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ӘӨЖ: 297(09):14

Асқар Әкімханов, Алау Әділбаев, Еркінбек Шоқай 
(Алматы, Қазақстан)

ӘБУ МАНСУР ӘЛ-МАТУРИДИДІҢ ДІНДЕГІ 
«ҮЛКЕН КҮНӘ» ҰҒЫМЫНА ҚАТЫСТЫ ҰСТАНЫМЫ ЖӘНЕ 

(АЛҒАШҚЫ ТАКФИРИТТЕР) ХАРИЖИТТЕР 
МЕН МҰҒТАЗИЛИТТЕРГЕ ЖАУАБЫ

Аннотация. Ислам тарихында «үлкен күнә» (кәбира) мәселесі ең алғаш 
харижиттер тарапынан көтерілді. Олар әубаста «күпірлік» ұғымын негізге ала 
отырып, осы ұғыммен байланысты әртүрлі теологиялық мәселелерді көтерді. 
Солардың ең маңыздысы «күнәһар мүмін» мәселесі-тін. Харижиттер адамға ішкі 
сенімінен гөрі, сыртқы іс-әрекеттеріне қарап баға беретін болған. Олардың түсінігі 
бойынша, адамның кәміл мұсылман болуы үшін жүректегі сенім/иман жеткіліксіз, 
жүректегі сеніммен бірге, соған лайық іс-әрекеттердің/амалдардың болуы және 
күнәлардан тыйылу міндетті. Осыған орай харижиттер діндегі амалдар мен 
үкімдерге, яғни діни практикаға ерекше мән берді. Бірақ олар бұл мәселеге де 
біржақты қарады. Нақтырақ айтқанда, теріс жағынан қарады деуге болады. Олар 
кемел мұсылман қоғамы қандай болу керек деген мәселеге келгенде, діндегі 
амалдар мен үкімдердің орындалуынан гөрі, олардың тәрк етілмеуі мәселесіне, 
сауапты істерден гөрі, күнәлі істердің орын алмауына баса назар аударды. Басқаша 
айтқанда, олар мұсылман қоғамын іс жүзінде жат элементтерден тазартуды 
ең үлкен міндет санап, «кім тақуа» дегеннен гөрі, «кім күнәһар», сондай-ақ 
«кім мүмін» дегеннен гөрі «кім кәпір» деген санамен және ұстаныммен әрекет 
етті. Осылайша олар шынайы мүмінге қойылатын талаптарды тым күшейтіп 
әрі қиындатып жіберді. Олардың түсінігіндегі идеалды мүмін ‒ діннің барлық 
талаптарын мүлтіксіз орындайтын, тыйғандарынан толық тыйылатын, күнә 
атаулыдан ада, іші де, сырты да кіршіксіз болуы керек-тін. Бұл түптеп келгенде, 
адамның жаратылысымен, табиғатынмен және психологиясымен санаспау еді. 
Нәтижеде исламда «такфиризм» тенденциясы пайда болып, белең алды. Имам 
Матуриди өзінің бұл мәселе бойынша басты оппоненттері мұғтазилиттер мен 
харижиттердің ұстанымдарын терістегенде алдымен Құрандағы «үлкен күнә» 
ұғымын дұрыс пайымдау мәселесіне баса назар аударған. Ол «үлкен күнә» ұғымын 
пайымдап, талдағанда әрі түсіндіргенде негізінен Құран аяттары мен лексикасын 
контекстуалды тұрғыдан талдау және пайымдау әдісін, Құранды Құранмен 
интерпритациялау әдісін және хадистерді және ғалымдардың көзқарастарын 
басшылыққа алған.

Түйін сөздер: «үлкен күнә», мүмін, сунниттер, харижиттер, мұғтазилиттер, 
такфиризм, теология, иман, амал 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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Кіріспе

Алғашқы кәләм ғалымдары діндегі «үлкен күнә» ұғымына жан-жақты 
талдау жасаған емес. Олар бұл ұғымды белгілі деңгейде көмескі күйінде 
қалдырып, бар назарын мұсылман үмбетінің ішіндегі «үлкен күнә» жасаған 
адамның діндегі статусының қандай болатынына аударды. Нақтырақ 
айтқанда олардың ой-санасындағы басты мәселе «үлкен күнә» ұғымы емес, 
үлкен күнәһар (муртакиб әл-кабира) еді. Яғни оларды мазалаған мәселе 
мынау еді: Үлкен күнә жасаған мұсылман шынымен мұсылман ба?! Егер 
олай болмаса, оны сенім тұрғысынан қандай санатқа жатқызуға болады?! 
Бұл құбылыс харижиттер тарапынан принциптік тұрғыдан көтерілген аса 
маңызды мәселенің жалғасы және соның теориялық тұрғыдан қолға алы-
нуы еді [Изутсу 1984]. 

