
Ассаламу алейкум 
урматтуу окурмандар!

Мезгил куштай учуп арадан эки ай зымырап өтүп 
кеткени байкалбай, сиздер менен кайрадан жо-
лугушканыбыз биз үчүн канимет. Ак Башатка келип 
жаткан каттар, каалоо-тилектер биздин жамааттын 
демине-дем кошуп, шыгына-шык кошуп жатканын 
айтпай койсок болбос.

Ак Башат журналы бул сандын күн тартибине 
АЯЛ, ЭРКЕК, УКУК, МИЛДЕТ маселелерин алып чы-
гып, ЫЙМАНДУУ ҮЙ-БҮЛӨнүн сырына басым жа-
сады. Баарыбызга белгилүү болгондой, көп нерсе 
үй-бүлөнүн түзүлүшүнө, андагы эреже-тартиптерге, 
жашоо ыңгайына байланыштуу. Учурда жаңыдан 
курулган көп коломтолор бузулуп, жадагалса, бир 
топ жашап калган үй-бүлөлөрдө аял менен эркек-
тин ортосунда укук менен милдетти билбестиктин 
айынан түшүнбөстүктөр жаралып, ажырашуулар 
көбөйдү. Мунун кесепетинен миңдеген жаш бал-
дар жетим калып, таалим-тарбия көрбөй ар кай-
сы жерди түнөк кылып жашап келишет. Адамдын 
бактылуу болушуна да, бактысыз болушуна да үй-
бүлөнүн таасири чоң. Ошол себептен жогорудагы 
олуттуу темаларды мусулман журтчулугуна кеңири 
түшүндүрүүнү максат кылып, Ислам дини буйруган 
ыймандуу үй-бүлөнү кантип курса болот? деген су-
роого жооп берүүгө аракет жасадык. 

Келээрки ай Кудайым буйруса, он бир айдын эң 
улугу болгон Рамазан айы. Окурмандарыбызга ыйык 
Рамазан айынын маанилүүлүгү, зарылдыгы тууралуу 
маалымат берүү максатында макалалар жазылды. 

Ардактуу окурмандар! Баарыңыздарды келе 
жаткан куттуу Рамазан айы менен чын дилден кут-
туктайбыз. Алла Таалам бул улук айда бардык му-
сулмандарды күнөөдөн арылтып, Ислам ааламына 
күч-кубат берсин! Бул касиеттүү айдын шарапаты 
менен урушкандар элдешип, адашкандар туура 
жолду тапса экен тилейбиз. Ак төөнүн карды жа-
рылган берекелүү күз айларында жолугушканча 
аман болуңуздар!
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Урматтуу окурмандар!
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жерлерге таштабооңуздарды өтүнөбүз!
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Руханий тарбия мезгили 
– Куттуу Рамазан



Хидайет Айдар
Теология илимдеринин доктору, 
профессор

Балдарыбыз – биздин бактыбыз. 
Алардын жандүйнөсү аруу, таза 
болгондуктан аларды ар түрдүү 
терс таасирлерден көзүбүздүн ка-
региндей сакташыбыз керек. Себе-
би эртеңки күн ошолорго байла-

ныштуу болот. Бүгүнкү күн биздики болсо, эртеңки 
күн алардыкы болот. Коом алардын күч-аракетине 
жараша тариз алат. Эгер алар ийгиликтүү иш-
терди жасашса, коом илгери жетишкендиктерге 
жеткен болот. Ал эми аракетсиз болушса, коом 
да артка кетет. Ошондуктан балдарыбыз биз үчүн 
маңдайыбызда жанган чырагыбыз. 

Жараткан Алланын балдарыбызга өзгөчө 
маани бергендигин айрым бир Куран аяттары-
нан байкай алабыз. Жараткан Алланын чексиз 
кудуреттүүлүгүн бир наристенин пайда болуу ба-
скычтарынан да түшүнүүгө болот. Бул багытта Алла 
Таала бүтүндөй адам баласын, айрыкча бул иш ме-
нен жакындан тааныш болгон дарыгерлерди аң-таң 
абалда калтырып келет. Бир тамчы суунун кадимки 
адам баласына айланышы чынында эле өтө таң ка-
лычтуу! Ымыркайдын эненин курсагында өткөргөн 

баскычтарынын ар биринде Жараткан Алланын 
ага өзгөчө маани бергендиги, аны ар түрлүү сырт-
кы терс таасирлерден коргой турган коопсуз жерге 
койушу, ал жерде ага келбет бериши, убагы келген-
де бул дүйнөгө алып келиши, айтоор, мына ушунун 
баары адам баласын таң калтырат. Адам ааламдын 
эң ардактуу жандыгы болгондугу үчүн Алла Таала 
ага өзгөчө шекил берип жаратат. 

Ошол асыл жандыктын дүйнөгө жаңы көз ач-
кандагы мезгилин элестетеличи, ата-энелер, балалуу 
болгондор жакшы билишет. Ымыркай төрөлгөндө 
ата-энелер сөзгө чак келбес кубанычтын сересине 
чыгышат. Алакандай ошол ымыркайды кучагыңызга 
алганыңызда жыпар аңкыган жыт сезесиз, ырахаты-
на сөз жеткис жанга жагымдуу жыт... Алла Таала 
Ыйык Куранда аны «куррата-аайун» - «көз кубанчы» 
(б.а., жандүйнөгө бейпилдик тартуулоочу) деген сөз 
менен мүнөздөйт. Ыйлагандан башка эч нерсе кы-
лалбаган кенедей ымыркай. Бирок учуру келгенде 
чоңойуп тоолорду омкоро турган жандык...

Мына ушул наристе өтө аяр, өтө кылдат тар-
бия көрүшү керек. Ыйман булагынан даам сызып 

Алгачкы 
мектеп 

Үй-бүлө - 
баланын бүт 
нерсеси. Ал 

жерден алган 
тарбиясы 

анын келечек 
жашоосунда 

өзгөчө рол 
ойнойт.
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Таалим башаты



чоңойушу керек. Себеби ал эртең «адам» болуп 
өмүр кечириши кажет.

Бала мектеп, айлана-чөйрө, классташ-достору, 
гезит-журналдар ж.б.у.с. ар түрлүү факторлор-
дун таасирине туш болот. Бул факторлордун эң 
маанилүүсү жана эң таасирлүүсү – бул үй-бүлө. 
Бала жашоого эң биринчи үй-бүлөдө көз ачып, 
дүйнөнү ошол жерден тааный баштайт. Үй-бүлө 
анын таалим-тарбия алган эң алгачкы уясы бо-
луп эсептелет. Үй-бүлө - баланын бүт нерсеси. Ал 
жерден алган тарбиясы анын келечек жашоосунда 
өзгөчө рол ойнойт. Ошондуктан үй-бүлөдөгү тар-
бия башка таалим-тарбия мекемелеринин башы-
нан орун алып, баарынан зор мааниге ээ. 

Куранда Алла Таала ата-энелерди өздөрүн 
да, бала-бакырасын да тозок отунан сактоого 
милдеттүү кылгандыгын маалымдайт. Бул ба-
гытта Алла Таала: «Эй, ыйман келтиргендер! 
Өзүңөрдү да, үй-бүлөңөрдү да отуну адамдар-
дан жана таштан турган оттон сактагыла!» (Тах-
рим сүрөсү, 6-аят) деп буюрат.

Биз балдарыбызды мына ушул албырттап жан-
ган оттон аларга ыйман тарбиясын берүү менен гана 
коргой алабыз. Аларга кичинекей кезинен баштап 
Ислам динибизге ылайык таалим-тарбия бериши-
биз керек. Төрөлгөндөн кийин баланын оң кулагына 
азан айтып, ага жакшы ысым койуу, эл-жери, Ис-
лам дини үчүн күйүп-жанган, эл керегине жараган 
ыймандуу эр-азаматтардан болушу үчүн Жараткан 
Аллага дуба кылуу балага тарбия берүүнүн алгач-
кы кадамдары болуп эсептелет. Азирети Мухаммад 
(саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыз ки-
чинесинен кулагына азан айтылган, Ислам тарбия-
сын алып чоңойгон баланын дайыма туура жолдо 
жүргөн, дайыма жакшылык иштерди жасаган адам 
болоорун сүйүнчүлөгөн. Орто жолдо Исламга төп 
келбеген анча-мынча туура эмес иштерди жасаса 
да, кийинчерээк күнөөсүн сезип, кайра адал жолго 
түшөөрүн маалымдаган. Ошондуктан кичине ке-
зинде аткарыла турган мындай иштер балдарыбыз-
дын келечеги үчүн өтө зор мааниге ээ. 

Эркек баланы сүннөткө отургузуу да ар бир 
ата-эненин милдеттеринен бири болуп эсепте-
лет. Сүннөткө отургузуу баланын Ислам динине 
ылайык таалим-тарбия алышына өзгөчө таасирин 
тийгизген факторлордон бири. Ошондуктан эркек 
балдарыбызды жаш чагында ылайыгы келгенде 
сүннөткө отургузуу өзгөчө маанилүү. Бул тойдо 
баланын келечекте элге пайдалуу, ыймандуу адам-
дардан болушун тилеп, дуба кылышыбыз керек.

Биз ата-эне катары балдарыбыздын ичип-жеген 
тамак-ашына өтө кылдат мамиле жасашыбыз ка-
жет. Алардын арам тамак-аш жебеши үчүн колу-
буздан келген аракетибизди көрсөтүшүбүз керек. 

Атайын билип туруп аларга арам тамак-аш берүү 
алардын келечегине терс таасирин тийгизет. 

Биз Ислам динине ылайык жашасак, балдары-
быз да бизден үлгү алып адал жолдо өмүр кечи-
ришмекчи. Андыктан биз ата-эне катары беш маал 
намазыбызды окуп, балдарыбызга намаз окуунун 
маанилүүлүгүн алар түшүнө турган тил менен 
түшүндүрүшүбүз керек. Рамазан айында орозобуз-
ду кармап, балдарыбызды орозого, ооз ачаарга, са-
арлыкка жана таравих намазына көндүрүүгө аракет 
кылышыбыз зарыл. Аларга бир сом менен болсо да 
кедей-кембагалдарга жардам берүүнү үйрөтүшүбүз 
керек. Зекетибизди учурунда берип, аларды да 
зекет берүүгө көндүрүшүбүз керек. Ибадаттары-
бызды аткаруу учурунда балдарыбызга эч качан 
ачууланбашыбыз керек, алардын жүрөгүн оорут-
пашыбыз керек. Намазды баштаарда же бүткөндөн 
кийин балдарыбызга анча-мынча туура эмес бала-
лык кылык-жоруктарынан улам кыйкырсак, орозо 
кармоо учурунда аларды капалантып, жүрөгүн оо-
рутуп койсок, бала буларды эч качан унутпайт. Биз-
ге ачуулангандай эле, ибадаттарга карата да көңүлү 
сууйт. Бул учурларда балдарыбыздын мээси аппак 
барактай болуп, ага жазылган нерселердин бардыгы 
баланын жашоого болгон көз карашына, жашоого 
болгон мамилесине, айтоор, адамдык бейнесинин 
шекил алышына өтө чоң таасирин тийгизет.

Балдарыбызга убагы келгенде Куран окууну 
үйрөтүшүбүз керек. Тек арапчасын гана үйрөтүү 
менен чектелбей, аяттардын маани-маңызын, Ку-
рандын маанилүүлүгүн, ага эмне үчүн ишенген-
дигибизди ж.б.у.с. жагдайларды түшүндүрүп 
беришибиз кажет. Муну өзүбүз аткара албасак, 
билгендерден жардам сурашыбыз абзел. Эгер Ку-
ран окуганды билсек, үйдө ар качан Куран окуп 
турушубуз зарыл.

Балдарыбыздын дүйнөлүк билим алышын 
да камсыз кылышыбыз керек. Албетте, бул учур-
да Ислам илимдерин да терең изилдеп оку-
шуна шарт түзүп беришибиз зарыл. Ал үчүн 
аларга ишенимдүү диний китептерди, журнал-
фильмдерди алып беришибиз керек. 

Мына ушул сыяктуу шарттарды түзүп окут-
сак, балдарыбызга болгон милдеттерибиздин бир 
бөлүгүн орундаткан болобуз.

Учуру келгенде балдарыбызга туура эмес нер-
селерди да түшүндүрүп, аларды тарбиялашыбыз 
кажет. Ислам дининде арам деп эсептелген нерсе-
лерди балдарыбыз билип, алардан алыс болушу 
керек. Биздин милдетибиз балдарыбызды ден-
соолугуна зыяндуу нерселерден гана коргоо эмес, 
ошону менен катар аң-сезимине, жандүйнөсүнө 
зыян бере турган түркүн түстүү нерселерден да 
коргоо болуп эсептелет. 
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Ал-Алиим

Алла Тааланын илиминин чексиздигин, 
тереңдигин даңазалаган «ал-Алиим» - Анын 
ысым-сыпаттарынын бири болуп эсептелет. 
Алла Тааланын илими үчүн кандайдыр бир 
белгилүү чек жок. Ал бардык нерсени Билүүчү 
Улуу Зат. Ал бүгүнкү күнгө чейин болгон оку-
яларды кандай билсе, келечекте боло турган 
нерселерди дагы ачык-айкын түрдө билет. Эч 
бир нерсе Анын көз жаздымында калбайт. 
Аяттардын биринде: «Кайыптын ачкычтары 
жалгыз Алла Таалада гана. Ал кургактагы 
жана деңиздеги жандуу-жансыздын баарын 
жакшы билет. Ага ар бир жалбырактын 
түшкөнү да белгилүү...» (Анам сүрөсү, 59-аят) 
деп буюрулат.

Жандуулар, алардын ичинен адамдар 
Жараткан Алла Таала Өзү белгилеген чен-
өлчөмдүн негизинде гана маалыматка ээ боло 
алышат. Андан ашыкчасын биле алышпайт. 
Адамдардын билгилиги чектелүү. Маселен, 
алар келечекке багытталган маалыматтардан 
толук кандуу түрдө алсыз. Ал эми Алла Таала-
нын илими кандайдыр бир убакытка да, кан-
дайдыр бир жер-орундукка да көз каранды 
эмес. 

Алла Таала эч бир ысым-сыпатын бизге бе-
керинен дайынсыз маалымдаган эмес. Биз му-
сулман баласы катары Жараткан Кудуреттин 
ар бир ысмынан үлгү алышыбыз керек. Жарат-
кандын бул ысмынан сабак алган пенде ар бир 
кадамын Жараткан Кудуреттин көзөмөлүндө 
тургандыгын эске алуу менен таштайт. Ал 
Алла Таала ар качан ар жерде көрүп-билип 
тургандыгын эсинен чыгарбайт. 

Алла Таала -иш-аракетибиз мындай тур-
сун, жүрөгүбүздөн өткөзгөн нерселерибиздин 
баарын билүүчү Чексиз Улуу Зат. Бул багыт-
та Куранда бизге: «ырасында, Алла Таала 
жүрөгүңөрдөгүнү да билээрин унутпагы-
ла!» (Бакара сүрөсү, 235-аят) делип эскертүү бе-
рилген.

АК БАШАТ казынасынан

Асмаул-Хуснаа

Ошентип ата-эне катары балдарыбыздын 
үй-бүлөдөгү алгачкы туура тарбиясын берген бо-
лобуз. Бул учурда балдарыбыз үй-бүлөсүнө да, 
эл-журтуна да, бүтүндөй адамзат коомчулугуна 
да пайдалуу эл керегине жараган ыймандуу адам 
катары чоңойгон болот. Мына ушундай ыймандуу 
баланы тарбиялап өстүргөн ата-эненин амал деп-
терине кыяматка чейин сооп жазыла бермекчи. 
Муну ардактуу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва-
саллам) Пайгамбарыбыз өзү сүйүнчүлөп кеткен. 

Биз ата-эне катары балдарыбызга туура тар-
бия бере албасак, маңдайыбызда чырактай жанган 
балдарыбызды бир саамда оп тарткан жырткыч-
тардын алдына өз колубуз менен салып берген бо-
лобуз. Айлана-чөйрөбүздө балдарыбызды ар дай-
ым аңдып жүргөн ар түрлүү жырткыч-азгырыктар 
жылоолоп жүргөндүгүн эсибизден чыгарбашыбыз 
керек. Балдарыбыз бул жырткыч-азгырыктардын 
курмандыгына айланса,  эң алгач өзүнө, андан соң 
үй-бүлөсүнө, эл-журтуна, коомго зыяндуу адам-
дардын катарынан орун алып калат. Бул дүйнөдө 
зыянкеч адам болгондугу үчүн башаламан өмүр 
сүрүү менен бирге акыретте да тозок отунда 
күйүп-жанат. Ал үчүн Алла Таала бизди жооптуу 
кылып, кыямат күнү анын эсебин алмакчы. Азире-
ти Пайгамбарыбыз да ата-эне катары балдарыбыз-
дан жооптуу болгондугубузду маалымдаган. Ал 
куттуу хадистеринин биринде: «Ата – бул чабан. 
Ал үй-бүлөсүнөн жооптуу!» деген. Эгер биз балда-
рыбызга туура таалим-тарбия бере албасак, алар-
ды ар түрлүү азгырыктардан алыс кармай албасак, 
Жараткан Эгебиз эртең мунун эсебин Өзү алат.

Жараткан Алла балдарыбызга ыйман була-
гынан даам сыздырып, Ислам динине ылайык 
таалим-тарбия беришибизди жана ошондой эле 
алардын эл-жери, Ислам дини үчүн күйүп-жанган 
ыймандуу адамдар катары чоңойушун насип бу-
юрсун...

Атаны көрүп бала өсөт...

Ал-Алиим
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Биздин эл иммунитети жок кишиге 
ошкоп калды 

Көп жылдан бери мусулман кыргыз 
журтчулугу үчүн күйүп-жанып, асы-
ресе, үй-бүлө, таалим-тарбия жаа-
тында далайлар даай албаган калыс 

сөздү айтып, ийгилик коштогон иштерди жасап 
келген Өзбек ажы Чотонов деген инсанды билбеген 
кыргыз жок болсо керек. Башканы билбейм, жеке 
мен ак Исламга кара көө жапкысы келген эл бузар, 
дин бузарларга, ашынган атеисттерге, ириңдеген 
илимпозсөрөйлөргө тарыхты, акыйкатты көзгө 
сайып, кыргыздын келечегин Батышча тарбияла-
гысы келгендер менен талыкпай күрөшүп, ооз эки 
түрдө да, басма сөздөн да татыктуу жооп узатып, 
ыйманды элге жеткирсек деген тилек менен түмөн 
түйшүккө кайыл боло телестудия ачып, китептер-
ди жазып, бир эмес эки үй-бүлөнү багып, үлгүлүү 
турмуш кечирип келаткан Өзбек аганы чынында 
мактоого татыктуу инсан деп эсептейм. 

Урматтуу окурмандар! Өзүңүздөр күбө бол-
гондой, бул санда үй-бүлө, үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
милдеттери жана укуктары деген чуулгандуу те-
маны козгодук. Анда "Дил-мүрөк" таалим-тарбия 
борборунун жетекчиси Өзбек ажы Чотонов менен 
болгон маекти назарыңыздарга сунабыз.

– Ажыке, азыркы кыргыз үй-бүлөсүнүн аба-
лына кандай баа бересиз?

– Азыркы кыргыз үй-бүлөсү, жалпылап айт-
пайын, дээрлик жарымы кооптуу абалда. Ынты-
мак жок, чыр-чатак, уруш-талаш, ажырашуу көп. 

Кимдин кандай укугу, кандай милдеттери бар 
экендигин көпүчүлүк эл билбейт.

Мурдалары кыргыздын он, ондон ашык балда-
ры болсо, азыр заманга шылтап, жумушка шылтап 
кыскарып, кыскарып олтуруп бирден, экиден пер-
зентти араң асырап калдык. Кээ бирлерибизде ал 
да жок. Бүгүнкү күндө жашы кыркка чыкса да бой-
док жүргөн эркектерибиз да, аялдарыбыз да тол-
тура. Бул көрүнүштөр кыргыздын учугу кыскарып 
баратат дегенди туюнтат. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, 
ажырашуулар көбөйө берсе, бала төрөө азайа бер-
се, анда биздин элдин келечегин ким улайт?! Жа-
нагындай чуулгандуу, кор турмуштан көңүлү кал-
ган аял да, эркек да көпкө чейин үй-бүлө күтпөй 
жеңилине качып, анын натыйжасында аягы суюк-
тук, бузукулук күч алат.

Дагы бир кейиштүү жагдай, акча табабыз деген 
чолок түшүнүккө жетеленип ата-эне сыртка чыгып 
кетти, балдарыбызга, кыздарыбызга көңүл бурбай 
калдык, таалим-тарбия жетиштүү берилбей кал-
ды. Балдарды баккан тарбияга кирбейт. Тарбия 
деген наристе бойго бүткөндөн тарта төрөлүп, бой 
жетип, өз алдынча  турмуш куруп кеткенге чей-
инки узун убакыт ичинде кынтыксыз, кыйшаюсуз 
жүзөгө ашырыла турган маанилүү парз. 

– Феминизм боюнча эмнелерди айта ала-
сыз?

– Феминизм – бул табиятка карама-каршы 

Ìаек курган
Акылбек Халбеков
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иш жүргүзгөн, Батыштан чыккан кыймыл. Булар 
эркекти сайпаначалыш кылып, аялды эркекча-
лыш кылып, мерезге айлантуунун үстүндө иш 
жүргүзүшөт. Бул бузуку аракет биздин мада-
ниятыбызга такыр туура келбейт. Үй-бүлөдө эне 
мээримдүү, ата камкор, кыраакы болушу керек. 
Мына ушул феминизмдин кесепетинен башала-
мандык өкүм сүрүп, эркектерибиз, а тургай кызда-
рыбыз кылыктана жарым жылаңач абалда сүрөткө 
түшүп, анысы менен мактанып көчөлөргө жарнак-
көрнөк үчүн илип калды. Кандай гана ыплас ишке 
барба, алар демократияга, модернизацияга шыл-
тап, аныңды жактап, сени коргоого алып жатышат. 
Айрыкча мээси Батыштын миң жылдык кутум про-
граммасынын модернизация деген сыпайы уусуна 
сугарылган өзүбүздүн эле атуулдар кыргызымдын 
кан-жанынан жаралган кыздарды жалаңачтап, су-
луулар конкурсун өткөрүп, абийрди тепсеп жат-
каны өзөктү өрттөйт. Феминизм элдин уялуу, 
ийменүү деген асыл сезимин уулап, тамырыбызга 
балта чаап салды. Эркек менен эркектин бачабаз 
болуп, кыз менен кыздын жетелешип, (айткандан 
да уялат экенсиң, күлүп) лезбиянка болуп шиле-
кей алышып жүрүшүнүн бара-бара өөн учурабай 
калышы биздин эл үчүн өтө өкүнүчтүү. Жакшы-
лыкта да, жамандыкта да ичимдикти ченебей, ыл-
габай ичүү, жаш-кары, аял-эркек дебей тамекини 
тандап чегүү менен өзүбүздү өзүбүз тукум курутка 
түртүп жатабыз. Арак менен тамекинин зыяндуу-
лугун айтып медицина кан какшап келет. Маселен 
жалаңач киндик, ачык төшкө суук да, сук да тийет. 
АНАН КАЙДАГЫ ДЕНИ САК УЛУТ, КАЙДАГЫ 
ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК???

Адамзат тарыхына кылчайсак, адеп-ахлактын 
тайыздыгынан улам, пайгамбар көрсөткөн туура 
жолго түшпөй, жанагындай  бачабаздыкты ток-
тотпостон, тескерисинче жайылышына көмөк 
көрсөткөн коомдорду Алла Таала алаамат апаатка 
каптатып орду-түбү менен жок кылган. Жок кыл-
ганда да кыяматка чейин жашай турган адамзат 
сабак алсын деп, чапташкан абалында таштай ка-
тырып салган. Батыштын музейлеринде алар азыр 
сакталуу турат.

Табиятынан эркек аялга, аял эркекке эч кандай 
окшош эмес. Алла Таалам эркекти кара жумуш 
үчүн каруулуу, күчтүү кылып, дене түзүлүшүн 
да салмактуу, олбурлуу кылып жаратса, аялзатын 
адамзат урпагын улоочусу катары мээримдүү, на-
зик, боорукер, үй-тиричилигине ылайыктуу кы-
лып жараткан. Үйдөгү эч жерде кездешпеген бир 
башкача мээримдүүлүк атмосферасын жаратуу, 
тазалыкты сактоо аялдын гана колунан келет. Биз 
динден улам алыстаган сайын жаман нерселерге 
кириптер болуп жатабыз. Бойдон түшүү, кандын 
азайышы, нерв клеткаларынын чарчашы, стресс, 

депрессия, келбеттин бузулушу жана башка 
көптөгөн илдеттер аздектеле турган аялзатынын 
кара жумушка ашкере аралашып кеткендигинен 
пайда болуп, улуттук көйгөйгө айланган кербези. 

– Эгемендүүлүктү алганыбыздан бери 
көптөгөн уюмдар түзүлүп «Демократиялык ко-
омдо аял укуктары!» деп ураан чакырып, укук 
коргоо жаатында иш алып барымыш болуп 
жатышат. Биз билген жана билбеген көп уюм-
дар кимдер тарабынан каржыланып жатат деп 
ойлойсуз? Бул уюмдар чындап эле аял укугун 
коргоп жатабы же кандайдыр бир заказдарды 
аткарып жатабы?

–  Албетте өлкөбүздөгү уюмдар, коомдор атай-
ын даярдалган программаны аткарып жатышат. 
Болгондо да мусулмандардын үй-бүлөсүн бузуу, 
ата-бабабыз мураска калтырган асыл баалуулук-
тарды, пайдалуу, жакшы салт-санааларыбызды, 
адеп-ахлагыбызды жок кылуу, таанылгыс абал-
га жеткирүүгө багытталган мерчемдүү иштерди 
жүргүзүп жатышат. Атап айтсак, гендерлик сая-
сат, аялдын иштөө, ээн-эркин жүрүү укугу, үй-
бүлөнү пландаштыруу, кыскартуу, мектеп кура-
гындагы өспүрүмдөргө сергек сезим деп жаман 
нерсени үйрөтүү, ооруудан канткенде сактанабыз 
деп презерватив таратып никесиз жыныстык кат-
нашка жол ачуу сыяктуу көп иштер демократия-
нын шарданы менен кенен-чонон жүрүп жатат. 
Анан бул уюмдар аялдарга эркектердин укугун 
талаштырып жатат. Укуктан алдын аялзатынын 
мойнунда милдет деген нерсе бар. Булар милдет-
ти унутта калтырып укукту талаштырып, улуттун 
үй-бүлөлүк түзүмүнө кыянаттык кылып жатышат. 
Мисалы, бир өлкөдө президент, премьер-министр 
жана анын жардамчылары болот. Президенттин 
милдети көп болгондуктан, баарыбыздан анын 
көп тармакка таасир эте турган укугу чоң.  «Үй-
бүлө бул кичинекей мамлекет» деп айтабыз. Ошо-
нун сыңары түйшүктүү, оор милдетине жараша 
үйдө атанын укугу чоң болушу керек. Атага аялы, 
балдары, кыздары баш ийиши керек. Ар кимиси 
укук талашып, өз алдынча кожоюн болууга ум-
тулса үйдө тартип болбойт. Кыргызда илгертен 
аялзаты келин болуп келип, балдарды тарбиялап, 
күйөсүнө сүйүктүү, татыктуу жар болуп, кайнене, 
кайнатага кызмат кылгандан кийин, байбиче бол-
гондо гана толук кандуу укукка ээ болот. Айрыкча 
Ислам динибиз аялга укукту кеңири берген. Эркек 
аялын кийим-кечек, тамак-аш, ижарага кармаса 
да үй-жай менен камсыз кылууга милдеттүү. Бул 
жерде эркектин милдетинин ичинде аял талап 
кылган укуктун баары жатат. Буларды эске алба-
стан эркекке эрегишүү туура эмес.

– Өзүңүз айткандай, учурда кыргыз эли 
бөтөн маданиятты сиңирүүгө аракет кылып 
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башкача бир нукта баратат. «Элүү жылда эл 
жаңы» деп койот эмеспи. Ушул нуктан жазбай 
жүрүп олтурсак, дагы элүү жылдан кийинки 
кыргыз үй-бүлөсүн кандай элестетесиз?

– Мен кыргыз үй-бүлөсүн эмес, кыргыз улуту-
нун жашап, жашабашын элестете албайм. ООН-
дун статистикасы боюнча 2050-жылы биз жок 
болобуз. Мен бир нерседен шектенип турам. Бул 
жеке аныктамабы же азыр иштеп жаткан про-
граммалардын жыйынтыгы ушуга алып барабы? 
Булар эмнеге таянып биздин жок болоорубузду 
айтып жатышат?

– Сиз божомолду атайын даярдалган про-
грамма деп шекшинип жатасыз. Абийирсиз-
дикте, бузукулукта бизден да алдыга кеткен 
өлкөлөрдүн келечеги кандай болот  деп ойлой-
суз? Алар да жок болушабы?

– Жок болгондор жок болуп жатат. Мисалы 
бул жараян бизден да Россияда тездик менен бара-
тат. Анткени бизди динибиз сактап турат. Айрыкча 
акыркы жылдарда намаз окуган мусулмандардын, 
Исламды кабыл кылган үй-бүлөлөрдүн санынын 
өсүшү, аз да болсо диний окуу жайлардагы сапат-
тык жылыш, түшүндүрүү иштеринин алгылыктуу 
жүрүп жаткандыгы үмүттү жандырды. 2035-жылы 
Россияда 15 000 000 эл калат деп айтылат ООНдун 
статистикасында. Азыр Европа элдеринде төрөө 
жараяны жок дегидей деңгээлде өтө аз, өлүү жа-
раяны көп. Кабарлардан көрүп жүрөбүз, Евро-
пада төрөгөндөрдүн көпчүлүгү, көп балалуулар 
жалаң мусулмандар экен. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, 
бала төрөлбөсө, көбөйүү болбосо, өлүм көп бол-
со, улам барган сайын улут картая берсе, акыры 
барып жок болот да.

