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A jogi iskolák kialakulása



A vélemény az iraki jogi iskolában

▪ 1. A vélemény (ra’j) elkerülhetetlen – az iraki 
jogász a mindennapi események sokaságával 
nem támaszkodhatott a medinai 
hagyományokra – amelyek még szintén 
kidolgozatlanok voltak.



Az események végtelensége

▪ 2. as-Sahrasztání (X. sz.): 

▪ „Miután az írott szövegek (nassz/nuszúsz) 
végesek, míg a (mindennapi életben előforduló) 
esetek (waqá’i’) száma végtelen, az, ami véges, 
nem tudja átfogni azt, ami végtelen.”



Hagyomány és vélemény

▪ 3. A hiányt és különbséget pótolták egyéni 
spekulációval: „vélemény” (ráj)

▪ Hagyománypártiak: ún. gyenge hadíszokkal
pótolják (vélemény hadísz köntösben)

▪ A vélemény ellenfelei: „A vélemény olyan, mint a 
dög: ha rákényszerülsz, megeszed.”

▪ (Az iszlám jog kényszer esetén engedi az 
egyébként tilos dögevést.)



A vélemény és a Korán

▪ 4. A vélemény hívei a Koránra hivatkoznak: 
két tanú és eskü elég a bírónak bizonyítéknak 
az ítélethez (Ibn Hazm, XI. sz. Andalúzia, 
elutasítja ezt) 

▪ - tehát a bíró ítéletére van bízva, elfogadja-e 
a tanúvallomást vagy az esküt igaznak.



Az analógia két módszere

▪ 5. VIII. sz. vége: a véleményalkotás határozott 
logikai formát öltött: analógia (qijász). Két 
módszer:

▪ (i) anyagi jellegű hasonlóság keresése az 
analógia alapjául – formális analógia.

▪ (ii) a jog szellemének a vizsgálata, az isteni 
kinyilatkoztatás oka, szándéka (illa) alapján –
sokan vitatják, szabad-e.



Vita a véleményről

▪ (iii) A vélemény szerinti analógia elutasítása: 
Dzsafar asz-Szádiq (6. síita imám, az utolsó, akit 
mind a 7, mind a 12 imámosok elfogadnak, a 
szunniták is tisztelik, mgh. 765) beszélgetése 
Abú Hanífával – a gyilkosságra 2 tanú, a 
paráznaságra 4 kell, pedig az előbbi nagyobb 
bűn, az ima kegyesebb, mint a böjt, mégis a 
menstruáló nőnek utóbbit kell félbeszakítania, 
míg az előbbit végezheti 

▪ - vagyis a racionális analógia helytelen.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Általában: egy bizonyos kérdésben egy korban 
(egy tartományban) élő tudósok megegyezése 
nem lehet téves.

▪ De: nem lehet ismerni mindenki véleményét

▪ Példa: lehet egy öregasszonynak helyes 
véleménye, akit senki sem ismer.

▪ Záhiriták: csak a Próféta társainak a 
megegyezése számít

▪ Hanbaliták: a szalaf (első három nemzedék)



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Az iszlám jog 3. forrása, a Korán és a hadíszok

után. 

▪ Oka: a Próféta halála után felmerült új problémák, 

amelyekre megoldást kellett találni. 

▪ Alapja a Próféta szavai: óvakodjatok a 

széthúzástól és nézeteltérésektől, törekedjetek a 

megegyezésre.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Meghatározása: 

▪ Megegyezés a Próféta halála után egy eseményt 

illetően egy dologgan, egy bizonyos korban.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Az első jogi megegyezés Málik imámé volt, aki a 

medinai szokásokat, közmegegyezést követte al-

Muwatta’ c. művében.

▪ A jogi iskolák (madzhab) megegyezése: a 

tanítványok a mesterek tanítását követték, attól 

nem tértek el – 4 iskola.

