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  Бисмиллахир Рахмаанир Рахийм 
 
     Бул китепче айттырбай келген 
ажал, капыстан келген кырсык жана 
ар бирибизге өтө узун жана 
түгөнгүстөй туюлган өмүр шамын 
алеки саатта жалп өчүргөн өлүмдүн 
өжөр чындык экени жөнүндө икая 
кылат. 
   Өлүм – бул капыстан келген 
капсалаң, ажал – бул айттырбай 
келген ажыдаар! Өлүм жөнүндө биз 
көп угабыз. Аалымдар дагы аны 
бизге көп эскертишет. Бирок, биздин 
эсибиздин түбү тешик белем, уккан 
сайын унута беребиз, көргөн сайын 
көңүл бурбай кетебиз. Өлүм 
кырсыгы болсо каш менен кабактын 
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ортосунда. Ал келгенде качкандан 
пайда жок.   
Аллах Таала кимдин жанын алгысы 
келсе, асманга учса да кутулбайт.  
 
    Урматтууокурман! 
    Бул китепченин максаты \рөй 
учурган турмуштук эпизоддор менен 
силерди коркутуу эмес. Болгону ал 
бизди өткөөл дүйнө кумарына 
алданып, акыретти унутпоого 
чакырат, башталгандын акыры бар 
экенин эскертет жана Аллах 
Тааланын өлүм-өмүр жөнүндөгү 
аяттарын, улук пайгамбардын 
насааттарын көңүл борборунда 
тутуп жүрүүгө үндөйт. 
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     Расулуллах саллаллоху алайхи ва 
саллам айтты: 
    «Кыямат жакындашкан сайын 
адамдар дүйнөгө сук болуп, Аллах 
Тааладан алыстап жатышат» 
    Аллах Таала айтты: 
    «(Эй, адамдар!) Билгиле, 
чынында дүйнө жашоосу болгону 
оюн-күлкү, зыйнат-жасалгалар, өз 
араңарда (дүйнөңөр менен) 
сыймыктануу жана мал-дүйнө, 
бала-чака көбөйтүүдөн гана 
турат»           (Хадид – 20) 
    Улук пайгамбарыбыз саллаллоху 
алайхи ва саллам үмөттөрүнүн 
умтулганы – дүйнө, самаганы – 
байлык болуп, акыретти унутуп 
калуусунан көп кабатыр болгон эле. 
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Ал өзүнүн бир хадисинде мындай 
деген: 
   «Раббим мага «Макканын бүт 
таштарын алтынга айлантып 
берейинби?» дегенде, мен айттым: 
«жок, эй Раббим! Мен бир күн ток 
болсом, бир күн ачка жүрөйүн. Ток 
болгон кезде Сага шүгүр кыламын, 
ач калганымда Сага жалбарып, 
дуба кыламын.» 
     Уктуңарбы, эй мусулмандар! 
Дүйнө жыргалына алданып, 
акыретти унутпагыла! 
    Аллах Тааланын ыймандууларга 
кантип кайрылганын уккула: 
 «Эй, ыйман келтирген адамдар! 
Мал-дүйнөңөр, бала-чакаңар 
силерди Аллахты эскерүүдөн 
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алагды кылбасын!  Ким ушундай 
кылса, алар эки дүйнөдө зыян 
тартуучулар! Жана силерден 
бириңерге өлүм келгенге чейин 
Биз ырыскы кылып берген 
нерселерден эхсан-садака кылып 
калгыла! Анан ал (ажалдын колуна 
түшкөн бирок, эхсан кылууга 
үлгүрбөгөн) адам айтат: “эй, 
Раббим! Эгер мени жакынкы 
мезгилдерге чейин (жанымды 
албай) кечиктирсең, садака 
кылаар элем жана жакшы 
адамдардан болоор элем!” Бирок, 
ажалы жеткенде Аллах эч бир 
жанды кечиктирбейт! Аллах 
силер жасап жаткан иштерден 
Кабардар!"»      (Мунафикун - 9,10, 11) 
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      Расулуллах саллаллоху алайхи ва 
саллам айтты: 
«Эгер мен билгенди билгениңерде 
азыраак күлүп, көбүрөөк 
ыйламаксыңар» 
    Чынында, эгер биз жан алкымга 
келгендеги азапка, акыретте болор 
каар-казапка, ошондой эле, бар 
экени чын Бейишке терең ишенсек, 
азыраак жыргап, көбүрөөк амал 
кылмакпыз. 
    Биз дин аалымдарынан өлүмдү 
эскерүү жана өлүмгө даярдануу 
жөнүндө көп угабыз. Бирок, 
укканыбыз жуга бербейт. 
    Аллах Тааланын айтканын уккула: 
«Ар бир жан (өлүм шарабын) 
татуучу. Кыямат Күндө силерге 
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сообуңар толук берилет. Кимде-
ким (ошондо) тозоктон 
четтетилип, Бейишке киргизилсе, 
демек ал анык жеңишке жетти! Ал 
эми, дүйнө жашоосу болсо, 
азгыруучу пайдалардан башка 
эмес»               (Аалы Имран – 185) 
    Өлүм – бул өжөр чындык! 
    Аллах Таала айтты:       «Андагы 
бардык нерселер өтүп кетет. Бир 
гана Улуулук, Урматтуулук Ээси 
болгон Раббиңдин Жүзү гана 
түбөлүк калат!»   (Ар Рахман – 26,27) 
    Өлүмдөн асманга учкандар дагы 
кутулбайт. Аллах Таала айтты: 
     «Кайда болсоңор дагы өлүм 
силерди таап алат. Эгер бекем 
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курулган сарайларда болсоңор 
дагы»    (Ниса – 78)          
      Эч бир адам кай жерде, кандай 
абалда өлүшүн билбейт.  
   Аллах Таала айткан: 
    «Ар бир элдин ажалы (б. а. өлүм 
үчүн белгиленген убактысы) бар. 
Качан алардын ажалы жеткенде 
бир саатка да кечиктирилбейт 
Жана тездетилбейт дагы» (А,РАФ: 35) 
  Аллах Таала дагы мындай деген: 

