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Тҥйін. Мақалада Ислам дінінің қоғамымыздың заң қараларының адам тәрбиелеудегі әлсіздіктері 

толықтырудағы және бүгінгі таңда ұрпақ тәрбиелеудегі маңызы зор екендігі туралы 
қарастырылады. Автор ислам діні имандылыққа тәрбиелеуде үлкен роль атқаратынын айта келіп, 
жас ұрпақты рухани имандылық тұрғысынан ағарту және тәрбиелеуге ерекше кӛңіл қою қажеттігін 
баса кӛрсетеді. Имандылыққа адамның әрекетін анықтайтын ұстанымдар, құндылықтар, 
нормалар жатады. Ал, дін мен білім әр уақытта бірін-бірі қолдай отыра дамиды. Ислам діні 
қашанда ар-ұжан құндылықтарының қайнар кӛзі болғандықтан, біздің бүгінгі жағдайымызда осы 
білімдерді жас ұрпаққа жеткізу ғылымның да, мектептің де, діни ортаның да міндеті саналады. 
Тҥйін сөздер: ислам; Аллаh тағала; адам тәрбиесі; тәрбие; имандылық; сыйластық;  мұсылман. 

 
Қазақ халқының дінін айтқанда, оның басты бір ерекшелігі – тәрбиелік 

қасиеті туралы айтпай кетуге болмайды. Қазақ халқының бүкіл салт-санасы, 
әдет-ғұрпы, мақал-мәтелі, ертегі, жырлары, ойын-сауығы айналып келгенде, 
тәрбиелік мәселеге келіп тіреледі. Олар адамгершілікке, имандылыққа, 
азаматтыққа баулиды. Бүкіл әлемді жаратушы бар екеніне сенім сан ғасырлар 
бойы жер бетіндегі адамдар жүрегін баулып, оларды таза ниетке, ізгі істерге, 
жарқын үмітке бастаумен келеді. Ал имандылық, бір құдайдың әділдігіне 
шүбәсіз сену – мұсылмандықтың бес парызының алғашқысы «Аллаға сену« 
болып табылады. 

Ислам діні бір Аллаh тағалаға құлшылық етуді нақтылаумен қатар, 
адамның қоғам алдыңдағы міндеттерін де айқындап берген. Сол міндеттердің 
бастысы – адам имандылығы. Ислам діні адам ӛмірін сақтаумен қатар оған 
қамқорлық жасаудың әр мұсылманға парыз екендігін ескертеді. Дініміз адам 
баласының тәрбиесіне үлкен мән береді. Адамзат болмысының бір ерекшелігі – 
қоғам құрып, бірге ӛмір сүруі және әлеуметтік қатынас жасау. Қоғамда әр 
азаматтың басты парызы қоршаған ортада бірлік пен ынтымақты сақтап, 
бӛлінушілікке, бүлікке, ел тыныштығын бұзатын жайттарға жол бермеу. Діни 
сана-сезімге байланысты да жеке ой-тұжырым жасауға болады. Дүниенің 
тылсым сырларын, айналаның таңғажайып, беймәлім құбылыстарын, табиғат 
ӛзгерістері мен дамуын діни сана-сезімдегі адамдар оқыған, білімді адамдар 
ӛзінше қабылдайды. Олар: адам ӛзінің тұтас бет-бейнесін, адамгершілік, 
имандылық асыл қасиеттерін дамыған қоғамдық қарым-қатынастар деңгейінде 
кӛрсете білуі қажет, деп санайды. Бір сӛзбен айтқанда, адам жан жақты жетіліп, 
айналадағы ортаға, ӛзгелерге деген шынайы, пәк сүйіспеншілігі қалыптасып, 
ӛзінің бойына имандылық мұраттарын жинақтайды. 

Имандылық тәжірибелерін жинақтай білгенде ғана ол жаңа бір сапалық 
деңгейге кӛтеріле алады. Сонда ғана ол игілікті ізгілікті істер жасап иманды 
болып, қиындықты жеңе біледі. Ӛмірде әртүрлі адамдар кездеседі, бірі – 
адамгершілігі мол, бірінің әдептілігі бар, екіншісінің имандылығы бар таза пәк 
адам, енді бірінің үлкенге, кішіге деген инабаттылығы, қайырымдылығы, 
мейірімділігі немесе зұлым, имансыз, бұзақы және тағы басқа керісінше болуы. 
Осының бәрі діни тәрбиеге, ортаға қатысты болады. Еліміздің дамуы үшін, 
ӛркениетке қолы жетуі үшін,адамгершілік, инабаттылық қасиеттерді әрбір жеке 
адамның басынан кӛріп, жақсылыққа қарай қалыптастырып жетілдіру қажет, 
сонда ӛркениетке ұмтылу басталады (Mehmet Soimen 1998, S.17). 

