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Тҥйін. Мақалада ислам дінінің ғылыммен ара байланысы, ғылымилығы, және адам тұрмыс 

тіршілігіндегі қолданысы туралы баяндалады. Ислам дінінің Моңғолия қазақтары қоғамындағы 
атқарып отырған міндеті, олардың қазіргі Моңғолиядағы заң, қараларға қатыстылығы жайлы 
дәйекті дәлелдерге сүйене отырып, ғылыми тұрғыда баяндауды басты мақсат етіп алады. Ислам 
дінінің басқа да ғылыми салалармен, нақтап айтсақ, медицина ғылымымен қандай байланысы 
бар екендігі туралы сӛз қозғалады. Автор исламның адам ӛміріндегі маңызын болашақ ұрпақтың 
түсініп, ұмытпауы қажет екендігін атап ӛтеді. 
Тҥйін сөздер: ислам діні; ғылым; Құран; заң; медицина; хадис; күнә. 

 
Біздің елімізде халық революциясы жеңген 1921 жылдан кейінгі уақытта 

«социалист» деген желеумен діни ілімдердің барлығы жойылды, оны К. 

Маркстің айтуы бойынша «Халықты уландырушы қара темекі» деген атаумен 

шетқақпайлап, 1990 жылға жеттік. Бұл тоталитарлық жүйенің тек бір партия, бір 
кӛзқарасқа табынушылығының кесірі екендігін біз тек енді ғана түсіне бастадық. 
Негізінде діни ілімдер халықты уландырушы емес, керісінше, дамытушы, 
тәрбиелеуші ілімдер екендігін жан-жақты дәлелдеуге болады. 

Ата заң, 1993 бекітілген «Үкімет және мешіт-медресенің байланысы 

туралы» заң бойынша әр адамның наным-сенімі, дінге сыйынуына еркіндік 
беріп, аймақ, сұмын, бақ орталықтарында, жергілікті жерлерде кім де кім 
қорықпай, үрікпей-ақ дінге сыйынатын болды. 

Осы ілімді келешек ұрпаққа жалғастырушы Мұхаммед пайғамбар жайлы 

Американың жазушы, ғалымы Майкл Харт «Менің әлемнің ең ықпалды 

адамдарының тізімін Мұхаммедтен бастауым оқырмандарды таңдандыруы 
және олардың келіспеушілігін тудыруы мүмкін. Алайда адамзат тарихында дін 
және дүние ісінде ғажайып табысқа жеткен жалғыз сол ғана. ... Қазір 
оның дүние салғанына 14 ғасыр ӛтсе де оның әлемге ықпалы ӛте үлкен», - (Hart 
1978) деп жария еткен. 

Дін адамды адамгершілікке, әділдікке, адалдыққа, шыншылдыққа, 
ұяттылыққа тәрбиелейтін қоғамдық міндеттерді атқарады. 

Әр адам Алланың елшісі ретінде қабылдауға міндетті, басшының айтқанын 
орындау дегеніміз Алланың бұйрығын орындау деген сӛз деп Құранда 
кӛрсетілген. Үкіметке қарсылық кӛрсету, үкімет міндетін орындамауды Құранда 
қатаң жазалау туралы да айтылыпты. Тіпті қылмыскердің қылмыс мӛлшеріне 
қарай қол, аяғын, мүшесін кесу жазасы да кӛрсетілген. Бұл, бір жағынан, 
қаншалықты қатыгездікті кӛрсетсе, екінші жағынан, ертедегі жабайы қоғамды 
бір ретке келтіру, үкіметтік келеңсіздікті жою үшін, осындай әдіс-тәсілді 
қолданғаны да дұрыс болған. 

Сол сияқты, қан жақындасу кесірінен сақтандыру үшін «Сендерге ӛз 

аналарыңмен, туған қыздарыңмен, әпке-қарындастарыңмен, аналарыңның 
әпке-сіңілілерімен, туған бауырларыңның қыздарымен, әпке-қарындастарыңның 
қыздарымен, сүт аналарыңмен, емшектес әпке-қарындастарыңмен ... некелесу 
харам етіледі» (Shamshat 2012, S.16) деп, қадап айтқан. Бұл аяттың негізгі 
астары адамдардың арасында қан жақындасу келешекте ұрпақтың жойылуына, 
ауру-сырқауға душар болуына, әр түрлі індеттердің таралуына тыйым салу, 
сақтандыру екені анық. 
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Бұрын ӛткен ата-бабаларымыздан бері отбасында береке, жақсылық, бір-
біріне деген ізет, құрмет сақталған. Бұл бізге отбасы заңдылықтарынан, этика, 
эстетикадан хабар береді. Отбасы мүшелерінің әрқайсысының отбасындағы 
орны, іс-қызметі, бір-біріне деген құрмет, ізеттілігі, қатынас байланысы ешқай- 
сысы да қалыс қалмаған. Нақты айтсақ, әйел адамның еріне бағыныштылығы, 
балалардың ата-анаға деген құрметі, ата-ананың балаға қамқорлығы – 
барлығы да діни іліммен ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан. 

