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УДК 28–74

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

                              ӘДЕТ-ҒҰРЫПТЫҢ ШАРИҒАТ    
                              НОРМАЛАРЫН БЕЛГІЛЕУДЕГІ

                            МӘН-МАҢЫЗЫ

Аннотация. Мақалада кез келген халықтың өмір-салты мен дүниетанымы не-
гізінде ғасырлар бойы жинақтала келе қалыптасатын құндылықтар жиынтығынан 
тұратын әдет-ғұрыптың Ислам шариғатында құқықтық нормаларды бекітуде қан-
шалықты маңызға ие екендігі талқыланады. Мұсылман құқықтанушылары шари-
ғат үкімдерінің және Ислам құқығының негізгі қағидаларына қайшы келмейтін 
әдет-ғұрыптардың  негізге алынуы керектігіне назар аударып, кейбір мәселелер-
ге қатысты үкім берерде халықтың әдет-ғұрпына мән берген. Өйткені, Ислам құ-
қығындағы үкімдердің негізгі мақсаты – адамдардың игілігі, әділетсіздікті бол-
дырмау және қиындықтың алдын алу. Құран мен сүннетке жіті назар аударғанда 
шариғаттағы құқықтық нормаларды бекітуде қоғамдық-әлеуметтік ерекшеліктер-
ді назарға алғандығы, түбегейлі өзгерістерді бірден емес сатылай, бірте-бірте өз-
герту әдісін қолданғандығы, халықтың аят-хадиске қайшы келмейтін дәстүрлері-
нің жалғасын тапқандығы байқалады. 

Түйін сөздер: әдет-ғұрып, құқықтық нормалар, ислам құқығы, діни мәтіндер, 
құқық динамизмі.

Әдет-ғұрып – белгілі бір қоғамдық-әлеуметтік ортада пайда болып, оның 
мүшелерінің мінез-құлқының, тұрмыс-тіршілігінің бұлжымас қағидала-
рына айналған жөн-жосық, жол-жоралғы. Сонымен қатар тақырыбымызға 
қатысы тұрғысынан «әдет-ғұрып жасындары» деген тіркеске де орын бере 
кеткен жөн. Ол: «Байырғыдан келе жатқан қазақ қоғамындағы ерекше 
мәдени құбылыс болып табылатын дәстүрлі құқықтық жүйе, әдет-ғұрып 
нормалары» [1] дегенді білдіреді. Осы анықтамалардан әдет-ғұрыптың кез 
келген халықтың өмірінде моральдық әрі құқықтық тұрғыдан ерекше мәнге 
ие екенін байқаймыз. 

Жалпылай алғанда әдет-ғұрыптың құқықтық нормалармен өзара ұқсас-
тығымен қатар айырмашылықтары да бар. Тарихқа көз жүгірткенімізде бір 
кездері құқықтық норма қызметін атқарып, қазіргі таңда тек ғұрып ретінде 
сақталған нормалардың болғаны секілді, бұрынғы әдет-ғұрыптардың бертін 
келе құқықтық нормаға айналған жағдайлары да кездеседі. Мысалы, қазіргі 
таңдағы халықаралық құқық саласында кездесетін құқықтық нормалардың 
көпшілігі бұрынғы ғұрыптық нормалардан тұрады. Әдет-ғұрып елдің өз 

Дінтанулық зерттеулер



3 (57) 2013 | Адам әлемі      75

А. Адилбаев. Әдет-ғұрыптың шариғат нормаларын белгілеудегі мән-маңызы

еркімен ризашылық танытқан құндылықтарына негізделсе, құқықтық 
нормаларда олардың ризашылығы мен келісімі негізге алынбайды. 
Ғұрыптың бір әлеуметтік норма, ал құқықтың адамдар арасындағы 
қатынастар формасы екенін ескерсек, құқық пен ғұрыптың арасындағы 
байланыстың болуы табиғи құбылыс. Өйткені құқық формасын иеленген 
бағзы әлеуметтік нормалар секілді ғұрыптардан да құқықтың кейбір тар-
мақтары қалыптасады, яғни кейбір ғұрыптар құқықтың негіздері арасына 
кіреді. Сондықтан әдет-ғұрып дегенде құқықтық нормаларға, заңға негіз 
болатын әдет, яғни бір қоғамда кең тараған саяси-әлеуметтік нормативтер 
қарастырылғандықтан оны ырыммен немесе қандайда бір құқықтық сипаты 
жоқ әдеттермен шатастырмау қажет.

Әдет-ғұрыптық заңдардың жазбаша құқықтан бұрын болғандығы бір 
шындық болумен қатар, оның құқықтық күшінің сақталып-сақталмайтын-
дығы мәселесі құқық философиясында егжей-тегжейлі талқыланған. Қоғам 
өмірінің алғашқы кезеңдерінде әлеуметтік саланың барлығының негізін 
құраған, этика және құқықпен қатар діннің де негізгі қайнары саналған 
әдет-ғұрыптың құқықтағы рөлі соттардың дамуы мен кодификация қозға-
лысының нәтижесінде әлсірей бастаған. Дегенмен жазбаша бекітілген 
құқықтық жүйеде әдет-ғұрыптың рөлінің аз болуымен бірге, заңдар 
арасындағы бос кеңістіктерді толтырумен қатар, жазбаша құқықты 
растаушы һәм оны түсіндіруші қызметі түгел жойылып кетпеген. Әдет-
ғұрыптың халықаралық құқық саласында маңыздылығы әлі күнге дейін 
жалғасуда [2]. Сонымен қатар «дәстүрлі құқықтық жүйенің қалыптасқан 
мазмұнына және қалыптасуына халықтың ғасырлар бойы жалғасын тауып 
келе жатқан дәстүрі мен әдет-ғұрыптары әсер етеді, құқықтың негізгі 
қайнар көзіне әдет-ғұрып жатқызылады. Бұл құқықтық жүйе негізінде 
Қытай, Индонезия, Жапония, Оңтүстік Африка, Мадагаскар және т. б. 
мемлекеттерде қалыптасқан» [3]. Жан Жак Руссо да заңдарды бөлу бары-
сында еш жерде қашап жазылмаған, бірақ адамдардың жүрегінде орын 
алып, мемлекеттің шынайы мәнін құрайтын заңдардың қатарына әдет-
ғұрып, салт-дәстүрлерді жатқызған [4].

