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2011 жылды  11 азанында абылдан ан ң қ қ ғ
«Діни ызмет ж не діни бірлестіктер туралы» қ ә

Р За ыны  кіріспе с зінде атап Қ ң ң ө
к рсетілгендей, « аза стан хал ы м дени ө Қ қ қ ә
ж не рухани міріні  дамуында аза стан ә ө ң Қ қ
хал ыны  рухани м расымен біте айнас ан қ ң ұ қ қ
исламны  ханафилік ба ыты мен ң ғ
православиелік христиан дініні  тарихи ң
р лін мойындайды» деп жазыл анын айта ө ғ
кету керек. Мемлекет ислам мен 
православиеге де, зге конфессиялар а да ө ғ
т зімділікпен арайды.ө қ



Дінаралық келісім, қазақстандық патриотизм, төзімділік пен
адамгершілік қағидаларын сақтау және дамыту 

Дінаралық келісім, қазақстандық патриотизм, төзімділік пен
адамгершілік қағидаларын сақтау және дамыту 

Біздер – мұсылманбыз. Оның ішінде Әбу-Ханифа мәзхабын 
ұстанатын сүнниттерміз.

Біздер – мұсылманбыз. Оның ішінде Әбу-Ханифа мәзхабын 
ұстанатын сүнниттерміз.

Біз түбіміз түркі, дініміз ислам 
екенін естен шығармауымыз 

керек. 

Біз түбіміз түркі, дініміз ислам 
екенін естен шығармауымыз 

керек. 

Біздің еліміздегі дәстүрлі 
Исламның мойындалған 

жалғыз ғана құрылымы -  
ҚМДБ

Біздің еліміздегі дәстүрлі 
Исламның мойындалған 

жалғыз ғана құрылымы -  
ҚМДБ
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Дәстүрлі емес жалған діни ағымдардың құрыққа түсіру әрекеттері

Ғаламтор арқылы
ИШИМ ұйымының 

әлеуметтік желілерде арнайы 
парақшалары бар. Бұл 

парақшаларында лаңкестер 
өздерін барынша жақсы 

жағынан көрсетуге 
тырысыады. «Ислам 

мемлекетінде» шариғат 
заңдары толығымен және 

таза сақталатынын жиі 
айтады. Соңында шет елге 

кетуге үгіттейді. 

Ғаламтор арқылы
ИШИМ ұйымының 

әлеуметтік желілерде арнайы 
парақшалары бар. Бұл 

парақшаларында лаңкестер 
өздерін барынша жақсы 

жағынан көрсетуге 
тырысыады. «Ислам 

мемлекетінде» шариғат 
заңдары толығымен және 

таза сақталатынын жиі 
айтады. Соңында шет елге 

кетуге үгіттейді. 

Басшылыққа 
қарсы қою

Мешітте айтылған уағыз, 
насихаттарды тыңдамауға, 

шариғатқа қайшы келмеген  
әрекеттерді харамға 

шығару арқылы имамға 
бағынбауға, сонымен қатар 
мемлекеттік заңнамаларды 

мойындамау арқылы 
үкіметке қарсы қоюға дейін 

барады.

Басшылыққа 
қарсы қою

Мешітте айтылған уағыз, 
насихаттарды тыңдамауға, 

шариғатқа қайшы келмеген  
әрекеттерді харамға 

шығару арқылы имамға 
бағынбауға, сонымен қатар 
мемлекеттік заңнамаларды 

мойындамау арқылы 
үкіметке қарсы қоюға дейін 

барады.

Қаражат ұсыну 
арқылы

Әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасылардан шыққан 

жастарға қаржылай көмек 
көрсетуге, жалған уәде 
беру арқылы жиһадқа 

шақыру. Егер сол 
отбасыдан бір бала немесе 

қыз ИШИМ қатарына 
қосылса ғана қаржылай 

көмек көрсететін болады.

