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ӘОЖ 297.1

Жалғас Сандыбаев, Едіге Орынбаев (Алматы, Қазақстан)

ӘБУ ХАМИД ӘЛ-ҒАЗАЛИДІҢ МУТАЗИЛИТТЕРГЕ 
ҚАТЫСТЫ ҰСТАНЫМЫ

Аннотация. Бұл ғылыми мақалада Әбу Хамид әл-Ғазалидің мутазилиттердің көз-
қарастарына қатысты ұстанымы зерделенеді. Ол үшін авторлар ғалымның араб тіліндегі «Әл-
Иқтисад фи әл-иғтиқад» кітабы негізге ала отырып, кейбір мәтіндерден үзінділер келтірілген. 
Мұсылман рационалистері деп танылған мутазилиттер бірінші орынға ақылды қойып, оны 
барлық нәрсенің өлшемі қылған. Осы арқылы олар кейбір мәселелерді жаратушыға міндеттеп 
қойды. Шариғат заңы келмесе де, адам баласы өзінің ақылы арқылы жаратушысын таниды және 
өзіне қатысты парызды анықтай алады деген секілді пікірлерді басшылыққа алған. Мақалада 
Әбу Хамид әл-Ғазалидің осы секілді тұжырымдарды терістеуі көрсетіліп, оны түсінікті етіп 
ашықтауға қадам шасалған. 

Түйін сөздер: Әл-Ғазали, мұсылман ойшылдары, мутазилиттер, парыз, міндет, ақыл, 
жаратушы.

Кіріспе
Ортағасыр мұсылмандық Шығыстың діни һәм ғылыми мазмұнын көрсететін 

Әбу Хамид әл-Ғазалидің шығармалары күні бүгінге дейін құндылығын жоғалпады. 
«Діннің айғағы» атанған ойшыл – әлемдік дәрежедегі ғалым. Өзінің шығармалары 
және шәкірттері арқылы аты шартарапқа жайылды, оның шығармаларын тек қана 
мұсылмандар ғана емес, басқа дін өкілдері де зерттеу нысанына айналдырды. 

Мұсылман мәдениеті тарихындағы әл-Ғазалидің орны мен рөліне қатысты 
жасалаған түсіндірмелердің алуан түрлілігі тек батыс немесе орыс ғалымдарының 
арасында  емес, ирандық авторлардан да байқалады. Бұлардың ішінен Дж. Хумай,                                                                           
С. Хидивжама, А. Халаби, М. Минауй, З. Сафа, Э. Табари, И. Динани, С. Оштийани, 
Т. Табай, А. Хукукиді және т.б. ғалымдарды атауға болады [Бекир Карлыға 
1996].  Ол барлық дерлік ғылым салаларында қалам тартып, сол ғылым саласына 
өзінің әсерін тигізді, ізін қалдырды. Ақида ғылымын алсақ, бұл салада үлкен 
ғалымдардан саналады. «Илджам ғауам», «Иқтисад фил иғтиқад», «әл-Мунқиз 
мин ад-далал» секілді туындылары ақиданың негізгі кітаптарынан. Әл-
Ғазали осындай құнды кітаптарында өз ғасырындағы және өзі өмір сүрген кезеңге 
дейінгі исламдағы кәлами және саяси топтарға қатысты, жалпы философия мен 
философтарға қатысты көзқарастарын айқындайды. 

Діни топтарды зерттеу – исламға қызмет ететін маңызды ғылыми жұмыстар-
дың бірі. Бұл мұсылмандарды ауызбіршілікке бет бұрып, арадағы келіспеушілік-
ке көңіл бөліп, оны талқылап ақиқат жолға бұрылуға септігін тигізеді. «Неге біз 
бірнеше ғасыр бұрын өтіп, жойылып кеткен топтардың пікірлерін қайта жаңғыртып, 
зерттеуге айналдырамыз, ғұламалар оларға өз уақытында тиісті жауабын да беріп 
қойды?» деген заңды сұрақ туындауы да мүмкін. Иә, бұл топтар өткен ғасырларда 
өмір сүрсе де, негізгі мәселе олардың өткен уақытында немесе бұл топтардың 
құрушыларында емес. Бастысы – сол топтардың таратқан ой-пікірлерінің қазіргі 
біздің қоғамымызда да кездесуі. Сол замандағы қайсыбір топты алып қарасақ, оның 
қазіргі кездегі пікірлестерін де табамыз. Оның ең жарқын мысалы – мутазилиттер. 