Құран хадистерінде бала тәрбиесіне, баланың ата ана құрметіне ізгілігі 
туралы кӛптеп жазылған. Мысалы, адамның жаннатқа кіретін үш қасиетінің  

бірін осы «Ата-анасына мейірімді болған ұрпақ» десе,  жұмақтың есігі жабық үш 

түрлі адамның бірі – «Ата анасының қарғысына ұшырағандар» деп кӛрсеткен. 

«Некені жариялаңдар. Оны мешітке қиыңдар және дабыл қағыңдар» деген. 

Мұның мәні неде? Әрине, дабыл қағу арқылы бұл екі адам ерлі-зайыпты болды. 
Бұдан кейін бұл адамдарға сырттан ешкімнің де жолауға қақысы жоқ екендігін 
айқындап тұрған болса, екінші жағынан, кӛпке жария болған ерлі-зайып- 
тылардың осыдан кейін ӛз отбасынан басқа ешкімге жоламау, кӛз салмауын 
ескерту болып табылады. Тағы бір маңызы, мешітке дұға суын ішіп, некесін 
қидырған ерлі-зайыптылардың ажырасуына белгілі мӛлшерде тыйым салған- 
дығы. Қазір басқа ұлт ӛкілдеріне қарағанда қазақтардың арасында суық жүрістің 
аз болуы, некеден ажырасу статистикалық мәліметінің кӛрсеткіші бойынша 
тӛменгі деңгейде нәтиже кӛрсетуі де осының әсері болу керек. 

Ислам дінін дұрыс түсініп, қолдана білсе, «Шариғатта» (Ислам дінінің 
міндетті түрде ұстанатын заңдылықтары) мұсылмандардың іс-әрекеттері, 
құқықтық нормалары, әдеп-ғұрыптарын заңдастырып берген. Ата заңнан 
бастап, барлық заң қарарлардың баптары ислам дінінің ілімдерінде анық 
орналастырылған. 

Негізгі заңның 2-бӛлімінің 16-бабында «Адам тірі жүруге құқылы, Егер 
қандай да бір ауыр қылмыс жасап, заң бойынша жауап жүктемесе, адамды 
ӛлтіруге тыйым салынады» деп кӛрсеткен болса, Құран кітапта: «Алла кісі 
ӛлтіруге тыйым салады. Адамды ӛлтірмеңдер. Егер қылмыс жасаған болса, 
басқаша» деген ілім бар. Және де негізгі заңның 2-бӛлегінің 14-бабында 
«Адамды ұлты, діни наным, сенімі, тіл, мәдениет, тері реңі, жасы, жынысы, 
біліміне қарай алалауға болмайды» деп кӛрсеткен болса, ислам ілімінде 
«Анадан ешбір адамға тәуелсіз туған адамдарды неге тәуелді етесіңдер. Кім 
болса да тең құқылы» деп кӛрсеткен. Сонымен қатар, «Ең жаман тамақ тек қана 
байлардың шақырылып, кедейлердің шақырылмаған тамағы» деп, адамды бай, 
кедей деп алалауға болмайтындығын тәптіштеп айтқан. Және де: «... 
Ешкімнің ӛзге адамдардан ӛзін жоғары қойып такаппарлануға қақысы жоқ. 
Ӛйткені біз оларды да ӛзге адамдар секілді ӛздері білетін нәрседен, яғни 
мәниден жараттық» (Marij 70/36-39) деген.  

Бұл, әрине, адамдардың қазіргі замандағы мансапқорлығы, такаппар- 

лығына қарсы айтылған болса, «кісінің құқын таптаудан сақ болыңдар. Себебі 

біреудің құқын аяқ асты ету қиямет күні кісінің ӛз басына зұлымдық болып 
тиеді» деген мына бір хадис ӛзгенің құқын таптау дегеніміз тек ғана біреуді 
ұрып-соғу, малын тартып алу емес екенін, кісінің кӛңілін қалтыру, ар-ұятына қол 
сұғу сияқты әділетсіздіктердің де адам құқының сақталмауы (Shamshat 2012, 

S.132) екенін баяндайды. Хариса Уйhб «Алла елшісінің сендерге кімнің тозаққа 

баратынын айтайын ба? Әрбір озбыр, дӛрекі, сараң және такаппар адам 
тозаққа кіреді деп айтқанын естідім» деген еді депті. 