mailto:Jayna_66@yahoo.com


 

16 
 

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

Ӛмір соқпақтарының қыры мен сыры кӛп, соны түсінгенде ғана, қиыннан 
жол таба білесің. Қоғамдық қарым-қатынастың арқасында, даму барысында 
әртүрлі ӛзгерістер, ӛмірлік тәжірибелермен байытылып отырады, ол бір орында 
тоқталып қалмайды. Жеке адамдар арасындағы қарама-қайшылықтарды 
шешуде ӛмір мақсатын нақты, тарихи тұрғыда түсіну керек. 

Адамзат қызметі мен тіршілігінің түпкі мақсаты адамның ӛзі, оның бақыты 
болып табылады. Адамдар арасындағы ӛзара қарым-қатынастарда түсінушілік, 
сыйластық, имандық болған жағдайда бірлік, береке болады. Адамның 
бойындағы ең бір асыл қасиеті – оның қоршаған ортада ӛзін ұстай білу, 
имандылығы, инабатты, әділетті болуы. 

Адамдардың сана-сезімін, адамгершілігін жоғары деңгейге кӛтеру, оның 
тәжірибесі мен ақыл-ойына, зердесіне байланысты қалыптасады. Әрбір жеке 
адам, бойында иманы бар, ӛмірдегі кездескен мәселелерді, міндеттерді, 
мақсаттарды іс жүзінде шешуге тырысады. Егер адамның түсінігі жеткілікті 
дәрежеде болмаса, білімі жетіспесе, онда ол қоршаған ортаны сыни кӛзбен 
түсініп, тұжырым жасауға қабілеті жетпейді. Сонымен бірге, егер адам біліммен 
ғана сусындап, рухани мәдениетке кӛңіл аудармаса, онда оның алған білімі 
жеткіліксіз, сыңаржақ болып қалады. Сол себепті әрбір адам, адамзаттың 
рухани мәдениетінің барлық бағытынан нәр алып, жан-жақты дамуы қажет. 
Сонда ғана ол жан-жақты дамыған салауатты адамзат болады. Ол адам 
қоғамдық ӛмірдің барлық қарым-қатынастар саласында, діни салада барлық 
әлеуметтік құрылымды ӛзгертуге ат салыса алады. 

Абу hурайра: «Аллаh елшісі «Астында кӛлігі бар адам жаяу адамға, жаяу 
адам отырған адамға, аз кісі кӛп кісіге», және де Имам Бухаридің риуаятында: 
«Жасы кіші адам жасы үлкен адамға сәлем береді деп кім кімді құрметтеуі керек 
екенін кӛрсетудің үлкен тәрбиелік маңызы бар. 

«Үш адам бірге болғанда екеуі арасынан жасырын сӛйлесіп үшіншісін 
жекелемесін», «Сӛз сӛйлегенде үлкеннен бастаңыз» (Buhari) мұның барлығы да 
басқаны құрметтей білу, үлкенді сыйлау туралы тәрбиелік құндылық екенін 
айтпаса да түсінікті. «Сӛз тасыған қандай бір адам жәннатқа кіре алмайды» бұл 
бір жағынан кісіні қорлау болса, екінші жағынан басқаға жағымталсу, 
тәрбиесіздік болатыны хақ. Әбу Муса әл-Әшғари: «Аллаh елшісі сізден біреу үш 
рет рұқсат (есік қағып, кіруге) сұрасын. Рұқсат етілсе кіресің, рұқсат етілмесе 
кері қайтасың” деген. Мұның басқаны құрметтеу, келеңсіз іске кез келмеу үшінгі 
тәрбиелі маңызы ӛте зор. Сондықтан да қазір қай қайда да бұл жағдай толық 
іске асуда. Құранның тәрбиеге байланысты сүрелеріне тоқтала кетейік: Құран 
ең тура жолға бастайды, деп кӛрсетеді. (Isra 9sure) 

