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аййиднаа  Азирети  Мырза  Тахир  Ахмад 
Х а л и ф а т у л ь - М а с и й х и р - Р а а б и ъ 

рахимахуллаах   Ахмадия   Мусулман   Жамаатынын 
1989-жылы  өткөрүлгөн   жүз   жылдык   мааракеси 
учурунда   айрым   бир   маанилүү   темалар   боюнча 
Курани   каримдин   «Тандалма   аяттары»,   Ислам 
н е г и зд ө ө ч ү с ү А з и р е т и Му ха м ма д Мус т а ф а а 
саллаллааху   алайхи   ва   салламдын   «Тандалма 
хадистери» жана Ахмадия Мусулман Жамаатынын 
негиздөөчүсү Азирети Мырза Гулам Ахмад Масийхи 
Мавъуд   жана   Имам   Махдий   алайхиссалаамдын 
«Тандалма жазууларын» которуп, кеминде дүйнөнүн 
жүз тилинде бастырууга чечим чыгарып, аларды 
дүйнөгө бир пакиза белек катары тартуулоону 
каалаган эле. 

Азирети Мырза Тахир Ахмад рахимахуллаах 
тирүү кезинде кээ бир тилдердеги котормолорду 
чыгарууга үлгүрбөй калган. Азирети Мырза Масрур 
А х м а д Х а л и ф а т у л ь - М а с и й х и л ь - Х а а м и с 
аййадахуллааху таъала би насрихил азиз Ахмадия 
Хилаафатынын 2008-жылы өткөрүлгөн жүз жылдык 
маарекеси учурунда анын тилегин орундатуу 
максатында ошол котормолорду бастырууга көрсөтмө 
бе рд и . Б и з А з и р е т и М ы р з а М а с ру р А х ма д 
Халифатуль-Масийхиль-Хаамис аййадахуллааху 
таъала би насрихил азиздин көрсөтмөсүнө ылайык 
аларды басмадан чыгаруу сыймыгына ээ болуудабыз. 
Мына ошол руханий белек сиздерге сунуш кылынат. 
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БАШ СӨЗ 

 
Мындан жүз жыл мурда Ахмадия Мусулман Жамаатынын 

негиздөөчүсү - Азирети Мырза Гулам Ахмад алайхиссалаам 
(1835-1908): «Алла таала мени ушул доорду оңдоо үчүн 
жөнөткөн. Мен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи 
ва саллам алдын ала айтып, келерин кабарлаган жана Исламды 
бардык диндердин үстүнөн жеңишке чыгара турган акыр 
заман Махдийси жана Масийхи Мавъудумун», - деп билдирген 
эле. 

Анын ушул билдирүүсүнө бир кылымдан ашуун убакыт 
өттү. Ушул убакыт аралыгында анын Жамааты бир гана Алла 
тааланын колдоосу менен абдан кыйын жана оор абалда ар 
түрдүү каршылыкка карабастан, дүйнөнүн бардык жеринде 
абдан тездик менен өсүп-өнүгүп келди. Бүгүнкү күнгө чейин 
бул Жамаат 194 өлкөдө катталып, өз ишмердүүлүгүн алып 
барууда. 

Ахмадия Мусулман Жамаатынын кабарын, анын 
өзгөчөлүктөрүн жана сунуш кылган программаларын даана, 
так билүү үчүн,  ошондой  эле  Жамааттын  негиздөөчүсү  - 
А з и р е т и М ы р з а Гул а м А х м а д а л а й х и с са л а а м д ы н 
билдирүүлөрү менен кеңири таанышуу үчүн ылайыктуу жана 
ишенимдүү ыкма - анын жазууларын түз жана бейтарап абалда 
окуу. 

Ушул китепчеде Азирети Мыр за Гулам Ахмад 
алайхиссалаамдын диний ырлары жана кара сөздөн турган 
жазуулары берилип, диндин негиздерине жана Ахмадия 
Мусулман Жамаатынын ишенимдерине жарык чача турган 
айрым тандалма үзүндүлөр сунуш кылынууда. Буларды окуу 
аркылуу Азирети Мырза Гулам Ахмад алайхиссалаамдын 
сексенден ашуун китептери тууралуу кандайдыр бир 
жыйынтык чыгаруу менен бирдикте акыл-эс дараметин 
өөрчүтүү, жүрөктөргө жарык берүү жана рухтун өсүп- 
өнүгүшүнө өбөлгө болот деген үмүттөбүз. 

Азирети Мырза Гулам Ахмад алайхиссалаам мындай деп 
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айткан: «Кудай таала мага: «Дүйнөдөгү ар кандай диндер 
өздөрүнүн ыйык китептериндеги алдын ала берилген 
кабарларга ылайык күтүп жаткан акыр замандагы убада 
кылынган Реформатор сенсиң», - деп кабар берди. Хиндилер 
Кришнаны, ал эми буддистер Будданы, жөөттөр жана 
христиандар Иса Масийхти күтүшүүдө. Мусулмандар убада 
кылынган Махдий жана Масийх чыгат деп күтүшкөн эле. 
Бирок Кудай тааланын жазууларында төмөнкүдөй нерсе 
чечилген болчу: бардык диндер күтүп жаткан убада кылынган 
Реформатор бир эле адам болот. Ал сүйүктүү Пайгамбарыбыз 
Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын үммөтүнөн чыгат 
жана анын жолдоочусу болот. Анын келиш максаты - бардык 
адамдарды Алла тааланын акыркы дини жана толук жашоо 
мыйзамы - Исламдын туусу астында чогултуу болот. Ал зат 
алайхиссалаамдын келиши адамзаттын бардык муундары 
эңсеп келген алтын доордун башталышы экенин жарыя кылды. 
Ушундай алтын доордо адилеттүүлүк, тынчтык, элдешүү жана 
ынтымак өкүм сүрөт жана жер жүзүндө жашап жаткан бардык 
адамдардын бир эле дини - Ислам дини жана бир эле 
жолбашчысы - сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад 
саллаллааху алайхи ва саллам болот. 

Ушул убада кылынган Реформатордун келишиндеги 
максаттарына жетүү программалары эл аралык гана эмес, 
мезгил жагынан кылымдарды өз ичине алат. Ошондуктан, 
муундан-муунга өз жандарын, мал-мүлктөрүн жана 
убакыттарын тынымсыз курман кылып, Исламдын жеңиши 
тууралуу программасын алдыга сүрөп, кыямат күнүнө чейин 
аракет кыла турган бир жамаат керек болчу. Ошентип, Алла 
тааланын буйругу менен Азирети Мырза Гулам Ахмад 
алайхиссалаам 1889-жылдын 23-мартында Индиянын 
Лудхияна шаарында ыкыластуу адамдардан Байъат алды. 
Алар аны Кудай таала элчиси деп таанып, анын бардык 
билдирүүлөрүн кабыл  кылышты  жана  анын  ушул  ыйык 
а р а ке т и н е ж а рд а м к ы л у у г а н и е т т е н и ш т и . А л з ат 
алайхиссалаам сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад 
саллаллааху алайхи ва салламдын экинчи Ахмад деген атынан 
өз Жамаатына «Ахмадия Жамааты» деп наам койду. 
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Ал   зат   алайхиссалаам   аариялар1 жана   христиан 
попторунун Исламга карата жасаган чабуулдарынан Исламды 
коргоо үчүн жана Курани каримдин улуу таалимдерин дүйнөгө 
жайылтуу үчүн сексенден ашуун китептерди жазып, өзүнүн 
чектелүү шарттарына карабастан, дүйнөгө Исламды таркатты. 
1908-жылы ал зат алайхиссалаам көз жумган соң анын 
Жамаатында хилаафат системасы орношту. Анын (хилаафат) 
берекеси менен Жамаат өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бир жерге 
топтоп, бүткүл ааламга Ислам динин жана Курани карим 
таалимдерин жайылтуу ишин улантты. 

1947-жылы Индия-Пакистан бөлүнгөн учурда Ахмадия 
Мусулман Жамаатынын жүз миңдеген мүчөлөрү Пакистанга 
көчүп келүүгө аргасыз болушту. Ушул жерде Пенжаб 
облусунда Чинаб дарыясынын жээгинде Жамаат Рабвах 
атынан белгилүү болгон жаңы Борборду курду. 

Башынан эле каршылаш молдолор тарабынан Жамаатка 
каршы аракеттер жүргүзүлүп келген. Алардын белгилүүсү - 
1953, 1974 жана 1984-жылдардагы кыймылдар. Эң акыркы 
кыймылды ошол учурдагы бийлик толук бойдон колдогон 
жана иштиктүүлүк менен «чоң» салымын да кошкон. Бийлик 
Жамааттын өсүп-өнүгүүсүн токтотуу жана Ахмадийлердин 
негизги адамдык укугун тепселөө үчүн абдан чоң акысыздык 
жана зулумдукту колдогон мыйзамдарды чыгарды. Алардын 
белгилүүсү - 1984-жылкы № ХХ Анти-ахмадиялык 
президенттик указ. Кыскасы, Ахмадия Мусулман Жамааты 
Пакистанда каапырлыкка чыгарылды. Кээ бир мечиттер 
кулатылып, кээ бирлерине кулпу салынды. Миңдеген 
Ахмадийлер соттолду, юридикалык жактан дагы, моралдык 
жактан дагы кысымга алынып, түрмөгө камалды жана бир топ 
Ахмадийлер шейит кылынды. Алла тааланын өзгөчө 
берешендиги жана колдоосу менен Жамаат мүчөлөрү абдан 
чоң сабырдуулук жана туруктуулук менен теңдеши жок 
курмандык кылып, ошондогу бийликтин жана анын шериги 
болгон молдолордун аракеттерин ийгиликсиз кылды. 

Пакистанда   Ахмадийлерге   каршы   ушул   акысыз 
 

1. Хинди дининин бир агымы. 
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а р а ке т т е р д и н н ат ы й ж а с ы н д а б а ш к а ө л к ө л ө р д ө г ү 
Ахмадийлерде бир теңдеши жок руханий ойгонуу пайда болду 
жана Жамаат ушул доордо мурдагыдан да көбүрөөк өсүп- 
өнүктү. 

1989-жылы Ахмадия Мусулман Жамаатынын жүз жылдык 
маарекесинин берекелүү аземи учурунда эл аралык деңгээлде 
иш-план түзүлгөн. Анын негизги жагы төмөнкүдөй: Ахмадия 
Мусулман Жамааты ушул учурда Кудай таалага шүгүрчүлүк 
кылып, ыраазычылык менен бир жүздөн ашуун тилдерде 
Курани карим, сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад 
саллаллааху алайхи ва салламдын тандалма хадистери жана 
Ахмадия Мусулман Жамаатынын негиздөөчүсү - Азирети 
Мырза Гулам Ахмад алайхиссалаамдын жазгандарынан 
тандалган үзүндүлөрдү бастырып чыгарууда. Бул китепче 
дагы ушул улуу жана ыйык пландын бир бөлүгү. 

Китепчедеги түшүндүрмөлөр (сноска) котормочу 
тарабынан берилди. 

 
Аршад Мехмуд 

Кыргызстандагы 
Ахмадия Мусулман Жамааты 

жетекчиси 
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АЛЛА ТААЛА 
 

«Биздин бейиш - биздин Кудайыбыз. Биздин эң жогорку 
даражалуу лаззаттарыбыз биздин Кудайыбызда. Анткени, биз 
Аны көрдүк жана ар бир сулуулукту Андан таптык. Жан берүү 
жолу менен болсо да, ушул дөөлөт-байлыкты алуу керек жана 
бүт баарын курман кылууга туура келсе да, ушул берметти 
сатып алуу зарыл. Эй, куру калгандар! Ошол булакты көздөй 
чуркагыла: ал силерди сугарат. Ал жашоо булагы: ал силерди 
сактайт. Мен эмне кылайын жана кандайча ушул куш кабарды 
жүрөктөргө киргизейин. Адамдардын угушу үчүн: «Бул - 
силердин Кудайыңар», - деп кайсы барабан менен базарларда 
жар салайын жана адамдардын кулактары ачылып, угуулары 
үчүн кайсы даары менен дарылайын. 

