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УДК 297,297.1

Алау Әділбаев – Нұр-Мүбарак Египет 
ислам мәдениеті университеті (Алматы)

ХАНАФИ МӘЗҺАБЫНЫҢ ҮКІМ ШЫҒАРУДА
ҚОЛДАНҒАН «ИСТИХСАН» ӘДІСІ

Аннотация. Ислам құқығында сунниттік ханафи мәзһабының орны ерекше. 
Ислам құқығына қатысты фиқһ ілімінің қалыптасып-дамуы Имам Ағзам Әбу Хани-
фа және ханафи мәзһабына тікелей қатысты болып табылады. Ислам шариғатының 
үкімдері негізінен Құран кәрім және пайғамбар сүннетінен алынады. Алайда Құран 
мен сүннетте үкімі айтылмаған мәселелердің түйінін ширағаттың шеңберінде 
шеше білу мәселесі мұсылман құқықтанушыларын толғандырған жайлардың 
біріне айналды. Һижра жыл санауы бойынша ІІ ғасырдан бастап шариғат дәлелдері 
арасында өзара реттіліктің құрылуы мен құқықтық әдіснамасын танытатын тер-
миндер бірте-бірте қалыптаса бастады. Осындай терминдердің бірі – истихсан. 
Бұл терминді ең алғаш қолданып, үкім шығару жолында жүйелі түрде қолдаған 
мужтахид-ғалым – Әбу Ханифа. Мақалада ханафи ғалымдарының қолданған осы 
истихсан әдіснамасы жан-жақты қарастырылады.

Түйін сөздер: Ханафи мәзһабы, құқық әдіснамасы, истихсан, фиқһ ілімі, иж-
тихад 

Ислам діні мәселелерді діни әрі дүниелік деп бір бірінен бөлек емес 
біртұтастық шеңберінде қарастырады. Ислам шариғатының негізгі мақсаты 
Жаратқан Хақ тағаланың адамдарға деген рақымдылығына сүйенеді [1] 
Жалпылай алғанда Ислам дінінің үкімдері мына үш негізді орнықтыруға 
бағытталған: 

1. Жеке тұлғаны мінез-құлқы мен тәрбие тұрғысынан жетілдіріп, 
кемелдендіру;

2. Мұсылман қоғамында әділеттілікті орнату. Бұл мұсылмандардың 
өзара қарым-қатынасымен қатар олардың өзге дін өкілдерімен де қарым- 
қатынасында көрініс табады. Исламда әділдік ең жоғарғы мақсат болып та-
былады; 

3. Ислам құқығының мақсат еткен үшінші негізгі мәселесі – қоғам пай-
дасы. Құран мен сүннеттің бұйырған нәрселерінің бәрінің астарына үңіл-
генде бұған айқын түрде көз жеткізе аламыз.

Ислам дінінің негізгі қайнаркөзі болып табылатын Құран кәрім мен 
Пайғамбар сүннетінде адамның сенімі, мінез-құлқы, құлшылықтары, тұрмыс-
тағы өзара қарым-қатынастары мен құқықтары жалпы қағидалар шеңберінде 
қарастырылған. Алайда, қандай да бір мәселеге қатысты үкім шығарылатын 
кезде қандай әдіс-тәсіл қолдану керектігі егжей-тегжейлі баяндалмай, адам 

E. Samadov. Islam in Azerbaijan
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баласының ақыл-парасатын қолдана отырып шешуіне үлкен алаң қалдырған. 
Сондықтан да Ислам діннің негізгі қайнаркөздері мен олардан құқықтық 
нормаларды белгілеу әдіснамасы мұсылман ғалымдарын толғандырған 
күрделі мәселелердің бірі болды. Олар туындаған қандай да бір мәселеге 
қатысты үкім шығара білу жолында негізгі қайнаркөздерден ауытқымай сол 
мәселені дұрыс бағамдап, жағдайға сай шешуге үлкен күш-қайрат жұмсаған. 

