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ӘОЖ 297.1

Наурызбай Утпинов, Нұрлан Анарбаев, Құдайберді Бағашаров 
(Алматы, Қазақстан)

ҚҰРАНДАҒЫ ДІНГЕ ШАҚЫРУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ СОҒАН 
ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛҒАН ҰҒЫМДАР

Аннотация. Мақалада дін насихатына қатысты ұғымдар талданады. Себебі бүгінгі 
күні елімізде халықтың дәстүрлі дінге қарқынды бетбұруымен дін насихаты кең көлемде 
жүргізілуде. Дін насихатының дұрыс жүргізілуі тыңдаушының дінді дұрыс түсінуіне 
өз ықпалық тигізетіні талас тудырмайды. Осы орайда мақалада ислам дініндегі уахи 
ұғымы, Құран аяттарына тән оның мән-мағынасы және соған ыңғайлас сөздердің түсінігі 
қарастырылады. Атап айтқанда, таблиғ, шақыру (дағуат), тура жолға бастау (иршад), хи-
даят, тәлім, тәрбие, насихат, білім, зікір (Алланы еске алу), ұсыныс, «әмір бил маруф пен 
нахи анил мүнкар» сияқты ұғымдар кең түсіндіріледі. Бұған қоса, бұл аталған ұғымдардың 
дін насихатын жүргізудегі орны мен дінді насихат етушіге берері тұрғысынан қажетті пай-
ымдар жасалады. 

Түйін сөздер: дін, ислам, таблиғ, дағуат, хидаят, иршад, тәлім, тәрбие, насихат, білім, 
зікір, әмір бил маруф пен нахи анил мүнкар. 

Кіріспе

Пайғамбарларға түскен уахи турасындағы аяттарды оқи оты-
рып, олардың басынан өткен оқиғаларына, қиындықтарына қарап, 
Алла елшілерінің өз Раббыларының әмірінен таймағанын, сабырмен, 
жанкештілікпен қабылдап, ерекше махаббатпен қайрат көрсете білгендігін 
аңғару қиын емес. Шындығында Мұхаммед пайғамбардың қысқа уақытта 
өз қоғамына үлкен өзгеріс әкелгенін байқаймыз. Әрине, олардың табы-
сы – жасаған әдіс-тәсілдерімен өлшенеді. Сондықтан дін насихатын-
да пайғамбар жүгінген әдістерге иек артқан абзал. Пайғамбар арқылы 
адамзатқа жіберілген ілім – ақыр заманға дейін неше ғасыр болса, сон-
ша уақытқа дейін маңызын жоғалтпайтын үлгі, әдіс және мұсылмандар 
темірқазығы рөлін сақтап қалмақ. «Таблиғ» – етістік сөз [Ахмет 1988]. Бір 
нәрсені не істі аяғына жеткізу, таныту, түсіндіру, (алдыға) келтіру, хабарлау, 
білім беру мағыналарына келеді [Әбу әл-Фадл Жамаладдин 1990]. Осыған 
қарап, таблиғты ақпарат сөзімен сәйкестендіре аламыз. Сөзде мағына мен 
мазмұнның сақталуы, сұлу сөз, тиімді ойды жеткізу. Таблиғ сөзі сонымен 
бірге, «басқаға білгенді (дүниені) жеткізу, онымен мәміле құру» деген 
мағынада да сипатталады. Пайғамбарлардың уахи жолымен Алладан кел-
ген иләһи үкімдерді, ешбірін жасырмай, ашық түрде адамдарға жеткізуі – 
пайғамбарларға уәжіп дүние» [Караман 2006]. Құдіреті шексіз Алла Тағала: 
«Әй, пайғамбар! Раббың тарапынан түсірілгенді жалғастыр. Егер оны 
істемесең, елшілік міндетін жалғастырмаған боласың. Алла сені адамдар-
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дан қорғайды. Күдіксіз Алла қарсы болған елді тура жолға салмайды» деп 
бұйырды (Мәида сүресі, 67).

Әдіснама

Мақалада ислам дініндегі уахи ұғымы, Құран аяттарына тән оның мән-
мағынасы және соған ыңғайлас сөздердің түсінігі ретінде таблиғ, шақыру 
(дағуат), тура жолға бастау (иршад), хидаят, насихат, білім, зікір (Алла-
ны еске алу), ұсыныс, «әмір бил маруф пен нахи анил мүнкар» сияқты 
ұғымдар һақындағы Құран мен сүннеттегі және мұсылман зерттеушілердің 
тұжырымдамалары бағамдалды. Сонымен қатар, герменевтикалық, 
компаративистикалық, жүйелі талдау әдістері қолданылды.

Негізгі бөлім

Рисалет (діни термин) және таблиғ сөздері Құранда да жоғарыдағы 
мағынада қолданылады. Аяттарда жиі кездеседі. Бұл аяттардағы мағынасы 
– уахидің мәні мен маңызын тарқатып, адамзатты сауаттандыру деген-
ге саяды. Терминдік мағынасына тоқталар болсақ, иләһи уахиді, яғни, 
«Алланың әмір еткендерін адамзатқа жария ету» деп түсіндіреміз. Тағы 
бір деректерде Алла елшілерінің Жебірейіл періште арқылы Алладан 
алған хабарламаларын адамзатқа жеткізуі «таблиғ» деп аталады. Мұндағы 
таблиғ сөзі асыл мұраттарға бастар жол және ескерту мағынасын береді. 
Оның мәні мен міндеттері өте ауыр. Құранда бұл мағынадағы аяттар көп. 
Ол аяттардың бірнешеуіне тоқтала кетсек: «Аллаға да бой ұсыныңдар әрі 
Елшісіне де бағыныңдар. Егер бет бұрсаңдар, Елшімізге насихат ету ғана 
міндет» (Тәғабун сүресі, 12). «Сондай пайғамбарлар, Алланың нұсқауларын 
жалғастырып, Одан қорқады да, Алладан басқа ешбіреуден қорықпайды» 
(Сәба сүресі, 39). «(Мұхаммед): “Аллаға, Пайғамбарына бағын” де. Егер 
бағынудан бас тартсаңдар, шын мәнінде Пайғамбар, өзіне жүктелгенге, 
сендер, өздеріңе жүктелгенге міндеттісіңдер. Ал егер Пайғамбарға бой 
ұсынсаңдар, тура жол табасыңдар. Сондай-ақ Пайғамбарға ашық түрде 
жалғастыру ғана міндет» (Нұр сүресі, 54). «(Мұхаммед Ғ.С.) ал енді на-
сихат ет; негізінен сен бір насихатшысың. Сен оларды қинаушы емессің» 
(Ғашия сүресі, 21-22). Бұл тек Мұхаммед пайғамбарға ғана емес, барлық 
пайғамбарларға түскен уахиларына тән бір ерекшелік. Құран мұны бұрынғы 
пайғамбарларға қатысты бір оқиғаны мысалға ала (нақыл ете) отырып, 
«(Мұхаммед) сол уақытта, пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нұх, 
Ыбырайым, Мұса және Мәриям ұлы Ғисадан, солардан берік уәде алған 
едік» деген аятпен дәлелдейді.