Үлкен күнә жасаған мүмін мәселесіне қатысты мұсылмандар ара-
сында әртүрлі көзқарастар болды. Нақтырақ айтқанда ислам теологиясы 
тарихының алғашқы кезеңдерінде үлкен күнәһарға қатысты жалпы алғанда 
төрт түрлі көзқарас пайда болды:

1. Үлкен күнә жасаған мүмін ‒ кәпір, тіпті мүшірік болады; (харижиттер)
2. мұсылман, мүмін болып қалады; (муржия және әһл әс-суннә/әһл ха-

дис, матуридилер және әшғарилер)
3. мұсылман да емес, кәпір де емес, екеуінің арасындағы өз алдына 

бөлек категорияға жатады; (мұғтазилиттер) 
4. мұнафық болады. (Хасан әл-Басри)
Харижиттер жалпы алғанда үлкен күнә жасағанның бәрін жаппай кәпір 

санаған, тіпті үлкен күнәні былай қойғанда кішігірім күнәларды жасағанның 
өзін кәпір санауға дейін барды [Ләмиши 1995]. Дегенмен Изутсу мұндай 
ұстанымды харижиттердің бәріне бірдей телу дұрыс емес деген пікірді алға 
тартады. Өйткені харижиттік топтардың барлығының бұл мәселеге қатысты 
бірыңғай ұстанымда болмағаны тарихтан белгілі [Изутсу 1984]. 

Ал харижиттік ұстанымға кереғар муржииттік доктринаға келсек, «үлкен 
күнә жасаған мұсылман иманы жараланбаған кәміл мүмін, мұндай адам 
өмірінде бірде-бір ізгі іс істемеген және бірде-бір жамандықтан тыйылмаған 
болса дағы нәтиже өзгермейді» [Ибн Хазм 1995]. Негізі үлкен күнә жасаған 
мұсылман мәселесіне қатысты муржийттік доктрина харижиттік санаға 
қарсы пайда болған төзімділік пен толеранттылықтың көрінісі еді деу-
ге болады. Дегенмен, алғашқы кезеңдерде бұл доктринаның теологиялық 
мәніне қарағанда, саяси мәні басым болды. «Иржа» доктринасының негізгі 
мәні белгілі бір субъектінің мүмін немесе кәпір екеніне қатысты берілетін 
«кесімді үкімді кейінге қалдыру немесе тоқтата тұру» дегенді білдіреді. 
Алғашқы кезеңдерде бұл доктрина әділетсіздікпен танылған саяси билік 
өкілдерін күпірлікпен айыптауға қарсы болуды немесе мұндай мәселелерге 
мүлдем араласпауды білдіретін еді. Муржиялар осы ұстанымдары үшін 

Әкімханов А., Әділбаев А., Шоқай Е. Әбу Мансур әл-Матуридидің діндегі...
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қарсыластарының сынына ұшырады. Уақыт өте келе муржийттік доктрина 
таза теологиялық сипатқа ие бола бастады. Нақтырақ айтқанда, муржиялар 
«иржа» (үкімді кейінге қалдыру, шегеру немесе тоқтатып қою) принцібін 
негіздеу әрі нақтылау үшін жүйелі түрде «иман» ұғымының түпкі мәні 
мен болмысына (хақиқат әл-имән) қатысты жаңа теория қалыптастырып, 
дамыта бастады. Харижиттерге қарағанда муржиялар анағұрлым зейінді 
әрі талдау жасау қабілеті жоғары теоретиктер еді. Осылайша бұлар ислам 
теологиясының негізін қалады [Изутсу 1984]. 

Мұғтазилиттердің үлкен күнә жасаған мұсылман мәселесіне қатысты 
ұстанымы «әл-мәнзилә бейнә-л-мәнзиләтейн» (бір-біріне кереғар екі кате-
гория арасындағы тәуелсіз категория) деген тезиске негізделетіні белгілі. 
Яғни мұғтазилиттердің ұстанымы бойынша үлкен күнәһар мүмін де, кәпір 
де емес, екеуінің арасынан орын алатын өз алдына бөлек үшінші категорияға 
жатады. Басқаша айтқанда, үлкен күнәға батқан мүмін иманынан айырыла-
ды, алайда толыққанды кәпір болмайды. Ендеше ол мүмін немесе кәпір деп 
емес, «фасиқ» деп аталады. Егер үлкен күнә арқалаған «фасиқ» бұл дүниеден 
күнәсі үшін тәбуе етпей өтетін болса, тозақта мәңгі-бақи азап шегеді. 
Мұғтазилиттер үлкен күнәһарға қатысты мұндай аяусыз үкімді Құрандағы 
күнәһарларға қатысты келген қатаң ескертуді білдіретін аяттарға (әйәәт әл-
уә‛ид) сүйеніп айтқан [Ләмиши 1995]. Харижиттер мен мұғтазилиттердің 
үлкен күнәһарға берген атаулары әртүрлі болғанымен, соңғы нәтиже 
тұрғысынан алып қарағанда екеуінің тұжырымы бірдей. Мұғтазилиттер 
үлкен күнәһарды харижиттер сияқты кәпір деп атамағанымен, тәубе етпе-
ген жағдайда ақиреттегі жазасының мәңгілік тозақ оты болатынын алға тар-
ту арқылы харижиттердің ұстанымын құптауда.

Ал үлкен күнәһар (фасиқ) мүмін де, кәпір де емес, мұнафық дейтіндердің 
тезисі мұғтазилиттердікіне ұқсайды. Мұғтазилиттер де үлкен күнәһарды 
мүмін немесе кәпір деп емес, «фасиқ» деп атап, екеуінің арасындағы тәуелсіз 
категорияға жатқызған болатын. Үлкен күнәһар мұнафық деген тезисті ең 
алғаш алға тартқан алғашқы буын мұсылмандарының маңдайалды өкілі әрі 
белгілі ойшыл, тақуа ғалым Хасан әл-Басри еді. Бұл тезис ислам теологи-
ясы тарихының ерте кезеңдерінен бастап Хасан әл-Басриге телініп келді. 
Дегенмен профессор Ханс Риттердің пайымдауынша, бұл тезис Хасан әл-
Басри тарапынан емес, одан кейінгі кәләм ғалымдары тарапынан, аталмыш 
тақуа ойшылға тән «діндар адам» ұғымы негізінде алға тартылған болса 
керек. «Діндар адам» ұғымы болса, Хасан әл-Басридің терең әрі ауқымды 
діни практикасынан туындаған ұғым.

