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Абу Ханшфага айтылган сын-пикирлер
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Ацнотациrt

Абу Ханифа кобyнесе ислам дyйнесyFlдо улуу факих (Ислам укукчусу)

катары таанылган. Ал акыйда боюнча да бир канча эмгектер жараткаFI.
Ошондуктан Абу Ханифа мутакаллим (теолог) i{аамына да татырлык. Абу
Ханифа эки маселеде каршылатары тарабынан сыIIдаJIгаFI. Биринчиси хад}{с
боюнча, экинчиси иржа (Куноо иштегеtlдердин абалын Алланын чечимине
калтыруу) туурасында. Ал чьiгармаJIары}Iда хадистерди аз колдоtlt,ондугу
yчyн каршьLIIаштарынын сынына дуушар бо;rгон. Ал эми иржа туурасында
болсо мyржия агымы менен ыйман маселесинде окшош пикирди кабыл
кылгандыгы yчyн ар тyрдyy мааниде ал мyржиянын тарапкери катары
корсотYлгон.
Ачкыч создор: Абу Ханифа, мyржия, иржа, хадис, ыйман.
Абу Ханифа таанымал Ислам аалымдарынан бири экеIIи баарыбызга
Ал оз учурунда д&. кийинки учурларда да копчyлyк
мусулмандардын сый-урматына беленгон инсан. Ошону менен бирге Абу
Ханифага бир канча сын-пикирлер да айтылган. Аны эц коп сындагандар
Хадис тарапкерлери (Асхабул-халис) болгон. Алар Абу Ханифаны кыяска
(салыштыруу) маани бергендиги, ыйман туурасында Муржия агымын
эрчигендиги жана чыгармаларындzt хадисти аз колдонгондугу боюнчtt сынпикирлерин айтышкан. Абу Ханифага айтылгагI сын-пикирлердLt }lегизинен
эки багытта карасак болот.

маалым.

l.

Хадистуурасында

Абу Ханифа хадисти ото жогору баалаган, Буга анын ToMoHKy созyн
далил кьIлып айтсак болот: <Пайгамбарыбыздан (с.а.в) бир хадис келсе
башыбьlздын yстyндо орду бар.u' Ал рываят кылынган хадистердин
баарынын сахих эмес экендигин айтат. Сахих.эмес хадистерди кабыл кылгаFI

l
Ибн Аблилберр, Абу Умар К)суф аль-Анлулуси (З68-463/97?-l069),'аль-1,Iнтика r}и фазаr,utr.rзl аl]мматис
Саласатул фукаха, рецензенттеген Аблулфатгах Абу Гурра, Бейруr,I998,26б-бет; zr.ль-Захаби. Дбу
Абдиллах Мухаммед бин Ахмед бин осмон (748/l З74), Манакшбул имtам Абу Ханиtра ва сахr.rбайх Абу
ЮСУф ва Мухаммад бин Хасан, рецензенттегерr М.З, мь-Кавсари ва Абул Вафа аль-Афгани, Бейрут- t98B,
34-бет.
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эмес. Ал хадистердин yстyндФ ой-жyгyрткен. Эгер хz}дистер акьшга терс жана
куранга каршы келсе, анда андай хадистерди колдонгоFl эмес.

Абу Ханифанын чыгармаjlарындii хадистерди аз колдонгоI{дугу, анын
хадрIстерден кабары жок дегендикке жатпаl,iт. Анткени, эц коп хадис рываят
кыJIынган жерде таалим аJIгztн Абу Ханифа сыяктуу чоц аztлымдын
хi'tдистерден кабары жок болушу MyMKyI{ эмес. Ал рываят кьulынган ко]]
хадистерден кабары болгондугу yчyн, хадистерди колдонууда ото
ЭТИЯТТУУЛУк МеНен МаМиле КЫ:-Iгtlн.2

Андан сырткары бltр канчалаган фыкхирi маселелерге okyм чыI,арган
Абу Ханифа[Iын хадистсрлен кабары жок болушу мyмкyн эмес. Y;lyy ахли
хадис (хадис тарапкери) аалымы Ибн Абдрrлберр: <Ал, сахих халистерди
жана ишенимдyy равилер (хадис рываят кьшгандар) таРабЫНаН РЫВаЯТ
кылынган хадистерди, андан сырткары Аз. Пайгамбарлын кыймыларакеттерин да эске алган>>З дсп айтып, Абу Ханифаны ((хадис билбейт> деп
кyноологондорго жооп берген. Мындан сырткары ушул эле аалым Абу
Ханифанын кеп хадис жа,гтагаFIын айтztт.4 Кийинки учурлардагы хадис
irаJrымдарынын кФпчyлyгy Абу Ханифаны' ко-цдоп. ага аiiтылган сынпикирлерге хtооп айтышкан. Захид аль-Кавсари, Ханафиii мазхttбынын
тарбиялаган 1 l2 хадисчиtIин аттарын керсоткон.5
Абу Ханифанын кээ бир сахабалар жана бир канча табиундар MeHe}I
жолуккандыгы хадис туурасында жогору мааJIымtlты бар экендигин
айгинелейr,. Булактар Абу
кайlсы сахабалар MeLIeH
Ханифанын
жолуккандыгы жана кимдерден рываят кылгitнлыгы 1,уурасында "гyрдyy
маалыматтарды беришууле. Кээ бирлери Абу Ханифанын Анас бин
Маликтен гана рываят кылгацдыгын айтышса,u кээ бирлери анын Анас бин
Ма_гtик (93Y712), Абдуллах бин Аби Авфа (B7Y706), Сахл бин Саид ас-СаиДи
(88Y707), Абу Туфайл Амир бин Васила 0а2У72l) менен жолуккандыгын
баяндашат.7

