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ОӘЖ 28

Жалғас Сандыбаев (Астана, Казахстан)

ӘБУ ХАМИД ӘЛ-ҒАЗАЛИДІҢ БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫ ІЛІМІНДЕГІ «АХЛАҚ» ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ

Аннотация. Мақалада ортағасыр мұсылмандық Шығыстың рухани мазмұнын 
көрсеткен Әбу Хамид әл-Ғазалидың билік пен халық қарым-қатынасы іліміндегі 
«ахлақ», яғни исламның әдептілік ережелерінің мәні мен мазмұны баяндалады. Әл-
Ғазалидің пікірінше мемлекетте дұрыс байланыс құру үшін түрлі мәртебелерге ие 
адамдар қарапайым халықпен әділ қарым-қатынаста болулары қажет. Сондықтан 
да мұсылман ойшылы қоғамның ең жоғарысында тұрған сұлтан, әкімдер мен 
басшыларға білулері тиіс исламдағы этикалық ережелердің билік үшін маңызын 
түсіндіреді. Бұл халықпен қарым-қатынасты жақсартады.

Автор Әбу Хамид әл-Ғазалидің адамдар арасындағы қарым-қатынаста көре-
алмаушылық, іштарлық сияқты қылықтар көрініс тапса, онда қоғамдағы ислами 
құндылықтарға зиян келеді. Басқаның қолындағы байлығына немесе мүмкіндігіне 
болған қызғаныш, олардың арасындағы сүйіспеншілік пен ынтымақты бұзады де-
ген ойын ашып көрсетуге тырысады. 

Түйін сөздер: Әбу Хамид әл-Ғазали, қоғам, сұлтан, залым басшы, көркем 
мінез, адамгершілік, әділдік, халал мен харам, билік, этика, ислам, шариғат.

Кіріспе

Қоғамда бір-бірінен ерекше мәртебеге ие адамдар бірге, бір ортада жа-
сайды. Адамдар үздіксіз бір-бірімен әлеуметтік байланыс құру мәжбүрінде. 
Дұрыс байланыс құру үшін түрлі мәртебелерге ие адамдар лайық қарым-
қатынаста болулары қажет. Сондықтан әл-Ғазали қоғамның ең жоғарысында 
тұрған сұлтан, әкімдер мен басшыларға болған қатынастарда көңіл бөлінуі 
қажет негіздерді ұсынады. Бұларды билік пен халық арасындағы этикалық 
ережелер десек те болады. Ұстазы әл-Джувайни сияқты әл-Ғазали де сель-
чук сұлтандарының сүйеніші болды. Мысалы; «Ихия’у ‘улум әд-дин» 
(Дін туралы ілімдердің қайта жандануы) еңбегінде ол былай дейді: «Адам 
сұлтанмен бір ортаға келіп қалса, өзінің сөздері мен қылықтарына көңіл 
бөлгені жөн. Қатты жағымпаздықтан, өтірік сөйлеуден және сұлтанның от-
басы мен сұлтандық мәселелерге араласуынан аулақ болуы тиіс. Сұлтанның 
қасында басқалардың сыртынан, жала жабудан, өзгенің сырын сақтауға, өз 
мұқтаждығын айтпауға тырысқаны мақұл. Сол сияқты әзілдемеу, салмақты 
және дұрыс сөйлеу. Егер бірге түстенсе олардың көзінше тіс, тырнақ та-
залау сияқты істерден аулақ болғаны дұрыс» [1996, 302 б.]. Кейін «Кимия 
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Сандыбаев Ж. Әбу Хамид әл-Ғазалидің билік пен халық қарым-қатынасы іліміндегі...

әс-сағада» еңбегінде бұл пікірін былай жалғастырады: «Сұлтан да бұлай 
жасағандардың қасында сұлтандық пен жеке отбасына қатысты айтылған 
нәрсеге сабыр етіп, олардың айтқандарына құлақ салып, ашуына ерік 
бермеуі қажет», – деп ғалым ретінде патшаларға әдептілік дәрісін үйретеді 
[1994, 234 б.].

