
ИСЛАМ ҚҰҚЫҒЫ: ТҮСІНІГІ, ҚАЙНАР 
КӨЗДЕРІ, НЕГІЗГІ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 
ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ДАЙЫНДАҒАНДАН: 

ТУТИНОВА НҰРГҮЛ

ДІНТАНУ 
МАМАНДЫҒЫНЫҢ 2 
КУРС ДОКТОРАНТЫ



ИСЛАМ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ

• Фиқһтың қайнар көздері (әдиллә шәрғия, масадиру 

шәрғия) 

•                1-Асыли (негізгі) , 2-тағли (екінші дәрежелі).

• Асыли қайнар көздер: 1-Құран, 2-сүннет, 3-ижма, 4-

қияс

• Тағли қайнар көздер: 1-истихсан, 2-масалих мүрсәлә, 

3-ғұрып, 4-шәрғу мән қабләнә, 5-мәзһәбу сахаби, 6-

сәдду зарайғ, 7-истисхаб.   



ҚҰРАН ДЕГЕН НЕ?

• Құран Мұхаммед (с.а.с) пайғамбарға 610-632 жылдары аралығында 

уахи арқылы аз-аздап 23 жылда түсіп біткен яттардан құралады.      

 Хз. Әбу Бәкірдің халифалық кезеңінде  Хз. Омардың нұсқауымен 

Зәйд б. Сәбиттің басқаруында болған комиссия тарапынан кітап 

қылып жинақталған. Хз. Осман дәуірінде Зәйд б. Сәбиттің 

басқаруындағы комиссия оны көбейтіп сосын бірнеше аймаққа 

таратылған. Қазіргі таңда солардың бірнешеуі әлі сақталған.     



Құранда қылмыс пен оның жазалары, келіссөздер, 

отбасылық мәселелер, өсім мен зекет, мирас және т.б. 

аяттар орын алады. 

Сүннеттің құқықтық негіз бола алуына мына аят дәлел:

“Расул (елші) сендерге не бұйырса ұстанып 

қабылдаңдар, ал сендерді неден тыйған болса одан 

аулақ болыңдар” (Хашр 59/7)

Сүннет: қаули, фиғли, тақрири 



ИЖМА

• Ижманың сөздік мағынасы жинау, біріктіру, бір ауыздан келісу 

дегенді білдіреді. Құқықтық термин ретінде кез-келген ғасырда 

өмір сүрген ғалымдардың бір құқықтық мәселеде бірдей 

көзқараста болулары деген сөз. Ижма аятқа, хадиске немесе 

ижтжхадқа сүйенуі мүмкін. 

• Ижма екіге бөлінеді: 1-сарих ижма   2-сукути ижма



ҚИЯС

• Сөздік мағынасы өлшеу, салыстыру, анықтау. 

• Құқықтық термин ретінде ол жайында нас (аят пен 

хадис) жоқ мәселені алғы шарттарының немесе 

себептерінің ұқсастығына қарай отырып нас 

келтірілген бір мәселемен салыстырып ұкім шығаруды 

айтамыз. 



МАСАЛИХ МҮРСӘЛӘ

• Маслахат сөздікте пайда, тиімді нәрсе деген мағыныларға 

келеді. 

• Фиқһта бір мәселе жайында құран аяты, хадис немесе ижма 

және қияс жоқ болса бірақ бұл мәселе халықтың пайдасына 

жарамда болса соған қарай үкім берілу мәселесі болып 

табылады. Хадис жинақталуы, құранның кітап қылып 

жинақталуы, мешіттерге мұнара салу т.б. 



ҒҰРЫП / УРФ,   МӘЗҺӘБУ САХАБИ

•  Әдет ғұрыптар адамдардың бұрыннан бері жасап келе жатқан 

қоғамда жақсы деп қабылданған істер болып табылады. Ислам 

құқығында олар екінші дәрежелі құқық қайнар көздері қатарына кіреді. 

 

• Пайғамбарды көзі тірісінде көрген сахабалардың кейбір құранда 

немесе сүннетте үкімі табылмаған мәселелерде жасағандары дәлел 

болады. Өйткені олардың жасағаны жазылмай қалған сүннет те 

болуы ықтимал. 



ИСТИСХАБ

• Сөздікте бірге болу, жалғасу, бөлінбеу деген мағыналырға 

келеді. Ал құқықта бір нәрсенің күйі немесе жағдайы өзгергені 

жайында мәлімет жоқ болса бұрынғы күйінде үкімін сақтап 

тұрады. Мысалы: жоғалған адам жайынжа өлді деген мәлімет 

келмеген болса онда оның тірі адам екеніне ұкім беріліп солай 

құқығы қорғалады. Мирасы таратылмау т.б. 



ИСТИХСАН

• Сөздікте жақсының таңдалуы, ұнату деген мағынада. 

Құқықта кейде үкімі бар нәрсеге истисна (ережеден 

тыс) жағдай қарастырыла отырып үкім шығару болып 

табылады. Әдет ғырып немесе ұқсас мәселелер 

таңдалуға болады.



ҚАУАҒИДУ КУЛЛИЯ/   ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

• Ислам құқығында жалпы қағидалар (формулалар) қалыптасқан. 

Олар құраннан, сүннеттен және ижтихаттардан алынған. 

Олардың ішіндегі ең әйгілісі Мәжәллә Ахкаму Адлиия атты 

еңбек.  100 қағиданы қамтиды. 

• Мысал қағида: бір істе не мақсат етілген болса үкім соған қарай 

беріледі. 



ИЖТИХАД 

• Ижтихад наста үкімі белгісіз бір нәрсені үкімі белгілі мәселелерге 

салыстырып немесе басқа да қағидаларға сүйеніп отырып үкім 

шығару. Ижтихад жасайтын адамды мүжтәхид дейді. 

• Мүжтәхид болудың шарттары: 1- арап тілін жетік білу; сарф, нахив, 

бәлағат, маани,  байән. 2- тәпсір ілімін білу. 3- хадис ілімін білу. 4- 

үкімі жойылған аят пен хадистерді білу. 5- фиқһ методологиясын 

білу



ИСЛАМ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

• Діни құқық

• Дербес құқық жүйесі (1937 ж. Голландияның Лахей қаласында өткен әлемдік 

құқықшылар басқосуында дамуға ашық өз ерекшеліктері бар дербес құқық 

екені бір ауыздан мақұлданған)

• Дамуға әрдайым ашық

• Кодекс жасалынбаған/ кодталмаған

• Казвистикалық қасиетке ие 
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