Кийинки окумуштуулардан Иблаг болсо Абу Ханифанын оЁI алты
сахаба менен жолуккандыгын тактаган. Алар ToMoHKy сахабалар: <Анас бин
Малик, Абдуллах бин Анас аль-Жухани, Абдуллах биrt Харис бин Жуз-лt азЗабиди,

Жабир

бин Абдиллах,

Абдуллах

бин Аби

Авфа,

Малик

блlн Ясар,

Ваила бин Аска, Абут-Туфайл Амир бин Ваила, Айша бинти Хужрул, Сахл
бин Са-д, Сабит бин Халлад бин Сувайд, Сабит бин Язид бин Саид,
2

Uпаl, ismail Hakkt, imаm

Ebi Напi/ё'пiп Hadis

Дпlауtst ve Напе|i lt4еzhеhiпiп Haclis Metcldu, AHKapa-200l,

5 l -бет.

j

Ибн Абдилберр, аль-Интика, 262-(lcT.
" Ибн Абдилберр, Дбу Умар Юсуф а.rlь-Андулуси (З68-463/977-1069), Жамиу баянил лt.ltми ва (lа;lлltхи,
даярдаган Абдуррахман Мухаммед Усман, Медина-l968, lI/l83-беr,.
'Zahid еl-Кечsеri. Mulranrmed, Напе|i t'йhmlп Еsсtslап, арап т}lл!lнен ко,l,оргон Абдулкалир l1.1eHep,TtaHa
М. Жемел Софуоглу, AHKapa-199l. 51-68-бет-гер.
u
ХатЙб аль-Багдади, Аби Баьр Ахмад бин Али (463/1 07 l ). Тариху Багдад ав Маданиятул Ислам,
рецензенттеген Хусе и н аль-Асад, Бейрут- l 986, Х III/325-бет.
' аль-Саймари, Абу Абдиллах Хусаин бин Али (43бll043), Ахбару Абу Ханифа ва асхабихи,
рецензенттеген Абул l}афа аль-Афгаrrи, Бейрут- l 97б,

4-беT

I06

,.
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ЕуРflА;Iы
ЕrRр акьL:Iга терс жана

l }aес.

Iо_1_]онгондугу, а}lыFI
L )ti кеп хадис рываят
,

п}} чон
ЕlJIт

I

аалымдын

кьLlынган

коп

хо_-l-f,онуудir ото

Ёlлетге Фк\}t чыI,арган

IrlH

]мес. У;уу ахли
Ад_ caxrrx хадистерди
р) тарабынан рываят
iешбар:ын кыймыл-

. (IлDrс

билбейт> деп

!,ц_-I э_]е

аапым Абу

r !ч!р_rар-lагы хадис
, lJa айтьtлган сын{.Ефюi мазхабынын

в габиундар менен
вты бар экендигин
l сахабалар Me}leFI
ч ц}Frасында тYрдYY
Еt{i}анын Анас бин
lp]-pr: анын Анас бин
шд бнн Саид ас-Саиди
Gr r хо_rуккаtlдыгын

)(eшrфанын он шIты
етабапар: <Анас бин
l Xaprc бин Жуз-и аз{п_ }lа-lик бин Ясар,
r бнrггrr Хужрул, Сахл
fuя Язrr: бин Саид,
l Ьltl

|l::tla, Анкара-200 l,

ь &лоr-r ,LlyH
lп {б:,r

.к;_-tир [LleHep х(ана

rlеrалнrцл

{r

ва фаttллtхи,

Ислам"

