
2.2 С. Бақырғанидың қисса-дастандары – нәзира дәстүрінің қайнар 

көзі  

VІІІ ғасырдың аяғында Орта Азия халықтары ислам дінін қабылдады. Х 

ғасырдан бастап түркі тектес халықтардың арасында ислам дінінің таралуына 

байланысты түркі әдебиеті де ислам мәдениетімен тығыз байланыста дамыды. 

Ислам мәдениеті өнердің әртүрлі салаларында өркениет деңгейіне көтерілді. 

Қазақ жерінен шыққан ақындар мен ғалымдар: Әл-Фараби, Ахмет Ясауи, 

Ахмет Жүйнеки, Сүлеймен Бақырғанилар мұсылман мәдениетіне өзіндік үлес 

қосты. 

Түркі халықтары әдебиеті тарихында Х-ХІІ ғасырлар, яғни ислам дәуірі 

ерекше орын алады. “Ислам дәуірі әдебиеті” деген терминді алғаш рет өз 

зерттеулерінде Ф. Көпрүлү, Н. Банарлы сияқты ғалымдар кеңінен қолданды. 

М.Ж. Бұлұтай “Ата-баба діні? Түркілер неге мұсылман болды?” атты 

еңбегінде мұсылмандық дәуірде жазылған Жүсіп Хас Хажибтің “Құтты білік” 

(1069-70), Қашғарлық Махмұдтың “Түрік Лұғатының Диуаны”(1072-74), Әбіл 

Қасым Махмұд Омарұлы Әз-Замахшаридің (1075-1144) “Мұқаддимат-ұл 

әдеб”, Сүлеймен Бақырғанидың (1104-1186) “Бақырғани кітабы” (ХІІ ғ.), 

Ахмед Йүгінекидің “һибат-ұл Хақайық” (ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.), “Қорқыт Ата кітабы” 

(ХІV-ХVІ ғ.ғ.), Ахмет Ясауидің “Хикмет Диуаны”, “Оғұзнама” (ХІV-ХV ғ.ғ.), 

Насреддин Рабғұзидің “Қиссас-әл-Әнбия” (1310), Құтыб жазған “Хұсрау уә 

Ширин” (1341-1342), Хорезми жазған “Мұхаббат-нама” (1370) нәсірі, Сәйфи 

Сарайи (1320-1396) жазған “Гүлистан би-т-түрки” (аударма, 1391 ж.), Сәййід 

Ахмедтің “Тағашшұқ-нама” (1435-1436) т.т. еңбектерді атай келе, “түрік 

әдебиетінің алтын дәуірі Исламнан кейін ғана басталды” [41,298 б.] деген 

тұжырым жасайды.    

 Х-ХІІ ғасырлар түрік халықтарының қоғамдық-мәдени дамуында 

Оянушылық дәуірі болды. Ғылым, мәдениет, әдебиет саласындағы туындылар 

жергілікті түрік халықтарының тілінде жазыла бастады. Х–ХІІ ғасырлардағы 

ислам дәуіріндегі әдебиеттің негізгі тақырыптары: Құран сюжеттері, ислам 



дінінің негізін салған Мұхаммед пайғамбар, оның сахабалары, әулие-

әнбиелер. 

 Шығыс әдебиетіне кеңінен тараған нәзира дәстүрінің алғашқы 

бастаулары қазақ даласына ислам дінінің орнығуы кезінде кіре бастаған. 

Нәзиралық әдіспен жазылған шығармалар “қисса” жанрында жазылды. Нәзира 

дәстүрі бойынша түрік ақындары да араб-парсы тілінде жазылған 

шығармаларды өз тілінде түсінікті етіп жырлауды мақсат етті. 

М. Әуезов нәзира дәстүрі жайлы кең пікір айтып, төмендегідей анықтама 

берген: “Көпке мәлім болған тарихи шындықтар бойынша, шығыста бір 

классик жырлаған тақырыпты келесі буында тағы бір шығыс ақыны қайталап 

әңгіме ететін, тың дастандар тудыратын дәстүр бар еді… Олар біреуінің 

тақырыбын біреуі алуды заңды жол еткен. Тек алдыңғының өлеңін алмай және 

көбінше алдыңғы айтқан оқиғалардың негізінде пайдаланса да, көп жерде өз 

еркімен өзгертіп отырып, тыңнан жырлап шығатын болған. Бұлайша, әр 

тақырыптың әр ақында қайталануы еш уақытта аударма деп танылуы керек 

емес. Ол – өзінше бір қайта жырлау, тыңнан толғау немесе ақындық шабыт-

шалым сынасып, жырмен жарысу есепті бір салт еді. Шығыс поэзиясы бұл 

салтты заңды деп біліп, осы дәуірде “нәзира”, “нәзирагөйлік” деп атау да 

берген” [106,150 б.].  

М. Мырзахметұлы “Абай және Шығыс” деген еңбегінде нәзира тәсілінің 

ерекшеліктерін атап көрсетеді: “Нәзира сөзінің мағынасы арабша сұрақ-

жауап, жауап қайтару деген ұғымға келеді. Нәзира, нәзирагөйлік түркітілді 

халықтардың жазба классикалық әдебиетінде орта ғасырларда-ақ көрініс 

беріп, соңғы дәуірге дейін даму үстінде келе жатқан өміршең дәстүрлердің 

бірінен саналады. Мұнда ақын өз жанына ұялап, қозғау салған асыл 

мұраттарын, дәуір талабына орай беру жолында әдеби тәсіл ретінде 

пайдалануға икемді, өтімді болуы себепті, шығыс поэзиясы тарихында ерекше 

орын алған” [107,36-37 бб.]. 

Бұрыннан белгілі сюжеттерді жаңғырту, қайта жырлау дәстүрі біздің 

дәуірімізге дейінгі екі мыңыншы жылдарда Ассирия-Вавилон әдебиетінде 



болған көрінеді. Шумерлердің “Гильгамеш” жыры қайтадан жазу дәстүрінің 

негізінде кейінгі ұрпақтарға жеткен екен. Нәзира дәстүрі – түркі топырағында 

Құран сюжеттерінің кең таралуы арқылы көрініс тапқан. 

А. Қыраубайқызы: “Шындығына келсек, нәзирагөйліктің алғашқы 

бастаулары қазақ даласына исламның орнығу кезінде кіре бастады. Жалпы 

исламдық мәдениет аясында кең тараған Құран сюжеттері, араб-парсы 

поэзиясының түрі мен мазмұны ХІІІ-ХІV ғасырлардан бұрын да әдебиетімізде 

көрінді. Бұл әсіресе Ясауи шәкірті Сүлеймен Бақырғани қиссаларынан көрініс 

тапқан болатын (“Смағұл қиссасы”, “Ибраһим және оның шәһит ұлы”, 

“Ғазіреті Ғали” т.б.), – [108,119 б.] деп зерделеді. 

“Қисса”, “қисса-дастан” жанрының пайда болып дамуына Сүлеймен 

Бақырғани шығармалары да ықпал етті. “Қисса” – сөзі араб тілінде әңгіме, 

әңгімелесу деген мағына береді. 

Зерттеушілер қазақ қисса-дастандарын түрліше жүйелеп жүр. Б.У. 

Әзібаева қазақ дастандарын:  

- ислам дінін уағыздайтын дастандар; 

- ертегілік-аңыздық және  ғашықтық дастандар; 

             - шығыс сюжетіне жырланғанмен, қазақтың төл 

туындыларындай болып кеткен дастандар [109,255 б.] деп үш топқа жүйелесе, 

Ө.Күмісбаев: 

- дидактикалық-лирикалық қисса-дастандар; 

- діни бағыттағы дастандар; 

- қиял-ғажайып, фантастикалық шығармалар; 

             - батырлықты, ерлікті жырлайтын дастандар [110,290 б.] деп 

бөледі. А. Қыраубайқызы қазақ қисса-дастандарының мазмұнын: 

- “Мың бір түн”, “Тотынама” желілері; 

- діни сюжеттер желісі; 

- “Шахнама” желілері; 

- Орта Азиялық желілер [111,3 б.] деп топтайды. 



Қазан қаласында 1901 жылы жарық көрген “Бақырғани кітабында” тоғыз 

көлемді сюжетті дастан бар. Оның екеуі “Расул Миғражы”, “Исмайыл 

қиссасы” Сүлеймен Бақырғанидікі делінген. “Жарты алма хикаясының” 

авторы көрсетілмеген. Шәмсідиннің Мұхаммед пайғамбардың дүниеден өтуі, 

қызы Фатиманың өмірмен қоштасар сәті, пайғамбар мен жетім бала туралы 

және дүниенің өткінші екендігі жайлы төрт дастаны берілген. Үбайдулланың 

пайғамбардың баласы Ибраһимнің Расулдың үмбеттері үшін өз жанын пида 

еткендігі жайындағы дастаны да осында. Жинақ Хытаи сақы деген автордың 

“Ахтым қиссасымен” аяқталады. 

Бұл шығармалар Құран сюжеттері желілеріне құрылған. Кейіпкерлері – 

Мұхаммед пайғамбар, Ибраһим пайғамбар, оның ұлы Исмайыл, Мұхаммед 

пайғамбардың халифтері, сахабалары, әйелі Айша, қызы Фатима, күйеу 

баласы Әзірет Әлі, жиендері Хасен,  Хұсайын т.б. 

Сүлеймен Бақырғанидың “Расул Миғражы” қиссасы Мұхаммед 

пайғамбардың арабша ережеп айының 27-кешінде Алланың әмірімен көкке 

көтерілген сапарына арналған. Бұл оқиға Құран-кәрімнің 17-Ісра сүресінде 

айтылған. Мұхаммед пайғамбардың өмірі жайлы кітаптарда Миғраж сапары 

үнемі баяндалады. Көптеген ақындар осы тақырыпта қисса-дастандар жазған. 

С. Бақырғанидың ұстазы, Түркістанның пірі, Әзірет сұлтан Қожа Ахмет 

Ясауидің хикметтерінің арасында “Миғраж хикаяты” енгізілген [112,105-110 

бб.]. Аудармашы-ақын Әбдіраш Жәмішұлы бұл хикметті Өзбекстанның Ғафур 

Ғулям атындағы Әдебиет және өнер баспасынан 1991 жылы шыққан нұсқадан 

алып аударған. Хикметте Мұхаммедтің Алланың ықыласымен Жебірейіл 

әкелген пыраққа мініп, көкке көтеріліп, Алла тағаладан үмбеттеріне қырық, 

елу, алпыс, соңында жетпіс жасты қалағандығын баяндайды [113,208-211 бб.]. 

Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің қазақ тіліне аударылған басқа нұсқаларынан 

бұл шығарманы кездестірмедік. 

Сүлеймен Бақырғанидың көлемі он жеті шумақтан тұратын “Расул 

Миғражы” атты қисса-дастанының басында Мұхаммедтің туысы болғанмен, 

оған қарсы шыққан Әбужаһилдың ғайбат сөздері Расулдың көңілін 



түсіргендігі айтылады. Кеште Хақ пәрменімен Жебірейіл періште ұжмақтан 

пырақ әкеліп, Мұстафаны оятады. Пайғамбар пыраққа мінейін десе, тізгінін 

алып қашады. Жебірейіл пыраққа әдепсіздік жасап күнәһар болмауын 

ескертеді. Пырақ арасат күнінде де өзіне пайғамбардың мінуін өтініш етті. 

Расул екеуі уағдаласты. Мұхаммед періштелердің қоршауымен көкке 

көтеріледі. 

 

Жебірейіл тізгінін тұтты, 

Микаил – үзеңгі басты, 

Исрафил қолтықтап, 

Расул оған мінді-ә. 