Аманатқа сенімділік және хиянаткерлік туралы «Адамдар арасында билік 
айтканда әділ болу, аманатты мойынға қарыз қылмай иесіне қайтару» (Nisа 58 
surе)туралы айтылса, иманды адамдарға «Ӛздеріне - аманат еткендерге, біле 
тұрып, қиянат етпеңдер»деп ескертеді. Халқымыздың «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ», деп әділдікті шешіп беретін билерге жоғары баға 
беруінің тӛркіні Құран сӛзінен кӛрініп тұр. «Олар (мүминдер) аманаттарын, 
бергем уәделерін қорғаушылар» (Enfal 27sure) «...берген уәделеріне қиянат 
қылмайды» деп, мұсылман дініне сенуші адамдар уәдеге берік, алал екеніне 
тоқталады, сонымен қатар жақсылар мен жамандар туралы: қаражат 
жұмсағанда ысырап етпейді, сараңдықта жасамайды, ӛз жӛнімен ғана 
жұмсайды», деп мұсылман дінін мойындағандар жамандыққа бармайды, әрі ісін 
ақылмен ойлап, сенімімен сезіп, сараптап істейді дейді. Сонымен қатар әке-
шешеге құрмет етіп бағыну туралы, (Isra sure) бала тәрбиесі туралы: сүре- 
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лерінде айтылады. Осылайша жеке-жеке сүрелер мен аяттарда адамгершілік-
имандылық, инабаттылық тағы басқа мәселелерді жіктеп, талдап кӛрсеткен. 

Қасиетті Құран кәрім кітабында, адам баласын сорлататын да, бақытқа 
бастайтын да нәпсі делінген. Атаққұмарлық, мәнсaпқорлық, ӛркӛкіректік, ӛзін 
басқадан жоғары санау – нәпсінің түп тӛркіні дейді. Біз Құранға тек діни уағыз 
ретінде қарамауымыз керек, адамгершілікке, имандылыққа, инабаттылыққа, 
еңбекке тәрбиелейтін алғашқы жазба ескерткіші ретінде қарағанымыз жӛн. Бұл 
тұрғыда, белгілі ғалым, Құранды зерттеуші Сайид Муджтаба Мусави Ларидің 
«Мұсылмандар үшін Құранның кереметтігі – діни сенімінде, ал зерттеуші 
ғалымдар үшін ғылыми сенімінде. Жеке тұлға мен қоғамды басқарудың ғылыми 
мазмұны мен мүмкіндігін және дүние танымды ескеретін қабылдау ӛрістілігі 
Құранға тән, деген ойы Құранның уақытша ғана қолданатын құрал емес, жалпы 
адамзаттың ӛмір бойы азығы екенін дәлелдей түседі». 

Құран терең зерттеуді талап ететін жазба ескерткіш. Оның қозғаған әр 
мәселесіне дұрыстап мән беріп, әр мәселені жеке-жеке қарастырып, оқып, біліп 
зерттеуімізді заман талап етеді. Әсіресе, тәрбие мәселесінде Құранның алатын 
орны ерекше екеніне еш күмән жоқ. 

Аллаһ тағала ең ұлы тәрбиеші. Мұхаммед Пайғамбардың: «Ӛзімнен кейінгі 
қалатын ұрпақтарымды ойласам, үш нәрседен қорқамын: 

1. Құлқынның құлы боп, жолдан таюдан. 
2. Нәпсі құмарлыққа салынып, лас істерге ұрынудан. 
3. Ілім-білімі бола тұрып, қараңғы-наданның ісін істеуден» деген сӛздері 

кӛңілге қонарлық (Bұlanұly 2015, S. 68). Шынымен де үшеуі де адам қорқатын  
іс. Бұл сияқты жат қылықтан болашақ ұрпағын халқымыз бұрыннан-ақ 
сақтандырған. 

Шын мәнінде Аллаһта 99 есім бар. Аллаһтың кӛркем есімдеріне сену 
мұсылманның жанына және оның жаратушыға деген ғибадатына үлкен әсер 
етеді. Аллаһқа жан-тәнімен құлшылық қылудағы мән-мағынаны табу-бұл 
әсердің бір нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар Аллаһқа сену, оның 
есім-сипаттарына сену – адам баласына Аллаһтан қорқыныш сезімін ұялататын 
ең үлкен факторлардың бірі, себебі адам жаратушысын кӛбірек таныған сайын, 
одан қорқынышы кӛбейе береді. Оның (Аллаһ тағаланың) бар екендігі және 
оның иләһи сипаттарын білдіретін есім. Раббымыздың ең ұлық есімі. Кім 
жаратушының осы әдемі есімін күніне 1000 рет қайталап зікір етсе, иманы берік 
болады (Kostjor 2006, S. 43). 

