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Зерттеу өзектілігі
• Еліміздің тәуелсіздігі барысында дінге қатысты еркін, ашық әрі жұмсақ 

саясат ұстанудың нәтижесінде сыртқы ықпалдардың әсерімен түрлі 
деструктивті ағымдар елге еніп, жастар арасына тамыр жая бастады. 
Осындай діни ахуалды реттеудің тетігі ретінде мемлекет Ата заңының 
«діни қызметтер мен діни бірлестіктер» туралы бабында ханафи 
мәзһабының халқымыздың мәдениеті мен рухани өміріндегі тарихи 
рөлін танитындығы мойындалды.  Ханафилік бағыттың тарихилығын 
мойындап отырған елімізде, қазіргі қоғамдағы діни ахуалды 
тұрақтандыру тетіктері ретінде Әбу Ханифаға қатысты ғылыми 
зерттеулерді жан-жақты үздіксіз жүргізілуі аса маңызды. Соның ішінде 
“Рай мектебіне” қатысты түсініктер және оның Әбу Ханифамен 
байланысы да қызықтырары сөзсіз. Сонымен қатар қазақ тілінде  
ханафи мәзһабына қатысты ғылыми-көпшілік еңбектердің аздығы және 
ол мұралардың ғылыми айналымға енбей тек қолжазба күйінде қалуы, 
сала мамандарының аздығы да бүгінгі зерттеу тақырыбымыздың 
өзектілігін арттыра түседі. 



Зерттеу мақсаты

• Рай мектебінің сенім тұғырына, Әбу Ханифа мұралары мен ханафи 
мәзһабы өкілдері еңбектеріндегі ақидаға қатысты иманшарт 
методологиясының ерекешелігін айқындап, оның фиқһ және құқық 
теорияларындағы басты өлшемдерін қазіргі қазақстандық қоғамдағы 
діни ахуалмен байланыстыра отырып, ғылыми-теологиялық тұрғыда 
кешенді түрде зерттеу және ғылыми талдау жасау.  



Зерттеу міндеттері

• - Әбу Ханифаның өмір сүрген ортасы, сол кездегі ғылыми, саяси, 
тарихи, мәдени-әлеуметтік жағдайларды зерделеу арқылы ханафи 
мәзһабының қалыптасу ерекшеліктерін айқындау;

• - Шариғи үкімдерді шығаруда дәлел ретінде қолданылатын 
хадистерді  жіктеу критерийлерінің негізі мен сүйенген дәлелдеріне 
талдау жасау; 

• - Діни нормаларды айқындаудағы нақли қабаттар мен ақли 
тұғырлардың үндестік шарты негізінде хадистану жіктемелерінің 
танымдық платформаларына ұғымдық-концептуалдық талдау жасау;

• - Хадис мәтінінің Құранға, діннің іргелі қағидаларына мағыналық 
сәйкестігі, қоғамдық шындықпен үндестігі, адам санасы мен ақылына 
жатықтығы, уақыт пен кеңістік шындығымен үйлесімдігі, өлшемдері – 
ханафи методологиясының универсалдық мүмкіндігі екендігін негіздеу; 



Зерттеу объекті

• Рай мектебінің көрнекі өкілі Әбу Ханифаның «иман» теориясы және 
«иман» мәселелеріне қатысты ұстанымы.



Зерттеу әдістері

• Курстық жұмыстың әдіснамалық негізін – жүйелік, салыстырмалы 
синергетикалық, құрылымдық және қызметтік, мәдени-философиялық 
әдістерге – феноменологиялық, семиотикалық, лингвистикалық, 
мәдени-тарихи реконструкция әдісі, мәдени-талдау әдісі, идеалды 
үлгілер әдіс сияқты жалпы ғылыми зерттеу әдістері құрайды. 

• Исламның Қазақстандағы орны бүкіл жұмыстың әдістемелік күре 
тамыры ретінде жалпы курстық зерттеуді бір жүйеге, бір бағытқа 
топтаған. Зерттеуде тарихи компаративистикалық талдау, 
феноменологиялық сараптау, тарихилық пен логикалықтың өзара 
бірлігі сияқты әдістер қолданылған.



“Рай” сөзінің  мәні

Әбу Ханифа мен оның мәзхабындағыларды сынауға себеп 
болған,хадис пен сүнетке қайшы деп саналған «Рай» терминінің мән-
мағынасы мен  рай мектебінің ерекшеліктеріне тоқталар болсақ. Әбу 
Ханифа мен оның ізбасарлары іргетасын қалаған, Иракта арнайы 
мектеп ретінде қалыптасқан райды тек олармен ғана шектеуге 
келмейтіндігін, Әбу Ханифаның қолданған райының да хадис пен 
сүнетке негізделгенін көреміз. 

 «Рай» сөзіне қатысты пікірлерді айтсақ. Жалпылама алғанда, 
«Араб тіліндегі роә (көру, ойлау) етістігінен тарайтын рай сөзі термин 
ретінде ойланып-толғанып, дұрыс бағытты табу жолында ізденіске 
барғанан кейін ғана түйген ой-пікір, көзқарас деген мағынаны білдіреді. 
Ал, фикһ методологиясында ол жайлы нақты аят пен хадис 
кездеспейтін мәселелерде ижтихад жасаудың негізі саналған рай 
шариғаттың белгілеген жолдарынан (методтары) ауытқымай жасалған 
ақыл-ойға қатысты амал» деп анықтама беруге болады.