Жоғарыдағы аяттарды көз алдымызға келтірер болсақ, таблиғтың адам-
зат үшін қажеттілігінің сырына бойлайсыз. Ол жекелей әрі тікелей адам 

Утпинов Н., Анарбаев Н., Бағашаров Қ. Құрандағы дінге шақырудың мәні...
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психологиясына әсер етіп, адамзаттың интеллектуалдық деңгейі мен ерік 
жігерін бір мақсатқа үгіттеген ықпалды қызмет. Басқаша айтқанда, таблиғ 
– тыңдаушы санасындағы пікір қайшылығын оятып, ақыл-ойдың жаңа 
көкжиектерін ашу мақсатымен жасалатын ақылды әрекет. Сонымен қатар, 
Құран тек баяндаушылық қызмет атқармайды, бағыттаушылық қызметті 
қоса атқарады. Құран таблиғының негізгі мағынасы, адамзатты «хабар-
дар ету» емес, адамның хәлін (хәл-күй, жағдайын) өзгерту болып табы-
лады. Бұл ретте өрнектердің адам психологиясына әсері мен моральдық 
бағытқа икемделуі таблиғ мәселесінде ерекше рөл атқарады. Шындығына 
келсек, пайғамбарлардың асыл мұраты – адамзат жүрегіндегі шиеленіскен 
мәселелерді ашық (нақты) әрі қанағаттаанрлық деңгейде шешіп, ішкі ар-
ожданның оянуына әсер ету. Бұл үшін Құран кемел бір насихатпен, Алланың 
пайғамбарлардан ерекше бір уәде алғандығын айтады: «Біз пайғамбарлардан 
берік уәде алғанбыз. Сенен, Нұхтан, Ибрахим мен Мәриямның ұлы Иса-
дан да берік уәде алдық» (Ахзаб сүресі, 7-8). Себебі Құран Кәрім хазірет 
Нұх, Салих және Шуғайып сияқты алғашқы пайғамбарлардың насихаттары 
арқылы да адамзатпен қауышқан болатын. Осылайша барша пайғамбарлар 
Алланың өзіне берген артықшылықтарын пайдаланып, тапсырылған 
міндеттерді халықтың санасына жеткізу жолында қызмет етті. 

Шақыру – «шақыр» етістігінен шыққан туынды сөз. Тіркесе келе 
шақыру, шақырмақ, тарту, бірге болу мағыналарының барлығына да келе 
береді. Жәрдем күту немесе көмекке шақыру мағынасында да қолданылады. 
Ал Құранда адамзатты Хақ жолына шақыру міндетінде жиі қолданылатын 
сөз. Біздің тілімізде де шақыру міндетін атқаратын адамды «шақырушы» 
деп атайды. Исламның шындығына адам баласын шақыру – тура жол-
ды көрсету, аңғарту, ұйыту сөздерімен синонимдес. Басқа мәліметтерге 
жүгінсек, «Адамдарды Алланың бірлігіне шақыру және Ислам дінін 
адамзатқа түсіндіре жүріп, қабылдатуға күш салу. Бір нәрсеге шақыру 
– оны қолға ұстауға, Исламды түсіндіруге ұмтылу деген сөз». Шақыру 
сөзі Құранда Аллаға жалбарыну, дұға ету, ғибадат және құлшылық ету 
мағыналарына да жүреді. 

Құрандағы «шақыру» сөзі нақтылы алты аятта қолданылып, аталған 
ұғымның мағыналас, тамырлас нұсқалары 205 рет кездеседі. Расулал-
ла (с.ғ.с) Алла Тағаладан өзіне келген әмірлерді барша адам баласы-
на жеткізуге, таблиғтауға, түсіндіріп, ашықтауға бұйырылды. Шақыру 
жұмыстарын үш жыл жасырын жүргізді. Үш жылдан кейін арнайы иләһи 
белгі берілгеннен соң, Алла Тағаланың әмірлерін ашық жариялауға, 
қауымын Исламға шақыруға нақты кірісті. Таблиғ пен шақыру сөздері 
бір мағынада қолданылады, десек те, олардың дәрежелік және кейбір 
әдіснамалық басымдықтарға орай, айырмашылығы да бар. Айталық, 
«таблиғ» толық немесе жекелеген ақпараттармен таныстыру, ілімді 
(қандай да бір жаңалықты) не хабарламаны жеткізу және адамның көкірек 
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көзін оятуға ықпал етсе, шақыру – «таблиғтан» кейінгі кезең, ол хабарла-
ма негізінде әрекет етуді, қабылдауды, сана-сезімді сол аталған мәселеге 
бағыттауды көздейді. «Таблиғ» (хабардар ету) пен шақыру бір-бірін 
толықтыратын, кезекті әрекеттер. Дегенмен, хабарландыру – бұрын соңды 
еш бір жайтты білмеген тыңдаушыны құлақтандыруға арналса, шақыру – 
тыңдап алған, хабарланған ортаға ой тастау, қабылдату және сіңіруге жаса-
латын әрекет. Ғибадаттардың ең тиімдісі – көрнекті дін қайраткерлері мен 
дінге жан-тәнімен ұйыған кісілердің бір мақсаты – Пайғамбарлардың (ғ.с.) 
ең игі қасиеттерінің бірі, іс-әрекеттерінің (қызметтерінің) ең құрметтісі 
Аллаға шақыру болатын. Шақырушылар жоғары дәрежелі және айрықша 
мәртебеге ие болған. Таблиғшының мақсаты – адамды осы ізденістерге, 
ойлануға, серпіліс жасауға және ой-сана психологиясына жетелеу. Ауыспа-
лы мағынада шақыру – қол көмек, қол ұзартқан дүние. Сондықтан таблиғ 
– діннен немесе Алланың уахиінен, жалпы, осы тақырыптан ешбір хаба-
ры жоқ жандарға арналған мағлұматтар ағыны, шақыру мен түсіндіруге 
мұқтаж топтарды қанағаттандыратын қызмет. 