   «Айткын: силер андан качып 
жүргөн өлүмгө сөзсүз 
жолугасыңар. Андан кийин 
кайыпты да ашкерени да билип 
турган Аллахка кайтарыласыңар 
жана Ал силерге жасаган 
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ишиңердин кабарын билдирет»           
(Жум,а – 8)                       
    Аллах Таала айтты:                                     
   «Айткын: «эгер өлүмдөн же 
өлтүрүлүүдөн качсаңар, качуу 
силерге эч пайда бербейт...   
Айткын: эгер Аллах силерге бир 
жамандыкты кааласа Андан 
силерди ким сактап кала алат?»           
(Ахзап – 16,17)                                               
     Жакынкы жылдарда Израил 
мамлекетинде бир топ напси 
пенделерин көз көрүнөө эле… жер 
жутуп кетти. 
   Анткени, Аллах Таала айткан: 
   «Айла-амал менен күнөөлөрдү 
жасаган адамдар, аларды Аллах 
жерге жуткуруп жиберүүсүнөн 
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аманбы? Же болбосо, аларга 
сезбеген тараптан азап келишинен 
аман бекен? Же болбосо саякаттап 
жүргөн мезгилдеринде (Аллахтын 
азабы) кармашынан жана андан 
качканга жай таппай калышынан 
аманда бекен?!»       (Нахыл – 45,46)               
     О, адамдар! Тообага шашылгыла! 
Кеч болуп кала электе Аллахка 
кайткыла! Аллах Таала азаптоого 
шашылбаса, бейгам болбойлу.Ал 
бизди күтүүдө. Эгер кайтпасак катуу 
азап менен кармап коёт. 
    Аллах Таала айтты: 
    «Сенин Раббиң заалым 
шаарларды (азап менен) 
кармаганда ушундай кармайт! 
Чынында Анын кармаганы 
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азаптуу жана катуу! Мында 
Акырет азабынан корккон 
адамдар үчүн үлгү-сабактар бар» 
      О, замандаштар! Көздөрүбүз 
качан ачылат! Аллах Таала бизге 
жетиштүү эле алааматтарды 
көргөздү-го! Өлүм сааты келип 
калгыча эсибизге келбейлиби?! 
      Өзүнүн «бол!» деген бир гана 
сөзү менен жаралган дүйнөнү 
заматта жок кылып коюуу Аллах 
Таалага оор эмес!  Анткени, ар бир 
нерсе жок болуучу, бир гана Аллах 
Таала түбөлүк! 
    Аллах Таала айтты: 
    «Эй, адамдар! Раббиңерден 
корккула! Чынында кыямат 
коогалаңы өтө айбаттуу! Силер 
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аны көргөн күндө бардык сүт 
эмизүүчү жаныбарлар (коркуудан) 
өз баласын унутат! Жана ар бир 
кош бойлуу бойундгаысын таштап 
коёт! Жана сен адамдарды нес-мас 
абалда көрөсүң! Жок, алар мас 
эмес, бирок Аллахтын азабы 
катуу!»    (Хаж – 12) 
    О, адамдар! Ар бир адам өлүм 
менен бетме-бет келет. Өлүмдөн эч 
ким качып кутулган эмес. Ар бир 
адам: ал каапырбы-мусулманбы, 
жаманбы-жакшыбы, жашпы-
карыбы, урматтуубу -урматсызбы, 
мансаптуубу-мансапсызбы, 
падышаабы-кедейби, ким болсо-
болсун, өлүм менен бетме-бет келет. 
Өлүм чындыгы – ушундай!  
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    Өлүм – бул тириликтин түгөнүшү, 
өлүм – бул дүйнөнүн акыры! 
   Ар бир адам баласы билсин, күбө 
болсун жана айтсын: өлүм аны бул 
дүйнөдөн тап-такыр үзөт! Демек, 
өлүм – бул үзүлүү!  
   Денеден жандын үзүлүшү, 
тамырдан кандын үзүлүшү, 
Сүйлөмдөн тилдин үзүлүшү, 
сүйүүдөн дилдин үзүлүшү, 
Достордон колдүн үзүлүшү, 
дүйнөдөн жолдун үзүлүшү…  
      Өлүм деген ушундай өжөр нерсе! 
     