Ислам шариғатында да үкім шығаруда әдет-ғұрыпқа назар аудару мә-
селесіне ерекше мән беріліп, құқық методологиясына қатысты кітаптарда 
жан-жақты қарастырылып, талқыға салынған. Мұсылман құқықтанушылары 
әдет және ғұрып сөздерін тілдік және шариғаттағы мағынасына тоқтала 
отырып, құқықтық негізде зерттеген. Қазақ тіліне де әдет пен ғұрып сөздері 
араб тілінен енген. Әдет араб тілінде қайталану, жалғасын табу деген 
мағыналарды берсе, терминдік мағынада иррационалды түрде әрдайым 
қайталанған іс-әрекеттерді әдет деп атаған. Демек, әдет – халықтың қанына 
сіңіп кеткен нәрселер. Егер қандай да бір іс рационалды түрде қайталанып 
отыратын болса оны әдетке жатқыза алмаймыз, яғни бір іс-әрекетттің 
саналы түрде әрдайым қайталануы әдетке жатпайды.
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Ал, ғұрып сөзінің араб тіліндегі мағынасы жақсы, көркем және жағымды 
іс дегенді білдіреді. Терминдік қолданыстағы анықтамасына келер болсақ, 
имам әл-Ғазали сынды ғалымдар: «Ғұрып дегеніміз – адамдардың жан 
дүниесінде саналы түрде бекітіліп, болмысы түзу адамдар тарапынан 
құпталған дүние», – деген [5].

Әдет пен ғұрыпқа түрлі анықтамалар берген мұсылман ғалымдарының 
кейбірі екеуінің мағынасы бір десе, кейбіреулері екеуінің айырмашылығы 
бар деген. Имам ән-Насафи, Ибн Абидин, Ибн Нужәйм секілді мұсылман 
құқықтанушылары әдет пен ғұрып арасында айырмашылықтың жоқ 
екендігін және екеуінің де ақылға қонымды әрі саналы адамдар тарапынан 
қабылданып, белгілі бір ортада орныққан әрбір іс пен сөздерді білдіретіндігін 
айтқан. Ал Ибн әл-Һумам, әл-Баздауи секілді кейбір құқықтанушылар 
ғұрыптың әдеттен ауқымды екендігін алға тартқан. Олардың көзқарасында 
ғұрып сөзбен де іспен де байланысты болса, әдет іс-әрекетке қатысты 
ғұрыпты ғана қамтиды. Ибн Әмир әл-Хаж және Ахмед Фахми Әбу Сина 
секілді хадистанушылар да осындай көзқарас білдірген [6]. 

Фиқһ әдебиеттерінде әдет-ғұрып ұғымының қолданылуы. Ерте 
кезеңдегі шығармалармен қатар жалпы фиқһ кітаптарына назар аударғанда 
Исламның негізгі ұстындарына қайшы келмейтін әдет-ғұрыптың құқықтық 
нормалар белгілеуде маңызды рөл ойнағаны байқалады. Тіпті ахад 
хабарларға (Ахад хадис – бір, екі немесе одан да көп адамдар риуаят еткен, 
бірақ риуаятшыларының саны мәшһүр хадистің дәрежесіне жетпеген 
хадис. Ахад хадистің Пайғамбарымыздың тікелей өзінен басталатын 
тізбек байланысында сәл де болса күмән бар Міне, сондықтан Ислам 
ғұламалары ахад хадиске «Тізбек бар, бірақ, күмәнді» деп қараған. Мүж-
тәхид ғалымдардан мұндай хадистерді дәлел ретінде санамағандар да 
кездескен) қайшы келген жағдайда қайсысын таңдау қажет екендігі мәселесі 
алғашқы мужтахид ғалымдар кезеңінен бастап қызу талқыға салынған. 
Пікірталасқа жол ашқан мәселелердің ең алғашқысы ислам құқығындағы 
«Амалу әхли-Мәдина», яғни пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалардың 
орталығы – Мәдина халқының арасында кең тараған әдеттер мәселесі еді. 
Малики мәзһабының негізін қалаушы Имам Мәлік оның күшті дәлелге 
жататындығын, кейбір малики мәзһабының құқықтанушылары ахад хабарға 
қайшы келгенде мәдина халқының іс-амалдары негізге алынатындығын 
айтқан. Мазмұндық тұрғыдан ижтихадқа емес, пайғамбарымыздың көзін 
көрген сахабалардан келіп жеткен хабарларға сүйенгендіктен, Мәдина 
халқының үйреншікті әдеттерін таңдау қажеттігі мәселесін ханафи 
мәзһабының негізін қалаушылардың бірі, Әбу Ханифаның шәкірті Әбу 
Юсуф және басқа ғалымдар да қабылдаған [7].

