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ۈچۈن يارىتىشنىڭ ئارىسىدا بەندىلەرنى ئىبادەت ئۈچۈن يارىتىش بىلەن ئىمتىھان ئ

 زىتلىق بارمۇ؟

 

 نۇمۇرلۇق سۇئال  -224885    

 ئال:وس    

ئالالھ تائاال كىتابىدا بىزنى پەقەت ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى دېدى، لېكىن     

 بىز قۇرئان كەرىمنىڭ باشقا ئايەتلىرىدە بىزنى ئىمتىھان ئۈچۈن ياراتقان دىگەن ئىبارىنىمۇ

بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى قارشى ھېسابالنمامدۇ؟. -ئۇچرىتىمىز، بۇ ئىككى سۆز قارمۇ

 ئۈمىد قىلىمەن.

 :اۋاپج   

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىرىمىز    

ھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە سا

 ساالملىرى بولسۇن.

بۇ يەردە بەندىلەرنى ئىبادەت ئۈچۈن يارىتىش بىلەن ئىمتىھان ئۈچۈن يارىتىشنىڭ ئارىسىدا     

 زىتلىق يوق:

ئىبادەتنىڭ ئۆزى بەندىلەر ئۈچۈن ئالالھ تەرىپىدىن ئىمتىھاندۇر، ئالالھ تائاال كىمنىڭ     

نىڭ ئىشەنمەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ، كىمنىڭ ئاسىيلىق قىلىدىغان ۋە ئىشىنىدىغان ۋە كىم

كىمنىڭ ئىتائەت قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ، ياخشىلىق قىلغۇچىنى قىلغان ياخشىلىقىغا قارىتا 

 مۇكاپاتاليدۇ، يامان ئىش قىلغۇچىنى قىلغان قىلمىشىغا يارىشا جازااليدۇ. 

كەندە بەندىنىڭ سەبىر قىلىش ياكى ۋايساش ئىمتىھاننىڭ ھىكمىتى يەنە: مۇسىبەت يەت    

ئەھۋالى ئاشكارا بولىدۇ، شۇنىڭدەك نېمەتلەر ۋە مۇسىبەتلەر بىلەن سىنىغاندا شۈكىر قىلىش 

 ياكى ناشۈكۈرلۈك قىلىش ئەھۋالى ئاشكارا بولىدۇ.

ئال سورىغۇچىنىڭ ئىككى ئىشنىڭ ئارىسىدا زىتلىق بار ئىكەن دەپ ئويالپ قىلىشىدىكى وس    

پ ئۇ ئىمتىھاننى پەقەت مۇسىبەتكە قارىتىپ، بۇنىڭغا سەبىر قىلغان كىشى ساۋابقا سەۋە

 ئېرىشىدۇ، ۋايسىغان كىشى كاپىر بولۇپ گۇناھ ۋە جازاغا ئۇچرايدۇ دەپ ئويالپ قالغان.

بۇ ئىمتىھان مەناسىنىڭ قىسمەن تەسەۋۋۇرى، توغرىسى: بۇ يەردە مەقسەت قىلىنغىنى سىناق     

-تكە قارىغاندا كەڭ دائىرىدە بولىدۇ، ئادەم ئەۋالدلىرىنىڭ بارلىق ئىشبولۇپ، ئۇ مۇسىبە

ئەمەللىرى،ھاياتى ۋە ھەممە ئىشلىرى ئىمتىھان دائىرىسىگە كېرىدۇ، ئۇنىڭ ھاياتلىقى، ساقلىقى، 

دۇنياسى، يەيدىغان رىزقى، پۈتۈن ئەتراپى ۋە ئۆگەنگەن -سائادىتى، مال-كېسەللىكى، بەخت
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تىھاندۇر، مۇشۇنىڭ ھەممىسىدە ئىنساننىڭ يۆنىلىشى توغرا تەرەپكە بىلىملىرى ھەممىسى ئىم

بوالمدۇ ياكى خاتا تەرەپكىمۇ؟، ئالالھقا بويسۇنامدۇ ياكى شەيتانغىمۇ؟، دەپ ئالالھ تەرىپىدىن 

ي َخلََق الَْموَْت َواْْلَيَاَة ِِلَبْل  ﴿ شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .ئىمتىھان قىلىنىدۇ ِ ْم اَّلذ َوك 
ور َو الَْعِزيز  الَْغف  ْحَسن  َعَمالا وَه 

