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ӘОЖ 297.1
Тілекқабыл Амангелді, Жалғас Сандыбаев

(Алматы, Қазақстан)

ИСЛАМДАҒЫ «ЖИҺАД» ҰҒЫМЫНЫҢ САЯСИЛАНУЫ 
ЖӘНЕ  ОНЫҢ ЭКСТРЕМИЗММЕН БАЙЛАНЫСЫ

Аннотация. Бұл мақалада бүгінгі таңда әлемде күрделі қиыншылық тудырып отырған діни 
ұғымдардың бірі – жиһад талданады. Ислам шариғатындағы жиһад ұғымына ислам ғалымдарының 
берген анықтамасы мен түрлері, оның мазмұндық ерекшеліктері, қазіргі уақыттағы осы мәселе 
төңірегіндегі қалыптасқан қате түсініктер мен дұрыс пайымдар таразыланады. Жиһад ұғымын 
талдау барысында оның жүйелі, шариғат шеңберінен шықпайтын қағидаларға бағынатын күрес 
екені түсіндіріледі. Жиһад ұғымының экстремизммен шатасу себептері және айырмашылықтары 
анықталып, көпшілік арасында қалыптасқан қате түсінік соғысқа желеу бола алмайтындығы баян-
далады.

Түйін сөздер: жиһад, ислам, дін, соғыс, экстремизм, нәпсі, күрес.

Кіріспе
Бұл дін, исі мұсылман мен жауласпаған кәпірдің де қанын төгуге тыйым са-

лады. Керісінше, оларды надандық пен адасушылықтың жолынан туралық пен 
исламның жолына шығуға үндейді.

Осы ғасырда исламдағы жиһадтың төңірегінде дау көбейді. Кейбір адам-
дар, әсіресе жастар, лаңкестік пен экстремисттік сипаттағы іс-әрекеттерді ислам 
шариғатындағы аталған жиһад ұғымымен шатастырып жүр. Осы іс-әрекеттерді  Алла 
дәрежелерін көтеретін жиһадтың өзі деп танып, адамдарға пәтуа бере бастаған. Осы-
лайша олар жазықсыз қан төгу мен шариғи жиһадтың ара-жігін ажырата алмай қалды. 
Сонымен қатар кәпірлер мен ислам жауларының қаперіндегі исламның бейнесі жаман 
сипат алып, оны бейбітшілік пен татулық діні деп емес үрей мен дұшпандық діні деп 
айыптай бастады.

Істің мән-жайы осылай болғаннан кейін тақырыпты жан-жақты ашып, ақ пен 
қараны ажыратып, жалғаннан  ақиқатты бөліп көрсетуді жөн көрдік. Сол арқылы 
жазықсыз қан төгу мен шариғи жиһадтың айырмашылығы айқын көрінбек. 

Әдіснама
Бұл мақалада ислам дініндегі «жиһад» мәселесіне теологиялық талдау жасала-

ды. Зерттеу барысында негізінен теологиялық және компаративистикалық әдіспен 
қатар ғылыми зерттеудің дәстүрлі әдістері интерпретациялық талдау, саралау, си-
паттау, түйіндеу сынды ғылыми әдіс-тәсілдер қолданылды.

Негізгі бөлім
1- «Жиһад» ұғымының шариғи және тілдік анықтамасы.
«Жиһад» сөзі араб тілінде төрттік «жәә-һә-дә», «иу-жәә-һи-ду» етістігінің 

түбірі болып табылады. Сонымен қатар жиһад сөзі екі тараптың қатысуымен 
орындалатын іс-әрекетті білдіретін фиъал формасында тұр. Бұл етістіктің үштік 
нұсқасы – «жәһәдә». «Жәһәдту» делінсе күш-қуатымды жұмсадым, мақсатқа 
ұмытылдым, еңбектеніп, талпындым, күрестім деген мағынаны білдіреді. Қазақ 
тілінде «ыждаһат ету» деген ұғымда кездеседі [ибну Фәрис 1979].
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Сонымен жиһад сөзінің тілдік анықтамасы – дұшпанмен күресу жолында бар 
күш-қуатты, айтып түсіндірумен немесе әрекет жасаумен жұмсау [ибну Манзур 
1414].