Иршад – етістік, жол көрсету, жәрдем беру, араға түсу мағыналарын 
береді. Әсіресе, бақытсыздық пен ауырлықты (жүктемені) азайту үшін 
жасалған іс-әрекет мағынасында да қолданылады. Бұл сөз Құранда «ра-
шид», «мүршид», «рүшд», «рәшад», «рәшәд» ұғымдарымен де келеді. 
Рүшд – адамдарға хақ жолды көрсетеді және мүдделерін ұғындырады. Тура 
іс пен тура жолға да «рүшд» аты беріледі. Рүшдтің антонимі бақытсыздық 
(теріс жол) пен ауырлық (кері кету). Жекелеген адамдар мен топтар үшін 
пайдалы және қайырлы жолға «Рүшд», бұл жолды көрсеткендерге «ре-
шид», «рашид» және «муршид» дейді. «Рахбар» (нұсқау) мен дәлел сөздері 
де осыған ұқсас мағынада қолданылады. «Рүшд»: жол көрсету, адамзатты 
Алла Тағаланың әмірі мен бұйрықтарына және Расулалланың сүннетіне 
ұюға, әрдайым Алланы еске алуға, Оны ұмытпауға, жүректе одан басқаны 
сүюге орын қалдырмауға шақыру, Алланың разылығына жетелейтін жол-
ды көрсету». Пайғамбарлар, дін ғалымдары және Алланың сүйген құлдары 
діннің әмірлерін орындауға шақырады. Олардың әр уақытта Алланы зікір 
еткендерін қалайды. Осылайша зікір жүрекке жетіп, жүректе Алладан 
басқаға орын қалдырмайды. Бәрі де ұмытылары хақ. Адам қанша ұмтылса 
да Алла Тағаладан басқаны есінде сақтай алмайды. Осы ретте иршад ету – 
осы екі шақырудың шарттарын орындау. 

«Дінде зорлық жоқ. Тура жол (рүшд) қисық жолдан ажыратылды..» 
деген аятта «рүшд» иман халінде келсе, «...кім тапсырған болса, олар тура 
жолға (рәшәд) кіргені» аятында «рүшд» сөзі исламмен үндеседі. Иршад 
күннің шуағы сияқты төгіліп, адамзат өміріне нұр шашты, Алланы таны-
ту және адам атын тазалыққа келтіріп, өздерінің соңына ерту мағынасын 
береді. Сипатталған қызмет – пайғамбарлар үшін ең үлкен тірек және Ал-
ладан берілген ең лайықты міндет. Хазірет Адамнан жалғасқан осы міндет 
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өкілдері сол заманнан бері, сол бір қызметке тұрақты күш-жігерін жұмсап 
келеді. Таблиғ таратушы адам әрдайым жұмсақтықты, қадір-қасиетті 
(шыдамдылықты), сабырды, жақсы темперамент, жақсы әрекеттерді 
әдетіне айналдырып, темірқазығына алуы керек. Кей жағдайларда сөзі 
мақұлданбаса, қабылданбаса да, мән бермеуі керек. «Менің міндетім білдіру, 
иршад жасау, хидаят пен таупық Алладан» деуі керек. Кей жағдайларда сөзі 
мақұлданбаса, яғни, қабылданбаса, онда Мұхаммедтің (с.ғ.с.) хазірет Әлиге 
«Сен арқылы бір адамның мұсылман болуы, саған ең бағалы дүниелердің 
(қызыл түйелер) берілгенінен гөрі қайырлы» дегенін еске алған жөн. Бұл 
дегеніңіз, Исламдағы иршад қызметінің маңызы өте жоғары деген сөз. 
Иршад жасауды мансұқ көрген әркімнің де ақиқат және игі ниет иесі бо-
луы, адамдарды Алла жолына ерекше хикметпен (даналықпен) және сыр-
баз үгітпен шақыруы – аталған мақсатты жүзеге асыру тиімділігін арттыра 
түседі. 

Негізі иршадта – жасай отырып көрсету өте маңызды. Тыңдаушы (қарсы 
тарап) санасына әсер етіп, жадында қалу үшін, сөз бен істің үйлесімі болуы 
шарт. 

Хидаят, етістік. Тура жол, Хақ жолы, Алланың жолы, исламдағы тура 
жол, Хақ жолын іздеу, жол көрсету, тура жолға салу сияқты мағыналарды 
береді. Пайғамбарлар мен иләһи кітаптар – хидаят құралдары болып табы-
лады. Исламға шақырушылар да хидаятты темірқазық еткендері үшін Қази 
(Хидаятшы) деп аталады. Басқа, жеңіл әрі негізгі мағынасында жол көрсету 
дегенді білдіреді. Тағы бір деректерде хидаят «адамдардың ұстанған ізгі 
амалдарының арқасында қол жеткізген жолы». Алланың көркем есімдерінің 
бірі «әл-Хади» сөзінен тамыр алатын «хәда» сөзі құлдарына тура жолды 
нұсқаған және түсіндірген деген мағыналарға саяды. Хидаят сөзі туынды 
тіркестерімен бірге 316 аятта көрініс табады [Ахмет 2002].

