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  مۆجىزە ھهققىدە چۈشهنچه

   

هت ئېتىبارى بىلهن ــ كىشىلهرنى ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان مۆجىزە سۆزى لۇغ        

. بىرىنى ئىجاد قىلىشتىن ئاجىز قالدۇرغۇچى بىردىنبىر خارىقى ئادەت ئىش دېمهكتۇر

بۇنىڭغا ئاساسهن، مىسىردىكى پرامىدا، جۇڭگودىكى سهددىچىن سېپىلى، ھىندىستاندىكى 

مۇ، كېيىنكىلهرنىڭ نهزىرىدە تاج مهھهل ۋە بۇالردىن باشقا بۇرۇنقىالر ياسىغان بولسى

پهۋقۇلئاددە سانىلىدىغان سىرلىق ئىشالر زامانىمىز ئىنسانلىرى ئۈچۈن مۆجىزە بولۇپ 

  .قالغان

 ئهمما مۆجىزىنىڭ ئىستېمالدىكى مهنىسى ــ ئالالھ تهرىپىدىن ئىنسانالرنى        

نال ئالالھنىڭ توغرا يولغا باشالش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ راستى

ئهلچىلىرى ئىكهنلىكىنى ئىنسانالرغا ئىسپاتالپ بېرىشى ئۈچۈن ئالالھ تهرىپىدىن 

  . بېرىلگهن دەلىل، ئىسپات ۋە پاكىت دېمهكتۇر

 ئالالھ ئۆز ھېكمىتى بىلهن ئىنسانالرغا ئهۋەتكهن ھهر بىر پهيغهمبهرنى       

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا   ئالالھنىڭ: مهسىلهن. يېتهرلىك مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋەتكهن

ئوتتا كۆيمهس مۆجىزىسىنى بهرگهنلىكى، بابىل پادىشاھى نهمرۇد ئىبراھىم 

ئهلهيهىسساالمنى چوڭ بىر ئوت دۆۋىسىگه ئاتقاندا، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم دەھشهتلىك 

ئوت ئىچىگه تاشالنغان بولسىمۇ، نه ئۇنىڭ بهدىنى، نه تېرىسى ئوتتا كۆيمىگهنلىكى، مۇسا 

ئهلهيهىسساالمغا قولى چىراقتهك يانىدىغان، ھاسىسى ئهجدىرھاغا ئايلىنىدىغان 

مۆجىزىلهرنى، ئىيسا ئهلهيهىسساالمغا ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرىدىغان، ئاق كېسهلنى 

ساقايتىدىغان، تۇغما كورنىڭ كۆزىنى ئاچىدىغان مۆجىزىلهرنى بهرگهنلىكى قۇرئان ۋە 

ئاخىرقى پهيغهمبهر ھهزرىتى . ىنغان بىر ھهقىقهتتۇرباشقا ساماۋىي كىتابالردا قهيت قىل

مۆجىزىلىرى ئۆز ۋاقتىدا ئوتتۇرىغا چىققان  كۆپلىگهن   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭمۇ 

بولۇپ، ئۇنىڭ ۋە بۇرۇنقى باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنىڭ ئىچىدە ئاالھىدە 

  . ر جانلىق مۆجىزە ــ قۇرئاندۇربىردىنبى پهرقلىق ۋە تا قىيامهتكىچه كۈچكه ئىگه بولغان 
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 پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنىڭ بىر ـ بىرىگه ئوخشىمىغانلىقىنىڭ سهۋەبى  

شۇكى، مۆجىزىلهر ئهزەلدىن ھهر بىر دەۋرنىڭ ۋە جهمئىيهتنىڭ شارائىتىغا قاراپ، شۇ 

 ۋاقىتتىكى ئهڭ تهرەققى قىلغان نهرسىنىڭ جىنسىدىن بولۇپ، ئۇنى بېسىپ چۈشىدىغان

مانا بۇ، ئالالھنىڭ پهيغهمبهرلهرگه . ئاالھىدە پهرقلىق ئۈستۈنلىكى بىلهن كهلگهن

سېهىرگهرلىك  پىرئهۋننىڭ زامانىدا : مهسىلهن. مۆجىزە ئاتا قىلىشتىكى پرېنسىپىدۇر

ئىنتايىن زور دەرىجىدە تهرەققى قىلغانلىقتىن، ئالالھ شۇ زاماننىڭ تهقهززاسىغا 

لهيهىسساالمغا پۈتۈن سېهىرلهرنى بهربات قىلىپ، ماسالشتۇرغان ھالدا، مۇسا ئه

ئىيسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرى . سېهىرگهرلهرنى مات قىلىدىغان مۆجىزە ئاتا قىلغان