Жиһад сөзінің терминдік анықтамасы:
Ибн Абидиннің анықтамсы бойынша – Алла жолындағы соғысқа тікелей 

қатысып немесе мал-дүниемен көмек және кеңес беріп, күш жинаумен сондай-ақ 
т.б жолдармен күш-жігерді жұмсау [ибну Абидин 2003].

Әл-әбидің берген анықтамасында – мұсылманның келісімге келмеген кәпірмен 
Алланың сөзін үстем ету үшін немесе жеріне баса көктеп кіргені себепті соғысуы 
[Абду әс-Сәмиғ 1994].

Ибн Хажар болса шариғаттағы жиһад – кәпірлерге қарсы соғысу үшін барлық 
күш-мүмкіндіктерді жұмсау. Сондай-ақ жәбірлеушілікті және күнәлі әрекеттерді 
жақтаушыларға және шайтанмен, өз-өзіңе қарсы күресуді де жиһад деп атайды. 
Өзіңмен күрес болса дін істерін үйреніп, оны іске асыру арқылы болады.Ал шай-
танмен күрес болса күмәнді нәрселер мен оларды әдемілеп тұратын заттарды тәрк 
ету арқылы болады. Кәпірлермен күрес болса не қолмен, не мал-дүниемен, не тіл, 
не жүрекпен жүзеге асады.

Ал жәбірлеушілікті және күнәлі әрекеттерді жақтаушылар мен бидғатшыларға 
қарсы күрес қолмен кейін тілмен яғни ұғындыру жұмысын жасау содан соң 
жүрекпен дұға жасаумен орындалады [әл-Асқаләни 1379].

Осы анықтамаларға зер салып қараған адамға жиһадтың кәпірлермен 
күресумен ғана шектелмейтіні, мағыналық аясы өте кең екені анық көрініп тұр. 
Керісінше бұл анықтамаларда соғыспен шектелгеннен әлдеқайда кең мағынада 
екені айқын байқалады.

Жиһад сөзіне бірнеше анықтамаларды алып келуіміздің  себебі, оның аб-
солюттік мағынасы ғана көпшілік арасында қалыптасуы – тек  кәпірлермен соғысу.

2- Ислам шариғатындағы жиһад ұғымының түрлері және негізі
Жиһадтың терминдік мағынасы кәпірлерді дінге шақыру үшін олармен 

соғысып бар күшті салу болса, оның бұдан басқа мағынасы бар ма?
Йә! Қасиетті Құран мен пайғамбар сүннетінде жиһадтың кәпірлермен 

соғысудан басқа да түрлері келтірілген. Онда мұсылмандарды сол жиһадқа 
үгіттеп, қызықтырады. Жиһадтың бұндай түрлері сауабы жағынан жан мен малды 
құрбан ететін жиһад секілді болмаса да, орындаушысы үлкен сауап алатын іс бо-
лып есептеледі. Бұдан бөлек ол негізгі жиһадқа қарағанда әрбір мұсылманға кез-
келген уақытта қолжетімді. Жиһадтың (күрестің) бұл түрлері:

1. Аллаға Тағалаға шақыру жолындағы күрес.
Бұл туралы Құран мен хадистерде мынандай мәліметтер табылады. Құрандағы 

кейбір аяттарға тоқталсақ:
«Оларға қарсы онымен, асқан табандылықпен толассыз түрде күрес жүргіз» 

(Әл-фурқон сүресі, 25/52).
«Уа, мүміндер! Араларыңда елді ізгілікке шақырып, жақсылықты бұйыратын 

һәм жамандықтан қайтаратын бір қауым болсын» (Әл-имран сүресі, 3/104) т.б.
Әбу Жағфар Нуххаста бұл аяттағы “онымен” деген сөздің мағынасы – Құранға 

сүйене отырып, жиһад қыл деген мағына деп айтқан (Мағани Құанил Карим, 5/36).
Бұл сөзді Әл-қуртуби Ибн Аббасқа тиесілеп, бұл жерде қылышпен жиһад жа-

сау мағынасында дегендердің сөзін әлсіз деп тапқан, өйткені бұл сүре меккелік 
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кезеңдерде соғысқа бұйырмай тұрып түскен. Дұрысы да осы (Әл-Жәмиғ ли 
әхкәмил әл-құран ,13/58). Бұған қоса адамдардың сауатын ашқан адам, әсіресе 
діни тәлім берген, Алла жолында күресуші болып есептеледі.

