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كىرىش سۆز

بارچــە مەدھىيــە ۋە ئــەڭ مۇكەممــەل ماختاشــالر ئالەملەرنىــڭ 
رەببــى ۋە مۆمىنلەرنىــڭ مەدەتــكارى جانابــى ئالــالھ تائاالغــا 
تائاالغــا مەۋجۇداتنىــڭ ســانىچە مەدھىيــە  ئالــالھ  خاســتۇر. 
ئىنســانىيەتكە  دىننــى  ھــەق  ماختايمــەن.  ئۇنــى  ئوقــۇپ، 
يەتكــۈزۈش ئارقىلىــق ئۇالرنــى كۇپــرى، زااللــەت ۋە ئازغۇنلۇقنىڭ 
ۋە  ھىدايــەت  ئىمــان،  قۇتۇلــدۇرۇپ،  قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن 
ھەقىقەتنىــڭ نۇرىغــا يېتەكلىگــەن، ئىنســانىيەتنىڭ ئىپتىخارلىق 
مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  پەيغەمبىرىمىــز  ســۆيۈملۈك  ئۈلگىســى 
ئەلەيھىسســاالمغا، ئۇنىــڭ ئائىلــە ـ تاۋابىئاتلىرىغــا ۋە ئۇنىــڭ 
يولىنــى داۋامالشــتۇرۇپ بىزلەرگىچــە يەتكۈزگــەن ســاھابىلىرىغا، 
ــە  ــەن مۆمىنلەرگ ــدا يۈرگ ــەق يول ــە ھ ــا قىيامەتكىچ ــۇنداقال ت ش

ئامانلىــق تىلەيمــەن ۋە ســاالم يولاليمــەن.

»قۇرئــان كەرىــم« بىزنىــڭ ھاياتلىــق دەســتۇرىمىز، بىزنىــڭ 
ــى،  ــز بولغانلىق ــڭ مۇشــۇنداق قۇرئانىمى ئەڭگۈشــتەرىمىز. بىزنى
شــۇ قۇرئانىمىزغــا ئىمانىمىــز بولغانلىقــى ئۈچــۈن بىــز ئەلۋەتتــە 
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ــان _  ــڭ ش ــم« بىزنى ــان كەرى ــىلەرمىز. »قۇرئ ــك كىش بەختلى
شــەرىپىمىزنى ۋە قەدرىمىزنــى كۆتۈرىدىغــان، بىزنــى غەلىبىگــە 
ئېرىشــتۈرىدىغان ۋە ئىككــى دۇنيالىــق ســائادەتلەرگە نائىــل 
بۇنــى  بىزگــە  تائــاال  ئالــالھ  كىتابتــۇر.  ئۇلــۇغ  قىلىدىغــان 
فَــَا َتْعقِلُــوَن( 

َ
نَْزْلـَـا إَِلُْكــْم كَِتابـًـا فِيــهِ ذِْكرُُكــْم أ

َ
بىلــدۈرۈپ: ﴿لََقــْد أ

يەنــى )ھەقىقەتەن ســىلەرگە ســىلەرنىڭ شــان _ شــەرىپىڭالرنى 
ــۆز ئىچىگــە ئالغــان كىتــاب )قۇرئان(نــى چۈشــۈردۇق. ســىلەر  ئ
قىلىــدۇ.  خىتــاب  دەپ  ئىشلەتمەمســىلەر؟﴾]1]  ئەقلىڭالرنــى 
تۇرۇقلــۇق،  كىتابــى  بىــر  مۇشــۇنداق  ئۈممىتىنىــڭ  ئىســالم 
خارلىــق، زەبۇنلــۇق، ئاجىزلىــق ۋە بېقىنمىلىــق ھالىتىــدە ھايــات 
ــالھ  ــەدۇر. ئال ــلىنارلىق پاجىئ ــەن ئەپسۇس ــى ھەقىقەت كەچۈرۈش
ــۇ  ــدا ب ــۆز ۋاقتى ــىگە ئاساســەن، ئ ــى ۋەدىس ــۇ ئايەتتىك ــاال ب تائ
كىتابقــا چىــڭ ئېســىلغان ۋە ئۇنــى ئۆزلىرىنىڭ دىــن ۋە دۇنيالىق 
ھايــات دەســتۇرى قىلغــان ئۈلگىلىــك مۇســۇلمانالرنى غەلىبــە ۋە 
ــۈچ قىتئەنىــڭ ھاكىمىيىتىنــى  ئۈســۈتۈنلۈككە ئىگــە قىلغــان، ئ
ئۇالرنىــڭ قولىغــا تۇتقۇزغــان ئىــدى. ئالــالھ تائاالنىــڭ نۇســرىتى 
ۋە ياردىمــى بىزگــە كېلىــپ تۇرغــان ئىــدى. پەقەتــال بىــز 
قۇرئاننىــڭ روھىغــا ئەمــەس، ئۇنىــڭ قىرائىتىگــە ۋە تىالۋىتىگىــال 
ــۇن – پىرىنســىپلىرىنى ھاياتىمىزدىــن  ــەل قىلىدىغــان، قان ئەم
ــى  ــڭ ھەممىس ــە كەلگۈلۈكلەرنى ــن، بىزگ ــن كېيى ئايرىۋەتكەندى
كەلــدى، ئەزىزلىقىمىــز خارلىققــا، كــۈچ – قۇۋۋىتىمىز ئاجىزلىققا، 
شــان – شــەۋكىتىمىز بېقىندىلىققــا ئايلىنىــپ قالــدى. ھېلىھــەم 

]1] ئەنبىيا سۈرىسى  10 – ئايەت.
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ــالھ تائاالنىــڭ ۋەدىســى  بىــز قۇرئانىمىزغــا ئەمــەل قىلســاق، ئال
بىزگــە چوقــۇم كېلىــدۇ. 

بــار  ئەڭگۈشــتەرىمىز  قىممەتلىــك  شــۇنداق  قولىمىــزدا 
ــى بىلمــەي  ــى ۋە قىممىتىن ــۇق، بىزنىــڭ ئۇنىــڭ قەدرىن تۇرۇقل
يۈرۈشــىمىز، كــۈچ – قۇۋۋەتنىــڭ، شــان – شــەرەپنىڭ ۋە 
ــۇق،  ــۇپ تۇرۇقل ــزدا تۇت ــى قولىمى ــەد كۆتۈرۈشــنىڭ ئاچقۇچىن ق
ئۇنــى ئېچىشــنى بىلمىگەنلىكىمىــز، قۇرئانىمىزنىــڭ ھــەۋزى 
ــە- ــن مەنپ ــڭ خەزىنىلىرىدى ــكە، ئۇنى ــەرلىرىدىن ئىچىش كەۋس
ئەتلىنىــپ، ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىن ئۆزىمىزنى بېيىتىشــقا 
قۇربىمىــز يەتمــەي يۈرۈشــىمىز بىزنىــڭ بەخســىزلىكىمىزدۇر. 

ھەربىــر مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ قانداق 
قىلىــش  مۇئامىلــە  قانــداق  ئۇنىڭغــا  ئىكەنلىكىنــى،  كىتــاب 
ئــەڭ  بىلىشــى  بۇرچىنــى  قارىتــا  ئۇنىڭغــا  ۋە  كېرەكلىكىنــى 
ئالدىنقــى پەرزلەردىــن ســانىلىدۇ. شــۇڭا بىــز بــۇ دۇنيــادا ئەزىــز، 
ھۆرمەتلىــك، ھۇزۇرلــۇق ھايــات كەچۈرۈشــنى، ئاخىرەتتىمــۇ 
ئالــالھ تائاالنىــڭ جەننىتىگــە اليىــق بولۇشــنى خااليدىغــان 
بولســاق، بىزنىــڭ ھەممىدىــن ئــاۋۋال قۇرئانىمىزنــى تونۇشــىمىز 
ۋە ئۇنىــڭ قانــداق كىتــاب ئىكەنلىكىنــى بىلىشــىمىز ۋە ئۇنىــڭ 
ــەرت. ــىمىز ش ــەل قىلىش ــۇق ئەم ــىپلىرىغا تول ــۇن - پىرىنس قان

كىتابچــە  بــۇ  قولىڭىزدىكــى  كىتابخــان!  ھۆرمەتلىــك 
ــان ۋە  ــدە يازغ ــم« ھەققى ــان كەرى ــرى »قۇرئ ــن ئىلگى بۇنىڭدى
ــۇ  ــۇپ، ب ــالر بول ــان مەلۇمات ــالپ ئېلىنغ ــۆزلىگەنلىرىمدىن تال س
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ئۇلــۇغ كىتابنــى قىســقىچە تونۇشــتۇرۇش ئۈمىــدى بىلــەن بۇنــى 
نەشــرگە تەييارلىدىــم. 

ــاب  ــداق كىت ــڭ قان ــان كەرىم«نى ــۇ كىتابچــە ســىزنىڭ »قۇرئ ب
ــەل  ــرا ۋە مۇكەمم ــەڭ توغ ــەن ئ ــول بىل ــقا ي ــەڭ قىس ــى ئ ئىكەنلىكىن
رەۋىشــتە بىلىۋېلىشــىڭىزغا ياردەمچــى بولىــدۇ ۋە ســىزنى بــۇ ھەقتــە 
كۆپلىگــە قىممەتلىــك بىلىملەر بىلەن تەمىنلەيــدۇ، دەپ ئوياليمەن.

مەن بۇ كىتابچىنى تۆۋەندىكىدەك تۆت بۆلۈمگە بۆلدۈم:

بىرىنچــى بۆلــۈم: »قۇرئــان كەرىــم« ۋە ئۇنىــڭ يېتىــپ 
كېلىــش جەريانــى

ئىككىنچى بۆلۈم: »قۇرئان كەرىم« تەپسىرلىرى 
ئۈچىنچى بۆلۈم: »قۇرئان كەرىم«نىڭ مۆجىزىلىرى

تۆتىنچى بۆلۈم: »قۇرئان كەرىم« ۋە بىز
جانابــى ئالالھتىــن بــۇ ئــاددى ئەمگىكىمنى قوبۇل قىلىشــىنى 

سورايمەن.

بــۇ ئەســەرنى تۈرلــۈك خاتالىــق ۋە ســەۋەنلىكلەردىن خالىــي 
ــدۇ. كىتابخانالرنىــڭ قىممەتلىــك پىكىرلىرىنــى  دېگىلــى بولماي

ئايىماســلىقىنى تۆۋەنچىلىــك بىلــەن ســورايمەن. 

مۇھەممەد يۈسۈپ مۇھەممەد تۇرسۇن
ھىجرىيە 1439 - يىلى زۇلھىججە ئاينىڭ 8 - كۈنى
مىالدىيە 2018 - يىلى 8 - ئاينىڭ 19 - كۈنى

سەئۇدى ئەرەبىستان، جىددە.



009

قۇرئان كەرىم قانداق كىتاب

بىرىنچى بۆلۈم

»قۇرئان كەرىم« ۋە ئۇنىڭ يېتىپ كېلىش جەريانى

قۇرئان كەرىم	 

ســۆزى،  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  كەرىــم« —  »قۇرئــان 
مۇســۇلمانالرنىڭ دەســتۇرى ۋە ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ 
ئــەڭ ئاساســلىق مەنبەســى. ئــۇ  پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا  ئالــالھ تائاالدىــن جىبرىــل 
ئىســىملىك پەرىشــتە ۋەھيــى يولــى بىلــەن ئېلىــپ كەلگەن 

ــۇر.  ــاماۋىي كىتابت س

»قۇرئــان كەرىــم« ئالــالھ تائــاال تەرىپىدىــن ئــاۋ-
ۋال لەۋھۇلمەھپۇزغــا چۈشــۈرۈلگەن ۋە ئۇنىڭــدا ســاق-
لەۋھۇلمەھپۇزغــا  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  النغــان. 
ئۇنىــڭ  ســاقالنغانلىقى  ئۇنىڭــدا  ۋە  چۈشــۈرۈلگەنلىكى 
ــي  ــانالرنىڭمۇ قەتئى ــى ۋە ئىنس ــي ئۆزگەرمەيدىغانلىق قەتئى
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ــي ئىســپاتىدۇ. چۈنكــى  ــڭ ئەمەلى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى
ــان  ــا يېزىلغ ــپ لەۋھۇلمەھپۇزغ ــر قىلى ــاال تەقدى ــالھ تائ ئال
ــۇ  ــان كەرىم«م ــدەك، »قۇرئ ــي ئۆزگەرمىگەن ــالر قەتئى ئىش
ــۇ  ــەن، ئ ــاقالنغان ئىك ــپ س ــا خاتىرىلىنى لەۋھۇۇلمەھپۇزغ
ئۆزمەرمەيــدۇ. »قۇرئــان كەرىــم« شــۇنىڭدىن  ھەرگىــز 
كېيىــن لەۋھۇلمەھپۇزدىــن بىرىنچــى ئاســماندىكى »بــەي-
ــاهُ  نَزْلَ

َ
ــا أ ــۈرۈلگەن. ﴿إِنَّ ــا چۈش ــەن جايغ ــززەت« دېگ تۇلئى

قۇرئاننــى  بىــز  »شەكســىزكى،  يەنــى  الَْقــْدرِ﴾  َلْلَــةِ  ِف 
قــەدر كېچىســى چۈشــۈردۇق«]1] دېگــەن ئايــەت بۇنــى 

ئىپادىلەيــدۇ. 

»قۇرئــان كەرىــم« ۋەزىيەت ۋە شــارائىتنىڭ ئېھتىياجىغا 
ــدا  ــى 23 يىل ــۈپ، جەمئ ــن چۈش ــاز _ ئازدى ــەن، ئ ئاساس
تولــۇق چۈشــۈپ بولغــان. ﴿قۇرئاننــى كىشــىلەرگە دانــە _  
دانــە ئوقــۇپ بېرىشــىڭ ئۈچــۈن ئۇنــى بۆلــۈپ  _  بۆلــۈپ 

چۈشــۈردۇق، ئۇنــى تەدرىجىــي چۈشــۈردۇق﴾]2]. 

ئەلەيھىسســاالمغا  مۇھەممــەد  كەرىــم«   »قۇرئــان   
مىالدىيىنىــڭ 610 _  يىلــى مەككىدىكــى ھىــرا غارىــدا 
تۇنجــى قېتىملىــق ۋەھيــى بىلــەن چۈشۈشــكە باشــلىغان. 
بــۇ رامىــزان ئېيىنىــڭ 17 ياكــى 21- ياكــى 24 – كۈنلىرى 
بولــۇپ، بــۇ ۋاقىتتــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم توپتوغــرا 40 

]1]  قەدر سۈرىسى  1 - ئايەت.
]2] ئىسرا سۈرىسى 106_ ئايەت.
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ــًدى  ــْرآُن ُه ــهِ الُْق ــزَِل فِي ن
ُ
ِي أ ــاَن الَّ ــْهُر َرَمَض ــدى.  )َش ياشــتا ئى

ــاِن( يەنــى »)روزا تۇتــۇش  ــَدٰى َوالُْفرْقَ ــَن الُْه ــاٍت ّمِ ــاِس َوَبّيَِن ّلِلنَّ
پــەرز قىلىنغــان ســاناقلىق كۈنلــەر( ئىنســانالرغا يېتەكچــى، 
ھىدايــەت قىلغۇچــى ۋە ھــەق بىلــەن باتىلنــى ئايرىغۇچــى 
قۇرئــان  ئالغــان(  ئىچىگــە  ئــۆز  )ئايەتلەرنــى  روشــەن 
چۈشۈشــكە باشــلىغان رامىــزان ئېيىــدۇر«]]] دېگــەن ئايــەت 
»قۇرئــان كەرىمنىــڭ چۈشۈشــكە باشــلىغان ۋاقتىنــى بايان 

قىلىــدۇ. 

ــرأ«  ــدە »ق ــڭ لۇغىتى ــەرەب تىلىنى ــان« ســۆزى ئ »قۇرئ
)ئوقــۇدى( دېگــەن پېئىلدىــن تۈرلەنگــەن »ئوقــۇش« 
دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. ئــۇ دۇنيــادا ئــەڭ كــۆپ 
ئوقۇلىدىغــان كىتــاب بولغانلىقتىــن، »قۇرئــان« يەنــى 
)ئوقۇلغــان ۋە ئوقۇلىدىغــان( دېگــەن مەنىــدە ئىشــلىتىلىپ 
ــُه  ــا َجَْع ــهِ.إِنَّ َعلَيَْن ِ ــَل ب ــانََك ِلَْعَج ــهِ لَِس ِ ــّرِْك ب ــە ﴿َل ُتَ كەلمەكت
ــەر!  ــى پەيغەمب ــُه﴾ يەنــى:  ))ئ ــْع قُْرآنَ ــاهُ فَاتَّبِ نَ

ْ
ــإَِذا قََرأ َوقُْرآنَه.فَ

ئېســىڭگە  ئۇنــى  چاغــدا(  چۈشــۈۋاتقان  ۋەھيــى  ســاڭا 
ــۇ  ــا. چۈنكــى ئ ــى مىدىرالتم ــراپ تىلىڭن ئېلىۋېلىشــقا ئالدى
ۋەھيىنــى )ســېنىڭ دىلىڭغــا( توپــالش ۋە ئۇنــى ســاڭا 
ئوقۇتــۇش بىزنىــڭ مەســئۇلىيىتىمىزدۇر. شــۇڭا، بىــز ئۇنــى 
)ســاڭا جىبرىــل ئارقىلىــق( ئوقــۇپ بەرگەنــدە، ســەن ئۇنى 
ــى چۈشــەندۈرۈپ  ــن ئۇن ــن. ئاندى ــۇرۇپ( ئاڭلىغى ــم ت )جى

]1]   بەقەرە سۈرىسى  85- ئايەت.
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بېرىشــمۇ بىزنىــڭ مەســئۇلىيىتىمىزدۇر(]1] دېگەن ئايەتتىكى 
»قُــْرآَن« )قۇرئــان( دېگــەن ســۆز بــۇ مەنىنــى ئىپادىلەيدۇ. 
»قۇرئــان كەرىــم« نــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا  ئالــالھ 
ــپ  ــتە ئېلى ــىملىك پەرىش ــل ئىس ــن جىبرى ــاال تەرىپىدى تائ

ــەن. كەلگ

ۋەھيى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى	 

ۋەھىــي  _  ئالــالھ تائاالنىــڭ پەيغەمبەرلەرگــە چۈشــۈر-
گــەن تەلىماتــى دېگەنلىــك بولــۇپ، ئــۇ ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ئىرادىســىنى ئىنســانغا بىلدۈرۈشــنىڭ بىردىنبىــر يولىــدۇر. 
»قۇرئــان كەرىــم«دە: ﴿أوىح﴾ يەنــى »ۋەھىــي قىلــدى«، 
﴿لكــم﴾ يەنــى »ســۆزلىدى«، ﴿قــال﴾ يەنــى »ئېيتتــى«، 
﴿أمــر﴾ يەنــى »بۇيــرۇدى«، ﴿الىق﴾ يەنى »تاشــلىدى«، 
ــادى﴾ يەنــى »نىــدا  ــزل﴾ يەنــى »چۈشــۈردى«، ﴿ن ﴿أن
ئەمەلگــە  بىلــەن  ئىپادىلــەر  قاتارلىــق  قىلــدى« 
ئاشــقان ۋەھىينىــڭ يوللىــرى بــۇ ئايەتتــە بايــان 
ــى  ــەپ قىلىش ــانغا گ ــرەر ئىنس ــڭ بى ــان: ﴿ئالالھنى قىلىنغ
پەقــەت ئىلھــام ئارقىلىــق ياكــى پــەردە ئارقىســىدىن ۋە ياكــى 
بىــرەر پەرىشــتىنى ئەۋەتىــپ ئۆز ئىرادىســى بىلــەن )ئۇنىڭغا( 

خالىغىنىنــى ۋەھيــى قىلىشــى ئارقىلىقــال بولغــان﴾]2]. 

]1]  قىيامەت سۈرىسى  16_17_ ئايەت 
]2]  شۇرا سۈرىسى 51_ئايەت.
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ــن- ــاۋۋال تونۇشــقان ئى ــەڭ ئ ــەن ئ ــۆزى بىل ــي ئ ۋەھى
ۋە  چىققــان  قــۇرۇپ  قايتىدىــن  ھاياتىنــى  ســانالرنىڭ 
ئۇالرنىــڭ ياشــاش تەرزىنــى تۈپتىــن ئۆزگەرتىــپ، ئۇالرنــى 
ئازغۇنلۇقتىــن ھىدايەتكــە، ئىناقســىزلىقتىن بىرلىككــە، 
نادانلىقتىــن ئىلىــم _ مەرىپەتكــە، ئاجىزلىقتىــن كــۈچ _ 
قۇۋۋەتكــە تەدرىجىــي ئېلىــپ بارغان ئىــدى. چۈنكى ۋەھىي 
يېڭــى بىــر ھاياتنــى بەرپــا قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــكەن 
ــاننى  ــى ئىنس ــڭ غايىس ــدۇر. زادى ۋەھىينى ــي قانۇن ئىالھى
مەركــەز قىلغــان بىــر ھايــات، ئىماننــى مەركــەز قىلغــان بىر 
ھايــات، ئىلىــم _ مەرىپەتنــى مەركــەز قىلغــان بىــر ئىمــان 
ۋە ھەقىقەتنــى مەركــەز قىلغــان ئىلىــم _ مەرىپــەت ئىــدى. 
شەكســىزكى، ھەقىقەتنىــڭ مەنبىيــى ئالــالھ تائــاالدۇر. 
ۋەھىينىــڭ روھــى بىلــەن پــارالق بىــر ھاياتقــا ئېرىشــكەن 
ســاھابىلەر بارلىــق ئەخــالق _ پەزىلەتتــە، ھەقىقەتنــى 
نامايــان قىلىشــتا، ھەقىقــەت ئۈچــۈن پىداكارلىــق قىلىشــتا 
ــەت قىلىشــتا  ــى ئۈچــۈن خىزم ۋە ئىنســانىيەتنىڭ مەنپەئەت
ۋايىغــا يەتكــەن ۋە پۈتــۇن دۇنيــا ئەللىرىگــە ئۆچمــەس 

ــدى. ــان ئى ــى ياراتق ئۈلگىلەرن

ۋەھيى تۆۋەندىكىدەك تۆت تۈرلۈك بولغان:   

 )1( ئالــالھ تائاالنىــڭ پەيغەمبەرلەردىــن بىرىگــە پــەردە 
ئارقىســىدىن ســۆز قىلىشــى. ئالــالھ تائــاال مىســىرنىڭ تــۇر 
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ــان.   ــۆز قىلغ ــىتە س ــاالمغا بىۋاس ــا ئەلەيھىسس ــدا مۇس تېغى
)ئالــالھ مۇســاغا بىۋاســىتە ســۆز قىلــدى(]1].

 )2( ئىلھــام ياكــى پەيغەمبەرنىــڭ قەلبىگــە ئورنىتىــش. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »جىبرىــل 
مېنىڭ قەلبىمگە › ھېچكىم رىزقىنى تولۇق تۈگەتمەســتىن 
ئۆلمەيــدۇ‹ دەپ ئىلھــام ســالدى، ســىلەر ئالالھقــا تەقۋالىــق 
قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن ياخشــى نەرســىلەرنى ســوراڭالر«]2].

 )3( راســت چــۈش. چۈنكــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ چۈشــى 
ــە  ــى ئائىش ــاالمنىڭ ئايال ــەر ئەلەيھىسس ــدۇر. پەيغەمب ۋەھيى
»رەســۇلۇلالھقا  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەنھــا  رەزىيەلالھــۇ 
بىلــەن  كــۆرۈش  چــۈش  ياخشــى  دەســلەپتە  ۋەھيــى 

باشــالنغان...«]3].

)4( ئالــالھ تائاالنىــڭ جىبرىلنــى ئەۋەتىشــى. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ۋەھيــى توغرۇلــۇق ســورالغىنىدا: »ۋەھيى ماڭا 
ــاۋاز بىلــەن كېلىــدۇ، گاھىــدا  بەزىــدە قاتتىــق جاراڭلىــق ئ
پەرىشــتە ئــەر كىشــىنىڭ ســۈرىتىدە كۆرۈنــۈپ كېلىــپ مــاڭا 
ســۆز قىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى تولــۇق تۇتۇۋالىمــەن«]4] 

دېگــەن.

]1]  نىسا سۈرىسى 164- ئايەت.
]2]  شــىھاب قۇزائىينىــڭ »مۇســنەد« ناملىــق ھەدىــس توپلىمــى 115-ھەدىــس، 

2- تــوم، 185- بــەت.
]3]  سەھىھۇلبۇخارى  -3ھەدىس، فەتھۇلبارى -1 توم، -27 بەت.
]4]  سەھىھۇلبۇخارى  -2ھەدىس، فەتھۇلبارى -1 توم، -23 بەت.
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»قۇرئان كەرىم«نىڭ تەدرىجىي چۈشۈرۈلگەنلىكى	 

ــتىن،  ــى چۈشۈرۈلمەس ــر يول ــڭ بى ــان كەرىم«نى »قۇرئ
چۈشــۈرۈلگەنلىكىنىڭ  پارچە-پارچــە  ئاز-ئازدىــن، 
ــالھ  ــۆپ. ئال ــى ك ــرارلىرى ناھايىت ــى ۋە سىر-ئەس ھېكمىت
پەيغەمبــەر  ئوچۇقلىغــان.  بەزىســىنى  بۇالرنىــڭ  تائــاال 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ كۆڭلىنى تىنچالندۇرۇش ۋە ئىرادىســىنى 
ــە  ــەن ئەزىيەتلەرگ ــن يەتك ــڭ قەۋمىدى ــش، ئۇنى كۈچەيتى
جاپــا-  يولىدىكــى  دەۋەت  ئۇنــى  بېرىــش.  تەســەللى 
بىلــەن قوبــۇل قىلىشــقا  مۇشــەققەتلەرنى ســەۋرچانلىق 
ــەن  ــىغا كەلگ ــڭ بېش ــى پەيغەمبەرلەرنى ــدەش، بۇرۇنق ئۈن
ئارقىلىــق  بېرىــش  قىلىــپ  ھېكايــە  قىيىنچىلىقالرنــى 
ئۇنىڭغــا  قىلىــش،  تەشــەببۇس  بولۇشــقا  كۈچلــۈك 
ــوڭ  ــەڭ چ ــى ۋە ئ ــاردەم قىلىدىغانلىق ــڭ ي ــالھ تائاالنى ئال
نۇســرەت ئاتــا قىلىدىغانلىقىغــا ۋەدە قىلىــش ئارقىلىــق 
ئۇنىــڭ قەلبىنــى مۇســتەھكەملەش.  مۇندىــن باشــقا، 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئاز-ئازدىــن چۈشۈشــى پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئۇنــى يادلىۋېلىشــى ئۈچــۈن ئوڭايلىــق 
ئىــدى. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئاز-ئازدىــن چۈشــكەنلىكى 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئايەتلەرنــى دەرھــال يادلىۋېلىشــى ۋە بــۇ 
ئايەتلەرنــى تۇرمۇشــىدا تەتبىقالشــقا ئادەتلىنىشــى ئۈچــۈن 
ئوڭايلىــق يارىتىــپ بېرەتتــى. مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىســىدا 
يــۈز بېرىــپ تۇرىدىغــان ئىشــالر ھەققىــدە ئالــالھ تائاالنىــڭ 
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پەيغەمبــەر  بېرىــش،  قىلىــپ  بايــان  بەلگىلىمىلىرىنــى 
ــش  ــاۋاب بېرى ــوئالالرغا ج ــورالغان س ــاالمدىن س ئەلەيھىسس
قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى »قۇرئــان كەرىم«نىڭ تەدرىجىي 

چۈشۈشــىنى تەقــەززا قىالتتــى.

ئايەت ۋە سۈرىلەرنىڭ تەرتىپى 	 

»قۇرئــان كەرىم«دىكــى ئايــەت ۋە ســۈرىلەرنىڭ تــەر-
تىپــى ئۇالرنىــڭ چۈشــۈش تەرتىپىگــە كــۆرە ئەمــەس، 
بەلكــى جىبرىلنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئايــەت ۋە 
ســۈرىلەرنىڭ ئورۇنلىرىنى كۆرســىتىپ بېرىشــىگە ئاساســەن 
رەتلەنگــەن. شــۇڭا فاتىھــە سۈرىســى »قۇرئــان كەرىم«نىڭ 
ــلەپ  ــۇ دەس ــىمۇ، ئ ــتۇرۇلغان بولس ــىغا ئورۇنالش ــەڭ بېش ئ
چۈشــكەن ســۈرە ئەمــەس. بەلكــى ئەڭ دەســلەپ چۈشــكەن 
ئــۇ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ  ئەلــەق سۈرىســى بولــۇپ، 

ــتۇرۇلغان.  ــىغا ئورۇنالش 30-پارىىس

قۇرئــان 	  ئەلەيھىسســاالمنى  پەيغەمبــەر  جىبرىلنىــڭ 
ئوقۇتۇشــى

جىبرىــل ئەلەيھىسســاالم ھــەر يىلــى رامىــزان ئېيىــدا 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا قۇرئاننــى بىــر قېتىــم باشــتىن 
ئاخىرغىچــە ئوقــۇپ بېرىــپ، ئاندىــن يەنــە پەيغەمبــەر 
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ــەت  ــايتتى. پەق ــر تىڭش ــتىن ئاخى ــاالمدىن باش ئەلەيھىسس
ئالدىدىكــى  بولــۇش  ۋاپــات  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــى  ــى ئىكك ــان كەرىم«ن ــا »قۇرئ ــدا، ئۇنىڭغ ــزان ئېيى رامى
قېتىــم ئوقــۇپ بېرىــپ، ئىككــى قېتىــم تىڭشــىغان. مۇنــۇ 
ھەزرىتــى  كۈچلەندۈرىــدۇ،  ھەقىقەتنــى  بــۇ  ھەدىــس 
ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســكە 
كــۆرە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســۆيۈملۈك قىــزى فاتىمــە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھاغــا: »جىبرىــل مــاڭا قۇرئاننــى ھــەر يىلــى 
ــم  ــى قېتى ــل ئىكك ــۇ يى ــى، ب ــۇپ بېرەتت ــم ئوق ــر قېتى بى
ئوقــۇپ بــەردى، بۇنىڭدىــن ئەجىلىمنىــڭ يېقىنلىشــىپ 

قالغانلىقىنــى ســېزىۋاتىمەن«]1] دېگــەن.

»قۇرئان كەرىم«نىڭ ساقلىنىشى	 

ئالــالھ تائــاال ســاماۋى كىتابالرنىــڭ ئاخىرقىســى بولغــان 
»قۇرئــان كەرىم«نــى مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمغا چۈشــكەن 
ۋە  شەرت-شــارئىتلىرىنى  پۈتــۈن  ساقالشــنىڭ  پېتــى 
ســەۋەبلىرىنى تولۇقــالپ بەرگەن. مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم 
ــى مۇســۇلمانالرغا  ئۇنــى چۈشــكەن پېتــى ســاقالپ، ئاۋۋالق
ســاالمەت يەتكۈزگــەن. شــۇڭا »قۇرئــان كەرىــم« ھــەر 
قانداق بىر ئۆزگەرتىش، ئالماشــتۇرۇش ۋە بورمىالشــالردىن 
پۈتۈنلــەي ســاقلىنىپ، بىزلەرگىچــە ئــۆز پېتــى بىلــەن 

]1]  سەھىھۇلبۇخارى 6285 - ھەدىس، فەتھۇلبارى -11 توم، 94 - بەت.
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ــاب. ــە كىت يېتىــپ كەلگــەن يېگان

ســاھابىلەرنىڭ  بىلــەن  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
»قۇرئــان كەرىم«نى چۈشــكەن پېتى ســاقالش ئىشــىدىكى 
ھوشــيارلىقى ۋە چېكىگــە يەتكــەن ئېھتىياتچانلىقــى دۇنيــا 
تارىخىــدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن بىــر ئەھــۋال. بۇنىڭغــا 

ــۇۋاھ. ــۇ گ ــم ئەھلىلىرىم ــەس ئىلى ــۇلمان ئەم مۇس

شەكســىزكى، »قۇرئــان كەرىــم« يادقــا ئېلىــش ۋە 
بىلــەن  يــول  ئىككــى  ئىبــارەت  قالدۇرۇشــتىن  يېزىــپ 
ســاقلىنىپ كەلگــەن. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »قۇرئــان 
كەرىم«دىــن چۈشــۈپ تۇرغــان ئايــەت ۋە ســۈرىلەرنى شــۇ 
ۋاقىتنىــڭ ئۆزىدىــال ســاھابىلەرگە يادقــا ئالــدۇرۇش ۋە 
ــق  ــازدۇرۇش ئارقىلى ــا ي ــا يوپۇرماقلىرىغ ــە، خورم تېرىلەرگ

ســاقالپ كەلگــەن.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۆزىگــە چۈشــكەن ئايەتلەرنى 
ناھايىتــى  ئېلىۋېلىشــقا  يادقــا  پەيتىــدە  چۈشــىۋاتقان 
ئۇنىڭغــا  جىبرىــل  ھەتتــا  بېرەتتــى،  ئەھمىيــەت  زور 
قېلىشــتىن  ئۇنتــۇپ  ئايەتلەرنــى  بېرىۋاتقــان  ئوقــۇپ 
ئەنســىرەپ شــۇ لەھزىنىــڭ ئۆزىــدە يادلىۋېلىشــقا ئالدىــراپ 
تىلىنــى مىدىرلىتاتتــى. شــۇڭا ئالــالھ تائــاال پەيغەمبــەر 
ــان كەرىــم« ئايەتلىرىنــى  ئەلەيھىسســاالمنى ئۇنىــڭ »قۇرئ
تولــۇق  ئۇنىڭغــا  ئۇالرنــى  ۋە  قالمايدىغانلىقــى  ئۇنتــۇپ 
ئۆگىتىــپ توپــالپ بېرىدىغانلىقىنــى ئۇقتــۇرۇپ ئۇنىــڭ 
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كۆڭلىنــى خاتىرجــەم قىلغــان.

مۇندىــن باشــقا، جىبرىــل ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمغا »قۇرئــان كەرىم«دىــن چۈشــۈپ بولغــان 
رامىــزان  يىلــى  ھــەر  ســۈرىلەرنى  ۋە  ئايەتلــەر  پۈتــۈن 
ئېيىــدا بىــر قېتىــم باشــتىن ئوقــۇپ بېرىــپ، ئاندىــن 
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــايتتى. پەيغەمب ــن تىڭش ــە ئۇنىڭدى يەن
ــان  ــل »قۇرئ ــدا جىبرى ــات بولۇشــى ئالدىدىكــى رامىزان ۋاپ
كەرىم«نــى ئۇنىڭغــا باشــتىن ئاخىــر ئىككــى قېتىــم ئوقــۇپ 

ــىغان. ــە تىڭش ــپ، يەن بېرى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم پۈتــۈن ئەقلىنــى ۋە ۋاقتىنىــڭ 
كۆپرەكىنــى »قۇرئــان كەرىم«نــى تەكرارالشــقا ۋە ئۇنــى 
پىششــىق يادلىۋېلىــپ، ئــۆز پېتى ســاقالش ئىشــىغا ئاتىغان 
نامازلىرىــدا، كېچىلەردىكــى  ۋاخ  بــەش  ئىــدى. شــۇڭا 
تەھەججۇدلىرىــدا، ســەپەرلىرىدە، ھەتتــا ئــۇرۇش ئەســنا-

ســىدا ئاغزىدىــن »قۇرئــان كەرىــم« چۈشــمەيتتى.

ــان كەرىــم« ئايــەت- پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »قۇرئ
لىرىدىــن چۈشــكەنلىرىنى ئــۆز ۋاقتىدىال ســاھابىلەرگە يادقا 
ئالدۇراتتــى، ئۇالرغــا »قۇرئــان كەرىم«دىن ســاۋاق بېرەتتى 
ۋە قانــداق يــادالش ئۇســۇللىرىنى ئۆگىتەتتى، ســاھابىلەرمۇ 
»قۇرئــان كەرىم«نــى يــادالش ئىشــىغا پەۋقۇلئــاددە زور 
ئــە- پەيغەمبــەر  ھەمىشــە  بەرگەنلىكتىــن،  ئەھمىيــەت 
لەيھىسســاالمنىڭ يېنىدىن ئايرىلماي، ئاز-ئازدىن چۈشــۈپ 
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يادلىغــان  ۋە  يادلىۋاالتتــى  تېــزال  ئايەتلەرنــى  تۇرغــان 
ــك تۇرمۇشــىدا ۋە  ــڭ كۆرســەتمىلىرىنى كۈندىلى ئايەتلەرنى
ھاياتنىــڭ ھەممــە ســاھەلىرىدە ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ ماڭاتتى. 
بىــر- ئىشــىدا  يــادالش  كەرىم«نــى  »قۇرئــان  ئــۇالر 
بىــرى بىلــەن بەسلىشــەتتى، كېچىلىــرى مەســجىدلەرگە 
كىرىۋېلىــپ بەس-بەســتە قۇرئــان ياداليتتــى، يــادالپ 
بولغانلىرىنــى تەكراراليتتــى، ھەتتــا كېچىلىــرى مەدىنــە 
»قۇرئــان  مەســجىدلەردىن  شــەھىرىدىكى  مۇنــەۋۋەرە 

ــى. ــىلىپ تۇراتت ــى يۈكس ــم« تىالۋىت كەرى

ئالــالھ تائــاال ئىلگىرىكــى پەيغەمبەرلەرگــە كۆپلىگــەن 
بىرىنىمــۇ  ئۇالردىــن  بولســىمۇ،  چۈشــۈرگەن  كىتابالرنــى 
كىشــىلەر يادالپ باققان ئەمەس. ھەتتا ئۆتمۈشــلەردە تەۋرات 
بىلــەن ئىنجىلالرنــى ھــەر قانــداق بىــر ئــاۋام ئوقۇيالمايتتــى، 
پەقــەت دىــن ئادەملىرىــال ئوقــۇپ مەنىســىنى چۈشــەندۈرۇپ 
بېرەتتــى. چۈنكــى ئــۇ ۋاقىتــالردا يــادالش ئۇياقتــا تۇرســۇن، 
ــوق  ــۇ ي ــنى بىلىدىغانالرم ــەت ئوقۇش ــقا خ ــن باش ئالىمالردى
ــەر  ــى پەيغەمب ــان كەرىم«ن دېيەرلىــك ئىــدى. ئەممــا »قۇرئ
ــۆپ  ــەق ك ــاھابىلەرنىڭ مۇتل ــالپ س ــاالمدىن باش ئەلەيھىسس
ــق ئۇرۇشــتا 70  ــر قېتىملى ــى. بى ســانلىقى يادىســىغا بىلەتت
تىــن كۆپــرەك قارىينىــڭ شــېھىد بولغانلىقىمــۇ شــۇ ۋاقىتتــا 

ــرەك بېرىــدۇ. قارىيالرنىــڭ كۆپلىكىدىــن دې

ــرەر  ــقا بى ــن باش ــان كەرىم«دى ــدا »قۇرئ ــا تارىخى دۇني
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كىتابنــى بۇنچىلىــك زور ئەھمىيــەت بېرىــپ يادقــا ئېلىــش 
ئۆتمۈشــلەردە ياكــى ھازىــردا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان بىــر 
ئىــش. بۇنىڭغــا پۈتــۈن دۇنيــا گــۇۋاھ. بۇنىڭدىكى ســەۋەب 
شــۇكى، ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«نــى تاقىيامەتكىچــە 
ئــۆزى مۇھاپىــزەت قىلىــپ ساقالشــنى ئــۆز ئۈســتىگە ئېلىــش 
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا بــۇ »قۇرئــان كەرىم«نــى ساقالشــنىڭ 
ئــۇ  بەرگــەن.  يارىتىــپ  تۈرتكىلىرىنــى  ۋە  ســەۋەبلىرى 
بولســىمۇ، »قۇرئــان كەرىم«نــى يادالشــنى ئەڭ شــەرەپلىك 
ئىبــادەت قاتارىدىــن ســاناپ، مۇســۇلمانالرنىڭ دىلىــدا 
ئۇنــى يــادالش ئوتىنــى ياندۇرغانلىقــى ۋە ئۇنــى يادالشــنى 
ئاسانالشــتۇرۇپ بەرگەنلىكــى ھەمــدە ئــۆز ۋاقتىــدا يېزىــپ 
ساقالشــنىڭ پۈتۈن ئىمكانىيەتلىرىنى يارىتىپ بەرگەنلىكى 
ئىــدى. )ھەقىقەتــەن بىــز بــۇ قۇرئاننــى ئوقــۇش ۋە يادالش 
ــىھەت  ــن( ۋەز _ نەس ــدۇق، )ئۇنىڭدى ــان قىل ــۈن ئاس ئۈچ
ئالغۇچــى بارمــۇ؟(]1]. مەلۇمكــى، »قۇرئــان كەرىم«دىــن 
باشــقا ھېچقانــدا بىــر ســاماۋى كىتابنــى ياكــى ھەدىســنى 
يادلىغانغــا ياكــى ئوقۇغانغــا ســاۋاب بېرىــش ۋەدە قىلىنغان 
بېرىــش  ســاۋاب  قىلغانغىــال  ئەمــەل  بەلكــى  ئەمــەس، 
ۋەدە قىلىنغــان. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىدىــن 
تــا ھازىرغىچــە دۇنيــادا قارىيــالر ئۈزۈلــۈپ قالمىغانلىقــى 
ئۈچــۈن ھېچكىــم »قۇرئــان كەرىم«گــە بىــرەر ھــەرپ 
چاغلىــق ئۆزگەرتىــش كىرگۈزەلمەيدۇ. »قۇرئــان كەرىم«نى 

]1] قەمەر سۈرىسى 22- ئايەت .
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ــۇ مۇســۇلمان ئەمــەس  ــر مۇســۇلمان ئەمــەس خەلقلەرم ھازى
ــىر  ــىدىن نەش ــەر يۈزىس ــل مەنپەئەتل ــەر خى ــەردە ھ دۆلەتل
ــرەر  ــا بى ــىمۇ، ئۇنىڭغ ــان بولس ــپ كېلىۋاتق ــپ تارقىتى قىلى

ــش كىرگۈزەلمىگــەن. ــق ئۆزگەرتى ــە چاغلى ھەرپك

»قۇرئان كەرىم«نىڭ كىتاب ھالىغا كەلتۈرۈلۈشى	 

»قۇرئــان كەرىــم« بىرىنچــى خەلىپە ئەبۇ بەكرى ســىددىق 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىڭ دەۋرىدە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــى  ــڭ 12-يىل ــۇ توشماســتىن، ھىجرىيىنى ــر يىلم ــا بى ۋاپاتىغ
)631-مىــالدى( يەمامــە ئۇرۇشــىدىن كېيىنال، رەســمىي كىتاب 
ــدا  ــاب ھالى ــى كىت ــان كەرىم«ن ــان. »قۇرئ شــەكلىدە توپالنغ
توپــالش پىكرىنــى ئــوت يــۈرەك ســاھابى ئۆمەر ئىبنــى خەتتاب 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ تۇنجــى بولــۇپ ئوتتۇرىغا قويغــان، ئاندىن 
ســاھابىلەرنىڭ ئۆلىمالىــرى »قۇرئــان كەرىم«نــى توپــالش 
پىكرىگــە ھەممــە بىــردەك ئىتتىپاققــا كەلگــەن. »قۇرئــان 
كەرىم«نــى كىتــاب شــەكلىدە توپــالپ چىقىــش ئىشــىنى 
زەيــد ئىبنــى ســابىت باشــچىلىقىدىكى »كۇتتابۇلۋەھيــى« 

كومىتېتىنىــڭ ئەزالىــرى ئۈســتىگە ئالغــان. 

»كۇتتابۇلۋەھيى« كومىتېتى	 

زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر 
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ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەخسۇس كاتىبى ۋە »كۇتتابۇلۋەھيى« 
ئــەڭ  قارىيالرنىــڭ  بولــۇپ،  رەئىســى  كومىتېتىنىــڭ 
ســەرخىلى، پەۋقۇلئاددە زېرەك، ھۇشــيار ۋە ئەســتە تۇتۇش 
قابىلىيىتى ئاالھىدە يۇقىرى كىشــى ئىدى. شــۇ ســەۋەبتىن 
ئــاۋۋال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم، كېيىــن خەلىپىلــەر ئۇنى 
ئۆزلىــرى ئۈچــۈن مەخســۇس كاتىــب قىلىــپ ئىشــلەتكەن. 
زەيــد ئىبنــى ســابىت جىبرىــل پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا 
»قۇرئــان كەرىم«نــى ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىــم باشــتىن ئاخىر 
ئوقــۇپ بېرىــپ، يەنــە ئۇنىڭدىــن تىڭشــىغاندا پەيغەمبــەر 
شــەرەپىگە  بولــۇش  ھازىــر  يېنىــدا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
نائىــل بولغــان، ئىشــەنچلىكلىكى، ئېھتىياتچانلىقــى ۋە 
قايىــل  ئەلەيھىسســاالمنى  بىلــەن پەيغەمبــەر  تەقۋالىقــى 
ئىبنــى  زەيــد  ئىــدى.  بىــرى  ســاھابىلەرنىڭ  قىلغــان 
ســابىت رىئاســەتچىلىكىدىكى»كۇتتابۇلۋەھيى« كومىتېتــى 
ــۈرىلىرىنى  ــەت ۋە س ــڭ ئاي ــان كەرىم«نى ــرى »قۇرئ ئەزالى
توپــالپ، كىتــاب شــەكلىگە كىرگۈزۈشــتە دۇنيــادا مىســلى 
كۆرۈلمىگــەن ئــەڭ ئىلغــار ۋە ئــەڭ ئىشــەنچلىك ئۇســۇلنى 
بولــۇپ،  »كۇتتابۇلۋەھيــى« كومىتېتىنىــڭ  قولالنغــان 
ئەزالىــرى تېرىلەرگە، ســىلىق تاشــالرغا، خورمــا دەرىخىنىڭ 
قوۋزاقلىرىغــا ۋە بــەزى يوپۇرماقلىرىغــا، شــۇنداقال تــۈز 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  يېزىلىــپ  ســۈڭەكلەرگە 
ۋە  ئايــەت  كەرىم«نىــڭ  ئۆيىــدە ســاقالنغان »قۇرئــان 
ــا  ــڭ يادلىغانلىرىغ ــى قارىيالرنى ــۇ ۋاقىتتىك ــۈرىلىرىنى ش س
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بىر-بىرىلەپ سېلىشــتۇرۇپ، ھەر بىر قارىيدىن تىڭشــىغان 
ئايەتلەردىــن ھــەر بىــر ئايەتنىــڭ توغرىلىقىغــا ۋە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئۆيىــدە يېزىــپ ســاقالنغان ئايەتلەردىن 
ھــەر بىــر ئايەتنىڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىدا 
گۇۋاھلىقىنــى  گۇۋاھچىنىــڭ  ئىككــى  يېزىلغانلىقىغــا 
ئېلىشــنى شــەرت قىلغــان. ئــۇالر ھەربىــر ئايــەت ئۈســتىدە 
ئاالھىــدە توختىلىــپ ئۇنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــا  ــەن يېزىلغانلىقىغ ــى بىل ــڭ دەپ بېرىش ــدا، ئۇنى ھۇزۇرى
ئــەڭ ئــاز ئىككــى گۇۋاھچىنــى قەســەم قىلدۇراتتــى، ئاندىن 
ــى،  ــاپ كۆرەتت ــن تىڭش ــى قارىيالردى ــڭ ئۆزىن ــۇ ئايەتنى ش
ســاقالنغىنى  يېزىلىــپ  بىلــەن  ئوقۇغىنــى  قارىيالرنىــڭ 
ئەينــەن چىقســا، ئاندىــن ئۇنى رەســمىي »قۇرئــان كەرىم« 

ــى. ــەپ ماڭاتت ــن ســاناپ خاتىرىل قاتارىدى

 شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇالر »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئايــەت 
ۋە ســۈرىلىرىنى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆز ۋاقتىــدا 
رەتلــەپ قويغــان تەرتىــپ بويىچە ئىنتايىــن ئېھتىياتچانلىق 
ــى ھازىرقــى  ــان كەرىم«ن ــەن تىزىــپ چىقىــپ، »قۇرئ بىل
كىتــاب ھالىغــا كەلتۈرگــەن. »قۇرئــان كەرىــم« ئالــالھ 
ــن چۈشــكەن ۋە  ــالھ تائاالدى ــى ئال ــڭ ســۆزى، ئۇن تائاالنى
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن تاپشــۇرۇپ ئالغــان پېتــى 
مۇســۇلمانالرغا يەتكــۈزۈش ۋەزىپىســى ھــەم شــەرەپلىك ھەم 
خەتەرلىــك چــوڭ بىــر ۋەزىپــە ئىــدى. »قۇرئــان كەرىم«نى 
توپلىغان»كۇتتابۇلۋەھيــى« كومىتېتىنىــڭ ئەزالىــرى بۇنــى 
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ناھايىتــى ياخشــى بىلەتتــى. ئــۇالر بــۇ ئىشــتا قىلچــە 
ــەد  ــا ۋە مۇھەمم ــالھ تائاالغ ــنىڭ ئال ــەۋەنلىك ئۆتكۈزۈش س
ئەلەيھىسســاالمغا قىلىنغــان كەچۈرۈلمــەس چــوڭ خىيانــەت 
ســەۋەنلىك  قىلچىلىــك  نــاۋادا  ھېســابلىنىدىغانلىقىنى، 
ئۆتۈلســە، ئۆزلىرىنىــڭ خــۇددى ئىلگىرىكــى يەھۇدىــي، 
ــي  ــڭ ئىالھى ــاش ئۆزلىرىنى ــا ئوخش ــتىئان ئالىملىرىغ خرىس
كىتابلىرىنــى ئۆزگەرتىۋېتىــپ تا قىيامەتكىچــە ئالالھنىڭ ۋە 
خەلقنىــڭ ئالدىــدا لەنەتكــەردى بولــۇپ قېلىــش خەۋپىنــى 

ــە ھېــس قىالتتــى ۋە ياخشــى بىلەتتــى. ئەلۋەتت

»كۇتتابۇلۋەھيى« كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى  	 

ۋەھيىلەرنــى  ۋاقتىــدا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر 
كەرىــم«  »قۇرئــان  كېيىنچــە  ۋە  قالدۇرۇشــقا  يېزىــپ 
ئايەتلىرىنــى توپالشــقا بەلگىلەنگــەن »كۇتتابۇلۋەھيــى« 
كومىتېتىنىــڭ ئەزالىــرى ســاھابىلەرنىڭ ئــەڭ مۇكەممــەل 
ــەڭ  ــۋادار، ئ ــەڭ تەق ــان ئ ــالپ چىقىرىلغ ــن تال قارىيلىرىدى
ــەن ئېھتىياتچــان  ــە يەتك ــەڭ ھوشــيار ۋە چېكىگ ــم، ئ ئالى
شەخســلەردىن تەشــكىللەنگەن گۇرۇپپــا ئىــدى. »قۇرئــان 
ئۇالرنــى  جەملــەپ،  ئايەتلىرىنــى  پۈتــۈن  كەرىم«نىــڭ 
كىتــاب ھالىغــا كەلتــۈرۈش ئىشــى ئۈچــۈن ســاق بىــر يىــل 
ۋاقىــت كەتكــەن. ســاھابىلەرنىڭ مۇتلــەق كــۆپ ســانلىقى 
»قۇرئــان كەرىم«نــى يادىســىغا بىلەتتــى. شــۇڭا ئــۇالر ئــۆز 
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ــالپ  ــاب شــەكلىدە توپ ــى كىت ــان كەرىم«ن ــدا »قۇرئ ۋاقتى
چۈنكــى  ئىــدى.  ئەمــەس  ئېھتىياجلىــق  زور  ئوقۇشــقا 
ئېغىزدىن-ئېغىزغــا يۆتكىلىــپ يۈرگــەن »قۇرئــان كەرىــم« 
ئايەتلىــرى ھەتتــا ئۇنــى يادقا ئالمىغان ســاھابىلەر ئۈچۈنمۇ 
تونۇشــلۇق ئىــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋاپــات بولغان 
يىلــى ئىســالم دىنىنــى يــوق قىلىــش پىالنــى بىلــەن 
ئوتتۇرىغــا چىققــان مۇرتەد )ئىســالمدىن يېنىۋالغــان( ئەرەب 
ــە ئۇرۇشــى«  ــان، تارىختا»يەمام ــەن بولغ ــرى بىل قەبىلىلى
ــىنىڭ  ــۆپ كىش ــاھابىلەردىن ك ــتا س ــان ئۇرۇش دەپ ئاتالغ
شــېھىد بولغانلىقــى، ھەتتــا قارىيالردىــن بــۇ بىــر قېتىملىق 
ــى  ــرەك كىشــىنىڭ شــېھىد بولغانلىق ــن كۆپ ئۇرۇشــتا 70تى
ــان  ــى يادلىغ ــان كەرىم«ن ــۇلمانالر »قۇرئ ــەۋەبلىك مۇس س
قارىيــالر تۈگــەپ كەتســە ئۇنىــڭ بــەزى ئايەتلىرىنىــڭ 
قەلبلەردىــن ئۆچۈرۈلــۈپ كېتىــش خەۋپىنــى ھېــس قىلغان. 
شــۇنداق قىلىــپ ســاھابىلەر قارىيالرنىــڭ تۆگــەپ كېتىشــى 
بىلــەن »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ قەلبلەردىــن كۆتۈرۈلــۈپ 
كېتىشــىدىن ئەنســىرەپ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆزى 
رەتلــەپ قويغــان ئايەت ۋە ســۈرىلەرنى شــۇ تەرتىپى بويىچە 

ــا كەلگــەن. ــالش قارارىغ ــۈرۈپ توپ ــا كەلت ــاب ھالىغ كىت

»قۇرئان كەرىم«نىڭ نۇسخىالرغا كۆپەيتىلىشى	 

»قۇرئــان كەرىــم« ھىجرىيىنىــڭ 25-يىلــى )645- 
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ئاففــان  ئىبنــى  ئوســمان  ئۈچىنچــى خەلىپــە  مىــالدى( 
مەخســۇس  ئۇنىــڭ  دەۋرىــدە،  ئەنھۇنىــڭ  رەزىيەلالھــۇ 
نۇســخىالپ كۆپەيتىلگــەن. »قۇرئــان  بىلــەن  پەرمانــى 
كەرىم«نــى نۇســخىالپ كۆپەيتىــش پىكرىنــى قارىيالرنىــڭ 
پېشىۋاســى ھۇزەيفــە ئىبنــى يەمــان رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ 
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، بــۇ پىكىرنــى خەلىپىدىــن 
باشــالپ پۈتــۈن ئۆلىمــاالر قوللىغــان. »قۇرئــان كەرىم«نــى 
ھــەر بىــر قارىينىــڭ ئــۆزى مەنســۇب بولغــان شــىۋىدە 
ئوقۇشــى ۋە ھــەر بىــرى قارىينىــڭ ئــۆزى ئوقۇغــان شــىۋىنى 
چىققــان  نەتىجىســىدە  سانىشــى  ئــەۋزەل  ھەممىدىــن 
ــە  ــى ھەمم ــان كەرىم«ن ــپ، »قۇرئ ــوق قىلى ــى ي ئىختىالپن
بىــر خىــل قىرائــەت ۋە بىــر خىــل شــىۋىدە ئوقۇشــىنى 
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش مەقســىتى بىلــەن »قۇرئــان كەرىم«نــى 
بىــرال قۇرەيــش شىۋىســىدە نۇســخىالندۇرۇپ، ھــەر قايســى 

ــەن. ــخىدىن ئەۋەتك ــر نۇس ــە بى ــالم ئەللىرىگ ئىس

»قۇرئان كەرىم«نى نۇسخىالندۇرۇش ئۇسۇلى	 

»قۇرئــان كەرىم«نــى نۇســخىالش ئىشــىنى »كۇتتابۇل-
ۋەھيــى« كومىتېتىنىــڭ رەئىســى زەيــد ئىبنــى ســابىت، 
ئابدۇلــال ئىبنــى زۇبەيــر، ســەئىد ئىنبــى ئــاس، ئابدۇراھمان 
ئىبنــى ھارىــس قاتارلىق قارىي ســاھابىلەر ئۈســتىگە ئالغان. 
»قۇرئــان كەرىم«نــى نۇسخىالندۇرۇشــقا بەلگىلەنگەنلــەر 
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بىرىنچــى خەلىپــە ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ 
نۇسخىســىنى  كەرىــم«  »قۇرئــان  توپالنغــان  زامانىــدا 
ــى ھەفســە رەزىيەلالھــۇ  ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايال پەيغەمب
ئەنھانىــڭ ئۆيىدىــن ســوراپ ئېلىــپ كېلىــپ، نۇســخىالرنى 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ مۇشــۇ نۇسخىســىغا ئاساســلىنىپ 
نۇســخىالندۇرغان، ئاندىــن ئەســلى نۇســخىنى يەنە ھەفســە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھاغــا قايتــۇرۇپ بېرىپ، يېڭى نۇســخىالردىن 
ــدا  ــۆز يېنى ــۇ ئ ــە ئوســمان رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــى خەلىپ بىرىن
ئېلىــپ قېلىــپ قالغانلىرىنــى ئىســالم ئەللىرىدىــن ھــەر 
بىرىگــە بىــر نۇســخىدىن »قۇرئان كەرىم«نــى بىردىن قارى 
بىلــەن قوشــۇپ ئەۋەتىــپ بەرگــەن ۋە ھــەر جايــدا »قۇرئان 
توغرۇلــۇق  ئوقــۇش  نۇسخىســىنى  مۇشــۇ  كەرىم«نىــڭ 
قېتىــم  مۇشــۇ  ئاندىــن  چىقارغــان.  پەرمــان  مەخســۇس 
ــانالغانالرنىڭ  ــان دەپ س ــقا قۇرئ ــخىالندۇرغاندىن باش نۇس

ــدۈرۈپ تاشــلىغان. ــىنى كۆي ھەممىس

ئۈچىنچــى خەلىپــە ئوســمان ئىبنــى ئاففــان رەزىيەلالھــۇ 
كەرىــم«  »قۇرئــان  نۇســخىالندۇرغان  زامانىــدا  ئەنھۇنىــڭ 
ــان  ــدا ئوقۇلىۋاتق ــى جايلىرى ــەر قايس ــڭ ھ ــزدا دۇنيانى زامانىمى
»قۇرئان كەرىم«نىڭ ئۆزىدۇر. بۇ نۇسخا »مۇسھەف ئوسمانى« 
ئوســمان  كەلمەكتــە.  ئاتىلىــپ  دەپ  قۇرئــان(  )ئوســمانىي 
ــان رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ زامانىــدا كۆپەيتىلگــەن  ئىبنــى ئافف
ــۇ ۋە 6  ــدى، دېگەنلەرم ــخىلىرى 5 ئى ــم« نۇس ــان كەرى »قۇرئ
ئىــدى، دېگەنلەرمــۇ بــار. ئەممــا خەلىپــە ئوســمان رەزىيەلالھــۇ 
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بەســرە  مەككــە،  يەمــەن،  بەھرەيــن،  مىســىر،  ئەنھۇنىــڭ 
قاتارلىــق شــەھەرلەرگە بىردىــن »قۇرئــان كەرىم«نــى بىردىــن 

ــق. ــى ئېنى ــۇپ ئەۋەتكەنلىك ــەن قوش ــارى بىل ق

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئوســمان  رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ 	 
زامانىدىكى قوليازما نۇسخىلىرى  

ئەنھۇنىــڭ  رەزىيەلالھــۇ  ئوســمان  خەلىپــە  تۆتىنچــى 
ــەر قايســى ئىســالم شــەھەرلىرىگە  ــپ ۋە ھ ــدا توپلىنى زامانى
ئەۋەتىلگــەن »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ شــۇ ۋاقىتتىكــى ئەســلى 
نۇســخىلىرىنىڭ كۆپىنچىســى زاماننىڭ ئۆتىشــى بىلەن يوقاپ 
كەتكــەن. ئەممــا شــۇ ۋاقىتتىكــى قوليازمــا نۇســخىالردىن 
ــرى  ــە بى ــەۋۋەرە شــەھىرىدە، يەن ــە مۇن ــر مەدىن ــرى ھازى بى
تۈركىيىنىــڭ ئىســتانبۇل شــەھىرىدىكى توپقاپــى ســارىيى 
»مۇقــەددەس ئامانەتلــەر مۇزىيــى« دا، يەنــە بىر نۇسخىســى 
ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيىتــى »مۇســۇلمانالر ئىدارىســى«نىڭ 
كۇتۇبخانىســىدا، تامغــا ئورنىتىلغــان مەخســۇس ئەينــەك 

ــۆزلىنىدۇ. ــاقلىنىۋاتقانلىقى س ــدە س ــڭ ئىچى جىھازنى

ئىلگىرىكى ئەرەب ئېلىپبەسى	 

  ئىلگىــرى ئــەرەب ئېلىپبەســىدىكى ھەرپلــەر چېكىتســىز 
ن(، )ج، ح،  ي،  ث،  ت،  )ب،  مەســىلەن:  يېزىالتتــى. 
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غ(،  ض(،)ع،  )ص،  ز(، )س، ش(،  )ر،  ذ(،  )د،  خ(، 
بىر-بىرىدىــن  ھەرپلەرنــى  قاتارلىــق  ق(  )ف،  ظ(،  )ط، 
ئايرىــپ تۇرىدىغــان چېكىتلــەر يــوق ئىــدى. لېكىــن ئەرەبلــەر 
ئادىتــى بويىچــە بــۇ چېكىتســىز ھەرپلەرنىــڭ قايسىســى )ب(، 
قايسىســى )ت( ۋە قايسىســى )ث( ئىكەنلىكىنــى ســۆزنىڭ 
ھېــس  قىيىنچىلىــق  ھېچبىــر  قاراپــال،  باش-ئاخىرىغــا 
قىلماســتىن بىلىۋاالتتــى ۋە توغــرا ئوقۇيتتى. شــۇڭا پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىــدا »قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىنىــڭ 

ــدى. ــوق ئى ــى بېكىتىشــكە ھاجــەت ي ــۇش بەلگىلىرىن ئوق
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئالەمدىــن ئۆتــۈپ قىســقا ۋاقىــت 
ــەرەب ئەمــەس قەۋملــەر ئارىســىغا  ئىچىدىــال، ئىســالم دىنــى ئ
كــەڭ تارقىلىشــقا باشــلىغان. ھــەر خىــل مىللەتلەرنىــڭ ئىســالم 
دىنىغــا كىرىشــى بىلــەن ئۇالرنىــڭ »قۇرئــان كەرىم«نــى 
ئوقۇشــقا بولغــان زور ئېھتىياجــى ئــەرەب ئەمــەس قەۋملەرنىــڭ 
ــدە  ــۇس قائى ــۈن مەخس ــى ئۈچ ــرا ئوقۇش ــى توغ ــەرەب تىلىن ئ
بەلگىلەشــنى تەقــەززا قىلغــان ئىــدى. چۈنكــى ئەرەبلــەر ئــۆز 
تىلىــدا چۈشــكەن بــۇ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھەرپلىرىنى بىر-
بىرىدىــن پەرقلەنــدۈرۈپ، توغــرا ئوقــۇپ كېتەلىگــەن بىلــەن، 
ئــەرەب ئەمــەس مىللەتلــەر ئۇنــى ئەرەپلــەردەك ئوقۇيالمايتتــى.