“Рай” сөзіне қатысты түсініктер
• Мәмдух (сенімді, жағымды, оңды) және «Мәзмум» (жағымсыз, 

датталған) деп екіге бөлінген рай сөзі көбіне екінші мағынасында 
қолданылып кеткен. Оның себебін шығыстанушы Гольдциер «Негізінен 
«Рай» сөзі қазіргі араб тілінде пайдалы бір мағынаны беретін бір сөз 
және «Жақсы, ықтиятты, дұрыс көзқарас» ретінде «Нәпсінің жетегіндегі 
қателікке бастайтын, пәтуасы жоқ шешім дегенге саятын «һәуә» сөзінің 
антонимі. Бірақ, кейбір қатып-семіп қалған хадисшілердің бұл терминге 
деген теріс көзқарастарына байланысты тағы бір жағымсыз жағынан 
қарастырылатын «һәуә» сөзіне пара-пар саналып кеткен» деп 
түсіндіреді. Имам Ғазали рай сөзінің әрі сахих (дұрыс, оң), әрі фәсид 
(бұзушы, жарамсыз) мағынасын да қамтитындығығын, бірақ, кейде осы 
«фәсид (бұзушы, жарамсыз) рай» осы рай сөзінің орнына қолданылып 
кеткенін айтады. Ибн Хазм «Дінде нассқа (аят-хадиске) сүйенбейтін 
пікір» десе, Ибн Тәймия да Құран, сүннет пен ижмаға сүйенген райдың 
дұрыс, ешқандай негізі жоқ райдың бұрыс екенін айтады. Ибн Қайим 
«Дәлелдер бір-біріне қайшы келген жағдайда дұрысын ажырата білу 
үшін терең ойға беріліп, жан-жақты ізденуден соң барып адамды 
қанағаттандыратын көзқарас» деген. 



• Жалпы, кей дереккөздерде рай туралы Пайғамбарымызға (с.а.у.) дейін 
барып тірілетін хабарлардың бәріндегі жағымсыз мағынада 
қолданылатын рай терминінің көп жағдайда амалдарды дінді 
бұрмалауға апаратын адасқан топтарға қарата айтылатынын 
байқаймыз. Әйтпесе, Хижазда тұрғанымен райды көп қолданған сахаба 
Омар ибн Хатаб еді. Сондықтан, оны рай мектебінің іргетасын қалаушы 
деп қабылдағандар да бар. Омар (р.а.): «Құран мен сүннеттен 
табылмаған және жанына жат кез келген тосын жағдайға дайын 
болуымыз керек. Ойламаған жерден ойсыратып, кетпес үшін алдын-
ала қамданып, ізденуіміз керек. Ұқсас мәселелерді таңдай білуді 
үйреніп, содан кейін салыстыру керек» деген. Яғни, бұдан Құран мен 
хадисте жауабы берілмеген мәселелердің шешімін табу үшін 
сахабалардың ижтихад жасағандығын көреміз. 



• Сахабалардың білім деңгейі әр түрлі болған. Соған қарай кейбіреулері 
ижтихад жасауды дұрыс деп санаса, кейбіреулері тек Құран және 
хадиспен шектелуді жөн көрді. Жалпы алғанда, сахабалардың барлығы 
Құран мен сүннетті басшылыққа алу мәселесінде бір ауыздан келіскен. 
Егер әлдебір мәселенің жауабы осы екі қайнаркөзде жоқ болса, фақиһ 
сахабалар ижтиһад жасайтын. Сахабалардың кейбіреулері хадисті 
Пайғамбарымыздан (с.а.у.) риуат етсек қателесерміз деп, хадисті 
мейлінше аз риуаят еткен. Бұл мәселеге қатысты Имран ибн Хайсам: 
«Егер қаласам, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадистерін таңды таңға ұрып 
екі күн үзбей айтар едім. Бірақ, сахабалардың кейбіреулері 
Пайғамбарымыздан (с.а.у.) естіген хадистерін риуаят еткенде кейде 
араластырып, кемітіп, кейде артық сөздер қосып әңгіме қылып отырғанын 
көрдім. Олардың бұл айтқан хадистерін мен де естіген едім, ақиқатында 
олардың айтып жүргендері Екі әлем сардарының өз аузынан шыққандай 
нақты әрі анық емес болатын. Сондықтан, мен олар секілді бір жерінен 
болмаса бір жерінен қателесіп кетермін бе деп хадис риуаят етуден 
қорықтым» дейді. Сахабалар хадистерді нақтылығы мен қақтығына сенімді 
болмайынша риуаят етпеген. Өйткені, Аллаһ елшісі (с.а.у.) «Біле тұра 
менің атымнан жалған айтқан адам тозақтан өзіне орын дайындай берсін» 
деп қатаң ескерткен-ді..



• Және бұл жайында Әбу Амр әш-Шайбани былай дейді: «Ибн 
Мәсғудтың мәжілісінде отырған едім. Ибун Мәсғуд Пайғамбарымыз 
былай деген еді деп хадис риуаят ете бермейтін. Хадис риуаят етер 
кезде денесі қалтырып, даусы дірілдеп, борша-борша қара терге 
түсетін. Сондықтан, хадис риуаят еткеннен соң сақтық танытып, 
«Пайғамбарымыз (с.а.у.) осы мәндес, яки осының ар жақ, бер жағында 
бір хадис айтты»дейтін Абдуллаһ ибн Мәсғуд қате айтып қоямын-ау 
деп қорыққандықтан, хадистерден емес, өз ижтихадында қателесуді 
жөн көрген. Осылайша, дінге ине жасауындай да зиянын тигізгісі 
келмеген сахаба ижтихад жасап пәтуа берер болса, «Бұл менің 
көзқарасым, егер дұрыс болса, Аллаһтан, ал егер қате болса, өзімнен» 
дейтін. Егер берген пәтуасының дұрыстығын аңғартатын сахабалардың 
біреуінен хадис ести қалса, қуаныштан төбесі көкке жететін. Өйткені, 
пәтуа беруін бергенімен, оның қаншалықты шындыққа жақын екендігін 
ойлап, уайымдайтын



Рай мектебінің қалыптасу себептері
• Аллаһ елшісі (с.а.у.) дүниеден өткеннен кейін уахи тоқтады. Сәт сайын 