Алайда, фиқһ методологиясына қатысты алғашқы кезеңдік еңбектерде 
әдет-ғұрыптың терминдік мәні мен діни дәлелдер қатарында саналу 
мәселесіне ерекше тоқталмағандығын көруге болады. XIII ғасырда өмір 
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сүрген мәлики мәзһабының көрнекті ғалымы имам Шиһабуддин әл-
Қарафи еңбектерінде ислам құқығындағы әдет-ғұрыптың маңыздылығына 
тоқталып өткен. Ал, әдет-ғұрып сөзінің ең алғашқы анықтамасы ханафи 
мәзһабы ғалымы Әбулбәрәкәт ән-Нәсәфидің (710/1310) «әл-Мустасфа» 
атты еңбегінде кездеседі. 

Әдет-ғұрыптың анықтамасы, діни дәлелдері, түрлері, шарттары мен 
фиқһтағы мән-маңызы секілді тақырыптар шеңберінде бөлек дәлел 
ретінде қолданылуына қатысты ең алғаш ауқымды еңбек жазған ханафи 
мәзһабының көрнекті ғалымы – Ибн Абидин (1198–1252/1783–1836). Ол 
өзінің «Мажмуғату әр-расаил Ибн Абидин» атты трактаттар жинағында 
«Нәшру әл-ғұрып» деген атаумен ғұрып тақырыбына ауқымды орын 
берген. 

Әдет-ғұрып дәлелі кейінгі кезеңде жазылған кітаптарда кең талқы-
ланғанымен алғашқы кезең құқық методологиясына қатысты кітаптарда 
бөлек дәлел ретінде қарастырылмаған. Көбіне истихсан және истислах 
әдіснамасы негізінде қолға алынғандығын да айта кеткен жөн [8]. 

Түрлері. Анықтамадан байқағанымыздай ғұрып ұғымы сөзге және 
іске де қатысты. Іске қатысты болған ғұрыпты фиқһ негіздері саласының 
ғалымдары «ғұрып амали» яғни іс-әрекеттік ғұрып, сөзге байланысты 
болғанын «ғұрып қаули» яғни сөздік ғұрып деп атаған.

Іс-әрекетке қатысты ғұрыпқа әдетте адамдар арасында қалыптасқан 
ішіп-жеу, жанұяда қалыптасқан қатынастар, азаматттық қарым-қатынастар, 
некелескен кездегі қалың мал (мәһір) мөлшерін тағайындау секілді іс-
әрекеттерді жатқызамыз. Мысалы, сауда-саттықта сатушы – «саттым, ал 
тұтынушы – «алдым» деп айтуы шарт. Алайда, халықтың арасында нақты 
осы сөздерді қолданып жатпай тек ақшасын беріп, затты сатып алу әдетке 
айналып кеткендіктен, бұл сөздерді қолданбай-ақ ақысын төлеп, затты алып 
кете беруге рұқсат берілген.

Ал сөздік ғұрыптарға белгілі бір сөздің негізгі тілдік мағынасында 
қолданбай адамдардың арасында кең таралған мағынасында және бір 
сөздің қоғамға қарай әрқилы қолданылуы жатады. Мысалы: Кейбір сөздің 
мағынасы әдет-ғұрыпқа байланысты бір басқа, ал тікелей сөздік мағынасы 
өзгеше болуы мүмкін. Бұндай жағдайда үкім әдет-ғұрыпқа байланысты 
бекітіледі. Егер біреу «бас сатып алмаймын» деп ант етсе, шариғат бойынша 
сертін бұзбауы қажет. Бірақ, ант еткен кісінің сөзі тікелей мағынасында 
барлық тіршілік иелеріне қарата айтылғанымен, әдет-ғұрпымызда олардың 
кейбіреуі бұл санатқа кірмейді. Егер ант берген адам көгершіннің, 
шымшықтың, торғайдың т. б. дене тұрқы шағын құстың басын сатып алса, 
оның берген серті бұзылмайды. Өйткені, олардың басы әдеп-ғұрпымызда 
пайдаланылмайтындықтан, «бас» есебінде қабылданбайды. Сондықтан, 
бұл жерде әдет-ғұрып шариғи дәлел болып саналады. Сондай ақ, ет сөзін 
балықтың етінен басқа жануарлардың еті үшін қолдану да сондай. Себебі, 
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күнделікті қолданыста балықтың етін ешкім ет деп айтпайды. Қой, сиырдың 
етіне ет деп, ал балық етіне балық деп қана айтылады [9]. 

Ислам құқығында ғұрып қолданыс аясына қарай жалпы ғұрып және 
жекелеген ғұрып деп те бөлінеді. Халықтың қажеттіліктерін өтеу мақса-
тында киім-кешек, көрпе-төсек, құрал-саймандар өндіру, сатушының 
қолында жоқ нарсеге тапсырыс беру арқылы сауда жасасу, өлім-жітімге 
қатысты жоралғылар және оған жиналған жұртты мейрамханаларда күту, 
некелесу барысындағы рәсімдер секілді көптеген халықтар немесе дүйім 
бір елдің өмірінде қалыптасып, уақыт өтумен өзгеріске ұшырай қоймаған 
ғұрыптар жалпылама деп танылады. Ал белгілі бір қоғамда не ортада ғана 
орын алып, заманның өзгеруімен жаңғырып отыратын ғұрыптар жекелеген 
ғұрыптар болып саналады. Мысалы: Сауда-саттыққа қатысты саудагерлер 
арасындағы келісімшарттар мен тауарлардың құнын төлеу жолдары, жалға 
алған пәтердің төлемін бір ай немесе үш ай не бір жылға бірден төлеу, 
келісімшарттарды жаңарту т. б. Жалпы ғұрып ижмаға тең дәрежеде қабыл-
данып, құқықтық тұрғыдан дәлелге саналса, жекелеген ғұрып мәселесінде 
ғалымдардың көзқарастары әр түрлі. Ибн Абидин жекелеген әдет-ғұрыптың 
құқықтық норманы белгілуде негізге алынатындығы көзқарасының ханафи 
мәзһабының Бәлх мектебіне тән екендігін айта отырып, оған қатысты көпте-
ген мысалдар келтірген [10]. Мұндай әдеттер белгілі аймақ адамдарының 
арасында тарағандықтан сол аймақ үшін ғана дәлелге саналады.

