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Қуат Қабдолда, Шамшат Әділбаева, 
Асқар Акимханов (Алматы, Қазақстан)

ИСЛАМ ШАРИҒАТЫНДАҒЫ УАҚЫП ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗІ 

Аннотация.  Берілген мақалада әлеуметтік-экономикалық маңызы зор уақып 
институтының тиімді қызмет етуінің бірден-бір кепілі ретіндегі заңнамалық негізі 
қарастырылған. Осы мақсатқа орай, біртұтас уақып жүйесінің сан ғасырлық тиянақталған 
тәжірибесін заңнамалық тұрғыда ғылыми саралау қажеттігі мен өзектілігі айқындалады. 
Бұл ретте, әу баста Шариғат заңына негізделген уақып тұжырымдамасы оның заңнама-
лық негізін тұрақтандырудың алғышарты болуы тиістігі алға тартылады. Әр түрлі қоғам-
дық-саяси жағдайлардың, ішкі-сыртқы факторлардың ықпалымен уақыптың мызғымас 
қағидасының бұзылуы, заңдық-хұқықтық мәртебесіне әр түрлі дәрежеде нұқсан келтірілуі 
көріністері мысалдармен бекітіледі. Әр заман сипатына қарай уақыптардың ерекшеліктері 
әр түрлі мақсатта пайдаланылып, ақыры, бұл жайттың уақыптарды басқаруды бір қолға 
жинап, орталықтандыру, уақып жүйесін билікке бағындыру бағытындағы ұмтылысқа же-
леу болғандығы дәйектеледі.

Түйін сөздер: уақып жүйесі, мәселенің заңнамалық негізі, уақып мүлкін тәркілеу, 
үздіксіз садақа, діни-қайырымдылық іс-шара, мүтәуәли.

Кіріспе
Берілген мақалада әлеуметтік-экономикалық маңызы зор уақып 

институтының тиімді қызмет етуінің бірден-бір кепілі ретіндегі заңнамалық 
негізі қарастырылған.Ислам тарихының алғашқы күндерінен пайда болған 
уақып институттары заңнамалық жағынан қорғалуы өте маңызды мәселе болып 
табылады. Өйткені, заңнамалық негіз пайда болған уақыптарды жүйелі және 
тиімді басқару байлықтың тең бөлінісін, өкіметтің жауапкершілігін азайтуды, 
мұсылман қауымының экономикасын жақсартып, нығайтуды қамтамасыз ету-
де аса маңызды роль атқарады [Deguilhem 1914]. Демек, уақыптардың уақып 
иелерінің ниетіне сай қызмет етуінің бір кепілі уақыптың заңнамалық негізін 
тұрақтандыру болып табылады.

Мақалада Мысыр, Сирия, Малазия, Түркия сынды мемлекеттердегі 
уақып институттарына, олардың заңнамалық негізіне сараптама, талдау жа-
салды. Әсіресе, республика болғанға дейінгі Түркия мемлекетіндегі уақып 
құрылымдарының мемлекет назарында болып, саяси ахуалға байланысты 
заңнамалық жағынан өзгеріске ұшырап отырғанына көз жеткіземіз [Шлыков 
2007].

Зерттеу жұмысының әдістемесі 
Мақалада уақып институттарың заңнамалық негізіне тоқталып, сарапта-

ма, зерттеу жасалынды.Сонымен қатар, тарихи талдау, компаративистикалық, 
жүйелі талдау әдістері қолданылды. 
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Уақыптар: мәні, зерттелу жайы
Қасиетті Құранда дәулетті, әлді-ауқатты адамдардың, дүнияуи игілік 

иелерінің қоғамның тұрмыстық жағынан аз қамтылған бөлігіне қамқорлық 
жасауға тиістілігі анық айтылған. Демек, қайырымдылық ізгілік танытушылық 
қана емес, парыз болғаны. Осы тұрғыдан, Ислам жарлы-жақыбайларды 
қолдауға зор мән береді. Сондай қолдау, қамқорлық, қайырымдылық амал-
әрекеттері алуан түрлі қаржы-қаражатқа тікелей байланысты болып келеді. Ал, 
қаржы-қаражат мәселесінде әділдік, теңдік, жөн-жосықтың сақталғандығы өте 
маңызды десек, оның заңнамалық жағын жеке, жете қарастыру қажеттігі туын-
дайды. Бұл уақыпқа да қатысты мәселе.   

