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КІРІСПЕ 

 

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыста Нұғман бин 

Сҽбит Ҽбу Ханифаның (150/767) исламдағы хадис жҽне фиқһ ғылымдарының 

қалыптасуындағы орны мен рҿліне ғылыми талдау жасалады. Ханафи 

мҽзһабының басты ерекшеліктері, құқықтық нормаларды анықтаудағы 

хадистерді қолдану, жіктеу, таңдау ҿлшемдері мен шарттарының негіздемелері 

жҽне олардың фиқһ мҽселелеріне ықпалы зерделенеді. Ҽбу Ханифа құқық 

методологиясының ықпалы ҽлеуметтік, культурологиялық жҽне 

дүниетанымдық құндылықтарға да ҽсер еткендігі фиқһ тұрғысынан 

сарапталады.  

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақ мҽдениетінің 

мазмұнында ислам діні елеулі алған. Он екі ғасырлық мұсылман халық ретінде 

діни тҽжірибесі қалыптасқан елміз. Орта ғасырлық қазақ топырағынан шыққан 

ханафи ғұламаларының саны мен қалдырған еңбектері тұрғысынан алып 

қарағанда ҿткен тарихымыз мақтануға тұрарлық. Қаншама мектеп-медреселер 

орын алған кеңістікте ханафи, матуриди жҽне иасауи мұсылмандық із 

таңбаларын нақтылайтын жҽдігерлер мен діни сана ҿз тіршілігін сақтап келді. 

Бірақ кешегі отарлық кезеңде, одан кейінгі кеңестік идеология салдарынан 

қаншама болмыстық тұғырлар мен діни-мҽдени жҽне ұлттық 

құндылықтарымыздан ажырап қалдық.  

Егемендікке қол жеткізгелі бері демократиялық, құқықтық, зайырлы 

ұстанымдар аясында қоғамда дін құбылысы ҿз құндылықтары мен белсенділігін 

сездіре бастады. Бұл құбылыстар посткеңестік мемлекеттердің барлығына тҽн. 

Қазақ болмысының діни тҽжірибесі мен  діни танымында зерттелуі тиіс 

қабаттар жеткілікті. Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы – 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 2013 

жылғы Жолдауында: «Біз – мұсылманбыз, оның ішінде Ҽбу Ханифа мҽзһабын 

ұстанатын сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дҽстүрді, 

ата-ананы сыйлауға негізделген... Біз елдің дҽстүрлері мен мҽдени нормаларына 

сҽйкес келетін діни сана қалыптастыруымыз керек» деп атап ҿтуінде кҿптеген 

себептер мен сыртқы факторлардың ҽсері бар екендігі сҿзсіз. Бұл сҿздер 

ҽлемдегі жҽне Қазақстандағы дҽстүрлі емес, жаңа жҽне жалған діни 

ағымдардың тарапынан туындаған діни ахуалдан туындаған еді.  

Ханафи мҽзһабы – қазақ халқының сан ғасырлық діни тҽжірибесінің негізгі 

желісі. Қазір де ел халқының 70 пайызы осы мҽзһабты ұстанады. Алайда 

қоғамдағы жат ағымдар мен экстремистік топтардың идеологиялық шабуылы, 

кешегі кеңестік жетпіс жылдық атеизм салдары, қазақтың дҽстүрлі діни 

тҽжірибесінен ажырап қалуы нҽтижесіндегі олқылықтың орнын толтыру 

мақсатында ханафи мұрасы мен ханафи мҽзһабының ерекшелігін ғылыми 

зерттеу нысаны ретінде қайта жаңғыртуды талап етеді.  

Түрлі деструктивті ағымдар еліміздің тҽуелсіздігі барысында дінге 

қатысты еркін, ашық ҽрі жұмсақ саясат ұстанудың нҽтижесінде сыртқы 

ықпалдардың ҽсерімен елге еніп, жастар арасына тамыр жая бастады. Осындай 

діни ахуалды реттеудің тетігі ретінде мемлекет ата заңының «діни қызметтер 
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мен діни бірлестіктер» туралы бабында ханафи мҽзһабының халқымыздың 

мҽдениеті мен рухани ҿміріндегі тарихи рҿлін танитындығы мойындалды.  

Ханафилік бағыттың тарихилығын мойындап отырған елімізде, қазіргі 

қоғамдағы діни ахуалды тұрақтандыру тетіктері ретінде Ҽбу Ханифаға қатысты 

ғылыми зерттеулерді жан-жақты үздіксіз жүргізілуі аса маңызды. Сонымен 

қатар қазақ тілінде  ханафи мҽзһабына қатысты ғылыми-кҿпшілік еңбектердің 

аздығы жҽне ол мұралардың ғылыми айналымға енбей тек қолжазба күйінде 

қалуы, сала мамандарының аздығы да бүгінгі зерттеу тақырыбымыздың 

ҿзектілігін арттыра түседі. Елімізде исламтану саласындағы ханафи 

зерттеулерінің ҽлі толық  қалыптаса алмауын, жоғарғы білім беру жүйелерінде 

де ханафи мҽзһабы туралы оқу құралдары мен оқулықтарға деген сұраныстың 

артуын – диссертациямыздың ҿзектілігінің бір қыры ретінде қарастыруға 

болады.  

Бүгінгі таңда елімізде салафилік идеологияның белең алуының басты 

себебі, кҿпшілік қауымның ханафи мҽзһабын терең танымауынан ҽрі оның тҿл 

хадис ҽдіснамасының бар екендігінен хабарсыз қалуы. Сондықтан бүгінгі дін 

ғылымдары талабы бойынша діни тҽжірибе, діни таным мен діни сана 

арасындағы тұтастықты зерделеу жҽне ханафи мҽзһабының болмыстық рҿлі 

мен қажеттілігін негіздеу, жастарымызды жат діни танымдардың жалған 

насихаттарынан арашалап қалу үшін де ханафи мҽзһабының діни норма 

қоюдағы хадис ҽдіснамасын ғылыми тұрғыдан талдап, зерттеудің ҿзектілігі дау 

тудырмайтын қоғамдық ақиқат ретінде сезіндіріп отыр. 

Тақырыптың ғылыми зерттелу деңгейi. Елімізде ханафи мҽзһабының 

хадис ҽдіснамасы осы күнге дейін арнайы зерттелмеген. Қазақ даласындағы 

ислам құқық дерекҿздері мен ҽдет ғұрпына қатысты хадистердің орны туралы 

отарлық кезеңде А. И. Левшин  тарапынан жазылған 1832 жылы Санкт 

Петербургте басылған «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей» деген еңбекті кездестіреміз. Бұл еңбек негізінен Патшалық Ресей үшін 

қазақ даласын отарлау мақсатында олардың құндылықтық, құқықтық негіздерін 

тану мақсатында жазылған. Левшин Орынбор, Орал аймақтарын аралап, ҿзі сол 

Орынбор Шекара Комиссиясының архивінде отырып, Тҽуке ханның жеті 

жарғысы негізінде қазақ құқық дҽстүрі туралы алғашқы еңбек қалдырды [1].  

Содан кейінгі кеңестік жүйе кезінде ханафи мазхабы туралы біршама 

зерттеулер орын алды. Солардың ішіндегі атап ҿтуге тұрарлық еңбек – С.Л. 

Фукстың (1900-1976 г.г «Обычное право казахов в XVIII - первой половине 

XIX века» атты кітабы. Автор қазақ құқықтық жүйесіндегі исламның орнына 

аса назар аудартады [2]. Кеңес ҿкіметі ыдырағаннан кейін хадис ілімі жайлы 

шет тілдердегі бірқатар еңбектер орыс тіліне аударылып,  жарыққа шыға 

бастады. Атап айтсақ, Махмуд Тахханның хадис терминдеріне қатысты 

«Тайсиру мусталах ҽл-хадис» атты еңбегі «Пособие по терминологии хадисов» - 

деген атпен Ресейде 2009 жылы жарыққа шықты [3]. Осыған ұқсас Ресейде шыққан 

басқа да аударма еңбектерде де жалпы хадистану ғылымына қатысты 

хадисшілердің методологиясы берілгенімен, ханафилерге тҽн хадис ҽдіснамасы   

жайлы мүлде айтылмайды. Еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін ханафи 

мұраларын зерттеу жаңа кезеңге ҿтті. Ғұлама Ҽ. Дербісҽлі [4] мен Ҽ. Муминов 
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[5] ҽлемнің түрлі кітапхана қорларынан Орта Азиядан, оның ішінде қазақ 

жерінен шыққан ондаған ханафи ғұламаларын тауып, олардың ханафи 

мҽзһабына қатысты араб тіліндегі құнды қолжазба мұраларын елімізге ҽкеліп, 

ғылыми айналымға енгізді. Бірақ бұл еңбектерде де ханафи мазхабындағы 

хадис методологиясы мен ерекшеліктері туралы проблема арнайы 

қарастырылмаған. ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

диссертациялық кеңесінде 2008 жылы Абжалов Сұлтанмұраттың «Ханафи 

мазһабының діни-философиялық негіздері», 2009 жылы Сейтбеков Смаилдың 

«Исламдағы сунна ілімінің мҽдени-тарихи орны» тақырыбтарында кандидаттық 

диссертация қорғалды. Аталған ғылыми жұмыстарда ханафи мҽзһабының 

ерекшеліктері мен діни-философиялық негіздерін, сүннет ілімінің орнын жан-

жақты зерттеу барасында ханафи хадис қабылдау ҿлшемдері жайлы да 

жалпылама мҽліметтер берілген.  

 Сондай-ақ, Құрманбаев Қайраттың қаламынан шыққан «Хадис ілімі» атты 

кітабы жалпы хадис ғылымына қатысты қазақ тілінде жазылған тұңғыш еңбек 

болуымен ерекшеленеді. Алайда бұл еңбекте ханафи хадис ҽдіснамасының 

ерекшелігі қамтылмаған [6]. Ал белгілі ғалым Ҽділбаев Алаудың «Ҽбу Ханифа 

жҽне ханафи мҽзһабы» атты еңбегінде ханафи мҽзһабының хадис ҽдіснамасына 

қатысты жалпылама мҽліметтер берілгенімен, оған арнайы кең кҿлемде 

тоқталмаған [7]. 

Тарихқа қарасақ, ханафи хадис ҽдіснамасы кейінгі ғасырларда ғана жеке 

сала ретінде қарастырыла бастағанын байқаймыз.  Ханафи хадис ҽдіснамасы 

«усул ҽл-фиқһ» (ислам құқық теориясы мен методологиясы) еңбектерінде 

сүннетке қатысты  жеке тарауларда жҽне басқа да мҽселелер аясында ғана 

қарастырылып келді.  Мұның басты себебі кезінде ғұламалар «хадис 

ҽдістемесі» мен «усул ҽл-фиқһ» ҿзара бірін бірі толықтырып тұратын ілім 

болғандықтан, жеке қарастыруды қажет деп таппаған болуы ықтимал. Міне 

осындай себептер негізінде ханафи «хадис ҽдіснамасы» мен «усул ҽл-фиқһ» 

біртұтас ғылым ретінде қарастырылып, сырттай қарағанда «ханафи-ойшылдар» 

мен «хадисшілер» арасында хадис ҽдіснамасы тұрғысынан айырмашылық жоқ 

деген тұжырым орын алған. Оның үстіне «усул ҽл-фиқһ» яғни ислам құқық 

теориясы мен методологиясы бұл тікелей эпистемиологиялық танымдық 

салмағы мен жауапкершілігі ауыр сала. Жауапкершілігі ауыр болатын себебі 

оның күрделілігінде жатыр. Бұл исламдағы құқықтық нормалардың негіздері 

мен ұстанымдарын құдайлық ерікпен үйлестіру идеясына жетуді мақсат етеді. 

Сосын діни тҽжірибе тарихындағы жазылған классикалық «усул ҽл-фиқһ» 

кітаптарының ұғымдық кешені қалыптасу үстіндегі мҽтіндер болумен қатар тілі 

де ҿте ауыр болды. Кейінгі ғасырларда Батыс модернизмі мен мемлекеттік 

құқықтық жүйелер ауысып жатқанда, жалпы мұсылман елі де жаппай отар елге 

айналған тұста, бұл мҽселені арнайы зерттеп, зерделеу де жекелеген 

ғұламалардың ғана мҽселесіне айналғандығы жасырын емес. Ханафи мҽзһабы 

хадис ҽдіснамасы туралы бір-екілі еңбекті айтпағанда, соңғы жылдарға дейін 

бұл тақырып зерттеушілердің назарынан тыс қалып келді. Сондықтан бұл тек 

Қазақстанда ғана емес, жалпы ислам ҽлемінде ҽлі де толық ҽрі терең зерттеуді 

қажет ететін тың тақырып.  
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Ислам ғылым тарихында ханафи мҽзһабы хадис ҽдіснамасына қатысты 

алғашқы трактат ІХ ғасырда Иса ибн Ҽбан (қ.ж. 221/836) тарапынан жазылды. 

Бұл еңбек «ҽл-Хужаж ҽс-сағира», – деп аталады. Бұл еңбектің құндылығы 

ханафи мҽзһабының хадистану ҿлшемдерін, діни нормалардың практикалық 

тіршілік ету шарттарын теориялық жҽне эпистемиологиялық тұрғыдан 

негіздеуінде болып отыр. Бұл еңбектің тұтас түпнұсқасы табылмағанымен, 

кейінгі ханафи еңбектерінде осы трактатқа кҿп сілтемелер берілген.  

Х ғасырда «усул ҽл-фиқһ» саласы Ҽбу Бҽкір Жассастың (қ.ж. 370/980) «ҽл-

Усул фи ҽл-усул» атты еңбегімен толықты. Бұл трактатта ханафи мҽзһабы 

хадис ҽдіснамасының қалыптасу кезеңі жайлы кҿптеген құнды мҽліметтер бар. 

Ҽбу Бҽкір Жассас бұл еңбегінде Иса ибн Ҽбанның хадис ҽдіснамасына қатысты 

пікірлері мен кҿзқарастарына сүйенеді. Бұл ханафи мҽзһабы хадистану 

құбылысының тарихи сабақтастығын қамтамасыз еткен еңбек болды [8].  

ХІ ғасырда ханафи хадистану саласының теориялық негізі ретінде ҽл-

Жассастың аталмыш еңбегі алынды. Мысалы Ҽбу Зайд Дҽббусидің (қ.ж. 

430/1038) «Тақуим ҽл-ҽдилласы» [9],  имам Мұхаммед ибн Ҽли Сарахсидің 

(қ.ж. 490/1097)  «Усул ҽс-Сарахсиі» де [10], Фахрулислам Ҽли ибн Мұхаммед  

Бҽздауидің (қ.ж. 481/1088) «Кҽнз ҽл-усул фи ҽл-усул илҽ мағрифати  ҽл-усул» 

[11] атты еңбектерінде хадис ҽдіснамасы ҿлшемдері мен қағидалары осы 

кітаптан алынғандығын кҿруге болады.   

ХVI ғасырда жазылған ханафи хадис ҽдіснамасына қатысты құнды 

еңбектердің бірі Ибн ҽл-Ханбали лақабымен белгілі кҿрнекті ғалым Радюддин 

Мұхаммед ибн Ибраһимнің (қ.ж. 971/1563) «Қафу ҽл-ҽсар фи улум ҽл-ҽсар» 

атты кітабы. Ғалым бұл кітабын ҿзіне дейін жазылған ибн Хажар ҽл-

Асқаланидің (қ.ж. 852/1443) «Нухбату ҽл-фикар фи мусталах ҽл-ҽсар» атты 

іргелі еңбегі мен оған жазылған түрлі түсіндірмелерді, сондай-ақ Ибн Салахтың 

(қ.ж. 643/1245) «Мұқаддимасы» мен оған жазылған түсіндірмелерін 

тұжырымдап, қысқартып берген. Кітапта қосымша ханафилердің хадис 

ҽдіснамаларын да қажетті жерде тарқатып беріп отырады. Алайда бұл еңбек 

толыққанды ханафи хадис ҽдіснамасын қамти алмаған. Еңбекте ханафилердің 

ахад хабарларды қабылдауға қатысты ұстанымдарынан мүлдем сҿз 

қозғалмайды [12].  

Соңғы ғасырларда ханафилік ілімнің байрағын кҿкке кҿтеріп, оны  түрлі 

сипаттағы орынсыз айыптаушыларға ғылыми тұрғыда жауап беріп жүрген 

ғалымдардың кҿпшілігі Үндістан ғұламалары болып отыр. Үндістанда 

ханафилік ілімнің мықты мектебінің қалыптасқанын жҽне оның осы күнге дейін 

ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып келе жатқандығын айта кетуіміз керек.  

Сондықтан болар ханафи хадис ҽдіснамасына қатысты тың еңбектерді де осы 

елдің ғұламаларының қаламынан шыққандығын байқаймыз. Мысалы, 

Үндістандық ғұлама Мұхаммед Шаһтың «Умдату ҽл-усул фи хадиси ҽр-расул» 

атты еңбегі де ханафилердің хадис ҽдіснамасына қатысты кейінгі ғасырларда 

жазылған құнды еңбектерінің қатарында [13]. Ал осыдан шамамен бір ғасыр 

бұрын ҿмір сүрген кҿрнекті ғұлама, хадис ілімінің білгірі, фақиһ, сопы Зафар 

Ахмад ҽт-Таһанауидің (қ.ж.1394/1974) қалдырып кеткен ғылыми мұрасының 

орны мүлдем ерекше екенін айта кетуіміз керек. Оның 21 томдық «Иғлҽ ҽс-
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сунан» атты еңбегі – ханафилердің фиқһтағы үкімдерінің хадистермен 

негізделген үлкен энциклопедиясы деуге болатындай құнды мұра [14]. Ал оның 

«Қоуағиду фи ғулум ҽл-хадис» (Хадис ілімінің қағидалары) [15] атты еңбегі 

ханафилердің хадис ҽдіснамасын егжей-тегжейлі түсіндірген дара дүние екенін 

айта кетуіміз керек. Ғалымның осынау еңбегі кейінгі кҿптеген зерттеушілерге 

бағыт-бағдар берді десек артық айтқандық емес. Мұхаммед Абдурашид ҽн-

Нұғманидің (қ.ж. 1420/1999) «Мҽкҽнату ҽл-имам Ҽби Ханифа фил-хадис» атты 

кітабы Ҽбу Ханифаның хадис іліміндегі ерекше орнына назарымызды аударады 

[16].  

Сондай-ақ, ҿмірін ханафи мҽзһабы мен мҽтуриди ақидасына бағытталған 

түрлі айыптаулар мен шабуылдарға ғылыми тойтарыс беруге арнаған кҿрнекті 

ғұлама Мұхаммед Зҽһид ҽл-Кҽусари де (қ.ж. 1371/1952) ҿзінің «Фиқһу ҽһлу ҽл-

ирак уа хадисуһум» [17] жҽне «Тҽнибу ҽл-хатиб» [18] атты еңбектерінде ханафи 

мҽзһабының хадис ҽдіснамасына қатысты құнды мҽліметтерді қамтыған  

Ханафилердің хадис ҽдіснамасына қатысты ҽлемде соңғы жылдары арнайы 

диссертациялық ғылыми жұмыс ретінде зерттеліп, жазылған бірнеше еңбек бар. 

Солардың ішінде туркиялық ғалым Исмайл Хаккы Уналдың «Ебу Ханфиенін 

хадис анлайышы ве ханефи мезһебинин хадис методы» (Ҽбу Ханифаның хадис 

түсінігі жҽне ханафи мҽзһабының хадис ҽдіснамасы) атты еңбегі Ҽбу 

Ханифаның хадистерді қабылдау шарттары мен ханафи мҽзһабының 

ҽдіснамасын барынша кең кҿлемде беруге тырысқан сүбелі еңбек [19]. Бұл 

тақырыпта қалам тартып, зерттеген түркиялық ғалым Метин Игіттің «Илк 

дҿнем ханафи кайнакларына гҿре Ҽбу Ханифенің усул анлайышында сүннет» 

(Алғашқы дҽуір ханафи дереккҿздері бойынша Ҽбу Ханафианың ҽдіснама 

түсінігінде сүннет) атты еңбегін атауға болады. Ғалым онда ханафи усул 

кітаптарында кҿрсетілген кҿптеген хадис қабылдау шарттарының Ҽбу 

Ханифаға тиесілі емес екендігін дҽлелдеуге тырысқан [20]. Сондай-ақ 

түркиялық ғалым ғұлама Мұртаза Бедирдің «Фиқһ, мҽзһаб, сүннет» атты 

докторлық диссертациясы да құнды зерттеулердің бірі. Ғалым бұл еңбегінде 

Ирак жҽне Орта азия ханафи усулшы ғұламалардың сүннетке қатысты 

кҿзқарастыры мен тұжырымдарын салыстыра зерттейді [21]. 2009 жылы 

Дамаск университетінің шариғат факультетінде «ҽл-Муазанату байна ҽл-

мҽнһажи ҽл-ханафияти уал-мҽнһаж ҽл-мухаддисин фи қобул ҽл-ахадиси уа 

роддиһа» (Хадистерді қабылдап-қабылдамауда ханафи мен  хадисшілердің 

ҽдіснамаларын салыстыру) тақырыбында  Аднан Ҽли ҽл-Хидрдың 

диссертациясы бар. Автор аталған зертеуінде ханафилердің ҽдіснамасының 

ҿзгешелігіне терең тоқталып, хадистердің тізбектен тыс қосымша айғақтар 

арқылы ҽлсіз яки қуатты бола алатындығына назарымызды аударып, дҽйекті 

дҽлелдермен негіздеуге тырысқан. Жалпы алғанда, автор бұл еңбегінде 

хадисшілер мен ханафи мҽзһабының хадис ҽдіснамасын салыстыруға 

талпынған [22].  

Сондай-ақ бұл тақырыпта кейінгі жылдары жазылған Килҽни Мұхаммед 

Халифаның «Мҽнһаж ҽл-ханафия фи нақд ҽл-хадис байна ҽн-назарияти уа ҽт-

татбиқ» (Хадистерді сұрыптауда ханафи ҽдіснамасының теория мен 

практикадағы кҿрінісі) атты магистрлық ғылыми жұмысын ханафи 
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хадиснамасына қатысты соңғы жылдары жазылған еңбектердің қатарында  

атауға болады. Алғы сҿзін кҿрнекті ғұлама Рамадан ҽл-Бути (қ.ж. 2013/1434) 

жазған бұл еңбекте автор ханафи хадис ҽдіснамасына жан-жақты тоқталып, 

ханафилердің жиі сынға ұшыраған кейбір тақырыптардағы хадистердің тҽрк 

етілу себебінің жай-жапсарын ғылыми тұрғыда түсіндіруге ұмтылады [23]. Ал 

үндістандық ғалым Абдулмҽжид ҽт-Туркманидің «Дирасатун фи усул ҽл-хадис 

ала ҽл-манһаж ҽл- ханафия» (Ханафи хадис ҽдіснамасы бойынша зерттеу) атты 

жаңа зерттеу еңбегін осы уақытқа дейін бұл тақырыпта жазылған кітаптардың 

арасындағы орны ерекше, шоқтығы биік зерттеу жұмысы деуге ҽбден болады. 

Автор ханафилердің қойған хадис ережелерін сонау Ҽбу Ханифа жҽне оның 

Мұхаммед жҽне Ҽбу Юсуф (қ.ж.182/798) сынды ең жақын мүжтаһид шҽкірттері 

мен алғашқы ханафи ғұламаларының еңбектерінен дҽлелдеуге тырысады. 

Ҽсіресе «ахад» хадистердің қабылдану шарттарын терең тарқатып талдайды. 

Тіпті басқа мҽзһаб ғұламаларын былай қойғанда кейде ханафи зерттеушілері 

тарапынан да қате түсініліп жүрген кейбір мҽселелердің ара-жігін ажыратып 

кҿрсетеді [24].  

Зерттеу жұмысының нысаны. Ҽбу Ханифаның фиқһ  

методологиясындағы ҿзіндік кҿзқарастары мен ханафи мҽзһабының хадистану 

ерекшеліктері. 

Зерттеу пҽні. Ханафи фиқһ методологиясына негіз болған классикалық 

ислам құқық трактаттары мен кейінгі зерттеулер негізінде теологиялық, 

ғылыми тұжырымдамалық сараптама жасау. 

Диссертацияның мақсаты ‒ Ҽбу Ханифа мұралары мен ханафи мҽзһабы 

ҿкілдері еңбектеріндегі фиқһ ҽдіснамасындағы құқықтық нормаларды 

жүйелеудегі хадистану методологиясының ерекешелігін айқындап, оның фиқһ 

жҽне құқық теорияларындағы басты ҿлшемдерін қазіргі қазақстандық 

қоғамдағы діни ахуалмен байланыстыра отырып, ғылыми-теологиялық тұрғыда 

кешенді түрде зерттеу жҽне ғылыми талдау жасау. Осы мақсатты жүзеге асыру 

үшін тҿмендегі міндеттер белгіленді:   

- Ҽбу Ханифаның ҿмір сүрген ортасы, сол кездегі ғылыми, саяси, тарихи, 

мҽдени-ҽлеуметтік жағдайларды зерделеу арқылы ханафи мҽзһабының 

қалыптасу ерекшеліктерін айқындау; 

- Ҽбу Ханифа жҽне ханафи ғұламаларының хадистану методологиясына 

қатысты араб жҽне түрік тілдерінде жазылған трактаттар мен кейінгі 

зерттеулерді саралау; 

- Шариғи үкімдерді шығаруда дҽлел ретінде қолданылатын хадистерді  

жіктеу критерийлерінің негізі мен сүйенген дҽлелдеріне талдау жасау;  

- Ханафи мҽзһабындағы «хадистану» жҽне «усул ҽл-фиқһ» анықтамалары 

мен теориялары негізінде «ахад хабардың» діни норма ретінде қабылдану 

мүмкіндіктерін кҿрсетудегі шарттар мен ҿлшемдерді анықтау; 

- Діни нормаларды айқындаудағы нақли қабаттар мен ақли тұғырлардың 

үндестік шарты негізінде хадистану жіктемелерінің танымдық 

платформаларына ұғымдық-концептуалдық талдау жасау; 

- Хадис мҽтінінің Құранға, діннің іргелі қағидаларына мағыналық 

сҽйкестігі, қоғамдық шындықпен үндестігі, адам санысы мен ақылына 
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жатықтығы, уақыт пен кеңістік шындығымен үйлесімдігі ҿлшемдері – ханафи 

методологиясының универсалдық мүмкіндігі екендігін негіздеу;  

Зерттеу жұмысының теориялық жҽне ҽдіснамалық негіздері. 

Диссертацияның теориялық базасын дін ғылымдары мен философиясы, мҽдени 

антропология жҽне теология  мамандығы бойынша ғылымда қолданыс тауып 

жүрген дҽстүрлі ҽдіснамалық негіздер құрайды. Атап айтқанда құбылысты 

тарихи жҽне типологиялық талдау, тұлға шығармашылығы мҽселесін тарихи-

мҽдени талдау ҽдіс-тҽсілдері, сондай-ақ аталмыш тақырыптың мҽнін ашуға 

бағытталған тарихилық пен логикалықтың бірлігі, салыстырмалы сараптау, 

құрылымдық-функционалдық, герменевтикалық, аксиологиялық жҽне 

концептілік талдау ҽдістері қолданылды. Теологиялық, онтологиялық, 

гносеологиялық жҽне психологиялық тұтастықтағы эпистемиологиялық 

негіздерді кҿрсетуде индукция, дедукция, анализ жҽне синтез ҽдістері негізге 

алынды. Отандық жҽне шетелдік дереккҿздерді пайдалануда герменевтика ҽдісі 

мен салыстырмалы зерттеу ҽдісі қолданылды, дінтанулық талдау жасалды.  

Фиқһ негіздері мен фиқһ үкімдері сабақтастырылып, салыстырмалы талдау 

жасалды.  

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы: Ислам ғылым 

тарихында ханафи мҽзһабының хадис ҽдіснамасы жеке ҿз алдына ҽлі де терең 

зерттеуді қажет ететін тақырып. Осы зерттеу арқылы ханафи хадистану 

ҽдіснамасы бойынша қазақ тіліндегі алғаш еңбек жазылып отыр. Бұл еңбектің 

ғылыми жаңалығы:  

- Ханафи мҽзһабының қалыптасу алғышарттары ислам ғылым 

тарихындағы Куфа мектебімен тығыз байланысты екендігі тарихи деректермен 

сарапталып, бұл жолдың Омар ибн Хаттаб, Ҽбу Бҽкір қызы Айша, Ҽли ибн Ҽби 

Талиб, Абдуллаһ ибн Мҽсғуд жҽне пайғамбарымыз Иеменге жіберген Муғаз 

ибн Жҽбалдан бастау алып жатқан діни тҽжірибелік сабақтастық тізбегі екендігі 

дҽлелденді.  

- Ханафи мҽзһабының бастауы болған Куфа қаласының саяси орталыққа 

айналуы жҽне онда мың жарымнан астам сахабаның, кейінгі табиғиндердің 

қоныстануы, Куфа қаласының ислам бесігі – Мекке, Мҽдинамен тығыз қарым 

қатынас орнатуы, бұл аймақтағы хадис білімінің жоғары деңгейде дамуы 

сияқты тарихи фактілер анықталды. Соның нҽтижесінде «Куфа аймағында 

хадис туралы мҽліметтер мен білім аз болуына байланысты  Ҽбу Ханифаның 

діни нормаларды шығаруда «ойшылдыққа» мҽжбүр болғандығы туралы 

қалыптасқан тұжырымның негізсіз екендігі айқындалды.  

- Ойшылдар мектебі  тек қияс арқылы дҽлелдердің мҽні мен мақсатына, 

себебі мен салдарына сүйеніп тұжырым жасайтын фиқһтың атауы ғана емес, 

хадисшілердікінен ҿзгеше хадис методологиясының да атауы екендігі жан-

жақты дҽлелдермен анықталды.  

- Ханафилердің Ҽбу Ханифаның заманының Алла елшісінің ҿмір сүрген 

ғасырына жақын болуынан туындаған артықшылықты ескере отырып, үмбеттің 

жаппай амал жасай келген практикалық амалды басшылыққа алулары, 

шариғаттың іргелі қағидаттары оған қайшы келетін хадистерге сақтықпен 

қарауы салмақты ғылыми методика екендігі анықталды.  
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- Хадис тізбегі мен мҽтіні арасындағы тұтастықты бірге қарастыратын 

ханафи ҽдіснамасының бүгінгі кҿптеген діни проблемаларды, ҽсіресе, уақыт 

пен кеңістік талаптарынан туындаған проблемаларды шешуде маңызды рҿл 

атқаратыны дҽйектелді. 

- Ханафи хадис метологиясындағы хадис жіктемелеу ұстанымдары мен 

тарихи қалыптасу кезеңін назарға алмай, оған ислам ғылым тарихындағы 

кейінгі хадис ғылым ҿлшемдерімен баға беру – діни тҽжірибенің тарихи даму 

хронологиясына жасалған қиянат. Сондықтан Ҽбу Ханифаның кейбір сахих 

хадистерді негізге алмауының себебі оны білмегендігінен емес, хадистерді 

қабылдау шарттарының ҿзгешелігінен туындағандығы дҽлелденді. 

- Ханафи мҽзһабын жалпы тарихи құбылыс ретінде тұтас салыстырып 

саралап, ондағы фиқһ нормаларын аксиологиялық тұрғыдан зерделегенімізде 

Ҽбу Ханифа жҽне оның шҽкірттерінің хадистану методологиясында  

антропоцентристік ұстанымды басшылыққа алғандығы дҽлелденді. 

- Зерттеу жұмысының негізгі ғылыми жаңалығы ретінде ханафи усул ҽл-

фиқһ еңбектерінде берілген «ахад» хабарларды іріктеуде қолданылған жасырын 

үзік методологиясының фиқһ мҽселелерінің үкіміне  ықпалы зерттеліп, ханафи 

классикалық фиқһ кітаптарындағы негізге алынбаған «ахад» хабарлар 

мүмкіндігінше анықталып, олардың дҽлел ретінде қолданылмау себептері 

түсіндірілді. Бұл – тек Қазақстанда емес, ислам ҽлемінде алғаш қолға алынып 

отырған ғылыми тың жаңалық. 

Зерттеудiң теориялық жҽне ғылыми-тҽжiрибелiк маңызы. Зерттеу 

нҽтижесінде алынған теориялық қорытындылар жоғары оқу орындарында, 

теология, исламтану, дінтану, құқықтану салаларында ханафи  құқығының 

хадис ҽдіснамасын, фиқһи үкімдердің негіздерін оқытуда, осы бағыттағы 

арнайы курстарда, ізденушілер ғылыми зерттеу жұмыстарына қосымша 

материал ретінде пайдалануға болады. Зерттеудің негізгі ой-тұжырымдары мен 

қорытындылары қоғамдағы діни сана, діни ахуал мҽселелеріне қатысты 

ғылыми ізденістерді жетілдіруге негіз бола алады. Діни экстремизмнің алдын 

алуға байланысты ақпараттық-насихат жұмыстарына қолдануға болады. 

Зерттеу нҽтижелерін исламтанулық, теологиялық жҽне дінтанулық арнайы 

курстар арқылы оқытуға жҽне пайдалануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі нҽтижелер мен тұжырымдар:  

- Ҽбу Ханифаның шариғи үкімдерді шығаруда Құраннан кейінгі негізгі 

қайнаркҿз ретінде Алла елшісінің (с.а.у.) хадистерін басшылыққа алғандығы 

жҽне оған осы тұрғыда тағылған айыптаулардың негізсіз. екендігі тарихи 

дҽйектермен анықталды. 

- Ханафилердің хадистерді ҽсіресе, «ахад» хабарларды қабылдаудағы 

шарттарының күрделілігі жҽне «мұрсҽл» хадистерге деген айрықша ұстанымы 

– үкімдердің  де ҿзгеше болуына ҽсер еткен негізгі фактор екендігі байқалды.  

- Ҽбу Ханифаның хадисшілерге қарағанда, Пайғамбарымыздың ҿмір 

сүрген ғасырына ең жақын болу артықшылығын ескермей, оның берген 

үкімдеріне ҿзінен неше ғасырдан кейін пайда болған хадистерді қабылдау 

шарттарымен баға берудің – ғылыми қате тҽсіл екендігі тұжырымдалды. 
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- Хадистің дұрыстығын тек хадис тізбегі бойынша емес, қоғамның оны 

қабылдап, амал ете келу ҿлшемімен де бағалау тҽсілі маңызды. Осы тұрғыдан 

алғанда, ханафилердің хадисті жеткізу тізбегі толық болмаса да, ғұламалардың 

қабыл алып, қоғамның жаппай жасай келген амалдарының да  «сахих», тіпті 

«мұтауатир» деңгейінде қарастырылатындықтары ғылыми  тҽсілге жатады. 

екендігі дҽлелдер негізінде нақтыланды. 

- Хадис рауилерінің жеткізу тізбегі толық ҽрі жатта сақтау қабілеттері 

қанша жерден күшті болғанымен шатастыру, ұмыту, жартылай баяндау, 

жеткізген кезде айтылған мақсатқа сай сҿздерді таңдамау секілді адами 

факторлардың толықтай жойылмайтындығын ескере отырып,  ханафи 

ғұламаларының ұсынған «ахад» хадистерді іріктеудегі қосымша шарттар мен 

ҿлшемдер ықтияттылық тұрғысынан хадисшілірдікінен ҽлде қайда жоғары 

екендігі анықталды. 

- Ханафилік тҿл хадис ҽдіснамасының ерекшеліктерін тарқатып  түсіндіру 

арқылы бүгінгі қазақ қоғамындағы діни алауыздықтың алдын алып, 

ханафилерді хадис білмеушілікпен айыптаған қайсібір теріс ағымдарға 

тойтарыс беруге болады деген тұжырымға келінді. Ханафилердің діни 

мҽтіндерден үкім шығаруда қолданған фиқһ ҽдіснамасын, соның ішінде 

хадистерді қолдануға қатысты ұстанымдарын терең зерттеу, оның 

ерекшеліктерін қазақ қоғамына таныстыру айрықша маңызға ие. 

Зерттеу дереккөздері: Ханафилерді хадис ҽдіснамасы яғни, хадистерді 

қабылдау шарттары мен оны фиқһ үкімдерінде негізге алудың ережелері усул 

ҽл-фиқһ кітаптарындағы сүннетке қатысты тарауларда берілгендіктен, зерттеу 

объектісі ретінде ең ҽуелі бұл саладағы классикалық еңбектерге жүгенетін 

боламыз. Бұл еңбектердің қатарында ханафилердің бізге дейін жеткен алғашқы 

усул ҽл-фиқһ кітабы ретінде Ҽбу Бҽкір Жассастың  «ҽл-фусул фи ҽл-усул»,  Ҽбу 

Зайд Даббусидің  «Тақуим ҽл-ҽдилла», имам ҽс-Сарахсидің «Усул ҽс-сарахси»,  

фахрул-ислам Бҽздауидің «Кҽнз ҽл-усул илҽ мағрифат ҽл-усул» сынды 

классикалық еңбектері мен Абдулазиз Мұхаммед ибн Ахмад Алауиддин ҽл-

Бұхаридің (қ.ж. 730/1329) «Кҽшф ҽл-ҽсрар ан усули фахр ҽл-ислам ҽл-Бҽздауи» 

[25],  Мұхаммед ибн Мұхаммед ҽл-Кҽҽкидің (қ.ж.749/1348) «Жамиғу ҽл-ҽсрар 

фи шархи ҽл-мҽнар ли ҽн-нҽсафи» [26] сынды усул ҽл-фиқһ еңбектеріне 

жазылған мҽшһүр түсіндірмелерін атауға болады. 

Сондай-ақ, ханафилердің хадистерді қабылдау шарттарының, ҽсіресе ахад 

хабарлардың фиқһи тармақ мҽселелердің үкіміне қалай ҽсер еткенін анықтау 

үшін классикалық фиқһ кітаптарын зерделейтін боламыз. Ол үшін ханафи 

мҽзһабына тҽн имам Бұрһан ҽд-дин ҽл-Марғинанидің (қ.ж. 593/1197) «ҽл-

Һидая» [27],  имам ҽс-Сарахсидің «ҽл-Мҽбсут» [28], ғұлама Алауддин ҽл-

Кҽсанидің (қ.ж. 587/1191) «Бҽдаиғ ҽс-Санаиғ фи тартиб ҽш-шараиғ» [29], 

Бҽдруддин ҽл-Айнидің (қ.ж. 762/1360) «ҽл-Биная шарху ҽл-Һидая» [30], Зайну 

ҽд-Дин ибн Нужаймнің (қ.ж. 970/1562) «ҽл-Бахру ҽр-Роиқ Шарху Кҽнзу ҽд-

дақаиқ» [31], Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Махмуд ҽл-Бҽбартидің (қ.ж. 

786/1384) «ҽл-Ғинаяту шарху ҽл-Һидая» [32] сынды т.б басқа классикалық фиқһ 

кітаптарында тҽрк етілген «ахад» хабарларды мүмкіндігінше анықтап, олардың 

дҽлелге қолданылмау себептерін  түсіндіреміз. 
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Жұмыстың жариялануы мен сыннан өтуi. Диссертациялық жұмыс 

«Нұр-Мүбарак» Египет ислам мҽдениеті университетінің исламтану 

кафедрасында орындалды. Диссертацияның негiзгi нҽтижелерi мен 

тұжырымдары халықаралық, республикалық ғылыми теориялық жҽне 

практикалық конференциялар мен семинарларда сыннан ҿтіп, шетелдiк жҽне 

Қазақстан Республикасының Ғылым жҽне бiлiм министрлiгi бекiткен ғылыми 

басылымдарда жарық кҿрдi. Жұмыстың негізгі мазмұны бойынша жазылған 8 

мақала халықаралық, республикалық ғылыми-теориялық конференциялардың 

басылымдарында жарияланды. Оның ішінде 1 –  мақала Скопус (Scopus) 

мҽліметтер базасында, 1 – мақала шетелдік басылымда, 3 – мақала  ҚР БҒМ 

Білім жҽне ғылым саласындағы қадағалау комитеті бекіткен тізімге енетін 

жорналдарда, 3  – мақала халықаралық конференцияларда жарық кҿрді. 

Диссертацияның құрылымы. Диссертациялық жұмыстың құрылымы 

зерттеу жұмысының мақсаты мен мiндеттерiне сай кiрiспеден, негiзгi үш 

бҿлімнен, бҿлім тараушаларынан, қорытындыдан, пайдаланылған ҽдебиеттер 

тізімінен тұрады.    
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1 ҼБУ ХАНИФА ЖҼНЕ ХАНАФИ МҼЗҺАБЫНДА ХАДИСТІҢ 

ОРНЫ 

 

1.1   Ҽбу Ханифаның хадистану тарихындағы орны 

Күллі мұсылмандардың дүниелік жҽне ақыреттік барлық істерінде сүйенер  

қайнаркҿзі қасиетті Құран кітабы болса, екіншісі Алла елшісінің (с.а.у.) 

хадистері екендігінде күмҽн жоқ. Қасиетті Құран кітабын егжей-тежейлі 

түсіндіруші, жалпы үкімдері мен іргелі ереже-қағидаларын тарқатып талдайтын  

Алла елшісінің (с.а.у.) сүннеті. Құранда:«Егер Аллаға жҽне ақырет күніне иман 

келтірген болсаңдар, онда пікір таластырған мҽселелеріңіз бойынша Аллаға 

жҽне Оның Елшісіне жүгініңдер. Бұлай істеу сендер үшін қайырлы ҽрі нҽтиже 

тұрғысынан да ең жақсысы»,– делінген. Пайғамбарға жүгінуден мақсат – оның 

артында қалдырған сүннеттеріне жүгіну екені сҿзсіз. Алла Елшісінің ҿзі: «Уа, 

Адамзат! Мен сендерге екі нҽрсе қалдырып барамын. Олардан мықтап  

ұстансаңдар ешқашан адаспайсыңдар. Ол – Алланың кітабы Құран мен менің 

сүннетім» [33, 1 т. 171 б.] тҽрізді бірқатар хадистерінде үмбетіне Құранмен 

қатар сүннетті ұстанудың тура жолдан таймаудың кепілдігі екенідігін ескертіп 

кеткен. 

Барлық фақиһтер мен ғұламалар шариғи үкімдерді шығаруда ең ҽуелі осы 

екі қайнар кҿзге жүгінеді. Пайғамбар (с.а.у.) дҽуірінен бастап мұсылмандар 

пайғамбарымыздың хадистерін жинауға, оның жалғаны мен шынайысын 

ажыратуға аянбай ыжтағаттылық танытып, теңдессіз күш жұмсады. Пайғамбар 

сҿзін жеткізуші кісілерді анықтайтын ешбір салада, тіпті дінде жоқ бҿлек 

ғылым ойлап тауып, шежіреге негізделген «тізбек» жүйесін  қалыптастырып, 

арнайы ҽдіснама жасап шығарды. Мұсылмандар ойлап тапқан бұл ҽдіснама 

басқаны қойғанда ҿзге діндердің қасиетті кітаптарына да бұйырмаған 

артықшылық еді. Мұсылман ғалымдары осылайша Алла елшісінің сүннетіне 

мҽн беріп, оны қорғау арқылы Құран мазмұнын бұзылудан сақтап, илҽһи 

мақсаттан ауытқудың алдын алды. Себебі сүннет сақталмағанда, Құран 

үкімдерін ҽркім ҿзінше бұрмалап, ҿз ыңғайына қарай түсіндіруге талпынар еді. 

Құранның негізгі тҽпсірі, исламның практикалық нұсқауы саналатын Алла 

елшісінің сҿзі мен ісін қамтыған сүннеттерінің сақталып, ұрпақтан ұрпаққа 

жетіп, үмбет арасында кең тарауы  бұл қатерге тосқауыл болды. Мұхадистердің 

хадистерді жинақтап, жалғаны мен шынайысын  ажыратқаны секілді фақиһ 

ғұламалар да олардың мҽні мен мазмұнына терең бойлап, астарында жатқан 

үкімдердің дұрыс шығуына аз еңбек еткен жоқ. Олар хадистерді сұрыптап, 

жіктеуде хадисшілер қалыптастырған тізбек теориясынан бҿлек, басқа да 

ҿлшемдер қою арқылы хадистердің мазмұнының дұрыстығына, діннің негізгі 

іргелі қағидаттары мен илҽһи мақсатқа сай келу жағын басты назарда ұстады.  

Ҽлемге тараған тҿрт мҽзһабтың бірі саналатын ханафи мҽзһабының негізін 

қалаған Ҽбу Ханифа да ҿзі шығарған үкімдерінде осы теңдессіз қайнаркҿзден 

айналып ҿтпесі анық еді. Алайда фиқһ ілімінің негізін қалап, ислам ғылымдары 

мен мҽдениетінің дамуына ерекше үлес қосқан, мұсылман ғалымдары 

бірауыздан мүжтаһид деп қабылдаған Имам Ағзам Ҽбу Ханифа  жайлы тарихта 

«оның хадис ілімі таяз болған, сахих хадистер тұрғанда оларды тастап, қиясты 
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негізге алған, кҿбіне ҽлсіз хадистермен үкім шығарған..» деген секілді негізсіз 

пікір білдірушілер де кездеседі. Тіпті Ахмад ибн Ханбалдан (қ.ж. 241/780) дҽріс 

алған шҽкірті Харб ибн Исмағил ҽл-Кирмани (қ.ж. 280/893) Куфа мекебінің 

мұрагері Ҽбу Ханифа жҽне рай мектебі жайлы: «Рай иелері - олар бидғатшы, 

адасушы, сүннет пен сахаба сҿздерінің дұшпаны. Дінді ойға салу, қияс пен 

истихсан жасау деп  пайымдайды. Олар сахаба сҿздеріне қайшы ҽрекет етеді. 

Хадистерін алмайды. Алла елшісіне қарсы келеді. Ҽбу Ханифа жҽне соның 

сҿзін сҿйлегендерді ҿздеріне үлгі алады. Солардың дінін ұстанады. 

Айтқандарын айтады. Міне, мұнан асқан қандай адасу бар?!» – деген [34, 99-

100 б.]. Ҿкініштісі, Қазіргі таңда да мұндай негізсіз жалаларды қайтадан күн 

тҽртібіне шығарып жатқандарды кездестіреміз. Имам Ҽбу Ханифаның хадис 

пен сүннеттің шариғатта ең негізгі қайнар кҿз екенін қабылдауда ҿзге 

мүжтҽҺид имамдардан ешқандай ҿзгешелігі жоқ екенін оның ұстанымдары 

жҽне кейінгі шҽкірттерінің еңбектерінен анық байқауға болады. Бұл жайлы Ҽбу 

Ханифа былай дейді: «Мен ҽуелі Алланың кітабы Құран бойынша амал етемін, 

ол жерден таппасам Алла елшісінің (с.а.у.) сүннетін негізге аламын. Ал ол 

жерден де таппасам, сахабалардың сҿздерімен амал етемін. Олардың ішінен 

қалағанымдікін таңдаймын. Бірақ олардың сҿздерін түгелдей тастап, 

басқалардың сҿздеріне жүгінбеймін. Ал іс Ибраһим, Шҽғби, Ибн Сирин, Хасан, 

Ата жҽне Сағид ибн Мүсҽййабқа келіп тірелсе, онда олар да ижтиһад 

еткендіктен, мен де ижтиһад етемін» [35, 20-21 б.]. 
 

Бҽйһақидан жеткен риуаятта Абдуллаһ ибн Мүбарак (қ.ж. 181/797) бұл 

жайлы: « Ҽбу Ханифаның былай дегенін істідім: «Егер хабар Алла елшісінен 

(с.а.у.) келген болса, сҿзсіз бас иемін. Ал егер Алла елшісінің сахабаларынан 

жеткен болса, онда олардың сҿздерінің арасынан таңдаймын. Жоқ, 

табиғиндерден келген болса, онда олармен пікір таластырамын», – деген [36, 24 

б.]. Имам Ағзам «ҽл-Алим уҽл-мутааллим» атты кітабында: «Алла елшісінің  

айтқан барлық сҿздерін естісек те, естімесек те, оған деген құрметіміз шексіз. 

Біз оған сенеміз жҽне оның айтқандарының айдай ақиқат екендігіне куҽлік 

етеміз», – деп ҿз ұстанымын нақты білдірген [37, 588 б.]. «Уқудул-жуман» 

кітабының авторы Мұхаммед ибн Юсуф ҽс-Салихи да (қ.ж. 942/1535) осы 

мҽндес ой білдіреді: «Ҽбу Ханифа хадис хафыздарының алдыңғы қатарлы 

ғалымдарынан еді. Егер хадистерді терең білмегенде, шариғат мҽселелерінің 

үкімдерін шығаруы оңайға соқпас еді. Шамсу ҽд-дин Мұхаммед ибн Ахмед ҽз-

Зҽһҽбидың (748/1347) оны «ҽт-Тариху ҽл-мумтиғ» (ғажап тарих) жҽне 

«Табақату ҽл-хуффаз» (хадисті кҿп жаттаған хафыздар) еңбектеріне кіргізуі 

орынды» [38, 294 б.].   

Қиясқа қайшы хадисті тҽрк ететіндігіне қатысты жаңсақ пікір Ҽбу 

Ханифаның құлағына жеткен кезде ол: «Мені хадисті тастап, ҿз пікірімен фҽтуа 

береді» деп айтатын адамдарға таң қаламын. Мен тек ҽсарлармен (Құран, 

сүннет, сахаба сҿздері) ғана фҽтуа беремін», – деп қиясты емес, аят-хадистерді 

негізге алатындығын білдірген [39, 54 б.]. Бұл турасында Ибн Халдун (қ.ж. 

808/1405) ҿзінің «Мұқаддимасында»: «Кейбір шектен шыққандар мен 

қызғаныштың отына оранған бҽзбірулер мүжтаһидтердің кейбіреулерінің 

хадисті жеткілікті дҽрежеде білмегендіктерінен, олардың риуаяттары да аз 
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болған дегенді айтып жүр. Үлкен имамдар хақында мұндай ойға бару мүлдем 

дұрыс емес. Ҿйткені шариғат мҽселелері Құран мен сүннеттен алынады... 

Хадисті аз риуаят етудің ҿзіндік себептері де жоқ емес. Олар кҿбінесе ҿздері 

байқаған хадистерді жеткізушілердегі базібір кемшіліктер мен риуаттарындағы 

кейбір ақаулар салдарынан аз риуаят еткен. Міне, имам Ҽбу Ханифа да хадисті 

алу жҽне оны жеткізудегі аса қаталдығы мен ықтияттылығының нҽтижесінде аз 

риуаят жасаған. Ҽйтпесе, оларды ҽдейі тҽрк етуі мүмкін емес. Оның құрған 

мҽзһабының басқа мҽзһабтар арасында ерекше орынға ие болуы ҽрі оның 

риуаяттарды қыбылдап-қабылдамаудағы ұстанымдарының назарға алынуы 

оның хадис ілімінде де үлкен мүжтаһид екендігінің дҽлелі» [40, 444-445 б.]. 

Ҽбу Ханифа тҿңірегінде тараған түрлі жаңсақ пікірлердің нҽтижесі болса 

керек, Абду ҽр-Рахман ҽл-Ҽузағи да (қ.ж. 157/774) Ҽбу Ханифа жайлы жақсы 

пікірде емес еді. Алайда Абдуллаһ ибн Мүбҽрак оған Ҽбу Ханифа шешімін 

айтқан кейбір тармақ мҽселелерді түсіндіріп берген кезде Ҽузағи оған қайран 

қалды. Тіпті оны кҿруге асықты. Бірде орайы келіп, сҽті түскенде Ҽбу 

Ханифамен кездеседі. Кездесуден кейін ол Абдуллаһ ибн Мүбҽракка былай 

дейді: «Мына кісіге шынымен қатты қызықтым. Оның білімінің кҿптігі мен 

ақыл-ойының телегей теңіз, ұшқырлығына тҽнті болдым. Мен бұл кісі жайлы 

қате пікірде болғандығым үшін Алладан кешірім сұраймын. Ол жайлы маған 

жеткен сҿздердің шындыққа жанаспайтынына кҿзім ҽбден жетті. Бұл кісіден 

айрылмай, жанында жүр!» [22, 121 б.] 

Сенімді хадисшілердің бірі саналатын Исрайл ибн Юнус: «Нұғман қандай 

жақсы адам. Фиқһқа қатысты үкімдерді қамтыған хадистерді одан да жақсы 

жадында сақтаған, одан да артық зерттеген жҽне мазмұнындағы фиқһи 

үкімдерді одан да артық білген кісі жоқ», – деп оның басқа хадисшілер секілді 

тек жеткізу тізбегімен ғана айналыспай, мазмұнында фиқһи үкімдері бар 

хадистерге назар аударып, кҿбірек кҿңіл болгендігін білдірген [41, 69 б.]. 

Сондай-ақ, имам ҽл-Бұхаридің (қ.ж. 256/870) шейхтерінің бірі саналатын Иахия 

ибн Адам Ҽбу Ханифа жайлы: «Нұғман ҿлкесінің барлық хадистерін жинады. 

Пайғамбарымыздан не жетсе, соның бҽрін толыққанды зерттеп, зерделеді»– 

десе, Бұхаридің сенімді хадис жеткізушілерінің бірі саналатын Хасан ибн 

Салих: «Ҽбу Ханифа насих (үкімді жоюшы хабар) пен мҽнсухты (үкімі 

жойылған хабар) терең зерттеген жҽне Алла елшісі жҽне сахабалардан 

келгендігі анық болған хадистерін басшылыққа алатын. Сондай-ақ, Куфа 

халқының ішіндегі хадистердің ең білгірі жҽне кҿпшілік жамағаттың ұстанған 

жолына мығым жабысқан, ҿлкесіне жеткен барлық хадис жҽне ҽсарларды 

жадында сақтаған кісі болатын», – дейді [36, 25 б.]. Ҽбу Юсуф: «Хадистің 

түсіндірмесі мен оның фиқһ мҽселелері бар тұстарын Ҽбу Ханифадан да артық 

білген ешкімді кҿргенім жоқ», – дейді. Тағы бір жерде: «Мен қандайда бір 

мҽселеде оған қайшы келсем, міндетті түрде оның таңдаған кҿзқарасының 

ақырет үшін ең қауіпсіз екенін байқадым. Кейде бір хадисті таңдасам, ол сол 

мҽселеде одан да сахих хадисті кҿріп тұрады. Бір күні ҽл-Ағмаштың жанында 

отыр еді. Одан сондағылар кейбір мҽселелерді сұрады. Ол Ҽбу Ханифаға «бұл 

мҽселелер бойынша сіз не дейсіз?» – деді . Ҽбу Ханифа жауап беріп еді, ол: 

«Мұны қайдан білдің?»- деді. Ҽбу Ханифа болса, ҿзіңнен риуаят етіп жүрген 
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хадистерден деді де, бірнеше хадисті тізбек жолдарымен жайып салды. ҽл-

Ағмаш болса, «жеткілікті, менің саған екі жүз күнде риуаят еткенімді, сен бір 

сағатта риуаят етіп жатырсың. Мен сенің бұл хадистермен амал ететініңді 

білмептім. Уа, фиқһ ілімінің білгірлері! Сіздер нағыз дҽрігер іспеттісіздер. Ал 

біз дҽрі-дҽрмек дайындаушымыз. Ал сен (Ҽбу Ханифа) екі саланы да 

меңгеріпсің», – деді [41, 69 б.]. Абдуллаһ ибн Дҽуід ҽл-Хуайби: «Мұсылмандар 

Ҽбу Ханифаға дұға етуі керек. Себебі ол оларға сүннет пен фиқһты сақтап 

қалған ғұлама», – деген [16].   

Әбу Ханифаның хадис риуаятының аз болуының себебтері 

Ҽбу Ханифа басқа хадисшілер секілді кҿп хадис риуаят етпеген. Алайда 

Ҽбу Ханифаның берген үкімдерін зерделеген уақытта хадис риуаят етудің тек 

тізбек бойынша жүзеге аспайтындығын аңғарамыз. Бұл жайлы кҿрнекті 

үндістандық ғұлама, хадис пен фиқһ білгірі Зофар Ахмад ҽт-Таһанауи «Ҽбу 

Ханифа уҽ Асхабуһу ҽл-мухаддисун» атты еңбегінде риуаяттың екі түрі 

болатындығына назар аударады. Біріншісі, ҿзі мен Алла елшісіне (с.а.у.) дейінгі 

тізбектегі жеткізушілерді атап барып хадисті  риуаят ету болса, екіншісі, 

хадисті тікелей риуаят етпей, одан шыққан үкімдерді бірден айту. Ҽбу Ханифа 

кҿбінесе, хадистерді тікелей риуаят ету жолын емес, одан шыққан үкімді 

жеткізу жолын таңдаған. Осы тұрғыдан алғанда, Таһанауи Ҽбу Ханифаның 

хадисті кҿп риуаят еткендердің қатарында екендігін алға тартқан. Сондай-ақ, 

ғұлама аталмыш еңбекте Омар ибн Хаттаб (қ.ж. 23/634), Ҽли ибн Ҽби Талиб 

(қ.ж. 40/661), Абдуллаһ ибн Мҽсғуд (қ.ж. 32/652) сынды сахабалардың да 

басқаларға қарағанда орташа мҿлшерде хадис риуаят еткендіктерін, бірақ 

олардың айтып кеткен барлық уҽжіп, рұқсат тҽрізді фҽтуаларын хадистердің 

елегінен ҿткізгенде, түгелдейін Алла елшісінің (с.а.у.) сҿздеріне сай 

келетіндігін, сондықтан оларды да кҿп хадис риуаят еткендердің қатарына 

қосудың орынды екендігін білдірген имам ҽд-Дҽһлауидің де пікірін келтіреді. 

Имам ҽд-Дҽһлауи Ҽбу Ханифа үкімін берген мыңдаған мҽселені Алла елшісіне 

дейін жеткен «марфуғ» хадистердің елегінен ҿткізгенде, оларға  сай 

келетіндігін, сондықтан  Абдуллаһ ибн Мүбарактың: «Ҽбу Ханифаның ойы деп 

айтпаңдар. Керісінше, Ҽбу Ханифаның хадистерді тҽпсірлеуі деңдер», – дегенін 

келтіреді. Сондай-ақ имам ҽд-Дҽһлауи Ҽбу Ханифаның мухаддистердің 

ұстанған тікелей риуаят ету тҽсілін емес, бірден үкім шығарып, соны жеткізу 

жолын таңдауын оған дейінгі шейхтарының осы жолды ұстағандығымен 

түсіндірген [42, 20-22 б.]. Расымен де, Ҽбу Ханифаның шҽйхтары ҿмір сүрген 

кезеңде хадис риуатында тізбекке аса мҽн бермейтін. Кейіннен хадисті ойдан 

құрастыратындар кҿбейе бастаған шақта ғана кҿңіл бҿле бастағандығын 

байқаймыз. Бұған байланысты Мұхаммед ибн Сирин (қ.ж. 110/728): 

«Бұрындары хадис тізбегін яғни, иснадты сұрамайтын еді. Кейіннен бүліктер 

бой кҿтере бастаған шақта «жеткізген кісілеріңді атаңдар», –дейтін болды. 

Ҽһлу сүннеттен болғандардың хадисін алып, ал бидғатшылардікін тҽрк ететін», 

– деген [43, 1 т. 354 б.]. Сондай-ақ Ҽбу Ханифа жҽне оның шейхтарының 

дҽуірінде хадис риуаятына аса сақтықпен қараған. Сондақтан олар хадис 

ретінде естіген барлық риуаятты Алла Елшісіне (с.а.у.) телуден тартынатын. 

Мысалға Ҽбу Ханифаның шейхтарының бірі саналатын Шағбидан ҿзі риауят 
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еткен бір хадистің тізбегінің Алла елшісіне (с.а.у.) дейін жетіп-жетпейтінін 

(марфуғ  болып-болмағандығын) сұрағанда,«Жоқ, бізге Алла елшісінен басқа 

адамдардың атына телу оңайырақ. Себебі риуаятта қолданған сҿздерде 

білместікпен, яки шатасып қосылған қандай да бір артық яки кем сҿздер болып 

жатса, Алла елшісінен басқа адамға телінген болады», – деп жауап берген [19, 

65-66 б.].  Ибраһим ҽн-Нахағи да: "Саған Алла елшісінен қандай да бір хадис 

жеткен болар. Бізге соларды риуаят етсеңші»– дегенде: «Иҽ, жетті. Бірақ мен 

«Омар айтты, Абдуллаһ айтты, Алқама айтты, Ҽсуад айтты", – деймін. Бұлай 

істеу маған жеңілірек»,– деген. Дҽл осындай хадис риуаятындағы кірпияздық 

пен мұқияттылықты Куфа мектебінің ұстазы Абуллаһ ибн Мҽсғудттан да 

байқаймыз. Амр ибн Мҽймун: «Мен Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың жанында бір 

жылдай бірге жүрдім. Алайда оның Алла елшісінен қандай да бір хадисті 

жеткізген уақытта «Алла елшісі айтты» дегенін естіген жоқпын. Бірде хадис 

риуаят етіп жатып, «Алла елшісі былай деді», – деп қалды. Артынан қатты 

ҿкініп, маңдайынан тер шыққанын кҿрдім. Сосын, «Иншаллаһ, бұл 

айтқанымнан аздап артық яки осыған жақын немесе аздап кем», – деп 

жалғастырды» [19, 65 б.]. Расымен де кҿптеген аға буын сахабалар да (олардың 

араларында ҽділ халифалар да бар) хадис риуаятына аса сақтықпен қарайтын. 

Ҽсіресе Алла елшісінің хадистерін ең кҿп білгеніне қарамастан, Омар ибн 

Хаттабтың бұл тұрғыда ұстанымы ҿте қатал болатын. Оның: «Алла елшісінен 

риуаятты азайтыңдар. Мен де сендермен біргемін» дегені риуаят етілген [19, 65 

б.]. Тіпті кҿптеген хадистерді риуаят еткен Шуғба секілді хадисте «ҽмир ҽл-

мүминин» атанған мұхаддистер де: «Хадис риуаятын білмей-ақ, моншаға от 

жағушы қызметкер болғанымда ғой», – десе, тағы бір ретте «Хадисті риуаят ету 

салдарынан тозаққа түсуден қорқынышты нҽрсе жоқ», – деп  хадис риуаятының 

жауапкершілігінен қатты қорыққан [42, 20-23 б.]. 

Имам ҽз-Зҽһаби ҿзінің «Табақату ҽл-хуффаз» (хадис хафыздарының 

жинағы) атты еңбегінде Ҽбу Ханифаның ҿзгелерге қарағанда аз хадис риуаят 

етуін былай түсіндіреді: «Ҽбу Ханифаның жады мықты бола тұра, үкім 

шығарумен терең айналысқаны үшін оның хадис риуаяты аз болған. Дҽл 

осындай себепке байланысты Имам Мҽлик пен Шафиғидың да риуаяттары 

естіген мҿлшерлеріне қарағанда ҽлде қайда аз. Сол сияқты Алла елшісінің 

хадистерін кҿп білгендеріне қарамастан Ҽбу Бҽкір, Омар Фаруқ секілді ұлы 

сахабалардың да ҿздерінен кейінгі саптағы сахабаларға қарағанда риуаяттары 

аз болған [19, 66 б]. Имам Зҽһаби ҿзінің «Сияру ҽл-ағлам ҽн-нубҽла» атты 

еңбегінде: «Ҽбу Ханифа нағыз имам, үмбеттің фиқһ білгірі, Ирақтың ғұламасы, 

ол хадис жинауға аса мҽн беріп, сол үшін сапар шекті. Ал енді фиқһта, үкім 

шығарып, тереңіне үңілуде оған жететін адам жоқ. Адамдар фиқһта оған зҽру»,  

– деген [16, 37 б.]. Ҽрине, Имам Ағзамның хадис риуаят етудегі ҽдісі 

мухаддистердікінен ҿзгеше еді. Хадисшілердің негізгі міндеті кҿбіне хадистерді 

жаттау мен оны ҿзгелерге жеткізу болғандықтан, фиқһи мҽселелерді егжей-

тегжейлі біле бермеген. Сондықтан Ҽбу Ханифа бойынша нағыз хадис маманы 

үшін фиқһты білу маңызды болып саналған. Бұл жайында Ҽбу Ханифа былай 

деген: «Фиқһ саласын білмейтін хадисшінің  мысалы, дҽрілерді жинап алып,  

қай науқасқа қай дҽрінің қолданылатынын білмей, дҽрігердің келуін күтетін 
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дҽріханашы тҽрізді. Осы секілді хадисшілер де фиқһ маманы келіп 

түсіндірмейінше, хадистің мағыналарын толық ұға алмайды» [44, 2 т. 91 б.]. 

Бұл жайында Хафиз Абу Омар ибн Абдиллаһ былай дейді: «Мұсылмандардың 

фиқһ білгірлері мен ғұламаларының кҿпшілігі мҽнін толық түсінбестен (дирая) 

риуаят етуді ұнатпаған» [38, 295 б.].  

Ханифаның риуаят еткен хадистерінің аз болуының тағы бір басты себебі 

− ол хадисті риуаят етушінің хадисті жеткізген сҽтте риуаяттың жадында 

болуын шарт қосқан. Яғни, кітапқа сүйеніп риуаят етуді қабылдамаған. Имам 

Ҽбу Юсуф Ҽбу Ханифаның: «Естіген кездегі жаттаған хадисін риуаят еткен 

кезде де жадында сақтамаған кісі хадис риуаят етпеуі керек», – дегенін 

жеткізген [38, 295 б.]. Имам Сарахси Ҽбу Ханифаның риуаятының аз болуына 

қатысты ҿзінің усулында: «Кейбіреулер Имам Ҽбу Ханифа хадисті аз білген 

дейді. Мҽселе олар айтқандай емес. Ол ғасырының хадис бойынша ең білгірі 

еді. Алайда риуаят етушінің добт (жадының күштілігі) сипатының кемел болу 

шартын талап еткені үшін риуаяты да аз болған», – деген [10, 1 т. 350 б]. 

Ҽбу Ханифа да ҿзіне дейінгі шейхтері тҽрізді кҿптеп хадис риуаят етпеген. 

Соған қарамастан Зофар Ахмад ҽт-Тҽһанауидің білдіргеніндей Ҽбу Ханифаның 

тізбек негізінде риуаят еткен хадистері де аз емес. Хадис хафиздарының 

«мұснадтарында» жинаған жҽне Ҽбу Ханифаның мүжтаһид шҽкірті Мұхаммед 

Хасан аш-Шайбанидің «Ҽл-Ҽсар», «Муатта», «Хужаж», «Мҽбсут», Зиядат», 

«Жҽмиғу ҽс-соғир», «Жҽмиғу ҽл-кҽбир», т.б кітаптарындағы ҽрі Ҽбу Юсуф, 

Ибн Мүбҽрак, Хасан ибн Зияд секілді тағы басқалардың еңбектерінде, Уакиғ  

ибн ҽл-Жаррахтың «Мұснадындағы», Ибн Ҽби Шҽйба мен Абду ҽр-Раззақтың 

«Мұсаннафтарындағы», Хакимнің «Мұстадракындағы», Ибн Хиббанның 

«Сахихындағы», Бҽйһақидің «Сүнанындағы» жҽне басқа да еңбектеріндегі, 

Тобаранидің «үш мұғжамындағы», Даруқутнидің «Сунанындағы», Мҽликтің 

«Ғарайбіндегі» жҽне басқалардың да ҿзге кітаптарындағы хадистерін жинасақ 

қалың бір том кітап болары сҿзсіз [42, 23 б.]. Ҽбу Ханифаның мүжтаһид шҽкірті 

Ҽбу Юсуф ҿзінің «ҽл-Ҽсар» атты еңбегінде Ҽбу Ханифадан 1068 риуаятты 

жеткізсе, екінші мүжтаһид шҽркірті Мұхаммед Хасан да ҿзінің «ҽл-Ҽсарында» 

916 хадисті риуаят еткеніне куҽ боламыз. Сондай-ақ, Ҽбу Юсуф ҿзінің «Хараж» 

атты еңбегінде Ҽбу Ханифадан 18 хадис, «ҽр-Род ала сияри ҽл-Аузағи» атты 

кітабында 5 хадисті жеткізген. Мұхаммед Хасан  ҽш-Шайбани ҿзінің «ҽл-

Хужжа ала ҽһл ҽл-мҽдина» атты еңбегінде ұстазы Ҽбу Ханифадан 106 хадис, ал 

«Мұаттада» 6 хадис риуаят еткен [24, 376-377 б.]. 

Әбу Ханифаның «Мұснадтары» 
Ҽбу Ханифаның риуаят еткен ҽрі үкім анықтауда жүгінген хадистерін бір 

жерге жинақтау жұмыстары кейіннен шҽкірттері тарапынан, не ҿмірінде, 

немесе қайтыс болғаннан кейін кҿп ұзамай қолға алынған. Кейінгі замандарда 

да оның хадистерін қамтыған «Мұснадтар» жинақталған. Ҽбу Юсуф пен Имам 

Мұхаммедтің «Китаб ҽл-ҽсарлары» осы тақырыптағы алғашқы еңбектерге 

жатады.  Имам Мұхаммед Заһид ҽл-Кҽусари Ҽбу Ханифаның басқа бір шҽкірті 

Зұфар ибн Хұзайлдың да (қ.ж. 157) «Китабу ҽл-ҽсары» бар екендігін білдірген. 

Ҽбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің жинақтаған «Китабу ҽл-ҽсарлары» кейіннен 

жинақталған «Ҽбу Ханифа мұснадтарына» қарағанда анағұрлым дұрысырақ 
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екені күмҽнсіз. Ҽбу Ханифаның шҽкірттері Ҽбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 

ҽзірлеген «Китабу ҽл-асарлар» қазіргі күнге дейін жетумен қатар Ҽбу 

Ханифаның тіке ҿзінің бұндай еңбек жазғаны белгісіз. Афғани шамамен 

шҽкірттеріне тҽн «Китабул-асарларды» оларға Ҽбу Ханифаның жаздыртқан 

(имла) болуы мүмкін деген оймен осындай нҽтижеге барса керек.  

Ҽбу Ханифаның фиқһи дереккҿзін құраған хадистері жинақталған 

«Мұснадтар» шҽкірттерінікін де қосқанда, жиырмадан астам. Бұлардың он 

бесін Ҽбу ҽл-Мұҽйяд Мұхаммед ибн Махмуд ҽл-Хауаризми (қ.ж. 568/1172) 

ҿзінің «Жамиғул-мҽсанид» атты еңбегінде тҿмендегідей ретпен атап кҿрсеткен 

[51, 69-77 б.]. 

