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Жарлыктын тексти:
“Дүйнөлүк өнүгүү багыттары жана жаңы технологиялар Кыргыз Республикасында оң өзгөрүүлөр, мүмкүнчүлүктөр менен катар эле жаңы сыноолорду пайда кылды.
Бул шартта өлкөнүн стратегиялык өнүгүү максаттарына жетүү үчүн мамлекеттин жана
коомдун бардык күч-аракетин адамга, анын адеп-ыйманына жана руханий дүйнөсүнө
багыттоо зарыл.
2016-жылы өткөрүлгөн Тарых жана маданият жылы жалпы колдоого ээ болуп, элибиздин тарыхый жана маданий мурасынын түгөнгүс кудурет-күчүн ачып көрсөттү жана
жаңы кыргыз коомун түзүүгө негиз болгудай пайдубал бар экенин ырастады.
Жарандарыбыздын өз өлкөсүнүн жана элинин тарыхына кызыгуусу өсүп, ата-бабалардын көөнөргүс маданияты менен мурасы жанданды. Байыркы жана бай тарыхы
бар, Улуу Каганат курган эл экенибизди жүрөгүбүз менен сездик, жаңы дем, жаңы күч
алдык, улуттук сыймыктануу сезими жаралды.
Кыргызстанда 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгына
арналган иш-чаралар жогорку мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде белгиленди. Эркиндик үчүн курман болгондор алдында бир кылым бою элдин мойнунда оор жүк болуп келген ыйык парз аткарылды.
Жергебизде өткөрүлгөн Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу Кыргызстандын эл
аралык аброю артты. Элибиз биримдиги, маданияты менен салтына өзгөчө аяр мамилеси, жаңычылдыкка жана келечекке умтулуусу менен таанылды. Өлкөбүздүн көчмөндөр
цивилизациясынын маданий-руханий ордосу болуу мүмкүнчүлүгү пайда болду.
2016-жыл жаштарыбыздын эл аралык деңгээлдеги жетишкендиктери менен дагы
эсте калды. Улуттук маданиятыбызда ата-бабалар мурасын алдыңкы көз караштар жана
технологиялар менен ширештирген жаңы көрүнүштөр жаралууда.
Өлкөбүздүн башкы байлыгы – анын жарандары. Учурда кыргыз элинин мезгил сыноосунан өткөн руханий жана адеп-ыймандык асыл-нарктары менен алдыңкы дүйнө
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таанымды айкаштырган ар тараптан жетик инсанды калыптандыруунун мааниси өстү.
Ушул максатта өзгөчө күч-аракет балдар менен жаштарга багытталууга тийиш.
Калкыбыздын жарымынан көбүн 25 жашка чейинкилер түзөт, алар - Кыргыз Республикасынын негизги ресурсу, келечектеги бакыбаттыктын уюткусу.
Кыргызстан ийгиликтүү өнүгүшү үчүн жарандарыбыз, жаштарыбыз адептүү жана
ыймандуу, терең билимдүү, башка ой-пикирлер менен көз караштарга сабырдуу болуп
тарбияланууга жана албетте, өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш.
Ошондуктан, азыркы шартта заманбап билим берүү, маданият жана маалымат саясатын калыптандыруу, өз тарыхыбыз менен маданиятыбызга таянуу аркылуу таалимтарбия системасын түзүү мамлекеттин маанилүү милдети болуп саналат.
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Кыргызстан мусулмандарынын
Азирети муфтийи
Максатбек ажы Токтомушев

ИСЛАМ - ТЫНЧТЫККА,
ЫНТЫМАККА ДАНАКЕР ДИН
“Ас-Салам” деген Жараткан Алла Тааланын аты. Биз ар бир намаздын акырында
Алла Тааланы эстеп, ««Аллахумма антас-салям», о Алла! Сен тынчтыксын, «ва минкя
салям» жана тынчтык Сенден гана»,-деп ар убакта Жаратканга кайрылабыз. Ал эми
сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.в) эки улуу максат үчүн келген. Алардын биринчиси Жараткан Алла Таалага ширк келтиргендерди жоюу, экинчиси бардык үммөтүн башын бириктирүү үчүн. Пайгамбарыбыз (с.а.в) бүткүл адамзатты куткаруу үчүн
жиберилген. Алардын мал-мүлктөрүн, жандарын жана укук, абийирлерин коргоо үчүн
бүт өмүрүн сарптаган.
Өлкө башчыбыз Атамбаев Алмазбек Шаршенович үстүбүздөгү жылдын 5-январында, “2017-жылды Ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыкка кол койду.
Бул биз үчүн руханий агаруунун жана ыймандуу коом түзүү багытына карай түзүлгөн жол болуп, өзгөчө элибиздин каада-салт, үрп-адаттарын жана Ислам дининин асыл
баалуулуктарынын жандануусуна чоң салым болду.
Жарлыкты ишке ашырууда Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы
жана өлкө аймагындагы жалпы дин кызматкерлер жапа-тырмак бир катар иш чараларды уюштурушуп, руханий агартуу жаатында эбегейсиз салымдарын кошту десем
жаңылбаймын. Албетте, ар бир иш чарада жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн
салымдарын кошуп, мамлекетибиздин стабилдүүлүгүнө, эгемен мамлекетибиздин туруктуулугуна жана өнүгүп-өсүүсүнө биргеликте кол сунуп, эртеңки муундарыбызга
туура жолду көргөзө алдык. Муну менен катар быйылкы жылды утурлай Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин чечимдерин аткарууда кабыл алынган иш пландын
негизинде терс диний агымдардын алдын алууда, жаштарды туура жолго багыттоодо
жана дин кызматкерлеринин квалификацияларын жогорулатууда бир катар иштерди аткарууга жетиштик. Бул жетишкендик кыргыз элинин жана жалпы мусулмандардын жетишкендиги. Бүгүнкү күндө Кыргызстан калкынын 90 пайыздан ашыгы мусулмандар
экени талашсыз жана Ислам - тынчтыкка, ынтымакка данакер дин.
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Аллага шүгүр, азыркы убакта салттуу динибиз элибиздин руханий тирегине айланды. Асыл динибиз көп улуттуу элибизди биримдикке, достукка чакырып, ынтымагыбызды бекемдеп келүүдө. Коомдогу туруктуулук менен тынчтык диний таттуулук
менен ынтымактын негизи. Ким чын ниетинен коомуна жардам берүүнү кааласа унутпасын, ар бир бекем жана көркөмдүү имарат жылдап курулат, ал эми аны талкалоо үчүн
бир нече саат же бир нече мүнөт гана жетиштүү. Ошондуктан ар бирибиз Жараткан
Алла Таала берген нематтарга шүгүр кылып, ажайып кооз мекенибиздин түбөлүккө
сакталып, анын өсүп-өнүгүүсү үчүн өз алымыбызды кошушубуз милдеттүү.
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ӨЛКӨБҮЗДҮН ДИН
БАШКАРМАЛЫГЫ КЕЧЕ ЖАНА
БҮГҮН

М

амлекетибиз өз алдынча эгемендүүлүктү алганга чейин Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын башкармалыгы Ташкентте Муфтият болуп турган.
Ал эми Орто Азиянын бизге окшош мамлекеттери казыят болуп аталган. Орто Азия
жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын бир бөлүгү болуп эсептелген. Кыргызстанда казыят болуп, анын башчысы казы деп аталган. Ошол учурда Кыргызстанда көп аалымдарыбыздын насип буюргандары казылык милдеттерин аткарып
келишкен. Маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда казыят эң биринчи жолу 1943-жылы
түзүлгөн. Кыргызстандагы мусулмандардын казысы болуп төмөндөгү дин аалымдары
кызмат кылышкан.
1. Шакир Кожо уулу Алимхан төрө
2. Жээнбек уулу Мусулманкул ажы
3. Назарбек уулу Максыт ажы
4. Абдуллажан Максым Абдулахунов
5. Парпиев Мамасали ажы
6. Орунбаев Темирбай ажы
7. Камалов Садыкжан кары
8. Абдурахманов Кимсанбай ажы
Шабдан уулу Кемел молдо жана Калыкназар уулу Шапат ажы өз учурунда казылардын катарына казылар сыяктуу даражада Кыргызстан мусулмандарына кызмат кылгандыгы айтылат. Бул инсандар өз доорунда Кыргызстан мусулмандарынын казысы болуп
иштешкен. Аталган маалыматтар бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашап, азыркы күндө
да, Ислам динине өз салымдарын кошуп келе жаткан аксакалдардан алынды. Маалыматтардын так жана архивдик материалдары болбогондуктан, бул казылардын кайсы
жылдары жана канча иштегендери жөнүндө Муфтияттын архивинде да так маалыматтар сакталган эмес.
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Мамлекетибиздеги мусулмандардын 1-Курултайы 1991-жылы өтүп, Кимсанбай
ажы Абдурахманов шайланган. Ал эми 1996-жылы 26-декабрда өткөрүлгөн Курултайда
Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи болуп Молдо Абдусаттар Мажитов
шайланган. Молдо Абдусаттар аксакал билимдүү аалым, кичи пейил, көп шакирттерди
тарбиялаган жөнөкөй киши болгон. 2000-жылдын 8-апрелиндеги Уламалар Кеңешинин
жыйынында өз арызынын негизинде сый-урмат менен ардактуу эс алууга чыгарылган.
Анын ордуна Кимсанбай ажы Абдурахманов Азирети Муфтий болуп шайланып, кызматта 2 жыл 4 ай иштеген. 2002-жылдын 10-август күнү Уламалар Кеңешинин жыйынында Мураталы ажы Жуманов Азирети Муфтий кызматына шайланган. Азирети
Муфтийдин кызматында 2010-жылга чейин иш алып барган. 2010-2012-жылдары Чубак ажы Жалилов Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтийи болуп иштеди.
2012-2014-жылдары Рахматулла ажы Эгембердиев Муфтийлик кызматын аркалады.
2014-жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин Муфтийлик кызматта Максатбек ажы Токтомушев иштеп келүүдө.

1991-1996 жана 2000-2002 жж
Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Кимсанбай ажы
Абдурахманов

2010-2012
Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Чубак ажы
Жалилов

1996-2000
Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Молдо Абдусаттар
Мажитов

2002-2010
Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Мураталы ажы
Жуманов

2012-2014
Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Рахматулла ажы
Эгембердиев

2014Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Максатбек ажы
Токтомушев
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КЫРГЫЗСТАН
МУСУЛМАНДАРЫНЫН
ДИН БАШКАРМАЛЫГЫНЫН

КУРАМЫ

Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи
МАКСАТБЕК АЖЫ ТОКТОМУШЕВ

Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийинин
орун басары

Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийинин
орун басары

ЖОРОБАЙ АЖЫ ШЕРГАЗЫЕВ

ЗАМИР КАРЫ РАКИЕВ
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КМДБнын аппарат жетекчиси

Абибилла ажы Кадырбердиев

КМДБнын АППАРАТЫ
КМДБнын Аппараты ички иш аракетердин жакшырышын камсыздап, иш кагаздарын жана документ жүгүртүү иштерин, экономикалык жана материалдык-техникалык
камсыздоону көзөмөлдөйт. Муну менен катар КМДБ жана Кыргызстан Мусулмандарынын Аалымдар Кеңешинин буйруктарынын жана чечимдеринин аткарылышын карап, аймактагы түзүмдөр менен өз ара тыгыз, бирге иш алып баруусун камсыздайт.
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары менен тыгыз
байланышта иштеп, Азирети Муфтий тарабынан коюлган маселелерди жана тапшырмаларды чечет.
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КМДБнын башкы бухгалтери

Жеңиш ажы Бекиев

КМДБнын бухгалтер-кассири

Султан ажы Момунов

КМДБнын ЭСЕП-КЫСАП БӨЛҮМҮ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын эсеп-кысап, финансылык
иштеринде чоң өзгөрүүлөр жасалып келүүдө. Бирден бир ачык айкындуулукту жүргүзүү максатында 1С-Бухгалтерия программасы киргизилип, бүгүнкү күндө акча каражаттын дээрлик бардык суммасы банк аркылуу которуу жолу менен жүргүзүлүүдө.
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КМДБнын ажы-умра жана эл аралык
байланыштар бөлүмүнүн башчысы

Жолдошбек ажы Абдылдаев

АЖЫ-УМРА ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК
БАЙЛАНЫШТАР БӨЛҮМҮ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы жылдан жылга ажылыкты
уюштуруунун деңгээлин көтөрүүгө аракет кылып келет. 2017-жылдан тарта ажылык
электрондук түрдө каттоо жана аймактык кезекке тургузуу онлайн системасы аркылуу
ишке ашырылды. Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы
Токтомушевдин тапшырмасы менен ажылыкты таза, ачык-айкын жана калыс өткөрүү
үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, 4 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Муну менен катар ажылык ишине финансылык ачык-айкындуулук киргизилип,
бардык төлөмдөр РСК банк аркылуу которуу жолуна өттү. Учурда ажылыкка катоо тартиби электрондук системага өтүп, жарандар өз кезектерин мобилдик тиркеме арлылуу
көрө алышмакчы.
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КМДБнын фатва, диний адабияттар жана
халал иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы

Равшан ажы Эратов

ФАТВА, ДИНИЙ АДАБИЯТТАР ЖАНА
ХАЛАЛ ИШТЕРИ БОЮНЧА БӨЛҮМҮ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Бакшармалыгынын фатва, диний адабияттар
жана халал иштери боюнча бөлүмү ар күнү жарандардын суроолоруна жооп берип,
тиешелүү шарияттык маселелерге фатва берип келет. Муну менен катар фатва бөлүмү
китептерди чыгарып, дин кызматкерлерине колдонмо курал катары тартуулап келет.
КМДБнын фатва бөлүмү “Экстремизмге каршы күрөшүү”, “Хутбалар”, “Маркумду
акыркы сапарга узатуу”, “Көбүрөөк бил”, “Ар бир адамдын ызаат менен жерге берилүү
укугу”, “Хутбалар жыйнагы”, “Имадын китепчеси” жана дааватчылыр үчүн “Ислам чакырыгы” аттуу китептери чыгарууга жетишти.
Ошондой эле Муфтияттын фатва бөлүмү республиканын аймагындагы дин кызматкерлерине бирдиктүү жума хутбаларын даярдашып, жыл башында казыяттарга жиберип турушат. Муну менен катар шарияттагы ар кыл маселелер боюнча ЖМК өкүлдөрүнө маалымат беришип, Ислам дининин баалуулугун жайылтууда жана Ханафий
мазхабын бекемдөөдө иш алып барат.
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КМДБнын даават, үгүт-насаат, жаштар жана
аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы

Билалидин ажы Сайпиев

ДААВАТ, ҮГҮТ – НАСААТ,
ЖАШТАР ЖАНА АЯЛДАР БӨЛҮМҮ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын даават, үгүт – насаат, жаштар жана аялдар бөлүмү Кыргызстан мусулмандарына Ислам дининин асыл сыпаттарын, улук улуулугун, адеп ахлактарын жеткирүүдө бир катар иштерди аткарып келет.
Даават, үгүт – насаат, жаштар жана аялдар бөлүмү Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн
элибизге Ислам дининбиздин негиздерин өз жашоолоруна алып келүүнү түшүндүрүп,
мусулманчылыктын асыл сыпаттарына, ыймандуулукка, сабырдуулукка жана өз ара
урмат – сый, ынтымактуу мамиледе болуп, ата – мекенди сүйүүгө, улуттар аралык
ынтымакка чакыруу максатында иш алып барат. КМДБнын үгүт – насаат иштери Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын Уставына ылайык, ата – бабалардан бери келе жаткан салттуу Ханафий мазхабын жайылтууга, өзүн оңдоо үчүн элди
сүйүүгө, ынтымак, биримдикке чакырууга салым кошуу менен үгүтчүлөрдүн өздүгүн
тактоо жана каттоо иштерин тыкыр көзөмөлдөйт.
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КМДБнын диний окуу жайлар
бөлүмүнүн башчысы

Акимжан ажы Эргешов

ДИНИЙ ОКУУ ЖАЙЛАР БӨЛҮМҮ
Кыргызстан боюнча 112 диний окуу жай ачылып, учурда 91 окуу жай ийгиликтүү
иштеп келүүдө. Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын окуу бөлүмү
өлкө аймагындагы диний окуу жайлардын окутуу программаларын тыкыр көзөмөлдөп,
студенттерин билим алуусуна бир катар жакшы шарттарды түзүп берип, техникалык
каражаттар менен камсыздоого жетишти. Муну менен катар КМДБнын окуу бөлүмү
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги менен макулдашып,
диний окуу жайларды аккредитациядан өткөрүп, лицензия алуу иштерин жүргүзүп
баштады. Учурда Кыргызстан Ислам университети тийиштүү документтерди тапшырып, аталган министирликтен “Теология” факультетинин лицензиясын алып, өз ишин
ийгиликтүү баштады.
КМДБнын окуу бөлүмү, келечекте Кыргызстан боюнча диний окуу жайларды көзөмөлдөө иш чараларын электрондук шартка өткөрүүнү пландоодо. Эгер бул пландар
ишке ашса, диний окуу жайлардын окутуу процесстерин көзөмөлдөө, бир топ жеңилдемекчи.
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КМДБнын маалымат бөлүмүнүн башчысы

Максат ажы Атабаев

МААЛЫМАТ БӨЛҮМҮ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын Маалымат Бөлүмү
2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын “Маалыматтык саясат” бөлүмүн ишке ашырууда өлкө аймагындагы диний маалыматтарды, макалаларды, жаңылыктарды, аалымдардын туура
жолго баштаган видеолорун, хутбаларын, баяндарын, дин аалымдарынын сабактарын
коомчулукка чагылдырууда иш алып барат. Учурда облус аймагындагы казыяттардын
маалымат бөлүмдөрү жигердүү иш алып барышып, аймактагы дин кызматкерлеринин
аткарган ишмердүүлүктөрүн, түшүндүрүү, агартуу иштери боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлгөн иш аракеттерин коомчулуктун калың катмарына жеткирүү менен алектенет.
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КМДБнын аппаратынын иш башкармалык,
чарбалык ж/а курулуш иштери боюнча
бөлүмүнүн башчысы

Алимбай ажы Эргешов

КМДБНЫН АППАРАТЫНЫН ИШ БАШКАРМАЛЫК,
ЧАРБАЛЫК ЖАНА КУРУЛУШ ИШТЕРИ БОЮНЧА БӨЛҮМҮ
КМДБнын аппаратынын иш башкармалык, чарбалык жана курулуш иштери боюнча бөлүмү Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Бакшармалыгынын карамагындагы казыяттардын, хатибияттардын жана мечиттердин бардык мүлктөрүн инвентаризациядан
өткөрүп, элдин буюмдарын этияттоого жана бул мүлктөр вакфтыкы экендиги боюнча
түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Муну менен катар бөлүм курулуш тармагындагы
иштерди көзөмөлдөп, КМДБ тарабынан уюштурулган бардык иш чаралардын өтүшүн
ишке ашырат. Ал эми учурда мечиттердин каттоосу боюнча бир катар иштер жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө аймактагы мечиттердин каттоодон өтүшүнө жергиликтүү бийлик
өкүлдөрү да өз салымдарын кошууда.
Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 2811 мечит болсо анын ичинен 2492 мечит мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн. Ал эми 319 мечиттин тиешелүү докуметтери такталып, каттоодон өткөрүүгө даярдалууда. Учурда Бишкек шаарында Түркия мамлекетинин “Диянет” фонду тарабынан Орто Азиядагы эң ири мечит курулуп, ага дүйнөгө белгилүү
дин аалымы имам Сарахсийдин ысымы ыйгарылды. Мечиттин сыйынмдуулугу 10 миң
адамга ылайыкташып, аянты 3,56 гектарды түзөт. Мечит 4 мунаралуу болуп, ар биринин узундугу 67 метр. Мечиттин курулушу 2012-жылы башталып, 2018-жылы бүткөрүлөөрү пландалууда.
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КМДБнын облус жана
шаарлардагы казылары

Бишкек шаарынын
мусулмандар казысы
Садридин ажы
Маджитов

Ош облусунун
мусулмандар казысы

Ош шаарынын
мусулмандар казысы
Убайдулла ажы
Сарыбаев

Чуй облусунун
мусулмандар казысы
Руслан ажы
Жумагулов

Жалал-Абад облусунун

Самидин кары
Атабаев

Талас облусунун
мусулмандар казысы

Таалайбек ажы Бапиев

Ысык-Көл облусунун
мусулмандар казысы

Баткен облусунун
мусулмандар казысы

Нарын облусунун
мусулмандар казысы

Алмазбек ажы
Сагындыков

Муса ажы Жолдошов
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мусулмандар казысы
Абдулазиз кары
Закиров

Мамбектасан ажы
Ибраев

2014-2020-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДИНИЙ
ЧӨЙРӨДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК
САЯСАТЫНЫН

КОНЦЕПЦИЯСЫ

КОНЦЕПЦИЯ
2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы диний уюмдардын жана бирикмелердин ишин мамлекеттик жөнгө салуунун
негизги багыттарын жана принциптерин аныктоо үчүн иштелип чыккан.

Д

ин Кыргыз Республикасын социалдык, маданий жана руханий
өнүктүрүүнүн олуттуу бөлүгү болуп эсептелет. Кыргыз Республикасында эгемендик жылдарында диний чөйрөнү эркин
өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлдү. Диний
уюмдардын ырасымдык, социалдык, өндүрүштүк-чарбалык ишиндеги чектөөлөр
алып салынды. Мамлекет менен конфессиялардын ортосундагы цивилизациялык
мамилеге негиз салынды, мамлекет менен
диний уюмдардын ортосундагы конструктивдүү диалог, социалдык өнөктөштүк
үчүн өбөлгөлөр түзүлдү.
Ошондуктан 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү
мамлекеттик саясатынын концепциясы
диний уюмдардын жана бирикмелердин
ишин мамлекеттик жөнгө салуунун негизги багыттарын жана принциптерин аныктоо үчүн иштелип чыгып, аткарылуучу иштердин багыттары көрсөтүлдү. Концепция
- 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз
Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн
улуттук стратегиясынын "Мамлекеттикдиний жана конфессиялар аралык өз ара
мамилелерди оптималдаштыруу" бөлүмүнүн приоритеттерин ишке ашыруу боюнча

максаттарга, милдеттерге жана зарыл болгон чараларга мамлекеттин расмий өңүтүн
билдирет.
Концепция Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 7-февралындагы № 24 ПЖ "Диний чөйрөдөгү
мамлекеттик саясат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин чечимин ишке ашыруу тууралуу" Жарлыгын
аткаруу үчүн иштелип чыккан.
Концепцияда төмөндөгү багыттар иштелип чыгып, аларды аткаруу боюнча бир
катар тапшырмалар берилген.
-Кыргыз Республикасынын улуттук
кызыкчылыктарына ылайык диний чөйрөдөгү мамлекеттик жөнгө салуунун өңүтү
жана принциптери;
-Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын максаты жана милдеттери;
-Диний уюмдардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу;
-Диний билим берүү жана дин таануу
чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуу;
-Диний радикализмди жана экстремизмдин алдын алуу боюнча мамлекеттик
саясат.
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Кыргызстан Мусулмандарынын
Дин Башкармалыгынын
2014-2017-жылдар аралыгындагы

АЛАКАЛАРЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ДИН АГЕНТТИКТИН ДИРЕКТОРУН ЖАНА
КЫРГЫЗСТАН МУСУЛМАНДАРЫНЫН АЗИРЕТИ
МУФТИЙИН КАБЫЛ АЛДЫ

К

ыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 31-мартта Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешовду жана өлкөнүн Мусулмандар
Диний Башкармалыгынын Азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушевди
кабыл алды. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү азыркы абал, анын өнүгүү тенденциялары жана бул багыттагы мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун
мындан ары жогорулатуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Зайырбек Эргешов диний билим берүү чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан реформалар, өлкөдө радикалдаштырууга жана экстремизмге каршы туруу боюнча
мамлекеттин, Мусулмандардын Диний Башкармалыгынын жана диний лидерлердин биргелешкен аракеттерин жөнгө салууну мындан ары активдештирүү жөнүндө айтып берди. Ошондой эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик
саясаттын Концепциясын ишке ашыруу тууралуу баяндалды.
Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик органдар, диний уюмдар
жана лидерлер мындан ары карай да мамлекеттүүлүктү жана өлкө элинин
биримдигин чыңдоо үчүн биргелешип иштөөсүнүн маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстандагы диний кырдаалга байкоо жүргүзүүнүн жана биргелешкен алдын алуу чараларын көрүүнүн маанилүү экенине көңүл бурду.

26

АЗИРЕТИ МУФТИЙ МАКСАТБЕК АЖЫ ТОКТОМУШЕВ ЖАНА
ААЛЫМДАР КЕҢЕШИНИН ТӨРАГАСЫ АБДИШҮКҮР АЖЫ НАРМАТОВ
“ДОСТУК” ОРДЕНИ МЕНЕН СЫЙЛАНЫШТЫ
Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргызстан
Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушевди жана Кыргызстан Мусулмандарынын Аалымдар Кеңешинин төрагасы Абдишүкүр ажы Нарматовду Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошкондугу үчүн “Достук” ордени менен сыйлады.

Кыргызстан
Мусулмандарынын
Азирети Муфтийи
Максатбек ажы
Токтомушев “Достук”
ордени менен
сыйлады.

Аалымдар Кеңешинин
төрагасы Абдишүкүр ажы
Нарматов “Достук” ордени
менен сыйлады.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ «БАТКЕН ОБЛУСУНА 15 ЖЫЛ»
МЕДАЛЫ МЕНЕН СЫЙЛАНДЫ
Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
«Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, жалпы журттун калың катмарына динди жайылтуудагы алгылыктуу иш аракеттери
үчүн «Баткен облусуна 15 жыл» медалы менен сыйланды.
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Эл аралык алакалар

АЛАКАЛАР

Бүгүнкү күндө Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы
эл аралык мамилелерди жакшыртып, коңшу мамлекеттер менен
болгон кызматташуунун жаңы багыттарын иштеп чыгууда.
Ошондой эле тажрыйба алмашуу жана дин кызматкерлеринин
квалификациясын жогорулатууда дүйнөдөгү белгилүү дин
аалымдары менен биргеликте семинарларды, тренингдерди жана
тегерек столдорду өткөрүүдө.

