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Кереш сүз 
 
 

Ризаэтдин Фəхретдин (1859–1936) исемен телгə алуга ук 
без миллəтебез, динебез өчен бөтен көчен сарыф итеп, армый-
талмый хезмəт куйган бөек татар галимен күз алдыбызга 
китерəбез. Ул – дин, тарих, əдəбият, педагогика һ.б. фəн 
өлкəлəре белəн бəйле бəялəп бетергесез бик зур мирас калдыр-
ган энциклопедик белемле шəхес. Шуңа күрə галимнең һəрбер 
сүзе, фикере, мəкалəсе, китабы гаять зур игътибарга лаек. 

Кызганычка каршы, галимнəр, белгечлəр тарафыннан 
Р. Фəхретдиннең бөтен хезмəтлəре дə халыкка кайтарылды дип 
əлегə əйтеп булмый. Кайберлəре һаман үз чиратын көтеп ята. 
Мəсəлəн, шундыйлардан «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре. Гыйль-
ме хəдистəн» («Алты мəшһүр хəдис җыентыгы һəм аларның 
төзүчелəре: Хəдис гыйлеменнəн») китабы бар иде. Бу хезмəт 
1909 елда язылып, 1910 елда «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре: 
Хəдис вə сөннəт галимнəре кашында мəгьруф улан көтебе ситтə 
вə шəрехлəре, мөəллифлəренең тəрҗемəи хəллəре, хəдис гыйлеме 
хакында бəгъзе бер кирəкле файдаларны мөштəмил рисалəдер. 
Гыйльме хəдистəн» («Алты китап һəм төзүчелəре: Хəдис һəм 
сөннəт галимнəре каршында билгеле булган алты китап һəм 
шəрехлəре, төзүчелəренең тəрҗемəи хəллəре, хəдис гыйлеме ха-
кында кайбер кирəкле файдаларны үз эченə алган китаптыр. 
Хəдис гыйлеменнəн»), 1913 елда «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре: 
Гыйльме хəдистəн» исемнəре белəн Оренбургның «Вакыт» мат-
багасында басылып чыккан булган. Инде гасырдан артык вакыт 
узса да, əлегə кадəр бу хезмəт кириллицада басылып чыкмаган 
иде, ни өчендер ул игътибардан читтə калган. Чынлыкта исə, 
«Көтебе ситтə вə мөəллифлəре» китабында күп кенə файдалы 
мəгълүматлар, киңəшлəр, фикерлəр урын алган. Бигрəк тə, 
мəдрəсəлəр өчен аның əһəмияте əйтеп бетергесез зур. Ризаэт-
дин Фəхретдин максат итеп нəкъ менə, беренче чиратта, 
шəкертлəргə дəреслек буларак хезмəт язуны күздə тоткан һəм 
аны Оренбургтагы «Хөсəения» мəдрəсəсе шəкерлəренə юллаган. 
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Хезмəт хəдис гыйлеменə карый. Анда хəдис терминологиясе 
тулысынча аңлатыла, хəдис төрлəре, үзенчəлеклəре билгелəнə, 
шулай ук хəдислəрне җыеп җыентыклар төзегəн шəхеслəрнең 
кыскача тəрҗемəи хəллəре, эшчəнлеклəре, хезмəтлəре яктыр-
тыла. Нигездə, ислам дөньясында мəшһүр алты хəдис 
җыентыгы яки китабы турында сөйлəгəнлектəн, хезмəтнең 
исеме нəкъ шулай «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре. Гыйльме 
хəдистəн», ягъни гарəп теленнəн сүзгə-сүз тəрҗемə иткəндə, 
«Алты китап һəм төзүчелəре. Хəдис гыйлеменнəн» дип атала. 
Хəдис китаплары, җыентыклары алар язылмый, ə төзелə, чөнки 
хəдислəрнең авторы Мөхəммəд пəйгамбəр үзе булганлыктан, 
аның шул сүзлəрен, гамəллəрен сөйлəгəн сəхабəлəр сүзлəрен хəдис 
җыючылар язып алып, шул рəвешле җыентыкларын төзегəннəр. 
Шуңа күрə бу очракта «мөəллиф» сүзен «автор» яки «язучы» 
дип түгел, ə «төзүче» дип аңларга кирəк. 

Галим Ризаэтдин Фəхретдин хəдис гыйлеменə зур игъти-
бар бирү тиешле икəнен байтак хезмəтлəрендə ассызыклый, 
чөнки, ислам дине өйрəтмəлəре нигезендə,, Коръəннəн кала 
икенче урында хəдислəр килə. Боларның икесен дə белгəн 
мөселман үзе үк галим-мөҗтəһидкə əйлəнə һəм шəригать 
мəсьəлəлəрен үзлегеннəн тикшереп, мөстəкыйль фикер йөртə, 
нəтиҗə ясый ала. Ризаэтдин хəзрəт фикеренчə, нəкъ менə 
шундый дəрəҗəдəге кешелəр күбрəк булса, безнең халык, схола-
стикадан, тəкълидтəн, ягъни төрле дини мəзһəблəргə сукыр-
ларча иярүдəн арынып, рухи яктан нык үсеш алыр иде. Галим 
дөрес хəдислəргə турыдан-туры мөрəҗəгать итеп, фикерлəп, 
нəтиҗəлəр чыгарып, алар белəн гамəл кылырга чакыра; 
пəйгамбəр сүзлəрен фикыһ галимнəреннəн башка аңлый ал-
мыйм, дип əйтүчелəрне нык шелтəли һəм тəнкыйтьли. Шулай 
ук Р.Фəхретдин, зəгыйфь һəм ялган хəдислəр проблемасын 
күтəреп чыгып, ислам динен төрле «əкиятлəр»дəн, хорафат-
лардан, бидгатьлəрдəн арындырырга омтыла, хəдислəр уйлап 
чыгаручыларны фаш итə. Аның бу фикерлəре «Дини вə 
иҗтимагый мəсьəлəлəр», «Җəвамигыль-кəлим шəрехе» һ.б. 
хезмəтлəрендə дə урын алып, бүгенге көндə гаять актуаль бу-
лып кала бирə.  
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Бүгенге мəдрəсəлəрдə һəм башка дини уку йортларында, 
нигездə, чит теллəрдəн тəрҗемə ителгəн, чит ил галимнəре 
язган дəреслеклəр белəн укыталар, шул ук вакытта исə 
үзебезнең җирлектə бөек татар мəгърифəтчелəре тарафын-
нан язылган дəреслеклəр читтə кала. Иманыбыз камил, əгəр дə 
фəкать данлыклы җəдидче галимнəребезнең хезмəтлəрен туп-
ласак һəм алар белəн генə дини мəгарифебезне үстерсəк, тиз 
вакыт эчендə безнең арадан да Ризаэтдин Фəхретдин кебек зур 
дин галимнəре үсеп чыгар иде.  

Кызганыч ки, хəзерге көндə үзебезнең бөек галимнəребездəн 
калган дини мирасыбызның əле күп өлеше халкыбызга таныш 
түгел. Бу инде аңлашыла да, беренчедəн, алар гарəп графика-
сында язылган, икенчедəн, иске татар телендə, ягъни хəзерге 
телдəн шактый аерыла торган телдə язылган. Шуларны истə 
тотып, без мəшһүр галим Р. Фəхретдиннең хəдислəр гыйлеменə 
караган əсəрен кириллицага күчереп, аңларга уңайлы булсын 
өчен барлык архаик грамматик формаларны хəзерге əдəби тел 
нормаларына салып эшлəргə булдык. Моңа хəтле галимнең 
хəтта кириллицада чыккан кайбер хезмəтлəрен хəзерге заман 
кешесенə аңлавы кыен, чөнки теле бик авыр һəм шактый күп 
гарəп-фарсы алынмалары, борынгы төрки сүзлəр белəн чуар-
ланган. Без исə нəкъ менə гади халык укысын, аңласын өчен 
«Көтебе ситтə вə мөəллифлəре» текстын хəзерге телгə ярак-
лаштырып бирдек, ягъни максималь дəрəҗəдə хəзерге гамəл-
дəге телгə җайлаштырдык, якынайттык. Шулай ук хезмəттə 
очраган гарəп телендəге җөмлəлəр татар теленə тəрҗемə 
ителде, аңлашылмаган сүзлəр яки терминнарга җəялəр эчендə 
кыскача аңлатмалар бирелде. Кадерле укучылар əлеге китап-
тан файда алырлар, гыйлем тупларлар, дигəн телəктə калабыз. 

 
Айдар  Гайнетдинов ,  

филология фəннəре кандидаты 
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Бүлəгем 
 
 
«Хөсəения» мəдрəсəсенең шəкертлəренə, хəдис гыйле-

меннəн дəрес укыткан вакытта, бу фəнгə караган кайбер 
мəгълүматны җыеп, бер китап төзү хакында вəгъдə биргəн 
идем. Фəкать бу җирдə сөйлəргə тиеш булмаган сəбəп белəн, 
телгə алынган хезмəттəн мин аерылдым һəм вакыт үтү белəн 
шəкертлəр дə мəдрəсəдəн чыктылар яки чыгарылдылар һəм 
төрле җирлəргə телəсə ничек таралып киттелəр. Шулай булса 
да, вəгъдəмне үтəү максаты белəн язган китапны «Көтебе ситтə 
һəм төзүчелəре» исеме белəн төзедем һəм телгə алынган 
шəкертлəргə бүлəк итттем. 

Аллаһ Тəгалəнең рəхмəт капкалары биклəнмəгəн сурəттə, 
башка капкаларның биклəнүлəренең карары юк. «Əгəр Аллаһ-
ның елгасы акса, башка елгаларның кирəге калмас». Шуның 
өчен өметем ки, мəҗбүри рəвештə мəдрəсəдəн аерылган 
шəкертлəрдəн күбесе Хак Сөбханə вə Тəгалə хəзрəтлəренең 
рəхмəте күлəгəсендə, килəчəк заманда хөрмəтле адəмнəрдəн 
һəм гыйлем, əдəп əһеллəреннəн булырлар. Бу көндə нинди 
җирлəрдə булсалар да, булсыннар, минем ахирəт капиталым 
һəм соңгы запасым булу ышанычым белəн мəшгульлегем бу 
хезмəтемне бүлəк рəвешендə кабул итəрлəр. Моның белəн 
беррəттəн, гамəл дəфтəремə язылганнан соң хəер-дога белəн 
рухымны шат кылырлар. «Кеше үлү белəн, фəкать өч нəрсəдəн 
башка, аның гамəллəре аннан киселер: агып торучы сəдака 
(кешелəргə файда китерүче эшлəре), файдалы гыйлеме һəм дога 
кылучы изге баласы» (Мөслим). 

 
Ризаэтдин бине Фəхретдин, 

1327 елның 12 рабигыль-əүвəле [1909 елның 2 апреле], 
Оренбург 
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Кереш 
 

«Көтебе ситтə (алты китап) һəм төзүчелəре» хакында сүз 
сөйлəргə керешмəстəн элек, кыскалык белəн булса да, гомуми 
сурəттə хəдис гыйлеме хакында бераз сөйлəргə кирəк. Чөнки 
хəдис гыйлеме турында булган бу нəрсəлəр белəн таныш бул-
мыйча, «Көтебе ситтə (алты китап) һəм төзүчелəре» хакында 
язылган нəрсəлəрдəн өмет итəрлек дəрəҗəдə файда күренмəс. 
Шуның өчен бу җирдə, берничə бүлеклəргə аерып, хəдис гый-
леме хакында, кыскача булса да, беркадəр бəхəслəр язылачак. 

Гасры сəгадəттəн [сəхабəлəр яшəгəн бəхетле гасырдан] аз 
көннəрдəн соң үзенең махсус галимнəре тарафыннан хəдис ки-
таплары төзелде һəм хəдислəрнең иснадлары [чылбырлары] 
тикшерелде. Сəнəдлəр [чылбырлар] һəм равилəр [хəдис риваять 
итүчелəр] хакында «җəрх вə тəгъдил»лəр [хəдис сөйлəүчене 
гаеплəү яки мактау] игълан ителде, зəгыйфь һəм асылсыз бул-
ган хəдислəр ачык күрсəтелде; хəтта мəүдуг [ялган] булганнары 
махсус китапларда җыелып бəян кылынды. Нəтиҗəдə, бу туры-
да булган хезмəтлəрнең һəрберсе үтəлде. Инде хəдис галимнəре 
каршында сахих дөрес булганнарын «сахих» [дөрес] дип əйтү 
һəм шуларның фəтвалəре белəн гамəл кылудан башка чарага 
ихтыяҗ калмады. Аерым алганда, чаралар күбəеп, гасырлар 
ерак китү сəбəпле, равилəрнең хəллəрен бүген янəдəн тикшерү 
яки мəйданда булган хəдис китапларында язылган иснадларда 
башка бер иснадлар табып чыгару мөмкин түгел. 

Моның өстенə, хəдис китаплары, махсус адəмнəр тарафын-
нан төзəтелде һəм хəдис гыйлеменə караган затлар тарафыннан 
шəрехлəр [аңлатмалар] язылды. Ниһаять, болар, заманының 
көчле булган адəмнəре төзəтүлəре белəн төрле матбагаларда ба-
сылып, дөньяның дүрт ягына нəшер ителде. Инде бу хезмəтлəр 
гыйлем əһеллəре кулларында кулланылып торалар. Фəкать əлеге 
нəрсəлəр безнең бу китабыбызны төзүдəн тыю түгел. Бəлки, 
киресенчə, китабыбыз боларга бəйле булганлыктан, гыйлем алу 
юлында булган кайбер шəкертлəр, ихтимал ки, файда алырлар. 
Өметебез шул. «Дөреслектə, гамəллəр нияткə карап хисапланыр 
һəм, чынлыкта, һəркемгə ниятлəгəн нəрсəсе генə булыр». 
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I 
 

Хəдис һəм сөннəт, аларның сөйлəнүлəре 
 
 

Хəдис дин əмерлəренə караган, галəмнəрнең горурлыгы 
булган əфəндебез Мөхəммəд саллаллаһү галəйһи вə сəллəм хəз-
рəтлəреннəн чыккан сүзлəр, эшлəр, тəкърирлəрдəн1 гыйбарəт 
булыр2. «Сөннəт» тə шул ук нəрсə3. 

Кешелəр эшлəрен һəм дөньяви мөгамəлəлəрен дөрес акыл, 
тəҗрибə һəм фаразлар белəн белсəлəр дə, шəригать хөкемнəрен 
рəсүлүллаһ хəбəреннəн башка бүтəн юл белəн белергə көчлəре 
юк. Моның өчен ислам шəригатебезнең бөек мəртəбəле Коръəн-
нəн соң икенче дəрəҗəдə булган дəлиле һəм нигезе – хəдис һəм 
сөннəт. Хөрмəтле рəсүлнең эш һəм тəкърирлəре «сөннəт фигъ-
лия» һəм «сөннəт гамəлия» дип, сүзлəре «сөннəт каулия» дип 
билгеле булган. 

Хөрмəтле рəсүл хəзрəтлəренең хəдис һəм сөннəтлəрен 
сəхабəлəр күреп һəм ишетеп риваять иткəннəр; алардан таби-
гыйннар һəм болардан да тəбгы-табигыйннар. Нəтиҗəдə, сəлəф-
лəрдəн [борынгы изге мөселман кешелəр] хəлəфлəр [сəлəфлəр-
дəн соң килүче буыннар] риваять итеп торганнар. 

                                                      
1 Бер нəрсə эшлəнгəнлекне күреп торган хəлдə хөрмəтле рəсүл тара-
фыннан тыелмаган икəн, моңа «тəкърир» дип əйтəлəр (үзгəртмəде, 
тыймады, бəлки, шул көе калдырды). 

2 Кайберəүлəр «хəдис»не фəкать пəйгамбəрнең сүзлəренə генə кайтарып 
калдыралар. 

3 «Сөннəт» сүзе түбəндəге мəгънəлəргə ия: 1) Капма-каршысы бидгать. 
Əгəр дə хөрмəтле рəсүл юлына туры килə торган гамəл булса, фəлəн 
кеше сөннəт белəн гамəл кыла, дип əйтəлəр. Бу юл Коръəн һəм хəдис 
белəн ныгытылган булсын. Моның капма-каршысы булганнарга 
бидгать əһеле дип əйтəлəр. 2) Сəхабəлəр гамəле. Бер гамəлнең асылы 
кирəк китапта (Коръəндə) һəм сөннəттə булсын яки булмасын. Əгəр дə 
сəхабəлəр тарафыннан риваять ителгəн икəн, моңа «сөннəт» дип əйтə-
лəр. Җыелган китап кебек. 3) Фарыз һəм ваҗипнең капма-каршысы. Бу 
мəгънə белəн сөннəт күбрəк фикыһ китапларында кулланыла. 
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Хəдис гыйлеме элекке вакытларда фəкать күңеллəрдə генə 
саклана иде. Хəдис галимнəре аны ишетер өчен шəһəрлəрдəн 
шəһəрлəргə һəм иллəрдəн иллəргə йөрилəр иде. Соңра, хəдис 
гыйлемен белгəн затлар бер-бер артлы вафат булганнан соң, бу 
гыйлемне ятлау максаты белəн җыентыклар төзергə керештелəр 
һəм күп китапларны мəйданга чыгардылар. 

Хəдис белгечлəре тарафыннан мондый хəдис китаплары да 
тəнкыйтьлəнде, төзүчелəрнең равилəре хакында булган өйрəнү-
лəре һəм тырышуларына караган китаплар берничə дəрəҗəлəргə 
аерылды, яхшылары белəн яманнары бүленде. 

Рəсүлүллаһ саллаллаһү галəйһи вə сəллəм хəзрəтлəренең 
үзеннəн турыдан-туры ишеткəн кемсəлəргə бəйле хəдис-
шəрифлəр бу, ягъни хəбəр мөтəватир, хəбəр мəшһүр, хəбəр ва-
хид дип йөртелгəн өч төрле юлның берсе белəн ирешергə 
мөмкин. 

Хəбəр мөтəватир – шундый хəбəр ки, акыл белəн фикер 
йөрткəндə, ялганлаулары мөмкин булмаган; күп һəм төрле 
кешелəр тарафыннан риваять ителə4.  

Хəбəр мəшһүр – шундый хəбəр ки, беренче гасырда аз 
кешелəр тарафыннан сөйлəнелгəн хəлдə, икенче һəм аннан 
соңгы гасырларда мөтаватир дəрəҗəсенə ирешə. 

Хəбəр вахид – шундый хəбəр ки, беренче һəм аннан соңгы 
гасырларда мөтəватир дəрəҗəсенə ирешə алмый. 

Хəбəр мөтəватир белəн бəйлəнгəн нəрсəлəр хис белəн 
(күреп һəм ишетеп) бəйлəнгəн нəрсəлəр шикелле, «гыйлем 
якыйни» (асылда, шик төшми һəм үзгəрми торган гыйлем) була. 
Үзлəре барып күрмəсəлəр дə, фəкать бер хəбəр белəн Мəккə, 
Истамбул, Петербург, Искəндəрия шəһəрлəренең барлыгын 
белү шикелле. Əгəр дə мөтəватир юлы белəн бер хəдис сөйлə-
нелсə, ул хөрмəтле рəсүл хəзрəтлəренең үз авызыннан ише-
телгəн дəрəҗəдə була.  

Мөтəватир дəрəҗəсенə ирешмəгəн бик күп хəбəр вəхид-
лəрнең, моңа тиеш булса да, уртак бер мəгънəгə ишарə итүлəре 
[сəбəпле], бу ишарə иткəн ноктада, «мөтаватир мəгънəви» була. 

                                                      
4 «Хəбəр мөтаватир» равилəренең галел кеше булулары шарт түгел. 
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Хатим исемле кемсəнең юмартлыгына ишарə иткəн хəбəрлəр ке-
бек5. Бу да мөтəватир сүзе шикелле «гыйлем якыйни» тапшыра. 

Мөтəватир юлы белəн сөйлəнелгəн нəрсəлəр «сөннəт фигъ-
лия»дə күп булган хəлдə, «сөннəт каулия»дə булуында каршы-
лыклар бар. Кайберəүлəр: «Бар», – дип хəтта мисаллар 
күрсəткəн хəлдə, күп кешелəр моны инкяр итəлəр. Һəрхəлдə, 
гамəллəр һəм игътикадлар [ышанулар] хакында бер карашта 
булган мөтəватир хəдис юк6.  

Хəбəр мəшһүрдəн «гыйлем якыйни» белəн «зан» [уй] ара-
сында бер гыйлем һəм, икенче төрле əйткəндə, «гыйлем 
якыйнигə якын зан» яки «занга якын гыйлем якыйни» хасил 
була. Бу нəрсəне «гыйлем таманинə» дип атыйлар7. 

Хəбəр вахид белəн фəкать «зан» гына хасил була. Хəбəр 
мəшһүр һəм хəбəр вахид белəн гамəл дөрес булган хəлдə (чөнки 
гамəл өчен уй да җитə), дəлиллəре «якыйни» һəм катгый булу 
белəн шарт ителгəн игътикадлар [ышанулар] дөрес булмый. 

Хəбəр вахидтə булган сəнəдлəр һəр буында берəр генə зат-
тан гыйбарəт булса, «гариб», икешəрдəн гыйбарəт булса, «га-
зиз» дип атала. «Сахих» дип аталыр өчен хəдислəрнең «газиз» 
булуы шарт түгел. Бəлки, «гариб» хəдислəр дə «сахих» була 

                                                      
5 Сүзлəр я берлəшкəн булсын, я башка булсын, ике мəгънə берлəшкəн 
хəбəрлəр «тəватүр лəфзый» дип атала. Əмма сүзлəр һəм мəгънəлəр 
башка булып та, барысыннан бер уртак мəгънə аңлашылса, моның 
турында «тəватүр мəгънəви» дип əйтəлəр. Мəсəлəн, берəү Хатимнең ат 
бирүен, икенче кеше дөя бирүен, өченчесе акча бирүен сөйли. Башка 
берəүлəр сыйфатлары хакында хəбəр итəлəр. Бу төрле хəбəрлəрнең 
барысыннан бер «бирү» мəгънəсе аңлашыла. Бу – юмартлык дигəн 
төшенчə. Шул төрле хəбəрлəр Хатимнең юмартлыгы хакында 
«мөтəватир» була. 

6 Кайберəүлəр: «Иннəмəл-əгъмəлү бин-ният» хəдисен һəм: «Мəн кəззəбə 
галəйя мүтəгаммидəн...» хəдисен «тəватүр лəфзый» итеп күрсəтəлəр. 
«Тəдриб əр-рави»га мөраҗəгать ителə. Б. 190–191. 

7 Кайбер фəкыйһлəр «хəбəр мəшһүр»не «хəбəр мөтаватир» дəрəҗəсендə 
саныйлар. Мөхəддислəр дə юллар бер-берсенə капма-каршы булу, зə-
гыйфь равилəрдəн һəм кимчелеклəрдəн сəламəт булу шартлары белəн 
бу фикердə. Фəкать мөтаватир зарури гыйлемне тапшырган хəлдə, 
мондый хəбəр мəшһүрлəр теоретик гыйлемне тапшыра, дилəр. 
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алалар. Имам Бохари да үзенең җыентыгында булган хəдис-
лəрнең «газиз» булуын мəҗбүри санамаган. 

Хөрмəтле рəсүлдəн турыдан-туры ишеткəн кемсəлəргə ка-
рата хəдислəрнең һəрберсе «мөтəватир» хөкемендə булган 
хəлдə, «гыйлем якыйни»ны тапшыра. Шул сəбəпле, сəхабəлəр 
заманында бердəм рəвештə кылынган гамəллəр рəсүлүллаһның 
əмере һəм сүзе белəн йөклəнелгəнлектəн, бөтен мөселманнар 
өчен шул рəвешле гамəл кылу тиешле була. Гəрчə, сəнəдлəре 
һəм дəлиллəре хакында кирəкле башка бер дəлил күренмəсə дə. 
Фарыз намазларының вакытлары һəм рəкəгатьлəре, зəкят микъ-
дарлары моңа мисал булса кирəк. 

 
 

II 
 

Хəдис гыйлеменең фазыйлəте.  
Риваять һəм дираять хəдис. Хəдис  

нигезлəре хакында басылган хезмəтлəр 
 
 

Хəдис гыйлеменең ислам əһеллəре өчен иң фазыйлəтле бер 
гыйлем булуын күп язарга хаҗəт булмас. Ислам диненең, 
Коръəн-шəрифтəн соң, икенче дəрəҗəдəге нигезе һəм бинасы 
хəдис-шəриф булса, бу гыйлемнең никадəр бөек һəм [хəдис] 
галимнəренең дə хөрмəтле булырга тиешлеге мəгълүм булса 
кирəк. Галəмнəрнең горурлыгы булган əфəндебез [Мөхəммəд 
пəйгамбəр] хəзрəтлəренең: «Бездəн нəрсə дə булса ишетеп һəм 
аны ничек ишеткəн, шул рəвешле башкага əйтеп ирештергəн 
кешене Аллаһ сөендерсен, əйтеп ирештерелгəн кеше теге бе-
ренче ишеткəн кешегə караганда яхшырак аңларга мөмкин 
бит»8, дигəн сүзлəрендə булган хəер-догасы һəм кешелəрне 
хəдислəрне башкаларга ирештерергə чакыруы белəн моның 
хөрмəтле эш булуына дəлил буларак җитə. Хөрмəтле сəхабəлəр 

                                                      
8 Җамигъ Тирмизи. – Т. 2. – Б. 90. 
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һəм табигыйннар Коръəн һəм сөннəт гыйлемнəренə гаять игъ-
тибар иттелəр, хəтта ки бер хəдисне үзенең равиеннəн турыдан-
туры ишетү өчен айлык сəфəрлəрдə йөрилəр иде9. Мөхйетдин 
бине Гарəби хəзрəтлəре: «Хəдис əһеллəре кыямəт көнендə 
пəйгамбəрлəр белəн бергə кубарылачаклар. Өммəттə аларның 
һəрберсе чылбыр белəн пəйгамбəрлəргə тоташкан хəлдə вəхине 
ирештерүчелəр һəм бу эштə пəйгамбəрлəрнең варислары булып 
торалар. Əгəр дə фəкыйһлар [фикыһ галимнəре] хəдислəр ри-
ваяте белəн шөгыльлəнмəгəн булсалар, аларга андый дəрəҗə юк 
һəм пəйгамбəрлəр белəн түгел, ə, бəлки, гади кешелəр белəн ку-
барылачаклар. Галимнəр исемен хəдис галимнəренə карата кул-
ланалар, чынлыкта, алар имамнар», – дип əйтə10. 

Хəдис фəнен иң элек «риваять гыйлеме» һəм «дираять гый-
леме» дигəн ике бүлеккə аералар. Хəдис нигезлəренə һəм тер-
миннарына караган бəхəслəр «риваять хəдис» исемле бүлегенə 
керə. 

Хəдислəрнең рəсүл əфəндебезгə тоташкан иснадларын, 
равилəрнең гаделлеген һəм кабул ителмəү сəбəплəрен тикшерү, 
аларның тормыш юллары, эшчəнлеклəре белəн таныш булу бе-
ренче бүлеге булган «риваять гыйлеме»нə керə. «Риваять гый-
леме» буенча хəдислəр: сахих, зəгыйфь, мөнкəр, мəүдуг, шулай 
ук мөтəватир, мəшһүр, хəбəр вəхид һəм дə болардан башка бик 
күп төрлəргə аерылырга мөмкин. 

Иснадлары сəламəт булып җиткəннəн соң, шул хəдислəр 
белəн гамəл кылу мөмкин булу-булмавын, аның буенча гамəл 
кылу итеп тотылудан берəр тыю очравы-очрамавын тикшерү – 
«дираять гыйлеме». 

Рəсүлүллаһ əфəндебез хəзрəтлəреннəн сөйлəнелгəн хəдис 
белəн гамəл кылу өчен аның дөрес булуын, кимчелеклəрдəн 
азат булуын белергə кирəк булган кебек, эчтəлеге белəн гамəл 
кылмастан [элек], я шəригать, я акыл ягыннан тыелмавын 
белергə дə күп вакыт ихтыяҗ була. Һəрбер «Калə əн-нəби 
галəйһис-сəлəм» [«Пəйгамбəр галəйһис-сəлəм əйтте»] астында 
язылган гыйбарə хəдис булмаган кебек, һəрбер хəдис тə аның 
                                                      
9 Ибне Габделбəр. Мохтасар җамигъ бəян əл-гыйлем. – Б. 46–47. 
10 Əл-фүтухат əл-мəккиййə. – Т. 3. – Б. 56. 
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буенча гамəл кылу хөкемен алмый. Бу нəрсəлəрне тикшерү 
«дираять хəдис» бүлеген тəшкил итə. 

Шул сəбəпледер, иң бөек хəдис китапларыннан булган Бо-
хари һəм Мөслим җыентыкларында булган хəдислəрне ислам 
галимнəре шул хəленчə кабул итми, бəлки, һəрвакыт тикше-
рəлəр. Хəтта ки кайбер урында мəтенендə [текстында] хата бар-
лыгын исбат итəлəр. 

Хəдис нигезлəре хакында басылган хезмəтлəр болар: 
1. «Əлфиййəтү фи усул əл-хəдис». Шигъри формада языл-

ган бу китап Зəйнеддин əл-Гыйракый ([һиҗри] 805 [ел]) хезмəте 
булып, үзе Сəхави ([һиҗри] 902) тарафыннан язылган ике данə 
шəрехе белəн бергə [һиҗри] 1303 елда Лəкнəүдə басылган. 

2. «Əр-рисалəт əл-мохтасара». Сəййид Шəриф (816) тара-
фыннан язылган бу хезмəт 4 биттə «Җамигъ Тирмизи» белəн 
бергə басылган. 

3. «Əл-мəнзумəт əл-бəйкуниййə». Шигырь формада булган 
бу хезмəт Зəркани (1122) шəрехе белəн бергə 1310 елда Мисыр-
да басылган. 

4. «Мөкаддимəт Ибне Салах». Төзүчесе Əбү Гамру бине 
Салах (643) булган бу китап 1326 елда Мисырда басылган. 

5. «Тəкъриб əн-Нəвави». Имам Нəвави (676) хезмəте бул-
ган бу китап имам Сөютыйның (911) «Тəдриб əр-рави» шəрехе 
белəн бергə 1307 елда Мисырда басылган. 

6. «Нөзһəт əн-нəзар фи тəүдыйхи нөхбəт əл-фикер». 1295 
елда Канбурда басылды. Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани (852) хез-
мəте. Китап читендə язылган Муса əфəнде [хезмəте] белəн 1328 
елда Оренбург шəһəрендə басылды. 

7. «Мөкаддимəт əш-шəйхи Габделхак». Габделхак əд-Дəһ-
лəви хезмəте булган бу китап «Мишкят əл-мəсабих» тараф-
ларында басылды.  
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III 
 

Хəдис, хөрмəтле сəхабəлəр һəм табигыйннар 
 
 
Хөрмəтле рəсүл вафатында сəхабəлəр 124 мең микъдарында 

булган, дип санала11. Болар арасында кайберлəре бик күп хəдис 
риваять иткəн хəлдə, кайберлəре уртача һəм кайберлəре бик аз 
риваять иткəн. Һичбер хəдис риваять итмəгəннəр дə боларның 
санына кергəнгə күрə дə, шулай күп булса кирəк. Хəдис риваять 
итү-итмəү хакында кайбер сəбəплəр дə булып, аларның кайбер-
лəре хəдис китапларында искə алынган12. 

Габдулла бине Гомəр (аның хəдисе 2630), Əбү Һөрəйра 
(аның хəдисе 5374), Əнəс бине Мəлик (аның хəдисе 2286), 
мөэминнəр анасы Гайшə (аның хəдисе 2210), Габдулла бине 
Габбас (аның хəдисе 2660), Җабир бине Габдулла (аның хəдисе 
2540), Əбү Сəгыйд əл-Худри (аның хəдисе 2170) һəм 
башкалары беренче төркемнəн13. 

Тугры хəлифəлəр, Габдулла бине Мəсгуд, мөэминнəр анасы 
Өмме Сəлəмə, Бəраи бине Газиб, Гыймран бине Хөсайн, Габ-
дулла бине Гамру бине əл-Гас14, Мөгыйра бине Шугбə, Сəгъд 
бине Əбү Вəккас, Əбү Муса əл-Əшгари, Əбүзəр əл-Гаффари, 
Җабир бине Сəмура, Əбү Катада, Сəмура бине Җүндүб 
                                                      
11 Голүм əл-хəдис лиибни Салах. – Б. 121; Тəкъриб əн-Нəвави. – Б. 206. 
12 Сахих əл-Бохари. – Т. 1. – Б. 35–36. 
13 Иң күп риваять иткəн сəхабə Габдулла бине Гомəр бине əл-Хаттаб 
икəнлеге Əбү Һөрəйраның бер хəдисеннəн аңлашылыр. Сахих əл-Бохари. 
– Т. 1. – Б. 36. Тик Габдулла бине Гомəрдəн риваять итүчелəр Əбү Һөрəй-
радан риваять итүчелəргə караганда азрак булган булсалар кирəк. 

14 Хөрмəтле сəхабəлəр арасында Габдулла исемле булган сəхабəлəр, 
Гыйззеддин Ибнел-Əсирнең «Өсдел-габə»дə язылганча, ике йөз егермегə 
кадəр. Болар арасында иң күп гыйлем таратучылары «Габəдилə» дип 
танылганнар («Габəдилə» күплек санда «Габдəл» була). «Габəдилə» дип 
хəнəфилəр Габдулла бине Гамр, Габдулла бине Габбас, Габдулла бине 
Мəсгудне саныйлар, хəнəфилəрдəн башкалар исə Габдулла бине Мəсгуд 
урынына Габдулла бине Гамру бине əл-Гасны кую белəн Габдулла бине 
Зөбəерне кушалар. Хəнəфилəрчə өч, башкалар фикеренчə дүрт. 
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икенчелəрдəн. Боларның иң күп билгеле булган хəдислəре 1000 
микъдарында була. 

Сəгъд бине Зəед бине Гамр15, мөэминнəр анасы Өмме 
Хəбибə, Гакыйль бине Əбү Талиб һəм башкалар өченче сый-
ныфтан булып, Зөбəер бине əл-Гавам һəм башкалар дүртен-
челəрдəн16. 

