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Кириш сөз

Адамзатты жана бүткүл ааламдарды улуу бир 
даанышмандык жана максат менен жараткан Аллах 
Таалага чексиз мактоолор болсун. 

Дүйнө жүзүнө эң улуу мээрим, эң чоң шапаатчы 
жана пайгамбарлардын эң улуу даражалуусу болгон 
пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа соллаллааху алейхи 
ва салламга, анын үй-бүлөсүнө, сахабаларына жана 
аны ээрчигендердин бардыгына баталар жана саламдар 
болсун.

Илмихал – мусулмандардын ишеним жана ибадат-
тарына байланыштуу болгон ар түрдүү маселелерди 
ичине камтыган илим. 

Сүйүктүү пайгамбарыбыз (с.а.в.) “Илим талап кылуу 
ар бир мусулман эркек жана мусулман аялга парз” 
деген. Ааламдардын сыймыгы болгон пайгамбарыбыздын 
бул касиеттүү сөздөрүндө мусулмандарга парз болгон 
илим аркылуу дүйнө жана акыреттеги бактылуулукка 
жетүүлөрүнө жарай турган “Илмихал” болот. Ошондуктан 
ар бир мусулман эркек-аял ишеним жана ибадатка 
тиешелүү маселелерди үйрөнүүлөрү парз. “Зарурияти 
Диниййа” (диний зарыл болгон нерселер) деп айтылган 
зарыл нерселерди үйрөнбөй, ишенбей туруп, толук 
мусулман боло албайт. 

Бул маселелер боюнча чоң-кичине бир канча 
“Илмихал” басылган. Ошону менен бирге, мусулман 
баласынын негизги маселелерди оңой түшүнүп, эсинде 
оңой сактап калуусуна жардамчы болот деген максат 
менен бул “Илмихалды” даярдоону туура көрдүк. 

Аллах Таала ыраазылыгына жеткирсин! 



ЗАРЫЛ ЭСКЕРТҮҮ !
Кадырлуу окурман !

Колуңуздардагы эмгекте кээ бир сүрө, аяттар жана 
баталар орун алган, булардын «кирилл тамгалары» 
менен окулуусу да берилген. Бул араб тамгаларын окуй 
албагандардын жаттоого жеңил болуусу үчүн берилген. 
Антпесе кирилл тамгалары менен туура жаттоо мүмкүн эмес. 
Бул тамгалар менен жаттагандар, сөзсүз түрдө арабча окуй 
билген устаттардан туура окулуусун үйрөнүүлөрү зарыл.

Сүрөлөрдү кыргызча окуганда төмөндөгү
нерселерге көңүл буруңуздар: 

л : л тыбышы калың окулат мисалы: бала,

к : к тыбышы калың окулат мисалы: кагаз,

с : с тыбышы тил менен алдыңкы тиштер арасынан
 окулат, 

з : з тыбышы тил менен алдыңкы тиштер арасынан
 үн менен окулат,

ъ : тамакты бир аз кысып айтылган тыбыш.

х : х тыбышы калың окулат.

Кошумча:

Колуңуздардагы китепте Курандан аяттар жана сүрөлөр 
болгондуктан жерге таштабай, таза кармап, урмат менен 
пайдаланууңуздарды өзгөчө эсиңиздерге сала кетебиз. 



ДИНИБИЗ

ИСЛАМ
ДИН

Дин: Акыл ээлерини өз каалоо-тилектери менен дүйнө 
жана акыретте бактылуулукка жана саламаттыкка жеткире 
турган Аллах Тааланын мыйзамы.

Аллах Таала эң биринчи инсан жана алгачкы пайгамбар 
Адам атадан баштап инсандарга пайгамбарлары аркылуу 
диндерин билдирип келген, бул диндердин түпкү негизи 
Ислам болуп саналат. Бул Аллах Тааладан келген диндер 
кийинчерээк бузулуп түпкү негиздери жоголгондугу үчүн, 
Аллах Таала пайгамбарыбыз аркылуу чыныгы диндердин 
эң акыркысы жана эң толугу болгон Ислам динин 
билдирген. Ислам динине ишенгендерге мусулман деп 
айтылат. Биз да Аллахка шүгүр мусулманбыз. 

ШАРИЯТ

Шарият - дин маанисин билдирген сыяктуу эле, 
ибадат жана өз ара мамилелерге тиешелүү өкүмдөр да 
шарият деп аталат. Башкача айтканда шарият бул дин, 
дин да шарият болот. 



МУХТАСАР ИЛМИХАЛ6

ЫЙМАН
Ыйман – пайгамбар Мырзабыздын (с.а.в.) Аллах 

Тааладан алып келип жайган диний негиздерин кабыл 
кылуу жана тастыктоо. Ыйман бул тастыктоо болуп саналат. 
Бирок, кишинин жашоосунда жана өлүмүндө ага мусулман 
мамилесин кылуу үчүн күбөлүк сөзүн тили менен айтып, 
жүрөгү менен бекемдөөсү шарт. 

Ыймандын шарттары жетөө. Бул жети шарт төмөндөгү 
арабча негизи жана анын котормосу берилген «Аманту» 
сөзүндө кеңири баяндалган:

ِخِر َوبِاْلَقَدِر آَمْنُت بِاهللِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلٰ

َحقٌّ اْلـَمْوِت  َبْعَد  َواْلَبْعُث  َتَعاَل  اهللِ  ِمَن  ِه  ِ َوَشّ ِه  َخْيِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه مَّ َاَْشَهُد َاْن َل اَِلَه اِلَّ اهللُُ َوَاْشَهُد َانَّ ُمَ
Амантү биллаахи ва малааикатихии ва күтүбихии ва 

русулихии вал яавмил аахири ва бил кадари хайрихии ва 
шаррихии миналлаахи таъаалаа вал баъсү баъдал мавти 
хаккун.

Ашхаду ан лаа илааха иллаллааху ва ашхаду анна 
Мухаммадан ъабдуху ва расуулух.

Мааниси: Мен Аллах Таалага, Анын периштелерине, 
китептерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө, тагдырдагы 
жакшылык жана жамандык Аллах Тааладан экенине, 
өлгөндөн кийин тирилүүнүн чын экенине күбөлүк берем. Мен 
Аллах Тааладан башка кудай жок жана Мухаммед (с.а.в.) 
Анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк келтирем.