Ғалым дара билеушілердің арасынан тәкаппар әрі залым басшыларды 
да сынға алды. Адам залым басшыны жақсы көрмесе де оның алдына екі 
жағдайда баруға руқсат дейді әл-Ғазали: біріншісі, сол залым басшының ал-
дына баруы бұйырылса немесе залым патша оны шақыртса; екіншісі, адам 
өзіне жасалған бір әділсіздікті айтуы үшін баруына болады. Сондықтан да 
ғалымдар сұлтанның алдына бармай, керісінше сұлтандар ғалымдардың ал-
дына барулары лазым. Сұлтан ғалымның алдына келгенде, берілген сәлемге 
жауап қайтарылады және сұлтанға көрсетілген құрмет ретінде аяққа тұрады. 
Себебі сұлтан ілімге құрмет көрсетіп, ғалымның алдына келіп отыр. Ойлап 
қарасаңыз, осы айтылған дүниелердің барлығы әдептілік ережелері, дәлірек 
айтқанда, қоғамындағы ислами құндылықтар саналады.

Расында да, ойшылдың бұл пікірлері мұсылман ортағасырындағы 
жағдайы үшін батыл айтылған пікір. Ол қоғамдағы ғалымның мәртебесін 
көтеруге ұмтылды. Ғалым – кеңесші, сұлтанға кеңес береді, оған әділ 
шешім қабылдауына септігін тигізеді. Ғалым қажет деп тапқан мәселелерде 
сұлтаннан насихатын жасырмауы тиіс. Ол әдептілік шеңберінде, патшаға 
дұрыстық пен бұрысты түсіндіріп, оны жақсылыққа бағыттайды. Сұлтан 
ғалымға мал-мүлік берсе, міскіндерге таратып беру шартымен, ғалымның 
оны алуына болады.

Алайда, әл-Ғазали мына жәйттерге сақ болуға кеңес береді: біріншісі, 
берілген малдың халал (адал) болуы; екіншісі, алған малдың міскіндерге 
таратылатынын барлығының білуі, яғни алған малдың қайда жұмсалатыны 
барлығына мәлім болуы; үшіншісі, ғалым берілген малдың себебі үшін 
сұлтанды қажетті дәрежеден артық жақсы көрмеуі. Себебі, бұл жағдай оны 
сұлтанға объективті түрде бағалаудан ұзақтатады, – деп ғалымның өзіне де 
маңдай терімен табылған азықтың қандай болатыны жайында насихат ай-
тады [1976, 50 б.].

Әдіснама

Мақалада ортағасыр араб-мұсылман ойшылдарының көрнекті өкілі 
Әбу Хамид әл-Ғазалидың билік пен халық қарым-қатынасы іліміндегі 
исламның әдептілік ережелерінің мәні мен мазмұнын көрсету үшін бірқатар 
дәстүрлі әдіс-тәсілдер қолданылды. Әбу Хамид Мұхаммед ибн Мұхаммед 
әл-Ғазалиdın «Ихия’у ‘улум әд-Дин», «Кимия әс-Сағада», «Әйюһ әл-
Уәләд», «Мизан әл-Ағмәл» сынды түпнұсқалардағы еңбектерімен бірге 
Сагадеев А.В. Ахмад ибн Абдульхалим сияқты т.б. ғалымдардың зерттеу 
жұмыстары басшылыққа алынды.
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Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер

Сондай-ақ Хамид әл-Ғазалидың философиясындағы «ахлақ» 
категориясының жалпы қоғам мүшелері қарым-қатынасындағы маңызын 
аса түсу мақсатында салыстырмалы, нақты-тарихи және дәйектеу әдістері 
қолданылды.

