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ӘОЖ 28-5(=512.122)

Сырым Шәкизада, Алау Әділбаев, Асқар Әкімханов 
 (Алматы, Қазақстан)

ӘБУ ХАНИФА ЖӘНЕ МАТУРИДИ МЕКТЕБІНДЕГІ 
«ШАПАҒАТ» МӘСЕЛЕСІНІҢ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ

Аннотация. Мақалада Әбу Ханифа ілімі мен Матуриди мектебіндегі «шапағат» 
мәселесі теологиялық тұрғыдан талданады. Діни мәтіндерде шапағат (апология) 
ұғымы кең қолданыс тауып, нақты дәйектермен баяндалғанымен ислам тари-
хында жекелеген діни топтар мен ағымдар оны жоққа шығарған. Мұғтазилиттер 
мен харижиттердің сенімі бойынша, үлкен (ауыр) күнә жасап, тәубе етпегендер 
мәңгі тозақта қалады. Олар әсте шапағатқа бөленбейді. Олардың түсінігі бойын-
ша шапағат күнәсі жоқ немесе күнәсы үшін тәубе еткен жандардың жәннаттағы 
мәртебелерінің өсуі үшін жасалады. Олар Құран мен хадис мәтіндерін бұрыс 
интерпретациялау арқылы шапағатты осылайша теріске шығарған. Мақалада 
шапағаттың нақты іс жүзінде жүзеге асатынын ислам ғұламаларының діни 
мәтіндерге контекстуалдық және Құран мен хадистегі мәтіндердің интенциясын 
анықтауда жасалатын герменевтикалық талдауларына сүйену арқылы оппоненттің 
концепцияларын теріске шығарамыз.

Сонымен қатар мақалада шапағат ұғымы қазақ ақын-жыраулардың қисса-
дастандарына және өлең жолдарына арқау болғаны баяндалады. Осы арқылы дін 
мен дәстүрдің сабақтастығы айқын дәлелденеді.

Түйін сөздер: Әбу Ханифа, Матуриди, шапағат, апология, мұғтазилиттер, ха-
рижиттер, үлкен күнә, діни мәтін, дәстүр, негация.

Кіріспе

Ислам теологиясында апология ұғымына балама ретінде шапағат сөзі 
қолданылады. Тілдік тұрғыда шапағат дұға ету, жәрдем беру, дәнекер 
болу деген мағыналарды білдіреді [Ибн Манзур 1994]. Ал діни терминдік 
мағынасына келсек, ғалымдар әртүрлі анықтама берген. Қади Абду әл-
Жаббар: «Шапағат (апология) – өзгеге пайдасын тигізу яки біреуді зиян 
келтіретін істерден, заттардан қорғау», – деп түсіндірсе [Абду әл-Жаббар 
1996], белгілі лингвист Рағиб әл-Асфаһани: «Адамның мұң-мұқтажын 
өтеу үшін жәрдем беру шапағат ұғымын қамтиды және мұндай шарапат 
мәртебесі, дәрежесі жоғары тұлғадан өзінен төмен кісіге бағытталады», – 
деп баяндайды [Рағиб 1992]. Тарихшы Ибн Асир: «Шапағат – күнә істеп 
және қателікке бой алдырған адамға араша түсіп, оның жазаға тартылма-
уын өтіну», – деген [Ибн Асир 1979]. Аталмыш анықтамалардан шапағат 
ұғымының тек ізгі істердің аясында қолданыс тапқанын аңғардық. Алай-
да бұл сөздің семантикасы жаман істердің баламасы ретінде де көрініс 
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тапқан. Құрандағы «Кімде-кім бір жақсы іске дәнекер (шапағат) болса, сол 
жақсылықтың сауабынан оның да алар үлесі бар. Ал кім бір жаман іске 
дәнекер (шапағат) болса, оның да сол жамандықтан алар сыбағасы бар», – 
деген мәтін сөзімізді қуаттайтын айқын дәлел. Құран мәтініндегі шапағат 
сөзі дәнекер мағынасында қолданылғандығын анық байқай аламыз. 

