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Алау Әділбаев, Шамшат Әділбаева (Алматы, Қазақстан)

СУННИТТІК ИСЛАМ ТЕОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 
ИМАМ ӘЛ-МАТУРИДИДІҢ ХАНАФИ МӘЗҺАБЫНДАҒЫ ОРНЫ

Аннотация. Мақалада қазақ халқының дәстүрлі исламдық түсінігінің 
негізін қалаған Имам Ағзам Әбу Ханифа мен Имам әл-Матуридидің пікір 
сабақтастығы сөз болады. Имам Әбу Ханифа жалпы алғанда ислам әлемінің, 
жеке алғанда өзінің атымен аталатын ханафи мәзһабының негізін ерте заман-
да қалаған мужтахид ғалымдардың бірі. Ол – фиқһ мәзһабымен қатар, ислам 
теологиясының да негізін қалаған ғұлама. Орта Азиядан шыққан Әбу Ман-
сур әл-Матуриди осы имам Ағзамның салып кеткен жолымен жүре отырып, 
сунниттік теологияның арнайы ғылым саласы ретінде қалыптасуына және ха-
нафи мәзһабының Орталық Азияда орнығуына үлес қосты. Осы еңбектерінің 
нәтижесінде имам әл-Матуриди «ханафи мәзһабының мутакаллимі (кәләм 
ғалымы)» сипатын алып, салған жолы өзінің есіміне байланысты матуридия 
деп аталды. Демек матуридилік ханафиліктен бөлек бір мектеп емес, қайта 
оның жалғасы болып табылады.

Түйін сөздер: Дәстүрлі ислам, ханафи мәзһабы, ислам теологиясы, матури-
дия мектебі, кәләм ілімі. 

Кіріспе

Түркілердің, оның ішінде қазақ халқының мұсылмандық түсінігінің 
қалыптасуы мен ислам мәдениетіне қосқан үлестері фиқһта ханафи, ислам 
сенім жүйесінде матуриди мектебі негізінде көрініс тапқан. Дәстүрлі ислам 
түсінігіміздің қалыптасуында фиқһ ілімінің негізін қалаған Имам Ағзам Әбу 
Ханифа (80–150/699–767 ж.) мен сунниттік ислам теологиясының негізін 
қалаушылардың бірі Имам әл-Матуриди (қ. 333/944 ж.) мұраларының 
орны ерекше. Алайда еліміздегі «сәләфи» бағытын ұстанушылар Имам 
Ағзамды мужтахид ғалым ретінде мойындағанымен, имам әл-Матуриди 
ұстанымдарын одан бөлек етіп көрсеткісі келеді. Сондықтан да осы 
мақаламызда ислам тарихы мен мәдениетінде өзіндік орны бар екі ғұлама 
арасындағы байланыс пен пікір сабақтастығына тоқталмақпыз. 

Имам Әбу Ханифа жалпы алғанда ислам әлемінің, жеке алғанда өзінің 
атымен аталатын ханафи ислам ойлау жүйесінің негізін сонау ерте заманда 
қалаған дарабоз ғалымдардың бірі. Имам Ағзам – әлемде мұсылмандардың 
шамамен 50 пайызын құрайтын, атам қазақтың да баяғыдан бері ұстанып 
келе жатқан үлкен құқықтық мәзһабтың негізін қалаушы, мужтахид ғалым. 

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер
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Әділбаев А., Әділбаева Ш. Сунниттік ислам теологиясының негізін қалаушы...

 Имам Әбу Ханифаның ислам шариғаты (құқық) саласындағы орны 
көпшілікке мәлім. Сонымен қатар Имам Ағзам фиқһ ғалымдары арасын-
да жүйелі ойлау принциптері мен әдіснамасын басшылыққа алып, сол 
әдістерді иман негіздері мен діни үкімдер шығаруда шебер қолданған ақида 
(ислам теологиясы) саласының алғашқы ғұлама – ғалымы. Әбу Ханифаның 
фиқһ пен ақида іліміндегі беделінің биік болғаны соншалық сунниттердің 
тысындағы мұғтазилиттер мен мүржия секілді кейбір ағымдар оны өздерінің 
бағытынан етіп көрсетуге тырысқан. 