Осы орайда, Ислам әлемінде ІІ ғасырдан бастап қалыптаса бастаған 
фиқһ мектептері, фиқһ негіздері мен әдіснамасына қатысты жазыла бастаған 
кітаптар құқықтық ой жүйесін реттеу, олардың өз ішінде қисындылығын 
қадағалау, ауызша жалғасып келе жатқан мұраларды қағазға түсіру 
әрекеттерінің тарихи мәні зор. Осы кезеңдерден бастап дәлелдер арасында 
өзара реттіліктің құрылуы мен әдіснамасын танытатын терминдер бірте-
бірте қалыптаса бастады. Осындай ерте кезеңде қарастырыла бастаған 
терминдердің бірі – тақырыбымызға өзек етіп алып отырған «истихсан» 
ұғымы. «Истихсан» сөзінің тілдік мағынасы пайда болған мәселенің үкімін 
жөн көріп, дұрыс деп білуге саяды. «Зумәр» сүресіндегі 

«Сөзге құлақ салып, ең жақсысына ілесетін құлдарымды қуант..!» 
[2], – деген аяттағы «ең жақсысына» деген сөз истихсан сөзінің «ахсан» де-
ген түбірінен шыққан. Олай болса, «истихсан» дегеніміз ең жақсысы деген 
мағына білдіреді. 

Ал истихсан сөзінің фиқһтағы терминдік мағынасына келер болсақ, 
ол мүжтәхидтің қандай да бір мәселеге қатысты, осыған ұқсас екінші бір 
мәселеге үкім берерде Құран, хадис, ижма, зәрулік, жасырын қияс, әдет-
ғұрып секілді дәлелдерге сүйеніп, алғашқы үкімді тастап, одан күштірек 
екінші бір үкімді алуын айтады [3]. Мысалы, әлдебір діни мәселе жалпы-
лықты білдіретін аят-хадистердің бірінің немесе фиқһта, яки, кейбір 
мәзһабтарда қалыптасқан негізгі қағиданың аясына кіреді. Бірақ, осы мә-
селеге қатысты жалпылама мән-мағынаны қамтитын насс (аят-хадис) пен 
өздері бекіткен негізгі қағидаға қайшы үкім беруді қажет еткен насс, ижма, 
зәрулік, әдет-ғұрып, маслахат (елдің игілігі) сияқты дәлелдер табылған 
жағдайда мүжтәхид ғалымның осы секілді мәселелерде әрдайым шешуші 
күші басым үкімінен бас тартып, жекелеген жағдайға қарай үкім беруі осы 
истихсанға жатады [4]. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей хижра жыл санауы бойынша ІІ ғасырдан 
бері истихсан мұсылман құқығында арнайы әдіс ретінде қолданыла баста-
ған болатын. Зерттеушілердің көбісі фиқһта ең алғаш осы истихсан терми-
нін Әбу Ханифа қолданғандығын айтады [5]. 

Истихсан терминін сол кезеңде Әбу Ханифадан басқа да ғалымдар 
қолданған. Мысалы, Омар ибн Абдулазиз кезеңінде (99-101/717-720) Басра-
ның қазылық лауазымын атқарған Иас ибн Мұғауия (һижри 122/740 ж. қай-
тыс болған): «Өнегелі халықтың мәселесін қияспен шешіңдер, ал бұзылған 
халықтың мәселесін истихсанмен» [6], – деген екен. Муаффақ ибн Ахмад 
әл-Мекки Иастың бұл сөзін: «Қиястың нәтижесі дұрыс шешім болмаса, екі 

Исламтану және жаңазаманғы ислами тақырыптар
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көзқарастың ең дұрысын салыстыра отырып таңдаңдар (истихсан жасаңдар), 
осы таңдалғанын негізге алыңдар», – деп түсіндірген. Яғни, истихсанды 
жетекшілікке алуды дұрыс деп санаған. Иас ибн Мұғауия: «Сотта берілетін 
үкім, истихсан тәсілімен шығарылғаны дұрыс» [7] – деп, истихсан терминін 
фиқһтағы Әбу Ханифаның қолданған тәсілімен тығыз байланыстырған. Алай-
да, ең алғаш истихсанды фиқһтағы қағида ретінде қолданған – Әбу Ханифа. 