– Сиз айткан ушул кырдаалдарды алдын ала 
көрө билип мамлекет тарабынан  чара көрүлүп 
жатабы?

–  Бизде болгону симптом менен күрөшүү 
жүрүп жатат. Бул жагынан бизде эч кандай чара 
көрүлгөн жок. Мисалы араккечтикке, сойкулукка 
каршы, же үй-бүлөнү сактап калуу үчүн алдын 
ала мамлекет тарабынан чара көрүлгөнүн ушу 
кезге чейин уга элекмин. Тескерисинче, аракты, 
ичимдиктин түрлөрүн, айыкпас илдеттерди алып 
келген тамекини улуттук каналыбыз баш болуп, 
калган масаалык маалымат каражаттары төш бо-
луп рекламалап жатышат. Динди болсо, тыйган-
дан тыйып келе жатат. Мунун баары эч кандай 
камкордуктун жоктугунан кабар берет. Биз кара 
курсактын гана камын ойлоп жашап жатабыз. 
Мен элүү жылдан бери ачкадан өлгөн адамды 
көрө элекмин, бирок улуттун жок болуп кеткенин 
угуп жүрөм. Эч кандай согуш болбой туруп жүз 
миңдеген жетимдер бар. Алардын көбүн жетим-

каналар асырап алган. Кароосуз калган балдардын 
көбү курсак үчүн күрөшүп майышып иштеп, же 
көчө таптап, же селсаяк болуп кеткен.

– Үй-бүлөнү бузган чоң шаарды бузган ме-
нен барабар дегенге кандай карайсыз?

– Бул эң туура, эң таамай айтылган сөз. Жада-
галса, бир мамлекетти бузган менен барабар дээр 
элем. 

– Дини, улуту үчүн күйгөн мусулман ага ка-
тары жубай тандагысы келген жигиттерге кан-
дай кеңеш берээ элеңиз? 

–  Мусулман болгон соң, Пайгамбарыбыздын 
хидисине ылайык, эң биринчиден ыйманына, 
динге болгон ыкластуулугуна, адамгерчилигине, 
анан тааныган бирөө болсо, албетте, мүнөзүнө 
карагыла демекчимин. Сырткы сулуулукка ар-
балып акыл-эсти жоготуп койбоого чакырам. 
Азыркы учурда жигиттердин да, кыздардын да 
сулуулукка, анан байлыкка карап жубай тандага-
ны, баш кошуп жатканы чоң жаңылыштык. Мен 
аялзатынын ички дүйнөсү сулуу, жасаган иште-
ри натыйжалуу, таза, тыкан болушу керек деп 
эсептейм. Сүйүүнү издеп жүрө бербеш керек, ак 
никенин шарапаты менен толкуну күчтүү сүйүү 
өзүнөн өзү пайда болот. Сүйүү үчүн эмес, мен 
адеп-ахлагы, адамгерчилиги мыкты, тазалыкты 
сүйгөн кызга үйлөнүп, чогуу ибадат кылып Ал-
ланын ыраазылыгын табайын, ата-энеме кызмат 
кылайын, ыймандуу перзенттерди калтырайын 
деген алгы максат менен үйлөнүш керек. Сулуу 
аял алып, аны эл алдында ээрчитип жүрөйүн 
деген көйрөң түшүнүктөн арылуу керек. Өзүн 
мусулман деп эсептеген жубайлар Исламдагы 
баалуулуктарды үйрөнүшү керек. Мен акылдуу-
мун деп акылга ишенүү – бул түркөйлүк. Динсиз 
жашоодо ошол акылдуусунгандар көп адашып, 
кашыктап жыйганын чөмүчтөп чачып ичкилик-
ке, баңгиликке берилип кеткенин турмуш өзү 
көрсөтүп жатат. Алла Таала «Алланын жибин 
(динин) бекем кармагыла!» деп жөн жерден буй-
руган эмес да. Алла Таала бизди жараткандан 
кийин жакшылык атпайды динге камтып, Ислам-
ды бизге ыроологон. Биз Жараткандын буйругуна 
моюн сунуп, Анын динин жашоодо жашай бил-
сек, ошондо гана мен жогоруда айтып кеткен кор-
кунучтардан арылабыз, мындайча айтканда, Алла 
тарабынан кепилдикке алынабыз. 

– Алакандай болгон жергебизде кыргыздан 
башка дунган, чечен, даргин, уйгур деген му-
сулман элдер жашап келет. Бир жерде жашап, 
бир сууну ичип жатканыбыз менен ортодо чоң 
айырма бар. Алардын үй-бүлөсүнүн бекемди-
ги, турмушунун тыңдыгынын сыры эмнеде деп 
ойлойсуз?
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– Мунун сыры Ислам дининде. Өлкөбүздүн 
мыйзамдарына биздей эле баш ийип, биздей эле 
саясий экономикалык шартта жашаганы менен 
алардын жашоо ыңгайы Исламга негизделген-
диктен ошол деңгээлге жетишти. Мусулманчы-
лыктын шарапаты менен буларда ууру-кески, 
зинакорлук, араккечтик деген нерсе жокко эсе. 
Ата-энеси багылуу, карысы нарктуу, улуусу урмат-
туу.Үй-бүлөсүнүн саны да кыргыз үй-бүлөсүнө ка-
раганда көбүрөөк. Мен тааныгандардан жетиден, 
ондон, он бештен балдары бар. А биздикилерди 
төрөбөйсүңөрбү десең, экономиканы шылтоо-
лойт. Мен айтаар элем, эмономиканын эч кан-
дай тиешеси жок. Бул жерде ыйман керек. Төрөй 
турган аял согуш жүрүп жаткан Чеченстанда, Па-
лестинада деле төрөп жатат. Ушу кезде аталган 
өлкөлөрдө төрөө үч эсеге көбөйдү деп жазып жа-
тышат маалымат булактары. Кудайдан коркпогон 
аялды миллион доллар берсең да төрөтө албайсың. 
Мына азыр Россиянын өкмөтү чоң суммадагы акча 
беребиз, ай сайын жетиштүү пасобие менен кам-

Сөзүбүздү мынабул суроолор ме-
нен баштайлы: тең укуктуулук ке-
рекпи же адилеттүүлүкпү? «Аял-
эркек тең эмес» делген кезде, эмне 
үчүн мындан аялдын эркектен 

төмөн болгондугун түшүнүшүбүз керек? Же эки 
нерсенин бири-бирине тең болбогондугун айтуу 
биринин экинчисинен жогору болгондугун туюн-
табы? Мындан аялдын төмөндүгүн түшүнгөндөр 
ырасында, бул түшүнүк менен адилетсиздикти ка-
был алышкандыгын тастыктаган болушат.

Бурама менен гайка бирдей эмес. Бирок кайсы-
нысы жогору турат? Же болбосо, экөө тең бирдей 
милдетти аткарабы? Өгүз менен кошо уйду соко-
го салуу адилетсиздик эмеспи? Бул жерде экөөнө 

Аял-эркекке бирдей укук 
керекпи же адилеттүү укукпу?

сыз кылып турабыз деп улам айтып келе жатат, 
жыйынтык жок, орус улутунун саны азайгандан 
азайып бара жатат.

Өзүбүзгө келсек, биздин эл иммунитети же-
тишсиз кишинин кейпин кийип калды. Жаман-
дык атпай бизге тез эле жугуп, тез эле сиңип кетип 
жатат. Себеби бизде ыпластыктан, бузукулуктан, 
паракорчулуктан жана башка жаман иштерден 
коргой турган дин деген иммунитет жок болуп 
жатат. Бир-эки  балабыз бар, алар да тарбиясыз, 
ата-энени укпайт. Байларыбыз абдан бай, төрт-
беш үйү, эки же бир баласы бар. Негизи булардын 
баары «жашоого эмне үчүн келдик?» деген суроо-
нун акыйкат жообун билбегендиктин, Кудайдан 
корпогондуктун, динсиздиктин кесепети.

– Атайы убактыңызды бөлүп кеңири маек 
куруп бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун, 
чыгармачылыгыңызды өркүндөтүп, кайратыңыздан 
жазбай дин Ислам үчүн, улутуңуз үчүн күйүп - жана 
бериңиз! Алла сизге албан ийгиликтерди ыроолосун!

Ясин Иманудин
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бирдей мамиле жасоо жакшыбы же адилеттүү 
мамилеби? Аялзатынын ар түрдүү оор жүктөрдү 
ташып иштей ала тургандай күчү барбы? Аялза-
ты мындай иштерге салынса, табиятына, табигый 
өзгөчөлүктөрүнө доо кетип калбайбы? Батыш 
ойчулдарынан бири: «Бүгүнкү күндүн агымы аял-
дарды экиге бөлүүдө. Убакыт өткөн сайын да бөлө 
бермекчи. Түгөтүүчү аял жана өндүрүүчү аял. 
Биринчиси айымдыктан ургаачылыкка, экинчиси 
күн өткөн сайын айымдыктан эркектикке карай ба-
гыт алып баратат» дейт (Attılâ Ilhan, Yanlış Erkekler, 
Yanlış Kadınlar 63). Өндүрүүчү аялдар - булар ар 
тармакта эркектер сыяктуу иштеген аялдар.

Аял киши мээримдүүлүгү, сезимталдыгы, 
боорукерлиги, назиктиги жагынан эркектерге эч 
качан камчы салдырбайт. Ал эми эркектер акыл-
дуулугу, чечкиндүүлүгү, күчтүүлүгү жагынан аял-
дарга салыштырмалуу жогору болушат. Тарыхта 
чыгыштан Фарабий, Ибн Халдун, Ибн Рушд, Имам 
Газалий,  Мавляна Жалаладдин Руми, батыштан 
Аристотель, Сократ сыяктуу ойчулдардай аялза-
тынан чыккан канча ойчул бар? Дүйнөдөгү эки 
жүзгө жакын мамлекеттен канчоосунун башында 
аял турат?

Кээ бир аялдардын эркектерге таандык иш-
терди жасап, айрым эркектерден илгери жетиш-
кендиктерге жетиши өзгөчө жагдайлар (исключе-
ниелер) болуп эсептелет. Ошондой эле бул жерде 
алдыга чыгуу менен алдыга чыгарылууну бири-
биринен ажыратып алышыбыз керек. Айрым бир 
аялдарга эркектердин тигил же бул жумушун бе-
рип, аларды атайын илгери ийгиликтерге жетки-
зип, жалпы коомчулукка «мына, аялдар да момун-
дай жетишкендиктерди багындыра алат!» деп жар 
салгандардын азгырыгына алданбоо кажет. 

Эки жүз жылга жакын аял менен эркектин 
тең укуктуу болгондугун жактаган байкуштар 
(байкуш дейм, себеби алар айткан сөздөрүн да-
лилдей алышпады!) эмне үчүн муну далилдей 
албай келишет? Далилдешти, бирок, жасалма 
далилдешти. Андай болсо, эмне үчүн дааратка-
наларын «эркектерге» жана «аялдарга» деп бөлүп 
жатышат? Мыйзамдарында буга мажбур кыла 
турган эрежелери болбосо да, эмне үчүн эркектер 
менен аялдар ар бири өзүнө тиешелүү кийим-
дерди кийип жүрүшөт? Эмне үчүн боорукерлик, 
мээримдүүлүк талап кылынган бейтапканаларда-
гы санитар-дарыгерлердин көбү аялдар?

Демек, аялзаты менен эркек милдеттери жана 
укуктары жагынан бири-биринен айырмаланып 
турат. Алар физиологиялык жагынан да, психоло-
гиялык жагынан да ар башкача өзгөчөлүктөргө ээ 
болушат. Ошондуктан аял менен эркектин орто-
сунда кескин түрдөгү тең укуктуулук жана тең 

милдеттүүлүк болушу мүмкүн эмес. Муну же пси-
хологиялык жактан жабыркагандар, же койнунда 
котур ташы барлар арам ойлорун жүзөгө ашыруу 
үчүн гана жакташат.

Акыл-эси соо адам аял-эркектин кескин 
түрдөгү тең укуктуулугун жактагандардын муну 
жүзөгө ашыра албаганын, ошондой эле бөрк ал 
десе, баш алгандарын жана бул учурда адамдык тең 
салмактуулукка да доо кетиргендиктерин кабыл 
алууга мажбур болот. Себеби трактордо өз ордунда 
өтө чоң кызмат кылган бураманы башка жеринде-
ги бурама менен алмаштырууга аракет кылуу эки 
бураманы тең жараксыз абалга алып келүү, трак-
торду бузуу дегенди түшүндүрөт. Анткени бул эки 
бураманын тең өз ордуларында өзгөчө маанилүү 
милдеттери бар. Эч бири маанисиз болушу мүмкүн 
эмес. Ошондой эле бул жагдай биринчи бурама 
экинчисинен жогору дегенди да түшүндүрбөйт. 

Булар тең укуктуу кылабыз деп көчөгө алып 
чыккан аялзатын эркек кыла алышкан жок, бирок 
аялзатынын аялдык касиетин тебелеп, маскарага 
айлантышты. Аялзаты бүгүнкү күнү тоос кушуна 
(павлинге) теңелгиси келген карганын кейпин кий-
ген абалда турат. 

«Буга аялдар ыраазы, алар өздөрүнө мына 
ушундай укуктардын берилишин каалап жаты-
шат» делсе, адам баласы өз укуктарына ээ бо-
луу менен бактылуу болобу, же өз укуктарын 
тебелетүү мененби? деген суроо туулат. Жообу, 
албетте, белгилүү. Андай болсо, эмне үчүн эси-
бизге келгибиз келбейт? Мындай укуктар өтө жо-
горку деңгээлде берилген Скандинав өлкөлөрүндө 
бузукулуктун түрү эмне себептен көбөйүп жатат? 
Эмне үчүн дүйнө жүзү боюнча өзүн-өзү өлтүргөн 
аялдардын көбү ошол жерлерде болуп жатат? 
Атайын жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжа-
сында бул жерлерде кырк жаштан ашкан аялдар-
дын %12'ы өзүн-өзү өлтүргөндүгү аныкталган. Жа-
рым өмүрдү жашаган соң булардын жашоосунун 
тозокко айланышына эмне себеп болду экен? Ээ 
болгон укуктарыбы? Демек, чөптө протеин же А 
витамини жок деп жылкыга эт, ал эми итке чөп 
берүү «тең укуктуулук» болушу мүмкүн, бирок 
муну эч качан адилеттүүлүк дей албайбыз!  

Ошондуктан аялдардын укугун коргоо – бул 
аларга каалаганын кылгыдай жүз пайыздык эр-
киндик берүү дегенди түшүндүрбөйт. Бул албетте 
эркектер үчүн да жандуулугун сактайт. Андыктан 
адам баласы Жараткан Алланын мыйзамы менен 
жашаган чакта гана толук кандуу түрдө бакытка 
жетет. Себеби Ал бизди жараткандыгы үчүн биз-
ди бизден миң эсе артык тааныгандыктан бизге 
эмне пайдалуу, эмне зыяндуу экендигин эң жак-
шы билет! 
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Үй-бүлөлүк жашоо тараза сыяк-
туу. Эки жагына ар башкача тең 
салмактуу жүктөр жүктөлгөн. Ар 
бир тарап өз жүгүн көтөрүшү ке-
рек. Болбосо, таразанын бир жагы 

оор басып калат. Мындай тең салмаксыздык үй-
бүлөнүн бузулушун шарттайт. Үй-бүлөлүк жашо-
онун жаркын келечеги эркектин күчтүү болушуна 
толук кандуу түрдө көз каранды эмес. Бул жерде 
аялзатынын милдети өзгөчө мааниге ээ. Бул ба-
гытта ата-бабаларыбыздын «Аял – үйдүн куту», 
«Аял – үйдүн туткасы», «Аял жакшы - эр жакшы, 
вазир жакшы – хан жакшы» деген накыл кептери 
бекеринен айтылбаса керек. Аял өзүнө тиешелүү 
милдеттерин сүйүп аткарбаса,  эркек канчалык 
күчтүү, канчалык бай болбосун, үй-бүлөлүк жа-
шоонун айрым бир бош жерлерин толтурушу 
мүмкүн эмес. Үй-бүлөлүк жашоодо аялзатына та-
андык негизги милдеттер жөнүндө аят-хадистерде 
эмнелер маалымдалган? Сөз оролун мына ушул 
нукка бурсак:

1. КҮйӨӨСҮнӨ БАш ийиши

Аялзатынын күйөөсүнө баш ийиши негизги 
милдеттеринен бири болуп эсептелет. 

Анткени баш ийбеген аял күйөөсүнө болгон 
милдетин да, балдарына болгон энелик милдетин 

да аткара албайт. Бүгүнкү күндө Батыштын уусу-
на ууланган көптөгөн аялдардын «Күйөөгө баш 
ийүүнүн кажети жок! Тек гана сый-урмат көрсөтүп 
койсо болду да!» деген түркөй түшүнүктүн же-
тегинде жашап келгени өкүнүчтүү нерсе. Сүйүү 
болмоюн сый-урмат болбойт. Сүйүү болмоюн 
баш ийүү болбойт. Күйөөгө баш ийбеген аял эч 
убакта күйөөнүн сүйүүсүн асырай албайт. 

Мусулман аялзаты күйөөсүнө баш ийүү ме-
нен Жараткан Алланын ыраакымына бөлөнөт. Бул 
багытта азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи 
васаллам) Пайгамбарыбыз: «Аял беш маал намазын 
окуп, орозо кармап, ар-намысын сактап күйөөсүнө 
баш ийсе, бейишке кирет» (Ахмад бин Ханбал) деп 
аялзатын бейишке алпарган жол мына ушундай 
болоорун маалымдаган.  Алла Таала Куранда: «Та-
кыбаа аялдар баш ийүүчү» (Ниса сүрөсү, 34-аят) 
деп айтуу менен баш ийүүчү жубай болуу үчүн 
такыбаалык талап кылынаарын баса белгилеген. 

КҮйӨӨгӨ БАш ийҮҮнҮн чеги БАрБы?

Ислам дининде аялзатынын эркекке баш ийүүгө 
милдеттүү болушу аны күйөөсүнүн күңү катары ка-
был алуу дегенди түшүндүрбөйт. Биз айтып жаткан 
баш ийүү - бул үй-бүлөнүн бактылуу жашашы үчүн 
талап кылынган баш ийүү болуп, сүйүүгө, урмат-
сыйга такалат.  Баш ийүү өкүмзордуктан, кысымдан 

Октай Четин

Аялзатынын үй-бүлөдөгү  

                         орду
Үй-бүлөлүк жашоонун жаркын 
келечеги эркектин күчтүү 
болушуна толук кандуу түрдө 
көз каранды эмес. Бул жерде 
аялзатынын милдети өзгөчө 
мааниге ээ. Бул багытта ата-
бабаларыбыздын «Аял – үйдүн 
куту», «Аял – үйдүн туткасы», 
«Аял жакшы - эр жакшы, вазир 
жакшы – хан жакшы» деген 
накыл кептери бекеринен 
айтылбаса керек.
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оолак болуп үй-бүлө коломтосунун жылуу сакталы-
шын камсыз кылат. Болбосо, аял күйөөсүнүн ша-
риятка (Жараткандын мыйзамына) карама-каршы 
келген арам, ыплас иштерге барууга карата берген 
буйруктарына баш ийүүгө мажбур эмес. Маселен, 
ачык кийимдерди кийишин, ичимдик ичишин, 
ибадаттарын ташташын буйруган күйөөсүнүн буй-
руктарына мусулман аялзаты булардан эч бирин 
аткарбашы керек. Себеби бул нерселер Жараткан 
Алланын буйруктарына караманча карама-каршы 
келген ыплас иштер болуп эсептелет.

Эгер күйөөсүнүн талаптары арам иштерге ба-
гытталбаса, анда аялзаты анын талаптарын атка-
рышы керек. Мындай учурда үй-бүлөдөгү сүйүү 
отунун күйүп-жанышы, бактылуу жашоо үчүн Ис-
лам дини аялзатынан күйөөсүнө баш ийүүгө өтө 
кылдат мамиле жасоо керектигин талап кылат. 
Азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) 
Пайгамбарыбыздын: «Күйөөсүнүн ыраазылыгына 
татып көз жумган аял  бейишке кирет» (Тирмизий, 
Радаа, 10 (1161)) деген сөзү такыбаа аялдар үчүн не 
деген сүйүнчү!

2. КҮйӨӨСҮнҮн мАл-мҮлКҮн Коргоо 
жАнА Ар-нАмыСынА КӨлӨКӨ ТҮшҮрБӨӨ

Аялдын милдеттеринен бири – күйөөсү үйдө 
жок кезде үйүн, мал-мүлкүн 

жана ар-намысын коргоо болуп эсептелет. 
Балким, бүгүнкү күнү айрым жаш үй-бүлөлөрдүн 
үй-бүлөлүк жашоодо жакындан түшүнө албаган 
жана аны жүзөгө ашырууда кыйналып жүргөн 
маселелеринен бири ушулдур. Күйөөсү жок кезде 
аял үйүнө башка учурларга салыштырмалуу алда-
канча көп көңүл бөлүп, күйөөсүнүн мал-мүлкүн 
коргоп, ар-намысына көлөкө түшүрбөшү кажет. 
Күйөөсүнүн узак сапарга кеткенинен пайдаланып 
анын мал-мүлкүн дайынсыз жерлерге сарптап 
ысырап кылуу, чолок ойлорго алданып чоочун эр-
кектердин көңүлүн бурууга аракет кылуу Ислам 
дининде кескин түрдө арам болуп эсептелет. Бул 
багытта Азирети Пайгамбарыбыз: «Такыбаа аял – 
жүзүнө караган күйөөсүн кубантат. Анын (шарият 
уруксат берген) талаптарын аткарат. Күйөөсү үйдө 
жок кезде мал-мүлкүн жана абийирин сактайт» (Ибн 
Маажа, Никах, 5) деп айтуу менен күйөөсү жок кезде 
аялдын эмне кылуу керектигин ачык-айкын маа-
лымдаган. 

3. КҮйӨӨСҮ ҮчҮн жАСАнУУ

Аялзаты жакшы кийимдерин күйөөсү үчүн 
кийүүгө жана миск-атырларын күйөөсү 

үчүн колдонууга милдеттүү. Осмон бин Муаз-
дын жубайы Хувайланын жүрүм-туруму, кийини-
ши, күйөөсү үчүн жасанышы мусулман аялзаты 
үчүн эң сонун үлгү боло алат. 

4. КҮйӨӨСҮн жАрыК мААнАй менен 
ТоСУп АлУУ

Аялдын күйөөсүнө жылмайышы, ага жылуу 
мамиле жасашы сүйүүнүн жана урмат-сыйдын 
айкын белгиси болуп эсептелет. Эртең менен ыры-
скы табуу үчүн үйдөн чыккан эркек үчүн жубайы 
тарабынан жылуу маанай менен узатылышы зор 
мааниге ээ. Кечке чейин иштеп чарчаган эркек 
үйдө жарык маанай менен күтүп олтурган жу-
байын ойлогон сайын үйүнө тезирээк кайткысы 
келет. Ырасында бул жөнөкөй нерсе катары кабыл 
алынса да, күнүмдүк турмушта орду чоң. Куттуу 
хадисте эскерилген такыбаа аялдын сапаттарынан 
«жүзүнө караган күйөөсүн кубантат»  деген сапа-
ты өзгөчө маанилүү. 

Бүгүнкү күнү мусулман аялзаты күйөөлөрүн 
жылуу маанай менен узатып, жадырап жайнап то-
суп алууну жакшы үйрөнүшү абзел. Негизи бекем 
сүйүүдөн курулган үй-бүлөнүн сыры ушул жерде 
жатат. Күйөөсү жумуштан кайтып келген кезде 
аялдын үйдө болбошу, ар кимдикинде жүрүшү 
өтө жат көрүнүш. Мындай кадам аялдын жубай-
ына канчалык маани бергендигин айгинелейт. 
Күйөөсү жумушка жөнөөрдө дале уктап жат-
кан, жумуштан кайтып келгенде ар кимдикинде 
жүргөн аял күйөөсүн да, үй-бүлөсүн да бактылуу 
кылышы өтө оор.  

5. Үй жУмУшТАры менен АлеК Бо-
лУУ жАнА БАлА ТАрБиялоо

Жараткан Алла Таала аял менен эркекке ар 
бирине ар башкача өзгөчөлүктөрдү

берген. Ал аларга мына ушул табигый 
өзгөчөлүктөрүнө жараша милдеттерди жүктөгөн. 
Эркек үй-бүлөсүн адал жолдон багууга милдеттүү 
болуп, таң зарынан баштап кечке чейин сыртта 
иштеши керек. Ал эми аялзаты негизинен үйдөгү 
жумуштары менен алек болушу керек. 

Учурунда азирети Фатима жубайы азирети 
Али аркылуу атасынан (азирети Мухаммад Пай-
гамбарыбыздан) жаргылчакка ун тартып, суусун 
алып келе турган кызматчы сураганда Пайгам-
барыбыз кызына: «Эй, Фатима! Алла Тааладан 
корк! Алланын парз-буйруктарын аткар! Үйүңдөгү 
жумуштарыңды өзүң жаса!» (Бухарий, Фадаилул-асхаб, 
9; Муслим, 80, 2727) деп үй жумуштарын өз колу ме-
нен жасашы алдаканча сооптуу иш болгондугун 
маалымдаган. Үйдөгү жумуштарды жасоо аял 
үчүн зулумдук, адилетсиздик эмес. Тескерисинче, 
ага берилген укук. 

Кыскасы, үй-бүлөлүк жашоодо аял кишинин 
орду өзгөчө мааниге ээ. Жогоруда маалымдалган 
жоопкерчиликтер орундалган чакта бактылуу үй-
бүлө курулган болот.
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Ибрахим (алейхиссалам) Вави-
лондун чыгыш тарабындагы 
түштүктөн түндүктү көздөй 
жүздөгөн чакырымга созулуп 
жаткан Тигр жана Эфрат дарыя-

ларынын ортосунда жайгашкан аймакта жарык 
дүйнөгө келет. Ишенимдүү маалыматтарда анын 
чыныгы атасы Тарух ысымдуу момун киши бол-
гон деп айтылат. Тарух дүйнөдөн өткөндөн кий-
ин иниси Азар салт боюнча өз жеңесине үйлөнөт. 
Ошентип, бутпарас Азар Ибрахимге өгөй ата бо-
луп калат. Башка бир жазма булак боюнча Тарух 
Ибрахимдин атасынын эски аты. Бутпарас болгон-
дуктан ага Азар деген ат коюлган экен. 

Имам Суютий болсо Ибн Аббастан келген ри-
ваятка таянып, Азар Ибрахимдин атасы эмес, ата-
сынын иниси экендигин кабарлайт. 

Ибрахим пайгамбар Азирети Мухаммаддан 
(саллаллаху алейхи васаллам) кийинки адамзат-
тын эң ардактуусу, эң шарапаттуусу болуп саналат. 
Алла Таала аны «халилим» (досум) деп ардактаган. 
Мына ушул себептен ал «Халилур-рахман» деген 
ысым менен да эскерилет. Ага «он барак» шари-
ят мыйзамдары түшүрүлгөн. Айрым булактарда 
ал «Абул Анбия» - «Пайгамбарлардын атасы» деп 
аталат. Мунун да жүйөсү бар. Анткени андан Ис-
маил, Исхак аттуу эки туяк калган. Бул инсандарга 
кийин пайгамбарлык вазийпа жүктөлгөн. Ази-
рети Исмаилдин тукумунан Азирети Мухаммад 
(саллаллаху алейхи васаллам), ал эми жөөт элинен 
чыккан  пайгамбарлар Азирети Исхактын тукуму-
нан чыккан.

Ибрахим (алейхиссалам) өз доорундагы Кал-
даний коомуна пайгамбарлык вазийпа менен 
жөнөтүлөт. Бул коомдун өкүмдары Намруд алгач 
такка келген мезгилдерде адилеттүү жана ынсап-

туу падыша болот. Агезде коом жыдыздарга жана 
буттарга табынар эле. Ошентип, элдин аша сый-
чылдыгы Намрудду текеберликке жеткирет. Мез-
гилдин өтүшү менен Намруд чектен чыгып айкел-
дерди жасаттырат да: «Мен да кудаймын! Мага да 
сыйынгыла!» - дейт коомуна. 

Бул тууралуу Куранда минтип баяндалат: 
«Алла падышалык (Ээлик) бергендигин ибра-
хим менен анын Эгеси жөнүндө талашкан 
(адам) тууралуу билесиңби? ошондо ибра-
хим: «менин Эгем жанды алат жана тирилтет» 
- деди. Ал: «мен өлтүрө да, тирилте да алам» - 
деп айтты. ибрахим: «чындыгында, Алла күндү 
чыгыштан чыгарат, сен аны батыштан чыгар-
чы?!» – деди. ошондо каапыр (Намруд) эмне 
дээрин билбей калды. Алла заалым адамдарды 
Туура жолго баштабайт» (Бакара сүрөсү, 258-аят).

Бул аят ошол эле учурда Алла Таала берген не-
матка Намруддун кесирлик кылганын ачык-айкын 
айгинелеп турат. 

Аятта: «Биз ибрахимге (балакатка жете 
электе эле) рушд бердик» (Анбия сүрөсү, 51-аят)  деп 
баяндалат. Аяттагы «рушд» деген сөз: Ийри ме-
нен туураны, кара менен акты, адал менен арамды 
ажырата билүү жөндөмү деген маанини туюнтат. 
Ибрахим (алейхиссалам) мына ушул жөндөмүнүн 
шарапаты менен эч кимден таалим-тарбия албай 
эле нечендеген улуу чындыктарды даршан этип, 
тавхид ишенимине жол башчылык кылган. 

ТАвхиДге чАКырыК
Азирети Ибрахим эң оболу атасы Азарды тав-

хидге чакырат. Ал атасына абдан сылык жана сы-
паа кайрылат: «Атаке! Сен эмне үчүн кулагы ук-
паган, көзү көрбөгөн жана сага эч бир пайдасыз 
бутка ибадат кыласың?» (Марям сүрөсү, 42-аят). 