Әбу Ханифаның ақидаға қатысты ықшамдап жүйелеген иман негіздері 
ислам тарихының алғашқы кезеңдерінде қызу пікірталасқа жол ашқан 
мәселелер еді. Осы тақырыптарды терең түсінігі арқылы, белгілі бір жүйеге 
салуы өзінен кейін келген ахлус-сунна уәл-жамағат имамдарына Мысырда 
имам Тахауи (қ. 321 ж) негізін қалаған тахауия, Иракта құрылған әшғария 
(Имам Әшғари (қ. 324 ж.) және Орта Азияда кең тараған матуридияға (имам 
әл-Матуриди (қ. 333 ж.) ықпал етті. Ислам ақидасының негізгі мәселелері 
төңірегіндегі көзқарастары ғалымдар арасында үлкен беделге ие болып әрі 
қарай дамытылған [Әділбаев, Әділбаева 2011]

Имам Матуридидің ислам ғылымындағы орны

Орта Азиялық ғұлама, «Шейх», «Имамул-худа», «Аламул-һуда», 
«Имам заһид», «Әхлу сунна уәл-жамағаттың имамы», «Шейхул-Ислам» 
«имам ал-Мутақаллимин», «рәйіс ас-сунна» деген лақаптармен танымал 
Әбу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад әл-Матуриди Самарқан қаласының 
Матурид ауданында дүниеге келген. «Китабут-таухид», «Тәуиләту әхлис-
сунна» атты бірегей шығармалардың авторы әрі әһлу сунна бойынша екі 
ғалымның бірі болғанына қарамастан, мазһабтар тарихы жөнінде кітаптар 
жазған ғалымдардың, атап айтқанда, Шахристанидің «әл-Милал уа ан-
Нихалі», әл-Бағдадидің «әл-Фарқ бәйна ал-Фирақ», Ибн Хазмнің «әл-
Фисал», Ибн Надимнің «Фиһрист», Ибн Халдунның «ал-Муқаддимасы», 
ас-Суютидің «Табақат ал-Муфассиринінде» және де сол кезеңдегі басқа 
да еңбектерде әл-Матуриди есімінің аталмауы түрлі жорамалдарға себеп 
болған. У. Рудольф мұның себебінің сол кездегі тарихи және географиялық 
жағдайлармен тікелей байланысты екенін айтады. Өйткені, әл-Матуриди 
ислам әлемінің орталығында емес, ең шығысындағы Самарқандта өмір 
сүрген. Еңбектерін де сонда жазған. Батыс аймағындағыларды, әсіресе, 
бағдаттықтарды аса қызықтырмағандықтан әл-Матуриди алғашында тек 
қана Мауараннахрде танымал болған [Рудольф 1999, бб. 1–2]. Сондай-ақ, 
ұстазы Әбу Ханифа сол кезеңнің ең беделді тұлғасы ретінде саналаған. Оған 
қоса, әл-Матуридидің ұстазын ұлықтауы оның көлеңкесінде қалып қоюына 
жол ашқан. Алайда, ХІ ғасырда сельджукидтердің орталық аудандарға келуі 
жағдайды өзгертті. Олардың алға жылжуы арқылы Мауараннахр теология-
сы орталық аймақтарға таралды [Рудольф 1999, б. 2].
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Ә. Муминов әл-Матуридидің танылмауын оның сол кездегі билікті 
қолдамай, биліктен алшақ тұру ұстанымынан іздейді. Саяси билікпен 
келісе алмағандықтан оның пікірлері өз заманында дамымай, шеткері 
аймақтарға ығысқан. Кейін Караханидтер кезеңінде нәсәфтық екі ғалым 
Абу-л-Му‘ин ан-Насафи және Абу-л-Йуср ал-Паздауи тарапынан қайта 
жанданған. Сонымен қатар, оның қызы жағынан немересі әл-Хасан 
ибн Али ибн Мухаммад ал-Матуриди және шөбересі Әбу-л-Хасан Али 
ибн ал-Хасан ал-Матуридилердің (қ. 1117 г.) қазылыққа сайлануы да 
қайта таныла бастауына жол ашқан [Муминов 2014, бб. 41–42]. Түрік 
зерттеушісі А. Ак Саманидтердің хадис жақтастарына жақын ханафилікті 
қолдап, өз биліктерін сақтау үшін өзгелерді қыспаққа алып, ой еркіндігін 
шектегендігін, әл-Матуридидің сол саясаттың құрбаны болғанын тілге тиек 
етеді [2014, б. 25]. Сонымен қатар А. Ак хижраның бесінші ғасырының 
екінші жартысынан кейін Әбу-л-Йуср ал-Паздауи тарапынан әхлус-сунна 
уәл-жамағаттың алдыңғы қатарлы имамы ретінде мойындала бастағанын, 
өйткені Паздауидің ол кезде Самарқанның қазысы қызметін атқарғанын, де-
мек саяси билік тарапынан мойындала бастағанын айтады. Бұл өз кезегінде 
имам әл-Матридидің танылмауының негізгі себептерінің бірінің сол кезде 
үстемдік еткен саяси биліктің ықпалының қаншалықты күшті болғандығын 
нақты көрсетеді [Ак 2006, б. 144].

