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ئالالھ ئاسمان ۋە زېمىننى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە يارىتىشقا قادىر 

  تۇرۇپ نېمه ئۈچۈن ئالته كۈندە ياراتتى؟

   

  نومۇرلۇق سوئال- 20613

  : سوئال

جانابى ئالالھ ھهرقانداق نهرسىنىڭ مهۋجۇد بولىشىنى ئىرادە قىلسا، شۇ 

 ئاسمان ۋە ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال بارلىققا كېلىدۇ، ئۇنداقتا نېمه ئۈچۈن

  . زېمىننى يارىتىشقا ئالته كۈن كهتكهن؟

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .  سانا ئالالھقا خاستۇر-بارلىق ھهمدۇ

  .ئهلهيهىسساالم ۋە ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن

  :جاۋاپ

ئالالھنىڭ بىرلىكىگه تولۇق ئىشهنگۈچى ئىمان ئىگىلىرى، جانابى 

 نهرسىنى بارلىققا كهلتۈرۈشكه قادىر، چهكسىز قۇدرەتكه ئالالھ ھهرقانداق

ئىگه، خالىغان زامان ۋە ماكاندا ئۆزى خالىغان شهكىلدە بارلىققا 

  .كهلتۈرەلهيدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ

قۇرئان كهرىم ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننهتلىرىدە جانابى ئالالھنىڭ 

 - كىن دەلىل چهكسىز قۇدرەتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى تهستىق قىلغان كهس

بۇ توغرىدا جانابى ئالالھ قۇرئان كهرىمدە . بار  ئىسپاتالر، روشهن بايانالر 

بىر . ئالالھ ئاسمانالر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۇر«: مۇنداق دېگهن

 دە، ئۇ - دەيدۇ " ۋۇجۇتقا كهل"ئىشنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈشنى ئىرادە قىلسا 

ھاپىز ئىبنى كهسىر ].  ئايهت-117بهقهرە سۈرىسى . [»ۋۇجۇتقا كېلىدۇ
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جانابى ئالالھ بۇ ئايهتته : "يۇقىرىقى ئايهتنى تهپسىر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 قۇۋۋەتكه ئىگه - زىكىر قىلغىنىدەك ئۆزىنىڭ تولۇق كامالهتكه يهتكهن كۈچ 

ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ، ئهگهر ئۆزى بىر نهرسىنى بارلىققا كهلتۈرۈشنى  

ئۆزىدىال ۋۇجۇدقا چىقىدۇ ۋە مهزكۇر نهرسىنى   تنىڭ ئىرادە قىلسا شۇ ۋاقى

  ". ئۆزى ئىرادە قىلغان شهكىلدە بارلىققا كهلتۈرۈشكه قادىردۇر

ئالالھ بىرەر شهيئىنى «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

 دە، ئۇ ۋۇجۇتقا - دەيدۇ » ۋۇجۇتقا كهل«ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا ) يارىتىشنى(

    ].  ئايهت-82ىسى ياسىن سۈر. [»كېلىدۇ

ئالالھ بىرەر ئىشنىڭ «: يهنه بىر ئايهتته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

. »دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ-دەيدۇ" ۋۇجۇدقا كهل"بولۇشىنى ئىرادە قىلسا، 

  ].  ئايهت-47سۈرە ئهئراف [

ئالالھ تىرىلدۈرۈشكه ۋە ئۆلتۈرۈشكه قادىر، ئۇ بىرەر «: يهنه بىر ئايهتته

 دە، ئۇ -دەيدۇ » ۋۇجۇدقا كهل«ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا ) لىشنىقى(ئىشنى 

  ].  ئايهت- 68سۈرە غاپىر . [»ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

بىزنىڭ ) ئالالھ بىرەر شهيئىنى ياراتماقچى بولسا(«: يهنه بىر ئايهتته

ئهمرىمىز پهقهت بىر سۈزدۈر، ئۇ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا 

ھاپىز ئىبنى كهسىر بۇ ئايهتنى ]. ئايهت-50سۈرە قهمهر . [»ئورۇنلىنىدۇ

ئالالھ بۇ ئايهتته ئۆزىنىڭ مهخلۇقاتالرنى : "تهپسىر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

. يارىتىشتىكى قۇدرىتىنىڭ قانچىلىك كاتتا ئىكهنلىكىدىن خهۋەر بېرىدۇ

دېگهن بۇ سۆزىگه قارايدىغان بولساق » بىزنىڭ ئهمرىمىز پهقهت بىر سوزدۇر«

هرقانداق بىر شهيئىنىىڭ بارلىققا كېلىشىنى ئىرادە قىلسا جانابى ئالالھ ھ

ئاشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال بارلىققا كهلتۇرەلهيدىغانلىقى، ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان 
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بۇيرۇقنىڭ بىرقانچه قېتىم تهكرارلىنىشى ھاجهتسىز ئىكهنلىكى، بىرال 

