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ӘОЖ 28 

Қайрат Мамбетбаев, 
Алмасбек Шағырбаев

ХАНАФИЛАРДА АХАД 
ХАДИСТЕРДІ 

ҚАБЫЛДАУ ШАРТТАРЫ

Аннотация. Бұл мақалада еліміз үшін маңызы елеулі болып отырған Ханафи 
мәзһабын тереңірек зерттей түсу үшін Ханафи мәзһабындағы құқықшылар үшін 
маңызды әл-Инқитаул-батин (жасырын үзік) деп аталатын мәселе туралы сөз 
болады. Әсіресе, ахад хабарға деген Ханафи ғалымдарының сыни көзқарасы, 
Ахад хабардың Құранға, мағруф сүннетке, ғумуму бәлуаға және сахабалардың 
іс-әрекетіне, ақылға, шариғаттың негізгі ұстындарына, ижмағқа қайшы келген 
жағдайлары талқыланады. Мақалада рауилердің кемшіліктеріне тоқталынбайды, 
тек деректер бір-бірімен қайшы келген жағдайда, әсіресе ахад хабарды қай 
жағдайларда әрі неліктен Ханафи ғалымдарының қабылдамай, сын елегінен 
өткізгендігі анықталады. 

Түйін сөздер: Ханафи мәзһабы, Әбу Ханифа, хадис, құқықшы, ахад хабар, 
ислам. 

Кіріспе
Ханафи мәзһабындағы құқықшылар әдетте хадистерде сырттай (захир) 

және іштей (батин) деп бөлінетін екі түрлі үзік барын сөз етеді. Сырттайғы 
үзікпен мүрсәл хадистер меңзеледі. Осы тұрғыдан келгенде екінші 
іштейгі не «әл-Инқитаул-батин» (жасырын үзік) деп аталатын мәселені 
тарқатып түсіндіру өзекті. Өз уақытында бұл ханафиттік құқықшылардың 
дамытып, жетілдірген мәселесі. Ханафи мәзһабының артықшылығы мен 
ерекшеліктерін тереңірек білу үшін де бұл тақырыпты кеңінен қозғаған 
пайдалы. Рухани үзік – хадис өзінен күшті бір дерекпен қайшы келгенде 
немесе жеткізуші рауидан байқалған кемшілік жағдайында туындайды. Біз 
бұл мақалада рауилердің кемшіліктеріне тоқталмаймыз, тек деректер бір-
бірімен қайшы келген жағдайда, әсіресе ахад хабарды қай жағдайларда әрі 
неліктен Ханафи ғалымдарының қабылдамай, сын елегінен өткізгендігін 
анықтамақпыз.  

Әдетте ислам құқықшылары ұстаным ретінде ахад хабарлардың 
дәлелге жататындығын мойындайды. Бірақ олардың біршама хадистерге 
амал етпегендігі мәлім. Айталық, Ибн Хазм белгілі бір жағдайда ханафилар 
мен маликилардың амал етуге жаратпаған хадистерінің екі мыңнан асып 
жығылатынын дерек ретінде келтіреді [1].  Анығында олардың әрбірі белгілі 
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бір дәлелге сүйенгені белгілі. Ханафиларға келсек, жалпы алғанда ахад 
хабарды Құранға, мағруф сүннетке, ғумуму бәлуаға және сахабалардың 
іс-әрекетіне, ақылға, шариғаттың негізгі ұстындарына, ижмағқа қайшы 
келген жағдайда қабылдамағанын көреміз. Бұл қабыл алмау ол хадистерге 
мүлдем амал етпеу керектігін білдірмейді. Десе де жасырын үзік туындауы 
себепті хадистерді қабылдамау түсінігі негізінен Ханафиларға тән деуге 
негіз бар. Өйткені бұл мәселені алғаш Бәздауи мен Сарахси қолға алған [2]. 
Ал оларға дейінгі кезеңде Ханафи әдістемешілерінің бірі Шаши мәселені 
«Шартул-амал би хабарил-уахид» (ахад хабармен амал етудің шарты) 
деген тақырыппен, Сижистани болса «Интиқаду хабарил-уахид» деген 
тақырыппен қарастырған [3] Кейіннен Ханафи әдістемешілері бұл мәселеде 
Бәздауи мен Сарахсидың жүйесін дұрыс көріп, жалғастырған. Ал енді ахад 
хабардың өзінен де қуатты дәлелге қайшы келу салдарынан тәрк етілуі 
жағдайын рет-ретімен талдап көрейік. 