َ
ْم أ يُّك 

َ
سىلەردىن قايسىڭالرنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى »تەرجىمىسى:  ﴾أ

ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن، ئالالھ ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى، ئالالھ غالىبتۇر، )تەۋبە 

 . [ئايەت-2مۇلىك ]سۈرە « .قىلغۇچىنى( ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر

ْم ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  ه  لََعَ الَْماِء ِِلَبْل َوك  يذاٍم َوََكَن َعرْش 
َ
رَْض ِِف ِستذِة أ

َ
َماَواِت َواْْل ِي َخلََق السذ َو اَّلذ َوه 

ْحَسن  َعَمالا 
َ
ْم أ يُّك 

َ
ئالالھ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە ياراتتى. )ئاسمان ـ »تەرجىمىسى:  ﴾أ

زېمىننى يارىتىشتىن ئىلگىرى( ئالالھنىڭ ئەرشى سۇ ئۈستىدە ئىدى. سىلەرنىڭ قايسىڭالرنىڭ 

ئايەت.  -7، ھۇد سۈرىسى، «ئەمەلى ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ئالالھ )ئۇالرنى ياراتتى(

ةا َواِحَدةا َولَكِ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  مذ
 
ْم أ وا اخْلَْْيَاِت ﴿َولَْو َشاَء اَّللذ  ََلََعلَك  ْم فَاْستَِبق  ْم ِِف َما آتَاك  ْن ِِلَبْل َوك 

ون نْت ْم ِفيِه ََتْتَِلف  ْم بَِما ك  ا َفي نَبِّئ ك  يعا ْم ََجِ ِ َمرِْجع ك  ئەگەر ئالالھ خالىسا، ئەلۋەتتە »تەرجىمىسى:  ﴾إََِل اَّللذ

تتى(. لېكىن ئالالھ سىلەرنى بىر ئۈممەت قىالتتى )يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى بىر دىندا قىال

سىلەرگە بەرگەن شەرىئەتلەر بارىسىدا سىلەرنى سىناش ئۈچۈن )كۆپ ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى(. 

ياخشى ئىشالرغا ئالدىراڭالر. ھەممىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر، سىلەر ئىختىالپ 

سىلەرگە ئېيتىپ  قىلىشقان نەرسىلەرنى )ئۇنىڭ قايسى ھەق، قايسى ناھەق ئىكەنلىكىنى( ئالالھ

 . [ئايەت-48مائىدە ]سۈرە  «.بېرىدۇ

ْم فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت  ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: رِْض َوَرَفَع َبْعَضك 
َ
ْم َخاَلئَِف اْْل ي َجَعلَك  ِ َو اَّلذ ﴿َوه 

و يع  الِْعَقاِب َوإِنذه  لََغف  ْم إِنذ َربذَك ََسِ ْم ِِف َما آتَاك  ئالالھ سىلەرنى)ئۆتكەنكى »تەرجىمىسى: ﴾ٌر رَِحيمٌ ِِلَبْل َوك 

ئۈممەتلەرنىڭ( ئورۇنباسارلىرى قىلدى. ئالالھ سىلەرنى بەرگەن نېمەتلىرى بىلەن سىناش ئۈچۈن 

بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن بىر قانچە دەرىجە يۇقىرى قىلدى. پەرۋەردىگارىڭ )ئاسىيلىق 

تائەت قىلغۇچىالرنى( ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىالرنى( ئەلۋەتتە تېز جازالىغۇچىدۇر، )ئى

 . [ئايەت-165ئەنئام ]سۈرە  «.قىلغۇچىدۇر، )ئۇالرغا( ناھايىتى مېھرىباندۇر

ارىتىشتىكى مەخپىيەتلىك ئىكەنلىكىنى بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىمتىھاننىڭ ئىنسانالرنى ي

بىلدۈرىدۇ، بۇ ئىمتىھان بۇيرۇلغان ئىبادەتلەرنىمۇ ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ، ھەر كىشى ئىبادەتنى 

بارلىق چۈشەنچىلىرى بىلەن تولۇق ئادا قىلسا ئۇتۇق قازىنىدۇ ۋە پايدىغا ئېرىشىدۇ، تولۇق ئادا 

 قىلمىغان كەم قىلغان مىقداردا زىيان تارتىدۇ. 