 قېتىم بۇيرۇق بېرىلىدىغانلىقى، ئۇ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا

بارلىققا كېلىدىغانلىقى، ھهرگىزمۇ كېچىكىپ قالمايدىغانلىقىنى بايان 

  ".قىلغان

يۇقىرىقى ئايهتلهر ۋە باشقا ئايهتلهردىمۇ جانابى ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى 

  .بايان قىلىدۇ ئىقرار قىلىش بىلهن بىرگه بۇنىڭدىكى ھهقىقهتنى روشهن 

ىگه ئىكهنلىكىنى ئۇنداقتا ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ چهكسىز قۇدرەتكه ئ

بايان قىلغان تۇرۇپ ئاسمانالر ۋە زېمىننى نېمه ئۈچۈن ئالته كۈندە ياراتتى؟ 

     . دېگهن سوئالغا تۆۋەندىكى جاۋاب بىلهن كۇپايىلىنىمىز

جانابى ئالالھ قۇرئان كهرىمدە ئاسمانالر ۋە زېمىننى ئالته : بىرىنچى

  .  زىكىر قىلغانكۈندە ياراتقانلىقى توغرىسىدا كۆپلىگهن ئايهتلهرنى

شۈبهىسىزكى، «: جانابى ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

يهنى ئالته (ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالته كۈندە  پهرۋەردىگارىڭالر ئالالھ 

ياراتتى، ئاندىن ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلىقىغا اليىق رەۋىشته ئهرش ئۈستىدە ) دەۋردە

  ].  ئايهت- 54سۈرە ئهئراف . [»قارار ئالدى

جانابى ئالالھ ھهرقانداق بىر ئىشنى قىلشتا ھىكمهت : ئىككىنچى

بۇنىڭدىن چوڭ بىر ھېكمهتنىڭ بارلىقى . بىلهن قىلغۇچىدۇر

دېگهن " ھېكمهتلىك زات"بۇ بولسا جانابى ئالالھنىڭ . ئىپادىلىنىدۇ

بۇ ھېكمهتنى جانابى ئالالھ بىزگه . ئىسمىنىڭ مهنىسىدىن دېرەك بېرىدۇ

- بۇ ھېكمهتنىڭ تېگى. دۇرمهسلىكىمۇ مۇمكىنبىلدۈرۈشى ياكى بىل

  . مهرىپهت ساھىبلىرىال يېتهلهيدۇ- تهكتىگه ئىلىم 
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ئالالھ ئۆزىنىڭ بىلىشى بىلهن چهكلهنگهن ھېكمهت توغرىسىدا 

قىينىلىپ يۇرۇپ ئىزدىنىشىمىز، بۇ ھهقتىكى ھېكمهتنى 

بىلمىگهنلىكىمىز ياكى بىلدۇرۇلمىگهنلىكىمىز، ئالالھنىڭ ئهھكاملىرىغا 

بۇ ھهقته . ئىنكار قىلىش ياكى قارشى تۇرۇشقا ئىلىپ بارماسلىقى كېرەك

 سوراق -ئالالھنىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

سۈرە ئهنبىيا . [» سوراق قىلىنىدۇ- قىلىنمايدۇ، ئهمما مهخلۇقالردىن سوئال

   ].  ئايهت- 23

ۋە زېمىننى ئالته كۈندە بهزى ئالىمالر جانابى ئالالھنىڭ ئاسمانالر 

يارىتىشتىكى ھېكمهتنى قۇرئان ۋە سۈننهت ئهھكاملىرىغا تايىنىپ تېپىپ 

  . چىقىشقا تىرىشتى

قۇرئان كهرىم ) "ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھىم قىلغاي( ئىمام قۇرتۇبى -1

 تومىنىڭ - 7 ۋە 4ناملىق تهپسىر كىتابىنىڭ " ئهھكامالر توپالنمىسى

 ئايىتى ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق -54نىڭ  بىتىدە ئهئراف سۈرىسى-140

  : دېگهن

 جانابى ئالالھ بهندىلىرىگه -بۇ ئالته كۈننى زىكىر قىلشتىن مهقسهت "

 بىرسىگه كۆيۈنۈش، بىر نهرسىدە مۇستهھكهم مهيداندا تۇرۇشنى -بىر

ھهمدە پهرىشتىلهرگه ئۆزىنىڭ قانچىلىك كاتتا . ئۆگىتىشتىن ئىبارەت

  . كىنى نامايهندە قىلىش مهقسهت قىلىنغانقۇدرەتكه ئىگه ئىكهنلى

جانابى : ئالته كۈندە يارىتىشتىكى مهقسهت: "يهنه باشقا ھىكمهت

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ھهرقانداق بىرنهرسه ئۈچۈن بېكىتىلگهن مۇئهييهن 

