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1 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

ИСЛАМДАҒЫ АЖАЛ МӘСЕЛЕСІ

Аннотация. Ажал мәселесі мұсылман ғалымдары арасында талас-тартыс 
тудырған тақырыптардың бірі. Ғалымдар арасында ажалдың мәні, түрлері, оның 
өзгеріп өзгермейтіндігі, өлтірілген адамның ажалы қалай болатындығы сияқты 
тақырыптарда әр түрлі ой, көзқарастар бар. 

Бұл мақалада әуелі ажал сөзінің сөздік және терминдік мағыналарына 
тоқталып, ажал туралы құран аяттарында қандай мағынада қолданылғандығы, 
муфассирлердің бұған қатысты түсіндірмелері кеңінен баяндалады. Хадис 
және кәлам ілімінде ажал мәселесіне қатысты жан-жақты ой тұжырымдар 
қарастырылады. Ажал мен өлімге қатысты халқымызда кездесетін кейбір 
түсініктер мен сенімдерге де орын беріледі. 

Сонымен қатар мақалада адам өмірінің қысқа болуының себептері, соның 
ішінде өмір сүріп жатқан аймақтың ауа-райы шарттары, экология, әр түрлі ауру, 
сырқат және т.б. факторлар туралы сөз қозғалып, олардың адамның ажалына 
әсерінің бар немесе жоқ екендігі мәселелері талқыланады. 

Түйін сөздер: Ажал, өлім, тағдыр, құран, хадис, сенім.

Кіріспе
Ажал мәселесі мұсылман ғалымдары арасында талас-тартыс тудырған 

мәселелердің бірі. Ғалымдар, ажалдың мәні мен мазмұны, ажалдың өзгеріп 
өзгермейтіндігі, біреу тарапынан өлтірілген адамның ажалы қалай болмақ 
сияқты тақырыптарда әр түрлі ой, көзқарастар білдірген. Олар өздерінің 
көзқарастарын қуаттау үшін ақли және нақли дәлелдер келтірген. 

Тақырып төңірегінде ең көп талас-тартыс тудырған сұрақтарды 
төмендегідей тізімдеуге болады:

- Біреу тарапынан өлтірілген адам өз ажалымен өлді ме?
- Өмір ұзарып қысқарады ма?
- Дұға адамның тағдырын өзгерте алады ма?
- Әлеуметтік жағдай және қоршаған орта, тазалық, уақытында дұрыс 

тамақтану сияқты себептер адам өмірінің ұзаруына септігін тигізе алады ма?
Бұл тақырыптар бойынша туындағын келіспеушіліктердің негізгі 

себебі, насстардың (құран мен хадис) бір-біріне қарама-қайшы болуы-
нан деуге негіз бар. Басқаша айтқанда, Алла тағаланың барлық нәрсені 
о бастан біліп, тағдырға жазғандығына қатысты аяттармен садақа беру, 

Нурматов Ж. Исламдағы ажал мәселесі
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туысқандармен жақсы қарым-қатынас жасау, дұға жасау сияқты кейбір 
ғибадаттардың өмірді ұзартуына қатысты хадистер бір-біріне үйлеспейді. 
Мақалада осы мәселе төңірегінде сөз қозғалып, ғалымдардың тақырыпқа 
қатысты тұжырымдарына баға беріледі. Сондай-ақ, адам өмірінің қысқа 
болуы, өмір сүріп жатқан жердегі ауа-райының шарттары, экология, әр 
түрлі ауру, сырқат және т.б. факторлардың әсерінен ажалдың ұзарып 
ұзармайтындығы мәселесі талқыланады. 

Мақалада әуелі ажал сөзінің сөздік және терминдік мағыналарына тоқ-
талып, ажал туралы Құран аяттарында қандай мағынада қолданылғандығы, 
муфассирлердің бұған қатысты түсіндірмелері кеңінен баяндалады. Хадис 
және кәлам ілімінде ажал мәселесіне қатысты жан-жақты ой тұжырымдар 
қарастырылады. Сонымен қатар ажал және өлімге қатысты халқымызда 
кездесетін кей бір түсініктер мен сенімдер талқыланады. 

