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ӘОЖ 26-784 (575.2)

Алау Адилбаев, Шамшат Адильбаева 

ИСЛАМ ҚҰҚЫҚ 
МЕТОДОЛОГИЯСЫНДА 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАР 

БЕЛГІЛЕУДЕГІ ТІЛДІК 
ҚАҒИДАЛАРДЫҢ РӨЛІ 

Аннотация. Өзіндік ерекшелікке ие ислам шариғатында фиқһ негіздері не-
месе методологиясы ғылымының орны ерекше. Фиқһ методологиясы ғалымдары 
дәлелдерден қандайда да бір үкім шығара білу мақсатында «діни» және «тілдік» 
қағидаларды негізге алады. Шариғат үкімдерінің қайнаркөзі болып табылатын 
Құран кәрім мен Пайғамбар сүннеті (с.а.с.) араб тілінде келгендіктен қандай да бір 
мәселеге қатысты дұрыс үкім шығара білу үшін араб тілінің ережелерін, граммати-
касын, көркемсөзінің ерекшеліктерін білу – Ислам құқығында мужтахид ғалымдар 
немесе фиқһ саласының мамандары үшін аса маңызды ғылыми шара болып та-
былады. Осы мақалада ислам құқық методологиясында көптеген пікірталастарға 
себеп болған мәселелердің бірі ретінде араб тілінің ерекшелігіне сай «хасс» 
(жалқылаушы) және «ғам» (жалпылаушы) сөздердің діни мәтіндерде келу ерек-
шеліктері мен олардың құқықтық нормалар белгілердегі маңызы көрсетіледі.

Түйін сөздер: Ислам шариғаты, құқық методологиясы, тілдік қағидалар, діни 
мәтіндер, құқықтық нормалар 

Ислам шариғатында діни нормаларды белгілеуде фиқһ негіздері не-
месе методологиясының өзіндік ерекше орны бар. Осы ретте ислам 
құқығында «Истинбат тәсілдері», яғни дәлелдерден үкім шығару тәсілдерін 
білу аса маңызды ғылыми шара болып табылады. «Истинбат тәсілдері» де-
генде Құран мен сүннет мәтіндерін дұрыс түсініп, олардан үкім шығару 
мақсатында пайдаланған қағидалар меңзеледі. Фиқһ методологиясы 
ғалымдары дәлелдерден қандайда да бір үкім шығара білу үшін «діни» 
және «тілдік» қағидаларды негізге алады. 

Фиқһ негіздері саласының ғалымдары діни мәтіндерді, үкімдерді, оларға 
қатысты себептерді, үкімдердің сүйенген негіздері мен олардың көздеген 
мақсаттарын әбден саралап барып, кейбір діни қағидаттарды белгілеген. 
Осы діни қағидаларды білу діни мәтіндердің мағыналарын түсініп, үкімдер 
шығаруға қолғабыс жасайды. Сонымен қатар діни мәтіндер түрлі мағынаға 
келсе, яки бір-біріне қарама-қайшы болған жағдайда, осы қағидаларды 
негізге ала отырып, дәлелдердің қайсысын таңдап, қай мағынасын негізге 
алу қажеттігін де біле алады. Міне, діннің негізгі мақасатын жете түсініп, 
дұрыс үкім шығаруға қол жеткізу үшін осы сала ғалымдарының бекіткен 
қағидаларын білу аса маңызды. Өкінішке орай, қазіргі таңда ислам шариғаты 
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мен ғылым тарихын дұрыс білмейтін кейбір жастар «Құран мен хадистер 
тұрғанда ғалымдардың сөздеріне қандай қажеттілік бар?» деп асығыс үкім 
шығарып, мужтахид ғалымдардың құрған жүейлі мектеп (мәзһаб) жолымен 
жүруді дұрыс емес деп ойлайды. Біз бұл мақаламызда тілдік қағидалардың 
діни нормаларды белгілеуде қандай рөлге ие екендігін, құқықтанушы 
ғалымдардың неге бұларды кең талқылағандығын көрсетуге тырысамыз.

Мәлім болғандай діни үкімдердің негізгі қайнар көзі Құран мен сүннет 
араб тілінде. Араб тіліндегі сөз бен сөйлемдерден шығатын мағынаны 
анықтау үшін ол тілдің өзіне тән қағидалары мен тәсілдірен білу қажет. Өз 
кезегінде бұл қағидалар мен құралдарды тіл ғалымдары арнайы зерттеу 
арқылы белгілеген. Құран мен сүннеттің мағыналарын дұрыс түсініп, үкім 
шығыра алу үшін әрине осы қағидалар мен тәсілдерді жақсы меңгеру керек. 

Ханафи ғалымдарының көзқарасы бойынша бір сөздің қай мағынада 
қолданылғанын анықтау үшін оны мына төрт тұрғыдан қарастыру қажет:

1. Қандай мағынада айтылғанына қарай;
2. Тура немесе ауыспалы мағынада қолданылғандығына қарай; 
3. Қолданылған мағынаға дәлелдік тұрғысынан ашық немесе жасы-

рындық деңгейіне қарай; 
4. Сөздің мағынаға дәлелдігінің сипаты мен сөзді айтушының сол сөзді 

қолдану мақсатына қарай.
Бұл мақаламызда біз бірінші, сөздің қандай мағынада қолданылғанына 

қатысты түрлеріне ғана тоқталамыз. Бұл сөздер өз ішінде «хасс» (жеке, ар-
найы), «амм» (жалпы, кең) және «мүштәрәк» (ортақ, омоним) деп бөлінеді. 
Осы «амм» терминінің ішіне «мутлақ» (шегі белгіленбеген), «муқаиияд» (шегі 
белгілі) пен қатар «әмір» (бұйрық рай) және «нәхи» (сөздің тыйым салу фор-
масы) ұғымдары да кіреді. Біз тек «хасс» – «амм» және осы екі мәселеге байла-
нысты құқықтық норма белгілеуде туындаған айырмашылықтарға тоқталайық.

