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 ئالالھ تائاالنى كىم ياراتتى دەپ سورىغان كاپىرالرغا جاۋاپ بېرىش توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سوئال -6666    

 : وئالس    

دىن: مەن، ئۇالر ىنىمدەالھ تائاال ھەممە نەرسىلەرنى ياراتتى دېگكاپىرالرغا: ئال مەن   

دەپ سورايدۇ،  ؟بار بولغانقانداق ئالالھ تائاالنى كىم ياراتتى؟ ئالالھ تائاال ئەزەلدىن 

چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى  ، بۇ ھەقتە؟ەنقانداق جاۋاپ بېرىم رنىڭ بۇ سوئاللىرىغائۇال

 سورايمەن. 

 :اۋاپج   

ەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر. بارلىق گۈز   

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابىلىرىغا 

 ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

كاپىرالر تەرىپىدىن سىزگە قويۇلغان بۇ سۇئال ئەسلىدىن توغرا  بىرىنچى:    

 ئالدۇر. وئۆزىگە زىت بولغان س ۋە ولمىغان باتىلب

مەسىلەن: بىز ئۇالر بىلەن مۇنازىرە قىلدۇق دەپ پەرەز قىلساق، ئالالھ تائاالنى     

، ئۇالر يەنە: ئالالھ تائاالنى ياراتقان )ئالالھ ئۇنىڭدىن پاكتۇر( بىرسى ياراتتى دېسەك

راتتى دەپ سورايدۇ، بۇ كىم يا كىسىنىئۇنىڭدىن كىيىن بىرسىنى كىم ياراتتى؟

ئال ئەقلى تەرەپتىنمۇ قوبۇل و. بۇ سدۇرالوئبولغان سىغان تۈگىمەيدۋە ئاخىرى يوق 

قىلىنمايدۇ.  بارلىق يارىتىلغۇچى نەرسىلەر  ھەممە نەرسىنى ياراتقان  بىر 

چ بىر نەرسە ياراتمىغان بەلكى ئۇ زات ېياراتقۇچىغا يىتىپ بارىدۇ، ئۇ ياراتقۇچىنى ھ

 مەنتىقگەبۇ ئەقىل ۋە  مانا .پەيدا قىلغان ياراتقۇچىدۇر-سىنى ياراتقانھەممە نەر

 ئالالھ تائاالدۇر. يەككە يېگانە ئۇ ياراتقۇچى بولسا  .ئۇيغۇندۇر

بىزنىڭ شەرىئەت ۋە دىنى تەرەپتىن بېرىدىغان جاۋابىمىز، ئىككىنچى:     

بۇ سوئالنىڭ  ئال توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ،وپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىزگە بۇ س

كېلىش مەنبىيى، بۇنىڭ چارىسى ۋە بۇنىڭغا رەت قايتۇرۇشنى ئۈگەتتى. ئەبۇ ھۈرەيرە 

كىشىلەر » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
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ئال سورىشىدۇ، ھەتتا ئۇالر بۇنى ئالالھ ياراتتى، ئۇنى ئالالھ  وبىرىدىن س-دائىم بىر

ئالالھ ، "ئالالھ تائاالنى كىم ياراتتى؟ دەيدۇ، كىمكى شۇنداق ئىشنى ئۇچراتسا ياراتتى،

 ]مۇسلىم رىۋايىتى[. «.دېسۇن "تائاالغا ئىمان ئېيتتىم

شەيتان سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يېنىغا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

ئاندىن ئالالھ ياراتتى كېلىپ: ئاسماننى كىم ياراتتى؟ زېمىننى كىم ياراتتى؟ دەپ 

دا ئالالھ تائاالنى كىم ياراتتى؟ دەيدۇ، كىمكى شۇنداق ئىشنى ئۇچراتسا ىدەيدۇ،  ئاخىر

]بۇخارى ۋە مۇسلىم  «.دېسۇن "ئالالھ تائاالغا ۋە ئالالھنىڭ روسۇلىغا ئىمان ئېيتتىم"

 رىۋايىتى[.