Сəхабəлəрдəн соң, хəдис һəм сөннəт гыйлеме белəн шөгыль-
лəнүчелəр хөрмəтле табигыйннар булып, аларның иң бөеклəре 
һəм гыйлем таратулары буенча күп хезмəт иткəннəре шулар: 
Сəгыйд бине əл-Мөсəййиб, Касыйм бине Мөхəммəд бине Əбү 
Бəкер əс-Сиддыйк, Гурвə бине Зөбəер бине əл-Гавам, Хариҗə 
бине Зəед, Əбү Сəлəмə бине Габдрахман бине Гауф, Гобəйдулла 
бине Габдулла бине Гутбə, Сөлəйман бине Йəсар (табигыйннар 
заманында бер вакытта Мəдинə шəһəрендə булып, шəригать 
гыйлеме, аеруча хəдис-шəриф һəм сөннəт гыйлеме таратулары 
белəн бу җиде зат «фөкаһаи сəбга» [«җиде фəкыйһ»] дип 
танылдылар)17, Сəлим бине Габдулла бине Гомəр бине əл-
Хаттаб, Əбүбəкер бине Габдрахман бине əл-Харис, Галкамə, 
Мəсрук, Кəгъб əл-Əхбар, Шүрəйх, Мотарриф, Хəсəн əл-Басри, 
Ибраһим əн-Нəхəгый, Сəгыйд бине Җабир, Ибне Сирин, 
Шəгъби, Тавус бине Кəйсан, Гата бине Йəсар, Мөҗаһид, 
Гыйкримə, Гата бине Əбү Рабах, Нəфигъ, Мəкхуль, Вəһеб бине 

                                                      
15 Кайберəүлəр моның ривəяте юк, дилəр. 
16 Сахих Бохари. – Т. 1. – Б. 35. 
17 Бу сүз Ибне Салахның «Голүм əл-хəдис» исемле хезмəтеннəн алынды. 
Əбү Сəлəмə бине Габдрахман урынына Габдулла бине əл-Мөбарəк, 
Сəлим бине Габдулла бине Гомəрне һəм Əбү əз-зинəдтə Əбүбəкер бине 
Габдрахман əл-Харисны саныйлар. Хорафат əһеллəре һəм дин сату-
чылар, гүя, «фөкаһаи сəбга» исемнəре язылган нəрсəлəр утларда янмас 
һəм суда батмас, урланмас, бəлə-казаларга очрамас, дип ялганнар уйлап 
чыгарып, ислам əһеллəренең байлыгын җыю коралы итеп алалар. 
Рəсүлүллаһ, бəлки, Хак Сөбханəһү вə Тəгалə хəзрəтлəре исеме язылган 
нəрсəлəрдə моның белəн хасиять булмасын да, гөнаһсыз түгел 
«фөкаһаи сəбга» исемнəрендə бу табигый булмаган нəрсəлəр булсын, 
имеш. «Фөкаһаи сəбга»ның хасиятьлəре исемнəрендə түгел, бəлки, 
тараткан гыйлемнəрендə. 
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Мөнəббиһ, Хафса бинте Сирин, Гомрə бинте Габдрахман18, 
3əйнəб бинте Кəгъб, Гайшə бинте Сəгъд бине Əбү Вəккас, Зөһри 
Мөхəммəд бине Шиһаб, Гомəр бине Габделгазиз, Катада, Һишам 
бине Гурвə, Ибне Җөрейҗ, Ибне Əбү Лəйлə, Ибне Исхак, 
Əүзагый, шəйхелислам Шогбə бине əл-Хəҗаҗ, Ибне Əбү Зиэб, 
Мəҗишун, Лəйс бине Сəгъд, Фудайл бине Гыяз, Суфьян бине 
Гуяйнə, Габдулла бине əл-Мөбарəк19 һəм башкалар. 

 
 

IV 
 

Хəдис һəм мəшһүр мөҗтəһидлəр 
 
 
Хəдис риваять итүдə мəшһүр мөҗтəһидлəрнең хəллəре 

төрле булып, кайберлəре бик күп хəдис риваять иткəн хəлдə, 
кайберлəре бик аз риваять иткəн. «Мəшһүр мөҗтəһидлəр» 
дигəн сүз исə бер җəмгыятьтə махсус кагыйдəлəргə нигез-
лəнгəн, иярүчелəре булган кемсəлəр. Юкса, һиҗрəттəн соң 
беренче, икенче, өченче йөзлəрдə гыйлем белəн исем чыгарган 
кемсəлəрнең күбесе, иярүчелəре булса-булмаса да, мөҗтəһид-
лек мəртəбəсендə булалар иде. Моның белəн кемсəлəрнең 
үзлəренең тормыш юлларын да ятлау, риваять иткəн булган 
хəдислəрне белеп бетерү кеше куəтеннəн түгел. 

Мəзһəблəре ислам дөньясында билгеле булган, азмы-күпме 
иярүчелəре булган мəшһүр мөҗтəһидлəр болар: Əбү Хəнифə, 
Мəлик, Суфьян Сəүри, Ибне Əбү Лəйлə, Əүзагый, Суфьян бине 
Гуяйнə, Лəйс бине Сəгъд, Шафигый, Əхмəд бине Хəнбəл, Исхак 
бине Раһуя20, Дауд бине Гали Заһири, Бакый21 бине Мəхлəд 
                                                      
18 Болар икесе «сəййидəт əт-табигыйн» дип танылган. Голүм əл-хəдис. – 
Б. 124. 

19 Төрек нəселеннəн олуг бер галим. 
20 «Раһуя» фарсыча булган «раһ» белəн «вия»дəн ясалган. Сəфəрдə 
вакытта тууы сəбəпле, «Раһəвəйһ» дип исемлəнгəн. Тел һəм əдəбият 
галимнəре «Раһуя»ны «сибуя» һəм «нəфтуя» кебек «уау»ның һəм аның 
алдында булган хəрефнең фəтхəсе, «йа»ның сəкене белəн, мөхəддислəр 
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Əндəлүси, Əбү Җəгьфəр Мөхəммəд бине Җəрир Табари, Ибне 
Хөзəймə, Əбү Сəвүр Ибраһим бине Халид Кəлби, Ибне Хəзем, 
Əбү Габдулла Җəгьфəр əс-Садыйк бине Мөхəммəд əл-Бакыйр.  

Алар арасында башкаларга караганда аз риваять иткəн 
мөҗтəһид – Əбү Хəнифə хəзрəтлəре. Соңгы авторлардан берəү22 
аның хəдислəрен 500 белəн 1000 арасында булганын якынча 
билгели. Мөҗтəһидлəрнең хəдис риваять итүлəре хакында 
булган бəхəсендə Ибне Хальдун: «Əбү Хəнифə радыяллаһү 
ганһү 17 хəдис яки шул тирə риваять итте» дисə дə23, бу гый-
барəдə кайбер сүзлəр төшеп калган булса кирəк. Чөнки Əбү 
Хəнифə башка мөхəддислəр шикелле Хорасан, Мисыр, Йəмəн 
һəм Нисапур кебек урыннарда йөрмəсə дə, бөек галимнəрдəн 
һəм мөҗтəһидлəрнең берсе булуына шөбһə юк. Шундый бер 
мөҗтəһид өчен унҗиде хəдис бик аз булса кирəк. Əбү Хəнифə 
хакында Хафиз Зəһəби: «Əбү Хəнифə Гата, Нəфигъ, Габдрах-
ман бине Һүрмүз əл-Əгърəҗ, Гади бине Сабит, Сəлəмə бине 
Көһəйл, Əбү Җəгьфəр Мөхəммəд бине Гали, Катəдə, Гамру 
бине Динар һəм Əбү Исхак һəм башка бик күп кешелəрдəн 
риваять итə», – ди24. Бу телгə алынган затларның һəрберсе олуг 
мөхəддислəрдəн, шулардан хəдис ишетеп тə, бөтен хəдисе 
унҗиде генə булу мөмкин түгел. Һəрхəлдə, сүзлəре төшеп 
калуын төгəл белергə куəтебез булмаса да, Ибне Хальдун 
гыйбарəсендə хата барлыгына шөбһəбез юк25. Бу хата Ибне 

                                                      
«уау»ның сəкене һəм «һа»ның даммəсе, «йа»ның фəтхəсе белəн 
укыйлар. 

21 Бу кемсəнең исеме төзүченең хатасыннан булса кирəк, «Мөкаддəмə 
вəфият əл-исляф»тə «Тəкый» дип басылган. 

22 3əрканиның «Əл-мөватта» шəрехендə. 
23 Т. 1 – Б. 217. 
24 Тəзкирəт əл-хөффаз. Т. 1. – Б. 151. 
25 Ибне Хальдун гыйбарəлəрендə башка урыннарда ялгышлары барлыгы 
мəгълүм булганлыктан, бу җирдə ялгыш булачагында икелəнүебез 
булмады. Хəтта телгə алынган гыйбарə белəн бергə килгəн: «Мəлик 
рəхимəһуллаһның да «Мөватта» китабында булган.300 тирəсе хəдис 
дөрес дип саналды» җөмлəсе дə дөрес түгел. Чөнки имам Мəликнең 
«Мөватта»сында булган хəдислəрнең мөснəдлəре генə дə моннан бик 
күпкə артыграк. 
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Хальдунның үзендə түгел, бəлки, күчереп язучылар тарафыннан 
ясалган. Əбү Хəнифəнең риваяте аз булуы – башкаларга 
караганда гына. Бу да сөннəт һəм хəдис гыйлемнəренə əһəмият 
бирмəүдəн яки аларның кыйммəте аз булуыннан түгел, бəлки, 
шуны талəп иткəн башка бер сəбəплəргə күрə.  

Ниятлəренең һəм максатларының хаҗəтенə, табигать һəм 
вөҗданнарының мəҗбүр итүенə күрə, кайбер сəлəф [борынгы 
изге] галимнəр төзегəн китапларын һəм җыелган хəдислəрен 
хəтта яндырганнар26. Шул сəбəпле, кайберлəре үзлəренең 
мисаллары белəн аз риваять иткəн булса да, гаҗəп булмас. 
Заманыбызда галим һəм куəтле мөселман булган шəех Җəма-
леддин əл-Əфганиның бөтен хезмəтлəре гəҗитлəрдə язылган 
булганга, кайбер мəкалəлəре белəн бер-ике сан кыска китапчык-
лардан гыйбарəт. Бу нəрсə исə югарыда күрсəтелгəн хəзрəт-
лəренең язу өлкəсендə көчсезлегенə, калəменең зəгыйфьлегенə 
юрау булмый. Шуңа карамастан, Əбү Хəнифə хəзрəтлəре тара-
фыннан риваять ителгəн хəдислəр соңгы галимнəр тарафыннан 
«Мөснəд Əби Хəнифə» исеме белəн китап рəвешендə төзелгəн 
һəм кайбер нөсхəлəре бастырылган. Күргəнебезчə, бер нөсхə-
сендə булган хəдислəр унҗиде микъдарында гына түгел, бəлки, 
йөзлəрчə. 

Кайбер кемсəлəр: «Хəдис риваять итүдə Əбү Хəнифəнең 
шартлары бик авыр иде, шуның өчен башкаларга караганда 
хəдисе аз булды» – дисəлəр дə, моңа каршы: «Əбү Хəнифəнең 
шартлары никадəр авыр булса да, булыр, имам Бохари 
шартларына караганда җиңел иде» – дип бəхəслəшүчелəр бар. 
Нəрсə генə булмасын, бу мəсьəлə ул кадəр əһəмиятле түгел. 
Мөҗтəһид өчен, үзенə кирəк кадəр хəдис риваять итсə, җитəр, 
артыграк риваять итү-итмəү үзенең ихтыярында. «Əгəр 
белмəсəгез, белгəн кешелəрдəн сорагыз!» [Коръəн, 21:7]. 
  

                                                      
26 «Курраү сəбга»тəн булган Əбү Гамру бине əл-Галəи əл-Мазəни əл-
Басри җирдəн өй түбəсенə кадəр тезелеп торган китапларын яндырганы 
риваять ителə. Вəфият əл-əгъян. Т. 1. – Б. 386. 
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V 
 

Хəдислəрне язу хакында рөхсəт һəм тыюлар 
 
 
Олуг дəрəҗəле Коръəн пəйгамбəрлəрнең солтаны – хөр-

мəтле рəсүл əфəндебез хəзрəтлəре заманында һəм аның əмере 
белəн язылып торган хəлдə, хəдислəрне язу хакында рəсүл 
саллаллаһү галəйһи вə сəллəм тарафыннан тыюлар булды. 
Моның белəн беррəттəн, хəдислəрне язу хакында рөхсəт итүне 
белдергəн хəдислəр дə бар. Рөхсəт хəдисе буларак Мəккəне 
алган көндə: «Фəлəнгə язып бирегез» хəдисе27 һəм тыю хəдисе 
буларак «Минем сүзлəрне язмагыз һəм кем миннəн Корəннəн 
башка нəрсəне язды, бетерсен» хəдисе28 дəлил итеп китерелə. 
Фəкать рөхсəт хəдислəре белəн тыю хəдислəре бер җиргə 
китерелгəндə, тыю хəдислəре куəтле булачагы мəгълүм. Чөнки 
рөхсəт хəдислəре кайбер шəхеслəргə һəм кайбер вакытларга 
багышланган булган, ə тыю хəдислəре гомуми [мəгънəдə]. Гас-
ры сəгадəттə Коръəн-шəриф язылган, хəдислəр язылмаган. Язу 
түгел, хəтта риваять итүдəн дə кайбер əмирлəр тарафыннан 
тыелуы риваять ителə. Хəзрəти Əбү Һөрайра : «Мин сезгə 
хəдислəр сөйлəдем. Əгəр Гомəр бине Хаттаб заманында 
сөйлəгəн булсам, ул мине таяк белəн суктырган булыр иде» – 
дигəн29. Шулай ук Караза бине Кəгъб: «Гомəр бине Хаттаб без-
не Куфа шəһəренə җибəргəч, шəхсəн үзе безне Саррар дигəн 
җиргə кадəр озатты һəм шунда сорады: «Нəрсə өчен мин монда 
сезнең белəн килгəнемне белəсезме?» Без җавап бирдек: «Аллаһ 
                                                      
27 Сахих əл-Бохари. – Т. 1. – Б. 36. 
28 Сахих Мөслим. – Т. 2. – Б. 393. Бу хəдис-шəриф шəрехендə имам Нəва-
ви: «Əйтелде ки: чынлыкта, бергə кушылып, укучы буталмасын өчен, 
хəдисне Коръəн белəн бергə бер биткə язу тыелды. Аллаһ белүчерəк», – 
дип бер сүз сөйли. Т. 12. – Б. 412. 

29 Мохтасар җəмигъ бəян əл-гыйлем. – Б. 175. Шуңа мөнəсəбəт белəн 
замандашы булган бер зат: «Əгəрдə Əбү Һөрəйра вафаты көненə кадəр 
хəзрəти Гомəр яшəгəн булса иде, хəдислəрнең бик күбесен риваять 
итмəячəк, имеш», – ди. 
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илчесенең иярчене буларак һəм əнсарлар хакы өчен». Ул əйтте: 
«Лəкин мин шушы сөйлəшү исегездə калсын өчен сезнең белəн 
килдем. Анда сез Коръəнгə карата нəфрəттəн йөрəклəре кайнап 
торган казан шикелле шаулап торучы халык янына килерсез. 
Алар сезне күргəч, муеннарын сезнең тарафка сузып, əйтерлəр: 
«Мөхəммəд иярченнəре!» Шуңа күрə анда рəсүлүллаһ саллал-
лаһү галəйһи вə сəллəм хəдислəрен азрак сөйлəгез. Моннан 
тыш, мин сезнең белəн аз гына булса да сəфəрдə катнаштым»», 
– дип риваять итə30.  

Рөхсəт белəн тыю хəдислəрен куллану хакында имам Нəва-
ви: «Рөхсəт – онытырга курыккан кеше өчен, ə тыю – бу нəр-
сəдəн курыкмаган һəм язуына таянган кеше өчен. Яки Коръəн 
белəн кушылудан курыккан вакытта тыелды һəм ул куркудан 
имин булганда рөхсəт ителде», – дип мөрəҗəгать итə31. 

Пəйгамбəрлəр горурлыгы булган əфəндебез хəзрəтлəре 
Коръəн-шəриф кебек хəдислəрне дə гыйбарəлəре, сүзлəре белəн 
ятлау һəм Коръəн-шəриф кебек, лəкин Коръəннəн аерым 
рəвештə, язу хакында əмер итə иде. Шөбһə юктыр ки, хөрмəтле 
сəхабəлəр хəдислəрне дə үзенə [күрə] башка рəвештə, гаять 
диккать белəн ничек ишеткəн, шул сүзлəр белəн ятлаганнар, 
арттыру һəм киметү ихтималларын калдырмыйча кəгазьлəргə 
язган булырлар иде, шул сəбəпле, өммəттə таралып, ике китап 
кушылган булыр иде. Гасры сəгадəттəн башлап, бер-берсеннəн 
аерым рəвештə язылулары сəбəпле, олуг дəрəҗəле Коръəн 
белəн хəдислəрне катыштырмау һəм халыкларны да шөбһə-
лəндерү ихтималы юк иде. Моннан тыш, Коръəн-шəрифнең 
теле гаҗəп булу сəбəбле, сүзендə гаҗəплелек булмаган хəдис-
лəр белəн катышуы шөбһəлəнү китереп чыгармый иде. Шуңа 
күрə рəсүл хəзрəтлəреннəн ни кадəр хəдис чыкса, һəммəсе 
мəгълүм һəм саналган була, мəүдуг [уйлап чыгарылган], ялган 
хəдислəр булу ихтималына, хəдис буенча каршылыкларга, яла 
ягуга, ялган сүзлəргə юллар калмый иде. Шул сəбəпле, хəдис 
гыйлеме һəркем өчен көн кебек ачык була, җəрех вə тəгъдиллəр 
                                                      
30 Сөнəн Ибне Маҗə. Т. 1. – Б. 9. Хəдистə булган «һəзиз» тавыш мəгънə-
сендə, «мəрҗəл», якынча, казан мəгънəсендə. 

31 Тəкъриб. – Б. 150. 
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өчен кагыйдəлəр төзүгə, иснадлар тикшереп, тоташкан яки 
киселгəн, кабул ителгəн яки кабул ителмəгəн һəм башка моның 
кебек бəхəслəргə керергə юл калмый, хаҗəт төшми иде. Фəкать 
мондый бер хəл булмаган, бəлки, хəдислəр таркау һəм фəкать 
күңеллəрдə генə һəркемгə мəгълүм булган рəвештə калган. Бу 
турыда безгə мəгълүм булмаган олуг сəбəплəр [дə] булуында 
шөбһə юк, безгə мəгълүм булганнары болар:  

1) Аерым-аерым буларак ике бөек китап язу мөмкин булса 
да, бу хəл гасры сəгадəттəн күпкə соң булган мəдəният 
гасырларына караганда [шулай]. Кəгазь булмаган һəм язучылар 
да сирəк булган гасры сəгадəткə нисбəт белəн бу эш мөмкин 
булмас иде. Хəтта ки Коръəн-шəрифнең дə Мəккəдə иңгəн 
өлешлəренең күбесе күңеллəрдə сакланып, бары тик Мəдинəгə 
һиҗрəттəн соң гына язылган. Моның сəбəбе – Мəккəдə булган 
хəллəрнең моңа ирек бирмəве булган. 

2) Коръəн-шəрифнең теле гаҗəп булса, бу нəрсə бары тик 
төзеклек һəм ятышлылык кагыйдəлəре белəн таныш булган 
аерым адəмнəргə һəм биек дəрəҗəлəргə караган, бу да өч аять 
микъдары булу белəн шарт ителгəн. Əгəр дə Коръəн-шəриф 
рəвешендə хəдислəр дə язылып барылса, əйткəнебезчə, 
адəмнəрдəн башкалар да өч аятьтəн аз булган хəдислəрдə 
һəрвакыт буталану һəм катышу ихтималы мəңге булыр иде. 
Моннан саклану йөзеннəн хəдислəрне язудан тыю булган.  

3) Хөрмəтле рəсүл үзе ширек бишегендə барлыкка килеп, 
мөшриклəрнең рухи хəллəре белəн камил таныш булганлыктан, 
бөтен гайрəтен шуның орлыгын өзəр [бетерү] өчен сарыф итə 
иде һəм мөселманнарның бу адашуына кире кайтуларына сəбəп 
булачак нəрсəлəрдəн һəрвакыт саклау чараларын күргəн. Əгəр 
дə Коръəн белəн бергə таралган рəвештə икенче бер китап 
буларак хəдис калган булса, кешелəрнең аны Коръəн-шəрифкə 
тигез дəрəҗəдə тотачакларыннан һəм күплəрнең хəтта ике 
китапның иялəре арасында, Аллаһ сакласын, кайбер нəрсəлəрдə 
тигез, дип уйлаулары ихтималыннан куркып, зарарсызрак əмер-
лəрдəн булган тарафны өстен күреп, хəдислəрне яздырмаган 
булса кирəк. Ислам дине камил җиткерелəчəге [Аллаһ тара-
фыннан] тəэмин ителгəнлектəн шулай уйлап эш итүдəн тыю 
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күрелмəгəн. Хəдислəр, кирəк булса, язылсын, кирəк булса, 
язылмасын, өммəткə тəмам ирешүенə шөбһə юк.  

Хəдислəрне язуда, риваять итүдə булган тыю дəлиллəренең 
ятлау мəсьəлəсенə катнашы юк һəм ятлаудан тыю барлыгы 
риваять ителми. Ихтимал ки, хəдислəрне язудан тыю, кешелəр 
язуларга таянып, ятлауга əһəмият бирмəслəр, дигəн сəбəпкə 
нигезлəнгəндер. 

 
VI 

 
Хəдис һəм тарих 

 
 
Ислам дөньясында тарих гыйлеменең барлыкка килүенə 

берничə сəбəп бар. Хəдис гыйлеме буларак бу фəнгə нигез 
салучылар мөхтəрəм мөхəддислəр булган. Чөнки алар өчен 
вакыйгаларның вакытларын белү, вакыйгалар арасында булган 
табигый хəллəрне язу, хəдислəрдəн гыйбарəт булган нəрсəлəргə 
һəм хəдис гыйбарəлəренең дəлиллəренə юл хəзерлəү кирəк иде. 
Моннан тыш, исемнəрдə һəм күньялəрдə [баласы исеменнəн 
ясалган кушаматларда] уртак равилəр яки вакыйгаларда 
катнашучыларның күп булуыннан, аларның арасын аеру өчен 
фамилиялəрен, кабилəлəрен белү тиеш иде. Шулай ук «җəрх вə 
тəгъдил» [хəдис сөйлəүчене гаеплəү яки мактау] кагыйдəлəрен 
йөртү өчен мондый кемсəлəрнең аерым һəм гомуми хəллəрен, 
кайберлəренə бирелгəн кушаматларның сəбəплəрен өйрəнергə 
мəҗбүр булалар иде.  

Бу хезмəтлəрнең нəтиҗəсе буларак, мөхəддислəр күп кавем-
нəрнең, кабилəлəрнең иҗтимагый, сəяси, икътисади хəллəрен 
аңларга ирешə алганнар һəм бу кавемнəр арасында дəвам иткəн 
вакыйгалар, хəллəр арасындагы мөнəсəбəтлəрне ачыклап тор-
ганнар. Коръəн-шəрифнең кайбер аятьлəре Мəкки [һиҗрəткə 
хəтле иңгəн], кайберлəре Мəдəни [һиҗрəттəн соң иңгəн] 
булуын тикшергəннəре кебек өйдə һəм сəфəрдə, төнлə һəм көн-
дез иңүлəренə кадəр, шулай ук иң элек иңгəн һəм иң соңгы 
иңгəн булган аятьлəрне һəм башка моның кебек хəллəрне 
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берəм-берəм җентеклəп тикшергəннəр. Шул тырышлыклары 
сəбəпле, хəтта сəлəфлəр гасырыннан башлап, Коръəн һəм 
сөннəт гыйлемнəре белəн бергə тарих гыйлеме килеп чыккан 
һəм беренче тапкыр тарих китаплары хəдис əһеллəре тарафын-
нан язылган. Бохари, Табари, Зəһəби, Кəлби, Ибне Гасакир32, 
Ибне Хатыйб, Бəлазүри, Ибне əл-Əсир, Əбү Нөгайм, Вакыйди, 
Гайни, Сөютый, Əбү Хатим əс-Сиҗистани, Ибне Хəҗəр əл-
Гаскалани33 һəм башкалар бу җөмлəдəн. 

Мөхəддислəрнең остазы булган имам Шафигый хəзрəт-
лəренең егерме елга кадəр тарих гыйлеме белəн мəшгуль булуы 
һəм «Фикъһе гыйлеме белер өчен тарих белү зарур» – дип əйтүе 
риваять ителə. Суфьян Сəүри: «Риваять итүчелəр ялганлый 
башлагач, без аларга каршы тарихны кулландык», – дигəн34. 
Əл-Хəмиди дə хəдис шəехлəренең тормыш юлларын өйрəнүне 
хəдис гыйлеменнəн санаган35. 

 
VII 

 
Сəнəд һəм мəтеннəр, бу турыда  

булган вазыйфалар 
 
 

«Мəтен» дип рəсүл əфəндебез хəзрəтлəреннəн чыккан 
гыйбарəлəргə һəм «сəнəд» дип «хəдислəрне фəлəннəн фəлəнгə» 
дигəн кебек шул мəтенне сөйлəүдə булган равилəргə əйтəлəр. 
Сəнəдсез əйтелгəн хəдислəр «мөрсəл» исемле булалар.  
                                                      
32 Əбү əл-Хəсəн Гали бине Хəсəн бине Гасакир олуг мөхəддислəрдəн иде. 
Фəкать Димəшкъ (Дамаск) шəһəрендə булган галимнəрнең тəрҗемə-
лəре хакында язган булган тарихы үз калəме белəн сиксəн том. Бу 
хезмəт төзүче нөсхəсеме яки башкамы, бер нөсхə Димəшкъ шəһəрендə 
булуы риваять ителə. Ибне Гасакир 571 дə вафат булган. 

33 Бу көннəрдə Əбү Хатим əл-Сиҗистаниның «Китаб əл-мөгаммəрин» 
исемле хезмəте һəм Ибне Хəҗəр əл-Гаскаланинең дə «Табакат əл-
мөдəллисин» исемле китабы Мисырда басылды. 

34 Голүм əл-хəдис. – Б. 154. 
35 Тəдриб əр-рави. – Б. 254. 
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Хəдис риваять итүчелəрнең мөселман, акыллы, гадел, балигъ 
булулары шарт. Боларның шарт булуы күбрəк галимнəргə карата 
булып, хакыйкаттə, һəрбер шарт хакында низаглашучылар 
булганлыктан, [бу эштə] бердəмлек булмаган. Моннан тыш, 
кайбер мөхəддислəр үзлəреннəн аерым шартлар да тəкъдим 
иткəн. Бу аерым шартлар күп вакытта бер рəвештə 
булмаганлыктан һəркемнең шарты үзенə карата була. Шулай ук 
акыл белəн гаделлек аршин һəм ташлар белəн үлчəнə торган 
нəрсəлəрдəн булмаганлыктан, кайбер маддəлəрдə каршылыклар 
чыккан. Бер кемсəнең моның [берəр кешене] «гадел» дип белүе 
икенче берсе тарафыннан «җəрх» ителə [тəнкыйтьлəнə, кире 
кагыла] һəм бер мөхəддис тарафыннан «акыллы» дип уйла-
нылган кемсə икенчесе янында акылына зəгыйфьлек килгəн, дип 
хөкем ителенə. Бик күп мөхəддислəр тарафыннан «ышанычлы 
имам хафиз» дип шəһадəт бирелгəн һəм хəдислəре дə имам 
Бохари тарафыннан кабул ителгəн Əхмəд бине Салих Əбү 
Җəгьфəр əт-Табари əл-Мисри хакында имам Нəсаи: «ышаныч-
сыз», дигəн36. Моның мисалларын язар булсак, сүз озаер. Хəдис-
лəрнең сахих булу-булмаулары хакында булган күп дəгъва-
ларның чыгуы бу сəбəплəрдəн була. Һəрбер мөхəддис үз 
фикерендə калуыннан, гомуми алганда, күп низаглар хəл ителми, 
бəлки: «Бу хəдис фəлəн мөхəддис фикере буенча, сахих һəм 
фəлəн мөхəддис буенча, сахих түгел яки зəгыйфь», – дип 
аңлатырга мəҗбүр булабыз. Имам Мəлик каршында «Əл-
мөватта»да булган хəдислəр генə сахих булуы риваять ителə. 
Хəлбуки, «Көтебе ситтə» [«Алты китап»] һəм «Мөснəд»лəр 
белəн чагыштырганда, анда булган хəдислəр бик аз. Имам Мəлик 
хəзрəтлəренең бу фикерлəре буенча, кыямəт көне билгелəре 
хакында булган хəдислəрнең хəллəре ничек булачактыр? 

Мөтəватир булмаган бер хəдиснең сахих булуы хакында 
мөхəддислəр тарафыннан низаг булмаса, моңа карап та: «Бу 
хəдис якыйни (ышанычлы) рəвешендə рəсүлүллаһтан чыккан», 
дип хөкем итү мөмкин булмый. Чөнки сəхабəлəр катнаш-
канлыктан, пəйгамбəрлəрдəн кала башка кешелəр кимчелексез 
булмауларыннан, бу турыда ялгышулары яки онытулары, бер 
                                                      
36 Тəдриб əр-рави. – Б. 262, Тəзкират əл-хөффаз. – Т. 2. – Б. 79. 
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хəдис урынына икенчесен сөйлəүлəре яки хөрмəтле рəсүлдəн 
чыккан мөбарəк сүзлəр урынына фəкать мəгънəне генə 
сөйлəүлəре мөмкин. Бу хикмəткə нигезлəнгəн ки: мөтəватирдəн 
башка хəдислəр белəн якыйн [ышаныч] хасил булмас», дилəр. 
Якыйн [ышаныч] хасил булмаган хəдислəр белəн, əлбəттə, 
игътикадлар [ышанулар] нык булмас. Кайбер гакыйдə китап-
ларында кыямəт көне билгелəре хакында булган хəдислəргə 
нигез итеп Дəҗҗал һəм Мəһди чыгуы, Гайсə иңүе кебек бер 
төркем нəрсəлəр телгə алынса да, күбесенчə, болар китапларын 
фəкать катгый рəвештə нык булган игътикадларга [ышануларга] 
кайтарып калдырмаганнар, бəлки, чакырылмаган кунак буларак 
уйлауны да керткəннəр. Бик күплəренең икенчел дəрəҗəдə 
булган имамлык бəхəслəре гакыйдə китапларына кертелүлəре 
безнең фикеребезне куəтли булса кирəк.  

Беренче гасырда хəбəр вахид дəрəҗəсендə булуыннан, 
монда телгə алган ихтималлардан хəбəр мəшһүрлəр дə сəламəт 
түгел. Чөнки хəдислəрдə фəкать мəгънəне сөйлəү дөрес булып, 
мəгънəне исə һəркем үзенең аңына һəм аңлавына күрə сөйлəве 
табигый. Шуңа күрə якыйн [ышаныч] һəм катгый хөкемнəр нык 
булмый. «Хəбəр мəшһүрлəрне кире кагу – бидгать» диелгəн 
сүзлəр əгəр дə хөрмəтле һəм ышанычлы затлардан чыкса, шөбһə 
юк, бу сүз игътикадка [ышануга] карата түгел, бəлки, фəнгə 
карата [əйтелгəн].  

Гаделлек хакында булган низагларга нигезлəнгəн ки, 
матгун [шелтəлəнгəн] хəдис сөйлəүдə гаеплəүлəрдəн хəдис 
имамнары сəламəт калмаганнар. Иң бөек, хөрмəтле мөхəд-
дислəрдəн булган Бохари белəн Мөслим мөрҗиə, нəвасыйб, 
шигый, кадəри, җəһми, əбадый һəм башка болар кебек бидгать 
мəзһəблəргə караган кешелəрдəн хəдис сөйлəү белəн 
гаеплəнəлəр37. 

                                                      
37 Имам Нəвави бу кемсəлəрне «Тəдриб əр-рави» исемле хезмəтендə 

(Б. 120–121) исемнəре, күньялəре (кушаматлары) һəм башка мəгълүмат-
лары белəн бəян иткəн. Һəркем каршында мəгълүм булган Гыйкримə 
Мəүлə бине Габбас хəзрəтлəре абадый [адашкан фиркаларның берсе] 
булганлыгы һəм Ваһеб бине Мөнəббиһ хəзрəтлəре дə кадəри [адашкан 
фиркаларның берсе] булганлыгы күрсəтелə. 
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Мөхəддислəрнең хезмəтлəре иснад тикшерү булып, бер 
хəдиснең сəнəде үзлəре төзегəн кагыйдəлəргə муафыйк булса, 
хəдиснең сихəте белəн, киресе булса, киресе белəн хөкем 
кылалар. Фəкать моның белəн хəдис гыйлеме алдында булган 
вазыйфалар тəмам булмый, бəлки, иң бөек хезмəт «мəтен»не 
тикшерүдəн гыйбарəт. Мəтенне тикшерү үзенең белгеч галим-
нəренə махсус бер вазыйфа булып, алардан башкалар моңа керə 
белми. Кайвакыт мөхəддислəр игътибарында сахих дип 
табылган хəдислəр, Коръəн-шəрифкə каршы булу, бəлки, акыл 
дəлиллəренə каршы күренү сылтавы белəн белгеч галимнəр 
тарафыннан калдырыла яки ялгыш аңлатыла. Мəсəлəн, хəзрəти 
Гомəр һəм улы Габдулла риваять иткəн булган «Чынлыкта, 
туганнарының кычкырып елаулары сəбəпле, мəет газаплана» 
дигəн хəдисне38 хəзрəти Гайшə: «Безгə Коръəн җитə, «һəрбер 
кеше ни кылса да, үзе өчен генə кыладыр һəм гөнаһ йөген 
йөклəүче кеше башка һичбер кешенең гөнаһ йөген йөклəп ал-
мас» [Коръəн, 6:164]», – дип Коръəн-шəрифкə туры килмəвен 
сəбəп итеп күрсəтеп, кире кагуы риваять ителə. 

 
 

VIII 
 

Мөхəддислəр һəм ятлаулары, сахих хəдислəр 
 
 
Мөхəддис дип хəдис гыйлеме белəн мəшгуль һəм бу фəндə 

белгеч булган затларга əйтəлəр. Мөхəддислəр һəм хафизлəр 
[Коръəнне, хəдислəрне яттан белүчелəр] үзлəре ятлаган 
хəдислəре, хəдислəрнең сəнəдлəре белəн шул дəрəҗəдə таныш 
булдылар ки, əгəр дə ике хəдиснең сəнəдлəре алмаштырылса, 
моны аңлап, һəрбер хəдисне үзенең сəнəденə ялгыйлар иде. 
Моның бер мисалы имам Бохари тормыш юлында телгə алынса 
кирəк.  

                                                      
38 Сахих Бохари. – Т. 2. – Б. 81; Сахих Мөслим. – Т. 1. – Б. 454. 
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Хəдис əһеллəренə караган дəрəҗə һəм тормыш юллары 
[турында] китапларына күз салсак, аларның хəтере куəтле, 
ятлаган нəрсəлəре күп булганлыгы хакында хəбəрлəр бик 
гаҗəплəндерə. Бу хезмəтлəрне укыган шəкертлəр читлəшмəсен-
нəр өчен темадан читкə китеп, бу җирдə бер ике җөмлə язып 
китсəк, зарар булмас – «Бəлки, алар туры юлдан китəрлəр».  

Бөек хикмəт иялəре хəбəренə күрə, ятлау хисе башка 
хислəрдəн аерым буларак үзенə [күрə] мөстəкыйль бер хис 
булса да, хакыйкате бу көнгə кадəр һаман мəгълүм түгел. 
Кешелəрдə булган бу куəт гаять төрле булып, кайберəүлəрдə 
бик зəгыйфь һəм кайберəүлəрдə чамадан тыш көчле була. 

Кече Азиянең көнбатыш тарафында идарə итеп, милади 
буенча, 123 ел əүвəл вафат булган Митридат исемле кемсəнең 
егерме ике төрле тел белəн сөйлəшкəнлеге, төрле кавемнəр 
белəн идарə итеп, һəрбер кавем алдында үз теллəрендə хөтбə 
сөйлəве, никадəр хəрбие булса, һəрберсенең исемнəрен һəм 
фамилиялəрен белгəнлеге риваять ителə. 

Милади белəн 1606да вафат булган Бəлҗика [Бельгия] 
галиме Либес тарихчы Тасиятьнең латинча тарих китабын 
ятлап, бер сүзендə ялгышмыйча укый иде, хəтта ки бер хəре-
фендə ялгышса, башын кисүне шарт итеп бəхəскə керергə 
торган. 

Хəзрəти Ибне Габбас кораеш шагыйре булган Гомəр бине 
Рабиганың сиксəн юлдан гыйбарəт булган бер поэмасын бер 
тапкыр ишетү белəн ятлап, бер мəртəбə югарыдан түбəнгə 
[өстəн аска] һəм икенче мəртəбə түбəннəн югарыга [астан өскə] 
таба укып чыкканлыгы риваять ителə39.  