Адамдар арасындағы қарым-қатынас ахлағы

Мұсылман ойшылының билік пен халық арасындағы әдептілік 
ережелерінің ішіндегі ислами құндылықтардың бірі – жақсы қарым-
қатынас. Адам басқалармен жақсы қарым-қатынаста болуы үшін мінезі мен 
қылықтарын бақылауға алғаны жөн. Өзіне басқаның жасауын жақтырмаған 
және ұнатпаған қылықтарды басқаларға да жасамауы тиіс. Адамдардың 
көңілін аулау, оларға жылы сөйлеу, мұқтаж адамның қажетін қанағаттандыру 
үшін оған жәрдем көрсету, науқастың жағдайын сұрау сияқты адамдармен 
дұрыс байланыс орнатады [әл-Ғазали, 1976].

Адамдар арасында әділдік ережелері мен өмірдің күллі салаларын 
қамтыған заңдарды мақұл көрген әл-Ғазали, залым басшыны сынға ала-
ды. Алайда, басшы залым болса да – басшы. Сондықтан мұндай (залым) 
басшының құзырына, оған туралықты түсіндіру үшін немесе адамдарға 
келетін зияндықты айтып, тоқтатуы үшін ғалымға кіруге рұқсат. Басшы, 
айтқанға құлақ салып, қате көзқарасынан бас тартатындай ұяты адам бол-
са, онда жіберген қателіктерін көркем сөзбен түсіндіру керек. Ал енді бас-
шы өзі білмей, білгеннің тілін алмайтын қыңыр болса, ең дұрысы мұндай 
басшының маңына жуымау. Адам олардан келуі мүмкін зияннан тек осылай 
ғана сақтана алады [әл-Ғазали, 1994.].

Әл-Ғазали үшін адам өмірі, ең құнды нәрсе. Сондықтан да ол адамның 
қоғамдағы өміріне, оның басқалармен қарым-қатынасына күрделі өнер 
ретінде қарады. Мұны оның еңбектерінен байқаймыз. Осы орайда: «...
француз шығыстанушысы А. Лаус, әл-Ғазали үшін саясат дегеніміз – дін 
мен моральдың ажырамас бөлігі болды. Ғалым оны нақты бір жағдайларда 
адамның жүріп-тұру өнері ретінде қарады. Адам іс-әрекетін қоғамдағы 
мемлекеттік тәртіпке үйлесімдігін байқауы тиіс – деп санайды», – деген

А.В. Сагадеевтің [1998, 34 б.] сөзі еске оралады.
Адам өзінің жақсы көрген адамдарынан мұндай істерде аянып 

қалмағаны мақұл және мұны басқаларға түсіндіреді. Бұл адамдар ара-
сында сүйіспеншілік, біріне-бірі құрмет пен адалдықтың арта түсуіне 
түрткі. Расында да, адамдармен жақсы қатынас орнатқысы келген адам 
басқалар үшін жәрдем беруге сараңдық танытпайды, әрі олардың арасында 
қалаулысы болуы үшін қолынан келгенді жасайды. Адамның анасы, әкесі 
және бауырларының қажеттерімен машғұл болуы, сөзіне опасыз болмауы. 
Сол сияқты адамдарды ренжітпей оларға қысымшылық көрсетуден сақтану 
дегеніміз – исламдағы адамгершілік құндылығын құрайды, – дейді әл-
Ғазали.
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Ғалым, сөздің адам қарым-қатынасындағы орнына ерекше назар ауда-
рады. Себебі, тіл әлеуметтік қатынастың өмірінде басты қызмет атқарады. 
Сондықтан да адам сөйлеген кезде әдептілік қағидаларын сақтап, ақырын 
сөйлеп, дөрекілік пен қыңыр сөздерді мүлдем қолданбауы тиіс. Басқалармен 
дұрыс байланыс орнатуды көздеген жан адамдар хақында әдепсіз сөздерді 
айтудан, жала жабудан сақтанады. Олардың берекесін қашыратын, басына 
қайғы шақыратын әңгімелерден аулақ жүреді. Керісінше, адамдарға пайда 
келтіретін, қоғамдағы адалдықты арттыратын сөздерді сөйлейді [әл-Ғазали, 
1987, 162 б.].