Ал енді хадистерге келсек:
Пайғамбарымыз: «Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны өзгелерге 

үйреткендерің» ,- десе, тағы бір сөзінде: «Алла кімге жақсылық қаласа оған діндегі 
терең түсінікті беріп қояды» деді (Бухари, ілім, 9/74-1/169,170).

2. Жамандықтармен күрес.
Құдай Тағала иман келтірген құлдарына жақсылыққа шақырып, жамандықтан 

тыйуға бұйырған. Бұл жалпылама міндеттемелердің қатарына жатады. Құран 
Кәрімде: «Сендер ең қайырлы үмбетсіңдер. Үнемі жақсылыққа ұрандап, 
жамандықтан тыясыңдар, Алла иман етесіңдер» (Әл-имран сүресі, 3/110).

Демек жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюда жиһадтың бір түрі. 
Оған дәлел ретінде Ибн Масғудтың жеткізген хадисін келтірсек болады. 
Пайғамбарымыз: « Алланың маған дейінгі жіберген әр елшісінің үмметінде оның 
айтқанын істеп, бұйрықтарын орындайтын замандас достары болған. Кейін арты-
нан келген үмметінің ішінен айтқандарын орындамай, бұйырылмаған нәрселерді 
жасайтын адамдар шықты. Солармен қолымен, не тілімен, не жүрегімен күрес 
жүргізген момын-мұсылман болып есептеледі. Бұдан бөлек іс-шарада иманның 
түйірі де болмайды деген (Муслим, иман, 2(80)/26).

Жамандықтармен күрес жүргізу парыз кифая, бір топ орындаса қалғандарының 
мойнынан түседі. Ал орындағандар ерекше сый-құрметке бөленеді.

Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, жиһадтың бұл түрі оны көрген адамға 
парыз және жеке басына зияны тиеді деп қорықпаса оған қоса жамандықты 
өзгертуге шама-шарқым жетеді деп сенсе, сондай-ақ, тоқтатқан жамандықтың арты 
одан да үлкен апатқа апармаса, ол жамандықты тыя алады. Ал егер тыйғанымен 
одан үлкен апатқа ұласатындай болса тыюды тоқтатуы керек деп есептейді [Муф-
лих әл-Мақдиси 1999].

3. Нәпсіге қарсы күресі.
Кісінің өз-өзін қолға алып, арсыздықтардан тыйылып, адамдардың ар-

ұждандарына тиіп, балағаттап, кемсітпей, олар жайлы жаман ойламастан, оларға 
кектенбей, қоғамда дұрыс әлеуметтік байланыс құру үшін кейбір негіздерге сәйкес 
амал жасауы да жиһадқа жатады [Сандыбаев 2018].

Пайғамбарымыздан: «Егер бір кісі «адамдар бұзылған», – десе, ең бұзығы 
оның өзі», – деген.

Әбу Сулейман Хаттаби бұл хадистің мағынасын былайша түсіндіреді: 
«Адамның өзгелерді балағаттап, кемсітіп, айыптап, адамдар құрыды, бұзылды деп 
айтуы оның осы әрекеті адамдарды құртып, бұзғаны  және де өзін олардан артық 
санап, өзіне тамсанғандықтан мойнына күнә арқалап, олардан өткен пасық халге 
түскені».

Тағы біреулер ол адам өзгелерді Алланың мейірімінен үміт үздіріп, олар 
құрыды, енді күнә-қателіктері үшін мәңгілік тозаққа кіреді, – десе ол нағыз 
құрығанның өзі болады деп түсіндіреді.