Бəдигъ əл-Һəмəзани җиңел генə бер уку белəн ничə 
кагыйдəлəрдəн гыйбарəт булган китапларны һəм бер мəртəбə 
уку белəн 50 юлдан торган поэмаларны ятлый иде. Мəгаринең 
зиһене ни кадəр булганлыгы «Əбү əл-Галəэ əл-Мəгари» 
китабында телгə алынды. 

Хəммад əр-Равия бертоташтан, алфавит буенча, ике мең 
туксан поэма укыган, кешелəр чират белəн тыңлаганнар. 
Бервакыт Əндəлүс мəмлəкəтендə «Сибəвəйһ» китабын ятлау 
                                                      
39 Əгани. – Т. 1. – Б. 33; Камил əл-Мөбəррад. – Т. 2. – Б. 145. 
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белəн [генə] канəгать булганнарны ялкауга санаганнар һəм 
кайберлəре хəтта «Əгани» китабын белəлəр иде (һəр битендə 25 
юл булган «Сибуя» китабының басма нөсхəсе 621 бит, 
«Əгани»нең һəр бите 31 юл булып, барлыгы 3760 бит). 

Əндəлүс əдиплəренең берсе үзенең зиһенен сынап карау 
телəгендə булганнар өчен кичтəн «каф» рифмасыннан шигырь 
укый башлаган, таң аткан вакыттан əүвəл бу рифма тəмам 
булмаган. Аның кебек адəмнəр күп булганлыктан, шуннан 
артыкны язу мөмкин түгел.  

Бүгенге көндə адəм баласында ятлау көче гаять зəгыйфь-
лəнгəн. Моңа исə ике төрле бөек үзгəрү казанышы сəбəп 
булган. Моның берсе китаплар төзелə башлау һəм икенчесе дə 
басмачылык һөнəре барлыкка килү. Кулланылмаганнан эшкə 
яраксызланган кораллар тутыгып, бозылган кебек, кешелəрдə 
булган куəтлəр гамəлсез тору сəбəпле, зəгыйфьлəнəлəр. Кеше-
лəр бер мəртəбə дə китапларга ышанып ятлау эшлəренə əһəмият 
бирмилəр иде, соңра, бастыру сəнəгате барлыкка килгəч, иң 
əһəмиятсез нəрсəлəргə кадəр язып бастырдылар һəм шуларга 
ышанып тордылар. Шул сəбəпле, ятлау куəтенə бөек бер зарар 
килде, хəтта борынгыларның хəбəрлəрен укыган вакытта ышан-
маслык дəрəҗəгə төштек. 

Мөхəддислəр хəдислəрнең сəнəдлəрен тикшереп, асылсыз 
яки иснадлы булганнарын җентеклəп тикшереп, үзлəренең 
китапларына язганнар. Шуның өчен бу көннəрдə хəдислəрнең 
иснадлары, мəҗрух [яраланган] яки мəтгун [шелтəлəнгəн] 
булуын тикшерергə кирəклек калмаган. Бəлки, теллəрдə булган 
ышанычлы хезмəтлəргə таяну җитəрлек була. Моның өчен 
«Көтебе ситтə»нең [«Алты китап»ның] берсендə булган хəдис 
гүя рəсүлүллаһ хəзрəтлəренең үзеннəн чыккан кебек», – дилəр.  

Хəдис риваять итəр өчен сүздə бертоташ сəнəд булу да шарт 
түгел. Нөсхəсенең дөреслегендə шөбһə булмау шарты белəн 
«Көтебе ситтə», яки танылган «Мөснəд»лəрдə булган хəдислəрне 
сөйлəү, тоташ бер сəнəде булсын яисə булмасын – дөрес. Тоташ 
чылбыр хасил итү фəкать тəбриклəнү кебек бер нəрсə40.  

                                                      
40 Шəрхү сахих Мөслим ли əн-Нəвави. – Т. 1. – Б. 24. Тəдриб əр-рави. – Б. 49. 
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«Көтебе ситтə»дə булган хəдислəрдəн, мөхəддислəр тара-
фыннан искəрмə буларак, биш-ун хəдистəн башкалары «сахих» 
һəм сахих хəдислəргə карата Бохари белəн Мөслим сахих дип 
бер фикердə булганнарына «мөттəфыйк галəйһи» дип əйтү 
гадəте һəркемгə билгеле.  

«Мөттəфыйк галəйһи» дип йөртелгəн хəдислəр хакында 
мөттəсыйль [тоташ] һəм мəрфуг [пəйгамбəргə күтəрелгəн] булу 
шарты белəн Ибне Салах: «Бохари һəм Мөслим берəр хəдисне 
сахих [дөрес] дип танысалар, ул хəдиснең, һичшиксез, хак, 
дөрес икəнлегендə ислам өммəте килеште», – дигəн41. Фəкать 
Ибне Салахның бу дəгъвасына бер төркем затлар, аерым алган-
да, Ибне əл-Һөмам белəн хəнəфилəрнең соңгы галимнəре риза 
булмаганнар һəм: «Өммəтнең аларның хəдислəрен бердəм рə-
вештə кабул итүлəре, башкалар белəн чагыштырганда, сəнəд-
лəре ышанычлы булганлыгыннан. Иснады мөхкəм [дөрес] бул-
ган һəрбер хəбəр вахид бу хөкемдə була, [берəр] гамəлне ваҗиб 
итүгə «мөттəфыйк галəйһи» булган хəдислəрнең аерым бер 
өстенлеге юк», – дилəр. [Ничек икəнен] бер Аллаһ кына белə!  

 
 

IX 
 

Тормыш һəм күренми торган нəрсəлəргə 
караган хəдислəр 

 
 
Əхлак, гамəллəр, гомумəн, дин һəм шəригать əмерлəре 

хакында булган хəдислəрдəн башка, тагын хəдислəрнең кү-
ренми торган нəрсəлəргə, дөньяви гыйлемгə караган өлешлəре 
дə бар. Үзенең керү юлын юкка чыгармасын өчен һəм игъти-
кадының [ышануының] тетрəүгə очравыннан имин булсын 
өчен, хəдис гыйлемен алырга керешкəн шəкертлəр хəдислəрнең 
бу өлешлəрен дə белергə тиеш. 

                                                      
41 Голүм əл-хəдис. – Б. 12. 
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Пəйгамбəрлəр Аллаһы Тəгалə хəзрəтлəреннəн пəйгамбəрлек 
миссиясен ирештерү, шулай ук күренми торган нəрсəлəрдəн 
хəбəр бирү хакында, белə торып булсын яисə онытып булсын, 
хаталы, гөнаһлы булудан пакь. Əмма шулардан башка [эш-
лəрдə] гади кешелəр кебек ялгышлык һəм хата кылулары да 
мөмкин. Чөнки пəйгамбəрлек миссиясен ирештерүдəн яки 
күренми торган нəрсəлəр хакында бирелгəн хəбəрлəрдəн башка 
нəрсəлəрнең пəйгамбəрлеккə катнашы булмаганлыктан, аларда 
булган кимчелек пəйгамбəрлек миссиясенə карамый. Бер 
пəйгамбəр өчен сəнəгать гыйлеменнəн хəбəрсез, язу сəнгате 
һөнəреннəн мəгълүматсыз булу гаеп булмаган кебек, табигый 
хəл, гомумəн, дөньяви гыйлемнəр белəн таныш булмау да гаеп 
булмас. Шуңа карамастан, акыллары камил, аңлаулары яхшы 
булганлыктан, пəйгамбəрлек миссиясен ирештерүдəн башка 
җирлəрдə булган ялгышу һəм хаталары да бик сирəк була.  

Имам Мөслим тарафыннан: «Пəйгамбəр саллаллаһү галəй-
һи вə сəллəм Мəдинəгə килде. Андагы кешелəр пальмаларны 
серкəлəндерəлəр һəм əйтəлəр иде: «Пальманы аталандырабыз». 
Ул алардан сорады: «Сез нишлисез?» Алар җавап бирделəр: 
«Без шулай эшли идек». Ул əйтте: «Бəлки, сез болай эшлə-
мəсəгез, хəерлерəк булыр». Тегелəр бу эштəн туктадылар һəм 
уңышлары очып бетте яки начар булды. Аннан алар бу турыда 
пəйгамбəрнең исенə төшергəч, ул əйтте: «Чынлыкта, мин кеше 
генə, əгəр мин сезгə диннəн булган берəр нəрсə хакында 
боерган булсам, аны алыгыз! Əгəр дə үземнең шəхси фикерем 
буенча берəр нəрсə боерсам, чынлыкта, мин кеше генə»42, – дип 
риваять ителгəн хəдис-шəриф шəрехендə [аңлатуында] Имам 
Нəвави: «Рəсүлүллаһ саллаллаһү галəйһи вə сəллəмнең, үз күрүе 
белəн дөнья тормышына карата əйтелгəн сүзлəреннəн тыш, 
шəригать буенча əйткəн нəрсəлəренə буйсыну бабы», – дип сүз 
башы куйган һəм дөньяви гыйлем хакында рəсүлүллаһ хəзрəт-
лəре үз фикере белəн сөйлəгəн сүзлəрендə кайбер ялгышлыклар 
булса, аны чит күрү юк», – дигəн43. 

                                                      
42 Сахих Мөслим. – Т. 1. – Б. 223. 
43 Шəрх Нəвави. – Т. 11. – Б. 152. 
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Шуңа күрə фəнгə, соңгы тəҗрибəлəргə каршы булган, 
дөньяви гыйлемгə караган хəдислəр булса яки медицина 
кагыйдəлəренə каршы булган кайбер дəвалар бəян ителгəн 
хезмəтлəр күренсə, хəдислəрне нигез итеп алып, тəҗрибə белəн 
мəгълүм булган, фəн белəн исбат ителгəн нəрсəлəрне ислам 
дине һəм хəдис исеменнəн инкяр итү дөрес булмый. Шулай итү, 
ислам диненең нигезе булган бер нəрсəне гыйлемгə һəм 
хакыйкатькə каршы итеп күрсəтү, хакыйкатьтə, ислам диненə 
җинаять була. Хəдискə һəм рəсүлүллаһ хəзрəтлəренə хезмəт итү 
бу түгел, бəлки, бу нəрсə дин дошманнары кулына хурлау 
кораллары əзерлəп бирүдəн башка [нəрсə] булмас. «Юлсыз 
дуслык күрсəтүченең зарары юлы белəн дошманлык итүче 
зарарыннан күбрəк булыр», – дилəр. 

Əгəр дə хəдис иҗтимагый тормышка, мəдəнияткə караган 
кануннар, һəртөрле сəнəгатьлəр, һөнəрлəр, медицина, анатомия, 
астрономия, география, алгебра, химия кебек гыйлемнəр 
пəйгамбəрлек миссиясеннəн бер өлеш булып та, аларны өйрəтү 
пəйгамбəрлəр өстендə булса иде, кешелəрнең Аллаһы Тəгалə 
хəзрəтлəреннəн бирелгəн акыллары, зиһеннəре, фикерлəре 
эшсез буларак кулланылмый калуы һəм кешелəрнең һəрнəрсəдə 
пəйгамбəрлəргə салышып, ялкауланып торулары тиеш булыр 
иде. Моның исə дөнья тəртибенə һəм тормыш канунына 
муафикъ булмаячагы мəгълүм. Шуңа карамастан, Коръəн-
шəрифтə акылларны эшлəтү һəм гаҗəеп эшлəргə гыйбрəт күзе 
салу хакында күп урында искəртелгəн. Хөрмəтле рəсүл хəзрəт-
лəренең: «Сез дөнья эшлəре турында миннəн күбрəк белəсез», – 
дигəн сүзлəрен дə бу хакта дип санарга була. 

Үз вазыйфалары булганлыктан, гамəл хөкемнəре хакын-
дагы хəдислəрнең мəтеннəре мөҗтəһидлəр тарафыннан 
тикшерелеп һəм өйрəнелеп, хəлгə карап, кабул ителгəн [яки] 
кире кагылган. Мəсьəлəлəрне дəлиллəре буенча язылган фикыһ 
китапларында һəм, аерым алганда, ысул фикыһы хакында 
булган хезмəтлəрдə бу нəрсə күренə. Əмма гамəллəр хөкемнəре 
турында булганнарыннан тыш башка [күренми торган нəрсə-
лəргə һəм дөньяви гыйлемгə караган] хəдислəр, күбесенчə, 
йозаклары алынмаган сандыклар, куллар җитмəгəн хəзинəлəр 
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кебек була. Мəзһəб мөҗтəһидлəре үз вазыйфаларына карамау-
лары сəбəпле, бу төр хəдислəренə кагылуны кирəк дип сана-
маганнар. Чөнки гамəллəр хөкемнəре турында булганнарыннан 
тыш башка хəдислəрне өйрəнү фикыһ һəм мəзһəб мөҗтəһид-
лəренə түгел, бəлки, кирəк булган вакытта шул заманның 
иҗтимагый, мəдəни галимнəре бурычына караган бер вазыйфа.  

Игътикад [ышану] өлешендə якыйн [ышаныч] дəлиллəр 
кирəклекне, ике шəех [Бохари һəм Мөслим] хəдислəренең баш-
ка сөннəт китапларыннан аермасы булмавын дəгъва иткəн хə-
нəфи мəзһəбенə [дини юнəлешенə] иярүче кайбер галимнəрнең 
үзлəренең гакыйдə [ышану] хакында язылган хезмəтлəрендə 
хəзрəти Гайсəнең иңəчəге, Яэҗүҗ-Мəэҗүҗ чыгып, кояшның 
көнбатыштан чыгуын һəм моның кебек башка хəбəрлəрне кер-
түлəренең сəбəбе безгə мəгълүм түгел. Ефрат елгасыннан алтын 
чыгачакны һəм моның кебек бик күп (Бохари һəм Мөслим 
хəдислəрендə телгə алына) хəдислəрнең хəбəрлəрен язмау-
ларының сəбəбе дə мəгълүм түгел. Я һəрберсен язу, яки һичбер-
сен дə язмау тиешле иде. 

Шуңа карамастан, кыямəт көне билгелəре хакында булган 
хəдислəрне ачыклар өчен бүгенге көндə артык кирəге юк, əмма 
килəчəктə кирəк булмаячагына ышаныч юк. Акылларны хəйран 
калдырган рəвештə булган фəнни ачышлар һəм уйлап табылган 
əйберлəр аркасында яисə мəдəни һəм иҗтимагый үзгəрешлəр 
булу сəбəпле, болар хакында, ихтимал ки, өйрəнергə мəҗбүр 
итəчəк көчлəр мəйданга чыгар. 

«Мəһди» исеме белəн мөселманнар арасында шау-шу күбə-
юен күргəннəн соң Ибне Хальдун бу турыда булган хəдислəрне 
тикшерергə мəҗбүр булган һəм хəҗəт саналырлык рəвештə 
хəдис табылмавын игълан иткəн44. Гайсə иңүе һəм Дəҗҗал 
чыгуы хакында да бу рəвешле эшлəргə мəҗбүр булмаяча-
гыбызны һичкем əйтə алмый. Хəтта бу көнгə кадəр килеп 
киткəн галимнəр өчен дə Дəҗҗал чыгуы хорафатка һəм Гайсə 
иңүе хаклыкка ишарə, диючелəр барлыгы мəгълүм. 

Гамəллəр хөкемнəре хакында булган хəдислəр турында, моны 
сəлəфлəр [борынгылар] тикшерделəр һəм шундый карар бирделəр, 
                                                      
44 Т. 1. – Б. 152–160. 
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дип аларның карарларын алу тиешле булса да, үз заманнарына 
һəм хəллəренə карап мəҗбүр булмаулары сəбəпле, бер хəдис 
хакында дəшмичə калган галимнəрнең гамəллəре үзлəре шундый 
хəдис хакында өйрəнергə мəҗбүр булганнарга зарар итмəс. 

Элекке заманда яһүд, христиан, зəрдөшт [зороастризм] һəм 
ислам халкы җирне келəм рəвешендə, дип фараз кылулары 
сəбəпле, «кояш, баеганнан соң, гареш астына барып сəҗдə 
кыла» мəгънəсендə булган хəдис-шəриф45 хакындагы хакый-
катенə таянып, дəшмəүчелəр яки Катəдə, Мөкатил, Зəҗҗаҗ, 
Кəлби, Ибне Котəйбə кебек элекке заманнар уйлавы нокта-
сыннан сүз сөйлəүчелəрнең галəм хəле турында булган уйлары 
фəнне алга җибəргəн һəм гыйльми җəһəттəн инкыйлаб булган 
заман əһеллəренə зарары юк. Тормыш һəм дөньяви əмерлəр 
хакында хөрмəтле рəсүл сүзенə иярү ваҗип булмаса, Кəлби 
белəн Зəҗҗаҗ сүзенə иярү нинди дəлил белəн ваҗип булыр? 
Батуы сəбəпле, кояш һичбер җиргə китмəве һəм югалып 
тормавы бүгенге көндə гыйльми җəһəттəн генə түгел, бəлки, 
хис һəм күз белəн күрү юлы белəн ачык билгеле. 

Шуның өчен, бу көндə хəдис укытучы затлар телгə алынган 
хəдислəрне дəрес вакытларында бүгенге фəнгə, төгəлрəк əйт-
кəндə, күз белəн күреп-тануга каршы булмаган рəвештə мəгънə 
биреп укытырга тиеш. «Белүчелəр белмəүчелəр белəн бертигез 
булырмы?» [Коръəн, 39:9]. 

 
X 
 

Мəүдуг хəдислəр. Хəдис уйлап чыгаручылар. 
Мəүдуг хəдислəр хакында басылган хезмəтлəр 

 
Хəдис галимнəренең көч сарыф итеп хəдислəрне җыюла-

рының, сəнəдлəр тикшереп һəрберсен үлчəү аша үткəрүлəренең 
бөек сəбəплəренең берсе – арада мəүдуг (асылсыз) хəдислəрнең 
йөрүлəре һəм дөрес хəдислəр белəн аралашып беркадəр кеше-
лəрнең адашулары булды. 
                                                      
45 Сахих Бохари. – Т. 4. – Б. 75; Сахих Мөслим – Т. 1. – Б. 55. 
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Мəүдуг хəдислəрнең төрлəре күп булып, аларны таратучы-
ларның максатлары төрле-төрле иде. Кайберлəре ислам диненə 
шөбһə салу нияте белəн, кайберлəре үз мəзһəблəрен тарату өчен 
һəм кайберлəре үзлəренə күрə бертөрле яхшы ният белəн хəдис 
уйлап чыгарганнар. Хəдис уйлап чыгарып, халык арасында 
тараткан динсезлəр əүвəлге төркемнəн, бидгать əһеллəре белəн 
суфи һəм заһидлəр соңгы төркемнəн. Динсезлəр җөмлəсеннəн 
саналган габбасилардан [булган] Мəһди заманында үтерелгəн 
Габделкəрим бине Əбү əл-Гауҗаның берүзе тарафыннан 4000 
хəдис уйлап чыгарганлыгы риваять ителə46.  

Сурəлəр фазыйлəтлəре хакында (кайбер сүрəлəр хакында 
булган хəдислəр – искəрмə) тəфсир китапларында булган хəдис-
лəр, гүя, Коръəн-шəриф укырга кызыктыру өчен Нух бине Əбү 
Мəрьям, Мəйсəрə бине Габдераббиһ кебек заһидлəр тарафын-
нан уйлап чыгарылганнар. 

Ибне Əбү Яхъя, Вакыйди, Мөкатил һəм Мөхəммəд бине 
Сəгыйд əл-Мəслуб исемле мəшһүр галимнəр хəдис уйлап чы-
гару белəн билгеле булганлыктан, мөхəддислəр аларга «əл-
кəззабун» [ялганчылар] дилəр. Фəкать нинди максат белəн 
уйлап чыгарылса да, чыгарылсын, мəүдуг хəдислəр үз əһеллəре 
тарафыннан булган тəнкыйть белəн башкалардан аерылганнар. 

Соңгы заман авторларыннан берсе мəүдуг хəдислəргə карата 
шундый мəгълүмат бирə: «Кəлби тəфсире47 белəн Мөкатил бине 
Сөлəйман китабы, Вакыйди «Мəгази»се – асылсыз. Əбү Лəйс 
Сəмəркандиның «Тəнбиһ əл-гафилин» исемле китабында, 
Газалинең «Ихья»сында, Хəким Тирмизи хезмəтлəрендə, 
гомумəн, тəсаувыф [суфичылык] китапларында булган хəдис-
лəргə (əгəр башка юл белəн нык булмасалар) ышанып булмый. 
«Я, Гали!» һəм «Я, Фатыйма!» дип килгəн васыятьлəр, акыл 
хакында, Рəҗəб һəм Гашура көннəре фазыйлəтлəре, шул Гашура 
көнендə бер төркем пəйгамбəрлəргə хөрмəт күрсəтү турында 
                                                      
46 Бу кемсə Мəгыйн бине Заидəнең анасының бертуганы булып, Басра 
əмире Мөхəммəд бине Сөлəйман бине əл-Габбаси тарафыннан 160 елда 
үтерелде. «Тəүхид Мөфаддал Ибне Гомəр» исемле китап кереш сүзендə 
телгə алынган булган Ибне Əбү əл-Гауҗа – шул зат. 

47 Ибне Хəзем хəзрəтлəренең «Əл-фасыл» исемле хезмəтенə мөрəҗəгать 
ителə. – Т. 2. – Б. 93, 94, 96. 
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булган хəдислəр – мəүдуг. Котыб, Гавəс, Нөкабəэ, Əүтəд, Мəһди 
хакында булган хəбəрлəр ышанычсыз. Багдад, Басра, Куфə, 
Казвин, Мəру, Насыйбин, Шам, Əнтəкыя, Гаскалан, Искəндəрия, 
Бохара һəм Мисыр фазыйлəтлəре турында булган хəдислəр – 
ялган. Кавын һəм кына [хна], ахак (гакыйк), йөзек кию, итне 
пычак белəн кисүдəн тыю хакында булган хəдислəр дөрес түгел. 
Хəзрəти Билалның Шамга барып, хəзрəти рəсүлнең вафатыннан 
соң Мəдинəгə кайтуы һəм бу вакытта азан əйтүеннəн бөтен 
Мəдинə халкының агылуы хəбəре, Җабирның бер баласы 
икенчесен үтереп, соңра, рəсүлүллаһ догасы белəн терелүе 
кыйссасы, хəзрəти Гомəрнең үз улы Əбү Шəхмəгə җəза биреп 
сугуы, Ибраһим пəйгамбəр хатыны Сараны мəҗбүр итеп, 
Фиргавен аулак бүлмəгə алып керүе һəм Ибраһим пəйгамбəр 
суяр өчен дип улы Исмəгыйль муенына пычак куюы, Əюп 
пəйгамбəрне Иблис котырткач, авыруы һəм, шул сəбəпле, тəне 
кортлавы, Давыт пəйгамбəрнең Урия хатынына гашыйк булуы, 
хөрмəтле рəсүл аягына иярүе сəбəпле, Бəйтел-мəкъдис сахрасы-
ның һавада калуы, ярылган ай кисəклəренең рəсүлүллаһның 
изүеннəн кереп, җиңеннəн чыгуы, рəсүлүллаһ белəн дөялəр, 
ишəк һəм бүрелəр сөйлəшүе хакында булган хəбəрлəр дөрес 
түгел. Муса пəйгамбəрнең Йосыф пəйгамбəр табутын Мисырдан 
алып чыгуы, Гад кавеменең җəннəте, Каф тавының башы зөбəр-
җəт булып, бөтен дөньяны яктыртуы, хөрмəтле рəсүл əфəн-
дебездəн башка пəйгамбəрлəрнең каберлəре мəгълүм булмавы 
турында булган хəдислəр – ышанычсыз. 

Бу автор китабыннан сайлап алынган нəрсəлəр шулар. 
Фəкать мəүдуг хəдислəр болар белəн чиклəнмəгəн, бəлки, гаять 
күп булып, аларны белдертү өчен хəдис гыйлеме белгечлəре 
тарафыннан хəтта кайбер кагыйдəлəр дə уйлап табылган. Монда 
гына бөтенесен бирү мөмкин булмаганлыктан, [бер җөмлə 
белəн əйткəндə] хəдислəрнең, Коръəн-шəриф, яки диндə булган 
катгый мəсьəлəлəр, яисə хискə һəм акылга таянган ышануга 
каршы булганнары [мəүдуг була]. 

Мəүдуг икəннəре мəгълүм булган хəдислəрне белə торып 
сөйлəү һəм риваять итү – хəрам, дигəннəр48. Шуңа күрə элекке 

                                                      
48 Голум əл-хəдис лиибн əс-Салах. – Б. 38. 
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заманнарда Казан шəһəрендə бик күп нөсхəлəр белəн күп мəр-
тəбə басылган «Кырык хəдис», «Əл-лөбаб» исемле китапларның 
зур өлешлəре мəүдуг хəдислəрдəн гыйбарəт булуы өчен 
дəреслек итеп балаларга укытырга яраклы булмаса кирəк. 

Мəүдуг хəдислəр хакында безгə мəгълүм булган басылган 
хезмəтлəр шулар: 1) «Əснə əл-мөталлиби фи əхадис мөхтəлифəт 
əл-мəратиб», Мөхəммəд əл-Хут хезмəте (1276). 2) «Əл-игъти-
бару фи бəяни əн-насих вə əл- мəнсухый мин əл-əхбар». 
3) «Таэвилү мөхтəлиф əл-хəдис», Ибне Көтəйбə əд-Динəвəри 
хезмəте (276). 4) «Тəхзир əл-мөслимин мин əл-əхадис əл-мəү-
дугат», Зафир Мөхəммəд Бəшир əл-Əзһари хезмəте. 5) «Тəзки-
рат əл-мəүдугат», Əбү əл-Фадыл əл-Мəкъдиси хезмəте. 6) «Əт-
тəгъкыйбат галə əл-мəүдугат», Сөютый хезмəте (911). 7) «Əл-
фəваид əл-мəҗмугатү фи əл-əхадис əл-мəүдугат», Мөхəммəд 
бине Гали Шəүкяни хезмəте (1250). 8) «Əл-лəали əл-мəүдугатү 
фи əл-əхадис əл-мəүдугат», Сөютый хезмəте. 9) «Əл-мəүдугат 
əл-күбра», Гали əл-Кари хезмəте. 

Бу китапларның беренчесе Бейрутта, икенчесе Хəйдəрабад 
əд-дəкəндə, тугызынчысы Истамбулда, калганнары Мисырда 
басылган. 

 
XI 

 
Хəдис китаплары язылуы. Нигезлəре  

һəм мөснəдлəр. Хəдис теле 
 
Сирəк кенə кайбер сəхабəлəр, үзлəре өчен кайбер хəдис-

лəрне язулары мəгълүм булса да49, гомумəн, хəдислəр күңел-
лəрдə саклана һəм телдəн риваять ителə иде. Соңра, [башка 
иллəрне] яулап алулар күбəйде, ислам мəмлəкəте зурайды, 
сəхабəлəр, табигыйннар вилаятьлəргə таралып, кайберлəре 
Хиҗазда калды һəм кайберлəре Шам, Мисыр, Куфа, Гыйрак 

                                                      
49 Сахих əл-Бохари. – Т. 1. – Б. 36. Мəлик əйтə «Алар язмыйлар, ə, бəлки, 
ятлыйлар иде. Аларның язучылары да ятлау өчен генə язды, ятлагач, 
бетерделəр». Фəтех əл-мөгыйс. – Б. 238. 
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өлкəлəренə күченделəр. Хəдис риваять итүче сəхабəлəр үлү 
белəн көннəн-көн азаялар, хəдислəр сөйлəүдə булган арадаш-
чылар күбəеп, иснадлар озыная. рəсүлүллаһ заманы сəгатьтəн 
сəгатькə ераклаша иде. Бу вакытта хəдис гыйлеме язылырга, 
кагыйдəлəр язу белəн югалудан саклап калырга кирəклеге чык-
кан һəм мөхəддислəр тарафыннан бу вазыйфа үтəлə башлаган. 

Хəдис-шəрифлəрне язарга ислам галимнəренə əмер иткəн 
хəлифəлəрнең беренчесе өмəвилəрдəн Гомəр бине Габделгазиз 
иде50.  

Иң беренче кайсы галим хəдис китабын язуы ачык мəгълүм 
булмаса да, Мəккəдə Ибне Җүрəйҗ51, Мəдинəдə Мəлик белəн 
Ибне Исхак, Басрада Рабигъ бине Сабих белəн Сəгыйд бине Əбү 
Гарубə, Хəммад бин Сəлəмə, Куфада Суфьян Сəүри, Шамда 
Əүзагый, Васитта Һашим, Ямəндə Мəгъмəр бине Рашид, 
Тəһранда Җəрир бине Габделхəмид, Хорасанда Габдулла бине 
əл-Мөбарəк язган. Боларның һəрберсе бер заман адəмнəре иде. 
Мəдинə галимнəреннəн Ибне Əбү Зиэб исемле кемсəнең «Əл-
мөватта» исемле олуг бер хəдис китабы бар иде. Хəтта ки Имам 
Мəлик «Əл-мөватта» хезмəтен язарга керешкəн вакытта: «Əбү 
Зиэб «Мөватта»сы булганда тагын бер башка «Мөватта» язуда 
нинди мəгънə бар?» – дип гəҗəплəнүе риваять ителə52.  

Югарыда телгə алынган затлардан соң хəдис язучылар 
күбəйде һəм икенче йөз башында Габдулла бине Муса əл-Куфи, 
Мөсəддəд əл-Басри, Əсəд бине Муса, Нөгайм бине Хəммад һəм 
башкалар «Мөснəд»лəр төзеделəр. Болардан соң Əхмəд бине 
Хəнбəл, Исхак бине Раһуя, Госман бине Əбү Шəйбə һəм 
башкалар тарафыннан «Мөснəд»лəр язылган, болардан соң да 
мəшһүр «Усул», «Җамигъ», «Сөнəн» китаплары мəйданга 
чыккан. 

                                                      
50 Сахих əл-Бохари. – Т. 1. – Б. 33; Мөватта əл-имам Мөхəммəд. – Б. 389. 
51 Габделмəлик бине Габделгазиз бине Җүрəйҗ Əбү Халид əл-Мəкки. Үз 
гомерендə 70 хатынга вакытлыча өйлəнүенə карамастан (моны ярый 
торган эш дип саный иде), ул галимнəр каршында ышанычлы санала. – 
Т. 2. – Б. 151. 

52 Тəдриб əр-рави. – Б. 24. 
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Хəдис китаплары күбрəк ике ысулда язылганнар. Берен-
чесе: китап бабларга [бүлек] һəм фасылларга ]бүлекчəлəргə] 
аерылып, һəр фасылда [бүлекчəдə] үзенə караган хəдислəр 
җыела. Икенчесе: бабларга һəм фасылларга аерылып, һəрбер 
хəдис үзенең равие булган сəхабəлəр исеме астында китерелə. 
Болардан əүвəлгесе «Асыл», «Өмме», «Сахих», «Сөнəн» кебек 
исемнəр белəн телгə алына, соңгысы «Мөснəд» исеме белəн 
кулланыла. Иътибар ителгəнчə, «Мөснəд»лəргə караганда 
«Асыл»лар борынгырак. 

«Мөснəд» иялəренең кайберлəре сəхабəлəрнең исемнəрен 
алфавит буенча, кайберлəре кабилəлəр тəртибе белəн, кайберлə-
ре ислам кабул итүлəре буенча яки Бəдер, Хөдəйбия кебек 
мəшһүр вакыйгаларда катнашулары тəртибе белəн телгə алалар. 

«Асыл» һəм «Өмме»лəр килəчəктə телгə алыныр, шуның 
өчен бу җирдə мəшһүр «Мөснəд»лəр хакында өлешчə бер мəгъ-
лүмат бирү кирəк булыр. Хəдис фəнендə танылган булган 
«Мөснəд»лəр болар: 

1) «Мөснəд Ибне Раһуя» – Исхак бине Раһуяныкы (238). 
2) «Мөснəд Əби Дауд əт-Таялиси» – (204). Бу китап Əбү 

Дауд əт-Таялиси тарафыннан түгел, бəлки, үзеннəн соң башка 
бер адəм тарафыннан төзелгəн. 

3) «Мөснəд əл-Имам» – Əбү Габдрахман Бакый бине Мəх-
лəд əл-Куртубиныкы (276). Бу хезмəттə 1300 сəхабə хəдисе бар. 

4) «Мөснəд Əхмəд бине Хəнбəл» – бу хезмəтне Əхмəд бине 
Хəнбəл үзе 50700 хəдис арасыннан сайлап алып төзегəн. 300дəн 
артык хəдис өч кенə арадашчы белəн сөйлəнелеп, бөтен хəдисе 
30000 булып, 700 сəхабə исеме телгə алынган. Бу «Мөснəд»не 
мөхəддислəр хəдис фəнендə зур бер нигез итеп тоталар. Хəтта 
кайбер затлар: «Əхмəд бине Хəнбəл «Мөснəд»ендə булмаган 
хəдислəр кирəк түгел», – дигəннəр. Фəкать моңа Бохариның 
хəзрəти Гайшəдəн риваять ителгəн «Өмме зəргъ» хəдисе белəн 
генə бəхəслəшəлəр. Чөнки бу хəдис Əхмəд бине Хəнбəл 
«Мөснəд»ендə юк. Кайбер кемсəлəр дə [анда] зəгыйфь, бəлки, 
мəүдуг хəдислəр барлыгын əйткəннəр. Аның Багдад шəһəрен-
нəн «Əл-мөстəнсария» мəдрəсəсенə вакыф (бүлəк) ителгəн 
нөсхəсе 24 том булуы риваять ителə. (Басмасы 6 том). 
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5) «Мөснəд Əби Хəнифə» – бу «Мөснəд» Əбү Хəнифə хəз-
рəтлəре вафатыннан соң төрле адəмнəр тарафыннан төзелгəн. 

6) «Мөснəд əш-Шафигый – бу «Мөснəд» тə соңыннан баш-
ка бер кемсə тарафыннан язылган. 

Коръəн-шəриф теле хакында мөстəкыйль китаплар язылган 
кебек хəдис теле турында да мөстəкыйль китапчыклар һəм олуг 
китаплар язылган. Хəдис теле хакында иң беренче хезмəт язган 
зат – Əбү Гобəйдə Мөгаммəр бине əл-Мөсəннə əл-Басри ([һиҗри] 
210 да вафат) булып, тик аның хезмəте бик кыска китаптан 
гыйбарəт булган. Аннан соң Надыр бине Шөмəйл əл-Мəзəни əн-
Нəхəви (204 тə вафат) бер хезмəт язды, аннан соң Габделмəлик 
бине Кариб əл-Əсмəгый, Мөхəммəд бине əл-Мөстəнир Котрыб 
һəм башкалар тарафыннан китаплар язылды. «Гариб əл-хəдис» 
[хəдис аңлатмасы] хакында булган хезмəтлəрнең иң тулысы һəм 
иң гүзəле бу затлардан соң килгəн Əбү Гобəйд əл-Касыйм бине 
Сəллям китабы. Əлеге зат бу китапны кырык ел гомерен сарыф 
итеп төзегəнлеге риваять ителə. Аннан соң бу фəндə бик күп 
китап язылган. Бүгенге халык өчен иң файдалы һəм кирəкле сүз-
лəрне табарга җиңел булган «гариб əл-хəдис» [хəдис аңлатмасы] 
китабы Əбү əс-Сəгадат Мөбарəк бине Əбү əл-Кəрам Мөхəммəд 
бине əл-Əсир хəзрəтлəренең «Əн-ниһаятү фи гариб əл-хəдис» 
исемле хезмəте булса кирəк (Ибне əл-Əсир 606да вафат). Бу 
хезмəт дүрт томда Мисырда басылды, бөтенесе 1270 бит. 