Ал ислам дінінің «хадистерінің» 299, 101 ілімдерінің 50-де әкімдердің 

сыйлық алуы, судьялардың пара алуы жаман қылық» деуі, «Пара алған да, 
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берген де күнәhар» деп айтылуы, «Пара, жемқорлыққа қарсы» заңның баптары 

екендігі айтпаса да түсінікті. 
Ең бері айтқанда қазіргі үкімет басындағы лауазымдылардың шығарып 

жатқан заң қарарларының ӛзі ерте заманда ислам дінінде болғаны анық. 
Мысалы, Мемлекеттік қызметкерлердің қызметке орналасқанда ӛз дүние-мүлік, 
қаржысын тізімдету, әділдік, жаза жүктету тәртібі, кембағалдар, қарияларға 
жәрдемақы беру, мемлекеттік қызметкерлер ант кӛтеру тәртібі, үкімет 
бастайтын тұрақты мүшелер – барлығы да Омар халифтің кезінде пайда 
болған. 

Қазіргі намаз, намазға жығылу тәртібінің ӛзі де ғылыми негізде. Қол аяқтың 
ұшын қозғау, қозғалысының ӛзі сол қалпында гимнастика, нақты айтсақ, 
«дәреті» тазалықтың кепілі. Ал жылына бір рет ораза ұстауы жыл бойы 
жұмыстағы жұмыршаққа да жылында бір рет демалыс беруінің айқын мысалы 
екені даусыз. Бұл жайлы пайғамбар: «Ораза ұстаңдар, дендерің сау болады» 
(Keshpul-Hapa) деген. Ғалымдар оразаның денсаулық тұрғысынан организмге 
пайдалы екенін анықтаған. Нобель сыйлығының иегері Француз ғалымы, доктор 
Алексей Карель ораза жайында: «Ораза кезінде денеде жинақталып қалған 
қоректік заттар іске қосылады. Содан кейін олардың орнына жаңалар келеді. 
Осылайша денеде жаңару іске асады. Ораза денсаулық тұрғысынан ӛте 
пайдалы» (Haiyat 2011) деп қорытындылаған. 

Қоғамдағы қызмет еткен әр адам салық тӛлеуге міндетті. Ол салық 
қарапайым халықтың ӛмір тіршілігіне, кедей, жарлыларға жұмсалады. 
Әлеуметтік істі жалғастыруға арналады. Міне, садақа, зекеттің де міндеті осы. 
Діни тұрғыдан алғанда, бай даулетті деп есептелінетін мұсылман адамның 
кедейлерге беретін садақасы. 

Және де діни ілімдерде адам құқы, адам теңдігі туралы кӛптеп сӛз 

қозғалады. Нақты айтсақ: «Әйелдерді теңіне қосыңдар”, «Адамдар тісіндей бір 

бірімен» тең деген сияқты ілімдер кӛптеп кезігеді. 
Ислам діні – қайырымдылық, мейірімділіктің шынайылық, әділдіктің діні. 

Мұнда «Кӛршісі аш болып жатқанда тоқ болып жүрген бізден емес» деп 

кӛрсеткен. Еңбектенген адам - қайырлы адам. Ӛйткені адам еңбектену арқылы 
әрі ӛзіне, әрі отбасына, әрі халқына да пайдалы болады (Saypaddin Yaziji). 

Пайғамбарымыз: «Адамдардың ең қайырлысы – адамдарға пайдалы болғаны» 

(250 hadis) деп айтқан. Ислам діні береке-бірлікке шақырады. Мұнда: «Бір кісі 

мұсылман бауырына бір жыл бойы ӛкпелесе, оның қанын тӛккендей күнә 

істеген болып табылады» (Riyazus-Salihin), онымен қатар: «Садақалардың ең 

жақсысы - араздасқандарды татуластыру» (Seshme hadis), Адамдардың арасы 
бұзылса, түзет, аралары ашылса, оларды жарастырып жақындастыр, екі кісінің 
арасын түзету үшін сӛз тасыған ӛтірікші емес» деп, қандай бір жағдаймен 
адамдардың арасын жақындастыруды, райластыруды кӛздеген. Онымен  

қатар Алла тағала: «Дӛрекілік жаралаудан басқа нәрсе бермейді, ал ұят пен 

әдептілік барған жерінің сәнін келтіреді» деп, инабаттылыққа ерекше мән 
берген (Osman Nuri Tobbash). 