Ажал сөзінің тілдік мағынасы 
Ажал сөзі, сөздікте «белгіленген уақыт», «мерзім», «өмір уақыты», 

«өлім сәті», «бір нәрсенің уақытының аяқталуы», «қарыздың төленетін 
уақыты» [1] сияқты мағыналарға келеді.

Араб тілінде «дена ажалуһу» тіркесі «өлім сәті жақындады» деген 
мағынаны білдіреді. Ажал сөзі өлім тақырыбына байланысты қолданылса, 
өмір мерзімінің толуын, өлімнің келетінін білдіреді [2].

Ажал сөзінің терминдік мағынасы
Термин ретінде «ажал» сөзі «адам үшін белгіленіп тағайындалған 

өмір мерзімінің аяқталуы және өмірдің соңы болып табылатын өлім» де-
ген мағынаны білдіреді [2, 11 б]. Ажал – Алла тарапынан әрбір жаратылыс 
үшін о бастан тағдырына жазылған, өмір мерзімінің соңы болып табылатын 
өлім [3]. Алайда бұл анықтамалар тек қана жанды жаратылыстар үшін ғана 
қолданылады. Қолдану жеріне қарай басқа-басқа мағыналарды да өз ішіне 
қамтиды. Мысалға, әлем үшін қолданылса қиямет мағынасын, қарыз үшін 
қолданылса қарыздың төлейтін соңғы уақытының келгенін, ажырасқан 
немесе жолдасы қайтыс болған әйелдер үшін қолданылса күтуі міндетті 
болған иддет уақытының толғанын, кәпірлер үшін қолданылса олардың 
жойылуы мен қирауын білдіреді [4]. Қысқаша айтқанда ажал жанды 
жаратылыстың соңы, өмірдің аяқталуы дегенді білдіреді. Адамның өліміне 
ажал деп айтылғаны сияқты, әлемнің өліміне де қиямет деп айтылады [5]. 

Құранда ажал ұғымы және муфассирлердің ажал тақырыбына 
қатысты тұжырымдары

Құранда ажал сөзі туынды сөздермен бірге 56 жерде кездеседі. 
Аяттардағы контекстке байланысты ажал сөзінің басқа-басқа мағыналарда 
қолданылғанына куә боламыз. Бұл қолданыстардың барлығы сөздіктегі 

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер
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«мерзім» мағынасымен тікелей байланысты. Фирузабадидің еңбегіне 
жүгінсек, ажал сөзі Құранда бес түрлі мағынада қолданылған. Олар:

1. Тағдырда жазылған өлім мағынасында. «Олардың ажалдары келген 
уақытта бір сәт болса да кешікпейді немесе азаймайды» («Ағраф» сүресі, 34). 

2. Белгіленген уақыт. Мұса пайғамбар тілінен айтылған «Осы, мені 
мен сенің арамыздағы келісім бойынша, екі мезгілдің қайсысын орында-
сам да маған қарсылық жоқ....». Қасас» сүресі 28- аятта осы мағынада 
қолданылған. 

3. Кәпірлердің жойылып қирауы мағынасында. «Кім біледі, бәлкім 
олардың ажалы келді» («Ағраф» сүресі, 185). 

4. Әйелдердің босанғаннан кейінгі күтуі міндетті болған мерзім (ид-
дет). «Ажырасқан әйелдердің күтуі керек болған мерзімі аяқталғанда...» 
(«Бақара» сүресі, 231). 

5. Азап және жазалау мағынасында. «Сені белгілі бір уақыт, яғни өлім 
сәтіне дейін азаптамай өмірде қалдырсын...». Нұх сүресі 4-аятта ажал сөзі 
азап ету мағынасында қолданылған [6]. 

