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РЕЗЮМЕ
Ушбу мақола IХ-XIII асрларда Самарқанд шаҳри атрофидаги қишлоқларда яшаб ижод қилган,
шунингдек, ҳадис, фиқҳ, калом илмининг ривожланишига ҳисса қўшган алломаларнинг илмий мероси
ҳақида.
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In this article described great scholars and they heritages who lived Samarkand and its villages at the
century of IX-XII. Who added to develop of knowladge of Hadith, Fiqh and theology of Islam.
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IX-XIII асрларда Самарқанд шаҳрида илм-ф аннинг т урли соҳалари қат ори ҳадис илми ҳам
ривожланди. Ҳадис илмининг ривожланиш жараёнида ўз даврининг бир қанча ет ук муҳаддис
алломаларини ет ишиб чиқиши бу ерда ҳадис илми макт абларини шаклланишига кат т а замин ярат ди.
Бу макт абларда ет ук муҳаддис олиму ф узалолар жамланиб, ҳадис илми борасида баҳс мунозаралар
олиб борган ва бу илмнинг аҳамият ли жиҳат ларини ёрит иб беришган. Бу нарса аст а секинлик билан
Самарқанд ат роф идаги шаҳар ва қишлоқларга ҳам кўчиб ўт ади. Бу билан қишлоқ аҳолисининг илмий
саводхонлик даражасига ижобий т аъсирини кўрсат а бошлайди. Нат ижада шаҳар ат роф идаги Вазор,
Варсанон, Варағсар, Варқуд ва Возз каби бирқанча қўрғон ва қишлоқлардан ҳам кўплаб ф ақиҳ
ва ҳадис ровийлари ет ишиб чиқади.
Самарқанд шаҳридан т ўрт ф арсах ўзоқликда жойлашган «Вазор» қўрғони ат роф и т оғ
ва адирлардан т ашкил т опган гўзал т абиат и ва баҳаво иқлими билан алоҳида ажралиб т урган. Қўрғон
аҳолисининг аксарият и асосан қўрғон ат роф идаги ерларда боғдорчилик ва зироат чилик қилиш билан
шуғулланган. Қўрғони ичида аҳоли т араф идан баланд иморат лар, расот иқ ва жомеъ масжид барпо
эт илган. Масжидда ибодат адо эт илгандан сўнг илми т олиблар халқа бўлиб, шариат ва ҳадис
илмларини ўрганган. Нат ижада кат т а бир илмий муҳит ярат илган бўлиб, унда Вазорий нисбаси билан
ижод қилган бир қанча ф ақиҳ ва ҳадис ровийлари ет ишиб чиққан. Улардан;
Сибоъ Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Музаҳҳим Сибоъ ибн Назир ибн Масъада ибн
Бужайр ибн Назир ибн Ҳубайб (Ҳабиб) ибн Абдуллоҳ...... Бакрий Вазорий. Аллома Самарқанд шаҳрининг
улуғ март абали давлат арбоб ва аф зал кишиларидан бири бўлган. У ўзининг юксак ф азилат и, диёнат и,
илми ф озил, маъриф ат ли, қат ъият ли, покиза инсон улуғ сиф ат ида т анилиб, улуғланган. Алломанинг
бир қанча ажойиб асарлар ярат ган бўлиб, аммо улар бугунги кунда мавжуд эмас. Сибоъ Вазорий молмулкидан кат т а вақф ажрат ган [7: 571]. Унинг уст озлари Яҳё ибн Маъин ва Али ибн Абдуллоҳ ибн
Маданиялардан илм ўрганиб, улардан ҳадис эшит ган. Ўз навбат ида Сибоъ Вазорийдан Абу Исо
Термизий [10: 3605], Муҳаммад ибн Исҳоқ Самарқандий, Ҳасан ибн Али ибн Наср ат - Тусий, Муҳаммад
ибн Мунзир ал-Ҳирави каби бошқа муҳаддис алломалар ҳам ҳадис ривоят қилишган [6: 3605; 86]. Наср
ибн Аҳмад ибн Асад ибн Сомон Абу Ҳасан ҳижрий 231-279 йиллар Самарқанд шаҳрига ҳоким бўлиб
келган. Мана шу йилларда Самарқандлик бир қанча алломалар ундан ҳадис ривоят қилган. У эса
Абдуллоҳ ибн Абу Аъроба, Сибоъ ибн Назр Вазорий ва унинг от аси Назр ибн Масъада ал- Вазорий
ҳамда бошқа муҳаддис алломалардан ҳадис ривоят қилган [5: 122].
