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Ә Д -М Ә ТУ РИ Д И МЕН Ә Д -А Ш ҒА Р И СЕН ІМ Д ЕР ІН Д ЕГІ
БА Қ Ы Т Ж Ә Н Е Б А Қ Ы Т С Ы З Д Ы Қ Т Ү С ІН ІГ І
М ақадада ислам ілімі мен м о ден иетін дегі әл-М әтури ди мен әл-А ш ғари ссмім ж үйесіндегі
бақы т ж он е б ақ ы тсы зд ы қ ұғы м дары исламтанулы қ зер ттеу турғы сы нан қарасты ры лады .
А вторлар ад ам бақы ты мен бақы тсы зды ғы ж айлы әл-М отуриди мен әл-А ш ғари козқарастары н ы ң
срскш еліктерін м айымдайды. И слам д ін ін де бақы т уғымы кеңінен ж ә н е ж ан -ж ақты түсіндірілі ен.
И слам ілімінде бақы т кімге б ер іл се ол ад ам ға барлы қ ж ақсы лы қ берілген болып есемтеледі.
Бақы т кімге берілм есе ол ад ам га еш бір ж ақ сы л ы қ б ер іл м еіен болып табы лады . Дүниенің
м атериалдык, байлы қтары адам м ы ң ом ір сүруін ж еңілдстуі мүмкін, б ір ақ ад ам ды толык, бақьпты
ет е алм айды . Бақы т - бүл Ж аратуш ы тарапы нан берілстім сый. Ә л -М әіу р и д и мен ол-Ашғари
сенім бағы ттары арасы н дағы бақы т пен б ақ ы тсы зд ы қ үғымымың айы рмаш ылығы корінісінің бірі
м отури ди лер адам н ы ң өм ір сүріп түрган сәтім ен өлш есе, аш ғари лер ад ам ны ң соцгы уақыттағы
іс-ам алдары м ен бағалайды . Ә л-М отуриди ад ам н ы ң ом ір сүріп түрған қорш аган ор та оның
иманды н ем есе им ансы з болуына э с е р етеіін ін айтады . Қорш аған о р та д іи д а р болса, он да сол
ад ам д а иманка бейім болады . Frep қорш аған ор та діинен алыс болса, о н д а торбиеленіп ж атқаи
ад ам д а діннен алыс болады . Д ем ек , әл -М әту р и д и д ің үстанымы бойы нш а п енденің ақы реттегі
бақы тты н ем есе бақы тсы з болуы оны ң өскен ортасы м а байланы сты қарасты ры лады . Б ақьпты
ад ам қорш аган орта әсер і н әти ж ссім де бақы ты нан айрылуы мүмкін. С ондай-ақ, бақы тсы з адам
д а қорш аған орта ы қмал-әсері н о ти ж есін д е бақы тты болуы мүмкін. Ә л-Л ш ғари сенім бағыты
бойы нш а адам ны ң бүры нғы ж ағдайы оны ң бақы тты н ем есе бақы тсы з ексиім корсетиейді,
псм денің соңғы ам алдары омың бақы тты нем есе бақы тсы з екеніне д ә л ел болады деп к өрсеіілед і.
Ғгер пенденің соңғы істері им анды лы қиен аяқталса, дем ек , оны ң бүры нғы істері д е иманды лықта
болган деп, пенденің бақы тты болуы оны ң соңғы сотім ен байланы сты рады . Ғгер пенденің соңғы
істері дін сіздікиен аяқталған болса, оны ң өмірі қулш ы лы қтар мен ізгіліктсрге толы болса да,
оны ң омірі и м ан сы зды қта өтксндігі соңғы сәти ен байланы сты рады .
Түйін с о з д е р : М әтуриди, әл-А ш гари, ақ и д а, дін, ислам, бақы т, бақы тсы зды қ, иман.
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The happiness and unhappiness concepts in the al-Maturidi
and al-Ash'ari beliefs
The article discusses th e co n cep ts of happiness and unhappiness in th e religious system of al-M a
turidi and al-Ash'ari w ithin Islamic research. The authors resonate particularly of al-M aturidi and alAsh'ari religious beliefs on th e h appiness and unhappiness of hum an. In Islam th e co n cep t of happiness
w as studied com prehensively and universally. H appy is a person, gifted w ith all th e benefits in Islamic
teachings. Accordingly, the unfortunate m an is view ed not received any good. M aterial goods the world
can contribute to a successful life, but c a n 't guarantee happiness. H appiness is a gift of th e Creator. The
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difference betw een th e co n cep ts of happiness and unhappiness of al-M aturidi and al-Ash'ari beliefs is
as follows: if M aturis m easure happiness w ith th e current life of a person, A sh'aris ap p reciate the recent
actions of hum an life. The teaching of al-M aturidi holds th at th e environm ent of a person affects his/her
faith. If p eo p le are pious, that will strengthen his/her faith. Therefore if a person will be surrounded by
unbelieving p eople, he will also b e godless. Thus, according to w orldview of al-M aturidi a happiness
and misery of m an in th e afterlife is determ in ed by his/her environm ent in life. H appy peo p le may lose
their benefits at th e expense of th e environm ent. Also, an unhappy person can b eco m e happy as a result
of environm ental influences. A ccording to th e teaching of al-A sh'ari a p erso n 's position in life d oes not
show his/her happiness and misery, this is d eterm in ed by his/her past d eed s in life. If th e last hum an ac
tions w ere good, his/her previous acts will be co n sid ered righteous, i.e., his/her happiness is associated
with the latest acts in life. D espite th e fact th at life w as full of blessings, happiness will be determ ined by
his/her m ost recent actions during life.
