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Меншік экономикалық теорияның ең маңызды және күрделі категорияларының бірі. 
Меншік ұғымы белгілі бір затты жеке мүлік ретінде адамның иеленуінен шыққан. 
Яғни, меншік - бұл зат емес, затқа байланысты (меншік құқығы шеңберінде) адамдар 
арасындағы қатынастар, яғни материалдық және рухани игіліктер мен оларды өндіру 
жағдайларын пайдалану бойынша адамдар арасындағы қатынастар.



     
Меншік категориясы бір мезгілде заңдық та, экономикалық та категория бола 
алады.
Экономикалық категория ретінде меншік бүкіл шаруашылық үрдісін қамтып, 
адамдардың тұтыну игіліктері мен қызметтерін өндіру, бөлу, айырбастау және 
тұтыну қатынастарын білдіреді. Меншіктің экономикалық мазмұны бірнеше 
жұп категориялар арқылы сипатталады: иемдену – жатсыну; жекешелену – 
қоғамдану (жеке және заттық факторларды біріктіру); субъектілік-объектілік.

МҮЛІК



    
   

Меншік құқықтарын келесідей бөлуге 
болады:
· Иелену құқығы –затты физикалық 
иемдену;
· Пайдалану құқығы– өз қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында мүлікті 
тұтыну;
· Билік ету құқығы- сату, сатып алу, 
сыйға беру т.б. заттың тиімділігін 
өзгерту.





УАҚЫП

сөздікте «қамау, 
кедергі болу» 

деген 
мағыналарды 

білдіреді. Ислам 
құқығында 

уақыпты 
әртүрлі 

терминдерде 
қолданғандар 

болған. 

Әбу Ханифадан 
басқа Ханафи 

ғалымдарының  
және Ислам 

құқықшыларыны
ң көпшілігінің 
пікірлерінше 

уақып мәндуп 
сүннет болып 

есептеледі

 мұсылман 
елдерінде - діни 

ұйымдарға 
қайырмалдық 

ретінде берілген 
салық 

салынбайтын 
мүлік

Мәселен, Имам Шафиғи 
(қайтыс болған жылы 
208/820) және Мәлики 

құқықшылары (фақиһлері) 
сонымен қатар оларға 

ерушілер (немесе солардың 
жолындағылар, 

артындағылар) уақып үшін 
«хабс» немесе «хубс» 

сөздерінің көпше түрі «ахбас» 
терминін қолданған. 



• Яғни, шариғат бойынша істелуі ұнамды болған және Аллаға жақындататын іс. Уақыпқа Құран мен 
сүннет және ижмағ (Ислам ғұламаларының көпшілігінің мақұлдауы) дәлел бола алады. Құранда 
мұсылмандардың малдарын қалай жұмсалуы керектігі бүге шігесіне дейін баяндалған. Дәл уақыпқа 
байланысты Құранда ешқандай аят жоқ болғанымен оған ишарат жасайтын, мүлікті Алла жолында 
уақып етуге нұсқайтын әрі уақып құрудың  қажетті нәрсе екенін дәлелдейтін аяттар бар:

�ْرِض ۖ             • الَْأ ن� ّمِ ل�كُم ْجن�ا �ْخر� َأ ا ِمّم� و� بْتُْم ك�س� ا ب�اِتم� يِّ ط� ِمن �نِفقُوا َأ نُوا آم� �ِذين� الّ ا �يُّه� َأ ي�ا

• «Ей, иман келтіргендер! Маңдай терлеріңмен тапқан малдарыңды және біздің сендер үшін 
жерден шығарғандарымызды Алла жолында сарп етіңдер!»[6] деп, ескерткен.

• Алла Tағала басқа бір аятта былай дейді:

َشْيٍء          • ِمن ُتنِفُقوْا ُتِحبُّوَنَوَما ا ِممَّ ُتنِفُقوْا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوْا َعِليٌم    َلن ِبِه اَهّللَّ َفِإنَّ

• «Жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша жақсылыққа қол жеткізе 
алмайсыңдар. Не жұмсасаңдар да Алла оны сөзсіз біліп тұрады»[7], деген.

