
РАСУЛУ МУХАММЕДДИН С.А.В. ЭҢ БИР АЖАЙЫП ДУБАСЫ
 

ЭҢ ЖОГОРКУ ДОС
 
Расулу Мухаммеддин С.А.В. бул дүйнө менен коштошоор алдында турган маалда айткан дубасы:
 
«ОО Алла, мени кечире көр, мага мээримдүү боло көр жана Эң Жогорку Дос менен мени 
кезиктире көр».

(Шахих Аль Бухаринин хадисинен, 1573)
 
 
Анан Ал (Расул Мухаммед С. А.В.) колдорун асманга жайып, мындай деди:
«Эң Жогорку Дос»
 
Ушундан бир аз убакыт өтпөстөн туруп, Мухаммед С.А.В. бул дүйнө менен коштошкон экен.

(Шахих Аль Бухаринин хадисинен, 1574)
 
Жогоруда айтылган «Эң Жогорку Дос» - ал ким өзү?
 
Шахих аль Бухари өзүнүн хадистерине жазган белгилөөлөрүнө таянсак, ал, бул же Периште же 
Пайгамбар болушу ыктымал деп айтат. Бирок периштелер «Эң Жогорку» - деп эч качан 
сурөттөлбөгөн, демек, Расул Мухаммеддин «Эң Жогорку Досу» периште эмес бирок Пайгамбар. 
Анда, кайсы пайгамбар мына ушул «Эң Жогорку Дос» деген наамга калган пайгамбарлардан 
көбүүрөөк татыктуу экендигин төмөндө карап көрөлү:
 
«Адам Шафиулла» = Адам А.С. Алла ААД тарабынан колдоого алынып, жаңыртылган
«Нух Нажиаулла» = Нух А.С. Алла ААД тарабынан куткарылган
 
«Ибраим Халилулла» = Ибраим А.С. Алланын ААД сүйүктүү инсаны
 
«Ысмаил Дзабихулла» = Исмаил А.С. Алла ААД тарабынан курмандыкка чалынган
 
«Муса Калимулла» = Муса А.С. Алла ААД тарабынан тартууланган
 
«Дөөт Халифулла» = Дөөт А.С. Алла тарабынан жетектелген инсан
 

(Мажму Сайриф)
 
 
Бирок ал өзү (Расул Мухаммед С.А.В.) айтты:
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 
«Анаа аулан би Исабни мариама фид дун-йаа вал аакираати вал амбийау икхваатул лиаллатин 
уммахаатухум сайаттаа ва диинухум ваахид.»
«Мен, Мариам Уулу Ыйсага бул дүйнөдө да тигил дүйнөдө да эн жакындарданмын. Бардык 
пайгамбарлар бири-бири менен тыгыз байланышта турат себеби алар бири-бирине тектеш. 
Энелери башка-башка болгону менен алардын дини Бир.»

 
(Шахих Аль Бухаринин хадисинен, 1501)

 
 
«Исабну мариама важихан фид дун-йаа вал аакираати»
«… Мариам Уулу Ыйса жердин да Асмандын да толук укуктуу жана Жогорку Мырзасы»



(Куран. Алии Имран Сурөөсу 3:45)
 
 
 
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 
«Вал ладзии нафсии бийадихи лайусыиканна айаанзила фиикумумну Марийама хакаман 
мукситхан»
«Алла менин күбөм, менин жаным анын колунда. Акыйкатта, Мариам Уулу Ыйсанын ортобузга 
келип түшөөр күнү жакын калды. Ал - Адилет Сот болору анык»

(Шахих Муслимдин Хадисинен, 127)
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 
«Лаа махдиан илла Исабну мариам»
«Мариам Уулу Ыйсадан башка бул дүйнөдө Имам Махди жок»

 
(Ибну Мажанын хадисинен)

 
«… Ыйса ал Рухулла (Алланын Руху), Расулла (Алланын Расулу), жана Калиматулла (Алланын 
Сөзү)».

(Анас бин Малик хал: 72. Куран. Ан Нисаа сүрөөсү 4:171)
 
 
Демек, жыйынтык сөз мындайча болбокчу, Мариам Уулу Ыйсадан бөлөк эч бир пайгамбар «Эң 
Жогорку Дос» деген наамга татыктуу эмес экен. Бирок бир гана, Мариам Уулу Ыйсанын А.С. 
«Эң Жогорку Дос» - деп аталышка ары толук укугу бар, ары татыктуу.
 
Мыну ушул Эң Жогорку Дос - Алла Таала тарабынан бизге жиберилип, бул сөздү алып келди:

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

«…ваттабиунни хаадза сираатал мустаким»
«…Жана Мага баш ийгиле, … бул Туура Жол.»

(Куран. Аз Зукруф сүрөөсү 43:63,64)

 

 
«Ва-лаа таконо ка-Алладхена каало сами Наа ваа-хум лаа йазма он инна сайа-рад-давааби-би 
индаллахис-сум-мул букмул-ладзина лаа йа килун».



«… Же, биз кулак салдык бирок эч нерсе укканыбыз жок дегендерден болбогула, анткени 
Алланын ААД көзүндө эң жаман нерсе бул жаратылган жандыктардын дудук жана 
дүлөйлөрү, алар бир нерсени акылы менен түшүнүшпөйт жана жүрөгү менен туя 
билишпейт».

(Куран. Аль Анфал Сүрөөсү 8:21,22)
 
 
    Демек, төмөндөгү Алланын ААД аяттарына жигердик менен көңүлүңдү коюуну сага Алла Өзү 
сунуштап жатат. Ал аяттарды Алладан ААД берилген компасс сыяктуу ээрчигин жана ал 
аяттар сени бул Улуу Жолдо Инш Алла жетектесин.