Ахад хадистің Құранға қайшы келуі
Құран кейінгілерге мутауатир жолмен жеткендіктен, оның Алла 

тарапынан түскендігінде һәм қандай да бір өзгеріске ұшырамағандығында 
еш күмән жоқ. Ал ахад хадис олай емес. Сахабалар да Құранға анық қайшы 
келетін хадистерді қабылдамаған. Мысалы, Мүслимнің сахих хадистер 
жинағының «Талақ» бөлімінде Омар ибн Хаттабтан мынандай хадис риуаят 
етілген. Фатима бинт Қайс атты әйел сахабаның «(талақ етілген әйелге) 
жатын орын да, нәпақа да берілмейді» деп риуаят еткен хадисі Омар ибн 
Хаттабқа жеткенде, ол былай дейді: «Дұрыстап жаттағаны яки ұмытқаны 
белгісіз бір әйелдің сөзіне сеніп Раббымыздың Кітабын, Пайғамбарымыз-
дың сүннетін тәрк ете алмаймыз. Талақ болған әйелге жатын орын да, 
нәпақа да беріледі.  Алла Тағала «Талақ» сүресінің 1-аятында «Анық ауыр 
күнә (зина) жасамайынша оларды үйлерінен шығармаңдар» деген». Бұл 
жерде әйел риуаят еткен аталмыш хадис Құранның анық аятына қайшы 
болғандықтан, хазірет Омар оны қабылдамаған. Сондай-ақ, бұл хадис 
«Талақ» сүресі 6-аяттағы «Талақ еткен жұбайларыңа (ғиддаттары біткенге 
дейін) жағдайларыңа қарай өздерің тұрып жатқан жайдың бір жерінен орын 
беріңдер» делінген басқа бір аятқа да қайшы.

Ханафилердің бұл қағидасы жайлы имам әл-Жассас өзінің «әл-Фусуул 
фил-усуул» атты еңбегінде былай дейді: «Біздің мәзһаб ғұламалары (асха-
бымыз) бойынша ахад хабардың қабылданбау себептерінің бірі Иса ибн 
Әбанның да айтқанындай: «Ахад хабар ешбір күмәнсіз жеткен (мутауатир, 
мәшһүр) сүннетке қайшы болса, немесе Құранға анық қайшы келсе, сондай-
ақ, көпшілікке қатысты мәселелерден бола тұра, көпшілік білмейтін ахад 
хабармен жетсе, немесе адамдар риуаят еткенімен қоғам оған қайшы амал 
еткен шәзз хадис болса, мұндай ахад хабарлар тәрк қылынады» [4].

Исламтанулық зерттеулер
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Имам Әбу Юсуф бұл жайлы өзінің «әр-Рәдд ала сиярил-Әузағи» атты 
еңбегінді әл-Әузағиға қарата былай дейді: «Түрлі риуаяттар көбеюде. 
Олардың арасынан мүлде беймәлімдері де шығуда. Ол риуаяттардан фиқһ 
мамандары хабарсыз. Әрі олардың мағынасы Құран мен сүннетке де қайшы. 
Ендеше, шәзз хадистерден абай бол! Көпшілік жамағаттың ұстанған және 
фақиһтердің білетін уа һәм Құран мен сүннетке қайшы келмейтін хадистерді 
ұстан. Басқалардың үкімін осылармен салыстыра отырып шығар. Құранға 
қайшы сөздер риуаят болып жетсе де, ондай риуаяттың Алла елшісінің  
хадисі еместігінде шүбә жоқ» [5].

Имам әт-Тахауи өзінің «Шарху мағанил-әсаар» атты еңбегінде былай 
дейді: «Мутуатир хабарларға қайшы келетін ахад хабарлар қабылдан-
байды» [6].