Мухаммед әт-Танжи Имам ал-Әшғариді нағыз ислам ғұламасы 
етіп көрсетпек болғандар әл-Матуриди беделін әдейі төмендеткен деген 
пікірді алға тартқан [1955, б. 1]. А. Думан Имам әл-Матуридидің Түркі 
мұсылмандығының қалыптасуына қосқан орасан үлесіне қарамастан та-
нылмай қалуының себебі ретінде араб болмауын атайды [2009, б. 121]. Со-
нымен қатар әшғарилер қатарынан Бақиллани (қ. 403 /1013 ж.), әл-Жуәйни 
(қ. 478 /1085 ж.), әл-Ғазали (қ. 505 /1111 ж.) секілді әйгілі ғалымдардың 
шығуының да бұған ықпал жасағандығы айтылады.

Қалай десек те, хижри V ғасырдың өзінде Самарқандағы кәләм 
мектебінің Матуридиге телінбеуі ол кездері әлі оның сол мектептің же-
текшісі ретінде толыққанды түрде мойындалмағандығын көрсетеді. Ал 
оны бір мектептің жетекшісі ретінде көріп, оның кәләм іліміне қатысты 
көзқарастарын негізге алып шығарма жазаған ғалым Имам Әбул-Муин 
Мәймун ибн Мухаммед ән-Нәсәфи (қ. 508/ 1114 ж.) болған. 7-ғасырда 
оның қарсыластарының өзі матуридиліктің бір мектепке айналғанын 
мойындаған. Десе де, «матуридия» термині әлі бір мәзһабтың аты ретінде 
қолданылмаған. Ибн Фазлуллах әл-Омари Имам Матуридидің ғылымдағы 
салмағы және әхлу сунна уәл-жамағатты күшті дәлелдермен қорғауын 
көреалмаушылықтан муғтазилиттердің Әбу Ханифаның ақида және 
фиқһтағы ізбасарларын «матуридилер» деп атағандығын айтады [Өзен 
2001, б. 72]. 
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Ханафи мәзһабының қалыптасуында Имам Матуридидің рөлі

Негізінде Имам әл-Матуриди – Имам Ағзамның сүнниттік бағыттағы 
ұстанымдарын жалғастырған ғұлама. Имам әл-Матуридидің ақида 
саласындағы ұстаздарының тізбегі Имам Ағзам Әбу Ханифаға барып 
тіреледі. Тарихи шығармаларда Имам әл-Матуриди имам Ағзамның 
кітаптарын ұстаздары Әбу Насыр Ахмад ибн Аббас әл-Бәйади, Ахмад ибн 
Исхақ әл-Жүрджани және Насыр ибн Йахия әл-Балхилердің көмегімен 
үйренгендігі, ал олардың Әбу Сүлеймен Мұса әл-Жүрджаниден дәріс 
алғандығы, әл-Жүрджани болса, бұл ілімді ұстазы Мұхаммед ибн Хасан 
әш-Шәйбаниден алғандығы айтылған [Әбу Зәхра 1996, б. 181]. 