 
    Тобо кыл, анткени Алла ААД бизди да тигил күнөөкөр, зөөкүрлөр менен тенеп, зоболобузду 
тебелеп-тепсеп, абийирибизди айрандай төкпөсүн; анан эң коркунучтуусу Туура Жолду таба 
албай адашкан койдой элеңдеп, үрккөн жылкыдай жалтандап, үрөйү учкан кайберендей 
кайсаңдап калбайлы.

 
    Эми, мыну ушул Алла Таала ААД Өзү, биз үчүн даярдаган Чындык Жолуна байыр алууну 
баяндасак:

 
Кантип бул Эң Жогорку Дос азыркы замандын жашоочуларына жардам бере алат?
 
1.     Эң Жогорку Достун даана жышаан-шарапатын бизге Туура Жол (Сиратул Мустаким) 
ачып бермекчи.

 
Бисмиллахи Рахмани Рахим

 
«Лаа икраах фе ад-ден гад табайана ар-рушд мин ал-гхайа фа-ман йакфур би-ат.-т.аагхот ва-
йаьшт би-аллах фа-гад истамсака би-ал-вутхгаа лаа инфис.аам ла…»
 
«Мына Биз мариам Уулу Ыйсага А.С. ачык жана даана жышаан бердик жана аны Ыйык Рух 
менен кубаттадык… Ошондуктан дин иштеринде эч кандай зордуктоолор жана мажбурлоолор 
болбосун: Акыйкат – жалган жолдон дап-даана айырмаланып турат…»

(Куран. Аль Баккара сүрөөсү 2:253, 256)
 
Мүмкүн биздин динибиз Алла Тааланын ААД кереметтүү жолундагы ишенимден айырмаланып 
бирок салттык ишеним менен аралашып Жана жуурулушуп, пенделик динден айырмасы жокко 
эседир. Мүмкүн, биз Наби Мухаммеддин С.А.В. чыныгы дин туурасындагы түшүнүгүнөн 
кабарыбыз жоктур: Биз ар бирибиз, Алла ААД бизге Эң Жогору Дос аркылуу берген Даана 
Керемет-Жышаан бизге ачылып беришине муктажбыз! Келгиле анда, Алланын Китебинен 



Керемет-Жышаан бизге ачылып беришине муктажбыз! Келгиле анда, Алланын Китебинен 
табылбаган ар бир затты, четке коюп, Чыныгы Жолду Алланын ААД Китебинен издейли.
 
Анын Даана Жышааны амалкөй Шайтандын бардык жалган иштерин ашкерелеп, жарыкка 
чыгарат: Ал даана Жышаан, Алланын Чындык Жолун ачып берет. Калиматулла Ыйса А.С. 
Китепке негизделбеген бирок адамдардын салтына негизделген ыймандын күчсүздүгүн, эки 
жүздүүлүгүн жана жөн гана каңылдаган боштук экендигин ашкерелеп ачыкка чыгарат.
 
Силердин араңардан кимде-ким башка адашкан жолдорду, пенделик салтка негизделген 
ишенимди четке кагып бирок Ыйсанын А.С. Жышаанына баш ийип, Аны укса, анда ал Алланын 
ААД даңктуу жетегине куш уруп да бой сунуп, Аны ээрчиген шакирт экен. Бул шакирттер өлүм 
жана кыямат күнүнө дайым даяр. Алардын жаңы Жанатка түшө тургандыктарына бекем 
ишенимдери бар, себеби алардын жашоолору Эң Жогорку Достун Ыйыктыгынан баш-панек 
табышкан. Алар күнөөнүн кунунан эркин анткени алар адамдык жетекке же адамдык чектелген 
жакшылык иштерине көз каранды эмес.
 
Эй Мусулман Момундары, Калиматулла Ыйсанын А.С. бул ачык Жышаандарын четке какпагыла 
жана бул жөнүндө кумөн санабагыла! Тескерисинче, анын көрсөтмөлөрүнө баш ийигиле анан 
силер Туура Жолду ачык көрө аласыңар (Сиратул Мустаким) жана анда ишенимдүү жүрө 
аласынар.
 
 
Биз башка адашкан туура эмес жолдордон тазаландыкпы?
 
Биз Алла Таала ААД берген Эң жогорку Достун керемет Сөздөрү менен жетектелип 
жүрөбүзбү?
 
2.     Эң Жогорку Дос бизди мына ушул Туура Жолдо (Сиратул Мустаким) жыгылып-
тыгылбай ыйыктыкты сактап жүргөнгө, сырдуу түрдө бизди ар-балаадан коргоп жана 
жөлөп-таяп жүрөт.

 
Көзүбүз менен көргүз, колубуз менен тийгис Алла Таала ААД Өзүнүн бардыгын, адамзат 
түшүнүп, туя турган жол аркылуу ачып берди: Анын Рухулла жана Калиматулла деп аталган 
Ыйса А.С. бул дүйнөгө кереметүү түрдө, адам кейпинде, кирип келди!
 