Аллаһ тағаланың сипаттары тек жалғыз Аллаһға тән. Аллаһ тағаланың 
сипаттары мәңгі, олардың басы да, соңы да жоқ және олар жаратылыс емес. 
Аллаһ тағаланың сипаттары ӛзгермейді, ешкімге және ешнәрсеге тәуелді емес, 
оларға ұқсас нәрсе жоқ және ұрпақтан ұрпаққа ұласпалы түрде тәрбиелік мәні 
бар. Әрбір мұсылман Аллаһ тағаланың сипаттарын біліп, мән-мағынасын 
түсінуі керек, ӛйткені оларды жоққа шығарған адам кәпір болады. Бізді одан 
Аллаһ тағала сақтасын! 

Құраннан кейінгі қасиетті кітап – Мұхаммед пайғамбардың даналық 
сӛздерінің жиынтығы – Хадистер. Бұл кітапта да, мұсылманшылыққа, иман- 
дылыққа, білімге, адамгершілікке, инабаттылыққа шақыратын ережелер 
жинақталған. Әсіресе, имандылыққа үлкен мән беріліп, адамзат баласын 
дұрысты бұрыстан ажыратып, қараңғылықтан құтқарылатын, кӛркем мінез-
құлыққа тәрбиелейтін иманды адам болуға шақырады. 

Ар-ұятқа байланысты 13 Хадис берілген. Адамның ар-ұяты, ожданы-
адамгершілік, имандылық, қасиеттерін жоғары кӛтере отырып Хадисте «Құрре 
Ибн Ыяс разиаллаһу ғанһүдан: Пайғамбардың жанында ұяттан сӛз болды. 



 

18 
 

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

...Сахабалар: «Я, расулла! Ұят діннен бе? – деп сұрады. Сонда Хазірет 
майғамбар: Әрине, тіпті ол діннің тамамы», – деп былай жалғастырады: «Ұят 
деген нәрсе харамнан сақтану, жүрекке ие бола алмаса да тілге ие болу (ауыз 
бағу), абырой қорғау (зинадан сақтану)» деген екен. «Ұят тұрған жерде иман 
тұрады» - деген сӛз текке айтылмаған. Ар-ұят тұрған жерде әдеп те тұрады. 
Адамнан ұят кетсе арсыз болады. Арсыз адам әр нәрсеге ұрынады. Кӛрінгенге 
тіл тигізеді, ұятсыз адам ӛзінде ар-ұят болмағандықтан басқаның намысын 
қорлаудан тартынбайды, деп түсініктеме берген. Ғылымхалдада «ар», «ұят» 
деген ұғымдарға жеке назар аударған. «Аламның рухына жабысқан аурулардың 
бірі де арсыздық, ұятсыздық. Бұл дертке душар болған кісілер, ирадаларына ие 
бола алмайды». (ирада-ерік деген ұғымда) (Abilbaeva 2012, S. 123). 

Адам тумасынан адамгершілік қасиетке ие болып тумайды. Адамгершілік 
қасиеттер адамға тәрбие арқылы дамиды. Ендеше адамның жақсы не жаман 
болып ӛсуі тәрбиеге байланысты. Сондықтан да ата-ана үшін жақсы адам 
тәрбиелеп ӛсірубасты міндет. Бірақ та бұл айтуға оңай болғанымен іске асыру 
ӛте қиын. Себебі уақыт, орта, заман адамға ӛз әсерін тигізуде. Дін мен білім әр 
уақытта бірін-бірі қолдай отыра дамиды. Ал адамның рухани жағынан дамуына 
және санасын,мәдени деңгейін кӛтеруде ғылыми біліммен терең сусындауы 
қажет. Біз сонда ғана діндегі әртүрлі бағыт бағдардың дұрыс – бұрыстығын 
шеше аламыз. Осы тұрғыдан қарастырғанда біз ғылыми – сана сезімге 
жақындай түсуіміз керек. Ағайын туыс бір-бірімен тату-тәтті, ынтымақты қарым-
қатынаста болса, жақсы қасиеттерді бойында қалыптастырса, осының ӛзі 
бақыт. Ертедегі адамдар туысшыл, кӛргендері кӛп, бӛліп жеген, менікі, сенікі 
деген сӛздері болмаған. Қазіргі кездегі қоғамдық ӛмір, қарым-қатынас мүлдем 
ӛзгеше. Кӛптеген адамдардың зорлық-зомбылық кӛрсетуі туысына, әке-
шешесіне қатыгездік, қайырымсыздық әдеттер бүгінгі күні кӛбейе түсуде. 