Ислам діні – ақыл мен ғылым-білімнің діні. Дінде ұрпақ тәрбиесі, білім, 

ғылым үйрену туралы ілімдер де ӛте кӛп кезігеді. Бір аятта «Кісінің жұмсаған 

ақшасының ең абзалы қолындағы бала-шағасына жұмсаған ақшасы... Бір әйел 
бала тәрбиесімен айналысу үшін үйінде отырса, жаннатта маған жақын 
болады» (Shamshat 2012, S. 24) деген. Бұның барлығы – бала тәрбиесіне кӛңіл 
бӛлгендік. Ислам діні ақылға зор мән беріп, ақылды болуды талап етеді. Ілімнің 

мәртебесін кӛтеріп, әрдайым оқуды, үйренуді бұйырған. «Ілім үйрену – еркек 

болсын, әйел болсын, әрбір мұсылманға парыз» (Shamshat 2012, S.132), 
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«Темірден таяқ ал, аяғыңа темір киім киіп, ғылым ізден. Таяғың сынсын, аяқ 

киімдерің тозсын» деп, ілім үйренудің әрбір мұсылман үшін парыз екендігін 
білдірген. Садақаның ең жоғарғысы – білім үйрену және оны жаю (Ibn I Maja) 

деп кӛрсеткен. Тағы бір хадисінде «Ақыр заманда білімді кең жаямын. Оны 

еркек те, әйел де, азат та, құл да, кіші де, үлкен де, бәрі жаппай үйренеді» 
(Darimi) деп кӛрсеткен. Ал қазір ашылған түрлі сапалы мектептерде білім алып, 
адамдар бір-біріне бәсекелесетін жағдайға келді. Бүгінгі таңда ашылған 
мұншама мектеп, оқу орындары әлемде кең тараған ғылым мен байланыс 
құралдарының да осы бағытта жұмылуы Пайғамбарымыздың ғылым шарықтап 
дамитын заманды меңзегенін ұқтыруда (Gulen 2007, S.149). 

Ислам дінінің медицина ғылымымен байланысы. Мұнда бір аятында 

«Екі лағнет етілгеннен сақтаныңдар» (Адамдардың жүретін жолына дәрет 

сындырғандар) десе, тағы да «Үш нәрседен сақтаныңдар. Су қайнары, жол 

ортасы және кӛлеңке жерлерге дәрет сындырмаңдар» (Majmau z-Zauid) деген. 
Бұл, әрине, басқаға, әсіресе, балаларға ӛте зиянды, денсаулығына әсер етеді  
деп кӛргендігінің белгісі. Дұрыс тамақтануымыз, тазалыққа баса назар 
аударуымыз, қатты шаршаудан, ұйықтай алмау, ішімдік ішуден, ауасы лас 
жерде болудан, микробы бар тамақ жеуден, лас суларды ішу сияқты 
денсаулығымызға зиянды нәрселерден абай болуымыз және жұқпалы ауру 
болған жерден аулақ болғанымыз жӛн. Қажет болған жағдайда мамандардың 
кеңесін тыңдап, әсіресе, балалардың емін уақытында жасауымыз қажет деген. 

Сол үшін де «Арыстаннан қашқандай алапес ауруынан қашыңыз» (Buhari) деп 

уағыздаған. Тағы бір сүреде тазалық  туралы: «Ұйқыдан оянғанда ешкім үш рет 

жумайынша қолдарын ыдысқа тигізбесін. Ӛйткені ол қолдарын түнде денесінің 
қай жеріне қойып ӛткізгенін білмейді» (Buhari) деген. Бұл, әрине, айтпаса да 
түсінікті. Денсаулық туралы тағы бір айтылған хадисты атап ӛтетін болсақ: 
Сізден кім де кім үлкен немесе кіші дәрет қысып тұрғанда, намаз үшін қамат 
түсірілген болса да, ол адам алдымен әжетханаға баруы керек» делінген. Бізде 
де қазір зәр қыспа деп айтылады. Мұның медициналық жағы адамның зәрі 
денеге тараса, адамның денсаулығына зиян келтіретіндігін ойлағандықтан 