Бисмиллахи Рахмани Рахим

 
 
 
 
 
«Лаа икрах фе ад-ден гад табайана ар-рушд мин ал-гайа фа- ман йакфур би-ал-т.аагхот ва-йамин 
би- аллах фа-гад истамсака би- ал – курваф ал- вуткаа лаа инфиз.аам ла-хаа ва – аллах самек 
калем»
 
«… Ким болбосун… Аллага ААД ишнимин койгон ар бир бир тууган мыну ушул Алла ААД 
сунуштаган ишенимдүү «Таянычка» (Эн жогорку Доско) бой сунушубуз зарыл, анткени ал эч 
качан уятка калтырбайт бирок болоттон бекен турат»



(Куран Аль Бакара сүрөөсү 2:256)
 
 
Бул белгилүү Ул Курси Аяты 253 сүрөөсү менен бизге так-даана болуп ачылып бербекчи: Качан 
биз Ыйсанын даана жышаанына А.С., жана башка пайгамбарларга ишенсек, демек биздин келечек
жашообуз айдан-ачык коргоодо турат:
 

    Мындай коргонуу Алланын ААД толук ишенимдүү элчисинен келет экен. Ыйса А.С. 
Алланын ААД Рухулласы болгондуктан, Ал бардык кунөө - арамдыктардан таза жана эркин 
экен. Тек гана мына ушундай ыйыктыкта биз Ыйык болгон Алла Таала ААД менен 
байланыша алат экенбиз. Алланын Руху – Адамдын Руху менен. Рухулла оорулуулардын 
жанын улуу мээримдүүлүк менен тийип, аларга Алланын ААД кудурети менен айыгуу 
берет экен.

 
    Ал эң ишенимдүү анткени Ал Акыйкат болгон Алланын ААД так өзөгүнөн (Аль Хаг) түшүп
келет. Ал бул алдамчы жана күнөөкөр дүйнөдө жаркырап турган Чындык.

 
    Анын ишенимдүүлүгү эч качан сынбаган себеби Ал эң жогорку денгээлдеги сыноодон 
ийгиликтүү өткөн жана адам чыдагыс кыйынчылыктар кезинде да Тынчтыкты жоготкон 
жок. Ошол күндөрдө деди Ал:

 
 
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

«Ваз салааму Алайа йаума вулидту ва йаума амууту ва йаума убатсу хайаан»
«Демек, Тынчтык Мен туулган кунго, кайтыш болгон кунго жана олгондон кайра тирилген кунго 
да»!

(Куран. Мариям сүрөөсү 19:33)
 
 
 

БУЛ ДҮЙНӨ – ЖАЛГАН ДҮЙНӨ
 
 
Жашоонун маңызы эмнеде?
 
Жердеги жашоо убактылуу. Бул жашоо өзүнүн укмуштай зор байлыктары менен эбегейсиз 
укмуштуудай көрүнгөнү менен, ал чындыгында кайнаган суудан пайда болгон буу сыяктуу, ал 
бир заматта бар жана бир заматта жок; көздөн кайым болуп житип кеткенин өзүбүз байкабай да 
аңдабай калабыз. Бирок биздин жашообуз бул дүйнөнү кезип өтүп, андан ары уланмакчы себеби 
мындай өмүрдү жана жашоону түбөлүк жашоочу Алланын ААД Өзү берген.
 
            Көпчүлүк адамдар бул дүйнөдө бир гана бакыт жөнүндө ойлошот жана аны бирден бир 
максат кылып алышып, ошол үчүн гана өмүр сүрүшөт. Ар күнү биз жашоонун ар кандай 
түйшүктөрү менен алекпиз. Жумуштун артынан сая түшүп, акчанын Жана байлыктын кулу болуп,
бул дүйнөнүн жыргалчылыктарына кумарлана батып анан бир аздан кийин бардык бул 
жыргалчылыктар өзүнүн маныз-маанисин жоготкондон соң, биз да алар менен кошо өзүбүздүн 
жашообуздун мани-маңызын жоготобуз. Амалкөй ибилис болсо биздин кулактарыбызга 
шыбырап-күбүрөп, бул жашоодо өзүңүн бактыңды табууга күрөш деп - болгон нерсенин барын 
биздин алдыбызга сунуштап турат. Ибилис шайтандын максаты биздин башыбызды айлантып, 
күнөөгө белчебизден батырып, белибизди бекчейтип, көзүбүздү чектейтип акыры өзү менен кошо 



күнөөгө белчебизден батырып, белибизди бекчейтип, көзүбүздү чектейтип акыры өзү менен кошо 
тозокко алып кеткенди көздөп жүрөт.
 
            Көпчүлүк убакта, бактылуу жашоолорго караганда бактысыз жашоолор бир топ коп 
учурашышы бардыгыбызга эле маалым болушу керек. Биздин жашообуз Алла Тааланын өзүнө 
балык экендигин жана бул дүйнөдөн кийин биздин жаныбыз Анын алдына бараарын эсибизден 
чыгаруу демек, өзүбүздү отко урганга барабар жана мындай жашоонун жыйынтыгы болуп көнүл 
калуучулук, кош көңүлдүүлүк болуп акыры барып жашоого болгон көз карашыбыз бузулуп анан 
акыры барып анын чыныгы маани-маңызын жоготобуз.
 
            Бирок Алла Таала ААД чыныгы акыйкат бакыт – таалай эмне экендиги жөнүндө, бизге 
дайыма ан, акыл-эс жана жетек тартуулап турат. Анын жетегин ээрчисек биз бул дүйнөдө кантип 
туура, адилеттүү жашоого куч-кубат жана кудурет табабыз. Анын чыныгы акыйкат жолунда 
жүрсөк (Сиратул Мустаким), анда биздин жашоо анын мээрими менен тазаланып анын бизге 
даярдаган бейиш-жаннаттинин ардактуу тургундары деп аталабыз. Бейиште күнө деген түшүнүк –
жат тушүнүк, себеби ал жерде эч бир жан күнө эмне экендигин билбейт да жасабайт да.
 
            Акыр заман келгенде (Акхират) бардык адамзатты эки бүтүм күтүп турат: Бейиш жана 
тозок. Кыяматтын убагы келип, бардык тирүү заттын бары Сот эшигинин алдында өзүнүн 
тиешесин алгандан кийин, ал же бейишке же тозокко бет алат. Ал жерде биринен бирине өтүү 
деген болбойт бирок кайсы жайга туш келсең ошол жайда түбөлүк каласын.
 