ҮІІІ ғасырда пайда болған уақыптарды жүйелі және тиімді басқару 
байлықтың тең бөлінісін, өкіметтің жауапкершілігін азайтуды, мұсылман 
қауымының экономикасын жақсартып, нығайтуды қамтамасыз етуде аса 
маңызды роль атқарады. [Deguilhem 1914] Демек, уақыптардың уақып 
иелерінің ниетіне сай қызметін етуінің бір кепілі уақыптың заңнамалық негізін 
тұрақтандыру болып табылады.

Ислам қауымындағы уақып түріндегі қайырымдылықтың ерекшелігі сол 
– ол бірнеше буын ұрпақтың қамтамасыздығын діттейді. Яғни, уақып ретінде 
танылған кез-келген қоғамдық игілік өзінің үздіксіз қызмет ететіндігімен сол 
кезеңдегі ғана емес, келешек ұрпақтың да қажеттігін өтейтіндігімен құнды. 
Мұсылман қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуында маңызды роль 
атқарып келе жатқан уақыптардың осы қызметіне тарихтың өн бойында әр 
алуан тарихи-саяси, басқа да өзгерістер ықпалын тигізіп келді. Бұл жайттың 
болашақта ескеретін оң нәтижесі де, сабақ боларлық теріс салдары да бол-
ды. Осы сан ғасырлық тиянақталған тәжірибеге орай, әсіресе, қазіргі әлемдік 
өзгерістер аясында біртұтас уақып жүйесінің көрінісі ретінде олардың тиімді 
қызмет етуін қадағалау, соған байланысты туындайтын мәселелерді шешу 
тұрғысындағы заңдар мен ережелердің қалыптастырылуы, сонымен ресми 
айналысатын заңнамалық мекемелердің болуы, соған орай, осы мәселенің 
ғылыми негізделуі шарт.  

Уақып мәселесі келелі зерттелген ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың 
басындағы ғылыми жұмыстар уақып институтын, ең бірінші кезекте, 
заңнамалық тұрғыдан анықтап, зерделеуге бағытталды. Осы кезеңде дәстүрлі 
уақыптың заңнамалық нормаларын саралаған хұқықтанушылық жарияланым-
дар басым болғанын аңғаруға болады [Heffening 1987].

1926 жылы Мысыр мен Шамда ұрпаққа арналған уақыпқа (әл-уақф әл-
зурри немесе әл-әһли) байланысты мәселе туып, оны заң бойынша жабуға ты-
рысады.Бұған себеп болған жағдай уақып құрушылардың уақып шарттарына 
байланысты шарттарды бұрмалаушылығы болды.Атап айтқанда, уақып үлесін 
алушы ұрпақтарды еркек-әйел үлесі деп бөлу немесе бөтен жаққа шыққан 
қызға үлес берілмеу керек деген заңсыздықтарға баруы еді.Яғни,уақып шарт-
тарын мирас шарттарына ұқсатудан туындаған болатын. 

Әл-Азхардың атақты уақып заңнамасы мен мәселесі маманы, шейх 
Мұхаммед Фараж әл-Сәнһури жоғарыдағы мәселелерді шешіп, қарсы 
шыққандарға сауатты жауап береді. Ашып айтқанда, «ұрпаққа арналған 

Қабдолда Қ., Әділбаева Ш., Акимханов А. Ислам шариғатындағы уақып...
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уақыптар» туыстық байланысты арттыратын үлкен жүйе екенін дәлелдейді 
[Сәнһури 2002]. 

Ислам әлеміне ғылыми көзқарас жанданып, аталмыш мәселені 
зерттеудің келесі кезеңіндегі уақыптардың қаржылық-экономикалық әлеуетін 
қарастыру, саяси-әлеуметтік қызметін талдау, гендерлік зерттеулер, ислам 
қалалары тақырыбын зерттеушілік те ірі уақыптарды басқару принциптері 
мен соған байланысты жемқорлық пен асыра пайдаланушылық, уақыптарды 
мұралау жүйесі, уақыпты басқару және реттеу қызметін және уақып алушылар-
ды бақылау сияқты заңдық-хұқықтық мәселелерді айналып өтпеді [Kozlowski 
1995]. Басым түрде шолу сипатындағы сол саяси-тарихи, әлеуметтік-
экономикалық бағыттағы зерттеулердің осы кемшілігін заңтанушылар мен 
құқықтанушылардың ғылыми жұмыстары толықтырып отырды. Уақыптар 
туралы Заңдар, уақып жүйелерін қайта құру бойынша Мемлекеттік Заңдар 
мен өкімет Қаулыларын қарастырған еңбектерде уақыптарды тағайындау 
механизмінің заңдық-хұқықтық негіздерін, уақыптарды басқарушылардың сот 
және атқарушы билік органдарымен өзара қатынастарын заңдық-хұқықтық 
реттеу ерекшеліктері сияқты тұстар жете қарастырылды [Шлыков 2011]. 