«Жиһад» жаратылудағы болмысыңды табу әрі жаратушыңның қалауын 
орындау мақсытында жасалатын үлкен күрестің аты. Бұл күрестің ұғымы адам-
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нан адамға және қоғамнан қоғамға, жағдайдан жағдайға қарай өзгеріп отырады. 
Демек, жиһадты кең мағынады қарастыру қажет. Пайғамбарымыздың соғыстан 
қайтқан сахабаларына «Кіші жиһадтан үлкен жиһадқа келе жатырмыз» деген сөзі 
мәлім. Үлкен жиһадтың не екенін сұрағанда, «ол – нәпсіңмен күрес», – деп жау-
ап берген. Бұл оқиғадан жиһадтың үлкен және кіші деп аталатын негізгі түрлері 
бар екенін көруге болады. Шайқас алыңындағы күресті кіші жиһад, ал пенденің 
непсісімен болатын күресті үлкен жиһад деп санаған. Құран аяттарына көз 
жүгіртіп көрсек непсі жайында айтылған аяттар аз емес. Непсінің түрлерін бей-
нелеп анықтама берген негізгі үш аят бар. Сондықтан бірінші кезекте нәпсімен 
күреске ерекеше мән берілген. Осы Құранда түсіндіріліп кеткен үш нәпсіні зерт-
теп қарастырған адамға жер бетінде орын алып жатқан келеңсіз жағдайларды 
өзгерту кімнің өкілеттігінде екені түсінікті болатындығы сөзсіз.

Нәпсі тәрбиесін жоғары қоюдағы мақсат, рухани әлсіз адам өз ортасына кері 
әсерін тигізуімен қоса соғыстағы қойылған талаптарды орындамайды. Осы себепті 
өзін тәрбиелемеген адамды соғысқа жібермеген.

Осы негізде өмірдің барлық саласында елдің ішінде қоғамды түзеу үшін 
атқарылған шаралардың барлығы күреске жатады.

Жиһадтың негізі: Құранда «жиһад» сөзі 41 жерде кездеседі. Оның 27 жерінде 
етістік формасында келген. Ал 14 жерінде есім формасында айтылады. Осы 
жерлердегі жиһад сөзі үш түрлі мағына береді.

Бірінші: Үгіт-насихат арқылы іске асатын сөзді жиһад. Бұл жиһадтың түрін 
дәлел деректіге сүйенген жиһад деп атайды.

Екінші: Ізгі амал жасаумен орындалатын жиһад.
Үшінші: Күш-қуатпен жасалатын жиһад. Бұл түрін қылышпен жасалатын 

жиһад дейді.
Осы тұста ескере кететін маңызды мәселе ол – «жиһад» сөзі таза ислами 

терминдік сөз. Бұл анау исламға дейінгі надандық дәуірінде араб сөзінде қолданыста 
болмаған. Сондай-ақ  исламнан басқа адамдардың тілдерінде айтылмаған. Бұл 
сөздің  өзге сөздерге ұқсамайтын өзіндік жекеше терминдік анықтамасы бар. Мы-
салы: «харб», «қитәл», «харбул муқәддәсә», т.б сөздердің терминдік анықтамасы 
«жиһад» сөзімен байланысы бар. Бұған қоса батыстықтардың айтып жүрген 
«қасиетті соғыс» деген түсінікпен исламдағы «жиһад» түсінігін шатастырмау ке-
рек. Себебі ислам дінінде «қасиетті соғыс» ұғымы жоқ екендігі мәлім.

Исламдағы жиһад заңдылығының негізіндегі анық нәтижеге жету үшін кейбір 
алғашқы кезеңдердегі ғалымдармен қазіргі таңдағы ғалымдардың сөздеріне ана-
лиз жасай кетсек:

Мухаммад Рашид Ридоның айтуынша: Негізінде соғыс зәру емес, расында 
«Бейбітшілік» - адамдардың ұстануы міндет болған негіз [Рашид Ридо 1406].

Мухаммад Әбу Зәхраның пікірінше: Қарым-қатынастардағы негіз – бейбітшілік. 
Ислам дінінің өзі мемлекеттер арасындағы адамгершілік қарым-қатынастардың 
бірден-бір арқау екенін мақұлдайды. Сонымен қатар мұсылмандарға мемлекеттін 
іс-шарасына араласуға рұқсат бермейді тек жалпы бұқара халықтың қауіпсіздігін 
қорғау мақсатында араласа алады.