Дбдуллах бин Самура, Мухаммед бин Раби. Дблуллах бин Жафар rKaHa Дбу
Имама.>8

Дндан сырткары Дбу Хаяифа атасы менен он алты жашындtt 96Y715жылЫ ажыга барганда аJI жерде дта бин дби Рабах, Абдуллах бин Харис
менен таанышыII, а"\аРДан хадис рываяl, кылгандыгы айтыJIат,9
сайф бин Жабир, Абу Ханифанын мындай деп айтканын рываят
кылат: <днасти кордYм, дллiх андак ыраазы болсун.>>lП Бирок Захаби, Дбу
ханифанын днас бин Маликти Куфага келl,енде гана кергондyгyн, мындан
башкi бир дагы сахабаны корбегендугyн жана эч биринен хадис рываят
кылбаганын

l

I

Хатиб Багдади бо:tсо, Абу Ханифаrrын Анас бин

Маликти
СабиИсхак
Аби
кергонлYгYн, табиундуц улууJIарыlrан Ата бин Аби Рабах,
Кайс
Хабиб,
бин
,. My*up"b бин Щисар, хаьi*ад биrr дби Салман, Хайсам
бин
Хl'шам
Умар,
бин Мус'им, МухаммЪlц бин Мункадир, Нафи Мав.па биr'
Д'иййату,гl
Мурсад,
бин
Урва' h."дуП ФакиР Саммака бин Рахб, д.ltкама
двби, Дбдулазиз бин Рафи Дблулкерим дби Умаййа жана башкаларындан
хадис уккандыгын рываят кылат.12
мына ошенl,ип Дбу Ханифанын сахабалар менен жолуккандыгы
"[уурасында тyрдyy *uuооr*ъr.rар бар. Эц акыры коз жумган сахаба днас бин
йi""* Куфага *Ёrr."rд" жана ал жерде кайтыш болгон учурда Абу Ханифа
он yч же Ь* о"- жашында болгон. Эгер Дбу Ханифанын днас бин Маликти
коргондYгY анык болСо, анда ал табиунДан эсептелет, Абу Захра, Абу
ханифанын кээ бир сахабаларды коргондyгyн, бирок жашы кичине
болгондугуна байланыштуу алардан хадис рываят кьша апган эместигин
айтат.l]

турктер жашаган аймакта чоцойгон жана улу,tу Typk экенд}Iги да
zrйтылгztн аалым Имам Бухари дагы Абу Ханифаны сындttгандардыFl
алдыцкы орундарында. Имам Бухаринин э}t коп каршы чыккан агымдардан
бири мурж"" ,пйд".и езYнYн чыгармасында даана байкалат.lа Дбу Ханифа
ыймаН маселесинде муржия MeI{eH окшош'пикирде болгондугу YчYн, аны
муржияга таандыК д.ri^п"р"urкен.l' Бухари, ДбУ Ханифаны райга (акылга)
кебуреок маани бергендиги жана (халис билбейт>> деrl сындrlп,
чоr.iрма"ыg.да 12Z жерле атын атабай ,туруп (адамдilрлzlн бирео мыt-lдаIi
жок, I97l, З5-бет.
'Иблаг, Инаяrуллах, а,rь-Имамул Дзам Абу Ханифааль-МутакаJlлим, басылган жери

9

ас-Саймари, а.а.ч., 4-бет.
аз-Захаби, Манакиб, l4-бет.
i|
аз-Захаби, Абу Дблиллах Мухаммед бин Ахмед бин осмон ('748l1З'74), Сийеру мамин нуба-па,
рецензентгеген Арнавут жана Хусеин аль-Асал, Бейрут-l 982, У|lЗ9|-392'2 Хатиб аль-Багдади, Тариху Баглал, ХllI/325-бет.
|]
Абу Захра, Мухаммад, Абу Ханифа, арап тилинен которгон Осмон Кескиоглу, Анкара-2002. 87-бет.
кенири маалымаl'алуу \ч\н
'О БухариниН муржиянЫ ыйман темасыt{даган сындаганлыгы туураOында
*api""i., Qakrn, kerTil, "Вuhuri'пiп !чlilrсiе ile !mсtп Копuszmс!а TarЛsпlast", AUiFD, (l992). XXXll/181l0

1

ra тхабнхи,

баяндайт.

98-беттер.
Караныз: аль-Бухарлr, Абу Абли:rлах Исмаи.п бин Ибрахим аль-Жу-фи (256/86И, Китабу тарихул кабир,

''

.Щиярбакыр, тарыхы жок. VI Il/8 l-бет.
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дедиD деп Абу Ханифаньт сындаган.|6 Бухариге Ахлур-Райлан (акыл
тарапкерлери) Абу Абдиллах бин Аби Хафс аль-Кабир Мухаммед биrr
Ахмад, Абу Ханифаны колдоп, ага айтыпган сын-пикирлерге жооп иретинде
Кumабул ч-л4ан деге:я китеп жазган. Тилеке каршы Абул Муин анtНасафи
(50SY1114) пайдаланган бул китеп биздиrt заманга жеткен эмес.'7
Хадис аалымдарынан кээ бирлери Абу Ханифаны (хадис билбейт> деп
сындашса,l8