 
Уақып жүйесінің қалыптасуы, заңды рәсімделуі, дамуы

 Әлбетте, уақып пен заң арақатынасы мәселесін ғылыми негіздеу мақсатында 
әуелі әлемдік тәжірибеге жүгіну шарт. Бұл ретте, қай елде я мемлекетте бол-
сын, уақып тұжырымдамасы, ең алдымен, Шариғат заңына негізделеді. Алла 
ризалығы үшін кез-келген жылжымалы һәм жылжымайтын мүлікті, одан 
түсетін түсімді қайырымдылық жолында үздіксіз пайдалануға бағыштағанда 
сол мүлікке қатысты меншік хұқы тоқтатылады: уақып мүлкін сол сәттен ба-
стап сатуға, сыйға беруге және мұралауға болмайды. Яғни, ол уақып иесінің 
меншігі болуын доғарады, алайда, сонымен қатар, ол пайдалануға берілген, 
әрі қарай сол мүліктің түсімін, кірісін иеленетін тараптың да меншігіне ай-
налмайды. Осы жазылмаған, бірақ, берік заң бір мағынасы «тоқтау, тежелу» 
деген ұғымды беретін «уақып» сөзінің өз бойында бекітілген екен [Торнау 
1866]. Демек, уақып тұрғысындағы заңнама негізіне алынатын басты қағида да 
осы болуы тиіс және солай болды да. Және бұл үрдіс Пайғамбар (с.ғ.у.) зама-
нынан күні бүгінге дейін маңыздылығы мен өзектілігін жойған жоқ. Мәселен, 
Малайзия мемлекеті мұсылмандары арасында осы анықтама заңнамалық 
тұрғыдан Селангор штатының «Уақып туралы» заңы (Enakmen Wakaf (Negeri 
Selangor) 1997/1999) ретінде қабылданған [Dahlan 2014].  

Әу баста уақыптар мемлекеттің араласуынсыз, басым түрде, жеке тұлғалар та-
рапынан тағайындалып, басқарылды. Ислам хұқығы бойынша, орталық биліктің 
бұл тұрғыдағы ролі уақыптарды тағайындау мен оларды басқарудың заңдылығын 
қамтамасыз етуге және осыған қатысты ережелерге заңды күш дарытуға саятын. 
Тіпті, уақып мешітке бекітіліп берілген жағдайда да, көбіне-көп, оны дінбасылыққа 
қатысы жоқ адамдар құрып, басқарған. Және уақып иесінің уақыпты басқарып, 
реттеуші мүтәуәли қатарында өзін бірінші етіп қоюына еш кедергі болмаған.  

Құранда уақыптар туралы, әсіресе, олардың заңдық-хұқықтық мәртебесі 
туралы тікелей айтылмайды. Сондықтан, уақыптардың осы хұқықтық негізі 
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хадистерден – мұсылман қауымы өмірінің әр алуан қырлары егжей-тегжейлі 
сипатталған Мұхаммедтің (с.ғ.у.) сөздері мен істері туралы риуаяттардан 
– ізделді [Ибн Хаджар 2008]. Өйткені, сонау Мұхаммед Пайғамбар (с.ғ.у.) 
тіршілік еткен заманында болғандығы және оның тарапынан құпталғандығына 
дәлелдер табылған жағдайда Құранда сөз етілмеген салттар мен үрдістер, ере-
желер мен қағидалардың діни-хұқықтық тұрғыдан заңды деп танылуы мүмкін 
екендігі баршамызға белгілі.  