Қаражат ұсыну 
арқылы

Әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасылардан шыққан 

жастарға қаржылай көмек 
көрсетуге, жалған уәде 
беру арқылы жиһадқа 

шақыру. Егер сол 
отбасыдан бір бала немесе 

қыз ИШИМ қатарына 
қосылса ғана қаржылай 

көмек көрсететін болады.

Құранды бұрмалап 
түсіндіру

Құран аяттары мен хадис 
сөздерінің мағынасын 

тікелей сөзбе-сөз түсіндіру 
арқылы жастардың санасын 
улайды және тура жолдан 
адастырады. Осылайша 

қоғамда бүліктер тудырады. 

Құранды бұрмалап 
түсіндіру

Құран аяттары мен хадис 
сөздерінің мағынасын 

тікелей сөзбе-сөз түсіндіру 
арқылы жастардың санасын 
улайды және тура жолдан 
адастырады. Осылайша 

қоғамда бүліктер тудырады. 

Діни сананы шектеу
Белгілі бір 

оқулықтар мен 
авторлардан басқаларды 

қабылдаудан шектеу. 
Өздеріне тиесілі түсінікті 

ғана қыбылдап, сол 
түсініктің 

сыртындағыларды 
айыптау және өз ынтасы 
мен құлшылығын артық 

көріп, басқаларды 
менсінбеуге итермелеу. 

Діни сананы шектеу
Белгілі бір 

оқулықтар мен 
авторлардан басқаларды 

қабылдаудан шектеу. 
Өздеріне тиесілі түсінікті 

ғана қыбылдап, сол 
түсініктің 

сыртындағыларды 
айыптау және өз ынтасы 
мен құлшылығын артық 

көріп, басқаларды 
менсінбеуге итермелеу. 

Отбасына қарсы қою
Құран бағыштау, 

бет сипау, жеті шелпек 
пісіру, қабірді зиярат ету 

секілді отбасында 
жасалынатын рәсімдерді жоққа 
шығарады. Егер баланың әке-
шешесі намаз оқымаса, онда 

олардың кез-келген ісін дұрыс 
емес деу арқылы оны ата-

анасына қарсы қояды. 

Отбасына қарсы қою
Құран бағыштау, 

бет сипау, жеті шелпек 
пісіру, қабірді зиярат ету 

секілді отбасында 
жасалынатын рәсімдерді жоққа 
шығарады. Егер баланың әке-
шешесі намаз оқымаса, онда 

олардың кез-келген ісін дұрыс 
емес деу арқылы оны ата-

анасына қарсы қояды. 

Дәл осындай алдап-арбау әдістерін қолдану арқылы жастарды қоршаған ортасынан (отбасынан, 
достарынан, мемлекеттен) шеттетуге тырысады. ИШИМ басқарып отырған кез-келген аймақты шариғат 
заңы мүлтіксіз орындалатынына сенген, өзінің жақындары жоқ, отаны жоқ адамды соғысқа аттандыра 

салу қашан да оңай. Дәл осы үрдісті лаңкестер ұтымды пайдаланады.

Дәл осындай алдап-арбау әдістерін қолдану арқылы жастарды қоршаған ортасынан (отбасынан, 
достарынан, мемлекеттен) шеттетуге тырысады. ИШИМ басқарып отырған кез-келген аймақты шариғат 
заңы мүлтіксіз орындалатынына сенген, өзінің жақындары жоқ, отаны жоқ адамды соғысқа аттандыра 

салу қашан да оңай. Дәл осы үрдісті лаңкестер ұтымды пайдаланады.



Дәстүрлі емес діни ағымның ықпалына түскен азаматтардың тұлғасындағы өзгерістер

Қолданыстағы сөздерінің 
өзгеріске ұшырауы

Күнділікті қолданыстағы сөздерді 
араб терминдерімен ауыстыра 

бастайды. Әсіресе, «Ахи», «Ухти», 
«Джахил», «Мушрик», «Брат», 

«Сестра» «Мунафиқ», «Бидғат», 
«Харам» деген сөздерді өте жиі 

еститін боласыз.