Алла Тағала Құран Кәрімде былай бұйырады: «Олар қисық жолды 
туралықпен айырбастап алды. Сонда оларға саудалары пайда бермеді. Әм 
олар тура жолды таппады» (Бақара сүресі, 16). Осындай аяттарда тура жол, 
ақ жол және Алланың жолы мағыналарында қолданылғанын аңғарамыз. 
Хидаятқа мынадай да анықтама беріледі: «Алла Тағала адам жүрегіндегі 
ауырлық пен қасаңдықты шығарып, орнына рахат пен жайлылық береді, 
өзінің әмірі мен бұйрықтарын сіңірген жүрекке тыныштық орнайды. 
Құранда Алла Тағала бойларына ғылым мен хидаят дарыған пенделерінің 
жауапкершілігі тұрғысынан былай дейді: «Бойларына ілім мен хидаят 
берілген жандар, бойларындағы барын адамзатқа бермесе, Алланың және 
лағынет еткендердің лағынеті бұларға жаусын». Құранға сүйене отырып, 
хидаят пен далалат (адасу) жасауда таңдау адамның өз құзырына беріледі 
дейміз. Себебі адам баласы қаласа хидаятты да, далалатты (адасуға да ба-
рады) да жасайды. Бұл «сыйлық беру» тіркесімен де үндеседі. «Хидаят 
Алланың адамзатқа жіберген сыйы» деген аят арқылы жоғарыдағы сөзімізге 
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дәлел келтіреміз. Себебі Алла хидаятты, яғни, тура жолды көрсетпесе, хида-
ятты кім табар еді? Осы тұрғыдан келгенде хидаят Алладан, оның қайнары 
Алланың құзырында. Алла бұл хидаятты пайғамбарлар арқылы шындыққа 
айналдырады. 

Хидаят және тәлім-тағылым, үйретушінің үйретушісі, үйренушінің 
де үйренушісі бар екенін алдыға қояды: Хидаят пен тағылым иесі, 
бойындағы бар жиған тергенін шын ниетімен, үйренушінің санасына 
құйғанмен де, қабылдаушы тарап, оның берген тәлімін алмайтын болса, 
оған қабылдамағаны үшін, хидаят етпеген, сіңірмеген делінеді. Осы жер-
ден хидаят пен оқытудың (үйретудің) нәтижесі – сіңіру, қабыл алу, орын-
дау сияқты шарттар орындалмағандықтан, Алла да кәпірлермен пасықтарға 
да хидаят бермеген делінеді. Сондай-ақ, керісінше өзіне жүктелгенді 
орындағандығынан, олардың хидаятқа келулеріне жол сілтеген және 
өз бойындағы бар ілімді үйретуге асыққандықтан, хидаяттың негізгі 
міндеттері орындалғандықтан, Алла оларға хидаят береді және оларға жол 
үйретуші деп те айтылады. Адамзат жаратылысынан ақ тура жол тапқандар 
(хидаят) мен адасушылар (далалат) болып екі тарапқа бөлінген. Олар хи-
даятты жоғарыдан білдіріп, осы жолда қызмет етуіне ықпалды бір жол 
көрсетушінің көмегіне тәуелді. 

«Таусия» – етістік. Жол көрсету, туралыққа және шындыққа үндеу 
мағыналарына келеді. Аср сүресінде өзара кеңесу («таусия») себептерінің 
белгілерін келтіреді. Бірақ сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, бір-біріне 
шындықты үгіттесіп, сабырды үгіттегендер; олар зиянға ұшырамайды (Аср 
сүресі, 3). Шынайы кеңесте болған жандардың барлық әркеттері мен күш-
қайраттары Хаққа арналады. Имандары, амалдары мен сөздерінде мін 
болмайды. Демек мұндағы кісілер рияға (жасандылыққа), мұнафықтар 
әрекетіне бармайды. Басқаларға зиян шектірмейді, қиянат жасамайды, 
адамдармен қарым-қатынасын үзбейді. Басқа адамдарға жалтақтамайды, 
жағымпазданбайды. Тек Алланың құзырына шақырып, ізгілікке тартып, 
сүреңсіздіктен тыяды. Адамдарды негізгі мақсаттарға жиі шақырып, діннің 
неліктен насихат болғандығын ешуақытта есінен шығармайды. Иман етіп, 
қажетін өтемек, салиқалы амалдар жасап, Хақты насихаттау қызметіне 
адал болу – әсте оңай емес. Бұл үшін замананың бұралаң жолдарындағы 
қиындықтарды місе тұтпастан, қайыр жасау, хақ жолмен кетуде кездесетін 
кедергілерге қарамай, қиындықтарға мойымай өте шығу керек. Бұл үшін аса 
зор сабыр иесі болуға тиіспіз. Шақырушы тура жолды көрсету мақсатында 
алдынан кездесетін әр қиындықты сабырмен қарсы алуы керек. Осы күшке 
ие болған жандар әрине, жеңімпаз болады. 