Осындай зорлықты болдырмау үшін діннің рӛлі ӛте зор. Дін адамдарды 
үлкенге, кішіге деген адамгершілікті, мейірімділікті қастерлеуге шақырады. 
Осындай ӛтпелі заманда ӛз мақсат-мұратымызға жету үшін қоғамдаса бірлесіп, 
ӛмір сүруіміз керек. «Ағайын тату болса ат кӛп, абысын тату болса ас кӛп», 
жаман адам ӛзінің ғана қара басын ойлайды. Ал жақсы адам кӛпшіліктің 
тіршілігін ойлап, күйзеледі. Жақсы адамның ой-ниеті ақыл-парасаты жоғары 
болады. 

Дін – адамның абыройын, ар-ұятын сақтап отыратын ереже немесе 
тәрбиелік құрал іспеттес. Дін рухани мәдениеттіліктің бастамасы, дүние- 
танымның бір тәрбие құралы бағдар жолы. Діннің басты қызметі – адамдардың 
қарым-қатынастарын белгілі бір тәртіпке келтіріп, оның құдіреттілігі мен 
қасиеттеріне иландыру. Қоғам дамуындағы дін рӛлінің ӛсуі түрліжағдайларға 
байланысты. Дін адамдар арасындағы бірлік пен ынтымақтастықтың қалыптас 
себепкер болатын адамгершілік қарым-қатынастарды реттеудің мәдени 
әлеуметтік әдістерін ӛмірге келтіреді. Сондықтан да дін барған сайын 
тамырланып дамуда. 

Ислам дінінің қазақтар арасында кеңінен таралуы және қазақи ой санада 
берік орнығуы, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық қасиет, үлгі 
ӛнеге. Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіндегі жақсы әдеттерге, иманды құнды- 
лықтарға, ата-бабадан қалған игі мұраларға ұлағатты ӛнегенің әсеріне ерекше 
мән беріп келген. 

«Тәрбие әсемдік, ұрпағын құруға айналғандарды, аллаһ тағала тәрбие 
арқылы кӛркемдейді». Тәрбие негізінде ӛз алдына мақсат емес себеп болып 
есептеледі. Кейбір ата-аналар балаларын, ӛмір мектебіне дайындау үшін 
тәрбиелейді. Кейбірі білімдар болуы үшін тәрбиелейді. Ал енді біреулері еліне, 
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халқына қызмет ететін азамат болсын деп тәрбиелейді. Тәрбиенің осы сияқты 
мақсаттары кӛптеп кездеседі. Адамдар әртүрлі дәуірлерде заманның талабына 
сай тәрбиені алуан түрлі мақсаттарда қолданып келген. Сондықтан да 
«Заманың түлкі болса, тазы болып қу» деген сӛзді негізгі қағидаға айналдырып, 
осыны бір перде тұтқан (Minis 1975, S. 53). 

Сол үшін тәрбие барлық жерде бірдей болмаған. Қазіргі таңда да тәрбиенің 
маңызы орасан зор. Тәрбие бесіктегі баладан, еңкейген қартқа дейін қажет. 
Ӛйткені, тәрбие болғанда ғана, адамдық қасиетің пайда болып, ӛмірдегі роліңді 
біле аласың. Біздің аталарымыз да тәрбиенің негізгі мақсатын дәл басып, ӛз 
ӛмірлерінде дұрыс қолданғандай сыңай танытады. Бұлай дейтін себебіміз 
атадан қалған ұлағатты сӛздердің түп тӛркіні осындай тұжырымға еріксіз 
жетелейді. Мәселен тәрбиедегі әдептілікті мына сӛзбен ӛрнектеген: «Әдепті 
бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала». Міне мұнда тәрбиеге кӛңіл бӛлініп 
қарастырлатын ар мәселесін әдептілікке апарып теліп, жоғарғы деңгейге 
кӛтеріп отыр. Бізде тәрбиені ар-намыспен байланыстыра отырып, негізгі 
мақсатқа жетудің жолын тапқан. Осының нәтижесінде ӛміріне адамдықты ту 
етіп ұстайтын қаншама арыстай ағаларымыз болашақ буын ӛкілдеріне 
ӛшпестей із қалдырған. 