дінтанулыҚ және исламтанулыҚ зерттеулер ● 
религиоведческие и исламоведческие исследования



106     Адам әлемі | 2 (84) 2020

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер 

Олардың көзқарастары бүгінгі күнге дейін қуаттылығын, әсерлілігін жоймады. 
Мұсылмандардың ауызбірлігін қаламай, бөліне түсуін көздегендер де күдік түсіру 
мақсатында осы пікірлерді көпшілікке таратады. 

Зерттеу әдістемесі 
Мақалада мутазилиттердің Алланың істері жөніндегі көзқарастарын  терістеу-

ге бағытталған Әбу Хамид әл-Ғазалидің ғылыми тұжырымдары зерделенген. 
Сондықтан да зерттеуде теологиялық және герменевтикалық, сипаттау, саралау 
секілді ғылыми әдіс-тәсілдер қолданылады.

Негізгі бөлім
Әбу Хамид Әл-Ғазалидің мутазилиттер жайлы көзқарасын «әл-Иқтисад фи 

әл-иғтиқад» кітабы арқылы анықтай аламыз. Кітаптың кіріспе бөлімінде мута-
зилиттер ақылды дұрыс пайдаланбауы себепті діннің кесімді негіздеріне қарсы 
шықққанын айтып, кітаптың келесі бөлімдерінде бұл топтың әртүрлі мәселелерге 
қатысты тұжырымдарын келтіріп, нақты дәлел-дәйектермен пікірлерін терістейді. 
Бұл мақалада тек Алла Тағаланың істеріне қатысты мәселелерді қарастыратын 
боламыз.

1. Осы мәселелердің алғашқысы Алланың болмысты жаратуы және пенделерге 
парыздарды міндеттеуі жөнінде. Мутазилиттер Аллаға болмысты жарату міндет 
(уажиб), жаратқаннан кейін оларға парыздар жүктеуі міндет деп пайымдайды [әл-
Қади Абдулжаббар 1996, 132]. Алланың жаратушылық сипаты бар, егер болмысты 
жаратпаса, жаратушы сипаты танылмаған күйде қалады. Жаратқан соң пенделерге 
парыздар міндеттемей еркіне қою даналыққа қайшы әрекет, әрі құр ермек болар 
еді, Алла ісі даналыққа қарама-қарсы келмейді. Олар бұл көзқарастарында бес 
негіздерінің бірі – таухидке сүйенеді.

Әл-Ғазали тұжырымдауы бойынша: Алланың әлемді жаратуы жаиз, жарату 
Оған уажиб емес. Егер әлемді жаратса, оларға еш парызды міндеттемеуі де мүмкін, 
(парыздарды) жүктеу оған уажиб емес. 

Әл-Ғазали уажиб сөзінің лексикалық мағынасын түсіндіреді: «уажиб дегеніміз 
оны орындамау – осы дүниеде не болмаса ақыретте анық зиянға ұшырататын іс. 
Екеуі де зиян тигізуге байланысты айтылып тұр немесе қарама-қайшы жағдайын 
елестету мүмкін емес нәрсені уажиб дейміз. Мысалы, әлемнің жаратушысы жоқ деп 
есептеу – мүмкін емеске алып келеді». Себебі жаратылыстың болуы жаратушыға 
меңзейді. Сондықтан Аллаға, әл-Фараби айтқандай, «Уажибул ужуд» делінеді.