Алғашқы уақыпты тағайындаушы Мұхаммед (с.ғ.у.) сахабаларының 
бірі Омар (581 – 644) болып саналады  [Michon 1980]. Хадистердің бірінде 
айтылғандай, 629 ж. Омар пайғамбарымыздың кеңесімен өз жерін уақыпқа 
қояды да, уақыпнамасының шартында бұдан былай ол жердің сатылып, 
мұраланып не сыйға беріле алмайтынын баса атап көрсетеді. Мұсылман 
заңгерлерінің сендіруінше, содан бері Омардың Хайбардағы бақтарының 
түсімі жарлы мұсылмандарға, Омардың туыстарына, әскерлерге, меймандар 
мен саяхатшыларға жұмсалды [Шлыков 2011]. 

Мазмұны уақыптың заңды тұрақталған сипатына негіз болған келесі са-
хих хадисті Мүслім ибн ал-Хаджжаджа Найсабуридің (821-875) «ал-Джами ас-
сахих» деп аталатын жинағынан табуға болады: «Адам баласы дүниеден өткен 
соң амал дәптері жабылады.Бірақ үш ісінің сауабы үзілмейді.Олар: үзілмейтін 
садақа, пайдалы білім, артынан дұға ететін салихалы ұрпақ». Ислам 
дәстүрі осыған сай игілікке ие Пайғамбар (с.ғ.у) сахабаларының бәрі уақып 
тағайындағанын алға тартады [Gil M. 1998]. 

Уақыптардың заңи-хұқықтық рәсімделуі шамамен 755 ж. (яғни, мұсылман 
жыл санауының І және ІІ ғғ. арасында) деп көрсетіледі [Hennigan 2004]. 

Ислам хұқықтанушыларының әу баста экономикалық маңызды роль 
атқармаған институтты заңдастыруды ұйғарғанының бірнеше себебі бар. 
Әлеуметтік тұрғыда әркелкі қоғамдарда қоластындағы бағыныштыларының 
саны, сонымен бірге міндеттерінің ауқымы күрт артқан орталық билік әр адамның 
мұқтаждығын қанағаттандыра алмайтын еді. Ірі мұсылман мемлекеттерінің пайда 
болуы мен дамуымен қатар уақыптар санының артқандығы – тарихи дерек. Мы-
салы, Каирде ХІІ ғ. бастап уақыптар сан жағынан да, сапа жағынан да өсті [Goitein 
1999]. Алайда, бұндай қоғамдық игілік бөлінісі әділ әрі тиімді жүзеге асуына 
кепілдік жоқ еді. Осыдан келіп жылжымайтын мүлікті шектен тыс салықтан 
және тәркілеуден сақтау мәселесі өзекті бола түскен. Мұсылман елдерінде жеке 
меншікті орталық биліктің пайдасына тәркілеу жайттары көп болған. Тіпті, 
заңдастырылған тәркілеу, жою, қысқартудан сақтау механизмі іспетті уақыптар 
да тәркіленетін. Мысалы, Мысыр мамлюк мемлекетінде ХІҮ-ХҮ ғғ. билік неше 
мәрте бай уақыптарды мәжбүрлеп тәркілеуге тырысты. Осман империясын-
да ХҮ-ХҮІ ғасырларда уақыптарды қоғамдық ғимараттар құрылысына, әскери 
қажеттіктерге, т.б. тартып алу жағдайлары орын алған [Yediyildiz 1982]. 

Бұған бір дәлел, атақты Бейбарыс Сұлтан мен Имам Нәуаи арасында болған 
Шам жеріндегі уақыптық жерлерді мемлекетке тартып алып қою жөніндегі 
мәселені айтса болады.Белгілі болғандай, уақыптық жерлер имамның пәтуасы 
мен табандығылығы арқасында иелеріне қайтарылады [Имам Мұхаммед 
Әбузахра 2009]. Сонымен қатар, бір билеушіні алмастырған келесі билік иесі 
оларға бұрынғы мәртебесін қайтарып беруі де жиі кездескен [Inalcir 1955]. 

Қабдолда Қ., Әділбаева Ш., Акимханов А. Ислам шариғатындағы уақып...
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Осы жайттар уақып меншігінің белгілі бір дәрежеде қорғалғандығын 
айғақтайды. Сол себепті, заң мен дәстүрге қайшы болса да, мемлекеттен 
алынған үлестердің де уақыпқа айналдырылғаны жиі болған  [Crecelius 1986]. 
Мысалы, Осман империясында ХҮ-ХҮІІ ғғ. орталық билік уақып меншігінің 
бір бөлігін тәркілеуге ниеттенгенде, олардың осы «заңсыздығын» көлденең 
тартқан [Akgunduz 1996]. Бірақ, заңдық-хұқықтық тұрғыдан негіздей тұрып та, 
уақып меншігін мемлекетке қаратып алу оңай болмаған. 