құбылып отыратын өмірдің қитұрқы кезеңдерінде тығырықтан шығар 
жолды көрсету сахабалардың еншісінде қалды. Олардың қолдарында 
Пайғамбарымыз аманат етіп қалдырған екі қайнар көз: Құран кәрім мен 
Пайғамбарымыздың (с.а.у.) сүннеті болды. Кез келген мәселенің 
шешімін табу үшін алдымен Құранға жүгінетін, іздеген жауабын таба 
алмаса, хадистерден іздейтін еді. Ал егер туындаған мәселенің жауабы 
осы екеуінен де табылмаса, Құран мен хадисті негізге ала отырып, қияс 
(аналогия) әдісін қолданып ижтихад жасайтын. Пайғамбарымыздың 
(с.а.у.) көзін көріп, оның көркем насихатын көңілдеріне тоқығандықтан 
сахабалар қандай да бір ахуалға өз ойларымен (рай және ижтихадпен) 
үн қатса, бағытынан жаңылмас үшін әрбір сөзін бағып сөйлеп, асқан 
жауапкершілік танытатын. Егер бұл ижтихадтарынан кейін өздерінің 
берген пәтуасының күнгейінен көлеңкесі көп екенін аңғартатын хадис 
табыла қалса, өз байлауынан бас тартып, хадиске ден қоятын.



• Сахабалардан кейін хадисті түсініп, оны қорғаушылардан бөлек,  тек 
жинаумен айналысып түп мағынасын ұқпай, орнымен дұрыс қолдана 
білмеген “хадисшілер” де болғандығын көреміз. Фахруддин әр-Разидің 
берген анықтамасында «Адамдар Шафиғидан бұрын асхабул-хадис 
және асхабур-рай деп екіге бөлінетін. Асхабул-хадис пікірталастыруға 
қауқарсыз, тіпті асхабур-райдың жолын терістеудің өзіне шамалары 
жетпейтін. Сондықтан, олардан дінге, Құран мен сүннетке деген 
ешқандай жәрдем келмеді. Ал асхабур-райге келсек, олар барлық күш-
қуатын діни дәлелдерді айқындап жатудан гөрі өз көзқарастарымен 
үкім шығару және үкімдерді жүйелеуге жұмсады» дейді. Тағы бір жерде 
ол хадисшілер мен асхабул-хадисті екіге бөліп «Тек қана хадисші 
хадистерді жеткізу мен оны жеткізушілердің жағдайын ғана білуге 
шамасы жеткендер. Ал хадистен дәлел келтіріп, үкім шығаруға 
келгенде дәрменсіз. Мұндай адамға асхабул-хадис деуге келмейді. 
Өйткені, ол атау хадиске барынша байланған, кез-келген сауалдарға 
жауап бергуге шамасы жететіндерге ғана тән» дейді. 



• Ибн Жәузи мұхаддистерді екіге бөледі. Бір топ сахих пен жалған 
хадистің аражігін бір-бірінен ажыратып беріп, шариғатты қорғап қалуды 
мақсат еткендер, сондықтан, олар алғысқа лайық десе, ал екінші 
топтағылар олардың мақсаттары бар болғаны хадистерді жинап, ең 
сенімді дерек бізде деп өздерін көрсету үшін табанынан тозғандар 
дейді. Имам Зәхәби де мұндай хадисшілердің хадис риуаят етуден 
басқа ештеңемен айналыспағанын, ал үкім беру мен айналысқандарды 
жақтыра қоймағандығын айтып қатаң сынайды. Тіпті, Фахруддин әр-
Разидің асхабул-хадистің жетекшісі деп санап, ізбасарлары 
«Насыруссунна» (Суннаның қорғаны) деп атаған Шафиғидың өзі 
хадисшілердің кәрінен (көре алмау, жақтырмау) құтыла алмаған 
көрінеді. Осыған қатысты реті келгенде әс-Сыбаидің келтірген мынадай 
мәліметтерін де бере кетейік:

• «Әбу Ханифаның көзқарасының кейбір ғалымдардың 
көзқарстарына қайшы келуі, яғни, көбіне хадистің астарына терең 
бойламай үстірт шолып, хадисті сөзбе-сөз қайталаудан аспаған кейбір 
хадисшілердің көзқарастарына қайшы келуіне таң қала қараудың жөні 
жоқ. Өйткені, хадис жеткізушілердің арасында хадистердің мәнін терең 
түсіне алмайтындардың қарасы көп еді. 



• Бұл жайында Яхия Ибн Йаман: «Кейбіреулер хадисті жазуын жазып 
алады, бірақ оның мағынасына терең бойлай бермейді. Егер одан 
алда-жалда қалыптасқан ахуалға байланысты сауал қойса кітапқа толы 
құр жансыз кітапхана секілді, жапқан аузын ашпай мелшиеді де 
қалады» дейді. 

• Осындай хадисшілердің арасында өзі жаттаған хадистерінің мән-
мағынасын, оның фықһи үкімін, Құран аяттарымен және басқа да 
хадистермен байланысын терең талдап беруге өрелері жетпейтін 
топтың арасында адамның күлкісін келтіретін жағдайлар орын алатын. 
Мәселен, кейбіреулер үлкен дәрет сындырғаннан кейін истинжа (сумен 
тазалану) жасап, дәрет алмастан үтір намазын оқитын болған. Бұның 
себебін сұрағанда Аллаһ елшісінің (с.а.у.) мына хадисін дәлел ретінде 
келтірген: «Кімде-кім таспен истинжа жасайтын болса, үтір (тақ) 
қылсын», яғни, тазаланғанда тастың саны 3 немесе 5 секілді тақ 
санмен шектелсін, деген. Бұл хадисте айтылатын «Үтір қылсын» 
дегенді ол риуаятшы үтір намазы деп түсінген, алайда, бұл жерде 
«Үтір» деген сөздің екінші астары «Тас қолданғанда тақ болсын» деген 
мағынаға саятын. 

•



• Тағы бір хадисінде Пайғамбарымыз (с.а.у.) басқаның егінін суғаруға 
тыйым салған-ды. Осы хадисті тікелей сөзбе-сөз түсініп, бақшасына су 
жібермегендер де кездескен екен. Ал бұл хадис басқа біреудің 
әйелімен жыныстық қатынасқа бармау керектігі жөнінде айтылған 
болатын. 