Оң жанында – Жебірейіл, 

Сол жанында – Микаил, 

Алдында һәм Исрафил, 

Әзірейіл соң (ынан) ерді-ә [49,59 б.]. 

 

Сол және оң жағынан үн естіледі, Расул бұрылмайды. Расул шөлдеп еді, 

төрт ыдыспен сусын жеткізілді. Екі ыдыстағы шараптан бас тартты. Сүт пен 

шекерді ішті. Төрт тон келтірілді: сары, жасыл, қызыл, ақ. Ақ пен жасыл тонды 

алды. Расул Жебірейілден екі жағынан естілген үннің сырын сұрады: “Біреуі 

– дүние еді, біреуі – жұһуд (кәпір) еді, қайырылсаң, үмбеттерің түзу жолдан 

таяр еді, дұрыс еттің”, – деп жауап береді. Мешіт Ақсаға кіріп, имандық етті. 

Жеті көкте періштелерді көрді. Төртінші көкте – Ғайсаны, бесінші көкте – 

Мұсаны, алтыншы көкте – тәнінде басы жоқ періштелерді көрді. Расулдың 

аузына балдан тәтті, қардан суық бір тамшы тамады. 

Садра және Афақ мақамға жетті. Рафрафтан асып, Ламаканға жетті. 

Алла Расулдың тілегін айтуын сұрайды. Мұхаммед үмбеттерінің күнәсін 

кешуін өтінеді.  

Жеті тамұқты көрді. Ата-анасы танып: “Бізді отта қалдырма,” – деп 

өтініш етті. Хақ: “Не үмбеттеріңнің, не ата-анаңның жазығын кешіремін, бірін 



таңда”, – дейді. Расул үмбеттерінің күнәсін кешіруін қалады. Ұжмаққа кіріп 

төрт арықты көрді. Расул Меккеге оралды. 

 

Құл Сүлеймен қош айтты, 

“Расул Миғражын” жайды. 

“Расул Миғражын” айтып, 

Досына жадгар (естелік) құйды-ә [49,61 б.]. 

 

“Миғраж хикаясын” ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында 

өмір сүрген қиссашыл-ақындар Жүсіпбек Шайхисламұлы, Шәді Жәңгірұлы, 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлылар да жырлаған. Жүсіпбек Шайхисламұлы Қазан 

қаласында бірнеше рет жарық көрген “Қисса Хазірет Расулдың Миғражға 

қонақ болғаны” (1895) деген кітабын: 

    Қиссаның сөз айтайын сарасынан, 

Мұхаммед екі дүние панасынан, 

Жазайын Миғражды қисса қылып, 

Маулидман Бақырғанның арасынан. 

 

Жүреді имандылар әдеп сақтап, 

Имандыны періште жүрер мақтап, 

Бұ қиссаны шығардым ғибрат үшін, 

Маулидман Бақырғаннан оны жаттап, – [114,2 б.] 

  

деп, оқиға желісін “Бақырғани кітабынан” алғандығын көрсетеді. 

Жүсіпбек дастанының соңын: 

 

  Мұны жазған сұрасаңыз қожа затым, 

  Жақсылар айып етпе жазған хатым. 

  Әкем аты – Шайхұлислам қожазада, 

  Жүсіпбек – мұны жазған менің атым, – [114,12 б.] 



 

деп аяқтайды. 

Қисса Шәді Жәңгірұлының “Назым сияр Шариф” деген кітабында бар. 

Ш. Жәңгірұлының бұл кітабы 1913 жылы Ташкентте жарияланған. Ақын осы 

кітабының алғысөзінде: 

 

         Бұл кітап “Алтыбармақ” қойған аты. 

                 “Сиярдан” алынған ед асыл заты. 

                Шығарып бұл кітапты жария еттім, 

      Мағұлым болғаннан соң рауаяты (хикаясы), – [115,7 б.] 

 

деп жазды. 

Бұл кітаптардың жарық көрген мерзіміне және авторлардың 

жоғарыдағыдай ескертпесіне қарап отырып, “Бақырғани кітабының” желісі 

бойынша Жүсіпбек жазған туындыны Шәді Жәңгірұлы Мұхаммед  

пайғамбардың өмірі туралы жазған кітабына енгізген деп есептейміз. 

Жүсіпбек Шайхисламұлы шығармасын пайғамбарға арналған мынадай 

мадақ сөздермен бастайды: “әлемге гауһар  шырақ”, “нұры күн мен айдан 

артық”, “екі дүние патшасы”, “екі дүние шырағы, сұлтаны”, “он сегіз мың 

ғаламның хақ сәруары”. 

Сүлеймен Бақырғанида: 

 

  Әнбиелер саруары, 

  Әулиелер пақыры, 

  Екі ғалам шырағы, 

  Кел, мархаба, деді - ә,– [49,60 б.] 

 

деп беріледі. 

Жебірейіл пырақ алып келмек боп, жұмаққа келгенде, райханды оттап, 

жайылып жүрген жүз мың пырақтың арасында зарлап, жылап жүрген бір 



пыраққа көзі түседі. Мән-жайын сұрайды. Пырақ қырық мың жыл бойы 

Мұхаммедтің даусына ғашық боп жүргенін айтады. Жебірейіл оның тілегін 

Алла орындайтынына сендіреді: 

 

  Пыраққа ер ерттеді қызыл жақұт, 

  Тізгіні – зүбәржаттан, жүгені – ақық. 

  Періште Жебірейіл алып жүрді 

  Жетелеп әпкеледі  жарқылдатып [114,4 б.]. 

 

Қисса-дастандар ауыз және жазба әдебиетке ортақ жанр болғандықтан, 

ауыз әдебиеті үлгілеріне тән тұлпарларға  тіл бітуі, сөйлеуі сияқты  әсірелеп 

суреттеулер ұшырасады. 

Ежелгі әдебиет дәстүрі – кейіпкерлердің мінсіз, ерекше суреттелуі, 

сұлулықты асыл тастарға теңеу қисса-дастандарда әсіресе  С. Бақырғани 

дастанында  айрықша  көзге түседі. Пырақтың сипаты былай беріледі: 

 

Жүзін нұрдан жаратмыш, 

Көзі гауһардан ерміш, 

Еріндері – лағылдан, 

Тісі дүрден еді - ә. 

 

Басы оның  інжуден, 

Құлақтары ақықтан, 

Дудағы оның зүбаржат, 

Тісі маржан еді - ә. 

Ұшасы шын жақұттан, 

Сұңғақтары зұмұруд, 

Еті оның  зағфыран, 

Іші әнбір еді - ә. 

 



Түгі оның жұпардан, 

Жал – құйрығы райханнан, 

Аяқтары гауһардан, 

Сом алтын   еді - ә. 

 

Аттан еді ұлығырақ, 

Түйеден һәм кішірек, 

һәр бір басмыш қадамы 

Бір жылдық жол еді - ә [49,58 б.]. 

 

Жүсіпбек дастанында пырақтың сипатын былайша толғайды: 

  

Ерні қызыл гауһардан, 

Нұрдан біткен иегі, 

Сом алтыннан сүйегі, 

Жауһардан біткен аяғы, 

Алтыннан біткен тұяғы. 

Зағфыраннан еті бар, 

Анық нұрдан ұшасы. 

Райханнан жаралған, 

Құйрығы мен жалы бар. 

Мұндай сұлу жануар 

Бес жүздік жол аттар. 

Аттан еді зорырақ, 

                Әр нәрсесі молырақ. 

Екі көзін қарасаң, 

Нұрдан жалған шамшырақ. 

Түйеден еді аласа, 

Өне бойы тамаша [114,5 б.]. 

 



ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген 

ақындардың шығармаларында жоғарыдағыдай суреттеулер сұлу қыздың 

портретін беруге ұласты. Бұлай қыз келбетін, сұлулығын асыл тастарға теңеп, 

ерекше әсерлеп суреттеу Абайдың ақындығының алғашқы адымында 

жазылған “Иузи раушан” … деп басталатын өлеңінде де көрініс тапқан: 

  

Иузи – рәушан, көзі – гәуһар, 

Лағилдек бет үші ахмар, 

Тамағы қардан әм баһтар, 

Қашың құдірет, қоли шегә [92,9 б.]. 

 

Әріп Тәңірбергеновтің (1856-1924) “Зияда-Шаһмұрат” қиссасында: 

 

  Ақ маңдай, қол – зүбаржат, көзі – гауһар, 

  Назы наз, қиғаш қара қабағы бар… 

  Інжуден отыз тісі, ерні – лағыл, 

  Ақ тамақ, алтын иек мойындары, – [116,146 б.] 

 

деген суреттеулер ұшырасады. 

Тұрмағамбет Ізтілеуов (1882-1939) “Сымбатты сұлу” деген өлеңінде: 

  

  Мысалы: көзің – гауһар, маржан – тісің, 

  Күндей ақ шығып келе жатқан – түсің… 

  Күмістей сымға тартқан саусақтарың, 

  Сүйріктей судан шыққан бәрі мүсін. 

  Қиғаш қас, оймақ ауыз, ақық ерін, 

  Көргеннің көркің кетер өртеп ішін, – [53,455 б.] 

 

десе, Мұқамедсәлім Кәшімов (1883-1935) өлеңдерінде де осындай 

тәсілдер жиі ұшырасады: 



 

Әй, қалқа, жүруші едің естен кетпей, 

Тісің бар жамбы лағыл, меруерттей [96,271 б.]. 

 

Сүмбіл шаш, түйме басың, маңдайың ақ, 

Алтын қас, күміс кірпік, гауһар қабақ [96,276 б.]. 

  

Ақтан Керейұлының “Той бастау” деген өлеңінде: 

 

  Айырған алтын реңді, 

  Күміске меңзер өңдерің… 

  Жүз тоқтатып қарасам, 

  Лағыл, жауһар көздерің. 

  Тісің – меруерт маржандай, 

  Қасың бір қиғаш қаламдай, – [87,215 б.] 

 

дегендей, ежелгі дәуір әдебиетіндегі көркемдегіш тәсілдермен ұқсас 

болып келеді. 

Жебірейіл үш жүз алпыс қанатын жазып, Афақта қалды, Расул Хақ 

дәргаһына барды. Аллаға сәлем берді, сый ретінде төрт нәрсе: руза, намаз, хаж, 

зекет әкелгендігін айтады.  

Расул таң атып, памдат намазын оқыған соң, Миғражды жұртына баян 

етті. Абужаһил нанбай, теріске шығарды, елді азғырды. Сахабалары атқа 

мініп, соғыспақ болады. Күмән қылмай, мұсылмандардың бәрі де нанады.  

Жүсіпбек қиссаны: 

 

  Әркімге ғибрат үшін жаздым мұны, 

  Жайымыз қандай болар мақшар күні, 

  Иә, Алла, рақматың көп жарылқағыл, 

  Ғафу қыл мен асының күнәһыны, – [114,13 б.] 



 

деп аяқтайды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясы Хабарлары, Тіл, 

әдебиет сериясының 1994 жылғы №3 санында Ғ.Қ. Жүсіпованың алғысөзімен 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының “Миғраж” хикаясы жарияланды [117,56-66 бб.]. 

Автор қиссасын: 

  

Әуелі бісмілләда сөзім басы, 

Ғаріптің естісе ағар көзден жасы, 

Мағыражын Ән-хазіретінің тамаша қып, 

Сөйлеген ақын Мәшһүр хикаясы, – [87,56 б.] 

 

деп бастайды. 

Алла бұйрығымен Жебірейіл Расулға келгеннен кейін, автор тарапынан 

басқа қиссаларда кездеспейтін төмендегідей жолдар бар: 

 

  Кеудем жарып, жүрегім суырып алды, 

  Бір алтын легенге оны малды. 

  Легеннің іші толған ғылым-хикмат, 

  Тазалап өз орнына қайта салды [117,57 б.]. 

