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مۇتلهق سىر تۇتۇلغان غهيبنى ئالالھدىن باشقا 

  ھېچكىم بىلمهيدۇ

  نومۇرلۇق سوئال-101968

  : سوئال

غهيبنى ئالالھدىن باشقا ھىچ كىم «مهن ئۆز چۈشهنچىمنى قۇرئاننىڭ 

: پىقالشتۇرۇشنى ئارزۇ قىلىمهندېگهن خهۋىرىگه قانداق مۇۋا» بىلمهيدۇ

جىنالرنىڭ بىر ئېغىز : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ بىر ھهدىسىدە

راس سۆزگه يۈز ئېغىز يالغان سۆزنى قېتىپ كهلگۈسىدىكى ئىشالردىن 

يۇلتۇز تهتقىق : خهۋەر بېرىدىغانلىقىدىن، يهنه بىر ھهدىسته

غانلىقى خهۋەر بېرىلگهن، نىڭ يالغاننى سۆزلهيدى)مۇنهججىملهر(قىلغۇچىالر

غهيبنى ئالالھدىن باشقا ھېچكىم بىلمىسه، جىنالر كهلگۈسىدىكى 

  .ئىشالردىن قانداق خهۋەر بېرىدۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

ھهقىقهتهن غهيبنى سىر تۇتۇش ئالالھ ئۆزى بىلىشكه خاس قىلغان  

 ھهدىسنىڭ تىكستلىرىمۇ بۇنى -ئىلىمالرنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ قۇرئان

ئالالھدىن بۆلهك « :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. مۇقهررەرلهشتۇرىدۇ

ھېچكىم ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنالردىكى غهيبنى بىلمهيدۇ، ئۇالر يهنى 

 - 65نهمله سۈرىسى » خااليىقالر قاچان تىرىلىدىغانلىقلىرىنى بىلمهيدۇ

غهيبنىڭ غهزىنىلىرى ئالالھنىڭ دەرگاھىدىدۇر، « : يهنه بىر ئايهتته. ئايهت
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ئۇنى پهقهت ئالالھ بىلىدۇ، قۇرۇقلۇقتىكى، دېڭىزدىكى نهرسىلهرنىڭ 

ھهممىسىنى ئالالھ بىلىدۇ،دەرەختىن تۆكۈلگهن ياپراقتىن ئالالھ 

بىلمهيدىغان بىرەرسىمۇ يوق، مهيلى قاراڭغۇ يهر ئاستىدىكى بىرەر دانه 

ياكى قۇرۇق نهرسىلهر بولسۇن، ھهممىسى ئۇرۇق بولسۇن، مهيلى ھۆل 

 - 59ئهنئام سۈرىسى » ئالالھغا مهلۇم بولۇپ لهۋھۇلمهھپۇزدا يېزىقلىقتۇر

  .ئايهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ لوقمان سۈرىسىدىكى مۇنۇ 

قىيامهتنىڭ بولىدىغان ۋاقتى توغرىسىدىكى بىلىم «:ئايهتنى تهپسىرلهپ

ڭ دەرگاھىدىدۇر، ئالالھ يامغۇرنى ئۆزى بهلگىلىگهن ھهقىقهتهن ئالالھنى

ۋاقىتتا ۋە ئۆزى بهلگىلىگهن جايغا ياغدۇرىدۇ، بهچچىداندىكىلهرنىڭ نېمه 

يهنى ئوغۇلمۇ، قىزمۇ، بېجىرىممۇ، كهمتۈكمۇ، بهختلىكمۇ، (ئىكهنلىكىنى

ئالالھ بىلىدۇ، ھىچ ئادەم ئهته نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى ) بهختسىزمۇ

 يامان ئىشالردىن -ىڭغا نېمه ئىش بولىدىغانلىقىنى، ياخشى يهنى ئۇن

ئايهتته بايان قىلىنغان بهش » نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

بۇخارىيدا ئائىشه رەزىيهلالھۇ . غهيبى ئىشالرنى چۈشهندۈرۈپ بهرگهن تۈرلۈك 

كىمكى مهن ئهته « :نومۇرلۇق ھهدىسته- 4477ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنغان 

ولىدىغان ئىشنى بىلىمهن دەيدىكهن، ئۇ كىشى يالغان سۆزلىگهن بولدى، ب

ھېچ ئادەم ئهته نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى يهنى : "دەپ بۇ ئايهتنى ئوقۇغان

