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КІРІСПЕ

�уелі барша жаратылысты# дара иесі, екі %аламны# 
ме#герушісі Алла' та%ала%а сансыз ш)кірлер болсын!

К+ркем мінез-�/лы�ты# е# биік шы#ына жеткен, ерекше 
�асиетке ие пай%амбарымыз М/хаммед М/стафа%а (с.%.с.) 
және оны# жолын бекем /стан%ан )мбетіне игілік пен сәлем 
бол%ай!

</рметті о�ырман! Б/л е#бекте б)гінгі ма�танышымыз, 
ерте#гі келер /рпа%ымыз с)йікті балаларды# тәрбиесі 
жайында с+з �оз%алады. =йткені, бала – +мірді# сәні, 
ба�ытты# нысаны, ерте#гі к)нді жал%астырушы – /рпа�.

<о%ам отбасынан �/ралады. Ал отбасы ата-ана мен 
баладан т/рады. Осы отбасыны# шай�алмай берік т/руы 
ата-ана мен бала%а �атысты. Ата-ана )шін +мірдегі е# )лкен 
�уаныш бала болса, перзент )шін де ата-анадан �ымбат 
ешкім жо�.

Ислам діні ата-ана мен баланы# �арым-�атынасын 
жа�сы де#гейде болуын басты назарда /стайды. Сонды�тан, 
ата-ананы# разылы%ын перзенті Алла' та%аланы# разылы%ы 
деп біледі. Сол )шін екі жа��а да ма#ызды, я%ни ата-ана 
мен бала арасында аса назар аударатын бірнеше жәйттар 
бар. �сіресе, ата-ана%а т)сетін міндет басым. Себебі, бала 
тәрбиесі дала ба%ында%ы г)л +сіруге м)лдем /�самайды. 
«Ел болам десе#, бесігі#ді т)зе», «Баланы жастан» дегендей, 
баланы# +сіп +ркендеп, �анат жаюы, инабатты, ибалы болуы 
ата-ана%а тікелей �атысты. Ибра'им пай%амбарды#: «Уа, 
Раббым! Мені әрі /рпа�тарымды намазды толы� орындаушы 
ете г+р!», – деп д/%а жаса%анындай балаларымызды е# 
әуелі иманды, ибалы, дер кезінде намаз о�итын перзент 
етіп тәрбиелеуіміз керек.

Сонымен �атар, «Ей, м�миндер! �здері�ді әрі �й-
іштері�ді отыны адамдар мен тастардан бол*ан оттан 
+ор*а�дар» («Тахрим», 6), – деп <асиетті </ран аяттарында 
айтыл%андай, отбасында%ы балалар мен отбасы м)шелерін 
�ада%алап, олар%а д/рыс тәрбие беру аса ма#ызды. Егер 
біз мінез-�/л�ы жа�сы, діндар, /лт намысы жо%ары отан 
с)йгіш игі балалар тәрбиелейтін болса�, біз д)ниеден озса� 
та амал дәптерлеріміз жабылмай, �ияметке дейін сауап 
жал%асуына олар дәнекер болады.
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Сахаба �бу B/райра (р.а.) келтірген деректе 
Пай%амбарымыз (с.%.с.) +з хадисінде былай дейді: «Адам 
баласы дүние салғаннан соң амал дәптері жабылады. Бірақ 
мынадай үш кісінің амал дәптерлері қиямет күніне дейін 
жабылмайды:

1. Садақа жария ( жол, к�пір, мешіт, оқу орны т.б. тәрізді 
адамдарға пайдасы тиетін іс-амалдар жасалса);

2. Пайдалы ілім қалдырған кісі (яғни кітап жазып, құнды 
еңбектер қалдырса, шәкірт тәрбиелесе);

3. %зінің артынан дұға тілейтін игі перзент қалдырған 
кісі». (М)слим, Тирмизи, �бу Дәуіт).

Иә, балаларыма әкелік, аналы� міндетімді ат�ардым 
деп немесе +зге біреулерді#: «Не деген к+п перзенті бар! 
<ызын к+рмейсі# бе керемет дәрігер, баласы да мы�ты 
за#гер! Dлын к+рмейсі# бе, жа�сы табыс табады, астында%ы 
к+лігін �арашы!», – деп ма�тау айтсын деген ма�сатта емес, 
балаларымыз бізге жа�сы тәрбие беру )шін, бойында 
адамгершілігі мол ибалы, инабатты перзент етіп +сіру )шін 
берілді. Хадистегі «игі перзент» �алдыруда%ы ма�сат, Алла' 
та%ала%а иман келтірген м/сылман, я%ни халал мен харамды 
айыра білетін, +зіне ж)ктелген �/лшылы%ын жадынан 
тастамайтын, діндар перзент екендігі с+з етілуде. Демек, 
балаларымызды +згелер ма�тасын деп емес, оларды 
иманды, діндар игі /рпа� етіп тәрбиелеуіміз �ажет.

БАЛА Т�РБИЕСІНДЕГІ 
БАСТЫ /СТАНЫМДАР

Ислам діні бала тәрбиесіне к+п к+#іл б+леді. Ол жайлы 
�асиетті </ран аяттары мен Пай%амбарымызды# (с.%.с.) 
хадистерінде келтірілген. Б/л аяттар мен хадистерді# 
басты /станымдарында адам баласыны# осы жары� д)ние 
есігін аш�аннан а�ыретке дейінгі �а%идаттары �амтыл%ан. 
Бала /рпа� жал%асты%ы %ана емес адамзат баласыны# 
+мір жал%асты%ы ретінде танылады. Сол себепті м/ндай 
мәселелер +зекті. Алдымен басты /станым ретінде 
мыналарды келтіруге болады:

Біріншіден, бала тәрбиесін о баста, я%ни ана �/рса%ына 
т)спей т/рып тәрбиелеуіміз �ажет. Дәлірек айт�анда, ата-
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ана бала%а ниеттенген кезден-а� «бісміллә»-мен бастауы 
керек. Осы%ан байланысты, кейбір м/сылман елдерінде 
б/зы�, наша�ор, тәрбиесіз ту%ан балаларды# д)ниеге келуін 
«бісміллә»-сіз бол%ан жа%дайды# куәсі деп келтіреді. Я%ни, 
ондай балаларды# ата-анасы оларды д)ниеге әкелер кезде 
«бісміллә»-ны айтатын болса, м/ндай жа%дайлар%а тап 
болмас еді, керісінше, дені-басы сау, а�ылды, зерек, жа�сы 
перзент д)ниеге келер еді дегенді ал%а тартады. Сонды�тан, 
Ислам әдебінде әрбір �айырлы іс )шін «бісмілләні» айтуды 
+те ма#ызды деп сана%ан. Б/л жайында Пай%амбарымыз 
(с.%.с.): «Бісміллә – әрбір жақсы істердің кілті. Бісмілләсіз 
іс берекесіз», – деген. Сол )шін, е# алдымен, әдепке к+#іл 
б+лу керек. �йтпесе, к+зі бар а%ашты жону �иын%а со%ады.

Екіншіден, нәрестені# �/ла%ына азан айту. Нәресте 
туыл%ан со# о# �/ла%ына азан, сол �/ла%ына �амат айту 
керек. Имам Тирмизи риуаят еткен хадисте Фатима 
анамыз Хасанды босан%ан кезінде Пай%амбарымыз (с.%.с.) 
баланы# �/ла%ына азан айт�анды%ы туралы жеткізілген. 
Пай%амбарымыз (с.%.с.) бір +сиетінде: «Кімнің баласы 
туылғанда оң құлағына азан айтып, сол құлағына қамат 
айтса, ол нәрестеге жамандық келмейді», – деген. Бас�а 
бір риуаятта былай делінген: «Аллаһтың елшісі (с.ғ.с.) қызы 
Фатима /лиұлы Хасанды туған кезде Хасанның құлағына 
намазға азан айтқандай азан шақырған».

М/сылман %/ламаларыны# пайымдауларынша, 
аталмыш дәст)рді# хикмет-сырларына )#ілер болса�, 
мынадай ма%ыналарды бай�аймыз. Адам баласыны# 
д)ниеге келген кездегі е# бірінші еститіні Раббыны# 
/лылы%ын паш ететін азан даусы, шә'әдат-куәлік с+зі 
болуы тиіс екендігін білдіреді. Куәлік с+зіні# +лім халінде 
жат�ан адамны# �/ла%ына айтылатыны сия�ты д)ние 
есігін жа#а аш�ан нәрестеге де дінімізді# осынау ма#ызды 
рәмізін �/ла%ына �/юмен бастау. Бір жа%ынан, азан с+здері 
нәрестені# �/ла%ына кіріп, ж)регіне жетіп, бойын баурап 
алса, одан арты� �андай ба�ыт керек!

Нәрестеге азан айтуды# та%ы бір сыры – азан с+здерінен 
шайтанны# ат-тонын ала �ашатынында жатыр. =йткені 
әзәзіл нәрестені туыл%анша ба�ылайды. Ал әрбір пендені# 
жанында болатын �оса�-шайтаны нәресте туылып, о%ан 
ал%аш келген сәттен-а� азанны# даусын естіп �/ты �ашып, 
же#іледі. Осылайша жа#а туыл%ан адам баласын шайтанны# 
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+зіні# со#ына ертпек бол%ан әрекеті т)кке аспай, салы су%а 
кетеді.

Азан айтуды# енді бір сыры – нәрестені Алла'�а 
�/лшылы� етуге, ха� діні – Ислам%а ша�ыру болып 
табылады. 

1шіншіден, туыл%ан нәрестемен с)йіншілеу. Алла' 
та%ала </ран Кәрімде: «�рбір �мбетке 2здері 3станатын 
салттар бекіттік» («Хаж» сүресі, 67-аят) [1], – дейді.

Айта кететін бір жәйт – м/сылманды� салттар әлдебір 
ырым%а, адам%а �атысты пайда болма%ан, керісінше, б/л 
пай%амбарлардан жал%асып келе жат�ан игі дәст)рлер. Б/л 
дәст)рлерді# негізінде Жаратушы Ха� та%аланы# берген 
ны%метіне ш)кіршілік етіп, Оны# жаратушылы� сипатын 
мойындау жатыр, ал пенде +зіні# пендешілік дәрменсіздігі 
мен әлжуазды%ын �абылдау керек. Мысалы, дінімізде 
нәресте туыл%ан кезде с)йіншілеп �уандыру, �/тты�тау 
айту дәст)рі бар. О%ан дәлел – </ран Кәрім аяттарында%ы 
Алла' та%ала тарапынан жіберілген періштелерді# 
Ибра'им, Зәкәрия сынды пай%амбарларды ізгі /рпа�пен 
с)йіншілегендігі туралы хабары. 

Ал, Пай%амбарымызды# (с.%.с.) д)ниеге келгені туралы 
�уанышты хабарды оны# к+кесі �бу Лә'әб�а к)#і Суәйба 
с)йіншілеп жеткізеді. Осы хабарды жеткізген кезде �бу 
Лә'әб Суәйбаны к)#діктен босатып, азат етті. Имам Б/хари 
риуаят еткен хадисте осы бір жа�сы ісі )шін әрбір д)йсенбі 
к)ні �бу Лә'әбті# азабы сәл же#ілдетілетіні айтыл%ан.