Насихат етістігінің мағынасы: алдамау, толғандыру сөздеріне келеді. На-
сихат «шынайылық» сөзімен де ұғымдас. Бұл жерден шығатын қорытынды, 
насихатта шындықтың болуы шарт етілетіні сияқты, бір мағыналы әңгімеге 
ұласады. Насихатпен адам жақсылыққа ұйып, жамандықтан жериді. Көбіне 
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бұл ұғым татымды сөз, үгіт сөз мағынасына да келеді. Бір хадисте «Дін на-
сихаттан» деп келетін сөз бар. Негізінен, тура жолға, ізгілікке, сұлулыққа 
сүйіндіру үшін айтылған әңгіме, үлгі және жол көрсету насихаты болып 
табылады. Ырымшылдық пен әділетсіздіктен бойды аулақ ұстау және 
ымыраға (бейбітшілікке, тыныштыққа, бірлікке) шақыру мағынасына 
да келеді. Әкенің баласына: «Ей, ұлым, осыларды, осындайларды жаса, 
не жасама деуі – насихат. Насихат пен таблиғ кейбір мақсаттары мен кей 
амал-әдістері тұрғысынан ортақ ерекшеліктерге ие. Сондықтан да Құранда 
таблиғ пен насихат (үгіт, үлгі) ұғымдары аяттарда бірге қолданылады. 
«Сонда Салих олардан жүз бұрып: «Әй, елім! Расында мен сендер-
ге Раббымның бұйрығын жалғастырдым. Бірақ сендер үгіттеушілерді 
жақсы көрмедіңдер» деді (Ағраф сүресі, 79). (Нұх) «Сендерге Раббымның 
жібергендерін жалғастырып, сендерді үгіттеймін. Және Алладан сендер 
білмегенді білемін» (Ағраф сүресі, 62). Насихат діннің және ақылдың 
сүйенетін мәселелерін алдыға шығарып, үлгі етеді. Алла Тағала Құран 
Кәрімде: «Әлдекім Алладан қорықса, үгіт алады» деп бұйырады. Дін – наси-
хат. Насихат беру дініміздің ең бастапқы мақсаты болып табылады. Насихат 
беру оңай да, оны қабылдап, жүрекке сіңіру қиын. Нәпсіге ұйыған, дүнияуи 
мәселелерді бастапқы орынға қойғандарға, насихат – ащы, харам дүниелер 
– тәтті болады. Насихаттың мақсаты, тыңдаушыға білмегенін үйрету емес. 
Әдетте тыңдаушы тарапынан қызығушылық білінген, әсерлі, жанға сіңімді, 
шынайы әңгімелердің бірі. Бұл мағынада Құранда: «(Мұхаммед) Адамдар-
ды Раббыңның жолында даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі 
олармен көркем түрде күрес. Күдіксіз, Раббың Ол, тура жол тапқандарды 
да жақсы біледі» (Нахл сүресі, 125). «Үгітте! Өйткені үгіт мүміндерге пайда 
береді» (Зарият сүресі, 55). Хазірет Мұхаммед бір хадисінде: адалдық пен 
насихатқа маңыз беру үшін үш қайтара: «Дін – насихат» деді. Жаза мен 
жауапкершілік барын сезініп, жүректі жұмсарту да насихат етудің бір жолы. 
Сондықтан қателіктерді түзету, ізгі әрі жақсы болуға үндейтін мақсатта 
жасалған әрекеттер үшін ең көп қолданылған ұғымдардың бірі де осы на-
сихат. 

Құран Кәрім мен хадистерде таблиғқа байланысты қолданылған 
ұғымдардың бірі – өнеге. Өнеге – сабақ, үгіт мағынасына келеді. Қандай 
да бір нәрсені еске алу, ізгілікке шақыру, бір-біріне насихат айтып, 
жүректерді жұмсарту, Алланың жазаларынан аяқ тартқызатын дүниелерді 
естен шығармау, өнеге беру, өрнек беру, жүректі жұмсарту мақсатында 
жақсылықты естен шығармау – өнеге болып табылады. Сондай-ақ, қандай 
да бір істі жасау не жасамау керектігін білдіру де осы мағынаға саяды. Бұл 
туралы Құранда Алла Тағала: «(Алла): “Әй, Нұх! Ол, қауымыңнан емес. 
Өйткені, оның ісі дұрыс емес. Сондықтан білмеген бір нәрсені Менен тіле. 
Сені надандардан болмауыңды насихаттаймын” деді. (Һуд сүресі, 46). Тағы 
бір аятта: «(Мұхаммед) олардың не дегендерін жақсы білеміз. Сен оларға 
зорлаушы емессің. Кім азаптан қорықса, Құранмен үгіт бер» (Қаф сүресі, 45). 
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Өнеге мен насихат – көне замандардан келе жатқан тәрбиелік мәнге 
ие әрекет. Адам қандай да бір досының үгіт не насихатына мұқтаж бола-
ды, оны тыңдағысы келеді. Үгіт-насихаттың, өнеге-өрнектің ең ықпалды 
болатын жері осы тұс. Насихат адамның сырлас досы арқылы айтылар 
болса, өте әсерлі болады. Ана, әке, аға сияқты ет жақын жандардың және 
де ұстаздар мен құрмет тұтылған жандар тарапынан айтылған өнегелі 
әңгімелер, адам өміріне өзгерістер жасайды. Бірақ өнеге мен насихат 
нәтижелі болуы үшін «шынайылыққа» аса мән беріледі. Құранда да өнеге 
ерекше орын алады. Құранның өзі өнеге екендігіне меңзейтін мағынадағы 
бірнеше аят бар. «Негізінен Алла сендерге аманаттарды өз лайықты орны-
на тапсыруларыңды және адамдардың арасына билік қылсаңдар, әділдікпен 
билік қылуларыңды әмір етеді. Расында Алла сендерге нендей жақсы уағыз 
береді. Шәксіз Алла, толық естуші, тым қырағы» (Ниса сүресі, 58). «Әй, 
адамдар! Сендерге Раббыларың тарапынан бір үгіт, жүректегілерге бір шипа, 
сенушілер үшін тура жол және рахмет (түрінде Құран) келді. (Юнус сүресі, 
57). Өнеге-насихат жүргізгендер дін қызметкерлерінің және жамағаттың 
түсінбейтін сөздерін айтуы және жазуы фитна болып есептеледі. Насихат 
әркімнің түсінігіне сай сөйленуі керек. Үгіт-насихат барысында, Алланың 
сүйіспеншілігінен айрылмау, Оның жамалын көре алмай қаламын ба деп 
қорқу қажеттігі турасынан әңгімелеу, үгіттің нәтижелі болуы үшін маңыз 
берілетін дүниелер. 