Тузу бүтсө тарта берет 
кедей дебей, шах дебей, 
Ажал жетсе ала берет 
кары дебей, жаш дебей. 
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     Өлүм деген бардыгына тең: 
     Кудайга кыр көрсөтүп, Анын 
бейкүнөө пенделерин кыргынга 
учураткандар да өтөт дүйнөдөн, 
   «Кудай жок» деп, Анын 
пенделерин өзүнө кул кылгандар да 
куру калбайт мүрзөдөн.     
Адам өлөт, аздектеген 
Адамдарын калтырып. 
Алар көмөт, табыт үстүн 
Топуракка толтуруп… 
 
    Аллах Таала айтты: 
    «(Эй, Мухаммад) мына бул 
заалым адамдар өлүм 
далбасасында калып, (жан алгыч) 
периштелер аларга кол созуп: 
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«жаныңарды бергиле! Бүгүн силер 
Аллахка жалган сөз айтканыңар 
үчүн жана Анын аяттарына 
текебердик кылганыңар үчүн 
кордук азабы менен 
жазаланасыңар» (деп турганын) 
бир көрсөң саз болоор эле. (Эй, 
каапырлар!) Мына, Биздин 
алдыбызга абалкы 
жаратканыбыздай жалгыз 
келдиңер жана Биз берген (мал-
мүлк, тууган-урук сыяктуу) 
нерселерди (кошо алып келе албай) 
артыңарга калтырдыңар. Силер 
менен бирге колдоочуңар 
көрүнбөйт-го! Силер аларды өз 
араңардагы кудайлар деп ойлойт 
элеңер. Алар менен араңар 
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үзүлүптүр! (кудай деп) 
ойлогонуңар силерден жок 
болуптур!»           (Ан,ам – 93,94) 
     Бардык адамдар өлүмгө баш 
ийүгө мажбур. Падышалар дагы. 
Өлүм падышаларга кызмат кылбайт. 
Бир гана Аллах Тааланын амирине 
моюн сунат. Аллах Таала өлүм 
менен падышалардын мойнун 
кайрыган, шаханшахтарды 
сындырып, шооратынан айрыган. 
      Өлүм ошондой өжөр чындык! 
 
          Тарыхтан тамган тамчылар 
 
Аллах Таала айтты: 
«…Анан Биз Израил элин 
деңизден (аман-эсен) өткөрдүк. 
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Алардын артынан душмандык 
жана зулум менен фараон жана 
анын аскерлери да ээрчиди. Качан 
гана (деңиздин ортосуна жетип, эки 
тарапка ажыраган суу кошулуп) ал 
чөгүп бара жатканда (жан алекетке 
түшүп): «Израил эли ыйман 
келтирген кудайдан башка кудай 
жок экенине ишендим! Мен – 
мусулмандарданмын!» деди. Эми-
би?! Сен илгери (Аллахка) каршы 
чыгып, бузукулардан болгонсуң! 
Мына бүгүн Биз сенин (жаныңды 
алып) денеңди кийинки муундарга 
сабак болсун үчүн сактап коёбуз! 
Чынында, көпчүлүк адамдар 
Биздин аяттарыбыздан кабарсыз.» 
                               (Юнус – 90,91,92)                        
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     Кудуреттүү Аллах Таала 
убадасында турду жана Фараондун 
денесин азыркы күндөргө чейин 
сактады. О, адамдар! Көргүлө жана 
сабак алгыла! Ушул фараон «мен 
түбөлүк кудаймын» деген болчу. 
Өлбөй калдыбы?! Анын заалым 
вазири Хамаан кайда?! Өлбөй 
калдыбы?! Атактуу Нимруд падыша 
кайда?! Ал дагы «менден башка 
кудай жок. Өлтүрүүчү да 
тирилтүүчү да менмин» дебеди 
беле?! Кана алар?! 
    Аллах Таала айтты: 
    «Жашоо-жыргалда аша чапкан 
элдерден канчасын биз жок 
кылдык. Мына, (калган) турак-
жайлары. Алардан кийин бир аз 
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элдерди эсепке албаганда (бул 
жерде) эч ким деле жашабады. 
Жана (алардын бардыгы өтүп,) Биз 
Өзүбүз мураскор болуп  калдык»           
(Касас – 58)                                         
 