Жалпы, �аза� хал�ында да осындай дәст)рлерді# 
�алыптасуы, я%ни хабар жеткізушіге с)йіншілік сый-
сияпат беру осы аят-хадистер аясында шари%атпен 
�/пталатынды%ына дәлел болса керек.

Т2ртіншіден, тахник жасау, я%ни баланы# та#дайын 
тәтті нәрсемен с)рту.

Тахник с+зі «�/рманы шайнап, сонымен нәрестені# 
та#дайын с)рту» дегенді білдіреді. Шайнал%ан �/рманы 
сауса�ты# )стіне �ойып, нәрестені# аузына салып, 
та#дайына жа%ып, у�алау. Егер �/рма табылмаса, бас�а да 
тәтті нәрсені �олдану%а болады. Та#дай у�алауда%ы ма�сат 
– жа#а ту%ан нәрестені# ауыз б/лшы� еттерін ны%айтып, 
емшек емуге дайындау болуы м)мкін. Б/л амалды салихалы 
та�уа, діндар адамдар%а яки болмаса білімді ізгі кісілерге 
тапсыр%ан д/рыс.
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Сахаба �бу М/са әл-Ашъари +зіні# /лы туыл%анда оны 
Пай%амбар%а (с.%.с.) апарады. Сонда Пай%амбарымыз 
(с.%.с.) оны# атын Ибра'им деп �ойып, бір �/рмамен 
та#дайын у�алап, береке тілеп, д/%а жасайды.

Сондай-а�, �нәс ибн Мәліктен жеткен хадисте 
Пай%амбарымыз (с.%.с.) �бу Талханы# /лы туыл%анда 
бірнеше �/рманы шайнап, сосын оны нәрестені# аузына 
салып, та#дайын у�ала%ан. Содан кейін баланы# атын 
Абдулла' деп �ой%ан.

Бесіншіден, нәрестеге ат �ою. Нәрестеге ат та#дауда 
да басты талаптар бар. Есім %/мыр бойы онымен бірге 
болады. Егер есімі нашар болса, о%ан к+птеген кедергілер, 
ы#%айсызды�тар тудырады. Ал б/л +з кезегінде баланы# 
бойында есімін �ой%ан адам%а деген жекк+рушілік сезімін 
тудыруы м)мкін. Сонды�тан, есім та#да%анда оны жан-
жа�ты �арастыр%ан ж+н. Я%ни, ол с+зді# ма%ынасына, 
к+ркемдігіне, нәрестеге )йлесімділігіне, оны# жас кезінде, 
есейгенде және �артай%анда жарасымды болуына аса 
назар аудару керек.

Нәрестеге ат та#дау негізі әкені# �/�ы%ына жатады. 
=йткені, оны# есімі д)ниеде де, а�ыретте де нәрестені# 
есімімен �атар т/рады. Жазыл%анда да әкесіні# есімімен 
бірге айтылып, жазылады. Тіпті, әкесі �айтыс болса да, 
нәрестені# анасымен ажырасып кетсе де, айталы�, сәбиді 
к+рмесе де, о%ан к+мек бермесе де бәрібір.

�бу Дәуітті# «Сүнән» атты кітабында �бу Дәрда 
риуаят еткен хадисте Алла'ты# Елшісі (с.%.с.): «Сендер 
Қиямет күні �здеріңнің есімдеріңмен және әкелеріңнің 
есімдерімен шақырыласыңдар, сондықтан да, есімдеріңді 
жақсартыңдар», – деген. Сол )шін баланы# атын та#дап 
�ою%а е# бірінші оны# әкесі лайы�ты.

Есімді әкесіні# +зі �ояды немесе ж/байына /сынады. 
<аласа, екеуіні# ортасында жеребе тастауына да болады. 
Дей т/р%анмен, әке-шешесі баланы# атын �ою%а бас�алар%а 
р/�сат та бере алады. Мысалы, атасына, әжесіне деген 
сия�ты. �рдайым )лкендерді �/рметтеп т/ратын �аза�ы 
салт-дәст)р бойынша баланы# атын к+біне ата-әжелер 
�ойып жатады. Осы т/р%ыдан ал%анда б/л д/рыс. Сондай-а�, 
баланы# атын аса �адірлі, та�уа, ізгі жандар%а, %алымдар%а 
да �ойдыру%а болады. Пай%амбарымыз (с.%.с.) к+птеген 
сахабаларыны# балаларыны# аттарын �ой%ан.
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Нәрестеге жа�сы есім �ою б/л баланы# атына заты сай 
болып +суіне ы�пал етеді. Мысалы, бала%а батыр кісіні# 
есімін �ойса#, бала +скен сайын және ол кісіні# ерж)ректігін 
таны%ан сайын +зін со%ан �арай бейімдеп +седі. Айталы�, 
баланы# аты �бу Бәкір болса, сахаба �бу Бәкір (р.а.) 
секілді, Омар болса, хазреті Омар (р.а.) сия�ты, Осман, 
�ли деп есім �ойыл%ан болса, солар секілді сали�алы 
болу%а тырысады. Бізді# де хал�ымызды# кеме#гер /лы 
т/л%аларыны#, айталы�, Абай, Ілияс, Шәкәрім, Ахмет деген 
сия�ты т.б. есімдерін �ойса#, бала +се келе, «жа�сыдан 
шарапат» дегендей, солар сынды елді# ма�танышы 
болмасына кім кепіл?!

Ал енді баланы# атын М/хаммед деп �ойса#, сол ат�а 
лайы� болып +суге талпынады. Сол )шін Пай%амбарымыз 
(с.%.с.) та%ы бір хадисінде: «/кеге жүктелген міндеттің бірі 
– балаға к�рікті және рухани есім қою», – дейді (Бәйхаки).

Расын айту керек, со#%ы уа�ыттары батысты# жат 
мәдениетіне еліктеп, кейбір ата-аналар +з перзенттерін 
мән-ма%ынасы жо�, �айда%ы бір есімдерді �ойып жат�ан 
жайы бар. Жо%арыда%ы хадисте айтыл%андай, бала%а, 
е# алдымен, к+рікті және рухани есім �оюымыз керек. 
Пай%амбарымыз (с.%.с.): «Балаларыңа пайғамбарлардың 
есімдерін қойыңдар, әрі есімдердің Аллаһ тағалаға ең 
сүйіктісі – Абдуллаһ («Аллаһтың құлы»), Абдуррахман 
(«Рахманның құлы»)», – деген.

Имам Мәлікті# «әл-Муатта» деген кітабында мынадай 
дерек бар. М/ны Яхия ибн Са%ид жеткізеді. Бірде Омар ибн 
Хаттаб (р.а.) бір кісіден:

– Аты# кім? – деп с/райды. Ол кісі:
– Жамра (�аза�шасы «Шо�»), – деп жауап береді.
– Кімні# /лысы#?
– Ши'абты#  /лымын (я%ни Отты ж/лдыз).
– <ай жерденсі#?
– �л-Хар�аданмын (К)йгеннен).
– Mйі# �айда еді?
– Харрат ән-Нар (Отты# ысты%ы) деген айма�та.
– Оны# �ай т/сында еді?
– Зәту лаза («Жалынды») деген т/ста, – дейді әлгі кісі. 

Сонда Омар:
– Онда отбасы#а тез жет, олар +ртеніп жатыр, – дейді. 

Барса, шынды%ында да Омар (р.а.) айт�андай бол%ан екен.
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Осы т/ста ескере кететін та%ы бір жәйт бар, ол шари%ат 
бойынша кейбір есімдерге тыйым салынады. Айталы�, 
Рахман, Жаппар, �зиз, Ра�ым, Мәлік және т.б. осындай 
есімдер Алла' та%аланы# к+ркем есімдері бол%анды�тан, 
б/лар%а �атыстырып �ой%ысы келген кісілер Алла'ты# 
есімдеріне «абдун-абд» я%ни �/л деген ма%ынаны 
білдіретін с+зді тіркестіріп �ою керек. Сонда Абдуррахман, 
Абдужаппар, �бдімәлік болады.

Сондай-а�, осы есімдерді +згертуге байланысты айта 
кететін та%ы бір мәселе бар, ол – �азіргі �аза� �о%амында%ы 
дінге бет б/р%ан бауырларымыз%а �атысты. Хадистерде 
айтыл%андай Алла'ты# Елшісі (с.%.с.) тек жаман ма%ына 
беретін жа%ымсыз, с/мпайы есімдерді %ана +згерткен. 
Жа%ымды ма%ына беретін есімдерді сол к)йінде �алдыр%ан. 
Ал: «Мен намаз о�ыдым, дінге бет б/рдым. Сонды�тан 
да, есімім де таза м/сылманша болу керек», – деген пікір 
жа#са� т)сініктен шы��ан. �сілінде, таза �аза�ы т)бірлі 
есімдер де м/сылман есімдері, оларды м/сылман есімдері 
емес деп айту%а, әсте болмайды. =йткені, Алла' та%ала 
адамзатты /лттар мен /лыстар%а б+ліп, әр�айсысын +з 
ерекшеліктерімен жарат�ан. «М/сылман болу )шін тек таза 
араб тіліндегі есімдерді алу керек, �аза� тіліндегі есімдер 
наданды�ты# белгісі немесе таза м/сылман аттары емес» 
деп ойлау осы жаратылыс�а �арсы шы��андай.

Сонды�тан, кейбіреулерді# жап-жа�сы ма%ына беретін 
Берік, Болат, Жан/за�, Серік т.б. сия�ты �аза�ты# есімдерін 
арабша Талха%а, Ясирге, Абдуррахман%а +згертулеріні# 
ешбір ж+ні жо�. Б/л – жала# еліктеушілік. Жо%арыда%ы 
хадистен а#%ар%анымыздай <иямет к)ні әрбір пенде +зіні# 
ал%аш�ы �ойыл%ан есімімен ша�ырылады.

Алтыншыдан, баланы# шашын алу. М/сылманды� салт 
бойынша нәресте туыл%ан со# жетінші к)ні шашын алып, 
сол шашты# салма%ындай к)міс яки алтын м+лшерінде 
сада�а беру керек. Б/л амалды# екі т)рлі пайдасы бар. 
Бірінші, денсаулы��а пайдасы, я%ни, шаш алу нәрестені# 
�/й�асыны#, жалпы а%засыны# к)шеюіне әсер етеді. 
Екінші, әлеуметтік пайдасы, оны# шашыны# салма%ындай 
сада�а беру м/сылман �о%амында%ы әлеуметтік ынтыма�ты 
ны%айтады.

Нәрестені# шашын алу%а мынадай хадистер дәлел 
бола алады. Бір риуаятта Пай%амбарымыз (с.%.с.) �ызы 
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Фатиманы# (р.а.) /лдары Хасан мен Хусейн, �ыздары 
Зейнеп пен Умму Г)лсімдер туыл%анда, оларды# шашын 
алып, сол шашты# салма%ындай сада�а бергендігі туралы 
айтыл%ан.

Ал, ибн Ысха�ты# М/хаммед ибн Али ибн әл-Хусейннен 
жеткізген хадисінде Алла'ты# Елшісі (с.%.с.) �ызы Фатима 
Хасанды босан%ан кезінде: «Уа, Фатима! Оның шашын 
алып, сол шаштың салмағындай күмістен садақа бер»,– 
деп б/йыр%ан.