«Әһл хадис», матуридилер және әшғарилерден құралған сунниттердің 
үлкен күнә жасаған мүмін мәселесіне қатысты ұстанымын әл-Ләмиши бы-
лай бяндайды: «Мүміндерден үлкен күнә жасағандар егер күнәні адал санап 
(мустахиллән), күнәдан тыйғанды елемей, менсінбей (мустахиффән) неме-
се күнәдан тыйғанға әдейі қасарысып, қарсы шығу ниетімен (‛ала қасдый 
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әл-‛исян) жасаса, ондай күнәһар Аллаға күпірлік қылған болады. Ал егер 
күнә нәпсіқұмарлыққа бойалдыру, жалқаулық, ашу-ыза, тараптарлық не-
месе тәкаппарлықпен жасалатын болса, сондай-ақ күнәһар жасаған күнәсі 
үшін Алланың өзіне тартқызатын азабынан іштей қорқатын әрі мейірімі 
мен кеңшілігінен үміттенетін болса, онда оның аты күнәһар мүмін (му’мин 
фәсиқ) болады. Оның үкімі ‒ егер тәубе етсе, күнәсі кешіріледі, ал егер 
тәубе етуден бұрын қайтыс болса, тағдыры Алланың қалауына байланысты 
болады: Қаласа, шексіз шарапатымен, мейірімімен немесе пайғамбардың 
яки әулие құлдарының шапағатымен оны кешіреді, қаласа, (әділдігімен) 
жасаған күнәсі мөлшерінде азаптап, кейін жәннатқа кіргізеді» [Ләмиши 
1995]. Ләмишидің бұл сөзі имам Матуридидің үлкен күнә жасаған мүмінге 
қатысты тұжырымына толық сай келеді [Матуриди 2005].

Әдіснама

Мақалада ислам дініндегі «үлкен күнә» және күнәһар мүмін мәселесі 
негізінде ислам тарихындағы ең алғашқы такфириттік құбылыс болған 
харижиттік сананы терістеуге бағытталған имам Әбу Мансур әл-
Матуридидің ғылыми теологиялық тұжырымдары сараланды. Осыған 
орай зерттеуде негізінен теологиялық және герменевтикалық әдіс, 
контекстуалдық талдау, компаративистикалық талдау әдісі сынды ғылыми 
әдіс-тәсілдер басшылыққа алынды.

Негізгі бөлім

Матуридидің үлкен күнә жасаған мүмін (муртакиб әл-кабира) мәселесіне 
қатысты ұстанымы өзіне дейінгі ханафи ғалымдарының ұстанымымен 
толық үйлеседі. Алайда ол бұл мәселеде өзіне дейін қалыптасқан 
ханафиттік доктринаны қайталаумен шектелмейді. Ол өзіне тән ғылыми-
полемикалық әдіс негізінде аталмыш мәселеге қатысты дәстүрлі доктри-
наны діни мәтін (насс) және ақылға негізделген дәлелдермен қуаттап, 
оппоненттерінің ұстанымдарын терістейді. Матуридидің бұл мәселе бой-
ынша басты оппоненттері мұғтазилиттер мен харижиттер екені белгілі. Ма-
туриди Китәб ат-таухидтің соңғы екі тақырыбын осы үлкен күнә жасаған 
мүмін (муртакиб әл-кабира) мәселесі мен «иман» мәселелеріне арнаған. 
Аталмыш еңбегінде ханафиттік доктринаны қуаттап, қарсыластарының 
ұстанымдарын терістегенде негізінен Құран аяттарына жүгінген, содан 
кейін ақылға негізделген дәйекті дәлелдерге де сүйенген. Китәб әт-тауилатта 
да дәл осы әдісті қолданған.

Матуридидің аталмыш еңбектеріндегі үлкен күнә жасаған мүмін 
мәселесіне қатысты тұжырымдарынан, оның бір-бірімен тығыз байланы-
сты үш тезисті немесе принципті басшылыққа алғанын көреміз:
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1. Мүмін күпірлікке жатпайтын қандай ауыр әрі үлкен күнә жасаса да 
иманынан айырылмай мүмін болып қалады [Матуриди 2005]. Бұл принцип 
бойынша ханафилердің басты оппоненттері харижиттер мен мұғтазилиттер. 
Алғашқы топ үлкен күнә жасаған мүмін кәпір болады десе, екіншісі има-
нынан айырылады, бірақ кәпір болмайды, иман мен күпірліктің арасынан 
орын алады деген [Матуриди 2005].

2. Екінші тезис бірінші принципке негізделеді. Егер мүмін үлкен күнә 
жасаған жағдайда иманынан айырылмайтын болса, онда ол о дүниеде 
күнәсінің жазасы ретінде тозаққа түскен күннің өзінде, онда мәгілікке 
қалмайды. Өйткені мәнгілік азап кәпірлерге ғана лайықты [Матуриди 2005].