Адам өз тілін кедейлердің жағдайын білуге, басқалардың көңілін 
аулауға, үгіт-насихат айту үшін қолданады. Оны өтірік сөйлеу, басқаларды 
бір-бірімен шайқастыру үшін, көзбояушылық, дұшпандыққа, пайда-
сыз сөздерді сөйлеуге, басқаның абыройына тіл тигізу мақсаттары үшін 
жұмсамайды.

«Насихат әл-мулук» (патшаларға кеңес) кітабында әл-Ғазали өзінен 
жасы үлкен адамдарға құрмет қылғанда сараңдық мінезден аулақ болу 
керектігін түсіндіреді. Бір-бірімен күнделікті қарым-қатынаста құрмет 
көрсетілетін қоғамда түсініспеушілік болмайды. Сондықтан адамдардың 
арасында құрмет шынайы болуы тиіс. Бір пайданы көздеп жасайтын 
құрметтің өмірі қысқа. Себебі ортадан пайда кеткен уақытта құрмет те 
жоғалады.

Адамдар арасындағы қарым-қатынаста көре-алмаушылық, іштарлық 
сияқты қылықтар көрініс тапса, онда қоғамдағы ислами құндылықтарға 
зиян келеді. Басқаның қолындағы байлығына немесе мүмкіндігіне болған 
қызғаныш, олардың арасындағы сүйіспеншілік пен ынтымақты бұзады.

Ойшылдың бұл пікірі әл-Фарабидің мемлекет туралы ойымен 
сабақтасып жатыр. Әл-Ғазалидің адамдардың қарым-қатынасы арасындағы 
«этикалық ережелері» – азаматтық саясатты құрайды. Әл-Фарабиге сәйкес 
мемлекет және мемлекеттік өмірмен шұғылданатын азаматтық саясат – бір 
қырымен ізгі амал мен қылықтарды тануға бағытталады. Соның арқасында 
адамдар жақсы сипаттарды танып, оны өз бойындағы қасиеттерге айналды-
рады. Екінші қырымен білімдерді қамтиды, қала тұрғындары сол арқылы 
ізгі өмірге жетеді [Социальные, этические и эстетические взгляды аль-
Фараби, 1984].

Қоғамдағы әмбебап «ахлақ» талаптары

Ортағасыр Шығыста кеңінен таралған адамның саяси тұлға ретінде 
талдану үрдісі, сонау аристотельдік идеялардан бастау алады. Ортодок-
салды исламды жақтаушылар мен оларға қарсы мұсылман топтарының 
арасындағы текетірес адамның қалау еркі мен бостандық мәселелерін 
қамтыды. Сондықтан ортағасыр мұсылман ойшылдарының барлығы дерлік 
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күн тәртібіндегі бұл мәселені айналып өте алмады. Әл-Ғазали де мұсылман 
қоғамындағы азаматтың дұрыс және бақытты өмір сүруі үшін өзінің 
адамгершілік құндылық қағидаларын ұсынды.

Әл-Ғазалидің пікірінше, адам қоғамда дұрыс әлеуметтік байланыс 
құру үшін кейбір негіздерге сәйкес амал жасау керек. Адам басқа адамдар-
ды өзінен кіші санамайды. Олардың жасаған жамандығына жамандықпен 
жауап бермеуі, басқалардың өзі хақында айтқан сөздеріне бой алдырмауы, 
кемшіліктерін айтқандарға ашуланбауы, адамдардың көзінше айта алмаған 
нәрселерін олардың сыртынан айтпауы, олардың малы мен мәртебелеріне 
көз салмауы, өзіне жасаған жақсылыққа алғыс пен шүкір айтуы, көрген 
қиындықтары мен өзінің жәй-күйін ешкімге айтпауы, қателік жасаса, сол 
үшін кешірім сұрауы, өзін тыңдамайтын адамдарға насихат айтпауы, өзімшіл 
болмауы, турашылдардың сөздеріне құлақ салуы, өзінің қателіктерін қабыл 
алуы, өзіне жасалған жақсылықтарды түсіндіруі және адамдарға шектен 
тыс ілтипат қылмауы қажет [Әл-Ғазали, 2002].