Құранда әр адам үшін белгілі бір өмір мен өлім уақытының белгілеушісі 
Алла екендігі дәріптеледі. «Ол сондай Алла сендерді балшықтан жара-
тып сонан соң өлім мезгілін белгіледі. Сонымен белгілі бір мерзімі де оның 
қасында. Сонда да күдіктенесіңдер ме?» («Әнғам» сүресі, 2). Құрандағы 
осы аятта екі түрлі ажалдың бар екендігі туралы сөз етіледі. Бірінші қаза 
ажалы, екіншісі мусемма ажалы [7]. Көпшілік муфассирлердің ойын-
ша, бұл аятта екі түрлі ажалдан сөз етіледі және бұған қатысты тафсир 
кітаптарында әр түрлі тұжырымдар бар. Оларды төмендегідей тізімдеуге 
болады: 

1. Бірінші ажал өлім, екінші ажал қиямет уақыты. 
2. Бірінші ажал жаратылыс пен өлім арасы, екінші ажал өлім мен тірілу 

арасындағы мерзім немесе бұл мерзімнің соңы. 
3. Бірінші ажал өмір мерзімі нақтыланғандардың және осы мерзім бой-

ынша қайтыс болғандардың ажалы. Екінші ажал туысқандармен қарым-
қатынас жасау, садақа сияқты қайырлы жұмыстар жасағандары үшін өмірі 
ұзаратындардың ажалы. 

4. Бірінші ажал дүниеден өткен кісілердің ажалы, екінші ажал қазір 
өмір сүріп жатқандардың ажалы. 

5. Бірінші ажал адамның әдеттегідей өмір сүріп қайтыс болатындардың 
ажалы (табиғи ажал), екіншісі, денсаулығы жақсы болса да қылқыну, 
тұншығу, отта жану, табиғи апат немесе әр түрлі сыртқы себептерге байла-
нысты өмірдің аяқталуы (ихтирами ажал) [8].

Алғашқы көзқарасты Замахшари мен Бейзауи айтса, Шаукани, Ибн 
Ашур және Элмалылы Хамды Языр сияқты кейбір муфассирлер екінші 
көзқарасты қолдаған. Ибн Ашур бұл көзқарасты таңдауының себебін 
түсіндірер кезде, екінші ажалдың Алла тарапынан белгіленгендігін, бұл 
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ажал адамдар тарапынан білінбейтіндігін тілге тиек етеді. Оның ойынша 
алғашқы ажал әр бір адамның бұл дүниедегі өмірі. Өйткені, дүние салған 
адамның неше жыл өмір сүргенін басқалар да білетіндігі мәлім. Ал екінші 
ажал, яғни адамдардың өлімі мен қайта тірілу арасындағы мерзімнің қанша 
екенін Алладан басқа ешкім білмейді [9]. 

Әлі Имран 145-аятында Алланың қалауы болмаса ешбір адамның 
өлмейтіндігі білдірілген. Адамның қашан қайтыс болатындығы да 
белгіленген. Құртубидің түсіндіруі бойынша бұл аят өлімнің тағдырда 
жазылып қойылғандығын, бір адам басқа біреу тарапынан өлтірілсе де, 
өлтірілмесе де маңдайына жазылған ажалы келгенде одан құтылу мүмкін 
емес екендігін айтады. Өйткені аяттағы «муәжжәлән» сөзі белгіленген 
мерзімді, «биизниллаһ» тіркесі болса, Алланың жазған тағдырын білдіріп 
тұр. Олай болса, пәленше кісі өлтірілмегенде өмір сүретін еді» деп айту 
мағынасыз болып есептеледі [10]. 

Хадис ілімінде ажал
Ажал тақырыбындағы хадистерді екі топқа бөліп қарастыруға болады. 
Бірінші топтағы хадистер, ажалдың о бастан тағыйындалып 

белгіленгендігін, мерзімі толғанда ешкімнің бір сәт болса да артық өмір 
сүрмейтіндігін және ажалдың өзгермейтіндігін білдіретін риуаяттар. Бұл 
топтағы хадистерге қарасақ, тағдыр, ажал, ризық және адамның іс-әрекеттері 
ана құрсағында белгіленіп қойылған. Бұхаридің риуаят еткен бір хадисінде: 
«Алла елшісі былай деген: «Сендерден әр біреуің ана құрсағында қырық 
күнде құраласыңдар, содан соң алақа, кейін мұдғаға айналасыңдар. Сосын 
Алла осы төрт нәрсені белгілеу үшін періште жібереді: оның ризығын, ажа-
лын, бақытты немесе бақытсыз болатынын жазады» (Бухари, Қадер, 1)

Жоғарыдағы риуаятқа қарасақ адамның бүкіл істеріне тіпті бақытты не-
месе бақытсыз болуына қатысты мәселелер де, Алланың о бастағы жазған 
тағдырында белгіленген. 