Сондай-ақ шапағат іс жүзінде жүзеге асу тұрғысынан дүние мен ақырет 
(ғарасат күні) деп екі түрге бөліп қарастырылады. Бұл дүниедегі шапағат 
ету – адамдардың бір-біріне жәрдемдесуі, көмектесуі, жақсылық жаса-
уы. Мұхаммед пайғамбар бір сөзінде осы шапағат туралы: «Шапағат етіп, 
сауапқа кенеліңдер», – деген [Бұхари 2002]. Хадис мәтініне мән берсек, 
адамдардың бір-біріне жәрдемдесіп, шапағат етуі пайғамбардың адамзат ба-
ласына өсиет еткен ізгі істердің бірі екендігіне көз жеткіземіз. Ал ақыреттегі 
шапағат ету – Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне жәннатқа кіруіне жәрдем 
етуін білдіреді. Бұл мәртебенің Мұхаммедке ғана тиесілі екендігін Құран 
мәтіндері айқын баяндаған. Алла Тағала: «(Уа, Мұхаммед!) Түн ішінде 
тұрып, Құран оқы һәм өзіңе парыз ретінде міндеттеген тәһәжжуд нама-
зын өте. Сонда Раббыңның сені «Мақам Махмудқа» (ең биік, ең ауқымды 
мақтаулы тұғырға, орынға) шығаратындығынан үміт ете аласың», – де-
ген (Исра, 79). Аятта айтылған мақтаулы орын (мақам махмуд) – ақыретте 
шапағат ету тұғыры.

Әдіснама

Бұл мақалада ислам дініндегі «шапағат» мәселесіне Әбу Ханифа және 
Матуриди мектебі ұстанымдары негізінде теологиялық талдау жасалады. 
Зерттеу барысында негізінен теологиялық және компаративистикалық әдіс, 
семантикалық, контекстуалдық және интерпретациялық талдау, саралау, си-
паттау, түйіндеу сынды ғылыми әдіс-тәсілдер қолданылды.

Негізгі бөлім

Шапағаттың нақты жүзеге асатындығын діни мәтіндер арқылы және 
логикалық тұрғыдан бекітеміз. Құран мәтіндеріндегі шапағат сөзі жәрдем 
беру, дәнекер болу секілді мағынаны білдіргенімен қолдану орнына қарай 
практикалық тұсы басқаша көрініс тапқан. Алдымен діни мәтіндерге 
герменевтикалық талдау жасап, аяттардың интенциясын баяндаймыз. 

а) Шапағат етуші тек Алла Тағала ғана екенін қуаттайтын мәтіндер;
Алла Тағала Құранның бір аятында: «Раббыларының (Алланың) 

дәргейіне жиналып, жауапқа тартылудан қорқатындарға Құранмен ескерту 
жаса. Раббыларының (Алланың) алдына барғанда, оларға Алладан басқа қол 
ұшын беретін бірде-бір жанашыр дос та, арашалап алар шапағатшы да бол-
майды. Бәлкім, олар сонда Аллаға серік қосудан және Аллаға қарсы келуден 

Шәкизада С., Әділбаев А., Әкімханов А. Матуриди және Әбу Ханифа...
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тиісінше сақтанар», – десе (Әнғам, 51), басқа бір аятта: «Шапағаттың бәрі 
бір Алланың қолында», – делінген (Зүмәр, 44). Бір қарағанда жоғарыдағы 
мәтіндер шапағат ету құқығы ешкімге берілмейтіндігін баяндауда. Шын 
мәнінде аталмыш аяттар өздеріне пұтты құдай ретінде санаған политеизмдік 
сенімдегі адамдарды меңзеген.

ә) Алланың рұқсаты мен разылығы арқылы кейбір адамдарға шапағат 
ету құқығы берілетіндігін дәлелдейтін мәтіндер;

Бір аятта: «Оның (Алланың) дәргейінде рұқсатынсыз біреу үшін шапағат 
етіп, ара түсе алатын кім бар?», – десе (Бақара, 255), басқа бір аятта: «Оның 
рұқсатынсыз бірде-бір шапағатшы ара түсіп, шапағат ете алмайды», – деп 
баяндаған (Юунус, 3). Сондай-ақ шапағат ету құқығы берілген адамдардың 
тек Алла разы болған жандардың ғана тілеуін тілейтіндігі айтылған. Со-
нымен қатар аталмыш мәтіндер Алла Тағаланың ұлылығын, мәртебесі 
мен дәрежесінің барлық жаратылыстан жоғары екендігін ұғындырады [За-
махшари 1987]. Тағы бір аятта Алла Тағала: «Сондай-ақ ол күні Алланың 
өзі шапағат етуге рұқсат беріп, сөзіне разы болған жандардан өзгелердің 
шапағаты ешқандай да пайда бермейді», – деген (Таһа, 109). Бұл мәтінде 
күнә істеп, қателікке бой алдырған адамның да шапағатқа бөленетіндігі 
баяндалған. Аятта сөзіне разы болған жан деп жалқыланған. Ал күнәһар 
қанша күнәға батса да, оның кем дегенде құдай риза болатын «Алладан 
басқа тәңір жоқ» деген кәлимәсі бар. Сондықтан бұл кісі ақырет күнінде 
шапағат етілетіндердің санатына кіреді [Рази 2000].