Имам Ағзам истихсанды өте тиімді қолдана білген. Бұл жайында Имам 
Мұхаммед Әбу Ханифаның истихсан тәсілін қолдануда асқан сұңғылалық 
танытқанын былай жеткізеді: «Онымен бірге қияспен шешілетін мәселелер-
ді талқылайтынбыз. Ақиқатқа жету үшін Имам Әбу Ханифаға шәкірттері та-
рапынан түрлі дәлелдер ұсынылатын. Бірақ, Әбу Ханифа: «Мен истихсан жа-
садым» деген уақытта ешкім онымен таласа алмайтын, әрқайсысы өздерінің 
ұстанған дәлелдерін, көзқарастарын тастап, оның көзқарасымен келісетін». 
Бұдан біз оның қияс [8] дәлелінен кейін истихсанды қолданғандығын 
көреміз. Тіпті, истихсан тәсілін қабылдағысы келмеген, оған қарсы шыққан 
Имам Шафиғидің (һ. 204 ж.) өзі: «Былайғы ғалымдар қияс пен истихсан 
мәселесіне келгенде Әбу Ханифаның қасында әлі буыны бекіп, бұғанасы 
қатпаған сарыауыз балапан секілді» [9] – деп, оның бұл мәселеде алдына 
жан салмаған ғұламалығын мойындаған болатын. Мұнымен қоса, қандай 
да бір мәселені шешуде адамның басты тірегі білім болғандықтан, Имам 
Мәлік: «Истихсан – білімнің оннан тоғызы» [10], – деген екен. Имам Әбу 
Ханифа негізін салып кеткен истихсан тәсілін өзінен кейін келген шәкірттері 
де кең көлемде қолдана отырып, түйіні күрделі мәселелерді шешіп отырған. 

Жалпы, ханафилер истихсанды екіге бөледі: а) Қияс истихсаны, ә) Сүн-
нет, ижма және зәрулік истихсаны.

Қияс истихсаны 
Бір мәселеге қатысты бір-біріне қарама-қайшы қиясты қажет ететін екі 

түрлі сипат болады. Осы сипаттардың бірі бірден байқалатын ашық болып 
келеді. Екіншісінің сипаты жасырын тұрады. Терминологияда истихсан 
дегеніміз осы. Осы мәселеге қатысты үкімге үңілген кезде фақиһ осы екі 
сипаттың да бір бағытта түйісетінін байқайды. Енді осы сипаттардың ашық-
айқын боп келетіні сол мәселеге ұқсас жағдайлар үшін де қолданылады. 
Екіншісі жасырын тұрғандықтан, соған ұқсас мәселелерде үкімі жүрмейді. 
Осыған қатысты Шәмсул-әимма Сарахси: «Ақиқатында истихсан дегеніміз 
– екі түрлі қияс. Біреуі ашық, бірақ оның әсері әлсіз. Бұл қияс деп аталады. 
Екіншісі жасырын бірақ әсері күшті. Итихсан дегеніміз осы», – дейді.

Байқағанымыздай осы сипаттағы истихсан асхабур-рай [11] фақиһта-
рының ижтихад тәсілдеріне толықтай сай келеді. Өйткені, олар үкімнің 
негізгі себебін діни мәтіндерден алады да, сол үкімдерді қиястағы секілді 
жалпы қағидаға айналдырады. Ал, кейде бір мәселеде екі себеп бір-біріне 
қайшы келіп қалады. Өйткені, осы екі сипатты да сол мәселеге қатысты алуға 
болады. Бірақ, біреуінің әсері әлсіз болғанымен, өзі айқын. Басқа соған ұқсас 
жағдайлар туындағанда да соның үкімі жүреді. Екіншісі – қуатты, бірақ 
жасырын тұрады. Өйткені, соған ұқсас жағдайларда оның үкімі жүрмейді. 
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Фақиһ нәтижесі қуатты болғанын таңдайды. Міне, истихсан дегеніміз осы. 
Негізінде, истихсан да қиясқа ұқсайды. Бірақ, қиястан бөлек. Қияс ұқсас 
мәселелерді салыстырады. Истихсан да өзара ұқсас мәселелерді салысты-
ра отырып жасалады, бірақ мұнымен бірге ұқсас үкімнің дәлел жағынан, 
түр жағынан күштірегі таңдалады. Имам әш-Шатибидің түсіндіргеніндей: 
«Истихсан бізде және Әбу Ханифада екі күшті дәлелдің ең күштісін таңдау 
арқылы жасалады», – деген [12]. 