تىببىي جهھهتته زور ئاشقان بىر دەۋر بولغانلىقتىن، ئالالھ ئىيسا ئهلهيهىسساالمغا شۇ 

لنى، تۇغما كورنى دەۋرنىڭ ئهڭ ئۇستا دوختۇرلىرىمۇ ساقايتالمىغان ئاق كېسه

ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئۆلۈكلهرنىمۇ تىرىلدۈرىدىغان مۆجىزىنى ئاتا   ساقايتىدىغان 

  . قىلغان

 ئهمما ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىغا كهلگهندە، ئهرەبلهردە     

ئهرەبلهر چوڭ ـ . ئهدەبىيات، شېئىرىيهت ناھايىتى زور دەرىجىدە تهرەققى قىلغانىدى

ئۇالر ھهر يىلى مهلۇم بىر كۈننى . ىچىك ھهممىسى بىردەك شېئىر خۇمار خهلق ئېدىك

   شهھىرىدىكى  بهلگىلهپ ھازىرقى سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ مهككه مۇكهررىمه

پۈتۈن ئهدىبلهر ۋە شائىرالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى ئاستىدا شېئىر  بازىرى »ئوكاز«

. ا شائىرالرنىڭ شېئىر سورۇنىغا ئايالنغانىدىئهينى زاماند» ئوكاز«. ماھارىتى كۆرسىتهتتى

: ئهرەبلهرنىڭ شېئىرىيهتكه بۇنچىلىك زور ئهھمىيهت بېرىشىدىكى سهۋەبلهرنىڭ بىرى

بىر تهرەپتىن، ئۇالر قۇملۇق سهھراالر ۋە يايالقالردا ھايات كهچۈرىدىغان خهلق بولغاچقا، 

 ۋە غهزەللهرنى ئېيتىشقا تهبىئهتنىڭ ھهرخىل مهنزىرىلىرى ئۇالرنى تهپهككۇر قىلىشقا

يهنه بىر تهرەپتىن، ئهرەبلهردە ئومۇمىي بىرلىك بولماستىن، ئۇالر قهبىلىلهرگه . ئۈندەيتتى

بۆلۈنۈپ، ھهر بىر قهبىله ئۆزىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى شېئىر ۋە غهزەللهر ئارقىلىق 

ىن بىر ئىپادىلهپ پهخىرلىنىش ۋە شېئىر بىلهن رەقىبلىرىنى سۆكۈش، ھهتتا بۇ سهۋەبت

  . ـ بىرىگه قارشى چوڭ ئۇرۇشالرنى باشلىتىش قاتارلىق مۇددىئاالر بىلهن ئۆمۈر سۈرەتتى
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شۇڭا ئۇالر باالغهتلىك، بهدىئىي شېئىرالرغا ۋە تاالنتلىق شائىرالرغا زور ئېهتىياجلىق 

بهزى . قىسقىسى، ئۇالر شېئىر بىلهن كۆتۈرىلهتتى ، يهنه شېئىر بىلهن چۈشهتتى. ئېدى

شۇنداق بىر ۋەزىيهتته، .  شېئىرلىرىنى كهبىكه ئېسىش بىلهن پهخىرلىنهتتىبهدىئىي

قۇرئان كهرىم ئۆزىنىڭ پارالق نۇرى بىلهن پۈتۈن ئىقلىمالرنى يورۇتقان، باالغهت، پاساھهت 

جهھهتتىكى بهدىئىيلىكته ئهڭ ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن ھالدا، ئالالھ تهرىپىدىن 

ئهرەب «ا چۈشۈرۈلىشى بىلهن ئهرەبلهرنىڭ ئۆزلىرىنى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغ

دەپ مهغرۇرالنغان ئاتاغلىق » ئهجهم ــ تىلسىز«باشقا مىللهتلهرنى » ــ تىلى راۋان

ئۇالر قۇرئاننىڭ ئالدىدا . ئهدىبلىرى بىلهن تاالنتلىق شائىرلىرىنى سهھنىدىن چۈشۈردى

ۆزى خىرەلىشىپ خۇددى چۈش ۋاقتىدا قۇياشقا تىكىلىپ قارىغان كىشىنىڭ ك

قالغىنىدەك، ئهقىللىرى خىرەلىشىپ ئۆزلىرىنىڭ بارچه ماھارەتلىرىنى يوقاتقان ھالدا 

     .گاڭگىراپ قالدى

   مۆجىزىلىرىدىن  قۇرئان كهرىمنىڭ     

 قۇرئان كهرىمنىڭ كىشىلهرنى ئۆزىگه تارتىشتىكى سېهرى كۈچىگه قهدىمدىن تا     

بۇلۇپمۇ قۇرئان كهرىم مۇھهممهد . مهسھازىرغىچه ھېچكىم ئىنكار قىاللىغان ئه

ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن ۋاقىتتىكى ئهرەبلهر ئهرەب تىلىنىڭ بهدىئىي ئۇسلۇبلىرىغا 

پهۋقۇلئاددە ماھىر بولغانلىقى سهۋەبلىك ئۇالر قۇرئان كهرىمنىڭ بهدىئىيلىكىنى 

ەم ئۇنىڭ شۇڭا قۇرئان كهرىمنى بىرەر قېتىم ئاڭلىغان ئاد. ناھايىتى ياخشى چۈشىنهتتى

بۇ . ئالالھ كاالمى ئىكهنلىكىگه ئىمان ئېيتىشقا مهجبۇر بولۇپ قالغانلىقىنى سېزەتتى

سهۋەبتىن ئهرەب كۇففارلىرىنىڭ كاتتىباشلىرى ئۆز تهۋەلىرىنى قۇرئاننى ئاڭالشتىن 

بۇ قۇرئانغا قۇالق «) يهنى، كاپىرالر: ( ئالالھ تائاال بۇھهقته مۇنداق دەيدۇ. توساتتى

. دەيدۇ»  ئۇنى ئېلىشتۇرىۋېتىڭالر، سىلهر غهلىبه قىلىشىڭالر مۇمكىنسالماڭالر،

كۇففار ئهرەبلهر قۇرئان كهرىمنىڭ كىشىلهرگه ]. ـ ئايهت٢٦فۇسسىلهت سۈرىسى [

تونۇشلۇق بىرەر ئۇسلۇب بىلهن ئهمهس، بهلكى ئالالھقا خاس ئىالھىي ئۇسلۇب بىلهن 

 ۋە تاالنتلىق شائىرلىرىنى ئىشقا كهلگهنلىكى سهۋەبلىك، ئۆزلىرىنىڭ ئاتاغلىق ئهدىب

  سېلىپمۇ قۇرئان سۈرىلىرىگه ئوخشايدىغان بىرەر سۈرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ قۇرئانغا 
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تاقابىل تۇرالمىغاندىن كېيىن، ئۇالر تهۋەلىرىگه چوڭ يىغىن چاقىرىپ، يىغىندا ھهممه 

رلىرىنىڭ قۇرەيش كۇففا. سېهىر دېيىشكه ئىتتىپاقلىشىدۇ بىردەك قۇرئان كهرىمنى 

ئاندىن ئىماندىن يۈز « : مۇشاۋىرى ۋەلىد ئىبنى مۇغىرە ھهققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

تهكهببۇرلۇق قىلىپ باش تارتتى، بۇ ئالالھ سۆزى ) پهيغهمبهرگه ئهگىشىشتىن(ئۆرىدى 

مۇددەسىر . [»ئهمهس، پهقهت ئۈگىنىلگهن سېهىردۇر، بۇ پهقهت ئىنسان سۆزىدۇر دېدى

  ]. ـ ئايهتلهر٢٥ ـ ٢٣سۈرىسى 

دېمهك، ئۆز ۋاقتىدىكى پۈتۈن ئهرەبلهر قۇرئان كهرىمنىڭ سېهرى كۈچىگه قايىل     

ھهتتا . نۇرغۇنلىرى ئۇنى بىر ياكى ئىككى قېتىم ئاڭالش بىلهن مۇسۇلمان بولغان. بولغان

مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهڭ قاتتىق دۈشمهنلىك 

 ۋە تاش يۈرەك دەپ ئاتالغان ئۆمهر ئىبنى خهتتابمۇ سىڭلىسىدىن قۇرئان كۆرسهتكهن

كهرىمنىڭ تىالۋىتىنى ئاڭالپ قالغاندىن كېيىن، كۆڭلى بىردىنال يۇمشاپ كهتكهن ۋە 

ئهمما ھهقىقهت خۇددى كۈندۈزدىكى قۇياشتهك . ھامان ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغان

ببۇرلىقى سهۋەبلىك ئىماندىن يۈز روشهن كۆرىنىپ تۇرسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ تهكه

ئۇالر ئۇ ئايهتلهرنى « : ئالالھ تائاال ئۇالر توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ. ئۆرۈگهنلهرمۇ ئاز بولمىغان

ئىچىدە ئېتىراپ قىلدى، لېكىن ئۇالر ئۇنى زۇلۇم ۋە تهكهببۇرلۇق يۈزىسىدىن ئىنكار 

  ].ـ ئايهت١٤نهمل سۈرىسى [» قىلدى

     قىقهتلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى قۇرئاننىڭ ئىلمىي ھه    

 قۇرئان كهرىم نۇرغۇنلىغان ئىلمىي ھهقىقهتلهردىن خهۋەر بهرگهن بولۇپ، ئۇالردىن     

بهزىسى زامانىمىزدىكى ئىلىم ـ پهن سايىسىدا تهبىئىي پهن مۇتىخهسسىسلىرى 

  .تۆۋەندە بۇنىڭغا بىرقانچه مىسال بېرىلىدۇ. تهرىپىدىن ئىسپاتالندى

  ـ شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى    ١

بۇلۇتالرنىڭ يۆنىلىشى بۇلۇتالرنى بارلىققا كهلتۈرىدىغان ۋە ئۇالرنى      

تهتقىقاتچى ئالىمالر . ھهرىكهتلهندۈرىدىغان شامالالرنىڭ سهۋەبى بىلهن بولىدۇ

شامالالرنىڭ دېڭىز يۈزىگه كۆتۈرۈلگهن سۇ پارلىرىنى يوقىرىغا كۆتۈرۈپ بۇلۇت ھاسىل 

  ىدىغانلىقى، شۇنداقال شامالنىڭ چاڭ ـ توزانالرنى ۋە بىر قىسىم تۇپراق قىل
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ئۇالر يهنه شامالالر كۆتىرىپ   . دانچىلىرىنىمۇ يوقىرىغا كۆتىرىدىغانلىقىنى بايقىدى

يوقىرىغا ئېلىپ چىققان چاڭ ـ توزان، تۇپراق دانچىلىرى، ئۆسۈملۈك ئۇرۇقچىلىرى ۋە 

تۈرۈلگهن سۇ پارلىرىغا ئارىالشتۇرىدىغانلىقىنى ۋە بۇ تۇمان قاتارلىقالرنى دېڭىزدىن كۆ

دانچىالرنىڭ ئهتراپىنى سۇ پارلىرى ئوراپ ئاستا ـ ئاستا چوڭىيىشى نهتىجىسىدە ئېغىر 

قۇرئان كهرىم بۇلۇتنىڭ . بۇلۇت پارچىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى

ئالالھ شامالالنى « : پ مۇنداق دەيدۇشامالالر ئارقىلىق قوزغىلىدىغانلىقىنى بايان قىلى

رۇم سۈرىسى . [»ئهۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ، ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنىچه تارقىتىدۇ

قۇرئان يهنه، شامالالرنىڭ سۇپارلىرىنى ھهيدەيدىغانلىقىنى، ئاندىن ئۇنىڭدىن ].  ـ ئايهت٤٧

ىدىغانلىقىنى بايان ئېغىر بۇلۇت ھاسىل بولۇپ، ئۇنىڭدىن يامغۇر تامچىلىرى چۈش

بىز بۇلۇتتىن يامغۇر . بىز يامغۇرنى ھهيدەيدىغان شامالالرنى ئهۋەتتۇق« : قىلىدۇ

ھىجر [» ياغدۇرۇپ سىلهرنى سۇغاردۇق، سىلهر ھهرگىز ئۇنى ساقالشقا قادىر ئهمهسسىلهر

رنىڭ بۇلۇتنى يهنه قۇرئان كهرىمنىڭ باشقا ئايهتلىرىدە شامالال].  ـ ئايهت٢٢سۈرىسى 

  .قوزغاش بىلهن بىرگه ئۇنى كۆتىرىپ ماڭىدىغانلىقىمۇ بايان قىلىنغان

   ـ ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئهسلىدە تۇمان ئىكهنلىكى ٢

. كىشىلهر ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئهسلىدە تۇمان ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتى  