Ислам ғалымдары тәрбиені екіге бӛліп қарастырған. Жалпы және жеке 
адам тәрбие. Жеке тәрбие бұл аллаһ тағала тарапынан пайғамбарлар арқылы 
адамдарға үйретілген сенімдер әдемі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асады. 
Пайғамбарлар дәрігер іспетті адамдардың сырқаттарын айта отырып 
жақсылықтар игіліктер арқылы емдейді. Ал жалпы тәрбие болса әлемнің ең 
кішкентай бӛлшегінен бастап ең үлкен болмысына дейін құдірет иесінің қолы 
мен тәрбиеленіп жатқандығын айтады (Zhambyl 2005, S. 68). Жалпы тәрбиеде 
мәжбүрлік болса жеке тәрбиеде қалау мен ерік бар. Жалпы тәрбие туралы 
құранда ясин сүресінің ең соңғы аяттарында былай делінеді. «Егер ол бір 
нәрсені қаласа, бол дейді сол сәтте болады». Бүкіл нәрсе оның қол астында. 
Ӛмірді де ӛлімді де жаратқан сол. Еш бір нәрсе оның бақылауының сыртында 
қалмайды. Бірақ пайғамбарлар арқылы болатын тәрбиеде таңдау құқығы бар. 

Аллаһтың құлы болған адам баласы пайғамбарды мойындап одан әмір мен 
тыйымды, жақсы мен жаманды, бұрыс пен дұрысты үйренеді. Әмірлерді 
орындап, тыйымдардан аулақ тұрса, әрқашан бақыттылыққа жетеді. Адам- 
дардың ең бақыттысы болып есептеледі. Әр ғасыр сайын пайғамбарымыздың 
жолын кӛрсететін адамдар келіп, олар да халықты жақсылыққа, туралыққа 
шақырған. Мұндай адамдарға ӛз тілімізбен «Үәлилер» деп айтамыз. «Үәли» 
деген сӛз «дос» дегенді білдіреді. Құран кәримде аллаһ тағала былай дейді: 
«Аллаһ иман еткендердің досы. Оларды қараңғылықтан нұрға шығарады» 
(Osman Nuri 2011, S. 31). Аяттың жалғасында Аллаһқа иман етпегендердің 
досы шайтан, ол ӛзінің достарын жарықтан қараңғылыққа апаратындығын, от 
ішінде қалатындығын айтады. 

Құран кәримде Аллаһқа иман етіп жақсы ғамал жасағандарға шексіз 
бақыттылық, ал керісінше оған иман етпей қарсы шыққандарға тозақ азабын 
беретіндігі ескертіледі. Кейбір ислам ғалымдары иманды былайша түсіндіреді 
(Zhambyl 2005, S. 21). Иман, жәннаттың тұқымын, ал күпірлік болса ӛзінде 
тозақтың тұқымын сақтайтындығын айтады. Яғни иманды адаммен, имансыз 
адамның бұл дүниедегі ӛмірін салыстыратын болсақ, иманды адам жәннат 
сияқты тыныш, рахат, иманы жоқ адам әр уақытта қайғы-қасіретте ӛмір 
сүретіндігіне кӛз жеткіземіз. Ӛйткені Аллаһқа иман етпеген адам дүниедегі бүкіл 
қиыншылықтарды, қайғыларды, ауыртпалықтарды мойнына жүктеп, үмітсіз 
күйде келешектегі келетін ӛлімді ойлап әр уақыт жан азабын шегеді. Ал иманды 



 

20 
 

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

кісі келешекке үміт артып, ӛмірдегі қиыншылықтарға сабырлылық және 
тӛзімділік пен жауап беріп жан азабын шекпейді. Құрандағы екінші басты 
мәселе бұл ахлақ мәселесі. Ахлақ дегеніміз кӛркем мінез-құлық дегенді 
білдіреді. Құран әдеп, ахлақ, этика, эстетика мәселелеріне кеңінен тоқталады 
(Minis 1975, S. 85). Қоғамның дамуымен ілгерілеуінде адамның жеке мінез 
құлқы маңызды роль атқарады. Ӛйткені қоғам мүшесі болған әр бір жақсы 
мінез-құлықты азаматтың қоғамға қаншалықты пайдасы болса, жаман мінез-
құлықты адам да қоғамға одан да кӛп зиянын тигізеді. Мұхаммед 
пайғамбарымыздан бір кісі «Ислам дегеніміз не?» – деп сұрағанда «Ислам 
кӛркем ахлақ» деп жауап береді. 