айтылғаны сӛзсіз. Омар Ибн Хаттаб: «Мен түрегеп дәрет сындырып тұрғанда 

Расулаллаh мені кӛрді де «Уа Омар! Аяқта тұрып зәр тӛкпе» деді. Біз Құран 

сӛзінің мәнін толық түсіне бермейміз. Бұл айтылған сӛзді денеге несепті 
шашыратпау үшін айтылған деп бір жақты ғана түсінеміз. Бірақ адамдардың 
отырып дәрет сындыруы мұның сыртында ер адамның қуық безі ауруынан 
алдын ала сақтандыру үшін айтылған ғылыми негізі бар екендігін медицина 

ғылым соңғы кездері ғана ашып айтуда. Әбу hурайра былай деген: «Бір күні 

Расулаллаhтың алдына ӛте ыстық тағам әкелінген еді. Пайғамбарымыз: «Алла 

тағала бізге от жеуімізді әмір қылмады» деді (Mauaib-I-Ladduniya) Мұның себебі 
неде? Адам ағзасына қандай қатысы бар. Ыстық тамақ адам ӛңешін күйдіреді, 
асқазанның түгін жидітеді, осыдан болып, адамдар жұмыршақ ақауына душар 

болады. Мұны да алдын-ала болжап, «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 

ізде» дегендей, алдын-ала сақтандырған. Тамақтан бұрын қауын, қарбыз жеу 
шипа болады. Кӛптеген дерттерді жазады (Ramuz-al-ahadis) деген сияқты 

шипалық ӛсиеттер кӛптеп айтылады. Онымен қатар «Аулаңызды тазалаңыз 

және еврейлерге ұқсамаңыз» деп те, аула лас болса, адам денсаулығына кері 
әсер ететіндігін уағыздауда. 

Алла тағала тазалыққа ерекше мән берген. Әнес Ибн Мәлік былай: 
Расулаллаh бізге мұртты қысқарту, тырнақты алу, қолтық түбіндегі түктерді алу, 
және әурет түктерін қыруды қырық күннен артық қалдырмауымыз белгіленді» 

(Musilim). Сонымен қатар «Тырнақтарыңызды алып және кӛміңіздер. Саусақ 
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арасын жуыңыздар. Ауыздарыңызды тамақ қалдықтарынан тазалап мисуақпен 
ысқылаңыздар» (Ramuz-al-ahadis) делінген. Қандай бір түктің арасында микроп 
кӛптеп жиналатындығы, сонымен әртүрлі қышыма бӛрткендер де пайда 
болатындығы, тырнақтың астына микроп жиналып тұратындығы барлығымызға 
мәлім. Сол себепті де тырнақты кӛмуді уағыздап тұрған жоқ па. 

Эмбриология ғылымымен айналысып жүрген ғалымдар XX ғасырда 

жаңалық ашады: «Ең бірінші жатырдағы баланың құлағы дамиды»,-деп. Ал 

оның осыдан 1400 жыл бұрын Құранда жазылғанын естігенде таң қалған. 
Себебі мұны дәлелдеу заманауи жаңа технологияның дамуы арқылы 
орындалды. Тағы бір қызығы жатырдағы нәрестенің бірінші сүйегі одан кейін еті 
қалыптасатыны Құранда жазылған, ал осыны бірлесіп дәлелдеу үшін араб 
ғалымдары ағылшындарды шақырғанда, ағылшындар сенбеген. Ақыры зерттей 
келе, шынымен де бірінші сүйек қалыптасатынын мойындаған. 

Алланың елшісі: «Кӛзді сүрмемен емдеңдер. Ӛйткені ол кӛруді жақсартып, 

кірпіктеріңді қоректендіреді» дейді. Мұны ары таза дәрігерлеріміз де қостап: 

«Кірпік күтіміне қолданылатындардың ең пайдалысы – Пайғамбарымыз ұсынған 

сүрме» - дейді. Теріні сақтау қасиеті басым, әрі антибиотиктің орнын алмастыра 
алатын сүрме секілді аса бағалы пайғамбар хадисінде келтірілген тағы бір зат 
ол – қына (Ibn Maja). Қынаның залалсыздандыру күші бүгін де қолданылып 
жүрген йод тұнбасы мен мерефисилон заттардан әлдеқайда басым 
түсетіндігі ғылыми тұрғыдан дәлелденіп отыр. Бухарид, Әбу Хурэйрадан риуаят 

етілген хадисте: «Зере – ӛлімнен басқа аурудың бәріне ем», - делінген (Buhari). 