Сонымен қатар ғұрып ислам құқығында шариғи тұрғыда жүгінуге 
жарамдылығы жағынан дұрыс және бұрыс деп екі категорияға бөлінеді.

Шариғат негіздеріне қайшы келмей, арамды адал, адалды арам қылмай, 
адамдар арасында әдетке айналған ғұрып сахих, яғни дұрыс ғұрып деп 
аталады. Оған жоғарыда айтылған ғұрыптармен қатар ерлі-зайыптылардың 
қарым-қатынасы, әйелдер мен бала-шағаға мал-дүние жарату, кедейлерді 
тамақтандыру, көршілермен байланыс, шариғатта тыйым келмеген өзара 
қаржылық қатынас, киім үлгісі, өсиет қалдыру, шариғатта арнайы нұсқау 
айтылмаған күнә мен тәртіпсіздік үшін «тағзир» (сөгіс) деп аталатын 
жазалау түрін белгілеу және т. б. жатады. 

Ал енді салт-дәстүрлердің бұрыс түрлері жайында айтар болсақ, онда 
бұған ислам жарлықтарына, оның үрдісіне және таза рухына қайшы келетін, 
ортада ішімдік ішу мен зинақорлықтың таралуы, құмар ойындармен 
әуестену және т. б. сияқты дінге, адамгершілікке жат барлық нәрселер 
жатады. Яғни, әдет-ғұрып Құран, сүннет, ижма және сахабалардың іс-
амалдарына қайшы келмеуі шарт [11]. 

Әдет-ғұрыптың ислам құқығының қайнар көзі екендігінің дәлелі
Мұсылман ғалымдары әдет-ғұрыпты құқықтық нормаларды белгілеуде 

маңыздылығына қатысты Құран аяттары мен хадистерді дәлелге келтіреді. 
Қасиетті Құран Кәрімде: 

َنيِلِهاَجْلا ِنَع ْضِرْعَأَو ِفْرُعْلاِب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ
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«Кішіпейілдік таныт, ғұрыпты бұйыр да, надандардан бет бұр!» 
делінген («Ағраф» сүресі, 199-аят). Көпшілік тәпсір ғалымдары осы аятта 
келген «فرعلا», яғни «ғұрып» сөзінің адамдардың арасында, яки қандай да 
бір ортада қалыптасқан ізгі әдет-ғұрыпты білдіретінін айтқан. 

Кейбір үкімдер Құранда және хадисте жалпылама айтылғанымен, оның 
нақты шегі мен шешімі белгіленбегендіктен, ондайда әдет-ғұрып дәлелге 
саналады. Мәселен, «Ананың тиісті қорегі мен киім-кешегі баланың 
әкесінің мойнына міндет» («Бақара» сүресі, 233-аят) деген аяттағы нәпа-
қаның мөлшері нақты айтылмағандықтан, бұл жерде жергілікті халықтың 
әдет-ғұрпы есепке алынады. Сол секілді: «Аллаһ анттарыңдағы бос сөзді 
есепке алмайды. Алайда біле тұра істеген анттарыңнан жауапкер етеді. 
Оның төлемі: үй-іштеріңе орта есеппен жегізетін тағаммен он міскінді 
тамақтандыру, не оларды киіндіру немесе бір құл азат ету. Мұны 
таппағанға үш күн ораза ұстау», – деген аятта («Мәидә» сүресі, 89-аят) 
адамдардың өз жанұяларына күнделікті орта есеппен жегізетін тағаммен 
он кедейді тамақтандыру бұйырылған. Алайда ғалымдардың арасында орта 
есеппен тамақтандыруды анықтау мәселесінде көзқарастар біркелкі емес. 
Яғни, ол шариғатқа сай өлшенеді ме, әлде ғұрыппен белгіленеді ме? Сол 
сияқты, әйел адамның нәпәқасын беру мәселесінде де осындай түрлі пікір-
лер бар. Ал бұның барлығы адамдар арасында қалыптасқан әдет-ғұрыппен 
өлшенеді деген ғалымдардың пікірі ең дұрысы болып табылады. Бұған 
Құрандағы әйелдермен қалай қарым-қатынас жасау қажеттігіне қатысты 
айтылған «...Сондай-ақ олармен бірге ғұрыпқа сай өмір сүріңдер!» 
(«Нисә» сүресі, 19-аят) деген аятты мысал ретінде келтіруге болады.