Эгер силер Кудайдыкы болсоңор, анда Кудай, албетте, 
силер  менен    экенин  билгиле».  («Руханий  хазаайин»,  19-том, 
«Кашти-э-Нух», 21-22-бет) 

«Эй, угуучулар уккула! Кудай таала силерден эмнени талап 
кылат? Муну эле каалайт: жалгыз Алланыкы болгула. Жерде 
дагы, асманда дагы Ага эч кимди шерик кылбагыла. Биздин 
Кудайбыз - мурда тирүү болгондой, азыр да тирүү. Мурда 
сүйлөгөндөй, азыр да сүйлөйт. Мурда уккандай, азыр да угат. 
«Азыркы доордо Ал угат, бирок сүйлөбөйт» деген ой куру- 
негизсиз. Жок, андай эмес, Ал угат жана сүйлөйт. Анын бардык 
сыпаттары эзелки жана түбөлүктүү. Эч бир сыпаты бекер 
кылынган эмес жана эч качан бекер кылынбайт. Ал - жалгыз, 
Анын эч кандай шериги жок; Анын эч кандай уулу да жок; аялы 
да жок. Ал теңдеши жок (Кудай), Анын окшошу да жок... Анын 
эч сыпатташы да жок. Анын бардык күч-кудурети жетиштүү. 
Ал алыс болгону менен жакын жана жакын болгону менен 
алыс... Ал баарынан жогору, бирок Анын астында дагы бирөө 
бар деп айтууга болбойт. Ал Арштын үстүндө, бирок Ал жер 
жүзүндө жок деп айтууга болбойт. Ал бардык жеткилең 
сыпаттардын жыйындысы жана бардык чыныгы мактоо- 
алкоолордун  күзгүсү.  Ал  бардык  касиеттердин  булагы.  Ал 
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бардык күч-кубаттардын жыйындысы. Ал бардык береке- 
куттардын борбору. Ар бир нерсе Ага гана кайтат. Ал ар бир 
падышачылыктын ээси. Ал ар бир жетиктикке ээ, ошондой эле 
ар бир кемчилик жана алсыздыктан таза. Ал төмөнкү нерседе 
өзгөчөлөнүп турат: жердегилер да, асмандагылар да Ага гана 
сыйынуулары лаазым». («Руханий хазаайин», 20-том, «Аль-Васият», 
309-310-бет) 

 
КУДАЙДЫН КӨРҮНҮШҮ 

 
«Шек-күмөндөрдөн кутулбаган бирөө азаптан да кутула 

албайт. Бул дүйнөдө Кудай тааланы көрө албаган бирөө кыямат 
күнү дагы караңгылыкка түшөт. Кудай тааланын төмөнкү сөзү 
бар: «Ман каана фий хаазихий аъмаа фахува фил аахирати 
аъмаа»2. («Руханий хазаайин», 13-том,«Китаабуль-Бариййа», 65-бет) 

 

ӨЗҮНҮН БЕРИЛГЕН ПЕНДЕЛЕРИНЕ 
КУДАЙДЫН МАМИЛЕСИ 

 
«Чынында эле Кудай таала кудуреттүү жана күчтүү: Ага 

сүйүүсү жана берилгендик менен ийилүүчүлөр эч качан текке 
кетирилишпейт. Душман өз айла-амалдары менен аларды жок 
кылмакчы болот жана ниети кара бирөө аларды эзип 
таштамакчы болот, бирок Кудай таала: «Эй, наадан! Сен мени 
менен согушасыңбы жана Менин сүйүктүүмдү кордой 
аласыңбы?» - деп айтат. Чындыгында, алгач асманда 
чечилбеген нерседен башка жерде эч нерсе жүз бербейт. 
Ошондой эле жердин эч бир колу алгач асманда 
сунушталмайынча сунушталбайт. Демек, акысыз-зулумдук 
пландарын түзө тургандар - абдан наадан адамдар. Анткени, 
алар өздөрүнүн жийиркеничтүү жана абийирсиз пландарын 
түзүү учурунда Жогору Турганды эске алышпайт: Анын 
эркисиз кандайдыр бир жалбырак дагы түшпөйт. Ошондуктан, 
алар   өз   ой-пландары   боюнча   дайыма   ийгиликсиз   жана 

 
2.  Котормосу: Ким бул дүйнөдө  сокур  болгон 
болсо, ал акыретте дагы сокур болот. («Бани Исрааийл» сүрөөсү: 73) 
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шерменде болушат. Алардын жамандыгынын айынан 
чынчылдарга эч кандай зыян келбейт, тескерисинче Кудайдын 
белги-жышаандары ачыкка чыгат жана адамдардын илим- 
билими көбөйөт. Ал күчтүү жана кудуреттүү Кудай ушул 
көздөр менен көрүнбөсө да, Өзүнүн таң калаарлык белги- 
жышаандары аркылуу өзүн ачыкка чыгарат». («Руханий 
хазаайин», 13-том, «Китаабуль-Бариййа», баш сөзү, 19-20-бет) 

«Кудай таала - асман жана жердин нуру. Тагыраак айтканда, 
бийиктикте жана төмөндө көрүнгөн ар бир нур - мейли 
рухтарда болсун, мейли денелерде болсун, мейли жеке болсун, 
мейли бирөөдөн алынган болсун, мейли көрүнөө болсун, 
мейли көмүскө болсун, мейли ички болсун, мейли тышкы 
болсун, Анын берешендик тартуусу. Бул төмөндөгүдөй 
нерсеге ишаарат кылууда: бүткүл ааламдар Раббисинин жалпы 
берешендиги ар бир нерсени камтыйт жана эч нерсе Анын 
б е р е ш е н д и г и н е н к у р у э м е с . А л г а н а - б а р д ы к 
берешендиктердин Башаты, бардык нурлардын максат- 
мүдөөсү жана бардык мээримдүүлүктөрдүн Булагы. Анын 
чыныгы Заты гана бүткүл ааламга туруктуулук тартуулоочу 
ж а н а б а р д ы к а с т ы н - ү с т ү н д ү н п а а н а с ы . А л г а н а 
караңгылыктын түпкүрүндө жаткан ар бир нерсени чыгарды 
жана ага жашоо тонун тартуулады. Андан башка өзү-өзүнчө 
туруктуу, эзелки жана Анын берешендигинен пайда албаган эч 
ким, эч нерсе жок. Тескерисинче, жер жана асман, адам жана 
айбан, таш жана бак-дарак, рух жана дене - булардын баары 
Анын берешендиги аркасынан гана туруктуу». («Руханий 
хазаайин», 1-том, «Бараахийн-э-Ахмадия», түшүндүрмө, 191-192-бет) 

 
«Ушул Түбөлүк Кудайга мактоо-алкоо болсун, 
Ага тең келген башка эч ким, эч нерсе жок. 
Ал гана Түбөлүк, Андан башка баары жок болуучу, 
Андан башкаларды сүйүү, бул - эч болбогон нерсе. 
Башкалардын баары - жат, Ал гана Сүйүктүүбүз, 
Менин дилимде ушул гана: мени көрүп турган Кудай - 
Ыйык. 
Баарынын паанасы - Ошол, Ал - жалаң Мээримдүүлүк, 
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Ал   гана   -   биздин   Сүйүктүүбүз,   Ал   гана   -   биздин 
Сүйкүмдүүбүз. 
Ансыз жашай албайбыз, Андан башканын бүт баары - 
жалган, 
Эй, мени көрүп турган Ыйык Кудай! Ушул күндү берекелүү 
кылгын!» 

(«Руханий хазаайин», 12-том, «Махмуд ки аамийн», 319-бет) 
 

«Мен акыйкатты айтамын: эгер рухтар чындап изилденсе 
жана жүрөктөр чындап чаңкаса, анда адамдар ушул Жолду 
изилдешет жана кыдыра башташат. Бирок бирөө ушул Жолду 
кандайча табат жана кайсы дары менен даарылайт? Мен ушуга 
талапкер бардык адамдарга күчтүү ишеним менен айтамын: 
тек гана Ислам дини ушул Жолдун куш кабарын берет. Башка 
коомдор болсо, эчак эле Кудай таала вахий-аянына мөөр басып 
койгон. Демек, бул Кудай таала тарабынан мөөр эместиги, 
тескерисинче куру калгандыктан адамзат жаратып алган 
кандайдыр бир айла-амал экенине ишенгиле. Албетте, биз 
көздөрсүз көрө алуу, кулактарсыз уга алуу же тилсиз сүйлөй 
алуу мүмкүн болбогон сыяктуу эле Курани каримсиз ошол 
Сүйүктүүнүн жүзүн көрүү мүмкүн эмес. Мен жаш болчумун, 
эми картайдым, бирок ушул Ыйык Булаксыз ушул ачык-айкын 
илим-билим кесесин ичкен бирөөнү да көргөн эмесмин». 
(«Руханий хазаайин», 12-том, «Ислам усулдары философиясы», 442-443- 
бет) 

 
«Ал   -   нурлардын   Башатынын   нуру   канчалык   ачык 
жаркырайт,                                                                    
Бүткүл аалам көздөрдүн күзгүсүнө айланып барат. 
Кечээ мен айга карап, айран калдым,             
Анда бир аз Кудай жамалынын жышааны бар эле. 
Ушул Жаз сулуулугунан жүрөгүбүз толкуп кетти, 
Алдыбызда түрк же татарды кеп кылбагыла. 
Эй, Сүйүктүүм! Чар тарап Сенин Кудуретиң таң калаарлык 
даражада жаркырайт. 
Кай тарапка көз салбайлы, ошол жол гана Сенин Жүзүңдүн 
жолу. 
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Күн булагында Сенин нурларың чачырап жатат, 
Ар бир жылдыздан Сенин нуруңду көрүүгө болот. 
Рухтарга Өз Колуң менен туз септиң, 
Ошондон   улам,   ашык   жарларда   бир   сүйүү   толкуну 
көтөрүлдү. 
Ар бир майда бөлүкчөдө ажайып касиеттерди жараттың: 
Ушул сырдуу дептерди ким окуй алат? 
Сенин Кудуретиңдин бир чеги бар экенин таппаймын, 
Ушул татаал маселенин татаалдыгын ким чече алат? 
Сулууларда Сенин сулуулугуңдун сулуулугу бар, 
Ар бир гүлдө жана гүлстанда Сенин гүлзаарыңдын гана 
түсү бар. 
Ар бир сулуунун сулуу көзү ар бир көз ирмемде Сени 
көргөзөт, 
Ар бир сулуу Сен тарапка гана ишаарат кылат». 

(«Руханий хазаайин», 2-том, «Сурьма чашм-э-Аария», 52-бет) 
 

«Тавхийд3 - бардык ички жана тышкы кудайларды жокко 
чыгарган соң жүрөктө пайда боло турган нур. Ал адам 
жашоосунун ар бир майда бөлүкчөсүнө чейин сиңип кетет. 
Демек, ал Кудай таала жана Анын Пайгамбары саллаллааху 
алайхи ва салламдын жардамысыз, өзүнүн күчү менен гана 
пайда болушу мүмкүнбү? Адам баласынын милдети болгону - 
ал өзүнүн мендигин өлтүрсүн жана «мен илим-билим менен 
чоңойгонмун» деген шайтан көйрөңдүгүн таштасын, ошондой 
эле өзүн кандайдыр бир сабатсыз кишидей элестетип, дубалар 
менен алектенип турсун. Ошондо, Кудай таала тарабынан 
Тавхийд нуру ага түшүп, ага кандайдыр бир жаңы жашоо 
тартуулайт». («Руханий хазаайин», 22-том, «Хакийкатуль-Вахий», 148- 
бет) 

 
«Ал Кудай - абдан ишенимдүү Кудай. Берилип кызмат 

көрсөтүүчүлөр үчүн Ал таң калаарлык колдоолорду көрсөтөт. 
Дүйнө аларды жеп салмакчы болот жана ар бир душман аларга 
тишин  кайрайт,  бирок  алардын  досу  болгон  Кудай  ар  бир 

 
3. Алла тааланын жалгыздыгы. 
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кырсыктуу учурдан аларды сактайт жана ар бир майданда 
аларга жеңиш тартуулайт. Ушул Кудайды таштабаган бирөө - 
канчалык бактылуу адам». («Руханий хазаайин», 19-том,«Кашти-э- 
Нух», 20-бет) 

 
СҮЙҮКТҮҮ ПАЙГАМБАРЫБЫЗ МУХАММАД 

САЛЛАЛЛААХУ АЛАЙХИ ВА САЛЛАМ 
 

«Инсанга, тагыраак айтканда, жеткилең-кемел инсанга 
тартууланган эң жогорку даражалуу нур периштелерде да 
болгон эмес, жылдыздарда да болгон эмес, айда да болгон эмес, 
күндө да болгон эмес, ал жер жүзүндөгү деңиздер жана 
дарыяларда да болгон эмес, ал асыл таш, жакут, зумруд, алмаз 
жана берметте да болгон эмес. Кыскасы, ал жердеги жана 
асмандагы эч нерседе болгон эмес, тек гана инсанда, тактап 
айтканда, кемел инсанда болгон: анын эң толук, эң жетик, эң 
жогору жана эң бийик үлгүсү - биздин сүйүктүү 
Пайгамбарыбыз, Саййиду Мавлаа4, Саййидуль-Анбия5, 
Саййидуль-Ахйаа6 Мухаммад Мустафаа саллаллааху алайхи ва 
саллам. Ошентип, ал нур ушул инсанга берилди жана анын 
түсүнө кирген бардык инсандарга да даражаларына жараша 
берилди. Тагыраак айтканда, өз амалдары жагынан бир аз ага 
окшогондорго да берилди.... Ошондой эле ушул эң бийик, эң 
жеткилең   жана   эң   кемел   салтанаттуулук   жолбашчыбыз, 
жетекчибиз,   башкаруучубуз,   Уммий7 Пайгамбарыбыз,   эң 
чынчыл жана чынчылдыгы тастыкталган Азирети Мухаммад 
Мустафаа саллаллааху алайхи ва салламда кезигет». («Руханий 
хазаайин», 5-том, «Аайна камаалаат-э-Ислам», 160-162-бет) 

 
«Мен дайыма таң каламын: ушул Мухаммад ысымдуу араб 

Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам (ага миңдеген 
салаваат жана тынчтык болсун) - кандай жогорку даражалуу 

 
4. Биздин Жетекчи жана Кожоюн. 
5. Пайгамбарлардын Жолбашчысы. 
6. Тирүүлөрдүн Жетекчиси. 
7. Сабаты жок, кат тааныбаган. 
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Пайгамбар! Анын бийик мартабасынын чегин билүүгө 
болбойт жана анын күчтүү ыйык таасирлерин өлчөө адамзат 
колунан келбейт. Өкүнүчтүүсү, аны кандай тааныш керек 
болсо, анын мартабасы ошондой таанылган жок. Дүйнөдөн 
жоголуп кеткен Тавхийдди кайрадан дүйнөгө алып келген 
балбан - ошол. Ал чексиз даражада Кудай тааланы сүйгөн жана 
чексиз даражада адамзатка боорукер болуп анын жаны азап 
тартты. Ошондуктан, анын жүрөк ахвалынан кабардар болгон 
Кудай аны бардык пайгамбарлардан, ошондой эле 
алгачкылардын жана акыркылардын баарынан жогору кылды 
жана анын тилектерин анын тирүү кезинде эле орундатты». 
(«Руханий хазаайин», 22-том, «Хакийкатуль-Вахий», 118-119-бет) 