б) Шапағат ұғымын абсолютті түрде жоққа шығарған Құран мәтіндері;
Алла Тағала: «Сондай-ақ біреудің күнәсін біреу арқалап, біреудің 

қарызын біреу төлей алмайтын, ешкімнің шапағаты қабыл болмайтын 
(яғни, біреу біреуге шапағат етіп, араша түсе алмайтын), ешкімнен (азап-
тан құтылуы үшін) ешқандай өтем, төлем алынбайтын және ешкімге 
ешқандай жәрдем берілмейтін (әркім өз басымен қайғы болатын) алапат 
күннен қорқыңдар және алдын-ала сақтаныңдар», – деп баяндаған. Аяттың 
контексті шапағат ұғымын абсолютті жоққа шығаруда. Алайда мәтіннің ин-
тенциясы мүлдем басқаша. Бұл арада пенделердің күнәдан тыйылуы үшін 
үрейлендіру, сақтандыру мақсатта айтылған ескертпе еді. Өйткені өлімнен 
кейін шапағат ету, жәрдем беру, араша түсу секілді жағдайаттардың жоқ 
екеніне көз жеткізген адам тек қана өзінің ізгі істеріне көңіл бөліп, күнә 
істерден аулақ жүреді [Рази 2000].

Сонымен қатар Алла Тағала «Уа, иман келтіргендер! Сауда-саттық, 
достық қолдау және біреудің біреуге болысып, ара түсуі деген нәрсе аты-
мен болмайтын алапат күн (қиямет қайым) келмей тұрып, өздеріңе бер-
ген (дүние-мүлік, күш-қуат, ақыл-білім сияқты) ризық-несібемізден Алла 
жолында жұмсаңдар. Кәпірлер – нағыз залымдар» деген аят (Бақара, 
254) шапағатты терістейтіндей көрінеді. Алайда аяттың соңында бұл тек 
кәпірлерге ғана қатысты екенін нақтылаған. Аталмыш мәтін күпірлік ет-
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пеген, бірақ қателікке бой алдыратын күнәһар пенделердің шапағатқа 
бөленетіндігін білдіреді [Рази 2000].

Ақыреттегі шапағат ұғымын логикалық тұрғыдан да жоққа шығара 
алмаймыз. Біріншіден, діни мәтіндерде нақты баяндалмаған. Екіншіден, 
шапағатты терістейтіндей кәпірлер мен пұттарды құдай санағандар 
жәннатқа кіріп кетеді деген әділетсіздік орын алмайды. Шапағаттың атал-
мыш санаттағы адамдарға еш қатысы жоқ. Егер шапағат ету түгелдей 
адамның өз еркіне берілсе, онда адамның пенделік осалдығының салдарынан 
күнәһардың да, кәпір мен пасықтардың да шапағатқа кенелуі мүмкін. Алай-
да имансыз адам ғаламдағы Алла Тағаланың жаратқан барша игіліктерін, 
тамаша жүйесін, ғажайып хикметтерін тұтастай жоққа шығарып, саналы 
түрде мазақ етуі – тұтас ғаламды жоққа шығарғанмен пара-пар күнә. Осы-
лайша өмірінің әрбір минуты жүздеген күнәмен кірленген мұндай азғынды 
мүсіркеу осы бір рақымдылық секілді қастерлі ұғымға жасалатын ең үлкен 
қиянат болады.

Шапағат арнайы шарттар арқылы ғана толыққанды көрініс табады. 
Олар төмендегідей:

1. Алла Тағаланың рұқсаты;
2. Алла Тағаланың шапағат етуші мен шапағатқа бөленген адамға разы 

болуы;
Ғалымдар Құран мәтіндеріндегі Алланың «Аспан әлемінде қаншама 

періште бар, алайда Алла қаламайынша және разылық танытып, рұқсат 
етпейінше, олардың біреуге жасаған шапағаты титтей де пайда бермейді» 
(Әнбия, 28) және «Ол күні Алланың өзі шапағат етуге рұқсат беріп, сөзіне 
разы болған жандардан өзгелердің шапағаты ешқандай да пайда бермейді»  
(Таһа, 109) деген сөздеріне негізделіп аталмыш шарттарды қойған.

Сондай-ақ ғұламалар діни мәтіндерге сүйене отыра шапағаттың бес 
түрі болатындығын айтқан. Олар:

1. Адам баласы ақыретте есеп беру қарсаңында тұрғанда болатын 
шапағат;

2. Мүміндердің бір бөлігіне шапағат етілу себепті, ешқандай есеп бер-
местен жәннатқа кірулері;

3. Жәннаттықтардың дәрежелері өсуі үшін болатын шапағат;
4. Мұсылмандардың тозақ отынан құтылуы үшін жасалынатын шапағат;
5. Тозақта мәңгі қалғандардан кейбірінің азабын жеңілдету үшін 

көрсетілетін шапағат.
Шапағат ұғымы практикалық тұрғыдан көпшілік ғалымдардың концеп-

циясында қабыл етілгенімен, кейбір жекелеген ағымдар мен топтар оны 
жоққа шығарған. Сондықтан араларында орын алған ғылыми полемикаларға 
компаративистикалық талдау жасауымыз керек.

