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لىش دېگەن ئىسمىنىڭ تەقەززاسىغا قانداق ئەمەل قى« ئەلئەھەد»ئالالھنىڭ 

 كېرەك بولىدۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال – 242242    
 :وئالس    
دېگەن ئىسمىنىڭ تەقەززاسى بويىچە قانداق ئەمەل قىلىشىم « ئەل ئەھەد» ئالالھ تائاالنىڭ    

 كېرەك بولىدۇ؟.
 :جاۋاپ    
 مىزپەيغەمبىرى .خاستۇر ئالالھقا بولغان پەرۋەردىگارى ئالەملەرنىڭ ماختاشالر گۈزەل بارلىق    

 رەھمەت تائاالنىڭ ئالالھ غاىرىساھابىل ۋە تاۋابىئاتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد
 .بولسۇن ساالملىرى

دا ىئالالھ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرىدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ توغر ئىسىم دېگەن «ئەل ئەھەد»    

َحد  ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:
َ
ُه أ  ئالالھ -ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى، ئۇ » تەرجىمىسى: ﴾قُْل ُهَو اللَـّ

 .  [ئايەت-1ئىخالس ]سۈرە « بىردۇر.
بولغان ئۇنىڭ بىلەن يەنە بىرسى بولمىغان، ئۆز زاتىدا،  يېگانە-يەككەئەزەلدىن  «:ئەل ئەھەد»    

 سۈپەتلىرىدە يەككە بولغان زات دېمەكتۇر.-پەرۋەردىگارلىق، ئىالھلىق، ۋە ئىسىم
 )بىردۇر، يەككىدۇر( «ئەل ئەھەد» ،«ئەل ۋاھىد"» يخ سەئدىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شە    

بولغان، ھېچقانداق شېرىكى بولمىغان زات بولۇپ،  يېگانە-دېگەن: بۇ بارلىق كامالەتتە يەككە
بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئەقلى، ئاغزاكى ۋە ئەمەلى جەھەتتىن ئالالھ تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد 

لىكتە ىگانېي-ئالالھ تائاالنىڭ مۇتلەق كامالەت ئىگىسى، يەككە. ىشى زۆرۈر بولىدۇقىل
ئىبادەتنىڭ بارلىق تۈرلىرىدە يالغۇز دەپ  نىئېتىراپ قىلىشى ۋە ئالالھ تائاالتەڭداشسىزلىقىنى 

 . [بەت- 549"تەپسىر سەئدىي"]ئېتىقاد قىلىشى زۈرۈر بولىدۇ". 
ئالنىڭ ونۇمۇرلۇق س-18202ت ھاسىل قىلىش ئۈچۈن مەلۇما بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپراق    

 جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن. 
ئالالھ تائاالنى  دېگەن ئىسىمنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئەمەل قىلىش دېگەنلىك: «ئەل ئەھەد»     

، ئىگىدارچىلىق ياراتقۇچىسى ڭئالالھ تائاال بارلىق نەرسىلەرنى .پەرۋەردىگارلىقتا بىر بىلىش
ئىبادەتلەردە ئالالھ -بۇنىڭغا ئەگەشتۈرۈپ، ئەمەل يېگانە بېلىش.-ەئىدارە قىلىشتا يەكك قىلىش ۋە

تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك، ھەر ئىشنى ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن 
دە ئالالھ تائاال ئۈچۈن ئىخالسمەن، سەمىمى بولۇشقا  ھېرىسمەن ەرھەرىكەتل-قىلىش، بارلىق سۆز

 .تۇرشتىن ئىبارەتبولۇ
دېگەن بۇ ئۇلۇغ ئككى ئىسىمنىڭ بىزگە  )بىردۇر، يەككىدۇر( «ئەل ئەھەد» ،«ئەل ۋاھىد»    

ئىنتايىن كاتتا، ئۇ بولسىمۇ، ئالالھ تائاالنى پەرۋەردىگارلىقتا، ئىالھلىقتا  رىكورسىتىدىغان تەسى
ە يەككە دەپ ئېتىقاد قىلىش، سۈپەتلىرىد-ئىسىم بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش، ئالالھ تائاالنى بارلىق 

 بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشتا يالغۇز دەپ ئېتىقاد قىلىشتۇر. 
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شۇنىڭدەك ئالالھ تائاال پەرۋەردىگارلىقتا يەككىدۇر، ئالالھ تائاال ياراتقۇچى، رىزىق ئاتا قىلغۇچى،     
خالىغانچە تەسەررۇپ  مەخلۇقاتالرغا نېمىتىنىغۇچى، قۇزھاياتلىق ئاتا قىلغۇچى، ۋاپات تاپ

ئالالھ تائاال ئىالھلىقتىمۇ يەككىدۇر، ئالالھ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق . قىلغۇچى پادشاھتۇر
بەندىنىڭ ئالالھ  دەپ ئېتىقاد قىلىش بىلەن ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر ھېچ ئىالھ يوقتۇر،