-Хасс: Анықтамасы: Хасс «жеке, арнайы» деген мағынаны білді الخاص
реді. Ол бір ғана мағынаны білдіру үшін бір ғана тұлғаға (нәрсеге) қаратыла 
қолданылған сөз [1]. Мысалы «Мұрат, Талғат, Абдуллаһ» секілді атаулар 
жеке тұлғаны білдіреді. Негізгі мақсаты көпшілікті қамту емес, жеке, ар-
найы біреуге қарата айтылғандықтан «хас» (жалқы) дейміз. Мысалы, ағаш, 
адам секілді бір түрді білдіретін есім сөздер, жүз, екі жүз секілді сан есімдер 
жеке адамдарды әрі заттарды да қамтиды. Құрамында көптік болумен қатар 
ол көптік шектеулі болса, ол сөз де хассқа жатады [2]. 

Хасстың үкімі: Хасстың үкімі белгіленген мағынаны кесімді түрде 
білдіреді. Яғни, мағынасы ашық болғандықтан, оны түсіну қиындық ту-
дырмайды. Сол себепті сөйлемде айтылған мағынаны білдіруі болжамды 
емес, кесімді болып табылады. Оны жетекшілікке алу – уәжіп. Күнделікті 
өмірден мысалдар: 

1. «Мен алты сиыр сатып алдым» дегенде сиырдың санының алтау 
екендігі нақты айтылған болады.

Әділбаев А., Әділбаева Ш. Ислам құқық методологиясында құқықтық нормалар...
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2. «Марат кетті» дегенде Марат атты бір кісінің келгендігі нақты айты-
лады. 

3. «Алматыдағы «Медеу» мұз айдынына бардық» дегендегі Алматы 
мен «Медеу» жалқы есімдерді білдіреді. 

Діни мәтіндерден мысалдар:
1. Аллаһ тағала ант ішудің кәффаратына қатысты: «...Алайда кім олар-

ды таба алмаса, үш күн ораза ұстауы қажет» («Мәида» сүресі, 89) деп 
бұйырған. Бұл аяттан үш күн ораза ұстау қажет екендігіне қатысты үкім 
шығады. Өйткені «үш» деген сөз хасс (даралаушы) ұғым болып табылады. 
Сондықтан, бұл жерде «үш күн» үкімі кесімді түрде келгендіктен одан аз 
немесе көп күнге қатысты ешқандай ықтималдылық жоқ. 

2. Құрандағы мұра қалдыруға қатысты келген әркімге қатысты тиісті 
мөлшерлер де хасс түрде айтылғандықтан ол нақтылықты білдіреді. 
Яғни кімге қай мөлшерде мұра қалдырылатындығы Құран аяттарында 
көрсетілген. (Мөлшерлерді жазу керек) 

3. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) «Әр қырқ қойдан бір қой зекет беріледі» 
деген хадисінде қойдан берілетін зекеттің мөлшері нақты айтылған. 
Қырықтан аз немесе көп деген мағынаға ешқандай ықтималдық жоқ. Олай 
болса, қырық қойдан бір қой беру міндетті болып табылады [3]. 

Хасты жорамалдау
Белгілі бір нәрсені кесімді түрде қамтығандықтан хасты тәпсірлеудің 

және баяндаудың қажеті жоқ. Яғни, бұдан кейін қандайда бір баяндау кел-
се ол (الناسخ) «насих», яғни сол үкімнің күшін жоюшы болып табылады. 
Бұл жағдайда үкімді жоюшы үкімі жойылғаннан бекітілу және мағынаны 
білдіру тұрғысынан күшті болуы керек. Хасты хабарул ахад немесе ахад 
хадис. (Ахад хадис – бір, екі немесе одан да көп адамдар риуаят еткен, бірақ 
риуаятшыларының саны мәшһүр хадистің дәрежесіне жетпеген хадис) [4] 
немесе қияспен (Қияс – Құран аяттары мен хадистерде және ижмада ашық 
үкімі жоқ қандай да бір қалыптасқан ахуалды Құран мен хадисте сөз болған 
қандай бір жағдаймен салыстыра отырып, ұқсастығына қарай шешім 
шығару) [2, 126 б.] қарама қарсы қоюға болмайды. Өйткені бұл екеуінің 
дәлелдігі нақты, кесімді емес – болжамды. 