3. Алдыңғы екі тезистен үшінші принцип туындайды. Егер күнәһар 
мүмін иманынан айырылмайтын әрі мәңгі-бақи азап тартпайтын болса, 
онда ол күнәһар мүмін ретінде пайғамбардың шапағатынан үміт ете алады. 
Бұл қағида да харижиттер мен мұғтазилиттердің ұстанымына қайшы келеді. 
Өйткені олар пайғамбардың шапағатына тек кішігірім күнәлар жасаған 
мүміндердің ғана лайық екенін алға тартты, тіпті шапағатты мүлдем жоққа 
шығаруға дейін барды [Матуриди 2005].

Енді Матуридидің үлкен күнәһар мәселесіне қатысты ұстанымын 
білдіретін осы үш тезис пен принципті Китәб әт-тә’уиләт атты еңбегінде 
қалай дәйектеп, негіздегенін көретін боламыз.

1. Мүмін күпірлікке жатпайтын қандай ауыр әрі үлкен күнә жасаса да 
иманынан айырылмайды. Яғни Аллаға иман келтірген адам күнә жасаған 
жағдайда күнәһар деп аталса да, жүрегіндегі шынайы сенім арқылы қол 
жеткізген мүмін деген атынан айырылмайды. Матуриди бұл қағиданы 
дәйектеп, негіздеуде бірінші кезекте Құран аяттарына жүгінеді:

а) Матуриди Құранда мұсылмандарға қарата айтылған: «Сендерге не 
көрінген?! Жазықсыз жапа шеккен қауқарсыз, шарасыз бірқауым ер, әйел 
және бала-шаға үшін Алла жолында неге соғыспайсыңдар?!» (Ниса, 75) 
және «уа, иман келтіргендер, сендерге не көрінген?! Сендерге: «Алла жо-
лында (Тәбукке) жаппай аттаныңдар», – делінгенде, дүниеге бой алдырып, 
бейне бір жерге жабысып қалғандай отырған жерлеріңнен қозғалмадыңдар. 
Әлде ақыреттен гөрі дүниенің қу тіршілігіне разы болып, соны артық 
көрдіңдер ме?!» (Тәубә, 38) ‒ деген сияқты қатаң сөгісті білдіретін аяттардың 
тәпсірінде былай деген: «Әсілі мұндай аяттар мұсылмандар тарапынан 
діндегі маңызды бір мәселеге қатысты немқұрайлық танытылғанда сөгіс 
ретінде түсірілген. Дегенмен, мұндай қатаң сөгісті қамтитын аяттар оларды 
мүмін деген аттан айырмаған. Оларға (дәл сол кезде) Алла жолында соғысу 
парыз еді. Міне, бұл (аят) үлкен күнә жасаған кісіні бірден иманнан/діннен 
шығаратындардың сөзін терістейді» [Матуриди 2005]. 

Жоғарыдағы аятта мүміндер Алланың алдында қанша жерден айыпты 
болса да, Хақ Тағала оларға «уа, иман келтіргендер» деп үн қатуда. Егер күнә 
жасау арқылы мүмін иманынан айырылатын болғанда оларға аяттағыдай 
«мүмін» деген ат берілмес еді.
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ә) Кісі өлтірудің қай дінде болмасын үлкен күнә екені белгілі. Соған 
қарамастан Алла Тағала Құранда кісі өлтіргендерді де «мүміндер» деп атап, 
кісі өлтірген күнәһар мен өлтірілген адамның жақындары арасында діни 
бауырластықтың сақталатындығын білдірген. Мұны «уа, иман келтіргендер, 
кісі өлтіру мәселесінде сендерге қысас (яғни қанға қан ұстанымы) парыз 
етілді» деп басталатын аяттан анық көреміз. Мұнда кісі өлтіргеннің бұл 
дүниедегі жазасының «қысас», яғни қанға-қан ұстанымы екенін білдіріліп, 
артынша кісі өлтірген мұсылманға қатысты «ал кімде-кімге бауыры (яғни, 
өлген мұсылманның мұрагері) кешірім берсе, кінәлі жақ (өлген кісінің) 
құнын жақындарының көңілінен шығатындай етіп төлесін» (Бақара, 
178) ‒ делінген. Матуриди бұл аяттың тәпсірінде былай дейді: «Бұл аят 
үлкен күнә жасаудың иман атауын (исм әл-имән), яғни мүмін деген атты 
жойматындығына дәлел болады. Өйткені (Алла Тағала) кісі өлтіргенді 
(өлген мұсылманның мұрагерімен) ет жақын туыстығы болмаса да оның 
бауыры деп атаған. Бұл діндегі бауырластықты білдіреді. Сондай-ақ Алла: 
«Егер мүміндерден екі топ бір-бірімен соғысса, уақыт оздырмай араларын 
жарастырыңдар. Ал егер олардың бірі екіншісіне орынсыз шабуыл жа-
саса, онда шабуыл жасаған топқа қарсы соғыс ашыңдар, сөйтіп шабуыл 
жасаған топ Алланың үкіміне мойынсұнғанға дейін оларға қарсы бірігіп 
соғыс салыңдар. Егер райларынан қайтып, Алланың үкіміне бағынса, онда 
уақыт оздырмай екі топтың арасын әділ түрде жарастырыңдар һәм әркез 
қара қылды қақ жарғандай әділ болыңдар» (Хужурат, 9)  деген сөзінде 
де мұсылмандарға шабуыл жасау және қан төгу ісінен кейін де оларды 
мүмін деген аттан айырмаған. Бұл үлкен күнә жасаудың мүмінді иман-
нан айырмайтындығының дәлелі. Сәйкесінше бұл мұғтазилиттердің сөзін 
терістейді. Өйткені олар: «Кімде-кім үлкен күнә жасайтын болса, сол күнәсі 
оны иманнан шығарады», ‒ дейді.