кээ

бирлери

аны

хадис

аалымы

катары

да

баалашкан.l"

Абу

Ханифа куран жана хirдистин }1(анындil акы-цга да чоц маани бергендиглt учун
ахлур-райдан (акыл тарапкери) эсептелген.]"
Абу Хаьrифанын чыгztрмаларында хадисти аз колдонушу ((хадисте
жетим эле>2' деп сындалышына себеп болгон. Анын чыгармаларында
хадисти аз колдонгондугунун себеби бул аймакта жасалма хадистер коп
болчу. Ошондуктан Ирактык аалымдар рываят кылынган хадистерди
колдонуу yчyн кээ бир шарттарлы KolomltaH.'r
Турк илимпозу MepTTypKMeH бул масе",rени эки тyрдyy чечмелоодо,
Биринчиси, Бухаринин Абу Ханифаны хадисте кyчсyз деп корсотко}{дyгyнyн
себеби, анын кээ бир хадисгерди укпагандыгы. Абу Ханифа лоорунла
хадистер толук жаызылып буто элек болчу. " Экинчиси, ал кобунчо
хадистердин маанисине карап колдоIIгон. Эгер куранга туура келбесе, ал
хадисти кабыл кьLпган эмес.2О

2. Иржа (Кунео иштегендердин абалын Алланыtl чечимине
:,

калтыруу) туурасында.

Муржия термини мазхаптар арасында э],имологиялык жttктztн да,
терминологиялык жактан да эц коп талашJIартыrштарды жараткан
терминдерден болуп келген.?' Классикалык булактарда мyржиянын тyрдyy

'u

Бухаринин дбу Ханифа туурасындагы сын-пикирлери туурасынла караныз: Меrttiiгkmеп, Вtthiri'пiп

Ebtc НапiJё'уе

itirazlart, Е,гzчrum 1976. (,Щокторлук диссертация)

'' Kutlu, Sбnmez, islam Dilsiiпсеsiпdе ilk Gе!епеkqlkr, Ankata 2000, l 87- 88-беттер,
'' каранr,з: Ибн Хиббаrr, мухаммед бин Хиббан бин дхмад аrь-Бус,ги (з541965), Киr'абул мажрухllн
1

минал мухаддисин вад-дуафаи вал матрукиин, рецензенттс]ген Махмул Ибрахим Заид, басылrан жери
жок, l 976-ж., III/61-73-бетгер.
19
Ибн Абдилберр, аль-Интика,262,бет; аль-Кураши, Мухйиддttн Аби Мухаммал Аблулкалир бин
Мухаммал бин Мухаммад бин Насруллах бин Салим бин Аби $афа аль-Ханафи (696/l295-715/1313),
Жавахирул мазия флr табакатил ханафия, рецензенттеген Аблулфатт,ах Мухаммел аль,Халва, Рияд-l99З,
I/5б,

Ибн Хиббан, а.а.ч., IIl/6l-бет; Хатиб iurь-Багдади, Тариху Багдал, ХIIIi325-бет.
'':2 Ибн Хиббан, а.а.ч., tII/7 l-бетi Ха,гиб аль-Багдади"['ариху Баглал. ХlIli44З-бет,
Uzunpostalct, Mustath, <Ebil f!апф че Nass!art Dеýеrlепrliгmеsiл, Ислаллий нзиJlд,ь,ьJrьр журнаJlы. (Абу
Ханифа боюнча атайын чыгарылышы), l5-ToM, 1-2-санлар, Анкара-2000, -]2-бет.
2З
Meftttirkmen, Вuhdri'пiп ЕЬй Нuпф'уе itiraziart ч.е Aralarп<laki ihtitaflar,88,бeT.

'О

2о

Меrttfirkmеп, а.а.ч., ЗЗ-бет.
" lr4\ржия термининин мааниси ryурасыLtда караныз: Kutlu, Sёпiтсz, Тilrklеr'iп islaпtlasma Siit,eciпde
Mijrcie уе 7cslri, Апkаrа 2000, 28-3 8-беттер.
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АrтурРайдан

(акьlл
бин
Fрге жооп иретинде
бул \rlупн ан-Насафи

tjfiр Мухаммед

Е

1{ес.'7

gýаJпс

бпrбейт> деп

ле бааrашкан.19 Абу

Еflн

бергендиглt учун

rо-t.Iонушу i(хадисте
чыгармапарында
ЕЕlrча хадистер коп
]ЕIннган хадистерди

Е

,

црд,Y чечмелоодо.
.ш хорсбткондYгYнYII

ф Ханифа доорунда
lпtlЕси.
ал кобунче
Еа ]11,ра келбесе, ал
л/Luапнн

чеtIимине

аныктамzшары айтылган.26 Туркиялык илимпоз Кутлу, мyржия
туурасындагы бардык аныктамаларды эске ttJlып мындаЙ аныI(таманы
келтирген: кМуржия, Аз. OcMotl жана Аз. Али менен биргелиltте бардык
Kylroo иштегеIIдердин абалын Аллаг,а калтырып, алардын бейишке же тозоко
кире тургандыктары туурасында эчкаtндай пикир айтпагандарга берилген
ысым.)}27

