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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

 

Діни құқық негіздері – діни және әлеуметтік мәнге ие ілім саласы. 

Сондықтан, курстың негізгі мақсаты теологиялық ілімдердің негізгі 

қайнарларынан жауапкершілікке ие адамдардың жауапты үімдерінің қалай 

жасалынатынын білу, үкім шығарылу үшін қажетті әдіс-тәсілдерден хабардар 

болу, үкімдердің анық түсіну және уақыт шарттарына қарай түсініктеме 

жасау үшін қажетті мәліметтерді қамтамасыз ету, негізгі теологиялық ілім 

жүйелері арасында орын алған  діни құқықтық ілімнің пайда болғаннан 

бүгінгі күнге дейінгі кезеңін назарға ала отырып, тарихы және әдістемесі 

жайлы мәлімет алу, діни құқық негіздері ілімінің және оның бір бөлігі болып 

табылатын діни құқық әдістемесінің бүгінгі күнгі жағдайы және 

проблемалары жайлы мәлімет алу.  

Пәннің мамандықтың кәсіби білім беру бағдарламасындағы пәнаралық 

байланысын жүйелендіру пәнді оқытудағы негізгі орынды иеленеді. 

       Аталған курсты оқытудан бұрын берілетін пәндер тізімі: құқық 

негіздері, философия, мәдениеттану, дінтану.  

Аталған курсты меңгеру  үшін қажетті білімді, іскерлік пен дағдыны 

қамтитын пәндер тізбесі: қасиетті жазба түсіндірмесі, діндер тарихы, діни  

мәдениет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

1. Ислам құқық ілімінің қалыптасуының алғышарттары. 

2.Тақырып. Ислам құқығының маңызы және негізгі ұғымдары 

3.Тақырып. Құқық, фиқх және усул ұғымдары 

4.Тақырып. Ислам құқық ілімі және ислам құқық әдістемесі (фиқх усулі)  

5.Тақырып. Ардақты пайғамбар, сахаба және табиин дәуірінде ислам құқығы. 

6.Тақырып. Мужтахид имамдар дәуірі және фиқх мазхабтарының пайда 

болуы 

7.Тақырып. Ислам құқық мазхабтары және олардың әдістері 

8.Тақырып. Ислам құқығында негізгі және қосымша дереккөздер 

9.Тақырып. Шариғат үкімдері және таклифи үкімдер 

10.Тақырып.Бүгінгі күнгі ислам құқығы 

11.Тақырып. Ислам құқығы пәнінде қажет әдістемелер 

12.Тақырып. Қазақстанда ислам құқығы зерттеулері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

Курстың жалпы мазмұнын діндегі құқықтық ілімнің құрылымы мен 

ерекшеліктері құрайды. Діни құқық - негізгі теологиялық ілімдер арасында 

маңызды орынды иеленетін ілім саласы. Аталмыш ілім саласы өз ішінде 

тарихы, әдістемесі және үкімдері сияқты ауқымды саланы қамтиды.  

Діни құқықтық ілімдер құдайлық діндер аясында, олардың ортақ 

элементтеріне ие болғаны сияқты әлеуметтік ілімдер мен бағыттар 

ықпалымен даму жолына түскен. Діни құқық негіздері уақыт ішінде 

қалыптасып, дамыды. Пайда болу және даму кезеңдерінде ежелді дәуір 

мәдениеттерне негізделген құқықтық жүйе үстем болатын. Осы жүйелер 

кейінгі дәуірлерде пайда болған діни құндылықтармен астасып, үндесіп, 

аталған құдайлық діндердің өздеріне тән құқықтары мен нормалары болды.  

Діни құқық негізінен құрушысы мен ондағы басты дін ғұламалары 

ілімінен бастау алады, одан соң кейінгі дәуірлерде  қалыптасу дәуірін басына 

кешірді.  