1. Ҽбу Мұхаммед Абдуллаһ ибн Мұхаммед ибн Яқуб ҽл-Хариси ҽл-Бұхари 

(қ.ж. 340/951) 

2. Ҽбу ҽл-Қасым Талха ибн Мұхаммед ибн Жағфар адл (ҽл-Бағдади) (қ.ж. 

380/990) 

3. Ҽбу ҽл-Хайр Мұхаммед ибн ҽл-Мұзаффар ибн Мұса ибн Иса ибн 

Мұхаммед ҽл-Бағдади (қ.ж. 379/989) 

4. Ҽбу Нуғайм Ахмед ибн Абдиллаһ ибн Ахмед ҽл-Исфаһани (қ.ж. 

430/1038) 

5. Ҽбу Бҽкір Мұхаммед ибн Абду ҽл-Бақи ибн Мұхаммед ҽл-Ансари (қ.ж. 

536/1141) 

6. Ҽбу Ахмед Абдуллаһ ибн Адий ҽл-Жүржани (қ.ж. 365/975) 

7. ҽл-Хасан ибн Зияд ҽл-Лүлуи (қ.ж. 240/854) 

8. Омар ибн ҽл-Хасан ҽл-Ҽшнаний (қ.ж. 349/960) 

9. Ҽбу Бҽкір Ахмед ибн Мұхаммед ибн Халид ибн Хұлий ҽл-Килағи (қ.ж. 

230/844) 

10. Ҽбу Абдиллаһ Мұхаммед ибн ҽл-Хұсейн ибн Мұхаммед ибн Хұсреу ҽл-

Бҽлхи (қ.ж. 522/1128) 

11. Ҽбу Юсуф Яқуб ибн Ибраһим ҽл-Ансари (қ.ж. 182/798) 

12. Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шайбани (қ.ж. 187/803). Мұхаммед ибн 

Хасанның бұл нұсқасы Харранидың атасынан риуаят еткен. 

13. Хаммад ибн Ҽби Ханифа (қ.ж. 170/786). Бұл нұсқаны Ҽбу Ханифаның 

Хаммад есімді баласы ҿзінен риуаят еткен.  

14. Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шайбаниге тҽн басқа бір Мұснад.  

15. Ҽбулқасым Абдуллаһ ибн Мұхаммед ибн Ҽбил Аууам ҽс-Сағди.  

Хауаризми атамаған Ҽбу Ханифа «Мұснадын» құрастырушылар мыналар: 

16. Ҽбу Абдиллаһ Мұхаммед ибн Ахмед ҽд-Дури ҽл-Бағдади (қ.ж. 331/942) 

17. Ҽбу Бҽкір Мұхаммед ибн Ибраһим ҽл-Исбаһани (қ.ж. 381/991) 

18. Ҽбулхасан Ҽли ибн Мұхаммед ибн Хабиб ҽл-Мауарди (қ.ж. 450/1058) 

19. Садруддин Мұса ибн Закария ҽл-Мысри ҽл-Хаскафи (қ.ж. 650/1252). 

Мулла Ҽли ҽл-Қори осы нұсқасына түсіндірме жазған.  

20. Нҽжмуддин ҽл-Кубра Ахмед ибн Омар ҽз-Заһид (қ.ж. 618/1221) 

21. Қасым ибн Кутлубоға ҽл-Мысри (қ.ж. 879/1474) [19, 72 б.] 

«Ҽбу Ханифаның мұснадтары мен оның жеткізген риуаяттарының саны» 

атты еңбекте марфуғ, мауқуф жҽне мақтуғ риуаяттары былай анықталған.  
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Кесте 1 – Абу Ханифа муснадындағы риуаяттардың саны [19, 73 б.] 

 

1 2 

Марфуғ 916 

Мұснад 856 

Мұрсал 48 

Мұнқатиғ 12 

Қайталанған 120 

Абдуллаһ ибн Омардан 94 

Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан 72 

Ҽбу Бҽкірқызы Айшадан 68 

Абдуллаһ Аббастан 60 

Жҽбир ибн Абдиллаһтан 56 

Ҽбу Һурайрадан 44 

Бұрайда ибн Хұсайбтан 33 

Ҽбу Сағид ҽл-Худридан 30 

Ҽнас ибн Мҽликтен 29 

Ҽли ибн Ҽби Талибтен 37 

Омар ибн Хаттабтан 15 

Мауқуф (сахаба сҿзі мен істері) 311 

Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан 78 

Омар ибн Хаттабтан 48 

Абдуллаһ ибн Омардан  47 

Ҽли ибн Ҽби Талибтен 37 

Абдуллаһ ибн Аббастан 32 

Ҽбу Бҽкірқызы Айшадан 13 

Мақтуғ (табиғиндер мен кейінгілер) 483 

Ибраһим ҽн-Нахағидан 355 

Ғамир ибн Шарахил ҽш-Шағбидан 13 

Шурайх ибн ҽл-Харис ҽл-Киндиден 13 

Сағид ибн Жұбайрдан 11 

Ата ибн Ҽби Рабахтан  5 

Мұхаммад Бҽкирден 3 

Абдуллаһ ибн Аббастан 32 

Ҽбу Бҽкірқызы Айшадан 13 

Сҽлим ибн Абдуллаһтан 3 

Жалпы саны 1710  
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Ҽбу Ханифа ҽркімнен хадис қабылдай бермеген. Ҽр хадиске аса сақтықпен 

қараған. Ал хадистерді таңдау үшін фиқһ ілімін меңгерумен қатар риуаят еткен 

кісінің жеке жағдайын жақсы білу керек екендігін ескерсек, Ҽбу Ханифаның 

ҽл-жарх уа ҽт-тағдил (хадис жеткізушілердің міні мен жарамдылығын анықтау) 

ілімінен де жайдақ болмағандығын кҿреміз. Бұл турасында Хафиз Абд ҽл-

Қадир ҽл-Құраши ҿзінің «ҽл-Жауаһир ҽл-мудия фи тобақати ҽл-ханафия» атты 

еңбегінде Ҽбу Ханифаның «жарх уа тағдил» ілімінен де жайдақ емес екендігін 

айтқан. «Біліп қой! Имам Ҽбу Ханифаның сҿзі «жарх уа тағдил» бойынша да 

қабыл алынған. Бұл саланың білгір ғұламалары имам Ахмад, Бұхари, Ибн 

Мағин, Ибн Мҽдини жҽне тағы басқа осы саланың шейхтарыныкі секілді оның 

да байламдарын қабылдап, онымен амал ете келген. Бұл оның оның 

мҽртебесінің жоғарылығы мен білімінің кҿптегін білдіреді» [45, 1 т. 30 б.].  

Имам ҽт-Тирмизи (қ.ж. 279/892) ҿзінің «ҽл-илал» атты еңбегінде Ҽбу 

Ханифаның: «Жҽбир ҽл-Жуғфиден де ҿтірікші ешкімді кҿрмедім. Ал Ато ибн 

Ҽби Рабахтан да абзал ешкімді байқамадым. Сондай-ақ Зайд ибн Ғаийаш 

ҽлсіз», – дегенін келтірген [16, 72 б.]. Ҽбу Ханифа Жҽбир ҽл-Жуғфидің 

риуаяттары қабыл алынбайтын ҿтірікші екендігін  былай түсіндіреді: «Қандай 

да бір мҽселеге қатысты ойымды айтсам, міндетті түрде ойынан бір хадис 

шығарып айтатын» [16, 75 б.]. 

Абдуллаһ ибн Мүбарак ҽңгімелеуде. «Мұхаммед ибн Уасиғ Хорасанға 

келген кезе сол жердегі халық одан фиқһи кейбір мҽселелерді сұрады. Ол 

болса: «Фиқһ бұл Куфадағы Ҽбу Ханифа деген лақаб аты бар жас жігіттің ісі 

ғой», – деп жауап берді. Сонда ол жердегілер оған Ҽбу Ханифаның хадис 

білмейтіндігін айтты. Абдуллаһ ибн Мүбҽрак бірден: «Ол хадис білмейді деп 

қалай айтуға болады?! Одан құрманың балғыны мен кептірілгенін айыбастау 

туралы сұрағанда ол: «Бола береді», – деп жауап берген еді. Оған сондағылар: 

«Сағдтің хадисі ше?» – дегенде, ол: «Бұл хадис шҽзз (оқшау) хадис. Ғаййаштың 

ҽкесі Зҽйдтің риуаяты қабылданбайды», – деп жауап берді. Енді осылай жауап 

берген кісі қалайша хадис білмеуі мүмкін?!» [36, 26 б.] 

Жоғарыда да айтып ҿткеніміздей, Имам Ағзам хадисті шариғи дҽлел 

ретінде қабылдауда қатаң талаптар қойған.Сол талаптарға сай келген 

хадистерді ғана қабылдаған. Біле-білсек, Ҽбу Ханифаның хадисті аз риуаят 

етуін кемшілік емес, қайта хадис риуаят етудің үлкен міндет ҽрі ақыреттегі 

жауапкершілігінің ауырлығын сезінуі деп ұққанымыз жҿн. Бұл – нағыз тақуа 

дін ғалымының бойынан табылатын артықшылық. Сондықтан, оның хадисті аз 

риуаят етуі – оны даттауға емес, мақтауға тұрарлық қасиетке жатады. Үлкен бір 

мҽзһабқа жол салып, жүз мыңдаған сауалдарға аят-хадистерден дҽлел келтіре 

отырып, жауап бере білу Құран мен хадис ілімін терең меңгермеген кісінің 

қолынан келетін іс емес. Ҽрі жаңа тҽсілдерді дамыта отырып, ҿзіне тҽн жаңа бір 

мҽзһабтың негізін қалау оның Құран мен хадис ілімін терең меңгергенін нақты 

кҿрсетеді. 

Ҽбу Захра: «Замандастарының бірі «Хадисті дҽл сол кісідей терең 

түсінетін адамды кҿрген емеспін»,– деген. Ҿйткені ол сҿздердің мағынасын, сҿз 

тіркестерінің мазмұнын жҽне сол оқиғаға орай үкімнің себебін анықтауда 

алдына жан салмайтын асқан шебер еді. «Бұл үкімнің себебі не, неліктен бұл 
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оқиға осы үкімді қамтыған» деген секілді сауалдарының жауабын тез табатын. 

Сҿздердің тек тура  мағынасына емес, терең мҽніне үңіліп, түпкі мақсатына ден 

қойған. Бір-біріне ұқсас оқиғалардың ортақ тұстарын тауып, олардың негізгі 

себептеріне назар аудара отырып, үкімді мықты бір қисынмен бекітетін. Мұны 

жасаған кезде насстағы (аят-хадис) үкімді негіз етіп алады. Соған ұқсаған басқа 

жағдайлардың да үкімін соған орай беретін», – дейді [46, 52 б].   

Жалпы алғанда, білімнің қадірін білген танымал ғалымдардың барлығы 

Ҽбу Ханифаны дҽріптен, хадисшілер секілді тек хадиспен шұғылданып, хадис 

жинақтамаса да, оның барлық айтқан үкімінің мазмұны мен мағынасы хадис 

пен Құранға барып тірелетіндігін мойындаған. Тіпті, ҽз-Зҽһаби сынды хадис 

білгірлері оны хадис ғалымдарының қатарына қосқан [47, 445 б.]. 

Әбу Ханифа және ханафи хадис әдіснамасының басты ерекшелігі 

Ҽбу Ханифа мен оның артына ерген ханафи ғұламаларының хадистердің 

шынайысын анықтау мен онымен амал етуге қатысты ҽдіснамасы кейіннен  

хадисшілер тарапынан жүйеленіп, кемелденген ҽдіснамадан ҿзгешелеу екені  

мҽлім. Ҽбу Ханифа ҽдіснамасы тізбектің түгелдігінен бұрын хадис мазмұнының 

дұрыстығына назар аударумен ерекшеленеді. Ҽбу Ханифаның қолданған 

хадистерін зерделегенімізде бұған анық кҿз жеткіземіз. Хадистерді 

жеткізушілердің тізбек шежіресінің түгелдігі хадистердің толыққанды 

шынайылығына кепілдік бермейтіндігін ескере отырып,  қосымша шарттар 

қарастырғанын байқаймыз. Сондай-ақ, Ҽбу Ханифаның пайғамбарымыз (с.а.у.) 

бен сахаба қоғамына ең жақын дҽуірде ҿмір сүруі, одан кейін келген 

хадисшілерге бұйырмаған артықшылық. Оның бұл артықшылығы ханафилерге 

тҽн ҿзгеше ҽдіснаманың тууына ҽсер еткен ықпалды факторлардың бірі болып 

отыр. Олай дейтініміз, Ҽбу Ханифа фиқһпен айналыса бастаған кезде Куфа 

шаһарында кҿптеген сахабалар мен аға буын ғалым табиғиндердің салып 

кеткен сара жолы, қалыптастырған Куфа мектебі бар еді. Қоғамда діни үкімдер 

үстемдік құрып, дін тағылымдары практикалық тұрғыда жүзеге асып жатты. 

Алла елшісінен (с.а.у.) жеткен намаз, ораза секілді құлшылық немесе сауда-

саттық сияқты қарым-қатынас мҽселелері болсын, діннің кез-келген үкімі 

қоғамның жадында ҽрі практикалық тұрғыдан да тұрмыс-тіршіліктерінде, 

құлшылық-ғибадаттарында бар еді. Себебі ол дҽуір – сахабалар мен 

табиғиндердің, оларды кҿзі кҿрген атбағу ҽт-табиғиндердің дҽуірі. Ҽбу Ханифа 

сахабалар мен табиғиндердің аға  буындарынан практикалық тұрғыда мұра 

болып жеткен  діни мҽселелерді аят, хадиспен негіздеді. Себебі Ҽбу Ханифа аға 

буын табиғиндердің заманына үлгерді. Пайғамбарға ең жақын қоғамда ҿмір 

сүрді. Міне, Ҽбу Ханифаның басқаларда жоқ басты айырмашылығы осы 

болмақ. Ҽбу Ханифаның берген фҽтуларында сахабалар  қалыптастырып 

кеткен діни түсініктің, практикалық діни амалдардың  ҽсері болғаны сҿзсіз. Ол 

жаңадан дҽлел іздеп, бҽрін бастан бастағанан гҿрі амалдан дҽлелге барды. Яғни, 

онсыз да істелініп жатқан амалдарды дҽлелдермен негіздеді. Қоғамның 

практикалық амалдарына қайшы келетін ахад хадистерге күмҽнмен қарады. Ал 

хадисшілер кҿбіне амалдан, яғни қоғамда қалыптасқан практикалық исламнан 

гҿрі ҽуелі хадис іздеп, дҽлелден үкім шығарған. Себебі олардың  заманы 

пайғамбар (с.а.у.) мен сахабалар ғұмыр кешкен қоғамнан уақыт тұрғысынан 
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алшақ еді. Сондықтан олардың хадистерді қабылдаудағы ҿлшемдері де ҿзгеше. 

Ендеше, Ҽбу Ханифадан кейін шамамен бір ғасырға жуық уақыттан кейін 

пайда болған хадис ҿлшемдерімен Ҽбу Ханифаның берген фиқһи үкімдеріне 

баға беру ҽрине қате тҽсіл. 

Рас, хадистің жарамдысы мен ҽлсізін анықтауда негізгі ҿлшем тізбектің 

түгелдігі мен жеткізуші рауидің ҽділ ҽрі жадының мықты болуы екендігінде сҿз 

жоқ. Алайда бұл жалғыз ҿлшем емес. Тізбектегі олқылықты басқа қуаттайтын 

риуаяттар арқылы толтыруға болатындығы секілді сахихты да қосымша 

айғақтар арқылы ҽлсізге шығаруға болады. Ҿйткені тізбек қанша түгел, 

жеткізушідегі шарттар қанша жерден толық болғанымен, ұмыту, шатасу, дұрыс 

түсінбеу, тура жеткізбеу секілді адами факторлар толыққанды жойылмайды. 

Ендеше, ҽлсіз хадистің басқа жолдармен келген риуаяттар арқылы «хасан ли 

ғойриһи» дҽрежесіне, ал хасан хадистің «сахих ли ғойриһи» дҽрежесіне 

кҿтерілетіні секілді сахих хадисті де тізбектен тыс басқа да дҽйектердің   

нҽтижесінде ҽлсізге шығаруға болады [48, 1 т. 446 б.]. Осы тұрғыдан алғанда 

ханафилердің тізбегі түгел ахад хабарларды қабылдау үшін қосқан қосымша 

шартттары ықтияттық тұрғысынан ҿте орынды. Бұл жайлы Ибн Тҽймия (қ.ж. 

728/1328) ҿзінің «Рофғу ҽл-мҽлам ған иммати ҽл-ағлҽм» (ұлы имамдарды 

айыптаудан қорғау» атты еңбегінде былай дейді: «Күллі мұсылман 

жұртшылығының мойындаған ұлы имамдар Алла елшісінің үлкен яки 

кішкентай сүннеті болсын, оған ҽдейілеп қайшы ҽрекет жасамаған. Ал егерде 

қайсібір хадиске олардың қайшы сҿзі болып жатса, онда оны тҽрк етулерінде 

міндетті түрде бір себеп, үзір болары сҿзсіз», – дей келе оның себептерін 

тізбектеп ұзағынан жазып шыққан. Солардың бірінде: «Үшінші себебі: Бір 

мұхаддистің ҽлсіз деп санағанын, келесі бірі сенімді санайды. Хадис жеткізуші 

кісілерді анықтау – ҿте күрделі жұмыс. Басқа ғылымда болғаны тҽрізді оларды 

анықтауда ғұламалар арасында бір ауыздан келіскен  жҽне түрлі пікірде болған 

жағдайлар бар. Тҿртіншісі: Ҽділ ҽрі жады жақсы кісі жеткізген ахад хабарды 

қабылдауда басқа ғұламаларға қайшы түрлі шарттар қосуы. Мысалы кейбір 

ғалымдардың хадис мазмұнын Құран мен сүннет елегінен ҿткізу тҽсілі. Сондай-

ақ базібір ғұламалардың хадис мазмұны қалыптасқан іргелі ереже-қағидаларға 

қайшы келген жағдайда, оны жеткізген рауидің фақиһ болуын шарт қосулары 

тҽрізді. Ханафилердің ғұмум ҽл-бҽлуа мҽселесінде келген хабардың кең тараған 

танымал хадис болуы керектігін алға тартулары тҽрізді», – деп фиқһ 

ғұламаларының хадистің шынайылығын анықтауда ҽрі онымен амал етуде  

хадишілердікінен ҿзгеше шарт қосатындығын ҽрі оларды бұл турасында 

кінҽлауға болмайтындығын тарқатып түсіндірген [49, 22 б.].  

Ханафилер ахад жолмен жеткен сахих хадистердің ҿзін қосымша шарттар 

негізінде қабылдайтыны тҽрізді тізбек тұрғысынан ақауы бар ҽлсіз хадистердің 

ҿзін түгелдей дҽлелге жарамсыз етіп тастамайды. Себебі ҽр мұжтаһид 

ғалымның хадистің сахих немесе дҽлелге жарамсыз екендігін анықтауда ҿзіндік 

тҽсіл, сезетін ерекше қабілеті болады. Сондықтан мұжтаһид ғалымдардың 

дҽлел ретінде қолданған хадистері жеткізушілердегі тізбек тұрғысынан осал 

болса да, ҿзіндік басқа да қосымша қуаттайтын себеп, айғақтарға 

сүйенгендіктен, дҽлелге жарамды деуге негіз бар. Бұл жайлы ханафилердің 
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кҿрнекті ғұламасы Кҽмал ибн ҽл-Һумам (қ.ж. 861/1457) «тахрир» атты 

еңбегінде «Мұжтаһид ғалымның қандайда бір хадисті дҽлелге қолдануы ол 

хадисті сахих санағандығының белгісі», – деген. Дҽл осы пікірді ханафидің 

кейінгі мҽшһүр ғұламасы имам Мұхаммед Зҽһид ҽл-Кҽусари де қуаттайды. Ол 

Хазимидің «бес имамның шарттары» деген еңбегіне жазған түсіндірмесінде бұл 

жайлы: «Мҽлім болғандай мұжтаһид ғалымның қандайда бір хадисті дҽлелге 

қолдануы ол хадисті сахих санағандығынан», – деп жазған [15, 57 б.]. 

Кҿрнекті ханафи ғұламасы, фиқһ ілімінің білгірі, мухаддис Зофар Ахмад 

ҽт-Таһауани ҿзінің «ҽл-Қоуағиду фи улум ҽл-хадис» атты еңбегінде: «Кейде 

қандай да бір хадистің тізбегі дұрыс болмаса да, жалпы халықтың оны жаппай 

қабылдауы нҽтижесінде, ол хадис сахих саналады», – деген [15, 60 б.]. Имам 

Тирмизи Бұхаридың: «Теңіздің суы таза» деген хадисті сахихқа шығарғанын, ал 

жалпы хадис білгірлерінің ондай тізбектегі хадисті, ҽлсіз санайтындығын алға 

тартқан. Ибн Абдил-Барр (қ.ж. 463/1070) Тирмизиге жауап ретінде: «Ол хадисті 

ғұламалар қабылдағандықтан, менің кҿзқарасымда ол сахих», – деген.  Зофар 

Ахмад ҽт-Таһанауи Ибн Абдил-Баррдың осы сҿзін келтіргеннен кейін: «Хадисті 

ғұламалардың қабылдауы екі жолмен жүзеге асады. Біріншісі сҿзбен болса, 

екіншісі амалмен»,  – деген [15, 60 б.].  

Мҽлики мҽзһабының кҿрнекті ғұламасы Ҽбу ҽл-Хасан ибн ҽл-Хаддар бұл 

жайлы: «Фиһ ілімінің білікті ғалымы егер хадис тізбегінде ҿтірік айтуды ҽдет 

еткен кҽззаб адам жоқ болса, хадисті Құранның қандай да бір аятына немесе 

шариғаттың кейбір іргелі қағидаларына негіздеу арқылы оның дҽлелге 

жарамдығын біліп жатады. Міне, бұл жағдай фақиһты сол хадисті қабылдауға 

жҽне оны негізге алуға ықпал етеді», – деген [50, 1 т. 66 б.]. Сондай-ақ, хадис 

тізбек тұрғысынан сахих қатарына жатпаса да, ғұламалар қабылдап, жалпы 

халық онымен амал еткен болса, ондай хадис сахихке саналады. Бұл турасында 

ханафидің кҿрнекті ғұламасы Кҽмал ибн ҽл-Һумам: «Хадисті сахихке 

шығаратын факторлардың бірі ғұламалардың сол хадис бойынша амал етуі», – 

дейді.  Жҽлҽлу ҽд-дин ҽс-Суюти (қ.ж. 911/1505): «Ибн Абдил-Барр секілді бір 

топ ғұламалар бойынша хадистің дұрыс тізбегі болмаса да, жалпы халықтың 

қабылдауына ие болса, ондай хадис сахихке шығарылады», – деген. Мысалы, 

хадисшілерде «хадис сахих яки хасан дҽрежесінде болмаса, онда ондай хадис  

үкім мҽселелерінде дҽлелге жарамсыз», – делінген қағида бар. Бірақ «1 динар 

24 қират», «Қайтыс болған кісінің дүние-мүлкі мұрагерге ҿсиеті арқылы 

берілмейді», «Кімде-кім үзірсіз екі намазды біріктіретін болса, үлкен 

күнҽлардың бірінің есігіне барған болады» сынды хадистер тізбек тұрғысынан 

ҽлсіз болғанымен, бүкіл ғұламалар қабылдап, олармен амал еткендіктен, сахих 

хадистер қатарына жатқызылған [19, 65-66 б.]. Тирмизи: «Кімде-кім үзірсіз екі 

намазды біріктіретін болса, үлкен күнҽлардың бірінің есігіне барған болады» 

делінген риуаятты келтіргеннен кейін, хадисті жеткізген Ханаш деген кісінің 

Хусайн бин Қайс екендігін, ал оның хадисшілер арасында ҽлсіз екендігін, 

Ахмад ибн Ханбалдың жҽне басқалардың да оны ҽлсізге шығарғандығын айта 

келе: «Ғылым иелері екі намаз сапар мен арафадан тыс  жағдайда біріктіріліп 

оқылмайды деп осы хадиске сай амал еткен», – деген. Сондай-ақ, имам 

Тирмизи «Күңнің талағы екеу...», – делінген риуаятты келтіргеннен кейін Алла 
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елшісінің асхабының арасындағы жҽне басқа да ғылым иелерінің де тоқтамы 

осылай», – деген [48, 1 т. 446 б.]».  Байқағанымыздай Тирмизи ҿз еңбегінде 

тізбек тұрғысынан ҽлсіз хадистерді ғұламалардың онымен амал етуі арқылы 

қуаттанатынын білдіріп отырған.  

Хадисшілер тарапынан хадистің шынайылығын анықтау үшін Ҽбу 

Ханифадан бір ғасырдан аса уақыттан кейін ғана қалыптасып, бекітілген 

ережелер негізінде оның берген үкімдерін жоққа шығару яки қате санау үлкен 

ғылыми қателік екенін мойындауымыз қажет. Олай болса ханафилердің мейлі 

құлшылық болсын, мейлі сауда-саттық, қарым-қатынас болсын берген 

үкімдеріне талдау жасағанда, хадисшілер емес, ханафилік хадис ҽдіснамасына 

сүйенуіміз керек.  

 

1.2  Куфа мектебінің Ханафи мҽзһабының қалыптасуына ҽсері 

Ханафи мҽзһабының  бастау алған бесігі сҿзсіз Куфа мектебі. Ҽсілінде, 

кез-келген құбылысқа заман мен ортаның, тарихи оқиғалардың, адами 

факторлардың, қоғамдық сананың ҽсер ететіні ақиқат. Осы тұрғыдан алғанда 

Куфа мектебінің негізгі мұрагері ретінде ханафи мҽзһабының табиғатын түсіну 

үшін Куфалық мектептің жіті зерттеліп, зерделенуі қажет. Ол үшін "Куфа фиқһ 

мектебінің негізі қалай қаланды? Оның бастауында кімдер тұрды? Куфалық 

мектептің ерекшелігі неде? Куфа мектебінің ерекшелігі хадистерді қабылдау 

шарттарына қалай ҽсер еткен? Куфаға жеткілікті дҽрежеде пайғамбар хадисі 

жеткен бе? Куфа мектебінің Ханафи мҽзһабымен сабақтастығы қалай ҿрбіді?" – 

секілді сұрақтарға жауап іздейміз.  

Тарихқа үңілер болсақ, Омар ибн Хаттаб (қ.ж. 23/643) заманында Сағд ибн 

Аби Уаққастың (қ.ж. 55/674) қолбасшылығында Ирак ҿңірі бағындырылғаннан 

кейін Куфа қаласын тұрғызу жұмысы қолға алынады. Сҿйтіп һижри 17-жылы 

Куфа қаласы салынады. Куфа шаһары аз ғана уақыттың ішінде фиқһ пен 

хадистің, басқа да діни ғылымдардың орталығына айналып үлгереді. Ҽбу 

Ханифаға дейін мұнда небір ардақты сахабалар мен алдыңғы буын табиғиндер 

ғұмыр кешіп, Куфаға тҽн ҽзіндік мектеп қалыптастырып үлгереді [25, 238-246 

б.].  

Омар ибн Хаттаб Құран тағылымын, фиқһ ілімін үйрету үшін Абдуллаһ 

ибн Мҽсғудты Куфа халқына аттандырған еді. Ҽзіреті Омар Куфа  халқына 

былай деп хат жолдаған: «Мен сіздерге басшы ретінде Аммар ибн Иасирді(қ.ж. 

37/657) ұстаз ҽрі мемлекеттік қазынаға жауапты адам ретінде Абдуллаһ ибн 

Мҽсғуды жіберіп отырмын. Екеуі де Бҽдір шайқасына қатысқан Алла елшісінің 

(с.а.у.) таңдаулы асхабынан болмақ. Екеуіне бойұсынып, сҿздеріне құлақ 

асыңыздар. Ҿзіме Абдуллаһ (ибн Мҽсғуд) қатты қажет бола тұра, оны сіздерге 

жіберіп отырмын» [53, 1 т. 141 б.]. 

Абдлуллаһ ибн Мәсғуд хақында 

Зерттеушілер Куфа фиқһ мектебінің сахаба Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан 

бастау алатындығын алға тартады. Ендеше, жоғарыда халифа Омардың «ҿзіме 

керек еді» деп қимай-қимай Куфа қаласына дін үйрету үшін сенім артып 

жіберген сахаба Абдуллаһ ибн Мҽсғуд кім еді? Деректер келтіре отырып, 

қысқаша түсіндіре кетейік. 
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Абдуллаһ ибн Мҽсғуд алғашқы сахабалар арасынан алтыншы болып 

исламды қабылдаған санаулы сахабалардың бірі. Ол ҿзінің қалай мұсылман 

болғаны жайлы: «Бірде Уқбату ибн Ҽби Муғайдтің қойларын бағып жүр едім. 

Жанымнан Алла елшісі (с.а.у.) мен Ҽбу Бҽкір ҿтіп бара жатып, менен «балақай 

сүт бар ма?» – деп сұрады. Мен: «Бар, бірақ қойлар менікі емес, мен тек бұл 

малдың аманатшысымын», – деп жауап қайырдым. Олар: «Онда суалған қой 

бар ма?» – деді. Мен суалған бір саулықты алып келіп едім, ол (с.а.у.) оның 

желінін сипағаны сол еді, желіні ҽп-сҽтте сүтке толды. Сүтті бір ыдысқа сауып, 

сосын ішті. Ҽбу Бҽкірге де ішкізді. Сосын қойдың желініне «тартыл» деп еді, ол 

бір демде суалып  қалды.  Осы оқиғадан кейін Алла Елшісіне барып: «Уа, 

Расулаллаһ! Маған Құраннан үйретіңізші», – дедім. Алла елшісі (с.а.у.) менің 

басымды сипады да: «Алла саған рақымын тҿксін! Сен сҿзсіз үйретілдің», – 

деді. Мен пайғамбарымыздың (с.а.у.) ҿз аузынан жетпіс сүрені үйрендім. Бұған 

ешкімнің таласы жоқ»  – деген»  [55, 57 б.]. 

Абдуллаһ ибн Мҽсғуд Алла елшісінің (с.а.у.) жанынан бір елі 

ажырамайтын етене жақын хас сахабаларының бірі, тіпті, бірегейі болатын. Ол 

мұсылмандықты қабылдаған соң, Алла елшісінің (с.а.у.) жанында жүремін деп 

ҿзіне сҿз берген. Қасим ибн Абдурахман былай дейді: «Абдуллаһ ибн Мҽсғұд 

Алла ешісінің (с.а.у.) үнемі аяқ киімдерін кигізетін. Қолына аса таяғын ұстап 

Алла елшісінің алдында жүретін. Алла елшісі бір жерге аялдайтын болса, оның 

аяқ киімін шешіп, ҿз қолтығына қысатын да, Алла елшісіне (с.а.у.) аса таяғын 

ұстататын. Алла елшісі кҿз ілсе, уақытында оны ұйқыдан оятатын. Ғұсыл 

құйынса, кҿлегейлеп жауып тұратын. Ол Алла елшісінің мисуагы мен аяқ 

киіміне, жастығына, дҽрет суына қарайтын [35, 3 т. 286 б.].
 
Абдуллаһ ибн 

Мҽсғуд пайғамбарымыздың ҽрбір ҽрекетін қалт жібермеу үшін үнемі жанынан 

табылуға тырысатын. Тіпті мұсылмандардың уақытша жеңіліске душар болған 

қан майдан Ухуд соғысы кезінде де Абдуллаһ ибн Мҽсғуд Алла елшісінің 

(с.а.у.) жанынан табылған тҿрт сахабаның бірі. Бұл жайында Ҽбу Мұса ҽл-

Ашғари: «Бауырымыз екеуміз Йеменнен келген соң белгілі бір уақыт тұрақтап 

қалдық. Абдуллаһ ибн Мҽсғуд пен шешесінің Алла елшісінің (с.а.у.) үйіне жиі 

кіріп-шығып, жанында кҿп уақыт бірге болатындықтарын кҿргенде, оларды 

Алла елшісінің (с.а.у.) ҽулетінен деп ойлап қалдық.», – деп ибн Мҽсғұдтың 

Алла елшісіне қаншалықты жақын екендігін білдірген [56, 4 т. 1593 б]. 

Алла елшісі ол жайлы кҿптеген жақсы сҿздерін арнаған. «Ибн Умму 

Абдтың (Абдуллаһ ибн Мҽсғуд) ұнатқан нҽрсесін үмбетім үшін де ұнаттым», – 

деген [33, 3 т. 359 б]. Алла елшісінің (с.а.у.) бұл сҿзі Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтың 

іліміне, парасат-пайымына, Құран мен діннің рухын қаншалықты терең 

меңгергендігіне берілген салмақты баға болса керек. Алла Елшісі (с.а.у.) басқа 

бір хадистерінде: «Кім де-кім Құранды жаңа түсіп жатқандай оқығысы келсе, 

Ибн Умми Абдтың (Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың) қырағатымен оқысын», 

«Құранды мына тҿрт кісіден үйреніңдер:Абдуллаһ ибн Мҽсғуд, Убай ибн Қағб, 

Муаз ибн Жҽбал, Ҽбу Хузайфаның мҽуласы Сҽлім», – деп, Абдуллаһтың Құран 

тағылымын қаншалық терең меңгергендігін меңзеген [57, 1т. 560 б.].   

Ҽли ибн Ҽби Талиб Абдуллаһ ибн Мҽсғуд хақында: «Ол Құранды мұқият 

зерделеп оқыды. Құранның халал дегенін халал, арам дегенін арам қылды. Ол, 
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сҿзсіз, дінді терең түсінген фақиһ, сүннетті жақсы білген ғалым», – деген. 

Сахаба Хузайфа: «Ҿзінің түр-сипатымен де жүріс-тұрыс, биязылық, 

салмақтылығымен де адамдардың арасындағы Алла елшісіне (с.а.у.) ең ұқсасы 

Абдуллаһ ибн Мҽсғұд еді», –деген [56, 3 т. 1373 б.]. Табиғиндерге жататын 

Куфалық фақиһ, ғұлама Масруқ ибн ал-Аждағ: «Мен Мұхаммед пайғамбардың 

(с.а.у.) кҿптеген асхабымен бірге болдым. Олар бейнебір ішкеннің шҿлін 

қандыратын су толы ыдыс секілді. Олардың кейбіреуі бір адамның, енді бірі екі 

кісінің, келесі біреулері он адамның, тағы біреулері жүз адамның, ал  

қайсіберулері бүкіл жер бетіндегі адамзаттың бҽрінің шҿлін қандыратындай су 

толы ыдысқа ұқсайды. Міне, Абдуллаһ ибн Мҽсғұд жер бетіндегі адамдзаттың 

шҿлін қандыратын  су толы үлкен ыдысқа ұқсайтындардың бірі еді», –деп, Ибн 

Мҽсғудтың терең іліміне тҽнті болған [58, 2 т. 343 б.]. Бұхари мен Мұслимнен 

жеткен риуаятта Абдуллаһ ибн Мҽсғуд: «Ҿзінен басқа тҽңір жоқ Аллаға ант 

етейін! Қандай сүре түссе де мен оның қай жерде түскенін, қандай аят түссе де 

мен оның қандай мҽселеге байланысты түскенін білемін. Егер қайсібір адамның 

Алланың кітабын менен де артық білгенін білсем, түйе жететін жерде болса, 

мен ол кісіге міндетті түрде барамын», – деген [56, 4 т. 1912 б.]. Ҽзіреті Омар 

Абдуллаһ ибн Мҽсғуд хақында: «Ол іші ілім мен фиқһ толы ыдыс», – дегені 

риуаят етілген [17, 99 б.]. Мҽсруқ ибн ҽл-Аждағ атты кҿрнекті табиғин ғалымы: 

«Алла елшісінің барша сахабаларының ғылымы Ҽли ибн Ҽби Талиб, Абдуллаһ 

ибн Мҽсғұд, Омар ибн Хаттаб, Зайд ибн Сҽбит, Ҽбу Дҽрда, Убай ибн Қағбқа 

барып тіреледі. Ал осы алтауының білімі Ҽли ибн Ҽби Талип пен Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудқа барып тоқтайтынын байқадым», – деп, ҽзіреті Ҽли мен Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудтың сахабалар арасындағы тұңғиық білімін, шариғатты қаншалық терең 

меңгергендіктерін, діннің рухын қаншалықты түсінгендіктерін білдірген [58, 33 

т. 154 б.]. Міне осындай Құран аяттары мен хадистерді терең меңгерген ҽрі 

Алла елшісінің үнемі жанында жүргендіктен былайғы жұрт біле бермейтін 

оның (с.а.у) сырлы халдерінен хабардар үмбеттің ғұламасы, ардақты сахаба 

Абдуллаһ ибн Мҽсғұд Куфада дін ғылымын үйретіп, небір ғұламалар мен 

құқықшыларды жетілдірді. Куфа мектебін қалыптастырды. 

Куфа және хадис 

Ҽзіреті Ҽли Куфа қаласына халифалықтың орталығын кҿшірген кезде  

ондағы фақиһ ғалымдардың кҿптігін кҿріп қатты қуанып: «Умму Абдтың 

баласын (Абдулаһ ибн Мҽсғудтың лақап аты) Алла ҿз рақымына бҿлесін. Ол 

мына қаланы білімге толтырған екен». Басқа бір риуаятта: «Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудтың достары мына қаланың шамшырақтары ғой»,  – деген [17, 99 б.]. 

Маннағ Халил ҽл-Қаттан (қ.ж. 1420/199) ҿзінің «ҽт-Ташриғу уал-фиқһу фи 

ҽл-ислам тарихан уа манһажан» атты еңбегінде «Куфа шаһарында сахабалар 

басқа ҿңірлерге қарағанда едеуір аз болғандықтан, Алла елшісінің (с.а.у.) 

хадистері ол жерге аз жеткен. Сондықтан куфалық ғалымдар ҽр мҽселеге 

хадистен дҽлел таба алмағандықтан, «қиясқа», яғни  салыстыру жолы арқылы 

ақылмен үкім шығаруға кҿбірек жүгінген», – деген пікірді алға тартады [60, 290 

б]. Алайда біз бұған келісе алмаймыз.  Сенімді дерек кҿздері Куфа шаһарының 

Алла елшісінің (с.а.у.) хадистеріне толы екендігін айтады. Имам ҽл-Бұхаридың 

шайхы Аффан ибн Мүслим кейбір хадисшілердің Куфа қаласына келіп тҿрт ай 



  28  

 

мерзім тұрақтағандықтарын, онда үмбет қабылдаған 50000 хадис жазып 

алғандықтарын, бірақ қалаған жағдайда  100000 хадис те жазып алуға 

болатындай хадистің кҿп екендігін, ҽрі Куфада ешкімнің хадис риуаятына 

жеңіл-желпі қарамайтындықтарын айтқанын жеткізген [57, 1 т. 559 б.]. 

Ҽбу Мұхаммед Рамһурмузи «Ал-мухаддису ҽл-Фасыл  байн ҽр-рауи уа ҽл-

уағи» атты кітабында Куфа қаласының хадисшілер мен фақиһтарға толы екені 

жайлы Ҽнас ибн Сириннен жеткен мынандай дерек келтіреді: «Куфа қаласына 

барған едім. Ол жерде 4000 адамның хадиспен айналысып жүргенін, ал 400 

кісінің фақиһ дҽрежесіне жеткенін кҿрдім» [57, 1 т. 560.]. Имам Сарахси ҿзің 

«Мҽбсут» атты кҿлемді еңбегінде де Куфа қаласында сахаба Ибн Мҽсғудтың 

4000 шҽкірті болғандығын айтады [28, 16 т. 68 б.]. Имам Кҽусари ҿзінің «Фиқһу 

ҽһлу ҽл-ирақ уа хадисуһум» атты еңбегінде Рамһурмузидің осы дерегін 

келтіргеннен кейін «Ал енді Куфадан басқа қай қалада мұншалықты кҿп 

хадисшілер мен фақиһтерді кездестіре аласыз?», –дей отырып, Куфа қаласының 

хадис риуаятында ҽрі фиқһ саласында жайдақ емес, тіпті ҿзге шаһарлардан кҿш 

алдында екендігіне назар аударған [17, 106 б.]. 

Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан бҿлек Ирак ҿңірінде, Куфа шаһарында қаншама 

сахабалар мен аға буын табиғиндер ғұмыр кешті. Жҽлалуддин Суюти, 

Мұхаммед ибн Рабиғ ҽл-Жиизи сынды кҿрнекті ғалымдар Мысырда ғұмыр 

сүрген сахабалардың санын үш жүзге ҽрең жеткізеді.  Ал ғалым ҽл-Ғижли Ирак 

ҿңірін қоспағанда, бір ғана Куфа қаласында мың бес жүз, оның ішінде жетпіс  

Бҽдір шайқасына қатысқан ардақты сахабалар мекендеген деген деректі 

келтіреді [17, 100 б.]. Кҿрнекті табиғин Куфа қаласына "Ридуан" сертіне 

қатысқан үш жүз жҽне Бҽдір шайқасына қатысқан жетпіс ардақты сахабаның 

орныққанын айтады [22, 108 б]. Бұл тек Куфадағы сахабалардың саны. Ал енді 

оларды кҿзі кҿріп, амалдарына куҽ болған, айтқан хадистерін ҿз құлақтарымен 

естіп, жадтарында сақтаған, сахабалардың білім кҽусарынан сусындаған 

қаншама аға буын табиғиндердің болғанын елестете беріңіз. Куфалық ҽш-

Шағби 500 сахабамен кездескенін айтады [61, 5 т. 173 б.]. 

Ирак ҿңіріне қоныстанған сахабалар мен табиғиндер тек жергілікті хадис 

пен фиқһпен шектелмей, Мекке, Мҽдина, т.б мұсылмандар мекендеген елдерге 

сапар шекті. Куфаның ілімін сол жаққа, ал олардікін ҿздеріне жеткізді. Куфа 

қаласы халифалықтың орталығына ауыстырылғаннан кейін ол жер ғылым 

ордасына айналғандықтан, ҿзге шаһарлардағы ғалымдармен барыс-келіс кҿбейе 

түсті. Шартараптан ғылым иелері келіп қоныстана бастады. Ирак ҿлкесінде 

жетілген танымал хадис ғалымы Масруқ ҽл-Аждағ табиғиндер ҿмір сүрген 

дҽуірде ең кҿп сапар шеккен кісі. Оның шҽкірті ҽш-Шағби ол жайлы: «Адамдар 

арасында білім (хадис) жолында ислам ҽлемінің шар тарапын кезген Мҽсрұқ 

секілді басқа адам керген емеспін», –деген [61, 5 т. 24  б.]. 

Имам Ҽбу Ханифа тек куфалық ғұламалардың білімі жҽне ол жердегі  

хадистермен ғана шектелмей басқа шаһарларға да жиі сапар шегіп тұрған. 

Сенімді дерек кҿздері Ҽбу Ханифаның ғұмырында елу бес рет қажылық 

құлшылығын жасағандығын айтады [17, 107 б.]. Ҽр жылы қайталанатын 

қажылық маусымында Мекке шаһарына сахабалар қоныстанған ҿзге ҿңірлерден 

де ғұламалардың келетіндігі даусыз. Демек, Ҽбу Ханифа ҿзге ҿңірлердегі 
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ғалымдармен тығыз қарым-қатынаста болған. Куфаға жетпей қалған Алла 

елшісінің хадистері бар болса, осынау тығыз қарым-қатынастың нҽтижесінде  

солардан да хабардар болды деуге толық негіз бар. Үнемі ізденісте жүретін 

ғылым иесінің елу бес рет қажылық құлшылығын жасаған уақытта, ондағы 

ғалымдармен пікір таластырып, ойындағы мҽселелерді талқыға салмауы ҽсте 

мүмкін емес. Бұған кҿп дҽлелдің бір ретінде имам Ҽбу Ханифаның Меккеде 

Ҽузағимен кездесіп, намазда қолды қайта-қайта кҿтеру мҽселесінде пікір 

таластырғанын келтіруге болады [63, 35 б]. Міне осы тектес деректер 

жоғарыдағы Маннағ Халил ҽл-Қаттаның куфа шаһарына хадис аз жеткендіктен, 

ол жердің ғалымдары мҽселелерді ақылмен шешуге тырысқан деген 

болжамының негізсіз екендігін кҿрсетеді. 

Куфа мектебі шежіресі 

Куфа мектебінің бастауы ҽзіреті Омар ибн Хаттаб, Ҽли ибн Ҽби Талиб, 

Ҽбу Бҽкірқызы Айша (қ.ж. 58/678), Абдуллаһ ибн Мҽсғұд сынды Алла 

елшісінің үнемі жанында жүрген ардақты сахабаларға барып тіреледі. Ал 

олардың ізін Алқама ибн Қайс ҽн-Нахағи сынды олардың білім кҽусарынан 

қана сусындаған білімдарлар жалғастырды. Ибн Қайм ҽл-Жҽузи (қ.ж. 751/1349) 

ҿзінің «иғлам ҽл-муаққиғин» атты кҿлемді еңбегінде: «Куфадағы табиғиндердің 

кҿпшілігі білімді Омар, Айша, Алиден алды», – деп жоғарыдағы айтылған 

кҿзқарасты қуаттаған [63, 1 т. 21 б.].  

Алқама ибн Қайстың ҿзі Алла елшісінің дҽуірінде ҿмір сүрсе де, Алла 

елшісін кҿре алмай қалған мұхадрамға жатады. Алқама хақында Абдуллаһ ибн 

Мҽсғуд былай дейді: «Мен нені білсем, сҿзсіз Алқама да соны білгеніне кҿз 

жеткіздім».  Қамустан жеткен риуаятта былай делінеді: «Ҽкеме: «Сіздер Алла 

елшісінің жақын сахабалары тұрғанда, оларды тастап неліктен Алқамаға 

жүгінесіңдер?» – деп сұрағанымда, ол: «Балам, сахабалардың ҿзі Алқамадан 

фҽтуа сұрайды емес пе?! Алқама Шам қаласындаға Ҽбу Дардаға жҽне 

Мҽдинадаға Омар, Зҽйд, Айшаларға арнайы сапар шеккен. Ол 

(мұсылмандардың шоғырланған) бүкіл қалалардың ғылымын бойында жинай 

білген тұңғиық адам ғой», –  деп жауап берді [17, 103 б]. Аға буын  

табиғиндерден Сағид ибн Жубайр да Куфа мектебі ғалымдарына жатады. Ол 

үмбеттің ғұламасы атанған ибн Аббастың, Абдуллаһ ибн Омар, Ҽбу Бҽкірқызы 

Айша сынды сахабалардың ілімін бойына сіңіре білген жан. Тіпті, ибн 

Аббастың ҿзі Куфадан фҽтуа сұрап келгендерге: «Маған несіне ҽуре болып 

келдіңдер!? Сендердің араларыңда Сағид ибн Жубайр бар емес пе?» – деп, 

Сағид ибн Жубайрдің білімінің ибн Аббастың білімін қажетсіндірмейтіндей 

дҽрежеде Куфалықтарға жетіп артылатындығын айтқан [17, 103 б.].  

Сондай-ақ, Ҽбу Бҽкірқызы Айша жҽне Ҽбу Сағид ҽл-Худри сынды 

кҿптеген сахабаларды кҿзі кҿрген  Ибраһим ибн Язид ҽн-Нахағи да Куфалық 

аға буын табиғиндерден еді. Амир ибн Шарахил ҽш-шағби Ибраһим ибн Язид 

ҽн-Нахағи қайтыс болғанда жаназасына қатысып тұрып былай деген: 

«Адамдардың арасындағы ең фақиһ адамды жер қойнауына беріп 

жатырсыңдар. Сонда бір адам: «Ол Хасаннан да білімді ме еді?» – деп сұрайды. 

Сонда ол: «Ҽрине, ол - Хасаннан да білімді, ол Басра, Куфа, Шам, 
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Хижаздықтардың ішіндегі фиқһ ғылымын ең тамаша меңгерген ұлы фақиһ», – 

деп жауап берді. 

Ал енді осы Ибраһим ибн Язид ҽн-Нахағи Ҽбу Ханифаның ұстазы Хаммад 

ибн Ҽби Сүлейменге фиқһ ілімін үйреткен ардақты ұстаз. Хаммад ұстазы 

Ибраһим ибн Язидтің жанынан бір елі айрылмайтын жақын шҽкірті болды. 

Хаммад ибн Ҽби Сүлеймен де ҿз кезегінде ҿзінен 18 жыл бойы дҽріс алған хас 

шҽкірті Ҽбу Ханифаға сонау Омар ибн Хаттаб, Ҽли ибн Ҽби Талиб, Абдуллаһ  

бин Аббас, Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан жалғасып келе жатқан Куфа мектебіне тҽн 

мол мұраны, фиқһ ілімін үйретті.  

Ҽбу Ханифа бұл жайлы былай дейді: «Мүміндердің басшысы Ҽбу 

Жҽғфарға кіргенімде ол маған: «Уа, Ҽбу Ханифа, сен білімді қайдан алдың?» – 

деп сұрады. Мен: «Хаммадтан, ол Ибраһимнен, ал ол Омар ибн Хаттабтан, Ҽли 

ибн Ҽби Талибтен, Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан, Абдуллаһ ибн Аббастан алды», – 

деп жауап бердім. Сонда Ҽбу Жағфар: «Ғажап! Керемет! Уа, Ҽбу Ханифа, 

ҿзіңді таза да жақсы, мүбҽрак адамдармен қуаттапсың!» – деді» [64, 13 т. 335 

б.]. 

Байқағанымыздай, Ҽбу Ханифа ҿзінің ғылым қайнаркҿзі ретінде фиқһ 

ілімінде сҿз иесі саналатын кҿрнекті тҿрт сахабаның атын атап отыр. Расында 

да Ҽбу Ханифа мектебінің бастауы халифа Омар Фаруқ тарапынан ұстаз 

ретінде Куфа шаһарына жіберілген Абдуллаһ ибн Мҽсғуд пен кейіннен 

халифалықтың орталығын осы қалаға ауыстырып, сонда ғұмыр кешкен 

мүміндердің ҽмірі Ҽли ибн Ҽби Талиб болатын. Бұл сахабалардан білім алған 

Масруқ ибн ҽл-Ҽждағ ҽл-Хамдани (қ.ж. 63), Алқама ибн Қайс ҽн-Нахағи (қ.ж. 

62/681), Шұрайых ҽл-Қады (қ.ж. 80/699) жҽне ҽл-Ҽсуад ибн Язид ибн Қайс ҽн-

Нҽһағидан (қ.ж. 75/694) Ғамир ибн Шарахил ҽш-Шағби (қ.ж. 100/718) жҽне 

Ибраһим ҽн-Нахағи (қ.ж. 96/714)дҽріс алады. Ал бұлардан Хаммад ибн Ҽби 

Сүлеймен (қ.ж. 120/738) дҽріс алып, сонау сахабалардан келе жатқан ғылыми 

мұраны ханафи мҽзһабының негізін қалаушы хас шҽкірті Ҽбу Ханифаға 

үйретеді. Сондай-ақ, Ҽбу Ханифа Абдуллаһ ибн Аббастың құлы Икрима 

арқылы ҽрі Абдуллаһ ибн Омардың азат болған бұрынғы құлы Нафиғ (117/735) 

арқылы да аталған сахабалардың білімінен сусындаған. Айрықша Меккенің 

белгілі фиқһ ілімінің білгірі Ата ибн Ҽби Рабаһтан да (қ.ж. 114/732) едҽуір 

уақыт дҽріс алған.  

Имам Ахмад Шҽһ ҽд-Дҽһлауи (қ.ж. 1176/1762): «Сағид ибн Мұсаийаб 

Мҽдина фиқһ білгірлерінің кҿшбасшысы еді. Ол Омардың фҽтуалары мен Ҽбу 

Һурайраның хадистерін жатқа біледі. Ал Ибраһим ҽн-Нахағи Куфалық фиқһ 

ғұламаларың кҿшбасшысы болатын. Екеуі қандай да бір үкімді ешкімге телімей 

тікелей айтатын болса, кҿпшілік жайдайда оны ҿздеріне дейінгілердің біреуінен 

алған. Бұл екеуінің айналасына ҿз ҿлкелерінің фиқһ ғұламалары жиналып, білім 

алған. Берген үкімдерінің астарына үңіліп, талдаған», – деп Ибраһим ҽн-

Нахағидің ҿзіне дейінгілердің білімін алып, кейінгілерге жеткізгенін білдірген 

[65, 1 т. 268 б.]. 

Ҽбу Ханифаның Хаммад ибн Сүлеймен арқылы Ибраһим ҽн-Нахағидің 

білімін толықтай бойына сіңіргендігін байқаймыз. Тіпті Ҽбу Ханифаның 

кҿптеген кҿзқарас, фҽтулары ҽн-Нахағимен бірдей деп айтуға негіз бар. Бұл 
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жайлы ғұлама Дҽһлҽуи былай дейді: «Ҽбу Ханифа (р.а.) Ибраһим ҽн-Нахағидің 

жҽне оның замандас ғалымдардың кҿрқарастарын толықтай ұстанатын. Кейбір 

тұстарда болмаса, кҿпшілігінде олардың кҿзқарастарынан бҿлек кетпейтін. Егер 

бұл ойымыздың дұрыстығына кҿз жеткізгің  келсе, имам Мұхаммедтің «ҽл-

Ҽсар» атты еңбегін, Абдурраззақтың «Жамиғ»-ын, Ҽбу Бҽкір ибн Ҽби 

Шайбаның «Мұсаннаф» атты кітаптарынан Ибраһим ҽн-Нахағи мен оның 

замандас ғалымдардың кҿзқарастарын анықтап, сосын оларды Ҽбу Ханифаның 

мҽзһабымен салыстырған уақытта кейбір мҽселерді қоспағанда арасында 

ешқандай айырмашылықтың жоқтығына кҿз жеткізесіз. Ал кейбір 

ҿзгешеліктердің ҿзі Куфа фақиһтерінің білдірген кҿзқарастарынан басқа емес» 

[65, 1 т. 271 б.]. Ибраһим ҽн-Нахағи жайлы Даруқутни ҿзінің «Сұнанында»: 

«Бұл риуаят мұрсал болғанымен Ибраһим ҽн-Нахағи Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың 

кҿзқарастыры мен фҽтуаларын ең жақсы білетін адам. Ол оның пікірлері мен 

фҽтуаларын Абдуллаһ ибн Мҽсғудттың нағашылары Алқама, Язидтің ұлдары 

Ҽсуад пен Абдуррахман жҽне алғы қатардағы тығыз араласатын достарынан 

алған. Ибарһим ҽн-Нахағи: «Мен сендерге Абдуллаһ ибн Мҽсғуд айтты», –   

десем, бұл сҿз оның бір топ достарының оған теліп жеткізгенінен айтқаным. 

Егер бір адамнан ғана естісем, онда оның атын нақ атаймын», –деген [15, 136 

б.]. Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан Алла елшісінен қандай да бір үкім ҿзіне жетпеген 

мҽселе бойынша сұрақ сұралса былай деп айтатын: "Мен бұл мҽселеде ҿз 

кҿзқарасымды айтамын. Егерде дұрыс шықса, Алла мен оның елшісінің 

дұрыстығы, ал егер қате шықса, онда ол ҿзімнен". Абдуллаһ ибн Мҽсғуд 

шығарған үкімінің Алла елшісінің соған ұқсас мҽселеге қатысты берген 

үкімімен бірдей шыққанын білгенде, қатты қуанады. Достары Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудтың бұрың-соңды мұнша қуанғанын кҿрмеген. Зофар Ахмад ҽт-

Таһауани Даруқутнидің жоғарыдағы Абдуллаһ ибн Мҽсғуд пен Ибраһим ҽн-

Нахағи жайлы осы сҿздерін келтіргеннен: «Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың ҽуелі 

Алла елшісінің (с.а.у.) берген үкімдерін, оны таба алмаса, Омардың 

айтқандарын негізге алып фҽтуа беретінін кҿрдік. Ал енді Ибраһим ҽн-Нахағи 

болса, адамдардың арасында Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың кҿзқарастары мен 

фҽтуларын ең жақсы білетін ҽрі оның мҽзһабына мығым ұстанған кісі еді. Міне 

сондықтан Ҽбу Ханифа Ибарһим ҽн-Нахағидің дҽлелдерін таңдаған. Оның жҽне 

достарының кҿзқарастарын берік ұстанды. Егерде Ибраһим ҽн-Нахағидің 

сахабалардың сҿзіне қайшы келмейтін қандай да бір сҿзін кездестірсе, қиясты 

тҽрк ететін де соны дҽлел ретінде келтіретін. Мұны Мұхамед Хасан ҽш-

Шайбанидың «ҽл-Ҽсар» еңбегін оқыған кез-келеген кісі кҿз жеткізеді. Ҿйткені 

Ибраһим ҽн-Нахағидің сҿздері кҿбінесе ҿзіне дейінгілердің біріне ашық немесе 

ишара жолымен  тиесілі екендігі белгілі болатын. Ҽбу Ханифа кейде кейбір 

сахабалардың сҿзіне қайшы келсе де, Ибраһим ҽн-Нахағидің кҿзқарасын 

таңдайтын. Ҿйткені Ҽбу Ханифа ол кҿзқарастың Ибраһимнің емес, Абдуллаһ 

ибн Мҽсғуд, Омар ибн Хаттаб, Ҽли ибн Ҽби Талибтың (Алла ол кісілерден разы 

болсын!) кҿзқарасы екендігін жақсы білетін. Ханафилерде Ибраһим ҽн-

Нахағидің кҿзқарасы дҽлел саналғандығын байқаймыз», – деген [15, 136 б.]. 

Мұхаммед Раууас Қалғажы ҿзінің зерттеуінде Ибраһим ҽн-Нахағидың жүз 

діни кҿзқарасы мен Ҽбу Ханифаның сол мҽселелердегі фҽтуаларын 
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салыстырған. Нҽтижесінде 86 мҽселеде кҿзқарастары бірдей шыққан. Ал қалған 

16 мҽселеде ҿзгешелік байқалған. Ҽбу Ханифаның кҿп мҽселеде ҽн-Нахағиден 

алыс кетпегені сҿзсіз. Алайда Ҽбу Ханифаның Ибраһим ҽн-Нахағидің діни 

кҿзқарастырын айнытпай кҿшіріп алған деген нҽтиже шықпауға тиіс. 

Кҿзқарастарындағы ұқсастықты екеуінің де сонау Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан 

жалғаса келген рай мектебінің үкім шығарудағы ҽдіснаманы қолданғандығымен 

түсіндіруге болады [66, 177-193 б.].  

Хаммад дүние салғаннан кейін Омеядтар  (Ҽмҽуи) халифатының 

ҽділетсіздігі мен Пайғамбарымыздың (саллаллаһу алҽйһи уҽ сҽллҽм) 

ұрпақтарына жасаған зұлымдықтарына қарсы шыққандықтан, Омеяд ҽкімдері 

оған қысым кҿрсетіп, жазалаған. Ҽбу Ханифа Куфадағы ҽділетсіздіктерге 

шыдамай, Меккеге қоныс аударып, онда алты жыл тұрады. Ҽбу Ханифа ол 

жерде де Хижаздың ғалымдарымен кездесіп, ілімін одан ҽрі тереңдете түскен. 

Ол ҿзі сабақ бере жүріп, Ибн Аббастың білімінен сусындаған табиғин 

ғалымдардан білім алып, Құран, фиқһ бойынша ілімін тереңдеткен [19, 21 б.]. 

Осы жерде Куфа мектебіне ҽсер еткен жоғарыда аты аталған сахабаларға 

қосымша Муғаз ибн Жҽбалды да қоса кету керек деген ойдамыз.  Мұндай ойға 

Муғаз ибн Жҽбалдың үкім шығару тҽсілінің Куфалықтарға ұқсастығы жҽне 

Куфаға орналасқан кҿптеген табиғиндердің Иеменнен кҿшіп барғандығы 

итермелеп отыр. Ҽсіресі Куфа мектебін қалыптастыруда ҿзіндік ерекше орны 

Ҽсуад ибн Язид осы Муғаз ибн Жҽбалдың шҽкірті екендігін ескеруіміз қажет.  

Кҿпшілікке белгілі риуаятта Алла елшісі Муғаз ибн Жҽбалды Иеменге 

елші етіп жіберіп тұрып, оған:  

− Саған қандайда бір нҽрсенің үкімі сұралса, оған қалай үкім бересің? – 

деп сауал тастады. 

− Құрандағы аяттармен», – деп жауап берді.  

− Құраннан таппасаң ше? 

− Онда, Алла елшісінің сүннетімен. 

− Ол жерден де таппасаң ше? 

− Онда ҿз ойыммен ижтиһад жасаймын. Одан тартынып қалмаспын», – деп 

жауап берді. Сонда Алла елшісі Муғаз ибн Жҽбалдың кҿкірегінен қағып: «Алла 

елшісінің елшісіне Алла елшсінің кҿңілінен шығатын іс істеткен Аллаға 

мадақ», – деп оның ижтиһад жасауда ҿзі ойына жүгінудің дұрыстығын құптаған 

болатын [132, 4 т. 130 б.]. Мұғаз ибн Жҽбалдың діни ұстаным мен үкім 

шығрудағы ҽдісінің Куфадағы сахаба Абдуллаһ ибн Мҽсғудқа  жақындығын 

мына оқиғадан да аңғаруға болады. Муғаз ибн Жҽбал ҿмірінің соңында шҽкірті 

Амр ибн Мҽймунға ҿзі қайтыс болғаннан кейін Куфадағы Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудқа барып қосылуын, одан дҽріс алуын ҿсиет еткен болатын [17, 100 б.]. 

Амр ибн Мҽймун ұстазының осы ҿсиетін орындап, Куфаға келіп, Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудтан бір жылға жуық білім алады [19, 65 б.]. 

Сондай-ақ, «Духал-ислам» атты кҿлемді еңбектің авторы Мұхаммед Ҽмин 

сынды кейбір зерттеушілер Ирак мекетебінің рай мектебі атануының себебі 

ретінде ондағы осы мектепке тиесілі белді тұлғалардың Муғаз ибн Жҽбалдан 

ҽсерленген Иемендіктер екендіктерін алға тартқан. Мысалы, Алқама, Ҽсуад, 

Ибраһим Иеменнің нахағ тайпасынан болса, Мҽсруқ пен Шҽғби хамдан  
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тайпасынан болатын. Ал Шурайх киндҽ  тайпасынан болса, Хаммад ибн Ҽби 

Суламан ҽл-Ашъари Иемендік ҽшғар руынаның құлдарынан еді [67, 181 б.]. Бұл 

тұжырым бойынша Муғаз ибн Жҽбалдың діни кҿзқарастары мен үкім 

шығарудағы ҿзіндік ҽдіснамасы осы кісілер жҽне олардың ҽулеттері арқылы 

Куфа мектебіне ҿзіндік ҽсері болды деген тұжырым қосымша зерттеуді қажет 

етеді. Дҽлелденген жағдайда, Ирак яғни, Куфа рай мектебінің қалыптасуына 

бастау болған жоғарыда аталған Омар, Ҽли, Айша, Абдуллаһ ибн Мҽғуд секілді 

сахабалардың қатарына Муғаз ибн Жҽбал да қосылады. 

 

Кесте 2 – Абу Ханифаның білім шежіресі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханафи мҽзһабының куфа мектебімен үзілмеген шежіре бойынша 

сабақтастығын Ҽбу Ханифаның "Мұснадындағы" рауилердің хадис тізбегінен 

де байқауға болады. Ондағы кҿпшілік хадисте Хаммад ибн Сүлеймен, Ибраһим 

ибн ҽн-Нахағиден, ол Алқама ибн Қайстан, ал ол Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтан 

немесе Айша жҽне Омардан риуаят еткен. Сондай-ақ, ҽл-Асуад ибн Язид 

арқылы Омар ибн Хаттабтан жҽне Ҽбу Бҽкірқызы Айшадан риуаят еткен [62]. 

Ханафи мҽзһабының негізін қалаушы ұлық имам Ҽбу Ханифа жоғарыда 

аты аталған саңлақ сахабалар мен табиғиндердің аға буын ғалымдарынан  

қалған осынау ұлы мұраны, қалыптасқан куфалық мектепті ары қарай дамытып, 

жүйелеп ханафи мҽзһабының негізін қалады.  

Куфа мектебінің басты ерекшелігі 

Куфалықтар ахад хабарларды қабылдауда (санад) тізбек елегіне қосымша 

мҽтіннің дұрыстығын да тексеретін басқа да ҿлшемдерді қарастырған болатын. 

Мысалы, Ҽбу Ханифа үмбет қабыл етпеген  ахад хадистермен амал етпеген. 

Омар ибн Хаттаб 

Абдуллаһ ибн Мҽсғуд 

Ҽли ибн Ҽби Талиб 
 

Ҽсуад ибн Язид ҽн-Нахағи 

Мҽсруқ ибн Ҽждағ ҽл-Хамдани 

Алқама ибн Қайс ҽн-Нахағи 

Шурайх ибн Харис ҽл-Кинди 

Амир ибн Шҽрахил ҽш-Шағби 

Ибраһим ҽн-Нахағи 

Хаммад ибн Сүлеймен 

Ҽбу Ханифа 
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Бұл куфа мектебінде кеңінен қолданылған тҽсіл. Оған дҽлел: Имам ҽл-

Бұхаридың шайхы Аффан ибн Мүслим кейбір хадисшілердің Куфа қаласына 

келіп тҿрт ай мерзім тұрақтағандықтарын, онда тек үмбеттің қабылдаған 50000 

хадис жазып алғандықтарын, бірақ қалаған жағдайда  жүз мың хадис те жазып 

алуға болатындай хадистің кҿп екендігін ҽрі Куфада ешкімнің хадис риуаятына 

жеңіл-желпі қарамайтындықтарын айтқанын жеткізген [57, 1 т. 559 б.]. 

Аффан ибн Мүслимнің бұл риуаятынан мына үш нҽрсені байқауға болады; 

Біріншісі, Куфа қаласында тҿрт айдай аз уақыттың ішінде жүз мыңдай хадис 

жинауға болатындай хадистің соншалық кҿптігін. Екіншісі, хадис жинаған 

кезде тек тізбектің үзілмегендігі емес, негізгі ҿлшемдерінің бірі ретінде хадисті 

үмбеттің қабылдаған болуы шартын қосулары. Үшіншісі, хадис риуаятына 

Куфалықтардың жеңіл-желпі қарамай аса сақтықпен қараулары.  

Омар ибн Хаттаб пен Ҽбу Бҽкірқызы Айшаның кейбір ахад хабарларды 

бірден қабылдамағаны белгілі. Мысалы, Мүслимнің сахих хадистер 

жинағындағы Фатима бинт Қайс атты ҽйел сахабаның «(талақ болған ҽйелге) 

жатын орын да, нҽпақа да берілмейді», – деп пайғамбарымыздан (с.а.у.) риуаят 

еткен хадисі Омар ибн Хаттабқа жеткенде ол: «Дұрыстап жаттағаны яки 

ұмытқаны белгісіз бір ҽйелдің сҿзіне сеніп Раббымыздың Кітабын, 

Пайғамбарымыздың сүннетін тҽрк қыла алмаймыз. Талақ болған ҽйелге жатын 

орын да, нҽпақа да беріледі.  Алла Тағала: «Анық ауыр күнҽ (зина) 

жасамайынша оларды үйлерінен шығармаңдар» (Талақ, 1) – деген» [68, 2 т. 

1118 б].
 
 

Бұл жерде ҽйел риуаят еткен аталмыш хадис Құранның анық аятына 

қайшы болғандықтан, хазіреті Омар оны қабылдамаған. Тағы бір мысал, Ҽбу 

Бҽкірқызы Айшаға (р.а)  Ҽбу Һурайраның Пайғамбардан риуаят еткен «Зинадан 

туған бала үш жаманның біреуі», – деген хадисі жеткен кезде, ол: «Ҽбу 

Һурайраны Алла кешірсін! Ол бұл хадисті дұрыс естімеген ҽрі дұрыс жеткізе 

алмаған. Хадистің негізі бұлай емес. Алла елшісін мұнафықтардың бірі мазалап 

жүр еді. Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Пҽленшенің жаманшылығынан кім қорғай 

алады?» – деді. Сол сҽтте біреу: «Уа, Алланың елшісі! Ол зинадан туған бала 

ғой», – деді. Алла елшісі: «Оған үш жаманшылықтың бірі», – деді. Алла Тағала 

былай дейді: «Ешбір адам басқа жанның күнҽсін арқаламайды» (Фатир, 18). 

Басқа бір риуаятта: «Оған ҽке-шешесінің күнҽсі жазылмайды. «Ешбір адам 

басқа жанның күнҽсін арқаламайды», – делінген [33, 2 т. 233 б.]. 

Байқағанымыздай, Ҽбу Бҽкірқызы Айша  Ҽбу Һурайраның бұл хадисін 

Құранның: «Ешбір адам басқа жанның күнҽсін арқаламайды» (Фатир, 18), – 

делінген жалпы қағидасына қайшы болғандықтан,  қабылдамай тастаған. Яғни, 

ахад хабармен Құранның жалпы үкімін жалқыламаған. Куфа мектебінің 

бастауында Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтан бҿлек Омар ибн Хаттаб, Ҽли ибн Ҽби 

Талиб, Ҽбубҽкір қызы Айша сынды Алла елшісінің (с.а.у.) үнемі жанында 

жүрген хас сахабалардың тұрғанын айтқан болатынбыз. Халифа Омар (р.а.) 

Хижазда, яғни Мҽдине қаласында ғұмыр кешсе де, Куфалық мектептің ҿкілі 

саналуының астарында оның хадистерді қабылдауда аса сақтық танытқандығы, 

тіпті кҿптеп хадис риуаят етуге қатал қарсы шығуы, дінді түсінуде қисын мен 

ақылға терең мҽн беруі мен хадистерді Құран мен діннің іргелі қағидалар 
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елегінен ҿткізуінде жатыр [72, 30 б.]. Куфалық мектептің негізін қалаушы 

Абдуллаһ ибн Мҽсғұд ҽр мҽселеде халифа Омарды негізге алатын еді. Бұл 

жайлы Ибн Жарир: «Сахабалардың арасында Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан ҿзге 

ешбір адамның фҽтуалары мен фиқһтағы кҿзқарастарын жазып отыратын  

сұқбаттас шҽкірттері болмаған. Абдуллаһ ибн Мҽсғұд Омарға қайшы келетін 

ҿзінің кҿзқарасы мен фҽтуаларын дереу тастайтын.  Яғни, ҿзінің кҿзқарасын 

тастап, Омардікіне кҿшетін. Фҽтуаларының түгелге дерлігі Омарға қайшы 

болмайтын», – деп Ибн Мҽсғудтың біліміне айналасындағылардың қаншалық 

деңгейде кҿңіл бҿлгендігіне жҽне оның Омардың фҽтуаларына қайшы 

келмейтіндігіне назар аударған. Амир ибн Шҽрахил ҽш-Шағби де: «Абдуллаһ 

ибн Мҽсғұд (таң немесе ақшам намазында) құныт дұғасын оқымайтын еді. Егер 

Омар оқығанда, сҿзсіз ол да солай істейтін еді», – деп Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтың 

халифа Омардың кҿзқарастарын басшылыққа алатындығын білдірген [63, 1 т. 