Енді истихсанның осы екі түріне мысалдар келтіре кетейік.
Қияс истихсаны. Бұған жыртқыш құстардың ішкен суына қатысты 

үкімді мысалға келтіруге болады. Негізінен, жыртқыш құстар еттері желін-
бейтіндігі мен нәжіс болу ерекшелігіне байланысты жыртқыш аңдарға 
ұқсайды. Жыртқыш жануарлардың сілекейлері нәжіс болғандықтан, бүркіт, 
қыран секілді жыртқыш құстардың ауыздары тиген қалдықтары да лас сана-
луы қажет еді. Қиястың нәтижесі осындай. Бірақ, бұл жерде истихсаннның 
(жасырын қияс) өлшемі күштірек. Ол бойынша жыртқыш аңдардың ау-
зында сілекейі болады. Ал, сілекейлері етінен бөлініп шығады. Еті лас 
болуына байланысты сілекейлері де лас саналады. Ал, жыртқыш құстар 
суды тұмсығымен ішетіндіктен, сілекейлері суға араласпайды. Жыртқыш 
құстардың тұмсықтары сүйек, сондықтан ол нәжіс емес. Сондықтан, оның 
ішкен сулары да лас саналмайды. Бірақ, ықтияттылық тұрғысынан олардың 
ішкен суын қолдану мәкруһ саналған. 

Бұған имам Мұхаммед пен Әбу Ханифаның арасында болған мына бір 
әңгіме мысал бола алады. Имам Мұхаммед:

– Еті жеуге келмейтін, етін адам пайдаланбайтын құстардың бірі адам 
пайдаланып жүрген ыдыстан су ішсе, ол жайлы не дейсіз? – деп сұрайды. 
Сонда Әбу Ханифа: 

– Бұл сумен дәрет алмаған жөн деп ойлаймын, – деп жауап қатады. 
Имам Мұхаммед: 

– Ал егер біреу байқамай осы сумен дәрет алып, намаз оқыса ше?
– Намазы жарамды, қайта оқу қажет емес дер едім. 
–  Еті жеуге келмейтін жануарлар мен еті жеуге жарамсыз құстардың 

арасында қандай айырмашылық бар?
– Қиясқа салсақ, екеуінің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Бірақ, бұл 

мәселеде мен истихсанды ұстандым. Байқаған болсаң, тауықтың сілекей 
сөлі араласқан суды макруһ десек, сол сумен дәрет алып, намаз оқыған 
адамның намазын қайта өтеуі қажет демейміз. 

Сүннет, ижма және зәрулік истихсаны
1. Сүннетпен истихсан 
Әбу Ханифа хадиске сүйене отырып, қиясты алмауды истихсан деп 

санаған. Бұл қағиданы төмендегідей мысалмен түсіндірсек болады. 
Қиясты алмай, сүннетті дұрыс санауы: Егер ораза тұтқан адам ауыз 

бекіткенін ұмытып, ішіп-жеп қойса, оразасы бұзылмайды. Ал, қиясқа (са-
лыстыру тәсіліне) салса не нәрсе болсын, қандай жағдайда болсын, егер 
ораза тұтқан адам байқамай ауыз ашып қойса, оразасы бұзылады. Бірақ, 
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2 (60) 2014 | Адам әлемі      105

қияс қағидасына сай келмейтін хадис бар. Пайғамбарымыз (саллаллаһу 
аләйһи уә сәлләм): «Кімде-кім ораза ұстағанын ұмытып, ішіп-жеп қойса, 
өзінің ауыз бекіткені есіне түскен сәтте оразасын жалғастырсын, себебі, 
оны сусындандырып, тамақтандырған Аллаһ тағала», [13] – деген. Бұл ха-
дис қиястан басым түсіп қиясты алмай, истихсан жасаған. Осылайша, ораза 
тұтқан адам ұмытып ішіп-жеп қойса, оразасы бұзылмайды. 