Жоғарыдағы «қысас» аятынан көргеніміздей шариғатпен белгіленген 
«хад» немесе «қысас» ‒ жасалған күнәнің өтемі болып табылады. Яғни 
Алла Тағала қысасты кісі өлтірген адамның күнәсінің өтемі қылған. Өтемі 
ретінде арнайы «хад» жазасы белгіленген өзге күнәларда да солай. Ал 
күпірліктің өтемі жоқ. Сондықтан да кісі өлтіру сынды үлкен күнә жасаған 
мұсылман өзіне жаза ретінде берілетін «қысас» немесе құн төлеу арқылы 
күнәсін өтейді, мүмін деген атынан айырылмайды.

Міне осындай Құран аяттары үлкен күнә жасаған мүміннің діндегі 
статусының өзгермейтіндігін анық көрсетеді.

2. Екінші принцип: Күнәһар мүмін бұл дүниеде жасаған күнәлары үшін 
о дүниеде азапқа душар болған күннің өзінде кәпірлер сынды мәңгі-бақи 
азап тартпайды. Жасаған күнәсі мөлшерінде азап тартқан соң, жүрегіндегі 
иманы себепті жұмаққа кіреді. Бұл қағиданы да растап, қуаттайтын Құран 
аяттары баршылық.

а) Бақара сүресінің 217 аятында: «Олар сенен харам (қасиетті) айларда 
соғысудың үкімі жайлы сұрайды. Оларға: «Ол айларда соғысу үлкен күнә» 
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– деп айт. Алайда, ел-жұртты Алланың жолынан қақпайлау, Аллаға күпірлік 
қылу және (мүміндерге) Харам мешітін зиярат етуге тыйым салу һәм (Харам 
мешітінің) халқын ол жерден қуып шығару Алланың алдында одан да үлкен 
күнә», ‒ деп айтылған. Матуриди бұл аяттың тәпсірінде үлкен күнәһардың 
мәңгі-бақи тозақта қалатынын алға тартатын мұғтазилиттерге былай деп 
жауап қатады: «Бұл аят мұғтазилиттердің көзқарасын терістейді. Мұнда 
(Алла) соғысты/кісі өлтіруді (үлкен күнә ретінде) тілге тиек етіп, күпірлікті 
одан да үлкен күнә қылған. Егер соғыс/кісі өлтіру дәл күпірлік сияқты 
тозақта мәңгі-бақи қалуды міндетті қылатын күнә болса, онда екеуі бірдей 
дәрежедегі күнә болар еді (яғни екеуінің арасында ешқандай айырмашылық 
қалмас еді), мұндай жағдайда күпірлік соғысу мен кісі өлтіруден үлкен 
күнә болмайды. (Ал аятта күпірліктің соғысып, кісі өлтіруден де үлкен 
күнә екендігі анық айтылған). Олай болса, үлкен күнә дәл күпірлік сияқты 
тозақта мәңгі қалуды міндетті қылмайды» [Матуриди 2005].

ә) Алла Тағала Құранда мысқалдай болса да жақсылық жасаған 
адам жасаған жақсылығының қарымын міндетті түрде алады деген. Ал 
мұғтазилиттердің пікірінше үлкен күнә жасаған мүмін күнәсінің жа-
засы ретінде мәңгі-бақи тозақта қалады, демек ол жасаған бірде-бір 
жақсылығының қарымын ала алмайды. Бұл көзқарас Құранға және ондағы 
Алланың пенделеріне берген уағдасына қайшы келеді. Осыған орай Мату-
риди «(Алланың разылығын көздеп, бұл дүниеде өздерің үшін қандай да 
бір жақсылық жасап, (ақыретке) жолдасаңдар, соны Алланың дәргейінен 
міндетті түрде табасыңдар» (Бақара, 110), деген аяттың тәпсірінде былай 
дейді: «Бұл аят мұғтазилиттердің сөзін терістейді. Өйткені олар: «қандай 
да бір үлкен күнә жасаған адам намаз оқыса, зекет берсе, Алла жолында 
күрессе, Алланың Үйіне барып, қажылық парызын өтесе және тағы басқа 
көптеген игілікті істер істесе де істеген сол игі істерінің қарымын ала алмай-
ды. Ал істеген жамандықтарының қарымын толық алады», деп айтады. Бұл 
әрине әл-Кәрим және әл-Жәууәд (кең, кешірімді, мейірбан) болған Алланың 
ісі емес. Алла өзін (мұғтазилиттердің айтқанындай) сипаттап танытқан да 
емес. Керісінше Алла өзін олардың сипаттағанына қайшы мағынада си-
паттап, танытқан. Ол (мүміндер жайлы) былай деген: «Міне, олар сондай 
ізгі жандар, Біз олардың істеген игі істерін қабыл алып, қарымтасын ең игі 
істеріне қарай қайтарамыз һәм күнә-қателіктерін толық кешеміз» (Ахқаф, 
16). Ал мұғтазилиттер болса, Алла олардың (яғни, күнәһар мүміндердің) 
жасаған жақсылықтарын қабыл алмайды және күнәларын кешпейді дейді. 
Олардың мұнысы сөзде шектен шығу болып табылады» [Матуриди 2005].