16 б.]. 

Халифа Омар сахабалардың арасында аят, хадистерді ең терең түсінетін 

жҽне түсінуге аса ыждағаттық танытып, ол жайлы ҿзінің ойын ашық айтатын 

сахаба болатын. Шағби бұл жайлы былай дейді: «Түрлі мҽселелердің үкімі 

Омардан (р.а.) сұралатын еді. Ол мҽселенің үкімін бҽлкім бір ай ойланатын, 

сахабалармен кеңесетін еді. Кейде бір күнде бір отырыста жүз мҽселені шешіп 

беретін. Оның ізімен Абдуллаһ ибн Мҽсғұд жүрді. Омардың кҿзқарастарынан 

ҽсерленді ҽрі одан риуаят етті. Абдуллаһ ибн Мҽсғұд былай дейді: «Егер 

адамдардың барлығы бір жаққа бағыт алып, Омар басқа жаққа бет алса, сҿзсіз, 

мен Омардың соңынан жүрер едім» [60, 289 б.]. 

Міне бұл Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтың діни түсінігі, үкім шығарудағы 

ұстанған тҽсілі мүміндердің ҽмірі Омар ибн Хаттабтікімен бірдей десек артық 

айтқандық емес. Осы себептерден болса керек,  халифа Омар рай мектебінің 

алғашқы ұстазы саналған [69, 1 т. 127 б.]. Абдуллаһ ибн Мҽсғудты Куфа 

шаһарына ұстаз етіп Омар ибн Хаттабтың таңдап жібергенін ескерсек, екеуінің 

арасындағы байланыстың тереңдігін түсіну қиынға соқпаса керек.  Сондай-ақ, 

Куфада ғұмыр кешіп, халифа болған ҽзіреті Ҽли ибн Ҽби Талибтің де 

хадистерді қабылдауда аса сақтық жасап, ықтияттық танытқанын байқаймыз. 

Ол хадисті сенімді кісі риуаят етіп тұрса да, риуаяттың дұрыс екендігіне 

байланысты қосымша ант ішкізетін еді [46, 256 б.]. Ҽбу Ханифаның мүжтаһид 

шҽкірті Мұхамед Хасан ҽш-Шайбани ҽзіреті Алидің хадис бойынша Ҽбу 

Һурайрадан, ҽзіреті Омардың Айша бинт Ҽби Бҽкірден де кҿп білетіндігін алға 

тартады. Ол хадис таңдауда жасы үлкен, тҽжірбиесі мол, Алла елшісіне (с.а.у.) 

жақынырақ сахабалардың риуаятын таңдайтын еді [70, 194 б.]. 

Сахабалардың ахад хабарларға қатысты жоғарыдағы ұстанымы Куфа 

мектебінде қалыптасып ҽрі қарай рай мектебі ретінде дами түсті. Ал Ҽбу 

Ханифаның оны одан ҽрі қарай жүйелеп, жетілдіргендігінде сҿз жоқ. 

Ханафилердің ахад хабарларға қатысты ұстанымы жайлы имам ҽл-Жассас 

ҿзінің «ҽл-Фусул фил-усул» атты еңбегінде былай дейді: «Біздің мҽзһаб 

ғұламалары (асхабымыз) бойынша ахад хабардың қабылданбау себептерінің 

бірі Иса ибн Ҽбанның да айтқанындай: «Ахад хабар ешбір күмҽнсіз жеткен 

(мұтауатир, мҽшһүр) сүннетке керағар болса, немесе Құранға анық қайшы 
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келсе, сондай-ақ, кҿпшілікке қатысты мҽселелерден бола тұра, кҿпшілік 

білмейтін ахад хабармен жетсе, немесе адамдар риуаят еткенімен қоғам оған 

қайшы амал еткен шҽзз  хадис болса, мұндай ахад хабарлар тҽрк қылынады» [8, 

2 т. 3 б.]. Имам Ҽбу Юсуф бұл жайлы ҿзінің «ҽр-Рҽдд ала сияри ҽл-Ҽузағи» 

атты еңбегінді Ҽузағиға қарата: «Түрлі риуаяттар кҿбеюде. Олардың арасынан 

мүлде беймҽлімдері де шығуда. Ол риуаяттардан фиқһ мамандары хабарсыз. 

Сондай-ақ, олардың мағынасы Құран мен сүннетке де қайшы. Ендеше, шҽзз 

хадистерден абай бол! Кҿпшілік жамағаттың ұстанған жҽне фақиһтердің білетін 

жҽне Құран мен сүннетке қайшы келмейтін хадистерді ұстан. Басқалардың 

үкімін осыларға салыстыру жолымен шығар! Құранға қайшы сҿздер риуаят 

болып жетсе де, ондай риуаяттың Алла елшісінің (с.а.у.) хадисі еместігінде 

шүбҽ жоқ» [71, 31 б.]. 

Байқағанымыздай Куфа мектебінің негізін Алла елшісінің жанында жүрген 

Омар ибн Хаттаб, Абдуллаһ ибн Мҽсғуд, Ҽли ибн Аби Талиб сынды білімі 

терең ардақты сахабалар мен Ҽсуад ибн Қайс, Ибраһим ибн ҽн-Нахағи сынды 

аға буын табиғиндер қалаған.  

Куфа қаласына Алла елшісінің (с.а.у.) хадистері молынан жеткен. Ҽсіресе 

Ҽли ибн Аби Талибтің кезінде Куфа шаһары халифалықтың орталығына 

ауысқаннан кейін ғылым-білімнің ордасына айналды. Куфалықтардың 

хадистердің астарына үңілу арқылы адамзаттың пайдасына негізделген мҽнді 

табуға тырысулары, ахад хадистерді қабылдаудағы қосымша шарттар  

қарастырулары жҽне ҿмірде ҽлі кездеспеген мҽселелердің де үкімін іздеулері 

олардың қияс, яғни салыстыру жолымен үкім шығаруға деген ыждағаттарын 

арттыра түсті. Тіпті басты ерекшеліктерінің біріне айналды. Куфа мектебінің 

осы ерекшелігін Ҽбу Ханифа ары қарай жетілдіріп, жүйеге салғанында күмҽн 

жоқ. Ханафи мҽзһабының Куфа мектебімен сабақтастығы үзілмеген шежіре 

бойынша жалғаса жеткен. 

 

1.3 Ханафи құқығында хадистерді таңдаудың антропоцентристік 

негіздері 

Ханафи мҽзһабын жалпы тарихи құбылыс ретінде тұтас салыстырып 

саралап, ондағы фиқһ нормаларын аксиологиялық тұрғыдан зерделегенімізде 

Ҽбу Ханифа жҽне оның шҽкірттерінің хадистану методологиясында  

антропоцентристік ұстанымды басшылыққа алғандығын  байқаймыз. Бұл да 

негізінен Құран мҽніне сай ұстаным. Онтологиялық тұрғыдан да адамзат мына 

ғаламның ішіндегі ең басты жаратылыс. Телеологиялық тұрғыдан қарасаңыз да 

Алла мына ҽлемді де, дінді де адам баласына илаһи сынақта екі дүниеде 

бақытқа жетуін мақсат еткен. Дін жеке адам ретінде де, біртұтас қоғам ретінде 

де оның жан мен тҽнінің үйлесімі, ақыл қанағаты мен сана тазалығы, осы дүние 

мен ақыретінің тепе-теңдік қағидаларын қамтитын институт. Сондықтан діни 

нормалар үшін де хадистану мҽнін дұрыс түсінудің шарты – антропоцентристік 

ұстаным екендігі белгілі. Бұл ұстанымды тҿмендегідей жіктеп, саралауға 

болады: 
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Ақыл-қисынға сай келуі 

Сахабалар дҽуірінде де кейбір  хадис риуаяттарының ақыл мен қисын 

елегінен ҿткізілгеніне куҽ боламыз. Мысалы Ҽбу Һурайраның (қ.ж. 59/678): 

«Зинадан туған бала − үш жаманның ең жаманы»,– деген риуаяты Абдуллаһ 

ибн Аббасқа (қ.ж. 68/687) жеткенде, ол: «Егер зинадан туған бола үш жаманың 

жаманы болғанда, анасын тас боран қылып жазалау үшін ішіндегі баланың 

дүниеге келуін күтудің қажеті жоқ еді», – деген [70, 7 т. 473 б.]. 

Байқағанымыздай Абдуллаһ ибн Аббас аталмыш риуаятқа ақыл-қисын 

жолымен қарсы шығып отыр. 

Ҽбу Ханифаның хадистерді таңдауда ақыл-қисын елегінен ҿткізу ҿлшемін 

назарға алғанына қатысты ҿз аузынан жеткен риуаят жоқ. Алайда оның берген 

үкімдеріне дҽлел ретінде қолданған хадистерге назар аударғанымызда, оның 

кейбір хадистерді ақыл-қисын елегінен ҿткізгеніне куҽ боламыз.  

- Мысалы, Алла елшісінен (с.а.у.) жеткен «Кімде-кім бос жатқан тың жерді 

игерсе, ол жер сонікі болады» деген хадиске қарамастан, Ҽбу Ханифа бос жерді 

игеріп, оған иелік ету мемлекет басшысының рұқсатымен ғана болатындығын 

айтқан. «Ҽбу Ханифа бұл мҽселе бойынша берген үкімінде неге сүйенген? 

деген сұраққа Ҽбу Юсуф: «Ҽбу Ханифаның дҽлелі мынау: «Жерді игеру тек 

мемлекет басшысының рұқсатымен болады. Олай болмағанда, дау-дамайға 

ҽкеліп соғады. Мысалы екі кісі бірдей жерді таңдап, ҽрқайсысы мен игеремін 

десе, қайсысынікі дұрыс? Немесе басқа біреу бір кісінің  үйінің айналасындағы 

бос жерін игеремін десе, ал үй иесі бұл менің жерім, сен  игерсең маған зияны 

тиеді деген жағдайда қалай болады?», – деп жауап беруге тырысқан [73, 1 т. 76 

б.] . 

Байқағанымыздай, Ҽбу Ханифа бұл жерде хадистің тура мағынасы халық 

арасындағы келіспеушілікке, тіпті мемлекетте хауосқа себеп болатындығын, 

жүйесіздікке апарып соғатындығын ойлап, мемлекет басшысының рұқсатын 

шарт қосып отыр. Ҽбу Ханифаның қосқан бұл шарты аталмыш хадиске де 

қайшы емес. Аталмыш хадисті «Кімде-кім мемлекет басшысының рұқсатымен 

бос жатқан жерде игеретін болса, ол жер сонікі», – деп түсінуге болады. 

Ҽбу Ханифаның екі мүжтаһид шҽкірті Мұхаммед пен Ҽбу Юсуф бұл 

мҽселеде ұстаздарынан басқаша кҿзқараста. Олар хадис үкімінің қияметке 

дейін тура мағынасында қалатындығын, тек адамдар арасында келіспеушілікке, 

біреуге зияны тиіп жатса ғана «Біреудің жеріне рұқсатсыз еккен адамның ол 

егістікте ақысы жоқ», – деген хадис негізінде тосқауыл қойылатындығын 

білдірген [72, 64 б.]. 

 - Риуаятта Алла елшісі (с.а.у.) қоңырау тағылған бір мініс кҿлікті кҿріп: 

«Бұл шайтанның кҿлігі» деген. Ал басқа бір хадисте: «Қоңырау тағылған 

керуенмен бірге періштелердің болмайтындығын», –  білдірген. Имам 

Мұхаммед бұл хадиске қатысты Алла елшісінің жай уақытта емес, тек соғыс 

кезінде ғана мініс кҿлікке яки керуенге қоңырау тағуды ескерткен деген 

жорамалды алдыға тартқан. Себебі соғыс жағдайында қоңыраудың шылдыры 

ҽскердің кез-келген ҽрекетін дұшпанға  сездіріп қою тұрғысынан қатерлі. Имам 

Сарахси Мұхаммедтің бұл  жорамалын одан ҽрі қарай кең түсіндіріп береді. 

«Соғыста ҽскерлердің қоңырау қолдануы мҽкрүһ саналған. Себебі олар «дҽрул-
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харбта» түнеген кезде, дұшпан қоңыраудың шылдырынан мұсылмандардың 

орныққан жерлерін біліп қойып, олардан бұрын ҽрекетке кҿшуі ықтимал. Тіпті 

«дҽрул-куфрде» жорықта жүрген жағдайда да дұшпан қоңыраудың шылдырын 

естіп, орындарын анықтап, ҿлтіріп кету қаупі бар.   Сондықтан мҽкрүһ. Ал 

дарул-исламда қоңырау тағудың мініс кҿлік иесіне пайдасы тиетін 

болғандықтан, оның ешқандай ағаттығы жоқ» [74, 64 б.]. 

Байқағанымыздай, хадисте «дҽрул-харб», «дҽрул-ислам», – деп бҿліп 

айтпаса да, ханафи ғалымдары адамға тигізер пайдасы мен зиянын ескере 

отырып, жоғарыдағыдай ақылға қонымды жорамалға барған. 

Адам баласының қадір-қасиетін назарда ұстау 

Ҽбу Ханифа жҽне шҽкірттерінің берген үкімдерінде адам баласының жеке 

басының қадір-қасиетіне аса назар аударып, оған кҿңіл бҿлгендігін байқаймыз. 

Ханафилердің бұл ұстанымы ҽсіресе «хадд», яғни шариғат бойынша жазалау 

мҽселелерінде кҿбірек кҿрініс тапқан. Бұл ұстаным – Омар ибн Хаттаб секілді 

ардақты сахабалардың да баса назар аударған мҽселесі. Белгілі болғандай Омар 

ибн Хаттаб жұт болған жылы тиісті адамдардан сол жылдың зекетін 

жинатқызбаған. Келесі жылы екі жылдыкін қосқызып, бірақ тҿлеткен. Сондай-

ақ сол жұт жылы ұрылардың да қолын шаптырмай «хадд» жазасын 

орындатқызбай қойған. Ҽзіреті Омардың жалпы «хадд» жазасына барынша 

сақтықпен қарағандығына куҽ боламыз. Бұл жайлы ҽзіреті Омардың: 

«Мүмкіндігінше мұсылмандарға «хадд» жазасын қолданбаңдар. Ҿйткені 

басшының жазаны қолданбауда қателескені, жаза беруде қателескеннен ҽлде 

қайда қайырлы. Егер мұсылмандарға «хадд» жазасын қолданбауға қандай да бір 

себеп, ілік тапсаңыздар, онда оны орындамай, ысырып тастаңыздар»,– дегені 

риуаят етілген. Имам Мұхаммед осы хабарды жеткізгеннен кейін:«Міне бұл 

Ҽбу Ханифаның жҽне біздің кҿзқарасымыз», – [72, 1 т. 50 б.] деген. 

 - Ханафилерде бір рет ұрлық жасап, қолы шабылған кісі тағы бір рет 

ұрлық жасаған жағдайда, оның екінші қолы шабылмайды. Ҿйткені Құранның 

«Ұрлық жасаған еркектің де, ҽйелдің де қолдарын шабыңдар» деген аяты 

қайталап ұрлық жасаған кісіге шабу жазасының қайталанатындығын 

білдірмейді. Ханафилер ұрының екі қолы бірдей шабылған жағдайда, оның 

ішіп-жеу, дҽрет сындыру сияқты ең керекті қажеттіліктерін ҿтей алмай ҿзгеге 

мұқтаж болып қалатындығын ескеріп, осындай байламға тоқтаған. Бұл 

кҿзқарастарына  ҽзіреті Ҽли ибн Ҽби Талибтің:«Ұрлық жасағанның оң қолы 

шабылады, қайтадан ұрлық жасайтын болса, сол аяғы кесіледі. Ал қайтадан 

ұрлық жасайтын болса, ҿкінгенге дейін абақтыға жабылады. Бірақ басқа ағзасы 

кесілмейді. «Тамақ жеп, ас ішетін жҽне астымды тазалайтын қолым жоқ, 

жүретін аяғым жоқ», – деуінен Алладан ұяламын», – деген сҿзін дҽлел ретінде 

келтірген. Имам Мұхаммед: «Біз, міне, осыны ұстанамыз ҽрі Ҽбу Ханифаның 

да кҿзқарасы осы», [19, 112 б.] – деген.  

 - Кісі ұрлық жасағандығын екі рет немесе зина жасағандығын тҿрт рет ҿзі 

мойындап айтқаннан кейін сҿзінен айнып,  істемегендігін алға тартқан  

жағдайда Ҽбу Ханифа бойынша «хадд» жазасы қолданылмайды. Тек ұрлаған 

нҽрсесін қайтарып береді. Ҿйткені Муаз ибн Мҽлик зина жасағандығын тҿрт 

рет ҿзі келіп, мойындап, айтқаннан кейін  ғана барып «хадд» жазасы 
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қолданылған. Тас боран жазасы жүзеге асып жатқан сҽтте Муаз ибн Мҽликтің 

жазадан қашқанына қарамастан, тас боратқандар тарапынан ҿлтіріледі. Кейін 

Муаз ибн Мҽликтің қашқанын естіген Алла елшісі (с.а.у.): «Оны жібере 

салмадыңдар ма?» – дегені риуаят етілген. Ҽбу Ханифа пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) «жібере салмадыңдар ма?» деген сҿзін негізге алып, кісінің ҿзі келіп 

тҿрт рет мойындағаннан кейін, қайтадан бас тартқан жағдайда, ондай кісіге 

жаза қолданылмайтындығына үкім шығарған. Ал Ҽбу Лҽйла мұндай жағайда да  

хадд жазасының түспейтіндігін, жүзеге асырылуы тиіс екендігін білдірген [75, 

156-157 б.]. 

 - Ҽбу Ханифа бойынша ақыл-есі дұрыс, балиғат жасына жеткен қыз 

баланың  уҽлисіз (ең жақын туысқаны) неке қидыра беруіне рұқсат етілген. Ал 

«Уҽлидың рұқсатынсыз неке жоқ!» деген хадисті негізге алмау себебін 

аталмыш хадисті риуаят етіп отырған Айшаның ҿзі ол бойынша амал 

етпегендігімен түсіндірген. Алайда бұл жеткілікті себеп емес. Ҿйткені дҽл сол 

мазмұндағы хадисті Ҽбу Мұса ҽл-Ашғари мен Ҽбу Һурайраның да риуаят 

еткендігіне куҽ боламыз. Ендеше, Ҽбу Ханифа бұл мҽселеге қатысты 

хадистерді таңдау барысында ҽйел мен еркекті бҿлмей, тең құқық беру арқылы 

адамның жеке басының қадір-қасиетіне назар аударған деген тұжырым ақылға 

қонымдырақ. Себебі балиғат жасына жеткен қыз бала ҿзінің ҿміріне тікелей 

қатысты мҽселеде басқаларға қарағанда артығырақ ойланатыны ақиқат. 

Жауапкершілікті де ҿз мойнына алғаны дұрыс [19, 114 б.].  

  - Ҽбу Ханифа бойынша адам құны мейлі ол еврей, христиан немесе отқа 

табынушы болсын, бірдей мҿлшерде қарастырылады. Сондай-ақ ҿзге дін ҿкілін 

ҿлтірген мұсылманға да қысас үкімінің орындалатынын алға тартқан. Ал 

Мҽдиналықтар христиан немесе еврей ҿлтірілген жағдайда олардың құнының 

мұсылмандікімен салыстырғанда жартылай болатындығын, ал отқа 

табынатындардікінің 800 дирһам кҿлемінде екендігін білдірген. Сондай-ақ,  

бұларды ҿлтірген мұсылманға қысас үкімінің қолданылмайтындығын алға 

тартқан. 

Ҽбу Ханифаның адам құнын этникалық жҽне діни наным тұрғысынан  

бҿлместен, тең қарау принципінің  бүгінгі түрлі ұлыстар мен дін ҿкілдері біте 

қайнасып, ҿмір сүріп жатқан осынау жаһандану заманында маңызы артып отыр. 

Бұл ұстанымды Алла елшісінің ғибратты ғұмырынан да байқауға болады. 

Ҿмірінің соңында мҽңгілікке кҿз ілер алдында хазіреті пайғамбарымыз (с.а.у.)  

мұсылмандарға:«Сіздерге ҽһли кітап иелері − христиандар мен еврейлерді 

аманат етемін»,– деп табыстаған. Кейінгі халифалардың ҿмірінен де осы 

ұстанымды жалғастырғанын байқаймыз. Хазіреті Омар (р.а.) кҿшеде күн кҿріс 

қиындығынан қайыр тілеген қарт зиммиді кҿргенде:«Жас кезінде жизия 

салығын алып, қартайғанда кҿшеге тастауға болмайды», – деп мемлекет 

қазынасынан осындай күйдегі ҿзге дін ҿкілдері үшін арайы жҽрдемақы 

тағайындатқан. Бұған қоса ҿзінен кейінгі халифаларға да зиммилердің құқығын 

қорғауды, оларға пана болуды табыстаған [76, 262-263 б.]. 

Ҽбу Ханифаның шығарған үкімдерінде кім болса, ол болсын адам 

баласының жеке басына деген қадір-қасиетіне назар аударуы жаһандық 

маңызды ұстанымға негіз бола алады [19, 116 б]. 
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Жеңіл әрі адам пайдасына ыңғайлы болғанын таңдау 

Ханафи мҽзһабындағы берілген жалпы үкімдерді терең зерделегенімізде 

дҽлел ретінде қолданылған хадистерді таңдағанда бұқара халық үшін жеңілі 

мен адам пайдасына ыңғайлысын таңдағанына кҿз жеткіземіз. Тіпті Ханафи 

мҽзһабында үкім берудің басты қайнар кҿздердің бірі ретінде «истихсан» ҽдісі 

де бар. «Истихсан − басқа ұқсас үкімдерге салыстыру жолы арқылы үкім 

шығарару жолы саналатын «қиясты» тҽрк қылып, халық үшін ыңғайлырақ 

басқа үкімді таңдау».  

 - Ҽбу Юсуф үзір (истихаза) қаны келген ҽйелдің ҽр намазға ғұсыл алуы 

керектігін білдірген Ибн Аббастан жеткен хадис жайлы Ҽбу Ханифаның: 

«Хаммад мұны қабыл етуші еді. Ал мен болсам, мұндай жағдайда ҽр намаз 

үшін ғұсыл қажет емес, тек дҽрет алу жеткілікті деген ойдамын», – дегенін 

жеткізген. Бұған қатысты Куфалық ғалым Ибраһим ҽн-Нахағи: «Истихаза үзірі 

бар ҽйел кісі хайыз күндері намазын оқымайды. Хайыз мерзімі біткеннен кейін 

ғұсыл алады. Түскі намазының уақыты шықпай тұрып ғұсыл алып бесін 

намазын, артынан екінді уақытының бас кезінде екінді намазын оқиды. Ақшам 

намазы шықпай тұрып қайтадан ғұсыл алып, ақшам намазын оқығаннан кейін 

құптан намазының алғашқы уақытында құптан намазын оқиды. Ал таң 

намазына бҿлек ғұсыл алады», – деген кҿзқараста. Ҽбу Ханифаның мүжтаһид 

шҽкірті Мұхаммед Ибраһим ҽн-Нахағидың осы кҿзқарасын жеткізгеннен кейін 

оның бұл ойымен келіспейтіндігін, оның орнына  истихаза жағдайындағы ҽйел 

кісінің ҽр намазға дҽрет алуының жеткілікті екіндігін білдіре келген хадисті 

таңдайтынын жеткізген [19, 119 б.].  

Байқағанымыздай Ҽбу Ханифа жҽне оның шҽкірттері истихаза 

жағдайындағы ҽйелдің ҽр намазға немесе үш уақытқа ғұсыл алуын міндеттейтін 

екі риуаятты да алмай, оның орнына адамның жеке жағдайына  ыңғайлы ҽрі 

жеңілдікті білдіретін хадисті таңдаған.  

- Ҽбу Сағид ҽл-Худри мен Ҽбу Һурайрадан жеткен риуаятта балиғат 

жасына жеткен ҽрбір кісінің жұма күні ғұсыл алуының уҽжіп екендігі айтылған. 

Тіпті, Ҽбу Һурайраның риуаятында жұма күні ғұсылдың жүніб кісінің ғұсыл 

алуы секілді міндет екендігі білдірілген. Имам Мұхаммед:«Жұма күні ғұсыл 

құйыну абзал, бірақ міндет емес»,– дей келе ғұсылдың уҽжіп еместігін білдіре 

келген бірқатар хадистерді тізбектейді. Ибраһим ҽн-Нҽхағи жұма жҽне айт 

күндері құйылатын жҽне қан алдырғаннан кейінгі ғұсылдың үкіміне қатысты: 

«ғұсыл алған жақсы, бірақ құйыңбасаң еш сҿкеттігі жоқ», – деп жауап берген. 

Хаммадтың: «Пайғамбарымыз жұмаға баратын кісі ғұсыл құйынсын деп 

бұйырды емес пе?» деген сауалына Ибраһим ҽн-Нахағи: «Иҽ, бірақ бұл 

уҽжіптердің қатарына жатпайды. Алла Тағала Құранда: «Сауда-саттық 

жасасаңдар оны куҽландырыңдар!» – деген. Бірақ куҽландырған кісі тек жақсы 

іс істеген болады. Алайда кімде-кім мұны жасамаса, ештеңе етпейді. Сондай-ақ, 

Алла Тағала: «Жұма намазын оқып болғаннан кейін (нҽпақа іздеп) жер бетіне 

тараңдар!» – деген. Бірақ тарасаң да, тарамасаң да ағаттығы жоқ», – деп ҽрбір 

бұйрық райдың уҽжіптікті білдірмейтініне Құраннан мысалдар келтіре отырып 

жауап берген [19, 120 б.]. 
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Байқағанымыздай жұма күнгі ғұсылдың үкіміне қатысты да ханафи 

ғалымдары, арырақ барсақ Куфа ғалымдары тақырыпқа қатысты түрлі 

хадистердің ішінен жеңілірегін таңдап, «уҽжіп емес, абзал», – деп фҽтуа берген. 

Түпкі мақсатқа сай келетінін таңдау 

Түрлі хадистер арасынан шариғаттың түпкі мақсатына үңіле отырып, ең 

жақынын таңдап үкім шығару да Ҽбу Ханифаның аса назар аударған 

мҽселелерінің бірі. Фиқһ білгірлерінің мақсаты хадистердің тек жеткізілу 

тізбегінің дұрыстығына кҿңіл бҿлу ғана емес, мҽтіннің де шариғи мақсатқа 

қаншалық сҽйкес келетінен назар аудара отырып, үкім шығару екені белгілі. 

Ҽрине ол үшін тақырыпқа тікелей жҽне жанама түрде қатысы бар барлық 

риуаяттарды жіті зерделеу қажет. 

- Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят етілген: «Ер баланың кіші дҽреті тиген 

киімге су құйылса, жеткілікті, ал қыз баланың кіші дҽреті тиген киімді жуу 

қажет», – делінген хадис бар. Имам Мұхаммед: «Біз таза болғанға дейін сумен 

жууды дұрыс санаймыз. Ҽбу Ханифаның да кҿзқарасы осы», – деген [19, 125 

б.]. Байқағанымыздай қыз бен ұлдың кіші дҽреттерінің арасында айырмашылық 

жоқ болғандықтан, екеуінің де сумен тазартылғаны дұрыс. Ҿйткені бұл жердегі 

шариғаттың түпкі мақсаты тазалық. Имам Тахауи бұл жайлы: «Қисын 

тұрғысынан таразылайтын болсақ, қыз бен ұл баланың мейлі тамақ жейтін 

жасқа келсін, немесе келмесін, олардың кіші дҽреттерінің үкімі бірдей. Қыз 

баланікі нҽжіс болса, ер баланікі де нҽжіс болмақ. Бұл Ҽбу Ханифа жҽне Имам 

Мұхаммед пен Ҽбу Юсуфтың байламы»,– [79, 1 т. 94 б.] деген. 

Байқағанымыздай Ҽбу Ханифа жоғарыдағы хадисті емес, тазалық 

мақсатына сай келетін ұл-қыз деп бҿлместен жалпы кіші дҽреттің нҽжіс 

екендігін білдіріп келген басқа мҽшһүр хадисті таңдаған [29, 1 т. 88 б]. 

 - Ҽбу Ханифа бойынша кҿбейту мақсатында ҿрісте бағылған жылқыдан 

зекет алынады. Жылқы басына 1 динар. Сондай-ақ, жылқылардың құнын 

есептеп, ҽрбір 200 дирһам үшін 5 дирһам алынады. Ал Мұхаммед пен Ҽбу 

Юсуф бойынша ҿрісте жайылсын, жайылмасын жылқы малынан зекет 

алынбайды. Бұл үкімдерінде пайғамбарымыздан (с.а.у.) риуаят етілген: 

«Үмбетімді жылқысы мен құлдарының зекетінен босаттым. Тек құлдары үшін 

пітір садақасы бар», – деген хадиске сүйенген. Ҽбу Ханифа болса: «Ҿрісте 

жайылған ҽрбір жылқы үшін 1 динар немесе 10 дирһам зекет алынады. Бірақ 

соғысқа арналған ат үшін зекет жоқ», – деген риуаятты негізге алған [28, 2 т. 

188 б.]. Байқағанымыздай, жылқы малы да басқа малдар сияқты иесіне кіріс 

кіргізетін болғандықтан, оның зекеттен тыс қалуы шариғат мақсатына қайшы 

болмақ. Сондықтан Ҽбу Ханифа: «Соғысқа  арналған аттардан ҿзге кҿбейтілу 

үшін ҿрісте жайылатын жылқыға зекет беріледі», – деген үкім шығарған [19, 

129 б.]. 

- Омар ибн Абдил-Азизден жеткен риуаятта мұсылман ҽйел кісінің мініс 

кҿлікке мінуге болмайтындығы білдірілген. Себебі ол (р.ғ.) Алла елшісінен 

жеткен: «Алла тағала мініс кҿлікке мінген ҽйелге лағынет еткен», – деген 

риуаятты негізге алған. Имам Сарахсидің аталмыш хадистің тура мағынасын 

алмай, түпкі мақсатына үңіле отырып, соған сай жорамалдауға тырысқанын 

байқаймыз.  Ол: «Бұл жердегі айтылайын деген үкім − «ойын-күлкі немесе 
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ҽдеміленіп алып, ҿзін еркектерге кҿрсету үшін мініс кҿлікке мінген ҽйелдер», – 

деп түсіндіруге тырысқан [74, 1 т. 136-137 б.]. 

Жергілікті елдің әдет-ғұрыпымен санасу 

Шариғатқа тікелей қайшы келмейтін жергілікті елдің ҽдет-ғұрыптарының 

қажет кезде кҿптеген үкімдерге негіз бола алатындығы белгілі. Тіпті, имам 

Мұхаммед: «Ҽдет-ғұрыппен негізделген үкім бейнебір насспен (аят, хадис) 

негізделгендей болады», –деген қағиданы айтқан [33, 3 т. 83 б.]. 

«Мұсылмандардың жақсы деп ұйғарғаны Алланың құзырында да жақсы, ал 

мұсылмандардың жаман деп қабылдағаны Алланың құзырында да жаман» 

делінген хадисі де ханафилердің бұл тақырыптағы сүйенген негізгі 

дҽлелдерінің бірі  [98, 6 т. 84 б.]. Ханафи мҽзһабы жеркелікті ҽдет-ғұрыпқа 

басқа мҽзһабтарға қарағанда кҿбірек мҽн берген.  

- Имам Сарахси ҿзінің «Шарху ҽс-сияри ҽл-кҽбир» атты еңбегінде аттың 

піштірілуінің мҽкрүһ еместігін білдірген. Ал Алла елшісінің (с.а.у.) Ҽлидің 

осыған қытысты сұрағына берген: «Мұны кім жасаса оның ақыретте нҽсібі 

жоқ» деген жауабы мен Омар ибн Хаттабтың Сағд ибн Ҽби Уаққасқа жазған 

хатындағы: «Аттарды піштірмеңдер ҽрі екі милден артық шаптырмаңдар» деген 

тыйымын жормалдауға тырысқан. Ол: «Біздің кҿзқарасымыз бойынша мұның 

ешқандай сҿкеттігі жоқ. Себебі Пайғамбарымыздың дҽуірінен осы уақытқа 

дейін ешбір қарсылықсыз халық арасында атты піштіру ҽдеті жалғасып келе 

жатыр. Сондай-ақ, піштірілген атты сатып алуға жҽне оны мінуге 

болатындығына қатысты ешқандай қайшы пікір жоқ. Тіпті Алла елшісінің 

(с.а.у.) мінген аты да піштірілген болатын. Ал егер атты піштірту мҽкрүһ 

болғанда, онда халықты одан тыйу үшін оны сату да, міну де мҽкрүһ болар 

еді»,– дей келе «Аттың кісінеуі дұшпанға үрей салады. Ал піштірілген ат 

кісінемейді. Сондықтан соғысқа шыққан атты піштіру мҽкрүһ саналған», – деп 

жоғарыдағы риуаятты жорамалдаған [74, 1 т. 82-83 б.]. 

Аңғарғанымыздай имам Сарахси осы уақытқа дейін мұсылмандарда атты 

піштірту ҽдетінің жалғаса келгендігін, ҽрі ондай атты алып-сатып, жҽне мініп 

келінгендігін алға тарта отырып жоғарыдағы аталмыш хадистің тура 

мағынасын түсіндіруге тырысқан. 

Уақытқа қарай болатын өзгерісті, жағдайларды есепке алу 

Усул ҽл-фиқһта «Үкімге негіз болатын себептің бар яки жоқ болуына 

қарай үкім де ҿзгеріп отырады»,– делінген іргелі қағида бар. Бұл дегеніміз 

тармақ үкімдер жер мен елдің, тіпті кісінің жеке жағдайына қарай ҿзгеріске 

ұшырауы мүмкін деген сҿз. Шариғатымыз ақыр заманға дейін келетін жер 

бетіндегі күллі адамзаттың барлық мҽселелерін реттеу үшін жіберілгендіктен, 

оның заман мен мекенге байланысты ҿзгеріп отыратын түрлі жағдайларды 

ескеруі табиғи құбылыс. Ҽйтпегенде ол ҿзінің ҿміршеңдігін сақтай алмаған 

болар еді. Ислам дінінің шартарапқа қанат жаюының нҽтижесінде жер бетіндегі 

ҽдеті мен ғұрыпы, менталитеті ҿзгеше кҿптеген ұлттар мен ұлыстар Ислам 

дінін қабылдады. Ислам құқықшылары олардың жеке жағдайларын ескере 

отырып, үкімдер шығарды. Аят-хадисті түсінуде, тура мағыналарын 

жорамалдауда жағдаяттың ҿзгеруін есепке алды. Ханафи мҽзһабы ҽр түрлі 

ұлттар мен ҽр қилы ҿркениеттің ошағы болған Ирак ҿңірінде бастау алып, қанат 
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жайғандықтан, ханафи ғұламалары да бұл ұстанымды басты назарда ұстап, ҿзге 

мҽзһабтарға қарағанда кҿбірек қолданғандығын байқаймыз. 

 - Мысалы, құрма мен құрғақ жүзімнің шырынын араластырып ішуді 

тыйым сала келген Алла елшісінің (с.а.у.) хадисі бар. Алайда Ҽбу Ханифа бұл 

тыйымды тура мағынасында түсінбеген. Оның пікірінше бұл тыйым алғашқы 

кездегі ҽлеуметтік жұпыны жағдайдан туындаған. Ал кейіннен 

мұсылмандардың ҽл-ауқатты жақсарғаннан кейін мұндай тыйымның да үкімі 

ҿзгеретіндігін айтқан [19, 134 б.]. 

- «Мүшріктер – нҽжіс. Осы жылдан кейін олар харам мешітіне 

жақындамасын», – делінген аят бойынша мүшріктердің харам аумағына кіруіне 

болмайды. Алайда Ҽбу Суфиян ибн Харб мұсылмандармен болған Худайбия 

келісімі бұзылғаннан кейін оны қайта жаңарту үшін Мҽдина қаласына келіп, 

харам мешітіне бас сұққан болатын. Ҽлі мұсылмандықты қабылдай қоймаған 

Ҽбу Суфиянның жоғарыдағы аятта айтылған тыйымға қарамастан харам 

мешітіне кіруіне рұқсат етілуін қалай түсінуге болады? Имам Мҽлик 

мүшріктердің харам мешітіне кіре алмайтындығын анық білдірген. Имам 

Сарахси мұның себебін: «Біздің байламымыз бойынша мүшріктердің басқа 

мешіттерге кіруіне тыйым жасалынбайтыны секілді, харам мешітіне де 

кірулеріне кедергі жоқ. Бұл тұрғыда «дарул-харб» халқы мен зиммилер 

(мұсылман елінде тұратын басқа дін ҿкілдері) бірдей. Ал аталмыш аятта 

мүшріктердің тек жҽһилия дҽуіріндегідей күйде мешітке кірулеріне тыйым 

салынған. Риуаятта білдірілгендей олар Қағбаға тыр-жалаңаш күйде келіп, 

тауап жасайтын болған. Сондай-ақ, тыйым жай ғана кірулеріне қатысты емес, 

харам мешітін басқарып, билік жүргізулеріне тыйым болған. Сондықтан тыйым 

тікелей олардың кірулеріне бағытталмаған. Ҿйткені олардың жҽһилиядағыдай 

күйде кірулері мүмкін емес», –деп жағдайдың ҿзгеруіне байланысты аят 

үкімінің де ҿзгеретінін білдірген [74, 1 т. 135 б.].  Харам мешітінің билігі 

мұсылмандардың қолына ҿткеннен кейін жҽһилия дҽуіріндегі мүшріктердің 

Қағбаны тыр-жалаңаш тауап жасауларының мүмкін еместігін ескере отырып, 

аталмыш аят үкімінің ҿзгергендігін айтқан.  

 - Алла елшісі (с.а.у.) бір хадисінде Құранның жаудың қолына түсіп қалу 

қаупінің алдын алып, оны бҿтен елге апаруға тыйым салған. Ҽбу Ханифа 

жағдайдың ҿзгеруіне байланысты бұл үкімінің ҿзгергендігін білдіріп, басқаша 

фҽтуа берген. Ҽбу Ханифаның бұл кҿзқарасын: «Егер Құран кітабы дұшпанның 

қолына түсіп қалу қаупі бар болса, онда бҿтен елге Құранмен баруға болмайды. 

Алайда бҿгде ел сенімді немесе оған арнайы кепілдікпен барған болса, онда 

Құранды бірге апаруға болады», – деп жорамалдаған. Имам Тахауидің 

білдіргеніндей, пайғамбарымыздың бұл тыйымы сол дҽуірдегі жағдайға тікелей 

байланысты екендігінде сҿз жоқ. Ол кезде Құран кітабы қазіргідегідей кҿп 

емес, тіпті бір кітапқа жиналмағандықтан, оны бҿгде мұсылман емес елге апару 

қауіпті еді. Жаудың қолына түскен жағдайда ҿзгеріске ұшырап немесе жоғалып 

кету қаупі бар болатын. Ал Ҽбу Ханифаның заманында Құран кітабы жеткілікті 

мҿлшерде кҿбейтілгендіктен, мұндай қауіп жоқ. Сондықтан оның үкімі де 

ҿзгеріп отыр [19, 136 б.]. Ҽбу Ханифаның аталмыш фҽтуасымен бүгінгі таңда 
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келіспейтін кісі жоқ. Ҽсіресе, қазіргі таңдағы жаһандану заманында аталмыш 

фҽтуаның қаншалықты ҿзекті ҽрі дұрыс екендігіне кҿз жеткіземіз. 

 

1 бөлім бойынша тұжырым 

Зерттеу жұмысымыздың бірінші бҿлімі ханафи мҽзһабының негізін 

қалаушы имам Ҽбу Ханифаның хадис іліміндегі орны, ханафи мҽзһабының 

қалыптасу кезеңіндегі Куфа мектебінің ҽсері, ханафи мҽзһабының хадис 

қабылдау мен таңдаудағы негізгі ұстанымдары тарихи, құқықтық тұрғыдан 

зерттеуге арналған. Зерттеуімізде тҿмендегідей тұжырымдарға келдік: 

- Ханафилік тҿл хадис ҽдіснамасының ерекшеліктерін тарқатып  түсіндіру 

арқылы бүгінгі қазақ қоғамындағы діни алауыздықтың алдын алып, 

ханафилерді хадис білмеушілікпен айыптаған қайсібір теріс ағымдарға 

тойтарыс беруге болады деген тұжырымға келінді. Сондықтан ханафилердің 

діни мҽтіндерден үкім шығаруда қолданған фиқһ ҽдіснамасын, соның ішінде 

хадистерді қолдануға қатысты ұстанымдарын терең зерттеу, оның 

ерекшеліктерін қазақ қоғамына таныстыру айрықша маңызға ие. 

- Кҿрнекті ғұламалардың Ҽбу Ханифа жайлы айтқан пікірілері Ҽрі берген 

үкімдері негізінде Ҽбу Ханифаның хадис пен «жарх уа таъдил» ілімін терең 

меңгергендігіне кҿз жеткіземіз. 

- Ҽбу Ханифаның басқа хадисшілерге қарағанда хадистерді аз риуаят 

етуінің себептеріне тоқталынды. Аз риуаят етудің хадистерді аз білгендігінен 

немесе кем жеткендігінен емес, хадистерді қабыл алу шарттарының 

күрделігінен туындағындығына кҿз жеткізілді. Сондай-ақ аз риуаят етудің 

басты себептері ретінде хадистерді тізбегімен бірге сҿзбе сҿз күйінде емес, 

хадистерден шығарылған үкімді бірден білдіру арқылы  риуаят еткен.  

- Хадисшілер хадис арқылы амалға барғандығы белгілі. Ал Ҽбу 

Ханифаның ҿмір сүрген дҽуірі Алла елшісінің (с.а.у.) ғасырына уақыт 

тұрғысынан ең жақын қоғам болғандықтан, ол амалдан хадиске барды. Яғни 

қоғамның жадындағы ҽрі жаппай жасалынып жатқан практикалық діни 

амалдарға хадистерден дҽлел іздеп, екеуінің арасын үйлестіруге тырысқан.  

- Ханафи мҽзһабының аят-хадистерді түсінуде шариғи мақсатқа терең 

үңілуі мен үкім шығаруда діни деректерге тұтастай қарауы ҽрі хадистерді 

қабылдауда ықтиятты болу ұстанымдарының Куфа мектебіне ықпал еткен  

сахабалардан қалған ҽдіснама екендігіне кҿз жеткіздік. 

- Куфалық мектебтің мұрагері саналатын Ханафи мҽзһабының басты 

ерекшеліктеріне белгілі деңгейде ҽсер еткен Омар ибн Хаттаб, Ҽбу Бҽкір қызы 

Айша, Ҽли ибн Ҽби Талиб, Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың қатарына Иемен еліне 

ұстаз ретінде жіберілген ардақты сахаба Муғаз ибн Жҽбалды қосу қажет. 

Мұндай тұжырымға Куфа мектебіне ықпалы үлкен кейбір ғалым табиғин 

ҽулеттерінің  Иеменнен кҿшіп келгендігін, оның ішінде Ҽлқама ибн Қайс ҽн-

Нахағидің тікелей Мұғаз ибн Жҽбалдың шҽкірті болғандығы итермелеп отыр. 

- Ханафи мҽзһабының бастау алған Куфа шаһарының халифат орталығы 

болуының арқасында 1500 -ден аса сахабаның жҽне кҿптеген аға буын 

табиғиндердің қоныстанғандығын ҽрі Куфалық мұсылмандардың басқа 

қалаларымен, ҽсіресе, Мекке, Мҽдина қалаларымен тығыз қатыныстың 
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орнағандығының нҽтижесінде бұл аймақта Алла елшісі (с.а.у.) хадистерінің 

жеткілікті деңгейде жеткендігін алға тарта отырып,  «Куфада аз хадис 

жеткендіктен Ҽбу Ханифа ҿзі шығарған кҿптеген үкімде ойға жүгінуге мҽжбүр 

болды» деген қате кҿзқарас жоққа шығарылды. 

- Ханафи мҽзһабына тиесілі хадистерді Құран елегінен ҿткізу тҽсілінің 

Омар ибн Хаттаб, Ҽбубҽкірқызы Айшадан бастау алған тҽсіл екендігі 

анықталды. 

- Ҽбу Ханифаның хадисшілерге қарағанда Пайғамбарымыздың ҿмір сүрген 

ғасырына ең жақын болу артықшылығын ескермей, оның берген үкімдеріне 

ҿзінен неше ғасырдан кейін пайда болған хадистерді қабылдау шарттарымен 

баға берудің ғылыми қате тҽсел екендігі тұжырымдалды. 

- Хадистің дұрыстығын тек хадис тізбегі бойынша емес, қоғамның оны 

қабылдап, амал ете келу ҿлшемімен де бағалау тҽсілінің маңыздылығы 

айқындалды. Осы тұрғыдан алғанда ханафилердің хадисті жеткізу тізбегі толық 

болмаса да, ғұламалардың қабыл алып, қоғамның жаппай жасай келген 

амалдарының да  сахих, тіпті мұтауатир деңгейінде қарастырылатындықтары 

ғылыми  тҽсіл екенділігі дҽлелдер негізінде нақтыланды. 

- Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың халифа Омар ибн Хаттабтың, Ал Ибраһим ҽн-

Нахағидың Абдуллаһ ибн Мҽсғудтың үкімдерін толықтай басшылыққа 

алатындығы дҽлелденумен қатар Ҽбу Ханифаның да берген үкімдерінің басым 

кҿпшілігінің Ибраһим ҽн-Нахағидікімен бірдей деген нҽтижеге қол жеткізілді.  

- Ҽбу Ханифа жҽне ханафи ғұламаларының хадистерді таңдау жҽне 

олардан үкім шығаруда антропоцентристік ұстанымды негізге алғандығы 

анықталды.  
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2   ХАНАФИ МҼЗҺАБЫНДА ХАДИС  КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

 

2.1 Жеткізушілердің санына қарай хадис жіктемесі 

«Хадис» сҿзі араб тілінде «жаңа» жҽне «хабар» деген мағынаны білдіреді. 

Ал хадисшілер бойынша «хадис» деп  Алла Елшісіне (с.а.у.) телінген сҿз, іс, 

қандайда бір істі мақылдауы, бойындағы мінез-құлықы, табиғи дене-бітіміне 

қатысты мҽліметке айтылады. Усул ҽл-фиқһ ғұламалары хадиске тек Алла 

елшісіне тілінген сҿз, іс жҽне қандай да бір істі мақұлдап, құптауын ғана 

жатқызған. Ҿйтені олар хадиске үкім шығаратын негіз тұрғысынан 

қарастырады [80, 30 б.]. 

Сҿзбен айтылған хадистің мысалы ретінде Бұхаридің жеткізген: «Нағыз 

мұсылман басқа мұсымандарға тілімен де, қолымен де зиян тигізбеген кісі», –

делінген хадисті  жатқызуға болады [56, 1 т. 11 б.]. Іспен жеткен хадистің 

мысалына Абдуллаһ ибн Омардан риуаят етілген:  «Алла елшісі (с.а.у.) 

рамазанның соңғы он күнінде иғтикафка кіретін еді»,– дегенін жатқызуға 

болады [68, 1 т. 830 б.]. Ал қандай да бір істі мақылдауына қатысты хадистің 

мысалы ретінде: Алла ешісінің «екінді намазын тек Бҽни Құрайзаға барып 

оқыңдар» дегеніне қарамастан сахабалардың бірқатары жолда, енді біреулері 

аталмыш жерге барып бірақ оқиды. Кейіннен осы жағдай Алла елшісіне (с.а.у.) 

кезде Алла елшісі үндемей, құптағанын жатқызуға болады [56, 2 т. 15 б.].  Алла 

елшісінің үнсіз қалуы екі тараптың да істеген ісін мақылдауы болып, екі іс-

ҽрекетті де құптаған болып саналады. Ал мінез құлқына жататын хадистің 

мысалы ретінде Ҽнас ибн Мҽликтен жеткен: «Алла елшісі (с.а.у.) Адамдардың 

ең жақсысы, ең жомарты, ең ержүрек, батыры еді», [68, 4 т. 1802 б.] – делінен 

хадисті жатқызуға болады. Сондай-ақ табиғи дене бітіміне қатысты хадиске 

Бұхари жҽне Мұслимнен жеткен: «Алла елшісінің (с.а.у.) бет-жүзі сұлу, дене-

бітімі керемет еді. Сыриған қатты ұзын да, қысқа да емес болатын»,– делінен 

риуаяты жатады [68, 4 т. 1819 б.].  

Сүннет сҿзі араб тіліне үйреншікті жол дегенді білдіреді. Діни терминде 

хидиске синоним ретінде қолданылады. Хадис Алла елшісінен (с.а.у.) ғана 

келген мҽліметке айтылса, хабар Алла елшісінен (с.а.у.) келгенді де, ҿзгеден 

жеткенді  де қамтитын мҽліметке айтылады [13, 3 б.]. 

Хадисшілер хадистің жету жолдарының аздығы немесе кҿптігіне қарай 

хадистерді «мутаутир» жҽне «ахад» деп екіге бҿлген. Сондай-ақ, ахад 

хадистерді «мҽшһүр», «азиз», «ғариб» деп үш катергорияға жіктейді [81, 74 б.]. 

Ал ханафилер «Мұтауатир», «мҽшһүр», «ахад» деп үшке бҿліп қарастырады.  

Мұтауатир хадис 

Араб тілінде «мұтауатир» сҿзі қандайда бір нҽрселердің бірінен кейін 

бірінің жалғасуын білдіреді. Ал хадис терминологиясындағы анықтама 

бойынша «Пайғамбарымыздан (с.а.у.) ҿзара жалған айтуға келісіп алулары 

мүмкін емес бір топ сенімді адамдардың ҿздері секілді сенімді адамдардан 

жеткізген хабарларына» айтылады. 

Ханафилердің кҿрнекті ғалымы Кҽмал ибн ҽл-Һумам мутаутир хабарға: 

«Мұтауатир хабардың шарты ретінде жеткізушілердің саны бірлесіп ҿтірік айту 

мүмкін еместей кҿп болуы лҽзім. Сондай-ақ, хабар берілген нҽрсенің ақылмен 
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ғана емес, сезім мүшелерімен білінуі тиіс ҽрі жеткізуші буындардың басы мен 

соңы жҽне ортасының бірдей болуы керек», – деп анықтама берген [82, 2 т. 233 

б.]. 

Ханафилерде мұтауатир хабардың шарттары үшеу: 

1. Жеткізушілердің саны келісіп ҿтірік айту ықтималдылығын жоққа 

шығаратындай кҿп болуы лҽзім. 

2. Басы мен соңы жҽне ортасындағы барлық жеткізуші буындардың саны 

кҿп болуы тиіс. 

3. Хабар берілген нҽрсенің адамның сезім мүшелерімен білінетін болуы. 

Яғни риуаят етілген нҽрсенің кҿзбен кҿріліп немесе құлақпен естілетін 

жағдайға байланысты болуы. Ал болып-болмағандығы жеткізуге емес, дҽлелді 

қажеттілік ететін ақыли, қисыни үкімдерді білдіргендердің саны қанша кҿп 

болса да, мұндай хабар мұтауатирге жатпайды. Мысалы, Алланың бар жҽне бір 

екендігін жоққа шығарған адамдардың саны қанша кҿп болса,  болсын, олардың 

кҿптігін негізге алып айтқандарын растау міндет емес. Егер сезім мүшелерімен 

білу мүмкін емес болса, онда ол еріксіз түрде күдіксіз сенілуі тиіс мҽліметке 

жатпайды.  

Бұл шарттарды ханафилердің Алауддин ҽл-Бұхари [25, 360-361 б.], 

Мұхаммед ибн Хамза ҽл-Фҽнари (қ.ж. 834-1430) [83, 2 т. 239-142 б.], 

Абдуллатиф ибн Мҽлак (қ.ж. 801-1398) [84, 206-207 б.] сынды кҿпшілік 

кҿрнекті ғұламаларының қосқандығына, олардың усул-фиқһ саласында 

қалдырған еңбектерінен байқаймыз. 

Усулшы ханафи ғұламасы Бҽздауи мутаутир хадиске: «Мұтауатир хабар 

дегеніміз саған Алла елшісінен (с.а.у.) еш шүбҽсіз жеткен хабар. Күмҽнсіздігі 

сондай кҿзбен кҿріп, құлақпен естіген нҽрседей. Бұл −  жеткізуші рауилердің 

сандарының кҿптігі ҽрі ҽділдіктері жҽне тұратын жерлерінің ҽртүрлі болуы 

себебінен ҿтірік айтуда келісіп ала алмайтындай шегі жоқ бір топтың риуаят 

етуі арқылы жүзеге асады. Риуаят етушілердің кҿптігі тізбектің басы мен 

аяғында жҽне ортасында бірдей болып жалғасуы тиіс. Мысалы, Құранның 

жетуі, бес уақыт намаз жҽне олардың рҽкағат сандары мен зекет мҿлшері т.б 

осыларға ұқсас нҽрселер секілді. Мұндай мҽлімет кҿзбен кҿрілген нҽрсе секілді 

еріксіз түрде еш күмҽнсіз  сенуді міндеттейді»,– деп анықтама берген [25, 523-

524 б.]. 

Байқағанымыздай, фахрул-ислам Бҽздауи мұтауатир хабарға рауилер 

санының саналмайтындай кҿп болуы, ҽділетті болуы жҽне тұратын жерлерінің 

ҽртүрлі болуы секілді қосымша шарттарды қосқан. Бҽздауидің «Кҽнз ҽл-усул» 

атты усул кітабына түсіндірме жазған ғұлама Алауддин ҽл-Бұхари бұл 

шарттардың мутаутирдың бұлтартпас шарттары емес, тек жалған, шатасу 

секілді адами факторлардың араласу ықтималын толық тоқтату ҽрі қарсы  

пікірдегі адамды бас идіру үшін қосылғандығын алға тартқан. Алайда 

зерттеуші ғалым Абдулмҽжид ҽт-Туркмани Алауддин ҽл-Бұхаридың бұл 

жорамалымен келіспейтіндігін білдірген. Ол Бҽздауидің бұл шарттарды 

мутаутир хабар үшін бұлтартпас шарттар ретінде қосқандығын «Кҽнз ҽл-

усулдағы»: «Мутаутир хабар күдіксіз сенуді қажет ететін мҽліметке жатады. 

Ҿйткені адамзат ҽртүрлі қабілет, ынтамен жаратылған. Табиғаттары да түрлі 
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болып келеді. Міне осының нҽтижесі ретінде істері де ҽртүрлі кҿрініс табады. 

Ал егер қандайда бір нҽрседе бірдей кҿзқараста болып жатса, онда бұл дҽл сол 

нҽрсені бҽрінің естуі немесе ойдан шығаруы нҽтижесінде жүзеге асуы ықтимал 

делік. Алайда, бҽрінің бірігіп ойдан шығаруы мүлдем мүмкін емес. Себебі 

рауилердің ҽділетті ҽрі саналмайтындай дҽрежеде кҿп болуы жҽне тұратын 

жерлерінің ҽртүрлі болуы бұған бҿгет», – деген сҿзімен дҽлелдеуге тырысқан 

[24, 133 б.]. 

Бҽздауидің атаған бұл үш шартын басым кҿпшілік ханафи ғалымдары 

мұтауатир хабардың шарттарына қоспағанын байқаймыз. Бұл шарттарды 

қоспағандардың қатарында Кҽмал ибн ҽл-Һумам, ибн Мҽлак, Мулла Алиул-

Қари сынды кҿптеген ханафилердің кҿрнекті ғалымдарын атауға болады. Тіпті 

бұл шарттарға Бҽздауидің Алауддин ҽл-Бұхари, ҽл-Кҽки ҽл-Хужанди секілді 

шҽкірттері де қосылмаған [24, 134 б.]. 

Мутаутир хадистің үкімі 

Мутаутир хабар Алла елшісінің (с.а.у.) сҿзі екендігі еш күмҽнсіз анық 

болғандықтан, тҿрт мҽзһаб ғұламаларры бойынша кҿзбен кҿрген нҽрсе секілді 

еріксіз сенуге мҽжбүрлейтін шүбҽсіз мҽліметке жатады. Ал оны мойындамаған 

адам діннен шығып, кҽпір болады. Иса ибн Ҽбан мұтауатир хабардың үкімі 

жайлы: «Мутуатир хабар еріксіз түрде сенуге мҽжбүрлейтін ешкүмҽнсіз 

мҽліметке жатады. Жоғарыда аталған кҿптеген шариғат мҽселелері осы жолмен 

жеткен. Кімде-кім мұны мойындамаса, Алла елшісін мойындамағандай болады. 

Бейнебір Алла елшісінен ести тұра, оны қабылдамаған секілді. Міне сондықтан 

ондай адам бұл ісі арқылы діннен шығып, кҽпір болады. Ҿйткені ол сезім 

мүшелерімен байқалып, (қолмен ұстап) кҿзбен кҿрген нҽрселер секілді кісіні 

еріксіз сенуге мҽжбүрлейтін мҽліметке жатады. Бізден бұрын бұл дүниеде басқа 

адамдардың болғандығына жҽне қазіргі адамдардың солардың ұрпақтары 

екендігіне, аспанның біз туылмай тұрып бар болғандығына сену секілді» [8, 1 т. 

504 б.]. 

Мұтауатир хадистің түрлері 

Ҽбу Бҽкір Жассас мҽшһүр хадисті де мұтауатирдің бір түріне жатқызады. 

Оның тұжырымы бойынша хадисшілердің анықтамасындағы мұтауатир хабар 

қосымша зерттеусіз-ақ еріксіз түрде күмҽнсіз сенуді міндеттейтін айқын 

мҽліметке жатса, мҽшһүр хабар қосымша қуаттайтын дҽлелдер мен зерттеудің 

нҽтижесінде күмҽнсіз сенуді міндеттейтін мҽліметке айналады. Осы тұрғыдан 

алғанда мҽшһүр хадисті күмҽнсіз сенуге міндеттейтін қосымша айғақ, 

дҽлелдерге екінші жҽне үшінші буындағы ғұламалардың оны жаппай қабыл 

алып, амал еткендігін қарастырған. 

Мұхаммед Ҽнуар Шаһ ҽл-Кашмири (қ.ж. 1352/1933) мұтауатирді тҿртке 

бҿліп, ҿзгеше классификациялайды. 

1. Тізбектегі тауатур. Тізбектің басынан бастап аяғына дейін бірігіп ҿтірік 

айтулары мүмкін емес бір топтың риуаят еткен хадисі. Кашмиридің атаған 

мутуатирдің бұл түрі хадисшілердің мутаутариге берген анықтамасымен 

бірдей.  

2. Тізбектің мутаутир болуына мҽн берілместен, бір буынның екінші бір 

буыннан алған жалпылама риуаяты. Кҿптеген фиқһ кітаптарындағы терминге 
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сҽйкес тауатурдың бұл түріне фиқһ ғұламаларының тауатуры делінеді. Мысалы 

Құран кҽрімнің жету тауатуры. Шығыста болсын, батыста болсын Құранның 

оқылуы, жатталуы қарапайым тауатур жолымен жүзеге асқан. Кҿпшілік екінші 

бір кҿпшіліктен, бір буын екінші бір буыннан қабылдаған. 

3. Амалдың мұтауатир болып, бір буыннан екінші бір буынға практика  

күйінде жалғаса келген түрі. Яғни, ғибадат, т.б шариғат мҽселелерінің бір буын 

ҿкілдерінен келесі бір буын ҿкілдеріне практикалық амал күйінде мұра болып 

жалғаса жетуі. Мұтауатирдың мұндай түрінде қатенің болу ықтимлы мүлдем 

жоқ десе де болады. Имам Кашмири бұл тұжырымын «Қоғамда бір-бірінен 

мұра болып амал етіле келген кҿптеген мҽселелер болады. Бірақ оларды 

жеткізген рауилер тізбегі жоқ. Себебі бұрынғылар оған ҿз замандарында аса 

мҽн бермеген. Олардан кейінгілер келеді де, қоғамда жасалып жүрген бұл 

амалдардың жету тізбегін сұрай бастайды. Таппаған жағдайда, мұтауатирдің 

бұл түрін жоққа шығарады [85, 1 т. 70 б.].  

Мұхаммед Ҽнуар Шаһ Кашмири білдірген мұтауатирдің бұл түрін 

кҿрнекті ғалым Алауддин ҽл-Кҽсани ҿзінің «Бадайғ ҽс-Санаиғ» атты мҽшһүр 

еңбегінде кісінің артында қалған туған-туыстарына дүние-мүлкін ҿсиет арқылы 

бҿлудің уҽжіптігін білдіретін аят үкімін (нҽсх) жоюшы дҽлел ретінде осы амали 

мұтауатирді келтірген. Ол былай дейді: «Бұл аяттың үкімін мұтауатир хадис 

мҽнсұх қылған. Алайда тауатур екі түрі болады. Біріншісі бірігіп, келісіп ҿтірік 

айтулары мүмкін емес бір топтың жеткізген риуаяты. Бұл риуаяттың мұтауатир 

болуы. Ал екіншісі бір буыннан келесі бір буынға ешбір бҿгетсіз, қарсылықсыз 

практикалық, амал тұрғысынан жалғаса келген мұтауатир түрі. Бірақ бұл  

мұтауатир дҽрежесінде  риуаят етілмеген. Ҿйткені амалдың жасала келуі бұған 

ешқандай қажеттілікті керек етпеген. Практикалық амалмен бірге ұлық 

имамдардың да бұл бағытта бірауыздан фҽтуалары  болды. Міне мұндай 

жағдайдағы мұтауатир түрі еш күмҽнсіз сол амалды міндеттейді. Мұтауатирдің 

риуаят түрімен Құран үкімін мҽнсұқ жасауға болатыны секілді амали мутаутир 

түрімен де жүзеге асыруға болады. Бұл екі мутаутирдің арасындағы басты 

айырмашылық, біріншісін жоққа шығарып, мойындамаған адам діннен шығып, 

кҽпір болса, екіншісін мойындамаған кісі усул ҽл-фиқһтағы мҽлім қағидаға 

байланысты кҽпір болмайды» [29, 7 т. 331 б.]. 

4. Ортақ тұстың мұтаутиры. Ҽртүрлі мҽселелерге қатысты хабарлар жеке 

алғанда ахад хабарлармен риуаят етілгенімен, олардың мазмұнындағы ортақ 

тұстары мұтауатир деңгейге жетіп жатады. Мысалы пайғамбарымыз ҽртүрлі 

мұғжиза кҿрсеткен. Алайда бұл мұғжизалардың ҽрқайсысын жеке алғанда, ахад 

хабар саналғанымен, барлығының ортақ тұсы, Алла елшісінің мұғжиза 

кҿрсеткендігі. Міне бұл ортақ тұстың мутаутиры болмақ [85, 1 т. 144 б.]. 

Мәшһүр хадис 

Ханафи мҽзһабында «мҽшһүр хадис», – деп «алғашқы буында 

(сахабалардың заманында) ахад хадис болып риуаят етіліп, кейіннен екінші 

жҽне үшінші буында (табиғиндер мен атбағ ат-табиғиндердің дҽуірінде) кең 

тарап, мұтауатир болып жеткен хадиске айтылады. 

Бұл анықтама бойынша хадистің танымалдылығы, муатауатир болып 

риуаят етілуі екінші жҽне үшінші буында жүзеге асуы керек. Ал хадистің одан 
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кейін кең тарап, танымал болғаны есепке алынбайды. Ҿйткені жалпы алғанда 

хабарлардың кҿпшілігі табиғин мен атбағу ҽт-табиғиндерден кейін танымал 

болған. Ханафилерде мҽшһүр хадистің тағы мынандай бір анықтамасын 

кездестереміз: «Ғұламалардың жаппай қабылдаған (яғни, ғұламалардың дҽлелге 

қолданып, амал еткен» хадисі. Ханафилерге тҽн бұл екі анықтаманың біріншісі 

кҿп танылған ҽрі дұрысырағы. Алайда екі анықтаманы терең зерделеген 

уақытымызда екеуінің арасында анау айтарлықтай айырмашылықтың жоқ 

екендігін байқаймыз. Себебі бірінші анықтамдағы «екінші  жҽне үшінші 

буында танымал болып, мұтауатир болып жетуі» дегеніміз екінші  

анықтамадағы «ғұламалардың дҽлелге қолданып, амал етуі» дегенге саяды.  

Мухиббуллоһ ибн Абдушукур ҽл-Бҽһаридің (қ.ж. 1119/1707) осы екі 

анықтамадағы ерекшеліктерді де қамтый отырып мҽшһүр хадиске: «Ҽсілінде 

ахад болып, екінші жҽне үшінші буында мутаутир болған ҽрі үмбет қабылдаған 

хадис», –деп  анықтама берген [86, 2 т. 79 б.]. 

Ал хадисшілердің мҽшһүр хадис түсінігі ҿзгеше болғандықтан, оған  

берген анықтамалары да басқаша.  Олар мҽшһүр хадиске: «Екі немесе одан да 

кҿп шектеулі жолмен жеткен, бірақ мұтауатир дҽрежесіне жетпеген хадис», – 

деп анықтама берген [87, 603 б.].   

Мҽшһүр хадистің үкімі жайлы ханафилер екі түрлі кҿзқарас білдірген. 

Бірінші кҿзқарас бойынша мҽшһүр хадис мұтауатир хадистің бір түріне 

жатады. Мұндай хабар алғашқы буында ахад хабар болғандықтан, бірден 

қатғи(шүбҽсіз)  дҽлелге жатпайды. Бірақ мазмұнын терең зерттеп-зерделегенде, 

ғұламалардың  оны дҽлелге қабылдағаны ҽрі оған қайшы пікір білдірмей амал 

еткендігін назарға алғанда, оның истидлҽли жолмен, яғни қосымша зерттеп, 

пікір жүргізудің нҽтижесінде қатғи (шүбҽсіз бұлтартпас) дҽлелге айналып,  

күмҽнсіз мҽлімет (ҽл илму ҽл-иақин) білдіретіндігін алға тартқан. Бұл 

кҿзқарасты Ҽбу Бҽкір Жассас, Ҽбу Юср ҽл-Бҽздауи, Ала ҽд-дин ҽс-Самарқанди 

сынды ғалымдар ұстанған. Байқағанымыздай Жассас бастаған ханафи 

ғалымдары бұл кҿзқарастырын ижмағ негізінде дҽлелдеуге тырысқан. Олардың 

пікірінше мҽшһүр хадисті екінші, үшінші буын ғалымдарының дҽлелге 

қолданып, амал етуі ижмағқа жатады. Ендеше ижмағпен бекіген хадис 

шынайылығына деген күмҽнді толықтай сейілтіп, қатғи дҽлелге айналады.   

Екінші кҿзқарас бойынша мҽшһүр хадис мұтауатир хадис пен ахад 

хадистің ортасында болып, мұтауатирден тҿмен, ахадтан жоғары деңгейде 

қарастырылады. Бұл кҿзқарас бойынша мҽшһүр хадис иақинға жақын 

заннилықты білдіреді. Мұны ханафилер «туманина» деп  атайды. Яғни шын 

екендігіне кҿңіл сеніп, жүрек жай табатын хабар. Бұл кҿзқарасты құптағандар 

мҽшһүр хабардың ҽубаста ахад хабар екендігін ескеріп, рауидің жаңылысу,  

қате түсіну, дұрыс яки толықтай жеткізе алмау немесе жалған араласу секілді 

күмҽн-шүбҽдан толықтай арылмайтындығын алға тартқан. Бірақ екінші, үшінші 

буында танымал болып, мұтауатир жолмен жеткенін, ғұламалардың дҽлелге 

қолданып, амал еткенін назарға алғанда  кҿңілге сенім ұялатып, жүректі жай 

таптыратындығын білдірген. Бұл кҿзқарасты Иса ибн Ҽбан бастаған Ҽбу Зҽйд 

ҽд-Даббуси, фахрул-Ислам Бҽздауи, Сарахси, Шаши, Насафи, Содруш-шариға, 

Фанари секілді ханафи усулшы ғалымдарының басым кҿпшілігі құптаған [24, 
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145-146 б.]. Мҽшһүр хабарларды мұтауатирдың бір түрі ретінде бағалайтын 

Жассас бойынша да оған қарсы шыққан адам кҽпір болмайды [8, 1 т. 159 б.]. 

Иса ибн Ҽбан мҽшһүр хадиске қарсы шығудың үкімін үшке бҿліп 

қарастырады: «Біріншісі, жалғанға санап, қарсы шыққан кісіні кҽпір етпесе де,  

адасқанқа жатқызатын хабарлар. Бұған «зина жасаған кісіге тас боратылып 

жаза беруді» білдірген хадистерге ұқсас хабарлар жатады. Екіншісі, қарсы 

шыққан адамды адасқанға жатқызбаса да, қателікке ұрындыратын жҽне 

күнҽһар етуі мүмкін  «мҽсіге мҽсіх тарту, белгілі нҽрселерде артық салмақпен 

айырбастаудың (тафадул) харамдығын» білдірген хадистер секілді хабарлар 

жатады. Үшіншісі, қарсы шыққан адамды күнҽһар қылмаса да, қателестіретін 

ғұламалардың ол жайында ҽртүрлі пікір білдірген үкім хабарлары жатады [10, 1 

т. 292 б]. 

Иса ибн Ҽбанның мҽшһүр хабарға қарсы шығуды жоғарыдағыдай үшке 

бҿліп қарастыруын Сарахси былай деп негіздейді: «Иса ибн Ҽбанның  мҽшһүр 

хадистің үкімін ғұламалардың қабыл алып, сосын онымен амал етуіне негіздеуі 

ҿте дұрыс. Зина жасағанға тас борату жазасы жайлы хабардың дұрыстығына 

бірінші жҽне екінші буынның ғұламалары бірауыздан келіскен. Ал 

харижилердің бұл хабарға қарсы шығулары  ижмағқа ешқандай кҿлеңге 

түсірмейді. Міне сондықтан мұндай хабарды қабылдамай қарсы шыққан кісі 

адасқанға жатады. Ал мҽсіге мҽсіх тартуға қатысты хабарға алғашқы буынның 

ҿзінде-ақ түрлі пікірдің болып-болмағандығына қатысты күмҽн бар. Айша мен 

Ибн Аббас (р.а.): « Алла елшісі «Мҽйда» сүресі түскеннен кейін де мҽсіх тартты 

ма?» – деп мҽсіх тартуға болады дейтіндерден сұраңдаршы", – деп айтатын. 