Осыған ұқсас жағдайдан тағы бір мысал келтіре кетейік: «...Араларың-
нан әділ екі кісіні де куәгер етіп алыңдар» («Талақ» сүресі, 2-аят) деген 
аятта біреуге қатысты куәлік қабыл болуы үшін әділдіктен ауытқымау 
шарт ретінде бекітілген. Фақиһтар әділдік турасында «Кісіні тақуалық пен 
адамгершілікке бастайтын ізгі қасиет» деп анықтама берген. Аталмыш ізгі 
қасиеттерден алыстататын кез келген жағдай әділетсіздікке жол ашады. 
Ал мұндай факторлар уақыт пен ортаға қарай өрбиді. Бұл мәселеде имам 
әш-Шатыби «Мәселен, еркектердің бас киімсіз жүруі тұрғылықты жеріне 
қарай өзгереді. Бұл кейбір шығыс елдерінде адамның абырой, сенімділігіне 
нұқсан келтіретін жағымсыз әдет ретінде бағаланса, батыстағы елдерде 
қалыпты құбылыс болып саналады. Осындай айырмашылыққа байланысты 
діни үкімдер де өзгереді. Шығыс елдеріндегі ер кісінің бас киімсіз жүруі 
әділетсіздік болып көрінсе, батыста мұның ешқандай сөкеттігі жоқ» [12], 
– дейді.

Сүннетке келер болсақ, одан да салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың 
заңдастырылғанына дәлелдер таба аламыз. Айша анамыз былай дейді: 
«Бірде Әбу Суфиянның әйелі Хинд, пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын) былай деді: «Негізінде, Әбу Суфиян – сараң адам. Егер мен 
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оның рұқсатынсыз алмасам, өзі маған және балама жететіндей нәрсені 
бермейді». Сонда ол (с.а.с.): «Өзіңе әрі балаңа әдетке сай жететін нәрсені 
ал!», – деп жауап қайтарды» [13].

Имам ән-Нәуәуи имам Муслимнің хадистеріне жазған түсіндірмесінде 
осы хадистің пайдаларын тілге тиек ете отырып, шариғатта үкімі нақты 
келмеген мәселелерде, салт-дәстүрге сүйену керек екендігін атап өткен. 
Басқа да ғалымдар бұл хадистің әдет-ғұрыптың заңдылығына дәлел 
болатындығын айтқан.

Тағы да салт-дәстүрге дәлел ретінде, Ибн Масғудтың: «Мұсылмандар 
жақсы деп есептейтін нәрсе, Аллаһтың алдында да жақсы. Ал мұсыл-
мандар жаман деп есептейтін нәрсе, Аллаһтың алдында да жаман болып 
табылады», [14] – деген сөздерін де келтіруге болады.

Аталған хадис пен сахабаның сөзін көптеген ғалымдар әдет-ғұрыптың 
ислам құқығында қайнар көз болатындығына дәлел етіп алған. Сонымен 
қатар Пайғамбарымыздың исламнан бұрын да болған кейбір құқықтық 
мәселелерге өзгеріс жасап, кейбірін сол күйі қалдыруы мұны қуаттайды. 
Мұны хадис ілімінде тақрири сүннет деп атаған. Тақрири сүннет дегеніміз 
сахабалардың кейбір іс-әрекеттеріне пайғамбарымыздың қарсылық 
танытпауы, яғни құптаған іс-амалдары. Бұл өз кезегінде әдет-ғұрыптың 
шариғат нормаларына негіз болатындығын көрсетеді. Өйткені тақрири 
сүннет – арабтардың исламға дейін күнделікті өмірлерінде қолдана келген 
әдеттерінің көрінісі. Мысалы бұл сауда-саттық, жалға беру, тұтқын алу, 
несиеге зат сату, ерлі-зайыптылардың бір-біріне лайықтығы, құн төлеу т. с. 
с. мәселелерде көрініс тапқан. Ал шариғат бұлардың ішінде пайыздық өсім 
алу, құмар ойындары, қыз баласын тірідей көму, әйелдерге мұрагелік құқын 
танымау т. б. секілді жаман әдеттерге тыйым салғандығы белгілі. 

Сонымен қатар әдет-ғұрыпты негізге алу алғашқы халифалар кезеңінде де 
жалғасын тапқан. Мужтахид имамдар кезеңінде олар өмір сүрген аймақтың 
әдет-ғұрыптары құқықтық нормаға негіз ретінде қабылданған [15].

Әдетте, мұсылмандардың ешқандай зияны жоқ үйреншікті әдеттеріне 
қарсы келу адамдарға қиындық туғызады. Алайда, Құран Кәрімде: «Дінде 
де сендерге ауырлық салмады» («Хажж» сүресі, 78-аят), – деген аят бар. 
Байқағанымыздай мұсылман ғалымдарының Исламның қоғам өміріндегі 
жағдаяттарын назарға ала отырып, дін белгілеген негізгі қағидаларға 
жіті мән беріп, өз әдіснамларына сай келетін әдет-ғұрыптарды құқықтық 
нормалар белгілеуде негіз етіп алғандықтарын көреміз. Осы орайда 
мұсылман құқықшыларының «Әдет-ғұрып – белгілеуші», «Шариғатта 
тікелей нұсқауы жоқ нәрсе, әдет-ғұрыпқа қарай таңдалады, өйткені ғұрып 
дәлел болып табылады», «Әдет-ғұрыппен бекітілген нәрсе шариғатпен 
бекітілгенмен тең» деген секілді сөздері ғұрыптың құқықтық негіз екенді-
гін аңғартатын қағидалар болып табылады.