Сибоъ Вазорий Вазор қишлоғида масжид барпо қилдирган. Аллома Ироқ шаҳридан ҳижрий
200/815 йил қайт иб келган ва ҳижрий жумаду-л- аввал 209/824 йил сент ябрь ойида ваф от эт ган.
Сибоъ Вазорийнинг қабри Вазор қишлоғининг қўйи паст лигидаги жойлашган масжид ёнига даф н
қилинган [7: 581].

Али Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Ҳасан Али ибн Умар Тақий ибн Кулсум ибн Иброҳим
ибн Абдуллоҳ ибн Абдураҳмон Самарқандий Вазорий. Абу Бакр Аҳмад ибн Исмоил ибн Амир
Самарқандий, Абу Ҳомид Аҳмад ибн Абдуллоҳ ибн Довуд Марвазий Тажир, Аҳмад ибн Али Мақро
ва бошқа алломалардан ҳадис ривоят қилган. Алломадан бир неча муҳаддис уламолар ҳадис ривоят
қилишган [9: 251]. Салмо ибн Ҳус Дабусий, Абу Исо Муҳаммад ибн Исо ибн Сура Термизийлар
алломадан ҳадис ривоят қилган Алломанинг ўғли Абу Бакр Муҳаммад ибн Али Умар Вазорий Муъаддиб
ва Абу Бакр Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Шаҳин Форсий ва бошқалар ҳам ҳадис ривоят қилишган [7: 140].
Абу Бакр Вазорий. Аллома Абу Ҳасан Али ибн Умар Вазорийнинг ўғли Абу Бакр Муҳаммад ибн
Али Умар Вазорий бўлиб, одоб-ахлоқ, т арбияси билан бошқалардан ажралиб т урган. У от аси
ва бошқа Самарқандлик бир қанча алломалардан ҳадис ривоят қилган
Муҳаммад Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Али Муҳаммад ибн Жаъф ар ибн Абдуллоҳ ибн
Ҳинод ибн Ваниф Вазорий. Аллома Вазор қишлоғининг ҳокими бўлиб, ҳадис илми билан ҳам
шуғулланган. Аллома Абу Амр Муҳаммад ибн Ҳат им ибн Абдураҳмон Вазорийдан ҳадис ривоят қилган
бўлиб, Муҳаммад Вазорийдан Абу Саъад каби бошқа уламолар ҳадис ҳадис ривоят қилган [7: 88].
Муҳаммад Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Амр Муҳаммад ибн Ҳат им ибн Абдураҳмон
Вазорий. Абу Амр ф иқҳ, ҳадис илми борасида ет ук илм соҳиби бўлиб, Умар Насаф ийдан т аълим олган.
Муҳаммад ибн Ҳомид ибн Муҳаммад ибн Ҳамид Харуънийдан ҳадис ривоят қилган. Абу Али Муҳаммад
ибн Жаъф ар ибн Абдуллоҳ ибн Ҳинод ибн Ваниф Вазорий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Сиббоъ ибн Назр
ибн Масъада Вазорий каби муҳаддис алломалар алломадан ҳадис ривоят қилган. Шунингдек аллома
от аси ва Амир Наср ибн Аҳмад ибн Асад, Абдуллоҳ ибн Абдураҳмон Самарқандий каби ва бошқа
муҳаддис алломалардан ҳам ҳадис ривоят қилган. Муҳаммад Вазорий ҳижрий рамазон ойининг 290/904
йилда ваф от эт ган [7: 582].