АЗИРЕТИ МУФТИЙ АКШНЫН МЭРИЛЕНД ШТАТЫНЫН ИСЛАМ
КЕҢЕШИНИН ЖЕТЕКЧИСИ, ДИН ААЛЫМЫ МУХАММАД БАШАР АРАФАТ
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
АКШдагы Нотр-Дам университетинин исламий изилдөөлөр боюнча профессору, Мэриленд штатынын Ислам кеңешинин жетекчиси, дин аалымы Мухаммад Башар
Арафатты жылуу тосуп алып, эки тараптуу кызматташтык жана тажрыйба алмашуу
жаатында пикир алышты.
Алгач Азирети Муфтий дин аалымы Мухаммад Башар Арафатка өзүнүн алтындай
убактысын бөлүп келгендиги үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы ар дайым эки тараптуу кызматташуунун жакшыруусуна
салым кошууга даяр экендигин баса белгиледи. Ал эми дин аалымы Мухаммад Башар Арафат элдик дипломатиянын бекемделишине салым кошкондугу үчүн АКШнын
Кыргызстандагы элчилигине ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанга төртүнчү жолу
келип жаткандыгын, кыргыз элинин меймандос эл экендигин жашырган жок.
Эки тараптуу жолугушуунун алкагында Мухаммад Башар Арафат Ислам дининин
максаты бүткүл адамзаттын тынчтыгын сактоо экендигин айтып, 28-29-сентябрда өткөн
«Ислам азыркы светтик мамлекетте» аттуу эл аралык конференция жогорку деңгээлде
өткөндүгүн баса белгиледи. Ошондой эле бул конференция экстремизм, терроризмдин
алдын алууда биринчи кадам болгондугун билдирип, мындай иш чараларга жаштарды
катыштырууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү керектигине токтолуп, конференциянын жыйынтыгын жаш муундарга жеткирүү керектигин кошумчалады.
Муну менен катар сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө дин аалымы Мухаммад Башар
Арафат АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Балтимор шаарында
жаштар арасында 2 жумалык окуу курсу өтөөрүн маалымадап, бул эки тараптуу тажрыйба алмашууда чоң жетишкендик болоорун баса белгиледи.
Аталган жолугушууга Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийинин орун
басары Жоробай ажы Шергазыев, АКШнын Кыргызстандагы элчисинин коомдук байланыш боюнча кеңешчиси Кристин Марш жана "АВЕП" коомдук фондунун жетекчиси
Нурлан Токонов катышты.
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К

АЗИРЕТИ МУФТИЙ ЕГИПЕТ
МАМЛЕКЕТИНИН МАДАНИЯТ МИНИСТРИ
ДОКТОР ХАЛМИ АН-НИМНИМ МЕНЕН
ЖОЛУГУШТУ

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Египет мамлекетинин маданият министри доктор Халми ан-Нимним, Египет
мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Хайсам Салах Камель Ибрагим жана Египет
мамлекетинин муфтийинин орун басары Ахмад Мамдух Саъд менен жолугушту. Эки
тараптуу жолугушуунун алкагында тараптар эки өлкөнүн достугунун бекемделиши
жана кызматташууну жакшыртуу, экстремизм, терроризмдин алдын алуу, билим берүү
жаатында пикир алышты.
Ал эми Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев дин кызматкерлерин колдоо максатында Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин демилгеси менен түзүлгөн «Ыйман» диний маданиятты өнүктүрүү фонду
тарабынан имамдарга стипендия берилип жаткандыгын айтып, бул чоң жетишкендик
экендигин билдирди. Муну менен катар Азирети Муфтий Египет мамлекетинде Кыргызстандык студенттер билим алып жаткандыгын айтып, Египет мамлекетине бардык
шарттарды түзүп бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Эки тараптуу жолугушууга Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийинин
орун басары Жоробай ажы Шергазыев катышып, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин
Башкармалыгындагы аткарылып жаткан иштер боюнча учкай маалымат берди.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ ЖАНА ДОКТОР МЕХМЕТ
ГОРМЕЗ БИРГЕЛИКТЕ ТЫГЫЗ ИШ АЛЫП БАРУУ
ЖААТЫНДА ПИКИР АЛЫШТЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
баштаган расмий делегация Түркиянын Диний Башкармалыгынын башчысы
профессор, доктор Мехмет Гормез менен жолугушуп, Бишкектеги борбордук мечиттин
бүткөрүлүүсү, имамдардын диний билимин өркүндөтүү жана бөлүм башчылар менен
диний кыргызча адабияттарды көбөйтүү, ажылык иштери, дин кызматкелердин диний
билимин жогорулатуу маселелеринин алкагында бир катар маанилүү сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүштү. Ал эми 14-июлда Азирети Муфтий Түркия мамлекетинин Президенти Режеп Тайип Эрдоган катышкан жума намазга катышып, Режеп Тайип Эрдоган Азирети
Муфтий баштаган расмий делегация менен учурашты. Ушул эле күнү Азирети Муфтий
Максатбек ажы Токтомушев баштаган расмий делегация Түркия мамлекетинин Болу
шаарында диний билим алуу менен Куран жаттоодо карылык окуусунда окуп жаткан
Кыргызстандык студенттер менен жолугушуп, алардын окууларынан кабар алды. Болу
шаарынын муфтийи Орхан Генч Куран жаттаган кыздардын ийгиликтерин айтып, окуу
жаатындагы ишмердүүлүгүнөн кабар берди.
Болу шаарында диний билим алуу менен Куран жаттоодо карылык окуусунда окуп
жаткан Кыргызстандык студенттердин бири 7 айда Куранды толугу менен жаттап бүтүргөн.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ КЫТАЙ ЭЛ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА
КОМИТЕТИНИН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Татарстан Республикасында өткөн «Руханий Жибек-Жолу. Жаратуу. Интеграциялоо» аталышындагы илимий конференциянын алкагында Кытай Эл Республикасынын Дин иштери боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Чжан Яньтун жана
Кытай Ислам бирикмесинин төрагасы, муфтий Хасан Фа Мин менен жолугушуп, диний чөйрөдөгү эки тараптуу мамилелердин өнүгүү келечегин талкуулашты.
Муну менен катар тараптар Ислам баалуулуктарын жайылтууда биргеликте кызматташуу жана диний башкармалыктар ортосундагы достук алакалардын бекемделүүсүн
карашып, эки тарап ар дайым кызматташууда бир багыттуу иш алып барууга даяр экендиктерин билдиришти.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ САПтын АЖЫЛЫК
МИНИСТРЛИГИНИН ӨКҮЛҮ ХАТТАБ АЛЬ УЖЕЙМИ
МЕНЕН ЖОЛУГУШУП, КЫЗМАТТАШУУ ЖААТЫНДА
ПИКИР АЛЫШТЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Сауд Араб Падышачылыгынын ажылык министрлигинин өкүлү Хаттаб аль
Ужейми менен жолугушуп, быйылкы жылдагы ажыларды тейлөө, кызмат көрсөтүүнүн
сапатын жакшыртуу жана эки тараптуу алакаларды бекемдөө жаатында пикир алышты.
Ал эми САПтын ажылык министрлигинин өкүлү Хаттаб аль Ужейми ажыларга көрсөтүлүүчү кызмат жылдан жылга жакшырып жаткандыгын айтып, Сауд Араб Падышачылыгы бул жаатта бир катар иштерди алып барып жаткандыгын белгиледи.
Эки тараптуу жолугушуунун акырында Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев Кыргызстандык ажыларга көрсөткөн кызматы
үчүн САПтын ажылык министрлигинин алдындагы Кыргызстандык ажыларга кызмат
көрсөтүүчү башкармалыктын директору Хаттаб аль Ужеймиге ыраазычылык бараган
тапшырып, ажылар үчүн түзүлүп жаткан бардык шарттарга ыраазычылыгын билдирди.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙДИН ОРУН БАСАРЫ
КАИР ШААРЫНДА ӨТКӨН "ФАТВАНЫН
СТАБИЛДҮҮЛҮКТҮ САКТООДОГУ РОЛУ" АТТУУ ЭЛ
АРАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫШТЫ

К

ыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай ажы Шергазыев Египет мамлекетинин Каир шаарында өткөн "Фатванын стабилдүүлүктү сактоодо ролу" аттуу эл аралык конференцияга катышты.
Конференция алкагында фатванын туруктуулугу жана стабилдүүлүктү орнотуудагы ролу, бузукулукту токтотуудагы фатванын таасири жана фатванын өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу аталышындагы темалар талкууланып, дин аалымдары, илимпоздор жана
серепчилер өз ойлорун ортого салышты. Муну менен катар катышуучулар секцияларга
бөлүнүшүп, фатва менен ЖМКнын ортосундагы мамиле, фатванын үй-бүлө институтун
бекемдөөдөгү орду жана фатва берүү мекемелеринин тажрыйбасын арттыруу маселелерин талкуулашты. "Фатванын стабилдүүлүктү сактоодогу ролу" аттуу эл аралык конференцияга 60 өлкөдөн дин аалымдар, серепчилер катышып, иш чара 3 күнгө созулду.
Эске салсак, бул эл аралык конференция ар жылы өтүп, ага Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын өкүлдөрү дагы катышып келет.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ МАКСАТБЕК
АЖЫ ТОКТОМУШЕВ МОСКВА ЖАНА
БҮТКҮЛ ОРУСИЯНЫН ПАТРИАРХЫ
КИРИЛЛ МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Москва жана Бүткүл Орусиянын патриархы Кирилл менен жолугушуп, адам
баласынын жалпы касиеттик сапаттарын ойготуу, экстремизм, терроризмдин алдын
алуу, диндер аралык ынтымакты бекемдөө, эки мамлекеттин ортосундагы достук, Ислам жана Провославиянын эзелтен берки тынчтыгы туурасында пикир алышты.
Муну менен катар эки тараптуу жолугушуунун алкагында Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев Москва жана Бүткүл Орусиянын патриархынын кыргыз жерине
болгон зыяратына ыраазычылыгын билдирип, кыргыз элинин меймандостугун айтып,
иштерине ийгилик каалады. Ал эми эки тараптуу жолугушуунун соңунда белек-бечкектер менен сыйлашып, ыраазычылыктарын билдиришти.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МУФТИЙИ
КАМИЛЬ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИН
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Татарстан Республикасынын Муфтийи Камиль хазрат Самигуллин менен жолугушуп, дин башкармалыктар аралык кызматташууну жакшыртуу, достук алакаларды
бекемдөө жана тажрыйба алмашуу жаатында пикир алышты.
Ал эми Татарстан Республикасынын Муфтийи Камиль хазрат Самигуллин Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушевдин «Руханий
Жибек-Жолу. Жаратуу. Интеграциялоо» аталышындагы илимий конференцияга катышкандыгына терең ыраазычылыгын билдирип, эки тараптуу алаканы жакшыртып, ар дайым кызматташууга даяр экендигин билдирди.
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КЫРГЫЗСТАН МУСУЛМАНДАРЫНЫН АЗИРЕТИ
МУФТИЙИ ОРУСИЯ МУСУЛМАНДАРЫНЫН
ДИН БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ТӨРАГАСЫ МЕНЕН
ЖОЛУГУШТУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев Орусия Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын төрагасы
шейх Гайнутдинов Равиль Исмагилович менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну бекемдөө, дин башкармалыктар аралык байланышты күчөтүү жана
тажрыйба алмашуу жаатында пикир алышты. Азирети Муфтий Максатбек ажы
Токтомушев Орусия Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын төрагасына өзүнүн алтындай убактысын бөлүп келгендигине ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы ар дайым кызматташууга даяр
экендигин баса белгилеп, эки өлкөнүн достук алакаларынын бекемделе беришине тилектеш экендигин айтып өттү. Муну менен катар эки тараптуу жолугушууда
келечекте бирге аткарыла турган иштер талкууланып, эки өлкөнүн муфтийлери
бири-бирине ыраазычылыктарын айтышты.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫК
ДЕЛЕГАЦИЯНЫН
АКШга БОЛГОН ИШ САПАРЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев,
Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын
директорунун орун басары Чотаев Закир Дженишбекович жана КРнын Президенттик
аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Кубанычбек Абакиров баштаган кыргызстандык делегация үстүбүздөгү жылдын 1-майынан 9-майга чейин АКШдагы диний мекемелер аралык тажрыйба
алмашуу, диндер аралык диалог, мамлекеттик органдар менен диний уюмдардын өз ара
аракеттенүү маселелери, дин жана диний билим берүүнүн эркиндигин камсыз кылуу
жаатында бир катар жолугушууларды өткөрүшүп, семинар, конференцияларга катышышты. Муну менен катар семинар алкагында башка дин өкүлдөрү менен жолугушуу
өтүп, диндер аралык диалог, конфессиялар аралык достукту бекемдөө жана тажрыйба
алмашуу жаатында пикир алышты.
Ал эми 1-2 май күндөрү кыргызстандык делегация АКШнын мамлекеттик департаменти жана билим берүү министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик башкаруу жана диндер аралык мамилелер системасы,
ошондой эле диндер аралык диалог моделдери менен таанышуу максатында уюштурулган семинарга катышышты. Кыргызстандык делегаттар өлкө аймагындагы диний
кырдаал, мамлекеттик концепция жана конфессиялар арасындагы достукту бекемдөө
жаатындагы аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат беришип, тажрыйба алмашуу
жаатындагы чакырыктарына ыраазычылыктарын билдиришти.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ АМЕРИКАДАГЫ
МЕКЕНДЕШТЕРИБИЗ МЕНЕН ЖОЛУГУШУП,
АЛАРДЫН АЛ ЖАЙЫНАН КАБАР АЛДЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Чикаго шаарындагы 3418 W Ainslie St, Chicago, IL 60625 дарегинде жалпы
кыргызстандык мекендештерибиз менен жолугушуп, алардан кабар алды. Жолугушуу
суроо-жооп жана лекция, баяндама форматында өтүп, Азирети Муфтий алгач кыргыз
элинин саламын жеткирди. Андан соң Азирети Муфтий кыргызстандагы диний абал,
ыйман, адеп-ахлак, кулк мүнөздүн жакшылыгы, мекенди сүйүү, ата-энеге кызмат кылып, алардын ыраазычылыгын табуу темаларында баяндама жасап, мекендештерибиздин ар кыл суроолоруна жооп берди.
«Бул жердеги мекендештерибиз ар кыл кесиптин ээлери экен. Пайгамбарыбыз
(с.а.в): «Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда жеткирүү» деп айткан. Пайгамбарыбыз мусулмандарга эле пайда жеткирсин деген жок, адам баласынын бардыгына
пайда жеткириши керек. Ал бирөөнүн көңүлүн көтөрүппү, акчалай жардам бериппи,
же курсагын тойгузуппу айтор кандай гана адамзатына пайда жеткирген адам Алла
Тааланын алдында эң жакшы адам»,-деди Азирети Муфтий мекендештерибиз менен
болгон жолугушууда.
Ошондой эле Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев АКШдагы мекендештерибизди ыймандуу болууга чакырып, эл-жер, мекен үчүн ак дилден кызмат кылууга
үндөп, алардын иштерине ийгилик каалады.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙ АКШдагы “АР-РАХМАН” ИСЛАМ
МЕКТЕБИНИН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ МЕНЕН
ТААНЫШТЫ

А

мерика Кошмо Штаттарында иш сапары менен жүрүшкөн кыргызстандык делегация Вашингтондогу “ADAMS” Ислам борборунун ишмердүүлүгү менен
жеринде танышып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келе жаткан Ислам баалуулуктарынан кабар алышты. Андан соң Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев АКШдагы Нотр-Дам университетинин исламий изилдөөлөр боюнча профессору, Мэриленд
штатынын Ислам кеңешинин жетекчиси, дин аалымы Мухаммад Башар Арафат менен
жолугушуп, кызматташтык жана тарыйба алмашуу жаатында пикир алышты. Муну менен катар Азирети Муфтий АКШ мусулмандары менен кезигип, өлкөбүздөгү диний
кырдаал боюнча маалымат берди. Ошондой эле кыргызстандык делегаттар АКШнын
билим берүү министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, мектептерде жана жогорку окуу жайларында диний билим берүү жаатында пикир алышты. Расмий делегация
делегация ушул эле күнү АКШдагы “Ар-Рахман” Ислам мектебин зыярат кылышып,
мектептин билим берүү системасы менен тереңирээк таанышып чыгышты.
““Ар-Рахман” Ислам мектеби балдарды бала-бакчадан тарта кабыл алып, 12 класска чейин окутушуп, ошол эле учурда светтик дагы диний да билимди беришет экен.
Мектеп дин таануу сабагынан тарта, Куран, араб тили жана светтик билим берип, окуу
системасы жогорку деңгээлде уюштурулгандыгына күбө болдук”,-деди жеринде Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев.
Ал эми АКШдагы “Ар-Рахман” Ислам мектебинин кызматкерлери өз учурунда
АКШ Президенти Барак Обама келгендигин сыймыктануу менен айтышып, Ислам мектеби мыкты кадрларды даярдап чыгарууда өзүнүн салымын кошо берээрин айтышты.
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АЗИРЕТИ МУФТИЙДИН
ӨЗБЕКСТАНГА ИШ САПАРЫ
Үстүбүздөгү жылдын 19-октябрында Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушев Ташкент шаарында өтүп жаткан «Ислам тилектештиги: Өзбекстан менен Азербайджандын мисалында» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышты.
Конференциянын негизги максаты борбордук Азиядагы мамлекеттердин диний
башкармалыктарынын ортосундагы алаканы жакшыртуу жана өз ара биргелешип иш
алып баруунун аянтын куруу жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү заманбап чакырыктарга бирдиктүү багытты иштеп чыгуу, дин кызматкерлеринин бири-бири менен экстремизм, терроризмдин алдын алуудагы тажрыйба алмашуусу болуп саналат.
Ага кошумча коомчулукка жана мусулман чөйрөсүнө туура динди жайылтуунун
практикалык методун жакшыртуу, ата-бабаларыбыздан келе жаткан салттуу баалуулуктардын негизинде азыркы жаштарды тарбиялоонун багытын көрсөтүү, улуттар арасындагы тынчтыкты бекемдөө, кылымдардан бери келе жаткан салттуу орто динди түзүү
сыяктуу бир катар маселелер талкууланды.
Эскерте кетсек, иш чарага Азирети муфтий Максатбек ажы Токтомушев Өзбекстан
мусулмандарынын дин башкармалыгынын чакыруусу менен катышты.
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ДОСТУК АЛАКАЛАР,
ЖЕМИШТҮҮ КОНФЕРЕНЦИЯ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
жана Аалымдар Кеңешинин төрагасы Абдишүкүр ажы Нарматов баштаган дин
аалымдары Өзбекстан Республикасынын Анжиян шаарында өткөн "Ислам тынчтыктын жана боорукерликтин дини" аттуу илимий конференциянын алкагында Өзбекстан
жана Казакстан мамлекеттерининин дин аалымдары менен жолугушту. Жыйында мамлекеттер аралык тыгыз байланышты күчөтүү, биргелешип иш алып барууда дин кызматкерлеринин тажрыйба алмашуусу жана ортодогу алакаларды бекемдөө, бирдиктүү
фатва жана Орто Азияда мурунку кылымдарда жашап өткөн дин аалымдарынын бизге
калтырган көөнөргүс мурасы, хадис илимдерин жайылтууда Ислам борборлорун куруу
сыяктуу бир катар маселелер талкууланды.
Алгач Өзбекстан Республикасынын Дин Башкармалыгынын Азирети Муфтийи
Усманхан ажы Алимов Кыргызстандан барган дин аалымдарын жылуу тосуп алып,
илимий конференциянын маанилүүлүгү жана Дин Башкармалыктар ортосундагы кызматташууну жакшыртуу, тажрыйба алмашуу жаатында иш алып баруу зарылдыгына
токтолду. Муну менен катар жолугушуунун жүрүшүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана
Казакстан мамлекеттеринин дин аалымдарынын келечектеги кызматташтыгы жана тилектештик ишинин маселелери боюнча макулдашышты. Ал эми Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев бул жолугушуу саамалыгы эки бир тууган өлкө ортосундагы дин кызматкерлеринин тыгыз иш алып барып,
тажрыйба алмашуусунда чоң өбөлгө болоорун баса белгилеп, билим берүү, терс диний
агымдардын алдын алуу жана Дин Башкармалыктардын кызматкерлеринин биргеликте
иш алып баруусун жакшыртаарын билдирди.
Эскерте кетсек, 15-ноябрда Өзбекстан Республикасынын Анжиян шаарында "Ислам тынчтыктын жана боорукерликтин дини" аттуу илимий конференция өтүп, ага
Кыргызстан Мусулмандарынын Аалымдар Кеңешинин, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын курамындагы кызматкерлер болуп, жалпысы 11 дин аалымы катышты.
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Кыргызстандын дин аалымдары Өзбекстан Республикасынын Анжиян шаарындагы
Анжиян мамлекеттик университети уюштурган «Диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү» аталышындагы сүрөт көргөзмөсүндө
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МУФТИЯТТЫН ОКУУ БӨЛҮМ БАШЧЫСЫ УФАДАГЫ
"XXI КЫЛЫМДАГЫ ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ҮЛГҮЛӨРҮ ЖАНА ИСЛАМ БААЛУУЛУКТАРЫ"
АТТУУ ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫШТЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимжан ажы Эргешов 18-20-октябрь күндөрү Башкортостан Республикасынын борбору Уфа шаарында өтүп жаткан "XXI кылымдагы диний билим берүүнүн үлгүлөрү жана Ислам баалуулуктары" аттуу эл аралык илимий конференцияга
катышты. Конференцияга Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Египет,
Иордания, Марокко, Тунис жана Түркиядан дин аалымдар, маданият изилдөөчүлөр,
философ, социолог, политолог жана тарыхчылар чакырылган. Ал эми Кыргызстандан
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын окуу бөлүм башчысы Акимжан ажы Эргешов, Кыргызстан Ислам Университетинин ректору Марс ажы Ибарев,
КУУнун ректору жана башкалар катышты.
Илимий конференция Ислам тарыхын жана маданиятын ар тараптуу изилдөө боюнча билимдүү адистерди даярдоо федералдык долбоорун ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Форум алкагында Ислам тарыхы жана маданияты, руханий баалуулуктарды
жандандыруу, билим берүүнү жакшыртуу жана экстремизмдин алдын алуу сыяктуу
актуалдуу маселелер каралды. Ал эми конференциянын соңунда резолюция кабыл алынып, материалдардын жыйынтыктары таратылып берилди.
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РАСМИЙ
ЖОЛУГУШУУЛАР,
ИШ САПАРЛАР
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Кыргызстан
Мусулмандарынын Дин
Башкармалыгы тарабынан
аткарылган

ИШТЕР

К

ыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Президентинин
2014-жылдын 7-февралындагы №24 «Диний чөйрөдөгү
мамлекеттик саясат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин чечимин ишке ашыруу тууралуу»
Жарлыгын аткаруу үчүн иштелип чыккан концепцияны
ишке ашырууда төрт жыл аралыгында бир топ алгылыктуу иштерди аткара алды.