Ал ханафи мәзһабының көрнекті фақиһ һәм усулшы ғалымдарының 
бірі Алауддин әл-Кәсаанидың «Бәдайғус-санаиғ» атты кітабында: «Ахад 
хабармен амал ету мутауатир дәлелмен амал етуге қайшы болмаған жағдайда 
ғана уәжіп болады» делінген [7]. 

Ханафи усул кітаптарында Құранға қайшы деп қабылданған кейбір ахад 
хадистердің үлгілері ретінде мына нақты мысалдарды атап кетуге болады. 
Ханафилер «Алла елшісі бір куәгер және ант етуді негізге алып төрелік 
етті» хадисін Құранның: «Екі ер кісіні, егер екі ер кісі болмаса, онда өздерің 
риза болатын куәгерлерден сенімді бір ер кісі мен екі әйелді куәгерлікке 
әкеліңдер» (Құран, 2/182) деген аятына қайшы деп қабылдап, бұл хадиспен 
амал етпеген. Ханафилер жоғарыдағы хадистің Құранға қайшылығын үш 
тұрғыдан дәлелдеуге тырысады.

Біріншісі, Алла Тағала «Куәгер әкеліңдер» деу арқылы куәлік ету 
жолымен ақиқатты анықтауды бұйырады. Бұл аят куәгерлік турасында 
«мүжмәл» білдірілген. Яғни, қысқа қайырылған. Кейіннен мүжмәлді 
тәпсірлеу барысында куәгерліктің екі жолмен болатындығын айшықтап 
түсіндірген. Алғашқысы «екі ер кісінің куәгерлігі», ал екіншісі «бір ер кісі 
мен екі әйелдің куәгерлігі». Ендеше, Құрандағы «куәгер әкеліңдер» бұйрығы  
осы екі жолдың біреумен жүзеге асуға тиіс. Себебі мүжмәлдің тәпсірі 
мүжмәл сөздің қамтыған барлық мағынасының түсіндірмесі саналады. 
Олай болса, жоғарыдағы ахад хабарда айтылғандай «бір куәгер мен оның 
ант етуі арқылы үкім беру» Құранда айтылмаған үшінші жолға жатады. Ал 
Құран екеумен шектелгендіктен бұл жағдай Құранның білдірген үкіміне 
ахад хабармен бір нәрсені қосу деген сөз. Ал Құранға қандай да бір нәрсені 
қосу оның үкімін «нәсх» (жою) ету саналады. Ал Құранды ахад хабармен 
нәсх жасауға болмайды.

Екіншісі, Алла Тағала жоғарыдағы аяттың жалғасында: «Бұл (екі ер кісі 
яки бір ер кісі мен екі әйел кісінің куәгерлігі) Алланың құзырында ең әділетті 
және куәгерлік етудің ең дұрысы уа һәм күмәнға түспеулерің үшін ең соңғы, 
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төменгі жол» дей отырып, күмәнді жоюдың ең төменгі шекарасының «екі 
ер кісі немесе бір ер кісі мен екі әйел кісінің куәлігі» екендігін білдірген. 
Ендеше, ең төменгіден де төмен басқа бір жол жоқ деген сөз. Егер ахад ха-
барда білдірілгендей «бір куәгер мен ант ету» дәлел саналатын болса, онда 
Құранда айтылған «күмәнді жоюдаға ең төменгі шекара назарға алынбаған 
болады. Ал бұл Құран үкімін жою деп саналады [8].

Үшіншісі, куәгерлік турасында әдетте ер кісілердің куәгерлігіне 
жүгініледі. Ал әйел кісілердің куәгерлігі болса, әдеттен тыс. Сондықтан 
егер қандай да бір ақиқатқа көз жеткізу барысында «бір ер кісі мен оның 
ант етуін» негізге алуға рұқсат болғанда, аятта бұл жолдың айтылмай қалуы 
және әдетте куәгерлікке тартылмайтын жолдың (әйелдердің куәгерлігі) 
ұсынылуы хикметке теріс болмақ. Тіпті куәгерлік мәселесінің «бір куәгер 
мен оның ант етуімен басталуы абзал болар еді. Өйткені ең оңайы осы. 
Ал бұл жолдың ең оңайы бола тұра Құранда айтылмауы, оның дәлел бола 
алмайтындығының белгісі [2, 366 б.].