Мысалы, Әбу Ханифа (р.а.) рукуғты толық орындауды намаздың 
дұрыстығына шарт етпеген. Аллаһ Тағала «Хаж» сүресінің 77-аятында 
«Рукуғ және сәжде қылыңдар», дейді. Бұл аяттағы «рукуғ» сөзі – тура, тегіс 
тұрған нәрсенің қисаюы, жантаюы деген мағынаны білдіретін есім сөз және 
ол есім сөз бұл жерде хасты (жалқылықты) нұсқайды әрі дәлелдік тұрғыдан 
кесімді болып табылады. Сол себепті оны талқылап, түсіндіріп жатудың 
қажеті жоқ. Жоғарыда келтірілген аяттың үкімін төмендегі ахад хадис өзгерте 
алмайды. Аллаһ елшісі (с.ғ.с) бір адам рукуғты толық орындамағанда оған: 
«Тұр да, намазыңды қайтадан оқы, өйткені сен намаз оқымадың», – деп 
айтқан (Бұхари, Азан). Ал, шафиғилар осы және тағы бірқатар хадистерді 
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алға тарта отырып: «Рукуғтың дұрыс саналуы үшін «тағдил аркан» – шарт, 
(Тағдил аркан – намаздағы рукуғ, сәжде, қиям секілді парыздарын сәл 
кідіріп, толық орындау. Мыс. Рукуға иіліп сәл кідіріп барып, тіктеліп тұру. 
Егер рукуға иіліп дереу қайта тіктеліп тұрса, тағдил орындалмаған болады, 
яғни, рукуғ жасалмаған болады.) егер орындалмаса, рукуғқа барған болып 
саналмайды», – деген. Ханафи мәзһабында Құранның хас үкімін (рукуғдың 
парыздығын) хадиспен (хадистегі тағдил аркан) өзгертпейді. Яғни, рукуғда 
тағдил аркан болмаса да парыз орындалған болып саналады. Бұл мәселеде 
Әбу Ханифа аят пен хадисті ұштастырып, екеуіне де амал еткен. Аяттағы хас 
лебіз (еңкейіп рукуғ жасау) парыздықты білдірсе, хадистегі (рукуғда тағдил 
жасау) уәжіп екеніне дәлел деген. Осылайша, аят пен хадисті ұштастыра 
отырып, Құран аятына парыздық үкімді, ал Аллаһ елшісінің (саллаллаһу 
аләйһи уә сәлләм) хадисіне уәжіптікті лайық деп санаған [5]. 

Осы мәселеге қатысты ханафи мазхабындағы әйел кісінің өзін тұрмысқа 
беруін де мысалға келтіруге болады. Аллаһ Тағала «Бақара» сүресі 230-ая-
тында: «Бұдан кейін оған, ол басқа ерге тимейінше халал болмайды»,– 
дейді. Аяттағы «تنكح» «әйелдің ерге тиюі» деген сөз әйелге өз қалауымен 
тұрмысқа шығуға рұқсат етілгендігін жалқы түрде білдіріп тұрғандықтан 
оны жетекшілікке алу міндетті болып табылады. Осы аятта кесімді түрде 
келген жалқы үкімді ахад хадис үшін тәрк етуге болмайды. Бір хадисте 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Егер бір әйел уалисіз некеленетін болса оның 
некесі жарамсыз»,– деген (Әбу Дәуід, 2/235; Тирмизи, 3/407). Бұл хадис 
ахад болғандықтан Құрандағы хастың үкімін жоя алмайды. Өйткені, ахад 
хадис Құрандағы хасқа қайшы келсе, ахад хадисті тастап Құрандағы жалқы 
түрде келген үкім жетекшілікке алынады [6]. 

Сондықтан да Құранның жалпылаушы үкімі ахад хадистен жоғары 
тұрады. Құран – Алла тағаланың сөзі және дәлелдік жағынан кесімді. 
Құранның мағынасына қайшы пікір айтылмайды, оған қандай да бір ха-
дис қайшы келсе, ол екеуінің мағынасын сәйкестендіріп түсіндіру қажет. 
Егер ол мәселенің түйінін шешуде қиындық туындаса, әуелгі кезекте 
Құрандағы үкімге үңіліп, хадисті алмайды. Олай болса, Құранның «ғам» 
аяттары хадистің «хас» үкімімен өзгертілмейді. Өйткені, мағынасы анық 
Құран аяттары түсіндіру мен баяндауды қажет етпейді. Міне, Әбу Ханифа 
осы қағиданы негізге алған. 

Осы тұста мына мәселені де айта кеткен жөн. Егер «хасс» сөзді жора-
мал жасауға қатысты бір дәлел табылса, яғни хасс сөз арқылы сол сөздің 
белгіленген мағынадан басқа бір мағына көзделгендігіне қатысты қандай да 
бір дәлел табылып жатса, бұл жағдайда хасс сөз дәлелдің қажеттілігі саналған 
нәрсе арқылы түсіндіріледі. Мысалы, жоғарыдағы қойдың зекет мөлшеріне 
қатысты келтірілген хадистегі «шат (бір қой)» сөзін ханафилердің қойдың өзі 
немесе соның мөлшері ретінде түсіндірулері осыған жатады. Бұл көзқарас 
бойынша зекет ретінде қойдың өзін де беруге немесе қойдың құнын да зе-
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кет ретінде беруге рұқсат етіледі. Өйткені, ханафилердің пікірінше Аллаһ 
тағала зекетті парыз ету арқылы кедей, мұқтаж жандардың қажеттілігін өтеп, 
игілігін көздеген. Бұл мақсат қойдың өзін беру арқылы орындалғаны секілді 
оның мөлшерін беру арқылы да жүзеге асырыла алады [3, 174 б.].

 Ғам (Жалпы мағыналарды білдіретін сөздер) العام
Анықтама: Ғамм (жалпылаушы) сөздер өзіне сәйкес келген барлық 

бірліктерді тегіс қамтыған, бірліктері арнайы шектелмеген сөздер. Мыса-
лы, «Көктер мен жердің (қазыналарының) кілті – Онікі. Ол қалағандарының 
рызығын кең етеді және тар етеді. Расында ол барлық нәрсені толық білуші» 
деген аяттағы («Шура» сүресі, 12) «барлық нәрсе» деген сөз жалпылау-
шы болып табылады және «Әр мұсылман жәннаттық, кім қаруын тастаса 
сол кешіріледі» деген сөйлем де арнайы бір топты атамай осы сипаттағы 
барлық адамның осы топқа кіретінен білдіреді [7]. 