 
«Биздин Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва 

саллам бардык пайгамбарлардын аттарын өз ичине камтыган. 
Себеби, ал - ар кандай жеткилеңдиктин жыйындысы болгон 
ыйык инсан. Ошентип, ал Муса да, Иса да, Адам да, 
Ибраахийм да, Юсуф да жана Яькууб да, ушуга ишаарат 
кылып, Алла таала: «Фаби худаахум муктадих»8, - деп айтты. 
Тагыраак айтканда, эй, Пайгамбар! Сен ар бир пайгамбар 
өзгөчө ээлеген ар түрдүү хидаяттарды өзүңө жыйнап ал. 
Ошентип, мындан бардык пайгамбарлардын бийиктиктери 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламда 
бар экендиги далилденди. Чындыгында, Мухаммад 
саллаллааху алайхи ва салламдын аты ушуга гана ишаарат 
кылат. Анткени, «Мухаммад» «өтө көп макталган» дегенди 
билдирет. Демек, бардык пайгамбарлардын ар түрдүү 
жеткилеңдиктери жана өзгөчө сыпаттары Пайгамбарыбыз 
Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламда чогулгандан кийин 
гана «өтө макталган» деп эсептелиши мүмкүн». («Руханий 
хазаайин», 5-том, «Аайна камаалаат-э-Ислам», 343-бет) 

 
«Бардык пайгамбарлардын арасында эң жетик, толук 

таалим берүүчү, эң жогорку даражалуу, ыйык жана 
даанышмандыктан  турган  таалим  келтирүүчү  жана  өзүнүн 
8. Котормосу: Ошондуктан, Алла Өзү аларга тартуулаган, 
алардын туура жолуна ээрчигин. («Аль-Анъаам» сүрөөсү: 91) 
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жашоосу аркылуу инсандык жеткилеңдиктер боюнча эң 
жакшы үлгүлөрдү көрсөтүүчү Пайгамбар тек гана жетекчибиз 
жана жолбашчыбыз Азирети Мухаммад Мустафаа саллаллааху 
алайхи ва саллам экендиги мага түшүндүрүлүп берилди». 
(«Руханий хазаайин», 17-том, «Арбаъийн» № 1, 345-бет) 

 
«Биз ынсап менен назар салганыбызда, бүткүл 

пайгамбарчылык чынжырында эң жогорку мартабалуу айкөл 
Пайгамбар, тирүү Пайгамбар жана Кудай тааланын эң 
сүйүктүү Пайгамбары тек гана бир айкөл - пайгамбарлар 
жетекчиси, элчилер сыймыгы, бардык пайгамбарлар таажысы 
Мухаммад Мустафаа жана Ахмад Мужтабаа саллаллааху 
алайхи ва саллам экендигин билебиз». («Руханий хазаайин», 12- 
том, «Сирааж-э-Мунийр», 82-бет) 

 
«Аравиядай ээн талаалуу өлкөдө абдан кызыктуу бир окуя 

жүз берди: миллиондогон өлүктөр бир канча күндөрдүн 
ичинде тирилди, кылымдардан бери бузулуп келгендер Кудай 
түсүнө киришти, көзү сокурлар көрө башташты жана дудуктар 
Кудай сөздөрүн сүйлөй башташты. Кокусунан дүйнөдө 
ушундай бир ыңкылап жүз берди: мындан илгери эч бир көз да 
көргөн эмес, эч бир кулак да уккан эмес. Анын эмне экенин 
билесиңерби? Бул - Алла таалага берилген бир инсандын9 

караңгы түндөрдө сураган дубалары гана болчу: ал (дубалар) 
дүйнөдө бир дүрбөлөң салды жана ушул Уммий колунан 
келиши мүмкүн эмес көрүнгөн таң калаарлык иштерди кылып 
көрсөттү. Аллаахумма салли ва саллим ва баарик алайхи ва 
аалихи би адади хаммихи ва гаммихи ва хузнихи ли хаазихил 
уммати ва анзил алайхи анваара рахматика илал абади»10. 
(«Руханий хазаайин», 6-том, «Баркаатуд-Дуъаа», 10-11-бет) 

 
 

9. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам. 
10. Эй, Алла! Ага жана анын тукумдарына тынчтык жана береке 
жолдогун... анын жүрөгүндө бүл үммөткө карата болгон камкордук, кайгы- 
капа жана армандарчалык мээримдүүлүк жана берекелерди (жөнөткүн). 
Ошондой эле Өз мээримдүүлүк нурларыңды эзелге чейин ага түшүрүп 
тургун. 
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«Эми, бардык адамдар үчүн Мухаммад Мустафаа 
саллаллааху алайхи ва салламдан башка эч бир пайгамбар жана 
шапаатчы жок. Ошондуктан, силер асманда кутулгандар 
сабына жазылышыңар үчүн ушул улуу мартабалуу 
Пайгамбарды чын жүрөктөн сүйүүгө жана эч бир жагынан 
башка бирөөнү андан жогору койбоого аракеттенгиле. 
Эсиңиздерде болсун, кутулуу өлүмдөн кийин бериле турган 
нерсе эмес, тескерисинче ушул дүйнөдө гана өз жарыгын 
көрсөткөн нерсе гана - чыныгы кутулуу. Кутулган ким? Ошол - 
Кудай тааланын бар экендигине, Мухаммад саллаллааху 
алайхи ва саллам Аны менен бардык макулуктун ортосунда 
шапаатчы экендигине, ошондой эле асмандын астында 
мартаба жагынан ага тең башка эч бир пайгамбар жок 
экендигине жана Куранга тең башка эч бир китеп жок 
экендигине ишенген адам. Бирөөнүн түбөлүккө жашаарын 
Кудай таала каалаган эмес, бирок ушул улуу урматтуу 
Пайгамбар  түбөлүккө  тирүү».  («Руханий   хазаайин»,   19-том, 
«Кашти-э-Нух», 13-14-бет) 

 
«Хаатамуль-Анбия Азирети Мухаммад Мустафаа 

саллаллааху алайхи ва салламдын окуяларына назар салсак, 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын 
жүрөгү таза, ичи ак, Кудай таала үчүн жанын курман кылуучу, 
адамдардан эч нерсени күтпөөчү жана Кудай таалага гана 
тобокел кылуучу экендиги даана, айкын жана так көрүнөт. Ал 
зат саллаллааху алайхи ва саллам Кудай тааланын эркине жана 
каалоосуна курман болуп, өзүн жок кылып: «Тавхийд тарапка 
даъват жүргүзүүнүн айынан башыма эмне деген балээ- 
кырсыктар түшүшү мүмкүн жана мушриктердин колунан эмне 
деген жапа чегип, азап тартышым мүмкүн», - деген нерсеге да 
көңүл  буруп  кооптонгон  эмес».  («Руханий   хазаайин»,   1-том, 
«Бараахийн-э-Ахмадия», 111-бет) 

 
«Бул таң калаарлык нерсе эмеспи: ар бир коом 

финансылык, аскердик жана илим-билим жагынан толук 
кудуретке ээ болгон бир учурда бир кедей, күчсүз, 
жардамчысы жок, Уммий, жетим, жалгыз жана алсыз (инсан) 
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ушунчалык жарык таалим алып келди: ал чечкиндүү далилдер 
жана ачык-айкын фактылар менен баарынын оозун жапты 
жана мен-мен деген даанышмандар жана философтордун 
одоно каталарын оңдоду. Ал өзүнүн күчсүздүгү жана 
алсыздыгына карабастан, ушунчалык зор кудуреттүүлүктү 
көрсөттү: падышаларды тактылардан түшүрүп, ошол 
тактыларга карапайымдарды чыгарды. Эгер бул Кудайдын 
колдоосу эмес болсо, анда бул эмне? Алла тааланын колдоосу 
болбой туруп акылдуулук, илим-билим, күч-кубат жана 
кудуреттүүлүк боюнча бүткүл дүйнөнүн үстүнөн жеңишке 
чыгуу мүмкүнбү?» («Руханий хазаайин», 1-том, «Бараахийн-э- 
Ахмадия», 119-бет) 

«Биз көңүл бурушубуз керек: миңдеген коркунучтуу 
учурлар жана миллиондогон душмандар, каршылаштар жана 
ко р ку ту у ч ул а рд ы н б а р б ол го н д у г у н а ка р а б а с т а н , 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам 
өзүнүн пайгамбарчылык билдирүүсүнө бекем туруп, башынан 
акырына чейин туруктуу болду. Жылдар бою мүшкүлдүктөргө 
кабылып, ийгиликтен бүтүндөй үмүтсүз кыла турган жана 
күндөн-күнгө күчөгөн кыйынчылыктарга кирептер болду. 
Ошол азаптарга сабыр кылуу аркасынан кандайдыр бир 
дүйнөлүк максат-мүдөөгө жетүүнү ойго келтирүү да болбогон 
иш болчу. Тескерисинче, пайгамбарчылык билдирүүсүнөн 
кийин илгерки жамаат-тайпасын да колдон кетирди жана бир 
сөздү сүйлөөрү менен миллиондогон бөлүнүүлөрдү сатып 
алды жана миңдеген балээ-кырсыктарды өзүнө чакырып алды. 
Эл - же р и н е н с ү р г ү н г ө а й д а л д ы . Ө л т ү р ү л ү ш ү ч ү н 
куугунтукталышты. Үй-жайы жана мал-мүлкү талкаланып, 
жок болду. Кайра-кайра уу берилди. Боорукер-мээримдүүлөр 
мээримсиз болуп калышты. Достор душмандык кыла 
башташты. Кыскасы, бир узак мезгилге чейин ушундай 
азаптарды чегүүгө аргасыз болду: кандайдыр бир айлакер жана 
алдамчы аларга туруштук бере албайт болчу». (Руханий 
хазаайин», 1-том, Бараахийн-э-Ахмадия», 108-бет) 
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«Эй,  Алла!  Мустафаа  саллаллааху  алайхи  ва  салламга 
Сенин чексиз тынчтык жана мээримиң болсун,                 
Ал аркылуу гана биз Сенин Нуруңду алдык. 
Менин жаным дайыма Мухаммад саллаллааху алайхи ва 
салламдын жанына байланышкан, 
Биз   ушул   сүйүүгө   жык   толгон   кесени   жүрөгүбүзгө 
ичирдик. 
Мен бүткүл ааламда андан жакшыраак бирөөнү көрбөдүм, 
Шексиз, биз жүрөгүбүздү башкалар чеңгээлинен куткарып 
алдык. 
Эй, Мухаммад! Сенин жүрүш-турушуңда Кудайдын Нуру 
көрүнөт, 
Сени тапкан соң гана Аны таптык.                                     
Эй, Алла! Сени кармап алган соң ар бир чеңгээлден кутулуп 
калабыз, 
Шексиз, биз башыбызды Сенин босогоңо ийдик. 
Эй, Сүйүктүүм! Сенин Жалгыздыгыңа касам! 
Мен Сени сүйгөндүктөн өзүмдү да эсимен чыгардым. 
Аллага касам! Башка бардык издер менин жүрөгүмөн өчүп 
кетти, 
К а ч а н д а н б е р и С е н и н И з и ң д и ж ү р ө г ү б ү з г ө 
жайгаштырдык. 
Эй, пайгамбарлардын эң жакшысы! Сен аркылуу гана биз 
эң жакшы үммөт болдук,                                                    
Сен алгалай бергениң үчүн гана биз да алга бастык. 
Адамдар тургай, бардык периштелер дагы,      
Биз сага айткан мактоо-алкоолорду гана айтышат. 
(«Руханий хазаайин», 5-том, «Аайна камаалаат-э-Ислам», 225-226- 

бет) 
 

«Эгер мен өзүмдүн жетекчим жана жолбашчым, 
пайгамбарлардын сыймыгы, макулуктун эң жакшысы - 
Азирети Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын 
жолдорун жолдобогонумда, ушул Нээматка11 ээ болбойт элем. 
Ошондуктан,  мен  ээ  болгон  нерселердин  баарына  ошол 
11. Кудай тааладан вахий-аян алуу жана Анын өзгөчө мээримдүүлүгүнө 
татыктуу болуу. 
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ээрчүүдөн улам жеттим. Мен өзүмдөгү чыныгы жана жетик 
билимден билемин: ушул Пайгамбар саллаллааху алайхи ва 
салламды ээрчибей туруп, эч бир адам Кудай таалага жете 
албайт жана жетик маърифаттан12 да үлүш алалбайт. Мен 
ушул жерде Мухаммад Пайгамбар саллаллааху алайхи ва 
салламды чын жүрөктөн, толук ыкылас менен ээрчүүдөн 
кийин жүрөктө пайда боло турган өзгөрүүлөрдөн эң алгач эмне 
пайда болоорун да айтып кетейин. Билип койгула, ал - Калби 
салийм.13 Тагыраак айтканда, жүрөктөн дүйнөлүк сүйүү чыгып 
кетет, жүрөк кандайдыр бир түбөлүк жана түгөнбөс лаззатка 
ачка болот. Анан ошол Калби салийм аркасынан Алла тааланын 
кандайдыр бир тунук жана жеткилең сүйүүсү насип болот. 
Ошол баардык нээматтар Мухаммад Пайгамбар саллаллааху 
алайхи ва салламды ээрчүү аркасынан мурас катары берилет». 
(«Руханий хазаайин», 22-том, «Хакийкатуль-Вахий», 64-65-бет) 

 
«Ал - биздин жолбашчыбыз, бардык нур андан гана келген, 
Анын аты - Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам, ал 
менин эң сүйүктүүм. 
Бардык пайгамбарлар - таза, бири-биринен жакшыраак, 
Бирок Кудай тарабынан ал - макулуктун эң жакшысы, эң 
жогору. 
Мурункулардын баарынан жакшы, жакшылык боюнча айга 
окшош,                                                                                  
Ар бир назар ага түшүүдө, ал караңгылыктарды кетирүүчү - 
толгон ай. 
Мурункулар  жарым  жолдо  калышты,  ал  жээкке  алып 
чыкты,                                                                                 
Мен жанымды ага курман кылайын, ал жалгыз Жетекчи. 
Ал Түбөлүк жана Эң Сүйүктүү Кудайдан,                
Биз Андан ушул эле жетекчи-жолбашчыны көрдүк. 
Бүгүн ал дин падышасы жана пайгамбарлар таажысы, 
Ал - ыйык жана ишенимдүү, анын мактоо-алкоосу - ошол. 
Анын көзү алысты көрөт, анын жүрөгү Кудайга жакын, 