Залим Намруддун алоолонто жаккан отун 
Жаратканга болгон ынтаалуу ыкласы 
менен гүлзарга айландырган

ИБРАХИМ
а л е й х и с с а л а м

Пайгамбарлар 
таржымалы
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«Атаке, чындыгында сенде жок илим мага 
берилди. Демек, мени ээрчигин, сени туура 
жолго баштайын» (Марям сүрөсү, 43-аят). 

Уулунун уңгулуу сөзүнө бир чети таң калса, 
бир чети анын акыл үйрөтүп жатканына ачуусу ке-
лип:  «Эй, ибрахим! Сен менин кудайларымдан 
жүз үйүрүп жатасыңбы? Эгер сен (буттарга тил 
узатууну) токтотпосоң, сени таш бараңга алган-
га касам ичем. мага жолобо, кет бул жерден!» 
(Марям сүрөсү, 46-аят) дейт.

Атасынын ачуусу жүзүнө тээп, кабагынан 
каар жааганына карабай сыпайы кайрылат: «Сага 
жараткандын ыраакымын тилейм! Эми мен 
жараткандан сенин кечирилишиңди сурайм. 
шек-күмөнсүз Ал мага мээримдүү Зат» (Марям 
сүрөсү, 47-аят). 

Мындай сурануунун туура эмес экендигин 
аңдаган Азирети Ибрахим суранууну дароо ток-
тотот. Себеби каапырлардын кечирилиши үчүн 
эмес, туура жолго түшүүсү үчүн гана дуба кылы-
нышы керек эле. Ибрахим пайгамбар ыйман кел-
тирбеген атасын жана коомун: 

«Силер дайыма чокуна турган бул айкелдер 
эмне болуп калыптыр?!» (Анбия сүрөсү, 52-аят) деп 
аларды сынга алат. 

Алар болсо Азирети Ибрахимге: «Биз ата-
бабаларыбыздын аларга ушинтип сыйынга-
нын (өз көзүбүз менен) көргөнбүз» дегенден башка 
жооп айта алышпайт (Анбия сүрөсү, 53-аят).

«Ал: - чынында эле силер да, ата-
бабаларыңар да даана адашкан экенсиңер - 
деди» (Анбия сүрөсү, 54-аят).

Азар бут (идол) жасап сатып, ошону менен күн 
көрчү. Ибрахимден башка балдары буттарды мак-
тап сатып, атасына жардамдашар эле. Азар Ибра-
химге сатуу үчүн бут берип калчу. Ал буттун мой-
нуна жип байлап, жерге сүйрөп, базардын ичинде 
маскаралап жүрө берчү. Анан буттун башын сууга 
матырып: «Абдан суусагандырсың, кана, бираз суу 
ичип алчы!» дээр эле. 

АЗиреТи иБАрхимДин БУТТАрДы 
ТАлКАлАшы

Ибрахим пайгамбар жашаган доордо Месо-
потомия чөлкөмүндө көп кудайлуу диндер өкүм 
сүрүп турган. Син аттуу ай кудайы эң чоң кудай-
лардан эле. Айкелчилер кооздоп жасаган буттарга 
элдин баарысы табынып, сыйынышчу. Ал доорлор-
до сыйынуучу жай жана астрономиялык изилдөө 
борбору катары колдонулган зиггураттар (сыйы-
нуучу жайлар) доордун эң мыкты курулуш кара-
жаттары менен курулган. Жылдыздарга, айга жана 
күнгө табынгандыктан, көк асманга ыйык деп маа-
ни беришчү. Калдани уруусу бир жылда бир жолу 
топтолуп, салтанаттуу майрам кылышчу. Азар 

Ибрахимди көнбөгөнүнө койбой майрамга ээрчи-
тип жөнөйт. Ибрахим пайгамбар оорусун шылтоо-
лоп, жолдон кайтат. Ал дароо убакыттан пайдала-
нып бутканага барат. Бутканада күмүштөн, жезден 
жана жыгачтан жасалган буттар бар эле. Жаалдан-
ган Ибрахим чоң буттан башка бардык буттарды 
таш-талканын чыгарып талкалайт да, балтаны чоң 
буттун мойнуна асып койот. Күн батып бараткан 
кезде майрам аяктап, Калданий уруусу табынуу 
үчүн түз эле бутканага келет. Буткананын ичиндеги 
төбө чачты тик тургузган чакчелекей абалды көргөн 
мушриктер таң калышат. Алардын оюна мындай 
ишке батына ала турган жалгыз Ибрахимден башка 
эч ким келбейт. «Бул иш Ибрахимдин гана колунан 
келди!» - деген бүтүмгө келишет. Талкаланган бут-
тарга боору ооруган жээликме эл дароо Ибрахим-
ди таап туш тараптан аны кекетип киришет. 

Бул окуя Куран аяттарында төмөнкүчө баян-
далат:

«Ал мүмкүн ушуга кайрылышаар деп, алар-
дын (идолдордун) эң чоңунан башкасынын 
баарын талкалап салды (да балтаны анын мой-
нуна илип койду)» (Анбия сүрөсү, 58-аят).

«Алар: - Кудайларыбызды ким талкалады? 
Ким болсо да, шексиз ал накта заалым экен. Биз 
ибрахим аттуу жаш жигиттин аларды айып-
таганын уккан элек. Анын элдин алдына алып 
келели. мүмкүн алар күбөгө өтүп беришээр - 
дешти» (Анбия сүрөсү, 59-61-аяттар).

«Алар (Ибрахимге кайрылып): -Эй, ибрахим! 
Биздин кудайларды сен талкаладыңбы? – деп 
сурашты. (Ибрахим эч камырабай туруп): - жок, 
балким, муну булардын чоңу кылгандыр. Эгер 
сүйлөй алса, сурап көргүлө! - деди» (Анбия сүрөсү, 
62-63-аяттар).

«Андан соң алар кайра: - алардын сүйлөй 
албаганын сен да билесиң - дешти» (Анбия сүрөсү, 
65-аят)

 «Анда (Ибрахим): - Силер чын эле силер-
ге пайда да, зыян да келтире албаган Алладан 
башка нерселерге сыйынасыңарбы?!- деди» (Ан-
бия сүрөсү, 66-аят).

Анын мынчалык курч, нары өктөм сөзүнүн 
төркүнүн эми баамдагандай, анык кылмышкер 
ушул турбайбы деген ойго келишет. Ары жакта 
талкаланып жаткан буттарды көргөн сайын ызы-
рынып, көкүрөккө ширеп калган каапырлык зар-
де менен Ибрахимди өлүмгө буйрушат: «Аны 
өрттөп жибергиле! Эгер аны (өрттөй) алсаңар, 
өз кудайыңарга жардам кылган болосуңар!» 
(Анбия сүрөсү, 68-аят).

АЗиреТи иБрАхимДин оТКо 
ТАшТАлышы

Бутпарастар жооп таба алышпай, какап ча-
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кап, ары ойлонуп, бери ойлонуп, бул окуяны 
эл башкарган өкүмдар Намрудга билдирүүнү 
эп көрүшөт. Улуулардан бир топ адамды кабар 
берүүгө жөнөтүшөт. Падыша адилеттүүсүнүп ба-
лакайды алдына алып келүүгө буйрук кылат. На-
мруддун алдына кирген ким болбосун ага жүгүнүп, 
сажда кылып анан башка сөзгө өтөөр эле. Эреже 
ушундай эле. А Ибрахим (алейхиссалам) болсо 
өзүн эркин сезип, падышага сажда кылбайт. Анын 
мындай кенебестигине ачууланган Намруд, Ибра-
химден (алейхиссалам) бул жоругунун себебин су-
райт. Ибрахим пайгамбар:

– Сени жана мени жараткандан башка эч ким-
ге жана эч нерсеге сажда кылбаймын!..-деп кесе 
айтат. 

– Сенин Кудайың ким өзү!
– Пендезатты өлтүрүүгө жана тирилтүүгө күч-

кудуреттүү Алла Таала. 
Намруддун оюна бир шойком кылт дей түштү 

белем, жүзү тамылжып чыгат:
– Эй! Антип өлтүрүү же тирилтүү менин деле 

колумдан келе турган иш! –деди да, дароо зындан-
дан эки кишини алып келүүгө буйрук берет. Па-
дышанын сөзү эки болчу беле. Зындандан алынып 
келинген эки кишинин бирөөсүн анын көзүнчө 
өлтүрүп, экинчисин болсо эркин койо берет да, 
алаканын шак чаап: 

– Мына көрдүңбү? Сен айткан нерсени мен да 
жасай алам – деп, өзүн эч кимге теңегиси келбей 
кекээрлүү каткырат. 

Ибрахим пайгамбар ага дагы бир суроо узатат: 
– Менин Кудайым күндү чыгыштан чыгарат. 

Ошончолук күчтүү болсоң, күндү батыштан чы-
гарчы, көрөлү! (Бакара сүрөсү, 58-аятын ). 

Мындай ачуу жоопту угуп көрбөгөн Намруд 
каарын чачып, ага азык бербей, сарайдан айдап 
чыгарып салат. Аны койо берген соң түркүн ойго 
тушалып, ар кандай коркунучтан жүрөксүнгөн 
өкүмдар билермандарын топтоп «Аны кантип жа-
залоо керек?» деген суроону ортого салат. Канун 
аттуу карамүртөз чоң от жагып, аны өрттөп жи-
берсек деген пикирин билдирет. Анын бул сунушу 
бутпарас атпайдын баарына жагып, көпчүлүктүн 
колдоосун табат. Отту жагуу үчүн бир ай бою отун 
ташылат. Маңкуртка айланып калган наадан калк: 

- Бул адам биздин буттарга каршы чыгып 
жатат! – деген чолок ой менен 

отун ташышат. Бутпарастар тоодой кылып 
үйгөн отунга ар тарабынан от коюшат. Дөбө бо-
луп үйүлгөн отун заматта алоолонгон чоң өрткө 
айланып, жалындын кызыл тили соймоңдоп, тээ 
бийиктерге көтөрүлөт. Жадагалса оттун табынын 
ысыктыгынан жакын арадан канаттуу да учпай ка-
лат. Кызык тамаша көргөнү келгенсип эл аябай 

көп жыйылат. Белгиленген убакыт келгенде колу-
буту чынжыр байланган Ибрахим пайгамбарды 
элдин алдына алып чыгышат. 

–Тигине, апкелетат. Ушуну гана көрмөк! - де-
шип баары табалашат. 

Бирок ал Жараткандын сүйүктүү пайгамба-
ры болгондуктан жаны кылыч мизинде турганына 
карабастан, өзүн Алла Таалага арнап, тобокел кы-
лып, кыпындай да кооптонууну сезбегендей жай-
баракат басып келет. 

Асман-жердеги бардык периштелер буга наа-
разы  экендигин билдиришип: 

«Оо, Жараткан Улуу Алла! Сени гана зикир 
кылган, Сага гана ишенген кулуң Ибрахим отко 
ташталуунун алдында турат! Ал дайыма Сени гана 
эстеген ыкластуу пайгамбар эле. Ага жардам кы-
луу үчүн бизге уруксат бер!» деп жалбарышат.

Алла Тааладан уруксат алаары менен бир пе-
риште Ибрахимге (алейхиссалам) келип: 

- Ушул тапта шамал менин өкүмүмө берилди. 
Эгер кааласаң, от-жалынды жалп өчүрүп салайын! 
- дейт.

Экинчи периште: –Эй, Ибрахим! Азыр суулар 
менин өкүмүмдө турат. Кел, эгер кааласаң, ушул 
алоолонгон отту дароо өчүрүп салайын! - дейт.

Үчүнчү периште: –Ибрахим,  кааласаң, менин 
өкүмүмө берилген жерге мобул отту жуттуруп 
жиберейин! - дейт. Азирети Ибрахим периште-
лерге сыпаа гана жылмайып: 

– Дос менен достун ортосуна аралашпай тур-
гула! Алла Талам эмнени каалаган болсо, ага мен 
ыраазымын! Эгер куткарса, Ырайымынан; ал эми 
куйкаласа, менин кемчилигимден. Сабыр кылар-
мын, буюрса - деп жооп кайтарат.

Аскерлер Ибрахимди (алейхиссалам) атайын 
ыргытуучу куралдын учуна бек байлап, мына ыр-
гытабыз деп буйрукту гана күтүп турган кезде ал: 
«Алла Таалам Өзү жетиштүү! Ал кандай гана жак-
шы Өкүл!..» деп турду дилинен. Буйрук берилген 
кезде Жабраил (алейхиссалам) келип: – Айта тур-
ган тилегиң барбы? - деп сурайт. 

Ибрахим пайгамбар:
– Ооба, тилегим бар! Бирок сенден эмес!… - 

деп жооп кайтарат. Периште Азирети Ибрахимге 
таңданат: – Эмне үчүн Жараткандан суранбайсың?  

Анда ал: – Менин абалымды Алла Таала жак-
шы билет! Мобул от кимдин буйругу менен жа-
лындап жатат? Ушуну айтчы мага! Күйгүзүү ким-
дин эркинде?.. - дейт.

Анын бул өзгөчөлүгүн Алла Таала мактоо ме-
нен Куранда мындайча эскерет: «Сөзүнө бек тур-
ган ибрахим…» (Нажм сүрөсү, 37-аят).

АК БАШАТ казынасынан  (уландысы кийинки санда)
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Ислам дини аялзатына Жараткан 
Аллага ибадат кылуу, муну ме-
нен катар адамзаттын урпагын 
сактоо, эл керегине жараган 
инсандарды өстүрүү деген ор-

чундуу вазийпаларды жүктөгөн. Дегинкиси адам-
зат урпагын сактоо жана инсанды тарбиялоодон 
да ыйык милдет болбосо керек. Асыресе, Алла 
Тааланын аялзаттын табиятын жогоруда аталган 
милдеттерге ылайык кылып жаратканы да жөн 
жерден эместир. Аялзаты табияттын талабына 
жараша бала төрөп, аны тарбиялашы керек. Жак-
шы ниет менен турмуштун даңгыр жолуна кадам 
таштаган соң аялга эркек тарабынан бардык зарыл 
шарттар түзүлүп берилиши керек. Анткени Ис-
лам дини кийим-кечек, тамак-аш жана турак-үй 
менен камсыз кылуу деген турмуштук негизги ва-
зийпаны эркекке жүктөө менен аялзатынын келе-
чегин, жашоо-турмушун кепилдикке алган. Жарык 
дүйнөгө келгенден кийин балапанына үйрүлгөн 
канаттуудай чарк айланып балага мээрин төгүп 
ак сүтүн берген да, торолуп, жетиле баштагандан 
тарта жугумдуу сөзү, үлгүлүү иш-аракети менен 
жакшы-жаманды айырмалаганды үйрөткөн да 
асыл энелер.

Айрым гана жагдайлардан тышкары эркекке 
ыйгарган укуктарды Ислам дини аялга да ыйгарган. 
Атап айтсак, билим алуу, иштөө, мурас алуу, тан-
доо, турмуш куруу, күйөсүнөн өз акысын талап кы-
луу... Бул жана мындан башка укуктарды аялзатына 
ыроологон аруу динибиз аялзатынын ар-намысын, 
абийрин жана адамдык касиетин сактоого өзгөчө 
басым жасаган. Маселен, жетиштүү байлыгы бар 

аялга ажыга баруу  парз. Бирок жол коопсуздугу, 
абийири, ар-намысы кепилдикке алынмайын аял-
заты мойнундагы бул парзды аткара албайт. Так-
тап айтканда, күйөөсү, өкүлү, никелешүүгө жол 
берилбей турган тууганы же мусулман аялдардан 
турган  жамаат сапарда чогуу болмоюн ажыга ба-
рууга жол берилбейт. Мына ушул сыяктуу эле бир 
жерде иштөө, окуу, соодага чыгуу жана эс алуу учу-
рунда Ислам дини тыю салган жагдайлар жаралба-
шы керек. Анткени аялзатынын коопсуздугун кам-
сыз кылуу жана абийирин таза сактоо бүт нерседен 
жогору турган өтө маанилүү маселе. Ден-соолук, 
акыл соолук, рух соолук, таалим-тарбия, иши кыл-
са, жашоодогу маанилүү делген нерсенин баары 
энеге келип такалгандыктан, асыресе, бүтүндөй ай 
ааламды, пендезатты жараткан Алла Таала, биз-
ди бизден да жакшы билгендиктен жашоонун эң 
керектүү мыйзам-эрежелерин Ыйык Куран аркы-
луу бүтүндөй адамбаласына эң акыркы сүйүктүү 
Пайгамбары Мухаммад Мустафа (саллаллаху алей-
хи васаллам) менен жибергени бул жалгандагы оор 
сынакта бактыбызга жаралган жарык нур, шоола... 

АялЗАТынын ишТеши
Ислам дини иштөө жана иштетүү жаатында 

эркек менен аялга тыю салбайт. Тактап айтканда, 
эркек да, аял да өз жөндөм-шыгына, физиология-
лык дараметине төп келген иштерде иштей алат. 
Эркек ишкерлик жүргүзүп, өндүрүш жана фабри-
ка сыяктуу мекемелерге ээлик кылганы сыңары 
аялзаты да мына ушундай мүлккө жана аны 
иштетүүгө кожоюндук кыла алат. Маселен бир фа-
брикасы бар аял үчүн муктаждыкка ылайык каруу-
күчтү талап кылган иштерге жалаң эркектерди, 

МУСУЛМАН 
                  АяЛЗАТЫ 

Өмер Ïакиш
Теология илимдеринин доктору

АяЛЗАТЫ
Ислам дини ак никеден жаралган 
урпакты өстүрүүгө жогорку 
деңгээлде көңүл буруу менен 
катар ар дайым мусулмандарды 
алдын алуу иштерин өз убагында 
жүргүзүүгө чакырат. Бүгүнкү күндө 
көп элдерде такыр мүмкүн эместей 
көрүнгөн эң көйгөйлүү маселелердин 
бири бул – руху сак, дени сак эне 
маселеси.

Июль - Август 200916

w
w

w
.a

kb
a
sh

a
t.k

g

Аялзат аруу болсо экен



тигүү, жип ийрүү, токуу сыяктуу иштерге өңчөй 
аялдарды иштетүүгө уруксат берилет. Айрыкча 
жетим балдары бар жесир аялдарды ишке алып, 
алардын жакшы жашап кетиши үчүн кам көргөн 
жетекчи соопко калат. Эскерте кетчү нерсе, аял, 
эркекти аралаштырып иштетүүгө, бөтөн аял ме-
нен бөтөн эркектин жумуш учурунда бир бөлмөдө 
жалгыз калтырууга шарият тыю салат.

АялЗАТынын Билим Алышы
Ислам дини боюнча билим алуу жана билим 

берүү жаатында эркек да, аялзаты да тең укуктуу. 
Башкача айтканда, экөөнө тең парз. Тарыхый булак-
тар тастыктагандай, Азирети Пайгамбарыбыздын 
буйругу менен Шифа аттуу айым сахаба Пайгамба-
рыбыздын жубайы Азирети Хафсага арип таанып, 
окуп-жазганды, ошондой эле кол өнөрчүлүгүн 
да үйрөткөн. Ислам маданиятынын тарыхында 
көптөгөн илим жаатында ийгиликтерди багынт-
кан аалым айымдарды кезиктирүүгө болот. Ислам 
дини аялзатынын билим алышына чектөө койгон 
дегендер чоң жаңылышат. Акыйкатта Ислам дини 
аялзатынын татыктуу таалим, жетиштүү билим 
алып, жакшы жубай, мээримдүү эне болушу үчүн 
бардык мүмкүнчүлүктү колдонууну буйруган. Бир 
гана нерсе, аялзаты бул укукту колдонууда Ислам-
дык эрежелерден чыкпоого тийиш. Ошондо гана 
пайдалуу илимге ээ боло алат.  Ошону менен катар 
аялзатына соодага коюлган буюм же кумардан чы-
гаруучу каражат катары каралбашы, урпактын ак 
никеден жаралышы жана эркекзааданын сезимин 
козгобошу үчүн зарыл чараларды көргөн. Баш-
та айтканыбыздай, аял менен бөтөн эркектин ээн 
бөлмөдө жалгыз калуусуна тыю салынышынын 
сыры мына ушунда жатат. Ислам дини ак никеден 
жаралган урпакты өстүрүүгө жогорку деңгээлде 
көңүл буруу менен катар ар дайым мусулмандар-
ды алдын алуу иштерин өз убагында жүргүзүүгө 
чакырат. Бүгүнкү күндө көп элдерде такыр мүмкүн 
эместей көрүнгөн эң көйгөйлүү маселелердин 
бири бул – руху сак, дени сак эне маселеси. А бул 
көйгөйдү эркектин күйөлүк милдетинин (кийим-
кече, ашкере ысырапка жол бербөө шарты менен 
азык-түлүк, үй-жай менен камсыз кылуу) толук 
кандуу жүзөгө ашырышы менен Исламда эбак жо-
юлган. Жыйынтыктап айтканда, Исламдагы «ша-
риятта көрсөтүлгөндөй таризде кийингиле, бөтөн 
эркектер менен ээн жерде болбогула!» деген буй-
рук түпкүлүгүндө аялзатынын абийрин коргоого 
багытталган. Айрым түшүнүгү тайкы түркөйлөр 
айткандай, шарият көрсөткөн таризде кийинген 
аял эч убакта коомдон четтеп калбайт, тескерисин-
че, эркек-аял менен болгон мамилесин ого бетер 
тартипке келтирет.

АялЗАТынын КийинҮҮ ТАриЗи
Ислам дининде эркек аялдын, аял эркектин 

кийимин кийбеши керек. Айрыкча мусулман аял-

дын үстүндөгү кийими арам деп эсептелген жер-
лерди жаап турушу керек. Тактап айтканда бет, 
кол, буттан башка бардык мүчөсү жабык болушу 
керек. Бул эч бир жагдайга карабастан эч убак-
та өзгөргүс мыйзам.  Кийимдин кандай кездеме-
ден тигилгендиги жана анын модели мааниге ээ 
эмес. Болгону шарият буйруган жерлерди жаап, 
тери көрүнгүдөй жука, келбет билинип калгыдай 
деңгээлде тар болбошу керек.

Ислам шарияты өз жубайынан тышкары бөтөн 
аялдарга кумарлана кароого тыю салган. Анткени 
көздүн кумары элестүү кумарланууга жана баш-
ка арам иштерге жол ачат. Бул маселе тууралуу 
Алла Таала Ыйык Куранда мындай деп буюрган: 
«момун-мусулман аялдарга айт: (Ар кайсы эр-
кекти карай берүүдөн) көздөрүн сакташсын! 
Уяттуу жерлерин коргосун! Сулуулуктарын 
көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын! 
жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба са-
лынышсын!» (Нур сүрөсү, 31-аят). 

Азирети Аиша (Алла ага ыраазы болсун) аялза-
тынын кийиниш таризи тууралуу төмөнкү окуяны 
баян эткен: «Күндөрдүн биринде Абу Бакр кызы 
Асма биздин үйгө кирип калды. Үстүндө жука 
көйнөк бар эле. Аны көрөөр замат Пайгамбар 
(саллаллаху алейхи васаллам) көзүн ала качты да, 
мындай деди: – Асма! Аялкиши балакатка жетээ-
ри менен (жүзүн жана эки колун көрсөтүп) булар-
дан башка денесинин кайсы бир мүчөсүн көрсөтүп 
жүрүшү арам болуп эсептелет!»  

жУУчУ ТҮшҮҮ, ҮйлӨнҮҮ жАнА 
АжырАшУУ

 Өмүр бою эриш-аркак жашоо максатында ку-
рулган үй-бүлөгө олуттуу маани берүү зарыл. Маа-
лым болгондой, бир кыздын колун суроо аны менен 
баш кошту дегенди туюнтпайт. Жуучуга барылып, 
куда түшүлгөн соң жигит менен кыз шарият бел-
гилеген чектин негизинде гана жолугуп, сүйлөшө 
алат. Таанышкысы келип, бири-бирин көрүүнү каа-
лап, же чогуу тамактангысы келген жаштар тууган-
дардын (жеңелердин же эжелердин) көзөмөлүндө 
гана жолуга алат. Жолукканда да кол алышууга, жа-
кын отурууга тыю салынат. Азыркыдай болуп нике 
кыйыла электе эки-экиден жетелешип жүрүү, эч 
ким жок жерде, ээн бөлмөдө болуу – бул арам жана 
чоң күнөө. Мына ушундай жетелешүүлөрдүн кесе-
петинен бүгүнкү күндө алдамайлар, зордуктоолор 
күч алып, ата-эне, тууган-урук жер карап, никесиз 
ымыркайлар  төрөлүп, абийир төгүлүп, тараптар-
дын ортосунда от чыгып, нечендер кырчын куракта 
бактысыз калса, нечен жаш өмүрлөр жайрап ка-
лууда. Азирети Пайгамбарыбыз дал ушуга басым 
жасап (саллаллаху алейхи васаллам) өз хадисинде: 
«Кайсы бир эркек бөтөн аял менен жалгыз калды 
дегиче шайтан сөзсүз үчүнчү болуп ортого кирет» 
деген. Ошол себептен эртеңки келечекти, абийир-
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ди, ар-намысты, акыретти ойлоп, Кудайдан корк-
кон ата-энелер уул-кыздарга Исламды, ыймандуу-
лукту үйрөтүп, катуу көзөмөл жүргүзүүгө тийиш. 
Акылдуусунган айрым интеллигент сөрөйлөр Ис-
ламды көп нерсеге тыю салган, ээн-эркин жашоого 
мүмкүнчүлүк бербеген эрежелери катаал дин деп 
сынга алып жүрүшөт. Ошол гуманисттер кылым-
дын дарты саналган СПИДдин, баңгиликтин, да-
лай кырсыкты коштоп мезгилсиз ажал алып келген 
араккечтиктин жана адамзатка карасантайлыктан 
башка пайдасы жок напсинин жамандыгын көрө 
билип, сезе алса кана, атаганат... Ошондо алардын 
көзү ачылып, Исламдын ак максатын аңдамак. 
Жаштарды бузукулуктан, ыплас иш-аракеттерден 
Ислам дининен башка эч бир дин, эч бир салт, эч 
бир программа тосо албайт. Муну бүгүнкү күн 
тастыктап олтурат. А Ислам дини болсо ак нике-
ден жаралган ыймандуу, ырыстуу, таат-ибадаттуу, 
ыкластуу, илим-билимдүү урпактан куралган иде-
алдуу коомду курууну максат кылат. 

Башта айтканыбыздай, Ислам дини үй-бүлө 
күтүүнү убактылуу бир мезгил үчүн эмес, өмүр 
бою, жадагалса акыреттеги түбөлүктүү түгөнбөс 
жашоодо да чогуу болсо деген улуу максатта ка-
райт. Мына ошол себептен динибиз келечекте 
курула турган үй-бүлө түзүмүн жана балдарды 
көңүл чордонуна жайгаштырып, үй-бүлө курууга 
алгачкы кадамдарды таштап жатканда жубайлар 
эмнелерге көңүл бурса жакшы болоорун кылдат 
аныктап, зарыл эрежелерди койгон. Эреженин эң 
башкысы, албетте, такыбаалык. Анткени жубай-
лардын бирөөсү гана ыйманы сус болуп, напсиге 
оңой жеңилип берсе, анын Ислам динине жат-
паган иш-аракети, ыкшоолугу убакыттын өтүшү 
менен экинчи адамга, перзенттерге сөзсүз жугат. 
«Алма сабагынан алыс түшпөйт» деген турмуш-
тук тажрыйба муну тастыктап келет. Асыресе ата-
эне перзенттерине Алланы таанытпаса, ыйман-
ды үйрөтпөсө, акысын бербесе, акыретте кыйын 
абалга дуушар болот. Азирети Умар Ислам мам-
лекетинин халифасы болуп турган кезде бир адам 
уулунун начар чыккандыгын даттанып халифага 
келет. Халифа атанын арыз-муңун уккандан кийин 
маселени чоо-жайын иликтөө максатында баласын 
чакыртып, эскертүү берет. Катуу ойлонгон бала ха-
лифадан сурайт:

– Халифам. Өзүңүз айткандай балдардын мой-
нунда ата-эненин акысы бар экен, ага макул дейли. 
А ата-эненин мойнунда балдардын акысы жокпу? 

– Албетте бар. Ата эң башта келечектеги таза 
урпак үчүн ыймандуу эне тандашы керек, перзент-
терине жакшы ысым коюшу керек, замандын шар-
тына ылайык окутуп, таалим бериши керек.

– Халифам, чынын айтайын, менин ата-энем 
сиз айткандын бирөөсүн да аткарган эмес. Атам 
бир отпарастын күңүнө үйлөнүптүр, энемдин Ис-

ламдан эч кандай кабары жок. Мени окутмак тур-
гай, жакшы тарбия беришпеди.

Баланын жообун уккан халифа даттанып кел-
ген атага баш чайкап мындай дейт:

– Балаң сенин эмес, сен балаңдын акы-укугун 
тебелептирсиң.

Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи 
васаллам) өз хадисинде мындай деген: «Негизинен 
эркектер аялдын байлыгына, сулуулугуна, тегине 
(атак-даңкына) жана динине карап үйлөнөт. Сен 
бейпил турмуш кечирүү үчүн ыймандуусун тан-
да!». Кутман Пайгамбарыбыздын хадисине ылайык 
эркек болсун, аял болсун, ар бир мусулман турмуш 
курардан алдын жети өлчөп, бир кесип дегендей, 
жакшылап ойлонушу керек. Үйлөнгөндөн кийин 
деле ыйманды коргоп, такыбаалыкты туу тутуп, 
өз үй-бүлөсүнө, айлана-чөйрөгө үлгү болгудай 
деңгээлде таат-ибадатка бек болуп, Алланын ыраа-
зылыгына ылайык өмүр кечирүү зарыл.