Қолданыстағы сөздерінің 
өзгеріске ұшырауы

Күнділікті қолданыстағы сөздерді 
араб терминдерімен ауыстыра 

бастайды. Әсіресе, «Ахи», «Ухти», 
«Джахил», «Мушрик», «Брат», 

«Сестра» «Мунафиқ», «Бидғат», 
«Харам» деген сөздерді өте жиі 

еститін боласыз.

Өзінің негізгі атынан 
бөлек лақаб аттарының 

пайда болуы
Бұл аттардың барлығы ислам 

тарихындағы қаһарман 
қолбасшылардың аттары болып 

табылады. Абу Али, Абу 
Мұхаммед, Абу Осман т.б.

Өзінің негізгі атынан 
бөлек лақаб аттарының 

пайда болуы
Бұл аттардың барлығы ислам 

тарихындағы қаһарман 
қолбасшылардың аттары болып 

табылады. Абу Али, Абу 
Мұхаммед, Абу Осман т.б.

Дін ұстанудағы ерекшеліктері
Намаздарды Ханафи мазһабымен емес,

аяқтарын талтайтып, қолдарын көкіректеріне 
байлап, басқаша оқиды. Әйел және еркек 

намаздарының айырмашылығы болмайды. Кей 
жағдайларды жұма намаздарына мешітке 
бармайды. Себебі, «мешіттер адал ақшаға 

салынбаған, ондағы имамның сенімі дұрыс емес, 
оларға ұюға болмайды» деген пікірлерді ашық 

айтады.

Дін ұстанудағы ерекшеліктері
Намаздарды Ханафи мазһабымен емес,

аяқтарын талтайтып, қолдарын көкіректеріне 
байлап, басқаша оқиды. Әйел және еркек 

намаздарының айырмашылығы болмайды. Кей 
жағдайларды жұма намаздарына мешітке 
бармайды. Себебі, «мешіттер адал ақшаға 

салынбаған, ондағы имамның сенімі дұрыс емес, 
оларға ұюға болмайды» деген пікірлерді ашық 

айтады.

Адам мінезінде өзгерістер пайда болады.
Отбасы мүшелерімен қарым қатынасы 

бұзылады. Алғашқы уақыттта кез-келген нәрсе үшін 
сөз таластырып, тез ашуланатын болады.  Уақыт өте 

келе тұйықтық басып, ешнәрсеге зауқы болмай, 
ешкіммен ашылып сөйлеспейді. Туған-туыстарымен 

қатынасын үзе бастайды. Туыстары арасында 
мемлекеттік, құқық қорғау органдарына қызмет 
жасайтын болса, олармен мүлде араласпайды.

Адам мінезінде өзгерістер пайда болады.
Отбасы мүшелерімен қарым қатынасы 

бұзылады. Алғашқы уақыттта кез-келген нәрсе үшін 
сөз таластырып, тез ашуланатын болады.  Уақыт өте 

келе тұйықтық басып, ешнәрсеге зауқы болмай, 
ешкіммен ашылып сөйлеспейді. Туған-туыстарымен 

қатынасын үзе бастайды. Туыстары арасында 
мемлекеттік, құқық қорғау органдарына қызмет 
жасайтын болса, олармен мүлде араласпайды.

Оқитын мәшһүр әдебиеттері.
«Үш негіз», «Төрт қағида», 

«Күмәннан тазару», «Таухид кітабы» 
(Мұхаммад ибн Абдулуаһаб), 

«Описание молитвы пророка», «Ислам 
ақидасы бойынша  200 сұрақ» (Ахмад 

әл-Хаками). 