Кейбір усул кітаптарында жоғардағы «бір кісінің куәгерлігі мен оның 
ант етуімен үкім беруді» білдірген ахад хабардың «арызданушы дәлел 
әкелсін, ал қабылдамаған қарсы жақ ант етсін» делінген мәшһүр хадиске 
қайшы болғандықтан, тәрк етілгендігі алға тартылған [9].

Ахад хабардың мағруф сүннетке қайшы болуы
«Мағруф» деп Ханафи мәзһабында мутауатир әрі мәшһүр хадистерге 

айтылатыны белгілі. Көрнекті ханафи ғалымы Алауддин әл-Кәсанидің 
«Бадаайғус-санаайғ» атты мәшһүр еңбегінде «Ер баланың кіші дәреті тиген 
киімге су құйылса, жеткілікті, ал қыз баланың кіші дәреті тиген киімді 
жуу қажет» деген ахад хабардың Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят етілген 
кез келген кіші дәреттің  жуылуы тиіс екендігін білдірген басқа мәшһүр 
хадисіне қайшы болғандығы үшін тәрк етілгендігі жазылған [7, 88 б.].

Ахад хабардың өмірде жиі ұшырасатын көпшілікке қажет  
«ғумуумул-бәлуа» мәселелерде болуы

«Ғумуумул-бәлуа» деп әрбір адамның үкімін білуге мұқтаж болған 
өмірде жиі қайталанатын көпшілікке қатысты мәселелерге айтылады. 
Ханафилердің ахад хабарларды ғумуумул-бәлуа себебімен тәрк етулерінің 
астарында мынандай қисын мен уәж жатыр: көпшілікке қатысты мәселе 
өмірде жиі қайталанатын болғандықтан, мұның үкімін әрбір адам білуге 
ұмтылар еді. Пайғамбарымыз да оның үкімін түсіндірген болар еді. 
Нәтижесінде оның үкіміне, жалпы ол мәселеге қатысты пайғамбар сөзі 
жекелеген адамдардың риуаяты саналатын ахад хабармен емес, көпшіліктің 
риуаятымен мутауатир немесе мәшһүр болып жетер еді. Ал егер олай болмаса, 
онда ахад хабардың шынайылығында күмән бар деген сөз. Ханафилердің бұл 
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тақырыптағы ұстанымына қатысты Имам Сарахси өзінің «Усулус-сарахси» 
атты еңбегінде былай дейді: «Қоғамның да, жеке адамның да амал ету 
үшін үкімін білуге мұқтаж болған көпшілікке қатысты мәселелерде жеткен 
ахад хабар «ғариб» (бөтен) саналады. Ал мұндай хабар сөзсіз жасанды 
болмақ. Өйткенді Пайғамбарымыз адамдардың мұқтаж болған нәрселерін 
түсіндіруге міндеттелген. Сондай-ақ, Алла елшісі өзі түсіндірген көпшілік 
мұқтаж болған үкімді, оны естіген жандарға өздерінен кейін келетін басқа 
адамдарға да жеткізуін бұйырды. Байқағанымыз, көпшіліктің мұқтаждығы 
болған мәселелердің үкімін Алла елшісі әрдайым түсіндіріп кеткен. Оның 
түсіндірген мәселесін естігендер де кейінгілерге жеткізіп отырған. Ал енді 
көпшілікке қатысты мәселе көпшіліктің риуаятымен жетпеген болса, онда 
ондай хабар ұмытылған яки түгелдей мәнсұх (жойылған) болған деген 
нәтиже шығады...» [2, 368 б.].

