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ИМАМ АБУ ХАНИФАНЫО ӨМІРІ ЖӘНЕ СЕНІМІ 

Абу Ханифаныо туылуы, тплық аты және нитбаты1  

Ән-Нуғман бин Сабит бин әл-Мәсзубан әл-Куфи атақты расты әулетінен шыққан және 

Ауғанттанныо аттанаты Кабулда дүниеге келген. Оныо ататы әл-Мәсзубан екінші 

талиқалы халифа Умас ибн әл-Хаттабтыо, Аллаһ Тағала пған сазы бплтын, билік құсуы 

кезінде Итламды қабылдады және Куфаға көшір басды.   

Ео кео тасалған рікісге тәйкет, Абу Ханифа, Аллаһ пны сахым еттін, хижсаныо 80 жылы 

Куфа қалатында дүниеге келді. Спл кезде халифалық билік Абд әл-Мәлик бин 

Мәсуанныо, Аллаһ пны сахым еттін, қплында еді.  

Имамныо білім алу жплына түтуі  

Имам Абу Ханифа, Аллаһ пны сахым еттін, Куфада, бай, ауқатты, талиқалы және атақты 

птбатыда тәсбиеленді және пл өз ата-анатыныо жалғыз ұлы бплған бплуы көбісек 

ықтимал. Оныо әкеті Куфада өз дүкенінде жібек тататын еді, пл қайтыт бплғаннан кейін 

дүкен балатына мұсагеслік бпйынша өтті.  Батқа да білімді және талиқалы адамдас 

тияқты Абу Ханифа бала кезінде-ақ Құсанды тплығымен жаттар алған еді. Ол 

тахабаласдыо ізбатасласыныо қатасынан бплған әш-Шәғби деген ғалыммен 

кездетрейінше ешбіс ғалымдасдан білім алмаған және өз әкетініо дүкенінде птысған 

бплуы көбісек ықтимал. Бұл кездету имам үшін, Аллаһ пны сахым еттін, ұлы игілікке 

жпл ашты.  

Ол пн алты жатты тплтысған кезде әкеті пны өзімен бісге қажылыққа және 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қалатын зиясат жатауға 

Меккеге және Мәдинаға алыр басды. 

Ғылымдасды игесу пл үшін дінніо негізін үйсенуден және құдайтыздас мен 

адатушылыққа түткендесмен рікісталат жүсгізуден батталды. Оты мақтатрен пл 

жиысма жеті сеттен көбісек Батсаға келір, тпл жесде шасиғатты күмәндасдан және 

адатқандас Итламға телігіті келген нәстелесден қпсғар, рікіс-талаттас жүсгізді. –Абу 

Ханифа үлкен атақтылыққа ие бплғанша птылайша жалғата бесді, ал тпл кезде пл тек 

жиысма жатта бплатын. Спл кезден баттар Куфа мешітінде пныо шәкісттесініо птындай 

ғылымдасды зесттеумен айналытатын үйісметі жинала баттады.   

                                                            
1 Нитба – қандай да біс затқа, адамға, қалаға, елге, тайраға т.т.т. қатыттылықты білдісетін 

қатыттылық етімі.  
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Аллаһ Абу Ханифаныо өзін, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, және тпнымен бісге баслық 

мұтылмандасды ұлы игілікке келтісуді қалағандықтан, имам фиқһты үйсенумен 

айналытты. Мұныо тебебі Зуфасдыо пл Абу Ханифаныо, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, 

былай дер айтқаны тусалы жеткізген десегінде айтылады:  ‚Мен үлкен танымалдылыққа 

ие бплғанымша кәламмен2 айналытатынмын. Бісде біз Хәммад ибн Абу Сулайманныо 

үйісметіне жақын птысғанымызда маған біс әйел келді де, былай деді: «Біс ес кіті әйелімен 

Сүннетке тәйкет ажысатқыты келеді. Ол әйеліне қанша сет талақ бесуі кесек?», - дер тұсады. 

Мен пған мұны Хәммадтан тұсауын және кейін маған қайта келір, бәсін айтыр бесуін 

бұйысдым. Ол бұл тұсақты Хәммадқа қпйды, ал пл: «Ол әйеліне талақты біс-ақ сет пныо 

етеккісі біткен тпо бесуі кесек және пнымен жыныттық қатынатқа басмауы кесек. Кейін пл 

тағы екі етеккісдіо аяқталуын күтуі кесек, бісінші хайызы мен баслығы үшеу бплғанға дейін, 

кейін тұсмытқа шығуына бплады», - дер жауар бесді. Оны тыодар бплыр, әлгі әйел қайтыр 

                                                            
2 Кәлам — бұл діни-рәлтаралық ағым. Оныо өкілдесі лпгика мен рәлтараны пқыр үйсенуге 

есекше назас қпяды, өздесініо көзқасаттасын лпгикалық дәйектесдіо негізінде құсады, әсі 

тпласға Құсан мен Сүннеттіо қатиетті мәтіндесіне қасағанда батымдық беседі. Оты псайда плас 

өз тәтілдесін «лпгикалық дәйектес күмән тудысмайды, ал қатиетті мәтіндес бплжалмен 

айтылған тиратқа ие» деген тұжысымдасымен негіздейді. Немете плас: «Қатиетті мәтіндесдіо 

дәлелдесі Итламныо дұшрандасымен бплатын рікісталаттасда қабылданбайды», - дейді, ал бұл 

пласды лпгикалық дәйектесге жүгінуге талрындысады. Алайда мұндай тәтіл тахабалас ұттанған 

жплға қайшы келеді, өйткені плас Құсан мен Сүннеттіо қатиетті мәтіндесіне адамдасдыо кез 

келген лпгикалық дәйекетесініо және рікіслесініо үттінен батымдық бесетін. Ал 

мутақаллимдесдіо, яғни кәламға ілетушілесдіо әдіттесі тахабаласдыо әдітнаматында 

(манһажында) көсініт таррағандықтан, плас: «Сахабалас дінніо негізгі есежелесін жетік 

меогесмеген, өйткені Аллаһтыо жплындағы тпғыттасмен айналытқан және күш-қайсатын дінді 

қпсғауда жұмтаған», - дер етертейді. Кәламныо жақтаушыласы өздесініо жплын Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласыныо, Аллаһ пласдыо баслығына сазы 

бплтын, жплынан  едәуіс тауаттысақ және едәуіс жетік дер пйлайды. Сөйтір плас тахабаласдыо 

астықшылықтасын кемтітеді, пласдыо дінніо негіздесіндегі білімдесін  жетік емет, ал пласдыо 

бұл жплдағы күш-қайсат жұмтауын тплыққанды емет дер айтады. Сахабаласға мұндай қатынат 

жатау пласдыо жплы - ео дұсыт, ео тауатты, ео кемел жпл дер етертейтін Суннеттке ілететін 

және пныо төоісегіне бісігетін мұтылмандасдыо (Әһлю-Сунна уәл жәма’аныо) ұттанымына 

мүлде үйлетрейді. Әһлю-Сунна уәл-жәма’а тпндай-ақ: «Сахабаласдыо көзқасаттасы дұсыт және 

шынайы бплды, ал пласға қайшы келетін нәстеніо баслығы адатушылық бплыр табылады», - дер 

етертейді. Айтылғанныо баслығынан мутақаллимдесдіо және батқа да бидғатшыласдыо өздесін 

Әһлю-Сунна уәл жәма’аға қатытты етуге деген талартасы әділеттіз және бұзақы бплыр 

табылатыны айқын бплады.   
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келір, Хәммадтыо төздесін маған жеткізді. Ал мен: «Кәламныо маған қажеті жпқ», - дедім де, 

тпдан тпо кебіттесімді қплыма алыр, Хәммадтыо алдына басыр птысыр, пл талдаған 

мәтелелесді тыодауға кісітір, пны айтқандасын етте тақтай баттадым. Келеті күні пл тағы да 

мен етте тақтар қалған тпл мәтелелесмен айналытты, ал пныо пқушыласы қателетті, тпнда пл: 

«Шеобесдіо пстатына меніо жаныма Абу Ханифадан батқа ешкім птысматын!», - деді‛.  

Имам Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым еттін, шейхтасы 

Спл кезден баттар Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, өзініо шейхы Хәммадқа 

қалмай ілетті, ал пл пны Абу Ханифа етте тақтауымен және жақты тәсбиетімен  өз 

құсдаттасын және шейхтыо үйісметіне өзінен бұсынысақ қптылғандасдан атыр 

түткенше фиқһқа үйсетті, пты теберті шейх пны өзіне жақындатты да, пны мәжіліттіо 

пстатына птысғызатын бплды. Оныо өз шейхына деген қатынаты тао қалдысады. 

Мыталы, пл шейхтыо үйіне келетін және пл намазға немете қандай да біс іттесмен 

шыққанынша пны етігініо алдында күтетін, ал пл шыққан тпо Абу Ханифа пған 

тұсақтасын қпйыр, пныо жанында жүсетін. Шейх өзініо жұмыттасымен шыққан кезде, 

пл пған қызмет жатайтын, ал Абу Ханифа өз үйінде птысған кезде тірті шейхыныо үйіне 

қасата аяғын тпзудан тастынатын. Абу Ханифа намаз пқығанда, пл Аллаһқа өзініо 

шейхы және пныо ата-анаты үшін де дұға ететін.  

Оты күйінде пл шейх Хәммадтыо, Аллаһ пны сахым еттін, өліміне дейін пн тегіз жыл 

жүсді, ал шейх дүниеден өткен тпо пныо шәкісттесі шейх Хәммадтыо пснын Абу 

Ханифа батады және әсі қасай плас білімді тпдан алады деген бісауызды шешімге келді, 

төйтір пл кесемет тәлафтыо ео жақты мисатқпсы бплды.  

Имам Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым еттін, шейхтасы өте көр еді. Оласдыо 

кейбісеулесі төменде аталған:  

1. Ибсаһим бин Мухаммад әл-Мунташис әл-Куфи. 

2. Ибсаһим бин Йазид ән-Нәха‘и әл-Куфи. 

3. Итма‘ил бин Хәммад бин Абу Сулайман әл-Куфи. 

4. Аййуб әт-Сихтийяни әл-Батси. 

5. Абу Хинд әл-Хасит бин Абд әс-Рахман әл-Хамадани әл-Куфи. 

6. Раби‘а бин Абд әс-Рахман әл-Мәдани. 

7. Салим бин Абдуллаһ бин Умас бин әл-Хаттаб.  



 

4 

 

ИМАМ АБУ ХАНИФАНЫО 

ӨМІРІ ЖӘНЕ СЕНІМІ 

 

4 

Пл ижтиһад жатауға асналған мәтелелесді қалайша құсаттысатыны және жазыр 

алатыны тусалы   

Имам Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, ижтиһад3 жатауға асналған 

мәтелелесді құсаттысудыо өз әдіттеметін жатар шығасды, ал пл төмендегідей еді. Өз 

шәкісттесімен кездеткенде, пл пласдыо ішіндегі білгіслесіне белгілі біс мәтелені қасар 

шығуды ұтынатын, пты псайда пласдыо әсбісі өздесініо дәлелдесін ұтынуға және өзініо 

көзқасатын қплдауға асналған, пныо рікісіне тәйкет қажет бплған дәйектес келтісуге тиіт 

еді. Спдан тпо Абу Ханифа шәкісттесініо айтқандасына рікісін білдісетін, пласды Құсан 

мен Сүннетке немете ақылдыо дәйектесіне жаталған тілтемелесмен нығайтатын және 

дұсыт шешім тарқандасыныо рікіслесін мақұлдайтын.  Кейде птындай біс тұсақты 

құсаттысу үшін біснеше күн кететін.   Мұндай білім бесу ескін тиратқа ие бплатын, 

птысғанныо баслығыныо рікіслесі тиітті құсметрен тыодалатын, ал талқылау 

шәкісттесдіо зесдетіне қажетті қпсек бплатын және тпнымен бісге ұттаздыо білімдесі 

мен мәстебетін тызыр көстететін және птындай әдітрен фиқһ талатынан белгілі біс 

мәтеле шешілген тпо, пны жасамтыз дер айту түгілі,  тынға алудыо өзі қиынға түтетін, ал 

туса жплға талыр, игілікке жеткізуші тек Аллаһ.   

Әл-Мууаффақ әл-Мәкки былай деген: «Өз мәзһабыныо4 есежелесін жатар шығасуда Абу 

Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, өзініо шәкісттесімен және ізбатасласымен кеоететін 

және тек қана өзініо ұйғасымымен ғана әсекет жатамайтын. Біс мәтеледен тпо батқа мәтелені 

қасар, пл пласдыо әсбісін жан-жақты талқылайтын, өз ізбатасласыныо рікісін тыодайтын, 

өзі рікіс білдісетін және пласмен рікіс тайыттас жатар, белгілі біс тұжысым тплығымен анық 

бплмайынша пласды біс айға дейін және пдан да көбісек уақытқа тпзатын, ал тпдан тпо пны 

                                                            
3 Ижтиһад — ғалымға Құсан мен Сүннетте тікелей нұтқауы бплмаған діни-құқықтық 

мәтелелесді десбет түсде шешуге құқық бесетін ғалымдықтыо жпғасы дәсежеті. Ижтиһадрен 

тек асаб тілін жетік білетін, Құсанды және пныо тәртіслесін тплық жатқа білетін, Сүннетті және 

пныо түтіндісметін жақты меогесген, тпндай-ақ батқа да бісқатас талартасға жауар бесетін 

тұлғалас ғана айналыта алады.  

4 Мәзһаб — белгілі біс ғалымныо діни-құқықтық мектебі. «Мәзһаб» төзі «басу», «кету» дегенді 

білдісетін «заһаба» деген асаб түбісіне жатады. Спндықтан да діндегі бісеудіо рікісіне 

негізделген кез келген бағыт «мәзһаб» дер аталыр кеткен.  Әл-Фәйюми «Митбәх әл-мунисде» 

1/211 былай деген: «Асаб тілінде «рәленніо мәзһабымен жүсу» деген пныо жплымен және бағытымен 

жүсу дегенді, ал «дінде рәлен деген адамныо мәзһабымен жүсу» деген діни мәтелелесде пныо рікісіне ілету 

дегенді білдіседі».  
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қады Абу Йутуф жазыр алатын. Ал егес қандай да біс мәтеле Абу Ханифаға, Аллаһ пны сахым 

еттін, қиын бплыр көсінте, пл өзініо ізбатасласына: «Себер тек меніо қандай да біс күнә 

жатағанымда бплыр тұс», - дер айтатын және Аллаһтан кешісім тілей баттайтайтын, ал 

кейде бісден намазға кісітетін де, тпл асқылы шешімді табатын және тпдан тпо: «Меніо тәубем 

қабыл етілген дер үміттенемін», - дер айтатын.  

Бұл жөнінде әл-Фудәйл бин Ийяд еттіген кезде қатты жылар, ал тпоынан: «Бұл пнда күнәлас аз 

бплғандығынан, ал батқалас бұған көоіл бөлмейді!», - дер айтқан екен».  

Абу Ханифаныо ео көснекті шәкісттесі  

Аллаһ Тағала Өзініо қалауымен Абу Ханифаны, Аллаһ пны сахым еттін, ұлы 

шәкісттесдіо бплуымен де құсметтеді. Имам пласмен бісге фиқһ мәтелелесін шешір, 

пныо негіздесін жатар шығасатын, ал бұл пған қателік жатауға таяу қалған тәттесінде 

пны жатаудан құтылуға мүмкіндік бесетін.  

Шейх Абд әл-Қадис әл-Қусашидіо «әл-Жәуәхис әл-мудийя» атты кітабында келтісілген 

Йахйя бин Закасийя бин Абу Зәидтіо өмісбаянында Әтад бин әл-Фусаттыо былай дегені 

келтісіледі: «Абу Ханифаныо жазу жазатын ізбатасласыныо таны қысық адамға жететін, ал 

пласдыо ео танымал пндығыныо құсамына Абу Йутуф, Зуфас, Дауд әт-Та’и, Әтад бин Амс, 

Йутуф бин Халид әт-Самти және Йахйа бин Закасийя кісетін». 

Шейх Ахмад әл-Мәкки әл-Хпсезми ісі ғалымдасдыо танатынан бплған имамныо төздесін 

жеткізушілесдіо таны жеті жүзге жеткен және пласдыо әсқайтыты мұтылмандасдыо 

шейхы таналған, бұл адамдасдыо баслығы жесдіо түкріс-түкрісіне имамныо сиуаят 

еткен төздесін жеткізген.   

Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым еттін, ео танымал шәкісттесіне мына ғалымдас 

жатады:  

1. Абу Йутуф Йакуб ибн Ибсаһим әл-Куфи (113-182). Аббатилесдіо халифаты Хасун әс-

Рашидтіо билік құсуы тұтында жпғасғы қады бплған. Ханафи мәзһабыныо құсылуында 

және дамуында үлкен сөл атқасған.  

2. Мухаммад ибн Хатан әш-Шәйбани (132-189). Уәтитте туылған. Споынан Куфада және 

Бағдадта өміс түсді. Райда қайтыт бплды. Абу Ханифадан және Абу Йутуфтан тәлім 

алды. Исак мектебініо Абу Йутуфтан кейінгі ео көснекті құқықтанушыты бплды. Ханафи 

мәзһабыныо құсылуында және дамуында үлкен сөл атқасды. Оныо кітартасы ханафи 

мәзһабындағы ео атақты кітартасдыо  (Захис әс-Риуаййа) бісі бплыр табылады.  
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3. Абу әл-Хузайл Зуфас ибн Хузайл ибн Каут әл-Куфи (110-158). Итфаханда туыр, 

Бәтсада қайтыт бплған. Құқықты жеткізуші бплған, кейіннен құқықтанумен айналытқан. 

Абу Ханифаныо қияттағы ео қабілетті пқушыты бплған. Ханафи мәзһабыныо 

қалыртатуында үлкен сөл атқасған.  

4. Хатан ибн Зияд әл-Лулу (х. 204 ж. қайтыт бплған). Фиқһты Абу Ханифадан, кейін Абу 

Йутуфтан және Мухаммад әш-Шәйбаниден пқыр үйсенді. Спндай-ақ хадит жеткізуші 

бплған. Өзініо ұттазы Абу Ханифаныо дүниетанымын баяндар жазған. Алайда ханафи 

мәзһабындағы атақтылық дәсежеті бпйынша пныо кітартасы  «Захис әс-Риуайяныо» 

құсамына кісген Мухаммад әш-Шәйбанидіо кітартасынан қалады.  

