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 دۇنيا سىناق ۋە ئىمتىهان ماكانىدۇر
 

 نومۇرلۇق سوئال - ١٣٢٠٥          

 :سوئال     
دۇنيا دېگهن نېمه؟ بۇ ههقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى      

 .سورايمىز
 : جاۋاب     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 .تۇرئالالهقا خاس

-ئىبادەتنىڭ ئورنى، ئاخىرەت بولسا جازا-دۇنيا ئهمهل     
مۇكاپاتنىڭ ئورنى، جهننهت مۆمىنلهرنىڭ، دوزاخ كاپىرالرنىڭ 

جهننهتكه پهقهت . جهننهت پاك ۋە گۈزەل ئورۇندۇر. ئورنىدۇر
. مهنىۋىيىتى پاك، ياخشى ئهمهللهرنى قلغان كىشىلهرال كېرىدۇ

ئۈچۈن ئالاله ئهمهلنىڭمۇ پاك ۋە  شۇنىڭ. ئالاله پاك ۋە گۈزەلدۇر
ئالالهنىڭ بهندىلهرنى . گۈزەل بولغانلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ

مۇسىبهتلهر بىلهن سىناش ۋە ئىمتىهان قىلىشى -تۈرلۈك باال
بولسا، مۆمىنلهرنى كاپىرالردىن، سهمىمى راستچىل كىشىلهرنى 

اق بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇند. يالغانچىالردىن ئايرىشى ئۈچۈندۇر
ّنا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ﴿: دەيدۇ ََ ََم وُُوام   ُُ ن َ�

َ
وام  َ ُُ َ ۡۡ ن ُ�

َ
َ ُُ َسَبَ  َّّا

َ
َتّنا  ٢َ ََ  ۡۡ َُ َوََ

َّ َََۡ�َٰذ�ََ�  ََ ََ ۡۡ َ ََ ُُوم  َو َۡ ََ  ََ َن ّّ َ ُ ُّ َ َّ ََ ََ ۡۡ َۖۡمل يََََل َََ َلۡهََ  ََ َن ّّ  :تهرجىمىسى﴾وَ
دەپ قويۇش بىلهنال سىنالماي تهرك  " ئىمان ئېيتتۇق "ئىنسانالر «

ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى بىز . ئېتىلىمىز، دەپ ئويالمدۇ؟
راستچىلالرنى چوقۇم ) ئىمانىدا(ههقىقهتهن سىنىدۇق، ئالاله 



 

4 

سۈرە [» يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ) ئىمانىدا(بىلىدۇ، 
 ].ئايهتلهر -٣-٢ئهنكهبۇت 

سىدە پاك بىلهن ناپاك ئىمتىهان ۋە سىناق نهتىجى     
ئايرىلغاندىن، مۆمىن بىلهن كاپىر پهرقلهندۇرۇلگهندىن كىيىن، 

 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئۇتۇق ۋە غهلبه قولغا كېلىدۇ
﴿  ََ ََ َََ� َۡ�َهَلَث  ٰ نَ َّ ََۡلَِ َس ََ تُتۡم 

َ
ا َ ا ََ  ٰ َ ََ ََنََ�  ۡۡ َُ ۡ َُ ََ ََذ ََ  ُ ُّ ا َنَن َ َّ

 َّ ََۡغۡل َ ََ َ َ ََ َُۡ�ۡم  ََ َۡ ُ ََ  ُ ُّ ا َنَن َ ََ ئالاله «: تهرجىمىسى ﴾ ِلََ   َو
) يهنى مۆمىندىن(ياخشىدىن ) يهنى مۇناپىقنى(ياماننى 

هازىرقى پېتىڭالرچه ) يهنى سىلهرنى(ئايرىمىغۇچه مۆمىنلهرنى 
سۈرە [» ئالاله سىلهرنى غهيبتىنمۇ خهۋەردار قىلمايدۇ. قويمايدۇ

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى -٩ ١٧ان ئىمر - ئال

ئالاله تائاال مۆمىنلهرنى كاپىرالردىن ئايرىش ئۈچۈن      
: بهندىلىرىنى سىنايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