Жассас өзінің «әл-Фусуул фил-усул» атты еңбегінде бізге жетпей 
қалған ханафилердің алғашқы усул қағидаларын жазған Иса ибн Әбанның 
бұл тақырыпқа қатысты көзқарасын былай деп жеткізген: «Біздің мәзһаб 
ғұламалары (асхабымыз) бойынша ахад хабардың қабылданбау себептерінің 
бірі Иса ибн Әбанның да айтқанындай: «Ахад хабар ешбір күмәнсіз жеткен 
(мутауатир, мәшһүр) сүннетке қайшы болса, немесе Құранға анық қайшы 
келсе, сондай-ақ, көпшілікке қатысты мәселелерден бола тұра, көпшілік 
білмейтін ахад хабармен жетсе, немесе адамдар риуаят еткенімен өздері 
оған қайшы амал еткен шәзз хадис болса, мұндай ахад хабарлар тәрк 
қылынады» [4, 3 б.].

Иса ибн Әбанның көзқарасын ары қарай Имам Әбул-Хасан әл-Кархи 
жалғастырды. Ал Имам Әбу Бәкір әл-Жассас та өзінің «әл-Фусуул фил-
усуул», «Әхкаамул-Құран», «Шәрху мұхтасарил-Тахауи» сынды іргелі 
еңбектерінде бұл тақырыпқа ерекше мән беріп, оны бір жүйеге түсіріп, 
кеңінен түсіндіреді. Тақырыпқа қатысты түрлі сауалдарға жауап берген. Ол 
былай дейді: «Хабар ахадты қабылдау үшін оның көпшіліктің қажеттілігі 
бар мәселелерде болмауы керек. Себебі көпшіліктің мұқтаж болған 
мәселелер шешімін Алла елшісі (с.а.у.) жеке адамға және шәзз  хабарларға 
қалдырмайды.  Ендеше ахад хабарларды тек жеке адамдарға қатысты 
мәселелерде ғана қабылдаймыз. Өйткені Алла елшісі жеке  жағдайларға әр 
мәселенің орын алуына қарай жауап берген» [2, 360 б.].

Ахад хадистердің қоғамда (сахабалардың дәуірі) қалыптасқан 
амалға қайшы болуы

Қандай да бір ахад хадис қоғамда қалыптасқан амалға қайшы келсе, 
ондай хадис тәрк етіледі. Жассас бұған мысал ретінде «пайғамбарымыз 
ақшам намазында һәм басқа намаздарда құныт оқитын еді» делінген 
риуаятты келтірген. Жассас ғалымдардың бұл хадиске қайшы пікірде 
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тоғысқандығын білдірген. Сондай-ақ, зекетті беруден бас тартқан адамға, 
жемісті әкмамынан алған адамға қатысты хадистердің қоғамда қалыптасқан 
амалға қайшы екендігін де атап өткен [2, 10 б.].

Ахад хабардың ақылға анық қайшы келуі
Жассас ханафилер бойынша ахад хабарлардың қабылданбауына бесінші 

себеп ретінде ақылға анық қайшы келетін хабарларды атап көрсеткен. Ол 
өзінің «әл-Фусуул фил-усуул» еңбегінде былай дейді: «Ахад хабарлардың 
қабылданбау себептерінің бірі – хабардың ақылға қайшы болуы. Өйткені 
ақыл Алланың дәлелдерінің бірі. Міне, сондықтан ақылдың білдірген немесе 
бекіткен нәтижесін теріс төңкеруге болмайды. Ақылға қайшы келген кез-
келген хабар жарамсыз һәм қабылданбайды. Тек ондай хабардың ақылдың 
білдірген нәтижесіне қайшы келмейтіндей етіп жорамалдау мүмкін болса 
ғана солай жарамалданады» [2, 10 б.].

Бұл жайлы Абдул-Қадир әл-Бағдади былай дейді: «Хабардың мәтіні 
ақылға қонымды болуы тиіс. Ал егер хабарды жеткізушінің риуаяты ақылға 
сиымсыз әрі ешқандай да дұрыс жорамалға сай келмесе, ондай хабар 
мүлдем қабылданбайды» [8].