Шын мәнінде шапағат мәселесінің ақиқат екендігі ғұламалар арасын-
да бірауыздан келісілген. Әйгілі құқықтанушы ғалым, имам Әбу Ханифа: 
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«Жәннаттық әрбір мұсылманға, тіпті, үлкен (ауыр) күнә жасағандарға да 
Мұхаммед пайғамбардың шапағаты тиері хақ», – десе [Әл-Бәбирти 2009], 
Әкмәлу әд-Дин әл-Бәбирти имамның сөзін түсіндіре келе: «Пайғамбардың 
шапағаты – ақиқат. Өйткені Алла Тағала мұсылмандардың күнәлары үшін 
кешірім сұрауды бұйырған. Егер пайғамбар үлкен күнә істеген адамдар 
үшін кешірім сұрап, кеңшілік тілесе, демек Алланың «Ақырында өзіңе тән 
разылық мәртебесіне жетесің» деген сөзіне сәйкес, ақыретте шапағат ету 
құқығына ие болады. Себебі разылық мәртебесі ақыреттегі шапағатқа ие 
болу мәртебесі. Сондай-ақ басқа аяттағы «Олар Алла разы болған жандарға 
ғана шапағат етіп, солардың ғана тілеуін тілейді» деген сөзге сай үлкен 
күнә істеген пенде өзінің иманымен және өзге игі істерімен Алланың 
разылығына бөленген кісі. Сонымен қатар пайғамбардың «Шапағатым 
үмбетімнің ішіндегі үлкен күнә жасағандар үшін» деген сөзі де айқын 
дәлел болады», – деп баяндаған [Әл-Бәбирти 2009]. Имам әл-Бәздәуи: «Ба-
сым көпшілік ғалымдардың көзқарасында, бұл дүниеде үлкен (ауыр) күнә 
істеген мұсылман адамға ақыретте шапағаттың болатыны ақиқат. Оларға 
тозақ азабы берілмей тұрып елшілер, пайғамбарлар және ғалымдар тарапы-
нан шапағат етіледі. Осылайша Алла Тағала оларды тозаққа кіргізбестен, 
бірден жәннатына кіргізеді. Кейде шапағат үлкен күнә істегені үшін тозақта 
азапталып жатқан адамдар үшін де болады. Нәтижесінде шапағаттың ша-
рапатымен тозақтан шығарылып, жәннатқа кіргізіледі», – деп түсіндірген 
[Бәздәуи 2003].

Мұғтазила мен харижит ағымдарының (алғашқы такфириттер) сенімі 
бойынша үлкен (ауыр) күнә жасап, тәубе етпегендер мәңгі тозақта қалады. 
Оларға шапағат етілмейді. Шапағат күнәсі жоқ немесе күнәсына тәубе ет-
кен жандардың жәннаттағы мәртебелерінің өсуі үшін жасалады. Сондай-
ақ кейбір мұғтазилит ағымының өкілдері «Мүмін ерлер мен әйелдердің 
күнәсі үшін кешірім сұрап, кеңшілік тіле» деген аятқа байланысты: «Шын 
мәнінде бұл мәтінде баяндалған күнә ол кіші күнәларға байланысты. Ал 
Алла Тағала ол үшін азаптамайды. Тек пенденің үлкен күнәсі үшін ғана 
азаптайды. Құран мәтінінде «тәубеге келіп, Өзіңнің жолына түскендерді 
кешіре гөр» делінген. Демек Алла Мұхаммед пайғамбарға тек тәубе еткен 
мұсылмандарға ғана кешірім тілеуді бұйырды», – деп түсініктеме берген.