 
12. Нукура руханий илим-билимдер. 
13. Таза жана тунук жүрөк. 
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Анын колдорунда дин чырагы бар, жарыктын булагы - 
ушул.                                                                      
Диндеги эң оор жана татаал сырларды ал зат ачып берди, 
Дөөлөт-байлыкты берүүчү жалгыз падыша - ошол. 
Мен ошол нурга курман болоюн, мен аныкы болуп калдым, 
Ал гана, мен эч нерсе эмесмин, нукура чечим - ошол». 
(«Руханий хазаайин», 20-том, «Кадиян кэ Аария авур хам», 456-бет) 

 
«Ошондой эле Азирети Давуд алайхиссалаам сүйүктүү 

Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын 
улуктугун жана бийиктигин моюнга алып, 44-Забурда мындай 
деп баяндаган: 3) Сен адам баласынын эң сулуусу; оозуңдан 
мээрим төгүлүп турат; ошондуктан Кудай Сени түбөлүк 
алкаган. 4) өз кылычыңды белиңе байла. Кубаттуулугуң, 
сулуулугуң, даңкың менен белиңди бекем буу. 5) Жана ушул 
жасалгалуу сөөлөтүңдө чындыктын, момундуктун жана 
адилеттиктин урматы үчүн өз арабаңа ыкчам отур». («Руханий 
хазаайин», 2-том, «Сурьма чашм-э-Аария», түшүндүрмө, 281-282-бет) 

 
КУРАНИ КАРИМ 

 
«Курани карим - алмаз баштыгы, бирок адамдар мындан 

кабарсыз». («Малфузаат», 2-том, 344-бет) 
 

«Куран ушунчалык чоң салтанаттуулукка ээ: ал ар бир 
салтанаттуулуктан бийик. Ал - Хакам, тагыраак айтканда, 
чечим чыгаруучу. Ал - Мухаймин, тактап айтканда, бардык 
хидаяттар жыйындысы. Ал бардык далилдерди чогултуп, 
душмандардын күч-кудуретин жок кылып койгон. Ал ушундай 
Китеп: анда ар бир нерсе кеңири баяндалган. Анда келечек 
жөнүндө да, өткөн заман жөнүндө да кабарлар бар. Ал 
жалганды алдынан да, артынан да өзүнө жолотпойт. Ал - Кудай 
тааланын нуру». («Руханий хазаайин», 16-том, «Хутба Илхаамия», 103- 
бет) 

 
«Билип койчу нерсе: Курани карим ар бир эл-коом жана ар 

бир улут үчүн даана-айкын жана ачык керемет. Бул - ар бир 
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доордо ошол доордун талаптарына жараша ачылып турган 
жана ар бир доордогу (терс) ойлорго каршы куралчан 
аскерлердей турган Курандын чексиз илим-билимдери, 
акыйкаттары жана даанышмандыктарынан турган билимдер. 
Аны сунуш кылып, биз ар бир адамды, мейли хинди болсун, 
мейли персий, мейли европалык, мейли америкалык, мейли 
башка бир өлкөлүк болсун, жеңип, анын оозун жаба алабыз. 
Эгер Курани карим өзүнүн акыйкаттары жана терең 
билимдери жагынан кандайдыр бир чектелүү нерсе болгондо, 
ал эч качан жеткилең керемет боло албайт эле». («Руханий 
хазаайин», 3-том, «Изаала-э-авхаам», 1-бөлүк, 255-256-бет) 

 
«Курани карим ушундай керемет: ага окшош (китеп) 

илгери да болгон эмес, мындан ары да болбойт. Анын нуру 
жана береке эшиги түбөлүккө ачык. Ал сүйүктүү 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын 
доорунда болгонундай эле ар бир доордо ачык-айкын жана 
жарык. Мындан тышкары эске тутчу дагы бир нерсе: ар бир 
адамдын сүйлөгөн сөзү анын кудуретине жараша болот. Анын 
кайраты, ой-ниети жана максат-мүдөөсү канчалык бийик 
болсо, анын сүйлөгөндөрү да ошончолук бийик болот. 
Ошентип, Кудайдын вахий-аянында дагы ошондой болот. 
Кимге вахий-аян берилсе, ал канчалык бийик кайратка ээ 
болсо, ошончолук бийик даражалуу вахий ага берилет. 
Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва 
салламдын кайраттуулугу, жөндөмдүүлүгү жана ой-ниети 
ушунчалык улуу болгондуктан, ага берилген вахий-аян 
(Куран) дагы ошончолук бийик даража-мартабага ээ: 
ошончолук кайрат жана жөндөмгө ээ, андан башка бирөө эч 
качан төрөлбөйт». («Малфузаат», 3-том, 57-бет) 

«Биз чындыкты сүйлөйбүз жана кандай гана жагдай 
болбосун, чындыкты сүйлөөнү таштай албайбыз: эгер 
сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва 
саллам келбегенде, ошондой эле анын таасирлерин биздин 
Имамдарыбыз жана ата-бабаларыбыз байыртадан көрүп 
келишкен жана бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан Курани карим 
түшпөгөндө,  чындыгында  эле  тек  гана  Библия  аркылуу 
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Азирети Муса, Азирети Иса жана башка өтүп кеткен 
пайгамбарлардын Алла таала өзгөчө мээримдүүлүгү менен өз 
пайгамбарчылыгы үчүн тандап алган ыйык жана таза 
жамааттан экендигин ишенимдүү түрдө билүү өтө оор иш 
болмок болчу. Бул - Курани каримдин бизге карата кылган 
жакшылыгы деп билүүбүз керек: ал ар бир доордо өз жарыгын 
көрсөттү, анан ушул жетик-кемел жарык аркылуу өткөн 
пайгамбарлар чынчылдыгын да бизге ачык-айкын кылды. Бул - 
тек гана бизге карата жакшылыгы эмес, тескерисинче Курани 
каримден мурун өтүп кеткен, Адам алайхиссалаамдан тартып 
Иса алайхиссалаамга чейинки бардык пайгамбарларга карата 
дагы кылган жакшылыгы». («Руханий хазаайин», 1-том, «Бараахийн- 
э-Ахмадия», түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, 290-бет) 

«Бүгүн жер жүзүндө вахий-аян аркылуу берилген 
китептердин арасында тек гана Курани карим Кудай тааладан 
келген Сөз деп күчтүү далилдер менен далилденет. Анын 
кутулуу жөнүндөгү усулдары бүтүндөй чын жана табият 
түзүлүшүнө негизделген. Анын ишенимдери ушунчалык 
жеткилең жана бекем: күчтүү далилдер анын чынчылдыгынан 
күбөлүк берет. Анын буйруктары акыйкаттын үстүндө гана 
турат. Анын таалимдери ар түрдүү Ширк14, Бидъат15 жана 
макулукка сыйынуу өңдүү нерселердин аралашуусунан 
бүтүндөй таза. Ал Тавхийд, Кудай тааланын сый-урматы жана 
Алла тааланын жетиктиктерин ачыкка чыгаруу үчүн 
толкунданып турат. Анда төмөнкүдөй өзгөчөлүк бар: ал 
бүтүндөй Алла тааланын Тавхийдине жык толо жана эч кандай 
так, кемчилик, айып жана жарабас сыпаттарды Ыйык Кудайга 
таандык кылбайт жана эч бир ишенимди мажбурлап кабыл 
кылдырбайт, тескерисинче, кайсы таалимди бербесин, анын 
чынчылдык себептерин мурдатан эле көрсөтүп коёт. Ошондой 
эле ар бир максат жана мүдөөнү далилдер жана фактылар 
менен далилдеп көрсөтөт. Ар бир усулдун акыйкатына ачык- 
айкын далилдерди келтирип, ишенимдин жетик мартабасына 

 

14. Алла таалага бирөөнү шерик кылуу же кошуу жана Алла тааладан 
башкаларга сыйынуу. 
15. Динге шариятка коошпогон жаңылыкты киргизүү. 
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жана жетик Маърифатка чейин жеткирет. Адамдардын 
ишенимдери, амалдары, сөздөрү жана иштеринде жүз берген 
бардык бузулууларды, ыпыластыктарды, кемчиликтерди жана 
фитна-чагымдарды - ушул бардык бузукулуктарды кашкайган 
даана далилдер менен кетирет. Дагы адамдын адам болуусу 
үчүн билүү зарыл болгон бардык адеп-ахлактарды үйрөтөт. 
Ошондой эле ар бир баш аламандык бүгүнкү күндө канчалык 
басымдуулук менен таралган болсо, бул ошончолук күчтүү 
басым менен андан коргойт. Анын таалими абдан туура, күчтүү 
жана түз. Ал Кудай таала буйруктарынын күзгүсүндөй көрүнөт 
жана табият мыйзамдарынын чагылдырылган сүрөтү сыяктуу. 
Ал жүрөк көзү жана дил көзү үчүн бир жаркыраган күн 
сыяктуу». («Руханий хазаайин», «Бараахийн-э-Ахмадия», 81-82-бет) 

 
«Куран   нуру   бардык   нурлардан   тунугураак   жана 
жарыгыраак, 
Ушул  нурлардын  дарыясын  аттырып  чыгарган  Кудай  - 
Ыйык. 
Кудай таала Тавхийдинин көчөтү соолуп кала жаздады, 
Кокусунан жок жерден ушул эң тунук булак атылып чыкты. 
Эй, Кудай! Бул Сенин Кураныңбы же бир ааламыңбы? 
Ар бир керектүү нерсе мында камсыздалган. 
Бүткүл ааламды кыдырып чыктык, бардык дүкөндөрдү да 
көрдүк, 
Илим-билим шарабынын ушул жалгыз эле шишеси чыкты. 
Дүйнөдө ушул нурду эмнеге салыштырууга болот? 
Бул ар бир касиет-өзгөчөлүк боюнча жападан-жалгыз го. 
Алгач Муса алайхиссалаамдын асасын эле Фуркаан16 деп 
ойлодук, 
Анан көңүл бурсак, мунун ар бир сөзү Масийхаа17 болуп 
чыкты. 
Сокурлардын өздөрү эле жаңылышты, болбосо ушул нур, 
Ушунчалык  зор  жаркырады:  жүздөгөн  жылдыздан  да 

 
16. Акыйкат менен жалган ортосунда айырмалоочу (керемет). 
17. Руханий жактан тирилтүүчү. 
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жарыгыраак болуп чыкты.                                              
Ушул дүйнөдө мындайлардын жашоосуна өкүнүч болсун! 
Ушул  нур  турганда  да  алардын  жүрөгү  сокур  бойдон 
калды». 
(«Руханий хазаайин», 1-том, «Бараахийн-э-Ахмадия», 1-том, 3-бөлүк, 

түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, 305-306-бет) 
 

«Эй, сүйүктүүлөр! Уккула! Курани каримсиз, 
Адамзат Аллага жете албайт. 
Ал ар дайым жүрөктү нур менен толтурат, 
Көкүрөктү жакшылап тазалайт. 
Анын кайсы бир өзгөчөлүгүн айтып берейин, 
Ал жанга дагы бир жаңы жан тартуулайт. 
Ал улуу жарык жылдыз катары жаркырады, 
Аны четке кагууга болобу? 
Ушул бардык Сөз - даанышмандыктын деңизи, 
(Ал) Кудайдын сүйүү кесесин ичирип жатат. 
Кайгырып  жаткандардын  жападан-жалгыз  дабасы  да  - 
ошол, 
Кудай тарабынан Кудайга алып баруучу да - ошол. 
Биз ошону эле хидаят күнү деп таптык,             
Биз ошону эле сүйүктүү деп көрдүк. 
Аны четке каккандар сүйлөй турган сөз: 
Болгону негизсиз нерсени гана айтышат». 
(«Руханий хазаайин», 1-том, «Бараахийн-э-Ахмадия», 1-том, 3-бөлүк, 

түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, 299-300-бет) 
 

ВАХИЙ ЖАНА АЯН 
 

«Кудай таала Өзүнүн пенделеринин бирөөсүнө дуба 
сураган соң же Өзүнөн-Өзү кандайдыр бир кайыптагы 
нерседен кабар кылмакчы болгондо, кокусунан ага кандайдыр 
бир эстен тануучулук жана үргүлөө келтирет, натыйжада ал 
өзүн бүтүндөй жоготот жана кимдир бирөө сууга чөгүп, суу 
астына кирип кеткендей эстен танып, өзүн жоготуу жана 
үргүлөөгө чөгүп кетет. Кыскасы, үргүлөөгө абдан окшош 
болгон ушул чөмүлүүдөн кийин пенде тышка чыкканда, ал 
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өзүнүн кулагында кандайдыр бир зуулдаган үн чыкканын 
байкайт. Анан ал зуулдаган үн бир аз токтогондо, кокусунан ал 
өз ичинен кандайдыр бир жагымдуу, назик жана жылуу сөздү 
сезет. Үргүлөөнүн ушул чөмүлүүсү абдан ажайып нерсе: анын 
жагымдуулуктарын баяндоо үчүн сөздөр жетишпейт. Мына 
ушул ахвалдан Маърифаттын бир дайрасы адамзатка ачылат. 
Себеби, кайра-кайра дуба сураган учурда Кудай таала ушул 
чөмүлүү жана үргүлөө ахвалын Өз пендесине келтирип, бир 
пакиза жана таттуу сөз анын ар бир дубасы үчүн ага жооп берет 
жана ар бир суроо берген учурда, адамзаттын колунан келиши 
мүмкүн эмес акыйкаттарды ага ачат. Мына ушул нерсе анын 
дагы көбүрөөк маърифаты жана жетик ирфаанына18 себепкер 
болуп калат. Пенденин дуба кылуусу жана Кудай тааланын 
кудайдык нуру менен ар бир дубага жооп кайтаруусу - бул 
төмөнкүдөй нерсе: ушул дүйнөнүн өзүндө эле пенде өз 
Кудайын көрүп алгандай болот жана эки дүйнө ал үчүн 
айырмасы жок бирдей болуп калат». («Руханий хазаайин», 1-том, 
«Бараахийн-э-Ахмадия», түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, №1, 260-262- 
бет) 