Ол Әбу Ханифаның ақидаға байланысты шығармаларын оқып, өз 
көзқарасын оның пайымдаулары шеңберінде негіздеген. Осыған орай, Ма-
туридиге Әбу Ханифаның ізбасары деп баға беріліп, мәзһабы ханафи деп 
аталып кеткен [Әбу Зәхра 1996, бб. 183–184]. Имам әл-Матуриди иман 
негіздеріне қатысты мәселелерді имам Ағзамның жолымен жүре отырып, 
аят-хадистерді қолданумен қатар, ақыл-ойға да мән беретін өзгешерек, 
«кәлам» әдісін қолдану арқылы жүйелеген. Самарқанда әрі сол аймақтағы 
ағымдар мен бағыттарға қарсы пікірталастарында кәлам әдісін қолдану 
арқылы үлкен жетістікке жеткен [Әділбаев 2008, бб. 94-100].

Оның қосқан үлесі нәтижесінде Әбу Ханифаның ақидаға байланысты 
қысқа шығармалары арнайы «кәләм» іліміне айналды. Осы еңбектерінің 
нәтижесінде имам әл-Матуриди «ханафи мәзһабының мутакаллимі (кәләм 
ғалымы)» сипатын алып, салған жолы өзінің есіміне байланысты матури-
дия деп аталды. Осылайша ханафилік тек Имам Ағзамның фиқһ мектебінің 
ұстанушыларының аты ретінде ғана жалғасты.

Ол «Тәуилат әл-Құран» атты тәпсірінде Имам Әбу Ханифаның ақидаға 
қатысты белгілі «әл-Алим уәл-мутааллим» еңбегіне жүгіне отырып, оның 
фиқһ негіздері және фиқһқа қатысты көзқарастарын аяттарды тәпсірлеуде 
жиі қолданған. Осыған орай Әбу Муин ән-Насафи: «Имам Әбу Мансур әл-
Матуриди усулде (ақида) және фуруғда (фиқһта) нағыз Әбу Ханифаның 
ізінен ерушілердің қатарынан» деп бұл мәселеге қатысты өз ойын білдіреді 
[Өзен 2001, б. 35]. Матуриди фиқһқа қатысты бір мәселені талдау бары-
сында «Құран дәлелі – оның (Әбу Ханифаның) мәзһабын көрсететін 
мәселелердің бірі. Кейбір ғалымдар оған бұл мәселеде қарсы шыққан» деу 
арқылы да өзінің «тәуилат» атты еңбегінде осы әдістен ауытқымағанын 
көрсетеді [Өзен 2001, б. 36].

Имам Матуриди өзін Әбу Ханифа доктринасының жалғастырушысы 
ретінде ұсына алған. Осы фактор матуридиліктің өзге ханафилер арасын-
да мойындалуын жеңілдеткен және олардың арасындағы муғтазилиттердің 
ықпалына қарсы күресуде маңызды орынға ие болған [Өзен 2001, б. 70].
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Әбу Захра Әбу Ханифа мен әл-Матуриди шығармаларындағы көз-
қарастарды ғылыми тұрғыдан салыстырғанда, екеуінің әдістемеде бірле-
сетінін, Әбу Ханифа көзқарастары Матуриди көзқарасының «тамыры» 
екенін ғалымдардың да, сонымен қатар әл-Матуридидің өзі де бұны ашық 
мойындағанын дәлел ретінде келтіреді. З. Кәусәри «Ишаратул-мәрам» атты 
шығармасында Матуридидің Имам Ағзамның еңбектерін нақты қолданып, 
оларды жете суреттегенін айтқан [Әбу Зәхра 1996, б. 185]. Осы себептен де, 
зерттеушілер екі ғұламаны бір-бірінен ажыратып жатпайды. Имам Әбу Ха-
нифа «Ақиданың» негіздерін айтып кетсе, Имам Матуриди сол негіздерді 
кеңінен тарқатып, егежей-тегжейіне дейін түсіндірген. Қос имамның ақида 
саласындағы пікір сабақтастығына кеңірек тоқталып өткендіктен [Әділбаев 
2012, бб. 111–119], ендігі кезекте фиқһ саласындағы көзқарастарын қолға 
ала отырып, тақырыпты ашуға тырысамыз. 