 
 

XII 
 

Хəдис китаплары белəн гамəл кылу 
 
 
Бөек дəрəҗəле Коръəннəн соң шəригатебезнең асылы сөн-

нəт булса, сөннəттə иң ышанычлы хезмəтлəр бу «Көтебе ситтə» 
[«Алты китап»] булса, аларда булган хəдис-шəрифлəрне 
һəркем: «Рəсүлүллаһ саллалаһү галəйһи вə сəллəм [шулай] 
əйткəн», – дип сөйли белер. Ачык максаты булу һəм аңларга 
көче җитү шарты белəн бу хезмəтлəрдə булган хəдислəр белəн 
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гамəл дə кылыр. Имам Шафигый хəзрəтлəре: «Башка бер адəм 
сүзенə туры килмəүгə сылтап, сөннəт белəн мəгълүм булган 
нəрсəне калдырырга юл юк, бу хакта мөсеманнарның иҗмаг-
лары [бердəм карашы] бар», – дигəн53. Хəдис-шəрифлəр һəркем, 
һəр заман, һəр җир өчен кирəк булып, кайбер заманнар һəм 
кайбер кавем, шəхеслəр белəн чиклəнмəгəн. Кинəт бер хəдис 
мəгънəсе Коръəн-шəриф яки икенче бер хəдис яки нинди булса 
да, башка бер куəтле дəлилгə каршы булса, бу вакытта гадел-
лек, өстенлек, җыю һəм аңлату кагыйдəлəре кулланыла. Лəкин 
мондый рəвештə каршылыклы күренгəн хəдислəр уйлаган кадəр 
күп түгел. Нəтиҗə: хəдислəр белəн гəмəл кылудан шəригать 
исеме белəн тыярга һичкемнең хакы юк. 

Хəдислəрнең гамəлдəн чыккан, эчтəлексез, чикле һəм 
махсус булу ихтималлары чыгарга, шулай ук кызыктыру өчен 
булган əмерлəрне мəҗбүри дип аңларга яки моның киресен 
аңларга мөмкин. Лəкин бу нəрсəлəрнең, ихтималы гына булган-
лыктан, зарары юк һəм гамəл кылудан тыймыйлар. Сəлəф 
галимнəре ышанычлы юл белəн сөйлəнелгəн хəдислəр белəн 
гамəл кылыр өчен эшкə керештелəр, аның белəн фəлəн һəм 
фəлəннəрнең гамəл кылу-кылмауларын аңлауларына кадəр 
туктап тормаганнар. 

Хəдис белəн гамəл кылуда, никадəр бөек шөһрəтле затлар 
булсалар – булсыннар, бер өммəттəн булган затларның сүзлəре 
исəпкə алынмас; киресе була икəн, ул вакытта хəдислəргə, 
сөннəтлəргə хаҗəт калмас, бəлки, хəдис һəм сөннəт белəн шө-
гыльлəнəчəк җирдə сүзлəре исəпкə алыначак затларның 
сүзлəрен, уйлəрын, фикерлəрен тикшерү һəм шуларга яраклы 
гамəл кылу тиеш булыр иде. Хəлбуки, шəригать галимнəре 
тарафыннан бу мəгънəдə сөйлəүлəре риваять ителми. 

Хəдислəрдə булган ихтималлар бермə-бер артыгы белəн 
мөҗтəһидлəр һəм фəкыйһлəр сүзлəрендə дə бар. Моннан башка, 
мөҗтəһидлəрдəн риваять ителгəн сүзлəрнең иснадлары «Көтебе 
ситтə» иснадлары дəрəҗəсендə ышанычлы түгеллеге инкяр 
ителмəс. Шуңа күрə дə кулында «Мөватта», «Сахих Бохари» 
һəм «Сахих Мөслим» яки башка бер «Сөнəн» китабы булган 
                                                      
53 Игълям əл-мөвəккыйгыйн. – Т. 1. – Б. 7. 
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кемсə шул китапта булган хəдислəр белəн гəмəл кыла белер. 
Хəтта бу китаплардан дəрес алучылар да бу ният белəн дəрес 
алырга тиеш. Чөнки гыйлемнең максаты – гамəл.  

Коръəн һəм хəдислəр белəн гамəл кылу өчен мөҗтəһид булу 
шарт түгел, бəлки, гарəп телен, насих [гамəлдəн чыгаручы 
хəдислəр] һəм мəнсухны ]гамəлдəн чыгарылган хəдислəрне] 
беркадəр белү җитə. Хөрмəтле рəсүл хəзрəтлəре ислам динен 
һəм аның хөкемнəрен аңлата белүдə мөҗтəһидлəрдəн артык 
булуында шөбһə юк. Шуның өчен: «Мин рəсүлүллаһ сүзлəрен 
мөҗтəһид авызыннан ишетмəгəнгə аңлый алмыйм», – дип 
əйтүче кемсə хөрмəтле рəсүл хакында начар уйлаучы булыр. 

Гамəл кылу өчен никадəр хəдис булса, һəрберсен урап алып 
бетерү мəҗбүри түгел. Хəдислəрне тулысы белəн урап алып 
бетерү мəшһүр мəзһəблəрнең башлыкларына да җиңел булма-
ганлыгы риваять ителə. Шуның өчен үз каршыңда ачык 
булганнан соң, ихтимал, моңа каршы икенче бер хəдис яки 
Коръəн [аяте] бардыр, фəлəн-төгəндер, дип тукталып тору 
тиешле булмый. Төрле заманнарга һəм төрле вакытларга йөк-
лəргə мөмкин булган хəдислəрнең һəрберсе белəн гамəл кылу 
дөрес була. 

Ислам динендə беренче дəрəҗəдə ышанычлы дəлил бөек 
дəрəҗəле Коръəн булып, аннан соң өммəт тарафыннан 
бердəмлек белəн кабул ителгəн «сөннəт гамəлия» [пəйгамбəр 
гамəллəре] һəм аннан соң риваять яки дəлиллəрендə каршы-
лыклар булган «сөннəт каулия» [пəйгамбəр сүзлəре]. Бу нəрсə-
лəрнең аңлатмасы исə моннан башка җирлəрдə. 

Хəдислəрне аңларга ярдəм бирəчəк нəрсəлəр: гарəп телен 
гүзəл белү, аның куллану үзенчəлеклəре белəн таныш булу, 
гарəп шигырьлəрен һəм гарəп мəсəллəрен ятлау булыр. Хəзрəти 
Гомəр радыяллаһү ганһү (Аллаһ аннан риза булсын) Афакта 
булган хезмəткəрлəренə ирештергəн фəрманнарында фарызлар 
һəм сөннəтлəр хакында булган нəсыйхəтлəре белəн бергə гарəп-
чəне өйрəнү хакында нəсыйхəтлəре була иде54. 

Хəдис гыйлеме һəм сөннəт белəн гамəл кылган затлар өчен 
хөрмəтле сəхабəлəр, табигыйннар арасында дин гыйлемен 
                                                      
54 Мохтасар җамигый бəян əл-гыйлем. – Б. 207. 
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тарату белəн шөгыльлəнгəн затларның тормыш юлларын белү, 
аларның заманнары, мохитлары белəн дə таныш булырга кирəк. 
Бу турыда гүзəл һəм ышанычлы бер төркем хезмəтлəр басылып 
нəшер ителгəн. «Изгелəрне искə төшергəндə рəхмəт иңə». 

 
 

XIII 
 

Əсмаи риҗəл [хəдис тапшыручылар исемнəре] 
һəм бу турыда булган басылган хезмəтлəр 

 
Хөрмəтле сəхабəлəр, бөек мөхəддислəр хəзрəтлəренең исем-

нəрен, күньялəрен [баласы исеменнəн ясалган кушаматларын], 
кушаматларын, кабилəлəрен, заманнарын, шөһрəтлəрен, туу 
һəм вафат булу тарихларын белү хəдис гыйлеме белəн шөгыль-
лəнүчелəр өчен һəрнəрсəдəн элек зарур. Хəтта: ««Əсмаи риҗəл» 
[хəдис тапшыручылар исемнəре] хакында җитəрлек дəрəҗəдə 
мəгълүмат җыймаган адəмнең үзен хəдис гыйлеме белəн бəй-
лəргə хакы юк», – дигəннəр. 

«Əсмаи риҗəл» хакында мəгълүматы булмаган адəм хəтта 
күньялəрен һəм кушаматларын күрмəве белəн дə бер җыем 
ялгышлыкларга юлыгыр, инде башка рəвешле ялгышлыкларга 
ни кала? Мəсəлəн, иң бөек мөхəддислəрдəн булган Мөгавия 
бине Габделкəрим «адашкан» дип, Габдулла бине Мөхəммəд 
«зəгыйфь» дип һəм Мөхəммəд бине Əбү əл-Фадыл Əбү əн-
Ногман бозык мəгнəсендə булган «түлəүче» дип танылганнар. 
Шулай ук иң туры сүзле булган Юныс бине Мөхəммəд «ял-
ганчы» дип, сүзе ышанычсыз булган Юныс Əбү əл-Хəсəн бине 
Язид «көчле» дип билгеле булган. 

Хөрмəтле сəхабəлəр һиҗрəттəн соң йөз елдан вафат булып 
бетүлəре кəрəмəт телəүче затлар белəн кайбер суфиларга 
карышып, мөхтəрəм мөхəддислəр кире какканнар һəм ялганга 
чыгарганнар, хəтта ки Хафиз Зəһəби: «Аллаһка һəм аның 
рəсүленə җөрьəт итүче, һичшиксез, ялганчы карт», – дигəн55. Бу 
                                                      
55 Мизан əл-игътидаль. – Т. 1. – Б. 327. 
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кемсəнең уйлап чыгарылган бер адəм булганлыгын сөйлəүчелəр 
бар, кайберəүлəр исə аны 632дə вафат булды, дилəр56.  

Сəхабəлəр хакында мəшһүр һəм бүгенге көндə басылган 
хезмəтлəрдəн безгə мəгълүмнəре болар:  

1) «Əл-истигабү фи мəгърифəт əл-əсхаб». Ибне Габделбəр 
(463) хезмəте булып, ике зур томда, 1318дə Хəйдəрабад əддə-
кəндə басылган. Монда 3000 сəхабə исеме телгə алынган.  

2) «Өсд əл-габəти фи мəгърифəт əс-сəхабə». Ибне əл-Əсир 
(630) хезмəте булып, 5 томда. 1280дə басылган. Анда телгə 
алынган сəхабəлəрнең саны 7500 микъдарында.  

3) «Əл-исабəтү фи тəмйизи əсмаи əс-сəхабə». Ибне Хəҗəр 
əл-Гаскалани (852) хезмəте булып, Калкуттада һəм соңыннан да 
Мисырда 8 томда басылды. Анда булган сəхабəлəрнең исемнəре 
50000 микъдарында.  

4) «Əл-күнə вə əл-əсмаэ». Əбү Бишер Мөхəммəд əд-Дулаби 
(310) хезмəте булып, 2 томда Хəйдəрабадта 1323тə басылган.  

«Əсмаи риҗəл» белəн таныш адəмнəр хəбəр итүенчə, 
хөрмəтле сəхабəлəр һəм табигыйннар арасында Гəбдерəхим 
исемле зат юк, шулай ук Габдулла бине Əсма бинте Əбү Бəкер 
əс-Сиддыйк бине Əбү Кухафə белəн Мөхəммəд бине Габд-
рахман бине Əбү Бəкер əс-Сиддыйк бине Əбү Кухафəдəн башка 
дүрт буынлы сəхабəлəр булмас. 

Равилəр хакында язылып, бүгенге көндə басылган хезмəт-
лəр болар:  

1) «Тəзкират əл-хүффаз». Хафиз Зəһəби (748) хезмəте бу-
лып, 8 томда «Хəйдəрабад əддүкəндə басылды. 

2) «Хөлясатү тəзһиб əл-кəмал». Сафиеддин əл-Хазраҗи 
хезмəте булып, 1322дə Мисырда басылды.  

3 ) «Табакат əл-хүффаз». Хафиз Зəһəбинеке (748) булып, 
милади 1834 елда 3 томда Гутенганда шəрекъчелəр тарафыннан 
басылды.  

4) «Əл-мөштəбə». Хафиз Зəһəби хезмəте (748) булып, шə-
рекъчелəр тарафыннан 1881дə Лейден шəһəрендə басылды. 

                                                      
56 Рəтəн хакында Ибне Хəҗəр тəфсиллəп сөйлəгəн. Əл-исабə. – Т. 2. 
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5) «Мизан əл-игътидали фи нəкыд əр-риҗəл». Хафиз Зəһəби 
(748) хезмəте булып, 2 томда 1301дə Лəкнəүдə һəм 3 томда 
1325тə Мисырда басылды. 

 
 

XIV 
 

Хəдис гыйлеме һəм Русия мөселманнары 
 
 
Русия мөселманнарының хəдис гыйлеменə булган мөнəсə-

бəтлəрен белер өчен, гомуми рəвештə булган гыйлем тарих-
ларын күзəтеп чыгу тиешле. Гыйлем тарихлары беленсə, хəдис 
гыйлеме хакында булган хəллəр үзеннəн үзе мəгълүм булыр. 

Русия мөселманнарының гыйльми тарихлары безнең тик-
шерүебезчə, аптырау дəвере, Дагыстан дəвере, схоластика дəве-
ре, уяну дəвере исемле дүрт дəвергə аерыла. 

Беренче дəвер «аптырау дəвере» дип исем бирүебез, бу 
дəвер Казан мəмлəкəте Русия кулына кергəн көннəн башлана. 
Бу дəвердə мөселманнар дин ирегенə хуҗа түгел иде. Ислам ди-
не, рəсми дин буларак, хөкүмəт тарафыннан танылмаган иде. 
Моннан башка Волга [Идел] белəн Урал арасында Агыйдел 
белəн Чулман буйларында башкорт гаугалары дəвам итеп тора 
иде. Шул сəбəпле, мөселманнарның хəллəре өметсезлектə һəм 
аптырауда үткəн, гыйлем һəм мəгърифəт юлында бер адəмгə дə 
йөрергə мөмкин булмаган. 

Икенче дəвер – «Дагыстан дəвере» дип исем бирүебез, бу 
дəвердə мөселманнар үз акылларын башларына җыеп, шулай 
хиссез һəм хəрəкəтсез торудан гүзəл нəтиҗə чыкмаячагын аң-
лап, укырга дигəн фикергə килгəннəр һəм ничə мəшəкатьлəргə 
дучар булсалар да, Дагыстан тарафларына шəкертлəр җибəреп, 
гыйлем алдырдылар; Дагыстан вилаятеннəн кайткан шəкертлəр 
үзлəренə күрə мəктəплəр төзеп яки үз йортларына җыеп, миллəт 
балаларын укыта башлаганнар. Бу дəвердə таралган гыйлем, 
гарəп нəхүе [синтаксисы], сарыфы [морфологиясе] һəм дə фи-
кыһ фəннəреннəн гыйбарəт булган. Дагыстаннан килгəн шə-
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кертлəрнең рəсми язулары дөрес, гүзəл булып, мəмлəкəтебездə 
булган иске язма хезмəтлəр [шул] буыннар һəм буыннарның 
шəкертлəре тарафыннан язылган булулары мəгълүм. Боларның 
укыткан нəрсəлəре җитди, файдалы булып кешелəрнең əхлак 
һəм гадəтенə яхшы тəэсир иткəн. Бу дəвердə никадəр Коръəн 
һəм хəдис гыйлемнəре укылмаган булса да, кешелəр арасында 
гүзəл холык, ислам буенча, туганлык, əдəп, инсафлылык таралу 
җəһəтеннəн «алтын дəвер» дип саналган. 

Өченче дəвер – «схоластик дəвер» дип исем бирүебез, бу 
дəвердə башкорт гаугалары басылып, Оренбург шəһəре 
төзелүеннəн алып һиҗри ундүртенче йөз башына кадəр булган 
аралыктан гыйбарəт. Сахра халыклары Русия граҗданлыгын 
кабул итүлəре сəбəпле, Төркестан белəн Русия арасында сəүдə 
юллары ачылып, кəрваннар йөри башлаган, моннан файдаланып, 
гыйлем алу максаты белəн Русия мөселманнары Бохара тараф-
ларына сəфəр кылдылар. Бу вакытта Русия дəүлəте дин иреге 
игълан иткəн һəм ислам динен рəсми рəвештə тануыннан, 
Бохарадан кайткан галимнəр хəтта олы мəдрəсəлəр төзеп, тулы 
ихтиярлары белəн укыта башлаганнар. Бохарада рəсми дəреслəр 
юнан [борынгы грек] методлары, китап кереш сүзлəре, шəрех-
лəрнең һəм хашиялəрнең [аңлатмаларның] бəхəс һəм сүз 
көрəштерүлəр булуыннан, боларны үрнəк итеп тоткан безнең 
мəдрəсəлəребездə Коръəн һəм хəдис гыйлемнəре белəн җитди 
рəвештə шөгыльлəнə алмаганнар. Гəрчə, Курсави, шəех Гали 
Түнтəри, Мəрҗани кебек бөеклəр кайбер хəдис китапларыннан 
дəрес бирсəлəр дə, бу дəреслəр, башкалар фикерендə игъти-
барсыз калудан куркып, схоластикадан башка дəреслəр белəн 
кызыксынмаган шəкертлəргə булганлыктан, əһəмиятле саналмас. 

Дүртенче дəвер – «уяну дəвере» дип исем бирүебез, бу дəвер 
һиҗри ундүртенче йөз башыннан соң башлана. «Аң-белем 
булдырылса, бөтен гыйлемнəр һəм фəннəр ачкычы алдыбызда 
булыр, дингə нинди юлдан, нинди тарафтан тыкшыну булса да, 
моның белəн каршы тору җиңел булыр» дигəн дөрес булмаган 
фикер белəн схоластика яклы булган затлар франк галимнəре та-
рафыннан исламга каршы китерелгəн тыкшынуга җавап бирү 
түгел, хəтта ки мəсьəлə белəн дə ачык рəвештə таныш бул-
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маганлыктан, җиңелгəннəрен күреп, хаталарын аңладылар һəм 
хакыйкый гыйлем юлына керергə кирəклекне таныдылар. 
Тыкшынуга һəм һөҗүмнəргə җавап бирүдəн элек хакыйкый 
ислам белəн таныш булырга кирəк икəнен күрделəр. Моның 
нəтиҗəсе буларак, Коръəн-шəриф һəм хəдис гыйлемнəрен алыр 
өчен юл ачылды. «Дөялəрне тавыклар базарында сатмыйлар» 
дигəн критерий буенча, бу фəннəрнең урыннары инде Бохара 
түгел, бəлки, Хиҗаз һəм Мисыр иде. Шуның өчен шəкертлəр бу 
вилаятьлəргə сəфəр кылыр булдылар. Бу шəкертлəрдəн 
кайберлəре, фəннəр һəм яңа белемнəр алгач, бу мəмлəкəткə 
кайтканнан соң, гомуми бер уянуга сəбəп булдылар. 

Ислам мəмлəкəтлəреннəн Коръəн һəм хəдис гыйлемнəре 
алып кайтучылар нисбəтендə, схоластика əүвəлге куəтеннəн 
төшеп, моның урынына шəригатебезнең нигезе булган сөннəт 
гыйлемнəре килде. Схоластика тəэсиреннəн таралган булган бо-
зык əхлак, тиз генə бетмəсə дə, иншə Аллаһ [Аллаһ телəсə], 
килəчəк көннəрдə əкренлəп бетəр булса кирəк. 

Моннан аңлашылганча, мəмлəкəтебездə хəдис гыйлеменең 
бүгенге көнгə кадəр таралганы яңа бер нəрсə. Кагыйдəлəре һəм 
ысуллары белəн шөгыльлəнү якынча һиҗри ундүртенче йөз 
башыннан башланган57. Шуның өчендер ки китап [Коръəн] һəм 
сөннəт, рəсүлүллаһ һəм сəхабəлəрнең тормыш юллары турында 
гыйлемнəрдə мəмлəкəтебезнең карт галимнəренə караганда 
яшьлəре алда. Моңа шөбһəсе булганнар үзлəре тəҗрибə итеп 
күрерлəр яки күренгəн тəҗрибəлəр белəн канəгать булырлар. 
Яшьлəр арасында «Сахих»ны түгел, хəтта тулысынча «Көтебе 
ситтə»не күреп, укып чыккан затларга очрар.  

Мəмлəкəтебездə җитди рəвештə хəдис гыйлеменə хезмəт 
итүчелəрнең остазлары, безнең белүебезчə – Галимҗан Баруди 
хəзрəтлəре булса кирəк. Бу зат «Көтебе ситтə»нең имамы 

                                                      
57 Мөхтəрəм остазыбыз Габделфəттах Шəлчеле хəзрəтлəре 1294 елда хаҗ 
кылу максаты белəн Хиҗазга сəфəр кылган вакытта Мəккə Мөкəр-
рəмəдə Сəййид Мөхəммəд əл-Кəтиби хəзрəтлəрендə «Сахих əл-Бохари» 
дəреслəренə [йөрүен] дəвам итеп шəһадəтнамə алган. Китабы булма-
ганнанмы яки шəкертлəрендə кызыксыну булмаганлыктанмы, нигəдер 
дəрес бирмəде. 
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булган «Җамигъ əс-сахих» китабын дəрес бирү программасына 
кертеп, үзе даими рəвештə укыткан, хəтта ки берничə тапкыр 
укып чыккан һəм гүзəл шəкертлəр җитештергəн.  

Мəдинə Мөнəввəрəдə хəдис-шəриф мөдəррислəреннəн 
булган Сəййид Мөхəммəд Гали əз-Заһири əл-Мəдəни əл-Витри 
1314 елда мəмлəкəтебезгə килгəч, түгəрəккə утырып биргəн 
дəресенə бик күп шəкертлəр, мөгаллимнəр, имамнар, мөдəр-
рислəр җыелып, хəдис-шəриф тыңлыйлар иде һəм бу мөбарəк 
гыйлемнең лəззəтен хыялый татып калдылар. Югарыда күрсə-
телгəн хəзрəтлəре бу сəфəрендə Бохара шəһəренə дə барып, 
анда хəдис мəҗлесе булдырыга килешүгə иреште, өмет итмəгəн 
җирдə бер күркəм сөннəт калдырып китте. 

Инде бүгенге көнебездə дини мəдрəсəлəребезнең күбесендə 
Коръəн-шəриф һəм хəдис гыйлемнəре гомуми бер рəвештə 
дəрес буларак укытыла. «Һəр нəрсəдə бер генə тыю булса, 
гыйлемдə [күп] тыюлар», – дигəннəр. Аллаһ Тəгалə күктəн 
булган афəттəн һəм җирдəге бəлəлəрдəн сакласын! Халкыбыз-
ның белем алуга телəге һəм мəхəббəте көннəн көн артсын! 

 

XV 
 

Хəдис һəм аның мөгаллиме 
 
 
Шəкертлəр һəм мөгалимнəр хакында гомуми əдəплəр 

булган кебек, хəдис шəехлəрен һəм хəдис тыңлаучыларны 
хөрмəтлəү тиеш булган аерым əдəплəр дə бар. Хəдис өйрəнергə 
керешкəн шəкертлəр аларны белергə һəм мөмкин кадəр 
шуларны гамəлдə кулланырга тиешле. Чөнки агачның максаты 
җимеш булган кебек, гыйлемнең максаты да гамəл. Хəдис 
өйрəнү өчен махсус əдəплəр хакында Ибне Салах, Нəвави, 
Гыйракый, Сөютый, Ибне Хəҗəр һəм Сəхави кебек гыйлем 
иялəре тарафыннан гүзəл-гүзəл хезмəтлəр төзелгəн58. Без [мин] 
                                                      
58 Килəчəктə, имам Бохари тормыш юлында югарыда телгə алынган хəз-
рəтлəренең дə бер нəсыйхəте əйтелер. 
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матди һəм мəгънəви яктан тулысынча гаҗиз булган хəлдə, Хак 
Сөбханə һəм Тəгалə хəзрəтлəренə күп шөкерлəр булсын, телгə 
алынган газиз хезмəтлəрне тулы лəззəт белəн кабат-кабат 
өйрəнүгə һəм соңгы чиккə кадəр куллануга ирештек. Əгəр дə 
хəллəре яхшы булган адəмнəр боларны өйрəнмəсəлəр, фəкать 
телəклəре һəм тырышлыклары юклыгыннан өйрəнмəслəр, чөн-
ки бу турыда күрсəтəчəк яраклы сылтаулары булмас. Шуның 
өчен без мəгълүм китапларда бəян ителгəн əдəплəр хакында 
мəгълүмат бирмəячəкбез. Бəлки, иҗтимагый əдəплəргə караган 
бер-ике сүз əйтəчəкбез. 

Бу заманыбызда һəм мəмлəкəтебездə хəдис гыйлеменнəн 
дəрес бирүчелəр (алдынгы тəфсир укытучылары белəн бергə) 
тарих, георафия фəннəре белəн бергə өммəтлəр тормышы, яшəү 
өчен көрəш мəсьəлəлəре һəм иҗтимагый гыйлемнəр белəн дə 
таныш булырга тиеш. Чөнки бу нəрсəлəрдəн хəбəре булмаган 
бер мөгаллим һəртөрле уйлап табылган нəрсəлəрне, фəнни 
ачышларны ишетеп торган бүгенге шəкертлəргə, Коръəн һəм 
хəдис-шəрифлəрнең олуг гыйлемнəрен алып, диннең максаты 
булган адəм баласының ахирəттəге бəхете белəн бергə дөньяви 
бəхетен, ислам дине адəм баласының рəхəт һəм бəхетенə 
җаваплы булуын аңлата белмəс. Боларны аңлата белмəгəн 
мөгаллимнəр Коръəн һəм хəдис укыган шəкертлəренə нинди 
чаралар белəн ислам диненə ихласлыкларын һəм мəхəббəтлəрен 
булдырырлар? Коръəн һəм хəдис дəреслəре белəн үз диненə 
күңелен куярга көче җитмəгəн шəкерт «Исагуҗи» һəм «Шəм-
сия» [логика китаплары] дəреслəре аркылы ихласлык куя 
алмаячагы мəгълүм. «Зыян китерə торган нəрсəне юлдан алып 
ату – иманның бер өлеше», – дип59 шəкертлəренə дəрес бир-
гəндə бу хəдиснең ишарəте яки алдынгы юллар белəн дəлил-
лəнгəн параходлар йөртү, тимер юллар салу, урамнарны киң 
һəм тратуарларны тəртиптə тоту, сулар агар өчен чокырлар, 
каналлар ясау, бураннарда адашучыларга ярдəм өчен маяклар 
кадау, авылларны мөмкин кадəр янгыннардан куркынычсыз 
                                                      
59 Иман җитмештəн артык тармактан тора. Аларның иң өстене «Аллаһтан 
башка табынырлык зат юк», дип əйтү һəм иң түбəне юлдан башкаларга 
комачаулый торган əйберне алып ату. Сахих əл-Бохари. – Т. 1. – Б. 8. 
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булган планнар белəн кору, урамда тəрəзəлəрдəн чүп-чарлар, 
зарарлы нəрсəлəр ташлаудан саклану, авыл халкының үз 
каршыларында булган гореф-гадəтлəренə телəктəшлек итү 
кебек гомумяхшы нəрсəлəрне русларга һəм франкларга хас 
икəнен белеп тə, ислам белəн бəйлəнешсез нəрсəлəр, дип 
ышанган мөгаллимнең хəдис дəресен укытырга хакы юк. 
Моның кебек мөгаллимнəрнең хəдис һəм тəфсир укытмау-
ларыннан бер зарар булса, укытуларыннан ун зарар булыр. 
Ялгыш укытылган шəкертлəргə караганда зиһеннəре буш 
булган шəкертлəрнең куркынычлары азрак. 

Коръəн һəм хəдис-шəриф дəреслəрендə [шəкертлəрнең] 
күңеллəренə хəллəренə һəм заманга карата азык салынмавы, 
иҗтимагый тормыш, кануннар рухы кебек нəрсəлəрдəн кайбер 
мəгълүмат бирелмəү сəбəбле, мəҗбүри рəвештə шəкертлəр 
Монтескье, Вальтер, Жан-Жак Руссо, Кант кебек фəлсəфəчелəр 
сүзлəрен ишеткəч, хəйран калалар һəм исламда шундый бөек 
тəгълимат булмавына кайгыралар. Шунысы гаҗəп ки, шəкерт-
лəрнең кыска рəвештə күп мəгънə бирə торган хəдислəрне һəм 
хикмəт чишмəсе булган аять-шəрифлəрне бер тарафка куеп, 
икенчелəргə сарылуларына сəбəп булган мөгаллим бу турыда 
җаваплы булган хəлдə, шəкертлəрен гаеплəп орышыр һəм һəр 
кабəхəтлекне алар өстенə атар. 

Америка хастəхəнəлəренең берсендə тəҗрибə ясаган бер 
христиан гарəп докторының гарəп сүзлəре белəн язылган бер 
китабын укыганда: «Моның кебек бер галим зат тəфсир һəм 
хəдис дəреслəрен укытып, Коръəн һəм хəдислəрнең 
камиллеклəреннəн шəкертлəр хəбəрдар булсалар иде», – дип 
кызыктым. Чөнки сөйлəгəн мəгълүматы тулысынча ислам 
кагыйдəлəренə тəңгəл килə иде. 
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XVI 
 

Көтебе ситтə 
 
 
Хəдис гыйлеменең асылы һəм нигезе итеп əһəмият 

бирелгəн «Көтебе ситтə», икенче төрле əйткəндə, «Өммеһате 
ситте», «Сыйхах ситтə» болар: «Сахих Бохари», «Сахих Мөс-
лим», «Сөнəн Əби Дауд», «Җамигъ Тирмизи», «Сөнəн Нəсаи», 
«Сөнəн Ибне Маҗə». 

«Көтебе ситтə»не болай бəян итүебез күпчелек галимнəр 
фикере буенча. Кайберəүлəр60 «Сөнəн Ибне Маҗə» урынына 
имам Мəлик хəзрəтлəренең «Əл-мөватта»ны санаганнар, кай-
берлəре алтынчы китап булырга «Мөснəд əд-Дарими» лаек 
дигəннəр61. Без бу җирдə шуның өчен «Сөнəн Ибне Маҗə» белəн 
«Əл-мөватта»ның һəр икесен сөйлəячəкбез. «Мөснəд əд-Дарими 
хакында мəгълүматыбыз булмаганлыктан, нөсхəсенең басылу-
басылмавын белмəгəнлектəн һəм бу көнгə кадəр ул китапны 
күрмəгəнлектəн, аның хакында бəхəслəшергə көчебез булмады.  

Боларның исемнəрен санаган китапларның əүвəлге икесе 
«сахихайн», калган дүртесе «сөнəн əрбəга»; «Сөнəн Ибне 
Маҗə» белəн «Əл-мөватта»дан башкалары «Көтебе хамсə» дип 
билгеле. 

Бохари белəн Мөслим «Сахих»ларында булган хəдислəр 
хакында Бохари белəн Мөслим тарафыннан берүк фикердə 
булган мəгънəсе белəн «мөттəфəкъ галəйһи» дилəр. Сахих 
хəдислəрнең бөтенесе дə «Сахихайн»да [Бохари һəм Мөслим-
нең ике «Сахих»ы] булу мəҗбүри түгел, Бохари һəм Мөслим 
үзлəре дə моны мəҗбүри итмəгəннəр. Шул сəбəпле, бу ике 
«Сахих» хəдислəреннəн арттырып төзелгəн башка «Сахих»лар 
да бар: «Сахих Ибне Хиббан», «Сахих Ибне Хөзəймə», «Əл-

                                                      
60 Болардан Морад Рəзин əс-Сəркастый булып, аңа исə Мəҗдеддин Ибне 
əл-Əсир ияргəн. «Фəтех əл-мөгыйс». – Б. 33. 

61 Бу сүзне əйтүче Галяи белəн Нəвави. Фəтех əл-мөгыйс. – Б. 33, «Тəдриб 
əр-рави» – Б. 57. 
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мөстəдрəк62 лил-Хаким» кебек китаплар бу җөмлəдəн. Əмма 
«Сахихайн»да булган хəдислəрнең һəрберсенең сахих дип 
кистереп əйтергə мөмкинме, монда гыйлем əһеллəре арасында 
зур бер низаг бар63. 

 
1. «Сахих əл-Бохари» 

 
«Җамигъ əс-сахих» дип танылган булган бу хезмəт, Корьəн-

шəрифтəн соң, ислам галəмендə иң ышанычлы һəм хөрмəтле 
китапларның берсе, бəлки, беренчеседер. Анда булган хəдис-
лəрнең аз гына саны искəрмəгə керə, калганнарының дөрес 
хəдислəр булуында галимнəр бер фикердə булганнар һəм мөм-
кин кадəр эчтəлеге белəн гамəл кылуны ваҗиб дип күргəннəр64. 

Бу хезмəт эчендə 100дəн артык китап һəм 3450 баб [бүлек] 
булып, кабатланулары белəн санаганда хəдислəре 9082 һəм 
кабатлануларны төшереп калдырганда 260265. Кабатланган 
хəдислəрдə күп вакытта иснадлар башка-башка була. Иснад-
лары белəн бергə кабатланган хəдислəр бары тик 23. Исемнəре 
белəн телгə алынган шəехлəре 289 булып, аларның Мөслим 
риваятендə булмаганнары 134. Хөрмəтле рəсүл əфəндебез 
хəзрəтлəреннəн өч кенə арадашчы белəн риваять ителгəн 
хəдислəр кабатланулары белəн 22 һəм кабатлануларын сана-
маганда 16. Иң ерак чылбыр 9 арадашчы белəн сөйлəнелə. 

Сахих Бохариның бөтен хəдислəре 183 сəхабə-арадаш-
чылары белəн риваять ителеп, аларның 31е хатын-кызлар. 
Хəдислəре иң күп булган сəхабəлəр болар: Əбү Һөрəйрə (446 
хəдис), Əнəс бине Мəлик (268 хəдис) Габдулла бине Габбас 
(217 хəдис), хəзрəти Гайшə (242 хəдис), Җабир бине Габдулла 
əл-Əнсари (90 хəдис). 
                                                      
62 Бу хезмəттə Хəким тарафыннан, Бохари һəм Мөслим шартларына туры 
килгəн хəлдə, «Сахих»ларына кермəгəн хəдислəр җыелган. Фəкать бу 
китап хəдислəре хакында күп тəнкыйть бар, дилəр. 

63 Бу сорауга дөрес җавап бирүчелəр дə «мөттəфикъ гəлəйһи»дəн 52, тик 
Бохари риваятеннəн 68, Мөслим риваятеннəн 100, барлыгы 220 хəдисне 
искəрмə итəлəр. Тəдриб əр-рави. – Б. 43. 

64 Шəрх Нəвави галə Мөслим. – Т. 1. – Б. 36. 
65 Фəтех əл-мөгыйси шəрхү əлфийят əл-хəдис. – Б. 13. 
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Имам Бохари бу китап хакында: «Һəрбер хəдисне китабыма 
керткəн вакытта иң элек тəһарəт алып, соңра, ике рəкəгать 
нəфел намазы укыйм, аннан соң хəдисне яза идем; мин бу 
хəдислəрне 600 000 хəдис арасыннан сайлап алдым66 һəм 
[китабын] төзер өчен дə ун ел гомеремне сарыф иттем, Аллаһ 
Тəгалə белəн үз арамда дəлил булачагына өмет итəм», – дип 
сөйлəгəн. 

Бу китапны турыдан-туры төзүченең үзеннəн риваять 
итүчелəрнең 90000гə җитүе һəм аларның иң ахыргы вафат 
булганы Əбү Тальхə Мансур бине Мөхəммəд булуы (329да 
вафат) риваять ителə. 