С+зімізді т)йіндей келгенде, Ислам діні бала тәрбиесін 
еш назардан тыс �алдыр%ан емес. Баланы# тәрбиесі жайлы 
�асиетті </ран аяттары мен Пай%амбарымызды# (с.%.с.) 
хадистері жетерлік. Алайда, о%ан амал келтіруді# ж+ні 
болмай т/р%аны а�и�ат. Жо%арыда келтірілген тәрбиені# 
басты /станымдарына +з дәрежесінде амал етсек, онда 
адамзат баласыны# б/л жары� д)ние есігін аш�аннан 
а�ыретке дейінгі �а%идаттары са�тал%ан болар еді. М/ндай 
�а%идаттарды# са�талуы баланы# �о%амда%ы алар орнына 
тигізер ы�палы мол. Сол себепті, /сыныл%ан /станымдарды 
баланы# %ана емес, келешекті# де саналы жал%асы ретінде 
танылуына жол ашады деп білген д/рыс.

АТА-АНАНЫ4 БАЛА 
АЛДЫНДА5Ы МІНДЕТТЕРІ

Отбасын �/рып, отау тіккеннен со# ж/байларды# 
с)йеніші, ма�танышы, �уанышы – сәби. Я%ни, ата-ана 
)шін бала +мірді# сәні. Сонды�тан, кез келген ата-ана 
Алла' та%аладан жа�сы перзент беруін тілейді. Ал перзент 
отбасыны# шай�алмауында )лкен р+л ат�арады. Расын 
айту керек, кейде кейбір отбасында сәби д)ниеге келмей, 
бала%а зар болып, барма�тарын тістеп жатса, кейбір ата-
ана баласыны# бол%анды%ына кейіп, �ар%ысын жаудырып 
жатады. Десе де, ата-ананы# жа�сылы� жасауына бірден-
бір �/�ылы адамдарыны# бірі – перзенті. =йткені, бала 
– Алла' та%аланы# аманаты. Раббымыз оларды# тәніне де, 
жанына да жа�сы тәрбие беруді +сиет еткен.

Осы т/р%ыда балаларымыз%а жаса%ан әрбір )лкенді-
кішілі істеріміз – мойнымызда%ы міндетті орындау болып 
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табылады, әрі бізді Алла'�а жа�ындататын сауабы мол 
игі әрекеттерді# бірі саналады. Ислам діні ата-ана мен 
баланы# �арым-�атынасын жа�сы де#гейде болуын )гіттей 
келе, ата-ананы# разылы%ы мен перзентті# ризашылы%ын 
Алла' та%аланы# разылы%ы деп біледі.

Сонды�тан, ата-ана баласына жа�сы тәрбие берерде, 
е# алдымен, ы�ылас-ниетін д/рыстап, әрі м/ны Алла' 
разылы%ы )шін орындау �ажет. Дегенмен м/нда екі жа��а 
да ма#ызды, я%ни, ата-ана мен бала арасында%ы �атынаста 
аса назар аударатын жәйттар бар. Айталы�, перзенті 
алдында ата-ананы# мынадай міндеттері бар:

Бірінші, ата-ана перзенттеріні# арасын алаламай әділ 
к+#іл б+луі �ажет. �сіресе, оларды жа�сы к+рген кезде 
барлы%ын бірдей жа�сы к+ру керек. Кей уа�ытта ата-ана 
/л-�ыздарын бірін-бірінен арты� к+ріп жатады, тіпті біреуін 
с)йіп аймалап жатса, екіншісін жекіп, /рсып т/рады. Алайда 
б/л д/рыс емес.

<ай уа�ытта, �андай жа%дайда болмасын ата-ана 
балаларыны# арасын б+ле жармай не берсе де әділ 
болып, еш�айсысыны# к+#ілін �алдырмауы тиіс. �рине, 
балалар%а деген с)йіспеншілік пен мейірімділік әрдайым 
болу керек. Біра� �айткен к)нде де орта жолды /стан%ан 
ж+н. =йткені </ран Кәрімде: «Мал-д�ние мен бала-ша*а 
д�ние тіршілігіні� *ана сәні ...»  («Кәһф» сүресі, 46-аят) 
делінген.

Сонды�тан, тек бала-ша%аны# �амын к)йттеп кетпей, 
о д)ниеге пайда келтіретін жа�сылы�тарды да естен 
шы%армау ләзім. Та%ы бір аятта: «Ол к�ні д�ние-мал да, 
бала-ша*а да пайда бермейді. Біра+ кім Алла9+а 
шынайы ж�рекпен келсе *ана пайда береді» («Шұғара» 
сүресі, 88-89 аяттар), – делінген.

Екінші, ата-ана /лы мен �ызына бірдей �арау керек. 
Жо%арыда айт�анымыздай, ата-ана балаларыны# арасын 
б+ліп жармай, әр�айсысыны# +з орнын біліп, әділетті болуы 
тиіс. Кейбір отбасында ж/байы /л емес �ыз босан%анды�тан, 
к+#ілдеріне �аяу т)сіп, ренжіп жатады. Нәрестені# /л немесе 
�ыз болуы бізді# еркімізде емес. </ран Кәрімде: «К2ктер 
мен жерді� иелігі Алла9+а тән. Алла9 +ала*анын 
жаратады. Кімге +аласа, +ыздар, кімге +аласа, 3лдар 
береді. Немесе 3лдар мен +ыздарды ж3п-ж3бымен 
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береді. Сондай-а+, +ала*анын бедеу етеді. К�діксіз Ол 
толы+ білуші, аса к�шті» («Шұра» сүресі, 49-50 аяттар). 

Сонды�тан, Алла' та%ала перзент сыйла%аннан со#, 
оны# жынысына �арамай жа�сы тәрбие беріп, ба%ып-�а%у 
міндет. Ата-ана тек ш)кіршілік білдіріп, Алла' та%аланы# 
разылы%ы )шін )лкейтіп, д/рыс к+#іл б+луі тиіс.

1шінші, ата-ана перзентіне жа�сы тәрбие беруі ләзім. 
Пай%амбарымыз (с.%.с.) +з хадисінде былай дейді: «Ешбір 
әке баласына к�ркем әдептен артық сыйлық берген емес» 
(Тирмизи, 33).

Сонды�тан, ата-ана, е# әуелі, баланы# ж)регіне, 
санасына Алла' та%ала%а деген сенімін орны�тыруы �ажет. 
=йткені, олар Алла' та%аланы# аманаты. Е# бастысы, 
оларды# жандарын, ішкі д)ниелерін пайдалы білімдер мен 
а�и�ат танымдар ар�ылы тәрбиелеп, оларды ма�таулы 
мінез-�/лы�тар%а баулып, жаман �ылы�тардан са�тандыру 
�ажет. Себебі, балаларды к+ркем әдептерге баулу – олар%а 
б/л д)ниеде алтын-к)міс та%ы бас�а сол сия�ты т)рлі д)ниелік 
б/йымдарды сый%а тартудан әлде�айда арты�. Я%ни, 
к+ркем әдептер мен мінез-�/лы�тар оларды# мәртебесін 
к+теріп, ба�ыт�а кенелтеді. </ран Кәрімде айтыл%андай 
Л/�ман пай%амбар (%.с.) баласына мынадай +сиет еткен еді: 
«Сол уа+ытта Л3+ман 2з 3лына �гіт бере отырып: «�й, 
3лым! Алла9+а серік +оспа! К�діксіз серік +осу �лкен 
з3лымды+, – деді. – �й, 3лым! Тарыны� салма*ындай 
болса да, бір жартасты� ішінде болса да, к2ктерде 
не жерде болса да, Алла9 оны +иямет к�ні келтіреді. 
Расында, Алла9 2те ж3мса+, толы+ білуші. �й, 3лым! 
Намазды толы+ орында. Д3рысты++а б3йырып, 
б3рысты+тан тый. Басы�а т�скен ауыртпашылы++а 
сабыр ет. Рас, б3лар ма�ызды істерден. Адамдар*а 
па�сып +ырындама да, жерде керде�деп ж�рме. 
Шынында, Алла9 б�кіл да�дайсы*ан ма+танша+ты 
жа+сы к2рмейді. Ж�рісі�де орташа бол да. Дауысы�ды 
бәсе�дет. С2з жо+ дауыстарды� е� жаманы есекті� 
дауысы» («Лұқман» сүресі, 13-19 аяттар).

Сосын баланы# ж)регіне иман сенімін орны�тыр%аннан 
кейін олар%а намаз )йретіп, әрі намаз о�уларын �ада%алау 
�ажет. Себебі, Алла' </ранда былай дейді: «Отбасы�а 
намаз о+уды әмір ет және 2зі� де о*ан к2�іл б2л» 
(«Таха» сүресі, 132-аят). 
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Пай%амбарымыз (с.%.с.) хадисінде: «Бала жеті жасына 
келгенде оған намаз үйретіңдер. Он жасына толғанда 
намаз үйрету үшін керек болса, ұрып қойыңдар», – деген 
(Тирмизи, Мауа�иф 182).

Я%ни, баланы жас кезінен бастап жа�сы мен жаманды, 
к)нә мен сауапты )йретіп, әрбір іс-әрекетін осылайша 
орындау%а да%дыландыру керек. Сол )шін ата-ана 
перзентіне барлы� әдептілікті )йретіп, әрі +здері де д/рыс 
)лгіде болуы тиіс. =зі намаз о�ымай баласына намаз о�ы 
десе, ішімдікті# харам екендігін, оны# денсаулы��а зиян 
екендігін айтып, біра�, +зі м/ны орындамайтын болса, 
м/ндай ата-анадан бала �андай тәрбие алатыны айтпаса да 
т)сінікті болар. </ран Кәрімде: «�й, м�міндер! �здері�ді 
әрі �й-іштері�ді отыны адамдар мен тастардан 
бол*ан оттан +ор*а�дар. Оны� басында*ы періштелер 
жуан денелі, +атал. Олар Алла9ты� 2здеріне берген 
әмірлеріне +арсы келмейді. Не б3йырылса, соны 
орындайды» («Тахрим» сүресі, 6-аят).

Т2ртінші, ата-ана баласыны# алдында әурет жерлерін 
жауып және жаман с+з с+йлеуден са� бол%аны ж+н. Ата-
ана балаларыны# к+з алдарында, тіпті, )й ішінде болса да 
әурет жерлерін жабатын киімдер кигені д/рыс. Сондай-а�, 
олар%а жастайынан б+лек б+лме әзірлеп, +здеріні# жатын 
б+лмелеріне р/�сатсыз кірмеуді )йретуі �ажет. =йткені, 
</ран Кәрімде: «�й, м�міндер! Меншіктері�дегі +3л-
к��дер, әлі ер жетпеген балалары�, осы �ш мезгілде 
(�астары#а) р3+сат с3рап кірсін. Та� намазыны� 
алдында, т�сте киімдері�ді шешкен уа+ытта және 
+3птан (т)нгі) намазынан кейін. Сендер �шін осы �ш 
уа+ыт 3ялатын мезгіл. Б3лардан кейін (бас�а уа�ытта) 
сендерге де, олар*а да айып емес. �йткені, сендер 
бір-бірі�е кіріп, шы*улары�а керексі�дер. Осылайша 
Алла9 сендерге аяттарын баян етеді. Алла9 толы+ 
білуші, хикмет иесі» («Нұр» сүресі, 58-аят).