Ислам мемлекетіне қастандық жасалған болса оның жазасы сол болмақ. Осын-
дай сәтте соғысу міндет. Өйткені жанды, сенімді, дініи бостандықты қорғау деген 
заңның өзі міндет етпек [әбу Захро 1995].

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



4 (82) 2019 | Адам әлемі     147

Ислам шейхы атанған Ибну Тәймия былай дейді: Пайғамбарымыздың өмірінің 
өзі осы ақиқатты баяндайды. Ол кісімен бейбітшілікте болған әрбір дінсізбен 
Пайғамбарымыз соғыспаған. Мінекей биография, хадис, тәпсір, фиқһ, жорықтар 
осыны айтады. Бұл тарих сахнасында күмәнсіз тізбекпен келе жатқан ақиқат. 
Пайғамбарымыз ешқашан ешкімге қарсы соғысты бірінші бастамаған. Тағы қоса, 
келесі сөзінде; сәбилерді, әйелдерді, қарт-қарияларды т.б, өлтіру дінде харам. 
Себебі соғыс – бізге соғыс ашқанға болмақ. Егер дінімізді асқақтатқымыз келсе, 
келесі аятта айтылғандай: «Өздеріңе қарсы соғыс ашқандармен Алла жолында 
соғысыңдар, бірақ (Алланың соғысқа белгілеген үкімдерін және нұсқаулықтарын 
естен шығарып) шектен шықпаңдар. Алла шектен шыққандарды жақсы көрмейді» 
(Әл-бақара сүресі, 2/190), біз шектен шықпаумыз керек. Ал мұсылмандарға 
Алланың дінін орындауда кедергі жасамағанның зияны жоқ, оның күпірлігі тек өз 
басына болмақ [Әт-тәймия 1983].

Мухаммад Содық Аржунның тұжырымдамасы: Жиһад – соғысу-
шылармен дипломатиялық жолдардың түгелдей іске аспай қалған жағдайда 
ғана шарасыздықтан атқаратын соңғы шара [Аржун 1984]. Ислам дінге шақыру 
жолындағы қолдан келер шараларыдың барлығы сарпылып бітпегенінше Алла 
жолында соғысуға рұқсат бермеген. Қорыта айтқанда: Исламдағы жиһад өте қатты 
зәру сәтте ғана, қағидалармен шеңбері анық мақсаттардың аясында заңды. Демек, 
жиһадтың өзі мақсат етілмейді бәлкім – мақсатқа жетелейтін шара. Құранда « 
Соғысыңдар(фитна) бүлік һәм зұлымдық толық жойылып, хақ дін өзінің орынын 
алғанша, толығымен бір Аллаға арналғанша. Егер олар тыйылса, шүбәсіз, Алла 
олардың не істеп не қойғанын толық көреді» делінген (Әл-әнфәл сүресі, 3/39). 
Исламдағы жиһад түрлерінің барлығы нетиже бермей соңғы шара соғысу болса, 
оның өзін қолдану зәру жағдай емес. Өйткені мұсылмандардың өзгелермен жасай-
тын мәмленің негізі – бейбітшілік. Оған қоса тіпті соғыс болған жағдайда. Егер 
соғыс Аллаға шақырудағы оңтайлы нәтижені көрсетпесе және тек қан төгумен 
шектелсе соғысқа тыйым салынады себебі қан төгу ислам шариғатында рұқсат 
берілмеген.

Түптеп келгенде, исламдағы жиһад – қанды соғыс және кәпірлермен күрес 
емес. Ол жер бетіндегі бейбітшіліктің мүддесіне жасалатын барлық ізгі шаралардың 
жиынтығы. Ислам дінің мұраты осыны да қалайды.

3- Жиһадқа ұрандау (шақыру) өкілеттігі кімнің қолында.
Жиһад – жүйелі басқарма. Маңызды мұраттарды орындау үішн 

заңдастырылған. Оны жариялау мемлекет басшылығының міндетіне жатады. 
Мемлекеттің заңдылығына бағынатын азамат жауапты өкілеттің ұстанымына 
қайшы келіп жиһадқа ұрандау құқығы жоқ.