Ажал тақырыбындағы екінші топ хадистертерге келетін болсақ, ахлақи 
іс-әрекеттер, яғни садақа, дұға, туысқандармен қарым-қатынас т.б сияқты 
істер ажалды өзгерте алатындығына қатысты риуаяттар болып табылады. 
Бұл риуаяттарды бірінші топтағы хадистермен салыстырғанда, адамның 
қалауы мен еркіндігі алға шығарылады. «Кім де кім ризығының артуын 
және ажалының ұзаруын қаласа, туысқандармен жақсы қарым-қатынаста 
болсын» (Бухари Әдеп, 12). «Садақа және туысқандармен жақсы қарым-
қатынас өмірді ұзартады, бәлені жоқ етеді» (Ахмед б. Ханбел 3/226), «Ажалы 
келмеген бір иманды кісі, Алладан шипа сұраса құтылады» (Тирмизи, Тыб 
32) сияқты хадистерде туысқандармен жақсы қарым-қатынас жасау, садақа 
және дұғалардың арқасында өмірдің ұзаратындығына нұсқау жасалады. 

Хз. Пайғамбар оба сырқаты туралы: «Бұл аурудың бір жерде шыққанын 
естіген уақытында ол жерге кірмеңдер. Ал егер ауру сендердің өмір сүріп 
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жатқан аймақта болса, одан қашу үшін ол жерден шықпаңдар» (Тирмизи, 
Женаиз, 66, Муслим Селам, 92) деп ден саулықты қорғаудың маңыздылығын 
айтып кеткен. 

Жоғарыдағы айтылған хадистерде ауруға және өлімге себеп бола-
тын әр түрлі апат пен бәлелерден сақтанғанымызда өзімізге берілген, 
маңдайымызға жазылған өмірді соңына дейін сүруімізге болады деген 
қорытынды шығаруға болады. Әйтпесе жоғарыдағы айтылған сақтыққа 
қатысты насихаттардың еш қандай мағынасы қалмайды. 

Әһлі сүннет ғалымдары бірінші топтағы хадистерді негізге ала оты-
рып, екінші топтағы яғни құлшылық және іс-әрекеттеріміздің өмірді 
ұзартатындығына қатысты хадистерді тәуіл жасаған. Олардың пікірінше, 
белгіленген өмір мерзімінің ұзаруы немесе азаюы мүмкін емес [11]. 
Садақаның өмірді ұзартатындығына қатысты хадистер және өмірге се-
беп болатын кейбір құлшылықтар, адамдарды қайырлы жұмыстарға ша-
быттандыру мақсатында түсіну керек екендігін тілге тиек етеді. Өйткені 
құлдардың жасайтын құлшылықтары Алла тарапынан о бастан белгілі 
болғандықтан, олардың өмірлері Алланың мейірімділігімен ұзартылады. 
Әйтпесе, алғашқыдағы белгіленген өмір мерзімі, кейінгі уақыттардағы жа-
салатын құлшылықтармен ұзармайды. 

Кәлам ілімінде ажал
Ажал тақырыбы кәлам ғалымдары арасында тағдыр мәселесімен бірге 

қарастырылады. Ең алғаш рет ажал мәселесін талас-тартыс тақырыбына 
еңгізген Мутазилиттер болып табылады [3, 382 б].