Key words: М атуриди, аль-А ш ари, акида, религия, ислам, счастье, несчастье, вера.
Б е й с е н о в Б .К .1, Ю л д а ш е в Т .У .2, М укан Н .3
’д о к т о р ф и л о с о ф с к и х наук, д оц ен т, e-m ail: otrar68@ mail.ru
22 курс PhD д о к ю р а н т , e-m ail: al-azxarOm ail.ru
^старш ий преп одаватель, e-mail: M ukan.nur/atO gm ail.com
Казахский национальны й уни верси тет имени аль-Ф араб и , Казахстан, г. А лмаіы

Концепции счастья и несчастья
в воззрениях аль-Матуриди и аль-Ашари
В статье рассм атри ваю тся понятия счастья и несчастья в религиозной си стем е аль-М атуриди
и аль-А ш ари с позиции ислам оведческих исследован и й . А вторы резонирую т особенности
религиозны х во ззрен и й аль-М атуриди и аль-А ш ари о сч астье и н есчастье человека. В
исламской религии концепция о сч астье р ассу ж д ен а всесто р о н н е и повсем естно. Счастливым
счи тается человек, одарен н ы й всеми благами в исламском учении. С оответственно несчастным
рассм атри вается человек, не получивший никакого д о б р а. М атериальны е блага м ира могут
сп особствовать успеш ной ж изни человека, но не могут гаран ти ровать счастье. Счастье - зто
д а р Творца. Р азличие концепций счастья и н есчастья м еж д у учениям и аль-М атуриди и альАшари состои т в следую щ ем : если м атуридиты и зм еряю т сч астье с текущ ей ж изнью человека,
то аш ариты оцениваю т с последним и дей стви ям и человека в ж изни. Учение аль-М атуриди
считает, что окруж аю щ ая с р е д а человека влияет на его веру. Если окруж аю щ ие лю ди являю тся
благочестивы м и, то будут укреплять его веру. С ледовательн о, если человек будет окруж ен
неверую щ им и лю дьм и, он такж е будет безбож н ы м . Таким о б р азо м , по м и ровоззрен и ю альМ атуриди, сч астье и н есчатье человека в загр о б н о м м и ре о п ред еляю тся его окруж аю щ ей средой
в ж изни. Счастливый человек может лиш иться своего блага за сч ет окруж ени я. Іак ж е, несчастный
человек может стать счастливы м в результате влияния окруж аю щ ей среды . П о учению альАшари, п олож ение человека в ж и зн и не проявляет его сч астье и несчастье, это о п ределяется
его последним и деяниям и в ж изни. Если п о следн и е поступки человека были благими, то и его
п ред ы д ущ ие д еян и я будут рассм атри ваться праведны м и, то есть его сч астье связы вается с
последним и деян и ям и при ж изни. Несмот ря на то, что ж и зн ь была полна благодеяниям и, счастье
будет о п ред ел яться с последним и дейст виями человека при ж изни.
Ключевые слова: М атуриди, аль-А ш ари, акида, религия, ислам, сч астье, несчастье, вера.

