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Мұратбек Мырзабеков (Түркістан, Қазақстан)

ӘЛ-МАТУРИДИ ІЛІМІНДЕ ПАЙҒАМБАРЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ

Аннотация. Ислам теологиясындағы пайғамбарлық мәселесі маңызды 
тақырыптардың бірі болып табылады. Оның маңыздылығы пайғамбардың діндегі 
алар орнына байланысты. Себебі, жаңа дінді насихаттаған пайғамбарлардың шы-
найы пайғамбар екендігіне көз жеткізбей, оның дініне сену мүмкін емес. Осыған 
орай, әл-Матуридидің Китабу-т-таухидінде пайғамбарлыққа діни дереккөздерден, 
ақылмен көптеген дәлелдер келтірілген. Ойшылдың көзқарасы бойынша жақсы 
мен жаманның ара жігін ашуда, мәдениеттердің қалыптасуында, ғылымдар мен 
білімдердің дүниеге келуінде пайғамбарлар жолбасшыларының алар орны ерекше. 
Сонымен қатар пайғамбарлардың өнегелік ерекшеліктері, жаратылыстарындағы 
артықшылақтары олардың шынайы пайғамбар екендігін айғақтайды. 

Бұл мақалада әл-Матуриди пайғамбарлықтың ақиқаттағына дәлел ретінде 
мұғжизаға (ғажайып), оның ішінде соңғы пайғамбар Мұхаммедтің ортаға 
қойған мұғжизаларына орын беріледі. Мұхаммедтің моралдық ерекшеліктері 
мен өмір жолында орын алған ғажайып оқиғалар, Құранның тілдік, мағыналық 
артықшылықтары діни-теологиялық шығармалардың барлығында орын 
алатындығы белгілі. Бірақ, әл-Матуриди осы деректердегі мәліметтерге 
философиялық, теологиялық тұрғыда тұжырым жасап, өз идеяларының ақылға 
қонымдылығын қамтамасыз етті. Пайғамбарлық, әсіресе Мұхаммедтің шынайы 
пайғамбар екендігі жайындағы әл-Матуридидің көзқарастары қаншама уақыт өтсе 
де өзінің маңызын жоғалтқан емес, керісінше әл-Матуридиден кейінгі дәуірде 
оның пайғамбарлық жайында ойлары оның ізін басқан ғұламалары тарапынан на-
сихатталды. 

Түйін сөздер: Китабу-т-таухид, калам, пайғамбар, мұғжиза, нубууат, улухиат, 
Құран.

Кіріспе

Пайғамбар – Жаратқан иенің жолдауын адамзат баласына алып келуші, 
Алланың елшісі, яғни ол Алланың құлдары арасынан таңдап, өзінің әмірлері 
мен тыйымдарын, дінін құлдарына жеткізу (уахи) міндетін жүктеген елшісі 
деген сөз. Ислам теологиясында Алланың елшілеріне құдайдың пайғамбары 
ретінде сену Аллаға, періштелеріне, ахирет күніне иман келтіру сияқты 
маңызды орында тұрады. Себебі пайғамбарларға сенбей, Алланың әмірлері 
мен тыйымдарына сену мүмкін емес. Осыған орай, илахиат (құдай), ахи-
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рет (о дүние) сияқты нубууат (пайғамбарлық) та калам ілімінде басты 
тақырыптардың бірі болып табылады. 

Исламдық сенім бойынша адамзаттың алғашқы атасы Адамнан ба-
стап барлық халықтарға құдайдың ескертуін, әмірлері мен тыйымда-
рын жеткізуші пайғамбарлардың келуі Мұхаммед пайғамбарға дейін 
үзілген емес. Бұған Құранның аяттарынан мысалдар келтіруге болады. 
Әл-Матуриди өзінің Китабу-т-таухид атты туындысында «әрбір үмметке 
міндетті түрде ескертуші жіберілген» (Фатыр 35/24), «әрбір қауымның 
бір жолбасшысы бар» (ар-Рағд 13/7), «сонан соң біз арт-артынан өз 
пайғамбарларымызды жібердік» (әл-Муминун 23/44), [Matüridi 2002, 258 
s.] – деген Құран аяттарын дәлел ретінде келтірген. Осыған орай, Құран 
мен хадистерде орын алған пайғамбарлардың барлығына иман келтіру, 
оларды Алланың елшісі ретінде сену исламдағы сенім негіздерінің бірі 
ретінде мықтап орын алады. Мұсылмандар Адам пайғамбардан бастап, 
Мұхаммед пайғамбарға дейінгі Алла елшілерінің ешбірін бөліп жармай-
ды, Алланың дінін таратушы ретінде Құранда орын алған пайғамбарларға 
тән сипаттармен құрмет көрсетеді. Бұл сунниттік теологиядағы 
сенімнің бір бөлшегі ретінде қаралады. Китабу-т-таухид атты туын-
дысында пайғамбарлыққа арнайы орын берген Имам әл-Матуриди 
пайғамбарлықтың мәніне, сипаттарына тоқталып, әсіресе, пайғамбарлыққа 
деген қажеттілікке, пайғамбарлық дәлелдеріне ерекше көңіл бөлген. 
Оның себебі 1) Жаратушыны жоққа шығарғандарға, 2) жаратушының бар 
екендігін мойындағанымен оның әмірлері мен тыйымдары болмайтынын 
ортаға қоятындарға, 3) оларды қабылдағанымен Алланың пайғамбарларды 
жіберетіндігін мойындамағандарға, 4) пайғамбарды мойындағанымен 
олардың мұғжизаларын (ғажайып) сиқыршылар мен көз бояушылардың 
әрекеттеріне ұқсатқандарға [Matüridi 2002, 221 s.] қарсы пайғамбарлық 
институтының мәні мен маңызына тоқталып, пайғамбарлыққа деген 
қажеттілікті және олардың келгендігін ортаға қоятын дәлелдерді ұсынды. 