Аллаға зиян тию мүмкін емес және парыздарды жүктемеу немесе болмысты 
жаратпау ешқандай мүмкін емес жағдайға алып бармайды. Алла пенделерді 
жаратпаса, әрі оларға ешқандай парыздарды жүктемесе, оған келетін зиян жоқ. 
Сондықтан Аллаға ешқандай істі уажиб дей алмаймыз. 

Мутазилиттерде Алланың іс-әрекеттері даналықтан және мақсаттан тұрады. 
Әл-Қади Абдулжаббар айтқандай: «Алланың дана екеніне дәлел келтірілді, ал дана 
деп істерінің барлығы мүлтіксіз кемелдік, мінсіз шеберліктен тұратынды айтамыз. 
Даналық иесінің пайдасыз, мақсатсыз, бекерге іс жасауын ақыл құптамайды. 
Оның мақсаты болуы қажет және сол мақсатында жақсылықты көздеуі қажет» 
[Шахристани 2004, 400].
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Мутазилиттерде парыздарды жүктеу Аллаға міндет болған себебі жаратылыс-
қа тиетін пайдасы үшін, Жаратушыға тиетін пайда үшін емес (яғни құдіреті жете 
тұра, пенделері үшін жақсы істі орындамау жағымсыз). Егер жаратып, парыз 
жүктемесе бұл пайда жоғалады. Оған қатысты әл-Ғазали: «жаратылыс пайдасы 
үшін» деген сөздерің себепті анықтау үшін. Түсіндіріліп жатқан үкім – уажиб. Бұл 
жерде үкімді түсіндіру талап етілді, себепті айту емес. Жаратылысқа тиетін пайда 
үшін деген сөздің мағынасы не? Уәжіптің мағынасы не? Уажиб тек үш мағынаны 
қамтиды. Олар бұл жерде жоқ. Біз болмыстың жаратылуында жаратылыс үшін 
пайда бар екенін теріске шығармаймыз және міндеттерді жүктеу де солай. Өзіне 
емес өзгеге пайдасы тиетін нәрсе оған уажиб емес. Өйткені өзгеге тиетін пайда 
оған пайда келтірмейді. 

2. Екінші мәселе бойынша әл-Ғазали әһлу сунна ұстанымын қолдап, «Алла 
пенделерге қалаған парызын жүктей алады» дейді [әл-Ғазали 2009, 444]. Тіпті 
шамасы жетпейтін парыздарды да жүктеуі – жаиз. «Ол істегенінен сұралмайды 
да, олар сұралады» (Әнбиа-23). Адамның шамасы жетпейтінге мыналар жатады:            
а) өздігінен мүмкін емес істер. Заттардың мәнін, болмысын өзгерту. Екі қарама-
қарсы нәрсені жинау (отыру мен тұру әрекетін бір мезетте орындау) ә) әдеттегі 
мүмкін емес. Оған жаратылған күш-қуаттың шамасы жетпейді. Мысалы денелерді 
жарату секілді. б) сыртқы әсер етуші тарапынан мүмкін болмау. Бір нәрсенің 
Алланың әзәли білімінде орындалмайтындығы белгілі болғандықтан жүзеге 
аспауы. 

Алла Тағаланың бірінші және екінші түрге кіретін мүмкін емес істерді 
пенделерге парыз етіп жүктеуі мутазилиттер мен әһлу сунна арасында тартысты 
мәселе. Әһлу сунна оны жаиз деп атайды. Себебі олардың ұстанымында Аллаға 
ешнәрсе уажиб емес және оның істері ешқашан жамандық сипатында болмайды. 
Ол қалағанын орындап, қалағанынша үкім береді, оның үкімін өзгертуші жоқ. 
Ал шамасы жетпейтінді жүктемеуінің себебі аяттағы: «Алла Тағала пендесіне 
шамасы жетпейтінді жүктемейді» деген уәдесі (Бақара, 286). Мутазилиттер 
көзқарасы бойынша Алланың пендеге шамасы жетпейтінді міндеттеуі мүмкін 
емес және пенденің шамасы жетпейтінді орындауы да мүмкін емес. Олай болған 
жағдайда Алланың бұл ісі ақылға салсақ жамандық категориясына (арабша қубх) 
кірер еді. Мысалы соқырға жазуды бұйырса, ауруға әлемді шарлауды бұйырса, 
адамға ұшуды бұйырса, жансыз заттарға бұйрық берген секілді бұл ақылсыздық 
есептелетіні анық. 