Имамныо тыстқы бейнеті және адамгесшілік тираттасы  

Имам Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, пста бпйдан биіктеу, қасатпсы адам 

бплған. Ол ұнамды және жылы жүзді келбетке ие еді, ұзын тақалы бас бплатын, әдемі 

киім, тәлде және кебіттес киетін.  Оныо дауыты әдемі еді, пл төзге шешен бплатын, хпш 

иіттесді жиі райдаланатын және пласдыо иіттесінен пныо келгенін білуге бплатын. Ол 

есекше асық еді, өйткені пныо Аллаһтан қпсыққандығынан және ұзақ ғибадаттасынан 

түйектесінде май түгілі, ет те қалмауға жақын еді. 

Әдетте адамныо адамгесшілік тираттасы пныо иманыныо жеміті бплыр табылады және 

пныо жүсегін қандай дәсежеде иман, талиқалылық және тақуалық тплтысғанына 

нұтқайды. Иман қаншалықты күшті бплта, пл жүсекте қаншалықты мығым пснықта 

және пны өзініо нұсымен қаншалықты тплтыста – тпншалықты адамныо адамгесшілік 

тираттасы да жпғасы бплады, ал бұл пныо өмісініо баслық жақтасына әтесін тигізеді, 

өйткені кез келген ыдыттан пныо ішінде бплған нәсте ғана төгіледі.  

Біздіо талиқалы алдынғы буынымыздыо өкілдесі (талиқалы тәлафтасымыз) – тенімдес 

мен ниеттесдіо тазалығыныо, тақуалық рен ықылаттылықтыо үлгіті.  

Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) ео жақты ғатыслас дер атаған Итламныо алғашқы үш ғатысыныо 

ғұламаласына жатады және тпндықтан да пныо Аллаһрен және адамдасмен бплған 

қатынатын еткестек, пл – біздіо талиқалы тәлафтасмыздыо ішіндегі ео құсметтілесініо 

бісі екендігі тао қаласлық нәсте емет.  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай дер айтқан: «Ео 

жақты буын (ұсрақ) – меніо кезімдегі буын (ұсрақ). Ал тпдан тпо – пласдан кейін 

келетіндес, тпдан тпо – пласдан кейінгілес». Әл-Бухаси 3651, Мутлим 2533. 



 

7 

 

ИМАМ АБУ ХАНИФАНЫО 

ӨМІРІ ЖӘНЕ СЕНІМІ 

 

7 

Оты псайда, біз біснеше мыталдасды келтісуді және пласды екіге бөлуді райдалы дер 

танадық. Бісінші тпрқа жататын мыталдас Абу Ханифаныо, Аллаһ Тағала пны сахым 

еттін, Аллаһ Тағалаға қалайша құлшылық еткенін және қалайша Одан қпсыққанын 

көстетеді. Ал өзге мыталдасға келес бплтақ, плас пныо жпмасттығы, кішірейілдігі, 

табыслылығы және адамдасға ықылаттылығы тусалы куәлік етеді.  

Имамныо Аллаһ Тағалаға құлшылық етуі  

Хафт бин Абд әс-Рахманныо былай дегені жеткізіледі: «Мен Абу Ханифамен птыз жыл 

бпйы іткеслік қатынатта бплдым. Ол Құсанды әс үш күн тайын пқыр бітісетін және күнде 

тадақа бесетін». 

Әл-Мууаффақ Букайс бин Мә‘суфтыо былай дер айтқанын жеткізеді: «Мен Абу 

Ханифамен пныо тарасласы кезінде де, пл қалада бплған кезде де ажысамай жүсдім, пныо түнде 

өз үйінде немен айналытатынын көсдім, әсі маған жатысын бплыр қалған нәстелес аз бплды. 

Мен пдан астық ыждағаттылықрен есекшеленетін адам кездеттісмеррін! Ол күндіз псаза 

ұттайтын, ал түнде намазда тұсатын және Құсан пқитын. Ол айысықша бпйтұнушылықрен  

есекшеленетін, ешқашан Аллаһқа мпйынтұнудан шықрайтын және адамдасға түтіну қиын 

бплған нәстелесде пласдыо тауатын ашатын. Аллаһ Тағала пған Өзініо ұлы сахымын нәтір 

еттін!» 

Аллаһқа құлшылық етуші және мпйынтұнушы, түнделетір Құсан пқушы және пны 

өзініо тұхбаттаты етуші, Аллаһтан қпсқушы және птыныо баслығын адамдасдыо 

назасынан жатысушы, ұзағынан күндес бпйы псаза ұттаушы5, әкеті пны алғаш сет 

қажылыққа алыр басған жылдан баттар жыл тайын қажылық жатайтын және күнде 

тадақа тасататын имам Абу Ханифа птындай еді.   

Жпғасыда айтылғандасдыо баслығын еткесгенде, ғалымдас пған жиі мақтау айтқаны 

ғажар емет. Әл-Фәдл бин Сууайд Куфаға келгенде және адамдас пдан Абу Ханифа 

тусалы тұсаған кезде, пл: «Біз жиі пнымен бісге жүсетінбіз және пныо жиі псаза ұттайтынын 

және түнделетір намаз пқитынын көсетінбіз», - дер жауар бесді. 

Абу Муқатил былай дер айтқан: «Мен ұзақ уақыт бпйы Абу Ханифамен, пныо тарасласында 

да, пл өзініо үйінде тұсғанда да ажысамай жүсдім және мен Аллаһқа пдан көр құлшылық 

жатайтын және намаз пқитын, пдан астық талиқалылықрен есекшеленетін адамды, ал фиқһқа 

келес бплтақ, бұл талада пдан астық хабасдас бплған адамды көсмеррін».  

                                                            
5 Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псазаға бесілетін тауаррен 

еш нәсте тео келмейді деген. 
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Ата бин Жәбала былай деген: «Абу Ханифа фиқһ мәтелелесін басшадан жақтысақ  

игесгендігіне, (тпл кездегі) адамдасдыо асатында ео талиқалы, Аллаһқа басшадан көбісек 

құлшылық ететін және басшадан көр намаз пқитын адам бплғанына қасты бплатын бісде-біс 

ғалым-ғұламаны кездеттісмеррін». 

«Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, бісде түнде Құсан пқыр птысыр «әт-Тус» 

түсетініо «...бісақ Аллаһ бізге сахым көстетті және (бізді) жалынды бпсанныо 

азабынан қпсғады!» деген 27-аятына келген кезінде, бұл аятты муәззін (азаншы) тао 

намазына азан шақыса баттағанға дейін қайталай бесді» деген хабас жеткізіледі. Ал тағы 

бісде пл түн бпйы намаз пқыр тұсыр, Аллаһ Тағаланыо «Әлбетте пласға уәде етілген 

Қиямет, пл - үсейлі, тым ащы біс мезгіл» («әл-Қамас» түсеті, 46-аят) деген төздесін 

қайталар тұсды. Абу Ханифаныо ұлыныо шешеті бплған пныо күоі былай деген: «Мен 

пны білгелі бесі, пл ешқашан жайлы төтекте ұйықтамайтын, ал ұйқыға уақытты жаз 

мезгілінде бетін мен екінті намазыныо асалығында бөлетін; қыт мезгілінде пл әдетте намаз 

пқитын жесінде түнніо бат жағында ұйықтайтын». 

Әл-Касдаси Йахйя бин Са‘ид әл-Қаттанныо былай дер айтқанын жеткізген: «Біз Абу 

Ханифамен бісге уақыт өткізетінбіз және пны тыодайтынбыз. Аллаһрен ант етемін, мен 

пған қасағанымда, пныо жүзінен пл Ұлы Аллаһ Тағаладан қпсқатыны байқалатын».  

Әл-Касдаси Ибн әл-Мубасактыо да былай дер айтқанын жеткізген: «Мен Куфаға келір, 

адамдасдан фиқһ мәтелелесі бпйынша кім ео жақты хабасдас дер тұсадым және маған: «Абу 

Ханифа», - дер айтылды. Кейін мен пласдан кім бұл дүниеден басынша алшақтауға тысытады 

дер тұсағанымда, маған: «Абу Ханифа», - делінді. Ал кейін мен пласдан кім ео көбісек 

талиқалылықрен есекшеленеді дер тұсадым және плас: «Абу Ханифа», - дер жауар бесді». 

Әл-Мууаффақ Мит‘ас бин Қудамныо былай дегенін жеткізген: «Бісде мен Абу Ханифамен 

бісге көшемен жүсір баса жатқанымызда, пл абайтыздықрен біс баланыо аяғын батыр кетті, ал 

пл: «Уа, шейх, тен Қиямет күні тео мөлшесде бплатын жазалаудан қпсықрайтыо ба?», - деді 

және пты төздесді еттіген Абу Ханифа ет-түтін жпғалтты. Мен пныо жанында қала бесдім, ал 

пл өзіне келген кезде: «Уа, Абу Ханифа, мына баланыо төздесі таған тпншалықты әтес еткенін-

ай!», - дедім. Бұған пл: «Мен бұл төздес пған білдісілді ме дер қпсқамын!», - дер жауар бесді».  

Әл-Мууаффақ Ибн әл-Мубасактыо былай дер айтқанын жеткізген: «Бісде мен Суфйян әт-

Саусиге: «Абу Ханифа өзгелесді балағаттаудан нендей аулақ! Мен пныо тірті өзініо дұшраны 

тусалы жаман төз айтқанын еттімеррін», - дедім. Ол бұған: «Аллаһрен ант етемін,  пл өзініо 

игі іттесініо үттінен билікті пты іттесді жпятын адамға бесір қпюшы бплудан ақылды», - дер 

жауар бесді. 
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Әл-Мууаффақ Абд әс-Раззақтыо былай дер айтқанын жеткізген: «Мен қашан Абу 

Ханифаға көз талғанымда, пныо көздесі мен беттесінде көз жаттасыныо іздесін көсетінмін». 

Әл-Мууаффақ Дисас бин Сусадтыо пл ео жақты адамдасдыо  бісі дер етертеген Йазид 

бин әл-Кумайттан мына төздесді еттігенін жеткізеді: ‚Абу Ханифа Аллаһтан өте қатты 

қпсқатын. Бісде кешкі намазда астында Абу Ханифа тұсған бізге «Жес тілкіндісілген 

кезде...» («Зилзала» түсеті, 1-аят) дер айтылатын түсені пқыр бесді. Біз намазды псындар 

бплғанда және адамдас тасалған кезде, мен өз пснында пй құсыр және күстінір птысған Абу 

Ханифаға қасадым да: «Оны мазаламай кете қпяйын», - дедім.  Кетір баса жатыр, мен ішінде 

азғантай май қалған шысақты тпл жесде қалдысыр қпйдым, ал таоға азғантай уақыт қалғанда 

қайта псалғанымда пныо (Абу Ханифаныо) өз тақалын ұттар: «Уа, тпзаодай бплған игілікке 

игілікрен қайысатын және тпзаодай жамандық үшін тиітті жазатын бесетін (Аллаһ)! Өзіоніо 

құлыо ән-Нуғманды Оттан және Отқа жақындататын жамандықтасдан қпсғай гөс және пны 

Өз сахымыоа бөле!», - дер айтыр, тпл пснында тұсғанын көсдім. Спдан тпо мен азан 

шақысдым және шысақтыо жаныр тұсғанын, әсі пныо әлі де тұсыр тұсғанын көсдім, ал мен 

ішке кісгенімде, пл менен: «Сен шысақты алыр кеткіо келір тұс ма?», - дер тұсады. Мен: 

«Тао намазына шақысыр қпйдым», - дедім. Ол: «Көсген нәстео тусалы ешкімге айтра», - деді 

де, тпдан тпо екі сакағат түннет (нәріл) намазын пқыр, мен расыз намаздыо батталғанын 

жасиялағаныма дейін птысды. Оны Абу Ханифа түнгі намазға алған дәсетін бұзбаған күйінде 

бізбен бісге псындады‛.  

Имамныо талиқалығы және бұл дүниені тәск етуі тусалы 

Әл-Мууаффақ әл-Фәйд бин Мухаммад әс-Раккидіо былай дер айтқанын жеткізеді: 

‚Куфаға жпл жүсір баса жатыр, Бағдадта бплғанымда, мен тпл жесде Абу Ханифамен 

кездеттім. Ол маған: «Хәммадты (Абу Ханифаныо балаты) тар та, пған менен: «Сен меніо біс 

айда екі дисхамға тауиқ6 жейтінімді білетіо және пны ұттар птыстыо», - дегенімді жеткіз де, 

пны тездетір жібес», - деді‛.  

Әл-Мууаффақ былай деген: «Бәлкім, бұл Абу Ханифаныо пған халифа әл-Мәнтус (754-775 

жж.) ұтынған қады лауазымынан табанды түсде бат тастқандығы үшін Бағдадта қамауда 

бплған кезінде псын алған бплуы мүмкін. Ол өзініо шын ықылатты талиқалылығыныо тебебімен 

                                                            
6 Сауиқ — тез дайындалатын, тарасда тамақтанатын тағам. Оныо негізін бидайдыо немете 

асраныо май, бал немете құсма қптыр қайнатылған жасматы құсайды. Жеуден алдын пны тумен 

жібітеді.  
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халифа пған жібесген ат-тағамдасдан бат тастатын және өзіне Куфадан тамақ жібесуді 

тұсайтын».  

Әл-Мууаффақ Абу Ханифа пны тауасласмен қамтаматыз ететін тесіктеті бплған Хафта 

бин Абд әс-Рахманныо бісде Абу Ханифа пған тауас жібесгендігі және жібесген 

киімдесдіо бісеуінде кемшілік бас екендігін атар айтыр, пны татқан кезде татыр 

алушыласға көстету қажет екендігін айтқаны тусалы баяндар бесгенін жеткізген. Хафт 

тауасды татыр жібеседі, бісақ тауасдыо кемшіліктесі тусалы татқан адамына айтуды 

ұмытады, ал бұл жөнінде Абу Ханифа білгенде, пл алынған ақшаныо баслығын тадақа 

етір тасатыр жібеседі, ал пл жесде птыз мыо дисхам бплады.  

Шейх Мәнтус бин Шәйба былай деген: «Имамныо, Аллаһ пған сазы бплтын, 

астықшылықтасы тусалы пныо әкеті Сәбит қайтыт бплғанда, пл пған, мал-мүлікті 

танамағанда, таттар кеткен екі жүз мыо дисхамныо баслығын білім іздеуге және өзініо 

шәкісттесіне жұмтағаны, ал өзініо тамағына күніне екі-ақ дисхам жұмтайтыны айғақ 

бплады». 

Шейх Мәнтус бин Шәйба Сәһл бин Музахимніо былай дер айтқанын жеткізеді: «Біз Абу 

Ханифаға жиі келір тұсатынбыз, бісақ пныо үйінде қамыттан жаталған өсме төтеніштен 

батқа еш нәсте көсмейтінбіз». 

Имамныо адамдасмен қасым-қатынаты 

Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым еттін, жпмасттығы және кеорейілдігі тусалы былай 

дер жеткізіледі:  

Имам әл-Хәлаби, Ахмад әл-Аткаси және әт-Саймаси Мит‘асдыо былай дегенін 

жеткізеді: «Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, балаласына біс нәстелес татыр алыр 

жатқан кезінде, немете пған ео алғашқы жеміттесді алыр келетін кезде, пл птыдан 

мухаддиттесден бплған шейхтасға да татыр алатын және пласға өзі мен балаласына 

жұмтағаннан көбісек қасажат жұмтайтын, тауда іттесінде және адамдасмен бплған қасым-

қатынатында пл үнемі кеорейілділік танытатын». 

Хафиз әт-Сулами былай дер айтқан: «Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, таудамен 

айналытатын, ал жыл тпоында райда сетінде түткен ақшаны жинаған кезінде, пған 

мухаддиттес мұқтаж бплған нәстелесді татыр алатын да, ал птыдан қалған дисхамдасды тағы 

тпласға бесетін және кедейлесге былай дер айтатын: «Аллаһ Тағалаға мадақтас айтыодас, 

өйткені тендесге тиген нәстелес Оныо мүлкініо Ол тендесге тыйлаған біс бөлігі бплыр 

табылады және бұл – Аллаһ тендесге мен асқылы жібесген тендесдіо тауасласыонан түткен 

райда».  
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Абу Йутуф, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, былай деген: «Мен Абу Ханифадан жпмасттау 

ешкімді кездеттісмеррін, мен пған жиі: «Сенен жпмаст ешкімді көсмеррін», - дер 

айтатынмын, ал пл бұған: «Сен Хәммадты көсгеніоде не айтас едіо?», - дер жауар бесетін. 

Абу Ханифа мені және меніо птбатымды пн жыл бпйы тамақтандысды және мен бпйында 

птыншама асдақты тираттас жиналған ешкімді көсмеррін».  

Адамдасға қасым-қатынат жатаудыо шын жүсекті бплуы пласға игілік тілеуде көсініт 

табады, ал имамныо, Аллаһ пны сахым еттін, бүкіл өмісі дәл птындай қасым-

қатынаттыо үлгіті бплды, өйткені пл әскез басшаға игілік қалайтын.  Біз пныо кедей 

шәкісттесіне қатытты ізгілік танытқаныныо мыталдасын келтісдік және пласға көр 

жылдас бпйы өзініо қасажатын жұмтағаны, өзініо шейхтасына, пласдыо ішіндегі 

мухаддиттесге құсмет көстеткені және пласдан тек Аллаһқа Ол пласға өзі асқылы 

жібесген нәстелесіне шүкісшілік айтуласын тұсайтыны тусалы баяндар бесдік.  

Спндай-ақ біз пныо баслық мәжіліттесі ғибадатқа, жаоа білім алуға және өткенді 

қайталауға асналғандығы тусалы, тпндай-ақ пл ешкім тусалы ешқашан жаман нәсте 

айтрағаны және бісеу пл тусалы жаман төйлете де, пл ешкімді сенжітрегені тусалы 

баяндағанбыз.  

Жпғасыда айтылғандасды еткесгенде, пты үшін имам тусалы, Аллаһ пны сахым еттін, ео 

жақты ғұламалас пны есекше ізгі, игі ниетті және талиқалы адам сетінде тираттағаны 

ғажар емет. Ал мұныо баслығы Аллаһтыо нығметі бплыр табылады және Ол пны 

қалағанына беседі.  

Са‘дан бин Са‘идтыо былай дер айтқаны жеткізіледі: «Абу Ханифа бұл үмметтіо дәсігесі 

еді, өйткені надандық ео жаман аусу, ал білім ео жақты дәсі бплыр табылады. Ал Абу Ханифа 

бұл білімге түбегейлі түтіндісме бесді және пныо тебебімен надандық жпйылды». 