Айша мен Ибн Аббастың бұл райларынан қайтқандықтары риуаят етілген. 

Сондай-ақ Ибн Аббас белгілі нҽрселерде артық салмақпен айырбастаудың 

(тафадул) харам еместігін білдіргендігі риуаят етілген. Ол бұған Алла ешісінің 

«(Нҽсииҽ) Тек кешіктіріп берудің есесіне  алынатын қарым ғана ҿсімге жатады» 

делінген хадисін дҽлелге келтірген. Ибн Аббастың бұл кҿзқарасынан да кері 

қайтқандығы риуаят етілген. (Кейбір сахабалардың баста қарсы шығып, 

кейіннен одан қайтулары сахаба дҽуірінде түрлі кҿзқарастың бар болғандығына 

жатып-жатпайтындығы күмҽнді мҽселе) Міне, бірінші буында түрлі 

кҿзқарастырдың бар болып-болмау шүбҽсін қамтыған мұндай мҽшһүр хабарды 

жалғанға санап, қарсы шыққан кісі адаспаса да, күнҽһар болуы ықтимал дедік. 

Ҿйткені хабарға қарсы пікір білдірген сахабалардың ойларынан қайтуы арқылы 

ижмағ пайда болады. Екінші, үшінші буында ижмағ онсыз да бар. Ендеше, 

имжағқа қарсы шыққан кісінің күнҽһар болу қаупі бар. 

 Ал мҽшһүр хабардың үшінші түріне келер болсақ, ондай хабарға қатысты 

ҽр буында да (сахаба, табиғин, атбағу ҽт-табиғин) түрлі пікірлердің бар екендігі 

мҽлім. Сондықтан ҿзі келтірген ұқсас хабардың шынайылығына қандай да бір 

дҽлел арқылы басымдылық беріп, онымен амал еткендіктен, қателесуі мүмкін. 

Бірақ ол үшін күнҽһар болмайды. Себебі ол ҿз кҿзқарасын ижтиһадының 

нҽтижесінде таңдап отыр. Ал ижтиһад арқылы барған нҽтижеге (қателескен 

жағдайда) күнҽ жазылмайтындығы  белгілі» [10, 1 т. 292 б.]. 

Иса ибн Ҽбанның мҽшһүр сүннеттің үкіміне қатысты жоғарыдағы 

классификациясына қосылмау мүмкін емес. Шынымен де кейбір мҽшһүр 
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хабарлар шынайылығына шүбҽ келтіріп, қарсы шығуға болмайтындай дҽрежеде 

күмҽнсіз мҽліметке жатады. Ҽсіресе кҿпшіліктің ҿмірінде аса мҽнге ие жҽне  

күнделікті тұрмыста жиі қайталанатын мҽселелерге қатысты хабарлардың 

дұрыстығын қоғам ҽубастан қабылдап, онымен амал ете келген. Ендеше, 

кейіннен пайда болған хадис іліміндегі ҿлшемдермен мұндай хабарлардың 

тізбек тұрғысынан кемшіліктерінің бар екенін алға тартып, ҽлсіздігіне үкім 

беру дұрыс болмаса керек. Мысалға ҽйел кісілердің етеккір кезінде намаз 

оқымайтындықтарын, ораза ұстамайтындықтарын, сосын ұстай алмаған 

оразаларын басқа уақытта  қаза етуге тиіс екендіктерін білдірген хабарлардың 

кейіннен ойдан шығарылған яки қате болуы мүмкін емес. Ондай болмағанда, 

кейбір мҽшһүр сүннеттерде кездесетіні секілді аз да болса бұлардың үкіміне 

қатысты қарсы пікір білдіргендер мен шынайылығына күмҽн келтіріп, қарсы 

шығатындар орын алатын еді. Алайда мұндай нҽрсе байқалмайды. Жалпы 

қоғамның мұндай сүннетпен амал ете келуі, бұл сүннеттерді білдірген 

хабарлардың дұрыстығының айқын белгісі болмақ. Олай болса, бірнеше 

ғасырдан кейін пайда болған хадис  ҿлшемдері негізінде анықталған бұл 

хабарлардың жеткізуші тізбегіндегі кейбір нұқсандықтары, олардың дұрыстығы 

мен шынайылығына ешқандай залалын тигізбеуге тиіс. Себебі,  тізбек ілімінің 

мақсаты − тізбек иелерінің амалымен бекіген нҽрселерді діннен шығару үшін 

емес, дінде жоқ нҽрселерді дінге кіргізбеу. 

 Сау ақылдың, сациологияның, сациологиялық психологияның бізді 

осындай нҽтижеге апарары сҿзсіз. Сонымен қатар бұлардың шынайылығы 

бірден емес, аз да болса зерттеп-зерделеу нҽтижесінде белгілі болатындықтан, 

сондай-ақ,  мҽліметтің түрлі жорамалдарға ашық екендігін ескерсек, оған қарсы 

шыққан кісі кҽпір болмайды. Бірақ анық адасқан болады.  

Ал мҽшһүр хабарлардың арасында жалпы қоғамға қатысы жоқ, ҽрі 

күнделікті тіршілікте жиі орын алмайтын жеке адамдар мен сирек кездесетін 

мҽселелерге қатысты немесе ол туралы алғашқы дҽуірде түрлі пікір 

қайшылықтар орын алған  мҽшһүр хабарларға қарсы шығудың үкімінің де 

ҿзгеше болары сҿзсіз. Мұндай хабарлардың үкімін жоғарыда білдірілген 

хабарлардан бҿліп қараған жҿн. Сондықтан еш шүбҽсіз мҽліметке (ҽл-илму ҽл-

иақин)  жатпағанымен, шынайылығына кҿңіл сеніп, жүрек жай табатын, алайда 

сахаба дҽуірінде аз да болса түрлі қайшы пікірлерге ие мұндай хабарларға 

қарсы шыққан кісі адасқанға жатпаса да, күнҽһар болатындығы жҽне 

«қателесті», – деп үкім шығаруға лайық болатындығы орынды байлам.  

Мҽшһүр сүннет Құранның мұтлақын (қайндайда бір ерекшелікпен 

бекітілмеген) мұқаййад (ерекшелікпен бекіту), жалпысын жалқылай алады. 

Сондай-ақ, қандайда бір үкіміне қосымша үкім де қоса алады. Мҽшһүр сүннет 

мұндай қуаттылықты екінші, үшінші буындағы ғұламалардың қабылдауы жҽне 

онымен амал етуі нҽтижесінде бекіген ижмақтан алып отыр. 

 Құранның жалпысын мҽшһүр сүннет арқылы жалқылануына мысал. 

Құранда айтылған «(Қайтыс болған) ҽйелдеріңнің артында бала қалмаса, онда 

қалдырған мұрасының тең жарымы сендерге тиесілі. Егер арттарында бала 

қалса, онда сендерге қалдырған мұрасының тҿрттен бір бҿлігі ғана тиеді. 

Мұндай бҿліс олардың ҿсиеті орындалып, қарыздары толық ҿтелгеннен кейін 
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жүзеге асады» аятының жалпы үкімі «Мұсылман кҽпірге, кҽпір мұсылманға 

мұрагер бола алмайды» мҽшһүр хадисі арқылы жалқыланған. Тағы бір мысал. 

Құранда ҽйелдер талақ болып, ажырасқаннан кейін үш етеккір мерзімі күтуі 

тиіс. Осы үш еттеккір мерзімі барлық ҽйелдерге берілен жалпы үкім. Осы 

жалпы үкім «Күңнің талағы екі талақ, күту мерзімі екі еттеккір» делінген 

мҽшһүр хадиспен күңдердің талақ саны мен күту мерзімінің мҿлшері жалпы 

үкімнен жалқыланып отыр. Сондай-ақ, ханафи мҽзһабында некенің дұрыс 

саналуы үшін кем дегенде екі ер немесе екі ҽйел, бір ер кісілердің куҽгерлігі 

шарт. Бұл шартқа дҽлел ретінде «Куҽгерсіз неке жоқ» деген хадис келтірген.  

Ханафилердің келтірген бұл дҽлеліне: «Сендерде Құранның үкіміне қандайда 

бір қосымша үкімді қосуға  болмайды. Ал мына келтіріп отырған хадистеріңіз 

ахад хабар. Мұнымен Құранның: «Ҿздеріңе ұнаған ҽйелдерден екеуімен, 

үшеуімен, тҿртеуімен некелесіңдер», – деген аятындағы некелесу келісіміне 

куҽгерлікті қосып, некеге қосымша шарт қосып отырсыздар», – делінген қарсы 

уҽж айтылған. Бұл уҽжге фахрул-ислам Бҽздауи аталмыш хадистің ахад емес, 

үмбеттің қабыл алған мҽшһүр хадис екендігін, ал мҽшһүр хадиспен Құранның 

үкіміне қандайда бір шартты қосуға болатындығымен жауап берген [32, 3 т. 199 

б]. 

Ханафилер мҽшһүр хадисті мұтауатир хабардың деңгейінде 

қарастырғандықтан, ол арқылы парыз үкімінің де шығарылатындығын 

білдірген. Мҽшһүр сүннет пен мутаутирдың айырмашылығы амалға  қатысты 

үкімде емес, оған қарсы шығуда кҿрініс табады. Яғни, мұтауатир хабарды 

жалғанға санап қарсы шыққан кісі, кҽпір болады. Ал мҽшһүрге қарсы шыққан 

адам кҽпірлікпен айыпталмайды. Тек жоғарыда тарқатып түсіндіргеніміздей 

мҽшһүрдің деңгейіне қарай адасқан яки күнҽһар немесе қателескен болады. Ал 

амалдағы үкімді бекітуге келгенде, мұтауатир хабар секілді мҽшһүрмен де 

парыз үкімі беріле береді.  

Ханафилерде жалпы үмбеттің мойындаған, іс-ҽрекет, құлшылықтарында 

негізге алған немесе ғұламалардың дҽлел ретінде қолданып, ешбір қайшы пікір 

білдірмеген хадистердің мҽшһүр хадис категориясына кіретінін айттық. 

Ханафилердің қойған бұл ұстанымдарына сай келетін яки қуаттайтын 

кҿзқарасты ұстанған ҿзге мҽзһаб ғұламаларын да кездестіреміз. Мысалы,  

Хатиб Бағдади (қ.ж. 463/1071) тҿрт ҿлшем арқылы хадистің сахих екендігін 

анықтауға болатындығын алға тартқан: 

1. Құран аятының білдірген үкіміне сҽйкес келуі. 

2. Мутаутир хадистің білдірген үкіміне сҽйкес келуі. 

3. Хадистің шынайы екендігіне үмбеттің бірауыздан келісімі (ижмағының 

болуы). 

4. Жалпы үмбеттің мойынап, онымен амал еткен болуы. 

Хатиб Бағдадидің қосып отырған соңғы екі шарты ханафилердің мҽшһүрді 

анықтауда қосқан шарттарымен бірдей екендігін байқаймыз [88, 382 б.]. 

 Сондай-ақ, Имам Ҽбу Хамид ҽл-Ғаззали да (қ.ж. 505/111) «Мұрагерге 

ҿсиет арқылы дүние қалдыруға болмайды», «Белгілі бір ҽйелді оның нағашы 

ҽпкесі немесе ҽкесінің қарындас-ҽпкелерімен қоса некелеуге болмайды», «Екі 

ҿзгеше дін ҿкілдері бір-біріне мұрагер бола алмайды», «Муғаз ибн Жҽбалдың 
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хадисі» секілді хадистер жалпы үмбет тарапынан қабылданған хадистерге 

жатады. Бұл хадистер жайлы ешкім теріс пікір білдірмеген. Бұл хадистердің 

мұрсҽл ретінде риуаят ітілуі оның шынайылығына ешқандай залал келтірмейді. 

Тіпті бұлардың тізбегін зерттеу қажет те емес [91, 2 т. 254 б.]. 

Ахад хабар 

Ханафилерде «ахад хабар», – деп бір, екі немесе одан да кҿп мҽшһүр 

немесе мұтауатир дҽрежесіне жетпейтіндей сандағы рауилердің жеткізген 

жекелеген хабарларына айтылады. Барлық ханафи ғалымдары бойынша белгілі 

шарттарға сай келетін ахад хабарлар бойынша амал ету міндет болса да,  оған 

сену уҽжіп емес. Имам Сарахси ахад хабардың үкімі жайлы: «Ахад хабар 

бойынша амал жасау міндет. Бірақ оған күмҽнсіз сену міндет емес», [10, 2 т. 83 

б.] – деген. Яғни, ол бойынша амал жасау қажет болғанымен, оның 

шынайылығына сенбеген адам кҽпір саналмайды. 

Ахад хабарды жеткізген кісінің жаңылысу (шатасу, мағынасын дұрыс 

түсінбей қалу, жеткізуде мақсат етілген мағынадан ауытқу) ықтималының аз да 

болса бар болуы оған күмҽнсіз сенуді міндеттеуге кедергі.  Алайда жеткізушіге 

деген жақсы ой (хусну ҽз-зонн), ҽділдігінің (тақуалығы мен адамгершілік 

қасиетінің бар болуы) белгілі болуы нҽтижесінде сҿзінің шынайылығының 

басым болу себебін негізге алғанда, онымен амал етуді міндеттейді. Себепсіз  

ахад хабармен амал етпеген кісі кҽпір болмағанымен, адасқанға саналады. Бірақ 

ахад хабар бойынша амал етудің міндеттілігін мойындай отырып, оның 

мағынасын басқаша жорамалдау нҽтижесінде амал етпеген болса, адасқанға 

жатпайды. Онымен амал еткен кісі тағатшыл, ал жорамалдаусыз тҽрк еткен 

адам күнҽһар болады [10, 1 т. 122 б.]. 

Бір ескере кететін жайт ахад хабардың үкіміндегі «амалдың міндет болуы» 

мҽселесі хабар уҽжіптікті білдірген жағдайға ғана тҽн мҽселе. Үкімнің мҽндүп, 

мұстахабтық дҽрежесі бұдан тыс. 

Мҽлики, шафиғи мҽзһабы да ханафилердің  «ахад хабар амалды міндеттесе 

де, күмҽнсіз сенуді міндеттемейді» деген үкімін құптаған. Ал Ахмад ибн 

Ханбалдан ахад хабардың үкіміне қатысты екі түрлі риуаят бар. Ол риуяттың 

бірінде Ахмад ибн Ханбал ханафи мен басқа мҽзһаб ғұламаларының 

ұстанымына қосылған. Ал келесі бір риуаятта «ахад хабар амалды міндеттегені 

тҽрізді күмҽнсіз сенуді де міндеттейді» делінген. Алайда ханбали мҽзһабының 

беделді ғалымдары Ахмад ибн Ханбалдың бірінші риуаятын дұрысырақ 

санаған [24, 562 б.]. 

Құран жҽне мұтауатир хабарлардың білдірген міндеттілігі парыздықты 

білдірсе, ахад хабардың білдірген міндеттілігі уҽжіптікті ғана білдіреді. 

Міндеттілікті бұлай екі категорияға бҿліп қарау – тек ханафилерге ғана тҽн 

тҽсіл. Мысалы, намазда қырағат – парыз. Ҿйткені оның міндеттілігі Құранда: 

«Құраннан ҿздеріңе жеңіл келгенін оқыңдар», (Мүзҽммил, 20)– деп білдірілген. 

Ал намазда фатиха сүресін оқу ахад хабармен міндеттелгендіктен, тек 

уҽжіптікті ғана білдіреді [10, 1 т. 133 б.]. 

Ахад хабар мен қиястың бір-біріне қайшы келуі 

Ахад хабар мен қияс бір-біріне қайшы келген жағдайда Ҽбу Ханифаның 

қияспен амал етіп, хабарды негізге алмайтындығы жайлы түрлі жаңсақ 
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пікірлердің бар екендігі белгілі. Алайда мұның ғылыми астары жоқ. Ҽбу 

Ханифадан ҽрі ханафи мҽзһабының бұрынғы жҽне кейінгі белді ғұламаларынан 

қиясқа қайшы хабарлардың тҽрк етілмейтіндігі жайлы жеткен риуаяттар бұл 

тұрғыда кҿңілге күдік ұялатпайтындай дҽрежеде кҿп ҽрі нақты. Мұнымен қатар 

кейбір ханафи мҽзһабының кҿрнекті ғалымдары фақиһ емес рауилердің барлық 

тұрғыдан қиясқа қайшы хабарларын негізге алмай, орнына қиясты таңдағыны 

белгілі. Алайда ханафидің белді ғалымдарының кҿпшілігі бұл кҿзқарасқа 

түбегейлі ҿз қарсылықтарын білдірген. Мұндай ұстанымның кейіннен 

шыққандығына, Ҽбу Ханифаның жҽне оның жақын шҽкірттерінің ұстанымы 

емес екеніне кҿз жеткіземіз. Ҽбу Ханифа: «Мен ҽуелі Алланың кітабы Құран 

бойынша амал етемін, ол жерден таппасам Алла елшісінің сүннетін негізге 

аламын. Ал ол жерден де таппасам, сахабалардың сҿздерімен амал етемін. 

Олардың ішінен қалағаны аламын. Бірақ олардың сҿздерін түгелдей тастап, 

басқалардың сҿздеріне жүгінбеймін. Ал іс Ибраһим, Шҽғби, Ибн Сирин, Хасан, 

Ата жҽне Сағид ибн Мүсҽййабқа келіп тірелсе, онда олар да ижтиһад 

еткендіктен, мен де ижтиһад жасаймын»,– деген [35, 20-21 б.].  

Ҽбу Ханифаның ең жақын мүжтаһид шҽкірті имам Мұхаммед ибн Хасанн 

ҽш-Шҽйбани рамазанда ұмытып ішіп-жеуге қатысты Алла елшісінің хадисін 

түсіндіру барысында Ҽбу Ханифаның былай дегенін тілге тиек етеді: «Егер бұл 

жайлы мына хадис болмағанда, ұмытып ішіп-жеген кісінің оразасының 

бұзылатындығын, қазасын ҿтеу керектігін айтар едім» [92, 1 т. 392 б.]. Себебі 

қияс бойынша ішке кірген кез-келген нҽрсе оразаны бұзуы тиіс болатын. 

Ибн Хазм ҿзінің "ҽл-Ихкам фи усул ҽл-ҽхкам" атты еңбегінде Ҽбу 

Ханифаның: «Алла елшісінен риуаят етілген мұрсҽл жҽне ҽлсіз хадис қиястан 

артық. Бұлар тұрғанда қияс жасалынбайды», – дегенін келтірген [93, 7 т. 929 

б.]. 

Фудайл ибн Ғияд имам Ҽбу Ханифаны сипаттау барысында: «Оған қандай 

да бір мҽселе келетін болса, егер ол турасында сахих хадис бар болса, соны 

негізге алады. Тіпті сахаба, табиғиндерден келген қандай да бір фҽтуа болса, 

сол бойынша фҽтуа береді. Содан кейін ғана қияс жасайды. Қияс жасағанда да 

ғажап жасайтын», – деген [94, 3 т. 41 б.].  

Ҽбу Ханифаның шҽкірттерінің бірі Зуфар ибн Һузайл (қ.ж. 158/775): 

«Адамдардың айтқандарына мҽн бермеңдер. Шындығында Ҽбу Ханифа жҽне 

оның жақын шҽкірттері кез-келген мҽселеге Құраннан жҽне сүннеттен, 

сахабалардан жеткен ҽсарлармен фҽтуа береді. Одан кейін ғана осыларды 

негізге алып, салыстыру жолымен қиясқа жүгінеді», – деген [44, 1 т. 83 б.]. 

Ҽбу Ханифаның ең жақын Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шҽйбани, Ҽбу Юсуф, 

Зуфар ибн ҽл-Һузайл сынды үш мүжтҽһид шҽкірті де хадис пен қияс бір-біріне 

қайшы келген тұста, қиясты емес, хадисті таңдаған. Имам Зуфар: «Ҽсар (хадис) 

келмеген  тұста ғана ойға жүгінеміз. Ал ол мҽселеде хадис келген болса, 

ойымызды (қиясты) тҽрк етеміз», – деген [95, 1 т. 150 б.]. 

Жассас ҿзінің "ҽл-фусул фил-усулында" имам Ҽбу ҽл-Хасан Кҽрхидің 

былай дегенін келтірген: «Талай мҽселеде Ҽбу Юсуфтың: «Бұл мҽселеде қияс 

бойынша былай болу керек еді. Бірақ мен мұны ҽсар тұрғандықтан тҽрк еттім». 
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– дегенін естідім. Ҽсар дегені қандай да бір сахабаның басқа сахабалардың да 

қайшы пікірі жоқ сол мҽселеге қатысты сҿзі болатын [8, 2 т. 172 б.]. 

Имам Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шайбани да намазда қарқылдап күлген 

кісінің дҽретінің бұзылатындығына қатысты: «Егер бұл турасында арнайы 

хадис келмегенде, Мҽдина тұрғындарының айтқанындай болар еді. (яғни, 

намазда дауыс шығарып күлген кісінің дҽреті бұзылмайтын еді.) Алайда хадис 

тұрған кезде қиясқа жол жоқ. Мұндай жағдайда тек хадиске бағыну қажет» [92, 

1 т. 204 б.]. 

Кейінгі Ҽбу ҽл-Хасан ҽл-Кҽрхи, Ҽбу-Жағфар ҽт-Тахауи, Ҽбул-Юср ҽл-

Бҽздауи, Абдул-Азиз Ала ҽд-дин ҽл-Бұхари, Сағд ҽд-дин ҽт-Тафтазани, Ибн 

Мҽлак, ҽл-Измири, Мулла Алиул-Қари, Абдул-Хаққ ҽд-Дҽһлауи, Зофар Ахмад 

ҽт-Тҽһанауи сынды кҿрнекті ханафи ғалымдарының басым кҿпшілігі ешбір 

шартсыз ахад хабардың қиястан жоғары екендігін білдірген [24, 264 б.]. 

Жоғарыда кейбір ханафи ғалымдарының белгілі шарттар шеңберінде 

қиясты ахад хабардан жоғары санайтындарын айтқан болатынбыз. Ханафи 

мҽзһабында ең алғаш рет қиясты хабардан артық санаған ғалымның Иса ибн 

Ҽбан екендігін байқаймыз. Ол қиястың артық саналуына мынандай екі шарт 

қосқан болатын: 

1. Ахад хабарды риуаят еткен кісінің фақиһ болмауы. 

2. Ахад хабардың барлық қиясқа қайшы келуі. Егер бір қиясқа қайшы, 

екінші бір қиясқа сай келсе, онда қиясты емес, хабар бойынша амал еткен. 

Бұл жайлы Ҽбу Бҽкір Жассас фусулунда Иса ибн Ҽбанның былай дегенін 

жеткізген: «Ҽбу Һурайраның қиясқа ҽрі мағруф сүннетте келген ұқсас 

мағынадағы хабарларына қайшы келмеген, тіпті келген жағдайда да сахаба 

жҽне табиғиндер де қабылдаған хадистері қабылданады [8, 2 т. 17 б.]. 

Имам Сарахси ҿзінің усулында бұған қатысты мынандай уҽждерді 

келтіреді: «Рашид халифалар, Абадилла, Зҽйд ибн Сҽбит, Ҽбу Мұса ҽл-Ашғари, 

Айша сынды фиқтағы тереңдіктерімен танымал кісілерідің риуаят еткен ахад 

хабарлары қиясқа сай келсе де, келмесе де ондай хабар, сҿзсіз, дҽлелге 

саналады. Мұндай риуаятқа қайшы қияс негізге алынбайды.  

Ал Ҽбу Һурайра, Ҽнас ибн Мҽлік жҽне осылар сияқты ҽділдік пен  жақсы 

жаттау қабылетіне ие жҽне Алла елшісінің (с.а.у.) жанында ұзақ уақыт бірге 

болу мен хадис тыңдау мүмкіншілігіне ие болғанымен фиқтағы тереңдіктерімен 

танымал болмаған кісілердің риуаят еткен ахад хабарларының ішіндегі дұрыс 

қиясқа сай келетіндерімен амал етіледі. Сондай-ақ сай келмейтіндерінің 

ішіндегі үмбет мойындағандары да қабылданады. Ал  үмбет мақұл кҿрмеген ҽрі  

рай есігін жабатын ахад хабарлардың орнына қияспен амал етіледі. Дұрыс 

қиясқа қайшы келетін жеткізушісі фақиһ емес ахад хабарларды негізге 

алмаудың сахабаларға "тағнға" (ҽділдіктеріне, жаттау қабылеттеріне күмҽнмен 

қарау) жатпайды. Себебі сахабалардың арасында мағына бойынша риуаят ету 

кең тараған жағдай еді. Ал сҿзбе-сҿз емес, мағына бойынша риуаятта Алла 

елшісінің айтқысы келген мағынаны толықтай жеткізе алмай қалу ықтималы 

бар. Оның үстіне Алла елшісі (с.а.у.) «жауамиғул-кҽлим» яғни, аз сҿзбен кҿп 

мағынаны қамтып сҿйлейтін ерекше қасиетке ие. Сондықтан оның айтқысы 

келген мағынаны толық түсіну ҿте маңызды. Мағына бойынша риуаят еткен 
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кісі, сҿйлемнен түсінгенін риуаят ету барысында, мақсат етілген мағынаны 

толықтай жеткізе алмауы ықтимал. Міне, осы себептен ханафилердің кейбір 

белді ғалымдары рай есігін жабатын ҽрі қиясқа қайшы келетін хабарларды 

негізге алмауға мҽжбүр болған. Ҿйткені дұрыс қияс Құран, кең тараған сүннет 

жҽне ижмағ бойынша бекігендіктен, оған қайшы келетін хабар бейнебір Құран 

мен кең тараған мҽшһүр сүннетке, ижмағқа қайшы ҽрекет жасаумен бірдей 

саналады»  [10, 339-341 б.]. 

Қиясты белгілі шарттар шеңберінде ахад хабардан артық санайтын осынау 

кҿзқарастың Иса ибн Ҽбанға тиесілі екендігіне имам Зҽһид ҽл-Кҽусари, Зофар 

Ахмад ҽт-Таһанауи сынды ғұламалар күмҽнмен қараған. Алайды зерттеуші 

ғалым Абд ҽл-Мҽжид ҽт-Туркмани ҿзінің «Дирасатун фи усул ҽл-хадис ала ҽл-

манһажи ҽл-ханафия» атты еңбегінде аталған күдіктің орынсыз екенін дҽлелдей 

келе, бұл кҿзқарас тек Иса ибн Ҽбанға ғана тҽн емес, ханафилердің Ҽбу Бҽкір 

Жассас, Ҽбу Зҽйд ҽд-Дҽббуси, Сарахси, Бҽздауи, Шаши, Нҽсафи, Содруш-

Шариға сынды бірқатар белді ғалымдарының да ұстанымы екендігін еске 

салған [24, 270 б.]. 

Зерттеуші ғалым Абдулҽжид ҽт-Туркумани аталмыш еңбегінде бұл 

тақырыптағы маңызды бір мҽселеге назарымызды аударады. Оның зерттеуінше 

бұл қағиданы құптағандардың бҽрі оған мысал ретінде бір ғана «мұсаррат» 

хадисін келтірген. Алайда ол хадисті Абддуллаһ ибн Мҽсғуд та риуаят еткен. 

Ал енді Абдуллаһ ибн Мҽсғұдтың фақиһ екендігінде ешкімнің таласы жоқ. 

Олай болса, фақиһ емес рауидің хабары қиясқа қайшы келсе, риуаят емес, 

қияспен амал етіледі деген қағидаға мысал ретінде келтірілген хадистің ҿзі бұл 

ережеге сай емес. Ханафилердің ұсынған бұл қағидасына мысал ретінде 

кҿрсетілген басқа хадис болмағандықтан, бұл ереженің практикалық маңызы   

жоқ деген орынды мҽселені кҿтерген [24, 271 б.]. 

Ханафи усул жҽне фиқһ еңбекеріндегі бұл тақырыпқа мысал ретінде 

кҿрсетілген мұсаррат хадисін қиясқа емес, Құранның ҿсімге қатысты аятына 

қайшы болғандықтан, негізге алынбаған деген де кҿзқарастың бар екендігін 

ескерер болсақ, ханафилерде қиясқа қайшы хабар тҽрк етілмейді деген пікірдің 

қаншалықты орынды екендігіне кҿз жеткіземіз. Сондай-ақ, Ҽбу Ханифаның 

қанша жерден қиясқа қайшы келсе де қиясты тастап, «намазда қарқылдап 

күлу», «ұмытып ішіп жеген кісінің оразасының бұзылмайтындығына» қатысты 

хабарлармен амал етуі мен кейбір ханафи ғұламаларының «мұсаррат» хадисін 

тҽрк етіп, керісінше қиясты негізге алуларында қайшылық жоқ секілді. Ҿйткені 

қиястың тҽрк етіліп, хабардың  таңдалуы намаз, ораза секілді тікелей ғибадатқа 

қатысты мҽселелер. Ал ғибдатта қисын жүре бермейді. Сондықтан Ҽбу Ханифа 

қиясты тҽрк етіп, хабарды таңдаған. Ал мұсаррат хадисі «мұғамалат», яғни 

халықтың арасындағы қарым-қатынасқа байланысты хадис. Ал мұғамалатта 

кҿбіне ҽділдік, адамзаттың пайдасы кҿзделінетіндіктен, ол жерде кеңдік пен 

қисын жүретіндігі табиғи құбылыс. Міне сондықтан кейбір ханафи ғұламалары 

хабарды тҽрк етіп, қиясты таңдаған. Қалай болғанда да Ҽбу Ханифа жҽне оның 

ең жақын шҽкіртті саналған Мұхаммед Хасан ҽш-Шҽйбани, Ҽбу Юсуф, Зуфар 

сынды мүжтҽһид ғалымдар қияс пен ахад хабар қайшы келген жағдайда, 

қияспен емес, ахад хабар бойынша амал еткенін байқаймыз. 
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Ханафи мҽзһабында қиясқа қайшы келген ахад хабарлардың тҽрк  

етілмейтіндігіне қатысты  мына мысалдарды келтіруге болады. Қияс бойынша 

киімдегі құрғақ мҽниді уқалау арқылы тазартуға болмайды. Нҽжісті тек жуу 

жолымен тазалау қажет. Алайда бұл тақырыпта Алла елшісінен арнайы келген 

хабарды негізге алып, уқалау жолымен тазалау жүзеге асады деп фҽтуа 

берілген. Сондай-ақ, қияс бойынша мас кісінің берген талағы мен құлды азат 

етуі саналмауы тиіс еді. Алайда арнайы хабарды негізге алғандықтан, ханафи 

мҽзһабында мас кісінің берген талалғы мен құлды азат етуі есепке аланады. Ал 

Мҽлики мҽзһабы хабарды емес, қиясты негізге алғандықтан, мҽниді уқалау 

арқылы тазалауды да, мас кісінің талағы мен азаттық беруін де есепке алмаған. 

Сондай-ақ, бір адамды бір топ адам ҿлтірген болса, қияс бойынша қисас жазасы 

орындалмауы тиіс еді. Себебі бір адамның жаны мен кҿп адамның жаны тең 

емес. Алайда арнайы келген хабар болғандықтан, ханафилерде қисас үкімі 

орындалады [19, 180 б.]. 

Ибн Тҽймия да ешбір мҽзһаб имамдарының «қиясқа қайшы» деген 

желеумен сахих хадисті тҽрк етпегендіктерін айтқан: "Ҽбу Ханифа жҽне басқа 

мҽзһаб имамдарының қияс жҽне басқа себептерге қайшы келгені үшін сахих 

хадистерді негізге алмаған деушілер қатты қателеседі. Негізсіз сҿйлеген 

болады. Ҽбу Ханифа қиясқа қайшы болса да «нҽбизбен дҽрет алуға» 

байланысты хадиспен, сондай-ақ, қиясқа қайшы келетін «намазда қарқылдап 

күлген кісінің дҽретінің бұзылатындығын» білдірген хадиспен амал еткен 

болатын" [49, 22 б.]. 

Белгілі бір мҽселеге байланысты кейбір сахих хадистер жетпегендіктен 

Ҽбу Ханифа қиясқа жүгін деген уҽжге жиырма бір томдық "Иғла ҽс-сунан" 

атты мҽшһүр кітаптың авторы Зафар Ахмад ҽл-Ғусмани ҽт-Таһанауи былай деп 

жауап береді: «Ханафи мҽзһабы дегеніміз – Ҽбу Ханифаның берген пҽтуалары 

мен пікірлерінің жиынтығы ғана емес, Ҽбу Ханифаның пҽтуа шығаруда 

қолданған негізгі ережелер бойынша ғасырлар бойы мүжтаһид ғалымдардың 

шығарған пҽтуларының жиынтығы екені сҿзсіз. Белгілі бір мҽселеге 

байланысты амал етілуге тиісті риуаят етілген сахих хадис Ҽбу Ханифаға 

жетпеген күннің ҿзінде Мұхаммед, Ҽбу Юсуф, Зуфар ибн Һузайл, ибн Мүбҽрак 

секілді шҽкірттері хадис ілімінің жазылған шағына үлгерді. Одан кейінгі 

уақыттарда ханафи мҽзһабын ұстанған ҽт-Тахауи, ҽл-Кархи, «ҽл-Кафидің» 

авторы ҽл-Хаким, Абдул-Бақи ибн Қаниғ, ҽл-Мустағфири, ибнуш-Шарқи, ҽз-

Зайлағи секілді басқа да хадис ілімінің білгірлері мен сыншылары хадис 

ғылымының кемелденіп, нақтыланған заманында ҿмір сүрген. Сондықтан, олар 

хадистердің сахихы мен ҽлсізіне, мҽшһүрі мен ахадына кҿз жеткізді. Міне, 

сондықтан Ҽбу Ханифаның сахих хадистерге қайшы қияс жолымен берген 

барлық пҽтуаларын Мұхаммед, Ҽбу Юсуф, Зуфар, ҽл-Хасан секілді шҽкірттері 

негізге алмады. Тіпті, бұлар Ҽбу Ханифаның берген пҽтуларының жартысында 

басқаша пікір білдірген. Міне, сондықтан ханафи мҽзһабы Ҽбу Ханифа мен 

қоса осы кісілердің берген пҽтуаларының жиынтығы болмақ. Тіпті, ханафи 

мҽзһабын ұстанған кейінгі хадис ілімінің білгірлері кейбір мҽселеде Имам 

Шафиғидың, енді бірінде Имам Мҽликтің, тағы бірінде Имам Ахметтің 

кҿзқарастарын таңдаған. Бірақ мұның бҽрі Ханафи мҽзһабына жатады. Ҿйткені 
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бұл мҽселелер Ҽбу Ханифаның үкім шығаруда қолданған негіздері бойынша 

таңдалған. Қазір енді «ҽлхамдулиллаһ» біздің мҽзһабымызда қияс жолымен 

берілген ешбір үкім Пайғамбарымыздың хадисіне қайшы емес. Кейбірі қайшы 

болғанымен, ол үкімімізді қуаттайтын басқа хадиске сүйенеміз. Немесе 

берілген үкім хадиске сырттай қайшы болғанымен, ол хадисті басқаша 

жорамалдаймыз. Барлық мҽзһаб имамдары мен олардың шҽкірттері осылай 

жасаған» [15, 455-456 б.]. 

 

2.2  Жеткізушілердің тізбегіне қарай хадис жіктемесі 

Хадисшілердің бойынша хадистің "сахих", "хасан", "ҽлсҽз" секілді 

дҽрежелері  рауидің жадының мықтылығы мен тізбек шежіресінің ізіліп-

үзілмегендігімен анықталады. Ханафилерде хадистің негізге алынуы үшін 

жеткізуші тізбек шежіресінің үзілмеген болуы шарт емес. Жеткізушілер 

тізбегіндегі үзікке ханафи мҽзһабында негізінен мұрсҽл хадистер жатады.  

 «Мұрсҽл» сҿзінің түбірі саналатын «ҽл-Ирсҽл» араб тілінде «жіберу», «бос 

қою» дегенді білдіреді. Ханафи усул ҽл-фиқһ мамандарының анықтамасы 

бойынша: «Хадис  тізбегінің басындағы яки ортасы немесе соңындағы бір 

немесе бірнеше рауидің атамай тізбек шежіресінің үзілуіне» мұрсҽл хадис 

делінеді [25, 3 т. 3 б.]. 

Ханафилердің «мұрсҽл хадиске» берген бұл анықамасы хадисшілердің 

«мұрсҽл», «мұғдал» (мұғдал – хадис тізбегінің кез-келген жерінен екі немесе 

одан да кҿп рауидің түсіп қалуы), «мұғаллақ» (мұғаллақ – хадис тізбегінің бас 

жағынан екі немесе одан да кҿп рауидің түсіп қалуы.), «мұнқатиғ» (мұнқатиғ – 

хадис тізбегіндегі сахабаға дейінгі бір рауидің бір жерден яки ҽртүрлі жерден 

түсіп қалуы. Ҽртүрлі жерден түсіп қалған жағдайда екі рауи қатар түспеуі 

шарт) сынды хадис түрлерінің бҽрін қамтиды [87, 501-520 б.]. Ал хадисшілер 

бойынша мұрсҽл хадиске  «табиғиннің Алла елшісі (с.а.у.) былай айтты», – деп 

ҿзі мен Алла елшісінің ортасындағы сахабаны айтпастан риуаят еткен хадистері 

ғана жатады. 

Сахабаның риуаят еткен мұрсҽл хадистері барлық ғұламалар тарапынан 

бірауыздан қабылданған. Сахаба мұрсҽліне мысал ретінде Абдуллаһ ибн 

Аббастан риуаят етілген мына бір хадисті келтіруге болады: «Абу Тҽліп 

ауырып жатыр еді. Оның кҿңілін сұрап, Құрайштар жҽне Алла елшісі (с.а.у.) де 

барған еді. Абу Тҽліптің бас жағында бір кісілік отыратын орын бар болатын. 

Ҽбу Жҽһил тұрды да, сол орынға жайғасты. 

– Сенің бауырыңның баласы (Мұхаммед (с.а.у.) біздің құдайларымызға тіл 

тигізуде. Ҽбу Талиб: 

– Не болды, мына қауымың сені маған шығымданып жатыр ғой. 

– Уа, Кҿке! Мен оларды ортақ бір сҿзге топтастырғым келеді. Ол арқылы 

бүкіл араб оларға бағынып, ал басқа халықтар жизия (салық) тҿлейтін болады. 

– Ол қандай сҿз? 

– Лҽ илҽһа иллаллаһ 

Мұны естіген Құрайштар орындарынан тұрып былай деді: 

– Сонда бұл барлық құдайымызды жинап, бір құдай қылмақ па?» [23, 131 

б.]. 
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Байқағанымыздай бұл хадисті риуаят еткен сахаба Абдуллаһ ибн Аббас. 

Алайда бұл оқиғаға оның куҽ болып, айтылған ҽңгімені естуі мүмкін емес. 

Себебі аталмыш оқиға һижреттен үш жыл бұрын орын алған болатын. Себебі 

сол жылы Ҽбу Тҽліп қайтыс болған еді. Хадисті риуаят еткен Абдуллаһ ибн 

Аббас дҽл осы жылы дүниеге келген болатын. Ендеше, Абдулаһ ибн Аббастың 

бұл оқиғаны осы ҽңгімеге куҽ болған басқа үлкен сахабалардан естіп, жеткізген 

деген нҽтиже шығады.  

Ханафилерде мұрсәл хадистің үкімі 

Ханафи ғалымдары бойынша мұрсҽл хадистің үкімі бірнешеге бҿлініп 

отыр. Бұл жайлы Ҽбу Бҽкір Жассас ҿзінің «ҽл-Фусул фи ҽл-усул» атты 

еңбегінде кеңінен тарқатып  былай деп түсіндіреді: «Біздің мҽзһаб ғұламалары 

бойынша сахабаның жҽне табиғиндердің мұрсҽл етіп жеткізген хадисері 

қабылданады. Сондай-ақ, менің тоқтамға келген кҿзқарасым бойынша 

табиғиндерді кҿзі кҿрген атбағу ҽт-табиғиндердің де мұрсҽлдері қабылдануы 

тиіс. Тек сенімді, ҽділетті кісілерден риуаят етсе болғаны. Ал енді тҿртінші 

буынға тиесілі мұрсҽл хадистердің үкіміне келер болсақ, біздің кейбір мҽзһаб 

ғұламалары  Алла елшісінің айтқанындай олардың заманында ҿтірік айтып, 

жалған сҿйлеу кең тарайтындықтан мұрсҽлдерін қабылдамай тастаған. Менің 

(Жассас) пікірімше, егер аталған  заманның адамдарының кҿбі ҿтірік айтуды 

ҽдет еткен болса, онда тек ҽділеттілігі мен шыншылдығы, аманатқа беріктігі 

белгілі адамдардың ғана мұрсҽлін қабылдауға болады. Ҽбул-Хасан ҽл-

Кҽрхидың алғашқы буын мен кейінгілердің мұрсҽлдарын бҿліп жарғанын 

кҿрмедім.  

Ал Иса ибн Ҽбанға келер болсақ, ол былай дейді: «Бізге замандас біреу 

Алла елшісінен мұрсҽл етіп хадис риуаят етсе, онда мынаған қараймыз, егер ол 

адам діннің білгір имамдарының бірі болса жҽне оны ілім иелерінен жеткізсе, 

онда мұндай кісінің «мұснҽді» қабылданатыны секілді «мұрсҽлі» де  

қабылданады. Ал мұрсҽлі емес, тек мұснҽді ғана адамдар тарапынан риуаят 

етілген кісінің мұрсҽлі біздің кҿзқарасымызда тоқтатыла тұрады. 

Ҽбу Бҽкір Жассас: «Менің таңдаған кҿзқарасым ҽрі мҽзһаб ғұламаларының 

сҿздерінен байқағанымдай табиғиндердің жҽне ҽтбағут-табиғиндердің мұрсҽл 

етіп жеткізген хадистері қыбылданады. Тек күмҽнді кісілер кездеспесе,  

болғаны. Сондай-ақ бұл Ҽбу Ханифаның да кҿзқарасы. Ал діндарлығы мен 

білімділігі сенімсіз ғұламалардың мұрсҽлдері қабылданбайды. Сенімсіздерден 

ғана мұрсҽл етіп жеткізетіндердің де мұрсҽлдері тҽрк етіледі», – деген [8, 2 т. 39 

б.]. 

Ханафи ғалымдарының мұрсҽл хадистің үкіміне қатысты кҿзқарастарын 

былайша топтастыруға болады: 

1. Иса ибн Ҽбанның кҿзқарасы бойынша сахаба, табиғин, атбағу ҽт-

табиғиндердің мұрсҽл етіп жеткізген хадистері қабылданады. Ал одан кейінгі 

буындардікі, егер жеткізуші рауи «жарх-тағдилді» білетін діннің аса білгір 

имамы болса ғана қабылданады, ҽйтпесе жоқ. Бұл кҿзқарасты Фахрул-ислам 

Бҽздауи, Мулла Алиул-Қари, Зофар Ахмад Тҽһанауи  сынды бірқатар усулшы 

ғалымдар да қолдаған [15, 38-39 б.]. Сарахси ҿзінің усуулында Иса ибн 

Ҽбанның «жарх-тағдилді білетін діннің аса білгір имамы болуы керек», – деген 
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шартымен Мұхаммед ибн Хасан секілді танымал дін ғалымдарын меңзегендігін 

білдірген. Ғылым жаюмен емес, тек риуаят етумен танымал болған кісілердің 

мұснадттары тікелей қыбылданғанымен, мұрсҽлдары ғалымдардың  елегінен 

ҿткізілілгеннен кейін ғана қабылданады [10, 1 т. 363 б.]. 

2. Ҽбу ҽл-Хасан ҽл-Кархи бойынша, үш буынның ғана емес, кез-келген 

ғасырдағы ҽділ кісінің мұрсҽлі қабылданады. Бұл кҿзқарасты Самарқанди, 

Нҽсафи сынды ғалымдар да құптаған.  

3. Ҽбу Бҽкір Жассас бойынша, ҽділ емес ҽрі сенімсіз кісілерден риуаят 

еткендігі анықталмаған алғашқы үш буынның  кез-келгенінің мұрсҽлдері 

қабылданады. Ал одан кейінгі ғасырлардағылардың ішіндегі тек ҽділ ҽрі 

сенімділерден ғана риуаят ететіндігімен мҽшһүр болған адамдардың ғана 

мұрсҽлдері қабылданады. Бұл кҿзқарасты Сарахси сынды усул ғалымдары  

құптаған [10, 1 т. 364 б.]. 

4. Кҿрнекті ғалым Кҽмал ибн ҽл-Һумам ҿзіне дейінгі ешбір ханафи ғалымы  

білдірмеген бесінші оқшау кҿзқарасты айтқан. Оның пікірінше, тек діннің аса 

білгір имамы болған кісінің ғана мұрсҽл етіп жеткізген хадисі қабыл. Мейлі ол 

үш буыннан болсын яки болмасын [77, 344 б.]. Ибн ҽл-Һумамның бұл оқшау 

кҿзқарасын ҿзінің шҽкірті Ибн Ҽмир Хаж сынды ғалымдар да таңдаған. Ибн ҽл-

Һумамның бұл кҿзқарасы Иса Ҽбанның байламынан ҽрине ҿзгеше. Иса ибн 

Ҽбан мұрсҽл етіп жеткізуші діннің білгір имамы болуы керек деген шартты тек 

үш буыннан кейінгілерге ғана қосса, Ибн ҽл-Һумам оны үш буынға да шарт 

қылып отыр.  

Зерттеуші ғалым Абд ҽл-Мҽжид ҽт-Түркумани ҿзінің «Дирасатун фи 

усуулил-хадис алал-манһажил-ханафия» атты зерттеуінде мұрсҽл хадистің 

үкіміне қатысты осы бес кҿзқарастың ішінен жоғарыдағы Иса ибн Ҽбанның 

«алғашқы үш буынның мұрсҽл етіп жеткізген хадистері қабылданады. Ал одан 

кейінгі буындардікі, егер жеткізуші рауи жарх-тағдилді білетін діннің аса білгір 

имамы болса ғана қабылданады, ҽйтпесе жоқ», – делінген байламын дұрысырақ 

санаған [24, 448 б.]. Себебі айқын. Алғашқы үш буынға жататын сахаба, 

табиғин, атбағу ҽт-табиғиндердің заманының қайырлы екендігіне Алла 

елшісінің ҿзі (с.а.у.) куҽлік еткен. Ал одан кейінгі ғасырларда ҿтірік, жалған, 

қиянаттың жайыла бастағандығы белгілі. Сондықтан алғашқы буынның 

мұрсҽлдері қосымша шартсыз-ақ қабылданғанды дұрысырақ санап отыр.  

Алайда Иса ибн Ҽбанның кҿзқарасында айтылғандай «үш буынның  

мұрсҽлдерін ешбір шартсыз» қабылдау ықтияттық тұрғысынан жеткіліксіз. 

Себебі пайғамбарымыздың алғашқы үш буынның заманының қайырлы 

екендігіне  куҽлік етуі олардың мұрсҽл хадистерін ешбір шартсыз қабылдай 

беруге болатындығына кепілдік бермейді. Бұған Жассастың байламындағы 

«ҽділ емес ҽрі сенімсіз кісілерден риуаят еткендігі анықталмаған» болуы керек 

деген шартты қосу ықтияттық тұрғысынан қажет.  

Осы жерде айта кетуіміз керек, Иса ибн Ҽбанның кҿзқарасындағы 

жоғарыдағы нұқсандықты Жассастікімен толықтырып барып, оны артық 

санағанша,  бірден Жассас пен Сарахсидің кҿзқарасын таңдаған ҽлде қайда 

орынды болмақ.  
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Жассас пен Сарахси бойынша «ҽділ емес ҽрі сенімсіз кісілерден риуаят 

еткендігі анықталмаған алғашқы үш буынның  кез-келгенінің мұрсҽлдері 

қабылданады. Ал одан кейінгі ғасырлардағылардың ішіндегі тек ҽділ ҽрі 

сенімділерден ғана риуаят ететіндігі мҽшһүр болған адамдардың ғана 

мұрсҽлдері қабылданады». Байқағанымыздай Жассас пен Сарахси үш буынның 

мұрсҽлдерін қабылдауда да арнайы шарт қосқан. Ол шарт бойынша рауидің 

сенімсіз кісілерден риуаят еткендігі анықталмаса болды, кез-келген үш буын 

ҿкілінің мұрсҽлдері қабылдана береді. Сондай-ақ,  Жассас пен Сарахси 

бойынша үш буыннан кейінгілердің мұрсҽлдерінің қабылдануы үшін Иса ибн 

Ҽбан айтқандай, олардың діннің аса білгір имам болуы шарт емес. Себебі бұл – 

мұрсҽлдің қабылдануын қиындата түсетін күрделі шарт. Бастысы рауидің ҿзі 

ҽділ ҽрі сенімді болса жҽне тек ҽділ ҽрі сенімді кісілерден ғана риуаят 

ететіндігімен танымал болған адам болса, болғаны. Осы тұрғыдан алғанда 

Жассас пен Сарахсидің мұрсҽлді қабылдаудағы шарттары тиімдірек. 

Жассастың айтуына қарағанда бұл кҿзқарас – Ҽбу Ханифаның да таңдауы. Ол 

былай дейді: «Менің жҽне ханафи ғалымдарының  байламы бойынша  «табиғин 

жҽне атбағу ҽт-табиғиндердің мұрсҽлдары қабылданады. Тек олардан күмҽнді 

нҽрсе анықталмаған болса болды. Міне бұл ұстаным Ҽбу Ханифаның да 

таңдауы...» [8, 2 т. 39 б.]. 

Жалпы алғанда ханафилер мұрсҽлдің қабылдануы үшін мынандай екі 

басты шартты қосып отыр: 

1. Хадисті мұрсҽл етіп жеткізушінің ҿзі сенімді (сиқа) кісі болуы керек. 

2. Жеткізуші тек қана сенімді кісілерден мұрсҽл етіп жеткізуі тиіс [8, 2 т. 

39 б.]. Ханафилердің қосып отырған бұл шарттары мұрсҽл хадистерді 

қабылдап-қабылдаумауға қатысты  хадисшілердің ұстанымымен бірдей. 

Ҽбу Ханифаның заманында хадисті мұрсҽл етіп жеткізу кең тараған үрдіс 

болатын. Алла елшісінің атынан жалған хадис риуаят ету жайылмас бұрын 

жалпы табиғиндердің арасында мұрсҽл етіп риуаят ету кҿп кездесетін. Ибн 

Сирин бұл жайлы бұлай дейді: «Ҽуелде тізбекті ешкім сұрамаушы еді. Жалған 

хадис құрастыру бүлігі шыққаннан кейін, «бізге жеткізген адамдарыңды 

атаңдар», – дейтін үрдіс шықты да, сүннетті ұстанатындардың хадисін 

қабылдап, бидғатшылардікін тҽрк ету пайда болды. Осының нҽтижесінде 

ғұламалар хадисті жеткізушінінің сенімділігін анықтау үшін тізбекке жүгінуге 

мҽжбүр болды [23, 136 б.]. 

Мәлики, ханбали, шафиғи мәзһабтарында мұрсәл хадистің үкімі 

Мҽлики мҽзһабындағы негізгі кҿзқарас бойынша мұрсҽл хадис дҽлелге 

жарамды. Мұснҽд секілді мұрсҽлмен де амал етіледі. Басты шарты мұснҽдті 

риуаят еткен кісінің ҿзі сенімді болғаны секілді тек сенімді рауилерден ғана 

риуаят етсе, болғаны.  Бұл жайлы мҽлики ғалымы Ҽбу Уҽлид ҽл-Бажури (қ.ж. 

474/1085) былай дейді: «Егер хадисті мұрсҽл етіп жеткізуші сенімділерден де, 

сенімсіздерден де риуаят ете беретін ықтиятсыз адам болса, ондай адамның 

мұрсҽлінің қабылданбайтындығында ғұламаларымыз бір ауыздан келіскен. Ал 

тек сенімділерден ғана риуаят ететіндігі белгілі Ибраһим ҽн-Нахағи, Сағид ибн 

ҽл-Мұсаииб, Хасан ҽл-Басри секілді кісілердің мұрсҽлімен кҿпшілік 

ғұламалардың пікірі бойынша амал етіледі» [93, 172 б.]. Ҽбу Абдиллаһ ҽл-
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Хаким ҽн-Найсабуридің (қ.ж. 405/1014) мҽлики мҽзһабында мұрсҽл хадис 

қабылданбайды дегені түсініксіз. Сондай-ақ, имам Ибн ҽл-Хажибтің (қ.ж. 

646/1249) «Мұрсҽлді жеткізген кісі діннің аса білгір болуы тиіс» деген шарты 

да жалпы мҽлики мҽзһабының емес, тек жеке ҿзіне тҽн кҿзқарас болса керек 

[24, 448 б.]. 

Мұрсҽлдің үкіміне қатысты Ахмад ибн Ханбалдан жеткен риуаяттар екі 

ұшты болғандықтан, ханбали мҽзһабында да бұл жайлы түрлі кҿзқарастарды 

кездестіреміз. Алайда ханбали мҽзһабының басым кҿпшілік ғұламалары мұрсҽл 

хадисті сахих санап, онымен амал еткен. Ахмад ибн Ханбалдың мұрсҽлді 

қабылдағанына қатысты жеткен риуаятты қуаттырақ санаған. Ханбалилердің 

белді ғалымдарының бірі Хафиз ибн Рҽжаб (қ.ж. 795/1392) бұл жайлы былай 

дейді: «Кҿптеген фақиһтер мұрсҽлді дҽлел ретінде қолданды. Ахмад ибн 

Ханбалдың да қабылдағаны жайлы риуаяттың дұрыс екендігін біздің 

ғұламаларымыз айтқан». Алайда кейбір ханбали ғұламаларының жалпы мұрсҽл 

хадисті дҽлелге жарамсыз санағандары белгілі.  

Кейінгі ханбали ғұламалары мұрсҽл хадистің үкіміне қатысты Ахмад ибн 

Ханбалдан жеткен екі керағар риуатты бір-бірімен сабақтастыруға тырысқан. 

Мысалы Хафиз ибн Рҽжаб былай дейді: «Ахмад ибн Ханбалдың сҿзінен 

түсінгеніміз, ол мұрсҽл хадисті ҽлсіз хадистердің бір түріне жатқызады. Солай 

бола тұра ол Алла елшісінен (с.а.у.) немесе сахабалардан ол турасында қайшы 

риуаят келмеген жағдайда мұрсҽлмен амал етеді» [24, 440-441 б.]. 

Алайда  Хафиз ибн Рҽжаб білдіргендей барлық мұрсҽл хадистерді ешбір 

айырмашылық жасамастан  жаппай «ҽлсіз» санауды Ахмад ибн Ханбалға телу 

орынсыз. Себебі одан жеткен риуаятта: «Ибраһим ҽн-Нахағидің мұрсҽлдері 

жаман емес. Алайда мұрсҽлдердің ішінде Хасанның, Ато ибн Ҽби Рҽбахтың 

мұрсҽлдерінен ҽлсізі жоқ. Ол екеуі ҽркімнен ала береді», – делінген [24, 440-441 

б.]. Байқағанымыздай, Ахмад ибн Ханбал барлық мұрсҽлдерді бір категорияда 

қарастырмайды. Рауидің сенімді - сенімсіздігіне қарамастан риуаят ете беретін 

Хасан мен Ато ибн Ҽби Рҽбахтың мұрсҽлдеріне сақтықпен қараған. Ал тек 

сенімділерден ғана алатын Ибраһим ҽн-Нахағидің мұрсҽлдерін сахих санаған. 

Ибн Ражаб жоғарыдағы тұжырымына басқа бір жерде ҿзі де қайшы келеді. 

Ол былай дейді: «Ахмад ибн Ханбал барлық мұрсҽлдерді бірдей сахих 

санамаған. Сенімсіздерден алынған мұрсҽлдерді ҽлсізге бағалаған. Хасан мен 

Атоның мұрсҽлдерін мұрсҽлдердің ең ҽлсізі санаған. Ҿйткені ол екеуі ҽркімнен 

ала берген» [43, 1 т. 552 б.]. 

Ал, шафиғи мҽзһабында мұрсҽл хадистер тҿмендегідей қосымша тҿрт 

шарттың біреуі арқылы қыбылданады: 

1. Мұрсҽл хадис тізбегі түгел басқа бір жолмен жетсе; 

2. Мұрсҽл хадистің мағынасында басқа бір тізбекпен тағы бір мұрсҽл хадис 

жетсе; 

3. Мұрсҽл хадис мазмұнына кейбір сахабалардың сҿздері сай келсе; 

4. Мұрсҽл хадистің білдірген мазмұнын ғылым иелерінің кҿпшілігі айтқан 

болса [23, 430-431 б.]. 

Мұрсәл хадистің дәлелге жарамдылығының дәйектері 
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Сахаба жҽне табиғиндер, оларды кҿзі кҿрген атбағу ҽт-табиғиндер 

хадистерді мұснад етіп те, мұрсҽл етіп те риуаят еткендігі белгілі. Сондай-ақ 

мұснад хадистерді дҽлелге қолданғандары секілді мұрсҽлдерді де пайдаланған. 

Бұған дҽлел: 

- Ҽнас ибн Мҽлік Алла елшісінің (с.а.у.) бір хадисін айтқанда, естіп тұрған 

бір кісі оған: "Мұны сен Алла елшісінен (с.а.у.) естідің бе?" – деп сұрақ қояды. 

Ҽнас ибн Мҽлік ҽлгі кісіге қатты кейіп: «Жоқ. Аллаға ант етейін. Біздің хадис 

ретінде риуаят еткеніміздің бҽрін Алла елшісінің ҿз аузынан естігеніміз жоқ. 

Бірақ біз бір-бірімізге  күмҽнмен қарап, кінҽламаймыз» [59, 7 т. 15 б.]. 

- Бҽраа ибн Азиб (р.а.): «Риуаят еткен ҽр хадисімізді Алла елшісінің (с.а.у.) 

ҿз аузынан естіген жоқпыз. Түйе бағудан қолымыз босамағандықтан, оны бізге 

жолдастырымыз жеткізіп отыратын» [98, 30 т. 450 б.]. 

- Ағмаш ҿзінің ұстазы Ибраһим ҽн-Нахағиға: « Хадис жеткізгенде тізбегін 

де қоса айсаңшы», – дедім. Ол былай деп жауап берді: «Егер мен, «Абдуллаһ» 

айтты десем, онда оны Абдуллаһтан маған бірнеше адам риуаят еткеннен кейін 

ғана солай айтқаным. Ал егер «Пҽленше Абдуллаһтан риуаят етті», – десем, 

онда маған оны сол пҽленшенің  ғана риуаят еткенін білдіреді» [79, 1 т. 226 б.]. 

- Ардақты табиғин Хасан ал-Басриге бір кісінің былай дегені риуаят етілді: 

«Сен бізге «Алла елшісі (с.а.у.) былай деді», – деп хадис айтасың. Айтқан 

хадисіңнің тізбегін атасаң болмай ма?». Сонда Хасан оған: «Аллаға ант етейін 

осы уақытқа дейін саған ҿтірік айтқан жоқ едік  жҽне ешкім біздің сҿзімізге 

сенімсіздік танытып, жалғанға шығарған жоқ болатын. Хорасанға жорыққа 

шыққан кезде жанымызда Алла елшісінің (с.а.у.) үш жүз сахабасы бірге болды. 

Солардан естігенімізді риуаят етудеміз», – деп жауап берді" [23, 131 б.]. 

Жоғарыдағы риуаяттардан байқағанымыздай Алла елшісінің (с.а.у.) 

сахабалары да, табиғиндер де, оларды кҿзі кҿрген атбағу ҽт-табиғиндер де 

хадисті мұрсҽл етіп те, мұснад күйінде де риуаят еткен. Ең бастысы сенімді ҽрі 

ҽділ болса болғаны. Олардың түгелге дерлігі сенімді ҽрі ҽділ болатын. 

Араларында жалған сҿйлейтіндері саусақпей санарлықтай аз еді.  

Сондай-ақ, ханафи ғалымдары мұрсҽл хадистердің дҽлелге жарамдылығын 

дҽлелдеуде ақыл мен қисынға да жүгінген. Олардың ақли уҽждері мынандай:  

Егер сенімді ҽрі ҽділ бір кісі қандайда бір хадисті сенімді түрде Алла 

елшісіне (с.а.у.) теліген болса, бұл ҽрекеті арқылы ол хадистің Алла елшісінікі 

екендігіне  кепілдік беріп отыр деген сҿз. Ал егер оның тізбегін атаса, онда 

ондай кепілдікті бермеген болады. Мұндай жағдайда сен оның атаған 

тізбегендегі кісілерді зерттейсің, олар жайында бұл саланың білгір 

ғалымдарының сараптауына жүгінесің [99]. Кҿрнекті усул ғалымы Бҽздауи бұл 

жайлы былай дейді: «Ҽдетте ҽділ жеткізуші кісі ҿзі жеткізетін хадистің тізбегі 

сенімді болса, онда оның бҽрін айтып жатпай сенімді түрде Алла Елшісі (с.а.у.) 

былай айтты деп сҿзді қысқартып жеткізеді. Ал егер сенімсіз болса, ҽрі мҽселе 

айқын болмаса, онда естігенін басқаға жеткізу үшін оны кімнен естісе, соның 

атын атап, тізбекке жүгінеді. Хадистің тізбегіне аса мҽн беретін хадисшілер 

мұснадтан да қуатты болған мұрсҽлды қабылдамай тастады. Олар бұлай істеу 

арқылы кҿптеген сүннетті тҽрк қылуда», – дейді [25, 3 т. 8 б.]. Ғалым Алауддин 

Абдулазиз ҽл-Бұхари Бҽздауидің усулына түсіндірме жасау барысында оның 
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осы кҿзқарасын былайша ҿрбітеді: «Ҽсілінде мұснадқа қарағанда мұрсҽл 

қуатты саналады. Мұрсҽлды қабылдамау кҿптеген сүннеттің жоғалуына себеп. 

Мұрсҽлдарды жинақтаған уақытта елу томға жуықтады. Олардың 

(хадисшілердің) мұрсҽлды қабылдамау арқылы кҿптеген сүннеттердің зая 

кетуіне себеп болуы оларға сын. Олар ҿздерін хадисшілерміз, хадисті сақтауға, 

онымен амал жасауға кҿңіл бҿлеміз дей тұра, хадис түрлерінің арасындағы 

қуаттысын қабылдамай тҽрк қылуда. Осылай жасау арқылы олар хадисті сақтау 

емес, оның зая кетуіне себеп болуда» [25, 3 т. 8 б.]. 

Мұснад пен мұрсәл хадистердің қайсысы қуатты? 

Мұснад пен мұрсҽл хадистердің қайсысының қуаттырақ екеніндігіне 

байланысты ханафи усул ғұламаларының пікірі екіге жарылады. Ғиса ибн Ҽбан 

бастаған Бҽздауи, Сарахси, Насафи, Садру ҽш-Шариға, Имам ҽл-Фанари, Мулла 

Хусрау секілді кҿрнекті усулшы ханафи ғалымдары мұрсҽлды муснадтан 

қуаттырақ санаған. Кҿзқарастарын дҽлелдеу үшін жоғарыдағы мұрсҽлдың 

дҽлелге жарамдылығында қолданған ақли дҽлелге жүгінгендіктерін кҿреміз. 

Имам Сарахси ҿзінің «ҽл-Мҽбсут» атты іргелі еңбегінде мұрсҽлді мұснад 

секілді дҽлелге жарамды, тіпті оның мұснадтан да қуаттылығын алға тартқан. 

Оның ойынша кісі хадисті бір ғана рауиден естіген болса, онда оның атын 

жаттау оңай болғандықтан, мұснад күйінде тізбекпен жеткізген. Ал керісінше 

хадисті бірнеше рауиден естіген болса, бҽрінің атын жадында ұстау қиынға 

соқққандықтан, мұрсҽл етіп жеткізген. Міне сондықтан жеткізушінің хабарды 

мұрсҽл етіп жеткізуі –  оның кҿпшілікке таныс хадис екендігінің белгісі»  [28, 

27 т. 143 б.]. 

Байқағанымыздай имам Сарахси жеткізуші рауидің бір хадисті кҿп 

адамнан естіген кезде, олардың бҽрінің атын жадында сақтау қиынға соғатын  

болғандықтан, оны мұрсҽл етіп жеткізгендігін алға тарта отырып, оның 

мұснадттан да қуатты екендігін білдірген.  

Сондай-ақ белгілі бір хадисті кҿп адамнан естіген кісінің кҿңілінде ол 

хадистің шынайылығына деген сенім ұялағандықтан, олардың бҽрінің атын 

тізбектеп жатпастан, оны мұрсҽл етіп жеткізген деген тұжырым жасауға 

болады. Бұл Иса ибн Ҽбанның да кҿзқарасын қуаттай түседі. Ендеше, мұрсҽл 

хадистің мұрсҽл болып риуаят етілу себебтерінің басында ол хабардың қоғамға 

таныс, кҿп адамның білетін хадис екендігі болса керек. Кҿрнекті ханафи 

ғалымы Бҽдруддин ҽл-Айни «Умдатул-қори» атты Бұхаридің хадис жинағына 

жазған кҿлемді еңбегінде: «Екі сахих мұрсҽл хадис бір сахих мұснад хадиспен 

қайшы келіп қалса, онда екі мұрсҽл хадиспен амал ету абзал»,  – деген [15, 148 

б.].  

 Ал керісінше имам Ҽбу Жағфар ат-Тахауи бастаған Ҽбу Бҽкір Жассас, 

Шаһ Уалюллаһ, Лҽкнауи, Кашмири, Мутиғи, Таһанауи сынды ханафи 

ғұламалары муснадты мұрсҽлдан қуаттырақ санаған. Олар ҿздерінің осы 

уҽждерін бірнеше ақли дҽлелдермен негіздеуге тырысқан: 

1. Мұрсҽлдың рауиларының ҽділеттілігіне қарағанда мұснадтың 

жеткізушілерінің ҽділеттігінің анықтығында сҿз жоқ. Ҿйткені мұснадтағы 

тізбегі кҿрсетіліп, аты аталған рауилардың ҽділеттілігі нақты 

анықталғандықтан, олар жайлы еш күмҽн жоқ. Ал мұрсҽлдағы рауилардың аты 
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аталмағанықтан, олардың ҽділеттілігі де беймҽлім. Олай болса, ҽділеттілігі 

беймҽлімнен гҿрі анықталғаны қуаттырақ.  

2. Сондай-ақ мұснадтың дҽлелге жарамдылығында ғұламалар арасында еш 

қайшылық жоқ. Ал мұрсҽлда олай емес. Ендеше қайшылыққа душар болмаған 

дҽлел басқасынан ҽрдайым үстем болады [24, 461-462 б.]. 

Ҽбу Бҽкір Жассас ҿзінің «ҽл-Фусул фил-усул» атты еңбегінде сахаба мен 

табиғиндердің жеткізген мұрсал мен мұснҽдтҽрінің айырмашылығының жоқ 

екендігін қисын тұрғысынан дҽлелдеуге тырысады: «Сахаба мен табиғиндердің 

Алла елшісінен (с.а.у.) мұрсал етіп хадис  жеткізгендіктері анық. Жеткізушінің 

ҿзі мен Алла елшісінің арасындағы кісіні атамауының екі себебі болуға тиіс. 

Біріншісі, олардың сенімі бойынша мұснҽд пен мұрсалдың еш айырмашылығы 

жоқ, екеуі де бірдей. Екеуіне байланысты үкімнің де еш айырмашылығы жоқ. 

Бұл – біздің құптаған кҿзқарасымыз. Тіпті кейбіреулері хабарды мұрсал етіп 

кеткізген кезде оның сҿзсіз Алла елшісінен екендігін анық білгендіктен солай 

жасаған. Хасан жҽне Ибраһимнің істегеніндей. Екіншісі, мұрсҽл етіп 

жеткізгенде атын атамай кеткен кісі сенімсіз ҽрі риуаяты қыбыл алынбайтын 

немесе сенімді риуаяты қабыл алынатын адам. Осы жерде жеткізушіні ҿзі мен 

Алла елшісінің (с.а.у.) ортасындағы сенімсіз адамдардың атын атамастан 

мұрсал етіп хадис жеткізді деп ойлауымызға жол жоқ. Ҿйткені олардың «Алла 

елшісі айтты» деуі үкімді нақтылау ҽрі Алла елшісінің айтқандығын күмҽнсіз 

білдіруге жатады. Ал сенімсіз адамның жеткізгенін Алла елшісіне нақты телуге 

рұқсат жоқ. Екіншісі, сенімсіз адамның жеткізгенін «Алла елшісі (с.а.у.) айтты 

деп риуят еткен адамның мұрсалін былай қойғанда, мұснҽді де қабыл емес.  

Ондай жеткізуші хабары қабылданатын адам санатына мүлде жатпайды.  

Үшіншіден, олардың риуаятын естіген кҿпшілік мұрсал мен мұснҽдтің 

айырмашылығын білмейтіндігін олар жақсы біледі. Сҿйте тұра сенімсіз 

адамнан жеткізіп, сосын олардың атын атамастан мұрсал етіп жеткізуге рұқсат 

жоқ. Ҿйткені оны естігендер оның дұрыстығына күдіксіз сенім білдіреді... 

Осылайша жоғарыдағы екі тұжырымның да бұрыс екені анықталғаннан кейін,  

мұрсал етіп жеткізгендер нақты сенімді болғандықтан ҽрі Алла елшісінің 

айтқандығына күмҽнсіз кҿз жеткізгендіктен осылай жасаған деген 

тұжырымның дұрыстығы айқындалады» [8, 2 т. 34 б.]. 

Мұрсал хадистердің үлгілері 

Ханафи мҽзһабында мұрсҽл хадистер жоғарыда атап ҿткен шарттарды 

қамтыған жағдайда дҽлелге жарамды. Ханафилердің дҽлел ретінде қолданған 

бірнеше мұрсҽл хадисті мысал ретінде келтірейік.  

Ханафилер бойынша намазда күлген кісінің намазы да, дҽреті де 

бұзылады. Олар бұған: «Кімде-кім намазда қарқылдап (дауыстап) күлетін 

болса, дҽретін жҽне намазын қайтадан алсын», – делінген хадисті  дҽлел ретінде 

қолданған [100, 222 б.]. Алайда шафиғилер мен кҿпшілік ғұлама ханафилердің 

дҽлел ретінде келтірген бұл хадисін мұрсҽл хадис болғаны үшін, онымен амал 

етпеген. 