КЫРГЫЗСТАНДА 91 МЕДРЕСЕ
ИШТЕП ЖАТАТ

Б

илим берүү тармагы боюнча Кыргыз Республикасынын Концепциясынын «диний билим берүүнүн сапатын артыруу боюнча» №37 бөлүгүн ишке ашыруу
жаатында өлкө аймагындагы диний билим берип жаткан окуу жайларда билим алып
жатышкан студенттердин окутуу систамасын көтөрүү боюнча Аалымдар Кеңеши тарабынан 14-май 2013-жылы №5 токтому бекитилип, диний окуу жайлар үчүн бирдиктүү окутуу программасы иштелип чыккан. Учурда Кыргызстанда 91 медресе иштеп,
бирдиктүү окутуу программасынын алкагында иш алып барууда. 2014-жылдын 4-ноябрында Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин №19-пунктунун №3 подпунктун
ишке ашыруу максатында ар бир диний окуу жайларга эки айда бир жолудан экстремизм, терроризмдин алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды өткөрүү
боюнча буйрук берилип, диний окуу жайларда бир катар иш-чаралар өткөрүлүп келет.
Муну менен катар муфтият медреселердеги окуучуларга кошумча билим берүү максатында АВЕП коомдук уюму менен биргеликте Бишкек жана Чүй облусундагы 25 медреседе кесиптик окутууну ишке ашырды. Студенттер ширетүүчүлүк, электрик, ашпозчулук жана тигүүчүлүк кесиптери боюнча билим алышып, өздөрүнүн тажрыйбаларын
жогорулатышты. Ушундай эле саамалык Жараткандын Колдоосу менен 2017-жылы
түштүк аймагындагы диний окуу жайларда улантылууда. Диний окуу жайлардын сапатын артыруу боюнча Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы бардык аракеттерди жасап, ар жылы материалдык жактан колдоо көрсөтүп, алардын техникалык
базаларын бекемдеп келет.
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ОКУУ ЖАЙЛАРГА КАМКОРДУК
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы өз карамагындагы диний окуу
жайларга материалдык-техникалык көмөк көргөзүп келет.
Алсак:
КМДБ диний окуу жайларды 4 жыл аралыгында компьютер, принтер жана интернет
роутерлер менен камсыздады. Андан тышкары студенттер үчүн «Парта», «Муздаткыч»,
«Керебет», «Шкаф» сыяктуу керектүү буюм-тайымдар алынды.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы өз карамагындагы диний окуу
жайларга 3 жыл аралыгында 8 910 600 сомдук акчалай жардам берген.
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БИЛИМ – ЖАКШЫ ЖАШООНУН АЧКЫЧЫ
КЕСИПКЕ ЭЭ БОЛУУ - КООМДОН ОРДУН ТАБУУ

К

ыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын окуу бөлүмү, 2014-жылы
болуп өткөн Коргоо Кеңешинин жыйынында кабыл алынган чечимдерди ишке
ашырууда, диний билим берүүнүн сапатын арттыруу жана диний билим менен кошо
светтик жана кесиптик билим берүүнү жайылтууда чоң аракеттерди жасады.
2014-жылдын октябрь айынан тарта Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын окуу бөлүмү “АВЕП” коомдук фонду менен биргеликте өнөктөштүк негизде алгачкы алаканы баштаган. Аталган коомдук фонд менен Кыргызстандагы эң алгачкы “Медресе – айыл жергесинде кесиптик окутуу” аталышындагы долбоорду баштап,
анын алкагында медреседе билим алып жаткан окуучуларга кесиптик билимди жайылтуу, аларга өнөр үйрөтүү жана эртеңки күнү алар коомдон татыктуу орун табуусун
максат кылат. Алгач медресе мугалимдери үчүн билим берүүнүн методикасы, чарба
жүргүзүүнүн эрежелери жана мекеме үчүн инвестиция же колдоо тартуунун жолдору сымал бир канча тренингдер уюштурулган. Бул иш-чараларды да “АВЕП” коомдук
фонду каржылады. 2015-жылдын башынан тарта Чүй жана Бишкек аймагында жайгашкан медреселердин арасынан географиялык жана базалык шартын эске алуу менен
тандоо жүргүзүлүп, натыйжада 5 медресе тандалып алынган.
Тандалып алынган медреслер:
Бишкек шаарындагы “Абдулла бин Масъуд” медресеси, Кара-Балта аймагынан “Куран-Нуру” Ислам Институту, Токмок аймагынан “Нур ал-Ислам” медресеси, Кой-таш
аймагынан Арашандагы “Абдулла бин Аббас” медресеси, Жаңы-жер аймагынан “Равза” медресеси.
Географиялык ордуна жараша ар бир медресеге жакын жайгашкан медреселердин
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окуучулары да келип билим алуусун эске алып, бул долбоорго Чүй жана Бишкек аймагынан 25 медрсесе катышуусу каралган. Тандалып алынган медреселер үчүн эмгек
чөйөрөсүн изилдеп көрүп, эң өтүмдүү кесип катары төрт кесип тандалды. Ал кесиптер
“ашпозчулук”, “тигүүчүлүк”, “ширетүүчү” жана “электрик”.
2015 – 2016- жылдар арасында эки жылдык мөөнөттө аткарылган бул долбоор аркылуу медреседе билим алып жаткан окуучулардан беш жүздөн көбү атайын кесиптик
билим алып күбөлүктөргө ээ болушту. Алардын арасынан бир нечеси алган кесиби менен иштеп өзүнө жана жакындарына пайда алып келүү менен коомдон өз ордун таап
пайдалуу кесипкөйлөрдөн боло алышты.
2017-жылдын башынан тарта бул долбоорду түштүк аймагына жайылтууну көздөп, өлкөбүздүн экинчи борбору болгон Ош шаарында атайын презентациялык жыйын
уюштурулду. Буга чейин өнөктөш болуп келген “АВЕП” коомдук фонду менен биргеликте эки жылдык долбоор эми түштүк аймагында жайгашкан медреселер үчүн кызмат кылат. Алгачкы тандоо түштүк аймагы үчүн да жакшы кесиптердин эшигин ачты.
“Компьютердик сабаттуулук” боюнча Ош облусундага “Абдужапар” Ислам Институту
долбоорго кирди, ал эми “Ашпозчулук” кесиби Жалал-абад облусундагы “Имам-Азам”
медресесине ыйгарылды, “Тигүүчүлүк” кесибине окутуу Баткен облусунун “ИмамАзам” медресесине берилди. Мына ушундай тартипте медреседе билим алып жаткан
окуучулар өздөрүнө өнөр таап, келечектеги кесиптерин үйрөнүп жаткан учурлары.
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У

МЕЧИТТЕР

чурда өлкө боюнча 2811 мечит болсо анын ичинен 2492 мечит мамлекеттик
каттоодон өткөрүлгөн. Чындыгында өлкө аймагындагы мечиттерди мамлекеттик каттоодон өткөрүү боюнча бардык күч аракеттер жумшалып, жергиликтүү бийлик
өкүлдөрү өз жардамдарын беришүүдө. Мечиттерди мамлекеттик каттоодон өткөрүү
иштери жылдан жылга өсүш алып, 2014-жылдан 2017-жылга чейин 1500 мечит мамлекеттик каттоодон өткөн.
Учурда Бишкек шаарында Түркия мамлекетинин “Диянет” фонду тарабынан Орто
Азиядагы эң ири мечит курулууда. Мечиттин сыйымдуулугу 10 миң адамга ылайыкташып, аянты 3,56 гектарды түзөт. Мечит 4 мунаралуу болуп, ар биринин узундугу 67
метр. Мечиттин курулушу 2012-жылы башталып, 2018-жылы бүткөрүлмөкчү.
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ДААВАТ, ҮГҮТ-НАСААТ ЖАНА
АЯЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы тарабынан дааватка чыккандар үчүн атайын жобо иштелип чыгып, учурда жобого ылайык аймактардан дааватка чыккан мекендештерибизди каттоо жана аларга уруксаат баракчасын берүү иштери
муфтияттын даават, үгүт-насаат жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмү тарабынан
жүргүзүлүп келүүдө. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарында, Чүй облусунун
Кара-Балта шаарында жана Бишкек шаарынын борбордук мечитинде дааватчылардын
билим деңгээлдерин жогорулатуу максатында атайын 1 айылык окуу курстары уюштурулуп келет. Окуу курсунда Куран, фыкх, Ханафий мазхабы жана Матрудия акыйдасы,
жүрүм-турум эрежелери жана КРдин диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы окутулууда. Бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 1780 дааватчыга окуу курсун
ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн КМДБ тарабынан сертификат тапшырылды.
2011-жылы 211
2014-жылы 255
2012-жылы 190
2015-жылы 271
2013-жылы 160
2016-жылы 539
2017-жылдын март айына чейин 154 дааватчы окуп, өздөрүнүн билимдерин жогорулатышкан. Муну менен катар дааватчылардын кийим-кечелерин оңдоо максатында,
дааватчыларга Кыргызстандын шартына ылайык ата-бабабыздан келе жаткан улуттук
жана диний үлгүдөгү кийимдердин модели иштелип чыгып, демөөрчүлөрдүн жардамы
күз мезгилине жана жаз мезгилине ылайыкташкан 1200 даана форма тигилип, бардык
облус, райондорго чейин таратылды.
Муфтияттын даават бөлүмү 2014-2017-жылдар аралыгында облустук жана райондук
дааватчылардын жана жалпы элдин билимин жана ыйман деңгээлин көтөрүү максатында, «Мекенди сүйүү”, “Достук мамиле”, “Чынчылдык”, “Наркомандык”, “Суицид”,
“Ата-энени урматтоо”, “Паракорлуктун зыяны”, “Зынаанын зыяны” темаларында
облустук казыятар, райондук имам хатибтер, көрүнүктүү дин аалымдар менен биргеликте түшүндүрүү иштери жана лекциялар өткөрүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгыгынын даават, үгүт-насаат, жаштар жана аялдар менен
иштөө бөлүмү Кыргыз Республикасынын мамалекеттик жаза өтөө мекемеси менен биргеликте 10 жылдан ашуун убакыттан бери абактагы мекендештерибизге Ханафий мазхабы, Матрудий акыйдасы, ыймандуулук, сабырдуулук, адеп-ахлак, ата-мекенди сүйүү,
тарбиянын маанилүүлүгү темалары боюнча үгүт-насаат, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, абактагы мекендештерибизге дагы көңүл бөлүп келишүүдө.
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М

АЖЫЛЫК САПАРДЫ УЮШТУРУУ

усулмандардын бирден-бир ыйык парздарынын бири болгон ажылык ишин
уюштуруу бир топ жөнгө салынып, 2017-жылдан тарта толугу менен электрондук системага өттү. Коомчулук арасындагы ар кандай ишембөөчүлүктү жаратып
келеген ажылык иши 2014-жылдан бери ирээтке келтирилип, толугу менен бир системалуу жолго түшүп, эң башкысы коррупциядан арылды. Муну менен катар 2015-жылдан тарта кыргызстандык ажыларды заманбап автобустар тейлеп, тамак-аш, мейманканалар жакшыртылды. Ажыга барууга акы төлөөнүн жана жарандарды эсепке алуунун
электрондук системасы киргизилди. Бүгүнкү күндө ажыга баруу үчүн РСК банкында
эсептик счеттор ачылып, бардык акча төлөмдөр которуу жолу менен жүргүзүлүүдө.
Ошондой эле ажылыкты ачык-айкын өткөрүү максатында Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушевтин буйругу менен 24 адамдан
турган ажылыкты ушютуруу боюнча мекемелер аралык республикалык штаб түзүлүп,
бүгүнкү күнгө чейин үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Быйылкы жылы Сауд Араб Падышачылыгынын ажылык министрлиги Кыргызстандын ажылыкты уюштуруу иштерине «ЭҢ ЖАКШЫ» деген баасын берип, мындай жетишкенчилиги үчүн Кыргыз элине ыраазычылык катын жиберген.
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ШАРИЯТ, СУРОО-ЖООП ЖАНА КООМДОГУ АРКЫЛ
МАСЕЛЕЛЕР ФАТВА БӨЛҮМҮНДӨ КАРАЛАТ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Дин Бакшармалыгынын фатва жана хутба бөлүмү
жыл сайын 2260 адамдын суроолоруна жооп берип келет. Ал эми быйылкы жылы
ЭлТР телеканалынан ар жума сайын жарандардан смс менен келген 1000деген суроолоруна жооп беришип, muftiyat.kg сайтына жайгаштырылууда. Муну менен катар фатва бөлүмү китептерди чыгарып, дин кызматкерлерине колдонмо курал катары тартуулап келет.
2016-жылы “Экстремизмге каршы күрөшүү”, “Хутбалар”, “Маркумду акыркы сапарга узатуу”, “Көбүрөөк бил”, “Ар бир адамдын ызаат менен жерге берилүү укугу”,
“Хутбалар жыйнагы”, “Имадын китепчеси” жана дааватчылыр үчүн “Ислам чакырыгы” аттуу китептери чыгарылган.
Ошондой эле муфтияттын фатва бөлүмү республиканын аймагындагы дин кызматкерлерине бирдиктүү жума хутбаларын даярдашып, жыл башында казыяттарга жиберип турушат. Муну менен катар шарияттагы ар кыл маселелер боюнча ЖМК өкүлдөрүнө маалымат беришип, Ислам дининин баалуулугун жайылтууда жана Ханафий
мазхабын бекемдөөдө алгылыктуу иш аракеттерди көрүшүүдө.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгында 2016-жылдын январь айынан баштап отчёт текшерүү комиссиясы түзүлүп, жобосу бекилип иштей баштады.
Жыл ичинде имамдарга отчёт тапшыруунун жол жоболорун түшүндүрүү иш чаралары
ар бир облуста жүргүздү. КМДБнын ОТКсы республика боюнча мечиттердин имамдарынан келген отчёттор менен таанышып, ар бир мечиттин имамына, райондук шаардык хатибияты койгон баасына, райондук, шаардык хатибиятына облустук, шаардык
казыяттары койгон бааларына анализ жүргүзүп, протокол түзүп, ыйман фондунан стипендия алууга сунуштап келет.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын кызматкерлеринин, анын
түзүмдөрүнүн кызматкерлердин отчетторун текшерүүнүн 11айлык жыйынтыгы боюнча отчету 2017-жылга карата имадардын очет берүүсү 82 пайызга жетти.
Бүгүнкү күндө 2017-жылдын декабрь айына карата жалпы Кыргызстан боюнча
2509 имамдын ичинен 1940 имам стипендиант болуп, ыйман фондунан стипендия алып
жатат.
2017-жылдын декабрь айына карата жалпы Кыргызстан боюнча 2509 имамдын
ичинен 569 имам ыйман фондуна стипендиант боло элек.
Ыйман фондуна стипендиант боло элек 569 имамдын себептери;
• аттестациядан өтпөгөндү үчүн 37 имам.
• аттестацияга келбегендиги үчүн 295 имам.
• кайра тапшыруучу 179 имам.
• документтери толук эмес 58 имам.
жалпысы 569 имам.
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КАРАЖАТТАРДА АЧЫК АЙКЫНДУУЛУК

К

ыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы эсеп-кысап финансылык
иштеринде чоң өзгөрүүлөрдү жасап келет. Бирден бир ачык айкындуулукту
жургузүү максатында 1С-Бухгалтерия программасын киргизип, бүгүнкү күндө акча каражаттын бардык суммасы банк аркылуу которуу жолу менен жүргүзүлүүдө.
2014-жылдан тарта Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгындагы 198
кызматкер айлык маяна менен камсыздалып, банктын эсеп картасы аркылуу ала алышат.
2014-жылдан баштап Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы соцфондго болгон төлөмдөрдү өз убагында которуп, дин кызматкерлердин пенсияга чыгуусуна
жакшы шарт түзүп бере алды. КМДБ тарабынан 4 жыл ичинде соцфондго болгон төлөм
орто эсеп менен 26 400 000 сомду түздү.
1 айда орто эсеп менен 640 000 сом.
1 жылда орто эсеп менен 7 680 000 сом
4 жылда орто эсеп менен 26 400 000 сом төлөнөт.
БИТИР-САДАКАДАН КЕЛИП ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы кайрымдуулук иштерин да жогорку денгээлде жүргүзүүдө. Ар жылы фитир-садакадан жыйналган акча каражаттарды арыздардын негизинде өз убагында таратып жана алардын социалдык мүдөөлөрүн
орундатууга бар күчтөрүн жумшоодо. Ар жылы элибизден Рамазан айында чогултулуучу битир-садака жылдан-жылга көбөйүүдө жана колунда жок, оорулуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга таратылып келүүдө.
2014-жылы республика боюнча жалпы 21 372 992 сом
2015-жылы Республика боюнча жалпы 31 112 350 сом
2016-жылы Республика боюнча жалпы 32 156 605 сом
2017-жылы Республика боюнча жалпы 33 668 886 сом
Төрт жыл ичинде бардыгы болуп 118 310 833 сом битир-садакадан чогулган.

ТОПТОЛГОН
КАРАЖАТТАРДЫН
50% пайызы жергиликтүү мечиттерде
15% пайызы облустук казыятарда
15% пайызы хатибиятарда
20% пайызы Муфтиятка которулат
Берилип келген кайрымдуулуктун натыйжасында 2016-жылы Кыргызстан
кайрымдуулук жаатында дүйнөлүк
деңгээлде 83 орундан 17 орунга чыкты
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«ЫЙМАН, АДЕП-БИР БУТАК» КОНКУРСУНУН ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮ ӨЗ
БЕЛЕКТЕРИНЕ ЭЭ БОЛУШУП, АЗИРЕТИ МУФТИЙДИН ДИПЛОМДОРУН
АЛЫШТЫ

Ү

стүбүздөгү жылдын 1-декабрында Кыргызстан Ислам Университетинин жыйындар залында Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы жана
Кыргыз Туусу басма үйү ыйман, адеп жана маданият жылына карата уюштурган «Ыйман, адеп-бир бутак» аттуу конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземин өткөрдү.
Иш чарага Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийинин орун басары
Жоробай ажы Шергазыев, КМДБнын окуу бөлүмүнүн адиси Орозали ажы Адранов,
КИУнун проректору Марс ажы Ибарев, Кыргыз Туусу басма үйүнүн журналисти, акын,
жазуучу Жипара Исабаева жана КМДБнын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат
Атабаев, ошондой эле жеңүүчүлөр катышышты.
Саамалык алкагында Жоробай ажы Шергазыев конкурсту уюштуруудагы башкы
максат мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн өркүндөтүү, мектеп арасындагы жаш
жазуучулардын адабий көркөмдүктө жазылган чыгармаларын жайылтуу, жаштарды
туура жолго багытоо менен мекенге, ата-энеге болгон сүйүүсүн жогорулатуу, коомчулукту биримдикке, достукка, ынтымакка чакыруу жана жаш жазуучулардын калемдерин курчутуп, алардын жазган чыгармалары аркылуу жаштарды ыймандуулукка,
адептүүлүккө, боорукерликке жана ынытмакка үндөө болуп саналаарын баса белгиледи. Ал эми Кыргыз Туусу басма үйүнүн журналисти, акын, жазуучу Жипара Исабаева
жазуучулук өнөрду колдонуу жана аны улантып кетүү ар бир адамдын колунан келе
бербеген талант экендиге токтолуп, мындай саамалыктын уюштурулушу жаш калемгерлерге түрткү берээрин билдирди.
Салтанаттуу аземдин соңунда 1-орунду ээлеген Чүй облусунун Сокулук районунун
Камышановка айылынын тургуну, Бишкек шаарындагы №81 мектебинин 11-классынын окуучусу Сайтбек уулу Бактиярга ноутбук тапшырылса, 2-орунду ээлеген ЖалалАбад шаарындагы №14 мектебинин 11-классынын окуучусу Саякова Мээрим заманбап
планшет менен сыйланды. Муну менен катар жеңүүчүлөргө атайын Азирети Муфтий
Максатбек ажы Токтомушевдин ардак дипломдору, баалуу белектер тапшырылып, мектептер үчүн ыраазычылык барактары ыйгарылды.
Эскерте кетсек, Ыйман, адеп жана маданият жылына карата үстүбүздөгү жылдын
2-октябрында Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы жана Кыргыз Туусу
басма үйү мектеп арасындагы жаш жазуучулардын адабий көркөмдүктө жазылган чыгармаларын жайылтуу, жаштарды туура жолго багытоо менен мекенге, ата-энеге болгон сүйүүсүн жогорулатуу окуучулар арасында «Ыйман, адеп-бир бутак» аттуу конкурсунун жарыялаган.
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КАЙРЫМДУУЛУК
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы
кайрымдуулук иштерин күчөтүп, муктаж
жарандардын социалдык мүдөлөрүн орундатууга
жана алардын жашоо-турмушун жакшыртууда
бардык күч аракетин жумшап келет..

2017-жылдын 16-январында эртең
менен саат 7:31де КРдин Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине учактын
кыйрашы боюнча билдирүү келип
түшкөн. Учак аэропортко жакын
жердеги Дача СУ айылына кулаган.
Кырсык 39 кишинин өмүрүн алып,
23 үйдү жараксыз абалга келтирген.

АЗИРЕТИ МУФТИЙ МАКСАТБЕК АЖЫ
ТОКТОМУШЕВ ДАЧА СУ АЙЫЛ ЭЛИНЕН КАБАР
АЛЫП, МАРКУМДАРГА КУРАН ОКУДУ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев
Чүй облусунун Сокулук районунун Дача СУ айылындагы учак кырсыгынан
улам кайтыш болгон атуулдарыбызга жеринде куран окуп, жакындарынан айрылган
мекендештерибизден кабар алды. Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев 2 кызынан бирдей айрылган Руслан Белеков менен жолугушуп, кайгылуу окуядан көз жумгандар кыргыз элинин жүрөгүн ооруткан оор жоготуу экендигин айтып, Руслан Белековду сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырып, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин
Башкармалыгы ар дайым жардам берүүгө даяр экендигин баса белгиледи.
Андан соң Муфтий Максатбек ажы Токтомушев Дача СУ айылынын жашоочулары
менен жолугушуп, жеке өзүнүн, Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармасынын
жана кыргыз эилинин атынан көңүл айтып, мындай апааттуу кырсыктардын болбошун
тилеп, айыл элин биримдүүлүккө, кыйын мезгилде бир туугандай жакын болууга чакырып, жабыркаган үй-бүлөлөргө муфтият жардам берүүгө даяр экендигин билдирди.
Ошондой эле Азирети Муфтий 20-январда республикадагы бардык мечиттерде учак
кырсыгынан курман болгон маркумдарга арналып Куран окулуп, мамлекетибиздин
жаркын келечеги, кырсык-апаттардын кайталанбашы үчүн Жараткандан дуба-тилектер
кылынгандыгын айтып, сабырдуу болууга чакырды. Муну менен катар өлкө аймагындагы жума мечиттерде атайын учак кырсыгынан жабыр тарткандарга жардам берүү
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максатында атайын кутучалар орнотулуп, алардан топтолгон каражаттар комиссиянын
негизинде атайын ачылган эсептик счётко которулаарын баса белгиледи.
Дача СУ айыл эли менен болгон жолугушууга Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети муфтийинин орун басары Жоробай ажы Шергазыев, КМДБ кызматкерлери,
Чүй облусунун казысы Максат ажы Укуев, Сокулук районунун баш имам хатиби жана
имамдар катышышты.
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ЭЛДЕН ЧОГУЛТУЛГАН 3, 885 468 СОМДУК
АКЧА КАРАЖАТЫ 16-ЯНВАРДАГЫ УЧАК
КЫРСЫГЫНАН КУРМАН БОЛГОНДОРДУН
ЖАКЫНДАРЫНА ТАПШЫРЫЛДЫ

К

ыргызстан Ислам Университетинин жыйындар залында Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы Дача СУ айылындагы кырсыктан көз жумган
мекендештерибиздин жакындарына 20-январда өлкө аймагындагы мечиттерден чогултулган 3, 885 468 сом акча каражатын жардам катарында тапшырды. Апааттуу кырсыктан көз жумгандардын жакындары менен Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети
Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев, Аалымдар Кеңешинин төрагасы Абдишүкүр
ажы Нарматов жолугушуп, аларды сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырып, мындай
кырсык Алла Тааланын сыноосу экендигин, мындан ары эли-журтубузда, мамлекетибизде кырсыктардын болбошун тилешип, дуба кылышты.
Азирети муфтий кырсыктан курман болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен
карапайым калк тарабынан чогултулган материалдык жардамды кайтыш болгондордун
жакындарына өз колу менен тапшырып, кыргыз элине ыраазычылык билдирди.
Топтолгон каражат КМДБ тарабынан түзүлгөн комиссиянын чечими менен Курман
болгондордун ар бирине 100 миң сомдон акча каражаты каралса, ооруканадагыларга 20
миң сомдон чечилген. Жалпысынан кырсыктан көз жумгандарга 3, 550 000 сом берилсе, ден-соолугунан жабыркагандарга 120 000 сом тапшырылып, жалпысы болуп 3, 670
000 сомдук жардам берилди. Ал эми калган 215 468 сом жабыркагандарга таратылган.
Ошондой эле Москва шаарындагы мекендештерибиз тарабынан чогултулган 400
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миң рубль акча каражатын Аалымдар Кеңешинин төрагасы Абдишүкүр ажы Нарматов
курман болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга таратып берип, кыйын мезгилде коомчулук дайыма жардам берүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Муну менен
катар Кыргызстан Ислам Университети кайрымдуулук акциясынан топтолгон 97080
сомдук акчалай жардамды тапшырышты.
Эскерте кетсек, 20-январь күнү Кыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушевдин буйругу менен өлкө аймагындагы мечиттерде учак
кырсыганан жабыркагандарга жардам көрсөтүү максатында атайын кутучалар коюлуп,
андан 3, 885 468 сомдук жардам чогултулган. Ал эми КМДБнын түзүмүндөгү 166 дин
кызматкери 1 күндүк эмгек акылары болгон 105 миң 700 сомду ӨКМ тарабынан ачылган эсепке которуп беришкен.
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МУФТИЯТ ЧОҢ-АЛАЙ ЖАНА ӨЗГӨНДӨГҮ
ЖАРАТЫЛЫШ КЫРСЫГЫНАН
ЖАБЫРКАГАНДАРДЫН ИЧИНЕН 8 ҮЙ-БҮЛӨГӨ
ҮЙ КУРУУ ҮЧҮН 3 200 000 СОМДУК АКЧАЛАЙ
ЖАРДАМ КӨРСӨТТҮ

К

ыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы тарабынан Ош облусунун Өзгөн
районундагы Аюу-Сай жана Жалпак-Таш айылындагы жер көчкү жана ЧоңАлай районундагы жер титирөөдөн жабыр тарткан 8 үй-бүлөгө үй куруп берүү үчүн
3200 000 сомдук акчалай жардам көрсөтүлдү. Демилге Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев тарабынан көтөрүлүп, 2017-жылдагы
чогултулган битир-садаганын эсебинен жаратылыш кырсыгынан жабыркаган ар бир
үй-бүлөгө 400 000 сомдон жардам берилди.
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МУФТИЯТ ӨЗГӨНДӨГҮ ЖЕР КӨЧКҮДӨН
ЖАНА ЧОН-АЛАЙДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨДӨН
ЖАБЫРКАГАН 173 ҮЙ-БҮЛӨГӨ АЗЫК-ТҮЛҮК
ЖАРДАМЫН ТАПШЫРДЫ

К

ыргызстан Мусулмандарынын Азирети Муфтийи Максатбек ажы Токтомушев,
Азирети Муфтийдин орун басары Жоробай ажы Шергазыев, Муфтият жана облус казылары баштаган дин кызматкерлери Ош облусунун Өзгөн районундагы АюуСай жана Жалпак-Таш айылындагы жер көчкү жана жер титирөөдөн жабыр тартып,
Жаман-Адыр аймагына көчүрүлгөн тургундар менен жолугушушту. Аталган иш чарага
Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш
Юсупов, Өзгөн районунун акими Олжобай Осмоналиев, КРдин дин иштери боюнча
мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Исакбай Мурзабеков жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышышты. Иш чаранын
жүрүшүндө Азирети Муфтий Максатбек ажы Токтомушев Муфтияттын жана казыяттардын атынан турак жайларынан ажыраган 173 үй-бүлөгө гуманитардык жардамдарды тапшырып, кырсыктан жабыркаган элди ынтымак менен биримдикке жана сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырды.
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КЫРГЫЗСТАН МУСУЛМАНДАРЫНЫН ДИН
БАШКАРМАЛЫГЫ МУКТАЖДАР МЕНЕН БИРГЕ
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МУФТИЯТ ЖАНА
КАЙРЫМДУУЛУК
ФОНДДОР

«АДЕП БАШАТЫ» КООМДУК
ПРОГРЕССИВДҮҮ ФОНДУ

«Адеп башаты» коомдук фондунун бирдикте бардык облустарынан имамдар
башкы максаты – Ислам динин асыл баа- бир айлык имамдык курсунан өтүшүүдө
лулуктарын жайылтуу менен жаштарды
КАЙРЫМДУУЛУК ИШ
туура жашоого үндөө.
ЧАРАЛАРЫ
ФОНД ЖӨНҮНДӨ
Жыл сайын жергиликтүү курман ча-

«Адеп башаты» коомдук прогрессив- лууга күчү жеткен атуулдарыбыз менен
дүү фонду 2003-жылы жергиликтүү де- курман айт майрамында курмандыктар
мөөрчүлөрдүн колдоосу астында түзүлгөн. чалынат. Бул соопту иш чараны фонд
2005-жылдан бери үзгүлтүксүз улантып
ИШ ЧАРАЛАР
келет. Чалынган курмандыктын эттери эң
СТУДЕНТТЕРДИ КОЛДОО
биринчи диний окуу жайларга, студентСтуденттерге жана окуучуларга ата- терге, карылар үйүнө, балдар үйлөрүнө,
йын жайкы лагерлер уюштурулуп тарбия- жетим-жесирлерге жалпы муктаж болгон
лык иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мечит адамдарга таркатылат. Рамазан айында
жана медереселерде жалпы каалочуларга Кыргызстандын жети облусунун көптөгөн
куран окууну үйрөтүү курстарын уюш- район, айылдарында да момун мусулмантуруу колго алынган. Мындан сырткары дарга ооз ачыруу кечелери уюштурулуп,
ЖОЖдун студенттерине тарбиялык семи- муктаж үй-бүлөлөргө азык-түлүк баштыкнар жа тренингдер өткөрүлүүдө. Мектеп тары таркатылат.
окуучуларын илим-билимге кызыктыруу
МАДАНИЙ ИШ-ЧАРАЛАР
максатында ар кандай интеллектуалдык
Адеп башаты коомдук фонду 2004-жылбилим таймаштары уюштурулууда. Ийгиликтерге жетишкен жана жардамга муктаж дан бери борборубуз Бишкек шаарында
болгон студенттерди колдоо максатында жана облустук борборлордо Мухаммад
Пайгамбарыбызды (саллаллаху алейхи васаларга стипендия берилүү уланууда.
салам) таанытуу максатында илимий жана
ИМАМДЫК КУРСТАР
маданий иш-чараларды өткөрүп келет.
Имамдардын диний билим деңгээлин
КУРАН КОНКУРСУ
жогорулатуу максатында Кыргызстан МуКыргызстандагы мусулмандардын Кусулмандар Диний Башкармалыгы менен
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ранга болгон кызыгуусу менен сүйүүсү
күчөп келүүдө. Бул багытта жыл сайын
республикалык деңгээлде Курани Карим
окуу боюнча конкурсу өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө баалуу жана кызыктыруучу
сыйлыктар тапшырылып келүүдө.