Имам Матуриди: «Мұғтазилиттер айтқандай, кешірім сұрау тек ұсақ 
(кіші) күнәлар үшін болғанда, онда Алла Тағала пайғамбарға олар үшін 
кешірім тіле, бірақ қайғырма. Себебі олар күнәсіз деген болар еді. Бұл әлбетте 
қисынсыз. Сонымен қатар олар (мұғтазилиттер) азаптан құтылуға ізгі 
істерін жеткілікті санайды, Алланың рақымына және біреудің шапағатына 
мұқтаж емеспіз деп ұғады. Ал біз азаптан құтылуға жасаған құлшылығымыз 
жеткіліксіз, Алланың рахымына және өзге біреудің шапағатына мұқтажбыз 
деп есептейміз. Мұғтазилиттер қырағылықпен күнәдан сақтана аламыз, 
құлшылығымызда кемшілік жібермейміз деген түсініктері арқылы күнәға 
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батады. Бұл менмеңдік. Бұл туралы Мұхаммед пайғамбар: «Алла Тағала 
рақым етпейінше жәннатқа ешкім кіре алмайды», – деді. Сонда сахабалар: 
«Уа, Алланың елшісі, тіпті сен де кіре алмайсың ба?», – деді. Алла елшісі: 
«Алла өз рақымына алмаса, мен де кіре алмаймын», – деп жауап береді. 
Демек шапағат күнәсі бар адам үшін болады. Күнәсі жоқ адам шапағатқа 
мұқтаж емес. Ал кемшіліктен ада пенде кемде кем. Құранның: «Тәубеге 
келіп, Өзіңнің жолыңа түскендерді кешіре гөр, оларды тозақ отынан сақтай 
гөр!» (Мүмін, 7) деген аятында иман етіп, тәубеге келгендер үшін кешірім 
сұралатыны айтылып тұр. Демек пенде қанша құлшылық жасаса да, 
Алланың сансыз сыйының (нығметінің) ақысын толыққанды өтей алмай-
ды. Алланың рақымына және Оның сүйікті бір құлының шапағатына зәру» 
[Матуриди 2008] деп, шапағатты күнәһар адам Алла Тағаланың бір рақымы 
екенін түсіндіреді.

Имам Матуридидің көзқарасын құптаған имам Насафи: «Олар Алла 
разы болған жандарға ғана шапағат етіп, солардың тілеуін тілейді» деген аят 
туралы: «Әр мұсылман иман келтіріп, құлшылық етсе және Алла разы бола-
тын ізгі істер жасаса, Алла Тағала ол кісіге разы болады» дейміз. Егер Алла 
разы болған жандарға ғана шапағат етілсе, онда сендер (мұғтазилиттер) 
неліктен, олар мұсылман бола тұра ауыр күнә істегені үшін «Алла разы 
емес» дейсіңдер» деп [Насафи 1990], мұғтазилиттерге тегеурінді жауап 
береді.

Имам Матуриди: «(Уа. Мұхаммед!): Түн ішінде тұрып Құран оқы 
және өзіңе парыз ретінде міндеттелген тәһәжжуд намазын (түнгі намаз-
ды) өте. Сонда Раббыңның (Алланың) сені «Мақаму Махмудқа» (ең биік 
және ең ауқымды, мақтаулы шапағат тұғырына) шығаратындығынан үміт 
ете аласың» (Исра, 79) деген аятында айтылған «Мақаму Махмуд» сөзін 
Мұхаммед пайғамбардың күнәға бой алдырған үмбетіне шапағат етуі деп 
түсіндіреді [Матуриди 2008].

Бұл аятта баяндалған «Мақаму Махмуд» мәртебесі болса, ақырет күні 
рақым пайғамбары Мұхаммедтің шапағаты бәрінен артық, орны үстем 
екенін білдірілген. Мұхаммед пайғамбар бір сөзінде: «Мен қиямет күні 
адамзаттың мырзасы боламын. Неліктен бұлай екенін білесіз бе?», – деп, 
ақыретте адамдар басына қауіп төнгенде, Адам пайғамбардан бастап, барлық 
абзал пайғамбарларды жағалап қауға сұрайтынын, алайда олар ешкімге 
арашашы бола алмайтындықтарын айтып, бір-біріне сілтейтінін, бәрі ақыр 
соңында айналып Мұхаммед пайғамбарға келетінін, оның Алладан олар 
үшін кешірім сұрап, соңында (Алланың) рұқсатымен әлгі адамдарға араша-
лап қалатынын айтады. Міне, бұл Мұхаммед пайғамбардың: «Мен қиямет 
күні (ақырет күні) адамзаттың мырзасы боламын» деген сөзінің мағынасы.

Имам Матуриди Құрандағы: «Ендігі жерде оларға шапағат етушілердің 
шапағаты түк те пайда бермейді» (Мүддәссир, 48) деген аяты мынандай екі 
түрлі жолмен түсінуге болатындығын айтады. Егер аяттың «Оларға шапа-
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ғат етушілердің шапағаты түк те пайда бермейді» деген сөзіндегі мақсат 
кәпірлер болса, онда олар үшін қияметте бір арашашы, шапағатшының бол-
майтыны айқын баяндалып тұр. Ал аятта мұсылмандарды меңзеген болса, 
онда кейбір санаттағы адамдарға шапағат пайда бермейді ұғым туындайды. 
Бұл иман еткен жандар үшін қияметте шапағат болмайды деген мағынаны 
білдірмейді. Себебі, Құранның басқа аяттарында шапағаттың нақты көрініс 
табатыны баяндалған. Құран мәтіндері бір-біріне қайшы келмейді. Бұл аят-
тарда Алла Өзі рұқсат еткен кейбір жандарға шапағаттың пайдасы тиетіні ай-
тылса, жоғарыдағы мәтінде Алла Тағала қаламағандықтан, кейбір адамдарға 
шапағаттың пайда бермегендігі меңзеледі» дейді [Матуриди 2008].