Ибну Қудәмәның айтуыншы: «Жиһад мәселесі басшының ыждахаты мен 
шешіміне қалдырылған, оның дұрыс деп қабылдаған шешіміне ел бағынуы тиіс» 
[әш-Ширбини 1997].

Әз-Зуһәйлдың пікірі: Іске жауапты басшы немесе Әкімшілік құқығы бар 
мемлекеттік тұлға – әскери жоғары басшы, соғысты жариялау оның құзыреттілігінде 
және елдің мүддесімен жағдайды ескере отыра, соғысудың қырларын білетін, 
Құран мен сүннет нұсқаған әділ әскери саяси жақтарын меңгерген тәжірбиелі 
мамандармен ақылдасып, шешім қабылдай алады. Бұл құқықтың негізі шариғат 

Амангелді Т., Сандыбаев Ж. Исламдағы «жиҺад» ұғымының саясилануы...
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иесіне қайтады. Осындай жауапкершілікті Алла Тағала жер бетінде бейбітшілік 
пен тыныштық орнатсын және  де дінді елді қорғасын, үмбеттің тұтастығын 
сақтасын, шекараларды күшейтсін, әскери күш-қуат дайындасын  деп  адам бала-
сына орынбасары болғандықтан берген.

Жеке адамдар мен кейбір топтардың өз бетінше жиһадқа шақыруға ешқандай 
құқы жоқ. Жиһад мәселесінде тағы бір өршіп белең алған мәселе – оны жекелен-
ген лаңкестік топтардың соғысқа желеу етуі. Ғалымдарымыздың тұжырымына сай 
ешбір мұсылманға соғыс жариялау рұқсат етілмеген. Қазіргі таңдағы кейбір лаңкес 
керітартпа саяси ұжымдардың басқа елдегі саяси не өзге де себептерден туын-
дап жатқан ішіке қақтығыстарға діни сауаты жоқ жастарды және жиһадшылыққа 
жаңадан елігіп жүргендердің теориясына сай Құрандағы «жиһад» терминін саяси-
ландырып отыр. Осы кертартпалардың жасап жүргендері исламға мүлдем сәйкес 
келмейтініне ислам ғұламалары бірауыздан келіскен [әз-Зуһәйли 1998].

4- Ислам шариғатындағы «жиһад» ұғымы мен экстремизімнің шатасуы.
Исламдағы жиһад ұғымы – жүйелі, мақсаты анық, өзге діндердегі соғыстардың 

ұстанымынан асқар әдептері мен шарттары бар, Алла Тағаланың сөзін үстем етуді 
негізгі мұрат еткен күрес.

Осындай жоғары деңгейдегі жүйелі ұғымды, бүгінгі таңда «Әл-ирһәб» 
- экстремизіммен шатастыру таң қаларлық жағдай. Оның бірден бір себебі 
– діни сауатсыздық, ислам үкімдері мен мазмұнын түсіндірушілердің дұрыс 
ақпараттамауы немесе жеке бастық мүдденің басым болуы, ислам дінін өзгелерге 
қаралап, мәжбүрлі зорлық дін деп бейнелеу. Мәселен, қазіргі уақытта батыстықтар 
жиһад ұғымын ықтиярсыз түрде бүкіл адамзат исламды қабылдап, ислам билігін 
толық мойындағанға дейін соғысу деп қабылдаған. Аузында «Аллаһу әкбар» Алла 
ұлық деген ұраны, қолында қаруы бар барша адамзатты мұсылмандыққа өткізгісі 
келетін, үнемі соғыса беретін мұсылманның кейпін беруде. Осылайша олар 
мұсылмандардың өзге дін өкілдерімен қатынасын осылай бағамдайды. Бұндай 
пікірлердің қалыптасуына ислам ғұламаларының еңбектерінде әлемді «мұсылман 
ел», және «соғыс ел» деп бөле қарастырғандығы жоғарғы аталмыш себептердің 
бірі болғандығын әрине жоққа шығара алмаймыз. Сондай-ақ оны негізгі себеп 
ретінде санау қателік. Дінді дұрыс түсінбегендермен радикалды көзқарастағы 
идеологтардың ойы мен ұрандары дін дұшпандары және терроршылдардың 
алдындағы исламға қарсы жасаған үлкен қызметі болып табылады. Бүгінгі таңда 
әлемдегі елдерді «мұсылман ел», және «соғыс ел» деп бөле қарастыру мәселесі 
сөзсіз патриархалдық көзқарас. Себебі, бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
сақтауға, ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамытуға, халықаралық 
мәселелерді шешуде, және адам құқығын құрметтеуді қолдауда қол жеткізуді 
мақсат еткен ұлттардың бірлесіп әрекет ететін орталығы, халықаралық ұйым – 
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) құрылған оның құрамына 192 мемлекет кіреді.