Өлүм деген өжөр чындык 
Өлбөй калган адам жок. 
Доор айланып, өтүп кетет, 
Өтпөй калган заман жок. 
 
Өтүп кетти бул дүйнөдөн 
Пирамида кургандар. 
Тоо бооруна шаар салып 
Таш үйлөрдө тургандар. 
 
Сен буларды укканда 
Өткөндөрдү эстегин. 
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Сабак болоор тарыхын  
Укпай туруп кетпегин. 
 
Байыркы шаар урандысы… 
Заалымдардын тамгасы. 
Өткөн заман жашоосуна  
Саякаттын каалгасы. 
 
Бархандардан бархандарга 
Кум бороону сейилдейт. 
Балким ушул кумдөбөдө 
Шаар бардыр. Сезилбейт. 
 
Түбөлүккө жашадыбы 
Аны курган адамдар? 
Демек, ойлон, эй замандаш 
Ар бир башта өлүм бар. 
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Өлүм – кайып, өлүм – күчтүү 
Капысынан кол салат. 
Чеңгелине түшкөндү алып, 
Акыретке жол салат. 
 
Эч ким ага эч каршылык 
Көргөзгөнгө жарабайт. 
«Көз ирмемге коё тур-чу» 
Дегениңе карабайт. 
 
Жүрөгүңдүн ар соккусу 
Өлүмүңө бир кадам. 
Ал кадамдар качан тынат 
Билесиңби, эй адам? 
 
Эч ким билбейт бешенеге 
Кандай өлүм жазылган. 
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Жерденби же асманданбы, 
Сууданбы же жалындан? 
 
Оодарылган машинденби, 
Көңтөрүлгөн кемеден? 
Эч ким билбейт эртең биздин 
Ажалыбыз эмнеден. 
 
   Эй, Аллахтын пендеси! 
   Бардыгыбыздын сөөгүбүз 
күндөрдүн биринде жуугунчунун 
алдына коюлат. Ушуга да шүгүр 
дейли. Талкаланып, барчаланып, 
күйүп, күл болуп кетпегенине. 
Ошентип, ар бирибиз жуугунчунун 
алдында жатабыз. Мындан насаат 
алайлы. Улук пайгамбарыбыз: «өлүм 
– бул насаатчы деген. Биздин 
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сөөгүбүз жуулуп, кепинделгенден 
кийин имамдын алдына коюлат жана 
ал мусулмандар менен бирге жаназа 
окуйт. 
  Аллах Таала айтты: 
«Жер бетиндеги бардык 
жаныбарлар өтүп кетет. Бир гана 
улуулук, урматтуулук Ээси болгон 
Раббиңдин Жүзү гана түбөлүк 
калат» 
 
   Эй Аллахтын пендеси!  
Өлүм деген ушул. Арекет жок. Дем 
жок. Тынч гана сапар. Наркы 
дүйнөгө. Бирок, маркум өзү менен 
кандай амал алып бара жатат? 
Күнөөбү же сооппу? Күнөөсү көп 
болсо, Аллах кечирсин дейли. 



================          =============== 

  

26

Сооптуу болсо, Аллах берекесин 
берсин. 
  Эй, Аллахтын пендеси! 
Эгер билсең, ар бир көз ирмемде, ар 
бир мүнөт, ар бир саатта ушул 
маркумдун ордунда сен же мен 
болуп калышыбыз толук мүмкүн. 
Өлүм сөзсүз жана капыстан келүүчү 
сапар. Сен бул сапарга даярсыңбы? 
 
 
 
 
 
 
  
  
 