Имам әл-Матуридидің шығармаларына назар салсақ, кәлам, фиқһ ме-
тодологиясы және тәпсір саласы бойынша қалам тербеген беделді ғалым 
екенін байқауға болады. Мутакаллим және муфассир ретінде танылғанымен 
фиқһ және усулул фиқһта (фиқһ методологиясы) да оның өзіндік ролі 
мен салмағы болған. Оның фиқһ әдіснамасына қатысты көзқарастары 
Самарқан аймағындағы ізбасарларына қатты ықпал еткендіктен «Самарқан 
ғалымдарының шейхы» деген атаққа ие болған. Алайда оның фақиһтық 
қыры көбіне беймәлім болып қалған.

Оның осы қырын танытқан Алауддин әс-Самарқанди (қ. 539/1144 ж.) 
«Мизанул усул фи нәтәиж әл-уқул» деген еңбегінде әл-Матуридидің 
көзқарастарын келтірсе, кейінгі ғалымдар көбіне Самарқандидің осы 
еңбегіне сүйенген. Имамның фиқһқа қатысты көзқарастарын Тәуилаттан 
және оған сілтеме жасаған ғалымдардың еңбектерінен табуға болады. 

Имам әл-Матуриди өз еңбектерінде көзқарастарын тілге тиек 
етер кезде: «Қала әл-Фақиһ» (Фақиһ былай деді) деген тіркесті жиі 
қолданған. Ол – фиқһ дәстүрінің маңызды өкілдерінің бірі. Фиқһ және 
әдіснамасы жайлы бірқатар еңбектер жазған. Ізбасарларынан Алауддин 
әс-Самарқанди оның фиқһ әдіснамасы және тарихы тұрғысынан орны 
мен маңызын өте жақсы көрсете алған. Әсілінде, ол өз заманында фақиһ 
ретінде танымал еді. 

Имам Әбу Ханифа мен Имам Матуриди көзқарастарындағы 
пікір сабақтастығы

Имам Матуридидің Имам Ағзам мен арасындағы фиқһқа қатысты 
көзқарастарының сабақтастығы, мәселелерді қолға алудағы ерекшеліктерін 
анықтауға тырысамыз. 

Бәяди Матуридидің фиқһ анықтамасының өзінің Әбу Ханифаныкімен 
бірдей екенін айтқан [1949, б. 28]. Осы салада доценттік диссертация жазған 
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түрік ғалымы Ш. Өзен әл-Матуридидің мәзһаб ішіндегі орнын былайша 
көрсетеді:

1. Матуриди мәзһаб имамдарының берген фиқһтық үкімдерінің 
шариғи (діни) негіздерін анықтап көрсеткен. Мысалы, Әбу Юсуф пен 
Имам Мұхаммедтің көзқарастарын қуаттайтын бір хадисті тізбегімен қоса 
келтірген.

2. Мәзһаб имамдарының көзқарастарының негізгі себептерін анықтаған. 
Матуридидің мәзһаб ішіндегі фиқһтық еңбектерінің көбіне осы мақсатта 
өрбігені нақты байқалады. Бұл өз кезегінде оның ханафи мәзһабының 
фиқһтық тәжірибелерін жүйелеп, фиқһ мектебі ретінде орнығуындағы 
маңызды ролін көрсетеді.

3. Мәзһаб имамдарының мутлақ (шегі нақты белгіленбеген) 
пәтуаларының баламаларын көрсете отырып, ерекше жағдайларда 
орындалуының жолдарын көрсеткен. Олардың шегі нақты белгіленбеген 
үкімдерінің шарттары мен жағдайларын түсіндіріп берген.

4. Мәзһаб имамдарының түсіндірмелері кездеспеген мәселерді 
түсіндіріп беріп отырған.

5. Мәзһаб имамдарының арасындағы көзқарас айырмашылықтарын 
риуаят және ақыл тұрғысынан таңдаған. Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 
арасындағы пікірталасты мәселеде синтездеуші үшінші бір көзқарас алға 
тартқан.

6. Мәзһаб имамдарының бір-бірінен бөлек секілді көрінген кейбір 
мәселелердің негізінде бөлек емес, әрқайсысының түрлі жағдайларға 
қатысты айтылған жайттар екенін түсіндіруге тырысқан.

7. Ұқсас секілді көрінген кейбір мәселелердің арасындағы айырма-
шылықтарды көрсету арқылы имамдардың көзқарастарының арасында 
қайшылықтың жоқ екендігін көрсеткен.