▪ Eltérő vélemények: a megegyezés abszolút 

kötelező érvényű, vagy csak vélekedés, amit el 

lehet fogadni vagy elutasítani.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Két fajta megegyezés:

▪ 1. Nyilt – kinyilvánítják a jogtudósok, egyéni 

erőfeszítéseket végzők, hogy egy bizonyos 

kérdésben azonos, elfogadott nézetet vallanak.

▪ 2. Hallgatólagos – egy véleményt kinyilvánít 

valaki, mások pedig nem szólnak ellene, tehát 

elfogadják.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Feltételei:

▪ 1. A szövegek (Korán, szunna) elfogadott helyein 

nyugodjék a megegyezés.

▪ 2. Egy bizonyos korban, egy iskolán belül minden 

jogtudós (mudzstahid) elfogadja az adott döntést.

▪ 3. A megegyező jogtudósok erkölcsileg és 

vallásilag megfelelőek legyenek.

▪ 4. Biztosak legyenek a tudósok a döntésükben.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Bizonyos kérdésekben minden jogi iskola tudósai 

között megegyezés van, kortól függetlenül:

▪ A rituális mosdás esetén szükséges, hogy a 

szándék a vallási tisztaságra irányuljon

▪ A köhögés az ima alatt érvényteleníti az imát

▪ Szabad utazáskor csak a lábfejet bedörzsölni a láb 

megmosása helyett



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ A menstruáló nőnek szabad elhagyni az 

imádkozást a menstruáció idején.

▪ Nappal és este öt kötelező ima.

▪ Az imárahívás, az ima megtartása, a péntek déli 

ima és szentbeszéd kötelező előírás.

▪ A szemérem eltakarása kötelező, továbbá ez az 

ima egyik feltétele is.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ A lehajolás (rak’a) és az ima szövegének az 

elmondása kötelező.

▪ A „félelem imája” elfogadott lett a Próféta halála 

után.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ A vallási adó (zakát) kötelezettsége négy fajta 

vagyon után: készpénz, kereskedelmi haszon, 

háziállatok, földművelés és gyümölcstermesztés.

▪ Az ígéret betartásának kötelezettsége 

fogadalomtétel esetén.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ A zarándoklaton a nő ugyanolyan, mint a férfi, és 

neki is kötelezettség.

▪ A „fekete kő” megérintése elfogadott szokás a 

zarándoklat során.

▪ Törvényes a férfiaknak borotválkozni a 

zarándoklat befejeztével.

▪ A nők kötelesek a hajukból levágni a zarándoklat 

végeztével.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Tilos a terhes és menstruáló nőkhöz szexuálisan 

közeledni.

▪ Érvényes egy termék vétele újra eladás céljából.

▪ Kötelező harcolni a rablókból hasznot húzni 

akarók (orgazdák) ellen.



A közmegegyezés (idzsmá’) értelmezései

▪ Az imám (előimádkozó) szükségessége (az 

imánál), és az, hogy elöl kell állnia.

▪ Egy meggyilkolt muszlim férfiért 100 teve a 

vérdíj összege, nőért ötven.



Hadísz és ra’j (vélemény)

▪ A „hadísz emberei” és a „vélemény emberei” 
eredetileg jogtudósok két csoportja 

▪ „fiqh” (jog) eredetileg vélemény

▪ Később: a hadísz tudósok az igazi muszlimok

▪ Gyakorlatias, szemben az elméleties
vélemény tudóssal („Akkor gyere vissza, ha 
ilyen esemény megtörtént”).  



Sáfi’í és az aszl (alap, gyökér)

▪ Egyensúly a hagyományok és az analógia 
(megszabályozott vélemény) között.

▪ „A hagyományokból kiválasztok egyet alapnak, 
és abból száz részkérdést („ág”) lehet megoldani 
analógiával, nem pedig minden részkérdésre 
hagyományt keresni.”

▪ De: „Ha valaki talál egy jobb hagyományt az én 
analógiám helyett, akkor azt kell használni!”