Оқитын мәшһүр әдебиеттері.
«Үш негіз», «Төрт қағида», 

«Күмәннан тазару», «Таухид кітабы» 
(Мұхаммад ибн Абдулуаһаб), 

«Описание молитвы пророка», «Ислам 
ақидасы бойынша  200 сұрақ» (Ахмад 

әл-Хаками). 

Теледидар, радио, 
газет, журнал секілді 

ақпарат көздерін
 қарауды қояды.

Тек интернет алдында өз 
ұстаздарының діни 

уағыздарын тыңдап, ислам 
әлемінде болып жатқан қарулы 
қақтығыстардың видеоларын 
көріп, оған қатысты жазылған 

пікірлерін оқумен күнін 
өткізеді.

Теледидар, радио, 
газет, журнал секілді 

ақпарат көздерін
 қарауды қояды.

Тек интернет алдында өз 
ұстаздарының діни 

уағыздарын тыңдап, ислам 
әлемінде болып жатқан қарулы 
қақтығыстардың видеоларын 
көріп, оған қатысты жазылған 

пікірлерін оқумен күнін 
өткізеді.





       

    

Салафилік ағымның пайда болуы мен даму тарихы
     «Әс-салафия» деген араб сөзінің тура мағынасы – «алдыңғы өткендер, 
бұрынғылар» яғни «бұрын өмір сүрген бабалар, аталар» деген мағына береді. Сонымен 
бірге, бұл термин «ізашарлар, жол салушылар, негізін қалаушылар» деген мағынаны 
да білдіреді. 
     Мұхаммед пайғамбар өзінің хадисінде «Ең қайырлы буын – менің замандастарым. 
Одан кейін олардың соңынан ергендер. Сосын бұлардан кейін келгендер» деген. Осы 
үш буынның абзал болатын себебі – олар пайғамбар тағлымына ең жақын болғандар. 
Мәселен, сахабаларға исламның сенім негіздері мен діни ұстанымдарын Мұхаммед 
пайғамбар өзі тікелей үйретті. «Ең қайырлы буын» деген атқа ие болған алғашқы үш 
буын өкілдерін араб тілінде «салаф ас-салихин» деп атайды. Ислам ғұламаларының 
басым бөлігінің пікірінше алғашқы үш буын: 
     1) Мұхаммед пайғамбардың дәуірінде ғұмыр кешіп, оған иман келтіріп тәлім алған 
сахабалар. 
     2) Сахабалардан кейінгі олардың көзін көрген, бірақ Мұхаммед пайғамбарды 
көрмеген «табиғин» буыны. 
     3) Табиғиндерге ерген «әтбаға әт-табиғин» буыны. 
     Мұсылмандар осы үш буын өмір сүрген ғасырларды «алтын ғасыр» деп атайды. 
Қазіргі салафилік ағым өкілдері өздерін осы «салаф ас-салихиндердің» жолын 
ұстанушы, «алтын ғасырды» орнатушы ретінде танытқысы келеді.



  Салафиліктің  доктриналық  және  канондық  негіздері
Салафилік идеологиясының доктриналдық және канондық негіздерін ХІІІ ғ. 

өмір сүрген исламдағы ханбали мазһабының ғалымы Тақиуддин ибн Тәймийә 
қалаған. Қазіргі салафилік қозғалыстың философиялық және құқықтық 
дүниетанымы осы Ибн Тәймийәнің теориялық мұрасынан бастау алады.

Ибн Тәймийәнің философиясы өз дәуірінде ешқандай қолдауға ие 
болмағандықтан, жалғасын тапқан жоқ. Дегенмен, оның салафилік ілімі ХVІІІ ғ. 
Сауд Арабиясы Корольдігінің қалыптасу кезеңінде Мұхаммед ибн Абд әл-Уаһһаб 
әт-Тәмими (1703-1792) бастаған діни-саяси қозғалыстың идеологиясы ретінде 
қабылданды. 