«Вахий-аяндын бешинчи формасы ушундай нерсе: анын 
адамзаттын жүрөгү менен эч кандай алакасы жок. 
Тескерисинче, тышкы гана бир үн келет. Бул - парданын 
аркасында туруп, бир адамдын сүйлөгөн сөзүнө окшош бир үн 
угулгандай сезилет. Бирок ушул үн абдан жагымдуу, кооз жана 
бир кыйла тез болот. Жүрөк андан кандайдыр бир лаззат алат. 
Адам бир аз чөмүлүүдө болгон учурда капысынан ушул үн 
келет. Үндү угуп: «Бул кайдан келди, ким мени менен 
сүйлөштү?» - деп ал таң калып, сестенген адам сыяктуу алды- 
артына элеңдеп карайт. Анан кандайдыр бир периште (ага) үн 
салганын байкап калат. Ушул тышкы үн көбүнчө адам баласы 
кандайдыр бир маселеде терең ойлонуп, чөгүп кеткен учурда 
сүйүнүч катары келет». («Руханий хазаайин», 1-том, «Бараахийн-э- 
Ахмадия», түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, 287-бет) 

«Мыйзам ушундай: кимдир бирөөдө бир аз нур болсо, ага 
 

18. Нукура руханий илим-билимдер. 
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дагы көбүрөөк нур тартуу кылынат, колунда эч нерсеси 
болбогон бирөөгө эч нерсе берилбейт. Көзүндө нур бар адам 
гана күн нурунан пайда алат, көздөр нурунан куру бирөө күн 
нурунан да куру калат. Табият нуру аз берилген бирөөгө 
экинчи нур да бир аз гана берилет. Табият нуру мол берилген 
бирөөгө гана экинчи нур да мол берилет». («Руханий хазаайин», 1- 
том, «Бараахийн-э-Ахмадия», түшүндүрмө, 195-196-бет) 

«Кудай таала Өзүнүн ажайып ааламын үчкө бөлүп койгон: 
1) Көздөр, кулактар жана башка ачык сезимдер жана сырткы 
аспаптар аркылуу сезиле турган көрүнөө аалам; 2) Акыл жана 
ой жүгүртүү менен гана билине турган ички-көмүскө аалам; 3) 
Ушунчалык назик, байкалбас жана ойдон тышта жаткан тээ 
тереңде жаткан аалам. Андан бир аз гана адамдар кабардар. Ал 
болгону - кайып аалам. Ага кандайдыр бир элестен башка 
акылдар жете албайт. Ал ааламга Кашф19, Вахий20 жана аяндан 
башка бир дагы жол менен жетүүгө болбойт. Алла тааланын 
төмөнкүдөй Сүннөт-адаты ачык-даана далилденген: жогоруда 
кеп кылынган ушул эки ааламды изилдөө үчүн Кудай таала 
адамзатка ар түрдүү сезимдерди жана күч-кубаттарды 
тартуулагандай эле ушул үчүнчү ааламды билүү үчүн дагы Ал 
Жоомарт Кудай адамзатка бир жолду тартуу кылган. Ал жол- 
жобо вахий, аян жана Кашф. Ал эч бир доордо бүтүндөй жабык 
жана бек бойдон кала албайт, тескерисинче, анын шарттарын 
орундаткандар дайыма ага ээ болушкан жана дайыма ээ болуп 
турушат». («Руханий хазаайин», 2-том, «Сурьма чашм-э-Аария», 
түшүндүрмө, 127-128-бет) 

 
БИЗДИН ИШЕНИМДЕРИБИЗ 

 
«Лаа илааха иллаллааху Мухаммадур Расуулуллаах» 

биздин ишенимибиздин корутундусу жана маңызы. Ушул 
дүйнөлүк  жашоодо  биздин  ишенимибиз  төмөнкүчө  жана 

19. Кашф ушундай руханий тажрыйба: анда кимдир бирөө уйку менен 
ойгоонун ортосундагыдай ахвалда болуп, Алла тааладан аян алат. Кашф 
тажрыйбасына ээ болгондор Ахли кашф деп аталышат. 
20. Алла таала тарабынан пайгамбарлар жана олуяларга бериле турган аян. 
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Кудай тааланын берешендиги жана колдоосу менен ал аркылуу 
гана бул жалган дүйнө менен коштошобуз: биздин Жетекчибиз 
жана Жолбашчыбыз - Азирети Мухаммад Мустафаа 
саллаллааху алайхи ва саллам бардык пайгамбарлардын мөөрү 
жана бардык пайгамбарлардын эң абзели. Дин анын колунда 
толукталды жана кайсыл Нээмат21 аркылуу адамзат туура 
жолду тандап Кудай таалага жетүүсү мүмкүн болсо, ал (нээмат) 
толук бойдон өзүнүн чокусуна жетти. Биз бекем ишенүү 
менен: «Курани карим көктүк Китептердин эң абзели жана 
анын шарияттарына, чек араларына, буйруктарына жана 
амирлерине бир да үтүр же чекитти кошууга да, кемитүүгө да 
болбойт», - деп ыйман келтиребиз. Эми Курани каримдин 
амирлерин өзгөртүүчү же бекер кылуучу же кандайдыр бир 
буйругун эле өзгөртүүчү же алмаштыруучу Вахий же аян Кудай 
тааладан келүүсү мүмкүн эмес. Эгер кимдир бирөө ошондой 
ойго барса, биздин назарыбызда ал момундар жамаатынан 
чыккан динсиз жана каапыр». («Руханий хазаайин», 3-том, «Изаала- 
э-авхаам», 169-170-бет) 

«Биз Алла тааладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок 
экенине жана Саййиднаа Азирети Мухаммад Мустафаа 
саллаллааху алайхи ва саллам Анын Элчиси жана Хаатамуль- 
Анбия экенине ыйман келтиребиз. Биз периштелердин бар 
экенине, кайра тирилүүнүн, Кыямат күнүнүн жана бейиш 
менен тозоктун акыйкат экенине ыйман келтиребиз. Биз Улук 
А л л а Ку р а н и ка р и м д е а й т ка н ы н ы н б а а р ы н ж а н а 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам 
айтканынын баарын, жогоруда айтылып өтүлгөндөрдүн 
негизинде, акыйкат экенине ыйман келтиребиз. Биз ушул 
Ислам шариятынан кыпындай нерсени да кемите турган же 
кенедей нерсени көбөйтө турган же парыздарды таштоого же 
арамды адал кылууга жол ача турган адамдын ыймансыз жана 
динден чыккан адам экенине ыйман келтиребиз. Биз өз 
Жамаатыбызга: «Алар Лаа илааха иллаллааху Мухаммадур 
Расуулуллаах деген ыйык келимеге ыйман келтирсин жана ага 

 

 
21. Ислам дини. 
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бекем ишенген бойдон гана дүйнөдөн кайтсын. Ошондой эле 
Курани карим чынчылдыгын тастыктаган пайгамбарлар жана 
Китептердин баарына ыйман келтирсин. Намаз, орозо, зекет 
жана ажылык, ошондой эле Кудай таала жана Анын 
Пайгамбары саллаллааху алайхи ва саллам белгилеп койгон 
баардык парыздарды парыз деп жана баардык арамдарды арам 
деп чыныгы-туура Исламга амал кылсын», - деп насаат 
кылабыз. Кыскасы, илгери өтүп кеткен такыбалар ишеним 
жана амал катары бирдикте карманган бардык ишенимдерге, 
ошондой эле Ахли сүннөттүн биргеликтеги көз карашы 
боюнча Ислам деп аталган бардык ишенимдерге ыйман 
келтирүү - парыз. Биздин ишенимибиз ушул гана экенине биз 
асман жана жерди күбө кылабыз». («Руханий хазаайин», 14-том, 
«Аййаамус-Сулх», 323-бет) 

«Эй, жер бетинде жашоочу бардык адамдар! Эй, Чыгыш 
жана Батышта жашоочу бардык адамзаттар! Мен зор басым 
менен силерди төмөнкү нерсеге чакырамын: азыр жер бетинде 
нукура дин - жападан-жалгыз Ислам дини. Ошондой эле 
нукура Кудай дагы - Ыйык Куран сүрөттөгөн Кудай. Ошол эле 
сыяктуу кудуреттүүлүк жана тазалыктын тактысында отурган 
түбөлүк руханий жашоого ээ болгон Пайгамбар дагы - 
сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафаа саллаллааху 
алайхи ва саллам». («Руханий хазаайин», 15-том, «Тарякуль-Кулууб», 
141-бет) 

 

АЗИРЕТИ МАСИЙХИ МАВЪУД 
АЛАЙХИССАЛААМДЫН ОРДУ 

 

«Түшүмдө  адамдар  бир  Мухйини22 издеп  жүргөндөрүн 
көрдүм. Бир киши менин алдыма келип: «Хааза ражулун 
йухиббу Расулаллаах»23, - деп айтты. Тагыраак айтканда, бул 
киши Алланын Пайгамбарын сүйөт. Ушул сөздүн мааниси 
төмөнкүдөй болчу: ушул кызматтын эң улуу шарты - 
Мухаммад Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламды сүйүү. 

 

22. Тирилтүүчү жана жандандыруучу. 
23. 
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Демек, ал (шарт) бул адамда кезигет». («Руханий хазаайин», 1-том, 
«Бараахийн-э-Ахмадия», түшүндүрмөнүн түшүндүрмөсү, 598-бет) 

«Дүйнө мени кабыл кыла албайт, анткени мен дүйнөдөн 
эмесмин. Бирок табиятына тигил ааламдан үлүш берилгендер 
мени кабыл алышат жана андан ары кабыл кылып турушат. 
Мени таштай турган бирөө мени Жөнөткөндү таштайт. Мени 
менен байланыша турган бирөө мени Жөнөткөн менен 
байланышат. Менин колумда бир чырак бар, мага келген адам 
андан сөзсүз жарык алат. Бирок, азгырык жана жаман ой 
себебинен алыстай турган бирөө караңгылыкка ыргытылат. 
Ушул доордун бекем чеби - мен. Мага кирген киши уурулар, 
каракчылар жана жапайылардан өзүн сактайт». («Руханий 
хазаайин», 3-том, «Фатх-э-Ислам», 34-бет) 

«Менин жаным колунда болгон Кудайдын атынан касам 
ичемин: Курани каримдеги акыйкаттарды жана илим- 
билимдерди түшүнүү боюнча мага ар бир адамдын үстүнөн 
жеңиш насип этилген. Мисалга, Курани каримге тафсир-чечме 
жазуу үчүн аларды (молдолор) кайра-кайра чакырдым. Эгер 
каршылаш молдолордун бирөөсү мени менен мелдешкени 
чыкканда, Кудай таала аны кордоп, шерменде кылмак. Демек, 
мага тартуу кылынган Курани карим түшүнүгү - бул Алла 
тааланын бир белги-жышааны. Мен Кудай тааланын колдоосу 
менен ишенемин: жакын арада дүйнө ушул айтканым боюнча 
чынчыл экендигиме күбө болот». («Руханий  хазаайин»,  12-том, 
«Сирааж-э-Мунийр», 41-бет) 

«Мен жалгыз эмесмин, Кудай таала мени менен бирге. 
Андан башка мага жакыныраак эч ким жок. Анын 
берешендигинен улам «жапа чегип дагы Анын динине кызмат 
кылуу жана Ислам кызматтарын чын жүрөктөн аткаруу» деген 
ашыктык рух мага тартуу кылынды. Анын Өзү мени ушул 
кызматка дайындады. Эми бирөөнүн айтуусу менен мен 
тыйыла албаймын». («Руханий хазаайин», 5-том, «Аайна камаалаат-э- 
Ислам», 35-бет) 

«Бир такыба киши үчүн бул жетиштүү (далил): Кудай таала 
мени   жалганчылар   сыяктуу   талкалап   салган   жок. 
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Тескерисинче, менин көрүнөөмө, көмүскөмө, денеме жана 
рухума мен санай албаган даражада жакшылык кылды. «Мага 
Кудайдан вахий жана аян келет», - деп билдирүү жасаган 
учурумда мен жаш болчумун, эми картайып калдым. Ушул 
билдирүүмө жыйырма жылдан ашуун мөөнөт өтүп кетти. 
Менин менден жашыраак бир топ досторум жана туугандарым 
каза болушту, ал эми Ал Зат мага узак өмүр берди жана ар бир 
кыйынчылык-оорчулугумда мага Колдоочу жана Жардамчы 
болуп турду. Кудай таалага каршы калпты чыгаруучулардын 
белгилери  ушундай  болобу?»  («Руханий   хазаайин»,   11-том, 
«Анжаам-э-Аатхам», 50-бет) 

 
ТАЗА ЖАМААТТЫ ТҮЗҮҮ ЖАНА 

НАСААТ СӨЗДӨРҮ 
 

«Эй, менин Жамаатыма мүчө болуп кирген досторум! 
Кудай таала бизге да, силерге да Анын Өзү ыраазы боло турган 
амалдарды жасоо мүмкүнчүлүгүн тартууласын. Бүгүн силер 
азсыңар жана төмөн-пас көз менен караласыңар. Ошондой эле 
илгерттен бери улантылып келе жаткан Алланын Сүннөтү 
боюнча силерге сыноо мезгили туш келди. Силердин адашып 
калууңар үчүн ар тараптан аракет жасалат. Силер ар кандай 
ыкмада азап чектирилесиңер жана ар түрдүү (орой) сөздөрдү 
угасыңар. Тили же колу менен силерге зыян келтире турган ар 
бир адам: «Мен Исламды колдоп жатамын», - деп ойлойт. 
Ошондой эле ар кандай ыкмада сыноодон өткөрүлүүңөр үчүн 
бир аз асмандык сыноолорго да туш келесиңер. Демек, азыр 
угуп алгыла: куру логика менен иш алууңар, маскаранын 
каршысында маскара кылууңар же тилдөөнүн каршысында 
орой сөздөр менен жооп кайтарууңар - силердин жеңүү жана 
утуу жолуңар эмес. Анткени, эгер силер ушул жолдорду 
тандасаңар, анда силердин жүрөктөрүңөр ташка айланып, 
силерде болгону (куру) кептер эле калат: аларды Кудай таала 
жек көрөт жана аларга жийиркенүү назары менен карайт. 
Ошондуктан, өзүңөргө бири адамдардын, экинчиси Кудайдын, 
эки каргышын чогултуп албагыла». («Руханий хазаайин», 3-том, 
«Изаала-э-авхаам», 546-547-бет) 
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«Кудай таала бизди текке кетирет», - деп эч ойлобогула. 