 

М.-Ж. Көпейұлы өзінің сүйікті кейіпкерлері – Мұхаммед пайғамбардың 

даналығына, ғалымдығына осындай дәлел келтіреді. Қиссада оқиға бірінші 

жақтан – Расул атынан баяндалады. Жебірейіл әкелген пыраққа мініп, көкке 

көтерілгенде, кейін солы мен оңынан дауыс естілгенде, пайғамбар 

қайырылмайды. Алдынан бір келіншек шығып, сапарына бөгет болғысы 

келеді. Жебірейіл оңынан келген дауысқа қайырылғанда, үмбетінің жұһуд 

болатындығын, солынан келген үнге мойын бұрғанда, үмбеттерінің наразы 

болатындығын, ал алдынан шыққан әйелдің – дүние екендігін айтады. Автор 



Мұхаммедтің осы оқиға арқылы рухының бекемдігін, сабырлылығын 

танытады. 

Расулға шөлдегенде жоғарыда аталған қиссалардағыдай төрт кесе емес, 

екі кесе әкелінеді: біреуі – сүт, біреуі – арақ. Расул сүтті таңдайды. 

ХV ғасыр ескерткіші – Рабғұзидің “Қисса-сүл-әнбийя-й” (Р. 

Мұқанованың аудармасы) деген кітабында “Қисса Миғраж пайғамбарлардың 

көкке шығуы” деген бөлім бар. Шөлдегенде Расулға екі кесенің ұсынылуы 

және жеті көкте әртүрлі пайғамбарларға жолығуы: мысалы, бірінші көкте – 

Адамға, екінші көкте – Жақия мен Ғайсаға, үшінші көкте – Жүсіп нәбиге, 

төртінші көкте – Ыдырысқа, бесінші көкте – һәрұнға, алтыншы көкте – 

Мұсаға, жетінші көкте – Ибраһимге жолығуы т.б. оқиғалар Мәшһүр-Жүсіп 

қиссасымен бірдей. Осындай ұқсастықтарына қарап, біз М.-Ж. Көпейұлы 

дастанын Рабғузи қиссасының желісімен жазғандығын байқаймыз. 

Жүсіпбек Шайхисламұлы туындысы С. Бақырғани сюжетінен алшақ 

кетпеген. Туындыгер өз шығармасын қазақ тілінде оқырмандарына арнап, 

көркемдеп, түсінікті етіп жазған. 

Мәшһүр-Жүсіп хикаясы қазақи таным-түсінікке, ұғымға жақын. 

Мәселен, Алла-тағаланың дәргаһына келгеннен кейін Расул: 

 

Топаннан Нұх нәбиге бердің нәжәт, 

Қабыл қылса үмметім көп мінажат… 

Көк қошқар Смағұлға құрбан бердің, 

Жүністі үш зұлматтан халас қылдың. 

Жүсіпке құдық түбін бостан қылып, 

Ғайсаға “Інжіл” атты кітап бердің. 

Мұсаға “Таурат” бердің, маған қайда? 

Билеттің жел мен суды Сүлейменге, 

Дәуітке “Забур” бердің үлкен кітап, 

Айыпқа саламаттық бердің пайда, 

Адамға жәннат, ғылым, аят бердің, 



Қызырға өлмес Әбілқаят бердің, 

Не бердің маған сондай, Иллаһым-ай, 

Қарным аш дәргаһыңа тоймай келдім, – [117,61 б.] 

 

дейді. Алла Расулға барлық игілікті істердің пайғамбар үмметтері үшін 

жасалынатынын ескертеді. 

Кескіұлы Ғұсманның “Сияри нәби” (Хазірет пайғамбар ғ.с.-ның 

өмірбаяны) деген еңбегінің Х бабы “Миғраж” деп аталады. Автор бұл қасиетті 

мақамда Хазірет Пайғамбар ғ.с.-ға үш нәрсе берілгеніне тоқталады. Олар: 

бірінші – Бақара сүресінің соңғы екі аяты; екінші – үмбеттеріне Алла-тағалаға 

ортақ қоспағандардың жаннатқа кіретінінің қуанышты хабары; үшінші – 

Миғраж сыйлығы сипатында күніне екі мезгіл оқитын намаз.  

Жазушы бұл тарауын: “Әрбір ғылыми нәрсе – қоршаған Алланың 

құдіреті. Оның сүйікті құлы Мұхаммед ғ.с.-ның Меккеден Құддысқа келуі, ол 

арадан көкке шығуы жаратылыстың негізі болған бұл кісінің көк әлемін сайыр 

етуі неге мүмкін емес”, – [118,44 б.] деген тұжырыммен қорытындылайды. 

Әрбір мұсылман Алланың хақ, пайғамбардың соның елшісі екендігіне кәміл 

сенім білдіруі сияқты Алланың пәрменімен Расулдың Миғражға сапарына да 

күмән келтіруге тиіс емес. 

А. Жолдасұлының “Мәулид Шәріп” деген шығармасы Алматыда 

“Арыс” баспасында жарық көрген. Мұнда Мұхаммед пайғамбардың өмірі 

өлеңмен қазақ тілінде баяндалады. Еліміздің аңсаған тәуелсіздігіне қолы 

жеткен уақытта да, мұсылманша терең білімі бар туындыгер Расулалланың 

өмірбаянын толық жырлауды ниет етіпті. 

  

Мұғжиза табиғатқа сыймайды біл, 

Таласпа аузы батыр ерлерменен. 

Осындай мұғжизаның бірі – “Миғраж”, 

Мұндай сын бұрын аса кез келмеген. 

 



Бұхари, Имам Муслим, Қази Аяз 

          Миғражын жазған өлшеп безбенменен. 

          Мәсжиді “Ақса” барған, пырақ мініп, 

          Көкке ұшқан осы жерден Жәбірейілмен. 

 

Не түрлі ғаламатты көзі көрді, 

Сыймайды бәрін сөйлеп тізгенменен… 

Бес уақыт намаз парыз алып қайтты, 

Орын тар сөз етуге сіздерменен [119,51-52 бб.]. 

 

Ақын “Миғраж” оқиғасына кең тоқталмайды. Бұл үзіндіден осы 

тақырыпқа басқа да шығыс ақындарының қалам тартқандығын білеміз. 

С. Бақырғанидың жинақтағы келесі бір шығармасы – “Исмайыл” 

қиссасы. Көлемі – 74 шумақтан тұратын туынды көпшілікке мәлім Құрбан айт 

мерекесінің шығу тарихын баяндайды. “Исмайыл қиссасының” мазмұны 

қасиетті Құранның 37-Саффат сүресінен алынған оқиға негізінде жазылған.  

Ы. Алтынсарин 1884 жылы Қазан қаласында бір-ақ рет жарық көрген 

“Мұсылманшылықтың тұтқасы. Шариат-ул ислам” деген еңбегінің “Ағмал 

Заһир турасында” деген екінші бабында құрбан шалудың Ибраһим пайғамбар 

уақытынан мұсылмандарға жыл сайын оразадан екі ай он күн өткен соң уәжиб 

екендігін түсіндіре келіп, “Қиссас-ул-әнбия” кітабынан Ибраһим 

пайғамбардың баласы Исмайылды құрбан етпек болған оқиғасын баяндаған 

[83,41-46 бб.]. 

Сүлеймен Бақырғанидың “Исмайыл қиссасында” Ибраһим пайғамбарға 

жаратушы түсінде аян беріп, құрбан шалуы керектігін айтады. Жүз түйені 

құрбан шалады. Алла Жебірейілге Ибраһим ұлын құрбан қылсын деген 

пәрмен жібереді. Әйелі Ажарға ұлын досына ертіп апаратынын айтып, басын 

жуғызып, көзіне сүрме жағып, басына тәжін, стіне таза тонын кигізіп 

дайындайды. Ибраһим алмас пышақ, жіп алды. Екеуі Мекке шаһарынан 

шығады. Ібіліс бұл істі біліп, Исмайылды азғырады. Исмайыл оның сөзіне 



сенбей, шайтанға тас атып қуады. 

Мина тауына келіп, ұлына Хақ пәрменін жеткізеді. Исмайыл: 

 

  Қиямет күні қиындық көрер, 

  Ата сөзін тұтпаған. 

  Түрлі азаптар көрер, – [49,63 б.] 

 

деп әке сөзін құптап, Алла пәрменін жасауға келісімін береді. Әкесіне 

үш тілегін жеткізеді: 

 

  Әуелгі сөзім тұтыңыз, 

  Қол-аяғым байлаңыз, 

  Қол-аяғым бос қоймаңыз 

  Жан тәтті дүр деді-ә… 

  Екінші сөзім алыңыз, 

  Жүзімді жерге қойыңыз, 

  Маған рақым қылмаңыз. 

  Болмақ осы деді-ә. 

  Үшінші – құрбан қылғыл, 

  Қанлығ тонымды алғыл, 

  Апарып анамға бергіл, 

  Болсын жадгар (естелік) деді -ә [49,62-63 бб.]. 

 

Әкесі баласының өтінішін орындап, тамағына пышақты қойып, 

бауыздамақ болды. Пышақ кеспейді. Екінші рет тағы кеспейді. 

Халил (Ибраһим) ашуланып, пышақты тасқа ұрды, тас қақ бөлінді. 

Хақтың пәрменімен пышаққа тіл бітті: 

 

  Сен айтарсың, кескіл деп, 

  Жаппар айтар: кеспегіл. 



  Не үшін оны кесейін, 

  Азап қылар деді-ә [49,64 б.]. 

 

Алла-тағала жұмақтан басы қара, көк қошқар түсірді. Сол құрбандыққа 

шалынды. Қисса соңында: 

  

  Исмайылдың әсілінен, 

  Бір ер туар нәсілінен, 

  Ғалам толар нұрынан, 

  Хақ Мұхаммед еді-ә, – [49,64 б.] 

 

деп Исмаил пайғамбардан Мұхаммед тарайтынын айтады. 

Шығыстық тақырыпқа қалам тербеген шайыр Шәді Жәңгірұлы 

“Ибраһим пайғамбардың хикаятын” жыр етіпті. Рабғузидің “Қисса-сұл-әнбия-

й” еңбегінде Хақтан құрбан шалу туралы пәрмен келгенде Ибраһим жүз 

қойды, жүз өгізді құрбандыққа шалса, Шәді Жәңгірұлы қиссасында бес жүз 

қой мен жүз түйені құрбан етеді. 

Шайтан әуелі Исмайылдың анасы Бибі Ажарға бір шал бейнесінде келіп 

азғырады. Анасы Хақ пәрмені солай болса, көңілінің зәредей де ренжімейтінін 

айтады. Қиссада анасының да, ұлының да иман-сенімдерінің таза, діндерінің 

берік екендігіне куә боламыз. Қисса:  

  Ажарға екеулері келді қайтып, 

  Білдірді оқиғаның бәрін айтып, 

  Алланың дәргәһіне шүкір етті, 

  Қуанды, баршасы һәм әуден етіп. 

 

  А, Алла, мүһмін қылың осы айда, 

  Мал сойып, құрбан етер әрбір жайда, 

  Ибраһим Халиліңнің құрбанындай, 

  Баршасын дәргәһіңе қабыл айла, – [120,68 б.]  



 

деп аяқталады. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында Жаркент өңірінде өмір 

сүрген ақын Әбіләкім Игібайұлының “Көк қошқар” дастаны “Егемен 

Қазақстан” газетінде 1999 жылы 12 қарашада Сәрсенбі Дәуітұлының 

алғысөзімен жарық көрді. Дастанның сюжеттік желісі Сүлеймен 

Бақырғанидың “Исмайыл қиссасымен” мазмұндас. Шәді Жәңгірұлы мен 

Әбіләкім Игібайұлының шығармаларын белгілі оқиға желісін пайдаланып, 

шығыстың нәзира дәстүрімен жазылған туындылар деп айтуға болады. 