 يامان ئىشالردىن نېمىلهرنى -ئۇنىڭغا نېمه ئىش بولىدىغانلىقىنى، ياخشى 

  » "قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

سىله، ئالالھ ئۆزى بىلىشكه خاس قىلغان لېكىن بۇ يهردىكى مۇھىم مه

غهيبى ئىلىمنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىشتۇر، غهيب دېگهن سۆزنىڭ 
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كىشىلهرنىڭ ئېڭىغا كهلمىگهن، رېئاللىققا ئايالنمىغان ئالالھ  : مهنىسى

 زېمىندىكى -ئاسمان  تهرىپىدىن سىر تۇتۇلغان نهرسىلهر بولۇپ، بۇ 

بۇ تۈر ئالالھ . قالشتۇرۇلغان بولىدۇكىشىلهرنىڭ ئېڭىدىن مۇتلهق يىرا

ئۆزى بىلىشكه خاس قىلغان غهيبى ئىلىمدىن بولۇپ بۇ مۇتلهق غهيب 

  .ئىلمى دەپ ئاتىلىدۇ

ياكى بۇ نهرسىلهرنىڭ ئىلمى بهزەن كىشىلهرنىڭ ئېڭىغا كهلمىگهن 

بىلهن يهنه بىر قىسىم كىشىلهرگه مهلۇملۇق بولىدۇ، بۇ تۈر بۇنى 

بهتهن غهيب ھېسابلىنىدۇ، ھهقىقهتته ئومۇمى بىلمىگهن كىشىلهرگه نىس

خهلقنىڭ بىلىشىدىن يىراقالشتۇرۇلمىغانلىق سهۋەبى غهيبى ئىلىم 

ھېسابالنمايدۇ، ھهمدە بۇ تۈر ئالالھ ئۆزى بىلىشكه خاس قىلغان غهيبى 

  .ئىلىمنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابالنمايدۇ

" شهرھى ئهقىيدەتۇل ۋاسىتىييه" شهيخ ئۇسهيمىن رەھىمهھۇلالھ 

غهيب دېگهن سۆزدىن : "بىتىدە مۇنداق دېگهن-158دېگهن كىتابىنىڭ 

كىشىلهرنىڭ ئېڭىغا كهلمىگهن، ھازىر  مهقسهت قىلىنىدىغىنى، 

ئهمما مۇتلهق غهيب . بولىدۇ بولمىغان نهرسىلهر بولۇپ بۇ مهلۇم نىسبهتته 

  . ئۆزى بىلىشكه خاس قىلغان غهيبى ئىلىمدۇرئالالھ : دېگهن

 پالچى، جىنكهش قاتارلىقالرنىڭ كهلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان -رەمبال 

ئىشالردىن بهرگهن خهۋىرى ۋە ئهته بولىدىغان ئىشالردىن بهرگهن خهۋىرى 

ئالالھنىڭ سىر تۇتۇشنى ئىرادە قىلغان غهيبى ئىلىملهر بىلهن ھىچ 

پهيغهمبهر .  يالغانچى كاززاپالردىن ئىبارەتبۇالر بهلكى . ئاالقىسى يوق

ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ئالالھ تائاال پهرىشتىلهرگه ۋەھىي قىلغان سۆزلهرنى 

ئوغۇراليدىغانلىقى ھهققىدە بىزگه خهۋەر بهرگهن، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها 
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-بىر قىسىم كىشىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رەمبال: مۇنداق دەيدۇ

 ۋە جىنكهشلهر ھهققىدە سۇئال سورىۋىدى، پهيغهمبهر پالچى

ئۇالر غهيب ئىلىملىرىدىن ھىچ نهرسىنى بىلمهيدۇ دېدى، « :ئهلهيهىسساالم

ئۇالرنىڭ سۆزلىگهن نهرسىلىرى بهزەن ۋاقىتتا ! يا رەسۇلۇلالھ: ساھابىالر

: دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى! توغرا چىقىپ قالىدىغۇ؟

 توغرا چىققان سۆزنى ئۇالر جىنالردىن ئاڭالپ ئېسىدە تۇتىۋالغان ئاشۇ 

بولۇپ، جىنالر ئۇالرنىڭ قۇلىقىغا توخۇ چوقۇلىغاندەك بىر نهرسىلهرنى دەيدۇ، 

 - 7561بۇخارىي » ئۇالر بۇنىڭغا يۈزدىن ئارتۇق يالغاننى قېتىپ سۆزلهيدۇ

  .نومۇرلۇق ھهدىسته رىۋايهت قىلغان

 جىنالرنىڭ بۇ سۆزلهرنى قانداق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئالالھ تائاال بىر « :ئوغۇراليدىغانلىقىنى بىزگه بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