Қорыта айтсақ, кейбір жекелеген ағымдар мен топтар логикаға сүйеніп 
және мәтіндердің интенциясын қате түсіну арқылы шапағат ұғымын 
жоққа шығарған. Ал ислам ғұламалары діни мәтіндерге дұрыс бағытта 
герменевтикалық талдау жасау арқылы ақыретте шапағаттың көрініс таба-
тынына бірауыздан келіскен.

Сонымен қатар шапағат ұғымы қазақ халқының өлең жолдарында да 
көрініс тапқан. Сондықтан тек теологиялық бағытпен ғана шектей алмай-
мыз. Халқымыз Мұхаммед пайғамбардың тек бұл дүниеде ғана жанашы-
ры емес, ақыретте де «үмбетім» деп қолқанат болатынына, Алладан олар 
үшін бас сауға сұрайтынына сеніп шапағатынан үміт еткен, сол үшін 
дұғаларының соңын үнемі «Алладан рақмет, пайғамбардан шапағат бол-
сын» – деп аяқтаған. «Хақ расул екі жаһан кемеңгері» [Әзібаева 2005] – 
деп халқымыздың жырға қосқанындай, Мұхаммед пайғамбар осылайша 
ақыретте де адамзатқа қол ұшын беріп, шапағатын тигізіп панасы болады. 
Шапағаттан үміткер болған халқымыз осы ойын жырларында:

Расул Алла – ғаламның паналары,
Жапырағы сая-дүр, бал татыр миуалары.
Кәлима шаһадатты жары қылған,
Шапағат, үміт қылар жанның бәрі, [Әзібаева 2005] –
деп төгеді. Осы жырда айтылған шаһадат сөзін, яғни «әшһәдә ән лә иләһә 

иллаллаһ уа әшһәду әннә Мухаммадан абдуһу уа расулуһу» (Алладан басқа 
тәңір жоқ және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етемін) 
деп айтқан адамдардың бәрі шапағатты үміт етуіне: «Әрбір пайғамбардың 
Алла қабыл ететін бір дұғасы бар. Барлық пайғамбар сол дұғасын жасауға 
(іске асыруға) асықты. Мен болсам бұл дұғамды қиямет күні үмбетіме 
шапағатта қолдану үшін ақыретке сақтадым» [Бұхари 2002], – деген хадисі 
дәлел болады.

Мұхаммед пайғамбар шапағат еткен жандардың жәннатқа кіретініне 
кәміл сенген ата-бабамыз енді бірде:

Таразыға тартылар
Күнәміздің көп-азы,
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Айналар оңға ісіміз,
Айдаса Сират көпірге,
Шапағат етіп пайғамбар,
Болмасын тоқтау жолымыз.
Ғибрат етіп, жақсылар,
Жаннатқа әбден кірген соң,
Ұстасын оң қолымыз.
Шапағат етсе пайғамбар,
Жаннатқа нағып кірмейміз, [Әзібаева 2005] – деп жырлайды.
Мұхаммед ең көп кімге шапағат етеді? Мұны да хадистерден оқып-

білген халқымыз:
Атың жақсы, Мұхаммед,
Айналайын атыңнан,
Нұрдан болған затыңнан.
Ғарасаттың күнінде
Үмбетің ерер артыңнан.
Қиямет күн болғанда,
Жан жиылып толғанда,
Сиратқа айдап барғанда,
Көп үмбетің не болар.
Періштелер ергенде,
Кей адамдар өтеді,
Кей адамдар кетеді.
Күнәсі ауыр пенделер
Қияметте не етеді? – 
деп Мұхаммед пайғамбардың Алла Тағаладан үмбетінің күнәсінің 

кешірілуін сұрағанын айтады [Әзібаева 2005]. Алла елшісі бір сөзінде: 
«Шапағатым үмбетімдегі үлкен күнә жасағандарға», – деген [Тирмизи 
1975].