Ислам теологиясында пайғамбарлық мәселесі

Ислам теологиясында пайғамбарлық төңірегіндегі тартыстар Мұхаммед 
пайғамбар өзін Алланың елшісі ретінде жариялаған кезден басталды. 
Әдетте Пайғамбар заманында оның пайғамбарлығын мойындамағандар, 
күмәнмен қарағандар Меккедегі пұтқа табынушылар мен Мединедегі және 
басқа жерлердегі еврейлер мен христиандар болатын [Aslan 2014, 326 s.]. 
Олардың ортаға тастаған уәждеріне сол заманда Құран мен хадистерде 
жеткілікті жауаптар берілгендігі белгілі. 

Ал халифалар дәуірінде пайғамбарлық мәселесі мұсылман-арабтардың 
өзге халықтармен тығыз қатынас жасай бастаған кезден басталып, әл-
Матуриди өмір сүрген заманда шешімі күрделі Алланың бар, бір екендігі, 

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер
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оның сипаттары, адам тағдыры, қалауы мен еркіндігі, үлкен күнә мәселесі, 
халифалық т.б. тақырыптармен қатар күн тәртібіне қойылды және қызу 
тартысқа салынды. 

Классикалық кезеңде иудейлер, христиандар, дахрилер, натурали-
стер, барахима, сумания сияқты философиялық ағымдар мен солардың 
ықпалында қалған ойшылдардың пайғамбарлықты жоққа шығаруынан 
ислам философиясы мен теологиясында пайғамбарлық, Мұхаммедтың 
пайғамбарлығы дәріптелді және дәлелдер ұсынылды. Пайғамбарлықты 
жоққа шығарушылар мен Мұхаммедтің пайғамбарлығына күмәнмен 
қарағандарға қарсы пайғамбарлықтың ақиқаттығын дәлелдеуге алғаш 
тырысқандар қатарында көлемді еңбектер жазған Имам Шафи, Имам Қасым 
ар-Расси және Али бин Рабан ат-Табари [Aslan 2014, 327 s.] сияқты теолог-
тар жатады. Одан соң Әбу-л-Хузайл әл-Аллаф, Жахыз, Қади Абдулжаббар 
сияқты мутазила ғұламаларымен, Ашари, Бақиллани, ибн Фурак, Жуайни, 
Фахреддин Рази сияқты ашария каламшыларымен, әл-Кинди, әл-Фараби, 
ибн Сина сияқты машшаи философтарымен [Aslan 2014, 327 s.] қатар әл-
Матуриди мен Матуридилік ғұламалары да еңбектерінде пайғамбарлыққа 
орын беріп, пайғамбарлықтың ақиқаттығына, қажеттілігі мен сипаттарына 
тоқталды және дәлелдер келтірді. 

Әл-Матуриди ілімінде пайғамбарлық: қажеттілігі және дәлелдері

Имам әл-Матуриди құдайдың қойған әмірлері мен тыйымдары 
негізінде пайғамбарлықтың қажеттілігін, ақиқат екендігін дәлелдеуге тыры-
сты. Әмірлер мен тыйымдар – құдайлық хикметтің жемісі. Әлемді жоқтан 
барып етіп жаратқан Алла адам мен қоғам үшін, өмір мен тіршілік үшін 
ненің жақсы, ненің жаман, ненің пайдалы, ненің зиянды екендігін толық 
біледі [Matüridi 2002, 223 s.]. Өзінің шексіз біліміне сәйкес адамзаттың 
бақытты болуы үшін зиянды мен жаманнан аулақ болу ұсынылып, тый-
ымдар қойылған, ал пайдалылар мен жақсыларды орындауға әмір етілген. 
Алайда, дүниені танып білуде, жақсы мен жаманның ара жігін ажырата 
білуде адам ақылының құзіреттілігін ол жоққа шығармады [Matüridi 2002, 
243 s.]. Бірақ нәрселердің қасиеттері мен заңдылықтарын білуге, жақсы 
мен жаманның, пайдалы мен зияндының түпкілікті мәнін толық анықтауға 
адамға еңбек, қайрат-жігер, көзделген мақсатқа жетуге керек әдіс-тәсілдер 
қажет. Бұл адамзат баласы бір күнде, бір жылда, тіпті, бір ғасырда қол 
жеткізе алатын дүние емес. Басқаша сөзбен айтар болсақ, адамзат бала-
сы қаншама ғасырлық кезеңдерді басынан кешіре отырып, жинақталған 
мәдени, ғылыми жетістіктері арқылы ғана мәдени жетістіктерге, ғылым 
мен білімге қол жеткізе алады. Сонда адамзат өркениет дамытып, ғылым-
білім кемеріне келгенге дейін бақытсыз болу керек пе? Осыған орай, Алла 
адамзат игілігі мен бақыты үшін пайғамбарлары арқылы әмірлері мен тый-
ымдарын жолдаған. 
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Адамзаттың бүгінгі мәдени, ғылыми жетістікке жетуінде қаншама 
кезеңдерді басынан кешіргенін ескерсек, осы мәдениет пен ғылым-білімнің 
түп негізі құдайдың пайғамбарлары арқылы қойған әмірлері мен тыйым-
дары аясында жолға қойылды [Matüridi 2002, 226 s.] деп есептейді ой-
шыл. Әл-Матуриди өнер мен кәсіп түрлерінің дүниеге келуінде, емшілік, 
бала тәрбиесі, қалалар мен аймақтар жолдары, жануарларды қолға үйрету 
және оларды пайдалана білу, азық-түлік өсіру және дайындау сияқты 
жетістіктерге, қиын-қыстауда жол көрсететін ақыл-кеңеске, даналыққа 
адамзат баласы пайғамбарлардың үйретуімен, жол көрсетуімен қол 
жеткізгендігіне [Matüridi 2002, 226 s.] тоқталды. 