        Салафилік идеологиясы тоқырау мен соғыс жағдайында туындаған Ибн 
Тәймийәнің діни көзқарастарынан ғана емес, сондай-ақ, харижилердің де діни-
саяси идеяларымен толықтырылып, қалыптасты. Сондықтан салафилікті 
ұстанушылардың арасында өзге дін өкілдері мен салафиліктен басқаша діни 
ұстанымдағы мұсылмандарды күпірлікпен айыптау (тәкфір), оларды дұшпан 
санау, діни негізде отбасылық қатынастарды бұзу, өзге мәдениет пен өркениет 
мұраларына төзімсіздік таныту, Құдайдың заңымен реттелмейтін мемлекет пен 
қоғамнан оқшаулану көріністері жиі байқалады. 



     Діни тәжірибесі: Қазақстандағы дәстүрлі бағыттағы мешіттерде Азан шақырып 
болған соң азан дұғасын оқиды. Салафилердің басым бөлігі азан дұғасын мүлде 
оқымайды. Кейбіреулері ғана дұғаны қысқартып оқиды. 
     Намаз басталар алдындағы иқаматты қысқартып айтады. Намаз оқығанда екі 
аяғының арасын кең ашып тұрады. Намаз басталардағы тәкбірді айтқан кезде қолын 
көкірек тұсына дейін көтереді. Намаз кезінде қолын кіндік тұсынан жоғары ұстайды. 
Әр сәждеге кетер кезінде екі қолын кеуде тұсына дейін көтереді (ханафилерде намаз 
бастағанда бір рет ғана көтереді). Намаз оқып отырған сәтте оң қолының сұқ саусағын 
қайта-қайта көтеріп түсіреді.                 

Жамағатпен намаз оқыған сәтте «Фатиха» сүресінен
 кейін «Әмин» дұғасын дауыстап айтады. 

Салафилердің сыртқы келбетінде, олардың діни 
рәсімдер мен құлшылық жасауында, өздерінен өзге 
бағыттағы дін өкілдерімен қатынасында дәстүрлі 
ислам ұстанымынан осы тектес бірқатар 
айырмашылықтары бар. Салафилердің қоғамға қауіп 
тудыратын ең басты ерекшелігі – көптеген 
мәселелерде тартысқа баруға, діни араздықты 
өршітуге бейім болуы. 



Ибн Тәймийә. 1236 жылы Сириядағы Харран қаласында дүниеге келген. 1306-1312 жылдары 
Мысыр елінде өмір сүрген. 1328 жылы Дамаск қаласының Әл-Қала  қорғанында қайтыс болады.ʼ  

Ибн Тәймийәнің салафилік идеологияны насихаттайтын 500-ге жуық шығармасы бар. Соның 
ішінде көп тараған кітаптары – «Ас-сияса аш-шар’ийә фи ислахи ар-ра’и уә ар-ра’ийә», «Ар-радд 
’аләл-мантықыйин», «Минхаж әс-сунна ән-набауийә», «Әл-Ақида әл-уасытыйа», «Баян тәлбис әл-
жаһмиә» және т. б. 

Ибн Қайим әл-Жәузийа Ибн Тәймийәнің шәкірті болған. Толық аты-жөні – Шамсуддин Әбу 
Абдуллаһ Мұхаммед ибн Әбу Бәкір ибн Айюб ибн Сағд ибн Хариз ибн Мәкки Зәйнуддин. 1292 жылы 
Сирияның астанасы Дамаск қаласында дүниеге келген. Оның «Әл-Фәуәид» («Пайдалар») кітабы 
2009 жылдың 3-шілдесінде Астана қаласы сотының шешімімен экстремистік материал ретінде 
танылып, Қазақстан Республикасы аумағында пайдалануға және таратуға тыйым салынған. Ибн 
Жәузийаның салафилік бағыттағы «Әл-фауаид», «Ар-рух», «Бәдәи’у тафсир», «Әл-бәдәи’у фәуәид» 
т. б. кітаптары бар. 