لىرىدىكى قالدۇق تهتقىقاتچىالر زامانىمىزدىكى ئىلم ـ پهننىڭ سايىسىدا ئاسمان جىسىم

. تۈتۈن ماددىلىرىنى ۋە ئۇالردىن يېڭى پالنېتالرنىڭ تهركىب بولىۋاتقانلىقىنى كۆردى

ئالالھ ئاندىن ئاسماننى « .ئهمما قۇرئان كهرىم بۇھهقىقهتنى مۇندىن بۇرۇن قهيت قىلغان

 ـ ١١فۇسسىلهت سۈرىسى . [»يارىتىشقا يۈزلهندى، ھالبۇكى، ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى

  ].تئايه

   ـ ئاي نۇرىنىڭ ئۈچۈرۈلگهنلىكى ٣

 تهتقىقاتچىالر ئاينىڭ ئهسلىدە قۇياشقا ئوخشاش يانىدىغان نۇرلۇق ماددا بولۇپ،   

كېيىن ئۇنىڭ نۇرى ئۆچۈرۈلگهنلىكىنى ۋە كېچىدىكى ئاي نۇرىنىڭ پهقهت قارشى 

ۇكى ھالب. تهرەپتىكى قۇياشنىڭ نۇرىدىن ئهكس ئهتكهن يورۇقلۇق ئىكهنلىكىنى بايقىدى

  كامالى (كېچه بىلهن كۈندۈزنى« : قۇرئان كهرىم بۇھهقىقهتنى ئاللىبۇرۇن ئېالن قىلغان
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يهنى (ئىككى ئاالمهت قىلدۇق، كېچىنىڭ ئاالمىتىنى)قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان

قۇرئان يهنه قۇياشنى يانغۇچى ].  ـ ئايهت١٢ئىسرا سۈرىسى . [»كۆتىرىۋەتتۇق) نۇرىنى

ئاسماندا بۇرۇجلهرنى، يېنىپ  «  : بهرگۈچى دەپ تهرىپلىگهنچىراق، ئاينى يورۇقلۇق

. »نى ۋە نۇرلۇق ئاينى ياراتقان ئالالھنىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇر)قۇياش(تۇرىدىغان چىراق

ئهگهر ئايمۇ قۇياشقا ئوخشاش يانىدىغان جىسىم بولسا ئىدى، ]. ـ ئايهت٦١فۇرقان سۈرىسى [

  .دېگهن بوالتتى.. ئهلۋەتته يېنىپ تۇرىدىغان ئىككى چىراقنى 

   ـ ھاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كهملىكى   ٤

 كىشىلهر ھازىرقى ئىلىم ـ پهن بارلىققا كېلىشتىن بۇرۇن، بىز نهپهس ئېلىۋاتقان  

ئايروپىالن . ئوكسېگىننى ھاۋانىڭ يوقىرى قاتالملىرىدىمۇ بار، دەپ گۇمان قىلىشاتتى

 كېيىن، ھاۋانىڭ يوقىرى قاتالملىرىدا ئىجاد قىلىنىپ كىشىلهر ئاسمانغا ئۆرلىگهندىن

ئوكسېگىننىڭ كهملىكىنى، بۇ سهۋەبتىن ئۇ جايالردا نهپهسنىڭ سىقىلىدىغانلىقىنى 

ئالالھ كىمنى ھىدايهت «: ئهمما قۇرئان بۇ ھهقىهتنى مۇندىن بۇرۇن ئېالن قىلغان. بىلدى

ازدۇرماقچى قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ، ئالالھ كىمنى ئ

ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا ) ئىمان ئېيتىش(بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى شۇنچه تارايتىۋېتىدۇكى، 

بۇ ئايهتته، ئىمان ئېيتىش ]. ـ ئايهت١٢٥ئهنئام سۈرىسى . [»چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ

قىيىن كهلگهنلىكتىن كۆكسى تارايغان كىشى ھاۋا بوشلۇقىغا چىققاندا ئوكسېگىننىڭ 

خۇالسه قىلغاندا بۇ ئايهتته، ھاۋا . ىن نهپىسى سىقىلغان كىشىگه ئوخشىتىلغانكهملىكىد

بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كهملىكىدىن نهپهس ئېلىشنىڭ قىيىنلىقىغا ئىشارەت 