Пәннің мақсаты: діни құқық негіздері ілімінің ерекшеліктерін анықтау 

және аясын білу,  діни құқықтық еңбектердің негіздерін талдау, діни 

құқықтық рәсімдерін, құлшылықтарын және негізгі ұстанымдары мен 

принциптерін ұғыну, сондай-ақ оларды теологиялық және әлеуметтік 

тұрғыдан аша білу; діни құқықтық мектептердің әдістемелік, ұстанымдық 

ерекшеліктерін ара жігін аша білу;  

Пәннің міндеттері: діни құқық негіздері пайда болуының теориялық 

және әлеуметтік алғышарттары; діни құқықтықнегіздері пәнінің ауқымы мен 

аясы; пәннің қажеттілігі мен өзектілігі; діни құқықнегіздерінің теориялары 

мен бағыттардың негізгі өкілдері; студенттерді діни құқық негіздері туралы 

ілім және әдістемесі, теориялары және танудың  методтарымен таныстыру; 

студенттерге діни мәселелеріне дүниетанымдық тұрғыдан ұғынудың 

құндылығын және философиялық ой-мәдениетін меңгеру. 

Студенттің пәнді зерделеудегі күтілетін нәтижелер: 

Білімі:  

Білімі: Құқықтық жүйелер ішіндегі діннің орны мен рөлі және 

ерекшеліктері; Ислам құқығының маңызының және негізгі ұғымдарының 

мәні туралы; Діни құқық негіздерінің қалыптасуы мен дамуы; Діни құқықтық 

мектептер және олардың ұстанымдары мен ерекшеліктері; діни құқық 

негіздеріндегі әдістермен тәсілдер және олардың ерекшеліктері; Діни құқық 

негіздерінің ұғымдары мен терминдері туралы; 

Білігі: Діни құқықтық қағидалар мен шарттар туралы ғылыми білімді 

қолдана алуы; діни құқық негіздерінің діни ілімдер мен әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны мен мәнін анықтау; адам өмірі 



мен қоғамдық қатынастар, салт-жоралар ішіндегі діни құқық негіздерінің 

алар орнын анықтау білу; Діни құқықтық тақырыптар бойынша талдаулар 

жасай білу, тұжырым шығара алу; діни құқықтық мәселелер бойынша 

салыстырмалар жасай, діни зерттей алу;  

құзыреттері: теология ғылымының түрлі салаларындағы тәжірибелі 

зерттеу жобалары   мен жоспарларын жасауға қабілеттілік; теологиялық 

негіздер туралы білімдерді, бұл әрекеттің принциптерін, әдістері мен 

формаларын практикалық әрекетте қолдану; теология ғылымының түрлі 

салаларындағы тәжірибелі зерттеу жобалары   мен жоспарларын жасауға 

қабілеттілік; теологиялық білімдерді клиникалық тәжірибеде және тәрбиесі 

қиын, панасыз жасөспірімдермен тәрбие жұмыстарында сәйкес қолдануға 

дайындығы; белгіленген үлгіде нормативті-құқықтық  құжаттар мен 

есептілікті жүргізу және әзірлеуге дайындығы; теология саласында базалық 

білімдерді пайдалану қабілеттілігі; діни құқықтықтұрғыда діни мәселелерді 

түсіндіру және сыни талдау жүргізуге қабілеттілігі; түрлі діни мәселелерде 

жалпы адамзаттық құндылықтар түрғысынан өз позициясын құра алуға 

қабілеті; қоғамда толерантты түсінік қалыптастыру мен  ұлттық 

құндылықтарды қастерлеуге қабілеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негізгі бөлім 

I. Тарау. Діни құқық негіздері пәні және тарихы 

1. Канондық құқық пәнінің мазмұны 

Ислам құқығының тарихы және фиқх теориясы пәні. Пәннің 

мақсаттары мен міндеттері. Пәннің объектісі және салалары. Құқық танымы. 

Қоғам құқықты жүзеге асыру ортасы ретінде. Қоғамдық тәртіп құралдары: 

дін, мораль, дәстүр және заң. Діни құқық негіздеріңнің әдістері. Діни құқық 

негіздерінің басқа ілімдермен байланысы. Діни құқықтық діни ілімдер ішінде 

ерекшелігі және маңызды орны 

2.Тақырып. Діни құқықтың қалыптасуының алғышарттары. 

Құқықтық сала ретінде канондық құықтың пайда болууы және оғас әсер 

еткен факторлар. Ежелгі мемлекеттер мен мәдениеттердегі құқықтық жүйе. 