 Мутазилиттердің Бағдат бағыты, Анғам сүресінің екінші аятын негізге 
алып, адамның қаза ажалы және мусемма ажалы деген екі ажалының бар 
екендігін айтады. Егер адамның ажалы сыртқы себептерге байланысты 
болмаса ол – мусемма ажалы, егер сыртқы себептердің салдарынан өлсе 
ол – қаза ажалы деген қорытындыға келеді. Олардың ойынша екінші 
жағдайдағы кісілердің, сыртқы себептерге тап болмаған жағдайда адам 
мусемма ажалына дейін өмір сүре алатынын тілге тиек етеді. Әйтпесе, 
кісі өлтірген адамды жазалау мағынасыз болады. Сондықтан да өлтіру 
кезінде, өлтірген кісі өлген адамның белгіленген ажалын қысқартқан. Егер 
өлтірілмегенде, Алланың ілімінде белгілі бір уақытқа дейін өмір сүретін 
еді. Мутазилиттердің пікірінше, туысқандармен жақсы қарым-қатынас жа-
сау, қайырлы жұмыстар атқару сияқты амалдар өмірді ұзартады [3, 381 б]. 
Бағдат Муғтазила бағытының мәшһур ғалымдарынан Әбул Қасым әл Белхи 
әл Каби де екі ажал сенімін қабылдаған. Оның пікірінше, өлтірілген адамның 
біреуі өлтірілу, екіншісі өлім деп аталатын екі ажал бар. Өлім Алланың 
ісі, ал өлтіру пиғылы, өлтірген адамның ісі. Сол себептен өлтірілген адам, 
илаһи іс болып есептелетін өліммен емес, өлтіруші кісінің ісі араласуымен 
өлген. Осылайша оның табиғи ажалы қысқарған [12].
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Мутазилиттердің арасында өлтірілген кісінің өлетінін немесе басқа 
біреу тарапынан өлтірілмеген жағдайда оның өлуі немесе өлмеуі белгісіз де-
ген көзқарасты ұстанатын ғалымдар да болған. Мысалға, Мутазилиттердің 
энциклопедист ғалымы Қади Абдулжеббардың пікірінше, өлтірілген кісі 
егер өлмеген жағдайда, оның табиғи ажалына дейін өмір сүретіндігін 
қабылдау дұрыс емес. Өйткені, өлтірілген кісінің өмір сүруі және өлуі ту-
ралы мәселе нақтылықты емес ықтималдылықты білдіреді. Сондықтан да, 
бұл мәселеде әр екі жағдайда да ықтималдылық шеңберінің ішінде болып 
табылады [13]. 

Әһли сүннет ғалымдарының пікірінше, барлық адамның ажалы 
белгіленген, еш уақыт өзгермейді. Ешбір жан иесі тағдырда жазылған 
ажалы келмейінше өлмейді, ажалы келгенде де бір сәт де кешіктірілмейді. 
Өлтірілген кісі өлтіруші кісінің өлтіруімен емес, өзінің ажалымен өледі. 
Өйткені, Алланың ілімі мен тағдыры өзгермейді. Адам баласы, илаһи 
ілімнің қалайша әрі қай тәрізде әсер ететінін білмегендігі үшін, Алланың 
әмірлері шеңберінде өмірін сақтауы, басқалардың өміріне қастандық жасап 
ажалының келуіне себеп болмауы керек [14]. 

Имам Матуриди ажал мәселесін тағдырмен бірге алып Алланың шексіз 
ілімімен байланыстырады. Оның ойынша, адамдардың о бастан Алла тағала 
тарапынан тағдырда жазылған белгілі бір ажалы бар. Құранда Алла тағала: 
«Сендер қайда болсаңдар да, тіпті мықты қорғандарда (жұлдыздарда) 
болсаңдар да өлім жетеді» («Ниса» сүресі, 78) деп айтылған. Осыған 
сәйкес, Алла тарапынан тағдырға жазылып қойылған және белгіленген 
өмір, мерзімі жеткенде қандай жағдайда болмасын аяқталады. Бұл, біреу 
тарапынан өлтірілуі немесе табиғи өліммен де болуы мүмкін. Әйтпесе 
кей бір Мутазилиттердің айтқандары сияқты «өлтіру» мәселесі тағдырға 
жазылған өлімді қысқартып ажалын ерте тоқтатпайды [15]. 