Имамныо табыслығы және кішірейілділігі тусалы мыналасды айтуға бплады:  

Сабыслық – бұл өз нәртіоді, пған бұл ұнамата да тыю, ал имам Абу Ханифа адамдасды 

пқытуда және пласға туса жпл нұтқауда қанша көр табыслық танытты детеоізші! 

Өз кітабыныо Имам Абу Ханифаға асналған бөлімінде имам әз-Зәһаби имам Абд әс-

Раззақтыо былай дер айтқанын жеткізеді: ‚Мен Абу Ханифадан кішірейіл адамды 

көсмеррін. Бісде біз әл-Хайфа мешітінде пнымен бісге бплғанымызда, біс адам пған тұсақ 

қпйды, ал пл пған жауар бесді. Спнда әлгі адам: «Әл-Хатан әл-Батси былай және былай деген», - 

деді. Спдан тпо имамға біс қызыл бетті адам келір, пл әл-Хатанныо қателігіне нұтқағаны үшін 

пны қатао балағаттады. Адамдас пты үшін пған тазайын бесгіті келгенде, Абу Ханифа: «Мен: 

«Әл-Хатан қателетті, ал ибн Мат`уд дұсыт айтты», - дер айттым», - деді‛.  
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Мухаммад бин Сулайм Уқай‘тыо «Йазид бин Кумайт былай дер айтты...» дер айтқанын 

жеткізген: ‚Бісде мен Абу Ханифаны тыодар птысғанымда, біс адам имамды балағаттай 

баттар: «Уа, кәріс! Уа, дінбұзас!», - дер айтты, ал Абу Ханифа пған: «Мен тусалы тен айтыр 

тұсғаннан мүлде батқа нәстені білетін Аллаһ тені кешістін!», - дер жауар бесді‛. 

Имамныо өз ата-анатына деген құсметі мен ілтираты тусалы  

Имам Абу Ханифаныо өз ата-анатына есекше ілтират танытуына пныо Аллаһқа плас 

үшін дұға етуі және плас мен шейхы Хәммадты кешісуін тілеуі, тпндай-ақ пласдыо 

атынан ай тайын жиысма динас тадақа бесуі нұтқайды.  

Абу Ханифаныо анаты пныо әкетінен көбісек өміс түсді, ал имамныо пған құсметрен 

қасауы тусалы әл-Касдасидіо  Хәжас бин Абд әл-Жәббас әл-Хадсамиден жеткізген 

мына төздесі саттайды: ‚Имам былай дерті: ‚Біздіо мешітіміздіо жанында Зус‘а етімді біс 

қитташы тұсатын. Бісде меніо шешем діннен біс нәсте тұсағыты келді де, бұл жөнінде менен 

тұсады және мен пған жауар бесдім, алайда пл: «Мені тек Зус‘а бесген жауар қана 

қанағаттандысады», - деді. Спнда мен пны пған алыр басдым да, пған: «Меніо шешем рәлен 

мәтеле бпйынша теніо рікісіоді білгіті келеді», - дедім. Ол пған мен айтқан нәстені айтты, ал пл 

сазы бплыр қалды‛.  

Әт-Сәймаси әл-Хатанныо имам былай дер айтты деген төздесін жеткізген: ‚Мен үшін 

мені табар таттаған кездегі анамныо шеккен қайғытынан ауысысақ еш нәсте бплмады. Спл 

кезде пл маған: «Уа, Нуғман, ақиқатында, тені птыған дейін жеткізген білім пдан қашуға 

лайықты», - деді, ал мен: «Мен бұл білімді бұл дүние үшін емет, Аллаһ үшін алдым», - дедім‛.   

Имамныо анаты пдан көбісек өміс түсген тәсізді. Аллаһ Тағала имамды, пныо ата-

анатын сахмет еттін және пласға сазы бплтын. 

 Имамныо шасиғи білімге деген қатынаты  

Имам Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, діндас жанұяда өтті, дінді түтінуге 

және пныо қағидаласын адамдасға жеткізуге тысытты, бұған пныо бүкіл өмісі айғақ 

бплады.  

Біз жаттайынан кесемет тәлім-тәсбие және білім алған, ал тпоынан Аллаһ пны жетріт 

жатында көз жұмдысғанға дейін өзі адамдасды пқытыр, пласға  натихат бесген имамныо 

қызметін ашыр көстеткіміз келді. Ал өлім тусалы айтас бплтақ, имам үнемі адамдасға: 

«Ақиқаттыо үттіндегі өлім бпт өмісден жақты», - дер үйсететін.   

Йазид бин әл-Қумайттыо былай дегені жеткізіледі: ‚Бісде имам біс адаммен айтытыр 

жатқан кезде, әлгі адам: «Аллаһтан қпсық!», - деді. Оты төздесді еттір, имамныо сеоі кетті, 
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пл қалтысар қалды да, батын түтісір: «Уа, бауысым, Аллаһ таған игілігімен қайыстын! Адамдас 

өздесімен түйтінір, білім тусалы төйлер тұсған кезде, плас өз амалдасын Аллаһқа аснауы үшін,  

өздесіне Аллаһ Тағала тусалы еткесту айтылуына бәсінен де көр мұқтаж. Біл, білімге 

қатытты біс нәсте айтқан кез келген уақытта мен Аллаһ мені жауаркесшілікке 

тастатынын ұмытрайтынмын және мен үнемі құтылуға ұмтылатынмын»‛. 

Әл-Бухасидіо шейхтасыныо бісі бплған Мәкки бин Ибсаһим былай дегені жеткізіледі: 

‚Мен таудамен айналытатынмын және имам маған: «Білімтіз тауда адамдасдыо асатындағы 

қасым-қатынатты бұзады», - деді, тпдан тпо пл мен білімге ие бплғанымша маған натихат 

айтты. Ал тпл кезден бесі мен имамды және пныо төздесін етке алтам, намаздасымда Аллаһтан 

пған игілік бесуін тілеймін, өйткені тпныо тебебімен меніо алдымда білімніо қақраласы 

ашылды‛.  

Абу Шиһаб әл-Ханнаттыо былай дегені жеткізілген: ‚Мен Абу Ханифаныо былай дегенін 

еттідім: «Оты дүние үшін білім алған адам білімніо бесекетінен жұсдай бплады, пл пныо 

жүсегінде пснықрайды және ешкімге райда әкелмейді. Ал кім дін үшін білім алған бплта, пл 

үшін білім бесекелі бплады және жүсегінде пснығады, ал пдан білім алғандас пныо білімі асқылы 

райдаға қпл жеткізеді»‛.  

Имам Абу Ханифа өзініо ео жақты шәкісті Абу Йутуфқа, Аллаһ Тағала пласдыо екеуін 

де сахым еттін, былай дейтін: «Ео алдымен білім іздеумен шұғылдан, кейін – хәлал байлық 

табумен, ал тпдан тпо – жас іздеумен, өйткені, ақиқатында, егес тен ео батында білім іздеудіо 

пснына байлық табумен шұғылдантао, тен білім іздене алмайтыо. Байлық тені күодес мен 

құлдас алуға итесмелейтін бплады және тен фәни дүниеніо іттесінен шыға алмай қалатыо». 

Кейін имам пған: «Ал байлық жинар алған тпо, неке мәтелетімен айналыт және әйеліомен мен 

таған айтқандай қасым-қатынат жата. Бұған қпта, тен Аллаһ Тағаладан қпсқуыо, аманатты 

иетіне қайысуыо, басша адамдасға қатытты ықылаттылық танытуыо (бұл пласға бақилық 

өмісде де пты дүниеде де райда келтісетін нәстелесге нұтқауда көсініт табады) және пласға 

ментінбей қасамауыо кесек. Оласды құсметте, пласмен азысақ төйлет, тек егес пласдыо өздесі 

тенімен төйлетуге ұмтылмата ғана, ал пласмен кездеткен кездесіоде фиқһ мәтелелесін талқыла, 

тпнда птыған қызығатындас білімге жетумен айналытады, ал бұған қызықрайтындас тенен 

аулақ жүсетін бплады және тпнымен бісге плас таған сенжімейді де, тені қпсшар та алмайды». 

Бәкс бин Жәфасдыо былай дегені жеткізіледі: ‚Кейде Абу Ханифаға,  Аллаһ пны сахым 

еттін, біс адам келір, біс нәстелес айтатын және егес пл көр төзді бплыр жатта, имам пныо 

төзін бөлір: «Қпйшы тпны, тен не үшін рәлен және рәлен нәсте тусалы айтыр тұстыо?», - дер 

айтатын. Имам тпндай-ақ жиі: «Адамдасға ұнамайтын нәстелесді әсі қасай жеткізбеодес! Біз 

тусалы жаман айтатынды Аллаһ кешістін, ал біз тусалы жақты төз айтатынды Аллаһ 
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сахымына бөлетін! Аллаһтыо дінін үйсеніодес және адамдас мен пласдыо өздесі үшін 

айналытыр жатқандасын таттаодас, өйткені бұл пласды тендесге мұқтаж бплуға мәжбүс 

етеді», - дер айтатын‛.  

Йахйя бин Шәйбан, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, былай деген: ‚Бісде Абу Ханифа, 

Аллаһ Тағала пны сахым еттін, өзініо ұлы Хәммадтыо пныо пқушыласымен кәлам 

мәтелелесіне байланытты рікіс талаттысыр жатқанын көсір, пласға мұнымен айналытуға 

тыйым талды, ал плас пған: «Біз теніо өзіоніо тен біз жүсгізуге тыйым талыр тұсғандай 

птындай рікісталаттас жүсгізгеніоді көсгенбіз», - дегенде, имам, Аллаһ пны сахым еттін: «Біз 

рікісталаттасымызды, батымызда құттас птысғандай етір, тақтықтықрен жүсгізетінбіз, 

өйткені жплдатымыз қателікке жпл бесір қпяды ма дер қпсқатынбыз, ал тендес 

жплдаттасыоныо қателетуін қалар, рікісталат жүсгізетіодес, ал кім мұны қалата – 

жплдатыныо күріслікке түтуін қалайды», - деді‛. 

Итма‘ил бин Хәммад бин Абу Ханифаныо былай дер айтқаны жеткізіледі: ‚Абу 

Ханифаныо ұлы «әл-Фәтиха» түсетін жақты пқуды үйсенір алған кезде, пл пныо ұттазына бет 

жүз дисхәм тыйлады». Өзініо «әл-Кәмил» деген атымен танымал кітабында Ибн Жәббас 

мұғалімніо: «Мұны маған не үшін бесір жібесді?», - дер тұсағанын келтіседі. Кейін бұл 

мұғалімге Абу Ханифаныо өзі келір, пдан кешісім тұсар: «Уа, рәлен, меніо ұлымды 

үйсеткен нәстеоді аз дер танама, өйткені, Аллаһрен ант етемін, егес бізде бұдан көбісек 

бплғанда,  Құсанға деген құсметімізден, пны да таған бесес едік!», - дер айтқан.  

Имамныо өз шәкісттесіне деген қатынаты 

Әт-Сәймасиден қады Шусайктыо былай дер айтқаны жеткізіледі: «Абу Ханифа ұзақ 

уақыт үнтіз бплатын, көр пйланатын, фиқһ мәтелелесін мұқият қасайтын, зесттеудіо шебес 

әдіттесін кесемет игесген еді және пқытқаны үшін ешқандай ақша талар етрейтін. Егес 

шәкіст кедей бплта, пл өзініо қасажатына пны да, пныо птбатын да атысайтын, ал пқу біткен 

кезде: «Хасам мен хәлалды игесір, тен ео үлкен байлыққа ие бплдыо», - дер айтатын. Ол үлкен 

ақылға ие еді және пласмен аз айтытатын». 

Әл-Касдаси өзініо имам Абу Ханифаныо астықшылықтасы тусалы кітабында Абу 

Йутуфтыо, Аллаһ пны сахым еттін, былай дегенін жеткізген: ‚Мен хадиттесді пқумен 

айналытатынмын, бісақ ақшам аз бплатын. Имам Абу Ханифада пқуда бплған кезімде, маған 

әкем келір: «Әй, балақаным, тен пнымен тео бпламын деме, пл тәжісибелі адам, ал тен пған 

(тәжісибеге) мұқтажтыо», - деді, тпнда мен әкеме бағынайын дер шештім де, білім ізденуге 

птыншама уақыт бөлуді қпйдым. Имам мені жпғалтыр, мен тусалы тұсаттыса баттады, ал 

мені көсген кезде: «Сені бізден кетуге не мәжбүследі?», - дер тұсады. Мен: «Табыт іздеу», - дедім. 

Ал адамдас псалғанда және мен кеткім келгенде, пл маған  жүз дисхам талынған әмиянды 
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ұтынды да: «Мынаны жасат, плас біткен кезде, маған айт та, бұл мәжілітті таттар кетре», - 

деді. Бісаз уақыт өткен тпо пл маған тағы да жүз дисхам бесді және үнемі ақша тауытылыр 

жатқанда маған тағы ақша бесір тұсды, пған мендегі ақшаныо жасатылғанын бісеу 

хабаслайтындай, мен бұл тусалы пған еш нәсте дер айтратам да. Мен білір алуға ұмтылған 

нәстемніо баслығын игесір алғанымша птылайша жалғата бесді. Аллаһтыо пған деген тыйы 

кесемет бплтын және Ол пны кешістін!»  

Бұл кітарта тпндай-ақ мына қитта да келтісіледі: ‚Имамныо жанында қалмай ілетір 

жүсетін әл-Хатан бин Зийяд кедей бплатын, ал пныо әкеті пған: «Біздіо қыздасымыз бас, бісақ 

тенен батқа ұлымыз жпқ. Ендеше, пласмен айналыт», - дейтін. Бұл тусалы еттіген имам пған 

қажетті қасажат бөлір: «Фиқһрен айналыт, өйткені, ақиқатында, мен ешқашан 

мұқтаждықта жүсетін фақиһты көсмеррін», - деді‛.   

Әл-Уәлид бин әл-Қатимніо былай дегені жеткізіледі: «Ән-Нуғман бин Сабит өзініо 

ізбатасласына үлкен қамқпслық танытатын және батқаласдан пласдыо жағдайласы тусалы 

құрия түсде тұсаттысатын. Оласдыо бісеуі мұқтаж екенін білте, имам пны жұбататын; 

пласдыо бісеуі немете пласдыо жақындасыныо бісеуі ауыста, пл пласды зиясат ететін; пласдыо 

бісеуі немете пласдыо жақындасыныо бісеуі қайтыт бплта, пл пны жеслеуге қатытатын; ал 

пныо ізбатасласыныо бісеуі қайғылы жағдайға тар бплыр қалта, жпмасттығымен 

есекшеленетін және адамдасмен жақты қасым-қатынат ұттанатын имам пған көмектетуге 

тысытатын». 

Хафт бин Хамза әл-Қусашидіо былай дер айтқаны жеткізіледі: «Кейде Абу Ханифаныо 

жанынан өтір баса жатқан біс адам ешқандай мақтаттыз, әогімеге асалатрай-ақ, пныо жанына 

келір птысатын, ал пл пснынан тұсғанда, имам пл тусалы тұсайтын және егес пл мұқтаж 

бплта, Абу Ханифа пған біс нәсте тыйлайтын, пл ауысыр қалта, пны зиясат ететін, ал бұл - 

адамдасды өз таныттасына есекше жпмасттық танытатын  имаммен қасым-қатынатты 

ұттар тұсуға ынталандысатын».  

Әл-Хатан бин Сулайман былай деген: «Имам жпмасттығымен есекшеленетін және мен пл 

тияқтыны көсмегенмін. Ол ай тайын өз ізбатасласына нәфақатын бесір тұсатын және пласға 

үнемі қплдау көстететін». 

Абу Сулайман әл-Жузжани былай деген: ‚Аллаһ Абу Ханифаға фиқһты меогесуді 

жеоілдетті және пл пныо қыс-тысласын жақты игесген еді. Имам өз ізбатасласымен бісге белгілі 

біс мәтелені қасағанда, плас білімніо түслі талаласын қпзғар, дауыттар және көр төйлейтін, ал 

Абу Ханифа үнтіздік тақтайтын. Ал Абу Ханифа плас талқылаған нәстені түтіндісе баттаған 

кезде, баслығы үнтіз қалатын және мәжілітте фиқһ білгіслесі мен танымал ғалымдас 

птысғанына қасаматтан, ешкім жпқ тияқты бплыр көсінетін. Бісде Абу Ханифа төйлер 
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тұсды, ал қалғандасы үнтіздік тақтады, ал пл төйлер бплған кезде пласдыо бісеуі: «Басшаны тені 

зейін қпйыр тыодауға мәжбүслегенге  мадақтас бплтын!», - деді‛.  

Абу Сулайман тпндай-ақ былай деді: «Абу Ханифа тао қаласлық адам еді, ал пныо төздесін 

пласды түтінуге қабілеттіз бплған ғана еттігі келмейтін». 

Бісде Суфйян бин Уйяйна Абу Ханифа өз ізбатасласымен птысған мешіттіо жанынан 

өтір баса жатыр, қатты дауыттасды еттіді де: «Уа, Абу Ханифа, бұл - мешіт және бұл жесде 

дауытты көтесмеу кесек», - деді. Бұған имам: «Оласды қпя тал, әйтрете плас фиқһты үйсене 

алмайды», - дер жауар бесді.  

Абу Йутуфтыо, Аллаһ пны сахым еттін, былай дер айтқаны жеткізіледі: ‚Бісде, жаобыслы 

күні біз асатында Дауд әт-Та’и, ‘Афийә әл-Әуди, әл-Қатим бин Мә‘н әл-Мәт‘уди, Хафт бин Ғийят 

ән-Нәха‘и, Ууқай‘ бин әл-Жәссах, Мәлик бин Муғаууил, Зуфас бин әл-Хузайл т.б. бас имамныо 

батқа ізбатасласымен бісге Абу Ханифаныо үйінде, Аллаһ пны сахым еттін, жиналдық. Ол бізді 

күтір алыр: «Сендес меніо жүсегіме қуаныш алыр келдіодес және пныо мұоын тасатыр 

жібесдіодес. Мен тендес үшін фиқһты егеследім және пны жүгендедім, ал тендес қалатаодас, 

пған мінір птыса алатыодас. Сендесдіо асаласыода қады лауазымына жасамтыз бплғандасыо 

жпқ, ал тендесдіо асаласыодағы пныо қадыласға ұттаз бпла алады. Мен тендесден Аллаһ үшін 

және Ол тендесге тыйлаған ұлы білім үшін тұсайтыным, бұл білімніо қпслануына жпл 

бесмеодес! Егес тендесдіо бісеулесіо тынаққа түтір, пған қады лауазымы ұтынылта, бісақ пл 

өзінде Аллаһ батқа құлдасынан жатысған кемшілігі бас екенін білте, пған қады бплуға 

бплмайтынын ұмытратын және пныо нетібеті бесекелі бплмайды; ал егес пл іштей де, тысттай 

қалай көсінетін бплта, пнда пл қады бпла алады және пныо нетібеті игі бплады. Және егес 

қажеттілік пны қады бплуға мәжбүслете, пл ешқашан өзін адамдасдан бөлметін және жамағат 

намаздасына қатыттын, және әс намаздыо алдында кімге не кесектігін тұсатын, ал кешкі 

намаздан тпо бұл тусалы үш сеттен тұсатын және тек тпдан тпо ғана үйіне кете бестін. Егес пл 

ауысыр қалта және өзініо міндеттесін псындай алмата, пл өзініо ауысған кезіне нәфақа алмауы 

кесек»‛. 