Балаларға мінез-құлық ережелерін меңгертуде қазақ халқы тыйым сӛз- 
дердің де «Тізеңді құшақтама», «Аяғыңды жоғары кӛтерме», «Басыңды шай- 
қама», «Үлкеннің сӛзін бӛлме», «Ғайбат сӛз айтпа», «Бетіңді басып жылама», 
«Таңдайыңды қақпа», «Үйде ысқырма», «Кісіге саусағыңды шошайтпа», 
«Жағыңды таянба» және тағы басқамүмкіндігін барынша ұтымды пайдалан- 
ған. Оны әрдайым қадағалап отырған. Солар арқылы ұлттық әдеп ӛлшем- 
дерін ұстана білуге баулыған. 

Қазақ халқы ӛз тіршілігінің сан ғасырлық тарихында тәрбиенің ӛзіне тән 
эмпирикалық тәжірибесін жасады. Оған халық ӛмірінде ғасырдан-ғасырға 
жалғасын тауып жатқан халық тәрбиесі мазмұнынан ерекше орын алатын салт-
дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, кӛптеген тәрбие құралдарын, әдіс-тәсілдерді 
жатқызуға болады. Қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени, 
қоғамдық ӛмір сүруі барысында дене, ақыл-ой, еңбек, адамгершілік, имандылық 
тәрбиесі жӛнінде ӛзіндік ерекшелікке ие кӛптеген ұғым-түсініктері, іскерлік, 
дағдылары қалыптасқан. 

Тәрбиені, басқару, білушінің білмейтінге үйретуі десек те болады. 
«Алдыңғы буын ӛкілдерінің кейінгі ӛкілдеріне ілім-білім мен пікірлерін үйретуі» 
деп айтқандар да бар. Ислам діні, азғындықты баса кӛрсетіп оның салдарынан 
ӛмірге, тіршілікке зиян келетінін айта отырып, туралық, әділдік істеген дұрыс 
деп кӛрсетті. 

Менің де айтайын деп отырғаным, құран арқылы жастарды дінге жүгіндіру, 
бағындыру, сана-сезімін, дүниетанымын діни тұрғыдан қалыптастыру емес, 
ӛмірге керекті тәрбиелік мәні бар қағидаларды халықтық тәрбиенің құрамына 
енгізіп, сол тұрғыда дұрыс іске асыру. Ол – білім, кӛркем мінез-құлық, ақыл, 
адамгершілік имандылық, достық, бейбітшілік қасиеттерді қалыптастыратын дін 
демекпін. 

Қазіргі таңда адамгершілік тәрбиесінің ӛзекті мәселесі, қоғам дамуында 
тұрған Рухани-адамгершілік барлық ізгіліктердің, жақсы қасиеттердің бастау 
бұлағы. Қазақ халқының дерлік салт-санасы, әдет-ғұрпы айналып келгенде 
ислам дінінен туындаған тәрбиелік мәселелерге келіп тіреледі. Ислам дінінің 
қоғам дамуы барысындағы рӛліне тоқталатын болсақ, тарихтағы кейбір 
оқиғалардың алдын алуына, халық басына түскен күйзеліске тӛзуіне, жеңе 
білуіне себепші болады. Ислам дінінің қазақтар арасында кеңінен таралуы және 
қазақи ой-санада берік орнауы, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық 
қасиет, үлгі-ӛнеге. Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіндегі жақсы әдеттерге, иман- 
дылық құндылықтарға, ата-бабадан қалған игі мұраларға, ұлағатты ӛнегенің 
әсеріне ерекше мән берген. Ал, дін – адамның абыройын, ар-ұятын сақтап 
отыратын ереже немесе тәрбиелік құрал іспеттес. Дін рухани мәдениеттіліктің 
баламасы, дүниетанымның бір бітімі, дүниедегі тәрбие туралы бағдар немесе 
жол. 
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Қортынды. Қазақ халқының дәстүрлі тәрбие жүйесі, жас ұрпақты, қоғам 
мүшелерін отанға, халқына, елге, жерге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, мұны 
олардың бойына сіңіріп, қалыптастыруды жетекші орынға алады. Сондықтан да 
әрдайым тың бағыттарда іздене отырып, бала жүрегіне жол табатындай етіп, 
осы адамгершілік қасиеттерді отбасында, мектепте, сабақ уақытында, сабақтан 
тыс уақыттарда дұрыс, тиімді пайдаланып үйретуді керек етеді. Адамгершілік 
рух-қазақ елінің әлемдік ӛркениеттегі елдер кӛшіне қосылып, дүниежүзілік 
қауымдастықтан лайықты орын алуына мүмкіндік беретін бірден-бір күш. 