Мутазилиттер мен әһлу сунна Алланың әзәли білімінде орындалмайтындығы 
белгілі болған және Өзі жүзеге аспайтыны жөнінде хабарлаған істердің 
орындалмайтынына бір ауыздан келіскен. 

Енді әл-Ғазалидің өз оппоненттерінің ұстанымдарын терістеуін қарастырамыз. 
Парыз жүктеу (таклиф) ол сөз арқылы болады және бұйырушыдан шығады, 
бұйырушының сөйлеу қабілетіне ие болуы жеткілікті. Бұйрық мукаллафқа (міндет 
жүктелген) түседі, оның сөзді түсінетін болуы шарт. Жансыз денелерге немесе 
жындыға айтылған сөз бұйрық, парызды жүктеу болып саналмайды, бұйрық – 
сөйлеудің бір түрі. Онымен байланысатын бұйрық берілген іс (мукаллаф биһи). 
Оның шарты – түсінікті болуы, ал орындалуы мүмкін/мүмкін емес болуы шарт емес. 
Себебі парызды жүктеу ол сөз арқылы ғана болады. Егер түсінетіннен түсінетінге 
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түсінікті сөз бағытталса және сөзді қабылдаушы сөзді айтушыдан төмен дәрежеде 
болса бұл таклиф (бұйрық) деп аталады. Егер екі тарап тең дәрежеде болса ол 
өтініш деп аталып, егер жоғары дәрежеде болса дұға немесе сұрау болады. 

Бұйрықтың бағытталуында еш кедергі жоқ. Ал оның орындалуы не 
орындалмауы басқа мәселе. Шамасы жететін адамға «тұр» бұйрығы мүмкін 
болғандығындай, шамасы жетпейтінге де бұл бұйрықтың айтылыуы мүмкін. 
Шамасы бар тұра алады, ал шамасы жоқ тұра алмайды. Бастысы бұйрықтың 
шығуы мүмкін екендігі. Сондай-ақ Алла пенделерінің шамасы келмейтінді бұйы-
руы жақсы/жаман категориялары тұрғысынан қарастырсақ та шығуы мүмкін. 
Себебі Алла хақында сөз болғандықтан Алла өз істерінде еш нәрсені мақсат 
етпейді. Оның істері өзіне пайда келтіру немесе зиян келтіруі үшін жасалмайды, 
ал істерінде әрдайым пайданы мақсат ететін адамнан ондай бұйрық шықса, онда 
бұл әрекет жаман категориясындағы істің қатарынан саналады.

Мутазилиттер: пенденің орындай алмайтын және мойынсұнбайтын парызды 
жүктеуде ешқандай пайда жоқ. Пайдасыз істі бұйыру бекер ермек болып қалады. 
Бұл даналыққа қайшы. 

Әл-Ғазали: әһлу сунна бойынша біз бұл жерде пайда жоқ дегенге келіспейміз. 
Себебі: онда пенделер үшін пайда болуы мүмкін. Пенде өзінің шамасының 
жетпеуіне қарамай мойынұсынғандығын көрсетуі. Ол шамасы жетпесе де 
жүрекпен орындауды қалайды. Алайда бұйрық орындамастан бұрын жойылуы 
мүмкін. Мысалы, Алла Ибраһимге баласын құрбандыққа шалуды бұйырды. Бірақ 
оны орындамастан бұрын бұйрықты өзгертті. Осы жолмен адамдарға Ибраһим 
(а.с) бағыныштылығын көрсетті.