Тағы бір мысал: Намазда жанындағы кісі естілетіндей күлсе, мұны 
қияс тәсіліне салып сараптасақ, дәрет бұзылмайды. Өйткені, дәрет дене-
ден қан шыққан, қалдық заттар бөлінген жағдайда бұзылады. Адамның на-
маз үстінде күлуі егер дәретті бұзатын болса, намаз оқып тұрған адам мен 
оқымай тұрған адамның арасында ешқандай айырмашылық болмауы тиіс 
деген ой өзінен-өзі туады. Яғни, намаздағы күлкі дәретті бұзса, намаздан 
тыс уақытта да дәретті бұзуы керек еді. Бірақ, намаздан тыс уақытта дауыс-
тап күлу дәретті бұзбайды (сондықтан, намазда да дәретті бұзбауы керек) 
бұл қиястың үкімі. Алайда, Әбу Ханифа және шәкірттері: «Кімде-кім дау-
ыстап күлген болса дәреті мен намазын жаңаласын», [14] – деген хадиске 
сүйене отырып, қиясты тастап, истихсанды таңдаған. Осылайша, намазда 
дауыстап күлудің дәретті бұзатындығы жайлы үкім берілген. 

Олай болса, Имам Ағзам ешуақытта өзінің қиясын сахих хадистер-
ден жоғары санамаған. Әбу Ханифаның сахих хадистерге сүйеніп, қиясты 
алмағандығы жайлы сол кезеңде Иракта хадис пен фиқһ саласында танымал 
ғалым Яхия ибн Адамның (һ. 203/818 ж.) мына бір сөзін келтіре кеткен жөн: 
«Кейбіреулер «Әбу Ханифа хадисті тастап, қияспен шешім қабылдаған»,– 
деп имамды негізсіз сынайды. Бұл оған ашық жала жауып, әділетсіздікке 
жол бергендік. Өйткені, Әбу Ханифа мен оның шәкірттерінің кітаптарында 
нақты хадис кездесетін мәселелерде қиясты тастап, хадистерді алғанын көп-
теген үкімдерінен байқауға болады» [15]. Олай болса, ол нақты хадистерді 
ескерусіз қалдырмаған, ал кейбір хадистер бойынша амал етпесе, оның 
жалпы (Құран, одан да нақтырақ хадиске қайшы келуі) ұстанымына байла-
нысты. Ал, мұндай тәсіл – тек Әбу Ханифаға ғана емес, барлық мұсылман 
мүжтәхид ғалымдарына ортақ. 

2. Ижмаға сүйенген истихсан 
Бұл жердегі ижманың мағынасы тек мүжтәхид ғалымдардың ғана емес, 

жалпы халықтың белгілі бір істе ауызбіршілік танытып, бірігуіне қатысты 
айтылады. 

Бұған мына мысалды келтіруге болады: Истихсан                – қандайда 
бір затты жасауға тапсырыс беру дегенді білдіреді. Яғни, адамның құны 
белгілі бір затты жасату үшін ұстаға алдын-ала тапсырыс беріп, келісім-
шарт жасауы. Шариғатта қолда жоқ нәрсені сатуға тыйым салынуға байла-
нысты саудада бұлайша келісімге келу дұрыс саналмайды. Өйткені, тапсы-
рысты ұста келісім-шарттан кейін ғана жасауда. 

Кезінде былайғы жұрт шариғаттың талабына жүрдім-бардым қарап, 
«Истихсан» саудасының көрігін қыздырғандықтан, ғұламалар бір ауыздан 
ижма жасап, сауданың осынау түріне рұқсатын берген. Сонымен қатар, бұл 
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қазіргі таңда өндіріс орындарына тапсырыс беріп, келісім-шарт жасауда да 
көрініс табады.

