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Az analógia a jogi iskolákban 2.



Példák – Írás nélküli szerződés 1.

▪ C.) A kereskedelmi ügyletek és hitel írásban 
rögzítése alól felmentés:

▪ (i) Korán II/283: „De ha úton vagytok, és ezért 
nem találnátok írnokot, akkor zálogot lehet 
adni.” 

▪ Amikor nincs úton, akkor a hitelezőnek a 
biztonsága megköveteli az írásos 
elismervényt kereskedelmi ügyleteknél. 

▪



Példák - Írás nélküli szerződés 2.

▪ (ii) (a) Záhiriták: csak utazás közben lehet 
eltekinteni az írástól, minden más esetben 
kötelező. 

▪ (b) Analogikus iskolák: mindenütt lehet írás 
nélkül, záloggal (Mohamed is ezt tette 
Medinában). 

▪ Ha bizonyos körülmények között törvényes, 
akkor minden körülmény között törvényes



Példák – Földművelés bérletben 1.

▪ D.) A föld megművelése feles bérletben 
(muszáqát, „közös öntözés”).

▪ (i) Hadísz: Hajbar oázis meghódítása után a 
Próféta megengedte, hogy a zsidók ott 
maradjanak és műveljék a kertekben a 
datolyapálmákat, ameddig csak akarják, és az 
övék a datolyatermés fele.



Példák – Földművelés bérletben 2.

▪ (ii) A hagyomány jelentése: 

▪ a föld tulajdonosa biztosítja a föld 
megművelőjének a termés egy részét annak 
fejében, hogy az gondozza és műveli a 
gyümölcsfákat, szőlőföldeket és zöldségeket.



Példák – Földművelés bérletben 3.

▪ (iii) Sokan vitatják ennek a jogszerűségét – az 
iszlám megköveteli, hogy minden szerződés és 
adás-vétel egyértelműen megszabja az árat és 
bérleti díjat.

▪ A „terméshányad” kifejezés bizonytalan és 
lehetőséget nyújt a csalásra.



Példák – Földművelés bérletben 4.

▪ (iv) Mire vonatkozhat a felesbérlés: 

▪ (a) Hanafiták: eredetileg Abú Hanífa elvetette, 
de később az iskolája elfogadta. 

▪ (b) Málikiták: általános okot keresnek, a 
kertművelés egész területére alkalmazható a 
hagyomány. 

▪ (c) Sáfiiták: csak datolyapálmák és szőlő, mert a 
jog más területein is összetartoznak. 

▪ (d) Hanbaliták és

▪ (e) Záhiriták: csak a datolyapálmára vonatkozhat
(merev szó szerinti értelmezés).



Példák - Rituális mosdás

▪ Korán V/6: „Amikor nekiálltok imádkozni, 
mossátok meg az arcotokat, kezeiteket …”.

▪ Négy iskola: ez ajánlott (musztahabb), de nem 
kötelező (fard wádzsib) előírás. Egyszeri mosdás 
elég mind az öt napi imához (a Próféta 
hagyománya). Közmegegyezés (idzsmá’): a 
Korán feltételezi, hogy tisztátalanság történt 
közben.

▪ Záhiriták: kötelező a koráni parancs miatt. „A 
nyelvi utalás erősebb a gyakorlati utalásnál.”



Példák – átokválás visszavonása

▪ „Zihár” válás: Korán LVIII/3 „Akik úgy válnak el a 
feleségüktől, hogy ‚olyan vagy nekem, mint az 
anyám háta’ (zihár átok), majd visszatérnek 
(attól vagy ahhoz), amit mondtak, azoknak egy 
rabszolgát kell felszabadítani, mielőtt egymást 
érintenék.”

▪ Négy iskola közmegegyezéses magyarázata: 
visszakoznak és visszaveszik a feleségüket.



▪ Záhiriták: szumma ja’údúna jelentése: újra 
megteszik ezt (nem pedig visszakoznak) – a 
pogánykor és iszlám korra vonatkoztatva. 

▪ Az eredeti jelentéshez közelebb, a jogi 
gyakorlattól távolabb van.



Szabad-e máshitűek edényéből enni, 
inni

▪ Hadísz: Csak ha nincs más, el kell mosni.

▪ Közmegegyezés: szabad, ha nem használták 
tisztátalan célokra.

▪ A Próféta hadísza nem tiltás, csak óhaj: ha lehet, 
ne használjátok más vallásúak edényeit

▪ A Próféta is ivott egyszer egy zsidó kupájából

▪ Záhiriták: nem szabad, mert a máshitűek 
tisztátalanok, alapvetően



Szabad-e enni más hitűek által 
készített ételekből

▪ Négy gyakorlatias jogi iskola: szabad, ha a 
körülmények olyanok, hogy más lehetőség 
nincsen

▪ Záhiriták: nem szabad máshitűek ételéből sem 
enni.



Péntek déli ima előtti mosakodás

▪ Hadísz: a nagy mosdás (guszl) kötelező 
(wádzsib).

▪ Közmegegyezés (gyakorlatias): csak rituális 
tisztátalanság esetén.

▪ Nyelvileg: ka-l-wádzsib „olyan, mint a kötelező”, 
vagyis csak javasolt.

▪ Záhiriták: szó szerint, kötelező a nagy 
mosakodás.

▪



Ramadán utáni adakozás (szadaqa, 
zakát)

▪ Hadísz: „A Próféta kikötötte, hogy az ünnep előtt 
minden felnőtt, gyerek és rabszolga fizessen egy 
mérő búzát (bűnbánatként a böjt hónap alatt 
elkövetett bűnökért)”

▪ Később: Ezt eltörölte az általános vallási adó 
(zakát) kötelezettesége, de szokásként 
megmaradt 



▪ A négy jogi iskola (hanafita, málikita, sáfiita, 
hanbalita) szerint: 

▪ ez nem kötelező

▪ lehet bármi 

▪ a rabszolga helyett az ura fizessen 

▪ megszületett gyerekről van szó



▪ Záhiriták (szó szerint értelmezve):

▪ Kötelező

▪ Csak mérő búza lehet

▪ A rabszolgáknak maguknak kell fizetni

▪ 120 napos magzat után is fizetni kell