Көңілге кіріп, жүрекке тікелей жол тапқан осындай жыр жолдары 
арқылы ақын-жырауларымыз халқымызға дінді насихаттаса, бір жағынан 
сол қызметтері арқылы Алла Тағаланың разылығына, пайғамбардың 
шапағатына кенелуді үміт еткен. Сол үшін жазған қисса-дастандарының, 
жырларының арасына осы тілектерін білдірген жолдарын қосып отырған. 
Мысалы, «Қисса-и салсалда» жалпы халықтың атынан:

Пайғамбар мекен тұтқан Мәдинеде,
«Үмбетім десін бізді о дүниеде», – делінсе [Әзібаева 2005], кейбір 

шығармаларда авторлар өздері үшін де шапағат сұрайды. Мысалы, «Қисса-и 
ан хазірет Расулдың миғражға қонақ болғаны» атты қиссаны жырлаушы:

Мұхаммед Тәңірі досы Хақ Мұстафа,
Таңда шапағат қыласың үмбетіңе.
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Жан біткеннің ішінде мен күнәһар,
Жылатып сонда мені құр тастама, – деп тілегін білдірген [Әзібаева 

2005].
Ақын жырауларымыз тек қана шапағат сұрап қоймай, тыңдаушыларына 

ардақты пайғамбардың лайық болу үшін өздерінің де әрекет ету керектігін 
шешен тілмен, әрі қызықтыра отырып жеткізеді. Мұның желісінде сол 
құлшылықтарды жасауға шақыру да бар. Мұсылман ғалымдар пайғамбардың 
шапағатына ие болуға жол ашатын құлшылықтардың қатарына діннің тірегі 
болған намазды оқу, күнәларына тәубе ету секілді ізгі істер жататынын айт-
са, ақындарымыз мұны да өлең жолдарымен халыққа жеткізе білген. Мыса-
лы, намаз немесе жалпы құлшылық жайлы:

Жамағат, тіршілікте оқы намаз,
Пайғамбар ақыретте алтын қазық, – деп бұл дүниеде ең басты ғиба-

дат болып саналатын намазды оқыған адамдарға пайғамбардың оларға ал-
тын қазықтай тіреу болатынын айтса, бұл дүниеде құлшылық қылмай, тек 
қана жайдан-жай қарап отырып, «менің шапағатшым бол» деудің орынсыз 
екенін:

Құдайдың құлшылығын қылмай кетсең,
Жетпейді пайғамбарға айтқан арыз, – деп ескертеді.
Пайғамбардың салып кеткен сара жолымен жүрудің және оның 

орындаудың да шапағатқа ілінуге себеп болатынын әсем тілмей жеткізген 
ақындарымыз:

Уассалауат уассалам пайғамбарға,
Шапағат қыл сүннетің қылған жанға.
Мол қылар шапағатын махшар күні,
Құлшылық дәйім қылсаң сүннетіне, – деп жырлайды.
Пайғамбарға салауат айту да – оның шапағатына кенелуге бір себеп. 

Ал салауат дегеніміз пайғамбардың Алла Тағаланың ерекше рақымына 
бөленіп, дәрежесінің көтеріліп, мерейінің үстем етілуін тілеу. Яғни, үм-
бетінің пайғамбарына деген ізгі тілегі деуге де болады. Үмбеті оған салауат 
айтқан сайын оның биік дәрежесі одан әрі асқақтап, шапағат ету ауқымы 
кеңейе түседі. Алла елшісі бір сөзінде: «Қиямет (ақырет, есеп-қисап) күні 
адамдардың маған ең жақыны – мына дүниеде маған көп салауат айтқан 
адам» – деген. Ал ол күні адамзаттың ардақ тұтар тұлғасына ең жақын 
адам болу кімнің де болсын арманы. Осы мүмкіндікті қалт жібермеу үшін 
салауатқа үлкен мән берген ақындарымыз оны:

Құдайым досым деген хақ Мұхаммед,
Жолыңа, аруағыңа мың салауат.
Шапағат қыл, күнәһар шермендемін,
Салауат қайта-қайта бес жүз қабат, – деп жырға қосады.
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Міне, осылайша қазақ халқы да пайғамбардың ақыретте шапағат етуінің 
хақ екеніне сеніп, үміт еткен. Жыр жолдарына осы үміттерін арқау еткен. 
Ғасырлар бойы әлгі тілектің арасы үзілмей, бір буыннан екінші буынға ама-
нат етіп қалдырылған. Аталмыш өлең-шумақ, жыр жолдардың түпкі интен-
циясы дін мен дәстүрдің корреляциясын (сабақтастығын) дәлелдейді.

Қорытынды

Шын мәнінде шапағат (апология) ұғымы діни мәтіндер арқылы айқын 
баяндалған. Мұғтазилиттер логикаға негізделіп, харижиттер Құран мен ха-
дис мәтіндерінің тек сыртқы формасына үңілгендіктен аталмыш терминді 
жоққа шығарған. Сонымен қатар пенде жәннатқа өзінің ізгі істерімен ғана 
кіре алады деген тұжырымды айтқан. Осылайша әділдік теориясын орна-
туды көздеген. Алайда ислам құқығында ең алдымен діни мәтіндер (Құран 
мен хадис) басшылыққа алынады. Ал ақыл аталмыш мәтіндердің аясында 
ғана қолданылады. Сондықтан бұрыс принципке негізделген доктринаның 
ақыры ислам теологиясындағы шапағат мәселесін негация етуге (терістеуге) 
әкелді.