илимий симпозиумдарды, семинарларды,
тегерек столдорду өткөрүүдө.

Жалпы калың элге мечиттерде, жыйын
залдарында, теле-радиодо, интернет булактарында диний сабактар өтүлүп даават
иштери жүргүзүлүп келет. РеспубликаКИТЕП ОКУУ КОНКУРСУ
быздын алыскы аймактарына диний мааАдеп башаты коомдук фонду акыркы лыматтарды берүү үчүн атайын көчмө сежылдары Кыргызстан Мусулмандарынын минарлар уюштурулууда.
Дин Башкармалыгы жана Кыргызстан
СПОРТТУК ИШ ЧАРАЛАР
Ислам университети менен биргеликте
Динибизде көрсөтүлгөндөй ден-соодиний китеп окуу конкурсун уюштуруп лукту чыңдоого көңүл буруу, ынтымаккелет. Элдин диний маалыматын артты- ырашкерчиликти чыңдоо
максатында
рууда мындай конкурс зор салымын ко- фонд тарабынан бардык облустардагы
шууда. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө ажы- филиалдарда, студенттердин арасында ар
лык жана умра сапарларына жолдомолор түрдүү спорттук иш чаралар, мелдештер
жана акчалай сыйлыктар берилүүдө.
уюштурулуп келет.
БАСМА ЖАНА МЕДИА

Фонд Ислам билимдерин туура багытта жайылтуу максатында ар түрдүү басылмалар, китеп-журналдар даярдап басмадан чыгарууда.
ИЛИМИЙ СИМПОЗИУМ, СЕМИНАРЛАР
Фонд, учурда пайда болгон коомдогу
көйгөйлөрдү талкууга алып, туура чечим
кабыл алууда өлкөбүздөгү жана эл аралык
диний уюмдар жана окумуштуулар менен

«Адеп башаты» коомдук прогрессивдүү фонду – исламдын асыл баалулууктарын негизинде түзүлгөн коомдук фонд.
Азыркы убакта өлкөбүздүн аймактарында
фонддун филиалдары ачылып, элибизге
колдон келишинче кызмат кылып жатат.
Жемиштүү иш-аракеттер жалпы журтубуздун алкоосуна арзып, фонд Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан сыйлыкка татыктуу болгон.
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«ИТАР» КООМДУК КАЙРЫМДУУЛУК
ФОНДУ
«Эл мүдөсүн орундатуу»
«ИТАР» фонду 4 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Фонд буга чейин «Амал,
Тойба» деген аталышта иштеп келген. «ИТАР» кайрымдуулук фондунда 1832 жетим
бала катталып, ар бири ай сайын 40$ дан жөлөк пул алып, жалпысынан ар бир айда 5 019
680 сом сарпталат. Андан сырткары фонддо 59 аз камсыздалган үй-бүлөлөр катталган
жана аларга ай сайын 45$ дан жөлөк пул берилип, жалпысынан 181 867 сомдук жардам
көрсөтүлөт. Фонд курулуш тармагында да көптөгөн кайрымдуулук иштерди аткарып,
курулуш жана оңдоп-түзөө иштерине жалпысы болуп 2086230 АКШ долларын сарптаган. «ИТАР» коомдук кайрымдуулук фондунун директору Алтынбек Кудайбердиев
бүгүнкү күндө үзүрлүү эмгектенип, эл мүдөсүн аткарууда бар күчүн жумшап келүүдө.

78

“АССАЛАМ” КАЙРЫМДУУЛУК
ФОНДУ
“Муктаждардын социалдык мүдөсүн орундатып,
эл үчүн ак кызмат кылуу”
“Ассалам” кайрымдуулук фонду кыска аралыкта көптөгөн кайрымдуулук иштерин
жасап, Кыргызстанга оорукана, 2000 артезиан сууларын чыгарып, 35 суу проектилеринин үстүндө иштөөдө. Өлкө боюнча салдырган мечиттеринин саны өсүп, жетим-жесирлерге, кедей-кембагалдарга жардам көрсөтүп, үйлөрүн оңдоп-түзөп берүүнү колго
алып келет. Андан тышкары Бишкек шаарына жетим балдар үйүн салдырып, ага келген
балдарды толугу менен камсыздоону өз моюндарына алышкан.
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«АССАНАБИЛ» КАЙРЫМДУУЛУК
ФОНДУ
Саид Баюми
Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын
президенти, Ассанабил» кайрымдуулук
фондунун төрагасы
«Ассанабил» кайрымдуулук фондунун башкы максаты сууларды чыгаруу, мектептерди, саламаттык сактоо борборлорун жана коомдук жайларын куруу болуп саналат.
2004-жылдан тартып «Ассанабил» кайрымдуулук фонду өлкө боюнча 24 мектеп куруп, 700 суу чыгаруучу түтүктөрдү орнотуп, 500дөн ашуун жайга жер алдынан насос
аркылуу суу чыгарып берген. Мындан сыркары кайрымдуулук фонд учурда 3000 ашык
жетим балдарга моралдык жана материалдык жактан жардамын берип, өз камкордугуна алган.
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4 ЖЫЛ ИЧИНДЕГИ
ИРИ ИШ ЧАРАЛАР:

2014

-жылдан 2018-жылга чейинки Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгындагы аткарылган
олуттуу иш-чараларга саресеп салып көрсөк;
Мамлекет менен болгон эки тараптуу кызматташуу алакасы
жакшырып, иш чаралар биргеликте өткөрүлүүдө.
Облустагы 9 казыят жана 62 райондук хатибият толугу менен
заманбап компьютер, принтер жана башка тиричилик техникалары
менен камсыздалды.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Бакшармалыгы облус казыларын кызматтык авто унаа менен камсыздап, жалпысы болуп 16
кызматтык авто унаа алынды.
Чүй, Талас жана Ош облустарына казыяттар алынып, казыят
кызматкерлери иш кеңсе менен камсыз болушту.
Мекке шаарындагы Аль-Харам мечитинин имамы шейх Махир бин Хамад Аль Муайкили Кыргызстанга келип, “Ислам- экстремизм жана терроризимдин алдын алуучу дин ” аттуу эл аралык конферецияга катышты.
“Экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу” аттуу I эл аралык симпозиум өтүп, ага 16 мамлекеттен белгилүү аалымдар, муфтийлер, диний жана коомдук ишмерлер, илимий жана эксперттик коомдоштуктардын өкүлдөрү, жакынкы жана
алыскы чет мамлекеттердин ислам окуу жайларынын жетекчилери
жана мугалимдери, мамлекеттик бийлик органдарынын, массалык
маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы “Достук”
мейманканасында “Дин кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жакшыртуу” семинарын өткөрдү. Семинарга республикадагы бардык
дин кызматкерлери катышты.
Өлкө аймагындагы дин кызматкерлери үчүн бирдиктүү жума
хутбасы, бирдиктүү намаз убактысы китептери чыгарылды.
Тарых жана маданият жылына карата «Эски китептердин фестивалы» өткөрүлдү
Бишкек жана Чүй аймагындагы бардык дин кызматкерлерине
белгилүү дин аалымы шейх Ахмед Махмуд аль-Шариф «Матрудий
акыйдасы» боюнча 7 күндүк тренинг өткөрдү.
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2017-жылдын апрель айында Бишкек шаарындагы «Махмуд
ал-Кашгари» мечити дин аалымдарынын, өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда ишке берилди
2017-жылдын 4-апрелинде Кыргызстан мусулмандарынын VIкурултайы өттү.
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы көптөгөн
Куран конкурстарын өткөрүп, жаш-карылардын демине-дем кошуп
келүүдө.
Кыргызстан Ислам Университети кесиптик билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүүчү лицензияга ээ болду
Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы жана
Кыргыз Туусу басма үйү ыйман, адеп жана маданият жылына карата
«Ыйман, адеп-бир бутак» аттуу конкурсун өткөрдү.
Дача СУ, Өзгөн жана Чоң-Алайдагы кырсыктарга жардам берилди.
КМДБ ажылык иштерин уюштурууда САПтын «Эң жакшы» деген баасына татыды.
Жогорудагы иш-чаралардын бардыгы Кыргыз Республикасынын
Президентинин 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө
Жарлыгын ишке ашыруу алкагында өткөрүлгөн.

83

ЫЙМАН,

адеп жана маданият

Максатбек ажы
Токтомушев

Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийи

Ыйман, ыймандуулук
жана адеп

Б

иринчиден, он сегиз миң ааламдын
Ээси, Жаратуучубуз, ырыскы Берүүчүбүз, Мээримдүү, Ырайымдуу Алла Таалага мактоолор жана Анын саламы жана салаваттары биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадга анын
үй-бүлөсүнө, сахабаларына болсун. Урматтуу
боордош мусулман агайын туугандар, биздин урматтуу Президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин үстүбүздөгү жылды мамлекетибизде
өзүнүн Жарлыгы менен “Ыйман, адеп жана маданияттын жылы” деп жарыялоосу менен, бардык
жакшылыктардын башаты болгон, жеке адамдын,
үй-бүлөнүн, жамааттын, мамлекеттин, жер жүзүнүн бейпилчилигин, ынтымагын камтыган эки
дүйнөнүн бактылуулугунун негизи болгон ыйманга, ыймандуулукка жарандарыбыздын көңүлүн
буруусу, албетте, биз Кыргызстан мусулмандары
улуу иш деп эсептейбиз. Анткени, биз кыргыз эли
эзелтеден эле мусулман болуп, ата-бабаларыбыз
ыйманды ыйык тутуп келишкен. Элибиздин меймандостук, улууну урматтоо, ата-энени сыйлоо,
аксакалдарды кадырлоо аманаттын ыйыктыгы
жана ушул сыяктуу жакшынакай каада-салттары
ыймандын жемиштери. Быйылкы жыл мамлекетибизде “Ыйман, адеп жана маданияттын жылы”
деп жарыяланып жаткан соң, улуу ыйман сөзүнүн
чыныгы маани-маңызын Алла Тааланын сөзү болгон Курани Каримдин, пайгамбарыбыз Мухаммад
соллоллооху алайхи васалламдын хадистеринин
негизинде, ушул макала аркылуу түшүндүрө кетүүнү ыйык милдетибиз деп эсептейбиз.
Кыргыз элинин төл сөзүнө айланган ыйман
сөзү арабдын “Аль-Ийман” – тастыктоо деген сөзүнөн алынган, мындайча айтканда сөздүктөгү
мааниси кимдир бирөөнүн сөзүнө таянуу менен
чын жүрөктөн ишенүү дегенди билдирет. Ал эми
шарияттагы мааниси Алланын элчиси алып келген кабарларга, көрбөстөн туруп элчинин сөзүнө

таянуу менен чын жүрөктөн ишенүү ыйман деп
аталат. Демек, Ыйман деген бул эң биринчи Алла
Таалага, анын бар экендигине, анын түбөлүктүүлүгүнө, Кудуреттүүлүгүнө, Улуулугуна, бардык нерсени Жараткандыгына, периштелерине,
китептерине,кыямат күнүнө, тагдырдын жакшы
жаманына, өлүмдөн кийинки жашоого пенденин
Алла Таалага болгон бекем ишеними. Ошондой
эле Мухаммад соллоллооху алайхи васалламдын
пайгамбарыбыз экендигине, анын Алла Тааланын
Кыямат Кайымга чейин келүүчү жалпы үммөттөрүнүн пайгамбары экендигине ыйман келтирүү.
Ыйман келтирүү деген эмне? Ыйман келтирүү деген бул – Лаа илааха иллаллоох, Мухаммадур росуулуллоох – Бир Алладан башка
сыйынууга ылайык зат жок, Мухаммад Алланын
элчиси, деп ыйман келмесин тил менен кайталап
айтылганга жүрөк менен терең ишенүү, тастыктоо. Бардыгы, жакшылык-жамандык, пайда-зыян,
бактылуулук-бактысыздык, ден-соолук, оору ж.б.
турмушубуздагы бардык абалдар Алланын өкүм
буйругу, Анын тагдыры, Анын илими, Анын Кудурети аркылуу болуп турат деген түшүнүктү жүрөккө киргизүү. Алла Тааланын бул татаал, коркунучтуу дүйнө жашоосунда пенделеринин адашып,
азап тартып калбоосу үчүн жашоо эрежеси кылып
түшүргөн китеби Курани Каримдеги Анын көрсөтмөлөрүн, өкүм буйруктарын, Анын бизге жиберген пайгамбары Мухаммаддын (с.а.в.) сүннөт,
хадистерин толук кабыл кылып, аларды амалы менен бекемдөө.
Хадистерде ыймандын үч даражасы бар
экенине көрсөтмө берилген. Биринчиси Ислам,
ортончусу ыйман, Эң жогорку даражасы эхсан.
Ыймандын бул баскычтары боюнча Жабраил хадисинде төмөндөгүчө кабар берилген. Жабраил
периште пайгамбарыбызга келип, алгач Ислам
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жөнүндө сурады. Пайгамбарыбыз (с.а.в.): “(Ислам деген бул) Алладан башка сыйынууга ылайык
зат жок, Мухаммад Алланын элчиси деп күбөлүк
берүү. Намаз окуу, зекет берүү, орозо кармоо, кудрети жетсе ажылыкты аткаруу”, деп жооп берди.
Андан кийин, ыйман эмне деп сурады. Анда, Алла
Таалага, периштелерине, китептерине, кыямат күнүнө, тагдырдын жакшы жаманына, өлүмдөн кийинки жашоого ишенүү деп жооп берди. Андан
кийин эхсан эмне деп сурады. Анда :“Сен Алла
Тааланы көрүп тургандай сыйынгын. Эгер сен аны
көрүп турат деп сыйына албасан ал сени көрүп
турат” (деген сезим менен сыйынгын), деп жооп
берди. Жабраил периштенин келиши жана диндин
эң маанилүү иштери жөнүндө суроо сурашы бул
аалым сабак. Бул аркылуу исламдын, эхсандын
жана ыймандын негиздерин жана маанисин элге
ирети менен жакшылап түшүндүрүп берди.
Ислам жана ыймандын ортосунда эмне
айырма бар? Ислам жана ыйман сөздөрү өз алдынча келгенде бири экинчисинин маанисин ичине камтып алат. Ал эми ислам жана ыйман сөзү
чогуу келгенде ар биринин өзүнө таандык мааниси, өкүмү жана шарттары колдонулат. Мисалы
ислам сөзү өз алдынча колдонулганда сөссүз анын
ичинде ыйманды эскеребиз. Ошондой эле ыйман
сөзү өз алдынча колдонулганда да сөссүз исламды
эскеребиз. Ал эми ыйман жана ислам бирге келгенде ар бирине таандык мааниси колдонулат.
Мусулман жана момундун ортосунда эмне
айырма бар? Алла Таала өзүнүн кереметтүү Китебинде “ О,момундар!” “О,мусулмандар!” деп
кайрылган. Мусулман жана момундун ортосунда
айырмасы алардын аткарып жаткан иштернен билүүгө болот. Ислам тышкы көрүнүп турган амалдарды аткаруу менен билинет. Мисалы намаз окуу,
зекет берүү, орозо кармоо, кудурети жетсе ажылыкты аткаруу сыяктуу. Ал эми ыйман болсо ички
дүйнөгө байланыштуу амалдарды жүрөктүн аткаруусу. Мисалы, Алла Таалага, периштелерине,
китептерине, кыямат күнүнө, тагдырдын жакшы
жаманына, өлүмдөн кийинки жашоого ишенүү
сыяктуу.Демек ыйман же момун деген сөз ички
дүйнөнүн, жүрөктүн моюн сунуусу б.а. инсан менен Алланын ортосундагы өзгөчө байланыш, аны
эч ким көрө да, аныктай да албайт. Бир гана Алла
Таалага маалым. Ал эми ислам же мусулман деген
сөз сырткы көрүнүштөгү моюн сунуу б.а. күбөлүк
берүү, намаз, орозо жана башка ибадаттарды аткаруу. Бул амалдардын баары ачык амалдар, аларды
көрүүгө болот.
Ыймандын адамга берген таасирлери кандай? Ыйман, ыймандуулук адамдын ички жана
тышкы сулуулугу. Аллага ыйман келтирген пен-

де, Алла Таалага баш ийген, башкалардын акысынан корккон, аманатка, убадага бекем, Жаратуучунун кайтарган, арам нерселеринен кайткан,
адептүү, мүнөзү жакшы жана адамгерчиликтүү
адам болуусуна шарт түзөт. Анткени, ыймандын
жетимиштен ашуун бөлүгү бар. Бул жөнүндө Абу
Хурайра (р.а.) келтирген хадисте мындайча айтылган: “Мухаммад (с.а.в) пайгамбарыбыз: “Ыйман бул жетимиштен ашык бөлүк, эң жогоркусу
– “лаа илааха иллаллоох”, ал эми эң төмөнкүсү
жолдон жолтоо болгон нерселерди алып салуу,
уяттуулук дагы ыймандын бутагы”-деген”. (Бухарий, Муслим)
Момундун жашоосун кооздогон ыймандын
көптөгөн жемиштери болот. Алардын бир канчасын баядап өтөлү;
Ыйман деген бул момундардын курсанчылыгында, коркунучунда, тынчтыгында, Аллага
баш ийүүсүндө жана Аллага күнөөкөр болуусунда
башпаанек ала турган жери.
Ыйман момундарга Алла Тааланын ыраазылыгын жана акыреттеги бактылуулулугун алып
келет.
Ыйман момундардын дүйнө акыреттеги кыйынчылыктарын кетирет.
Толук ыйман тозоко кирүүдөн тосот. Алсыз
аз ыйман тозокто түбөлүк калуудан куткарат.
Жакшы амалдар менен коштолгон ыйман
ырахаттуу, бактылуу өмүр сүрүүнү жана бейпил,
каниеттүү жашоону алып келет.
Ыймандуу адамдын сөздөрү жана иштери
туура болот жана ал аракечтик, наркомания, уурулук, зордук-зомбулук, каракчылык, бирөөнүн акысын жеп алуу, алдамчылык жана ушул сыяктуу илдеттерден оолак болот.
Ыймандуу адамдын башына кыйынчылык
түшкөндө, Алла Таала ага туура жол көрсөтөт.
Сабыр жана шүгүр берет, эки дүйнөдө даражасын
көтөрөт.
Ыйман, ыймандуу адамды Алла Тааланын
ачуусунан жана эки дүйнөнүн азабынан куткарат.
Бекем ыйман адамды күнөөгө батуудан
куткарат. Анткени ыймандуу киши Алла Тааладан
коркот, ага жараша күнөөнүн жазасын сезет.
Ыйман адамдагы Аллага болгон шектенүүнү кетирет жана аны туура жолго салат. Анткени Алла Таала Куранда мындай деген: “...албетте
Алла Таала ыйман келтиргендерди сөссүз туура
жолго баштайт” (Хаж, 47)
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Ыйман адамдын жүрөгүн жумшартып ыра-

йымдуу кылат. Кедейлердин, жетимдердин хажаттарын сезе баштайт.
Ыйман адамдын кулк-мүнөзүн, адеп-ахлагын кооздойт. Ыйман адамдын жүрөгүндө Кудайдан коркуу сезимин көбөйтөт. Кудайга бейбаштык
кылуудан алыс болуп, буюрган иштерин так аткарат.
Ушул жогоруда айтылган адамдын жеке
ички дүйнөсүнүн оңолуусуна таасир берүүчү жакшы иштер ар бир ыймандуу пенденин сөзүндө,
ишинде, жүрүш-турушунда, жашоосунда болсо
ал чыныгы ыймандуу мусулман болот.
Алла Таала Курани Каримде, мындай дейт:
“Бүгүн силерге диниңерди толук кылдым, нематжакшылыгымды кемчиликсиз, толук кылып бердим жана силер үчүн Исламды (гана) дин кылып
тандадым...”, дейт (Мааида, 3). Алла Таала бул кереметүү аяттарында Ислам динин белгилеп, аны
пенделеринин жашоосуна улуу немат-жакшылык
катары дин кылып бергендигин баяндап жатат.
Мына ошентип, ыймандуу адам деген Ислам дининде, мындайча айтканда пенделерине улуу немат жакшылык кылып берген эреже тартибинде
жашаган ыймандуу адам.
Курани Каримдин аяттары, пайгамбарыбыз
Мухаммаддын (с.а.в.) хадистери башынан аягына
чейин ыйман аркылуу адамды тарбиялап, улуу даражага жеткирүүгө арналган.
Адептин маааниси жана түшүнүүгү
Тилибизде «адеп» деп айтылуусу адатка
айланган арабча «адаб» сөзү негизинде «жакшылыкка чакырууну» жана «тартиптүү болуу,
сылык болуу» деген маанилерди түшүндүрөт, ал
«маъдаба» атоочунан алынган. Адеп да адамдар
дайыма чакырылуучу руханий зыяпат болгондугу
үчүн ушул наамды алган. Демек адеп жакшылык
дегени «Баланча киши адептүү экен» делингени ошол адамдын жакшылыгы көп экен, дегени.
«Кийинүү адеби» дегенде жакшылап кийинүү
түшүнүлөт. «Маектешүү адеби» дегенде маекти
эң жакшы деңгээлде алып баруу көздө тутулат.
«Коомдук адептер» коомдук мамилелерди эң жакшы көрүнүштө алып баруу дегени.
Абу Мухаммад «Китабул Вааъий» деген чыгармасында: «Адеп адамдарды макталган нерселерге чакырганы үчүн адеп деп аталып калган»,
дейт. Абу Зайд р.а: «Адеп артыкчылыктардан бирине жеткирүүчү жакшы аракетке иштетилүүчү
наам», деген.
Адептин төмөнкүдөй аныктамалары да
келген: «Мактоого ылайык сөз жана амалды иштетүү, аткаруу бул адеп»; «Жакшы кулк мүнөздө