  .قىلىنغان

   ـ ھهر شهيئىنىڭ جۈپ ئىكهنلىكى    ٥

 تهتقىقاتچىالر ناباتاتالرنىڭمۇ جانلىقالرغا ئوخشاش جۈپ ئىكهنلىكىنى      

پۈتۈن شهيئىلهرنى جۇپ ياراتقان، زېمىندىن « : قۇرئان كهرىم مۇنداق دېگهن. سپاتلىدىئى

ئۈنۈپ چىقىدىغان نهرسىلهرنى، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى ۋە ئۇالر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنىڭ 

 ـ ٣٦ياسىن سۈرىسى . [»ياراتقان ئالالھ بارچه نوقسانالردىن پاكتۇر ھهممىسىنى جۈپ 

  ].ئايهت
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  زىمنىڭ تېرىدە ئىكهنلىكىسې  ـ ٦    

 تىببىي مۇتىخهسسىسلهر ئاغرىقنى ھېس قىلىش پهقهت تېرىدە ئىكهنلىكىنى   

بهدەنگه ئوكۇل سېلىنغاندىمۇ ئوكۇل تېرىدىن گۆشكه ئۆتۈپ بولغىچه  . ئىسپاتالپ چىقتى

ئهمما ئوكۇل گۆشكه ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ئاغرىق ھېس . ئاغرىق ھېس قىلىنىدۇ

: قۇرئان بۇ ئىلمىي ھهقىقهتنى ئۆز ۋاقتىدىال ئېالن قىلغان. ۆيۈكمۇ شۇنداقك. قىلىنمايدۇ

شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، «

ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگهن چاغدا ئازاپنى تېتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە 

  ].تـ ئايه٥٦نىسا سۈرىسى [» يهڭگۈشلهيمىز

   ـ دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى  ٧

كىشىلهر دېڭىزالرنىڭ سۇ ئۈستى دولقۇنلىرىدىن باشقا ئىچكى دولقۇنالرنىڭمۇ     

بارلىقىنى بىلمهيتتى، شۇنداقال سۇ ئۈستى دولقونلىرىنىڭ يوقىرىدىن چۈشكهن 

. يورۇقلۇقنى توسىۋېلىپ، سۇ تېگىدە قاراڭغۇلۇق پهيدا قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيتتى

ئهمما قۇرئان ئهڭ ئاۋۋال بۇنى . ازىرقى پهن ـ تېخنىكا ۋاسىتىلىرى بۇنى ئىسپاتلىدىھ

ياكى ئۇالرنىڭ ياخشى دەپ گۇمان قىلغان ئهمهللىرى چوڭقۇر « : ئىسپاتلىغان ئىدى

قاتمۇ قات دولقۇنالر ۋە ) يهنى دېڭىزنى(دېڭىزدىكى قاراڭغۇلۇققا ئوخشايدۇ، ئۇنى

  ]. ـ ئايهت٤٠نۇر سۈرىسى . [»ۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇدولقۇنالرنىڭ ئۈستىدىكى قارا ب

مۇندىن باشقا قۇرئان كهرىم ئالدىن خهۋەر بهرگهن نۇرغۇنلىغان ئىلمىي ھهقىقهتلهر  

زامانىمىزدا، ئىلىم ـ پهن سايىسىدا ئىسپاتالندى ۋە نۇرغۇنلىرىنىڭ يېقىن كېلىچهكته 

 قىلغانسېرى قۇرئاننىڭ ۋە چۈنكى ئىلىم ـ پهن تهرەققى. ئىسپاتلىنىشىغا ئىشىنىمىز

ئۇنىڭ بهرگهن خهۋەرلىرىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئىلمىي دەلىللهر 

  .كۆپهيمهكته

 ئهسىر بۇرۇنقى زامانالرنىڭ شارائىتىدا، ١٤يوقىرىقى ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى مۇندىن  

ىياتالرنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدەك ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلمهيدىغان، ئىلمىي كهشپ

ئاچىدىغان ئىلىم ـ پهنگه ياكى ھازىرقىدەك زامانىۋىي ئاپپاراتالر ئىگه بولمىغان 

  بىرسىنىڭ بىلهلىشى مۇمكىنمۇ؟ قۇرئان كهرىمنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ  



 ٨

  