Әл-Матуриди пайғамбарлар арқылы келген әмірлер мен тыйымдардың 
әлеуметтік маңызына да көңіл аударды. Оның көзқарасы бойынша 
құдайдан келген әмірлер мен тыйымдар – қоғамды тәртіпке келтіруші 
құқықтық, әлеуметтік құралдардың негізі [Matüridi 2002, 232 s.]. Егер 
құдайдың қойған әмірлері мен тыйымдары болмағанда және оны 
ескертетін, түсіндіретін елшілері келмегенде адамдар арасында жауыздық, 
алауыздық, ал қоғамда тәртіпсіздік болар еді. Себебі, құдайдың дұрыс жолға 
бағыттайтын, қоғам игілігіне қажетті әмірлері мен тыйымдарын [Matüridi 2002, 
223 s.] пайғамбарлар алып келмегенде өз қалаулары мен құмарлықтарына 
ыңғайлысына адамдар ұмтылады. Бұл өзге адамға тиімсіз, жаман болуы 
мүмкін. Ал ол қоғамда тәртіпсіздік пен текетіреске жол ашатыны сөзсіз. 
Тәртіпсіздік пен текетірес адамзаттың жойылуына алып баратыны белгілі 
[Matüridi 2002, 222 s.]. Демек, әмірлер мен тыйымдар – құдайлық хикметтің 
жемісі [Matüridi 2002, 223 s.]. Ал оларды құдайдан адамзат баласына алып 
келген пайғамбарлар адамдар арасындағы түсініспестікке әділ төрелік жа-
сап, араздарды жарастырады [Matüridi 2002, 227 s.].

Ойшыл адамға көптеген игілік берген, жақсылық жасаған, жер мен 
көктің иесі еткен Ұлы жаратушыға шүкіршілік жасауда, оған алғыс айтуда, 
игіліктерді бергенді жақыннан тануда пайғамбарлардың өзіндік орны бар 
[Matüridi 2002, 227 s.] екендігіне де тоқталды. Өйткені, құдайдың берген 
игіліктерінің мәнісін ұқпау адам ақылына сыйымсыз дүние [Matüridi 2002, 
224 s.] және құдайлық хикметке үйлеспейді. 

Әл-Матуриди адамдардың өзіне пайдалыға қол жеткізуге, зияндылар-
дан аулақ болуға тырысуда да пайғамбарлықтың қажеттілігін ортаға қойды. 
Бірақ, адамдар көбінесе білімсіздігінен, сезімдеріне берілгіш келетіндігінен 
қателікке ұрынып жатады. Осында адамды үнемі дұрыс жолға бастап 
жүретін жолбасшы міндетті түрде қажет. Осы жолбасшылық қызметті тек 
барлық істің соңын білетін Алланың жіберетін пайғамбарлар ғана атқара 
алады. Ал пайғамбардан басқа жолбасшы адамның осы қажеттілігін 
қамтамасыз ете алмайды [Үeprem 2011, 26 s.]. 

Адам өз дене мүшелерін қолдануда бір жолбасшыға мұқтаж екендігіне 
де тоқталды ойшыл. Адам – жер бетіндегі тіршіліктердің ішінде барлық 
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істерді атқаруға икемді етіп жаратылған жаратылыс. Ондағы мақсат – 
Аллаға дұрыс, өз деңгейінде құлшылық жасау. Барлық әрекетті жасауға 
икемді болып келетін адам құлшылық жасау үшін жаратылмағанда онда 
оның әрекеті мен қабілеттері жануарлар мен құстардағы сияқты шектеулі 
болар еді. Осыған қарағанда адамның жаратылудағы негізгі мақсаты Аллаға 
құлшылық жасау болса, осы құлшылық жасауға жолбасшылық жасайтын 
ұстазға деген қажеттілік туындайтыны сөзсіз [Matüridi 2002, 227 s.]. 

Адамдардың діни, дүниелік мәселелерді түсінуде, шешуде ғұламалардың 
қабілеттері мен ой-өрісі әртүрлі болып келеді. Бір білімдардың адамдарға 
қатысты барлық мәселелерді білуі және проблемаларды жалғыз өзі шеше 
алуы мүмкін емес дүние. Солай деп ойлаудың өзі қисынсыз. Діни, дүниелік 
және адамдарға қатысты барлық мәселелерді, оларға қайсысы жақсы, 
қайсысы жаман екендігін білетін Алла осы білімдер мен мәліметтерді 
құлдарына пайғамбарлары арқылы жеткізеді [Matüridi 2002, 227 s.]. 

Пайғамбарлықтың ақиқат екендігіне әл-Матуридидің ұсынған 
дәлелдердің бірі – мұғжиза. Тіпті ойшыл өзге дәлелдерге қарағанда 
мұғжизаға ерекше маңыз берді. Мұғжиза – өзін пайғамбар ретінде 
жариялаған адамның көрсеткен, ешбір адам оған ұқсасын ортаға тастауға 
қауқарсыз ғажайып оқиға [Topaloğlu 2010, 219 s.] деген сөз. Теологиялық тер-
мин ретінде мұғжиза – пайғамбарларды Алланың шынайы елшісі екендігін 
адамдарға сендіру үшін ғажайып оқиғаларды тудыру. Осы жағынан алып 
қарағанда мұғжиза адамның немесе пайғамбардың қолынан келе беретін 
дүние емес, ол Алланың ісі. Осыған орай, әл-Матуриди мұғжизаны тек 
пайғамбарды ғана емес, жаратқан иенің бар екендігін жоққа шығарған дах-
рилерге Алланың бар екендігін ортаға қоятын дәлел [Matüridi 2002, 222 s.] 
ретінде келтіреді. 