Сахабаның амал етпеген әрі дәлел ретінде қолданбаған хадистері
Егер қандай да бір ахад хабардың мазмұны кезінде сахабалар 

арасында пікірталасқа себеп мәселеге қатысты бола тұра, оны олар дәлел 
ретінде қолданбастан, өздерінің пайымдарына жүгінген болса, онда ондай 
хабардың негізсіз екендігіне үкім етіледі. Себебі Алла елшісінің тақырыпқа 
қатысты хадисі шынымен бар болғанда, онда оны бәрінен бұрын сахабалар 
пікірталас үстінде өздерінің көзқарасын дәлелдеу үшін қолданар еді. 
Себебі олар дінімізді жеткізуде іргетастар іспеттес. Олардың қандай да бір 
мәселедегі пайғамбар шешімінен бас тартып, яки жасырып қалып, өздерінің 
пайымдарына жүгінуі мүмкін емес.  Сондықтан ондай хабар жоқ үкімінде 
немесе сахабалар оның мағынасын басқаша түсініп, жорамалдаған, яки 
үкімі мәнсұх болған деген нәтиже шығады. Бізге жеткен деректерге көз 
жүгірткенімізде, ахад хабарға қатысты ханафилердің бұл ережесін алғаш 
болып атаған Әбу Зәйд Убайдуллаһ ибн Омар әд-Дәббуси екендігін 
байқаймыз. Ол өзінің «Тақуимул-адилла» атты усулул-фиқһ кітабында ахад 
хабарды қабылдамаудың төртінші себебі ретінде келтірген [9, 214 б.].

Ханафилер бұл ереже бойынша қабыл алынбаған хабарлардың үлгісі  
ретінде екі хадисті ұсынады. Біріншісі құл, күң және азат адамның  талағы 
мен ғидеттіне қатысты хабар. Бүгінгі таңда күң мен құлдың қолданыстан 
шығуына байланысты бұл жерде тарқатып жазуды жөн көрмедік. Екіншісі: 
«Назар аударыңыздар! Кімде кімнің қарамағындағы жетімнің малы, дүниесі 
бар болатын болса, онымен сауда жасасын. Босқа тұрып, зекетін беру 
арқылы таусылып қалмасын» делінген риуаят.
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Ханафилер бұл хабар бойынша амал етпеген. Себебі балиғат жасына 
жетпеген баланың дүниесінен зекет беріліп-берілмеуі турасында сахабалар 
арасында қызу талас орын ала тұра бұл хадисті ешқайсысы өз көзқарасына 
дәлел ретінде қолданбаған. Ал бұл жағдай оның негізсіз хабар яки үкімі 
мәнсұх болған риуаят екендігінің дәлелі. 

Әсілінде усул һәм фиқһ кітаптарынан ханафилердің бұл қағидасына 
сәйкес тәрк етілген басқа ахад хадистерді кездестіре алмадық. Ханафилердің 
ахад хабарлардың қабылданып-қабылданбауына қатысты ұсынып отырған 
өлшемдерінің төртіншісі саналған бұл қағида ақылға қаншалықты қоным-
ды болғанымен оны практикалық тұрғыда жүзеге асыру қиын болып 
отыр. Себебі ханафилер сахабалардың хадисті дәлел ретінде қолданып-
қолданбағандығы қандай өлшемдермен анықталуы тиіс екіндігі турасында 
ешқандай әдіснама айтпаған. 

Ахад хабарлардың шариғаттың негізгі ұстындарына, күлли 
қағидаттарына қайшы келуі

Ханафилерде ахад хабарлар шариғи негізгі қағидаларға, ғұламалардың 
бірауыздан  келіскен шариғи негіздерге, ижтиһад нәтижесінде Құран мен 
сүннеттен шығарылған ірі ережелерге қайшы келген жағдайда, ондай 
хабарлармен амал етілмейді. Бұл жайлы Әбу Бәкір Жассас «Ахад хабарлар 
шариғи негіздерге қайшы келмеуі керек» деген. Сондай-ақ, Жассас «Кімде-
кім қандай да бір қауымның үйіне олардың рұқсатынсыз көз жүгіртетін 
болса, ондай адамның көзін ойыңдар...» делінген Әбу Һұрайраның хадис 
ретінде жеткізген риуаятын түсіндіру барысында былай дейді: «Барлық 
фақиһтер (құқықтанушылар) «Кімде-кім қараған адамның көзін ойса, 
ойылған көздің құнын төлеуге міндетті» деу арқылы хадистің тура 
мағынасымен амал етпеген. Міне, бұл хадис шариғи негіздерге қайшы 
келетін Әбу һұрайраның риуаяттарына жатады. «Зинадан туған  үш 
жаманның бірі», «Зинадан туған жұмаққа кірмейді» делінген риуаяттар 
да солай. Бұлардың бәрі бүкіл фақиһтердің тура мағынасына қайшы амал 
еткен шәзз риуаяттар» [2]. 