Ami előnyösebb a közösségnek

▪ 6. Az isztihszán („előnyösség, hasznosság” – a 
közösség számára) elve korlátozza ill. 
megfontolás tárgyává teszi az analógia 
használatát , a vélemény visszacsempészése. 

▪ Két meghatározása: 

▪ (i) olyan bizonyíték, amely a jogtudós 
(mudzstahid) lelkében támad, az ő jobb belátása, 
amelyet azonban nem tud szavakba foglalva 
racionálisan megmagyarázni (egyéni döntés). 



A rejtett analógia

▪ (ii) A szükségesnek látszó analógia 
helyreigazítása egy nála jobbal a közösség 
érdekében, vagy egy létező analógia pontosítása 
egy erősebb érvvel, vagy: a közösségi érdekkel 
helyettesíteni a részleges érdeket (ami jobbnak 
látszott pusztán logikai szempontból) – „rejtett 
analógia” (qijász hafí).

▪ Elfogadják: hanafiták, málikiták, hanbaliták, 
ibáditák (Ománban).

▪ Nem fogadják el: Sáfiiták, záhiriták, síiták.



A rejtett analógia fajtái – 1.

▪ Fajtái: (i) A Könyv (Korán) alapján értelmezett 
döntés, pl. az örökséghagyás. Elvileg a halott 
elveszti tulajdonjogát és nem örökíthetne, 
hanem automatikus szabályok szerint történik 
az öröklés, azonban a Koránra hivatkozva mégis 
engedélyezik az 1/3 hagyatékozását (IV/11: „(az 
örökség felosztása) minden hagyaték és adósság 
kifizetése után (történhet).”



A rejtett analógia fajtái – 2.

▪ (ii) Közmegegyezéssel (idzsmá), pl.: csináltatás 
(kézműves munka), szerződést kötnek, hogy a 
mester egy anyagból vagy bőrből ruhát, cipőt 
készít meghatározott áron. A helyes analógia 
szerint ez érvénytelen (bátil), mert olyasmire 
szerződnek, ami a szerződés időpontjában még 
nincs meg (maadúm). De a köz érdekében 
megegyeztek a jogtudósok, hogy elfogadják az 
ilyen szerződéseket is.



A rejtett analógia fajtái – 3.

▪ (iii) A szokásjog alapján elfogadnak valamit, 
amire nézve nincs szöveg, amelyre analógiát 
lehetne alapozni a forrásokban.



A fiqh = jogtudomány kialakulása

▪ 7. A fiqh szó eredeti értelme „gondolkodás, 
véleményalkotás és megértés”. Azonos volt a ráj
használatával: ahl al fiqh („a vélemény tudósai”) 
áll szemben az ahl al-hadísz („a hadísz tudósai”) 
kifejezéssel. Csak később kapja a szó 
a”jogtudomány” elnevezést és azt az 
értelmezést, hogy „az isteni törvények emberi 
megértése”, majd mindenfajta rendszeres tudás, 
tudomány.



A „társítás” elve – 1.

▪ 8. as-Sáfi’í imám szabályozta az analógia 
használatát (ld. ar-Riszála), eltörölte az isztihszán
elvére való hivatkozást (a sáfiiták máig nem 
használják), és helyette bevezette az isztiszháb 
(„társítás, társul kérés”) elvének a használatát. 



A társítás elve – 2.

▪ Az isztiszháb rendelkezés egy dolog 
elfogadásáról (szubút) vagy elvetéséről (nafi) a 
jelenben (hádir) vagy a jövőben (musztaqbal) 
azon az alapon, hogy a múltban el lett fogadva 
vagy el lett vetve ugyanez a dolog-

▪ Ez mindaddig érvényben marad, amíg nincs 
bizonyíték az ellenkezőjére. 



A „társítás” példái

▪ Példák: az alap az, hogy egy (házasságba menő) 
lány szűznek számít, amíg be nem bizonyítják az 
ellenkezőjét, vagy egy földterület az eredeti 
tulajdonosé mindaddig, amíg nincs bizonyíték az 
ellenkezőjére, a rituális mosdáshoz használt víz 
tisztának számit, amíg be nem bizonyítják az 
ellenkezőjét. 