Зікір – бір нәрсені ұдайы естен шығармау, қандай да бір дүниені тілінде 
және жадында сақтау, ұмытып кетуге антоним ретінде қолданылатын ұғым. 
Тарихи хадистерді жадына түйіп, сабақ алу да осы мағынаны қамтиды. Есте 
сақтау, бағыну мағынасында әр уақытта Алла Тағаланы есте сақтау, еске 
түсіру және жанына серік ету. Құран тәпсіршілерінің пікірінше, зікірдің 
сөздік түсіндірмесінің сыртында басқа да мағынада қолданылатын тұстары 
бар. Бұл ұғымның Құрандағы түсінігін былайша тізбектеп бере аламыз: 

1-Таухид: «(Мұхаммед Ғ.С.) қарсы болғандар, қашан сені көрсе, өзіңді 
мүлде тәлкектеп: “Тәңірлеріңді сөз қылып жүрген осыма?” – дейді. Сондай-
ақ олар өздері Рахманның зікіріне (Кітабына) қарсы» (Әнбия сүресі, 36). 

2-Уахи: «Арамыздан үгіт оған түсірілді ме? Жоқ, ол, мүлде өтірікші, 
өзімшіл” деді (Қамар сүресі, 25). 

3-Құран: «Бұл Құран біз түсірген мүбарак бір насихат. Енді соған да 
қарсы келесіңдер ме?» (Әнбия сүресі, 50). 

4-Тәурат, інжіл және басқа да киелі кітаптар: «Егер бізде бұрынғыларға 
түсірілген үгіт болғанда...” (Саффат сүресі, 168). 

5-Дұға жасау: «Әй, мүміндер! Қашан бір (жау) топпен қарсылассаңдар 
мықты болыңдар да Алланы көп еске алыңдар, әрине құтыласыңдар. (Әнфал 
сүресі, 45]. 

6-Үгіт-насихат: «Ол (Құран Кәрім), бүкіл әлемге насихаттан басқа еш 
нәрсе емес» (Тәкуир сүресі, 27). 
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7-Ар-намыс: «Күдіксіз Құран, сен үшін әрі елің үшін бір үгіт. Келешек-
те сұраласыңдар». (Зухруф сүресі, 44). 

8-Иман және бой ұсыну, сауап пен бата, кешірім мен мейірім (рақым): 
«Енді, Meні еске алыңдар, Мен де сендерді еске аламын және Маған 
шүкіршілік қылыңдар да қарсы болмаңдар» (Бақара сүресі, 152). 

9-Мәлімдеме (баян): «Сад. Үгіт толы Құранға серт» (Сад сүресі, 1]. 
Айрықша зікір сөзі Құранда мына аяттарда да қолданылады: Бес уақыт 

намаз, екінті намазы, жұма намазы, айыптау және татуластыру, Алланы 
мадақтау, ойлау, жадыдан өшірмеу, санада сақтау, Алладан қорқу, берген 
нығметтерін көрі, білу, сол үшін шүкір ету. Құранда зікір – көктен келген 
ұғымдармен қатар, 300-дей жерде келтіріледі. Алла Тағала Құран Кәрімде: 
«(Мұхаммед Ғ.С.) осылайша, саған уахи еткенімізді, Аллаға қарсы келген-
дерге оқуың үшін бір елге жібердік. Одан бұрын да көптеген елдер өткен 
болатын. Оларға: “Ол, менің Раббым, Одан басқа тәңір жоқ. Оған тәуекел 
қылдым. Қайтар жерім де Сол” де» (Рағыд сүресі, 30). Бұл аяттарда зікір 
сөзі – еске алу, есте сақтау және жадыға түю мағыналарында келіп тұр. Ал, 
«Ол (Құран) бірақ әлем үшін бір зікір» деген аятта көрініс тапқан зікір сөзі 
– үгіт-насихат мағынасында қолданылып тұр. Дәрежесі ең жоғары жандар 
Алланы зікір етеді. Алланы сүймеген әлеумет оны зікір етуді ұнатпайды. 

Ұсыныс (сіңіру) – сөздікте түсіндіру-түсіну, үйрету-үйрену, беру-алу 
сияқты мағыналарға келетін етістік. Мұндағы әрекет оқу мен түсінудің тез 
жүзеге асырылуымен сипатталады [Месуд 1294]. Бұл біреудің басқаларға 
әсер етуі немесе басқалардың еркі мен мінез-құлқының ықпалы. Бір де-
ректерде таблиғ сөзі – бағасы жоғары тұжырым ретінде қолданылса, тар 
мағынада «сенім мен көзқарасты, қандай да бір пікір мен сезімді (эмоция-
ны) басқаға не өзіңе қабылдату дегенге саяды. Осы мағынадағы мойындату 
сөзі – нәтижелі әрі мықты әсер ету құралы. Сенім иелерінің құндылықтары 
мен мәдениетін ауыстыруда мойындатудың мәні зор. Қазіргі уақытта жиі 
жүргізілетін жарнама не насихаттау шараларының артында да осы ұсыныс 
(мойындату, сіңіру) сөзі тұр. 

Жоғарыда жеке-жеке жіктеп кеткен ұғымдар өздерінің мақсат-мүдделері 
тұрғысынан ортақ ерекшеліктерге ие. Бірақ олар өзіндік ерекшеліктері мен 
дәрежелеріне орай, бірқатар айырмашылықтарға да ие. Риуаяттарға қарай, 
Алла Мұса пайғамбарға: “Рухыңды үгітте, насихатта бол! Егер рухың 
үгітіңді қабыл етсе, сол уақытта ғана халыққа өсиет ет. Кез-келген дүниенің 
Алладан екендігін уахи ете отырып, таблиғ пен шақырудың ортақ мүддесі 
– өзгеден бұрын өзіңнің жаныңды, рухыңды бағындыру екендігін білдіреді. 
Себебі өз кемшіліктерін жойып, ақыл-парасаты мен мінез-құлқын санасы-
на бағындыра алмаған адамның өзгеге берген насихатының жеміс беруі 
екіталай. 