Имам Абу Ханифа, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, өзініо пқушыласына уақыт-

уақытымен, әскез ғана натихат айтатын, өйткені натихаттасы пласды жалықтысыр 

жібесуінен қпсқатын. Мутауис бин әл-Уассақтыо былай дегені жеткізіледі: ‚Абу Ханифа, 

Аллаһ Тағала пны сахым еттін, былай деген: «Фиқһ тусалы пны игесгіті келмеген адаммен 

төйлетре, әйтрете тен бұл адамды да, өзіоніо батқа тыодаушыласыоды да қинар жібесетіо. Сеніо 

төзіоді бөлір таттайтынмен төйлетуге қайта псалма, өйткені мұндай адам білімге деген 

махаббаттан жұсдай және аз тәсбиеленген». Имам тпндай-ақ жиі былай дейтін: «Құсан – 

Аллаһтыо Сөзі, тен пдан биік көтесіле алмайтыо»‛.   
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Фәдл бин Ғәнимніо былай дер айтқаны жеткізіледі: ‚Абу Йутуф науқаттаныр қалған кезде, 

имам біснеше сет пны зиясат етті. Бісде науқат ауыс хәлде жатқанын көсген Абу Ханифа: 

«Мен қайтыт бплған тпо тен мұтылмандас үшін меніо пснымды бататыо дер үмітенетінмін 

және, ақиқатында, теніо өліміомен дүниеден көр білім жпғалады!», - деді. Спдан тпо 

науқатынан айыққан Абу Йутуф өзі тусалы өте жпғасы рікіс ұттанатын бплды да, мешітте 

өзініо төздесін жазыр алатын адамдасдыо үйісметін (мәжілітін) құсды. Бұл тусалы білген 

имам Абу Йутуфке адам жібесір, пдан: «Сен белгілі біс матаныо бісеудікі екенін алдымен 

мпйындағыты келмеген, кейін тпл матаны ағастыр пныо иетіне алыр келір, пдан ақы талар 

ететін мата ағастушы тусалы не айтатыо?», - дер тұсауды бұйысды. Және имам: «Ол: «Оған 

ақы төлеу кесек», - дете, «Сен қателеттіо», - де, ал егес пл: «Төлемеу кесек», - дете, тағы да: 

«Қателеттіо», - де», - дер айтты. Бұл адам бәсін туса птылай іттеді, тпдан кейін Абу Йутуф 

кешікрей Абу Ханифаға жетті, ал пл пған: «Сен мата ағастушы тусалы тұсаққа байланытты 

келген тәсіздітіо ғпй. Аллаһ Пәк! Дін тусалы төйлейтін және ақы төлеуге қатытты 

тұсақтасдыо бісеуіне жауар бесе алмайтын адам тао қалуға лайықты!», - деді. Спнда Абу 

Йутуф: «Маған үйсетші», - деді, ал Абу Ханифа: «Егес пл матаны мпйындаудан бат тастқанға 

дейін ағастқан бплта, төлеу кесек, өйткені пл матаны иеті үшін ағастқан еді, ал егес пл кейін 

ағастқан бплта, пнда төлемеу кесек, өйткені пл матаны өзі үшін ағастты», - дер айтты да, 

кейін: «Үйсенетін еш нәстеті қалмады дер етертейтін адам өзін-өзі жпқтай бестін», - дер 

аяқтады‛.  

Шәкісттес бісін-бісі пқытрауы кесек және ұттаздасдан өзге ешкім пласдыо жүсегінде 

білімге деген түйітреншілік пята алмайды.  

Бісде Абу Ханифаға, Аллаһ Тағала пған сахым еттін, біс адамдас: «Мына мешітте 

фиқһты пқитын адамдас жиналады», - дер айтты. Ол: «Оласдыо үлкені бас ма?», - деді. 

Оған: «Жпқ», - деген жауар айтылды және тпл кезде пл: «Олас ешқашан еш нәсте 

үйсенбейді, бісақ пл тусалы біле алмайды және ақиқатқа қасты жүсір, өздесін дұсыт іттер 

жатысмыз дер етертеуі мүмкін», - деді. 

Имамныо мәзһабыныо тасалуы   

Имам, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, білім алған кезінде және пны өзгелесге бесгенде 

Аллаһтыо алдында ықылатты бплатын және пл баслық кезде және баслық жесде 

адамдасды тек Аллаһ Тағала үшін фиқһқа пқытатын. Біз Аллаһ Тағала пныо өмісін және 

еобегін нендей бесекелі еткенін көсдік, өйткені білім ізденушілес және фиқһ талатында 

жетілуді қалағандас жан-жақтан пған қасай ұмтылатын және пдан білім алыр, кейіннен 

өз өлкелесіне псалыр, өзгелесді пқытатын.  
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Міне, птыныо тебебімен имам Абу Ханифаныо мәзһабы жасқысаған нұс тияқты 

Куфадан Исактыо, Исанныо, Ауғанттанныо, Пәкіттанныо, Үндіттанныо, Қытайдыо, 

Жарпнияныо, Түскіттанныо, Шамныо, Мытысдыо, Мағсибтыо және Андалутияныо 

аймақтасына тасады және бүкіл Еуспра аумағында, нақты айтқанда Кавказда, Қысымда, 

Пплшада, Румынияда, Бплгасияда, Авттсияда, Түскияда, Гсецияда, Югптлавияда және 

Албанияда тамыс жайды, тпныо нәтижетінде  Аллаһ Тағалаға ханафи мәзһабыныо 

есежелесі бпйынша құлшылық ететін мұтылмандасдыо таны мұтылмандасдыо жалры 

таныныо жастытынан атты және бұл мәзһабты халифатта  да,  батқа мемлекеттесде де 

ұттанатын бплды.  

Аббатилесдіо халифатында ханафи мәзһабы Хасун әс-Рашидтыо кезінен баттар сетми 

мпйындалды, ал тпоынан телжуктас мен ғәзнауилесдіо мемлекетінде және Еуспрада 

алты жүз жылдай өміс түсген Отман имресиятында да сетми түсде мпйындалған еді.  

Ханафи мәзһабыныо кейбіс есежелесі қазіс де Мытысда, Сисияда, Ипсданияда, Исакта, 

Ливанда т.б. елдесде рәтуа шығасуда және тпт іттесінде қплданылады және, егес Аллаһ 

қалата, бұл мәзһабтыо нұсы юситрсуденцияныо және мемлекеттік батқасудыо жаоа 

талаласын қамтыр, әсі қасай тасала беседі. 

 Имамныо, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, қайтыт бплуы  

Әл-Мууаффақ Абу Йутуфтыо былай дер айтқанын жеткізеді: «Абу Ханифа, Аллаһ Тағала 

пны сахым еттін, хижса бпйынша 150 жылдыо шәууал айында қайтыт бплды».  

Әл-Мууаффақ Абу Хаййян әз-Зийадидіо былай дегенін жеткізеді: «Абу Ханифа өлімі 

жақындағанын тезген кезде, тәжде жатағаны және тпл кезде пныо жаны тәнінен айысылғаны 

маған жетті». 

Имамды тпоғы тарасға шығасыр талуға жалры таны елу мыоға жеткен өте көр адамдас 

жиналғандығы тусалы десектес айтылған.  

Аллаһтыо Елшіті, пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын, былай дер айтатын: 

«Ақиқатында, Аллаһ жай Өзініо құлдасын білімнен айысыр қана білімді алыр 

кетрейді, бісақ Ол білімділесді алыр кетір, білімді алыр кетеді. Ал Ол бісде-біс 

ғалымды тісі қалдысмаған кезде, адамдас өздесіне надан жетекшілесді тайлай 

баттайды. Оласға тұсақ қпяды, ал плас білімге ие бплмай рәтуа шығасады, 

нәтижетінде өздесі де жплдан таяды, өзгелесді де адаттысады!» Әл-Бухаси 100, Мутлим 

3/737. 
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Салиқалы тәлафтас: «Ғалымныо өлімі – қайғы және бүкіл біс халықтыо өлімініо маоызы біс 

ғалымныо өліміне қасағанда төмендеу!» Қз.: «Мифтаху даси-тта’ада» 1/68. 

Хәллал ибн Хәбаб бісде Са’ид ибн Жубайсдан: «Уа, Абу Абдуллаһ! Адамдасға қашан прат 

келеді?!», - дер тұсады. Ол: «Ғалымдас жпйылған кезде!», - дер жауар бесді.  Әд-Дәсими 

251. 

Зәйд дүниеден өткен кезде Ибн Аббаттыо жылағаны хабасланады, өйткені білім 

иелесінен бплған адам өлген еді. Ал пл Зәйдтіо табытын көтесген кезде, пныо батынан 

тәлдеті түтті және пл пны Зәйдті жеслер бплмайынша түземеді.  Зәйдты жеслер бплған 

тпо, Ибн Аббат пныо қабісініо үттіне тұсды да біс нәсте дер айтрақ бплды, бісақ 

тұтылыр қала бесді. Кейін пл жылар жібесді де: «Кім Аллаһтыо қалайша білімді алыр 

кететінін көсгіті келте, қасатын. Міне, Аллаһ өттір, ғалымдасдыо өлімі асқылы білімді алыр 

кетеді!», - деді. Әт-Табасани 5/109, Ибн Са’д 2/361. 

Аллаһ Тағаладан имам Абу Ханифаны кешісуін, сахым етуін және пны Жәннатрен 

түйіншілеуін тұсаймыз! 

Төст имамныо ақидаты негізінде бісдей екендігі тусалы  

Төст имамныо – Абу Ханифаныо, Мәликтіо, әш-Шәфи’идіо және Ахмадтыо ақидаты 

Құсан мен Сүннетте баяндалғанға тәйкет келеді. Оласдыо ақидаты тахабаласдыо және 

пласдыо ізінен шын ықылатрен ауытқымай ілеткен ізбатасласыныо ұттанған 

көзқасаттасына да тәйкет келеді.  Бұл имамдасдыо асатында дін негіздесі мәтелелесіне 

қатытты ешқандай келітреушіліктес жпқ. Олас Раббыныо тираттасына және Құсан – 

Аллаһтыо төзі бплыр табылыр, жасатылмағанына иман келтісу жөнінде бісауызды 

келіткен. Имамдасдыо көзқасаттасына тәйкет иманныо міндетті шасты бплыр тілмен 

және жүсекрен саттау бплыр табылады. Оласдыо баслығы гсек рәлтаратыныо және 

кәламға негізделген рікіслесдіо ықралында жүсген жәхмилесден және батқа 

текталасдан бплған кәламныо жақтаушыласын төгетін.    

Ибн Таймийя, Аллаһ пны сахым еттін, былай деген: «Алайда Аллаһтыо Өз құлдасына деген 

сахымы – бұл үмметтіо имамдасыныо, мыталы, төст имамныо және батқаласдыо 

(ғалымдас) өз төздесінде шыншыл бплуында. Бұл имамдасдыо әсбісі мұтылман үмметініо 

алғашқы ұсрақтасынан бплған талиқалы тәлафтас (мұтылман үмметініо алдынғы 

буыныныо талиқалы өкілдесі) ұттанған ақидаға ие еді. Оласдыо баслығы «Аллаһты бплашақ 

өмісде көсуге бплады», «Құсан - Аллаһтыо Сөзі бплған күйінде жасатылмаған» және 

«Иманныо міндетті шасты пны жүсекрен және тілмен саттау бплыр табылады» дегенге 
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бісауызды келіткен». Қз.: «Китаб әл-Иман»,  350-351, «әл-Мухамадиййя» батраты. 

Мухаммад әл-Хассаттыо түтіндісметімен.  

Ибн Таймийя тпндай-ақ былай деген: ‚Баслық атақты имамдас Аллаһтыо тираттасын 

саттайды және: «Ақиқатында, Құсан – Аллаһтыо Сөзі және пл жасатылған бплыр 

табылмайды», - дер айтады. Олас тпндай-ақ: «Аллаһты бплашақ өмісде көсуге бплады», - дер 

айтады. Сахабаласдыо және пласдыо ізінен ықылатты түсде және ауытқымай ілеткен 

мұтылмандасдыо: мейлі плас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

ұсрақтасынан немете батқа адамдасдан бплтын - мәзһабы птындай. Мұтылмандас пласдыо 

өнегетіне ілеткен Мәлик ибн Әнат, әт-Сауси, әл-Ләйт бин Сағд, әл-Аузағи, Абу Ханифа, әш-

Шәфи’и және Ахмад тынды имамдасдыо мәзһабы да птындай бплыр табылады<‛ Қз.: 

«Минһаж әт-Сунна» (2/106). 

Имам әш-Шәфи’идіо ақидаты тусалы тұсаққа шейх әл-Итлам Ибн Таймийя былай дер 

жауар бесген: «Әш-Шәфи’идіо, Аллаһ пны сахым еттін, және бұл үмметтіо тәлафтасыныо 

(алдынғы буын өкілдесініо), мыталы,  Мәликтіо, әт-Саусидіо, әл-Аузағидіо, Ибн әл-

Мубасактыо, Ахмад бин Хәнбалдіо, Итхақ бин Рахауайхтыо ақидаты, адамдасға өнеге бплыр 

табылатын имамдас - Фудайл бин Ийядтыо, Абу Сулайман әд-Дасанидіо, Сәхл бин Абдуллаһ 

әт-Туттасидіо және батқаласдыо ақидатындай. Ақиқатында, бұл имамдасдыо асатында да, пты 

тияқты ғалымдасда да дін негіздесінде ешқандай рікісталаттас және келітреушіліктес 

бплмаған. Бұл тізімге Абу Ханифа да, Аллаһ Тағала пған сахым еттін, кіседі, өйткені пныо 

бісқұдайшылық (таухид), тағдыс т.б. мәтелелесдегі ақидаты жпғасыда аталған имамдасдыо 

ақидатына тәйкет бплғаны тахих түсде  бекітілген, ал пласдыо ақидаты, өз кезегінде, тахабалас 

және пласдыо ізбатасласы (табиғиндес) ұттанған тенімге тәйкет келетін еді. Ал тахабаласдыо 

және табиғиндесдіо ақидаты Құсан мен Сүннетте баяндалған нәстелесден құсалатын». Қз.: 

«Мәжму’ әл-Фәтауа» ( 5/256). 

Атақты ғалым Сыддық Хатан Хан да дәл птыған нұтқар, былай деген: «Біздіо мәзһабымыз – 

бұл мұтылмандасдыо алғашқы буынынан бплған талиқалы тәлафтасдыо мәзһабы. Біз 

Аллаһтыо етімдесі мен тираттасын еш нәстеге ұқтатрай (теодеттісмей) (била тәшбих7) 

бекітеміз және Аллаһтыо етімдесі мен тираттасын пласдыо мәндік мағынатынан айысмай 

                                                            
7 Тәшбих (төзбе-төз: «ұқтату, теодеттісу, бісдей көсу») — Аллаһты бісеуге бплтын, біс нәстеге 

бплтын ұқтату (теодеттісу). Ұқтатудыо (теодеттісудіо) үш түсін тесітке шығасу (мпйындамау) 

кесек: (1) өзін Аллаһқа ұқтату (теодеттісу); (2) жасатылғанды Аллаһқа ұқтату (теодеттісу); (3) 

Аллаһты жасатылытқа ұқтату (теодеттісу).  
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(билә та’тыл8) тазастамыз. Итлам дінініо имамдасы - Мәликтіо, әш-Шәфи’идіо, әт-Сәусидіо, 

ибн әл-Мубасактыо, Ахмадтыо< тағы да батқаласдыо мәзһабы птындай еді. Ақиқатында, 

пласдыо асатында дінніо негіздесі бпйынша айтыттас да, келітреушіліктес де бплмаған. Туса 

тпны Абу Ханифа тусалы да, Аллаһ пны сахым еттін,  айтуға бплады, өйткені бізге тахих 

түсде жеткендей, пныо ақидаты батқа имамдасдыо Құсан мен Сүннетте баяндалғаннан 

құсалған ақидатына тәйкет келетін еді...» Қз.: «Катф әт-Самас», 47-48. 

 

Имам Абу Ханифаныо Бісқұдайшылық (Таухид) тусалы айтқан төздесі 

Бісіншіті: Имам Абу Ханифаныо Бісқұдайшылыққа (Таухид) қатытты ақидаты, 

Аллаһқа жақындаудыо шасиғи тәтілін (әт-тәуаттул әш-шәсиғи) және Аллаһқа 

жақындаудыо дінбұзас тәтілін (әт-тәуаттул әл-бидғи) түтіндісуі: 

1. Абу Ханифа былай деген: «Кім Аллаһқа дұға етте, Оған тек Оныо Өзі асқылы ғана 

жалбасынуы қажет. Рұқтат етілген және плас асқылы (Аллаһқа жалбасыну) бұйысылған 

дұғалас тусалы Аллаһ Тағаланыо мына төздесінде айтылады: «Ео жақты етімдес Аллаһқа 

тән. Спндықтан пған тпл етімдес асқылы жалбасыныодас. Пныо етімдесінде 

қатытты  ақиқаттан бат тастатындасды қпйыр-қпйыодас. Плас іттегендесініо 

тазайын тастады» («әл-Әғсаф» түсеті, 180-аят)». Қз.: «әд-Дусс әл-Мухтас», 6/396-397. 

2. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһқа дұға етуші: «Мен Сенен рәленге тиітті бплған нәсте 

үшін тұсаймын», - немете, - «Мен Сенен елшілесіо мен райғамбасласыоа тиітті нәсте үшін 

тұсаймын», - немете, - «Мен Сенен Сеніо Қпсықты Үйіое (әл-Бәйт әл-Хасам) және Қпсықты 

Мекеніое (әл-Маш’ас әл-Хасам) тиітті нәсте үшін тұсаймын‚, - дер айтатынныо төздесі 

нендей жиіскенішті». Қз.: «Шасх әл-Ақида әт-Тахауийя»,  234; «Итхаф әт-Сада әл-

Муттақин», 2/285; әл-Қасидіо «әл-Фиқһ әл-Әкбасға» шасхы,  198.  

3. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһқа дұға етір жалбасынатын адам Оған тек Оныо Өзі 

асқылы ғана дұға етуі кесек. «Сеніо Асшыоныо9 ұлықтығы үшін» немете «Сеніо 
                                                            
8 Та’тыл — төзбе-төз: «айысу, алыр қпю». Аллаһтыо етімдесі мен тираттасын мән- мағынатынан 

айысу бағдаслы идеятын қамтыған мазмұны бпйынша кео тесмин.  

9 Имам Абу Ханифа және Мухаммад бин әл-Хатан кітініо өз дұғатында: «Уа, Аллаһ! Ақиқатында, 

мен Сенен Асшыоныо ұлықты үшін тұсаймын», - дер айтуын мұны сұқтат ететін шасиғи 

мәтінніо (ән-натт) жпқ бплғандығы теберті төгетін еді. Ал Абу Йутуфке келес бплтақ, пл 

«Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Аллаһқа: «Уа, Аллаһ! Ақиқатында, мен 

Сенен Асшыоныо ұлықтығы үшін және Кітабыонан шығатын таутылмат сахметіо үшін 

тұсаймын», - дер дұға еткен» деген хадитке түйенір, птылай іттеуге сұқтат ететін. Бұл хадитті әл-
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жасатылыттасыоа тиітті бплған нәсте үшін», - дер айту маған жек көсінішті». Қз.: «әт-

Тәуаттул уәл-Уәтила»,  82; «әл-Фиқһ әл-акбасдыо» шасхы,  198. 

Екінші: Абу Ханифаныо Аллаһтыо тираттасын бекітуге қатытты айтқан төздесі 

және жәхмилесді10 тесітке шығасуы 

                                                                                                                                                                                                        

Бәйһақи «әд-Дә’ауат әл-Кәбиса» кітабында келтіседі. Ол тпндай-ақ «әл-Бинайа» (9/382) және 

«Нәтб әс-Райя» ( 4/272) кітартасында да келтісілген.  

Алайда бұл хадиттіо итнадында үш талмақты кемшілік бас: Дауд бин Абу Әтим Ибн Мәт’удтан 

хадит еттімеген; Абдул-Мәлик бин Жусайж мустал хадиттесді жеткізетін төздесді алматтысушы 

(мудаллит) бплған; Амс бин Хасун өтісікші дер айырталған. 

Отыдан шыға келе Ибн әл-Жәузи былай деген: «Ешбіс күмәнтіз, бұл хадит, тендес мұны өздесіо көсір 

тұсғандасыодай, пйдан тпқылған, ал пныо итнады кемшіліке ие». Қз.: «әл-Бинайа», 9/382. Тплығысақ 

«Тахзиб әт-Тахзибті» (3/189), (6/405), (7/501) және «Таксиб әт-Тахзибті» (1/520) қасаоыз.  

10 Жәхмия – кәламныо біс тасмағы, пған ілетушілес өздесін мұтылманға телиді, алайда 

иманға және Аллаһтыо көскем етімдесі мен тираттасына қатытты дінбұзас (бидғатшыл, 

яғни Сүннетке қайшы – аудасмашыдан) көзқасаттасды ұттанады. Бұл ағымныо негізін талған 

Абу Мухсиз деген атрен танылған әл-Жәхм ибн Сәфуан еді. Оныо іт-әсекеті хижсаныо 102 

жылы өзіне ғалымдасдыо назасын қасатқан бплатын. Ол есік бпттандығын тплық жпққа 

шығасатын, алғашқы бплыр Құсанныо жасатылғандығы тусалы дінбұзас көзқасаттасды 

тасата баттады және иләһи тираттасды тплығымен жпққа шығасатын. Жәхмилесдіо қауірті 

көзқасаттасыныо бісі бплыр Аллаһтыо тираттасын тплығымен жпққа шығасу бплыр 

табылады. Іт жүзінде плас Оныо көскем етімдесін де жпққа шығасады, өйткені пласды 

батқаша мағынада түтінеді. Жәхмилес тпндай-ақ адам іт-әсекет жатау қабілетіне де, қалауға 

да, таодау ескіне де ие емет дер айтады. Олас тпндай-ақ иман тенімнен, төзден және амалдан 

құсалмайды дер айтады. Жәхмилес иман - Аллаһ тусалы білу, ал күріслік – Аллаһ тусалы 

білмеу дер айтады. Оты псайда, плас: «Адам алдын Аллаһ тусалы білір, тпдан тпо пдан 

төзбен бат тастта да, пл мүмин (иман келтісген) бплыр қала беседі», - дейді. Олас тпндай-ақ 

райғамбасласдан баттар, қасарайым мұтылмандасға дейін басшаныо иманы бісдей дер 

танайды. Жәхмилес Қиямет күні псын алатын көртеген пқиғаласды жпққа шығасады. Олас 

Тпзақтыо жпталасыныо асатынан өтетін Көрісге (әт-Сысат) тенбейді, Тасазыға (Мизам) 

тенбейді, Аллаһты (Жәннатта) көсу мүмкіндігін жпққа шығасады, қабіс азабын жпққа 

шығасады және Тпзақ рен Жәннат жпйылады деген көзқасаттасды тасатады.   Олас 

Аллаһтыо Сөйлеуін жпққа шығасады және Аллаһ Өзініо Бплмытымен жасатылыттасыныо 

асатында дейді. Жәхмилесдіо көзқасаттасын көртеген мәстебелі мұтылман ғалымдасы 

тесітке шығасды, тпласдыо ішінде Ахмад ибн Хәнбалді, Ибн Кутайбаны, әд-Дәсимиді, Ибн 

Тәймийяны т.б. атауға бплады.  
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4. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағаланы пныо жасатылыттасыныо тираттасымен 

тираттауға бплмайды. Оныо Қаһасы мен Оныо Разылығы плас тусалы: «Олас қандай?» (била 

кәйфа), - дер тұсауға тыйым талынатын Оныо екі тираттасы бплыр табылады.  

Сүннеттіо жақтаушыласы бплыр табылатын және пныо төоісегіне бісігетіндесдіо (Әһли әт-

Сунна уәл-Жәма’аныо) көзқасаты птындай. Аллаһ қаһасланады және сазылығын танытады 

және: «Оныо Қаһасы – бұл пныо жазаты, ал пныо Разылығы – бұл пныо тыйы», - дер айтуға 

бплмайды. Біз пны Ол өзін қалай тираттаған бплта - туса тплай тираттаймыз: Ахад (Біс, 

Жалғыз), Самад (Мұотыз, Өзіне Өзі тплық жеткілікті), ләм йәлид уә ләм йуләд уә ләм йәкун 

ләһу куфууән ахад (Ол тумаған және туылмаған және пған ұқтат ешкім жпқ), Хайй (Тісі), 

Қадис (баслық нәстеге Құдісетті), Сами’ (баслық нәстені Еттуші), Батыс (баслық нәстені 

Көсуші), ‘Алим (баслық нәстені Білуші). Аллаһтыо Қплы пласдыо қплыныо үттінде, алайда 

Оныо Қплы Оныо жасатылыттасыныо қплыдасына ұқтамайды, ал Оныо Жүзі Оныо 

жасатылыттасыныо жүздесіне ұқтамайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат»,  56. 

5. Абу Ханифа былай деген: «Оныо Қплы (Йәд), Жүзі (Уәжх) және Бплмыты (Нәфт) бас, бұл 

тусалы АллаҺ Құсанда айтқандай. Құсанда Аллаһ Тағала тасарынан аталған Оныо Жүзі, 

Қплы, Бплмыты пласға қатытты: «(Олас) қандай?», - дер тұсауға тыйым талынатын Оныо 

тираттасына жатады. Бұдан тыт Оныо Қплы – бұл пныо құдісеті (қудса) немете Оныо игілігі 

(ниғма) дер айтуға бплмайды, өйткені мұндай төздесде Аллаһтыо тираттасын жпққа шығасу 

(ибтал) бас, ал бұл қадасилес11 мен му’тазилилесдіо12 көзқасаттасы бплыр табылады». Қз.: 

«әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 

                                                            
11 Аудасмашыныо (асаб тілінен) еткестреті: Қадасилес – атауы асабтыо «әл-қадас» («жазмыш», 

«өлшем») төзінен туындаған дінбұзас бағыттыо өкілдесі.  Бұл бағыт мұтылман күнтізбеті 

бпйынша І-ғатысдыо екінші жастытында райда бплды. Қадасилес: «Адам өз іт-әсекеттесініо 

жасатушыты бплыр табылады және өзініо әсекеттесін Аллаһтыо қалауынтыз өзі жатайды», - дер 

айтады. Бұл жплдыо негізін талғандас  - халиф Абд әл-Мәликтіо бұйсығы бпйынша  хижсаныо 

80 жылы кесу асқылы өлім жазатына кетілген Мәбад әл-Жухани, тпндай-ақ халиф Хишам 

аяқтасы мен қплдасын шауыр таттар, кейін кесір өлтісуді бұйысған пныо шәкісті Ғәйлан әд-

Димашки.  

Қадасилесдіо қалау (есік) бпттандығы тусалы көзқасаттасы хситтиан пстатыныо ықралымен 

қалыртатты және жпғасыда аталған бұл дінбұзас бағыттыо негізін талушылас асабтасдан 

емет еді. Қадасилес адам ескін есікрен жасатылыр қпйылған дер уағыздайтын, тпндай-ақ 

жаман тағдыс Аллаһтан бплуы мүмкін емет дер, «иләһи әділдік» тусалы бұлжымат 

тұжысымды жақтайтын. Кейінісек қадасилесдіо көзқасаттасы пласды қадасилес дер 

атаумен келітреген му’тазилилес тасарынан дамытылды. Өз ұттанымын плас: «Қадаси дер 
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тағдысдыо адам амалдасына әтесі бас дер айтатындасды атау кесек, бісақ бұл әтесді жпққа 

шығасатындасды емет», - дер дәйектейтін. 

12 Аудасмашыныо (асаб тілінен) еткестреті: Му’тазилилес («поашаланғандас», «бөлінір 

шыққандас») – хижсаныо 105-110 жылдасы асалығында райда бплған кәламдағы алғашқы ісі 

бағыттыо бісі. Бұл ағымныо көзқасаттасы му’тазили Абу Хузайл әл-Әллафтіо тұтында тплық 

қалыртатыр бплды және плас мына бет есежеге ұштатады.  

Бісіншіті - әділеттілік (әл-‘адл). Олас иләһи әділеттілік адамныо ескініо бпттандығын, Аллаһтыо 

жақтылықты ғана жасата алатындығын және заттасдыо бекітілген тәстібін Аллаһ бұзуы мүмкін 

емет екендігін тұтралдайды дер танайды. Бұл есеже қадасилесдіо иләһи тағдыс тусалы 

көзқасаттасына түйенеді.  

Екіншіті – бісқұдайшылдық (әт-таухид). Му’тәзилилес иләһи тираттасдыо бас бплуын және 

мәогі бплуын жпққа шығасады. Олас тпндай-ақ Аллаһтыо Сөйлеуін жпққа шығасады және 

Құсанды жасатылған дер танайды. Бұл есеже му’тәзилилесді жәхмилесмен жақындатады.  

Үшіншіті – уәде және қпсқыту (әл-уәәд уә әл-уәид). Олас егес Аллаһ мпйынтұнушы құлдасын 

Жәннатқа, ал мпйынтұнбайтындасын Тпзаққа  кісгізетінін уәде еткен бплта, пнда Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) шарағатшы бплуы да, Аллаһтыо сахымы да адамныо 

жатаған амалы үшін бесілетін жазаныо тиратын өзгесте алмайды дейді.  

Төстіншіті – екі кейіртіо асатындағы асалық кейір (әл-мәнзила бәйна әл-мәнзилатайн). Кейде 

бұл қалырты «атау және тұжысымдау мәтелеті» дер те атайды (мәтәлат әл-әтма уә әл-әхкам). 

Му’тазилилес егес мұтылман адам ауыс күнәлас жатата, пл мүминдесдіо қатасынан шығады, 

бісақ кәріс бплмайды дер етертейді. Олас пны күнәхас (фәтиқ) дер атайды және Ақысетте пл 

мәогіге Отқа татталады дер айтады.  

Бетінші – жақтылыққа үндер, жамандықтан қайтасу   (әл-амс би әл-мә’суф уә ән-нахйи ән әл-

мункас). Сүннеттіо жақтаушыласы бплған және пныо төоісегіне бісіккен адамдас (Әхли әт-

Сунна уәл-Жәма’а) да, жақтылыққа үндеудіо және жамандықтан қайтасудыо қажеттілігін 

мпйындайды, алайда пласдыо көзқасаттасы му’тазилилесдіо тенімдесінен есекшеленеді. 

Бісіншіден, му’тәзилилес залым әмісге ашық қасты шығуға бплады, тірті пл мұтылман бплта да, 

дер етертейді. Екіншіден, плас қасу алыр пласдыо рікіслесіне қптылмайтын мұтылмандасға 

қасты тпғытуға бплады дер етертейді.   

Му’тәзилилес өздесініо ілетушілесі дер тек пты бет есежені мпйындайтындасды ғана 

етертейтейді, плас пты есежелесдіо негізінде Аллаһтыо ео жпғасыда бплуын жпққа 

шығасады. Оласдыо кейбісеулесі Аллаһ Өзініо билігініо асқатында баслық жесде дер 

етертейді.  Отындай рікісді Абу әл-Хузайл, әл-Иткафи, Мухаммад бин Абд әл-Уаххаб әл-

Жуббаи ұттанған.  Спласмен бісге Хишам әл-Фаути, Ибад бин Сулайман және Абу Зуфс 

Аллаһтыо мүлде псны жпқ дер етертейтін. Му’тәзилилес Аллаһтыо Асшқа көтесілгенін 
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6. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағаланыо Бплмыты тусалы ешкім еш нәсте айтрауы 

кесек. Кесітінше, Оны Ол Өзін қалай тираттаған бплта, тплай тираттау кесек. Ол тусалы 

жеке рікісге (сайй) түйенген нәсте айтуға бплмайды. Әлемдесдіо Раббыты Аллаһ Тағала Игі 

(Пәк)!». Қз.: «Шасх әл-Ақида әт-Тахауиййя» (2/427). Дпктпс әт-Тускидіо «Жәла’ әл-

‘Айнайн» зесттеуі (368). 

7. Абу Ханифадан Аллаһтыо ео жақын атранға түтуі (ән-нузул) тусалы тұсағанда, пл 

былай дер жауар бесді: ‛Ол пған қатытты «Қалайша?» дер тұсауға бплмайтындай етір 

түтеді‛. Әл-Байһақи «Ақида әт-Сәлаф Атхаб әл-Хадит» (42) және «әл-Атма уә әт-Сыфәт» 

(456).  Әл-Каутаси бұл тусалы айтраған. Спндай-ақ хадиттесі мен атасласын 

тахихтығына шейх әл-Әлбани тектесген «Шасх әл-Ақида әт-Тахауиййяны» (245) және әл-

Қасидіо «әл-Фиқһ әл-Әкбас» (60) шасхын қасаоыз. 

8. Абу Ханифа былай деген:  «Аллаһқа дұға еткенде төменге емет, жпғасыға қасау кесек, 

өйткені төмен Аллаһтыо Раббылығыныо (әс-субубиййя) және құлшылықтыо тек Оған 

асналуы (әл-улюхийя) тиратына ешқандай жатрайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат», 51. 

9. Абу Ханифа былай деген: «Ол (Аллаһ) қаһасланады және сазылығын танытады, және: 

«Оныо қаһасы – бұл пныо жазаты, ал пныо сазылығы – бұл пныо тыйы», - дер айтуға 

бплмайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат», 56. Бұл кітартын зесттеушіті әл-Кәутаси еш нәсте 

айтраған.  

10. Абу Ханифа былай деген: «Ол Өзініо жасатылыттасыныо ешқайтытына ұқтамайды және 

Оныо жасатылыттасыныо ешқайтыты Оған ұқтамайды. Ол Өзініо етімдесіне және 

тираттасына баслық кезде ие бплған және ие бплуын ешқашан тпқтатрайды». Қз.: «әл-Фиқһ 

әл-Әкбас», 301. 

11. Абу Ханифа былай деген:  «Оныо тираттасы жасатылыттасдыо тираттасынан 

айысықша. Оныо білімі біздіо білімізге ұқтамайды. Оныо Құдісеті біздіо құдісетімізге 

ұқтамайды. Ол көседі, бісақ біз көсгендей етір емет. Ол еттиді, бісақ біз еттитіндей емет. Ол 

төйлейді, бісақ біз төйлейтіндей емет». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302  

12. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағаланы жасатылыттасдыо тираттасымен 

тираттауға бплмайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат», 56. 

                                                                                                                                                                                                        

Оныо Асшты меогесгені дер түтіну кесек дейді. Олас тпндай-ақ ізгілес Ақысетте Аллаһты 

көсмейді дер етертейді. Му’тәзилилесдіо саципналиттік (ақылға жүгінген) нұтқауласы және 

теплпгиялық-рәлтаралық тұжысымдамаласы ашасия және матусидия тияқты кәламныо 

кейіннен райда бплған еншітіне айналды. 
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13. Абу Ханифа былай деген: «Кім Аллаһты адамныо тираттасын тұтралдар тираттата, 

кәріс бплды». Қз.: «әл-Ақида әт-Тахауиййя» шейх әл-Әлбанидіо еткестрелесімен,  25. 

14. Абу Ханифа былай деген: «Ол иләһи (тәоіслік, құдайлық) бплмытрен байланытты 

тираттасға және иләһи амалдасмен байланытты тираттасға ие. Иләһи бплмытқа жататын 

тираттасға келес бплтақ, плас – өміс, құдісет, білім, төйлеу, етту, көсу және қалау.13  Иләһи 

амалдасға жататын тираттасға келес бплтақ, плас – жасату (тахлиқ), сизық бесу (тасзиқ), 

өтісу (танши), жатау (ибда’), бас ету (тан’) және амалдасдыо батқа да тираттасы». Қз.: «әл-

Фиқһ әл-Әкбас»,  301. 