Жалпы мағынаны білдіретін сөз түрлері
Араб тілінде жалпы мағыналарды білдіретін ең маңызды сөздерді 

төмендегіше топтастыруға болады:
a. «Барлығы», «Тегіс» деген мағыналарды білдіретін «كل, جميع» сөздері; 
ә. «Истиғрақ» және «шумуль» мағынасын білдіретін «әль» артиклі 

арқылы келген белгілі халдегі көпше түр; Сонымен қатар изафеттік 
мағынаны білдіретін көпше түр де осы артикльмен келген көпше түр секілді. 

б. «әль» артиклі немесе изафеттік тіркес арқылы белгілі халде келген 
жекеше түрдегі есім сөздер;

в. Сілтеу есімдіктері; 
г. Шартты есімдер; 
д. Сұраулы есімдер;
е. Болымсыздық пен тыйым салудан кейін келген белгісіз халдегі сөздер 

[2, 346-347 б.]. 
Жалпылаушыны жалқылау (Тахсисул-ғам)
Жалпылаушыны жалқылауды фиқһ терминологиясында «Тахсисул-

ғам» деп атайды. Тахсис дегеніміз – жалпылаушы (ғам) сөздің өз ая-
сында қамтыған кейбір бірліктерді, яки бөліктерді сол жалпы мағынаның 
ішінен бөліп шығару. Тахсис етуші (жалқылаушы) дәлел «мухассис» ал 
жалқыланған дәлел «мухассас» деп аталады. 

Бұл мәселедегі пікірлердің әркелкілігін талқылауға кіріспес бұрын 
ғамға қатысты ғалымдардың көпшілігі келіскен мына мәселелерге тоқтала 
кеткен жөн. 

1. Кейде ғам өз мағынасы аясына кіретін барлық бірліктерді қамту 
мақсатында қодланылады. «Еш күмәнсіз Алла барлық нәрсені білуші» 
(«Анкабут» сүресі, 62), «Жер бетінде ырыздығы Аллаға тән болмаған 
ешқандай жәндік жоқ» («Худ» сүресі, 6) деген аяттардағы жалпылықты 
білдіретін ғам сөздер осы түрге қатысты барлық бірліктерді қамту үшін 
қолданылған. Бұл жалпы сөздердің ешқайсысында жалқылау жоқ.
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2. Кейде жалпы сөздер барлық бірліктерді емес жалпының бір бөлігін 
білдіру мақсатында қолданылады. Бұл соған нұсқайтын бір дәлел арқылы 
анықталады. Көбінесе қолданыста осы түр жиі кездеседі. Ғалымдардың 
көпшілігі осы аталған мәселеде жалпылаушы сөздердің барлық бірліктерді 
тегіс емес, кейбірін білдіру мақсатында қоданылатындығына бірауыздан 
келіскенімен, мына «Жалпылаушы сөз бір дәлелдің негізінде жалпылықтан 
шығарылып тек қана бірліктердің белгілі бір бөлігін қамтығандығына 
қатысты ой түйілген жағдайлардың барлығын (әлгі дәлелдің қандай екеніне 
қарамастан) тахсис деп атау керек пе әлде тахсис үшін дәлелдің кейбір 
шарттары болу керек пе?» деген мәселелерде пікірлері біркелкі емес. Енді 
осы мәселелерге тоқталайық. 

Ханафилердің көзқарасы бойынша тахсис 
Ханафилер мухассис дәледің жалпылаушы сөзбен бірге, яғни соны-

мен жалғаса келуін және мухассистің (жалқылаушы сөз) сол келген сөзден 
бөлек, дербес келуі шарт дейді. Егер мухассис жалпылаушы сөзбен бірге, 
яғни бір уақытта келмесе ол мухассис емес, насих (үкімді жоюшы) болады. 
Сол секілді мухассис (жалқылаушы сөз) амм сөзден дербес келмесе (мы-
салы истисна секілді) мухассис, яғни үкімді жалқылаушы бола алмайды. 
Ханафилердің көзқарасы бойынша мухассис кесімді дәлелдер қатарынан 
келуі керек. Яғни болжамды дәлелмен жалпы үкімді жалқылауға болмайды. 
Ал, кесімді бір дәлелмен жалқыға айналдырылған ғамды одан кейін барып 
екінші рет болжамды дәлелмен жалқылау мүмкүн [3, 195-196 б.]. 

Көпшіліктің көзқарасы бойынша тахсис
Көпшілікті құраған шафиғилер мен өзге мәзһаб имамдарының 

көзқарасы бойынша жалпылаушы сөздің жалпылықтан шығарылып 
бірліктердің кейбір бөліктерін білдіруі ешқандай шартсыз тахсис болып та-
былады. Осы жалпылық мағынасына тосқауыл болған дәлел мейлі тәуелсіз, 
мейлі тәуелді болсын, мейлі жалпылаушының соңынан жалғасып келген 
сілтеу есімдігі болсын яки жалпылаушыдан бөлек айтылса да да тахсис жа-
салынады. Алайда мына мәселеге де назар аудару керек. Егер осы дәлел 
жалпылаушы ғамнан бөлек, дербес түрде келсе, жалпылаушымен амал 
жасалынған кезеңнен кейін орын алмауы тиіс. Бұл жағдайда ол тахсис емес 
нәсіхке (үкімі жойылған) айналады. Олардың көзқарасы бойынша ғамның 
үкімі болжамды болғандықтан оны қандай да бір болжамды үкіммен 
жалқылауға болады.