Ханафилерде махрамға жатпайтын (үйленуге болатын) ҽйелге кісінің 

денесі тиген жағдайда дҽреті бұзылмайды. Дҽлел ретінде Ибраһим ҽт-Тҽймидің 

Айша анамыздан риуаят еткен: «Алла елшісі оны ҿпкендігін, бірақ ол үшін 
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дҽрет алмағандығын» білдірген хадисіне сүйенген [101, 1 т. 45 б.]. Ҽбу Дауід 

бұл хадисті риуаят еткен Ибраһим ҽт-Тҽймидің Айша анамыздың аузынан ҿзі 

естімегендігін алға тартып, хадистің мұрсҽлдығына үкім берген. Имам Шафиғи 

ханафилердің қолданған бұл хадисін мұрсҽл болғандығы үшін, онымен амал 

етпеген.  

Ханафилерде  имамға ұйыған кісі, іштей оқылатын намаз болса да 

қырағатты Фатиха сүресін мүлде оқымайды. Дҽлел ретінде «Кімде-кім имамға 

ұйыса, имамның оқыған қырағаты оның да қырағаты саналады», – делінген 

хадисті келтірген [102, 1 т. 277 б.]. Ал Бұхари имамға ұйыған кісіге мейлі 

тұрғын яки жолаушы болсын, мейлі жария немесе іштей оқылатын намаз 

болсын, қырағат оқу – уҽжіп», – дей келе, ханафилердің жоғарыдағы хадисі 

мұрсҽл болғандығы үшін Хижаз жҽне Ирак ғалымдары бойынша «сахих» емес  

екендігін білдірген. 

Алайда Бұхари ҿзінің жинағында да, «ал-Қирату холфал имам (имамға 

ұйыған кісінің қырағаты)» атты еңбегінде де бірқатар мұрсҽл хадистерді дҽлел 

ретінде қолданғандығы белгілі. Осы тұрғыдан алғанда имам ҽл-Бұхаридің Ҽбу 

Ханифаның мұрсҽл хадистерді дҽлел ретінде қолданғандығына қатысты 

келтірген сынының орынсыз екендігін байқаймыз [19, 203 б.]. 

Мұрсал хадис бойынша түйін 

Хадисшілер бойынша негізгі ҿлшем – хабарды жеткізушілердің тізбегінің 

түгелдігі. Ал мұрсҽл хадис осы ҿлшемге сай келмегендіктен, ҽлсіз хадистер 

қатарында қарастырылады. Себебі мұрсҽл хадисте тізбектегі жеткізуші ҿзінің 

кездесу мүмкіндігі жоқ бола тұра хабарды алғашқы қайнаркҿзге тікелей телуде. 

Ортадағы жеткізуші беймҽлім болғандықтан, оның сенімділік тұрғысынан 

қандай адам екендігіне қатысты объективті баға беру мүмкін емес. Бұл ҿлшем 

ақылға қонымды ҽрі жеткізушінің сенімділігін анықтауда ықтиятты болып 

кҿрінеді. Алайда ханафилердің мұрсҽл хадистерге қатысты ұстанымдары мен 

келтірген дҽлел-дҽйектері мҽселеге басқаша қарауға итермелейтіні сҿзсіз. 

Хадистерді  сахаба жҽне табиғиндер дҽуірінде жеткізушілердің тізбегінсіз 

тікелей Алла елшісіне (с.а.у.) теліп айту кең тараған құбылыс болатын. Мҽлім 

болғандай хадистердің тізбегін іздеу, сұрау Алла елшісі ҿмірден озғаннан кейін 

біршама уақыттан кейін ғана қолға алына бастаған үрдіс. Дҽл уақыты белгілі 

болмаса да, хадис ҽдіснамасының толық қалыптасуы, хадистерді електен 

ҿткізудің негізгі ҽдісіне жатататын «тізбек» (иснад) мҽселесі шамамен һижри 

алғашқы жүз жылдықтың соңы, екінші ғасырдың басында пайда болған. Ҽрине 

оған дейін де жүйелі түрде болмаса да, тізбекті сұрау тҽсілінің қалыптаса 

бастағанын жоққа шығармаймыз. Мұны Ибн Аббас пен Ибн Сиринның «Ислам 

ҽлеміндегі бүліктен бұрын, тізбекті сұрамайтын едік» деген сҿздерінен де 

байқау қиын емес. Алайда мұны жүйелі, ережелері қалыптасқан «тізбек» деп 

түсінбеуіміз керек. Жүйелі түрде тізбек елегінің халифа Омар ибн Абдил-

Азиздің (қ.ж. 101/720) Мҽдинада халифа болған кезінде (һижри 87-93 ж) 

басталғанын ескерер болсақ,  сахаба жҽне табиғиндердің дҽуірінде хадистерді 

Алла елшісіне тікелей телу арқылы тізбексіз «мұрсҽл» күйінде жеткізу тҽсілінің 

белең алған үрдіс екенін байқаймыз. Ханафилердің бізге дейін жеткен 

жүйеленген алғашқы усул ҽл-фиқһ кітабын жазған Ҽбу Бҽкір Жассас сахаба, 
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табиғин жҽне атбағу ҽт-табиғиндердің мұрсҽлін қабылдауға болатындығына 

қатысты байламын осынау тарихи шындықтан шығарады.   

Хадисшілер де, барлық фақиһ ғұламалар да сахабаның жеткізген «мұрсҽл» 

хадистерін бір ауыздан қабылдайтыны белгілі. (Сахабаның мұрсҽл хадисі − 

белгілі бір сахабаның басқа бір сахабадан естіген хадисін, сол жеткізіп тұрған 

сахабаның атын атамастан тікелей Алла елшісіне теліп айтқан хадисі.)  

Хадисшілердің сахабаның мұрсҽлін қабылдаудағы негізгі себебі ретінде 

олардың тақуалығы мен жадыларының күштілігін қарастырады. Алайда 

сахабалардың да арасында  күнҽға бой алдырғандар мен жеткізген 

риуаяттарында жаңылысатындар бар екендігі сҿзсіз. Ендеше, сахабалардың 

мұрсҽлдерін бұл тұрғыдан басқалардан бҿліп қарау қаншалықты дұрыс?  

Ҽбу Бҽкір Жассас «сахабаны ҽділеттілік (адамгершілік, тақуалық)  пен 

дабт (жадының күштілігі) елегінен тыс тұту керек» деген кҿзқарасқа 

қосылмайды. Ол бұл турасында ҿз ойын былай сабақатайды: «Сахабалардың 

ҿздері сияқты сахабалардан жеткізгендіктері жҽне олардың барлықтарының 

«хадистері қабылданатындай» жағдайда екендіктері мҽселесі ойлағандай дүние 

емес. Ҿйткені Алла елшісінің заманында да сахабалардың арасында Алланың 

ҿзі күнҽһар екендігін білдірген кісілер бар еді. «Егер сендерге бір пасық кісі 

хабар ҽкелсе, оның ақ-қарасын ажыратыңдар!» – делінген аятта меңзелген кісі 

Уҽлид ибн Уқба болатын. Басқа да Алла елшісінің дҽуірінде ҿмір сүріп, оны 

кҿріп кейіннен талай қателіктерге бой алдыру арқылы «ҽділдігіне» кҿлеңке 

түсірген кісілер бар болған. Мұнда еш күмҽн жоқ» [8, 2 т. 35 б.]. 

Байқағанымыздай Жассас сахабалардың жеткізген мұрсҽлдерінің 

қабылдануын олардың барлығының сенімді кісілер екендігіне негіздемейді. 

Керісінше табиғин жҽне атбағу ҽт-табиғиндердегі секілді тарихи жағдайдың 

мҽжбүри нҽтижесі ретінде қарастырған. Шынымен де жүйелі иснад (тізбек) 

шарты жоқ дҽуірге иснадты шарт етіп қосу − анахронизм болмақ. Жассас 

осындай жағдайды негізге ала отырып, мұрсҽл хадистің мұснҽд хадис тҽрізді 

екендігін жҽне ахад хабарларды қабылдауға қатысты айтылған дҽлел-

дҽйектердің мұрсҽл хадис үшін де жарамды екендігін алға тартады. 

 Атбағу ҽт-табиғиндерден кейін де тізбексіз хадис риуаят ету үрдісінің 

ғылым мҽжілістері мен фиқһ алқаларында да жалғасын таба келген үрдіс 

екендігін аңғаруға болады [103, 145-147 б.]. Осы тұрғыдан алғанда Иса ибн 

Ҽбанның «атбағу ҽт-табиғиндерден кейінгілердің жеткізген мұрсҽлі, егер 

жеткізуші рауи «жарх-тағдилді» білетін діннің аса білгір имамы болса ғана 

қабылданады дегені орынды байлам. Бұл кҿзқарасты Фахру ҽл-ислам Бҽздауи, 

Мулла Алиул-Қари, Зофар Ахмад ҽт-Тҽһанауи секілді ғұламалар да қуаттағаны 

белгілі [24, 444 б.]. 

 

2 бөлім бойынша тұжырым 

Зерттеуіміздің екінші бҿлімінде ханафилердің бҿлген хадис түрлерінің 

анықтамалары мен үкімдері, шарттары қарастырылды. Келтірілген мҽліметтер 

негізінде мынандай тұжырымдарға тоқталды. 

- Ханафилердің хадистің мұтауатирлігін екіге бҿліп қарастырғандығы 

анықталды. Біріншісі хадисшілердің білдіргеніндей тізбек бойынша 
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қарастырылса, екіншісі бір буыннан екінші буынға практикалық амал күйінде 

жеткен, ғұламалардың қабыл алған түрі. Бір буыннан екінші бір буынға 

пкрактикалық тұрғыда жалғаса келген амалдардың жету тізбегінің хадисшілер 

қойған мұтауатир хадистің шарттарына сай болмауы оның қуатты дҽлелге 

жарамдылығына кҿлеңке түсіре алмайды.  Себебі қоғамның жаппай амал етуі 

оның тізбек бойынша риуаятын қажетсінбеуге себеп болған.  Сондай-ақ 

ғұламалар оны бір ауыздан мақұлдап, фҽтуаларында қолданғандығы ижмағқа 

саналғандықтан жеткізу тізбегенсіз ақ мутаутирге айналған. 

- Ханафилердің белді ғұламаларына жататын Ҽбу Бҽкір Жассас, Ҽбу Юср 

ҽл-Бҽздауи, Алауддин ҽс-Самарқанди сынды ғұламалардың байлымы бойынша 

мҽшһүр хадис те мұмтауатир хадистің бір түріне жатқызылған. Оның 

мұтауатирлігіне бірден үкім берілмеген. Тек қосымша зерттеп, пікір 

жүргізгеннен кейін ғана анықталады. Ғұламалардың жаппай қабылдап, 

фҽтуаларында кең қолдануы ижмағқа саналып, шынайылығына деген күмҽнді 

сенімді түрде жояды деген тұжырымға барылған. Алайда мҽшһүр хабардың 

ҽубаста ахад хабар екендігін ескеріп, рауидің жаңылысу,  қате түсіну, дұрыс 

яки толықтай жеткізе алмау немесе жалған араласу секілді күмҽн мен шүбҽдан 

толықтай арылмайтындығын алға тартқан ханафилердің кҿпшілік усулшы 

ғұламалары оның мұтауатирден тҿмен дҽрежеде болатындығын білдірген. Бірақ 

екінші, үшінші буында танымал болып, мұтауатир жолмен жеткенін, 

ғұламалардың дҽлелге қолданып, амал еткенін назарға алғанда  ахад хабардан 

жоғары болып, кҿңілге сенім ұялатып, жүректі жай таптырады деген 

тұжырымға барылған.  Ханафилердің кҿпшілік ғұламаларының барған байламы 

ақыл мен қисынға жақын ҽрі мутаутир мен мҽшһүр хадистің ҿз орнын нақты 

белгілеумен де ҽделетті баға. Ал Иса ибн Ҽбанның  кҿпшіліктің ҿмірінде аса 

мҽнге ие жҽне күнделікті тұрмыста жиі қайталанатын мҽселелерге қатысты 

мҽшһүр хадистерді басқа жағдайдағы мҽшһүр хадистерден бҿліп қарауы – 

дұрыс шешім. 

- Ханафилер мҽшһүр хадисті мұтауатир хабарға жақын деңгейде 

қарастырғандықтан, ол арқылы парыз үкімінің де шығарылатындығын 

білдірген. Мҽшһүр сүннет пен мутаутирдың айырмашылығы амалға  қатысты 

үкімде емес, оған қарсы шығуда кҿрініс табады. Яғни, мұтауатир хабарды 

жалғанға санап қарсы шыққан кісі, кҽпір болады. Ал мҽшһүрге қарсы шыққан 

адам күпірлікпен айыпталмайды.  

-  Ҽбу Ханифа, Мұхаммед ибн Хасан, Ҽбу Юсуф, Зуфар ибн ҽл-Һузайл 

жҽне ханафилердің басым кҿпшілік ғұламалары бойынша ахад хабар қиястан 

жоғары тұрады. Ахад хабар тұрған кезде қияс тҽрк етілетіндігіне анық 

бұлтартпас дҽлелдер негізінде кҿз жеткізілді. Ал кейбіреулердің ханафилерді 

ахад хабарды тҽрк етіп, қиясты қабылдайды дегені – шындыққа қайшы. Иса ибн 

Ҽбан секілді кейбір ғұламалар ғана белгілі шарттар негізінде ғана қиясты 

жоғары санаған. Қиястың қандай жағдайда ахад хабардан жоғары 

бағаланатындығына қатысты имам Сарахсидің тарқатып талдаған кҿзқарастары 

ақылға қонымды шешім. 

- Құран жҽне мұтауатир хабарлардың білдірген міндеттілігі парыздықты 

білдірсе, ахад хабардың білдірген міндеттілігі уҽжіптікті ғана білдіреді. 
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Міндеттілікті бұлай екі категорияға бҿліп қарау – тек ханафилерге ғана тҽн 

тҽсіл.  

- Хадистерді мұрсҽл етіп жеткізу сахаба, табиғиндердің кезінде де кең 

тараған үрдіс болатын. Сахабалардың мұрсҽл етіп жеткізген хадистері бір 

ауыздан қабылданған. Бұған қатысты қандайда бір қайшы кҿзқарас жоқ. 

Сондай-ақ, табиғиндердің, атбағу ҽт-табиғиндердің кезінде де мұрсҽл хадистер 

қабылданып, онымен амал етілген. Қабылдау шарттары ҽртүрлі болғанымен, 

тҿрт мҽзһаб бойынша да мұрсҽл хадистердің дҽлелге саналғанын байқаймыз. 

Тіпті тізбекке аса қатты мҽн беретін хадисшілердің ҿзі кейбір аға буын танымал 

табиғиндердің мұрсҽл хадистерін сахих санаған.  

-  Ҽбу Ханифаның табиғин екенін ескерер болсақ, оның мұрсҽл хадистерді  

дҽлелге қолдануы – табиғи құбылыс. Себебі ол Алла елшісіне уақыт 

тұрғысынан ең жақын дҽуірде ҿмір сүрген. Ол бірнеше сахабаны айтпағанда, 

барлық аға буын табиғиндердің ҿмір сүрген қоғамында ғұмыр кешті. Олармен 

тығыз қарым-қатынаста болды. Ҽбу Ханифадағы бұл артықшылық кейіннен 

келген басқа имамдар мен хадисшілерде жоқ. Ол қандай да бір мҽселеде дҽлел 

ретінде  мұрсҽл хадисті қолданған болса, біріншіден оны табиғиндерден ҽрі аға 

буын атбағу ҽт-табиғиндерден тікелей алу мүмкіншілігіне ие. Ал екіншіден ҿзі 

ҿмір сүрген қоғамда сол мұрсҽл хадистің мазмұнын қуаттайтын амалға куҽ 

болуыңың ықтималдығы жоғары. Ендеше, Ҽбу Ханифаның қолданған 

дҽлелдеріне ҿзінен бір ғасырдан аса уақыттан кейін хадистердің шынайылығын 

анықтау үшін түрлі жағдаяттардың нҽтижесінде пайда болған ҿлшемдермен 

үкім беру – үлкен қателік. Ҽбу Ханифаның қолданған дҽлелдерін сынап жүрген 

бүгінгі таңдағы түрлі ағым ҿкілдеріне осы тұрғыдан жауап беру бҿлек зерттеуді 

талап етеді. 
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3. ХАНАФИ МҼЗҺАБЫНДА АХАД ХАДИСТЕРДІҢ ФИҚҺ 

МҼСЕЛЕЛЕРІНЕ ЫҚПАЛЫ 

 

3.1   Ахад хадистерді іріктеу методологиясы 

Фиқһи мҽзһабтардың ерекшеліктерінің бастауында «ҽһлу ҽл-хадис» жҽне 

«ҽһлу ҽр-рой» мектептерінің жатқаны белгілі. Шҽһристани бұл жайында: 

«Негізінде «ҽһл ҽл-хадис» мектебі Хижаз аймағында шоғырланған. Мҽлик ибн 

Ҽнастің, Шафиғидің, Суфиян ҽс-Сҽуридің, Ахмад ибн Хҽнбалдың, Дҽуід ибн 

Ҽли ҽл-Исфаһанидің ізінен ерген жақтастарына «ҽһл ҽл-хадис» делінеді.  

Бұлардың бұлай аталуларының астарында  хадистерді жинау, хабарларды 

жеткізуге жіті мҽн берулері жҽне қандай да бір мҽселеде бір хабар яки ҽсар 

(сахаба сҿзі) табылған жағдайда  үкім шығаруда «қиясқа» (салыстыру арқылы 

үкім шығару ҽдісі) жүгінбестен, тікелей настарды (аят, хадистерді) негізге 

алудағы аса кірпияздықтары жатыр. Ал «ҽһлу ҽр-рой» мектебі болса, Ҽбу 

Ханифаның айналасына шоғырланған Ирактық Мұхаммед ибн Хасан, Ҽбу 

Юсуф, Зуфҽр ибн ҽл-Һузайл, Хасан ибн Зияд ҽл-Лү’лүуи, Ибн Самға, Афия ҽл-

Қади, Ҽбу Мұти ҽл-Бҽлхи, Бишр ҽл-Мҽриси сынды тұлғалардан тұрады. Ҽбу 

Ханифаның ізімен жүрген жақтастарына «ойшылдар» делінуінің астарында 

олардың үкім шығаруда қиясты кеңінен қолданулары, үкімдердің астарындағы 

мҽнді табуға аса кҿңіл бҿлулері жҽне осы мҽндерді жаңа шығарылатын 

үкімдерде негізге алуда кҿрсеткен ыждақаттылықтары жатыр», – деген [103, 11 

б.]. 

Ҽсілінде«Рай» мектебін  хадис, сүннетке мҽн бермей бірден жалаң ойға 

жүгінетіндер мағынасында түсіну – қате. Ҽбу Ханифаның Алла Елшісінің 

(с.а.у) хадистеріне, тіпті сахабалардың сҿздеріне аса мҽн беріп, оларды үкім 

шығаруда барынша негізге алғандығын зерттеуіміздің алдыңғы бҿлімдерінде 

дҽлелдер негізінде анықтаған болатынбыз.
 

Ханафи мҽзһабы – хадисшілік мектебінен кҿп тұстарда ҿзгеше. Мұның 

себебі ханафи мҽзһабының үкім шығару ҽдіснамасы мен хадистердің 

шынайылығын анықтауда қойған ҿлшемдерінің хадишілердікінен ҿзгеше 

болуында жатыр. Ендеше, рай мектебі тек қиясты кеңінен қолданатын, 

дҽлелдердің астары мен мақсатына терең бойлау арқылы жорамал жасайтын 

фиқһ мектебіне қойылған атау ғана емес, хадистердің шынайылығын анықтауда 

хадисшілердікінен ҿзгеше критерийлерді қоса ұсынған хадис ҽдіснамасының да 

атауы [21, 258 б.]. Тіпті ханафилердің қиясты кеңінен қолдануы да, аят, 

хадистердің мҽн-мазмұны мен мақсатына тереңдей үңілуі де осы ҽдіснаманың 

табиғи нҽтижесі деуге де болады. Ҿйткені түрлі мҽселелердегі ҽр ахад хадис 

дҽлелге жарамағандықтан,  мұтауатир немесе мҽшһүр жолмен анықаталған 

үкімдерді негізге ала отырып, оған ұқсас мҽселелердің үкімін қияс жолымен 

шығаруға  аса ыжтағаттылық танытқан. Осылайша қиясты кеңінен қолданған.   

Хадисшілер хадистің шынайылығын анықтауда кҿбінесе оны жеткізген 

рауилердің ҽділ ҽрі жады күшті, зерек болуын ҽрі тізбегінің толық болуына аса 

кҿңіл бҿлумен шектеледі. Ал ханафи мҽзһабында  хадистерді жеткізген 

рауилердің тізбегінен бұрын хадис мҽтінінің мазмұнының дұрыстығына назар 

аударады. Сондықтан ханафи мҽзһабында «мұтауатир» (Мұтауатир хадис – 
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ҽдейі немесе білместіктен жалған ақпаратта бірігулері мүмкін емес бір үлкен 

жамағаттың, екінші бір сондай жамағатқа риуаят еткен хабары) жҽне «мҽшһүр» 

(Мҽшһүр хадис – мұтауатир дҽрежесіне жетпесе де, ғұламалардың қабыл алып, 

қолданған, кҿпшілкке кең танылған ҽрі жайылған хадис.) жолмен жеткен 

хадистер басқа қосымша шарттарсыз-ақ қабылданып, онымен амал етілсе де, 

ахад хадистерде (ахад хадис – мұтауатир жҽне мҽшһүр хадисте талап етілген 

кҿлемге жетпейтін аз ғана кісілердің риуаят еткен хабары) жағдай басқаша 

[104]. 

Мұтауатир немесе мҽшһүр сүннет  деңгейіне жетпеген бір немесе бірнеше 

жолмен ғана келген «ахад» хадистер тізбек бойынша сахих саналса да, мҽтіннің 

дұрыстығы тұрғысынан аз да болса шүбҽ қамтитындығы ақиқат. Себебі бір 

немесе бірнеше жолмен риуаят етілген ахад хадистерде жеткізушілер 

қаншалықты ҽділ (адл – кісі бойындағы тақуалық пен адамгершілік қасиеттер.) 

жҽне жады күшті зерек болса да, бҽрібір шатастыру, жеткізу барысында 

пайғамбар мақсатына сҽйкес келетін сҿздерді дұрыс таңдай алмау, пайғамбар 

сҿзін дұрыс түсінбеу, хадисті толықтай риуят етпеу,  ұмыту секілді адами 

факторлар түгелдей жойылмайды. Сондықтан Ҽбу Бҽкірқызы Айша «Ҿлген кісі 

туысқандарының жылауының салдарынан азапталады» делінген хадиске қарсы 

шығып: «Сендер маған ҿтірікшілерден жҽне ҿтірікке шығарылғандардан хадис 

риуаят етіп тұрған жоқсыңдар. Бірақ құлақ, есту қабілеті – қателесуі мүмкін», – 

деп жоғарыда аталған адами факторлардың түгелдей жойылмайтындығын 

меңзеген [68, 2 т. 641 б.]. 

Жассас фусулында Омар ибн Хаттабтың қалың ҽскерді аттандырып жатып: 

«Риуаятты азайтыңдар. Бұл турасында мен сендермен біргемін» деген сҿзін 

жеткізгеннен кейін: «Осман, Талха, Зубайр, Сағд секілді ұлы сахабалар 

қателесіп, шатасып кетуден қорыққандықтан Алла елшісінен хадис риуаят 

етуден тартынатын»,– дегенін, сондай-ақ, ол Буср ибн Сағидтың: «Алла 

елшісінен (с.а.у.) хадис риуаят етуде абай болыңыздар! Аллаға ант етейін, Ҽбу 

Һурайрамен бірге отырғанымызда ол: «Ҽбул-Қасымнан (Алла елшісі) (с.а.у.) 

естідім деп бір хадисті айтатын. Артынан Кағб айтты деп басқа хабарды 

жеткізетін. Сосын бҽріміз тарқасқаннан кейін «Алла елшісінен» деп жеткізгенін  

"Кағб айтты" - деп, Кағбтың айтқанын "Алла елшісі" - айтты деп шатастырып 

айтып жүргендерді еститінбіз»,– дегенін жеткізген. Жассас осы мҽліметтерді 

келтіргеннен кейін: «Міне бұл үлкен сахабалардың Алла елшісінің (с.а.у.) 

сҿзіне қандайда бір нұқсандық немесе қателік яки айтылмаған нҽрсенің 

қосылып кетуінен сақтанғанын кҿрсетеді. Сондықтан олар жады мықтылардан 

басқаларына риуаят етуді азайтуды бұйырған. Ал енді хабарды жеткізушілердің 

қателесуі мен ұмытуының орын алуы мүмкін жағдай болса  жҽне бұрынғы 

сҽлаф салихтардың  кҿп риуаятқа қарсы шыққандықтары орын алғаны белгілі 

болса, онда бұл жағдай риуаяттарды жорамалдауға ҽрі оларды діннің негізгі 

қағидаттарының елегінен ҿткізуге себеп болады», – деп ахад хабарларды тізбегі 

түгел болса да, қайта електен ҿткізудің қажет екенін алға тартады [8, 2 т. 22-23 

б.]. 

Барлық мҽзһабтардың усылшы ғалымдары ахад хадистердің 

шынайылығын анықтауда осы секілді адами факторлар салдарын 
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мүмкіндігінше жою мақсатында жүйелі болмаса да, хадис тізбегінен бҿлек 

қосымша ҿлшемдер қарастырғаны белгілі. Ал ханафилер болса бұл шарттарды 

арнайы жүйелі ҽдіснама ретінде қалыптастырған. Сондай-ақ, ханафилердің 

қосқан шарттары басқалардікіне қарағанда қатаң ҽрі ауқымды, тіпті кҿп 

тұстарда мазмұны ҿзгеше болып келеді. Сондықтан нҽтижелері де ҽртүрлі.  

Ҽли ибн Мұхаммед ҽл-Бҽздауи ханафилердің ахад хадистермен амал ету 

турасында орта жолды ұстанатындықтарын: «Жалпы ахад хадистерден 

түгелдей бас тарту – бұлтартпас қуатты дҽлелді жарамсыз ету болғандықтан, 

нҽтижесінде күмҽнмен амал еткен болады. Күмҽн дегеніміз – қияс яки мүлдем 

хужжатқа (қуатты дҽлелге) жатпайтын «истисхабул-хал» (истисхаб −қандай да 

бір мҽселенің керісінше үкімі мҽлім болмаған жағдайда, алғашқы күйінде 

қалатындығын дҽлелдеу мақсатында айғақ ретінде қабылдану тҽсілі).  Құранға 

қайшы келетін ахад хабарлармен амал ететіндер, сол арқылы Құранды нҽсх 

жасауға болады дейтіндер болса, олар бұл істері арқылы «иақинді» (яғни, 

күмҽнсіз дҽлел саналатын Құранды, мұтауатир хадистерді) тҽрк етіп отыр. 

Біріншісі надандық пен күпірлікке есік ашса, екіншісі бидғатқа жол береді. 

Ендеше, ең дұрысы ханафи ғалымдарының бұлардың ҽрқайсысын ҿз орнында 

қолдануға қатысты қойған ҿлшемдері болмақ», – деп түсіндірген [25, 3 т. 25-26 

б.].  

Жассас бойынша имани болсын, амали болсын исламның негізгі қағида-

ережелері мұтауатир жолмен жеткен. Ал ахад жолмен жеткен хабарлар 

дініміздің негізгі мҽселелерінде емес, тармақтарында болады [21, 137 б.]. 

Ханафилер тарапынан ахад хадистердің қабылданып-қабылданбауына 

қатысты анықталған себептердің «Мағнауи инқитағ» (мағына тұрғысынан үзік) 

деп аталуы Сарахси [10, 1 т. 364 б.] мен Бҽздауиден [25, 3 т. 3 б.] бастау алады. 

Оларға дейінгі дҽуірдің усулшы ғалымдары саналатын ҽш-Шаши (қ.ж. 344/955) 

мұны «шарту ҽл-амал би-хабари ҽл-уахид» (ахад хабармен  амал етудің шарты)  

деп атаған [105]. Сондай-ақ, бізге дейін жеткен алғашқы ханафи усул кітабы 

саналатын Жассастың «ҽл-Фусул фи ҽл-усул» кітабында да «Шуруту қабуули 

ахбари ал-ахад» (ахад хабарларды қабылдаудың шарттары) делінген [8, 2 т, 3 

б.]. Ал кейінгі ханафи усул ғалымдары бұл тақырыпта Сарахси мен Бҽздауидің 

атауы мен жүйесін мақұл кҿріп, ҿз еңбектерінде де солай жалғастырған [105]. 

Ҽсілінде хадис ғалымдары мен усул ҽл-фиқһ саласының ғалымдары дҽлел 

ретінде санаған ахад хадис ұғымының анықтамасы мүжтаһид имамдар кезінде 

нақты ҽлі қалыптаспаған болатын. Сондықтан ахад хадистерді қабылдауда 

Имам Ағзамның қандай шарттарды алға тартқаны кеңінен түсіндіріліп, 

толықтай ҿз аузынан айтылмаған. Ол шарттар Ҽбу Ханифаның үкім шығару 

барысында негізге алып-алмаған хадиситерін саралау арқылы кейінгі ғұламалар 

тарапынан анықталған. Бертін келе осындай хадистерді қабылдау принциптері 

фиқһ негіздері саласындағы кітаптарда қамтылып белгіленген. Ханафи мҽзһабы 

бойынша бізге жеткен алғашқы фиқһ ҽдіснама (усул ҽл-фиқһ) кітабын жазған 

Ҽбу Бҽкір жассастың «ҽл-Фусул фи ҽл-усул» атты еңбегінде бұл шарттарға 

кеңінен тоқталған. Сондай-ақ Имам ҽд-Даббуси, Сарахси, Бҽздҽуи да ҿздерінің 

усул кітабтырында бұл ҿлшемдерді тарқатып түсіндірген [10, 1 т, 364 б.].   



  74  

 

Ханафи усул ҽл-фиқһ ғалымдары ахад хадистерді қабылдап, амал ету үшін 

ұсынған ҿлшемдерін,  басқаша айтсақ, ахад хабарлардың тҽрк етілу себептерін 

басты екі тақырыпта топтастырған. Біріншісі, ахад хабардың ҿзінен де қуатты 

басқа бір дҽлелге, жағдайға қайшы келу салдарынан негізге алынбауы. Иса ибн 

Ҽбҽн бұған «Ахад хабардың Құранға қайшы келуі, мағруф сүннетке қайшы 

келуі, ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде болуы,  қоғам қайшы амал еткен шҽзз 

(оқшау)  хадис болуы», – деп тҿрт себепті атаса, Жассас  бесінші себеп ретінде 

ахад хабардың сау ақылға анық қайшы келуін атап ҿткен. Ал имам Ҽбу Зҽйд ҽд-

Даббуси, Сарахсимен Бҽздауи«ахад хабардың Құранға қайшы келуі, мағруф 

сүннетке қайшы келуі, ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде болуы,  сахабалардың 

ортасында белгілі бір мҽселеге қатысты пікір талас орын ала тұра, ешқайсысы 

қолданбауы секілді тҿрт себепті атаған. Хабардың тҽрк етілуінің екінші себебі, 

хабардың жеткізушідегі кемшіліктерге байланысты тҽрк етілуі [25, 3 т, 12-13 

б.]. 

Біз бұл зерттеуімізде ахад хадистердің ҿзінен де қуатты дҽлелге қайшы 

келген жағдайдағы аталмыш себептермен шектелмей ханафи ғұламаларының  

ахад хабарды  қабылдап-қабылдамауға, онымен амал етіп-етпеуге қатысты 

түрлі еңбектерде ұстанған жалпы ұстанымдары мен ҿлшемдерін зерттеп-

зерделеп беретін боламыз.  

1. Ахад хадистің Құранға қайшы келуі. 

Құран бізге мұтауатир жолмен жеткендіктен, оның Алла тарапынан 

түскендігінде ҽрі қандай да бір ҿзгеріске ұшырамағандығында еш күмҽн жоқ. 

Ал ахад хадис олай емес. Сахабалар да Құранға анық қайшы келетін хадистерді 

қабылдамаған. Мысалы, Мұслимнің сахих хадистер жинағында Омар ибн 

Хаттабтан мынандай хадис риуаят етілген. Фатима бинт Қайс атты ҽйел 

сахабаның «(талақ болған ҽйелге) жатын орын да, нҽпақа да берілмейді», – деп 

пайғамбарымыздан (с.а.у.) риуаят еткен хадисі Омар ибн Хаттабқа жеткенде: 

«Дұрыстап жаттағаны яки ұмытқаны белгісіз бір ҽйелдің сҿзіне сеніп 

Раббымыздың Кітабын, Пайғамбарымыздың сүннетін тастай алмаймыз. Талақ 

болған ҽйелге жатын орын да, нҽпақа да беріледі.  Алла Тағала: «Анық ауыр 

күнҽ (зина) жасамайынша оларды үйлерінен шығармаңдар», (Талақ, 1) – деген» 

[106, 3 т. 476 б.]. Бұл жерде ҽйел риуаят еткен аталған хадис Құранның анық 

аятына қайшы болғандықтан, халифа Омар оны қабылдамаған. Сондай-ақ, бұл 

хадис «Талақ» сүресіндегі: «Талақ еткен жұбайларыңа (ғиддаттары біткенге 

дейін) жағдайларыңа қарай ҿздерің тұрып жатқан жайдың бір жерінен орын 

беріңіңдер», – делінген аятқа да қайшы. Тағы бір мысал, Ҽбу Бҽкірқызы 

Айшаға (р.а)  Ҽбу Һурайраның Пайғамбардан риуаят еткен «Зинадан туған бала 

үш жаманның біреуі», – деген хадисі жеткен кезде, ол: «Ҽбу Һурайраны Алла 

кешірсін! Ол бұл хадисті дұрыс естімеген ҽрі дұрыс жеткізе алмаған. Хадистің 

негізі бұлай емес. Алла елшісін мұнафықтардың бірі мазалап жүр еді. 

Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Пҽленшенің жаманшылығынан кім қорғай алады?», – 

деді. Сол сҽтте біреу: «Уа, Алланың елшісі! Ол зинадан туған бала ғой», – деді. 

Алла елшісі: «Оған үш жаманшылықың бірі», – делінеді. Бірақ Алла Тағала 

былай дейді: «Ешбір адам басқа жанның күнҽсін арқаламайды» (Фатир, 6). 

Басқа бір риуаятта: «Оған ҽке-шешесінің күнҽсі жазылмайды. «Ешбір адам 
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басқа жанның күнҽсін арқаламайды», – делінген [33, 2 т. 233 б.]. 

Байқағанымыздай Айша Ҽбу Һурайраның бұл хадисін Құранның: «Ешбір адам 

басқа жанның күнҽсін арқаламайды» (Фатир, 18) – делінген қағидасына қайшы 

болғандықтан қабылдамаған. Сондай-ақ, хадисті жеткізу барысында адами 

факторлардың толықтай жойылмайтындығын «Ҽбу Һурайраны Алла кешірсін! 

Ол бұл хадисті дұрыс естімеген ҽрі дұрыс жеткізе алмаған»,– деген сҿздерімен 

білдірген. 

Ҽбу Ханифаның «ҽл-Алим уал-муталлим (Ғалым мен үйренуші шҽкірт)» 

атты еңбегенде де оның Құранның анық аяттарына қайшы келген хадистерді 

тура мағынасында түсінбегеніне кҿз жеткіземіз. Оның негізгі елегі – Құранның 

бұлтартпас іргелі қағидалары. Аталған еңбекте Ҽбу Мұқатил атты кісі Ҽбу 

Ханифаға былай деп сауал қояды: «Мүмін кісі зина жасағанда кҿйлегін 

шешкені секілді иманын да басынан аударып шешіп тастайды. Сосын егер 

тҽуба жасаса, иманы да ҿзіне қайтып беріледі» дегенді риуаят етіп жүргендер 

жайлы ойың не? Олардың осы сҿздеріне күмҽнмен қарайсың ба, ҽлде растайсың 

ба? Егер растасаң, онда Хауариждердің айтқанындай боласың, ал жоқ, 

күмҽндансаң, онда хауариждердің айтқандарына шүбҽ келтірген  ҽрі ҿзің 

сипаттаған ҽділдіктен айныған боласың. Сондай-ақ, олардың бұл сҿздерін 

түгелдей жалғанға шығарсаң, Алла елшісін жалғанға шығарған боласың. Себебі 

олар бұл сҿзді рауилардан Алла елшісіне (с.а.у.) дейін жететін шежіре бойынша 

жеткізіп отыр. Ҽбу Ханифа: «Мен олардың бұл риуаятын жалғанға шығарамын. 

Бірақ менің жалғанға шығаруым ҽрі қабылдамай тастауым Алла елшісін (с.а.у.) 

жалғанға шығаруға, оның сҿзін қабылдамай тастағанға жатпайды. Кісі егер: 

«Мен Алла елшісінің (с.а.у.) сҿзін жалғанға шығарамын десе ғана Алла елшісін 

ҿтірікке шығарған болады. Ал керісінше: «мен Алла елшісінің барлық 

айтқандарына иман келтіріп, күмҽнсіз сенемін. Алайда Алла елшісі (с.а.у.) 

ешқашан Құранға қайшы ҽрекет етпеген жҽне ҽділетсіздікті айтқан емес», – 

десе, оның бұл сҿздері Алла елшісін жҽне Құранды растағанға жатады. Сондай-

ақ, Алла елшісін Құранға қайшы ҽрекет жасаудан пҽк тұтқаны болмақ. Алла 

елшісі егер зҽредей де Құранға қайшы ҽрекет жасап, Алла атынан жалған 

сҿйлегенде, Алла оның сол сҽтте жанын алар еді. Алла Тағала Құранда бұл 

жайлы былай дейді: «Егер ол Елші кейбір сҿздерді ҿз ойынан шығарып, оны 

бізге таңғанда, шүбҽсіз, оны бас салып, содан кейін күре тамырын қияр едік. 

Араларыңда ешкім бұған кедергі келтіріп, оны арашалайалмайды.» (Хаққа, 44-

47).  Ендеше, Алланың шынайы елшісі Құранға қайшы ҽрекет жасамайды. Ал 

жасаған адам пайғамбар бола алмайды», – деп жауап берген [37, 587-588 б.].  

Ҽбу Ханифаның бұл жауабына риза болған Ҽбу Мұқатил былай деп сҿзін 

жалғастырады: «Қандай ғажап түсіндіріп бердің. Енді «Арақ ішкеннің қырық 

күн яки қырық түн намазы қабыл болмайды», – деп ойлайтындар жайлы не 

дейсің? Кісінің жақсы амалдарын жоқ қылатын бұл жағдайды маған түсіндіріп 

берші». Ҽбу Ханифа: «Алла тағала арақ ішкеннің қырық күн немесе қырық түн 

намазын қабыл алмайды» дегендердің бұл сҿздерінің түсіндірмесін білмеймін. 

Олар мұны ҽділдік заңдылығына қайшы келмейтіндей етіп тҽпсірлеген болса, 

онда олардың бұл сҿздерін жалғанға шығармаймын. Себебі біз Алланың ҽділдік 

заңдылығы бойынша кез-келген адамның жасаған ісіне қарай жазасын 
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алатынын немесе кешірімге ие болатындығын білеміз. Оған ҿзі жасамаған 

күнҽнің жазасы берілмейді. Сондай-ақ, ҿтеген парыздарының сауабы есептеледі 

де, ҿтемегендерінің күнҽсі жазылады. Мысалы,  кісі мойнында кҿп мҿлшерде 

зекет беру міндет бола тұра, оның тек 50 дирһамын ғана ҿтеген жағдайда, Алла 

тағала оның ҿтеген мҿлшерін есептейді де, ҿтемгенінің күнҽсін жазады. Сол 

секілді оразаның да, намаз бен қажылықтың да, ҿлтірудің де атқарған 

мҿлшерінің сауабы беріліп, орындамағанының күнҽсі жазылады. Міне 

сондықтан Алла тағала: «Ҽркімнің істеген жақсылығы ҿз пайдасына жҽне 

істеген жамандығы ҿз зиянына» (Бақара, 288), «Шүбҽсіз, Мен араларыңдағы 

мейлі ер, мейлі ҽйел болсын жасаған амалдарының еңбегін зая етпеймін»  (Ҽли 

Имран, 195), «Біз, расында да, (үнемі) игі істер істейтін ізгі жандардың сауабын 

(еңбегін) ҽсте зая етпейміз.» (Кҽһф, 30), «Бүгін ешкімге мысқалдай да 

ҽділетсіздік жасалмайды. Дүниеде не істеген болсаңдар, соның ғана қарымын 

аласыңдар!» (Ясин, 45), «Істеген істеріңнің ғана қарамын аласыңдар» (Тур, 16), 

«Ендеше, кімдекім зҽредей (мысқалдай) жақсылық жасаса, соның қарымын 

алады.  Ал кімде-кім зҽредей (мысқалдай) жамандық жасаса, соның 

жазасын тартады» (Зилсҽл, 7-8), «Үлкен-кіші істердің бҽрі де тізіліп жазылған» 

(Қамар, 56), «Қиямет күні сол күнге тҽн дҽл тартатын ҽділет таразыларын 

құрамыз да, адамдардың дүниедегі істерін түгелдей тартамыз. Ол күні ешбір 

жанға титтей де ҽділетсіздік жасалмайды. Істелген (жақсы-жаман) іс қышаның 

дҽнегіндей мысқалдай болса-дағы оны таразыға тартамыз. Біз жауапқа 

тартушылар ретінде жеткіліктіміз (Яғни, Біздің жауапқа тартқанымыз ҽбден 

жеткілікті болады)» (Ҽнбия, 47) – делінген аяттарды да мысалға келтіре 

отырып, Алланың қойған ҽділдік заңына жоғарыдағы хадистің тура мағынасы 

қайшы келетіндіктен, оны осы аяттарға қайшы келмейтіндей етіп түсіну 

керектігін білдірген [37, 589 б.]. 

Ханафилердің бұл қағидасы жайлы имам ҽл-Жассас ҿзінің «ҽл-Фусул фи 

ҽл-усул» атты еңбегінде: «Біздің мҽзһаб ғұламалары (асхабымыз) бойынша ахад 

хабардың қабылданбау себептерінің бірі Иса ибн Ҽбанның да айтқанындай: 

«Ахад хабар ешбір күмҽнсіз жеткен (мұтауатир, мҽшһрүр) сүннетке қайшы 

болса, немесе Құранға анық қайшы келсе, сондай-ақ, кҿпшілікке қатысты 

мҽселелерден бола тұра, кҿпшілік білмейтін ахад хабармен жетсе, немесе 

адамдар риуаят еткенімен қоғам оған қайшы амал еткен шҽзз (оқшау)  хадис 

болса, мұндай ахад хабарлар тҽрк қылынады.» - деген [8, 2 т. 3 б.]. 

Имам Ҽбу Юсуф бұл жайлы ҿзінің «ҽр-Родд ала сияри ҽл-Ҽузағи» атты 

еңбегінді ҽл-Ҽузағиға қарата былай дейді: «Түрлі риуаяттар кҿбеюде. Олардың 

арасынан мүлде беймҽлімдері де шығуда. Ол риуаяттардан фиқһ мамандары 

хабарсыз. Олардың мағынасы Құран мен сүннетке де қайшы. Ендеше, шҽзз 

хадистерден абай бол! Кҿпшілік жамағаттың ұстанған жҽне фақиһтердің білетін 

уа ҽрі Құран мен сүннетке қайшы келмейтін хадистерді ұстан. Басқалардың 

үкімін осыларға салыстыру жолымен шығар. Құранға қайшы сҿздер риуаят 

болып жетсе де, ондай риуаяттың Алла елшісінің (с.а.у.) хадисі еместігінде 

шүбҽ жоқ» [72, 31 б.]. 

Имам ҽт-Тахауи ҿзінің «Шарху мағани ҽл-ҽсар» атты еңбегінде бұл жайлы: 

«Мутуатир хабарларға қайшы келетін ахад хабарлар қабылданбайды»,– деген 
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[79, 1 т. 107 б.]. Ал ханафи мҽзһабының кҿрнекті фақиһ ҽрі усулшы 

ғалымдарының бірі Алауддин ҽл-Кҽсанидің «Бҽдайғу ҽс-Санаиғ» атты 

кітабында: «Ахад хабармен амал ету мұтауатир дҽлелмен амал етуге қайшы 

болмаған жағдайда ғана уажіп болады»,– делінген [29, 1 т, 328 б.]. Сондай-ақ, 

Мұхаммед Зҽһид ҽл-Кҽусари бұл турасында «Насбу ҽр-Роя»-ның кіріспесінде: 

«Ханафилердің аса мҽн берген мҽселелерінің бірі – дҽлелдердің сбуты (субут – 

хабардың бізге дейін жету тұрғысынан сенімді яки сенімсіздігі.) мен 

дҽлҽлатындағы (дҽлҽлат – хабардың қамтыған мағынасының нақты яки нақты 

еместігі.) дҽрежелері болмақ. Қатғидің (қатғи – жетуі жолы еш күмҽнсіз сенімді 

немесе мағынасы нақты, анық дҽлелдер) субуты жҽне дҽлҽлаты жҿнінен 

дҽрежесі бар. Сондай-ақ зоннидің (зонии – жету жолы аз да болса шүбҽлі 

немесе мағынасы нақты емес дҽлелдер. ) де дҽрежелері бар. 

Дҽлдердің жету жолдарының сенімділігі мен мағынасының нақтылығына 

қарай шығарылатын үкімдердің ҽртүрлі болатындығын Нҽсафидің «Мҽнар» 

атты кітабына түсіндірме жазған Мұхаммед ибн Мұхаммед ҽл-Кҽки былай 

классификация жасайды: 

1. Мұтауатир болып жеткен Құран, хадис секілді субуты да, дҽлҽлаты да 

қатғи дҽлелдер; 

2. Жорамал жасалынатын аяттар секілді субуты қатғи, бірақ дҽлҽлаты 

зонни дҽлелдер;  

3. Дҽлҽлаты қатғи, субуты зонни ахад хабарлар; 

4. Дҽлҽлаты да, субуты да зонни ахад хабарлар. 

Бұлардың біріншісімен фарыз, екіншісі жҽне үшіншісімен уҽжіп, ал 

тҿртіншісімен сүннет пен мұстахаб үкімдері шығарылады [26, 1 т. 127 б.]. 

Ахад хабарлармен Құранның "ғамм" үкімін "тахсис" қылу (жалпысын 

жалқылау), "мұтлақ" (қандайда бір ерекшелікпен бекітілмеген) аяттарын 

"мұқаииад" (қандайда бір ерекшелікпен бекіту) жасау мәселесі 

Ханафилерде Құран арқылы бекітілген жалпы үкімді ахад хабармен 

жалқылауға болмайды. Жалпы үкімнен  оның қамтыған кейбір бҿлшектері мен 

мүшелерін арнайы келген ахад хабарлармен бҿліп алуға болмайды. Алайда 

Құранның бекіген жалпы үкімі мұтауатир дҽлелмен  бір рет жалқыланатын 

болса, онда келесі жолы оның басқа мүшелері мен бҿлшектерін де ахад 

хабармен жалқылауға болады [8, 1 т. 80-93 б.]. Себебі бір рет жалқыланған 

жалпы үкім ҿзінің барлық мүшелері мен бҿлшектерін қамтитындығы занни 

дҽрежесіне түседі. Яғни Құран аяты жету тұрғысынан мұтауатир жолмен 

бекігенімен оның жалпылықты білдіретіндігі қатғилығын, яғни, бұлтартпас, 

нақтылығын жоғалтып, занни дҽрежесіне түседі. 

Ғұлама Ҽбу Заһра (қ.ж. 1394/1974) ахад хабармен жалпы үкімді 

жалқылауға болмайды деген ханафилердің осы ұстанымына қатысты мынандай 

түсінік береді: «Ханафи ғалымдары «ғаммның» (жалпылықты білдіретін сҿз, 

сҿйлем) сҿз қалыбы тұрғысынан жалпылықты білдіруін қатғи деп 

есептегендіктен, оны басқа бір занни жолмен жалқылауды дұрыс санамаған. 

Ҿйткені жалқылау бір сҿздің білдірген жалпы үкімінен оның кейбір бҿлігін 

бҿліп алу деген сҿз. Ал енді жалпылығы қатғи болған үкімнің басқа барлық 
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бҿлшектерін де қамтитындығы да қатғи деген сҿз. Ендеше, қатғи жолмен 

бекіген жалпылықты занни дҽлелмен бұзуға болмайды.» [19, 156 б.] 

Ханафи усул ғұламалары бойынша Құранның жалпы үкімдері жорамал 

жасалмаған жағдайда, олардың білдірген жалпылығы қатғи болады. Мұндай 

үкім екі тұрғыдан қатғи болып отыр. Біріншісі Құранда орын алуына 

байланысты оның бізге жетуі де мутаутир жолмен болғандықтан, қатғи болса, 

екіншісі сҿздің жалпылықты білдіруі де сондай қатғи. Яғни бұлтартпас, анық. 

Сондықтан мұндай екі жақты қатғилығы бекіген үкімді ахад хабар жалқылай 

алмайды. Себебі ахад хабардың арнайы мағынаны білдіретіндігі қатғи, анық 

болғанымен оның бізге дейін жетуі мутаутир жолмен жүзеге аспағандықтан,  

қатғи емес, занни болмақ. Ендеше, занни дҽлел қатғиға қарсы тұра алмайды [46, 

222 б.]. 

Ханафилер Құранның: «Алланың аты айтылмаған (айтылмай сойылған) 

нҽрсені жемеңдер!» аятының жалпы үкімін негізге алғандықтан, «Бисмиллаһ» 

сҿзін ҽдейі айтпаған кісінің сойған малының етін жеуді харам санаған. 

Шафиғилерде мал бауыздағанда Алланың атын айту парыз емес, – сүннет. Мал 

бауыздаған кісі Алланың атын ҽдейі айтпаса да, сойылған малдың еті адал. 

Ханафилер олардың сүйенген «Мұсылман баласы Алланың атын атаса да, 

атамаса да Алланың атымен сойған болады», «Ҽрбір мұсылманның жүрегінде 

Алланың аты бар» секілді хадистерін Құранның: «Алланың аты айтылмаған 

(айтылмай сойылған малды) нҽрселерді жемеңдер!» аятының жалпы үкіміне 

қайшы келген ахад хабар болғандығы үшін негізге алмаған [107, 219 б.]. 

Ханафилердің бұл ұстанымдарына ҿздері кей тұстарда қайшы ҽрекет 

ететіндіктері қарсыластары тарапынан жиі алға тартылып, сынға ұшыраған. 

Мысалы, Құранда белгіленген ұрының қолын шабу жазасын алайық. 

Ханафилерде құны 10 дирһҽмға жетпейтін затты ұрлаған кісінің қолы 

шабылмайды. Ал бұл Құранның «Істеген қылмыстарының жазасы ретінде 

ұрлықшы ердің де, ҽйелдің де қолдарын кесіңдер» (Мҽйда, 38)  делінген не 

ұрласа да ұрының қолы шабылатындығын білдірген жалпы үкіміне қайшы. 

Себебі ханафилер ҿздерінің кҿзқарасына дҽлел ретінде Алла елшісінің (с.а.у.) 

құны он дирһам  тұратын бір қалқанды ұрлаған кісінің қолын шабуға 

бұйырғандығын білдірген ахад хадисті келтірген. Міне, бұл ханафилердің 

Құранның жалпы үкімін ахад хабармен жалқылауға болмайды деген 

ұстанымдарына қайшы келетіндігін білдірген. 

 Ханафилер бұл  қайшылыққа «он дирһҽм құнындағы қалқанды ұрлаған 

кісіге жаза кесілгендігі жайлы хадистің қарсыластары айтқандай ахад хабар 

емес, мҽшһүр дҽрежесіндегі хадис» екендігін алға тартумен жауап берген.  

Алайда бұл уҽж ҿте ҽлсіз. Себебі Алла елшісінің құны он дирһҽм тұратын бір 

қалқанды ұрлаған кісі үшін жаза қолданғандығы – бұл мҿлшерден арзан 

тұратын зат үшін қолданылмайды дегенді білдірмейді. Сондықтан Ҽбу 

Ханифаның «он дирһҽмнан арзан зат үшін қол шабылмайды» деген үкімін 

кейінгі ханафи ғалымдарының негіздеген усул ережелерімен түсіндіру 

қисынсыз. Сондықтан мұны Ҽбу Ханифаның хадд жазасының орындалуын 

мейлінше болдырмау ұстанымымен түсіндірген дұрыс.  
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Ханафилердің Құранның жалпысын ахад хадис жалқылай алмайды 

ережесіне ҿздері қайшы ҽрекет етті деп сынға алған тақырыптың бірі «дарул-

харбта» зина жасаған адамға жаза қолданылмау үкімі.  Ханафилерде «дарул-

харбта», яғни ислами емес мемлекетте зина жасаған кісіге хадд жазасы 

қолданылмайды. Ал Құранда «дарул-ислам», «дарул-харб» деп бҿлместен  

«Зина жасаған  еркек пен ҽйелдің ҽрбіріне жүз дүре соғыңдар», – делінген 

аятпен жалпы үкім кесілген. Ал оны дарул-исламмен шектеу немесе дарул-

харбте жасалған зинаны жалпы үкімнен бҿліп алу үшін ханафилердің ұстанымы 

бойынша мұтауатир немесе мҽшһүр дҽрежесіндегі нақты хадис керек. Кейіннен 

ханафилердің дҽлел ретінде қолданған: «Дарул-харбте хадд жазалары 

орындалмайды» хадисі ахад хабар болғандықтан, дҽлелге жарамайды. Яғни 

Құранның жалпысын жалқылай алмайды.  

Қарсыластарының бұл уҽжіне ханафи ғұламалары былай деп жауап берген: 

Ислам билігіне бағынбайтын мұсылман емес «дарул-харб» елінде зина жасаған 

кісіге хадд жазасының орындалмайтындығын білгендіктен, пайғамбарымыз 

(с.а.у.) «дарул-харбте хадд жазасы қолданылмайды», – деп үкім берген. Себебі 

белгілі бір ислам еліндегі басшының «дарул-харб» саналатын ҿзге елдің ішкі 

жүйесіне билігі жүрмейді. Сондай-ақ, дарул-харбте зина жасаған кісі мұсылман 

еліне қайта келген жағдайда да, оған хадд жазасы орындалмайды. Ҿйткені, хадд 

жазасына себеп болатын зина ісі мұсылман басшысының билігі жүрмейтін ҿзге 

елде жүзеге асқан. Міне осындай «биліктің жүрмеу» күмҽні Құранның «зина 

жасаған ер мен ҽйелдің ҽрбіріне жүз дүре соғыңдар» (Нұр, 2), – деген аят 

үкімінің жүзеге асуына кедергі болып отыр. Исламдағы хадд жазасындағы 

негізгі принциптің бірі – қандай да бір күмҽннің нҽтижесінде оның 

орындалмайтындығы. Бұл ұстаным Алла елшісінің (с.а.у.) «Худуд жазаларын 

күмҽнды нҽрселермен жүзеге асырмаңдар» делінген хадисі негізінде бекітілген. 

Ендеше хадд жазасындағы жалпы үкім осы хадис арқылы күмҽнді жағдайларда 

ҿзінің жалпылығын жоғалтып, нақтылығынан айрылады. Ал нақтылықтан 

(қатғи) айырылған үкімді ахад хабармен жалқылауға болады. Ендеше, аяттың 

жалпы үкімі дарул харбте биліктің жүрмеу күмҽнінің нҽтижесінде ахад 

хабармен жалқыланып, тек ислам мемлекетімен шектеліп отыр [32, 5 т. 266 б]. 

Ханафилердің бұл қайшылығын түсіндірудегі ең дұрыс жол – Ҽбу 

Ханифаның  «худууд», яғни Құранда белгіленген ауыр жазаларды қолдануда 

барынша жеңілдік жағын қарастыру, азғантай күмҽн жағдайында жазаны 

қолданбау принципінің кҿрінісі деп бағалау. Олай болса, 10 дирһҽмнан құнсыз 

затқа қол шабу жазасының қолданылмауы да  Ҽбу Ханифаның осы бір 

ұстанымның нҽтижесі деуге ҽбден негіз бар. 

Ханафи мҽзһабында Құранға қайшы келетін ахад хадистер бойынша  

тікелей амал етілмейді. Ҽуелі ол хадистің Құранға сай етіп  жорамал жасалыну 

жағы қарастырылады. Ал ол мүмкін болмаған жағдайда ғана ондай хабардың  

бұрыстығына үкім беріледі.  

Ханафи мҽзһабы секілді барлық мҽзһаб ғұламалары Құранға анық  қайшы 

келетін хадистермен амал етпеген. Бұл бірауыздан келісілген мҽселе. Алайда 

Құранның жалпылықты білдіретін «ғамм» аяттарын ахад хадистермен «тахсис 

жасау» (жалқылау) немесе «мұтлақ» (қандайда бір сипатпен, ҿрекшелікпен 
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бекітілмеген) яттарын «мұқаииад» (қандайда бір сипатпен, ерекшелікпен 

бекіту) жасау мҽселесінде ханафи мҽзһабы мен ҿзге үш мҽзһаб арасында 

айырмашылық бар. Үш мҽзһаб бойынша Құранның жалпысын ахад хабармен 

жалқылауға, мұтлақ аяттарын мұқаииад жасауға болады. 

Ал, ханафи мҽзһабы бойынша Құранның жалпылықты білдіретін аяттары 

ахад хадиспен жалқыланбайтыны секілді мұтлақ аяттары да мұқаййад 

жасалынбайды деген қағиданы қатаң ұстанады. Себебі бұл Құран аяты 

білдірген мҽселеге қандай да бір қосымша нҽрсені занни дҽлелмен қосу, тіпті 

Құран аятының үкімін жою болып саналады.  

Фахрул-ислам ҽл-Бҽздауи бұл жайлы: «Құран анық та, айқын күмҽнсіз 

жолмен бізге жеткендіктен, оны күмҽнді нҽрсеге сүйеніп   тҽрк етуге 

болмайды... Бұл тұрғыда «жалқы» да, «жалпы» да, «насс»(сҿздің қолдану 

мақсаты айқын болуы)да, «заһир» (мағынасы сҿз қалыбынан бірден түсінілетін 

сҿз) де, бірдей. Сондықтан бізде Құранның жалпы үкімі ахад хабармен 

жалқыланбайды. Шафиғиларда бола береді. Сондай-ақ, бізде Құранға ахад 

хабармен қандай да бір нҽрсе қосылмайды. Құранның заһиры ахад хабармен 

насс болса да, насх етіліп, жойылмайды», – деген [11, 173 б.]. 

Ханафи құқықшылары Құранның жалпысын жалқылауда, мұтлақ аятын 

мұқаииат жасауда тек мұтауатир немесе мҽшһүр деңгейіндегі хадистерге 

жүгінген. Алайда ахад бола тұра үмбеттің қабыл алған хабарларын мұтаутаир 

хадистің бүр түріне жатқызғандықтан, ондай хабарлармен де Құранның 

жалпысын жалқылауға, мұтлағын мұқаииад жасауға болатындығын алға 

тартқан. Бұл жайлы Жассас: «Егер бізге халықтың қабыл алған «Ҽйелінің 

ҽкесінің ҽпкесі не қарындасымен  некелесуге болмайды» секілді жекелеген 

адамдардың риуаят еткен ахад хабарлармен Құранның заһир аятын 

жалқылағандарың секілді (дҽл осы ұстаным бойынша) басқа ахад хабарлар 

арқылы да жалқылауға болатындығына неге рұқсат бермедіңдер» делінсе, біз 

мұндай уҽжге: «Ҿйткені халықтың қабыл алған хабарлары, мейлі ол жекелеген 

адамдардан жеткен ахад хабар болса да, мұтауатир деңгейінде жүреді. Оның 

білдірген мҽліметі нақты мҽліметке жатады. Сондықтан онымен Құранның 

жалпысын жалқылауға болады» – деп жауап береміз",  – деген [8, 1 т. 84 б.].  

Ахад хадистер Құранның қандай да бір мҽселедегі  жалпылықты білдіретін 

үкіміне қайшы келіп жатса, немесе қандайда бір үкімді қосып жатса, ханафилер 

мұндай жағдайда Құран үкімін негізге алады да, ахад хадисті жалпылықты 

білдіретін  үкімге қайшы келмейтіндей етіп жорамал жасайды. Мысалы, 

Құранда «Құраннан саған (тіліңе, жадыңа) жеңіл келгенін оқы» (Мүзҽммил, 20), 

– деген аят жалпылықты білдіреді. Бұл аят бойынша намазда кез келген аятты 

оқу намаздың дұрыстығы үшін жеткілікті. Ал «Фатиха сүресін оқымаған 

адамның намазы жоқ», – деп риуаят етілген ахад хадис Құранның осынау  

жалпылықты білдіретін аятына қайшы. Бұл ахад хадисті ханафилер  Құранның 

жалпылықты білдіретін үкіміне қайшы келмейтіндей етіп «Фатиха сүресін 

оқымаған кісінің намазы кемел емес», - жеп жорамал жасаған. Сондықтан 

ханафи мҽзһабында намазда Құранның кез келген аятын немесе  сүресін оқу 

парыз, яғни намаздың дұрыс болуы үшін жеткілікті. Ал фатиха сүресін оқу 

уҽжіп саналғандықтан, оны оқымаған кісінің сҽһу сҽждесін жасаған жағдайда 



  81  

 

намаз бұзылмайды [110, 151 б.]. Басқа мҽзһабтарда Құранның жалпылықты 

білдіретін үкімін ахад хадиспен жалқылауға болатындықтан, намазда фатиха 

сүресін оқу – парыз. Нҽтижесінде, кім намазында фатиха сүресін оқымаса, 

намазы бұзылады.  

Құран үкіміне қандайда бір үкімді қосу (зияда)мәселесі 

Ханафилерде Құранның білдірген үкіміне ахад хабармен қандайда бір 

міндетті парыз деңгейінде қосуға болмайды. Бұлай қосу Құранның білдірген 

үкімінің күшін жоюға жатады. Ханафи құқықшылары «Құран үкіміне қосылған 

қандайда бір үкім нҽсхқа жатады» деген қағида қойған. Сарахси бұл турасында: 

«Нассқа (Құран аяты) жасалған қандайда бір қосымша үкім − сыртқы формасы 

түсіндірме болғанымен шын мҽнінде рухани нҽсхқа (үкімді жою) жатады.» –

деген [10, 2 т. 82 б.]. 

Фахрул-ислам Бҽздауи бұған қатысты мынандай мысалды келтіреді: 

«Құранда «Рүкүғ жасағандармен бірге рүкүғке барыңдар» деп рүкүғ жасау 

бұйырылған. Рүкүғ − баршаға мҽлім иілу ҽрекеті. Ал енді Құран аятымен парыз 

болған иілу ҽрекетіне сүннетпен бекітілген«тағдилул-ҽрканды» (рукуғ, сҽжде 

жасағанда дене ағзалары толық орнығатындай уақыт тұру) да қосып, оны да 

парыз санап, жасамаған жағдайда намаздың бұзылатындығын айту дұрыс 

«анықтау» емес. Ҿйткені ол онсыз да түсінікті. Керісінше ахад хабармен 

Құранның үкімін жоюға жатады» [11, 12 б.]. 

Жассастың ұстазы Кархи да бұл қағиданы қуаттаған. Оның пікірінше зина 

хаддына қосымша берілетін жер аудару жазасы Құранның үкімін мҽнсұқтауға 

жатады. Жассас Құран үкіміне тек ҿзі секілді қуатты дҽлелдің ғана нҽсх жасай 

алатындығын айтқан. Ахад хабармен Құранға қосымша үкім 

қойылмайтындығын, қосқан жағдайда мұның нҽсх саналатындығын білдірген 

[111, 2 т. 242-258 б.]. 

Мұны имам Сарахси ҿзінің усулында Алланың құқығына жататаын 

ғибадат, жаза, кҽффарат мҽселелерінің бҿлшектеуге келмейтінін айта келе, 

бұған бірқатар мысалдар келтіреді. Ол: «Таң намазының оқылған бір рҽкатына 

таң намазы делінбейді. Сол секілді тұрғын кісінің екі рҽкағат оқыған түскі 

намазына бесін намазы деп айтылмайды. Сондай-ақ, зиһардың кҽффараты 

ретінде отыз күн ораза ұстап жүріп оны толық аяқтауға шамасы келмей қалған 

кісі, қалған отыз күні үшін 60 пақырды тамақтандырса, кҽффаратын орындаған 

болмайды», – дейді. Сарахси осы кіріспеден кейін Құран үкіміне қосымша үкім 

қосқан жағдайда, оның  қалай нҽсхқа себеп болатынын түсіндіреді.Құранда 

зина жасаған бойдақ адамға дүре соғу бұйырылған. Сондай-ақ ахад хабарда 

бұған қосымша жер аудару керектігі айтылған. Ал енді осыны негізге алып, 

дүре соғуға қосымша, жер аударуды парыз деңгейінде міндеттейтін болсақ, 

онда бұл Құран үкіміне үкім қосу болып табылады да, жер аударусыз тек 

дүренің соғуылуы хадд жазасы болудан шығады. Міне бұл жағдай Құран 

үкімінің мансұқталуына жатады. Ал Құран үкіміне қандай да бір міндетті парыз 

деңгейінде емес, уҽжіп, сүннет, мұстахаб деңгейінде қосу насхқа  жатпайды [10, 

2 т. 83 б.]. Сондықтан ханафилер ахад хабармен білдірілген қосымша 

міндеттерді парыз деңгейінде емес, уҽжіп деңгейінде қарастыру арқылы бұл 

қайшылықтан құтылған.  
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2. Ахад хабардың «мағруф сүннетке» қайшы келуі 

Ахад хабар «мағруф сүннетке» қайшы келген жағдайда негізге алынбайды.  

Ханафилерде «мағруф сүннет»  деп мұтауатир жҽне мҽшһүр жҽне үмбеттің 

қабыл алған хадистеріне айтылады. Имам Мұхаммед мағруф хадиске: «Барлық 

жерде мұсылмандардың істерін реттеп отыратын Пайғамбарымыздың сҿзі 

екендігінде ешбір күмҽн жоқ хадис», – деп анықтама берген. Мысал ретінде 

Алла елшісінің: «Кімде-кім бір нҽрсені кҿрместен сатып алған болса, одан бас 

тартуға құқылы», – деген хадисін келтірген [112, 4 т. 268 б.]. 

Имам Сарахси ҿзінің усул ҽл-фиқһында: «Ахад хабарлардың арасындағы 

«ғарибы» егер мҽшһүр сүннетке қайшы келіп жатса, онда ол амал түрғысынан 

үзік хадиске жатады. Ҿйткені сүннеттің мұтауатир, мустафид яки барлығы 

бірдей қабылдаған хадистердің жету тұрғысын сенімділігі Құрандікі тҽрізді. 

Ендеше шүбҽлі болған нҽрсе анық болғанның жанында тҽрк етіледі. Сол секілді 

мҽшһүр хадис те ғариб хадистен қуатты. Ҿйткені онда шүбҽ-күмҽн жоқ. Міне 

сондақтан онымен насх етуге болады. Ал ғарибпен болмайды. Ҽлсіз қашанда 

күштінің жанында үкімсіз болмақ», – деген [10, 1 т. 366 б.]. 

Ханафилер кептірілген құрманы бірдей салмақта балғын құрмаға 

айырбастауды тыйым салған ахад хабармен амал етпеген. Ҿйткені бұл хадис 

«Құрма құрмамен бірдей салмақта айырбасталуы тиіс», – делінген мҽшһүр 

хадиске қайшы [68, 3т. 1311 б.]. Ҽбу Ханифа аталмыш мҽшһүр хадисте құрғақ 

болсын, балғын болсын құрманы бір-бірімен бірдей салмақта айырбастауға 

болатындығын білдірген.  Ал кепкен кезде ғана анықталатын салмақтағы 

теңдікті шарт қосу бұл мҽшһүр хадисте жоқ нҽрсені қосу болып табылады 

деген уҽжді алға тартқан [23, 194 б.]. 

3. Ахад хабардың «ғумум әл-бәлуа» мәселелерде болуы. 

«Ғумум ҽл-бҽлуа», – деп ҽрбір адамның үкімін білуге мұқтаж болған 

ҿмірде жиі қайталанатын кҿпшілікке қатысты мҽселелерге айтылады. Ескере 

кететін жайт, усул ҽл-фиқһ жҽне фиқһ кітаптарында «ғумуму ҽл-бҽлуа» деп 

біздің мұнда кҿтеріп отырған тақырыбымызға еш қатысы жоқ қоғамның 

жасауға мҽжбүр болған зҽру жағдайларға да айтылады. Ғұламалар қоғамның 

тап болатын зҽру жағдайларды қиястың нҽтиже беретін үкімінен жеңілдік 

туғызатын басқа бір үкімге кҿшуге себеп санаған. Осылайша зҽру 

жағдайлардың салдарынан истихсанға жүгінген. Мысалы, еті желінбейтін 

құстардың саңғырықтары, мініс кҿліктерінің тері мен сілекейі қоғамдық 

қажеттіліктің нҽтижесінде таза саналған. Дҽл осындай себеппен кҿшеде жүрген 

кезде киімге шашырайтын шалшық сулар да таза саналған. Ҿйткені ҽр адамның  

жиі тап болатын мұндай зҽру жағдайлар ескерілмеген жағдайда, қоғамға 

қиыншылық тудырар еді. 

Ханафилердің ахад хабарларды ғумум ҽл-бҽлуа себебімен тҽрк етулерінің 

астарында мынандай қисын мен уҽж жатыр. Кҿпшілікке қатысты мҽселе ҿмірде 

жиі қайталанатын болғандықтан, мұның үкімін ҽрбір адам білуге ұмтылар еді. 

Нҽтижесінде Алла елшісі (с.а.у.) оның үкімін жалпы халыққа түсіндіргендіктен, 

оның үкімі, сол мҽселеге қатысты пайғамбар (с.а.у.) сҿзі жекелеген адамдардың 

жеткізген ахад хабарымен емес, кҿпшіліктің риуаятымен мұтауатир немесе 

мҽшһүр болып жетер еді. Ал егер олай болмаса, онда ахад хабардың 
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шынайылығында күмҽн бар деген сҿз. Немесе ондай хабардың үкімі жалпыға 

емес, белгілі адамның жеке жағдайына ғана берілгендігі, я болмаса кейіннен 

нҽсх болғандығын білдіреді. Сондай-ақ, ханафилер қоғамның кҿзалдында 

болған маңызды оқиғаны адамдардың бір-біріне жеткізуге бейім екендігін, оны 

бҽрі бірдей ұзақ уақыт ешкімге айтпай сыр қылып сақтап қала алмайтындығын 

білдірген [113].  