Аруу тилек, улуу максат менен баш кош-
кондон кийин турмуштун ысык-суугунда, ачуу-
таттуусунда сабырдуу болуп, туура чечим чыгаруу, 
албетте үй-бүлөнүн бекемдигин сактайт. Турмуш 
болгондон кийин казан-аяк кагышпай койбойт. 
Биз бул жалганга ансыз деле  сыналууга келгенбиз. 
Сыноонун талабына ылайык кубаныч-кайгы, ый-
күлкү, молчулук-жокчулук, жакшы-жаман, иши 
кылса баары адамды эриш-аркак коштоп жүрөт. 
Бактылуулук байлыкта, акчада эмес экенин эстен 
чыгарбашыбыз керек. Болгону барга көппөй топук 
кылып, азга чөкпөй канаат кылып, Алладан жалаң 
гана жакшылыктарды, ынтымакчылыкты тилеге-
нибиз дурус. Жубайлар бири-бирин жөлөп-таяп, 
ар кандай жагдайларда тең салмактуулукту сактап, 
жоопкерчиликти тең аркалап, динибиздин буй-
руктарын орундатууда бири-бирин көзөмөлдөп, 
көмөкчү болгон сайын мындай бүлөлөргө Алла-
нын берекеси, мээрими жаагандан жаайт.

Ооба, Исламда ажырашууга тыю салынган 
эмес. Ошондой болсо да болоор-болбос нерсени 
шылтоолоп ажырашуу адамга күнөөдөн, бушай-
мандыктан жана абийир азабынан башка эч нер-
се алып келбейт. Бул жагдайга токтолгусу келген 
Азирети Пайгамбарыбыз мындай деген: «Алла-
нын даргөйүндө адал нерселердин эң жагымсызы 
– ажырашуу». «Эч кандай себепке таянбай туруп 
күйөсүнөн талак сураган (ажырашам деген) аялга 
бейиштин жыты арам кылынган». Бул хадистер 
ажырашуунун өтө жагымсыз, көп машакатты кош-
топ келе турган кесепеттүү иш экенин айгинелеп 
турат. Ажырашуу – арга түгөнгөндө, башка жол 
калбай калганда гана колдонула турган акыркы 
чара экенин эстен чыгарбасак. Перзенттердин 
жана коомдун бактылуу келечеги үчүн ата-эне ка-
тары турмуштун анча-мынча сыноолоруна сабыр 
кылып кайыл болууга аргасызбыз. 
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Коомдун негизги уңгусу болгон  үй-
бүлө адамзат үчүн ыйык нерсе бо-
луп эсептелет. Себеби, жаңы жашоо 
үй-бүлөдөн башталат да, үй-бүлө 
менен уланат. Коомдун абалы бар-

дык жактан мына ушул «кичинекей мамлекеттен» 
көз каранды, б.а. үй-бүлөнүн негизги түзүүчүсү бол-
гон эркек менен аял өз ара ынтымактуу болуп, ар ким 
өз укугун, милдетин жана ордун билип, жашоодо 
бири-бирине эриш-аркак болуп бактылуу жашаса, 
коомдо да тынчтык болуп, ынтымак орнойт. Ал эми 
үй-бүлөнүн руханий жактан да, материалдык жак-
тан да коомдун толук кандуу бир бөлүгү (же мүчөсү) 
болушу Ислам дининде өзгөчө мааниге ээ.

Ислам дининде үй-бүлө жана үй-бүлө укугу 
аябай кеңири каралган. Мына ошол Исламдагы 
үй-бүлө укугу боюнча эркек да, аял да айрым укук-
тарга ээ болгондой эле кээ бир маселелер боюнча 
милдеттүү болуп эсептелет.

Ислам дини укуктук нормаларга кылдат ма-
миле жасагандай эле адеп-ахлак, жүрүм-турум 
маселелерине да өзгөчө маани берет. Мына ошон-
дуктан факихтер (Ислам укук таануучулары) өз эм-
гектеринде аял менен күйөөнүн жалаң гана укук-
тук (юридикалык) эмес, керек болсо адеп-ахлактык 
укуктарын жана милдеттерин да карашкан.

Ыйык Куранда: «Эркектердин аялдарында акы-
лары (укуктары) болгону сыяктуу эле аялдардын да 
күйөөлөрүндө белгилүү акылары (укуктары) бар. 
(Ошондой эле) эркектер аларга (аялдарга) караганда 
бир даража артыкчылыкка ээ», – деп айтылган.1

1. Бакара сүрөсү, 2/228.

Демек, бул аятта айтылгандай шариатта аял-
дардын өз эрлеринин алдында бир топ милдетте-
ри бар. Аялдардын бул милдеттери эркектердин 
(күйөөлөрүнүн) укуктары болуп эсептелет. Ошон-
дой эле аялдардын да күйөөлөрүндө (керек болсо 
орундалбай калган учурда талап кыла ала турган) 
бир канча укуктары бар. Аялдардын бул укуктары 
эркектердин аялдарынын алдындагы милдетте-
ри болуп саналат. Эми мына ошол укуктар менен 
милдеттери тууралуу сөз кылсак.

Алгач аялдардын үй-бүлөдөгү укуктары ме-
нен милдеттерине токтололу.

АялДын Үй-БҮлӨДӨгҮ УКУКТАры жАнА 
милДеТТери:

Жогоруда да айтылып өткөндөй, Ислам ди-
нинде аял көптөгөн укуктарга ээ. Маселен аял 
никелешүү (турмушка чыгуу) менен автоматтык 
түрдө махр алуу жана нафака менен камсыздан-
дырылуу сыяктуу социалдык жана финансылык 
негизги укуктарга ээ болот.

махр: Махр - бул үйлөнүп жаткан учурда 
эркектин өзүнүн ак никесине алып жаткан аялга 
(макулдашылган өлчөмдө) берүүсү керек болгон 
мал-мүлк, акча ж.б.у.с. нерселер болуп эсептелет. 
Махр бул аялдын өздүк акысы. Эркектин сөзсүз 
түрдө аялына махр берүүсү шарт. Махр тууралуу 
Курани Каримде да айтылган.2

нафака: Бир адамдын өлбөстөн күн өткөрө алу-
усу үчүн ага керек болгон үй-жайы, кийим кечеси 
жана тамак-ашы ал кишинин нафакасы деп аталат.

2.  Ниса сүрөсү, 4/4.

Шамшидин Маматкулов

Ýркек менен аялдын 
үй-бүлөлүк жашоодогу 

укуктары жана 
милдеттери

Ислам дининде үй-бүлө жана үй-бүлө укугу аябай 
кеңири каралган. Мына ошол Исламдагы үй-бүлө 
укугу боюнча эркек да, аял да айрым укуктар-
га ээ болгондой эле кээ бир маселелер боюнча 
милдеттүү болуп эсептелет.
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Аял турмушка чыгып, күйөөсүнүн үйүнө жай-
гашкандан кийин аны тамак-аш, кийим-кече жана 
үй-жай менен камсыздоо күйөөсүнө жүктөлөт. 
Ошентип Куттуу Куранда айтылгандай аялдын 
нафакасы жубайлардын социалдык катмардагы 
ордуларына карата белгиленет.3

 «Алар (аялдарыңар) менен жакшы, ынты-
мактуу жашагыла! ... »,4 «Силердин эң жакшыңар 
өзүнүн үй-бүлөсүнө (жубайына жана балдарына) 
эң жакшы мамиледе болгонуңар»5 ж.б.у.с. аят-
хадистер эркектердин аялдарына карата жакшы 
жана сылык мамиледе болуусун ишаараттап ту-
рат. Демек, аялдар жакшы жана сылык мамиле 
көрүү укугуна ээ.

Шариат чегинде болгон маселелерде аял 
күйөөсүнүн буйруктарын аткарууга милдеттүү. 
Ошондой эле күйөөсү үйдө жок кезинде үй-
жайды, анын ичинде үй буюмдарын коруу да аял-
дын милдеттеринен болуп эсептелет.6

Төмөндөгү эки хадис аялдардын үй-бүлөдөгү 
укуктары менен милдеттерин кыска жана нуска 
түрдө билдирип турат:

«Аялдардын эң жакшысы (ага) караган 
маалыңда сени сүйүндүргөн, бир нерсени айт-
кан (буйруган) убактыңда (каршы чыкпастан) сага 
моюн сунган жана сен жок кезиңде абийири ме-
нен сенин мал-мүлкүңдү сактаган (коруган) аял».7

Муавия бин Хайда аттуу сахаба мындай дейт: 
«Мен Мухаммад пайгамбарга (саллаллаху алейхи ва 
саллам): «Оо, Алланын элчиси! Биздин жубайлары-
быздын өздөрүнүн күйөөлөрүнөн талап кылчу укук-
тары эмнелер?» – деп суроо узатканымда, ал: «Өзүң 
жеп-ичкениң сыңары аны (аялыңды да) тоюндуруу, 
кийингениң сыяктуу аны да кийиндирүү, бетке чап-
поо, аны жамандабоо ... » – деп жооп берди.8

ЭрКеКТин Үй-БҮлӨДӨгҮ УКУКТАры жАнА 
милДеТТери:

Үй-бүлөдө эркек (күйөө) өзүнүн бардык мил-
деттерин аткарууга тийиш. Ал милдеттердин 
башында аялына жакшы жана сылык мамиледе 
болуп, ынтымакта жашоо турат. Анткени, бул Ку-
рандын буйругу. Ыйык Куранда минтип айтылат: 
«Алар (аялдарыңар) менен жакшы жана ынты-
мактуу жашагыла! Эгер аларды жактырбасаңар 
(көңүлүңөр чаппай, дитиңер барбаса) да (сабыр 
кылып, ынак болуп жашай бергиле). (Анткени,) 
балким силер жаман көргөн нерседе да, Алла 
көптөгөн жакшылыктарды ыроолоп (сактап) 

3.  Бакара сүрөсү, 2/233; Талак сүрөсү, 65/6-7.
4.  Ниса сүрөсү, 4/19.
5.  Тирмизий, Ыйман, 6; Абу Давуд, Сүннөт, 14.
6.  Бухарий, Ахкам, 1; Муслим, Имаара, 20.
7.  Абу Давуд, Зекет, 32; Ибн Маажа, Нике, 5.
8.  Ибн Маажа, Нике, 3.

койгон чыгар (коюусу мүмкүн)».9 ошондой эле 
Алланын элчиси (саллаллаху алейхи ва саллам) 
өзүнүн куттуу хадистеринде: «Аялдар туура-
луу бири-бириңерге жакшылыкты (гана) кеңеш 
бергиле»,10 «момун (мусулман) бир эркек, момун 
(мусулман) бир аялга ачууланып, ага таарынба-
сын. Анткени, ага ошол аялдын бир мүнөзү (же 
пейили) жакпай калган болсо, башка бир мүнөзү 
(же пейили) аны (ошол эркекти) ыраазы кылуусу 
мүмкүн»,11 «Аялдардын акысын жебегиле! Акы-
укук маселесинде Алладан корккула! Анткени, 
силер аларды өзүңөргө Алланын аманаты ка-
тары алдыңар жана Алланын сөзү (нике) менен 
өзүңөргө адал кылдыңар».12 – деп, дайыма аял-
дарга жакшы мамиледе болууга чакырат.

Ошону менен бирге күйөө да бир канча укук-
тарга ээ. Жогоруда айтылган аялдын милдеттери 
эркектин укуктары, ал эми аялдын укуктары болсо 
күйөөсүнүн милдеттери болуп эсептелет.

Шариат өкүмү боюнча эркек - бул үй-бүлөнү 
материалдык жактан камсыздап, руханий талап-
тарына жооп берген, аны ар кандай коркунучтар-
дан коргой турган адам. Мына ошол себептерден 
улам эркек үчүн артыкчылык болуп эсептелген 
оор басырыктуулук, үй-бүлө күтүүдөгү кылдат 
башкаруучулук сыяктуу сапаттарга байланыштуу 
ал үй-бүлөнүн башчысы болуп саналат.13 Мына 
ошондуктан күйөөсү үйгө келүүчү коноктордун 
санына чектөө киргизе алгандай эле аялын өзү жа-
шаган жерден башка аймактарга алып барганга да 
укуктуу. Ошону менен бирге эркек аялын белгилүү 
бир чекке чейин адепке келтирүү укугуна ээ.14 Бул 
жерде адепке келтирүү – көк-ала кылып уруу деген 
маанини туюндурбайт. Азирети Мухаммад (саллал-
лаху алейхи ва саллам) аялдарды катуу ур-токмокко 
алууга тыйуу салып:

«Аялдарды урбагыла!»15 «Силерден эч бириңер 
түндө бирге боло турган жубайын кулду ургандай 
(катуу) урбасын!»16 деген.

Аял менен ЭрКеКТин Үй-БҮлӨлҮК 
жАшооДогУ БАшКы милДеТТерин 

ТӨмӨнКҮчӨ ТиЗмелӨӨгӨ БолоТ:

1. Күйөөсүнүн аялына махр берүүсү.

2. Эркек тарабынан үй-бүлөнүн бардык муктаж-
дыктарынын камсыздалышы.

9.  Нисаа, 4/19.
10.  Бухарий, Никах 8;  Муслим, Радаа 18.
11.  Муслим, Радаа, 18; 61.
12.  Ажлуний, Исмаил бин Мухаммад, Кашфул-хафаи ва музилул-
Илбас, Бейрут, 1997, Даарул-кутубил-илмийя, I, 36.
13.  Ниса сүрөсү, 4/34.
14.  Ниса сүрөсү, 4/34.
15.  Абу Давуд, Никах, 41, 42; Ибн Маажа, Никах, 52.
16.  Бухарий, Никах, 93; Муслим, Жаннат, 49.
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3.Аялдын күйөөсүнө моюн сунуусу.

4. Күйөөсү ачууланганда аялы аны басаңдатып, 
көңүлүн алышы.

6. Аял күйөөсү жок маалда абийирин, үй-бүлөнү 
жана мал-мүлктү көздүн карегиндей сакташы 
керек.

7. Күйөөсү үйүнө келгенде жакшы кийинип, 
күлүп-жайнап күтүп алуусу.

8. Эркек да жумуштан келген учурда жайдары 
жана ачык маанайда салам берип, үйгө кириши 
керек.

9. Экөө тең бири-бирине сылык мамиледе болуусу.

10. Аялга жылуу-жумшак мамиле жасоо

11. Бири-бири жөнүндө жаман ойдо болбоо, 
бири-биринин кемчиликтерин издебөө.

12. Ынтымакта жашап, ысык мамиледе болуу.

13. Бири-бири менен тамашалашкан кезде да, аша 
чаап, чектен чыкпоо.

14. Үй жумуштарында зарыл учурларда аялга 
жардам берүү.

15. Ар дайым кеңешип иш кылуу.

16. Бири-биринин тууган-уруктарына урмат-сый 
көрсөтүп, жакшы мамиледе болуу.

Мүмкүнчүлүгү болсо жардам берүү.

17. Аялдын күйөөсү үчүн жасануусу.

18. Аялдын турак-жайды тартипке келтирип, жак-
шы жана таза кармоосу.

19. Айрыкча аялдын ысырапкерчиликке жол бер-
бестен дайыма үнөмдүү болуусу.

20. Алла Тааланын берген ырыскысына ыраазы 
болуу. Сабыр кылуу, топуктуу болуу

21. Дайыма бири-бирине жакшылык иштерде 
жардам бериши.

22. Сөзүндө туруп, айткан убадасын орундатуу.

23. Үй-бүлөсүн жана конокторду сыйлоо жана 
сый-урмат көрсөтүү.

24. Тазалыкка көңүл буруу.

25. Өз ара болгон маселелерди башка бирөөлөргө 
айтпай, сыр сактоо.

26. Шариаттын чегинде кызгануу.

27. Бири-бирин кечире билүү. Айрыкча 
күйөөсүнүн айкөлдүк көрсөтүүсү.

28. Балдарды ыймандуулукка тарбиялоо, алардын 
илим алышына шарт түзүү.

Эгер бала өспүрүм кезинде катуу сынга кабы-
лып, жеме угуп чоңойсо, бирөөнү кемсинтип 
шылдыңкор болот.

Эгер бала өспүрүм кезинде ата-энеден ток-
мокту көп жесе, кызыл муштум болуп чоңойот.

Эгер баланы мыскылдап, келекелеп өстүрсөк, 
уялчаак болуп калат. 

Эгер баланы чыдамкайлыкка көндүрсөк, са-
бырдуу болуп чоңойот. 

Эгер балага тайманбастыкты үйрөтсөк, өзүнө 
ишенүүнү үйрөнөт.

Эгер баланы убадага турууга тарбияласак, 
ишенимди актоону үйрөнөт.

Эгер бала ахлактуу үй-бүлөдө чоңойсо, калы-
стыкты, адептүүлүктү үйрөнөт.

Эгер бала алкыш алып, намыстанып чоңойсо, 
өжөрлүгү артып, намыскөй болуп чоңойот.

Эгер бала үй-бүлөлүк кеп-кеңешке катышып 
чоңойсо, сөздүн устасы болуп, өз оюн эркин 
айта билүүгө үйрөнөт.

Эгер бала туура тарбия көрсө, чынчылдыкты 
үйрөнөт.

Эгер бала мээримге сурагылып өссө, сүйө 
билүүнү үйрөнөт.

Эгер бала нукура Ислам динин жашаган 
үй-бүлөнүн тарбиясын алса, ыймандуу, 
адамгерчиликтүү адам болуп чоңойот.

Кулагыңа 
күмүш 
сырга
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Эне бар үчүн биз барбыз, аалам бар, 
адам бар, турмуш бар, жашоо бар. 
Сиз жана биз бир кичинекей тамчы 
суудан эненин денесинде кыймыл-
га кирип, бир бурдам эттен чоңоюп 

адам болгонбуз. Бул үчүн энеге карыздарбыз.

Пайгамбарыбыз Мухаммад (алейхис-салам) 
хадистеринде "Алланын алдында төрөгөн аял 
төрөбөгөн чырайлуу аялга караганда өйдөрөөктүр" 
деп айтат. Дагы бир осуяттарында "Кимге жакшы-
лык кылайын?" деген сахабанын суроосуна: «Аде-
генде энеңе, дагы энеңе жана дагы энеңе, анан атаңа 
жакшылык кыл» деп, үч жолу «энеңе», анан барып 
төртүнчүсүндө «атаңа» деген.

Акылман Саади минтип жазат:

«Эненин азада бою, же сүмбүл мүчөсү келишкен 
бир дарак болсо, перзент ал дарактын сулуулугунан 
жаралган мөмөсү жана натыйжасы. Эненин көкүрөк 
тамырлары жүрөк ичинде эмеспи? Акыйкат көзү ме-
нен карасак, эне сүтү анын жүрөк каны. Ошон үчүн 
перзентке эненин мээр-махабаты атаныкына кара-
ганда көбүрөөк болот. Айрым перзенттер баарынан 
ыйык, ары мээрбан эненин кадыр-сыйын билиш-
пейт. Бир жаш жигит энесинин сөзүнө кулак салба-
ды. Кыйкырып-өкүрүп анын дилине азар берди. Мэ-
эрман эне уулунун кылыгынан көңүлү сууп, көзүнө 
жаш алды. Анан уулунун наристе кезинде жаткан бе-
шигин анын алдына алып келип коюп мындай деди:

- Эй, жаштыгын, наристе чагын унуткан уят-
сыйытсыз акмак! Мына бул бешикти көрдүңбү!? На-
ристе кезиңде сени ушул бешикке бөлөп, кечкисин таң 
атканча уктабай терметер элем. Адеп ыйлай берсең бе-
шиктен чечип алып, боорума басып сооротор элем. Өтө 

көптөгөн түйшүктөрдү тартып, машакаттарды көрүп 
сени тарбияладым. Сен деп көп кыйынчылыктарды 
тарттым. Мына эми эр жетип, күч-кубатка толдуң, би-
рок жаштыгыңды жана наристелик дооруңду унутуп, 
мээрман энеңе баш ийбейсиң! Анын көңүлүн жара-
лап, көз жашын төктүрөсүң. Андай кылбагын, уулум, 
эненин махабаты канчалык зор жана чексиз экендигин 
унутпагын! Мен дагы, атаң дагы дайыма сенин бакты-
луу, таалайлуу болушуңду каалайбыз. Бизди капа кыл-
багын, дилибизди оорутпагын, айткандарыбызды ка-
был тутуп, бизди ыраазы кылып, батабызды алгын!

Энесинин ыйлап айткан сөздөрү жигиттин 
жүрөгүнө октой кадалды. Ал өзүнүн кылган кылмы-
шына бушайман болду. Энесин бек кучактап алып 
көзүнөн, бетинен өпкүлөдү, ыйлап кечирим сурады. 
Эне эмеспи, уулунун күнөөсүн кечирип жүзүнөн 
өөп, ага ак батасын берди".

Бул байыркы нускада эне-бала мамилесинин бир 
учуру таамай, таасын чагылдырылат.

Бирок дайым эле энени ушундай абалга жетки-
рип туруп, анын көз жашын төгүшүбүз керек беле? 
Эненин көз жашы – сел, эгер ал селди биз – балдары, 
байкабай агызып ийсек, ал сел баланы да, анын кий-
инки муундарын да агызып кетет.

Эненин эң улуулугу – бала төрөгөндүгү. Хади-
стерде мындай бир кеп айтылат: "Кайсыл аялдын 
үч перзенти балакатка жетпей учуп кеткен болсо, 
мына ошолору аны тозоктон куткаруучу бир көшөгө 
болот". Демек, бала үчүн эненин ушунчалык бир 
улуулугу, анын ошол жан бирге, боор эт болуп кал-
ган баласынан  айрылуусу ушунчалык бир оорлукка 
турарын, ошонусу үчүн Жараткан аны тозок отуна 
ыраа көрбөстүгү тастыкталат. "Төрөбөгөн чырайлуу 

Ýнеге мамиле
Эненин көкүрөк тамырлары жүрөк 

ичинде эмеспи? Акыйкат көзү менен 
карасак, эне сүтү анын жүрөк каны. 
Îшон үчүн перзентке эненин мээр-
махабаты атаныкына караганда 

көбүрөөк болот.

Абдыкерим Муратов
Жазуучу, педагог, журналист
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аял ордуна кара болсо да төрөй турган аял алгыла! 
Себеби мен (кыямат күнү) диндештер арасында си-
лердин көптүгүңөр менен сыймыктанамын",- деп 
айтылып, дагы бир хадистерде эненин бейнеси бий-
икке чыгарылуу менен эркектерге төрөгөн аялдарды 
алып, киши санын көбөйтүүнүн милдети чоң экен-
диги насаатталат. 

"Боюнда бар аялдар, перзент төрөгөндөр, балда-
рына мээрман болгондор эгер күйөөлөрүнө кылган 
бейадепчилиги болбогондо намаз окугандарынын 
баары түз эле бейишке кирген болор эле,"- делет 
Пайгамбарыбыздын дагы бир осуятында.

Кеңири таралган уламыш. Кыз сүйөмүн деген 
жигитине "сен энеңдин жүрөгүн суурап алып, мага 
алып келсең, мен сага күйөөгө чыгууга макул бо-
лом" дейт. Бул кыздын шартын жигит энесине келип 
айтса, энеси макул болот да, жүрөгүн сууруп берет. 
Энесинин жүрөгүн алып антаңдап шашып бараткан 
жигит бир жерге чалынып жыгылат. Ошондо эненин 
жүрөгү айтат дейт: "Атаны балам ай, абайлап ба-
спайт белең, бир жериң ооруп калган жокпу?" 

Эне деген мына ушундай. Энесин ажы кылганы 
алыс сапарга жонуна көтөрүп барган баланын кыз-
маты анын бир түндүк гана уйкусун бөлгөнүнө таты-
ры айтылат.

Мухаммад Пайгамбарыбыз: "Эгер атаң да, энең 
да бирдей чакырса, биринчи кезекте энеңе жооп кыл" 
дейт. Бул жерде атанын ролун төмөндөтүү эмес, эне-
нин ролун көтөрүү ою уялатылган.

Инсандын кандай инсан экендиги энеге кылган 
мамиледен билинет. Эне бала үчүн баарына татыйт, 
баланын бүт жамандык-жакшылыгы эненин жүрөгү 
аркылуу өтөт, сен ооруп атсаң энең сенден көбүрөөк 
ооруйт. Ошон үчүн хадистерде айтылат: "Бейиш эне-
нин таман астында" деп.

Ушул сөздөн улам дагы бир окуяны айтпасак 
болбостур: Чыгыш элинин бир өлкөсүнүн даңазасы 
таш жарган бир падышасынын жер чеги кеңейип, ал 
өкүмдардын мамлекеттин бир жагынан экинчи жагы-
на барууга убактысы ушунчалык тар экен. Ошондой 
тар убактысынан эптеп орун таап, ишсапарларында 
падыша энесине кирип өтөт. Энеси, албетте, бала-
сынын келгенине жетине албай кубанат, конок камы 
көрүлөт, а бирок падыша-уулдун убактысы тар, тези-
рээк эле кетүү керек. Ошондо энесине кантип муну 
айтарын билбей: «Кел, эне тамыныңдан өбөйүн?» 
дейт. Энесине ыңгайсыз болот, уулу падыша болсо, 
анан анын таманын өөп жатса, «Кой, балам, менин 
таманымдын несин өбөсүң» дейт. Ошондо уулу «Бей-
иш эненин таман астында дейт, а сиз менин бейиш-
ке барышымды каалабайсызбы» деп жарга такайт, 
энеси аргасыз таманын уулуна тосуп берет, убактысы 
тар падыша-уул болсо эненин таманын өөп, эненин 
көңүлүн алып жолго чыгат. Ошон үчүн айтат: «Ата 
көңүлүн ооруткан эл ичинде кор болот, эне көңүлүн 
ооруткан сындырым нанга зар болот».

Кийин ар дайым ары-бери өткөндө убактысынын 
зык экенинен карабай, энесинин таманынан жыттап-
жыттап алып, андан соң сапарын улантчу экен ошол 
падыша.

Баласын көз карегиндей сактаган эне. Эң мыкты 
ырлар, дастандар, чыгармалар эне жөнүндө. Эне туу-
ралуу чыгармалар начар жазылууга тийиш эмес, ант-
кени ал бала үчүн эң жакын адамга – энеге арналат.

Дагы бир мындай окуя айтылып келет: Кайсыл 
бир доолордо кайсыл бир элди жоо басыптыр. Кайсыл 
доор, кайсыл эл экендигинин бул жерде мааниси ан-
чалык эмес, анткени баардык доордо, баардык элдерде 
энелер окшош келет эмеспи. Душман журтту кызыл 
уук кылып кырат. Энеге да кезек келет. Эне болсо жал-
гыз уулу менен жалгыз кызын бапестеп багып, канат-
тууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай өстүрчү экен.

-Сени эмес, кийин өч алуучу уулуңду өлтүрөбүз! 
- дешет душмандар.

-Жок, уулум үчүн мен өлүүгө даярмын! - дейт эне.

-Андай болсо бир уулуң үчүн бир көзүңдү, бир 
кызың үчүн экинчи көзүңдү оюп алабыз! – дешет.

Эне макул болот. Макул болуп эки көзү оюлуп 
жатса, балдары тирүү калганга ууртунда жылмаюу 
пайда болот.

Эне деген ушундай жаралган да. «Ата – билек, 
эне – жүрөк» деген сөз бекер айтылбайт десеңер.

Эне үчүн бала ар дайым – бала, перзент. 2006-жылы 
май айында Бишкекте мен 50 жылдыгыма карата той-
чук берип калдым. Ноокаттан атам, апам, бир тууганда-
рым келди. Атам бир-эки күн туруп эле шашып калды, 
кетпесем болбойт деп. Анан менин досторум «Аяшата 
кетип калдыбы» дешип сурашса, биз: «Апам урушат 
деп кетип калды» дедик. «Койсоңчу сексенге чыккан 
абышканы да апасы урушмак беле» дешет достор. Сек-
сенге чыкса да эне үчүн бала деген бала да. Жүздөгү 
энебиз сексендеги баласын бапестеп турат, атам Мекке-
ден ажыдан келгенде энебиз сүйүнгөндөнбү, же башка 
себеп болдубу, айтор, эсинен танып жыгылды. Энелик 
сезим деген башкача бир керемет нерсе тура, көрсө...

Күндөн сурашат экен: «Сенин табыңдан өткөн тап 
барбы», - дешип, «Бар, - дейт экен ал, - бул – эненин мэ-
эрими». Өлүмдөн сурашыптыр: «Сага тең келе турган 
күч барбы», - дешип, «Бар, - дейт экен ал, - бул – эненин 
мээрими». Ошон үчүн «эне мээрими ташты ээритет, 
эне каары тоону кулатат» деп айтылып келет.

Демек, ата-эне ыраазы болушу керек, ансыз ки-
шинин иши да жүрүшпөйт, иши оңуна кетмек түгүл 
башка жаза да алат. Ата-эне үчүн да перзенттен ши-
рин нерсе жок.

«Адамзаттын эң биринчи тарбиячылары эне-
лер» (О.Гольдсмит) болсо, адамзаттын тарыхы, басып 
бараткан келечеги энелерге байланыштуу. Казактар 
«энеси бар адамдар эч качан кор болбойт» десе, кыр-
гыздар «Эне сүтүн актоо – унутулгус карыз» дешет...
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Убакыт адамбаласынын эң баалуу 
мүлкү. Бул баалуу мүлктүн Жарат-
кандын кечирим-ырайымы ыроо-
лоно турган, берекеси жаай тур-
ган айрым бир мезгилдери болот. 

Ошол мезгилдердин эң берекелүүсү шек-күмөнсүз 
Рамазан айы. Ааламга агартуучу мугалим кататы 
жиберилген Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху 
алейхи васаллам) Рамазан айын пайадаланып ка-
луунун жолдорун мындайча маалымдаган:

«– Оо, калайык! Баарыбыз куттуу айдын босо-
госунда турабыз. Ал миң айдан да пайдалуу бир 
түндү ичине камтыган ай. Ал Алла Таала орозо 
кармоону парз кылган, түндөрү ибадат кылууга 
мол сооптор жазыла турган ай. Бул айда салих 
амал менен Аллага жакындоо, башка айлардагы 
бир парзды орундаткан менен барабар. Бул айда 
бир парз ибадатты аткаруу башка айлардагы же-
тимиш парзды орундатканга барабар. Ал сабыр-
дуулуктун айы. А сабырдуулуктун үзүрү – Бейиш. 
Бул ай башкалардын кайгы-муңуна, көйгөйүнө 
ортоктош боло турган айт. Бул момун мусулман-
дын ырыскысы көбөйтүлгөн ай.