Силер жерге себилген Кудай тааланын Колундагы үрөнсүңөр. 
Кудай таала мындай дейт: бул үрөн өнүгөт жана гүлдөйт. Ар 
тараптан анын бутактары чыгат жана байтүп даракка айланат. 
Демек, Кудай тааланын сөзүнө ыйман келтире турган жана 
арадагы туш келген сыноолордон коркпой турган киши - 
куттуу. Анткени, Кудай таала: «Ким өз Байъат24 убадасында 
чынчыл, ал эми ким жалганчы?» - деп силерди сынаш үчүн 
сыноолордун келүүсү да зарыл. Кандайдыр бир сыноодон 
өтпөй калган бирөө Кудай таалага кенедей да зыян жеткире 
албайт жана бактысыздык аны тозокко чейин алып барат. Эгер 
ал төрөлбөгөндө, бул ага жакшыраак болмок. Бирок акырына 
чейин сабыр кыла турган бардык адамдарга кырсык 
зилзалалары туш келет, кырсык шамалдары үйлөйт жана 
коомдор аларды маскара кылат, ошондой эле дүйнө аларга жек 
көрүүчүлүк менен мамиле жасайт. Акыр аягында алар 
жеңишке жетишет жана береке эшиктери аларга ачылат. Кудай 
таала мага өз Жамаатыма мындай деп айтуумду буюрган: 
ыйман келтиргендер - эгер алардын ыйманы дүйнө 
аралашуусунан оолак болуп, эки жүздүүлүк же жүрөксүздүккө 
булганбаган болсо, ал ыйман баш ийүүнүн эч бир даражасынан 
куру болбосо, анда ошондой адамдар Алла тааланын сүйүктүү 
пенделери. Алла таала: «Ошол эле адамдардын кадамы 
чыныгы кадам», - деп айтат». («Руханий хазаайин», 20-том, «Аль- 
Васият», 309-бет) 

«Негизи жок нерседе өжөрлөнүп, чындыкты өлтүрбөгүлө. 
Акыйкатты кабыл ала бергиле, мейли бир жаш баладан болсун. 
Эгер каршылашыңар акыйкаттын үстүндө болсо, дароо 
өзүңөрдөгү куру логиканы таштагыла. Акыйкаттын үстүндө 
туруктуу болгула жана чын күбөлүктү бергиле. Алла таала 
Курани каримде мындай дейт: «Фажтанибур рижса минал 
авсаани важтанибуу кавлаз зуур»25. Мааниси, путтардын 
ыпыластыгынан сактангыла, жалгандан дагы: ал дагы путтан 
кем (күнөө) эмес. Силерди акыйкат жолунан бургузган ар бир 

 

24. Баш ийүүгө сөз берүү же убада кылуу. 
25. («Аль-Хаж» сүрөөсү: 31) 
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нерсе - бул силердин жолуңардагы пут. Чын күбөлүктү 
бергиле, мейли силердин аталарыңар же бир туугандарыңар же 
досторуңарга каршы болсун. Кандайдыр бир кастыгыңар дагы 
силерди адилеттүүлүктөн тоспосун. Өз ара ичи тардык, кине, 
көрө албастык, кастык жана жек көрүүчүлүктү таштап, 
ынтымактуу болгула. Курани каримдин улуу буйругу экөө 
гана: бири, Алла тааланын Тавхийди, Аны сүйүү жана Ага баш 
ийүү; экинчиси, бир туугандарга жана жалпы адамзатка 
боорукер болуу». («Руханий хазаайин», 3-том, «Изаала-э-авхаам», 550- 
бет) 

«Чынчыл болгула. Чынчыл болгула: Ал (Кудай) 
жүрөктөрүңөр кандай экенин көрүп турат. Адамзат Аны алдап 
коюусу мүмкүнбү? Анын алдында айла-амалдар дагы жардам 
бере алабы?» («Руханий хазаайин», 3-том, «Изаала-э-авхаам», 549-бет) 

«Эй, өзүңөрдү менин Жамаатым деп билген бардык 
адамдар! Чындыгында, силер т акыба жолдорунан 
жүргөнүңөрдө гана асманда менин Жамаатым деп 
эсептелесиңер. Ошондуктан, силер Кудай тааланы көрүп 
турганыңардай, беш маал намазыңарды ушунчалык кооптонуу 
жана берилүү менен аткаргыла. Орозоңорду Кудай таала үчүн 
чыныгы ыкылас менен орундаткыла. Зекет парзы болгон ар 
бир киши зекет берсин, ажылык парзы болгон жана эч кандай 
тоскоолдук болбогон киши ажылыкка барсын. Жакшылыкты 
бапестөө менен жасагыла жана жамандыкты жийиркенүү 
менен таштагыла. Билип койгула, такыбалыктан куру болгон 
эч бир амал Кудай таалага чейин жетпейт. Ар бир 
жакшылыктын тамыры - такыба. Кайсы амалда ушул тамыр 
текке кетпесе, ал амал да текке кетпейт. Илгерки момундар 
сыноодон өткөрүлгөнү сыяктуу эле түрдүү кайгы-капа жана 
кырсык-балээлер аркылуу силер да сөзсүз сыноодон 
өткөрүлөсүңөр. Ошондуктан, сак болгула! Адашып 
калбагыла. Эгер силер асман менен бекем алакада болсоңор, 
жер силерге кенедей да зыян келтире албайт. Качан өзүңөргө 
зыян келтирсеңер, ал душмандын колунан эмес, өз 
колдоруңардан гана келтиресиңер. Эгер силердин жердеги 
бардык ызаатыңар жок болуп калса да, Кудай таала силерге 
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асманда бир түбөлүк сый-урмат тартуулайт. Ошондуктан, 
силер Аны эч таштабагыла. Силер сөзсүз азап чектирилесиңер 
жана бир топ үмүт-тилектериңерден куру калтырыласыңар. 
Демек, ошондой жагдайларда эч кайгырбагыла, себеби 
силердин Кудайыңар: «Анын жолунда туруктуусуңарбы, 
жокпу?» - деп силерди сынайт. Эгер силер: «Асманда 
периштелер дагы бизге мактоо-алкоолор айтсын», - деп 
кааласаңар, анда келтек да жеп, ыраазы болгула; сөгүнүүлөрдү 
да угуп, шүгүр кылгыла; ийгиликсиздерди көргүлө, бирок 
алакаңарды үзбөгүлө. Силер Кудай тааланын акыркы 
Жамаатысыңар, ошондуктан жетилүү жагынан өзүнүн туу 
чокусуна жеткен жакшы амалдарды көрсөткүлө». («Руханий 
хазаайин», 19-том, «Кашти-э-Нух», 15-бет) 

 
«Эгер асманда Кудай таала силерге ыраазы болушун 

кааласаңар, анда өз ара бир курсактан чыккан эки бир тууган 
сыяктуу болгула. Араңарда өз тууганынын көптөгөн 
күнөөлөрүн кечире турган бирөө гана - эң улук адам. Ал эми 
өжөрлүк кылып, кечирбеген бирөө - бактысыз. Аны менен 
менин эч кандай алакам жок. Кудайдын каргышынан сак 
болгула. Ал Ыйык жана Намыстуу. Бузуку адам Кудайга жакын 
боло албайт. Текебер киши Ага жакындай албайт. Заалим Ага 
жакын боло албайт. Кыянатчы бирөө Ага жакындай албайт. 
Анын аты үчүн намыстуу болбогон бирөө Ага жакын боло 
албайт. Иттер, кумурскалар жана жоорулардай өздөрүн 
дүйнөгө таштагандар жана дүйнөдөн эле канааттангандар Ага 
жакын боло алышпайт. Ар бир таза эмес көз Андан алыс. Ар 
бир таза эмес жүрөк Андан бейкабар. Ал үчүн отко түшкөн 
бирөө оттон куткарылат. Ал үчүн ыйлаган бирөө акыры күлөт. 
Ал үчүн дүйнөдөн ажыраган бирөө Аны кезиктирет. Ал дагы 
силерге дос болсун үчүн силер чын жүрөктөн, бүтүн ыкылас 
менен жана толук берилүү менен Ага дос болгула. Силерге 
дагы асманда ырайым кылынсын үчүн силер өз кол 
астыңардагыларга,  аялдарыңарга  жана карапайым 
туугандарыңарга ырайым кылгыла. Ал дагы силердики болсун 
үчүн силер чын жүрөктөн Аныкы болгула». («Руханий хазаайин», 
19-том, «Кашти-э-Нух», 12-13-бет) 
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«Мен өз Жамаатыма насаат кыламын: текеберликтен 

сактангыла, себеби текеберлик биздин Кудуреттүү 
Кудайыбыздын назарында өтө жийиркеничтүү нерсе. Бирок, 
силер текеберлик эмне экенин түшүнбөй калууңар мүмкүн. 
Ошондуктан, мен аркылуу түшүнүп алгыла, мен Кудай 
тааланын Руху менен сүйлөймүн. 

Өзүнүн бир тууганын: «Мен андан билимдүүрөөкмүн же 
акылдуураакмын, же өнөрлүүрөөкмүн», - деп кемсинте турган 
ар бир адам текебер, анткени ал акыл жана илимдин булагы 
Кудай таала экенин билбей, өзүн өйдө деп ойлойт. Кудай таала 
аны акылдан азгырып, ал кемсинтип жүргөн тууганына андан 
жакшыраак акыл, илим-билим жана өнөр тартуулоого 
Кудуреттүү эмеспи? Өзүнүн кандайдыр бир мал-мүлк же 
салтанатын элестетип, өзүнүн бир тууганын кемсинтсе, ал да 
текебер адам, анткени ал ошол салтанатты Кудай таала гана ага 
тартуулаганын унутуп калды. Ал сокур жана Кудай тааланын 
ага   балээ-кырсык   келтирип,   бир   көз   ирмемде   эле   аны 
«Асфалус-Саафилийнге»26 айландырып,   ал   кемсинтип 
жүргөн бир тууганына андан жакшыраак мал-мүлк 
тартуулоосуна Кудуреттүү экенин билбейт. Ошондой эле 
өзүнүн ден-соолугунун чыңдыгына текеберленип, же өзүнүн 
сулуулугу, жамалы, күч-кубатына мактанып, шылдың- 
маскаралап өз тууганын чакырган жана анын денелик 
кемчиликтерин адамдарга кеп кылган бирөө да текебер адам. 
Ал бир көз ирмемде эле ага денелик кемчилик берип, аны 
тууганынан жаманыраак кылуучу жана кемсинтилген 
тууганынын жөндөмдүүлүктөрү кем жана куру-бекер болбошу 
үчүн бир убакытка чейин ага береке берүүчү Кудайдан 
кабарсыз». («Руханий хазаайин», 18-том, «Нузуулуль-Масийх», 402-бет) 

 
«Карасанатайлык бир катуу илдет. Жанар тоо чөптөрдү 

күйгүзгөн сыяктуу эле ал ыйманды бат эле күйгүзүп салат. Ким 
Кудайдын элчилери тууралуу жаман ойго барса, Кудай ага 
душман болуп кетет жана аны менен согушканы майданга 

 
26. Тозоктун эң түбү. 
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чыгат. Ал Өзүнүн жакындары үчүн ушунчалык зор намысты 
көргөзөт: анын мисалы башка эч кимде кезиктирилбейт. Мага 
ар түрдүү чабуулдар жасалганда, Кудайдын ошол эле 
намыстуулугу мен үчүн жаркырады». («Руханий хазаайин», 20-том, 
«Аль-Васият», түшүндүрмө, 317-бет) 

«Мен чындыкты айтамын: жаман ойго баруу - бул абдан 
жаман балээ-кырсык. Ал адамзаттын ыйманын талкалап салат 
жана чынчылдык менен акыйкаттан алыстатып коёт жана 
досторду душманга айландырып жиберет. Чынчылдардын 
өзгөчөлүктөрүнө ээ болуу үчүн адам жаман ойго баруудан 
абдан этият болушу керек. Эгер кимдир бирөө жөнүндө 
кандайдыр бир жаман ой пайда болсо, (Алладан) көп-көп 
кечирим суроосу керек, ошондой эле ушул күнөө жана анын 
артынан келе жаткан жаман натыйжаларынан сактануу үчүн 
Кудай тааладан дуба сурап туруусу зарыл. Муну жөн гана 
нерсе деп билбеш керек. Бул - абдан коркунучтуу илдет. Андан 
адам баласы бат эле жок болуп кетет». («Малфузаат», 1-том, 372- 
бет) 