Аҳмад Вазорий. (ваф .503/1110й). Алломанинг т ўлиқ исми Аҳмад ибн Абдулллоҳ ибн Ҳасан ибн
Муҳаммад ибн Солиҳ Вазорий. Вазор қишлоғининг Имом-хат иби, солиҳ, т ақводор киши бўлган. Абу
Ҳаф с Умар ибн Мансур ибн Ҳабиб ал-Ҳаф из ва бошқа уламолардан ҳадис ривоят қилган. Умар
Насаф ий «Менинг қўшниларимдан бири бўлиб, мажлисларимда ёзиб ўт ирарди» ҳижрий 503/1110й
Бароат кечаси Самарқандда оламдан ўт ди ва Янги Намозгоҳдаги Санкдийзаст ондаги қабрист онга
даф н қилинди [7: 582] — деб аллома ҳақида хот ирлаб ёзган.
Абу Исҳоқ Иброҳим. Вазор қишлоғида ф ақиҳ, калом, муҳаддис алломалар каби бир қанча т арих
илми билан шуғулланган уламолар мавжуд бўлган. Улардан бири Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Аҳмад ибн
Абдуллоҳ ибн Ҳасан ибн Солиҳ Ҳат иб Самарқандий Вазорий [2: 369]. Аллома Аҳмад Вазорийнинг ўғли
бўлиб, Вазор қишлоғининг нот иғи, хушф еълли, инсонпарвар, кўнгли очиқ, солиҳ, т ақводор киши
бўлган. От аси ва Абулқосим Абдуллоҳ ибн Умар Кошоний, Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад ибн
Муҳаммад Бадлий каби бошқа муҳаддислардан ҳадис эшит ган. Алломани Самарқандда учрат ган
пайт им ва Вазор қишлоғида унинг уйида бир кеча т унаб қолган кун у кишидан ҳадис ёзиб олганман [7:
582]. Аллома ҳижрий 487/1089 йилда Вазор қишлоғида т уғилган [2: 294]. Аллома нечанчи йилда ваф от
қилгани ҳақида т ўлиқ маълумот лар манбаларда учрамади.
ВАРСАНИН
Самарқанд маҳаллаларидан бири Варсанон, Варсанин деган номлар билан ат алган бўлиб, у Туз
мавзесидан уч ф арсах ўзоқликда жойлашган. Унда Варсаниний нисбасига мансуб бир қанча ф ақиҳ,
каломшунос, муҳаддис ва бошқа илми ф озилу алломалар ет ишиб чиққан. Улардан:
Бакр Варсаниний. Абу Аҳмад Бакр ибн Муҳаммад ибн Малик ибн Жамиъ ибн Абдураҳмон ибн
Фарқад Санжий Варсининий. Самъоний «Абу Аҳмад Самарқанд қишлоқларидан бири Варсанон
қишлоғидан бўлсада „Варсаниний“ „Санжий“ нисбалари келт ирилган [1: 77] » - деб алломанинг
т аржимаи ҳоли ҳақида юқоридаги маълумот ларни келт ирган. Аллома Самарқандда кўзга кўринган
ф ақиҳ, мунозарачи, соҳиб ал-раъй вакили ва ет ук олим бўлганлиги учун алломани бут ун Варсанин
қишлоғининг аҳолиси т аниган [7: 590]. Унинг ҳадис илмини ўргат иш учун жойи ва ўз даврининг ет ук

алломаларини жамлаган мунозара ҳалқаси мавжуд эди. Унда аллома ф иқҳ, ҳадис, калом, дунёвий
илмлар борасида ўз даврининг ф ақиҳ, илмли ф озиллари билан мажлисда баҳс- мунозаралар олиб
боришган ва илми т олиблар ҳадис т инглашган. Аллома от аси ва Фат ҳ ибн Убайд Каробисий, Аббос
ибн Фазл ибн Яҳё ибн Надбий, Абу Аҳмад Ҳамид Аҳмад ибн Муҳаммад Иброҳим ибн Наср ибн Анбар
Самарқандлик ва бошқалардан ҳадис ривоят қилган. Абу Аҳмаднинг ўғли Муҳаммад ибн Бакр Санжий
от асидан ҳадис ривоят қилган. Абу Убайда, Абу Абдураҳмон ибн Абу Лайс Фат ҳ ибн Самарқандий,
Робиъ ибн Ҳасан Кеший, шунингдек, Самарқанд ва Бухоро аҳлидан бошқа муҳаддислар ҳам
алломадан ҳадис ривоят қилишган [1: 132]. Аллома ҳижрий 352/963 йил Бухорода ваф от қилади
ва т обут и Самарқандга олиб келиниб, даф н қилинади [7: 140].