Ислам құқығында әдет-ғұрыптарға қойылатын шарттар  
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Ислам құқығында жүгінуге лайықты әдет-ғұрыптарға төмендегідей 
шарттар қойылады: 

1. Әдет-ғұрып Құран мен сүннетке, ғалымдардың бір ауыздан келіскеніне 
(ижмағ) немесе шариғатта бекітіліп қойған үкімге қарама-қайшы келмеуі 
қажет; 

2. Әдет-ғұрып, сирек кездесетін емес, кең тараған болуы керек; 
3. Өміршеңдігі жойылмаған қазіргі таңда іске асырылып жүрген дәстүр 

болуы керек. Өйткені, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар уақыт пен 
мекеннің өзгеруімен ауысуы ықтимал.

4. Үйреншікті әдетке қайшы келетін сөздің болмауы қажет. 
Заманның өзгеруіне қарай үкімдердің өзгеруі 
Әдет-ғұрыпқа негізделген үкімдердің заман талабына қарай өзгеруі 

қажеттілік болып табылады. Өйткені құқықтың түпкі мақсаты – жеке 
тұлға мен қоғам өмірін ретке келтіру. Бұған қатысты Шихабуддин әл-
Қарафи «Әдет-ғұрыпқа негізделген үкімдер әдеттердің өзгеруіне қарай 
түрленіп отырады. Әдеттердің маңызы қашқан кезде, үкімнің де күші 
жойылады. Түрлі мақсатта есеп айрысу, алу, сату кезіндегі тауарлардан 
ақау шығуы т. б. секілді. Мәселенки, қолданыстағы ақшаның түрі (теңге, 
доллар, рубль, т. б.) өзгерсе, алу-сату кезінде келісетін ақша ескі ақшамен 
емес, жаңасымен жүзеге асырылады. Сол секілді киім-кешек пен мата 
өнімдерінен қандай да бір ақау табылып, қайтарып беруге себеп болған 
жағдайларда сол өнімдерден табылған ақау сәнге айналып, заман талабына 
қарай өзгеше мәнге ие болып, басқаша сипат алып, қайта құны аспандап 
кеткен жағдайда ол тауар сатушыға қайтарылмайды», – делінген.

Ханафи ғалымы Ибн Абидиннің пайымдауынша бір мәселеге қатысты 
кесімді дәлел кездеспеген жағдайда, ижтихад бойынша шешілген мәсе-
лелерде сол кезеңдегі кең тараған әдет-ғұрыптың рөлі ерекше. Өйткені 
мужтахид ғалым құқықтық мәселелерді өз заманындағы ғұрыпқа негіз-
дегендіктен басқа шарттар туындаған кезде ол өзгеріске ұшырайды. Егер 
уақыттың өзгеруіне байланысты үкімдер өзгермесе адамдардың өмірінде 
қиындыққа жол ашатындықтан ислам шариғатының жеңілдік пен әлемдегі 
жүйенің үйлесімді жалғасуын қалаған негізгі мақсатына қайшы келмек 
[16]. Кейінгі ғасырларда келген ғалымдардың мужтахид имамдардың 
өз кезеңдерінің шарттарына қарай берген пәтуаларына қайшы үкімдер 
шығаруы да осы мәселеге байланысты. Сондықтан пәтуа беретін мужтахид 
ғалымның өз заманының кең тараған әдеттерін жақсы білуі қажет деп 
табылған.

Демек, әдеттерге сүйенген дәлелдер өзгереді. Ал шариғат белгілеген 
нақты үкімдер өзгермейді. Заман талабына қарай жасалған өзгерістер 
шариғаттың үкіміне өзгеріс енгізу дегенге саймайды. Өйткені, кесімді үкім 
бар, бірақ, оның шарттары нақты болмағандықтан, үкім әр түрлі жолмен 
орындалады. Яғни, әдеттің өзгеруі нені білдіреді? Бұл басқа бір үкімнің 
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орындалуын қажет еткен бұрын-соңды кездеспеген жағдайдың орнағанын 
көрсетеді. Яки, асли (негізгі) үкім өзгеріссіз (жоғарыдағы мысалдағы 
әділдік секілді) қалумен қатар үкімнің орындалуы үшін белгілі бір 
шарттарды қажет етеді. Осыған қатысты ханафи ғалымдарының өзгеріске 
ұшыраған пәтуаларынан кейбір мысалдар келтіре кетейік. Әуелгі кездері 
Құран үйретуші мұғалімдерге ақша алуға болмайтын, өйткені мемлекет 
қазынасынан оларға ақша төленетін. Ал бертін келе мемлекет қаржы бөлуді 
тоқтатқандықтан ғалымдар ақша алуға рұқсат етілетіндігіне қатысты пәтуа 
шығарған. 

Ислам шариғатында куәлардың әділ болуы шарт. Имам Ағзам Әбу Ханифа 
өз кезеңінде адамдардың арасындағы шыншылдық пен дұрыстықтың кең 
тарағанын назарға ала отырып бұрын-соңды жаман әрекеттерге бармаған 
кез-келген адамның куәлігін жарамды деп тапса, шәкірттері Әбу Юсуф пен 
Мұхаммед өз кезеңдеріндегі өтірік айту, алдау-арбау секілді жат әдеттердің 
етек алуын есере отырып, куәгерлік жасайтын адамның әділдігін дәлелдеуді 
қажет деп тапқан. 

Алғашқы кездері үй сатып алу үшін оның сыртқы көрінісі мен кейбір 
бөлмелерін ғана аралап көру жеткілікті болатын. Өйткені, қай үйге бас 
сұқпа бір-бірінен бәлендей әкетіп бара жатқан айырмашылығы жоқ еді. 
Бірақ, уақыт өте келе, заманына қарай үй құрылысының салыну үлгісі 
әркімнің талғамына қарай өзгеріске ұшырағандықтан, ханафи ғалымдары 
үй таңдаған кезде барлық бөлмелерін аралап көруді шарт етіп қойған [17]. 
Яғни, үкімдердің түрлі жолмен іске асырылуын осындай жағдайлармен 
байланыстырып түсіндіруге болады.