ۋاقىت بولىدۇ، بۇ ئارقىلىق گۇناھكارالرنى ئالالھ تائاال ۋاقتىدا 

يىدۇ، چۈنكى جانابى ئالالھنىڭ جازالىماستىن ۋاقتىنچه تاشالپ قو
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سائىتى، يهنى ئهجىلى -دەرگاھىدا ھهر قانداق نهرسىنىڭ مۇئهييهن ۋاقتى

  ".باردۇر

 - 162 توم - 3ناملىق تهپسىرىنىڭ " زادۇل مهسىر"  ئىبنى جهۋزى - 2

:  ئايىتى تهپسىر قىلىپ مۇنداق دېگهن- 54بىتىدە ئهئراف سۈرىسىنىڭ 

لغان ئىكهن ئاسمان ۋە زېمىننى ئاشۇ ئالالھ تائاال ھهممىگه قادىر بو"

ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ياراتقان بولسا دېيىشىدۇ، بۇ مهسىلىگه تۆۋەندىكىدەك 

  : بهش تۈرلۈك جاۋاپ بىلهن كۇپايىلىنىمىز

جانابى ئالالھ ھهر كۈنى پهرىشتىلهر ئۇلۇغاليدىغان نهرسىلهرنى : بىرىنچى

  .ئىبنى ئهنبارى رىۋايىتى. يارىتىدۇ

ابى ئالالھ ئادەم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ پهرزەنتلىرىنى جان: ئىككىنچى

يارىتىشتىن ئىلگىرى قىسقىچه مۇقهددىمه بايان قىلىپ ئۇندىن كېيىن 

  . پهرىشتىلهرنىڭ ئۇلۇغلىشىغا بۇيرىغان

بىر شهيئىنى دەرھال بارلىققا كهلتۈرۈش قۇدرەتنىڭ : ئۈچىنچى

 تۇرۇش ھېكمهتنىڭ كامالىتى بولغاندەك، بىر ئىشتا داۋاملىق پۇتتىرەپ

 دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ، -دەيدۇ » ۋۇجۇدقا كهل«ئالالھ تائاال . كامالىتىدۇر

بۇنىڭدا كامالى قۇدرەت نامايهن قىلىنغان بولسا، بۇ مهسىلىگه كهلگهندە 

ئۇنىڭ ھېكمهت بىلهن ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈشنى ئىرادە 

  ".قىلدى

 مۇستهھكهملىكىنى ئۆگهتكهن، ھهر جانابى ئالالھ بهندىسىگه: تۆتىنچى

قانداق بىر كىشى مهيدانىدا مۇستهھكهم تۇرسا، ئۇ كىشى ھهرگىزمۇ تۆۋەن 

مهيدانىدا مۇستهھكهم تۇرۇشى تۆۋەن ھالهتكه . ھالغا چوشۇپ قالمايدۇ

  . چوشۇپ قىلىشتىن ئهۋزەلدۇر
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جانابى ئالالھ بىر شهيئى بىلهن يهنه بىر شهيئىنى يارىتىش :بهشىنچى

  . دا مۆھلهت تۇرغۇزۇشنى ئىرادە قىلغانلىقىدۇرئارىسى

 ئايىتىنىڭ -54ئهئراف سۈرىسىنىڭ ) 3/232( قازى ئهبۇ سهئۇد -3ٍٍٍٍٍٍٍ 

جانابى ئالالھ مهخلۇقاتالرنى بىرال : "مۇنداق دەيدۇ تهپسىرىدە توختىلىپ 

ۋاقىتتا ياراتماستىن تهدرىجى ھالهتته ئاجايىپ ماھارەت بىلهن ياراتقانلىقى، 

ھنىڭ مهخلۇقالرنىڭ تهبىئىتىگه مۇناسىپ تالالش، ئالدىرىماي ئالال

يهنه ئۇ ". نهرسىلهرگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

توختىلىپ    ئايىتىنىڭ تهپسىرىدە -59فۇرقان سۈرىسىنىڭ ) 6/226(

جانابى ئالالھنىڭ ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ ئوتتۇرىدىكى : "مۇنداق دېگهن

 ئىلمىتالرنى بىرال ۋاقىتتا يارىتىشقا قادىر تۇرۇپ مۇئهييهن ھهرتۈرلۈك

 بىرىگه ماس كىلىدىغان، خاتاسىز -ۋاقىت ئىچىدە ناھايىتى ئىنچىكه بىر

قىلىپ يارىتىشىدىكى ھهقىقهتكه ئىنساننىڭ ئهقلى يهتمهيدىغانلىقىنىڭ 

  ".ئۆزى، بۇنىڭدا بۈيۈك بىر ھېكمهت بارلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

   ياخشىنى بىلگۈچىدۇر ئالالھ ھهممىدىن

  

  

  

  

  

  