Ханафилердің бұл тақырыптағы ұстанымына қатысты Имам Сарахси 

ҿзінің «Усул ҽс-сарахси» атты еңбегінде: «Қоғамның да, жеке адамның да амал 

ету үшін үкімін білуге мұқтаж болған кҿпшілікке қатысты мҽселелерде жеткен 

ахад хабар «ғариб» (бҿтен) саналады. Ал мұндай хабар сҿзсіз негізсіз болмақ. 

Ҿйткені Пайғамбарымыз (с.а.у.) адамдардың мұқтаж болған нҽрселерін 

түсіндіруге міндеттелген. Сондай-ақ, оны естіген жандарға ҿздерінен кейін 

келетін басқа адамдарға да жеткізуін бұйырған. Хадистерді  зерделегенімізде 

кҿпшіліктің мұқтаждығы болған мҽселелердің үкімін Алла Елшісі (с.а.у.) 

ҽрдайым түсіндіргеніне жҽне оның кҿп жағдайда мҽшһүр хабарлармен бізге 

дейін жеткеніне кҿз жеткіземіз.Сондықтан кҿпшілікке қатысты мҽселе бола 

тұра кҿпшіліктің риуаятымен жетпеген болса, онда ондай мҽселе ұмытылған 

немесе үкімі түгелдей нҽсх болған деген нҽтиже шығады...», – деген [10, 1 т. 

368 б.]. 

Жассас ҿзінің «ҽл-Фусул фил-усул» атты еңбегінде бізге жетпей қалған 

ханафилердің алғашқы усул қағидаларын жазған Иса ибн Ҽбанның бұл 

тақырыпқа қатысты кҿзқарасын былай деп жеткізген болатын: «Біздің мҽзһаб 

ғұламалары (асхабымыз) бойынша ахад хабардың қабылданбау себептерінің 

бірі Иса ибн Ҽбанның да айтқанындай: «Ахад хабар ешбір күмҽнсіз жеткен 

(мұтауатир, мҽшһрүр) сүннетке қайшы болса, немесе Құранға ешбір жорамалға 

сай келмей анық қайшы болса, сондай-ақ, кҿпшілікке қатысты мҽселелердің 

қатарында бола тұра, кҿпшілік білмейтін ахад хабармен жетсе, немесе адамдар 

риуаят еткенімен ҿздері оған қайшы амал еткен шҽзз (оқшау) хадис болса, 

мұндай ахад хабарлар негізге алынбайды» [8, 2 т. 3 б.]. 

Иса ибн Ҽбанның кҿзқарасын ары қарай Имам Ҽбул-Хасан ҽл-Кархи 

жалғастырды. Имам Ҽбу Бҽкір ҽл-Жассас та ҿзінің «ҽл-Фусул фил-усул», 

«Ҽхкам ҽл-Құран», «Шҽрху мұхтасари ҽт-Тахауи» сынды іргелі еңбектерінде 

бұл тақырыпқа ерекше мҽн беріп, оны бір жүйеге түсіріп, кеңінен түсіндіріп, 

тақырыпқа қатысты түрлі сауалдарға жауап берген: «Хабар ахадты қабылдау 

үшін оның кҿпшіліктің қажеттілігі бар мҽселелерге қатысты болмауы керек. 

Себебі кҿпшіліктің мұқтаж болған мҽселелер шешімін Алла елшісі (с.а.у.) жеке 

адамға жҽне шҽзз  хабарларға қалдырмайды.  Ендеше ахад хабарларды тек жеке 

адамдарға қатысты мҽселелерде ғана қабылдаймыз. Ҿйткені Алла Елшісі (с.а.у.) 

жеке  жағдайларда ҽр мҽселенің орын алуына қарай жауап берген болатын» 

[114, 1 т. 399 б.]. 

Жассас ғұмуму ҽл-балуадағы ахад хадистерге қатысты ханафилердің 

аталған ұстанымының дұрыстығына дҽлел ретінде Бұхаридің риуаят еткен 

мына бір хадисін келтіреді: «Алла елшісі (с.а.у.) намазды екі рҽкатпен бітірді. 

Зул-иадайн (зүл-иадайн – арабша екі қол иесі дегенді білдіреді. Риуаяттағы 

сахабаның екі қолы ұзындау болғаны үшін осылай аталып кеткен) бірден: «Уа, 
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Алланың елшісі, Намазды ҽдейі қысқартып оқыдыңыз ба, жоқ ҽлде ұмтып 

кеттіңіз бе?» – деді. Пайғамбарымыз сол жердегілерден: «Зүл-иадайн дұрыс 

айтып тұр ма?» – деп сұрады. Олар «иҽ», – деп жауап қатты. Алла елшісі бірден 

орнынан тұрып екі рҽкат оқыды, сосын сҽлем берді, сосын «Аллаһу ҽкбар», – 

деп алдыңғы сҽждесіндей немесе одан да ұзақ уақыт сҽжде жасады. Сосын 

басын кҿтерді» [56, 2 т. 68 б.]. 

Байқағанымыздай Алла елшісі (с.а.у.) намазда ҿзінің жаңылысып-

жаңылыспағаны турасында бір ғана Зүл-иадайнның сҿзін негізге алған жоқ. Сол 

жерде болған қалған адамдардан да сұрап, нақтылап алды. Ҿйткені намаз 

кҿпшілік жамағаттың қатысуымен болғандықтан, бір ғана адамның білетін 

мҽселесі емес. Жассас осы уҽжді келтіргеннен кейін, оны қуаттау үшін 

мынандай мысал тағы келтіреді: «Жұма күні имам сҽлем бергеннен кейін бір 

кісі тұрып: «Қателестіңіз, бір-ақ рҽкат оқыдыңыз», – десе, намазға қатыстқан 

басқа адамдар да ҽлгі кісінің сҿзін растамаған жағдайда, оның сҿзі негізге 

алынбайды» [8, 2 т. 7 б.]. Сондай-ақ, Иса ибн Ҽбан Омар ибн Хаттабтың бір 

ғана адамның жеткізген хадисін қосымша дҽлелсіз қабылдамағандығына 

қатысты Ҽбу Сағид ҽл-Худри риуаят еткен мына бір оқиғаны да тақырыпқа 

дҽлел ретінде келтіреді: «Бір күні аңсарлар бас қосқан бір отырыста едім. Ҽбу 

Мұса бойын үрей билеген күйде жанымызға келіп былай деді: «Омардың 

есігіне барып, үш рет тоқылдатып, кіруге рұқсат сұрадым.  Жауап болмағаннан 

кейін қайтып кеттім. Омар: «Маған кіруіңе не кедергі болды?» – деп менен 

сұрады. Мен: «Үш рет тоқылдатып, кіруге рұқсат сұрадым, ешқандай жауап 

болмаған соң қайтып кеттім. Алла елшісінің (с.а.у.): «Егер кімде-кім кіруге үш 

рет тоқылдатып, кіруге рұқсат сұраған кезде, жауап болмаса, кері қайтсын», – 

дегенін айттым. Омар болса: «Аллаға ант етейін, осы айтқаныңа дҽлел келтір», 

– деді. Ал енді сендердің араларыңда Алла елшісінің осы айтқанын естігендерің 

бар ма?" – деді Ҽбу Мұса. Үбай ибн Кағб: «Аллаға ант етейін,  арамыздағы ең 

жас кім болса, сенімен бірге сол барады», – деді. Мен араларындағы ең жасы 

болғандықтан Омарға барып, Алла елшісінің Ҽбу Мұса айтқан хадисті 

айтқандығын жеткіздім» [68, 3 т. 1694 б.]. 

Фахрул-ислам Бҽздауидің усулуна түсіндірме жазған кҿрнекті ғалым 

Абдул-Азиз ҽл-Бұхари тақырыпқа қатысты былай дейді: «Ҽдетте кҿпшіліктің 

қажеттілігі бар мҽселелер кең кҿлемде тарауы тиіс. Олай дейтініміз, мысалы, 

жыныстық мүшеге қолдың тиюі мҽселесінде байқағанымыздай, егер  

жыныстық мүшеге қолдың тиюі салдарынан дҽрет бұзылатын болғанда, Алла 

Елшісі (с.а.у.) мұның үкімін бірнеше ғана адамға айтумен шектелмейтін еді. 

Керісінше, үкімнің үмбет арасында білінуін қамтамасыз ету үшін мұтауатир 

немесе мҽшһүр деңгейіне жететіндей кҿлемде адамдарға айтар еді. Бұлай 

жасамаса, онда үкімді білмегендіктен кҿптеген адамның намазы бұзылар еді. 

Құранның мұтауатир жолмен жетуі, сауда-саттық, неке, талақ т.б мҽселелерге 

қатысты тақырыптардың кең кҿлемде тарауының астарында осындай себеп 

жатыр. Міне сондықтан мұндай мҽселелердегі хабарлар кең кҿлемде 

жеткізілмеген болса, онда ондай ахад хабарды жеткізген адам мазмұнын 

шатастырып, ұмытқан болуы немесе хабардың үкімі кейіннен нҽсх болған деген 

нҽтиже шығады..».  
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Ханафилердің бұл қағидасын Ҽбу Юсуфтың да қолданғанына куҽ боламыз. 

Ҽузағи олжадан соғысқа дайындалған екі ат үшін де үлес берілетіндігін, ал 

одан кҿп атқа берілмейтіндігін алға тартады. Ол ҿзінің осы кҿзқарасының 

ғылым иелерінің де байламы екендігін, тіпті мұсылман басшыларының осы 

бойынша амал еткендігін білдіреді. Ҽбу Юсуф Ҽузағидің бұл кҿзқарасына: 

«Пайғамбарымыздан бұл жайында бір ғана хадис жеткен. Ал бір ғана хадис 

бізде оқшау (шҽзз) хадиске жатады. Ондай хадисті бұл жерде дҽлелге 

алмаймыз» деген уҽжбен жауап берген [72, 41 б.]. Ҽбу Юсуфтың бұл жерде 

ахад хабарды «ғұмум ҽл-бҽлуаға» қатысты болғаны үшін қабылдамағанын 

Ҽузағиға берген мына уҽжінен де байқауға болады. Ҽузағи Пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) Хайбарда бала-шағаға да олжадан үлес бҿлгендігін, мұсылман 

басшыларының дарул-харбта дүниеге келген сҽбилерге де үлес 

таратқызғандықтарын алға тартады. Ҽбу Юсуф Хайбардағы олжа бҿлу 

оқиғасының кҿпшіліктің алдында жүзеге асқандығы себепті бала-шағаға да 

үлес берілгендігіне қатысты мҽлімет ахад хабармен емес, кем дегенде мҽшһүр 

жолмен риуаят етілуі тиіс деген уҽжін келтірген. Ол: «Біз Алла елшісінің (с.а.у.) 

де, сахабалардың да олжадан бала-шағаға да үлес бергенін естіген жоқпыз. Бұл 

ғаламдарға беймҽлім нҽрсе. Мұның соғысқа қатысты тарихта бір орны 

болғанда, жасырын қалмастан бізге жетер еді», – деп Ҽузағидың кҿзқарасы мен 

келтірген дҽлеліне қарсы шыққан [72, 42-43 б.]. 

Мұхаддис ҽрі фиқһ білгірі Ҽбу ҽл-Хусайн ҽл-Қудури (қ.ж. 428/137) ҿзінің 

«ҽт-Тҽжрид» атты кҿлемді еңбегінде: «Ҽбу Ҽйюубтан жеткен «Үш таспен 

истинжа жасаңдар» жҽне Салманнан риуаят етілген «Үштен кем тастпен 

истинжа жасамаңдар»  деген хадистерді дҽлел ретінде келтіруде. Бұл дҽлелге 

жауап ретінде айтарымыз, аталмыш хадис ахад хабар болғандықтан, біздің 

ұстанатын ережеміз бойынша мұндай хабар ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде 

дҽйекке жарамайды», – деп ахад хабардың ғумум ҽл-бҽлуада жарамсыз екенін 

білдірген [115, 1 т. 157 б.]. Ханафилердің ғұмум ҽл-бҽлуа мҽселесінде ахад 

хабар қабылданбайды делінген уҽждеріне қарсы басым кҿпшілік ғұламалар 

«сахабалар ғумум ҽл-бҽлуаға қатысты мҽселелерде де ахад хабармен амал 

еткендіктерін» алға тарта отырып, қарсы пікір білдірген. Ханафилердің белді 

усулшы ғұламалрының бірі Абдулазиз ҽл-Бұхари олардың бұл уҽждеріне: 

«Сахабалардың ғумум ҽл-бҽлуаға қатысты мҽселелерде де ахад хабармен амал 

етуі ол хабардың дұрыстығына қатысты басқа да арнайы белгі-нышандарды 

байқағандықтарынан болуы мүмкін. Сондай-ақ, сахабаға жеткен уақытта ол 

хабардың мҽшһүр болуы ықтимал», – деп жауап берген. Расымен де ханафилер 

ғумум ҽл-бҽлуаға қатысты хабардың мұтауатир емес, мҽшһүр (сахаба дҽуірінде 

ахад болып, кейіннен танымал болған риуаят) болуын жеткілікті санаған. 

Сахабалар мен одан кейінгі дҽуірлердің арасында айырмашылықтың болуы 

керектігін алға тартқан ғұлама Мұхаммед ибн Абдилхамид ҽл-Асманди (қ.ж. 

552/1157) ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде сахабалар дҽуірі мен одан кейінгі 

дҽуірлердің бір деңгейде қарастырылуына қарсы шыққан ғалымдардан. Ол 

ҿзінің «Бҽзл ҽн-назар фи ҽл-усул» атты еңбегінде Алла елшісінің (с.а.у.) ҽртүрлі 

жердегі тұрғындарға арнайы елшілер мен жауапты адамдарды жіберу, хаттарды 

жолдау арқылы ислам тҽлімдерін үйреткендігін алға тарта отырып, 
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пайғамбарымыздың дҽуірінде ғумул-бҽлуаға қатысты мҽселелер болсын, яки, 

болмасын ахад хабарлардың қабылдана беретіндігін, ал одан кейінгі дҽуірлерді 

басқаша қарау қажеттілігін білдірген. Ол аталған еңбегінде: «Исламның 

алғашқы дҽуірі мен одан кейінгі дҽуірлерінің арасында айтарлықтай 

айырмашылық бар. Ҿйткені алғашқы дҽуірде ислам ҽлі қоғамға түгелдей 

орнықпағандықтан, біріне жеткен хабардан екіншісінің дҽл сол уақытта 

хабардар болмауы мүмкін жағдай еді. Ал одан кейінгі дҽуірлерде ислам дінінің 

тҽлімдері толықтай орныққандықтан, ғумум ҽл-бҽлуаға қатысты мҽселелердің 

ахад хабармен білдірілуінің жалғасын табуы мүмкін емес. Ҿйткені ғумуул-

бҽлуа ҽркімнің үкімін  білуі тиіс, қоғамда жиі орын алатын жағдаяттар 

болғандықтан, оның одан кейінгі ислам орныққан дҽуірлерде ең болмаса 

мҽшһүр жолмен жеткізілуі тиіс», – дей отырып, ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде 

сахаба дҽуірін одан кейінгі дҽуірлерден бҿлек қарау қажеттілігін қисынды уҽжі 

арқылы негіздеуге тырысқан [116, 477 б.].  

Ханафилердің ахад хабарларды іріктеуде ұстанған «ғумум ҽл-бҽлуа» 

қағидасына ұқсас ұстанымды имам Мҽликтің де қолданғанына куҽ боламыз. 

Мҽлики мҽзһабында Мҽдина халқының басым кҿпшілігінің амалына қайшы 

келетін ахад хабарлар қабылданбайды. Себебі Мҽдина сахаба, табиғиндердің 

отаны. Олардың жасап жүрген амалдары бейнебір Алла елшісінен қоғам болып 

риуаят еткенмен бірдей. Ал қоғамның риуаяты жекелеген кісілердің риуаятына 

қарағанда ҽлде қайда абзал болатындығымен түсіндіріледі [117, 281 б.]. 

Ғұмум ҽл-бҽлу себебімен негізге алынбаған ахад хабар ретінде намазда 

фатиханың алдында «Бисмиллаһир-рахманир-рахим» аятын жария оқуді 

білдіретін хадисті келтіруге болады. Ханафилер Ҽбу Һурайраның риуаят еткен 

«Пайғамбарымыз (с.а.у.) жамағатқа имам болған кезде намазды «Бисмиллаһир-

рахманир-рахим», – деп бастайтын» [118, 2 т. 74 б.], басқа бір риуаятта 

«дауыстап оқитын», –  еді делінген хадисі бойынша амал етпеген. Себебі, 

намазда оқылған қырағат ҽрбір мұсылманның күнделікті жария оқылатын үш 

намазда естіп, білетін мҽселесі. Егер Пайғамбарымыз (с.а.у.) шынымен-ақ 

«бисмилланы» дауыстап оқығанда, онда бұл хадис ахад жолмен емес, барлық 

сахабалар еститін болғандықтан, мұтауатир жолымен жететін еді [15, 125 б.].  

Ҽбу Бҽкір ҽл-Жассас ҿзінің «Ҽхкам ҽл-Құран» атты іргелі еңбегінде 

аталмыш қағиданың тек парыз мҽселелерге қатысты екенін сұрақ-жауап түрінде 

былай түсіндіреді: «Егер бізге былай деп уҽж келтіріліп, сауал қойылса: «Азан, 

иқамат, намазда рүкіге бара жатқанда қолдарды кҿтеру, екі айт намазы мен 

тҽшриқ тҽкбірлері – бұлардың бҽрі кҿпшіліктің жиі ұшырасатын ғұмум ҽл-

бҽлуа мҽселелері бола тұра, адамдар бұлардың қалай атқарылатындығы, үкімі 

жайлы пікір таластырған. Ҿйткені бұлардың бҽрі пайғамбарымыздан ахад 

хабармен жеткен. Ендеше, бұдан екі түрлі нҽтиже шығады. Біріншісі,  

пайғамбарымыз бұл мҽселелердің үкімін кҿпшіліктің қажеттілігі бола тұра 

оларға білдірмеген. Ал бұл жағдай сенің айтып отырған кҿпшіліктің жиі 

ұшырасатын мҽселелердің үкімін Алла елшісі үметіне бекітіп берген деген 

қағидаңды жарамсыз етпек. Немесе Алла елшісі бұл мҽселелердің үкімін 

нақтылып үмбетіне бекітіп берсе де, бізге жеткізгендер оны ахад хабармен 

жеткізді деген нҽтиже шығады. Бұл жағдай да сенің "ғумум ҽл-бҽлуа 
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мҽселесіндегі пайғамбар үкімі ахад жолмен емес, кҿпшіліктің риуаятымен 

жетуі тиіс" деген қағидаңа қайшы келеді». Мұндай уҽжге былай деп жауап 

береміз: "Бұл ғұмум ҽл-бҽлуа мҽселесінде біздің қойып отырған қағидамызды 

дұрыс түсінбегендердің сауалы. Ҿйткені біздің айтып отырған қағида – қарсы 

шығуға болмайтын, міндетті түрде орындалуы тиіс кҿпшілікке парыз болған 

мҽселелерге қатысты. Ал парыз болмаған мҽселелерде үмбет қалаған нҽрсесін 

таңдауға ерікті. Тек бұл мҽселелердегі фақиһтардың пікір таласы – олардың 

қайсысының абзал екендігін анықтауда ғана. Ендеше,  пайғамбарымыз үмбеттің 

таңдауға ерікті мҽселелерінде, олардың қайсысының абзал екенін бекітуге 

міндетті емес. Ал енді сенің айтып отырған азан, иқамат, екі айттың жҽне 

тҽшриқ тҽкбірлері секілді мҽселелер – бұлардың бҽрі үмбеттің таңдауға ерікті 

мҽселелері. Олай болса, бұл мҽселелердегі фақиһтердің түрлі кҿзқарастары – 

олардың қайсысының абзал екендігін анықтауда ғана. Міне сондықтан бұл 

мҽселелердің ахад хабармен жетуі түсінікті жағдай..."  [111, 1 т. 248 б.].  

Жассастың жоғарыдағы түсіндірмесінен мынандай нҽтиже шығады: 

Ханафилер ғұмум ҽл-бҽлуа мҽселесіндегі харам, парыз үкімі шығатын ахад 

хадистерді қабылдамаған.  Ал харам, парыз категорияларына кірмейтін мҽндүб, 

мұстахаб секілді үкімдерді білдіретін ахад хабарларды жағдайға қарай 

қабылдап отырған. Нақтырақ айтсақ, бір мҽселеге қатысты ахад хабарлар 

арасында таңдау жасаған. Ахад хабарларға қатысты осы бір нҽзік мҽселені 

ханафи мҽзһабының кҿрнекті ғалымы  Кҽмал ибн ҽл-Һумам: «Ханафилердің 

басым кҿпшілігі бойынша кҿпшіліктің қажеті болған «ғумум ҽл-бҽлуа» 

мҽселесіндегі ахад хабар арқылы уҽжіп үкімі шығарылмайды. Ол үшін ондай 

хабардың мҽшһүр болуы немесе оны үмбеттің қабыл алуы тиіс...», – деген [23, 

198 б.].  

Ҽсілінде ғұмул бҽлуа – сол мҽселедегі ахад хабардың қабылданбауына 

жеткілікті себеп емес, басқа хабарлардың таңдалуына ықпал ететін қуатты 

фактор ретінде қарастырылған. Ҿйткені ғумум ҽл бҽлуаға байланысты  

қабылданбаған ахад хадистерге назар аударғанымызда, ханафилердің ол 

мҽселеге қатысты басқа ахад хадистерді қолданғанына куҽ боламыз [105]. 

4. Ахад хадистердің қоғамда (алғашқы дәуір) қалыптасқан амалға қайшы 

болуы.  

Қандай да бір ахад хадис қоғамда қалыптасқан амалға қайшы келсе, ондай 

хадис негізге алынбайды. Жассас бұған мысал ретінде «Пайғамбарымыз ақшам 

намазында ҽрі басқа намаздарда құныт оқитын еді», – делінген риуаятты 

келтірген. Жассас ғылым иелерінің бұл хадиске қайшы пікірде 

тоғысқандықтарын білдірген. Сондай-ақ, зекетті беруден бас тартқан адамға, 

жемісті гүлсерігінен алған адамқа қатысты хадистердің қоғамда қалыптасқан 

амалға қайшы екендігін де атап ҿткен [8, 2 т. 10 б.]. 

5.  Ахад хабардың сау ақылға анық қайшы келуі. 

Жассас ханафилер бойынша ахад хабарлардың қабылданбауына бесінші 

себеп ретінде ақылға анық қайшы келетін хабарларды атап ҿткен. Ол ҿзінің 

фусулында: «Ахад хабарлардың қабылданбау себептерінің бірі – хабардың 

ақылға қайшы келуі. Ҿйткені ақыл Алланың дҽлелдерінің бірі. Міне сондықтан 

ақылдың білдірген немесе бекіткен нҽтижесін теріс тҿңкеруге болмайды. 
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Ақылға қайшы келген кез-келген хабар жарамсыз ҽрі қабылданбайды. Тек 

ондай хабарды ақылдың білдірген нҽтижесіне қайшы келмейтіндей етіп 

жорамалдау мүмкін болса ғана, солай жарамалданады.» – делінген [8, 2 т. 10 б.]. 

Бұл жайлы Абдул-Қадир ҽл-Бағдади: «Хабардың мҽтіні ақылға қонымды 

болуы тиіс. Ал егер хабарды жеткізушінің риуаяты ақылға сиымсыз ҽрі 

ешқандай да дұрыс жорамалға сай келмесе, ондай хабар мүлдем 

қабылданбайды», – деген [24, 356 б.]. 

Хадисшілер де усул ғұламаларының қойған бұл қағидасына ұқсас ереже 

қойған. Ханбали мҽзһабының кҿрнекті ғұламасы Хафиз Ҽбул-фараж ибн ҽл-

Жҽузи (қ.ж. 597/1200) былай дейді: "Ақылға қайшы түскен немесе дін 

негіздеріне теріс келетін барлық хадис ойдан шығарылған − маудуғ хадиске 

жатады. Ондай хадисті хадис санатына қосуға тырысып, тыраштанбағын" [108, 

1 т. 106 б.]. Жассас бұл қағиданы атағанымен оған бірде-бір хадисті мысал 

ретінде кҿрсетпеген. Ал Ҽбу ҽл-Фараж Ибн ҽл-Жаузи мысал ретінде: «Алла 

атты жаратып болған соң оны шаптырды. Сосын терлеген терінен ҿзін 

жаратты», –  делінген маудуғ хадисті келтірген. 

6. Сахабаның дәлел ретінде қолданбаған хадистері 

Егер қандай да бір ахад хабардың мазмұны кезінде сахабалар арасында 

пікір таласқа себеп болған мҽселеге қатысты бола тұра, оны олар дҽлел ретінде 

қолданбастан, ҿздерінің пайымдарына жүгінген болса, онда ондай хабардың 

негізсіз екендігіне үкім етіледі. Себебі Алла елшісінің тақырыпқа қатысты 

хадисі шынымен бар болғанда, онда оны бҽрінен бұрын сахабалар пікір талас 

кезінде ҿздерінің кҿзқарасын дҽлелдеу үшін қолданар еді. Себебі олар дінімізді 

жеткізуде ірге тастар іспеттес. Олардың қандай да бір мҽселедегі пайғамбар 

шешімінен бас тартып, яки жасырып қалып, ҿздерінің пайымдарына жүгінуі 

мүмкін емес.  Сондақтан ондай хабар жоқ үкімінде немесе сахабалар оның 

мағынасын басқаша түсініп, жорамалдаған, яки үкімі жойылған деген нҽтиже 

шығады. Бізге жеткен деректерге кҿз жүгірткенімізде ахад хабарға қатысты 

ханафилердің бұл ережесін алғаш болып атаған Дҽббуси екендігін байқаймыз. 

Ол ҿзінің «Тақуиму ҽл-адилла» атты усул ҽл-фиқһ кітабында ахад хабарды 

қабылдамаудың тҿртінші себебі ретінде келтірген [9, 214 б.]. 

Ханафилер бұл ереже бойынша қабыл алынбаған  хабарлардың үлгісі  

ретінде екі хадисті ұсынады. Біріншісі құл, күң жҽне азат адамның  талағы мен 

ғидеттіне қатысты хабар. Күнімізде күң мен құлдың қолданыстан шығуына 

байланысты бұл жерде тарқатып жазуды жҿн кҿрмедік. Екіншісі: «Назар 

аударыңыздар! Кімде кімнің қарамағындағы жетімнің малы, дүниесі бар болса, 

онымен сауда жасасын.  Айналымға салынбай босқа тұрған дүние зекетін жыл 

сайын беру арқылы таусылып қалмасын», – делінген риуаят [118, 3 т. 5 б.]. 

Ханафилер бұл хабар бойынша амал етпеген. Себебі балиғат жасына 

жетпеген баланың дүниесінен зекет беріліп-берілмеуі турасында сахабалар 

арасында қызу тартыс орын ала тұра бұл хадисті ешқайсысы ҿз кҿзқарасына 

дҽлел ретінде қолданбаған. Ал бұл жағдай оның негізсіз хабар яки үкімі мҽнсұх 

болған риуаят екендігінің дҽлелі саналады.  

Кҿрнекті ғұлама Абдулазиз ҽл-Бұхари ҿзінің «Кҽшфу ҽл-ҽсрар» атты 

еңбегінде  ханафилердің «Лут қауымының ісін қылып жатқандарды (еркек пен 
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еркектің жыныстық қатынасқа түсуі) кездестірсеңдер екеуін де (істеушіні де, 

істелінілушіні де) ҿлтіріңдер», – делінген хабарды  сахабалар дҽлел ретінде 

қолданбаған деген қағиданың аясында тҽрк еткендігін алға тартқан [101, 4 т. 

158 б.]. Оқиға былай болған: «Сахаба  Халид ибн Уҽлид  арабтар тұратын бір 

шалғай жерде бір еркектің басқа бір еркекпен үйленгенін кҿрген соң оған 

кесілер жазаның үімін сұрап халифа Ҽбу Бҽкірге хат жолдайды. Ҽбу Бҽкір 

(р.а.у.) сахабаларды жинап, мҽселені ортаға тастайды. Сол мҽжілісте ең ауыр 

сҿзді айтқан Ҽли ибн Ҽби Талип болады. Ол былай дейді: «Бұл – ҿте ауыр күнҽ. 

Бұл күнҽні осы уақытқа дейін тек бір қауым ғана жасаған. Алла тағала ол 

қауымға не істегенін барлықтарыңыз білесіздер. Мен бұл күнҽні жасаған 

адамның ҿртелуін дұрыс санаймын»,– деп ҿзінін кҿзқарасын ортаға тастайды. 

Сахабалар оның кҿзқарасын құптайды. Халифа Ҽбу Бҽкір (р.а.) Халид ибн 

Уҽлидке ҽлгі адамды ҿртеу арқылы жазалауды бұйырып, хат жолдайды. Басқа 

бір риуаятта тас боратылып ҿлтірілгеннен кейін, ҿртелінетіндігі айтылған [53, 8 

т. 405 б.]. 

Байқағанымыздай, еркек пен еркектің зина жазасының қандай 

болатындығы жайлы сахабалар ортасында пікір талас бола тұра, жоғарыдағы  

хадисті ешқайсысы дҽлел ретінде қолданбағандықтан ханафилер бұл хадисті 

негізге алмаған [25, 3 т, 29 б.]. 

Ҽсілінде усул ҽрі фиқһ кітаптарынан ханафилердің осы қағидасы бойынша 

негізге алынбаған басқа ахад хадистерді кездестіре алмадық. Ханафилердің 

ахад хабарлардың қабылданып-қабылданбауына қатысты ұсынып отырған 

ҿлшемдерінің тҿртіншісі саналған бұл қағида ақылға  қаншалықты қонымды 

болғанымен, оны практикалық тұрғыда жүзеге асыру қиын болып отыр. Мұны 

түрік ғалымы Юнус Апайдын сахабалардың хадисті дҽлел ретінде қолданып-

қолданбағандығы қандай ҿлшемдермен анықталуы тиіс екіндігі турасында 

ешқандай ҽдіснама айтылмағандығымен түсіндіреді [105].  

7. Ахад хабарлардың шариғаттың негізгі ұстындарына, іргелі 

қағидаттарына қайшы келуі. 

Ханафилерде ахад хабарлар шариғи негізгі қағидаларға, ғұламалардың бір 

ауыздан  келіскен шариғи негіздерге, ижтиһад нҽтижесінде Құран мен 

сүннеттен шығарылған іргелі ережелерге қайшы келген жағдайда, ондай 

хабарлар үкімде негізге алынбайды. Бұл жайлы Ҽбу Бҽкір Жассас: «Ахад 

хабарлар шариғи негіздерге қайшы келмеуі керек», – деген. Сондай-ақ, Жассас 

«Кімде-кім қандай да бір қауымның үйіне олардың рұқсатынсыз кҿз сұғатын 

болса, ондай адамның кҿзін ойыңдар...»,– делінген Ҽбу Һұрайраның хадис 

ретінде жеткізген риуаятын түсіндіру барысында: «Барлық фақиһтер 

(құқықтанушылар) «Кімде-кім үйіне рұқсатсыз қараған адамның кҿзін ойса, 

ойылған кҿздің құнын тҿлеуге міндетті», – деу арқылы хадистің тура 

мағынасымен амал етпеген. Міне бұл хадис шариғи негіздерге қайшы келетін 

Ҽбу һұрайраның риуаяттарына жатады. «Зинадан туған  – үш жаманның бірі», 

«Зинадан туған - жұмаққа кірмейді», «Алланың атын айтпай дҽрет алған кісінің 

дҽреті жоқ», «мҽйітті жуындырған кісі ғұсыл алсын, сондай-ақ, мҽйітті 

кҿтеріскен кісі дҽрет алсын», – делінген риуаяттар да солай. Бұлардың бҽрі – 
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бүкіл фақиһтердің тура мағынасына қайшы амал еткен шҽзз риуаяттар» [111, 3 

т. 404 б.]. 

Ҽбу ҽл-Хусайн ҽл-Құдури ханафилердің бұл қағидасы жайлы ҿзінің «ҽт-

Тажрид» атты іргелі еңбегінде былай дейді: «Біздің сүйенген ереже бойынша, 

ахад хабар егер шариғи негіздерге қайшы келсе, ондай хабармен амал 

етілмейді. Керісінше ондай риуаятты шариғи негіздерге сҽйкес келетін басқа 

бір ыңғайлы мағынаға жорамал жасау уҽжіп. Ҿйткені шариғи негіздер – қатғи, 

яғни бұлтартпас (Қатғи негіздер – Құран жҽне мұтауатир жолмен жеткен 

хадистер негізінде бекітілген іргелі ережелер.) болғандықтан, оны занни 

(күмҽнді) жолмен шығарылған  үкімдерге бола тастауға етуге болмайды» [115, 

5 т. 2443 б.]. Қудури аталған еңбегінің басқа бір жерінде: «Алла елшісінен 

(с.а.у.) риуаят етілген ахад хабар егер шариғи негіздерге қайшы келетін болса, 

ондай хабар біздің сүйенген ережеміз бойынша қабыл емес», – дейді [115, 2 т. 

2968 б.]. 

Үндістандық ғалым Абдулазиз ҽд-Дҽһлауи ханафилердің ұстанған бұл 

ережесін кеңінен тарқатып түсіндіреді: «Ҽбу Ханифаның жҽне оның ізіне 

ергендердің таңдауы анық нҽрсе. Терең зерттеген уақытымызда шариғатта екі 

түрлі үкімдердің бар екеніне кҿзіміз жетеді. Біріншісі, «Ешкім ешкімнің күнҽсін 

арқаламайды», «Алмағына қарай салмағы болады», «Сауда ижаб пен  қабул 

арқылы (саттым жҽне алдыммен) жүзеге асады», «Арызданушы дҽлелдеуге, ал 

мойындамаған кісі қасам ішуге міндетті» секілді іргелі қағидалар. Мұндай 

қағидалар ҿте кҿп. Екіншісі, осы іргелі қағидаларға кірмейтін  кейбір жеке ұсақ 

оқиғалар мен ерекше себептерге байланысты үкімдер. Мүжтаһид үкім шығару 

барысында басқаларын тастап, осы іргелі − іргелі қағидаларды негізге алуы 

тиіс. Ҿйткені шариғат осы іргелі қағидалардан тұрады. Іргелі қағидаларға 

қайшы келетін жекелеген үкімдердің негізгі себебі мен оларды жалпы ережеден 

бҿліп тұрған жалқылаушы фактор нақты білінбегендіктен, үкім шығару 

барысында мұндай жекелеген үкімдер негізге алынбайды. Мысалы саудада 

мынандай іргелі қағида бар: «Фасит (жарамсыз) шарт қосылған сауда 

жарамсыз». Ал Жҽбир оқиғасында білдірілгендей сатушының ҿзі сатқанн 

түйесімен Мҽдинаға жетіп алуды шарт қосқандығын білдірген хабар [56, 3 т. 

189 б.] жеке жағдай болғандықтан, іргелі қағидаға деңгейлес ереже ретінде 

қарастырылмайды» [24, 345 б.]. 

Осы тұста ескере кететін бір жайт, кейбір ханафи ғалымдары аталмыш 

шариғи іргелі қағидаларды«қияс ҽл-усул» яғни, негіздің қиясы деп атаған. 

Үндістандық кҿрнекті ханафи ғалымы Зофар Ахмад ҽт-Тҽһанауи бұл жайлы 

былай дейді: «Бұл жерде «қияс ҽл-усул» деуден мақсат – қатғи дҽлелдер мен 

мҽшһүр сүннетке негізделген барлық ғалымдардың қабылдаған іргелі (іргелі) 

қағидалары болмақ» [24, 348 б.]. Сондай-ақ, мына мҽселенің ара-жігін жақсы 

ажырата білуіміз қажет. Ханафилерді сынға алған қарсыластары кҿп жағдайда 

ханафилердегі қияс пен іргелі қағида түсінігін шатастырып жатады. Қияс пен 

іргелі қағида – екі бҿлек нҽрсе. Ханафилер бойынша кез келген ахад хабар 

қиястан жоғары тұрады. Қандай да бір мҽселеге қатысты ахад хадис бар кезде, 

қияс тҽрк қылынады. Бұл басы ашық мҽселе. Ал екінші мҽселе жоғарыда 

түсіндіріп ҿткеніміздей шариғаттың негіздері мен іргелі қағидалары. 
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Ханафилер бойынша ахад хабар іргелі қағидаларға қайшы келіп жатса, онда 

хабардың тура мағынасымен амал етілмейді.   

Имам Ҽбу Сүлеймен ҽл-Хаттаби (қ.ж. 388/988) мен Хафиз Ҽбу Бҽкір ибн 

ҽл-Араби (қ.ж. 543/1148): «Ханафилер ҿздерінің қағидаларына қайшы амал 

етеді. Оған дҽлел, олар ҿздерінде бекітілген іргелі қағида мен негізге қайшы 

бола тұра нҽбизбен дҽрет алу жҽне намазда қарқылдап күлудің дҽретті 

бұзатындығына қатысты ахад хабарлармен амал еткен.  Алайда сауынды 

малдың емшегін байлауға қатысты келген ахад хабарды тҽрк қылғандары 

секілді бұл екі мҽселедегі ахад хабарларды да іргелі қағидаларға қайшы 

келгендіктен, негізге алмаулары керек еді. Бірақ олай істемеген», – деп 

ханафилерді сынаған. Байқағанымыз, Ҽбу Сүлеймен ҽл-Хаттаби да, Ҽбу Бҽкір 

ибн ҽл-Араби да бұл жерде ханафилердегі іргелі қағида мен қиясқа қайшы 

келген хадистерге қатысты ұстанымын шатастырғанға ұқсайды. Себебі 

ханафилер нҽбизбен дҽрет алу жҽне намазда қарқылдап күлуге қатысты ахад 

хабарлар шариғи негіздерге емес, тек қиясқа қайшы болғандықтан, олармен 

амал еткен. Ал «мұсаррат» хадисі, яғни сауынды малдың емшегін байлап, 

сатуға қатысты хадис шариғи негізге, іргелі қағидаға қайшы келгендіктен оны 

тҽрк еткен [24, 349 б.]. 

Кҿрнекті ғалым Имам Зҽһид ҽл-Кҽусари бұл турасында: «Қиясқа қайшы 

келетін сахих хабарды қабылдамайды деу – Ҽбу Ханифаға жыбылған жала. 

Оның негіздерінде мұндай нҽрсе жоқ. Қандай да бір мҽселенің үкімін Құранда 

жҽне Алла елшісінің (с.а.у.) сүннетінде ҽрі мұсылман ғалымдардың ижмағында 

таппаған жағдайда ғана қиясқа жүгінген. Иҽ, Ҽбу Ханифа Құранның нақты 

аяттары мен мағруф сүннетте білдірілген шариғаттың негіздерін ҽбден зерттеп, 

зерделегеннен кейін олардан кейбір шариғи қағидаларды шығарған. Міне, ахад 

хабарларды осы қағидалардың елегінен ҿткізген. Қайшы келгендерін 

ұқсастарынан тыс деп қабылдап, оларды шҽзз санаған. Ал бұл қиясқа қайшы 

ҽрекет етуге жатпайды. Имам Тахауидің еңбектерін дұрыстап зерделеген кісі 

мұны жақсы түсінеді. Бұл хадисті тастап қияспен амал ету емес, керісінше екі 

дҽлелдің қайсысы қуаттырақ болса, сонымен амал ету болып табылады» [17, 

166 б.]. Ғұлама ибн Абд ҽл-Барр: «Ҽбу Ханифаның ҽділ кісілерге тҽн кҿптеген 

ахад хабарларды тҽрк етуіне байланысты бірқатар хадисшілер оған теріс пікір 

білдірген. Ҿйткені ол ахад хабарларды хадистер мен Құранның мазмұнындағы 

ортақ мҽннің елегінен ҿткізіп, одан оқшау қалғандарын «шҽзз» деп атап, тҽрк 

еткен болатын», – деп Ҽбу Ханифаның ахад хабарларды діннің іргелі қағидалар 

елегінен ҿткізгендігіне назарымызды аударады [46, 250 б.]. 

Ханафи мҽзһабында ахад хабар қиясқа қайшы келген жағдайда, қиясқа 

жүгілінбейді, керісінше ахад хабар негізге алынады. Мысалы, ұмытып ішіп 

жеген адамның оразасы қияс бойыншы бұзылуға тиіс еді. Ҿйткені қияс 

бойынша дененің ішіне кірген кез-келген нҽрсе оразаның бұзылуына себеп. 

Алайда ұмытып жеген кісінің оразасының бұзылмайтындығы турасында 

арнайы хадис келгендіктен, ханафилер қиясты тҽрк етіп, хадиспен амал еткенін 

байқаймыз. Тағы бір мысал, намазда қарқылдап күлген кісінің дҽреті қияс 

бойынша бұзылмауға тиіс еді. Ҿйткені қияс бойынша дҽрет кісі денесінен 

шыққан нҽжіс арқылы ғана бұзылады. Бірақ намазда қарқылдап күлген кісінің 
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дҽретінің бұзылатындығына қатысты арнайы хадис келгендіктен, қияс тҽрк 

етіліп, дҽреттің бұзылатындығына үкім берілген [114, 1 т. 210 б.]. 

Ханафилердегі бұл қағидаттың ҿзге мҽзһабтарда да бар екендігіне кҿз 

жеткіземіз. Кҿпшілік ғұлама Махзұм руының бір ҽйелі алған қарызын 

мойындамаған кезде Алла елшісі оның қолының шабылуын бұйырғандығына  

қатысты хадистпен амал етпеген. Ҿйткені аманат жҽне қарызға алынған нҽрсені 

мойындамаған жағдайда қол шабылмайды деген байламға барған. Себебі бұл 

Құран жҽне сүннеттен алынған ортақ қағидатқа қайшы. Сондай-ақ, қарыз алған 

кісі сақтаулы тұрған жерден ұрлаған жоқ, қарызға алған. Сондықтан оқиғаны 

баяндаған хабардағы «Бұл оның ҽдеті болатын. Ол осылайшы ұрлық жасайтын 

еді» секілді кейбір сҿздер қысқартылған немесе тҽрк етілуі ықтимал [19, 175  

б.]. 

8. Ахад хабардың ижмағқа қайшы келуі. 

Ханафилер ижмағқа, барлық фақиһтерден жалғаса келген амалға қайшы 

жеткен ахад хабарды негізге алмаған. Ахад хабар ижмағқа қайшы келген 

жағдайда, ондай риуаяттың негізінің мүлде жоқ екендігіне немесе үкімінің 

кейіннен жойылғандығына үкім беріледі. Ҿйткені бүкіл бір үмбеттің үкімі 

жойылмаған сахих хабарға қайшы ҽрекет етуі мүмкін емес.  

Ҽбу Бҽкір Жассас: «Ешбір ғалым ахад хабардың ижмағтан абзал екендігін 

айтпаған. Керісінше күллі ғалымдар бойынша ижмағ ахад хабардан жоғары 

тұрады. Оның дҽлелі: ахад хабар ижмағ салдарынан  негізге алынбайды, ал 

керісінше ижмағ ахад хабардың нҽтижесінде тҽрк етілмейді. Ҽбу Һурайраның 

Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят еткен: «Мҽйітті жуған кісі дҽрет алсын», «Кімде-

кім Алланың атын айтпастан дҽрет алған болса, дҽретін қайта алсын» секілді 

риуаяттардан мұны анық байқауға болады», – деген [8, 85 б.]. 

Ижмағқа қайшы келген ахад хабарлардың тҽрк етілетіндігінде тек 

ханафилер емес, барлық мҽзһаб ғұламалары бір пікірде. Мысалы Бұхаридың 

сахихында Алла елшісінен риуаят етілген: «Алла елшісі  сапарда болмаса да, 

ҽрі ешбір қауіп-қатер туындамаса да  бесін мен екінді, ақшам мен құптан 

намаздарын қосып оқыды»,– делінген хадиспен амал етпеген. Себебі бұл 

хадистің мазмұны ижмағқа қайшы болғандықтан, барлық ғұламалар хадистің 

тура мағынасымен амал етпеген. Ҽбу Бҽкір Жассас Тахауидің мұхтасырына 

жазған түсіндірмесінде былай дейді: «Тұрғылықты адамның ешбір себепсіз екі 

намазды қосып оқуына болмайтындығында ғұламалар арасында қайшылық 

жоқ» [114, 1 т. 104 б.]. 

9. Жеткізуші кісінің хабарды алғаннан бастап жеткізгенге дейінгі  

аралықта оны жадында сақтамауы 

Ахад хабардың қабылдануы үшін қосылған осы шарт жайлы Ҽбу Юсуфтан 

жеткен риуаятта Имам Ағзам былай дейді: «Кісі естіген уақыттан оны басқаға 

жеткізгенге дейінгі аралықта жадында сақтай білген хадисін ғана риуаят етуге 

тиіс».[62, 7 б.]. Сондай-ақ, Ҽбу Юсуфтан жеткен басқа бір риуаятта Имам ағзам 

Ҽбу Ханифа : «Кісі риуаятты мұхаддистің ҿз аузынан естіп, сосын оны 

жадында жақсы сақтай білгенде ғана басқаға жеткізуі лҽзім», – деген [119, 117 

б.]. 
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Байқағанымыздай  Ҽбу Ханифа (р.а.) хадистердің сҿзбе-сҿз риуаят етілуін 

шарт қосқандықтан, жалпы мағынасы бойынша риуаят етілген ахад хабарларды 

қабылдамаған. Себебі мағыналық риуаятта Алла елшісі айтқан сҿздер дҽлме-

дҽл қолданылмағандықтан, жеткізушінің пайғамбар мақсатынан  ауытқуы 

ықтимал. Пайғамбарымыз (с.а.у.) айтқан ҽрбір сҿз, тіпті қолданылған сҿздердің 

сҿйлемдегі реті арнайы таңдалғандықтан, оны ауыстыру үкімде ауытқуға, 

мағынада қателікке себеп болуы мүмкін.  

Иахия ибн Мағин (қ.ж. 233/843): «Ҽбу Ханифа сенімді (сиқа) еді. Риуаят 

еткенде тек жадында сақталған хадисті ғана риуаят ететін», – деген [64, 15 т. 

580 б.]. Ханафилердің бұл шарты жайлы кҿрнекті усул ҽрі фиқһ ғалымы Имам 

Сарахси былай дейді: «Жаттаудың жолы екеу. Біріншісі – «азимат», ал екіншісі 

– рұқсат. Азимат деп – хабарды естіп ҽрі түсінген уақыттан бастап оны басқаға 

жеткізгенге дейін жадында ұстауға айтылады.  Міне бұл – хабарлар мен 

куҽгерлік турасында Ҽбу Ханифаның нақты ұстанымы. Осы себептен  оның 

риуаяты аз болған.» [10, 1 т. 379 б.]. 

Хафиз ибн Хажар Асқалани хадисші Нҽсаидің Ҽбу Ханифаны хадисте 

ҽлсіз санауы мен риуаятының аздығын сынауына қатысты сұраққа жауап беру 

барысында былай дейді: «Бұл турасында Ҽбу Ханифаға түсіністікпен қарау 

қажет. Себебі Ҽбу Ханифа хадисті естіген уақыттан бастап оны басқаға 

жеткізгенге дейін жадында сақтауды шарт ретінде қосқан. Міне, осы себепті 

оның жеткізген хадисі аз. Ҽйтпесе оның риуаяты (естіген хадистері) мол 

болған»  [120, 2 т. 946 б.]. 

10. Жеткізушінің өзі риуаят еткен хабарға қайшы әрекет жасауы 

Ханафилерде ахад хабарлардың қабылдануы ҽрі онымен амал етілуі үшін 

жеткізуіші ҿзі риуаят еткен хадиске сҿзімен немесе ісімен қайшы ҽрекет етпеуі 

лҽзім.  Себебі қандай да бір мҽселедегі пайғамбар үкімін білген, ҽрі оны риуаят 

еткен сахаба оған қайшы ҽрекет етуі мүмкін емес. Ҽйтпесе, хадистің сахих 

болуында шарт қосылған риуаят етуші сахабаның бойында «ҽділет» (тақуалық, 

адамгершілік) сипаты жоқ екендігін білдірген болады. Ал мұндай адамның 

риуаят еткен хадисі сахих хадис санатынан алынылып тасталынады. Ал сахаба 

үшін бұл – мүмкін емес жағдай. Сондықтан сахабаларға деген жақсы 

ойымызды бұзбастан, олардың ҿздері риуаят еткен хадиске қайшы амал 

етулерін  дұрыс жаққа жорамалдауымыз қажет. Ендеше, олар хадисті риуаят 

еткеннен кейін пайғамбарымыздан (с.а.у.) оның үкімінің жойылғандығын 

білдіретін басқа бір хадис естіген болуы ықтимал.  Мысалы, Абдуллаһ ибн 

Омардан: «Пайғамбарымыз намазға бастағанда екі қолын иығының тұсына 

дейін кҿтеретін. Рүкіге такбір алғанда да, рүкіден басын кҿтергенде де 

қолдарын солай кҿтеретін. Сҽждеге барғанда мұны жасамайтын», – делінген 

хадис риуаят етілген. Сондай-ақ, Сахаба Мұжаһидтің: «Абдуллаһ ибн Омардың 

артында тұрып намаз оқыдым. Ол тек алғашқы намаздың тек алғашқы 

тҽкбірінде ғана қолдарын кҿтерді», – дегені риуаят етілген [79, 1 т. 225 б.]. 

Ендеше, Абдулланың ҿзі риуаят еткен жоғарыдағы хадиске бұлай қайшы амал 

жасауының астарында оның бұл хадистің үкімінің жойылғандығына қатысты 

басқа үкімді білгендіктен болуы ықтимал. Яғни, бұдан намазда екі қолды рүкіге 

барарда жҽне одан қайтарда кҿтерудің үкімі мҽнсұх болып, жойылған деген 
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нҽтиже шығады. Бұл жайлы Тахауи: «Міне Абдуллаһ Алла елшісінің намазда 

қолдарын кҿтергеніне куҽ болды. Сосын Алла елшісі қайтқаннан кейін ол 

намазда қолдарын кҿтеруді тоқтатты. Ал бұл тек оның Алла елшісінен кҿрген 

ісінің үкім жойылған жағдайда ғана мүмкін болады",  – деген [79, 1 т. 225]. Ҽбу 

Бҽкір Жассастың еңбектерінде де бұл хадиске қатысты осылай түсінік берілген. 

Сахабаның ҿзі риуаят еткен хадиске қайшы ҽрекет етуінің тағы бір себебі – 

пайғамбар сҿзінің міндеттеуді емес, мҽндүбтік пен абзалдықты білдіруінде 

жатыр. Бұған қатысты Тахауи ҿзінің «Шарху мағани ҽл-ҽсар» атты еңбегінде 

былай дейді: «Сахабаның ҿзі риуаят еткен хадиске қайшы ҽрекет етуінің тағы 

бір  себебі – риуаяттың білдірген үкімі парыз емес, мҽндүб яки мұстахаб болуы 

ықтималдылығы. Мысалы, Ҽбу Хурайрадан: «Ыдыстарыңнан ит ішсе, онда оны 

жеті рет жуыңдар!» – делінген хадис риуаят етіліген. Ал енді осы хадисті 

риуаят еткен сахаба Ҽбу Хурайрадан ит ішкен ыдыстың тазалығы жайлы 

сұралғанда, ол ондай ыдысты үш рет жуудың жеткілікті екендігін білдірген. 

Ендеше, алғашқы  риуаяттағы жеті рет жуу міндеттілікті емес, абзалдықты 

білдіргендіктен Ҽбу Хурайра үш-ақ рет жуудың жеткілікті екендігін айтқан. 

Яғни, Ҽбу Харайра хадистің жалпы мазмұнынан, яки айтылған жағдайдан оның 

парыздықты білдіретін тура мағынасын емес, мҽндүбтікті, абзалдықты 

түсінген» [79, 1 т. 21 б.]. 

Имам Сарахси жеткізушінің ҿзі риуаят еткен хадиске сҿзімен немесе ісімен 

қайшы келу мҽселесін үш жағдайға бҿліп, кеңінен тарқатып түсіндіреді. 

Біріншісі, жеткізушінің ҿз риуаятына қайшы ҽрекет етуінің риуаяттан 

бұрын орын алғандығы бегілі болған жағдай. Мұндайда жеткізушінің қайшы 

болған іс-ҽрекеті емес, жеткізген риуаяты негізге алынады. Ҿйткені кез-келген 

адамның белгілі бір мҽселедегі пайғамбар үкімін білмей тұрып, оған қайшы 

ҽрекет етуі – табиғи жағдай. Ал үкім жеткеннен кейін ҽдейі оған қайшы ҽрекет 

ету сахаба үшін мүмкін емес. Себебі сахабалар ҽділ,   яғни, олардың аса 

тақуалық пен адамгершілік иелері екендігінде барлық ғұламалар бір ауыздан 

келіскен.  

Екіншісі, жеткізушінің ҿз риуаятына қайшы ҽрекет етуінің риуаяттан 

бұрын яки кейін орын алғандығы анықталмаған жағдай. Бұл жағдайда да  ахад 

хабар негізге алынады. Амалдағы қайшылық риуаяттан бұрын болған, ал 

хадисті естіген соң тоқтатқан деп  жорамал жасалынады. 

Үшінісі, риуаятқа қайшы ҽрекет етудің риуаяттан кейін орын алғандығы 

белгілі болған жағдай. Міне бұл жағдай хадистің жарамдылығына кері ҽсерін 

тигізеді. Себебі біле тұра пайғамбар хадисіне қайшы келу тҿрт  жағдайдан 

туындайды: 

1. Хадисті ойдан шығарудың нҽтижесінде; Мұндай риуаятты қабылдамау 

уҽжіп болады. 

2. Хадис үкіміне мҽн бермей, ат үсті қараудың нҽтижесінде; Мұндай адам 

пасық дҽрежесіне түседі. Ал пасықтың риуаяты қабыл емес. 

3. Ғапылдықтың жҽне ұмытудың кесірінен;  Мұндай адамның хадисі қабыл 

емес. Себебі табиғатында ұмыту кемшілігі бар адамның жеткізген хадисі де 

күмҽнді. 
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4. Жеткізуші ҿзі риуаят еткен хадис үкімінің кейіннен  Алла елшісі (с.а.у.) 

тарапынан жойылғандығын білдіретін қандай да бір үкімді білуі нҽтижесінде; 

Міне бұл сахабаның дҽрежесіне ең лайықты нұсқа. Осылай жорамал жасау 

арқылы олардың жеткізген риуаятын да, қайшы амалын да дұрыс түсінген 

боламыз [10, 2 т. 5-6 б.]. Ҽйпесе сахабаның Алла елшісінің берген үкіміне біле 

тұра, ҽдейі қайшы ҽрекет етуі ҽсте мүмкін емес. 

 Ескере кететін бір жайт, Имам Сарахси сахабаның ҿз риуаятына қайшы 

амал жасауын алдыңғы үкімнің жойылуымен ғана түсіндірген. Алайда 

жоғарыда да келтіргеніміздей қайшы амал кейде жеткізушінің хадистен 

парыздықты емес, мҽндүбтік пен абзалдықты т.б үкімдерді түсінген жағдайда 

да орын алады. Бұл жайлы Ала ҽл-Асманди: «Біздің мҽзһаб ғұламаларымыз бұл 

мҽселеде сахабалардың риуаяты емес, олардың ұстанған кейінгі фҽтуасы мен 

амалын негізге алудың абзалдығын білдірген. Олардың риуаятқа қайшы 

келулерін үкімнің жойылғандығын білгендіктерінен немесе жағдайдан Алла 

елшісінің ол үкімді мақсат етпегендігін аңғарғандықтарымен  түсіндіруге 

болады. Мысалы, бұйрық райдан парыздықты емес,  (мҽндүбтік, абзалдық 

сияқты) басқа мағыналарды түсіну сияқты» [24, 562 б.]. 

Ханафилердің ахад хабарды қабылдап-қабылдамаудағы қосқан бұл шарты 

жайлы сҿз қозғағанда, мына екі мҽселені ескеруіміз лҽзім. Кейде ханафилер 

сахабаның кез-келген риуаятқа қайшы амалы мен фҽтуасын негізге алады деген 

жаңсақ пікір айталып жатады. Алайда байқағанымыздай ханафилер сахабаның 

хадиске қайшы кез-келген амалы мен фҽтуасын емес, олардың ішінен тек 

риуаяттан кейін орын алғандарын ғана негізге алған. Сондай-ақ, сахабаның ҿз 

риуаятына қайшы амал етуі немесе фҽтуа беруін түсіндіруде тек үкімнің 

жойылғандығымен шектеу дұрыс емес. Себебі жоғарыда білдіргеніміздей, 

риуаятқа қайшылық – хадис мазмұнынан парыздықты емес, мҽндүб, абзалдық 

сияқты басқа да үкімдерді түсіну салдарынан да орын алып жатады. 

11. Хабардың кейбір имам (білімде ілгері Алла елшісіне жақын) 

сахабалардың амалына қайшы келуі 
Ханафилерде имам сахабалардың амалына қайшы келетін ахад хабарлар 

қабылданбайды ҽрі амал етілмейді. «Имам сахабалар», – деп хабардың жетпей 

қалу ықтималдығы аз, Алла елшісіне жақын жүрген білімді сахабаларға 

айтылады. Бұл шартты Имам Сарахси ҿзінің усулында сахаба амалына қайшы 

хадистерді екіге бҿліп кеңінен тарқатып түсіндірген: 

«Біріншісі, хадистен хабары болмай қалу ықтималы жоқ имам 

сахабалардың хабарға қайшы амал жасауы. Мұндай жағдайда хадис дҽлел 

болуға жарамдылығын жоғалтады. Ҿйткені хадистің оларға жетпей қалу 

ықтималдығы жоқ. Сондай-ақ, сахабаның (хадисті ҿзі риуаят етсін немесе  

басқасы жеткізсін) сахих хадиске ҽдейі қайшы ҽрекет жасауы да мүмкін емес. 

Ендеше, мұндай жағдайда ең дұрыс жол – «олар хадистің үкімінің 

жойылғандығына қатысты қандай да бір үкімді білген немесе хадистің 

білдірген үкімі нақтылықты білдірмегендіктен басқа мағынаны таңдаған», – деп 

жорамал жасау. Екіншісі, хадистен хабары болмай қалуы мүмкін деген 

қатардағы  сахабаның қайшы амал жасауы. Мұндай жағдайда хадис ҿзінің 

дҽлелге жарамдылығын жоғалтпайды» [10, 2 т. 5-6 б.]. 
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Сарахси ханафилердің бұл шартына мысал ретінде Алла елшісінің зина 

жасағандардың жазасына қатысты: «Бойдақ бойдақпен зина жасаса жүз дүре 

соғылады жҽне бір жылға жер аударылады, ал некелілер жасаса, онда жүз дүре 

соғылып, артынан тас боратылып ҿлтіріледі», – делінген хадисін мысал ретінде 

келтіріп, былай тарқатып түсіндіреді: «Тҿрт халифаның да зина жазасы ретінде 

дүре соғу мен тас боратуды бірге қолданбағандығы сахих жолмен жеткен. 

Мұндай белгілі жағдайға қатысты жоғарыдағы хадистің оларға жетпей қалуы 

мүмкін емес болғандықтан, хадис үкімінің кейіннен жойылғандығын 

аңғарамыз. (Жойылмағанда халифалар пайғамбар үкіміне қарсы шықпас еді.) 

Сондай-ақ  халифа Омардың: «Аллаға ант етейін ешқашан ешкімді жер 

аудармаймын», – дегені де сахих жолмен жеткен.  Алидің  де (р.а.): «Бүлік 

ретінде жер аудару жеткілікті», – деп айтқаны бар. Омар мен Ҽлиге  

жоғарыдағы хадистің жетпей қалуы мүмкін емес. Олай болса, бұл жағдай, 

хадистегі дүре соғу мен жер аударуды бірге қолдану үкімінің кейіннен 

жойылғандығының белгісі. Халифа Омар Сауадты басып алған кезде түскен 

олжаны соғыса қатысқан ҽскерлерге таратпай, сол елдің халқына бҿліп берген. 

Ал бұл – Алла елшісінің Хайбар олжаларын ҽскерге бҿліп бергендігіне қайшы 

ҽрекет. Халифа Омардың  Алла елшісінің (с.а.у.) бұл үкімінен хабарсыз болуы 

ҽсте мүмкін емес. Ендеше, бұл жерден соғыстан түскен олжаны ҽскерлерге 

бҿліп беру парыз емес деген нҽтиже шығарамыз» [10, 2 т. 7-8 б.]. Яғни, олжаны 

ҽскерлерге бҿліп беру парыз болмағанықтан, халифа Омар  жергілікті халыққа 

таратып берген. 

Бұхари мен Мұслимнің сахих хадистер жинағында Ибн Аббастан (р.а.): 

«Алла елшісі (с.а.у.) бесін мен екінді, ақшам мен құптан намаздарын сапарда 

жүрмесе де, ешбір қауіп-қатер жоқ болса да қосып оқыды», – делінген хадис 

риуаят етілген. Ибн Аббастың бұл риуаятына Омар ибн Хаттаб қайшы амал 

жасап,  сахаба Ҽбу Мұса ҽл-Ашғариға «Екі намазды үзірсіз қосып оқудың ауыр 

күнҽ» екендігін жазып жібергендігі риуаят етілген. Ал енді Омар сияқты Алла 

елшісіне жақын сахабаның күнделікті намазды үзірсіз қосып оқуға 

болатындығынан хабарсыз болуы ҽсте мүмкін емес. Ендеше, бұл жағдайда Ибн 

Аббастың жеткізген хадис үкімінің кейіннен жойылғандығына  тұжырым 

жасаймыз [8, 2 т. 71 б.]. 

Омардың бұл оқиғасынан ханафилердің ахад хабардың қабылдануы үшін 

қосқан осы шарттың қаншалықты негізді екендігін түсінеміз. Ҿйткені, Ибн 

Аббастан жеткен басқа бір риуаятта: «Кімде-кім екі намазды үзірсіз қосып 

оқитын болса, ауыр күнҽлардың есіктеріненің бірін ашқан болады», – делінген 

[106, 1 т. 409 б.]. Міне, бұл риуаят жоғарыдағы хазіреті Омардың Ҽбу Мұса ҽл-

Ашғариға «екі намазды үзірсіз қосып оқу ауыр күнҽ», – деп жазған ескертудің 

Омардың ҿз сҿзі емес, пайғамбар хадисі екіндігін дҽлелдеп отыр. Яғни, халифа 

Омар хадисті Ҽбу Мұсаға пайғамбар сҿзі деп айтпастан жазып жіберген. 

Ендеше, Ибн Аббастың бұл риуаяты  – ханафилердің «хадистен хабары болмай 

қолу ықтималы жоқ имам сахаба егер қандай да бір хадиске қайшы амал 

жасайтын болса, онда ол хадис не мҽнсұх болып, үкімі жойылған немесе 

парыздықты емес, мҽндүбтікті білдіреді» делінген тұжырымды  қуаттап отыр.  
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Имам сарахси жоғарыда «хадистен хабары болмай қалуы мүмкін деген 

қатардағы  сахабаның қайшы амалының хадиске кері ҽсерінің жоқтығын» 

айтқан болатын. Бұған мысал ретінде Бұхари жҽне Мұслимнің сахих хадистер 

жинағында Ибн Аббастан риуаят етілген мына оқиғаны келтірейік: Хасғамнан 

бір ҽйел келіп: «Уа, Алланың елшісі! Алла Тағаланың құлдарына міндеттеген 

қажылық ғибадаты ҽкемнің кҿлікке міне алмайтындай қартайған шағында 

парыз болды. Оның орнына қажылығын ҿтесем бола ма?» – деп сұрады. Алла 

елшісі: «Иҽ», – деп жауап берді» [56, 2 т. 551 б.]. 

Ал енді Абдуллаһ ибн Омардан осы хадиске қайшы «Ешкім ешкімнің 

орнына қажылық жасай алмайды. Сондай-ақ, ешкім ешкімнің орнына ораза 

ұстай алмайды», – делінгені тағы риуаят етілген [112, 3 т. 380 б.]. Бірақ 

Абдуллаһ ибн Омардың бұл қайшы сҿзі аталмыш хадистің үкіміне кері ҽсерін 

тигізбейді. Ҿйткені Абдуллаһ ибн Омар хадистен хабары болмай қалу 

ықтималы жоқ сахабалардың қатарында емес.  

Жеткізушінің фиқһ білгірі болу мәселесі 

Ханафи ғұламалары ҿзге фиқһ ғалымдары мен хадисшілер секілді хадисті 

жеткізушінің дабт (жадының күшті болуы) жҽне аділет (тақуалық пен 

адамгершілік) иесі болуын шарт қосады. Алайда ханафилер дабт шартының 

қамтыған мағынасын басқаларға қарағанда ауқымды етіп түсіндірумен 

ерекшеленеді. Фахру ҽл-ислам Бҽздауидің «дабт» сипатына берген 

түсіндірмесінен оның қамтыған мазмұнының хадисшілердікіне қарағанда 

ҽлдеқайда терең ҽрі ауқымды екенін байқаймыз. Ол былай дейді: «Дабтың» 

түсіндірмесі былай – сҿзді лайықты деңгейде жақсылап тыңдау, сосын одан 

нендей мағына мақсат кҿзделгенін толық түсіну, сосын оны жақсылап жадында 

сақтап, басқаға жеткізгенге дейінгі аралықта түгелдей есте сақтау. «Дабт» екі 

түрлі болады. Біріншісі, мҽтінді ҿз қалыбында ҽрі тілдегі мағынасы бойынша 

жадында ұстау болса, екіншісі фиқһ жҽне шариғаттағы мҽнін дұрыс білу. Міне, 

бұл – «дабт» шартының кемелі. Сондықтан табиғатында бейғам жҽне мҽселеге 

ҿте жеңіл-желпі үстірт қарайтындардың риуаяты дҽлелге жарамайды. Осы 

себепке байланысты хадистердің арасында таңдау мен мақсат болған мҽнді 

анықтау кезінде кімнің «дабт» сипаты күшті болса, соныкі таңдалады» [11, 165 

б.].  

Байқағанымыздай, ханафи ғұламалары фиқһ білгірі болмаған 

рауилердің жеткізген хадистерін толықтай тҽрк етпеген. Тек бір тақырыпта 

келген хадистердің арасынан біреуін таңдағанда, қайсысы фиқһ 

тұрғысынан мықты болса, соған басымдылық беріледі. Яғни хадистер 

арасынан таңдау жасалғанда  риуаят еткен кісілердің фиқһ ілімін меңгеріп-

меңгермегендігі, пҽтуа берумен шұғылданып-шұғылданбағандығы 

ескеріледі. Егер хадисті жеткізген кісілер фақиһ болмаса, яғни, 

хадистердегі сҿздердің шариғи мағынасын терең түсінетін кісі болмаса, 

ондай адамдардың риуаят еткен хадисі – сол тақырыптағы ҿзімен 

деңгейлес басқа хадистермен қайшылыққа түскен жағдайда, негізге 

алынбайды. Себебі, хадистерді сҿзбе-сҿз емес, мағынасы бойынша риуаят 

ету жиі орын алғандықтан, хадис сҿздерінің шариғи мағынасын жетік 

түсінбеген адам Пайғамбарымыз (с.а.у.) қолданған сҿздің дҽл мағынасын 
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білдіретін сҿзді таңдап қолданбауы ықтимал. Ал бір сҿздің, тіпті, бір ҽріптің ҿзі 

дұрыс таңдалмаған жағдайда, кҿптеген үкімдерге ҽсер етуі мүмкін. Сондықтан 

сахих хадистер арасында қайшылық туған жағдайда, сҿздердің мағынасын 

жақсы түсінетін фақиһ рауилердің риуаяттары негізге алынады. Ханафи 

мҽзһабындағы осы ұстанымға байланысты Суфиян ибн Ғуиайна риуаят еткен 

Ҽбу Ханифа мен ҽл-Ҽузағидың арасында болған мына бір оқиғаны бере 

кетейік: 

«Ҽбу Ханифа мен Ҽл-Ҽузағи Мекке қаласында Дарул-хаййатинде кездесті.  

Ҽл-Ҽузағи Ҽбу Ханифаға: 

– Сендер, рүкүге бара жатқанда жҽне одан қайтқанда қолдарыңды неліктен 

кҿтермейсіңдер? – деді. 

Ҽбу Ханифа: 

– Себебі, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) намазға кірерде жҽне рүкүге бара 

жатқанда ҽрі одан қайтқанда қолын кҿтергендігіне байланысты хадисі сахих 

емес, – деп жауап берді. 

Ҽл-Ҽузағи: 

– Қалайша? Маған Зүһри Сҽлімнен, ал Сҽлім ҽкесінен (Абдуллаһ ибн 

Омардан), ал ҽкесі: «Пайғамбарымыздың намазға бастарда жҽне рүкіғқа бара 

жатқанда ҽрі одан қайтқанда қолын кҿтергендігін риуаят етті», – деді. 

Ҽбу Ханифа: 

– Ал бізге Хаммад Ибраһимнен, ал ол Алқама жҽне ҽл-Ҽсуадтан, ал олар 

Ибн Мҽсғудттан: «Пайғамбарымыздың (с.а.у.) намазға бастағанда ғана қолын 

кҿтергендігін жҽне бұл ісін намазда екінші рет қайталамайтындығын» риуаят 

етті, – деді. 

Ҽл-Ҽузағи: 

– Мен саған Сҽлімнен жҽне оның ҽкесінен (Абдулла ибн Омардан) хадис 

риуаят етіп отырмын. Ал сен болсаң Хаммад Ибраһимнен риуаят етті дейсің, – 

дейді. 

Ҽбу Ханифа: 

– Хаммад фиқһта Зүһриден де терең, Ал Ибраһим ҽн-Нҽхағи болса, 

Сҽлімнен де терең, Алқамҽ да Абдулла ибн Омардан кем емес. Абдулла ибн 

Омардың сахабалық артықшылығы бар болса, ҽл-Ҽсуадтың да кҿптеген 

артықшылықтары бар. Ал Ибн Мҽсғудтқа аты аталғандардың ешқайсысы жете 

алмайды, – деп жауап берді» [121, 27-28 б.]. Бұл оқиғадан байқағанымыздай 

ханафи мҽзһабында бір мҽселеге байланысты хадистер арасында қайшылық 

туған жағдайда, қай хадистің жеткізушілері фиқһта тереңірек болса, солардың 

риуаяты негізге алынады. 

Ханафилердің ахад хабарды жеткізушідегі кейбір кемшіліктерге 

қатысты негізге алмауы. 