»قۇرئان كەرىم«گە ئوقۇش بەلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى	 

ئــەرەب تىلىنىــڭ گرامماتىــكا قائىدىســىنى ۋە »قۇرئــان 
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كەرىــم« ئايەتلىرىنىــڭ ئوقۇلــۇش بەلگىلىرىنــى تۇنجــى 
قېتىــم تــۈزۈپ چىققــان ئــادەم تابىئىــن )ســاھابىلەرنى 
كۆرگــەن ئىككىنچــى ئــەۋالد( ئۆلىمالىرىدىــن ئەبۇلئەســۋەد 
دۇئلــى )606 - 688م( دېگــەن كىشــى بولــۇپ، ئۇ تۆتىنچى 
خەلىپــە ھەزرىتــى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب )660-601م(
نىــڭ ئەمــرى بىلەن بۇ ئىشــنى باشــالپ، ھەرپلەرنىڭ فەتھە 
( قاتارلىــق ھەرىكەتلىرىنــى  ـُ (، كەســرە )ــــِ(، داممــە )ـــ ـَ )ـــ
بېكىتىــپ چىققــان. فەتھــە ئاالمىتىنــى ھەرپنىــڭ ئۈســتىگە 
بىــر چېكىــت قويــۇش بىلــەن، كەســرە ئاالمىتىنــى ھەرپنىڭ 
ئاســتىغا بىــر چېكىــت قويــۇش بىلــەن، داممــە ئاالمىتىنــى 
ھەرپنىــڭ ئوتتۇرىســىغا بىــر چېكىــت قويــۇش بىلــەن، 
ســۇكۇن ئاالمىتىنــى ئىككــى چېكىــت بىلــەن ئايرىۋالغىلــى 

بولىدىغــان قائىدىنــى تــۈزۈپ چىققــان.

كېيىــن خەلىــل ئىبنــى ئەھمــەد ئەلفەراھىيدىــي كېلىــپ 
(، زىــۋەر )ــــِ(، ۋە  ـَ چىكىتلەرنىــڭ ئورنىغــا ھازىرقــى زىر)ـــ
( بەلگىلىرىنــى قويــۇپ تېخىمــۇ روشــەن، تېخىمۇ  ـُ پىــش )ـــ

پۇختــا ئۇســۇلنى ئىجــاد قىلغــان.

  ئەرەب ھەرپلىرىنىڭ چېكىتلىرىنىڭ ئىجاد قىلىنىشى	 

بەلگىلىرىنــى  ۋە  چېكىتلىــرى  ھەرپلىرىنىــڭ  ئــەرەب 
تۇنجــى بولــۇپ ئىجــاد قىلغــان ئالىــم خەلىــل ئىبنــى 
ئەھمــەد ئــەل فەراھىــدى )790-718م( دېگــەن كىشــى 
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بولــۇپ، ئــۇ يەنــە ھەمــزە، شــەددە ۋە باشــقا بەلگىلەرنــى 
تــۈزۈپ چىققــان. كېيىنچــە ئــەرەب تىلىنىــڭ سىنتاكســىس 
قائىدىســىنى تــۈزۈپ چىققــان. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئــەرەب 
تىلىنىــڭ ئوقــۇش قائىدىلىــرى، ھەرپلەرنىــڭ بەلگىلىــرى، 
كەرىــم«  »قۇرئــان  مۇقىملىشــىپ،  ھەرىكەتلىــرى 
ــەم  ــە كۆرك ــلۇبى كۈندىن-كۈنگ ــڭ خــەت ئۇس ئايەتلىرىنى
ــدا تەرەققىــي  ۋە چىرايلىــق ھالغــا كېلىــپ، تەدرىجــى ھال

ــەن. ــا يەتك ــى كامالىغ ــەڭ ئاخىرق ــپ ئ ــپ بېرى قىلى

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھازىــر بىــز ئوقۇۋاتقــان شــەكلى 
ھىجرىيــە 3- ئەســىردە بارلىققــا كەلگــەن. شــۇنىڭدىن 
بىــرى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ شــەكلى بىــر خىــل بولــۇپ 

ــە. كەلمەكت

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ رەســمىي مەتبــەدە نەشــر قىلىنىــش 	 
ــى تارىخ

بېســىلغان  مەتبــەدە  رەســمىي  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان 
تۇنجــى نەشــرى 1538 _ يىلــى ئىتالىيــەدە بېســىپ چىقىلغــان 
ــەدە، 1728 _   ــن 1694- گېرمانىي ــۇپ، شــۇنىڭدىن كېيى بول
يىلــى تۈركىيــەدە، 1787 _  يىلــى رۇســى يەنىــڭ ســانت 
پتىربۇرگ شەھىرىدە، 1802 _  ھىندىستاندا، 1834 _  يىلى 
گولالندىيــەدە، 1848 _ يىلــى تاتارىســتان پايتەختــى قازانــدا 
شــەھىرىدە، 1823 _ يىلــى مىســىردا، 1949 _ يىلــى مەككىــدە 
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ــا  ــزدە بولس ــڭ ۋەتىنىمى ــا بىزنى ــان. ئەمم ــىلىپ تارقىتىلغ بېس
ــڭ تۇنجــى تەرجىمىســى  ــان كەرىم«نى 12 _ ئەســىردە »قۇرئ
ئوتتۇرىغــا چىققــان بولســىمۇ، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ رەســمىي 
مەتبــەدە بېسىلىشــى پەقــەت 20 _ ئەســىرگە كەلگەندىــال 

ئەمەلگــە ئاشــقان بولــدى. 

ســەئۇدى ئەرەبىســتاندىكى»قۇرئان كەرىم«نــى نەشــر 	 
قىلىــش ئاكادېمىيىســى

»قۇرئــان كەرىــم« ھازىرغىچــە، ھىندىســتان، مىســىر، 
ھەتتــا  دۆلەتلــەردە،  كۆپلىگــەن  باشــقا  ۋە  تۈركىيــە 
ياپونىيــە، جۇڭگــۇ، موســكۋا ۋە ئىتالىيەلەرگــە ئوخشــىغان 
ــپ،  ــىر قىلىنى ــۇ نەش ــەس مەملىكەتلەردىم ــۇلمان ئەم مۇس
ســەئۇدى  ۋاقىتــالردا  كېيىنكــى  كەلــدى.  تارقىتىلىــپ 
ــەكىل  ــل ش ــر خى ــى بى ــان كەرىم«ن ــتانىدا »قۇرئ ئەرەبىس
ۋە بىــر خىــل خــەت نۇسخىســى بىلــەن بېســىپ ئۇنــى 
پۈتــۈن دۇنيــادا ئومۇمالشــتۇرۇش مەقســىتى بىلەن ســەئۇدى 
ئەرەبىســتانىنىڭ ســابىق پادىشــاھى مەرھــۇم فەھىــد ئىبنــى 
ــەھىرىدە  ــەۋۋەر ش ــە مۇن ــن مەدىن ــۆز نامىدى ــز ئ ئابدۇلئەزى
»›قۇرئــان كەرىم‹نــى نەشــر قىلىــش ئاكادېمىيىســى« 
قــۇرۇپ چىقىشــنى قــارار قىلغــان ۋە ئاخىــرى ئۇنــى قــۇرۇپ 
چىققــان. چۈنكــى مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە شــەھىرى »قۇرئــان 
ــپ،  ــرى توپلىنى ــان ۋە ئايەتلى ــم« چۈشــۈپ تامامالنغ كەرى
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دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا تارقالغــان مۇبــارەك جاي 
ئىــدى. 

مەزكۇر ئاكادېمىيەنىڭ تەسىس قىلىنىشى   

1984- يىلــى 30- ئۆكتەبىــر كۈنــى »›قۇرئــان كــە-
رىم‹نــى نەشــر قىلىــش ئاكادېمىيىســى«نىڭ ئېچىلىــش 
مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى. بــۇ ئاكادېمىيىنىڭ بىناســى ئىســالم 
مەدەنىيىتىنــى ئەكــس ئەتتۈرگــەن، ناھايىتــى كۆركــەم ھــەم 
زامانىۋىــي شــەكىلدە قۇرۇپ چىقىلغان. ئــۇ مەدىنە مۇنەۋۋەرە 
شــەھىرىنىڭ تەبــۇك يولىغــا جايالشــقان بولــۇپ، 250 مىــڭ 
ــدە  ــۇ ئاكادېمىيى ــە. ب ــا ئىگ ــەر مەيدانىغ ــر ي ــۋادرات مېتى ك
ــى  ــۇپ جەم ــچىالر بول ــالر، ئىش ــالر، خەتتات ــالر، قارىي ئالىم
900 گــە يېقىــن ئــادەم ئىشــلەيدۇ. بــۇ ئاكادېمىيــە يىلىغــا 
30 مىليوندىــن كۆپــرەك »قۇرئــان كەرىم« بېســىپ چىقىش 
قۇدرىتىگــە ئىگــە بولــۇپ، ھــەر يىلــى 10 مىليــون ئەتراپىــدا 

قۇرئــان بېســىپ چىقارماقتــا. 

 مۇندىــن باشــقا، تەپســىر ۋە »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھــەر 
خىــل تىلالرغــا تەرجىمــە قىلىنغــان تەرجىمــە نۇســخىلىرىنى 
ئەرەبىســتانى  ســەئۇدى  تاشــقىرى  تارقىتىشــتىن  بېســىپ 
ــرى  ــڭ ئاۋازلى ــھۇر قارىيالرنى ــىدىكى مەش ــالم دۇنياس ۋە ئىس
ــر  ــى نەش ــم« لېنتىلىرىن ــان كەرى ــان »قۇرئ ــەن ئوقۇلغ بىل

ــدۇ. ــپ تارقىتى قىلى
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»قۇرئان كەرىم«نىڭ تەرجىمە نۇسخىلىرى   

»›قۇرئان كەرىم‹نى نەشــر قىلىش ئاكادېمىيىســى«دە 
ھازىرغىچە ئىسپانىيە، گېرمانىيە، ئىنگىلىز، ھىندونۇزىيە، 
ئۇيغــۇر، قــازاق، خەنــزۇ، رۇس، ئــۇردۇ، پــارس، پاشــتۇ، 
تــۈرك، تايالنــد، ســومالى، فرانســۇز، كەشــمىر، كۇرىيــە، 
مىلىبــارى، ھەۋســا، بورمــا، گرېــك، زۇلــۇ، بوســنا قاتارلىق 
30 دىــن كۆپــرەك تىلــدا »قۇرئــان كەرىــم« تەرجىمىلىــرى 

بېســىلىپ تارقىتىلغان.
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ئىككىنچى بۆلۈم

»قۇرئان كەرىم« تەپسىرلىرى

تەپســىر _ ئالــالھ تائاالنىــڭ كاالمــى بولغان»قۇرئــان 
كەرىــم« نىــڭ مەنىســىنى چۈشــەندۈرىدۈرۈپ بېرىدىغــان، 
ئەھكاملىرىنــى ۋە ھېكمەتلىرىنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىدىغــان 
ئىلىــم دېمەكتــۇر]1]. ئالــالھ تائــاال ھەربىــر پەيغەمبەرنــى 
ئۇنىــڭ ئــۆز قەۋمــى ئىچىدىــن تالــالپ چىقارغانــدەك، كىتاب 
چۈشــۈرگەن پەيغەمبەرلەرگىمــۇ ئــۇ كىتابالرنــى ئۇالرنىــڭ ئۆز 
رَْســلَْنا ِمــْن رَُســوٍل إِلَّ بِلَِســاِن قَوِْمــهِ 

َ
تىلىــدا چۈشــۈرگەن. ﴿َوَمــا أ

ــْم﴾ يەنــى ﴿قانداقــال بىــر پەيغەمبــەر ئەۋەتەيلــى،  َ لَُه ــّنِ ِلُبَ
بىــز ئۇنــى ئــۆز قەۋمىگــە )ئالالھنىــڭ بۇيرۇغانلىرىنــى( 
بايــان قىلىــپ بەرســۇن دەپ، ئــۆز قەۋمىنىــڭ تىلىــدا 
)ســۆزلەيدىغان قىلىــپ( ئەۋەتتــۇق ﴾]2]. ســاماۋى دىننىــڭ 
ئاخىرقــى پەيغەمبىــرى ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم 

]1]  ئەلالمە زەركەشــىنىڭ »الربهان ف علوم القرآن« ناملىق ئەســىرى 1_ توم، 13_ بەت.
]2]  ئىبراھىم سۈرىسى  4_ ئايەت.
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ــدا  ــۇ جاي ــەن ۋە ش ــا كەلگ ــدا دۇنياغ ــم ئارىلى ــەرەب يېرى ئ
ئەۋەتىلگــەن  قىلىــپ  پەيغەمبــەر  ئىنســانىيەتكە  بارلىــق 
بولــۇپ، ئۇنىڭغــا چۈشــۈرۈلگەن »قۇرئــان كەرىــم« ئۇنىــڭ 
قەۋمىنىــڭ تىلــى بولغــان ئەرەب تىلىــدا چۈشــۈرۈلگەن. ﴿إِنَّا 
نَْزْلـَـاهُ قُْرآَنـًـا َعَربِيًّــا لََعلَُّكــْم َتْعقِلُــوَن﴾ يەنــى ﴿شۈبھىســىزكى، 

َ
أ

ســىلەرنى چۈشەنســۇن دەپ، ئۇنــى ئەرەبچــە قۇرئان قىلىپ 
چۈشــۈردۇق﴾]1]. ئەرەبلــەر ئۆزلىرىنىــڭ تىلىدا چۈشــۈرۈلگەن 
بۇ كىتابنى ياخشــى چۈشــىنەتتى، مەنىسى ئوبدان بىلەتتى. 
ئەممــا بــۇ كىتــاب گەرچــە ئــەرەب تىلىــدا چۈشــۈرۈلگەن 
ئەرەبچــە كىتــاب بولســىمۇ، ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئىستىلىســتىكىلىق 
ئىپادىلــەش ئۇســۇلى، پاســاھىتى ۋە مۆجىزىســى بىلــەن 
ئىــدى.  پەرقلىــق  ئاالھىــدە  ســۆزلىرىدىن  ئەرەبلەرنىــڭ 
چۈشىنىشــتە  مەنىســىنى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  شــۇڭا 
ئەرەبلەرنىــڭ ھەممىســى بىــر خىــل ئەمــەس ئىــدى، ھەتتــا 
ســاھابىلەرمۇ ئايەتلەرنىــڭ مەنىســىنى چۈشىنىشــتە بىــر 
ــۇالر چۈشــەنمىگەن ئايەتلەرنىــڭ  ــدى، ئ ــەس ئى ــل ئەم خى
مەنىســىنى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا مۇراجىئــەت قىلىــپ 
ئۆگىنەتتــى.  ئۆزىدىــن  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن بىــر _ 
بىرىدىــن ســوراپ ئۆگىنەتتــى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ســاھابىلىرىگە چۈشــەندۈرۈپ بەرگەنلىرىنىــڭ ھەممىســى 
ئۇنىــڭ »قۇرئــان كەرىم«نــى تەپســىر قىلغانلىقــى ئىــدى. 

]1]  يۈسۈف سۈرىسى  2_ ئايەت.
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دېمــەك، »قۇرئــان كەرىم«نــى تەپســىر قىلىــش پەيغەمبــەر 
بولــۇپ،  باشــالنغان  زامانىدىــن  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تۇنجــى مۇپەسســىر ھېســابلىنىدۇ. 
شــۇنىڭدىن كېيىــن زامانىمىزغــا قــەدەر »قۇرئــان كەرىم«نى 
تەپســىر قىلىــش ئىشــى داۋاملىشــىپ كەلمەكتــە. »قۇرئــان 
كەرىم«نىــڭ تەپســىرى بىــر قانچــە باســقۇچنى باشــتىن 

ــە: ــۇالر تۆۋەندىكىچ ــۇپ، ئ ــەن بول كەچۈرگ

بىرىنچــى باســقۇچ: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەپســىر    
ــى قىلىش

 شەكســىز ھەقىقــەت شــۇكى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ جانلىــق تەپســىرى ئىــدى، چۈنكــى 
ــڭ  ــى ئۆزىنى ــان كەرىم«ن ــاالم »قۇرئ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ھەدىســلىرى ۋە ئەمەلىيىتى بىلەن تەپســىر قىلىپ بېرەتتى. 
ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«نــى ساقالشــنى ئۆز ئۈســتىگە 
ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەلبىگــە  ــى پەيغەمب ــدەك، ئۇن ئالغان
ئورناشــتۇرۇپ بېرىشــنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان. بــۇ ھەقتــە 
ْلـَـا اّلِْكــَر ِإَونَّــا َلُ  ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دېگــەن: ﴿إِنَّــا َنـْـُن نَزَّ
َلَافُِظــوَن﴾ يەنــى ﴿قۇرئاننــى ھەقىقەتەن بىز چۈشــۈردۇق ۋە 
ــّرِْك بِهِ لَِســانََك  ئۇنــى ئەلۋەتتــە ئۆزىمىــز قوغدايمىــز﴾]1]، ﴿َل تَُ
ــُه.  ــْع قُْرآَنَ ــاهُ فَاتَّبِ نَ

ْ
ــإَِذا قََرأ ــُه . فَ ــُه َوقُْرآَنَ ــا َجَْع ِــهِ . إِنَّ َعلَيَْن ِلَْعَجــَل ب

]1]  ھىجر سۈرىسى  9_ ئايەت.
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ُثــمَّ إِنَّ َعلَيَْنــا َبَيانـَـُه﴾ يەنــى ﴿)ئــى پەيغەمبــەر! ســاڭا ۋەھيــى 
چۈشــۈۋاتقان چاغــدا( ئۇنــى ئېســىڭگە ئېلىۋېلىشــقا ئالدىراپ 
تىلىڭنــى مىدىرالتمــا. چۈنكــى ئــۇ ۋەھيىنــى )ســېنىڭ 
دىلىڭغــا( توپــالش ۋە ئۇنــى ســاڭا ئوقۇتــۇش بىزنىــڭ 
جىبرىــل  ئۇنى)ســاڭا  بىــز  شــۇڭا،  مەســئۇلىيىتىمىزدۇر. 
ئارقىلىــق( ئوقــۇپ بەرگەنــدە، ســەن ئۇنــى )جىــم تــۇرۇپ( 
ئاڭلىغىــن. ئاندىــن ئۇنــى چۈشــەندۈرۈپ بېرىشــمۇ بىزنىــڭ 
ــەر  ــاال پەيغەمب ــالھ تائ ــن ئال ــئۇلىيىتىمىزدۇر﴾]1]. ئاندى مەس
ئەلەيھىسســاالمنى »قۇرئــان كەرىم«نــى كىشــىلەرگە تەپســىر 
نَْزْلَــا إَِلـْـَك 

َ
قىلىــپ بېرىشــكە بۇيــرۇپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َوأ

ــُروَن ﴾ يەنــى ﴿ َ لِلنَّــاِس َمــا نـُـّزَِل إَِلِْهــْم َولََعلَُّهــْم َيَتَفكَّ اّلِْكــَر ِلُبـَـّنِ
بىز ســاڭا بۇ قۇرئاننى ئىنســانالرغا چۈشۈرۈلگەن )ئەھكامالر(
ــۇن  ــۇر قىلس ــۇالر تەپەكك ــۇن، ئ ــپ بەرس ــان قىلى ــى باي ن
دەپ چۈشــۈردۇق﴾]2]. شــۇڭا ســاھابىلەر چۈشــىنەلمىگەن 
ســورايتتى،  ئەلەيھىسســاالمدىن  پەيغەمبــەر  ئايەتلەرنــى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغــا ئــەڭ مۇكەممــەل شــەكلدە 
چۈشــەندۈرۈپ بېرەتتــى. »قۇرئــان كەرىــم« ســاپ ئــەرەب 
تىلىــدا چۈشــۈرۈلگەن بىــر ئەرەبچــە كىتــاب بولغانلىقتىــن، 
چۈشــىنىپ  تولــۇق  ئومۇمــەن  ئايەتلەرنــى  ســاھابىلەر 
كېتەلىگەنلىكتىــن، ئۇالرنىــڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمدىن 
بولغــان  قىيىــن  چۈشــىنىش  پەقــەت  ســورايدىغانلىرى 

]1]  قىيامەت سۈرىسى  16_17_ ئايەت.
]2]  نەھل سۈرىسى  44_ ئايەت.
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ئايەتلــەر ئۈســتىدىال بوالتتــى. شــۇڭا ئــۇالر ھەممــە ئايەتنىڭ 
ِيــَن آََمُنــوا  تەپســىرىنى ســوراپ ئولتۇرمايتتــى. مەســىلەن: ﴿الَّ
ــُدوَن ﴾  ــْم ُمْهَت ــُن وَُه ْم

َ
ــُم اْل ــَك لَُه ولَئِ

ُ
ــٍم أ ــْم بُِظلْ ــوا إِيَماَنُه ــْم يَلْبُِس َ َول

يەنــى ﴿ئىمــان ئېيتىــپ، ئىمانىغــا ھەرقانــداق بىــر زۇلۇمنــى 
)مۇشــرىكلىكنى( ئارىالشــتۇرمىغان ئادەملەرگــە كەلســەك، 
ئــۇالر  خاســتۇر.  شــۇالرغا  ئەنــە  ئەمىنلىــك  )ئازابتىــن( 
توغــرا يولنــى تاپقۇچىــالردۇر﴾]1] دېگــەن ئايــەت چۈشــكەن 
چاغــدا، بــۇ ئايــەت ســاھابىلەرگە قاتتىــق ئېغىــر كېلىــدۇ، 
ئــۇالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىغــا بېرىــپ: 
»يارەســۇلۇلالھ! ئارىمىــزدا ئۆزىگــە زۇلــۇم قىلمايدىغــان كىــم 
ــا  ــاالم ئۇالرغ ــەر ئەلەيھىسس ــورىغان. پەيغەمب ــار؟« دەپ س ب
ــپ  ــىر قىلى ــەن تەپس ــەت بىل ــە باشــقا ئاي ــى يەن ــۇ ئايەتن ب
بېرىــپ: »بــۇ ئايەتتىكــى زۇلــۇم ســىلەر چۈشــەنگەن زۇلــۇم 
ئەمــەس، ســىلەر ياخشــى بەنــدە )لۇقمــان ھەكىم(نىــڭ 
ــٌم َعِظيــٌم﴾ يەنــى ﴿ئــى  َْك لَُظلْ ِ إِنَّ الــّرِ ــَيَّ َل تـُـْرِْك بـِـاللَّ ــا ُب ﴿يَ
ئوغلــۇم! ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرمىگىــن. چۈنكــى شــېرىك 
دېگــەن  گۇناھتــۇر﴾]2]  چــوڭ  ھەقىقەتــەن  كەلتــۈرۈش 
ــى  ــۇ؟« دېگــەن. دېمــەك، ئالدىنق ســۆزىنى ئاڭلىمىدىڭالرم
ــا شــېرىك  ــالھ تائاالغ ــۇم« دېگــەن ســۆز ئال ئايەتتىكى»زۇل
كەلتــۈرۈش دېگــەن مەنىــدە كەلگــەن. ئادەتتە ســاھابىلىرى 
ــى  ــەزى ئايەتلەرن ــەر ئەلەيھىسســاالم ب سورىمىســىمۇ پەيغەمب

]1]  ئەنئام سۈرىسى 82_ ئايەت.

]2]  سۈرە لۇقمان: 13_ ئايەت.
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تەپســىر قىلىــپ بېرەتتــى.

كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
قىلغانمــۇ؟ تەپســىر  ھەممىســىنى 

ــم«  ــان كەرى ــەر ئەلەيھىسســاالم »قۇرئ ــاالر پەيغەمب ئۆلىم
ئايەتلىرىنىــڭ ھەممىســىنى تەپســىر قىلىــپ بەرگەنمــۇ ياكى 
ســاھابىلەر چۈشــىنەلمەي قالغان قىســمىنىال تەپســىر قىلىپ 
بەرگەنمــۇ دېگــەن مەســىلىدە ئىختىالپالشــقان بولــۇپ، 
شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە قاتارلىق ئۆلىمــاالر پەيغەمبەر 
ھەممىســىنى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
تولــۇق تەپســىر قىلغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرگەن، ئەلالمــە 
ســۇيۇتى]1] قاتارلىــق ئۆلىمــاالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ھەممــە ئايەتنىــڭ تەپســىرىنى قىلمىغانلىقىنــى، پەقــەت 
ســاھابىلەر چۈشىنەلمەي ســورىغان ئايەتلەرنىڭال تەپسىرىنى 
مۇھەممــەد  ئەلالمــە  ســۈرگەن.  ئىلگىــرى  قىلغانلىقىنــى 
مۇپەسســىرلەر«ناملىق  ۋە  »تەپســىر  زەھەبــى  ھۈســەين 
ئەســىرىدە ھــەر ئىككــى تەرەپنىــڭ دەلىــل _ ئىســپاتلىرىنى 
ۋە دەتاالشــلىرىنى تەپســىلىي ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، ئاخىرىــدا 
مۇنــداق دېگــەن: »يۇقىرىقــى ئىككــى خىــل كۆزقاراشــنىڭ 
كۆڭلىمىــز  كېيىــن،  چىققاندىــن  كــۆرۈپ  دەلىللىرىنــى 

]1]  تولــۇق ئىســمى_ جااللىددىــن ســۇيۇتى ھىجرىيەنىــڭ 849 _ يىلــى )1445م( 
مىســىرنىڭ قاھىــرە شــەھىرىدە تۇغۇلغــان، فىقــھ، تەپســىر ۋە تارىــخ ئىلىملىرىــدە 
ئەتراپلىــق يېتىشــكەن ئالىــم، » ئــەددۇرل مەنســۇر«، »تەپســىرى جەاللەيــن« 
يازغــان،  ئەســەرلەرنى  ئىســالمىي  كۆپلىگــەن  ۋە  تەپســىرلەرنى  قاتارلىــق 

ھىجرىيەنىــڭ 911 _ يىلــى )1505م( ئالەمدىــن ئۆتكــەن.
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ئىككــى خىــل  بــۇ  تاپىدۇكــى،  ئــارام  بىلــەن  شــۇنىڭ 
دەيمىــز:  مۇنــداق  تــۇرۇپ  ئوتتۇرىســىدا  كۆزقاراشــنىڭ 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلىرىگە »قۇرئــان كەرىــم« 
قىلىــپ  بايــان  مەنىســىنى  كۆپلىرىنىــڭ  ئايەتلىرىدىــن 
بەرگــەن بولــۇپ، بۇنىڭغــا ســەھىھ ھەدىســلەرمۇ گۇۋاھتــۇر. 
ــم«  ــان كەرى ــەر ئەلەيھىسســاالم »قۇرئ شــۇنداقتىمۇ پەيغەمب
ئايەتلىرىنىــڭ ھەممىســىنىڭ مەنىســىنى بايــان قىلمىغــان. 
چۈنكــى »قۇرئــان كەرىــم«دە مەنىســىنى ئالالھ تائــاال ئۆزىال 
بىلىدىغــان، ئالىمــالرال چۈشــىنەلەيدىغان ۋە ئەرەبلــەر ئــۆز 
تىلــى بولغانلىقــى ئېتىبــارى بىلــەن بىلىدىغــان ئايەتلــەر، 
يەنــە ھەركىــم ئاســانال چۈشــىنەلەيدىغان ئايەتلــەر بــار. 
ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــا مۇنــداق دېگــەن: 
ــەر  ــى، ئەرەبل ــدۇ: بىرىنچىس ــۈك بولى ــۆت تۈرل ــىر ت ›تەپس
ئــۆز تىلــى ئارقىلىــق بىلىدىغــان تــۈرى، ئىككىنچىســى، 
ھەركىــم چۈشــىنەلەيدىغان تــۈرى، ئۈچىنچىســى، ئالىمــالرال 
چۈشــىنىدىغان تــۈرى، تۆتىنچىســى، ئالالھ تائاالدىن باشــقا 

ــدۇر‹]1].  ــان تۈرى ــم بىلمەيدىغ ھېچكى

ــە- ــاالم ئ ــەر ئەلەيھىسس ــى، پەيغەمب ــن مەلۇمك بۇنىڭدى
تەپســىر  ئايەتلەرنــى  چۈشــىنەلەيدىغان  ئــۆزى  رەبلــەر 
ــدا  ــڭ تىلى ــم« ئۇالرنى ــان كەرى ــان. چۈنكــى »قۇرئ قىلمىغ
كىشــىلەر  يەنــە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  چۈشــكەن. 
تەپســىرىنى  ئايەتلەرنىــڭ  چۈشــىنەلەيدىغان  دەرھــال 

]1]  تەپسىرى تەبەرى: 1_ توم، 25_ بەت.
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قىلمىغــان. چۈنكــى بۇنــداق ئايەتلەرنىــڭ مەنىســىنى ھەممە 
كىشــى بىلىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە قىيامەتنىڭ 
قاچــان بولىدىغانلىقــى، روھ ۋە غەيبكــە مۇناســىۋەتلىك 
تەپســىر  ئايەتلەرنــى  كەلگــەن  توغرۇلــۇق  مەســىلىلەر 
قىلمىغــان. پەقــەت ئۆزىگــە بىلدۈرۈلگــەن بــەزى غەيبلەرنــى 
ــە  ــاالم يەن ــەر ئەلەيھىسس ــەن. پەيغەمب ــپ بەرگ ــان قىلى باي
ســاھابىلىرىگە ئۈچىنچــى تۈرگــە كىرىدىغــان ئايەتلەرنــى، 
ــاد بىلــەن بىلەلەيدىغــان قىســمىنى  يەنــى ئالىمــالر ئىجتىھ
بايــان قىلىــپ بەرگــەن. مەســىلەن: ئايەتلــەردە ئىجمالىــي 
بايــان قىلىنغــان مەســىلىلەرنى تەپســىلىي بايــان قىلىــش، 
ئومۇمىــي ئەھكامالرنــى خاسالشــتۇرۇش، چۈشــىنىش قىيىــن 
بولغــان ئايەتلەرنــى ئايدىڭالشــتۇرۇپ بېرىــش قاتارلىقالرغــا 

ئوخشــاش«]1].

ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــاالر پەيغەمب ــانلىق ئۆلىم ــۆپ س ك
»قۇرئان كەرىم«نىڭ ھەممىســىنى تەپســىر قىلمىغانلىقىغا، 
پەقــەت تەپســىر قىلىشــقا زۆرۈرىيەت تۇغۇلغــان ئايەتلەرنى ۋە 
ســاھابىلەر ســورىغان ئايەتلەرنىــال تەپســىر قىلىــپ بەرگــەن 
ــەر  ــى پەيغەمب ــەن. چۈنك ــە كەلگ ــقا بىرلىكك ــەن قاراش دېگ
ئەلەيھىسســاالم ھايــات ۋاقتىــدا »قۇرئــان كەرىــم« نىــڭ 
ئەھــكام ئايەتلىرىنــى ئۆزىنىــڭ ھەدىســلىرى ۋە ئەمەلىــي 
ئىــش پائالىيەتلىــرى ئارقىلىــق تولۇق بايــان قىلىپ بەرگەن 

ــوم، 50_  ــق ئەســىرى: 1_ ت ــىرلەر« ناملى ــىر ۋە مۇپەسس ــڭ »تەپس ــە زەھەبىنى ]1]  ئەلالم
بــەت.
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بولســىمۇ، دىننىــڭ ئەھكاملىرىغــا مۇناســىۋەتلىك بولمىغــان 
ئايەتلەرنــى كــۆپ شــەرھلەپ كەتمىگــەن. بەلكــى پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسســاالم بۇالرنىڭ تەپســىرىنى كېيىنكــى ئەۋالدالرنىڭ 
ئىزدىنىشــىگە تاپشــۇرغان بولۇشــى مۇمكىن. چۈنكى»قۇرئان 
ــر  ــۇم بى ــالر مەل ــاماۋىي كىتاب ــى س ــن ئىلگىرىك ــم« دى كەرى
زامــان ۋە مەخســۇس بىــر ماكانالرنــى كــۆزدە تۇتقــان ھالــدا 
چۈشــۈرۈلگەن بولســا، »قۇرئــان كەرىــم« تــا قىيامەتكىچــە 
داۋاملىشــىدىغان مەڭگۈلــۈك مۆجىــزە بولغانلىقتىــن، ئۇنىــڭ 
مۆجىزىلىــرى ئىلىــم _  پەننىــڭ راۋاجلىنىشــىغا ۋە زاماننىــڭ 
ئىلگىرلىشــىگە ئەگىشــىپ ھــەر بىــر دەۋرنىــڭ سەۋىيەســىگە 
ماسالشــقان ھالــدا ئۆزىنىــڭ مۆجىزىســىنى نامايــان قىلىشــى 

تەقــەززا قىلىنىــدۇ. 

مۇنــداق  شــەئراۋىي  مۇتەۋەللىــي  مۇھەممــەد  ئەلالمــە 
›قۇرئــان  ئەلەيھىسســاالم  مۇھەممــەد  »ئەگــەر  دېگــەن: 
ــى  ــپ ئۇنىڭدىك ــىر قىلى ــىنى تەپس ــڭ ھەممىس ــم‹ نى كەرى
ئوچۇقلىغــان  ھەممىســىنى  ھەقىقەتلەرنىــڭ  ئىلمىــي 
بولســا، شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىنســانالرنىڭ ئەقلىيىتــى ئۇالرنــى 
ــي  ــڭ ئاساســىي جەۋھەرى ــن، دىننى ــۇل قىاللمىغانلىقتى قوب
مەســىلىلىرىگە دەخلــى يەتكــەن بوالتتــى. ئەگــەر »قۇرئــان 
ــى ۋە  ــى ئەقلىيت ــۇ ۋاقىتتىك ــىلەرنىڭ ش ــى كىش ــم« ن كەرى
ئىلمىــي سەۋىيىســىگە ماسالشــتۇرغان ھالــدا تەپســىر قىلغان 
ــىر  ــى تەپس ــم« ن ــان كەرى ــڭ »قۇرئ ــا، كېيىنكىلەرنى بولس
ئىلىــم –  بولــۇپ،  ئېتىلگــەن  تامامــەن  يولــى  قىلىــش 
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ــان  ــان »قۇرئ ــپ تۇرىدىغ ــا چىقى ــىرىدە مەيدانغ ــەن ئەس پ
كەرىــم« ســىرلىرىنى تەپســىر قىلىــپ ئېچىشــقا ئىمكانىيــەت 
بولمىغــان بوالتتــى. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
تەپســىرىدىن كېيىــن باشــقا تەپســىرگە ھاجــەت قالمايتتــى. 
ــن  ــى تەرىپىدى ــۇلمانالر ئاممىس ــۇ مۇس ــىر قىلىنغاندىم تەپس
قوبــۇل قىلىنمايتتــى. شــۇ ســەۋەبتىن تەپســىر يولىنــى 

ــان«. ــۇپ قويغ ــۇق قوي ئوچ

 پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىلغــان تەپســىرلىرى 
ئايەتلەرنىــڭ  بولغــان  قىيىــن  چۈشــىنىش  ئاساســەن 
مەنىســىنى ئوچۇقالش، ئومۇمىيلىق چۈشــىنىلىپ قالىدىغان 
ــەزى  ــەن ب ــەردە كەلگ ــتۇرۇش، ئايەتل ــى خاسالش ئايەتلەرن
ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشەندۈرۈشــتىن ئىبــارەت بولغــان.

ئىككىنچى باسقۇچ: ساھابىلەرنىڭ تەپسىر قىلىشى   

ــم«  ــان كەرى ــدەك ســاھابىلەر »قۇرئ ــز باشــتا ئېيتقان بى
ئايەتلىرىنــى ئومۇمــەن تولــۇق چۈشــىنىپ كېتەلىســىمۇ، 
چۈشىنىشــتە  مەنىســىنى  ئايەتلەرنىــڭ  بــەزى  يەنىــال 
ئۇالرنىــڭ ھەممىســى ئوخشــاش ســەۋىيەدە ئەمــەس ئىــدى. 
مۇنــداق بولۇشــىنىڭ ســەۋەبى ئۇالرنىــڭ ئــەرەب تىلىنىــڭ 
ئوخشــاش  سەۋىيەســىنىڭ  بىلىشــتىكى  پاســاھىتىنى 
ــاالمنىڭ مەجلىســىدە  ــەر ئەلەيھىسس ــى، پەيغەمب بولمىغانلىق
ئولتۇرغــان ۋاقتىنىــڭ ئوخشــاش بولماســلىقى، ئايەتلەرنىــڭ 
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چۈشــۈش ســەۋەبلىرىنى بىلىشــتە بىــر خىــل بولماســلىقى، 
ــلىكى  ــل ئەمەس ــر خى ــتە بى ــى بىلىش ــەرىئەت بىلىملىرىن ش
قاتارلىقــالر ئىــدى. شــۇڭا ئــۇالر چۈشــىنىش قىيىــن بولغــان 
ئايەتلەرنــى ياكــى ســۆزلەرنى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن 
ــن  ــاالم ئالەمدى ــەر ئەلەيھىسس ــى، پەيغەمب ــوراپ ئۆگىنەتت س
ئۆتكەندىــن كېيىــن، ئــۇالر چۈشــىنەلمىگەن ئايەتلەرنــى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەپســىر قىلىپ بەرگەنلىكىنى 
ئاڭلىغانــالر  ســورايتتى،  شــۇالردىن  بولســا  ئاڭلىغانــالر 
چىقمىســا، بىــر _ بىرىدىــن ســوراپ ئۆگىنەتتــى ۋە ئۆزلىــرى 

ــى. ــىر قىالتت ــپ تەپس ــات قىلى ئىجتىھ

ساھابىلەرنىڭ تەپسىر قىلىش مېتودى	 

ســاھابىلەرنىڭ »قۇرئان كەرىم«نى تەپســىر قىلىشــتىكى 
مەنبەســى قۇرئــان، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم، ئىجتىھــاد ۋە 
ئەھلــى كىتابتىــن مۇســۇلمان بولغــان كىشــىلەردىن ئىبــارەت 

تــۆت ئىــدى. بۇالرنىــڭ بايانــى تۆۋەندىكىچە:

1 - قۇرئاننى قۇرئان بىلەن تەپسىر قىلىش   

»قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىدىكــى بــەزى مەســىلىلەر بىــر 
ســۈرىدە ئىخچــام ۋە قىســقا بايــان قىلىنغــان بولســا، يەنــە بىــر 
ســۈرىدە كەڭ ۋە تەپســىلىي بايان قىلىنغان، بەزى ئايەتلەردە 
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ــەردە  ــقا ئايەتل ــە باش ــۈم يەن ــي ھۆك ــان ئومۇمى ــان قىلىنغ باي
مەلــۇم شــارائىت ياكــى ئەھۋالغــا خــاس قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ 
ئايەتلــەر بىــر _ بىرىنى تەپســىر قىلىدۇ. مەســىلەن: قىسســىلەر 
بــەزى ســۈرىلەردە ناھايىتــى ئىخچــام بايــان قىلنغــان بولســا، 
يەنــە باشــقا ســۈرىلەردە مەزكــۇر قىسســىلەر تەپســىلىي ۋە كــەڭ 
بايــان قىلىنغــان. ئــادەم ئەلەيھىسســاالم بىلەن ئىبلىس، مۇســا 
ئەلەيھىسســاالم بىلــەن پىرئــەۋن قىسســىلىرى بۇنىــڭ مىســالى. 
مۇنــداق تەپســىر قىلىــش بارلىــق تەپســىر ئۇســۇللىرىنىڭ ئــەڭ 
ياخشىســىدۇر. شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيىمىيەمــۇ شــۇنداق 

دېگــەن]1].

2 - قۇرئاننــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســلىرى    
ــش ــىر قىلى ــەن تەپس بىل

ســاھابىلەر ئۆزلىــرى دۇچ كەلگــەن ئايەتنىــڭ تەپســىرىنى 
ئايەتلەردىــن تاپالمىســا، دەرھال پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمغا 
مۇراجىئــەت قىالتتــى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغا ئۇنى 
بايــان قىلىــپ بېرەتتــى. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمغا مۇنــداق دېگــەن:  )بىــز ســاڭا بــۇ قۇرئاننى 
ــپ  ــان قىلى ــى باي ــۈرۈلگەن )ئەھكامالر(ن ــانالرغا چۈش ئىنس
بەرســۇن، ئــۇالر تەپەككــۇر قىلســۇن دەپ چۈشــۈردۇق(]2]. 

ــق ئەســىرى 93  ــر « ناملى ــول الفس ــة ف أص ــى تەيمىيەنىڭ»مقدم ]1]  شەيخۇلئىســالم ئىبن
_ بــەت.

]2]  سۈرە نەھل 44 _  ئايەت.
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3 - قۇرئاننى ئىجتىھات بىلەن تەپسىر قىلىش   

ســاھابىلەر ئۆزلىــرى دۇچ كەلگــەن ئايەتنىــڭ تەپســىرىنى 
باشــقا ئايەتلەردىن تاپالمىســا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
شــۇ ئايــەت توغرۇلــۇق قىلغان تەپســىرى بولمىســا، ئــۇالر ئۆز 
ئىلمىگــە تايىنىــپ ئىجتىھــات يولــى بىلەن تەپســىر قىالتتى. 
ئۇســلۇبىنى  ئۇنىــڭ  ۋە  تىلىنــى  ئــەرەب  ئــۇالر  چۈنكــى 
ــان  ــاالمغا قۇرئ ــەر ئەلەيھىسس ــان، پەيغەمب ياخشــى بىلىدىغ
ــەر  ــىغان، پەيغەمب ــالردا ياش ــۈۋاتقان زامان ئايەتلىــرى چۈش
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆھبىتىدە كــۆپ بولغــان كىشــىلەر 

ئىــدى.

4 - قۇرئاننى ئەھلى كىتابتىن مۇســۇلمان بولغان كىشــىلەرنىڭ    
ســۆزلىرى بىلەن تەپســىر قىلىش

خۇسۇســەن  مەســىلىلەردە،  بــەزى  كەرىــم«  »قۇرئــان 
ئۈممــەت- ئۆتمۈشــتىكى  قىسســىلىرىدە،  پەيغەمبەرلەرنىــڭ 
»تــەۋرات«  ئاقىۋەتلىرىــدە  ۋە  كەچۈرمىشــلىرى  لەرنىــڭ 
ئىيســا  يەنــە  كەرىــم«  »قۇرئــان  مۇۋاپىقلىشــىدۇ.  بىلــەن 
ــل«  ــدە »ئىنجى ــى ۋە مۆجىزىلىرى ــاالمنىڭ تۇغۇلىش ئەلەيھىسس
كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئەممــا  مۇۋاپىقلىشــىدۇ.  بىلــەن 
ســاماۋى  قاتارلىــق  »ئىنجىــل«  »تــەۋرات«،  ئىلگىرىكــى 
كىتابالرغا قەتئىي ئوخشــىمايدىغان خۇسۇســىيەتلىرىدىن بىرى 
شــۇكى، »قۇرئــان كەرىــم« ئۆتمۈشــتىكىلەرنىڭ قىسســىلىرىنى 
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پۈتــۈن جەريانــى بويىچــە تەپســىلىي بايــان قىلمىغــان ۋە 
ئۇالرنىــڭ پۈتــۈن ئەھۋالــى توغرۇلــۇق تەپســىلىي توختالمىغان، 
پەقــەت ئىبرەتلىــك تەرىپىنىــال بايــان قىلىشــقا كۇپايــە قىلغان. 
شــۇنداق بولســىمۇ، ئىنســان قىسســىلەرنى تەپســىلىي ئاڭالشــقا 
قىزىقىــدۇ، كۆپــرەك مەلۇمــات ھاســىل قىلىشــنى خااليــدۇ. بــۇ 
ســەۋەبتىن ســاھابىلەر »قۇرئــان كەرىم« دىكى قىسســىلەرنىڭ 
ــش  ــىل قىلى ــات ھاس ــرەك مەلۇم ــش ۋە كۆپ ــىالتىنى بىلى تەپس
ئۈچــۈن، يەھۇدىــي ۋە خىرىســتىيانالردىن مۇســۇلمان بولغــان 
قاتارلىــق  ئەھبــار  ئــەل  كەئــب  ســاالم،  ئىبنــى  ئابدۇلــال 
ئۆلىماالرغــا مۇراجىئــەت قىالتتــى. بۇنــداق قىلىــش پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمدىن بــۇ مــاۋزۇدا ھېچقانــداق مەلۇمــات كەلمىگەن 
شــارائىتقا خــاس ئىــدى، ئەگــەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنى 
ــرا  ــوراش توغ ــقىالردىن س ــى باش ــا، ئۇن ــان بولس ــان قىلغ باي

ــى]1].  ــدان بىلەتت ــى ئوب ــاھابىلەر بۇن ــدى، س ــەس ئى ئەم

شــۇنىمۇ ئۇنۇتماســلىق كېرەككــى، ســاھابىلەرنىڭ ئــەھ-
لــى كىتــاب ئۆلىمالىرىغــا مۇراجىئــەت قىلىشــى ئالدىنقــى 
تۇرمايتتــى.  ئورۇنــدا  مۇھىــم  نىســبەتەن  مەنبەگــە  ئــۈچ 
ــان  ــا نۇرغۇنلىغ ــەن »ئىنجىل«الرغ ــەۋرات« بىل ــى »ت چۈنك
ئۆزگەرتىشــلەر كىرگۈزۈلگەنلىكــى ئۈچــۈن، بــۇ كىتابالرغــا 
ئىشــەنچ قىلغىلــى بولمايتتــى. ئەممــا ئەھلــى كىتابتىــن 
ــەل  ــب ئ ــاالم ۋە كەئ ــى س ــال ئىبن ــان ئابدۇل ــۇلمان بولغ مۇس

]1]  دوكتــور مۇھەممــەد ھۈســەين زەھەبىنىــڭ »الفســر والمفــرون « ناملىــق ئەســىرى: 1_ 
تــوم،      56_ بــەت.
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ــن،  ــم بولغانلىقتى ــرى ئالى ــق ســاھابىلەر ئۆزلى ــار قاتارلى ئەھب
ــى،  ــەن خاتان ــرا بىل ــەۋرات« ۋە »ئىنجىل«الردىكــى توغ »ت
ھــەق بىلــەن باتىلنى ئايرىيااليتتى. شــۇڭا بەزى قىسســىلەردە 

ــن. ــى مۇمكى ــان بولۇش ــەت قىلغ ــا مۇراجىئ ئۇالرغ

ساھابىلەرنىڭ مەشھۇر مۇپەسسىرلىرى	 

ــى  ــەر ئىبن ــىددىق، ئۆم ــرى س ــۇ بەك ــاھابىلەردىن ئەب س
خەتتــاب، ئوســمان ئىبنــى ئاففــاب، ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
تالىــب، ئابدۇلــال ئىبنــى مەســئۇد، ئابدۇلــال ئىبنــى ئابباس، 
ــد  ــب، زەي ــى كەئ ــە ئىبن ــۇ بەيي ــر، ئ ــى زۇبەي ــال ئىبن ئابدۇل
ئىبنــى ســابىت، ئەبــۇ مۇســا ئەشــئەرى، ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ 
ئايەتلىرىگــە  كەرىــم«  زاتــالر »قۇرئــان  قاتارلىــق  ئەنھــا 
تەپســىر قىلىشــتا تونۇلغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە 
ئــەڭ كــۆپ تەپســىر قىلغــان مەشــھۇرلىرى تــۆت ســاھابە 
بولــۇپ، ئــۇالر: ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب، ئابدۇلــال ئىبنــى 
مەســئۇد، ئابدۇلــال ئىبنــى ئاببــاس ۋە ئــۇ بەييــە ئىبنــى 
ــۇ  ــۇ ئەنھ ــئۇد رەزىيەلالھ ــى مەس ــالردۇر. ئىبن ــب قاتارلىق كەئ
كۇفــە شــەھىرىدە، ئابدۇلــال ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھــۇ مەككىــدە، ئۇبەييــە ئىبنــى كەئــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ 
مەدىنىــدە تەپســىر ئىلمــى بىلــەن شــۇغۇللىنىش جەريانىــدا، 

ــان.  ــتۈرۈپ چىقق ــىرلەرنى يېتىش ــا مۇپەسس نۇرغۇنلىغ
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ئۈچىنچــى باســقۇچ: تابىئىنالرنىــڭ زامانىدىكــى تەپســىر 	 
قىلىــش ئۇســۇلى

بىلــەن  ئۇســۇلى  قىلىــش  تەپســىر  تابىئىنالرنىــڭ 
ســاھابىلەرنىڭ تەپســىر قىلىــش ئۇســۇلى ئوتتۇرىســىدا چــوڭ 
ســاھابىلەرنىڭ  تابىئىنــالر  چۈنكــى  ئىــدى.  يــوق  پــەرق 
ئۇســۇلىنى  قىلىــش  تەپســىر  ئــۇالر  بولــۇپ،  شــاگىرتلىرى 
قولالنغــان  ســاھابىلەر  ۋە  ئۆگەنگــەن  ســاھابىلەردىن 
پىرىنســىپالرنى قولالنغــان بولــۇپ، ئــۇالر ئــاۋۋال ئايەتنى ئايەت 
بىلــەن تەپســىر قىلىــش، بــۇ مۇمكىــن بولمىغانــدا، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزلىرى بىلەن تەپســىر قىلىــش، ھەدىس 
تېپىلمىغاندا ســاھابىلەرنىڭ ســۆزلىرى بىلەن تەپســىر قىلىش، 
ــش  ــىر قىلى ــەن تەپس ــادى بىل ــۆز ئىجتىھ ــدا، ئ ــۇ بولمىغان ئۇم
ئۇســۇلىنى قولالنغــان. تابىئىنالرنىــڭ تەپســىر قىلىش ئۇســۇلى 
كېيىنچــە كېڭىيىــپ بېرىــپ، ئەھلــى كىتابقــا مۇناســىۋەتلىك 
بــەزى ئايەتلەرنــى ئەھلــى كىتــاب ئۆلىمالىرىنىــڭ ســۆزلىرى 
ــۇ  ــۇپ، ب ــەن بول ــە يەتك ــا دەرىجىگ ــىر قىلىدىغ ــەن تەپس بىل
ئارىــدا ئــۇالر تەپســىرلىرىگە )ئىســرائىلىيات( دەپ ئاتالغــان 
نۇرغۇنلىغــان خۇراپاتالرنــى كىرگۈزۈۋەتكــەن. تابىئىنالردىــن 
چىققــان مۇپەسســىرلەرنىڭ مەشــھۇرلىرى: مۇجاھىــد ئىبنــى 
جەبــرى، ســەئىد ئىبنــى جۇبەيــر، ئەتــا، ئىكرىمــە، ھەســەن 
ــادە، مۇھەممــەد ئىبنــى  بەســرى، زەيــد ئىبنــى ئەســلەم، قەت
كەئــب ئەلقــەرزى، ئەبــۇل ئالىيــە رىياھــى ئامىــر شــەئبى 
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قاتارلىقــالردۇر]1].

تۆتىنچى باسقۇچ: تەپسىرنىڭ توپلىنىشى	 

ــن  ــدا، كېيى ــات ۋاقتى ــاالمنىڭ ھاي ــەر ئەلەيھىسس  پەيغەمب
ســاھابىلەرنىڭ زامانىــدا، ئۇنىڭدىنمــۇ كېيىــن تابىئىنالرنىــڭ 
دەۋرىــدە قىلىنغــان تەپســىرلەر ھەممىســى دېگــۈدەك ئاغزاكــى 
ــپ  ــۇپ، توپلىنى ــەن بول ــۇپ كەلگ ــىدە بول ــەت تەرىقىس رىۋاي
كىتــاب ھالىغــا كەلتۈرۈلمىگــەن. پەقــەت ئىنتايىــن ئــاز ســاندا 
توپالنغانلىــرى بــار بولــۇپ، ئــۇالر بىــر قانچــە ئايەتنىــال ئــۆز 
ئىچىگــە ئاالتتــى. ھىجرىيــە بىرىنچــى ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدا 
ھەدىســلەرنىڭ توپلىنىشــقا باشلىشــى بىلــەن تەپســىرلەرمۇ 
كىتــاب ھالىغــا كېلىشــكە باشــلىغان. ئەممــا تەپســىرنىڭ 
كىتــاب ھالىغــا كېلىــش جەريانــى تۆۋەندىكــى باســقۇچالرنى 

ــەن: ــتىن كەچۈرگ باش

بىرىنچى: تەپسىرنىڭ ھەدىس توپالملىرى قاتارىدا توپلىنىشى   

توپلىنىشــقا  ھەدىســلىرى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر   
باشــلىغاندا، قىســمەن تەپســىرلەرمۇ ھەدىــس توپالملىرىنىــڭ 
ــىر  ــتەقىل تەپس ــۇپ، مۇس ــەن بول ــە كىرگۈزۈلگ ــرى ئىچىگ بابلى

ــه«  ــر ومناهج ــول الفس ــوث ف أص ــڭ »حب ــان رۇمىنى ــى ئابدۇراھم ــد ئىبن ــۇر فەھ ]1]  دوكت
ــەت. ــق ئەســىرى33_ ب ناملى
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بولماســتىن، پەقــەت ھەدىســنىڭ تاھــارەت بابــى، نامــاز بابــى، 
ھــەج بابــى دېگەنگــە ئوخشــاش بۆلەكلىــرى ئىچىگــە كىرگــۈزۈپ 

ــان. توپالنغ

ئىككىنچى: تەپسىرنىڭ مۇستەقىل توپلىنىشى   

بــۇ باســقۇچتا تەپســىر مۇســتەقىل كىتــاب ھالىتىــدە 
ئايەتلىــرى  كەرىــم«  »قۇرئــان  بولــۇپ،  توپالنغــان 
ســۈرىلەرنىڭ تەرتىپــى بويىچە تەپســىر قىلىنىــپ توپالنغان. 
ئىبنــى تەيمىيــە ۋە ئىبنــى خىلــكان قاتارلىــق ئۆلىماالرنىــڭ 
ــى  ــان كىش ــۇپ توپلىغ ــى بول ــىرنى تۇنج ــىچە، تەپس قارىش
دېگــەن  140ھ(   _  80( جۇرەيــج  ئىبنــى  ئابدۇلمەلىــك 
كىشــىدۇر. بــۇ باســقۇچتا تەپســىر يازغــان مۇپەسســىرلەر 
ــەرى )310ھ(،  ــر تەب ــى جەرى ــە )273ھ(، ئىبن ــى ماج ئىبن
ئەبــۇ بەكــرى نىســاپۇرى )318ھ(، ئىبنــى ئەبــۇ ھاتىــم 
)327ھ(، ئىبنــى ھىببــان )369ھ(، ھاكىــم )405ھ( ئىبنــى 

قاتارلىقــالردۇر]1]. )410 ھ(  مەردۇۋىيــە 

بۇ باسقۇچتىكى تەپسىرلەرنىڭ خۇسۇسىيىتى   

بــۇ باســقۇچتا توپالنغان تەپســىرلەرنىڭ خۇسۇســىيىتىگە 
كەلســەك، )1( بۇ تەپســىرلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ، 

]1]  ئىمام زەھەبىنىڭ »الفسر والمفرون«ناملىق ئەسىرى، 1_ توم 128_ بەت.
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ســاھابىلەرنىڭ ۋە تابىئىنالرنىــڭ تەپســىرلىرىنى ئاســاس 
قىالتتــى. )2( بــۇ تەپســىرلەر دەســلەپكى مۇپەسســىرگە 
مەنســۇپ قىلىنغــان ھالــدا زەنجىرســىمان بايــان قىلىناتتــى. 
)3( بــۇ تەپســىرلەردە نەقىــل كەلتۈرۈلگــەن ھەدىســلەرنىڭ 
راســت يالغانلىقى سۈرۈشــتە قىلىنماســتىن بايان قىلىناتتى. 
خۇراپاتلىــرى  كىتابنىــڭ  ئەھلــى  تەپســىرلەردە  بــۇ   )4(

)ئىســرائىلىيات( ناھايىتــى كــۆپ ئــورۇن ئالغــان]1].