Қоғамдағы рухани ахуал үнемі өзгеріске ұшырап отыратыны мәлім. 
Сондықтан бір құндылықтар бастапқы қасиетін жоғалса, басқа құндылықтар 
керісінше артып, көптеген адамдардың санасынан мықтап орын табады. 
Мұндай құбылыстарды ғалымдар «мәдениет тоқырауы», «адамгершілік 
тоқырауы» деп атайды. Адам рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру 
арқылы келешек мәдени даму үшін мүмкіндіктер жасайды. Рухани және 
адамгершілік құндылықтарды пайдаланудың өзі шығармашылық құбылыс. 
Осыны ескерген әл-Ғазали «Әйюһ әл-уәләд» шығармасында барлық заманға 
және орынға арналған тұрақты бірнеше әдептілік қағидаларын алға тарта-
ды. Мысалы:

– адам әкімнің алдында оның хатшысымен сөз таластырмағаны жөн. 
Әкімге айтар өкпесі болса, ашуын тізгіндеп, сөздерін анық, қысқа және оның 
мағынасын жақсы ойлап айтуы қажет. Қырсық сөйлеуден және дұшпандық 
сөздер айтудан сақ болуы тиіс;

– адам әскерилермен сөйлескен уақытта, тәкәппар болмай жылы шы-
рай танытып, көркем сөйлеген дұрыс. Оларға қажет болған жағдайда қол 
ұшын беріп, тамақтандырып және қоштасқан жағдайда ренжіспей көңілін 
тауып, қош айтысқан дұрыс. Адам әскердің үлкен күшке ие екенін есінен 
шығармағаны мақұл;

– жігіттермен сөйлескенде олармен әзілдеспеу керек. Олардың сөздеріне 
құлақ салып, өз есімдерімен атап, құрмет көрсету қажет. Себебі «Құрмет 
қылған адамға қызмет қылынады» деген сөз бар. Батыр, күшті жігіттердің 
қоғамға тигізер пайдасы мол. Сондықтан бұл адамдарды ренжітпей, жасаған 
жақсылықтарының шырайын шығарған дұрыс;

– орта жастағы адамдармен сөйлескен уақытта оларға құрмет қылып, 
сөз қайтармай, сый көрсету керек. Олардың қажеттерін өтеп, көңілдерінен 
шыға білу керек т.б. [Әл-Ғазали, 1996, 132-134 б.б.].
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«Дін мен басшы егіз»

Қоғамдағы рухани трансформациялар тек қарапайым азаматтардың ой-
ымен ғана анықталмайды. Бұл құбылыс көп жағдайда мемлекеттік билік 
құрылымдарының халық өмірінің рухани саласында жүргізіп отырған са-
ясатына байланысты. Халық өмірінің рухани негіздерін нығайтып дамыт-
пайынша, мемлекетте жақсы өркендеу болмайды. Сол себепті әл-Ғазалидің 
пікірінше, бірінші кезекте жеңіл өнеркәсіп, құрылыс сияқты салаларды 
құптайтын биліктің болғаны жөн. Екінші кезекте осы өнерлердің әрбірін 
тиісті деңгейіне көтеретін іс-шаралар жүзеге асуы керек. Үшінші орын-
да бұл істерді жақсартатын негіздер тұрады. Сөйтіп, ойшыл мемлекеттегі 
билік саясатының төрт мәртебеге бөлінетінін түсіндірді:

1) Жоғарғы мәртебе, бұл пайғамбарлардың билігі мен саясаты. Олар 
таңдаулы адамдар мен бұқара халыққа рухани және мәдди (материялдық) 
түрде билік қылады.

2) Халифалардың, әкімдер мен сұлтандардың билігі. Олар таңдаулы 
адамдар мен бұқара халықты тек материалдық түрде басқарады.

3) Аллаһты және дінді білетін ғалымдардың саясаты. Ғалымдар 
пайғамбарлардың мирасқоры. Олардың билігі тең таңдаулы адамдардың 
рухани дүниесіне тән.