8. Мәзһаб имамдарының діни дәлелдерге қайшы секілді көрінген 
көзқарастарының негізінде қайшы емес екендігін оның астарындағы се-
бепке үңіле отырып түсіндіруге тырысқан. Мәселен, көптеген хадис 
кітаптарында қажылық кезінде құрбандыққа шалынатын түйелердің 
өркештеріне Пайғамбарымыздың пышақпен белгі қойғандығы риуаят 
етілгеніне қарамастан, Әбу Ханифа белгі қоюдың малды қинауға жататы-
нын айтып, оны мәкрух санаған көрінеді. Имам Матуриди негізінде Имам 
Ағзамның хадиске қарсы шықпағанын, оның кезінде белгі қоюдың алғашқы 
кездегіден басқаша сипат ала бастағанын, сондықтан шарттардың өзгеруіне 
қарай үкімдердің де өзгеретінін айтып, Әбу Ханифаның көзқарасының 
астарын түсіндірген.

9. Өз мәзһабының көзқарастарын өзге мәзһабтардың, әсіресе шафиғи 
мәзһабының көзқарастарынан қорғаған.

10. Кейбір мәселелерде мәзһаб ғалымдарының көзқарастарын берумен 
ғана шектеліп отырған [Өзен 2001, бб. 65–68].
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Имам Матуридидің Имам Ағзамның фиқһтық мәселелерге қатысты 
пікірлерінен мысалдар келтіре кетейік.

Әбу Ханифа мен Имам Мұхаммедтің ойынша қақырық құсу дәретті 
бұзбайды, ал Әбу Юсуфтың ойынша бұзады. Имам Матуриди бұл екі 
көзқарастың бір біріне қайшы емес екенін айтып, екі ойды былайша 
бірлестірген. Имам Әбу Ханифа мен Мұхаммедтің көзқарасы бойын-
ша ол құсық тамақтың кеңірдектен және бауырдың айналасынан шыққан 
құсыққа қатысты, ал Әбу Юсуфтыкі асқазаннан келгенге қатысты және ол 
лас болғандықтан дәретті бұзады деген. Мұндай жағдайда құсыққа қарау 
керек. Егер оған тамақтың қалдықтары араласып шықса, онда ол дәретті 
бұзады, ал таза болса, бұзбайды деп екі көзқарасты бірлестірген. Касани 
Имам Матуридидің осы көзқарасы «асахх», яғни дұрысырақ деген [әл-
Кәсәни 1910, б. 27].

Әбу Саид әл-Худридан намазда алдынан кесіп өтпекші болған бір 
адамға кедергі жасап, қажет болса соғыссын, ол шайтан деген хадисті алмай 
ханафи ғалымдарының «Намаз бір іспен шұғылдану» деген хадисті негізге 
алып, алдынан кесіп өтпекші болған адамға кедергі келтірмеудің абзал 
екеніндігін және Имам Ағзамның сол көзқарасты ұстанғандығын айтқан.

Имам Ағзамның жұма күні ешқандай себепсіз жұма намазын оқымай, 
бесін намазын оқыған адамға қатысты көзқарасы мен екі шәкіртінің пікірін 
беріп, артынша өзінің жорамалын жасайды.

Ханафи ғалымдарының көзқарасы бойынша пітір садақасы бидай-
дан жарты сағ беріледі. Ал имам Шафиғи Әбу Саид әл-Худридің «Мен 
Пайғамбарымыздың кезеңінде бидайдан бір сағ көлемінде пітір садақасын 
беретінмін» деген риуаятына сүйеніп, бидайдан бір сағ пітір берілуі қажет 
деген. Имам Матуриди осы ханафи ғалымдарының сөздерін қуаттау үшін 
«Араларында әзірет Әбу Бәкір, Омар, Осман, Али секілді он сахаба пай-
ғамбарымыздан бидайдан пітір садақасы жарты сағ берілетінін риуаят ет-
кен» деп ханафи ғалымдарының көзқарастарын қуаттап, дәлел келтірген. 
Мәселен, Имам Мұхаммед: «Рамазан айында бір кісі жынды болып, бірнеше 
күн өткеннен кейін есін жиса, өткен күндерінің қазасын өтемейді» десе, Әбу 
Ханифа: «Айдың басында балиғат жасына толған немесе ақыл-есі дұрыс 
болып, кейін жынданған кісі ұстамаған оразаларының қазасын сауыққанда 
өтейді» деген. Бұл көзқарасты Имам Шафиғи мен Зуфар қабылдамаған. 
Алайда Әбу Абдуллах Мухаммед ибн Шужағ әс-Сәлжи бұл көзқарастарға 
жауап беріп, Имам Ағзамның көзқарасын жақтаған. Имам Матуриди де осы 
көзқарасты дұрыс деп қабылдаған [2005, б. 343]. 