Кіріспе
Бақыт үгымы - орқашанда адамзатты
толғандыратын мэңгілік мәселе. Адамзат тарихына көз салсақ, бақыт үғымы шығыс
жэне батыс ойшылдарыныц шығармашылық
ізденістсрініц негізгі езегіне айналған. Филосо
фия адамды бұл дүниедс бақытқа жету жолын
қарастырса, дін адамды екі дүниеде бақытқа
жету шарттарын ұсынады. Бақыт ұғымы мораль
философиясы мен діни этиканың зерттеу аясында қарастырылады. Сондықтан философия
мсн дін үшін адамды бақытқа жеткізу - бірінші
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жэне негізгі мақсат. Уақыт пен кеңістік аясында
адамның бақыт үгымы жайлы түсінігі мен найымы әлеуметтік, материалдық, психологиялық,
философиялық, діни экзистенциалдық, сотериологиялық тіршілік жағдайымен байланысты қарастырылады. Ибраһимдік діндер бойынша адамныц екі дүниеде бақытқа жетуінің
кілті монотеизмге негізделгсн діни дүниетаным
шегіндеп гақуалық пен коркем мінезділікпен
байланыстырса, үлттық дэстүрлі діндер үлттық
дүниетаным мен өмір салтпен, моральдық
қүндылықтар жүйесінде айшықталган. Аспан
асты жэне жер үсті әлемінде адам және

Хабаршы. Философия сериясы. Мэдениетіану сериясы. Саясаттану сериясы. №4 (62). 2017

қауымның барлык әрекетгері мен ынта-жігері
бақьгг үғымына жету үшін болмақ. Адамзатқа
жэие нақты қауымға бақытсыздықтан құтылу
жолын корсету және пендені екі дүниеде өзін
бақытгы сезінуге үйрету - пайгамбарларға Жаратушы тараиыпаіі бсрілген міндет. Пендснің
Жарагушы заңы мен бұйрыгына сай өмір сүруі
бақытқа жақындаудың жолы болын табылады. Философия адамзат дэуірінің квинтэссенциясы ретінде бақыт түсінігін метафизикалық
мағынада, шынайы омірге мән мен сән беруші
тұғыр ретінде қарастырады. Ғасырлар бойы
Homo sapiens әрдайым бақытқа жету жолдарын
іздеуде. 2017 жылы хапықаралық Bloomberg
агенттігінің
жүргізгсн
зерттеуі
бойыпша
олемнің 13 елінің тұргындары оздерін бақытсыз
санаған, ал 12 ел тұргындары оздерін бақытты ел
қатарына қосқан. Бұл зерттеуде экономикалық
көрсеткіштер назарға алынған. 2017 жылы
Б ¥ ¥ аясында тұрақты даму иіешімдер жүйесі
багдарламасында Жер институты жүргізген
зерттеуде олемнің 155 елініц бақыттылық
рейтимгісіи жасаған. Рейтингті құрастырғанда
ІЖӨ (ішкі жалны өнім), өмір сүру ұзақтығы,
сртеңгі күнге сенім, тұрақтылық, кеңпейілділік,
жомартгық, қауіпсіздік, өзара сенім, отбасылық
құндылыкгар, жсмқорлық сынды моселелер
қамтылған.
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Зерттеудіц теориялық негізіи исламтану жэне дін философиясында қолданыс тауыи жүрген дәстүрлі әдіснамалық негіздер
құрайды. Таңдалған тақырыитың монін ашуға
багытталған тарихилық пеи логикалықтың
бірлігі, салыстырмалы сараптау, құрылымдықфункционалдық, гермсневтикалық, аксиологиялык және концептілік талдау әдістері де
қолданылды. Исламның негізгі қайиаркөздері Қүран жэне сүннеткс сүйенетін усул ад-диннің
өзіндік эдіснамасыиың тәсілдері, ханафилікматуридилік бағыттаіы ислам ғүламаларыиын
әдістсрі ксңінен пайдаланылды.

Тақмрыптың зерттелу деңгейі
Философия тарихында бақыт үғымын
адам омірінің сң жоғарғы мақсаты ретінде
зерделейтін ілім эвдемонизм деп агалатыны
белгілі. Ьақыт ұіымын антика дэуірініц фило
соф гары ыждағатты түрде зердследі. Эпикур
бойынша бақыт - бүл жан тыныштыгы [ 1], Марк
Аврелийдіц пайымдауынша бақьгг - жанның
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ізгі амалдарға кұшгарлығы [2]. Аристотель
«Никомахтық этикасында» бақыт дегеніміз
омірдің мәні мен мағынасы [3], адам тіршілігініц
негізгі мақсаты дей келе, бақыт адамның
өз өміріне қанағат ету дегенге түжырымға
келеді. Отырарлық ойшыл бабамыз эл-Фараби
шыгармашылықмұрасында озскті м әселе-бақыт
мэселесі «Бақыттың мэні - нарасаттылықта,
эркімніи, оз алдына игілікті мақсат коя білуінде...
адамның өз мінез-қүлқын, іс-әрекетін ерікті
түрде өзгертіп, иіілікке бағыттап отыруында»
[4] - деп адамныц бақытты болуға ұмтылуы,
ең алдымен, ізгілік пен кайырымдылықты игі
мақсат ретінде ұстануды айтады. Бақытты
болуға кедергі келтіретін мінез-құлық ұсқынсыз
жоне қайырымсыз әрекегтерден туындайды.