С. Бақырғанидың “Исмайыл қиссасында” баласы үш тілегінің бірінде: 

“Жүзімді төмен жерге қарат”, – десе, Ә. Игібайұлының дастанында: “Көзіме 

орамал тарт бауыздарда”, – дейді. 

Қазақ халқының әдет-ғұрпына байланысты туған өлең-жырлардың бірі 

– қоштасу. Қоштасу өлеңдерінің негізінде қандай да бір қайғылы оқиға 

жатады. Ауыз әдебиеті үлгілерінде, мысалы, “Қобыланды батыр” жырында 

Қазанға аттанарда Қобыландымен қарындасы Қарлығаштың, жары Құртқаның 

қоштасуы, “Қыз Жібек” жырындағы анасының баласымен, Төлегеннің алты 

қазбен және “Қозы Көрпеш-Баян сұлудағы” Ай, Таңсықтың елімен қоштасуы 

сияқты жиі кездесетін өлеңдер Сүлеймен Бақырғанидың “Исмайыл 

қиссасында” төмендегідей үлгіде беріледі: 

  

Қашан үйге барсаңыз, 

Үйге жалғыз кірсеңіз, 

Мұңлық анам көрсеңіз, 

Сәлем айтың деді-ә. 

Анам болар гриан (зарлы), 

Перзент хақында бриан (қайғылы), 

Не үшін төзгей бұ дертке, 

Мұңлық анам деді-ә. 

Ботасынан айырылғай, 



Қан жастарын ағызғай, 

Мұңлық анам деді-ә. 

Мұратына жетпеген, 

Дидарыма тоймаған, 

Мұңын-зарын айтпаған, 

Қасірет ішінде қалды-ә. 

Анам мені жоқтағай, 

Көзден жасын ағызғай, 

Сахарларда аһ ұрып, 

Көп жылағай деді-ә. 

Хақтың үкімі мұндай дүр. 

Шара қылып болмай дүр. 

Дұғада ұмытпасын, 

Анам мені деді-ә. 

Хақтың үкімін тұтсын, 

Ақ сүтін бахил қылсын. 

Елдің ұлы ойнағай, 

Мені анам жоқтағай, 

Мұңлық анам не қылғай, 

Рахым қылың деді-ә. 

Аналар зары гриан, 

Перзент хақында бриан, 

Менің анамдай ана 

Қашан болғай деді-ә [49,63 б.]. 

 

Исмайыл одан әрі атасымен қоштаса отырып әрі жұбатады: 

  

         Сіз һәм мейірбан ата 

          Біздей ұғылды тұта,         

                       Басым кетер хаматта, 



                       Көзің жұмың деді-ә. 

                      Қатты мұңға қалмаңыз, 

                      Хақ  пәрменін қоймаңыз, 

                      Мұңлық бабам деді-ә [49,63 б.]. 

 

 Ә. Игібайұлының “Көк қошқар” дастанында Исмаилдың қоштасуы 

былай берілген: 

  

Ысмағұл айтты: анам-ай, 

Жазудан артық бола ма, 

Алладан әмір келген соң, 

Артыма кеттім қарамай. 

Көршіде бір бала ойнаса, 

Деп мұңайма бұл қалай? 

Анама құдай рақым қыл, 

Жаратқан ием, панам-ай. 

Разы, хош боп мен барам, 

Ренжімеңіз әкем-ай, 

Көйлегімді қолыңа ал, 

Шүкіршілік айт, Аллаға-ай [121]. 

 

“Көк қошқар” дастаны: 

 

Сүннеті пайғамбардың шалған құрбан, 

Сауабы ұлық екен айт-құрбанның, 

Бір пенде көп жылаған мен шығармын, 

Ұлы істі жұрт білсін деп жыр шығардым,– [121] 

 

деп аяқталса, С. Бақырғани өз шығармасының соңын: 

 



Ғашықтарды сынар, 

Дертіне дауа берер. 

Құл Сүлеймен айтыбан, 

Досқа жадгар (естелік) құйды-ә,– [49,64 б.] 

 

деп тәмамдайды. 

Құран кәрімнің осы хикаясына байланысты туған қисса-дастандарда 

Ибраһим пайғамбар да, әйелі Ажар да Хақ жолына жалғыз перзентін құрбан 

шалуға ықтиярлы болады. Баласы Исмайыл да ризашылығын береді. Алла да 

шын берілген құлдарын құр қоймайды, Исмайылды тірі қалдырып, орнына 

құрбан шалуға көк қошқар түсіреді. Дастанда Алла аса мейірімді де рақымды 

деген ой айтылады. 

“Бақырғани” жинағындағы келесі бір шығарма “Жарым алма хикаясы” 

деп аталады. Жетпіс шумақтан тұратын бұл туындының соңында басқа 

қиссалардай емес, авторы көрсетілмеген. Кітапта берілген дастан: 

 

Көрің  Қадыр құдіретін, 

Білсін деп сүннатын, 

Мұстафаның үмбетін, 

Бұндай ташриф қылды-ә,– [49,64 б.] 

 

деген жолдармен басталады. Сәбит Мұқанов молдадан оқыған түркіше 

кітаптарының қатарында “Бақырған,” “Тақи ғажаптармен” бірге бұл 

шығарманы да “Көрің Қадыр” деген атпен атайды. 

Дастанда Алла тағала құдіретімен Мұстафаның үмбеттерін 

жаратқандығы баяндалады. 

 

Көзді берді көргелі, 

Ақыл берді білгелі, 

Хақ жадын айтқалы, 



Тілді және берді-ә. 

Жоқ едік біздер бар қылды, 

Тән жаратты, жан берді, 

Қатра (тамшы) судан біздерді, 

Бұндай көрікті қылды-ә. 

Қолды берді тұтқалы, 

Аяқ берді жүргелі, 

Нығмет берді жиғалы, 

Шүкір қылсын деді-ә [49,64 б.]. 

  

Алланың жаратқанының барлығына да шүкір қылудың қажеттігін, 

барша анадан туған адамдардың, сонымен бірге ата-анаңның да өмірден 

өтетіндігін ескертеді. 

Қиссаның басты кейіпкері Сәбит судың жағасында таһарат (дәрет) алып 

отырғанда, суда бір қызыл алма ағып бара жатады. Ол алманы алып, қызығып, 

жартысын жеп алады да ойланады. Иесін тауып, ақшасын төлемек болады. 

Жарты алманы қолына алып, шарбақтарды жағалап келе жатады. Бір жігіт 

көріп: “Алма біздікі, рұқсатсыз алғаның үшін ақиретте жаза тартасың”,– дейді. 

“Ақиретті ойлап, қорыққаннан бағасын бергелі иесін іздеп жүрмін”,– дейді. 

Кездескен кісі: “Сөйлегелі тілі жоқ, көргелі һәм көзі жоқ, Аяғы һәм қолы жоқ 

қызым бар, соны алып, мені риза етпесең, жарты алманың жазасын 

тартасың”,– деген шарт қояды. Жігіт ойланып, қызды алуға келісімін береді: 

  

һәр не болса болайын, 

Қызды һәм алайын, 

Ақирет азабынан, 

Құтылайын деді-ә [49,64 б.]. 

 

Той жасап, некесін қиып, ата-анасы ризашылығымен қызын ұзатты. 

Қазақ халқында да кездесетін қыз ұзату, келін түсіру салтының бір көрінісі – 



қыз жеңгелерінің қызды таныстыруға отауға алып келуі дастанда былайша 

суреттеледі: 

 

Қатынлар жыладылар, 

Үйге төсек салдылар, 

Қызды алып келділер, 

Үшбу жігіт көрділер [49,64 б.]. 

 

Қызды көріп: “Өзге қызды келтіріп, мазақ қыларсың”,– деп өз көзіне өзі 

сенбеді. Қыздың сұлулығы: 

 

Ауыз десең- аузы бар, 

Көрік десең- көркі бар, 

Аят, хадис сөзі бар, 

Мұндай жүрер деді-ә,– [49,64 б.] 

деп суреттеледі. 

Жігіт қыз әкесі өзін алдады деп ұғып, қызды алудан бас тартады. Қыздың 

атасы мен анасы келеді. Әкесі: 

 

Тілі жоқ дүр дегенім – 

Пасық сөзді жимады. 

Хақ жадын қоймады, 

Тілден мадам деді-ә. 

Аяғы жоқ дегенім – 

Жаман іске жүрмеді, 

Есіт енді бұл сөзді, 

Иә, перзент, деді-ә,– [49,64 б.] 

 

деп түсіндіреді. 



Қызы күндердің бір күнінде бір ұл табады, атын Нұғман қояды. Баласын 

алты жасқа келгенде мектепке береді.  

Осы шаһардың ханымы патшаға “жаһаннами сен” деген әзіл сөз айтады. 

Патша сөз мәнісін түсінбей: “Мен жаһаннами болсам, сен талақ бол” дейді 

ашуланып. Патша бүкіл қол астындағы ғалымдарын шақырып, үш күнде 

шешуін таппаса, өлетіндіктерін айтты. Ғалымдар жауабын таба алмай, 

жыласты, қайғырды. Нұғман ұстазының қайғыруының себебін сұрап, білгісі 

келді, қоймады. Есіткеннен кейін, өзін патшаға апаруын сұрады, шешуін 

айтпақ болды. 

Баланы патшаға алып келеді. Бала патшаны тағынан түсіріп, өзі отырып, 

жауабын айтады. Бала: 

 

Қорқармысың тәңіріден, 

Аян, күнәһ істерден, 

Қайтармысыз пиғылыңнан 

Деп ұғлан сұрады [49,65 б.]. 

 

Патша: “Атамның бір қызы бар еді, атам өлгеннен соң, бір кеште оған 

барып, тілек қылып едім”,– дейді. Бала: 

 

Жаһаннами (тозақтық) сен емес, 

Ханым һәм талақ болмас, 

Бұл аяттың мағынасы – 

Мұндағ тұрар деді-ә [49,65 б.]. 

 

Хан қасындағы халайық таңғажайып қалып, “Имам Ағзам” (ұлы Имам) 

деген ат береді. Анасынан барып, сүйінші сұрады. Анасы: “Менің ұлым үш 

жасында “Ағзам” болар еді. Судан алған алманың жартысын әкесі рұқсатсыз 

жегендіктен, алты жасқа жетті”,– деп жауап береді. 



Қиссаның соңы: “Хақ пәрменін тұтыңдар, харам, шүбә жемеңдер, кісі 

малын алмаңдар”,– деген өнегелі сөздермен аяқталады. 

Жоғарыдағы қисса-дастанның үзінділеріне қарап отырып, халық ауыз 

әдебиетінде жиі кездесетін сұлу қыздың “ай десе аузы бар, күн десе көзі бар” 

секілді бейнелі суреттеулерін және дәстүрлі шешендік сөздердің үлгілерін 

кездестіреміз. Халқымыздың қуанышты хабарға сүйінші сұрау тәрізді дәстүрі 

де аталмыш шығармада айтылады. 

“Жарты алма хикаясының” негізгі кейіпкерлерінің бірі – тарихта болған 

“Имам Ағзам” атанған Нұғыман Сәбитұлы. Ол мұсылмандарға шариғатта зәру 

болған мәселелерді діни дәлелдермен баяндап, амал-ғибадат жолдарын жеңіл 

етіп көрсетіп берген. Мұндай ғалымдардың ең көрнектілері төртеу: 

1. Нұғыман Сәбитұлы – зор имам, Әбу Ханифа деп те аталады, 

һижраның 80-150 жылдары Куфа қаласында туылып, Бағдад қаласында дүние 

салған. 