• Аллаһ елшісінің (с.а.у.) бір хадисінде жұмыс уақытында адамдардың 
бір орында топырлап, бір-біріне бөгет жасамауы үшін алқа-қотан 
(дөңгеленіп) жиналып отыруына тыйым салған болатын. Бұл хадисте 
айтылған «Халқа» сөзі екі түрлі мағынаны білдіреді, біріншісі, 
«Жиналып отыру», екінші мағынасы- «Қырыну». Бұл хадистегі 
мағынасы дөңгеленіп жиналып отыруға саятын. Бірақ, кейбіреулер бұл 
хадисті екінші мағынасында түсініп, жұма намазды 40 жыл бойы 
қырынбай, тазаланбай оқып жүргендер де кездескен екен.

• Міне, осы секілді хадисшілердің арасында қарапайым, санасы таяз 
кейбір адамдар Әбу Ханифаның үкім шығарудағы терең парасатын 
түсіне алмады. Сондықтан, Әбу Ханифа жайында теріс ойлап, оның 
хадистерге жеңіл қарағандығын айтып жала жапқандар шыққан»



• Шах Уәлиуллах Дәхләуий «Кейбіреулер әхлуз-захир (хадисшілер) мен 
әхлул-рай тысында үшінші өзге топ жоқ және әрбір қияс пен истинбат 
жасаушыны (үкім шығарушы) әхлур-рай деп ойлайды. Шын мәнінінде, 
бұл олай емес. Райды жалаң ақыл мен түсінік деп ұқпау қажет. Өйткені, 
ешбір ғалым бұдан тыс қала алмайды. Бұл сүннетке сүйенбейтін рай 
де емес. Ешқандай мұсылман мұндай жолды ұстана алмайды... 
Керісінше, әхлур-рай дегеніміз, мұсылмандардың барлығы немесе 
көпшілігі ижма жасаған (бірауыздан келіскен) мәселелерге қатысты 
алдыңғы буын ғалымдардың бірінің әдісіне сүйене отырып үкім 
шығарушылар... » дейді. 

• Рай мен қиясшылар шариғаттың мағынасының жалпы жұртшылыққа 
түсінікті болуы керектігін айтады. Құран кәрімде сүнеттің де қолдап-
қуаттаған жалпы негіздерінің бар екенін қабылдайды және қандай да 
бір мәселеге қатысты аят-хадис жоқ болса, шешімін күткен сол 
тақырыпқа байланысты барлық мәселелерді осы негіздерге апарып 
сүйейді. Егер сахихтығы дәлелденсе, хадис пен сүнетке дәл 
алдыңғылар (хадисшілер) секілді қарайды. 



Әбу Ханифаның (р.х.) әдіснамасы

• Имам Ағзам Әбу Ханифа фиқһ ғылымында үлкен ғалым болумен қатар 
Ислам сенім негіздері  (ақаид) және қалам саласында да салмақты 
ойларды ортаға салған ойшыл-ғұлама.Оның көзқарастары көпшілік 
тарапынан қолдау тауып, өзінен кейін Исламда жеке мектеп ретінде 
қалыптасқан. Ол Ислам тарихында харижат, муғтазилә, мушаббиһа, 
қадария, жабрия, муржия мен шииттердің жеке-жеке дүниетанымдық-
технологиялық мектептер ретінде қалыптаса бастаған тұста өмір сүріп, 
әһлу сүннет сенім жүйесінің дамуына айтарлықтай ықпал етті. Әсіресе 
«әл-Фиқһул акбар» атты еңбегі ақида ғылымының негізін қалады. Әбу 
Ханифа ақидағы байланысты пікірталастарда әрі нақыл (Құран аяты, 
Пайғамбар (с.а.с.) хадисі), әрі ақылмен дәлелдер келтіре білді. Сол 
себепті Әбу Ханифаға сілтеме жасалған еңбектер көбіне ақидағы 
байланысты тақырыптарды қамтыды. 

• Ұлы Имам ақидаға байланысты мәселелерде хазіреті Алиден көбірек 
үлгі алып, сенім аясында туындаған түйткілдердің шешімін айтқан 
алғашқы ғалым ретінде танылды. Мысалы, Хасан Басри, Омар ибн 
Абдулазиз сынды тұлғалар оның ақидасынан әсер алған.



• Әсіресе Басрада Алланың сипаттары, пенденің іс-әрекеті, тағдыр, күнә 
мен күпірлік сияқты мұсылман қоғамында алғашқы ләуірлерде өзекті 
болған мәселелерге қатысты түрлі пікірдегі ғұламалармен 
пікірсайыстарға түседі. Мұсылман үмметінің сенім жүйесін тұщымды 
дәләлдер келтіру арқылы негіздеп айқындап берді.

• Әһлу сүннет сенімі мен жолын қорғаштау барысында мәселен, Жаһм 
ибн Сафуан, Амр ибн Убәйд секілді теріс пікірдегі жандармен 
пікірталастырғаны деректерде кездеседі. Ол харижит, шиит, 
мұғтазилит өкілдерімен кездесіп, асыл дінімізді қорғаштауда үлкен 
еңбек сіңірді. Оларға қарсы бірнеше еңбек жазды.

• Әбу  Ханифа әһлү сүннет негіздерін қорғау барысында ең алғаш еңбек 
жазған ғалым. «Әл-Фиқһул әкбар» атты еңбегі қазіргі күнге дейін өз 
құндылығын жоғалтқан емес.