болуу адеп»; «Өзүңдөн улууну урматтап, өзүңдөн
кичүүнү сыйлашың адеп». Ушундай жана ушуга
окшош аныктамалар чогултулганда, Исламда көздөлгөн «адеп» мааниси жүзөгө келет.
Мухаммад Зехний айтат: «Артыкчылык ататек менен эмес, балким адеп менен табылат».
«Ар бир адам өз кесибин толук билүүсү,
жакшы тарбия алуусу жана жакшы кулк-мүнөз
адеп сымал, артыкчылыктарга ээ болуусу керек»,
дейт Абу Наср Фаробий.
Азыркы күндө батыштын маданиятынын
таасиринде «адеп»ти маданият деп атоо адатка
айланды. Мисалы «тамактануу адеби» дештин
ордуна «тамактануу маданияты» делинет. Кээде
коомдук адептер деген маанини түшүндүрүү үчүн
французча «этика» сөзү да иштетилет.
Адептер негизинен үчкө бөлүнөт:
Аллах Таалага жана Кураани Каримге болгон адеп,
2. Пайгамбарыбызга жана калган баардык
адамзатка болгон адеп.
Пайгамбарларга, Сахабаларга болгон адеп,
ата – эне менен болгон адеп, жубайлардын ортосундагы адеп, балдар менен болгон адеп, туугандар менен болгон адеп, кошуналар менен болгон
адеп, достор менен болгон адеп, мусулмандын
жалпы мусулмандар менен болгон адеп.
3. Жаратылыш менен болгон адеп: Мисалы үчүн: Мечиттерге болгон адеп, Дилди таза
сактоонун адеби, Даарат жана тазалыктын адеби,
Ажатканага кирүүнүн адеби, Мисвак колдонуунун
адеби, Денени таза кармоо адеби, Уктоонун адеби, Тамактануун адеби ,Кийим кийүүнүн адеби
ж.б.у.с.
Адептин зарылчылыгы
Адеп маселеси Исламда өтө олуттуу орунда турат. Анткени Аллах таалага жакын болууда
адептин орду өтө чоң. Адепсиздик бардык нерсени, амалды да, дилди да, тилди да, башка бардык
аракеттерди да бузат. Адепсиз адам бир нерсени
ээрчүүсү, коомчулукта жакшы орун тутуусу мүмкүн эмес. Адепсиз адам жадагалса башкалар менен алакасы, мамилесин да оңдой албайт.
Ошондуктан тасаввуф эрежелеринин биринде: “Адеп болмоюнча, Жараткан жана калк
менен сайри сулук (тасаввуф жолун кармануу)
болбойт, делинген. Андыктан машайыктар: “Ким
эмнеге жетишсе, жалаң гана адеп менен жетишет.
Ким эмнеден алыстаса, жалаң адепсиздик менен
алыстайт”, - деп айтышкан.
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Жакшы адеп негизинен нафстын жетишкени, анын тартиптүүлүгү, жылоолонгондугу жана
жакшылыкта экендигинин белгиси. Ал эми адепсиздик нафстын тазалана электиги, жылоолонбогондугу жана тартипсиздигинин белгиси.
Адеп экиге: назарий жана амалий болуп бөлүнөт. Адеп адегенде назарий жааттан үйрөнүлөт
анан ага амал кылынат. Пикир жүргүзүп көрсөк,
адептин калкасы ушунчалык даражада кең, жөнөкөй нерселерге болгон адептен баштап, бардык
нерселердин адебинен Жаратканга болгон адепке
чейин бар. Исламда адептин жакшылыкка чакыруу мааниси инсанга байланыштуу бардык нерселерде ачык болот, тагыраак айтканда мусулман
инсандын өзү менен байланыштуу бардык нерсеге
адеп менен жакшылык жүзөсүнөн мамиле кылуусу
жолго коюлган. Бул мамилелер жамаадат-жансыз
нерселерден башталат. Анан набаатат-өсүмдүктөр
ааламына, соң хайваанат- жаныбарлар ааламына
өтөт, андан кийин инсаният ааламы, периштелер ааламы жана башка ааламдарды камтып алат.
Исламдагы адептер мусулман инсандын өз Пайгамбары жана Жаратуучусуна көрсөтүүчү адеби
менен туу чокусуна жетет.
Мына ушундай кең көлөмдөгү сыймыктуу
адептерге амал оболу адамдын өзү үчүн пайдалуу.
Мисал үчүн, чай ичилүүчү чыныбызды алып көрөлү. Адам адептүү болсо, ошол чыныны абайлап
иштетет, таза кармайт. Натыйжада чыны көп убакыт ага көңүлдөгүдөй кызмат кылат. Эгер ошол
адам чыныга карата адепсиздик кылса, анын чети
учат, кир болот, жарака кетет жана акыры барып
сынып жок болот.
Мына ушул абалды башка ар бир чоң-кичине нерселерде да элестетип, ойлонуп көрүүбүз
мүмкүн. Ар бир нерседе динибиз көрсөткөн адепке
амал кылсак, оболу бул дүйнөбүз үчүн, негизинен
акыретибиз үчүн жакшылык жараткан болобуз.
Адептин маанилүүлүгү
Диний булактардан алынган исламий адептердин максаты илахий таалим менен тыгыз байланышы бар. Адептин негизиги максаты инсан
затынын эки дүйнө бактылуулугуна жетишүүнү
камсыздоо. Мусулман инсан өзүнүн адептери менен бул дүйнөдө бүт жаратылыш менен айкалышып, биргеликте жакшы мамилелер менен жашоо
өткөрөт. Акыретте болсо амал кылган адептеринин сообуна ээ болот. Бул акыйкатты түшүнүп
жетүү үчүн Аллах тааланын инсанды жаратуудан
максаты жана каалоосу жөнүндөгү Куран аяттарынын мазмунун жакшылап түшүнүүнүн өзү жетиштүү.
Аллах таала “Бакара” сүрөсүндө айтат:

َ
ٌ ِ ُّك لِْل َمال ِئ َك ِة إنِّي َج
َ ال َرب
َ َوإ ْذ َق
ض َخلِي َف ًة
ِ اعل ِفي األ ْر
ِ
ِ
“(Эстегин), Роббиң периштелерге: “Албетте, мен жер бетинде орун басар жаратуучумун”, деген кезде” (30-ааят).
Ушул аяттан Аллах таала Адамдын Өзүнүн
жер бетиндеги орунбасары болуусун каалаганы
маалым болууда. Демек, инсанга өтө чоң ишенич билдирилген, ал улуу Аллахтын орунбасары
болууга ылайык көрүлгөн. Бул эбегейсиз өтө чоң
орун-даража. Ислам таалими боюнча, дүйнө жана
акырет, бактылуулугуна жетишүүнү каалаган адам
Аллахтын жер бетиндеги ылайыктуу орунбасары
болууга ылайык болуусу зарыл. Бул адалдык-тазалык, адилеттүүлүк, акыйкат, толук кандуу адеп
жана жакшылык менен амалга ашырылат.
Исламда адеп жөнүндө сөз кеткенде, Аллах
тааланын жер бетиндеги орунбасары деген даража-орунга ээ болгон, олуттуу-жакшы максаттардын жер жүзүндө орноосуна кызмат кылуусу зарыл болгон зат түшүнүлөт.
Аллах таала “Исра” сүрөсүндө айтат:
ُ ـر َو َر َز ْق َن
ُ َولَ َق ـ ْد َك َّر ْم َنــا َب ِنــي آ َد َم َو َح َم ْل َن
اه ـ ْم
ِّ اه ـ ْم ِفــي ْال َبـ
ْ ـر َو ْالب
ِ َحـ
َّ ـن
ً
ْ
َ
ْ
َ
َّ ـات َو َف
َ
َ
ْ ـر ِم َّمـ
ُ ض ْل َن
َ ِمـ
﴾٧٠﴿ ضيــا
ٰ اه ـ ْم َعلَـ
ِ ـن خلقنــا تف
ِ الطيِّ َبـ
ٍ ـى َك ِثيـ
“Чындыгында, Бани Адамды (Адамдын урпактарын) азиз-урматтуу кылып койдук жана
аларды куруктук жана деңизде (улоо менен) көтөрдүк ошондой эле аларды таза-аруу нерселер
менен ырыскыландырдык жана аны Өзүбүз жараткан көп нерселерден таптакыр абзел-артык
кылып койдук”. (30-ааят).
Аллах таала ааламдагы түрдүү-түмөн барлыктарды бир-биринен абзел кылып жараткан.
Мына ушундай жаратуучу Зат ушул аятта адам
баласын барлыктагы бардык нерседен азиз-урматтуу кылып жараткандыгынын кабарын берүүдө.
“Чындыгында, Бани Адамды (Адамдын урпактарын) азиз-урматтуу кылып койдук”.
Адептин пайдалары
Адеп-Ахлак ар дайым туруктуу болот. Пайгамбар (С.А.В) адамдарга алардын кылган мамилесине жараша эмес, жакшы адеп-ахлак менен
мамиле кылган. Адеп-ахлак бардык адамдардын
ортосунда сүйүүнү көбөйтөт. Аллах Таала айтты: «Жакшылык менен жамандык тең эмес.
Жамандыкты жакшылык аркылуу жойгун.
Ошонтсең сени менен анын ортосунда душмандык болгон адам да өтө жакын достой болуп кетет». (Фуссилат: 34).
Сахл ибну Саьд Ас-садий риваят кылган
хадисте, Аллахтын элчиси (С.А.В) айтты: – “...
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Адамдагы нерселерге көз артпасаң, адамдар
сени жакшы көрөт”. (Тирмизий). Жакшы кулк–
мүнөз, жеңил ырыскынын жолу. Аллах Таала айтты: «Биз үчүн умтулуп аракеттенгендерди, Биз
туура жолдо алып барабыз. Акыйкатта, Аллах
жакшылык кылуучулар менен бирге». (Анкабут: 69). Абу Саьид Аль-Худрийдин риваят кылган
хадисте, Ансарлардын кээ бирлери Аллахтын элчисинен (С.А.В) бир нерсе сурашканда ал аларга
берди, кийин дагы сурашты эле дагы берди, ушинтип Пайгамбар (С.А.В) колундагысы түгөнүп калганга чейин бере берди. Андан кийин Пайгамбар
(С.А.В) айтты: Мен колумда бар нерсени силерден эч качан аябаймын. Ким өзүн сактаса (тыйса)
Аллах аны сактайт, эч кимден сурабаса Аллах аны
байытат, ким сабыр кылса Аллах аны жубатат. Сабырдан баалуу жана жакшы нерсе эч кимге берилген эмес”.
Жакшы кулк-мүнөз ээси бардык адамдарга
үлгү болот. Мусулман мусулман эмесине, үй-бүлөсүнө, жалпы элге, кедей-байга, чоң кичинеге жана
ден соолугу чың жана ооруларга болот. Анткени,
ал ушуну менен жаратуучуга ибадат кылат. Жакшы кулк-мүнөз, жашоодо кайгы капасыз ырахат
алуучу жол. Жакшы кулк– мүнөздүн ээси адамдар менен достошот жана адамдар да аны менен
достошушат. Кыйынчылыктарга моюн сунбайт,
кубанычка бөлөнгөндө Аллахка мактоо айтууга,
жамандыкка туш болгондо Аллахка сабыр кылууга өзүн даярдап, Анын ыраазылыгына жетүүгө
шашат. Кураанды жана сүйүктүү Пайгамбардын
(С.А.В) куттуу сүннөтүн бекем кармап, аны өз
жашоосунда негизги көрсөтмө курал кылат. Анткени, Аллах Таала айткан: «Эркекпи же аялбы
ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага
мыкты жашоо беребиз. Ошентип, аларга кылган
иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз». (Нахл:
97). Акылмандар айтышат: Ибну Мубарактан
жакшы адеп-ахлак деген кандай деп сурашканда:
– “Жакшы адеп-ахлак бул жылмаюу, жакшылык кылуу, жамандыкты кетирүү” – деп жооп
бериптир. Имам Ахмад: – “Эң жакшы кулк-мүнөз бул ачууланбоо, бирөөнү жек көрбөө” – деген. Дагы бир сөзүндө мындай дейт: – “Жакшы
кулк-мүнөз, адамдар көрсөткөн зыянга чыдоо”. Умар ибну Хаттоб: – “Адамдын асылдыгы
анын акылында, өзүн эсеп-кысап кылуусунда,

дининде, марттыгында жана адеп-ахлагында” – деген экен. Аиша энебиз айтты: – “Жакшы
кулк мүнөз дүйнөдө да, акыретте да жакшылыкты гана алып келет”. Бирөө айтат:– “Диндин бардыгы кулк мүнөз. Ким сенден кулк мүнөзү жагынан озуп кетсе, демек ал дин жагынан
да озуп кетиптир”. Жакшы адеп-ахлактар менен
кулк-мүнөздү өзгөртүү, дүйнөдөгү бакытка жана
акыреттеги Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүү
болуп эсептелет”.– “Дүйнөдө жана акыретте адамдардын эң илимдүүсү, Мээримдүү Аллах үчүн ак
ниеттүү болгондор, пайгамбардын (С.А.В) сүннөтүн ээрчигендер жана жакшы адеп-ахлака ээ болгондор”. Адеп-ахлак эч нерсеге муктаж болбой
бай болуп жашоо эмес. Тескерисинче, ал Ислам
ыраазы болгон жашоонун негизги эрежеси. Ислам
буйруган ибаадаттар бийик адеп-ахлак жана туура
жолду көрсөтүү үчүн жардам берсе гана толук болот жана милдети аткарылат.
Адептин коомчулуктагы орду.
Биздин жашоодо «Адептин» орду» өтө чоң.
Албетте момун адам адептүү болушу керек. Адептүү адам ар дайым кичи пейил сылык болот.Эң
жакшы көрүнүш адам өзү жаш болуп адептүү болгону, ал эми эң эле жат көрүнүш адам өзү улгайсада адепсиз болгону. Ошондуктан элибизде айтат:
“Адеп бул дарак болсо, ал эми илим анын мөмөсү
. Дарак жок болсо мөмө кайдан болмок? Адепти
кайдан үйрөндүң десе, мен адепти адепсиздерден
үйрондүм деген сөз бар элибизде.
Бир адам бир жигитке сенин устазыңдын
адеби жок деп айтат .Жигит келип устазына айтат, паланча киши сизди адеби жок деп айтты. Сиз
бир соонун “Адеп” жөнүндө китеп жазбайсызбы
- дейт. Анда устаз адеп жөнүндө соонун китепти
жазып бүтүрөт. Анан жигит китепти алып ошол
кишиге барат. Айтат “мына устаздын китеби” дейт. Ошондо баягы киши айтат: Мен сенин устазың Адепти билбейт деген эмесмин, устазыңда
адеп жок дегенмин деп.
Жыйынтыктап айтканда Президентибиздин
үстүбүздөгү жылды “Ыйман, адеп, маданияттын
жылы” деп жарыялоо жөнүндөгү Жарлыгы, коомубуздун келечеги, мамлекетибиздин эртеңи үчүн
жакшы жышаан деп эсептейбиз.
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Замир кары Ракиев

Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийинин орун басары

Ислам жана адеп

А

деп-ахлак – бул Исламдын өзөктүк
түшүнүктөрүнөн бири десек жаңылбайбыз. Адеп–ахлак болбосо, Ислам дининин
жарымы көмүскөдө калды дегендик. Аалымдар
айткандай, Ислам дини адамдын жүрүм-турумуна чагылып толук кандуу жашалуусунда гана өз
ордун табат. Ар бир мусулман өзүн Куран жана
сүннөт көргөзгөн адеп менен тарбиялоосу милдет
болуп эсептелет. Адептүү адам менен адепсиздин
жашоодогу орду асман менен жердей экенин күнүмдүк турмушубузда күн сайын көрөбүз.
Адамзаттын тарыхына көз жүгүртсөк, убагында башкаларга кумир болгон инсандар жүз
жылга жетпей таасирин жоготот. Анткени ар бир
инсандын алсыз, кемчиликтүү тараптары болот.
Адамзаттын асыл таажысы болгон Пайгамбарыбызды Кудай Таала кемчиликтерден сактап койгондуктан адамкерчиликтүү кулк-мүнөздүн туу
чокусун көргөзгөн.
Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху
алейхи васаллам) да өзү тууралуу “Мен бул дүйнөгө көркөм адеп-ахлакты туу чокусуна жеткирип
толукташ үчүн жиберилдим” – деп айткан. Ошон
үчүн биз Пайгамбарыбызды ээрчип, үлгү алып,
өзүбүздү анын жашоосуна жараша тууралаганда
гана Ислам динин туура тутунган болобуз. Чынында Алла Элчисинин жогорудагы сөзү бизге
жетиштүү болушу керек эле.
Улуу Жараткан да Ыйык Куранда: “Акыйкатта сен (о Мухаммад) кулк-мүнөздүн эң жогорку чегиндесиң” (68:4) – деп Пайгамабарыбыз Мухаммадды (саллаллаху алейхи васаллам) алкайт.
Анын мүнөзү Жараткан тарабынан берилип, тарбиялангандыктан достору гана эмес душмандары
да Пайгамбарыбыздын адептүүлүгү, жумшактыгы, кең пейилдигине таң калышкан. Андан бери
барган сайын көбөйгөн, миллиарддаган инсан

Пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчип жатканына
күбөбүз.
Пайгамбарыбыздын бейишке кирүүгө жардам берчү нерселердин эң башында Кудайдан
коркуу жана жакшы мүнөз турат деп айтканы
бар. Дагы бир хадисинде: “Кыямат күнү таразада эң оор болгон нерсенин бири – жакшы мүнөз.
Чынында Алла Таала орой жана уятсыздарды
жек көрөт”, - деген. Ислам аалымдарынын бири
салыштыргандай адамзаттын кайсыл бир өкүлү
адамкерчиликке тиешелүү кандайдыр бир мүнөзгө жеттим десе, андан да бийик жерде Пайгамбарыбыздын туусу небак сайылып турганын көрөт.
Эң таза динибизди мусулмандар өзүбүз туура көрсөтө албай жаткандыгыбыз учурда ар бирибизди кейитип турат. Муну Кыргызстан гана эмес,
араб өлкөлөрүнөн келген аалымдар да ыйлап айтып жатканына күбөбүз. Ислам тууралуу жүз пайыз кабары бар өлкөлөрдө да динибиздин принциптери сөз менен чектелип калганы өкүнүчтүү.
Кыргызстанда жаштардын динибизге олуттуу көңүл буруп жатканы сүйүнтөт. Эми бул кызыгууну өчүрбөй, илимди өрчүтүп, аятта жана
хадисте айтылган принциптер сөзсүз практикада
жашалуусу керек экенин түшүнүп жана түшүндүрүүбуз керек.
Кандайдыр бир коомду адепсиздик басып
кетсе, ал жерде Ислам тууралуу сүйлөнгөн сөздүн баркы калбайт. Төрт улуу халифалардын бири
– Умардын (радиаллаху анху): “Адамдын окуган
намазы жана туткан орозосуна карабагыла, аманатка бекемдиги менен чынчылдыгына карап баа
бергиле”, - деп айтканы бар.
Акыйкатты айтуу жана аманатка бекем болуу адеп-алактуулуктун башаты болуп эсептелет.
Алла Таала тапшырган дин аманатынан баштап
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адамдар ортосундагы мамилеге тиешелүү нерсенин баарын аткарганда гана аманат өз ордуна келет. Пайгамбарыбыздын, канчалык ачуу болсо да
чындык сөзүн сүйлө деген маанидеги хадиси бар.
“Кыйынчылыктан кутулуунун жолу бир гана чынчылдыкта”, - деп кайталагандан чарчаган эмес.
Динибиздин башаты адеп-ахлактуулук болсо,
адеп-ахлактын башаты аманатта бекемдик жана
чын сөз деп билип, ошого жараша жашообуз зарыл.
Тилекке каршы Ислам ооз менен айтылып,
канчалаган конференция, тегерек үстөл жана симпозиумдардын темасы болуп, калың китептер жазалып келгени менен динибиз адеп-ахлагыбызга
чагылбаганы мусулмандардын арасындагы эң
көйгөйлүү маселе экенин турмуш көргөзүп жатат.
Миллиарддаган мусулман болсо да ар бирибиз динбиздин талаптарына жараша адеп-ахлактуу болмоюнча Исламды башкаларга үлгү кылып,
сүйдүрө албайбыз. Кайсыл гана көйгөй болбосун,
анын ичинде адамдардын Исламга каршы болуусу
да мусулмандардын каталарынан улам экенин
моюндашыбыз керек.
“Баардык адам баласы ката кетирет,бирок
ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы катасын мойнуна алып, тообо кылуучулары”, - деген Пайгамбарыбыз. Биздин коомго таасир бере албай
жатканыбыздын негизги себептеринин бири да,
ката жана күнөөлөрүбүздү билгибиз келбегендиги
экенин моюнубузга алышыбыз керек.

Кыргыз элибиз уяттуулукту ыйман менен байланыштырып, жалган айткан адамды “ыйманыңды
жебе” – деп токтоткон. Сукулдап бардык нерсеге он
бармагын бирдей узаткан адамды “ынсапсызга кашык сунсаң беш ууртайт” – деп жаман көргөн.
Мусулмандардын арасында байлыкка жетип, бирок адеби жолдо калганды, кандайдыр бир
макамга келип, “уят-сыйыттуулугун” эл көрсүн
үчүн гана пайдаланганды кезиктирсе болот. Кыргызда “Уяттуу бийде тууган жок, тууганчыл бийде
ыйман жок” – деп өзүнө жан-жөөкөр издештиргенде элдин жана диндин келечегин ойлонгон адам
менен жолдош болууга үндөгөнүн көрөбүз. Элдин ырыскысын унчукпай жегенди, орток мүлктү
жеке кызыкчылыгы үчүн оңду-солду колдонгонду
жолдош кылуу ыйманга зыян тийгизээрин ата-бабаларыбыз таасын айткан.
Сүйлөгөнүмдө, баскан-турганымда, ибадатымда, Кудай Таала жана коом менен байланышымда, жумушумда, үй-бүлөмдө адеп-ахлагым
аксап жатат, ошонун баары Исламга каршы адамдардын пайда болуусуна себеп деп, ачуу чындыкты моюнга алуу зарыл.
Айша энебиз айткандай, Пайгамбарыбыз
Мухаммаддын (с.а.в) мүнөзү Куран экенин эстеп,
Куранда айтылган принциптер менен жашаганда,
жаштарыбызды өз адеп-ахлагыбыз менен тарбиялаганда таасирдүү болуп, келечегибиз кең болот.
Жараткан баарыбызга бекем ыйман жана эки дүнүйөлүк бакытка жетелеген адептүүлүк насип этсин.
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Жоробай ажы
Шергазыев

Кыргызстан Мусулмандарынын
Азирети Муфтийинин орун басары

Ислам маданияты

И

слам маданияты Ислам ааламына жана
мусулмандарга тийиштүү болгон өсүпөнүгүүнүн бардык көрүнүштөрүн өз ичине камтып турат. Ал мусулмандардын бардык чөйрөдөгү милдеттерин жана жоопкерчиликтерин ачыктап
берген. Ошондуктан Ислам маданияты изилдеп
үйрөнүүгө татыктуу болгон илим болуп эсептелет.
Ислам маданияты шарияттын негиздерине
жана үммөттүн реалдуу жашоосуна негизделип,
ал башка элдердин маданияттарына өзүнүн оң
таасирин ар тараптуу тийгизген.
Ислам маданияты өз убагында Ислам мамлекеттери үчүн Ислам динин ийгиликтүү таратууда чоң роль ойногон. Ошондуктан Ислам
маданияты мусулмандардын жашоосунда чоң
мааниге ээ. Анын таасири жана маанилүүлүгү жашоонун бир тарабы менен гана чектелип калбастан, тескерисинче жашоонун бардык талаптарына
толук кандуу жооп бере ала турган маданият болуп эсептелет.
Ислам маданияты жүрөктөргө тынчтык
жана бейпилдик алып келүүчү Ислам таалимдери
аркылуу мусулмандардын руханий жактан өсүүсүнө да өзгөчө маани берет. Ислам дини улук дин.
Ал дайыма адамзаттын жан-дүйнөсүн байытууга
жана аны шыктандырып турууга умтулат. Бул инсанияттын жашоосуна байланыштуу ар бир Куран
аятында жана хадистерде ачык-айкын көрүнүп
турат. Бул эки нерсе адамзат үчүн бул жашоодо
тынчтыкка, бейпилдикке жана руханий байлыкка туура жетүү жолдорун көрсөтүп кеткен. Ислам
цивилизациясы ар бир заманга жана жерге жарактуу цивилизация болуп эсептелет.
Ошондой эле Ислам маданияты адамзаттын
башынан өткөн мурдагы тарыхка көңүл бурууга,
аны үйрөнүүгө, андагы өсүүлөр менен төмөндөө-

лөргө жана ийгиликтер менен ката-кемчилдиктерге көңүл бурууга үндөйт. Алардан сабак алып
өзүбүзгө жаркын келечек куруу жана аны өсүпөнүктүрүүгө да терең маани берет. Анткени адамзат мындан ары ката кетирбегенге аракет кылышы
керек.
Ислам маданияты мусулман адамдын ыйман, ибадат, мамиле, кулк-мүнөз, илим-билим,
туура жашоо сыяктуу жашоонун ар бир жагынан өнүккөн инсан болуусуна да маани берген
маданият. Ислам дини адам баласына жашоодо
ишке ашырып жашашы үчүн керек болгон жашоо
принциптери менен ага пайда же зыян алып келүүчү эрежелерди толугу менен көрсөтүп кеткен.
Ошондуктан мусулман адам баа жеткис ийгиликке жетип, тарыхта аты калган мусулман жолбашчыларынын өмүр-баянын да терең үйрөнүүгө милдеттүү. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө көптөгөн
мусулмандар бул нерсеге да, шарият мыйзамдарына да маани бербей жатышат. Эгерде алардан үлгү
алып жашаганыбызда, сөзсүз Ислам маданияты
көздөгөн чоң ийгиликтерге жетмекпиз.
Адам баласы адамдарга жана айлана-чөйрөгө туура мамиледе болуусу үчүн ал алгач Алла
Таала жөнүндө, андан соң адамзат жөнүндө, азыркы аалам жана эки дүйнө жашоосу жөнүндө туура түшүнүккө ээ болушу керек. Ошондой эле ал
алардын ортосундагы өз ара кылдат байланыштарды да билүүгө милдеттүү.
Ошондой эле илим алуучу ар бир мусулман
Ислам динине, анын акыйдасына, шариятына, исламий жашоо жана өнүгүү мыйзамдарына тийиштүү илимдерди туура үйрөнүүгө тийиш. Бул Ислам дини адамзат үчүн ар бир заманга жана ар бир
жерге жарактуу дин экенине толук ишенүү менен
гана ишке ашат. Мындан мусулман адам дүйнөдө
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тарап жаткан ар түрдүү туура эмес көз караштагы
агымдардан сак болууга мүмкүнчүлүк табат.
Мусулман адам адегенде өзүнүн улуттук,
коомдук же жердешчилик сыяктуу кызыкчылыктарын эмес, балким Ислам дининин кызыкчылыктарын карманууда руханий жактан күчтүү болууга
тийиштүү. Диндин пайдасын баарынан жогору
коюшу керек. Мусулмандын ар бир кылган иши
бир гана Алланын ыраазычылыгын, Анын пайгамбарынын (Ага Алаанын салават саламдары
болсун) жолун жана мусулмандардын кызыкчылыгын көздөгөн болуп, Ыйык Курандын жана
сүннөттүн чектеп койгон рамкасынан чыкпашы
керек.
Биз мусулмандын жүрөгүнө Ислам дини
жөнүндөгү толук түшүнүктөрдү жеткирүүгө милдеттүүбүз. Мусулман адам диндин бир тарабын
гана карманып, калганын таштап коюусу коомчулукка көйгөй алып келүүчү факторлордун бири.
Биз мындан арылбасак, аягы жакшы жыйынтыкка