Яғни көпшіліктің көзқарасы бойынша тахсис дегеніміз бір дәлелге 
негіздей отырып жалпылаушы сөзді жалпылықтан шығарып, оның 
аясындағы кейбір бөліктерін білдіру. Осыны жүзеге асыратын дәлелді «му-
хассис», яғни жалқылаушы деп атайды. 

Екі көзқарас арасындағы айырмашылық
Көпшіліктің көзқарасы бойынша жалқылаушының мағынасы ауқымды. 

Өйткені олардың көзқарасында жалпылаушы үкіммен амал етілгеннен 
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кейін келмеу шартымен, дәлел өзі дербес немесе сонымен жалғасқан 
болса да жалпылықты жалқылай алады. Ал ханафилердің көзқарасынша 
жалқылаушы дәлел дербес яки соған жалғаса келген болуы шарт.

Көпшіліктің көзқарасында тахсис жасаушы дәлел мустақил және ғайру 
мустақил деп екіге бөлінеді әрі олардың өзіндік шарттары бар. Ал хана-
филер бойынша мухассис – ақыл, әдет-ғұрып пен жалпылаушыға жалғаса 
келген дербес мәтін болып үшке бөлінеді. 

Ғам (жалпылаушы) сөздердің мағынасы мен үкімі 
Жалпылықты білдіретін ғам иә жалпылаушы күйінде қалады яки тахсис, 

жасалады. Яғни жалқыға, даралаушыға айналдырылады. Көпшілік ғалым-
дардың ойынша жалқыға айналдырылса жалқыға айналдырылған сөздің 
содан кейін басқа бірліктерді білдіруі кесімді емес, болжамды болып табы-
лады. Өйткені тахсистің себебі тахсистен кейін жалқыға айналдырылған 
өзге бірліктерде көрініс табады. Сондықтан жалпылаушы сөздің жалқыға 
айналдырылғаннан кейінгі бірліктерге нұсқауы болжамды болмақ. 

Жалқыланбаған ғам сөздер барлық бірліктерді білдіреді. Өйткені 
оның жалпы формасынан адам санасына сап ете қалар мағынасы оның 
жалпылығы. Алайда ғалымдардың жалқыланбаған жалпы мағыналы 
сөздердің барлық жеке бөліктеріне дәлел болу сипатына қатысты пікірлері 
әр түрлі. Ханафилер оның дәлелдігін кесімді (қатғи) десе малики, ханбали 
және шафиғилер занни (болжамды) деп тапты [8].

1. Ханафилердің көзқарасы 
Ханафилердің көзқарасы бойынша кейбір тахсис етілмеген жал-

пылаушы сөздердің дәлелдігі кесімді. Өйткені ғам сөздер жалпылықты 
білдіретіндіктен, оны жалқыға айналдыратын қандай да бір дәлел табыл-
майынша жалпылығы жалғаса береді. Тахсис ықтималдылығы өте си-
рек әрі дәлелсіз. Ал дәлелсіз ықтималдардың сөзге әсері жоқ. Сондықтан 
ол ғамның кесімділігіне әсер ете алмайды. Мысалы, «Сендердің қайтыс 
болғандарыңның артында қалдырған әйелдері... төрт ай он күн күтеді» 
(«Бақара» сүресі, 234) деген аят қайтыс болған күйеуі онымен жақындасқан 
немесе жақындаспаған әйелдің барлығын тегіс қамтиды. Сол секілді «әйел-
деріңнің арасында етеккірі тоқтағандар мен әлі етеккірі келмегендердің 
ғиддетерінде (күту мерзімі) күмәндансаңдар, біліп қойыңдар олардың 
ғиддетері үш ай» («Талақ» сүресі, 4) деген аят етеккірі тоқтаған әйелдер 
мен тоқтамаған әйелдердің қалай ажырасқанына қарамастан бәріне ортақ 
күту мерзімін көрсетеді. Яғни ханафилердің көзқарасы бойынша, тілдік 
қағидаға сай жалпылаушы сөздер (ғам) барлық бірліктерді қамтиды. 

Осының негізінде ханафилер мынадай қағида бекіткен: Жалпылау-
шы сөзді болжамды дәлелмен жалқылау дұрыс емес. Өйткені болжамды 
дәлел кесімдіні жалқыландыра алмайды. Екеуі де кесімді болғандықтан 
жалқыланбаған ғам сөз бен жалқыланған сөздің арасында қарама-қайшылық 
орын алмақ емес. 
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Осыған орай ханафилер «Алланың аты аталмай сойылғандарды 
жемеңдер» («Әнғам» сүресі, 121) деген аятқа сүйеніп, оның жалпылау-
шы мағынасын негізге алған. Сөйтіп әдейі «бисмиллах» деп айтылмай 
бауыздалған малдың етін жеуді харам деген. «Бисмиллах деп айтса да, айт-
паса да мұсылманнның бауыздаған малы халал болып табылады» деген ха-
диспен аяттың жалпылаушы үкімін жалқыландырмаған. Өйткені бұл хадис 
ахад жолмен келіп жеткендіктен, оның үкімі болжамды. 

Ал, шафиғилер әдейі, біле тұра «бисмиллахты» айтпаған мұсылман адам-
ның бауыздаған малын жеуді мүбах санаған. Өйткені олардың ойынша аяттың 
болжамды ғам үкімі болжамды хадис арқылы жалқыландырылады, Өйткені 
болжамды үкімді болжамдымен жалқыға айналдыруға рұқсат [8, 197 б.]. 