1. Жеткізуші рауидің мастур-мәжһул болуы (жағдайының белгісіз болуы.) 

«Мастур рауи» яки «мҽжһул» деп сырттайғы ҽділдігі белгілі, ішкі ҽділдігі 

бҽймҽлім болған  бір немесе екі хадис риуаят етумен танылған жеткізуші 

рауиге айтылады. Ал одан бір немесе екі, тіпті одан да кҿп адам риуаят еткені 

маңызды емес. Ханафилерде рауидің «сыртқы ҽділдігіне» оның мұсылман 
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болуы жатса, «ішкі  ҽділдігіне» оның шариғат тыйымдарынан аулақ жүруі 

меңзеледі.  

Кҿрнекті усул ғұламасы Ала ҽл-Асманди ішкі ҽділдіктің не екендігін 

тарқатып түсіндірген.  

1. Ауыр күнҽлардан аулақ болу, кіші күнҽлардан сақтану ҽрі жасап қойған   

жағдайда, оны ары қарай жалғастырмау. Ҿйткені үлкен күнҽні ҽдейі істеген 

адамның Алла Елшісінен жеткізген риуаятында да ҿтірік айтпайтындығына 

сенім жоқ.  

2. Адамдар арасында болатын жалпы ҽңгімеде ҿтірік айтпау. Былайғы 

уақытта ҿтірік айту ҽдеті бар адамның Алла елшісінен жеткізген риуаятында да  

жалған сҿйлемейтіндігіне сенім жоқ. 

3. Жеңіл-желпі күнҽларды істемеу ҽрі жолда дҽрет сындыру секілді 

мұбахтарды жасамау. Санасыздармен бірге жүрмеу ҽрі ҽзілде шектен шықпау.  

[116, 431 б.] 

Абдулазиз ҽл-Бұхари мастурға: «Ҽділдігі (тақуалығы) де, пасықтығы да 

беймҽлім адам», – деп анықтама берген [25, 2 т. 3 б.]. 

Хабараларды қабылдауда рауилердің ішкі ҽділдігі негізге алынады. Алайда 

алғашқы үш буынның  сыртқы ҽділдігін жеткілікті санаған. Себебі олардың 

жалпы жағдайы – іштей де ҽділ болулары. 

Ҽбу Ханифадан мастурдың үкіміне қатысты екі кҿзқарас риуаят етілген. 

Біріншісі, Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шайбанидың риуаяты. Онда мастурды 

пасықтың категориясында қарастырып, риуаяттарын қабылдамаған. Ал Хасан 

ибн Зиядттың риуаяты бойынша Ҽбу Ханифа мастурдың сыртқы ҽділдігін 

негізге алғандықтан, хабарларын да қабылдаған. Бейнебір куҽгерлікте кісінің 

сыртқы ҽділдігі негізге алынып үкім берілетіндігі секелді. Алайда бұл екі 

риуаяттың ішіндегі дұрысырағы Мұхаммед ибн Хасанның заһир-риуаятындағы 

бірінші кҿзқарас. Яғни, мастурдың жеткізген хабарлары пасықтікі секілді 

дҽлелге жарамсыз [23, 226 б.]. Ханафилер алғашқы үш буынның мҽжһулдерінің 

риуаятын бес категорияда бҿліп қарастырған:  

1. Фақиһтер олардың риуаяттарын да, басқалардың олардан жеткізген 

риуаяттарын да қабылдаған алғашқылардың (салафтардың) арасында 

танылғандары; 

2. Танылғаннан кейін олар жайлы теріс (тоғн) пікір білдірілмегендері; 

3. Риуаяттарын қабылдап-қабылдамауда  бұрынғы ғұламалардың (салаф 

салихтардың) екіге жарылғандары;  

4. Риуаяты жайлы бірауыздан теріс пікір білдірілгендері; 

5. Бұрынғы ғұламалардың олардың риуаятын қабылдап-қабылдамау жайлы 

мүлде пікір білдірмегендері. 

Бұлардың арасындағы алғашқы үш категориядағыларының риуаяты бір 

ауыздан қыбылданса, тҿртінші категориядағылардың риуаяттары бір ауыздан 

тҽрк етілген. Ал бесіншісінікінің риуаяты бойынша амал жасау уҽжіп емес. 

Бірақ қиясқа сҽйкес келген жағдайда онымен амал етуге болады [24, 228 б.]. 

Ханафилердің берген анықтамаларын зерделеген уақытта мҽжһул мен 

мҽстурдың бір нҽрсе екенін байқамыз. Айырмашылығы сол – кҿбінесе 

мҽжһулді алғашқы үш буынның бір-екі хадис риуаят еткен ішкі ҽділдігі белгісіз 
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рауилерге  қолданған. Ал мҽстурды одан кейінгі буын ҿкілдеріне қолданған. 

Бұл жайлы Абдулазиз ҽл-Бұхари: «Ақиқатында мҽжһул мен мҽстур – бір нҽрсе. 

Тек алғашқы үш буынның ҽділдіктері басым болғаны үшін мҽжһулдерінің 

хабарлары қабылданады. Ал үш буыннан кейінгілердің ҽділдігі ҽлсіз болғаны 

үшін мҽжһулдерінің хабаралары тҽрк етіледі» [25, 2 т. 747 б.]. 

2. Рауидың пасық болуы 

Пасық кісіге: «Үлкен күнҽ жасаған немесе кіші күнҽларға немқұрайлы 

қарап, оны үнемі жасай беретін мұсылман», – деп анықтама берілген. 

Хабардың қабылдануы үшін кісінің сыртқы жҽне ішкі ҽділдігі болуы шарт. 

Сырттайғы ҽділдігіне кісінің мұсылман болуы жеткілікті. Ал ішкі ҽділдігіне 

күнҽлардан, шариғат тыйымдарынан аулақ болуы жатады. Хабардың 

қыбылдануы үшін оның осы ішкі ҽділдігі негізге алынады. Себебі кісінің 

хабарының қабылдануы үшін сҿзінің шынайылығы басым түсуі керек. Ал 

пасық адамның керісінше жалған сҿйлейтіндігі басым. Ҿйтені ондай кісіге 

ақылы мен діні күнҽ істерге бҿгет бола алмаған болса, ҿтірік айтудан да тыя 

алмайды. Сондықтан ондай пасық кісінің хабары дҽлелге жарамсыз. 

Адамдар арасындағы мҽселелерде ҿтірік айтқан адам тҽубе еткен 

жағдайда, оның жеткізген хадис риуаяттарын хадисшілер секілді ханафилер де 

қабылдаған. Ал Алла елшісінің (с.а.у.) сҿзін ойдан құрастырған адам тҽубе 

еткен жағдайда да, оның риуаяттарын кҿпшілік мұхаддистер қабылдамаған. Ал 

ханафилер мен кейбір хадисшілер болса, шынайы тҽубе жасаған кісінің 

риуаятын қабылдаған [23, 248 б.]. 

3. Балиғат жасына жетпеген баланың және ақыл-есі кем адамның 

риуаяты. 

Балиғат жасына жетпеген  баланың жҽне ақыл-есі кем адамның жеткізген 

риуаяты қабылданбайды. Сҽбебі балиғат жасына жетпеген балаға шариғат 

міндеттері жүктелмегендіктен оның жеткізген хабарлары да дҽлелге жарамсыз. 

Осы тұрғыдан алғанда кҽпір мен жас бала діни мҽселеде  тең саналады.  

Алайда бала кезінде естіген хабарын, балиғат жасына жеткеннен кейін 

жеткізсе, қабылданады. Себебі кейбір жас сахабалар бала кезінде естіген, 

кҿрген нҽрселерін кейіннен риуаят еткен болатын [19, 223 б.]. 

4. Мұғаффал кісінің риуаты. 
Мұғаффал деп табиғатында қандайда бір мҽселені тез ұмытып, қайта есіне 

түсіре алмайтын адамға айтылады. Мұндай кісінің риуаяты сҽби мен ақыл-есі 

кем адамның риуаяты секілді қабылданбайды. Себебі олардың риуаяттарында 

ұмыту мен қателесу басым. Ұмыту – барлық адамға тҽн жағдай. Сондықтан 

жалпы жағдайда есте сақтау қабілеті қуатты  адамның кейде ғана ұмытуын 

назарға алып, түгелдей риуаяты тҽрк етілмейді. Мұндай жағдайда олардың 

риуаяттары ұмытпайтын адамдардікі  секілді қабалданады. Тек ұмытқандығы 

белгілі боған риуаяты ғана қабылданбайды [23, 250 б.]. 

5. Мутасаһилдің риуаяты. 
Мутасҽһил деп риуаяттағы ұмыту, жаңылысуға аса мҽн бере бермейтін, 

тіпті ескертілген жағдайда да оны түзетуге кҿңіл бҿлмейтін, мҽселеге жеңіл-

желпі, үстірт қарайтын кісіге айтылады. Мысалы, хадисті алған кезде ұйықтап 

отыру секілді. Мұндай рауаидің хабарлары да қабылданбайды. 
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Имам Мұхаммед Зәһид әл-Кәусаридің ахад хабарлардың қабылданып-

қабылданбауына қатыстыты атаған шарттары 

Имам Зҽһид ҽл-Кҽусҽри Хатиб ҽл-Бағдадиге қарсы жауап ретінде жазған 

«Тҽнибу ҽл-Хатиб» атты еңбегінде ханафилердегі ахад хабардың қабылданып-

қабылданбауына қатысты мынадай 14 шартты атайды: 

1. Егер ахад хабар шариғат қайнар кҿздерінен алынған негіздерге қайшы 

келсе, одан да күштірек басқа дҽлел таңдалады; 

2. Егер ахад хабар Құранның негізгі ұстанымдары мен тура мағынасына 

қайшы келсе, Құранға сай хабарлар негізге алынып, оған қарама-қайшы 

келгендер тҽрк етіледі; 

3. Ахад хабар Пайғамбарымыздың айтқан басқа хадистері мен іс-

ҽрекеттеріне анық қайшы келсе, негізге алынбайды; 

4. Ахад хабар ҿз деңгейіндегі басқа бір хадиске қайшы келген жағдайда 

хадисті жеткізушінің қайсысы фиқһ ілімінде тереңірек болса, соның хабары 

таңдалады;  

5. Хадисті жеткізушы ҿзі жеткізген хабарға қайшы ҽрекет етсе, ол 

риуаят негізге алынбайды; 

6. Хадистің мҽтіні немесе тізбегінде бір-екі сҿзі артық келген хадис  

емес,  ықтияттық тұрғысынан қысқа, ықшамды келген  хадис таңдалады; 

7. Ҿмірде жиі кездесетін, үкімін жалпы жамағат білуге тиіс мҽселелерге  

қатысты хадис ахад жолмен жетсе, ондай хадис негізге алынбайды. Себебі 

мұндай мҽселелерге қатысты хадис мұтауатир немесе мҽшһүр жолмен жетуге 

тиіс еді; 

8. Сахабалар арасында бір мҽселеге қытысты түрлі пікірлер орын алған 

жағдайда, сахабалардың ешқайсысы дҽлел ретінде қолданбаған ахад хадис 

негізге алынбайды; 

9. Ҿзінен бұрынғы ғалымдардың кейбірі қабылдамаған ахад хадистерді 

алынбайды; 

10. Жазалауға (хадд) қатысты үкімді қамтитын хадистердің арасындағы 

ең жеңілін таңдалады; 

11. Хадисті естіген кезден бастап риуаят еткенге дейін ешқандай сҿзін 

ҿзгертпей есінде сақтау шартын қоятын; 

12. Хадисті риуаят еткен кісі ҿзі риуат еткен хадисін ұмытып қалған 

жағдайда, жазылып алынған хадиситерге сенім артуды жеткілікті саналмайды; 

13. Түрлі пікір айтылған мҽселеге қатысты қай тарапта дҽлел кҿбірек 

келсе, сол таңдалады; 

14. Хадис қай аймақта болса да сахаба жҽне табиғиндер арасында үздіксіз 

орындалып келе жатқан істерге қайшы келмеуіне мҽн беріледі
 
[18, 298-301 б.].   

 

3.2.  Ахад хабарлардың фиқһи тармақ мҽселелерге ҽсері 

Барлық классикалық усул ҽл-фиқһ еңбектері мен оған жазылған кең 

түсіндірмелерінде де, кейінгі жазылған бұл саладағы іргелі еңбектерде де 

жасырын үзік тҽсілі негізінде қабыл алынбаған ахад хабарлардың үлгісі ретінде 

берілген хадистер бірдей ҽрі санаулы ғана. Сондықтан зертеуіміздің бұл 

бҿлімінде ханафи мҽзһабына тҽн имам Бұрһан ҽд-дин ҽл-Марғинанидің (қ.ж. 
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593/1197) «ҽл-Һидая»,  имам ҽс-Сарахсидің «ҽл-Мҽбсут», ғұлама Алауддин ҽл-

Кҽсанидің (қ.ж. 587/1191) «Бҽдаиғ ҽс-санаиғ фи тартиб ҽш-шараиғ», Бҽдруддин 

ҽл-Айнидің (қ.ж. 762/1360) «ҽл-Биная шарху ҽл-Һидая», Зайну ҽд-Дин ибн 

Нужаймнің (қ.ж. 970/1562) «ҽл-Бахру ҽр-Роиқ шарху кҽнзу ҽд-дақаиқ», 

Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Махмуд ҽл-Бҽбартидің (қ.ж. 786/1384) «ҽл-

Ғинаяту шарху ҽл-Һидая» сынды т.б басқа классикалық фиқһ кітаптарындағы 

жасырын үзік ұғымы аясында үкімде негізге алынбаған ахад хабарларды 

мүмкіндігінше анықтап, олардың дҽлелге қолданылмау себептерін  

түсіндіреміз. Усул ҽл-фиқһ кітаптарында білдірілген «Қоғамда қалыптасқан 

амалға қайшы болуы», «Сахабаның дҽлел ретінде қолданбауы» секілді 

жасырын үзік себептері ретінде кҿрсетілген ҿлшемдердің усул ҽл-фиқһ 

кітаптарында үлгі ретінде берілген бір-екі хадисті қоспағанда фиқһ 

мҽселелерінің үкіміне ықпалының кҿрініс таппағандығы анықталды. Осы 

себепті зерттеуіміздің бұл бҿлімінде жасырын үзіктің үкімге ҽсер еткен 

түрлерін ғана қарастыратын боламыз. 

Құранға қайшы келу салдарынан негізге алынбаған ахад хабарлардың 

үкімге әсері 

 - Ханафилер«Алла елшісі (с.а.у.) бір куҽгер жҽне ант етуді негізге алып 

тҿрелік етті» хадисін Құранның: «Екі ер кісіні, егер екі ер кісі болмаса, онда 

ҿздерің риза болатын куҽгерлерден сенімді бір ер кісі мен екі ҽйелді 

күҽгерліккке ҽкеліңдер» (Бақара, 182) – делінген аятына қайшы деп қабылдап, 

аталған хадиспен амал етпеген. Ханафилер хадистің Құранға қайшылығын үш 

тұрғыдан дҽлелдеуге тырысады. 

Біріншісі, Алла Тағала «Күҽгер ҽкеліңдер» деу арқылы күҽгерлік жолымен 

ақиқатты анықтауды бұйырады. Бұл аят күҽгерлік мҽселесін«мүжмҽл» түрде 

(қосымша түсіндіруді қажет ететін жалпылама) білдірген аят. Яғни, қысқа 

қайырылған. Кейіннен мүжмҽлді тҽпсірлеу барысында куҽгерліктің екі жолмен 

болатындығын айшықтап түсіндірген. Алғашқысы «екі ер кісінің куҽгерлігі», ал 

екіншісі «бір ер кісі мен екі ҽйелдің куҽгерлігі». Ендеше, Құрандағы «күҽгер 

ҽкеліңдер» бұйрығы осы екі жолдың біреуімен жүзеге асуға тиіс. Себебі 

мүжмҽлдің тҽпсірі – мүжмҽл сҿздің қамтыған барлық мағынасының 

түсіндірмесі саналады. Олай болса, жоғарыдағы ахад хабарда айтылғандай «бір 

куҽгер мен оның ант етуі арқылы үкім беру» –  Құранда айтылмаған үшінші 

жолға жатады. Ал Құран екеумен шектелгендіктен, бұл жағдай Құранның 

білдірген үкіміне ахад хабармен бір нҽрсені қосу деген сҿз. Ал Құранға қандай 

да бір нҽрсені қосу оның үкімін «нҽсх» (жою) ету саналады. Ал Құранды ахад 

хабармен нҽсх жасауға болмайды [10, 1 т. 366 б.]. 

Екіншісі, Алла Тағала жоғарыдағы аяттың жалғасында: «Бұл (екі ер кісі 

яки бір ер кісі мен екі ҽйел кісінің куҽгерлігі) Алланың құзырында ең ҽділетті 

жҽне куҽгерлік етудің ең дұрысы ҽрі күмҽнға түспеулерің үшін ең соңғы жол» 

(Бақара, 282) – дей отырып күмҽнді жоюдың ең тҿменгі шекарасының «екі ер 

кісі немесе бір ер кісі мен екі ҽйел кісінің куҽлігі» екендігін білдірген. Ендеше, 

ең тҿменгіден де тҿмен басқа бір жол жоқ деген сҿз. Егер ахад хабарда 

білдірілгендей «бір куҽгер мен ант ету» дҽлел саналатын болса, онда Құранда 
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айтылған «күмҽнді жоюдағы ең тҿменгі шекара назарға алынбаған болады. Ал 

бұл Құран үкімін жою саналады [10, 1 т. 366 б.]. 

Үшіншісі, куҽгерлік турасында ҽдетте ер кісілердің куҽгерлігіне 

жүгініледі. Ал ҽйел кісілердің куҽгерлігі ҽдеттен тыс жағдай. Сондықтан егер 

қандай да бір ақиқатқа кҿз жеткізу барысында «бір ер кісі мен оның ант етуін» 

негізге алу рұқсат болғанда, аятта бұл жолдың айтылмай қалуы жҽне ҽдетте 

куҽгерлікке тартылмайтын жолдың (ҽйелдердің күҽгерлігі) ұсынылуы хикметке 

қайшы келеді. Тіпті куҽгерлік мҽселесінің «бір куҽгер мен оның ант етуімен 

басталуы абзал болар еді. Ҿйткені ең оңайы осы. Ал бұл жолдың ең оңайы бола 

тұра Құранда айтылмауы, оның дҽлел бола алмайтындығының белгісі [10, 1 т. 

366 б.]. Кейбір усул кітаптарында жоғарыдағы бір кісінің куҽгерлігі мен оның 

ант етуімен үкім беруді білдірген ахад хабардың «арызданушы дҽлел  ҽкелсін, 

ал қабылдамаған қарсы жақ ант етсін»  [106, 3 т. 617 б.] делінген мҽшһүр 

хадиске  қайшы болғандықтан негізге алынбағандығын білдірген [26, 3 т. 720 

б.]. 

 - «Кімде-кімнің қолы жыныстық мүшесіне тисе дҽрет алсын» деген 

хадисті ханафилер Құранның: «Ол жерде (Құба мешітінде) тазалануды жақсы 

кҿретін ер кісілер бар» (Тҽуба, 108) – делінген аятқа қайшы екендігін алға 

тартып, қолы жыныстық мүшесіне тиген кісінің дҽреті бұзылмаймайтындығы 

турасында үкім берген. Яғни, аталмыш хадисті негізге алмағандықтан, ол 

бойынша амал етпеген.  Ҿйткені бұл аяттың түсу себебі жайлы келген 

риуаяттардың бірінде былай делінеді: «Бұл аят түскен кезде Алла елшісі (с.а.у.) 

Құба мешітіне барып: «Уа, аңсарлар! Алла Тағала сендерді мақтады. Сендер 

дҽреттеріңді қалай аласыңдар?» – деп сұрады. Олар: «Уа, Алланың елшісі 

(с.а.у.) біз ҽуелі үш таспен сүртеміз, сосын сумен жуамыз», – деп жауап берді. 

Алла ешісі жоғарыдағы: «Ол жерде (Құба мешітінде) тазалануды жақсы кҿретін 

ер кісілер бар», – делінген аятты оқыды». Басқа бір риуаятта: «Үлкен дҽрет пен 

кіші дҽрет орнын сумен жуамыз», – деп жауап берген [122, 1 т. 47 б.]. Осы 

риуаяттарда білдірілген себепке назар аударсақ, оның истинжа (Истинжа – кіші 

жҽне үлкен дҽрет ағзаларын тазалау.) арқылы тазаланған мұсылмандардың бұл 

ісін мақтау турасында екендігін байқаймыз. Ал су арқылы истинжа жасау үлкен 

жҽне кіші дҽрет ағзаларына қолдың тиюі арқылы жүзеге асады. Ендеше 

жыныстық мүшеге қолдың тиюінің тазалық  (таһарат) екендігі аят арқылы 

белгілі болды. Егер жыныстық мүшеге қолдың тиюі салдарынан дҽрет 

бұзылғанда, истинжа тазалық саналмас еді. Ҿйткені тазалық басқа бір хадҽс 

(дҽретті бұзатын іс) арқылы жезеге аспайды [10, 1 т. 366 б.]. 

Осы тұста ескерте кететін жайт ханафилердің аталмыш хадисті Құранға 

қайшы етіп кҿрсеткен уҽждеріне қарсыластары тарапынан түрлі сын пікірлер 

білдірілген [25, 3 т. 710 б.]. Ханафилер бұларға ҽр түрлі уҽждермен тойтарыс 

берсе де, Мұхаммед ҽл-Кҽҽки сынды кейбір ханафи ғалымдары бұл 

жауаптардың ҽлсіздеу екенін тілге тиек еткен [26, 3 т. 718 б.]. Сондықтан 

ханафилердің аталмыш хабарды Құранға қайшы болғандығы үшін емес, бұл 

тақырыптағы басқа хадистерді негізге алғандықтан тҽрк етулері де ықтимал  

[105]. Сондай-ақ, «ғұмум ҽл-бҽлуа» яғни, күнде қайталанатын кҿпшілікке 
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қатысты мҽселе болуы салдарынан да бұл хабармен амал етілмегендігі кейбір 

ханафи усул кітаптарында білдірілген. 

 - Ханафилердің Құранға қайшы деп санаған хабарлардың бірі «мұсаррат» 

хадисі.  Ҽуелі «мұсаррат» дегеніміз не? Мұсаррат – сатпастан бұрын қойды 

немесе түйені т.б малды белгілі бір уақыт саумау арқылы сатып алатын кісіге 

оны сүтті мал етіп кҿрсетуге айтылады. Пайғамбарымыз алдау араласқан 

сауданың бұл түріне қатысты былай деген: «Кімде-кім емшегі байланған қойды 

сатып алса, сосын оны  сауғаннан кейін қойдың сол күйіне разылық білдірсе, 

оны алып қалсын. Ал разы болмаса, сауған сүтінің қарымы ретінде бір сағ 

құрманы қоймен қоса қайтарсын». Басқа бір риуаятта: «Түйе мен қойдың 

емшегін байламаңдар. Ондай малды сатып алған кісі ҿзіне ыңғайлы екі 

нҽрсенің біреуін таңдауға құқылы. Қаласа сатып алған малын алып қалсын, 

немесе оны сатушыға қайтарып берсін. Ал сауған сүтінің орнына бір сағ 

(шамамен 2035 грамм) құрма қоса берсін», – делінген [56, 3 т. 70 б.]. 

Бұл хадисті ханафилер Бақара сүресінің: «Сендерге кім зиян тигізсе, сол 

зиянның мҿлшерінде қарымын беріңдер», – делінген 194 аятына қайшы деп 

қабылдағандықтын, онымен амал етпеген. Жоғарыдағы ахад хабардан 

байқағанымыздай сатып алған кісі емшегі байланған малды сауған кезде одан 

қандай мҿлшерде сүт шықса, шықсын, малды иесіне қайтарып берген жағдайда, 

сауылған сүттің қарымы ретінде бір сағ құрма қоса беруге тиіс. Ал Құран үкімі 

бойынша шыққан сүттің мҿлшеріне сай оның қарымы қайтарылуы керек еді. 

Міне, осы қайшылықтың негізінде ханафилер бұл хабармен амал етпеген. 

Жассастың фусулында сауылған сүттің аз болсын, кҿп болсын мҿлшеріне 

қарамастан, оның қарымы ретінде бір сағ құрма берілуін ҿсімге 

жатқызғандықтан, бұл хабарды ҿсімді харам еткен аяттарға қайшы деп 

кҿрсеткен [8, 2 т. 5 б.]. 

- Құранда: «Сҿзсіз намаз мүміндерге арнайы белгіленген уақыттарда 

(оқылуы) парыз етілді», – деп, ҽрбір намаздың жеке уақытының бар екендігі 

білдірілген. Сондай-ақ, кҿптеген мұтауатир сахих хадистерде де ҽр намаздың 

жеке уақытының бар екендігі ҽрі ҽрқайсысының белгіленген ҿз уақытында 

оқылуы керектігі жайлы айтылған. Яғни, Құранда да, мұтауатир хадистерде де 

ҽр намаздың жеке уақытының бар екендігі білдірілген. Ал енді осы үкімнің 

жалпылығын, яғни ҽр намаздың жеке уақытта оқылуының парыздығын 

жолаушылық секілді кейбір жағдайларға байланысты тахсис қылып, ҿзгерту 

үшін үшін ахад емес, мұтауатир, мҽшһүр хабар қажет. Алайда сапар кезінде 

намаздарды қосып оқудың болатындығын білдірген хабар ахад жолмен жеткен. 

Яғни, мұтауатир яки мҽшһүр емес. Осыған байланысты ханафилерде сапар 

кезінде екі намаз қосылып оқылмайды. Ал қосып оқуға болатындығын білдіріп 

келген ахад хабарларды Құран мен мұтауатир хадистердің жалпы үкіміне сай 

етіп жорамалдаған. Мысалы, хадистегі бесін мен екінді намаздарының қосылып 

оқылуын – бесінді ҿз уақытының соңғы сҽтінде, ал екінді намазын алғашқы 

уақытында оқыды деп жорамал жасаған. Яғни, хадистегі қосып оқу – сырттай 

қосып оқуға жатқанымен, шын мҽнінде, қосып оқуға саналмайды деп тұжырым 

жасаған. Ханафи мҽзһабында қажылық кезінде Арафатта бесін мен екінді 

намаздарын, Муздалифада ақшам мен құптан намаздарын қосып оқу – сүннет. 



 105  

 

Ҿйткені пайғамбарымыздың (с.а.у.) Арафатта жҽне Муздалифада аталмыш 

намаздарды қосып оқығандығын білдіретін хадистер мұтауатирге жақын 

жолмен жеткен. Ханафилер Арафат пен Мұздалифадағы намаздардың қосылып 

оқылуын сапармен емес, оларды қажылық рҽсімдеріне жатқызумен түсіндіреді. 

Сондықтан тұрғылықты да, сапардағы жолаушы да қосып оқи береді [23, 385-

388 б.]. 

 - Дінімізде үйретілген итпен ауланған аңның етін жеуге рұқсат. 

Ханафилер иттің ҿзі ұстаған аңының етін иесі келгенше жемеуін оның 

үйретілгендігінің белгісі ретінде қарастырған. Сондықтан ит ҿзі ұстаған аңға 

иесі келмей жатып, рұқсатсыз ауыз сала бастаса, онда ол аңның еті харамға 

жатады. Ҿйткені Мҽида сүресінің тҿртінші аятында: «Алланың ҿздеріңе 

үйреткені бойынша аң аулауға баулыған жануарларыңның ҿздеріңе ұстап 

ҽкелгендерін жеңдер!»,– делінген. Аңға рұқсатсыз ауыз салған ит аятта 

айтылған үйретілген жануарға жатпайды. Ханафилердің бұл тұжырымын Алла 

елшісінен риуаят етілген мына бір хадис қуаттай түседі: «Ғади ибн Хатимнің 

Аллла елшісіне былай дегені риуаят етілді: «Біз мына иттермен аң аулайтын 

жұртпыз», – дедім. Ол болса былай деді: «Егер Алланың атын атап, үйретілген 

иттеріңді аңға жіберсең, онда олардың ұстаған аңдарын сен келмей жатып 

ҿлтіріп қойса да, жей бер. Тек сен келмей жатып, аңға ауыз салып жеген болса 

немесе басқа үйретілмеген иттер араласқан болса, онда оны жеуге болмайды» 

[102, 10 т. 119-120 б]. 

Шафиғидің бұрынғы кҿзқарасы жҽне Мҽлики бойынша иттің ҿзі ұстаған 

аңға иесі келмей жатып, рұқсатсыз ауыз салып, жей бастаса да,  ондай аңның 

етін жеуді адал санайды. Дҽлел ретінде Ҽбу Сҽғлабати ҽл-Хушаниден риуаят 

етілген хабарды келтірген. Онда Алла елшісі (с.а.у.) ит аулаған аң турасында 

оған: «Жей бер! Тіпті, итің одан жеп қойса да», – дегені білдірілген [133, 5 т. 

155 б.]. Ханафилер бұл хадистің Құранның жоғарыдағы «Алланың ҿздеріңе 

үйреткені бойынша аң аулауға баулыған жануарларыңның ҿздеріңе ұстап 

ҽкелгендерін жеңдер», – делінген аяттың үкіміне қайшы ахад хабар екендігін 

алға тартып, онымен амал етпеген. Себебі аятта аң аулауға үйретілген иттің 

ұстағанын ғана адалға шығарғандықтан, жоғарыда келтірілген ахад хабармен 

аталмыш аяттың үкімін жоюға яки жалпы үкімін жалқылауға  болмайды деген 

уҽжді алға тартқан [32, 5 т. 266 б.]. 

- Ханафи мҽзһабы бойынша имам құтба оқып жатқанда нҽпіл намаз оқуға 

болмайды. Дҽлел ретінде Алла елшісінің: «Имам құтба оқып жатқанда 

жаныңдағы кісіге: «Тыныш, тыңда!» – десең, лаққан (бос сҿйлеп, құры 

мылжыңдаған) боласаң», – делінген хадисіне сүйенген [102, 1 т. 252 б.]. 

Бҽрімізге белгілі дінімізде айналамыздағы адамдарды жақсылыққа шақырып, 

оларды жаманшылықтан тыю парыз. Осындай маңызды екі парыздың ҿзі 

жоғарыда келтірілген хадисте айтылғандай құтпа кезінде тыйылған болса, нҽпіл 

намаздың тыйылуы одан ҽлде қайда заңды болмақ.  Сондай-ақ Құранда: «Құран 

оқылғанда, оған құлақ түріп, үнсіз тыңдаңдар!» (Ағраф, 204), – делінген. Құтпа 

кҿбіне Құран аяттарынан тұрады. Ендеше, құтпа кезінде нҽпіл намаз оқыған 

адам, жоғарыдағы аятқа қайшы амал еткен болады. 



 106  

 

Шафиғи мен ханбали мҽзһабы бойынша имам құтпа оқып жатса да, 

мешітке кірген кісі сҽлем намызын оқуға болатындығын айтқан. Делелге 

Жабирден риуаят етілген: «Бірде Алла елшісі жұма күні құтпа оқып тұрғанда 

үстінде ескі киімі бар бір кісі кіріп келді. Алла елшісі оған: «Намаз оқыдың 

ба?» деп сұрады. Ол: «жоқ» деп жауап берді. Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Онда 

тұр да, рүкі жаса! (яғни, намаз оқы!)»  деді», – делінген хадисті келтірген [68, 2 

т. 596 б.]. 

Һидаяға «ҽл-Ғиная» аты кең түсіндірме жасаған ханафи ғалымы Мұхаммед 

ибн Мұхаммед ибн Махмұд аталмыш хадистің ахад хабар екендігін, оның одан 

да күшті дҽлелге қайшы келгендіктен тҽрк етілгендігін алға тартқан [32, 2 т. 72 

б.]. Сондай-ақ, аталмыш хадисте айтылған оқиға жұма күні дүйім жамағаттың 

алдында орын алғандықтан ҽрі жиі қайталанатын маңызды үкімді 

қамтығандықтан ғұмум ҽл-бҽлуа мҽселесіне кіреді. Солай бола тұра тек Жҽбир 

атты сахабадан ғана риуаят етілген. Ендеше аталмыш хадисті ханафилердің 

«ғумум ҽл-бҽлуа» мҽселесінде келген ахад хабарлар тҽрк етіледі» делінген 

қағида бойынша да амал етілмейді деуге негіз бар. 

- Ханафилерде дҽрет алғанда «Бисмиллаһ» деп Алланың атын айтып 

бастау шарт емес. Ал мҽлики мҽзһабында – парыз. Бірақ ҽдейі емес, ұмытып  

кету салдарынан айтпаған жағдайда, жүректегі Алланың атын айтуға деген 

түпкі ниеті айтудың орнына жүргендіктен, ондай адамның дҽреті жарамды 

саналған. Мҽликилер бұл кҿзқарастарына мына хадисті дҽлел ретінде келтірген: 

«(Дҽрет алған кезде) Алланың атын айтпаған кісінің дҽреті жоқ» [79, 1 т. 28 б.].  

Ал ханафилер Мҽида сүресінің: «Уа, иман келтіргендер, намазға тұрарда 

жүздеріңді, қолдарыңды шынтақтарыңа дейін жуып, бастарыңа мҽсіх 

тартыңдар. Сондай-ақ, аяқтарыңды тобықтарыңа дейін жуыңдар» делінген 

аятындағы дҽреттің тҿрт парызы ғана аталған. Бұл тҿрт парыздың қатарында 

ниет жоқ. Ендеше аятта жоқ қандай да бір іс-ҽрекетті парыз деңгейінде қосатын 

дҽлелдің мутаутир немесе мҽшһүр дҽрежесіндегі хабар болуы керектігін алға 

тарата отырып, жоғарыдағы мҽликилер келтірген хадистің ахад хабар болуына 

байланысты оның дҽлелге жүрмейтіндігін білдірген. Сондай-ақ, аталмыш 

хадисті «Алланы аты айтылмаған жағдайда дҽрет  толықтай жарамсыз емес. 

Айтылған жағдайда кемел ҽрі  сауабы мол болады», – деп жорамалдаған. 

Бейнебір Алла елшісінің (с.а.у.): «Мешітке кҿрші тұратын кісінің мешітте 

оқыған намазынан тыс басқа жерде оқыған намаздары жоққа саналады», – 

делінген хадисіндегі «намаздың жоққа саналуын» – «оның кемелдігі кемиді», – 

деп жорамалдануы тҽрізді. Пайғамбарымыздың дҽрет алғанда Алланың атын 

атауы – оның парыз емес, сүннет екендігің белгісі. Бұған дҽлел Алла елшісінің: 

«Алланың аты айтылмастан басталған ҽрбір маңызды іс берекесіз» делінген 

хадисін де келтіруге болады. Сондай-ақ ханафилер дҽрет алушыдан негізгі 

талап етілген нҽрсенің тазалану екендігін, сондықтан дҽрет алу барысында 

Алланың атын атамаудың оған ешқандай залалының тимейтіндігімен 

түсіндірген. Себебі су задында таза болып жаратылғандықтан, оның осы 

қасиеті кісінің қандайда бір ісімен (Алланың атын атау яки атамаумен) 

бұзылмайды деген уҽжді келтірген. Бұл уҽждерін Абдуллаһ ибн Мҽсғудтан 

риуаят етілген: «Кімде-кім дҽрет алғанда Алланың атын айтатын болса, оның 
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бүкіл денесі тазарған болады. Ал айтпаған адамның тек су тиген жері ғана таза 

болады», – делінген хадистпен қуаттаған [123, 9 т. 185 б.]. 

- Ханбали мҽзһабында дҽрет алғанда сҽлденің үстіне мҽсх тартылса,  жарай 

береді. Дҽлел ретінде Білалдан риуаят етілген: "Алла елшісі (с.а.у.) мҽсісінің 

жҽне орамалының үстіне мҽсіх тартты", – делінген хабарға сүйенген [68, 1 т. 

231 б.]. Ханафи, шафиғи, мҽлики ғұламалары сҽлдеге мҽсіх 

тартылмайтындығын алға тартқан. Ханафилер ханбалилердің дҽлел ретінде 

сүйенген жоғарыдағы риуаяттың Құранның "Бастарыңа мҽсіх тартыңдар"  

делінген аятқа қайшы ахад хабар екендігін, сондықтан, дҽрет алғанда сҽлдеге 

мҽсіх тартуды жеткілікті санаудың Құранның осы үкімін жою болып 

саналатындығын айтқан. Ханафилерде Құран үкімін ахад хабармен емес, тек 

мутуатир немесе мҽшһүр жолмен жеткен хабармен ғана насх жасауға болады. 

Сондай-ақ, дҽреттің тҿрт парызының бірі саналатын басқа мҽсх тарту ісі – 

мұсылмандардың ҿмірде жиі ұшырасатын жҽне үкімін білуге міндетте "ғұмуму 

ҽл-бҽлуа" мҽселесі болғандықтан, бастың орнына сҽлдеге мҽсіх тартуға 

болатындығын білдірген ахад хабар негізге алынбайтындығын да білдірген. Бұл 

жайлы Ҽбу Бҽкір Жассас: "Басқа мҽсіх тартуға қатысты келген хабарлар 

мұтаутар жолмен жеткен. Егер сҽлдеге мҽсіх тартуға рұқсат болғанда, оған 

қатысты хабарлар мҽсіге мҽсіх тартуға болатындығын білдіріп келген риуаяттар 

кҿлемінде мұтауатир болып жетер еді. Сҽлдеге мҽсіх тартуға болатындығын 

білдірген риуаяттар мұтаутир болмағандықтан, екі тұрғыдан онымен амал 

етілмейді. Біріншісі, Құранның аяты басқа мҽсіх тартуды міндеттегендіктен, 

одан тек мұтауатир жолмен жеткен мҽліметпен ғана басқа үкімге ауысуға 

болады. Екіншісі, халықтың үкімін білуге тиісті мҽселе болғандықтан, мұндай 

мҽселеде тек мұтаутир хабар ғана негізге алынады" [111, 2 т. 495 б.].  

Ханафилер қалыңдыққа аталатын мҽһірдің жарамды болуы үшін оның баға 

пішуге болатын зат болуы керектігін  алға тартқан. Ал шафиғиларде мҽһірдің 

зат болуы шарт емес, айырбастауға жүретін нҽрсе болса, жарай береді. Ол 

ҿзінің кҿзқарасын мына бір риуаятпен дҽлелдеуге тырысқан:  

«Бір ҽйел Алла елшісіне (с.а.у.) келіп: Уа, Алланың елшісі! Мен ҿзімді 

саған тарту еттім», – деді. Алла елшісі: «Менің ҽйелге мұқтаждығым жоқ», – 

деген еді, бір кісі тұрып:  

– «Уа, Алланың елшісі! онда, оған мені үйлендіріңізші», – деді. 

– Алла елшісі (с.а.у.): Мҽһір ретінде неге шамаң келеді?» – деп сұрады. 

– Ол: «Менің оған беретін түгім жоқ», – деп жауап берді.  

– Алла елшісі (с.а.у.): «Ҽйелге темірден болса да, бір жүзік бер», – деді.  

– Тіпті ол да жоқ қой. 

– Құраннан бір нҽрсе білесің бе? 

– Иҽ, мынандай сүре білемін. 

– Ендеше, сол білген Құраныңмен мен сені онымен некеледім» [102, 1 т. 

608 б.]. 

Шафиғи бұл риуаттағы мҽһір ретінде атап кҿрсетілген Құран сүресінің  

затқа жатпайтындығын ескере отырып, мҽһірдің жарамдылығы үшін оның зат 

болуы шарт еместігін алға тартқан. Ал ханафилер болса: «Ал енді, (сендерге 

махрам болған) аталған ҽйелдердің тысындағы ҽйелдерге нҽпсіге бой алдырып 
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зина жасамау, ар тазалығын сақтау шартымен, мал-пұлдарыңнан мҽһір беріп 

үйлену адал етілді», (Ниса, 24) – делінген аятты дҽлелге келтірген. Аятта «мал-

пұлдарыңнан мҽһір беріп үйлену адал етілді», – делінгендіктен, мҽһірдің 

жарамды болуы үшін баға пішуге болатын зат болуы керектігін алға тартқан. 

Сондай-ақ, Құранда: «(Жар тҿсегіне жатпас бұрын,) ажырасқан жағдайда 

аталған мҽһірдің жартысын беріңдер» (Бақара, 237)  – делінген. Ханафи 

ғалымдары осы аяттағы атаған мҽһірдің жартысын берудің жүзеге асуы үшін 

оның заттай болуы қажет деген уҽжді келтірген. Ал шафиғилердің дҽлел 

ретінде келтірген жоғарыдағы хадис ахад хабар болғандықтан, оған бола 

Құранның аталған анық аяттарының тҽрк етілмейтіндігін білдірген [29, 2 т. 277 

б.]. 

- Барлық ғұламалар рамазан айында жүніб күйінде таң атқызған кісінің 

ұстаған оразасының жарамдылығын білдірген. Тек кейбір хадисшілер Ҽбу 

Һурайраның: «Жүніп күйінде таңды атырған кісінің оразасы жарамсыз. 

Қағбаның Раббысының атымен ан етейін мұны Мұхаммед (с.а.у.) айтты», – 

делінген риуаятын негізге алғандықтан, басқаша пікір білдірген [123, 3 т. 259 

б.]. Ал ханафилер бұл хадистің Құранның «Бұдан былай (ораза түндерінде) 

олармен жақындаса аласыңдар жҽне Алланың ҿздеріңе жазғанын (яғни 

ұрпақты) тілеп, сұрай  аласыңдар. Сондай-ақ, таңның ақ жібін түннің қара 

жібінен ажыратқанға (таңның бейне бір ақ жіптей ағарып, қылаң бере 

бастағанын кҿргенге) дейін жеп-ішіңдер», – аятына қайшы екенін алға тартып, 

онымен амал етпеген. Себебі аятта оразаға ниет еткен кісінің таң атқанға дейін 

ішіп-жеуіне, тҿсек қатынасына рұқсат етілген. Ал енді түннің соңғы сҽтінде 

жыныстық қатынасты аяқтаған кісі ғұсыл алып үлгере алмайтын болғандықтан, 

жүніп күйінде ораза ұстауға мҽжбүр болады. Ал аталмыш хадисте айтылғандай 

жүніп күйінде таң атырған кісінің оразасы жарамсыз болатын болса, онда 

аяттағы таң атқанға дейін рұқсат етілген тҿсек қатынасының үкімі жарамсыз 

болады. Міне бұл мүмкін емес жағдай. Ендеше, аталмыш хадис аятқа қайшы 

болғандықтан,  онымен амал етілмейді [28, 3 т. 56 б.]. Сондай-ақ, аталған 

хадисті Айша мен Үмму Сҽлама анамыз жоққа шығарған. Ҽбу Һурайраның 

жоғарыдағы хадисі Айша анамызға жеткен кезде ол: «Аллла елшісіне куҽлік 

етейін ол (с.а.у.)  ихтилам емес, тҿсектік қатынас нҽтижесінде жүніп күйінде 

таң атыратын. Сосын сол күні оразасын ұстайтын», – дегені риуаят етілген. 

Умма Сҽлама анамыздан да Алла елшісінің жүніп күйінде таң атырғандығы 

риуаят етілген. Ҽбу Һурайра Айша мен Умма Сҽлама аналарымыздың 

жоғарыдағы пікірлерін естігеннен кейін: «Олар менен жақсырақ біледі. Маған 

ҽл-Фадл ибн Аббас жеткізен еді», – деп ҿз пікірінен қайтқандығы риуаят 

етілген [124, 1 т. 303 б.]. 

- Ханбали мҽзһабында бес уақыт намазды мешітте оқу – парыз. Үзірсіз 

жамағатқа қатыспау – харам. Олар ҿздерінің бұл кҿзқарасын Алла елшісінен 

риуаят етілген: «Мұнафықтарға ең ауыр келетін намаз – құптан мен таң намазы. 

Егер ондағыны (маңыздылығы мен сауатылығы) білгенде, еңбектеп болса да 

келер еді. Адамдарды намазға шақырып, артынан қамат түсірілгеннен кейін  бір 

кісіге адамдарға имам болып намаз оқытуды бұйыруды, одан кейін жандарында 

бір құшақ отыны бар адамдармен бірге барып намазға қатыспағандардың үйін 
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ҿртеуді бұйыруға оқталған едім», – делінген хадиспен негіздеуге тырысқан [68, 

1 т. 451 б.]. Хадисте Алла елшісі намазға қатыспағандардың үйін ҿртеуге 

бұйыратын едім дегендігін, ал мұндай ауыр ескертудің сүннет үкіміне емес, тек 

парызға қатысты болатындығын алға тартқан. Сондай-ақ, аталмыш үкімді 

«Мешітке кҿрші тұрған кісінің (үйінде оқыған) намазы жоқ (жарамсыз)» 

делінген хадис те қуаттайтындығын білдірген.  

Ханафи ғалымдары намазды жамағатпен оқуды парыз дейтіндердің бұл 

уҽждеріне аталған хадисте «жамағат намазына қатыспағандар» деген сҿз жоқ. 

Хадисте тек «намазға қатыспағандар» делінгендіктен, мұны үйінде де парыз 

намаз оқымайтындарға қатысты екендігін алға тартқан.  Осы хадистің  бір 

риуаятында да «жамағаттан қалып қойғандар» емес, «намаздан қалып 

қойғандар» ділінген. Сондай-ақ, Мұслимде келген бір риуаятта «жұмадан 

қалып қойғандар» делінгендігін ескерсек,  жоғарыдағы хадисте айтылған қатаң 

жазаның намазын жамағатпен оқымаған адамға емес, намазына салғырт қарап, 

үйінде де оқымайтындарға қатысты екенін түсінеміз. Екі хадис бірін-бірі 

айшықтай түседі.  

Сондай-ақ, ханафилер жоғарыдағы хадис сахих саналғанымен ахад хабар 

болғандықтан, Құранның үкіміне қосымша үкім қоса алмайтындығын алға 

тартқан [30, 2 т. 327 б.]. Себебі Құранда намазға қатысты парыз деңгейіндегі 

міндеттемелер белгілі. Ал онда айтылмаған міндеттерді ахад хабармен қосуға 

болмайды. 

- Ҽбу Ханифа ҽрбір жағдайы бар кісіге құрбан шалу уҽжіп деген. Оған 

дҽлел ретінде «Раббың үшін намаз оқып, құрбан шал!» аятына сүйенген. Ал 

аталған аяттағы «уанхар» бұйрығын тҽпсірлеп келген Алла елшісінен (с.а.у.) 

риуаят етілген: «Жебірейілден «Раббымның жасауымды бұйырған мына 

«нахира» деген не нҽрсе?» – деп сұрадым. Ол: «Раббың кҿкірек тұсыңа оң 

қолыңды сол қолыңның үстіне қоюды бұйырды», – делінген хабардың ахад 

хадис екендігін алға тартқан. Ал ахад хабарға сүйеніп, Құранның заһир аятынан 

айнуға болмайды [115, 12 т. 6319-6320 б.]. 

Мағруф сүннетке қайшы келу салдарынан негізге алынбаған ахад 

хабарлардың үкімге әсері 

- Ханафи ғалымдары хадд жазасына қатысты ахад хабарларға аса 

сақтықпен қараған. Мысалы Абдуллаһ ибн Аббастан: «Малмен жыныстық 

қатынасқа түскен кісіні  малмен бірге ҿлтіріңдер», [101, 4 т. 159 б.] – делінген 

риуаятты оқшау (шҽзз) хабар санап, қабылдамай тастаған. Имам Сарахси бұл 

хадис жайлы: «Бұл хадис – шҽзз хадис. Мұнымен хадд жазасы бекітілмейді. 

Егер мұның шынайы хадис екендігі анық болып жатса, онда бұл жаза «малға 

жыныстық қатынас жасауды адал санаған адамға  қатысты болмақ...»,  [28, 9 т. 

102 б.] – деген. 

- Ханафи мҽзһабында күн шығып бара жатқанмезеттен бастап найза бойы 

кҿтеріленге дейінгі аралықта, тас тҿбеде тұрғанда жҽне күн батып бара жатқан 

сҽтте қай жерде болмасын нҽпіл намаз оқу мҽкрүһ. Ал шафиғилар бұл 

мезгілдерде нҽпіл намаз оқуды мҽкрүһ санағанымен, Меккені бұл үкімнен тыс 

қалдырады. Олар  ҿздерінің бұл кҿзқарасын мына бір хадиске негіздейді: 

«Екіндіден күн батқанға дейін жҽне таң атқаннан күн шыққанға дейін намаз 
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оқылмайды. Тек Мекке, тек Мекке, тек Мекке бұдан тыс» [89, 2 т. 647 б.]. 

Ханафи ғалымдары шафиғилардың сүйенген аталмыш ахад хадис бұл 

тақырыпта келген басқа  мҽшһүр хадистерге қайшы келгендіктен, онымен амал 

етпеген. Ханафилер Ибн Омардың: «Алла елшісі (с.а.у) күн шығып бара 

жатқанда ҽрі батып бара жатқанда намаз оқудан тыйды. Ҿйткені күн  

шайтанның екі мүйізінің арасымен шығады ҽрі батады», – делінген риуаятын 

дҽлел ретінде келтірген. Сондай-ақ, Сунабихидан риуаят етілген: 

«Пайғамбарымыз күн шығып бара жатқанда намаз оқудан тыйды. Себебі күн 

шайтанның екі мүйізінің арасынан шығады. Шайтан күнге табынатындардың 

кҿзіне күнді ҽдемі етіп кҿрсеткендіктен, олар оған сҽжде етеді. Күн 

кҿтерілгеннен кейін шайтан одан ажырап кетеді. Сосын күн тас тҿбеге 

келгендеқайтадан оған жақындайды. Күн тас тҿбеден сырғығаннан кейін одан 

кетіп қалады. Күн батуға жақындағанда оған қайтадан жақындайды. Ал 

батқаннан кейін одан алыстай түседі. Бұл уақыттарда намаз оқымаңдар», – 

делінген мҽшһүр хадистерді де келтірген. Мҽзһабымыздың кҿрнекті ғалымы 

Ҽбу Бҽкір ҽл-Кҽсани ҿзінің «Бҽдаиғ ҽс-санаиғ» атты іргелі еңбегінде: «Алла 

елшісі (с.а.у.) аталмыш мҽшһүр хадистерде бұл уақыттарда намаз оқуға 

болмайтындығын қанайда бір мекенге байланыстырмастан жалпылай тыйған. 

Ҿйткені күнге табынатындар оған осы уақытта құлшылық жасайды. Күн 

шығып келе жатқанда сҽлем беру ретінде, тас тҿбеге келгенде оның ең биікке 

кҿтерілгені үшін жҽне батып бара жатқанда онымен қоштасу мақсатында оған 

сҽжде жасайды. Осы сҽттерде шайтан күнді екі мүйізінің арасына алады. 

Мұнымен шайтан олардың күнге қарай жасаған сҽжделерінің ҿзіне қарай 

бағытталуын қалайды. Міне сондықтан Алла елшісі (с.а.у.) шайтанға 

табынатындарға ұқсап кетпеу үшін бұл уақыттарда намаз оқуға тыйым салған. 

Міне, тыйымның астарындағы бұл мағына –  қандай да мекеннің 

айырмашылығына қарамастан барлық намаз оқушыларға қатысты. Алла елшісі 

(с.а.у.) бҿліп-жармастан жалпылықты білдіретін сҿзбен тыйған. Ендеше, одан 

Меккені бҿліп қарауға болмайды. Меккені бұл үкімнен тыс тұтатын риуаяттар 

шҽзз (оқшау) хадистер. Ал мҽшһүр хадистерге қайшы келген мұндай шҽзз 

риуаяттар қабылданбайды. Сондай-ақ бұл тыйымнан жұма күнін тыс тұтқан 

риуаят та ғариб риуаят. Онымен мҽшһүр хадистегі үкімді жалқылауға 

болмайды», – деп түсініктеме берген [29, 2 т. 296 б.]. 

- Ханафилерде қажылар муздалифадан минаға қайтқаннан кейін бесін 

намазының қай жерде оқылатындығына байланысты екі түрлі кҿзқарас бар. Бір 

кҿзқарас  бойынша бесін намазы Минада оқылады делінсе, екіншісі бойынша 

Меккеде оқылады. Бірінші кҿзқарастағы ғалымдар ҿздерінің бұл байламын 

Мұслимде келген «Алла елшісі бесін намазын Минада оқыды» деген риуаятқа 

негіздейді. Ал екінші кҿзқарастағы ғалымдар алты хадис жинағында бірдей 

кездесетін: «Алла елшісі бесін намазын Меккеде оқыды» делінген риуаятты 

таңдаған. Сондай-ақ, «Алла елшісі Муздалифадан кейін Минаға сҽске 

уақытында келіп, ҿз қолымен отыз алты ірі малды құрбандыққа шалды, Ҽли 

(Алла ол кісіден разы болсын) оны жүзге тамамдады. Сосын ҽр құрбандық 

малынан бір бҿлік ет алып, пісіртіп, ҿзі де одан жеді. Сосын шашын 

алдырғаннан кейін Меккеге барып тауап етіп, сағи рҽсімін жасады. Міне 
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осыларды атқарғаннан кейін ғана бесін уақыты кіргендіктен, оны Меккеде 

оқыды. Сонымен қатар Меккеде оқылған намаздың сауап тұрғысынан 

абзалдығы белгілі. Ендеше, одан бас тартып, намазды Минада оқуға ешбір 

себеп жоқ. Ал Муслимдегі Алла елшісінің (с.а.у.) бесін намазын Минада 

оқығандығын білдіріп келген хадис ахад хадис болғандықтан, ол кҿпшілік 

жамағаттың мҽшһүр риуаятына қарсы тұра алмағандықтан негізге 

алынбайды»,– деген уҽждермен ҿз кҿзқарастарын дҽлелдеуге тырысқан [31, 2 т. 

373 б.].  

- Ханафи мҽзһабында үтір намазының үкімі – уҽжіп. Ханафилер бұл үкімге 

дҽлел ретінде Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят етілген: 
«Алла елшісі: «Алла Тағала сендерге қызыл түйеден де артық бір намазды 

оқуды бұйырды», – деді. Біз: «Уа, Алланың елшісі: «Ол қандай намаз», – деп 

сұрадық. Алла елшісі: «Құптан мен таң атқанға дейінгі аралықта ҿтелетін үтір 

намазы», – деп жауап берді», – делінген хадисін келтірген [89, 2 т. 659 б.]. 

Үтір намазының міндеттілігін білдірген аталмыш хадис ахад хабар 

болғандықтан, парыздықты емес, уҽжіптікті білдіреді. Себебі парыз намаздың 

бесеу екендігі мутаутир хадистермен білдірілген. Ал оған парыз деңгейінде 

қандай да бір міндетті қосатын дҽлел де мутаутир немесе мҽшһүр 

қуаттылығында болуға тиіс. Бірақ ахад хабар парыздан тҿменгі деңгейдегі 

міндеттілікті білдіре беретін болғандықтан, үтір намазын орындау – уҽжіп. Қаза 

болған жағдайда да қазасын ҿтеу – уҽжіп. Бірақ ахад хабармен бекітілгендіктен, 

оған сенбеген кісі кҽпір болмайды [125, 1 т. 128 б.]. 

- Шафиғи жҽне ханбали мҽзһаб ғұламалары «Ер баланың кіші дҽреті тиген 

киімге су құйылса, жеткілікті, ал қыз баланың кіші дҽреті тиген киімді жуу 

қажет», – делінген хадиске сүйенгендіктен, ұл баланың кіші дҽреті тиген киімді 

жумай-ақ, су құйылса жеткілікті деп фҽтуа берген [89, 2 т. 581 б.]. Ал ханафи 

мен мҽлики мҽзһабында ұлдың да, қыздың да, мейлі тамақ жейтін жасқа келсе 

де, келмесе де кіші дҽреттері тиген киім жуылуы тиіс. Имам Тахауи "Шарху 

мағани ҽл-ҽсарында" Ҽбу Ханифа жҽне Мұхаммед Хасан ҽш-Шайбани, Ҽбу 

Юсуфтың ұл мен қыздың кіші дҽреттерінің нҽжіске жатқызғандықтарын 

білдірген [79, 1 т. 92 б.]. Кҿрнекті ханафи ғалымы Алауддин ҽл-Кҽсанидің 

«Бадайғ ҽс-санайғ» атты еңбегінде жоғарыдағы хадистің Алла елшісінен (с.а.у.) 

риуаят етілген «кіші дҽреттің  жуылуы тиіс екендігін білдірген» басқа мҽшһүр 

хадистерге қайшы ахад хабар болғандықтан,  негізге алынбағандығын айтқан 

[29, 1 т. 88 б.]. 

- Ҽбу Ханифаның кҿзқарасы бойынша лиуат жасағандарға хадд жазасы 

қолданылмайды. Ибн Аббастан риуаят етілген «Лұт қауымының ісін 

жасағандарға Алла лағынет етсін. Істегенді де, істелінушіне де ҿлтіріңдер!», – 

делінген хадисті хадд мҽселесіндегі ахад хабар болғаны үшін қабылдамаған 

[102, 2 т. 856 б.]. Сондай-ақ, сахабалар арасында лиуаттың үкімі жайлы пікір 

талас болғанымен, бұл хадисті ешбірі қолданбаған. Егер сахих болғанда, сҿзсіз 

қолданған болар еді. Бұған қосымша,  аталмыш ахад хабар «Мұсылманның 

қаны тек үш нҽрсемен адал болады», – деген мҽшһүр хадиске де қайшы. Ал 

барлық ғұламалар тарапынан қабылданған  мҽшһүр хадиске қайшы үкімді ахад 

хабармен анықтауға болмайды [115, 11 т. 5914-5915 б.]. 
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- Ханафи мҽзһабында қорқаудың (ҿлімтік жейтін қасқыр түрі) үкімі –  

мҽкрүһ. Дҽлел ретінде Ҽбу Хурайрадан жеткен: «Кез келен орақ тісті аң 

харам»,– делінген хадиске сүйенген. Шафиғиларда – мҽкрүһ емес. Дҽлел 

ретінде Абдуррахман ибн Ҽби Аммардан риуаят етілген:«Жабир ибн 

Абдиллаһтан қорқауды аулаға бола ма?» – деп сұрадым. Ол (с.а.у.): «иҽ», – деп 

жауап берді. Мен: «Мұны Алла елшісінің ҿзінен естідің бе?» – деп едім, ол: 

«иҽ», – деп жауап берді», – делінген хадиске сүйенген. Ханафилер аталмыш 

хадистің ахад хабар екендігін, ал ондай хабардың мҽшһүр хадиске қайшы 

келгендіктен, амал етілмейтіндігін алға тартқан [115, 12 т. 6371 б.]. 

- Ханафилерде бірі жалпылықты, екіншісі жалқылықты білдіретін екі ахад 

хабар  бір-біріне қайшы келген жағдайда, қайсысы барлық ғұламалар 

тарапынан қабылданып, амал етілген болса, сол хабар негізге алынады. 

Мысалы, «Табиғи жаңбырмен суғарылған егістен үшір (егіннің оннан бірі) 

зекет ретінде алынады» делінген жалпылықты білдіретін ахад хабар мен «Бес 

аусуқтан (шамамен Ирак ҿңірінңің ҿлшемі бойынша 179,712 гр) тҿмен егістен 

зекет жоқ» хабары бір-біріне керағар. Ханафилер «Табиғи жаңбырмен 

суғарылған егістен үшір (егіннің оннан бірі) зекет ретінде алынады» делінген 

жалпылықты білдіретін хабардың барлық ғұламалар тарапынан қабылданып 

амал етілгендігін алға тарта отырып, аз болсын, кҿп болсын кез-келген егіс 

жиынының онда бірі зекет ретінде берілетіндігін алға тартқан [115, 12 т. 1269 

б.]. 

Ғұмум әл-бәлуа салдарынан негізге алынбаған ахад хабарлардың үкімге 

әсері 

 - Намазда рүкіге барарда жҽне қайтарда екі қолды кҿтеруді білдіретін 

хадис ғұмум ҽл-бҽлуа салдарынан негізге алынбаған. Абдуллаһ ибн 

Омардан:»Пайғамбарымыз намазға тұрғанда қолдарын иығының деңгейіне 

дейін кҿтеріп, тҽкбір алатын, рүкіге барар да солай істейтін, рүкүғдан қайтқанда 

да солай жасайтын еді», – делінген риуаятты ханафилер негізге алмаған [56, 1 т. 

148 б.]. Жассас та [8, 2 т. 7 б.], Сарахси [10, 1 т. 369 б.] да намазда рүкіге бара 

жатқанда жҽне одан қайтарда екі қолдың кҿтерілетіндігін білдіретін ахад 

хадистердің «ғұмум ҽл-бҽлуа» салдарынан қабылданбайтындығын айтқан. 

Алайда аталмыш хадистердің он жетіге жуық сахаба тарапынан риуаят 

етілгендігін ескерсек, мҽшһүр категориясына жататындығы анық. Ендеше, 

ханафилердің бұл хадистерді ғұмум ҽл бҽлуа себебімен емес, фиқһу ҽр-рауидің 

(хадисті жеткізушінің фақиһ болуы) жоқтығы салдарынан Абдуллаһ ибн 

Мҽсғудтан келген осы тақырыптағы басқа бір сахих хадисті артық кҿріп, соны 

таңдаған деген байлам дұрысарақ. Яғни, бұл тақырыпта келген хадистер 

арасында таңдау жасағанда кімнің фиқһ жағы терең болса, соның риуаятын 

таңдаған. Сондай-ақ, жоғарыдағы хадисті риуаят еткен Абдуллаһ ибн Омардың 

ҿзі намазда екі қолын бір-ақ рет кҿтергендігі риуаят етілген. Ханафилерде  

жеткізушінің сҿзі емес, ісі негізге алынғандықтан, оның руаятын қабылдамаған. 

- «Ғұмум ҽл-бҽлуа» салдарынан негізге алынбаған ахад хабарлардың бірі 

намазда фатиханың алдында «Бисмиллаһир-рахманир-рахим» аятын жария 

оқуды білдіретін хадис. Ханафилер Ҽбу Һурайраның риуаят еткен: 

«Пайғамбарымыз (с.а.у.) жамағатқа имам болған кезде намазды «Бисмиллаһир-
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рахманир-рахим», – деп бастайтын», басқа бір риуаятта «дауыстап оқитын еді», 

– делінген хадисі бойынша амал етпеген [118, 2 т. 74 б.]. Себебі, намазда 

оқылған қырағат ҽрбір мұсылманның күнделікті жария оқылатын үш намазда 

естіп, білетін мҽселесі. Егер Пайғамбарымыз (с.а.у.) шынымен-ақ 

«бисмилланы» дауыстап оқығанда, онда бұл хадис ахад жолмен емес, барлық 

сахабалар еститін болғандықтан, мұтауатир жолымен жететін еді. Сондай-ақ, 

"Бисмилланы" намазда іштей айтылатындығын білдіріп келген мҽшһүр 

риуаяттарға қайшы болғандықтан да жоғарыдағы "Пайғамбарымыз 

"Бисмилланы" жария оқитын еді" делінген хабар  үкімде негізге алынбаған [15, 

125 б.]. 

Сондай-ақ, ханафи жҽне мҽлики мҽзһабында "фатиха" сүресінен кейін 

"ҽмин" сҿзі іштей айтылса, шафиғи мен ханбали мҽзһабтарында дауыстап 

айтылады. Ханафилер "ҽминнің" іштей айтылатындығына қатысты бірқатар 

хадистерді келтірген. Қарсыластарының "ҽминді" дауыстап айту керек деген 

кҿзқарастарын айғақтау үшін келтірген дҽлелдеріне де хадистер мен жорамал 

негізінде жақсы жауап берген. Бірақ ханафилердің ахад хабарды іріктеу  

методологиясы бойынша берілген жауапты кездестіре алмадық. Жоғарыдағы 

ханафилердің "намазда бисмилланы дауыстап айтатын еді" – деген ахад хабарға 

берген жауаптарындағы қағидамен "ҽминді жария айтуға" қатысты келтірген 

деректерге де жауап беруге болады. "Ҽминді" дауыстап айту ғұмум ҽл-бҽлуа 

мҽселесіне кіреді. Ҿйткені намаз күніне бес рет, соның ішінде үшеуі дауыстап 

оқылғандықтан, егер Алла елшісі мен сахабалар фатихадан кейін "ҽминді" 

шынымен де жария айтқан болғанда, онда ол хабарлар ахад жолмен емес, 

мұтауатир немесе мҽшһүр жолмен жететін еді. Жетпегеніне қарағанда,  

дауыстап айтуды білдірген хабарлардың үкімі жойылған немесе жамағатқа 

үйрету үшін уақытша жария айтқан деген нҽтиже шығады. 

- Намазда тұрғанда екі аяқ арасының мҿлшері шафиғи мҽзһабында бір 

қарыс, мҽлики жҽне ханбали мҽзһабтарында кҿзге ерсі кҿрінетіндей алшақ 

емес, орташа болғаны жҿн [130, 2 т. 882 б.]. Ал Ханафи мҽзһабында екі аяқтың 

арасы тҿрт саусақтың мҿлшері деп кҿрсетілсе де [126, 3 т. 150 б.], бұл барлық 

адамға бірдей талап етілген мҿлшер емес. Себебі адам денесі ҽртүрлі 

болғандықтан, екі аяқ арасының арақашықтығы дененің ірі-кішілігіне, екі 

аяғының табиғи арақашықтығына қарай ҿзгеріп отырады. Тҿрт саусақ ҿлшемі 

бұл екі аяқтың бір-біріне жабыспауы үшін «кем дегенде» мағынасында айтылса  

керек. 

Намаздағы екі аяқ арасының тҿрт мҽзһаб ғұламаларының түсінге мҿлшері 

осындай бола тұра, ҿздерін  салафиміз деп атайтын ағым ҿкілдері "намазда 

тұрғанда екі жаныңда тұрған кісінің аяқтарының тобықтарына тобықтарың  

тиюі керек" деген үкімдерін жамағат арасына тықпалап, тіпті, жанында тұрған 

адамның аяғын ҿзіне күшпен тартып жататындары да кездеседі. 

Олар ҿздерінің бұл ҽрекеттеріне сахаба Нұғман ибн Баширдің: «Біздің 

ҽрқайсысымыз иығымызды жанымыздағының иығына, иығымызды, тобығына 

тобығымызды тақайтынбыз», – деген сҿзін негізге алады [109, 4 т. 36 б.]. 

Сҽлафи ағымы ҿкілдерінің ойынша пайғамбар заманында сахабалар намазда 

Нұғман ибн Башир айтқандай аяқтарын бір-бірінің аяқтарына тигізіп тұратын. 
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Кейіннен бұл сүннет амал үзіліп қалғандықтан, ұмытылған бұл сүннетті 

қайтадан қолданысқа шығарып, жамағатқа үйретуді қажет санайды. Олардың 

дҽлел ретінде сүйенген жоғарыдағы сахаба сҿзіне кҿрнекті ғұлама Ҽнуар Шаһ 

ҽл-Кашмири "Файду ҽл-Бари" атты еңбегінде "Тоқ етері сахабалар мен 

табиғиндерде жеке намаз бен жамағат намазында екі аяқтың арақашықтығында 

айырмашылық болады дегенді кездестірмедік. Ендеше, "тобықты тобыққа 

тақаудан мақсат – жақын тұру, арада (шамадан тыс) бос жер қалдырмау болмақ. 

Сосын ҿзің асықпай ойланып кҿрші, иықтармен иықтарды қосқан кезде, 

онымен бірге аяқты да жаныңдағының аяғына қосу ҿзіңді қинап жасамасаң 

мүмкін бе? Тіпті, одан кейін де мүмкін емес. Бұл кейінгілердің шығарған 

дүниесі. Бұрынғыларда мұндай нҽрсе жоқ.", – деп  түсіндірген [127, 2 т. 301 б.].  

Нұғман ибн Бҽширдің жоғарыдағы сҿзіне қатысты осы уақытқа дейін 

ханафилердің жасырын үзік методологиясы негізінде жауап берілмегенін 

байқаймыз. Ҿйткені бұл мҽселе Кашмири айтқандай бұрынғыларда жоқ еді. 

Намазда аяқтың аяққа тиіп тұратындығына қатысты сахаба сҿзін ханафилердің 

ахад хабарларды іріктеуде қолданған үш ережесі негізінде қарастыруға болады 

деген ойдамыз. Біріншіден, "Біздің ҽрқайсымыз иығымызды жанымыздағының 

иығына, тобығымызды тобығына тақайтынбыз" – делінген сахаба сҿзі "ғумум  

ҽл-бҽлуа" мҽселесінде келген ахад хабар болғандықтан, үкімде негізге 

алынбайды. Себебі намаз күніне бес уақыт жамағатпен атқарылатын ғибадат 

болғандықтан, аяқтың аяққа тиуін білдіріп келген хабар мутаутир немесе 

мҽшһүр жолмен жетуі керек еді. Олай жетпегеніне қарағанда, сахаба сҿзін тура 

мағынасында түсінуге болмайды. Екіншіден, аяқтың аяққа тиюі намаздағы 

сапқа қатысты айтылған Алла елшісінің бірде-бір хадисінде талап етілмеген 

мҽселе. Егер аяқты аяққа тигізу міндет яки сүннет болғанда, сол хадистерде 

сҿзсіз кҿріс табар еді. Мысалы,  Бара ибн Азиб: "Алла елшісі (с.а.у.) саптардың 

ана жағынан мына жағына дейін аралап жүріп, кеудеміз бен иықтарымызды 

сипап кҿретін де былай дейтін: «Ҽртүрлі ҽрі шашыраңқы болмаңдар. Себебі 

соның салдарынан жүректерің ҽртүрлі болып кетеді. Алла алдыңғы 

қатардағыларға рақым етіп, дҽрежесін кҿтереді. Ал періштелер оларға игі дұға 

тілейді",  – дегенін жеткізген [101, 1 т. 177 б.]. Сондай-ақ, Абдуллаһ Ибн 

Омардан жеткен риуаятта Алла елшісі (с.а.у.): «Саптарыңды түзу ұстаңдар, 

иықтарыңды бір қатарға келтіріңдер, бос орынды жабыңдар. Араларыңдағы бос 

орынға кіруге  ниеттенген кісіге (иықтарыңды жинау арқылы немесе сапты 

түзеуге ҽрекет еткен адамның қолын итермеу арқылы оларға) жұмсақ 

болыңдар. Шайтанға бос жер қалдырмаңдар. Кім саптағы бос орынды толтыру 

арқылы  сапты  жалғастырса, Алла онымен жақсы қатынаста болады. Ал кім-де 

кім  сапты үзсе, Алла да одан рақымын, нығметін үзеді», – деген [101, 1 т. 188 

б.].  