Абу Ханифага иржа туурасында айтылган сын-пикирлерден соз
кьшуудан мурда, анын чыгармuL,Iарынла иржанын кандай мааниде
колдонулгандыгына байкоо жyргyзолy. Ал иржага: (Kyнeo кьшгандардын

бейИшке же тозоко кире тургандыктары туурасындагы чечимди кийинкиге
калтыруу))28 деп аныктама берген. Абу Ханифа башка бир жерле да иржага,
мyмкyнчyлугубуз жана кучубyз жетпеген бир нерсени Аллага каJIтыруу, дсп
ТYШYнДYрме берет.29 ошондуктан аJI чоц Kyнoo иш кьuIгаЕдардын бейишке
же тозоко кире тургандыктары туурасЫнда куболук кыла албай
тургандыгын, алар yчyн дуба кылып аларльlн тарта турган азабьlнан
корккондугун баяндайr,,]0 Ушул себептеt{ жalIa ыйман туурасындагы
пикиринден улам ага ((мyржия)) ысмын берцшкен. Блtрок, мындай сын-ликрге
a;r мындаЙча жооп берген: <Силер аЙткан мYржия маселесине келе тургаrI
болсок, бидат ахли (динден четтетилгендер) чындыкты жана акыйкатты
айткандарды ушул ысым менен аташса, анда рчыйкатты арiткандардын эмне
Kyнeocy бар? Ал эми бул ысым менен атаJIгаI{дар адилеттyyлyктy жана
cyHHeTTy колдогоFIдор. Муржия ысымын аларга лушман болгондор
беришкен.>Зl

шх_а-]ык жактан да,
1lлгарJы
жараткан

l х\тfrйянын
к

.гYрдYY

,t|сrФ]rkmеп , Вuhdri'пiп

fiч

aTL ýггаб1:l мажрухltн
п 3ra:- басылган жери

пд Аб:lткалир
*, {69б l 29 -7'7
5

-т
&т
aа

ь

=Iл1

бин

5 /

бар экендигин айгиFIелейт.

Азыркы учурга чейин жеткен ислам агымдары тарыхынын алгачкы
булактарында жана IV-Х-VI-ХII-кыльiмдарда жазылган фырак, милал жана
НИхал китептериЕде Абу Ханlлфа мyржия менен ыйман маселесинде окшош
Пикирди кабыл кьUIгандыгы YчYн мYржия}{ы l,арапкери катары корсет,Yлгон.
Абул Хасан аль-Ашарий, Абу Ханифа жана тарzIпкерлерин мyржиянын

1З'l З),

д_15-[аlза, Риял-l993,

'6 КУТЛУ, МYрх(иянын 2З турлуу аныt(тамасын тактаган. Караныз: Kutltt, Тi)rklеr'iп islctntlasma
Sijreciпde Miircie уе Teslrl, 3 -33-беттер.
27
А.а.ч., 39-бет.
'8 ЕЬа Hanife, el-ilim ye'l-Mi;tealliп, gеv. М. бz, (imаm Дzаlrt'tп Ве$ Eseri даген китептин ичинде), istanbul
1992,2З-бет.
29
EbCl Hanife, et-A ! i m v е' l- Mate а l li m, 23 -бет.
'О Караныз: А.а.ч., 24-бет.
]|
EbCr Напit'е, Risd!e ila ()smап el-Bctti.9ev. М. Oz. I jпt,tп A:,tttt'ut !}es E.teriadlr kitabrn igегisiпdе). istanbtrl
1

Llbp,tiypHa.lt ы. ( Абу

*а
-

Абу Ханифага тааI{дык tIыгармаларды анализдегенибизде чо}ц Kyнeo,
амал-ыЙман, ьЙмандьпr азайып кобоЙушу, ыЙман-ислам маселелеринде
анын мyржия менен окшош пикирде экени айкын болууда." Харижилер,
IIIиит, Мутазыла жана Асхабул-Хадис менен бул темада бирдей пикирге
келе албаган Абу Ханифа мyржия менен иман туурасындагы бир канча
маСелелерде окшош пикирде болгоl-tдугу aHbtн бул Ltгым MeHeIl байл;tнышы

lя,,zлt ia5 tп о S ii r е с i п cl е

]

"