Әдет-ғұрыптың діни мәтіндерге қайшы келуі
Әдет-ғұрып пен діни мәтіндердің қайшы келуі мәселесі мұсылман 

құқықтанушылары арасында түрлі көзқарастардың туындауына жол ашқан. 
Мұны білу өз кезегінде ғалымдардың бір мәселеге қатысты әр түрлі үкім 
шығаруын түсінуге септігін тигізеді. Енді осы жәйттарға қысқаша тоқтала 
кетейік:

1. Жеңіл жүріске, құмар ойындарына, мас етуші ішімдікке тыйым салу 
секілді арнайы, жалқылықты білдіретін аят-хадиске қайшы келген жағдайда 
әдет-ғұрып негізге алынбайды. Сондай-ақ пайыздық өсімге негізделген 
келісімдер, құлдыққа алу секілді әдеттер исламнан бұрын арабтар арасында 
кең жайылғанымен, кейіннен оларға арнайы Құран аяты мен хадистер 
арқылы тыйым салынды. Сондықтан мұндай әдет-ғұрыптар жойылды.

2. Әдет-ғұрып жалпы мағынада айтылған мәтінге қайшы келген жағдайда 
екі түрлі мәселе туындайды: 

а) Әдет-ғұрыптың қолданылу аясы жеке жағдайларға ғана қатысты 
болса және діни мәтін келген кезде бар болса, жалпылықты білдіретін діни 
мәтінді жекелейді. Мысалы, бір хадисте қолда жоқ затты сатуға тыйым 
салынған. Бұл жалпылықты білдіретін діни дәйек. Шариғат бойынша 
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саудагер қолында жоқ тауарды саудаға шығара алмайды. Себебі ол өзінде 
жоқ заттың қолына түсетіндігіне ешқандай кепілдік бере алмайды. Әрі 
қолына түсірген жағдайда да сатып алушы талап еткен түрдегі зат болмай 
шығуы немесе сатып алушыға ұнамауы мүмкін. Алайда истисна (қандайда 
бір затты жасауға тапсырыс беру дегенді білдіреді. Яғни, адамның құны 
белгілі бір затты жасату үшін ұстаға алдын-ала тапсырыс беріп, келісім шарт 
жасауы) және сәләм (ақшаны алдын-ала төлеп затты кейін алу) келісімдері 
секілді сауда-саттық түрлері Пайғамбарымыздың кезеңінде қоғамда кең 
тарағандықтан бұл хадистің жалпы үкімін жекелеп оған рұқсат берілген. 
Яғни, халық қанына сіңген әдет бойынша, қандай бір затқа тапсырыс 
беру арқылы сауданың көрігін қыздыратындықтан, шариғат оған тыйым 
салмаған. Мұны халыққа жасалған жеңілдік деп ұғу керек. 

ә) Әдет-ғұрып жалпылықты білдірсе, жалпы түрде келген діни мәтіндерді 
жекелей алмайды. 

3. Егер әдет-ғұрып қандайда бір мәселеге қатысты діни мәтін келген 
кезде беймәлім болып, кейіннен шықса негізге алынбайды. 

4. Егер келген діни дәйек әдет-ғұрыпқа негізделген болса онда уақыт 
өте келе әдет-ғұрып өзгерген жағдайда діни мәтіннің де үкімі өзгереді. 
Бұл ханафи мәзһабының ең танымал имамы Әбу Юсуфтың көзқарасы. 
Хадистерде бидай, арпа, құрма, тұз және ұн секілді заттар өлшемі 
белгілі ыдыстар арқылы, ал алтын, күмістер таразы арқылы өлшеніп 
сатылатындығы баяндалған. Хадис айтылған кезеңде сол жердегі халықтың 
аталмыш заттарды алып-сатуы солай жүзеге асырылатын. Яғни, хадисте 
айтылған үкім сол кездегі халықтың әдетіне негізделген-ді. Егер сол кездегі 
әдет бойынша бидайды сату таразы арқылы, ал алтынды сату ыдыстар 
арқылы өлшеніп сатылатын болғанда діни үкім де соған сай берілер 
еді. Діни үкімнің келуінің негізгі себебі кейбір заттарды тарту, кейбір 
заттарды өлшеу арқылы сату болып табылады. Бұл өз кезегінде әдетке 
айналғандықтан, хадистегі үкім әдетке негізделген. Демек осы мәселеде 
егер әдет өзгерсе, соған сай үкім де өзгереді. Османлы мемлекеті кезеңінде 
Әбу Юсуфтың осы көзқарасы таңдалып, жүзеге асырылған. Сондықтан 
«Мәжәлладағы» (Османлы мемлекетінің соңғы кезеңінде ислам құқығының 
жазбаша бекітілген құқықтық құжат түрі) «уақыттың өзгеруі мен үкімнің 
өзгеруін жоққа шығаруға болмайды» деген қағида осы негізге сүйенеді. 
Байқағанымыздай фиқһ ғалымдары хадистерді сөзбе-сөз емес, барлық 
шарттарды негізге ала отырып, кең мағынасында түсінген.

