
 1437 

 

 

 

ًة َواِحَدةً ﴿ئالالھ تائاالنىڭ:  مَّ
ُ
ن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
دېگەن ئايىتىنىڭ   ﴾َولَْوََل أ

ۋە بۇ ئايەتتىن ئىلىنىدىغان ئىبرەتلەرچۈشەندۈرۈلىشى   

ًة َواِحَدةً ﴿:  تعاىل قوهل من والعربة املعىن مَّ
ُ
ن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
   ﴾َولَْوََل أ

 
 <  uyghur - ئۇيغۇرچە -األويغورية >   

 

   
جاۋاپ تورى ئىلمى خىزمەت گۇرۇپىسى ئىسالم سوئال  

 

 القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب 

 
 

 

 سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز تەرجىمە قىلغۇچى:

 نىزامىددىن تەمكىنى    تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى:

 

 أبو عبد العزيز سيف ادلين ترمجة:
 تمكيين ظام ادلينن     مراجعة:

 
 

 

https://islamhouse.com/ar/author/2794901/


 
 

1 

 

ًة َواِحَدةً ﴿ئالالھ تائاالنىڭ:  مَّ
ُ
ن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
دېگەن ئايىتىنىڭ   ﴾َولَْوََل أ

 چۈشەندۈرۈلىشى ۋە بۇ ئايەتتىن ئىلىنىدىغان ئىبرەتلەر

 
  نومۇرلۇق سوئال-449522     
 :وئالس     
بۇ ئايەتلەردىن قانداق  ؟،نېمەمەنىسى ئايەتلەرنىڭ  -39 -32 -33 تىكىفزۇخرۇە سۈر    
ئالى -ئىبرەت: نېمە ئۈچۈن كاپىرالر باياشات ئايەتتىكى بۇ نەسىھەتلەر ئېلىنىدۇ؟-ۋەز

دېگەنلەرگە  مۇشەققەتتە ياشايدۇ؟-تۇرمۇشتا ياشايدۇ؟ مۇسۇلمانالر قىيىنچىلىق، جاپا
بۇ ، ى بار؟بۇ ئايەت بىلەن قارۇن ۋەقەلىكىنىڭ قانداق ئاالقىس رەت قايتۇرۇشمۇ؟

 ؟. دىكى سەۋەب نېمەئايەتنىڭ نازىل بولىشى
 :اۋاپج    

 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    
تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابە -ئائىلەئۇنىڭ  پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،

 ملىرى بولسۇن.كىراملىرىغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساال

ًة َواِحَدًة ََلََعلْنَا لَِمْن ﴿ بىرىنچى: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:     مَّ
ُ
ْن يَُكوَن انلَّاُس أ

َ
َولَْوََل أ

بَْوابًا َوُسُ 
َ
ٍة َوَمَعاِرَج َعلَيَْها َيْظَهُروَن * َوِِلُيُوتِِهْم أ َعلَيَْها ًرا يَْكُفُر بِالرَّْْحَِن ِِلُيُوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن فِضَّ
ْنيَا َواْْلِخَرُة ِعنَْد َربَِّك لِلُْمتَِّقيَ  ا َمتَاُع اْْلَيَاِة ادلُّ  تەرجىمىسى: ﴾َيتَِّكئُوَن َوزُْخُرفًا َوإِْن ُُكُّ َذلَِك لَمَّ

ئىنسانالر )كۇففارالرنىڭ باياشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا »
ت بولۇپ قالمايدىغان بولسا ئىدى، قوشۇلۇپ( ھەممىسى )كۇفرىدا( بىر ئۈممە

نى ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئۆگزىلىرىنى ۋە ئالالھمەرھەمەتلىك 
ئۇنىڭغا چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ 
ئىشىكلىرىنى ۋە تەختلىرىنىمۇ كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق، ئۇالر تەختلەرگە 

لتۇراتتى يۇقىرىقىالرنىڭ بەزىسىنى ئالتۇندىن قىلىپ بېرەتتۇق، يۆلىنىپ ئو
ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەقەت دۇنيا تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان نەرسىلەردۇر. 
پەرەۋردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت )يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭدىكى نازۇنېمەتلەر( 

 . لەر[ئايەت-39-32-33رۇپ خزۇ]سۈرە  «.تەقۋادارالرغا خاستۇر
"ئەگەر  ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ يۇقىرىقى ئايەتنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ:    

ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى جاھىللىقتىن، بىلمەسلىكتىن، بىزنىڭ بەزى 
-دۇنيا بىرىشىمىزنى ئۇالرنى ياخشى كۆرگەنلىك دەپ ئويالپ، مال-ئىنسانالرغا  مال