Ендігі кезекте Имам әл-Матуридидің «Тәуилатындағы» көзқарастарынан 
мысалдар келтіре кетейік. 

Имам Әбу Ханифа және оның жолдастары: «Біреу «сиырдың етін 
жемеймін» деп ант етіп, бұқаның етін жесе анты бұзылады» деген [Матури-
ди 2005, б. 158]. Әбу Ханифаның сиқыршылық жасаушы бірде өлтірілмейді 
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десе, тағы бірде өлтірілетіндігін айтқандығын келтірген деген көзқарасы да 
келтірілген. 

Әбу Ханифа кімде-кім рамазан айында рамазан оразасынан басқа бір 
оразаны ниет етсе де, мойнынан рамазан оразасы түседі деген. Жолаушы 
кісі рамазан айында аузын бекітпеуіне рұқсат қағидасы негізінде жолаушы 
кісі арасын үзбей ұстайтын зиһар, (қателесіп) адам өлтіргенінің кәффараты 
болған оразаларында да ауызын ашуға болады [Матуриди 2005, б. 354]. 

Кейде Имам әл-Матуриди Имам Әбу Ханифаның көзқарастарына 
қайшы пікір де білдірген. Мәселен, хайыз күйіндегі әйелді аймалау 
мәселесінде Имам әл-Матуриди Әбу Ханифаның емес, оның шәкірті имам 
Мұхаммедтің көзқарасын құптаған. 

Имам әл-Матуриди алыс елде болуы себепті қажылыққа бару мүмкіндігі 
болмаса, ол адамға қажылықты міндеттей алмаймыз десе, Әбу Ханифа 
қажылықтың уәжіп екендігін айтқан. 

Имам әл-Матуридидің фиқһқа қатысты көзқарасын келтірген қайнар 
көздер негізінен оның «Шәрху Жамиғ әс-сағир» және «Тәуилат әл-Қуран» 
атты кітаптарына сүйенеді. Алауиддин әс-Самарқанди секілді ғалымдардың 
айтқанындай әл-Матуридидің «Тәуилаты» – Әбу Ханифаның кәләмдық 
және фиқһтық көзқарастарының Құранға сай екендігін көрсетудің бір 
ұмтылысы. Мұны әрбір аяттың тәпсірінен анық көруге болады. Сонымен 
қатар оның «Шәрху Жамиғ әс-сағир» атты кітабының Имам Мұхаммедтің 
«әл-Жамиғ ас-сағир» атты кітабының алғашқы шархтарынан екендігін 
ескерсек, Матуридидің ханафи мәзһабын түсіну және түсіндіру бағытындағы 
еңбегінің қаншалықты маңызды екендігі байқалады. Сондықтан Ш. Өзеннің 
айтқанындай Имам әл-Матуриди – өзі дербес әрекет еткен мужтахид емес, 
көзқарастарын мәзһаб шеңберінде білдірген ғалым [2001, бб. 47–65]. 

Имам Матуриди қаншалықты Әбу Ханифаны қайталағанымен 
мәселелерді талдап түсіндіруде өзіне тән көзқарастары болғандығын нақты 
көруге болады.