алып келбейт. Диндин парздарын жана ыймандын шарттарын туура кармануу менен бирге жашообуздагы саясый, коомдук, экономикалык көз
караштарга да маани беришибиз керек.
Ислам маданияты адамзаттын ички дүйнөсүн талкалоочу жана аны таптакыр тетири нукка
буруп салуучу азыркы замандагы батыштын терс
соккуларынан сактайт.
Мусулман адам Ислам таалимдерин ишке
ашыруу аркылуу жана өзүнүн адеп-ахлагы, журум-туруму жана мамилеси менен Ислам дининин
жашоодогу эң керектүү практикалык дин экенин
далилдей алат.
Ислам дини адам баласын эки дүйнөдө бактылуулукка жеткирүүчү ортолук жолду карманган эң туура дин болуп эсептелет. Ислам маданияты мурда да, азыр да, мындан кийин да өзүнүн
мыктылыгын далилдеп кете берет. Ошондуктан
бул дин дүйнөнүн бардык бурчуна чейин бекеринен кеңири тараган эмес болсо керек?!..
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Жолдошбек ажы
Абдылдаев

КМДБнын ажылык бөлүмүнүн
башчысы

Пайгамбарыбыздын
кулк-мүнөзүнөн

М

ээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты
менен баштаймын. Бардык мактоо,
даңктоо бүткүл ааламдарды жараткан анын ичинде бизди айбандан айырмалап акыл берип инсан
кылып, инсандардын арасынан ыймандуу мусулман кылып жараткан улуу Алла Таалага гана
таандык. Алла баардык нерсени көрүүчү, угуучу,
жаратуучу, бүткүл улуулуктун ээси. Кимде ким
ага ишенсе жана ага бул жалган дүйнөдө татыктуу
кул болууга аракет кылып жашаса, Алла аны бул
дүйнөдө жана Акыретте бактылуу кылат. Ал эми
ким ага ишенбесе жана напсисине кул болуп ага
кулдук милдетин аткарбаса, Алла аны бул дүйнөдө жана акыретте бактысыз кылат. Андан кийин
Алланын аманатын ар кандай тоскоолдуктарга
карабастан бизге толугу менен жеткизген Пайгамбарыбыз Мухаммадга (Ага Алланын саламсалаваты болсун) биздин саламдарыбызды Алла
өзү жеткизген болсун. Урматтуу мусулман бир
тууган Алла кимге байлыкты же мансапты берген
болсо, ал нерселер Алла аны сүйгөндүгүнө далил
боло албайт. Кимге Алла ыйманды насип кылган
болсо, мына ошол нерсе Алла сүйгөндүгүнө далил. Ошондуктан Алла берген улуу нематтарды
Пайгамбарыбыз Мухаммад (Ага Алланын саламсалаваты болсун) көрсөткөн жол менен туура пайдаланып, Ага татыктуу кул болуу биздин ыйык
милдетибиз. Ал эми сиздин колуңузга, анын кээ
бир табылгыс кулк-мүнөздөрүн сыпаттаган кыскача кабарларды сунуш кылабыз.
Пайгамбарыбыздын (ага Алланын саламсалаваты болсун) кулк-мүнөзү эң жогорку чекке
жеткендиктен, анын баарын сыпаттап айтуу мүмкүн эмес. Анын мүнөзүн көргөн адамдардын жүрөктөрү жибиген. Бул дүйнөдө ал сыяктуу адамды
эч ким көргөн эмес. Аны менен чогуу жашаган
замандаштары ал үчүн жанын берүүгө даяр болчудай жакшы көрүшкөн. Анткени, анын башка эч

бир адам баласына берилбеген кулк-мүнөзү адамдарды өзүнө багынтып алган болчу.
Жакшы кулк мүнөз шариятта адал болгон
нерселерди аткарууга ар дайым даяр турган жана
адамдардын көңүлүнө зыян берүүдөн толук баш
тарткан момун адамдын жүзүн нурлантып, жаркыратып турат. Пайгамбарыбыз (ага Алланын
салам-салаваты болсун) айткан: «Мусулман адамдын өзүнө керексиз нерселерди таштоосу, Исламдын жакшы кулк-мүнөзүнөн».
Алла Таала Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун) кулк мүнөзү жөнүндө Куранда көптөгөн аяттарда мындай деген:
«Биз сени бүткүл ааламга мээрим кылуу
үчүн жөнөттүк». (Анбия, 107-аят).
«Чындыгында силер үчүн да, Алланы,
акырет күнүн үмүт кылгандар жана Алланы
көп эске алган адамдар үчүн да, Алланын элчисинде көркөм өрнөктөр бар». (Ахзаб 21)
Башка бир аятта Алла Таала айтат; «...ачуусун сабыр менен баскандар, адамдарга кечиримдүү болгондор, ошолор Алла сүйгөндөр !»
(Ал имран 134)
«Нуун. Калемге жана анын жазгандарына касам. Сен жинди эмессиң, Сага Алланын
нематы (пайгамбарчылыгы) берилди. Чындыгында, сага түгөнбөгөн сыйлык бар. Сен - улуу
кулк-мүнөз ээсисиң». (Калам, 1-4-аяттар).
Жогоруда айтылган Курандын аяттарында
айтылгандай жакшы кулк-мүнөз ээси Пайгамбарыбыз Мухаммад (Ага Алланын салам-салаваты
болсун) Ошондуктан ар бир мусулман адамга Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты
болсун) кулк-мүнөзүнө эргешүү өтө зарыл. Айша
(Алла андан ыраазы болсун) энебизден Пайгамба-
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рыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун)
кулк-мүнөзү тууралуу сурашканда ал: «Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун)
мүнөзү тирүү Куран эле» деп айтат.
Алла Таала айткан: «Чындыгында, силерге өз араңардан ызаттуу элчи келди. Ага
силердин түйшүгүңөр оор болсо да, ал силерге
өтө камкор. Момундарга мээримдүү, боорукер». (Тообо, 128-аят).
Анас (Алла андан ыраазы болсун) айтат:
«Өзүнүн кулк мүнөзү жагынан (алганда) Алланын
Элчиси (Ага Алланын салам-салаваты болсун)
адамдардын ичинен эң мыктысы болчу» деп айткан (Бухари Муслим).
Башка бир хадисинде Анас (Алла андан
ыраазы болсун) айтат: «Менин колум эч качан Алланын Элчисинин (Ага Алланын салам-салаваты
болсун) алакандарынан да жумшак жибек же парчага тийген эмес жана мен эч качан Алланын Элчисинин (Ага Алланын салам-салаваты болсун)
жыпар жытындай жыпар жытты сезген эмесмин.
Мен Алланын Элчисине (Ага Алланын саламсалаваты болсун) он жыл кызмат кылдым жана
ал мага бир да жолу «Уф» деп айтканын уккан
жокмун, мен бир нерсени туура эмес кылып койсом ал мага: «Сен эмне үчүн мындай кылдын?!»
дечү эмес, эгер мен бир нерсени жасабай койгон
болсом, ал мага «Сен эмне үчүн мындай кылганжоксуң?!» деп айткан эмес» деп айткан. (Бухари
Муслим).
Абу Умама (Алла андан ыраазы болсун)
риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун): «1-Чындык өзү
тарапта болсо да талашуудан сактанган адамга
Бейиштин четиндеги үйгө кепилдик берем. 2-Тамашалап болсо да жалган сүйлөбөгөн адамга Бейиштин ортосундагы үйгө кепилдик берем. 3-Ал
эми мүнөзү жакшы адамга - Бейиштин төрүндөгү
үйгө кепилдик берем» - деп айткан. (Абу Дауд).
Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын саламсалаваты болсун) кулк-мүнөзү жана кичипейилдиги жөнүндө мындай деп айтылган. Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун)
пайгамбар болсо да кийимин өзү тигип, бут кийи-

мин өзү жамап, малын саап, кулдар менен жерге
олтуруп тамактанып, базарга барып үй-бүлөсү
үчүн соода-сатык кылуудан уялбайт эле.
Асвад (Алла андан ыраазы болсун) риваят
кылган хадисте: Аиша энебизден (Алла андан
ыраазы болсун) «Алланын Элчиси үйдө эмне
жумуш кылат?» - деп сурашканда, ал: «Ал ар дайым үй-бүлөсүнүн кызматын кылат. Ал эми намаз
убактысы келгенде мечитке жөнөйт» - деп айткан.
(Бухарий).
Бай же кедей болсун кучакташып учурашып, учурашкан мезгилде тиги адам колун тартып алмайынча, колун тартып алган эмес. Жада
калса алдынан адам чыгып калса, ал чоң же кичине болсун ага биринчи салам берген. Абдулладан
(Алла андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбар (Ага Алланын салам-салаваты болсун): «Саламды биринчи баштаган текеберликтен
алыс болот». деп айткан (Байхаки).
Пайгамбар (Ага Алланын салам-салаваты
болсун) бир жерге барып, отурган адамдарга кошула турган болсо четине барып олтуруп, адамдарга да ушундай кылып олтурууну буюрган.
Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты
болсун) олтургандардын баарына бирдей мамиле
кылгандыктан, алар бири-биринин артыкчылыктарын сезишпей калаар эле. Керек болсо муктаж
адамдын колун куру кайтарган эмес, жок дегенде
жылуу-жумшак сөзүн айтып узатакандыгы жана
башка көптөгөн кулк-мүнөзү, адеп-ахлагы, кичипейилдиги, сабырдуулугу, жумшактыгы, ырайымдуулугу, каниеттүүлүгү туурасында айтып отурсак адам баласына Куранда айтылгандай өрнөктөр
өтө көп.
Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын саламсалаваты болсун) сүннөт жолун жолдоо, ар бирибиздин мойнубузда милдет. Эгер биз сүннөт жолун аткара турган болсок, Алла Таала бизге бул
дүйнөдө көптөгө жакшылыктарды берет. Ал эми
акыретте Пайгамбарыбызды (Ага Алланын салам-салаваты болсун) шапаатына ээ кылуу менен
бактылуу кылат. Сиз эгер Пайгамбарыбызды (Ага
Алланын салам-салаваты болсун) чындап сүйсөңүз, анда анын кулк-мүнөзүнөн сабак алыңыз.
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Жигитали ажы
Исмайилов

КМДБнын фатва бөлүмүнүн
кызматкери

Ислам маданияты
«Эй, момундар! Ислам динине толук киргиле. Шайтандын жолуна ээрчибегиле. Чындыгында, ал силер үчүн ачык душман». (Бакара
208)
Ислам дини – бүткүл дүйнөлүк, ар бир заманга ылайык жана адам затынын бактылуу өмүр
сүрүшүнө жол ачып берген, маданиятты туу чокусуна жеткизген дин.
Маданият дегенде көпчүлүгүбүз кандайдыр
бир искусствону, же музыка, же кайсыл бир улуттук үрп – адатты түшүнөбүз. Бирок, маданият деген сөз өз ичине көп нерсени камтып алат. Адам
баласы өзүн кантип алып жүрүш керек, кантип ой
жүгүртүш керек мына ушулар да маданият сөзүнүн
ичинде табылат. Элдер маданиятты үйрөнүп, аны
менен бири – бирине бөлүшүш керек. Маданият
аркылуу элдер бири – биринен айырмаланып турат.
Кала берсе адам баласын айбанаттардан айырмалап турган нерсе да – бул маданият. Ар бир элдин
өзүнүн маданияты бар дегени, ар бир элдин өзүнүн
дини, жүрүм – туруму, эне тили, каада – салты, өзүнүн тамак – ашы жана кийим – кечеги жана башка
ушул сыяктуу нерселери бар дегенди билдирет.
Ислам – бул өзүнчө, өзгөчө бир маданият.
Бул араптардын, же болбосо чыгыш өлкөлөрүнүн
маданияты эмес. Ислам бул бир эле тараптуу эмес.
Балким, адам затына бактылуу, жыргал жашоону
жашап өтүүгө керек болгон бардык сыпаттарды өз
ичине камтыган. Албетте, Ислам маданиятында
пайдубал сыяктуу, эч бир жерде өзгөрбөй турган,
бардык мусулмандарга тиешелүү болгон милдеттер бар болгондой, ар кайсыл элге, мамлекетке
жараша өзгөрүп тургандары да бар. Ислам маданиятынын булагы – Ыйык Куран китеби жана
эки ааламдын мырзасы болгон Пайгамбарыбыз
Мухаммад (с.а.в) дын сүннөт жолу болуп саналат.

Ошондой болсо да куттуу динибиз ар бир элдин
үрп – адат, каада салтына да көңүл бөлгөн. Бирок,
Ислам маданиятын жакшылап үйрөнүп, билип
алуу керек. Аны динибизге туура келбеген үрп –
адаттар менен аралыштырып, мына ушул дин деп
айтуудан этиятта болуу өтө зарыл. Баарыбызга
белгилүү болгондой динибиздеги эң чоң маданият
– бул:
1) Таухид. Бир Аллахка табынып, Аны жалгыз деп билүү. Биз Аллах Тааланын пайгамбарлар
аркылуу бизге жеткен насааттарына ишенебиз.
Өлүмдөн кийинки жашоого, Кыямат күнүнө ишенебиз. Убактыбызды ибадат менен өткөзгөнгө болушунча арекет кылабыз, намаз окуп, орозо кармап, зекет берип, ажылык амалдарын аткарабыз.
Аллах Тааланын бизге арам кылган нерселеринен
сактанып, адал кылып койгон нерселерден гана
пайдаланабыз
2) Бир укуктуулук, сабырдуулук жана биртуугандык. Ислам маданиятынын өзгөчө басым
жазаган нерсеси бул бир укуктуулук, б.а биз эч
кимди түсүнө, тилине, мамлекетине карап бөлбөйбүз, кемсинтпейбиз. Ар бир инсан Аллах
Тааланын алдында кымбат жана сүйүктүү деп
ишенебиз. Динибизде зордук – зомбулукка жол
берилбейт, эч кимди зордоп динге киргизбейбиз.
3) Эч кимдин беделине шек келтирбестен, ар
бир инсандын жакшы сапатын өтө баалайбыз. Өзгөчө динибизде бааланган сапаттар – такыбалык,
чынчылдык, уяттуулук, тазалык ж.б. Биз бузукулук таратууга, текеберленип, бой көтөрүүгө, экстремизмге өтө каршыбыз. Ислам маданияты бардык элди Аллах Тааладан башкага кайрылбоого,
Андан гана суроону үйрөтөт. Мээримдүүлүк,
жоомарттык сапаттары да өтө бааланат. Ислам
маданияты бул үй – бүлөдөгү маданият. Өзгөчө
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жубайлар ортосундагы жылуу мамиле, балдардын
тарбиясы, ата энеге, улууларга болгон урмат сый.
Биз аягы суюуктукка, уятсыздыкка жана азыр кээ
бир мамлекеттер маданият деп түшүнгөн гомосексуализмге өтө каршыбыз. Кумар оюндары, башты
айландырган, мас кыла турган ичимдик, чылымдарды колдонуу Ислам маданиятына түп тамыры
менен жолобойт. Биз кайсыл жерде жашасак да,
кайсыл учурда болсок да, кандай элдин арасында
болсок ушул өзүбүздүн Ислам маданиятын бекем
карманышыбыз керек.
4) Ислам маданияты – бекем топтолгон, өнүгүп өсүүгө багытталган. Биз адилеттүүлүктү колдойбуз, алсыздарды кордоп, зулум кылганды жок
кылууга арекет кылабыз. Илим алып, илимдүү,
билимдүү болгонго үндөйт. Диний илим алуу менен биргеликте, Ислам маданиятына туура келген
светтик билим алууга да чакырабыз. Ислам маданияты ар бир инсандын талантын жогору коет.
Архитектура, ден – соолукка жана айлана чөйрөгө
болгон мамилени да жакшыртууну көздөйт.
5) Ислам маданияты даават, үгүт – насаатка
курулган. Биз билебиз элдерди Ислам динине зордоп эмес, балким жылуу жумшак насаат менен чакыруу керек. Ислам маданияты элдер менен болгон сүйлөшүүнү үйрөтөт. Биз ишенебиз инсандын
негизги тубаса касиети өтө жакшы жана эгерде
ага Исламды таанып, аны кандай болсо, ошондой
кылып үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берсек, акыры ал
аны бактылуу кыла турган жолду табат. Биз эч бир
шексиз ишенебиз бир күнү акыйкат орноп, жалган
жок болот. Ислам маданияты сабыр кылууга жана
талыкпай мээнет кылууга жана Аллах Таалага
таянууга чакырат.
6) Ислам маданияты – сырткы көрүнүшүбүз да, ички дүйнөбөз да таза болуусуна үндөйт.
Кийген кийимибиз, ойлогон оюбуз, алдыга койгон
максаттарыбыз да таза болуш керек.
Азыркы учурда өтө бир талаш маселе – бул
кийим маселеси. Аллах Таала Ыйык Куран Каримде мындай деген: «(Оо, Мухаммад!) Момундарга
айт: «(Ар кайсыл аялдарды карай берүүдөн) көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин сактасын. Бул – алардын өздөрү үчүн абдан жакшы. Чындыгында, Аллах эмне жасагандарынан
кабардар! Момун аялдарга айт: «(ар кайсыл
эркектерди кароодон) көздөрүн сакташсын. Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан
башкасын (Бети, колу, бутунун томуктан ылдый жагы). Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынышсын». (Нур 30,31)
Демек, Ислам динибизде кийимге да маани
берилген.

1) Аврат (уят жерлер) жабылган болуш керек. Эркек кишилердин авраты – киндиктен тартып, тизенин астына чейин. Аялдардыкы болсо
дене бою толугу менен аврат. Бир гана колу, бети
жана бутунун томуктан ылдый жагы аврат эмес.
2) Ар ким өзүнүн жынысына ылайык кийим
кийиш керек. Эркетердин кийимдери аялдардыкына жана аялдардын кийимдери эркектердикине
окшобосун. Себеби, Пайгамбарыбыз (с.а.в) айткан: «Аялдардын кийимин кийип алган эркекке
жана эркектердин кийимин кийип алган аялга
Аллах Тааланын каргышы болсун!». Дагы бир
токтоло кетчү нерсе, эркектердин да, аялдардын
да кийимдеринде жандуу нерсенин сүрөттөрү
болбош керек.
3) Кийим адал материалдан тигилген жана
адал жол менен келген болуш керек. Бул дегени
Куранда жана хадистерде кайсыл жандыктын терисин иштетүүгө тыйу салынган болсо, ошондон
алыс болуш керек. Кийинки маселе эркектердин
кийимине тиешелүү: эркектердин кийими накта жибектен тигилбеш керек жана алтын менен
кооздолбошу зарыл. Хадисте келгендей, Пайгамбарыбыз (с.а.в) айткан: «Жибек жана алтын
үммөтүмдүн арасынан аялдарга иштетүүгө
уруксат. Эркектерге буларды иштетүүгө болбойт». Дагы башка хадисте Пайгамбарыбыз
(с.а.в) алтын шакек тагынууну, ысык чок тагынып
жүргөнгө салыштырган. Ошондуктан, мусулман
эркек жибектен тигилген кийим кийбеш керек
жана алтындан болгон жасалгаларды, м: шакек,
топчу, билерик жана башкаларды иштетпесин.
4) Кийим жөнөкөйлүгү менен айырмаланып, ошол эле учурда өзүнө жарашыктуу болуусу
тийиш. Дагы бир талап кылынган нерсе кийим
жөнөкөйлүгү менен кооз болуш керек. Албетте,
эгерде кийип алган кийим чоң болсо, же өтө ачык
өңдүү болсо, анда ал кооз болбой калат. Башкаларга да кандайдыр бир таң калыштуу көрүнүп, мындай кийим кийип жүргөн адамга жакшы көңүл да
бурулбайт. Ошол себептүү кийим өзүнө чак, туура келген жана анын өңү да жарашыктуу болуш
керек. Себеби, кийим кийгенден максат денени
жабуу менен биргеликте, адам баласына сулуулук
да тартылоо. Аллах Таала Куранда айткан: «Оо,
Адам балдары! Уяттуу жерлериңерди жабуу
үчүн жана сулуулук үчүн кийим түшүрдүк».
(Аараф 26)
Ошону менен бирге Аллах Таала маданияттын борбору болгон, ибадат кылуучу мечиттерге
жакшы, таза кийим кийип келүүгө буюрган: «Эй,
Адамдын урпактары! Ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле». (Аараф 31)
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Хадисте да келет, Абулахвас (р.а) риваят кылат: «Мен Пайгамбарыбыздын (с.а.в) алдына эски,
кирдеп калган кийим кийип келдим. Ошондо ортобузда мындай сөз болуп кетти:
Пайгамбар (с.а.в): Оо, Абулахвас сенде тиричилик кылуучу нерселериң барбы?
Абулахвас: Ооба, бар, оо Аллахтын элчиси.
Пайгамбар (с.а.в): Эмнелериң бар?
Абулахвас: Менде төөлөрүм, жылкыларым,
кой, эчкилерим жана мындан башка да Аллах Таалам мага ыроологон нерселер бар.
Пайгамбар (с.а.в): Эй, Абулахвас! Аллах
сага ыйгарган нерселер, сенден көрүнүп, билинип
турсун.
Өтө көңүл бура турган нерсе – бул аялдардын кийиминдеги жөнөкөйлүк. Аял киши кийимге келген учурда аялдык касиеттерди эмес, эң биринчи адамдык касиеттерди эске алууга тийиш.
Жакшылап билип алгыла! Кийимдин кооздугу
– анын жөнөкөйлүгүндө жана сулуу болуш үчүн
кийингиле деген сөздөр тап – такыр эки башка.
Эч бир талашсыз айланадагы эркектердин көзүн,
көңүлүн, оюн буруп ала тургандай кылып кийинүүгө уруксат жок. Хадисте келет: «Пайгамбарыбыз (с.а.в) мечитте отурган кезде, Музайна
уруусунан бир аял келип калды. Ал өтө кооз кийинип алып, башкалардын көңүлүн буруп басып
жүргөн экен. Пайгамбарыбыз (с.а.в) ал аялды
көрөөр замат: «Оо, элдер! Башкалардын көңүлүн бура турган кооз кийимдерди аялдарыңарга

кийгизбегиле жана башкаларды алаксытып мечитке келүүгө уруксат бербегиле»!
5) Мусулман пенденин кийими башка динсиздердин кийимине окшоп калбасын. Тактап айтканда буддистер, иудейлер кийимдери болбосун
жана ошолорго кошулууга үгүттөп жаткан белгилер да болбош керек.
6) Адал жол менен тапкан кийимди кийүү.
Тамак – аш сыяктуу эле динибизде кийим – кече
да адал жол менен табылган болуш керек. Тыйуу
салынган жол менен, же болбосо зордук – зомбулук менен, б.а башкалардан тартып алып, алкоголдуу ичимдик, кумар оюндар, зинакорлук, пара
аркылуу, алдамчылык аркылуу келген кийимдер
сырткы көрүнүшүнө караганда аябай кооз, таза
болушу мүмкүн. Бирок, акыйкатта ал ушунчалык
кир, аны кийгенге да болбойт. Кир кийим кийип
алып бирөөнүн алдына барсаң ишиң бүтпөгөндөй, арам жол менен тапкан кийим менен Аллах
Тааланын алдына келип, бир нерсе сурасаң, бир
да маселең чечилбейт.
7) Кийимди башкалардан жогору болуп,
айырмаланып туруш үчүн кийбеш керек. Кандай кийим кийсең дагы, өзүңдү Аллах Тааланын
кулу сезип, кандай учур болсо да, ошол кийимиңди чече калып, жайнамаз кылып намаз окуп кете
ала тургандай болсоң, мына ошол сенин кийимиң
жана мындай кийим кийүү – ибадат да болуп саналат.
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Равшан ажы Эратов
КМДБнын фатва бөлүмүнүн
башчысы

Матуридийлик

М

атуридий мазхабынын негиздөөчүсү
Абу Мансур Мухаммед бин Махмуд
ал – Матуридий 862 - жылы Самарканттагы Матурид кыштагында туулган. 944 – жылы Самаркантта дүйнөдөн кайткан.
Улуу ислам аалымы Матуридий боюнча
тарыхый маалыматтарда канаттандырарлык маалыматтар жок. Анын өмүр бяны боюнча маалыматтар өтө аз берилген. Көпчүлүк аалымдар Матуридий боюнча эмгек жаратарда анын өмүр баяны
жөнүндө маалыматтарды таба албагандыктарын
айтышат. Кээ бир изилдөөчүлөр анын өмүр баяны атайын жаап жашырылган деген пикирлерде.
Анткени анын доорундагы атактуу ал - Ашарийдин акыйда боюнча пикирлерин жактаган кишилер Матуридинин пикирлерин алдыга чыгаргысы
келген эмес дешет.
Аалымдар тарабынан Шейхул-Ислам, Имамул-Худа (Туура жолго баштоочу),Раису машаайихи Самарканд (Самарканд шейхтеринин башчысы),Имаму Алис-суннат (Ахли сүннат имамы)
Имамул-мутакалимиин (акыйда илими боюнча
жол башчы) сыяктуу такма аттары менен да аталып келген. Мындай сый урматка, атак-даңкка ээ
болушу анын шариятты жайлтууда тура акыйданы
коргоп калууда жана сүннөттү жандандуруудагы
аракети менен өз доорунун илимпоздорунан илим
жаатында, такыбалыкта, күжүрмөндүктө өйдө
турганынын белгиси.
Ал кездердерде Самаркандда Абу Ханифанын (р.х) акыйдасын коргоп калууда Даарул-Жузжанийя аттуу билим борбору болгон. Имам Матуриди ошол жерден өнүп өскөн. Устазы Абу Наср
ал-Иязиден кийин анын ордуна отуруп, ал борбордун башчысы болгон, кийинчереек бул борбор
«Абу Ханифа академиясы» деп аталып калган.