تُفَس ﴿
َ
َ�َٰل َوَۡ� َۡ َ

�َۡ ََ َ َِ ٖص  ُۡ ََ َۡ�َوَۡف َوَۡ�ُوَع َوَ� َ َِ  َٖ َۡهََُوتُّ�م �ََ�ۡ َّ َو
 َ َ�َٰت  َو�َِ�َ ََ ََ  َوََّ �َ�َٰ َّ ََ١  َِۡ ََ َ ا إ َ �ّ�ا ّ َُ َبلَهقَ َُاُُوام  إَتّا  َي م  ُۖ َٰهۡت ََ َ

ا َ ََ إََ م َن ّّ َ
وَن  ُۡ ونَ  ١َ�َٰج ُۡ َت ۡۖ َُ ۡ ٰ�ََك ُهُم َُ ََ و 

ُ
ل َوَ َقَ ۡۡ ََ َۖۡم َو َ ِّ َّ  ََ َِ َََ�َٰت  ََ َۖۡم  ََۡل ََ ٰ�ََك  ََ و 

ُ
َ 

و چ بىلهن، بىرئاز بىز سىلهرنى بىرئاز قورقۇن«: تهرجىمىسى﴾
قهههتچىلىك بىلهن ۋە ماللىرىڭالرغا، جانلىرىڭالرغا، 
بالىلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم 

) بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت، زىيان ـ زەخمهتلهرگه. (سىنايمىز
ئۇالرغا . خۇش خهۋەر بهرگىن) جهننهت بىلهن(سهۋر قىلغۇچىالرغا 

بىز ئهلۋەتته ئالالهنىڭ : كهلگهن چاغدا، ئۇالربىرەر مۇسىبهت 
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، چوقۇم )يهنى ئالالهنىڭ بهندىلىرىمىز(ئىگىدارچىلىقىدىمىز 
ئهنه شۇالر . دەيدۇ ،ئالالهنىڭ دەرگاهىغا قايتىمىز

پهرۋەردىگارىنىڭ مهغپىرىتى ۋە رەهمىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر، 
 -١٥٧-١٥٦-١٥٥سۈرە بهقهرە [ »ئهنه شۇالر هىدايهت تاپقۇچىالردۇر

 . ]ئايهتلهر
ئالاله تائاال بهندىلهرنى سىنايدۇ، سهبىر قىلغۇچىالرنى ياخشى      

 .و خهۋەر بېرىدۇ-كۆرىدۇ ۋە ئۇالرغا جهننهت بىلهن خوش
ئالاله تائاال بهندىلهرنى جىهاد قىلىشقا بۇيرۇش ئارقىلىقمۇ      

ۡم َسَببۡ  ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. سىنايدۇ
َ
ن َ

َ
ُتۡم َ

 ََ �َ�َٰ َّ َََم ََ ۡۡ ََنُ�ۡم َوَ� وم   ُۡ َۖ ٰ ََ  ََ َن ّّ َ ُ ُّ َََم َ ۡۡ ا َ� َّ َ ُاَُوم  َۡ�َّنَق َوُ ۡۡ ﴾و َُ
 ئالاله سىلهردىن! ئى مۆمىنلهر جامائهسى «: تهرجىمىسى

ههقىقىي جىهاد قىلغانالرنى ۋە جىهادنىڭ جاپا ـ مۇشهققهتلىرىگه 
پهقهت ئاغزىڭالردا ئىمان (چىدىغۇچىالرنى ئايرىماي تۇرۇپ، 

و» جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر؟) ئېيتتۇق دېيىش بىلهنال
 . ]ئايهت-١٤٢ئىمران  - سۈرە ئال[

ئالاله تائاال بهندىلىرىدىن  .دۇنيا ۋە پهرزەنت ئىمتىهاندۇر-مال     
دۇنيا -بۇ نېمهتلهرگه شۈكرى ۋە رەهمهت ئېيتقۇچىالر بىلهن، مال

پ كېتىپ، رەببىنى ئۇنتۇغۇچىالر ئارىسىنى ۋە ئهۋالد بىلهن بولۇ
. ئايرىشتىكى هېكمىتى ئىمتىهان قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ

َ�َُُٰ�ۡم  ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ َۡ َ
ا َ ا ََ �ّ

َ
وام  َ َُ ََ َۡ َوَ

َظلَم  ََ ۡجٌر 
َ
ۥا َ هُ َۡ ََن  َ ُّ ّن َ

َ
ُمۡم يَۡتَنقَ َوَ ُۡ ٰ َٰ ۡو

َ
: تهرجىمىسى ﴾َوَ
بىلىڭالركى، سىلهرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن «
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و»بىر تۈرلۈك سىناقتۇر، ئالالهنىڭ دەرگاهىدا چوڭ ساۋاب باردۇر
 . ]ئايهت-٢٨سۈرە ئهنپال [