Мұхаммед ибн Абд әл-Уаһһаб 1703 жылы Араб түбегіндегі Нажд қаласында дүниеге келген. 
Толық аты жөні – Мұхаммед ибн Абд әл-Уаһһаб ибн Сүлеймен ибн Әли ибн Мұхаммед ибн Ахмад 
ибн Рошид. Мұхаммед ибн Абд әл-Уаһһабтың көзқарасын ұстанушыларды уаһабшылар деп атайды. 

Мұхаммед ибн Абд әл-Уаһһабтың көп тараған кітаптарының ішінде «Әл-усул әс-сәләса» («Үш 
негіз»), «Әл-қауағид әл-арбаға» («Төрт қағида»), «Кәшф әш-шубухат» («Күмәннан тазару»),«Китаб 
әт-таухид» («Таухид кітабы»), «Мухтасар Зәд әл-мағад» және басқа шығармаларды атап өтуге 
болады. 

 Салафилік ағымының идеологтары және қайнар көздері



Әш-Шәукани.Толық аты-жөні – Мұхаммед ибн Әли Әш-Шәукани, 1760 жылы Йемендегі Сана 
қаласында дүниеге келген. Әш-Шәуканидің «Әл-Бадр әл-Тали», «Әл-қаул әл-муфид фи адиллат әл-
ижтихад уә әт-тақлид» деген кітаптары бар. 

Ибн Фаузан Толық аты-жөні – Салихибн Фаузан ибн Абдуллаһ әл-Фаузан. 1933 жылы Сауд 
Арабиясында дүниеге келген. Ибн Фаузан «Китаб әт-таухид», «Әл-иршад илә әс-салихил и’тиқад», 
«Әл-муләххас әл-фиқһи», «Шарх ақида уасытыйа», «Шарх усул сәләса» атты еңбектер жазған. 

Ибн Бааз 1910 жылы Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласында өмірге келген. Толық 
аты-жөні – Абдәл-Азиз ибн Абдуллаһ ибн Бааз. Ибн Бааз 1999 жылы Мекке қаласында қайтыс 
болған. 2009 жылдың 3-шілдесінде ибн Бааздың «Баян ат Таухид» (Бірқұдайлықты түсіндіріп беру) 
және «Ақидату сахих Уамаядадуха» атты кітаптарына Қазақстан Республикасы Астана қаласы 
сотының шешімімен экстремистік материалдар ретінде тыйым салынған. Ибн Бааздың аталғандардан 
басқа «Маджму’ фәтәуа Ибн Бааз», «Фатауа нурун алә-д-дарб» атты салафилік мазмұндағы кітаптары 
бар. 

Шейх Албани– салафилік ағым өкілдерінің танымал идеологтарының бірі. Шейх Албани 1914 
жылы Албанияда дүниеге келген. Толық аты-жөні – Насруддин Әбу Абдуррахман Мұхаммед ибн Нух 
әл-Албани. Оның «Силсилә әл-ахадис ас-сахиха», «Силсилә әл-ахадис әд-дағифа», «Сахих «ат-
Тарғиб уә-т-Тархиб», «Шарх «әл-акида ат-Тахауия» және т. б. салафилік бағыттағы еңбектері бар.

Ибн Усаймин 1929 жылы Сауд Арабиясының Унайза елді мекенінде дүниеге келген. Толық аты-
жөні – Әбу Абдуллаһ Мұхаммед ибн Салих әл-Усаймин. Ол 2001 жылы Жидда қаласында қайтыс 
болған. Ибн Усайминнің «Усул әт-тәфсир», «Шарх сәләсәту әл-усул», «Ақида әһлі сүннет уәл 
жамағат», «Мәнһаж әһлі сүннет уәл жамағат», «Фәтәуә аркән әл-ислам», «Шарх кәшф әш-шубухат» 
және басқа да кітаптары бар.
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