«Силер дагы камкордук жана өзүңөрдү тазалоо жолу менен 
Ыйык Рухтан үлүш алышыңар керек, анткени Ыйык Рухсуз 
чыныгы такыба насип болбойт. Напси каалоолорун бүтүндөй 
таштап, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн баарынан тар болгон 
жолду тандагыла. Дүйнө көңүл ачуучулуктарына берилбегиле, 
алар Кудайдан алыстатат. Кудай таала үчүн ачуу-оор жашоодо 
жашагыла. Кайсы кайгы-капа аркасынан Кудай ыраазы болсо, 
ал Кудай тааланы нааразы кыла турган рахаттан жакшыраак. 
Кайсы жеңилүү ызаасынан Кудай таала ыраазы болсо, ал Кудай 
тааланын ачуусун келтирүүчү жеңиштен абзелирээк. 
Кудайдын каарына жакындата турган сүйүүнү таштагыла. Эгер 
силер чын жүрөктөн Аны көздөй келсеңер, анда ар бир жолдо 
Ал силерге жардам берет жана эч бир душман силерге зыян 
келтире албайт». («Руханий хазаайин», 20-том, «Аль-Васият», 307- 
бет) 

«Либаасут-Такваа2 7 Курани   каримдин   сөзү.   Бул 
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төмөндөгүдөй нерсеге ишаарат кылат: руханий сулуулук жана 
руханий зыйнат-байлык такыбадан гана пайда болот. Такыба - 
бул адамзат Кудай тааланын бардык аманаттарын жана ыйман 
убадаларын орундатсын, ошондой эле колдон келишинче 
адамдардын бардык аманаттарын жана келишимдерин дагы 
орундатсын. Тагыраак айтканда, колдон келишинче анын эң 
майда жактарын дагы аткарсын». («Руханий  хазаайин»,  21-том, 
«Бараахийн-э-Ахмадия», 5-бөлүк, 210-бет) 

 
АХМАДИЯТТЫН КЕЛЕЧЕГИ 

 
«Мен толук ишенүү жана туруктуулук менен айтамын: мен 

акыйкаттын үстүндөмүн жана Кудай тааланын берешендиги 
менен ушул майданда мен гана жеңип чыгамын. Мен кыраакы 
көздөрүм менен каерге чейин назар салбасам, бүткүл дүйнөнү 
өз чынчылдыгым астында экенин көрүүдөмүн. Жакын арада 
мен улуу салтанаттуу жеңишке жетишим мүмкүн, анткени 
менин тилимди колдоп жатып бир башка Тил сүйлөөдө жана 
менин колумду кубаттап жатып, бир башка Кол иштөөдө. 
Дүйнө аны көрбөйт, бирок мен Аны көрүүдөмүн. Менин 
ичимде кандайдыр бир асмандык рух сүйлөп жатат, ал менин 
ар бир сөзүмө жана ар бир тамгама жашоо тартуулоодо. 
Асманда кандайдыр бир толкундоо жана кайноо жүз берип, 
бир куурчак сыяктуу ушул «топуракты»28 дайындап койду. 
Алигиче тобо эшиги жабылбаган ар бир адам менин өз 
тарабыман эместигимди жакын арада көрө алат. Чынчылды 
тааный албаган көздөр сокур эмеспи? Ушул асмандык үндү 
байкай албаган бирөө дагы тирүүбү?» («Руханий хазаайин», 3-том, 
«Изаала-э-авхаам», 403-бет) 

 
«Албетте, бул Кудай тааланын Колунан отургузулган көчөт 

экенин билгиле. Ал эч качан анын соолушуна жол бербейт. Ал 
аны туу чокусуна жеткирмейинче, ыраазы болбойт. Ал аны 
сугарат жана коргоо үчүн айланасына тосмо курат. Ошондой 

 

27. Такыба кийими. 
28. Азирети   Мырза   Гулам   Ахмад   алайхиссалаам   өзүн   топуракка 
салыштырып, карапайымдыгын билдирүүдө. 

36  



 

эле аларга таң каларлык ийгиликтер жана өсүп-өнүгүүлөрдү 
насип кылат. Силер бүт күч-кубатыңарды колдонуп 
көрбөдүңөрбү? Демек, эгер бул адамдын колунан чыккан иш 
болсо, анда бул бак-дарак эчак эле соолуп, анын кандайдыр бир 
белгиси да калмак эмес». («Руханий хазаайин», 11-том, «Анжаам-э- 
Аатхам», 64-бет) 

 
АКЫРКЫ ЖЕҢИШ 

 
«Жер жүзүндөгү адамдар: «Ыктымал, акыр аягында 

христиан дини дүйнөгө жайылып кетет же буддизм бардык 
дүйнөнү курчоого алат», - деп ойлошу мүмкүн. Бирок алар 
ушул ой боюнча жаңылышты. Билгиле, асманда чыгарылган 
чечимден башка жерде эч нерсе жүз бербейт. Ошентип, 
асмандын Кудайы: «Акыр аягында Ислам дини адамдардын 
жүрөктөрүн ээлеп алат», - деп мага кабар берди». («Руханий 
хазаайин», 21-том, «Бараахийн-э-Ахмадия», 5-бөлүк, 427-бет) 

РУХ 
 

«Көңүл буруп карасак, рухтун энеси дене гана экенине күбө 
болобуз. Кош бойлуу аялдардын жатынына рух эч качан 
жогорудан түшпөйт, тескерисинче ал бел суусунун ичинде эле 
көмүскө түрдө жашырынган бир нур болот жана ал дененин 
өсүп-өнүгүүсү менен жаркырайт. Кудай тааланын Ыйык 
Китеби бизге: «Рух жатында бел суусу аркылуу даярдалган 
калыптан эле пайда болот», - деп айтат. Мисалга, Курани 
каримде Алла таала мындай дейт: «Сумма аншаънааху 
халкан аахар. Фатабааракаллааху ахсанул хааликийн»29. 
Мааниси, андан кийин жатындын ичинде даяр болгон денени 
Биз бир башка жаратылыш түсүнө келтиребиз жана рух атынан 
аталуучу дагы башка жаратылышка айландырабыз. Кудай 
таала абдан Берекелүү. Ага окшош башка кандайдыр бир 
жаратуучу барбы?» («Руханий хазаайин», 10-том, «Ислам усулдары 
философиясы», 321-бет) 

 
 

29. («Аль-Муъминуун» сүрөөсү: 17) 
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«Кандайдыр бир бак суусуз жашыл бойдон тура албаган 
сыяктуу эле эч бир ыйман жакшы-такыба иштерсиз тирүү 
ыйман деп атала албайт. Эгер ыйман болсо, бирок амал 
болбосо, анда ал ыйман - төмөн. Эгер амал болсо, бирок ыйман 
болбосо, анда ал амал - кожо көрсүндүк. Исламдык бейиштин 
акыйкаты дагы ушул: ал ушул дүйнөдөгү ыйман жана амалдын 
кандайдыр бир көлөкөсү. Ал сырттан келип, адамзатка бериле 
турган кандайдыр бир жаңы нерсе эмес, тескерисинче 
адамдын бейиши адамдын ичинен эле чыгат. Ар бир адамдын 
бейиши - ал ушул дүйнөдө эле лаззат ала баштаган анын 
ыйманы жана анын жакшы-такыба амалдары гана». («Руханий 
хазаайин», 10-том, «Ислам усулдары философиясы», 390-бет) 

 
ӨЛҮМДӨН КИЙИНКИ ЖАШОО 

 
«Исламда төмөндөгүдөй жогорку даражалуу философия 

бар: ар бир адамга лаззат жана азапты сезүү үчүн керектүү дене 
мүрзөдө гана берилет. Ал дене кайсы заттан даяр болоорун биз 
так жана даана айта албайбыз. Себеби, ушул өтө турган дене 
жок болуп кетет жана чынында ушул эле дененин мүрзөдө 
тирүү экенин эч ким байкабайт. Анткени, ушул дене көбүнчө 
өрттөлөт дагы, сөөктөрү музейлерде дагы сакталат жана узак 
мөөнөткө чейин мүрзөлөрдөн тышта дагы кармалат. Эгер ушул 
эле дене тирилгенде, албетте, адамдар аны көрүшмөк. Бирок, 
андай болсо да, тирилүү Курани каримден далилденет. 
Ошондуктан, биз көрө албаган кандайдыр бир башка дене 
аркылуу адамзат тирилтилет. Ыктымал, ал дене ушул эле 
дененин кылдат бөлүкчөлөрүнөн жаралат. Ошондо, дене 
берилген соң адамдык жөндөмдүүлүктөр күчүнө кирет. Бул 
экинчи дене мурунку денеге караганда абдан назик болот, 
ошол үчүн ага аяндар эшиги абдан чоң ачылат». («Руханий 
хазаайин», 13-том, «Китаабуль-Бариййа», 70-71-бет) 
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ДҮЙНӨЛҮК ДИНДЕР 
 

«Менин ишенимимдин негизин түзгөн принциптердин 
бири төмөнкү: Кудай таала мага: «Пайгамбарлар аркылуу 
дүйнөгө таралып кеткен жана тамырын бекем жайылткан, 
ошондой эле бир узак замандан бери жашап келе жаткан жана 
белгилүү жашка толуп, дүйнөдөгү кандайдыр бир аймакты 
курчоого алган диндердин бирөөсү да түпкү булагы жагынан 
жалган эмес жана ушул пайгамбарлардын бирөөсү да 
жалганчы эмес», - деп кабар берди». («Руханий хазаайин», 12-том, 
«Тухфа-э-Кайсария», 256-бет) 

 
«Бул тынчтык менен гармонияга өбөлгө түзүп, жарашуу 

үчүн негиз салган жана адамдын моралдык абалына жардам 
берген ажайып принцип: дүйнөгө келген бардык 
пайгамбарларга, мейли алар Индияга келгенби, же Иранга, же 
Кытайга, же кандайдыр бир башка өлкөлөргө келгенби, биз 
бирин да калтырбай, баардыгынын ырастыгына ишенебиз. 
Кудай таала миллиондогон жүрөккө алардын сый-урматын 
киргизди жана алардын динин пайда кылды». («Руханий 
хазаайин», 12-том, «Тухфа-э-Кайсария», 259-бет) 

 
КҮНӨӨ 

 
«Чындыгында, күнөө ушундай уу: ал адамзат Кудай таалага 

баш ийүү, берилип Кудай тааланы сүйүү жана берилип Кудай 
тааланы эскерүүдөн куру жана бош калган учурда пайда болот. 
Мисалга, кандайдыр бир бак-дарак жерден суурулуп, сууну 
соро албай калган учурда, күндөн-күнгө кургай баштайт жана 
анын бардык жашылдыгы жок болуп кетет. Жүрөгү Кудай 
тааланын сүйүүсүнөн куру болгон адамдын ахвалы дагы 
ошондой болот. Демек, кургаган сыяктуу күнөө аны жеңип 
алат. Ошентип, Кудайдын табият мыйзамдарында ушул кургап 
кетүүнү төмөнкү үч ыкмада дарылоого болот: 1) Сүйүү; 2) 
Истигфаар30. Мунун мааниси - басуу жана жабуу каалоосу. 

 
30. Өз күнөөлөрү үчүн Алла тааладан кечирим суроо. 
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Себеби, бак-дарактын тамыры топуракта бекем турганда, ал 
бак-дарак көгөрүп туруу үмүтүндө болот; 3) Үчүнчү 
дарылоосу - тобо. Тагыраак айтканда, жашоо суусун тартуу 
үчүн берилип Кудай жакка бурулуу, өзүн Ага жакындатуу жана 
жакшы-такыба амалдар аркылуу өзүн күнөө көшөгөсүнүн 
аркасынан чыгаруу. Тек гана тил менен эмес, тескерисинче эң 
жеткилең жакшы-такыба амалдар менен тобо кылуу. Бардык 
жакшы-такыба иштер тобону толукташ үчүн болот». («Руханий 
хазаайин», 12-том, «Сираажуддин исаайий кэ чаар саваалун ка жавааб», 
328-бет) 

 
КУТУЛУУ 

 
«Кутулуу тууралуу Инжилде баян этилген маселе, 

тагыраак айтканда, Азирети Иса алайхиссалаамдын крестте 
өлүүсү жана Каффаара31 деген таалимди Курани карим кабыл 
кылган эмес. Ошентсе да, Курани карим Азирети Иса 
алайхиссалаамды улуу пайгамбар, Кудайдын сүйүктүүсү, 
жакыны жана ардактуусу деп айтат, бирок аны болгону адамзат 
деп баян кылат. Ал кутулуу үчүн күнөөкөрдүн жүгүн 
кандайдыр бир күнөөсүз бирөөгө жүктөөгө уруксат бербейт. 
Зайддын күнөөсү үчүн Бакрдын тутулушун акыл дагы кабыл 
кылбайт. Адамдардын бийликтери дагы ушул маселеге амал 
кылган жок. Өкүнүчтүүсү, кутулуу боюнча христиандар 
жасаган ката сыяктуу эле Аариялар дагы жаңылышты жана 
түпкү акыйкатты эстен чыгарышты. Анткени, Аариялардын 
ишеними боюнча, тобо жана Истигфаар эч нерсе эмес, 
адамзат бир күнөө үчүн ар кандай реинкарнациядан өтүп, 
жасаган күнөөсү үчүн белгиленген жаза алмайынча кутулууга 
болбойт». («Руханий хазаайин», 23-том, «Чашма-э- Маърифат», 414- 
бет) 

 
 
 
 
 
 

31. Христиандардын «Иса Пайгамбар өз жанын курман кылып, адамзатты 
күнөөдөн куткарган» деген ишеними. 
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ЖИХАД 
 