            Качан, кайсы маалда бул дүйнөдөн өтөрүбүздү алдын ала билбеген соң, бизге азыркы 
бейпил убакта, бизге берилип жаткан артыкчылыктан пайдаланып, келечекке тике карап, өзүбүзгө
туура жолду тандап алалы.
 
Сиз өзүңүз үчүн, мына ушул сунушталып жаткан түбөлүктүү эки жайдын кайсы бирин тандаар 
элеңиз?

БЕЙИШ БАГЫ
 
 
Бейиш бул адамзат жанын жай алдыра дем алып, коңүл черитиши үчүн эң кооз, ажайып жана эң 
ыңгайлуу, төгөрөгү төп келген эң мыкты жай. Жанат1 бул эң сонун, түбөлүк жашыл бак-дарактар
менен курчалып, меймандос жана жагымдуу баарлашуу, маектешүүлөр менен толукталып; сабыр 
менен урматтын алкагына толуп турган жай.
 
Биздин чектелүү акылыбыз Бейиш багынын кооздугун толугу менен түшүнүп-туя албайт, камтый 
албайт жана көз алдыбызга да келтире албайт. Ыйык Китебибизде жазылгандай, ишенген ар бир 
адам Алланын ААД мээримине ээ болуу менен бирге ага куткаруулу тартууланып бул дүйнөнүн 
жана күнөөнүн кулчулугунан эркин экен.
 
            Чексиз Кубанычка бөлөө менен кошо, бизди кайгы-капабыздан биротоло бошоткон Алла 
Таалага өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан тынымсыз алкыш жана даңк багышталсын. Оомийин!
 
Ыйыктыктан жана аруулуктан куру калган адамзат мындай жыргалчылыкты кантип көтөрө алат 
болду экен жана кандайча жыргап-куунап жүрө алат болду экен? Бир гана Алла Таала жууп-
тазалап койгон ыйыктар гана бул ажайып жайга кирүүгө уруксат ала алышат. Курани Каримде, 
Алла Таала ААД бизге төмөндөгүчө чындыкты ачып берип жатат, Ал Ыйса алейхисалам, Мариям
Уулун, бүткүл адамзатка Ыйык белек кылып берди:
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 



 
Ал «Адамзат үчүн керемет жышаан жана Бизден болгон Мээрим»

(Курани Карим. Мариям суроосу 19:21)
 
Асманда болгон сыяктуу эле жерде да, Алла Таала ААД, убадалаган Имам Махди Ыйсанын А.С.
(Машайак) ысымын, бул дүйнөдө да тигил дүйнөдө да даңкталган жана улууланган ысым деп 
белгиледи.
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

«… Анын аты Машайак, бул дүйнөдө да тигил дүйнөдө да даңкталган»
(Куран. Аль Имран сүрөөсү 3:45)

 
 

ТОЗОК ОТУ
 
 
Тозок – бул азап-тозоктун жайы. Бул коркунучтуу жерге түшкөн адамдардын өтө кыйын азапка 
дуушар болушат себеби, алардын кийимдери, жабынчуу жууркандары жана жата турган жайлары 
оттон бүтүп, өчпөс жалын менен күнү-түнү алоолонуп турат. Дегээле тозок бул - от-жалын, кара 
ыш-түтүн жана көзгө сайса көрүнбөгөн караңгылык. Кулактар жабылып, көздөр сокур болуп, 
тилдер болсо дудуктукка айланат – бул азап чегүүнүн жайында адам өлгөнчө кыйналат бирок 
жаны өлбөйт; тынымсыз тиш кычыратуулар бирок эч кайдан жардам жок, азаттыкка чыгууга эч 
бир үмүт жок. Жан бул жерде тып-тыйпыл болуп жоголуп кеткенче азапка салынат бирок өлбөйт 
ошентсе да жан өлгөнгө барабар; бул жерде кыйынчылыктардын акыры болбойт бирок түбөлүккө
созулат.
 
Биринчи Адам Алейхисалам менен кошо бардык адамзат шайтандын азгырык торуна түшүп, 
күнөнүн кулу болушту да калышты. Ошентип бүткүл адамзат күнөөлүү болуп, Тозоктун төрүнөн 
орун алышка адилеттүү жаза алышты.
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

«жана бул жерге (бейишке) келе турган эч бир татыктуу адам жок. Бул силердин Теңириңерден 
болгон жарыя жана буюртма»

(Куран. Мариам Сүрөөсү, 19:71).
 
 

СИРАТУЛ МУСТАКИМ
(ЖАНАТКА ЧЫГАРУУЧУ ЖОЛ)

 
Баарыбызга белгилүү болгондой, тек гана Алланын сөзүнө кулак төшөп уккан ыймандуу 
момундарга гана Алла Таала Түз Жолду тартуулайт. Буга кошумча, акыр заман келгенге чейин 



момундарга гана Алла Таала Түз Жолду тартуулайт. Буга кошумча, акыр заман келгенге чейин 
өзүнүн күндөлүк намазын окуган жана жакшылык иштерин Алла үчүн жасап келген момундар 
өзүлөрүнүн кылган иш-аракеттерине жараша, Бейиште, сыйлык болот. (Куран 4:162).
 
Бирок, кайсы бирибиз - биздин бул чындык жолунда ойрон болбой бирок бек тура 
алышыбыз үчүн Алла кандай даана жышаан бергендигин билебиз? Бул даана жышаансыз 
биз бул жолдун канчалык чындык жол экендигин билебиз? Же болбосом, ошол Алла ачып берген
керемет жышаандар жөнүндө маалыматыбыз, билимибиз болбосо анда кантип Алла бизди 
ишенимдүү ыйыктар деп кабыл кылганын билебиз?
 