Басылган нөсхəлəре. Сахих əл-Бохари бөек бер китап 
булган хəлдə, берничə тапкыр басылып, һəр мəртəбə басыл-
ганда меңлəгəнчə нөсхəлəре таралган. Нинди җирлəрдə һəм 
кайсы елларда басылуы моннан мəгълүм булыр: 

1) Дəһли, (?) том, 1270 (1854); 
2) Мисыр, 10 том 1279 (1862); 
3) Лейден, 3 том 1285 (1868); 
4) Болак, 8 том 1296 (1879); 
5) Мисыр, 4 том, 1309 (1892); 
6) Болак67, 8 том, 1313 (1895); 
7) Истамбул, 8 том, 1315 (1897); 
8) Мисыр («Фəтех əл-бари» исемле), 1319 (1901); 
9) Мисыр, 8 том, 1320 (1902). 

                                                      
66 Бу сүзлəрдə шəрекъ күпертүе булмаса, яхшы булыр иде, Бохари үзе 
күпертмəс, бəлки, аңа иснад иткəн бер равидəн шундый нəрсə чыгып, 
башкалар шуңа ияргəннəр. Алты йөз мең хəдис иснадлары белəн бергə 
«Сахих əл-Бохари» кадəр 66 томлык бер китап булырга тиешле» 
диючелəр бар. Фəкать китап басу сəнəгате барлыкка килүдəн элек 
кешелəрдə ятлау куəтенең бик көчле булуы һəм, аерым алганда, 
гарəплəрдə зиһен адəм ышанмаслык дəрəҗəдə куəтле булуы турында 
хəбəр китерелсə, югарыда телгə алынган сүзлəр хаклыктан ерак булмас. 
Ибне Габбас, Хəммад əр-Равия, Əбү əл-Галəэ əл-Мəгарри, Əбү Рəяш, 
Əсмəгый, Ибне əл-Кəлби, Ибне Габдун əл-Əндəлүси, Ибне əл-Мөрəх-
хəл һəм башкаларның зиһеннəре һəм ятлаулары хакында булган 
хəбəрлəр хəйран калырга мəҗбүр итə. 

67 Бу басма солтан Габделхəмид акчасына 5000 нөсхə басылган. 
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Бу басмаларның иң дөресе һəм иң гүзəле 6 нчы номер белəн 
күрсəтелгəн «Болак» басмасы, дилəр. 

Басылган шəрехлəре [аңлатмалары]. Бохари «Сахих»ына 
тулысынча җиренə җиткереп шəрех язуны бөек галимнəр кыен 
хезмəтлəрдəн санаганнар һəм язылган шəрехлəрнең күбесеннəн 
риза булмаганнар. Хəтта ки Ибне Хальдун: «Үземнең күп 
шəехлəремнəн ишеттем, Аллаһ Тəгалə аларга рəхим кылсын: 
Бохари китабын шəрехлəү – өммəт өчен бурыч», – ди68. Мак-
саты исə «Бохари китабына шəрех язу өммəт өстендə бурыч 
иде, лəкин бу бурычның һаман үтəлгəне юк» дип əйтү була. 
Лəкин Ибне Хальдуннан соң, Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани белəн 
Гайни тарафыннан гүзəл шəрехлəр язылган. Шуның өчен Ибне 
Хальдун сүзлəренə каршы, Кятиб Чəлəби: «: Ибне Хəҗəр əл-
Гаскаланиның һəм Гайнинең шəрехлəре белəн, бəлки, теге 
бурыч үтəлгəндер», – ди69. Бу шəрехлəр хакында да заманда-
шыбыздан бер кемсə: «Ибне Хəҗəр белəн Гайни шəрехлəрендə 
сөйлəүне һəм хəдислəрне яраклаштыру, тарихи вакыйгаларны 
аңлату һəм хөкемнəрне чыгарулар камил булса да, иҗтимагый 
хəллəр һəм бүгенге халык тормышына караган шəрехлəр җи-
тəрлек түгел, бəлки, тулысынча юк, шуның өчен өммəт өстендə 
булган бурыч һаман өстеннəн төшмəде», – ди. 

Һəрхəлдə, Бохари «Сахих»ына төрле заманнарда һəм төрле 
мəмлəкəтлəрдə танылган мəшһүр галимнəр тарафыннан озын-
лыкта һəм кыскалыкта, төрле карашта шəрехлəр язылган. Бо-
лардан без бары тик басылган шəрехлəрне бер җирдə 
язачакбыз70. 

1) «Фəтех əл-бари». Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани (852) 
хезмəте булган бу шəрех, «Сахих əл-Бохари» шəрехлəре 

                                                      
68 Т. 1. – Б. 126. 
69 Кəшф əз-зонун. – Т. 2. – Б. 426. 
70 Бохари шəрехлəре белəн «Кəшф əз-зонун» һəм башка хезмəтлəрдəн 
алып төзүчелəренең вафат еллары тəртибендə «Сахих Бохари»га булган 
шəрехлəрдəн 27 китап исеме язган идек. Соңра, китабыбыз озын 
булмасын, дип, бастыру вакытында бары тик басылган шəрехлəрне 
телгə алып, башкаларын төшереп калдырдык һəм «Көтебе ситтə»нең 
башкалары хакында да шул рəвешле иттек. 
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арасында иң хөрмəтлелəреннəн. Ибне Хəҗəр аны 817дə башлап, 
842нең рəҗəб аенда тəмамлады һəм шундый бер нигъмəткə 
ирешү сəбəпле, шул елның шəгъбəн аенда (юбилей уңаеннан) 
олуг бер бəйрəм ясады. Замандашлары булган бөек затлар бу 
мəҗлестə бергəлəп катнаштылар. (Читлəрдəн котлау телеграм-
малары җибəрелмəве ул вакытта телеграмма булмау сəбəпле 
булган). Бу мəҗелес өчен 500 динар (якынча 1875 сум) 
тотылган. Китап тəмам булу хəбəре дөньяга таралуы белəн һəр 
тарафта булган ислам падишаһлары һəм əмирлəре нөсхə итеп 
алдырдылар һəм нөсхəсе дə 300 динар (якынча 1215 сум) 
бəрабəренə язылган. Бу хезмəт Мисырда берничə тапкыр 
буларак, 1301дə Сиддыйк Хəсəн əл-Баһвапали акчасына, икенче 
мəртəбə 1319да əл-Хишаб тарафыннан унбер томда басыл-
дылар. Бу хезмəт мөхəддислəр каршында кыйммəтле булуына 
дəлил йөзеннəн болар җитəр булса кирəк, «Сахих əл-Бохари»га 
шəрех язуны сораучыларга Шəүкəни: «Җиңгəннəн (фəтехтəн) 
соң һиҗрəт юк», – дип җавап биргəн. 

2) «Гомдəт əл-кари». Бəдреддин əл-Гайни (855) хезмəте 
булган бу шəрехнең төзүче калəме белəн язылган нөсхəсе 
Мисырда Əзһəр китапхəнəсе янында булган «Китапханə»дə, 21 
томда. 821нең рəҗəб аенда башлап, 847дə җөмадел-əүвəл аенда 
тəмамлады. Ибне Хəҗəр тарафыннан төзелгəн булган «Фəтех 
əл-бари» нөсхəсен үрнəк итеп алып торган һəм шуннан 
файдаланган. Хəтта ки кайбер урыннарда тоташтан берəр биткə 
кадəр күчерə. Моннан башка, Рөкнеддин əл-Карими71 шəрехен-
нəн дə күп нəрсəлəр алган һəм файдаланган. Хəтта Гайни 
шəрехен мактап сөйлəүчелəргə Ибне Хəҗəр: «Гайни Рөкнеддин 
шəрехеннəн файдалана, Рөкнеддин шəрехе беткəннəн соң, 

                                                      
71 Бу кемсə үзəк нигезе кыпчак башкаласы булган Сарай шəһəреннəн. 
Исеме Əхмəд бине Мөхəммəд бине Габделмөэмин булып, кушаматы да 
Рөкнеддин. Кулларында калтырау булганлыктан, «Əл-мөртəгыйш» дип 
билгеле булды. Соңра, Мисырга барып, Җамигъ əл-Əзһəрдə дəрес 
бирде. «Гараиб əн-нəвадир» исемле бу хезмəттəн файдаланганнан, 
гаебен танып: «Аннан соң мин һиҗри 800 елга кадəр төньяк иллəренə 
сəфəр кылгач, анда кайбер остазларымнан «Гараиб əн-нəвадир» ки-
табын таптым», – дип искə ала. 
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күрерсез, Гайни сүзлəре дə азаер (чөнки Рөкнеддин шəрехе 
тəмам түгел)», – дигəн; чыннан да шулай булган. Гайни шəрехе 
ни өчендер үзе исəн вакытта «Фəтех əл-бари» дəрəҗəсендə 
шөһрəт тапмаган. Ихтимал ки, бу нəрсə Ибне Хəҗəр шəрехен-
нəн соң тəмам булганнан һəм Ибне Хəҗəр кебек зур 
мəҗелеслəр ясап танытмавыннан, хəнəфилəргə караганда бу 
вакытта Мисырда шафигыйларның мəртəбəлəре югары булуын-
нандыр. Шулай булса да, Гайни шəрехе файдалы шəрехлəрдəн 
булуын галимнəр таныганнар. Ибне Хəҗəр белəн Гайни – һəр 
икесе дə бер заманда бер-берсенə якын буларак Мисырда 
тормыш итəлəр һəм һəрберсе хəдис гыйлеменең белгечлəреннəн 
иде. Аерым-аерым шəрехлəр язган җирдə икесе бергə язган 
булсалар иде, шəрехлəре тагын да бик гүзəл һəм файдалы 
булган булыр иде. Фəкать исламда ике-өч кеше бергə китап 
төзү гадəте булмаган яки бик сирəк булган. Моннан башка, бу 
хезмəтлəр үз шəкертлəренə дəрес бирү ысулы белəн язылган 
һəм, шул сəбəпле, бер-ике кемсəнең бергəлəп эшлəве мөмкин 
булмаган. Бу шəрех Истамбулда 1309да 11 томда басылган. 

3) «Иршад əс-сари». Төзүчесе Əхмəд бине Мөхəммəд бине 
Əбү Бəкер əл-Касталани (933). Бу шəрех 1267дə Болакта һəм 
1304тə, 1326да Мисырда басылган. Əүвəлге басмасы 10 томда, 
өченчесе 12 томда булып, икенче басмасы хакында мəгълү-
матым юк. Нигездə, бу шəрех Ибне Хəҗəрнең «Фəтех əл-
бари»еннəн алынган, фəкать исемнəрне дөреслəве, һəр исем 
очраганда кабатлавы шəкертлəр һəм, аерым алганда, мөдəр-
рислəр өчен кулай булган.  

4) «Төхфəт əл-бари». Шəйхелислам Əбү Зəкəрия əл-
Əнсари (926) төзүчесе булган бу хезмəт өченче басма «Иршад 
əс-сари» белəн бергə басылган. 

5) Əн-нур əс-сари». Хəсəн əл-Гадəви (1303) төзүчесе 
булган бу шəрех 2нче басманың китап читендə басылган. 

6) «Хашият əс-Синди. Əбү əл-Хəсəн əл-Мəдəни əс-Синди 
төзүчесе булган бу хезмəт 5нче басманың китап читендə 
басылган. 

Ислам дөньясында укудан һəм файдаланудан күбрəк язу 
һəм укытуга камил телəк булу сəбəпле, «Сахих əл-Бохари»га 
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язылган шəрехлəр, аңлатулар хисапсыз дəрəҗəдə күп булып, 
инде бу хезмəтлəрнең күбесе Европа һəм Мисыр китапха-
нəлəрендə җыелып торалар. Фəкать өйрəтүчелəр һəм дəрес 
бирүчелəр өчен «Иршад əс-сари», хəдис гыйлеменə иялəшү һəм 
осталык булдыру максатында булганнар өчен «Фəтех əл-бари», 
хəнəфи мəзһəбенчə, хəдислəрдəн хөкем чыгара белү телəгендə 
булганнар өчен «Гомдəт əл-кари» җитəрлек булганлыктан, 
шулар белəн башкалардан хаҗəтсез булырга мөмкин. Бер-бер-
сенең нөсхəсеннəн булган озын шəрехлəр гомерне əрəм итүгə 
һəм күп вакытта гыйлемне бетерүгə сəбəп була. Ибне Хальдун 
китапның күп булуы гыйлем алудан тыя, дип саный72.  

Кыскартылганнары. Китапларның кыскартылганнары үз 
дəрəҗəлəренə җитми. Аерым Бохари «Сахих»ы кебек мөбарəк 
бер китапның кыскартылганы ышанычлы булу җəһəтеннəн 
асылына тиңлəштерелми. Кайбер китап төзүчелəр үзлəренең ки-
тапларының кыскартылуына һич риза булмыйлар, имеш. Имам 
Мəсгуди «Мəруҗ əз-зəһəб» кереш сүзендə: «Кем аның мəгънə-
сен үзгəртсə, берəр рөкенен алып ташласа, ачык бер билгесен 
бетерсə, үзгəртсə, кыскартса яки бездəн башка берəүгə нисбəт 
итсə, аңа Аллаһның ачуы булсын һəм сабырлыгы җитмəслек 
төрле бəлалəргə дучар булсын һəм Аллаһ аны башкаларга 
гыйбрəт итсен!» – ди. Якут Хəмəви «Мөгъҗəм əл-бөлдан» ке-
реш сүзендə: «Бу китапны күчерүчегə, файдаланучыга минем 
хакым бар: язганнарымны бозып, үзгəртеп, урыннарыннан 
күчереп, тырышлыгымны бетермəсен, чөнки кайберəүлəр берəр 
сүзне кирəксенмəскə мөмкин, ə башкалар ул сүз өчен үлеп 
торалар. Əгəр дə минем нəсыйхəтемне үтəсəгез, Аллаһ сезне 
изгелəрдəн кылсын, əгəр сүземне тотмасагыз, Аллаһ кыямəт 
көнендə тиешле җəзасын бирсен!» – дигəн. Шуңа карамастан, 
Хəмəвинең бу үтенүенең имам Сөютыйга тəэсире булмаган, ул 
«Мөгъҗəм əл-бөлдан»ның кулларын, аякларын һəм канатларын 
сындырып кыскарткан. Төзүче [моңа] ризамы-түгелме, «Җа-
мигъ əс-сахих»ны кыскарткан затлар да булган. Бу көндə ба-
сылган кыскартмалар болар: 

                                                      
72 Т. 1. – Б. 274. 
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1) «Җəмегъ əн-ниһаяти фи бəдəэ əл-хайри вə əл-гаяһ». 675тə 
вафат булган Габдулла бине Сəгъд бине Хəмзə тарафыннан 
кыскартылган. 1302 елда ташбасма белəн Мисырда басылды, 
янында Габделмəҗид əш-Шурнуби шəрехе дə бар.  

2) «Əт-тəҗрид əс-сарих». Төзүчесе 893тə вафат булган 
Шиһабеддин Əбү əл-Габбас Əхмəд бине Əхмəд бине Габдел-
латыйф əш-Шəрҗи əз-Зөбəйди73. 1287дə бер томда Мисырда 
«Болак» нəшриятында басылган. Моңа исə 1307дə вафат булган 
Əбү əт-Таййиб Сиддыйк бине Хəсəн əл-Хөсəени əл-Каннуҗи 
əл-Бохари тарафыннан «Гаунə əл-бари лихилли əдиллəт əл-
Бохари» исемле бер шəрех язылып «Нəйл əл-əүтар»ның китап 
читендə Мисырда 1297дə басылды. 

Əсмаи риҗəл. «Сахих Бохари»да телгə алынган кемсə-
лəрнең тормыш юллары белəн таныштыру хакында язылган 
хезмəтлəрдəн мəшһүрлəре болар:  

1) «Əсмаи риҗəл əл-Бохари»74, Əбү Наср əл-Кəлябази (378). 
2) «Əл-игълям бимəн зүкира фи əл-Бохари мин əл-əгълям», 

Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани (852). 
3) «Əл-җəмгъ бəйнə китабəй əл-Кəлябази вə Əби Бəкер əл-

Исбаһани», Əбү əл-Фадыл əл-Мəкъдисинеке (507). Бу хезмəт 
Хəйдəрабад əддəкəндə ике томда басылган.  

4) «Куррат əл-гайни фи дабтый əсмаи риҗəл əс-сахихайн». 
Габделгани əл-Бахрани. 1 томда Хəйдəрабад əддəкəндə басыл-
ган.  

Бабларының [бүлеклəренең] тəрҗемəлəренə [аңлату-
ларына] булган шəрехлəр. «Шəрхү тəраҗими əбваб əл-Бо-
хари». Шаһ Вəлиулла əд-Дəһлəви (1176). Бу хезмəт тə Хəйдə-
рабад əддəкəндə басылган. 

Күрсəткечлəре. «Мифтахү сахих əл-Бохари». Истамбулда 
Фатих Җамигы мөдəррислəреннəн Мөхəммəд Шəриф əт-Ту-
кади. Бу хезмəт 192 биттə 1313тə Истамбулда басылган. Хəдис-

                                                      
73 Замандашларыбыздан мөхтəрəм Мөхəммəд Зəһəни хəзрəтлəре бу 
китапны Хөсəен бине Мөбарəк əз-Зөбəйди исемле затка нинди дəлилгə 
нигезлəнеп иснад итүен аңламадык. Əл-хəкаик. – Т. 1. – Б. 8. 

74 Бу китапның исемен белмəвем сəбəпле, «Əсмаи риҗəл əл-Бохари» дип 
яздым. 
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шəрифлəрнең беренче сүзе хəтердə булса, бу күрсəткечтəн 
карап, кирəк булган хəдисне табарга мөмкин була. Шул яктан, 
бу китап файдалы хезмəтлəрдəн. 

 
2. «Сахих Мөслим» 

 
«Җамигъ əс-сахих» һəм «Əл-мөснəд əс-сахих» дип та-

нылган бу китап «Көтебе ситтə»нең икенчесе булып, Бохари 
«Сахих»ы белəн бергə икесе «Сахихан» һəм «Сахихайн» дип 
билгеле. Əбү Гали əл-Хөсəен əн-Нисабури Мөслим «Сахих»ын 
хəтта Бохари «Сахих»ыннан өстен күргəн һəм кайбер 
Көнбатыш галимнəре дə бу фикерне алганнар. Тик бу əһə-
миятле бер мəсьəлə түгел. Чөнки төзелеше буенча – Мөслим 
«Сахих»ы һəм иснадларның ышанычлыгы буенча – Бохари 
«Сахих»ы гүзəл икəнлеге турында күпчелек галимнəр бер 
фикердə торганнар. 

«Сахих Мөслим» өч йөз мең хəдис сайлап алган, хəдис-
лəрнең саны кабатланулар белəн 12000 һəм кабатланулардан 
башка 4000. Иң яхшы сəнəдле хəдислəр Расүлуллаһ хəзрəт-
лəреннəн дүрт арадашчы белəн сөйлəнелеп, болар якынча 80. 

Мөхəддислəр, тикшергəннəн соң, «Сахих Мөслим»дə бул-
ган бу хəдислəрне аерып алып, хаталы булганнарын игълан 
иткəннəр: 1) Көсуф намазын рəсүлүллаһ өч рөкүгъ белəн укыды 
дигəн хəдис (т. 1, б. 247); 2) Җирнең шимбə көн барлыкка 
китерелүе хəдисе (т. 2, б. 340); 3) Əбү Суфьян, мөселман бул-
ганнан соң, кызы Өмме Хəбибəне рəсүлүллаһ хəзрəтлəренə 
бирүе хакында булган хəдис (т. 2, б. 264). Фəкать болар гаять аз 
һəм дə гамəл кылуга карамаганнар75.  

                                                      
75 Шулай ук «Нəхнү нəҗи яумəл-кыямə ган кəзə вə кəзə унзур» («Без 
кыямəт көнендə килəчəкбез һəм моны кара») хəдисе дə (Т. 1. – Б. 70) 
хаталы булган, дилəр. Гүя дөресе «Нəхнү нəҗи яумəл-кыямə галə күм» 
булып, «күм» сүзе «кəзə» рəвешендə язылган, мəгънəсен килештерə 
алмаган бу кемсə китап аңлатмасына «асылында шулай тикшер» 
мəгнəсендə булган «кəзə унзур» дип язган, соңра шул сүз мəтен [төп 
текст] буларак күчерелгəн була. 
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Басылган нөсхəлəре. «Сахих Мөслим» бу көнебезгə кадəр 
бу урыннарда басылган: 

1) Калькутта, 1265 (1849); 
2) Болак, 2 том, 1290 (1873); 
3) Мисыр, 1327 (1909). 
Басылган шəрехлəре. «Шəрех əн-Нəвави» (676). Бу шəрех 

«Сахих Бохари» шəрехе булган «Иршад əс-сари» нөсхəлəре 
аңлатмасында ике тапкыр басылган. 

Əсмаи риҗəл. Басылган «Əсмаи риҗəл» Бохари «Əсмаи 
риҗəл»ен сөйлəгəндə үтте, шунда мөрəҗəгать ителə. 

Күрсəткечлəре. Аңа күрсəткеч буларак Истамбулда Фатих 
Җамигый мөдəррислəреннəн Мөхəммəд Шəриф əт-Тукади 
«Мифтахү сахихый Мөслим» исеме белəн бер китап төзеп, 52 
биттə бастырган. Хəдислəрнең беренче сүзлəре алфавит тəртибе 
белəн бирелгəн. 

 
3. «Сөнəн Əби Дауд» 

 
«Сөнəн Əби Дауд» «Көтебе ситтə»нең өченчесе булып, 

хəдис фəнендə кабул ителгəн хөрмəтле бер хезмəт. Фикыһ 
мəсьəлəлəрен җыю буенча хəтта аны «Сахихайн»нан дə артык 
күрүчелəр бар. Бөек галимнəрдəн булган Ибне əл-Əгъраби: 
«Кулында Коръəн-шəриф белəн «Сөнəн Əби Дауд» булган 
кемсə һəрбер китаптан хаҗəтсез булыр» – дигəн. Бу хезмəттə 
сөлəсияттəн (өч кешедəн торган иснадлы) бер генə хəдис 
барлыгы риваять ителə. Əбү Дауд бу китапны төзегəннəн соң 
Əхмəд бине Хəнбəл хəзрəтлəренə күрсəткəн һəм, югарыда 
күрсəтелгəнчə, яхшы дип табылган. Имам Газали, мөҗтəһидлəр 
өчен «Сөнəн Əби Дауд» җитəрлек булачагын əйткəн һəм 
шафигыйлардан күп затлар Газалинең бу фикере белəн 
килешкəннəр. Əбү Дауд белəн Тирмизи хакында: «Һəр икесе, 
һичшиксез, мөҗтəһид иделəр, фəкать карашларда берсе Əхмəд, 
икенчесе Исхак бине Раһуя мəзһəбенə карадылар», – дилəр. 

Басылган нөсхəлəре. «Сөнəн Əби Дауд» бер тапкыр 
1280дə Мисырда һəм икенче тапкыр 1283тə ташбасма белəн 
Дəһлидə басылган. 
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Басылган шəрехлəре. «Дəрəҗатү миркат əс-согуд». Бу 
гасыр башында вафат булган Гали əд-Дəмнати тарафыннан 
язылган һəм 1298дə Мисырда басылган. 

 
4. «Əл-мөҗтəба» 

 
«Көтебе ситтə»нең дүртенчесе – имам Нəсаи тарафыннан 

җыелган «Əл-мөҗтəба». Югарыда күрсəтелгəн хəзрəтлəре иң 
элек «Əс-сөнəн əл-көбра» исемле бер китап төзеде, соңыннан, 
аны төзəтеп, кыскартып «Əл-мөҗтəба» һəм икенче исем белəн 
дə «Əс-сөнəн əс-сугра» китабын мəйданга китерде. Һəр ике 
китап «Сөнəн əн-Нəсаи» дип танылган булса да, «Көтебе 
ситтə»дəн саналганы «Əлмөҗтəба»76. Бу китап мəртəбəсен 
«Сахихайн»нан соң гына санаучылар бар. Хəтта кайберəүлəр: 
«Имам Нəсаи «Сөнəн»е («Əл-мөҗтəба») дəрəҗəсендəге хөр-
мəтле бер китап ислам дөньясында төзелмəде», – дилəр. 
Көнбатыш галимнəреннəн кайберəүлəр имам Нəсаи китабын 
Бохари «Сахих»ыннан да алдынгы санаганнар. «Көтебе ситтə» 
эчендəге бары тик бу хезмəттə Əбү Хəнифə хəзрəтлəреннəн 
берникадəр хəдис риваять ителгəн. Бу китап исемен кай-
берəүлəр «н» белəн «Əл-мөҗтəна» рəвешендə язганнар. 

Басылган нөсхəлəре. «Əл-мөҗтəба» 1847 һəм 1882дə бер 
том буларак ташбасма Канпурда, 1312дə ике томда Мисырда 
басылды. 

Басылган шəрехлəре. 1) «Зəһер əр-руба». Имам Сөютый 
төзүчесе булган бу хезмəт «Əл-мөҗтəба»нең һəрбер нөсхəсе 
белəн бергə басылган. 2) «Шəрхү Əби əл-Хəсəн əл-Мəдини əс-
Синди. Өченче басманың китап читендə басылган. 3) «Гареф 
зəһер əр-руба». Гали əд-Дəмнати хезмəте булган бу шəрех 
1299да Мисырда басылган. 
                                                      
76 Хəдис китапларының «раваһү əн-Нəсаи» яки «раваһү əл-хамсə» яки 

«раваһү əс-ситтə» дип əйтелүлəренең максаты – шул «Əл-мөҗтəба» 
хəдислəре [күздə тотыла]. Кятиб Чəлəбинең «Зəкиеддин əл-Мөнзири 
«Сөнəн Əби Дауд»ны кыскартып, «Əл-мөҗтəба» дип исем куйды һəм 
аңа да Сөютый «Зəһер əр-руба» исеме белəн шəрех язды» диюендə 
ялгышлык булса кирəк. Чөнки Сөютый «Зəһер əр-руба»се – имам 
Нəсаинең үз китабына шəрех. 
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5. «Җамигъ əт-Тирмизи» 
 
«Көтебе ситтə»нең бишенчесе – төзүчесе имам Тирмизи 

булган «Җамигъ əт-Тирмизи» һəм «Сөнəн əт-Тирмизи» исем-
нəре белəн билгеле булган китап. 

Имам Тирмизи, бу китапны төзегəннəн соң, Хиҗаз, Гыйрак, 
Хорасан галимнəренə тəкъдим иткəн һəм алар, тикшергəннəн 
соң, мактаганнар. Төзелеше гүзəл, кабатланулары аз булып, 
дəлиллəрен, сəхабəлəр һəм табигыйннар мəзһəблəрен, шөбһəле 
булу ихтималы булган равилəрнең күньялəрен бəян итеп китүе, 
хəдислəрнең төрлəрен һəм кимчелеклəрен күрсəтүе буенча, бу 
китап «Сөнəн» китаплары арасында файдалану өчен иң җиңеле. 
Бу китап хакында: «Мөҗтəһид өчен дə, мөкаллид [кайсыдыр 
галимгə иярүче] өчен дə җитəрлек, «Җамигъ Тирмизи» булган 
өйдə, гүя, пəйгамбəр үзе килеп сөйлəп торыр», – дигəн булган-
нар. Бу хезмəттə сөлəсияттəн [өч кешедəн торган иснадлы] 
фəкать: «Кешелəргə шундый заман килер: алар арасында ди-
нендə сабыр итүче утлы күмер тотучыга тиң булыр» хəдисе 
генə бар. Шəйхелислам Əбү Исмəгыйл Габдулла əл-Əсбаһани 
«Җамигъ Тирмизи» хакында: «Минем уйлавымча, бу китап 
Бохари белəн Мөслим «Сахих»ларына караганда да файда-
лырактыр», – дип əйтүе риваять ителə77. Шуңа карамастан, кай-
бер хəдислəре тəнкыйть ителгəн78. 

Басылган нөсхəлəре. «Җамигъ Тирмизи» 1844тə һəм 
1849да ташбасма белəн Дəһлидə, 1292дə 2 томда Болакта 
басылган. 

                                                      
77 Тəзкирəт əл-хөффаз. – Т. 3. – Б. 38. 
78 Ибне əл-Каййим: «Хөрмəтле рəсүл белəн Əбү Талибнең Шам сəфəре 
хакында озын хəдистə булган: «Əбү Бəкер аның белəн Билалны 
җибəрде» дигəн җөмлə хакында (Җамигъ Тирмизи. – Т. 2. – Б. 203): «Бу 
ачык хата, чөнки Билал ул вакытта булмаска тиеш əле», – дигəн (Зад 
əл-мəгад. – Т. 1. – Б. 17). Ибне Тəймия: «Мин – гыйлемнең шəһəре һəм 
Гали – аның ишеге» хəдисе хакында ««ялган» ди (Əл-мəҗмугат əл-
көбра. – Б. 337.). Имам Тирмизи «Гали казанышлары» бүлегендə: «Мин 
– хикмəт йорты һəм Гали – аның ишеге», – дип бер хəдис сөйли (Т. 2. – 
Б. 214). Ибне Тəймия максаты бу хəдисме, гаҗəп?! 



62 

Басылган шəрехлəре. «Нəфегъ куəт əл-могътəзи», Гали əд-
Дəмнəти хезмəте булган бу шəрех Дəһлидə басылган нөсхəнең 
китап читендə басылган. 

 
6. «Сөнəн Ибне Маҗə» 

 
«Көтебе ситтə»нең алтынчысы, күпчелек галимнəр сана-

вынча – «Сөнəн Ибне Маҗə». Хəдислəренең саны 4000 булып, 
арада хөрмəтле рəсүлдəн өч кенə арадашчы белəн риваять 
ителгəн өч хəдис бар. 

Моны исə башлап алтынчы китап итеп санаучы əл-Фадыл 
бине Таһир əл-Мөкаддəси булган. Əмма Мəҗдеддин бине əл-
Əсир: «Ибне Маҗə «Сөнəн»е фикыһ буенча караганда, файдалы 
бер хезмəт булса да, хəдислəре сафлык җəһəтеннəн «Көтебе 
хəмсə» дəрəҗəсендə түгел, бəлки, арада мөнкəр [кире кагы-
лучы] хəдислəр дə бар», – дип аның урынына «Əл-мөватта»ны 
алтынчы китап итеп караган. Ибне Маҗəнең Казвин [шəһəр 
исеме] фазыйлəте хакында риваять иткəн хəдисе (т. 2, б. 92–93) 
– мəудуг, дилəр. Шулай ук аягүрə бəвел итүдəн тыеп, Җабирдəн 
риваять иткəн хəдисе хакында да мөхəддислəр зур низаглар 
чыгара79. Сөлəсият буларак биш хəдис барлыгы риваять ителə. 

Басылган нөсхəлəре. «Сөнəн Ибне Маҗə» 1282дə һəм 
1889да ташбасма белəн Дəһлидə, 1313тə ике томда Мисырда 
басылды. 

Басылган шəрехлəре. 1) «Мəсабих əз-зөҗəҗə», имам 
Сөютый (911) хезмəте булган бу шəрех 1282дə басылган булган 
                                                      
79 1) Ибне Маҗəнең: «Җабир радыяллаһү ганһү əйтте: «Рəсүлүллаһ 

(саллаллаһү галəйһи вə сəллəм) басып бəвел итүдəн тыйды» хəдисе 
шəрехендə «Нəйл əл-əүтар» төзүчесе: «иснадында Гали бине Фадыл бар, 
ул [хəдис] – мəтрүк (яраксыз). Моңарчы пəйгамбəр галəйһиссəламнең 
басып бəвел итүдəн тыя торган бер хəдис тə дөрес түгел, дип əл-Хафиз 
(Ибне Хəҗəр) сүзен китергəн идек», – ди. Бу бəхəстə Ибне əл-Каййим 
«Зад əл-мəгад»та: «Пəйгамбəр саллаллаһү галəйһи вə сəллəмнəн басып, 
утырып бəвел итүе дə риваять ителде, шуңа күрə икесе дə сөннəт», – ди. 
Болар исə Ибне Маҗə риваятен тəнкыйтьлəү була. Казвин хəдисе 
хакында «Мизан əл-игътидəл»дə (т. 1, б. 224): «Ибне Маҗə үзенең кита-
бын бу ялган хəдисне кертеп ямьсезлəде», – ди. 
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нөсхəнең китап читендə чыккан. 2) «Шəрхү Əби əл-Хəсəн əл-
Мəдəни əс-Сəнəди (1138). Бу шəрех 1313тə басылган нөсхəнең 
китап читендə басылган. 3) «Инҗах əл-хаҗəти галə «Сөнəн 
Ибне Маҗə». Габделгани бине Əби Сəгыйд əл-Гомəри (1296) 
хезмəте булган бу шəрех «Мəсабих əз-зөҗəҗə» белəн бергə 
берничə басманың китап читендə басылган. 

 
7. «Əл-мөватта» 

 
«Көтебе ситтə»нең алтынчысы – Мəҗдеддин бине əл-Əсир 

атаганча, имам Мəлик хəзрəтлəре тарафыннан төзелгəн «Əл-
мөватта». Имам Мəлик бу китапны 100000 хəдистəн сайлап 
алып, кырык ел төзегəн. Иң беренче мəртəбə бабларга аерылып 
язылган хəдис китабы бу «Əл-мөватта» булып, сəхабəлəр һəм 
табигыйннар сүзлəре кертелеп, бөтен хəдисе якынча 1720 кадəр 
була. Аның эчендə мөснəд 600, мөрсəл 222, мəукуф 613, 
табигыйн сүзлəре 285. 

«Əл-мөватта»ны үзеннəн турыдан-туры риваять итү максаты 
белəн җиһанның дүрт тарафыннан гыйлем əһеллəре төркем-
төркем булып имам Мəлик янына килгəн булганнар. Арадашсыз 
буларак бер меңнəн артык адəм риваять итүе риваять ителə. Бу 
җөмлəдəн Шафигый, Мөхəммəд бине əл-Хəсəн, Ибне Вəһеб, Ибне 
əл-Касыйм кебек мəшһүр фəкыйһлəр [фикыһ галимнəре]; Яхъя 
бине Сəгыйд əл-Каттан, Габдрахман бине Мəһди, Габдерраззак 
кебек хəдис имамнары; Һарун əр-Рашид, əл-Əмин, əл-Маэмун 
кебек хəлифəлəр була иде. Имам Мəлик үзе исəн вакытында «Əл-
мөватта» бөтен ислам дөньясына танылган булып, нөсхəсе һəрбер 
вилаятькə таралган. Əбү Йосыф хəзрəтлəренең «Əл-əмали» исемле 
хезмəте һəм имам Мөхəммəднең «Əл-асар»ы «Əл-мөватта» белəн 
бер заманда дөньяга чыкса да, шөһрəт һəм игътибарда аралары 
җир белəн күк арасы шикелле калган. 

Имам Шафигый «Əл-мөватта» хакында: «Коръəн-шəрифтəн 
соң иң дөрес китап», – дигəн булган80. Казый Гаяз: «Ислам 
                                                      
80 Имам Шафигый бу сүзен «Җамигъ Суфьян Сəүри», «Мөсаннəф Хəммад 
бине Сəлмə» кебек хезмəтлəрдəн [кыйммəтен] арттыру максаты белəн 
сөйлəгəн. Аның заманында Бохари һəм Мөслим «Сахих»лары юк иде. 
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галəмендə «Əл-мөватта» дəрəҗəсендə адəмнəрнең игьтибарына 
тиң булган бер китап юк», – дигəн. 