Байқағанымыздай, Матуриди үлкен күнәһарға қатысты екінші 
принципті Құран аяттарының эгзегетикасы негізінде дәйектеп қуаттағанда 
бәрінен бұрын мұғтазилиттердің ұстанымын нысанаға алған. Мұның себебі, 
мұғтазилиттердің үлкен күнә жасаған мұсылманды харижиттер сияқты 
кесімді түрде кәпір деп атамастан, тозақта мәңгі қалады деген пікірді алға 
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тартуы еді. Сондықтан олардың бұл ұстанымы көптеген аяттардың астар-
лы мәнін айтпағанда, тура мағынасының өзіне қайшы келді. Матуриди 
тиісті аяттардың тәпсірінде осы қайшылыққа, яғни мұғтазилиттердің бұл 
тұжырымының қисынсыз екеніне баса назар аударған.

3. Үшінші қағида шапағат (шафа‛а) мәселесіне қатысты. Жалпы 
шапағаттың хақ екендігі Құран мен хадистерден белгілі. Сондықтан бұл 
мәселе төңірегінде мұсылмандар арасында талас жоқ деуге болады. Әсілі 
шапағат ұғымының өзі күпірліктен өзге күнәлардың кешірілуінің мүмкін 
екенін білдіреді [Матуриди 2001]. Дегенмен шапағат мәселесіне қатысты 
талас оның басқа қырына қатысты, нақтырақ айтқанда, «оған кімдер лайық 
болады» деген мәселе төңірегінде өрбіген. Үлкен күнә мәселесіндегідей 
бұл мәселеде де сунниттердің басты оппоненттері мұғтазилиттер мен ха-
рижиттер болды.

Мұғтазилиттердің көзқарасы бойынша, шапағатқа тек үлкен күнәлардан 
ада болған немесе үлкен күнәлары үшін тәубе еткен шынайы мүміндер 
ғана лайық болады. Олар бұл пікірді алға тартқанда мына аятқа жүгінген: 
«Аршты арқалаған және оны айнала қоршаған (періштелер) Раббылары-
на мадақ айтады, Оған кәміл сенеді және иман келтіргендер үшін Одан 
кешірім тілеп, былай дейді: «Уа, Раббымыз! Сенің шексіз рақымың мен 
ілімің барлық нәрсені толық қамтыған! Олай болса тәубеге келіп, Өзіңнің 
жолыңа түскендерді кешіре гөр, оларды жаһаннам азабынан сақтай гөр!» 
(Ғафир, 7). Мұғтазилиттердің айтуынша бұл аятта періштелер тек тәубеге 
келген әрі Алланың жолына түскен шынайы мүміндер үшін ғана Алла-
дан кешірім тілеп, шапағат етуде. Егер бұл дүниеде шапағатқа тек тәубеге 
келіп, Алланың жолына түскен шынайы мүміндер ғана лайық болса, демек, 
ақыретте де шапағатқа тек солар ғана лайық болады [Матуриди 2005].

Матуриди олардың бұл уәжіне былай жауап қатады: «Біздің көзқарасымыз 
бойынша, шапағат тек қана күнәһарларға арналады. Өйткені күнәдан пәк 
адам шапағатқа мұқтаж емес» [Матуриди 2005]. Сонымен қатар Матуриди 
періштелердің «тәубеге келіп, Өзіңнің жолыңа түскендерді кешіре гөр», де-
ген дұға-тілегінің бір мәні «Аллаға серік қосудан (күпірліктен) тәубе етіп, 
дініңе ергендерді кешіре гөр», деген мағынаны білдіреді деген [Матуриди 
2005]. Яғни мұнда мұғтазилиттер айтқандай күнәлардан емес, күпірліктен 
тәубе ету меңзелуде. Егер осы тәпсірді негізге алсақ, онда мұғтазилиттердің 
шапағат тек үлкен күнәлардан ада мүміндерге ғана арналады, деген 
көзқарасының қисынсыз екені өздігінен анықталады.

 Матуриди «Китәб ат-таухид» және «Китәб әт-тә’уиләт» атты 
еңбектерінде күпірлікке жатпайтын үлкенді-кішілі күнәлар жасаған 
мүміннің иманынан айырылмайтынын Құран эгзегетикасы және хадистер 
негізінеде дәлелдеумен қатар, ақылға негізделген қисынды дәлелдермен де 
қуаттауға тырысқан.

1. Күпірлікке жатпайтын күнәлар белгілі бір уақыт шеңберінде ғана 
яғни, белгілі бір уақыт ішінде бірқатар психологиялық факторлардың сал-
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дарынан, соның ішінде нәпсіқұмарлыққа бойалдырудың нәтижесінде жа-
салады, демек оған берілетін жаза да шектеулі болуы керек. Ал күпірлікке 
келсек, ол бәрінен бұрын мызғымас берік сенім. Сенім белгілі бір уақытпен 
шектелмейтін, үздіксіз жалғасатын ұғым болғандықтан оған берілетін жаза 
да шексіз болуға тиіс [Матуриди 2005].

2. Шариғатта үкімі харам болған істер мен нәрселердің кейбір зәру 
жағдайларда харам деген үкімі уақытша жойылуы мүмкін. Ал күпірліктің 
өзі харам (харам ли ‛айниһ) болғандықтан оның үкімі әсте жойылмайды. 
Сондықтан оның тәубесіз кешірілуі мүмкін емес және жазасы да соған 
қарай болады [Матуриди 2001].