Салық түсімінің бір бөлшегінен айрылғанына көндіккен билік уақыпқа 
заңды мәртебе беру үшін ол, яғни, уақып, қоғамға пайдалы болуы тиіс деп 
санаған. Және де, бұл ретте, ол уақыптардың тиімді қызмет етуіне мүдделі 
болған, өйткені, олар белгілі бір дәрежеде қоластындағыларға қамқор билік 
бейнесін қалыптастыруға септескен.

Уақыптар мемлекеттің салық қорына нұқсан келтіргендіктен, әлеуметтік-
қоғамдық, діни-қайырымдылық қызметі мардымсыз отбасылық және жар-
тылай отбасылық уақыптардың саны артуы билікті қатты алаңдатқан. Ислам 
әлемінде билеуші дегдар таптың меншіктің отбасылық уақыптарға айналды-
рылуын қуаттамағаны таңғаларлық емес. Сөйте тұра, олардың өздері жеке 
бастың қамына келгенде, бұндай уақыптардың заңдылығы сақталуына 
мүдделі болған. Өйткені, қызметтік емес, жеке меншіктерінің бүгін бар, 
ертең жоқ баянсыздығы оларды сақтаудың жолын іздеуге мәжбүрлеген. Басқа 
ұтымды амалдың жоқтығынан, бәрінен де қисындысы ‒ мемлекеттің уақып 
меншігін құрметтеуге, оған қол сұқпауға міндеттілігін қолдау болған. 
Нәтижесінде отбасылық уақыптар заңды деп танылған, ал, мемлекет 
қызметіндегі шенеуніктер өз қызметтестерінің қызметтен тиген үлестерін 
әуелі меншік иелігіне, содан кейін отбасылық уақыптарға айналдырғанына, 
көбіне-көп, көз жұма қараған.  

Шынында да, бүгінде жиналған құжаттық материалдардан уақып құрыл-
тайшыларының, көбіне-көп, қоғамның билеуші табынан болғанын көруге 
болады. Олардың әрқайсысында әжептәуір дәулет болған, демек, оларды 
тәркілеуден қорғау қажеттігі де туындаған. Осылайша, отбасылық уақыпқа 
айналдыра отырып, олар өздері мен өрен-жарандарын әр түрлі қиын-қыстау 
жағдайлардан сақтап, қамтамасыз етуге тырысқан. Бұл тұрғыда, бұндай қам 
жасамағандар қызметі мен мәртебесінен айрылғанда мүлкінің тәркіленуіне, 
соның салдарынан отбасының жұтауына тосқауыл бола алмаған жағдайлар жиі 
болған [Zilfi M.C. 1988]. Сол сияқты, Шариғатта бекітіленген күрделі мұралау 
рәсімін айналып өтуге мүмкіндік беретіндігі де уақып құруға ынталандыра-
тын тағы бір үлкен себеп болған [Powers 1999]. 

Әрине, уақыптардың таралу қарқыны қай жерде, қандай заманда қандай 
ішкі саяси жағдайлар орнағандығына қарай әр түрлі болған. Бірақ, бұл жер-
де бір нәрсенің басы ашық – субъект ретіндегі уақыптың хұқықтық жөн-
жосығы, мән-маңызы, бағыт-бағдары, қатысушы тараптар, қызмет ету, өзін-өзі 
реттеу механизмі тұрғысындағы әу баста негізге алынған, ресми бекітілген 
ішкі заңы объект ретіндегі уақыпқа деген қатынасты, оған қатысты ықтимал 
іс-әрекеттерді айқындаған, ықпал етуші факторларды реттейтін, олардан 
қорғайтын сыртқы заңына да айналып, уақып толыққанды, тиімді, ұтымды 
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жүйе ретінде қалыптасқан. Осылайша, уақып тұжырымдамасының өзі, оның 
өзегіндегі қайырымдылық қағидасы уақыптың заңнамалық негізіне басты тия-
нақ болғанына көз жеткізуге болады.  