Муҳаммад ибн Иброҳим Варсанин. Алломанинг т ўлиқ исми Муҳаммад ибн Иброҳим ибн Хат т об
Тузий Варсаниний. Алломанинг келиб чиқиш нисбаси Варсанинга бориб т ақалсада, Самарқанддан
уч ф арсах ўзоқликда жойлашган Туз қишлоғига кўчиб ўт ган ва шу ерда яшаб ижод қилган. Иброҳим ибн
Хат т об Тузий Варсаниний Аббос ибн Фазл ибн Яҳё ибн Надбий, Муҳаммад ибн Ғолиб, Аҳмад ибн Бакр,
Абу Жаъф ар Муҳаммад Маккий ибн Назр Навоий ва бошқа муҳаддис алломалардан ҳадис ривоят
қилган [2: 279]. Алломанинг ваф от и ҳақида аниқ бир маълумот манбаларда учрамади.
Аҳмад Варсаниний, Луқмон ибн Муҳаммад Хуззоф Варсининий, Абдуллоҳ ибн Варсаниний каби
бу нисба билан ижод қилган бир қанча муҳаддис, ф ақиҳ алломалар бўлиб, булар ҳақида кўпроқ
маълумот лар учрат маганлигимиз, сабабли уларни исмлари келт ирилди холос.
ВАРАҒСАР
Варағсар Самарқанддан т ўрт -беш ф арсах ўзоқликда жойлашган мана шу нисба билан машҳур
бўлган қишлоқларидан бири ҳисобланган. Унда;
Иброҳим Варағсарий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Аббос Иброҳим ибн Мусо Ҳилол Варағсарий.
Аллома асли Марвда бўлиб, Варағсар қишлоғида яшаган. Аллома ҳадисларни т ўғри, бехат о ривоят
қилган ровийлардан бири бўлган. Иброҳим Варағсарийдан Аббос ибн Абдуллоҳ Тарқаф ий, Зиёд ибн
Айюб Т усий, Али ибн Ҳошим Марвазий ва бошқа алломалар ҳадис ривоят қилишган [7: 592].
Яҳё Варағсарий. Абу Закариё Яҳё ибн Муҳаммад ибн Субайҳ Варағсарий. Аллома Варағсар
работ ини бошқарувчи кишиси, хулқи чиройли, обид, зоҳид, асарлари ажойиб, т аъсирли йўсинда
ёзилган т ақводор киши бўлган. Алломдан Умар ибн Ёқуб Ғозирий, Усома ибн Масъуд, Тамим ибн
Абдуллоҳ Каробисий каби бошқа муҳаддис уламолар ҳам ҳадис ривоят қилишган. Аллома ҳижрий
Роббиъул аввал ойининг охирида 230/845 йил ваф от эт ган [7: 592].
Юсуф Варағсарий. Аллома мулойим, кўзи ожиз, т арбиячи уст оз бўлиб, бир қанча муҳаддис
алломалардан ҳадис ривоят қилган. Юсуф Варағсарийдан эса, ф ақиҳ Саъад ибн Муоз Марвазий ундан
Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Шоҳ Самарқандий ва бошқа муҳаддислардан ривоят қилишган [7: 592].
