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 ئالالھنىڭ ئىنساننى يارىتىشىدىكى ھېكمهتلىرى

 
  

   نومۇرلۇق سوئال-٤٥٥٢٩

  :سوئال

  ئىنسانالر نېمه ئۈچۈن يارىتىلغان؟

  : جاۋاب

ئالالھنىڭ سۈپهتلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر سۈپىتى : بىرىنچى

بولۇپ، ئىسىملىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر ) ھېكمهت ئىگىسى( »مهئهلهېك«

شۇنى بىلىش كېرەككى، . دۇر) ناھايىتى ھېكمهتلىك(» ئهلههكىم«ئىسمى 

ئالالھ ھېچبىر مهخلۇقاتنى سهۋەبسىزال ياراتمايدۇ، بهلكى ئالالھنىڭ 

بۇنى . ھهربىر ياراتمىشىدا چهكسىز ھېكمهت ۋە مهنپهئهت يوشۇرۇنغاندۇر

ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ . ىدۇ، بهزىلهر بۇنى بىلىشتىن غاپىلدۇربهزىلهر بىل

زېمىننى مهقسهتسىز -مۇقهددەس كىتابىدا ئۆزىنىڭ ئادەمنى ۋە يهر

  :ياراتمىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

يهنى سىلهر (بىزنى سىلهر ئۆزۈڭالرنى بىكار ياراتتى ! ئى ئىنسانالر«

زدەك ھېچقانداق ساۋابمۇ بهرمهيدىغان، بىزنى ھايۋاناتالرنى ياراتقىنىمى

ئۆزۈڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا ). جازامۇ بهرمهيدىغان قىلىپ ياراتتى

ئۈستۈندۇر، ئۇنىڭدىن هللا ھهق ـ پادىشاھ ا. قايتۇرۇلمايدۇ دەپ ئويالمسىلهر؟

سۈرە . » ئۇلۇغ ئهرشنىڭ پهرۋەردىگارىدۇرهللا باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ا

  هتلهرئاي-١١٦-١١٥مۇئمىنۇن 
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بىز ئاسماننى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى « :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

يهنى ئۇالرنى بىكار ياراتماستىن، (نهرسىلهرنى ئويناپ ياراتقىنىمىز يوق 

  ئايهت-٢١سۈرە ئهنبىيا .» )قۇدرىتىمىزنىڭ ئاالمهتلىرى سۈپىتىدە ياراتتۇق

 ۋە ئۇالرنىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى«:ئالالھ يهنه مۇنداق دەيدۇ

ئۇالرنى . ياراتقىنىمىز يوق) يهنى بىكارغا(ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئويناپ 

. »بىلمهيدۇ) بۇنى(بىز پهقهت ھهق ياراتتۇق، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

  ئايهتلهر-٣٩-٣٨سۈرە دۇخان 

غالىب، ) بۇ قۇرئان. (حا، مىم «:ئالالھ سۇبهانۇ ۋە تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

. تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللا  بىلهن ئىش قىلغۇچى اھېكمهت

ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ھهق ئاساستا 

. قىلىپ ياراتتۇق) يهنى قىيامهتكىچه قالىدىغان(مۇئهييهن مۇددەتكىچه 

-١سۈرە ئهھقاف. »كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان نهرسىلهردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر

  ئايهتلهر-٣-٢

 تهرىپىدىن تىلىش ھېكمىتى شهرىئهتيارى ئىنساننىڭ

. مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن، شۇنداقال ئهقىل تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغاندۇر

ئهقىللىق ئىنسان ھهربىر مهخلۇقنىڭ يارىتىلىشىغا ھېكمهت 

بىر ئهقىلگه ئىگه بولغان كىشى بىرەر . يوشۇرۇنغانلىقىنى چۈشىنىدۇ

ىپ قويۇشتىن ساقلىنىشقا تىرىشىدۇ، ئۇنداقتا ئهھمىيهتسىز ئىشنى قىل

 ھېچ ئهھمىيهتسىز ئىشنى ھهممىدىن ھېكمهتلىك بولغان ئالالھ

  !قىالمدۇ؟

ئهقىلگه ئىگه بولغان مۇئمىن ئالالھنىڭ ئىنساننىڭ  ھالبۇكى،

كافىر بولسا . يارىتىشىدىكى ھېكمهتكه ئىشىنىدۇ، ئىمان كهلتۈرىدۇ
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. ىكى ھېكمىتىنى ئىنكار قىلىدۇئالالھنىڭ مهخلۇقاتالرنى يارىتىشت

شۈبهىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

يارىتىلىشىدا، كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئهقىل 

ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، . ئىگىلىرى ئۈچۈن، ئهلۋەتته، روشهن دەلىللهر بار

 ئهسلهپ تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نىهللا ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ا

! پهرۋەردىگارىمىز) ئۇالر ئېيتىدۇ. (يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ

» بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ، سهن پاكتۇرسهن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

  ئايهتلهر-١٩١-١٩٠ئىمران -سۈرە ئال

ىتسىيىسىنى بايان ئالالھ يهنه كافىرالرنىڭ بۇ مهسىلىدىكى پوز

ئاسماننى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى «:قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

يهنى ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ (شهيئىلهرنى بىكار ياراتمىدۇق، ئۇ 

- ٢٧ سۈرە ساد»!كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر، كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي) قاراش

  ئايهت

ئالالھ ئۇ  (سىرىدە توختىلىپ بۇ ئايهتنىڭ تهپشهيخ ئابدۇراخمان سهئدى

ئالالھ ئۆزىنىڭ كىتابىدا  :مۇنداق دەيدۇ) قىلسۇنهت كىشىگه رەھىم

ئۆزىنىڭ مهخلۇقاتالرنى يارىتىشتىكى تهڭداشسىز ھېكمىتىنى بايان 

قىلىپ، ئۆزىنىڭ ھېچبىر شهيئىنى ئوينىشىپ ياكى مهقسهتسىز 

، كاپىرالر »ىدۇر ئۇ كاپىرالرنىڭ گۇمان« . ياراتمىغانلىقىنى ئېيتىپ بهرگهن

ئالالھنى ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇق سۈپىتىگه قىلچىلىك ماس كهلمهيدىغان 

ئالالھ ئاسمان » !كاپىرالرغا دوزاخ ئازابىدىن ۋاي « . ھالدا گۇمان قىلىشىدۇ

. ۋە زېمىننى ھهقىقهت بىلهن، ھهقىقهتنى نامايهن قىلىش ئۈچۈن ياراتتى

 قۇدرىتىنىڭ شۇنداقال بهندىلىرىگه ئىلمىنىڭ كهڭلىكى ۋە



 ٤

چهكسىزلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، پهقهت ئۆزىنىڭال ئىبادەتكه ھهقىقىي 

اليىق بولغان بىردىنبىر ئىالھ ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، شۇنداقال 

ھېچنهرسىنى يارىتىشقا قادىر بولمىغان تاغۇتنىڭ چوقۇنۇشقا اليىق 

رىلىشنىڭ ئۆلگهندىن كېيىن تى. ئهمهسلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ياراتتى

ھهقلىقىنى، ھهركىمنىڭ ئۆز ئهمهلىگه يارىشا ئورۇنغا ئېرىشىدىغانلىقىنى، 

نادانالرنىڭ ھهممهيلهننىڭ ئورنى ئوخشاش بولىدۇ، دەپ قالماسلىقى ئۈچۈن 

  . ياراتتى

ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنى « :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

ىلهن ئوخشاش قىالمدۇق؟ ياكى يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر ب

  ئايهت-٢٨ساد سۈرىسى » تهقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟

ئىچىش ۋە ئهۋالد -ئالالھ ئىنسانالرنى ھهرگىزمۇ يهپ:ئىككىنچى

قالدۇرۇش ئۈچۈنال ياراتقىنى يوق، بۇنىڭدا ئىنساننىڭ ھايۋاندىن پهرقى 

ئالالھ ئىنساننى باشقا كۆپ قىسىم مهخلۇقالردىن ئۇستۇن . قالمايدۇ

قىلىپ ياراتتى، لېكىن كۆپ قىسىم ئادەملهر كۇفرىدا چىڭ تۇرغانلىقتىن، 

ىتىشتىكى ھېكمىتىنى بىلمهيدۇ ياكى ئىنكار قىلىدۇ، ئالالھنىڭ يار

ئۇالرنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى پهقهت مۇشۇ دۇنيادىكى كىچىككىنه 

مۇشۇنداق ئادەملهرنىڭ تۇرمۇشى ھايۋانالرغا . خوشاللىقتىنال ئىبارەت

  .ئوخشايدۇ، ئۇالر ھهتتا تېخىمۇ بهتتهردۇر

دۇنيادا ئۇنىڭ ھاياتى (كاپىرالر « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

بهھرىمهن بولىدۇ ۋە چاھارپايالردەك يهپ ـ ئىچىدۇ، ) لهززەتلىرىدىن

ئايهتنىڭ بىر -١٢سۈرە مۇھهممهد  .ئۇالرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ ) ئاخىرەتته(