غهيرىي دىندىكى ھازىرقى زامان ھهرساھه ئالىملىرىدىن ! سۆزى بولىشى مۇمكىنمۇ؟

هيداندا تۇرۇپ قۇرئان كهرىم ھهققىدە تهتقىقات ئېلىپ نۇرغۇن كىشىلهر راستچىل م

  .بارغاندىن كېيىن، ئۇالر قۇرئان كهرىم توغرىلىق چۈشهنگهنلىرىنى دادىل ئوتتۇرىغا قويغان

 قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىسى توغرۇلۇق غهيرىي دىندىكى ئالىمالرنىڭ  

    ئېيتقانلىرى 

ىندىكى ئالىمالرنىڭ قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىسى توغرۇلۇق غهيرىي د  

مهدھىيىلىرىگه ھېچبىر ھاجهت بولمىسىمۇ، ئوقۇرمهنلهرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن 

تۆۋەندە غهربلىك بهزى شهرقشۇناسالرنىڭ قۇرئان كهرىم توغرىلىق ئېيتقانلىرىدىن بىر 

  .قانچىنى نهقىل كهلتۈرۈپ ئۆتۈشنى خااليمىز

لۇبى تولىمۇ ئېسىل ۋە قۇرئاننىڭ ئۇس:  ـ شهرقشۇناس سېل مۇنداق دەيدۇ ١ 

ۋە   ئۈستۈندۇركى، ئۇ ئۆزىنىڭ قالتىس ئۇسلۇبى ۋە تىالۋىتى بىلهن ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان 

خىرىستىئانالرنىڭ زېهنىلىرىنى ئۆزىگه  ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتماي قارشى سهپته تۇرغان 

  .جهلب قىلىۋالماقتا

ـ ئىالھىي ھېكمهت قۇرئان ـ:  ـ فرانسىيىلىك شهرقشۇناس مۇرىس مۇنداق دەيدۇ ٢

ئۇنىڭ ھهق . ئىنسانالر ئۈچۈن شۇنداق دۇنياغا كهلتۈرگهن ئهڭ ئهۋزەل كىتابتۇر

  .ئىكهنلىكىدە شهك يوق

.  ئهسىر ئۆتتى١٤قۇرئان دۇنياغا كهلگىنىگه :  ـ شهرقشۇناس لېيون مۇنداق دەيدۇ ٣

تتىكىدەك ئهمما ئۇنىڭ ئۇسلۇبىدىكى ئۈستۈنلىكى خۇددى ئۇ دەسلهپ دۇنياغا كهلگهن ۋاقى

  .داۋام قىلماقتا، ئۇنىڭدىكى ھېچ نهرسه ئۆزگهرگىنى يوق

يوقىرىقى بايانالر مۇھهممهد قۇرئاننىڭ :....  ـ مۇرىس بۇكاي مۇنداق دەپ يازىدۇ  ٤

ئاپتورى دېگۈچىلهر ئوتتۇرىغا قويغان خىلمۇ خىل پهرەزلهرنىڭ پۇت تېرەپ 

دىغان بىر ئادەم قانداقالرچه خهت تونۇماي. تۇرالمايدىغانلىقىنى تولۇق ئىسپاتاليدۇ

ئهدەبىيات ساھهسىدە، پۈتكۈل ئهرەب ئهدەبىياتى تارىخىدا ئهڭ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغان  

  يازغۇچى بولۇپ قالسۇن؟ ئۇنىڭ پهننى ھهقىقهتلهرنى قىلچىمۇ خاتاالشماستىن شۇنداق 
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شۇنداق توغرا شهرھلهپ بېرەلىشى مۇمكىنمۇ؟ شۇ دەۋردىكى باشقا ھهرقانداق كىشى مۇ

قىاللىغانمۇ؟ قۇرئاننى زامانىۋى بىلىملهرگه ئاساسلىنىپ ساپ ئوبىكتىپ قانۇنىيهت 

بويىچه تهھلىل قىلغىنىمىزدىمۇ، ئۇنىڭدىكى مهزمۇنالر بىلهن ھازىرقى زامان پهننى 

بۇ بىزنى شۇنداق تونۇشقا ئىگه . بىلىملهرنىڭ شۇنچه بىردەك ئىكهنلىكىنى بايقايمىز

اشىغان دەۋردىكى بىلىم ئهھۋالىنى نهزەرگه ئالغاندا، ئۇ دەۋردىكى قىلىدۇكى، مۇھهممهد ي