Әбу Ханифа бұл жайында: «Истихсан саудасы қиясқа қайшы болса да, 
истихсан жасау арқылы рұқсат беріледі» – деген. Яғни, қиясқа қайшы де-
генде саудадағы сұраныс пен ұсыныстың бір мезгілде сәйкес келмейтінін 
меңзеген еді. Ал, истихсан бойынша рұқсат етіледі дегенде жалпы қағидадан 
бас тартып, ғұламалардың ижмасына сүйенген еді. 

3. Зәрулік истихсаны: Зәру, қат жағдайларға байланысты негізгі ере-
желерден бас тарту. Мысалы, зәру жағдайда өлексенің немесе Аллаһ харам 
еткен жануардың етін жеуге рұқсат етіледі. Әйтпесе, адам аштықтан өліп 
кетуі мүмкін. Емделмеген жағдайда сырқат адамның ауруы асқынып кетсе, 
емдеу мақсатында оның әурет мүшесіне қарауға рұқсат етіледі. 

Ластанған құдық пен әуізді тазалауға қатысты мәселенің үкімі де осын-
дай. Құдықтағы ластанған суды толығымен немесе жартылай залалсыз-
дандырған күннің өзінде толық тазарғанына көз жеткізу қиын. Егер 
құдықтағы суды залалсыздандыру мақсатымен жарты құдық суды сыртқа 
шығарып тастадық делік, бәрібір қалған су кейін құдық түбінен көтерілетін 
сумен араласып, оны ластайды. Құдықтағы суды сыртқа толық шығарған 
күннің өзінде, құдықтың түбінен көтерілген су құдық түбі мен шегенінде, 
суды тартқан шелекте қалып қойған көзге көрінбейтін лас қалдықтармен 
араласпай тұрмайды. Басқа су көзі болмағандықтан, жергілікті халық 
осы құдықтың суын ластанса да ішуге мәжбүр. Осыны ескерген фиқһ 
ғалымдары тазалыққа байланысты шариғи ережелерден бас тартады. Яғни, 
судың белгілі бір мөлшерін шығару арқылы құдық суын таза деп табады. 
Сондықтан, бұл мәселеде қиясқа жүгінуді қажет деп таппайды да, истихсан 
тәсілін қолданып, құдықтағы судың белгілі бір мөлшерін сыртқа шығару-
мен су залалсызданады деп үкім шығарған [16]. Аталмыш үкім жайында 
фиқһ ғұламалары: «Қиясқа қайшы келгенімен, истихсан қағидасы бойынша 
дұрыс», – деп санаған. 

Әбу Захра Имам Ағзамның истихсанды қалай қолданғаны жөнінде: 
«Әбу Ханифа дәлелдер бір-біріне қайшы келген жағдайларда аса сақ 
әрекет ететін. Ол бір мәселені шешуде қиясқа әрі қалың жұртшылықтың 
әдет-ғұрпына қайшы келген үкімді алмайтын. Хадис бар кезде қиясқа 
жүгірмейтін. Өз еліндегі ғұламалардың бірауыздан келіскен тоқтамдарына 
ден қоятын. Мұндай дәлел тұрған кезде де қиясты негізге алмайтын. Міне, 
осы әдісті ханафи ғалымдары истихсан деп атады», – дейді [17].

Қорыта келе, мынаны айтуға болады. Кейбір ғалымдар Әбу Ханифа-
ның құқықтық мәселелерді шешу барысында истихсан әдісін шебер 
пайдаланғандығын, бұл тәсілде ешкімнің онымен бақ таластыра алмаған-
дығын айтқан болатын [18]. Осы қасиетіне байланысты талай фақиһ оны 
қолдап пікір білдірсе, кейбір ғалымдар теріс көзқарас білдірген. Осыған 
орай, «Кәшфул-әсрар» кітабының авторы: «..Истихсанды дұрыс түсінбе-
гендер оны қаралап, ілімін түкке алғысыз етіп сынады. Негізінен, аса 
қадірлі, діндар, тақуа Әбу Ханифа секілді ғалым аузынан шыққан әрбір 
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сөзін дәлел-дәйексіз сөйлемеген. Шариғи тұрғыдан дәлелі жоқ мәселеде ис-
тихсан жасап, онымен амал етуден ол мейлінше аулақ...» [19], – дейді. 