Классикалық кезеңде пайғамбарлардың мұғжизаларына күмәнмен 
қараған ойшылдар мен теологтар да кездесті. Дархилер мен натуралистер 
сияқты философиялық ағым өкілдерімен қатар, Наззам, Мирдар, Нажжар 
сияқты мутазила ғұламалары пайғамбар мұғжизаларының кейбір тұстары 
мен Құранның ижаздығына (ғажайыптылығына) күмәнмен қарағанды-
ғы [Türcan 2006, 221 s.] баяндалады. әл-Матуриди пайғамбарлардың мұғ-
жизаларын сиқыршылар мен көз бояушылардың әрекетіне ұқсатқан му-
тазила теологы Уарраққа ерекше тоқталып, көзқарастарының негізсіз, 
ақылға қонымсыз дүние [Matüridi 2002, 232–235 s.] екендігін сынға 
алды. Себебі, қатардағы сиқыршылар мен көзбояушылардың әрекеттерін 
пайғамбарлардың мұғжизаларымен салыстыруға келмейді: пайғамбарлық 
сиқыршылықтан әлдеқайда жоғары тұрады. Өйткені, жоғарыда баяндалып 
өткендей пайғамбарлардың мұғжизалары – құдірет иесі болған Алланың 
әрекеті [Matüridi 2002, 236 s.]. Алланың әрекеттері қиял, елестың туындысы 
емес, шынайы түрде орын алады. Ал сиқыр көзді алдайтын уақытша дүние 
ғана, соңында оның ізі де қалмайды. Ойшыл өзін құдайдың елшісі ретінде 
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жариялаған көзбояушы сиқыр өнерін мұғжиза ретінде таныту мүмкін 
емес [Matüridi 2002, 237 s.] дүние екендігіне тоқталды. Олай дейтініміз 
мұндай әрекет ешбір кезеңде, ешбір жерде орын алмаған. Сиқыршылықты 
пайғамбардың мұғжизасына балап, өзін Алланың елшісі ретінде жариялаған 
жағдайда сиқыршылық о дүние, Алланың ұлылығы т.б. метафизикалық 
тақырыптармен емес, тек дүниелік істермен ғана шектелетіні сөзсіз. Сонда 
бұл олардың алаяқтығына анық дәлел бола алады [Matüridi 2002, 237 s.]. 

Әл-Матуриди шынайы пайғамбарлықтың белгісі ретінде қатардағы 
адамдардың ешбірінде кездеспейтін тек пайғамбарларға ғана тән белгілерге 
де мән берді. Атай кетер болсақ, адам нәпсісін оятатын қалаулардан, 
дүниелік атақ-абыройға ие адамдардан аулақ болу, Алланың ризалығы 
үшін мұндай әрекеттерден алыс тұруды жақтастарына насихаттау, 
жақтастары аз, қиын-қыстау кездерде де ізгілік жолында жандарын пида 
ету, өмірлерін сарып ету, құдіретті құдайдың қолдауымен қиындықтар 
мен кедергілердің қандай түрі болса да жеңіп шығу [Matüridi 2002, 237 
s.] қатардағы сиқыршылар мен көз бояушылардың қолынан келуі мүмкін 
емес. Осы жағынан пайғамбарлардың мұғжизалары мен сиқыршылардың, 
көз бояушылардың әрекетін салыстыруға келмейді. Сонымен қатар әл-
Матуриди қатардағы адамдар мен сиқыршыдардың, көзбояушылардың 
бойынан табыла бермейтін, тек пайғамбарларларға ғана тән адамгершілік 
қасиеттерді, моралдық құндылықтарды Алла елшілерінің олардан жоғары 
екендігіне дәлел ретінде ұсынды. Атай кетер болсақ, пайғамбарлар 
адамдарға көмек қолын созып, дұрыс жолды үнемі нұсқауымен, олардың 
нәпсілік қалаулардың жетегінде кетуге кедергі болуымен [Matüridi 2002, 
231 s.], өзінің мүддесінен қарағанда халықтың мүддесін жоғары қоюымен, 
жомарттық, батылдық, жоғары өнегелік, жаратылғандарға мейрімділік, 
дүниеге маңыз бермеу [Matüridi 2002, 237 s.] сияқты кез келген адамның 
қолына келе бермейтін өнегелік, моралдық артықшылықтарымен жоғары 
тұратынын ортаға қойды. Әл-Матуридидің көзқарасы бойынша ұлы мис-
сияны алып келген пайғамбарлардың әрекеттерінен ешкім күмәнданбаған. 
Себебі, балалық кезінде де, есейгенде де бірге өсіп, оның өмір жолына, 
пайғамбарлығына куә болған маңайындағылар пайғамбарлардың жара-
тылысы жағынан өзгеше қасиетке ие, материалдық, рухани кірлерден 
пәк болғандығын мәлімдеген [Matüridi 2002, 236 s.]. Демек, жаратылысы 
жағынан ерекше қасиетке ие пайғамбарлардың мұғжизаларын қатардағы 
сиқыршылар мен көзбояушылардың әрекеттеріне ұқсату орынсыз. Өйткені, 
көзбояушылық пен сиқыр үйренумен қол жеткізілсе, пайғамбарлардың 
ешбірі мұндай өнермен айналыспағандығы анық. Өйткені мұғжиза – 
үйренумен емес, Жаратушының тартуымен ғана жүзеге асатын әрекет. 
Пайғамбарларды көзімен көріп, онымен жолдас болғандар олардың сиқыр 
өнерін үйренбегендігіне, сиқыршылықпен шұғылданбағандығына куәлік 
берген. 
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Мұхаммедтің пайғамбарлығы