Кимде-ким бул айда орозо кармаган инсанга 
ооз ачырса, бул изги амалы анын күнөөдөн ары-
луусуна, тозок азабынан кутулуусуна жана өз со-

Îсман Нури Топбаш

обунан эч нерсе кемитилбестен орозо кармаган-
чалык соопко эгедер болушуна шарт түзөт» (Али 
ал-Муттакий, VIII, 477/23714).

УлУУ мҮмКҮнчҮлҮК

Ыйык Рамазан – жан-дүйнөлөрдө береке-кут 
оргуштап ташыган, руханий көктөм көрктөнгөн 
мезгил. Куураган ыйман көкүрөктөрү жарам-
дуу (салих)  амалдар менен жаңырып, соолу-
ган жүрөктөр такыбалык аркылуу өз ордуна ке-
лет. Бул ай баштан-аяк руханий олжо топтоо 
мүмкүнчүлүгү менен толтурулган.  

Бирок бул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана ал-
багандардын кандай гана чоң зыянга учурай турга-
нын төмөнкү хадис билдирет:

«Минбарда турганымда Жабрайил келди да: 
«Ыйык Рамазанга жетип, кечирилбеген жан ырай-
ымдан куру калсын!»  деди. Мен болсо, «Оомийн!» 
дедим... .» (Хаким, Мустадрак, IV, 170/7256; Тирмизий 
Даават, 100/3545).

 Рамазан айынын ар бир күнү момун мусул-
ман үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенинде талаш жок. 
Ал баштан-аяк Мээримдүү Жараткандын береке-
си жааган ай. Азирети Пайгамбарыбыз (саллал-
лаху алейхи васаллам) бул акыйкатты мындайча 

Ыйман сабагы

Руханий тарбия мезгили 

– Куттуу Рамазан
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түшүндүргөн: «Куттуу Рамазандын башында ырай-
ымдуулук, ортосунда кечиримдүүлүк, соңунда то-
зоктон кутулуу бар...» (Ибн Хузайма, Сахих, III, 191).

КУрАн жАнА рАмАЗАн

Алла Таала Ыйык Куранда мындай деп буюр-
ган:

 «рамазан айы-бул айда адамдарга туура жол 
болуп, ушул Туура жолдун жана жакшы менен 
жаманды ажыратуучунун ачык далилдери бо-
луп (көрсөтүлүп) Куран түшүрүлдү. Силерден 
ким ушул айга күбө болсо орозо тутсун!» (Бакара 
сүрөсү, 185-аят).

Аятта  Ыйык Курандын Рамазан айында 
түшүрүлө баштаганы, ал акыйкат менен жалган-
ды, жакшы менен жаманды бири биринен айыр-
малаган, даанышман кеп ташкындаган Китеп эке-
ни маалымдалгандан кийин, бул касиеттүү айга 
жеткен адамдын Орозо кармашы парз экени ай-
тылууда. 

Абдуллах ибн-и Аббас (Алла ага ыраазы бол-
сун) баян этет:

«Алланын Элчиси адамбаласынын эң бере-
шени эле. Ал айрыкча Рамазан айында Жабраил 
менен кездешкен учурларда бөтөнчө берешен бо-
лоор эле. Рамазандын ар бир түнү Жабраил (алей-
хис салам) (вахий алып келгенден тышкары) менен 
Азирети Пайгамбарыбыз экөө бири-бирине Ку-
ран окуп берише турган» (Бухарий, Бадул вахий, 5, Савм, 
7; Муслим, Фазаил, 48, 50).

Мына ушул акыйкаттарга ылайык, рухий бе-
рекесинен пайдаланып калуу үчүн Рамазан айын-
да көп-көп Куран окуп, окуганыбызга амал кылып, 
өзүбүздү чыныгы момун мусулмандыкка тарбия-
лашыбыз керек. Анткени Пайгамбарыбыздын бир 
хадисинде: «Орозо менен Куран кыямат күнү пен-
деге шапаат кылат» деп айтылат (Ахмад бин Ханбал, 
Муснад, II, 174).

ТеңДешСиЗ иБАДАТ

Орозо талыкпастан эмгектенүүнү, ээ болгон 
нерселерине ыраазы болуп, канааттанууну, чы-
дамкайлуулукту жана ушуга окшош жакшы адеп-
ахлакты үйрөтүп, ачкачылыкта ырыскы-ниметтин 
кадырына жеткизе, бей-бечараларга, колунда жок-
торго боор оорууну, мээрим көрсөтүүнү күчөтөт. 
Ушундан улам орозо – коомдук турмуштагы көрө 
албастык, душмандык, жек көрүү, кызганыч сыяк-
туу элди бейкутсуздукка такаган жамандыктарды 
жоюудагы эң таасирдүү теңирдик фактор. Андык-
тан орозо – бир гана мусулмандарга эмес, бизден 
мурда келген үммөткө да парз кылынган ибадат. 
Алла Таала бул тууралуу мындай дейт: 

«Эй, ыйман келтиргендер! Силерден мурдагы-

ларга парз кылынгандай эле, силерге орозо парз 
кылынды, балким, такыба ээлери болорсуңар.» (Ба-
кара сүрөсү, 183-184-аяттар).

Орозобузга зыян бере турган бардык жаман 
иш-арекеттерден узак болушубуз зарыл. Айрыкча, 
ачуулануудан өтө оолак болуш керек. Башка бир 
куттуу хадисте мындай деп айтылар: 

«орозо кармаган адам жаман сөз айтпа-
сын жана бирөө менен чатакташпасын.. Эгер 
бирөө сени сөксө, же сага түркөй мамиле кыл-
са, өзүңө «мен орозомун!» деп, сабыр кыл!» (Бу-
харий, Савм, 9). 

Анткени Ыйык Рамазандын башка бир аты - 
«Сабыр айы». Орозонун арабча аталышы «савм» 
болушу себептүү, кээ бир тафсирчилер Куранда 
эскерилген бул сөздүн «сабыр кылуу» деген маа-
ниге келерин билдиришкен. Бул мааниде савм, 
т.а., «орозо» «напсини тизгиндөө, тырышуу жана 
кыйындыктарга чыдоо» дегенди билдирет.

Орозо – бул, напсилик арзуу-каалоолорду 
жойгон, материалдуулуктун туткунунан кутка-

рып, «сабыр» деп аталган эң жогорку адеп-ахлакка 
ээ кылган бир ибадат. Ошондуктан Азирети Пай-
гамбарыбыз: «Орозо – сабырдын жартысы.»  деген 
(Тирмизий, Даават, 86).

Ар Бир мҮчӨБҮЗ менен ороЗо 
КАрмАйлы

Рамазан айында күндүн белгилүү убагында 
адал кылынган айрым нерселерден узак болуунун 
өзү эле арам жана шектүү нерселерден канчалык 
деңгээлде качышыбыз керек экендигин таасым ча-
гылдырып турат. Кармалган орозонун кабыл болу-
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шу үчүн курсактын ачкалыгынан 
да тил, көз, кулак жана башка 
мүчөлөрдү күнөөдөн сактоого 
милдеттүүбүз.  

Алланын элчиси (саллаллаху 
алейхи васаллам) мындай дейт: 

«Орозо – орозо кармаганга 
(туура эмес нерселер себептүү 
жексен болмоюнча) калкан бо-
лот.»

Анда андан минтип сура-
шат:

– Орозо эмне менен жексен 
болот? 

– Жалган жана ушак-айың 
кеп менен! - деп жооп берет Пай-
гамбарыбыз. (Насаий, Сыям, 43)

Анткени жалган жана ушак 
айткандар күндүзү адал тамак-
тардан напсилерин токтотуп, 
орозо кармашат, бирок жалган 
жана ушак-айың себептүү ру-
хий түрдө адам этин жеп, арам 
тамак менен ооз ачкан болушат. 
Ушинтип сыртынан орозо тут-
кан болуп, рухий түрдө ушак 
айтуудан улам оозун ачып алган-
дар тууралуу Азирети Суфьян 
Саври такыбалык чен-өлчөмдөр 
боюнча:

«Ушак айткандын орозосу 
бузулат.» - деген. 

Башка бир хадисте мындай 
деп айтылат:

«Жалган айткан жана алдам-
чылык менен иш жүргүзүүнү 
таштабаган адамдын орозосу-
на Алла муктаж эмес» (Бухарий, 
Савм, 8).

Орозонун үзүр-сообу Жа-
раткан Алланын даргөйүндө ка-
тылуу. Кудсий хадисте:

«Орозо кармаган адам Ме-
нин ыраазылыгым үчүн тамак 
жебей, суу ичпейт, жыныстык 
кумарын тизгиндейт. Орозо 
түздөн-түз Менин ыраазылыгым 
үчүн кармалган ибадат. Ар бир 
жакшылыктын үзүрү он эсе көп 
сооп, а орозонун үзүрүн Өзүм 
берем» (Бухарий, Савм, 3).

Бир чети орозо кармаган 
адамдын адеп-ахлагы кандай 
болушу керектигин, бир чети 
орозо кармоонун үзүрү туура-
луу төмөнкү аятта мындай деп 
айтылат:

«ырасында, орозо кар-
моочу эркектер менен оро-
зо кармаган аялдар, уяттуу 
жерлерин (арамдан) сактоочу 
эркектер менен уяттуу жер-
лерин (арамдан) сактаган аял-
дар, Алланы көп зикир кылган 
эркектер менен аялдар жокпу 
(араңарда)? Алла Таала аларга 
үлкөн сый даярдаган» (Ахзаб 
сүрөсү, 35-аят).

КАДыр ТҮн 

Кадыр түн – көптөгөн 
үммөттөрдүн ичинен Мухам-
мад Пайгамбарга гана өзгөчө 
сый катары ыроолонгон эң бай 
рухий казыналардын бири. 
Анын касиеттүүлүгү, улуулугу 
жана маанилүүлүгү өзүнчө бир 
сүрөдө жана бир нече хадистер-
де ачык маалымдалган. Алла Та-
ала бул түндүн шаң-шарапатын 
мындайча даңазалайт:

«Акыйкатта Биз аны Ка-
дыр түндө түшүрдүк. Ка-
дыр түндүн эмне экенин 
билесиңби? Кадыр түн – миң 
айдан да артык (ай).  (Ал 

түндө) Алланын буйругун ат-
каруу үчүн периштелер жана 
рух (Жабраил) жер бетине 
түшүшөт. Ал (кадыр түн) таң 
атканча тынчтык-амандык» 
(Кадыр сүрөсү, 1-5-аяттар).

Бул берекелүү мээрим жана 
кечирим айында биз бөтөнчө 
маани бере турган нерсе – кадыр 
түндү сергек тосуу. 

Кадыр түн – Курандын 
түшүшү менен нурданган, Жа-
брайил жана  башка периште-
лердин катышуусу менен ру-
ханий атмосферага бөлөнгөн. 
Момундарга көрүнбөгөн нурдуу 
периштелер тарабынан салам 

берилген бул түн – Алланын 
пенделерине береке-кут толгон 
мээрими, ырайымы. 

Кадыр түн – Азирети Пай-
гамбарыбыздан (саллаллоху 
алейхи васаллам) руханиятка, 
кечиримге бай бөтөнчө бир түн. 
Кадыр түндүн бул бөтөнчө ар-
тыкчылыгы себептүү Алла Эл-
чиси саллаллаху алейхи васал-
лам) аны Рамазан айынын ар 
бир түнүнөн издеген.  Арийне, 
Азирети Пайгамбарыбыз (сал-
лаллоху алейхи васаллам) мын-
дай деген:

«Кадыр түндү анын ыйыкты-
гына, пазилетине ишенип, сооб-
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«Орозо кармаган адам жаман 
сөз айтпасын жана бирөө менен 

чатакташпасын.. Эгер бирөө сени сөксө, 
же сага түркөй мамиле кылса, өзүңө «Мен 

орозомун!» деп, сабыр кыл!» 
(Бухарий, Савм, 9). 

ун жалгыз Алладан гана күтүп, 
ибадат менен өткөргөн кишинин 
(пенде акысынан башка) бардык 
күнөөлөрү кечирилет» (Бухарий, 
Муслим).

Азирети Аишанын: – Пай-
гамбарым! Кадыр түндүн кайсы 
түндө катылуу экенин билсем, 
кантип дуба кылайын? – деген 
суроосуна Алла Элчиси мындай 
деп жооп берген:  «Оо, Жа-
раткан Алла Таалам! Сен чыны-
гы Кечиримдүүсүң, кечиргенди 
сүйөсүң. Менин күнөөлөрүмдү 
кечир!» деп дуба кыл! – дейт.

АйТ мАйрАмы

Рамазан айы такыбаалыктын 
мектеби болсо, айт анын рухий 
күбөлүгү. Ошондуктан Орозо 
айт менен Курман айттарды дем 
алыш күнү катары майрамдап 
өткөрүү зарыл. Акыйкатта май-
рам Алла Тааланы эстеп зикир 
кылуу, шүгүрчүлүк билдирүү 
максатында курмандык чалы-
нып, тууган-урук менен болгон 
байланышты чыңай турган күн.

Майрам – чоң-кичине, оору-
соо, бай-кедейлердин орток ку-
банычы. Булардын бардыгынын 
ыраазы болушу майрамдын чы-
ныгы маанисинде тосулушу ар-
кылуу жүзөгө ашат. Андыктан 
майрам Жараткан үчүн бүткүл 
макулуктарды сүйүүгө, аларды 
аяп, назик мамиле кылууга жана 
кам көрүүгө өбөлгө түзүшү ке-
рек. Кимде-ким бул күндөрдө 

Алланын ыраазылыгы үчүн 
адамдарды кубантса, ал адамды 
Алла Өзү кубантат.

Майрам күн кордук-ыза 
көргөндөрдү, багар-көрөрү жок-
торду жана кыйналгандарды 
кубантуу менен башталышы за-
рыл. Ыйык хадиске ылайык ал 
жардамга, мээримге баарынан 
көбүрөөк муктаж болгон мар-
кумдарыбыздын рухтарына Ку-
ран окуу менен башталганы эп. 
Муну менен маркумдар менен 
тирүүлөрдүн кусалары жазы-
лып, тирүүлөр маркумдардын 
алдындагы карыздарын өтөшөт. 
Биз азыр маркумдарды эскер-
генибиздей эле, бир күнү биз 
да дал ушундай тирүүлөр тара-
бынан эскериле турганыбызды 
унутпай жүргөнүбүз биз үчүн 
абдан маанилүү. Биздин  ата-
бабаларыбыз жашоонун акыбе-
тин аңдап, андан ибарат алыш 
үчүн, көрүстөндөрдү көбүнчө 
жолдун боюна курушкан. Бал-
дарыбыз – биздин келечегибиз. 
Майрам күндөрү аларга көңүл 
бөлүп, тиешелүү милдетте-
рибизди аткаруубуз эртеңки 
күндүн пайдубалын бекемирээк 
түптөө дегенди билдирет.

Айт майрамы Кудайы сы-
нактан ийгиликтүү өткөн пен-
дезаттын акыреттеги сүйүнүчүн 
чагылдырган бул дүйнөдөгү 
көрүнүшү. Бахлул Дана мындай 
деген: «Жаңы жана кооз кий-
имдерди кийгендер үчүн эмес, 

анык майрам Кудайдын азабы-
нан, түбөлүктүү азап-кайгыдан 
куткарылган пенделер үчүн. 
Майрам жал-куйругу төгүлгөн, 
кебети келишкен  унааларга 
мингендер үчүн эмес, анык май-
рам көнүмүш адатын, кемчилик-
катасын таштап, ак жолго түшүп 
чыныгы мусулманга айлангандар 
үчүн...»

Жыйынтыктап айтканда, 
куттуу Рамазан айынын ар бир 
таңын сергек окулган тахажжуд 
намазы, ой чабыт, зикир жана 
Куран окуу, күдүздү ыклас ме-
нен окулган ибадат, парз, сүннөт, 
нафил, таравих жана башка соо-
птуу амалдарды аткаруу менен 
өткөрүшүбүз абзел. Талыкпай, 
көп-көп Алла Тааладан кечирим 
сурайлы. Эл-журтка амандык, 
ыймандуулук, мусулман коом-
чулугуна ынтымак, биримдик, 
молчулук, өнүгүү тилеп, Жарат-
канга жалбаралы. Кайыр сада-
каны көп берип, муңдууларды, 
жетимдерди кубанталы.

Оо, Жараткан Алла Таалам! 
Түбөлүктүү акыретке карай ба-
ратабыз. Ыйманыбызды сала-
мат кыл. Акыретте ыйманыбыз 
өзүбүзгө тийген күн болсун, 
пайгамбарларга жана салих ин-
сандарга дос кылып, иралды 
Өз ырайымың менен, аткарган 
амалдарыбыздын сообу менен 
анык бак-таалайга жеткир!

Оомийн!
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« Адилеттүүлүктөн таймайын адам бузулбайт, 
пендезат адашмайын Кудай балээ жибербейт".



«Кэчээки менен чогуу кетти байкуш жаным ай. 
Кечээкиге таандык сөз атпайдын баары баткан күн ме-
нен кошо кетти. Бүгүн жаңы сөздөрдү айтуу керек».



«Экничи шамды тутантып кою менен биринчи 
шамдын эч нерсеси кемип калбайт...» 


«Тикенден гүл жасаган тирикарак,
Ызгаарды ажайыптай  жазга айлантат
Үрөөндү бой тиретип өстүргөн жан 
Кайгыны кубаныка айланта алат».


«Сан миң кулпу бийик турсун кең асманда,
Бирок баарын аял окшош амалданып 
Таттуу гана бир сүйлөм ача алат
Ич койнуна байкатпай кирип алып».



«Тирилүүнү, өлүмдү да чанып-танган эй 
көрпенде! Өлүм менен ак тирилүү ар ар дайым 
жашайт сенде...»



«Акылдуу жан башка бир акылдуу менен жуу-
рулушту дегиче кыраакылыгы артат, жол табылат».



«Ырас, адамзаада турган жеринде оттой 
күйүшү керек бирок, муңга батып кайгырып наал-
багаганы оң. Үстүнө тоо кулап кеткендей эзилиши 
керек бирок, аны эч кимге арызданбаганы оң».

Азирети 
Мавлананын 
даанышман 

кептери



«Бир тилди сүйлөшкөндөр эмес, бирдей се-
зимдерди бөлүшкөндөр түшүнүшө алышат....».



«Дуба жана ибадат Алла менен чогуу болуу 
дегенди билдирет. Алла менен чогуу болгон пенде 
үчүн өмүр да, өлүм да жагымдуу».



«Канчалык көптү билген аалым болбо, 
көңүлүңдөгүнү угарманга жетик түшүндүрө 
албасаң, бекер убарасың!»



«Мейли жай жүрсүн, мейли шашып чурка-
сын, издеген киши акыры келип көздөгөнүн табат. 
Оо, Алла жолуна түшкөн инсан! Арзууңа, мүдөөңө 
бек бол! Анткени каалоо – мыкты жол көрсөткүч. 
Мейли чолок бол, мунжу бол, мейли уйкусурап 
көзүңдү ушала, ал тургай айыптуу бол, бирок, 
Анын жолунан чыкпа! Аны изде, Ага карай жыла 
бер, кыбырап, кыр ашкандар болгон». 



«Суу астында коопсуздукта жашаган балык 
заты куу кекиртектин айынан ийнени жутуп алга-
нын байкабай калат».



«Адилеттүүлүктү билбеген адам бөлтүрүктү 
эмизген эчкиге окшош».



«Эл ишенген сот пара алууга чындилден че-
чим чыгарды дегиче, заалым жабырлануучудан 
айырмаланбай калат».

Шумкар Масаралиев
Теология илимдеринин доктору

Акылмандар накылы
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Ыйман – бул нур. Ал мусулман-
дын жашоосуна жарыгын ча-
чат. Момун-мусулман анын 
шооласынан жашоонун ыра-
хатын татат. Анын жарыгында 

жүрүм-туруму жакшырат. Анын шарапаты менен 
баар таап, түгөнгүс ийгиликтерге жетет. Адамгер-
чилик, адеп-ахлак ыйман жолунда туруктуу туура 
нукка түшөт.

Каапырлык – бул түпсүз, караңгы чуңкур. 
Караңгылык бүт нерсени оп тартып туңгуюкка 
кептейт.

Исламды кабыл алып, Алла Элчисине моюн 
сунган кутман сахабалар сөөктөн өткөн оор кор-
дукка, заалымдыкка, кыйноо-кыстоого карабай 
ыймандан эч качан тайган эмес. Ыйман нуру ин-
сандын жандүйнөсүнө уялагандан тарта боору-
керлик, камкордук жана жан аябас жароокерлик 
сезимдери да оожалган. Бактылуулук кылымы бул 
сындуу мисалдардын доору болуп кыяматка чей-
ин кала бермекчи.

Ардактуу Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи 
васаллам): «Ар бир пайгамбардын ынак досу бар. 
Менин ынак досум - Зубайр» деп айткан. 

Зубайр бир Аввам  он беш жашында Азирети 
Абу Бакр (Алла ага ыраазы болсун) себеп болуп, 
мусулман болгон. Исламды кабыл алгандыгы 
үчүн Курайш каапырлары ага  түрдүү кордуктар-
ды көрсөткөн. Жадагалса өзүнүн каапыр абасы 
күндөрдүн биринде абасы аны мойнун толгоп ке-
лип кийизге оройт да, алоолонто жагылган отко 
кактайт. Оттун ысык табы кийизден өткөн сайын 

Зубайрдын териси шылынып түшкүдөй абалга 
келет. Анын тыбырчылап жатканынан пайдалан-
ган каапыр абасы: – Мухаммаддын динин да, Ку-
дайын да тандым, чандым! - деп айт деп кыстоого 
алат. Ошондой азап үстүндө жүрөккө ширели-
шип калган ыймандан ырахат алып, Аллага гана 
тобокел кылган кайран сахаба: – Сөөгүмдү күлгө 
айлантсаң да, ыймандан кайтпайм! Убара болбо! 
- дейт. Аны каапырлыкка кайтара албасына көзү 
жеткен абасы өжөрлүгүнө тан бере кийизди че-
чип койо берет. 

Бой жеткен соң Азирети Зубайр эр жүрөк баа-
тыр болуп чыга келет. Дин Исламды коргоо үчүн 
эң алгачкылардан болуп кылыч көтөргөн каарман 
катары Жараткан Алланын мактоосуна арзыган. 
Алла жолунда көптөгөн казаттарга катышкан. Ал 
сунуш кылынган акимчилилик, казылык сыяктуу 
мамлекеттик жогорку кызматтардын эч бирин 
алган эмес. Анткени анын көкүрөгүндө Алланын 
динине кызмат кылам деген улуу максат бар эле. 
Мал-дүнүйөсүнүн дээрлик баарын калктын жа-
кыр катмарына кайрым кылып, Алла жолундагы 
казаттарга жардам катары кошкон.

Азирети Алинин (Алла ага ыраазы болсун): 
«Алла Элчиси: «Бейиште менин эки коңшум бар. 
Алар Талха менен Зубайр» деп айтканын өз кула-
гым менен уккам» деп айтканы бар.

Тирүүлүктө бейишке бараары сүйүнчүлөнгөн 
он сахабанын бири болгон Зубайр (Алла ага ыраа-
зы болсун) Жамал окуясында 64 жашында шейит 
кетет. Анын жаназа намазын Азирети Али окуп, 
сыйнатын кылып жерге беришет. Жаткан жери 
жайлуу, топурагы торко болсун...

Зубайр
      бин 
               Аввам

Сабыр Боронбаев

( А л л а  а г а  ы р а а з ы  б о л с у н )
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Керегем сага айтам...

Аялзаты – үйдүн куту деп койобуз. 
Бирок учурда мына ушул маселеге 
биздин кыздар көп көңүл бурбай 
калды. Канткенде үйдүн кутун сак-
тап кала алам, канткенде өмүрлүк 

жолдошума сүйүтүү жар боло алам? деген суроолор-
го жооп издеши керек. Алп турмуштун даңгыр жо-
лунда мүдүрүлбөй, жаңылбай келаткан эне катары 
бүгүнкү чакчелекей заманда турмуш куруу алдында 
турган жана турмушка жаңыдан кадам таштаган кыз-
дарыбызга пайдасы тийер деген максатта азыноолак 
күмүш сыргам бар.

Жалгыздык Жалгыз Алланын Өзүнө гана жара-
шат. Бул кашкайган чындык. «Жалгыз жүргөн жа-
рыбайт, жарыса да, марыбайт» деп акылман кыргыз 
атам Алланын мүдөөсүн аңдап, каадасын кылып кыз-
ды турмушка узатып келет. Бүт ааламды кынтыксыз 
жараткан Алла Таалам эркекти аялга, аялды эркекке 
муктаж кылып, эки жарымды бир бүтүн кылып жа-
раткан. Булардын бөлүнүп кеткендиги, ажырашкан-
дыгы орду толгус чоң трагедия. Андыктан акыл-эстүү 
кыз турмуштагы мына ушундай маанилүү жагдайлар-
га көңүл буруп, өз ордун билип, уят-сыйытты, абий-
ирди көздүн карегиндей таза сакташы керек. Анткени 
ал эртең эле эне болуп, перзенттерине тарбия берет. 

Ар бир кыз турмуш кураардан мурун, «мен тур-
мушка даярмынбы?» деген суроону өзүнө берүүсү 
зарыл. «Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын 

кайдан чыгат?» деген макал жөн жерден жаралган 
эмес. Кыз турмушка аттанып бирөөнүн үйүнө бар-
гандан алдын аялзатына тиешелүү сапаттардын баа-
рын билүүгө тийиш. Мейли өзүнчө туруп калсын, 
мейли кайын ата, кайын энеси менен туруп калсын, 
келиндин бар экендиги үйдүн тазалыгынан, үй оо-
каттарынын ирээттүүлүгүнөн, тамактын өз маа-
лында даярдалгандыгынан байкалып турушу керек. 
Келген-кеткен тууган-уруктар, колу-коңшулар ыраа-
зы болуп, алкап турса, келиндин өзүнө эле жакшы. 

Аялзатына абийир алып келе турган дагы бир са-
пат – бул жаратмандык. Дүйнөдөгү мүнөт сайын бо-
луп жаткан өзгөрүү, ааламды каптап келаткан глобал-
дык жараян кыргыз үй-бүлөсүн чачыратып, майдалап, 
жеке кызыкчылыктарды алга сүрөп, ысырапкорчулук-
ка түртүүдө. А ысырапчылык болсо Алла Таала жек 
көргөн, Пайгамбар (саллаллаху алейхи васаллам) жак-
тырбаган жаман сапат. Ошондуктан аялзаты «боордон 
эт жасаптыр» дегендей, колдо бар азык-түлүктөрдөн 
жагымдуу жыты менен адамдын табитин ача турган 
түркүн тамак-аштарды, эски кездемелерден курак 
төшөк, көпчүк сыяктуу  турмушка зарыл болгон нерсе-
лерди жасай билген жөндөмгө ээ болушу керек. 

Кыргызымдын «Аял жакшы эр жакшы, вазир 
жакшы, хан жакшы» деген макалы менимче аялза-
тынын жоопкерчилигин, милдетинин бийиктигин, 
олуттуулугун таамай чагылдырган. Баш кошкон жаш-
тар жеке кызыкчылыкты четке кагып, орток кызыкчы-
лыкты көздөмөйүн баар табалбайт. «Жакшы болсо 
алганың, жаркылдаган кушка окшойт, жаман болсо 
алганың, алдыңдан өткөн сызга окшойт, каңтардагы 
музга окшойт». «Жакшы болсо катының – табыла 
берет акылың, куусаң кетпейт жакының. Жаман бол-
со катының – кете берет акылың, чакырсаң келбейт 
жакының». Бул айтылган накыл кептердин алп тур-
муштун ысык-суугунан, ачуу-таттуусунан сызылып 
чыккандыгында эч шек жок. Кайната менен кайне-
ненин ыраазылыгы, ак батасы келин үчүн чоң олжо. 

Жумайым Ибрагимова
17-кесиптик лицейинин мугалими

Аялзаты 
канткенде сүйүктүү жар     
                           боло алат?

Жалгыздык Жалгыз Алланын Өзүнө гана 
жарашат. Бул кашкайган чындык. «Жалгыз 
жүргөн жарыбайт, жарыса да, марыбайт» 

деп акылман кыргыз атам Алланын мүдөөсүн 
аңдап, каадасын кылып кызды турмушка 

узатып келет.
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Канчалык алардын көңүлүн алган сайын келиндин 
ошончолук мартабасы артат, жакшылыгынын үзүрү 
кайтат. Келиндин баскан турганынан тарта, кийими-
нин тыкандыгы, урунган буюмунун, үйүнүн тазалыгы, 
кылган иши, күйөсүнө, кайын журтка өтөгөн кызматы 
өсүп келаткан кайын сиңдилерге, өзүнүн кыздарына 
үлгү болгудай жана «энесин көрүп кызын ал, эши-
гин көрүп төрүнө өт» деген талапка жооп бергидей 
деңгээлде кынтыксыз болушу керек. Ошондой эле 
турмушка кадам шилтеп кайын эне менен кайын ата-
га кызмат кылуу бактысына туш болгон келин улгай-
ган чакта, келиндин кызматына, жардамына муктаж 
боло турган күн келээрин эстен чыгарбашы керек.

Аялзаты – өмүрлүк жолдошунун ишенимдүү 
арка-жөлөгү, жеңилин жерден, оорун колдон алган 
жардамчысы, максатына дем берген күчү, чаалыккан-
да жарпын жазган ырахаты. Эстүү аял күйөсүнүн ай-
таар оюн, каалоосун көзүнөн окуп койгудай кыраакы 
болушу керек. Күйөнүн мүнөзүн жатка билүү аял-
затына жакшылыктан башка эч нерсе алып 
келбейт. Айтмайынча иш кылбаган 
жалкоолук, өзбилемдик, ашыкча 
сөз, ирээтсиздик, шалаакылык, 
өз күйөсүнүн алдында башка 
эркектердин артыкчылыгын 
кеп кылуу, топуксуздук, 
ачкөздүк жана башка терс 
сапаттар үйдүн кутун ка-
чырып, ынтымакты ыды-
ратат, ортодогу жылуулук-
ту өчүрөт. 