ئالاله تائاال بهندىلهردىن شۈكۈر ئېيتقۇچىالر بىلهن      
ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىالرنى، ئىتائهت قىلغۇچىالر بىلهن 

قىلغۇچىالرنى ئايرىش نهتىجىسىدە، قىيامهت كۈنى  ئاسىيلىق
ئۇالرنى جازاالش ۋە مۇكاپاتالش ئۈچۈن، بهندىلهرگه بهزى بااليى 

ئالاله . ئاپهت ۋە ههرتۈلۈك نېمهتلهرنى بېرىش ئارقىلىق سىنايدۇ
َۡنا  ﴿ :تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ََ ل � َ َوَۡ�َۡ�َ يَۡتَنٗق م َِلُّ�ِ ُُ َوَ�ۡهَُو

ُۡونَ  سىلهرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىش،  «: تهرجىمىسى﴾و ُُۡرَج
ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق سىنايمىز سىلهر بىزنىڭ 

ئهمهلىڭالرغا يارىشا جازا ۋە مۇكاپات (دەرگاهىمىزغا قايتىسىلهر 
 . ]ئايهت-٣٥سۈرە ئهنبىيا [ »)بېرىمىز

ىغا قارىتا بهندىلهرگه قىلىنىدىغان سىناق ئۇالرنىڭ ئىمان     
بولىدۇ، ئىنسانالر ئىچىدە پهيغهمبهرلهرگه قىلىنىدىغان سىناق 
ئهڭ ئېغىر بولىدۇ، ئاندىن ئىماندا ئۇالرغا يىقىن بولغانالرغا، يهنى 
ئۇالرنىڭ ئىمانىنىڭ مۇستههكهم ياكى ئاجىزلىقى بويىچه 

 : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. سىناق قىلىنىدۇ
كى كىشى بهرداشلىق بهرگهنگه بهرداشلىق مهن سىلهردىن ئىك«

بېرىمهن يهنى ئىككى كىشىنىڭ قىززىتمىسىدەك 
 ].ههدىس -٥٦٤٨بۇخارى رىۋايىتى [ ».قىزىۋاتىمهن

 .ئالاله تائاال بهندىلهرنى تۈرلۈك سىناقالر بىلهن سىنايدۇ     
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۆمىنلهردىن كاپىرالرنى، ئىتائهت 
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ىق قىلغۇچىالرنى، رەهمهت قىلغۇچىالردىن ئاسىيل
ئېيتقۇچىالردىن تۇزكورلۇق قىلغۇچىالرنى ئايرىش ئۈچۈن ئۇالرنى 

مۇسىيبهت ۋە نېمهتلهرنى ئاتا قىلىش ئارقىلىق -بهزى باال
ئىمتىهان قىلسا، بهزىدە ئۇالرنى قاتتىق مۇسىيبهتلهر بىلهن 

 .و سىنايدۇ
الالهنىڭ بهندە بهزىدە ئالالهقا ئاسىيلىق قىلغاندا، ئۇنىڭ ئ     

. تهرىپىگه قايتىشى ئۈچۈن ئۇنى مۇسىيبهتلهر بىلهن ئهدەپلهيدۇ
ا  ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ََ َ َبلَهقٖ يَه َي  ََ َِ َٰهُ�م  ََ َ

ا َ ا ََ َو
َ َكثَ�ٖ  ََ ُفوم   ۡۡ نُ�ۡم َوَ� َۡ نۡ

َ
يهنى (سىلهرگه «: تهرجىمىسى ﴾ َكَبَهۡت َ

بىر مۇسىبهت يهتسه، ئۇ  ههرقانداق) جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا
سىلهرنىڭ قىلغان گۇناهىڭالر تۈپهيلىدىن كهلگهن بولىدۇ، ئالاله 

ئهپۇ قىلمايدىغان بولسا، باال ۋە (نۇرغۇن گۇناهىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ 
 ].ئايهت-٣٠سۈرە شۇرا [» )مۇسىبهتتىن هېچ قۇتۇلماس ئىدىڭالر