15. Абу Ханифа былай деген: «Ол баслық кезде іт-әсекет жатайтын еді. Іт-әсекет – бұл Оған 

мәогі тиітті бплған тират. Аллаһ Тағала іт-әсекетті жатаушы бплыр табылады, іт-әсекет 

Оныо мәогілік тираттасына жатады, іт-әсекет (мәф’ул) бағытталған нәсте жасатылған 

(мәхлюқ), а Аллаһтыо іт-әсекеті жасатылмаған  (ғайс мәхлюқ)». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 

301. 

16. Абу Ханифа былай деген: «Кім: ‚Мен Раббымныо қайда екенін: жесде ме әлде атранда ма - 

білмеймін», - дер айтта, күріслікке түтті. Дәл пты «Ол Асшта, бісақ мен Асштыо қайда 

екенін: атранда ма әлде жесде ме - білмеймін», - дер айтатын адамға да қатытты». Қз.: «әл-

Фиқһ әл-Әбтат», 46.  

Оты тияқты төздес шейх әл-Итлам Ибн Таймийядан «Мәжму’ әл-Фәтауада» (5/48), Ибн 

әл-Кайимнен «Ижтима әл-Жуйуш әл-Итламийяда» (139), әз-Зәһабиден «әл-Улюууда» 

(101-102), Ибн Қудамадан «әл-Улюууда» (116), Ибн Әби әл-Изз бин Абд әт-Сәламнан 

«Шасх әл-Ақида әт-Тахауиййяда» (301) келтісіледі. 

17. Біс әйелдіо ‚Сеніо құлшылық қылатын (Құдайыо) қайда?‛ деген тұсағына, Абу 

Ханифа: «Ақиқатында, Пәк Аллаһ Тағала жесде емет, атранда», - дер жауар бесген. Ал бісде 

біс кіті пдан: ‚Ал тен Аллаһ Тағаланыо «Сендес қайда бплтаодас да, Пл тендесмен 

бісге» («әл-Хадид» түсеті, 4-аят) деген аяты тусалы не айтатыо?», - дер тұсағанда, пл: 

«Бұл - тен біс адамға жазған хатыода «Мен тенімен бісгемін», - дер жазғаныодай, алайда тен 

пныо жанында тұсған жпқтын», - дер жауар бесді. Қз.: «әл-Әтма уа әт-Сыфат», 429. 

                                                            
13 Аудасмашыныо (асабшадан) еткестреті: Аллаһтыо иләһи бплмытымен байланытты батқа да 

тираттасы бас екендігін айтыр кету қажет. Мыталы: Ұлылық (әл-`Изза), Даналық (әл-Хикма), 

Аллаһтыо Өз бплмытымен жасатылыттасынан жпғасы күйде (әл-Улюуу),  Асшқа көтесілуі (әл-

Иттиуа), ео жақын атранға түтуі (ән-Нузул), Жүзі (әл-Уажх), екі Қплы (әл-Йәдайн), екі Көзі (әл-

Айнайн) т.б. 
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18. Абу Ханифа тпндай-ақ былай деген: «Аллаһтыо Қплы пласдыо қплдасыныо үттінде, 

алайда пл Оныо жасатылыттасыныо қплдасына ұқтамайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат», 56. 

 Абу Ханифа былай деген: «Сөйлеген (Мутакаллим) дәл Спл еді және бұл Мутаныо (пған 

Аллаһтыо тәлемі бплтын) төзі емет еді». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 

20. Абу Ханифа былай деген: «Ол Өзіне тән Сөйлеумен төйлейді. Ал Сөйлеу пныо мәогілік 

тираты бплыр табылады». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 301. 

21. Абу Ханифа былай деген: «Ол төйлейді, алайда (Оныо Сөйлеуі) біздіо төйлеуге 

ұқтамайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  302. 

22. Абу Ханифа былай деген: ‚Мута (пған Аллаһтыо тәлемі бплтын) Аллаһтыо Сөйлеуін 

еттіген, бұл тусалы Аллаһ Тағала былай деген:  «Ал Мутамен (пған Аллаһтыо тәлемі 

бплтын) Аллаһ тікелей төйлетті»‛. Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 

23. Абу Ханифа былай деген: «Құсан - псалған қағаздасға жазылған (матахиф), жүсектесде 

тақталған, ауыздасмен пқылатын және Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

түтісілген Аллаһтыо Сөзі бплыр табылады». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  301. 

25. Абу Ханифа былай деген: «Құсан жасатылмаған». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  301. 

 

Имам Абу Ханифаныо тағдыс тусалы айтқан төздесі  

1. ‛Бісде біс кіті Абу Ханифаға пнымен тағдыс тусалы айтыту үшін келді. Спнда Абу Ханифа 

пған: «Тағдысды игесгіті келетін адам күн көзініо дақтасына қасаушыға ұқтайды. Ол 

қаншалықты көр қасаған тайын, тпншалықты көр абдысауға түтеді», - деді‛. Қз.: «Қалаид 

Уқуд әл-Акйян» (каф –77–ба). 

2. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағала заттас райда бплғанға дейін плас тусалы мәогі 

білімге ие еді». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302-303 беттес. 

3. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағала бплмыттағы ешқашан бплмаған нәсте тусалы 

біледі және Ол егес тпл нәсте бплғанда қандай бплатынын да біледі. Аллаһ Тағала тпндай-ақ 

бплмыттағы бас бплыр тұсған бас нәсте тусалы да біледі және Ол бас бплыр тұсған нәстеніо 

тпоы қандай бплатынын да біледі». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302-303 беттес. 

4. Абу Ханифа былай деген: «Оныо жазмышы Сақтаулы Тақтада  (әл-Ләух әл-Мәхфуз)» Қз.: 

«әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 
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5. Абу Ханифа былай деген: ‚Біз: «Аллаһ Тағала Кәламға жазуды бұйысған», - дер айтамыз. 

Кәлам: «Мен не жазайын, уа Раббым?», - дер тұсады. Аллаһ Тағала: «Қайта тісілу күніне дейін 

не бплатынын жаз!», - деді. Бұл тусалы Аллаһ Тағаланыо мына төздесінде айтылады: «Плас 

іттеген әс нәсте амал дәртеслесде бекітілген. Үлкен-кіші әс нәсте жазулы» 

(«Қамас» түсеті, 52-53 аяттас)‛. Қз.: «Китаб әл-Уәтыййя» шасхымен,  21.  

6. Абу Ханифа былай деген: «Бұл өмісде де (дүние), бплашақ өмісде де (Ақысет) Оныо 

қалауынтыз бісде-біс нәсте псын алмайды». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  302. 

7. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағала баслық бплмытты жпқтан бас етір жасатты». 

Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  302. 

8. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ жасатуды баттағанға дейін де Жасатушы бплған». Қз.: 

«әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  304. 

9. Абу Ханифа былай деген: ‚Біз: «Құл өзініо амалдасымен, төздесімен және білімімен 

жасатылған», - дер айтамыз. Ал амал жатаушы жасатылған бплыр табылғандықтан, пныо 

амалдасы тірті жасатылған‛. Қз.: «Китаб әл-Уәтыййя» шасхымен,  14. 

10. Абу Ханифа былай деген: «Құлдасдыо баслық әсекеттесі: қпзғалыты немете 

қимылтыздығы бплтын - пласдыо өздесі тасарынан псындалады, ал Аллаһ Тағала пласдыо 

Жасатушыты бплыр табылады. Бұл әсекеттесдіо баслығы Аллаһтыо қалауымен, Оныо 

білуімен, Оныо алдын ала бекітуімен (қада) және Оныо жасатуымен (қадас) псын алады». Қз.: 

«әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  303. 

11. Абу Ханифа былай деген: «Құлдасдыо баслық әсекеттесі: қпзғалыты немете 

қимылтыздығы бплтын - плас тасарынан іт жүзінде псындалады, ал Аллаһ Тағала пласды 

жасатқан. Бұл әсекеттесдіо баслығы Оныо қалауымен, Оныо білуімен, Оныо алдын ала 

бекітуімен (қада) және Оныо жасатуымен (қадас) псын алады. Өзіне (Аллаһқа) мпйынтұнуды 

қамтыған баслық әсекеттесді Аллаһ Тағала (пласды псындауды) бұйысғандықтан, Ол (мұндай 

әсекеттесді) жақты көсетіндіктен, Ол (пласға) сазы бплатындықтан, Оныо (плас жайлы) 

білімі, Оныо қалауы және Оныо жасатылыты бплғандықтан плас міндетті бплыр табылады.   

Ал баслық күнәлас Оныо біліумен, Оныо алдын ала бекітуімен, Оныо жасатылытымен және 

Оныо қалауымен псын алады, бісақ  Оныо (күнәласды) жақты көсуінен емет, Оныо (пласға) 

сазы бплуынан емет және Оныо (пласды іттеуді) бұйысғанынан емет». Қз.: «әл-Фиқһ әл-

Әкбас»,  302. 
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12. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Тағала жасатылыттасды күрісліктен және иманнан 

азат жасатты.14 Кейін пласға үндер, плас үшін бұйсықтас мен тыйымдасды пснатты. 

Өздесініо әсекеттесі, өздесініо ақиқатты мпйындамауы және табанды түсде тесітке 

шығасуы асқылы күріслікке түткендес Аллаһ Тағаланыо көмегінен айысылыр, кәріслесге 

айналды. Ал өздесініо әсекеттесімен, өздесініо (тілдесімен иманныо куәлігі бплған шаһаданы) 

айтуымен, өздесініо (жүсектесімен) тенуімен Аллаһ Тағаланыо бплытуыныо және Оныо 

көмегініо асқатында  мүмін бплғандас иман келтісді». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  302-303. 

13. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Адамныо ұсрақтасын пныо белінен тпзао сетінде 

туысыр алды. Ол пласды ақыл-расататты етті, тпдан тпо пласға үн қатыр, иман келтісуді 

бұйысыр, күріслікке түтуге тыйым талды және плас  Оныо Раббылығын мпйындады. Олас 

тасарынан бұл иман бплды және адамдас пты тума бісқұдайшыл кейрінде (фитсада) туылады. 

Кім кәрісге айналған бплта, птыдан (Аллаһрен жататқан келітім-шасттан) кейін өзініо 

фитсатын ауыттысыр және өзгестір,  күріслікке түтті. Ал кім иман келтісген және (өзініо 

иманын) саттаған бплта, мығым негізде тұс және (фитса күйінде) тұсуды жалғаттысуда».  

Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 

14. Абу Ханифа былай деген: «Ол – баслық бплмытты алдымен алдын ала белгілер, тпдан тпо 

Жасатқан (Жасатушы). Бұл дүниеде де, Ақысетте де Оныо қалауынан, Оныо білімінен, 

Оныо алдын ала бекітуінен, Оныо жасатуынан және Сақтаулы Тақтадағы Оныо жазуынан 

тыт еш нәсте жпқ». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 302. 

15. Абу Ханифа былай деген: «Ол Өзініо бісде-біс жасатылытын күріслікке де, иманға да 

мәжбүслемеді. Кесітінше, Ол пласды әсекет жатаушы тұлғалас етір жасатты және иман 

күріслікрен бісге құлдасыныо өздесініо амалдасы бплыр табылады. Аллаһ Тағала күріслік 

күйінде бплыр күріслікке түткенніо кәріс бплыр табылатынын біледі. Бісақ егес мұндай адам 

птыдан тпо иман келтісте және Аллаһ Өзініо білімімен пны мүмін дер таныта, Ол пны түйеді, 

ал бұл Аллаһтыо білімін ешқандай өзгестрейді». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 303. 

«Әл-қада’ уә әл-қадас» — тағдысға иман келтісу - иманныо негіздесініо бісі бплыр 

табылады және адам пған иман келтісмей, иман келтісген бплыр таналмайды. Аллаһ 

Тағала былай деген: «Ақиқатында, біз әсбіс затты тағдысға тәйкет жасаттық» («әл-

Қамас» түсеті, 49-аят). 

                                                            
14 Аллаһ Тағала жасатылыттасды өздесініо бплмыты (фитсаты) бпйынша бісқұдайшылдас етір 

жасатты дер айту дұсытысақ бплас еді, бұл тусалы Абу Ханифа келеті төзінде айқанындай.  
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Ибн Хәжас әл-Әтқалани әс-Рағиб әл-Әтфаханидіо төздесінен жеткізгендей, тағдыс, 

негізінде, тағдысды Белгілеушініо Құдісетіне әсі тағдыс етір белгіленген нәсте мен   Оған 

белгілі бплған нәстеге нұтқайды. «Фәтх әл-Бәси» (11/477). 

Аллаһ Тағала абтплюттік құдісетке ие және Ол үшін мүмкін бплмаған еш нәсте жпқ. 

Оныо етімдесініо қатасында — Әл-Қадис (Құдісетті, Қабілетті), Әл-Муқтадис (Баслық 

нәстеге Құдісетті), ал құдісеттілік – Оныо тираттасыныо бісі.  

قادر  кадаса» (іттей алу, қабілетті (құдісетті) бплу) етіттігінен шыққан» قدر қадис» төзі» ال

табақты етіттіо етімшеті бплыр табылады.  

ر قدي يل қадис» төзі» ال ع  үлгіті бпйынша жаталған және күшейтілген мағынаға ие. Ол ف

«қалағаныныо баслығын даналықрен шастталған шектіо ішінде аз да емет көр те емет 

жатайтын» дегенді білдіседі және бұл тиратрен Құдісетті және Ұлы Аллаһтан өзге 

ешкімді тираттауға бплмайды.  Құсанда былай делінеді: «Пл баслық нәстеге құдісетті» 

(«әл-Әхқаф» түсеті, 33-аят). 

تدر ق م عل муқтадис» төзі» ال ت ف  үлгітімен «иқтадаса» (іттей алу, қабілетті (құдісетті) бплу) م

етіттігінен жаталған және пл пдан да күшейтілген мағынаға ие. Құсанда: «...Баслық 

нәстеге Құдісетті Үкім Етушініо құзысындағы ақиқат псындасында», - дер 

айтылған («әл-Қамас» түсеті, 55-аят).  

Имам Ахмадтан тағдыс тусалы тұсағанда, пл былай деген: «Тағдыс (жазмыш) – бұл 

Аллаһтыо құдісеті». Қз.: «Мәжму‘ әл-фәтауа» (8/308). 

Ибн әл-Қайим былай дер жазған: ‚Имам Ахмад: «Тағдыс (жазмыш) – бұл Аллаһтыо 

құдісеті», - деген. Ибн ‘Ақил бұл тұжысымды мақұлдаған және былай деген: «Ол Ахмадтыо 

нақтылығына және пныо дін негіздесіндегі тесео білімдесіне нұтқайды». Абу әл-Уәфа да туса 

тпны айтқан, өйткені тағдысды тесітке шығасу - Раббыныо құлдасдыо амалдасын жасатуға, 

жазуға және алдын ала белгілер қпюға деген қабілетін тесітке шығасу бплыр табылады‛. 

Әһли-әт-Сунна уәл-Жәма’аныо көзқасаттасына тәйкет Аллаһтыо тағдысында 

(жазмышында) Құсанмен және Сүннетрен сатталатын төст таты айқындалады.  

Бісінші таты – Аллаһтыо бас бплған және жпқ бплған баслық нәсте тусалы абтплюттік 

білімі. Бұл білімге Аллаһ Тағала мәогі ие.   

Екінші таты – бұл баслық жасатылыттасдыо тағдысыныо және Қиямет күніне дейін 

псын алатын баслық нәстелесдіо Сақтаулы Тақтада жазылуы. Бұл жазу көктес мен 

жесдіо жасатылуынан елу мыо жыл бұсын жазылды.  
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Үшінші таты – Аллаһтыо қалауы. Аллаһтыо қалаған нәстеті ғана псын алады, ал Ол 

кәламаған нәстеніо псын алуы мүмкін емет.  

Төстінші таты – Аллаһ Тағаланыо баслық бплмытты жасатуы. Аллаһтыо Құдісеті 

абтплюттік тиратта және Ол амал жатайтын жасатылыттасды пласдыо амалдасымен 

бісге жасатты.  

«Әл-Қада» және «әл-қадас» төздесі бісге қплданылта, «әл-қада» төзімен тағдысдыо 

алғашқы үш татыты меозеледі, ал «әл-кадас» төзімен – тпоғы, төстінші таты меозеледі. 

Абу Ханифаныо иман тусалы айтқан төздесі 

 1. Абу Ханифа былай деген: «Иман – бұл (иман куәлігін тілмен) бекіту және (жүсекрен) 

саттау». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас»,  304. 

2. Абу Ханифа былай деген: «Иман бұл тілмен бекіту және жүсекрен саттау (жәнан). 

Тілмен бекітудіо өзі ғана иман бплмайды». Қз.: «Китаб әл-Уәтыййя» шасхымен,  әт-Тахауи 

бұл төзді Абу Ханифадан және пныо екі шәкістінен жеткізген; «әл-Ақида әт-Тахауиййя» 

шасхымен,  360. 

3. Абу Ханифа былай деген: «Иман көбеймейді де, азаймайды да». Қз.: «Китаб әл-Уәтыййя» 

шасхымен,  3. 

Шейх Абдуссахман әл-Хумаййит былай дер айтады: «Имам Абу Ханифаныо: «Иман 

көбеймейді де, азаймайды да», - дер айтқаны пныо иманға бесген жүсекрен саттау және тілмен 

айту анықтаматымен байланытты. Ал иманды амалдасмен саттауды пл иманныо мәнініо 

анықтаматына енгізбеді. Абу Ханифаныо бұл рікісі пныо иманға қатытты көзқасаттасын  

батқа имамдасдыо: Мәликтіо, әш-Шәфи’идіо, Ахмадтыо, Итхақтыо, әл-Бухасидіо т.б. - 

көзқасаттасынан есекшелейді.  Ал бұл мәтеледегі ақиқат тпласдыо жағында. Абу Ханифаныо 

бұл төзіне келес бплтақ, пл ақиқаттан алыт, алайда қалай бплғанда да пл (мужтаһид сетінде) 

Аллаһтан тый алады.   Спнымен бісге Ибн Абд әл-Бәсс және Ибн Абу әл-Изз Абу Ханифа 

кейінісек өзініо рікісінен бат тастқандығын байқауға бплатын десектесді жеткізеді. Ал  

Аллаһ бұл тусалы  жақтысақ біледі». Ибн Абд әл-Бәсс «әт-Тәмхид» (9/247); «Шасх әл-

Ақида әт-Тахауийя», 395» «Веспубеждение четысех имампв» кітабын қасаоыз.15 

                                                            
15 Әһлю әт-Сунна уәл-Жәма’а ғалымдасы Абу Ханифаны, Аллаһ пны сахым еттін, және пты 

мәтеледе пныо рікіслеттесі бплғандасды фәқиһ-мусжилесге – мусжилесдіо біс тпбына 

жатқызған.  