Бос ермек Алла Тағала хақында мүмкін емес. Себебі ермек деп пайда көздеген 
істеушіге пайда әкелмейтін істерді айтамыз. Алла Тағаланың істері пайданы 
мақсат етпейді. 

3. Әл-Ғазали тұжырымында: «Алла Тағалаға пенделерін ешбір күнәсіз және 
қылмыссыз да азаптауы жаиз», – дейді [әл-Ғазали 2009, 448].

Мутазила пайымдауынша: пенделерді Алланың ешбір күнәсіз азаптауы мүмкін 
емес. Себебі ол – жағымсыз, лайықсыз іс (қабих). Мутазилиттер бұл көзқараста 
өздерінің бес негіздерінің бірі «Алла Тағалаға құлдар үшін жақсы және жақсырақ 
нәрселерді жасауы міндет» деген қағидаларына сүйенеді. 

Мутазилиттердің «құлдарды ешбір қылмыссыз, күнә жасаусыз, жазықсыздан 
жазықсыз қинау зұлымдық болып есептеледі» деген пікіріне әл-Ғазали: Алла 
зұлымдық жасаудан пәк. «Шәксіз Алла құлдарына зұлымдық жасаушы емес». «Біз 
оларға әділетсіздік істемедік, олар өздеріне зұлымдық қылды». 

Зұлымдық деген сөздің лексикалық мағынасының өзі – өзгенің мүлкіне тиісіп, 
озбырлық жасау. Алла өз мүлкінде қалағанын жасайды, бірақ өзінің уәдесі бойынша 
егер азаптаса тек әділдікпен, егер кешірім етсе тек жақсылықпен кешіреді», – деп 
жауап береді.

4. Әһлу сунна тұжырымында: Алла Тағалаға пенделері үшін жақсы және 
жақсырақ нәрселерді жасауы міндет емес, Ол қалағанын жасап, қалағанынша үкім 
береді. 

Мутазилиттер көзқарасы: Алла Тағалаға пенделері үшін жақсы істерді жасауы 
– міндет. Ибрахим Наззам айтады: «Алла пенделерге олар үшін жақсылық бар 
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істерді ғана жасайды. Жұмақ иелерінің рахат өмірінен ешнәрсе кемітпейді. Себебі 
олардың рахат өмірлері олар үшін жақсы, әрі жағымсыз. Жақсылықты кеміту 
зұлымдық есептеледі».

Мутазилиттердің көзқарасы жайлы Шахристани айтады: «дана өз ісін тек 
даналықпен, мақсатпен жасайды. Мақсатсыз іс жасау құр бекер ермек. Дана 
іс-әрекетті екі түрлі себеп үшін жасайды: өзіне пайда келтіру үшін және өзгеге 
пайда келтіру үшін. Алла пайда алуға мұқтаждығы болмағандықтан, өзгеге пайда 
келтіруі үшін жасайтыны анықталады, сондықтан оның әрбір ісінде жақсылық 
болады» [Шахристани 2004, 397].

Имам Ғазали айтады: мутазилиттердің бұл ұстанымы қате. Оның қателігіне 
дәлел – «Алланың өз істерінде оған ешнәрсе міндет емес» деген сөзіміз. «Ол – 
қалағанын бұлжытпай істеуші». «Ол істегенінен сұралмайды да, олар сұралады» 
(Буруж 16). Егер Аллаға пенделер үшін жақсыны жасау міндет болса, онда 
дүниеде кедей, ақыретте азапқа кіретін кәпірді жаратпаған болар еді. Егер Алла 
Тағалаға құлы үшін жақсыны жасау, мутазилиттер айтқан секілді, міндет болған 
болса, онда мұсылман болмаған пендесін бала кезінде-ақ немесе ақылын алған 
соң жанын алатын еді. Себебі оларға жауапкершілік  жүктелмейді де, ақыретте 
болатын азаптан құтылады. 