Алайда ханафилер тахсис жасалған жалпылаушы сөздің басқа бірлік-
терді білдіруі кесімді емес, болжамды екенін айтады. Мысалы соғысқан 
мүшріктердің бәрін өлтіруге қатысты аят түскен («Тәубе» сүресі, 5). Бұл 
аяттың үкімі жалпы. Алайда басқа бір аятта «мустәминдердің», яғни жан-
дары сақталатынына кепілдік берілгендердің өлтірілмеуі керектігі айтылған 
(«Тәубе» сүресі, 7). Көріп отырғанымыздай бірінші аят екінші аят арқылы 
жалқыланған. Ал осылайша жалқыға айналдырылған жалпы үкімді ендігі 
кезекте болжамды бір дәлелмен тахсис жасауға болады. Өйткені соғысушы 
мүшріктерді өлтіруге қатысты аят мустәминдердің өлтірілмеулеріне 
қатысты аят арқылы жалқыланғандықтан хабару-уахид саналатын «кәрі ер-
кек пен әйелдерді өлтірмеңдер» деген хадиспен екінші рет тахсис етіліп тұр. 
Міне, ғам алдымен кесімді бір дәлел арқылы тахсис етілгендіктен барлығын 
қамтушы қасиетінен айырылғандықтан, одан кейін болжамды бір дәлелмен 
жалқыға айналдыру мүмкіндігі туындайды [3, 190-191 б.]. 

2. Малики, ханбали және шафиғилердің көзқарасы 
Көпшілік малики, шафиғи және ханбалилердің көзқарасы бойынша 

жалпылаушы мағынадағы сөздің оның әрбір бірлігіне қатысты дәледігі бол-
жамды. Өйткені әр бір ғам сөздің жалқыға айналдырылу ықтималдылығы 
бар. Тахсис жасалмайтын ешқандай ғам сөз жоқ. Жалқыға айналдырылмаған 
жалпылаушы сөздер өте аз. Міне, сондықтан да ғам сөздің барлық бірліктерін 
қамтитындығы күмән тудырады. 

Мысалы, «Әли-Имран» сүресінің 173-аятындағы الذين قال لهم الناس және 
-яғни «адамдар» деген сөздер жал ,«الناس» деген аяттардағы إن الناس قد جمعوا لكم
пы мағынада келген. Егер жалпылаушы сөздің үкімі кесімді болса бұған 
барлық адамдар кіріп кетер еді. Алайда аяттағы бірінші «ән-Нас» сөзі 
арқылы Нұғайм ибн Мәсғуд, ал екіншісімен меккеліктер меңзелген. 

Осыдан келіп мынадай қағида шығады: Ғам сөзді занни (болжам-
ды) дәлелмен тахсис жасау (жалқылау) дұрыс және бұл жағдайда ғам 
мен хасстың арасында қарама-қайшылық болмайды. Яғни, хасс үкім сол 
білдірілген мәселе бойынша, ал ғам үкім хасстың тысындағы мәселеге 
қатысты жетекшілікке алынады [8, 198 б.]. 
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Амм мен хасстың қарама-қайшы келуі 
Ханафилердің көзқарасы бойынша егер бір мәселелге қатысты біреуі 

жалпылықты білдіретін ғам ал екіншісі хасс (жалқы) үкім сырт көзге бір-
біріне қарама-қайшы секілді көрінген екі кесімді дәлел келсе, егер олар аят 
болса онда оның түсу себебіне (әсбәбун-нузул), ал хадис болса (әсбәбул-
уруд) оның айтылу кезеңіне, қайсысы бірінші қайсысы кейін айтылғанына 
қарау қажет. Егер ол белгілі болса үш, ал белгісіз болса бір жағдай туындай-
ды. Енді соларға жеке-жеке тоқтала кетейік: 

А. Ғамм мен хастың айтылу уақыттары белгілі болса
1. Егер екі дәлел бір кезеңде (аят) түссе, (хадис) айтылса хасс 

(жалқылаушы) жалпы үкімді тахсис етеді. Мына: «Аллаһ тағала сауда-
ны халал етіп, пайыздық өсімді харам етті» («Бақара» сүресі, 275) деген 
аятта сауда-саттықтың халал етілгендігі жалпалай айтылса, одан кейін кел-
ген сөйлем жалпы келген сауданы риба сөзімен шектеп, жалқылап тұр. 

2. Хасс дәлел жалпалаушы үкімнен кейін келген (аят түскен) болса 
хасс үкім өзінің қамту көлеміне қарай ғамның үкімін жояды. Мысалы, 
жалпылықты білдіретін бір аят бойынша күйеуі қайтыс болған бір әйелдің 
(жүкті болсын не болмасын бәрібір) төрт ай он күн идда (мерзім) күтуі 
қажет. Ол мерзімнен бұрын ешкімге тұрмысқа шыға алмайды. Осы аяттан 
кейін келіп түскен басқа бір аяттағы үкімге орай жүкті болып жесір қалған 
әйелдің күту мерзімі босанғанға дейін жалғасады. Міне, үкімі хасс әрі 
түсу кезеңі кейін болған екінші аят, жалпылаушы үкімді қамтыған бірінші 
аяттың үкімін жояды. Ал шафиғилердің көзқарасы бойынша түсу немесе 
айтылу кезеңі (қайсысы бірінші, қайсысы соңғы екені) белгілі болсын бол-
масын бәрібір жалпылаушы (ғам) болжамды болғандықтан үкімі кесімді 
саналатын хасс оны шектейді (тахсис жасайды). Яғни ханафилердің нәсіх 
(үкімін жою) дегенін шафиғилер тахсис (жалқылау) деп қабылдайды. 