Әл-Матуриди соңғы пайғамбар Мұхаммедтің пайғамбарлығына 
да тоқталды және оның ақиқат соңғы пайғамбар екендігіне дәлелдер 
келтірді. Мұхаммедтің пайғамбарлығына келтірген ойшылдың дәлелдерін 
пайғамбардың жеке тұлғасындағы ерекшеліктер, хисси (сезімдік) 
мұғжизалары және ақылдық мұғжизалары деп үшке бөлгендігі байқалады 
[Işık 1980, 120 s.]. 

Бастапқы дәлеліне тоқталып өтер болсақ, Имам Мұхаммед 
пайғамбардың сыртқы келбетіндегі және моралдық қасиеттеріндегі (ахлақ) 
өзгелерден жоғары ерекшеліктерге маңыз берді. Мұхаммед пайғамбардың 
келетінін оған дейінгі пайғамбарларға Жаратқан иенің мәлімдегендігі 
[Matüridi 2002, 239 s.], Пайғамбардың арқасында пайғамбарлық мөрі 
болғандығы, пайғамбарлық келмей тұрып-ақ бұлттардың оны күн көзінен 
қорғағандығы, бала кезінде періштелер оның кеудесін жарып, жүрегін 
тазалағандығы, бала кезінен-ақ пұттардан аулақ жүргендігі [Matüridi 2002, 
239 s.], бет жүзі толған айдан да көркем, иісі мисктен де жұмар, тәні жібектен 
де жұмсақ болғандығы [Matüridi 2002, 254 s.] әл-Матуридидің көзқарасы 
бойынша оның жеке басына тән қасиеттерге жатады. Имам Пайғамбардың 
жеке өнегелік қасиеттеріне де тоқталды. Атай кетер болсақ, Мұхаммед 
ешқашан өтірік айтпаған, оның өтірік айтқандығын ешкім естімеген, 
жаңылғандығына ешкім куә болмаған, дұшпаннан ешқашан қашпаған, 
этикалық тұрғыда жаман әрекеттерге ешуақытта бармаған, ешкімге 
жағынуға тырыспаған, қызыл кеңірдек айтыс-тартыстарға кіріспеген, жа-
ман сөздер айтпаған, жеке кегін алуға талпынбаған [Matüridi 2002, 254 s.].

Ойшыл Мұхаммедтің пайғамбарлығына хисси мұғжизаларын да дәлел 
ретінде келтірді. Пайғамбарлардың көрсеткен ғажайып оқиғаларды заман-
дастары сезім мүшелерімен тамашалағандықтан бұл ислам теологиясында 
«хисси мұғжиза» [Topaloğlu, Çelebi 2010, 219 s.] деп аталады. Әл-Матуриди 
Мұхаммедтің шынайы пайғамбар екендігіне оның айды екіге бөлуі, 
Пайғамбардың жанына ағаштың келуі, тастың Пайғамбарға сәлем беруі, 
бір топ адамның аз ғана суды ішіп суға қануы, Пайғамбардың дұғасымен 
дін дұшпандарының қуаңшылыққа тап болуы, артынан оның дұғасымен 
жаңбыр жауып, елдің молшылыққа кенелуі, аз тағаммен көп адамды той-
дыруы, Байтулмуқаддас оқиғасы, Меккеден шыққанда Саур үңгірін пана-
лауы, оны іздеген қуғыншылардың оны көре алмауы т.б. хисси мұғжизалар 
оның ақиқат пайғамбар екендігіне анық дәлел бола алады деп есептеді 
және оның осындай ғажайып әрекеттеріне жанындағы сахабалары да куә 
болғандығына [Matüridi 2002, 256 s.] тоқталды. 

Матуридилік теологиясында Мұхаммед пайғамбардың ақылдық 
мұғжизаларына да орын берілген. Ақылдық мұғжиза – оның мұғжиза 
екендігін ақылмен ұғынуға, түсінуге болатын ғажайып деген сөз [Gölcük 
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1998, 342 s.]. Ойшыл Мұхаммедтің шынайы пайғамбар екендігіне Құранның 
[Matüridi 2002, 236 s.] өзін ең басты ақылдық дәлел [Işık 1980, 125 s.] 
ретінде ұсынды. Өйткені Құранның сөздік, мағыналық жағынан теңдессіз 
кітап екендігін ешбір дін ғұламасы жоққа шығарайды. Оған матуридилік 
мектебінің белді ғұламаларының бірі Әбу Муин ан-Насафидің сөзін мы-
сал ретінде келтіруге болады. Ол Құранның ижаздығы бірі – айтылуында 
(лафзы), стилінде, келесісі – мағыналық жағында [Nesefî 2010, 94 s.] жа-
тыр деп есептеді. Құранның лафздық ижаздығы оның жоғары деңгейдегі 
әдеби көркемдігіне, сөздеріндегі шешендігіне [Matüridi 2002, 240–241 s.] 
байланысты. Құрандағы шешендік, әдеби көркемдік [Matüridi 2002, 243 
s.], сөздердегі үйлесімділік [Matüridi 2002, 245 s.] Құранның кейіннен 
жаратылғандардың емес, Мұхаммед пайғамбарға аян етілген Алланың сөзі 
екендігін ортаға қояды. 