«Əл-мөватта»да булган бер фазыйлəт – мөхəддислəр 
арасында иң дөрес булганлыгы белəн танылган иснадлардан 
күбесен үз эченə алганлыгыннан. Бу иснад Əхмəд бине Хəнбəл, 
Исхак бине Раһуя каршында: Мөхəммəд бине Мөслим бине 
Шиһаб Зөһри – Сəлим бине Габдулла – Габдулла бине Гомəр. 
Гали бине əл-Мəдəни һəм башкалар каршында: Мөхəммəд бине 
Сирин – Гобəйдə бине Гомəр һəм Салман – Гали бине Əбү 
Талиб. Яхъя бине Мəгыйн белəн Нəсаи каршында: Ибраһим 
Нəхəгыйи – Галькамə – Габдулла бине Мəсгуд. Əбү Бəкер бине 
Əбү Шəйбə һəм башкалар каршында: Мөхəммəд бине Мөслим 
бине Шиһаб Зөһри – Зəйнелгабидин Гали бине əл-Хөсəен – əл-
Хөсəен бине Гали – Гали бине Əбү Талиб. Имам Бохари 
каршында: Мəлик – Нəфигъ – Габдулла бине Гомəр. 

Басылган нөсхəлəре. «Əл-мөватта» нөсхəлəре берничə 
булып, араларында кайбер аермалар булуы риваять ителə. 
Бүгенге көндə ике төрле нөсхəсе басылды. Берсе Яхъя бине Яхъя 
əл-Масмуди риваяте булып, 1280дə Түниста һəм ташбасма белəн 
ике томда Мисырда, 1291дə Дəһлидə, 1889да Лаһорда басылган. 
Икенчесе исə Мөхəммəд бине əл-Хəсəн əл-Шəйбани риваяте 
булып, 1291дə Лудьяниҗдə һəм Габделхəй əл-Лəкнəви дөреслəве 
белəн ике тапкыр ташбасма белəн басылган. Быел 1327 (1909) 
елда «Мəгариф» акчасы белəн Казанда басыла башлады81. 

Басылган шəрехлəре. 1) «Шəрхү Зəркани», Мөхəммəд 
бине Габделбакый бине Йосыф Зəркани (1122) хезмəте булган 
бу шəрех 1280дə 4 томда Мисырда басылды. 2) «Əл-мосаффа». 
3) «Əл-мөсəввə». Һəр икесе Вəлиулла əд-Диһлəви əл-Гомəри 
(1239) хезмəте булып, беренчесе фарсыча, икенчесе гарəпчə. 
Һəр икесе Һиндстанда басылган. 4) «Əт-тəгъликъ əл-мөмəҗ-
җид», имам Мөхəммəд риваятендə булган бу шəрех Габделхəй 

                                                      
81 «Мəгариф» тарафыннан безгə бүлəк ителгəн нөсхəсеннəн бу хезмəтнең 

1328 (1910)да рабигыль-əүвəл аенда тəмам булганлыгы аңлашылды. 
Бөтенесе 394 биттə булып, китап читендə Габделхəй əл-Лəкнəвинең 
«Əт-тəгъликъ əл-мөмəҗҗид»е [белəн] бергə гүзəл кəгазь һəм гүзəл 
хəрефтə хəдис китабына лаек рəвештə басылган. 
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əл-Лəкнəви (1304) хезмəте булып, Һиндстанда һəм Казанда 
имам Мөхəммəд риваяте булган басылган мəтеннəрнең китап 
читендə чыккан. 

 
 

XVII 
 

«Көтебе ситтə» төзүчелəре 
 
 
Хəдис фəнендə «Көтебе ситтə»нең иң хөрмəтле, мөбарəк 

хезмəтлəре булган кебек, аларның төзүчелəре дə ислам 
галəмендə иң ышанычлы һəм иң бөек затлар. «Көтебе ситтə» 
белəн тиешле дəрəҗəдə таныш булыр өчен төзүчелəре белəн дə 
таныш булырга кирəк. Шуның өчен без бу җирдə «Көтебе 
ситтə» төзүчелəренең тормыш юлларын язарга булдык. Юга-
рыда «Көтебе ситтə»не сөйлəвебез тəртип буенча булмаса да, 
төзүчелəрен сөйлəгəн җирдə сөйлəвебез имам Мəлик хəзрəтлə-
реннəн башланачак. «Əл-мөватта» берникадəр «Сахих Бохари» 
һəм «Сахих Мөслим» дəрəҗəсендə булмас, хəтта ки күпчелек 
галимнəр бу китапны «Көтебе ситтə» арасына куймаса да, имам 
Мəлик үзе «Көтебе ситтə» төзүчелəренə караганда, əлбəттə, 
элегрəк бер зат булып, «Көтебе ситтə» төзүчелəре аның шəкерт-
лəренең шəкертлəре. Шуңа күрə мөхтəрəм остазларын үзенең 
лаеклы урынына кую максаты белəн иң элек сөйлəячəк 
кемсəбез имам Мəлик хəзрəтлəре булыр. 

 
Имам Мəлик 

 
Хəдис галимнəренең остазы һəм мəшһүр дүрт мəзһəбнең 

берсе булган мəлики мəзһəбенең имамы. Бу затның исеме 
Мəлик, күньясе Əбү Габдулла булып, атасы да Əнəс бине 
Мəлик (мəшһүр Əнəс бине Мəлик түгел) бине Əбү Гамир əл-
Əсбəхи əл-Мəдəни иде. Бабасы Əбү Гамир хөрмəтле рəсүлне 
күреп сəхабə булуы риваять ителə. Хөрмəтле сəлəфлəр 
арасында имам Мəлик «фəкыйһ əл-өммə» [өммəт фəкыйһе], 
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'«имам дар əл-һиҗрə» [һиҗрəт җиренең имамы] кебек горур 
кушаматлар белəн танылган иде. 

Имам Мəлик хəзрəтлəре һиҗрəттəн 93нче елда Мəдинəдə 
анадан туып, Габдулла бине Гомəр бине əл-Хəттабның азат 
ителгəн колы булган Нəфигъ Əбү Габдулла һəм Зөһри 
Мөхəммəд бине Мөслим бине Шиһаб кебек олуг табигыйн-
нардан хəдис-шəриф тыңлаган. Рабига əр-Раэи бине Əбү 
Габдрахман əт-Тəйми, Гамир бине Габдулла бине əз-Зөбəйр, 
Габдулла бине Динар, Җəгъфəр бине Мөхəммəд əс-Садыйк һəм 
башкалар имам Мəлик хəзрəтлəренең шəехлəреннəн иде. 
Нəфигъ бине Əбү Нəгыймнəн һəм башкалардан кыйраəт [уку] 
гыйлеме алды. Үзендə укыган галимнəрнең чиге һəм хисабы 
юк. Габдулла бине əл-Мөбарəк, Мөхəммəд бине əл-Хəсəн əш-
Шəйбани, Суфьян əс-Сəүри, Габдрахман əл-Əүзагый, Лəйс бине 
Сəгъд, Мөхəммəд бине Идрис əш-Шафигый һəм башкалар имам 
Мəлик шəкертлəреннəн. 

Мəшһүр җырчылардан [булуы] хакында да əл-Маэмун 
хəлифə тарафыннан: «Əгəр дə җырлау белəн халык арасында 
шөһрəте чыккан булмаса, мин, əлбəттə, казый итеп куяр идем, 
чөнки аның гыйлеме, динилеге, əманəте һəм камиллеге күп 
казыйлардан артык», – дип шəһадəт бирүен82 Исхак бине 
Ибраһим əл-Мəүсыйли [китерə], [ул] югарыда күрсəтелгəн 
хəзрəтлəренең шəкерте иде. 

Тəфсирдə, хəдистə һəм фикыһта имам Мəлик гаять тирəн 
белемле булганлыктан, соңгы вакытларында үзенең остазлары 
һəм шəехлəре аның гыйлеменнəн файдалана торган булдылар 
(болардан имам Зөһри). 

Имам Мəлик заманынында фəтва бирү вазыйфасы Мəди-
нəдə фəкать югарыда күрсəтелгəн хəзрəтлəре белəн чиклəнгəн 
иде. Хəдис-шəриф дəресе вакытларында тəһарəт алып, тезлəнеп 
утыра, камил хөрмəт һəм əдəп белəн хəдис-шəриф сөйли иде. 
Галəмнəрнең горурлыгы булган əфəндебез хəзрəтлəренə [ка-
рата] əдəп саклап Мəдинə урамнарында җəяү йөри иде, хəтта 
картайган көннəрендə дə бу максатка нигезлəнеп, һичвакыт 
хайванга атланып йөрмəгəн. 
                                                      
82 Əгани. – Т. 5. – Б. 49. 
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Замандашлары хəтта яшь буенча үзеннəн олы затлар 
югарыда күрсəтелгəн хəзрəтлəрен зурлыйлар һəм хəрмəт итəлəр 
иде. Əшһəб бине Габделгазиз: «Мəлик янында Əбү Хəнифəне 
күрдем, атасы янында əдəпле сабый бала ничек утырса, Əбү 
Хəнифə дə шулай утыра иде», – ди83. 

Имам Шафигый һəрвакыт: «Əгəр дə Мəлик белəн Суфьян 
бине Гуяйнə булмаса, Хиҗазда гыйлем калмаячак иде» һəм: 
«Мəлик кебек галим һəм өстен кемсə күрдегезме?» – дип сорау-
чыларга: «Аның кебек галим һəм өстен затны күрү безгə түгел, 
хəтта остаз һəм шəехлəребезгə дə насыйп булмаган», – ди иде. 

Имам Мəлик хакында имам Шафигый белəн имам Мөхəм-
мəд арасында бу рəвештə бер бəхəс булуы риваять ителə: 

«Имам Мөхəммəд [Шафигыйга]: «Сезнең остазыгыз 
Мəликме галим, юкса, безнең остазыбыз Əбү Хəнифəме?» 

Имам Шафигый: «Вөҗдан белəн хөкемгə ризамы сез?» 
Имам Мөхəммəд: «Шөбһəсез». 
Имам Шафигый: «Уйлап сөйлəгез, Коръəн-шəриф гый-

лемен сезнең остазыгызмы яки безнең остазыбызмы [күбрəк] 
белə?» 

Имам Мөхəммəд: «Шөбһə юк, сезнең остазыгыз белə». 
Имам Шафигый: «Сөннəт гыйлемен сезнең остазыгызмы 

[күбрəк] белə, юкса, безнең отазыбызмы? 
Имам Мөхəммəд: «Шөбһə юк, сезнең остазыгыз». 
Имам Шафигый: «Рəсүлүллаһ сəхабəлəренең сүзлəрен сез-

нең остазыгызмы [күбрəк] белə, юкса, безнең остазыбызмы? 
Имам Мөхəммəд: «Шөбһə юк, сезнең остазыгыз». 
Имам Шафигый: «Инде урталыкта фəкать бер кыяс [чагыш-

тыру] калды. Хəлбуки, чагыштыру Китап белəн сөннəт буенча 
була84. 

Бу вакыйга дөрес булган тəкъдирдə, имам Мөхəммəднең 
Мəдинəгə барып, имам Мəлик янында «Əл-мөватта»ны укуын-

                                                      
83 Бу хəл Əбү Хəнифəнең дə бик əдəпле булуын күрсəтə. Əбү Хəнифə 
хəзрəтлəре Имам Мəликкə караганда унөч яшькə олы. 

84 Бу хикəятне казый Ибне Халликян «Вəфият əл-əгъян»да сөйлəгəн (Т. 1. 
– Б. 439). Күңелем телəгəненнəн түгел, бəлки, «шуны күрмəгəн, имеш» 
димəсеннəр өчен бу җирдə сөйлəдем. 
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нан элегрəк була. Фəкать имам Мөхəммəд гаять акыллы бер зат 
булуыннан шундый рəвештə бер бəхəскə кермəячəге, керешкəн 
тəкъдирдə, бу дəрəҗəгə китермəячəге мəгълүм. Бəлки, имам 
Мөхəммəд белəн имам Шафигый, бəхəс юлы белəн түгел, 
бəлки, əдəпле бер ысулда (безнеңчə, арага салып) сөйлəшкəн 
сүзлəрен мəзһəб хакында фанатизмга җиткəн затлар бу калыпка 
куйган булалар. 

Казыйларның казые Əбү Йосыфның, Һарун Рашид белəн 
хаҗ сəфəренə барганда, Имам Мəлик белəн бəхəслəре булуы 
риваять ителə. Имам Мəлик: «Намазда булган ялгыш кечкенə 
генə булса, сəҗдəи сəһүне [намазда ялгышканда өстəмə сəҗ-
дəне] сəламнəн алда кылырга, əгəр дə артык зур булса, 
сəламнəн соң кылырга тиешле», – дип əйткəч, Əбү Йосыф та: 
«Бер кемсə намаз эчендə кечкенə дə, зур да ялгышлыгы булса, 
ни кылыр?» – дип имам Мəлик хəзрəтлəрен бəхəстə җиңгəн85.  

Əбү Йосыф хөрмəтле рəсүлнең саубуллашу хаҗында җомга 
көн Гарəфəт тавында торганда җомга намазын укуны дəгъва 
кылып: «Чөнки рəсүлүллаһ иң элек хөтбə һəм аннан соң ике 
рəкəгать намаз укыды», – дип дəлил китергəн иде. Моңа каршы 
Имам Мəлик: «Хата сөйлисең, хөрмəтле рəсүл шимбə көн булса 
да, шулай иткəн булыр иде, чөнки мөсафир булуыннан өйлə 
намазын ике рəкəгать укуы тиеш иде, кыйраəтне яшерен укуы бу 
намазның җомга түгел, бəлки, өйлə булуына ачык дəлил», – дип 
бəхəстə җиңгəн, Һарун да имам Мəликнең бу сүзен дөрес күргəн. 

Əхмəд бине Хəнбəл хəзрəтлəреннəн: «Хөрмəтле рəсүл сөн-
нəтен һəм хөрмəтле сəхабəлəр сүзлəрен Мəлик белəн Суфьян 
Сəүридəн кайсысы белүчерəк иде?» – диючелəргə: «Имам 
Мəлик белүчерəк иде», – дип җавап биргəн. Əмма: «Кайсысы 
заһидрəк [дөньядан күбрəк ваз кичүче] иде? – диючелəргə: 
«Монысын үзегез белəсез, мин җавап бирмим», – дигəн.  

Тарихчылар һəм, аерым алганда, мөхəддислəр имам Мəлик 
тормыш юлын тəфсиллəп язганнары кебек, кайберəүлəр исə 
мөстəкыйль китапларда язганнар. Бу җөмлəдəн, Əбү Бəкер 
Əхмəд бине Мəрван əл-Мəлики əд-Динəвəри (310да вафат), Əбү 
əр-Равах Гайсə бине Мəсгуд əш-Шафигый (744тə вафат), 
                                                      
85 Əл-мəбсуту ли-Шəмседдин əс-Сəрəхси. – Т. 1. – Б. 220. 
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Сөютый (аның китабы «Тəзйин əл-əраики би-мəнакыйб Мəлик» 
исемле). 

Имам Мəлик ак йөзле, озын буйлы, зур башлы иде. Гаять 
вəкарьле, мəһабəт булганлыктан, мəҗлестə гайбəт сөйлəнми, 
тавыш күтəрелми, гауга булмый һəм дə һичкем буш сүз 
сөйлəми иде. Элекке гомерендə бөтен вакытын рəсүлүллаһ 
мəчетендə кичергəнлеге, соңгы вакытларда үз өендə торуы, 
хəтта җəмəгать намазына һəм җомга намазына чыкмавы ри-
ваять ителə. Чит җирлəргə яки асыл ватаннарына китəр өчен 
саубуллашкан шəкертлəренə: «Хак Сөбханə вə Тəгалə хəзрəт-
лəренə тəкъвалык кылыгыз [Аннан куркыгыз], бу гыйлемне 
таратырга тырышыгыз, өйрəтегез, һичкемнəн яшермəгез!» – ди 
һəм һəрвакыт: «Мин дөреслеккə ирешергə һəм хата ясарга 
мөмкин булган бер бəндə идем, фəтваларымны Коръəн белəн 
сөннəткə тəкъдим итегез, аларга туры килгəннəрен кабул итеп, 
башкаларын ташлагыз!» – дип нəсыйхəт кыла торган булган86. 

Имам Мəлик озын гомерле булганлыктан, риваяте бөек иде, 
шул сəбəпле, бик ерак мəмлəктлəрдəн аның янына укыр өчен 
кешелəр төркем-төркем булып килделəр. Унҗиде яшеннəн 
башлап бөтен гомерен дəрес белəн кичерде. Зиһене үткен, 
аңлавы тиз, гыйлеме киң, диндар һəм гадел, сөннəт белəн гамəл 
кылучы, фикыһ бүлегендə алдынгы һəм кирəкле иде. Аның 
заманында ислам дөньясының бөек галимнəреннəн булган Əбү 
Хəнифə фикыһ гыйлемендə, Суфьян Сəүри хəдис риваятендə, 
Əүзагый сөннəт гыйлемендə башкалардан аермалы булу белəн 
шөһрəт тапканнар иде. Бу өч кемсə арасына өлəшенгəн камил-
леклəрнең бөтенесен Хак Сөбханə вə Тəгалə имам Мəлик 
хəзрəтлəрендə җыйды», – дилəр. Үзеннəн соралган кырык сигез 
мəсьəлəнең утыз икесенə «Лə əдри» [«Мин белмим»] дип җавап 
бирүе һəм Əбү Җəгъфəр əл-Мансур «Əл-мөватта» белəн гамəл 
кылыр өчен бөтен ислам мəмлəкəтенə таратырга ниятлəгəндə: 
«Алай итмə! Һəркем һəм һəрбер шəһəр халкы үз каршында нык 
булган дəлиллəр белəн гамəл кылсыннар!» – дип нəсыйхəт 
бирүе риваять ителə87.  
                                                      
86 Мохтəсар җамигъ бəян əл-гыйлем. – Б. 61. 
87 Мохтəсар җамигъ бəян əл-гыйлем. – Б. 67. 
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Габбасиларның җəберлəү белəн [хакимлекне] алулары 
[сəбəпле], бəйгатьнең [присяганың] тиеш түгеллеген сөйлəгəне 
өчен Мəдинəдə əмир булган Җəгъфəр бине Сөлəйман исемле 
зат тарафыннан камчы белəн суктырылды һəм бу вакытта бер 
кулын суырып чыгардылар. Халык күзеннəн төшəргə һəм 
игътибары бетəргə тиеш булган бу вакыйгадан соң, киресенчə, 
имамның хөрмəте тагын да артуы һəм мөселманнар үзенə 
аерым сурəттə мəхəббəт баглаулары күренгəн. 

Югарыда сөйлəнелгəн хəзрəтлəренең: «Минем хакымда ха-
лык нинди фикердə һəм нинди сүзлəр сөйлилəр?» дип соравына 
каршы: «Дусларың мактый, дошманнарың, табигый ки, əрли-
лəр», – дип җавап биргəннəр. Бу җавапны ишеткəч, имам хəз-
рəтлəре дə: «Кешелəр шундый булыр инде, лəкин барлык кеше-
лəрнең дə явыз итеп сөйлəүлəреннəн Аллаһ сакласын!» – 
дигəн88. 

Ибне Габделбəр хəзрəтлəре имам Мəлик хакында: «Кай-
берəүлəр аны өйдə, сəфəрдə читеккə мəсехне рөхсəт итмəгəне, 
Гали һəм Госман хакында кайбер сүзлəре, рəсүлүллаһ 
саллаллаһү галəйһи вə сəллəм мəчетендə төркемгə җыелган 
кешелəрне карап утыруы өчен гаеплəделəр. Шуның белəн бергə 
төрле ямьсез нəрсəлəр белəн тəнкыйтьлəделəр. Лəкин Аллаһ 
тəгалə имам Мəликне ул гаеплəрдəн пакьлады һəм ул Аның 
каршында сөекле бəндəлəрдəн булды», – ди89. 

Имам Мəлик хəзрəтлəренең мəзһəбе һəрбер җирдə, аерым 
алганда, Хиҗазда таралган булса да, соңра, көнбатыш мөсел-
маннары арасында таралган. Бүгенге көндə Тараблис [Три-
поли], Бəнгази, Тунис, Җəзаир, Мəррəкеш һəм бу тарафлар 
бөтенлəй имам Мəлик мəзһəбендə булалар. 

Имам Мəлик хəзрəтлəре мəшһүр риваятьлəр буенча, 86 яшь 
вакытында 189 елда Мəдинə шəһəрендə вафат булып, «Җəннəт 
бəкыйг» зиратында җирлəнде. Кабере билгеле. Рахимəһү 
Аллаһү Тəгалə [Аллаһ Тəгалə аны рəхим кылсын]! 
  

                                                      
88 Тəзкират əл-хөффаз. – Т. 1. – Б. 191. 
89 Мохтасар җамигъ бəян əл-гыйлем. – Б. 202. 
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Имам Бохари 
 
Мөхəддислəр шəехе имам Бохариның исеме Мөхəммəд, 

күньясе Əбү Габдулла булып, атасы Исмəгыйль бине Ибраһим 
бине əл-Мөгыйрə бине Бəрдизбəһ əл-Җөгъфи əл-Бохари90. 
Бəрдизбəһ дип билгеле булган (асыл исеме ачык беленмəде) 
кемсə фарсы кавеменнəн һəм фарсылар мəзһəбеннəн булып, 
аның улы Мөгыйрə «əл-Ямəн əл-Җөгъфи» дип билгеле бер зат 
кулында ислам кабул итте һəм бу мөнəсəбəт белəн имам Бохари 
«əл-Җөгъфи» дип нисбəт ителенер булды. «Əл-Ямəн» исə 
Габдулла бине Мөхəммəд бин Җəгъфəр бине əл-Ямəн исемле 
мөхəддиснең ерак бабаларыннан бер зат. Ибраһим бине əл-
Мөгыйрə хакында мəгълүмат күренмəде. Атасы Исмəгыйль 
бине Ибраһим хəдис галимнəреннəн булып, имам Мəлик, 
Хəммад бине Зəед кебек бөек затлардан риваять иткəн һəм Ибне 
əл-Мөбарəк белəн дус булган. 

Имам Бохари 194 елда шəүвəл аенда Бохара шəһəрендə 
дөньяга килеп, яшьтəн үк атасыннан ятим калды һəм анасы 
тəрбиясендə үсте. Бервакыт күзлəре агарып, хəтта сукыр 
калачак, дип уйласалар да, Аллаһ Тəгалə ярдəме белəн шифа 
тапты. Бик яшь вакытыннан ук хəдис гыйлеменə мəхəббəте 
төшеп, бу фəнгə булган сəлəтлелеге сəбəпле, бик аз вакыт 
эчендə хыялы тулысынча чынга ашты. 16 яшенə ирешкəндə 
Габдулла бине əл-Мөбарəк һəм Вакигъ91 кебек галимнəр тара-

                                                      
90 Имам Бохари тормыш юлын язучылар «Бəрдизбəһ» сүзен «бə»нең 
фəтхəсе, «ра» белəн «зə»нең сəкене, «дəл»нең кəсрə белəн, дип дөрес-
лəгəннəр. Фəкать бу дөреслəү бер кемсəнең хатасына килештерү нияте 
белəн мəйданга чыккан булса кирəк. Чөнки фарсы булган бу сүз 
«пəрдахтин» масдарыннан (тамырыннан) сазда яхшы уйнаучы һəм 
маһир дип əйтү мəгнəсендə исем фəгыйль төре булган «пəрдаз». Шуңа 
карамастан, бу сүзнең Мəгъриби «бə»нең һəм «дəл»нең фəтхəсе белəн 
«Бəрдəз» булырга тиеш. 

91 Бу кемсə мөхəддислəрдəн Вакигъ бине əл-Җəррах бине Мəлих булса 
кирəк. Фəкать моның төзүчесе юк иде, дилəр (Тəзкират əл-хөффаз. – 
Т. 1. – Б. 281). Əбьяри аның хакында: «Шəйхелимам əш-Шафигый Зур 
Карафада җирлəнгəн», – дип белдерсə дə, моның дөреслеге шикле. Бик 
гаҗəп ки, хəдис имамнарыннан булган бу Вакигъ бине əл-Җəррах 



72 

фыннан төзелгəн китапларны ятлаган, «Əсхаб əр-раэи» (хəнəфи 
мəзһəбе) дип танылган мəзһəб белəн дə таныш булды. Моннан 
соң, 210 елда үзенең олы абыйсы Əхмəд һəм анасы белəн бергə 
Мəккəгə сəфəр кылдылар. Хаҗ гыйбадəте тамалангач, Əхмəд 
асыл ватаннары булган Бохара шəһəренə кайтып вафат булды 
һəм Мөхəммəд бине Исмəгыйль дə хəдис-шəриф өйрəнү нияте 
белəн Мəккəдə калды. 18 яшенə җиткəч, сəхабəлəр һəм таби-
гыйннар хөкемнəре хакында булган китабын төзеде. Мəдинəгə 
барып галəмнəрнең горурлыгы булган əфəндебез хəзрəтлəренең 
кабер-шəрифлəре янында ай яктысында «Əт-тарих əл-кəбир» 
исемле хезмəтен язды. 

Имам Бохари хəдис җыю һəм хөрмəтле шəехлəрдəн ишетү 
нияте белəн ислам шəһəрлəренə сəяхəт иткəн, күп вакытлар 
Хорасан, Гыйрак, Шам, Хиҗаз, Йəмəн, Мисыр кебек мəшһүр 
шəһəрлəр һəм билгеле булган мəмлəкəтлəрдə йөргəн, һəр җирдə 
бөек остазларның түгəрəккə утырып биргəн дəреслəренə кереп 
файда алган. Меңнəн артык шəехлəрдəн хəдис-шəриф тыңла-
ганлыгы һəм сөйлəгəнлеге риваять ителə, Əхмəд бине Хəнбəл, 
Яхъя бине Мəгыйн, Исхак бине Раһуя, Əбү Бəкер бине Əбү 
Шəйбə, Əбү Нəгыйм əл-Əсбаһани бу җөмлəдəн. Шуның белəн 
бергə, «гамəл иманнан бер өлеш түгел» дигəн ышануда булган 
кемсəлəрнең хəдислəрен язмавын үзе хəбəр биргəн. Чөнки 
Бохари: «Иман сүз белəн гамəлдəн гыйбарəт, шуның өчен 
[иманның] артуын һəм кимүен кабул итəм», – ди92. 

Имам Шафигый хəзрəтлəреннəн хəдис ишетсə дə, 
«Сахих»та аның риваяте юк. «Сахих»та ике урында булган 
Ибне Идрис дип əйтүе Габдулла əл-Əвəди əл-Куфи, дилəр93. 
Язид бине Һарун, Əбү Давыт əт-Таялиси, Габдерраззак бине 
Һəммам əс-Сангани кебеклəрнең заманнарына ирешсə дə, күчеп 
килүе беркадəр соңрак булганлыктан, алардан ишетə алмады, 
аларның хəдислəрен бер арадашчы белəн риваять итə. Əгəр дə 

                                                      
хəзрəтлəрен Ибне Хəзем шигый төзүчелəреннəн санаган (Əл-фасыл. – 
Т. 1. – Б. 26). 

92 Җамигъ əс-сахих. – Т. 1. – Б. 7. 
93 Боларның берсе «Фи əр-рикяз əл-хумүс» бабында (т. 2, б. 137) һəм 
икенчесе «Тəфсир əл-гарая» бабында (Т.3. – Б. 33). 
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турыдан-туры үзлəренə юлыкса, Бохари хəдислəре тагын бер 
дəрəҗəгə артык булыр иде. 

Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани хəзрəтлəре имам Бохари шəех-
лəрен шушы биш төркемгə аера:  

1) Табигыйннан риваять итүчелəр. Мөхəммəд бине Габдул-
ла əл-Əнсари, Мəкки бине Ибраһим, Əбү Гасыйм əн-Нəбил, 
Габдулла бине Муса, Əбү Нəгыйм һəм башкалар бу төркемнəн.  

2) Бу беренче төркемнең замандашлары; фəкать табигыйн-
нан риваять итү җиңел булмаган. Адəм бине Ияс, Əбү Мисһəр 
Габделəгълə бине Мисһəр һəм башкалар бу төркемнəн.  

3) Табигыйн заманына ирешмəгəннəр. Сөлəйман бине Хəрб, 
Кутəйбə бине Сəгъд, Нəгыйм бине Хəммад, Гали бине əл-
Мəдьяни, Яхъя бине Мəгыйн, Əхмəд бине Хəнбəл, Исхак бине 
Раһуя һəм башкалар бу төркемнəн. Бу төркемнəн хəдис риваять 
итүдə имам Бохарига имам Мөслим дə иптəш.  

4) Үзенең замандашлары һəм яшьтəшлəре. Мөхəммəд бине 
Яхъя əз-Зөһли, Əбү Хатим əр-Рази, Габед бине Хөмед һəм 
башкалар бу төркемнəн.  

5) Үзенə шəкерт хөкемендə булганнар. Болардан исə аерым 
бер файда күренгəн урыннарда риваять итə. Габдулла бине 
Хəммад əл-Амəли, Габдулла бине Əбү əл-Казый əл-Хаварезми 
һəм башкалар бу төркемнəн. Имам Бохари үзенə шəкерт хөке-
мендə булган затлардан хəдис риваять итүе белəн үзенең: 
«Үзеннəн югарырактан, үзенə тиңнəн һəм үзеннəн түбəнрəктəн 
хəдислəр язмыйча мөхəддис камил булмас», – дигəн сүзлəре 
белəн раслаган. 

Ифтирак [мөселманнарның 73 төркемгə бүленүе хакын-
дагы] хəдиснең асылы булу-булмавы94, булган тəкъдирдə дə, 
адашкан фиркалар кайсылары булуы мəкалəт һəм кəлям [дини-
фəлсəфи юнəлеш] əһеллəренə караган. [Моны да] туры 
аңлатырга тиеш булган имам Бохари хəзрəтлəренең кəлям 
əһеллəре тарафыннан адашкан фирка, дип хөкем ителгəн 
мəзһəблəргə караган мөхəддислəрдəн хəдис алуы мəгълүм. 
Хавариҗ мөҗтəһиде булган Гыймран бине Хаттан һəм 
                                                      
94 Ифтирак (аерылган) хəдис иснад ягыннан дөрес түгел. Əл-фасыл. – 
Т. 3. – Б. 248. 
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башкаларның хəдислəре Бохари тарафыннан «Сахих»та 
чыгарылган95. 

Имам Бохариның дəрес мəҗлесендə һəрвакыт йөзəрлəп 
укучысы булып, үзеннəн укыган һəм хəдис риваять иткəн 
шəкертлəре җитмеш меңнəн артык булуы риваять ителə. 
Алардан Мөслим бине əл-Хəҗҗаҗ, Тирмизи, Əбү Зөрга, Əбү 
Бəкер бине Хөзəймə кебек олуг мөхəддислəр дə бар иде. Иң 
соңгы вафат булган шəкерте Əбү Заһир Габдулла бине Фарис 
əл-Бəлхи булып, 346 елда вафат булган. 

Имам Бохариның хəдис гыйлемендəге көче һəм сəлəте, 
гыйлем өчен булган мəхəббəте һəм телəге гадəттəн тыш булып, 
хəтеренə килгəн нəрсəне кəгазьгə терки иде. Йокыга ятканнан 
соң, хəтеренə килгəн нəрсəлəрне язу нияте белəн унбишəр 
тапкыр торып, ут яндырып, хəтердəгесен кəгазгə теркəве 
риваять ителə. Хəтереннəн йөз мең сахих һəм ике йөз мең сахих 
булмаган хəдисне үзе сөйли торган булган. Имам Тирмизи: 
«[Хəдислəрнең] иснадларын, кимчелеклəрен, тарихларын бе-
лүдə Гыйракта да һəм Хорасанда да имам Бохари дəрəҗəсендə 
бер адəм күрмəдем», – дигəн булган. 

Сəмəрканд шəһəрендə шул вакытларда дүрт йөз микъда-
рында хəдис галимнəре бар иде. (Бүгенге көндə Сəмəрканд 
шəһəрендə ничə йөз хəдис галиме бардыр, гаҗəп?!). Болар исə 
имам Бохарины ялгыштыру нияте белəн җиде көн əзерлəнделəр, 
Шам иснадларын Гыйрак иснадларына һəм Гыйрак иснадларын 
Шам иснадларына, шулай ук Хиҗаз иснадларын Йəмəн иснад-
ларына катыштырып (болай итүне хəдис галимнəре дөрес 
күрмилəр, бəлки, хəрам саныйлар), имтихан кылып сынадылар; 
фəкать өлешчə булса да, бер ялгышка төшерə алмадылар. 

                                                      
95 Əбү Хəнифə хəзрəтлəре шигыйлардан зəйдия фиркасының мөҗтəһиде 
мəшһүр Васыл бине Гатаның шəкерте булган имам Зəед бине Гали 
хəзрəтлəреннəн игътикад (ышану) һəм фикыһ гыйлемен алды. Шулай ук 
мөгътəзилəлəр башлыгы булган Гамру бине Гобəйд «əһле сөннə» шəехе 
булган Хəсəн Басрида гыйлем алды. Боларның һичберсе икенчесенең 
мəзһəбенə каршы чыгуы риваять ителми. Кəлям əһеле (икəне) билгеле 
булып та, бер-берсенə шик-шөбһəлəр атмаганнар һəм ислам əһеллəрен 
аермаганнар, элек булган хəллəр шул рəвештə дəвам иткəн. 
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Багдад шəһəренə кергəч96, бу шəһəрдə булган мөхəддислəр 
йөз хəдисне сайлап алып, мəтеннəрен һəм иснадларын алмаш-
тырдылар (бу гамəл дə дөрес түгел). Арадан ун кеше сайланып, 
Бохаридан сорар өчен һəрберсенə унар хəдис билгелəделəр. 
Җирлелəрдəн һəм читлəрдəн гыйбарəт булган зур бер 
җəмгыятьтə ун мөхəддис берəм-берəм үзлəренə билгелəнгəн 
унар хəдисне берəм-берəм укып, Бохарига тəкъдим иттелəр. 
Бохари һəрберсенең һəрбер хəдисе укылуына каршы: «Лə 
əгъриф» [«Мин моны белмим»], – дип җавап биреп торды. 
Багдад мөхəддислəренең үз араларында кайберлəре: «Сизде», – 
дип, кайберлəре: «Хəдистəн хəбəре юк, имеш», – дип колактан 
колакка сөйлəшəлəр иде. Сораулар тəмамланганын белгəннəн 
соң, имам Бохари йөз хəдиснең иснадларын берəм-берəм 
дөреслəп укып чыккан. Шул вакытта бөтен халык аның дəрə-
җəсе олы булуын таныганнар. 

Басра шəһəренə баргач: «Əй, гыйлем əһеллəре, шəһəребезгə 
Бохари килде», – дип төп мəчеттə чакыру булган һəм бу ва-
кытта яшь егет булган имам Бохари мəчет эчендə бер стена 
артында намаз укый, имеш. Гыйлемгə мəхəббəте булган 
кешелəр дə янына килеп, түгəрəклəнеп тезлəнгəннəр һəм язу 
мəҗелесе ясауны сораганнар. Бохариның хəдис мəҗлесенə 
меңнəрчə галимнəр җыелып, тыңлаганнар. Имам Бохари саф 
күңелле, ялагай булмаган, риясыз бер зат булганлыктан: 
«Миннəн хəдис мəҗлесе талəп иттегез, мин бер яшь кемсəмен, 
шулай булгач, мин сезгə үз шəһəрегез мөхəддислəреннəн сез 
ишетмəгəн иснадлар белəн хəдис риваять итəрмен», – дигəн. 
Моңа исə шунда булучыларның кəефлəре бозылмаган, тулы 
шатлык белəн кабул иткəннəр. Рəсүл саллаллаһү галəйһи вə 
сəллəм хəдислəрен ихтирам итү һəм гыйлемне олылау шулай 
була. Гыйлем елга кебек, һичвакыт үз-үзлəрен бөек һəм югары 
күргəн затлар тарафына йөрмəс [акмас]. 