992, 68-бет.
Караныз: l(utltl"Tiirklcr'iп lslumlasпtt S'iirе<,iпdе Mijrcie че Tes'iri,l01-147-бегтер.
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тогузунчу фыркасы (агымы) деп корсоткон.]" Багдадиt:i, ахли cyHHoTTy
сегизге белуп, Абу Ханифаны экиIiчи топто цорсотет.]О Автор, мyржия деп
билинген Бишр аль-Марисини Абу Ханифанын тарапкерлеринен деп
баяндайт.J5

Ибtl Хазм болсо Абу Ханифаны мyржиянын ичинде ахли-сyннотко эц
жакын аzulым катары KopcoTKoHyHo карабастан,'6 муржияны бидат (диндеrI
четтетилген) агымдары арасьiнда соз кылат.]' Шахристаний болсо булардын
баарына каршы чыгып мыrrдай деп айтат: <Абу Ханифа жана досторуна
кСуннет мyржиясы)) деII айтылууда. Ал ыйман дил менен тастыктоо,
азайбайт да, кебойбейт да деп айтат. Ушул себептен аны ыймандан ам€шды
ажыратты деп тyшyнyшту. Ал эми амаJIга ото,чоц маани берген Абу Ханифа
амалды кчrлтыруу туурасында фатва берер беле'l Анын мyржия деп
айтылышы мындайча. Ал биринчи кылымла (хижранын биринчлt ltылымы)
паЙда болгон кадария жана мутазылага каршы чыккаFI. Мутазыла тагдыр
маселеси боюнча оздорyно каршы чыккандарга мyржия деп аташкан.
Харижилер да ушундай кылышrкан. Бул ысым Абу Ханифа}{ага мутазыла
жана харижилер тарабынаtl берилипlи мумкун.>.]О Мына ушинтип
Шахристаний, Абу Ханифаны мутазыла жан;,i харижI,rлердин сын-пикирине
каршы чыккандыгын билдирген.
Классикалык шиит аалымы Навбахти, Абу Ханифаны ахли cyHHoTTyH
,lJIдыцкы имамдарынан бири экенин айтLIlt, Амр бин Кайс аль-Масырдын
жетекчилигшIдеги мyржиянын масырия колуна таандык бири катары
керсФтет.ЗП

Имам Азмадын пикирлерин колдоп теолоIиялык маселелерин
системалуу абалга келтирген Абу Мансур а,гlь-Матурилий (З33Y944), Абу
Ханифанын иржа туурасындагы пикирин мr,lндайчtt чечмелейт: кАбу Ханифа
жана анын пикирлерин колдогоLlдOр чоц kylroo кыJIгандitрга карата
Алланын

кандай

мами-це

кыJIа

тургандыгын

биле

апышкан

эмес.

Чындыгынла бул маселе куран MetIeH гаr{а1 такталышы MyMKyH. Тилеке
каршы, бул маселе боrонча гак маалымат бери.llген эмсс. Ошонлуктан иржа
туура эле чечим.uОО Абу Mar-rcyp аль-Матурилий мындай ирхсанын туура

чечим экенин Kaobl-l
кыJIгандай.4I

Замаtl-]аtu tl:rrrr

каршы чыккан_]а: tri]
Хаr,иб а-.rь-Баг-э-lrчЕ
МаКСаТЫНДа,l,.a,:;,.Н I
колдоОчу.пары тзFзб:
ысымын чеlгке ý3гнп
кылган.42
Измир--ttт llсrсзп
ахли cYHHoT> \rез\аfr

баrцка бар.лык ф1 кrча
эмес.)) деп Абr \aнrt
кылбайт.#

Алгачкы iч!}

мутазьша.

хзн

шI!l!_

Ханифа бу_l rla.T.:eж
YчYн каршы.-Iit,J] чззr
УШУЛ ЫСЬrМ \tr'H3i Хr.]
УЧУРДУН &&-IЫ\1_]:За]I

таандык кы_-Iы:l Nаrý
ашариЙлер ;+tац; тзяi
уланып ке_l\,\-]е

-

_

Куфа I\ -ll-b
агымынын эн _,азgl
Ханифа чыгыштJгн у
лидери бо--Iгонr"' _Е
Ханифаны кФЕL-е:тоl
<Куфала Хаrtuа_l:ая
жетекчиси Аб1 _\аы
болсун, эскtt }:знз
жыйынтыгын:а -\бъ

З]