«Басқа аурудың бәріне деген сӛз тіркесі арабшада «кӛпшілігінен» деген де 

мағына береді. Егер осы бір ӛсімдіктің емдік қасиеті жан-жақты зерттелсе, 
ол қаншама дертке шипа болар еді. Ауырғанда, әсіресе, сырқаттан айығып келе 
жатқан уақытта ағза протеинді кӛп қажетсінеді. Сондай-ақ, нәрлі тағамдар мен 
витаминдер де адамның тез сауығып кетуіне кӛмектеседі. Дәрігерлер сырқат 
кісілерге әдетте осыларды қолдануға кеңес береді. Ӛйткені олар ауырған 
адамның күш-қуатын қалпына келтіреді, әрі тағамды тез сіңіруге кӛмектеседі. 
Ғылыми зерттеулер осы ерекшеліктердің барлығы зере ӛсімдігінде 
кездесетіндігін анықтаған (Gulen 2007, S.166). 

Зәйтүн сӛзі Құранда алты рет аталып ӛтілген және рауаяттарда оның 
сиқырлық қасиеті туралы сӛз болған. Бүгінде жүздеген ғасырдан кейін 
дәрігерлер мен мамандар да зәйтүннің шипалық пайдасын анықтады. 
Дәрігерлердің кеңесі бойынша, жүректің қызметін жақсы сақтау, инфаркт пен 
жүрек қантамырлары ауруларына шалдығудың алдын алу үшін зәйтүн мен 

зәйтүн майын үнемі пайдалану керек. «Нью-Йорк Ньютрейшен Эгземинер» 

интернет сайтының хабарлауынша,  зәйтүн майы ежелден-ақ қанықпаған 
майлардың бір түрі ретінде танылған. Ол дене қантамырларын тазартуға үлкен 
әсер етеді. Зәйтүн майы денедегі LDL, яғни зиянды холестерин мӛлшерін 
азайтып,  HDL, яғни пайдалы холестериннің мӛлшерін арттырады. Бүгінде 
әлемнің кӛптеген елдері зәйтүн майына ықылас танытып отыр. Ол салат және 
әр түрлі тамақтар дайындауда пайдаланылады. Тамақтану саласының маманы 

Фатима Мұраджи зәйтүннің тағы бір қолдану аясына тоқталып: «Зәйтүн майы 

қуық обыры және тыныс жолдары ауруларын емдеуге, 
диабет, Альцгеймер және шаштың түсуінің алдын алуға жақсы әсер етеді», - 
дейді. 

Құрма – Құранда аталған таза да пайдалы жемістердің бірі болып 
табылады. Исламдық медицина құрманы тыныштандыратын, жүрек қызметінің 
жақсаруына кӛмектесетін жеміс деп атайды. Құрма ұмытшақтық ауруына 
шалдығудың алдын алады. Медициналық пайымдаулар бойынша, құрма 



 

74 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.1) 2016                ISSN 2410-2725 

құрамында магнийдің болуына байланысты ол энергия тудыру қасиетіне ие 
және дененің жалпы қуатын арттырады. Бұл жеміс құрамында магний мен 
фосфор болғандықтан,  есте сақтау қабілетінің артуына себеп болады. 

Құрма жалпы тыныс жолдары аурулары, әсіресе астмаға қарсы ӛте 
пайдалы. Құрманың барлық ерекшеліктерін ескере отырып,  оны пайдалы да 
қуатты тамақ деп есептеуге болады. Мұхаммад пайғамбар (с.) құрманың 
таңқалдырарлық қасиеттерін ескере отырып, адамдарға үнемі құрма жеуді 
насихат еткен. Тарихи желі  бойынша,  бір күні Имам Әли (ғ.) аурудан айығу 
кезеңін басынан ӛткеріп жатқан кезде пайғамбар оған құрма жеуге тыйым 
салыпты. Айналадағылар бұған ӛте таң қалыпты. Бүгінде құрмада тамақ 
талшықтары бар екендігі анықталды. Аурудан айығу кезеңін ӛткеріп жатқан 
адамдардың ас қорыту жүйесі әлсіз келеді. Оларға құрма талшықтарын қорыту 
қиынға түседі. Сондықтан одан бас тартқандары дұрыс. Ең соңғы зерттеулер 
құрманың адамды тыныштандыруда таңғажайып қасиетке ие екендігін 
анықтады. Бұл жеміс дӛрекілік пен ашуды басуға ӛте күшті әсер етеді. 

Алла Құранда әр түрлі балықтармен қоректенуге кеңес етеді. Балық етін 
жеу жүрек пен қантамырларының қызметіне жақсы әсер етеді. Бұл балық 
құрамында Омега 3, Омега 6 май қышқылдарының болуына байланысты. 
Соңғы жылдарда зерттеушілер  балық майы алынатын  Омега 3 май қышқылы 
артерияда жиналатын зиянды майлардың алдын алуға кӛмектесе алады. 
Сондықтан балық етін жеу инфаркт пен инсульттің алдын ала алады. 