زىقىپ بىرلىشىپ كەتمەيدىغان بولسا ئىدى، دۇنيا ئۈچۈن ئۇالر بىلەن كۇپىرغا قى
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ئالالھ تائاال ئۆزىنى ئىنكار قىلغان بەدبەختلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ تورىسىنى ۋە ئۇالرنىڭ 
ئۆگزىگە چىقىدىغان شوتىلىرىنىڭ پەشتاقلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق، 
 ئۇنىڭ بىلەن ئۈستىگە چىقاتتى، ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئېشىكلىرىنى يۆلۈنۈپ

دا بايان ىئولتۇرىدىغان تەختلىرىنى ئالتۇن ۋە كۈمۈشتىن قىلىپ بىرەتتۇق، يۇقىر
قىلىنغانالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا ئېتىبارغا ئېلىنمايدىغان، 
يوقالغۇچى دۇنيا تىرىكچىلىكىدۇر، يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دۇنيادا قىلغان 

ڭ سەۋەبى قىلىدۇ، ئاخىرەتتىمۇ تولۇق ئىچمەك ۋە ياشاشنى-مەكېياخشىلىقلىرىنى ي
مۇكاپاتقا  نىڭنەسىۋىگە ئېرىشىشنى مەقسەت قىلىدۇ، ئەمما ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا ئۇالر

ئىبنى ئابباس، ھەسەن، قەتادە، سۇددىي ۋە  .بولمايدۇ" ىدەك ھېچ ياخشىلىقۈئېرىشك
-7 كەسىر "تەپسىرى ئىبنى]چۈشەندۈرگەن. يۇقىرىقىدەك باشقا ئالىمالرمۇ بۇ ئايەتنى 

 . [بەت-729 تەپسىر سەئدىبەتلەر. -447-442توم 
بۇ ئايەتتىن ئېلىنىدىغان ئىبرەتلەر: بۇ ئايەت دۇنيا مەئىشەتلىرىگە  ئىككىنچى:    

بېرىلىپ كېتىشنى سۆكۈش توغرىسىدا كەلگەن، چۈنكى دۇنيا مەئىشەتلىرى ئالالھ 
ئەگەر ئالالھ تائاال خالىسا  .تائاالنىڭ ھوزۇرىدا پاشىنىڭ قانىتىغىمۇ باراۋەر كەلمەيدۇ

دۇنيانى كۆپ -رغا خالىغان نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بېرىۋېتەتتى، مالكاپىرال
بېرىش ئۇالرنى كۆزگە ئىلمىغانلىق ۋە دۇنيانىڭ ئالالھ تائاالنىڭ نەزىرىدە ئېتىبارى 
يوق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، لېكىن ئالالھ تائاال ئۆز رەھمىتى بىلەن باشقا 

ەتمەسلىكى، ئاخىرەتنى ئۇنتۇپ ئىنسانالرنىڭ دۇنيا پىتنىسىگە چۈشۈپ ئېزىپ ك
كاپىر بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇالرغا دۇنيا ئېشىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئىچىپ 

 بەرمىدى. 
ئىسناد  ساغالمئەنھۇدىن  ( ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ7/209ئىبنى ئەبى شەيبە )    

نيانى ئۆزى ئالالھ تائاال دۇ» بىلەن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە، ئۇ كىشى مۇنداق دەيدۇ:
كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە بېرىدۇ، ئەمما ئىماننى  كۆرمىگەنۋە  خشى كۆرگەنيا

ئۇ  خشى كۆرسەبېرىدۇ، ئالالھ تائاال بىر بەندىنى يا بەندىگىالپەقەت ئۆزى ياقتۇرغان 
 «.بەندىگە ئىمان بېرىدۇ

ى شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان كىشى دۇنيادا، ئۆزىنىڭ قىينچىلىقتا ياشاۋاتقانلىقىن    
كاپىرالرنىڭ ئالى تۇرمۇشتا ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ۋاقىتتا ئارتۇقچە بىئارام بولۇپ 
كەتمەستىن بەلكى ئالالھ تائاالغا ياخشى تىلەكلەردە بولىشى كېرەك، چۈنكى ئالالھ 

دۇنيانى مۇسۇلمان بەندىسىدىن كۆزگە ئىلماي چەكلەپ قويمىدى، كاپىر -تائاال مال
  چىدۇر.بەرمىدى بەلكى ئىش ئۇنىڭ ئەكسىبەندىسىگە ئىززەت قىلىپ 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا مەن »مۇنداق دەيدۇ: ئەنھۇ  ئۆمەر رەزىيەلالھۇ     
بېشىغا تېرىدىن ئېچىگە  ،، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بورا ئۈستىدەىۋىدىمكىر

، پ قالغان ئىدىخورمىنىڭ يۇمشاق تااللىرى سېلىنغان ياستۇق قويۇپ ئۇخال
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، پ سالدىمەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ بەدىنىدىكى بورا ئىزلىرىنى كۆرۈپ يىغالپ
: ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى! مەندېدى، ، نېمىگە يىغاليسەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