Имам Бохари диндар, тəкъва бер зат булып, ачу тотудан, 
көнчелектəн пакь, югары дəрəҗə яратмый һəм мактану белəн 
шөгыльлəнми иде. Бөтен гомерендə гайбəт сөйлəмəве риваять 
ителə. Багдад шəһəре ислам миллəтенең мəркəзе булу белəн һəм 
                                                      
96 Имам Бохари Багдад шəһəренə сигез мəртəбə кергəн. 
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əмирлəрнең йогынтылары җиһанда өстен булса да, бер вакытта 
кат-кат Багдадка кереп, имам Бохари ни бер хəлиф, ни бер əмир 
капкасына барсын. Түгəрəккə утырып биргəн дəреслəре заманы-
ның бөек галимнəре белəн тулы булып, Багдад шəһəрендə хəдис 
укытуда булган Бохариның Габбаси хəлифəлəренə өлешчə 
игътибар бирүе хакында мəгълүмат тапмадык. 

Имам Бохари ябык гəүдəле, урта буйлы, гадəттəн тыш 
зиһенле һəм зирəк, хəтере куəтле булып, сабый булган вакы-
тында җитмеш мең хəдис ятлавы риваять ителə. Бер мəртəбə 
уку белəн ятлый торган булган. Аның бу хəлен белгəн 
иптəшлəре: «Бу адəм чиктəн тыш бер камиллек иясе булачак, 
моннан өстен чыгарга һичкемнең кодрəтеннəн килмəячəк», – 
дип үз араларында сөйлəшəлəр иде. 

Атасы дəүлəтле [бай] адəм булып, вафат булган вакытында 
күп мал мирасы калдырган. Имам Бохари да болар белəн яшəп, 
фəкыйрь шəкертлəргə яхшылык, ярдəм кыла һəм үзе 
кəнəгатьлек белəн гомер сөрə торган булган. 

 
Хезмəтлəре. Имам Бохариның «Җамигъ əс-сахих»тан 

башка бу исемдəге хезмəтлəре бар: «Əл-əдəб əл-мөфрад»97, 
«Əсами əс-сəхабəт», «Бəдьү əл-мəхлукат», «Биррү əл-вəли-
дəйн», «Тарих əс-сикат вə əд-дугафəи мин рөват əл-хəдис», 
«Тарихү Бохара», «Əс-сөлəсият», «Əл-җамигъ əс-сагыйр», «Əл-
җамигъ əл-кəбир», «Хальку əфгаль əл-гыйбад», «Əл-фəваид», 
«Əл-кыйраəтү хальфə əл-имам», «Əл-күнə», «Əл-вөҗдан», «Əл-
һибə», «Əл-мөснəд əл-кəбир», «Əт-тарих əл-кəбир», «Əт-тарих 
əл-əүсат», «Əт-тарих əс-сагыйр», «Əт-тəфсир əл-кəбир», «Əл-
əшрибə», «Əл-мəбсут» һəм башкалар. 

 
Шигырьлəре. Имам Бохари шигырь сөйлəмəгəн яки бик аз 

сөйлəгəн. «Буш вакытыңның кадерен бел һəм намаз укы, бəлки, 
үлемең кинəт булыр. Күпме сəламəт кеше кинəт кенə дөньядан 
киткəнен күрдем» шигыре, шулай ук: «Кешелəр белəн киң 
күңел белəн мөгамəлə кор, кешелəргə карата эт булма» һəм 
                                                      
97 Бу язманың бер нөсхəсе «Димəшкъ» китапханəлəрендə булуы риваять 
ителə. 
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«Əгəр дə бөтен якыннарыңны югалту сиңа көтелмəгəн хəл 
булса, үзеңне дə югалтудан курыкмассың, дип уйлыйм» 
шигырьлəре югарыда күрсəтелгəн хəзрəтлəренекенə карый. 
Бохари шигырь сөйлəмəсə, бу нəрсə үзенең моңа телəге булма-
ганлыктан. Чөнки шигырь сөйлəү табигый бер куəткə ияреп, бу 
куəт һəрбер адəмдə булмас. Юкса, имам Бохари «Сахих»та бөек 
сəхабəлəр тарафыннан сөйлəнгəн һəм галəмнəрнең горурлыгы 
булган əфəндебез янында укылган шигырьлəрдəн берничəсен 
риваять иткəн. Монда телгə алынган иң соңгы шигырен имам 
Сөбки Таграиның: «Берəү, яшьтəшлəре аны узып киткəндə, 
əҗəленең кичектерелүен телəде» – дигəн шигыреннəн гүзəл 
[дип] санаган. 

 
Бер нəсыйхəте. Əбү əл-Габбас əл-Вəлид бине Ибраһим би-

не Зəед əл-Һəмдани гыйлем алып адəм арасына кергəннəн соң, 
хəдис гыйлеме белəн шөгыльлəнергə телəп, имам Бохари янына 
барып, үз максатын җиткергəн. Имам Бохари аның сүзен тыңла-
ганнан соң: «Əй, улым! Һəрьяклап фикер йөртмəстəн, файдала-
рын һəм нəтиҗəлəрен тасвирламастан, тыю һəм мəшəкать-
лəренə көчең булу-булмавын яхшы белмəстəн элек һич эшкə 
адым атлау дөрес түгел. Шуның өчен хəдис гыйлемен алу 
ниятең булса, бу турыда яхшы уйла!» – дигəн. Моңа каршы Əбү 
əл-Габбас əл-Һəмдани: «Əй, мөхтəрəм остаз! Шулай икəн, бу 
турыда миңа беркадəр булса да аңлатып бирегез, мин үземнең 
бу эшкə көчем булачагын-булмаячагын аңлыйм [белим], [бу] 
йөклəмəдəн чыгачагым-чыкмаячагымны тикшерим!» – дип со-
раган. Имам Бохари шул вакытта аңа əйткəн: «Шуны бел: дүрт 
нəрсəне дүрт нəрсə белəн дүрт нəрсəгə тиң дүрт нəрсə белəн 
дүрт нəрсəгə дүрт нəрсə вакытында дүрт нəрсə аша дүрт нəрсə 
өчен дүрт нəрсə турында дүртəү өчен язмыйча кеше чын 
мөхəддис була алмас һəм бу дүртлек дүрт нəрсə белəн дүрт 
нəрсəсез тулы булмас. Алар тулы булгач, дүрт нəрсə шул кеше 
өчен җиңел булыр һəм ул дүрт нəрсə белəн сыналыр. Əгəр дə 
шуңа сабыр итсə, Аллаһ бу дөньяда аны дүрт нəрсə белəн 
хөрмəтлəр һəм ахирəттə дүрт нəрсə белəн бүлəклəр». 
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Əбү əл-Габбас əл-Һəмдани бу сүзлəрне ишетеп хəйран кал-
ган һəм аңлатмасын имам хəзрəтлəреннəн көтеп торган. Имам 
хəзрəтлəре: «Əйе», – дип, шушы рəвештə аңлаткан: «Кеше 
аларны язарга мохтаҗ булган дүрт нəрсə: хəдислəр һəм аның 
рəсүл саллаллаһү галəйһи вə сəллəм шəригате; сəхабəлəр һəм 
аларның дəрəҗəлəре, Аллаһ алардан риза булсын; табигыйннар 
һəм аларның тоткан урыннары; бөтен галимнəр һəм аларның 
тарихлары, хəдис тапшыручыларның исемнəре, кушаматлары, 
яшəгəн урыннары, заманнары. Болар хөтбə укыганда Аллаһны 
мактау, берəр нəрсə белəн мөрəҗəгать иткəндə дога, сурə укы-
ганда «бисмилла» сүзе, намаз укыганда тəкбир шикелле һəм 
балачакта, яшь чакта, картлык вакытында, буш һəм мəшгуль, 
ярлы һəм бай, тауларда, диңгездə, шəһəрлəрдə, чүллəрдə чакта 
мөснəд, мөрсəл, мəүкуф, мəкътуг кебек. Ул язганнарын кəгазь 
битлəренə күчерергə мөмкинчелеге барлыкка килгəнче аларны 
ташларга, тукыма кисəклəренə, тирегə, папируска төшерə баш-
лаячак. Үзеннəн югарырактан, үзенə тиңнəн һəм үзеннəн 
түбəнрəктəн, язуы буенча башка кешенеке түгел, нəкъ менə ата-
сыныкы икəнлегенə ышанып, атасы китабыннан тапшырачак. 
Аллаһка омтылып, Аның ризалыгын эзлəп, Бөек Аллаһ китабы-
на туры килгəн нəрсəлəрне үтəп, аларны үзеннəн соң да саклап 
калу өчен укучылары, тарафдарлары арасында, хезмəтлəре аша 
таратачак. Боларны ул бəндəлəр казанышы булган дүрт нəрсə 
белəн генə ирешə алачак, ягъни язу, гарəп телен, морфология-
сен һəм синтаксисын белү. Аллаһ Тəгалəнең дүрт бүлəге аша 
дигəндə, мин сəлəтлелек, сəламəтлек, омтылыш һəм хəтерне 
күздə тотам. Кеше менə шуларга ирешкəч, аңа дүрт нəрсəне – 
гаилə, мал, балалар һəм ватанны калдыру җиңел булачак. Ул 
дүрт нəрсə – дошманнар мəкере, дуслар əрлəве, наданнар 
гаеплəве һəм галимнəр көнлəшүе белəн сыналачак. Əгəр дə бу 
сынауларны җиңеп чыкса, Бөек Аллаһ аны дүрт нəрсə – риза-
лык бөеклеге, үз-үзен хөрмəт итү, гыйлем аша лəззəтлəнү, 
бəхетле тормыш белəн хөрмəтлəр. Ахирəттə Аллаһ Тəгалə дүрт 
нəрсə – телəсə кайсы кардəше өчен шəфəгать итү, башка бер-
нинди дə күлəгəле җир булмаган вакытта Үзенең тəхете 
күлəгəсе астына алу, кемгə тели, шуны пəйгамбəр саллаллаһү 
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галəйһи вə сəллəм сулыгыннан эчертү, җəннəтнең иң югары 
дəрəҗəсендə пəйгамбəрлəр белəн бергə булу белəн бүлəклəр».  

Моның соңында имам хəзрəтлəре: «Озын гомерлəрдə һəм 
төрле вакытларда остазларыбыздан һəм шəехлəребездəн алган 
нəсыйхəтлəрнең иң яхшысын сезгə [сиңа] бəян иттем, инде үз 
хəлеңне тикшереп, шуңа таба хəрəкəт итəрсең», – дигəн. Əбү 
əл-Габбас əл-Һəмдани əйтə: «Имам җəнапларының сүзен ишет-
кəч, бик тəэсирлəндем, бу юлның авыр икəнен белеп, үземнең 
зəгыйфь калачагымны күңелемə китердем һəм аптырау дəрья-
сына чумып, тик утырдым, бу эшне булдыра алмауны белеп бик 
кечерəйдем. Имам [Бохари] хəлемне аңлаган булса кирəк, кабат 
сүз башлап: «Əй, газиз улым! Шундый мəшəкатьлəрне күтə-
рергə көчең булмаячагын сизəрлек булсаң, фикыһ гыйлемен ал! 
Аны алу җиңел, хəтта өйдə утырган хəлдə дə мөмкин булыр, 
фикыһ гыйлемен шəехлəр авызыннан ишетергə һəм моның өчен 
шəһəрлəрдə, сахраларда йөрергə, чит җирлəр сайларга мəҗбүр-
лек юк. Фикыһ гыйлеме дə гыйззəтле бер гамəл», – диде. Мон-
нан соң мин хəдис гыйлемен алудан ваз кичтем, фикыһ гыйле-
мен укырга керештем һəм бу гыйлемнең беренче дəрəҗə галим-
нəре арасына кердем». 

 
Ялгышлары. Никадəр бөек булса да, булсын, гөнаһсыз 

булмаган галимнəрнең хаталары һəм ялгышлары булуы 
мөмкин. Шундый ялгышларга ияреп башкалар да юлдан язма-
сыннар өчен сəлəф галимнəре тарафыннан «җəрх вə тəгъдил» 
фəне төзелгəн. Моның иң эшлекле булган хезмəт куючыла-
рының берсе имам Бохари хəзрəтлəре үзе иде. Югарыда 
күрсəтелгəн хəзрəтлəренең дə кайбер ялгышлары булган. Моңа 
мисал итеп, үз заманында кулланылган Тəүратны иңгəн китап-
лардан һəм эзлеклелек белəн сөйлəнелгəн, дип уйлап, моның 
хакында Коръəн-шəриф риваять иткəн [Тəүраттагы] үзгəрүлəр 
һəм алмаштырулар бары тик ялгыш аңлату һəм аңлатуга кара-
ган нəрсəлəрдə, дип кылган дəгъвасын китерəлəр98. Бу дəгъ-
ваның ялгышка нигезлəнүендə шөбһə юк. Кулларында булган 
китапларны иңгəн китаплардан икəнлеген хəтта яһүдлəр һəм 
                                                      
98 Əл-мəнар. – Т. 6. – Б. 87. 
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нəсаралар үзлəре дə дəгъва итмəгəннəр, бəлки, алар фикеренчə, 
бу китаплар рəсүллəр тарафыннан илһам белəн язылган. 
Боларның эзлеклелек белəн сөйлəнелгəн булу-булмавы хакында 
күп сүзлəр бар99.  

 
Имам Зөһли белəн булган вакыйгасы. Шəһəрлəренə 

килгəнен ишетеп, Нисапур халкы ике-өч туктап хəл җыю уры-
ны кадəр җиргə имам Бохари каршысына барган. Нисапурның 
башкалардан аерылып торган галимнəреннəн булган Мөхəммəд 
бине Яхъя бине Габдулла əз-Зөһли100 һəм башкалар шул [Боха-
рины] кабул иткəннəр арасында булалар иде. Имам Зөһли 
үзенең шəкертлəренə: «Арабызда дошманлык һəм күңелсезлек 
төшмəсен өчен Бохари белəн бəхəслəшмəгез!» – дип кисəтү 
булса да, ике-өч көн үтмəде: «Əгəр язмыш килсə, киң җир дə 
тар кала» дигəндəй, Зөһли шəкертлəренең берсе Бохаридан 
кешелəр гамəллəре һəм «халькы Коръəн» [Коръəн бар 
ителгəнме-юкмы] мəсьəлəлəренə караган сүз сорый. Бохари та-
рафыннан бирелгəн җавап хакында халык ике төркем булып 
үзара бəхəскə керешəлəр. Шул хəл сəбəпле, Зөһли белəн Бохари 
арасына суыклык, күңелсезлек төште һəм мəхəббəт белəн кабул 
итеп алынган Бохари хакында имам Зөһли: «Кем моннан соң 
Бохари янына барса, аның белəн сөйлəшмибез», – дип игълан 
итте. Бу вакытта Бохари да Нисапурны ташлап чыгып киткəн. 
Шулай булса да, Бохари имам Зөһлидəн риваять иткəн булган 

                                                      
99 Фəхреддин əр-Рази да Тəүрат эзлелелек белəн күчерелгəн булуын һəм 
үзгəртү максатыннан сүзлəрне чын мəгънəлəреннəн читлəштерүне 
кабул иткəн. Мəфатих əл-гаеб. – Т. 3. – Б. 236. Ибне Хəзем бу сүзне 
каты тел белəн кире кагуда. Əл-фасыл. – Т. 1. – Б. 215. 

100 Имам Зөһли хəдис гыйлемендə хөрмəтле бер кемсə булып, Шəй-
хелислам Хафиз Нисапур кебек олуг урыннар белəн танылган булган 
иде. Əбү Дауд əт-Таялиси һəм Габдерраззак кебек затлардан риваять 
итə. Хəдис гыйлемен алу нияте белəн Хəрəмəйн (Мəккə, Мəдинə), Шам, 
Мисыр, Гыйрак, Рай, Хорасан, Йəмəн һəм Җəзирə вилаятьлəрендə сəя-
хəт иткəн. Мөслим искəрмə булган хəлдə, «Көтебе ситтə» төзүчелəре 
аннан хəдис риваять итəлəр. Шəкерте күп, бик намуслы һəм чиста 
кемсə булып, үзен Əхмəд бине Хəнбəл ихтирам итə иде. Тууы 190 ел 
ахырында булып, вафаты имам Бохаридан соң 258 елда булган. 
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30га кадəр хəдисне «сахих»тан чыгармаган, бəлки, «безгə 
Мөхəммəд бине Яхъя əз-Зөһли сөйлəде» диячəк җирдə «безгə 
Мөхəммəд сөйлəде» яки «безгə Мөхəммəд бине Габдулла 
сөйлəде» дип фəкать исемен генə бирə яки атасы исеменə баба-
сы исемен əйтү белəн чиклəнгəн. Бохариның саф күңелле адəм 
һəм гыйлемгə җинаять эшлəү дөрес түгел, дигəн ышануда бул-
ганлыгына бу хəле дəлил булса кирəк. 

 
«Халькы Коръəн» [Коръəн бар ителгəнме-юкмы] 

мəсьəлəсе. Ислам дөньясының иң яхшылары, сəлəф галим-
нəренең каймагы булган иң ышанычлы кешелəрнең бəхетсез-
леклəренə, көчлəре җитмəслек нəрсəлəрдəн булган мəшə-
катьлəр, зəхмəтлəр таратуларына сəбəпче булган бу «халькы 
Коръəн» мəсьəлəсе нинди мəсьəлə? Безнең бу хезмəтебезне 
түгел, хəтта ки имам хəзрəтлəренең нинди җирдə булса да, бул-
сын, тормыш юлларын укучыларның һəрберсенең күңелендə 
шундый бер сорау туачагында шөбһə юк. Шуның өчен без бу 
мəсьəлəнең асылын бу җирдə бəян итəчəкбез. 

Коръəн сүзе шушы нəрсəлəргə əйтелə:  
1. Кəлям нəфси əзəли. Бу мəгънə белəн Коръəн Хак 

Сөбханəһү вə Тəгалəнең заты белəн бар булып торучы һəм «ул 
да түгел, башкасы да түгел» дип əйтелүдə булган хакыйкый 
сыйфат җөмлəсеннəн була. Бу мəгънə белəн Коръəн хакында 
булган низаг «əһле сөннə» белəн «мөгътəзилə» арасында. 
«Мөгътəзилə»лəр мондый сыйфатны инкяр иткəннəре хəлдə, 
«əһле сөннə» [сөннилəр] исбат иткəн. Исбат итүчелəр каршында 
бар ителмəгəн булуында шөбһə юк. Əгəр дə «мөгътəзилə»лəр 
сыйфат белəн əйтүче булсалар, əлбəттə, бу мəгънə белəн 
Коръəннең бар ителмəгəн булуы хакында «əһле сөннə»гə туры 
килгəн булырлар иде. 

2. Укылуда булган язылган сүзлəр, кушылган хəрефлəр, 
шулай ук хəреф ясалган битлəр. Бу мəгънəдə булган Коръəнгə 
шəригать телендə «китап» һəм «мосхəф» дип атала. 

Сəлəф галимнəренең җəфалануларына сəбəп шул икенче 
мəгънəдə булган Коръəн низагы торган. Моның билгелəнгəн, 
күренеш булуын инкяр итмəгəн хəлдə шəригать тарафыннан 
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боеру булмаган, шундый нəрсəлəр гасры сəгадəттə юк иде, 
шуның өчен бу бəхəс бидгать [дингə кертелгəн яңа нəрсə] дип, 
галимнəр [Коръəн –] «мəхлук» [бар ителгəн] сүзен əйтүдəн сак-
ланганнар. Əмма икенче тарафта Маэмун хəлифə беренче 
мəгънəсе белəн Коръəнне инкяр итмəгəн хəлдə (Маэмун белəн 
«мөгътəзилə»лəр арасында булган аерма шул ноктада) ахыргы 
мəгънəсе белəн Коръəнне «мəхлук» дип əйтү хакында галим-
нəргə боерган. Галимнəр: «Кирəге юк, шəригать боерыгыннан 
түгел, бəлки бидгать бер бəхəс», – дип моңа бөтен көчлəре белəн 
каршы торганнар, Маэмун боларның бу хəллəрен «Болар ахыргы 
мəгънəсе белəн Коръəнне борынгырак, дилəр, имеш, бу исə 
Аллаһ Тəгалəдəн башкага алдарак булуны исбат итү була», – дип 
аңлап, үз сүзендə нык торган һəм галимнəргə төрле рəхим-
сезлеклəр күрсəткəн. Маэмун кебек галим һəм аңлаучы адəм 
мəсьəлəнең олы түгеллеген белеп, галимнəр белəн аңлашырга 
тиеш иде. Фəкать һəрвакыт моның кебек өлешчə низагларны 
үзлəренчə аңлаучы төрле юнəлешлəрдə булган төркемнəрнең 
кулланулары сəбəпле, зурая-зурая мондый гомуми хөкеменə 
керə. Коръəннең бар ителүе мəсьəлəсе дə шул рəвештə зурайды 
һəм күплəрнең бəхетсезлеклəренə сəбəпче булды. 

Вакыйганың мəйданга килүенə шул юл булган: бик матур 
сүзле һəм кəлям əһеллəре имамнары дигəн кадəр бу фəндə оста 
булган казый Əхмəд бине Əбү Дуад Маэмун янында якынна-
рыннан булып сүзе үтə һəм яклаулары кабул ителə иде. Һəрбер 
форсат чыкканда Маэмун янында Коръəн-шəрифне бар ителгəн 
дип ышандыру максаты белəн халыкны моңа чакырырга 
кирəклеген сөйлəгəннəн соң, Маэмун күңеле моңа карар тапты 
һəм бу турыда кайбер əмирлəргə 218 елда указ язды. Багдад 
галимнəреннəн күплəр җаннары, гаилəлəре өчен куркып Ма-
эмун боерыгын кабул иттелəр. Үз сүзлəрендə нык булган галим-
нəрне Багдад вəлие булган Исхак бине Ибраһим богаулатып, 
Маэмун янына җибəрде. Болар барып җитмəстəн элек Маэмун 
вафат булып, Тарсус шəһəрендə җирлəнде. Маэмун үзенең 
васыятьнамəсендə мөселманнарны Коръəннең бар ителүе өчен 
чакыру хакында əйткəн. Əл-Мөгътəсыйм хəлифəлек тəхетенə 
утыруы белəн бу мəсьəлəгə керешеп, сүзен кабул итмəгəн өчен 
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үз янында Əхмəд бине Хəнбəлне камчы белəн суктырды. Янын-
да булган кайбер муллалар Əл-Мөгътəсыймга: «Бу бəдбəхетне 
үтер, ахирəттə җавапны без бирербез», – дип кыздырып торалар 
иде. Бөтен тəне һəм киеме канлы булган хəлдə күтəреп алып 
чыгулары риваять ителə. Бөек галимнəрдəн булган Əхмəд бине 
Наср əл-Хузагый хəзрəтлəрен шул мəсьəлə хакында хəлифə əл-
Васикъ: «Аллаһ ризасы өчен бу кəферне үз кулым белəн 
үтерергə кирəк», – дип кылыч белəн башын чабып алган һəм 
башын Багдадка җибəреп, халык күзе уңында астырып куйган. 
Шулай ук Мөхəммəд бине Нух бине Мəймун исемле кемсəне 
Əхмəд бине Хəнбəлне [җəзалаган] шикелле камчы белəн сук-
тырдылар. Нəгыйм бине Хəммад богауланып яткан хəлдə зин-
данда вафат булды. Бу фетнə 234 елга кадəр дəвам итте. Əл-
Мөтəвəккил хəлифə бу турыда указлар язып, Коръəннең бар 
ителүе хакында булган боерыкларны гамəлдəн чыгарган һəм, 
шул сəбəпле, уртада [ике арада] булган фетнə басылган. 

Имам Бохари никадəр яшь булса да, бу низаг кайнап торган 
вакытларның соңгы сəгатьлəренə җитешкəн. Аерым алганда, 
остазы Əхмəд бине Хəнбəл хəзрəтлəре вакыйгасын кешедəн 
ишетеп белгəн иде. Нисапур шəһəрендə «Коръəн белəн сүзебез 
бар ителгəнме?» сорауларына каршы имам Бохари җавап 
бирмичə ике тапкыр дəшмичə калса да, өченче мəртəбəсендə: 
«Безнең гамəллəребез бар ителгəн һəм безнең сүзлəребез безнең 
гамəллəребездəн», – дигəн мəгънəдə бер җавап сөйлəгəн. Имам 
Зөһли исə, Əхмəд бине Хəнбəл шикелле бу турыда сүз 
сөйлəүдəн саклануы сəбəпле, имамның бу сүзлəрен «Минем 
Коръəн белəн əйтелгəн сүзем бар ителгəн» дигəн мəгънəсендə 
уйлап, шундый сүзгə керешүенə риза булмаган, моның 
нəтиҗəсе буларак аралары бозылган. Юкса, имам Зөһли 
хəзрəтлəренең авызыннан чыккан сүзлəргə «бар ителмəгəн һəм 
беренчел» дип хөкем итүе сурəтлəнми. Имам Бохари өченче 
тапкыр сорауга да җавап бирмəгəн сурəттə мəҗлес əһеллəре үзе 
хакында шундый гаеплəүдə булачакларын уйлап, мəҗбүри 
сурəттə телгə алынган җавапны биргəн. Юкса, моннан максаты 
«мөгътəзилə»лəр шикелле сөйлəшү һəм алар мəзһəбенə ярашу 
булмаган. Бохари белəн Зөһли вакыйгасын шундый рəвештə 
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белергə, бу турыда моннан башка рəвештə язылган хəбəрлəргə 
сукырларча ышанмаска кирəк. Мəсьəлə мөһим булган кадəр 
нəзек, игътибарсыз булма. 

Сəлəф галимнəре Хак Сөбханəһү вə Тəгалə хəзрəтлəре ха-
кында «һəр нəрсəне бар итүче» дип хөкем иткəн хəлдə, 
«дуңгызларны бар итүче» дип əйтүдəн сакланалар. Моннан 
максатлары исə дуңгызны бар итүен инкяр итү түгел, бəлки, 
əдəпкə һəм тəрбиягə игътибар итү өчен шулай эшлилəр. 
«Кəлям» сүзе хакында «мəхлук» сүзен атаудан сакланулары да 
бу нəрсəдəн. Юкса, моннан максатлары, Аллаһ сакласын, «бар 
ителмəгəн» дип əйтү түгел. Бер нəрсə хакында дəшми тору кире 
кагу яки исбатлау белəн хөкем итү түгел. 

 
Соңгы көннəре. Имам Бохари Нисапурдан чыгып, Бохара 

шəһəренə кайтуында икенче бер бəхетсезлеккə очрады. Гадəттə, 
хəсрəтлəр һəм бəлалəр бер-берсе артыннан килəлəр. Хорасан 
əмире Халид бине Əхмəд бине Халид əз-Зөһли фəкать үз бала-
ларына дəрес бирдерү һəм балаларына тəрбияче, мөгаллим 
сыйфатында тоту нияте белəн имам Бохарины чакырды. Бохари 
исə гыйлемлекне тик əмир балаларына гына түгел, бəлки, гому-
ми тарату ниятендə булуын бəян итеп, əмир чакыруын кире ка-
га. Шул сəбəпле, əмир Бохара шəһəрендə булган галимнəрдəн 
ярдəм сорап, Бохарига каршы хəрəкəт итəргə кереште. Бохара 
галимнəреннəн имамга яла яктырып һəм мəзһəбен хурлаучылар 
ярдəме белəн əмир имам хəзрəтлəрен Сəмəрканд янында булган 
Хартəнк авылына сөрде101. Бу авылга килүе белəн Бохари Əбү 

                                                      
101 Телгə алынган əмир Халид галим бер зат булып, Бохара вəлие булган 
хəлдə, хафизлəрнең (яттан белүчелəрнең) түгəрəккə утырыр биргəн 
дəреслəренə йөреп, хəдис тыңлый иде. Атасы Əхмəд бине Халид, Исхак 
бине Раһуя кебек шəехлəрдəн гыйлем алды һəм үзеннəн дə Əбү Хатим 
əр-Рази һəм башкалар хəдис риваять итте. Шул сəбəпле, əмирнең 
Бохари хакында булган бу мөгамəлəсе гыйлем кадере белмəгəн-
легеннəн түгел, бəлки, күктəн төшкəн афəт шикелле булган хурлык, 
дип санаган. Пакьлек фəкать бер Аллаһта гына. Хартəнк сүзендə «ха» 
һəм «тə»ның өсте, «ра» һəм «нүн» сəкене һəм «кəф» гарəпчə белəн. 
Ноктасыз «х» белəн язылуының сəбəбе безгə мəгълүм булмады. 
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Мансур Галиб бине Җəбраил əл-Хартəнки йортына тукталуы 
белəн, аз көннəрдəн соң вафат булды. 

Бохара шəһəрендə булган дуслары, иярченнəре, хəтта 
якыннары, шəкертлəре, дошманнары элемтəлəрен, мөнəсəбəт-
лəрен кисүлəреннəн, дөньяда һичбер хəерлесен һəм зарын, 
ялваруын сөйлəр адəм дə калмавын күреп, имам хəзрəтлəре 
дөньядан, тормыштан бизеп, җанын алу өчен Хак Сөбханəһү вə 
Тəгалə хəзрəтлəренə ялваруы риваять ителə. 

Имам Бохари 256 елда Ураза гаете кичəсе ястү намазыннан 
соң вафат булып, гает көнне өйлə намазыннан соң җирлəнде. 
Яше 62дə иде. Ир баласы калмады. Нəгый ирештергəнчə, Хафиз 
Габдулла əд-Дарими хəзрəтлəре Бохариның үз бəете булган ди, 
«Əгəр дə син яшəсəң, бөтен туганнарың үлеп бетəр, кешенең 
мəңге яшəве аннан да фаҗигалерəк» дигəн сүзлəр белəн мəкаль 
китергəн. Кабере Сəмəрканд шəһəреннəн ике таш аралыгында 
(һəр таш арасы якынча 8–16 чакрым була) Хартəнк исемле 
урында икəнлеге билгеле102. Бу каберлеккə Сəмəркандтан 
барганда Зəрафшан елгасы бер-ике тапкыр кичелə. Каберлек 
тарафларында башка бер каберлек юк, өстенə бер мəчет төзелсə 
дə, елы һəм исеме язылган таш юк, дилəр. Аллаһ аннан риза 
булсын, туфрагын җиңел кылсын, мəңгелек урынын җəннəт 
итсен! 
  

                                                      
102 Уфа шəһəрендə торган вакытта 1314 елның мөхəррəм аенда Бохара 
тарафыннан сəяхəт итеп килгəн булган Сəед Мөхəммəд Гали əз-Заһир 
əл-Ватри хəзрəтлəреннəн Мəрьям бинте Тимерпулад йортында имам 
Бохари каберлеген сораштым. Бу мəҗлестə шəһəр галимнəре һəм 
түрəлəре бар иде. Күп җентеклəп аңлатты һəм сүз арасында: «Гадəттəн 
тыш гаҗəплəндем, Төркестан һəм Мəвараннəһер халкы имам кабер-
леген харап итеп барган хəлдə, аның хезмəтчесе булуыннан мəхрүм 
булган фəлəн кемсə каберен падишаһ сарае шикелле төзеклəндергəн, 
диде. Уйлавымча, хəдис гыйлеменə хезмəте бəрəкəтендə булса кирəк, 
Хак Сөбханəһү вə Тəгалə имам Бохари каберлеген гыйбадəт урыны 
сыйфатында тоту һəм сəҗдə кылыначак пот булу афəтеннəн саклаган. 
Шул сəбəпле, табигый, ташланмас. 
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Имам Мөслим 
 
Хəдис имамнарының олугларыннан булган Мөслим Əбү əл-

Хөсəен бине əл-Хəҗаҗ бине Мөслим əл-Кушəйри 206 елда Ни-
сапур (Нишапур) шəһəрендə дөньяга килде. Яхъя бине Яхъя əл-
Нисапури, Əхмəд бине Хəнбəл, Исхак бине Раһуя, Габдулла бине 
Мəслəмə əл-Кагнəби кебек имамнардан хəдис-шəриф тыңла-
ганнан соң, бу гыйлеменə тагын күбрəк ныклык бирү максаты 
белəн Гыйрак, Шам һəм Мисыр вилаятьлəренə сəфəр кылды. Ба-
гдад шəһəренə кергəч, хəдис-шəриф укытты. Багдадта иң соңгы 
мəртəбə [əйткəн] сүзе 259да иде. Үзеннəн Əбү Хатим əр-Рази, 
Əбү Гайсə əт-Тирмизи, Əбү Бəкер бине Хазимə һəм башкалар 
хəдис тыңлаганнар. Нисапур шəһəренə килгəн вакытында имам 
Бохаридан гыйлем алса да, «Сахих»та югарыда телгə алынган 
Бохариның исеме һəм аннан хəдис риваяте юк. Бохарига булган 
мəхəббəте һəм ихласлыгы сəбəпле, аның белəн араларына авыр-
лык төшкəн булган Мөхəммəд бине Яхъя əз-Зөһли белəн 
бозышып, мəҗлесеннəн чыкты һəм гомере буе тыңлаган хəдис-
лəрен бер кешегə йөклəп, үзенə кире кайтарды, дилəр. 

Имам Мөслим Шафигый мəзһəбендə булып, бу турыда нык 
иде. Шафигый мəзһəбенə каршы килми һəм мөмкин кадəр аны 
яклый иде. Əмма имам Бохари Шафигый мəзһəбендə булса да, 
күп урында аңа каршы килə103. 

Имам Мөслим хезмəтлəре («Сахих»тан башка) шулар: «Ки-
таб əл-əсма вə əл-күнə»104, «Китаб əл-гыйлəл», «Китаб əл-
вөҗдан», «китабү Гамри вə Ибне Шөгаеб», «Китабү мəшаехи 
Мəлик», «Китабү мəшаех əс-Сəүри», «Китабү мəшаехи Шугбə», 
«Китабү мəн лəйсə лəһү иллə равин вахид», «Китабү əүлад əс-
сəхабə», «Китабү əүһам əл-мөхəддисин», «Китаб əт-табəкат», 
«Китабү əфрад əш-шамиййин» һəм башкалар. 

                                                      
103 Бу сүз Шафигый галимнəренең хезмəтлəреннəн алынды, болар исə 
бөтен дөньяга галимне шафигый итү хакында көч куюлары җəһəте 
белəн сүзлəренə ышану мөшкел. Бохари һəм Мөслим кебек затларның 
мəзһəблəргə иярүлəре, үзлəре танымаса һəм аңлатмаса, расланмый. 

104 Бу китаптан язма бер нөсхə бүгенге көндə Димəшкъ китапханəлəрендə 
булуы риваять ителə. 
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Имам Мөслим 55 яшендə 261 елның рəҗəб аенда Нисапур 
шəһəрендə вафат [булды] һəм Насрабад исемле урында 
җирлəнде. Төрбəсе мəгълүм. 

 
Имам Əбү Дауд 

 
Мəшһүр мөхəддислəрдəн булган Əбү Дауд Сөлəйман бине 

əл-Əшгас бине Исхак бине Бəшир бине Шəддад бине Гамру 
бине Гыймран əл-Əзди əс-Сиҗистани 202 елда Басра шəһəрендə 
дөньяга килгəн. Ерак бабасы булган Гыймран Сыйффин сугы-
шында хəзрəти Гали тарафында булганлыгы риваять ителə. 

Хəдис гыйлемен алу өчен гайрəтен, гомерен сарыф итеп, 
күп җирлəрдə сəяхəт итте. Əхмəд бине Хəнбəл, Яхъя бине 
Мəгыйн, Габдулла бине Мəслəмə əл-Кагнəби һəм башкалардан 
файда алды. Үзеннəн дə күп кемсə риваять иткəн. Бу җөмлəдəн, 
үзенең улы Əбү Бəкер Габдулла105, имам Нəсаи һəм башкалар. 
Бу кемсəне шəех Əбү Исхак əш-Ширази «Табəкат əл-фөкаһаэ» 
исемле китабында Əхмəд бине Хəнбəл иярченнəреннəн санаган. 