Библиография
Akgunduz, A. 1996. ‘Islam Hukukunda ve Osmanh Tatbikatinda Vakif Muessesesi’. Istanbul, 

s. 59.
Gil, M. 1998. ‘The Earliest Wagf Foundations’. JNES, Vol, 57, pp. 125-140.
Goitein, S. 1999. ‘A Mediterranean Society: An Abridgment in One Volume’. Rev. & ed. by 

Jacob Lassner. Berkeley, p. 133.
Deguilhem, R. 1914. ‘Wagf in the Ottoman Empire to 1914’, EI2, Vol. 11, pp. 87-92.
‘Cjmparison with the Trust’. 1999. VJTL, Vol. 32, pp. 1206-1224.
Crecelius, D. 1986. ‘Incidences of Wagf Cases in Three Cairo Courts: 1640-1802’. JESHO, 

Vol. 29, p. 187.
Heffening, W. 1987. ‘Wagf’. EI. Vol. 3.
Hennigan, P. 2004. ‘The Birth of a Legal Discourse’. Leiden.
Inalcir, H. 1955. ‘Mehemmed II’. EI2, Vol. 6, pp. 978-981.
Имам Мұхаммед Әбузахра. 2009. «Мухазарату фил уақф», «Дарул фикрул араби», 

Кайр, 400 бет.
Koprulu, F. 1938. ‘Vakif Muessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamulu’. VD,  Sayi  II, s. 22. 
Kozlowski, G. 1995. ‘Imperial Authority, Benefactions and Endowments (Awqaf) in Mughal 

India’. JESHO, Vol. 38, Issue 3 (1995), pp. 355-370.
Michon, J.-L. 1980. ‘Institutions’. The Islamic City. Paris, p. 28.
Мұхаммед Фараж әл-Сәнһури. 2002. ‘«Әл-ауқафу әл-исламия байнал уақиғ уал мур-

тажа»’, «Шариғат және заң 3 –ші ислами конференция материалдары»,Триполи, Ливан, 
25-26 бб.

Powers, D. 1999. ‘The Islamic Family Endowment (Waqf)’. VJTL, Vol. 32 (October 1999),       
pp. 1171-1172.

Торнау, Н. 1866. ‘Мусульманское право’. Сочинение барона Торнау. Вып. 1. О праве 
наследства по закону. СПб.

Yediyildiz, B. 1985. ‘Institution du Vaqf au XVIIIe siecle en Turquie – Etude socio-
historique’. Ankara. 

Шлыков, П. 2011. ‘Вакфы в Турции: трансформация традиционного института’. М., 
Издательский дом Марджани, с. 23.

Шлыков, П. 2007. ‘Институт вакфа и его роль в экономической и социально-политиче-
ской жизни османского общества ХҮІ в.’. Международный конгресс востоковедов: труды. 
Т. 1. М., сс. 429-445. 

Transliteration
Akgunduz, A. 1996. ‘Islam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif Muessesesi’. Istanbul, 

s. 59.
Gil, M. 1998. ‘The Earliest Wagf Foundations’. JNES, Vol, 57, pp. 125-140.
Goitein, S. 1999. ‘A Mediterranean Society: An Abridgment in One Volume’. Rev. & ed. by 

Jacob Lassner. Berkeley, p. 133.
Deguilhem, R. 1914. ‘Wagf in the Ottoman Empire to 1914’. EI2, Vol. 11, pp. 87-92.
‘Cjmparison with the Trust’. 1999. VJTL, Vol. 32, pp. 1206-1224.
Crecelius, D. 1986. ‘Incidences of Wagf Cases in Three Cairo Courts: 1640-1802’. JESHO, 

Vol. 29, p. 187.
Heffening, W. 1987. ‘Wagf’. EI. Vol. 3.
Hennigan, P. 2004. ‘The Birth of a Legal Discourse’. Leiden.
Inalcir, H. 1955. ‘Mehemmed II’. EI2, Vol. 6, pp. 978-981.
Muhammad Faraj al-Sanhuri. 2002. “Al-auqafu al-islamiya bainal uaqi’ ual murtaja”, 

“Sharigat zhane zan 3-shi islami onferenciya materialdari”, Tripoli, Livan, 25-26 bb.

Қабдолда Қ., Әділбаева Ш., Акимханов А. Ислам шариғатындағы уақып...