Биздин Бейишке киришибиз үчүн кандайдыр бир жеткилен болгон мыйзам ченемдиктер барбы? 
Бейишке киришибиз үчүн биз канчалык терең дин мыйзамына баш ийишибиз керек? Жанатка 
түшүшүбүз так болушу үчүн, биз, канчалык көп жакшылык иштерин кылышыбыз керек? Бул 
суроолорго диндин өзү так жана даана жооп берүүгө алсыз экен.
Чындыгында, мына ушул бейишке багытталган чындык жолунун Алланын ААД ушул жолго 
көздөгөн стандарттарын толугу менен аткара алат? Канчабыздын ушул жолду аркалап, анын 
көрсөтмөлөрүнө баш ийип, бейишке жеткиче өзүбүздү топук тутуу үчүн жетиштүү күч- 
кудуретибиз, мээрим-махабатыбыз жана күч-аракеттибиз бар болду экен?
            Жыйынтыктап караганда, көпчүлүк адамдар чарчап-чалыккан абалында, алардын коңүлү 
эки анжы жана кош көңүлдүүлүк басып калган жадакалса жакшылык иштерди жасап, жай 
намазын калтырбай дубасын окуп жүргөн туушкандар да бул жогоруда аталган руханий 
ооруларга чалдыгып, мүдүрүлгөндөрү акыйкат сөз. Кылымдардан бери Алла Таала ААД, мына 
ушул Туура Жолду ачып берүү иретинде биздин бүткүл момундук жана тобо кылуу руху менен 
намаз окушубуздун зарылдыгын таалимдеп келди.
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

«Ихдинас сираатал мустаким» «Бизге Туура Жолду корсот»
(Куран. Аль Фатиха сүрөөсү 1:6).

 
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим
 

 
 

 
 
«Ийа айюхай ладзина ааманут такуллаха вабтакхуу илайхил васийлата…»
 

«Эй Ишенимдүү Момундар, Алладан ААД корккула да Ага жакындай турган Жолду издегиле »
(Куран. Аль Майдах сүрөөсү 5:35).

 
Бул Чындык Жолу сизге маалымбы же…?

 
 
 



АЛЛА - ЭҢ МЭЭРИМДҮҮ ЖАНА БООРУКЕР
(Ар Рахманир Рахим)

(Куран. Аль Фатиха сүрөөсү 1:3)
 
Алла Таала эң мээримдүү жана боорукер болгондуктан Ал Курани Каримде бизге эскертүү жана 
бейишке жетектөө жолун тастыктап берип жатат. Келгиле биз чогуу сиздер менен Курани 
Каримди жана Аль Хадисти изилдейли. Төмөнкү сөздөр мындай дейт:

 
КУРАНИ КАРИМДЕ ЖАНА АЛЬ ХАДИСТЕГИ КӨРСӨТМӨЛӨР АДАМЗАТТЫ 

БЕЙИШКЕ АЛЫП БАРУУГА ЖЕТЕЛЕЙТ
 

Бисмиллахир Рахманир Рахим
 
1.     Ыйса А.С. туура жолдо жүрүүгө Чындык Жол

«Ва иннахи ла йилмулис саа ати фа даа тамтарунна бихаа ват табиууни хадзаа сираатхал 
мустакиим»
«Жана (Ыйса) келе турган Сот күнүнө ачык жышаан: демек бул боло турган Сот күнү анык
ошондуктан Мени ээрчигиле: Бул Туура Жол»

 
(Куран. Аз Зукхруф сүрөөсү 43:61)

 
2.     Ыйса А.С. Биз баш ийе турган Жарыкты алып келүүчү
 

 
 
 
«Ва ламма жаа-а Иса бил баййинаати куаала гад житикум бил хикмати ва лиубаина лакум бадхал 
ладзий татхалифууна фиихи фат тагуллаха ва атхийу»
Ыйса даана жышаандар менен келгенде мындый деди: «себеби араңарда кээ бир маселелер 
боюнча талаш-тартыштардын туура чечилиши үчүн, эми Мен силерге акылмандуулукту 
алып келишим зарыл. Бул акылмандуулук мындый экен: Алла Тааладан коркуп, мени 
уккула»

(Куран. Аз Зукхруф сүрөөсү 43:63)
 
3.     Ыйса А.С. талаш-тартыштар болгон жерде акыйкат сөздүн Жарчысы

 
«Дзаалика Исабну Марияма куалал хаггил ладзий филхи ямтаруун.»
«Мариям Уулу Ыйса мына ушундай болгон: ал чындыктын жарчысы, ал жөнүндө алар 
бекерден-бекер талашып-тартышып жатышат»

(Куран. Мариям сүрөөсү19:34)



 
4.     Ыйса А.С. Алла Тааланын Расулу жана Анын Созу
 

«Иннамал масиху Исабну марияма Расуллуллоахи ва калиматуха»
«Мариям Уулу Ыйса Машайак Алланын Расулу жана Сөзү экен»

(Куран. Ан Ниса сүрөөсү 4:171)
 
5.     Ыйса А.С. Алланын Руху жана Анын Сөзү экен
 
«Иса фаа иннаху раахуллаху ва калиматуху»
«Акыйкатта, Ыйса А.С. Алланын Руху жана Анын Сөзүдүр»
 

(Аннас бин Маликтин хадиси. 72-бет)
 
6.     Ыйса А.С. так Имам Махдинин өзү экен
 
«Лаа махдиан илла Исабну Мариям» «Мариям Уулу Ыйсадан бөлөк чыныгы арачы же 
болбосом Имам Махди жоктур»

(Ибну Мажахтын хадисинен)
 
7.     Ыйса А.С. адамдын каалоосунан эмес бирок Алланын Рухунан пайда болгон

 
«Вал лаз ахсханат факоахаа фа нафакхнаа фиихаа мир ьухинаа важаалнаахаа вабнахаа аайатай 
иилааламиин.»
«Жана (эстегиле) анын (Мариям) аруулугун жана тазалыгын: Биздин Рухубуздан Биз ага 
үйлөдүк жана Биз аны жана анын Уулун бардык элдер үчүн Керемет Жышаан кылып 
койдук.»