Кыз бала илгертен эки 
журтту, эки элди бириктирген 
көпүрөлүк милдетти да аткар-
ган. Араздашкандар, катташпай кал-
ган туугандар сөөк жаңыртып, кыз алып-
беришүү аркылуу жакындашкан, катташышкан. 
Мындайча айтканда, кыз бала илгертен элчилик кыз-
матты аркалаган данакер болгон. Ошол себептен му-
сулман кыргызымдын кыздарын азыртан ойлонууга, 
кандай гана маселе болбосун, сүйлөшүү жолу менен 
уруш-талашсыз чече билген кыраакылыкка чакыраар 
элем.  Кыз бала өз төркүнүн уятка калтырбоо үчүн 
барган жердин эшиги менен кирип, күлү менен чык-
канга даяр болушу керек. Ошондо гана кайын журтка 
кадыры сиңип, өз алдынча чечим чыгарганга, өз ал-
дынча бөлүнүп жашаганга укук алат.

«Жакшы аял ырыс, жаман аял уруш» деп кой-
от элибизде. Анын сыңарындай, бирөөгө бүлө бо-
луп баргандан кийин келин өмүрлүк жолдошунун, 
кайын журтунун кызыкчылыгын ойлоп, жакшысын 
колдоп, жаманын жашырып турушу керек. Кыз бала 
кай жерге түшпөсүн адеби, жүрүм-туруму, сүйлөгөн 
сөзү, жумшак мүнөзү, кең пейилдиги, ак ниети, жа-
ратмандыгы менен гана турмушта жакшылык таба 
алат. Мындан башка жол жок. «Чыккан кыз чийин-
ден тышкары» дегендей, өз алдынча түтүн булатып 
кеткенден кийин өз төркүнүнө оордугун салбашы ке-

рек, ошол эле маалда кайын журтунун ырыскысын өз 
төркүнүнө ташуу келинге жакшылык алып келбейт.

Балдардын ден-соолугунун, тарбиясынын жакшы 
же жаман болушу ата-эненин кам көрүшүнө, берген 
тарбиясына жараша болот. Ошондуктан эгер мурдала-
ры жаңылып жүргөн болсо, экөө тең арак, тамеки сыяк-
туу балекеттердин баарынан арылышы керек. «Аккан 
арыктан суу агат», «Алма сабагынан алыс түшпөйт». 
Бул макалдар карт турмуштун калыс чындыгы. Ошол 
эле маалда майдалап айтса, түгөнгүс кең маанини кам-
тыган бул акылгөй айтымдар ата-эненин тарбия жаа-
тындагы жоопкерчилигин таасын чагылдырган. Улуу 
педагогдордун бири «Маданияттуу коомду кургуң кел-
се, тарбияны анын чоң энесинен башта!» деп айткан 
экен. Чындыгында адамбаласынын оор түйшүгү, тар-
биясы эненин мойнунда. Эне эң башта ак менен кара-
ны, жакшы менен жаманды айырмалап, аны турмуш-
та жүзөгө ашыра билиши керек. Эне ошондо өзүндө 
бар нерсени, ыймандуулук, адептүүлүк, адилеттүүлүк, 

мээримдүүлүк, камкордук жана тазалык 
сыяктуу жалаң жакшы нерселерди 

перзенттерине үйрөтө алат. Тар-
бия жаатындагы мына ушундай 

жигердүүлүк, үлгүлүүлүк 
эненин бейишке алып ба-
рат. «Бейиш энелердин та-
ман астында», «Күйөсүнүн 
ыраазылыгына татыган аял 
сөзсүз бейишке кирет» де-
ген куттуу хадистер төгүн 

жерден айтылган эмес.

 Анан дагы кыздары-
быз эч качан, эч убакта  төмөнкү 

нерсени эстен чыгарбашы керек. Ак 
нике кыйылып, аруу тилек, алгы мак-

саттар менен баш кошкон соң аялзатынын 
сүйүүсү, сулуулугу да, наздуу күлкүсү да, жагымдуу 
сөзү, бойонгону, себинген атыры, кылык-жоругу, дене-
турпаты, келбет-мүчөсү, койчу дегеле бүт баары өзүнүн 
күйөсүнө гана арналуусу зарыл. Мунун тескерисин 
жасагандар Алланын алдында күнөөгө батат, абийир 
булганат, ишеничтен кетет же жазасын алып бирото-
ло күйөсүнөн кол жууйт. Анан эмне болот? Балдары 
жетим калат, ата-эне уятка калат, ак ниет менен куда-
лашкан эки тарап жүз карашпай калат, жаман жорук 
көнүмүш адатка айланып кетиши ыктымал. Ошондук-
тан күйөсүнө сүйүктүү жар болууну самаган аялзаты 
Алланын ыраазылыгын көздөп, өзүнүн аялдык милде-
тин толук, так аткарганга аракет кылып, жаман ойдон, 
шайтандын түркүн түстүү азгырыктарынан алыс болу-
шу керек. Шайтандын азгырыгына бекем ыйман гана 
калкан боло алат.

Сөзүмдү жыйынтыктап жатып аял күйөсүн, 
күйөсү аялын гана сүйсө, урматтап-сыйласа, бири-
бирине арка-жөлөк болуп куттуу коломтону сактап, 
ыймандуу, өлкөсүн сүйгөн мекенчил перзенттерди 
тарбиялап өстүрсө экен деп тилейм. Алла Таалам 
Өзү бизге жар болсун!
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Салахуддин Сакиб «Макулаат Са-
кибий» аттуу китебинин башында 
өзүнүн тегин төмөнкүчө эскерген: 
Салахуддин Сакиб бин хазрети 
Ишан Мавлавий Мухаммад Сира-

жуддин бин хазрети Кутбу Заман Хал Мухаммад 
Уший бин Аашык-у Заман хазрети Назар Хувайда 
Чимйааний.  Бул эскерүүдөн Салахуддин Сакиб 
Накшибандия тарикатынын устаттарынан атактуу 
Хувайда устаттын чебереси болгондугу байкалууда.  
Хувайданын (1780-жылы көз жумган)  уулу Хал Му-
хаммад (1854-жылы көз жумган), Хал Мухаммаддын 
уулу Мавлавий Сиражуддин (1877-ж.к.ж). Ал эми 
Сиражуддиндин Семер Бану (1891-ж.к.ж), Сала-
худдин Сакиб (1910-ж.к.ж.) жана Аманжан Максум 
(1961-ж.к.ж.) аттуу балдары болгон.

Салахуддин Сакиб 1843-жылы Ош шаарында 
төрөлгөн. 27 жаш курагында Накшибандия тарика-
тына кирген Салахуддин Сакиб 36 жашында чоң ата-
сынын халифасы (орун басары) Ишан Кожодон жана 
атасынан элди Ислам динине чакырууга уруксатнаа-
ма (ижазат) алган. Кырк эки жашында чоң атасынын 

Неждет Тосун
Теология илимдеринин доктору

бардык шакирттери болжолдуу түрдө 1000 киши Са-
лахуддин Саакибдин шакирти болгон.1892-жылдан 
1902-жылга чейин он жыл Чыгыш Түркстанда (Хотен 
жана Яркендде) жашаган. Анын Чыгыш Түркстанда 
жашап жүргөн жылдары Фергана өрөөнүндөгү орус 
өкмөтүнүн үстөмдүгүнө каршы элдик кыймылдар 
күчөгөн жана ошондой эле «басмачы» деген ат ме-
нен жаманатты көрсөтүлгөн эл-жери, ата-журту, 
дини үчүн күйүп-жанган эр-азаматтарга каршы 
орустардын кысымы күч алган кезге туш келет. Кий-
ин ал туулуп-өскөн жери Ош шаарына кайткан. 
1907-жылы чоң атасынын атасы Хувайда жазган «Ди-
иваан» а ттуу китебин Ташкент шаарынан бастырып 
чыгарган. Салахуддин Сакиб 1910-жылы 13-ноябрь 
күнү Ошто көз жумган.

Салахуддин Сакибдин Камаруддин, Маматжан 
Максум (Мухаммад Жан Маасум) жана Разиддин Мак-
сум Салахуддинов (Риязуддин Маасум) аттуу үч уулу 
болгон. 

Камаруддин 1926-жылы орустарга каршы баш-
талган кыймыл натыйжасыз болгон соң Фергана 

Салахуддин 
      Сакиб бин 
           Сиражуддин
Салахуддин Сакиб 1843-жылы Îш 
шаарында төрөлгөн. 27 жаш курагында 
Накшибандия тарикатына кирген 
Салахуддин Сакиб 36 жашында чоң 
атасынын халиôасы (орун басары) 
Ишан Кожодон жана атасынан элди 
Ислам динине чакырууга уруксатнаама 
(ижазат) алган. 
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өрөөнүнөн Чыгыш Түркстанга баш калкалап, беш 
жыл Каргалык деген жерде, андан кийин Яркендде 
жашаган. Чыгыш Түркстанда атасынын халифасы 
катары кызмат кылып, 1938-жылы одүйнө салган. 
Камаруддин устат көз жумган соң ордуна шакирт-
теринен Шейх Аййуб Каары (Зияуддин Яркендий) 
келген. Аййуб Каары 1945-жылы Яркендде Чоң 
Медресе салдырып, аалым катары да, суфий ката-
ры да кызмат кылган. Тасаввуф жөнүндө, айрык-
ча Накшибандия тарикаты тууралуу «Манбаул-
Асраар» (Яркенд, 1941-ж) аттуу чагатай тилинде 
китеп жазган Аййуб Каары 1952-жылы Яркендде 
көз жумган. Анын ордуна өткөн Муса хан ком-
мунисттик Кытай режимине каршы күрөшсө да, 
ийгиликке жетише алган эмес. Бул тасаввуф жо-
лунун акыркы учурлардагы атактуу устаттарынан 
бири 1987-жылы көз жумган Турфанлы Шах Мар-
дан болгон.

Салахуддин Сакиб ыйман жөнүндөгү ырларын 
бир жыйнакта топтогон. Жазма булактарда бул 
жыйнак алгач туугандарынын колунда болгондугу, 
андан кийин жазуучу Тохтасын Жалалов тарабы-
нан Ташкентке алынып келгендиги маалымдалат. 
Мындан тышкары Салахуддиндин чагатай тилин-
де жазылган «Мамулаат Сакибий» жана «Макула-
ат Сакибий» деген дагы эки китеби болгон.

мамулаат Сакибий: бул китеп тасаввуфтун 
теориялык да, практикалык да өңүттөрүнө кайры-
лат. Китептин башында Хувайданын ата-теги, андан 
кийин суфийлердин милдеттери, иш-амалдары, 
нафил ибадаттардын артыкчылыгы, илимдин, 
таалим-тарбиянын маанилүүлүгү, дубалардын 
өзгөчөлүктөрү жана алардын кабыл болушунун 
шарттары, шакирттердин дасторкондо отурган-
дагы адеби сыяктуу темалар орун алат.  Акыркы 
бөлүмүндө Салахуддин Сакибийдин акыл-насаттары 
жазылган. Маселелерди чечмелеп-түшүндүрүү 
учурунда аят-хадистер менен катар Замахшарий, 
Мавляна Жалаладдин Румий, Саадий, Хафыз, Жаа-
ми, Насафий, Биидил жана Хувайда сыяктуу олуя-
аалымдардын эмгектеринен да пайдаланган. Китеп 
1916-жылы Ташкент шаарында жарык көргөн. 

макулаат Сакибий: Салахуддин Сакибдин 
Накшибандия тарикатынын усул-ыкмалары менен 
бирге Ислам укугуна байланышкан айрым бир ма-
селелер жөнүндө чагатай тилинде жазган китеби. 
Бул китеп он эки бөлүмдөн туруп, «Тарика-и Ха-
лия Мавлавия» деп да аталат. Бул жерде «Халия» 
сөзү автордун чоң атасы Хал Мухаммадга, ал эми 
«Мавлявия» сөзү атасы Мавлавий Мухаммад Си-
ражуддинге ишарат кылынган. Чоң атасы Хал Му-
хаммад өз учурунда Накшибандия тарикатынын 
эң көрүнүктүү устаттарынан бири болгон.

Күндөрдүн биринде Имам Аазам жолдо бара-
тып, алдынан чыккан уйга жол берип четке чыгат. 
Чогуу келаткан шакирттери:

– Устат, эмне үчүн уйга жол бердиңиз? – деп 
сурашат.

Анда Имам Аазам:
– Анын мүйүзү, ал эми менин акылым бар – 

деген экен.
***
Сот ууруга кайрылып:
– Кана, айтчы, дүкөнгө кантип кирдиң? – дейт.
Ууру бир саамга ойлонуп:
– Мырзам, мен бул жерге соттолгону келдим-

би, же кесибимдин сырын ачып берүүгөбү? – деп 
жооп берген экен.

***
– Эмне үчүн көрүстөнгө көп барасыз? - деген 

суроого Азирети Али мындай деп жооп бериптир:
– Эки себеби бар. Биринчиси, алар 

(көрүстөндөгүлөр) айткан сөздөрүмө каршы чы-
гышпайт, экинчиси, артымдан сөз агытышпайт.

***
Эл Ибн Синага кайрылып:
– Бул дүйнөдө дабаасы жок дарт барбы? – деп 

сурашат.
Анда ал:
– Дабаасыз дарт – бул жакшынын жаманга мук-

таж болгону – деп жооп кайтарган экен. 
***
Бир христиан адам Ахмад Вафикке:
– Мечиттериңерди эмне үчүн арча менен 

аластабайсыңар? – деген суроо менен кайрылып, 
андан төмөнкү жоопту алган экен:

– Биздикилер такай даарат менен жүрүшөт. 
Мечитте жел чыгарышпайт. Ошондуктан арча 
күйгүзбөйбүз.

***
Күндөрдүн биринде бир бай адам Ислам аа-

лымдарынан бирине:
– Менин миң алтыным бар. Аларды сизге бер-

сем, эмне дейсиз? – дейт. 
Анда аалым:
– Берсең, сен үчүн жакшы болот. Ал эми 

бербесең, мен үчүн... – деп жооп берген экен.

Даяр жооптор
Даярдаган
Исхак Майрамбаев
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Адам баласы сыноо үчүн жа-
ратылгандан бери бирөөлөр 
жеке көйгөйлөрдөн, башкалар 
чөйрөнүн таасиринен ар кандай 
оорууга туш болуп, запкы че-

гип келет. Жараткан Алла ооруну бергенден кий-
ин анын шыпаасын да берген. Башкача айтканда, 
өлүмдөн башка бардык оорунун шыпаасы бар. 
Учурда айыкпай жаткан оорулардын да шыпаа-
сы убакыттын өтүшү менен айлана-чөйрөдөгү эле 
чөп-чар, же башка нерселерден табылып калышы 
ыктымал жана табылып жатат. 

Биз бул ирет Ыйык Курандын шыпаалуулу-
гу, ар кандай рухий жана заттык терс таасирлер-
ге каршы эң сонун дабаа экендиги тууралуу кеп 
кылмакчыбыз. Албетте, адамбаласы алсыз жара-
тылган. Адам денесинин жетмиш пайызын суу 
жана ар кандай минералдык элементтер түзөт. 
Мына ушундан улам инсан бейаң түрдө айлана-
чөйрөдөн уккан ар бир сөздөн, ар кандай иш-
аракеттерден жана ар түрдүү көрүнүштөрдөн 
таасирленет. Табы качып калса, же маанайы 
чөгүп, же кандайдыр бир рухий дартка чалдык-
са, андан арылуунун амалын издейт. Чыгарыл-
ган дары-дармектерди ичет, же динден кабары 

жок инсандар адашып көзү ачык, бүбү-бакшыга 
барып көрүнөт.  Ооруганда көзү ачыкка көрүнүү 
– өтө чоң жаңылыштык, чоң күнөө. Адамдын ич-
кен дары-дармеги заттык өңүттөн пайда берге-
ни менен рухий өңүттөн пайда бере албайт. Мен 
бул жерде дары-дармекти пайдасыз деп четке 
каккым келбейт. Дары да Алла Тааланын чексиз 
кудурети менен жаралган нерсе. Айтайын деге-
ним, Жараткан Алла шыпааны дары-дармекке 
гана эмес, Өзүнүн Дааанышман Сөзүнө (Куран-
га) да каткан. Ыйык Куранда акыл-ойго келгис 
ажайып шыпаа бар демекчимин. Ошондой эле 
Куран – жин-шайтандын, карамүртөз адамдар-
дын тилегин таш каптырган кубаттуу калкан. 
Такай Куран окулган үйдөн жин-шайтан качат, 
периште байыр алат. Андыктан мусулман инсан 
жатканда, турганда, басканда Жараткан Алладан 
жакшылык тилеп, Куран окуп боюна дем салып 
жүргөнү жакшы. 

Медицина канчалык өнүкпөсүн, бары бир Ку-
ранды ээрчип, андагы катылып жаткан илимий 
сырларды ачуу менен алек боло бермекчи. Меди-
цина ошондой эле жин даарып кеткен адамды ай-
ыктырууда алсыз. Жапжакшына жүрүп эле, коку-
стан ичине жин кирип кетип, ар нерсени жөөлүп 

Ыйык Куран 
– бул дартка 
дабаа

Ðахматулла Бекмуратов

Ыйык Куран 
– бул дартка 

Медиöина канчалык өнүкпөсүн, бары 
бир Куранды ээрчип, андагы катылып 
жаткан илимий сырларды ачуу менен 
алек боло бермекчи. Медиöина 
ошондой эле жин даарып кеткен 
адамды айыктырууда алсыз.
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калган адамдар турмушта көп кездешет. Мындай 
дартка кабылган инсанды чын ыклас менен окул-
ган Куран гана айыктыра алат. 

Ооруган адамга дем салуунун пайдасы жана 
сырлары көптөгөн аят-хадистерде кездешет. Жа-
раткан Алла муну мындайча тастыктайт: «Биз Ку-
ранды момундарга шыпаа, мээримдүүлүк бол-
сун үчүн жөнөттүк» (Исра сүрөсү, 82-аят).

Куранды шыпаа катары пайдаланганын Ази-
рети Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи 
васаллам) турмушунан да кездештире алабыз. 
Маселен, Хайбар казатында Алланын Элчиси (сал-
лаллаху алейхи васаллам) асабаны берүү үчүн 
Азирети Алини (Алла ага ыраазы болсун) чакырат. 
Азирети Алинин көзү ооруп, жакшы көрбөй кал-
дастап калгандыктан сахабалар аны жетелеп кели-
шет. Алтургай бутунун учун да көрбөй калган эле. 
Азирети Пайгамбарыбыз Куран окуп Алини оору-
ган көзүнө үйлөп койот. Азирети Али  Алланын 
уруксаты менен шыпаа табат (Бухари, Асхабун-Наби, 
9; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 32-34;  Хайсами, VI, 151).

Жапан окумуштуусу Масару Эмотонун 
изилдөөлөрү Куран-и Каримдин шыпаалуулугун 
илимий өңүттөн даана тастыктап, аныктап чык-
кан. Анын  бул изилдөөсүнүн илим чөйрөсүндөгү 
таасири абдан терең. Эмото эки окшош идиште-
ги сууну тоңдуруу жолу менен анын кристаллга 
изилдөө жүргүзүп көрөт. Биринчи идиштеги сууга 
сүйкүмдүү, жылуу, жагымдуу сөздөрдү шыбырап 
аны тоңдуруп көрүп, көргөн көздү таң калтырган 
табигый кооздукту байкайт. Ал эми экинчи идиш-
теги сууга жаман маанидеги, акаарат туюндур-
ган жана «шайтан» деген сөздү шыбырап, аны да 
тоңдурат. Жыйынтыкта суунун кристаллы ар кай-
сы жеринен жарака кетип, табигый өзгөчөлүгүн 
жоготуп койгонун көрөт. Биринчи тоңдурулган 
суу бетинен көркөм, жагымдуу обон ыргагы сы-
мал, экинчисинен болсо жандүйнөнү ичиркенте 
турган кунарсыз ритмдердин элесин  берген абал-
ды байкай алган. Бул илимий изилдөө башта айт-
каныбыздай, адамдын жандүйнөсү жакшы-жаман 
сөздөрдөн оң же терс өңүттө таасирленээрине 
ишарат кылат. Демек, жакшы-жаман жагдайлар-
дан жансыз нерселер таасирленип жаткандан кий-
ин Алланын Ыйык Сөзүнүн деми пенденин оору-
суна шыпаа болоору бышык.

Имам Суютий белгилегендей, бейтапка дем 
салууда үч нерсеге көңүл буру зарыл: 1-Алланын 
ысмы, сөзү жана сыпаттары менен дем салуу. 
2-Курандын тили менен (арапча) дем салуу. 3-Дем 
салган да, дем салдырган да шыпааны Жараткан 
Алладан гана үмүт кылышы керек. Ар бир момун-
мусулман мына ушул үчүнчү беренеге өзгөчө 
көңүл бурушу керек. Башта айтканыбыздай, оору-

ну да, шыпааны да Алла Өзү берет. Инсандын оку-
ганы, салган деми жөн гана себепчи.

Анан да дем салган инсан такыбаа, ахлагы, 
жүрүм-туруму сүннөткө төп келген, бою-башы таза 
болушу керек. Асыресе, ыклассыз окулган намаз-
дын кабыл болбогону сыңары дем салган тараптын 
ыкласы жок болсо, пайда да жок. Мусулман инсан 
дем салуудан эч кандай материалдык кызыкчылык-
ты көздөмөк тургай ойлобошу керек. Бул шыпаа-
нын таасирин азайта турган жаңылыш нерсе.

Учурда молдокелер Курандын ар кайсы же-
ринен, ар кайсы сүрөлөрдү окуп, ар кандай тар-
типте дем салып жүрүшөт. Ошол тартиптердин 
көпчүлүгү хадистерден алынса, айрымдары шыпаа 
маанисин туюнткан аяттарды ирээти менен окуп, 
натыйжада оорулуу адам шыпаа таап келет. Ма-
селен бир сүрөнүн 7 жолу окулушунда көптөгөн 
көмүскө сырлар бар. Ал эле эмес ажылык парзды 
аткарганда Каабаны жети жолу айланабыз, Сафа 
менен Марванын аралыгында 7 жолу басабыз. Ай-
рыкча Орто Азияда «чил Ясин», Ясин сүрөсүн 40 
жолу окуп дем салуу кеңири таралган. Негизинен 
бул ыкма Азирети Пайгамбарыбыздан же сахаба-
лардан калган сүннөт болбогону менен Алланын 
Кудурети жар болуп тажрыйбада катуу илдеттер, 
жин оорулары айыкканын көрүп жүрөбүз. Бирок 
хадистерде Ясин сүрөсүнүн касиеттүүлүгү, шыпаа-
луулугу тууралуу маалыматтар көп. 
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Жалганчылыктын бардык түрү 
күнөө. Жалган күбөгө өтүү - бул 
жалганчылыктын эң ыпласы, эң 
зыяндуусу. Кандайдыр бир кире-
ше үчүн же бирөөнүн көңүлү үчүн 

жалган күбө болуу чоң күнөө болуп эсептелет. Жалган 
күбөгө өткөн адам бул аракети аркылуу акыйкатты жаап, 
күнөөсүз адамдардын зыян тартышына себеп болуу ме-
нен өзүнүн түбөлүк акыретине доо кетирген болот. Жал-
ган күбө болгон адам үч чоң күнөө жасаган болот: 1-калп 
айткан болот, 2-күнөөлүүгө жардам берип зулумдукка, 
адилетсиздикке кадам таштаган болот, 3-күнөөсүз адам-
дын жалган жалаа менен жөн жерден кордук көрүшүнө, 
жазаланышына себеп болот. Жалганчылыктын, жалган 
күбө болуунун залакасы тек муну менен гана чектелүү 
эмес, башка адамдарга да, жалпы коомго да тиет. Коом-
до адилетсиздиктин жайылышына алып келет. Асыресе, 
акыйкатка күбө болуудан оолак болуу, акыйкатты айт-
поо да терс көрүнүш. Мындай терс көрүнүш ыймандын, 
адамгерчиликтин алсыздыгынан улам жүзөгө ашат. Жал-
ганчы Адам эки жүздүү болуп саналат.

Куранда жалганчылык жана жалган күбө болуу 
жөнүндө төмөнкүчө аяттар бар: «Эй, ыймандуулар! 
Өзүңөр, же ата-энеңер, же жакын тууганыңар үчүн 
зыян болсо да, Алла үчүн адилеттүүлүктү тургузуу-
чу калыс күбө болгула! Эгер (силер күбө болуп жаткан 
адам) бай болсун, кедей болсун, Алла аларга (силер-
ден да) жакын. Сезимге алдырып адилеттүүлүктөн 
тайбагыла! Эгер адилеттүүлүктөн тайсалдап (туу-
ра күбөгө өтпөсөңөр), же андан баш тартсаңар, 
арийне, Алла силердин ар бир ишиңерден толук 
Кабардар!» (Ниса сүрөсү, 135-аят). «Эй, момундар! 
Алла үчүн күбөгө бекем тургула (бирөөгө күбө 
болгонуңарда жалган айтпагыла!). Айрым адам-
дарга болгон жек көрүүңөр силерди адилетсиз-
дикке түртпөсүн. Адилеттүү болгула! Бул Аллага 
каршы чыгуудан оолак болууга дагы да жакын. 
Аллага баш көтөрүүдөн алыс болгула! Эч калетсиз, 
Алла Таала жасаган ар бир ишиңерден Кабардар!» 
(Маида сүрөсү, 8-аят). «Алар (момун-мусулмандар) - 
күбөгө так, туура өткөн адамдар» (Маариж сүрөсү, 
33-аят). «Алар (момундар) жалган күбө болушпайт, 
пайдасыз сөздөрдү сүйлөп жаткандардын жаны-
нан наркы менен (өз кадыры менен маданияттуу 
түрдө) өтүп кетишет» (Фуркан сүрөсү, 72-аят).

Зайд ибну Халид (Алла ага ыраазы болсун) 

мындай дейт: Алланын Элчиси (алейхиссолаату-
вассалаам): «Силерге эң кайырлуу күбөгө өткөн адам 
жөнүндө кабар берейинби; ал эч кандай чакыруусуз, 
акыйкат үчүн өз ыктыяры менен күбөгө өтүүгө кел-
ген адам» деди. (Тирмизий, Шахадат, 1).

Дагы бир хадисте төмөнкү окуя маалымдалган: 
Ардактуу Пайгамбарыбыз: -Чоң күнөөлөр жөнүндө 
айтып берейинби? – деди. Сахабалар: - Ооба, айтып 
бериңиз, о, Алланын Элчиси - дешти. Анда Пайгамба-
рыбыз: - Аллага шерик кошуу, ата-энеге баш көтөрүү, 
адам өлтүрүү – деди да, таянып турган жеринен ал-
дыга жылып, тизе бүгүп отуруп: - Жакшылап кулак 
төшөгүлө, жалган сөз жана жалган күбө болуу – деп, 
бул сөздү кайталай берди. Ал жердегилер «эми токто-
со экен» деп ичтен тиленишти (Бухарий, Шахадат, 10). 

«Пенде калп айтууну улантып, калп айтуу ниети 
менен жүрө берсе, бир учур келет. Бул учурда ал адам-
дын жүрөгүндө алгач кара чекит пайда болот. Андан 
соң бул чекит чоңойуп олтуруп, акырында бүт жүрөктү 
каптап калат. Ошентип ал Алланын алдында «жалган-
чы» адамдардын катарына кирет» (Муватта, Калам, 18) 

Мусулман болбосо да, мусулмандарды алдоо үчүн 
мусулман сыяктуу көрүнгөн эки жүздүү адам «мунафык» 
деп айтылат. Мунафыктыктын айрым бир белгилери бар. 
Мына ушул белгилердин бири - бул калп айтуу.

Жалганчылар жалгандыгын жашыруу үчүн 
тез-тез карганып, касам ичишет. Ошондой эле алар 
көбүнесе такыбаа, ыкластуу болгондугун билдирүү 
үчүн ар кандай сөздөрдү айтышат. Керек болсо, өтө 
такыбаа адам сыяктуу көрүнүүгө аракет кылышат.

Ыраскөй, чын ыкластуу адам деле кээде айрым бир 
кыйынчылыктарды баштан кечирүүгө мажбур болот. 
Бирок ал түз, чынчыл болгондугу үчүн иши дайыма оң 
болот. Алла Таала анын изги иш-аракеттерине карата 
дүйнөдө да, акыретте да ага жакшылыгын ыроолоп, 
аны чексиз ыраакымына, аруу сүйүүсүнө бөлөйт. Улуу 
Жараткан Алла Таала чынчылдыкка өзгөчө аяр мамиле 
жасаган момун-мусулмандар жөнүндө мындай дейт:

«Бүгүн чынчылдарга чынчылдыгы пайда 
бере турган күн. Аларга алдынан дарыялар агып 
туруучу бактар бар. Алар анда түбөлүк жашайт. 
Алла аларга ыраазы болуп, алар да Аллага ыраазы 
болушат. мунун өзү – улуу, чоң жетишкендик!» 
(Маида сүрөсү, 119-аят).  

ЖАЛГАН АЙТУУ
Абдуррахман Хачкалы
Теология илимдеринин доктору
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«Бидат» сөзүнө кең жана тар мааниде аныкта-
малар берилген. Кең маанисинде азирети Мухам-
мад (саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыз 
көз жумган соң пайда болгон динге байланышы бар 
жаңы нерселер дегенди түшүндүрөт. Азирети Пай-
гамбарыбыз куттуу хадистеринин биринде: «Ислам 
дининде жакшы чыйыр ачкан адамга мунун (т.а., 
жакшы иш баштагандыгы үчүн) сообу болот. Бул 
чыйырды жолдогондордун сообунан ага (чыйырды 
ачкан адамга) да берилет. Бирок алардын сообунан 
ийненин көзүндөй да кемибейт. Ошондой эле ким 
Ислам динине таңуулап жаман жол ачса, ал адам-
га күнөөсү жазылат. Бул жолду жолдогондордун 
күнөөсүнөн ал (жол ачкан адам) да өз үлүшүн алат. 
Бирок алардын да күнөөсүнөн ийненин көзүндөй да 
кемибейт» - дейт (Муслим, Зекет, 69; Насаий, Зекет, 64; Ахмад бин 

Ханбал, Муснад, 4, 357, 359).  Азирети Умар халифалыгынын 
учурунда Рамазан айында таравих намазынын жама-
ат менен окулуп жатканын көрүп:

«Бул кандай гана жакшы бидат (жаңылык)!» де-
ген (Бухарий, Таравих, 1; ал-Муватта, Рамазан, 3). 