Ашарий, Абу Хасан Али бин Исмалt.lt (З24/9З6), Мака.патутt исламийtiин вах,гилафул мусаJlл1,It{н,
рецензенттеIt н Мухам мед Мухйилли н Аблул хам ид. Бейрут- l 995, I/2 l 9-бет.
'u Багдадий, Аблулкахир бин Тахир бин Мухаммед {429ll0З1), Mezhepler Дrаstпdаki l-arklar, араrl
тилинен которгон Э. Р, Фыглалыл AHKapa-2OOl,246-бет.
'' Каран ыз: Багдади й, М ezhe р! er д ras п da ki F- ar k l аr,29а-без,.
''О
Караныз: Ибн Хазм. Абу Мухаммед Али бин Ахмад Саи,ц а.llь-Андулусий (456ll064), zutь-Фаслу фил
миJIztл вм ахва ван нихал. Бейрут- l 986, I I/ l I l -бст.
" Караныз: Ибн Хазм, а.а,ч., lV/l78-бет.
" Караныз: аль-Шахристаний, Дбу Фатх Мухаммед бин Абдулкерим (548/l l 53), аль-Миirм ван-нихал,
рецензенттегсн Ахмад Фахм и Мухаммад, Бейрут- l 992, I/ l 3 9-бет.
'' Куммий. Сад бин Абдиллах Дби Халаф аrь-Ашарий (З0 li9 l 3)-Навбахтий, аль-Хасан бин Муса
(З00/9l2), $ii F'vkalar, арап тилинен которгондор Хасан OHar,. Сабри Хизмс,rти, Сънмез Ку,глу. Рамазан
[ll имшек. Анкара_2004, 62-бе,г.
n0

а;lь-Матуридий, Абу Мансур lllухаммед бин Мухаммел бин Махмуд

(]

j31944), Kit.ihu'l-Tevhi.l

Теrсilmеs i, apall тилинен которгон Бекир Топшtогзу, Ашкара-2002. 499 -6ет.
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5. MyMKyH. Тилеке
в- Оlлондуктан иржа
rrаfr нр;канын туура
rгr_ш|1

_: ч\ с!L-Iл

}l t,l

qечим экенин кабьшI кыJIып, Дбу Ханифаньш мyржиядан экениtl кабыл
кыJIгандаЙ.4I

замандаtп илимпоздорлон Дбу Ханифага айтылган сын-пикирлерге
каршы чыккандар да болгон, Мисалы: Мухаммед Захид аль-Кавсарий,
Хатиб шIь-БагдадиниFl 'Гарuху Баzdаd аттуу чыгармасын четке кагуу
максатында жазган Тсt-нuбул-хсutшб аттуу чыгармасында хариж}lлер жана
колдоочулары тарабынан дбу Хаr-rифа1а берилгелl (Брrдат мyржиясы>>
ысымын четке кагып, аны <суннот мyржиясы)) деп тааныгкurнга аракет
кьIлган.42

измирли Исмаил Хаккы, Дбу Ханифаны (мyржие-и фукаха, мyржие-и
ахли cYHHoT> мазхабынан деп керсотот.4З Дбу Захра болсо (Мутазыладан
башка бардыК фукаха жана хадисчилер N,lYржиядан болуп калат, бул туура
эмес.) деп Дбу Ханифанын бул маанидеги мyржиядан экендигин кабыл
кьl_пбайт.аа

длгачкы учурлардан баrштап ыйман маселесинде харижилер,
мутазыла, шиItт жана хад}Iс тарапкерлери, мYржияны сындашкан. Абу
Ханифа бул маселеде мYржиЯ MeI{eH окшошi пикирдИ кабыЛ 1КЫЛГаНДЫГЫ
yчyн каршылаш мzrзхirптын окyлдорy тарабынаr{ <<муржия> леп tlталып,
ушул ысым менеr{ KYrIooJIoFIгoH. Жогорула да баяндагаFlыбыздttii, алгачкы
учурдун аалымдарынын кФпчyлyгy дбу Хаrrифаны мyржия мазхабы[Iа
таандыК кылыП корсотYшКон, Иржа пикири Givony нин да аЙтканындаЙ,
ашарийлер жана ханбалийчер тарабынан кyфyр менен байланыштырылып,
уланып келyyдо.45

Куфа

IY-II-кылЫМД},IН акыркЫ жылдарынан баrrrтitп мYржия
агымынын эц таасирдYy борборуна арiлана баштаган. Madelung, кАбу
ханифа чыгыштагы мyржиянын саясий боrrбосо дагы толук тyрдо моралдык
лидер' болгон>iаб деп- аЙтып мYржиянын чыгыштагы окYлy катzrры Абу
ханифаны корсеткOн. Кутлу дагы бул туурасында мьндай деп айтат:
ккуфала хаммаддан кийин мyржиянын фьткхий (укук,гук) жана акыйдавый
жетекчиси Дбу Ханифа болгон.)о' дбу Ханифага таандык чыгармаларда
болсуrr, эскИ жана замандаШ аапымдардыН чыгармаларында болсун
жыйынтыГында ДбУ Ханифа менеН мYржия'ортосунда байланыштын бар
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Караныз: аль-Кавсарий, М. Захид, Та-нибул-Хатлtб aTla ма сакаху фи тарх(ама,ги Аби XaHlt(la минilл-