Аяттар мен хадистерді зерттеген кезде мәселеге қай тұрғыдан баға 
берілуі өте маңызды. Әһлі сүннет ғалымдары мәселеге Алланың сипатта-
ры жағынан қараған. Адамда бір ғана ажалдың бар екенін қабылдайтындар 
мәселені Алла жағынан алып қарағандықтан туысқандармен жақсы қарым-
қатынаста болу, дұға сияқты кей бір өмірдің ұзаруына қатысты хадистерді, 
құлшылықтардың өмірді ұзартпайтынын, өйткені Алланың мәңгі ілімімен 
барлық нәрсені біліп тағдырға жазғанын, өмірі ұзарған адамның сол 
құлшылықты жасайтындығын Алла о бастан білгендіктен адамға соған 
сай өмір бергенін айтады. Мәселеге осы жақтан қарасақ бұл көзқарасты 
дұрыс деуге болады. Ал егер дұға мен құлшылықтардың адам өмірін 
ұзартатындығына қатысты хадистерді адам тұрғысынан алып қарасақ, бұл 
көзқарасты да мүлдем қате дей алмаймыз.

Қорыта айтатын болсақ, ажал тақырыбы бойынша кәлам мазхабтары 
арасындағы келіспеушіліктер көбінесе екі түр ажалдың бар немесе жоқ 
екендігі және оның ұзарып ұзармайтындығы мәселесі төңірегінде болған. 
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Жалпы Мутазилиттер екі ажалдың бар екендігін, оның ұзарып азаюы мүмкін 
деген көзқарасты ұстанса, әһли сүннет ғалымдары жалпылай Құрандағы 
мухкем аяттарға сүйене отырып, адамдардың бір ғана ажалдарының бар 
екендігін, бұл да өліммен аяқталатындығын айтқан. 

Ажал мәселесінің басқа қырлары
Дұға және емделудің қызметі
Дұғаның ажалмен арақатынасы, ажалдың дұға арқылы ұзарып 

ұзармауында болып отыр. Осы орайда ойымызға бір неше сұрақтар келуі 
мүмкін. Тағдырдың алдында дұғаның қызметі қандай, оның тағдырға әсері 
бар ма? Дұға мен тағдыр өзгермесе не үшін дұға жасаймыз? Дұғаның пайда-
сы жоқ екендігі туралы көзқараста болған кісілердің тарихта болғандығын 
Фахреддин Рази айтып өткен [16]. Бұл көзқарастарға қарсы мұсылман 
ғалымдары төмендегідей жауап берген. Тағдырға сене отырып, дұғаны 
тәрік етудің орнына, дұғаны тағдырдың бір бөлшегі деп есептеу ақылға 
қонымдырақ деп айтуға болады [17]. Дұғамен бәленің қайтарылуы, Алла 
тағаланың жазған тағдырында бар. О бастан дұғамен байланысты етіп 
тағдырға жазылған істер, дұғамен жүзеге асады. Дұғалар әр түрлі бәлелердің 
қайтарылуына Алланың мейірімділігіне бөленуіне себеп болуы мүмкін. 
Қалайша қалқан оқты кері қайтарса, дұғалар да бәлелерді қайтарады [18]. 

Ғалымдар бүгінгі күнде де дұғаның адам өміріне және оның болмы-
сына әсері жағынан зерттеулер жүргізіп оң нәтижелерге қол жеткізгендігін 
зерттеулерден байқауға болады. 

Дұғаның, денсаулыққа әсері жағынан биология және медицина 
ғылымдарында қабылданғаны шындық. Дәрігерлердің көбінесе «науқасқа 
рухани күш беруі, көңіл күйін көтеруі, моралін арттыруы» сияқты әдістері де 
бұған үлкен дәлел. Ғасырымыздың медицинасында да, дәрі және емделудің 
қасында сырқаттың көңіл күйін көтеруге де өте қатты мән беріледі [19]. 

Тамақтану және экологиялық шарттар
Баршамызға мәлім, адамдағы қарттық – жасушалардың азаюы мен 

жойылуы арқылы байқалады. Ғалымдардың зерттеулерінде қарттықтың 
мерзімін ұзартуға болатындығына қатысты тұжырымдар кездеседі [20]. 