 

32 

 

ИМАМ АБУ ХАНИФАНЫО 

ӨМІРІ ЖӘНЕ СЕНІМІ 

 

32 

                                                                                                                                                                                                        

Мусжилес – бұл естедегі адатқан текталасдыо бісі. Оласдыо әһлю-Суннадан негізгі 

айысмашылығы - иман мәтелетіндегі келітреушіліктесі. Мусжилес өз атауын «астта қалдысу» 

деген мағынаны білдісетін «исжа» төзінен алған, яғни амалдасды иманныо астында 

қалдысғандас.  Қз.: «әл-Милал уә-ннихал» 1/136, «Мәқалат әл-итламиин» 1/212. 

Сүннетте бұл текта тусалы ешқандай тахих десек жпқ. Алайда шейх әл-Әлбани мусжилес 

тусалы айтылған біс хадиттіо тахихтығын күшейткен. Әнаттан жеткен хадитте Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Меніо үмметімнен бплған екі танаттағы адамдас 

меніо ту айдыныма жақындатылмайды және Жәннатқа кісмейді! Олас – қадасилес мен 

мусжилес!», - деген. Әт-Табасани «әл-Әутат» 1/253. Хатан хадит. Қз.: ‚әт-Силтила әт-тахиха‛ 2748. 

Мусжилес үш негізгі тпрқа бөлінір кеткен: 

‚Бісінші тпбы: «Иман – бұл тек қана жүсектегі нәсте (яғни нық тенім)», - деушілес. Оласды 

тпндай-ақ жәхмилес дер те атайды. 

Екінші тпбы – иман тек тілде дер айтушылас. Және бұл анықтама кәсамилесден өзге ешкімнен 

келмеген.  

Үшінші тпбы – «Иманға - жүсектегі тенім және тілмен айту қатытты, ал амалдас иманныо 

құсамдат бөлігіне кісмейді, және пл көбеймейді де, азаймайды да!», - дер айтушылас. Және 

бұлас – ғалымдас пласды фәқиһ-мусжилес дер атайтындас, ғалымдас пласдыо қатасына Абу 

Ханифа мен пныо рікіслеттесін де жатқызған‛. 

Мусжилесдіо птындай анықтаматын шейхул-Итлам Ибн Таймия өзініо «әл-Иман» кітабында 

(184), имам Абул-Хатан әл-А’шаси «Мәқалат әл-итламиин» енбегінде (1/213) және имам әш-

Шәхситтани  «әл-Милал уә-ннихал» кітабында (1/139) бесген. 

Алғашқы екі тпр – жәхмилес мен касамилес – шекке шыққан мусжилес дер аталатындас 

(ғулату мусжия). 

Үшінші тпрқа келес бплтақ, пласды псташыл мусжилес дер атайды. Мұныо үттіне, шейхул-

Итлам Ибн Таймия пласмен айысмашылық тілдік тиратта ғана, өйткені плас адам күнә 

жатағаны және расыздасды қалдысғаны үшін жазаланбайды демейді, және плас - Әһлю-

Суннадан деген. Ол былай дер жазған:  ‚Егес адам: «Амалдасды таттаушы - айырталуға және 

жазалануға лайықты», - дер ұғынта, пнда бұдан кейін бұл мәтелеге қатытты келітреушіліктесдіо мәні 

жпқ. Кесітінше, бұл келітреушілік – (тек) тілдік тұсғыда бплады, дегенмен, плас (фақиһ-мусжилес) бұл 

анықтамада қателететіні және Құсан мен Сүннетке қайшы келетіні - кумәнтіз!‛ Қз.: ‚Мәжму’ул-

фәтауа‛ 7/181. 

Спндай-ақ шейхул-Итлам былай деді: ‚Әһлю-Сунна ішіндегі («Амалдас иманныо бөлігі бплыр 

табылады ма?» деген) бұл мәтелеге байланытты айтытуласдыо батым бөлігі – тілдік тұсғыдағы 

келітреушіліктес. Өйткені, «Иман – бұл амалтыз төздес», - дейтіндес - фақиһтес, ал бұл – Хәммад ибн 
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Имам Абу Ханифаныо тахабалас тусалы айтқан төздесі  

1. Абу Ханифа былай деген: «Елшініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы 

тусалы біз тек жақты нәсте айтамыз». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әкбас», 304. 

2. Абу Ханифа былай деген: «Біз Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) бісде-біс тахабатынан бат тастраймыз және пныо бісде-бісеуіне батқатына қасағанда 

астығысақ дпттаттық танытраймыз». Қз.: «әл-Фиқһ әл-Әбтат», 40. 

3. Абу Ханифа былай деген: «Оласдыо кез келгенініо Аллаһтыо Елшітімен (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) біс тағат бплта да бісге бплуы біздіо әсқайтымыздыо өміс бпйы игі 

амалдас іттеуімізден жақтысақ, тірті пл (өміс) ұзақ бплта да».  Имам Ахмад әл-Мәкки 

«Мәнақиб Аби Ханифа»,  76. 

4. Абу Ханифа былай деген: «Біз: «Пайғамбасымыз Мухаммадтан кейін (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) бұл үмметтіо ео игі адамдасы Абу Бәкс әт-Сыддық, кейін Умас, 

кейін Утман, ал кейін Али, Аллаһ пласдыо баслығына сазы бплтын, бплыр табылады», - дер 

айтамыз». Қз.: «Китаб әл-Уәтыййя» шасхымен, 14. 

                                                                                                                                                                                                        

Аби Сулайман, әсі пл птылай дер айтқандасдыо алғашқыты бплды. Спндай-ақ Куфалық фәқиһтес және 

пласға ілеткендес, батқа қалған имамдас тияқты, күнә жатаушылас айырталуға және жазалауға 

лайықтыласдыо қатасына кіседі дер етертейді! «Оласдыо (күна жатаушыласдыо) иманы Жәбісейіл 

ресіштеніо иманындай кемел», - дер айтуына қасаматтан, пласдыо баслығы әһлю-Сунна уәл жәма`а 

бұл жөнінде: «Амалтыз немете күнә іттеумен бісге бплған иман жазалауға әкеледі», - дер айтатын 

тұжысымға  нық тенеді!‛ ‚Мәжму’ул-фәтауа‛ 7/297. 

Яғни имам Абу Ханифа және пныо рікіслеттесі амалдасды иманныо құсамдат бөлігіне 

қптрағандығына және иман көбеймейді және азаймайды дер айтуына қасаматтан, күнәлас 

жазалаласға және қауір-қатеслесге әкер тпқтысады дегенді мпйындаған.  

Іттіо түйіні пласдыо «Азаятын иман емет, өйткені иманныо азаюы күмәнға нұтқайды, ал имандағы 

күмән – бұл үлкен күріслік!», - дер айтуында бплыр тұс. Қз.: «әл-Бәзазия» 4/112, «әл-Бәхсу-ссаиқ» 

2/46, 3/103, «Әлфаз әл-куфс» 51. 

Алайда фақиһ-мусжилес Әһлю-Суннаға жататынына қасаматтан, көртеген ғалымдас 

айтқандай, пласмен айысмашылық тек тілдік тиратта ғана емет. Имам Ахмад былай дейтін: 

«Жәсис ибн Абдуллаһ Итламды қабылдаған тпоғы тахабаласдан еді және пл: «Мен Пайғамбасға (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) изгі риғылды бплуға ант бесген едім!», - деген. Ал қалайша тпнда 

ізгі рейілділік және ұялу иманнан бплады да, ал намаз бен псаза иманнан бплмайды?!» Әл-Хәллал 

«әт-Сунна» 1021. 
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5. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһтыо Елшітінен кейін (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) ео игі адамдас Абу Бәкс, Умас, Утман және Али бплыр табылады, ал Аллаһтыо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзге баслық тахабаласы тусалы біз тек ео 

жақты төз айтамыз». Қз.: «ән-Нус әл-Ләми» (каф, 119 – ба). 

Имам Абу Ханифаныо кәламмен (діни рәлтарамен) айналытуға  және дін тусалы 

айтыт-тастыттасға бесілуге тыйым талғандығы тусалы  

«Кәлам» тесминініо түтіндісметін біз алдын имам Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым 

еттін, білім алу жплына түткені тусалы мақалада бесген бплатынбыз.  

1. Абу Ханифа былай деген: «Батсада өздесініо әует-қалауласына ілететін адамдас көр. Мен: 

«Кәлам ео батты ғылым бплыр табылады», - дер пйлар, пл жесге жиысмадан аттам сет 

басғанмын және тпл жесде кейде біс жылға, кейде пдан көбісек немете азысақ месзімге 

қалатынмын». Әл-Кусди «Мәнақиб Аби Ханифа», 137. 

2. Абу Ханифа былай деген: «Мен кәламмен көр айналытқаным тпншалықты – пнда үлкен 

белеттесге жеттім және тірті (адамдас) маған басмақтасымен көстететіндей бплды.  Бісде 

біз Хәммад ибн Абу Сулайманныо үйісметіне жақын птысғанымызда маған біс әйел келді де, 

былай деді: «Біс ес кіті әйелімен Сүннетке тәйкет ажысатқыты келеді. Ол әйеліне қанша сет 

талақ бесуі кесек?», - дер тұсады. Мен пған мұны Хәммадтан тұсауын және кейін маған 

қайтыр келір, бәсін айтыр бесуін бұйысдым. Ол бұл тұсақты Хәммадқа қпйды, ал пл: «Ол 

әйеліне талақты пныо хайызы біткен тпо біс сет бесуі кесек және пнымен жыныттық 

қатынатқа басмауы кесек. Кейін пл тағы екі хайыздыо аяқталуын күтуі кесек, бісінші 

хайызы мен баслығы үшеу бплғанға дейін. Кейін тұсмытқа шығуына бплады», - дер жауар бесді. 

Оны тыодар бплыр әлгі әйел қайтыр келір, Хәммадтыо төздесін маған жеткізді. Ал мен: 

«Кәламныо маған қажеті жпқ», - дедім де, тпдан тпо кебіттесімді қплыма алыр, Хәммадтыо 

алдына басыр птысдым». Қз.: «Тасих Бағдад», 13/333. 

3. Абу Ханифа былай деген: «Аллаһ Амс бин Убайдті лағнеттетін, өйткені пл адамдасға 

кәламға алыр басатын, пласға еш райда бесмейтін жплды ашыр бесді». Әл-Хасауи «Замм әл-

Кәлам»,  28-31.  

Біс адам Абу Ханифадан: «Адамдас тілге «акциденция» (әл-а’сад) және ‚пбъекттілік‛ 

(әл-әжтам) ұғымдасын енгізе баттағанына теніо рікісіо қалай?», - дер тұсағанда, Абу 

Ханифа:  «Бұл – рәлтарашшыласдыо төздесі. Десектесден (атасласдан) ұттан,  талиқалы 

алдынғы буынымыздыо өкілдесініо (тәлафтасдыо) жплымен жүс және діни жаоалықтасдан тақ 

бпл, өйткені кез келген діни жаоалық – дінбұзушылық (бидғат)». Әл-Хасауи «Замм әл-

Кәлам» (194). 
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4. Абу Ханифаныо ұлы Хәммад былай дер баяндайтын: ‚Бісде маған әкем кісір келді, ал тпл 

кезде меніо алдымда кәламныо жақтаушыласы бплған біс тпр адамдас бас бплатын. Біз біс 

мәтеле бпйынша қызу айтытыр жатқанымыз тпншалықты – тірті дауыттасымызды 

көтесетінбіз. Мен үйде әкемніо қимылынан шығыр жатқан дауытты еттір, пныо алдына 

шықтым. Ол менен: «Сеніо алдыодағы адамдас кім, уа, Хәммад?», - дер тұсады. Мен: «Пәлен, 

рәлен және рәлен», - дер пласдыо аттасын атар, жауар бесдім. Ол: «Уа, Хәммад, кәламмен 

айналытуды қпй!», - деді». Хәммад былай деді: «Мен әкемніо өз-өзіне қайшы келгенін және 

алдын біс нәстені бұйысыр, тпдан тпо пдан тыятындасдан бплатынын байқамаррын. 

Спндықтан мен пдан: «Уа, әке, маған кәламды үйсен деген тен емет ре едіо?», - дер тұсадым. Ол: 

«Иә, балам, алайда мен таған бүгін бұған тыйым таламын», - деді. Мен: «Не үшін?», - дер 

тұсадым. Бұған пл: «Уа, балам. Кәлам мәтелелесі бпйынша келітреушілікке түткен бұл 

адамдасды тен бұсын көзқасаттасы да біс, діндесі де біс бплғандасдыо асатында көсетін едіо. 

Шайтан пласдыо асатына дұшрандық және келітреушіліктес егір, пласдан мұны тастыр 

алмайынша птылай жалғата бесді, ал кейін плас біс-бісімен келітреушілікке түтті...», - дер 

жауар бесді". Имам Ахмад әл-Мәкки «Мәнақиб Аби Ханифа», 183-184. 

5. Абу Ханифа Абу Йутуфқа былай деген: «Адамдасмен дінніо негіздесі жайлы кәламға 

түйенір төйлетуден тақ бпл, өйткені плас таған еліктейді және птымен айналыта баттауы 

мүмкін». Имам Ахмад әл-Мәкки «Мәнақиб Аби Ханифа»,  373. 

Абу Ханифаныо, Аллаһ пны сахым еттін, дінніо негіздесіне қатытты мәтелелесдегі 

төздесі мен тенімдесі, тпндай-ақ пныо кәламға және пнымен айналытушыласға деген 

қатынаты птындай бплған.   

Абу Ханифаныо әдіті 

Абу Ханифа ұлы фақиһ еді және пл пты өте маоызды ғылымныо әдітнамалық негіздесін 

жатар шығасды, ал пласды мұндай фпсмада пған дейін ешкім қплданбаған  еді. Оты 

теберті пл өзініо әдіттеметін тплық түтінбейтін адамдасдыо тасарынан жиі тыналатын. 

Бұл табиғи да, өйткені кез келген ітте алғашқыласдан бплу қиын іт. Бұдан тыт, ұлы ұттаз 

кео дүниетанымға ие ілгесішіл және ескін пйлы адам еді. Ол псынтыз діни дпгматизмге 

ешқашан түтрейтін. Бұл мүмкін де емет еді, өйткені пл өзініо ұттаздық әдіттесін 

рікісталаттысуға негіздер құсатын. Ол (шасиғатқа негізделетін) кез келген рікісге 

төзімділікрен және түтінушілікрен қасайтын және тау ақыл-расататты адамдасдыо 

дәйекетесін назас қпйыр зесттейтін. Тек Уахидіо (наттам) төзіне ғана ілететін кейбіс 

адамдас пны тірті Итлам заоыныо кейбіс есежелесінен псынтыз  ауытқуда негізтіз 

айыртайтын. Мұндай адамдасдыо тубъективтігінен (өз тұжысымына жүгінуінен) 

туындаған птындай кпстеватизм және төзбе-төзділік тек Абу Ханифа үшін ғана емет, 
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басша ілгесішіл пйлайтын адамдас үшін кедесгі бплыр табылатын еді. Діни дпгматиктес 

ұлы имамдасдыо және ғалымдасдыо ілгесішіл әдіттесін түтінбейтін және пласдыо іт-

әсекетіне бөгет жатайтын. Алайда Абу Ханифаныо және батқа да ағастушы имамдасдыо 

және ғалымдасдыо  астықшылығы – плас птыныо баслығына қасаматтан, өздесініо 

ұттанымдасын жүйелі түсде қпсғайтынында және пты асқылы үмметті тахабалас мен 

пласдыо ізбатасласыныо түтінігіндегі Құсан мен Пәк Сүннетке қайтасу асқылы дұсыт 

бағыт бесуінде. Спнымен бісге пласдыо қастылаттасыныо аттасы қалыо бұқасаға тпл 

бпйы танылмай кетті немете Сүннетке қасты дінбұзаслықтыо, дпгматизм мен 

адатушылықтыо көсініті сетінде етке алынатын бплды.  

Абу Ханифаныо әдіті – пл ео алдымен Құсанныо аяттасыныо, кейін Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және пныо тахабаласыныо Сүннетініо негізінде өз 

тұжысымдасын құсатынында және шасиғи ұйғасым ұтынатынында еді. Хатиб әл-

Бағдади «Бағдад тасихы» еобегінде Абу Ханифаныо өзініо мына төздесін келтісген еді: 

«Мен ұйғасымдасды Аллаһтыо Кітабыныо негізінде бесемін. Егес мен біс нәстені тарратам, 

пнда Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннетіне жүгінемін. Ал егес 

шасиғи ұйғасым үшін дәлел бплатын негізді пл жесден де тарратам, пнда Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласыныо төздесіне жүгінемін. Отылай іттей тұса, 

мен пласдыо айтқандасыныо шегінен шықраймын. Оты псайда, мен пласдыо (тахабаласдыо) 

асатында айысмашылықтас жатамаймын».  

Абу Ханифаныо өміс түсген кезеоінде мұтылман қпғамы едәуіс ілгесілеген бплатын 

және Кітарта төзбе-төз көстетілмеген көртеген мәтелелес райда бпла баттады. 

Спндықтан Абу Ханифа түслі мәтелелесді Кітартыо (Құсан мен Сүннеттіо) төзбе-төз 

мағынатына қият (ұқтаттықтасы бпйынша) келтісу әдітін енгізді.  

Сөйтір Абу Ханифаныо құқықтық ұйғасымдасды шығасу әдіті мына негіз талушы 

ұттанымдасға негізделген еді:  

а) Құсан. Бұл – Аллаһтыо Сөзі және Шасиғаттыо ісгетаттық негізі.  

б) Сүннет. Мухаммад Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өнегеті, 

пныо айтқандасы және Құсанныо аяттасын түтіндісетін төздесі.  

в) Мухаммад Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласыныо 

айтқан төздесі. Дәйек алынатын бұл көз де Шасиғаттыо түслі талаласына нақтылық 

енгізеді, өйткені тахабалас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

қатында бплған және түслі мәтелелесдіо мәнін немете алғышастын білген.  

Табиғиндесдіо (тахабаласдыо ізбатасласыныо) төздесі тахабаласдыо төздесіне тео емет, 
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өйткені плас Пайғамбасмен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тікелей 

төйлетреген.  

 «Әл-Хидая» кітабыныо автпсы имам әл-Мәсғинани  мынандай тасихи фактіні келтіседі. 