  .قىسمى



 ٥

قويۇۋەت، يهپ ـ ) يهنى كۇففارالرنى مهيلىگه(ئۇالرنى !) ئى مۇھهممهد(«

 بىهۇدە ئارزۇالر بىلهن بولىۋەرمىسۇن، ئىچىپ، ئويناپ ـ كۈلۈپ يۈرسۇن، ئۇالر

ھىجر  » بىلىدۇ) ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى(ئۇالر ئۇزاققا قالماي 

   ئايهت-٣سۈرىسى 

شهك ـ شۈبهىسىزكى، جىن ۋە ئىنسانالردىن نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا «

ياراتتۇق، ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلهنمۇ، ئۇ ) يېقىلغۇ بولۇش ئۈچۈن(

ئۇالر كۆزلىرى بولغان بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق . هقنى چۈشهنمهيدۇئارقىلىق ھ

ئۇالر قۇالقلىرى بولغىنى . كۆرمهيدۇ) نىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنىهللا ا(

. تىڭشىمايدۇ) نىڭ ئايهتلىرىنى ئىبرەت ئىلىپهللا ا(بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق 

 شۇالر ئۇالر گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر، ئهنه

  ئايهت-١٧٩سۈرە ئهئراف » غاپىلدۇر 

ھهربىر ئهقىل ئىگىسى بىلمهي قالمايدۇكى، بىرەر نهرسىنى ياسىغۇچى 

باشقىالرغا قارىغاندا ئۇنىڭ ياسىلىشتىكى ھېكمىتىنى تېخىمۇ ياخشى 

  .ئالالھ بولسا ئهڭ ئالىي سۈپهتلهرگه ئىگىدۇر. بىلىدۇ

تته ئىنسانالرنىڭ ئىنسانالرنى ياراتقۇچى بولغان ئالالھ ئهلۋە

يارىتىلىشتىكى ھېكمىتىنى ئهڭ ياخشى بىلىدۇ، بۇ ھېچبىر مۇنازىرە 

ئىنسانالر ئۆزىمۇ ئۆزلىرىنىڭ بهدىنىدە . تهلهپ قىلمايدىغان ھهقىقهتتۇر

ناھايىتى چوڭقۇر ھېكمهت يوشۇرۇنغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ، كۆز 

 بهدەن ۋە ئهزاالر ئهجىبا مۇشۇنداق مۇكهممهل...كۆرىدۇ، قۇالق ئاڭاليدۇ

بىكارغا يارىتىلغانمۇ؟ ۋە ياكى ياراتقۇچىسى ئۇنىڭغا مۇشۇالرنىڭ يارىتىلىش 

  .!ھېكمىتىنى ئېيتىپ بهرگهندە ئۇ ئاڭالشتىن ئۆزىنى قاچۇردىمۇ؟



 ٦

ئالالھ ئۆزىنىڭ ئاسمان ۋە زېمىنالرنى ياراتقانلىقىنى، :ئۈچىنچى

سوراقنى، -وئالئىنسانالرنى، قايتا تىرىلىش كۈنىنى، ئاخىرەتتىكى س

ئالالھقا بويسۇنغانالرنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتالشنى، ئالالھقا ئاسىي 

بولغانالرنى دوزاخ بىلهن جازاالشنى ئىرادە قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ 

ئاسمان ـ . (ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالته كۈندە ياراتتىهللا ا« :مۇنداق دەيدۇ

. ى سۇ ئۈستىدە ئىدىنىڭ ئهرشهللا ا) زېمىننى يارتىشتىن ئىلگىرى

هللا سىلهرنىڭ قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ا

): مهككه كۇففارلىرىغا(ئهگهر سهن!) ئى مۇھهممهد). (ئۇالرنى ياراتتى(

دېسهڭ، كاپىرالر چوقۇم » !سىلهر ئۆلگهندىن كېيىن چوقۇم تىرىلىسىلهر«

. »ت روشهن سېهىردۇرپهقه) سۆزنى ئىچىگه ئالغان قۇرئان(بۇ«: ئېيتىدۇ

  ئايهت-٧سۈرە ھۇد 

سىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش «

تهۋبه (غالىبتۇر، هللا ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى، اهللا ئۈچۈن، ا

  ئايهت -٢مۈلك سۈرىسى . »ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر) قىلغۇچىنى