5- Жиһад ұғымы мен экстремизімнің айырмашылықтары.
Әр бір ақыл-есі сау адам үшін айырмашылықтарын салыстырып көрсетудің 

қажеті жоқ екені анық. Тақырыпқа кірместен бұрын, өте маңызды бір мәселеге 
тоқтала кетсек. Ол, жиһад ұғымы мен экстремизімнің айырмашылықтарын 
анықтау ол екеуінің кейбір қырларымен ұштасып, енді бір жақтарымен қиылысып 
жатады дегенді білдірмейді. Бәлкім, ол екеуі толықтай бір-біріне қарама-қайшы 
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ұғымдар. Жиһад экстремизімнің өте алыс ұштаспайтын ұғым. Оның келесі 
айырмашылықтары бар;

Біріншіден: Заңдылығы жағынан.
Жиһад ұғымы – ислам шариғатындағы заңдастырылған үкімдердің бірі. Ал 

экстремизім – шариғатта тыйым салынған арам, қылымысты іс-әрекет. Алла 
Тағала тыйым салған, құрметтеп бағалаған, құнды нәрселерге зұлымдық жасап, 
шектен шығу, адами құндылықтарды аяқ асты ету.

Екіншіден: Мазмұны жағынан.
Жиһадтың мазмұны – жүйеленген қағидалардың аясындағы, шриғаттың 

заңнамасына сай келетін күрес. Оның мақсаты – Алланың сөзін үстем ету және сол 
жолда оның ризалығына жету үшін жаныңды, малыңды бар күш-қуатыңды жұмсау. 
Ал экстремизім – белгілі жүйемен қағидалрға бағынбайтын, шариғаттың үкімдеріне 
қайшы келетін, адами қасиеттерден жұрдай құндылықтар мен құқықтарды таптай-
тын, мақсаты жер бетінде үрей мен қауіпті тудыртатын күйретуші әрекет.

Үшіншіден: Орны мен қарсы күресетіндер.
Жиһадтың орындалатын орны – ешқандай келісімге келіспейтін, барлық 

бейбіт шешімдерді қабылдамай тек, соғысуды алға тартатын кәпірлермен бола-
ды. Ал экстремизім – кәпір мен мұсылманды, бейбіт келісімге келгенмен қарсы 
шыққанды ажыратып қарастырмайды. Тіпті – еркек-әйел, бала-қария деп те 
бөліп жармайды, барлығы олардың көзінде бір нысана. Кейде адамның болмысы, 
тұлғалығы анықталмай жатып, өлімге кесіліп жатады. Экстремистердің дұшпаны 
– әр бір олардың пікірімен келіспеген, ұстанымдарына қайшы келген барлық адам. 
Сондай-ақ, олардың сенім, нанымына қайшы келген адам – кәпір, діннен шыққан 
қаны адал болып есептеледі. Олар осы тұста мына бір нәрсені ұмытты – мұсылман 
өзгеге қарсы келумен және өзгелердің пайымдауымен діннен ешқашан шықпайды. 
Ашық түрде күпірлік сөзін айтып, имандылыққа қайшы келетін амалдарды адал 
етіп біле тұра жасаса ғана шығады. Ал экстремистердің оған берген үкімі жарам-
сыз, ғибрат етілмейді. Ол, тіпті, үлкен күнәларды жасаса да жаны, ар-ұжданы, 
малы құрметтеліп қаралатын мұсылман болып қала береді. Олар бұл әрекеттерімен 
үлкен күнә жасауда. Пайғамбарымыздың Әбу Һурайра  және Әбу Зәр жеткізген 
хадистерінде: « Егер адам өзінің бауырына «Ей, кәпір!» немесе Алланың жауы деп 
айтқан болса және ол айтқанындай болмаса сөзі өзіне қайтады», – делінген. Осын-
дай ислам негіздерінен нақты деректілер келіп тұрып, надандыққа бой алдыртып, 
барша ілім иелеріне қайшы келіп, өзіне қарсы шыққанды адастырып күпірлікке 
шығарғысы келетін адам – надандардың ең үлкені.