Әбу Ханифаның ақидаға қатысты басты-басты ұстанымдарын қысқаша 
баяндар болсақ:

• 1. Алланың бар екендігінің дәлелі. Алла әлем және оның ішіндегі 
болмыстарды жоқтан жаратты. Аспан мен жердің ешбір кемшіліксіз 
жүйемен жаратылуы, болмыстың бір күйден екіншісіне ауысуы, сәбидің 
көркем бейнеде ана құрсағынан шығуы білушілердің білушісі және 
ғибрат иесі Ұлы Жаратушының бар екендігін дәлелдейтін бұлтартпас 
айғақтар болып табылады. Ақыл, дауылды толқындарда ауыр жүк 
тиелген кеменің бір басқарушысыз (капитансыз) дұрыс бағыт алуының 
мүмкін еместігін қалай қабылдаса, бұл әлемнің де бір жаратушысыз 
өздігінен бар болуы соншалықты мүмкін емес деп біледі.

• Ақылға салып, Ұлы Аллаға есімдер беруге, сипаттар телуге болмайды. 
Жартушының білдірген есім және сипаттарымен атауға болады. Оның 
ғылым, ерік, өмір, құдірет, кәләм (сөйлеуші), сәмғ (естуші), басир 
(көруші) сияқты өзіне ғана тән ерекше сипаттары (зати), жарату, ризық 
беру, тірілту, өлтіру сияқты фиғли сипаттары бар. Әбу Ханифа 
бойынша, Алла бар, бірақ Оның бар болуы басқа болмыстарға 
(жаратылғандарға) ұқсамайды.Алла тірі, бірақ басқа тірілер секілді 
емес.Сипаттары оның затынан (болмысынан) ажырамайды. Бүкіл есім 
және сипаттары ежелден бар болып, ешбірі кейіннен бар болған емес. 



• Тәңірлік іс-әрекеттер әуелден бар болумен қатар іс-әрекеттердің 
нәтижесі ретінде пайда болғандар кейіннен жаратылған. Алла зат пен 
форма, яғни материалды бір болмыс емес. Оның теңі мен ұқсасы 
жоқ,саны тұрғысынан емес, теңі мен ұқсасы жоқтығына байланысты 
«бір» болып табылады. Тәңірлік болмыспен қатар сипаттардың 
ешқайсысы жаратылғандарғажәне олардың сипаттарына ұқсамайды. 
«Ықылас» сүресі бұл жайтты нақты баяндауда.

• Құран мен сүннетте Аллаға телінген «яд» (қол), «уәжһ» (бет),түсу 
сияқты (жаратылғандарға тән) сипаттардың мәні білінбейді.Бұлар 
ешбір жаратылғандардың мүшелеріне және іс-әрекеттеріне 
ұқмайды.Мұны муғтазилә каламшылары секілді жорамалдау арқылы 
да білу мүмкін емес.Алла ешбір қажеттіліксіз аршыны меңгерген.Алла 
алда болатын құбылыстардың,оқиғалардың барлығын олар 
жаратылмай тұрып-ақ біледі. Мұны теріске шығарған адамды 
мұсылман дей алмаймыз.Өйткені Аллаға білместікті, білімсіздікті 
телуге болмайды.Алла өзі қалағандай бізге беймәлім күйде 
мүминдерге жұмақта көрінеді.



• 2. Тағдыр және пенденің іс-әрекеті. Әлемде болып жатқан бүкіл 
құбылыстар Алланың тағдырына сәйкес жүзеге асады. Өйткені Құран 
Кәрімде (54. «Қамар»  сүресі, 49-аят; 10. «Юнус» сүресі, 34-аят) және 
хадистерде барлық нәрсенің жаратылмай тұрып алдын ала жазылып 
қойғанын  және  барлық  нәрсенің  осы жазмышқа қарай жүзеге асатыны 
анық білдірілген. Алла Тағала жақсылық пен жамандықты қоса бүкіл 
болатын нәрселерді өзінің шексіз ілімімен білген әрі «Ләухул-махфузға» 
(қорғалған тақта) жазған. Мұнымен (жазып қоюмен) мүминдерді иман 
етуге, кәпірлерді күпірлік жасауға мәжбүрлемеген, барлығына іс-
әрекеттерін еркімен жүзеге асыру үшін мүмкіндік берген. Әрбір адамға 
қаласа иман ететін, қаласа күпірлікке түсіп,ақиқатты терістей алатын 
ерік пен күш берген. Адамға берген ерік пен күш күпірлік етуге де, 
иманға келуге де ыңғайлы. Иман ету мен күпірлік жасау үшін басқа бір 
ерік пен күш керек емес. Өйткені Алла әркімнің тағдырын, өз еріктерімен 
жүзеге асырытындай етіп жазған. Осыған байланысты адам анасынан 
мүмин немесе кәпір болып туылмайды, мүмин бола тұра кәпір, кәпір 
бола тұра мүмин болуы да мүмкін.

• Алла пенденің іс-әрекетің жаратады. Пенде болса, іс-әрекет жасауды 
қалайды және оны жасайды. Егер пенде іс-әрекетінің жаратушысы 
болғанда, өзі қалағанын жасай алуы керек еді. 



• Алайда пенде қалаған нәрсесін әрдайым толық жүзеге асыра алмауда. 
Іс-әрекетін жасау күші іс-әрекеттен алдын емес, сол іс-қимыл кезінде 
пендеге берілген. Егер пенде іс-әрекетті  жасамастан  алдын осы күшке 
ие болғанда, Аллаға қажеттілік қалмас еді. Ал Құранда пенделердің сәт 
сайын Аллаға мұқтаж екендіктері айтылған (қараңыз: 35. «Фатыр» 
сүресі, 15-аят; 47. «Мұхаммед» сүресі, 38-аят). Пендеге күш-қуат іс-
әрекетін жүзеге асырғаннан кейін де берілмеген. Өйткені бұл жағдайда 
іс-әрекеттің күшсіз (еріксіз) жүзеге асуы қажет. Ал бұлай болу мүмкін 
емес. Алла Тағала пенденің қимыл-қозғалысының жаратушысы, құл 
болса, осы еркімен күшін жақсылық пен жамандық жолында  қолдану 
арқылы  іс-әрекетті жүзеге асырушы (орындаушы) ғана. Осы 
түсініктемелерді берумен қатар Әбу Ханифа былай қорытынды 
жасайды: «(Жалаң) көзбен күнге қарау қалайша мүмкін болмаса, 
тағдыр мен пенденің іс-әрекеті мәселесін ақылдың толық шешіп беруі 
мүмкін емес.Яғни ақыл бұл нәрселерді қанша тырысқанымен шешімін 
көрсетіп беруде дәрменсіз».