ئۈچىنچــى: رىۋايەتلەرنــى قىســقارتىپ ئىجتىھــاد بىلــەن تەپســىر    
قىلىش

ئــەڭ  ئىچىــدە  باســقۇچلىرىنىڭ  تەپســىر  باســقۇچ  بــۇ 
خەتەرلىــك باســقۇچ بولــۇپ، بــەزى مۇپەسســىرلەر تەپســىرگە 
مۇناســىۋەتلىك رىۋايەتلەرنىــڭ ســەنەدلىرىنى، ئىلگىرىكــى 
ــل  ــرى نەقى ــقارتىۋېتىپ، ئۆزلى ــۆزلىرىنى قىس ــڭ س ئۆلىماالرنى
كەلتۈرگــەن رىۋايەتلەرنىــڭ توغــرا، خاتالىقىنــى سۈرۈشــتە 
قىلماســتىنال بايــان قىلىدىغــان بولــۇپ قالغــان. ئىســالم 
خەتەرلىــك  پايدىلىنىــپ  پۇرســەتتىن  بــۇ  دۈشــمەنلىرى 
خۇراپاتالرنــى، ئۆزلىــرى ئويــدۇرۇپ چىققــان رىۋايەتلەرنــى 
بازارغــا ســالغان. بــۇ باســقۇچتا يەنــە ئــۆز رەئــى بىلــەن 
تەپســىر قىلىــش، ھەربىــر مەزھەبنىــڭ مۇپەسســىرى ئۆزىنىــڭ 
ــش،  ــا چىقىرى ــدۈرۈپ باشــقىالرنى باتىلغ ــى كۈچلەن مەزھىبىن

ــه«  ــر ومناهج ــول الفس ــوث ف أص ــڭ »حب ــان رۇمىنى ــى ئابدۇراھم ــد ئىبن ــۇر فەھ ]1]  دوكت
ــەر. ــىرى 36_37_ بەتل ــق ئ.ەس ناملى
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ھەتتــا ھەركىــم ئۆزى مۇتەخەسســىس بولغان ئىلىم ئۈســتىدىال 
فەقىــھ  بولــۇپ،  شــەكىللەنگەن  ھالــەت  توختىلىدىغــان 
ــۇناس  ــاھەتنىال، تىلش ــب پاس ــىلىلىرىنىال، ئەدى ــى مەس فىقھ
تەپســىرىنى  ئــۆز  بىلــەن  قىلىــش  بايــان  گراماتىكىنىــال 
تولدۇرغــان. يەنــە بــۇ باســقۇچتا تەپســىر قىلىــش ســاالھىيىتى 
ــاش  ــى ب ــش خاھىش ــىر قىلى ــى تەپس ــۇرۇپ ئايەتلەرن ــوق ت ي

كۆتۈرگــەن ئىــدى]1].

تەپسىرنىڭ تۈرلىرى	 

تەپســىر ئىككــى تۈرگــە ئايرىلىــدۇ. بىرىنچىســى: مەئســۇر 
ــي  ــى: ئىجتىھادى ــور(، ئىككىنچىس ــر بالمأث ــىر )الفس تەپس

تەپســىر )الفســر بالــرأي( دىــن ئىبارەتتــۇر.

بىرىنچىسى: مەئسۇر تەپسىر   

مەئســۇر تەپســىر  _  ئايەتلەرگــە ياكــى پەيغەمبــەر ئــە-
لەيھىسســاالمدىن يېتىــپ كەلگــەن تەپســىرگە ۋە ياكــى 
رىۋايــەت قىلىنىــپ كەلگــەن تەپســىرگە  ســاھابىلەردىن 
بــەزى  دېگەنلىكتــۇر.  تەپســىر  قىلىنغــان  ئاساســلىنىپ 
ــەڭ  ــىر _  ئ ــۇر تەپس ــىرنى: »مەئس ــۇر تەپس ــالر مەئس ئۆلىم
تايىنىدىغــان،  نەقىلگــە  توغــرا  ئــەڭ  ۋە  ئىشــەنچىلىك 

]1]  ئىمام سۇيۇتىنىڭ »التقان« ناملىق ئەسىرى 2_ توم، 190_ بەت.
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دەلىلگــە ئاساســلىنىدىغان، ئــۆز رەيــى بىلــەن بويىچــە 
ئىــش كۆرۈلمەيدىغــان تەپســىردۇر«]1]دەپ تەرىپلىگــەن. 
مەئســۇر تەپســىر بارلىــق تەپســىر تۈرلىرىنىــڭ ئــەڭ ئەۋزىلــى 
ۋە ئــەڭ ئىشــەنچىلىكى ھېســابلىنىدۇ. چۈنكــى بۇنــداق 
تەپســىردە مۇپەسســىر يــا ئالــالھ تائاالنىــڭ كاالمىنــى يەنــە 
ئۇنىــڭ كاالمــى بىلــەن تەپســىر قىلغــان بولىــدۇ ياكــى 
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــڭ كاالمىن ــالھ تائاالنى ئال
تەپســىرى بويىچــە تەپســىر قىلغــان بولىــدۇ. ســاھابىلەرنىڭ 
تەپســىرىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمغا ئاساســالنغانلىقتىن، 
قىلغانالرمــۇ  تەپســىر  بويىچــە  تەپســىرى  ســاھابىلەرنىڭ 
ئالــالھ تائاالنىــڭ تەپســىرى بويىچــە تەپســىر قىلغــان بولۇپ 

ــانىلىدۇ. س

مەئسۇر تەپسىلەرنىڭ مەشھۇرلىرىدىن ئۆرنەكلەر   

ھىجرىيــە بىرىنچــى ئەســىرنىڭ ئاخىرقــى چاغلىرىدىن تا 
ھازىرقــى زامانىمىزغــا قــدەر كەلگــەن مەئســۇر تەپســىلەرنىڭ 

مەشــھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:

تەپسىرى تەبەرى )جامع ابليان ف تفسر القرآن(.. 1

تەپسىرى سەمەرقەندى )حبر العلوم(.. 2

تەپسىرى بەغەۋى )معالم الزنيل(. . 3

]1]  دوكتــۇر فەھــد ئىبنــى ئابدۇراھمــان رۇمىنىــڭ »حبــوث ف أصــول الفســر ومناهجــه« 
ناملىــق ئ.ەســىرى 71_ بــەت.
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تەپسىر سەئلەبى )الكشف وابليان عن تفسر القرآن(.. 4

تەپسىرى ئىبنى ئەتىيە )المحرر الوجزي ف تفسر الكتاب العزيز(.. 5

تەپسىرى سۇيۇتى )ادلر المنثور ف الفسر بالمأثور(.. 6

تەپسىرى ئىبنى كەسىر )تفسر القرآن العظيم(.. 7

تەپسىرى سەئلەبى )اجلواهر السان ف تفسر القرآن(.. 8

تەپسىرى شەۋكانى )فتح القدير(.. 9

تەپسىرى شىنقىتى )أضواء ابليان ف إيضاح القرآن(.. 10

ئىككىنچىسى: ئىجتىھادىي تەپسىر    

ئىجتىھادىــي تەپســىر  _  »قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىنى 
ئۆزلىرىنىــڭ ئەقلــى كۈچــى بىلــەن )ئىجتىھــاد يولــى بىلەن( 
تەپســىر قىلىــش ئۇســۇلى بولــۇپ، بــۇ خىــل تەپســىر ئىككى 
ــىر،  ــان تەپس ــۇل قىلىنىدىغ ــرى، قوب ــدۇ، بى ــە بۆلۈنى تۈرگ

يەنــە بىــرى، قوبــۇل قىلىنمايدىغــان تەپســىردۇر. 

قوبــۇل قىلىنىدىغــان تەپســىر  _  »قۇرئــان كەرىم« ئا-
يەتلىرى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســلىرىگە 
تايانغــان تەپســىر بولــۇپ، مۇپەسســىرنىڭ ئــەرەب تىلىنــى 
پىششــىق بىلىدىغــان، بۇ تىلنىــڭ قائىدە ۋە ئۇســلۇبلىرىنى 
ۋە  پىرىنســىپلىرىنى  شــەرىئەت  بىلىدىغــان،  ياخشــى 
ئەھكاملىرىنــى ئوبــدان بىلىدىغــان بولۇشــى شــەرتتۇر. 
مۇپەسســىر بــۇ يــەردە ئايەتلەرنىــڭ مەنىســىنى چۈشــىنىش 
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ئۈچــۈن بارچــە ئەقلىــي ۋە ئىلمىــي كۈچىنى ســەرپ قىلىدۇ، 
ئــەرەب تىلىدىكــى ۋە شــەرىئەت ئىلىملىرىدىكــى ماھارىتىنــى 
خىلدىكــى  بــۇ  ئۆلىمــاالر  بــەزى  قىلدۇرىــدۇ.  جارىــي 
ئىبنــى  ئابدۇلــال  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  تەپســىرنى 
ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇماغــا ئالــالھ تائاالدىــن تىلىگــەن 
ــەر  ــدۇ. پەيغەمب ــن دەپ قاراي ــۈرى بولۇشــى مۇكى تەپســىر ت
ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا: »ئــى ئالــالھ! ئۇنــى دىنــدا ئالىــم 
قىلغىــن، ئۇنىڭغــا تەپســىر ئىلمىنــى بىلدۈرگىــن«دەپ 
ــۇ خىــل تەپســىرنى  ــا قىلغــان. كۆپچىلىــك ئۆلىمــاالر ب دۇئ

ــدۇ. قولالي

ــم«  ــان كەرى ــىر _  »قۇرئ ــان تەپس ــۇل قىلىنمايدىغ قوب
ئاســاس  نەقىلنــى  دىنىــي  ھېچقانــداق  ئايەتلىرىنــى 
قىلماســتىن، پەقــەت ئــۆز ئەقلىگــە ۋە ئۆزىنىــڭ خاھىشــىغا 
تايىنىــپ تەپســىر قىلىشــتۇر. كۆپچىلىــك ئۆلىمــاالر مۇنــداق 
مۇنــداق  قىلىــدۇ،  رەت  بىلــەن  قەتئىيلىــك  تەپســىرنى 
تەپســىر قىلىشــنى بىدئەت ســادىر قىلغانلىق دەپ تونۇيدۇ. 
چۈنكــى مۇنــداق تەپســىرنى ئوتتۇرىغــا چىقارغانالرنىــڭ كۆپ 
ســانلىقى خاۋارىــخ، شــىئە، راپىــزى، باتىنىيــە دېگەنــدەك 
ئازغــۇن مەزھەبلەرنىــڭ مەنســۇبلىرى بولۇپ، ئــۇالر »قۇرئان 
ــە  ــۇن مەزھەبلىرىگ ــڭ ئازغ ــى ئۆزلىرىنى ــم« ئايەتلىرىن كەرى
ــۇ  ــاالر ب ــك ئۆلىم ــان. كۆپچىلى ماسالشــتۇرۇپ تەپســىر قىلغ
خىــل تەپســىر قىلىشــنى قەتئىــي ھــارام دەپ قارايــدۇ. 
تۆۋەنــدە كۆپچىلىــك ئۆلىمــاالر تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغــان 
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ــدۇ. ــەر بېرىلى ــەزى ئۆرنەكل ــىرلەردىن ب ــي تەپس ئىجتىھادى

ئىجتىھادىي تەپسىرلەرنىڭ مەشھۇرلىرىدىن ئۆرنەكلەر   

تەپسىرى كەششاف )الكشاف(.. 1

تەپسىر رازى )مفاتيح الغيب(.. 2

تەپسىرى نەسەفى )مدارك الزنيل وحقائق الأويل(.. 3

تەپسىرى خازىن )لباب الأويل في معاني التنزبل(.. 4

تەپسىر ئىبنى ھىببان)ابلحر المحيط(.. 5

تەپسىرى بەيداۋى )أنوار الزنبل وأرسار الأويل(.. 6

تەپسىر جەاللەين )تفسر اجلالن(.. 7

تەپســىرى ئەبــۇ ســۇئۇد )إرشــاد العقــل الســليم اىل مزايــا . 8
الكتــاب الكريــم(.

ــم . 9 ــران العظي ــر الق ــاين ف تفس ــى )روح المع ــىرى ئالۇس تەپس
ــاين(. ــبع المث والس

تەپسىرى مەنار )تفسر المنار(.. 10

تەسىرى فى زىاللىل قۇرئان)ف ظال القرآن(.. 11

تەپسىرى ۋادىھ )تفسر الواضح(.. 12

تەپسىر قىلىش ئۇسلۇبى	 

خىــل  تــۆت  تۆۋەندىكىــدەك  ئومۇمــەن  مۇپەسســىرلەر 
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قولالنغــان: ئۇســلۇبنى 

تەھلىل قىلىپ تەپسىر قىلىش )الفسر الحلييل(.. 1
ئومۇمىي مەنىسىنى تەپسىر قىلىش )الفسر اإلجاىل(.. 2
سېلىشتۇرۇپ تەپسىر قىلىش )الفسر المقارن(. 3
ماۋزۇالرغا بۆلۈپ تەپسىر قىلىش )الفسر الموضويع(.. 4

بىرىنچى: تەھلىل قىلىپ تەپسىر قىلىش   

 تەھلىل قىلىپ تەپســىر قىلىشــتا مۇپەسســىر ئايەتلەرنى 
»قۇرئــان كەرىم«دىكــى تەرتىپــى بويىچــە تەپســىر قىلىــپ، 
ئايەتتىكــى ھەربىــر كەلىمــە، ھەربىــر جۈملىنــى گراماتىــكا، 
ئىستىلىســتىكا تەرەپتىــن ئىنچىكــە تەتقىــق قىلىــدۇ، ھەربىر 
ئايەتنىــڭ چۈشــۈش ســەۋەبى، ئۇنىڭدىــن ئېلىنىدىغــان 
قاتارلىقــالر  مەنىســى  ئومۇمىــي  ۋە  ھۆكمــى  شــەرىئەت 
شەكســىزكى،  قىلىــدۇ.  بايــان  تەپســىلىي  تەرەپلىرىنــى 
مۇنــداق تەپســىر قىلىــش ئۇســلۇبى ئــەڭ قەدىمىــي ئۇســلۇب 
ــلەپكى  ــالنغان دەس ــى باش ــش ئىش ــىر يېزى ــۇپ، تەپس بول

ــى. ــىر قىلىناتت ــالردا مۇشــۇنداق تەپس چاغ

بۇ خىلدىكى تەپسىرلەرنىڭ مەشھۇرلىرى   

تەپسىرى تەبەرى )جامع ابليان ف تفسر القرآن(.. 1
تەپسىرى خازىن )بلاب الأويل ف معاين الزنبل(.. 2
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تەپسىرى سەئلەبى )اجلواهر السان ف تفسر القرآن(.. 3
تەپسىرى ۋاھىدى )الوسيط ف تفسر القان المجيد(.. 4
تەپسىرى بەغەۋى )معالم التنزيل(.. 5
تەپســىرى ئىبنــى ئەتىيــە )المحــرر الوجــزي ف تفســر الكتــاب . 6

العزيــز(.
تەپسىرى شەۋكانى )فتح القدير(... 7
ــار-. 8 ــم( قات ــرآن العظي ــر الق ــى كەســىر )تفس تەپســىرى ئىبن

لىقالردۇر. 
بــۇ ئۇســۇلدىكى تەپســىرلەر بەزىســى ئىخچــام ھەتتــا بىــر 
توملــۇق، بەزىســى چــوڭ ھەجىملىــك ھەتتــا ئوتتــۇز توملۇق 

ــۇپ چىققان. بول

ئىككىنچى: ئومۇمىي مەنىسىنى تەپسىر قىلىش   

قىلىشــتا  تەپســىر  مەنىســىنى  ئومۇمىــي  ئايەتلەرنىــڭ 
مۇپەسســىر »قۇرئــان كەرىــم« ســۈرىلىرىنى بىــر قانچــە 
ــىنى  ــڭ مەنىس ــر پارچىنى ــپ، ھەربى ــۈپ چىقى ــا بۆل پارچىغ
چۈشىنىشــلىك ســۆزلەر بىلــەن ئوچۇقاليــدۇ ۋە ئۇنىــڭ 
ئومۇمىــي تەپســىرىنى قىلىــدۇ. بــۇ خىلدىكى تەپســىرلەرنىڭ 

مەشــھۇرلىرى: 

تەپسىرى سەئدى )تيسر كريم الرمحن ف تفسر الكم المنان(.

تەپسىرى ناسىرى )اليسر ف أحاديث الفسر(.
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 تەپسىرى شەلتۇت )تفسر الجزاء العرة الوىل( قاتارلىقالردۇر.

ئۈچىنچى: سېلىشتۇرۇپ تەپسىر قىلىش   

ــر ياكــى   سېلىشــتۇرۇپ تەپســىر قىلىشــتا مۇپەسســىر بى
بىــر قانچــە ئايەتنــى تەپســىر قىلىــش ئۈچــۈن، شــۇ مــاۋزۇدا 
كەلگــەن ئايەتلەردىــن، ھەدىســلەردىن، ســاھابىلەرنىڭ 
ۋە  ســۆزلىرىدىن  ئۆلىمالىرىنىــڭ  تابىئىــن  ســۆزلىرىدىن، 
مۇپەسســىرلەرنىڭ كــۆز قاراشــلىرىدىن ئىبــارەت دەلىللەرنــى 
ئوتتۇرىســىدا  دەلىللەرنىــڭ  بــۇ  ئاندىــن  توپاليــدۇ. 
ــدۇ، كــۆز قاراشــالرنىڭ قايســى  سېلىشــتۇرۇش ئېلىــپ بارى
كۈچلــۈك، قايســى ئاجىــز ھەممىنــى كــۆرۈپ چىقىــدۇ، 
كۆزقاراشــنى  بولغــان  كۈچلــۈك  ئــەڭ  دەلىلــى  ئاندىــن 
تەرجىــھ قىلىدۇ)كۈچلەندۈرىــدۇ(. بــۇ خىــل تەپســىر قىلىش 
ــدۇ.  ــۆپ بولى ــرى ك ــەڭ ۋە تۈرلى ــى ك ــلۇبىنىڭ مەيدان ئۇس

ــەت  ــى، ئاي ــەن ئايەتن ــەت بىل ــىردە ئاي ــل تەپس ــۇ خى ب
بىلــەن ھەدىســنى سېلىشــتۇرۇپ چىقىــش ئارقىلىــق ئايەتتــە 
مەقسەت قىلىنغا مەنىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ، ھەتتا بەزىدە 
ئايــەت بىلــەن »تــەۋرات« تېكىســتلىرىنى سېلىشــتۇرۇپ 
ــى  ــڭ ئەۋزەللىكىن ــان كەرىم«نى ــق »قۇرئ ــش ئارقىلى چىقى
ئوتتۇرىغــا چىقىرىــدۇ. بەزىــدە مۇپەسســىرلەرنىڭ بىــرەر 
ئايــەت ئۈســتىكى بايانلىرىنــى ۋە ھەربىرىنىــڭ كەلتۈرگــەن 
دەلىللىرىنــى بىــر _ بىرىگە سېلىشــتۇرۇپ چىقىــش ئارقىلىق 
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دەلىلــى ئــەڭ كۈچلــۈك بولغاننــى كۈچلەندۈرىــدۇ. بــۇ خىــل 
ئۇســۇلدا يېزىلغان تەپســىرلەرنىڭ ئەڭ تۇنجىســى تەپســىرى 

تەبەرىــدۇر.

بۇ خىل سېلىشــتۇرۇش ئۇســلۇبىدا يېزىلغان ئەســەرلەرمۇ 
كۆپتــۇر. دوكتــور مۇررىــس بۇكاينىــڭ »قۇرئــان، تــەۋرات، 
ئىنجىــل ۋە ئىلىــم« ناملىــق ئەســىرى، ئىبراھىــم خەلىلنىــڭ 
»تــەۋرات، ئىنجىــل ۋە قۇرئاندا تەســۋىرلەنگەن مۇھەممەد« 

ناملىــق ئەســىرى بۇنىڭ مىســالى.

تۆتىنچى: ماۋزۇالرغا بۆلۈپ تەپسىر قىلىش   

بــۇ ئۇســلۇبتا مۇپەسســىر ئايەتلەرنــى »قۇرئــان كەرىم«دىكى 
تەرتىپــى بويىچــە تەپســىر قىلمــاي، ئــۆزى توختالماقچــى بولغــان 
ــۇ  ــپ، ش ــالپ چىقى ــى توپ ــق ئايەتلەرن ــەن بارلى ــاۋزۇدا كەلگ م
ئايەتلەرنــى تەپســىر قىلىــش ئارقىلىــق بــۇ ئايەتلەردىكــى ئورتــاق 
مەقســەتنى ۋە شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــدۇ. بۇ 
خىــل ئۇســلۇبتا تەپســىر قىلىــش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
زامانىدىــن باشــالنغان بولــۇپ، زامانىمىزدىمــۇ داۋامالشــماقتا. 
ئەممــا )الفســر الموضــويع( دېگــەن بــۇ ئاتالغــۇ ھىجرىيــە ئــون 
ــداق  ــە. بۇن ــپ كەلمەكت ــرى قوللىنىلى ــىردىن بې ــى ئەس تۆتىنچ
تەپســىر قىلىشــنىڭ تۈرلىرىمــۇ كــۆپ بولــۇپ، قۇرئاننــى قۇرئــان 
مــاۋزۇدا كەلگــەن  بىــر   . يەنــى  قىلىــش،  تەپســىر  بىلــەن 
ئايەتلەرنــى توپــالپ تەپســىر قىلىــش، ئەھــكام ئايەتلىرىنــى 
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تەپســىر قىلىــش بۇنىــڭ مىســالى. 

ــۈپ تەپســىر قىلىــش ئۇســۇلىمۇ ھەرخىــل  ماۋزۇالرغــا بۆل
ــۇالر تۆۋەندىكىچــە: ــۇپ، ئ ــۈردە بولغــان بول ت

1 - قۇرئاننى قۇرئان بىلەن تەپسىر قىلىش   

ــالپ،  ــى توپ ــق ئايەتلەرن ــەن بارلى ــاۋزۇدا كەلگ ــر م بى
ــش  ــىر قىلى ــەن تەپس ــرى بىل ــر _ بى ــى بى ــۇ ئايەتلەرن ب
ئۇســۇلى تەپســىر قىلىشــنىڭ ئــەڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ئۇســۇلى بولــۇپ، بۇنىــڭ پايدىســى كــۆپ ۋە پەزىلىتــى 

ــدۇر. يۇقىرى

2 - ئەھكام ئايەتلىرىنى تەپسىر قىلىش   

ــۈزۈم، ئائىلــە،  ئەمــەل _  ئىبــادەت، مۇئامىلــە، قانــۇن _  ت
جەمئىيــەت قاتارلىــق فىقھىــي مەســىلىلىرى بايــان قىلىنغــان 
ــۇلالردىن  ــي ئۇس ــۇلى قەدىمى ــش ئۇس ــىر قىلى ــال تەپس ئايەتلەرنى
مەشــھۇرلىرى  ئەســەرلەرنىڭ  يېزىلغــان  مــاۋزۇدا  بــۇ  بولــۇپ، 

تۆۋەندىكىچــە:

ئەلالمــە ئەبــۇ بەكىــر قۇرتۇبىنىــڭ »ئەھــكام ئايەتلىرىنىــڭ . 1
توپلىمــى« )اجلامــع لحــام القــرآن(  ناملىــق ئەســىرى.

ئەلالمــە ئەھمــەد ئىبنــى ئەلــى رازى جەسساســنىڭ . 2
»قۇرئــان ئەھكاملىــرى«  )أحــام القــرآن( ناملىــق 
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ئەســىرى.
ئەرەبىنىــڭ »قۇرئــان . 3 ئــەل  ئىبنــى  ئەبــۇ بەكــرى 

ئەســىرى. ناملىــق  القــرآن(  )أحــام  ئەھكاملىــرى« 
مۇھەممــەد ســىددىق ھەســەننىڭ »ئەھــكام ئايەتلىرىنىــڭ . 4

ــق  ــام( ناملى ــات الح ــر أي ــن تفس ــرام م ــل الم تەپســىرى« )ني
ئەســىرى.

3 - ئايەتلەرنى ئوخشاشلىرى بىلەن تەپسىر قىلىش   

بۇنىڭــدا مۇپەسســىر »قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىدىكــى 
قىلىــپ چىقىــپ،  تەتقىــق  مەنىســىنى  بىــرەر ســۆزنىڭ 
ــۇ  ــن، ش ــتۇرۇۋالغاندىن كېيى ــىنى ئايدىڭالش ــڭ مەنىس ئۇنى
ســۆز ئىشــلىتىلگەن ئايەتلەرنىــڭ تەپســىرىنى قىلىــدۇ. بــۇ 
ئۇســۇلداس يېزىلغــان تەپســىرلەرمۇ كــۆپ بولــۇپ، ئــەڭ 
»قۇرئاندىكــى  ســۇلەيماننىڭ  ئىبنــى  مۇقاتىــل  بېشــىدا 
ئوخشاشــالر« )الشــباه والظائر ف القرآن( ناملىق تەپســىرىدۇر.

4 - تەپسىر تەتقىقاتى   

بــۇ خىــل تەپســىردە مۇپەسســىر بىــرەر ماۋزۇدىكــى بارلىــق 
ئايەتلەرنــى توپــالپ چىقىپ، شــۇ ماۋزۇدىال تەپســىر يېزىش. 
منەســىلەن: مەنىســى ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغــان ئايەتلــەر، 
قەســەم، مەنىســى مۇئەييــەن ئەمــەس ئايەتلــەر، قىسســىلەر 
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ــۆپ  ــىرلەرمۇ ك ــان تەپس ــۇلدا يېزىلغ ــۇ ئۇس ــالردۇر. ب قاتارلقى
ــۇپ، مەشــھۇرلىرى: بول

ســاالمنىڭ . 1 ئىبنــى  ئەلقاســىم  ئۇبەيــدە  ئەبــۇ 
ئەمەلدىــن  ۋە  قالدۇرغۇچــى  ئەمەلدىــن  »قۇرئاندىكــى 
ــق ئەســىرى.  ــوخ(  ناملى ــخ والمنس ــەر« )الاس قالغۇچــى ئايەتل

ئەلالمــە ئىبنــى قۇتەيبەنىــڭ »قۇرئاندىكــى مەنىســى . 2
مۇئەييــەن ئەمــەس ئايەتلــەر« )تأويل مشــل القــرآن( ناملىق 

ئەسىرى.

قىسســەلەر« . 3 »قۇرئاندىكــى  ماۋەردىنىــڭ  ئەلالمــە 
ــىرى. ــق ئەس ــرآن( ناملى ــال الق )أمث

»قۇرئاننىــڭ . 4 جەۋزىنىــڭ  قەييىــم  ئىبنــى  ئەلالمــە 
بۆلەكلىــرى ھەققىــدە بايــان« )البيــان ف أقســام القــرآن( 

ــىرى. ــق ئەس ناملى

ئەلالمــە ئىــز ئىبنــى ســاالمنىڭ »قۇرئاندىكــى ئىخچــام . 5
ــىرى  ــق ئەس ــرآن( ناملى ــاز الق ــەنئىتى« )جم ــەش س ئىپادىل

ــالر.  قاتارلىق

 	  _ قائىــدە   ئاساســلىق  ئــەڭ  قىلىشــتىكى  تەپســىر 
ر ىنســىپال پىر

ــوالل- ــى بىھاجــەت ب ــىر قەتئ ــر مۇپەسس ــداق بى ھەرقان



067

قۇرئان كەرىم قانداق كىتاب

ــدە _  پىرىنســىپالر تۆۋەندىكىچــە: ــم قائى ــان مۇھى مايدىغ

1 - قانداقــال بىــر ئايەتنــى خــاس قىلىدىغان دەلىــل كەلمىگۈچە    
ئۆزىنىــڭ ئومۇمىيلىقىدا قېلىۋېرىدۇ.

مەنىلەرنــى  كوپــرەك  بىردىــن  لــەۋزى  ئايەتنىــڭ 
مەنىگــە  بىــرال  ئايەتنــى  ئــۇ  بولســا،  ئىپادىلەيدىغــان 
ــى  ــدا شــۇ ئايەتن ــۇ چاغ ــدۇ، ب قىســقارتىپ قويۇشــقا بولماي
ھەممىســىدە  مەنىلەرنىــڭ  قىلغــان  دااللــەت  ئــۆزى 
چۈشىنىشــكە بولىــدۇ. ئەگــەر ئۇنىــڭ بىــرال مەنىگــە خــاس 
ئىكەنلىكىنــى كەســكىن ئىپادىلەيدىغــان بىــرەر ئايەت ياكى 
ســەھىھ ھەدىــس كەلســە، بــۇ ۋاقىتتــا مەزكــۇر ئايەتنــى شــۇ 
مەنىدىــال چۈشــىنىش كېــرەك. ئىمــام ئىبنــى جەرىــر تەبــەرى 
مۇنــداق دېگــەن: »مەنىســى ئومۇمىيلىقنــى ئىپادىلەيدىغــان 
بىــر ئايەتنــى بىــر مەنىگىــال خــاس قىلىۋېلىشــقا بولمايــدۇ، 
كەلگەندىــال  دەلىــل  قىلىدىغــان  خــاس  ئۇنــى  پەقــەت 
ــل  ــىز قايى ــدا شەرتس ــۇ چاغ ــدۇ، ب ــقا بولى ــۇنداق قىلىش ش
دېگــەن   › َودَلَ  َوَمــا  َوَوادِلٍ  مەســىلەن: ›  الزىــم.  بولــۇش 
ئايەتتــە ئالــالھ تائــاال ئاتــا ۋە ئۇنىــڭ بالىســى بىلەن قەســەم 
قىلغــان بولــۇپ، بــۇ ئايەتتىكــى ئاتــا بىلــەن بالىنىــڭ مەلۇم 
شەخســلەرنى ئىپادىلەيدىغانلىقىغا دائىر دەلىل _  ئىســپات 
كەلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن، بــۇ ئايــەت ئۆزىنىــڭ ئومۇمىيلىقىــدا 
قالىــدۇ، ئۇنــى پاالنــى ئاتــا ۋە ئۇنىــڭ پاالنــى بالىســى دەپ 
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بىــرەر شەخســكە خاسالشــتۇرۇپ قويۇشــقا بولمايــدۇ، ئۇنــى 
ھــەر قانــداق ئاتــا ۋە ھەرقانــداق بــاال دەپ چۈشــىنىش 

كېــرەك«]1].

2 - ئايەتنىــڭ ئوقۇمــى لەۋزىنىــڭ ئومۇمىيلىقــى ئېتىبارى بىلەن    
بولىــدۇ، ســەۋەبنىڭ ئېتىبــارى بىلــەن ئەمەس.

ئەلالمــە ئابدۇراھمــان ئىبنــى ســەئدى مۇنــداق دېگــەن: 
ــارى  ــى ئېتىب ــڭ ئومۇمىيلىق ــى لەۋزىنى ــڭ ئوقۇم »›ئايەتنى
ــەس‹  ــەن ئەم ــارى بىل ــدۇ، ســەۋەبنىڭ ئېتىب ــەن بولى بىل
دېگــەن بــۇ ئىنتايىــن پايدىلىــق قائىــدە بولــۇپ، بۇنىڭغــا 
رىئايــە قىلغــان ئــادەم كــۆپ ياخشــىلىققا ۋە مــول بىلىمگــە 
ئېرىشــىدۇ. ئەگــەر بىــز بــۇ قائىدىگــە تولــۇق رىئايــە 
چۈشــۈش  ئايەتلەرنىــڭ  مۇپەسســىرلەرنىڭ  قىلســاق، 
مىســال  پەقــەت  ئېيتقنلىرىنىــڭ  ھەققىــدە  ســەۋەبلىرى 
ئايەتنىــڭ  ئىكەنلىكىنــى،  ســۆزلەر  دېگــەن  ئۈچۈنــال 
مەســىلىگىال  ســەۋەبىدىكى  ئۇنىــڭ چۈشــۈش  مەنىســى 
خــاس ئەمەســلىكىنى، مۇپەسســىرلەرنىڭ ›بــۇ ئايــەت مــاۋۇ 
ــۆزلىرىنىڭ  ــدەك س ــكەن‹ دېگەن ــدە چۈش ــىلە ھەققى مەس
ــي مەنىســىگە  ــڭ ئومۇمى ــز ئايەتنى ــۇ دېگىنىمى مەنىســى ›ب
داخىــل قىلىنىــدۇ‹ دېگەنلىــك ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپ 

ــوم، 539_  ــىرى32_ ت ــق ئەس ــان« ناملى ــع ابلي ــر تەبەرىنىڭ»جام ــى جەرى ــام ئىبن ]1]  ئىم
بــەت.



069

قۇرئان كەرىم قانداق كىتاب

مۇنــداق  تەيمىيــە  ئىبنــى  شەيخۇلئىســالم  يېتىمىــز«]1]. 
دېگــەن: »مۇپەسســىرلەر ›بــۇ ئايــەت پاالنــى مەســىلە 
ھەققىــدە چۈشــكەن‹ دېگــەن ســۆزىدە، ›بــۇ ئايــەت 
ئاشــۇ مەســىلىگىال خــاس‹ دېگەننــى مەقســەت قىلمايــدۇ، 
ھېچقانــداق ئەقلــى جايىــدا ئــادەم ۋە ھېچقانــداق بىــر 

مۇســۇلمان ئــادەم مۇنــداق دېمەيــدۇ«]2].

3 - ئايەتكــە مەنــە ئېيتىشــتا ئالدىدىكــى ئايەتكــە قــاراپ مەنــە    
ئېيتىــش كېرەك

بــۇ مۇھىــم قائىــدە بولــۇپ، بۇنــى ھەربىر مۇپەسســىرنىڭ 
بىلىۋېلىش زۆرۈردۇر. مۇپەسســىر ئايەتلەردىكى كەلىمىلەرگە 
مەنــە  ئۇنىڭغــا  قاراپــال  جۈملىلەرگــە  مۇســتەقىل  ياكــى 
ــە ئېيتىشــى  ــاراپ مەن ــڭ ئالدىنقىســىغا ق ــاي، ئايەتنى ئېيتم
الزىم. مەســىلەن: بەزى مۇپەسســىرلەر بەقەرە سۈرىسىدىكى: 
ــَاٍق﴾ ]3]  ــْن َخ ــَرةِ ِم ــا َلُ ِف اْلَِخ ــَرَاهُ َم ــِن اْش ــوا لََم ــْد َعلُِم ﴿َولََق
دېگــەن ئايەتنــى »شــەيتانالر )ئاخىرەتلىكىنــى( ســېھىرگە 
ھېچقانــداق  )ياخشــىلىقتىن(  ئاخىرەتتــە  تېگىشــكۈچىگە 
دەپ  بىلەتتــى«  ئوبــدان  ئىكەنلىكىنــى  يــوق  نېســىۋە 

ــرآن« ناملىــق ئەســىرى،  ــر الق ــان لفس ــد الس ــە ئابدۇراھمــان ئىبنــى ســەئدىنىڭ »القواع ]1]  ئەلالم
ــەت. 7_ ب

]2]  شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ »مقدمــة ف أصول الفســر« ناملىق ئەســىرى44_47_ 
بەتلەر.

]3]  بەقەرە سۈرىسى 102_ ئايەت.
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تەپســىر قىلغــان. ئەممــا بــۇ كۆپ ســانلىق مۇپەسســىرلەرنىڭ 
ــۇ ئايەتنىــڭ ئالدىدىكــى  ــۇر. چۈنكــى ب تەپســىرىگە خىالپت
ئايەتتــە يەھۇدىيــالر ســۆكۈلگەن. شــۇڭا بــۇ ئايەتتىكــى ﴿
ــۆزدە  ــەن س ــى« دېگ ــدان بىلەتت ــى »ئوب ــوا﴾ يەن ــْد َعلُِم َولََق
ــا  ــدۇ. بۇنىڭغ ــۆزدە تۇتۇلى ــالر ك ــەس، يەھۇدىي ــەيتانالر ئەم ش
ــى«  ــالر »تەۋراتن ــى: ﴿يەھۇدىي ــڭ مەنىس ــەن ئايەتنى ئاساس
)ياخشــىلىقتىن(  ئاخىرەتتــە  تېگىشــكۈچىگە  ســېھىرگە 
ھېچقانــداق نېســىۋە يــوق ئىكەنلىكىنــى ئوبــدان بىلەتتــى﴾ 

ــرەك. ــش كې ــىر قىلى دەپ تەپس

ــاراپ     ــىگە ق ــەت مەنىس ــڭ لۇغ ــىر ئاساســەن ئايەتنى 4 - تەپس
ــدۇ بولى

ــكەن  ــدا چۈش ــەرەب تىلى ــم« ئ ــان كەرى ــى »قۇرئ چۈنك
ــدا  ــەرەب تىلى ــرى ئ ــڭ ئايەتلى ــن، ئۇنى ــاب بولغانلىقتى كىت
ئادەمنىــڭ ئەقلىگــە ئــەڭ تېــز كېلىدىغــان مەنىگە ئاساســەن 
تەپســىر قىلىنىــدۇ. يۇقىرىقــى ﴿َولََقــْد َعلُِمــوا لََمــِن اْشــَرَاهُ َمــا َلُ 
ِف اْلَِخــَرةِ ِمــْن َخــَاٍق﴾ دېگــەن ئايەتتىكــى ﴿َخــَاٍق﴾ دېگــەن 
ســۆزنىڭ مەنىســى توغرۇلــۇق مۇپەسســىرلەر ھــەر خىــل 
بايانــالردا بولغــان. ئاخىــرى ئىمــام ئىبنــى جەرىــر تەبــەرى 
مۇنــداق دېگــەن: »بــۇ ئايەتتىكــى ﴿َخــَاٍق﴾ دېگــەن 
ســۆز توغرۇلــۇق بېرىلگــەن مەنىلەرنىــڭ ئــەڭ توغرىســى 
›نېســىۋە‹دۇر. چۈنكــى ئــەرەب تىلىــدا ﴿َخــَاٍق﴾ دېگــەن 
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ــۇر«]1].  ــىۋە‹ دېگەنلىكت ــى ›نېس ــۆزنىڭ مەنىس س

لۇغــەت     مەنىســىنى  ئاتالغۇدىكــى  دىنىــي  ئايەتنىــڭ    _  5
قويــۇش ئالدىغــا  مەنىســىنىڭ 

بىــرەر كەلىمەنىــڭ دىنىــي ئاتالغۇدىكى مەنىســى بىلەن 
ــە،  ــالپ كۆرۈلس ــىدا ئىختى ــى ئوتتۇرىس ــى مەنىس لۇغەتتىك
بــۇ چاغــدا كەلىمەنىــڭ دىنىــي ئاتالغۇدىكــى مەنىســى 
لۇغەتتىكــى مەنىســىنىڭ ئالدىغــا قويۇلىــدۇ، يەنــى دىنىــي 
ئاتالغۇدىكــى مەنىســى قوبــۇل قىلىنىــدۇ. چۈنكــى »قۇرئان 
كەرىــم« لۇغەتنــى بايــان قىلىــش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكى 
شــەرىئەتنى بايــان قىلىــش ئۈچۈن چۈشــكەن كىتابتــۇر]2]. 
ئايەتتىكــى كەلىمەلەرنىــڭ دىنىــي ئاتالغۇدىكــى مەنىســىنى 
بــۇ  دېگــەن  قويــۇش  ئالدىغــا  مەنىســىنىڭ  لۇغــەت 
قائىدىنىــڭ مىســالى مۇناپىقــالر ھەققىــدە چۈشــكەن مۇنــۇ 
بـَـًدا﴾]3]. بــۇ ئايەتتىكى 

َ
َحــٍد ِمنُْهــْم َماَت أ

َ
ئايەتتــۇر: ﴿تَُصــّلِ َعَ أ

﴾ دېگــەن ســۆز »الصــاة« دېگــەن ســۆزدىن كېلىپ  ﴿تَُصــّلِ
چىققــان بولــۇپ، »الصــاة« ئۇيغــۇر تىلىــدا نامــاز دېگەننــى 
ئىپادىلەيــدۇ. ئەممــا »الصــاة« دېگــەن ســۆز ئــەرەب تىلىدا 
ــدۇ.  ــدە كېلى ــاز دېگــەن ئىككــى مەنى ــا ھــەم نام ھــەم دۇئ

]1]  تەپسىرى تەبەرى:8_ توم، 578_ بەت.
ــوم، 167_  ــق ئەســىرى 2_ ت ــرآن« ناملى ــوم الق ــان ف عل ــە زەركەشــىنىڭ »الربه ]2]  ئەلالم

بــەت
]3]  تەۋبە سۈرىسى  84_ ئايەت.
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نامــاز دېگــەن ئۇنىــڭ دىنىــي ئاتالغۇدىكــى مەنىســى، دۇئــا 

دېگــەن لۇغەتتىكــى مەنىســىدۇر. بــۇ ئايەتتــە بــۇ ســۆزنىڭ 
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دىنىــي ئاتالغۇدىكــى مەنىســى كــۆزدە تۇتۇلغــان. شــۇڭا 
ــەر!( ســەن ئۇالرنىــڭ  ــى پەيغەمب ــڭ مەنىســى: ﴿)ئ ئايەتنى
نامىزىنــى  ئادەمنىــڭ  ھېچقانــداق  ئۆلگــەن  ئارىســىدىن 

ھەرگىــز چۈشــۈرمىگىن﴾ دېگەنلىــك بولىــدۇ.

يېقىنقــى ئەســىردە يېزىلغــان بــەزى مەشــھۇر تەپســىرلەردىن    
ئۆرنەكلــەر

يېقىنقــى ئەســىردە يېزىلغــان بــەزى مەشــھۇر تەپســىرلەر 
ۋە مۇپەسســىرلىرى تۆۋەندىكىچــە:

1 - تەپسىرى قاسىمى )حماسن الأويل(

ئاپتــورى: مۇھەممــەد جامالىددىــن ئىبنــى مۇھەممــەد 
يىلــى    _  1283 ھىجرىيەنىــڭ  قاســىم  ئىبنــى  ســەئىد 
دەمەشــىقتا تۇغۇلغــان، گــۈزەل ئەخالقــى ۋە قەلــەم قۇۋۋىتــى 
بىلــەن تونۇلغــان ئالىــم. 1332 _  يىلــى دەمەشــىقتا ئــا-

لەمدىــن ئۆتكــەن.

تەپسىرى قاسىمى:

تەپســىرى قاســىمى 17 توملــۇق ئەســەر بولــۇپ، بــۇ 
كەلتۈرۈلگــەن  نەقىــل  ئۆلىماالردىــن  ســەلەفىي  تەپســىر 
ســۆزلەرنىڭ كۆپلىكــى ۋە دەلىــل قىلىــپ كەلتۈرۈلگــەن 
ھەدىســلەرنىڭ ســەھىھ ئىكەنلىكــى بىلــەن مەشــھۇردۇر. 

2 - تەپسىرى مەنار )تفسر المنار(
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ــزا،  ــى رى ــى ئەل ــزا ئىبن ــەد رەشــىد رى ــورى: مۇھەمم ئاپت
تارابلــۇس شــەھىرىنىڭ  يىلــى    _  1282 ھىجرىيەنىــڭ 
جەنۇبىدىكــى قەلمــۇن دېگــەن يېزىدا تۇغۇلغــان. كېيىنچە، 
ــدا  ــڭ قولى ــەد ئابدۇھنى ــە مۇھەمم ــپ، ئەلالم مىســىرغا بېرى
ــە  ــەن بىرلىكت ــدۇھ بىل ــەد ئاب ــتازى مۇھەمم ــان. ئۇس ئوقۇغ
»ئــەل مەنــار« دېگــەن ژۇرنالنــى چىقارغان. تەپســىرى مەنار 
نەشــر قىلىنىشــتىن ئىلگىــرى »ئەل مەنــار« ژۇرنىلىدا ئېالن 
ــۇ تەپســىر »تەپســىرى  ــدى، شــۇڭا ب ــان ئى ــپ تۇرغ قىلىنى
مانــار« دەپ ئاتالغــان. مۇھەممــەد رەشــىد رىــزا 1354 _  

يىلــى قاھىــرەدە ئالەمدىــن ئۆتكــەن.

تەپسىرى مەنار:

تەپســىرى مەنارنىــڭ يېزىلىــش قىسىسىســى مۇنــداق: 
مۇھەممــەد  ئۇســتازى  رىــزا  رەشــىد  مۇھەممــەد  ئەلالمــە 
ئابدۇھنىــڭ تەپســىر دەرســى ئۆتــۈپ بېرىشــىنى تەلــەپ 
قىلغــان بولــۇپ، ئۇســتازى بۇنىڭغــا قوشۇلغاســن. شــۇنداق 
ــى تەپســىر  ــان كەرىم«ن ــدۇھ »قۇرئ ــەد ئاب ــپ مۇھەمم قىلى
قىلىشــقا باشــلىغان. بىــر تەرەپتىــن ئۇنىــڭ تەپســىرى »ئەل 
ــدۇھ  ــەد ئاب ــان. مۇھەمم ــدا بېســىلىپ تۇرغ ــار« ژۇرنىلى مەن
نىســا سۈرىســىنىڭ 125 _  ئايتىگــە كەلگەنــدە ۋاپات بولۇپ 
كەتكــەن. ئۇنىــڭ تەپســىرىنى شــاگىرتى مۇھەممــەد رەشــىد 
رىــزا داۋامالشــتۇرغان بولــۇپ، يۈســۈف سۈرىســىنىڭ 101 _  

ئايىتىگــە كەلگەنــدە ئۇمــۇ ۋاپــات بولــۇپ كەتكــەن.
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 بــۇ تەپســىر 12 توملــۇق بولــۇپ نەشــر قىلىنغــان. 
ئۇنىــڭ قالغــان تەپســىرىنى مۇھەممــەد بەھجــەت بىتــار 
دېگــەن كىشــى يۈســۈف سۈرىســىنىڭ داۋامىنــى تامالىغــان.

تەپســىرى مەنــار ئــەڭ ئىلغــار تەپســىرلەرنىڭ بىــرى 
بولــۇپ، بــۇ تەپســىر ئىككــى خىــل يۆنىلىشــنى ئــۆز ئىچىگــە 
ــن  ــەد ئابدۇھنىــڭ ۋاپاتىدى ــە مۇھەمم ــرى ئەلالم ــدۇ. بى ئالى
ئىلگىرىكــى يۆنىلىــش، يەنــە بىــرى ئۇنىــڭ ۋاپاتىدىــن 
كېيىنكــى يۆنىلىــش ئىــدى. ئالدىنقــى يۆنىلىشــتە ئىجتىھــاد 
كېيىنكــى  بولغــان.  ئــازراق  نەقىــل  بولــۇپ،  كۆپــرەك 
يۆنىلىشــتە ئالدىنقىســىنىڭ تامامــەن ئەكســىچە بولــۇپ، 
نەقىــل كــۆپ، ئىجتىھــاد ئــازراق بولغــان. مۇھەممــەد رەشــىد 
بولغاندىــن  ۋاپــات  مۇنــداق دېگــەن: »ئۇســتازىم  رىــزا 
كېيىــن، تەپســىر قىلىشــتا مۇســتەقىل بولــدۇم ۋە ئايەتلەرنى 
ــتازىمغا  ــتا ئۇس ــىر قىلىش ــەن تەپس ــلەر بىل ــەھىھ ھەدىس س

ــم«]1]. ــق قىلدى خىالپلى

ــم الرمحــن ف تفســر  3 - تەپســىرى ســەئدى )تيســر الكري
ــان( الكم المن

ــەئدى  ــى س ــىر ئال ــى ناس ــان ئىبن ــورى: ئابدۇراھم  ئاپت
ســەئۇدى  ھازىرقــى  يىلــى    _  1307 ھىجرىيەنىــڭ  
ــەھىرىدە  ــزە ش ــى ئۇنەي ــىم رايونىدىك ــتاننىڭ قەس ئەرەبىس
تۇغۇلغــان. ئاتــا _  ئانىســى ئۇنىــڭ كىچىــك يېشــىدىال 

]1]  »تفسير المنار«1_ توم:16_ بەت.
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ئالەمدىــن ئۆتكــەن بولــۇپ، ئۆگەي ئانىســىنىڭ قولىدا چوڭ 
بولغــان. بــۇ ئانــا كىچىــك ئابدۇراھماننــى ئــۆز بالىلىرىدىنمۇ 
ئەزىــزالپ چــوڭ قىلغــان ۋە كىچىــك يېشــىدىال مەدرەســىگە 
بەرگــەن بولــۇپ، 14 يېشــىدا »قۇرئــان كەرىــم« نــى تولۇق 
يــادالپ بولغــان. ئەلالمــە ئابدۇراھمــان ســەئدى يــاش 

ــان. ــا ئايالنغ ــا ئۆلىماغ ــان كاتت ــال تونۇلغ ۋاقتىدى

تەپسىرى سەئدى:

ــىنىڭ  ــۇپ، مەنىس ــىر بول ــۇق تەپس ــىر 7 تومل ــۇ تەپس ب
بــۇ  مەشــھۇردۇر.  بىلــەن  ئىخچاملىقــى  ۋە  ئوچۇقلىقــى 
بۆلۈنــۈپ  بۆلەكلەرگــە  قانچــە  بىــر  تەپســىردە ســۈرىلەر 
ــدۇ.  ــان قىلىنى ــى باي ــي مەزمۇن ــڭ ئومۇمى ــر بۆلەكنى ھەربى
بــەزى ئايەتلەرنىــڭ ھېكمەتلىرىنــى ۋە ئەھكاملىرىنــى بايــان 

قىلىــدۇ. خۇراپىــي قىسســىلەردىن خالىــي تەپســىردۇر.

4 - فى زىاللىل قۇرئان )ف ظال القرآن(

ئاپتــورى: ســەييىد ئىبنــى ھــاج ئىبنــى قۇتــۇب ئىبراھىــم 
1906 _  يىلــى 10 _ ئاينىــڭ 9  _  كۈنــى مىســىرنىڭ 
ئاســيۇت ۋىاليىتىنىــڭ مۇشــا دېگــەن يېزىســىدا تۇغۇلغــان. 
ــىدا  ــۆز يېزىس ــۇپ، ئ ــلىغان بول ــن باش ــقا كىچىكىدى ئوقۇش
»قۇرئــان كەرىم«نــى تولــۇق يــادالپ بولغــان. 1920 _  
ــى  ــۇم پاكۇلتېتىن ــتىتنىڭ دارىلئۇل ــرە ئۇنىۋېرىس ــى قاھى يىل
كېيىچــە  قىلغــان،  مۇئەللىملىــك  قاھىــرەدە  تاملىغــان. 
يىلــى  ئىشــلىگەن. 1948 _   مىنىســتىرلىكىدە  مائارىــپ 
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مىســىر مائارىــپ مىنىســتىرلىكى تەرىپىدىــن ئامېرىكىغا بىلىم 
ئاشۇرۇشــقا ئەۋەتىلىــپ، ئامېرىكىــدا ئىككــى يىــل تۇرغــان. 
ســەييىد قۇتــۇب ئامېرىكىدىــن ئىنتايىــن جەڭگىــۋار ئىســالم 
ــۇل  ــىردىكى »ئىخۋان ــان ۋە مىس ــۇپ قايتق ــى بول دەۋەتچىس
ھەمىشــە  ئــۇ  بولغــان.  ئــەزا  جامائىتىگــە  مۇســلىمۇن« 
»مــەن 1951 _  يىلــى تۇغۇلــدۇم« دەيتتــى. چۈنكــى بــۇ 
قوشــۇلغان  جامائىتىگــە  مۇســلىمۇن«  ئۇنىڭ»ئىخۋانــۇل 

ــدى. ــى ئى يىل

مىســىردا »ئىخۋانــۇل مۇســلىمۇن« جامائىتــى بىلــەن 
»23 _  ئىيــۇل ئىنقىالبــى« نىڭ مەســئۇللىرى ئوتتۇرىســىدا 
توقۇنــۇش يــۈز بەرگەنــدە، ســەييىد قۇتــۇب 1954 _  يىلــى 
ــدۇ.  ــالن قىلىنى ــق ھۆكــۈم ئې ــدۇ ۋە 15 يىللى ــا ئېلىنى قولغ
ــى  ــدا »ف ــلۇق جەريانى ــدە مەھبۇس ــۇب تۈرمى ــەييىد قۇت س
ئــۇ  چىقىــدۇ.  يېزىــپ  تەپســىرىنى  قۇرئــان«  زىاللىــل 
ــر  ــىرى نەش ــڭ تەپس ــۇرۇن، ئۇنى ــتىن ب ــن چىقىش تۈرمىدى
قىلىنىــدۇ. ئىراقنىــڭ ســابىق رەئىســى ئابدۇسســاالم ئارىــف 
ئۇنىــڭ تەپســىرىنى ئوقــۇپ چىقىــپ قاتتىــق تەســىرلىنىدۇ 
ئابدۇنناســىرغا  رەئىســى  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  مىســىرنىڭ  ۋە 
ئارىچىلىــق قىلىــپ، ئىراقلىــق ئۆلىمــاالر ئارقىلىــق ســەييىد 
قۇتۇبنــى تىلىۋالىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ســەييىد قۇتــۇب 
مۇددىتــى توشۇشــتىن بــۇرۇن تۈرمىدىــن چىقىــدۇ. 1965 _  
يىلــى قايتــا قولغــا ئېلىنىــپ، 1966 _  يىلــى 8  _  ئاينىــڭ 
29  _ كۈنــى مىســىر ھەربىــي مەھكىمىســى تەرىپىدىــن 
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ــدۇ. شــېھىت قىلىنى

ــق  ــۇرۇن بارلى ــتىن ب ــېھىت قىلىنىش ــۇب ش ــەييىد قۇت س
ئىســالم دۇنياســىدىكى ئۆلىمــاالر ئۇنــى ئابدۇنناســىردىن 
تىلىۋالماقچــى بولــۇپ كــۆپ تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن 
قالىــدۇ.  پايدىســىز  تىرىشــچانلىقالر  بــۇ  بولســىمۇ، 
قۇتۇبنىــڭ  ســەييىد  مەھكىمــە  ھەربىــي  مىســىردىكى 
ــۈرۈم  ــى كەچ ــە، ئۇن ــۆزۈر تىلىس ــىردىن ئ ــال ئابدۇنناس جام
تىلەشــكە  ئــۆزۈر  ئۇنــى  ئېيتىــپ،  قىلىدىغانلىقىنــى 
قىســتىغاندا، ســەييىد قۇتــۇب قەتئىيلىــك بىلــەن: »نامازدا 
ئالــالھ تائاالنىــڭ بىــر ئىكەنلىكىگــە ئىشــارەت قىلىدىغان بۇ 
بارمــاق تاغۇتنىــڭ ھاكىمىيىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ ئېتىراپنامە 
يېزىشــنى رەت قىلىدۇ«دەيــدۇ. ئــۇ يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: 
»مــەن ئالــالھ تائــاال بىلــەن قىلىۋاتقان ئۇلۇغ ئىشــىمنى خاتا 
ئىكــەن دەپ ئــۆزرە ئېيتامدىــم؟ مــەن قانداقالرچــە ئۇالردىــن 
رەھىــم _  شــەپقەت تىلىگۈدەكمــەن؟ مــەن ھەقلىــق بولــۇپ 
تۈرمىگــە كىرگــەن بولســام، ھــەق تائاالنىــڭ بــۇ ھۆكمىگــە 
رازىمــەن، ئەگــەر ناھــەق تۈرمىگــە ئېلىنغــان بولســام، مــەن 

ــتۈنمەن«. ــتىن ئۈس ــەپقەت سوراش ــن ش تاغۇتتى

فى زىاللىل قۇرئان تەپسىرى:

فــى زىاللىــل قۇرئــان تەپســىرى ئەدەبىــي ئۈســتۈنلۈكتە 
ئۇنىــڭ ئالدىغــا ئۆتىدىغــان كىتــاب يوقتــۇر، ئــۇ »قۇرئــان 
كەرىــم« ســىزىپ بەرگــەن ھايــات تەرىزىنــى بەئەينــى بايان 
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قىلىــپ بەرگــەن بولــۇپ، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئەدەبىــي 
ئۈســتۈنلىكىنى ئوتتۇرىغــا چىقارغــان بىردىنبىــر ئەســەردۇر. 
بۇ تەپســىر 6 توملۇق بولۇپ، مىســىردا ۋە باشــقا دۆلەتلەردە 

ئىنتايىــن كــۆپ قېتىــم نەشــر قىلىنغــان.

5 - تەپســىرى شــىنقىتى )أضــواء ابليــان ف إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن(. 