• Сахабалардың ішінде Әбу Талха (р.а) (қайтыс болған жылы 34/654) осы аят түскен кезде: «Раббымыз 
біздің байлықтарымыздан өзінің жолында сарп етуімізді қалап тұрғандай. Уа, Алланың елшісі, қатты 
жақсы көретін «Байруха» атты жерімді Алланың жолында садақа еткім келіп тұр» деген болатын. 
Содан кейін Пайғамбарымыз ملسو هيلع هللا ىلص оған «ең жақын туыстарыңа бер» деген соң Әбу Талха (р.а) көкесінің 
ұлдарына және басқа да туыстарына жерін садақа етеді.[8]Алла разылығы үшін шын ниетпен берілген 
садақаның қайтарымын Алла еселеп береді. Бұған қатысты Алла Tағала:

اُء ۗ                    • ي�ش� ن اِعُفلِم� يُض� �ه.ُ اللّ و� �ٍة ۗ بّ ح� اَئ�ُة ّمِ �ٍة ُسنبُل كُّلِ ِفي ن�اِبل� س� بْع� �نب�ت�ْتس� َأ �ٍة بّ ح� ث�ِل ك�م� �ه.ِ اللّ ِبيِل س� ِفي ال�ُهْم �ْمو� َأ يُنِفقُون� �ِذين� الّ ث�ُل ّم�

• «Алла жолында мал-мүлкін садақа қылғандар жеті дана бас шығарған, әрбір басында жүзден 
дәні бар дақылға ұқсайды. Алла қалаған пендесіне еселеп сауап береді»[9] деп, Алла жолында 
жасалған садақаның еселеп сауап болып қайтатынын баяндайды.

http://www.muftyat.kz/kz/nasihat/5907#_ftn6
http://www.muftyat.kz/kz/nasihat/5907#_ftn7
http://www.muftyat.kz/kz/nasihat/5907#_ftn8
http://www.muftyat.kz/kz/nasihat/5907#_ftn9




Қазіргі таңда көптің көкейін тескен маңызды 
сұрақтың бірі – өсім (риба) жайында. Рибаның 
Құранда харам амалға жататындығын Мұсылман 
бауырларымыздың бірі білсе, бірі білмеуі де 
мүмкін. Мұсылман ғалымдардың бәрі бірауыздан 
Алла Тағаланың қатаң тыйым салған нәрселерінің 
бірі – риба  екендігін айтады. «Риба» сөзі араб 
тілінен аударғанда «өсім» деген мағынаны береді. 
Құран мен сүннеттен нәр алып сусындаған әр 
мұсылман, қатаң тыйымды түсініп, бойын рибадан 
аулақ ұстауға тырысуы қажет.



Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде:

Негізінде, Алла сауданы халал, өciмді харам 
еткен» («Бақара» сүресі 275-аят). 

Дінімізде өсімді харам еткен, ал кімде-кім Алла 
тағаланың бұйрығына бойұсынбай, өсіммен 
айналысса, ол адам Алла және Алланың елшісіне 
қарсы келген болады.

•«Алла өсімді жояды да сауданы арттырады. Әpi 
Алла барлық қарсы келуші күнәһарды жақсы 

көрмейді» («Бақара» сүресі 276-аят)



• Өсім түрлерін қарастыратын болсақ, өсімнің екі түрі бар. 
Ол: сауда-саттықтан туындайтын өсім және қарыздан 
туындайтын өсім.

• Сауда-саттықтан туындайтын өсімнің шариғаттағы 
анықтамасы – бұл тең мөлшердегі емес, яғни бағалары бір-
біріне сәйкес келмейтін мүлік түрлерін айырбастау.

Бұл жерде берілген «мүлік түрлері» дегеніміз, өсім үкімдері 
жүретін заттардың түрлері.



өсім үкімі жүретін мүліктердің екі түрі бар деп бекіткен:

• 1) Алтын, күміс, ақша (яғни, тауардың құнын білдіретін 
нәрсе);

 

• 2) Азық-түлік (адамның ішіп-жемі).

Қалған мүлік түрлеріне өсімнің (сауда-саттыққа байланысты 
өсімнің) үкімі жүрмейді. Бірақ мұның қарыздан туындайтын 
өсімге еш қатысы жоқ.





Зекет беру – бес парыздың 
бірі

• «Зекет» сөзінің сөздік мағыналары — тазалау, арту, көбею дегенді 
білдірсе, діндегі мағынасы — белгілі адамдардың өз мүліктерінің белгілі 
мөлшерінің, берілуі тиіс жерлерге бөлінуін білдіреді. Жоғарыда атап 
өткеніміздей, зекет — исламның басты бес парызының бірі. Абдуллаһ 
ибн Омар тарапынан риуаят етілген хадисте Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): 
«Ислам бес нәрседен тұрады. (Олар:) Иман етіп, кәлима келтіру, намаз 
оқу, зекет беру, қажылыққа бару және Рамазан оразасын ұстау» деп 
айтқан. Демек, зекет тек материалдық көмек беру емес, ол ең әуелі 
мұсылманға жүктелген үлкен ғибадат. Оның ерекшелігі сол – намаз, 
ораза сияқты ғибадаттар адамның денесіне қатысты болса, зекет кісінің 
дүние-мүлкіне қатысты ғибадат. Және де тек «өтелгені абзал» дейтіндей 
емес, Құран мен сүннетте нақты бекітілген, сауап пен жазасы бар, 
міндетті парыз амал. 





ҚОРЫТЫНДЫ



Назарларыңызға

        
рахмет!
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