ئىشقا ھۆكۈم قىلسا پهرىشتىلهرگه ئاڭلىتىدۇ، ئهرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغۇچى 

پهرىشتىلهر خۇرسهنلىكتىن تهسبىه ئېيتىدۇ، ئۇنىڭدىن كىيىن ئۇالرغا 

دۇنيانىڭ   تهسبىه ئېيتىدۇ، ھهتتا يانداش ئاسماندىكى پهرىشتىلهر

ئاسمىنىدىكى پهرىشتىلهرمۇ تهسبىه ئېيتىدۇ، ئهرشنى كۆتۈرگهن 

پهرۋەردىگارىڭالر نېمه دېدى؟ : پهرىشتىلهرگه يېقىن پهرىشتىلهر ئۇالردىن

دەپ سورايدۇ، ئۇالر ئالالھنىڭ دېگهن سۆزىدىن خهۋەر بېرىدۇ، ئاسماندىكى 

خهۋەر قىلىپ ھهتتا بۇ خهۋەر دۇنيانىڭ پهرىشتىلهرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه 

ئاسمىنىدىكى پهرىشتىلهرگه يېتىپ كېلىدۇ، جىنالر بۇالردىن ئوغۇرلۇقچه 

ئىنسانىي )  پالچى، جىنكهشلهر ئىبارەت-رەمبال (ئۆزلىرىنىڭ  ئاڭالپ 

شهيتانالردىن بولغان يېقىن كىشىلىرىگه ھهقىقى خهۋەرنى يهتكۈزىدۇ، ئۇالر 
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»  توقۇلمىالرنى قېتىپ كۆپهيتىپ تارقىتىدۇبۇ خهۋەرلهرگه ھهر خىل

  . نومۇرلۇق ھهدىس-2229مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان 

بۇنىڭدىن جىنالرنىڭ غهيبدىن ھېچنېمىنى بىلمهيدىغانلىقى پهقهت 

 بىرىگه يهتكۈزگهن خهۋەرلىرىنى ئوغۇرلۇقچه ئاڭالپ -پهرىشتىلهرنىڭ بىر 

ىشتىلهرمۇ غهيبى ئېلىمدىن پهر. يېقىنلىرىغا يهتكۈزىدىغانلىقىنى بىلدۇق

ئىالن  بىر نهرسىنى بىلمهيدۇ بهلكى ئۇالرمۇ بۇ خهۋەرلهرنى ئالالھ تائاال 

قىلغاندىن كىيىن بىلىدۇ، ئۇالرنىڭ بۇ ۋاقىتتا بىلىشى مۇتلهق غهيبنى 

بىلگهنلىك ھېسابالنمايدۇ، بۇنى بىلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرمۇ باشقا 

ئالالھ ئۇالرغا  رسىنى بىلمهيدۇ، مهخلۇقاتالرغا ئوخشاش غهيبدىن ھىچ نه

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . ئىالن قىلىپ بىلدۈرگهندىن كېيىن بىلىدۇ

ئالالھ غهيبنى بىلگۇچىدۇر، ئۆزىنىڭال بىلىشىنى ئىرادە قىلىپ «:دېگهن

جىن » سىر تۇتقان غهيب ئىلىمالردىن ھېچبىر ئادەمنى خهۋەردار قىلمايدۇ

  ئايهت-26سۈرىسى 

پهرىشتىلهرنىڭ  :  مۇنداق دېگهن- رەھىمهھۇلالھ -هيمىن شهيخ ئۇس

ئهلچىسىنىڭ ئهڭ شهرەپلىكى بولغان جىبرىل ئهلهيهىسساالم  

ئىنسانالرنىڭ ئهلچىسىنىڭ ئهڭ شهرەپلىك ۋە سهرخىلى بولغان مۇھهممهد 

قىيامهتتىن خهۋەر بهرگىن؟ دېگهندە، : ئهلهيهىسساالمدىن سۇئال سوراپ

قىيامهتتىن سورالغۇچى « : م جاۋاپ بېرىپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

بۇ ھهقته سىنىڭ : دېدى، بۇنىڭ مهنىسى»سورىغۇچىدىن ئالىم ئهمهس

شهرھى . ئىلمىڭ بولمىغاندەك ئوخشاشال مهنمۇ بىلمهيمهن دېگهنلىكتۇر

  .  بهت-158ئهقىيدەتۇل ۋاسىتىييه 

  