3. Жалпылаушы (ғам) дәлел жалқылаушыдан (хасстан) кейін 
келсе жалқылаушының үкімін жояды. Мысалы, Мәдинаға келген-
де ауыруға шалдыққан бір рудың адамдарына Мәдинаның тысындағы 
садақаға берілген түйелердің сүттері мен зәрлерін қолдану бұйырылған-ды. 
Кейіннен «зәрден сақтаныңдар» деген хадис арқылы зәрден сақтану керек-
тігі ескертілген-ді. Міне, осы екінші хадис жалпылаушы әрі әуелгі хадистен 
кейін айтылғандықтан алдыңғы айтылған хасс хадистің үкімін жояды. 

Имам Ағзамның көзқарасы бойынша «бес уәсқтан аз мөлшердегі өнімнен 
зекет алынбайды» (Бұхари, Зекет, 56) деген хадистің үкімі «жаңбырмен 
суғарылған өнімнен онда бір мөлшерде зекет беру қажет» (Бұхари, Зекет, 55) 
деген хадиспен жойылған. Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша бір-біріне 
қайшы екі хадистің алдыңғы хасс хадисі екінші ғам хадистен кейін келген. 
Сондықтан, ықтияттылық танытып, аз мөлшерде де зекет парыз етілген. 

Ал, ханафилердің тысындағы ғалымдар бірінші хадисті, екінші 
хадистің түсіндірушісі деп қабылдайды. Өйткені екінші хадис жалпылаушы 
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түрде келіп нелерден зекет беру қажет екендігін және қалай болу керектігін 
білдіріп тұр. Ал бірінші хадис зекеттің мөлшерін көрсетеді. Әбу Юсуф пен 
Мұхаммедтің де көзқарастары осындай [3, 192-193 б.]. 

Көпшіліктің көзқарасы бойынша ғам мен хасс бір мәселеге қатысты 
біреуі үкімнің бекітілгендігін екіншісі оның үкімінің өзгергенін білдіріп 
тұрса ол екеуі бір-бірен қарама-қайшы болып табылмайды. Мұндай 
жағдайларда мағынасына қарай жалқылаушы бойынша, оның тысында 
жалпылаушы үкім бойынша амал жасайды. Олардың пікірінше жалпы-
лаушының дәлелдігі болжамды, ал жалқылаушыныкі кесімді. Болжамды 
мен кесімдінің арасында қайшылықтың болуы мүмкін емес [2, 355 б.].

Б. Ғам мен хасстың кезеңдері белгісіз болған жағдайда 
Ғам мен хастың түсу кезеңдері нақты белгісіз болса екеуі бір уақытта 

келген боп саналады. Бұл жағдайда егер екеуін де жетекшілікке алу мүмкін 
болса оны іс-амалда жетекшілікке алу қажет. Егер мүмкін көрінбесе күштірек 
деп саналған біреуін таңдау қажет. Мысалы, егер бір үкім бір нәрсенің ха-
лал екендігін, енді бірі харам екендігін білдірсе онда ықтияттылық таны-
тып, харам деген үкімді таңдаған жөн. Имам Әбу Юсуф пен Мұхаммед 
жоғарыда келтірілген зекетке қатысты хадистердің кезеңі нақты белгісіз 
болғандықтан екеуімен де амал жасау қажеттігін айтқан. 

Ханафи мәзһабының тысындағы ғалымдардың ойынша ғам мен хасс 
бір-біріне қарама-қайшы бола алмайды. Егер екеуі де бір мәселеге қатысты 
айтылса, хасс аммды түсіндіруші болып есептеледі [9]. 

Бұл мәселенің практикалық нәтижесі 
Фиқһ ғалымдары Құрандағы ғам сөздердің Құран арқылы немесе му-

тауатир яки мәшһүр сүннетпен тахсис жасалатындығына бірауыздан келіс-
кен. Мәселе оның хабару уахидпен тахсис жасалып-жасалмайтындығына 
қатысты. Ханафилер Құран мен мутуатир хадистердің жалпы үкімдері һәм 
бекітілуі һәм мағынаны білдіруі де қатғи (кесімді), ал хабару уахид бол-
жамды деп санағандықтан бұл мәселеде тахсис жасау үкімді өзгерту болып 
табылады. Ал болжамды дәлелмен кесімді дәлел өзгертілмейді. Ол тек қана 
өз дәрежесіндегі күшті Құран немесе мутауатир яки мәшһүр хадис арқылы 
ғана жалқыландырылады. 

