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УДК 28,2(574) 

Самет Оқан – Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрлігі 
Ғылым Комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институты (Алматы)

    ХАНАФИ МӘЗҺАБЫНЫҢ ФЫҚҺ 
    ІЛІМІНІҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Аннотация. Мақалада Қазақстан мұсылмандарының шариғат нормаларын-
да ұстанатын Ханафи мәзһабы және оның методологиясына талдау жасалынады. 
Ханафи мәзһабы арқылы жалғасын тапқан үкімдердің, қазіргі қоғамдық қарым-
қатынасты реттеуде маңызы зор екені айтылады. Сондықтан қазақ даласындағы 
мұсылмандардың осы мәзһабта болуы ауыз бірлікті нығайтып, адамзат достығын 
күшейтуге ықпал етеді.

Түйін сөздер: Ислам, мәзһаб, Құран, хадис, қағида, ұлы тұлғалар, қазақ тари-
хы, ынтымақ. 

Ислам – адамзат өмірін толықтай қарастырып, бір жүйеге келтіретін 
кәмәлият діні. Ислам дініндегі «Ұлы Жаратушы – Аллаға, Оның періш-
телеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне және тағдырға 
сену» секілді иманға қатысты өзегі Құран мен хадисте нақты бекітілген. Ал 
өмірдегі тұрмыс-тіршілік, қарым-қатынастарды реттейтін ислам құқықтық 
нормаларға (фықһқа) қатысты тармақ мәселелердің нақты үкімі Құран және 
хадистен табылмаған жағдайда Құран мен хадис негізі төңірегінде заманға, 
мекенге (ортаға) тән адамдардың қажеттілігіне сәйкес ижтиһад (аналогия, 
салыстырмалы зерттеу)жолымен үкім шығару кеңшілігі бар. 

Шариғат нормаларына қатысты тармақ мәселелерін зерттеу орталық-
тары «мәзһаб» деп аталады. Мәзһаб – жол, бағыт, көзқарас деген мағынаны 
білдіреді. Шариғатта арнайы тәсілдер, ережелер арқылы Құран мен 
сүннеттен шығарылған үкімдер мен көзқарастар жиынтығы «мәзһаб» 
делінеді [1, 15 б.].

Сүнниттер үкім шығаруда негізге алатын төрт үлкен мәзһаб бар. Олар: 
Имам Ағзам Әбу Ханифа, Имам Шафиғи, Имам Мәлік және Имам Ахмад 
ибн Ханбал атты ұлы ғұламалар негізін қалаған фықһи мәзһабтар. Бұлардың 
ішінде мұсылман әлемінде кең көлемді тарағаны әрі тарихы жағынан да 
алғашқысы Имам Ағзам Әбу Ханифа мәзһабы. 

Даңқы әлемге әйгілі болғанымен әлі де болса сырына терең бой-
лай алмай келе жатқан Ханафи мәзһабы төңірегінде қысқаша тоқталуды 
жөн көрдік. Мәзһабтың негізін құрушы Әбу Ханифа Имам Ағзам (Ұлық 
имам) лақаб атымен ислам әлеміне әйгілі болуының өзі адамзат игілігі 

Исламтану: мәселелері, трендтері, болашағы
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үшін аянбай сіңірген еңбегі, мұқалмаған қажыр-қайратының қарымжысы. 
Ол фықһ ілімінің методологиясын Құран мен сүннет, ақыл мен ғылым 
аясында кеңінен зерттеп, бір жүйеге келтірумен бірге адам санасын сан-
саққа жүгірткен жүз түрлі сұраққа, мың түрлі жауап таба білген, ұшқыр 
ойлы кемеңгер. Оның Құран және хадис ілімдерінің (аяттардың тәпсірі 
мен түсу себептерін, аят пен хадистердің үкімге қатысты қырларын) тео-
риясы мен практикалық жақтарын тұтасымен меңгеруі қайталанбайтын 
ұлы тұлға екенін айғақтайды.  Әрі күрделі көп мәселелер жайлы пікрлері 
мен пәтуалары кеңінен таралып, қазіргі таңда да өзінің өміршеңдігі мен 
өзектілігін аша түсуде. 

Имам Ағзам Әбу Ханифа негізін қалаған бұл мәзһабтың кемелденуіне 
келелі кеңес бере алған мүжтәһид (Құран, сүннет негізінде үкім шығара ала-
тын ғалым) шәкірттерінің де үлесі зор екенін ескерусіз қалдыруға болмай-
ды. Мысалы: бір мәселенің үкіміне қатысты кейде Имам Әбу Ханифаның 
көзқарасы бойынша пәтуә берілсе, кейде мүжтәһид шәкірттерінің шешімдері 
де пәтуа болып қабылданған. Сондай-ақ, қайсы бірінің көзқарасы пәтуаға 
алынса да, екінші мүжтәһид ғалымның көзқарасы да дәйекті дәлелімен жа-
намалай кітапта жазылып сақталған. Кейбір дерек көздерінде Имам Әбу 
Ханифаның қырық мүжтәһид шәкірті болғаны айтылады.