Төртіншіден: Белгілі әдептерді ұстану.
1-Исламға шақырмастан бұрын кәпірлермен күреспеу, соғыспау.
2-Қарттар мен әйел, бала-шағаны өлтірмеу.
3-Жалданып жұмыс жасап жүргендерге тиіспеу.
4-Шіркеу қызметкерлерін өлтірмеу [әл-Әсир 1972].
5-Қолына қару алып майданға шықпағандарды өлтірмеу.
6-Қалған топтағы адамдарға тиіспеу. (соқыр, мүгедек, жынды, екі жынысты 

көгілдір, тау кезіп кеткен жарымес, т.б) [әл-Кәсәни 1986].
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Қорытынды
Ислам діні – жер бетіндегі өркениеттің іргетасын тұрғызуға, бейбітшілікпен 

әділдіктің базасын орнатуға арналған таңдаулы діннің бірі. Адам атауының бәрін 
бір атадын тараған, бір Алланың жаратқан құлдары деп мәмле жасауды парыз 
еткен бұл дінді экстремизімнің қайнары деп қарастыру ақылға қонымсыз. Осы 
тұрғыда Абай атамыз былай дейді:

 Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті,
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті. 
Сол себепті діндегі үкімдерді кез-келген адам өзіндігінше зерттеп, амал етуге 

болмайды. Ислам шариғатының қайнары, үкімдердің негізі  болған «Құран Кәрім», 
«Сүннет», «Қияс», «Ижмағ» ілімдерін толық меңгерген, ғалымдық деңгейге жет-
кен сенімді, шариғат маманының айтқанына тоқталып, амал ету керек. Нақтырақ 
айтқанда, үкімдердің ішіндегі ең маңыздысы да және ең қауіптісі – жиһад үкімі. 
Бұл мәселе адамның өміріне, жанына қатысты болғандықтан үмбеттің сенімінен 
шыққан әділ, шыншыл, Алладан қорқатын тақуа ғалымдардан ғана үкім алынуы 
қажет.
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Резюме
Амангелди Т., Сандыбаев Ж.С. Политизация концепции джиһад в контексте ис-

ламского шариата и его связь с экстремизмом
В статье анализируется джиһад, одна из религиозных концепций. Приводятся опре-

деления исламских ученых к пониманию в концепции джиһад, ее существенные особен-
ности, а также ошибочные понятия, которые в настоящее время рассматриваются в этом 
вопросе. При анализе концепции «джиһада» объясняется, что это систематическая борьба, 
основанная на шариате, и различия между концепцией «джиһад» и экстремизмом. А также 
неправильное понимание концепции жиһад не может быть причиной для войны.

Ключевые слова: джиһад, ислам, религия, война, экстремизм, страсти, борьба.

Summary
Amangeldi T., Sandybayev Zh.S. The Politicization of the Jihad Concept of Islamic 

Sharia and its Conection to Extremism
This article analyzes jihad, one of the religious concepts that causes great misunderstanding 

in the modern world. The article provides the concept of jihad in Islamic sharia and the types of 
jihad defined by Islamic scholars, the essential features of jihad, as well as modern misconceptions 
and correct concepts. An analysis of the jihad concept makes it clear that it is a systematic fight that 
follows particular principles and does not go beyond sharia. The article determines the reasons 
behind the confusion between the jihad and extremism and elucidates their differences, while 
also considering why despite a widespread misconception it cannot be used as a reason for war.

Keywords: Jihad, Islam, Religion, War, Extremism, Lust, Fight.
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