ئهڭ (» ئهررەھمان «مۇشۇ سىناقالرنىڭ نهتىجىسىدىن ئالالھنىڭ

ناھايىتى (» ئهلههكىم« ،)مهغفىرەت قىلغۇچى(»ئهلغهفۇر«، )شهپقهتلىك

» ئهررەھىم«، )تهۋبىنى قوبۇل قىلغۇچى( » ئهتتهۋۋاب«، )ھېكمهتلىك

دېگهندەك ئىسىم ۋە سۈپهتلىرى نامايهندىلىنىپ ) ناھايىتى مېهرىبان(

  . تۇرىدۇ

ەبى، شۇنداقال بۇ ئالالھنىڭ بهندىلهرنى يارىتىشكى ئهڭ چوڭ سهۋ

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ سىنىقى بولسا بهندىنى ئالالھنىڭ بىرلىكىنى 

ئىقرار قىلىشقا، شۇنداقال ئۆز ئىقرارىغا مۇۋاپىق رەۋىشته  ) تهۋھىدنى(



 ٧

. ھېچبىر شېرىكسىز ھالدا بىر ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇشتۇر

يان قىلىپ مۇنداق ئالالھ ئۆزىنىڭ ئىنسانالرنىڭ يارىتىشكى سهۋەبىنى با

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال « :دەيدۇ

  ئايهت-٥٦سۈرە زارىيات. »ياراتتىم

مۇنداق ) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئىبنى كهسىرنى بۇ ئايهت

يهنى مهن ئۇالرنى ئۇالرغا موھتاج بولغانلىقىم ئۈچۈن ئهمهس،  ( :تهپسىرلهيدۇ

ئهلى ئىبنى . ت ماڭا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇش ئۈچۈن ياراتتىمبهلكى پهقه

پهقهت ماڭا ئىبادەت «ئهبۇ تهلهه، ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

ئىنسانالر ۋە : دېگهن ئايهتنىڭ مهنىسىنى » قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

جىنالرنى پهقهت ئىختىيارى ۋە مهجبۇرى يوسۇندا ماڭا ئىبادەت قىلىشلىرى 

تهفسىرى ئىبن كهسىر، .) ۈن ياراتتىم، دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇئۈچ

  بهت-١٨ توم -٦ئۇيغۇرچه نهشىرى 

) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن( سهئدى -شهيخ ئابدۇراھمان ئهس

ئالالھ بهندىنى ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن، ئالالھنىڭ « :مۇنداق دەيدۇ

 ئۈچۈن ياراتتى، بۇ ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىم ۋە سۈپهتلىرىنى چۈشىنىشى

ئهمهل قىلغانالر سائادەتكه ئېرىشىدۇ؛ خىالپلىق قىلغانالر . بۇيرۇقىدۇر

قىيامهت كۈنى ئالالھ ئۇالرنى بۇيرۇقىغا ئهمهل قىلغان ياكى . جازالىنىدۇ

ئالالھ . قىلمىغانلىقى ئۈچۈن مۇكاپاتالش ۋە جازاالش ئۈچۈن يىغىدۇ

 ئىنكار قىلغانلىقلىرىنى بايان قىلىپ مۇشرىكالرنىڭ جازا ۋە مۇكاپاتنى

  :مۇنداق دەيدۇ



 ٨

سىلهر ئۆلگهندىن كېيىن چوقۇم «): مهككه كۇففارلىرىغا(ئهگهر سهن«

سۆزنى ئىچىگه ئالغان (بۇ: دېسهڭ، كاپىرالر چوقۇم ئېيتىدۇ» !تىرىلىسىلهر

  ئايهت -٧سۈرە ھۇد سۈرىسى»پهقهت روشهن سېهىردۇر) قۇرئان

ئهگهر سهن « : هتنى تۆۋەندىكىدەك شهرھلهيدۇئابدۇراھمان سهئدى بۇ ئاي

ئۇالرغا ئۆلگهندىن كېيىن قايتا تىرىلىشنىڭ بار ئىكهنلىكىنى ئېيتساڭ 

ئۇالر ساڭا ھهرگىز ئىشهنمهيدۇ، قوپاللىق بىلهن سۆزۈڭنى رەت قىلىشىدۇ 

ئاندىن ساڭا بۇ روشهن . ۋە سهن يهتكۈزگهن خهۋەرنى ئىنكار قىلىشىدۇ

تهفسىرى ».همهلىيهتته بۇ روشهن ھهقىقهتتۇرئ. سىهىردۇر، دېيىشىدۇ

  بهت-٣٣٣سهئدى، ئهرەبچه نهشىرى، 

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

  