ــار  ــەد مۇخت ــى مۇھەم ــن ئىبن ــەد ئەمى ــورى: مۇھەمم ئاپت
جەنكــى ئــەل شــىنقىتى ھىجرىيەنىــڭ  1325 _  يىلــى 
ــدە  ــەن يېرى ــىنقىت دېگ ــى ڭ ش ــى يەن ــى مەۋرىتان ھازىرق
ئەتراپلىــق  ئىلىمــدە  دىنىــي  يۇرتىــدا  ئــۆز  تۇغۇلغــان. 
ســەئۇدى  ئۈچــۈن  قىلىــش  ھــەج  بولــۇپ،  يېتىشــكەن 
ئەرەبىســتانغا بېرىــپ، ئــۇ جايدىكــى ئۆلىمــاالر بىلــەن 
ئۆلىمالىــرى  ئەرەبىســتان  ســەئۇدى  قالىــدۇ.  تونۇشــۇپ 
مۇھەممــەد مۇختــار شــىنقىتىنىڭ يۇقىــرى بىلىمىگــە قايىــل 
دەۋەت  قېلىشــقا  مەملىكەتتــە  بــۇ  ئۇنــى  بولغانلىقتىــن، 
قىلىــدۇ، ئــۇ قوشــۇلغاندىن كېيىــن، ئــۇالر مەرھۇم پادىشــاھ 
ــنى  ــپ قېلىش ــڭ قېلى ــۇنۇپ ئۇنى ــەپ س ــا تەل ئابدۇلئەزىزغ
تەلــەپ قىلىــدۇ، پادىشــاھنىڭ ۋوشۇلۇشــى بىلــەن ئــۇ 
كىشــى ســەئۇدى ئەرەبىســتاندا قالىــدۇ. مەككىــدە ۋە رىيــاد 
شــەھىرىدە مۇدەررىســلىك قىلىدۇ، »ســەئۇدى ئەرەبىســتان 
كاتتــا ئۆلىمــاالر ھەيئىتى«گــە ئــەزا بولىــدۇ، »دۇنيا ئىســالم 
بىرلىكى«تەشــكىالتنىڭ تەســىس ئەزاســى بولىدۇ. 1393 _ 
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ــدۇ. ــات بولى ــدە ۋاپ ــى مەككى يىل

 تەپسىرى شىنقىتى: 

 تەپســىرى شــىنقىتى 10 توملــۇق تەپســىر بولــۇپ، ئاپتور 
ــۇپ،  ــان بول ــات بولغ ــدە ۋاپ ــىگە كەلگەن ــە سۈرىس مۇجادەل
قالغــان قىســمىنى ئۇنىــڭ شــاگىرتى ئەتىيــە مۇھەممــەد 
ــى  ــىر ئىكك ــۇ تەپس ــان. ب ــى تاماملىغ ــەن كىش ــالىم دېگ س
ــى  ــرى قۇرئانن ــۇپ، بى ــان بول ــەن تونۇلغ ــك بىل ئاالھىدىلى
قۇرئــان بىلــەن تەپســىر قىلغــان، يەنــە بىــرى فىقھــى 

ــان.  ــان قىلغ ــە باي ــى ئىنچىك ــىلىلىرىنى ناھايىت مەس

6 - تەفھىمۇل قۇرئان )تفهيم القرآن(

 1903 مــەۋدۇدى  ئەئــال  ئەبــۇل  ئەلالمــە  ئاپتــورى: 
كىشــى  ئــۇ  بولــۇپ،  تۇغۇلغــان  ھىندىســتاندا  يىلــى   _
ــالم  ــتلىق ۋە ئىس ــەس، ژۇرنالىس ــىدىال ئەم ــىر ساھەس تەپس
كۆپلىگــەن  ســاھەلىرىدە  قايســى  ھــەر  ئىلىملىرىنىــڭ 
ئەســەرلىرى  ئۇنىــڭ  يازغــان.  ئەســەرلەرنى  قىممەتلىــك 
ئىســالم ۋە ئــەرەب دۇنياســىدا كۆپلىگــەن تىلالرغــا تەرجىمــە 
قىلىنىــپ كــەڭ تارقااللغــان. ئەلالمــە ئەبــۇل ئەئــال مــەۋدۇدى 
1979 _ يىلــى 9 _ ئاينىــڭ 20 _ كۈنــى 76 يېشــىدا 

ئالەمدىــن ئۆتكــەن.

تەفھىمۇل قۇرئان تەپسىرى

يىلــى   _  1942 تەپســىرىنى  بــۇ  مــەۋدۇدى  ئەلالمــە 
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يېزىشــقا باشــالپ، 1972 _ يىلــى يېزىــپ تاماملىغــان. 
ــىر  ــۇق تەپس ــان 6 تومل ــدا يېزىلغ ــۇردۇ تىلى ــىر ئ ــۇ تەپس ب
ــتان،  ــان، پاكىس ــدا يېزىلغ ــمى زىندان ــۆپ قىس ــۇپ، ك بول
ــىر  ــا نەش ــا _ قايت ــەردە قايت ــق دۆلەتل ــتان قاتارلى ھىندىس
قىلىنىــپ كــەڭ تارقالغــان. بــۇ 30 يىــل جەريــان ئىچىــدە 
ــپ،  ــل قىلى ــىلىلەرنى تەھلى ــەن مەس ــەۋدۇدى دۇچ كەلگ م
تەپســىرنى پىششــىقالپ ماڭغــان. مــەۋدۇدى بــۇ تەپســىرىدە 
ھاكىمىيىتــى  ئىســالم  دۆلەتتــۇر،  ۋە  دىــن  »ئىســالم 
قىلغىلــى  ئەمــەل  تولــۇق  ئىســالمغا  تىكلەنمەســتىن، 
بولمايــدۇ، ئىســالم مۇكەممــەل بىــر دىــن بولــۇپ، ھاياتنىــڭ 
شەخســى ۋە ئىجتىمائــى تەرەپلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ« 
ــر  ــەرب پىكى ــۇپ، غ ــا قوي ــى ئۇتتۇرىغ ــەزەرى يەن ــەن ن دېگ
ئېقىمىنىڭ، دىنســىزلىق پەلسەپەســىنىڭ ئىســالم دۇنياســىغا 
ئېقىــپ كىرىشــىگە شــىددەت بىلــەن قارشــى تۇرغــان. بــۇ 
تەپســىر ئىنگىلىزچــە، تۈركچــە، ئۇيغۇرچە ۋە باشــقا تىلالرغا 

ــان.  ــە قىلىنغ تەرجىم

»قۇرئان كەرىم«نىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمە ۋە تەپسىرلىرى	 

ھازىــر دۇنيــادا »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 1200 دىــن 
ئارتــۇق تەرجىمــە نۇسخىســى بارلىقــى ۋە 140 تىــن كۆپــرەك 
مىللەتنىــڭ تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ بولغانلىقــى مەلــۇم. 
ھەتتــا بــەزى مىللەتلەرنىــڭ تىلىــدا 100 خىلدىــن ئارتــۇق 
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بىزنىــڭ  تېپىلىــدۇ.  تەرجىمىســى  كەرىــم«  »قۇرئــان 
ئانــا ۋەتىنىمىزگــە كەلســەك، 12-ئەســىردە قاراخانىيــالر 
ــان كەرىم«نىــڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســى  دەۋرىدىــال »قۇرئ
بارلىققــا كەلگــەن ئىكــەن. ھازىر بۇ تەرجىمە نۇسخىســىنىڭ 
ســەككىز خىــل قــول يازمــا نۇسخىســى تولــۇق ياكــى كەمتۈك 
ھالەتتــە چەتئەللەرنىــڭ مۇزېيلىرىــدا ياكــى كۇتۇبخانىلىرىدا 
ــۇم بولۇشــىچە، 20- ئەســىرنىڭ  ســاقالنماقتا ئىكــەن. مەل
تەرىپىدىــن  ئۆلىمالىــرى  ئۇيغــۇر  تارتىــپ  باشــلىرىدىن 
ــان كەرىم«نىــڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىلىــرى مەيدانغــا  »قۇرئ
قىلىنىــش  نەشــر  تــۈردە  رەســمىي  بولــۇپ،  كەلگــەن 
پۇرســىتىگە ئېرىشەلمەســتىن كۆپلىرى يوقىلىــپ كەتكەن ۋە 
نۇرغۇنلىــرى خىتــاي كوممۇنىســتلىرى تەرىپىدىــن كۆيدۈرۈپ 

ــوق قىلىنغــان.  ي

پەقــەت ئۆتكەن ئەســىرنىڭ 40 – يىللىرىــدا ئابدۇلئەزىز 
چىنگىزخــان »قۇرئــان كەرىم«نــى ئۇيغۇرچــە تەرجىمــە 
قىلغان بولســىمۇ، نەشــر قىلىنىشقا نېسىپ بولماي يوقىلىپ 
كەتكەنلىكــى ســۆزلىنىدۇ. يەنــە ئۆتكــەن ئەســىرنىڭ 80- 
يىللىرىنىــڭ باشــلىرىدا ئۆزبېــك ئالىمــى مەھمــۇد تارازىنىــڭ 
»قۇرئــان كەرىــم ئىزاھلىــق تەرجىمىســى« ناملىــق ئەســىرى 
پاكىســتاندا چاغاتــاي يېزىقىــدا نەشــر قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ 

تەرجىمــە بىزنىــڭ ۋەتەنگىمــۇ يېتىــپ بارغــان ئىــدى.

 »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىغــا 
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ــالىھ  ــەد س ــە مۇھەمم ــان تۇنجــى تەرجىمىســى ئەلالم قىلىنغ
بولــۇپ،  كەلگــەن  مەيدانغــا  تەرىپىدىــن  دامولالھاجىــم 
»مىللەتلــەر  بېيجىڭــدا  يىلــى   -1987 تەرجىمــە  بــۇ 
نەشــرىياتى«دا نەشــر قىلىنىــپ تارقىتىلــدى. بــۇ تەرجىمــە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ قولىــدا »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۇيغۇرچــە 
ــر  ــر بوشــلۇقنى بى ــارەت بى تەرجىمىســى بولماســلىقتىن ئىب
قــەدەر تولدۇرغــان بولــدى. 2012- يىلــى ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم 
»›قۇرئــان  تەرىپىدىــن  جەمئىيىتــى  ئىســالم  رايونلــۇق 
كەرىم‹نىــڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســى« نەشــر قىلىنىــپ 
تارقىتىلــدى. 2017- يىلــى ئەنــەس ئالىــم تەرىپىدىــن 
»›قۇرئــان كەرىم‹نىــڭ ئىزاھلىــق تەرجىمىســى« يېزىلىــپ 
تۈركىيــەدە نەشــر قىلىنــدى. پېقىــر 17 يىلدىــن بېــرى 
»›قۇرئان كەرىم‹نىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىســى«گە ئىشلەپ 
كۈتۈلمەكتــە.  چىقىشــى  نەشــردىن  يېقىنــدا  كەلمەكتــە. 
ئەســلىدە تەرجىمىنىــڭ كــۆپ بولۇشــى زىيانلىــق ئەمــەس، 
كۆپــرەك  100دىــن  تۈركچىدىمــۇ  پايدىلىقتــۇر.  بەلكــى 

»قۇرئــان كەرىــم« تەرجىمىســى بارلىقــى ســۆزلىنىدۇ.

ئۇيغۇرالردىن چىققان مۇپەسسىرلەر	 

ئۇيغــۇرالر تۈركىــي تىللىــق خەلقلــەر ئىچىــدە »قۇرئــان 
ــان  ــىر قىلغ ــە ۋە تەپس ــلەپ تەرجىم ــەڭ دەس ــى ئ كەرىم«ن
مۇپەسســىرلەر  چىققــان  ئىچىدىــن  ئۇيغــۇرالر  خەلقتــۇر. 
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تۆۋەندىكىچــە:

1. ئۇيغــۇرالر ئىچىــدە »قۇرئــان كەرىم«نىڭ تەپســىرىنى 
ئــەڭ دەســلەپ يازغــان كىشــى ئاتاغلىــق تىلشــۇناس ئالىــم 
ــى  ــى ئەل ــەين ئىبن ــتازى ھۈس ــقەرىينىڭ ئۇس ــۇد قەش مەھم
ئىبنــى خەلــەف قەشــقىرىي دېگــەن كىشــى بولــۇپ، بــۇ زات 
قاراخانىيــالر خانلىقىنىــڭ بىــر قانچــە ئــەۋالد خانلىرىنىــڭ 
مەنىۋى داھىســى، شــۇنداقال تونۇلغان مۇدەررىس ئىدى. ئۇ 
ئۆمــرى ئىچىــدە 200 پارچىدىــن كۆپــرەك كىتــاب يازغاننىــڭ 

ســىرتىدا »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ تەپســىرىنى يازغــان.

يىلىغىچــە   -1756 يىلىدىــن   -1735 مىالدىيــە   .2
يەكەنــدە ھۆكۈمــدار بولغــان خوجــا ياقــۇب دېگــەن كىشــى 
دۆلــەت خىراجىتــى بىلــەن »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۇيغۇرچە 

ــان. ــازدۇرۇپ نەشــىر قىلدۇرغ ــىرىنى ي تەپس

3. قاغىلىقتــا ئۆتكــەن داڭلىــق ئۆلىمــا ھۈســەينخان 
تەجەللــى 1910- يىلــى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۇيغۇرچــە 

ــان. ــپ چىقق ــىرىنى يېزى تەپس

4. ســابىت دامولــال ھاجىــم شىڭشىســەينىڭ تۈرمىســىدە، 
ــۈچ  ــە ك ــڭ ئاخىرىغىچ ــن ئۆمرىنى ــە 1937- يىلىدى مىالدىي
ســەرپ قىلىــپ، »روشــەن بايــان- تۈركىــي تەپســىرۇل 
ــان  ــپ چىقق ــىرنى يېزى ــە تەپس ــەن ئۇيغۇرچ ــان« دېگ قۇرئ
بولــۇپ، ئۇنىــڭ 30- پارىســى 1948- يىلــى غولجىــدا 
بېســىپ تارقىتىلغــان. بــۇ تەپســىرنىڭ قوليازما نۇسخىســىنى 
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ســابىت دامولالمنىــڭ غولجىدىكــى ئوغلــى ئابدۇلــال 1961- 
يىلــى ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق مىللەتلــەر تەتقىقــات 

ــەن. ــۇرغان ئىك ــا تاپش ئورنىغ

5. 1990- يىللىــرى مۇھەممــەد ســالىھ دامولالھاجىــم 
تەرىپىدىــن »ئاخىرقــى ئىككــى پارىنىــڭ تەپســىرى« نەشــر 

قىلىنــدى.

6. 1955- يىلــى مۇھەممــەد زىرىــپ قارىھاجىــم غولجىــدا 
يېزىــپ  ئۇيغۇرچــە  تەپســىرى«نى  كەرىــم‹  »›قۇرئــان 
چىققــان. زىرىــپ قارىھاجىمنىــڭ 1926- يىلــى قەشــقەردە 
ــان »ئەممــە پارىســىنىڭ تەپســىرى« ناملىــق  يېزىــپ چىقق
قىلىــپ،  فاكســمېل  قاتــاردا  يىلــى   -1987 ئەســىرى 
تارقىتىلغــان.  بېســىپ  يېزىقىــدا  ئەســلىدىكى چاغاتــاي 
كېيىنچە 2003- يىلى شــۇ فاكســمېل نۇسخىســىغا ئاساسەن 
ســەئۇدى ئەرەبىســتانىنىڭ جىــددە شــەھىرىدە ھازىرقــى 
زامــان ئۇيغــۇر تىلىغــا ئۆزگەرتىــپ نەشــىر قىلىنغــان. تولــۇق 

ــان. ــر قىلىنغ ــتانبۇلدا نەش ــى ئىس ــى 2018-يىل نۇسخىس

توملــۇق   10 ناملىــق  جەۋھەرلىــرى«  »تەپســىر   .7
تەپســىر پېقىــر مۇھەممــەد يۈســۈپنىڭ قولىــدا ئوتتۇرىغــا 
چىققــان بولــۇپ، بىــرەر يىــل ئىچىــدە نەشــردىن چىقىشــى 
كۈتۈلمەكتــە. بــۇ تەپســىرنىڭ 1- 2- توملىــرى 2018- 
يىلــى قازاقىســتاندا رۇس ھەرپىدىكــى ئۇيغــۇر تىلىــدا نەشــر 

ــدى. ــپ تارقىتىل قىلىنى
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قىلىنغــان 	  تەرجىمــە  تىلىغــا  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى 
تەپســىرلەر

ــۇر  ــى ئۇيغ ــىر« 2005-يىل ــى كەس ــىرى ئىبن 1. »تەپس
تەرجىمــە مەركىــزى تەرىپىدىــن تەرجىمە قىلىنىــپ، بەيرۇتتا 

نەشــىر قىلىنغــان. 

2. »ئاخىرقــى ئــۈچ پارىنىــڭ تەپســىرى« 2007-يىلــى 
تەرجىمــە  شــەھىرىدە  رىيــاد  ئەرەبىســتانىنىڭ  ســەئۇدى 

ــتۇرۇلغان. ــپ باس قىلىنى

3. »ئەھــكام ئايەتلىرىنىــڭ تەپســىرى« 2006- يىلــى 
ئىســتانبۇلدا نەشــر قىلىنغــان.

ســۈرىلەرنىڭ  بــەزى  قۇرئــان«  زىاللىــل  »فــى   .4
تەرجىمىســى 2014- يىلــى ئىســتانبۇلدا نەشــر قىلىنغــان.

5. » تەپسىرى سەئدى« نەشر قىلىنمىغان.

6. »سەفۋەتۇتەفاسىر« نەشر قىلىنمىغان.

ئائىــت  پەنگــە  تەبىئىــي  تەنتــاۋى«  7. »تەپســىرى 
قىلىنمىغــان نەشــر  تەرجىمىســى.  ئايەتلەرنىــڭ 

8. »تەفھىمۇل قۇرئان« نەشر قىلىنمىغان.
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ئۈچىنچى بۆلۈم

»قۇرئان كەرىم«نىڭ مۆجىزىلىرى

ــم«  ــان كەرى ــش كېرەككــى، »قۇرئ ــاۋۋال شــۇنى بىلى ئ
بىرەر پەن _ تېخنىكا كىتابى ئەمەس، ياكى ئۇ كائىناتنىڭ 
ــان قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــۈرۈلگەن  سىر-ئەســرارلىرىنى باي
كىتابمــۇ ئەمــەس. بەلكــى ئــۇ ئەقىــدە، ئىبــادەت، ئەخــالق، 
مۇئامىلــە، قانۇن-تــۈزۈم كىتابىــدۇر. ئــۇ ئىنســانالرغا پــەن 
ـ تېخنىكىدىــن مەلــۇم مــاۋزۇالردا يىــپ ئۇچــى بېرىــپ، 
ــەك،  ــدۇ. دېم ــپ بېرى ــى ئېچى ــش يولىن ــڭ ئىزدىنى ئۇالرنى
ــان كەرىــم« ئومۇمىــي قانۇنىيەتلەرنىــڭ خۇسۇســىي  »قۇرئ

يىــپ ئۇچىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ.

ئاخىرەتلىــك  ۋە  دۇنيــا  ئىنســانالرنى  تائــاال  ئالــالھ 
قىلىــش  ھىدايــەت  يوللىرىغــا  ســائادەتنىڭ   – بەخــت 
ــان كەرىم«نــى ھىدايــەت مەنبىئــى قىلىــپ  ئۈچــۈن »قۇرئ
چۈشــۈرگەن. )شەكســىزكى، بــۇ قۇرئــان )ئىنســانالرنى( 
ئــەڭ توغــرا يولغــا باشــاليدۇ، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىدىغــان 
ــا ئېرىشــىدىغانلىقى  ــڭ چــوڭ مۇكاپاتق ــە ئۇالرنى مۇئمىنلەرگ
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بىلــەن خــۇش خــەۋەر بېرىــدۇ)]1]. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
ھىدايىتــى ئىنســانالرنى ئالــالھ تائاالنىڭ دىنىغــا چاقىرىش، 
دەلىــل- يېتەرلىــك  بىرلىكىگــە  ۋە  بارلىقىغــا  ئۇنىــڭ 
ــان  ــق بولغ ــانالرغا پايدىلى ــۇزۇش، ئىنس ــپاتالرنى تۇرغ ئىس
ئىشــالرنى ئۆگىتىــش ۋە ئۇالرنــى ئۆزلىرىگــە زىيانلىق بولغان 
ئىشــالردىن، گۇناھ-مەســىيەتلەردىن توســۇش قاتارلىــق 

ــقان. ــە ئاش ــەن ئەمەلگ ــۇلالر بىل ــل ئۇس ــالردا ھەرخى ئىش

»قۇرئان كەرىم« ھىدايەت كىتابىدۇر	 

ئالــالھ تائاالنىــڭ بارلىقىنــى، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
مۇھەممــەد  ۋە  ئىكەنلىكىنــى  ســۆزى  تائاالنىــڭ  ئالــالھ 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ھــەق پەيغەمبىــرى 
ئىكەنلىكىنــى ھــەر بىــر ئەســىرنىڭ ئىلىم-مەرىپــەت ۋە 
پەن-تېخنىــكا تەرەققىياتــى جەھەتتىكــى ۋەزىيىتىگــە ۋە 
ھــەر دەۋر ئىنســانلىرىنىڭ ئەقىــل سەۋىيىســىگە مۇناســىپ 
ــان  ــەن ئىسپاتالشــمۇ »قۇرئ ــەر بىل ــي مۆجىزىل ــدا ئىلمى ھال
ــى  ــانىلىدۇ. چۈنك ــرى س ــن بى ــڭ ھىدايەتلىرىدى كەرىم«نى
ــن 14ئەســىردىن  ــرى مۇندى ــڭ ئايەتلى ــان كەرىم«نى »قۇرئ
كۆپــرەك ۋاقىــت ئىلگىــرى چۈشــكەن ۋە ئەســىرلەردىن بىرى 
كىشــىلەرنى شــۇ زامانالرنىــڭ سەۋىيىســىگە اليىــق ئىلمىــي 
ــىمۇ،  ــەن بولس ــپ كەلگ ــل قىلى ــەن قايى ــرى بىل مۆجىزىلى

]1]   ئىسرا سۈرىسى 9- ئايەت.
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ــال  ــەن بىلەن ــم _ پ ــۋى ئىلى ــەت زامانى ــدا پەق ــال ئۇنىڭ يەنى
ــار.  ــەر ب ــي ھەقىقەتل ــان ئىلمى ــپاتلىنىدىغان نۇرغۇنلىغ ئىس
ئىنســانالرنىڭ  قىلغانســېرى،  تەرەققىــي  زامــان  شــۇڭا 
ئىلىم-پــەن  ۋە  يۈكسەلگەنســېرى  سەۋىيىســى  ئىلىــم 
ئىلگىرلىگەنســېرى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۆتمۈشــلەردە 
كــۆپ  تېخىمــۇ  مۆجىزىلىــرى  ئىلمىــي  بىلىنمىگــەن 
ئاشكارىلىنىشــقا باشــاليدۇ. شــۇنداق قىلىپ تا قىيامەتكىچە 

بــۇ ئىلمىــي مۆجىزىلــەر ئېچىلىنىشــقا داۋام قىلىــدۇ.

ــە- ــي ھ ــۇ ئىلمى ــاالم ب ــەر ئەلەيھىسس ــا پەيغەمب ئۇنداقت
ــەن؟ ــە ئۈچــۈن شــەرھلەپ بەرمىگ ــى نېم قىقەتلەرن

ئــە- پەيغەمبــەر  مۇنــداق:  جاۋابــى  ســوئالنىڭ  بــۇ 
لەيھىسســاالمنىڭ ھازىــر كەشــىپ قىلىنغــان ۋە كېيىنچــە 
ھەقىقەتلەرنــى  ئىلمىــي  پۈتــۈن  قىلىنىدىغــان  كەشــىپ 
كەلســەك،  ســەۋەبىگە  بەرمىگەنلىكىنىــڭ  شــەرھلەپ 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانالرنىڭ ئەقىدە، ئەخالق 
مۇئامىلــە  ئىبادەتلىرىــدە،  كۈندىلىــك  مەســىلىلىرىدە، 
زۆرۈر  بىلىشــى  مەسىلىســىدە  ھاالل-ھــارام  ئىشــلىرىدا، 
بولغــان شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى تولىقــى بىلــەن شــەھلەپ 
بەرگــەن. چۈنكــى مۇســۇلمانالرغا بۇيرۇلغىنــى شــۇ ئىــدى. 
ئەممــا »قۇرئــان كەرىم«دىكــى كائىنــات ئەســرارلىرىغا مــۇ-
ناســىۋەتلىك ئىلىملەردىــن ئــۆزى بىلگەنلىرىنــى ۋە ئېھتىياج 
تۇيغانلىرىنىــال بايــان قىلىــپ بېرىشــكە كۇپايىلەنگــەن. 
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چۈنكــى بــۇ ئىلمىــي ھەقىقەتلەرنــى ھازىرقــى بويىچــە 
چاغالردىكــى  شــۇ  ئۇالرنــى  بەرگەنــدە،  شــەرھلەپ 
ئىنســانالرنىڭ ئەقلــى قوبــۇل قىاللمايتتــى، بــۇ ئەھۋالنىــڭ 
ئاساســلىق مەســىلە بولغــان دىنىــي مەســىلىلەرگە ســەلبىي 

ــدى. ــار ئى ــى ب ــش ئېھتىمال ــۇپ قېلى ــىرى بول تەس

 چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالــالھ تائاالنىڭ 
قۇدرىتــى بىلــەن بىــر كېچىــدە مەككىدىــن پەلەســتىندىكى 
مەســجىدى ئەقســاغا بېرىــپ كەلگەنلىــك قىسسىســىنى شــۇ 
ۋاقىتتىكــى ئىنســانالرنىڭ كۆپ ســانلىقى قوبــۇل قىاللمىغان 
يــەردە، ھازىرقــى ئىلمىــي كەشــپىياتالردىن ســۆز ئېچىشــقا 
ھەرگىزمــۇ ئــورۇن يــوق ئىــدى. ھەتتــا مۇندىــن يــۈز يىــل 
ــت،  ــر، ئېنتېرنې ــون، كومپىيوتې ــانالرغا يانف ــى ئىنس بۇرۇنق
ئانتېنــا قاتارلىــق ھازىرقــى زامــان پــەن – تېخنىكىلىرىدىــن 
ئالىــم  ئىشــەنچلىك،  ھەرقانچــە  ئــادەم  ئاچقــان  ســۆز 
كىشــى بولــۇپ كەتســىمۇ، ئىنســانالر ھامــان ئۇنــى يالغانغــا 

چىقىرىدىغانلىقــى تۇرغانــال گــەپ ئىــدى.

ــن  ــي، كېلىچەكتى ــي، ئىلمى ــم« ئەدەبى ــان كەرى »قۇرئ
شــەرىئەت  مۇناســىپ  زامانغــا  ھــەر  بېرىــش،  خــەۋەر 
بەلگىلــەش قاتارلىــق كۆپلىگــەن مۆجىزىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە 

ــان. ئالغ

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ مۆجىزىلىــك تەرەپلىــرى ئىنتايىن 
كــۆپ. مەشــھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:
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)1( »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بايانىدىكــى ئەدەبىــي مــۆ-
جىزىسى

)2( »قۇرئان كەرىم«نىڭ ئىلمىي مۆجىزىسى

)3( »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ كېلىچەكتىــن خــەۋەر بــې-
رىشــتىكى مۆجىزىسى

مۆجىزە ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى	 

مۆجىــزە _ پەيغەمبەرلەرنىــڭ راســتىنال ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ئالــالھ  ئۈچــۈن  ئىسپاتلىشــى  ئىكەنلىكىنــى  ئەلچىلىــرى 
ــاال تەرىپىدىــن بېرىلگــەن دەلىــل، ئىســپات ۋە پاكىــت  تائ

ــۇر.  دېمەكت

ئالــالھ تائــاال ھەربىــر پەيغەمبەرنــى يېتەرلىــك مۆجىزىلــەر 
بىلــەن ئەۋەتكــەن. مەســىلەن: ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىبراھىــم 
ــەن،  ــىنى بەرگ ــەس مۆجىزىس ــا كۆيم ــاالمغا ئوتت ئەلەيھىسس
بابىــل پادىشــاھى نەمــرۇد ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى چــوڭ 
ــاالم  ــم ئەلەيھىسس ــدا، ئىبراھى ــىگە ئاتقان ــوت دۆۋىس ــر ئ بى
دەھشــەتلىك ئــوت ئىچىــدە تۇرســىمۇ، ئۇنىــڭ نــە بەدىنى، 
نــە تېرىســى كۆيمىگــەن، مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا قولــى 
چىراقتــەك يانىدىغان، ھاسىســى ئەجدىرھاغــا ئايلىنىدىغان 
مۆجىزىلەرنــى، ئىيســا ئەلەيھىسســاالمغا ئۆلۈكلەرنــى تىرىــل-
دۈرىدىغــان، ئــاق كېســەلنى ســاقايتىدىغان، تۇغمــا كــور-
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ــۇالر  ــەن. ب ــى بەرگ ــان مۆجىزىلەرن ــى ئاچىدىغ ــڭ كۆزىن نى
ــت  ــالردا قەي ــاماۋىي كىتاب ــقا س ــم« ۋە باش ــان كەرى »قۇرئ
مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  پەيغەمبــەر  ئاخىرىقــى  قىلىنغــان. 
ئەلەيھىسســاالمغىمۇ نۇرغــۇن مۆجىزىلــەر بېرىلگــەن. ئۇنىــڭ 
ئىچىــدە  پەيغەمبەرلەرنىــڭ مۆجىزىلىرىنىــڭ  بۇرۇنقــى  ۋە 
ئاالھىــدە پەرقلىــق ۋە تــا قىيامەتكىچــە كۈچكــە ئىگە بولغان 

بىردىنبىــر جانلىــق مۆجىــزە _ قۇرئانــدۇر. 

مۆجىزىلــەر ئەزەلدىــن ھەربىــر دەۋر ۋە جەمئىيەتنىــڭ 
شــارائىتىغا قــاراپ، شــۇ ۋاقىتتىكــى ئــەڭ تەرەققــى قىلغــان 
نەرســىنىڭ جىنســىدىن بولۇپ، ئۇنى بېســىپ چۈشــىدىغان 
ئاالھىــدە پەرقلىــق ئۈســتۈنلىكى بىلــەن كەلگــەن. مانــا 
ئاتــا  مۆجىــزە  پەيغەمبەرلەرگــە  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  بــۇ، 
بولمىغانــدا  بۇنــداق  ئەگــەر  پرىنســىپىدۇر.  قىلىشــتىكى 
مۆجىــزە ئەۋەتىشــنىڭ ھېچبىــر ئەھمىيىتــى بولمايتتــى. 
ــر پــەن  ــە باشــقا بى ــر پەننــى بىلمىگــەن خەلقق چۈنكــى بى
بىلــەن دۇئىــل ئېــالن قىلغاننىــڭ ئەھمىيىتــى بولمايتتــى. 
ــا  ــەڭ ئۇچىغ ــپ ئ ــى قىلى ــڭ تەرەقق ــل ئۇالرنى ــى دۇئى بەلك
چىققــان نەرسىســىنىڭ جىنســىدىن بولغاندىــال ئۇنىــڭ 
پىرئەۋننىــڭ  مەســىلەن:  ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.  قىممىتــى 
ــى  ــدە تەرەقق ــن زور دەرىجى ــدا ســېھىرگەرلىك ئىنتايى زامانى
ــىغا  ــڭ تەقەززاس ــۇ زاماننى ــاال ش ــالھ تائ ــن، ئال قىلغانلىقتى
پۈتــۈن  ئەلەيھىسســاالمغا  مۇســا  ھالــدا،  ماسالشــتۇرغان 
مــات  ســېھىرگەرلەرنى  قىلىــپ،  بەربــات  ســېھىرلەرنى 
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قىلىدىغــان مۆجىــزە ئاتــا قىلغــان. ئىســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
دەۋر  بىــر  يۈكســەلگەن  زور  جەھەتتــە  تېببىــي  دەۋرى 
بولغانلىقتىــن، ئالــالھ تائــاال ئىســا ئەلەيھىسســاالمغا شــۇ 
ــاق  ــۇ ســاقايتالمىغان ئ ــەڭ ئۇســتا دوختۇرلىرىم ــڭ ئ دەۋرنى
كېســەلنى، تۇغمــا كورنــى ســاقايتىدىغان ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ــى  ــان مۆجىزىن ــۇ تىرىلدۈرىدىغ ــەن ئۆلۈكلەرنىم ــى بىل ئىزن

ــان.  ــا قىلغ ئات

ــا  ــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىغ ــا ھەزرىت ئەمم
كەلگەنــدە، ئەرەبلــەردە ئەدەبىيــات، شــېئىرىيەت ناھايىتــى 
زور دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلغانىــدى. ئەرەبلــەر چــوڭ _ 
ــدى.  ــق ئى ــېئىرخۇمار خەل ــردەك ش ــى بى ــك ھەممىس كىچى
ئــۇالر ھــەر يىلــى مەلــۇم بىــر كۈننــى بەلگىلــەپ »ئــوكاز«]1] 
بازىرىدا پۈتۈن ئەدىبلەر ۋە شــائىرالر ماھارەت كۆرســىتەتتى. 
ــورۇنىغا  ــېئىر س ــائىرالرنىڭ ش ــدا ش ــى زامان ــوكاز« ئەين »ئ
بۇنچىلىــك  شــېئىرىيەتكە  ئەرەبلەرنىــڭ  ئايالنغانىــدى. 
زور ئەھمىيــەت بېرىشــىدىكى ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى: بىــر 
تەرەپتىــن، ئــۇالر قۇملــۇق ســەھراالر ۋە يايالقــالردا ھايــات 
كەچۈرىدىغــان خەلــق بولغاچقــا، تەبىئەتنىــڭ ھەرخىــل 
ئېيتىشــقا  غەزەللەرنــى  ۋە  ئۇالرنــى شــېئىر  مەنزىرىلىــرى 
ــي  ــەردە ئومۇمى ــن، ئەرەبل ــر تەرەپتى ــە بى ــى. يەن ئۈندەيتت
بىرلىــك بولماســتىن، ئــۇالر قەبىلىلەرگــە بۆلۈنــۈپ، ھەربىــر 

ــەن تائىــف شــەھەرلىرى  ــوكاز_ ھازىرقــى ســەئۇدى ئەرەبىســتاننىڭ مەككــە بىل ]1]    ئ
ئوتتۇرىســىدىكى بىــر جاينىــڭ ئىســمى.
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ــەر  ــېئىر ۋە غەزەلل ــى ش ــڭ ئارتۇقچىلىقلىرىن ــە ئۆزىنى قەبىل
بىلــەن  شــېئىر  ۋە  پەخىرلىنىــش  ئىپادىلــەپ  ئارقىلىــق 
رەقىبلىرىنــى ســۆكۈش، ھەتتــا بۇ ســەۋەبتىن بىــر _ بىرىگە 
قارشــى چــوڭ ئۇرۇشــالرنى باشــلىتىش قاتارلىــق مۇددىئــاالر 
بىلــەن ئۆمــۈر ئۆتكۈزەتتــى. شــۇڭا ئــۇالر ئىستىلىســتىكىلىق، 
بەدىئىي شېئىرالرغا ۋە تاالنتلىق شائىرالرغا زور ئېھتىياجلىق 
ئىــدى. قىسقىســى، ئــۇالر شــېئىر بىلــەن كۆتۈرىلەتتى، يەنە 
ــي شــېئىرلىرىنى  ــەزى بەدىئى ــەن چۈشــەتتى. ب شــېئىر بىل

كەبىكــە ئېســىش بىلــەن پەخىرلىنەتتــى.

»قۇرئان كەرىم« مەڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر   

شــۇنداق بىــر ۋەزىيەتتــە، »قۇرئــان كەرىــم« ئۆزىنىــڭ 
پــارالق نــۇرى بىلــەن دۇنياغــا نــۇر چاچقــان، بەدىئىيلىــك 
ۋە ئەدەبىيلىــك جەھەتتــە ئــەڭ ئۈســتۈنلۈكنى ئىگىلىگــەن 
ھالــدا، ئالــالھ تائــاال تەرىپىدىــن ھەزرىتــى مۇھەممــەد 
ئەرەبلەرنىــڭ  بىلــەن  چۈشۈرۈلىشــى  ئەلەيھىسســاالمغا 
ئۆزلىرىنــى »ئــەرەب )تىلــى راۋان(« باشــقا مىللەتلەرنــى 
مەغرۇرالنغــان  دەپ  ئەمــەس(«  راۋان  )تىلــى  »ئەجــەم 
شــائىرلىرىنى  تاالنتلىــق  بىلــەن  ئەدىبلىــرى  ئاتاغلىــق 
ســەھنىدىن چۈشــۈردى. بــۇ ئەينــى ۋاقىتتــا »قۇرئــان 
ــى  ــالن قىلىش ــل ئې ــە دۇئى ــى ئەرەبلەرگ ــڭ جىم كەرىم«نى
ئىــدى. ئــۇالر قۇرئاننىــڭ ئالدىــدا خــۇددى چــۈش ۋاقتىــدا 
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قۇياشــقا تىكىلىــپ قارىغــان كىشــىنىڭ كــۆزى خىرەلىشــىپ 
قالغىنىــدەك، ئەقىللىــرى خىرەلىشــىپ بارچــە ماھارەتلىرىنى 

ــدى. ــراپ قال ــدا گاڭگى ــان ھال ــەي يوقاتق پۈتۈنل

ــالن  ــل ئى ــە دۇئى ــى ئەرەبلەرگ ــم« جىم ــان كەرى »قۇرئ
ئېــالن  دۇئىــل  ئىنســانىيەتكە  پۈتــۈن  قىلغىنىــدەك، 
قىلغانىــدى. قۇرئــان بــۇ خۇسۇســتا نۇرغۇنلىغان ئىشــالرنىڭ 
ئىشــالر  بــۇ  ۋە  بەرگــەن  خــەۋەر  بولىدىغانلىقىدىــن 
ئەمەلىيەتتــە ئوتتۇرىغــا چىققــان. مەســىلەن: شــۇ ۋاقىتتىكــى 
ئىككــى چــوڭ ئېمپىراتورلوقالردىــن بولغــان رىملىقــالر بىلەن 
ئىرانلىقــالر ئوتتۇرىســىدا قاتتىــق ئۇرۇش بولــۇپ، ئىرانلىقالر 
رىملىقــالر ئۈســتىدىن غەلىبــە قىلىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال مۇشــرىك 
مۇســۇلمانالرنى غەمكىــن  ۋە  مەمنــۇن  ئەرەبلەرنــى كــۆپ 
ئوخشــاش  ئەرەبلەرگــە  ئىرانلىقــالر  چۈنكــى  قىلىــدۇ. 
ــتىيان  ــا _ _ خىرىس ــاماۋىي دىنغ ــالر س بۇددىســت، رىملىق
شــۇڭا  ئىــدى.  خەلقلــەر  قىلىدىغــان  ئېتىقــاد  دىنىغــا 
مۇشــرىك ئەرەبلــەر ئۆزلىرىنىــڭ ئىرانلىــق دىنداشــلىرىنىڭ 
ــۈيۈنۈپ،  ــن س ــە قىلغانلىقىدى ــتىدىن غەلىب ــالر ئۈس رىملىق
ئوخشــاش  رىملىقالرغــا  ئاقىۋىتىنىڭمــۇ  مۇســۇلمانالرنىڭ 
ــۇ ئەھــۋال مۇســۇلمانالرنى قاتتىــق  بولۇشــىنى تىلەيتتــى. ب
ــڭ  ــان رىملىقالرنى ــا قۇرئ ــۇ ۋاقىتت ــدى. ش ــن قىلغانى غەمكى
وُم  كېيىنكــى غەلىبىســىدىن خــەۋەر بېرىــپ: ﴿الــم . ُغلَِبــِت الرُّ
رِْض وَُهــْم ِمــْن َبْعــِد َغلَبِِهــْم َســَيْغلُِبوَن . ِف بِْضــِع ِســنَِن 

َ
ْديَن اْل

َ
. ِف أ

 ِ ْمــُر ِمــْن َقبـْـُل َوِمــْن َبْعــُد َوَيوَْمئـِـٍذ َيْفــَرُح الُْمْؤِمُنــوَن . بَِنــْرِ اللَّ
َ
ِ اْل لِلَّ
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َينـْـُرُ َمــْن يََشــاُء وَُهــَو الَْعزِيــُز الرَِّحيــُم ﴾ يەنــى ﴿رىملىقــالر يېقىن 
ــر  ــن بى ــن كېيى ــۇالر يېڭىلگەندى ــدى. ئ ــدا يېڭىل ــر جاي بى
قانچــە يىــل ئىچىــدە يېڭىــدۇ، ئىلگىــرى ۋە كېيىــن ھەممــە 
ــەر  ــدە مۆمىنل ــۇ كۈن ــىدىدۇر، ب ــڭ باشقۇرىش ــش ئالالھنى ئى
ئالالھنىــڭ بەرگــەن ياردىمــى بىلــەن خۇشــال بولىــدۇ، 
ــۇر،  ــۇ غالىبت ــدۇ، ئ ــاردەم بېرى ــان كىشــىگە ي ــالھ خالىغ ئال
ــۇ  ــدى. ب ــدۇر﴾]1] دېگەنى ــى مېھرىبان ــە( ناھايىت )مۆمىنلەرگ
خەۋەرنــى مۇســۇلمانالر»ھەق ۋە راســت« دەپ تەســتىق 
ۋە  يەھۇدىيــالر  مۇشــرىكلىرى،  ئــەرەب  قىلىشــقان، 
مۇناپىقــالر بــۇ خەۋەرنى»بــۇ يالغــان ۋەدە، قېنــى كۆرىمىــز، 
قايســىمىزنىڭ كۈتكىنــى ئەمەلگــە ئاشىدىكەن«دېيىشــكەن 
ئىــدى. شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئىككــى پىرقــە ئىرانلىقــالر 
بىلــەن رىملىقالرنىــڭ ئۇرۇشــىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتكەن 
ئىــدى. ئارىدىــن تولــۇق 7 يىــل ئۆتكەندىــن كېيىــن، 
رىملىقــالر خــۇددى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئالدىنئــاال خەۋەر 
بەرگىنىــدەك ئىرانلىقالرنــى يېڭىدۇ. ئەگــەر ئەھۋال »قۇرئان 
كەرىــم« خــەۋەر بەرگەنــدەك بولماســتىن، ئەكســىچە بولــۇپ 
رىملىقــالر يېڭىلگــەن بولســا ياكــى ئــۇرۇش يــۈز بەرمىگــەن 
بولســا نېمــە بولماقچــى ئىــدى؟ شەكســىزكى، ئەرەبلەرنىــڭ 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى »يالغاندىــن پەيغەمبەرلىــك 
دەۋاســى قىلغــان، شــۇڭا گەپلىــرى يالغــان چىقتــى« دەپ 
ــك شــەرت – شــارائىت  ــەت قىلىشــى ئۈچــۈن يېتەرلى تۆھم

]1]    رۇم سۈرىسى2~5_ئايەتلەر.
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ھازارالنغــان بوالتتــى. ئۇ ۋاقىتتا ئىســالم دىنىنىڭ ئاساســىي 
دەســتۇرى ۋە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ راســتلىقىنى 
ئىســپاتاليدىغان ئــەڭ چــوڭ مۆجىــزە _ »قۇرئــان كەرىــم« 
يالغانغــا چىقىرىلغاندىــن كېيىن، ئەھۋال قانــداق بولماقچى 
ــاال  ــالھ تائ ــى بەرگۈچــى زات ئال ــۇ خەۋەرن ــا ب ــدى؟ ئەمم ئى
تائــاال ئىــدى. چۈنكــى 7 يىلدىن كېيىــن بولىدىغان مۇنداق 
بىــر ئۇرۇشــنىڭ نەتىجىســىدىن خــەۋەر بېرىــش مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمنىڭال ئەمــەس، پىشــقان تەجرىبىلىك ھەربىي 
قوماندانالرنىڭمــۇ قولىدىــن كېلىدىغــان بىــر ئىــش ئەمــەس 

ئىــدى. 

مۆجىزىلەر ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالردۇر   

تەبىئىــي  مۆجىزىلــەر  بېرىلگــەن  پەيغەمبەرلەرگــە 
قانۇنىيەتلەردىــن ھالقىــپ ئۆتىدىغــان ئادەتتىــن تاشــقىرى 
ئىشــالر ئىــدى. مەســىلەن: ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم بۇتالرغا 
پەيغەمبــەر  ئەۋەتىلگــەن  قەۋمگــە  بىــر  چوقۇنىدىغــان 
ئىــدى. شــۇڭا ئــۇالر ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى كۆيــدۈرۈپ 
جازالىماقچــى بولغىنىــدا، ئۇنــى ئىالھلىرىنىــڭ ئالدىغــا 
ــادى بويىچــە بولغانــدا،  ئېلىــپ كەلگــەن. ئۇالرنىــڭ ئېتىق
ئۇالرنىــڭ ئىالھلىــرى ئۆزلىرىگــە ھاقــارەت قىلغــان ئىبراھىــم 
ئەلەيھىسســاالمنى جازالىشــى ۋە ئۇنىڭدىــن ئىنتىقــام ئېلىشــى 
كېــرەك ئىــدى. لېكىــن ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئوتقــا 
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تاشــالنغاندا، ئــوت ئۆزىنىــڭ كۆيــدۈرۈش خۇسۇســىىيىتىنى 
يوقاتتــى، ئۇالرنىــڭ ئىالھلىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالمدىن 
ــدى.  ــپ قوي ــات قىلى ــى م ــن ئۇالرن ــام ئااللمىغانلىقتى ئىنتىق

شــۇ ئېنىقكــى، ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى 
ئوتتىــن قۇتۇلــۇپ ئامــان قېلىــش ئەمــەس، بەلكــى ئوتنىــڭ 
ئارقىلىــق  قىلىــش  بېــكار  قانۇنىيىتىنــى  كۆيــدۈرۈش 
ئىالھالرنىــڭ جازاالشــتىن ئاجىــز ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش 
ئىــدى. ئەگــەر ئالــالھ تائــاال ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى 
ئوتتىــن قۇتقۇزۇشــنىال مەقســەت قىلغــان بولســا ئىــدى، 
قەۋمــى ئۇنى خۇددى ئىســا ئەلەيھىسســاالم بىلــەن مۇھەممەد 
تۇتالمىغانــدەك  قەۋملــەر  سۈيقەســتچى  ئەلەيھىسســاالمنى 
ــان  ــۈپ قالغ ــوت ئۆچ ــپ ئ ــۇر يېغى ــى يامغ ــان ياك تۇتالمىغ
ســەۋەبلەر بىلەنمــۇ ئۇنــى قۇتقۇزااليتتــى. ئەگــەر ئىبراھىــم 
ــپ  ــۇر يېغى ــى يامغ ــان ياك ــپ قۇتۇلغ ــاالم قېچى ئەلەيھىسس
ئــوت ئۆچــۈپ قالغــان بولســا ئىــدى، قەۋمــى »ئەگــەر بىــز 
ئىبراھىمنــى تۇتالىغــان بولســاق، ئەلۋەتتــە ئىالھلىرىمىــز 
ئۇنىڭدىــن ئىنتىقــام ئالغــان ۋە ئــوت ئۆچــۈپ قالمىغــان 
بولســا، ئەلۋەتتــە كۆيدۈرۈلگــەن بوالتتــى«دەپ كۆرەڭلىشــى 
ــە  ــوت ئۆزىگ ــان ئ ــالپ تۇرغ ــا يالقۇن ــدى. ئەمم ــن ئى مۇمكى
ئەلەيھىسســاالمنى كۆيدۈرەلمىــدى،  ئىبراھىــم  تاشــالنغان 
ئــۇالر چوقۇنغــان ئىالھالر ئۇنــى جازالىيالمىــدى. نەتىجىدە، 
ئــۇالر »ئىالھلىرىمىــز«دەپ چوقۇنغــان بۇتالرنىــڭ بىراۋغــا 
پايــدا ياكــى زىيــان يەتكۈزەلمەيدىغــان ھەتتــا ئۆزلىرىنىمــۇ 
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زىيــان – زەخمەتلەردىــن قوغدىيالمايدىغــان ھەيكەللــەر 
ــۆردى. ــەن ك ــرى بىل ــۆز كۆزلى ــى ئ ئىكەنلىكىن

مۇســا ئەلەيھىسســاالم ئالــالھ تائاالنىــڭ »ھاســاڭ بىلــەن 
دېڭىزغــا ئۇر!«دېگەن ئەمرىگە ئاساســەن، ھاسىســى بىلەن 
ئۇرىۋىــدى، دېڭىــز ســۈيى خــۇددى ئىككــى چــوڭ تاغــدەك 
ئىككــى تەرەپكــە ئايرىلىــپ، ئوتتۇرىدىــن يــول ھاســىل 
ــە  ــڭ قانۇنىيىتىگ ــى ئۇنى ــداق بولىش ــۇنىڭ بۇن ــدى. س بول
زىــت بىــر ئىــش. لېكىــن مۆجىــزە ئۇنــى شــۇنداق قىاللىدى. 
ــىنىڭ  ــىيەتلىك ھاسىس ــاالمنىڭ خاس ــا ئەلەيھىسس ــۇ مۇس ب
كارامىتــى ئەمــەس، بەلكــى ئۇ ئارقىدا پىرئەۋن قوشــۇنلىرى، 
ئىككىســىنىڭ  ئىبــارەت  دېڭىزدىــن  پايانســىز  ئالدىــدا 
ــرى  ــانىي چارىلى ــنىڭ ئىنس ــپ، قۇتۇلۇش ــىدا قېلى ئوتتۇرىس
پۈتۈنلــەي تۈگىگــەن بىــر ۋاقىتتــا، تولــۇق ئۈمىتۋارلىــق 
بىلــەن ئىشــنىڭ چارىســىنى ئالــالھ تائاالغــا تاپشــۇرغانىدى. 
شــۇڭا ئۇنىــڭ قەۋمى»بىــز ئەمــدى تۈگەشــتۇق« دېگەنــدە، 
ئــۇ ﴿ئەســال ئۇنــداق بولمايــدۇ! رەببىــم چوقــۇم مــەن 
بىلــەن بىللىــدۇر، ئــۇ مــاڭا يــول كۆرســىتىدۇ﴾]1]دېگەن 
ســۆزنى تولــۇق ئىشــەنچ ۋە خاتىرجەملىــك بىلــەن ئېيتىــش 
ئارقىلىــق قۇتۇلــۇش ئىشــىنىڭ ئىنســانىي ســەۋەبلەردىن 
ئالــالھ تائاالنىــڭ قۇدرىتىگــە يۆتكەلگەنلىكىنــى جاكارلىغــان 

ئىــدى. 

]1]    شۇئەرا سۈرىسى 62_ ئايەت.
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پەيغەمبەرلەرگــە بېرىلگەن مۆجىزىلەر خاراكتېر جەھەتتە 
ئوخشــاش بولمىغانــدەك، قىممــەت جەھەتتىمــۇ ئوخشــاش 
بولمىغــان. مەســىلەن: مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمدىن باشــقا 
پۈتــۈن پەيغەمبەرلەرنىــڭ مۆجىزىلىــرى ماددىــي مۆجىزىلــەر 
بولــۇپ، شــۇ ۋاقىتتــا ئۇنــى كۆرگەنلــەر قايىــل بولــۇپ 
ئىشــىنىدىغان، ئۇنــى كۆرمىگــەن كېيىنكىلــەر ئۈچۈن تارىخ 
ــالر  ــن، خالىغان ــۇپ قالغانلىقتى ــدا بول ياكــى قىسســە ئورنى
ئىشــالردۇر.  ئىشــەنمەيدىغان  خالىغانــالر  ئىشــىنىپ، 
ــان  ــى بولغ ــاالمنىڭ مۆجىزىس ــەد ئەلەيھىسس ــا مۇھەمم ئەمم
»قۇرئــان كەرىــم« زامانالرنىــڭ ئۆتىشــى بىلــەن كۈچىنــى 
يوقاتمايدىغــان مەڭگۈلــۈك مەنىــۋى مۆجىزىــدۇر. »قۇرئــان 
كەرىــم« ھەممىــال يــەردە بــار. ئۇنــى ھەركىــم »مانــا 
بــۇ، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســىدۇر«دەپ 

ــدۇ. ــىتىپ بېرەلەي كۆرس

نــەزەر  مۆجىزىلىرىگــە  پەيغەمبەرلەرنىــڭ  بۇرۇنقــى 
ســالغىنىمىزدا، ئۇالرنىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ شــۇ ۋاقىتتــا 
»قۇرئــان  ئىكەنلىكىنــى،  ئىشــلىرى  چىقارغــان  روياپقــا 
كەرىم«نىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ســۈپەتلىرىدىن »كاالم« 
ئىــش – ھەرىكــەت  بايقايمىــز.  ئىكەنلىكىنــى  ســۈپىتى 
بىــر ياكــى بىــر قانچــە قېتىــم تەكرارلىنىــپ ئاخىرلىشــىدۇ. 
بــۇ خــۇددى ئــوت ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم تاشــالنغان 
يەنــە  كېيىــن  بولســىمۇ،  كۆيدۈرمىگــەن  ئۇنــى  ۋاقىتتــا 
بىلــەن  قايتقانلىقــى  ئەســلى خۇسۇســىيىتىگە  ئۆزىنىــڭ 
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مۇســا ئەلەيھىسســاالم ئۆتكەنــدە يېرىلغــان دېڭىــز ســۈيىنىڭ 
كېيىــن يەنە ئەســلى خۇسۇســىيىتىگە قايتقىنىغا ئوخشــاش. 
ــۇپ تۇرغــان  ئەممــا ســۈپەت ئۇنىــڭ ئىگىســى مەۋجــۇت بول
مۇددەتكىچــە ئۇنىــڭ بىلــەن ھەمىشــە بىللــە داۋاملىشــىدۇ. 
ــڭ  ــۈپىتىنىڭ ئۇنى ــڭ كاالم س ــالھ تائاالنى ــۇددى ئال ــۇ خ ب

بىلــەن مەڭگــۈ داۋامالشــقىنىغا ئوخشــاش.

پەيغەمبەرلەرنىــڭ  بۇرۇنقــى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان 
مۆجىزىلىرىدىــن پەرقلىنىــپ تۇرىدىغــان يەنــە بىــر تەرىپــى 
شۇكى، ھەر قانداق بىر پەيغەمبەرنىڭ مۆجىزىسى ئايرىم ۋە 
دەســتۇرى ئايرىم ئىدى. مەســىلەن: مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۆجىزىســى ھاســا بولســا، دەســتۇرى تــەۋرات ئىــدى. ئىســا 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى مېدىتســىنا بولســا، دەستۇرى 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ئەممــا  ئىــدى.  ئىنجىــل 
ــان  ــۇ »قۇرئ ــدۇر. ب ــتۇرىنىڭ ئۆزى ــڭ دەس ــى ئۇنى مۆجىزىس
ــۇغ دەســتۇرنىڭ مۆجىــزە بىلــەن  كەرىم«دىــن ئىبــارەت ئۇل
قوغدىلىــپ مەڭگــۈ داۋاملىشىشــى ۋە مۆجىزىنىــڭ دەســتۇردا 
ــى،  ــن مەلۇمك ــدى. بۇنىڭدى ــۈن ئى ــى ئۈچ ــە بولىش ھەمىش
بۇرۇنقــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ كىتابلىرى شــۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئۇممەتلىرىگــە ئامانــەت قىلىنغــان ۋە ئۇالر كىتابلىرىنى چىڭ 
ساقالشــقا ئەمــر قىلىنغــان. ئەممــا »قۇرئــان كەرىم«نــى 
ســاقالش، ئۇنــى ئۆزگەرتىــش ۋە بورمىالشــالردىن قوغــداش 
ــُن  ــا َنْ ــان. ﴿إِنَّ ــتىگە ئالغ ــۆز ئۈس ــاال ئ ــالھ تائ ــىنى ئال ئىش
ْلـَـا اّلِْكــَر ِإَونَّــا َلُ َلَافُِظــوَن﴾ يەنــى ﴿قۇرئاننــى ھەقىقەتــەن  نَزَّ
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بىــز چۈشــۈردۇق ۋە ئۇنــى ئەلۋەتتــە ئۆزىمىــز قوغدايمىــز﴾]1] 
دېگــەن ئايــەت بۇنــى ئىپادىلەيــدۇ.

نېمــە ئۈچــۈن شــۇنداق؟ چۈنكى بىرىنچىدىــن، »قۇرئان 
كەرىــم« تــا قىيامەتكىچــە مەڭگۈلــۈك جانلىــق مۆجىزىــدۇر. 
ئــۇ مۆجىــزە بولغــان ئىكــەن، ئۇنىــڭ تېكســتلىرى ئــۆز 
ــڭ  ــدا ئۇنى ــداق بولمىغان ــرەك. ئۇن پېتىچــە ساقلىنىشــى كې
مۆجىزىلىكــى يوقالغــان بولىــدۇ. ئىككىنچىدىــن، بۇرۇنقىــالر 
ــۇالر  ــدى، ئ ــق قىل ــى قوغداشــتا ئاجىزلى ســاماۋىي كىتابالرن
مۇقــەددەس كىتابلىرىنىــڭ بەزىســىنى ئۇنۇتتــى، بەزىســىنى 
بۇرمىلىــدى، بەزىســىنى خەلقتىــن يوشــۇردى. شــۇنداق 
قىلىــپ بــۇ ئامانەتلەرگــە خىيانــەت قىلــدى. شــۇ ســەۋەبتىن 
ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«دىــن ئىبــارەت ئــەڭ ئاخىرقى 
ۋە مەڭگۈلــۈك دەســتۇرنى قوغــداش ئىشــىنى ئــۆز ئۈســتىگە 

ئالــدى. 

بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ »قۇرئــان كەرىم«نــى قوغــداش ۋە 
ئۇنىــڭ كۆرســەتمىلىرىگە ئەمــەل قىلىــش ئەھۋالىغــا نــەزەر 
سالىدىغان بولساق، »قۇرئان كەرىم«نىڭ كۆرسەتمىلىرىگە 
ــزالپ  ــېرى ئاجى ــان ئۆتكەنس ــىنىڭ زام ــش ئىش ــەل قىلى ئەم
ــڭ  ــىنىڭ زاماننى ــداش ئىش ــى قوغ ــى ۋە ئۇن بېرىۋاتقانلىقىن
ــز.  ــى كۆرىمى ــپ كېلىۋاتقانلىقىن ــەن كۈچىيى ــى بىل ئۇزىرىش
ــان  ــىزكى، »قۇرئ ــدۇ؟ شۈبھىس ــرەك بېرى ــن دې ــۇ نېمىدى ب

]1]    ھىجر سۈرىسى 9_ ئايەت.
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ــدا  ــڭ قولى ــالھ تائاالنى ــداش ئىشــىنىڭ ئال ــى قوغ كەرىم«ن
ئىكەنلىكىدىــن دېــرەك بېرىدۇ. شــۇڭا »قۇرئــان كەرىم«نى 
مۇســۇلمانالر ئارىســىدىال ئەمــەس، بەلكــى دۇنيانىــڭ ھــەر 
قايســى جايلىرىــدا مۇســۇلمان ئەمــەس قەۋملــەر ئارىســىدىمۇ 
تاپقىلــى بولغىنىــدەك، مۇســۇلمان ئەمەســلەرنىڭمۇ ئۇنــى 
قوغــداپ ۋە نەشــر قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرىمىــز. نېمــە 
ئۈچــۈن ياپونىيــە، ئىتالىيــە ۋە باشــقا مۇســۇلمان بولمىغــان 
دۆلەتلــەر »قۇرئــان كەرىم«نــى ئــەڭ ئېســىل ۋە ئــەڭ 
ســۈپەتلىك نەشــر قىلىــش ئۈچــۈن شــۇنچە كــۆپ خىراجــەت 
مۇســۇلمان  گېرمانىيىلىــك  ئۈچــۈن  نېمــە  چىقىرىــدۇ؟ 
ــنخەت  ــى ھۆس ــان كەرىم«ن ــەخس »قۇرئ ــر ش ــەس بى ئەم
بىلــەن بىــر بەتكــە ســىغدۇرۇپ چىقىشــقا ئالدىرايــدۇ؟ نېمــە 
ئۈچــۈن »قۇرئــان كەرىم«نــى نەشــر قىلىدىغــان مۇســۇلمان 
ــى  ــەددەس كىتابلىرىن ــڭ مۇق ــەر ئۆزلىرىنى ــەس مىللەتل ئەم
ئۆزگەرتكىنىــدەك »قۇرئــان كەرىم«نــى بىــرەر ھەرپىگــە 
چاغلىــق ئۆزگەرتەلمەيــدۇ؟ چۈنكــى ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان 
كەرىم«نى شــۇنداق قوغداشــنى خااليدۇ ۋە ئۇ ئىنســانالرنى 
ــان كەرىم«گــە ئىختىيارســىز  ــدۇرۇش، »قۇرئ شــۇنداق قىل
كەرىم«نــى  »قۇرئــان  ئارقىلىــق  قىلــدۇرۇش  خىزمــەت 
ئالــالھ تائــاال ئــۆزى قوغــداپ كېلىۋاتقانلىقىنــى دەللىلەيــدۇ. 
بۇنىڭدىــن مەلۇمكــى، »قۇرئــان كەرىم«نــى قوغدايدىغىنــى 
ــدۇر!  ــالھ تائاالنىــڭ ئۆزى مۇســۇلمانالر ئەمــەس، بەلكــى ئال
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»قۇرئان كەرىم« پۈتۈن ئالەم ئۈچۈن مۆجىزىدۇر	 

»قۇرئــان كەرىــم« ئەرەبلەرگىــال دۇئىــل ئىــالن قىلىــش 
ــەم  ــۈن ئال ــەس، بەلكــى پۈت ــزە ئەم ئۈچــۈن كەلگــەن مۆجى
ئۈچــۈن مۆجىزىــدۇر. ئــۇ زامــان ۋە ماكانالرنىڭ توســاقلىرىنى 

بۆســۈپ تاشــلىدى. 