Біз адамдардың шапағатқа сүйену арқылы дүниеде ізгі іс істеуде 
селқостық танытатындарды айыптаймыз. Өйткені бұл ұғым жеңілдікті 
білдірмейді. Тек қана Алла Тағаланың рақымы, мейірімі деп түсінген 
жөн. Бұл турасында әйгілі ғалым, философ Ғаззали: «Ақыретте шапағатқа 
лайық боламын деген үмітпен күнә істеп, діннің талаптарын орындамаған 
мұсылман ауру кісінің білікті дәрігер туысқанына сеніп, көңілі тартқан 
зиянды заттарды жей бергені тәрізді. Әлбетте бұл білімсіздік. Өз саласын 
қанша жерден жетік меңгерген дәрігер болса да, оның жасаған емі бір ау-
руды емес, екіншісіне қауқарсыз болып жатады. Мұнымен қатар дәрінің 
немесе дәрігердің арадағы себеп қана екендігін ұмытпауымыз қажет. 
Пайғамбарлардың және ізгі адамдардың шапағат етуін осы мағынада 
түсінуіміз Алладан қорқу сезімімізді жоғалтпауға септігін тигізеді», – де-
ген. Шапағат – иманды адамның күнәларының жеңілдеп, жәннатқа ерте-
рек кірулеріне бір дәнекер болатын бір мүмкіндік. Сол себепті әркім бұл 
жеңілдікке лайық болудың жолын қарастырып, ислам дінінің шеңберінде 
әрекет етуі тиіс.
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Резюме

Шакизада С.Б., Адилбаев А.Ш., Акимханов А.Б. Интерпретация понятия 
«заступничества» во взглядах ханафитской и матуридитской школы

В статье с теологической точки зрения анализируется проблема «заступни-
чества» в школах Матуриди и Абу Ханифы. Несмотря на то, что в религиозных 
текстах понятие заступничества находит широкое применение и подтверждается 
конкретными доказательствами, в истории ислама отдельные группы и течения 
(мугтазилиты и хариджиты) опровергали его. По вере мугтазилитов и хариджитов, 
совершающие большой (тяжелый) грех, не покаявшиеся останутся навеки в аду, 
им не оказывается милости. По их пониманию, заступничество совершается для 
возрастания статуса в раю тех, у кого нет грехов или покаявшихся душ. На основе 
неправильной интерпретации текстов Корана и хадисов отрицалось практическое 
значение понятия заступничества. В статье дается опровержение концепций оп-
понентов на основе контекстуального анализа религиозных текстов и герменев-
тического анализа, проведенного исламскими учеными в процессе определения 
интенций текстов Корана и хадисов с целью подтверждения действительного су-
ществования заступничества.

Наряду с этим понятие заступничества рассматривается как лейтмотив в эпи-
ческих поэмах и стихотворениях казахских акынов-жырау. Таким образом доказы-
вается явная связь религии и традиций.

Ключевые слова: Матуриди, Абу Ханифа, заступничество, апология, мутта-
зилиты, хариджиты, большой грех, ад, рай, религиозный текст, оппонент, тради-
ция, негация.

Summary

Shakizada S.B., Adilbayev A.Sh., Akimkhanov A.B. The Interpretation of the 
Problem of «Intercession» in Abu Hanifa and Maturidi School

In the article the problem of “intercession” in Maturidi and Abu Hanifa schools is 
analyzed from the theological point of view. Although in the religious texts the concept 
“Intercession” has been widely used and proved by specific evidences, individual groups 
and streams in the history of Islam (Mutazilites and Kharijites) have rejected it. According 
to the belief of the Mutazilites and the Kharijites, those who commit grievous sins and 
who do not repent will remain in the Hell forever, they do not get the grace. In their 
understanding intercession is made for the sake of the increase of the status in Paradise 
of those who have no sin or who made repentance. On the basis of misinterpretation of 
the texts of the Quran and Hadith the practical meaning of the concept of Intercession 
has been denied. In the article is given the refutation of the opponent’s concepts on the 
basis of the contextual analysis of religious texts and the hermeneutic analysis held by 
Islamic scholars during the process of defining the intentions of Quran and Hadith with 
the aim to prove that Intercession undoubtedly takes place. 

Along with this the concept of Intercession is considered as the leitmotiv in the 
epical poems and works of Kazakh poets. Thus, the apparent connection of religion and 
tradition is proved.

Keywords: Maturidi, Abu Hanifah, Intercession, Apology, Mutazalits, Kharijites, 
Great Sin, Hell, Paradise, Religious Text, Opponent, Tradition, Negation.
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