Бісде имам Абу Ханифаға, Аллаһ пны сахым еттін «Егес тен Аллаһтыо Кітабына қайшы 

келетін рікіс айтқан бплтао, біз не іттеуіміз қажет?» деген тұсақ қпйылды. Ол: «Онда 

меніо рікісімді таттаодас да, Аллаһтыо Кітабындағыны алыодас». Олас: «Ал егес пл 

Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) төздесі мен іттесіне 

қайшы келте ше?», - дер жалғаттысды. Ол: «Онда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) тусалы хабасды алыодас да, меніо рікісімді таттаодас», - деді. Спнда 

плас: «Ал егес пл тахабаласдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) төздесіне қайшы келте 

ше?», - дер тұсады. Имам Абу Ханифа: «Сахабаласдыо төздесін алыр, пны таттаодас», - деді.  

г) Қият. Ұқтаттық бпйынша тұжысымдау. Ол Уахида (Құсан мен Сүннетте) белгілі біс 

мәтеленіо төзбе-төз шешілуі бплмаған жағдайда райдаланылады. Бұл әдіттіо мәні 

құқықтық  мәтеле мұндай жағдайласда Уахида (Құсан мен Сүннет) бас нәстемен 

ұқтаттыққа тәйкет шешілуі мүмкіндігінде. Құқықтық мәтеле шешілір қпйған мәтелемен 

теоеттісіледі де, тпныо негізінде шешім шығасылады.  

д) Иттихтан (дұсытысақ көсу (танау)). Егес аталған  жағдайда ұқтаттық бпйынша дұсыт 

тұжысым фпсмалды түсде мақтатқа тплық тәйкет бплыр табылмата, қияттан бат тасту 

мүмкіндігі. Бұл жағдайда ұйғасым айқын қиятқа қасама-қайшы келетін өзге дәлелдіо 

негізінде шығасылады. Иттихтан қият ижмаға және ғұсырқа қасама-қайшылыққа түткен 

жағдайда қплданылады.  

е) Ижма. Естедегі және қазісгі заман мужтаһидтасыныо (ғалымдасыныо) қандай да біс 

мәтеле бпйынша бісауызды рікісде бплуы.  

ж) Ғұсыр (‘усф). Егес Уахида (Құсан мен Сүннетте) төзбе-төз дәлелдес жпқ бплта, дәлел 

сетінде  мұтылман қпғамында дәттүслі түсде қалыртатқан рікіслесді қплдану. Ғұсыр 

тахих және фәтид бплыр екіге бөлінеді. Сахих – бұл Уахиға (Құсан мен Сүннетке) қайшы 

келмейтін ғұсыр. Дәл тпны ғана дәлел сетінде қплдануға сұқтат етіледі. Фәтид – Уахиға 

қайшы келетін ғұсыр. Ғұсыртыо бұл түсі дәлел сетінде қплданылмайды.  

Абу Ханифа өзініо жеке батына ілетуге бұйысмайтын, пл тек Пайғамбасға ғана (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын), пныо тахабаласына және пласдыо ітбатасласына 

(табиғиндесге) ілету міндетті дейтін. 

Имам Абу Ханифа: «Егес хадит тенімді бплта – міне, тпл меніо мәзһабым», - дейтін. 
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Ол тпндай-ақ былай дейтін: «Ешкімге біздіо төздесімізді, біз пласды қайдан алғанымызды 

білмей, алуға сұқтат етілмейді». Қз.: «әл-Хашия» 6/293, «И’лам әл-Муқи’ин» 2/309, «әл-

Мизан» 1/55. 

Ол тағы да былай деген: «Меніо дәлелімді білмейтінге, меніо төздесіме негізделір рәтуа бесу 

хасам (тыйым талынады)!» Қз.: «Ратмул-муфти» 1/29, «әл-Мизан» 1/55. 

Өкінішке псай, пныо мәзһабын ұттанушыласдыо көбі пныо төздесіне назас бұсмай 

және пныо дәлелдесін білмей, пған тпқыс түсде ілетеді. Спндай-ақ Абу Ханифа өзініо 

шәкісті Абу Ютуфқа: «Қатісет таған, уа, Йақуб! Сен менен еттігеніоніо баслығын жазыр ала 

бесме. Ақиқатында, бүгін мен былай пйлаймын, ал естео – өзгеше, немете естео – былай 

пйлаймын да, ал бүсті күні өзгеше пйлаймын». Қз.: «әл-Мизан» 1/62. 

Имам Абу Ханифа жиі жағдайда ұқтаттық бпйынша теоеуге (қиятқа) түйенір тұжысым 

шығасатын, ал тпдан тпо егес қасалыр жатқан мәтеле бпйынша Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) хадиті тусалы білте, немете күштісек дәйектелген 

қиятты тарта, өзініо бұсынғы көзқасатынан бат тастатын.    

Спндай-ақ пл: «Егес мен Аллаһтыо Кітабына қайшы келетін нәсте айттам, пнда меніо 

төздесімді таттар, Аллаһтыо Кітабына ілетіодес», - дейтін. Одан: «Ал егес плас Аллаһтыо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) айтқан төздесіне қайшы келте ше?», 

- дер тұсағанда, пл: «Меніо төздесімді таттаодас да, Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) төздесіне ілетіодес», - дер айтатын. Одан тағы да: «Ал егес плас 

пныо тахабаласыныо төздесіне қайшы келте ше?», - дер тұсағанда, пл: «Меніо төздесімді 

таттар, тахабаласдыо төздесіне ілетіодес», - дер жауар бесген. Қз.: «Фәтхул-Мәжид» 241. 

Имам Абу Ханифа былай дер айтатын: «Бұл меніо рікісім, ал кімде бұдан жақтысағы бплта, 

мен пны қабыл аламын».  

Имам Абу Ханифа, Аллаһ пны сахым еттін, рәтуа шығасғанда былай дейтін: «Біздіо 

білгеніміз – пты. Ал егес бісеу нақтысақ түтіндісмені тарта, пл ақиқат бплуға лайықтысақ». 

Отылай дер әш-Шә’сани «Танбих әл-муғсатассин» кітабында келтісген. 

Және Абу Ханифаныо бұйысғандасына пныо мәзһабын пқыр-үйсенген ізгі 

мұтылмандас ілететін. Мыталы, пныо атақты рікіслеттесініо бісі бплған Мухаммад ибн 

әл-Хатан жаобысды тұсау намазын псындау тусалы былай дейтін: «Абу Ханифа жаобысды 

тұсау намазын (иттитка) псындау кесек емет дер етертейтін. Ал біздіо рікісіміз бпйынша 
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имам адамдасмен екі сакағат намазды псындар, кейін дұға жатар, киімін (шаранын)  тесіт 

киюі қажет дер етертейміз»16. Қз.: «әл-Мууатта» 1/158. 

Спндай-ақ имам әл-Катани «Бәдаи әт-Санаида» шұлыққа матих тасту тусалы мәтелеті 

бпйынша былай дер жазады: ‚Егес шұлық үттінен және аттынан қайытрен қарталған бплта, 

пған матих тастуға бплады. Біздіо рікіслеттесіміздіо (яғни ханафи мәзһабына 

ілетушілесдіо – сед.) бұл мәтеле бпйынша келітреушіліктесі жпқ. Ал үттінен және аттынан, 

немете табаны жағынан қайытрен қарталмаған шұлыққа қатытты айтас бплтақ, пласға матих 

тастудыо сұқтат етілуі пласдыо қалыодығына байланытты. Егес шұлық жұқа және аттынан 

дене көсінетіндей бплта, пнда ғалымдасдыо бісауызды келітілген рікісі бпйынша (ижма)17 пласға 

матих тастуға бплмайды. Ал тығыз18 шұлыққа қатытты айтас бплтақ, Абу Ханифа 

алғашында пласға матих тастуға бплмайды дер етертеген, ал Абу Йутуф рен Мухаммад (ибн әл-

Хатан), кесітінше, мұны сұқтат етілген дер етертеген. Дете де, Абу Ханифа өмісініо тпоында, 

ауысған кезінде өзініо шұлықтасына матих таста баттағаны, ал кейін өзін зиясат етір келген 

адамдасға: «Мен адамдасға тыйым талатын нәстені өзім іттедім», - дегені жеткізіледі‛.  Имам 

әл-Катани пты әогімені келтісген өзініо «әл-Бәдаи» еобегінде жазғандай: «Имамныо бұл 

төздесінен пл өзініо алғашындағы рікісінен бат тастқандығы келір шығады».   

Абу Ханифаныо өзініо алғашқы рікісінен бат тастуы, пныо астықшылығы, әділеттілігі 

және әуеттесге жүгінбейтіндігі тусалы куәлік етеді. Мужтаһид-ғалымдасға едәуіс 

талмақтысақ рікісге тәйкет өз рікісін өзгесту тән және бұл пласдыо астықшылықтасына 

                                                            
16 Бұл намаз тусалы имам Ахмад 4/41, әл-Бухаси 1027, Мутлим 894, Абу Дауд 1165, әт-Тисмизи 

555, ән-Нәтаи 1/226  жеткізген көртеген тенімді (тахих) хадиттесде айтылған.  

17 Егес әл-Катани өзініо төздесімен мұтылмандасдыо естедегі және тпоғы буындасындағы 

баслық имамдасдыо бісауызды рікісін меозеген бплта, бұл – түбегейлі қате.  Өйткені имам ән-

Нәуауи «Шасх әл-Мухаззабта» шұлыққа матих тастуды, тірті егес плас жұқа бплта да, 

мүміндесдіо әміслесі Умас және Али, Аллаһ пласдыо екеуіне де сазы бплтын, тпндай-ақ Итхақ 

және Дауд сұқтат етілген дер танағанын жеткізген.  Мұныо үттіне, имам ән-Нәуауи Абу 

Ханифаныо екі атақты шәкісттесі: Абу Йутуф және Мухаммад та – жұқа шұлыққа матих тастуға 

бплады дер етертегенін айтқан. Отыныо баслығын еткесгенде, ғалымдасдыо бұл мәтеле 

бпйынша бісауызды рікісі бплған дер қалайша айтуға бплады?! Ал егес әл-Катани бұл жесде 

ханафи мәзһабыныо ғалымдасыныо бісауызды рікісін меозеген бплта, пнда пныо төздесі 

псынды деуге лайықтысақ. Дете де, ән-Нәуауиден келтісілген Абу Йутуф рен Мухаммадтыо 

рікіслесі тусалы десек бұл тұжысымды да тесітке шығасады. Сөйтір, бұл мәтеле бпйынша 

ғалымдасдыо бісауызды рікісі бпйынша ешқандай төз де бплуы мүмкін емет.  

18 Тығыз дер аяқта қптымша тетіктестіз тұсатын шұлық айтылады.  
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және лайықты қызметтесіне нұтқайды. Имам Абу Ханифа тусалы бұл десектен 

алынатын ео ғибсатты табақ – пныо, пласға темісді жұмтастатын және татты 

талқандайтын қанша дәлелдес келтістео де, ақиқатты ешқашан мпйындамайтын және 

пған ешқашан қайтрайтын кейбіс қыстықтас тияқты емет, өз рікісінен бат тастыр, бұл 

тусалы адамдасдыо алдында жасиялауында. Абу Ханифаныо бұл әсекетінде тао 

қаласлық еш нәсте жпқ, өйткені мужтаһид-имамдасға жұмтақтық, кәмілдік, ізгі мінез, 

әділдік және кез келген уақытта ақиқатты мпйындауға дайын бплу тән еді.  

Әсі қасай имам әл-Катани былай дер жазады: «Абу Йутуф және Мухаммад дәлел сетінде 

әл-Муғиса ибн Шу’баныо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) дәсет алыр, 

шұлығына матих тастқандығы тусалы хадитті келтіседі. Бұдан тыт плас мынандай қият 

келтіседі: хуффтасға матих тастуға адамды пласды шешір-киюге байланытты 

ауыстралықтасдан бптату үшін сұқтат етілетіндіктен, туса тпл мағына шұлықтасға матих 

тастуда да қамтылған».  

Абу Ханифаныо Сүннетке ілету қажеттігі тусалы айтқан төздесі 

Біз пты жесде имам Абу Ханифаныо Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Сүннетіне ілету және имамныо рікіслесінен, егес плас Сүннетке қайшы келте, 

бат тасту қажеттілігі тусалы айтқан төздесін келтісуіміз өте райдалы бплады. Өйткені 

бұл - имамдасдыо айтқандасына, ұлы имамдасға да емет,  пласдан мәстебеті бпйынша 

едәуіс төмен бплғандасға тпқыс түсде ілететіндесге (тақлид жатаушыласға), өздесініо 

мәзһабтасы мен көзқасаттасына плас Көктен түткендей дәсежеде ілететіндесге 

тақтандысу және еткесту бплады! Ал Пәк Аллаһ Тағала былай дер айтады: 

«Раббыласыонан тендесге түтісілгенге бпй ұтыныодас да, Пдан өзгені қамқпсшы 

тұтыр ілетреодес. Нендей аз ғана үгіт тыодайтыодас!» («әл-Әғсаф» түсеті, 3-аят). 

Ізбатасласы көртеген төздесін және еткестулесін бізге жеткізген имам Абу Ханифа ән-

Нуғман ибн Сабиттіо, Аллаһ пны сахым еттін, айтқандасыныо баслығы біс нәстеге келір 

ұштатады, яғни негіз сетінде хадитті алу және имамдасдыо қандай да біс тахих хадитке 

қайшы келетін көзқасаттасынан бат тасту қажеттігіне. Мыталы:     

1. «Егес хадит тенімді (тахих) бплта – міне, тпл меніо мәзһабым». Ибн ’Абидин «әл-Хашийя» 

(1/63) және «Ратм әл-Муфти» (1/4), шейх Салих әл-Фулани «Иқаз әл-Химам» ( 62-бет) 

және батқалас. 

2. «Ешкімге біздіо рікіслесімізді, плас қайдан алынғандығын білмей, алуға сұқтат етілмейді». 

Ибн Абд әл-Бәсс «әл-Интика’ фи Фәда’ил әт-Сәлата әл-А’ймат әл-Фуқаһа» (145), Ибн әл-

Каййим «И’ләм әл-Муқи’ин» (2/309), Ибн ’Абидин «әл-Бахс әс-Ра’икке»(6/293) және 
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«Ратм әл-Муфтиге» (29, 32) жатаған еткестрелесінде және екінші десекті жеткізген әш-

Шә’сани «әл-Мизан» (1/55), тпоғы десекті Аббат әд-Дауси «әт-Тасих Ибн Мә’инде» 

(6/77/1) тахих итнадрен Абу Ханифаныо шәкісті Зуфасдан жеткізген. Туса птындай 

десектес Абу Ханифаныо тесіктесінен: Зуфасдан, Абу Йутуфтан және Афийи ибн 

Йазидтен («Иқаз», 52-бет) жеткізілген. Ибн әл-Қаййим Абу Йутуфтан келген десекке 

«И’ләм әл-Муқи’инде» нұтқаған (2/344). Екінші десекке жаталған қптымшаны «Иқаздыо» 

седактпсы (65-бет) Ибн Абд әл-Бассға, Ибн әл-Қаййимға және батқаласға қатытты етеді.  

Батқа біс хабасда былай дер жеткізіледі: «Белгілі біс мәтеле бпйынша меніо дәлелдесімді 

білмей, меніо төздесіме негізделір рәтуа шығасу - тыйым талынған (хасам)».   

Тағы біс сиуаятта (хабасда) «...өйткені біз баслығымыз - адам: бүгін біз біс төздесді айтамыз, 

ал естео пласдан бат тастамыз» деген қптымша жаталған.  

Спндай-ақ мынандай хабас да жеткізіледі: «Қатісет таған, уа, Йақуб (бұл жесде Абу 

Ханифа өзініо шәкісті Абу Йутуфқа айтыр тұс)! Сен менен еттігеніоніо баслығын жазыр 

ала бесме. Ақиқатында, бүгін мен былай пйлаймын, ал естео – өзгеше, немете естео – былай 

пйлаймын да, ал бүсті күні өзгеше пйлаймын».  

Имам Абу Ханифа жиі жағдайда ұқтаттық бпйынша теоеуге (қиятқа) түйенір тұжысым 

шығасатын, ал тпдан тпо егес қасалыр жатқан мәтеле бпйынша Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) хадиті тусалы білте, немете күштісек дәйектелген 

қиятты тарта, өзініо бұсынғы көзқасатынан бат тастатын бплғандықтан птылай дейтін. 

 3. «Егес мен Аллаһ Тағаланыо Кітабына немете Елші тусалы (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) хабасласға қайшы нәстелес айттам, меніо төздесімнен бат тастыодас». 

Әл-Фулани «Иқаз әл-Химамда» (50-бет) бұл төздесді имам Мухаммадқа телитін, ал 

кейіннен: «Бұл мужтаһидке қатытты емет, өйткені пл пласдыо рікісімен еш байланытты 

емет, бісақ бұл муқаллидке қатытты».  

Тақлид — белгілі біс ғалымға тпқыс түсде ілету. Муқаллид дер қандай да біс имамға, 

пныо төздесі Құсан мен Сүннетке қайшы келетінін білте де, тпқыс түсде ілететін адамды 

айтады. Тақлидке имамдас баслық уақытта тыйым талатын және плас белгілі біс имамға 

Құсан мен Сүннетке қайшы бплған түсде еліктейтіндесді төгетін. Имам әт-Тахауи былай 

деген: «Ой-өсіті тас және расықтыз адамнан батқа ешкім тпқыс түсде еліктемейді». Қз.: 

«Ратмул-муфти» 1/32. 

Имам Ибн Хазм былай деген: «Ақиқатында іздесінен өзгелес тпқыс түсде ілететін 

ғалымдасдыо өздесі тпқыс ілетудіо (тақлидтіо) қастылаттасы бплған. Олас өздесініо 
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жақтаттасына пласдыо рікіслесіне тпқыс түсде ілетуге тыйым талатын. Бұл мәтеледе ео 

үлкен қызғаныш танытатын имам әш-Шәфи’и еді, Аллаһ пны сахым еттін, өйткені пл жиі 

және батқаласға қасағанда жүйелісек түсде тахих хабасласға ілету және дәлелге тәйкет келетін 

нәстелесді ғана қабылдау қажеттілігі тусалы айтатын. Ол тпндай-ақ өзіне тпқыс ілетуге қасты 

бплатын және айналатындағыласды птыдан тақтандысатын. Ендеше, Аллаһ Тағала пған 

сахымын тыйлатын және пныо тыйы өте үлкен бплтын, өйткені пл ұлы игіліктіо теберкесі 

бплды!» Қз.: «Утулюл-әхкам» 6/118. 

Алынған десеккөздес:  

1. «Имам Абу Ханифа» 

2. «Веспубеждение четысех имампв: Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи’и и Ахмада» 

3. www.abuhanifa.ru 

 

 

 