4) Уағыздаушылар саясаты. Олардың билігі тек бұқара халықтың руха-
ни дүниесімен шектеледі. Бұлар халықты рухани азықтандырады.

Пайғамбардың билігінен кейінгі орында ғалымдардың саясаты шара-
патты саналады. Ғалымдар халықты бұзатын жаман амалдарды көрсетіп, 
адамдарды бақытқа жетелейтін көркем мінезге бағыттайды. Ойлап 
қарасаңыз, Ғазалидегі билік ахлақпен тығыз байланысты. Әл-Ғазалише, 
шариғат, адамның өмірде көретін машақаттарының шешімдерін көрсетіп 
қойған. Дін мен дүние және дін мен биліктің арасында алшақтық жоқ.

Ойшыл қатал билікті қолдамайды, керісінше, адамдар мемлекетке 
толық сенулері үшін әділдік күшінің маңыздылығын баса көрсетеді. Сенім, 
билік саясатында көрінуі қажет. Саясаттың тура міндеті – осы. Сол себепті 
ол «дін мен мемлекет егіз», – деген тұжырымдаманы шығарады. Басқа жер-
де: «Дін мен басшы егіз. Дін дегеніміз негіз, ал басшы – бақташы. Үйдің 
негізі болмаса, құлайды, сол сияқты бақташысы болмаған қой жоғалып 
кетеді», – деп айтады [Әл-Ғазали, 1976, 75 б.].

Мұнда мұсылман ойшылы, дінді жетік білетін факиһтердің 
(құқықтанушылардың) маңызын көрсетіп отыр. Себебі факиһ мемлекеттегі 
саясаттың жағдайына сәйкес, адамдардың арасында орта жолды таңдап 
отырады. Факиһ, басшының үйретушісі. Факиһтер, дұрыс жолды ұстанып, 
дүниедегі және ақыреттік істердің тура болуы үшін сұлтандарға халықты 
дұрыс басқаруға бағыт-бағдар беріп отыруы тиіс. Ғазали дүние тіршілігі 
ақырет үшін қажет деп сенеді. Сондықтан да дін мен биліктің егіз екенін 
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айтады. Сондай-ақ, ол, мемлекеттегі дұрыс саясатты бұрмалауға жол жоқ 
және оны бұзушыларға қарсы күш қолдану дұрыс. Бұл мемлекеттің өз 
бағытына берік әрі оның беделін көрсетеді деген ойын білдіреді. Туралық 
пен дұрыстық үнемі қамқорлықта әрі мемлекеттің қорғауында болуы тиіс, 
– деген әл-Ғазали бұл пікірін жиі айтты.

Саясат, мемлекеттің гүлденуі мен басқару іс-шараларында жәрдем 
беріп, халықтың жүрегінде мемлекетке деген сенімін ұялатады және билік 
күшіне де тиісті көңіл бөледі. Алайда, бұл күштің сүйеніші шариғат және 
оның негізі, иман мен әділдік болмақ. Әл-Ғазали «Әт-Тибри әл-масбук 
фи насихат әл-мулук» кітабында Мұхаммед ибн Маликшаһтың сұлтанға 
жазған хатын келтіреді. Мұнда Мұхаммед ибн Маликшаһ сұлтанға үгіт-
насихат айтып, жол көрсеткен болатын. Ол патшаны Алланың берген билігі 
мен нығметтеріне шүкірлер айтып, тәкаппар болмауға, әсіресе мұсылман 
мемлекетінің тіреуіші мен мұсылман халқының ұранына айналу үшін 
иманнан ауытқымауға шақырады. Сұлтанға «иман» ұғымын тамыры мен 
бұтақтары жайқалған ағашпен теңеп түсіндіреді [Ахмад ибн Абдульхалим, 
1978].

Билік үшін «ахлақ» талаптары

Әл-Ғазалидің билік пен халық туралы іліміндегі «әділдік» 
категориясының орны айырықша. Ол мемлекеттегі билік осы әділдікке 
сүйенуі тиіс деген тұжырымға келіп, оны он тармаққа бөледі. Олар:

1) Биліктің міндетін және жауапкершілігі мен маңыздылығын білу. Кім 
билік міндетінің жауапкершілігін толық сезіне отырып орындаса, міндетті 
түрде бақытқа жетеді. Билік міндетінің ақысын толық бермесе, онда Алла 
теріске шығарған бақытсыздыққа тап болады.