Әбулхасан әл-Ашғари мен Әбуали әл-Жуббаи (мутазилиттердің көсбасшыла-
рының бірі) арасында үш бауыр жөнінде пікірталас жүреді. ӘлАшғари айтады: 
Бауырлардың бірі бала кезінде өмірден өтеді, екіншісі үлкейіп ізгі пенде болып 
өтеді, үшіншісі үлкейіп кәпір күйінде өледі. Мутазилиттердің айтуынша бұл 
жерде әділдік − ер жетіп үлкейіп кәпір болып өлгені тозақта мәңгі қалады. Қалған 
екеуі жаннатқа кіріп, үлкейіп мұсылман болып дүниеден өткен бауырдың бала 
кезінде өлгенінен дәрежесі жоғары болады. Егер кіші бауыр айтса: − Уа, Раббым, 
неге оның дәрежесін менікінен жоғары еттің? − Себебі ол балиғатқа жетіп, 
маған ғибадат етті, сен балиғатқа жетпей ғибадат қылмадың. − Уа, Раббым, сен 
өйткені мені балғатқа жетпей жанымды алдың, егер өмір бергеніңде мен де сол 
секілді ғибадат етер едім. Неге мені мәңгілікке бұл дәрежеден құр қалдырдың, 
сен оған құдіретің жетер еді ғой. − Сенің ер жетіп өскен кезіңде маған бағынбай, 
бойұсынбай азабыма тап болар едің! Сол үшін саған осы дәрежең азаптан көрі 
жақсырақ боларын білдім. 

Сол кезде кәпір болып өлген бауыр айтады:  − Уа, Раббым, менің ер жеткен 
соң кәпір боларымды білмедің бе? Егер сәби кезімде өлтірген болсаң, жұмақтан 
қаншалықты төмен дәреже берсең мен үшін тозақта мәңгі қалудан жақсырақ 
болар еді. Мені неге тірі қалдырдың, мен үшін өлім қайырлы еді ғой?! – дейді. 
[Әл-Ашғари 1990, 150]

Осы сұрақтан соң әл-Жуббаи жауап таппай қалады. Мысал арқылы Алла 
Тағала пенделер үшін әрбір істің жақсысын жасау міндетті емес екенін көреміз.

5. Мутазилиттер бойынша, Аллаға ғибадаттың сый-сауабын беру және күнәсі 
үшін пендені жазалауы міндет. Әл-Ғазали айтады: егер Алла пенделеріне парыздар 
жүктеп, оны пенделер орындап бағынса, Аллаға сый-сауабын беруі міндет емес. 
Егер қаласа сауабын береді, егер қаласа жазалайды. Тіпті егер қаласа, қарсы болған 
күнәһар пенделерінің бәрін де кешіре салып, барлық мүміндерді жазалайды [әл-
Ғазали 2009, 453].
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Мутазилиттер: «пенделерге міндеттер жүктеп, сауап беруге құдіреті жете тұра 
сауап бермеу жағымсыз іс (қабих)» деген сауалға әл-Ғазалидің жауабы: жағымсыз 
іс деген сөздеріңмен міндет жүктеушінің мақсатына қайшы келеді дегенді 
көздесеңдер, онда Алланың мақсаттары болмайды (әһлу сунна бойынша, жаратуда 
мақсат қою мұқтаждықты білдіреді, Алла мұқтаж емес). 

Мутазилиттер: пенделердің Аллаға шүкірлік етулері міндет. Себебі олар 
пенделер және Оның ақысын орындау керек. Аллаға пенделердің шүкірліктері 
үшін сауап беруі міндет. Әл-ғазали айтады: бұл мүмкін емес. Егер шүкірлік үшін 
сауап берілсе, берілген сауапқа тағы жаңа шүкірлік қажет болады және бұл жаңа 
шүкірлікке тағы бір сауап керек болады. Осылай үздіксіз жалғаса береді. Бұл 
үздіксіздік − жалған. 