Сонымен �атар, ата-ана бір мәселе жайында 
ә#гімелесетін болса, балаларыны# к+зінше ә#гімелеспегені 
абзал. �сіресе, бала алдында д+рекі с+йлеуден, біреуді 
бала%аттаудан са�тан%аны ж+н. «Балапан /яда не к+рсе, 
/ш�анда соны іледі» демекші, ата-ана отбасында )лгілі, 
әдепті болуы тиіс.

Бесінші, ата-ананы# та%ы бір міндеті балаларыны# 
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материалды� �ажеттіліктерін +теу. Пай%амбарымыз 
(с.%.с.) хадисінде: «Бір адамның қайыр жолында жұмсаған 
ақшасының ең жақсысы – отбасына жұмсаған ақшасы», 
– дейді [2].

Сол )шін оларды д/рыстап ішкізіп-жегізіп, +мірлерін 
баянды етуі керек. Ата-ана б/л )шін Алла'ты# алдында 
жауап беретін болады. Сондай-а�, ана емізулі сәбиін 
де Алла'ты# әмір еткеніндей мерзіммен емізуі �ажет. 
Аятта: «Емізуді тәмәмда*ысы келген кісі �шін аналар 
балаларын толы+ екі жыл емізеді» («Бақара» сүресі, 
233-аят), – делінген.

Айта кету керек, кейбір ата-ана жа%дайларыны# 
жо�ты%ынан бала ту%ысы келмейді. Оларды асырай 
алмайтынды�тарын сылтау етеді. Сол )шін, тіпті, кейбір 
әйелдер жатырында%ы баласын да алдырып тастайды. Не 
)шін б/лай істегенін с/рай �алса#ыз, т/рмыс жа%дайларыны# 
нашарлы%ын ал%а тартады. Ал Алла' та%ала б/л жайында 
</ран Кәрімде былай дейді: «Бір де кедейшіліктен 
+ор+ып, балалары�ды 2лтірме�дер. Біз оларды да, 
сендерді де +оректендіреміз (ризы� береміз). Расында, 
оларды 2лтіру �лкен +ателік» («Исра» сүресі, 17-аят).

Дана хал�ымыз «<ой егіз туса, бір уыс жусан арты� 
шы%ады» деп текке айтпаса керек. Сонымен, ата-ана 
балаларыны# тек материалды� жа%дайын жа�сартып �ана 
�оймай, оларды# жо%ары білім алып, белгілі маманды� иесі 
болуына, е# бастысы, иманды, бойында адамгершілігі мол 
азамат ретінде жетілдіріп, тәрбиелеу керек. Біз жо%арыда 
ата-ана%а ж)ктелген бірнеше міндеттерді айтып +ттік. Енді 
перзентке де �ойылатын міндеттерді еске салып +тейік.

Ата-ана бізді мәпелеп, +сіріп, ер жеткізіп, азамат 
болуымыз )шін �олынан келген барлы� м)мкіншілігін 
жасап тәрбиеледі. Сонды�тан, біз де ата-анамыз%а �/рмет 
к+рсетіп, �артай%ан ша%ында оларды# к+#ілін �алдырмай 
со#%ы деміне дейін аялап �арауымыз керек. Аятта: 
«Алла9+а +3лшылы+ еті�дер. О*ан ешнәрсені орта+ 
+оспа�дар және әке-шешеге жа+сылы+ жаса�дар» 
(«Ниса» сүресі 36-аят) , – делінген.

Хадисте: «Аллаһтың ризалығы ата-ананың 
ризалығында, Аллаһтың ашуы ата-ананың ашуында», 
– деген (Тирмизи). Сонды�тан, ізгілік атаулыны# е# биігі 
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– ата-ананы# разылы%ын алу. Я%ни, ата-ананы риза ететін 
кез келген мәміле мен �арым-�атынас, кез келген тәсіл-
шара жа�сылы��а жатады. Дәлірек айт�анда, ата-ана%а 
�арау, �ам�орлы� жасау, оларды ба%ып-�а%у перзентті# е# 
басты міндеттеріні# бірі. Ал олар%а �арсы с+з айту, олар%а 
�/рметсіздік к+рсету )лкен �ателік, )лкен к)нә.

</ран Кәрімде б/л жайында былай дейді: «Раббы� 
�зіне *ана *ибадат етулері�ді, әке-шешеге жа+сылы+ 
жасаулары�ды әмір етті. Ал егер ол екеуі +астары�да 
(к+з алдары#да) кәрілікке жетсе: «У9» деме. Сондай-а+, 
ол екеуіне зекіме де, ол екеуіне сыпайы с2з с2йле. Ол 
екеуіне кішірейіп, мейірім +3ша*ын жай да: «Раббым! 
Ол екеуі мені кішкентайымнан тәрбиелегендей, Сен 
де оларды мейірімі�е б2лей к2р!» – де» («Исра» сүресі, 
23-24 аяттар).

Сол )шін ата-ана%а �/рмет к+рсету парыз әрі шексіз 
сауап. Сондай-а�, ата-ананы б/л д)ниеде �/рметтеп �ана 
�оймай б/л д)ниеден +ткен со# да, оларды еске т)сіріп, 
айт�ан +сиеттерін б/лжытпай орындау керек. Олар )шін 
Алла' та%аладан кешірім тілеп, артынан д/%а жасап т/ру 
перзенттік борышымыз.

С+зімізді т)йіндей келгенде, ата-ана%а �/рмет етуді# 
шегі жо�. Ал ата-ананы# бала тәрбиесіне к+#іл б+лмеуіні# 
залалы )лкен. Я%ни, перзент мол жеміс )міт ететін бау-
ба�ша іспеттес, б/л жас ба�тар%а, бал%ын б/та�тар%а 
к+#іл б+лмесек, дер кезінде суарып зиянды нәрселерін 
тазартпаса�, +сіп +ркендеп, �анат жаюына �ажетті жа%дай 
жасамаса�, олардан жеміс к)ту барып т/р%ан а�ыма�ты� 
болар еді.

Ендеше, ерте#гі к)ні орны#ды басушы, ба�ыты#ны# 
нысаны, арты#нан +зі#е д/%а тілеп игілік әкелетін перзенттер 
�алдыруды назардан тыс �алдырма%ан абзал.

ИСЛАМДА5Ы БАЛА 
Т�РБИЕСІНІ4 МА4ЫЗДЫЛЫ5Ы

Жары� д)ниеде ата-ананы# ба�ыты, �уанышы, арманы 
бала с)ю. �рбір ата-ана Алла' та%аладан жа�сы перзент 
беруін тілейді. Сол баланы тәрбиелеу, оны жетілдіру +те 
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ма#ызды. Дініміз Исламда бала тәрбиесіне ерекше к+#іл 
б+леді. =йткені, баланы тәрбиелеу сонау к+не заманнан 
бері к)ні б)гінге дейін к)н тәртібіндегі ма#ыздылы%ын 
жойма%ан. Б)гінгі бала – елді# ерте#гі болаша%ы. Келешегін 
ойлайтын саналы ел ерте#гі к)нін б)гіннен жоспарлап, 
б)гіннен ойластырары ха�. Сонды�тан болса керек, дана 
хал�ымыз бала тәрбиесіне ешуа�ытта бей-жай �арама%ан. 
«Баланы жастан...», «�ке к+рген о� жонар, шеше к+рген тон 
пішер» деген на�ыл с+здер осыны ай%а�таса керек.

Тәртіпті де, тәрбиелі /рпа� +сіру – отбасылы� +мірді# 
негізгі ма�саттарыны# бірі. Сонымен бірге, Алла' 
та%аланы# сауабы к+п амалдарды# бірі. Пай%амбарымыз 
(с.%.с.) риуаят еткен хадистеріні# бірінде бала тәрбиесіні# 
исламда%ы орнын былай атап +ткен: «/кенің баласына 
жақсы тәрбиеден артық берер сыйлығы болмас» (Тирмизи, 
Бирр). 

Та%ы бірі: «Кімде-кім үш қыз �сіріп, оларға жақсы 
тәрбие берсе және оларды (жақсы жерге) тұрмысқа 
берсе, жақсылық жасаса, Аллаһ тағала ол кісіні жәннатына 
кіргізеді» (�бу Дәуіт, �деп).

Жалпы, бала д)ниеге келген кезде пәк, Ислам болмысы 
негізінде туылады. Содан кейін ата-ана%а аманат етіледі. 
Ата-ана б/л аманатты тиісінше +з дәрежесінде орындауы 
тиіс. Б/л ретте, бала тәрбиесінде келешекте оны# �ай 
ба%ытты та#дайтынды%ында ата-ананы# р+лі +те ма#ызды. 
М/ны мына хадисте ашы� т)рде баяндал%анын к+реміз: 
«Туылған әрбір сәби Ислам бойынша дүниеге келеді. Кейін 
ата-анасы �з діндеріне қарай оны яһуди, христиан немесе 
мәжуси етеді».

Міне, ата-ана +з баласыны# болмысы б/зылмауы )шін 
олар%а жастайынан а�и�атты )йретуі, д/рыс жолда тәрбиелеу 
керек. Олай болма%ан жа%дайда, Алла'ты# алдында 
жауап�а тартылады. Б/л жайлы пай%амбарымызды# (с.%.с.) 
мына хадисі келтірілген: «Барлықтарың шопансыңдар және 
әркім бағып жүрген малына жауапты. Патша да бір шопан 
және ол қол астындағыларға жауапты. Ер кісі де бір шопан, 
ол отбасы мүшелеріне жауапты. /йел кісі де күйеуінің 
үйінің шопаны және ол да �з ісіне жауапты... Қысқасы, 
барлықтарың шопансыңдар және әркім �з міндетіне 
жауапты» (Б/хари, М)слим).
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Б/л хадистерде ата-ана%а, әсіресе, әкеге бала 
тәрбиелеуде )лкен міндет пен )лкен жауапкершілікті# 
ж)ктелгенін а#%арамыз. Тіпті, хадисте әкені# жауапты 
болатыны +те аны� т)рде айтылып +ткен.

=мірлік жолдас ретінде сали�алы жар та#дау бала 
тәрбиесі )шін басталатын ал%аш�ы �адам. Хадисте: 
«Діндарлығы мен мінез-құлқы к�ңілдеріңнен шығатын 
жан жолықтырсаңдар, қыздарыңды тұрмысқа беріңдер. 
Олай істемеген жағдайда, жер бетіне бүлік, бұзақылық 
жайылады», – делінген.

Омардан (р.а.) әкені# баласы алдында%ы міндеттері 
�андай деп с/ра%анда: «О%ан жа�сы ана та#дау, жа�сы ат 
�ою және </ран )йрету», – деп жауап берген. Сонды�тан, 
Алла' та%ала%а «Бізге сали�алы /л мен �ыз нәсіп еткейсі#!» 
деп д/%а жаса%анымыз ж+н.