1 _ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۆتكــەن زامانالرنىــڭ توســاقلىرىنى    
بۆســۈپ ئۆتكەنلىكــى

ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ھېــچ ئوقۇمىغــان 
ۋە ئوقــۇش، يېزىشــنى ئۆگەنمىگــەن، پەقەتــال ئالالھنىــڭ 
ئىــدى.  زات  بىــر  تەربىيىلەنگــەن  بىلــەن  ۋەھىيســى 
ــۇرۇن  ــن ب ــدا، ئۇنىڭدى ــۇ قۇرئان ــۈرۈلگەن ب ــا چۈش ئۇنىڭغ
بىلــەن  پەيغەمبەرلــەر  ئىلگىرىكــى   _ ئۆتكەنلەرنىــڭ 
ــخ  ــا تارى ــرى، ھەتت ــش _ ئىزلى ــڭ ئى ــڭ قەۋملىرىنى ئۇالرنى
مىللەتلەرنىڭمــۇ  قالمىغــان  ئىــزى  ھېــچ  سەھنىســىدىن 
ــىلىي  ــرى تەپس ــرى ۋە ئاقىۋەتلى ــلىرى، ئېتىقادلى كەچۈرمىش
بايان قىلىنغان. يۇقىرىقىالرنىڭ قىسســىلىرىنىڭ بەزىســىنى 
بىــر ئۆمــۈر ئىزدەنگــەن تارىخشۇناســالردىن مىڭدىــن بىــرى 
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  بىلمەيتتــى.  ياكــى  بىلەتتــى 
بــۇ قىسســىلەرنى قۇرئاننىــڭ ھېكايــە قىلىشــى بويىچــە 
بايــان قىلىــپ بەرگەندىــن كېيىــن، مەزكــۇر قىسســىلەر 
ــڭ  ــتىيان( ئالىملىرىنى ــي، خىرىس ــاب )يەھۇدى ــى كىت ئەھل
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قولىدىكــى ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ ۋە شــۇ زامانالردىكــى 
مەشــھۇر تارىخچىالرنىــڭ ھېكايــە قىلغانلىرىنىــڭ ئــۆزى 
بولــۇپ چىققــان. شــۇ ســەۋەبتىنمۇ ئەينــى زامانــالردا ئىســالم 
دىنىغــا كىرگــەن ئەھلــى كىتــاب ئالىملىــرى ۋە باشــقا ئىلىــم 

ــان.  ــۆپ بولغ ــرى ك ئەھلىلى

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا 
خىتــاب قىلىــپ بىــر قانچــە ئورۇنــدا بايــان قىلغــان 
دېگــەن  ئىدىــڭ(  يــوق  يېنىــدا  ئۇالرنىــڭ  )ســەن 
ئايەتلىــرى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئۆتكــەن زامانالرنىــڭ 
توســاقلىرىنى بۆســۈپ ئۆتۈشــتەك ئۇلــۇغ مۆجىزىســىنى 
ــا  ــَك َوَم ــهِ إَِلْ ــِب نُوِحي ــاءِ الَْغيْ نَْب

َ
ــْن أ ــَك ِم ِ كۆرســەتمەكتە. ﴿َذل

ــَت  ــا ُكنْ ــَم َوَم ــُل َمْرَي ــْم يَْكُف ُه يُّ
َ
ــْم أ قَْاَمُه

َ
ــوَن أ ــْم إِذْ يُلُْق يِْه ــَت دَلَ ُكنْ

يِْهــْم إِذْ َيَْتِصُمــوَن﴾ يەنــى ﴿)ئــى پەيغەمبــەر!( بــۇ بىــز  دَلَ
ــۇالر  ــان غەيــب خەۋەرلىرىدىنــدۇر. ئ ســاڭا ۋەھيــى قىلىۋاتق
تاشــالش  )چــەك  تالىشــىپ  تەربىيەلەشــنى  مەريەمنــى 
ئۈچــۈن( قەلەملىرىنــى )ســۇغا( تاشــلىغان چاغدىمــۇ، ئــۇالر 
)بــۇ ھەقتــە( دەتــاالش قىلىشــقان چاغدىمــۇ ســەن ئۇالرنىڭ 
ِ إِذْ قََضيَْنــا  انـِـِب الَْغــْرِبّ يېنىــدا يــوق ئىدىــڭ﴾]1]، ﴿َوَمــا ُكنـْـَت ِبَ
ــى  ــى ﴿)ئ ــاهِِدين﴾ يەن ــَن الشَّ ــَت ِم ــا ُكنْ ــَر َوَم ْم

َ
ــوَس اْل إىَِل ُم

پەيغەمبــەر!( بىــز )تــۇر تېغىنىــڭ( غــەرب تەرىپىــدە مۇســاغا 
ۋەھيــى قىلغانــدا ســەن يــوق ئىدىــڭ ۋە )بــۇ ۋەقەلىكنــى( 

]1]    ئال ئىمران 44_ئايەت.
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كۆرگەنلەردىنمــۇ ئەمــەس ئىدىــڭ﴾.]1]

2 _ »قۇرئان كەرىم«نىڭ ماكان توساقلىرىنى بۆسۈپ    
ئۆتكەنلىكى

ۋە  دىنــى  ئىســالم  كىشــىلەرنىڭ  كەرىــم«  »قۇرئــان 
ئۆزىگــە   – ئــۆز  توغرۇلــۇق  ئەلەيھىسســاالم  مۇھەممــەد 
تاشــقىرى،  بېرىشــتىن  خــەۋەر  ئېيتقانلىرىدىــن  مەخپــى 
كىشــىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىگــە كەچۈرگەنلىرىدىنمــۇ تەپســلىي 
ُبَنــا  نُْفِســِهْم لـَـْوَل ُيَعّذِ

َ
ۋە ئېنىــق خــەۋەر بەرگــەن. ﴿َوَيُقولـُـوَن ِف أ

ــۇ  ــدە: »)ئەگــەر ئ ــۆز ئىچى ــۇالر ئ ــى ﴿ئ ــوُل﴾ يەن ــا َنُق ُ بَِم اللَّ
راســت پەيغەمبــەر بولىدىغــان بولســا( ئالــالھ بــۇ ســۆزىمىز 
دەيــدۇ﴾]2].  جازالىماســمىدى؟«  بىزنــى  تۈپەيلىدىــن 
ــەرەب مۇشــرىكلىرىنىڭ  ــە، ئ ــۇ ئايەتت ــم« ب ــان كەرى »قۇرئ
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا قارشــى ئىچىــدە ئــۆز – ئۆزىگــە 
ســۆزلىگەنلىگەنلىرىدىن خــەۋەر بەرگــەن. ئەگــەر ئــۇالر 
شــۇنداق ســۆزلىمىگەن بولســا ئىــدى، ئەلۋەتتــە بــۇ ئايەتكــە 
قارشــى چىقىــپ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا »بىــز ئۇنــداق 
ئويلىمىــدۇق، ســەن يالغانچىســەن« دەپ تۆھمــەت قىلغــان 
بوالتتــى. ئەممــا ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئىچكــى رەزىللىكلىرىنــى 
پــاش قىلغــان بــۇ ئايــەت ئالدىــدا الم _ جىــم دېيەلمىــدى. 

]1]    قەسەس سۈرىسى44_ئايەت.
]2]    مۇجادەلە سۈرىسى 8_ئايەت.
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بــۇ، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ كىشــىلەرنىڭ كۆڭلىگــە 
كىشــىلەر  بولــۇپ،  بېرىشــى  خــەۋەر  كەچكەنلەردىــن 
ــان  ــۇم كەلتۈرىدىغ ــەن ۋە چوق ــە كەلتۈرمىگ ــى كۆڭلىگ تېخ
ئىشــالردىنمۇ خەۋەر بېرىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مۆجىزىســىنى 
ــْم  ُه ــا َولَّ ــاِس َم ــَن الَّ ــَفَهاُء ِم ــَيُقوُل السُّ ــان. ﴿َس ــان قىلغ ناماي
ــەق  ــەزى ئەخم ــى ﴿ب ــا﴾ يەن ــوا َعلَيَْه ــِي َكنُ ــُم الَّ ــْن قِبْلَتِِه َع
كىشــىلەر »ئۇالرنــى )يەنــى پەيغەمبــەر بىلــەن مۇئمىنلەرنى( 
ــن  ــى )بەيتۇلمۇقەددەس(دى ــان قىبلىس ــپ كېلىۋاتق يۈزلىنى
قىبلــە  ئايــەت  بــۇ  دەيــدۇ﴾]1].  بۇرىۋەتكەنــدۇ؟«  نېمــە 
بــۇرۇن  ئۆزگەرتىلىشــتىن  كەبىگــە  بەيتۇلمەقدىســتىن 
چۈشــكەن بولــۇپ، »قۇرئــان كەرىــم« يېقىــن كېلىچەكتــە 
ئەمەلگــە ئاشــىدىغان بــۇ چــوڭ ئۆزگىرىشــكە كىشــىلەرنىڭ 
تۇتىدىغــان مەۋقەســى توغرۇلــۇق ئالدىنئــاال خــەۋەر بەرگەن. 
كەبــە ئۆزگەرگەندىــن كېيىــن، ئــۇالر راســتىنال شــۇنداق 
ِ لَُكــْم إَِذا انَْقلَبُْتــْم إَِلِْهــْم ِلُْعرُِضــوا  دېيىشــكەن. ﴿َســَيْحلُِفوَن بـِـاللَّ
َواُهــْم َجَهنَّــُم َجــَزاًء بَِمــا َكنُوا 

ْ
ُهــْم رِْجــٌس َوَمأ ْعرُِضــوا َعنُْهــْم إِنَّ

َ
َعنُْهــْم فَأ

يَْكِســُبوَن ﴾ يەنــى ﴿ئۇالرنىڭ يېنىغا قايتىــپ بارغىنىڭالردا، 
ئــۇالر ســىلەرنىڭ ئەيىبلىمەســلىكىڭالر ئۈچــۈن )يالغــان 
ــەم  ــەن قەس ــى بىل ــڭ نام ــپ(، ئالالھنى ــى ئېيتى ئۆزرىلەرن
قىلىــدۇ، ئۇالردىــن يــۈز ئــۆرۈڭالر. چۈنكــى ئۇالر نىجىســتۇر، 
ــان  ــڭ بارىدىغ ــۈن، ئۇالرنى ــى ئۈچ ــلىرىنىڭ جازاس قىلمىش

]1]    بەقەرە سۈرىسى 142_ئايەت.
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جايــى جەھەننەمــدۇر﴾ ]1]. بــۇ ئايــەت، جىھادتىــن قېچىــپ 
ــن  ــۇلمانالر جىھادتى ــڭ مۇس ــان مۇناپىقالرنى ــپ قالغ ئايرىلى
قايتىــپ كەلگەنــدە، ئۇالرنىــڭ ئالدىغــا چىقىــپ يالغاندىــن 
ــەۋەر  ــن خ ــەم قىلىدىغانلىقىدى ــدۇرۇپ قەس ــى ئوي ئۆزۈرلەرن
ــەن  ــى بىل ــەر »س« ھەرپ ــۇ ئايەتل ــى ب ــەن. مەلۇمك بەرگ
باشــالنغان بولــۇپ، ئــەرەب تىلىــدا »س« ھەرپــى ھازىرقــى 
زامــان پېئىللىرىنىــڭ ئالدىغــا كېلىــش ئارقىلىــق ئىــش 
– ھەرىكەتنىــڭ تېخــى يــۈز بەرمىگەنلىكىنــى ۋە پــات _ 

ــدۇ. ــى ئىپادىلەي ــدا بولىدىغانلىقىن يېقىن

3 _ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ كېلىچەكنىــڭ توســاقلىرىنى بۆســۈپ    
ئۆتكەنلىكى

﴾ يەنــى ﴿ئــۇ تــوپ يېقىنــدا  ْم َيُقولـُـوَن َنـْـُن َجِيــٌع ُمنَْتــِرٌ
َ
﴿أ

مەغلــۇپ قىلىنىــدۇ ۋە ئارقىغــا قــاراپ قاچىــدۇ﴾.]2] بــۇ ئايەت 
پۈتــۈن ئــەرەب مۇشــرىكلىرىنىڭ ۋە مەدىنىدىكــى يەھۇدىيالر 
بىلــەن مۇناپىقالرنىــڭ يېقىــن كېلەچەكتــە مۇســۇلمانالر 
ــەۋەر  ــن خ ــۇپ قىلىنىدىغانلقىىدى ــۇم مەغل ــن چوق تەرىپىدى
بەرگــەن. بــۇ ئايــەت مەككىــدە مۇســۇلمانالر ســان ۋە كــۈچ 
ــر  ــان بى ــكىل قىلىدىغ ــى تەش ــن ئازلىقن ــە ئىنتايى جەھەتت
ۋاقىتتــا چۈشــكەن. ھەتتــا ئۆمــەر ئىبنى خەتتــاب رەزىيەلالھۇ 

]1]    تەۋبە سۈرىسى 95_ئايەت.
]2]    قەمەر سۈرىسى45_ئايەت.
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ئەنھــۇ بــۇ ئايــەت چۈشــكەندە: »قايســى تــوپ ئــۇ بىزدىــن 
مەغلــۇب بولىدىغــان. بىــز ئۆزىمىزنــى قوغداشــتىنمۇ ئاجىــز 
كېلىۋاتقــان تۇرســاق«دېگەن. »قۇرئــان كەرىــم« بــۇ ئايەت 
ئارقىلىــق بىــر قانچــە يىــل كېيىــن ئەمەلگــە ئاشــىدىغان بىر 
ــڭ 6 –  ــەر ھىجرىيەنى ــەن. ئەگ ــن خــەۋەر بەرگ ھەقىقەتتى
يىلــى بىرلەشــكەن ئــەرەب توپــى مەدىنىــدە يېڭىلمىگــەن ۋە 
8 – ھىجرىيــە يىلــى مۇســۇلمانالر مەككىنــى فەتھــى قىلىــپ 
ھەممىنــى تەلتۈكــۈس مەغلــۇب قىلمىغــان بولســا »قۇرئــان 
ئەلەيھىسســاالمنى  مۇھەممــەد  ئايىتــى  بــۇ  كەرىم«نىــڭ 

يالغانچــى قىلىــپ چىقىرىشــقا يېتەرلىــك ئىــدى.

ئىســالمنىڭ ئــەڭ ئەشــەددىي دۈشــمىنى بولــۇپ ئوتتۇرىغا 
چىققــان ۋەلىــد ئىبنــى مۇغىرەنىــڭ ئاقىۋىتــى توغرۇلــۇق 
ــُمُه َعَ  ــپ: ﴿َسنَِس ــەۋەر بېرى ــن خ ــم« ئالدى ــان كەرى »قۇرئ
اْلُرُْطــوِم﴾ يەنــى ﴿بىــز يېقىنــدا ئۇنىــڭ بۇرنىغــا بەلگــە 
ســالىمىز﴾]1] دېگــەن. بــۇ ئۇنــى خــار قىلىمىــز، رەســۋا 
ــە  ــا بەلگ ــەر »بۇرۇنغ ــۇپ، ئەرەبل ــك بول ــز دېگەنلى قىلىمى
ســېلىش« دېگــەن ســۆزنى خــار قىلىــش ۋە رەســۋا قىلىــش 

ــدۇ.  ــپ قوللىنى ــە قىلى ــن كىناي دېگەندى

ــف« دەپ  ــۆزنى »الن ــەن س ــۇرۇن« دېگ ــەر »ب ئەرەبل
بۇرنىنــى  پىلنىــڭ  ئەممــا چوشــقىنىڭ ۋە  ئىپادىلەيــدۇ. 
»اْلُرُْطوِم« دەپ ئىپادىلەيدۇ. مۇپەسســىرلەرنىڭ قارىشىچە، 

]1]    قەلەم سۈرىسى 16_ئايەت.
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ئالــالھ تائــاال ﴿َسنَِســُمُه َعَ اْلُرُْطــوِم ﴾ دېگــەن ئايەتتــە 
»اْلُرُْطــوِم« دېگــەن ســۆزنى مۇغىرەنىــڭ بۇرنىغــا قولالنغــان 
بولــۇپ، بــۇ مۇغىرەنىــڭ مۇتەكەببىرلىكىنــى يەرگــە ئــۇرۇش 
ئۈچۈنــدۇر. ئەمەلىيەتتــە ئۇزجنغــا قالمــاي ۋەلىــد ئىبنــى 

ــان.  ــۇپ بولغ ــدا مەغل ــان ھال ــەڭ خارالنغ ــرە ئ مۇغى

»قۇرئــان كەرىــم« پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئــەڭ 
ئەشــەددىي دۈشــمەنلىك قىلغــان تاغىســى ئەبــۇ لەھەبنىــڭ 
كاپىــر پېتــى ئۆلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر بېرىــپ: ﴿َتبَّــْت يـَـَدا 
ْغــَي َعنْــُه َمــاُلُ َوَمــا َكَســَب . َســَيْصيَل نَــاًرا 

َ
ِب لََهــٍب َوتَــبَّ . َمــا أ

َ
أ

تـُـُه مَحَّالـَـَة اْلََطــِب . ِف ِجيِدَهــا َحبـْـٌل ِمــْن َمَســٍد﴾ 
َ
َذاَت لََهــٍب . َواْمَرأ

يەنــى ﴿ئەبــۇ لەھەبنىــڭ ئىككــى قولــى قــۇرۇپ كەتســۇن! 
زادى قــۇرۇپ كەتتــى. ئۇنىڭغــا مــال _ مۈلكــى ۋە ئېرىشــكەن 
نەرســىلىرى ئەســقاتمىدى. ئــۇ ئۇزاققــا قالمــاي الۋۇلــداپ 
تۇرغــان ئوتقــا كىرىــدۇ. ئۇنىــڭ ئايالىمۇ مەھكەم ئېشــىلگەن 
ئارغامچــا بىلــەن ئوتۇننــى بوينىغــا باغــالپ يۈدۈگــەن ھالــدا 
)الۋۇلــداپ تۇرغــان ئوتقــا( كىرىــدۇ﴾]1] دەيــدۇ. مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمنى يەۋەتســىمۇ دەردى چىقمايدىغــان ئــە-
ــۇ لەھــەب مۇھەممــەد  شــەددىي دۈشــمىنىگە ئايالنغــان ئەب
تۈرلــۈك  ئۈچــۈن  توســۇش  دىنىنــى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــى ئىشلىتىشــنىڭ  ــە – مېكىرلەرن ــر ۋە ھىيل چــارە – تەدبى
»مۇھەممــەد  چىقىــپ:  ئالدىغــا  خااليىقنىــڭ  ئورنىغــا، 
مېنــى مۇســۇلمان بولمــاي كاپىــر پېتــى ئۆلىــدۇ ۋە دۇزاخقــا 

]1]    لەھەب سۈرىسى.
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ــۇلمان  ــەن مۇس ــى، م ــۇۋاھ بولۇڭالرك ــدى. گ ــدۇ، دې كىرى
ــدۇم«دەپ  ــان بول ــا كىرمەيدىغ ــدە دۇزاخق ــدۇم، نەتىجى بول
يالغاندىــن بولســىمۇ، ئۆزىنــى ئېــالن قىلغــان بولســا ئىدى، 
ــەت  ــى« دەپ تۆھم ــاالمنى »يالغانچ ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
قىلىشــقا ۋە ئىســالم دىنىغــا زىيانكەشــلىك قىلىشــقا قادىــر 
ئىــدى. لېكىــن ئالــالھ تائــاال ئۇنىڭغــا شــۇنى پىالنلىغــۇدەك 
ــم«  ــان كەرى ــدە خــۇددى »قۇرئ ــدى. نەتىجى ــل بەرمى ئەقى

ــدى. ــر پېتــى ئۆل خــەۋەر بەرگەنــدەك كاپى

 ئۇنىڭدىــن باشــقا »قۇرئــان كەرىــم« دە شــۇنداق 
ئاجايىــب ئىشــالرنىڭ مەيدانغــا كېلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر 
بېرىلگــەن بولــۇپ، »قۇرئــان كەرىــم« چۈشــكەن زامانــالردا 
بىــراۋ بــۇ ئىشــالر توغرۇلــۇق ئېغىــز ئاچســا ئــۇ چوقــۇم ســاراڭ 
ــى  ــڭ ئۆتۈش ــا زامانالرنى ــى. ئەمم ــەن بوالتت دەپ ئەيىبلەنگ
ــۇ ئىشــالرنىڭ  ــەن ب ــى يەتمىگ ــڭ ئەقل ــەن بۇرۇنقىالرنى بىل
بەزىلىــرى ئىلىــم –پــەن تەرەققيــى قىلغــان ۋە ئەقىلــالر 
ــا  ــۇ ئىــش ت ــە. ب ــا كەلمەكت ــۇ دەۋردە مەيدانغ يېتىلگــەن ب

ــىدۇ.  ــۇنداق داۋاملىش ــە ش قىيامەتكىچ

»قۇرئان كەرىم«نىڭ ئەدەبىي مۆجىزىلىرى	 

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئەدەبىــي مۆجىزىســى ئۇنىــڭ 
تۈزۈلىشــىدىكى بەدىئىيلىكــى، ھــەر بىــر ســۆزنىڭ چوڭقــۇر 
مەنىگــە ئىگە ئىكەنلىكــى ۋە ئاڭلىغۇچىالرنى ئۆزىگە مەپتۇن 
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قىلىشــتەك يۇقىــرى جازىبىيىتــى، قاتارلىــق تەرەپلەرنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالىــدۇ.

»قۇرئان كەرىم«نىڭ بەدىئىيلىكى   

قۇرئــان ئايەتلىرىدىكــى ھــەر بىــر ســۆز ۋە ھەربىــر 
ئايەتتــە، ئــەرەب ئەدەبىياتىدىكــى بارچــە بەدىئىيلىــك 
تۈرلىرىنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى ئۈلگىلىــرى تېپىلىــدۇ. ئەرەبلــەر 
»قۇرئــان كەرىــم« چۈشۈشــتىن بــۇرۇن ئەدەبىيــات ۋە بايان 
جەھەتتــە دۇنيــا خەلقىنىــڭ ئالدىغــا نئۆتــۈپ كەتكــەن 
قەتئىــي ســۆزدە يېڭىلمايدىغــان خەلــق ئىــدى. ھەتتــا شــۇ 
ۋاقىتتىكــى يۇنــان، ھندىســتان ۋە ئىراننىــڭ ئاتاغلىــق 
ئەدىبلىــرى ۋە شــائىرلىرى ئەرەبلەرنىــڭ ئالدىــدا ھېــچ 
كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئەممــا  ئەرزىمەيتتــى.  نەرســىگە 
مۆجىزىلىــرى شــۇ ۋاقىتتــا ئەرەبلەرنىــڭ ئاتاغلىــق شــائىر ۋە 

ــان.  ــل قىلغ ــزال قايى ــى تى ئەدىبلىرىن

 ئەرەبلــەر ئەدەبىيــات ۋە شــېئىرىيەتتە ئــەڭ يۇقىــرى 
پەللىگــە يەتكــەن، پاســاھەت )ھــەر قانــداق بىــر مۇددىئانى 
باالغــەت  ئىپادىلــەش(،  ئوچــۇق  ۋە  ئېنىــق  ناھايىتــى 
ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ  مەنىنــى  بولغــان  )ئىپادىلىمەكچــى 
قەلبىگــە ئىنتايىــن ئىخچــام ۋە ئاســان ئىبارىلــەر بىلــەن 
نــەق يەتكــۈزۈش( جەھەتلــەردە ئاالھىــدە ئۈســتۈنلۈككە 
ــەڭ  ــە ت ــان كەرىم«گ ــۇرۇپ »قۇرئ ــۇپ ت ــق بول ــە خەل ئىگ
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كېلەلمىگــەن. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ كېلىشــى بىلــەن 
ئۇالرنىــڭ دېمــى ئىچىگــە چۈشــۈپال كەتكــەن.

»قۇرئان كەرىم« ئەرەبلەرگە دۇئېل ئېالن قىلغان   

ئــۈچ  تۆۋەندىكىــدەك  ئەرەبلەرگــە  كەرىــم«  »قۇرئــان 
قىلغــان: ئېــالن  دۇئېــل  باســقۇچلۇق 

ۋە  بەدىئىيلىــك  ئۇالرنــى  دەســلەپتە  تائــاال  ئالــالھ 
كەرىم«گــە  »قۇرئــان  ئۈســتۈنلۈكتە  ئىستىلىســتىكىلىق 
ئوخشــايدىغان بىــرەر كىتابنــى مەيدانغــا كەلتــۈرۈپ بېقىشــقا 
قىلــدى.  ئېــالن  دۇئېــل  مۇنــداق  ئۇالرغــا  چاقىرىــپ، 
ــۇ قۇرئاننىــڭ  ــالر ب )ئېيتقىنكــى، »ئەگــەر ئىنســانالر، جىن
ئوخشىشــىنى مەيدانغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن يىغىلىــپ بىــر _ 
بىرىگــە ياردەملەشــكەن تەقدىردىمــۇ، ئۇنىــڭ ئوخشىشــىنى 
ــى  ــى ناھايىت ــۇ دۇئېلن ــۇالر ب ــدۇ(]1] ئ ــا كەلتۈرەلمەي مەيدانغ
ئېنىــق چۈشــەندى، ئەممــا ئۇنىڭغــا تــەڭ كېلەلمىــدى، 
قۇرئانغــا ئوخشــايدىغان بىــرەر كىتــاب ئىجــاد قىاللمىــدى.

ســۈرىلىرىگە  كەرىــم«  »قۇرئــان  ئۇالرنــى  ئاندىــن 
ــقا  ــۈرۈپ بېقىش ــا كەلت ــۈرىنى مەيدانغ ــايدىغان 10 س ئوخش
چاقىــردى. )ياكــى ئۇالر: »ئۇنى )يەنى قۇرئاننى مۇھەممەد( 
ئــۆزى ئويــدۇرۇپ چىققــان دەۋاتامــدۇ؟ ئېيتقىنكــى، »ئەگــەر 

]1]    ئىسرا سۈرىسى 88ـ ئايەت.
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ســىلەر )بــۇ ســۆزۈڭالردا( راســتچىل بولســاڭالر، ئالالھتىــن 
باشــقا چاقىرااليدىغانلىكــى كىشــىلىرىڭالرنى )ياردەمگــە( 
چاقىرىــپ، ئۇنىڭغــا ئوخشــايدىغان ئــون ســۈرە توقــۇپ 
ــۇالر بۇنىمــۇ ئىجــاد قىاللمىــدى. ــۈرۈپ بېقىــڭالر)]1]. ئ كەلت

ــقا  ــپ بېقىش ــاد قىلى ــۈرە ئىج ــرال س ــى بى ــدا ئۇالرن ئاخىرى
قۇرئاندىــن  چۈشــۈرگەن  بىــز  )بەندىمىزگــە  چاقىــردى. 
شەكلەنســەڭالر، كېلىــڭالر ســىلەرمۇ قۇرئانغــا ئوخشــاش بىرەر 
ســۈرىنى مەيدانغــا چىقىرىــپ بېقىــڭالر، ئەگــەر دەۋايىــڭالردا 
ــڭ  ــقا ياردەمچىڭالرنى ــن باش ــاڭالر، ئالالھتى ــتچىل بولس راس
ھەممىســىنى چاقىرىــڭالر)]2]. ئــۇالر بىــر ســۈرىنىمۇ ئىجــاد 

ــدى. قىاللمى

دۇئېلالرنىــڭ  يۇقىرىقــى  ئەرەبلــەر  قىلىــپ،  شــۇنداق 
ھېچبىرىگــە جــاۋاب بېرەلمىگــەن ۋە ئۆزلىرىنىــڭ »قۇرئــان 
كەرىــم« ئالدىــدا ئاجىــز قالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشــقا مەجبۇر 
ــزە  ــڭ مۆجى ــان كەرىم«نى ــۇالر »قۇرئ ــن، ئ ــن كېيى بولغاندى
ئىكەنلىكــى ۋە راســتىنال ئالالھنىــڭ ســۆزى ئىكەنلىكىگــە 

ــدى. ــل بول قايى

چۈنكــى »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئەدەبىــي مۆجىزىســىنى 
ــان  ــراپ قىلغ ــۇ ئېتى ــەددى كۇففارالرم ــى ئەش ــۇ ۋاقىتتىك ش
ئىدى. ئىســالم دىنىغا جېنى بىلەن قارشــى تۇرۇپ كەلگەن 

]1]    ھۇد سۈرىسى13- ئايەت.
]2]    بەقەرە سۈرىسى23- ئايەت.
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ۋەلىــد ئىبنــى مۇغىــرە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا 
ــان  ــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا »قۇرئ ــدە، پەيغەمب كەلگىنى
بەرگەندىــن  ئوقــۇپ  ئايــەت  قانچــە  بىــر  كەرىم«دىــن 
كېيىــن، ئۇنىــڭ كۆڭلــى بىردىنــال يۇمشــاپ ئۆزىگــە نېمــە 
ــا ئىســالمنىڭ  ــدۇ. شــۇ ۋاقىتت ــى بىلەلمــەي قالى بولغانلىقىن
ــا  ــڭ يېنىغ ــل ئۇنى ــۇ جەھ ــمىنى ئەب ــەددى دۈش ــەڭ ئەش ئ
كېلىــدۇ. ۋەلىــد ئەبــۇ جەھلگــە مۇنــداق دەيــدۇ: »ســەنمۇ 
بىلىســەن، مــەن ئەرەبلەرنىــڭ ئــەڭ تاالنتلىــق شــائىرىمەن، 
ئەرەبلــەردە مېنــى بېســىپ چۈشــىدىغان شــائىر يــوق. 
قەســەم بىلــەن ئېتىــراپ قىلىمەنكــى، مــەن مۇھەممــەد 
)ئەلەيھىسســاالم( تىــن ئاڭلىغانلىرىــم شــېئىر ئەمــەس ياكــى 
قەســىدە ئەمــەس، ئــۇ شــۇنداق بىــر ســۆزلەركى، ئادەمنىــڭ 
قۇرۇلمىســى  بېغىشــاليدۇ،  ھۇزۇر-ھــاالۋەت  كۆڭلىگــە 
ئىنتايىــن ئېســىل، بــۇ ســۆزلەرنى بېســىپ چۈشــەلەيدىغان 
ســۆزلەر يــوق، ئــۇ ھەمىشــە ئۈســتۈنلۈككە ئىگــە، ھــەر 

ــدۇ«. ــا چىقىراالي ــى يوقق ــي بايانالرن ــداق بەدىئى قان

مانــا بــۇ، ئىســالم دىنىنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن بــار كۈچــى 
كاپىــر  بىــر  قارشــىلىق كۆرســىتىپ كېلىۋاتقــان  بىلــەن 

ئادەمنىــڭ گۇۋاھلىقىــدۇر.

»قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىنــى بىرىنچــى ســۈرە فاتىھــە 
سۈرىســىدىن ئــەڭ ئاخىرقــى ســۈرە نــاس سۈرىســىگە قــەدەر 
بولســاق، »قۇرئــان  كەچۈرىدىغــان  كۆزدىــن  ھەممىنــى 
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ــدە  ــۈن ئايەتلىرى ــە پۈت ــىدىن ئاخىرىغىچ ــڭ بېش كەرىم«نى
ئىستىلىســتىكا ۋە باياننىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى ئۈلگىلىرىنــى 
ــەن  ــىللىكى بىل ــۆزلىرىنىڭ ئېس ــەر س ــۇ ئايەتل ــز. ب بايقايمى
بىزنــى قايىــل قىلىشــتىن ئــاۋۋال، ئۇنىــڭ ھــۇزۇر- ھاالۋىتى 

ــدۇ. قەلبىمىزگــە بېرىــپ بولى

»قۇرئان كەرىم« ئايەتلىرىنىڭ بەدىئىيلىكىگە بىر مىسال    

تۆۋەنــدە، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئىستىلىســتىكا جــە-
ــە  ــە ئىكەنلىكىگ ــە ئىگ ــتۈن بەدىئىيلىكك ــەڭ ئۈس ــە ئ ھەتت
ــاس  ــن قىس ــەر قاتىلدى ــەن. ئەرەبل ــال كەلتۈرىم ــرال مىس بى
ئېلىشــنىڭ قاتىللىــق جىنايەتلىرىنىــڭ تەكرارلىنىشــىنىڭ 
ئالدىنى ئالىدىغانلىقىنى ئەڭ ئىخچام ۋە ئەڭ بەدىئىي ســۆز 
بىلــەن ئىپادىلىمەكچــى بولــۇپ، »ئۆلتــۈرۈش ئۆلتۈرۈشــنىڭ 
ئالدىنــى ئالىــدۇ« دېگــەن جۈملىنــى تــۈزۈپ چىقىــپ، ئۇنى 
ئــەڭ بەدىئىــي جۈملــە دەپ قارىغانلىقتىن، كەبىگە ئېســىپ 
قويــۇپ پەخىرلەنگــەن ئىــدى. چۈنكــى ئــۇالر ھەمىشــە 
ئــەڭ بەدىئىــي شــېئىرالرنى ۋە ھېكمەتلىــك، بەدىئىــي 

جۈملىلەرنــى كەبىگــە ئېســىش بىلــەن پەخىرلىنەتتــى. 

ــاةٌ( يەنــى  »قۇرئــان كەرىم«دىــن )َولَُكــْم ِف الْقَِصــاِص َحَي
)قىساســتا ھايــات بــار(]1] دېگــەن ئايــەت چۈشۈشــى بىلــەن 
ــي  ــۇ بەدىئى ــەن ب ــىپ پەخىرلەنگ ــە ئېس ــڭ كەئبىگ ئۇالرنى

]1]    بەقەرە سۈرىسى179- ئايەت.
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ۋە  قالــدى  ئايلىنىــپ  ســۆزلەرگە  ئادەتتىكــى  جۈملىســى 
يوقىتىــپ »قۇرئــان كەرىم«گــە  ئۈســتۈنلىكىنى  پۈتــۈن 

ــەردى. ــىتىپ ب ــورۇن بوش ئ

ئىستىلىســتىكا مۇتەخەسسىســلىرى »قۇرئــان كــە-  
رىــم« دىكــى )قىساســتا ھايــات بــار( دېگــەن ئايــەت بىلــەن 
دېگــەن  ئالىــدۇ«  ئالدىنــى  ئۆلتۈرۈشــنىڭ  »ئۆلتــۈرۈش 
جۈملــە ئوتتۇرىســىدا بەدىئىيلىــك جەھەتتــە ئاالھىــدە چــوڭ 
ــۇ جۈملىدىــن 20  ــى ۋە مەزكــۇر ئايەتنىــڭ ب ــەرق بارلىقىن پ
دىــن كۆپــرەك تەرەپتىــن ئۈســتۈن بەدىئىيلىككــە ئىگــە 

ــىلەن: ــدۇ. مەس ــان قىلى ــى باي ئىكەنلىكىن

)1( يۇقىرىقــى ئايەتنىــڭ ھــەرپ ســانى »ئۆلتــۈرۈش 
ئۆلتۈرۈشــنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ« دېگــەن جۈملىنىــڭ ھــەرپ 
ســانىدىن ئــاز. ئايــەت 12 ھەرپتىن، بــۇ جۈملە 14 ھەرپتىن 
ــاز  ــاز ســۆز ۋە ئ ــك ئ ــان. مەلۇمكــى، قانچىلى ــب تاپق تەركى
ھــەرپ بىلــەن ئىپادىلەنگــەن مەنــە ئــەڭ بەدىئىــي مەنىدۇر.

)2( ئايەتنىــڭ مەنىســى ناھايىتــى ئوچــۇق. چۈنكــى ئــۇ 
ــدۇ.  ــى تەكىتلەي ــن قىســاس ئېلىشــنىڭ زۆرۈرلىكىن قاتىلدى
ئەممــا »ئۆلتــۈرۈش ئۆلتۈرۈشــنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ« دېگــەن 
جۈملىنىــڭ مەنىســى ئېنىــق ئەمــەس. چۈنكــى، ھــەر قانداق 
ئۆلتــۈرۈش قىســاس ئۈچــۈن بولمايــدۇ. ئادەملــەر بىــر-
بىرىنــى ناھەقمــۇ ئۆلتــۈرۈپ قويىــدۇ. بــۇ جۈملىدە قىساســنى 

ئىپادىلەيدىغــان بىرمــۇ ســۆز يــوق.
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)3( ئايەتتــە بىــرەر ســۆزمۇ تەكرارالنغــان ئەمەس. چۈنكى 
ســۆزنىڭ تەكرارلىنىشــى جۈملىنىــڭ بەدىئىيلىكىگە ســەلبىي 
ئۆلتۈرۈشــنىڭ  »ئۆلتــۈرۈش  ئەممــا  يەتكۈزىــدۇ.  تەســىر 
ئالدىنــى ئالىــدۇ« دېگــەن جۈملىدە، »ئۆلتــۈرۈش« دېگەن 

ســۆز تەكرارالنغــان.

ــس  ــى ھې ــۆزى ئادالەتن ــاس« س ــى »قىس )4( ئايەتتىك
نابــۇت  ھاياتىنــى  باشقىســىنىڭ  چۈنكــى  قىلدۇرىــدۇ. 
قىلغــان ئادەمنىــڭ ھاياتىمــۇ نابــۇت بولۇشــقا مەھكۇمــدۇر. 
ئەممــا »ئۆلتــۈرۈش ئۆلتۈرۈشــنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ« دېگــەن 

ــراق. ــى بېرىشــتىن يى ــۇ مەنىن ــە ب جۈمل

قۇرئان ئايەتلىرىنىڭ ئۆزى ئىخچام، مەنىسى چوڭقۇرلىقى   

قۇرئــان ئايەتلىرىدىكــى ھــەر بىــر ســۆز ئــۆزى ئىخچــام، 
مەنىســى چوڭقــۇر ســۆزلەردىن بۇلــۇپ، ســۆزلەر ئارىســىدىكى 
پەۋقۇلئــاددە  باغلىنىشــچانلىق  ئۆزئــارا  ۋە  رەت-تەرتىــب 
ــال كەلتۈرۈشــنى  ــرال مىس ــدا بى ــۇ ئورۇن ــەن ب ــدۇر. م يۇقىرى

ــەن: خااليم

»قۇرئــان كەرىــم«دە، مەيلــى قايســى ئايەتتە بولمىســۇن 
ئالدىــدا  ســۆزىنىڭ  »كــۆرۈش«  ســۆزى  »ئــاڭالش« 
كەلگــەن. »ئــاڭالش« ســۆزى ۋە ئۇنىڭدىــن ياســالغان 
ياســالما ســۆزلەر »قۇرئــان كەرىــم«دە 227 قېتىم ئۇچرىســا، 
»كۆرۈش« ســۆزى ۋە ئۇنىڭدىن ياســالغان ياســالما ســۆزلەر 
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148 قېتىــم ئۇچرايــدۇ؛ » كــۆز«، » قــۇالق« بايــان 
قىلىنغــان ئايەتلەرنىــڭ ھەممىســىدە » قــۇالق« ســۆزى 
ھەمىشــە » كــۆز« ســۆزىنىڭ ئالدىــدا كېلىــدۇ. مەســىلەن: 
))ئىنســان قىيامــەت كۈنــى( قــۇالق، كــۆز، دىــل )قاتارلىــق 
ســەزگۈ ئەزالىرى(نىڭ قىلمىشــلىرى ئۈســتىدە چوقۇم ســوئال 
– ســوراق قىلىنىــدۇ(]1]، )ســىلەر ئۈچــۈن قۇالقالرنــى، 
كۆزلەرنــى ۋە يۈرەكلەرنــى ياراتتــى، ســىلەر بــەك ئــاز شــۈكۈر 
قىلىســىلەر﴾]2]، )ئــۇالر )ھەقنــى( ئاڭالشــقا ۋە )ھەقنــى( 

ــدۇ)]3]. ــر بواللماي كۆرۈشــكە قادى

يۇقىرىقــى ئايەتلەردىــن باشــقا »قــۇالق« بىلــەن »كۆز« 
تىلغــا ئېلىنغــان بارلىــق ئايەتلــەردە »قۇالق« ســۆزى بىلەن 
ئىنســاننىڭ ئــاڭالش ســېزىمى رەت جەھەتتــە » كــۆز« 
ســۆزى بىلــەن كــۆرۈش ســېزىمىنىڭ ئالدىــدا كېلىــدۇ. بــۇ 

نېمــە ئۈچــۈن شــۇنداق؟

قېنــى بىــز نەزىرىمىزنــى ئىلىــم – پــەن ئالىملىرىنىــڭ بۇ 
ــا  ــي پاكىتالرغ ــە ۋە ئىلمى ــات نەتىجىلىرىگ ھەقتىكــى تەتقىق

ســېلىپ باقايلــى:

تۆرەلمەشۇناســلىق ئىلمىنىــڭ تەكشــۈرۈپ ئېنىقلىشــىچە، 
ــا  ــرال ۋاقىتت ــرى بى ــۆرۈش ئەزالى ــاڭالش ۋە ك ــاننىڭ ئ ئىنس

]1]    ئىسرا سۈرىسى 36- ئايەت.
]2]    سەجدە سۈرىسى 9- ئايەت.
]3]    ھۇد سۈرىسى 20- ئايەت.
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يارىتىلىــدۇ. تۆرەلمــە تۆرىلىــپ ئــۈچ ھەپتــە بولغانــدا، 
ئۇنىــڭ قــۇالق ئاساســىي تاختىســى يېتىلىــدۇ، بــۇ ئــاڭالش 
تۆرەلمىگــە  باشلىنىشــى،  يېتىلىشــىنىڭ  ئورگىنىنىــڭ 
تاختىســى  ئاساســىي  كۆزىنىــڭ  بولغانــدا  ھەپتــە  تــۆت 
ــي قىلغــان  ــۇالق تەرەققى ــا ئىچكــى ق ــۇ ۋاقىتت ــدۇ، ب يېتىلى
ــى  ــۇالق قۇلۇلىس ــدا ق ــە بولغان ــۆت ھەپت ــدۇ، ت ــا كېلى ھالغ
يېتىلىشــكە باشــالپ، ســەككىز ھەپتــە بولغانــدا مۇكەممــەل 
ئــاڭالش ئويمىنــى شــەكىللىنىدۇ. شــۇنداق قىلىــپ ئىچكــى 
قــۇالق بــەش ئايــدا تولــۇق يېتىلىــدۇ ھــەم ئــاڭالش ســەزگۈ 
نېرۋىلىــرى غىدىقلىنىشــنى قوبــۇل قىالاليــدۇ. ئەممــا كــۆز، 
كــۆز ئالمىســى بىلــەن كــۆرۈش پەردىســى )نۇرلــۇق پــەردە( 
يەتتــە ئايــدا يېتىلىــدۇ ھــەم ئېچىلىــدۇ. بىراق كــۆز بالىياتقۇ 
ئىچىــدە ھېچنەرســىنى كۆرەلمەيــدۇ. ئەممــا قــۇالق ئاۋازالرنى 
ئاڭلىيااليــدۇ، بــوۋاق ئانىســىنىڭ يــۈرەك سوقۇشــىنى ۋە 

ــدۇ. ــى ئاڭلىياالي ــەي ھەرىكەتلىرىن ئۈچ

خۇالسە قىلغاندا     

)1( تۆرەلمىنىــڭ ئــاڭالش ســەزگۈ سىستېمىســى كــۆرۈش 
ئــاڭالش  يېتىلىــدۇ،  بــۇرۇن  سىستېمىســىدىن  ســەزگۈ 
سەزگۈســى تۆرەلمــە بــەش ئايلىــق بولغانــدا چــوڭ ئادەمنىڭ 
ئــاڭالش ســەزگۈ سىستېمىســى شــەكلىگە كىرىــدۇ. كــۆرۈش 
ســەزگۈ سىستېمىســى بالىــالر 10 ياشــقا كىرگەندىــن كېيىــن 
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ئاندىــن مۇكەممەللىشــىپ پىشــىپ يېتىلىــدۇ.

ئاۋازالرنــى  چېغىــدا  بالىياتقۇدىكــى  تۆرەلمــە   )2(
ئاڭلىيااليــدۇ، ئەممــا نــۇر، ســىزىقالرنى تۇغۇلغاندىــن كېيىن 

پەرقلەندۇرەلەيــدۇ.

»قۇرئــان كەرىــم«دە »ئــاڭالش« ســۆزىنىڭ »كۆرۈش« 
ــقا  ــە باش ــڭ يەن ــان قىلىنغانلىقىنى ــدا باي ــۆزىنىڭ ئالدى س

ســەۋەبلىرى مۇنــداق:

ئــادەم  ئىسپاتلىشــىچە،  ئىلمىنىــڭ  بىئولوگىيــە   )1(
ــاۋۋال ئۇنىــڭ كــۆرۈش سەزگۈســى  ئۇخالشــتىن ئىلگىــرى ئ
تورمۇزلىنىــپ )ئاســتا – ئاســتا ئۆچــۈپ(، ئاندىــن كېيىــن 
ئىشــتىن توختايــدۇ.  تورمۇزلىنىــپ  ئــاڭالش سەزگۈســى 
ئىنســان ھوشســىزالنغاندا، ئوكســىگېن يېتىشــمىگەندە، 
يېتىشــمىگەن  قــان  مېڭىگــە  چۈشــكەندە،  ســەكەراتقا 
ئەھۋالالردىمــۇ ئــاۋۋال كــۆرۈش ســېزىمى يوقىلىــپ، ئاندىــن 

ئــاڭالش ســېزىمى يوقىلىــدۇ.

)2( ئايروپىالنــدا ئۇچقانــدا تىــز ســۈرئەت بىلــەن يۇقىــرى 
ــەل  ــپ مۈجم ــىر يېتى ــە تەس ــۆرۈش قۇۋۋىتىگ ــدە ك ئۆرلىگەن
كــۆرۈش قۇۋۋىتــى شــەكىللىنىدۇ. ئەممــا ئــاڭالش ئىقتىــدارى 
ھەرگىــز يوقالمايــدۇ، ئىنتايىــن تــۆۋەن بولســىمۇ ســاقلىنىپ 

قالىــدۇ.

)3( ئــادەم ئوخشــاش بولمىغــان يۆنىلىــش ۋە ئوخشــاش 
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بولمىغــان تەرەپلەردىــن كەلگــەن ئاۋازالرنــى ئاڭلىيااليــدۇ. 
ئەممــا ئادەمنىــڭ بېشــى مۇقىم بىر ئورۇنــدا تۇرغاندا، ئۇنىڭ 
تىكلىكتىكــى   ،180° بولۇڭــى  كــۆرۈش  تەكشــىلىكتىكى 
ــۈز ســىزىق بويىچــە  ــۇر ت ــدۇ. ن كــۆرۈش بولۇڭــى °145بولى
تارقالغاچقــا، توســالغۇالردىن، ئەگــرى جايالردىــن ھــەم 
ســۈزۈك بولمىغــان جىســىمالردىن ئۆتەلمەيــدۇ. ئەممــا ئــاۋاز 
ھــەر قايســى تەرەپلەرگــە تارقىيااليــدۇ. ئېگىــز – پــەس 

ــدۇ. ــۇ تارقىياالي ــز تامالردىم ــن، ئېگى ــۇ، قېلى جايالردىم

كەلگــەن  سەزگۈســىدىن  ئــاڭالش  ئىنســاننىڭ   )4(
ئەممــا  قالىــدۇ.  ســاقلىنىپ  ئېســىدە  ئۇنىــڭ  ئۇچــۇرالر 
باشــقا ســەزگۈ ئــەزاالر ئارقىلىــق ئېرىشــىلگەن ئۇچۇرالرنىــڭ 
ســاقلىنىپ قېلىشــى ھــەم تەســىرى بۇنىڭغــا يەتمەيــدۇ. 
شــۇنداقال كۆرۈش سەزگۈســى ئارقىلىق قوبــۇل قىلىنىدىغان 
ئۇچۇرالرنىــڭ مىقــدارى ئــاڭالش سەزگۈســى ئارقىلىــق قوبۇل 
قىلىنىدىغــان ئۇچۇرالردىن كۆپ بولســىمۇ، مېڭىدە قېلىشــتا 
ئــاڭالش سەزگۈســىدىن كەلگــەن ئۇچۇرالرغــا يەتمەيــدۇ. 
قەلبىنــى  ئىنســاننىڭ  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  شــۇڭا 
ئېرىتىۋېتىدىغــان، جاھاننــى لەرزىگــە ســالىدىغان مۇڭلــۇق، 
تەســىرلىك قىرائىتى راســتىنال مۇســۇلمان ئادەمنىڭ قەلبىنى 

ــا ســالىدۇ. ــۇر ئويغ ــى چوڭق ــدۇ ۋە ئۇن ئېرىتى

دېمــەك، »قۇرئــان كەرىــم«دە »قــۇالق« ۋە »ئاڭالش« 
ســۆزلىرىنىڭ »كــۆز« ۋە »كــۆرۈش« ســۆزلىرىنىڭ ئالدىــدا 
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ــە  ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــي ھەقىقەتلەرن ــۇر ئىلمى ــى چوڭق قويۇلىش
ئالغــان. ئىلىــم – پــەن تەرەققىــي قىلمىغــان مۇندىــن 
ــۇ  ــاننىڭ ب ــرەر ئىنس ــالردا، بى ــى چاغ ــىر ئىلگىرىك 14 ئەس
ھەقىقەتلەرنــى بىلىشــى ھەرگىزمــۇ مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئالالھنىــڭ ســۆزى ئىكەنلىكىنــى 

ــدۇ. ــە قىلى ــال كۇپاي ئىســپاتالش ئۈچــۈن بۇنىــڭ ئۆزى

»قۇرئان كەرىم«نىڭ تېكىستلىرىدىكى ئۆزگىچىلىك   

قۇرئاننىــڭ تېكىســتلىرى، لــەۋزى ئىنتايىــن ســىلىق، 
چاققــان، مەنىگــە دااللــەت قىلىــش ئۈســتۈنلىكى ئاالھىــدە 
يۇقىــرى، ئوقــۇش ۋە يــادالش ئۈچــۈن بەكمــۇ ئەپلىــك 
ــان ئوقۇشــنى بىلمەيدىغــان ئادەممــۇ  ھــەم ئۇڭايــدۇر. قۇرئ
ــدۇ.  ــس قىالالي ــە ھې ــى ئەلۋەتت ــال بۇن ــاڭالش بىلەن ــر ئ بى
ھەتتــا ئــۇالر ئايــەت بىلــەن ھەدىســنىڭ پەرقىنــى ئاڭالپــال 
بىلەلەيــدۇ. مۇندىــن باشــقا ئاڭلىنىۋاتقــان ئەرەبچــە ســۆزلەر 
بايقىۋاالاليــدۇ.  تېــزال  ئايەتلىرىنــى  قۇرئــان  ئىچىدىــن 
ــاڭ ۋە  ــى ســۆزلەرنىڭ ئاھ ــم« ئايەتلىرىدىك ــان كەرى »قۇرئ
رېتىــم جەھەتتىكــى ئورۇنالشتۇرۇلۇشــىمۇ ئۇنىــڭ مەنىســىگە 
ــى بولىدىغــان  ــاراپ بولغــان. مەســىلەن: ئەھلــى جەننىت ق
ياخشــى كىشــىلەر ھەققىدىكــى بايانــالردا ئايەتلــەر ئىنتايىــن 
ۋە  ھــەرپ  قىلىنىدىغــان  تەلەپپــۇز  ســىلىق  يۇمشــاق، 
ــوا  ــَن آَمُن ِي ــُل الَّ َ يُْدِخ ــان. ﴿إِنَّ اللَّ ــب تاپق ــۆزلەردىن تەركى س
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نَْهــاُر ُيَلَّــْوَن 
َ
اِلَــاِت َجنَّــاٍت َتْــرِي ِمــن َتْتَِهــا اْل وََعِملُــوا الصَّ

ــٌر﴾]]]، ﴿ ــا َحرِي ــُهْم فِيَه ُــًؤا َوبِلَاُس ــٍب َولُْؤل ــن َذَه ــاوَِر ِم َس
َ
ــْن أ ــا ِم فِيَه

ــا  ــَن. َونَزَْعَن ــَاٍم آِمنِ ــا بَِس ــوٍن. اْدُخلُوَه ــاٍت وَُعُي ــَن ِف َجنَّ إِنَّ الُْمتَّقِ
ــَن﴾]2] دېگــەن  َتَقابِلِ ٍر مُّ ــا َعَ رُسُ ــّلٍ إِْخَوانً ــْن ِغ ــم ّمِ ــا ِف ُصُدورِهِ َم
ئايەتلەرگــە ئوخشــاش. ئەممــا ئەھلــى دوزىخــى بولىدىغــان 
ــەر  ــالردا، ئايەتل ــەن بايان ــدە كەلگ ــەر ھەققى ــان ئادەمل يام
ئادەمنىــڭ يۈرىكىگــە قورقۇنــچ ســالىدىغان، تەلەپپــۇزى 
ئىنتايىــن قاتتىــق چىقىدىغــان ھەرپلــەر ۋە ســۆزلەردىن 
ْصَفــادِ. 

َ
نـِـَن ِف ال َقرَّ تەركىــب تاپقــان. ﴿َوتـَـَرى الُْمْجرِِمــَن يَوَْمئـِـٍذ مُّ

ابِيلُُهــم ّمِــن قَِطــَراٍن َوَتْغــَى وُُجوَهُهــْم الَّــاُر﴾]]]، ﴿َجَهنَّــَم يَْصاَها  رَسَ
ــاش. ــە ئوخش ــەن ئايەتلەرگ ــوًرا﴾]4] دېگ ْدُح ــا مَّ َمْذُموًم

ھەقىقەتــەن  »ئالــالھ  تەرجىمىســى:  ئايىتــى.   -100 سۈرىســىنىڭ  ھــەج      [1[
ئۆســتەڭلەر  ئاســتىدىن  قىلغانالرنــى  ئەمەللەرنــى  ياخشــى  ئېيتىــپ  ئىمــان 
ئېقىــپ تۇرىدىغــان جەننەتلەرگــە كىرگۈزىــدۇ، ئــۇالر جەننەتلــەردە ئالتــۇن 
بىلەيزىكلەرنــى ۋە مەرۋايىتالرنــى زىننــەت بۇيۇمــى قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ كىيىمــى 

بولىــدۇ«. يىپەكتىــن 
]2]     ھىجــر سۈرىســىنىڭ 45- ۋە 46- ئايەتلىــرى- ئايەتلەرنىــڭ تەرجىمىســى: 
)ســۇ،  بوســتانالردىن   – بــاغ  )جەننەتلــەردە(  ھەقىقەتــەن  »تەقــۋادارالر 
ھەســەل ۋە مــەي ئېقىــپ( تۇرىدىغــان بۇالقالردىــن بەھرىمــەن بولىــدۇ. ئۇالرغــا 

»جەننەتكــە ئامــان – ئېســەن كىرىــڭالر« دېيىلىــدۇ«. 
ــدە  ــۇ كۈن ــى: »ئ ــرى. تەرجىمىس ــىنىڭ 49- ۋە 50- ئايەتلى ــم سۈرىس ]3]     ئىبراھى
)قىيامــەت كۈنىــدە( گۇناھكارالرنــى زەنجىرلــەر بىلــەن بىــر- بىرىگــە چېتىلىــپ 
باغالنغــان ھالــدا كۆرىســەن. ئۇالرنىــڭ كۆڭلىكــى قــارا مايدىــن بولىــدۇ، ئــوت 

ئۇالرنىــڭ يۈزلىرىنــى ئورىۋالىــدۇ«. 
بىلــەن  دوزاخ  »ئۇنــى  تەرجىمىســى:  ئايىتــى.   -18 سۈرىســىنىڭ  ئىســرا       [4[
جازااليمىــز، ئــۇ دوزاخقــا خارالنغــان، )ئالالھنىــڭ رەھمىتىدىــن( قوغالنغــان 

ھالــدا كىرىــدۇ«.
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»قۇرئان كەرىم«نىڭ جازىبىيىتى   

ــوڭ  ــدە چ ــۇ ئاالھى ــڭ جازىبىيىتىم ــان كەرىم«نى »قۇرئ
ــلەپ  ــەرنى دەس ــي ئەس ــرەر بەدىئى ــىز بى ــزە. س ــر مۆجى بى
ــە  ــىزنى ئۆزىگ ــېھرىي كۈچــى س ــڭ س ــزدا، ئۇنى ئوقۇغىنىڭى
ــى  ــا ئۇن ــىز. ئەمم ــاي ئوقۇيس ــى تويم ــدۇ، ئۇن ــب قىلى جەل
قايتىــالپ ئوقۇغىنىڭىــزدا ســىزدىكى ھاياجــان يوقىلىــدۇ 
ــن،  ــس قىلىنمىغانلىقتى ــق ھې ــرەر يېڭىلى -دە، ســىزگە بى
ئۇنــى قايتىــالپ ئوقۇشــتىن زېرىكىــش ھېــس قىلىســىز. 
ھالبۇكى قۇرئاندا بۇنداق خۇسۇســىيەتلەر يوق. ئەكســىچە، 
ــېرى  ــالپ ئوقۇغانس ــۆپ قايتى ــك ك ــى قانچىلى ــىز قۇرئانن س
ــاي  ــى تويم ــى شــۇنچىلىك ئاشــىدۇ، ئۇن ئۇنىــڭ جازىبىيىت
ئوقۇيســىز. ئۇنىــڭ ھــۇزۇرـ  ھاالۋىتــى ســىزنى زوقالندۇرىدۇ. 
بــەش ۋاخ نامــاز ئوقۇيدىغــان ئــادەم نامــازدا كۈنىگــە فاتىھــە 
ئەممــا  ئــاز دېگەنــدە 32 قېتىــم ئوقۇيــدۇ.  سۈرىســىنى 
ئــۇالر ئەينــى ســۈرىنى بۇنچىلىــك كــۆپ ئوقۇشــتىن قىلچــە 
زېرىكىــش ھېــس قىلمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر بــۇ ســۈرىنى ھەر 
قېتىــم ئوقۇغىنىــدا يېڭــى – يېڭــى مەنىلەرگــە ۋە مەنىــۋى 

ــدۇ. يۈكسىلىشــلەرگە ئىگــە بولى

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ جازىبىيىتــى ئــۆز ۋاقتىدىكــى 
ئــەرەب تىلىنى ياخشــى بىلىدىغــان كۆپلىگــەن ئەرەبلەرنىڭ 
بىــرەر ئايەتنىــڭ تىالۋىتىنــى ئــاڭالپ قېلىــش ســەۋەبى 
بىلــەن دىللىــرى بىردىنــال ئېرىــپ مۇســۇلمان بولىشــىغا 
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ئىككىنچــى  بىرىــدۇر.  ســەۋەبلەرنىڭ  بولغــان  تۈرتكــە 
بولۇشــتىن  مۇســۇلمان  ئىبنــى خەتتــاب  ئۆمــەر  خەلىپــە 
مۇشــرىك  كۆرىدىغــان،  ئــۆچ  ئــەڭ  ئىســالمنى  بــۇرۇن 
ئەرەبلەرنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ نوپۇزلــۇق كىشــىلەردىن بىــرى 
ئىــدى. ئــۇ بىــر كۈنــى ئۇنىڭدىــن قورقــۇپ مەخپــى ھالــدا 
»قۇرئــان  ئوقۇۋاتقــان  سىڭلىســى  بولغــان  مۇســۇلمان 
قېلىــپ،  ئــاڭالپ  ئىختىيارســىز  ئايەتلىرىنــى  كەرىــم« 
ئۇنىــڭ قاتتىــق دىلــى بىردىنــال ئېرىــپ، ئۆچمەنلىــك 
ــۇلمان  ــدا مۇس ــۇ ئان ــاپ ش ــال تۇمش ــى بىردىن ــان كۆڭل تولغ
كاتتىباشــلىرىنىڭ  ئــەرەب  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  بولغــان. 
خەلقنــى »قۇرئــان كەرىــم« تىالۋىتىنــى ئــاڭالپ قېلشــتىن 
قاتتىــق توســقانلىقىنىڭ ســەۋەبىمۇ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
جازىبىيىتــى ئالدىــدا ئۇالرنىــڭ ئامالســىز قالغانلىقىنىــڭ بىــر 
دەلىلــى ئىــدى. ئالــالھ تائــاال ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىنى ھېكايــە 
قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: )كاپىــرالر: »ســىلەر بــۇ قۇرئانغــا 
قــۇالق ســالماڭالر، )قۇرئــان ئوقۇلغانــدا غەلــۋە قىلىــپ( 
ئۇنــى ئېلىشــتۇرۇۋېتىڭالر، )شــۇنداق قىلســاڭالر، قۇرئاننــى 

توسۇشــتا( غەلىبــە قىلىشــىڭالر مۇمكىــن« دېــدى(]1].