(Куран. Аль Аанбийаа сүрөөсү 21:91)
 
8.     Ыйса А.С., бул дүйнөгө келген, бул дүйнөдөн кайткан жана кайра жашоого тирилген

«Ваз салаамату алаайа йаума вулидту ва йаума аьууту ва йаума убатсу хаййан.»
«Демек, Тынчтык Мен туулган күнгө, кайтыш болгон күнгө жана өлгөндөн кайра тирилген 
күнгө да»!

(Куран. Мариям сүрөөсү 19:33)
 
9.     Ыйса А.С. кайтыш болгон, даңкталган жана Анын шакирттери каапырлардан жогору 
коюлду.



коюлду.
 

 
«Идз куаалаллааху йа ийаа инний мутавваффиика ва раафиука илаийа ва мутхаххирука минал 
ладзиина кафаму илаа йауьшл гаийаамах…»
Байкагыла! Алла мындай дейт: «Оо Ыйса! Мен Сени Өзүмө алып кетем жана Сени 
алардын Мага жасаган кунөөлүү иштеринен эркин кылам; Кайра Тирилүү Күнүндө, Мен 
сени ээрчигендердин зоболосун ыймандарын жеп койгондордун үстүнөн коем…»

(Куран. Аали Имраан сүрөөсү 3:55)
 
10.  Ыйса А.С., сокурларды, ала оорусу менен жабыр тарткандарды дубалап айыктырган
 

 
 
«… ва убри-ул акмаха вал абрасха ва ихуил маутаа би идзниллах…»
«… Жана Мен Алланын амири менен, сокурлардын көзүнө, ала оорулууларга шыпаа берем, 
жана кайтыш болгондорду кайра жашоого алып келем …»

(Куран. Аали Имран сүрөөсү 3:49)
 
11. Ыйса А.С. маркумдарды тирилткен

     
 
 



 
«… Ва идз тукхнжул маутаа би-идзни…»
«…Жана назар салгыла! Сен Менин амирим менен өлгөндөрдү тирилтесин…»

(Куран. Аль Мааидах сүрөөсү 5:110)
 
12.  Ыйсага А.С. Алладан керемет-жышаандар жана Ыйык Рух берилген
 

 
«ва ааташнаа Исабну марияма байинаати ва айаднааху би руухил кудуси»
«Мариям Уулу Ыйсага Биз ачык даана Жышаандарды бердик жана Аны Ыйык Рух менен 
кубаттадык»

(Куран. Аль Бакара сүрөөсү 2:253)
 
13.  Алла Таала ААД, Алланын Расулу болгон Ыйсаны четке каккан ар кимди «каапыр» 
катары кабыл кылат.

 
«Ва бикуфрихим ва каулихим алаа марияма бухтаанан адхиимаа»
«Ыйманды четке кагуу менен алар Мариямды жалган күнөөлөр менен айыпташып, ага 
каршы чыгышты»

(Куран. Ан Ниса сүрөөсү 4:156)
 
 
14.  Бардык аалымдар өздөрүнүн ыймандарын Ыйсага А.С. багытташат жана негиздешет.
 

«Ва им минкум ахлил китааби иллаа лайу минанна бихи кабла маутихи ва йаумал куяамати 
йаууну алайхим сйахиидаа»
«Жана, Жазуунун адамдарынан Ага ишенген эч ким жок бирок ажал тапкыча алар Ага 
ишенимдерин көрсөтүштөрү зарыл себеби качан Сот Күнү келгенде, Ал аларга каршы күбө 
болуп берет.»

(Куран. Ан Нисаа сүрөөсү 4:159)
 
15.  Эгер кимде-ким Мыйзам китебим (Тоорат) жана Жакшы Кабарды (Инжил) четке какса,
ал динсиз (каапыр) деп эсептелинсин.

 



 
«Кул йаа ахлал китааби ластум лаа сйаи-ин хаттаа тукиимут таураата вал инжиила ва маа анзиила
илайкум мир роббикум»
«Айт: Эй Китептин (Тоорат, Забур, Инжил) адамдары! Эгерде Мыйзамда, Инжилде жана 
башка силердин Аллаңардан түшкөн аян-ачылыштарда көрсөтүлгөн көрсөтмөлөргө ынтаа 
коюп аны аткарбасаңар анда силердин ишеним пайдубалыңар бышык эмес бирок урап 
калды. »

(Куран. Аль Маа-идах сүрөөсү 5:68)
 
 
16.  Алланы ААД Сөзү эсептелинген Ыйса А.С. Алланын алдынан келип, бизге Эне-китепти
ачып берди.

 
«Ва иннаху флу уммил китааби ладайнаа ла алиуюн хакиим»
«Акыйкатта бул китеп Биздин алдыбызда «Эне-китеп»; зоболосу бийик, акылга толгон 
китеп.»

(Куран. Аз Зукхруф сүрөөсү 43:4)
 
17.  Ыйсанын А.С. Асманда сыяктуу эле жерде да эң жогорку бийлиги жана адилет 
үстөмдүгү бар.

«Идз каалатил маала-икату йаа Марияму инналлаха йабасысируки бикалиматим минхусмухул 
масииху Исабну марияма важиихан фид дуния вал аахирати ва минай муггабиин.»
«Кара!» Периште айтты: «Оо Мариям Алла сага төмөндөгүдөй Жакшы Кабарды берет: Ал 
Мариям Уулу Машайак Ыйса аталып, бул дүйнөдө да тигил дүйнөдө да атак-даңкка 
бөлөнөт жана Алла Тааланын эң жакындарынан болот».