Имам Əбү Дауд гаять изге һəм тəкъвалы бер зат булып, 
əдəби кыюлыкка ия иде. Заманының əмире булган Əбү Əхмəд 
əл-Мөваффак: «Əмир баласы гади кеше баласы белəн бергə 
гыйлем алмас, шуның өчен минем балаларыма аерым сурəттə 
«сөнəн» (хəдислəр) укыт!» – дип əйткəч, Əбү Дауд: «Бу нəрсə 
булмас, гыйлемдə əмирлек, гади катламлылык юк», – дигəн. 

Үзеннəн: ««Сөнəн»дə 4800106 хəдис җыйдым, болар эчендə 
диннəре өчен адəм улларына бу дүрт хəдис-шəриф җитə: 
1) Дөреслектə, гамəллəр ният белəн хисапланыр. 2) Кирəкмəгəн 
эшне калдыру исламның күркəмлегеннəн. 3) Мөэмин, үзенə 
яратканны башка дин кардəше өчен дə яратмаса, чын мөэмин 
булмас. 4) Дөреслектə, хəлəл дə, хəрам да билгеле», – дип əйтүе 
риваять ителə. 

 
                                                      
105 Бу зат үзе дə бөек мөхəддислəрдəн булып, «Əл-мəсабих» исемле китап 
төзеде һəм 316да вафат булды. 

106 «Дүрт мең сигез йөз» дигəн җирдə ялгыш «Кəшф əз-зонун»да «дүрт 
мең һəм сигез йөз хəдис» рəвешендə басылган. Т. 2. – Б. 34. 
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Хезмəтлəре: «Əл-мəрасил», «Əр-раддү галə əл-кадəрия», 
«Əн-насиху вə əл-мəнсух», «Фəдаил əл-əнсар», «Мөснəдү 
Мəлик бине Əнəс», «Əл-мəсаил», «Мəгърифəт əл-əүкат», «Мə 
тəфəррадə биһи əһлү əл-əмсар» һəм башкалар. 

Имам Əбү Дауд хəзрəтлəре 73 яшендə 275 елда шəүвəл ае 
уртасында җомга көн Басрада вафат булды. «Сиҗистан» сүзе 
«с» һəм «җ»ның асты (кəсрəсе), «с» һəм «т»ның фəтхəсе белəн 
билгеле булган бер вилаять. 

 
Имам Нəсаи 

 
Имам Нəсаиның күньясе Əбү Габдрахман һəм исеме дə 

Əхмəд бине Гали бине Шөгаеб əн-Нəсаи. Бу хəзрəтлəре мəшһүр 
хафиз һəм мөхəддислəрдəн булып, Хорасанда Нəсаэ шəһəрендə 
215 елда дөньяга килгəн иде. Исхак бине Раһуя, Юныс бине 
Габделəгълə, Əбү Дауд əс-Сиҗистани, Сөлəйман бине Əшгас 
кебек хəдис имамнарыннан хəдис тыңлады һəм хəдис-шəриф 
уку телəге белəн провинциялəрдəн провинциялəргə сəяхəт итте. 
Үзеннəн Əбү əл-Касыйм əт-Табарани, Тахави, Ибне əс-Сөнни 
кебек бөек затлар риваять иткəннəр. Хəтере куəтле булуы 
буенча, имам Нəсаины имам Мөслим бине əл-Хəҗаҗдан да 
өстен күрəлəр. «Җəрех һəм тəгъдил» хакында имам Нəсаи 
сүзлəре кабул ителə һəм шəһадəте игътибарлы, дилəр. Ша-
фигый мəзһəбенə карый иде, шуңа нигезлəнеп «Мəнасик əл-
хаҗ» китабын язуы риваять ителə. 

Имам Нəсаи Мисырда торуы сəбəпле, хезмəтлəре шунда 
таралды һəм бик күп затлар да Мисырда үзендə [Нəсаида] 
укыганнар. Гомеренең ахырында 302 елда Мисырдан чыкты 
һəм Димəшкъ шəһəренə барды. Димəшкъта хəзрəти Гали һəм 
гаилəсе фазыйлəтлəре хакында «Əл-хасаис» исемле китап 
төзеде. Монда булган риваятьлəренең күбесе Əхмəд бине 
Хəнбəл хəзрəтлəреннəн. Үзеннəн: «Димəшкъ шəһəренə кергəч, 
бик күп яшəүчелəрнең хəзрəти Гали хакында зəгыйфь һəм 
яраксыз ышануда булуын күрдем, Аллаһ Тəгалə һидəять [туры 
юл] бирмəсме, дип, бу «Əл-хасаис»ны төзедем», – дип сөйлəгəн 
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булган. Телгə алынган «Əл-хасаис» китабы 41 биттə 1308дə 
Мисырның Каһирə шəһəрендə басылды. 

Имам Нəсаи канəгатьле һəм динле бер адəм булып, бөтен 
гомерен бер көн ураза һəм бер көн ифтар итү белəн [ураза 
тотмыйча] кичерде, солтан һəм түрəлəр мəҗелесендə катна-
шудан гаять саклануы риваять ителə. 

 
Хезмəтлəре: «Мөснəд Гали», «Мөснəд Мəлик», «Əл-күнə», 

«Гамəл əл-яүми вə əл-лəйлə», «Əсмаэ əр-руваһ», «Мə əгърəбə 
Шөгъбə Гали Суфьян вə Суфьян Гали Шөгъбə», «Мөснəд 
Мансур бине Зазан» һəм башкалар. 

Димəшкъ мəчетендə бөтен халык янында үзеннəн Мөгавия 
фазыйлəте хакында сүз сорадылар. Имам Нəсаи да: «Мөгавия 
башыма баш корытылса, бəхетледер, фазыйлəте нинди җир-
дə?!» – дип җавап биргəн. Бу вакытта Мөгавия тарафдарлары 
өстенə һөҗүм итеп, мəчеттəн чыгарганнар һəм кыйнап, өстенə 
менеп, каты таптаганнар, моның тəэсире белəн вафат булган. 
Бер риваятькə караганда, вафат булудан элек үзенең үтенүе 
буенча, якыннары Мəккəгə алып барган һəм шунда Сафа белəн 
Мəрвə арасында җирлəнгəн булган. Вафаты 303 елның шəгъбан 
аенда. 

 
Имам Тирмизи 

 
Имам Тирмизинең күньясе Əбү Гайсə һəм исеме дə 

Мөхəммəд бине Гайсə бине Сəүрə бине Муса бине əл-Даххакь 
əс-Сəлми (Əнсар кабилəсеннəн булган Бəнү Сəлмəгə караган). 
Мəшһүр хафизлəреннəн һəм хəдис гыйлеменең имамнарыннан 
булып, 209да дөньяга килде. Мөхəммəд бине Исмəгыйль əл-
Бохари белəн иптəш буларак гыйлем алса да, соңыннан, 
Бохарига шəкерт булып, аннан алды. Шуңа карамастан, имам 
Бохари аңа: «Синең миннəн файдаңа караганда минем синнəн 
булган файдам күбрəк», – дип əйтə торган булган. 

Имам Тирмизи Əхмəд бине Хəнбəл белəн Исхак бине Раһуя 
мəзһəблəренə караган булса да, чынлыкта, һичберсенең мəзһə-
бендə булмады, бəлки, үзе, һичшиксез, мөҗтəһид булган. 
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Хезмəтлəре: «Əл-гыйлəл», «Əт-тарих», «Əз-зөһед», «Шə-
маил əн-нəби», «Əл-Əсмаү вə əл-күнə» һəм башкалар. «Шə-
маил» төрле урыннарда берничə тапкыр басылды. 

Имам Тирмизи хəтере куəтле булуы белəн танылган иде. 
Гомеренең ахырында күзлəре сукырайды һəм сукыр хəленчə 
һаман да үзенең хезмəтен давам итте. 289 елның рəҗəб аеның 
13 нче көнендə вафат булган. 

 
Ибне Маҗə 

 
Мəшһүр мөфəссирлəрдəн [Коръəнгə аңлатма язучылардан], 

хафизлəрдəн һəм мөхəддислəрдəн булган бу имамның исеме 
Мөхəммəд бине Язид бине Маҗə, күньясе Əбү Габдулла булып, 
нисбəте [берəр урынга карап исем ясалуы] – Казвини. 

Ибне Маҗə Казвин шəһəрендə 209 елда дөньяга килде, 
Мөхəммəд бине Габдулла бине Нөмəер, Ибраһим бине əл-Мө-
нəззир əл-Хəрами кебек мəшһүр мөхəддислəрдəн хəдис тың-
лады һəм хəдис гыйлеме алу нияте белəн, Рай, Багдад, Басра, 
Куфə, Шам, Мəккə, Мисыр шəһəрлəренə сəяхəт итте. Имам 
Мəлик шəкертлəренə юлыгып, иптəш булды һəм алардан файда 
алды. 

Ибне Маҗəнең хəдис гыйлемендə озын куллы булуы кебек, 
тəфсир гыйлеме белəн дə шөгыльлəнгəн һəм Корьəн-шəрифкə 
бер тəфсир язган. «Казвин тарихы» һəм башка исемдə төзегəн 
хезмəтлəре бар. 

«Маҗə» «җ»ның кыскартылуы белəн «хаҗə» формасында, 
атасы Мөхəммəд бине Язиднең күньясе һəм бер риваятькə 
караганда, үз анасының исеме иде. 

Ибне Маҗə 64 яшендə 273 елның рамазан аенда вафат 
булды. Җеназасын туганы Əбү Бəкер укып, шул Əбү Бəкер, 
икенче туганы Габдулла, үзенең улы Габдулла һəм башкалар 
белəн бергə җирлəделəр107. 

 
 

                                                      
107 Аның вафаты Гасыйм əфəнденең «Укъянус»та, «Таҗ əл-гарус»ның 
типография хатасына ияреп, 293 елда дип күрсəтелгəн. Т. 1. – Б. 830. 



91 

XVIII 
 

«Көтебе ситтə» җыентыклары 
 
 
Кабатланган хəдислəрне төшерү һəм төзелешлəрен үзгəртү 

сəбəпле, кыскартып, «Көтебе ситтə»нең кайберлəрен, кайвакыт 
җөмлəлəрен җыеп, бер китап рəвешендə хезмəтлəр бар. Бу 
җөмлəдəн, шушы хезмəтлəр билгеле: 

1. «Əл-җəмгу бəйнə əс-сахихайн». Бу исем белəн Бохари 
һəм Мөслим «сахих»ларын җыючылар шушы затлар:  

1) Əбү Габдулла Мөхəммəд бине Əбү Наср əл-Хəмиди əл-
Əндəлүси (488). Аңа берничə шəрехлəр һəм хашиялəр (аңлат-
малар) язылган. 

2) Əбү Мөхəммəд Хөсəен бине Мəсгуд əл-Бəгави (516). 
3) Əбү Бəкер Мөхəммəд бине Габдулла əн-Нисабури (388). 
4) Əбү Мөхəммəд Габделхак бине Габдрахман əл-Ишбили 

(582). 
5) Əбү Мөхəммəд Исмəгыйль бине Əхмəд Ибне əл-Фөрат 

əс-Сəрахси əл-Һəрави (414). 
6) Əбү Җəгъфəр Əхмəд бине Мөхəммəд əл-Куртуби Ибне 

Əбү Хөҗҗə (642). 
7) Əбү Бəкер Əхмəд бине Мөхəммəд əл-Бəркани (425). 
8) Əбү Мəсгуд Ибраһим бине Мөхəммəд бине Гобəйд əд-

Димəшкый (401). 
Əбү əс-Сəгадəт Ибне əл-Əсир бу китаплар арасыннан Хə-

миди төзегəнен өстен күргəн. 
2. «Тəҗрид əс-сыйхах əс-ситтə». Бу исем белəн Əбү əл-

Хəсəн Разин бине Мөгавия əл-Габдəри əс-Сəракустый (535), 
«Əл-мөватта»ны кертеп, («Сөнəн Ибне Маҗə»дəн башка) 
«Көтебе ситтə»нең җыентыгы белəн бергə төзегəн. 

3. «Җамигъ əл-ысул лиəхəдис əр-рəсүл». Əбү əс-Сəгадəт 
əл-Мөбарəк Ибне əл-Əсир Мəҗдеддин (606) тарафыннан шул 
исем белəн Разиннең «Тəҗрид əс-сыйхах əс-ситтə» исемле 
китабы белəн бергə «Көтебе ситтə» төзегəн. Ибне əл-Əсир бу 
хезмəттə, башкаларда артык бер [нəрсə] бəян итү һəм файда 
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күренмəгəн сурəттə, Бохари белəн Мөслим гыйбарəлəренə төп 
игътибар биргəн108. «Җамигъ əл-ысул»ның күп затлар тарафын-
нан кыскартылганлыгы риваять ителə. 

4. «Җамигъ əл-мəсанид». Гыймадеддин Əбү əл-Фида 
Исмəгыйль бине Гомəр Ибне Кəсир əл-Басри əд-Димəшкый109 
тарафыннан төзелгəн бу хезмəттə «Көтебе ситтə» белəн дүрт 
«мөснəд» тə җыелган. 

5. «Җəмгъ əл-җəвамигъ». Сөютый (911) тарафыннан 
бөтен хəдис китапларын бер җиргə җыеп төзегəн. Тəмамла-
выннан элек вафат булуы һəм, шул сəбəпле дə, төзəтелергə һəм 
яңадан каралырга тиеш булганлыктан, зəгыйфь, бəлки, мəүдуг 
(ялган) хəдислəр калуы риваять ителə. Мөттəкый Галəведдин 
Гали бине Хисамеддин əл-Һинди (975) бу китапны «Кəнз əл-
гоммəл фи сөнəн əл-əкъваль вə əл-əфгаль» исеме белəн икенче 
рəвештə төзегəн. 
  

                                                      
108 «Мишкят əл-Мəсабих»тə һəрвакыт телгə алынган «Җамигъ əл-ысул» – 
бу хезмəт. 

109 Бу кемсə тормыш юлында «Камус əл-əгълям» иясе «Даирəт əл-
мəгариф»кə иярүе сəбəпле булса кирəк, Гыймадеддин Əбү əл-Фида 
Исмəгыйль бине Гали белəн бутап язган. Шул сəбəпле, чиктəн тыш 
сурəттə хата барлыкка килгəн. Моңа исə бу ике кемсəнең исеме, 
күньясе, кушаматы, шəһəре һəм заманы да уртак булулары сəбəп булуы 
хəтергə килə. Гыймадеддин Əбү əл-Фида Исмəгыйль бине Гали «Əл-
мохтасар фи тарих əл-бəшəр» исемле тарих китабы төзүчесе булып, 
«Хəмаһ шəһəреннəн əл-Мəлик Мөəййид» дип билгеле. Димəшкъ 
əмирлəреннəн булып, вафаты 712дə иде. Əмма безнең бу җирдə телгə 
алынган Гыймадеддин Əбү əл-Фида Исмəгыйль бине Гомəр «Əл-би-
даятү вə əн-ниһая» исемле тарих (китабы) төзүчесе һəм Ибне Тəй-
миянең шəкерте булып, əл-Хафиз һəм Ибне Кəсир дип танылган. 
Вафаты 74 яшендə 774нең шəгъбан аенда иде («Кəшеф əз-зонун» аның 
вафатын төрле урында төрлечə күрсəткəн). Əбү əл-Фида Исмəгыйль əд-
Дəнəшмəнди боларның һəр икесеннəн башка (кеше). 
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XIX 
 

Хəдис гыйлемендə ышанычлы имамнар  
һəм [аларның] вафат еллары 

 
 
«Көтебе ситтə һəм төзүчелəре»ннəн башка хəдис гый-

лемендə тагын берничə хөрмəтле имамнар бар, хəдислəре кабул 
ителə һəм үзлəре дə «Көтебе ситтə» төзүчелəре кебек ихтирам 
ителəлəр. Болар исə шулар: 

1) Əбү Мөхəммəд Габдулла бине Габдрахман əс-Сəмəр-
канди əд-Дарими, 255. 

2) Əбү Бəкер Əхмəд бине Гамру əл-Басри əл-Бəззар, 292. 
3) Əбү Ягълə Əхмəд бине Гали əл-Мəүсыйли, 307. 
4) Əбү Бəкер Мөхəммəд бине Исхак Ибне Хөзəймə əн-

Нисабури, 311. 
5) Əбү Гавванə Ягъкуб бине Исхак əл-Əсфəраини əн-

Нисабури, 316. 
6) Əбү Җəгъфəр Əхмəд бине Сəлəмə əл-Əзди əл-Мисри 

əт-Тахави, 321. 
7) Əбү Хатим Мөхəммəд бине Хиббан бине Əхмəд əл-

Бөсти Ибне Хиббан110, 354. 
8) Əбү əл-Касыйм Сөлəйман бине Əхмəд əт-Табарани, 

360. 
9) Əбү Əхмəд Габдулла əл-Җөрҗани Ибне Гади, 360111. 

                                                      
110 Замандашлары тарафыннан динсезлек белəн гаеплəнеп, иленнəн сө-
релде. Бу кемсəне «Даирəт əл-мəгариф» төзүчелəренə иярү йөзеннəн, 
«Камус əл-əгълям» иясе беренче мəртəбə Ибне Хиббан сүзе астында 
Əбү Хəмид бине Əхмəд дип аңлатып һəм икенче тапкыр Əбү Хатим 
бине Хиббан сүзе астында телгə алган. 

111 323тə вафат булган Габделмəлик бине Мөхəммəд Ибне Гади белəн 
шөбһəлəнепме, бу кемсəнең вафаты «Камус əл-əгълям»да 323 дип 
күрсəтелгəн. 
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10) Əбү Бəкер Əхмəд бине Мөхəммəд əд-Динəвəри Ибне 
əс-Сөнни, 364. 

11) Əбү əл-Хəсəн Гали бине Гомəр əд-Даракутни, 385. 
12) Əбү Нəгыйм Əхмəд бине Габдулла əл-Əсбахани, 430112. 
13) Əбү Габдулла Мөхəммəд бине Габдулла əн-Нисабури 

əл-Хəким, 405. 
14) Əбү Мөхəммəд Габделгани бине Сəгыйд əл-Мисри əл-

Əзди, 409. 
15) Əбү Бəкер Əхмəд бине əл-Хөсəен əл-Бəйһəкый, 458. 
16) Əбү Гомəр Йосыф бине Габдулла əн-Нəмəри əл-

Куртуби Ибне Габделбəр, 463. 
17) Əбү Бəкер Əхмəд бине Гали əл-Багдади Ибне əл-Ха-

тыйб, 463. 
 
 

XХ 
 

«Көтебе ситтə»дəн башка булган  
басылган хəдис китаплары 

 
 
Күз уңыбызда булган бер хисап дəфтəренə караганда, җи-

һанның һəр тарафында булган типографиялəрдə бу көнгə кадəр 
басылып таралган хəдис китапларыннан кайберлəре болар:  

«Əл-итхафат əс-сөнниятү фи əл-əхəдис əл-кудсия». Шəех 
Мөхəммəд əл-Мəдəни хезмəте булып Хəйдəрабад əд-дəкəндə 
басылган. 

«Əхсəн əл-хəдис». Төркия галимнəреннəн Укчызадə хез-
мəте булып, монда исə кырык хəдис-шəриф язылган һəм төзүче 
тарафыннан һəрбер хəдискə төркичə шəрех əйтелгəн. 1035 елда 

                                                      
112 «Камус əл-əгълям»да хата белəн төзелгəн булса кирəк, 403 рəвешендə 
күрсəтелгəн, дөреслəргə тиешле. 
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тəмам булганлыгы китапның ахырында телгə алынган. 1313 
елда Истамбулда «Əкъдам» типографиясендə нəшер ителде. 

«Əл-əрбəгунə хəдисə». Төзүчесе Нəвави булган бу хезмəт 
Һиндстан, Мисыр, Истамбул, Казан һəм Петербург шəһəр-
лəрендə күп тапкыр басылды. Аның басылган шəрехлəре болар: 
1) «Əл-фəтех əл-мөбин», Ибне Хəҗəр əл-Мəкки хезмəте; 
2) «Əл-фөтүхат əл-вəһбия», Ибраһим Мəргый əш-Шəбəрхыйти 
хезмəте; 3) «Əл-мəҗалис əс-сəнийя», Əхмəд бине Хəҗар [əл-
Хиҗази] əл-Фəшни хезмəте. Əүвəлгесе 1307дə, икенчесе 1304тə, 
өченчесе 1299 һəм 1303тə Мисырда басылган. 

«Əл-əрбəгунə хəдисə». Исмəгыйль Хəккый хезмəте булып, 
Гали Хафиз əл-Кастамуни шəрехе белəн бергə 1303дə Истам-
булда басылды. 

«Бөлуг əл-мəрами мин əхəдис əл-кəлям». Ибне Хəҗəр əл-
Гаскалани хезмəте булган бу китап Əбү əл-Хəер Нур əл-Хəсəн 
əл-Хөсəени əл-Кануҗи əл-Бохари шəрехе белəн 2 томда 1302дə 
Мисырда басылды. Хөрмəтле, мөхтəрəм Муса əфəнде Җарулла 
тарафыннан язылган «Ифадат əл-кирам» исемле шəрехе «Ва-
кыт» газетасында һəм «Шура» журналы наширлəре булган Мө-
хəммəдшакир əфəнде белəн Мөхəммəдзакир əфəнде тарафын-
нан Казан шəһəрендə Харитонов типографиясендə басыла баш-
лавы исемебезгə килгəн ике-өч формасыннан мəгълүм булды. 
«Ифадат əл-кирам» гыйльми өслүб белəн язылганлыктан, гүзəл 
бер хезмəт булачагына өметебез зур. 

«Мең бер хəдис шəрехе». Мөхəммəдгарифбəк тарафыннан 
«Җамигъ əс-сагыйр»дəн сайлап алынып, үзе тарафыннан төр-
кичə язылган шəрехе белəн бергə 460 биттə 1319да Мисырда 
басылды. Аның мəтенен аерып 1327дə Казан шəһəрендə дə бас-
тырдылар. 

«Əт-тəргыйб вə əт-тəрһиб». Зəкиеддин Габделгазыйм бине 
Габделкави əл-Мөнзири тарафыннан төзелгəн бу хезмəт 2 томда 
1324тə Мисырда басылды. 
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«Тəйсир əл-вөсули илə мəгърифəт əл-усуль». Ибне Əсир-
нең «Җамигъ əл-усуль»ыннан Ибне əр-Рабигъ исемле кемсə 
кыскарткан хезмəт. 1253тə Калькутта шəһəрендə басылды. 

«Əл-җамигъ əс-сагыйр фи хəдис əл-бəшир əн-нəзир». 
Сөютый хезмəте. 2 томда 1286да Болакта һəм 3 томда 1325тə 
Мисырда басылды. Китап читендə бу шəрехлəре дə бергə ба-
сылган: 1) «Əс-сираҗ əл-мөниру фи шəрхи əл-җамигъ əс-
сагыйр; 2) «Шəрех əл-хəфəни». Сөютый бу хезмəтендə бик күп 
мəүдуг [ялган] хəдислəр кертүе əйтелə. Шуның өчен бу китап-
ны хəдис китабы булу сыйффатыннан күбрəк хəдислəр эчтəлеге 
булу сыйффаты белəн кулланырга тиешле. 

Замандашларыбыздан Мөхəммəд Бəдреддин əл-Хəлəби 
əйтə: «Сөютыйның китап язу юлы, безнең белүебезчə, шул: əгəр 
дə аның кулына төрле гыйлемнəрдəн торган китап килеп керсə 
һəм ошаса, əлеге китапны кыскарта һəм үзенеке итə. Шул ук 
вакытта Сөютый андагы кирəкле һəм кирəксез нəрсəлəрне аер-
мый һəм асылына да төшенми. Шуңа күрə аның хезмəтлəрендə 
бик күп каршылыклар бар, чөнки үз акылын эшкə җикми, ə, 
бəлки, шул китапны язган автор фикере белəн бара, кайбер 
үзгəрешлəр генə кертеп, аны үзенеке итə. Мəсəлəн, əгəр дə 
Сөютыйның «Əл-җамигъ əс-сагыйр фи хəдис əл-бəшир əн-
нəзир», «Əл-əллəали əл-маснугатү фи əл-əхəдис əл-мəүдуга» 
китапларын укысаң, беренчесендə бик күп хəдислəрне дөрес 
дип атый, əмма «Əл-əллəали»дə шул ук хəдислəрне ялган дип 
хөкем чыгара. Болардан шул аңлашыла: Сөютый үзе язмый, ə, 
бəлки, башка кешелəрнең китапларын кыскартып, үзенеке 
итə»113. 

«Җəвамигъ əл-кəлим». Урта сыйныфларда балалар өчен 
һəм əхлак, гарəп телен яхшыртырга китап юклыгына шикаять 
итүчелəр күп булганлыктан, бу хезмəтне телгə алынган «Җамигъ 
əс-сагыйр фи хəдис əл-бəшир əн-нəзир» китабыннан сайлап алып 

                                                      
113 Əт-тəгълимү вə əл-иршад. – Т. 1. – Б. 92–93. 
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[төзегəн] идем. Соңра, мəүдугат [ялган хəдислəр] китапларында 
һəм «Җамигъ əс-сагыйр» шəрехлəрендə мəүдуг булуларына 
ишарə иткəн хəдислəрне төшерə-төшерə яруымнан аз калды. Бу 
калганнарының күбесенең асылын «Көтебе ситтə»дə таптым. 
Берничə шөбһəле хəдис калса да, шул хəленчə 1326да Казан 
шəһəрендə басылды. Цензор тарафыннан хəдислəр бозылуы сə-
бəпле, өч-дүрт мəртəбə төзəтеп һəм үзгəртеп язарга туры килде. 

«Əл-җəваһир əл-мөнифəтү фи əдиллəт əл-имам Əби 
Хəнифə». Төзүчесе Сəед Мортаза Зəбиди булган бу хезмəт 
2 томда 1296да Искəндəриядə басылды. 

«Румуз əл-əхəдис». Төзүчесе Əхмəд Зыяэддин əл-Көмеш-
ханəви булган бу хезмəт 1307дə 468 биттə Казан шəһəрендə 
басылды. Аның «Əл-лəвамигъ əл-бəййинат» исемле шəрехе 
Истамбулда басылган иде. 

«Əл-каүл əл-мөсəддид галə мөснəд əл-имам Əхмəд». 
Төзүчесе Ибне Хəҗəр əл-Гаскалани булган бу хезмəт Хəйдəра-
бад əд-дəкəндə бер томда басылды. 

«Кəнз əл-гоммəл фи сөнəн əл-əкъвали вə əл-əфгаль». 
Гали бине Хөсамеддин əл-Мөттəкый тарафыннан кыскартылган 
бу хезмəт Хəйдəрабад əд-дəкəн шəһəрендə һəм Əхмəд бине 
Хəнбəл «Мөснəд»е китап читендə Мисырда басылды. 

«Көнузəл-хəкаикый фи хəдиси хайр əл-халаикъ». Мөна-
ви тарафыннан 10000 хəдис-шəриф сайлап алып төзегəн бу 
хезмəт (?) дə басылган. 

«Мəбарикъ əл-əзһари шəрхү мəшарикъ əл-əнвар». 
Төзүчесе Ибне Мəлик булган бу хезмəт мəтене белəн бергə бер 
томда Мисырда басылды. 

«Мөснəдү Əби Хəнифə əл-имам əл-əгъзам». Төзүчесе 
Мөхəммəд Габид əл-Мəдəни əс-Синди булган бу хезмəт 373 биттə 
ташбасма белəн Лəкнəү шəһəрендə басылды. Бу исем белəн Əбү 
əл-Мөəйяд Мөхəммəд бине Мəхмүд əл-Хаварезми (665) тарафын-
нан төзелгəн икенче бер хезмəт 1326да Мисырда басылды. 
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«Мөснəдү Əби Дауд əт-Таялиси». Бу хезмəт Һиндстанда 
Хəйдəрабад əд-дəкəндə бер томда басылган. 

«Мөснəдү Əхмəд бине Хəнбəл». 1303тə 6 томда Мисырда 
басылды. 

«Мишкят əл-мəсабих». Төзүчесе Вəлиеддин əл-Хатыйб 
булган бу хезмəт 1259да Калькуттада 4 томда һəм, соңыннан, 
икешəр томда Петербург шəһəрендə басылды. Əүвəлгесе таш-
басма белəн басылып, соңгысы да хəреф белəн 1899да Мөхəм-
мəдгалим əфəнде əл-Максуди акчасы белəн басылды. Бу китап-
ның басылган шəрехлəре болар: 1) «Əшиггат əл-лəмгат», мəте-
не белəн бергə 1259да Калькуттада басылды; 2) «Миркат əл-
мəфатих», төзүчесе Гали əл-Кари булган бу хезмəт 5 томда 
1309да Мисырда басылды. «Мишкят əл-мəсабих»нең бүгенге 
көндə Казан шəһəрендə басылуы да ишетелде. 

«Мəсабих əс-сөннə». Төзүчесе Багави булып, хəдислəре, 
якынча, 4719. Аның 315е Бохари һəм 875е Мөслим хəдислəре 
булып, 1051е аларның икесенеке дə, аннан калганнары башка 
мөхəддислəрдəн сөйлəнелгəн. «Мəсабих» 2 томда 1294тə Бо-
лакта басылган114. 

«Мəгани əл-əсəр». Төзүчесе Имам Тахави булган бу хезмəт 
ташбасма белəн 2 томда Лəкнаһурда 1302дə басылды. 

«Əл-мөгътəсыйру мин əл-мөнтəхаби мин мөшкил əл-
əсəр». Төзүчесе казый Əбү əл-Мəхасин Йосыф бине Муса əл-
Хəнəфи булган бу хезмəт бер томда Хəйдəрабад əд-дəкəндə 
басылды. 

«Мөнтəкый əл-əхбари фи əл-əхкям». Төзүчесе Мəҗдед-
дин бине Тəймия булган бу хезмəт Шəүкяни тарафыннан 
                                                      
114 Хөрмəтле əтием Фəхреддин хəзрəтнең 1296–1879 елда хаҗ сəфəреннəн 
алып кайткан язма – «Мəсабих əс-сөннə» ахырында күчерүчесе шушы 
гыйбарəне язган: «Аллаһның рəхмəте һəм ярдəме белəн китап тəмам-
ланды. Аны фəкыйрь, зəгыйфь, гөнаһлы, Аллаһның рəхмəтенə мохтаҗ 
бəндə Əюб бине Ягкуб əл-Əбкəрми рабыгыль-ахир аеның уртасында 
якшəмбе көнне Бурса шəһəрендə һиҗри 774 елда язып бетерде. Аллаһ 
аларны төрле афəтлəрдəн сакласын!» 
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язылган «Нəйл əл-əүтар» исемле шəрехе белəн 8 томда 1297дə 
Мисырда басылды. 

*  *  * 

Хəдис фəнендə болардан башка да басылган китаплар, 
китапчыклар булса кирəк. Белгəнебезгə караганда белмəгəнебез 
күбрəк булачагында шөбһə юк. 

Монда телгə алынган хəдис китапларының һичберсе «Кө-
тебе ситтə» дəрəҗəсендə түгеллеген сөйлəргə хəҗəт юк. Үз 
араларында иң хөрмəтлелəре «Мөснəдү Əхмəд бине Хəнбəл», 
аннан соң «Мөснəдү Əби Дауд əт-Таялиси» һəм аннан соң имам 
Нəвави белəн Ибне Хəҗəр, аннан соң Мəҗдеддин бине Тəймия 
хезмəте булса кирəк. Имам Сөютыйның «Əл-җамигъ əс-са-
гыйр»е хакында замандашларыбыздан бер зат əйтə: ««Əл-җа-
мигъ əс-сагыйр» кебек Сөютый хезмəтлəре һəм аның кыскар-
тылганнары зəгыйфь, бəлки, мəүдуг хəдислəрне үз эченə алган. 
«Əл-җамигъ əс-сагыйр»ның хəдислəрен, хəдис əһеллəре юлы 
буенча, чыгарырлык шəрех язучы бу көнгə кадəр пəйда бул-
маган. Хəлбуки, мөселман шəкертлəре «Əл-җамигъ əс-са-
гыйр»ны хəтта «Сахих əл-Бохари»дан да артык күреп шө-
гыльлəнəлəр. 
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Йомгак 
 
 
Ислам дине иҗтимагый тормыш өчен кирəкле булган 

гыйлемнəрне уку һəм укытудан тыймый түгел, хəтта, кире-
сенчə, рөхсəт итə. Шуның өчен изге галим булуның сəбəбе 
булган гыйлемнəрне һəм һөнəрлəрне ислам шəкертлəре укыган 
вакытта һəм укыган җирлəрдə ала белерлəр. Шəригатебез 
гыйлемле эт белəн гыйлемсез этлəрне бер хөкемдə санамаган, 
бəлки, əүвəлгесенə кайбер өстенлек биргəн. Инде адəм бала-
ларына ни калды?! Бу сүзлəребез, югарыда да əйттек, дөньяви 
гыйлем һəм мəгърифəт хакында. Əмма дини гыйлемнəрне алу 
ниятендə булганнар өчен иң беренче максат итеп Коръəн һəм 
хəдис-шəриф гыйлемнəрен тотарга тиешле булса кирəк. 
Галəмнəрнең горурлыгы һəм җан иялəренең патшасы булган 
əфəндебез хəзрəтлəре: «Сезгə ике нəрсə калдырдым, əгəр шу-
ларга ябышсагыз һич адашмассыз, ул – Аллаһының китабы һəм 
рəсүленең сөннəте», – дип боерган (Җамигъ бəян əл-гыйлем. – 
Б. 168–217). 

Коръəн һəм хəдис гыйлемнəреннəн мəгълүматы булмаган 
адəм үзенең тоткан шəригатен аңлы рəвештə ничек белсен?! 
Сəхабəлəргə, табигыйннарга, изге сəлəфлəргə нинди җеп белəн 
мəхəббəт багласын?! Хөрмəтле рəсүл хəзрəтлəренең сияр-
шəрифəсе [тормыш юлы], əхлагы һəм күркəм гадəтлəре белəн 
ничек таныш булсын?! 

Аннан моннан ишетелгəн яки ата-анага һəм башкаларга 
иярү сəбəпле багланган ихлас нигезсез һəм мəхəббəте тə көчсез 
булыр. Хəлəл һəм хəрам гыйлеме кирəк булса, Коръəн һəм сөн-
нəттə; əхлак гыйлеме кирəк булса, башы боларда; сира [пəйгам-
бəрнең тормыш юлы] гыйлеме кирəк булса тагын боларда. 

«Фикыһ китаплары төзелү сəбəпле, хəдис гыйлеменə ваем-
сызлык хасил булды, фикыһ китапларын укыган адəмнəрнең 
хəдис китаплары белəн шөгыльлəнергə хəҗəтлəре калмады», – 
дигəн кемсə бик хата сөйли. Чөнки фикыһ китабында дөнья-
дагы вакыйгаларны ихтимал тотмаган мəсьəлəлəр күп булса да, 
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монда булган мəгълүмат, хəдис китапларына нисбəт белəн, бик 
аз. Никадəр хəдислəр, хəтта мөҗтəһидлəр ишетмəгəннəре, 
риваять ителə. Хəдислəрнең аерым мəсьəлəлəргə караган 
өлешлəре булган кебек, тарих, əхлак, ахирəттə булачак бəхеткə 
һəм бəхетсезлеклəргə караган бүлеклəре дə бик күп. Хəлбуки, 
аерым мəсьəлəлəрдəн башкалары фикыһ гыйлемендə телгə 
алынмый. 

Бер гыйлем, əгəр дə аның асылы галəмнəрнең горурлыгы 
булган əфəндебез хəзрəтлəренең эшлəреннəн, сүзлəреннəн гый-
барəт булса, нəтиҗəсе дə дөньяда һəм ахирəттə бəхеткə тоташу 
булса, аның кирəклеге хакында сүз сөйлəргə хəҗəт юк. 
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