Қайырымды халық басқаларды да бақытгы
болуга жетелейді. Қай заманда болмасын,
қандай қогамда болмасын адам дар бір-бірлсріне
бақ пен бақыт тілеген. Түркі ойшылы Жүсіп
Баласағүнның «Құтты білік» шығармасында
төрт ізгі қасиеттің бірі - бақыт. Бақыт негізгі
этикалық мүрат ретінде пайымдалады.
«Ұл-қызына одеп үйрет, білім бер, қос
жалғанда бірдей коріи күлімдер»
Қабылиса жырау бақыт ұғымын өнегелі
тәрбиемен байланысты карастырады.
Ьақыт, қайда барасың?
Қызы мсн ұлы ибалы,
Ата-анасын сыйлайтьш,
Сопдай үйге барамын [5, 303 б.].

Ислам дініндебақытұгымы кеңіненжэнежаижақты түсіндірілген. Ислам ілімінде бақыт кімге
берілсс, ол адамға барлық жақсылық берілген
болып есентслсді. Бақыт кімге берілмесе, ол
адамға ешбір жақсылық берілмеген болып табылады. Дүниенің материалдық байлықтары
адамныц омір сүруін жеңілдету мүмкін, бірак
адамды толық бақытты ете алмайды. Бақыт бүл Жаратушы тарапынан берілетін сый.
Ислам дінінде еенім (иман) мәселелері бой
ынша әһли сұнна уэл жамағат сенім бағытыныц
ұлы имамдары Имам Әбу Мансур әл-Мәтуриди
және Имам Әбу ол-Хасан эл-Ашгари сенім
багыттарының бақытты адаммен бақытсыз адам
ұі ымына байланысты ұстанымдары Құран аягтары жонс хадистермен қуатталған.
Мұсылман ойшылдары бақытты адамның
сипатына кецінен тоқталып, иманды, інариғат
талаптарына амал егетін, адамдарға жақсылық
жасайтын, өзіне және қогамга зиян болатын
істерден алые болатын жэне корксм сипаттарға
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ие болған адамдарды бақытты адамдар қатарына
жатқызады. Сонымен қатар, бақытсыз адам
ұғымына имансыз, діннен қашық, өмірі мәнсіз,
адамдарға
жақсылығы
жоқ,
жамандықты
үстанагыи және қоғам тарапынан айыпталынган
дертті қылықпен сипатталатын адам деп
түсіндіреді.
Мэшһүр Жүсіп Көпейұлы «Бес парыз» атты
өлеңінде:
Бес норсс бізгс бұйрық бір Алладан,
Ықыласпси қылу керек білі-ен адам.
Кетпейді күн туіанда көзі жастап,
Дүниеде бсйпіл босқа күлген адам [6, 166 б|.

Негізгі бөлім
Ислам дінінің сснімдерін кері ағымдардан
қорғап қалган ұлы ғалым әл-Мәтуриди бақыт
жайлы былай дейді: «Бақытты корініске ие
болған адам соңында бақытсыз да болуы мүмкін.
Сол сияқты бақытсыз корініске ие болған адам
соңында бақытты болуы мүмкін» [7, 78 61.
Яғни бақыт псн бақытсыздық ұғымы мен монмағынасы уақыт өлшеміне сай озгсруі мүмкін.
Бақытсыз адам уақытымен бақытты болуы
және бақытты адам уақыгымен бақытсыз болып
қалуы мүмкін.
Әл-Мәтурнди
сенім
бағыты
бойынша
бақыт түсінігін имандылықпсн байланыстырылса, ал бақытсыздық ұгымын дінсіздікпен
байланыстьтрады. Демек, адамның өмір сүріп
жатқан сәтіндегі діни жағдайымен бағалайды.
Баршамызға белгілі, мүсылман адамның жалған
дүниеден дінсіз болып кетуі де мүмкін жэне
дінсіз адамның фәни дүниеден бақи дүниеге
иманмен кетуі дс мүмкін.
Ол-Ашғари сенім бағыты бойынша бақытты
мсн бақытсыздық түсінігі өзгсрмсйді. Себебі
эл-Ашғари сенім баіыты бойынша бақытты
болу мен бақытсыз болу ақыретке көшу сәтімен
өлшенеді. Кімде-кім соңғы сэтінде иманды
болған болса, онда ол ақыреттегі бақытты жандармсн бірге болады, ал кімдс-кім соцгы сәтінде
дінсіз болған болса, онда ол ақырегте бақытсыз
жандармсн болады деп ақыреттегі бақытты адам
мсн бақытсыз адамның жағдайын соңгы сэгімен
өлшсйді.