Ханафилардың тұсында бұл әдісті басқаша атаулармен мәликилер мен 
ханбәлилер да пайдаланған. Бірақ, кейбір ғалымдар осы терминді ең алғаш 
әрі жиі қолданғандықтан, мұны тек қана ханафиларға тән тәсіл ретінде 
қабылдаған.

Ислам құқығының динамизмін сақтайтын әдіснаманың бірі – осы ис-
тихсан. Жалпы, «Истихсан» – құқық нормалары мен өмір шындығын өзара 
сабақтастыра талдайтын айрықша әдіс. Егер діннің шарттарына сай келетін 
қатарынан бір емес, бірнеше үкімнің орындалу мүмкіндігі болса, сол 
үкімдердің ішіндегісінің қайсысы діни шарттардың талаптарына мейлінше 
толық жауап берсе, соны таңдауды білдіреді [20]. 

Ханафилардың истихсан әдісі «Қиындықты тастап, жеңілін таңдау» 
принципі негізінде жүзеге асқанын байқауға болады. Имам Сарахси 
«жеңілін таңдау» діндегі жалпы қағидат екенін ескертеді. Сондықтан, діни 
үкімдерді тар шеңберде ұқпауымыз керек. Ханафи ғалымдары осы әдісті 
қолдана отырып, уақыт талабына қарай діннің негізгі қағидалары аясын-
да жаңа үкімдер шығаруға қол жеткізген. Яғни, олардың діни үкімдердің 
шынайы рухын ұғуға тырысып, ақиқатқа қол жеткізуге талпынғандықтары 
байқалады. Жалпы, истихсан шариғатта барлық мүжтәхид ғалымдары 
бірауыздан мойындаған – Құран, хадис, ижма және қияс секілді негізгі (ас-
лий) дәлелдердің санатынан емес, үкімге қол жеткізу үшін жасалған өзінше 
бір әдіснама екенін де айта кеткен жөн.
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Резюме

Адилбаев А.Ш. Метод «истихсан», применяемый в принятии шариат-
ских норм в ханафитском мазхабе

Место суннитского ханафитского мазхаба в исламской правовой школе очевид-
но. Формирование и развитие вопросов фикха касательно исламской правовой школы 
прямо зависит от Имама Агзама Абу Ханифы и от его мазхаба. Исламские шариатские 
нормы  берутся из Священного Корана и сунны Пророка. Но вопросы по исламским 
нормам, не отраженные в Коране и сунне Пророка, озадачили исламских правоведов. 
Во ІІ-ом веке Һиджры среди шариатских доводов появилась последовательность и 
определенная терминология для обозначения правовой методологии. Один из таких 
терминов – истихсан. Данный термин впервые был введен ученым-мужтахидом Абу 
Ханифой для принятия шариатских норм. В статье всесторонне рассматривается дан-
ный метод, использующийся ханафитскими учеными.

Summary

Adilbayev А.Sh. Method «Istihsan» used in Sharia Norms in the Hanafi School
The role of Sunni Hanafi madhhab in Islamic legal schools is obvious. Formation 

and development issues of fiqh concerning to Islamic legal schools is related to Imam 
Agzam Abu Hanifa and to his madhhab. Islamic Sharia norms are taken from the Holy 
Quran and the Sunnah of the Prophet. But questions about the Islamic norms are not 
reflected in the Quran and the Sunnah of the Prophet replexed Islamic law jurisprudents. 
In II-nd Century of Hidjrah sharia arguments appeared sequence and certain terminology 
for legal methodology. One such terms is «istihsan». This term was first introduced by 
scholar Abu Hanifa to adopt Sharia law. The article comprehensively considered this 
method used by Hanafi scholars.
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