Ханафи мәзһабы ғалымдарының берген үкімдері ұсулул фықһ (фықһ 
негіздері) және қауағидүл фықһия (фықһ қағидалары) атты ғылыми 
әдіснамалық еңбектерді негізге алған. Ұсулул фықһ және қауағидүл фықһия 
күрмеуі қиын күрделі мәселелердің жауабын табуға мақсаттап жазылған 
қағидалар жиынтығы.

Ұсулул фықһ – кітап (Құран), сүннет (пайғамбар жолы), ижмағ (ғалым-
дардың бір мәселенің үкіміне бір ауыздан келісуі), қияс (Құран мен хадисте 
үкімі келмеген мәселелерді ол екеуінде үкімі бар мәселеге салыстыра зерт-
теу), истихсан (жақсырағын таңдау) және ғұрып (ғұрып-әдет) сияқты дәлел 
негіздерін егжей-тегжейлі зерттейтін ғылым. Ал қауағидүл фықһия атал-
мыш дәлелдерге қосымша, насқа (Құран, сүннет) сүйене отырып құрылған 
қағидалар. Физика ғылымында ғалымдардың құрған формулаларын білген 
адам, есепті оңай шығарады. Сол тәрізді ұсулул фықһ ғылымы мен фықһи 
қағидаларды білген адамға үкім шығару жеңіл әрі қателесу мүмкіндігі аз.

Ұсулул фықһ ғылымы мен қауағидүл фықһия ғылымына толықтай 
тоқталу кең көлемді еңбектің еншісі. Біз осы шағын мақаламызда халімізше 
ұсулул фықһ ғылымынан бірер мәселені келтіруге тырысайық.

Мәселен, Ахад (аз ғана кісілердің жеткізген хадис) жолымен жеткен 
хадистің дәлел саналуы үшін, ондай хадистің Құранның хас – жалқылық, 
ғәм – жалпылық мағынасын білдіретін үкімдеріне қайшы келмеуі шарт. 
Себебі, Ханафи мәзһабы ғалымдарының көзқарасы бойынша Құрандағы 
хас немесе ғәм сөздер қатғи (кескін) дәлел болып, сол сөзге толықтай 
амал ету міндет болады. Ал ахад жолымен жеткен хадис сахих болғанына 
қарамастан, занни (кескін емес) дәлел болғандықтан Құранның хас, ғәм 

С. Оқан. Ханафи мәзһабының фықһ іліміндегі методологиясы
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сөздерінен  шығатын үкімді мәнсух (үкімін жою) ете алмайды. Бірақ, ахад 
хадиске Құрандағы хас, ғәм сөздерінің беретін үкімі төңірегінде қосымша 
амал етуге болады. 

Ал, Ханафиден тыс Шафиғи сынды мәзһабтарда Құрандағы хас, ғам 
сөздерінің дәлел болып саналуы занни болады да, ахад хадис болса, Құран 
аяттарына қосымша үкімді нақтылайтын занни дәлел болып саналады. 
Сондықтан, олардың көзқарастары бойынша ахад хадистің үкімі Құранның 
осы (хас, ғәм) тұстарымен тең есептелінеді.

Бірінші, Ханафи мәзһабы бойынша Құранның хас сөзінің мәніне 
қайшы келетін ахад хадиске амал етілмейді. Мысалы, қасиетті Құранда: 
«...ол (әйел) басқа ерге тимейінше (тәнкиха) халал болмайды», – 
делінген [2. 2/230]. Бұл аяттағы хас болып саналатын «тәнкиха» сөзі кескін 
дәлел болғандықтан, оған амал ету керек. Сол себепті, Ханафилер тәнкиха 
сөзі бәлиғат жасына толған, ақыл-есі дұрыс әйел уәлидің (әкесі сынды жау-
апты адамның) рұхсатынсыз-ақ өзіне ер таңдай алатынын  айтады. 

Ал, басқа мәзһаб ғалымдары: «Қайсы бір әйел уәлиінің рұхсатынсыз 
күйеуге тисе, некесі батыл (дұрыс емес), батыл, батыл» [3, 139 б.] деген ахад 
хадиске сүйеніп, бәлиғат жасына толған, ақыл-есі дұрыс әйелде уәлиінің 
рұхсатынсыз ерге тие алмайды деген көзқарасты ұстанады. 