Әл-Мэтуридимен эл-Ашіари сенім бағыттары арасындағы бақыт пен бақытсыздық
ұғымының айырмашылығы көрінісінің бірі
мотуридилер адамның өмір сүрігі тұрган сэтімен
олшесе, ашғарилер адамның соңғы уақыттағы ісамалдарымен бағалайды. Әл-Мәтуриди адамның
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өмір сүрін тұрган қоршаған орта оның иманды
нсмссе имансыз болуына эсер ететінін айтады.
Қоршаган орта діндар болса, онда сол адамда
иманга бейім болады. Егер қоршаған орта дішіеи
алые болса, онда тәрбиеленіп жагқан адам да
діннен алые болады. Демекәл-М әтуридидіңұстанымы бойынша пенденің ақыреттегі бақытты
немесе бақытсыз болуы оның өскен ортасына байланысты қарастырылады. Бақьпты адам
қоршаған орта әсері нэтижесінде бақытынан
айрылуы мүмкін. Сондай-ақ, бақытсыз адам да
қоршаған орта ықпал-әсері нэтижесінде бақытты
болуы мүмкін.
Әл-Ашғари сенім бағыты бойынша адамның
бұрынғы жағдайы онын бақытты немесе
бақытсыз скснін корсетпейді, пенденің соңғы
амалдары онын бақытты немесе бақытсыз
екеніне долел болады деп көрсетіледі. Rrcp
ненденің соңғы істері имандылықпен аяқгалса
демек, оның бүрынгы істері де имандылықта
болған дсп, пенденін бақытты болуы оның
соңгы сәтімен байланыстырады. Сгер псндснің
соңғы ісгері дінсіздікпен аяқталған болса, оныц
омірі құлшылықтар мен ізгіліктергс толы бол
са да оның өмірі имансыздықта откендігі соңғы
сәтпен байланыстырады.
Әл-Матуриди тэпсір кітабында Қүранда кслген аятты былай тәпсірлейді. Құранда:
La аЬІ

«Алла (Т.) қалаганын ошіреді де қалдырады.
Нсгізгі Кітап, Оның қасында» 18, 217 б.].
Аятта Алла Гағала пенденің қалаіан күпэсін
кешіреді де, қалаганына жақсылық қалдырады.
Егер пенденің соңіы сэтінде де қателік жасаса
да оны кешірстінін осы аяттан көруге болады.
Өйтксні адамга берілген өмір туылғаннан сәттен
басталып олгенге дейін жалғасады, осыган орай,
пенденің соңғы демі шыгатын сэг те - пендеге
бсрілгсн омір. Жаратушы қалаған пендесінің
күнәсін кешіреді жэне қалаған пендесінің
күнәсін кешірмейді. Шариғат амалдарымсн
жүрмеген болса, соңынан иманға бст бұратын
болса, бүрынғы қатсліктсрі ізгі амалдарга айналдырып жазылады жэне ақыретте бақытты
адамдар қатарында болады. Мәтуридилср осы
ұстанымына Қүраннан дәлел кслтірсді. Құранда:
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«Бірақ кімде-кім тәубе етсе, сондай-ақ кім
иман келтіріп, ізгі іс істссс, міне Алла олардың
жамандықтарын
жақсылықтарға
ауыстырады. Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді»
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[8, 384 б.]. Аяттағы «кімде-кім тоубе етсе»
ягни, егер нсндс жамандықтардан тыйылын,
бақытсыздықтан жақсылық пен имандылық
жолына қайтатын болса эрі ізгі амалдар жасайтын болса, олардың бүрынғы жаман істерін
Алла Тағала жақсылықтарға ауыстырады.
Ол-Мәтуриди бойынша имапсыздық - бүл
бақытсыздық, ал имандылықбақыттылықболыи
табылады, бақытсыздықтан бақыттылыққа ауысуы адамның имани жолды таңдауымен болатынын айтады. Осы мәсследе эл-Мэтуриди мен
эл-Ашғари сенім мектептерінің ұстанымдары
бақытты адам бұл имапмсн жалған дүниеден
мәцгілік дүнисгс аттанған пенде, ал бақытсыз
адам нмансыздықпен коз жұмган адам екеніне
көз жсткіземіз.
Әл-Мәтуриди мсн әл-Ашғари ғұламалардың
арасындағы тартыс пенденің соцгы сотінде
болған жағдайы емес, бэлкім адамның бақытты
болуымсн бақытсыз болуы өзгеретінінде болып
табылады.