Бүгінгі таңда жас ұрпақты ислам дәстүрлері арқылы рухани-адамгершілікке 
баулу, діннің құпия-сырларын оқытып, үйрету-дүниеге келген әрбір ұрпақтың 
жан дүниесіне адамгершілік, имандылық қасиетті сыйлау болып табылады. 
Олай болса, дін-ғылым, дін-білім екенін ескере отырып, жас ұрпақтың жан 
дүниесіне рухани азық беруді кешіктірмей, іске батыл кірісуіміз керек. 

 
Әдебиеттер тізімі/ Cписок литературы 

 
1. Абилбаева Ш. Исламдағы жанұя. - Улан-Батор, 2012.  
2. Бұланұлы Ж. Ислам және пайғамбар жолы. - Улан-Батор, 2015 
3. Жамбыл А. Ислам: Шашин, Философи, казахуудын нийгмийн сэтгэлгээ, шүтлэг (Философия, 
қазақтардың әлеуметтік ұғымы, наным сенімі). - Улан-Батор, 2005. 
4. Костѐр Т. Ислам дінінің тәрбиелік маңызы. - Улан-Батор, 2006.  
5. Минис А. МАХН-аас сүм хийд лам нарын эдийн засгийн хүчин чадлыг эвдэж устгахын тӛлӛӛ 
тэмцэл (Моңғол халық револиюциялық партиясынан мешіт медіресе, моллалардың 
экономикалық қуаттылығын жою үшін атқарған іс шаралар). - Улан-Батор, 1975. 
6. Осман Нури Топбаш. Ислам итгэл үнэмшил болон 15. мӛргӛл залбирал. - Улан-Батор, 2011. 

 
Reference 

 
Abilbaeva 2012 - Abilbaeva, Sh 2012, Islamdaғy zhanұja, Ulan-Bator. (in Kaz). 
Bұlanұly 2015 - Bұlanұly, Zh 2015,  Islam zhәne pajғambar zholy, Ulan-Bator. (in Kaz). 
Kostjor 2006 - Kostjor, T 2006, Islam dіnіnің tәrbielіk maңyzy, Ulan-Bator. (in Kaz). 
Minis 1975 - Minis, A 1975, MAHN-aas sүm hijd lam naryn jedijn zasgijn hүchin chadlyg jevdjezh 

ustgahyn tөlөө tjemcjel (Moңғol halyқ revolijucijalyқ partijasynan meshіt medіrese, mollalardyң 
jekonomikalyқ қuattylyғyn zhoju үshіn atқarғan іs sharalar), Ulan-Bator. (in Kaz). 

Osman Nuri 2011 - Osman Nuri Topbash 2011, Islam itgjel үnjemshil bolon 15. mөrgөl zalbiral, 
Ulan-Bator. (in Mong). 

Zhambyl 2005 - Zhambyl, A 2005, Islam: Shashin, Filosofi, kazahuudyn nijgmijn sjetgjelgjeje, 
shүtljeg (Filosofija, қazaқtardyң әleumettіk ұғymy, nanym senіmі), Ulan-Bator. (in Kaz). 

 
 

Воспитательное значение исламской религии 
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Аннотация. В статье рассматривается роль ислама в воспитании будущего поколения, его 

значимость в дополнении слабых сторон законодательных актов, касающихся вопросов 
воспитания человека. Автор считает, что исламская вера играет важную роль в нравственном 
воспитании и поэтому необходимо уделить особое внимание духовно-нравственному 
просвещению и воспитанию молодежи. Под нравственностью понимаются принципы, ценности, 
нормы, определяющие человеческое поведение.  Религия и образование всегда развиваются 
вместе и при поддержке друг друга. Исламская религия всегда была источником нравственных 
ценностей, а в наших условиях доведение знаний об этом становится задачей и науки, и школы, 
и духовенства.   
Ключевые слова: ислам; Аллах Всемогущий; образование; воспитание; нравственность; 

уважение; мусульманин. 
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Educational value of the Islamic religion 
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Abstract. The article discusses the role of Islam in the education of future generation, its importance in 

supporting weaknesses of legislation relating to issues of human education. The author believes that 
the Islamic religion plays an important role in moral education, and therefore it is necessary to pay 
special attention to the spiritual and moral education of youth. Morality includes the principles, values, 
rules governing human behavior. Religion and education are always developing together and support 
each other. The Islamic religion has always been a source of moral values, and in our conditions, 
bringing knowledge about it becomes the task of both science, school, and religion. 
Keywords: Islam; Allah the Almighty; education; morality; respect; Muslim. 
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