-ۈرلىرىدە ئالالھ تائاالنىڭ يەككەئىبادەتنىڭ ھەممە ت تاۋلىنىدۇ.تائاالغا بولغان تەۋھىد قارىشى 
 ئىبادەتكە پەقەت بىر ئالالھال ھەقلىق بولىدۇ. . يىگانە ئىكەنلىكى روياپقا چېقىدۇ

-بەدىنىڭ قەلبىدە مۇشۇ ئېتىقاد بىكىتىلگەن ۋاختىدا، بۇ چوقۇم شۇ ئىنساننىڭ سۆز     
قانداق شېرىكى  ھېچ ۋە ئىپادىلىنىدۇ روشەنھەرىكەتلىرى، ئەمەلى ھەركىتىنىڭ ھەممىسىدە 

سەجدە قىلمايدۇ، ئالالھ -بولمىغان بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ نەرسىگە ئىبادەت قىلمايدۇ، رۇكۇ
مەدەد تىلىمەيدۇ، ئۇنىڭ غەيرىدىن  تىلەكلەرنى سورىمايدۇ،-تائاالدىن باشقا ھېچ بىرىدىن ئارزۇ

يىگانە بولغان -ۇ، يەككەپاناھلىق تىلىمەيدكىمدىن بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ  .ياردەم سورىمايدۇ
 ىن باشقىغا تەۋەككۇل قىلمايدۇ. تئالالھ

دېگەن ئىسىمغا ئىشىنىشتىن بولغان  )بىردۇر، يەككىدۇر( «ئەل ئەھەد» ،«ئەل ۋاھىد»     
 قورقۇشتا، كاتتىالشتا، مەقسەت: ئالالھ تائاالنى ئىالھلىقتا، دۇئادا، ياخشى كۆرۈشتە، ئۇلۇغالشتا،

تۈرلىرىدە بىر بىلىشنى تەقەززا  بارلىقۇل قىلىشتا ۋە ئىبادەتنىڭ تەۋەكك قىلىشتا، دئۇمى
 قىلىدۇ. 

دا ئالالھ ىبۇ توغر .بۇ يەنە ئالالھ تائاالنى ياخشى كۆرۈش، مۇھەببەتتە بىر بىلىشنى تەقەززا قىلىدۇ

  قُْل ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
َ
ِمْرُت أ

ُ
رِْض َوُهَو ُيْطِعُم َوََل ُيْطَعُم قُْل إِِِني أ

َ
َماَواِت َواأْل ُذ َوِِلًّا فَاِطِر السَّ ِ َّتَّ

َ
ِه أ َغْْيَ اللَـّ

َ
ْن أ

كِيَ  ْسلََم َوََل تَُكوَننَّ ِمَن الُْمْْشِ
َ
َل َمْن أ وَّ

َ
ُكوَن أ

َ
ئى مۇھەممەد!( بۇ مۇشرىكالرغا » تەرجىمىسى: ﴾أ

تىن غەيرىينى مەبۇد تۇتامدىم؟ ئالالھنالرنى، زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچى ئاسما»ئېيتقىنكى، 
ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى، مەن بۇ ئۈممەت «. رىزىق بېرىدۇ، ئۆزى رىزىققا موھتاج ئەمەس ئالالھ

سەن  ،نىڭ ئەمرىگە بويسۇنغۇچىالرنىڭ ئەۋۋىلى بولۇشقا بۇيرۇلدۇم. ماڭا دېيىلدىكىئالالھئىچىدە 
 . [ئايەت-14ئەنئام ]سۈرە « .رىكالردىن بولمىغىنھەرگىز مۇش

ھېچقانداق شېرىكى بولغان ئالالھقا باغالش. يەنى  قەلبنى ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسى ئىككىنچى:    
 ،«ئەل ۋاھىد»چۈنكى ئۇ ئالالھ  .يىگانە ئالالھنىڭ تەرىپىگە يۈزلەندۈرۈش كېرەك-بولمىغان يەككە

اليىقالرنىڭ ھەممىسى ئۆزىنىڭ بارلىق ھاجەتلىرىدە ئۇنىڭغا خا )بىردۇر، يەككىدۇر(، «ئەل ئەھەد»
ئىھتىياجلىقتۇر، ئۇ ئالالھ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر، ھەممە نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر، ھەممە 

 نەرسىدە خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر.  
 بولغان ئالالھ ىمۇشۇ تۇيغۇ قەلبنى تۈرلۈك داۋالغۇش، دىلىغۇللۇقتىن ساقاليدۇ، ئۆز پەرۋەردىگار    

تەرىپىگە قارار ئالدۇرىدۇ، ھېچ نەرسىگە ئىگە بواللمايدىغان، ئالالھ تائاال تەقدىر قىلىپ بەرگەندىن 
زېيىنىغىمۇ ئىگە -باشقا ھېچ نەرسىگە قادىر بواللمايدىغان، باشقىالرغا ئەمەس بەلكى ئۆزىنىڭ پايدا