Алғашқы адамдар табиғи орта шарттарында және өнеркәсіп қоғамынан 
ұзақ өмір сүргендіктен, олар бізге қарағанда әрі күшті әрі денсаулығы 
мықты болғандығы тарихи шындық. Әрине, бұл жерде табиғи өнімдермен 
тамақтану адам денсаулығы үшін өте маңызы зор. Қазіргі таңда да, ауыл-
ды жерлерде, тау және жайлауларда өмір сүретіндердің денсаулықтары 
мықты әрі ұзақ өмір сүріп жатқандарының куәсі болып отырмыз. Ал қала 
өмірі, әсіресе үлкен қалалардағы кей бір экологиялық мәселелер адам 
денсаулығына жан жақтан қауіп төніп тұрғанын білеміз. Әсіресе арт-
та қалған мемлекеттердегі жоспарсыз урбанизация, бұл қауіпті арттыра 
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түсуде. Жолдардағы кептеліс оқиғалары күйзеліс, жүйке ауруы сияқты әр 
түрлі теріс психологиялық нәтижелерге алып барып жатқаны белгілі [21]. 

Статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ өнеркәсіп саласының 
дамыған мемлекеттерінде орташа өмір 73-81 жас арасында болса, артта 
қалған немесе даму жолындағы елдердің орташа өмір сүру жасы 51-64 ара-
сын көрсетеді. Сол мемлекеттердің экономикалық табыстарына қарайтын 
болсақ, адам басына түсетін табыс пен білім беру жағынан алдыңғы 
қатарларда болған өнеркәсібі дамыған мемлекеттердегі орташа өмір сүру 
жасы жоғары екенін көрсетеді. Орташа өмір сүру жасы төмен болған 
мемлекеттердің адам басына келетін табысымен білім беру жағынан өте 
төмен екендігі анықталған [22].

Демек бұл статистикалық мәліметтер адамның ұзақ өмір сүруіне 
мемлекеттің экономикалық жақтан дамыған болуы, адам басына түсетін 
табыстың жоғары болуы сияқты факторлар да әсер ететіндігін көрсетеді. 

Дәстүрлі дүниетанымымызда ажал түсінігі
Адамның басына келетін ажалдың қашан немесе қай тәрізде келетінін 

тек Алла ғана білетіндігіне қатысты сенім, қазақтың дүниетанымында 
да орын алған. Мысалға, «ажал ажарға қарамайды», «ажалдан алтын 
беріп құтылмас», «ажал жасқа қарамайды», «Тәуекел eт тe тac жұт, 
ажал жетпей өлмек жоқ», «Қырық жыл қырғын болсада, ажалды өледі», 
«Ажалды өле ме, аурулы өле ме», «Ажал жетпесе оқжетпейді», «Ажал 
мен ақымаққа дауа жоқ», «Ажал айтып келмейді, өткен қайтып келмейді» 
«Ажалдан ақша беріп құтылмайсың» сияқты мақалдар Алла тарапынан 
тағдырға жазылған өлім келгенде, жасқа, абыройға, бет-бейнеге немесе 
байлыққа қарамайтындығын білдіреді. Дәстүрлі сеніміміздегі ажал түсінігі 
де жоғарыда атап өткен әһли сүннет ғалымдарының тұжырымдарымен 
ұштасып жатыр. Десе де халық арасында кездесетін исламның негіздерімен 
ұштаспайтын кейбір теріс сенімдер мен әдеттер де кездесіп жатады. 
Мысалға, «Түнде кімнің үйінің төбесінде байғыз сайраса сол үйден өлік 
шығады», «егер қайшының ауызы ашық қалса онымен кебін қырқылады» 
сияқты исламның негізіне қайшы кейбір сенімдер де жоқ емес. 

Қорытынды
Мақалада Құранда «ажал» ұғымының мән-мағынасы туралы сөз 

етіліп, осы төңіректе «адам өзінің ажалын өзгерте алады ма?», «дұға мен 
құлшылықтар ажалдың ұзаруына себеп бола алады ма?» сияқты сұрақтар 
талқыланды.