ئىبنى قەييىم جەۋزىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: "ئالالھ تائاال ئالەمنى، ئۆلۈمنى، ھاياتلىقنى     

يارىتىشنىڭ، زىمىننى ئۈستىدىكى نەرسىلەر بىلەن بىزەشنىڭ سىناق ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى 

 خەۋەر قىلىپ، بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئالالھ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ ياخشى ئەمەل قىلىپ،

ئالالھ تائاال ياخشى دىگەن ئىشالرغا، ئىنساننى، ئالەمنى يارىتىشتىكى مەقسەتكە مۇۋاپىق 
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بولىدىغانلىقىنى سىناشتۇر، ئۇ مەقسەت ئالالھنى ياخشى كۆرۈش ۋە بويسۇنۇشنى ئۆز ئېچىگە 

ئالغان بەندىچىلىكتۇر، ئۇ بولسىمۇ ئەڭ گۈزەل ئەمەلدۇر، ئالالھنىڭ ياخشى كۆرۈشى ۋە 

 بەت. -61ئورۇلىرىدۇرنىدۇر. "روۋزەتۇل مۇھىببىين" رازىلىقىنىڭ

ئەلالمە مۇھەممەد ئەمىن شەنقىتىي رەھىمەھۇلالھ ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ ئىزاھاتىدا : 

ونِ  نذ َواإِلنَس إَِّلذ ِِلَْعب د  جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت » تەرجىمىسى: ﴾﴿َوَما َخلَْقت  اَْلِ

مەنىسى: ئۇالرنى ئىبادەتلەرنى قىلىشقا  [ئايەت -56زارىيات ]سۈرە « .چۈنال ياراتتىمقىلىش ئۈ

ساپ ئالىمەن، ياخشى بولسا ېبۇيرۇش بىلەن سىنايمەن، ئاندىن ئۇالردىن ئەمەللىرىگە قارىتا ھ

 مۇكاپاتلىنىدۇ، يامان بولسا جازالىنىدۇ. 

ادىلەيدۇ، ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدىكى ئالالھنىڭ كىتابىدىكى ئوچۇق ئايەتلەر شۇنى ئىپيەنى    

ئايەتلەردە ئۇالرنى قايسىسىنىڭ گۈزەل ئەمەل قىلىدىغانلىقىنى سىناپ، قىلغان ئەمەللىرىگە 

 يارىشا جازا ياكى مۇكاپاتالش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى ئوچۇق بايان قىلدى. 

ْحَسن   ﴿إِنذا َجَعلْنَائالالھ تائاال كەھپ سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ:    
َ
ْم أ ه  يُّ

َ
ْم أ ذَها ِِلَبْل َوه  رِْض ِزينَةا ل

َ
َما لََعَ اْْل

﴾ ئىنسانالرنىڭ قايسىسىنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش » تەرجىمىسى: َعَمالا

« .ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسىنى يەر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇق

 . [ئايەت-7كەھپ ]سۈرە 

ئالالھ تائاال مۇشۇ ئايەتتە ئۇالرنى يارىتىشتىن بولغان ھېكمەت قايسىسىنىڭ ئەمىلى ئەڭ     

ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلدى، بۇنى زارىيەت سۈرىسىدىكى 

تى ئۇالرنى ئىبادەت ئۈچۈن ياراتتۇق دېگەن ئايەت  ئوچۇق ئىپادىلەيدۇ، قۇرئان ئايىتىنى قۇرئان ئايى

 بىلەن ئىزاھالش ئەڭ ياخشى ئىزاھالشتۇر. 

ھەممەيلەنگە مەلۇمكى، ئىبادەتتىن قىلغان ئەمەلنىڭ نەتىجىسى مەقسەت قىلىنىدۇ، بۇ     

ياخشى ئىش قىلغۇچىنى ياخشىلىقىغا يارىشا مۇكاپاتالش، يامان ئىش قىلغۇچىنى قىلمىشىغا 

ئايىتى  بۇائاالنىڭ يۈنۈس سۈرىسىدىكى مۇۋاپىق جازاالش بىلەن مۇكەممەل بولىدۇ، بۇنى ئالالھ ت

  إِنذه  ﴿ئوچۇق ئىپادىلەيدۇ: 
 
ه   ث مذ  اخْلَلَْق  َيبَْدأ ينَ  ِِلَْجِزَي  ي ِعيد  ِ اِْلَاِت  وََعِمل وا آَمن وا اَّلذ ينَ  بِالِْقْسِط  الصذ ِ وا َواَّلذ  َكَفر 