Әбул-Хусайн әл-Құдури ханафилердің бұл қағидасы жайлы өзінің 
«әт-Тажрид» атты іргелі еңбегінде былай дейді: «Біздің сүйенген ереже 
бойынша, ахад хабар егер шариғи негіздерге қайшы болатын болса, ондай 
хабармен амал етілмейді. Керісінше ондай риуаятты шариғи негіздерге 
сәйкес келетін басқа бір ыңғайлы мағынаға жорамал жасау уәжіп. Өйткені 
шариғи негіздер – қатғи (бұлжымайтын) болғандықтан, оны занни (күмәнді) 
жолмен білінген  үкімдерге бола тәрк етуге болмайды». Қудури аталмыш 
еңбегінің басқа бір жерінде: «Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят етілген ахад 
хабар егер шариғи негіздерге қайшы келетін болса, ондай хабар біздің 
сүйенген ережеміз бойынша қабыл емес», – дейді. 
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Үндістандық ғалым Абдул-Азиз әд-Дәһлауи ханафилердің ұстанған 
бұл ережесін кеңінен тарқатып түсіндіреді: 

«Әбу Ханифаның және оның ізіне ергендердің таңдағыны өте анық 
нәрсе. Ол былай, терең зерттеген уақытымызда шариғатта екі түрлі 
үкімдердің бар екеніне көзіміз жетеді. Біріншісі, «Ешкім өзгенің күнәсін 
арқаламайды», «Алмағына қарай салмағы болады», «Сауда ижаб пен  
қабул арқылы (саттым және алдыммен) жүзеге асады», «Арызданушы 
дәлел әкелген, ал мойындамаған кісі қасам ішуге міндетті» секілді күлли 
қағидалар. Мұндай қағидалар өте көп. Екіншісі, осы іргелі қағидаларға 
кірмейтін  кейбір жеке ұсақ оқиғалар мен ерекше себептерге байланысты 
үкімдер.

Ахад хабардың «ижмағқа» қайшы келуі
Ханафилер ижмағқа, барлық фақиһтерден жалғаса келген амалға 

қайшы жеткен ахад хабармен амал етпеген. Ахад хабар ижмағқа қайшы 
келген жағдайда, ондай риуаяттың негізінің мүлде жоқ екендігіне яки 
үкімінің кейіннен жойылғандығына үкім беріледі. Өйткені бүкіл бір 
үмбеттің үкімі жойылмаған сахих хабарға қарсы бірігуі мүмкін емес. Әбу 
Бәкір Жассас былай дейді: «Ешбір ғалым ахад хабардың ижмағтан абзал 
екендігін білдірмеген. Керісінше күллі ғалымдар бойынша ижмағ ахад 
хабардан жоғары тұрады. Оның дәлелі: ахад хабар ижмағ салдарынан  тәрк 
етіледі, ал керісінше ижмағ ахад хабардың нәтижесінде тәрк етілмейді. Әбу 
Һурайраның Алла елшісінен (с.а.у.) риуаят еткен: «Мәйітті жуған кісі дәрет 
алсын», «Кім де-кім Алланың атын айтпастан дәрет алған болса, дәретін 
қайта алсын» секілді риуаяттардан мұны анық байқауға болады» [2, 85 б.].