Бұлардан немесе мәзһаб ғалымдарының бұл екі түрлі көзқарасынан 
уәлиінің рұхсатынсыз ерге тиген әйелге қатысты мынандай үкім 
айырмашылығы ортаға шығады. 

Ханафи мәзһабы бойынша: 
1. Бәлиғат жасына толған, ақыл-есі дұрыс әйел уәлидің рұхсатынсыз 

күйеуге тисе, ол әйел ерімен жақындасуы халал.
2. Әйелді асырау, тұратын жерін қамтамасыз ету және мәһір (қызға 

берілетін сыйлық) беру еріне міндет.
3. Тиген ері талақ (ажырасу сөзін) берсе, талақ түседі
Ал, Шафиғи мәзһабында болса аталмыш мәселелердің үкімі керісінше. 

Бірақ та бұл мәзһабтың соңғы ғалымдары Ханафи мәзһабының көзқарасына 
келіседі [4, 17 б.]. Себебі, Ханафи мәзһабының бұл көзқарасы қазіргі 
демократиялық қоғамдағы неке мәселесінің дұрыс шешілуіне (жастардың 
ата-анасынан рұқсат сұрап жатпайтынына) толық жауап беретіндігін мо-
йындап отыр. 

Ал, енді Құранның хас сөзінің мәніне қайшы болмаған ахад хадисті 
Құран үкімімен байланыстырып амал етудің мысалына келсек: қасиетті 
Құранда: «Ей, иман еткендер! Қашан Намазға тұрсаңдар жүздеріңді 
және қолдарыңды шынтаққа дейін жуыңдар. Бастарыңа мәсіх тартып, 
аяқтарыңды екі тобыққа дейін жуыңдар», –  делінген [2, 5/6]. 

Ханафи мәзһабында бұл аятта әмір етілген төрт іс дәреттің парызы. Ал, 
ахад хадистерде занни дәлелдермен келуі бойынша: дәретке ниет ету, дәретті 
тәртібімен алу, дәрет істерінің арасын үзбей алу және «Бисмилләһ...» сөзін 
айту секілді мәселелердің үкімі сүннет болып есептелінеді. Құранның қатғи 
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(кескін) дәлелі мен занни дәлел болған ахад хадистің арасында қайшылық 
болмағандықтан, әрі екеуіне де өз деңгейінде амал етіледі.

Ал, Шафиғи мәзһабында болса, ахад хадистың дәлелдік күші Құрандағы 
хас, ғәм сөздердің дәлелдік дәрежесі тең деп есептелгендіктен, ахад хадис-
те келген дәретке ниет ету, дәретті ретімен алу, дәретті үзбей (бірінен соң 
бірін) алу және «Бисмилләһ...» сөзін айтудың үкімі парыз деп есептеген. 
Сол себепті, Шафиғи мәзһабында дәреттің парызы Құранда үкім етілуінен 
тыс, ахад хадистерге сүйеніп, қосымша тағы бірнеше парыздар қосылған. 
Сол бойынша болғанда, егер дәреттің бір парызы ретімен орындалмаса, 
дәрет алған болып есептелінбейді.

Ал, Ханафи мәзһабында дәрет алу мүшелерін ретімен орындау па-
рыз болмағандықтан, дәрет алу барысында бір мүшені ретімен жууды 
ұмытып кеткен жағдайда немесе ең әуелі дәретханада аяғын жуып, со-
сын қоғамдық қол жуғышқа қолы мен бетін жуып, басына мәсіх тарту 
арқылы дәретін тәмамдаса болады [1, 34 б.]. Бұл да Ханафи мәзһабының 
халыққолдылығының бір көрінісі.

Екінші, Құранның ғәм сөзінің мәніне қайшы келген ахад хадиске амал 
етілмейді. Мысалы: қасиетті Құранда: «Және Алланың аты аталмаған 
нәрседен (бауыздалған малдан) жемеңдер. Күдіксіз арам нәрсе» [2, 
6/121] деген аятқа байланысты мәзһаб ғұламалары арасында мұсылман 
кісінің қастан, ұмытып кетпестен Алланың есімін (Бисмилләнһті) айтпай 
бауыздаған мал етінің харам, не харам еместігі жәйлі түрлі пікір туындаған. 

Ханафи мәзһабында болса, аяттағы «мә» (нәрсе) сөзі ғәм. Бұл сөздің 
үкімі қатғи болғандықтан, оған амал ету шарт. Ханафи ғалымдары: «Егер 
мұсылман немесе кітіп иесі әдейі, біле тұра Алланың атын айтпай мал-
ды бауыздаса, аңшылық кезінде де әдейі Алланың атын айтпай аңға итін, 
қыранын жіберсе немесе атса өлген хайуан өлексе саналады, жеу харам. Ал 
ұмытып кету бір басқа» [5, 176 б.] деп, ұмыту үзіріне кеңшілікпен қараған. 