Колдогу булактарга таянсак, имам Матуриди өз доорунда атактуу аалымдардан илим алган
устаздарын катарлап санаганда Имам Абу Ханифага (р.х) чейин уланат.Имам Матуридин устазы
Абу Наср Аязий, анын устазы Абу Бакр Ахмад алГургани, анын устазы Абу Сулайман ал-Гургани,
анын устазы Имам Абу Ханифа (р.х) болгон.
Абу Ханифанын (р.х) илимдүү шакирттеринин жоон тобунун арасынан өсүп чыккан илимпоз имам Матуриди Имам Аъзамдын (р.х) акыйда боюча жазган «Фыкхул-Акбар» китебиндеги
акыйда маселелерди курч далилдер менен чечмелеп, кеңейткенге жетишкен.
Имам Матуриди мавараун-нахр аймактарына чейин келген Мутазила, Дахрийя, Санавийя,
жана Карамийя сыяктуу туура эмес идеологиядагы диний агымдар менен күрөшүп, өзүнүн өзгөчө
чечендик жөндөмдүүлүгү, зиректиги, күчтүү жана
таамай далилдери менен талашып тартышууда ар
дайым жеңүүчү болуп чыккан. Ошондой эле Имам
Матуриди Абул Касым Исхак бин Мухаммад бин
Исмаил Ал – Хаким ас – самаркандий, Абул Хасан
Али бин Саид ар – рустугфаний Абу Ахмад бин
Абу Наср Ахмад бин Аббас ал – иязий, Абу Лайс
ал –Бухари, Абу Мухаммад Абдулкарим бин Муса
ал –Баздави сыяутуу чоң аалымдарды жетиштирген. Бул аалымдар өздөрүнүн устазы Имам Матуридиге болгон урмат – сыйынан улам Мавараун –
нахрда матуридийя мазхабын өз далилдери менен
далилдеп, чечмелеп тушундуруп, ал мазхабты жайылтууга аябай эмгектенишкен.
Имам Матуриди калам (акыйда), фикх (ислам укугу), усулу фикх (фикх методикасы), мазхабтар тарыхы жана кыраат жааттарында көптөгөн эмгектерди калтырып кеткен. Бирок, анын
эмгектеринин көпчүлүгү сакталбай, ошол кез-
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дердеги ар кандай басып алуучулук, талап – тоноочулук, апаат – кырсыктардан ж.б.у.с. себептерден улам азыркы кунго чейин жетпей калган.
Жоголгон эмгектеринин көбү Мутазила, Хавариж,
Ровафиз жана Шийт, Карромия өңдүү агымдарды
сындап жазган эмгектери менен фикх жана анын
усулу туралуу жазылган эмгектери болчу. Анын
эмгектеринен болгону кырктай кол жазмасы болгон «Тавилатул – Куран» жана «Китабу ат – таухид» аттуу китептери азыркы күнгө чейин жеткен,
Имам Абу Мансур Матуридинин акыйда
мазхабы «Матуридийя» деп аталат. Хижра боюнча
4 - кылымдын башында пайда болгон Матуридийя
мазхабы 2-кылымда Имам Абу Ханифа тарабынан
түзүлгөн мазхабтын уландысы болуп эсептелет.
Акыйда маселеси боюнча Матуридий
Имам Азам Абу Ханифанын жолунан кеткен.
Матуридинин Абу Ханифанын жолун жолдошу анын атагын чыгарган жана акыйда боюнча
башка пикирлерди айткан агымдардан озуп кетишине негиз болгон. Матуридий Ханафинин методун пайдаланып акыйда боюнча фатва берүүдө
«акылды» чеги менен колдонот. Ушул өзгөчөлүгү менен ал Ашарий пикирлерден айырмаланат.
Ашарийлер «акылды» «накл»1дын айланасында
гана колдонгон.
Матуридий өзүнүн пикирлеринде «акыл»
менен «накл»дын ортосундагы жолду тутунат.
Ушул методу менен ал диний өкүмдөрдү түшүнүүдө акыл менен наклдын ортосундагы тең салмактуулукту сактап, шариятка каршы келбеген
маселелерде акыл аркылуу берилген өкүмдөрдү
кабыл аган. Ошондуктан анын пикирлери кеңири
таркаган жана жактоочулары да көп. Учурубузда
Матуридинин кээ бир атактуу эмгектери сакталып
калган. Алар; Тавилатул Куран, Китабут Тавхид,
Китабул Макалат ж.б.
МАТУРИДИНИН АКЫЙДА БОЮНЧА КӨЗ
КАРАШТАРЫ

Тавхид: Алла бар жана ал бир. Ага окшош жана тең болгон эч ким жок. Заты жана
кыймылдары менен бир болгон Аллага ишенүүгө милдеттүбүз. Матуридий Алланын бар
экендигин далилдөө үчүн «акыл»дын түрдүү
метотторун жана «накл»ды колдонот. Алланын
сыпаттары заты менен бир да эмес, башка да
эмес. Мисалы Алланын көрүүчү, угуучу деген
сыпаттары бар. Ушул сыпаттарын Алла менен
бир деп айтсак анда, каапырдыкка түшүп калабыз. Анткени мындай абалда Алла менен кошо
көрүүчү, угуучу деген кудай бар экен дегендике жатып калат.
Алла Тааланын көрүнүшү:
Матуридий боюнча Алланын көрүнүшү Куранда жана «накл»ий булактарда тастыкталган.
Алланы көрүү тигил же бул формада болбойт.
Кыямат күнү Алла Таала момундарга көрүнөт.
Буга Курандагы Азирети Муса менен Алла Тааланын ортосундагы окуяны жана кээ бир аяттарды
далил катары көрсөтөт.
Адамдын кыймыл аракети:
Матуридинин көз карашы боюнча адамдар
өзүнүн кыймыл аракетинде эрк эркиндигине ээ.
Башкача айтканда адамдар эмне кыймыл кыла
тургандыгын өзү тандайт. Буга Алла Таала Куранда «Каалаганыңарды жасагыла...»2 - деп айткан
аятты далил катары көрсөтөт. Адамдар өз эрки
менен эмне иш кыла тургандыгын тандап алат.
Бирок ошол ишти аткаруудагы кыймыл аракетин
Алла жаратат деп айтат. Бул сөзүнө: «Силерди да,
кылган ишиңерди да Алла жаратат»3 - деген аятты
далил келтирет.
Чоң күнөө:

Ыйман – Ислам: Матуридий боюнча ыйман – бул, тил менен айтуу жана жүрөк менен
тастыктоо. Тил менен айтып, жүрөгү менен тастыктабаган киши момун эмес. Ыйман Алланы
бир деп билүү, ал эми ислам Алланы бир деп
билгенден кийин ага моюн сунуу. Анын буйруктарын орундатуу. Ыйман келтирген кишини
мусулман эмес деп айтуу туура эмес. Исламдын
шартын орундатапаган кишини да момун эмес
деп айтуу туура эмес.
Ыйман жана амал: Матуридий боюнча
ыйман менен амал бир эмес. Башкача айтканда
1 Накл (ар.) – Жазуу търъндө бизге жетип келген шарият
булактары. Куран, съннөт жана хадистер.

ыйман келтирген киши намаз окубаса жана башка ибадаттарды орундатпаса динден чыкпайт. Кээ
бир вахабилик сыяктуу агымдар айткандай каапыр болуп эсептелбейт.

Матуридий боюнча киши өлтүргөн, зина
кылган жана башка ушуга окшогон чоң күнөө
жасаган кишилер ыймандан чыкпайт. Чоң күнөө
жасаган кишилер тообо келтирбестен өлсө да түбөлүк тозокто калбайт.
Шапаат кылуу:
Матуридий боюнча пайгамбарыбыздын
кыямат күнүндөгү шапааты күнөөкөрлөр үчүн
болот. Күнөөсүздөр буга муктаж эмес. Чоң күнөө
кылгандар ыймандан чыкпагандыктан Алла аларды кечириши мүмкүн.
2 Фуссилат, 40.
3 Саффат, 96.
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Кыскача пикирлеринен мисал келтирилген
Матуридий ислам укугунда (фикх) Ханафий мазхабына таандык болгондордун акыйдадагы имамы (жол башчысы) болуп эсептелет.

Ашъари Алла Тааланы Куран жана Хадис аркылуу
таанып-билүүгө умтулса, Имам Матуриди, Имам
Абу Ханифанын ыкмасына таянып, Алла Тааланы
акыл-эс аркылуу таанып-билүүгө умтулган.

ИМАМ МАТУРИДИНИН ЖАНА ИМАМ
АШЪАРИЙДИН ЫКМАСЫ ЖАНА
АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

Эгерде, Имам Ашъари акыл-эс жакшы менен жаманды шариатсыз айрымалоого жөндөмсүз десе, ал эми Имам Матуриди болсо, чыныгы
акыл-эс жакшыны жамандан ажырата алат деген.

Имам Матуриди жана Имам Ашъари бир
мезгилде жашашкан жана Ислам окуусунун бир
тармагында эмгектенишкен. Бирок, Имам Ашъари
Исламды ичтен бузууга аракет кылган көптөгөн
душмандык маанайдагы агымдардын чөйрөсүндө
жашаган.
Ал жашаган Басра шаары муътазилиттердин мекени эле. Ирактын дал ошол бөлүгү муътазилиттер менен фикх жана хадис аалымдарынын ортосундагы талаш-тартыш талаасы болгон.
Ал эми Имам Матуриди жашаган Маварауннахр
болсо, тескерисинче, суннит аалымдары менен
муътазилиттердин талаш-тартыш, айтыштарынан
алыс эле.
Белгилей кетүүчү нерсе, Маймун, Мугтасым, Уасик сыяктуу халифтердин доорунда, “муътазилия” агымы мамлекеттик идеология болуп
бекитилген, мына ошонун натыйжасында, муътазилиттердин идеясы бүткүл халифатка тарай баштаган.
Маварауннахрда муътазилиттердин мазхабынын таасири анчалык болгон эмес, анткени,
алардын идеяларын таратуучу, аларды жактоочулардын саны аз эле. Ошондой болсо, Имам Матуриди кээде алар менен талашка чыгып турган.
Ишмердүүлүк тармагынын жалпылыгы себебинен, Имам Ашъарини жана Имам Матуридини принциптеринин бирдейлиги эле бириктирип
турбастан, аларды түшүндүрүү ыкмасынын бирдейлиги да бириктирип турган.
Ошондой болсо да, ар бирине тиешелүү
өзүнчө өзгөчөлүк айрымалары бар эле, бирок,
көпчүлүк изилдөөчүлөрдун ою боюнча, бул айрымалар олуттуу мүнөзгө ээ эмес эле. Мисалы, Шейх
Мухаммад Абдух, Имам Ашъари жана Имам Матуриди көп карама-каршылыктарды пайда кылган
эмес, деген.
Ал эми эки имамдын калам илимине болгон
көз караштарын ала турган болсок, анда кээ бир
айрымачылыктарды белгилей кетсе болот.
Эки имам тең касиеттүү Куранды изилдөөдө, акыл-эсти жана логиканы толук пайдаланышкан. Ал эми алардын бири бул маселеде акыл-эс
категориясына көбүрөөк таянган. Эгерде, Имам

Акыйкатка жетүүдө Имам Матуриди акылэсти пайдалануу менен уруксат берилген нерсенин чегинен чыкпай туруп, ой-жүгүртүүгө жана
логикага таянат.
Ал эми Имам Ашъари жана анын жолдоочулары ушул эле маселеде Куран жана сүннөткө таянышат. Мына ушунун негизинде, эгерде матуридия акыйда маселесинде, ашъария жана муътазила
мазхабтарынын ортосунда турса, ал эми ашъария
өзү болсо, муътазилиттер менен фикх жана хадис
илимдеринин ортосундагы позицияны ээлейт.
Имам Матуриди акыл-эске шариаттын жол
берген чегинде таянган. Ал Куран жана сүннөт
менен бирге эле, акыйкатты үйрөнүп-билүүнүн
булагы катары, логикалык ой-жүгүртүүнү да колдонгон.
Имам Ашъари өзүнүн далилдеринде, Куран
жана хадис менен бирге эле, акыл-эске да таянган.
Бирок, ал акыл-эсти негизги эмес, жардамчы каражат катары түшүнгөн.
Имам Матуриди болсо, тескерисинче, акыйдага тиешелүү маселелерде, акыл-эсти акыйкатты
таанып-билүүнүн өзүнчө булагы катары түшүнгөн.
Муътазилилер акыйкатты таанып-билүүдө
Куран жана сүннөттү четке кагуу менен бир гана
акыл-эске таянган. Бул муътазилиттердин катачылыгынан эле.
Имам Матуриди жалаң эле акыл-эске таянуу менен маанисин түшүнүүгө болбой турган
маселелер бар экендигин мойнуна алган. Ошондуктан, Матуриди мындай маселелерде өтө аяр
болууга чакырган жана мындай учурларда Куран
жана сүннөткө таянуу менен, мааниси ачык эмес
аяттардын мааниси ачыгыраак бөлөк аяттар менен
түшүндүрүлүүчү ыкманы колдонгон.
Имам Матуридинин ою боюнча, эгер акылэс Куран аяттарын түшүнүүгө алсыздык кылса,
анда адам анын акыйкаттыгына ыйман келтирүү
менен гана чектелиш керек. Сахабалар жана таабииндер мааниси аларга ачык эмес болгон Куран
аяттарына дал ушундайча амал кылышкан.
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Имам Матуриди мүмкүнчүлүгүнө жараша,

касиеттүү Курандын маанисин, аяттарды пайдалануу менен түшүндүрүүгө аракет кылган. Анткени,
Куранда карама-каршылыкка орун жок: “Эгерде ал (Куран) Алладан болбогондо, анда алар
андан көптөгөн карама-каршылыктарды табышмак” (Ниса, 82 аят).
Мааниси ачык болбогон аяттарды түшүндүрүүдөгү Имам Матуридинин ыкмасы, факихтердин жана мухаддистердин (хадис аалымдарынын)
принциптерине каршы келсе да, ал доордун талабына жооп берген.
Ислам таркалган сайын байыркы маданияттардын жана диндердин таасирине учурай баштады. Мусулман аалымдары мааниси ачык эмес
аяттарга түшүндүрмө беришпесе дагы, жалганчы
аалымдар чыгып, илимдин бардык талаптарына
көз жумду мамиле кылуу менен, маанисин түшүнүүгө алардын аң- сезими алсыздык кылган бул
мааниси ачык эмес муташаббих аяттарды өзүм
билемдикке салып өз алдынча түшүндүрүүгө киришишти. Ошондуктан, динди ушундай динден
тыш көз караштардан тосуу максатында, Имам
Матуриди муташаббих аяттарына өзүнүн түшүндүрмөлөрүн жазды. Анын бул түшүндүрмөлөрү
Исламдын негиздерине каршы келбейт .
Сүннөттүн жана каламдын акыйдасын түзүүчү эки (матуриди жана ашъари) мектеби тең
биринчи кезекте Куран жана сүннөткө, андан соң
гана акыл-эске таянат. Акыйда маселесинде алар
ой-жүгүртүүгө орун койбогон факихтер жана мухаддистер менен акыл-эс менен аңдап билүүнү
биринчи орунга койгон муътазилиттердин ортосундагы алтын ортолукту ээледи.
Ахмад Ал Лухайбий ушул эки мазхабтын
ортосундагы айырма туурасында мындай дейт:
Чындыгында Матуридия жана Ашьаария мазхабтарынын акыйдасына (ишенимине) ой жүгүрткөн
адам, алардын ортосундагы чоң жакындыкты
табат. Мына ушул жакындык, ал эки мазхабтын
ортосундагы биримдүүлүктү жана окшоштукту
пайда кылган. Натыйжада бул эки тайпага «Ахли
суннат вал жамаат» - наамын ыйгаруу ылайык
келди. Мага ачык болгон нерсе, чындыгында
Матуридия мазхабы «Куллабия» мазхабынан келип чыккан. Ошондой эле Ашьаария мазхабы да
«Куллабия» мазхабынан келип чыкан. Матуридия мазхабынын «Куллабия» мазхабынан келип
чыгуусуна далил мындайча: Матуридия мазхабы башка фиркалардан Аллах Тааланын «Таквиин» сыпатын эзелтеден деп айткан сөзү менен
айырмаланып турат. Чындыгында «Матуридия»
мазхабы келип чыгуусунан мурда, «Куллабия»
мазхабы да «Таквиин» сыпатын эзелтеден экен-

дигин айткан. Учурунда «Куллабия» мазхабы
Маа вароо нахр (Сыр дарыянын арт жагы) б.а
Орто Азиянын көптөгөн шаарларында кенен жайылган болчу. Ошол шаарларда имам Мухаммад
бин Махмууд Ал Матуридий Ас-Самаркандий
жашап өткөн. Мындан албетте Матуридий р.х
өзүнүн «Куллабий» устаттарынан илим алгандыгы жана алардын жолун жолдогондугу ачык
болду. Ушул себептен эки мазхабтын ортосундагы жакындык ачыка чыгат (Туурасын Аллах эң
жакшы билүүчү)
Ахмад Ал Лухайбий бул эки мазхабтын ортосундагы жакындыка Баязийнин «Ишааротул
Мароом» аттуу китебинде орун алган, акыйда туурасындагы топтомунда эскерилген , Субкийдин
«Нууний касыдасын»(поема) далил кылып айтат.
Аны Субкийдин өзүнөн угалы: Мен Ханафий китептерин изилдеп чыктым, соң Ханафий мазхабы
менен биздин мазхабтын (Ашьаария) ортосундагы
айырма бар маселелердин жалпы саны он үч (13)
экендиги ачык болду. Андан алтоосу (6) маьнавий
(мазмундук), калгандары лафзий (сөздүк) айырмалар. Ошол алты (6) маьнавий(мазмундук) маселеде биздин аларга жана алардын бизге болгон
карама- каршылыгы, каапырлык жана бидьатка
алып барбайт. Мен өзүмдүн «Нуний касыдамда»
(поема) бул маселелерди чогултуп жазганмын
жана ошону менен биргеликте акыйданын негизинде бирин-бири тууралоо менен Матуридия
жана Ашьария мазхабтарынын ортосунда айырмаланган башка маселелерди да айта кеткенмин.
Алардын баарынын ырастоолору «Ахли суннат
вал жамаат»тын жолунда (Субкийдин «Нуний касыдасын» Баязийнин «Ишааротул Мароом» аттуу
китебинен кара).
Баязий өзүнүн «Ишааротул Мароом» аттуу
китебинде Матуридия жана Ашьаария мазхабтарынын ортосундагы айырмаланган маселелерди
баян кылуу үчүн, өзүнчө бөлүм түзүп чыккан жана
ал эки мазхабтын (Матуридия жана Ашьаария)
ортосундагы айырма элүү (50) маселеде кездешээрин айткан. Ошондой эле айырмалуу маселелерди китептин баардык бөлүмдөрүндө далилдер
менен биргеликте толугу менен баяндап кеткен.
Ашьаария жана Матуридия мазхабтарынын ортосундагы айырма маьнавий(мазмундук) экендигин да айта кеткен. Ошол маьнавий(мазмундук)
айырма эки мазхабтын ортосунда бидьатчылыкка(адашууга)алып барбай турган деңгээлде б.а
(Ошол маьнавий(мазмундук) айырма негиздерден
сырткары турган бутакчаларда). Ушул себептен
бул китеп эки мазхабтын ортосундагы айырманы
изилдөөдө эң бир ылайыктуу китептерден болуп
саналат.
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Абу Заахид ал Каусарий р.х мындай дейт:
Матуридий жана Ашьаарий р.х дер «Ахли суннат вал жамаат»тын эки чоң имамы Ал эки имамдын жер жүзүндө сан жеткис китептери бар.
Бул эки мазхабтын ортосундагы айырмалардын
көбү лафзий (сөздүк) айырма болуп эсептелинет.
Ошол айырмалар жөнүндө бир канча китептер
жазылган. Ошолордун арасынан Баязий өзүнүн
«Ишааротул Мароом фии Ибааротул имам» аттуу китебинде бул туурасында кыскача,маанилүү
баяндама берген жана Зубайдий р.х да «Шархул
Ихя» да Баязийдин баяндамасын айткан.
Биринчи: Аллах Тааланы таануу
Матуридия мазхабында: Аллах Тааланы
акыл менен таануу вааажип. Эгерде Аллах Таала
адамдарга элчи жибербегенде, аларга Алланын
бардыгын, бирдигин акылдары менен билүү жана
Алла Тааланын өзүнө ылайык келген сыпаттары
менен сыпатталуусун жана ал Зат ааламды жоктон бар кылып жараткандыгын билүү ваажип болот эле. Ошондуктан вахий(кабар жана чакырык)
жетпеген пенде үзүрлүү (кечиримге ээ) болбойт.
Ашьаария мазхабында: Аллах Тааланы таануу шариат менен ваажип болот. Ошондуктан
шариаттын келүүсүнөн мурда куфур(динсиздик)
арам болгон эмес жана ыйман ваажип болгон
эмес. Ошондуктан Ашьаарий уламалары: Албетте
Ислам чакырыгы жетпеген бийиктикте ( тоодо, эч
ким жашабаган жерде) туулуп өскөн адам Алланын алдында үзүрлүү болот.
Экинчи: Ироода(каалоо) сыпаты
Матуридия мазхабы: Албетте Ироода(каалоо)сыпаты жана Ризо (ыраазы болуу) ошондой эле Махабат(жакшы көрүүчүлүк) сыпаттарын
өз-өзүнчө сыпат деп эсептешет.
Ашьаария мазхабы: Аллах Тааланын Ироода (каалоо) сыпаты жана Ризо (ыраазы болуу)
ошондой эле Махабат (жакшы көрүүчүлүк) сыпаттарын бир мааниде деп эсептешет.
Үчүнчү: Калаам(сүйлөө) сыпаты
Матуридия мазхабы: Албетте Аллах Таланын сөзү угулбайт. Бирок Аллах Тааланын сөзүнө
далалат кылуучу үн жана тамгалар гана угулат.
Ошондуктан Муса а.с Аллах Тааланын сөзүнө далалат кылган тамгаларды жана үндү уккан. Аллах
Тааланын сөзү махлук эмес (эзелтеден,жаралынган эмес). Ал эми Муса а.с уккан тамгалар жана
үн махлук (жаралынган)
Ашьаария мазхабы: Алар Аллах Тааланын
сөзүн угуу мүмкүн деп айтышат. Ошондуктан
Муса а.с Аллах Тааланын Затынан чыккан сөздү

уккан жана ошол угуу инсандын өздөштүрүүсү
менен болот.
ты

Төртүнчү: Таквиин (пайда кылуу) сыпа-

Матуридия мазхабы боюнча: Аллах Тааланын Таквиин(пайда кылуу) сыпаты эзелки жана
Таквиин(пайда кылуу) бул мукаввандан башка
нерсе б.а Аллах Тааланын пайда кылуу (Таквиин)
сыпаты пайда кылынган (мукавван) нерселерден
башка.
Ашьаария мазхабы боюнча: Таквиин(пайда
кылуу) бул Аллах Тааланын сыпаты эмес, балким
ал ой жүгүртүүгө негизделген жана таасир берүүчүнүн таасирге болгон байланышынан акылда
пайда болгон иш. Ошондуктан Таквиин(пайда кылуу) ал мукавван (пайда кылынган) дын өзү жана
ал хаадис (азалий эмес) дешет.
Бешинчи: Таклииф (Күчү жетпеген нерсени милдет кылып жүктөө)
Матуридия мазхабы боюнча: Пенденин
күчү жетпеген нерсени, милдет кылып жүктөө
ылайык эмес.
Ашьаарий уламаларынын көпчүлүгүнүн көз
караштары боюнча: Пенденин күчү жетпеген нерсени, пендеге милдет кылып жүктөө болот дешет.
Алтынчы:Алланын жасаган иштериндеги Хикмат(даанышмандык) жана Себеп жөнүндө
Матуридия мазхабы боюнча: Алланын жасаган иштеринде Хикмат (даанышмандык) тын
болуусу зарыл(лаазым) б.а ансыз болбойт. Ошондуктан Матуридия мазхабында
الحكمةفعل الحكيم ال يخلو عن
(Даанышмандын жасаган иши даанышмандыктан бош болбойт) деген сөз бар. Ошондой эпе
Алланын жасаган иштеринен хикматтын (даанышмандык) ажыроосу деги эле мүмкүн эмес .
Ашьаария мазхабы боюнча: Алар Алланын
жасаган иштеринде хикмат (даанышмандык) тын
жана себептин болуусун жокко чыгарышат.Аллах
Тааланын баардык иштери көздөлгөн максаттар
менен себептелген эмес жана Алланын жасаган
иштерине себеп койуп,бул ушул себептен болду
дештик жайз (уруксат) эмес дешет.
Жетинчи:Бир нерсени жакшы (хусн) же
жаман(кобиих) экендигин билүү
Матуридия мазхабы боюнча: Бир нерсенин
жакшы же жаман зкендиги акыл менен ажырата
билинет.б.а бир нерсени жакшы же жаман деп билүү акылга тиешелүү.
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Ашьаария мазхабы боюнча: Бир нерсенин
жакшы же жаман экендиги акыл менен билинбейт. Балким ал шариат аркылуу маалым болот.
Сегизинчи: Иститоьат(мүмкүнчүлүк, кудурет)
Матуридия мазхабы боюнча: Иститоьат(мүмкүнчүлүк, кудурет) эки түрдүү болот. Биринчиси: Иш аракет менен биргеликте мүмкүнчүлүк,
күч кудуреттин болуусу жана аны менен аракет
иш жүзүнө ашат. Мисалы: Тоопуктун болуусу(Аллахтын колдоосу)
Экинчиси: Иш аракеттен мурда мүмкүнчүлүктүн, күч кудкреттин болуусу. Мисалы: Денсоолук,жөндөмдүүлүктүн болуусу.
Ашьаария мазхабы: Иститоьат(мүмкүнчүлүк, кудурет) иш аркает менен гана болот.Иш аракеттен мурда, кийинда болбойт.
Тогузунчу:Алкасб (пенденин
кыймылы жана аткаруусу).