l942.5l-бет.
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Madelung, Wilfetd, "I{оrжап че Мdчеrаiiппеhir'сlе ilk Mijrcie vе Haпeliliýitl YayltEt", англllс тилнеН
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ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИNIИЙ ЖУРНЛЛЫ
эке}цигин тастыкташууда. Бирок, бул байланыш мyржия агымына таандык
Мухаммед бин Каррам жана башка ушул сыяктуу адамдардыкындай эмес.
чындыгында, Абу Ханифа бир маселени чечyyдо бир мазхапка карап
эмес, озyнyн акылы менен чечкен. Ал кенен ой-жугуртуyго маани берип,
башкаларды да ушуга yндогон. Ал мындалi деп айткаtн: <<Ким дагы да жакшы
пикир айтса. ошону кабыл кьшабыз>>.а' Абу Ханифа бир адамдын кайсы
мазхапты кабы"ц кьIJIганына маани берген. эмес. Ал ким болсо дагы
акыйкатты айтса ошону кабыл кылган. Абу Ханифа, мазхабына карабастан
кимдин болсо да аркасында намаз окуунун эч кандай зыяны жок экендигин
мындайча баяндайт: кАр бир такыба жана кyноокор адамдын аркасында
Haмaз окуса боло берет. Сенин кyнооц сага! анын Kyнoocy озyно таандык.>ОП
Мындан сырткары Абу Ханифа €зyно каршы чыккан башка
мазхаптардын бирине дагы кyфy кылган эмес. Алардын да ыйман
келтиргендеrr кийин момун болгондугун жана кyноо кылган болсо анын
кsчирилип кечирилбей тургандыгын Алланьш гана биле тургандыгын
баяндаган.50

Жыйынтык
Абу Ханифа куран жана сyннот менен бирге"пикте акылгil дагы чоц
маани бергендиги учун <<Ахлур-Рай> деп ttтzt-гIган. Аны бул маселеде жана
хадис боюнча кyчсyз деп сындагандардын дээрлик копчyлyгy асхабул-

хадистен болгон..Абу Ханифанын жаш]аган доор жас€Lпма хадистердин коп
айтылган учурга iyypu келет. Ошондуктан ал хадистерди чыгармiшарында аз

колдонгон жана хадистерди колдонууда ото этият болгоtt. Анткени,
ушунчалык коптогон диний маселелерге фатва берген аzLпымдын хадистердLI
билбеши MyMKyH эмес. Абу Ханифанын доорунда хадистер толугу мене}{
жuвылып буте элек болчу. Аны сьшдагандар кийинки жьшдарда
жашагандар. Асхабул-хадистин Абу Ханифага карата сындоолору копко
узаган эмсс, IYYХ жана VYХI-кылымдардан кийин бир канча хадис
аirлымдары Абу Ханифаны колдоп китептер жазыIIткан. Алардын арасында
Ибн Абдилберр, Саймарий, Хайтамий, Инаятуллах Иблаг, Абу Захра жана
Захит аль-Кавсарийди атасак болот.
Абу Ханифа ыймzLн маселесинле мyржиянын пикириFl колдогон.
Ошондуктан каршылашта,ры тарабынан ал кМуржияD деп аталга}l. Ашарий,
тIIахристаний, Багдадий жана Ибн Хазм сыяктуу аалымдар ар тyрдyy
багытта Абу Ханифа менен мyржияны байtланыштырышкан. Булардан кээ
бирлери Абу Ханифаны муржиядан куткаруу yчyн аны кАхли cyHHeT
мyржиясы) дешсе, кээ бирлери аны сындоо yчyн кЛаанатка учураган
мyржияD деп таанытышкан. Бул коз караштардын тааlсири учурда дzr
уланууда. Ал харижилер, мутазыл, пIиит жана асхабу:r-хадистин ыйман
тyшyнyгyно мyржиянын ыйман тyшyнyгy менен каршы чыккан, Абу Ханифа
а8
on

апь-Захабий. Манакыб, 34-бет.
Ebff Hanife, el-Ffthu'!-Ebsat, gev. М. Oz, (imоm Аzаm'ш Bes Eseri аттуу китептин ичинде), Стамбул-

1992,45,бет"
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rрr}.1те маани берип,

:lКн_ч J,агы да жакшы
r бrrр а:амдын кайсы

менен мyржия ортосундагы мамилени туура,тyшyнyy учуrr Абу Хакифагtt
таандык чыгармаларда баяндалган ыйман темасы менен мyржиянын ыймаrl
тyшyнyгyн саJIыштыруу зарыл. Бирок MyFIy жасоодон мурун Абу Ханифага
таандык чыгармаларды рецензиялоо керек. Кutпабул-аацulуr вал лlуlпаJlллtлt
деген чыгармасынан башкасы азырынча рецензиялаЕа элек.
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