Мутазилит көзқарасы: Аллаға өзіне мойынсұнған пендесіне сауап беріп, кәпір 
мен күнәһарды жазалау – міндет. Бұл – мутазилиттердің бес негізінің бірі. Ол уәде 
негізі, яғни Алла өзіне бағынған құлға сауапты, жұмақты, кешірімді уәде етті. Ал 
кәпірге, қарсы шығып күнә жасаушының жазаланатынын ескертті. Алла, сөзсіз, 
уәделерін бұзбай орындайды. Себебі уәде бұзу – кемшілік, жағымсыз іс. Алла 
Тағала кемшіліктен ада. Алла Тағалаға кәпірді, күнәһарды жазалап тозақта мәңгі 
қалдыруы – міндет. 

Әл-Ғазали: мутазилиттердің уәде жөнінде айтқан сөздері, Аллаға күнаһарды 
жазалау міндет деуі – Алланың жомарттығын, кешірімділігін, мейірімділігін 
танымау болып табылады, әрі ақыл, шариғат, әдет-ғұрыптағы құндылықтарды 
білмеу. Бұлардың бәрі кешіруге, кек алмауға, жазаламауға шақырады. Бұл 
адамдар арасында болса, Алла хақында әлдеқайда лайықтырақ. Алла Құранда 
айтады: «Әй, өздеріне зиян қылған құлдарым. Алланың рахметінен күдер 
үзбеңдер. Алла біртұтас күнәларды жарылқайды. Өйткені ол тым жарылқаушы, 
аса мейірімді» де. «Кім тәубе, иман келтіріп, игілік істеп, тура жолда болса, 
әлбетте жарылқаймын». 

Содан соң мүміндерге сауап уәде етті. Себебі ол уәдесін орындайды. «Олар: 
Бізге берген уәдесін шынға шығарған және бізді жаннаттың жеріне мұрагер еткен 
Аллаға барлық мадақ лайық. Жаннаттан қалағанымызша орын аламыз». 

Ал күнәһар қарсы шығушылар пенделерге азапты ескертті. Оның ескертуі 
қалауына тәуелді. Егер қаласа азаптайды, егер қаласа кешіріп, сауап береді. Оның 
өз ескерутін орындамауында кемшілік жоқ. Бұл Алланың жомарттығы саналады. 
Күнәһар пендеге кешірім берсе, оны азаптамайды. 

6. Әһлу сунна сенімінде пенделерге шариғат келмейінше, ақыл жолымен 
ешнәрсе парыз емес. Егер шариғат келмесе адамдарға Алланы тану міндет 
болмайтын еді. 

Мутазилиттердің пікірі: ақылға ие болуының өзі адамның жауапты және 
мукаллаф болуына (яғни өз міндеттерін ақыл жолымен білу) жеткілікті. Пендеде 
ақылдың болуы Алланы тануды және егер шариғатты жеткізуші болмаса, Оның 
шариғи үкімдерін білуді парыз етеді, яғни пайғамбарлар мен елшілер келуінсіз, 
кітаптардың түсіруілінсіз. 

Сондай-ақ Алла өз пенделеріне ақылдарының түсінігінше пайда тигізетін 
нәрселерді істеуді талап етеді, әрі ақылдарының түсінігінше залал деп тапқан 
нәрселерді тастауды талап етеді.
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Ақылдың жақсы деп тапқаны − шариғатта жағымды, әрі жақсы, ақылдың 
жаман деп тапқаны − шариғатта жағымсыз әрі жаман. 