اَ  ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ    
َ
َ ۡۡ َُ ا َوََ ََ ََ َذمَب  َۡ َۡ م َِل ُۖ ۡذَ�ٰ

وَن  َُ ّ ََ ا َ�َت ََ َۖۡم َو َ ِّ تُوم  ََُر ََ َت ۡۡ ئۇالرنى بىز ههقىقهتهن «: تهرجىمىسى﴾وَ
بىلهن جازالىدۇق، ئۇالر پهرۋەردىگارىغا ) يهنى قهههتچىلىك(ئازاب 

سۈرە مۆمىنۇن [» بويسۇنمىدى، ئىلتىجا قىلىپ دۇئامۇ قىلمىدى
 ].ئايهت-٧٦

بهندىلهرنىڭ . اال بهندىلىرىگه ناهايىتى مېهرىباندۇرئالاله تائ     
ئالاله چهكلىگهن ئىشالردىن چهكلىنىپ، ئۆز دەرگاهىغا پاك 
قايتىشى ۋە بۇ سهۋەبلىك ئۇالرنى كهچۈرۈم قىلىشى ئۈچۈن، 

بۇ ههقته . سىناقالر بىلهن سىنايدۇوۋە ئۇالرنى تهكرار ئىمتىهان
ويَو﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

َ
َاال
َ
ْاوأ

َ
وأ ّمًة ّّ و وَم م اع

 ّ و وكا ْنالَن وَن
 َ و ْم  �ّْ
َ
وُ َمْاَن
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انَو م  َّ ّّ ويَ ْم وم 
َ
وَاال ال وو وَن ََ و

َ
وال َ ّم و ْ ا

َْ ئۇالر «: تهرجىمىسىو﴾َمّم
ئۆزلىرىنىڭ ههر يىلى بىر قېتىم ياكى ئىككى قېتىم 

يهنى ئۇالر توغرىسىدا ۋەهىي نازىل بولۇپ، (سىنىلىدىغانلىقىنى 
بىلمهمدۇ؟ ئاندىن ئۇالر ) قىلىنىدىغانلىقىنى سىرلىرىنىڭ پاش

» ئىبرەتمۇ ئالمايدۇ). يهنى نىفاقتىن قايتمايدۇ(تهۋبه قىلمايدۇ 
  ].ئايهت -١٢٦سۈرە تهۋبه [

ئالاله تائاال بهندىلىرىگه رەهمهت قىلىپ، ئاسىيلىق      
قىلغۇچىالرنى ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى نهپسىلىرى پاك 

قايتىشى ئۈچۈن، ئۇالرنى بهزى مۇسىبهتلهر هالهتته ئۆز دەرگاهىغا 
م  ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. بىلهن جازااليدۇ ُۖ ّن َُ َُذن َّ َو

ُۡونَ  ۡم نَۡرَج ُۖ َّ َۡ ۡمَ�َ ََ
َ
َذمَب َۡ� َۡ َۡ ُُوَن َ  ٰ ََ ُۡ َ

َذمَب َۡ� َۡ َۡ َ ََ َ : تهرجىمىسى ﴾ َِ
ئهڭ چوڭ ئۇالرنىڭ تهۋبه قىلىشى ئۈچۈن بىز ئۇالرغا چوقۇم  «

ئىلگىرى ئهڭ يېقىنقى ئازاب ) يهنى ئاخىرەت ئازابىدىن(ئازابتىن 
 . ]ئايهت-٢١سۈرە سهجدە [» نى تېتىتىمىز) يهنى دۇنيا ئازابى(

ئالاله تائاال بهزى ۋاقىتتا بهندىلهرنىڭ خاتالىقىنى كهچۈرۈم      
قىلىپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى تۈرلۈك 

بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . لهن سىنايدۇمۇسىبهتلهر بى
قايغۇ، -مۇسۇلمانالرغا ئېغىرچىلىق، كېسهل، غهم«: مۇنداق دەيدۇ

ههسرەت، ههتتا تىكهن سانجىلغانغا قهدەر -ئهزىيهت ياكى قايغۇ
ئهزىيهت يېتىپال قالسا، ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالاله تائاال ئۇنىڭ 

. لىككه كهلگهن ههدىسبىر[ ».گۇناهلىرىنى كهچۈرۈم قىلىدۇ
  . ]ههدىس -٥٦٤١بۇخارىي رىۋايىتى 

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى جانابى ئالالهتۇر     