Байқағанымыздай Алла елшісі ешқайсысында аяқты аяққа тигізуді талап 

етпеген. Хадистегі бос орынды жабудан мақсат – кҿзге кҿрінетіндей шамадан 

тыс мҿлшердегі бос орын екенін түсінеміз. Егер аяқты аяққа тигізу міндет 

немесе сүннет болғанда, Алла елшісі (с.а.у.) иықтарды, саптың түзулігін 

қадалағандай оны да талап етер еді. Үшіншіден, аталған сахаба сҿзі қоғамның 

амалына қайшы хабар шҽзз (оқшау) хабар саналғандықтан, оныменен амал 
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етілмейді. Егер сахабаның сҿзін тура мағынасында алу қажет болғанда, қоғам 

ондай амалды түгелдей тастамайтын еді. 

 - Зайд ибн Сҽбит, Ҽбу Һурайра, Айша сынды сахабалардан риуаят болып 

жеткен «Отқа піскен тамақты жегеннен кейін дҽрет алыңдар», – деген 

мағынадағы ахад хадистерді ханафилер ғұмум ҽл-бҽлуа салдарынан  

қабылдамаған [101, 1 т. 162 б.]. Себебі отқа піскен тамақты жеу кҿпшіліктың 

жиі ұшырасатын мҽселесі болғандықтан, бұл тақырыптағы хадистер ахад 

жолмен емес, кҿпшіліктің риуаят етуімен мұтауатир, мҽшһүр жолдарымен 

жетуі тиіс еді. Ханафилер бұған қатысты Мұслимдегі Абдуллаһ ибн Аббас: 

«Пайғамбарымыз қойдың жауырын етін жеген соң дҽрет алмады», – деген 

хадисін негізге алған [68, 1 т. 273 б.]. Ал жоғарыдағы ахад хабардың Алла 

елшісінің отқа піскен астан кейін дҽрет алмағандығын білдіретін басқа 

хадистермен мҽнсұқ болғандығына үкім берген. Сондай-ақ, аталған хадистегі 

«дҽрет алыңдар» дегенді «астан кейін қолдарыңды жуыңдар», – деп жорамал 

жасауға болатындығын білдірген [8, 1 т. 402 б.]. 

- Ҽбу Һурайрадан риуаят етілген «Мҽйітті жуған адам ғұсыл алсын, ал 

кҿтеріп апарған адам дҽрет алсын» [101, 3 т. 201 б.] хадисін Ҽбу Бҽкір Жассас 

ғумум ҽл-бҽлуа салдарынан қабылданбаған хадистердің қатырында атаған [8, 2 

т. 7 б.]. 

 - Имам Сарахси ҿзінің «ҽл-Мҽбсутында» Алла елшісіне (с.а.у.) телінген:  

«Ҽйелінің дҽрет алған суынан артылғанымен күйеуінің, күйеуінің дҽрет алған 

суынан артылғанымен ҽйелінің дҽрет алуына Пайғамбарымыз (с.а.у.) тыйым 

салды» делінген хабардың ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде шҽзз (оқшау) хадис 

болуы салдарынан, оның дҽлелге жарамсыз екенін білдірген [28, 1 т. 62 б.]. 

Ханафи мҽзһабында бір ыдыстағы сумен ер де, ҽйел де ғұсыл алуларына 

рұқсат. Ханафилер бұл фҽтуларын Айша анамыздан риуаят етілген хадиспен 

негіздеген. Байқағанымыздай ханафилер ғумум ҽл-бҽлуаға қатысты 

мҽселелерде парыз-уҽжіптікті, яки тыйымды білдірген ахад хабарларды  

қабылдамаған. Ал рұқсат, мҽндуп, мұстахаб болса, қабылдай берген. Себебі 

шариғатта арнайы тыйым салынбаған барлық нҽрсеге ҽубастан рұқсат бар. 

Сондай-ақ, шариғат тарапынан арнайы міндет жүктелмеген барлық 

мҽселелерде де адам баласы ерікті. Міне ҽубастағы сол рұқсат жҽне еріктіліктің 

негізінде ахад хабарлар қыбылдана берілген. Ал оны тыятын яки шектейтін 

немесе жаңа бір міндет жүктейтін дҽлел аса қуаттылықты қажет еткендіктен, 

ахад хабарлар мұндай мҽселелерде жарамсыз деп танылған. 

 - Ханафи мҽзһабында азан «Аллаһу ҽкбар, Лҽ илҽһа иллаллаһ» сҿзімен 

аяқталады. Ал Мҽликилерде  сҽл ҿзгеше.  Ҽуелі «Лҽ илҽһа иллаллаһ» сҿзі, одан 

кейін барып, «Аллаһу ҽкбар» делінеді. Олар бұл жайында риуаят етілген оқшау 

( шҽзз) бір хабарды негізге алады. Ханафилер мұндай кҿпшіліктің алдында 

күнде ҽрі жиі қайталанатын азан секілді ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде оқшау 

хабардың дҽлелге жарамайтындығын алға тарта отырып, азан сҿздеріне 

қатысты ҿздерінің жоғарыдағы кҿзқарасын Абдуллаһ ибн Зҽйдтен риуаят 

етілген мҽшһүр хадиспен дҽлелдеуге тырысқан [28, 1 т. 129 б.]. 

 - Ханафи мҽзһабында намаз алдында түсірілетін қаматтың сҿздері азан 

секілді екіден қайталанылып айтылады. Ханафилер ҿздерінің кҿзқарастарын 
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бірнеше мҽшһүр хадиспен дҽлелдеуге тырысқан. Имам Сарахси ҿзінің Мҽбсут 

атты еңбегінде: «Біз бұл мҽселеде негізгі дҽлел ретінде Абдуллаһ ибн Зҽйдтың 

хадисіне сүйенеміз», – деген.  Абдуллаһ ибн Зайд былай деді: «Алла елшісі 

халықты намазға шақыру үшін қоңырау соғуды бұйырғаннан кейін ұйықтап 

жатқанымда қолында қоңырауы бар бір кісі түсіме кірді.  

Мен оған: 

– Уа, Алланың құлы сен мынауыңды маған сатасың ба? – дедім. Ол: 

– Бұны не істейсің? – деп сұрады. 

– Жұртты намазға шақырамыз, – деп жауап бердім. Сонда ол: 

– Мен саған одан да жақсы бір жолын үйретсем қалай қарайсың? – деді. 

– Ҽрине, тіпті жақсы болар еді, – дедім мен. 

– Ол: «Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Ҽшһҽду 

ҽл-лҽҽ илҽһҽ иллаллаһ, Ҽшһҽду ҽл-лҽҽ илҽһҽ иллаллаһ, Ҽшһҽду ҽннҽ Мухаммҽ-

дҽр-расулуллаһ, Ҽшһҽду ҽннҽ Мухаммҽдҽр-расулуллаһ, Хаййҽ алас-солаһ, 

Хаййҽ алҽс-солаһ, Хаййҽ алҽл-фҽлах, Хаййҽ алҽл-фҽлах, Аллаһу ҽкбар, Аллаһу 

ҽкбар, Лҽҽ илҽһҽ иллаллаһ», – деді. 

Сосын менің сҽл арт жағыма тұрды да қамат түсіргенде былай деп айт деді: 

«Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Аллаһу ҽкбар, Ҽшһҽду ҽл-лҽҽ  

иллаллаһ, Ҽшһҽду ҽл-лҽҽ илҽһҽ иллаллаһ, ҽшһҽду ҽннҽ Мухаммҽдҽррасулуллаһ, 

ҽшһҽду ҽннҽ Мухаммҽдҽррасулуллаһ, Хаййҽ алас-солаһ, Хаййҽ алҽс-солаһ, 

Хаййҽ алҽл-фҽлах, Хаййҽ алҽл-фҽлах, қод қоматис-солату, Қод қоматис-солаһ, 

Аллаһу ҽкбар, Лҽҽ илҽһҽ иллаллаһ. Таң ертең оянған кейін Алла елшісіне келіп, 

кҿрген түсімді айтып бердім. Алла елшісі (с.а.у.) былай деді: «Сенің кҿрген 

түсің – Иншаа Аллаһ шынайы түс. Білалға барып осы кҿргеніңді оған  үйрет. 

Ол осылай азан шақырсын. Оның даусы сенікінен де зор. Мен Білалмен бірге 

тұрып, оған кҿргенімді айттым. Ол сол бойынша азан шақыра бастады. Омар 

үйінде азанды естіп, жамылғысын сүйреткен бойда шығып келді де: «Уа, 

Алланың елшісі! Сені ақиқатпен жіберген Аллаға ант етейін дҽл Абдуллаһтың 

кҿрген түсін мен де кҿрдім. Мұны естіген Алла елшісі: «Алхамдулиллаһ», – 

деді» [101, 3 т. 201 б.]. Сондай-ақ, ханафилер Абдуллаһ ибн Зҽйдтың: «Алла 

елшісінің (с.а.у.) сүннет қылған азаны да, қаматы да жұп-жұптан еді. (Яғни, 

екеуінің де сҿздері екі-екіден қайталанатын еді)», – делінген риуаяты мен Ҽбу 

Махзурадан жеткен «Алла елшісі (с.а.у.) азанды он тоғыз сҿз, ал қаматты он 

жеті сҿз күйінде үйретті..», – делінген хадисті де дҽлел ретінде келтірген [102, 1 

т. 235 б.]. Ҽбу Махзурдың бұл риуаятында білдірілгеніндей  қаматтың он жеті 

сҿзден тұруы үшін, оның сҿздерінің екі-екіден қайталануы тиіс. 

Ал шафиғиларда қамат сҿздері бір реттен ғана оқылады. Ханафилер 

олардың дҽлел ретінде келтірген «Алла елшісі (с.а.у.) Білалға азан сҿздерін екі 

рет қайталауды, ал қаматты тақ қылып түсіруді бұйырды», – делінген Ҽнастан 

риуаят етілген хабарды «Азанның ҽр бҿлігін екі деммен, ал қаматтыкін бір 

деммен оқуды бұйырды» деп жорамалдаған [128, 4 т. 568 б.]. Бұған дҽлел 

ретінде Ибраһимнен риуаят етілген: «Алғашқы болып қамат сҿздерін тақ етіп 

түсірген Муғауия болатын», – делінген хабарды келтірген. Мужаһид былай 

деді: «Кейбір зұлым басшылары жеңілдеткенге дейін қамат та азан секілді екі-

екіден болатын. Олар ҿздерінің қажеттеліктері үшін қамат сҿздерінің бір-бірден 
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айтылуын шығарды. Имам Мҽликтің «Қод қоматис-солаһ» сҿзінің де бір рет 

айтылатындығын алға тартып, оған Сағд ҽл-Қуразидан риуаят етілген хабарды 

дҽлел ретінде келтірген. Имам Сарахси бұл хабардың ғумум ҽл-бҽлуа 

мҽселесінде шҽзз (оқшау) хадис болуы салдарынан дҽлелге жүрмейтіндігін 

білдірген [28, 1 т. 130 б.]. 

- Ханафи мҽзһабында намаз оқып тұрған адамның алдынан ҿту мҽкрүһ 

амалға жатады. Намаз оқып тұрған адамның кҿзі түсетін жерден арырақ ҿтетін 

болса, мҽкрүһ емес. Алдында ешбір қалқа жоқ жерде намаз оқитын кісі алдына 

бір белгі, қалқа  қойып қоюы сүннет. Ал қандай да бір белгі қоятын нҽрсе жоқ 

болса, оның орнына жерді сызып қою қажет емес. Себебі сызылған сызықты 

ҿтетін кісі бҽрібір кҿре алмайды. Ал «Кімде-кім шҿл далада намаз оқыса, 

алдына белгі ретінде бір бҿгет қойып қойсын, қандай да бір бҿгет таппаған 

жағдайда алдына сызық сызсын», – делінген хабар ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде 

шҽзз (оқшау) хадис болғаны үшін ханафилер онымен амел етпеген [28, 1 т. 192 

б.]. Имам Сарахси келтірген дҽл осы хадисті хадис жинақтарынан сҿзбе-сҿз 

байқай алмадық. Бірақ бұл хадиске мазмұндас бірнеше  риуаят кездестірдік. 

Солардың бірі: «Намаз оқыған кісі қарсы алдына бір нҽрсені қойсын. Егер 

ешнҽрсе таба алмаса, таяқты тіктеп қойсын. Оны да таппаса, онда бір сызық 

сызсын. Осылай істегенде оның алдынан ҿткеннің оған зияны тимейді» [102, 1 

т. 303 б.].  

- Ҽбу Ханифа бойынша жолаушы кісі кҿлігінің үстінде отырып, ишарамен 

нҽпіл намаз оқуына болады. Пайғамбарымыздың сапарда кҿлік үстінде нҽпіл 

оқығандығын білдіретін бірқатар риуаяттар бар. Мысалы, Абдуллаһ ибн 

Омардан жеткен риуаятта: «Алла елшісі (с.а.у.) сапар кезінде мініс кҿлігінің 

үстінде отырып, жүріп бара жатқан бағытына қарай нҽпіл намаз оқитын еді. Ал 

парызды оқығысы келсе, жерге түсіп, құбылаға қарап оқитын»  [98, 23 т. 284 

б.]. Ҽбу Ханифа бойынша, қаладан шығып бара жатқан кісінің де нҽпіл 

намазды ишарамен оқуына рұқсат. Ҿйткені шығып бара жатқан кісі де 

жолаушы үкімінде болады. Бірақ Ҽбу Ханифа бойынша  қалада жүріп  бара 

жатқан тұрғын кісі нҽпіл намазды да кҿлік үстінде оқи алмайды. Бұл турасында 

Ҽбу Ханифа былай дейді: «Арнайы рұқсат етіп келген дҽлелді негізге алып, 

қиясқа қайшы болса да мініс кҿліктің үстінде отырып ишарамен нҽпіл намаз 

оқуға болады деп үкім бердік.  Бірақ бұл  қаладан шығып бара жатқан кісіге 

қатысты. Қалада жүрген адам бұл дҽлелдің аясына кірмейді. Ҿйткені ҽдетте 

қаладағы жүргіншінің сапары ұзаққа созылмайды. Міне сондықтан қиясқа 

қайта оралдық. (Қияс бойынша намаз рүкіндерімен толық орындалуы керек)» 

Ҽбу Ханифадан мұны естіген Ҽбу Юсуф оған: «Пҽленшеден пҽленше маған 

риуаят етті: «Алла елшісі қалада есекке мініп, Сағд ибн Ғубадаға бара жатқанда 

оның үстінде отырып намаз оқыды», – дегенде, Ҽбу Ханифаның басын жоғары 

кҿтермегендігі жайлы айтылады. Ҽбу Ханифаның басын кҿтермегендігін 

біреулер «бұрынғы ойынан қайтып, аталмыш хадисті негізге алды», – деп 

болжаса, енді біреулер «келтірілген хадис ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде шҽзз 

хадис болғандығы үшін Ҽбу Ханифа оған назар да аудармаған», – деген уҽжді 

алға тартқан. Ҿйткені Ҽбу Ханифа бойынша ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде келген 

шҽзз хадис дҽлелге жарамсыз. Ҽбу Юсуф хадисті негізге алып, рұқсат берсе, 
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Мұхаммед мҽкрүһ санаған. Себебі қалада ҽдетте айқай-шу кҿп болғандықтан, 

намаздағы қырағатта да қайта-қайта жаңылысып кету қаупі бар. Сол үшін 

мҽкрүһ санаған [28, 1 т. 250 б.]. 

- Ҽбу Ханифа бойынша жаңбыр дұғасында жамағатпен арнайы намаз 

оқылмайды. Бірақ ҽркім жеке дұға мағынасында нҽпіл намаз оқуларына рұқсат.  

Бір риуаяатта: «Бірде Алла елшісі жаңбыр дұғасына шықты. Бізге имам 

болып, азан шақырмастан, қамат түсірместен екі рҽкат намаз оқыды. Сосын 

бізге хұтба оқыды. Жүзін құбылаға қаратып, екі қолын кҿтерген бойда Аллаға 

дұға етті. Сосын шапанын оңын солға, солын оңға қарай теріс айналдырды», – 

делінген [102, 1 т. 403]. Алла елшісінің жамағатпен жаңбыр намазын оқып, 

хұтба оқығандығын білдіріп келген бұл риуаят ахад хабар болғандықтан, Ҽбу 

Ханифа онымен амал етпеген [30, 3 т. 154 б.]. Себебі жаңбыр сұрау оқиғасы 

дүйім кҿпшіліктің алдында жүзеге асқандықтан, намаз оқығандығы жайлы 

хабар ахад жолмен емес, мұтауатир немесе мҽшһүр жолмен жетуге тиіс 

болатын.  

- Ҽбу Ханифа бойынша кепкен жүзімнен пітір садақа берілген жағдайда, 

оның уҽжіп болған мҿлшері – жарты сағ. Ал Мұхаммед пен Ҽбу Юсуф жҽне 

басқа бір риуаятта Ҽбу Ханифа бойынша да – 1 сағ. Бұл кҿзқарас бойынша 

құрғақ жүзім баға жҽне азықтану тұрғысынан да құрманың ұқсасына, теңіне 

жататындығын, сондай-ақ бұл мҿлшер  турасында кейбір ҽсарларда риуаят та 

бар екендігін алға тартқан. Ал Ҽбу Ханифа ҿзінің жоғарыдағы құрғақ жүзімнің 

уҽжіп болған мҿлшері жарты сағ деген кҿзқарасын негіздеген уҽжіне келер 

болсақ, құрғақ жүзім бидайдың ұқсасы. Бұл желінетін азық. Бидайдың уҽжіп 

мҿлшері осы тұрғыдан жарты сағ болғандықтан, құрғақ жүзімдікі де солай 

есептеледі. Ал жүзімнің пітір садақасының 1 сағ екендігін білдірген хабар шҽзз 

(оқшау) хабар болғандықтан, мұндай ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде мҿлшерді 

анықтауда негізге алынбайды. Себебі бұл жалпының да, жалқының да үкімін 

білуге мұқтаж болған мҽселеге жатады. Ал егер бұл хабар рас болғанда, ҽркім 

білгендіктен бізге мҽшһүр боп жететін еді [28, 3 т. 114 б.]. 

- Ҽбу Ханифа бойынша үйленетін ұл мен қыздың арасындағы теңдік 

қағидасына кҽсіп түрі кірмейді. Яғни үйленетін ұл мен қыздың қандай кҽсіппен 

айналысатындығы үйленерде теңдік қағидасы тұрғысынан мүлдем 

қарастырылмайды. Ал Ҽбу Юсуф бойынша бұл ескеріледі. Тіпті, тері илеуші, 

қан алушы, тоқымашы, аула сыпырғыш жігіт ҽтір, мата сатушының қызына тең 

болмайды. Ҽбу Юсуф бұл жерде халық арасындағы ҽдетті негізге алған сияқты. 

Бұл турасында риуаят етілген: «Қан алушы мен тоқымашыдан тыс барлық 

адамдар (кҽсіп тұрғысынан) – бір-бірінің теңі», – делінген хабарды Ҽбу Ханифа 

шҽзз болғандықтан қабылдамаған [100, 1 т. 174 б.]. Ҿйткені үйленуде теңдік 

мҽселесі кҿпшілік үкімін білуге қатысты ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесі. Ал мұндай 

мҽселеде ахад хабар дҽлелге жарамсыз. Ҽбу Ханифа ҿз кҿзқарасын мынандай 

қисынмен дҽлелдеуге тырысқан. Кҽсіп адамнан ажырамайтын, жабысып қалған 

дүние емес. Кісі кейде керемет деген кҽсіп жасаса, енді бірде тҿмен саналатын 

іспен айналысады. Ал тек пен кедейліктен болатын тҿменшектік пен кемсіну 

кісіден (кҿп жағдайда) ажырамайды [28, 5 т. 25 б.]. 
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- Икрима Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят еткен бір хабарда: «Жолды жеті 

шынтақ (0,75) етіп ҿлшеңдер (яғни, осындай мҿлшерде жолға қалдырыңдар). 

Сосын барып құрылыс салыңдар», – делінген [102, 2 т. 784 б]. Ҽбу Ханифа осы 

хадисті келтіргеннен кейін: «Кейбір ғұламалар жолға дауласқан ортақ 

қолданушылардың дауын шешуде осы хадистің тура мағынасын негізге 

алғандықтан,  жолға жеті шынтақ мҿлшерінде жер бҿлінуі тиіс деген. Біз бұл 

хабарды негізге алмаймыз. Ҿйткені бұл хабар кҿпшіліктің қажеттілігі болған 

ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесіне қатысты ахад хабар. Халықтың бұл турасында жасай 

келген амалы, аталмыш хабарға қайшы. Қаладағы халықтың жол ретінде 

пайдаланып жүрген жерлерінің мҿлшері ҽртүрлі кҿлемде екенін байқаймыз. 

Ендеше, аталмыш хадис сахих болғанда, адамдардың барлығы бірдей бұл 

хадиспен амал қылуды тҽрк етпес еді. Ҿйткені, шариғаттың белгілеген 

мҿлшерін ешкімнің кҿбейтуіне де, азайтуына да рұқсат жоқ. Сондай-ақ бұл 

хадисті жорамал жасап түсінуге де болады. Сірҽ бұл белгілі бір оқиғаға 

қатысты орын алған болуы керек. Жолды ортақ қолданушыларға қажет мҿлшер 

осындай кҿлемде болған соң, соны ғана қалдырып, қалғанына құрылыс салуды 

бұйырған. Себебі сол адамдарға  тиімдісін білдіру үшін берілген бұйрық. 

Ҽйтпесе шариғи бір мҿлшерді белгілеу үшін емес» [28, 15 т. 56 б.]. 

- Ханафи мҽзһабында кісі кҿзі тірісінде ҿзі қайтыс болған жағдайда 

артында қалатын дүниесінің (мұрагерлік үлестен бҿлек) қандай да бір бҿлігін 

адамдарға ҿсиет етіп қалдыруы уҽжіп емес. Кейбіреулер артта қалар дүниенің 

бір бҿлігін ҿсиет етуді уҽжіп санаған. Оған дҽлел ретінде: «Дүние-мүлкі бар кісі 

ҿзі қайтыс болғаннан кейін, қалған мал-мүлкінің бір бҿлігін ҿсиет жолымен 

берілуін қалаған болса, онда Аллаға жҽне ақыретке иман еткен адам екі түнге 

жеткізбей сол ҿсиетін жазып, бас жағына қоюы тиіс», [130, 3 т. 800 б.] – 

делінген риуаят келтірілген [29, 7 т. 330 б.]. Сарахсидің «ҽл-Мҽбсуты», 

Кҽсанидің «Бҽдаиғ ҽс-сонаиғы» секілді ханафилердің белді кітаптарында 

келтірілген бұл хабарды хадис жинақтарынан анықтағанымызда, оны сҿзбе-сҿз 

кездестіре алмадық. Алайда бірқатар хадис жинақтарында осыған мазмұндас 

риуаяттар бар. Мысалы, Ибн Омардан Алла елшісінің: «Ҿсиет ету жолымен 

беретін қандай да дүние-мүлкі бар мұсылман кісі сол ҿсиетін дереу жазсын. 

Оны екі түн болса да кешіктіруіне ақысы жоқ», – дегені риуаят етілген [68, 3 т. 

1249 б.]. 

Мал-мүліктің бір бҿлігін ҿсиет жолымен бірілуін уҽжіп санайтындардың 

дҽлел ретінде келтірген бұл хабарды ханафилер «ғумум ҽл-бҽлуа» мҽселесінде 

келген ахад хабар болғандығы үшін онымен амал етпеген. Ҿйткені «ахад» хабар 

«ғумум ҽл-бҽлуадағы» бір мҽселеде уҽжіптікті бекітуге жеткіліксіз. Сондай-ақ 

хабарды тура мағынасында емес, кісінің мойнына парыз болған қажылық, 

зекет, кҽффарат секілді міндеттерді ҿсиет ету айтылуы мүмкін деп 

жорамалдауға тырысқан. Тіпті жоғарыдағы хабардан уҽжіптік үкімінің 

шықпайтындығын білдірген. Ҿйткені уҽжіп санайтындардың дҽлелі ретінде 

келтірген риуаятта «ҿсиет етуді қаласа» делінген. Ал қалау жүрген жерде 

уҽжіптік мағынасы шықпайды. Яғни, бір нҽрсенің міндет болуы кісінің 

қалауына байланбайды [29, 7 т. 330.]. 
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- Ханафилерде ай тұтылғанда намаз оқу жақсы амалға жатады. Дҽлел 

ретінде Пайғамбарымыздың (с.а.у.): «Мұндай қорқынышты жағдайларды 

кҿрсеңдер, намазға асығыңдар» делінген хадисіне сүйенген. Бірақ ай  

тұтылғанда жамағатпен оқылатын арнайы намаз жоқ. 

Шафиғи мҽзһабында ай тұтылғанда намаз жамағатпен оқылады. Оған 

дҽлел ретінде: "Ибн Аббастың  ҿзі имам болып, жұртқа жамағатпен намаз 

оқытқанын" жҽне "Алла елшісінен қалай кҿрсем, солай намаз оқыдым", – деген 

риуаяты келтіріледі [29, 1 т. 282 б.].  

Ханафилер бұл хабардың ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесіне келген ахад хабар 

болғандығы үшін онымен амал етпеген. Айдың тұтылуы күннің тұтылуына 

қарағанда едҽуір кҿп болатындығына қарамастан пайғамбарымыздың 

жамағатпен намаз оқығандығы мҽшһүр жолмен риуаят етілмеген. Парыз 

намаздардың тысындағы барлық намаздар негізінде жеке оқылады. Бұл 

турасында Алла елшісі (с.а.у.): «Кісінің парыз намаздардан тыс, ең абзал 

намазы үйінде оқыған намазы», – деген. Бұл қағидадан екі айт намазы, тарауих 

намазы, күн тұтылу намазы секілді арнайы дҽлелдермен бекіген намаздар тыс 

қалады. Сондай-ақ, ай тұтылғанда түнде жамағатпен намаз оқуға жиналу 

қиындық тудырады. Немесе түрлі фитналарға себеп болуы ықтимал [29, 7 т. 330 

б.]. 

- Бауыздалған малдың ішінен тірі шыққан тҿлі бауыздалған жағдайда оның 

адал екендігіне ғұламалар арасында қайшы пікір жоқ. Сондай-ақ, енесін 

бауыздағаннан кейін тҿлі тірі шыққанымен бауыздап үлгермей жатып ҿлген 

жағдайда да оның арам болатындығына байлынысты бір ауыздан үкім берген. 

Ал енесін бауыздағаннан кейін ішінен тҿлі ҿлі шығатын болса, Мұхаммед пен 

Ҽбу Юсуф бойынша ол да толықтай адалға жатады. Етін жеуге болады. 

Шафиғи да осы кҿзқараста. Олар ҿздерінің бұл кҿзқарастарын хадис жҽне 

қисын жолымен дҽлелдеуге тырысқан. Алла елшісінің (с.а.у.): «Енесінің 

бауыздалуы – іштегі тҿлінің де бауыздалуына жатады», –  делінген риуаятын 

дҽлелге келтірген [33, 4 т. 128 б.]. Ал қисын тұрғысынан «іштегі тҿл үкім 

ретінде ҽрдайым енесімен еріп, қоса жүреді. Мысалы енесі сатылғанда іштегі 

тҿлі де бірге есептеліп кетеді. Сондай-ақ күң азаттыққа қауышқанда іштегі 

сҽбиі де азат болады. Сондықтан енесінің бауыздалуы іштегі тҿлінің де 

бауыздалуына жатады», – деген тұжырымды алға тартқан. 

Ал Ҽбу Ханифа бойынша енесін бауыздағаннан кейін ішінен ҿлі шыққан 

тҿлі арамға жатады. Бұл кҿзқарасты Зуфар жҽне Хасан ибн Зияд та құптаған. 

Ҽбу Ханифа дҽлел ретінде Құранның: «Сендерге ҿлексе, қан, шошқаның еті, 

сондай-ақ Алладан ҿзгенің атымен сойылған мал харам етілді» (Бақара, 173) – 

делінген аятына сүйенген. Іштен ҿлі шыққан тҿл «ҿліксеге» жатқандықтан, осы 

аяттың үкім аясына кіретіндігін білдірген. Сондай-ақ, ҿлі шыққан тҿлді адал 

санайтындардың хадистен келтірген дҽлелінің ахад хабар екендігін, ал ахад 

хабардың мұндай ҽркімнің үкімін білуге тиіс адал мен арамға қатысты ғұмум 

ҽл-бҽлуа мҽселесінде дҽлелге жарамайтындығын айтқан. Сондай-ақ «Енесінің 

бауыздалуы тҿлінің де бауыздалуы» дегенді «Тҿлдің бауыздалуы енесін 

бауыздау секілді жүзеге асуы тиіс» деген мағынада түсінуге болатындығын да 

алға тартқан [29, 5 т. 43 б.]. 



 121  

 

Ҽбу Ханифаның жоғарыда келтірілген ахад хабармен амал етпеуін 

Құранның жалпы үкіміне қайшы келгендігімен де түсіндіруге болады. Себебі 

ахад хабар Құранның жалпы аятын жылқылай алмайды. Құран «ҿлексе – 

харам» деп жалпы үкім берді. Ал одан ҿлі шыққан тҿлдің үкімін бҿліп алуға 

мұндай ахад хабар емес, мұтауатир немесе мҽшһүр хадис қажет. Сондай-ақ 

Құранның басқа бір аятында: «Алланың аты айтылып бауыздалмаған малдан  

жемеңдер» (Ҽнғам, 121) – делінген. Ал іштегі ҿлі шыққан тҿл Алланың аты 

айтылып бауыздалмағандықтан, аталмыш аяттың үкіміне кіреді. Ал оны бұл 

үкімнен бҿліп алып, жалқылай алатын дҽлел мҽшһүр яки мұтауатир 

деңгейіндегі қуатты дҽлел болуы лҽзім. 

- Ханафи мҽзһабында Мҽдина қаласының «харам» аумағы жоқ. Аңын 

аулауға, ағашын кесуге болады. Бірқатар сахих хадистерде Мҽдина қаласының 

да Мекке секілді «харам» аумағына жататындығы білдірілген. Ханафи 

ғұламалары мұндай мағынадағы хадистерді «Мҽдинаға деген құрмет пен 

тағзымды» білдіреді деп жорамал жасауға тырысқан. Алайда Алла елшісінің: 

«Мҽдина қаласының екі тастақ жерінің ортасын түгелдей харам қылдым. 

Бұтақтары бұталмайды, аңдары ауланбайды» делінген риуаяты аталмыш 

жорамалдың орынсыз екенін кҿрсетеді. Себебі жоғарыдағы хадисте Мҽдина 

қаласының  аңдарының ауланбайтындығы, ағаштарының кесілмейтіндігі анық 

айтылғандықтан, оның бұл хабар бойынша харам аумаққа жататындығын 

түсінеміз. 

Ханафилердің кҿзқарасы тұрғысынан Бұхари мен Мұслимде Ҽнастан 

риуаят етілген мына бір хадиске сүйенген ең дұрыс дҽлелдеу жолы болса керек. 

Хадисте былай делінеді: «Оның Ҽбу Ғумайр деген бауыры бар еді. Оның 

қолында ермек қылып, ойнап жүрген бұлбұл (нуғайр)  құсының балапаны бар 

еді. Бірде ҽлгі бұлбұл құсы ҿліп қалды. Оны кҿрген Алла елшісі: «Уа, Ҽба 

Ғумайр Нұғайрға не болды», – деп ҽзілдеді» [68, 3 т. 1692 б.]. Ханафилер осы 

хадисті негізге ала отырып Мҽдина қаласының харам аумағына 

жатпайтындығын дҽлелдеуге тырысқан. «Егер Мҽдина қаласы харам аумағына 

жатқанда, хадисте айтылған құсты босатып, еркіне жіберу уҽжіп болар еді. 

Алла елшісі де (с.а.у.) ҽзілдеу былай тұрсын,  құстың қолда ұсталуына қарсы 

шығар еді»,– деген уҽжді алға тартқан. Сондай-ақ кейбір ханафи ғалымдары 

Мҽдина қаласының харам аумағына жататындығын білдіріп келген сахих 

хадистерді «ғумум ҽл-бҽлуа» мҽселесінде ахад хабар болғандығы үшін онымен 

амал етуді тҽрк еткен. Себебі Мҽдина қаласының ағаштары жұрттың жиі 

ұшыраспай қоймайтын  мҽселесі болғандықтан, мұндай кҿпшіліктің үкімін 

білуі тиіс маңызды  мҽселені білдіріп келген хадистер сахих болғанда, онда 

олар бізге ахад  емес, мҽшһүр жолмен жететіндігін білдірген [31, 3 т. 44 б.]. 

- Ханафилердің басым кҿпшілік ғалымдары бойынша азан шықырып, 

қамат түсірудің үкімі – бекітілген сүннет (ҽс-суннату ҽл-муҽккҽдҽ) деген. Ал 

кейбіреулері пайғамбарымыздың (с.а.у.):  «Намаз уақыты кіргенде араларыңнаң 

біреуің азан шақырсын ҽрі ең үлкендерің имам болсын», – деген хадисін негізге 

алып «уҽжіп» деп үкім берген [130, 2 т. 9 б.]. «Азан оқылуын тҽрк етуді 

ұйғарған қандай да бір елдің халқына қарсы соғыс ашар едім. Ал азан оқуды 

тҽрк еткен бір кісі болса, онда оны сол ісі үшін ұрар едім ҽрі абақтыға қамар 
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едім», – деген. Мұхаммед ибн Хасан ҽш-Шайбанидың аталмыш сҿзін, оның да 

«уҽжіп» деп үкім бергендігінің белгісі ретінде қарастырғандар бар. Ҿйткені 

соғыс сүннетті емес, парыз тҽрк етілгенде ғана ашылады. Басқа бір топ 

ғалымдар Мұхаммед ибн Хасаннан: «Халық болып сүннеттерден бір сүннетті 

тҽрк қылса, оған қарсы соғыс ашар едім, ал қандай да бір кісі тҽрк етсе, онда 

оны ұрар едім ҽрі абақтығы қамар едім», –  дегені де риуаят етілгенін ескеріп, 

оның жоғарыдағы сҿзінің уҽжіптікті білдірмейтіндігін алға тартқан. 

Мұхамммад ибн Хасан «азанның оқылуын «кифая парыз» деп үкім берді» деген 

де (қила) ҽңгіме бар. Сондай-ақ діннің рҽміздеріне қатысты сүннетті ҽдейі тҽрк 

еткендерге қарсы соғыс ашылады делінген де үкім бар. 

Ибн Муңзир: "Жамағатқа азан оқу парыз", – деген. Ал имам Мҽлик 

мешітте оқуды міндеттеген. Ато мен Мұжаһид: «азан шықырылмастан 

қылынған намаз дұрыс болмайды», – деген. Ханафи ғалымдары: 

«Пайғамбарымыз бҽдҽуиге қалай намаз оқылатындығын, дҽретті қалай 

алатындығы мен намаз оқығанда құбылаға бет бұрудың қажеттілігін, жалпы 

намаздың барлық рүкіндерін үйретті. Бірақ азан мен қаматты кҿрсеткен жоқ. 

Егер азан мен қамат парыз болғанда, онда сҿзсіз оған үйретер еді. Жоғарыда 

келтірілген хадис ахад хабар болғаны үшін мұндай ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде 

дҽлелге жүрмейді. Хадисте айтылған бұйрық рай мұстахабтық пен үзілмей 

жасалуы тиістігін білдіру үшін», – деген уҽжді алға тарттқан [31, 1 т. 90 б.]. 

- Ханафилерде екі намазды сапар яки жаңбырдың жаууы себепті қосып 

оқуға болмайды. Тек Арафатта бесін мен екіндіні бесіннің уақытында, 

Мұздалифада ақшам мен құптан намаздарын құптан уақытында қосып оқуға 

рұқсат. Себебі қажылық кезінде бұл жерлерде намаздардың қосып оқығандығы 

жайлы келген риуаяттар мҽшһүр жолмен жеткен.  

Имам Шафиғи бойынша сапар жҽне жаңбыр себебімен бесін мен екіндіні, 

ақшам мен құптанды қосып оқуға болады. Кҿзқарасына дҽлел ретінде Алла 

елшісінің Арафатта бесін мен екіндіні, Мұздалифада ақшам мен құптанды 

қосып оқындығын білдіріп келген ибн Аббас пен ибн Омардың риуаяттарын 

келтірген.Имам Шафиғи берілген бұл жеңілдіктің сапардағы кісінің сапарының 

үзілмеуі үшін қажет екендігімен түсіндіруге тырысқан. Сондай-ақ, жаңбырлы 

күні үйіне кеткен жамағаттың мешітке қайта келуі қиын болғандықтан, жамағат 

тарамай тұрып келесі намазды қосып оқудың жамағаттың кҿп болуы 

тұрғысынан қажет деген уҽжді келтірген. Ханафилер сапар яки жаңбыр 

салдарынан белгілі бір намазды ҿз уақытынан кешіктіруді үлкен күнҽлардың 

қатарына жатқызады. Себебі ибн Аббастан жеткен риуаятта: «Екі намазды бір 

уақытта қосып оқыған кісі үлкен күнҽлардың бір есігін ашқан болады», – деп 

қатаң ескертілген. Сондай-ақ, халифа Омар былай деген: «Екі намазды қосып 

оқу – үлкен күнҽлардың бірі», – деген. Ханафилер Құранда жҽне мутаутир 

хадистерде ҽрі ижмағпен ҽр намаз арнайы уақытпен белгіленгендіктен,  оны 

ахад хабармен яки қандай да бір уҽжбен ҿзгертуге болмайтындығын алға 

тартқан. Таң намазы мен бесін намазын қосып оқуға шариғи тұрғыдан 

ешқандай себептің ықпалының болмайтындығы секілді, жолаушылық пен 

жаңбырдың да  үзір ретінде оған ықпалы болмауға тиіс. Сондай-ақ, 

ханафилердің кҿрнекті ғалымы Кҽсани «Бҽдаиғу ҽс-Санаиғ» атты іргелі 
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еңбегінде намазды қосып оқуды білдіріп келген хадистер ғұмум ҽл-бҽлуа 

мҽселесінде келген ахад хабарлар болғандықтан, олардың дҽлелге 

жарамсыздығын білдірген. Сондай-ақ хадистерде айтылған қосып оқудың екі 

намазды шынайы түрде бір уақытта қосып оқу емес, тек сырттай қарағанда 

қосып оқуға ғана жататындығын айтқан. Яғни алғашқы намазды соңғы 

уақытында, ал кейінгі намазды алғашқы уақытында оқыған уақытта, сырттай 

қараған кісіге екі намазды қосып оқыған секілді кҿрінеді [29, 1 т. 127 б.].  

Ханафилердің бұл уҽжін  Абдуллаһ ибн Уақидтан риуаят етілген мына бір 

хадис қуаттай түседі: «Ибн Омардың азаншысы «Намаз оқиық» деді. Ибн Омар 

болса: Жүр, жүр» деді. Сосын күннің шапағы кетпес бұрын түсіп, ақшамды 

оқыды. Сосын шапақтың кетуін  күтті де, құптан намазын оқыды. Сосын былай 

деді:» Алла елшісі қандай да бір іске асыққан кезде осылай істейтін. Сол кезде 

бір күн, бір түнде үш күдік жерді жүріп тастады» [101, 3 т. 202 б.]. 

- Ханафи мҽзһабында ер баланы сүндетке отырғызу сүннет амалға жатады. 

«Күпірлік кезіңдегі шашыңды (сол дҽуірдегі кҽпір қауымға тҽн шаш үлгісі) 

алдырт жҽне сүннетке отыр» делінген хадиске сүйеніп сүндетке отыруды уҽжіп 

дегендер де бар. Ханафилер аталмыш хадистің ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде 

келген ахад хабар болғандықтан онымен амал етпеген. Хадисті міндет емес, 

сүннет деп жорамалдаған [115, 12 т. 6121 б.]. 

- Ханафилерде үш тал таспен истинжа жасау міндет емес. Мұхаддис ҽрі 

фиқһ білгірі Ҽбу ҽл-Хусайн ҽл-Қудури ҿзінің «ҽт-Тҽжрид» атты еңбегінде: 

«Ҽбу Ҽюубтан жеткен «Үш тал таспен истинжа жасаңдар.» жҽне Салманнан 

риуаят етілген «Үштен кем тастпен истинжа жасамаңдар»  деген хадистерді 

дҽлел ретінде келтіруде. Бұл дҽлелге жауап ретінде айтарымыз, аталмыш хадис 

ахад хабар болғандықтан, біздің ұстанатын ережеміз бойынша мұндай хабар 

ғумум ҽл-бҽлуа мҽселесінде дҽйекке жарамайды», – деп ахад хабардың ғумум 

ҽл-бҽлуада жарамсыз екенін кҿрсеткен [115, 1 т. 157 б.]. 

Жеткізушінің өзі риуаят еткен хабарға қайшы әрекет жасауының үкімге 

әсері 

Айша анамыз (р.а.) риуаят еткен хадисте: «Уҽлиінің (Уҽли – шариғатта 

қызды үйлендіруге құқылы ҽкесі сияқты жақын туыстары) рұқсатынсыз 

үйленген ҽйелдің некесі жарамсыз...», – делінген [33, 2 т. 183 б.]. Айша анамыз 

ҿзі риуаят еткен осы хадиске қайшы амал жасап, бауыры Абдуррахманның 

қызы Хафсаны Зүбейірдің ұлы Мұнзирге үйлендірген болатын. Ол кезде 

Хафсаның ҽкесі Абдуррахман Шамда сапарда жүрген еді. Сапардан қайтқан 

соң, қызының ҿзі жоқта тұрмысқа шыққанын естіп, Айшаға ренжігені де риуаят 

етілген [79, 3 т. 8 б.]. 

Байқағанымызай Айша анамыз Хафсаны ҽкесінің рұқсатынсыз тұрмысқа 

берген. Яғни уҽлидің рұқсатынсыз қиылған некенің жарамдылығына үкім беріп 

тұр. Ал бұл жоғарыда ҿзі риуаят еткен хадиске қайшы. Айша секілді сахабаның 

пайғамбар үкіміне ҽдейі, біле тұра қайшы ҽрекет жасауы мүмкін емес. Ендеше 

Айша анамыз ҿзі риуаят еткен хадистің үкімінің кейіннен жойылғандығын 

білгендіктен осылай жасаған [10, 2 т. 6 б.]. 

- Ханафилерде ит жалаған ыдысты жеті рет жуу міндетті емес. Ханафи 

ғалымдары Ҽбу Һурайрадан: «Ыдыстарыңнан ит ішсе, онда оны жеті рет 
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жуыңдар!» – делінген хадисті негізге алмаған. Себебі осы хадисті риуаят еткен 

сахаба Ҽбу Хурайрадан ит ішкен ыдыстың тазалығы жайлы сұралғанда, ол 

ондай ыдысты үш рет жуудың жеткілікті екендігін білдірген. Ханафи 

ғұламалары Ҽбу Һурайраның алғашқы  риуаяттағы жеті рет жуу міндеттілікті 

емес, абзалдықты білдіргендіктен, кейіннен Ҽбу Хурайра үш-ақ рет жуудың 

жеткілікті екендігін айтқандығын алға тартқан. Яғни, Ҽбу Харайра хадистің 

жалпы мазмұнынан, яки айтылған жағдайдан оның парыздықты білдіретін тура 

мағынасын емес, мҽндүбтікті, абзалдықты түсінген» [79, 1 т. 21 б.]. 

- Абдуллаһ ибн Омар риуаят етті: «Жұма күні Омар ибн Хаттаб (р.а.) хұтба 

оқып тұрған еді Алла ешісінің асхабынан бір кісі (Имам Мұхаммед мешітке 

кешігіп келген бұл кісінің Усман ибн Аффан екендігін айтқан. [92, 1 т. 187 б.] ) 

мешітке кіріп келді. Омар: "Қай уақыт болды? (неге кешіктің?)" – деді. Ҽлгі 

кісі: «Уа, мүміндердің басшысы! Базардан қайтып келгенде азанды естідім. 

Бірден дҽрет алып келген бетім осы», – деп жауап берді. Сонда Омар (р.а.): 

Дҽрет қана алдым де, тағы?! Алла елшісінің (с.а.у.) жұма күні ғұсыл құйынуды 

бұйырғанын сен білесің ғой!», – деді [68, 2 т. 580 б]. 

Бұл жерде Омар ибн Хаттаб (р.а.) ҿз риуаятына қайшы амал жасады. 

Ҿйткені хадистің тура мағынасы бойынша жұма күні ғұсыл құйыну – парыз 

болғандықтан, дҽрет қана алу жеткіліксіз. Бірақ Омардың Османан кері  

қайтып, ғұсыл құйынып келуді талап етпеуінің астарынан аталмыш хадистің 

парыздықты емес, мҽндүбтікті  білдіретіндігін байқаймыз. Олай болмағанда, 

халифа Омар ибн Хаттаб Осман ибн Аффаннан ғұсыл құйынуды талап етіп, 

кері қайтарар еді. Хадиске қайшы амал жасамас еді [92, 1 т. 187 б.]. 

Діннің іргелі қағидаларына қайшы келгендіктен тәрк етілген хабарлардың 

үкімге әсері 

- Кісі кҿзі тірісінде ҿзіне тиесілі құлдарын азат етуді ҿсиет етіп кеткен 

болса, алайда олардың құны артында қалған дүниесінің үште бірінен кҿп 

болған жағдайда қалай үкім берілінетіндігіне байланысты ғұламалар ҽртүрлі  

фатуалар берген. Мҽлики, шафиғи жҽне ханбалилер  «артында қалған 

дүниесінің үштен біріне пара-пар келетіндейі ғана жеребе арқылы анықталып, 

азат етіледі. Ҿйткені ислам құқығы бойынша кісі мұрагерлерінің рұқсатынсыз 

артында қалған дүниесінің үште бірін ғана ҿсиет етіп тарата алады. Ал 

қалғандары мұрагерлерінің иелігіндегі құлдары болып қала береді. Олар 

ҿздерінің бұл кҿзқарастарына Ғимран ибн Хусайннан риуаят етілген мына бір 

хабарды дҽлел ретінде келтірген: «Бір кісінің иелігінде дүние ретінді алты құлы 

ғана бар еді. Ҿлер алдында бҽрін азат етті. Алла елшісі (с.а.у.) дүниесінің үштен 

бірі ретінде жеребе арқылы арасынан екеуін анықтап, соларды ғана азат етеді 

де, қалған тҿртеуін мұрагерлеріне құл ретінде қалдырады» [102, 2 т. 786 б.]. Ал 

Ҽбу Ханифа болса, құлдардың ешқайсысы толықтай азат етілмейтіндігін, 

олардың ҽрқайсысының жеке бастарының үштен бірі ғана азат етіліп, қалған 

үште екісінің құнын жұмыс істеп жапқаннан кейін ғана азат болатындықтарын 

ұйғарған. Ҽбу Жағфар ҽт-Тахауи бұл мҽселе жайлы ғұламалардың берген 

үкімдерін былай  тарқатып баяндайды: «Иелігінде басқа дүниесі жоқ кісі алты 

құлын түгелдей азат етіп, мұрагерлері олардың азат болуына рұқсаттарын 

бермеген жағдайдағы мҽселеге байланысты ғұламалар түрлі үкімдер берген. 
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Ҽбу Ханифа, Ҽбу Юсуф, Мұхаммед Хасан ҽш-Шайбани  олардың 

ҽрқайсысының жеке бастарының үште бірі ғана азат етіліп, қалған үштен 

екісінің құнын жұмыс істеп жапқаннан кейін ғана азат болатындығын айтқан. 

Басқа бір ғұламалар «жеке бастарының үштен бірі азат болады да, қалған 

мҿлшерінде мұрагерлеріне құл болып қала береді» деген. Ал енді бір топ 

ғалымдар: «Алтауының арасында жеребе тасталады. Жеребе түскен екеуі  азат 

болады да, қалғандары мұрагерлеріне құл болып қала береді», – деп үкім  

шығарған [79, 4 т. 381 б.]. 

Имам Шафиғи: «Кісі ҿлер шағында ҿзіне тиесілі құлдарын бір уақытта  

«олар азат» десе, яки, «құлдарымның бҽрі азат болсын» десе, онда олардың 

араларында жеребе тасталынады да, қанша құл болса соның үштен бірі азат 

етіледі де, қалғандары мұрагерлеріне құл болып қала береді», – деген [129, 4 т. 

100 б.]. 

Ханафи ғалымдары жеребе тастаудың ислам дінінің алғашқы кездерінде 

болғанымен кейіннен үкімінің жойылатындығын алға тартқан. (Басқаның 

құқығын шектейтін түрі) Сондай-ақ, аталмыш ахад хабар қияс ҽл-усулге, яғни 

діннің іргелі қағидасына қайшы болғандықтан, оны үкімде негізге алмаған. 

Себебі кісі ҿзіне тиесілі құлдарын азат еткен уақытта, оның үкімінің барлық 

құлдарға бірдей жүретіндігін, ал енді кейбіреуін жеребе арқылы азат етіп, 

қалғандарын құл ретінде қалдырудың ҽділетті жол емес екендігін білдірген [23, 

537 б.].  

- Ханафилерде кісі кҿршісінің рұқсатынсыз оның үйінің қабырғасына 

ағашты қоя (сүйей) алмайды. Дҽлел ретінде Алла елшісінің қоштасу 

қажылығында айтқан: «Біліп қойыңдар! Мұсылман – мұсылманның бауыры. 

Оның қаны оған адал емес. Сондай-ақ кҿңіл ризалығынсыз дүние-мүлкі де – 

харам!» – делінген хадисіне сүйенеді. Ал шафиғилардың бір кҿзқарасында 

рұқсатсыз кҿршінің қабырғасына ағашты қоюға, сүйеуге рұқсат. Дҽлел ретінде 

Ҽбу Һурайрадан риуаят етілген: «Кҿршінің қабырғаңа ағаш қоюуына бҿгет 

болмаңдар» делінген ахад хабарды келтірген. Ханафилер бұл ахад хабардың 

діннің іргелі қағидасына қайшы келгендіктен, онымен амал етілмейтіндігін алға 

тартқан. Сондай-ақ, аталмыш хабардың исламның алғашқы кезінде болып, 

кейіннен «Біліп қойыңдар! Мұсылман – мұсылманның бауыры. Оның қаны 

оған адал емес. Сондай-ақ кҿңіл ризалығынсыз дүние-мүлкі де – харам!» – 

делінген хадис арқылы үкімінің жойылғандығымен де түсіндірген [115, 6 т. 

2966-2967]. 

 

3 бөлім бойынша тұжырым:  

- Хадис рауилерінің жеткізу тізбегі толық ҽрі жатта сақтау қабілеттері 

қанша жерден күшті болғанымен аз мҿлшерде болса да шатастыру, ұмыту, 

жартылай баяндау, жеткізген кезде айтылған мақсатқа сай сҿздерді таңдамау 

секілді адами факторлардың толықтай жойылмайтыны анық. Сондықтан,  

ханафи ғұламаларының ахад хадистерді қабылдау үшін ұсынған қосымша 

шарттар мен ҿлшемдері хадистердің шынайылығын анықтауда ықтияттық 

тұрғысынан хадисшілердікіне  қарағанда ҽлде қайда қуатты екендігіне кҿз 
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жеткіземіз. Бұл ҿлшемдер діни мҽселелерді шешуде бүгінгі таңда да ҿзектілігін 

жоғалтпайды.  

- Ханафилердің хадистерді ҽсіресе, ахад хабарларды қабылдаудағы 

шарттарының күрделілігі жҽне мұрсҽл хадистерге деген ҿзгеше ұстанымы 

үкімдердің де ҿзгешелігіне ҽкеліп соққан деген байламға келуге болады. 

- Ханафи ғұламаларының шариғаттың іргелі қағидаларына қайшы келетін 

кейбір ахад хабарларды қабылдамағаны белгілі. Ханафилер шариғи іргелі 

(іргелі) қағидаларды «қияс ҽл-усул» яғни, негіздің қиясы деп атаған. Бұл 

атаудағы қияс сҿзінің мақсатын түсінбегендер оны кҽдімгі қияспен 

шатастырып, «ханафилер қиясты хадистен жоғары қояды" деген қате 

тұжырымға барған. Зерттеуімізде ханафи ғұламаларының пікірлеріне сүйене 

отырып, оның қате екенін ашып кҿрсеттік. 

- Ханафилердің ахад хабардың тҽрк етілуіне себеп ретінде кҿрсеткен  

ғұмул бҽлуа мҽселесі  сол мҽселедегі ахад хабардың қабылданбауына жеткілікті 

себеп емес, тек басқа хабарлардың таңдалуына ықпал ететін қуатты фактор 

ретінде қарастырғандығы анықталды.  

- Ханафи классикалық усул ҽл-фиқһ еңбектерінде білдірілген «Қоғамда 

қалыптасқан амалға қайшы болуы», «Сахабаның дҽлел ретінде қолданбауы» 

секілді ахад хабарлардың үкімде негізге алынбауына себеп ретінде кҿрсетілген 

кейбір ҿлшемдердің (усул ҽл-фиқһ кітаптарында үлгі ретінде берілген бір-екі 

хадистен басқа) фиқһ мҽселелерінің үкіміне ҽсерінің кҿрініс таппағандығы 

анықталды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Ислам ҿркениетінің бастауында орын алған ҽрі адамзаттың ақыл-ойына 

маңызды үлес қосқан құбылыстардың басында ислам фиқһ саласы тұр. Алла, 

ҽлем жҽне адам арасындағы уақыт пен кеңістік қатынасының ҿлшемі ретінде 

ақыл мен нақылдың тұтастығын, қоғам шарттарын қабылдайтын құқық мектебі 

адамзат тарих сахнасынан ҿзіндік орын алды. Осындай ерекше құндылық 

бастаудың діни тҽжірибелік негіздерін қалыптастырудағы Имам Ағзам Ҽбу 

Ханифа жҽне оның жолын жалғастырған мҽзһаб ғұламаларының еңбегі зор. 

Осы зерттеу еңбегімізде Ханафи мҽзһабының діни нормаларды жүйелеудегі 

хадистерді қабылдау шарттары мен оның құқықтық мҽселелердің үкіміне 

ықпалын анықтай отырып, кҿптеген қоғамдық жҽне бүгінгі діни саладағы 

проблемаларға жауап ретінде тҿмендегідей тұжырымдарға қол жеткіздік.  

- Ҽбу Ханифа жҽне ханафи ғұламаларының барлығы ислам фиқһы мен 

діни нормалардың негізі ретінде Құран мен Сүннетті таныған.  Ҽбу Ханифа 

туралы «үкім шығаруда кейбір сахих хадистерді қабылдамай «қияс» ҽдісіне 

жүгінген» деген пікірлер оның хадистану ерекшеліктері мен ұстанымын 

танымаудан туындағаны белгілі болды. Керісінше ханафи хадис 

методологиясының ҿлшемдері мен шарттары хадистің Құраннан кейінгі екінші 

ислам дереккҿзі ретіндегі рҿлі мен орнының маңыздылығын арттыра түседі. 

Ханафи дереккҿздерін саралап, герменевтикалық тҽсіл арқылы талдап 

зерделегенімізде имам Ағзамға жабылған түрлі айыптаулардың негізсіз екенін, 

артында қалған жазба мұраларынан кҿруге болады. Оның берген кез-келген 

фҽтуасының негізінде Құран мен сүннет, діннің негізгі қағидаларының 

жатқандығын байқаймыз.  

- Ислам фиқһ-юриспруденциясының алғашқы қалыптасу тарихында Ирак  

жҽне Мҽдина орталықтары маңызды орынға ие. Бұл қабатты кейбір 

зерттеушілер шартты түрде «асхаб ҽл-хадис» жҽне «асхаб ҽр-рой» ретінде 

танытып келді. Біріншісін дҽстүрге беріктер, екіншісін еркін ақыл-ойға 

сүйенгендер деп те анықтағандар бар. Бұл да негізінен – ханафи фиқһ 

методологиясы мен ондағы хадистің орнын дұрыс бағамдай алмаудан 

туындаған түсінік. Ханафи мҽзһабы фиқһ методологиясының «рай» яғни 

«қиясты» кеңінен қолдануы, дҽлелдердің ішкі мҽні, себептері мен мақсатын 

тануды шарт деп табуы Ирактағы мҽдени, тарихи жҽне саяси кеңістіктегі 

шарттармен үндестік принципін іздеуінде жатыр. Бұл ұстаным уахи негізіндегі 

Құран ақиқатын таныған фақиһ-ғұламаның методологиясының бүгінгі дінтану 

ғылымдары үшін де таптырмас тҽжірибе екендігі анықталды. Ханафилердің 

қиясты кеңінен қолдануында аят-хадистердің сол уақыттағы түсу себептері мен 

ішкі мҽні, мақсаты мен шартына үңілу – бұл діни танымның, діни сананың 

детерминизмге ұшырамай, сыртқы араб факторына емес, құдайлық ақиқаттың 

үстемдігіне бағытталған эпистемиологиялық тұғыр болды. 

- Ханафи фиқһ методологиясында қоғамның реалды құндылықтық, 

нормативтік қатынастары мен оған қайшы келетін хадистер туралы рационалды 

танымдық негіз, ол діни танымның қалыптасуындағы «кеңістіктік ақиқат 

шарттары» болып табылады. Бұл фиқһи тармақ мҽселелердің негізгі 
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критериилерінде кҿрініс тапты.  Ҽбу Ханифаның берген үкімдеріне одан 

кейінгі ғасырларда қалыптасқан хадистану жҽне жіктеу метологиясы бойынша  

баға беру – тарихи шындыққа да, діни тҽжірибе қабаттарына да қиянат болар 

еді. Сондықтан Ҽбу Ханифаның хадистану ерекшеліктерін оның ҿзінің қойған 

ҿлшемдері арқылы салыстырып, саралау жҽне талдау ғылыми ұстаным болмақ. 

- Ҽбу Ханифаның жҽне алғашқы мүжтаһид шҽкірттеріне тиесілі 

толыққанды хадистану ҽдіснамасы нақты дҽйектеліп, жазулы күйде бізге мұра 

болып қалмаған. Сондықтан кейінгі ханафи ғұламалары олардың хадистерді 

қолдануға қатысты жекешелеген ұстанымдары мен берген үкімдеріне дҽлел 

ретінде қолданған хадистерді сараптай отырып жҽне  ортақ принциптік жҽне 

идеялық негіздерінің аясында ханафи хадис методологиясын анықтаған. 

Тарихта Ханафи мҽзһабы хадистану ҽдіснамасына қатысты кейбір проблемалар 

осы эпистемиологиялық шындықты тани алмаудан туындаған. 

- Ханафи мҽзһабының қалыптасу алғышарттары ислам ғылым 

тарихындағы Куфа мектебімен тығыз байланысты екендігі тарихи деректермен 

сарапталып, бұл жолдың Омар ибн Хаттаб, Ҽбу Бҽкір қызы Айша, Ҽли ибн Ҽби 

Талиб, Абдуллаһ ибн Мҽсғуд жҽне пайғамбарымыз Иеменге жіберген Муғаз 

ибн Жҽбалдан бастау алып жатқан діни тҽжірибелік сабақтастық тізбегі екендігі 

белгілі болды.  

- Ханафи мҽзһабының бастауы болған Куфа қаласының саяси орталыққа 

айналуы жҽне онда мың жарымнан астам сахабаның, кейінгі табиғиндердің 

қоныстануы, Куфа қаласының ислам бесігі – Мекке, Мҽдинамен тығыз қарым-

қатынас орнатуы, бұл аймақтағы хадис білімінің жоғары деңгейде дамуы 

сияқты тарихи фактілер анықталды. Соның нҽтижесінде «Куфа аймағында 

хадис туралы мҽліметтер мен білім аз болуына байланысты  Ҽбу Ханифаның 

діни нормаларды шығаруда «ойшылдыққа» мҽжбүр болғандығы туралы 

қалыптасқан тұжырымның негізсіз екендігі айқындалды.  

- Ханифи фиқһ метологиясында мҽселе хадистердің тізбек бойынша сахих 

не болмаса ҽлсіз болуында емес, хадистегі үкімдердің Құран жҽне діннің негізгі 

іргелі қағидаларына, басқа да мҽтін мазмұнының дұрыстығын анықтайтын 

ҿлшемдерге сай келу шарттары қосымша негіз ретінде қарастырылады. Ханафи 

хадис ҽдіснамасы бойынша қабыл алынбаған ахад хабарларды зерделегенімізде 

ханафи ғұламаларының тақырыпқа қатысты басқа хадистерге, одан да қуатты 

негіздерге сүйенгендігіне немесе хадисті басқаша жорамалдағандығына, тіпті 

ол хадистің үкімінің жойылып, мҽнсұқ болғандығына кҿз жеткіземіз.  

- Шариғат үкімдеріне терең зер салғанда олардың кез-келгенінің белгілі 

бір мҽн-мағынаны, адамзатқа қандай да бір пайданы қамтитындығын ҽрі 

барлық үкімдердің  белгілі бір ұстындар мен қағидаларға негізделгендігін 

кҿреміз. Міне, Куфа мектебі фақиһтері басқаларға қарағанда осыған баса назар 

аударған. Сондықтан олар шариғи үкімдердің астарына кҿбірек үңіліп, сол 

үкімге себеп болған мҽн-мақсатты мұқият іздеген. Бекітілген үкімдердегі мҽнді 

тапқаннан кейін,   оған ұқсас мҽселелерге де сол үкімді беріп отырған. 

Үкімдерді жіті зерделеп, олардың бағынатын ортақ қағидалары мен негіздерін  

бекіткен. Яғни кез-келген мҽселеге «ахад» хабарды дҽлел ретінде 

қарастырғаннан гҿрі шариғаттың бекітілген бұлтартпас принциптерін негізге 
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алған. Сол принциптердің шеңберінде мҽселені шешуге тырысқан. Себебі 

жекелеген адамдардан риуаят етілген ахад хабарлардың тізбегі түгел 

болғанымен, рауилердің мҽтін мазмұнында  қателесу, ұмыту, шатастырып алу, 

кем немесе қосып жеткізу секілді үкімге ҽсер ететін адами факторлар түгелдей 

жойылмайды. Оның үстіне кҿптеген хадистер сҿзбе-сҿз емес, мағына бойынша 

риуаят етілген. 

- Рай мектебі  – тек қиясты кеңінен қолданатын, дҽлелдердің астары мен 

мақсатына тереңін бойлау арқылы жорамал жасайтын фиқһ мектебіне берілген  

атау ғана емес, хадистердің шынайылығын анықтауда хадисшілердікінен 

ҿзгеше критерилерді қоса ұсынған хадис ҽдіснамасының да атауы.  Тіпті 

ханафилердің қиясты кеңінен қолдануы да, аят, хадистердің мҽн-мазмұны мен 

мақсатына тереңдей үңілуі де осы ҽдіснаманың табиғи нҽтижесі деуге де 

болады. 

- Ханафилердің үмбеттің жаппай амал жасай келген практикалық іс-

амалдарды басшылыққа алулары, оған қайшы келетін хадистерге сақтықпен 

қарауы орынды ұстаным. Ҽсіресе, Ҽбу Ханифаның заманы Алла елшісінің ҿмір 

сүрген ғасырына ең жақын уақыт екендігін, Куфа қаласының халифат орталығы 

болғандығын ескерсек, бұл ұстанымның қаншалықты маңызды екені айқындала 

түседі. Бұл артықшылық кейіннен келген хадисшілерде жоқ болатын. Ендеше, 

Ҽбу Ханифаның берген үкімдерін, хадистермен амал етуін електен ҿткізгенде, 

оның осы ерекшелігін ескерместен берілген қандай да бір бағаның қате ҽрі 

ҽділетсіз болатындығы сҿзсіз.  

- Ханафилер хадисшілер тарапынан сахих саналған кейбір хадистердің 

ҿзін қосымша шарттарға теріс келген жағдайда, оларды ҽлсіз категориясына 

қосып, онымен амал етпегені тҽрізді тізбек бойынша ҽлсіз саналған хадистерді 

жалпы үмбет мойындап, амал еткен болса немесе мүжтаһид ғұламалар оны 

қандай да бір үкімге дҽлел ретінде қолданған болса, ондай хадисті "сахихқа", 

тіпті «мұтауатир» дҽрежесіне кҿтерген.  

- Ханафилердің хадистерді ҽсіресе, «ахад» хабарларды қабылдаудағы 

шарттарының күрделілігі жҽне «мұрсҽл» хадистерге деген айрықша ұстанымы 

– үкімдердің  де ҿзгеше болуына ҽсер еткен негізгі фактор екендігі байқалды.  

- Ханафи мҽзһабын жалпы тарихи құбылыс ретінде тұтас салыстырып 

саралап, ондағы фиқһ нормаларын аксиологиялық тұрғыдан зерделегенімізде 

Ҽбу Ханифа жҽне оның шҽкірттерінің хадистану методологиясында  

антропоцентристік ұстанымды басшылыққа алғандығын  байқаймыз. 

- Хадистің шынайысы мен жалғанын анықтауда хадистің бізге дейін жету 

тізбегінен бҿлек, мҽтін мазмұнына да назар аудару ҽдіснамасының бүгінгі 

кҿптеген діни проблемаларды, ҽсіресе, заман мен мекеннің ҿзгешелігінен 

туындаған жайттарды шешуде маңызды рҿл атқарады деген қорытындыға 

баруға болады. 

- Ҽбу Ханифаның табиғин екенін ескерер болсақ, оның мұрсҽл хадистерді  

дҽлелге қолдануы – табиғи құбылыс. Себебі ол Алла елшісіне уақыт 

тұрғысынан ең жақын дҽуірде ҿмір сүрген. Ол бірнеше сахабаны айтпағанда, 

барлық аға буын табиғиндердің ҿмір сүрген қоғамында ғұмыр кешті. Олармен 

тығыз қарым-қатынаста болды. Ҽбу Ханифадағы бұл артықшылық кейіннен 
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келген басқа имамдар мен хадисшілерде жоқ еді. Ол қандай да бір мҽселеде 

дҽлел ретінде  мұрсҽл хадисті қолданған болса, біріншіден оны табиғиндерден 

ҽрі аға буын атбағу ҽт-табиғиндерден тікелей алу мүмкіншілігіне ие. Екіншіден, 

ҿзі ҿмір сүрген қоғамда сол мұрсҽл хадистің мазмұнын қуаттайтын амалға куҽ 

болуыңың ықтималдығы жоғары. Ендеше, Ҽбу Ханифаның қолданған 

дҽлелдеріне ҿзінен бір ғасырдан аса уақыттан кейін хадистердің шынайылығын 

анықтау үшін түрлі жағдаяттардың нҽтижесінде пайда болған ҿлшемдермен 

үкім беру – үлкен қателік. Ҽбу Ханифаның қолданған дҽлелдерін сынап жүрген 

бүгінгі таңдағы түрлі ағым ҿкілдеріне осы тұрғыдан жауап беру бҿлек зерттеуді 

талап етеді. 

- Зерттеуіміздің негізгі ғылыми жаңалығы ретінде қарастырылған «ахад» 

хабарлардың фиқһи тармақ мҽселелерге ҽсерін анықтауды ҽлі де тереңдетудің 

қажеттілігі байқалды. Себебі ханафилердің фиқһ кітаптары сан-алуан ҽрі 

кҿлемді болғандықтан, ондағы барлық «ахад» хабарларды анықтау қиынға 

соқты. Оған қоса ханафилердің ахад хабарды ҽртүрлі атаумен атауы да мҽселені 

күрделендіре түсті. Осы қиыншылықтарға қарамастан ханафи фиққына 

қатысты классикалық еңбектердегі осы уақытқа дейін усул ҽл-фиқһ 

кітаптарында кҿрсетілмеген кҿптеген «ахад» хабарлар анықталып, оның негізге 

алынбау себептері түсіндірілді.  

- Бүгінгі таңда хадис жинақтарындағы хадистерге Насруддин Албани 

сынды кейбір тұлғалардың «сахих», «ҽлсіз» деп берген жіктеуі негізінде ғана 

үкім беруге асығатын сана қалыптасып келе жатқаны жасырын емес. Бұл – тек 

Қазақстанда ғана емес, ҽлемдік құбылыс болып отыр. Тіпті қарапайым халықты 

былай қойғанда, ҿздерін ғылым иелері санайтын кейбір оқымыстылар да 

хадистерге белгілі бір адамдардың тізбек тұрғысынан берген жіктеуін ғана 

негізге алып, оған қайшы келетін үкімдер бойынша амал еткендерді 

шатасқандардың қатарына шығаратындары кездеседі. Ханафи үкімдерін ҿз тҿл 

хадис ҽдіснамасы негізінде емес, хадисшілердің қойған ережелері негізінде 

бағалау бұқара халықтың ханафи мҽзһабына деген сенімін жоғалтып, күмҽнін 

қоюландыратыны анық. Осы тұрғыдан алғанда, ханафи ҽдіснамасы ислам 

ҽлемінде ҽлі де терең зерттеуді, кең насихаттауды қажет етеді. Ҽсіресе, кешегі 

кеңестік кезеңде ұзақ жылдар бойы рухани құндылықтарынан қол үзіп қалған 

халқымыз үшін ҿте қажет дүние. Елімізде белсенді түрді мҽзһабсыздыққа 

уағыздап жүрген түрлі теріс ағымдардың ықпалынан жастарымызды қорғау 

үшін халқымыздың ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан ханафи мҽзһабының 

мұраларын, оның ішінде тҿл хадис ҽдіснамасын тереңнен зерттеудің жҽне  

еліміздегі діни мамандарды дайындайтын оқу орындарының студенттеріне  

арнайы пҽн етіп бекітудің қажеттілігі артып отыр.  
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76. Ҽбсаттар Д. Руханият жҽне Ҿркениет. – Алматы: Атамұра баспасы, 

2016 ж. – 712 бет.  

اٌزؾش٠ش فٟ أطٛي اٌفمٗ اٌغبِغ ث١ٓ اططالؽبد اٌؾٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ.  وّبي اثٓ ّ٘بَ اٌذ٠ٓ االعىٕذسٞ  .77

 اٌؾٕفٟ. − ِض:  ٌّظطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚأٚالدٖ، 1351 ٘ـ. − 570 ص.

78. Ҽбсаттар Д. Руханият жҽне Ҿркениет. – Алматы: Атамұра баспасы, 

2016 ж. – 712 бет.  

 اٌّؼشٚف اٌّظشٞ اٌؾغشٞ األصدٞ عٍّخ ثٓ اٌٍّه ػجذ ثٓ عالِخ ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ عؼفش أثٛ .79

َ. 5 – َ. 1994 اٌىزت، ػبٌُ ث١شٚد: – «.ا٢صبس ِؼبٟٔ ششػ» ثبٌطؾبٚٞ.  
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