Балалы� ша� және жас+спірімдік кезе# адам +міріндегі 
сенім, мінез-�/лы�, ахла� сия�ты басты /станымдарды 
�алыптастыратын мезгіл. Б/л мезгілде тәрбиені# бесігі – 
отбасы. Отбасыны# )лгі бола алуы – игі /рпа�ты тәрбиелеп 
шы%аруда басты р+л ата-ана%а ж)ктеледі. =йткені, +міріні# 
ал%аш�ы кезе#інде нәресте �орша%ан ортадан б/рын е# 
жа�ын жанашырлары – ата-анасына еркелейді. Солардан 
)йренеді, еліктейді. Хал�ымызда «�кеге �арап /л +сер, 
ана%а �арап �ыз +сер» деген даналы� с+зді# т)пкі байламы 
осы.

Жалпы, отбасы т/л%а шыны%ып, шы#далып, 
�алыптасатын орын. «Dяда не к+рсе, /ш�анда соны іледі». 
Міне, жан/я жа%дайында баланы# т/л%алы� �асиеттері 
бірте-бірте �аланады. Содан кейін осы �алан%ан �асиеттер 
әдетте еш�андай +згерістерге /шырамайды да мыз%ымас 
т/л%алы� т/тасты��а айналады.

<азіргі заманымызда кейбір ата-аналар баласыны# 
жа%ымсыз �ылы�тары мен ж)ріс-т/рыстарын айтып 
ша%ынады. Тіпті, осы т/р%ыда психологтардан а�ыл-
ке#ес с/рап та жатады. Алайда, к+п жа%дайда сондай 
келе#сіздіктерді# себебі ата-аналарды# +здерінен болып 
шы%ады. =йткені, сол ата-аналарды# б/рыннан +здері 
т)рлі �ателіктерге /рын%ан, психологиялы� тежелістерге 
шалды��ан жандар болып шы%ады. =здеріні# �ате-
кемшіліктерін т)сінбеген сондай ата-аналар сәбилеріні# 
неліктен +згергеніне �атты та#данып жатады.
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Сонды�тан да, бала тәрбиесі ата-ананы# +здерін-
+здері тәрбиелеуден, +з-+здерін жа�сы халге +згертуден 
басталады. Бала тәрбиелеудегі басты ал%ышарттарды# 
бірі де осы. Хадис шәрифте д)ниеге есігін енді аш�ан 
нәресте таби%атыны# таза, ахла�, кіршіксіз саф болып 
туылатынды%ы, әрі б/л тазалы�ты# Жаратушыны# әу баста 
жарат�ан т)пн/с�асы екендігі айтылады.

Б/рын%ыдан �ал%ан на�ыл с+зде «Адам баласы жа�сы 
да, жаман да �асиеттермен туылады, ал біра� +тірікті 
�орша%ан ортадан алады» делінген. Б/л ата-ана баласына 
+тірік айтпауы �ажет дегенді ал%а тартады. Ата-ананы# 
бала%а +тірік айтпауы керектігі жайлы мынадай риуаят бар. 
Абдулла ибн Амир былай дейді: «Бір к)ні )йімізде Алла'ты# 
елшісі (с.%.с.) отыр%анда анам: «Бері кел, бірдеңе беремін», 
– деп мені ша�ырып алды. Сонда Алла'ты# елшісі (с.а.у.): 
«Оған не бермекші едің?», – деп с/рады. Анам: «Бір түйір 
құрма бермекші едім», – деді. Сонда Алла'ты# елшісі 
(с.%.с.): «Егер ештеңе бермегеніңде, саған бір �тірік 
жазылар еді», – деді.

Ислам діні бойынша ата-ана балаларына жас кезінен 
бастап жа�сы-жаман және к)нә-сауап нәрселерді )йрету, 
т)сіндіру, әрбір іс-әрекетін сол бойынша орындау%а 
да%дыландыру керек. Бала%а е# алдымен Алла'ты# 
жал%ызды%ын, Оны# еш те#десі жо�, Ол барлы� нәрсені 
Жаратушы, Ба�ылаушы, �ияметте барлы� жан Оны# 
алдына жиналып, істеген амалдарынан с/ралатынды%ын, 
жа�сы амалдары )шін сый, ал жаман әрекеттері )шін 
жаза%а тартылатынды%ын, �ыс�асы, д/рыс а�иданы (сенім) 
т)сінікті тілмен )йретуі керек.

Балаларын с)йіспеншілікпен тәрбиелеу әр ата-ананы# 
міндеті. Б/л т/р%ыда бізді# идеалымыз – Алла'ты# елшісі 
(с.%.с.). Пай%амбарымыз (с.%.с.) сәбиге +те мейірімді, 
балажан бол%ан. Ол бірде балаларын еміреніп с)ймейтінін 
айт�ан бәдәуиге: «Алла тағала жүрегіңдегі мейіріміңді 
алып қойған болса, мен не істейін енді?» – деп реніш 
білдірген. Себебі, мейірімділікпен +скен бала да мейірімді 
болады. Мейірімділік ж)ректі жібітіп, оны# ж/мса�ты%ын 
жо%алтпауын �амтамасыз етсе, �атыгездік пен сал�ынды� 
керісінше, ж)ректі �атайтады.

Та%ы бір хадисінде Пай%амбарымыз (с.%.с.) былай 
дейді: «Кімде-кімнің қыз баласы болып, оған жақсы тәрбие 
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берсе, жетерліктей ішіп-жегізсе, Алла тағаланың берген 
нығметінен молынан берсе, ол қыз оған береке кіргізеді, 
әрі тозақтан құтқарып, жәннатқа кіруге себепкер болады». 

Баланы жеті жас�а тол%анда намаз%а баулып, Алла'ты# 
алдында%ы міндеттерін, я%ни м/сылманды� парыздарын 
)йренуге тәрбиелеген ж+н. =йткені, </ран Кәрімде: «1й 
іші�е намаз о+уды әмір ет, 2зі� де сабыр са+тап �немі 
орында» («Таха» сүресі 132-аят), – деп б/йырыл%ан.

Шынды%ында, /рпа� тәрбиесіне Ислам діні 
/стындарында ерекше мән беріледі. <асиетті аяттар 
мен хадис шәрифтерде /рпа� тәрбиесіні# тым әріден, 
я%ни адамны# )йленбей т/рып жа�сы жар та#дауынан 
басталатынды%ы айтылады.

Омарды# (р.а.) халифалы%ы кезінде бір адам о%ан 
баласын ертіп келіп: «Ей, мұсылмандардың әміршісі. 
Мынау – менің ұлым. %зіме қарсы шығып, жапа шектірді», 
– деп ша%ымданады. Омар (р.а.) бала%а �арап: «Құдайдан 
қорықпайсың ба? Баланың әке-шешеге қарсы шыққанын 
кімнен к�рдің? Ата-ананың ақысын білмеуші ме едің?» – деп 
/рсады. Бала еш �аймы�пай: «Мырзам, айтып тұрғаныңыз 
әке-шешенің ақысы. Ал, баланың ақысы жоқ па?» – деп 
с/райды. Омар (р.а.): «Иә, ата-анада баланың да ақысы 
бар. Ең әуелі үйленерде баласына ана болатын жақсы жар 
таңдауы тиіс. Тәрбиесіз қызға үйленсе, болашақта туылатын 
балаға қиянат жасаған болады. Баласы туылғанда оған 
жақсы ат қоюы керек. Сосын ес білгенде оған Аллаһтың 
кітабы Құранды үйретуі керек», – деп санап береді. 

М/ны естіген бала: «Уа, мұсылмандардың әміршісі! 
/кем жоғарыдағы айтқандарыңыздың ешбірін орындаған 
жоқ. Біріншіден, менің анамды құл базарынан сатып алған. 
Оның �ткен �мірі белгісіз. Екіншіден, маған қара қоңыз 
деген мағына білдіретін «Жуал» деген нақұрыс ат қойған. 
Үшіншіден, Құраннан бір әріп те үйретпеді», – деп зарлап �оя 
бергенде Омар (р.а.) баланы# әкесіне б/рылып: «Балаңның 
қиянат жасағанын айтып шағымданасың. Негізінде, сен 
оған қиянат жасағансың. Бұл қателік алдымен �зіңнен 
кеткен. Енді амал жоқ. Бар, жолыңды тап», – деп шы%арып 
салады. 

Сонды�тан да, ізгі /рпа� болуын �ала%ан жан е# әуелі 
бала%а жа�сы ана та#дауы, кейін жа�сы ат беруі, одан кейін 
)йлендіруі, кейін жа�сы тәрбие беруі керек. 



20

Б)гінде кейбір ата-аналарды# баласына бір тілім нан 
тауып беру )шін к)нк+рісті# �амымен )й бетін к+рмей, 
тіршілік етіп ж)ргені ащы да болса, шынды�. Осылайша, 
отбасыны# материалды� әл-ау�атын жа�сартамын деп 
ж)ргенде бала тәрбиесі деген /%ым тіпті шет �алып 
жатады.

<ызы%ы, бала%а рухани тәрбие беруді# ма#ызды 
екендігін де кейде естен шы%арып жататын жайымыз 
бар. Алайда, балаларды# болаша�та тікен немесе г)л 
болып +суі, тәтті немесе ащы жеміс беруі себілген дәнге, 
я%ни о%ан берілген тәрбиеге байланысты екендігін, әсте 
/мытпа%анымыз ж+н. Сондай-а�, шала%ай берілген 
тәрбиені# со#ы ата-ананы# +зін де, /рпа%ын да +кінішке, 
ба�ытсызды��а душар етуі әбден м)мкін.

Б)гінде �о%амда%ы жастарымызды# арасында%ы 
келе#сіз жәйттерді# орын алуы осыны# бір мысалы. 
Мектеп �абыр%асында%ы о�ушыны# ж)кті бол%анды%ын 
естуіміз к)нделікті �алыпты жа%дай%а айналып барады. 
Жуырда мектеп �абыр%асында%ы то%ызыншы сыныпты# 
�ызы ж)кті бол%анды%ы жайлы хабар тара%анда к+пшілікті# 
м/ны кәдуілгі жай деп �абылдауы та#дандыр%аны рас. Он 
екі г)лінен бір г)лі ашылма%ан �ызды# м/ндай іске баруына 
кімді кінәлайсыз? Ата-анасын ба, әлде жігітті ме? Жарайды 
жігіт кінәлі болсын делік. Алайда, олай емес екен. =йткені, 
мәселені# аны�-�аны%ы аны�тал%анда �ызды# ата-анасы 
�ызыны# �айда ж)ріп-т/р%анды%ына м)лде мән бермейтіні, 
тіпті, �ыздарыны# бар екендігі /мыт бол%ан сы#айлы. «�й!» 
– дейтін әже, «<ой!» – дейтін �ожа болма%ынды�тан, о#ы 
мен солын танымайтын �ызды �алай кінәлайсы#?

Міне, тәрбие беру деген міндет назардан тыс 
�ал%анды�тан, әрине, бала +зіні# тәрбиешілерін тауып 
алады. Б/л бір %ана мысал. М/ндай жәйттерді# неше т)рлісін 
естіп, біліп те ж)рміз. Бізді# ма�сатымыз о�и%аларды айту 
емес, мәселені# шешімін табу. Дертті# дауасын іздестіру. 
Б/л ретте тәрбие тал бесіктен басталатынын ал%а тартса�, 
баланы тәрбиелеуді бесіктен емес, ана �/рса%ында 
жат�аннан баста%ан абзал дегенді айт�ымыз келеді.