مْ  اٌب  لَه  نْ  ََشَ يمٍ  ِمِّ ِِلمٌ  وََعَذاٌب  ََحِ
َ
ويَْكف   ََكن وا بَِما أ شۈبھىسىزكى، مەخلۇقاتنى » تەرجىمىسى: َن﴾ر 

دەسلەپتە ئالالھ ياراتقان، )ئۇالرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن، قىيامەت كۈنى( ئىمان ئېيتقانالرنى ۋە 

ياخشى ئەمەل قىلغانالرنى ئادىللىق بىلەن مۇكاپاتالش ئۈچۈن قايتا تىرىلدۈرىدۇ. كاپىرالرنىڭ 

)دوزاختىكى( ئىچىملىكى قاتتىق قاينىغان سۇ بولىدۇ، بولسا، ئۆزلىرىنىڭ كۇفرى تۈپەيلىدىن، 

 .  [ئايەت-4يۈنۈس ]سۈرە  «.ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

وا بَِما َعِمل وا َوََيِْزَي ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ئالالھ تائاال    َساء 
َ
يَن أ ِ رِْض ِِلَْجِزَي اَّلذ

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ِه َما ِِف السذ َولِلـذ

 ِ ْحَسن وا بِاْْل ْسَن اَّلذ
َ
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى » تەرجىمىسى: ﴾يَن أ
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ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر، )ئالالھ( يامانلىق قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق 

 . [ئايەت-31نەجمى ]سۈرە  «.قىلغانالرغا چىرايلىق مۇكاپات بېرىدۇ

بىكار ياراتتى، بىر نەرسىگە بۇيرىمىدى ۋە توسمىدى دەپ ئويلىغان كىشىنى ئالالھ ئالالھ بىزنى    

تائاال ئىنكار قىلىپ، ئۇنى بىر باسقۇچتىن يەنە بىر باسقۇچقا يۆتكەپ پەيدا قىلغانلىقىنى، 

ئۆلگەندىن كېيىن قايتىدىن تىرىلدۈرۈپ قىلغان ئەمىلىگە يارىشا جازا ياكى مۇكاپات 

داى ۇق بايان قىلدى، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:بېرىدىغانلىقىنى ئوچ ن ي ْْتََك س 
َ
نَسان  أ ََيَْسب  اإْلِ

َ
لَْم  ،﴿أ

َ
أ

ْمَنى  ِّ ي  يِنٍ
ن مذ ْنَث ، ث مذ ََكَن َعلََقةا فََخلََق فََسوذى ،يَك  ن ْطَفةا ِمِّ

 
َكَر َواْْل وَْجنْيِ اَّلذ ى  ،فََجَعَل ِمنْه  الزذ لَيَْس َذىلَِك بَِقاِدٍر لََعَ

َ
ن أ

َ
 أ

ِِْيَ الَْمْوََتى﴾ ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ )يەنى شەرىئەت ئىشلىرىغا »تەرجىمىسى:  َي 

ئۇ )بەچچىدانالرغا(  ،تەكلىپ قىلىنماي، مەيلىگە قويۇۋېتىلگەن ھايۋانغا ئوخشاش( دەپ ئويالمدۇ؟

ئاندىن ئالالھ ئۇنى ئاندىن ئۇ لەختە قان بولدى، ، تۆكىلىدىغان )ئاجىز مەنىي( ئەمەسمىدى؟

ـ ئايال )ئىككى تىپنى( ياراتتى ،چىرايلىق شەكىلدە ياراتتى )يەنى يۇقىرىقىدەك  ،ئۇ مەنىيدىن ئەر 

-37-36قىيامەت ]سۈرە  «.ئىشالرنى قىاللىغان ئالالھ( ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈشكە قادىر ئەمەسمۇ؟

 ئايەتلەر[. -38-39-40

كە مۇراجىئەت بەت-445توم -7ناملىق ئەسەر  ل قۇرئان"ى ئىزاھىل قۇرئانى بىف"ئەزۋائۇل بايان 

 . قىلىنسۇن

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     

 



 
بەندىلەرنى ئىبادەت ئۈچۈن يارىتىش 

بىلەن ئىمتىھان ئۈچۈن يارىتىشنىڭ 

 ئارىسىدا زىتلىق بارمۇ؟

 وغرىسىدا
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