2. Имам Мәлік Әнасұлы – Мәдина қаласында туылып, сонда қайтыс 

болған. һижраның 93-179 жылдары өмір сүрген. 

3. Ахмад Ханбалиұлы, һижраның 124 жылы Бағдад қаласында туылып, 

241 жылы сонда дүниеден өткен. 

4. Мұхаммед Шафиғ Ыдырысұлы, һижраның 150 жылы Ғазза қаласында 

туылып, 206 жылы Мысырда қайтыс болған. 

Қазақ халқы өздерін осылардың ішінде Имам Ағзамның мәзһабындамыз 

деп есептейді. Бұл жөнінде Ы. Алтынсариннің “Мұсылманшылықтың 

тұтқасы” деген еңбегінде түсінік беріледі [83,22 б.]. 

Мұхаммед пайғамбардың хадис шәрифінде: “Адам (ғ.с.) мені мақтан 

тұтады, мен болсам, үмбетімнің ішінен бір ер кісі шығады, соны мақтан 

етемін. Оның аты – Нұғман, лақабы – Әбу Ханифа. Ол менің үмбетімнің тура 

жол көрсететін шырағы,”– [122] деген жолдар кездеседі. 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы көп томдық шығармалар жинағының екінші 

томында: 

 



Дүниеде мазһап болған төрт имамы, 

Махшардың төрт жағына қойған, әні! 

Алдына имамлардың жібереді, 

Әркімнің болса сонда дау-жанжалы, 

Төртеуі махшарда болар қазы, 

Сұрайды әр пенденің болса ғарызы,– [100,298 б.] 

 

деп Махшар күнінде төрт имамның қазы болатындығын баян етеді. 

Солардың ішінде Имам Ағзамды ерекше атайды: 

 

Төрт имам әулиесі – Имам Ағзам, 

Шығар ма дәл солардай ендігі жан ?! 

Мәлік пен Имам Шапиғ, Имам Ахмет, 

Шариғат осылардан бізге қалған [100,351 б.]. 

 

Әбубәкір Кердері “Насихат толғауында”: 

 

Хазірет Имам Ағзам, 

Шариғаттың айнасы, 

Солардан кәміл табылған, 

Шайтанның өлмек хайласы, – [52,109 б.] 

 

деп суреттейді. 

“Ислам әлемі” діни-мәдени журналының 2003 жылғы №3-6-сандарында 

Мақсұт Шафиғидың баспаға әзірлеуімен “Қисса Имам Ағзам” деген шығарма 

жарияланды. Авторы, яғни кім жырлағаны айтылмаған. 

Шығыс әдебиеті сюжетімен қисса, дастандар жырлаған ақындардың бірі 

– Ақылбек Сабалұлы. “Ғашықтық дастандар” жинағына енген 1910 жылы 

жазылған “Таһир-Зуһра” дастанының кіріспесінде өзі “ноғай тілден өлең 

қылған” жиырма алты шығармасын атайды. 



 

Алтыншы шығарғаным – “Имам Ағзам”, 

Алтынды шыға ма деп белден қаздым,– [59,258 б.] 

 

деген жолдардан Ақылбек Сабалұлының “Имам Ағзам” деген дастан 

жазғандығын білеміз. 

“Имам Ағзам” қиссасында Мағаз деген кәріп түсінде күннен де жарық 

жұлдызды көріп, пайғамбарға келіп жорытады. Мағаздың түсінде көрген 

жұлдызы бір сүйікті үмбетінің жарығы деп жориды. Расул Әнсары атты 

сахабасының аузына құрма салып, аманат етіп, сол үмбетіне жеткізуді 

тапсырады. Бірде Жебірейіл қалпе суретінде Расулмен сөйлесіп отырғанда, 

жиендері Хасен мен Хұсайын кіріп келеді. Расул екеуін екі тізесіне алып, 

Хасеннің аузынан, Хұсайынның бұғағынан сүйген еді. 

 

Хабиббім мені сүйсе дұрыс, 

Мен Хабибімді сүйсем деп, 

Құдайға қызғаншылық кірген еді. 

Өз достығын қызғанды Хақ тағала, 

Расулды теңемейді ешбір жанға, 

Аузынан сүйгені үшін Хасеннің 

У бергізем қатынына, 

Кербаланың шөлінде Хұсайынды 

Батырам қызыл қанға,– [123,36 б.] 

 

деген жолдардан ақынның пікіріндегі қайшылық көрінеді. Хабибін 

қызғанған Хақ тағала осындай іс-әрекет бұйырады деп Хасен мен Хұсайын 

өлімін осы оқиғамен байланыстырады. 

Жиендері еркелеп, Жебірейілдің қалтасына қол салады. Жебірейіл 

пайғамбарға келген сахабалардың Хасен, Хұсайынға өрік, мейіз сияқты жеміс 

беретінін сұрап біліп, қолын созып жұмақтан екі: бірі – сары, бірі – қызыл алма 



алып екеуіне береді. Хасен өзіне тиген, дәмі ерекше сары алманы жеп алады. 

Хұсайын алманы қойнына салып, шығып кетеді. Ібіліс бұны біліп, қайыршы 

жетім бала кейпінде келіп, жылап, алманы сұрайды. Хұсайын бермек 

болғанда, Жебірейіл қолын қағып жіберіп, қызыл алма ұшып кетіп, суға түсіп 

ағып кетеді. 

Су жағасына дәрет алуға келген, бір қарапайым шал мен кемпірдің қызы, 

алманы көріп, қолына алып, жартысын жеп қояды. Дәмі ерекше болады. 

Рұқсатсыз біреудің алмасын жеп күнәға қалдым деп жылап отырады. Шешесі 

келіп, мән-жайға қанып, алманы жеген ақысына бір мүсәпірге бау-бақшасын 

шарбағымен бермек болады. Суда ағып бара жатқан жарты алманы Сәбит 

деген адам алып жеп қояды. Ойланып, ақысын бермек болып, қалтасына он 

динарын салып, иесін іздейді. Шалға жолығады. “Домалақ мес сықылды сұм” 

қызын алуға көндіреді. Сәбит шалмен келіп, Сақыпжамал қыздың сұлулығын 

көріп, жалған сөйлегеніне ренжіп, қызынан бас тартады. Шал айтты: 

 

Аяғы жоқ дегенім - а, шырағым, 

Жер басып, дәретсіз жүрмес деді. 

Көзі жоқ деп айтқаным - а, шырағым, 

Құраннан айырылмайды екі көзі. 

Құлағы жоқ дегенім - а, шырағым, 

Құраннан айырылмайды құлақтары. 

Қолы жоқ деп айтқаным - а, шырағым, 

Құраннан айырылмайды екі қолы. 

Сөзі жоқ деп айтқаным - а, шырағым, 

Кәлима, тағаттан аузы кетпес [123,20 б.]. 

 

Сақыпжамал босанып, сәбиге “Нұғыман” деген ат қойды. Бес жасында 

молдаға сабақ алуға келгенде Нұғыман өзінің білімімен, зеректігімен 

таңғалдырады. Әнсари пайғамбардың аманат еткен құрмасын Інсібіл деген 

молдаға табыстап, өмірден өтеді. Інсібіл Расулдың аянымен Нұғыманға 



құрманы береді. Содан соң Нұғыман әкесімен Байтоллаға зиярат етуге 

аттанады. Мәдина шаһарына келіп, Әнхазіреттің қабіріне келеді. Пайғамбар 

қабірі жарылып, Нұғыманға үмбеттерін тапсырып, “Имам Ағзам” деген ат 

береді. 

Туындыгер дастаны мен “Жарым алма хикаясының” сюжеті бірдей 

екендігін, “Бақырғани” жинағындағы қиссамен үндестігін аңғарамыз. Кітапта 

қиссаның толық нұсқасы емес, үзіндісі берілгені көрінеді. Қиссада Имам 

Ағзамды ерекше жан етіп суреттейді. Оған  қасиет қонғандығы жұмақтағы 

алмадан деп түсіндіреді. 

“Бақырғани кітабы” жинағында Шәмсіддиннің төрт қиссасы берілген. 

Мұхаммед пайғамбардың дүниеден өтуі жайлы қиссаның желісімен 

жырланған “Қисса Мұхаммед Расулланың дар-ал-фәниден дар-ал-бақиға 

рахлат еткен мысаласы” деген шығарма Жүсіпбек Шайхисламұлының “Қисса-

ан-Хазірет Расулдың Миғражға қонақ болғаны бұ тұрұр” деген кітабында 

(Қазан, 1901) жарық көрген. Ақын екі қиссаны да “Бақырғани кітабының” 

желісімен жырлаған. 

Қисса Расулаллаға мадақ сөздермен басталады. Хақ Жебірейілді 

Мұхаммед ризашылығымен опасыз дүниеден шын дүниеге келсін деп хабар 

айтуға жібереді. Мәдинада осы түні пайғамбар маңайындағы сегіз кісі түс 

көреді. Бәрі де түстерін жорытуға Расулға келеді. 

Халық ауыз әдебиеті үлгілерінде әсіресе батырлар жырында, аңыз-

әңгімелерде, ертегілерде жиі кездесетін түс көру, түс арқылы құдіреттің аян 

беруі, оны жору сияқты жоралар Шәмсіддиннің қиссасында да көрінеді. 

Мұхаммеддің төрт халифі, әйелі Айша, қызы Фатима, жиендері Хасен 

мен Хұсайын түс көреді. Әбубәкір үстіндегі киімім жерге түсті десе, Омар бет-

жүзіндегі қасынан айырылады. Оспанның қолынан кітабы жерге түседі, 

Әлидің сауыты өзінен-өзі шешіледі. Айша басына қара шадыр салыпты, 

Фатиманың күртесі дал-дал болып, жағасынан айырылады. Хасен мен 

Хұсайын жер мен көктің арасынан бір тақ көреді, оған Мұхаммед отырып, 

ғайып болады, төменде жалаң аяқ, жалаң бас Хасен мен Хұсайын қалады. 



Мұның бәрін Расул өзінің өмірден кетер сәті жеткендігіне жориды. Барлығы 

қайғырып, жыласады. Дастанда оқиға күшейтіліп, әсірелеп суреттеледі. Мұны 

білген көктегі періштелер де, тәмам халық тіпті,  “жер-көк уа тау-теңіз, құрт, 

құс т.б. жандылар” барлығы қайғырып, жыласады.  

Әзірейіл келіп, рұқсат алып, Расулдың жанын алмақ болады. Пайғамбар 

туыстарымен қоштасады. Айша айтты: 

  

                    Йа, Рух-рауаным, машфақым, 

                    Үшбу сағат сізге Мәулімнен жарлық деді-ә [49,51 б.]. 

 

Мұхаммед пайғамбар қызы Фәтимаға: 

 

                    Айтты, ай, ботам, ай, нұр дидарым, Фәтима, 

                     Хақ  тағала жарлығына шара жоқ деді-ә [49,52 б.]. 

 

Хасен мен Хұсайынға:                                           

                                  

Айтты: бұ екеуі дүр әулетім ішінде артығы, 

Нәсіл, әулетім бұлардан тарайды деді-ә. 

Әркім бұл екеуін сүйсе, мені сүйді-білің, 

Кім бұларды сүймесе, ол мені сүймес деді-ә. 

Мен хұд үшбу жаһаннан қылармын сапар, 

Ай, ботамның боталары, хош қалыңдар деді-ә [49,52 б.]. 

 

 Хазірет Садықты қасына шақырып алып: 

 

Айтты, менен үмбетіме айтқыл сен көп-көп сәлем, 

Ұлық-кішік баршасы парманда болсын деді-ә. 

Қоймасын бидарурат сүннетімді зинһар, 

Табиғ алсын олар асхабтарыма деді-ә. 