5. Әдет-ғұрып қияс секілді қосымша дәлелдерге қайшы келген жағдайда 
әдет-ғұрып таңдалады. Мұны ханафилер әдет-ғұрыпқа сай истихсан 
жасау деп атаған. Қияс әдет-ғұрып арқылы немесе қажеттілікке қарай 
өзгереді. Әйтпесе адамдар өмірінде қиындық туындап, бұл өз кезегінде 
жеңілдікті қалаған ислам дінінің негізгі мақсатына қайшы келеді. Бұған 
қатысты мысалдарды ханафи ғалымдарымен қатар шафиғиларда да 
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кездестіруге болады. Негізінен көп жағдайда әдет-ғұрып қажеттіліктің 
дәлелі болғандықтан қиястан жоғары тұрады. Әрине мұндай жағдайда 
дәрежесі жоғары дәлел таңдалады. Сонымен қатар ханафи және мәлики 
мәзһабтарында истислах және истихсан әдісінің кездесуі әдет-ғұрыптың 
таңдалатындығын көрсетеді [18].

Қорыта айтар болсақ, шариғатта ислам құқығының негізгі қағидаларына 
қайшы келмейтін әдеттер негізге алынады. Өйткені, ислам құқығындағы 
үкімдердің негізгі мақсаты – адамдардың игілігі, әділетсіздікті болдырмау 
және қиындықтың алдын алу. Олай болса, ислам құқығы бойынша үкім 
берілер кезде белгілі бір қоғамда әдетке айналған ғылым, білімде өзіндік 
орны бар ғалым мамандардың да құптаған көзқарасымен есептеспеу 
былайғы жұртты қиындыққа итермелеп, тығырыққа тірейді. Ал бұл – өз 
кезегінде ислам құқығының ең негізгі мақсатына қайшы. 

Құран мен сүннетке жіті назар аударғанда, шариғаттың құқықтық 
нормалар бекітуде қоғамдық-әлеуметтік ерекшеліктерді назарға алғандығы, 
түбегейлі өзгерістерді бірден емес сатылай, бірте-берте өзгерту әдісін 
қолданғандығы, халықтың аят-хадиске қайшы келмейтін дәстүрлерінің 
жалғасын тапқандығы байқалады. Пайғамбарымыздың (саллаллаһу аләйһи 
уә сәлләм) осындай ұстанымдарын негізге алған фақиһтар кейбір мәселе-
лерге қатысты үкім берерде халықтың әдет-ғұрпына мән берген [19]. 

Имам Әбу Ханифа үкім берерде адамдардың салт-дәстүрі шариғатқа 
қайшы келмесе оны дәлел ретінде санаған. Әбу Ханифа мәселелерді әуелі 
қияспен, егер қиясқа сай келмесе, истихсанмен бағамдайтын. Ал истихсанмен 
шешілмесе, жергілікті халықтың өзіне тән әдет-ғұрпын ескеретін. 
Адамзаттың түрлі ұлт, ұлысқа бөлінуінің өзі – Жаратқанның қалауы. Бұл 
шындық Құран кәрімде: «Әй, адамдар! Сендерді бір еркек пен әйелден 
(Адам ата мен Хауа ана) жараттық. Бір-біріңді танып-білуілерің үшін 
сендерді ұлттар мен ұлыстар қылдық» – деген аятта («Хужурат» сүресі, 
13-аят ) ашық айтылған. Қандай да бір ұлтты екіншісінен түр-түсі ғана емес, 
тілі мен әдет-ғұрпы да ерекшелеп тұрады. Әбу Ханифа мәзһабында осының 
бәрі егжей-тегжейлі ескеріле отырып, пәтуалар берілген. 

Яғни кез келген халықтың өмір-салты мен дүниетаным негізінде ғасырлар 
бойы жинақтала келе қалыптасатын құндылықтар жиынтығынан тұратын 
әдет-ғұрып діни үкім шығару, яки, пәтуа беру тұрғысынан мұсылман 
құқығында маңызды рөл ойнаған. Әдет-ғұрыпқа мән беріп, оны негізге 
алу – ислам құқығының динамизмін, барлық уақытта жергілікті халықтың 
дүниетанымына сай келетін кеңдігін көрсететін бірден-бір ерекшелігі. Осы 
ерекшелігіне баланысты Ислам дінін өзге ұлт өкілдері жатсынбай қабылдап, 
өзіндік ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалған. 
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Резюме

Адилбаев А. Смысл и значение адат и урф в назначении норм шариата
В этой статье исследуется важная роль, которую исполняют в процессе 

формирования норм исламского права традиции и обычаи того или иного народа. 
Несмотря на то, что традиции и обычаи представляют собой совокупность цен-
ностей, накопившихся и сформировавшихся в течение веков на основе оригиналь-
ного мировоззрения конкретного народа, исламские правоведы указывают, что 
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необходимо уделять пристальное внимание тем его традициям и обычаям, что не 
противоречат суждениям исламского права и главным правилам Шариата. Главная 
цель суждений исламского права – установить всеобщее благополучие, устранить 
несправедливость и предотвратить происхождение затруднительных ситуаций.

Summary

Adilbaev A. Essence and Meanig of  «Adat» and «Urf» in Determining of Sharia 
Norms

The article investigates an important role played by traditions and customs pertaining 
to different peoples as far as the process of forming the norms of the Islamic right is 
concerned. In spite of the fact that traditions and customs are an amount of values having 
accumulated and formed in the course of centuries on the basis of original worldview 
harbored by various peoples, according to the Islamic legists, it is necessary not to spare 
attention to that traditions and customs of people which do not conflict with judgements 
of the Islamic right and the main rules of its «Sharia». The primary objective of the 
judgements of the Islamic right is to set universal prosperity, remove any injustice and 
prevent difficult situations from befalling. 
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