(Куран. Аали Имран сүрөөсү 3:45)
 
 
Чындыгында эле Алла Таала ААД Ыйсага А.С. бул дүйнөдө да тигил дуйнөдө да эң жогорку 
бийликти берген. Ыйса А.С. – Чындык Жол. Курани Карим Ыйсанын Жолун жолдоочулар 
каапырлардан жогору турарын эсибизге салып турат. Ыйса А.С. Алла үчүн абдан маанилүү 
болгон себеби Анын ыйык Аты Курани Каримде 97 жолу кайталанат.
 
Бейишти эң кооз курулган жана жасалгаланган ак сарайга окшоштурса болот. Эгерде сизди 
урматтуу Президент ак сарайга чакырса анда сиз күмөнсүз макул болуп анын чакырыгын каршы 
алып ак үйгө, урматтуу Президент менен жолугушууга бармаксыз. Анткени ал ошол өлкөндө эң 
жогорку бийликке ээ жана Ак Үйдө да анын бийлигинин күчү зор.



жогорку бийликке ээ жана Ак Үйдө да анын бийлигинин күчү зор.
 
Бирок эгерде сизди, Ак Үйдө Жана өлкөдө бийлиги чектелген, кайсы бир тармактын министри 
чакырса, анда мүмкүн сиз анын чакырыгын четке кагышыңыз ыктымал себеби сиз мүмкүн көп 
саякат жасап, бир канчалаган каражат сарптагансыздыр анын үстүнө чарчап да калган болушуңуз 
керек, иши кылса сиздин министр менен жолугушууга маанайыныз жокко эсе.
 
Ошол жогоруда айтылган Урматтуу Президент сыяктуу, Терең Мээримдүү Алла Таала ААД 
Ыйсаны А.С., Өзүнүн Рухун - адамзатты Бейишке алып баруу үчүн Белги кылып бекитти. Ыйса 
А.С., дүйнө жүзүнө Алланын жанынан келип, Анын жогорку бийлигинин алдында, бизге ошол 
Улуу Алла Тааланын ААД чакырык катын берүүгө келген. Себеби Ыйса А.С. Алланын алдынан 
Анын Кудуреттүү Сөзү болуп Асмандагы «Эне Китебинен» суурулуп чыгып, бизге жетип 
олтурат. Анын Сөзү кымтыксыз; Анын калыбы (формасы) күнөөсүз. Алланын Сөзү кудуреттуу 
болгондуктан, Ыйса Алланын ажайып тапшырыгын эң мыкты аяктады: Анын сөзүнө ишенип, 
Анын артынан ээрчигендерди, Алланын Туура Жолун аркалагандар бул жашоодо такыбаа, адилет 
өмүр сүрө алышат жана убагы келип Бейиш багына аттанган маалда, алар, ал жерге толук ишеним
менен кире алышат. Алла Таала ААД Курани Каримде Ыйса А.С. бул дүйнөдө да кийинки 
дүйнөдө да жогорку урмат-сыйга ээ болоорун баяндайт жана эгерде кимде-ким анын айткандарын
кулак төшөп угуп жана аны момундук менен аткарган болсо анда Аллаа Таала ААД ага да өз 
энчисин Бейишке барган маалда берерин айтат. Мухаммед пайгамбар С.А.В. болсо, өзүнүн 
тапшырык ишинин башынан аягына чейин мына ошол жагымдуу кабарды, Курани Каримде бизге 
чейин жеткирип олтурат.
 
 
 
 

Эң ишенимдүү таяныч – ал эч качан сынбайт да жок болбойт
 
 
Жашоо жана өлүм аркылуу биз мына ушул тубөлүкө созулган Тынчтыкка ээ боло алабыз эгерде 
биз Алланын ААД жашоо жана өлүм туурасындагы керемет жышаанына ишенсек.
 

Бисмиллахи Рахманир Рахим

Аль Имран сүрөөсүнүн 55 аятында, Алла Таала ААД, Сот күнүнүн Ээси, Ыйсаны А.С. өзүнө
(кайра жандандырып) алган. Алла ААД Ыйсаны А.С. бардык каапырлардын ыплас 
иштеринен эркин кылды жана Исанын курмандыгына ишенген ар бир инсанга тиешелүү 
белегин берет. Инша Алла, Ыйсанын ААД курмандыгынан баш паанек тапкан ар бир 
адамды Алла Таала ААД жууп-тазалайт жана кереметтүү түрдө, Аны менен кошо көтөрүп 
алат. Алхамдулилла!!!
 
Эгерде Мукамбет С.А.В. Аль Мустафа өзүнүн жүргүзгөн иштерине таянбастан бирок Асмандагы 
Эң Жогорку Дос менен жолугушууну көксөп күтсө анда, андан беш метер биз, азыркы күндүн 
Мусулмандары, Алла Таалага ААД бүткүл күчүбүз жана ишенимибиз менен, Расул Мукамбет 
С.А.В. сыяктуу кайрылышыбыз керек эмеспи?!
 
    «Аллахумма, (Оо Алла)



    Астафирулла, (менин күнөөлөрүмдү кечире көр). Мен өзүмдү куткаруум үчүн, башка туура 
эмес жолдордон баш тартам жана Кыямат күнүндө мени куткарала ала турган, Улуу урматтуу
Аллахым, Сен сунуштаган Ыйсадагы А.С. Сенин Курмандык жышаанына ишенем! Мен бир 
гана, Сенин Чындык Жолуңду тандадым.

    Асмандагы Эң Жогорку Дос аркылуу мени сактай көр, Алла Таалам ААД!!!
 