3. Матуриди күнә жасау мәселесінде адамның психологиясын, жара-
тылысы мен табиғатын да ескеру керектігіне баса назар аударған. Өйткені 
адам баласының табиғаты күнә-қателік жасауға бейім келеді. Дегенмен 
шынайы мүмін күнә жасағанда немесе өз міндетін толық орындай алмаған 
жағдайда Алладан іштей қорқады, қобалжиды, жан-дүниесін үрей билеп, 
іштей мазасыз күй кешеді. Сонымен қатар мүмін қандай күнәні болмасын 
негізінен білместікпен, нәпсіқұмарлыққа бойалдырғандықтан, яки күнәнің 
артынша тәубе етемін деген байламмен немесе Алланың шексіз мейіріміне, 
шарапаты мен кешіріміне үміт артқан күйде жасайды. Қандай себеппен жа-
саса да, артынша іштей өкініп, тәубеге келеді [Матуриди 2005].

Қорытынды

Сунниттік бағыттағы мазхабтардың барлығы «үлкен күнә» жасаған 
мүмін мәселесінде ортақ ұстанымда. Ешбірі күнәһар мүмінді иманнан ай-
ырмайды. Араларында «иман» ұғымының түпкі мәні мен ақиқатына және 
өзге де «иман» мәселелеріне қатысты әртүрлі, тіпті бір-біріне кереғар 
көзқарастар болса да, үлкен күнә мәселесіне келгенде бәрінің ұстанымы 
бір. Бұл да өз кезегінде харижиттер мен мұғтазилиттердің ұстанымының 
қате әрі дәстүрлі исламның діни-идеологиялық тұғыры болған сунниттік 
доктринаға түбегейлі қайшы екенін көрсетеді.

Бүгінгі таңда әлемде және елімізде белгілі деңгейде белең ала 
бастаған «такфиризм» құбылысының діни-идеологиялық тұғыры дәстүрлі 
сунниттік исламға кереғар хараижиттік және мұғтазилиттік сана және ілім 
екендігі даусыз. Бұл сунниттік доктринаға да, Қазақ елінің дәстүрлі діни 
дүниетанымына да түбегейлі қайшы келетін діни сана және ілім.

Харижиттік және мұғтазилиттік санадан бастау алған діни радика-
лизм мен экстремизм ислам тарихында мұсылмандар арасында алауыздық 
туғызумен қатар, көптеген қақтығыстар мен қанды оқиғалардың орын алуы-
на түрткі болғаны белгілі. Сонымен қатар мұндай аса қауіпті тенденцияның 
кейінгі буын мұсылмандарға да азды көпті әсер еткені сөзсіз. Бүгінгі таңда 
кейбір діни топтар мен ұйымдарға «неохарижиттер» деп аталуының өзі 
соның айғағы. Мұның ең басты себебі олардың сенім мәселесіне келген-

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



3 (77) 2018 | Адам әлемі     145

де алғашқы харижиттер сынды «кім кәпір?» деген сұрақпен әрекет етіп, 
өздерімен пікірлес, сенімдес болмаған мұсылмандардың бәрін жаппай 
кәпір санауы, сондай ақ оларды өз беттерінше мұсылмандық құқықтан 
айырып, қаны мен мал дүниесін өздеріне адал санауы еді. Өкінішке орай 
бүгінгі таңда санасы харижиттік идеологиямен уланып, өздерін ғана кәміл 
мұсылман, өзгелерді жаппай кәпір санайтын радикалды ұстанымдағы же-
келеген тұлғалар мен топтардың әр жерде лаң салып, бұзғыншылық жа-
сап жүргеніне куә болудамыз. Тіпті олардың кейбір геосаяси күштердің 
қолшоқпары мен ойыншығы болып жүргенін де айтып жүрген діни-саяси 
сарапшылар баршылық. 

Харижиттер мен муғтазилиттер «үлкен күнә» және «иман» мен діндегі 
амалдар мәселесіне қатысты радикалды пікірлерін алға тарқанда көбіне көп 
соғыс жағдайында немесе белгілі себептерге қатысты түскен Құранның 
әр жеріндегі жекелеген аяттарына жүгінетін еді. Сол себепті Матуриди де 
аталмыш екі топтың көзқарастарын терістегенде солардың әдісін қолданып, 
негізінен Құран аяттарына жүгінді. Алайда Матуридидің олардан ең айқын 
ерекшелігі ‒ Құранды сүрелері мен аяттары арасында тығыз байланыс бол-
ған бір тұтас иләһи кітап ретінде қолға алып, Құранды Құранмен пайымда-
уы, яғни Құран аяттарын Құран пәлсапасына сай интерпритациялауы еді. 