Әл-Мэтуриди сенім мектебінің окілі Әбу
әл-Мұғии эн-Насафи Имам эл-Мэтуридидің
ұстанымына қосылып әл-Ашғарилердіц пікіріне
былай жауап береді: «Әр қандай жағдай ауысуы
мүмкін, ол заңдылық» [9, 314 б.]. Денсаулыгы
бар адам денсаулығыиан айрылу мүмкін,
кішінің сссюі, бар жоқ болуы, жоқ бар болуы
сияқты өзгерістер, бір күйден екінші күйге ау
ысуы мүмкін. Егер жағдай ауыспайды, бақытты
бақытсыз, бақытсыз бақытты болмайды десек
қате болады. Өйткені адам баласы дәм-тұзы
таусылған соң ғана өлген болын сссптследі. Егер
әл-Ашгари пікіріне сүйеніп жағдай озгермейді
десек онда барлық олгендер тірі деп есептелуші
сді, ссбебі олар өлместен бұрып тірі болған.
«Жағдай ауыснайды» дсгсн қағидасына сай олар
тірі болып ссептелінеді. Алайда бұл ұгым дүрыс
емес. Жағдай ауысуымен үкімдср де өзгереді.
Тірі болатын болса тірі, өлген болса өлі деи үкім
нақты жағдайға қаран олшснеді. Оған дәлел
Қүран былай дейді:
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«Алла қалағанын адастырып, қалағанын тура
жолга салады» [8, 489 б.]. Бүл аяттан адамның
бақыттылығымен бақытсыздығы өзгеретінін
білеміз. «Алла қалағанын адастырады» де
ген аятта адам адаспастан бүрын тура жолда
болғанын көрсетеді. Ойткені адасқан иендені
тағы да адастыру деген түсінік ақылға тура
келмейді. Адасу - тура жолға қарама-қарсы
үғым. Адам баласы бақытты болғаннан кейін
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де бақытсыз да болуы мүмкін. Сонымен қатар
«қалағанын тура жолға салады» деген аят адам
баласы тура жолға түспей бүрын адасушылықга
болады. Бақытсыздықтан бақыттылық үғымына
ауысуы мүмкіндігін білеміз.
Имам әл-Ьәздауи эл-Мәтуридимен әнПасафи
ұстанымдарына
қосылып
былай
дейді: «Бақытсыз адам уақыт оту нотижесінде
б ақы пы болуы мүмкін. Бақытты адам уақыт
ету нэтижесінде бақытсыз болуы мүмкін.
Тіпті Ібіліс кезінде періштелерге ұстаздық еткен, яғни иманды бақытты болған, кейіннен
күпірлік жасаганнан кейін бақытсыз (ақыретте
қүтылмайтындар) қатарына ауысады» [9, 372 б.|.
Әбу Суфян исламды қабыл етпестен бұрын
дінсіз (бақытсыз) болгап. Кейіннен иманға бет
бұріаннан соң бақыттылар қатарына қосылған.
Барлық дінсіздер эл-Мотуридидің көзқарасы
бойынша бақытсыздар болып есептеледі. Иман
ды болғаннан кейін бақытты болған үғымға
жатады. Барлық имандылар бақытты болып
ссептелінгеннен кейін діпсіздікке көшетін бол
са, бақытсыздар қатарына жатады. Демек жағдай
өзгерісімен сол адамга озінің деңгейінде баға
беріледі.
Бадю әл-Амали кітабында былай дейілген:
«Алла Тагала бақытты адамның бақытсыз болуын лаух эл-махфузда (жарагылыстың баяны
кігабы) жаман амалдарының есесіне бақыгсыз
етіп жазады. Бақытсыз адамды ізгі амалдарының
себебінен бақытты адамдар қатарынан етіп
жазады» |1(), 250 б.]. Алла Тагала бақыттыны
бақытсыз, бақыгсызды бақытты етуге шамасы
кслетін қүдіреті шексіз. Жаратушы бір пендесін
бақытты стстін болса, ол пендеге берілгсн
Жаратушының сыйы болып табылады. Ал бір
пендесін бақытсыз ететін болса Жаратушының
әділдігі болып есептеледі. Өйткені Жарату
шы бостан-босқа адастырмайды. Пенденің
нисті жаман болғандықтан ннетіне қарай табысы да солай болады. Алла Тағала құлдарының
ниеттерін жақсы біледі. Адамдардың ізгі амалдары ақырсттс бақытты болуына себен болады,
ал пенденің жаман амалдары ақыретте бақытсыз
болуына себсп болады. Егер бақыттылық пен
бақытсыздық өзгермейтін болганда, пенденің
ізгі амалы мен жаман амалы есепке алынбас
еді. Бақыттылықпен бақытсыздыққа, бақытсыздықтан бақыттылыққа ауысуы да ненденің
тағдырында болады.