 
Кудурети тайыгыз Эң Жогорку Дос менен достошо алдыңызбы? Ыйса А.С. Алланын ААД 
бизге берген эң ишенимдүү Жөлөк экендигине ынандыңызбы?
 
Мына ушул Акыйкат Жолунда (Сиратул Мустаким) Алла Таала ААД бизге айыгуу берсин 
жана биздин жашообузду жана Ага болгон ишенимибизди берекелеп алкасын. Оомийин!
 
Вассаламу алейкум ва рахматулла вас баракаатуу!
 

Чындык жол
(Сиратул Мустаким)

 
Ассаламу алейкум ва Рахматулаахи Баракатух
 

1997 жылдын, 19 Декабрында, Джакартада, ΜΙ 185 рейси менен, аял-эркек жана жаш 
балдар болуп туура 104 аба жүргүнчүлөрү аба учагына чыгышкан. Алардын эч бирининин ойюна 
эч качан келбесе да керек, алардын Сингапурга болгон бул жолку дем алыш саякаты акыркы 
жолу боло тургандыгын. Боинг 737 учагы кутулбогон жерден Палембангга жете берген жерде, 
өзүнүн тең салмактуулугун жогото баштап акыры барып Сунгей Мусиде таш-талканы чыгып, өзү 
менен кошо ичиндеги бардык аба жүргүнчүлөрүн жана учакты башкарган учкучтарды да жутуп 
кеткен.
            Адамдар, дүйнөнүн кайсы гана бурчунда жашабасын, алар күтүлбөгөн ажалга дуушар 
болушуу ыктымал экен: жер термелүүлөр, жүрөктүн үшүн алып, адамдын үрөйүн учурган смерч 
сыяктуу бороон-чапкындар, ар кандай согуш, уруш-жаңжалдар, күтүлбөгөн ажалды алып келүүдө
жана инсан бул ажалга каршы эч нерсе кыла албастыгын жана ошону менен бирге өзүнүн 
алсыздыгын тастыктап койду. Ар бирибиз өлүмгө даяр турушту каалайбыз бирок ал күтүлбөгөн 
жерден келип капчыгынды майыштыра кармап, акыры түбүнө жетмейинче коё бербестиги анык 
эмеспи.
            Дегэле бардыгыбыздын узак өмүр сүрүштү каалайбыз да, туурабы? бул үчүн биз тамеки 
чегүүнү токтобуз, денеге пайдалуу болгон көнүгүүлөрдү жасай баштайбыз, диета, күчтүү жана ар 
түрдүү витаминдерге бай дуйум-тамактарды жана ошондой эле жардамчы витаминдерди да 
колдонууга аракет кылабыз. Бирок ушулардын бардыгына карабастан, адам акыры бир күнү 
болбосо бир күнү бул жалган дүйнө менен коштошо турган сааты келип жетет.
            Ошол эле убакта дагы бир нечелери өлүм жөнүндө такыр эле ойлонушпайт: мисалга алсак, 
алар жашоолору рахатка бөлөнүп, өздөрү болсо бакыттын кучагына толуп турган мезгилдерде; 
акча менен тамак-аштан камы жок убактарда; алардын келечеги кеңири болуп көп ажайып 
нерселерди үмүттөндүрүп турган маалда; качан үй бүлөдө жыргалчылык жана бейпилдик; 
токчулук жана молчулук байыр алып турганда; коомдогу ээлеген орду абройлуу жана кадырлуу 
убактарда - мындай адамдар, өлүм туурасында бир үзүм да ойлоп койбостугу маалым эмеспи. 
Бирок, ажал тек гана кары-картаңдарды же болбосом терең муктаждыкта турган адамдарды эле 
эмес, бирок, күлгүн жаш курактагы ары келбеттүү ары күч-кубаттуу жигиттерди ажал деген куу 
душман өзүнүн алоолонгон койнуна камтууда. Ажал кандай гана адам болбосун, алардын ар 
түрдүү тибин, тегин, касталарын, коомдук класстарын жана курактарын жоюп, бардыгын 
бир катарга коюп, сен – тек гана «пендесин» деген титулду калтырууда.
 
            Алла Тааланын ААД адамзаттын үстүнөн адилеттүү бийлиги бар, демек, Ал адамды 
тозокко буйруйбу же бейишке жолдойбу, Анын иши туура, себеби Ал адилеттүү Сот. Анын аты 
Ар Рахманир Рахим (Эң адилеттүү жана Боорукер) ошентип, Ал бизге акыры келе турган өлүм 
жазасына жана Акыркы Кыямат күнүнө даярдануу берип, бизди ал туурасында эскертип жатат. 



жазасына жана Акыркы Кыямат күнүнө даярдануу берип, бизди ал туурасында эскертип жатат. 
Бул жалган дүйнөгө келген ар бир инсан башында өлүмдү кечирүү турат андан кийин ал Сотко 
тартылып, өзүнүн жашоосун кандай жашап өткөндүгү туурасында Жогорку Соттун алдында 
суракка алынат.
Ошентип, Алла Таала ААД биздин ар убак, жадакалса азыр да даяр болушубузду каалайт.
Эми мындай адам бар бекен деген суроо туулушу мүмкүн, анда бул суроого төмөндөгүдөй жооп 
бар: Мындай адам Суратул Мустаким же болбосо Чындык Жолу менен ийгиликтүү жүрөт жана 
Алла Таала ААД аны, эч ким берүүгө кудурети жетпеген Керемет Тынчтыгы менен жалгайт.
 

 
 
 

Чындык Жол
Кат. 41 Жалан Роуз Мерах
4/10 Таман Жохоре Жайа
Жохор Бахру, Жохоре 81100

Малайзия

1 Жанат бул Фарс тилинен алынып, Бейиштин синоними.


