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Ислам дәуірі әдебиетіндегі Мұхаммед пайғамбар бейнесінің жырлануы 

 

Мақалада Х-ХІІ ғасырларда, яғни ислам дәуірі әдебиетінде ерекше орын алатын 

Мұхаммед пайғамбар бейнесі жырланған жыр-дастандарға талдау жасайды. Ғылым, 

мәдениет, әдебиет саласындағы туындылар жергілікті түркі халықтарының тілінде жазыла 

бастағандығын, Х-ХІІ ғасырлардағы ислам дәуіріндегі әдебиеттің негізгі тақырыптары: 

Құран сюжеттері, ислам дінінің негізін салған Мұхаммед пайғамбар, оның сахабалары, 

әулие-әнбиелер болғандығын ашып көрсетеді. Қазан қаласында 1901 жылы жарық көрген 

«Бақырғани кітабындағы» тоғыз көлемді сюжетті дастанның авторлары жайлы, сондай-ақ 

соның ішінде Мұхаммед пайғамбар бейнесі жырланған шығармаларға талдау жасайды. 

Басқа да сопы ақындар сияқты Сүлеймен Бақырғани шығармашылығында да Мұхаммед 

пайғамбарды жырлау негізгі тақырыптардың бірі екендігі зерделенеді. Мұсылман елдері 

әдебиетінде кең жырланған, Мұхаммедтің Миғраж сапарына арналған ақын С. 

Бақырғанидың «Расул Миғражы» қиссасының ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 

басында  өмір сүрген қиссашыл-ақындар Жүсіпбек Шайхисламұлы, Шәді Жәңгірұлы, 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлылар шығармашылығына тигізген әсер-ықпалы сөз болады. 
Түйін сөздер: ежелгі әдебиет, ислам дәуірі әдебиеті, пайғамбар, дастан, хикмет, 

Құран сюжеттері, теңеу, қиссашыл-ақындар.   

 

Н.К. Матбек 

                  Воспевание образа Пророка Мухаммеда в литературе эпохи ислама 

 

В статье анализируется эпосы и поэмы эпохи ислама Х-XII вв, в которых особое 

место занимал образ Пророка Мухаммеда. Указывается на тот факт, что в производениях 

в области науки, культуры, литературы стали распространяться на местных тюркских 

языках, где главными темами являлись: сюжеты Курана, основоположник религии ислама 

Пророк Мухаммед и его продалжатели, святые личности. Представлены сведения об 

авторах девяти сюжетных поэм, которые были опубликованы в 1901 году в городе Казань 

в «Книге Бакыргани», а также анализируется произведения, в которых воспет образ 

Пророка Мухаммеда. Как и в других произведениях суфийских поэтах воспевание 

Пророка Мухаммеда в творчестве Сулеймана Бакыргани являлась одной из основных тем.   

Говорится о влияниях поэмы С. Бақыргани «Расул Мигражы», посвященной  

поездке в Миграж Пророка Мухаммеда, широко воспетой во многих мусулманских 

странах, на произведения поэтов-сказителей хиссы концы XIX и начала XX веков 

Жусипбек Шахисламулы, Шади  Жангирулы, М.-Ж. Копейулы. 

 Ключевые слова:  древняя литература, литература эпохи ислама, Пророк, эпос, 

хикмет, сюжеты Курана, сравнение, поэты-сказители хиссы. 

  

N.K. Matbek 

Berhyming of the Prophet's image during the Islamic epoch 

 

The article analyzes songs and poetry berhyming the image of Prophet which played an 

important role in the Kazakh literature. It reveals that works in fields of culture and literature 

were written in the languages of local Turk nationalities, and that the main themes of the 

literature of the Islamic epoch were plots of Quran,  the founder of Islam Muhammad Prophet, 

his sahhabas, religious and sacred objects. The article is devoted to analysis of poetry dedicated 
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to the Prophet's image in the book 'Baqyrgani Qutabi' which was published in Qazan in 1901 and 

gives some information about the authors of the 9 dastans (berhyming poetry). In the works of 

Suleimen Baqyrgani one of the main themes is making poetry about Prophet 

Muhammad.  Suleimen Baqyrgani's had a huge impact on the creativeness of such akyns as 

Zhusipbek Shaykhislamuly, Shadi Zhanguruly, Mashkhur-Zhusip Kopeiuly. 

Key words: ancient literature,  literature of the Islamic epoch, Prophet,  dastan, plots of 

Quran, akyn 

 

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 әр 

түрлі 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. 

Х-ХІІ ғасырлар түрік халықтарының қоғамдық-мәдени дамуында Оянушылық 

дәуірі болды. Ғылым, мәдениет, әдебиет саласындағы туындылар жергілікті түркі 

халықтарының тілінде жазыла бастады. Х-ХІІ ғасырлардағы ислам дәуіріндегі әдебиеттің 

негізгі тақырыптары: Құран сюжеттері, ислам дінінің  негізін салған Мұхаммед 

пайғамбар, оның сахабалары, әулие-әнбиелер. 

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. 