<орыта келе, Пай%амбарымыз (с.%.с.) айт�андай, «к+#іл 
жайдары» әрі ата-ана%а берілген сый болып табылатын 
балаларды# аманат екендігін естен шы%арма%ан абзал. 
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Сонды�тан балаларды# материалды� �ажеттіліктерін 
�амтамасыз етумен �атар, рухани �ажеттіліктеріні# де 
+телуіне баса назар аударуымыз �ажет. Ата-ана Алла'ты# 
+здеріне нәсіп еткен м/ндай ны%метін зая кетірместен, 
оларды Жаратушыны# разылы%ына лайы� дәрежеде 
тәрбиелеп +сірулері тиіс. Олай болма%ан жа%дайда, 
Алла'ты# алдында м/ны# жауабын беру аса �иын%а 
со%ады. Алайда, балаларымызды тәрбиелемес б/рын ата-
ана мына ережені жа�сы білуі керек: «Егер баламызды� 
кемшіліксіз бол*анын +аласа+, 2зіміз кемшіліксіз ата-
ана болуымыз шарт».

БАЛА5А БІЛІМ БЕРУ

<аза� хал�ында «Баланы бастан...» деген даналы с+з 
бар. Б/л ретте баланы# білімі ма#ызды екендігі негізге 
алынады. =йткені, «Бізді# заманымыз – +ткен заманны# 
баласы, келер заманны# атасы» деген аталы с+зінен 
аны�талады. Сондай-а�, «Ел болам десе#, бесігі#ді т)зе» 
деген даналы�ты# астары да тәрбие мен білімні# аясында 
�арастырылуы назарда бол%ан.

Міне, м/ндай даналы с+здерді# барлы%ы келешек 
/рпа�ты# �о%амнан алар орнын аны�та%андай сипат�а ие. 
Шынды%ын айту керек, б)гінгі �о%амда жастарымыз діни 
білімді де алу%а �ол жеткізді. Алайда, оны# �андай де#гейде 
ж)ріп жат�анды%ы на�тылануы тиіс сия�ты. Жас /рпа� 
жастайынан біліммен �оса діни тәрбиені де бірге алып 
+ссе, +скенде м)мкін %алым болар, не жа�сы маманды� 
иесі болар, біра�, +зіне, еліне, хал�ына пайдасы тиетін 
жа�сы азамат болып +суі еш к)мән ту%ызбайды.

Тарихи деректерге с)йенсек, �аза� елі Ислам діні мен 
араб жазуын �абылда%аны VIII %асырдан бастау алады. 
М/сылман мектептері мен медреселеріні# +ріс алуы IX-XII 
%асырлар аралы%ына келіп тіріледі. Сонау саманилерді# 
т/сында дінні# таралуы +згеше болып т/р%ан ша�та к+п 
жа%дайда негіз бол%ан діни о�у орындарыны# ашылуы. 
Атап айт�анда, Б/хара, Самар�анд, Mргенч )лкен мәдениет 
оша%ына айналып, осы �алаларда к+птеген медреселер 
ашылды. Онда тек �ана шари%ат ілімдері о�ытылатын 
бол%ан. Б/л кезінде ислам дініні# таралуына негізгі 
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ар�ау бол%ан деуге болады. М/ндай медреселерді# 
ашылып, діни мамандарды әзірлеу ислам дінін Орта 
Азияда таратуды# дәуірлегені соншалы�, тіпті, халифат 
заманында да м/ншалы�ты болма%ан деседі. =йткені, 
тарихшыларды# айтуына �ара%анда Ба%дат �аласында 
медреселерді# ашылуы тек ХІ %асырды к+рсетеді. Б/л 
жайлы В.В.Бартольдті# деректерінде мынадай мәліметтер 
келеді: «ХІ %. Ал%аш�ы медресе Ба%датта, ХІІ %. Каирде, ал 
ХІV %. Мароккода салын%ан» [3,52]. Ал, Саманилерді# дәуірі 
Х %асыр.

Расында, кезінде Б/�ара саманилерді# %ылыми-
мәдени орталы%ы болып есептелінген. Соны# жемісі 
болса керек, орта %асырда%ы ата�ты әл-Хорезмиді# 
«Астрономиялы� кестесі», ибн Синаны# «Медициналы� 
каноны», әл-Фарабиды# «=ле# +неріні# �а%идалары», 
Фердаусиді# «Шахнамасы» секілді шы%армаларды#, 
%ылыми-т/жырымды� озы� ойшылдарды# белгілі болуы.

Та%ы бір айта кетерлік жәйт, м/сылман мектептері мен 
медреселерінде сауат ашу жолы «Иманшарттан» бастал%ан, 
екінші о�у жолы «�птиекті», я%ни </ранны# жетіден бір 
б+лігін жаттап, арабша жазу )йренген. Медреселер тек 
м/сылман рәсімдерін таратушы %ана емес, ірі мәдени 
орталы� �ызметін де �оса ат�ар%ан. Сонды�тан, ата�ты 
а�ындар, а%артушы ретінде таныл%ан зиялылар осы 
медреселерді тәмамда%ан.

Келесі бір мәселе м/нда о�у мерзімі шәкіртті# 
ал%ырлы%ына �арай /зартылып, �ыс�артылып отыр%ан. 
Кейде 15-20 жыл%а дейін созыла берген. О�уды 
тәмамда%ан шәкірттерге ресми �/жат табыс етілген. XIII 
%асырда мон%ол-татар шап�ыншылы%ы білімні# тежелуіне 
)лкен әсер етті. Исфиджаб, Отырар, Сайрам, Тараз, 
Т)ркістандарда%ы медреселерді# кітапханалары +ртеніп, 
шы%ыс %/ламаларыны# мы#да%ан е#бектері жойылды. 
Дегенмен, XVI-XVIII %асырларда%ы діни мектептер мен 
медреселер �аза� жеріне �айта тарала бастады. Б/л 
мектептер халы�ты# +з �аражатымен ж/мыс істеді. Сондай 
мектептерді# бірі – Семейдегі «Ахмед Риза» медресесі, 
онда /лы а�ын – Абай білім ал%ан [4].

Жо%арыда келтірілген мәліметтерге �ара%анда �аза� елі 
�ашан да аузынан Алласын тастамайтын, дін мен %ылымды 
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�атар алып ж)ретін білімді әрі парасатты жас /рпа�ты 
тәрбиелеп +сіріп келген. Б/%ан мысал, кешегі батыр 
бабамыз Бауыржан да Шымкент �аласында%ы медреседе 
діни тәлім-тәрбие ал%ан.

Ал, б)гінде еліміз <аза�стан білім ордалары діни о�у-
а%арту ж/мыстарын енді �ол%а алып келеді. Еліміздегі 
медреселерді# ресми т)рде ж)йелі ж/мыс ж)ргізіп келетіні 
осыны# к+рсеткіші. Б/л бір жа%ынан діни білімге жол ашса, 
екіншіден, жастарымызды# сонау ы�ылым заманнан 
бері ата-бабамыз /станып келетін ха� Ислам дінінен 
безіп, дәст)рлі емес +зге жат діндерді# жетегінде кетуіне 
тос�ауыл болады. <ала берді, ішкілікке, наша�орлы��а, 
жынысты� аз%ынды��а салынып шала б)лінуіне жол 
бермеуді �арастырады.

Міне, м/ны# бәрі +з кезегінде жастарымызды# жат 
дінні# жетегінде кетуіне, мысы� тілеулес миссионерлерді# 
+з миссияларын <аза�стан аума%ында емін-еркін ж)ргізуіне 
тыйым салуда септігін тигізері ха�.

Білім алу жайлы Алла та%аланы# �асиетті кітабы 
былай деген: «Уа, иман келтіргендер! �здері�ді 
және отбасылары�ды отыны адамдар мен тастар 
бол*ан оттан (тоза+ отынан) +3т+ары�дар» («Тахрим» 
сүресі, 6-аят).

Б/л аяттарды# ма%ынасын �ли ибн �бутәліп (р.а.): 
«Олар%а %ылым-білім )йретіп, әдепке баулы#дар», – деп 
т)сінік берген. Ал Хасан Басри: «Алла'�а мойынс/ну%а 
б/йырып, ізгілікті )йреті#дер», – деп келтіреді.

Хакимні# ибн Аббастан риуаят еткен хадисінде 
Пай%амбар (с.%.с.): «Сәбилеріңнің алғашқы с�зін «Лә иләһә 
иллалламен» ашыңдар әрі �лер кезінде оларға «Лә иләһә 
иллалланы» айтқызыңдар», – деп келеді. Ал, Табараниді# 
М/%жамында Жәбір ибн Сумрадан жеткен хадисте Алла'ты# 
елшісі (с.%.с.): «Біреулеріңнің баласына әдеп үйретуі оған 
әрбір күні садақа бергенінен артық», – деген.

Дінді зайырлы т/р%ыда т)сіну керек деген )лкен 
мәселе бар. Дінді д/рыс т)сіну және д/рыс т)сіндіре 
білу керек. Сондай ж/мыстар ж)ргізілмегендіктен, бізді# 
жастарымызды# �айсы бірі бас�а дінге кетіп жатыр. Дінді 
к+біміз т)сінбейміз, т)сінбеген со# т)сіндіре алмаймыз. 
Сол )шін бізге Исламды� ба%ытта%ы а%артушылы� �ажет. 
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Мысалы, татарларда 1926 жылдары жадидизм деген 
бол%ан. Олар сол ар�ылы татар хал�ыны# ішінде Ислам 
дініні# т/%ырын биіктетуді, салма%ын арттыруды к+здеген. 
Бізде солар сия�ты батыл да ашы� �адамдар%а баруымыз, 
еліміздегі Ислам дініні# т/%ырын мыз%ымайтын етуіміз 
�ажет [5]. 

Екінші, бір )лкен мәселе дінді %ылыми т/р%ыдан тану, 
я%ни дін б/л - %ылым. Осы т/ста мынаны аны�тау керек: 
діндар мен діни %алымны# аражігін ашу керек.

Олай дейтiнiмiз, дiни %алым бар да, дiндар бар. Демек, 
дiни %алым бар болса, онда дiни а�ын да болары аны�. 
«М/хаммед Хайдар Дулати дiни т/р%ыдан +те сауатты 
бол%ан. Онысы </ранны# с)релерi мен аяттарынан ал%ан 
)зiндiлердi орны-орнымен �олдан%анынан к+рiнiп т/р. 

Дiни %алым бар да, дiндар бар. Екеуiнi# айырмашылы%ы 
мынада. Дiндар - Ислам дiнiн бiр кiсiдей бiле отырып, 
шари%ат талаптарын к)нделiктi б/лжытпай орындайды. Ал 
дiни %алым- +зi /стан%ан дiннi# �ыры мен сырын тере# бiледi 
және +зге де дiндерден ма%л/маттары жетерлiк жан. Осы 
орайда М/хаммед Хайдар Дулатидi дiни %алым дегенiмiз 
ж+н шы%ар»,  – дейдi белгiлi %алым И.Жеменей [6].  