• 3. Пайғамбарлық. Иман негіздерінің екікшісін құрайтын пайғамбарлық 
құрылым. Бұл құрылым пайғамбарлар, оның ішінде хазіреті Мұхаммедпен 
(с.а.у.) байланысты мәселелердің жалпы атауы. Пайғамбарлыққа «Алла 
мен Оның құлдары арасында  дүние және ақырет өмірімен байланысты 
қажеттіліктердің өтелуі үшін жасалған елшілік қызмет» деп анықтама 
берілген. Құранда Алла Тағаланың Нух, Ибраһим пайғамбар мен олардың 
ұрпақтарынан келген кейбір адамдарына кітап, үкім (шариғат) және 
пайғамбарлық беріп, оларды елші еткендігі айтылады. Сонымен қатар 
Исраил ұрпақтарынан (еврейлер) кейбір тұлғаларға кітап пен 
пайғамбарлықты бергені баяндалады (6. «Әнам» сүресі,83,89 -аят), (19. 
«Марям» сүресі, 49, 58 –аят; 33. «әл-Ахзаб» сүресі, 39-40-аят).

• Аяттарға мән беріп қарағанда Алла адамды жаратқалы бері 
пайғамбарлар арқылы тура жолды көрсететін кітаптар түсіргенін әрі 
алғашқы пайғамбар етіп Адам атаны таңдағанын көреміз (2. «Бақара» 
сүресі,30,37-аяттар; 3. «Әли Имран» сүресі, 33-аят). Хадистерді 
зерделегенде хазіреті Мұхаммед (с.а.у.) паиғамбарларды  
аналары бөлек, әкелері бір бауырға теңеп,олар адамдарды бір 
дінге шақырғанын айтады.Тіпті,Алла елшісі (с,а,у,) мен 
Исаның(а.с.)арасында басқа пайғамбар келмегені айтылған.Ислам сенімі 
бойынша пағамбарларға сену – иманның шартына жатады.



• Ислам діні қанат жайып, таралумен қатар VIII ғасырдың орталарынан 
бастап хазіреті Мұхамедті (с.а.у.) әрі пағамбарлық құрылымды қабыл 
етпеуші адасқан ағымдар мен топтар пайда бола бастады. Уақыт өте 
келе бұл кітаптар жазылды. Мақдиси есімді әйгілі ғалым өз кезегінде 
муаттыла (сипаты теріске шығарушы) мен бараһима (материалист) 
бағытындағы топтардың пайғамбарларды терістегенін айтады. 
Осындай топтарға қатысты көптеген ғұламалар пайғамбарлық жайында 
баяндайтын еңбектер жазды. Мәселен, имам Шафиғидің «Исбатун-
Нубууа уәл-Бараһима», имам Матуридидің «Китабут-Таухид» атты 
еңбектерін айтпағанда, мәселеге қатысты ең алғаш еңбек жазғандар 
Жаһиз, Хаят, Әбу Али әл-Жуббаи жіне қазы Әбдул-Жаббар сынды 
муғтазилит сеніміндегі қаламшылар еді. 

• Пайғамбарлық сенімге байланысты қалам мектептерінің арасында 
ауызбіршілік бар. «Адамзат тарихында пайғамбарлық болды және 
хазіреті Мұхаммедпен (с.а.у.) аяқталды» деген ұстанымды шектен 
шыққан діни ағымдардан басқа басқа барлық мәзхаб өкілдері 
бірауыздан қабылдаған. Пайғамбарлық мәселеге қатысты әһлу сүнет 
пен муғтазилә қаламшылары арасында пікір қайшылығы бар.



• Әһлу сүнет ғалымдарының басым көпшілігінің пікірінше, Алла тарапынан 
пайғамбар жіберілуі мүмкін және мұны ақыл да теріс көрмейді десе, 
кейбір ғалымдар пайғамбардың жіберілуін міндетті деп айтқан. Бұл 
жердегі «міндетті» деген сөз, муғтазилиттер айтқандай мағынада емес. 
Керісінше, «Алланың даналығы мұны қажет етеді» деген мағынада 
айтылған.

• Пайғамбарлық туралы әһлу сүннеттің көзқарасын қысқаша қорытар 
болсақ, Алла тарапынан пайғамбар жіберілуі мүмкін, бірәқ міндетті емес. 
Бұл Алланың осы әлемге деген мейірімі мен рақымдылығы. 
Пайғамбарлық еңбек етіп, талпынумен келмейді, Алла құлдарынан 
қалағанын пайғамбар етіп таңдайды. 

• Мұғтазилиттер бойынша, Алла пайғамбар жіберуге міндетті. Өйткені 
құлдарының дұрыс жолда жүріп, жақсы болулары үшін Жаратушы Ие ең 
жақсы болғанды жаратуы керек. Олай болса діни тұрғыдан Раббымыздың 
пайғамбар жіберуі «міндетті» (уәжіп) деуде.

• Әбу Ханифаның бұл мәселеге қатысты пікірін айтар болсақ, 
пайғамбарлықтың ақиқаты жеткізілген хабарлардың Алла тарапынан 
адамдардың жүрегінде орнығумен айқындалмақ. Олардың көрсеткен 
мұғжизалары ақиқат. Хазіреті Пайғамбардың саусақ ишарасымен айды 
екіге бөлуі, миғражға көтерілуі мұғжиза болып табылады. 