кылган

Ашьаария жана Матуридия мазхабтары:
Пенделердин кыймыл аракеттерин Аллах гана жаратат экендигинде бир ойдо. Ал кыймыл-аракетти
пенделер аткарат. Бирок «касб»тын маанисинде
эки мазхабтын ортосунда айырмачылык бар.
Матуридия мазхабы боюнча: Кыймыл аракетти жараттуучу Аллах жана аны иш жүзүндө аткаруучу(касб) кылуучу пенде.
Ашьаария мазхабы боюнча: Пенделердин
кылган кыймыл -аракеттери Алланын кудурети
менен гана болот(ишке ашат). Кыймыл-аракетке
пенденин кудурети таасир бербейт.
Онунчу: Ыйман Муколлад(таклиид дегени эч бир далилин билбестен жана далилин
сурабастан бирөөнүн айткан сөзүнө же кылган
ишине ээрчү). Эрчүүчүнүн ыйманы туурасында
Матуридия мазхабы боюнча: Кимде ким
диндин баардык рүкүндөрүндө бир аалымга ээрчип, ынанган болсо, анда анын ыйманы дурус.
Ашьаария мазхабы брюнча: Мукаллид(
ээрчүүчү)дин ыйманы дурус эмес деп айтышыт.
Ошондой эле ыймандын дурус болуусу үчүн, ар
бир маселени Куран,Хадис далилдери жана акыл
аркылуу такталган далилдер менен билүүсү шарт.
Он биринчи: Сооп жана Саза берүү жөнүндө.
Бул маселе айдан ачык, жашыруун эмес.
Ашьаария жана Матуридия аалымдары биригишип, баш ийген пендеге азап болбойт, баш ийбеген
пендеге сооп болбойт деп бир ооздон айтышкан.

Негизинен бул маселе чечилген иш. Чечилбеген
маселе мудрикте болуп жатат. Мудрик деп баш ийген пендеге азап болбоосун, баш ийбеген күнөөкөргө сооп берилбөөсүн түшүнүүчүнү айтат.
Матуридия мазхабы боюнча :Мудрикти
«акыл» жана «шариат» деп айтышат. Ошондо مطيــع
(баш ийүүчү пенде) ге азап,ал эми ( عــاصкүнөөкөр
пенде)ге сооп болуусун шариат да, акыл да тыят.
Ашьаария мазхабы боюнча: Мудрик бул шариат гана, акылдын ага тиешеси жок. Акыл азап
жана сооп берилүсүн айта албайт дешет.
Бул кайчылаш пикирдин себебинен Матуридия мазхабы ( مطيــعбаш ийүүчү пенде) ге азап
болбойт, ал эми ( عــاصкүнөөкөр пенде)ге сооп берилбейт деп айтышат. Мейли Ашьаариялар азап
болуп калуусуна макул болушса деле.
Он экинчи: Баардык пайгамбарлар а.с
күнөөлөрдөн маьсуум (сакталынган)
Матуридия мазхабы боюнча: Жалпы пайгамбарлар (а.с) чоң күнөөлөрдөн жана жаман, жийиркеничтүү амалдардан таза. Өзгөчө шариатка
байланыштуу иштерде, өкүмдөрдү элдерге жеткирүүдө, элдерди тууралыкка үгүттөөдө ката кетиришкен эмес б.а Аллах Таала кандай өкүм берсе,
дал ошондой аткарышкан жана Матуридия уламалары пайгамбарлар а.с дарды. ( )صغائــرКичине
күнөөлөрдү да кылышкан эмес дешет. Куран,Хадистен пайгамбарлар (а.с) жөнүндө айтылган күмөндүү сөздөргө таянышып илимсиздиктен, таавил (түшүндүрмө) кыла билбегендиктен кээ бир
адамдар пайгамбар( а.с) дагы ( )صغائــرкичине күнөөлөрдү кылышкан-деп адамдарга карата жооп
жазышып, алар түшүнбөй калган аят, хадистердин
таавиил(түшүндүрмөлөрүн) айтышкан. Негизинен пайгамбарлар а.с дар ( )كبائــرчоң күнөөлөрдөн
жада калса ( )صغائــرкичинекүнөөлөрдөн дагы жана
Кудайга жакпаган бардык күнөөлөрдөн таза болушкан.
Ашьаария мазхабы боюнча: Пайгамбар а.с
дар да, пайгамбар болуусунан мурда аларда өтө төмөн болбогон, өтө эле уятка калтырбагандай кичине күнөлөр болгон. Бирок пайгамбарлар а.с дарда
кичине күнөөлөр болгон эмес деп айтууга далил
жок. Жыйынтыктап айтканда пайгамбарларда да
атайлап же унутуп болсун кичине күнөөлөр болгон.
Ал эми пайгамбар а.с дар пайгамбар болгондон кийин алардын пайгамбарчылыгына, чынчылдыгына
каршы болон күнөөлөрдү атайлап жасашкан эмас.
Мейли ал кичине күнөө болсо деле.
Матуридия жана Ашьаария мазхабтарынын ортосундагы лафзий (сөздүк) айырмачылыктар
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Биринчи: ( الســعا دةбактылуулук) жана
( الشــقاوةбактысыздык) туурасында
Матуридия мазхабы боюнча: (الســعادةбактылуулук) жана ( الشــقاوةбактысыздык) бул экөө فــي
( الحــالошол замат) болоорун жана ал экөөсү эзелтеден (азалий) эмес экендигин жакташат. Ошондуктан бактылуу адам Матуридия мазхабы боюнча ал момун болуп эсептелет. (момун болуп турган
кезде) Эгер ал каапырлыкта көз жумса, анда ал
( شــقيбактысыздык)ка көчөт. Ал эми ( شــقيбактысыз)каапыр болот, (каапыр болуп турган учурда)
эгерде ал ыйманда көз жумса анда ал ( الســعيدбактылуулук) ка көчөт.
Ашьаария мазхабы боюнча: ( الســعادةбактылуулук)тун түшүнүгү, ыйманда жүрүп көз жумууну айтат жана бул Аллах Тааланын ошол нерседеги азалий (эзелтеден) болгон илими менен
байланыштуу.
Ушул сыяктууэле ( الســقاوةбактысыздык)
каапырлыкта жүрүп көз жумууну айтат. Ошонун
себебинен ( الســعيدбактылуулук) алардын мазхабында азалий (эзелтеден) болот жана ( شــقيбактысыздык) дагы азалий (эзелтеден) болот.الســعيد
(бактылуулук) ( شــقيбактысыздык)ка алмаштырылбайт же( شــقيбактысыздык) ( الســعيدбактылуулук) алмаштырылбайт.
Экинчи: Элчилер дүйнөдөн көз жумуусунан кийин ( رســالةтапшырма) калуусу тууралу
өкүм
Матуридия мазхабы боюнча ( رســلэлчилер)
жана ( نبــيпайгамбар) дүйнөдөн көз жумуусунан
кийин деле  رســلжана  نبــيсыпатында калат.
Ашьаария мазхабы боюнча: Алар пайгамбар
жана элчилер а.с дар дүйнөөдөн кайтууларынан
кийин Пайгамбарчылыктын өкүмүндө болот дешет. Бир нерсенин өкүмү өзүнүн негизги ордунда
калат. Ошол себептен эки тайпа маселенин аслында( негизинде) бир ойдо экендиги ачык болот. Талаш болуп жаткан нерсе бул: Качан пайгамбарчылык калса, ал акыйкат боюнча эле кала береби же
пайгамабарчылыктын өкүмүндөбү?
Үчүнчү : ( االرادةкаалоо) сыпаты (الرضــاءыраазылык) жана ( المحبــةжакшы көрүү) сыпаттарын өзүнө лаазым (бекем) тутабы же жокпу?
Матуридия мазхабы боюнча: Пенделердин
кыймыл-аракеттеринин баарын курчап алган,
Аллах Тааланын ( االرادةкаалоо) сыпатын сабит
кылышкан б.а бекемдешкен.Анткени пенделердин кыймылдары Аллах Тааланын жаратуусунан
болот. Ошондой эле «Аллах Тааланын барлыгын
курчап алган ираадасы жок» деген сөздүн маниси мындай болуп калат: (« )نعــوذ بــاهللПенделердин

кыймылына кудуретине жок дегендик». Ошондуктан кудурет,каалоо жана илим бул улуухият
сыпаттары толук экендигин бекемдейт.
Мындан сырткары Матуридиялар айтышат:Ираада сыпатында мухаббат (жакшы көрүү) сыпаты жок. Албетте ( االرادةкаалоо)сыпаты الرضــاء
(ыраазылык) жана ( المحبــةжакшы көрүү) сыпаттарын өзүнө лаазым (бекем) тутбайт.б.а (ыраазычылык жана жакшы көрүү сыпаты ираада сыпаттында болусу зарыл эмес).
Ашьаария мазхабы боюнча: Алар ( االرادةкаалоо) сыпаты бул ( الرضــاءыраазылык) жана المحبــة
(жакшы көрүү) сыпаттарынын өзү экендигин
жакташат . Анткени ( المحبــةжакшы көрүү) сыпаты
ал «ираада» сыпаты болуп эсептелет жана -الرضـ�اء
(ыраазылык) анын мааниси деле «ираада» маанисинде. Ираада сыпаты «( »رضــاءыраазычылык)
жана ( المحبــةжакшы көрүү) сыпаттарын бекем тутат. Ушул себептен ираада,ризо,мухаббат,машиат
ихтияр бул сыпаттардын баары бир мааниде.
Төртүнчү: Ыйманды истисна б.а ажыратып айтуу
Матуридиялар –Ыйман деп жүрөк менен
тастыктап, тил менен моюнга алууну айтат. Ашьаариялар жүрөк менен тастыктоону-ыйман деп
айтышат.
Матуридия мазхабы боюнча: Алар ыйманды ажыратып айтууну б.а ( انــا مؤمــن انشــاء اهللАллах
кааласа мен момунмун) деп айтууну дурус эмес
дешет. Анткени алардын көз карашында момун
ّ ( انــا مؤمــنмен чыныгы момунмун) деп айтдеп حقــا
кан пенде чыныгы момун болуп эсептелинет. Ал
эми «машьиат» б.а ( انــا مؤمنــان شــاء اهللАллах кааласа мен момунмун)деп айткан пенде момун болуп
эсептелбейт. Анткени Матуридиялардынмазхабы
боюнча ыйманды ажыратып б.а انــا مؤمــن ان شــاء
( اهللАллах кааласа мен момунмун) деп айтуусу
ыймандуу пенденин ыйманында шекти пайда
кылат. Чындыгында ыйман шек менен кабыл кылынбайт.
Ашьааария мазхабы боюнча:Алар ыйманды
ажыратып б.а (انا مؤمن ان شــاء اهللАллах кааласа мен
момунмун) деп айтууну дурус деп айтышат. Алар
далил катары бул сөздү айтышат : Ыймандуу болуу, ыймансыз болуу, бактылуу болуу, бактысыз
болуу бул өмүрдүн акырына каралат.
Жыйынтыктап айтканда: Матуридия боюнча ыйманды ажыратып айтуу дурус эмес. Ашьаария боюча ыйманды ажыратып айтуу дурус.
Бешинчи: Муколлид (өз ишин бирөөнүн
ишине окшотуп жасоо б.а далилин билбестен,
далилин сурабастан бирөөнүн айткан сөзүн же
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кылган ишин ээрчүү) б.а ээрчүүчүнүн ыйманы
тууралуу

Ашьаария мазхабы боюнча: Каапырга динде
да , дүнйөдө да акыретте да жакшылык жок дешет.

Матуридия мазхабы боюнча: Кимде ким
диндин баардык рүкүндөрүндө бир аалымга ээрчип, ынанган болсо, анда анын ыйманы дурус деп
эсептешет. Анткени бул адамдын далили болсун
же болбосун тасдык Алланы бар экендигин тастыктоотабылып жатпайбы! Ушул тастыктоо дурус
дешет. Матуридиялар б.а Абу Ханифа, имам Малик, Саурий, Авзаьий, имам Шаафий, Ахмад жана
көпчүлүк факихтержана хадисчилер муколлиддин
ыйманы дурус дешет. Бирок ушул муколлид далилгекудрети жетип туруп далилди таштаса анда
күнөөкөр болуп саналат деп айтышкан.

Жогорудагы маселелерге байланышкан
дагы үч маселе

Ашьаария мазхабы боюнча: Диний акыйдалар таклид (ээрчүү) менен гана бүтүп калбайт.
Балким бул адамга далилден пайда болгон якиний
ишеним зарыл деп айтышкан. Анткени ыйман негизги маселелерден. Ошондуктан жалпы түрдө
далилдерди билип алуу зарыл, бирок ал далилдерди жүрөк менен билүүнү шарт кылышпайт жана
тил менен да шарт кылышкан эмес. Ашьарийлер
эгер муколлид далилди таштаса анда муколлид
күнөөкөр болот. Бирок ал каапыр же мушрик
эмес. Биз үмүт кылабыз анын кечирилип «Бейишке» кирээрин.
Алтынчы: Кесип жөнүндө
Матуридия мазхабы боюнча: Пендеге кудретти бекем дешет б.а пенде кылган кыймыл-аракетинде өзүнүн кудуретинин таасири бар. Бирок
кыймылды жаратууда пендеде болгон кудуреттин
таасири жок. Тек гана кудуреттин таасири кыймыл- аракеттин сыпатына ылайыктуу болот.Моюн
сунуу, күнөө кылуу себебинен кылган кыймылынын кесепети өзүнүн пайдасына же зыянына болот. Мына ушул себептүү Матуридиялар пендеге өз кыймылында ыхтыяр беришет. Мына ушул
кыймылынын кесепетинен дүйнөдө жакшылык
жана жамандык, акыретте болсо сооп жана азап
болот.
Ашьаария мазхабы боюнча: Пенделердин
кыймылы, анын себебинен ишке ашкан кудрет
махлук эмес. Жана кудурет иши өздөрүнүн колунда, зыяны өздөрүнө. Ашьаария боюнча ираада(каалоо) бул ираада жүзий б.а бир бөлүкчө болуп
эсептелет. Ал эми алардын алдындагы ираада куллий б.а толук каалооо бул Аллахка махлук болуп
эсептелет дешет.
Жетинчи: Каапырга жакшылык кылынабы же кылынбайбы?
Матуридия мазхабы боюнча: Каапырга жакшылык дүйнөдө гана кылынат.

Биринчи: Алланын сыпаттары туурасында
Муьтазилалар сыпаттарды нафий(кайтарган) кылган.
Ашьаарийлер болсо исбат кылышкан (жокко чыгарган эмес), ошону менен бирге мындай дешет: Сыпаттар заттан башка, (б.а зат жана сыпат
эки башка нерсе). Кудурет, Ираада(каалоо), АлИлим (билүү), АлХаят(тирүү), Угуу, Көрүү,Сүйлөө
сыпаттарын исбат кылып (б.а бар дешип) Булар
заттан сырткары дешкен. Муьтазилалар болсо
мындай дешет: Заттан башка эч нерсе жок, ал эми
Курандагы «билүүчү, кабардар, даанышман, угуучу, көрүүчү»-деген сыпаттар Аллах Тааланын затынын гана аттары.
Матуридия болсо сыпаттарды сабит кылган
бирок мындай деген: Сыпаттар (м: Угуу, Билүү
ж.б.у.с) өзүнчө пайда болбойт (б.а  )قائمــة بــذاتэмес,
жана заттан сырткары эмес (б.а өзүнчө эмес).
Ошондуктан «сыпаттардын көп болуусунан Кадим (эзелки, эски) дер көбөйүп кетти»-деген маселе чыккыдай сыпаттарга заттан сырткары болуу
мүмкүнчүлүк жок (б.а сыпаттар өзүнчө эмес, зат
менен бир).
Экинчи:Аллах Тааланы көрүү тууралуу
Аллах Тааланы көрүү Куран аяты менен бекемделген. Аллах Таала айткан «Кээ бир жүздөр
ошол күнү албырып эгесине карашат»
Ушул себептен Матуридиялар Аллахты
көрүүнү бекемдешет. Кандай эле Ашьаариялар
кыямат күнү Аллах Тааланы көрүүнү бекемдешкендей. Ал эми Муьтазилалар Аллахты көрүүнү
жокко чыгарышат. Анткени Аллахты көрүү үчүн
анын көрүнүүсүнө орунду талап кылат. Натыйжада Аллах Таала үчүн орун бар деген сөз келип
чыгат, деп айтышат. Ал эми Аллах таала мындай
нерселерден таза Зат. Матуридиялар кыямат күнү
Аллахты көрүү кайфиятсыз (түзүлүшсүз) б.а кандай көрөбүз, кандай абалда көрөбүз ал Аллахка
гана маалым дешет.
Үчүнчү: Чоң күнөө кылуучу
Албетте момун мусулман түбөлүккө тозокто калбайт. Уламалар бул маселеде ижмаь (ойлору
бир) кылган. Ошондуктан Уламалар тозокто түбөлүккө калбай турган момун кандай болуусунда
түрдүү ойдо болушкан.
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Хавариждер: Чоң болсун же кичине болсун
күнөө кылган мусулманды каапыр деп эсептешет.
Алардын көз карашы боюнча күнөө (чоң,кичине)
кылган пенде момун да, мусулман да эмес.
Муьтазилалар: Чоң күнөө адамды ал мусулман болсо да бирок момун деп санашпайт. Бул
адам толук тообо кылбай көз жумса, ал адам түбөлүккө тозокто калат. Бирок бул күнөөкөрдүн
азабы Аллахка, Анын Элчисине момун болбогон
адамдын азабынан жеңилирээк болот. Бул маселе-

ден Хавариждер жана Муьтазилалар амалды ыймандын бир бөлүгү катары эске алышаары ачык
болду.
Матуридия жана Ашьаария мазхабтары
боюнча: Амал ыймандын бөлүкчөсү эмес. Ошондуктан күнөө кылган адам ыймандын чегинен
чыкпайт (б.а ыймандан ажырабайт). Ага эсеп-кысап , азап болсо да. Ошондуктан Матуридия чоң
күнөө кылган адамды ал тообосуз өлсө да тозокто
түбөлүк калбайт. Аллах Таала өз рахматы менен
чыгарат!
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Орозали ажы
Адранов
КМДБнын окуу бөлүмүнүн
кызматкери

Ынтымак, тынчтык,
биримдик

М

ээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын.

Бүткүл ааламдын жаратуучусу Алла Таалага
чексиз мактоолор болсун жана өзүнүн үлгүлүү
жашоосу менен бизге бактылуулуктун жолун көрсөтүп кеткен Пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.с.)га
салам салаваттар болсун.

рахматы, берекети кетип, ачарчылык, жакырчылык болуп, канчалаган адамдар ачкалыктан өлүп
кетишти. Ошондуктан өлкөбүздө элдин тынчтыгы жана ынтымагы бардык нерседен өтө баалуу
жана кымбат. Бүгүн бизге суу менен аба кандай
зарыл болсо, элдин тынчтыгы менен ынтымагы да
ошондой зарыл болгон учур.

Адам заттын өсүп-өнүгүп, бейпил жашоо
кечирүүсүнө эл арасындагы ынтымактын жана
тынчтыктын мааниси зор. Кыргыз эли да кылымдардан бери эчендеген кыйынчылыктарга кабылбасын, аны ынтымактуулук жана биримдик менен
жеңип келет. Элибизде жакшы макал бар “Ырыс
алды ынтымак” деген. Бир жакадан баш, бир
жеңден кол чыгарган касиеттүү элибиз ынтымактуулукта тукум улап, тилибизди, динибизди жана
мамлекеттүүлүгүбүздү сактап келе жатат. Алла
Таала адам затка Ислам динин жиберүүсүнүн
себеби да тынчтыкта, ынтымакта жашоосу үчүн
жиберген. Исламдын бир мааниси тынчтык дегенди билдирет. Ыйык Куранда мээримдүү Алла:
“Бардыгыңар Алланын жибини (Куранды) бекем
кармагыла жана бөлүнбөгүлө! Ошондой эле Алланын силерге берген жакшылыгын эстегиле: бирибириңерге душман элеңер, дилиңерди достоштуруп койду эле, силер Анын жакшылыгы себебтүү
бир тууган болуп калдыңар.” Демек Алла берген
ушундай нематын бекем сакташыбыз керек. Ал
эми кайсы жерде элдин арасынан ынтымак, тынчтык кетип, согуш болуп жатса демек ал жерде элдин жашоосунда кыйынчылык, кедейчилик жана
ачарчылык болот. Себеби ал жерден Алла Тааланын берекеси кетет. Мисалы азыркы учурда кээ
бир согушуп жаткан мамлекеттерде же болбосо
ата-мекендик согуш мезгилин алсак, Аллахтын

Тынчтык – бул, Жараткандын пенделерине
ыроологон эң чоң белеги. Аны көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Касиеттүү Куранда Жараткан Аллах: “Эгер силердин жашооңор тынч болсо, анда Аллахка шүгүр
кылгыла” дейт. Аятта, эгер бийликке жетсең, же
байлыкка тунусаң же башка бир иш үчүн шүгүр
кылгыла деген жок, жашооңор тынч болсо шүгүр
кылгыла деди. Мындан, тынчтык жана элдин ынтымагы биз үчүн канчалык зарыл жана маанилүү
экенин түшүнсөк болот. Пайгамбарлардын атасы
Ибрахим пайгамбар Мекке шаарына келгенде алакан жайып: “Оо, Жараткан, бул шаарды тынч шаар
кыла көр” деп дуба кылган. Даанышман пайгамбар
шаарга түшүм сураган жок, ырыскы сураган жок,
байлык же бийлик сураган жок. Болгону тынчтык
сурады. Анткени, кайсы жерде тынчтык өкүм сүрсө, анда баары болот. Адам баласынын жашоосу
тынч болгондо гана ал талаптагыдай жашоо кечире аларын жана тынчтык биз үчүн табылгыс белек
экенин эске салып Аллах Таала бир аятта: “Ачкалыктан сактап, коркунучтан аман кылганы үчүн
бул Үйдүн Ээсине сыйынгыла” деп буйруган.
Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана
мактоосу болсун) куттуу хадисинде: “Бөлүнүпжарылбагыла, анткени бөлүнүү бейпил жашоону
жок кылат” - дейт. Элди бөлүү, бири-бирине кар-
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шылаштыруу биздин бейпилдигибизди жок кылуучу коркунучтуу дарт. Касиеттүү Курандын
дагы бир аятында: “Бузукулук адам өлтүрүүдөн
да жаман” деп айтылат. Себеби элдин мамилесин
бузуу бүтүндөй элдин жок болуп кетүүсүнө алып
келиши мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз (ага
Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Бузукулук уктап жатат. Ким аны ойготсо, ага Аллахтын каргышы болсун” деген. Динде өтө чоң күнөө
ишти аткарган адамдарга гана Аллахтын каргышы
айтылат. Аллахтын каргышы айтылган киши бардык жакшылыктан куру калат. Аллах Таала минтип айтат: “...Мен кимге ачуулансам, ага каргыш
айтам, Мен кимге каргыша айтсам, ал анын жетинчи урпагына чейин жетет”. Карт тарыхта өзүн Кудайга теңеген Фараондор, казынасынын ачкычын
кырк төөгө артып жүргөн Карун сыяктуу пады-

шалар да өткөн. Алардын бийлиги жана байлыгы
аларды өлүмдөн коргоп кала алган жок. Убактылуу, болор-болбос кызыкчылык үчүн Жараткандын да, элдин да каргышына калбайлы. Ар бир
сөз, ар бир иш үчүн жооп берчү күндү унутпайлы.
Биз бир Кудайга сыйынган, бир абадан дем алган,
бир жердин суусун ичип, бир жердин нанын жеген
элбиз. Мекенди сүйүп, ардактап-барктап алуу ар
бирибиздин милдетибиз. Мекен сүйүүсү – калпак
кийүү же желек көтөрүп алуу менен өлчөнбөйт.
Мекенди сүйүү анын тынчтыгын, ынтымагын
сактап, келечегине кам көрүү менен болот. Ошондуктан мекенибизди көздүн карегиндей сактайлы.
Өлкө келечеги өзүбүздүн колубузда. Аллах Таала
элибизге бейпилдик, биримдик, жергебизге тынчтык берсин жана ынтымак кетпесин. Келечегибиз
кең, жашообуз бейпил болсун.

110

Кыргызстан Мусусулмандарынын Диний Башкармалыгы облустук
түзүмдөр менен биргеликте 2017-жылы 21616 иш чара аткарууга жетишти.
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