Ханафи мәзһабының ғалымдары Құран үкіміне сәйкес келмейтін: «Одан 
(Алланың аты аталмай бауыздалғаннан) жеңдер. Расында әр мұсылманның 
көкірегінде Алланың есімі бар» [4, 16 б.] деген ахад хадисті дәлел ретінде 
алмаған. 

Ал Шафиғи ғалымдары осы ахад хадиске сүйеніп Алланың аты аталмай 
бауыздалған немесе ауланған хайуанның етін жеуге болады деп есептейді. 
Себебі, олардың көзқарасында бұл ахад хадистің дәлелдік күші Құрандағы 
хас немесе ғәм сөздердің дәлелдік күшімен бірдей. 

Ханафи мәзһабы бұл – «Алланың аты аталмаған нәрседен 
(бауыздалған малдан) жемеңдер» аятын халалды харамнан ажырататын 
негіз санайды. Біздің халқымыз ешбір ісін «Бисмилләһсіз» бастамауының 
негізі міне осы мәзһабты толық  ұстанып келгенінің бір дәлелі еді. 

Ханафи мәзһабының ғалымдары үкім беруде әуелі Алланың қасиетті 
кітабы Құранға толық жүгінген. Ал, ахад хадистерді болса мәні мен 
мағыналық жағынан болсын, жету тізбектері немесе дәлелдік қуаттылық 
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жағынан болсын Құраннан кейін тұратынын көзде ұстаған. Сондықтан, 
Ханафи мәзһабында мәселелерге ахад хадистермен үкім шығарудан гөрі 
Құранның әрбір хас немесе ғәм сөздерінің мағынасына терең үңіліп, 
шешіміне тоқтаған. 

Демек, төрт мәзһаб ғалымдарының мақсаты – мұсылман үмметін 
пендешіліктің шырмауындағы шытырман ағымдарға шатасып кетпей, 
Исламның сара жолымен, тура жүруді көздеу. Ал, мәзһаб ұстанбауға кел-
сек, олай еткен жұрт аят, хадистердің мәнін әртүрлі түсінетіндіктен қоғамда 
анархияға, алауыздыққа жол беріп алмақ. Бұл болса бүкіл болмысы 
бейбітшіліктен тұратын Ислам дініне кереғар ұғым. 

Заманында Әбу Ханифаға «аят пен хадистен алшақтап, өз ақылы бой-
ынша үкім шығарады» деген айыптар тағылған. Тіпті, бидғатшы (дінде 
болмаған істі істеуші) деушілер де болған. Қазіргі таңда да ондай көзқарастар 
жоқ емес. Мейлі кім, қалай айтса да: «Адам білмегенінің дұшпаны» деген-
дей, Әбу Ханифаның телегей теңіз білімі мен кемел парасатына бойлай 
алмаушылықтан айтылған еді. Ал, өмірде болса оның шығарған үкімдері 
ақиқаттан екені дәлелдеген үстіне дәлелдену үстінде. Мысалы, деректерде 
айтылып жүрген әлем мұсылмандарының 48 пайызы осы Ханафи мәзһабын 
ұстануы сөзіміздің негізі.

Бүгінгі жаһанданудай алмағайып уақыттың өзінде Ислам дінімен айна-
қатесіз жүру үшін Ханафи мәзһабын ұстанудың маңызы айрықша екенін Ел 
басымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ха-
нифа мәзһабын ұстанатын сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол 
ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы сыйлауға негізделген», – деген. «Еліміз 
мұсылмандарының бір тұтас Ханафи мәзһабын ұстануы керек» деп заң 
жүзінде бекітілуі – аталмыш мәзһаб халқымыздың өткен тарихқа тереңінен 
тамыр жайғанымен тыныстас, һәм болашағының нұрлы болуының кепілі 
екендігінің де дәлелі.   
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Түйін

Окан С.  Методология ханафитского мазхаба в науке исламской юрис-
пруденции

В статье автор анализирует ханафитский мазхаб, которого придерживаются му-
сульмане Казахстана, и его методологическую базу. В статье говорится о важности 
религиозного постановления на основе ханафитского мазхаба для регулирования 
общественных взаимоотношений. Поэтому ханафитский мазхаб способствует кон-
солидации мусульман и дружелюбию в обществе на просторах казахской земли.

Summary

Okan S. Hanafi methodology in science of Islamic jurisprudence
The author analyzes the Hanafi madhab, which adhere to the Muslims of Kazakhstan 

and its methodological basis. The article discusses the importance of religious decree 
based Hanafi for the regulation of social relationships in society. Therefore, the Hanafi 
madhab facilitates consolidation of Muslims in society and friendliness in the vast 
Kazakh land.
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