زىرائەتچىلىككــە  خــۇددى  زامانــدا،  ھازىرقــى  ئەممــا 
ــدەك،  ــۇل قىلمىغان ــەر ســۇنى قوب ــق ي ــان قاتتى يارىمايدىغ
ــەرەب تىلىنــى  ــا ئ كــۆپ ســاندىكى مۇســۇلمانالرنىڭ، ھەتت
ياخشــى بىلىدىغــان ئەرەبلەرنىڭمــۇ دىلــى قارىيىــپ، كۆڭلى 

]1]    فۇسسىلەت سۈرىسى 26- ئايەت.
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ــا  ــم« ئۇالرغ ــان كەرى ــن »قۇرئ ــىپ كەتكەنلىكتى قاتتىقلىش
تەســىر قىلمايــدۇ. چۈنكــى مۇنداقــالر »قۇرئــان كەرىم«نــى 

ــا. ــەك يىراقت ــي رەۋىشــتە ئاڭالشــتىن خېلىب ھەقىقى

»قۇرئان كەرىم«نىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى	 

 »قۇرئــان كەرىــم« ئــۆز ۋاقتىــدا نۇرغۇنلىغــان ئىلمىــي 
ھەقىقەتلەردىــن خــەۋەر بەرگــەن بولســىمۇ، پەيغەمبــەر 
بــۇ ھەقىقەتلەرنــى كەشــپ  زامانىــدا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
قىلىدىغــان ئىلىم-پــەن تېخــى مەيدانغــا كەلمىگەنلىكتىن، 
زاماننىــڭ  ۋە  شــەھلەنمىگەن  ئۇســۇلدا  ئىلمىــي  ئــۇالر 
تەرەققىياتىغــا تــەرك ئېتىلگــەن. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
مۆجىزىلىــرى  بەرگــەن  ئىلمىــي ھەقىقەتلەردىــن خــەۋەر 
ــى  ــن بەزىس ــڭ دەلىللىرىدى ــۇپ، ئۇنى ــۆپ بول ــن ك ئىنتايى

تۆۋەندىكىچــە:

بىرىنچى: تەبىئىي پەن دەلىللىرى   

)1( شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى

بۇلۇتالرنىڭ يۆنىلىشــى بۇلۇتالرنى بارلىققا كەلتۈرىدىغان 
ــەۋەبى  ــامالالرنىڭ س ــان ش ــى ھەرىكەتلەندۈرىدىغ ۋە ئۇالرن
بىلــەن بولىــدۇ. تەتقىقاتچــى ئالىمــالر شــامالالرنىڭ دېڭىــز 
يۈزىگــە كۆتۈرۈلگــەن ســۇ پارلىرىنــى يۇقىرىغــا كۆتــۈرۈپ 
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بۇلــۇت ھاســىل قىلىدىغانلىقــى، شــۇنداقال شــامالنىڭ چــاڭ 
ـ توزانالرنــى ۋە بىــر قىســىم تۇپــراق دانچىلىرىنىمــۇ يۇقىرىغا 
كۆتىرىدىغانلىقىنــى بايقىــدى. ئــۇالر يەنە شــامالالر كۆتىرىپ 
يۇقىرىغــا ئېلىپ چىققان چــاڭ ـ توزان، تۇپراق دانچىلىرى، 
ئۆســۈملۈك ئۇرۇقچىلىــرى ۋە تۇمــان قاتارلىقالرنــى دېڭىزدىــن 
كۆتۈرۈلگــەن ســۇ پارلىرىغــا ئارىالشــتۇرىدىغانلىقىنى ۋە بــۇ 
دانچىالرنىــڭ ئەتراپىنــى ســۇ پارلىــرى ئــوراپ ئاســتا ـ ئاســتا 
چوڭىيىشــى نەتىجىســىدە ئېغىــر بۇلــۇت پارچىلىرىنىــڭ 

بارلىققــا كېلىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتــى.

»قۇرئــان كەرىــم« بۇلۇتنىــڭ شــامالالر ئارقىلىــق قــوز-
ــالھ  ــدۇ: )ئال ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي غىلىدىغانلىقىن
ــى  ــن ئۇن ــدۇ، ئاندى ــى قوزغاي ــپ بۇلۇتن ــامالالنى ئەۋەتى ش

ــدۇ)]1]. ــە تارقىتى ــماندا خالىغىنىچ ئاس

ھــەي- ســۇپارلىرىنى  شــامالالرنىڭ  يەنــە،  قۇرئــان 
دەيدىغانلىقىنــى، ئاندىــن ئۇنىڭدىــن ئېغىــر بۇلۇت ھاســىل 
بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن يامغــۇر تامچىلىــرى چۈشــىدىغانلىقىنى 
بايــان قىلىــدۇ: )بىــز يامغۇرنــى ھەيدەيدىغــان شــامالالرنى 
ئەۋەتتــۇق. بىــز بۇلۇتتىــن يامغــۇر ياغــدۇرۇپ ســىلەرنى 
قادىــر  ساقالشــقا  ئۇنــى  ھەرگىــز  ســىلەر  ســۇغاردۇق، 

ئەمەسســىلەر)]2].

]1]    رۇم سۈرىسى 47 ـ ئايەت.
]2]    ھىجر سۈرىسى 22 ـ ئايەت.
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)2( ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئەسلىدە تۇمان ئىكەنلىكى

تۇمــان  ئەســلىدە  جىســىملىرىنىڭ  ئاســمان  كىشــىلەر 
ئىكەنلىكىنــى بىلمەيتتــى. تەتقىقاتچىــالر زامانىمىزدىكــى ئىلىــم 
قالــدۇق  جىســىملىرىدىكى  ئاســمان  سايىســىدا  پەننىــڭ  ـ 
تۈتــۈن ماددىلىرىنــى ۋە ئۇالردىــن يېڭــى پالنېتالرنىــڭ تەركىب 
بولىۋاتقانلىقىنــى كــۆردى ۋە ئاســمان جىســىملىرىنىڭ ئەســلىدە 
تۇمــان ئىكەنلىكىنــى بايقىــدى. ئەممــا »قۇرئــان كەرىــم« 
)ئالــالھ  قىلغــان.  قەيــت  بــۇرۇن  مۇندىــن  بۇھەقىقەتنــى 
ئاندىــن ئاســماننى يارىتىشــقا يۈزلەنــدى، ھالبۇكــى، ئــۇ تۇمــان 

ــدى)]1]. ــدە ئى ھالىتى

)3( ئاي نۇرىنىڭ ئۈچۈرۈلگەنلىكى

تەتقىقاتچىــالر ئاينىــڭ ئەســلىدە قۇياشــقا ئوخشــاش 
ــۇرى  ــۇپ، كېيىــن ئۇنىــڭ ن ــاددا بول ــۇق م يانىدىغــان نۇرل
ــەت  ــڭ پەق ــاي نۇرىنى ــى ۋە كېچىدىكــى ئ ئۆچۈرۈلگەنلىكىن
قارشــى تەرەپتىكــى قۇياشــنىڭ نۇرىدىــن ئەكــس ئەتكــەن 
)قايتۇرغــان( يورۇقلــۇق ئىكەنلىكىنــى بايقىــدى. ھالبۇكــى 
»قۇرئــان كەرىــم« بۇھەقىقەتنــى ئاللىبــۇرۇن ئېالن قىلغان: 
)كېچــە بىلــەن كۈندۈزنــى )قۇدرىتىمىزنــى كۆرســىتىدىغان( 
ئىككــى ئاالمــەت قىلــدۇق، كېچىنىڭ ئاالمىتىنــى قاراڭغۇلۇق 

قىلــدۇق()]2](.

]1]    فۇسسىلەت سۈرىسى 11 ـ ئايەت.
]2]    ئىسرا سۈرىسى 12 ـ ئايەت.
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ــراق،  ــە قۇياشــنى يانغۇچــى چى ــم« يەن ــان كەرى »قۇرئ
ئاينــى يورۇقلــۇق بەرگۈچــى دەپ تەرىپلىگــەن: )ئاســماندا 
ئوربىتىالرنــى، يېنىــپ تۇرىدىغــان چىــراغ )قۇياش(نــى ۋە 

نۇرلــۇق ئاينــى ياراتقــان ئالــالھ نېمىدېگــەن بۈيــۈك!(]1].

بــۇ ئايەتلــەرد، ئاينىــڭ يورۇقلۇقنــى قۇياشــتىن قوبــۇل 
ئالــالھ  قويۇلغــان.  ئوتتۇرىغــا  ئېنىــق  قىلىدىغانلىقــى 
تائاالنىــڭ قۇيــاش بىلــەن ئاينــى »ئىككــى چىــراغ« دەپ 
تونۇشتۇرماســتىن، قۇياشــنى »چىــراغ«، ئاينــى »نۇرلۇق« 
شــۇنى  دەلىلىــدۇر.  بۇنىــڭ  ســۈپەتلىگەنلىكى  دەپ 
ئونۇتماســلىق كېرەككــى، »قۇرئــان كەرىم«دىكــى ھــەر بىر 
ســۆزنىڭ ئۆز ئورنىغا شــۇنداق كەم – زىيادە قىلىنماســتىن، 
ئىنتايىــن مۇكەممــەل ھالــدا ئورۇنالشــتۇرۇلغانلىقى ھەرگىزمــۇ 
مەقسەتســىز ئەمــەس. ئــەرەب تىلىنىــڭ زەۋقىنــى تېتىغانــالر 

بۇنــى ئەلۋەتتــە بىلىــدۇ.

)4( ھاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كەملىكى

ــتىن  ــا كېلىش ــەن بارلىقق ــم ـ پ ــى ئىلى ــىلەر ھازىرق كىش
ــڭ  ــېگىننى ھاۋانى ــان ئوكس ــەس ئېلىۋاتق ــز نەپ ــۇرۇن، بى ب
يۇقىــرى قاتالملىرىدىمــۇ بــار، دەپ گۇمــان قىلىشــاتتى. 
ئايروپىــالن ئىجــاد قىلىنىــپ كىشــىلەر ئاســمانغا ئــۆر-
قاتالملىرىــدا  يۇقىــرى  ھاۋانىــڭ  كېيىــن،  لىگەندىــن 
ــالردا  ــۇ جاي ــەۋەبتىن ئ ــۇ س ــى، ب ــېگىننىڭ كەملىكىن ئوكس

]1]    فۇرقان سۈرىسى 61ـ ئايەت.
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نەپەســنىڭ ســىقىلىدىغانلىقىنى بىلــدى. ئەممــا قۇرئــان 
ــالھ  ــان: )ئال ــالن قىلغ ــۇرۇن ئې ــن ب ــى مۇندى ــۇ ھەقىقەتن ب
كىمنــى ھىدايــەت قىلماقچــى بولســا، ئۇنىــڭ كۆڭلــى _ 
كۆكســىنى ئىســالم ئۈچــۈن كېڭەيتىــدۇ، ئالــالھ كىمنــى 
ئازغۇنلۇقىــدا قالدۇرۇشــنى ئىــرادە قىلســا، ئۇنىــڭ كۆڭلــى _ 
كۆكســىنى شــۇنچە تارايتىۋېتىدۇكــى، گويــا ئۇ ئاســمانغا تېز 
ــى  ــان ئېيتمىغانالرن ــىقىلىدۇ. ئىم ــى س ــدەك ئىچ چىقىۋاتقان

ئالــالھ مۇشــۇنداق ئازاباليــدۇ(]1].

ــن  ــن كەلگەنلىكتى ــش قىيى ــان ئېيتى ــە، ئىم ــۇ ئايەتت ب
چىققانــدا  بوشــلۇقىغا  ھــاۋا  كىشــى  تارايغــان  كۆكســى 
ئوكســېگىننىڭ كەملىكىدىــن نەپىســى ســىقىلغان كىشــىگە 
ئوخشــىتىلغان. بۇ ئايەتتە، ھاۋا بوشــلۇقىدا ئوكســېگىننىڭ 
كەملىكىدىــن نەپــەس ئېلىشــنىڭ قىيىنلىقىغــا ئىشــارەت 

ــان. قىلىنغ

)5( ھەر شەيئىنىڭ جۈپ ئىكەنلىكى

تەتقىقاتچىــالر ئۆســۈملۈكلەرنىڭمۇ خــۇددى جانلىقالرغــا 
ــق  ــا جاماداتالر)قاتتى ــى، ھەتت ــۈپ ئىكەنلىكىن ــاش ج ئوخش
جىســىمالر( نىڭمۇ جۈپ ئىكەنلىكىنى ئىســپاتلىدى. »قۇرئان 
كەرىــم« مۇنداق دېگەن: )بارلىق شــەيئىلەرنى جۈپ ياراتقان 
ــۈپ  ــن ئۈن ــۇر. زېمىندى ــانالردىن( پاكت ــە نۇقس ــالھ )بارچ ئال
چىقىدىغــان نەرســىلەرنىڭ، )ئىنســانالرنىڭ( ئۆزلىرىنىــڭ 

]1]    ئەنئام سۈرىسى 125ـ ئايەت.
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ــى  ــان نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنىڭ جۈپ ــۇالر بىلمەيدىغ ۋە ئ
بــار]1].

)6( سېزىمنىڭ تېرىدە ئىكەنلىكى

قىلىــش  ھېــس  ئاغرىقنــى  مۇتىخەسسىســلەر  تىببىــي 
پەقــەت تېرىــدە ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالپ چىقتــى. بەدەنگــە 
ــۈپ  ــكە ئۆت ــن گۆش ــۇل تېرىدى ــېلىنغاندىمۇ ئوك ــۇل س ئوك
بولغىچــە ئاغرىــق ھېــس قىلىنىــدۇ. ئەممــا ئوكــۇل گۆشــكە 
ئۆتــۈپ بولغاندىــن كېيىــن ئاغرىــق ھېــس قىلىنمايــدۇ. 
ئىلمىــي  بــۇ  كەرىــم«  »قۇرئــان  شــۇنداق.  كۆيۈكمــۇ 
ھەقىقەتنــى ئــۆز ۋاقتىدىــال ئېــالن قىلغــان: )شەكســىزكى، 
دوزاخقــا  قىلغانالرنــى  ئىنــكار  ئايەتلىرىمىزنــى  بىزنىــڭ 
كىرگۈزىمىــز، ئۇالرنىــڭ تېرىلىــرى پىشــىپ تۈگىگــەن چاغــدا 
ئازابنــى تېتىشــى ئۈچــۈن ئورنىغــا باشــقا تېــرە يەڭگۈشــلەپ 
ــس  ــازاب ھې ــا، ئ ــۈپ بولس ــرە كۈي ــى تې ــز(]2]. چۈنك تۇرىمى
قىلىنمايــدۇ، شــۇڭا تېــرە يېڭىلىنىــپ تۇرغاندىال ئــازاب داۋام 

ــدۇ. قىالالي

)7( دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى

كىشــىلەر دېڭىزالرنىــڭ ســۇ ئۈســتى دولقۇنلىرىدىــن 
بىلمەيتتــى،  بارلىقىنــى  دولقۇنالرنىڭمــۇ  ئىچكــى  باشــقا 
شــۇنداقال ســۇ ئۈســتى دولقونلىرىنىڭ يۇقىرىدىن چۈشــكەن 

]1]    ياسىن سۈرىسى 36 ـ ئايەت.
]2]    نىسا سۈرىسى 56ـ ئايەت.
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يورۇقلۇقنــى توســۇۋېلىپ، ســۇ تېگىــدە قاراڭغۇلــۇق پەيــدا 
قىلىدىغانلىقىنــى بىلمەيتتــى. ھازىرقــى پــەن ـ تېخنىــكا 
بۇنــى ئىســپاتلىدى. ئەممــا قۇرئــان ئــەڭ ئــاۋۋال بۇنــى 
)ياخشــى دەپ  ئۇالرنىــڭ  )ياكــى  ئىــدى:  ئىســپاتلىغان 
ئويلىغــان( ئەمەللىــرى قاتمۇقــات دولقۇنــالر ۋە دولقۇنالرنىڭ 
چوڭقــۇر  تۇرغــان  قاپــالپ  بۇلۇتــالر  قــارا  ئۈســتىدىكى 

دېڭىزدىكــى قاراڭغۇلۇققــا ئوخشــايدۇ(]1].

)8( تاغالرنىڭ قوزۇق ئىكەنلىكى

ئاســتىدىكى قىســمى  يــەر  تاغالرنىــڭ  ئارخېئولــوگالر 
بولــۇپ،  ئوخشــاش  بىلــەن  قىســمى  ئۈســتىدىكى  يــەر 
ــڭ  ــا ئوخشــايدىغانلىقىنى، ئۇنى ــان قوزۇقق خــۇددى قېقىلغ
ــەر تەررەشــنى  ــى ي ــش ياك ــى ئېلى ــەر تەۋرەشــنىڭ ئالدىن ي
ئوينايدىغانلىقىنــى  رول  مۇئەييــەن  ئاجىزالشتۇرۇشــتا 
مۇنــداق  كەرىــم«دە  »قۇرئــان  قويماقتــا.  ئوتتۇرىغــا 
ــەۋرەپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن(  ــڭ ت دېيىلگــەن: ))زېمىننى
تاغالرنــى قــوزۇق قىلمىدۇقمــۇ؟(]2]، )يــەر تــەۋرەپ ئۇالرنىــڭ 
خاتىرجەمســىز بولماســلىقى ئۈچــۈن، بىــز زېمىنــدا تاغالرنــى 

ياراتتــۇق(]3].

)9( يەرشارىنىڭ ئايلىنىش قانۇنىيىتى

]1]    نۇر سۈرىسى 40 ـ ئايەت.

]2]    نەبە سۈرىسى 7- ئايەت.
]3]    ئەنبىيا سۈرىسى 31- ئايەت.
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»قۇرئــان كەرىــم«دە ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: )بىز 
ئــاي ئۈچــۈن ئايلىنىدىغــان مەنزىللەرنــى بەلگىلىــدۇق، ئــۇ 
)ئاخىــردا( خورمىنىــڭ قــۇرۇپ قالغــان شــېخىغا ئوخشــاش 
ــا يېتىۋېلىشــى،  ــدۇ. كۈننىــڭ ئايغ ــۇپ قالى )ئىنچىكــە( بول
كېچىنىــڭ كۈندۈزنىــڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ كېتىشــى مۇمكىــن 
ئــۈزۈپ  ئوربىتىــدا  بىــر  )ئايرىــم(  ھەربىــرى  ئەمــەس، 

ــدۇ(]1]. تۇرى

ــتىن 93  ــى قۇياش ــارىنىڭ ئورن ــەر ش ــاۋاتقان ي ــز ياش بى
مىليــون مىــل يىراقلىقتــا بولۇپ، ئــۇ ئۆز ئوقىدا 24 ســائەتتە 
بىــر قېتىــم ئايلىنىــدۇ ۋە قۇياشــنىڭ ئەتراپىنــى 365 كۈنــدە 
ــەكىللىك  ــار ش ــن ش ــدۇ. زېمى ــپ بولى ــم ئايلىنى ــر قېتى بى
ــل  ــڭ مى ــى مى ــائەتلىك ئايلىنىش ــر س ــڭ بى ــۇپ، ئۇنى بول
)1500 كىلومېتــر( دۇر. ئۇنىــڭ قۇيــاش ئەتراپىدىكــى بىــر 
ســائەتلىك ئايلىنىشــى 65 مىــڭ مىلــدۇر. ئەگــەر يــەر شــارى 
ــى  ــوڭ ياك ــن چ ــەكلى ۋە ھەجمىدى ــى ش ــڭ ھازىرق ئۆزىنى
كىچىــك بولغــان بولســا، زېمىندىكــى ھاياتلىــق باشــقىچە 
بولغــان بوالتتــى. چۈنكــى يــەر شــارىنىڭ شــەكلى بىلــەن 
ھەجمــى ئۇنىــڭ تېزلىكــى ۋە ئايلىنىشــىغا مۇناســىپتۇر. 
ئەگــەر ئۇنىــڭ ئايلىنىــش ســۈرئىتى بىــر ســائەتتە مىــڭ مىل 
بولماســتىن، ئۇنىڭدىــن كــەم ياكــى زىيــادە بولغــان بولســا 
يەنــە ھاياتلىــق باشــقىچە بولغــان بوالتتــى. مەســىلەن: 
ــۇپ  ــادە بول ــن زىي ــۈرئىتى ھازىرقىدى ــش س ــڭ ئايلىنى ئۇنى

]1]    ياسىن سۈرىسى 39- 40- ئايەتلەر.
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يــۈز مىــڭ مىــل بولغــان بولســا، كۈندۈزنىــڭ ئۇزۇنلىقى 120 
ســائەتكە ســوزۇلۇپ كېتىــپ، زىرائەتلــەر كۆيــۈپ كەتكەن ۋە 
جانلىقالرمــۇ ھــاالك بولغــان بوالتتــى. ئەگەر كــەم بولۇپ يۈز 
مىــل بولغــان بولســا، كۈندۈزنىــڭ ۋاقتــى ئاران 1ســائەت 20 
مىنۇتقــا قىســقىراپ كېتىــپ، زىرائەتلــەر پىشــمىغان بوالتتى. 
شــۇنىڭدەك، ئەگــەر يەرشــارىنىڭ قۇيــاش ئەتراپىدىكــى 
يىللىــق ئايلىنىشــى ھازىرقىدىــن كــەم ياكــى زىيــادە بولغــان 
ئۆزگىرىــش  بولســا، دۇنيادىكــى 4 پەســىلدە جىددىــي 
ــى.  ــان بوالتت ــى بۇزۇلغ ــش نىزام ــڭ يېغى ــۇپ، يامغۇرنى بول
ــان  ــەن بولغ ــاش بىل ــارىنىڭ قۇي ــەر يەرش ــۇنداقال، ئەگ ش
ــان بولســا،  ــن بولغ ــن يېقى ــى مىقدارىدى مۇساپىســى ھازىرق
يەرشــارىدىكى ئىنســان، ھايۋان، دەل – دەرەخ، ئۆسۈملۈك 
ۋ زىرائــەت ھەممىســى كۆيــۈپ كــۈل بولغــان بوالتتــى، ئەگەر 
بــۇ ئىككىســىنىڭ مۇساپىســى ھازىرقــى مىقدارىدىــن يىــراق 
بولغــان بولســا، يۇقىرىقىالرنىــڭ ھەممىســى تــوڭالپ نابــۇت 
بولغــان بوالتتــى. دېمــەك، بــۇ ئىشــالرنىڭ ھەممىســى ئالالھ 
تائاالنىــڭ چەكســىز ئىلمــى ۋە پۇختــا پىالنى بىلــەن ئەزەلدە 

شــۇنداق بېكىتىلگــەن قانۇنىيەتلــەردۇر.

)10( زەررىدىن كىچىك نەرسىلەرنىڭ بارلىقى

ــمان _ زې- ــدۇ: )ئاس ــداق دەي ــم« مۇن ــان كەرى »قۇرئ
مىندىكــى زەررە چاغلىــق نەرســە ۋە ئۇنىڭدىــن كىچىــك 
ــڭ  ــى ئالالھنى ــىمۇ، ھېچقايسىس ــە بولس ــوڭ نەرس ــى چ ياك
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ھەممىســى  ئۇالرنىــڭ  قالمايــدۇ،  چەتتــە  بىلىشــىدىن 
روشــەن كىتابتــا )لەۋھۇلمەھپــۇزدا( خاتىرىلەنگەنــدۇر(]1]. بۇ 
ئايــەت ئــەڭ كىچىــك نەرســە - ئاتومــال ئەمــەس، بەلكــى 
ئاتومدىنمــۇ كىچىــك نەرســىلەرنىڭ بارلىقىدىــن خــەۋەر 
ــك  ــىرگە كەلگۈچىلى ــالر 19- ئەس ــەن. ماتېرىيالىزمچى بەرگ
ئاتــوم دېگــەن ســۆزىدە چىــڭ  نەرســە  ئــەڭ كىچىــك 
تــۇرۇپ كەلگــەن. ھازىرقــى زامــان ئىلمىــي تەتقىقاتچىلىــرى 
ئاتومدىــن كىچىــك نەرســىلەرنىڭ بارلىقىنــى ئىســپاتالپ 
چىقتــى. ئاتومنىــڭ كىچىــك پارچىلىــرى پروتــون، نېىتــرون 

ۋە ئېلېكتروندىــن ئىبــارەت.

)11( ھەر نەرسىنىڭ ئۆلچەملىك يارىتىلغانلىقى

ــپ  ــى يېيى ــەر يۈزىن ــدۇ: )ي ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال
كــەڭ قىلــدۇق، ئۇنىڭغــا تاغالرنــى ئورناتتــۇق، يــەر يۈزىــدە 
ئۆســتۈردۇق(]2].  ئۆســۈملۈكلەرنى  ئۆلچەملىــك  ھەرخىــل 
دۇنيادىكــى بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ ھاياتــى ئۈچــۈن ھــەر 
بولۇشــى كېــرەك.  ئۆلچەملىــك  مىقــداردا  مەلــۇم  نەرســە 
ــاي % 50  ــدارى %21 بولم ــىگېننىڭ مىق ــىلەن: ئوكس مەس
بولغــان بولســا، دۇنيادىكــى مەۋجۇداتــالر ئــەڭ كىچىــك 
ــى. دۇنيادىكــى  ــان بوالتت ــاالك بولغ ــەن ھ ــر شــامال بىل بى
ئارقىلىــق  ئېلىــش  نەپــەس  ئوكســىگېندىن  جانلىقــالر 

]1]    سۈرە يۇنۇس 61- ئايەت.
]2]    ھىجىر سۈرىسى 19- ئايەت.
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ھايــات كەچۈرىــدۇ. ئــۇالر ئوكســىگېندىن نەپــەس ئېلىــپ، 
كاربــۇن4 ئوكســىدىنى ســىرتقا چىقىرىــدۇ. زىرائەتلــەر، 
ــىدىنى  ــون 4 ئوكس ــەر كارب ــۈملۈكلەر ۋە دەل- دەرەخل ئۆس
ئوكســىگېننى  ئۆزلىرىدىكــى ســاپ  ئارقىلىــق  ســۈمۈرۈش 
ئەزەلدىــن  قانۇنىيــەت  بــۇ  ئەگــەر  چىقىرىــدۇ.  ســىرتقا 
مۇشــۇنداق ئورۇنالشــتۇرۇلمىغان بولســا ئېــدى، جانلىقــالر ۋە 
جانســىز ئۆســۈملۈكلەر ياشــىمىغان بوالتتــى. بــۇ ئايەتتىكــى 
)ئۆلچەملىــك) دېگــەن ســۆزنىڭ مەنىســى »نىســبەتنىڭ 
خېمىيــە  زامــان  ھازىرقــى  دېگەنلىكتــۇر.  باراۋەرلىكــى« 
ئــەڭ  ماددىالرنىــڭ  بارلىــق  زىرائەتلەردىكــى  ئالىملىــرى 
نــازۇك ئۆلچەمــدە تەڭپۇڭالشــقان نەرســىلەردىن مۇرەككــەپ 

بولىدىغانلىقىنــى ئىســپاتلىماقتا.

)12( بارماق ئىزلىرىنىڭ ئوخشاش ئەمەسلىكى

ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىــم«دە: )بىــز ئۇنىــڭ بــار-
ماقلىرىنىــڭ ئۇچىنىمــۇ ئەســلىگە كەلتۈرەلەيمىــز(]1] دېگــەن. 
بىــر ئىنســاندىكى ئــورگان يەنــە بىــر ئىنساندىكىســىگە 
ئوخشــايدۇ. مەســىلەن: كــۆز كۆزگــە، قــۇالق قۇالققــا، قــول 
قولغــا، بــۇرۇن بۇرۇنغــا ئوخشــايدۇ. بىــراق، بارماقالرنىــڭ 
ســىزىقلىرى ھەرگىزمــۇ بىــر- بىرىگــە ئوخشــاش چىقمايــدۇ. 
بەلكــى ھېچبىــر ئادەمنىــڭ بارمــاق ئىــزى يەنــە بىرســىنىڭ 
بارمــاق ئىزىغــا ئوخشــىمايدۇ. ئالــالھ تائــاال بــۇ ئايەتتىكــى 

]1]    قىيامەت سۈرىسى 4 - ئايەت.
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)بارماقلىرىنىــڭ ئۇچىنىمــۇ ئەســلىگە كەلتۈرەلەيمىــز( دېگەن 
ســۆزى ئارقىلىــق ئىنســانالرنىڭ بارمــاق ئىزلىرىنىــڭ بىــر- 
بــۇ  بەرگــەن.  خــەۋەر  ئوخشــىمايدىغانلىقىدىن  بىرىگــە 
ھەقىقــەت 1884- يىلــى كەشــپ قىلىنىــپ، شــۇندىن بېرى 
بارمــاق ئىزلىرى ئىنســانالرنى بىر- بىرىدىــن پەرقلەندۈرۈش 

ئۈچــۈن قوللىنىلماقتــا.

مۇندىــن باشــقا »قۇرئــان كەرىــم« ئالدىــن خــەۋەر 
بەرگــەن نۇرغۇنلىغــان ئىلمىــي ھەقىقەتلــەر زامانىمىــزدا، 
ــڭ  ــپاتالندى ۋە نۇرغۇنلىرىنى ــىدا ئىس ــەن سايىس ــم ـ پ ئىلى

يېقىــن كېلەچەكتــە ئىسپاتلىنىشــىغا ئىشــىنىمىز.

ئىككىنچى: ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللەر   

)1( تۇپان ۋەقەسى

»قۇرئــان كەرىــم«دە ۋە باشــقا ســاماۋىي كىتابــالردا نــۇھ 
ــەر  ــان كەلتۈرگەنل ــا ئىم ــاالم ۋە ئۇنىڭغ )Noah( ئەلەيھىسس
بايــان  قىسســە  ھەققىدىكــى  كېمــە  ياســالغان  ئۈچــۈن 
قىلىنغــان. نــۇھ ئەلەيھىسســاالم 950 يىــل ئۆمــۈر ســۈرگەن 
ئىمــان  ئالالھقــا  قەۋمىنــى  بويــى  ئۆمــۈر  ئــۇ  بولــۇپ، 
كەلتۈرۈشــكە چاقىرغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ 
ســانى ناھايىتــى ئــاز ئېــدى. ئالــالھ ئۇنــى كېمــە ياساشــقا 
ــالھ بۇيرىغــان  ــى ئال ــۇھ ئەلەيھىسســاالم كېمىن ــدۇ. ن بۇيرۇي
شــەكىلدە ياســاپ بولــۇپ، ئۇنىڭغــا ئەگەشــكەنلەرنى ۋە 
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ھــەر جانلىقتىــن بىــر جۈپتىــن كېمىســىگە ئالىــدۇ. بىــر 
مۇددەتتىــن كېيىــن شــىددەتلىك بىــر يامغــۇر يېغىــپ 
»ئالالھنىــڭ ئازابــى نــەدە؟ ئۇنــى كۆرسەتمەمســەن؟« دەپ 
ــۇھ ئەلەيھىسســاالمنى مەســخىرە قىلغانالرنىــڭ ھەممىســى  ن

ــىدۇ. ــۇپ تۈگىش ــەرق بول ــۇدا غ س

ــدا  ــى جايلىرى ــڭ ھەرقايس ــدە دۇنيانى ــە ھەققى ــۇ ۋەق ب
68 پارچىدىــن كۆپــرەك داســتان يېزىلغــان. بۇالرنىــڭ 
زامانىمىــزدا  ســۆزلىگەن.  ۋەقەلىكنــى  ئەينــى  ھەممىســى 
ــۇل  ــە شــەك قوب ــۇ ۋەق ــى سايىســىدا ب ــە ئىلم ئارخېئولوگىي
قىلمايدىغــان دەرىجىدە ئىســپاتالنغان. يېقىنقى يىلالردىكى 
ئارخېئولوگىيــە دەلىللىرىغــا ئاساســالنغاندا بــۇ ھادىســىنىڭ 
پۈتــۈن يەرشــارىغا ئومــۇم بولغانلىــق ئېھتىمالــى كۈچلۈكتــۇر.

1960 ـ يىللىرىــدا ئامېرىكىلىــق ئىككــى ئارخېئولــوگ 
تەرىپىدىــن مېكســىكا قولتۇقىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقات 
نەتىجىســىگە كــۆرە، بــۇ جايدىكــى جانلىــق مىكروئورگانىــزم 
ماددىلىرىنىــڭ قەدىمكــى زامانالرغــا ئائىــت قالدۇقلىــرى 
ئۇنىۋېرســىتېتىدىن  مىيامــى  ئىســپاتالنغان.  ئىكەنلىكــى 
ئارخېئولــوگ،  ئىككــى  ئىســىملىك   Rodhe ۋە   Cesare
ۋەكامبــرج   James Kannet ئۇنىۋېرســىتېتىدىن  ئىســالند 
تەشــكىللەنگەن  الردىــن   Nicolas ئۇنىۋېرســىتېتىدىن 
ــان  ــق قىلىنغ ــن تەتقى ــى تەرىپىدى ــالر گۇرۇپپىس تەتقىقاتچى
مېكســىكا قولتۇقىدىكــى بىــر تۇزلۇقتــا درامماتىــك بىــر چــوڭ 
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ئۆزگىرىــش بايقالغــان. بــۇ بولســىمۇ، مۇندىــن 11600 ـ 
ــۇرۇن مېكســىكا قولتۇقىنىــڭ تاتلىــق ســۇ  12000 يىلــالر ب
ــۇ  ھۇجۇمىغــا ئۇچرىغانلىقــى ئېــدى. ســاماۋىي كىتابــالردا ب

ۋەقەلىــك »تۇپــان ســۈيى« دەپ ئاتىلىــپ كەلگــەن.]1]

)2( ئاد، سەمۇد قەۋملىرىنىڭ شەھەرلىرى

ئــاد، ســەمۇد قەۋملىرىنىــڭ شــەھەرلىرىنىڭ بارلىقــى 
»قۇرئــان كەرىــم«دە ســۆزلەنگەن بولســىمۇ، يېقىنغىچــە 
بۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى ياۋروپالىقالر رەت قىلىپ كەلگەن 
ئېــدى. پــەن - تېخنىكىنىــڭ سايىســىدا ئارخېئولوگىيىلىك 
ئوتتۇرىغــا  شــەھەرلەر  بــۇ  نەتىجىســىدە،  قېزىشــالرنىڭ 
چىققــان. ســەمۇد قەۋمــى چــوڭ ئــاد قەۋمىنىــڭ بىــر بۆلۈكــى 
بولــۇپ، بــۇالر مەككىدىــن ســىناغىچە ھۆكۈمرانلىق قىالتتى. 
ســەمۇد قەۋمــى قۇرئاننىــڭ »ئەئراف«، »ھــۇد«، »ھىجر« 
ــەر« ســۈرىلىرىدە تىلغــا ئېلىنغــان. »پاتاليمــۇس  ۋە »قەم
تارىخــى« ناملىــق قەدىمكــى زامانالرغــا ئائىــت تارىخىــي 
ئەســەر تېپىلغاندىــن كېيىــن، قېزىشــالر بۇنىڭغــا ئاساســەن 
ــەھەرلىرى  ــڭ ش ــۇ قەۋملەرنى ــە ب ــالنغان ۋە ئەمەلىيەتت باش

تېپىلغــان.

ســەئۇدى ئەرەبىســتاننىڭ پايتەختى رىياد ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىنىــڭ مۇدىــرى، ئاســارە ئەتىقــە ئالىمــى 
دوكتــۇر ئابدۇراھمــان ئەنســارىي تەرىپىدىــن ئەرەبىســتاننىڭ 

]1]    تۈركچە »دىنالر تارىخى« ناملىق كىتابتىن..
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غەربىــي شــىمالىدىكى »مەدائىنــى ســالىھ« دېگــەن يېرىــدە 
ئېلىــپ بېرىلغــان قېزىشــتا، ســەمۇد قەۋمىنىــڭ شــەھەرلىرى 
بايقالغــان. بــۇ شــەھەر مىالدىيىدىــن بۇرۇنقــى 2000 ـ 
يىلالرغــا ئائىــت بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن قــۇم دۆۋىســى ئاســتىدا 
ــۇ ۋا- ــارايالر ۋە ش ــا س ــالغان كاتت ــتىن ياس ــان، تاش قالغ
قىتتىكــى ســەمۇدىيە يېزىقلىــرى بىلــەن يېزىلغــان تارىخىــي 

ۋەســىقىلەرمۇ تېپىلغــان]1].

)3( ئىرەم شەھىرى

ئۇنىــڭ  ۋە  ئەلەيھىسســاالم  ھــۇد  شــەھىرىدە  ئىــرەم 
ــۇد  ــم«دە ھ ــان كەرى ــۇپ، »قۇرئ ــىغان بول ــرى ياش قەۋملى
ــپ،  ــاش تارتى ــان كەلتۈرۈشــتىن ب ــا ئىم ــڭ ئالالھق قەۋمىنى
كۇپــرى ـ زااللــەت ۋە ئىنســانالرغا زۇلــۇم قىلىــش بىلــەن 
ئۆتكەنلىكــى، ئۇالرنىــڭ ئىــرەم شــەھىرىدە ئۆتكەنلىكــى ۋە 
ــۈك  ــان كۈچل ــڭ »سەرســەر« دەپ ئاتالغ ــدا ئۇالرنى ئاخىرى
ــى  ــاالك قىلىنغانلىق ــال ھ ــر كېچىدى ــەن بى ــوران بىل ــر ب بى
ــى _  ــاد قەۋمىن ــەن ئ ــەر!( س ــى پەيغەمب ــۆزلەنگەن. ))ئ س
)باشــقا( شــەھەرلەردە ئوخشىشــى يارىتىلىــپ باقمىغــان، 
ئىگىــز بويلــۇق ئىرەملىكلەرنــى، تــاغ جىلغىســىدا )ئــۆي 
ســېلىش ئۈچۈن( قورام تاشــالرنى يونۇغان سەمۇد قەۋمىنى، 
قوراللىــق لەشــكىرى بولغــان پىرئەۋننــى رەببىڭنىــڭ قانــداق 

]1]    لوندونــدا نەشــىر قىلىنىدىغــان ئەرەبچــە »الشــرق الــۆوسط« )ئوتتــۇرا شــەرق( 
گېزىتــى 2001 ـ يىــل 2 ـ ئــاي 25 ـ ســانىدىن.
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جازالىغانلىقىنــى كۆرمىدىڭمــۇ؟(]1].

ــۇ- ــر تەكشــۈرۈش گ ــك بى ــى كالىفورنىيىلى 1982 ـ يىل
ــان  ــىدىن ئاڭلىغ ــز جاسۇس ــر ئىنگىلى ــى بى ــى نامىن رۇپپىس
قەدىمىــي شــەھەر يوللىرىنــى تەكشــۈرۈپ چىققان بولســىمۇ، 
بــۇالر نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىگەن. كېيىنچــە ئــۇالر مەخســۇس 
رادارالرنى ئىشــقا ســېلىپ ســەئۇدى ئەرەبىســتانى ۋە ئوممان 
چۆللىرىگــە تارقىلىــدۇ. ئــەڭ ئــاۋۋال ئــۇالر قەدىمىــي شــەھەر 
يوللىرىنــى تېپىــپ چىقىــدۇ. نەتىجىــدە ئــۇالر، ئىككىنچــى 
ئەســىردە ئۆتكــەن »پاتاليمــۇس« دېگــەن تارىخچــى بايــان 
قىلغــان ئىــرەم )تارىخچــى ئىرېــم دەپ ئاتىغــان( شــەھىرىنى 
12 مېتىــر قېلىنلىقتىكــى قۇملۇقنىــڭ ئاســتىدىن تېپىــپ 
چىقىدۇ. 4800 يىللىق تارىخقا ئىگە بولغان بۇ شــەھەرنىڭ 
 Atlantic of the( »ــى ــڭ ئاتلىس ــى »چۆللەرنى تېپىلغانلىق
Sandُ( سەرلەۋھىســى ئاســتىدا ئامېرىكىنىڭ »Times« ۋە 

»Newsweek« گېزىتلىرىــدە ئېــالن قىلىنغــان]2].

يۇقىرىقــى شــەھەرلەرنى ۋە بــۇ شــەھەرلەرنىڭ قــە-
ھېچكىــم  ۋاقىتالردىمــۇ  چۈشــكەن  كەرىــم  ۋملىرىنــى 
بىلمەيتتــى. بىرىنچــى بولــۇپ »قۇرئــان كەرىــم« ئۇالرنىــڭ 
ــەۋەر  ــن خ ــن ۋە ئاقىۋەتلىرىدى ــەھەرلىرىدىن، ئەھۋالىدى ش

بەرگــەن.

]1]    فەجر سۈرىسى 6- 9- ئايەتلەر.
]2]    »سىزىنتى ژۇرنىلى« 98ـ يىللىق 5ـ سانىدىن ئېلىندى ــ تۈركچە.
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)4( پىرئەۋننىڭ جەسىدى

ئالــالھ »قۇرئــان كەرىــم«دە مۇنــداق دەيــدۇ: )بىــز 
ئىســرائىل ئەۋالدىنــى دېڭىزدىــن ئۆتكۈزۈۋەتتــۇق، پىرئــەۋن 
قىلىــش  زوراۋانلىــق  ۋە  زۇلــۇم  ئەســكەرلىرى  ئۇنىــڭ  ۋە 
ئۈچــۈن دەرھــال ئۇالرنىڭ ئارقىســىدىن قوغلىــدى. پىرئەۋن 
غــەرق بولىدىغــان چاغــدا: »ئىمــان ئېيتتىمكــى، ئىســرائىل 
ئــەۋالدى ئىمــان ئېيتقــان ئىالھتىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ 
يوقتــۇر، ئەمــدى مەنمــۇ مۇســۇلمانالردىن بولــدۇم« دېــدى. 
)ئۇنىڭغــا شــۇنداق دېيىلــدى( »ئەمدىمــۇ؟ )يەنــى ئەمــدى 
)ئالالھقــا(  ئىلگىــرى  ھالبۇكــى،  ئېيتامســەن؟(  ئىمــان 
ئاســىيلىق قىلغــان ۋە بۇزغۇنچىلىــق قىلغانالردىــن ئىدىــڭ. 
ســېنىڭ كېيىنكىلەرگــە ئىبــرەت بولۇشــۇڭ ئۈچــۈن، بۈگــۈن 
ســېنىڭ جەســىتىڭنى )دېڭىزدىــن( چىقىرىــپ قويىمىــز«. 
ــن  ــڭ ئايەتلىرىمىزدى ــىلەر بىزنى ــۇن كىش ــىزكى نۇرغ شەكس

ــدۇر)]1]. غاپىل

ئەســىرلەر ئۆتكەندىــن كېيىــن، ئىنگلىزلــەر تەرىپىدىــن 
قىزىــل دېڭىــز بويىدىكــى »جەبەلەيــن« دېگــەن جايدىــن 
پىرئەۋننىــڭ جەســىدى تېپىلىــپ، ئەنگىلىيىگــە ئېلىــپ 
ــۈن،  ــش ئۈچ ــى بىلى ــەتنىڭ ئۆمرىن ــۇ جەس ــەن. ب كېتىلگ
قوللىنىلىدىغــان  بىلىشــتە  ئۆمۈرلىرىنــى  جەســەتلەرنىڭ 
قوللىنىلغاننىــڭ  ھەممىســى  مېتودالرنىــڭ  ھەرتۈرلــۈك 

]1]    يۇنۇس سۈرىسى 90 ـ 92 ـ ئايەتلەر.
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ســېلىنغان.  ئىشــقا  مېتودىمــۇ   14 كاربــون  ســىرتىدا، 
ئەجەپلىنەرلىككــى، بــۇ جەســەت 3000 يىللىــق بولــۇپ 
ــا  ــەن، ئەمم ــىال چۈرۈگ ــڭ تىرىس ــىمۇ، ئۇنى ــان بولس چىقق
ــۇ جەســەد  ــڭ ئۈســتىگە، ب ــان. ئۇنى ــرى بۇزۇلمىغ ئورگانلى
مۇمىيــا قىلىنمىغــان ئىكــەن. چۈنكــى مۇميــا قىلىنغــان 
ــلىنىدۇ.  ــپ تاش ــرى ئېلى ــى ئورگانلى ــەتلەرنىڭ ئىچك جەس
ھالبۇكــى، پىرئەۋننىــڭ جەســىدىنىڭ ئورگانلىــرى جايىــدا 
ئېــدى. ھازىــر بــۇ جەســەت ئەنگلىيــە مۇزېيىــدا كۆرگەزمىگــە 

قويۇلماقتــا.

ئۈچىنچى: تېخنىكىلىق دەلىللەر   

)1( ئېمبىرىئولوگىيــە )تۆرەلمەشۇناشــلىق ئىلمــى( بىلەن 
مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتالرنــى ئېلىــپ بارغــان فرانســىيە 
 )Maurese( تىببىــي ئىنســتىتۇتىنىڭ پروفېسســورى دوكتــور
زامانىــۋى تىببىــي ئاپپاراتــالر ئارقىلىــق ئانــا قورســىقىدىكى 
ــىنىڭ،  ــات نەتىجىس ــان تەتقىق ــپ بارغ ــدە ئېلى ــاال ھەققى ب
بىلدۈرۈلگــەن  بــۇرۇن  ئەســىرلەر  كەرىــم«دە  »قۇرئــان 
ھەقىقەتلەرنىــڭ ئەينىســى بولــۇپ چىققانلىقىغــا ھەيــران 
قالغــان ۋە ياۋروپانىــڭ ئــەڭ كــۆپ تىراژلىــق گېزىــت، 
ژۇرناللىرىدا )the Quran and Modern science( »قۇرئان 
ۋە زامانىۋىــي مېدىتســىنا« مــاۋزۇ ئاســتىدا كۆپلىگەن ئىلمىي 

ــان. ــالن قىلغ ــى ئې ماقالىالرن
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)ئالــالھ  كەلگــەن:  مۇنــداق  كەرىــم«دە  »قۇرئــان 
ــر  ــە بى ــن يەن ــر ھالەتتى ــدا بى ــڭ قارنى ســىلەرنى ئاناڭالرنى
ــۇق ئىچىــدە  ھالەتكــە تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، ئــۈچ قاراڭغۇل
يارىتىــدۇ(]1]. بــۇ ئايەتتىكــى ئــۈچ قــات پــەردە - بــاال 
ھەمراھىنىــڭ پەردىســى. باالياتقــۇ ۋە ئانىنىڭ قورســىقىدىن 
ئىبــارەت ئــۈچ قــات پەردىــدۇر. يېقىنقــى زامــان مېدىتســىنا 
ــى  ــات پەردىن ــۈچ ق ــۇ ئ ــلىرى ب ــەت مۇتەخەسسىس ۋە تەبىئ
تەتقىــق قىلىــپ كــۆرۇپ، ئۇالرغــا ئاالھىــدە ئىســىمالرنى 
ــى«  ــۇن«، »لەفائىف ــارى«، »خورب ــۇالر »مىنب ــان. ئ قويغ

دەپ ئاتىلىــدۇ.

 Jac Cousteau 2( فرانســۇز ســۇ تەتقىقاتــى ئالىمــى(
ــن  ــرـ بىرىدى ــى بى ــك ئوكيانن ــەن ئاتالنتى ــز بىل ــاق دېڭى ئ
)كۆزگــە  بوغۇزىــدا  تۇرىدىغان»جەبەلىتارىــق«  ئايرىــپ 
كۆرۈنمەيدىغان(بىــر ســۇ توسمىســىنىڭ بارلىقىنــى، ئىككــى 
پەرقلىــق ئىسســىقلىققا ۋە تۇزلــۇق ئورانىغــا ئىگــە بولغــان بــۇ 
دېڭىــز ســۈيىنىڭ بىــر ـ بىرىگــە ئارىلىشــىپ كەتمەســتىن، 
ــە،  ــى بويىچ ــق ھالىت ــرى ئاچچى ــە بى ــق، يەن ــرى تاتلى بى
بىــر ـ بىرىگــە يېقىــن ئېقىۋاتقانلىقىنــى بايقالغــان. ئــەدەن 
قولتۇقىنــى قىزىــل دېڭىزدىــن ئايرىــپ تۇرىدىغــان مەنــدەب 
بوغۇزىدىمــۇ ســۇ توسمىســىنىڭ بارلىقــى بايقالغــان. بــۇ 
قېتىمقىســىنى گېرمانىيىلىكلــەر تېپىــپ چىققــان. دۇنيانىــڭ 
كــۆپ مەملىكەتلىرىدە ســۇ توسمىســىنىڭ بارلىقــى بايقالغان. 

]1]    زۇمەر سۈرىسى 6- ئايەت.
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مەســىلەن: بېنــگال، بېرمــا ۋە ھىندىســتاندىمۇ بــۇ تۈردىكى 
ســۇ توســمىلىرى بولغــان دېڭىــز، دەرياالرنىــڭ بارلىقــى 

كېيىنكــى يىلــالردا بايقالغــان.

 M.Bukail دوستى پروفېسسور Cousteau يۇقىرىقىالرنى
ــال  ــڭ ئەمدى ــۇ ھەقىقەتنى ــۇ، ب ــدە، ئ ــپ بەرگەن ــا ئېيتى غ
ــڭ  ــلىكىنى ۋە ئۆزىنى ــەت ئەمەس ــەن ھەقىق ــا كەلگ مەيدانغ
بۇرۇنــال »قۇرئــان كەرىم«دىــن بۇالرنــى ئوقۇغانلىقىنــى 
ســۆزلەپ بېرىــپ مۇنــۇ ئايەتنــى تىالۋەت قىلىــدۇ: )ئۇ )بىرى 
ــۇزدى،  ــى ئاقق ــى دېڭىزن ــق( ئىكك ــرى ئاچچى ــق، بى تاتلى
ئــۇالر ئۇچرىشــىدۇ. )ئەممــا( ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا )ئىالھىــي( 
توســۇق بولغاچقــا، بىــر _ بىرىگــە قوشــۇلۇپ كەتمەيــدۇ ]1].

تۆتىنچى: ئاسترونومىيىلىك دەلىللەر   

)1( يۇلتۇزالرنىڭ ھەرىكىتى

ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: )كــۈن بەلگىلەنگــەن 
جايىغــا قــاراپ ســەير قىلىــدۇ، بــۇ غالىــب، ھەممىنــى 
بىلگۈچــى ئالالھنىــڭ ئالدىنئــاال بەلگىلىۋەتكــەن ئىشــىدۇر. 
بىــز ئــاي ئۈچــۈن ئايلىنىدىغــان مەنزىللەرنــى بەلگىلىــدۇق، 
شــېخىغا  قالغــان  قــۇرۇپ  خورمىنىــڭ  )ئاخىــردا(  ئــۇ 
ئايغــا  كۈننىــڭ  قالىــدۇ.  بولــۇپ  ئوخشــاش)ئىنچىكە( 

]1]    رەھمان سۈرىسى 19 ـ 20 ـ ئايەتلەر.
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ئۆتــۈپ  ئالدىغــا  كۈندۈزنىــڭ  كېچىنىــڭ  يېتىۋېلىشــى، 
بىــر  )ئايرىــم(  ھەربىــرى  ئەمــەس،  مۇمكىــن  كېتىشــى 

تۇرىــدۇ(]1]. ئــۈزۈپ  ئوربىتىــدا 

بــۇ ئىبارىلــەر ئىلگىرىكــى ئىنســانالرنىڭ نەزىرىدىمــۇ 
ئانچــە ھەيــران قاالرلىــق ئىبارىلــەر ئەمــەس ئىــدى. چۈنكــى 
ۋاقىتــالردا  بــەزى  يۇلتۇزالرنىــڭ ھەرىكەتلىرىنــى،  ئــۇالر 
ئورۇنلىرىنىــڭ يىراقالشــقانلىقىنى كــۆرۇپ تۇراتتــى. لېكىــن 
ھــەر بىــر يۇلتۇزنىــڭ ئايلىنىدىغــان پەلەكىنىــڭ نېمــە 
ھەرىكىتــى  قۇياشــنىڭ  بىلمىگەنــدەك،  ئىكەنلىكىنــى 

ھەققىدىمــۇ ھېچنەرســىنى بىلمەيتتــى.

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بــۇ ئايىتىنىــڭ شــۇ ئەســىرلەردە 
تونۇلمىغــان يېڭــى مەرىپەتلــەر بىلــەن كەلگەنلىكــى ئۇنىــڭ 
ئىنســانالرنىڭ ســۆزى بولماســتىن بەلكــى ئالــالھ تائاالنىــڭ 

ســۆزلىرى ئىكەنلىكىگــە ئوچــۇق دااللــەت قىلىــدۇ.

دوكتــۇر موررىــس بــوكاي بــۇ ئايــەت ھەققىــدە مۇنــداق 
دەيــدۇ: »قۇرئــان زېمىننىــڭ مەركىزىــي نوقتــا ئىكەنلىكــى، 
قۇياشــنىڭ ئۇنىــڭ ئەتراپىــدا ئايلىنىدىغانلىقىدىــن ئىبــارەت 
پەلــەك ھەققىدىكــى كونــا چۈشــەنچىنى بايــان قىلماســتىن 
بىرىنىــڭ  ھــەر  يۇلتۇزالرنىــڭ  ئــاي،  قويــاش،  بەلكــى 
ســەير  ئىچىــدە  پەلەكلىــرى  مۇئەييــەن  بەلگىلەنگــەن 
قىلىدىغانلىقىنــى يېڭــى دەۋرى ئىلمىگــە ئۇيغــۇن ھالــدا 

]1]    سۈرە ياسىن 38-، 39-، 40- ئايەتلەر.



148

مۇھەممەد يۈسۈپ

ــا«]1]. ــان قىلماقت باي

ئــۇ يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »قۇرئــان ھــەر بىــر يۇلتۇزنىڭ 
ئايلىنىدىغانلىقىدىــن  ئىچىــدە  پەلــەك  بەلگىلەنگــەن 
يېڭــى  تونۇلمىغــان  ئەســىرلەردە  ئىلگىرىكــى  ئىبــارەت 
بىــر چۈشــەنچىنى تەقدىــم قىلــدى. قۇرئــان ســۆزلىگەن 
ئىســپاتلىغاندەك-  ئىلىــم  ئايلىنىشــى-يېڭى  قۇياشــنىڭ 
ــەن  ــك بىل ــر تىزلى ــو مېتى قۇياشــنىڭ ســېكونتىغا 250 كىل

ئــۆز ئوقــى ئەتراپىــدا ئايلىنىدىغانلىقىــدۇر«.