)پارسالرنىڭ پادىشاھى( ئۇالر ئالى تۇرمۇشتا  )رىملىقالرنىڭ پادىشاھى( كىسرا قەيسەر
، سەمپەيغەمبىرى تۇرسىال دې-ىئالالھنىڭ ئەلچىس ەياشايدۇ، سىل

ئى ئۆمەر! ئۇالرغا دۇنيا بىزگە ئاخىرەت بېرىلسە بۇنىڭغا رازى  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
 ھەدىس،-2523رىۋايىتى  بۇخارى] «ۋىدى، ئەلۋەتتە رازى بولىمەن دېدىم.دې، بولمامسەن؟

 ھەدىس[.-2275رىۋايىتى  ئىمام مۇسلىم
مەخسۇس سەۋەبنى بىلمەيمىز، بولىشىدىكى  ئۈچىنچى: بۇ ئايەتنىڭ نازىل     

ئايەتنىڭ تۈزىلىشى دۇنيا مەئىشىتى ۋە ئۇنىڭ ئەھلىنى سۆكۈشتىن، ئاخىرەت 
ھاياتىغا تەييارلىق قىلىش، كۆپ ساۋاپ ۋە ئالى دەرىجىلەرگە، ئالالھ تائاالنىڭ 

مۆمىنلەرگە تەييارلىغان دائىملىق نېمەتلىرىگە ئېرىشىشكە قىزىقتۇرۇشتىن  

ْنيَا إَِلَّ َمتَاُع الُْغُرورِ ﴿ تۇر. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ئىبارەت  ﴾َوَما اْْلَيَاُة ادلُّ
يەنى . دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر» تەرجىمىسى:

 -ئال]سۈرە « .ئالدايدىغان نەرسە بولۇپ، ئازغىنا بەھرىمەن بولغاندىن كېيىن تۈگەيدۇ
 . [ئايەت-289ران ئىم

يَن ﴿ ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:      ِ اُر اْْلِخَرُة َخْْيٌ لَِّلَّ ْنيَا إَِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولدَلَّ َوَما اْْلَيَاُة ادلُّ
فَاَل َتْعِقلُونَ 

َ
دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئويۇن، غەپلەتتىنال » تەرجىمىسى: ﴾َيتَُّقوَن أ

قىلىدىغانالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئۇ دۇنيا ياخشىدۇر، بۇنى ئىبارەت، تەقۋادارلىق 
 . [ئايەت-34ئەنئام ]سۈرە  «.چۈشەنمەمسىلەر؟

قارۇننىڭ ۋەقەلىكى بولسا  مۇشۇ ئايەت ۋە باشقا ئايەتلەرنىڭ دەلىلى بويىچە دۇنيانى     
سۆكۈش، ئاخىرەت ھاياتىدىن يۈز ئۆرۈپ دۇنيا مەنپەئەتىگە بېرىلىپ، ئالالھ تائاالنىڭ 

ئىبادىتىدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنىڭ ئاقىۋەتتە قاتتىق ئازابقا ئۇچرايدىغانلىقىنىڭ -تائەت
ئەمەلىي بايانى ۋە دەلىلىدۇر. ئەگەر ئىنسانالرغا دۇنيا نېمەتلىرى كۆپ بولۇپ كەتسە 
ئۇالر ھەددىدىن ئېشىپ، ئۆزىنى بىلمەي قالىدۇ، ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز نېمەتلىرىگە 

ېيتىشنى ئۇنتۇيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ پىتنىسىدىن تەشەككۈر ئ-رەھمەت
 .ئەنسىرەش الزىم، دۇنياغا بەك بېرىلمەسلىك، ئاخىرەت ھاياتىغا رىغبەتلىنىش كېرەك

ئىبادەت يوللىرىغا سەرپ ئېتىشنىڭ -ئالالھ تائاالنىڭ بەرگەن نېمەتلىرىنى تائەت
 ھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ئۆزى نېمەتكە تولۇق تەشەككۈر ئېيتقانلىقتۇر. بۇ توغرىدا ئالال

رِْض َوََل فََساًدا َوالَْعاقِبَُة لِلُْمتَّ ﴿
َ
ا ِِف اْْل يَن ََل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِ اُر اْْلِخَرُة ََنَْعلَُها لَِّلَّ  ﴾ِقيَ تِلَْك ادلَّ

ئەنە شۇ ئاخىرەت يۇرتىنى يەر يۈزىدە چوڭچىلىق قىلىشنى ۋە » تەرجىمىسى:
غانالرغا خاس قىلدۇق، )ياخشى( ئاقىۋەت بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى كۆزلىمەيدى

 . [ئايەت-83قەسەس ]سۈرە « .تەقۋادارالرغا مەنسۇپتۇر
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ۋە  -82052، -279229مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن  تېخىمۇ كۆپبۇ ھەقتە      
 ئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن. ونۇمۇرلۇق س -227432

 چىدۇر.وغرىنى بىلگۈئالالھ تائاال ھەممىدىن ت    
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