• Пайғамбарлар Аллаға серік қоспайды, кіші және үлкен күнәлар 
жасамайды. Тек «зәллә» деп аталатын жаңсақтық жасауы мүмкін. Бүкіл 
пайғамбардың әкелген діндері – бір ғана таухидке сүйенетін Ислам. Тек 
өз дәуіріндегі адамдардың іс-әрекеттеріне қатысты үкімдерінде ғана 
өзгерістер болған. Аллаға сене тұрып, хазіреті Мұхаммедтің (с.а.с.) 
пайғамбарлығына иман етпеген адам Аллаға да иман етпеген болады. 
Өйткені хазіреті Пайғамбарға (с.а.с.) иман ету Алланың  әмірі (4 
«Ниса»: 65-аят). Олай болса, Аллаға иман еткен жан хазіреті 
Пайғамбарға (с.а.с.) да иман етуі қажет.

• Emrullah Yuksel. Sistematik Kelam. – Istanbul, 2005. 134-бет.
• Ebu Hanife. El-Alim vel-Muteallim. – Istanbul, 1981. 23-бет



• 4. Ақырет. Қабір азабы ақиқат. Өйткені Құран Кәрімде бұған қатысты 
ишараттар жасалған (9 «Тәубе»-101; 52 «Тұр»-47). Қабір азабына 
сенбейтіндер жәһмия ағым өкілдері. Адамдардың өлгеннен кейін қайта 
тірілуі мен амалдарының таразыға салынуы да ақиқат. Жәннат пен 
тозақ мәңгілік. Ақырзаманның үлкен белгілерінен даджалдың шығуы, 
яжуж-мәжуж, күннің батыстан шығуы, Иса (а.с.)-ның көктен түсуі және 
сахих хадистерде келтірілген қиямет белгілерінің барлығы – хақ.

• 5. Иман – күнә мәселесі. Әбу Ханифаның ұстанымы бойынша, иман – 
тілмен айтып, жүрекпен бекітуден тұрады. Амал иманның бір бөлігі 
емес. Адам иманының күшімен Аллаға құлшылық етеді, ораза ұстайды, 
қажылыққа барады. Құран Кәрімде иман амалдан бөлек 
қарастырылған. Тіпті амалы жоқ адамға да «мүмін» деген. Иман ете 
тұрып парыз амалдардың бірін орындамаған адам «күнәһар» болады 
және бұл ісін халал деп есептемейінше діннен шықпайды. Оның 
жазалануы немесе кешірілуі Алланың қалауына байланысты. Мұндай 
адамдарға кешірім жасалатынына үміт бар. Алайда азапқа ұшырауы 
мүмкін деген үрей де жоқ емес.



• Күнәнің жақсылықтарды жойғаны іспетті, иман да күнәні тып-типыл 
етеді. Күнә – мүміннің рухани әлемін ластап, тіпті тозаққа кіруіне 
бірден-бір себеп те болады. Күнәһар мүмін тозақта мәңгі қалмайды. 
Аллаға және Пайғамбарға иман келтірмегендер мен оларға сеніп, иман 
еткен адамдардың тура жолдан шыққандары бір емес. Ондай жандарға 
залым, күнәһар, бүлікші пасық мүмін деп айтылатындығы иманның 
амалдан бөлектігін білдіреді. Расында хазіреті Али (р.а.) де өзіне қарсы 
келген шамдықтарды «мүміндер» деп атаған.

• Әбу Ханифа бойынша күнә жасау адамды діннен шығармайды. Өйткені 
Құранда зина жасағанға, адам өлтіргенге мұсылман деп айтылған. Егер 
күнә жасау  мүмінді иманнан шығаратын болса, ширктен кейін ең үлкен 
күнә – адам өлтіру. Олай болса, хазіреті Али де кәпір болуы керек 
деген ұғым шығады. Алайда мәселе олай емес. Сондықтан ондай 
жанды Алла қаласа кешіреді, қаласа азаптайды.

• 6. Күпірлік (тәкфир). Әбу Ханифаның ұстанымы бойынша, Аллаға 
сеніп, сенгенін айтқан кісі – мүмін, ал сенбеген жан – кәпір. Егер адам 
Алланың бар екендігіне сеніп, хазіреті Мұхаммедтің (с.а.с.) 
пайғамбарлығына сенбесе яки діни парыздардан қайсыбірін қабыл 
етпесе – кәпір болады. 



• Ал құбылаға бет бұрған жан – мүмін. Парыз амалдардың қайсыбірін 
орындамаған жан иманнан шықпайды. Үлкен күнәні халал деп 
санамайынша, пендені күпірлікпен айыптауға болмайды. Ондай 
пендеге мүмін деп айтылады.

• Адамдар сөздері мен құлшылықтарына және діни нышан саналатын 
сыртқы киім үлгісіне өзге дін өкілінің киімін (крест тағу, монахтар секілді 
киіну) киюіне қарап күпірлікпен айыпталады. Мүмін екенін айта тұра 
тәңірлік сипаттарды жоққа шығарған немесе жаратылғандарға 
ұқсатқан, тағдырға сенбеген, Құранда анық көрсетілген үкімдерді 
қабылдамаған, күнә істеуді халал санаған, Құранның бір әрібін болсын 
қабылдамаған адам – кәпір деп аталады. Алайда Құранды тәпсірлеу 
немесе жорамалдау арқылы үкім шығарған, Пайғамбарымызға (с.а.с.) 
тән хадистерде келген кейбір сенім негіздерін қабылдамаған адам 
күпірлікпен айыпталмайды.

• Beyazizade. Imam Azam Ebu Hanifenin Itikadi Gorusleri. – Istanbul, 2000, 
40-бет.