Алланың елшісі он нәрсе адам табиғатына тән дейді. Соның бірі –
 сүндеттелу (Musilim). Ал қазіргі ғалымдар жыныс терісінің ұш қабаты – микроб 
жиналатын, қатерлі ісікке жол ашатын лас ағза. Ал одан сақтанудың бірден-бір 
жолы – сүндетке отыру деген. Ендеше қазір Америка, Англияда сүндетке 
отырғандардың саны миллионнан асып жығылады деген сӛз бар (Gulen 2007, 
S.167). Әрине, бұлардың барлығы да мұсылман емес адамдар. 

Діни ілімнің ғылымилығы. Дін мен ғылымды еш уақытта бітіспейтін, 
мүлдем  қарсылықты дүниелер ретінде кӛрсету XVIII ғасырда кең жайыла 
бастағаны мәлім. Ал ол үрдіс әлемде коммунистік режим дүрілдеп тұрған XX 
ғасырдың орта шенінде нағыз шарықтау шыңына жетті. Тіпті, қаншама 
зерттеушілер расында солай екен деп, ғылым мен дінді бір-бірінен бӛліп 
қарауды қағида қып ұстанды. Ал енді бүгін ақиқат кӛзімен тарихи мәліметтерге 
үңілсек, дін мен ғылымның бір-бірімен ұдайы үйлесімділікте болғанын кӛреміз. 
М. Борн, М. Планк, В. Гейзенберг, К.Ф. фон-Вейцзекер, П. Иордан және басқа 
да әйгілі физиктер осы шындықты тілге тиек еткен. Тіпті «ғылыми» атеизмнің ең 
ірі ӛкілдерінің бірі Шахнович ӛзінің шығармасында бұған таңырқағаны да белгілі. 

Сондықтан да, А. Эйнштейн «Дінсіз ғылым – соқыр, ғылымсыз дін - ақсақ» 
екенін дәлдеген. 

Орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой Құран Кәріммен терең танысқаннан 
кейін Ислам дінін мойындап, «Мені Мұхаммедтің үмметі деп есептеулеріңді 
ӛтінемін», - деді. Карл Маркстің ӛзі Құранды араб тілінде оқып, оның ұлылығы 
мен тәрбиелік мәнін ӛте жоғары бағалады, немістің атақты ақыны Гѐте: «Егер 
Ислам Аллаға мойынсұну болса, біз бәріміз Исламда ӛмір сүріп, Исламда 
ӛлеміз», - деп жазып кетті. 

Бүгінгі мәдениеттану, антропология және социология саласының 
теоретиктері дінді мәдениеттің ең маңызды құрамдас бӛлігі деп санайды 
(мысалға Э.Б. Тайлор, Леслие Уайт, Радклифф Броун, Рут Бенедикт, Франц 
Боаз, Бронислав Малиновский, Уиллиам Хавиланд қатарлы ғалымдардың 
еңбектерін айтуға болады – М.Б.). 

Ғылымда микроскоп, телескоп пайдалана отырып жаңадан ашқан 
жаңалықтардың ӛзі Құран кітапта осыдан 14 ғасыр бұрын қандай да құралғы 
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техника, технологиясыз ашылып жазылып қойғандығы таңқаларлық. Нақты 

айтсақ: әлемнің домалақтығы туралы «Зумар» сүресінде, жер күнді 

айланатындығы туралы «Нәміл» сүресінде, ӛсімдіктерде еркек, ұрғашы 

хромсома болатындығын «Ясин» сүресінде кӛрсетілген. Және де «Нәміл» 

ілімінде «Сіз тауға қарап, ешбір қозғалыссыз дейсіз. Бірақ тау да бұлт сияқты 

үнемі қозғалыста болады» деп кӛрсетілген. 
Олай болса, немістің атақты ғалымы Альфред Вегенер  Әлемнің 

материктері алғашында біртұтас бүтін дүние болатын-ды. Бірақ соңында 
бӛлінгендігі туралы 1980-ші жылдары дәлелденген. 

Онымен қатар нәрестенің жыныстық айырмашылығы анна құрсағында тек 
ғана ер адамның клеткаларының себептігімен анықталатындығын, мұнда әйел 
адамның клеткасы ешбір роль атқармайтындығын жазып кетуі 
әлемғалымдарын таңдандырған. Позитив негативті бұлттардың нақтылы міндет 
атқаратындығы туралы осыдан 1400 жыл бұрын ғылым дәлелдемей тұрғанда 
Құранда жазып қалдырған. 