 .قەلبنىڭ باغلىنىشىنى چەكلەيدۇبواللمايدىغان نەرسىلەرگە 
قەلبىنى مەخلۇقاتالرغا ئاالقىدار بولۇشتىن ئۈزىدۇ، يۆلىنىشى، تەلىبى،  ڭتۇيغۇ بەندىنىبۇ      
يىگانە، ھەممە -سىدىنى ئۆزىنىڭ مەئبۇدى، ياراتقۇچىسى ۋە پەيدا قىلغۇچىسى بولغان يەككەقمە

ھەتلىنىپ، ئىھتىياجلىق بولغان ئالالھ تائاالنىڭ تەرىپىگە بىرلەشتۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قەلبى را
يىگانە بولغان بىر ئالالھغا -چۈنكى ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ يۆلىنىشى ۋە قەلبىنى يەككە .ئارام تاپىدۇ

بىرىگە دۈشمەن -بويسۇندۇردى، ئۆز ئارا ھەيرانلىق، تەۋرىنىش ۋە ئاچچىق كۆرەش ئارىسىدىكى بىر
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 بولغان شېرىكلەر ۋە تۈرلۈك تەرەپلەرگە يۈزلەندۈرمىدى. 
تارتىش -پارچە، تاالش-پەقەت بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلىۋاتقان كىشى بىلەن پارچە ئالالھ تائاال    

 سىدا مىسال بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:ىئېچىدىكى تۈرلۈك ئىالھالرغا چوقۇنىۋاتقان كىشى توغر
ا ِليرَُجٍل هَ ﴿ ََكُء ُمتََشاِكُسوَن َورَُجًلا َسلَما ُه َمثًَلا رَُّجًلا ِفيِه ُُشَ هِ  ْل يَْستَِوَياِن َمثًَلا ََضََب اللَـّ ْكََثُُهْم ََل  اْْلَْمُد لِلَـّ

َ
بَْل أ

ئالالھ سىلەرگە مۇنداق بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ: بىر قۇل بولۇپ، ئۇنىڭغا  :»تەرجىمىسى ﴾َيْعلَُمونَ 
)ئىشقا سېلىشنى( تالىشىدىغان نۇرغۇن خوجايىنالر ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ )بىرسى بۇ ئىشقا، 

ا بۇيرۇيدۇ، ئۇ كىمنى رازى قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ(، يەنە بىر قۇل بولۇپ، ئۇ بىر بىرسى ئۇ ئىشق
ئادەمگىال خاستۇر، بۇ ئىككى قۇل )يەنى ئۇنىڭ ئەھۋالى( باراۋەرمۇ؟ جىمى ھەمدۇسانا ئالالھقا 

 . [ئايەت-25زۇمەر ]سۈرە  «خاستۇر! بەلكى ئۇالر )يەنى مۇشرىكالر( نىڭ تولىسى بىلمەيدۇ.
يىگانە بولغان بىر ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتىن -نسان ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى يەككەئى     

ئىبارەت بولغان ئالى نىشاننى روياپقا چىقىرىشقا يۈزلەندۈرگەندە، ئۇ كىشى ھاياتىدىكى ھەممە 
ھاياتىنى مۇشۇ ئالى  ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ۋاقتى .غايىگە بويسۇندۇرىدۇ مەزكۇرنەرسىنى 

تى، ساناقلىق قئۆزىنىڭ قىممەتلىك ۋا .باشقا نەرسىگە زايە قىلىۋىتىشتىن ساقاليدۇ غايىدىن
تىنى، قتىنىقلىرىنى بىكار زايە قىلىۋىتىشتىن ئىھتىيات قىلىدۇ، بەلكى ئۆزىنىڭ ھەممە ۋا

ئاخىرەتتە ئۆزىگە مەنپەئەتى بولىدىغان ياخشى ئەمەللەرگە، ئالالھنىڭ -ھايات مىنۇتلىرىنى دۇنيا
پايدىسىز ئىشالرغا زايە  ەۋەت قىلىشقا، ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشقا سەرپ قىلىدۇ،دىنىغا د

 قىلىۋەتكەن ھايات مىنۇتلىرىغا، پۈتۈن دۇنيانى يوق قىلىۋەتكەندىنمۇ بەكرەك ھەسرەتلىنىدۇ،
 قاتارلىقالرنى ، ئىقتىسادى، ياشلىقىساالمەتلىكىتى، قشۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ ۋا

پ قەدىرلەيدۇ، بۇ نەرسىلەردىن ئايرىلىپ قىلىشتىن ئىلگىرى بۇنى ئالالھ تائاالنىڭ غەنىمەت بىلى
ئىبادەتلىرىگە ئىشلىتىدۇ، ھەتتا ئۆزىنىڭ راھەتلىنىىدىغان، ئارام ئالىدىغان ۋاقىتلىرىدىمۇ -تائەت

-ۋىي جەھەتتىن كۈچالندۇرۇپ، نەپسىنى جۇشقۇنالشتۇرۇپ ئالالھ تائاالغا تائەتىمەن-ئۆزىنى ماددى
 سۈپەتلىرى"-"ئالالھ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىم]ئىبادەتلەرنى روھلۇق قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ".  

 .       [بەتتىن قىسقارتىپ ئىلىندى-111-114ناملىق ئەسەر 
 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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