Қорытынды
Қорыта келгенде, ахад хабарларға деген Ханафилардың сыни көзқарасы 

әлдеқайда кең дей аламыз. Хадис мектебіне қарағанда, Ойшылдық мектебі 
тек қиясты кеңінен қолданатын, дәлелдердің астары мен мақсатына 
тереңін бойлау арқылы жорамал жасайтын фиқһ мектебіне қойылған 
атау ғана емес, хадистердің шынайылығын анықтауда хадисшілердікінен 
өзгеше критерийлерді қоса ұсынған хадис әдіснамасының да атауы. Тіпті 
ханафилердің қиясты кеңінен қолдануы да, аят, хадистердің мән-мазмұны 
мен мақсатына тереңдей үңілуі де осы әдіснаманың табиғи нәтижесі 
деуге де болады. Өйткені түрлі мәселелердегі әр ахад хадис дәлелге 
жарамағандықтан, мутауатир немесе мәшһүр жолмен анықталған үкімдерді 
негізге ала отырып, оған ұқсас мәселелердің үкімін қияс жолымен шығаруға  
аса ыжтаһаттылық танытқан. Осылайша қиясты кеңінен қолданған.  

Зерттеуші Ю.Апайдынның да мойындағанындай, хадистерді қабылдау 
мен қабылдамау мәселесінде хадис мектебі мен рәй мектебі арасында 
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негізгі ерекшеліктердің бірі ретінде мынаны айрықша көрсетуге болады. 
Ханафилар үшін хадисты қабылдау үшін рауилар мен жету тізбегінің 
сенімді болуы жеткілікті болмаған, бұған қоса, хадис мәтіндік тұрғыдан 
да бірқатар сұрыптаулардан өткен. Бұл жағдай Ханафилардың хадис 
мектебінен өзгешеленіп, тізбекпен (сәнад) қатар мәтінге сыни қарағанын 
да көрсетеді. Бұл өзі анығында тек тізбекке ғана сеніп қалудан әлдеқайда 
бекем әрі шынайылықты білдіреді. 

Ханафилардың жасырын үзік түсінігінің өте-мөте ахад хабардың 
Құранға қайшы келу ұстанымының маңызы, сірә, бір жағы сахих әрі бостау 
хадистерді анықтау үшін бір өлшем болуында, екінші бір жағынан Құранның 
кеңге салған түсінігінің Сүнеттегі көбірек әдет-ғұрыпқа әрі аймақтық деп 
санауға болатын бірқатар үкімдермен үнемі аясын тарылтуға жол бермеу 
үшін деп қабылдаған дұрыс. Түптеп келгенде, ислам құқықшыларының 
арасында мейлінше түрлі көзқарастарға себеп болған ахад хабардың орнын 
анықтау, мейлі туындайтын жаңа мәселелердің шешім табуында ислам 
құқықшыларына объективті өлшемдер жасау логикасына жасалған бір 
қадам ретінде ханафилердегі жасырын үзік (әл-Инқитаул-батин) түсінігі 
аса маңызды рөлге ие деп бағалауға толық негіз бар.
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Резюме

Мамбетбаев К.Ж., Шагирбаев А.Д. Условия принятия «ахад» хадисов 
ханафитского направления

В статье подробно рассматривается тема о аль-Инкитауль-батын (сокрытые 
обрывки) в важных хадисах, представляющих интерес для правоведов мазхаба Абу 
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Ханифы. В частности, исследуются критические взгляды ученых-ханафитов по от-
ношению к Ахад аль-Хабар, случаи противоречия Ахад аль-Хабар по отношению 
к Корану, сунне, действиям сахабов, разуму, основным критериям шариата, иджме 
(единогласному мнению). В статье не акцентируется внимание на недостатках 
рауитов, а лишь разъясняются те случаи, когда источники противоречат друг другу. 
В частности, ситуации, когда и почему ученые-ханафиты не принимали хабар аль-
ахад.

Summary

Mambetbaev K.Zh., Shagirbayev A.D. Conditions of Acceptance Ahad Hadith 
in the Direction of the Hanafi

The article deals with the theme of Al-Inkitaul batyn (hidden scraps) in important 
hadith of interest to lawyers of Abu Hanifa mazhab. In particular, it examines the critical 
views of Hanafi scholars against the Ahad Al-Khabar, cases of conflict of Ahad al-
Khabar in relation to the Qur’an, the Sunnah, the actions of the Sahabah, the mind, the 
basic criteria of Shariah, ijma (unanimous opinion). In particular, the situation where, 
and why scientists did not take Hanafi swag al-Ahad.
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