Кейінгі ғасырлардағы ғалымдардың имам Матуридидің көзқарастарын 
келтірулері оның көзқарастарының қаншалықты күшті екендігін және 
мәзһабтың ішіндегі салмағын көрсетеді. Оның фиқһ негіздеріне қатысты 
ғылыми мұрасын жандандыруға алғаш әрекет жасаған – Алауддин әс-
Самарқанди. Кейін Әбус-Сәнә әл-Ләмиши (VI ғ.), Жәлалуддин әл-Хаббази 
(691/1292 ж.), Әбул-Бәрәкәт ән-Насафи (710/1310), Абдулазиз әл-Бухари 
(730/1330), Сағдуддин әт-Тафтазани (790/1390), Молла Фәнәри (834/1431), 
Молла Хұсреу (885/1480) секілді ғалымдар жалғастырған [Өзен 2001,          
бб. 65–69].
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Қорытынды

Қорытындылай айтсақ, Әбу Ханифаның көзқарастарын Әбу Жағфар 
әт-Тахауи, әсіресе шәкіттері арқылы жалғасқан ғылыми тізбекте орны 
бар Әбу Мансур әл-Матуриди мен Әбул-Муин ән-Нәсәфилер дамы-
тып, кең жайған. Сенім мәселелерін талқылау әрі қамту тұрғысынан 
Әбу Ханифаның ілімінен көп сусындаған әл-Матуриди оған жиі-жиі 
жүгінетін әрі сол пікірлерге сүйенетін. Әбул-Муин ән-Нәсәфи Самарқан 
ғалымдарының Әбу Ханифаның көзқарастарын мәзһабқа айналдырғанын 
білдірген. Кейінірек Матуридидің ізін басқан ғалымдар дамытқан сенім 
тұрғысындағы көзқарастар бүгінгі күнге дейін келіп, осы көзқарасты 
жақтайтын мәзһаб матуридия деген атпен танылған.

Демек матуридилік ханафиліктен бөлек бір мектеп емес, қайта оның 
жалғасы. Имам әл-Матуриди – заман талабына қарай исламды бұра тартпақ 
болған ағымдардың жаңсақ пікірлерінің мұсылмандар арасында таралуын 
тізгіндеу мақсатында дәстүрлі сунниттік көзқарастың шеңберінен шықпай 
қажырлы еңбек етіп, жүздеген шәкірт тәрбиелеп, Орта Азияда ханафиліктің 
дамуына үлкен үлес қосқан ғұлама. 
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Резюме

Адильбаев А.Ш., Адильбаева Ш.А. 
Место основоположника суннитского направления в исламе имама аль-

Матуриди в ханафитском мазхабе

В статье говорится о взаимовлиянии взглядов имама Аъзама Абу Ханифы и 
имама аль-Матуриди. Имам Аъзам Абу Ханифа заложил фундамент традиционно-
го представления об исламе у казахского народа, также он является ученым-муд-
жтахидом, сформировавшим базу ханафитской мусульманско-правовой школы в 
исламском мире и основы теологической науки. Абу Мансур аль-Матуриди вы-
ходец из Средней Азии, вслед за имамом Абу Ханифой внес колоссальный вклад 
в формирование суннитской теологии как отдельной отрасли науки и укрепление 
ханафитской правовой школы на территории Средней Азии. Благодаря этим тру-
дам в исламском мире имама аль-Матуриди стали называть «мутаккалимом хана-
фитской школы», а проложенный им путь – матуриди. В связи с чем, целесообраз-
но считать матуридитскую школу не отдельной, а продолжением ханафитской. 

Ключевые слова: Традиционный ислам, ханафитский мазхаб, исламская те-
ология, матуридитская школа, наука калам.

 
Summary

Adilbayev A.Sh., Adilbayev Sh. A. 
The Role of Imam al-Maturidi, the Founder of the Sunni School in Islam, in 

Hanafi Madhhab 

The article discusses the mutual influence of the views of Imam Aghzam Abu 
Hanifah and Imam al-Maturidi. Imam Aghzam Abu Hanifa laid the foundation for the 
traditional idea of   Islam among the Kazakh people, he is also a scientist who formed the 
foundations of the Hanafi Muslim School in the Islam in the world and the foundations 
of Theological Science. Abu Mansour al-Matrudi, a native of Central Asia, following 
Imam Aghzam, made a tremendous contribution to the formation of Sunni theology as 
a separate branch of science and the broadening of the Hanafi School on the territory 
of Central Asia. Thanks to these works in the Islamic world, al-Maturidi is called the 
«Mutakalimom of Hanafi School», and the path laid by him was called his Maturidi. 
Therefore, it is recommended to consider the scholars not as a separate school, but as an 
extension of the Hanafi School.

Key words: Traditional Islam, Hanafi Madhhab, Islam Theology, Maturidi 
School, The Science of Kalam.
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