Ханбали, шафиғи және мәлики мәзһабтарының көзқарасы бойынша тах-
сис жасау үкімді өзгертпейді, қайта оны түсіндіреді. Сондықтан болжамды 
дәлелмен де жалпы мағыналы сөзді түсіндіруге болады. Олардың көзқарасы 
бойынша Құрандағы ғам сөздерді хабару уахидтағы хасс сөзбен және 
қияспен жалқылауға рұқсат. Өйткені хабару уахид занни болғанымен, хасс 
үкімді қамтып тұрғандықтан дәлелдігі – кесімді. Құрандағы ғам сөздер келуі 
тұрғысынан кесімді болғанымен дәлелдігі болжамды. Міне, осыған орай 
Құранның жалпылаушы (ғам) үкімі мен хадистің жалқылаушы (хасс) үкімінің 
дәрежесі тең түскендіктен, хабару уахидтің жалқылықты білдіретін сөзімен 
аяттың жалпы үкімін жалқылауға рұқсат. Мысалы «Өлексе еті сендерге 
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харам етілді» («Мәида» сүресі, 3) деген жалпы мағынадағы аятты «Оның 
(өзен, теңіз) суы таза, өлігі халал» (Әбу Дәуіт, Таһарат, 41; Тирмизи, Таһарат, 
52) деген хадис жалқылайды. Сол секілді Құранның мұрагерлікке қатысты 
жалпылықты білдіретін аяттарды «Мұсылмандар мен мұсылман еместер ара-
сында мұрагерлік құқығы жоқ», «Мұра тастаушысын өлтірген адам мұра ала 
алмайды» деген хадистер жалқылаған. Тағы да Құрандағы «Ал енді (сендер 
үшін махрам болған) аталмыш әйелдердің тысындағы әйелдерге мал-
мүліктеріңнен мәһір беріп, нәпсі құмарлыққа салынбай ар тазалығын 
сақтау шартымен үйлену адал етілді» («Ниса» сүресі, 24) деп үйленуге бо-
латын әйелдерге қатысты жалпылама келген аятты «Бір әйелдің көзі тірісінде 
оның әпкесіне (әке жағынан) және нағашы әпкесіне үйленуге болмайды» де-
ген хадис жалқылап тұр. Осы мысалдар Құранның ғам (жалпылаушы) үкімін 
хабару уахидтің жалқылай алатындығын көрсетеді. 

Ханафилердің көзқарасы бойынша жоғарыда келтірілген хадистермен 
Құранның жалпылаушы үкімдерін жалқылау мына екі себепке байланысты: 

1. Құранның жалпылаушы үкімін тахсис жасайтын кесімді бір дәлелден 
кейін оның басқа бірліктерге дәлелдігі болжамдыға айналады. Өйткені «Ал 
енді (сендер үшін махрам болған) аталмыш әйелдердің тысындағы 
әйелдерге мал-мүліктеріңнен мәһір беріп, нәпсі құмарлыққа салын-
бай ар тазалығын сақтау шартымен үйлену адал етілді» («Ниса» 
сүресі, 24) деген аятты «(Әй, мүминдер,) Иман келтіргенге дейін мүшірік 
әйенлдерге үйленбеңдер!» («Бақара» сүресі, 221) деген аят тахсис жасап 
тұрғандықтан, ол ғам болжамдыға айналып тұр. Сондықтан да жоғарыда 
келтірілген «Бір әйелдің көзі тірісінде оның әпкесіне үйленуге болмайды» 
деген хадис ол үкімді жалқылай алады. 

2. Жоғарыда келтірілген хадистер өз кезегінде мәшһүр болып табылады. 
Ал мәшһүр хадиспен Құранның жалпылаушы үкімін жалқыға айналдыруға 
болады [3, 195-196 б.]. 

Міне, осы айтылғандардың бәрінен түйеріміз, ислам құқығында 
құқықтық нормаларды белгілеуде араб тілінің грамматикасы, көркемдігі 
мен шешендік сөздерін, әдеби ерекшелігін жетік меңгеру қажет. Сондықтан 
құқық методологиясы саласының мамандары Құран аяттары мен пайғамбар 
хадистерін дұрыс түсініп, үкім шығара алу үшін араб тілі мен әдебиетіне 
қатысты кейбір қағидаларды белгілеген. Бұл қағидаларды білудің маңызы 
зор. Десе де, бұларды білу барлық мәселені шешпейді. Сонымен қатар, 
шариғаттың негізгі көздеген мақсатын дұрыс бағамдай алу қажет. Ол үшін 
құқықтанушы маман сырт көзге бір-біріне қарама-қайшы секілді көрінген 
діни мәтіндерді саралап, елеп-екшеп, оңтайлы үкім шығару жолында осы 
белгіленген қағидаларды шеберлікпен қолдана білуі тиіс. Осы қағидаларды 
білген жағдайда қателікке бой алдырудан құтылып, исламның негізгі рухы-
на сай үкім шығаруға қол жеткізеді.
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Резюме

Адилбаев А. Ш., Адильбаева Ш.A. Роль языковых правил при обозначе-
нии правовых норм в методологии исламского права 

Методология исламского права или наука о основах фикха занимает особое 
место в исламском шариате. С целью вынесения заключения по тому или иному 
вопросу ученые, специализирующиеся на методологии фикха, брали за основу «ре-
лигиозные» и «языковые» правила. По причине того, что основным источником всех 
заключений в шариате является Священный Коран и сунна Пророка (с.а.с.), зафик-
сированные в оригинале на арабском языке – для муджтахидов исламского права 
или специалистов в сфере исламской юриспруденции особо важно знать правила 
арабского языка, его грамматику и особенности поэзии. В данной статье показаны 
особенности «хасс» (обособляющих) и «ам» (обобщающих) слов арабского языка, 
упомянутых в религиозных текстах и их важность в обозначении правовых норм, 
которые стали одной из причин диспутов в методологии исламского права. 

Summary

Adilbayev A.Sh., Adilbaeva Sh.A. The Role of Language Rules in Identifying 
of Islamic Law Methodology

Islamic jurisprudence and fiqh methodology have a special place in sharia. To make 
conclusions on different questions fiqh methodology scientists took «religious» and 
«language» rules as a base. The main source of all sharia statements is Holy Quran and 
Sunnah of the Prophet (pbuh) which are originally in Arabic language. According to this 
for all Iclamic law mujtahids and Islamic jurisprudence scientists it is so important to 
know the norms of Arabic language, its grammar and poetry peculiarities. In the article 
the features of «hass» (isolate) and «aam» (corporate) words in Arabic religious texts 
and their importance in legal regulations identifying have been shown. These words 
became a reason of disputes in methodology of Islamic law. 
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