Қоймасын бес намазын айтқыл ол асхабтарыма, 

Ол Жазымның бұйрығы, бұ бес намаздүр деді-ә. 

Дін ислам ісінде сүннетті қылсын үмбетім, 

Бейәдеп істерден жырақ болсын олар деді-ә. 

Дүниені сүймеу ләзім, дұшман тұтар, ай, үмбетім, 

Шын құл болғай үмбетім  дүниені сүймес деді-ә. 

Асы жафы үмбетім халінен уақаф болың, 

Рақым да шапағат бірла сүріңіздер деді-ә,– [49,52 б.] 

 

деп өсиет қалдырып, үмбеттеріне насихат айтты. Фатима әкесін жоқтап: 

                

Ол заман жылап айтар: Ай, машфақым атам, 

Екі дүниеде менің қамқорым екен деді-ә. 

Жүмләнің қамқоры, ол дүр бұ жаһан, ол жаһан, 

Білдің бе үмбеті хақында не іс қылды-ә [49,53 б.]. 

 

Бұл үзіндіден қайтыс болған адамды жоқтап, өлең айту өте ерте 

заманнан келе жатқан салт екендігі көрінеді. Кейбір зерттеушілер 

“Бақырғани” жинағындағы бұл қиссалардың барлығының авторы С. 

Бақырғани деп ұққанымен, қисса соңында автор өзі жөнінде: 

 

Шәмсі асы оларды, достар, қадыр көріп, 

Фатиқа бірла салауат такбир айтты-ә,– [49,53 б.] 

 

деп бұл қиссаны жырлаумен бірге, дастан кейіпкерлерін қадір тұтып, 

рухтарына Құран бағыштап отырғандығын айта кетеді. 

Шәмсідддин екінші қиссасында енді Мұхаммед Мұстафаның қызы 

Фатиманың өзі өмірден өтер сәтін біліп, бас-көзін жуып, тарай бастайды. Сол 

кезде есіктен жары Әли-Әл-Мұртаза келеді.  

                              



      Фатима жылады: Ай, Хасен, Хұсайын ұлдарым, 

      Ай, көзімнің нұры, көңілім миуасы, келіңдер маған,– [32,53 б.] 

 

деп балаларын шақырып, беті-көздерін жуып, тарайды. Бірнеше күнге 

жететін нан, қамыр дайындайды. Мұның бәрін көрген Әли таңғалады. Фатима 

оған мынадай аманаттар жеткізеді. Бірі – Әли зарлап жылама, екі ұлым 

қорықпасын; екіншісі – мені өз қолыңмен жу; үшіншісі – анау тұрған 

кітабымның ішінде бір қағаз бар, соны мені лақатқа қойғанда, көкірегімнің 

үстіне қой,– деп өсиет етеді. 

Жетім бала туралы келесі бір қиссада Мұхаммед пайғамбар бір баланы 

көріп, жөн сұрайды. Ол өзінің жетімдігін, өзі қатарлы балалар түрлі түйе мініп, 

асыл тондар киіп жүргендігін айтып, арман етті. Расул: “Мен саған түйе 

болайын, сен маған мін”,– деп үстіне мінгізеді. Жетім бала жүрегі жарыла 

қуанып, Расулға мінеді. Ол түйелердің даусын естіп, “сен де солай дауыста”,– 

дейді. Әбубәкір келіп, алты жаңғақ әкеліп, балаға көрсетіп, Расулды алты 

жаңғаққа сатып алады. 

 

Жетім халін сұраңыз, 

Жетім көңілін аулаңыз,– [49,56 б.] 

 

деп қиссада Расулдың жетім балаға істеген ісін үлгі етеді. 

 

Болсаң Расулға үммат, 

Қылың жетімге шапағат. 

Болар саған көп рахмат, 

Расул осылай деді-ә. 

 

Білгіл бұл сөзді жақын, 

Жемеңдер жетімдер хақын. 

Баян қылып Шамсіддин 



Достына жадгар құйды-ә,– [49,56 б.] 

  

деп аяқталады. Қожа Ахмет Ясауи де 51-хикметінде: 

 

Расулдың алдына бір жетім келіпті, 

Барып, мүсәпірмін деп сәлем беріпті. 

Рақым қылды мүсәпір халына, 

Тілегенін берді оның қолына. 

Расул айтты оған: мен де жетіммін, 

Жетімдікте, ғаріптікте өтіппін. 

Мұхаммед айтты: әркім де жетім дүр, 

Біліңдер: ол сүйген үмбетім дүр. 

Жетімді көрсеңіз, жәбірлемеңіз, 

Ғарыпты көрсеңіз, әмірлемеңіз [48,94 б.]. 

 

Бұл хикметте Мұхаммед пайғамбардың жетім балаларға қамқор болған 

адамгершілік, қайырымдылық, мейірімділік қасиеттерін танытады. Сондай-ақ 

Мұхаммед пайғамбар хадистерінде де үмбеттеріне: “Кімде-кім өзінің не 

біреулердің жетім балаларын ес біліп, етек жиып, өз күнін өзі көретіндей жасқа 

келгенше бағып-қағып, тәрбиелесе, оған бейіштің есігі ашық” және “Ісің ілгері 

басып, көңілің шаттануын қалайсың ба? Қаласаң жетімдерге мейірбан бол, 

басынан сипа, жеп отырған тамағыңа ортақтастыр, сонда ғана ниетің қабыл 

болып, талабың өрге жүзеді”,– [71,9 б.] деп өсиет етті. 

А.С. Пушкиннің “Құранға еліктеу” деген өлеңіндегі (тәржімелеген 

Қуандық Шаңғытбаев): 

 

Ақ жолға түзеп бетіңді, 

Абай бол жалған жауызға. 

Мүсірке сүйіп жетімді, 



Құранды көпке уағызда,– [124] 

 

деген жолдар имандылықтың бастауы Құранда жатқандығын 

дәлелдейді.  

Шәмсі қиссаларындағы ортақ тақырып – фәнидің өткіншілігі, Мұхаммед 

пайғамбардың “өлім келместен бұрын дайындалып қой” дегеніндей, ақырет 

қамын жеу және Мұхаммед пайғамбардың өмірінен, ісінен үлгі алу. 

Шәмсінің “Міскін адам басына не келерін білмесе” деп басталатын 

қиссасы отыз екі шумақтан тұрады. Адам баласы соңғы сәті жеткеннен кейін, 

Мәнкүр, Нәкүр келіп тергейтіндігін, күнәлілер тозаққа, мүміндер пейішке 

баратынын жаза келіп:  

 

Шәмсі асы бұ сөздері 

Иман, ислам асылы дүр. 

Биаллаһ мүмін емес дүр 

һәр кім мұны білмесе,– [49,66 б.] 

 

деп мұны білудің әрбір мұсылманға парыз екендігіне назар аудартады. 

Жинақта Ғұбайдолла деген автордың Мұхаммед Мұстафаның жалғыз 

ұлы Ибраһимнің Расул үмбеттері үшін жанын пида еткені жайлы қиссасы бар. 

Көлемі – қырық бес шумақ. Жебірейілден Хақ пәрменін жіберіп, “Ұлының 

амандығын тілесе, үмбеттерін менен сұрамасын,”– дейді. 

 

Мұстафа қайран болып көтерді бас, 

Көздерінен төгізіп силаба жас. 

Деді: Менің үмбетім үшін, уа, Кәрім. 

Жолына болсын пида жүз Ибраһим 

Айтты: Ұғлым дүр – жүрегім қуаты, 

Тілерім, Хақтан күнаһар үмбетім [49,67 б.]. 

 



Ұлының жанын алмақ болып, Әзірейіл келеді. Ұлының әкесіне деген 

сүйіспеншілігін  “аяғыңның топырағын көзіме сүрме қылайын” деген 

жолдармен береді. “Ибраһимге алдыма түсіп жүр, жақсылап көрейін”– 

дегенде, жеті жасар ұлы: 

 

Мұндағ былай үйретті ұстазым менің, 

Ата хақы – тәңірі хақы дүр білің, 

Ата алдында ұғыл жүрсе хата, 

Сіз жүрің алдымда ай, Нұрсафа,– [49,68 б.] 

 

деп әкесіне еріп үйіне келіп, Әзірейілді көріп, мән-жайға қанығады. 

 

Дүниеге келген һәм кетпек керек, 

Үшбу дүниеден һәм кешпек керек. 

Хүкім қылса жүз жаным болса берейін, 

Барша үмбет жолында құрбан қылайын,– [49,68 б.] 

 

дейді. Әзірейілден аз уақытқа мұрсат алып, мектепке келіп, дос-

жарандарымен, ұстазымен қоштасады. Достары: 

 

Айттылар: сіз үшін біз өлелік, 

Тілесін Хақтан Расулалла сені,– [49,69 б.] 

 

деп өздерін құрбан етпек болады.“Әркімге қаза жетсе, шара жоқ,”–деп 

үйіне келіп, әкесінің тізесіне басын қойып, жан берді. Осылай Мұхаммед 

пайғамбарды тек үмбетінің қамын ойлаған қамқоршы ретінде әсірелеп 

суреттейді. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының көп томдық шығармаларының бірінші 

томына енген “Ибраһим” атты дастанында Мұхаммед пайғамбар жалғыз ұлы 

Ибраһимді жеті жасқа келгенде, молдаға оқытады. Алла Әзірейілді 



Мұхаммедке жіберіп, не перзентін, не үмбеттерін таңдасын деген талап қояды. 

Мұхаммед ұлын мешіттен ертіп келеді. Алдында жүруін сұрайды.  

 

Ата алдында бала жүрсе, болар қате, 

Алдыма сіз жүріңіз, ай, жан ата,– [90,86 б.] 

 

деп ұлы атасын құрмет тұтады. Ибраһим ұстазымен қоштасуға мұрсат 

сұрайды. Атасына үмбеттері үшін жанын қиюға ризашылығын білдіреді. 

 

Сол жерде Ибраһим қалды өліп, 

Жылап тұрды атасы оны көріп. 

Үмбеті сау қалғанға қуанады, 

Кейімейді перзентін ойына алып,– [90,69 б.] 

 

деп пайғамбардың үмбеттерінің саулығын бәрінен де жоғары қоятынын 

суреттейді. 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы дастаны “Бақырғани кітабындағы” 

Ғұбайдолла шығармасының желісімен мазмұндас екендігі көрінеді. Екі 

туындыда да Мұхаммедтің Хақ жолына шексіз берілгендігі суреттелген. 

“Бақырғани кітабы” жинағының соңында Хытаи сақы деген автордың 

көлемі 164 шумақтан тұратын “Ахтам қиссасы” берілген. Қисса әдеттегідей 

Аллаға, Мұхаммед пайғамбарға мадақ айтудан басталады. Басты кейіпкер 

Ахтам Мұхаммедтің сахабаларының бірі “ер сипатты, Әлиді өзіне дос тұтар 

еді”  деп суреттеледі. 

Жанәділ елі, сол елдің шаһы – бәрі Әлидің батырлық даңқынан қорқып, 

қан жұтар еді. Шаһ халқын жиып, кеңесті. “Кімде-кім Әлиді өлтіріп, 

Мәдинадан басын кесіп әкелсе, байлығымның жартысын, өлшеусіз алтын, 

күміс және қызымды беремін,”– деп жар салады. Баһадүрлер сайланды, 

белдеріне қылыш байлап, жолға шықты. 

 



Мәдина бір жарым айлық жол еді, 

Арасының көбі сусыз шөл еді. 

 

Мәдинаға баһадүр жұһуд жетті, Ахтамға жолықты. Ол Ахтамнан Әлиді 

сұрады. Әлиді көрсетсе, жүз мың алтын беретінін айтты. Ахтам өзін оған 

Әлимін деп таныстырды. Жанәділдің баһадүрі Ахтамның басын кесіп әкетті. 