Ажал туралы әсіресе «өлтірілген кісінің» өліміне қатысты мәселе 
көптеген талас-тартыстарға себеп болған. Мазхаб иелері өзінің 
көзқарастарын қорғау үшін ақли және нақли дәлелдерді ортаға қойған. 
Ажал мәселесін нақты бір қалыпқа салып шеңберін айқындау өте қиын. 
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Сондықтан да мазхабтар арасында әр түрлі пікір мен көзқарастарға се-
беп болған. Олардың бір тоқтамға келуінің мүмкін емес екендігі тарихи 
шындық. Тіпті Мутазила мазхабының ішінде өзара келісімге келген нақты 
көзқарас жоқ деуге болады. Олардың арасында әһли сүннетке сай келетін 
кей бір көзқарастарды да көруіміз мүмкін.

Жоғарыдағы көзқарастарды бір-бірімен салыстыра отырып әһли 
сүннеттің көзқарасы шындыққа жақынырақ деп айтуға болады. Өйткені, 
ажал нақты болатын шындық. Басқа бір сөзбен айтқанда, ажал қай тәрізде 
келсе де өлім уақытының дәл өзі болып саналады. Осы себептен, пәленше 
егер өлтірілмегенде өзінің табиғи өміріне дейін өмір сүреді деп айту дұрыс 
емес. Себебі, бұл көзқарас ықтималдылықты білдіреді. Ықтималдылық 
дегеніміз әр түрлі болады, тіпті шексіз дей аламыз. Ал ажал болса 
ықтималдылық емес, нақты болатын шындық. 

Тамақтану шарттарына келетін болсақ, қоғамның тамақтану мәдениеті 
сол аймақтағы ауа-райы мен экология, егіншілік, шаруашылық, өнер кәсіп 
сияқты көптеген факторлардың себебімен дамып, өзгеріп отырады. Сол 
себепті адамның өміріне де тікелей әсері бар. Бірақ адамның қандай өмір 
сүретіндігі және қандай тамақтанатыны Алла тағала ілімінің шеңберінде 
болып табылады. Сондықтан да, адамға соған қарай өмір тәрізі белгіленген. 
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Резюме

Нурматов Ж.Е. Вопрос времени смерти в исламе 
Среди мусульманских ученых проблема «ажал» (время смерти) является од-

ной из многообсуждаемых тем. О смысле категории ажал и о его формах и из-
менчивости, об особенностях (ажал) убитого человека среди ученых имеется раз-
личные взгляды. 

В данной статье рассматривается литературный и терминологический смысл 
понятии слова «ажал» (время смерти), использование смысловых видов слова 
«ажал» в аятах Корана, комментариях муфассиров. Также рассматривается мне-
нии ученых о использование слова ажал в хадисах и каламе и основание некото-
рых понятии в обществе о смерти и ажале.

В данной статье излагается причины краткосрочности жизни человека и о 
причинах влияние экологии, среды обитания, условье погоды и виды заболевании 
на жизнь человека и то что оказывают ли они влияние на «ажал» (время смерти) 
человека.

Ключевые слова: Время смерти, смерть, судьба, Коран, хадис, вера
 

Summary

Nurmatov Zh.Y. The Problem of the Death Time in Islam 
The death time (ajal) is one of the essential issues which discussing among the 

muslim scholars. There are a lot of thoughts about meanings of the death time, its forms 
(types), variabilities and the pecularities of the deceased man.

At first in this report deals with the problem about the literal and the term meanings 
of the word «ajal» (death time) and its usage in quran and interpretations of muslim 
scholars. Furhermore, this report includes various thoughts and assessments related to 
the death time (ajal) on the field of hadis and kelam, and also reveals some interpretations 
about death time (ajal) in society. 

İn addition, the article deals with the problem, the reasons of short life of human 
which involve some issues such as the geographical ambit, climate and environmental 
conditions, various diseases and the effect of them on human death time (ajal).

Keywords: Death time, Death, Destiny, Quran, Hadis, Belief.
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