Мына ушул далилдерди эске алган көпчүлүк 
аалымдар бидатты «жакшы бидат»  жана «жаман 
бидат» деп экиге бөлүп карашкан. Жакшы бидат-
ка таравих намазын жамаат менен окуу, мечиттерге 
жанаша мунара тургузуу, медресе салуу сыяктуу ми-
салдарды келтирсек болот. Ал эми бак-дарактарга 
чүпүрөк байлоо, күмбөздөргө барып шам жагуу сы-
яктуу нерселер жаман бидатка мисал боло алат.

Кээ бир аалымдар бидатты важиб, мустахаб, 
мубах, макрух жана харам сыяктуу өңүттөргө бөлүп 
карашкан. Азирети Пайгамбарыбыздын учурунда 
Ислам илимдери мечитте бериле турган. Убакыттын 
өтүшү менен бул илимдердин алкагы кеңейип, ки-
тептер көбөйгөн. Мына ушундай шартта бул илим-
дерди системалуу түрдө берүү –мектеп-медреселерде 
алдаканча ылайыктуу болгондуктан мындай медре-
селердин ачылышы важиб (зарыл) бидатка кирген. 
Ошондой эле Ислам дини жөнүндө туура эмес маа-
лыматтар менен элдин башын айландырып, Ислам-
дан алыстатууга аракет кылган адамдарга каршы 
жооп берүү максатында макала, же китеп жазуу да 
важиб бидат болуп эсептелген. Азан үнүнүн алыска 
жетиши жана аны уккан мусулман адамдын мечит-
ке келиши үчүн азандын бийик жерден окулушуна 
зарылчылык жаралып мечиттердин жанына мунара-
лар салынган. Мунара азирети Пайгамбарыбыздын 

учурунда болбогондугу үчүн бидат, бирок мусулман-
дарга пайдалуу болгондуктан жакшы (мустахаб) би-
датка кирет.

Экинчи топтогу аалымдар «бидат» түшүнүгүн тар 
мааниде алып карап, аны азирети Пайгамбарыбыздан 
кийин пайда болгон динге тиешелүү жана Ислам ди-
нинин өзөгүнө доо кетирген нерселерге карата анык-
ташкан. Бул аалымдар бидатты терс өңүтү менен гана 
чектеген. Алар азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи 
васаллам) Пайгамбарыбыздын: «Кийин пайда болгон 
нерселердин баары бидат! Ал эми бидаттардын бар-
дыгы жаңылыш (адамды чоң жоготууга учуратат)!» 
(Муслим, Жума, 43) деген хадисине таянышкан. Бирин-
чи топтогу көпчүлүк аалымдар бул хадисте айтылган 
нерселер бидаттын терс өңүтүнө кирээрин айтыш-
кан. Тагыраак айтканда, азирети Пайгамбарыбыздан 
кийин пайда болгон Ислам динине ылайык келбеген 
бидаттардын баарысы жаңылыш болуп эсептелээрин 
белгилешкен.  Бул аалымдардын мунара, медресе, 
таравих намазынын жамаат менен окулушу сыяктуу 
жакшы бидат деген нерселерин экинчи топтогу аа-
лымдар «бидат» дешкен эмес. Демек, бул жерден аа-
лымдардын ортосунда сөз жагынан айырма болсо да, 
ырасында баардыгы жыйынтыгы жагынан бир болуп, 
бир нерсени айтып жатышкандыгын байкасак болот.

Азирети Пайгамбарыбыздан кийин пайда болгон 
динге байланышсыз нерселер бидатка эч кандай тие-
шеси жок. Маселен, тамактануу учурунда кашык-вилка 
колдонуу сыяктуу. Тилекке каршы, кээ бир адамдар-
дын «бидат» түшүнүгүн туура эмес аңдап, бул багытта 
ашкереликке жол беришкендиги ачуу чындык. Жазма 
булактарда бир адамдын азирети Мухаммад (саллалла-
ху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыздын учурунда бол-
богондугу үчүн эленген ундан жасалган нанды «бидат» 
катары кабыл алып, аны жебей койгондугу айтылат. 

Ырас, терс өңүттүү бидаттардан ар бир мусул-
ман баласы алыс болушу кажет. Ал эми бул багытта 
ашкереликке жол берип, жакшы бидаттарга да кар-
шы чыгуу туура эмес. Мусулман болгон элдер Ислам 
динине карама-каршы келген аң-түшүнүктөрүнөн, 
үрп-адаттарынан  арылышы керек. Ошону менен 
бирге Исламдын өзөгүнө доо кетирбеген каада-
салттарын карманышы алардын табигый укуктарына 
кирет. Мусулман элдердин Исламга каршы келбеген  
үрп-адат, каада-салттарына каршы чыгуу ал элдерди 
сыйлабагандыкка жатат. Ошондуктан «бидат» масе-
лесин жакшы түшүнүү абзел. 

«Бидат» маселеси
Нурлан Багышов
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Êыргызстан Ìусулмандарынын диний 
башкармалыгынын алдындагы фатва бөлүмүнүн 
башчысы ×убак Жалилов 

– негизги жамаат окуп болгон соң кечигип 
келген адамдар намазды жамаат менен окуша-
бы же ар кимиси өз алдынча окушу керекпи?

– Бул маселе жанагы аялдамалардагы, көчө 
бойлорундагы, же аба майданы сыяктуу жерлер-
деги намазканаларга тиешелүү эмес. Бул атайын 
дин башкармалыгы тарабынан имам дайындал-
ган, азан айтылган  шаар жана айыл ичиндеги 
расмий катталган мечиттерге гана тиешелүү. 
Кечигип келген жамааттын окуган намазынын 
макрух болуп калбашы үчүн эске алына турган 
үч шарт бар: 1- Азан айтылбашы керек. 2- Экин-
чи жамааттын имамы михрапта турбашы керек. 
3- Такбир (коомат) айтылбашы керек. Экинчи 
болуп жамаат менен окуган мусулмандар мына 
ушул үч шартты же анын экөөсүн сактаган чак-
та кадыресе жамаат сыяктуу жыйырма жети со-
опко эгедер болот Кудайым буйруса. Экөөсүн 
дегеним, бизде көбүнчө коомат айтып жүрөбүз. 
Алар экинчи жамаат экендигин билип туруп 
азан айтып, имам михрапка туруп алса, анда 
намаз макрух болуп саналат. Эми экинчи имам 
эмне үчүн михрапка турбаш керек? - деген су-
роо жаралбай койбойт. Шарият буйругандай, 
сырттан кирип келген адам намаз окуп жаткан 
мусулмандардын имамдын михрабда туруп-
турбашынан биринчи же экинчи жамаат экен-
дигин билиши керек. 

Ушул экинчи жамаат маселесинде 
түшүнбөстүктү жаратып, талаш туудурган дагы 
бир жагдай бар. Айрым инсандар биринчи жа-
мааттын имамын акыйдасы бузук, же күнөөкөр, 
же мазхабы бөлөк деген ишеним менен келип, 
атайын өзүнчө жамаат түзүп окуса, анда бар-
дык шарттар жараксыз болуп эсептелет. Себе-
би Ыйык Куранда буйрулгандай, мусулмандар-
ды бөлүп-жаруу, фитна чыгаруу адам өлтүргөн 
менен барабар чоң күнөө. Булар жогорудагы 
шарттарды сактап намаз окуган чакта деле жа-

ман ниетте болгондугу үчүн тек гана карызынан 
кутулганы болбосо, намаздын сообу жок болуп 
калышы ыктымал.

– Учурда айрым мусулман боордошторубуз-
га «олуялык» маселеси бүдөмүк болуп жатып-
тыр. мына ушул багытта эмне дээр элеңиз? ис-
лам дининин олуялыкка көз карашы кандай? 

-«Олуя» сөзү арап тилиндеги «авлия» деген 
сөздөн келип  чыккан. «Авлия» сөзү арапчада  
«дос, жакын» деген маанилерди туюнткан «вали» 
сөзүнүн көптүк түрү.  Ал эми Ислам коомчулу-
гунда «авлия» сөзү «Ыйык Куран жана сүннөт ме-
нен жуурулуша жашоо аркылуу Алла Тааланын 
сүйүктүү пендесине» айланган адамдарга карата 
айтылат. Олуя – бул айрым адамдар түшүнгөндөй, 
көзү ачык, же бакшы эмес.

Исламда олуялык бул бар нерсе. Олуялык – 
бул чындык, акыйкат нерсе. Анын кереметтери 
да чындык. Муну четке каккан адам Ислам ди-
нинен четтеп калат. Бүгүнкү күнү көп адамдар 
«керемет» дегенде терс бурулуп басып кетип 
жүрүшөт. Андай болсо сахабалардын керемет-
терин да четке кагуу керек болот. Эмне үчүн 
акылга сыйбайт? -дешет. Эмне акылга сыйбаган 
нерсенин баары акыйкат эмес бекен? Ал Жарат-
кан Алланын чексиз кудуретиндеги нерсе. Адам 
баласынын акылы чектелүү. Ал чектелүү акылы 
менен Жараткандын чексиз кудуретин аңдашы 
мүмкүн эмес. Керемет окуялар Алла Тааланын 
уруксааты менен гана жүзөгө ашат. Аны олуя 
пенделер өзүнүн жеке эрк-каалоосу менен гана 
жүзөгө ашырышы мүмкүн эмес. Мунун далилин 
Ыйык Курандын Өзүнөн эле тапсак болот. Анда 
«Ким ыйман келтирип, жакшылык иштерди жа-
саса, ал Алланын досу (сүйүктүү олуя пендеси) 
болду» деп келет. Эң чоң керемет – бул мусулман 
баласынын шарият жолу менен түз жүргөндүгү 
болуп эсептелет.
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АпАм жөнүндө Ак сөз
Апаң болсо ат тизгинин бура жүр, 

Аз да болсо алдында анын тура жүр!?

Айланганын, жалбарганын жакшылап, 

Жүрөгүңө уя салып уга жүр?!

Мен апамды ойлоп алып өлбөстөй, 

Көр турмушту койсом кайра өнбөстөй,

Көчөттөрүн көрктөнтөм деп бир жылдап

Жүрө бергем апама көз көргөзбөй.

Бата кылып баалуу көргөн түшкө эчен

«Балам бүгүн келеби?» деп күтчү экен.

А мен болсом аны эстебей, балам деп

Иштен үйгө чуркачу элем түштө эчен.

Апа өмүрүн кармап калган боо сымак

Айрылуудан койбоптурмун чочулап.

Анын сөзүн укмак турсун акыры

Араң жетип салып калдым топурак.

Апаң болсо кездешүүгө чыгынгын,

Анын аппак мээримине жылынгын.

Анан арман кылып жүрбө менчилеп

Көзү өткөн соң кереги эмне ырыңдын...

дАгы эне жөнүндө
Мүмкүн жашсың, а мүмкүн карыдырсың,

Мүмкүн шойком, а мүмкүн каалыдырсың.

Шайырдырсың элдерди шаттандырган, 

Мүмкүн жеткен Кудайдын каарыдырсың.

Кантсе дагы адамдык салтын карма,

Энең бардыр, жок болсо болгон анда.

Эне сыйла, энеңдин теңин сыйла

Антпеймин деп ызатың төгүп алба.

Бала болсоң бакыйып жетилесиң,

Жигит болсоң жаш өтүп, кетилесиң.

Сени тартып балдарың бейжай болсо,

Картайганда кандайча кечиресиң.

Чөп кордосоң чөп келип көзгө түшөт

Чүрпөлөрүң өзүңдөн таалим күтөт.

Кашык салсаң кашыгың кайра сага

Кадыр-баркка айланып келет күчөп.

Эне сыйлоо эң ыйык парзың дечи,

Ата сыйлоо айныгыс карзың дечи,

Кемпир, чалга айланчу тизмелерде

Тирүү жүрсөң сен дагы барсың дечи.

Омор Сооронов
акын
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Жандүйнө жаңырыгы



Ар жылы мусулмандар жашоо-
ну көрккө бөлөгөн орозо кармоо 
бактысына ээ болушат. Рамазан 
айында орозо кармоо – жаамы 
момун-мусулмандардын милдети 

болуп эсептелет. Арийне, Ыйык Куранда минтип 
айтылган: «рамазан айы – бул айда адамдар үчүн 
туура жол болуп, ушул туура жолдун жана акый-
кат менен жалганды (жакшы менен жаманды) ай-
ырмалоочунун ачык-айкын далилдери болуп 
(көрсөтүлүп) Куран түшүрүлгөн. (Демек), силер-
ден ким ушул айга күбө болсо (туш келсе), орозо 
кармасын! Ал эми (бул айда) кимдир-бирөө оо-
руп калса же сапарда болсо, (анда орозо кармай 
албай күндөрүн) башка күндөрдө (сакайгандан 
соң же сапардан кайткандан кийин) санын тол-
турсун (толуктасын). Алла силерге жеңилдикти 
каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. (Бул) санак-
ты толуктагыла, силерди туура жолго салганы 
үчүн Алланы улуктагыла! мүмкүн силер шүгүр 
келтирээрсиңер» (Бакара сүрөсү, 185-аят).

Ар бир мусулман Алланын буйруктарын атка-
рып, Ага ибадат кылуусу керек. Алла Таала  бизге 
Өзүнүн чексиз казынасы менен түгөнгүс мээрими 
жашырылган куттуу Рамазан айында орозо кар-
моону буйруган. Бул айда Алла Таала адамдарга 
көптөгөн нээматтарды ыроолойт, күнөөлөрүн 
кечирет, руханий даражасын жогорулатат. 
Имам Раббаний ушул куттуу айга байланыштуу 
төмөнкүдөй сөздөрдү айткан: «Рамазан айы чын-
дыгында улуу ай. Бул айда окулган нафил намаз, 
зикр, садага ж.б.у.с. амалдар сообу жагынан башка 
айларда жасалган парздардын сообуна тете болот. 
Ал эми Рамазанда аткарылган бир фарз ибадат 
башка айларда аткарылган фарздардын жетими-
шине барабар болот. А эгер кимдир бирөө ифтар 

(ооз ачар) маалында жок дегенде бир адамга тамак 
берген болсо, анын күнөөлөрү кечирилет жана 
тозок отунан кутулат. Ага (тамак бергендиги үчүн 
гана) орозо кармаган адамдын сообундай сооп бе-
рилет жана анын сообунан эч качан кемибейт».

Төмөнкү нерсени баса белгилеп айтып коюу 
керек: Улуу Жараткан буйругандыгы себептүү 
гана адамзат жана башка бардык жандыктар бул 
дүйнөдө жашап жатышат. Бир гана Рамазан айы 
мына ошол бардык жандыктар, айрыкча адамзат 
үчүн түгөнгүс байлыктын, ырыскынын булагы ка-
тары бааланат. Салыштырып айта турган болсок, 
Рамазан айы аркы дүйнөнүн мол түшүм берген 
түшүмдүү жери болуп эсептелет. Ошондой эле, 
колдон келишинче көп-көп сооп иштеп кала турган 
учур. Бардык чаң-топуракты жууп кетирген күзгү 
жамгыр сыяктуу Рамазан айы ыймандуулардын 
(момун мусулмандын) күнөөсүн жууйт. Бул туура-
луу куттуу хадисте минтип айтылган: «Кимде-ким 
Аллага ыйман келтирип жана сообун Алладан гана 
үмүт кылып Рамазан айында орозо кармаса,, анын 
мурдагы күнөөлөрүнүн баары кечирилет».

Адам баласы тиги дүйнөдө жакшы жашоо 
үчүн бул дүйнөдө Жараткан Аллага ибадат кылып 
өтүүгө милдеттүү. Пендезаттын сан жеткис сооп-
ко ээ болуп, Жараткандын кечиримине, мээрими-
не татыктуу болуусу үчүн Рамазан айында аларга 
көптөгөн мүмкүнчүлүктөр тартууланат. Бир ха-
дисте: «Эгерде пендер бул айдын (Рамазан айы-
нын) кадыры менен нээматтарын билгенде, жыл 
бою Рамазан айынын болуусун кааламак», – деп 
айтылат. Куттуу Рамазан айында бир изги (салих) 
амалга миңдеген сооптор жазылат. Башка убакыт-
та Курандын бир эле тамгасын окуганга он сооп 
жазыла турган болсо, Рамазан айында бир тамга-
ны окуганга Алла Таала миң сооп берет. Түнкүсүн 

Куттуу 
Рамазан 

айы
Фархат Юсупов

Июль - Август 200940

w
w

w
.a

kb
a
sh

a
t.k

g

Куттуу ай



бир изги (салих) амалды аткарууга же Курандын 
(бир) тамгасын окууга убакыт бөлүүнүн өзүнө эле 
отуз миң жакшы ишти аткарганга тете сооп ый-
гарылат. Улуу Жараткан Алла Таала кандай гана 
Мээримдүү жана Берешен!

Баарыбызга маалым болгондой, жаан-чачын 
көп болсо, бара-бара жылдын өзүнө тиешелүү бир 
убагында өзүнүн эң жогорку деңгээлине жетет. 
Мына ошондой эле мөмө-жемиштер менен жа-
шылчалар өзүнүн белгилүү бир убагы келгенде бы-
шып жетилет. Так эле ушул сыяктуу мусулмандар 
үчүн жылдын эң куттуу убагы – бул Рамазан айы 
болуп эсептелет. Мөмө-жемиштер менен жашыл-
чалар атайын даярдалып жылытылган жайларда 
(теплицаларда) да өстүрүлөөрү белгилүү. Мына 
ошентип, жылдын бардык мезгилинде дасторкондо 
мөмө-жемиштер менен жашылчалардын болуусун 
камсыздаса болот. Рамазан айы да мына ошондой 
жол менен жыл бою адамдардагы асыл сыпаттарды 
ойготуп, сезимдерин жандандырган касиети менен 
таасир этип турат. Орозо кармоо бир ай менен гана 
чектелип калбайт. Маселен, бардык жаатта өзүбүзгө 
үлгү туткан Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллам) ар дүйшөмбү, бей-
шемби, ошондой эле ар бир айдын башында, орто-
сунда жана аягында орозо кармаган.

Рамазан айы башка айлардан айырмаланып 
тургандыгы себептүү ага өзгөчө көңүл буруу зарыл. 
Он бир ай бою өзүнүн напсисинин каалоолору ме-
нен алпурушкан кишинин ийгиликке жетүүсүнө 
Рамазан айы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул айда 
жыл бою руханий азыкка муктаждыгы бар экенди-
гин унутта калтырган адамдар жаңыланат, кайрадан 
жанданат. Рамазан айы – мусулмандардын көңүлүн-
оюн, бүткүл назарын Улуу Жаратканга бурат жана 
Алланын улуулугун, мээримдүүлүгү менен ырай-
ымдуулугун мурдагыдан да жакшыраак аңдап 
түшүнүүгө жардам берет. Куттуу Рамазан айы – бир 
жылдын аралыгында жасалган күнөөлөрдөн арылу-
унун, аларды жууп кетирүүнүн жана руханий аруу-
лануунун эң жакшы учуру болуп эсептелет.

Рамазан айы – бааарына жана бардык жерге из-
гилик менен такыбалуулукту жеткирет. Жазында 
табийгат жаңыдан жанданганы сыңары бул куттуу 
айда Кудайдан коркуу жана такыбалуулук сезимдери 
күчөйт. Бул айда ар бир мусулман колунан келишин-
че туура эмес, күнөө иштерден оолак болууга аракет-
тенет жана алардын дилинде жакшы, изги (салих) 
иш-аракеттерге: мисалы, кедей-кембагалдарга тамак 
берүү, аларга кийим берүү, бей-бечараларга жар-
дам берүү, жамандыктарды жок кылуу ж.б.у.с. иш-
аракеттерге болгон умтулуусу күчөйт. Мына ошон-
дуктан Рамазан – ар бир адамдын жан дүйнөсүндөгү, 
дилиндеги бардык жакшылыктар менен изгиликтер-
дин гүлдөгөн маалы болуп эсептелет.

ПЕС ООРУУСУНУН ПАЙДА БОЛУУ СЕБЕБИ ТУУРАЛУУ

Анас (Алла ага ыраазы болсун): «Аллахтын Эл-
чиси (саллаллаху ‘алейхи васаллам) мындай деген 
болчу: «Мүрзөнүн үстүнө заара ушатпагыла! Ант-
кени ал пес оорусунун пайда болушуна жана анын 
жайылып кетишине себеп болот» дейт. 

  (Насаий, Рамуз).

БАШ ООРУНУН ДАРЫСЫ

Салма (Алла ага ыраазы болсун) мындай дейт: 
«Ким Аллахтын Элчисине (саллаллаху ‘алейхи ва-
саллам) баш ооруганын айтып келсе, алардын ар 
бирине кан алдырууга, ал эми ким бутунун ооруга-
нын айтып келсе, ага кына сүртүүгө кеңеш берчү».

(Абу Дауд, Ибн Маажа).

УЙдУн сүТүнүн пАЙдАЛУУЛУгУ ТУУРАЛУУ 

Абдулла бин Жаафар (Алла ага ыраазы бол-
сун) мындай дейт: «Бир жолу Алиге (Алла ага 
ыраазы болсун) бир адам келди да,  аны ар дайым 
эс-тутуму уят кылып жатканына даттанат. Ага Али 
минтип жооп берет: «Уйдун сүтүн тез-тез ичип 
тур! Анткени ал жүрөктүн жана мээнин иштөөсүн 
жакшыртат жана эс-тутумду бекемдейт. Мен Ал-
лахтын Элчисинин (саллаллаху ‘алейхи васаллам): 
«Мен силерге уйдун сүтүн тез-тез ичип турууга 
кеңеш берем. Анткени бул жандык чөптөрдүн 
бардык түрлөрү менен азыктангандыктан анын 
сүтүндө  көптөгөн оорулардын шыпаасы бар,– де-
генин уккам».  

 (Ж. Сагир, Рамуз, Ибн Каййим).

АШКАБАКТЫ ТАМАКТА КОЛДОНУУНУН ПАЙДАСЫ ТУУРАЛУУ 

Аиша (Алла ага ыраазы болсун) мындай 
дейт: «Бир жолу Аллахтын Элчиси (саллаллаху 
‘алейхи васаллам) мага минтип айтты: «Сорпо 
даярдаганыңда ашкабактан көбүрөөк сал! Анткени 
аны тамакта пайдалануу маанайды көтөрүп, чар-
чоону жоготот». 

      (Ибн Каййим, Насаий).

Даярдаган
Садык Гавай
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Геология – жер кыртышы жана жердин 
составы, түзүлүшү, кыймылы, өнүгүп-
өрчүү тарыхы жана андагы кен байлык-
тардын пайда болушу, жайгашышы 
жөнүндөгү илим. Бул багытта Куранда 

эмнелер айтылган? Сөз оролун мына ушул өңүткө, 
т.а., Куранда орун алган айрым бир геологиялык 
ачылыштарга бурсак:

ТоолорДУн жерДеги ФУнКцияСы:
Тоонун жер астындагы тамыр-өзөгү анын жер 

үстүндөгү бийиктигинен 10-15 эсе терең болот. Тоо-
лордун бул өзгөчөлүгү кадимки казыктын чатырды 
жерге бекем кармап турушуна окшош. Мисалы, бий-
иктиги 9 км ге жакын болгон Гималай тоосунун жер 
астында 125-135 км ден ашык өзөгү бар.

Бул жагдай туурасында бизге Куранда төмөндөгүчө 
маалымат берилет: «Биз тоолорду казык кылдык!» 
(Наба сүрөсү, 7). Элибизде негизинен  жерге кагылчу учу 
учтуу жыгач же темир «казык» деп айтылат. Казыктын 
көпчүлүк бөлүгү жерге кагылып, аз бөлүгү гана жер-
дин үстүндө калат. Ал негизинен тургузулган чатыр 
жана башка нерселерди бекем кармап туруу үчүн кол-
донулат. Геологдор тоолорду изилдеген кезде алардын 
Жерден чыгып турган бийиктигине караганда алардын 
тамырлары Жерге өтө терең кирип кеткендигин бай-
кашкан. Ошондуктан тоолордун көпчүлүк бөлүгү Жер-
ге өтө терең сүңгүп кеткендиги үчүн аларды Алла Таала 
казыкка окшотууда. Куранда сүрөттөлгөндөй тоолор 
Жерди бекем кармап туруу милдетин аткарат. Ушул жа-
гынан алып караганда тоолор чыныгы казык болуп эсеп-
телет. Анткени алардын көпчүлүк бөлүгү казык сыяктуу 
Жердин астында болуп, аз бөлүгү гана Жердин бетинде 
көрүнүп турат. Окумуштуулар бул илимий акыйкатты 
жакынкы күндөрдө гана ачышты. Ал эми Алла Таала 
Куранда мындан ондогон кылымдар мурун: «Биз тоо-
лорду казык кылдык!» - деп, аларды бир эле сөз менен 
чечмелеп, аныктап берген. Айрыкча тоолордун Жер бе-
тиндеги жана Жер астындагы көрүнүшүн, өзгөчөлүгүн 
жана алардын аткарган кызматын өтө так жана таң ка-

лыштуу сүрөттөө менен белгилеген.
 Тоолор Жерди бекем кармап тургандыктан ал өз 

огунун тегерегинде бекем тартипте айланат. Ошондой 
эле Жер шарындагы материктердин массалары турук-
туу болуп, ийри курулуш иштерин жүргүзүүдө Жердин 
ылайыктуу болуусу үчүн да тоолордун аткарган кызма-
ты өтө маанилүү. Себеби тоолор жерди бекем кармап 
туруучу милдетти аткарат. Бул багытта Алла Таала 
аяттарынын биринде: «(Алла Таала) тоолор менен аны 
(Жерди) бекемдеди. Силер жана мал-жандыктарыңар 
пайдалансын үчүн» (Наазиат сүрөөсү, 32-33) дейт.   То-
олор бул өзгөчөлүгү менен Жер катмарларын бири-
бирине байланыштырып, бекем кармап турат. Мын-
дайча айтканда тоолор, тактайларды бири-бирине 
туташтырып кармап турган мык сыяктуу. Жогоруда 
да белгиленгендей эгер тоолордун турукташтыруучу 
таасири болбогондо, Жердин өз огунда айланышынын 
ылдамдыгы жогору болгондуктан калкыган плакалар 
кыймыл-аракетте болоор эле. Плакалар кыймылда-
са, Жерде топурак бирикпес, суу топуракка сиңбес, эч 
кандай өсүмдүк өнбөс, эч бир жол жана эч кандай ку-
рулуш иштери болмок эмес. Натыйжада Жер үстүндө 
жашоо мүмкүн болмок эмес. Бирок, тоолор Жараткан 
Кудай Тааланын мыйзамы менен Жердин туруктуулу-
гун жана тең салмактуулугун камсыз кылып турат. 

Ошондой эле Алла Таала тоолорду жер 
титирөөлөрдөн бизди сактоо үчүн жаратканды-
гы жөнүндө төмөнкүчө маалымдайт: «Силерди 
термелтпөөсү үчүн тоолорду жерге бекем орно-
штурду...» (Нахл сүрөсү,15); «...жана силерди теремелт-
песин деп, тоолорду жер жүзүнө бекем кадады» (Лук-
ман сүрөсү, 10). Аяттарга көңүл буруп карай турган болсок, 
анда тоолордун жер жүзүндөгү термелүүлөрдүн алдын 
алуучу өзгөчөлүгүн кабарлоодо. Куран түшүрүлгөн 
доордо эч бир инсанга маалым болбогон бул чындык, 
учурда геология илиминин ачылыштарынын натый-
жасында гана айкын болуп олтурат.

жерДин жеТи КАТмАрДАн ТУрУшУ:
Алла Тааланын Куранда Жер жөнүндө билдир-

КУРАНДА ГЕОЛОГИя ИЛИМИ
Кенжебек ×ыйбылов

Ислам жана илим
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ген кабарларынын бири, анын жети кабат көк жүзүнө 
окшоткондугу. «Алла Таала жети (кабат) асманды 
жана алардын окшошун жерде да (б.а., жети ка-
бат жерди) жараткан» (Талак сүрөсү, 12).

Бул аяттан байкалгандай, Куранда жүздөгөн жыл-
дар мурун жердин жана асмандын жети кабаттан тур-
гандыгы кабар берилген. Эми мындан бир топ кылым-
дардан  кийин талыкпай жүргүзүлгөн геологиялык 
изилдөөлөрдүн натыйжасындагы тыянак да так ушуну 
көрсөттү. Бүгүнкү күндөгү илим тарабынан асмандын:

1. Тропосфера, 2. Стратосфера, 3. Озоносфера, 4. 
Мезосфера, 5. Термосфера, 6. Ионосфера, 7. Экзосфе-
ра - деп аталган кабаттарынын, ал эми Жердин: 1. Ги-
дросфера (жердин атмосфера жана литосфера (катуу 
жер кыртышы) ортосундагы суудан турган бөлүгү), 2. 
Литосфера (жер шарынын жер кыртышын жана ман-
тиянын үстүңкү катмарын камтыган сферасы), 3. Асте-
носфера (жердин мантиясынын үстүңкү бөлүгүндөгү 
катуулук катмары), 4.Үстүңкү мантия (ядрону курчап 
жаткан катмар), 5. Астыңкы мантия, 6. Сырткы ядро, 7. 
Ички ядро деген катмарларынын бар экендиги толук 
далилденди. 20-кылымда технология менен гана анык-
талган бул илимий чындыктардын Куранда орун алы-
шы, анын Жараткан Кудуреттин бурмаланбаган Сөзү 
болгондугун тастыктап турат.