ــپ  ــۆزىگە داۋام قىلى ــە س ــوكاي يەن ــس ب ــۇر موررى دوكت
مۇنــداق دەيــدۇ:» يۇنــان پەلســەپىلىرى، رىــم قانۇنلىــرى، 
ــڭ  ــتۇتىل ۋە ئەپالتۇننى ــرى، ئەرىس ــتان ھېكمەتلى ھىندىس
نەزىرىيىلىرىدىــن يىــراق، ئىلىم-مەرىپەتتىن مەھرۇم قالغان 
جاھالــەت ئىچىدىكــى بىــر قەۋمنىــڭ ئارىســىدا، قاقاســلىق 
ســەھرا ھاياتىــدا ئۈســۈپ يېتىلگــەن بىــر زاتنىــڭ كائىنــات 

كىچىكىدىــن  بولــۇپ،  دوختــۇر  مەشــھۇر  فرانســىيىلىك  بــۇكاي  مۇررىــس     [1[
خرىســتىئان دىنىنىــڭ كاتۇلىــك مەزھىبىگــە ئېتىقــاد قىلىــپ ئۆســكەن. ســەئۇدى 
ئەرەبىســتانىنىڭ ســابىق پادىشــاھى فەيســەل ئىبنــى ئابــدۇل ئەزىــز)1906- 
1975(نىڭ تەكلىپىگە ئاساســەن ســەئۇدى ئەرەبىســتانىغا كېلىپ، پادىشــاھنىڭ 
مەخســۇس دوختــورى بولغــان. مۇررىــس بــۇكاي بــۇ جەريانــدا يەھۇدىــي ۋە 
ئىســالم دىنلىرىنىــڭ مۇقــەددەس كىتابلىرىنــى، پىرئــەۋن قىسســىلىرىنى ئوقــۇپ 
چىققــان. ئاخىرىــدا پىرئەۋننىــڭ جەســىدىنى تەتقىــق قىلىــش ئىشــىغا ئىشــتىراك 
قىلىــپ، مۇمياالنمىغــان 3000يىللىــق بىــر جەســەدنىڭ ساق-ســاالمەت تــۇرۇپ 
كېلىۋاتقانلىقىدىــن ھەيــران قالغــان ۋە قۇرئــان كەرىمدىكــى» بۈگــۈن ســېنىڭ 
جەســىدىڭنى قۇتقــۇزۇپ قويىمىز«دېگــەن ئايەتنــى ئوقــۇپ چىقىــپ مۇســۇلمان 
بولغــان ۋە »ئىنجىــل، قۇرئــان ۋە ھازىرقــى ئىلىــم – پــەن« ناملىــق مەشــھۇر 
ئەســەرنى يازغــان. بــۇ ئەســەر ھازىرغىچــە دۇنيادىكــى نوپۇزلــۇق تىلالردىــن 17 

تىلغــا تەرجىمــە قىلىنغــان.
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نىزاملىــرى ھەققىــدە 20- ئەســىرنىڭ مائارىپ سەۋىيىســىگە 
ئۇيغــۇن ھالــدا بەدىئىــي ئىبارىلــەر بىلــەن ســۆزلىگەنلىكى 
بۇنىڭغــا  قالدۇرىــدۇ.  ھەيــران  ھەقىقەتــەن  ئىنســاننى 
نــەزەر ســالغان ئىنســان، ئــۇ زاتنىــڭ ســۆزلىرىنىڭ ئىلمىــي 
ــى  ــىر ئىلگىرىك ــە ئەس ــر قانچ ــىرىدىن بى ــات ئەس تەرەققىي
مەرىپەتلەرنــى قوشــۇمچە قىلىــش بىلــەن بىرگــە، ئىلگىركى 
پەلســەپىلەردىن كېلىــپ چىققــان خاتــا قاراشــالرغا تۈزۈتۈش 

بەرگەنلىكىنــى كۆرەلەيــدۇ.

مۇھەممــەد  »قۇرئــان  كېيىــن:  يۇقىرىقىالردىــن 
ئىلگىرىكــى  ياكــى  ئىجادىيىتــى  ئەلەيھىسســا-المنىڭ 
ئىنســانالرنىڭ تەلىماتــى« دېيىــش ئەقىلغــا ســىغامدۇ؟

ئەگــەر »قۇرئــان كەرىــم« مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ئىجادىيىتــى بولســا ئىــدى، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم شــۇ 
ســۆزلىگەن  بويىچــە  -مەرىپەتلىــرى  ئىلىــم  ئەســىرنىڭ 
ــاالم  ــەد ئەلەيھىسس ــى، مۇھەمم ــە. ھالبۇك ــى، ئەلۋەتت بوالتت
ئــۇ ئەســىرنىڭ ئىلىــم -مەرىپەتلىرىدىــن خەۋەرســىز ئىــدى، 
ســۆزلىگەن ۋاقىتتــا ئــۇ ئەســىرنىڭ ئىلىــم- مەرىپەتلىرىنىــڭ 
ئەكســىچە ســۆزلەتتى، ئــۇ ئەســىردىكى خاتالىقالرنــى پــاش 

قىالتتــى.

ــان ئىنســانىيەتنىڭ  ــەر بىزنــى »قۇرئ ــۇ ھەقىقەتل ــا ب مان
تەلىماتــى ۋە ئىجادىيەتلىــرى بولماســتىن، بەلكــى ئاســمان 
ئاشــكارىنى  ۋە  يوشــۇرۇن  ياراتقۇچــى،  زېمىننــى  ۋە 
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بىلگۈچــى، ئالــالھ تائاالنىــڭ ســۆزىدۇر« دېيىشــىمىزگە 
مەجبــۇر قىلىــدۇ«]1]

)2( زېمىننىڭ شار شەكىللىك ئىكەنلىكى

»قۇرئــان كەرىــم« كىچــە، كۈنــدۈز ھەققىــدە ھېچكىــم 
ــەنچىلەرنى  ــۇق چۈش ــى ئوچ ــدەك ناھايىت ــكار قىاللمىغى ئىن
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، ئــۇ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا 
چۈشــكەن ۋاقىتتىكــى خەلقنىــڭ ئىلىــم – مەرىپــەت ۋە 
كەلگەنــدەك،  ئۇيغــۇن  تامامــەن  ئەقىل-سەۋىيىســىگە 
زېمىننىــڭ شــار شــەكىللىك ئىكەنلىكــى ۋە ئۇنىڭ ئايلىنىپ 
ئەســىرلەردىكى  ئىلگىرىكــى  ئىبــارەت  تۇرىدىغانلىقىدىــن 
ئىنســانالر بايقىيالمىغان كۆپلىگــەن ئىلىمىي ھەقىقەتلەرنىمۇ 

ــدا چۈشــكەن. ــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھال ئ

ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىــم«دە مۇنــداق دەيــدۇ: 
)كۆرمەمســەنكى، ئالــالھ كېچىنــى كۈندۈزگــە كىرگۈزىــدۇ ۋە 
كۈندۈزنــى كېچىگــە كىرگۈزىــدۇ، ئالــالھ كــۈن بىلــەن ئاينى 
)ســىلەرنىڭ مەنپەئەتىــڭالر ئۈچــۈن( بويســۇندۇرۇ بــەردى، 
ئايلىنىــپ  مۇئەييــەن مۇددەتكىچــە  ئۇالرنىــڭ ھەربىــرى 

ــدۇ(]2]. تۇرى

ــمانالرنى ۋە  ــڭالر ئاس ــىلەرنىڭ رەببى ــىزكى، س )شۈبھىس

ــەن«  ــم – پ ــى ئىلى ــان ۋە ھازىرق ــل، قۇرئ ــڭ »ئىنجى ــور مۇرىــس بۇكاينى ]1]    دوكت
ــق ئەســىرىدىن. ناملى

]2]    لۇقمان سۈرىسى 29- ئايەت.
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زېمىننــى ئالتــە كۈندە ياراتقان، ئاندىن ئەرشــنىڭ ئۈســتىگە 
ئۆرلىگــەن، كېچــە بىلــەن كۈندۈزنــى يېپىــپ، كېچــە بىلەن 
كۈندۈزنــى بىــر _ بىرىنــى قوغلىشــىدىغان، قۇيــاش، ئــاي 
ــپ  ــڭ ئەمرىگــە بويســۇنىدىغان قىلى ــى ئۆزىنى ۋە يۇلتۇزالرن

ياراتقــان ئالالھتــۇر(]1].

بىلــەن  زېمىننــى ھېكمــەت  ۋە  ئاســمانالرنى  )ئالــالھ 
ياراتتــى. ئــۇ كېچىنــى كۈندۈزگــە كىرگۈزىــدۇ ۋە كۈندۈزنــى 
كېچىگــە كىرگۈزىــدۇ. كــۈن بىلــەن ئاينــى )بەندىلىرىنىــڭ 
مەنپەئەتىگــە( بويســۇندۇرۇپ بــەردى، بۇالرنىــڭ ھەربىــرى 

ــدۇ(]2]. ــەن ۋاقىتقىچــە ســەير قىلى مۇئەيي

بــۇ ئايەتلــەر ئىنســانالرغا كۈندۈزدىــن كىيىــن كېچىنىڭ، 
ســىرىنى  كېلىشــىنىڭ  كۈندۈزنىــڭ  كىيىــن  كېچىدىــن 

ــدۇ. ــپ بىرى ئېچى

ــىپ  ــڭ ئالمىش ــەن كۈندۈزنى ــە بىل ــتىكىلەر كېچ ئۆتمۈش
ھەقىقەتنــى  ئــاددى  بــۇ  ئىبــارەت  تۇرىدىغانلىقىدىــن 
بىلەتتــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇالر بــۇ ئايەتلەردىــن ئانچــە 
ــانالر  ــى ئىنس ــا ھازىرق ــان. ئەمم ــس قىلمىغ ــق ھې ھەيرانلى
بــۇ ئايەتلــەردە زېمىننىــڭ ئايلىنىدىغانلىقــى ۋە ئۇنىــڭ 
ئىلگىرىكــى  ئىبــارەت  ئىكەنلىكىدىــن  شــەكىللىك  شــار 
ئىنســانالر بايقىيالمىغــان ئىلمىــي ھەقىقەتلەرنىــڭ بارلىقىنــى 

]1]    سۈرە ئەئراف 54- ئايەت.
]2]    سۈرە زۇمەر 5- ئايەت.
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تونــۇپ يەتتــى. ئىنســانالر بــۇ ھەقىقەتلەرنــى پەقــەت يېڭــى 
ئەســىردىال بايقىــدى.

كىرگۈزىــدۇ  كۈندۈزگــە  كېچىنــى  )ئالــالھ  يۇقىرىقــى 
ۋە كۈندۈزنــى كېچىگــە كىرگۈزىــدۇ) دېگــەن مەنىدىكــى 
ئايەتلەرنــى تەپەككــۇر قىلىــپ، چۈشــىنىپ ئوقۇغىنىمىــزدا، 
بــۇ ئايەتلەرنىــڭ زېمىننىــڭ ھەرىكىتــى ۋە ئۇنىــڭ ئايلىنىپ 
ئىشــارەت  ئوچــۇق  ناھايىتــى  ھەققىــدە  تۇرىدىغانلىقــى 

بېرىۋاتقانلىقىنــى چۈشــىنىپ يېتەلەيمىــز.

دېمــەك، كۈندۈزنــى يوشــۇرۇپ، كېچىنــى ئىزھــار قىلىش 
ئۈچــۈن بــۇ يــەردە كۈنــدۈز كېچىنىڭ ئىچىگــە كىرگۈزىلىدۇ. 
ــۈن  ــش ئۈچ ــار قىلى ــى ئىزھ ــۈرۈپ، كۈندۈزن ــى ئۆچ كېچىن

كېچــە كۈندۈزنىــڭ ئىچىگــە كىرگۈزىۋېتىلىــدۇ.

بۇ ئىككى كىرگۈزۈشــنىڭ ئوتتۇرىســىدا شــار شــەكىللىك 
بىــر جىســىمنىڭ ھەرىكــەت قىلىدىغانلىقىنــى تەســەۋۋۇر 
قىلىمىــز، ئەنــە شــۇ جىســىم كېچــە بىلــەن كۈندۈزنــى بىــر 
- بىرىنىــڭ ئىچىگــە كىرگۈزىــدۇ، بىرىنــى يەنــە بىرىدىــن 
يوشــۇرىدۇ. بىرىنىــڭ يەنــە بىرىنــى يېپىشــى ئادەتتىكــى تۈز 
شــەكىللىك جىســىم بىلــەن ھاســىل بولمايــدۇ، بــۇ پەقــەت 
ــر جىســىمنىڭ ھەرىكىتىدىــن ھاســىل  شــار شــەكىللىك بى

بولىــدۇ.

يېڭــى  ئايەتلىــرى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  دېمــەك، 
ئەگكــەن  بــاش  ئىشــىنىپ،  ئەھلىلىــرى  ئىلىــم  دەۋر 
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ئىلمىــي ھەقىقەتلەرنــى ئېچىــپ بېرىــپ، ئۆزىنىــڭ ئىلمىــي 
ھەقىقەتلــەر بىلــەن ھەرگىزمــۇ زىتلىشــىپ قالمايدىغانلىقىنى 

ــدى. ــەن بول ــپاتالپ بەرگ ــم ئىس ــر قېتى ــە بى يەن

مانــا بــۇ ھەقىقەتلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان »قۇرئــان 
بولىشــى  ئىجادىيىتــى  ئىنســانىيەتنىڭ  كەرىم«نىــڭ 

مۇمكىنمــۇ؟

يۇقىرىقــى ئىلمىــي ھەقىقەتلەرنــى 14 ئەســىر بــۇرۇن 
»قۇرئــان كەرىــم« ســۆزلىگەن ئىكــەن، نېمــە ئۈچــۈن 
قىلىــپ،  ئېــالن  ۋاقىتتىــال  شــۇ  بۇالرنــى  مۇســۇلمانالر 
ــۇل  ــە كىشــى قوب ــى ئەســىردىكىگە ئوخشــاش ھەمم ھازىرق
جاۋابــى  بۇنىــڭ  كەلتۈرمىگــەن؟  ھالغــا  قىلىدىغــان 
ــداق  ــا قىيامەتكىچــە ھەرقان ــم« ت ــان كەرى ــداق: »قۇرئ مۇن
زامانالرنىــڭ ئىلىــم سەۋىيىســى ۋە ئەقىــل قابىلىيىتىگــە 
ــم«  ــان كەرى ــاب. »قۇرئ ــە كىت ــان يېگان ــۇن كېلىدىغ ئۇيغ
ئۆتمۈشــلەردىكىلەرنىڭ  ھەقىقەتلــەر  ئىلمىــي  ســۆزلىگەن 
ئەقلــى ۋە ئىلىــم سەۋىيىســىگە مۇۋاپىقالشــقان ۋە ئــۇالر 
ھېچقانــداق  ئوتتۇرىســىدا  كەرىــم«  »قۇرئــان  بىلــەن 
ــي  ــر ئىســپاتالنغان ئىلمى ــدەك، ھازى ــۈز بەرمىگەن ــق ي زىتلى
كەشــپىياتالر بىلەنمــۇ تامامەن ماسلىشــىدۇ، تــا قىيامەتكىچە 
ــى  ــى ھازىرق ــان كەرىم«دىك ــىدۇ. »قۇرئ ــۇنداق ماسلىش ش
ئىنســانالرنىڭ ئىلىــم سەۋىيىســى ۋە ئەقىــل – قابىلىيىتــى 
ئىــدراك قىاللمىغــان ئىلمىــي ھەقىقەتلــەر كېيىنكــى زامانالردا 
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چوقــۇم ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.

بەشىنچى: تىببىي دەلىللەر   

)1( ھەسەلنىڭ شىپالىق ئىكەنلىكى

ــان كەرىــم«دە: )رەببىــڭ ھەســەل  ــاال »قۇرئ ــالھ تائ ئال
ھەرىســىگە: »تاغالرغا، دەرەخلەرگە ۋە )كىشــىلەر( ياسىغان 
ئاندىــن كېيىــن، تۈرلــۈك  ئــۇۋا تۈزگىــن.  ســاندۇقالرغا 
مېۋىلەردىــن يېگىــن، رەببىــڭ )ســاڭا( ئوڭايالشــتۇرۇپ 
بەرگــەن يولــالردا يۈرگىــن« دەپ ئىلھــام بــەردى. ئۇنىــڭ 
قارنىدىن ئىنســانالرغا شــىپا بولىدىغــان خىلمۇخىل رەڭلىك 
ئىچىملىــك )ھەســەل( چىقىــدۇ. بۇنىڭدىمــۇ تەپەككــۇر 

ــدۇ. ــار(]1] دەي ــرەت ب ــەۋم ئۈچــۈن ئىب قىلىدىغــان ق

شــىپالىق  ھەســەلنىڭ  ئىنســانالر  بىــرى  تارىختىــن 
ئىكەنلىكىنــى ئــۇزۇن يىللىــق ئەمەلىــي تەجرىبىلىــرى بىلەن 
زامانىۋىيالشــقان  كۈنىمىزدىكــى  بولســىمۇ،  ئىســپاتلىغان 
مېدىتســىنا ئىلمــى سايىســىدا ئۇنــى قەتئىــي شــەك قوبــۇل 
قىلمايدىغــان ئىلمىــي ھەقىقەتكە ئايالندۇرغان. ھەســەلنىڭ 
قىسىقىســى،  كۆپتــۇر.  ناھايىتــى  تەرەپلىــرى  شــىپالىق 
كېســەللەرنىڭ  ھەرخىــل  كۆپلىگــەن  ئۇنــى  دوختــۇرالر 
ھەســەلدە  قىلماقتــا.  تەۋســىيە  قىلىشــىنى  ئىســتېمال 

]1]    نەھل سۈرىسى 69 ـ 70 ئايەتلەر.
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مېكروبالرغــا قارشــى ماددىمــۇ بولغاچقــا ئۇنــى كۆيۈكلەرگــە، 
يارىالرغا سۇۋاشــنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنىمۇ ســۆزلىمەكتە. 
مۇندىن باشــقا بوۋاقالرنىڭ ئەت ئېلىشــى ۋە تەن ساقلىقىنى 
ساقلىشــى ئۈچۈنمــۇ ئۇالرغــا ھەســەل يېگۈزۈشــنى تەۋســىيە 
قىلماقتــا. تىببىــي مۇتەخەسسىســلىرى تەرىپىدىــن بىر جۈپ 
ئىككــى كېزەكنىــڭ بىرىگــە كۈنــدە مەلــۇم مىقــداردا ھەســەل 
ئىســتېمال قىلــدۇرۇش بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان تەجرىبــە 
نەتىجىســىدە، ئىككــى ئايلىــق مــۇددەت ئىچىــدە كۈنلۈكــى 
مەلــۇم مىقــداردا ھەســەل ئىســتېمال قىلغــان بوۋاقنىــڭ 
بوۋاقنىــڭ  قىلمىغــان  ئىســتېمال  ھەســەل  ئېغىرلىقــى، 

ــەن. ــۇق كەلگ ــرام ئارت ــن 2 كىلوگ ئېغىرلىقىدى

)2( بوۋاققــا ئانــا ســۈتىنى ئــەڭ ئــاز ئىككــى يىــل 
ئېمىتىــش الزىــم ئىكەنلىكىنــى دەســلەپ »قۇرئــان كەرىــم« 
ســۆزلىگەن. تېخــى 5 ـ 10 يىــل بۇرۇنــال ئۆزلىــرى ياســاپ 
چىققــان ســۈنئىي ســۈتنى ماختــاپ، »ئەمدى ئانا ســۈتىنىڭ 
ياۋروپالىقــالر،  ســالغان  داۋراڭ  دەپ  يــوق«  كېرىكــى 
ــىدا  ــى ئارقىس ــڭ ياردىم ــەن – تېخنىكىنى ــە، پ ئەمدىلىكت
بــۇ ھەقىقەتنــى چۈشــىنىپ، بوۋاقالرغــا ئانــا ســۈتىنى ئــەڭ 
ئــاز دېگەنــدە 1ـ 2 يىــل بېرىشــنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنــى 

تەكىتلىمەكتــە.

)3( تازىلىــق، پاكىزلىــق مۇســۇلمانالردا مىالدىيــە 6 ـ 
ئەســىرنىڭ باشــلىرىدىن بىــرى ئــەڭ مۇقــەددەس ســانىلىپ 
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كەلگــەن بىــر ئەنئەنــە بولســا، ياۋروپــادا تېخــى 1800 
دەيدىغــان  مۇنچــا  تەرەتخانــا،  كەلگىچــە  يىللىرىغــا  ـ 
نەرســىلەرنىڭ يــوق ئىكەنلىكى تارىخالردىــن مەلۇم. 1500ـ  
يىلــى شــەرقنى كەزگەن بــەزى ياۋروپالىقالر مۇســۇلمانالرنىڭ 
تازىلىققــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىدىغانلىقىنــى ۋە ھــەر بىر 
ــى  ــۇس مۇنچىس ــى، مەخس ــۇس تەرەتخانىس ــڭ مەخس ئۆينى
بارلىقىنــى كــۆرۈپ، شــەرق توغرۇلــۇق ئىجابىــي ئەســەرلەرنى 

يازغــان ئىكــەن.

بىلــەن،  تەربىيىســى  ئەممــا مۇســۇلمانالر قۇرئاننىــڭ 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  پەيغەمبىرىمىــز 
باشــچىلىغىدا، ئــاز دېگەنــدە ھەپتىــدە ئىككــى ـ ئــۈچ 
قېتىــم مۇنچىغــا كىرىشــنىڭ، ســاقالـ  بۇرۇتالرنــى ۋە قــولـ  
پۇتالرنىــڭ تىرناقلىرىنــى ھەپتىدە بېرەر قېتىم قىســقارتىپ، 
ــۈن 5  ــاز ئۈچ ــەش ۋاخ نام ــدە ب ــنىڭ، كۈن ــالپ تۇرۇش تازى
قېتىــم تاھــارەت ئېلىــپ، ئېغىــز، بــۇرۇن، قــول، پــۇت ۋە 
يۈزلىرىنــى 5 قېتىــم يۇيۇشــنىڭ، گاھىــدا پۈتــۈن بەدىنىنــى 
يۇيــۇپ غۇســلى قىلىشــنىڭ،كىيىم كونــا بولســىمۇ، يۇيــۇپ 
چىرايلىــق، پاكىــز كىيىشــنىڭ، ئاممىۋىــي پائالىيەتلەرگــە، 
جامائــەت بىلــەن ئوقۇلىدىغــان نامازالرغــا بېرىشــتىن بــۇرۇن 
يۇيۇنــۇپ، ئۆزىگــە خۇشــپۇراقلىق بۇيۇمالرنــى چېچىــپ 
بېرىشــنىڭ نەقــەدەر مۇھىــم ئەنئەنــە ۋە ئېســىل مەدەنىيــەت 

ــەل قىلىــپ كەلگــەن. ــى ئۆگىنىــپ ۋە ئەم ئىكەنلىكىن
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)4( ھاراقنىــڭ تــەن ســاقلىقىغا زىيانلىــق ئىكەنلىكىنــى 
پەيغەمبــەر  ھەتتــا  ســۆزلىگەن.  قۇرئــان  ئــاۋۋال  ئــەڭ 
ئەلەيھىسســاالم ھاراقنىــڭ ئېــزى ۋە كۆپى بەرىبىر ئوخشاشــال 
ھــارام ۋە تــەن ســاقلىققا زىيانلىــق ئىكەنلىكىنــى بايــان 
قىلغــان. ھازىرقــى پــەن تېخنىكىنىڭ سايىســىدا، ھاراقنىڭ 
ــان  ــۇل قىلمايدىغ ــەك قوب ــق ۋە ش ــى ئېنى ــى ناھايىت زىيىن
ھۈجەيرىلــەردە،  ھاراقنىــڭ  ئىســپاتالنماقتا.  دەرىجىــدە 
ــك  ــدە ســوزۇلما خاراكتېرلى خۇسۇســەن مېڭــە ھۈجەيرىلىرى
كېســەللىكلەرنى پەيــدا قىلىدىغانلىقــى زامانىمىــزدا ئىلمىــي 
ــاز مىقــداردا ئىســتېمال قىلىنغــان  ھەقىقەتكــە ئايالنغــان. ئ
ــەن ئاســتا  ــان بىلىنمىگــەن بىل ھاراقنىڭمــۇ، تەســىرى ھام
ۋە  ئاجىزالشــتۇرىدىغانلىقى  جىســمىنى  ئــادەم  ئاســتا  ـ 
ھەرتۈرلــۈك كېســەللىكلەرگە يــول ئاچىدىغانلىقىمــۇ بىــر 
ــۆپ  ــۇق ك ــى توغرۇل ــڭ زىيىن ــۇر. ھاراقنى ــي ھەقىقەتت ئىلمى
سۆزلەشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، دەپ قارايمــەن. چۈنكــى 
ھەركىــم ئۇنىــڭ زىيانلىــق ئىكەنلىكىنــى ئۇبــدان بىلىــدۇ. 
ــار  ــر ناچ ــال بى ــدە قانداق ــانالر جەمئىيىتى ــى، ئىنس قىسقىس
ئىللەت ۋە ئەخالقســىزلىق بولســا، ئۇنىڭ ئارقىســىدا چوقۇم 

ــا. ــى بايقالماقت ــڭ بارلىق ھاراقنى

يۇقىرىقــى ئىلمىــي ھەقىقەتلەرنــى مۇندىــن 14 ئــە-
ــە- ــەد ئ ــارائىتىدا، مۇھەمم ــڭ ش ــى زامانالرنى ــىر بۇرۇنق س
بىلمەيدىغــان،  يېزىشــنى  ۋە  ئوقــۇش  لەيھىسســاالمدەك 
ئىلمىــي كەشــپىياتالرنى ئاچىدىغــان ئىلىــم ـ پەنگــە ياكــى 
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بولمىغــان،  ئىگــە  ئاپپاراتالرغــا  زامانىۋىــي  ھازىرقىــدەك 
ساۋاتســىز بىرســىنىڭ بىلەلىشــى مۇمكىنمــۇ؟ بۇنىڭدىــن 
مەلۇمكــى، »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ســۆزى 

ــوق. ــەك ي ــە ش ــدە قىلچ ئىكەنلىكى

ئالتىنچى: ئىجتىمائىي دەلىللەر   

)1( بالىالر ھوقۇقى

تۇغۇلغــان  كەلگۈچىلىــك  ئەســىرگە   -6 مىالدىيــە 
ــر ئەيىــب ئېــدى.  ــي بى ــز بولۇشــى جىددى بوۋاقالرنىــڭ قى
يالغــۇز ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىــال ئەمــەس، بەلكــى كۆپىنچــە 
ــن  ــى دى ــەت يېڭ ــدى. پەق ــۇنداق ئى ــۋال ش ــەردە ئەھ ئەلل
)ئىســالم دىنى(نىــڭ كېلىشــى بــۇ ۋەزىيەتنــى تۈپتىــن 

ئۆزگەرتىۋەتتــى.

»قۇرئان كەرىم«نىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن:

ــاش  ــە ئوخش ــالر ھۆرمەتت ــز ـ ئوغۇل ــۆردۇر، قى ــالر ھ بالى
ــدۇ. ــە قىلىنى ــاش مۇئامىل ــدۇ ۋە ئوخش تۇغۇلى

بالىــالر مــال ـ مۈلــۈك ئىگىســى بوالاليــدۇ. ئــۇالر ئۈچــۈن 
ــا ئاتىۋېتىلگــەن  ــەر ۋە ئۇالرغ ــەر، ياردەمل كەلگــەن ھەدىيەل
ــل ـ  ــپ ئەقى ــىغا يېتى ــەت يېش ــۇالر باالغ ــەر ئ ــال ـ مۈلۈكل م
ئىدراكقــا ئىگــە بولغانغــا قەدەر ياخشــى مۇھاپىــزەت قىلىنىپ 
ســاقلىنىدۇ. كېيىنمــۇ ئۇالرنىڭ رۇخسىتىســىز قوللىنىلمايدۇ.
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بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش كېرەك.

بالىالرنــى ئوقۇتــۇش ۋە ياخشــى تەربىيىلــەش ئاتــا ـ 
ئانىالرنىــڭ ئۈســتىدىكى مۇھىــم پەرزلەرنىــڭ بىــرى.

بالىالرنى 10 ياشقا كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇشقا بولمايدۇ.

بالىالرنىــڭ ئۆيلــۈك ـ ئۇچاقلىــق بولغانغــا قــەدەر بارلىــق 
چىقىملىــرى ئاتىســىنىڭ ئۈســتىگە يۈكلىنىــدۇ. كىچىــك 
شــېرىك  تىرىكچىلىكلىرىگــە  مەئىشــەتنىڭ  بالىالرنــى 

قىلىۋېلىشــقا بولمايــدۇ.

بالىالرغا زىيانكەشلىك قىلىنمايدۇ.

بالىالر ئۈچۈن بەددۇئا قىلىنمايدۇ.

بالىــالر ئارىســىدا ئادالەتلىــك بولــۇش كېــرەك، بىرىنــى 
دەپ باشــقىلىرىنى رەنجىتىشــكە بولمايــدۇ.

دۇنيــادا »بالىــالر ھوقۇقــى باياننامىســى«نىڭ ئېــالن 
ــدى. ــى بول ــر يېڭىلىق ــىرنىڭ بى ــى 20 ـ ئەس قىلىنىش

مەلۇمكى، قۇرئاننىڭ بالىالر ئۈچۈن بەرگەن ھۆرمىتى ۋە 
ئەھمىيىتــى دۇنيادىكــى ھېچقانداق بىــر قانۇندا تېپىلمايدۇ. 
تەبىئىيكــى، ئاتــاـ  ئانىالرنىڭ بالىلىرىنى خورلىماســلىقى ۋە 
ئۇالرنىــڭ ھــەقـ  ھوقۇقلىرىنــى تولــۇق ئادا قىلىشــى ئۈچۈن 
يەرلىــك قانۇنــالر ئىشــقا يارىمايــدۇ. چۈنكــى دۆلەتلەرنىــڭ 
قانۇنلىــرى ئــۆي ئىچىگــە يارىمايــدۇ. قانــۇن پەقــەت ئاتــا ـ 
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ئانىالرنىــڭ يۈرىكىدىــن چىقىشــى الزىــم. بــۇ بولســىمۇ، بىــر 
ھېســاب كۈنىنىــڭ بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىش ۋە بالىالرنىڭ 
ھــەق ـ ھوقۇقلىرىنــى قوغدىماســلىقنىڭ جازاســىنى چوقــۇم 

كۆرىدىغانلىقىنــى بىلىــش ئارقىلىــق ئەمەلگە ئاشــىدۇ.

)2( ئايالالر ھوقۇقى

ــدا بىرىنچــى  ــا تارىخى ــۇرۇن دۇني ــن 14 ئەســىر ب مۇندى
قېتىــم ئايالالرنىڭمــۇ ئەرلەرگە ئوخشــاش ھــۆر ۋە ھۆرمەتلىك 
ئىنســان ئىكەنلىكــى، ئۇالرنىــڭ ئەرلەرگــە ئوخشــاش ھەق ـ 
ھوقۇققــا، مۇســتەقىل ئىگىلىك تىكلەشــكە ئىگە ئىكەنلىكى 

ئېــالن قىلىنــدى. بۇنــى ئىســالم دىنــى ئېــالن قىلــدى.

فرانســىيىدە  يىللىــرى  ـ   1700 مىالدىيىنىــڭ  تېخــى 
ئايالالرنىــڭ ئىنســان ئىكەنلىكــى ياكــى باشــقا بىــر جىنــس 
ئىكەنلىكــى توغرۇلــۇق جىددىــي تــاالش ـ تارتىشــالر بولــۇپ 
ئۆتكەن ئىكەن.6ـ ئەســىرنىڭ شــارائىتىدا ئايالالر دۇنيانىڭ 
ــى.  ــدا كۆرۈلەتت ــۇل ئورنى ــۇن، ق ــدە بولمىس ــال يېرى قانداق
ــۈرى دەپ  ــر ت ــالر شــەيتانالرنىڭ بى ــدا ئايال يەھۇدىــي دىنى
قارالغــان بولســا، بۇددىزمــدا ئايالالر جىــن، دەپ قارىالتتى. 
ۋە  كېســەللىك  ۋابــا،  بولســا،  دىنىــدا  ھىندىيالرنىــڭ 
باشــقىمۇ بەختســىزلىكلەر ئايالالرنىــڭ ســەۋەبىدىن بولىــدۇ، 
دەپ قارىالتتــى. ھىندىيــالر ئېــرى ئۆلگــەن ئايالنــى تىرىــك 
تۇرغــۇزۇپ ئېــرى بىلــەن بىرگــە كۆيدۈرەتتــى. ھازىرمــۇ 
ھۆكــۈم  مەزھەبلىرىــدە  قىســمەن  ئۇالرنىــڭ  ئــادەت  بــۇ 
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ــن  ــا كەلگەندى ــى بارلىقق ــالم دىن ــەت، ئىس ــۈرمەكتە. پەق س
ئىشــالر  ئىجتىمائىــي  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  كېيىــن، 
ــپ،  ــرى بەلگىلىنى ــڭ ھــەق ـ ھوقۇقلى ــدا، ئايالالرنى قانۇنى
ــدى. شــۇ ۋاقىتالرنىــڭ  ئۇالرنىــڭ شــان ـ شــەرىپى كۆتۈرۈل
شــارائىتىدا دۇنيانىــڭ ھەممىــال يېرىــدە، خۇسۇســەن ئەرەب 
يېرىــم ئارىلىــدا ئايالــالر مىــراس ئورنىــدا قوللىنىالتتــى. 
ــن  ــال ـ مۈلۈكلەردى ــان م ــى قالدۇرغ ــا ـ ئانىس ــڭ ئات ئۇالرنى
مىــراس ئېلىــش ھوقۇقــى يــوق ئېــدى. ئەممــا ئىســالم 
ــەق-  ــى ھ ــا تۆۋەندىك ــن، ئۇالرغ ــن كېيى ــى كەلگەندى دىن

ــدى: ــى بەلگىلى ھوقۇقالرن

- ئايالــالر ھۆرمەتتــە ۋە ھەق-ھوقۇقــالردا ئەرلەرگــە ئــوخ-
شاشتۇر.

- ئايالالرنىــڭ مىــراس ئېلىــش ۋە ئۆزىنىــڭ مــال ـ مــۈ-
لۈكلىرىنــى ئېرىنىــڭ رۇخسىتىســىز، خالىغىنىچــە تەســەررۇپ 

قىلىــش ھوقۇقــى بــار.

- ئەرنىــڭ ئىقتىســادىي شــارائىتى يېتەرلىــك بولســا ئــا-
يالىغــا خىزمەتچــى تۇتــۇپ بەرگىنى ياخشــى.

- ئايالالرنىــڭ ئېــرى ۋە ئاتا-ئانىســىدن مۇســتەقىل 
ئىگىلىــك تىكلــەش ھوقۇقــى بــار.

- ئايالــالر قانداقــال شــارائىتتا بولمىســۇن، ئۇالرنىــڭ 
ئوقــۇش، ئۆگىنىــش ئەركىنلىكــى بــار.
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- ئايالالرنىــڭ ئەرلەرگــە ئوخشــاش ئــۆزى خالىغــان 
بەختلىــك  ئەگــەر  قــۇرۇش،  تۇرمــۇش  بىلــەن  بىرســى 
ــەن ئاجرىشــىش  ــۆزۈر بىل ــە يېتەرلىــك ئ بواللمىغــان ھالەتت

ــار. ــى ب ھوقۇق

- ئايالالرنى ئۇرۇپ، تىلالشقا ۋە خورالشقا بولمايدۇ.

- ئايالالر تۇغۇشــنى خالىســا، ئۇالرنى تۇغۇشــتىن مەنئى 
قىلىشــقا بولمايدۇ.

- ئايالالرنى پۇل تېپىشقا زورالشقا بولمايدۇ.

ــقا زور- ــى قامداش ــڭ ئېھتىياجلىرىن ــالر ئائىلىنى - ئايال
ــدۇ. النماي

يۇقىرىقــى ھەق-ھوقۇقــالر مىالدىيە 6ـ  ئەســىرىدە ئېالن 
قىلىنغــان بولســىمۇ، ياۋرۇپــادا ۋە ئىســالم دائىرىســىنىڭ 
ســىرتىدىكى ئەللــەردە، تېخــى 18ـ ئەســىرگە قــەدەر بىردەك 

ئېتىــراپ قىلىنمــاي كەلگەنىــدى.

1940ـ يىلالردىــن باشــالپ، دۇنياغــا داڭلىــق ئۇنىۋېــر-
ســىتېتالردىن ئوكســفورد ۋە كامبىــرچ ئۇنىۋېرســىتېتلىرى 
ئېتىــراپ  ھوقۇقىنــى  ئۆگىنىــش  ئوقــۇش،  قىزالرنىڭمــۇ 
ــان  ــۇل قىلىنىدىغ ــىتېتالرغا قوب ــۇر ئۇنىۋېرس ــپ، مەزك قىلى
ئوقۇغۇچىــالر ســانىنىڭ % 25 بىلــەن % 40 نــى قىزالردىــن 
ئېلىــش قارارىنــى چىقارغــان بولســا، ئىســالم دىنــى 6ـ 
ــاش  ــتا ئوخش ــم ئېلىش ــڭ تەلى ــز ـ ئوغۇلالرنى ــىردىال قى ئەس
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ــال قالماســتىن،  ــى ئېــالن قىلىپ ــا ئىگــە ئىكەنلىكىن ھوقۇقق
»ئوقــۇش، ئۆگىنىــش ئــەر بولســۇن، ئايــال بولســۇن، ھــەر 
قانــداق بىــر مۇســۇلمان كىشــى ئۈچــۈن پــەرزدۇر« دەپ 

ــەن. بەلگىلىگ

قارايدىغــان  شــارائىتىغا  ئەســىرنىڭ  ـ   6 مىالدىيــە 
ــارائىتىغا  ــىرلەرنىڭ ش ــى ئەس ــداق ھەرقايس ــاق، بۇن بولس
كېلىدىغــان،  ئۇيغــۇن  مەنپەئەتىگــە  كىشــىلەرنىڭ  ۋە 
ئادالەتلىــك ۋە ئېســىل قانۇنالرنــى، ھەزرىتــى مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمدەك ئالالھنىــڭ ئىالھىي مەكتىبىدىن باشــقا 
مەكتــەب كۆرمىگــەن، ئوقــۇش ۋە يېزىشــنى ئۆگەنمىگــەن 
ئۆگەنمىگــەن(  يېزىشــنى  ۋە  )ئوقــۇش  ئۇممــى  بىــر 
پەيغەمبەرنىــڭ اليىھىلــەپ چىقىشــى مۇمكىــن ئەمــەس! 
كۆرگــەن  تەلىــم  ئاالھىــدە  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  بەلكــى 
يېتىشــكەن  ئەتراپلىــق  پەۋقۇلئــاددە  ســاھەدە  بــۇ  ۋە 
ئىنســانالرنىڭمۇ بۇنــداق ئېســىل قانۇنالرنــى اليىھىلــەپ 
چىقالىشــى تەســەۋۋۇردىن يىــراق، ئەلۋەتتــە. ئۇنداقتــا 
»قۇرئــان كەرىــم« بەلگىلىگــەن بــۇ قانۇنــالر نەدىــن 

ئالالھتىــن كەلــدى! كەلــدى؟ شۈبھىســىزكى، 

ــق چۈشــىنىش كېرەككــى، ئۆتمۈشــتىكى  شــۇنى ئېنى
ۋەقەلىكلەرنــى زامانىمىزغــا قىيــاس قىلىپ چۈشــىنىدىغان 
بولســاق، تارىــخ پەلسەپىســىگە كــۆرە چــوڭ خاتالىقالرغــا 
چۈشــۈپ قالىمىــز. شــۇڭا ھــەر قانــداق ۋەقەلىــك ۋە 
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ھادىسىلەرنى شۇ زامانالرنىڭ شارائىتىغا ۋە ئىنسانالرنىڭ 
بىلىــم ســەۋىيە جەھەتتىكــى ئەھۋالىغــا قاراپ چۈشــىنىش 
ئىلىــم ئەھلىنىــڭ مېتودىــدۇر. خۇسۇســەن، تارىخنــى 
ئــاددى  زامانىمىــزدا  ئاساســتۇر.  چــوڭ  يەكۈنلەشــتە 
چــوڭ  ئۈچــۈن  ئۆتمۈشــتىكىلەر  ئىشــالر،  ســانالغان 
بىلىملــەر ئېدى. ئاددىيســى، زامانىمىزدىكــى تېلېۋىزىيە، 
ســىنئالغۇ، ئۈنئالغــۇ، كومپيۇتېــر، ئانتېننــا، ئىنتېرنېــت 
ۋە باشــقىالر تېخــى يــۈز يىــل بۇرۇنقــى ئىنســانالرنىڭ 
ئەقلىگــە كــۆرە مۇمكىــن ئەمــەس ئىشــالردىن ئېــدى. بــۇ 

ــى. ــۇ كىرمەيتت ــڭ خىيالىغىم ئىشــالر ئۇالرنى

ۋە  مىكــروب  بالىــالر  ياشــلىق   7 ـ   6 زامانىمىزدىكــى 
فارابىــي  ئالىــم  ئۇلــۇغ  ئەمــا  بىلىــدۇ.  باكتېرىيىلەرنــى 
باكتېرىيىنىــڭ  بىلــەن  مىكــروب  زامانــالردا،  ياشــىغان 
مەۋجــۇد ئىكەنلىكىنــى تەتقىــق قىلىــش ئىشــىمۇ ئاالھىــدە 

چــوڭ بىلىــم ســانىالتتى.

ــەۋەر بېرىشــتىكى 	  ــن خ ــڭ غەيبلەردى ــان كەرىم«نى »قۇرئ
مۆجىزىســى

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ غەيبلەردىــن خــەۋەر بېرىشــتىكى 
مۆجىزىســىنىڭ بەزىلىــرى تۆۋەندىكىچــە:

1. دۇنيانىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئىككى چوڭ ئىمپىراتورلىرى 
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بولغــان رىملىقــالر بىلــەن ئىرانلىقــالر ئوتتۇرىســىدا قاتتىــق 
يەڭگەندىــن  رىملىقالرنــى  ئىرانلىقــالر  بولــۇپ،  ئــۇرۇش 
كېيىن، ئەرەب مۇشــرىكلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭمۇ 
بولىدىغانلىقىنــى  مەغلۇبىيــەت  ئوخشــاش  رىملىقالرغــا 
سۆزلەشــكە باشــاليدۇ. بــۇ ئەھــۋال مۇســۇلمانالرنى غەمكىــن 
ئوخشــاش  ئەرەبلەرگــە  ئىرانلىقــالر  چۈنكــى  قىلىــدۇ. 
بۇددىســت، رىملىقــالر ســاماۋىي دىنغــا ئېتىقــاد قىلىدىغــان 
ــڭ  ــان رىملىقالرنى ــا قۇرئ ــۇ ۋاقىتت ــدى. ب ــتىئانالر ئى خرىس
كېيىنكــى غەلىبىســىدىن خــەۋەر بېرىــپ: )رىملىقــالر يېقىــن 
بىــر جايــدا )پەلەســتىندە( يېڭىلــدى. ئــۇالر يېڭىلگەندىــن 
ــرى ۋە  ــدۇ. ئىلگى ــدە يېڭى ــل ئىچى ــە يى ــر قانچ ــن بى كېيى
كېيىــن ھەممــە ئىــش ئالالھنىــڭ باشقۇرىشــىدىدۇر، بــۇ 
كۈنــدە مۆمىنلــەر ئالالھنىــڭ بەرگــەن ياردىمــى بىلــەن 
خۇشــال بولىــدۇ. ئالالھ خالىغان كىشــىگە يــاردەم بېرىدۇ)]1] 
ــن  ــن كېيى ــل ئۆتكەندى ــۇق 7 يى ــن تول ــەن ۋە ئارىدى دېگ

ــەن. ــى يەڭگ ــالر ئىرانلىقالرن رىملىق

ــەد  ــالر مۇھەمم ــەن يەھۇدىي ــەر بىل ــرىك ئەرەبل 2. مۇش
ئەلەيھىسســاالمنى يــوق قىلىــش ئۈچــۈن تۈرلــۈك چارىلىرىنــى 
قوللىنىــدۇ، كــۆپ قېتىــم سۈيقەســتلەرنى پىالناليــدۇ. شــۇ 
ۋاقىتتــا قۇرئــان مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمغا دۈشــمەنلىرىنىڭ 
)ئــى  قىلىــپ:  ئېــالن  يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنــى  زىيــان 
چۈشــۈرۈلگەن  ســاڭا  تەرىپىدىــن  رەببىــڭ  پەيغەمبــەر! 

]1]    رۇم سۈرىسى 4-1- ئايەتلەر.
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)ۋەھيى(نىــڭ ھەممىســىنى تولــۇق يەتكۈزگىــن، ئەگــەر 
تاپشــۇرغان  ئالــالھ  ســەن  يەتكۈزمىســەڭ،  تولــۇق 
)پەيغەمبەرلىــك( ۋەزىپەڭنــى ئــادا قىلمىغــان بولىســەن. 
ئالــالھ ســىېنى كىشــىلەرنىڭ زىيانكەشــلىكىدىن ســاقاليدۇ. 
شەكســىزكى، ئالــالھ كاپىــر قەۋمنــى ھىدايــەت قىلمايــدۇ)]1] 
دېيىــش ئارقىلىــق ئالالھنىــڭ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى 
قوغدايدىغانلىقىنــى ۋەدە قىلىــدۇ. بــۇ ئايــەت چۈشــكەن 
ھامان مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم ئۆزىنىڭ قوغدىغۇچىلىرىغا: 
»ئــەي خااليىــق! بىزدىــن يىــراق تــۇرۇڭالر، بىزنــى ئالــالھ 
ئــۆزى قوغدايــدۇ« دەپ ئېــالن قىلغــان ۋە ئەمەلىيەتتــە 

ــان. ــان قالغ ــتلەردىن ئام سۈيقەس

ســاھابىلىرى  بىلــەن  ئەلەيھىسســاالم  مۇھەممــەد   .3
ــنى  ــازات قىلىش ــن ئ ــرىكلەرنىڭ چاڭگىلىدى ــى مۇش مەككىن
تولىمــۇ ئــازرۇ قىالتتــى. قۇرئــان ئۇالرغــا خۇشــخەۋەر بېرىــپ: 
))ئــى پەيغەمبــەر!( ئالــالھ خالىســا، ســىلەر خاتىرجــەم 
ۋە  چۈشــۈرگەن  چېچىڭالرنــى  )بەزىلىرىــڭالر(  بولغــان، 
چوقــۇم  قورقمــاي  ھالــدا،  قىرقىغــان  )بەزىلىرىــڭالر( 
ــن  ــەن ۋە ئارىدى ــىلەر(]2] دېگ ــە كىرىس ــجىدى ھەرەمگ مەس
ئــۇزۇن ئۆتمەيــال ئىســالم قوشــۇنى مەككىنــى تىنچلىــق 

بىلــەن ئــازات قىلغــان.

]1]    مائىدە سۈرىسى 67- ئايەت.
]2]    فەتھ سۈرىسى 27ـ ئايەت.
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ئــۆزى  كەرىم«نــى  »قۇرئــان  تائــاال  ئالــالھ   .4
ســاقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىــپ: )قۇرئاننــى ھەقىقەتــەن 
بىــز چۈشــۈردۇق ۋە ئۇنــى ئەلۋەتتــە ئۆزىمىــز قوغدايمىــز(]1] 
دېگەنىــدى. قۇرئاننىــڭ دۇنياغــا كەلگىنىگــە 14 ئەســىر 
ھــەرپ  بىــرەر  ھازىرغىچــە  قۇرئــان  بولســىمۇ،  ئۆتكــەن 
ھالىتــى  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  ئۆزگەرتىلمەســتىن،  چاغلىــق 
بويىچــە داۋام قىلىــپ كەلگەنلىكــى قۇرئاننىــڭ ھەقىقەتــەن 
ئالالھنىــڭ ســۆزى ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتاليدۇ. قۇرئاننىــڭ 
مۇندىــن باشــقا غەيبتىــن بەرگــەن ۋە ئەمەلىيەتتــە مەيدانغــا 

چىققــان خەۋەرلىــرى ئىنتايىــن كۆپتــۇر.

مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى قۇرئــان بولغــان-   
لىقىنىڭ ســەۋەبى

مۆجىزىلــەر ئەزەلدىــن ھــەر بىــر دەۋرنىــڭ ۋە جــەم-
ئىيەتنىــڭ شــارائىتىغا قاراپ، شــۇ ۋاقىتتىكى ئــەڭ تەرەققىي 
ــىپ  ــى بېس ــۇپ، ئۇن ــىدىن بول ــىنىڭ جىنس ــان نەرس قىلغ
بىلــەن  ئۈســتۈنلىكى  پەرقلىــق  ئاالھىــدە  چۈشــىدىغان 
ــزە  ــە مۆجى ــڭ پەيغەمبەرلەرگ ــۇ، ئالالھنى ــا ب ــەن. مان كەلگ
ئاتــا قىلىشــتىكى پرىنســىپىدۇر. ئەگــەر بۇنــداق بولمىغانــدا 
مۆجىــزە ئەۋەتىشــنىڭ ھېچبىــر ئەھمىيىتــى بولمايتتــى. 
ــر پــەن  ــە باشــقا بى ــر پەننــى بىلمىگــەن خەلقق چۈنكــى بى

]1]    ھىجر سۈرىسى 9 ـ ئايەت.
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ــدۇ.  ــى بولماي ــڭ ئەھمىيىت ــالن قىلغاننى ــل ئې ــەن دۇئې بىل
ــەڭ ئۇچىغــا  بەلكــى دۇئېــل ئۇالرنىــڭ تەرەققىــي قىلىــپ ئ
چىققــان نەرسىســىنىڭ جىنســىدىن بولغاندىــال ئۇنىــڭ 
پىرئەۋننىــڭ  مەســىلەن:  ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.  قىممىتــى 
زامانىــدا ســېھىرگەرلىك ئىنتايىــن زور دەرىجىــدە تەرەققىــي 
تەقەززاســىغا  زاماننىــڭ  شــۇ  ئالــالھ  قىلغانلىقتىــن، 
پۈتــۈن  ئەلەيھىسســاالمغا  مۇســا  ھالــدا،  ماسالشــتۇرغان 
مــات  ســېھىرگەرلەرنى  قىلىــپ،  بەربــات  ســېھىرلەرنى 
قىلىدىغــان مۆجىــزە ئاتــا قىلغــان. ئىســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
دەۋرى تىببىي جەھەتتە زور ئاشقان بىر دەۋر بولغانلىقتىن، 
ــتا  ــەڭ ئۇس ــڭ ئ ــۇ دەۋرنى ــاالمغا ش ــا ئەلەيھىسس ــالھ ئىس ئال
تۇغمــا  كېســەلنى،  ئــاق  ســاقايتالمىغان  دوختۇرلىرىمــۇ 
ــەن  ــى بىل ــڭ ئىزن ــا ئالالھنى ــى ســاقايتىدىغان، ھەتت كورن
ئۆلۈكلەرنىمــۇ تىرىلدۈرىدىغــان مۆجىزىنــى ئاتــا قىلغــان.

ــا  ــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىغ ــا ھەزرىت ئەمم
كەلگەنــدە، ئەرەبلــەردە ئەدەبىيــات، شــېئىرىيەت ناھايىتــى 
زور دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلغانىــدى. ئەرەبلــەر چــوڭ ـ 
كىچىــك ھەممىســى بىــردەك شــېئىر خۇمــار خەلــق ئېــدى. 
ــەپ ھازىرقــى  ــى بەلگىل ــر كۈنن ــۇم بى ــى مەل ــۇالر ھــەر يىل ئ
ســەئۇدى ئەرەبىســتانىدىكى »ئــوكاز« بازىرىــدا پۈتــۈن 
ئەدىبلــەر ۋە شــائىرالرنىڭ ئىشــتىراك قىلىشــى ئاســتىدا 
ــدا  ــى زامان ــوكاز« ئەين ــى كۆرســىتەتتى. »ئ شــېئىر ماھارىت
شــائىرالرنىڭ شــېئىر ســورۇنىغا ئايالنغانىــدى. ئەرەبلەرنىــڭ 
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بېرىشــىدىكى  ئەھمىيــەت  زور  بۇنچىلىــك  شــېئىرىيەتكە 
قۇملــۇق  ئــۇالر  تەرەپتىــن،  بىــر  بىــرى:  ســەۋەبلەرنىڭ 
خەلــق  كەچۈرىدىغــان  ھايــات  يايالقــالردا  ۋە  ســەھراالر 
بولغاچقــا، تەبىئەتنىــڭ ھەرخىــل مەنزىرىلىــرى ئۇالرنــى 
ــى.  ــقا ئۈندەيتت ــى ئېيتىش ــقا ۋە غەزەللەرن ــۇر قىلىش تەپەكك
بىرلىــك  ئومۇمىــي  ئەرەبلــەردە  تەرەپتىــن،  بىــر  يەنــە 
بولماســتىن، ئــۇالر قەبىلىلەرگــە بۆلۈنــۈپ، ھــەر بىــر قەبىلە 
ئۆزىنىــڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنــى شــېئىر ۋە غەزەللــەر ئارقىلىــق 
ــى  ــەن رەقىبلىرىن ــېئىر بىل ــش ۋە ش ــەپ پەخىرلىنى ئىپادىل
ــى  ــە قارش ــر ـ بىرىگ ــەۋەبتىن بى ــۇ س ــا ب ــۆكۈش، ھەتت س
چــوڭ ئۇرۇشــالرنى باشــلىتىش قاتارلىــق مۇددىئــاالر بىلــەن 
ئۆمــۈر ســۈرەتتى. شــۇڭا ئــۇالر بەدىئىــي شــېئىرالرغا ۋە 
تاالنتلىــق شــائىرالرغا زور ئېھتىياجلىــق ئېــدى. قىسقىســى، 
ئــۇالر شــېئىر بىلــەن كۆتۈرىلەتتــى ، يەنــە شــېئىر بىلــەن 
چۈشــەتتى. بــەزى بەدىئىــي شــېئىرلىرىنى كەبىكــە ئېســىش 

ــى. ــەن پەخىرلىنەتت بىل

شــۇنداق بىــر ۋەزىيەتتــە، »قۇرئــان كەرىــم« ئۆزىنىــڭ 
يورۇتقــان،  ئىقلىمالرنــى  پۈتــۈن  بىلــەن  نــۇرى  پــارالق 
ــەڭ  ــە ئ ــان جەھەتتىكــى بەدىئىيلىكت ئىستىلىســتىكا ۋە باي
تەرىپىدىــن  ئالــالھ  ھالــدا،  ئىگىلىگــەن  ئۈســتۈنلۈكنى 
ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا چۈشۈرۈلىشــى بىلــەن 
ــقا  ــى راۋان( باش ــەرەب« )تىل ــى »ئ ــڭ ئۆزلىرىن ئەرەبلەرنى
مەغرۇرالنغــان  دەپ  )تىلســىز(  »ئەجــەم«  مىللەتلەرنــى 
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شــائىرلىرىنى  تاالنتلىــق  بىلــەن  ئەدىبلىــرى  ئاتاغلىــق 
ســەھنىدىن چۈشــۈردى. بــۇ ئەينــى ۋاقىتتــا »قۇرئــان 
ــى  ــالن قىلىش ــل ئې ــە دۇئې ــى ئەرەبلەرگ ــڭ جىم كەرىم«نى
ئېــدى. ئــۇالر قۇرئاننىــڭ ئالدىــدا خــۇددى چــۈش ۋاقتىــدا 
قۇياشــقا تىكىلىــپ قارىغــان كىشــىنىڭ كــۆزى خىرەلىشــىپ 
قالغىنىــدەك، ئەقىللىــرى خىرەلىشــىپ بارچــە ماھارەتلىرىنى 

ــدى. ــراپ قال ــدا گاڭگى ــان ھال ــەي يوقاتق پۈتۈنل

»قۇرئان كەرىم« پۈتۈن ئىنسانىيەتكە دۇئېل ئېالن قىلىدۇ   

ــالن  ــل ئې ــە دۇئې ــى ئەرەبلەرگ ــم« جىم ــان كەرى »قۇرئ
ئېــالن  دۇئېــل  ئىنســانىيەتكە  پۈتــۈن  قىلغىنىــدەك، 
قىلغانىــدى. قۇرئــان بــۇ خۇسۇســتا نۇرغۇنلىغان ئىشــالرنىڭ 
بولىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر بەرگەن ۋە بۇ ئىشــالر ئەمەلىيەتتە 
ئوتتۇرىغــا چىققــان. مەســىلەن: »قۇرئــان كەرىــم« رىملىقالر 
بىلــەن ئىرانلىقالر ئوتتۇرىســىدا قايتا ئۇرۇش چىقىدىغانلىقى 
خــەۋەر  ئالدىــن  يېڭىدىغانلىقىدىــن  رىملىقالرنىــڭ  ۋە 
ــتىق  ــۇلمانالر»ھەق ۋە راســت« دەپ تەس ــدە، مۇس بەرگەن
قىلىشــتى، ئــەرەب، ئەجــەم بۇددىســتلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ 
يانداشــلىرى بولســا، »بــۇ يالغــان گــەپ، كۆرىمىــز قېنــى. 
قايســىمىزنىڭ كۈتكىنــى ئەمەلگــە ئاشــىدىكەن« دېيىشــتى 
ــزار  ــنى ئىنتى ــى ئۇرۇش ــۇ كېلەچەكتىك ــە ب ــى پىرق ۋە ئىكك
بىلــەن كۈتتــى. ئارىدىــن تولــۇق 7 يىــل ئۆتكەندىــن 
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ــاال خــەۋەر  ــالر خــۇددى قۇرئاننىــڭ ئالدىنئ كېيىــن، رىملىق
ئەھــۋال  ئەگــەر  يەڭــدى.  ئىرانلىقالرنــى  بەرگىنىــدەك 
»قۇرئــان كەرىــم« خــەۋەر بەرگەنــدەك بولماســتىن ئۇنىــڭ 
ئەكســىچە بولــۇپ رىملىقــالر يېڭىلگــەن بولســا ياكــى ئۇرۇش 
يــۈز بەرمىگــەن بولســا نېمــە بولماقچــى ئېدى؟ شەكســىزكى، 
»يالغاندىــن  ئەلەيھىسســاالمنى  مۇھەممــەد  ئەرەبلەرنىــڭ 
پەيغەمبەرلىــك دەۋاســى قىلغــان، شــۇڭا ئۇنىــڭ گەپلىــرى 
يالغــان چىقتــى« دەپ تۆھمــەت قىلىشــى ئۈچــۈن يېتەرلىــك 
شــەرت – شــارائىت ھازارالنغــان بوالتتــى. ئىســالم دىنىنىــڭ 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ۋە  دەســتۇرى  ئاساســىي 
ــا  ــم« يالغانغ ــان كەرى ــپاتاليدىغان »قۇرئ ــتلىقىنى ئىس راس
چىقىرىلغاندىــن كېيىــن، بــۇ يېڭى دىن ئەجەلگــە يولۇققان 
ــدى.  ــاال ئې ــالھ تائ ــى ئال ــەۋەر بەرگۈچ ــا خ ــى. ئەمم بوالتت
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئەمــەس. 7 يىلدىــن كېيىــن 
بولىدىغــان سوقۇشــنىڭ نەتىجىســىدىن خــەۋەر بېرىــش 
ــي  ــى ھەربى ــەس، بەلك ــاالمنىڭال ئەم ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
ــق يېتىشــكەن  ئىشــالر ئىستراگىيىســى ساھەســىدە ئەتراپلى
كۆرەلەيدىغــان  يىراقنــى  ۋە  قوماندانالرنىــڭ  ھەربىــي 
پىالنلىغۇچىالرنىڭمــۇ قولىدىــن كەلمەيدىغــان ئىــش ئىــدى.