• 7. Имамдық. Әбу Ханифаның пікірінше, имам (халифа) мүміндердің кеңесімен әрі келісімімен 
тағайындалуы керек. Хазіреті Әбу Бәкір, хазіреті Омар, хазіреті Османнан кейін сахабалардың 
ішіндегі ең абзалы хазіреті Али деген. Ал билікті күшпен алған умеялықтар мен  аббасилерге 
қарағанда үмметтің жағдайын жақсартуды қалаған Али ұрпақтары халифалыққа, билікке лайық еді. 
Осы арада Әбу Ханифа имам Зәйд пен әһлу бәйттің билікке қарсы жасаған көтерілістеріне қолдау 
көрсетіп, бұл іс-әрекетті дұрыс деп тапқан. Тіпті, имам Зәйдке қаржылай қолдау көрсеткендігі 
айтылады. Өкінішке орай кейбір шиит ғалымдары оның шиа ұстанымда болғанын айтқанымен 
ақиқатында ол шииттік пікірді ұстанбаған. Себебі ол имамдық (халифалық) пен билік әһлу бәйтке 
тән, оларға берілген құқық, артықшылық деп санамаған. Тек әһлу бәйт өкілдерін осы лауазымға 
өзгелерге қарағанда лайықты деп есептеп, қолдау көрсеткен.

• Әбу Ханифаның осы ұстанымына қарап, әһлу бәйтке деген ерекше құрметінің болғанын аңғару қиын 
емес. Әрине осы жағдайды сол заманның шарттарына, талаптарына қарай отырып бағалар болсақ, 
оның бұл әрекетіне қарап, ешқандай саяси астар іздеудің қажеті жоқ деп санаймыз.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  



• 8. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Бұл ұстаным 
Исламның басты талаптарына жатады. Жақсылыққа шақырып, 
жамандықтан тыюды парыз санаған Әбу Ханифа жамағаттың бірлігіне 
ерекше назар аударған. Жақсылықты бұйырып, жамандықтан 
сақтандырған адамның Алланың және Пайғамбарының (с.а.с.) 
бұйырған бір міндетін орындамақ мақсатында өзгелерді артына ертіп, 
жамағатқа қарсы келуін құп көрмеген. Шектен шығушылармен емес, 
жамағатпен бірге болуды насихаттайды. Жамағат шектен шыққан 
жағдайда, ол аймақтан кету қажет деп, дәлел ретінде «Анкабут» 
сүресінің 56-аятын келтірген:

• «Әй, иман еткен пенделерім! Жерім расында кең, (қай жер кең 
болса, сол жерге барып) маған құлшылық етіңдер». Сондай-ақ 
«Ниса» сүресінің 97-аятын да осы сұраққа жауап ретінде алға тартқан. 
Өйткені оның ойынша, бүлік, көтеріліс, қан төгу, адам құқықтарын аяққа 
таптау, дүние-мүлікті талан-тараж ету сияқты жағымсыз іс-әрекеттер 
жақсылықты ойран етпек.

• Muhammed Ebu Zehra. Ebu Hanifa. – Kahire, 1976. 160-165-беттер
• Beyazizade. el-Usulul Munife. – Istanbul, 2000. 121-123-бет



Қорытынды 

• Ислам  діні  610  жылы адамзатқа жіберілген соңғы иләһи дін. Хазіреті 
Мұхаммедтің (с.а.у.) жиырма үш жылдық пайғамбарлығы тұсында 
ислам діні кемеліне жетіп, бұл қасиетті сара жолдың сырын 
сахабаларына өсиет етті. Хазіреті Мұхаммед (с.а.у.) пайғамбар 
дүниеден өткен соң кезегімен хазіреті  Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Али 
халифа болды. Алғашқы екі халифа тұсында мұсылмандар арасында 
алауыздық орын алмады. Үшінші халифа хазіреті Османның (644-656 
ж.) халифалығы тұсында алып - қашпа әңгімелер белең алып, 
мұсылмандардың ынтымағына сызат түсе бастайды. Сонымен қатар 
кейбір аймақ тұрғындары ерікті, еріксіз халифат билігін мойындады. 
Олардың кейбірі сырт көзге Исламды қабылдағанымен, жандүниесі өз 
діни нанымынан толықтай тазара қоймады. 

• Мұсылмандар аз уақыт ішінде көптеген елді өз билігіне қарататындай 
күшке ие болды. Кейбір дін, ұлт пен ұлыс өкілдері өз еркімен Исламға 
бет бұрса, кейбіреуі мұсылмандықтың шапанын жамылып, мұсылман 
қауымын іштей ірітіп, Ислам халифатын құлатуды көкседі. Бұл саяси 
мүдде әр ғасырда орны толмас өзіндік зиянын тигізбей қоймады. 



• Мұсылмандардың саны көбейген сайын қоғам ішінде түрлі пікірдегі 
жандар саны артпаса кемімеді. Өзге ұлт өкілдері ішінен, әсіресе 
парсылардың арасынан түрлі діни топтардың бой көтеруі байқалды. 

• Ағымдардың пайда болуының басты себебі діни үкімдер мен 
пәтуаларды әртүрлі түсінуден туындады. Мысалы алғашқы ағымдар 
«діндегі үлкен күнә жасаған кісінің жағдайы не болмақ?» деген дау 
төңірегіндегі мәселеден бастау алды. Бұл дауға себеп болған негізгі 
жайт: хазіреті Али мен хазіреті Айшаның 656 жылы өзара және хазіреті 
Али мен Шам әкімі Муауия ибн Әби Суфиян арасындағы 657 жылы 
болған Сыффин соғысы еді. Аталмыш қос шайқаста жетпіс мыңдай 
мұсылман жер қойнына тапсырылды. «Мұншама мұсылманның өліміне 
кім кінәлі? Екі жақ мұсылман бола тұра, бір-біріне қылыш көтеріп, бірін-
бірі өлтірді. Өлген мұсылмандардың ақыретте жағдайы не болмақ? 
Өлтірген кісілерге қандай діни үкім шығарамыз?» дегендей өзекті 
сұрақтар сол кездегі мұсылмандарды әжептеуір ойландырғаны анық. 
Сонымен қатар адамның тағдыры жоқ немесе адам тағдырға тәуелді 
деген мәселелер төңірегінде де тартыстар туып, мұсылмандар 
арасында жікке бөліну қылаң берді. Және бұл “хадисшілер” және 
“райшылар” деген ұғымды ортаға шығарды.
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