ئهگهر . كىشىلهرنىڭ مۇشۇنداق بىر ئهسهرنى يېزىپ چىقالىشى مۇمكىن ئهمهس

بهلكى . مهسىلىگه مۇشۇنداق قارالسا، قۇرئانغا ئىنتايىن ئاالھىدە بىر باھا بهرگىلى بولىدۇ

ملىرىمۇ پهقهت ماتېرىيالىستىك ئادىل پۇزىتسىيه تۇتىدىغان ئىلىم ـ پهن خادى

ئانالىزغىال تايىنىپ بۇ ھادىسىنى چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهسلىكىگه ئىقرار بولماي 

   ـ بېتىدىن١٢٥دېگهن كىتابىنىڭ » ئىنجىل، قۇرئان ۋە پهن«مۇرىس بۇكاي . تۇرالمايدۇ 

ىن قۇرئاننى ئادەم قانچه كۆپ ئوقۇسىمۇ ئۇنىڭد»: خۇئىس مۇنداق دەيدۇ. ت. ـ پ   ٥

ھهر بىر قېتىم ئۇنى ئوقۇغاندا، دەسلهپ تهمسىزدەك بىلىنسىمۇ، لېكىن . زىرىكمهيدۇ

ئۇنىڭدا كىشىنى ھهيران . ئۇزۇن ئۆتمهيال ئادەمنى پۈتۈنلهي ئۆزىگه جهلب قىلىۋالىدۇ

قالدۇرىدىغان ئاجايىب مهزمۇنالر بولۇپ، ئادەمنىڭ قهلبىدە ئۇنىڭغا قارىتا ھۈرمهت 

ئۇنىڭدىكى ئهدەبىي مهزمۇنالر، مهقسهتلهر بىر ـ بىرىگه . تۇيغۇسى پهيدا قىلىدۇ

قىسقىسى . كهسكىن، ھهيۋەتلىك جايلىرىمۇ ۋە سۈرلۈك جايلىرىمۇ بار. ئوخشىمايدۇ

شۇڭا دەيمىزكى، بۇ دەستۇر ..... ئۇنىڭ تهنتهنىلىكىنى ئىنكار قىلىش مۇمكىن ئهمهس 

 خۇئىسنىڭ .ت.پ. كهلگۈسى دۇنياغا ئىنتايىن چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكۈسى

  .ـ بهت ٥٢٦ناملىق ئهسىرى » ئىسالمۇللۇغهت«

مهن بارچه ئهقىل ـ پاراسىتىم بىلهن : ئاپېللى مۇنداق دەيدۇ. ج.  ـ ئاجىس ٦

ئۇنىڭدىكى . قۇرئاندىكى مول بىلىملهر ۋە خىلمۇ خىل ۋەزىنلهر ئۈستىدە ئىزدەندىم

ىلهر جهھهتتىن ۋەھىيلهرنىڭ ئۆز مهزمۇنىدىن باشقا قاپىداش ھهم ۋەزىنلىك ئىبار

ئالغاندىمۇ، قۇرئان ئىنسانىيهتنىڭ قىممهتلىك مهدەنىي بايلىقىدىكى ئىنتايىن 

خۇددى ئىسالم ئېتىقادچىسى . ئهتىۋارلىق ئهدەبىي ئهسهر بولۇشقا تېگىشلىك

  پىكىتخوئېل ئېيتقاندەك، قۇرئان بىر تهڭداشسىز سىمفونىيه، ئۇ كىشىلهرنى 
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لېكىن ئۇنىڭ بۇخىل .  تارتىدىغان كۈي ناۋاسىدۇريىغلىتىدىغان ھهم پۈتۈنلهي ئۆزىگه

شۇڭا ئۇالرنىڭ . ئاالھىدىلىكىگه بۇرۇنقى تهرجىمىشۇناسلىرىمىز ئاساسهن سهل قارىغان

تهرجىمه ئهسهرلىرىنى ئهسلىسىگه سېلىشتۇرغاندا، تهرجىمىنىڭ ئۆلۈك ھهم 

. ج. ئاجىس  .ئادەتتىكىدەك بولۇپ قالغانلىغا ئانچه ھهيران بولۇپ كهتمىسهكمۇ بولىدۇ

  .ناملىق ئهسىرىنىڭ كىرىش سۈزىدىن » قۇرئاننىڭ رولى«ئاپېللى 

 