Әли деп мәз болысты. Шаһ уәдесінде тұрып, қызын ұзатты.  

Мұхаммед және жанындағы сахабалары үш күн бойы Ахтамға не 

болғанын білмеді. Біләлді жіберді, үйіне барып, сұрастырды. Әйелі үш күннен 

бері үйіне келмегенін айтты, балалары атасын іздеп, жыласты. 

Жебірейіл келіп хазіретке, Ахтамның жан бергендігін, Жанәділ 

қаласына басы кеткендігін, Әли үшін азиз жанын пида еткен хабарын жеткізді. 

Бәрі қайғырды. Әлиді тауып, мән-жайды жеткізді.  

Әли балаларымен, әйелімен қоштасып, дүлдүліне мініп, қырық бес 

күндік жолды үш күнде жүріп, Жанәділ шаһарына жетті. Әли отқа табынып 

отырған бір әйелді көріп, жөн сұрады. Әйелден жерлестерінің Әлидің басын 

кесіп әкелгенін, енді Мәдинаға аттану үшін әскер жиып жатқандығын біледі. 

Әли әйелге иман келтіруді бұйырады. Әйел ұнатпайды. Әли оның басын 

шауып алады. Бұдан біз қисса авторының кәпірді өлтіргенді сауап деп 

есептегендігін аңғарамыз. Әлгі әйелдің үйіне кіріп, тамақ жейді, қанша күннен 

бері аш еді. 

Шаһтың есігіне келді. Бір кісіге мал ұрлатып, ұрыны іздеп жүргендігін 

айтады. Оны көрген кісі шаһқа келіп, астындағы аты да өзіне лайық балуан бір 

жігіттің ұры іздеп жүргенін баян етеді. 

Мұнан кейін Әли дүлдүліне ескертті: “ Пайғамбар, сахабаларға барып, 

менен хабар жеткіз, Хасен, Хұсайынға, Фатимаға сәлем айтарсың”,– дегенді 

ескертті. Шаһқа кірді. Ол оның қуанышын білді. Сүйінші сұрады. Әлиді өзінің 

танитындығын айтты. Әлидің басы деп кесілген басты табаққа салып алып 

келді. Әли Ахтамның басын көріп, көзінен жасын төкті. Әлидің маңдайы бір 

қарыс еді. Шашы да Әлидікі емес дейді. Әлидің үш ойынын білетіндігін айтты: 



біріншісі – қырық арыстан сүйегін қабаттап қойып, бір теуіп уатып 

шашыратар еді; екіншісі – он екі батпан екі темірді бір қолымен алып ұратын 

еді; үшіншісі – қылыш ойынын білетін еді. 

Әлиді өлтірген ерді шақырып алдыртты. Әли ұрыс салды. Шаһ кім 

екенін сұрады. Өзін толық таныстырды. Әскер жиып, Әлимен соғыспақ болды. 

Әли дүлдүлден сырылып түсіп қалады. Дүлдүл памдат намазында кетіп, 

кешінде Мәдинаға жетті. Расул құлағына дүлдүл үні естіліп, Біләлді жіберді. 

Бәрі иесіз дүлдүлді көріп, жыласты. Хазірет пайғамбар Құдайдан дүлдүлге тіл 

бітір деп тіледі. Құдай тіл берді. Дүлдүл сөйледі. Пайғамбар Әлидің өлі-тірісін 

хабарла деп Жебірейілден өтінді. Жебірейіл көзді ашып-жұмғанша Расулды, 

дүлдүлді Әлиге жеткізді. Расул Әлиді көкке шығарып алды. Әли дүлдүлін 

мініп, майданға қайта кірді. Жүз мың кәпірді қырды. Кәпір елін мұсылман 

қылды. Мал алып, Мәдинаға жетті. Ахтам балаларына, мұсылмандарға бәрін 

таратып берді.  

 

Бұ жерде “Қисса Ахтамды” аңда, 

Хытаи сақының назымын тыңда,– [49,80 б.] 

 

деп дастан соңында “Ахтам қиссасын” Хатаи сақының жырлағандығы 

айтылады. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр басында қазақ даласында өмір сүрген 

Кашафаддин Шаһмарданұлы 1899 жылы Қазан қаласында “Хазірет Әлидің 

Жанәділ шаһарында төбелескені һәм қиссасы” деген шығарманы қазақ тілінде 

жариялапты [125,2-8 бб.]. Бұл шығарма – “Бақырғани кітабының” 70-77-

беттерінде берілген “Ахтам қиссасының” аудармасы. К. Шаһмарданұлы 404 

жол үзіндіні қазақшалаған. Шығарманың басындағы Аллаға мадақ түріндегі 

кіріспе мен соңы аударылмаған. Кітап:  

 

Әлидің шаһараты (даңқы) ғаламды тұтты, 

Жанәділдің махалласына жетті. 



Жанәділ елі һәм падишасы есітті, 

Әли қорқынышынан бәрі састы, – [125, 2 б.] 

 

деген жолдардан бастап,  

 

Осылайша соғысып кеш болмады, 

Кеш болғаш Әли қайтып кетіпті. 

Яғни далада бір аулақ жерге, 

Кетті анда ғибадатын қылуға, – [125,8 б.] 

 

деген шумақпен аяқталған. Екі шығарманы салыстыра қарап отырсақ, 

Семей өлкесі Қарқаралы шаһарындағы медреседе өмірінің соңына дейін 

ұстаздық қызмет атқарған Кашафаддин Шаһмарданұлы бұл қиссаны өзінің 

қазақ шәкірттеріне түсінікті болу мақсатымен аударғандығын байқаймыз. 

Жоғарыдағы шумақтар “Бақырғани кітабында” төмендегідей берілген: 

Әлиниң шаһараты аламны тұтты, 

Жанадилниң махалласига йетди, 

Жанадил ели уа шаһы ешитди, 

Әли қорқынчыдин хунаба йұтды [49,70 б.]. 

 

…Ушал уақытда һәм кун кич булды, 

Әли қайтыб йәна бир йерга тушди [49,77 б.]. 

             

Ерімбет Көлдейбекұлының (1844-1916) “Ақтам сахаба” дастаны 1902 

жылы жазылған, жеті жүз сексен сегіз жолдан тұрады. Дастанның кіріспесінде 

Хаққа шүкіршілік айтылып, сақилықтың (жомарттықтың) қасиеті сөз етіледі. 

 

Пайғамбар заманында Ақтам сақи 

Ғали үшін беріп басын, барды жәннат [126,223 б.]. 

 



Қайбар шаһарының патшасы Жанәділ Ғалидің жер жарған даңқын естіп, 

өлтіріп, басын кесіп әкелуге Мақатіл деген палуанын жібереді. Мақатіл 

Мәдинаға жетіп, Ақтамға жолығады. Жырда Ақтам сипаты: 

 

Бар еді Ақтам деген бір сахаба, 

Тақуа адам еді ақылға кең… 

Ол ‒ Ақтам тақуа адам, өзі молла, 

Тәрк етпес, әрдайымда тілінде Алла,– [126,227 б.] 

 

деп суреттеледі. Ақтам өзін Ғалимын деп сендіреді. 

 

Ғали өлсе, барша исламның кетер ары, 

Мен өлсем, су кеткендей көне ыдыстан,– [126,227 б.] 

 

деген шешімге келеді. Мақатіл Ақтамның басын кесіп алып кетеді. Ғали 

мұны білгеннен кейін, дүлдүліне мініп, Ақтамның кегін алмақ болып 

аттанады. Жанәділ еліне келіп, кездескен кемпірді иманға келтірмек болады. 

Көнбеген соң, өлтіреді. Патшаға келіп, Ақтамның басын көреді. Ғалидың 

өнерін көрсетеді: қырық арыстанның сүйектерін қатар қойып, үстінен секіріп, 

аяғымен бір теуіп, ұнтақтап жібереді; алпыс батпан шойынды допша 

лақтырып, бұлттан әрі асырып жібереді; патшаның жеті жүз мың әскерімен 

ұрыс салады. Жаулары терең ор қазып, бетін жауып, Ғалиды айламен соған 

түсіреді. Дүлдүл ешкімге ұстатпай, Меккеге қарай шауып кетеді. Жебірейіл 

арқылы Хақ тағаладан Ғалидың жайын біледі. Жебірейіл Мұхаммед пайғамбар 

мен дүлдүлді Ғалиға жеткізеді. Ғали үш күн ұрыс қылып, кәпірлердің бәрін 

қырады. Көп олжамен еліне қайтып, бәрін үлестіреді.  

Ерімбет дастанының қорытындысында өзі туралы мәлімет бере келіп, 

сақилықты уағыздайды. Дастан “Бақырғани кітабындағы” “Қисса Ахтамның” 

әсерімен жазылғандығы байқалады.  



Сүлеймен Бақырғанидың “Бибі Мариям кітабы” деген шығармасын 1895 

жылы С.М. Матвеев “Известия общества археологии, истории и этнографии” 

деген жинақта орыс тіліне аударып, алғысөзімен, түркі тіліндегі мәтінмен 

жариялаған. 

1991 жылы Ташкент қаласындағы “Езувчи” баспасында жарық көрген 

“Бақырған кітабында” “Бибі Мариям” дастаны берілген. Даcтан 53 шумақтан, 

212 жолдан тұрады [17,63-69 бб.]. 

Р. Сыздықова “Ясауи “хикметтерінің” тілі” деген еңбегінде ХVІІ 

ғасырда хатқа түскен, ХІХ ғасырдың соңында Самарқанд қаласынан табылған 

қолжазбаны талдайды, фотонұсқасын, транскрипциясын және өлең қалпына 

келтірілген нұсқасын да береді. Ғалымның көрсетуінше, қолжазбада 76 

шығарма бар. Мұндағы № 71 (144 жол) және № 74 (59 жол) - хикметтер – бізге 

мәлім “Бибі Мариям” дастаны. № 71-хикметтің соңында авторы туралы 

мәлімет жоқ, № 74-хикмет соңы: 

 

Наққаш тамайсыз ердүк, 

Дүрр-у жауһарсыз ердүк, 

Үшбу дунийаны қойдүк, 

Құл Хожа Ахмәд ерді-йа,– [18,371 б.] 

 

деген шумақпен аяқталыпты. Бұл мәтіндерді салыстыра келіп, біз 

дастанның екі нұсқасының да толық еместігіне көз жеткіздік. Дегенмен де 

кейбір шумақтарды қалпына келтіруге болатыны байқалды. № 71-хикметтің 

екінші шумағы: 

 

Мәрйам ол Иса ғәфил ерді мәулига, 

Мәулим оны азизлаб көкдә орын берді-йа [18,364 б.] 

 

деп берілсе, Ташкент қаласында жарық көрген (1991) дастанда: 

 



Мәриам ұғлы ол Иса 

Хас құл ерди Мәулімге, 

Мәулім оны азизлаб, 

Инжил ата берди-ә. 

Аулиалар ұрұғы, 

Анбиалар саруары, 

Хұрматини билдирди, 

Көкда орын берди-ә, – [17,63 б.] 

 

деп жырланады.  

Сұлтанмахмұт Торайғыров 1919 жылы “Ғайса кім?” деген өлең жазады. 

 

Әркімдер-ақ сұрап жүр, Ғайса кім?– деп, 

Кейбіреулер, пайғамбар Ғайса демек... [127,151 б.] 