Басқа да сопы ақындар сияқты Сүлеймен Бақырғани шығармашылығында да 

Мұхаммед пайғамбарды жырлау – негізгі тақырыптардың бірі. Мұсылман елдері 

әдебиетінде кең жырланған Мұхаммедтің Миғраж сапарына ақын С. Бақырғани «Расул 

Миғражы» қиссасын арнаған. 

«Бақырғани кітабында» Шамсіддин деген ақынның Мұхаммедтің өмірімен 

қоштасар сәті және пайғамбардың жетім балаға жасаған қамқорлығы туралы, 

Ғұбайдолланың Расулдың баласы Ибраһимді үмбеттерінің жолына құрбан етуі жайлы 

бірнеше дастан берілген. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басында ескіше 

оқыған қазақ  ақындарының бір шоғырының шығармаларынан да «Алланың сүйікті 

досы», «он сегіз  мың ғалам пақыры» Мұхаммедті сүйсіне жыр еткендігі көрінеді. 

С. Бақырғани «Ақырзаман» дастанында да Махшар күнінде Мұхаммед  

пайғамбардың үмбеттерін тозақ отынан құтқарып, жұмаққа бастап әкелгендігі  

жырланады. 

С. Бақырғани Мұхаммедтің фәниден бақиға кешуі туралы алпыс жолдан тұратын 

хикметінде толғайды. Расул тоғыз күн ауырып жатқанда, періштелердің бәрінің қайғы 

тұтқандығы, Әзірейіл келіп, дүйсенбі күні жанын алғандығы, Ибн  Аббас су құйып, Әли 

жуып, жаназасын  шығарғандығы  суреттеледі: 

Құл Сүлайман дуға үчүн айды мұны, 
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Расул үчүн фида қылды азиз жаны, 

Күни-күнка артурсан қадыр саны, 

Ахыр дамда арығ иман алмақ үчүн,– [1 , 8] 
деп соңғы шумағында өлеңді жазу мақсатынан хабардар етеді. 

Ислам дәуіріндегі әдебиетке тән Мұхаммед пайғамбарды дәріптеу сарыны ХІХ 

ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы ақындар шығармашылығында айқын көрінеді. 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы:  

Жігіттер, пайғамбарға қылмағыл шек,  

Таза қып бойыңызды жүріңіз пәк,   

«Құдай бір, құран шын» деп біліп, 

Және тағы біліңіз пайғамбарды хақ. 

Малың болса, зекет бер, қажы барғыл, 

Пайғамбар айтып кеткен ісіне иланғыл, 

Парыз, уәжіп, сүннәті мен мұстақабыны,  

Орнына келтіруге талап қылғыл,– [2, 313]  

деп Мұхаммед пайғамбардың Хақ елшісі екендігін тануға шақырып, ісін үлгі  етеді. 

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 [3, 105-110]. 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 [4, 208-

211]. 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 болғанымен, 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. 

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. 

«Миғраж хикаясын» ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында  өмір сүрген 

қиссашыл-ақындар Жүсіпбек Шайхисламұлы, Шәді Жәңгірұлы, Мәшһүр-Жүсіп 
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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,– [5, 2] 

деп, оқиға желісін «Бақырғани кітабынан» алғандығын көрсетеді. 

Қисса Шәді Жәңгірұлының «Назым сияр Шариф» деген кітабында бар. Ш. 

Жәңгірұлының бұл кітабы 1913 жылы Ташкентте жарияланған. Ақын осы кітабының алғы 

сөзінде: 

Бұл кітап «Алтыбармақ» қойған аты. 

«Сиярдан» алынған ед асыл заты. 

Шығарып бұл кітапты жария еттім, 

Мағұлым болғаннан соң рауаяты (хикаясы),– [6, 7] 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,– [1, 60] 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 [5, 4]. 

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. 
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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 [1, 58]. 

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 [5, 5]. 

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, рахматың көп жарылқағыл, 

 Ғафу қыл мен асының күнәһыны,– [5, 13]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 [7, 56-66]. 

Автор қиссасын: 

Әуелі бісмілләда сөзім басы, 

Ғаріптің естісе ағар көзден жасы, 

Мағыражын Ән-хазіретінің тамаша қып, 

Сөйлеген ақын Мәшһүр хикаясы,– [8, 56] 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. 
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 Легеннің іші толған ғылым-хикмат, 

 Тазалап өз орнына қайта салды [7, 57]. 

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 әр түрлі 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, – [7, 61] 

дейді. Алла Расулға барлық игілікті істердің пайғамбар үмметтері үшін жасалынатынын  

ескертеді. 

А. Жолдасұлының «Мәулид Шәріп» деген шығармасында 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, 
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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 [9, 51-52]. 

Ақын «Миғраж» оқиғасына кең тоқталмайды. Бұл үзіндіден осы тақырыпқа басқа 

да шығыс ақындарының қалам тартқандығын білеміз. 

Қорыта айтқанда, Шығыс әдебиетіне кең тараған нәзира дәстүрі, қисса-дастан 

жанрларының қайнар көзі Х-ХІІ ғасырлардағы ислам дәуіріндегі әдебиеттен, атап 

айтқанда, С. Бақырғани шығармашылығынан бастау алады.  
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