Әл-Ғазалидің мутазилиттерге қарсы айтқан жауабы: Егер де ақыл бойынша 
парыз белгіленетін болса, онда ол белгілі бір пайданы көздегендіктен ғана парыз 
етеді. Ақыл бос ермекке бұйырмайды. Бұл пайда Алла үшін не пенде үшін деп 
алсақ, Аллаға пайда қажет емес, ал пенденің өзі үшін болатын болса: бұл пайда не 
дүние, не ақырет үшін көзделеді . Бұл дүниеде болуы мүмкін емес, себебі ол бос 
шаршау әрі қиыншылық, адам қанша парыз орындаса да, оның келер пайдасын 
дүниеде көрмейді. Ақыретте келетін пайда үшін болса, ақылдың, шариғаттың 
келуінсіз, ақыреттегі пайданы білу мүмкіндігіне ие емес.

7. Мутазилиттердің тағы қателескен тұжырымдары «Алла Тағалаға елшілерді 
жіберу міндет» деген сөздері. Әл-Қади Абдулжаббар айтады: «Аллаға елшілерді 
жіберу міндет, себебі пенделердің халінің жақсы болуы елшілерді жіберуді талап 
етеді» [Қади Абдулжаббар 1996, 546]. Пайдасы бар істі құдіреті жете тұрып 
жасамау даналыққа қайшы. 

Әл-Ғазали айтуынша, бұл жердегі міндет сөзінің мағынасын ашып алу керек. 
Біріншіден, Аллаға басқа тараптан біреудің міндеттеуіне келсек, бұл мүмкін 
емес, себебі Оған ешкім міндеттей алмайды. Екіншіден, міндет деп егер оны 
орындамаған жағдайда, зиянға ұшырататын нәрселерді айтамыз. Алла Тағала 
елшілерді жібермесе, оған келетін зиян жоқ [әл-Ғазали 2009, 466].

Қорытынды
Мақаладағы зерттеуге сүйене отырып төмендегідей тұжырымдар жасалынды: 

Жаратушыға ешнәрсе міндет емес; Алланың болмысты жаратпауы жаиз (мүмкін); 
Егер Алла болмысты жаратса, пенделерге парыздар жүктемеуіне де болады 
және оларға шамалары жетпейтін парыздарды да жүктей алады; Егер қаласа, 
пенделерін ешбір қылмыссыз немесе күнәсіз азаптай алады; Оған пенделерінің 
жағдайын жақсартатын істерді жасауы міндет емес, әрі ғибадаттын сауабын, 
күнәнің жазасын беру міндет емес; Адамға ақыл арқылы ешнәрсе парыз болмады, 
парыздар тек шариғат заңдары арқылы міндеттеледі; Алла пенделеріне елшілерді 
жіберуге міндетті емес, ақылды өз орнымен пайдаланылуы тиіс.
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Резюме
Сандыбаев Ж.С., Орынбаев Е.М. Позиция Абу Хамида аль-Газали в отношении 

мутазилитов
В данной научной статье определяется позиция Абу Хамида аль-Газали в отношении 

вероубеждении мутазилитов. Общеизвестно, что мутазилиты, признанные мусульманскими 
рационалистами, ставили мышление на первое место, тем самым ставя разум - меркой всего. 
Таким образом, они утверждают, что некоторые вещи являются обязанностью Аллаха, и что 
человеческий разум, без шариата способен распознать Творца и определить обязанности, которые 
были возложены на него. Толкуется оправержения Аль-Газали от подобных утверждений.

Ключевые слова: аль-Газали, мутазилиты, обязанность, разум, Кади Абдулжаббар.

Summary
Sandybayev Zh.S., Orynbayev E.M. Abu Hamid Al-Ghazali’s Position on the Mu’tazilites
This scientific article defines the position of Abu Hamid al-Ghazali in relation to the creed of 

the Mutazilites. It is well known that the Mutazilites, recognized by Muslim rationalists, put thinking 
in the first place, thereby putting the mind - the yardstick of everything. Thus, they claim that some 
things are the responsibility of Allah, and that the human mind, without Sharia, is able to recognize 
the Creator and define the duties that were assigned to him. The allegations of al-Ghazali from such 
allegations are interpreted. 

Keywords: al-Ghazali, Middle Ages, mutazilites, duty, intelligence, Kadi Abduljabar.
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