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ئالالهنىڭ خاتىرلىگۈچى پهرىشتىلهرنى 

 يارىتىشىدىكى هېكمهت نېمه؟

 نومۇرلۇق سوئال-١٢٠٨٧٠

 :سوئال

جانابى ئالاله بارچه نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرۇقلۇق، يهنىال 

ئىنساننىڭ قىلمىشلىرىنى خاتىرلىگۈچى پهرىشتىلهرنى 

 ىكى هېكمهت نېمه؟ياراتتى، بۇنىڭد

 :جاۋاپ

 .ساناالر ئالالهقا بولسۇن-بارلىق ههمدۇ

بىز ئالالهنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئىچىدە بۇنىڭغا ئوخشىغان 

بهزى نهرسىلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ هېكمىتىنى بىلىمىز ۋە 

شۇنىڭ بىلهن بىرۋاقىتتا كۆپۈنچه نهرسىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن 

 .ىزمهۋجۇد ئىكهنلىكىدىكى هېكمهتنى بىلمهيم



 

4 

 

ئۇالر ! ئې مۇههممهد«: جانابى ئالاله بۇ توغرىدا مۇنداق دېگهن

روهنىڭ . "سهندىن روهنىڭ ماهىيىتى ههققىدە سورىشىدۇ

دېگىن، سىلهرگه پهقهت " ماهىيىتىنى پهرۋەردىگارىم بىلىدۇ

 ].ئايهت -٨٥ئىسرا سۈرىسى [ » .ئازغىنا ئىلىم بېرىلگهن

تۆگه، ئات، ئىشهك،  ئهگهر بىزدىن بىر كىشى جانابى ئالالهنىڭ

ئىنسان ۋە باشقا مهخلۇقاتالرنى ههربىرىگه خاس ۋە ئۆزىگه اليىق 

شهكىل سۈرەتته يارىتىشتىكى هىكمهت نېمه؟ دەپ سورىسا 

شۇنىڭغا ئوخشاش . بۇنىڭدىكى هېكمهتلهرنى بىز بىلمهيمىز

ئهگهر بهش ۋاقىت ناماز توغرىسىدىكى، بامدات نامىزىنىڭ ئىككى 

ىزىنىڭ تۆت رەكئهت، دىگهر نامىزىنىڭ تۆت رەكئهت، پېشىن نام

رەكئهت، شام نامىزىنىڭ ئۈچ رەكئهت، خۇپتهن نامىزىنىڭ تۆت 

رەكئهت ۋە ئۇندىن باشقا مهسىلىلهر توغرىسىدىكى هېكمهتلهرنى 

 .سورىسا، بۇنىڭدىكى هېكمهتلهرنى بىز بىلمهيمىز

يۇقىرىقىغا ئوخشىغان كائىناتتىكى كۆپلىگهن نهرسىلهر ۋە 

 .شهرىئهتتىكى بهزى پرىنسىپالرنىڭ هېكمىتى بىزگه نامهلۇم
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بىزنىڭ كائىناتتىكى بهزى مهخلۇقاتالرنىڭ يارىتىلىشىدىكى 

هېكمهتنى ۋە شهرىئهتته يولغا قويۇلغان بهزى ئههكامالرنىڭ 

انابى ئالالهنىڭ هىكمىتىنى بىلىشكه مۇيهسسهر بولغىنىمىز، ج

ئهگهر ئۇنىڭ . بىزگه بهرگهن پهزلى ۋە مهرهىمىتىدۇر

يارىتىلىشىدىكى هېكمهتنى بىلمىگهنلىكىمىز ياكى 

بىلدۇرۇلمىگهنلىكىمىز تۈپهيلى بىزگه ئالالهنىڭ پهزلى كامالپ 

 .قالغان بولمايدۇ

جانابى ئالالهنىڭ : ا قايتساقيۇقىرىقى سوئالنىڭ جاۋابىغ

ههرىكهت بىلهن -ئىش بىرىمىزنىڭ نېمه-ههر

 -شۇغۇللىۋاتقانلىقىمىزنى خاتىرلهپ تۇرۇش ئۈچۈن كىرام

 .كاتىبىنالرنى ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى هېكمهت نېمه؟

جانابى ئالاله ههرقانداق نهرسىنى : ئۇنىڭدىكى هېكمهت

سىستېمىلىق ۋە ناهايىتى مۇستههكهم قىلىپ ياراتقان، 

ۇشتىن ئىلگىرى، ههركهت سادىر بول -ئىنساندىن ههرقانداق ئىش

ههركهت -ۇ بهندىسىنىڭ قانداق شهكىلدە ئىشجانابى ئالاله ئ
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ئهال بىلىدىغان بولسىمۇ، يهنىال  -سادىر قىلىدىغانلىقىنى ئالدىن 

ههرىكهتلهرنى يېزىپ  -ئىنسانالردىن سادىر بولدىغان بارلىق سۆز 

 .تۇرىدىغان هۆرمهتلىك پهرشتىلهرنى ئورۇنالشتۇرغان

ابى ئالالهنىڭ چهكسىز كامالهت ئىگىسى بۇنىڭ مهنىسى؛ جان

ئاخىرەتلىك هاياتىغا ئاالهىدە -ۋە ئالالهنىڭ ئىنسانالرنىڭ دۇنيا

ساقالشقا ۋە هىمايه  ئههمىيهت بهرگهنلىكى، ئالاله بهندىلىرىنى 

قىلىشقا قادىر پهرۋەردىگار ئىكهنلىكى، ئىنسانىيهت دۇنياسىنى 

ىقىنى بايان سىستېمىلىق ۋە مۇستههكهم ئورۇنالشتۇرۇلغانل

 .قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 .]بهتكه قارالسۇن-١٢١توم -١پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىننىڭ پهتىۋاالر توپلىمى [