150     Адам әлемі | 1 (83) 2020

Muhammed Abuzahra. 2009. “Muhazaratu fil uaqf” , “Darul fikrul arabi”, Kair, 20 p.
Michon, J.-L. 1980. ‘Religious Institutions’. The Islamic City. Paris, p. 28.
Kozlowski, G. 1995. ‘Imperial Authority, Benefactions and Endowments (Awqaf) in Mughal 

India’. JESHO, Vol. 38, Issue 3 (1995), pp. 355-370.
Koprulu, F. 1938. ‘Vakif Muessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamulu’. VD, Sayi II, s. 22.
Tornau, N. 1866. ‘Musulmanskoe pravo’ [Muslim law]. Sochineniya barona Tornau. Vip. 1. 

O prave nasledstva po zakonu. SPb.
Yediyildiz, B. 1985. ‘Institution du  Vaqf  au  XVIII e  siecle  en  Turquie  – Etude socio-

historique’. Ankara.
Zilfi, M. 1988. ‘The Ottoman Ulema in the Postclassical Age (1600-1800)’. Minneapolis, 

pp. 205-206.  
Powers, D. 1999. ‘The Islamic Family Endowment (Waqf)’. VJTL, Vol. 32 (October 1999), 

pp. 1171-1172.
Shlikov, P. 2007. ‘Institut vakfa i ego rol v ekonomicheskoi I socialno-politicheskoi zhizni 

osmanskogo obshestva XVI v.’ [The Waqf Institute and its Role in the Economic and Socio-
Political Life of Ottoman Society of the 17th Century]. Mezdunarodnii congress vostokovedov: 
trudi. T. 1. M., ss. 429-445.

Shlikov, P. 2011. ‘Vakfi v Turcii: transformaciya tradicionnogo institute’ [Waqfs in Turkey: 
Transformation of a Traditional Institute]. M., Izdatelskii dom Mardjani, s. 23.

 
Резюме

Кабдолда К. Адильбаева Ш.A. Акимханов А.Б. Законодательная основа институ-
та вакфа в Исламском шариате

В данной статье рассматривается законодательная основа важного социально-эконо-
мического института вакфа как безусловный гарант его эффективной деятельности. С этой 
целью обосновывается необходимость и актуальность научного анализа зафиксированно-
го многовекового опыта функционирования единой вакуфной системы в законодательном 
аспекте. Автор высказывает мысль о том, что концепция вакфа, изначально опирающаяся 
на законы Шариата, должна стать предпосылкой для стабилизации законодательной осно-
вы вакфа. В статье приводятся примеры нарушения незыблимого принципа вакфа, подрыв 
в той или иной  степени его правового статуса под влиянием различных общественно-по-
литических ситуаций, внешних и внутренних факторов. Обосновывается тезис о том, что 
вакуфы использовались в различных целях в зависимости от характера эпохи и в результа-
те возникла тенденция прибрать вакфы в одни руки и  подчинить централизованной власти. 

Ключевые слова: система вакфов, законодательная основа, правовой аспект пробле-
мы, конфискация вакуфного имущества, непрекращающаяся милостыня, религиозно-бла-
готоврительное мероприятие, мутавалли.

 
Summary

Kabdolda K., Adilbayeva Sh.А., Akimkhanov A.B. The Legislative Framework of the 
Waqf Institute in Islamic Sharia

This article discusses the legislative basis of   important social-economic institution of 
the Waqf  as an unconditional  guarantee  of  its  effective activity. For this purpose, the necessity 
and relevance of the scientific   analysis of the recorded centuries-old   waqf  system  functioning  
experience  in   legislative aspect are substantiated. The author suggests   that  the waqf concept  
initially based on Sharia law, should be a prerequisite for stabilizing  the waqf legislative basis. 
The article gives examples of violation of the waqf’s   unshakable  principle, undermining to 
some extent its legal status under the influence of various  socio-political situations, external and 
internal factors. It  justifies  the thesis that  waqfs  were used for various purposes depending on 
the nature of the epoch and that, as a result, the tendency appeared  to concentrate  the  waqfs  in 
the same    hand and subordinate them  to centralized authority.  

Keywords:  waqf system, legal aspect of the problem, confiscation of  waqfs  property, 
incessant charity, religious and charitable event,  mutavalli. 
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