Намаздағы ғылыми негіздер. Мұсылман – «таза адам» деген сӛзден 
шыққан деп те тұжырымдайды. Сүйікті пайғамбарымыз (с.ғ.с) «Тазалық – 
иманның жартысы» дейді және дәрет алудың артықшылықтары мен рухани 
пайдаларын жеткізген. Намаз оқыған әрбір адам күніне бес уақыт тазаланып, 
жуынады. Міне, мұның адамға пайдасын айтпаса да түсінікті. Біз ӛзіміз 
білмейтініміз болмаса, қолымыз әрбір нәрсеге тиген сайын үнеміластанып 
тұрады. Мұның микробын кетіріп, жуып тұру керектігі туралы ғылымда үнемі 
ескертеді. Ең бергі жағын айтқанда теледидардың пультінде, қол жуатын 
сабынның ӛзінде кӛптеген микроптар сақталып тұратындығын мамандар үнемі 
ескертуде емес пе. Ал әрдайым гимнастика істеп тұруды да мамандар үнемі 
ескертеді. Бірақ оған кӛңіл бӛлетіндер аз. Керісінше діни жолмен намазға 
жығылатындар осы гимнастиканы айтқызбай-ақ бес уақыт атқарып тұрады. 
Бірақ олар тек қана құдайға құлшылық жасап жатырмын дегені болмаса, 
әрдайым ӛз денсаулығына кӛңіл бӛліп жаттығу жасап жатқандығын ӛздері де 
түсіне бермейді. Нақтап айтсақ, әр намазда дененің құрыс тырысын 
жазып, отырып тұрып, басын екі жаққа бұрып, еңкейіп шалқаюдың ӛзі де 
жаттығуға сай келеді. Намаздағы әрбір қозғалыс ғылыми негізде жасалады. 
Мысалы, отыру үшін жерге алдымен саусақтың ұшынан бастап тиіп, онан 
соң қолдың барлық буындары жерге тию керек. Олай болса, мұнда қолдың 
әрбір буындарының ӛзі қозғалысты жаттығуға әсер етеді деген сӛз. Екі жаққа 
айналып, сәлем берудің ӛзі мойын гимнастикасы болмақ. Отырып, тұру, аяқты 
қою шарты барлығы да адам денесін бір қалыпты қозғалысқа дене мүшелеріне 
арнайы әсер ететіндей тұрғыда жасалады. 

Күнде басын жерге 80 рет қоятын адамның миы күніне 80 рет қанмен 
шайылады, яғни қан айналу процесі болады. Кӛзі ішінің қан қысымында арту 
болмайды. Намаз оқитындарда бүйрек үсті бездерінің және бүйректердің де 
жақсы жұмыс істейтіні белгілі. 
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Научная обоснованность Корана  

и его применение в жизни и быту человека 
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Монголия, провинция Ховд, Ховдский университет.  E-mail: kh_dareje@yahoo.com. 
  
Тҥйін. В статье рассматриваются вопросы о научной обоснованности исламской религий, о ее 

применении в жизни и быту человека. Автор перед собой ставит цель дать научное описание 
основной функции исламской религии, определить ее роль и значение в современном обществе 
казахов Монголии.  Опираясь на фактические материалы анализирует отношение ислама к 
законам и постановлениям в Монголии. Также рассматривает вопросы взаимосвязи ислама с 
другими сферами науки, в т.ч. и с медициной. Автор отмечает, что, жизненно необходимо, чтобы 
все поколения знали и помнили, какую важную роль Ислам играл, играет и будет играть в жизни 
человека. 
Ключевые слова: исламская религия; наука; Коран; закон; медицина; хадис; грех. 

 

Scientific validity of Koran and its use in man’s daily life 
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Province, Khovda University. E-mail: kh_dareje@yahoo.com.  
 
Abstract. The article deals with questions of scientific validity of the Islamic religion, its use in man’s 

daily life. The author’s goal is to give a scientific description of the main features of the Islamic religion, 
to define its role and importance in modern society of the Kazakhs of Mongolia. Based on actual 
materials, he analyzes the attitude of Islam to the laws and regulations of Mongolia. Also he considers 
the relationship of Islam with other areas of science, including medicine. The author notes that it is vital 
that all generations know and remember the important role that Islam played, is playing and will play in 
a person's life. 
Keywords: Islam; science; Koran; law; medicine; hadith; sin. 
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