Ислам тарихында ең алғаш харижиттер тарапынан көтерілген үлкен 
күнә және күнәһар (муртакиб әл-кабира) мәселесі негізінде туындаған 
«иман» мен діндегі амалдардың арақатынасы мәселесі әрі «иман» ұғымына 
қатысты өзге де мәселелер ислам теологиясының өзекті тақырыптарына ай-
налды. Бұған дейін де айтылғандай, харижиттер мен мұғтазилиттер адамға 
ішкі сенімінен гөрі, сыртқы іс-әрекеттеріне қарап баға беретін болған. 
Олардың түсінігі бойынша адамның нағыз кәміл мұсылман болуы үшін 
жүректегі сенім/иман жеткіліксіз, жүректегі иманмен бірге, соған лайық 
іс-әрекеттердің/амалдардың болуы және күнәлардан тыйылу міндетті. 
Сондықтан да олар діндегі амалдар мен үкімдерге, яғни діни практикаға 
ерекше мән берді. Бұл әрине сунниттік сенімге негізделген дәстүрлі ис-
лам/дәстүрлі дін түсінігіне түбегейлі қайшы келеді. Осы құбылыстың 
нәтижесінде ғалымдар теологиялық тұрғыдан «иман» мен «амал» 
ұғымдарының арақатынасын айқындауға кірісті.
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Резюме

Акимханов А.Б., Әділбаев А.Ш., Шокай Е. Взгляды Абу Мансура аль-
Матуриди на «большие грехи» в исламе и его ответ хариджитам (первым так-
фиритам) и мутазилитам 

В истории ислама проблема «большого греха» поднялась сначала хариджитами. 
Основываясь на концепции «неверия», они подняли различные богословские вопро-
сы, связанные с этой концепцией. Самой важной из них была проблема «большого 
греха». Хариджиты давали оценку человеку, исходя от его внешних действий, неже-
ли от внутренней веры. По их понятиям, чтобы человек был настоящим мусульмани-
ном, недостаточно иметь веру/иман только в сердце, вместе с этим он должен совер-
шать соответствующие действия и отрекаться от грехов. В связи с этим хариджиты 
уделяли особое внимание действиям и вердиктам в религии, то есть религиозной 
практике. Но они рассматривали эту проблему в одностороннем порядке. Точнее, 
рассматривали с обратной стороны. Когда дело доходило до вопроса о том, каким 
должно быть совершенное мусульманское общество, они больше фокусировались 
не на практике действий и вердиктов в религии, а на проблеме не оставления их, не 
на вознаграждаемые действия, а на не совершение греховных действий. Другими 
словами, они считали главной задачей очистку общества от чужих элементов, и дей-
ствовали по принципу и сознанию определяющие «кто грешник», нежели «кто пра-
ведник» и «кто неверующий», нежели «кто мумин». Таким образом, они осложнили 
и усугубили требования, выставляемые истинным верующим. По их пониманию, 
идеальный верующий должен безукоризненно совершать все требования религии, 
отрекаться от всего, что запрещает религия, абсолютно не быть причастным к по-
нятию «грех», а также быть безупречным и внутри и снаружи. Это было, в конечном 
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счете, игнорированием сущности, природы и психологии человека. В результате в 
исламе появилась и распространилась тенденция «такфиризма». Имам Матуриди 
при отрицании принципов своих главных противников мутазалитов и хариджи-
тов по этой проблеме, поначалу обратил особое внимание на вопрос о правильной 
интерпретации понятия «большого греха» в Коране. Он при осознании, анализе и 
объяснении понятия «большой грех» руководствовался методами контекстуального 
анализа и освоения аятов и лексики Корана, методом интерпретации Корана Кора-
ном, хадисами и взглядами ученых.

Ключевые слова: «большой грех», «мумин», сунниты, хариджиты, мутазили-
ты, такфиризм, теология, вера, деяния 

Summary

Akimkhanov A.B., Adilbayev A.Sh., Shokay E. Abu Mansur al-Maturidi’s 
Approach to «Big Sins» in Islam and Answers to Kharijis (First Takfiris) and 
Mutazalis

In the history of Islam, the problem of “great sin” was first raised by the Kharijites. 
Based on the concept of “disbelief”, they raised various theological issues related to this 
concept. The most important of them was the problem of “great sin”. The Kharijites gave 
an assessment to a person, based on his external actions, rather than on the inner faith. 
According to them, to make a person a true Muslim, it is not enough to have faith / iman 
only in the heart, along with this he must perform appropriate actions and renounce sins. 
In this regard, the Kharijites paid special attention to actions and verdicts in religion, that 
is, religious practice. But they considered this problem unilaterally. More precisely, they 
looked on the reverse side. When it came to the question of what a perfect Muslim society 
should be, they focused more not on the practice of actions and verdicts in religion, but 
on the problem of not abandoning them, not on rewarded actions, but on not committing 
sinful actions. In other words, they considered it to be the main task to cleanse society of 
alien elements, and acted according to the principle and consciousness determining “who 
is a sinner”, rather than “who is a righteous man” and “who is an unbeliever”, rather than 
“who is a mumin”. Thus, they complicated and aggravated the demands required from the 
true believer. According to their understanding, the ideal believer should perfectly fulfill 
all the requirements of religion, renounce everything that religion prohibits, absolutely not 
to be involved in the concept of “sin”, and also to be perfect both inside and outside. This 
was, in the final analysis, ignoring the essence, nature and psychology of man. As a result, 
the tendency of “Takfirism” appeared and spread in Islam. Imam Maturidi, in denying the 
principles of his main opponents of Mugtazalites and Kharijites on this issue, first drew 
particular attention to the question of the correct interpretation of the concept of “great sin” 
in the Qur’an. He was guided by the methods of contextual analysis and absorbing of the 
verses and vocabulary of the Koran, by the method of interpretation of the Koran by the 
Koran, by the hadith and the views of scientists.

Keywords: «Big Sins», «Mumin», Sunnis, Kharijis, Mutazalism, «Takfirism», 
Theology, Iman/Credo, Deeds.
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