2) Биліктің білім иелерімен араласуы, олардың қасында болуы. 
Ғалымдардың үйреткен білімдеріне сәйкес амал жасау және дүниеге 
берілген ғалымдардан сақ болу. Шынайы ғалым басшыдан ешқандай бір 
дүниені дәметпейді. Ол насихат айтады, туралықты көрсетіп, басқалармен 
жақсы қарым-қатынас қылады.

3) Билік міндеттерін түзету. Билік басқару барысында жасаған 
зұлымдықтары үшін жауапты. Сондықтан ол алдына қойған мақсатын 
түзетуі қажет. Биліктің әділ болуы ғана жеткіліксіз, бұған қосымша 
басшының алдына қойған мақсаттары да әділ болуы тиіс.

4) Тәкаппарлық пен ашудан аулақ болу. Себебі бұл әділділіктен туын-
дайды, яғни басшының кешірім, сабырлық және жомарттық пен мейірімге 
ұмтылуы лазым.

5) Билік тізгіні қолға тиген шақта, өзі үшін қаламайтын нәрселерді 
басқаларына да қаламау ниетімен, халықтың басына келуі мүмкін 
қиындықтардан сақтануы керек.
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6) Биліктің адамдар мұқтаж болған нәрселерді жеткізуі және олар тап 
болған зұлымдықты тез арада кетіруі.

7) Биліктің әшекейлі киімдер мен қымбат тағамдарға құмартпауы.
8) Басқару істері жақсы, әдепті және кез келген нәрсенің ақиқаттығына 

көз жеткізуі. Болмашы нәрсе үшін қатыгездік пен күшті қолданбауы.
9) Халық басшының билігіне дән риза болуы үшін, оларға жапа 

көрсетпеуі. Басшының қасына келіп, жағымпаздық жасаушыларға алданып 
қалмауы. Мемлекеттің жай-күйін білу мақсатында халықтың ахуалы тура-
сында хабар беретін адамдардың сенімді болуы.

10) Басшы адамдардың көңілінен шығу жолын іздеп жүріп, шариғатқа 
қарсы келмеуі [Әл-Ғазали, 1976, 36-40 б.б.].

Қорытынды

Әл-Ғазали мемлекет билігіне қойған жоғарыдағы талаптарды 
басшылыққа ала отырып «Сұлтан Алланың жер бетіндегі өкілі», – деген 
тұжырымдамасын негіздеді. Себебі Әбу Хамид әл-Ғазалидің пікірінше 
Құдай адамдардың арасынан екі топты сұрыптап алған: Бірінші топ, 
пайғамбарлар: Алла бұларды адамдарға дұрыс құлшылық жасаудың жол-
дарын көрсетіп, ақиқат пен адасушылықты айыру үшін таңдаулы қылған. 
Екінші топ, дара билеушілер: Аллаһ оларды да адамдардың жақсылықтарын 
күзетіп және бір-біріне тигізуі мүмкін кесірлерінен сақтаулары үшін таңдап 
алған. Алла оларға үкім шығару және оның күшін жою мүмкіндігін бер-
ген. Ол даналығымен оларға адамдардың жақсы өмір сүру жағдайын табыс 
етті және оларға жоғарғы мәртебе берді [Әл-Ғазали, 1987]. Сондықтан дара 
билеушілер өздерінен бұрын өткен әділ пайғамбарлар сияқты халықпен 
қарым-қатынаста әділ, бейтарап болулары шарт. Сол сияқты өз кезегінде 
халық та оларға (билеушілерге) бойсынып әрі оларды қолдаулары тиіс. 
Оларға тек бойсынып қана қоймай, сүйсінулері керек.