Алломанинг ваф от и, т аржимаи ҳоли ҳақида бошқа манбаларда маълумот лар келт ирилмаган.
ВАРҚУД
Самарқандга яқин жойлашган Карминия шаҳри бўлиб, унинг қишлоқларидан бири Варқудий деб
номланган. Бу нисба жуда машҳур бўлиб, бу нисба билан бир қанча ҳадис, ф ақиҳ, калом илмининг ет ук
қомусий алломалар ет ишиб чиққан улардан бири;
Аҳмад Варқудий. Абу Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Маҳф уз Варақудий Карминий. Абу Абдуллоҳ
Муҳаммад ибн Юсуф Фарабрийдан Саҳиҳ ал- Бухорийни ёд олган ва Карминия шаҳрида айт иб берган.
Абу Наср Аҳмад ибн Абу Бакр ибн Абу Убайд Хат иб Хадманканийнинг келт ирган маълумот ига кўра,
«Алломоларнинг т аржимаи ҳолини яхши билган қомусий аллома Абдулазиз ибн Муҳаммад Нахшабий
Ҳижрий 360/971 йиллар Рамазон ойининг бошларида Карминия шаҳрида бўлган пайт им Фаробрий
Саҳиҳ ал-Бухорийни ўкиб т урганди Абу Аҳмад эса, уни эшит иб т урганди. Аммо уни Абу Аҳмад Варқудий
эканлигини билмагандим. Абу Аҳмад Фарабрийдан Саҳиҳ ал- Бухорийни эшит иб ёд олиб, ундан от аси
ва Хадманканий ҳам эшит иб, ҳадис ривоят қилишган. Шунингдек, Бухоролик уламолардан бобосидан
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ҳадис ёзиб олаёт ганлигини ҳам кўргандим. Имом Бухорийнинг „Лат иф сўзлар“ кит обидан ва от асидан
ва Фаробрийдан эшит ганларини т анлаб, алоҳида т ўплам қилган» [3: 223; 592] — деб айт ади.
Алломадан бир қанча муҳаддис алломалар ҳадис ривоят қилган, улардан эса ўз навбват ида бошқа
уламолар ҳам ривоят қилишган.
Самарқанддан т ўрт ф арсах ўзоқлик масоф ада жойлашган аншундай қишлоқлардан бири «Возз»
қишлоғидир. Бу қишлоқдан ҳам ҳадис ровийлари ет ишиб чиққан.
Исҳоқ ал- Воззий — Абу Муҳаммад Исҳоқ ибн Иброҳим ал- Воззий. Абуҳаф с Амр ибн Ҳаф с алБаҳлий, Саид ибн Ҳошим ал- Коғазий, Савваба ибн Даҳим ал- Басрий, Муҳаммад ибн Саҳл ибн Ҳаммод
ал- Жазирий, Абу Шуайб ал-Ҳиронийлар алломадан ҳадис ривоят қилишган. Бу алломалардан Бакр ибн
Масъуд ибн Ҳасан ибн Варрод ал- Фаранкадий каби бошқа муҳаддис уламолар ҳадис ривоят қилган [7:
561].
Юқорида Возз, Вазор, Варсанон, Варағсар, Варқуд, қишлоқларида т уғилиб ўсган ва шу нисба
ост ида илмий ф аолият ини олиб борган алломаларнинг айримларинигина номи, уст ози ва шогирдлари
ҳақида қисқача маълумот лар келт ириб ўт дик. Бу алломалар ҳаёт и ва уларнинг ҳадис, калом, ф иқҳ
илми ҳамда ҳадис макт абининг ривожига қўшган ҳиссаси ҳақидаги маълумот ларни келт иришимиздан
мақсад, бугунги кунда юрт имиздан чиққан алломаларнинг илмий мероси уст ида чуқур изланишлар олиб
борилиб, ёш авлодни т арбиялашда уларнинг бизга қолдирган маънавий меросининг аҳамият ли
жиҳат ларини ёрит иб беришдан иборат .
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