Мұхаммед пайғамбарға аян етілген кездегі арабтар сөз өнеріне аса 
мән беріп, көркем сөзге, ақындық пен шешендікті ерекше бағалағандығы 
белгілі және сөз өнері жоғары деңгейде дамығандығы баяндалады. 
Осындай ортада өскен және осындай қоғамда Құранның нұрын ортаға 
қойған Мұхаммед пайғамбар өзінің пайғамбар екендігіне сенбегендерді 
пікірталастарға шақырып, Құранға ұқсас жоғары деңгейдегі әдеби туын-
дыны дүниеге әкелуді ұсынған, Құран сияқты туындыны дүниеге әкелуде 
тіпті, бүкіл адамдар мен жындардың бір-біріне көмектесуін сұраған. Бірақ, 
оның ұқсасын дүниеге әкелуге кейбір мисыз туыстары мен ақымақтардан 
басқа ешкім талпынбаған [Matüridi 2002, 238 s.], – деп жазады әл-Матуриди. 
Себебі, әдеби жағынан жоғары деңгейдегі Құранның көркемдігі алдын-
да соған тең дәрежеде бір туындыны дүниеге әкелуге ешкімнің қауқары 
жетпеді [Matüridi 2002, 243 s.]. 

Алайда, классикалық кезеңде Құранның әдеби көркемдігі мен 
шешендігіне келіспейтіндер де болды. Соның бірі Уаррақ болатын. Ол 
Құранның мұғжизалығына күмәнмен қарап, оның ұқсасын дүниеге әкелуге 
арабтардың қауқары жетпеген деген көзқарасқа қосылмайтындығын ортаға 
қойғандығы Китабу-т-таухидте баяндалған [Matüridi 2002, 240–241 s.]. 
Бірақ, әл-Матуриди Уаррақ ойының негізсіз екендігіне саналық дәлелдер 
келтіріп, Пайғамбардың өзіне аян келгенге дейін де, одан кейін де ешбір 
хат танымағандығына, сөз өнері мен шешендікке әуестенбегендігіне мән 
береді. Солай бола тұра, ол өзіне аян келе бастаған күннен бастап, сол 
кездегі арабтарды таң қалдырған, оған ұқсасын жасауға батылдары жетпе-
ген ғажайып туындыны алып келді. Өйткені Құран – Мұхаммедтің өз сөзі, 
қиялынан туындаған шығарма емес, Алланың сөзі. Құран ортаға қойған 
шешендікке тойтарыс бере алмаған, оның әдебилігіне бәсекелес болуға 
күштері жетпеген арабтар Мұхаммедпен соғысуды және барлығынан артық 
көрген жандарын Құранға қылышпен тойтарыс беру жолында пида етуді 
таңдады [Matüridi 2002, 240–241 s.]. 
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Әл-Матуриди арабтар Құранның ұқсасын жасауға кедергі жасал-
ғандықтан соғысқа кірісті [Matüridi 2002, 240 s.], – деген Уаррақтың 
көзқарасы да ақылға қисынсыз деп санады. Себебі, Құранның ұқсасын 
дүниеге алып келуге күш-қабілеттері жетер болса, жандарын қиюға ешбір 
қажеттілік туындамаған болар еді. Олар мұсылмандармен алғаш мәрте 
Бәдірде шайқасты. Олар Бәдір шайқасына дейін жиырма жылдай Құранмен 
танысқандығы белгілі. Егер мүшіріктердің Құранға тең келе алатын кітап 
жазуға күш-қабілеттері жеткенде оған Бәдір шайқасына дейін де уақыттары 
бар еді [Matüridi 2002, 241 s.], – деген уәжін ортаға қойды ойшыл. 

Имам Құранның әдеби стилдегі тұтастыққа да мән берді. Құран 
бөлік-бөлік болып жиырма жылдық кезеңде түскенімен онда бір ізділіктің 
сақталғандығы, басынан соңына дейін бір-бірімен үйлесім ішінде екендігі 
ортаға қойылды. Егер Құран сияқты әдеби туындыны дүниеге алып келу 
адамдардың қолынан келгенде онда оның ішінде қисынсыздық, стилдік 
тұрғыда қайшылық орын алатындығы даусыз. Осыған қарап, Құранның 
Жаратқан иеден келгендігін оңай аңғаруға болады [Matüridi 2002, 245 s.]. 

Әл-Матуриди Құранның мағыналық жағынан да ғажайып кітап екендігіне 
де мән берді. Ежелгі халықтар мен қауымдар, кітап иелеріне тән барлық 
мәліметтер Құранда орын алғандығын [Matüridi 2002, 243 s.], елдердің 
жаулап алынатындығын [Matüridi 2002, 238 s.], адамдардың топ-топ бо-
лып дінін қабылдайтындығын, исламның өзге діндерден үстем келетіндігін 
хабарлағанда Мұхаммед пайғамбар әлсіз, жақтастары да аз, дұшпандары көп 
кез болатын. Бірақ, оның соңы Құранда баяндалғандай жүзеге асуы, қиямет 
күніне дейін орын алатын барлық оқиғалардың негіздерін жинақтауы және 
Құранның өзіне дейін түскен құдайлық кітаптармен сәйкестігі Құранның 
ғайып әлемінен келгендігін, Алланың сөзі екендігін айғақтайды [Matüridi 
2002, 243-244 s.] деп санады ол. Болашаққа, өткен заманға және басқа да 
діни, теологиялық мәселелерге қатысты мәліметтерді Мұхаммед пайғамбар 
тек аян арқылы Алладан ғана алды. Себебі, оны танитындар, көргендер 
Мұхаммедтің өзге дін ғұламалдарынан дәріс алмағандығына, кітаптарды 
оқып алатындай жазу-сызуды білмейтіндігіне куәлік еткен [Matüridi 2002, 
243 s.].