Олай болса, дінді %ылыми т/р%ыда тере# ме#герген 
маманды діни %алым дейміз, шари%ат амалдарын к)нделiктi 
б/лжытпай орындап ж)ргендерді діндар дейміз.

Ал ХХІ %асырда%ы жа'андану дәуірінде тәрбие мен 
білім алуда бір жа�тылы� бай�алады. Б/л с+зімізге �азіргі 
�о%амымызда%ы болып жат�ан неше т)рлі с/р�ия әрекеттер. 
Оны# бастысы білімсізді# материалды� жетістігіні# 
білімдіні# алдында к+рінуі. Я%ни білімсіз де к+п нәрселерге 
жетуге болатынды%ыны# мысалы. Расында, б)гінде екі 
адамны# басы �осылса бол%аны оларды# айтары елді# 
экономикалы� жа%дайы мен байлы�ты# к+зі с+з болады. Ал 
адамны# рухани жан д)ниесі жайлы с+з де �оз%алмайды. 
Білімні# +зі с+з бол%ан т/ста а�ша# болса болды кез келген 
дипломды сатып алу%а боладыны# кейпін келтіреді. Б/л 
білімні# инемен �/ды� �аз%анындай емес, а�шаны# со#ынан 
кететіндей к+рініс табуы. =кінішке орай, �о%ам осындай 
дертке шалды�ты. Кез келген нәрсе а�шамен +лшенген 
т/ста оны# осылай болуы да за#ды. 

Ия, м/ндай ортада ата-ана баланы# тек �ана 
материалды� жа%ыны# жа�саруын к+здегендіктен баянсыз 
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байлы�ты# со#ына т)сіп, негізгі нәрселерді# барлы%ын 
м)лде /мытып кете беруі м)мкін. Десе де, келешек 
/рпа%ымызды# �о%амда +зіне лайы�ты орнын таба білуін 
/%ынса�, онда баламызды# білім алуы �ашанда ма#ызды 
екендігін /мытпа%ан ж+н. 

Материалды� �ажеттілік те +те ма#ызды. 
Пай%амбарымыз (с.%.с.) бір хадисінде: «Балаңызды �з 
заманынан қалдырмаңыз» деген. Олай болса, баланы# +з 
�атарынан �алма%анын �амтамасыз ету ата-ананы# міндеті. 
Біра� к)нделікті к)йбеле# тіршілікпен айналысып, )йдегі 
баланы# жа%дайына мән бермеу, одан да сора�ы.

К)нделікті шаруадан кешкісін )йге келгесін баласыны# 
)йде ж)ргенімен +зін ж/батып, та# атпай �айна%ан 
тіршілікті# к+кпарына �айта еніп, кешке та%ы да сол к)ндегі 
жайды �айталау, бала%а �ажетті назар салудан аластатады. 
Айталы�, �/рылысшы әке т/р%ызып жат�ан )йіні# әрбір 
�ышына мән берсе, базарда%ы ана сатып отыр%ан затынан 
алданып �алмай )йге табыспен оралуды к+здейді. Ал 
баласыны# ойы, онымен сырласу, кімдермен араласып 
ж)ргендігі, к)нделікті саба%ын о�ы%ан-о�ыма%анды%ы, 
болаша� +мірге дайынды%ы мен арман-ма�саттары 
ты#далмай ескерусіз �ала береді. Бала к+шедегі к+рген-
білгендерін әке деп санаса, )йдегі теледидары мен 
ж)генсіз кеткен %аламторда%ы б/за�ы к+ріністері анасы 
болуда. Я%ни, к+ше – әке, теледидарда%ы неше т)рлі 
а�параттар – ана болып шы%а келеді. Ата-анасынан тірідей 
айырыл%андарды# �атарына осындай жастарды жат�ызу%а 
болар еді.

Адамзатты# жаратылысы ана �/рса%ында �алыптасса, 
сол мезгілде о%ан тәрбие мен білімні# ал%аш�ы �адамын 
д/рыс жол%а �ою бізді# міндетіміз. Осы т/ста мына ә#гімені 
келтіруді орынды деп тапты�. 

Ана �/рса%ында бала сегіз ай болды. Dл бала! Тар 
�/рса�тан ке# д)ниеге шы��ысы келіп асы%а к)туде. Біра� 
к)ннен к)нге нау�асы )дей т)сті, жан д)ниесі сыздатып, 
+кініш сезімі +лтіріп барады. Тіпті жары� д)ниеге шы%у%а 
�ор�ады, сырт�ы +мірге деген �/л�ы да жо�, жанын 
бір нәрсе жеп барады. �деттегідей анасы мен әкесіне 
жалбарынуды# сәті келіп т/р. </дайды# �/тты к)ні /рыс-
керіс, ол аз бол%андай ота%асы нәзік ана жанды /рып та 
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алады. Ішкендері ара�. Той-томала�, ту%ан к)н десе алдына 
жан салмайды, әйтеуір сол сылтаумен +зі де, анасы да ащы 
судан тартып �ояды. =мірге келмей жатып ж)регі елжіреген 
�/рса�та%ы баланы# анасына деген зары...

�кешім! Анашым! Dрыспа#ыздаршы! =тінем, к)нде-
к)нде жаным ауырып барады, шаршадым, мені неге 
естімейсіздер? Сол ту%ан к)нді тойламай-а� �ойы#ыздаршы, 
жаным-анашым, неге сонша сол �у д)ниені уайымдай 
бересіз, сіз �ай%ыр%ан сайын мен де �иналып кетем. Одан да 
</ран ты#да#ызшы немесе �ызы� ә#гіме айтып бері#ізші. 
Иісі а#�ы%ан сол арам до#ызды# етін рахаттанып жейсіз, 
к+рші әйелдермен несіне біреуді# отбасына араласып 
+сек айтасыз? �ке! ж/мыс, ж/мыс дей бергенше ма%ан 
да к+#іл б+лсе#ізші, мені# д)ниеге келетініме �уанбайтын 
сия�тысыз. Жыламсырап: Айттым %ой, анашым, сол арам 
суды ішпе#ізші деп, т/ншы%ып барам, ішпе#ізші!..

Бала д)ниеге келді. Оны# д)ниеге келуін тойлап та%ы да 
сол шайтан сумен жуып, шайды. Достарымен дастарханда 
отырып ауыздарына т)скен /л баланы# есімдерін �а%аз%а 
жазып жеребе тастады. <ол%а іліккен ма%ынасы да, мәнісі 
де жо� бір адамны# аты �ойылды. �рбір тол%ан жасын арам 
сумен жуумен болды. Жеті жас�а келді. С)ннет той �алып 
�ойыпты. Той, той, той! </рса�та сезімтал бала осыны# 
барлы%ын к+зімен к+ріп, ж)регімен сезіп келеді. Мектеп 
табалдыры%ын да аттап )лгерді.

<ара#ыз, бала +сіп келеді. Тәрбиесімен ешкімні# 
шаруасы жо�. Анда-санда баласын т+мпештеп со%ып-
со%ып алады. �кені# айт�анын істемейтін баланы �айдан 
к+рді#? Сылтауы осы. Кіле# з/лымды�пен +сіп келеді. 
Анасыны# да к)нделікті )зілмейтін сериялдарынан да 
шаршады. Теледидарды# ішіндегіге +з бауырыны# 
�ай%ысындай �ай%ырып, кейде /рсысып алады. �ке де, 
шеше де та#ерте#нен к)н бат�ан%а дейін ж/мыста. Д)ниені# 
�амы. Mйде %аламтор ойыны, тыржала#аш, /яттан ж/рдай 
адамдарды# �ылы�тары, �ан-жоса, атыс-тартыс шетелді# 
фильмдері. Баланы# кешке дейінгі ж/мысы осы. К)н батса, 
сыныптас �/рбыларымен �ыдырып та )лгереді. <айтсін, 
)йде онымен айналысатын ешкім жо�.

Ж/мыстан шалды%ып келген ата-ана бір-біріне де 
�арау%а м/рша жо�, апыр-топыр не ішкендерін білмей 
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жасты��а жантая кетеді. �кесіні# байлы%ына сеніп ж)рген 
бала саба� о�ысын ба? А�шасы жо�тарды# да балалары 
о�ып �ары� �ылып ж)рген жо� әрине, оны айтпас�а болмас. 
Мектепті де бітірді. Он жеті жас�а дейін баланы# �/ла%ына: 
«Балам сен бай болуы# керек, а�шасы мол маман иесі 
болуы# керек, �азір заман сондай, мансап кімде болса, 
билік те соны# �олында», – деген пікір �/йылып келеді. 
Жо%ары о�у орнына т)сті. =з білімімен т)скендей шіренеді. 
Бес-алты жыл да +те шы�ты. Мы#да%ан доллар%а сатылып 
алын%ан �ызыл диплом! Та%ы той! Ішкілік! Б/л жолы бала 
да бір-екі р+мке ащы суды# дәмін татты. =мір деген, 
шынымен-а�, тез +тіп барады екен. �ке-шеше аздап 
�артай%андай. Бая%ы ішкен-жегендері, б)йірлерін инемен 
ш/�ыла%андай тесіп барады. Екеуі де нау�ас. А�шаны 
ая%ан жо�. Жаны ыш�ынып бара жатса �айтсін, бай%/с?! 
Шетел асып барма%ан жерлері жо�. А�ша к+мектеспеді. 
�лжуаз халге жеткен екеуі енді %ана балаларыны# �амын 
ойла%андай сы#ай танытты:

�кесі: Анасы! Осы со#%ы уа�ытта баланы# тәрбиесі 
б/зылып ж)рген сия�ты, т)німен )йді к+рмейтінді шы%арды. 
Айт�ан тілді алмайды, бірде#е десе# б/р�ылдайтын әдетті 
де шы%арыпты. Жастар %ой �ыдырсын, �атарынан �алмасын 
деп бір-екі мәрте дискотека%а бара %ой деп едім, енді сол 
жын ойна��а баруын )дете т)скендей.

Анасы: (Кінәні әкеден к+ріп). Е-е, ота%асы, +зі# емес 
пе жастайынан �олын бір �а�пады#, айт�анын істеді#. 
Ол еште#е емес, саба%ын о�уды да �ойды, мені �атты 
мазалайтыны осы.

�кесі: Оу, енді осы жаман �ылы�тарды )йреткен мен 
емес шы%ар. Баламды е# мы�ты о�у орнына т)сірдім, 
�атарыны# алды болсын деп жа�сы киіндірдім, ешкімге 
ала#дамасын деп к+лік алып бердім, б/дан бас�а о%ан 
�андай жа�сылы� керек +зі?

(Уа�ыт +тті. Барын т+гіп, кедейді# бір жылды� тама%ын, 
жетімні# екі жасты� тама%ын, байды# бір к)ндік тама%ын 
дастархан%а жайды. Ас�азандарын ара��а тойдырып, 
�арайып т/р%ан ж)ректері одан сайын �арая т)сті. 
Дастархан басында а� са�алды ата да, а� жаулы�ты апа да, 
ана да, әке де, бала-ша%а да бар. Келген �она�тарды# біреуі 
темір т/лпар, екіншісі тірі т/лпар, кейбіреулері к+к �а%азды# 
бес алтауын сый%а тартып кетті. Ішті, жеді, секіріп биледі, 
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шаршады, та# атты к)йеуі әйелін, әйелі к)йеуін с)йемелдеп, 
кешірерсіз, т+рт ая�ты жануарлардан еш�андай айырмасы 
жо�, тек адамша +ле#детіп )йлеріне тарады, той бітті. Арада 
к+п уа�ыт +тпеді).