«Ислам эч качан зордук-зомбулук маселесин үйрөткөн 
эмес. Эгер Курани каримге, бардык хадис китептерине жана 
тарыхый китептерге кылдаттык менен көңүл бурсак жана 
адамзаттын колунан келишинче этибар берип окусак, анда 
ушунчалык кеңири маалыматтан кийин толук ишенүү менен 
«Динди мажбурлоо жолу менен таратуу үчүн Ислам кылыч 
көтөргөн» деген дооматтын негизсиз жана уятсыз жалаа 
экендиги аныкталып чыгат. Бул - кастыктан бошонуп, Курани 
карим, хадис жана Исламдын ишенимдүү китептерине назар 
салбаган, тескерисинче жалган жалааларды жабуу ишинде чоң 
салым кошкон адамдардын ой-пикири. Бирок, мен билемин: 
эми ал доор жакындап келе жатат, качан чындыкка ачка 
болгондор жана чаңкагандар ушул дооматт ардын 
акыйкаттыгын билип алышат. Ушул диндин Китеби - Курани 
каримде: «Лаа икрааха фиддийн»32, - деп ачык-айкын 
көрсөтмө берилген. Мааниси, бирөөнү динге киргизүү үчүн 
зордук-зомбулукка уруксат жок. Ушундай динди зордук- 
зомбулук дини деп айтууга болобу? Биздин улуу мартабалуу 
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам 
Ыйык Меккеде он үч жыл бою өзүнүн бардык досторуна күнү- 
түнү: «Жаманчылыкка жооп кайтарбагыла жана сабыр 
кылгыла», - деп насаат кылды. Анан душмандардын 
жаманчылыгы чектен ашып, бардык коомдор Ислам динин 
жок кылуу үчүн аракет кылганда, Алла тааланын намысы 
кылыч көтөргөндөрдү өзүнүн куралы менен эле жок болуусун 
талап кылды. Болбосо, Курани карим эч качан зордук- 
зомбулуктан таалим берген эмес. Ушундай Пайгамбар 
саллаллааху алайхи ва салламга зордук-зомбулук жалаасын 
коюуга болобу? Эгер зордук-зомбулук таалими берилгенде, 
анда Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва 
салламдын сахаабалары зордук-зомбулук таалиминин айынан 
сыноолордун учурунда момундар сыяктуу чындык үлгүлөрүн 
көрсөтө алмак эмес. Ал эми Жетекчибиз жана Жолбашчыбыз - 

32. («Аль-Бакара» сүрөөсү: 257) 
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сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафаа саллаллааху 
алайхи ва салламдын сахаабаларынын туруктуулугу 
ушунчалык бекем болгон: ушул жерде аны кеп кылуунун 
кажети жок. Алардын чынчылдыгы жана туруктуулугу эч 
кимге жашыруун эмес. Ал ушунчалык жогорку даражалуу 
болгон: башка коомдордо анын теңин табууга кыйын. Ушул 
туруктуу жамаат кылычтар астында дагы өз туруктуулугун 
жана чынчылдыгын таштаган эмес, тескерисинче өздөрүнүн 
улуу жана бийик Пайгамбары Мухаммад саллаллааху алайхи 
ва саллам менен бирдикте ушунчалык бийик чынчылдыкты 
көргөзүштү: адамдын жүрөгү жана көкүрөгү ыйман менен 
жарык болмоюнча анда ошондой чындык эч качан пайда 
болбойт. Кыскасы, Исламда зордук-зомбулук жок». («Руханий 
хазаайин, 15-том, «Масийх Хиндистанда», 11-12-бет) 

«Дүйнөдөн өткөн бардык чыныгы мусулмандар «Исламды 
кылыч менен таратуу керек» деген ишенимге эч качан ээ 
болушкан эмес. Тескерисинче, Ислам дайыма өзүнүн жеке 
өзгөчөлүктөрүнүн аркасынан таралган. Ошондуктан, 
мусулман деп аталып, «Исламды кылыч менен жайылтуу 
керек» деген ишенимге ээ болгон адамдар Исламдын 
өзгөчөлүктөрүн иш жүзүндө четке кагышат». («Руханий 
хазаайин», 15-том, «Тарякуль-Кулууб», түшүндүрмө, 167-бет) 

 
ДУБА 

 
«Качан Алла тааланын берешендиги жакындап келгенде, 

Ал дубанын кабыл болуу шарттарын камсыз кылат. Жүрөктө 
кандайдыр бир жалбаруу жана жалынуу ахвалы пайда болот. 
Ал эми дубанын кабыл болуу убактысы келе электе, жүрөктө 
бейпилдик жана кайрылуу ахвалы пайда болбойт. Адам өзүн 
канчалык мажбур кылбасын, көңүл ага тартпайт. Себеби, 
Кудай таала кээде Өз эркин жана тагдырын моюнга алдырат, 
кээде дубаны кабыл кылат. Ошондуктан, мен Кудай тааланын 
эркинин белгилерин сезмейинче дубанын кабыл болуусун көп 
деле үмүт кылбаймын жана дубанын кабыл болуу учурунда 
болгон кубанычтан да чоң кубаныч менен Анын тагдырына 
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ыраазы боломун. Анткени, Анын тагдырына ыраазы болуунун 
жемиштери жана берекелери андан да арбын». («Малфузаат», 1- 
том, 460-бет) 

 
АДАМЗАТКА БООРУКЕР БОЛУУ 

 
«Биздин принцип төмөнкүчө: бардык адамзатка боорукер 

болгула. Эгер кимдир бирөө хинди кошунасынын үйүнүн 
өрттөнүп жатканын көрүп, отту өчүрүүгө жардамдашканы 
ордунан турбаса, анда мен чындыкты айтып коёюн: ал менден 
эмес. Эгер биздин Жамаатыбыздан бирөө кандайдыр бир 
кишинин бир христианды өлтүрүп жатканын көрүп, аны 
куткаруу үчүн жардам бербесе, мен силерге акыйкатты айтып 
коёюн: ал бизден эмес». («Руханий хазаайин», 12-том, «Сирааж-э- 
Мунийр», 28-бет) 

 
«Мен бардык мусулмандар, христиандар, хиндилер жана 

Аарияларга: «Дүйнөдө менин эч бир душманым жок», - деп 
айтамын. Мен мээримдүү эне өз балдарын сүйгөндөй, 
адамзатты сүйөмүн. Жок, андан да катуураак (сүйөмүн). Мен 
тек гана акыйкатты өлтүрө турган жалган ишенимдерге 
душманмын. Адамдарга камкор болуу - менин милдетим. 
Ошондой эле жалганчылык, Ширк, зулумдук, ар бир 
абийирсиздик, адилетсиздик жана адепсиздиктен жийиркенүү 
- менин принцибим». («Руханий хазаайин», 17-том, «Арбаъийн» №1, 
344-бет) 

 

ПЕРИШТЕЛЕР 
 

«Курани каримге кылдаттык менен көңүл бурсак, тек гана 
адамзат үчүн эмес, тескерисинче дүйнө ааламынын көрүнөө 
жана көмүскө тарбиясы үчүн кээ бир каражаттардын болуш 
зарыл экендигине күбө болобуз. Курани каримдеги айрым 
ишаараттардан ачык-айкын көрүнөт: периштелер деп аталуучу 
айрым ыйык жанзаттардын асман тайпалары менен өзүнчө 
алака-байланыштары бар. Алардын кээ бирлери өзүнүн өзгөчө 
таасирлери аркылуу шамалды үйлөтүүчү, айрымдары жаанды 
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жаадыруучу,   ошондой   эле   кээ   бирлери   айрым   башка 
таасирлерин  жерге  түшүрүүчү».  («Руханий   хазаайин»,   3-том, 
«Тавзийх-э-Мараам», 70-бет) 

«Муну дагы эстен чыгарбаш керек: Ислам шарияты 
боюнча периштелердин өзгөчөлүктөрүнүн даражасы 
адамзаттын өзгөчөлүктөрүнөн жогору эмес, тескерисинче 
адамдардын касиеттери периштелердин касиеттеринен артык. 
Денелик системада же руханий системада алардын курал- 
ортомчу экендиги алардын абзел экенин далилдебейт, 
тескерисинче Курани каримдин көрсөтмөсү боюнча алар 
кызматчылар катары ушул ишке дайындалган». («Руханий 
хазаайин», 3-том, «Тавзийх-э-Мараам», 74-бет) 

«Периштелердин түшүүсүнүн мааниси эмне? Демек, 
эсиңерде болсун, Кудай тааланын адаты ушундай улантылып 
келген: кандайдыр бир элчи же пайгамбар же Мухаддис33 

адамдарды оңдоо үчүн асмандан түшкөндө, аны менен бирге, 
ага жолдош болуп ушундай периштелер түшүшөт: алар даяр 
болгон жүрөктөргө хидаят киргизишет жана жакшы-такыба 
иштерге чакырышат. Алар каапырлык жана наадандык 
караңгылыгы жоголуп, ыйман жана чындык таңы атканга 
чейин тынымсыз түшүп турушат. Мисалга, Алла таала мындай 
айтат: «Татаназзалул малааикату вар Рууху фийхаа би изни 
Раббихим. Мин кулли амрин. Салаамун. Хия хаттаа 
матлаъил фажр»34. Демек, периштелер жана Рухуль- 
Кудустун түшүүсү, тагыраак айтканда, асмандан түшүүсү бир 
улуу мартабалуу инсан хилаафат чепкенин кийип, Илаахий 
Сөзгө татыктуу болуп, жерге түшкөндө гана жүз берет. Рухуль- 
Кудус айрыкча ошол Халифага берилет». («Руханий хазаайин», 3- 
том, «Фатх-э-Ислам», түшүндүрмө, 12-бет) 

 

 
 
 

33. Хадис жыйноочу. 
34. К о т о р м о с у :   А н д а 
периштелер жана Рухул Куддус өз Парбардигеринин амири менен тез-тез 
түшөт. Ар бир маселеде. Салам! Бул түшүү таң атканга чейин улантылат. 
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ЯЪЖУЖ-МАЪЖУЖ 
 

«Яъжуж-Маъжуж бардык коомдордун арасында от менен 
иштөө боюнча эң уста, тескерисинче ушул ишти жаратуучу 
коом. Ушул аттарда төмөнкүдөй нерсеге ишаарат бар: алардын 
учактары, поезддери жана техникалары от аркылуу жүрөт 
жана алар от аркылуу согушат. Алар оттон иш алуу өнөрүндө 
дүйнөдөгү бардык коомдордон жогору турушат. Ошол үчүн 
гана алар Яъжуж-Маъжуж деп аталышат. Демек, булар - 
европалык коомдор: алар от өнөрүндө ушунчалык уста, чебер 
жана  дүйнөдөн   өзгөчөлөнүп   турат.   Мындан   көбүрөөк 
б а я н д о о н у н к а ж е т и жо к . И с р а а и й л б а л д а р ы н ы н 
пайгамбарларына берилген илгерки Китептерде да европалык 
адамдар гана Яъжуж-Маъжуж деп аталышкан. А түгүл 
Россиянын борбору - Москванын аты дагы жазылган. Демек, 
Масийхи Мавъуддун Яъжуж-Маъжуж доорунда ачыкка 
чыгуусу белгиленип коюлган болчу». («Руханий хазаайин», 14-том, 
«Аййаам-э-Сулх», 424-бет) 

 
НУРДУН МЕЗГИЛИ 

 
«Силер байкаганыңардай мөмө-жемиш өз мезгилинде 

келет, дал ошондой нур дагы өз убагында гана түшөт. Анын өзү 
түшө электе эч ким аны түшүрө албайт. Анан ал түшкөндө, аны 
эч ким токтото албайт. Ал эми жаңжал жана карама- 
каршылыктын чыгышы зарыл болот. Бирок, акыр аягында 
акыйкат жеңип чыгат. Анткени, бул нерсе адам тарабынан да, 
кандайдыр бир адамзат колунан да эмес, тескерисинче 
мезгилдерди өзгөртүүчү жана доорлорду алмаштыруучу, 
ошондой эле күндөн түндү жана түндөн күндү чыгаруучу 
Кудай тарабынан гана. Ал караңгылыкты да жаратат, бирок 
жарыкты гана каалайт. Ал Ширктин жайылуусуна да жол 
берет, бирок жалгыз Тавхийдди гана сүйөт. Анын жаркырашы 
башка бирөөгө таандык кылынуусун жактырбайт. Адамзат 
жаралганынан тартып, өлгөнүнө чейин Кудайдын табият 
мыйзамы ушундай: Ал дайыма Тавхийдди гана колдойт». 
(«Руханий хазаайин», 15-том, «Масийх Хиндистанда», 65-бет) 
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«Эй, Кудай! Эй, Жаратуучу! Эй, күнөөлөрдү Кечирүүчү 
Алла! 

Эй,   менин   Сүйүктүүм,   менин   Жардамчым,   менин 
Багуучум! 
Мени жактырганың - мага болгон Сенин мээримдүүлүгүң, 
Болбосо Сенин алдыңда кызматчылар арбын болчу. 
Биз доспуз дегендердин баары душман болуп кетишти, 
Бирок, эй, Кудайым! Сен мени эч качан таштаган жоксуң. 
Эй, Сүйүктүү Досум! Эй, мага башпаанек берүүчү Кудай! 
Мен үчүн Сен гана, Сенсиз мен эч нерсе эмесмин. 
Эгер Сенин мээримиң болбогондо, мен өлүп топуракка 
айланмакмын. 
Анан ушул топурак каерге чачылып жиберилерин Кудай 
гана билет. 
Эй,  Алла!  Менин  денем,  жаным  жана  дилим  Сенин 
жолуңда курман болсун! 
Сага окшош сүйгөн бирөөнү мен эч таппадым. 
Мен алгачкы күндөн эле Сенин көлөкөң астында гана күн 
кечирдим, 
Мен эмип турган ымыркай сыяктуу эле Сенин кучагыңда 
жашадым. 
Сенин достугуңдай достукту мен адам тукумунда байкаган 
жокмун, 
Сенден башка эч бир боорукер жана камкор досту көргөн 
эмесмин. 
Адамдар: «Жараксыз» бирөө кабыл болбойт», - деп 
айтышат, Мен «жараксыз»35 болуп дагы Алланын алдында 
кабыл алындым. 
Сен мага ушунчалык көп мээримдүүлүк көрсөттүң: 
Аны Кыямат күнүнө чейин саноого болбойт». («Руханий 
хазаайин», 21-том, «Бараахийн-э-Ахмадия», 5-бөлүк, 127-бет) 

 
 
 
 
 

35. Азирети  Мырза  Гулам  Ахмад  алайхиссалаам  ушул  жерде  өзүнүн 
карапайымдыгын билдирүүдө. 
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