«Ма’руф» сөзі «а-р-ф» етістігінің сын есімі. Қайыр, ихсан, ризық, 
тамаша сияқты сөздерге сай келеді. Құран Кәрімде: «Әй адам бала-
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сы! Шүбәсыз сендерді бір ер, бір әйелден (Адам, Хауадан) жараттық. 
Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді үлкен-үлкен ұлттар, кіші-
кіші руларға ажыраттық. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың 
тақуаларың. Шүбәсіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабар алушы» 
(Хужурат сүресі, 13). деп бұйырылды. Осы аяттағы «литә›аруфу» – «та-
нысу, жүрекпен бір-біріне жақындау, білісу» деген мағыналарға келеді. 
«Негізінде Алла әділетті, игілікті және ағайынға қарайласуды бұйырады. 
Және де арсыздықтан, қарсылықтан және зорлықтан тыяды. Сендерге на-
сихат береді. Әрине түсінерсіңдер» (Нахыл сүресі, 90) аятында да Оның 
жақсылыққа үндеп (бұйырып), жамандықтан тыйғандығы түсіндіріледі. 
Бұл ішінара даналықпен және де шариғатпен анықталады. Байдауи 
тәпсірінде Маруф сөзі «Алланың заңы бекітіліп, танытылған» деп сипат-
талады [Beydavi 1991]. Бірақ бұл анықтама туралы Изутсу былай деген: 
«Бұл анықтама классикалық ислам шариғатының көрісінен басқа еш нәрсе 
емес, бұл жерде сөздің шынайы мағынасын анықтаудан бұрын, жасыру 
болып табылады. Маруф сөзінің антонимі болған Мүнкәр сөзі Құранда 
жақсы және жаман деген мағыналарда пайдаланады. Құранда тайпаларға 
тиесілі моральтерминалогиясының жаңа мораль жүйесінің таптырмайтын 
бір бөлігі болғаның көрсетеді. Маруф мағыналық тұрғыдан «белгілі»яғни 
танылған. Мүнкәр сөзінің қарсылығы танылмаған және шетелдік сөз 
болғаны үшін,толық құптау көрмеген мағынасында» [İzutsu 1997]. Әмір 
маруф екі формада көрініс береді. Біріншісі – сөз, жазу және барлық ха-
бар тарату құралдары арқылы. Бұны жасау кезінде ақпарат аз болса және 
адамға, әдет-ғұрыптарға, заңдылықтарға риуаят берілмесе, фитнәға себеп 
болады. Екінші жол – хәл мен Исламның моральдық ерекшеліктеріне бой 
бере отырып, үлгі болу. Адамдармен қарым-қатынаста тілі жұмсақ, жүзі 
жылы болып, ешкімге зиян шектірмей, ешкімнің мал-мүлкіне, ырызығына 
ең пайдалы, ең пәрменді әмір маруфты жасау. Әмір маруф және нехи мун-
кар жасаған кісінің ниеті дұрыс болуы керек. Жұмысын жақсы біліп, Алла 
Тағаланың осы реттегі бұйрықтарын жақсы білуі керек. Сабырды серік етіп, 
дау-дамайларда шыдамдылық танытып, көркем тіл не жазумен беріп отыру.

Мүнкәр сөзі маруф сөзінің қарама қарсы мағынасы болып табылады. 
Ислам ғалымдары Алла Тағаланың кітабында және Пайғамбарымыздың 
(с.а.у.) сүннетінде әдемі деп есептелген және ақыл иелерінің назарын-
да ұнамды саналған (мүстәхсән болған) әр нәрсенің мағруф (жақсылық) 
екендігін бірауыздан айтқан. Ал мүнкәр (жамандық) – шариғат бойынша да 
ақылмен де қабылданбайтын барлық жамандыққа берілген ортақ есім. Яғни 
Ислам терминінде бұл екеуі бір-біріне антоним мағыналар. Адамдарды 
жақсылыққа шақыру, ізгілікті бұйыру (әмрі бил мағруф) және жамандықтан 
тыюға ат салысу білім мен ықыласты қажет ететін ізгі амал екендігі хақ. 
Барлық адамдардың бұл ізгі амалды жасауы мүмкін емес. Адамдарды 
жақсылыққа шақыру, ізгілікті өсиеттеу және жамандықты тастауға үгіттеу 
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жеке тұлғалық әрі қоғамдық міндет. Алла Тағала бұл ізгі амал үшін күш 
жұмсаған жамағаттың (үмбеттің) болуын бұйырған, және бұл жамағатты 
сүйіншілеген. Пайғамбарымыз (с.а.у.) «Һисбә» ұйымын құрып, жақсылыққа 
шақырып, жамандықтан тыю қызметін жүйеге келтірген. Жалпы Аллаға 
сенген адамдардың түйіскен жерлерінің бірі – «жақсылыққа шақырып, 
жамандықтан тыю». 