Jogi irányzatok

▪ 9. Madzhab (tbsz. madzáhib): „irányzat, iskola”, 
szó szerint: valaki gondolkodási módja, az a 
gondolatmenet, amit követ. 

▪ tafaqqaha alá madzhab X „valaki irányzatát 
követi”.

▪ → jogi és rituális iskola



Az öt szunnita jogi iskola – 1.

▪ (i) Hanafita 

▪ – az iraki Abú Hanífa (mgh, 767) követői – később 
az Oszmán Birodalom hivatalos irányzata lett 

▪ – a vélemény iskolájának tartották, kevésbé 
vette figyelembe a hadíszokat. 



Az öt szunnita jogi iskola – 2.

▪ (ii) Málikita

▪ – a medinai Málik ibn Anasz (mgh. 796) követői, 
később az egész Magrib (arab Nyugat) követte, 
mindmáig az a hivatalos irányzat É-Afrikában

▪ – a hadíszok nagyobb jelentősége



Az öt szunnita jogi iskola – 3.

▪ (iii) Sáfiita – az egyiptomi as-Sáfií (mgh 820) 
követői, Alsó-Egyiptom, D-Jemen, Indonézia 
irányzata

▪ – a hanafita és a málikita között áll



Az öt szunnita jogi iskola – 4.

▪ (iv) Hanbalita

▪ – a bagdadi Ahmad Ibn Hanbal (mgh. 855) 
követői – sokáig csak a vallási elit és Bagdad 
környéke irányzata, 

▪ a XVIII. sz.-ban a wahhábita irányzat belőle 
származott , ma Szaúd-Arábia hivatalos 
irányzata 

▪ - csak a Koránt és a hadíszt ismeri el (elvben). Az 
alapító imámot sokan nem is tartották 
jogtudósnak, csak hadísz tudósnak (nincs jogi 
könyve). 



Az öt szunnita jogi iskola – 5.

▪ (v) Záhirita

▪ – a bagdadi Abú Dáúd az-Záhirí (mgh. 930 kör.) 
elméleti követői, akik szó szerint értelmezték a 
szentírásokat, nem volt követhető a 
gyakorlatban

▪ záhir = külszín, külső, szó szerinti



Példák – Az uzsora tilalma 1.

▪ 10. A különböző iskolák értelmezéseinek 
összevetése példákon:

▪ A.) Az uzsora tilalma (ribá).

▪ (i) Hagyományok: 6 cikket neveznek meg, 
amelyekre nézve tilos az uzsora: adz-dzahab
(arany), al-fidda (ezüsz), al-burr (búza), as-saír
(árpa), at-tamr (datolya), az-zabíb (mazsola).



Példák – Az uzsora tilalma 2.

▪ (ii) Az analógiával dolgozó iskolák: ez a hat csak 
példa. Meg kell keresni a tiltás okát (illa), és a 
magasabb logikai osztályt. (a) Málikiták: 
mindenre vonatkozik, ami vallási adó (zakát) 
lehet. (b) Hanafiták: mindenre, aminek súlya van. 
(c) Sáfiiták: aminek értéke van. (d) Hanbaliták: a 
súly és űrmérték alapján. (e) De a záhiriták
szerint csak a hat cikkre vonatkozik a tilalom – ha 
a Próféta a magasabb logikai osztályokat akarta 
volna tiltani, azt mondta volna. 



Példák – A luxus tilalma

▪ B.) A fölösleges luxus tilalma:

▪ (i) hadisz „Aki arany vagy ezüst edényből 
iszik, az a Pokol tüzét kortyolja le a hasába.” 
Más változatban ugyanez az evésre is 
vonatkozik. 

▪ (ii) (a) Analogikus iskolák: csak példa, a 
szándék a gőg tilalma. Ilyen edényt rituális 
mosdásra is tilos használni, vagy a kohl-
ozásra. (b) Záhiriták: csak az ivás tilos.