Әл-Ашгари адамның бақытты болуы мен
бақытсыз болуы эуеліден белгілі болып, оның
тағдырында жазылған болады дейді. Әуедцен
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гагдырында болуы оның өзгермейтінінс дәлелдігін көрссгеді. Сондықтан ол сксуі де озгермейді
дсп біледі. Өл-Ашғари сенім бағытының ірі
гүламаларыдан болган ғалым әс-Сауи былай
дейді: «Адамның ақыреттс бақыіты болуы мен
бақытсыз болуы ол-Ашгари сенім багытында
эуелден жазылған болады. Гибадат, құлшылық,
иман - бақыттың белгісі. Күнә, дінсіздік бақытсыздықтыц белгісі. Соңгы сэт эуелгі
жағдайып көрсетеді. Егср ажалы дінсіздікпси
аяқталса, әуелгі омірі де имансыздықта болған
болып есеителеді. Егер ажалы иманмен аяқталса,
эуелден иманды пенде болып есептелінеді» [11,
238 б.]. Осы көзқарастан шығатын түйіи әлЛшғари сенім бойынша имандылықты бақыттың сипаты деп біледі. Әл-Мэтуриди бағыты бойынша имандылықты бақыттың негізі
деп есептейді. Сондай-ақ, әл-Ашгари дінсіздік
бақытсыздықтың сипаты десе, әл-Мэтуриди дінсіздік бақытсыздықтың түпкі негізі деп пайымдайды.
Әл-Ашғари
сеиім
бағытын
қолдаушы
болган ғалым әл-Ьайжуридың пайымдауынша: «Ақырстте адам баласы бақытты немесе
бақытсыз болуы Алланыц ілмінде болады. Алла
Тагала пендені жаратпастан бұрын оның кім болатынын қандай амалдармен шүғылданатынын
біліп оны тағдыр етеді» [12, 173 б.].
Әл-Ашгари бақыттылық пен бақытсыздық
өзгермейді деген үстанымының тагы бір себебі
- амалдардың соңғы сәтінс назар аударады. Ал
соңгы сәтіндегі амалы озгермейді, ненде пэнидсн
бақиға көшкенде соңғы амалынан басқа амал жасай алмайды жәнс соңғы амалы озгермейді. Ал
адамның соңгы амалы Алланың эуелден жазган
тағдырында болады дейді.
Әл-Әлләмо Абдулғани әл-Ғұнайми әлХанафи былай дейді: «Алла пендеиің тағдырында бақытты қылған пенде гана бақытты бо
лып есенгелінеді де, бақытсыз деп жазган пенде
гана бақытсыз болып табылады жэне тагдыр
өзгермейді» [13, 82 б.]. Козқарасын қуаггау үшін
Қүрандағы аятты келтіреді. Қүранда:
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«Мснің алдымда сөз ауыстырылмайды.
Сондай-ақ қүлдарыма эділетсіздік істемсймін»
[8, 341
б.].
Алла Тағаланың тағдыры
өзгсртілмейді. Егер пендеге бақытты болуды
жазатын болса бақытты болады. Егср пенде
ге бақытсыздықты (дінсіздік) жазатын болса
бақытсыз болады деп түсіндіреді. Жаратушының
аятының жаліасына назар салатын болсақ
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«сондай-ақ құлдарыма эділетсіздік істемеймін»
деген илэһи сөзді көреміз. Демек, Жаратушы
Алла Тағала пенделерінің тағдырын жазбастан бүрын ол пенде пэни дүнисде қалай омір
сүретінін, ниетін және амалдарын да біледі, содан кейін оны гағдыр етіп жазады. Әрине бүлай
тагдыр ету пендеге зүлымдық, эділетсіздік бо
лып есептелінбейді. Ойткені Алла Тагала тағдыр
озгермейтінін айта отыра құлдарына зұлымдық
жасамайтынын айтып жатыр.
Әл-Баздауидің көзқарасы бойынша ақыретте
бақытсыз болатын пенде бақытты болып
қалмайды, сол сияқты ақыретте бақытты бола
тын адам бақытсыз болып қалмайды.
Әл-Мэтуридидің осы мәселеде Ашғари
бағытымен келіегіейтін пікірлері орын алады. Ол-Мәтуриди пікірінше: «Пенде ғибадат
жасап Алланың сүйікті пендесі болып омір
сүретін болса соңғы деміндс дінсіз болып бақиға
кошетін болса қалайша эуелден дінсіз болып
есептелінеді?!» [7, 87 б.]. Әл-Мэгуридидің көзқарасы осы орында абзал болып саналады.