شەيتان سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يېنىغا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:     

كېلىپ: ئالالھ ئۇنى ياراتتى، ئالالھ بۇنى ياراتتى دەپ كېلىپ پەرۋەردىگارىڭ بولغان 

، دەرھال پىكىر كەچكەندەشۇنداق زىھنىدىن ئالالھ تائاالنى كىم ياراتتى؟ دەيدۇ، 

  .«ۇنپاناھ تىلىستوختاپ، ئالالھ تائاالغا سېغىنىپ شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن 

شەيتان سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يېنىغا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

كېلىپ: ئۇنى كىم ياراتتى؟ بۇنى كىم ياراتتى؟ دەيدۇ دەپ ھەدىسنى ئاخىرغىچە بايان 

دا بايان قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىمام مۇسلىم ىيۇقىر]« .قىلغان

 .[(431رىۋايەت قىلغان)

سوئالنىڭ مەيدانغا كېلىش مەنبىيى بايان قىلىنغان، ئۇ  مەزكۇرۇ ھەدىسلەردە، ب    

 ئىبارەتتۇر.  نىڭ ۋەسۋەسىسىدىنبولسىمۇ شەيتان

 بۇنىڭ ئىالجى ۋە بۇنىڭغا رەت قايتۇرۇشنىڭ چارىسى بولسا:    

ئالالردىن و، ئاخىرى خەتەرلىك بولغان سئەيلەپشەيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن ھەزەر  - 4   

 ھال توختاش كېرەك.دەر

ئالالھ تائاالغا ۋە ": زېھنىدىن كەچكەندە ئالوخەتەرلىك سئۇنىڭغا ئوخشاش  - 2   

 دېيىش كېرەك.  "ئالالھنىڭ روسۇلىغا ئىمان ئېيتتىم

ئالالھ تائاالغا سېغىنىپ ئازدۇرغۇچى شەيتاننىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەش  -3    

 كېرەك.



 
 

3 

، ئىخالس سۈرىسىنى سۇپلىۋېتىپئۈچ قېتىم يەنە بەزى ھەدىسلەردە، سول تەرەپكە 

"شىكايەت  قىلىنغان:نەشىر تور بىكىتىمىزدە ] ئوقۇش كېرەكلىكى بايان قىلىنغان.

 . [ۋە ئۇنى ھەل قىلىش" دېگەن كىتابقا مۇراجىئەت قىلىنسۇن

بىزنىڭ قارىشىمىزدا ئالالھ تائاالنىڭ ئەزەلدىن مەۋجۇت ئىكەنلىكى ئۈچىنچى:     

ەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بايان قىلىنغان ھەدىسلەر بار، ئۇ توغرىسىدا پەيغ

 ھەدىسلەردىن: 

سەن، ئەۋۋەلئى ئالالھ! سەن ھەممىدىن » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئادا: -4     

سەندىن ئىلگىرى ھېچنەرسە بولمىغان، سەن ھەممىنىڭ ئاخىرىسەن، سەندىن 

 . ھەدىس[-2143رىۋايىتىمۇسلىم ]دېگەن سۆزى.  «كىيىن ھېچنەرسە بولمايدۇ

ئالالھ ئەزەلدىن بولغان، ئالالھ تائاالدىن باشقا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ:-2     

ئالالھ تائاالدىن ئىلگىرى ھېچنەرسە » يەنە بىر رىۋايەتتە:« ھېچنەرسە بولمىغان

 .بۇ ئىككى ھەدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان] .دېگەن سۆزى «بولمىغان

 . ھەدىس[-6892، ئىككىنچىسىنومۇرلۇق ھەدىس-3626بىرىنچىسى

رىمدە بۇ توغرىدا نۇرغۇن ئايەتلەر بايان قىلىنغان. مۆمىن ەبۇنىڭدىن باشقا قۇرئان ك     

ئىنكار قىلىدۇ، مۇناپىق بولسا -شەك قىلماستىن ئىشىنىدۇ، كاپىر بولسا تانىدۇ ھېچ

مان، ئىشەنچ ئاتا قىلىشنى ئالالھ تائاالدىن سەمىمى ئى .ئىككىلىنىدۇ، شەك قىلىدۇ

 ھەقىقەتەنمۇ ئالالھ تائاال توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر.  .سورايمىز
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