 

Иса – Алладан кітап түскен пайғамбарлардың бірі. Христиан дінінде 

Исаны құдай деп есептейді, соған табынады. Інжіл мен Құраннан Исаның 

дүниеге келуінің ерекшелігі көрінеді. Шәкәрім бұл жөнінде: “Мұсылмандық 

шарты” деген еңбегінде: “Бір аятта: “Анық Ғайса пайғамбарды Алла 

тағаланың жаратқаны Адам пайғамбарды жаратқандай. Адам пайғамбарды 

топырақтан жаратып, Адам бол деп еді Адам болды. Сол сияқты Ғайса 

пайғамбарды Мариям ананың қарнында бала бол деп еді, бала болды,– 

деген”,– [63,10 б.] деп жазады. 

Дастанның басында “Әулиелер ұрығы, әнбилер сәруары (көсемі), 

Мәулім (Алла) құрметтеп көктен орын берген, бұл дүниеге қызықпаған, малға 

көңіл бермеген, дүниеге талақ беріп, ахырет қамын ғана ойлаған” Исаны:  

 

Мариам ерди анасы, 

һеч йоқ ерди атасы, 

Анбиалар иеси, 



                Нұрдин туғмыш ерди-ә. [17,63 б.] 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Мариям еді анасы, 

Еш жоқ еді атасы, 

Әнбилер иесі, 

Нұрдан туған еді, –  

деп суреттейді. 

Анасы Мариям екеуі күндіз ораза тұтып, түнімен ояу Аллаға құлшылық 

еткенде: 

 

                  Ининдағы йыланлар, 

                 Йапандағы кийиклар, 

                 Хауадағы құш-құртлар, 

                 Барча саламга келди-ә. [17,64 б.] 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Ініндегі жыландар, 

Жапандағы киіктер, 

Әуедегі құс-құрттар, 

Барша (сы) сәлем берді.  

 

Мариямұлы Иса Алла дарытқан емшілігімен соқырларды емдеп жазады, 

ақсақты жүргізеді, өліктерді тірілтеді. 

Бір күні Иса анасының қасында жоқта, Алла Тағаланың жарлығымен 

Әзірейіл келіп, Мариямның жанын алмақ болады. Әзірейілден Мариям жөн 

сұрайды. Мариям жүрегі жамандықты сезеді. 

 



Сунгакларым чанчишур, 

Йуракларым титрашур, 

Азиз йаным чуғлашур, 

Атың ким деб сұрды-ә [17,65 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Тұла бойым шаншыр, 

Жүректерім тітірер, 

Азиз жаным шулар, 

          Атың кім деп сұрады.  

 

Әзірейіл өзін: “Мен сарайлар бұзушы, жұптарды тұл қылушы”,– деп 

таныстырады. Мариям: “Бір сағат кідір, ұлым келсін, қоштасайын”,– деп 

мұрсат тіледі. Әзірейіл ондай пәрмен жоқтығын білдірді. Әзірейіл Мариямның 

жанын алды. Иса келіп, анасының тұруын күтті. Таң атқанша тағам жемеді, 

аузын ашпады. Иса зар еңіреп жылады. Исамен бірге он сегіз мың ғалам да 

қайғырды. 

Аршу-курси титрады, 

Лауһу-қалам йығлашды, 

Фаришталар йығлашды, 

Рахмат қылсун деди-ә [17,66 б.]. 

 

 Қазақша жолма-жол аудармасы: 

   

Аршы-күрсі тітіреді, 

Лауһу-қалам жыласты, 

Періштелер жыласты, 

Рахмат қылсын деді.  

 



Иса қайғырып, анасын жоқтайды: 

 

А, йа, Мариам, билмадим, 

Тойа көзим көрмадим, 

Анам жанын алдың, 

Кимни ана қылай деди-ә. 

Айды: қайда барғаймын, 

Кимни ана дегаймын, 

Кимниң бирла тұрғаймын, 

Зары қылыб құбды-ә [17,66 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

А, иә, Мариям, білмедім, 

Тоя көзім көрмедім. 

Анам жанын алдың, 

Кімді ана қылайын, 

Айтты: қайда барғаймын, 

Кімді ана дегеймін, 

Кіммен бірге тұрғаймын, 

Зар еңіреп тұрды.  

 

Еліне келіп, анасына кебіндік бөз сұрайды. Ешкім бермейді. Жұмақтан 

хорлар келіп, шатырлар құрып, Мариям ананы жуып, лахад ішіне қойды. 

Жетпіс мың періштені Жебірейіл бастап келіп, жаназасын шығарды. Алладан 

жарлық болып, Мариям көрі жарылып, құдіретпенен тірілді. Тілге келіп, 

былай дейді: 

 

Бұ дүниеге бақмағыл, 

Малға көңил бермагил, 



Хақ құллығын қоймағыл, 

Керак саңа деди-ә [17,68 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Бұ дүниеге бақпағыл (қызықпа), 

Малға көңіл бермегіл, 

Хақ құлдығын қоймағыл, 

Керек саған деді.  

 

Дастанда осы шумақ екі рет қайталанады. Шығармада Иса мен анасы 

Мариямның пенделік қызықтан, дүние-мүліктен бас тартып, тек Хаққа 

құлшылық еткен іс-әрекеті уағыздалады. Дастанның соңғы шумағында 

мұсылман әдебиеттеріне тән дәстүр бойынша автор жөнінде мәлімет береді: 

 

Ариф йапан гезартек, 

Нақыш тонны безартек, 

Дана инжу тизартек, 

Құл Сүлейман ерди-ә [17,69 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Арып жапан кезетін, 

Сәнді тоннан безетін, 

Дана інжу теретін, 

Құл Сүлеймен еді. 

 

Ислам дінін уағыздаған шығармаларда “Бибі” атауы діни құрметтеу 

ретінде әйел есіміне қосылып айтылады. “Ханым, бәйбіше” деген ұғымды 



білдіреді. Бибі Мариям, Бибі Фатима, Айша бибі т.б. есімдер қазақ халқында 

да құрметпен айтылады. 

Шиммель Аннемари “Ислам мистицизмі әлемі” деген еңбегінде Исаны 

дүниеге келтірген, күнәдан пәк анасы Мариямды сопылардың ерекше құрмет 

тұтқандығы туралы пікір білдіреді. Мариямды Алланың құдіретті нұрынан 

нәрестелі болғандықтан, оның рухани тазалықтың символы ретінде сопылар 

поэзиясындағы сүйікті кейіпкер екендігіне назар аударады [40,333 б.].  

Шәкәрім дін мен елдің бұзылғандығы жайлы бір өлеңінде: 

 

Айсаны көрсем егер мен, 

Тіріл дер ем қайта сен, 

Сені құдай деді де, 

Айырылды халқың дінінен, – [128,112 б.] 

 

деп жазады. 

Сүлеймен Бақырғанидың “Ақырзаман кітабында” қиямет күнінде 

шыққан Тажалды Иса көктен еніп, өлтіргендігі суреттеледі. “Болғанда жерде 

Мәди, көкте Айса” дегендей заман ақыр туғанда Исаның оралатындығы жайлы 

аңыз ақын шығармасында да көрініс табады. 

“Бибі Мариям” дастанында ақын ана мен бала арасындағы қарым-

қатынасты, екеуінің бір-біріне деген сүйіспеншілігін жылы суреттейді. 

Мариям ұлына “көрер көзім, құлыным” деген сияқты қазақ ұғымына да тән 

сөздерді айтып, айналып-толғанады. 

Мариям қазасына тау-тас тебіреніп, періштелердің де қайғырғандығы 

арқылы дастандағы қайғылы көріністер күшейтіліп беріледі. 

ХІV ғасырдағы ежелгі дәуір әдебиеті жауһарларының бірі ‒ Хорезмидің 

“Махаббатнамасында” (1353) да:  

     

Күнді қылды Исаның парқына тәж, 

Мұхаммед Мұстафаға берді Миғраж [129,25 б.]. 



 

Сүлеймендей салтанатты патша болып туыпсың, 

Мәсіхтей (Иса) айбарлы, Жүсіпке сай сұлусың [129,36 б.]. 

            

Бар жаһанның қайғысы есірік етер көзіңді, 

Аллаға аян, Иса демі сенің шырын сөзіңде, – [129,87 б.] 

 

сияқты бейнелі сөздер кездеседі. 

Хұсам Кәтибтің “Жұмжұма” (1369-70) басты кейіпкер Ғайса ел кезіп 

жүріп, адамның бас сүйегіне кездеседі. Алла пәрменімен қу басқа тіл бітіп, 

сөйлеседі. Жұмжұма сұлтанның бұ дүниеде жасаған ағаттығы үшін тозақта 

тартып жатқан азаптары суреттеледі. Ғайса да мұны естіп, құлшылық, 

ғибадатын күшейтеді. Пенделердің тамұқ ішінде (жаһаннамда) тартар 

жазаларын кең суреттеу арқылы адамдарға тек қайырымдылық, жақсылық 

жасаудың қажеттігі жайлы ой түйінделіп, уағыздалады. 

Сопылық поэзия үлгілерінде Бибі Мариям мен Иса пайғамбар бейнелері 

де суреттелген. Сүлеймен Бақырғанидың “Бибі Мариям” дастаны – Құран мен 

Інжілдегі хикаялардың поэзияда да өрнек тапқандығына куә болар құнды 

мұра, шығыста кең тараған нәзира үрдісінде жырланған туынды.  

С. Бақырғани қиссалары Құран желілеріне жазылған, нәзира дәстүрінің 

бастау бұлағы болса, осы шығармалардың негізінде ХІХ ғасырдың ІІ жартысы 

мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген қиссашыл ақын-шайырлар қалам 

тербеді. Ғалым Алма Қыраубайқызы орта ғасырдағы түрік қисса-

дастандарының қазақ әдебиетінде жалғасын табуының тарихи себептерін 

ашып көрсетті. “Бақырғани кітабындағы” дастандардың Мәшһүр-Жүсіп 

Көпейұлы, Шәді Жәңгірұлы, Ақылбек Сабалұлы, Жүсіпбек Шайхисламұлы, 

Ерімбет Көлдейбекұлы шығармашылықтарына әсер етуі – осы дәуірдегі қазақ 

халқындағы Оянушылықтың бір көрінісі. А. Қыраубайқызы Оянушылықтың 

негізгі шарттарының бірі ретінде “өткен тарихқа, ғасырлар шаңында қалған 

әдеби мұраға оралу, сонымен бірге, саяси-әдеби сахнадан ысырылып қалған 



халық тілі – ана тілінің мәртебесін көтеруді” [111,120 б.] атайды. С. Бақырғани 

шығармаларында да көрініс тапқан нәзирагөйлік үрдіс ХХ ғасырдың басына 

дейін жалғасып жатты.  

Ө. Күмісбаев  осы кезеңде өмір сүрген қиссашыл ақындарды: “Олар 

белгілі бір шығыс сюжетін қазақ тұрмысына етене жақын алып, өздерінше 

жырлады, қосты, алды, мүсіндеді. Көбіне қазақтың он бір буынды қара өлең 

ырғағына салып, басқа елден келген туындыны өз туған топырағына сай 

түлетіп шығарды. Шығыс ақындарының, классиктерінің көлеңкесінде қалып 

қоймай, өз наным-сенім, мотивтерін қоса білді. Шығыс сюжетін қазаққа 

жақын, жұмыр, ұғынықты етіп жеткізуге тырысты. Қайта жырлаушы ақындар 

Шығыс әдебиетінің күшті әсерін орынды пайдаланды”,– [130,207 б.] деп 

бағалайды. 

Қазақ әдебиетіне кең тараған шығыстық нәзира дәстүрінің қайнар көзі 

С. Бақырғанидың Құран желілерін жырлаған шығармаларында жатыр. 

Ықылым замандарға куә болған, талай ұрпақтың көкірегіне тұнған ғұлама 

ақынның жыр-дастандары қозғаған мәселелер қазіргі күнде де өзекті, алдағы 

уақыттарда да замана көшіне ілесе отырып, өзінің тағылымдық мән-

мағынасын жоғалтпасы анық. 
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