Сонымен қатар Әбу Хамид әл-Ғазали, залым басшыларға жақын 
жүрудің өзі зиян екенін алға тартты. Залым басшының қолын сүю, оның 
алдында бас ию, оны жақсы көру, оны әділ әрі жомарт деп жариялау, залым 
патшаны қуантады және оның залымдық жасау әрекетін жігерлендіре түседі. 
Адам бұлай қылмаса да, залым басшының қателесіп сөйлеген сөздерін рас-
тау мәжбүрінде қалады немесе уақыт өте оны қолдап, оған сүйіспеншілігі 
оянып басшының жасаған зұлымдықтарына ортақтасады. Дейтұрғанмен 
ғалым ондай сұлтанға да бағынудың реттілігін айтып, жолын түсіндірді. 
Себебі, ол – дара билеуші. Әсіресе, ғалым адамдар сұлтанның сарайына 
барып, оған зұлымдық пен жақсылықтың арасын ажыратуына жәрдем беру 
зәрулігін айтты. 

Ал егер сұлтан ғалымның алдына келсе, оның берген сәлеміне одан да 
жақсырақ жауап қайтарып, аяққа түру қажетін айтты. Өйткені сұлтан, дара 
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басшы ілімге құрмет көрсетіп, ғалымның алдына келді. Ғылымға құрмет 
көрсете білу адамның көрегенділігін білдіреді. Әбу Хамид әл-Ғазали осын-
дай «ахлақ» ережелердің арқасында дара билеушілер мен халықтың ара-
сын бір етіп, мұсылман халқы жасаған мемлекет қабырғасын нығайтып 
бейбіт пен тұрақтылыққа шақырды. Бұл айтылған әдептілік талаптары 
мен ережелері алғаш қарағанда жай ғана сөз тіркестерінен құралған этика 
сияқты болғанымен әл-Ғазали бойынша оларды орындау және сақтай білу 
үлкен ыждиһад пен қажымас қайрат пен жігерді талап етеді. Сол үшін де 
мұсылман ойшылы өзінің зерттеулерінде ислам этикасына үлкен мән берді. 
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Резюме

Сандыбаев Ж.С. Значение правил «ахлак» в учении Абу Хамида аль-
Газали о взаимоотношении власти и народа

В статье излагается суть и содержание этических норм ислама, которые от-
ражены Абу Хамидом аль-Газали в содержании взаимоотношения народа и пра-
вительства. По мнению Аль-Газали, для формирования здоровых отношений в 
государстве требуется справедливое взаимоотношение между власть имущими и 
простым народом. Поэтому мусульманский мыслитель объясняет важность ислам-
ской этики в правительстве, которая должна быть известна султану, правителям и 
руководителям. Это улучшит взаимоотношение людей.

Автор отмечает, что по мнению Абу Хамида аль-Газали, если среди людей 
укоренится жестокость и нетерпимости, то исламские ценности в обществе будут 
нарушены. Также автор пытается показать, что проявление зависти по отношению 
к богатству другого способно уничтожать любовь и гармонию между людьми.

Ключевые слова: Абу Хамид аль-Газали, общество, султан, вероломный 
правитель, благой нрав, нравственность, справедливость, халяль и харам, власть, 
этика, ислам, шариат.

Summary

Sandibaev Zh. S. The importance of the rules of «ahlak» in the teachings of 
Abu Hamid al-Ghazali on the relationship of power and the people

The article describes the essence and content of Islam’s ethical rules (morality) in 
the teaching of authority and public relations of Abu Hamid al-Ghazali, who portrayed 
the spiritual content of medieval East. According to al-Ghazali, those who have different 
statuses in order to have the right relations in the state should be treated equitably to 
commoners. Therefore, the muslim thinker explains the importance of Islamic ethics in 
the government, which should be known to the sultan, the rulers and the liders who are 
at the highest levels of the society. This will improve communication with the people.

Keywords: Abu Hamid Al-Gazali, Society, Sultan, Evil Ruler, Good Temper, 
Morality, Justice, Halal (Permissible), Haram (Forbidden), Power, Ethics, Islam, Sharia.