Қорытынды

Қорытындылай келгенде, дін насихатын сауатты жүргізу тұрғысынан 
біз қарастырған ұғымдардың әрбірінің алар маңызы зор. Насихатшы осы 
ұғымдарды терең түсініп, насихат жұмыстарын байыппен жүргізгенде ғана 
тыңдаушыларына діндегі дұрыс жолды көрсете алмақ. Тәблиғ, дағуат, ир-
шад, насихат, хидаят, уағыз, зікір, тәрбие, тәлім, өсиет, тәлқин, әмрі бил-
мағруф, нәһи анил-мункәр терминдерін терең талдай келе Құран Кәрімде 
және хадис шәріпте бұл сөздердің әр түрлі мағыналарда қолданылған 
аңғардық. Бірақ бұл ұғымдар адамдарды хаққа шақыру, насихат айту, 
ескерту, үйрету, тәрбиелеу, жеткізу, жетілдіру, жамандықтан тыю сияқты 
синонимдік мағыналарда да қолданылған. 
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Резюме

Утпинов Н.Т., Анарбаев Н.С., Багашаров К.С. Суть религиозного призыва и их 
применение 

Сегодня с наибольшим обращением народа в традиционную религию в стране широ-
ко распространена религиозная пропаганда. Правильное ведение религиозной пропаганды 
никаким образом не мешает точности понимания слушателем религии. В данной статье 
рассматривается понятие слова откровения, смысл аятов Корана и применение подходя-
щих к нему слов. В частности, призыв к религии (дагуа), направление на истинный путь 
(иршад), хидая, знание, зикр (поминание Аллаха), дается толкование к таким понятиям как 
«амр бил маруф» и «нахи анил мункар». В статье приведены все необходимые разъяснения 
этих терминов в контексте пропаганды религии.

Ключевые слова: религия, ислам, Таблиг, дагуа, хидаят, иршад, пропаганда, знание, 
зикр, Амр бил Маруф и Нахи анил Мункар.

Summary

Utpinov N.T., Anarbayev N., Bagasharov K. The Essence of Religious Appeal and their 
Application 

Today, with the greatest appeal of the people to the traditional religion, religious propaganda 
is widespread in the country. The correct conduct of religious propaganda in no way interferes 
with the accuracy of the listener’s understanding of religion. This article discusses the concept 
of the word of revelation, the meaning of the verses of the Quran and the use of appropriate 
words. In particular, the call to religion (dagua), the direction of the true path (Irshad), throwing, 
knowledge, dhikr (remembrance of Allah), concepts such as “amir bil maruf” and “nahi anil 
munkar” are interpreted. The article provides all the necessary explanations of these terms in the 
context of religious propaganda.

Keywords: Religion, Islam, Tablig, Dagua, Hidayat, Irshad, Education, Propaganda, 
Knowledge, Dhikr, “Amir Bil Maruf” And “Nahi Anil Munkar”.
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Зауре Малғараева, Оқан Самет (Астана, Қазақстан) 

ХАНАФИ МӘЗҺАБЫНДАҒЫ ЕРКІНДІК ОЙ ЖӘНЕ ШУРАЛЫҚ 
ТӘСІЛІНІҢ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНА ЫҚПАЛЫ

Аннотация. Бұл мақалада Ислам дінінде кез-келген істі кеңесіп жасаудың мәні 
зерттеледі. Зерттеу жұмысының негізі Құран және пайғамбар сүннеті мен сахабалар 
өмірінде жатқаны қысқаша сөз етіліп, Ханафилік-Матуридилік мәзһабтың қалыптасып, 
дамуы осы шуралық тәсілмен болғаны дәлелденеді. Сонымен қатар, негізі қазақ дала-
сында қаланған Яссауилік сопылық жолы және Ханафилік-Матуридилік ұстанымдағы 
қазақ ғұламаларының даулы мәселелерді өз араларында кеңесе отырып шешкендіктері 
ашып көрсетіледі. Сондай-ақ, өмірлік тәжірибеден өткен шуралық тәсілді бүгінгі таңда да 
заманға сай іске асырудың ұтымды жолдары ұсынылады.

Түйін сөздер: Еркін ой, шура, Ханафи мәзһабы, Матуриди мәзһабы, Яссауи сопылық 
жолы және қазақ ғұламалары.

Кіріспе

Өмірде адам баласының көзқарасын еркін білдіріп, ойын ашық айта 
алуының өзі оның құқығының қорғалдығынкөрсетеді. Ислам діні, күллі 
адам баласының бәрі бірдей бақытты ғұмыр кешуі үшін «ақыл» мен «ерік» 
еркі қатар берілген. Ақылы толмаған сәби балаға немесе жынды адамға Ис-
лам шариғатында ешқандай міндет жүктелмейді. Олар бір қылмыс іс жасап 
қойса да, соларға жауапты есі дұрыс адам сұраққа тартылады. Бұдан адам 
өз еркін дұрыс пайдалануда ақылдың рөлі ерекше екендігін, алайда, адам 
болмысының шектеулі болғаны сияқты ақылдың да шектеулі жаратылыс 
екендігін айта кеткен жөн. Сондықтан, ақылдың дұрыс шешім шығарып, 
адаспайтын бағытты таба білуі үшін оған жолбасшы ретінде қасиетті 
Құран түсіріліп, пайғамбар жіберілген. Саналы адам баласы үшін Құран 
мен ақыл бөліп қарауға келмейтін бір бүтін нәрсе болып табылады. Яғни, 
адамға ақыл берілмесе, Құран түсірілуінің бір мәні болмас еді. Сол сияқты 
ақыл болғанымен, тура жол нұсқаушы Иләһи кітап Құран болмаса, онда 
да адам ақылымен ақырет істерін біле алмағандықтан, қияметтегі мәңгілік 
өмірге дайындық, соған лайық өмір сүру мұраты болмайды. Өмірде әркім 
өз қалауынша өмір сүріп кетсе, қоғамда тәртіпсіздік, әділетсіздіктің 
кең етек алары анық. Сондықтан, адам баласы өзіне берілген ақыл мен 
еркіндікнығметін Құран және сүннет аясында игілікке жаратуы, адамзат 
пайдасына асыруы басты міндеті болып табылады. Бұл келелі істің ұшынан 
шығуды Ислам дінінде «Шура» деген тақырып аясында қарастырады. 

«Шура» маңызды бір мәселені өзара ақылдасып, кеңесіп шешуді 
білдіреді. Қоғамдағы күрмеуі қиын, оған қатысты наста (Құран, сүннетте) 
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