Қорытынды

Қорытындылай келе, әл-Матуриди өзіне дейінгі және өзі өмір сүріп 
жатқан шақтағы шешімі күрделі тақырыптарды өзінің жолбасшысы Әбу 
Ханифа ілімі аясында өз көзқарасын ортаға тастап, ислам сеніміндегі 
пайғамбарлықтың мәнін ашып, оның қажеттілігін, сипаттарын және ақиқат 
екендігін ортаға қоятын дәлелдерді ортаға қойды. Оның пайғамбарлық 
интитутының мәнін ашуда, пайғамбарлықтың ақиқат дүние екендігін 
дәлелдеуде тұжырымдары, дәйектемелері түсінікті, қисынды және сәтті 
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шықты. Сунниттік теологияда пайғамбарлықтың негіздемесін алғаш 
ортаға қойған теолог ретінде де әл-Матуридиді ерекше атап өтуге болады. 
Ал сунниттік теологияның келесі бір тармағы болып табылатын ашарит-
тер әл-Матуридиден шамамен бір ғасырдан соң ғана аталған мазхабтың 
құрылу процесін аяқтаған Бақиллани арқылы ғана пайғамбарлық мәселесі 
жолға қойылды [Topaloğlu 2007, 188 s.]. Осыған орай әл-Матуридидің 
пайғамбарлық төңірегіндегі көзқарастары одан кейінгі дәуірлерде құнын 
жоғалтпады. Себебі азаматтардың теологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз 
етуде ойшылдың құнды ойлары өзінің өміршеңдігімен, маңыздылығымен 
және ақылға қонымдылығын ерекшеленеді. Орта Азия жерінен шыққан 
матуридилік ғұламалары теологиялық дәстүр ретінде әл-Матуриди іргесін 
қалап кеткен пайғамбарлық мәселесін одан ары дәріптеп, заман сұрасына 
қарай бейімдеп, уақыт толқынында ұмыт қалмауын қамтамасыз етті. Әл-
Матуридидің пайғамбарлық көзқарастары, теологиясы кейінгі дәуірдің 
сұраныстарына сәйкес түркілік сопылықпен астасып, Ясауи іліміндегі 
пайғамбарлық түсініктің дүниеге келуіне жол ашты. Бірақ, әл-Матуриди 
пайғамбарлықтың мәніне, қажеттілігі мен ақиқаттығына, пайғамбарлық 
ерекшеліктеріне ақылдық, нақылдық тұрғыда тұжырымдауға тырысса, 
Ясауидің сопылық философиясында оның моралдық жағына көп маңыз 
берілді [Мырзабеков 2017, 59 s.]. Десек те сонау Әбу Ханифа ілімінен бастау 
алатын мұсылмандық пайғамбарлық түсінік әл-Матуриди мен матуридилік 
ілім арқылы өзінің теологиялық ауқымын кеңейтіп, Ясауи философиясында 
жаңа белеске көтерілгендігі айқын. Бұлардың барлығында пайғамбарлықты, 
әсіресе Мұхаммед пайғамбарды адамзатқа үлгі боларлық идеал үлгі ретінде 
ұсынылды және діни көзқарастағы қазақтың ақын-жыраулары, ойшылдары 
мен ағартушыларындағы пайғамбарлық түсінігінің қалыптасуына негіз жа-
сады. 

Библиография

Aslan, İ. 2014. ‘İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu’. 
Uluğ bir çinar İmâm Mâturîdî Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı. İstanbul, Ofis 
yayın matbaacılık, ss. 325–336.

Gölcük, Ş. & Toprak S. 1998, ‘Kelam’, Konya, Tekin Kitabevi, 4.baskı, 510 s.
Işık, K. 1980. ‘Maturîdî’nin kelâm sisteminde imân, Allah ve peygamberlіk 

anlayışı’. Ankara, Fütüvver yayınları, 145 s.
Matüridi, E. 2002. ‘Kitâbü’t-Tevhid Tercemesi’. çev. Topaloğlu B. Ankara, Türkiye 

Diyanet vakfı İSAM, 532 s.
Мырзабеков, М. 2017 ‘Ясауидің сопылық танымындағы пайғамбарлық 

бейнесі’, ҚазҰУ хабаршысы, №1 (59), бб. 56-63.
Nesefî, E. 2010. ‘Matüridi Akaidi (Bahrü’l-Kelam Tercümesi)’. çev. Biçer R. 

İstanbul, Gelecek yayıncılık, 155 s.

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер



2 (72) 2017 | Адам әлемі     143

Topaloğlu, B. 2007. ‘Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin kelami görüşleri’. İmam Mâturîdî 
ve Maturidilik. haz. Kutlu S. Ankara, Kitâbiyât, ss. 178–202.

Topaloğlu B. & Çelebi, İ. 2010, ‘Kelâm terimleri sözlüğü’, İstanbul, Türkiye 
Diyanet vakfı İSAM, 352 s.

Türcan G. 2006. ‘Kelamda Nübüvvetin İspatı – Nübüvvet Geleneği Bağlamında-’ 
Dinî Araştırmalar, Мays-Ağustos 2006, № 9, ss. 217–235.

Үeprem, M. 2011. ‘Mâtürîdî’nin Akîde Risâlesi ve Şerhi’. Ankara, Türkiye Diyanet 
vakfı yayın matbaacılık, 123 s. 