жерДин жАрАКАлУУ БолУшУ:
1945-46-жылдары окумуштуулар кен байлыктарды 

изилдөө максатында биринчи жолу деңиздин түбүнө 
түшүшкөн. Алар изилдөө учурунда кайнак абалда 
атырылып чыгып жаткан магмаларды көрүшкөн. Бул 
изилдөөлөрдүн натыйжасында Жердин жаракалуу абал-
да экендиги маалым болгон. Анткени Жердин сырткы 
бетиндеги катмар түндүк-түштүк жана чыгыш-батыш 
багытында он миңдеген метр узундукка карай созулган 
жаракалар байкалган. Окумуштуулар бул жаракаларды 
чоң теннис тобундагы сызыкка окшотушкан. 

Геологдордун айтуусуна караганда Жердин жа-
шоого ылайыктуу болушу үчүн бири-бирине бай-
ланышып турган жаракалардын ролу өтө чоң маа-
ниге ээ. Себеби Жердеги көптөгөн радиоактивдүү 
элементтер өзүнөн-өзү орточо деңгээлде бөлүнүп 
чыгып, жогорку температурадагы ысыктыктын пай-
да болушуна себеп болот. Эгерде ушул пайда болгон 
ысыктык жаракалар аркылуу чыгып турбаганда Жер 
атом бомбасы сыяктуу жарылып кетмек. Ал эми бул 
илимий акыйкат Ыйык Куранда мындан 14 кылым 
мурда эле төмөнкүчө маалымдалган: «жаракалуу 
жерге ант!» (Таарик сүрөсү, 12). Бул аяттагы «сад’а» 
сөзү кыргыз тилинде «жарака кетүү, жарылуу, ажы-
роо» деген маанилерди түшүндүрөт. Алла Тааланын 
Жердин жаракасына ант берип олтурушу, ал жара-
калардын жөнөкөй жарака эместигин жана Куран-
дын адам баласынын колунан жаралган китеп эмес 
экендигин дагы бир жолу айгинелеп олтурат.

жерДин КичирейҮҮ процеССи:
Учурда илимий изилдөөлөр дагы бир таң ка-

лыштуу аалам сырын ырастап, Жердин өзүнөн-өзү 

улам ар тарабынан кысылып, кичирейип келе жат-
кандыгын далилдеди. Жердин улам кысылып, кичи-
рейип бара жатышынын негизги себептеринин бири 
- анын ичинен вулкандардын кратерлери аркылуу 
токтоосуз чыгып жаткан эбегейсиз көлөмдөгү энер-
гиянын жана заттардын миллиондогон тонналап 
(анын ичинде газ, буу, катуу жана суюктук түрүндөгү 
заттар бар) чыгышы болуп эсептелет. Ошондой эле 
дүйнөлүк климаттын ысышы менен уюлдардагы муз 
катмарларынын эришинин натыйжасында океандар-
дагы суулардын деңгээли көтөрүлүүдө. Көтөрүлгөн 
бул суулар кургактыкты уламдан-улам каптап келе 
жатат. Кургак жерлер суу астында калган сайын ал-
бетте, Жердин кургактык бөлүгүнүн чарчы-өлчөмү 
да азайууда. 

Айрыкча геологдордун иликтөөлөрүнө караган-
да Жердин жаралгандагы башталгыч көлөмү азыркы 
көлөмүнөн эң эле аз дегенде 200 эсе чоң болгон. Ал гана 
эмес, Жердин кичирейүү процесси азыркы күнгө чейин 
уланып келе жатат. Бул акыйкаттар жөнүндө Жараткан 
Кудай Таала Ыйык Куранда төмөндөгүчө кабар берет: 
«Биз жерди айланасынан кемитип (кыскартып) 
келе жатканыбызды көрүшпөйбү?...» (Раад сүрөсү, 41). 

мАТериКТерДин СҮрҮлҮп жҮрҮшҮ:
Жер кыртышы жыш жайгашкан мантия катмары-

нын үстүндө кадимкидей сүзүп жүргөн абалда кыймыл-
дайт. Эң алгач 20-кылымдын баштарында немец окумуш-
туусу Альфред Вегенер жер жүзүндөгү материктердин 
алгачкы убактарда биригип тургандыгын жана кийинче-
рээк алардын ар тарапка сүрүлүп бири-биринен ажырап 
алыстагандыгын далилдеген. Иликтенген изилдөөлөрдө 
материктик кыймыл-аракеттин жылына 1 см ден 5 см 
ге чейин жеткендиги эсептелген. Жер катмарлары мына 
ушундай абал менен кыймылда болгон сайын дүйнөлүк 
географияда бир катар өзгөрүүлөр пайда болот. 

Алла Таала бул жагдай туурасында бизге төмөндөгүчө 
багыт берет: «Сен тоолорду (кургактыкты) көрөсүң да 
аларды кыймыл-аракетсиз деп ойлойсуң. А негизинде 
алар булуттар сыяктуу сүрүлүп жүрүүдө» (Намл сүрөсү, 
88). Илим адамдары учурда бул кыймыл үчүн англис ти-
линде «continental drift» (материктердин сүрүлүшү) деген 
терминди колдонуп келишет.

Куран жана геология илими жөнүндөгү макала-
бызды жыйынтыктап жатып, сөзүбүздү геология илим-
деринин доктору, профессор Дуржа Роанын айткан 
ойлору менен бүтүрүүнү туура таптык: «Чындыгында 
мен үчүн 1400 жыл мурдагы доордо болгон мындай 
илимди көз алдыма келтирүү кыйын. Жараткандын 
кабарлары жөнөкөй эле нерселер жөнүндө айтып жат-
кандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок, ошол эле доордо 
бул кабарларды майда-чүйдөсүнө чейин так сүрөттөп 
айтуу аябай кыйын. Ушул жагынан алып караганда бу-
лар жөнөкөй адамдын илими эместиги анык. Катарда-
гы адамдын мындай таң калыштуу нерселерди эч нер-
сесин калтырбай, мынчалык так түшүндүрүп бериши 
мүмкүн эмес. Ошондуктан бул маалыматтардын баары 
Мухаммад пайгамбарга табияттан тышкаркы Күчтөн 
(Кудай Тааладан) келген деп ойлойм».
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Ыймандуулукту,  мээримдүүлүктү,  
аруулукту  туу  туткан,  Ислам  
дининдеги  жашоонун  алтын  из-
дерине  багыт  берүүдө  эл  ише-
нимине  ээ болгон  «Мутакаллим»  

прогресивдүү  аялдар  коомдук  бирикмесинин  уюш-
канына  10  жыл  толду.  Бирикме бул  убакыттар  ара-
лыгында  Алланын  ыраазычылыгы  үчүн  көптөгөн  
иш-аракеттерди  жүргүзүп  келет.  Бул  бирикме  
Фронтбек  кызы  Жамалдын  демилгеси  менен  1999-
жылы сентябрь  айында  Кыргызстан  Мусулманда-
рынын муфтийинин  макулдугу жана Адилет  ми-
нистрлигинен  каттоодон өтүп, өз  ишин баштаган.  
Негизги  максаты  эл  арасында  дин  жана  шариат ма-
селелерин  так,  туура  таркатуу.   Жетимиш  жыл  бою  
атеисттик  көз  карашта  жүргөн  эл  эгемендүүлүктү 
алгандан тарта таза жашоонун  ачкычы  болгон  Ис-
лам  дининен  кээ  бир  тоскоолдуктарга,  сыноолорго 
карабастан кеңири түшүнүк  алып келет. Жергебизде  
күндөн-күнгө  динге  кызыгуусу  арткан мусулмандар-
га  маанилүү  темаларда  семинарлар,  конференция-
лар жана тегерек  столдор   өткөрүлүп  турат.   Диний  
жыйындардын  максаты   учурдагы  аял затынын  ал-
абалын жакшыртуу, аялзатынын Ислам  дининдеги  
ордун үйрөтүү,  Ислам  дининин  тазалыгын,  маани-
маңызын  даңазалоо  менен  аруулукка,  ыймандуулук-
ка  үндөө  болуп  саналат. Аталган  коомдук бирик-
ме  ар бир  жасаган  ишин  КМДБ  жана  Дин  иштер  
боюнча  агенттиги  менен  кеңешкен соң,  чогуу-чаран 
жүзөгө ашырууга  аракет  кылат.  Албетте, аталган 
расмий мекемелер да «Мутакаллим» коомдук бирик-
месинин ишин  жогору  баалап,  ар  дайым  колдоо  
көрсөтүп  турушат.   Ооба,  аял  үйдүн  куту,  аруу-
луктун  белгиси,  ыймандуулуктун  башаты  экендиги  
баарыбызга  маалым. Буга  Пайгамбарыбыз Мухам-
маддын (саллаллаху алейхи васаллам):  «Бейиш  эне-
лердин  таман  астында»  дегени  жетишээрлик.  

Жергебизде  дин  тутуу эркиндиги  берилип,  ар  
бир  инсан  өз  жашоо  багытын  тандап  алуу  укугуна  

ээ  болду.  Бирок Жараткан Алланын буйругу болгон  
жоолук  маселесине  келгенде  кээ бир  мектептерде  
жана  жогорку  окуу  жайларда  өз  каалоосу  менен  
жоолук  салынган  кыздарыбызды  кемсинтүү  менен  
жагымсыз  сөздөрдү  айтып,  окуудан,  жумуштан  
четтеттүүгө  аракет  кылынууда.  Эгемендүү  Кыргыз-
станда  дин  тутуу  эркиндиги  менен   чогуу  балдар-
дын  укуктары  да  тебеленип,  азаттыгына  тоскоолдук-
тар  жок эмес. Билим  берүү  жана Илим  министри  
А.Мусаев  2009-жылдын  19-февралындагы  буйругу  
менен  орто  мектептерге  диний  кийим  же  жоолук  
менен  келүүгө тыюуу  салган.  Министирдин  мын-
дай  кадамына  алгачкылардан  болуп  «Мутакаллим» 
ПАКБсинин  төрайымы  Жамал  Фронтбек  кызы  гана  
мусулман  кыздарыбыздын  диний  жана  жарандык  
укугун,  абийирин  коргоого  кадам  таштады.  

Кыргыз  Республикасынын  кодексинин  22-
беренесине  ылайык  балдар  жөнүндө  мыйзамда 
көрсөтүлгөндөй,  ар  бир  бала  өзүнүн  көз   кара-
шында,  өз  кызыкчылыгын  камтыган   ой-пикирге  
ээ.  Демек,  жоолук  салынган  кыздарга  эмне  үчүн  
тыюу  салынышы  керек?  Жоолук  салынган  кызда-
рыбыз  кылмышкерби?  Жоолук  салынуу – бул про-
паганда  эмес.  Бүгүн  балдарыбызды  динден кайта-
рууга аракет кылып,  ыймандуулукту жек көрсөтө 
бербестен,  Жараткандан  башкага  сыйынба деп,  ый-
мандуулук  эмне,  мусулманчылык  эмне  экенин  туу-
ра  үйрөтүш  керек.  Келечек  муундун    ыймандуу,  
сабырдуу,  боорукер,  кайрымдуу  жана  билимдүү,  
илимдүү  болушуна кам көрүп, жетиштүү шарт 
түзүп берүү  ар  бирибиздин  парзыбыз. Ыймандуу-
луктун таасири  жүздөгөн  мыйзам  жана  тартип  жо-
болорунан    дагы  кубаттуу экенин биле жүрүшүбүз 
керек.  Акыркы  күндөрдөгү  жоолук  салынган кыз-
дарыбыздын  мектептен  четтетилип  укуктары  те-
беленгендиги  өкүнүчтүү.  «Мутакаллим»  ПАКБсы  
келип  түшкөн  каттардын,  арыздардын  негизинде  
жоолук  маселесин   чечүүгө  аракет  кылууда.  Бир  

Айгүл Акимбекова

«Бейиш  энелердин  таман  
  астында»

«Мутакаллим»  прогресивдүү  аялдар  
коомдук  бирикмеси мусулман  аял 
затынын укугу үчүн, жана көптөгөн 

коомубузга пайдалуу иш-аракеттерди 
жүргүзүп келүүдө
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нече  жолу  тиешелүү  өкүлчүлүктөрдү  чакырып 
тегерек  стол  өткөрдү.  КРнын  Акыйкатчысы  Тур-
сунбек  Акун  да бул  демилгени  колдоп,  «Мусул-
ман  аялдардын  укугу»  деген  темада  тегерек  стол  
өткөрдү.  Орто  Азия  жана  Кыргызстан  Мусулман-
дар  Конгрессинин  демилгеси менен   КР ЖКтин  
депутаттары,  Билим  берүү  министрлиги,  КМДБ,  
КИУнин  ректору  ж.б. ЖОЖдордун  мугалимдери,   
мектеп  директорлору,  Дин  иштер  боюнча  агент-
тиги  жана  диний  коомдордун өкүлдөрү,  укук  кор-
гоочулар  тарабынан  комиссия  түзүлүп,  бул  ма-
селени  чечүүгө  аракет  кылышууда.  Билим  берүү  
жана илим  министри  жогорудагы  буйрукту  чыга-
руу  менен  катачылык  кетиргенин  моюнга  алды.  
Кыргызстандын  Баш  мыйзамына  туура  келбеген  
буйрук  чыгып,  мусулмандар  арасында  нааразылык  
жаратып,  өлкөбүздүн жараны болгон окуучу  кыз-
дардын  укугу  тебеленип  жатканда  кеңешип  бир  
пикирге  келип  маселени  оң  жакка  чечүүгө  аракет-
тенгендерге  Алла Таалам  ыраазы  болсун!  Бүгүнкү  
күндө  «Мутакаллим»  ПАКБсы  тарабынан  жоолук  
менен мектепке  барууга  уруксат  алуу үчүн  эки жүз  
миңдей  (200 000) кол  чогултулду.

«Мутакаллим»  ПАКБсы  талыкпаган  аркеттер-
ден  улам  аздыр-көптүр  ийгиликтерге  да  жети-
шип,  Алланын ыраазычылыгы  үчүн  кызмат  кылып 
келүүдө.  Аталган  коомдун  демилгеси   менен  му-
сулман  аялдары  паспортко  жоолук  менен  түшүүгө  
уруксат  алышты.  Ошентсе  да,  бул   маалыматтан  ка-
барлары  жок,  кээ  бир  паспорт  берүү  бөлүмдөрүнө  
Адилет  министрлигинин  2007–жылдын  август  ай-
ында  чыккан  140  буйрукту  тааныштырууга  туура  
келет.  Кыргызстан элинин  80  пайызы  мусулмандар  
болгондуктан Конституцияда  мусулмандардын  кы-
зыкчылыгы  каралып,  мусулмандардын  укугу  кор-
голуусу  зарыл. Жоолук  салынган  кыздарыбызды  
мектепке  киргизбей  жатса,  анда  эмнеге  жарым-
жылаңач  сойкуларга  эч  ким  эч  нерсе  айта  ал-
байт.  «Жоолук  салынуу,  узун  кийинүү  кыргыз  
элинде  болгон  эмес,  арабдарга  таандык,  кыргыз  
кыздары  арабдарды  туурап  кийинип  алды»  де-
гендер  четтен  чыгып атат.  Ал  эми кыздарыбыздын 
учурдагы болуп  көрбөгөндөй  жылаңачтануусуна  
унчугушпайт.   Денени  көрсөтпөстөн анын  тазалы-
гын  сактоого  аракет кылуу,  уяттуулук  жана  ый-
мандуулук  сезимдери  интеллекти  күчтүү бардык  
коомдордун  жалпы  сапаты  болуп  саналат.  Жоо-
лук  салынуу  же  хижаб  кийүү  артта  калуу  же  би-
лимсиздикти туюнтпайт.  КИУнин  проректору  С. 
Доолов  агай  айткандай: «Исламдагы  аял  затынын  
кийими  керек  болсо  баардык  шарттарга,  замандын  
талабына  жооп  берет.  Мисалы  Курманжан  датка  
энебиз  өз  кийими  менен  эл  башкарып,  Россия,  
Кытай,  Англия  баш  болгон  өнүккөн  өлкөлөр  менен  
байланыш курган. Хижаб  кийген  аял  - бул Алладан  
да,  адамдардан  да  уялган  чыныгы  ыймандуу  аял  
заты.  Жоолук  маселеси  Конституцияда  катталбаса  
да,  депутаттар  мыйзам  катары  бекитип  бербесе  

деле  аруу,  таза,  ыймандуу  аялзаты  аны  шариаттын  
мыйзамына  таянып  кийе  берет.  Анткени  хижаб,  
жоолук  жөнүндөгү  мыйзамды  мындан  он төрт кы-
лым мурда Жараткан Алла өзү  бекиткен».          

Учурда  бир  гана  кыргыз  жергесинде  эмес  
көптөгөн  чет  мамлекеттерде   да  аталган  коомдун  
жасаган  иш-аракеттери  жогору  бааланып,  кыз-
матташууга  даяр  экендиктерин  билдирип  жаты-
шат.  Жакында  Малайзия   өлкөсүнүн  мамлекеттик  
теле-радио  компаниясынан  келген  продюссерлер, 
«Мутакаллим»  ПАКБсынын  аялдар  жамааты  ме-
нен  жакындан  таанышып,  «Мусулман  аялдарынын  
адеп-ахлагы» деген  темадагы  конференцияга  күбө  
болушту.  Абдан  ыраазы  болуп,  мындан  ары  бай-
ланышты  үзбөй  кызматташууга  даяр  экендиктерин  
билдиришти.  

«Дүйнөнү    сулуулуктан  мурда  кайрымдуу-
лук  жана  ыймандуулук  сактап  калат»  деген  улуу  
сөзгө таянган  «Мутакаллим» ПАКБсы  2003-жылдан  
бери   Степной  айлындагы  аялдар  түрмөсү  менен  
иштешип  жатат.  Ар  түрдүү  жолдордо,  ак  жол-
дон  тая  басып,  аянычтуу  тагдырга  туш  болгон  
асылзат  айымдарды  аруулукка  үндөп   жатышат.  
Тактап  айтканда,  ал жердеги  аялдарга  жумасына 
бир  жолу  Куран,  шариат  жана  араб  тили  боюн-
ча  сабак  өтүлөт.  Сабак  өтүү  менен  чектелбестен,  
кийим-кечек, тамак-аш,  диний  адабияттарды кирги-
зип жана башка колдон келген жардамдарды берип 
келатат.  Түрмөдө  бир  бөлмөнү  иретке  келтирип,  
аялдар үчүн  намаз  окуучу  жай  уюштуруп  берүүгө 
жетишти.  Учурда  сабак  алган  аялдар  ыйык  Куран-
дан бир  нече  бөлүм  жатташкан.  Рамазан  айында,  
Курман  Айттарда   аларга  ооз  ачырып, ысык  тамак  
берилип келет. 

Ислам  дини  аялдарга,  мурда  эч  качан  берил-
беген  жарандык жана коомдук    укуктарды  берген.  
Исламга  чейинки  мезгилде  кыздарды  тирүүлөй  
көмүү  адаттагы  иш  болгон.  Ислам  дини  буга  ке-
скин  тыюу  салган жана  мындай  мыкаачылыкты  
оор  күнөө  катары  эсептеген. Мусулман  аялзаты  ди-
ний  милдеттерди аткарууга,  билим  алууга,  ошон-
дой  эле  өз  мүдөөлөрүн,  көз  караштарын  коргоо-
го  укуктуу.  Аялзаты күйөөсүнө,  ата-энесине  жана  
коом алдындагы  милдеттерин туура  өтөп, туура 
пайдаланышы керек.  Алар  эркектердин  ролун  же  
үй-бүлөгө  мүнөздүү   болгон  касиеттерди  өзгөртүү  
үчүн  укукту аша  чаап  пайдаланбашы  керек.    Ис-
лам  дининде окуу  жана  билим  алуу  инсандын эң  
негизги укуктарынын  бири.  Андыктан илим  алуу   
ар  бир  мусулман  аялдын да,  эркектин да  милде-
ти. Курандын  биринчи  түшүрүлгөн  аятында  окуу-
га  түздөн-түз  көрсөтмө  берилген.  Пайгамбарыбыз  
Мухаммад  (саллаллаху алейхи васаллам)  чыныгы 
аалымдарды өзүнүн  мураскери, жолдоочусу  деп  
эсептеген. Эркектер  менен  аялдар адам катары бир-
дей  болуп  жаралган,  алардын  бири-биринен  бир  
гана  айырмасы  бар. Ал жынысына  эмес, такыбалы-
гына  байланыштуу. 
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Биздин «Кызыктар дүйнөсү» рубри-
кабыздын бул санындагы коноктору 
биз билип да, билбей да жүргөн жа-
ныбарлар болмокчу. Алардын бизге 
белгисиз айрым сырларын ачуу ме-

нен бирге ушул убакка чейин аныгын биле албай 
келген айрым суроолорго жооп ала алабыз.Мисалы, 
чөп жечү жаныбарларды жырткыч жаныбарлардан 
айырмалаган эң жөнөкөй нерсе алардын көзү ба-
шынын эки капталында болгондугу болуп эсепте-
лет. Себеби, жырткычтардын көздөрү маңдайында 
болгондугу, алдындагы «жемин» алыстан акмалап, 
жакшылап көрүүлөрү үчүн болсо, чөп жечү жа-
ныбарлардын көздөрү капталында жайгашып, арт 
жагынан аңдып келген жырткычтарды да байкап 
турууга абдан сонун ыңгайланышкан. Мына ушун-
дай жана башка кызыктуу маалыматтар сиздердин 
маалымат казынаңыздарды байытып, пайдалуу бо-
лот го деген ишеничтебиз.

1. Чөлдөгү кумдуу бороондордон сактануусу 
үчүн Жараткан төөлөрдү үч катар кирпик менен 
«сыйлаган».

2. Ошондой эле эки өркөчү болгонуна кара-
бастан төөнүн омурткалары жылкылардыкындай 
эле түз болот.

3. Кирпинин жүрөгү орточо эсеп менен 
мүнөтүнө 300 жолу согот.

4. Эшектин көзү бир убакта төрт бутун тең 
көрө ала тургандай абалда жайгашкан.

5. Дельфиндер уктаганда дайыма бир көзү 
ачык болот

6. Тооктун эң узак убакытка учканы болжол 
менен 13 секундага созулат.

7. Денесине салыштырмалуу эң чоң мээнин 
ээси болгон жандык – кумурска болуп эсептелет.

8. Жер жүзүндө жашаган жандуу жандык-
тардын 70 пайызы бактериялар болуп эсептелет.

9. Төрт тизелүү болгон жападан жалгыз жа-
ныбар – пил.

10. Ургаачы иттер эркектерине караганда 
«ажаан» келет да көбүрөөк тиштейт.

11. Ар жылы аарынын чакканынан жыландын 
чакканына караганда  көп адамдар өлөт.

12. Акуланын рак оорусуна карата иммуните-
ти бар.

13. Кара жөргөмүштүн ургаачысы күнүнө 
20га чейин өзүнүн туугандарын (башка 
жөргөмүштөрдү) жеп кое алат.

14. Жеминин жетишсиздигинен тасма курту 
өзүнүн денесинин 95 пайызын жеп кое алат... би-
рок, эч нерсе болбогондой жашай берет.

15. Нил дарыясынын жээгинде жыл сайын 
1000дей адам ар кандай кокустуктан улам кроко-
дилдин жемине айланат.

16. Төө куштун жумурткасын сууга бышыруу 
үчүн 4 саат убакыт кетет.

17. Арстандардын үйүрүндө «тамак» табуу 
милдети 9/10у ургаачыларынын мойнундагы мил-
дет болуп эсептелет.

18. Куштардын эргежээли болгон колибри 
баса албайт тура...

19. Суусуз көпкө жашай ала тургандыгы менен 
рекорд койгон жаныбар төө эмес келемиш чычкан 
экен.

20. Крот бир түндүн ичинде узундугу 76 м. кел-
ген туннел казып коюга жөндөмдүү.

21. Жаныбарлардын ичинен Шимпанзе гана 
өзүн өзү күзгүдөн тааный алат.

Даярдаган
Али Жамалбеков

издин «Кызыктар дүйнөсү» рубри-
кабыздын бул санындагы коноктору 

8. Жер жүзүндө жашаган жандуу жандык-

Жаныбарлардын сырлары
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Бир жолу ал кичинекей кызынын жыл-
дызчалар менен кооздолгон кымбат 
баалуу түстүү кагазын бүктөп жарат-
пай салганын көрдү. Ал кагаз менен 
кызы бир кутучаны ороп жаткан эле, 

бирок канчалык аракет кылбасын, каалаганындай 
жасай албады. Ал кызынын мындай  кылыгына ачу-
уланып, экинчи болбогон ишке кымбат кагаздарды 
колдонбогун деп урушуп койду. Эртең менен ойго-
нуп, көзүн ачып маңдайында турган кызын көрдү. 
Кызы кичинекей колдоруна атасына арналган 
белегин, кечеги олдоксон оролгон кутучаны кар-
мап турган эле. Ал кече күнкү өзүнүн урушканын 
эстеп уялып кетти да белеги үчүн кызына ырах-
матын айтты. Бирок кутучаны ачканда анын куба-
нычтуу жүзү өзгөрө түштү, себеби, кутучанын ичи 
бош эле. Ошол замат кайра ачуусу келе түштү да 
үнүн көтөрө: «Белектин кутулары эч качан бош бе-
рилбейт, мындан кийин эсиңде болсун! Бирөөнүн 
үмүтүн алдабай жүр!» деди. Кызы күнөөлүү жер 
карап унчукпай туруп калды. Ошол учурда анын 
көздөрү жашылданып чыкты. Бытыйган алаканы 
менен чыга түшкөн жашын сүртүп туруп, акырын  
унчукту: 

– Бирок бул бош эмес да. Билесизби, мен 
сизди канчалык жакшы көрөм... Мен кутучаны 
өзүмдүн кучак толгон сүйүүм менен толтургам... 
Анан кантип ал бош болсун. Мен сизге... деп бы-
тыйган алаканы менен дагы көзүнүн жашын 
сүртүп алды.  

Ушул учурда ал кызынын сөзү жүрөгүн ча-
гылган сымал жарып өткөнүн сезди. Көз жашын 
кармап тура албады. Кызын бооруна кысып жа-
шып кетти. Ал кызына карата өзүнүн туура эмес 
иш кылганына, кан-жанынан жаралган перзен-
тин урушуп жургөнүнө өмүрүндө биринчи жолу 
өкүнүп турду. Ошондон кийин ал өмүрү өткөнчө 
кичинекей, жылдызчалуу кагазга олдоксон орол-
гон кутучаны жаздыгынын алдына катып жүрдү. 
Капаланган учурда кутучаны ачканда кызынын ку-
чак толгон сүйүүсү анын жарпын жазып, капалы-
гын кайдадыр айдап жиберер эле. 

Кыскача: Унутпагыла! Балдар ар дайым бизди 
жакшы көрөт. Алардын сөздөрүндө  да, кылган иш-
теринде да кымындай да кара так жок. Чынында эле 
биздин жакын адамдарыбыздын сүйүүсү бардык 
материалдык байлыктан жогору турат эмеспи.... 

Баалуу 
         белек

Наристе сезим

Жамал Бекчороева
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МАЛАЙЗИя ПАРЛАМЕНТИНИН СПИКЕРИ КЫРГЫЗСТАНГА РАСМИЙ ИШ 

САПАРЫ МЕНЕН КЕЛДИ

Өткөн айда КР ЖК Төрагасы Айтибай Тагаев-
дин чакыруусу менен Кыргызстанга расмий иш са-
пары менен парламенттик делегацияны жетектеп 
келген Малайзия парламентинин спикери Тан Сри 
Пандикар Амин Хаджи Мулианы кабыл алды.

Жогорку Кеңеш Төрагасы өзүнүн чет өлкөлүк 
кесиптешин дүйнөлүк каржы жана экономи-
калык каатчылыкка карабастан Кыргызстанга 
расмий иш сапары менен келишине ыраазычы-
лыгын билдирди. Ошону менен бирге, ал Ма-
лайзия парламент жетекчиси башында турган 
парламенттик делегациянын бул иш сапары эки 
өлкө ортосунда түзүлгөн алакаларды арттырып, 
соода-экономикалык кызматташууларды жан-
дандырууга түрткү бере тургандыгына ишенерин 
билдирди.

Ал эми Малайзия парламентинин спикери 
Тан Сри Пандикар Амин Хаджи Мулиа мырза 
болсо, кыргыз парламентчилеринин меймандо-
стугуна ыраазычылыгын билдирип, Малайзия 
парламентинин Борбордук Азиянын мыйзам чы-
гаруу бийликтери менен болгон иштиктүү мами-
лелер мындан ары да чьщдала бере тургандыгын 
баса белгиледи. Баарыдан мурда, ал Кыргызстанда 
демократиялык баалуулуктарга артыкчылыктар 
берилип жаткандыгына кубанат. 

КР ЖК Төрагасынын чакыруусу боюнча Кыр-
гызстанда расмий иш сапар менен жүргөн Малай-
зия парламентинин спикери Тан Сри Пандикар 
Амин Хаджи Мулиа мырза башында турган парла-
менттик делегация КР Мамлекеттик мүлктү баш-
каруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы 
Турсун Турдумамбетов менен да жолугушту. 
Т.Турдумамбетов Кыргыз-Малайзия өкмөттөр 
аралык комиссиянын тең терагасы болуп саналат. 

Жолугушуу жүрүшүндө Т. Турдумамбетов 
Малайзиянын парламенттик делегациясынын бул 
иш сапары эки өлкө ортосундагы алаканын арты-
шына, соода-экономикалык кызматташуулардын 
андан ары өнүгүшунө оң таасирин тийгизерине 
ишене тургандыгын, Кыргызстан тышкы инвести-
ция тартууга кызыкдар экендигин билдирди.

Тараптар Ислам ыкмасы боюнча каржылоо 

системасын жана халал-индустриясын киргизүүгө 
өзгөчө кызыкдар экендигин, ошондой эле өнөр 
жай жана энергетика тармактарында да кызматта-
ша алаарын маалымдады.
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