Әл-Ашғари сенім бағытының окілі Ибн Фурик эл-Мәтуридидің көзқарасын ұстана отыра
былай дейді: «Кімде-кім Жаратушы алдында
мүмін болса, соңғы бітімі де мүмін (сенуші) бо
лады. Сондай-ақ Алланың махаббаты оған бо
лады. Қияметте иманды болган бақыттылардап
етіп жазылады» [14, 314 б.]. Оған дәлел ретінде
Құрандағы аяітарды келтірсді. Құранда Алла
Тағала былай дейді:
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«Сонда кім тозаңның түйірінің салмагындай
жақсылық істегеп болса, ол оны кореді. Ал жэне
кім тозациың түйірінің салмағындай жамандық
ісгесе, оны кореді» [8, 657 б.]. Бүл аят екі
адамныц оқиғасы жайлы түскендігі айтылады. Бірінші адам әрдайым жақсылық жасауға
әрекет жасайды. Ал екінші адам - қателіктер
жасап ақыреттен үмітін үзген адам. Екінші адам:
«күнэларым коптігінен жасаған жақсылыгым
ссепке алынбайды», деп есептейді. Сол себепті
осы аяі гүсіп адамдардыц істеген аз жақсылығы
болса да ақырегте есепке алынатынын баян
етеді. Әрине адамға берілген уақтыншалық
іүмырда жаман амалдардан алыстап, ізгі амалдарды кобейту қажеттілігін аяттан кореміз.
Таі ы баска аяттан Алла Гағала пенденің істеген
амалдарын кемітпей, зүлымдық жасамай сауаи амалдарының есееін беретінін айтады.
Қүранда:
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Қорытынды

гимін»
атушы
жазбай өмір
іді, собұлай
іік богағдыр
ямдық
ііретте
болып
болашгари
I алаибадат
омір
бақиға
болып
ің көз-

«Еркектен немесеэйелден кім имаи келтіруші
болып, ізгі істерден істесе, міне солар жэннэтқа
кіреді. Түк дс әділетсіздікке үшыратылмайды»
[8, 176 б.]. Қоғам ер мен әйелдерден құралған.
Жақсылық жасаушы тек қана ер кісі емес
бәлкім әйел кісі де жақсылық жасаушы болады.
Жаратушы
қүлдарының
істеген
амалына
сай сый-сыяпатын да беретінін уәде етуде.
Ж ақсылық жасаі ан әрбір азамат жақсылығының
нәтижесін көреді жэне ақыретте жәннат оларга
дайындалғанын Қүран аятымен уэде етілген.
Әл-Мотуриди айтқандай пенденің өмір
сүріп жатқан сэтімен оган бага бсрілсді. Пгер
пенде ізгі амал жасайтын болса сол сәтте амал
дэптеріне жазылады. Оған байлапысты Құранда
аят баяндалады. Қүранда Алла Тағала былай
дейді:
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«Сонда кім иман келтіріп, жақсылық істесе,
оның еңбегі босқа кстпсйді. Күдіксіз оған
жазамыз» [8, 336 б.]. Бүл аятта қандай адам
болсын, үлкен немесе кіші, ер немесе эйел ізгі іс
атқарса, жақсылыгын өшпейтіндігі дәріптеледі.
Мейірімді де Рақымды болған Алла Тағала
пенделерінің ізгі амалдарын үмытпайды эрі
олардың еселерін береді. Демек пенделердің осы
дүниеде жэне ақыретте бақытты болуы жеңіл
екені мэлім болады.

Қорытындылай келетін болсақ, имам әлМәтуриди сенімі бойыиша орбір пенде өзінің
істеген ісіне жауап берумен қатар, пенденің
тіршілігі жағдайымен бағаланады. Егер иенде иманды болса, иманға ис болу салдарынан
ақыретте бақытты жандар қагарында болады
дсп есептеледі. Ойткені құлшылықтар мсн ізгі
амалдар Алланың махаббатына себеп, Алланың
махаббаты пенденің жүмаққа кірігі бақытты
болуына себеи болады. Ал пенде дінсіз болатын болса, бүл оның ақыретте бақытсыздар
қатарында болуына итермелейді. Күпір істер
Аллаиыц қаһарына себеп, яғни Алланың ашуы
пендепің бақытсыз (тозақтық) болуына себеп.
Дана халқымыздың «не ексең соңы орасың»,
«Дүние ақыреттің егіні» ұстанымы ислам
қүндылықтарымен үндес.
Имам эл-Ашғари сенім бағытыныңұстанымы
бойынша, пенденін соңғы ісі есспкс алынады,
соңғы ісі жақсы болса, оныц эуелгі өмірі жақсы,
сәйкесінше, өмірінің соцгы сәті имансыз болса,
әуслгі омірі имансыз деп есептелінеді. Себсбі
пенде жақсылық жасап омір сүрген болса,
әлбетте соңғы сәті жақсы болады. Пгер пенде
бүрыс жол таңдаған болса, өмірініц соці ы соті
дс жаман көрініс табады.
Ислам ғүламалары эһли сүнна уэл жамагат
сенім мектебінің скі үлы имамы Әбу Мансур
әл-Мәтуриди жэне Әбу ол-Хасан эл-Ашғаридың
ижтихадтары (көзқарастары) дүрыс скснінс бір
ауыздан келісксн.
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