Бала: Пәленше, т)генше деп, әке-шешесіні# атын 
атап, біз келіндері#ізбен бірге б+лек шы%амыз, сіздерді# 
+мірлері#із, т)сініктері#із бас�а, ал біз жаспыз дегендей, 
анда-санда келіп т/рармыз деді. (М/ны �алап отыр%ан 
жа#адан т)скен келінжан еді. Е# болмаса, бір ай +тпей-а� 
б/л пікірге к+не сал%ан да баласы еді).

�кесі: Балам-ау! Е# болмаса, бірнеше ай келінні# 
�олынан шай ішейік те. Б+лек шы%аруды +зіміз де д/рыс 
к+реміз. Сенен бас�а баламыз болса �анекей...

Анасы: Иә, ота%асы д/рыс айтады. Келінмен бір 
ш)йіркелесіп ә#гімелескен де жо�пыз. Баламызды# 
рахатын осындайда к+рмесек?

Баласы: Біз шешім �абылдап �ойды�. Тек )й алатын 
а�ша берсе#іздер бол%аны.

Ауруша� әкесі ескіше әдетіне салып: Еркетайым-
ау! Туыстардан да /ят �ой. �лі келінні# ж)зін к+рмегендер 
де бар. Оны# )стіне мына ана# да, мен де нау�аспыз, біраз 
айы��аннан кейін...

Бала: Айттым, болды. Неге т)сінбейсіздер. Біз +зімізше 
+мір с)ргіміз келеді. (Б+лмені# т)кпірінде �/ла� салып 
отыр%ан, +зі де осындай отбасында тәрбие ал%ан келін 
тыпыршып, к+не �ойса екен деп ол отыр).

Анасы: Балам-ау! Неге дауыс к+теріп с+йлейсі#? 
Са%ан жа%дайды т)сіндіріп отырмыз %ой. �уелі сен бізді 
т)сінуі# керек емес пе? Той%а т)скен табысты да есептеп 
)лгермедік.

Бала: С)йіктімні# к+#ілін �алдыр%ым келмейді. О%ан 
келісімімді беріп �ойдым.

�кесі (ж)регі �ысылып): Сонда �алай, осы уа�ыт�а дейін 
сені аймалап, ба%ып-�а��ан ата-ана#ды ты#дамайсы# ба? 
Е# болмаса, ана#ды аяса#шы?! Айт�ан тілді ала %ой, балам. 
Бірнеше айдан со# +зіміз де )й алып, б+лек шы%арармыз.

Бала: Жетер, енді! Айт�анымнан �айтпаймын. Ма%ан 
а�ша бермесе#дер мені# атыма жаздыр%ан атамны# ескі 
)йін сатып, �аладан ша%ын )й алам. (Mйді# кілтін �алтасына, 
әйелін �асына алып есікті бір теуіп шы%а ж+нелді. Артынан: 
«Балам, балам!» деп зар жылап ата-анасы �алды.)
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Шынды��а тура �арайы�шы! Бізді# тәрбиемізді# негізі 
осы %ой. Жо�! Тәрбие б/лай болмайды, жалпы +мірді м/ндай 
бейшаралы�пен +ткізуге бола ма? Айналдыр%ан �амшыны# 
сабындай �ыс�а +мірді осындай сора�ылы�пен +ткізсек, 
�андай отбасы ба�ыты, Отан, жәннат бізге б/йырады?

Оны# сара жолы біреу %ана. Ол – тәрбие. Рухани, діни 
негіздегі �аза�и тәрбие! Алла'ты# ха� жолы. Б/дан бас�а 
шешім жо�. Жо�, әлде, әлгіндей +мір /най ма? М/ндай 
+мірді# �ай жері /найды? Балаларымыз осылай шайтанны# 
жетегінде ж)рсе, а' /рып әке-шеше м/#%а батса, баланы# 
рахатын к+реміз деп, азабын тартса, а�ыры тоза� болса, 
несі жа�сы?

Ата-ананы# тәлім-тәрбиесі �андай болса, �о%амны# да 
мінез-�/л�ы сондай болма�. =йткені, халы� та, �о%ам да, 
Отан да ата-анадан, айналдыр%ан екі адамнан �/ралады. 
Сонды�тан, е# әуелі адамны# +зі д/рыс болу керек. =зі кір 
адам біреуді �алайша тазалайды? =зі �исы� адам бас�аны 
�андай �/ралмен т)зетеді? Ата-ананы# к+#ілі далада болса, 
баланы# к+зі �айда болады?

С+зімізді т)йіндей келгенде, «балам дейтін әке болмаса, 
әкем дейтін бала» �айдан болсын! Бала ішіндегі арман-
тілектеріні# барлы%ын б+гделермен б+лісіп, )йіне жат адам 
болып +сіп жетіледі. Ал, «балам аш �алмасын, �атарынан 
кем болмасын» деп тіршілікті# к)йбе#імен ж)ргенде ата-
ана бай%/с, к)ндерді# к)нінде бетіне ба�шиып �арап, 
«ә» десе «мә» деп т/ратын яки к+ше мен теледидардан 
к+рген тәрбиесіні# бәрін +здерін елемеген ата-анасына 
к+рсеткенде, +зіні# емес +згені# баласын к+ргенде, 
жа%асын /стап, зар жылайды.

Сол себепті, бала%а білім беру тәрбиені# сы#ары 
екендігін есте /ста%ан абзал. Б)гінгі техниканы# дамы%ан 
кезінде +з заманына сай білімді де, білікті баланы жетілдіру 
та%ы да ата-ананы# борышы болма�. Айталы�, соны# бірі 
әрі бірегейі хәкім Абайды# +ле# жолдарында%ы: «Баламды 
медресеге біл деп бердім...», деп жырла%анынан арты� 
мысал болмаса керек-ті. Олай болса, б/л мәселені де 
жан-жа�ты �арастыру +те ма#ызды. Ал, �аза� еліндегі 
діни тәрбиені# және мектеп-медреселердегі діни білім 
оша�тарыны# �айта �алыптасуы осындай жәйттерді# 
алдын алуды# бір жолы деп білген ж+н.
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Б)гінгі та#да бала тәрбиесі +зекті мәселені# біріне 
айналып отыр. Кешегі ке#ес +кіметі т/сында баланы 
тәрбиелеуді# басты �а%идасы партияны# негізгі 
/станымдары бойынша �алыптасса, б)гінде ол келмеске 
кетті. Ендігі баланы# тәрбиесіні# /станымы на�тыланба%ан 
мына �о%амда бізге бір %ана тәрбиені# �айнар к+зі 
�ал%андай. Ол – Ислам тәрбиесі. 

Рас, баланы# тәрбиесі еш�ашан к)н тәртібінен т)скен 
емес. Біра� діни тәрбие десе, )рке �арайтынымыз бар. 
Олай дейтініміз, баланы тәрбиелеу жай %ана мәселе 
емес. Сол себепті айту%а о#ай бол%анымен +мірде �ыруар 
�иыншылы��а толы мәселені# бірі. Dсыныл%ан е#бекте 
тәрбиені#, оны# ішінде ислами тәрбиені# ма#ыздылы%ы 
с+з етілді. Оны# басты /станымдары сараланып, 
тал�ыланды. Б/л мәселе жайлы �асиетті </ран аяттары мен 
Пай%амбарымызды# (с.%.с.) хадистері келтірілді. Ал, оны 
сана%а сі#діріп, саралап �абылдау о�ырманны# )лесінде. 
Сонды�тан, баланы# тәрбиесіне енжар �арамайтындар%а 
/сыныл%ан ислами тәрбиені# /станымдары кім-кімге де 
сали�алы ой салары с+зсіз.

Баланы# +сіп-жетілуі ата-ана%а тікелей байланысты. 
Б/л ретте ата-ананы# бала алдында%ы міндеттері де ж)йелі 
т)рде /сынылды. Рас, ата-ана%а �/рмет к+рсету �ажет. 
Біра�, атам �аза�та: «Не ексе#, соны орасы#» деген на�ыл 
бар. Олай болса, +зімізді �/рметтеу )шін соны т)сінетін 
баланы тәрбиелеу бізді# міндетіміз. Я%ни, баланы# 
санасына не берсек, келешек соны аламыз.

Баланы# алдында%ы міндетімізді жа�сы ат�ара білсек, 
онда �адір-�асиетті т)сіне білген баланы# сый-�/рметпен 
�айтарымын берері аны�. М/ны# басты белгісі ибалы да, 
инабатты жанды +сіріп жеткізу. Е#бекте /сыныл%ан ата-
ананы# міндеттері осы мәселені �амтиды.

�рине, б/л да о#ай шаруа еместігі белгілі. Ата-ана 
тек �ана саналы білім берумен шектелмей, о%ан �ажетті 
материалды� жа%дайларды да �арастыруы тиіс. <анаты 
ке# ашыл%ан �/сты# барар жері де алыс болатынындай, 
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баланы# да жан-жа�ты жетілуі, оны# келешектен к+п )міт 
к)ттіретіндігіні# бір к+рсеткіші.

Баланы тәрбиелеуде ата-ана +зіні# перзентіне тәрбие 
мен білімді беру м)мкіндігін де ескеруі �ажет. Кез келген 
адамны# +з дәрежесі +зіне белгілі екендігін ескерсек, онда 
/рпа� с/ранысы да со%ан сай болуы тиіс. М/ндайда бала%а 
+зіміз )лгі боларлы�тай амал-әрекетімізді, я%ни әкелік 
міндетіміз бен аналы� парызымызды орындай білу бірінші 
кезекте т/рады. Ал, б/л мәселелерді орындау )шін ата-ана 
)лгі болуы шарт. Б/л  жо%арыда келтірген: «Балам дейтін 
әке болмаса, әкем дейтін бала �айдан болсын?» дегенді 
ал%а тартады.

Рас, кез келген ата-ана б)гінде м/ндай с/раныстар%а 
жауап бере алмасы аны�. Біра�, б/%ан жа%дай жо� деп 
�ашанда ауызды �у ш+ппен с)ртіп, �ол �усырып отыру да 
жа�сы емес. Кез келген жа�сылы��а /мтыл%ан д/рыс. Б/л 
дегені#із, +зі#із жете алма%ан%а бала#ызды# жететініне 
/мтылу дегенді а#%артады. Міне, сонда %ана е#бегі#ізді# 
нәтиже бергеніне куә боласыз.

То�сан ауыз с+зімізді т)йіндей келгенде, +скеле# 
/рпа%ымызды тәрбиелеп, о%ан заман талабына сай білім 
беру кез келген ата-ана алдында%ы міндет. Dсынылып 
отыр%ан е#бек осы міндеттерді# басты /станымдары 
талдап, саралап /сын%ан о�улы� ретінде әзірленді. Ал, б/л 
міндеттерді амал%а асыруды о�ырманны# патша к+#іліне 
�алдырды�.
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