Transliteration

Aslan, İ. 2014. ‘İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu’ [Imam 
Maturidi’s Defense of Nubuvvet Against the Deist Criticism]. Uluğ bir çinar İmâm Mâturîdî 
Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı. İstanbul, Ofis yayın matbaacılık, ss. 325–336.

Gölcük, Ş. & Toprak S. 1998, ‘Kelam’ [Kalam], Konya, Tekin Kitabevi, 4.baskı, 510 s.
Işık, K. 1980. ‘Maturîdî’nin kelâm sisteminde imân, Allah ve peygamberlіk 

anlayışı’ [Maturîdî’s Belief System of Faith, the Understanding of God and Prophets]. 
Ankara, Fütüvver yayınları, 145 s.

Matüridi, E. 2002. ‘Kitâbü’t-Tevhid Tercemesi’ [The Translatıon of The Book 
Kitâbe’t-Tawheed]. çev. Topaloğlu B. Ankara, Türkiye Diyanet vakfı İSAM, 532 s.

Myrzabekov, М. 2017 ‘Yasawiding sopylyq tanymyndaghy payghambarlyq 
beynesi’ [The Image of Prophecy in Sufism of Yasawi], QazU’U khabarshysy, №1 (59), 
бб. 56–63.

Nesefî, E. 2010. ‘Matüridi Akaidi (Bahrü’l-Kelam Tercümesi)’ [Aqaid of Maturidi 
(Translation of Bahru’l-Kalam)]. çev. Biçer R. İstanbul, Gelecek yayıncılık, 155 s.

Topaloğlu, B. 2007. ‘Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin kelami görüşleri’ [The 
Theological Views of Abu Mansur al-Mâturîdî]. İmam Mâturîdî ve Maturidilik. haz. 
Kutlu S. Ankara, Kitâbiyât, ss. 178–202.

Topaloğlu B. & Çelebi, İ. 2010, ‘Kelâm terimleri sözlüğü’ [The Glossary of Kelâm 
Terms], İstanbul, Türkiye Diyanet vakfı İSAM, 352 s.

Türcan G. 2006. ‘Kelamda Nübüvvetin İspatı – Nübüvvet Geleneği Bağlamında-’ 
[The Argumentation of Propgecy in the Kalam – In the Context of Prophecy Tradition], 
Dinî Araştırmalar, Мays-Ağustos 2006, № 9, ss. 217–235.

Үeprem, M. 2011. ‘Mâtürîdî’nin Akîde Risâlesi ve Şerhi’ [The treatise aqida of 
Maturidi and hıs commentary]. Ankara, Türkiye Diyanet vakfı yayın matbaacılık, 123 s. 

 
 Резюме

Мырзабеков М.М. 
Пророчество в учении аль-Матуриди

Вопрос пророчества в исламской теологии является одним из важнейших 
тем. Его важность связана с занимаемым местом пророка в религии. Потому что 
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невозможно верить призываемому пророками к новому религию, не убедившись 
в истинность пророка. По этому поводу в своей статье «Китабу-т-таухид» аль-
Матуриди разумно представил множество доказательств к пророчеству из рели-
гиозных источников. По взгляду идеолога для различия хорошего от плохого, для 
формирования культуры, для возрождения науки и образования занимаемое место 
(путеводителей) последователей пророков особенное. На ряду с этими нравствен-
ными особенностями (величественные различие в происхождении) преимуще-
ственное различие созданности пророков определяет истинность пророка. 

В этой статье аль-Матуриди в качестве доказательств об истинности проро-
чества дает (характеристику) место к муджизам (чудо), среди них к мужизам пред-
ставленных к обществу последним пророком – Мухамедом. Известно, что мораль-
ные особенности Мухамеда и удивительные места событии его жизненной пути, 
языковые и значимое особенности Корана занимает место во всех религиозно-те-
ологических произведениях. Но делая выводы с философической и теологической 
точки зрения к этим сведениям, аль-Матуриди обеспечил разумность своих идей. 
Мнение аль-Матуриди о пророчестве, особенно о пророке Мухамеде спустя много 
времени не потерял свое значение, наоборот после эпохи аль-Матуриди его идеи о 
пророчестве пропагандировался его последователями.

Ключевые слова: Китабу-т-тавхид, калам, пророк, мұжиза, нубувват, улухи-
ат, Коран.

Summary

Myrzabekov M.M. 
The Problem of Prophecy in the Knowledge of Al-Maturidi

Issues of a prophecy are one of the most important subjects of Islamic theology. 
Their importance is connected pompously prophecies in religion. Because it is impossible 
to accept of the prophet planting of new faith without having made sure that he is the real 
prophet. And therefore many proofs about a prophecy from religious sources are provided 
in Kitabu-t-tawkheed of Al-Maturidi. According to the thinker, in case of distinction good 
and bad, formations of cultures, sciences and knowledge prophets held a specific place. 
Also humanity of prophets, features in effect specify the reality of their prophecy.

In this article of Al-Maturidi gives an example in proof of prophecy of a mu’zhizah 
(miracle) proving prophecy truthfulness, especially last prophet Muhammad’s mu’zhizah. 
All know that moral features of Muhammad and strange stories in his lives, language, 
substantial features of the Qur’an, in all religious and theological works hold a specific 
place. However Al-Maturidi philosophically and theological analyzing data from these 
sources, proves truthfulness of the ideas. Al-Maturidi’s views of a prophecy, especially 
on the validity of the Prophet Muhammad, still haven’t lost the relevance, on the contrary 
after Al-Maturidi’s period his outlook about a prophecy are planted by his followers.

Keywords: Kitabu-t-tawkheed, kalam, prophet, mu’zhizah, nubuwwat, ulukhiat, 
Qur’an.
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