Рим-Византия, грек, Иран және иудаизм құқығы және ислам фикхы. Исламға 

дейінгі надандық (жахилия) дәуіріндегі арабтардың құқықтық жүйесі: 

әлеуметтік және құқықтық жағдай.  

3.Тақырып. Ислам құқығының қалыптасуы  

Діни құқық негіздері ілімінің пайда болуы. Дін құрушылары 

дәуіріндегі ислам құқығы. Пайғамбар, оның жолын қуушылар дәуірлеріндегі 

діни құқық. Діни құқықтық мектептердің қалыптасуы. Мектептер 

арасындағы ерекшеліктер және қолданған әдістер.  

4.Тақырып. Діни құқықтық мектептер 

Діни құқықтық мектептердің қалыптасуы. Діни құқықтық мектептердің 

пайда болуына әсер еткен факторлар. Дәстүрлі бағыттағы діни құқықтық 

мектептер. Жаңашыл бағыттардағы діни құқықтық мектептер. Діни 

құқықтық мектептер арасындағы айырмашылықтар және олардың себептері. 

Діни мектептердің әдіс-тәсілдері 

IІ. Тарау. Діни құқықтың бастаулары 

5.Тақырып. Қасиетті жазбалар 

Құдайдың қалауы діни құқықтың негізгі қайнары ретінде. Құдайлық 

құқық. Құдайлық құқық және канондық құқық. Канондық құқықтағы 

дәстүрдің орны. Діни құқықшылардың жеке пікірлері мен салыстырмалары.  

 



IІ. Тарау. Діни жазбалардан шығарылған үкімдер  

6.Тақырып. Діни жазбадағы үкімдері 

Үкімнің мәні. Діни үкімдердің түрлері. Жекелік және жалпылық  

үкімдердің мәні түрлері.  

7.Тақырып. Жекелік үкімдер  

Міндеттің мәні. міндеттің үкімі. Құқықтық мектептер бойынша 

міндеттердің түрлері. Міндеттелмеген үкімдердің мәні. Міндеттелмеген 

үкімдер түрлері. Тиым салынған үкімдердің мәні және түрлері: өздігінен 

тиым салынған, себепке байланысты тиым. Ұнатылмайтын үкімдердің мәні 

мәні және үкімі. Діни құқықтық мектептер бойынша тиымдар мен 

ұнатылмайтын рұқсаттар. Рұқсат етілген үкімнің анықтамасы. Рұқсат 

етілгеннің үкімі. Ережеден тыс уақыттарда рұқсат және олардың түрлері.  

8.Тақырып. діни ғұламалар көзқарастары 

Діни ғұламалардың үкім шығарудағы жеке пікірлері анықтамасы. 

Ғалымдар пікірлерінің түрлері. Діни ғұламалар пікірлерінің үкімі.  

  

Семинар тақырыптары: 

 

1. құқық, фиқх, усул, фиқх усулі, ижма, қияс, сахабаның сөзі мен 

пәтуалары, истислах, истихсан, истисхаб, ғұрып, маслахат мурсала, ислам 

құқығында жаңа методикалық ізденістер 

2. Ислам құқығы әдістемесінің пайда болуы, қалыптасуы, дамуы және 

әдістері 

3. Ардақты пайғамбар дәуірінде ислам құқығының пайда болуы және 

ерекшеліктері 

4. Христиан діни құқығының қалыптасу ерекшеліктері 

5. Иудаизм мен христиан діни құқығы арасындағы айырмашылықтар мен 

ұқсастықтар.  

6. Ерте христиан діни құқықшылары  

7. Исламдық фиқх мазхабтары және олардың пайда болу себептері 

8. Діни құқық қайнарының бірі ретінде шіркеудің мәні мен маңызы.  

9. Ислам құқығының дереккөздері 

10. Орыс православие шіркеуінің құқықтық қайнарлары.  

11. Ислам құқығында ижтихад және мужтахид 



12. Діни қызметкерлер мен шіркеу қызметкерлерінің діни жүріс-тұрысы.  

13. Ислам құқығының негізгі принциптері және жалпылама қағидалары 

14. Ислам құқығында амалдық үкімдер 

15. Ислам құқығында жаңа проблемалар және оны шешу жолындағы 

ізденістер 

16. Қазақстанда ислам құқығына қатысты зерттеулер 
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