پەيغەمبەرلەرگــە بېرىلگــەن مۆجىزىلــەر تەبىئــەت قانــۇ-
ــادەت ئىشــالر  ــى ئ ــان خارىق ــى بۆســۈپ ئۆتىدىغ نىيەتلىرىن
بۇتالرغــا  ئەلەيھىسســاالم  ئىبراھىــم  مەســىلەن:  ئېــدى. 
پەيغەمبــەر  ئەۋەتىلگــەن  قەۋمگــە  بىــر  چوقۇنىدىغــان 
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ئىــدى. شــۇڭا ئــۇالر ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى كۆيــدۈرۈپ 
جازالىماقچــى بولغىنىــدا، ئۇنــى ئىالھلىرىنىــڭ ئالدىغــا 
ــادى بويىچــە بولغانــدا،  ئېلىــپ كەلگــەن. ئۇالرنىــڭ ئېتىق
ئۇالرنىــڭ ئىالھلىــرى ئۆزلىرىگــە ھاقــارەت قىلغــان ئىبراھىــم 
ئەلەيھىسســاالمنى جازالىشــى ۋە ئۇنىڭدىــن ئىنتىقــام ئېلىشــى 
كېــرەك ئېــدى. لېكىــن ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئوتقــا 
تاشــالنغىنىدا، ئــوت ئۆزىنىــڭ كۆيــدۈرۈش خۇسۇســىيىتىنى 
يوقاتتــى، ئۇالرنىــڭ ئىالھلىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالمدىن 
ــدى. ــپ قوي ــات قىلى ــى م ــن ئۇالرن ــام ئااللمىغانلىقتى ئىنتىق

شــۇ ئېنىقكــى، ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى 
ئوتتىــن قۇتۇلــۇپ ئامــان قېلىــش ئەمــەس، بەلكــى ئوتنىــڭ 
كۆيــدۈرۈش قانۇنىيىتىنــى بېــكار قىلىــش ئارقىلىــق ســاختا 
ئىالھالرنىــڭ جازاالشــتىن ئاجىــز ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش 
ئېــدى. ئەگــەر ئالــالھ تائــاال ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى 
ئوتتىــن قۇتقۇزۇشــنىال مەقســەت قىلغــان بولســا ئېــدى، 
قەۋمــى ئۇنى خۇددى ئىســا ئەلەيھىسســاالم بىلــەن مۇھەممەد 
تۇتالمىغانــدەك  قەۋملــەر  سۈيقەســتچى  ئەلەيھىسســاالمنى 
ــان  ــۈپ قالغ ــوت ئۆچ ــپ ئ ــۇر يېغى ــى يامغ ــان ياك تۇتالمىغ
ــەر  ــى. ئەگ ــن قۇتقۇزااليتت ــى ئوتتى ــۇ ئۇن ــەۋەبلەر بىلەنم س
ــۇر  ــان ياكــى يامغ ــم ئەلەيھىسســاالم قېچىــپ قۇتۇلغ ئىبراھى
يېغىــپ ئــوت ئۆچــۈپ قالغــان بولســا ئېدى، قەۋمــى »ئەگەر 
بىــز ئىبراھىمنــى تۇتالىغــان بولســاق، ئەلۋەتتــە ئىالھلىرىمىز 
ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئالغان ۋە ئوت ئۆچۈپ قالمىغان بولســا، 
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ئەلۋەتتــە كۆيدۈرۈلگــەن بوالتتــى«دەپ كۆرەڭلىشــى مۇمكىن 
ــا  ــوت دۆۋىســى ئۇنىڭغ ــان ئ ــالپ تۇرغ ــا يالقۇن ــدى. ئەمم ئې
تاشــالنغان ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالمنى كۆيدۈرەلمىدى، ئۇالر 
گۇمــان قىلغــان ئىالھــالر ئۇنــى جازالىيالمىــدى. نەتىجىــدە، 
ئــۇالر »ئىالھلىرىمىــز« دەپ چوقۇنغــان بۇتالرنىــڭ بىراۋغــا 
پايــدا ياكــى زىيــان يەتكۈزەلمەيدىغــان ھەتتــا ئۆزلىرىنىمــۇ 
زىيــان – زەخمەتلەردىــن قوغدىيالمايدىغــان ھەيكەللــەر 

ئىكەنلىكــى ئــۆز كۆزلىــرى بىلــەن كــۆردى.

مۇســا ئەلەيھىسســاالم ئالــالھ تائاالنىــڭ )ھاســاڭ بىلــەن 
دېڭىزغــا ئــۇر( دېگــەن ئەمرىگە ئاساســەن، ھاسىســى بىلەن 
ئۇرىۋىــدى، دېڭىــز ســۈيى خــۇددى ئىككــى چــوڭ تاغــدەك 
ئىككــى تەرەپكــە ئايرىلىــپ، ئوتتۇرىدىــن يــول ھاســىل 
ــە  ــڭ قانۇنىيىتىگ ــى ئۇنى ــداق بولىش ــۇنىڭ بۇن ــدى. س بول
زىــت بىــر ئىــش. لېكىــن مۆجىــزە ئۇنــى شــۇنداق قىاللىدى. 
ــىنىڭ  ــىيەتلىك ھاسىس ــاالمنىڭ خاس ــا ئەلەيھىسس ــۇ مۇس ب
كارامىتــى ئەمــەس، بەلكــى ئۇ ئارقىدا پىرئەۋن قوشــۇنلىرى، 
ئالدىدا پايانســىز دېڭىز ئىككىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدا قېلىپ، 
قۇتۇلۇشــنىڭ ئىنســانىي چارىلىــرى پۈتۈنلــەي تۈگىگــەن 
بىــر ۋاقىتتــا، قۇتۇلۇشــتىن تولــۇق ئۈمىدۋارلىــق بىلــەن 
ئىشــنىڭ چارىســىنى ئالــالھ تائاالغــا تاپشــۇرغانىدى. شــۇڭا 
ــز ئەمــدى تۈگەشــتۇق« دېگەنــدە، )الَكَّ  ئۇنىــڭ قەۋمى«بى
إِنَّ َمــِيَ َرّبِ َســَيْهِديِن( يەنــى )ھەرگىــز ئۇنــداق بولمايــدۇ! 
چۈنكــى رەببىــم چوقــۇم مــەن بىلــەن بىللىــدۇر، ئــۇ مــاڭا 
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ــەنچ ۋە  ــۇق ئىش ــۆزنى تول ــەن س ــىتىدۇ(]1] دېگ ــول كۆرس ي
قۇتۇلــۇش  ئارقىلىــق  ئېيتىــش  بىلــەن  خاتىرجەملىــك 
تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ســەۋەبلەردىن  ئىنســانىي  ئىشــىنىڭ 

ــدى. ــان ئې ــى جاكارلىغ ــە يۆتكەلگەنلىكىن قۇدرىتىگ

ــى  ــە شــەرىئەت ئەھكاملىرىن ــان كەرىم«نىــڭ يەن »قۇرئ
بەلگىلەشــتىكى مۆجىزىســىمۇ بــار بولــۇپ، بــۇ »قۇرئــان 
پىرىنســىپالرنىڭ   _ قانــۇن  كەلگــەن  ئېلىــپ  كەرىــم« 
مۇكەممەللىكىــدە، ئۇنىــڭ زامانالرنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن 
كونىــراپ قالماســتىن ياكــى زامانغا ماسلىشــالماي قالماســتىن 
ھــەر ۋاقىــت ئۆزىنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى ســاقالپ قالغانلىقىدا 
ئىنســان  بارلىــق  تائــاال  ئالــالھ  چۈنكــى  ئىپادىلىنىــدۇ. 
تەبىقىلىــرى ئارىســىدا ئادالــەت ۋە باراۋەرلىكنــى ئەمەلگــە 
ئاشــۇرۇش ۋە ئۇالرنــى ئىككــى ئالەملىــك بەختلىــك قىلىــش 
ئۈچــۈن بەلگىلىگــەن ئىالھىــي قانۇنــالر ھــەر قانــداق بىــر 
زامــان ۋە ھــەر بىــر ماكانغــا يارايدىغــان، ئىنســانالرنىڭ 
ئەقلىگــە تامامــەن مۇۋاپىــق كېلىدىغــان ۋە ئۇالرنىــڭ ھايــات 
مۇساپىســىدىكى چوڭ-كىچىــك پۈتــۈن ئېھتىياجلىرىنــى 
ھــەل قىالاليدىغــان مۇكەممــەل پىرىنســىپالر بولــۇپ، بۇنداق 
ــاننىڭ  ــش ئىنس ــۈزۈپ چىقى ــەل پىرىنســىپنى ت ــر مۇكەمم بى

ــز. ــزە دەيمى ــى مۆجى ــدۇ. شــۇڭا ئۇن ــن كەلمەي قولىدى

]1]    شۇئەرا سۈرىسى 62- ئايەت.
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»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بۇرۇنقــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ مۆجىزىلــى-   
رىدىــن ئاالھىدىلىكى

پەيغەمبەرلەرگــە بېرىلگــەن مۆجىزىلەر خاراكتېر جەھەتتە 
ئوخشــاش بولمىغانــدەك، قىممــەت جەھەتتىمــۇ ئوخشــاش 
ئەلەيھىسســاالمدىن  مۇھەممــەد  مەســىلەن:  بولمىغــان. 
باشــقا پۈتــۈن پەيغەمبەرلەرنىــڭ مۆجىزىلىــرى ھېسســىي 
مۆجىزىلەردىــن بولــۇپ، شــۇ ۋاقىتتــا ئۇنــى كۆرگەنلــەر 
قايىــل بولــۇپ ئىشــىنىدىغان، ئۇنــى كۆرمىگــەن كېيىنكىلەر 
ئۈچــۈن تارىــخ ياكــى قىسســە ئورنىــدا بولــۇپ قالغانلىقتىن، 
خالىغانــالر ئىشــىنىپ، خالىغانالر ئىشــەنمەيدىغان ئىشــالر-
دۇر. ئەمما مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى بولغان 
ــى  ــەن كۈچىن ــم« زامانالرنىــڭ ئۆتىشــى بىل ــان كەرى »قۇرئ
ــان  ــدۇر. »قۇرئ ــي مۆجىزى ــۈك ئەقلى ــان مەڭگۈل يوقاتمايدىغ
كەرىــم« ھەممىــال يــەردە بــار. ئۇنــى ھەركىــم، ھــەر ۋاقىتتــا 
»مانــا بــۇ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى« دەپ 

كۆرســىتىپ بېرەلەيــدۇ.

نــەزەر  مۆجىزىلىرىگــە  پەيغەمبەرلەرنىــڭ  ئىلگىرىكــى 
ــۇ مۆجىزىلەرنىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ شــۇ  ســالغىنىمىزدا، ب
ۋاقىتتــا روياپقــا چىقارغــان ئىش-ھەرىكەتلــەر ئىكەنلىكىنــى، 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ســۈپەتلىرىدىن 
ــز. ئىــش – ھەرىكــەت  ــى بايقايمى ــر ســۈپەت ئىكەنلىكىن بى
بىــر ياكــى بىــر قانچــە قېتىــم تەكرارلىنىــپ ئاخىرلىشــىدۇ. بۇ 
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خــۇددى ئــوت ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم تاشــالنغان ۋاقىتتــا 
ئۇنــى كۆيدۈرمىگــەن بولســىمۇ، كېيىــن يەنــە ئۆزىنىــڭ 
ــاالم  ــا ئەلەيھىسس ــا، مۇس ــىيىتىگە قايتقىنىغ ئەســلى خۇسۇس
ئۆتكەنــدە يېرىلغــان دېڭىــز ســۈيىنىڭ كېيىــن يەنــە ئەســلى 
ســۈپەت  ئەممــا  ئوخشــاش.  قايتقىنىغــا  خۇسۇســىيىتىگە 
ئۇنىــڭ ئىگىســى داۋام قىلغــان مۇددەتكىچــە ئۇنىــڭ بىلــەن 
ھەمىشــە بىرگــە داۋام قىلىــدۇ. بــۇ خــۇددى ئالــالھ تائاالنىــڭ 
كاالم )ســۆزلەش( ســۈپىتىنىڭ ئۇنىــڭ بىلــەن مەڭگۈگە داۋام 
ــالھ  ــەت ئال ــش- ھەرىك ــى ئى ــاش. چۈنك ــا ئوخش قىلغىنىغ
تائاالنىــڭ پېئىلــى، ئەممــا كاالم ئۇنىڭ دائىمىي ســۈپىتىدۇر.

پەيغەمبەرلەرنىــڭ  بۇرۇنقــى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان 
مۆجىزىلىرىدىــن پەرقىلىنىــپ تۇرىدىغــان يەنــە بىــر تەرىپــى 
شۇكى، ھەر قانداق بىر پەيغەمبەرنىڭ مۆجىزىسى ئايرىم ۋە 
دەســتۇرى ئايرىم ئېدى. مەســىلەن: مۇســا ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مۆجىزىســى ھاســا بولســا، دەســتۇرى تــەۋرات ئېــدى. ئىســا 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســى مېدىتســىنا بولســا، دەستۇرى 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ئەممــا  ئېــدى.  ئىنجىــل 
ــان  ــۇ »قۇرئ ــدۇر. ب ــتۇرىنىڭ ئۆزى ــڭ دەس ــى ئۇنى مۆجىزىس
ــەن  ــزە بىل ــۇغ دەســتۇرنىڭ مۆجى ــارەت ئۇل ــن ئىب كەرىم«دى
قوغدىلىپ مەڭگۈگە داۋام قىلىشــى ۋە مۆجىزىنىڭ دەســتۇردا 
ــى،  ــن مەلۇمك ــدى. بۇنىڭدى ــۈن ئې ــى ئۈچ ــە بولىش ھەمىش
بۇرۇنقــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ كىتابلىــرى شــۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئۇممەتلىرىگــە ئامانــەت قىلىنغان ۋە ئــۇالر كىتابلىرىنى چىڭ 
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ساقالشــقا ئەمــر قىلىنغــان. ئەممــا »قۇرئــان كەرىم«نــى 
ســاقالش، ئۇنــى ئۆزگەرتىــش ۋە بورمىالشــالردىن قوغــداش 
ــى  ــان. ﴿قۇرئانن ــتىگە ئالغ ــۆز ئۈس ــاال ئ ــالھ تائ ــىنى ئال ئىش
ھەقىقەتــەن بىــز چۈشــۈردۇق ۋە ئۇنــى چوقــۇم ئۆزىمىــز 

ــز﴾]1]. قوغدايمى

نېمــە ئۈچــۈن؟ چۈنكــى بىرىنچىدىن، »قۇرئــان كەرىم« 
تــا قىيامەتكىچــە داۋام قىلىدىغــان جانلىــق مۆجىزىــدۇر. 
ئــۇ مۆجىــزە بولغــان ئىكــەن، ئۇنىــڭ تېكســتلىرى ئــۆز 
بولمىغانــدا  ئۇنــداق  كېــرەك.  قىلىشــى  داۋام  پېتىچــە 
ــن،  ــدۇ. ئىككىنچىدى ــان بولى ــى يوقالغ ــڭ مۆجىزىلىك ئۇنى
ئالــالھ تائــاال بەندىلىرىنىــڭ بۇرۇنقــى ســاماۋىي كىتابالرنــى 
ــۆردى.  ــپ ك ــە قىلى ــى تەجرىب ــتىكى ئاجىزلىقلىرىن قوغداش
ئــۇالر مۇقــەددەس كىتابلىرىنىــڭ بەزىســىنى ئۇنۇتتــى، 
ــۇردى.  ــن يوش ــىنى خەلقتى ــدى، بەزىس ــىنى بورمىلى بەزىس
شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئامانەتلەرگــە خىيانــەت قىلــدى. شــۇ 
ــارەت  ــن ئىب ــان كەرىم«دى ــاال »قۇرئ ــالھ تائ ــەۋەبتىن ئال س
ئــەڭ ئاخىرقــى ۋە مەڭگۈلــۈك دەســتۇرنى قوغــداش ئىشــىنى 

ــان. ــۆز ئۈســتىگە ئالغ ئ

»قۇرئان كەرىم«نى ئالالھ تائاال ئۆزى ساقالپ كەلمەكتە   

بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ »قۇرئــان كەرىم«نــى قوغــداش 

]1]    ھىجر سۈرىسى 9- ئايەت.
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ــا  ــش ئەھۋالىمىزغ ــەل قىلى ــەتمىلىرىگە ئەم ــڭ كۆرس ۋە ئۇنى
كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  بولســاق،  ســالىدىغان  نــەزەر 
زامــان  ئىشــىنىڭ  قىلىــش  ئەمــەل  كۆرســەتمىلىرىگە 
ئۆتكەنســېرى ئاجىــزالپ بېرىۋاتقانلىقىنــى ۋە ئۇنــى قوغــداش 
ئىشــىنىڭ زاماننىڭ ئۇزىرىشى بىلەن كۈچىيىپ بارغانلىقىنى 
ــىزكى،  ــدۇ؟ شۈبھىس ــرەك بېرى ــن دې ــۇ نېمىدى ــز. ب كۆرىمى
»قۇرئــان كەرىم«نــى قوغــداش ئىشــىنىڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ــان  ــۇڭا »قۇرئ ــدۇ. ش ــرەك بېرى ــن دې ــدا ئىكەنلىكىدى قولى
بەلكــى  ئەمــەس،  ئارىســىدىال  مۇســۇلمانالر  كەرىم«نــى 
دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىــدا مۇســۇلمان ئەمــەس 
قەۋملــەر ئارىســىدىمۇ تاپقىلــى بولغىنىــدەك، مۇســۇلمان 
بولمىغانالرنىڭمــۇ ئۇنــى قوغــداپ كېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرىمىز. 
ــە ۋە باشــقىمۇ مۇســۇلمان  ــە، ئىتالىي ــە ئۈچــۈن يانونىي نېم
بولمىغــان دۆلەتلــەر »قۇرئــان كەرىم«نــى ئــەڭ ئېســىل ۋە 
ســۈپەتلىك نەشــىر قىلىــش ئۈچۈن شــۇنچە كــۆپ خىراجەت 
چىقىرىــدۇ؟ نېمــە ئۈچــۈن گېرمانىيىلىــك مۇســۇلمان ئەمەس 
بىــر شــەخس »قۇرئــان كەرىم«نــى ھۆســنخەت بىلــەن 
ــۈن  ــە ئۈچ ــدۇ؟ نېم ــقا ئالدىراي ــپ چىقىش ــە يېزى ــر بەتك بى
مۇســۇلمان  قىلىدىغــان  نەشــىر  كەرىم«نــى  »قۇرئــان 
ــى  ــەددەس كىتابلىرىن ــڭ مۇق ــەر ئۆزلىرىنى ــەس مىللەتل ئەم
ئۆزگەرتكىنىــدەك »قۇرئــان كەرىم«نــى بىــرەر ھەرپىگــە 
چاغلىــق ئۆزگەرتەلمەيــدۇ؟ چۈنكــى ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان 
ئۇالرنــى  ۋە  خااليــدۇ  قوغداشــنى  شــۇنداق  كەرىم«نــى 
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كەرىم«نــى  »قۇرئــان  ئارقىلىــق  قىلــدۇرۇش  شــۇنداق 

ئالــالھ تائــاال ئــۆزى قوغــداپ كېلىۋاتقانلىقىنــى دەللىلەيــدۇ. 

قوغــداپ  كەرىم«نــى  »قۇرئــان  مەلۇمكــى،  بۇنىڭدىــن 

ــەس،  ــالر ئەم ــەل قىلغۇچى ــا ئەم ــالم دىنىغ ــەر ئىس كەلگەنل

ــدۇر! ــاال ئۆزى ــالھ تائ ــى ئال بەلك
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تۆتىنچى بۆلۈم

»قۇرئان كەرىم« ۋە بىز

بىز قۇرئانغا قانچىلىك ئەمەل قىلىۋاتىمىز؟	 

ــالم  ــى، ئىس ــڭ روھ ــالم دىنىنى ــم« ئىس ــان كەرى »قۇرئ
ئۈممىتىنىــڭ دەســتۇرى ۋە پۈتــۇن ئىنســانىيەتنىڭ ھىدايــەت 
رەھبىرىــدۇر. ئىســالم دىنىنىڭ ئەقىدە پىرىنســىپى، ئەخالق 
ئۆلچىمــى، شــەرىئەت ئەھكاملىــرى ۋە بارلىــق مەســىلىلىرى 
»قۇرئــان كەرىم«گــە تايىنىــدۇ. چۈنكــى »قۇرئــان كەرىــم« 
بىردىنبىــر ئىالھىــي تېكســت، پــاك مەنبــەدۇر. ئۇنىڭــدا 
ئىنســانىيەت يــول خەرىتىســى ســىزىلغان، ئۇالرنىــڭ ئىككى 
ــۇ  ــان. ب ــە ئېلىنغ ــائادىتى كاپالەتك ــك بەخــت _ س ئالەملى
ســەۋەبتىن ئالــالھ تائــاال ئىنســانالرنى »قۇرئــان كەرىم«گــە 
ئەگىشىشــكە، ئۇنــى دىــن ۋە دۇنيالىــق ئىشــلىرىدا ئۆزلىرىگە 
دەســتۇر قىلىشــقا بۇيرۇغــان. )ســىلەر رەببىــڭالر تەرىپىدىــن 
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ســىلەرگە چۈشــۈرۈلگەنگە ئەگىشــىڭالر، ئالالھنــى قويــۇپ، 
نەقــەدەر  ســىلەر  ئەگەشــمەڭالر،  ئىگىلەرگــە  )ســاختا( 
ــۇلمانالرنى  ــاال مۇس ــالھ تائ ــىلەر!(]1]. ئال ــرەت ئالىس ــاز ئىب ئ
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھۆكمىگــە بويسۇنۇشــقا ۋە ئۇنــى 
بىردىنبىــر قانــۇن قىلىــپ ئەمــەل قىلىشــقا بۇيرۇغــان. 
ئالــالھ تائــاال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا مۇنــداق دېگــەن: 
))ئــى پەيغەمبــەر!( شەكســىزكى، بىــز ســېنى كىشــىلەرنىڭ 
ئارىســىدا ئالالھنىــڭ كۆرســەتكىنى بويىچــە ھۆكــۈم قىلســۇن 
دەپ، ســاڭا ھــەق كىتابنــى چۈشــۈردۇق(]2]. »قۇرئــان 
رەھمىتىگــە  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئەگىشــىش  كەرىم«گــە 
ــۈرگەن  ــز چۈش ــان( بى ــۇ )قۇرئ ــدۇر. )ب ــنىڭ يولى ئېرىشىش
ــىڭالر  ــە ئېرىشىش ــڭ رەھمىتىگ ــۇر. ئالالھنى ــارەك كىتابت مۇب
ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا ئەگىشــىڭالر ۋە )ئۇنىڭ كۆرســەتمىلىرىگە 

ــق قىلىشــتىن( ســاقلىنىڭالر(]3].  خىالپلى

ئالــالھ تائاالغــا ئېلىــپ بارىدىغــان تۈپتۈز يولنــى ئىزدىگە 
ئادەمنىــڭ »قۇرئــان كەرىم«گــە چىــڭ ئېسىلىشــى شــەرت. 
ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقىقەتنى ئېــالن قىلىپ مۇنــداق دېگەن: 
)بــۇ )قۇرئــان( پۈتــۈن ئالەملــەر ئۈچۈن، بولۇپمۇ ســىلەرنىڭ 
ئاراڭالردىكــى توغــرا يولــدا بولۇشــنى خااليدىغانــالر ئۈچــۈن 

]1]    ئەئراف سۈرىسى،3-ئايەت.
]2]    نىسا سۈرىسى،105-ئايەت.

]3]    ئەنئام سۈرىسى،155-ئايەت.



182

مۇھەممەد يۈسۈپ

پەقەتــال ئۈگۈتتــۇر(]1]. »قۇرئــان كەرىــم« شــۇنداق بىــر 
نۇرلــۇق مەشــئەلكى، ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن ماڭغانالرنىــڭ 
يولىنــى يۇرۇتىــدۇ، قەلبلەردىكــى شــەك _ شــۈبھىلەرنى ۋە 
قاراڭغۇلۇقالرنــى يــوق قىلىــپ تاشــاليدۇ. ئالــالھ تائــاال بــۇ 
ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن: )ھەقىقەتــەن ســىلەرگە ئالالھتىــن 
بىــر نــۇر ۋە روشــەن بىــر كىتــاب كەلــدى. ئالــالھ شــۇ كىتاب 
ئارقىلىــق رازىلىقىنــى ئىزدىگەنلەرنــى نىجاتلىــق يوللىرىغــا 
ئۇالرنــى  بويىچــە  ئىرادىســى  ئــۆز  ئالــالھ  يىتەكلەيــدۇ، 
نۇرىغــا  )ئىماننىــڭ(  قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن  )كۇفرىنىــڭ( 

چىقىرىــدۇ ۋە ئۇالرنــى توغــرا يولغــا يېتەكلەيــدۇ(]2]. 

»قۇرئــان كەرىــم« بىلــەن ھەركىــم ئالــالھ تائاالغــا 
بارىدىغــان يولىنــى تاپااليــدۇ: )بــۇ رەببىڭالردىــن كەلگەن، 
قەلــب كۆزلەرنــى ئاچىدىغــان بايانــالردۇر، مۆمىنلــەر ئۈچــۈن 

ــۇر(.]3] ــەت ۋە رەھمەتت ھىداي

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ كۆرسەتمىســى بويىچــە يۈرگــەن 
ــدۇ:  ــان بولى ــدە ماڭغ ــتەقىمنىڭ ئۆزى ــىراتۇل مۇس ــادەم س ئ
)ئــى ئىنســانالر! ســىلەرگە رەببىــڭالر تەرىپىدىــن كەســكىن 
ــى  ــۇر )قۇرئان(ن ــۇق ن ــىلەرگە ئوپئوچ ــدى، س ــل كەل دەلى

چۈشــۈردۇق(]4].

]1]    تەكۋىر سۈرىسى،28-27-ئايەتلەر.
]2]    مائىدە سۈرىسى، 16-15-ئايەتلەر.

]3]    ئەئراف سۈرىسى، 203-ئايەت.
]4]    نىسا سۈرىسى، 174-ئايەت.



183

قۇرئان كەرىم قانداق كىتاب

شــۇنداق، »قۇرئــان كەرىــم« ئــەڭ ئىشــەنچلىك ۋە 
ئــەڭ ماھىــر يولباشــچى بولــۇپ، ئۇنىڭغــا ئەگەشــكەنلەرنى 
ئــەڭ قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە، ئــەڭ ئــاز تىرىشــچانلىق 
بىلــەن ئالــالھ تائاالغــا ئېلىــپ بارىــدۇ. )بىزنىــڭ ســاڭا 
ئۇالرغــا تىــالۋەت قىلىنىۋاتقــان كىتابنــى چۈشــۈرگەنلىكىمىز 
ئۈچــۈن  قــەۋم  ئىشــىنىدىغان  شەكســىزكى،  يەتمەمــدۇ؟ 

ئەلۋەتتــە ئۇنىڭــدا رەھمــەت ۋە ئىبــرەت بــار(]1].

»قۇرئــان كەرىم«نــى قويــۇپ باشــقا يولــالر بىلــەن 
ــەردۇر.  ــەر ئەخمەقل ــىمىز دېگۈچىل ــا يېقىنلىش ــالھ تائاالغ ئال
چۈنكــى ئــۇالر ئىزدەۋاتقانالرنىــڭ ھەممىســى تولۇقــى بىلــەن 

ــار.  ــم«دە ب ــان كەرى »قۇرئ

قۇرئان ئەمەل قىلىش ئۈچۈن چۈشكەن كىتاب	 

ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«نــى ئۇنىــڭ ئوقــۇش 
قائىدىســىگە رىئايــە قىلغــان ھالدا توغرا ئوقۇپ، مەنىســىنى 
بىلىــپ،  غايىلىرىنــى  ۋە  مەقســەت  چۈشــىنىپ،  توغــرا 
بىزدىــن تەلــەب قىلغىنــى بويىچــە ئەمــەل قىلىــش ئۈچــۈن 
چۈشــۈرگەن. )ســاڭا بــۇ مۇبــارەك كىتابنــى ئايەتلىرىنــى 
تەپەككــۇر قىلســۇن ۋە ئەقىــل ئىگىلىــرى ۋەز _ نەســىھەت 
ئالســۇن دەپ چۈشــۈردۇق(]2]. ئەپسۇســكى، مۇسۇلمانالرنىڭ 

]1]    ئەنكەبۇت سۈرىسى، 51-ئايەت.
]2]    ساد سۈرىسى، 29-ئايەت. 
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»قۇرئــان كەرىــم« بىلــەن بولغــان چــوڭ ئاالقىســى ئۇنــى 
تىــالۋەت قىلىشــتىن ئىبــارەت بولــۇپ قالغان. ئــۇالر »قۇرئان 
كەرىم«نــى ئۇنىــڭ مەنىســىنى تەپەككــۇر قىلىــپ، ئويــالپ، 
ــى  ــنىڭ ۋەسىلىس ــەل قىلىش ــىنىپ ئەم ــەتلىرىنى چۈش مەقس
قىلماســتىن، بەلكى ئۇنىڭ تېكىســتىنى تىالۋەت قىلىشــقىال 

كۇپايــە قىلىدىغــان بولــۇپ قالغــان. 

ــداق دېگــەن:  ــۇ مۇن ــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ئىبنى
ــش  ــەل قىلى ــڭ روھــى بويىچــە ئەم ــى ئۇنى ــالھ قۇرئانن )ئال
ئۈچــۇن چۈشــۈرگەن تۇرســا، كىشــىلەر ئۇنــى تىــالۋەت 
ئىيــاز  ئىبنــى  فۇزەيــل  ســانىۋالدى(.  ئەمــەل  قىلىشــنى 
ئۈچــۈن  قىلىــش  ئەمــەل  »قۇرئــان  دېگــەن:  مۇنــداق 
ــنى  ــالۋەت قىلىش ــى تى ــىلەر ئۇن ــىمۇ، كىش ــكەن بولس چۈش
لــەۋزى  قۇرئاننىــڭ  مۇســۇلمانالر  دەۋالغــان«.  ئەمــەل 
مەنىســىگە  ئۇنىــڭ  قېلىــپ،  بولــۇپ  مەشــغۇل  بىلەنــال 
ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكتىــن، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئىــززەت _ 
ــىنىڭ  ــەد كۆتۈرش ــڭ ۋە ق ــۈچ _ قۇۋۋىتىنى ــڭ، ك ئابرۇيىنى
مەنبەســىدىن مەھــرۇم قالغــان. ئــۇالر شــۇنداق قىلىــپ 
يولىنــى يۇرۇتىدىغــان چىراقنــى ئــۆز قولــى بىلــەن ئۆچــۈرۈپ 
ــدە، باشــقىالرنىڭ سايىســىدا، ئۇالرنىــڭ  قويغــان. نەتىجى
رەھىــم _ شــەپقىتىگە تايىنىــپ ھايــات كەچۈرىدىغــان، 
قەدىــر _ قىممىتىنــى ۋە ئېتىبارىنــى يوقىتىــپ قويغــان 
ــى  ــان. ئۆتمۈشــلەردە دۇنيان ــپ قالغ ــە ئايلىنى ــر ئۈممەتك بى
ســورىغان ســەلتەنەتلىك مۇســۇلمانالر بۈگۇنكــى كۈنــدە 
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ــۇپ قالغــان.  باشــقىالرنىڭ ســەلتەنىتىگە بېقىنىدىغــان بول
ئۇالرنــى ئەســلىدىكى ســەلتەنىتىگە ۋە ئىــززەت _ ئابرويىغــا 
ــار.  ــدا ب ــڭ قولى ئېرىشــتۈرىدىغان ســېھىرلىك كــۈچ ئۇالرنى
ئەممــا ئــۇالر ئۇنىــڭ لەۋزىنــى تىــالۋەت قىلىشــقا كۇپايــە 
قىلىــپ، مەنىســىگە ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكتىــن، ئۇنىــڭ 

كۈچىدىــن پايدىلىنالمــاي كەلمەكتــە.

»قۇرئان كەرىم« تىالۋەت قىلىنىدىغا يېگانە كىتابتۇر	 

»قۇرئــان كەرىــم« مەنىســىنى بىلمىســىمۇ ئوقۇســا ســاۋاب 
بولىدىغــان يېگانــە كىتابتــۇر. بــۇ »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ســەۋەبتىندۇر.  ئۇلۇغلىقــى 
ــر  ــى بى ــان كىش ــەرپ ئوقۇغ ــر ھ ــن بى ــڭ كىتابىدى »ئالالھنى
ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ، بۇ بىر ســاۋاب ئون ھەسســىگە كۆپەيتىپ 
دەپ  ھــەرپ  بىــر  نــى  مىــم‹  الم،  ›ئەلىــف،  بېرىلىــدۇ. 
ھېســابلىمايمەن، بەلكــى ›ئەلىــف‹ بىــر ھــەرپ، ›الم‹ بىــر 
ھــەرپ، ›مىــم‹ بىــر ھەرپتــۇر«]1] دەپ كۆرســەتكەن. ئەممــا 
ئىلگىرىكــى »تــەۋرات«، »ئىنجىــل« ۋە »زەبــۇر« قاتارلىــق 
ســاماۋى كىتابالرنىــڭ ھېچقايسىســىنى تىــالۋەت قىلغانغــا 
ســاۋاب ۋەدە قىلىنمىغان، ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ھەدىســلىرىنىمۇ ئوقۇغانغــا ســاۋاب ۋەدە قىلىنغــان ئەمــەس، 

پەقــەت ئەمــەل قىلغــان ســاۋاب بېرىلىــدۇ. 

]1]    تىرمىزى رىۋايىتى.
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ئۇنىڭدىــن 	  مەقســەت  ئاساســلىق  ئوقۇشــتىن  قۇرئــان 
ئېلىشــتۇر تەســىرات 

دۇنيــادا  مۇشــۇ  پايدىســىنى  ئوقۇغاننىــڭ  قۇرئــان 
ــىر  ــن تەس ــى ئۇنىڭدى ــۇم ئۇن ــادەم چوق ــەن ئ ــۆرەي دېگ ك
ــالۋەت قىلىشــى  ــا يەتكــۈزۈپ تى ــدە ۋايىغ ئالغــۇدەك دەرىجى
كېــرەك. ھازىرقــى مۇســۇلمانالر ھەممىدىــن بــەك قۇرئاننىــڭ 
ئــەڭ  مۆجىزىلىرىنىــڭ  ئۇنىــڭ  مۇھتــاج.  تەســىرىگە 
ــى  ــپ، ئۇن ــىر قىلى ــە تەس ــىلەرنىڭ قەلبىگ ســەرخىلى كىش
ئــۆز  قارىتىــش مۆجىزىســىدۇر. شــۇ ســەۋەبتىن  ئۆزىگــە 
ۋاقتىدىكــى ئــەرەب مۇشــرىكلىرى تەۋەلىرىنــى قۇرئاننــى 
ــڭ  ــان كەرىم«نى ــز »قۇرئ ــاڭالپ قېلىشــتىن توســقان. بى ئ
ھاياتىمىزنــى تۈپتىــن ئۆزگەرتىۋېتەلەيدىغــان دەرىجىدىكــى 
ــۆپ  ــك ك ــى قانچىلى ــتىن، ئۇن ــىرىگە ئېرىشەلمەس زور تەس
پايدىنــى  كۆزلىگــەن  ئۇنىڭدىــن  قىلســاقمۇ  تىــالۋەت 
ئااللمايمىــز. چۈنكــى ئاۋۋالقــى مۇســۇلمانالرنى غەلىبىگــە 
ئېرىشــتۈرگەن نەرســە قۇرئــان كەرىمنىــڭ تەســىرى ئىــدى. 
شــۇڭا قۇرئــان كەرىمنــى تىــالۋەت قىلىشــتىن بىرىنچــى 
مەقســەت ئۇنىڭدىــن تەســىرات ئېلىشــتىن ئىبــارەت بولىشــى 

ــم. الزى

قۇرئاننىــڭ تەســىرىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئۇنــى 
ئــاز بولســىمۇ ھــەر كۈنــى تىــالۋەت قىلىــپ تۇرۇشــنى ئــادات 
قىلىــش، تىــالۋەت قىلغانــدا، تىنچ ئورۇننــى تالالپ، ئۆزىگە 
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ــاي،  ــپ، ئالدىرىم ــى چىقىرى ــداردا ئاۋازن ــۇدەك مىق ئاڭالنغ
ئىمكانقــەدەر  الزىــم.  ئوقــۇش  چۈشــىنىپ  مەنىســىنى 
قۇرئاننــى يىغــالپ تــۇرۇپ ئوقــۇش تولىمــۇ ياخشــىدۇر. 
چۈنكــى مۇنــداق قىلىــش ھېسســىياتنى ئۆرلىتىــش، دىلنــى 
يۇمشــىتىش رولىغــا ئىگــە. بىرەر ئايەتتىن تەســىرات ھاســىل 
قىلغــان ۋاقتىمىــزدا، شــۇ ئايەتنــى قايتا-قايتــا ئوقۇشــىمىز 
الزىــم. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ )ئەگــەر ئۇالرغــا ئــازاب 
ــا  ــەر ئۇالرغ ــدۇر. ئەگ ــېنىڭ بەندىلىرىڭ ــۇالر س ــاڭ، ئ قىلس
ــەن  ــەت بىل ــاڭ، ســەن غالىبســەن، ھېكم ــرەت قىلس مەغپى
ــۇد  ــى تەھەجج ــەن ئايەتن ــەن(]1] دېگ ــش قىلغۇچىدۇرس ئى
رىۋايــەت  چىققانلىقــى  تەكــرارالپ  كېچــە  بىــر  نامىزىــدا 

ــان.  قىلىنغ

قۇرئاننــى ئوقــۇش، يادىــالش، مەنىســىنى چۈشــىنىش، 
ئۇنى باشقىالرغا ئۆگىتىش ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرىنى ئۆگىنىش 
ھــەم ئەمــەل قىلىــش بىلەن شــۇغۇلالنغۇچىالر ئىنســانالرنىڭ 
ئــەڭ ســائادەتمەنلىرى ۋە ئــەڭ ســەرخىللىرىدۇر. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم: »ســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشــىلىرىڭالر قۇرئاننى 

ئۆگەنگــەن ۋە ئۆگەتكەنلــەردۇر«]2] دەپ كۆرســەتكەن.

مۇسۇلمانالرنىڭ شان – شەرىپى قۇرئان بىلەندۇر	 
]1]    مائىدە سۈرىسى118-ئايەت.

]2]    ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.



188

مۇھەممەد يۈسۈپ

ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن 
ــڭ  ــدەك، ئۇالرنى ــى بولغىنى ــائادەتنىڭ مەنبەس ــت _ س بەخ
شــان _ شــەرىپنىڭ ۋە ئىززىتىنىــڭ مەنبەســى ئىكەنلىكىنــى 
بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: )ھەقىقەتــەن ســىلەرگە 
ســىلەرنىڭ شــان_ شــەرىپىڭالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان كىتاب 
)قۇرئــان( نــى چۈشــۈرۈپ بــەردۇق. ســىلەر تېخىچــە ئەقىــل 

ــىلەر؟(]1]. ئىشلەتمەمس

»قۇرئــان  كۈچىنــى  بارچــە  مۇســۇلمانالر  ئاۋۋالقــى   
ــە  ــڭ نېم ــان كەرىم«نى ــۇالر »قۇرئ ــان. ئ ــن ئالغ كەرىم«دى
مەقســەت بىلــەن چۈشــكەن كىتــاب ئىكەنلىكىنــى تونۇغــان 
ۋە ئۇنىــڭ روھــى بويىچــە ئەمــەل قىلغــان. شــۇڭا ئۇالرنىــڭ 
ســەلتىنىتى قىســقىغىنە ۋاقىــت ئىچىــدە ئــەرەب يېرىــم 
ئارىلىدىــن ھالقىــپ، ئــۈچ قىتئەگــە يۆتكەلگــەن. ئــۇالر 
دۇنيــادا ئادالــەت بىلــەن ھەققانىيەتنــى ئومۇمالشــتۇرغان 

ــدى. ئى

ــن  ــۇن دەۋرلىرىدى ــالمنىڭ ئالت ــكى، ئىس ــا ئەپسۇس ئەمم
كېيىنكــى ۋە ھازىرقــى مۇســۇلمانالردا »قۇرئــان كەرىــم« 
ھازىــر ۋە غائىــب ھالەتتــە بولــۇپ قالغــان. ھازىــر دېگىنىمىز 
»قۇرئان كەرىم«نىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ قولىدا، قارىيالرنىڭ 
ــان  ــز »قۇرئ ــب دېگىنىمى ــى، غائى ــار ئىكەنلىكىن ــدا ب دىلى
كەرىم«گــە ئەمــەل قىلىشــنىڭ يوقالغانلىقىدىــن ئۇنىــڭ 

]1]    ئەنبىيا سۈرىسى، 10-ئايەت.
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روھىنىــڭ، مۆجىزىســىنىڭ ۋە ھاياتتىكــى باشــالمچىلىق 
رولىنىــڭ بىزنىــڭ ھاياتىمىــزدا يوقالغانلىقىنــى ئىپادىلەيدۇ. 
ئەمەلىيەتتــە، بىــز مۇســۇلمانالر قۇرئــان ئوقــۇپ ســاۋاب 
تېپىشــقا كۇپايــە قىلىــپ، ئۆزىمىزنــى چــوڭ ســاۋابلىق ئىــش 

ــز. ــدا ســاناپ كېلىۋاتىمى ــالر قاتارى قىلغان

دېگــەن:  مۇنــداق  غەززالىــي  مۇھەممــەد  ئەلالمــە 
»بىــز قۇرئاننــى ھاياتىمىــزدا ھەرىكەتلىنىــپ تۇرىدىغــان 
ئېنېرگىيەگــە ئايالندۇرىشــىمىز الزىــم. ئەمما ئۇنــى ئۆيلەردە، 
دۇكانــالردا ۋە ئىــش ئورۇنلىرىــدا ســاقالپ تەۋەررۈك قىلىشــقا 
ياكــى قۇرئاننــى ئېچىــپ بىــر ياكــى ئىككــى ئايــەت ئوقۇپــال 

ــدۇ«]1]. ــقا بولماي ــپ قويۇش يېپى

ئىــش  بىلەنــال  قويغــان  ئوقــۇپ  قۇرئاننــى  توغــرا،   
پۈتمەيــدۇ، مەســىلە ھــەل بولمايــدۇ ۋە مەقســەت ئــادا 
ــۆزى  ــالۋەت« س ــەرەب تىلىدىكى»تى ــى ئ ــدۇ. چۈنك بولماي
»تَــيل، َيتْلُــو« دېگــەن ســۆز يىلتىزىدىــن چىققــان بولــۇپ، 
مەنىســى داۋامالشــتۇرۇش، ئارقىســىدىن يــۈرۈش دېگەننــى 
بىرىنىــڭ  يەنــە  بىــراۋ  تىلىــدا،  ئــەرەب  بىلدۈرىــدۇ. 
ئارقىســىدىن ئەگىشــىپ ماڭغاننى »يتلو« دەيــدۇ. دېمەك، 
قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــش دېگــەن بىــر قانچــە ئايــەت ياكــى 
بىــر قانچــە ســۈرىنى ئوقــۇپ قويــۇش ئەمــەس، بەلكــى 
ئوقۇغاننىــڭ مەنىســىنى بىلىــپ، روھىغــا ئەمــەل قىلىشــنى 

]1]    »قۇرئانغا قانداق مۇئامىلە قىلىشىمىز كېرەك؟« ناملىق ئەسەر، 59-بەت.
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داۋامالشــتۇرۇش، قۇرئاننىــڭ كۆرســەتمىلىرى بويىچــە ئىــش 
ــدۇ.  ــى ئىپادىلەي ــلىق دېگەنن ــاپ قالماس ــتىن توخت كۆرۈش

دېگــەن: »قۇرئــان  مۇنــداق  بەننــا  ئىمــام ھەســەن 
يۇقىــرى ئۇپۇقتىــن مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەلبىگــە 
ــۇش  ــىدا ئوق ــازار بېش ــى م ــىۋېلىش ياك ــپ ئېس ــار قىلى تۇم
ياكــى مۇســىبەتلەردە تىــالۋەت قىلىــش ياكــى قارىيالرنىــڭ 
دىلىــدا، ياكــى كىتــاب ھالىتىــدە ســاقالش ياكــى ئۆزىنــى 
يــادالپ ئەھكاملىرىنــى تاشــالپ قويــۇش ئۈچــۈن چۈشــكەن 
كىتــاب ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ ئىنســانىيەتنى بەختلىــك 
ياھاتقــا باشــالش ئۈچــۈن چۈشــكەن كىتابتــۇر. )ســىلەرگە 
كەلــدى.  كىتــاب  روشــەن  ۋە  نــۇر  تەرىپىدىــن  ئالــالھ 
ئالــالھ شــۇ كىتــاب ئارقىلىــق رازىلىقىنــى تىلىگەنلەرنــى 
ســاالمەتلىك يوللىرىغــا يېتەكلەيــدۇ، ئىرادىســى بويىچــە 
ئۇالرنــى )كۇفرىنىــڭ( قاراڭغۇلۇقىدىــن )ئىماننىــڭ( نۇرىغــا 
ــدۇ(]1].  ــەت قىلى ــا ھىداي ــرا يولغ ــى توغ ــدۇ ۋە ئۇالرن چىقىرى

كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  مۇســۇلمانالر  »ئاۋۋالقــى 
ھاياتىنىــڭ  ئۇنــى  ئــۇالر  شــۇڭا  بىلگــەن.  پەزىلىتىنــى 
دەســتۇرى ۋە قانــۇن _ تۈزۈملىرىنىــڭ مەنبەســى، قەلبىنىڭ 
ئــۇالر  قىلىۋالغــان.  ئاســالىقى  ئىبادەتلىرىنىــڭ  نــۇرى، 
»قۇرئــان كەرىم«نــى چۈشــىنىپ ئوقــۇش ۋە مەنىســىگە 
ئەمــەل قىلىــش ئۈچــۇن ئۇنىڭغــا قەلبىنــى ئاچقــان، ئۇنىــڭ 

]1]    مائىدە سۈرىسى16-15-ئايەتلەر.
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ئۇلۇغــۋار ھــەۋزى كەۋســىرىدىن قانغۇچــە ئىچكەن، شــۇنىڭ 
ــا  ــاال ئۇالرغ ــالھ تائ ــۇڭا ئال ــۇغۇرغان. ش ــى س ــەن روھىن بىل
ــا  ــە بولس ــان. ئاخىرەتت ــا قىلغ ــڭ ســەلتەنىتىنى ئات دۇنيانى
ئۇالرغــا يۇقىــرى دەرىجىلىــك جەننەتلەرنــى ۋەدە قىلغــان. 
ئەپسۇســكى، بىــز ئۇالرغــا ئوخشــاش بواللمىــدۇق، ئۇالرنىڭ 
ئىرادىســىگە ۋارىســلىق قىاللمىــدۇق. بۇ ســەۋەبتىن ھازىرقى 
ــلىرىدا  ــق ئىش ــدۇق. دۇنيالى ــۈپ قال ــا چۈش ــى ھالغ ھازىرق

ــدۇق«]1].  ــۇپ قال ــپ بول ــالردا زەئى ــي ئىش ــز، دىنى ئاجى

ئىلگىرىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ »قۇرئــان كەرىم«گە تۇتقان 	 
پوزىتسىيەسى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرى »قۇرئــان 
كەرىم«گــە يۈرىكىدىــن بېرىلەتتــى، ئۇنــى چىــن قەلبىدىــن 
ســۆيۈپ تىــالۋەت قىالتتــى ۋە ئۇنــى ئاڭلىغانــدا ئىمانــى 
كۈچىيەتتــى. ئــۇالر مۇنــۇ ئايەتلەردىكى ئېســىل ســۈپەتلەرگە 
ســازاۋەر كىشــىلەر ئىــدى: )ئالــالھ يــاد ئېتىلســە دىللىرىــدا 
قورقۇنــچ پەيــدا بولىدىغــان، ئالالھنىڭ ئايەتلىــرى تىالۋەت 
ــە  ــتا( رەببىگ ــەر ئىش ــان، )ھ ــى كۈچىيىدىغ ــا ئىمان قىلىنس
مۇئمىنلــەردۇر(]2]،  ھەقىقىــي  كىشــىلەرال  تايىنىدىغــان 
)مۇئمىنلەرگــە كېلىدىغــان بولســاق، )چۈشــۈرۈلگەن ھەربىــر 

]1]    »نەزەرات فى كىتابىلالھ« ناملىق ئەسەرنىڭ 34-بېتىدىن.
]2]    ئەنفال سۈرىسى، 2-ئايەت.
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ســۈرە( ئۇالرنىــڭ ئىمانىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتتــى، ئــۇالر 
ــدۇ(]1]. ــۆيۈنۈپ كېتى ــن س بۇنىڭدى

ســەييىد قۇتــۇب مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر ئــە-
ــان كــە- لەيھىسســاالمنىڭ زامانىدىكــى مۇســۇلمانالر »قۇرئ
رىم«نــى مەلۇمــات ھاســىل قىلىــش ياكــى بىلىــم ئاشــۇرۇش 
ئوزۇقلىنىــش،  بەلكــى  ئوقۇمايتتــى.  بىلــەن  مەقســىتى 
ئەمــەل قىلىــش ۋە ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن ئوقۇيتتــى. 
ــى خــۇددى جــەڭ  ــان كەرىم«نىــڭ ئايەتلىرىن ــۇالر »قۇرئ ئ
مەيدانىدىكــى ئەســكەرلەر قومانداندىــن بۇيــرۇق تاپشــۇرۇپ 
ئالغانــدەك تاپشــۇرۇپ ئاالتتــى. شــۇڭا ئــۇالر كۈندىلىــك 
ئالىدىغــان تەلىملىرىــدە زيادىنــى خالىمايتتــى. چۈنكــى 
ئــۇالر كۈندىلىــك ئۆگىنىــپ، ئۆگەنگەنلىرىنــى تۇرمــۇش 
ئىشــلىرىدا ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ ۋە ئىجرا قىلىپ ماڭغانلىقتىن، 
مەســئۇلىيەتلەرنى  ۋە  تەكلىپلەرنــى  كــۆپ  ئۈســتىلىرىگە 
ــاي قېلىشــىدىن ئەنســىرەيتتى.  ــەل قىاللم ــپ ئەم يۈكلىۋېلى
شــۇ ســەۋەبتىن، ئــۇالر _ ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھۇنىــڭ 
رىۋايــەت قىلغىنىــدەك]2] _ ئــون ئايەتنــى ياخشــى ئۆگىنىــپ 
قىلىشــنى  ئەمــەل  بويىچــە  روھــى  ئۇنىــڭ  ياتــالپ،  ۋە 

ــى. ــىغا يۆتكىلەتت ــن باشقىس ــۇپ، ئاندى ــپ بول ئۆگىنى

ئۇالرنىــڭ قۇرئــان ئەمرلىرىنــى ئىجــرا قىلىــش مەقســىتى 

]1]    تەۋبە سۈرىسى، 124-ئايەت.
]2]    ئىبنى كەسىر تەپسىرىنىڭ مۇقەددىمىسىدە نەقىل قىلغان.
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بىلــەن قوبۇل قىلىشــىنى ئۇالر ئۈچــۈن نۇرغۇنلىغان ھاالۋەت 
ئۇپۇقلىرىنــى ئېچىــپ بېرەتتــى. ئــۇالر قۇرئاننــى ئىزدىنىش، 
مەلۇمــات ئىگىلــەش نىيىتــى بىلەن ئوقۇغان بولســا، بۇنداق 
ــۇالر ئۈچــۈن ئېچىلمىغــان بوالتتــى.  ھــاالۋەت ئۇپۇقلىــرى ئ
قۇرئــان ئۇالرنىــڭ ھاياتىغــا ئارىلىشــىپ كەتكــەن بولــۇپ، 
ئۇالرنىــڭ ئەمەلىــي دەســتۇرىغا ئايالنغــان ئىــدى. قىسقىســى 
»قۇرئــان كەرىــم« خــۇددى ئۇالرنىــڭ تومۇرلىرىــدا ئاققــان 
قانغــا ئوخشــاش ئۇالرنىــڭ ھايــات ســاھەلىرىدە ئــۆز رولىنــى 
كۆرســەتكەن ئىــدى. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ خەزىنىســى 
پەقــەت ئۇنىڭغــا تولــۇپ تاشــقان جەڭگىۋارلىــق روھــى 

بىلــەن يۈزلەنگــەن ئادەمگىــال بېرىلىــدۇ. 

ــوش  ــى خ ــۇپ كۆڭۈلن ــم« ئوق ــان كەرى ــى »قۇرئ چۈنك
قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــكەن كىتــاب ئەمەس ياكــى ئەدەبىيات 
ــڭ  ــۇ ھاياتلىقنى ــى ئ ــەس. بەلك ــى ئەم ــخ كىتاب ــى تارى ياك

ــۇر«]1]. ــۇش ئۈچــۈن چۈشــكەن كىتابت دەســتۇرى بول

ــڭ  ــدا ئۇالرنى ــم« ســاھابىلەرنىڭ ھاياتى ــان كەرى »قۇرئ
تەســىر  زور  ئــەڭ  ئەخالقىغــا  ۋە  ۋىجدانىغــا  ئەقلىگــە، 
قىلىدىغــان بىردىنبىــر تەســىر مەنبەســى ئىــدى. شــۇڭا 
ئەقىدىســىنى،  ئۆزىنــى،  ئۇالرنىــڭ  كەرىــم«  »قۇرئــان 
ئەخالقىنــى ۋە بىــر پۈتۈن ھاياتىنــى ئۆزگەرتىۋەتكەن ئىدى. 
ــارەك  ــاالمنىڭ مۇب ــەر ئەلەيھىسس ــم پەيغەمب ــەر قېتى ــۇالر ھ ئ

]1]    يولدىكى ئىشارەتلەر )مەئالىم فىتتەرىق(.12-11-نەتلەر.
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ئېغىزىدىــن »قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىنــى ئاڭلىغانلىرىدا، 
ئــۇالردا چوقــۇم ئۆزگىرىشــلەر بوالتتى، ۋىجدانــى ھەرىكەتكە 
ئۆزگىرىشــكە  ئەخالقــى  ئويغىنشــقا،  ئەقلــى  كېلەتتــى، 
باشــاليتتى. شــۇنداق قىلىــپ ئۇالرنىــڭ ئىمانــى كۈچلىنىــپ 
كېتەتتــى. نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ مۇســۇلمان بولغانلىــق 
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  كەرىــم«  »قۇرئــان  قىسسىســى 
»قۇرئــان  ئوخشــاش  خەتتابقــا  ئىبنــى  ئۆمــەر  بولــۇپ، 
كەرىــم« ئايەتلىرىنــى ئــاڭالپ مۇســۇلمان بولغانلىــرى كــۆپ 

ــدى.  ئى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســئەب ئىبنــى ئۇمەيرنــى 
ئەۋەتكىنىــدە،  قىلىشــقا  تەبلىــغ  ئىســالمنى  مەدىنىگــە 
ئۇنىــڭ قىلىدىغــان بىرىنچــى ئىشــى كىشــىلەرگە »قۇرئــان 
كەرىم«نــى ئوقــۇپ بېرىــش بولغــان ئىــدى. مەدىنــە ئەھلــى 
مۇســئەبنىڭ تىالۋىتــى سايىســىدا مۇســۇلمان بولغــان ۋە 
ئىســالم پەيغەمبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى مەدىنىگــە 

ــىغان. ــىدا ياش ــىش ئارزۇس ــا بېس ــش باغرىغ ــپ بېرى ئېلى

ــۇن  ــڭ ۋە ئىســالمنىڭ ئالت ســاھابىلەرنىڭ، تابىئىنالرنى
دەۋرىدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا »قۇرئان كەرىم«نىڭ 
تەســىرى ئىنتايىــن چــوڭ بولغــان ئىــدى. »قۇرئــان كەرىم« 
ئۇالرنىڭ ئەقىدىســى بىلەن ئەخالقىنــى ئۆزگەرتىۋەتكەننىڭ 
ســىرتىدا، ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش تەرزىنىمــۇ ئۆزگەرتىۋەتكــەن. 
ــۋى  ــدا، ئائىلى ــىي ھاياتى ــڭ شەخس ــش ئۇالرنى ــۇ ئۆزگىرى ب
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ــدا،  ــدا، ئىقتىســادىي ھاياتى ــي ھاياتى ــدا، ئىجتىمائى ھاياتى
ــىرىنى  ــۆز تەس ــدا ئ ــىي ھاياتى ــدا، سىياس ــي ھاياتى ئەدەبى
تولــۇق كۆرســەتكەن. شــۇنداق قىلىــپ ئــۇالر »قۇرئــان 
ئۈممىتــى« بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىققــان. دۇنيا خەلقــى ئۇالرغا 
قايىــل بولغــان، ھەممەئۇالرنــى ئۆزلىرىگــە ئۇســتاز تۇتقــان. 
نەتىجىــدە ئــۇالر دۇنيانىــڭ ئــۈچ قىتئەســىدە ھاكىمىيىتىنــى 
كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئــۇالر  چۈنكــى  يۈرگۈزگــەن. 
ــۇالر  ــى ئ ــى، يەن ــەت بېرەتت ــە ئەھمىي ــي تەرىپىگ جەۋھىرى
ــەس،  ــن ئەم ــي جەھەتتى ــى زاھىرى ــەكلىي ياك ــا ش قۇرئانغ
بەلكــى جەۋھىرىــي تەرەپتىــن ئەگىشــەتتى. ئــۇالر »قۇرئــان 
ــۇل  ــۈن قوب ــش ئۈچ ــرا قىلى ــى ئىج ــڭ ئەمرلىرىن كەرىم«نى
قىالتتــى، ئۇنىــڭ ئەھكاملىرىنــى تەتبىــق قىلىــش ئۈچــۈن 
ئۆگىنەتتــى، ئۆگەنگــەن ئايەتلىرىنــى تولــۇق ھاياتلىققــا 
ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ بولــۇپ، ئاندىــن باشقىســىنى ئۆگىنەتتى. 
ئىســالم خەلىپىلىــرى ۋە يۇقىــرى مەرتىۋىلىــك قوماندانالرمــۇ 
بىــراۋ قۇرئــان ئايەتلىرىنــى دەلىــل كەلتــۈرۇپ ئۇنىڭغــا 
ــا  ــە ئۇنىڭغ ــى ۋە ئەلۋەتت ــۈكۈت قىالتت ــدا س قارشــى چىققان
بــوي ئېگەتتــى. بىــر قېتىــم ئىككىنچــى خەلىپــە ئۆمــەر 
ــەرەب ئەدەپســىز گــەپ  ــر ســەھرالىق ئ ــا بى ــى خەتتابق ئىبن
قىلغانــدا، ئۇنىــڭ قاتتىــق ئاچچىقــى كەلگــەن. شــۇ ۋاقىتتــا 
ــالھ  ــە ئال ــى ئۆمەرگ ــر ھەمراھ ــڭ بى ــەھرالىق ئەرەبنى ــۇ س ب
تائاالنىــڭ ))ئــى پەيغەمبــەر!( ئەپۇچانلىــق يولىنــى تۇتقىن، 
)كىشــىلەرنى( ياخشــىلىققا بۇيرۇغىــن ۋە نادانــالر بىلەن تەڭ 
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بولمىغىــن(]1] دېگــەن ســۆزىنى تىــالۋەت قىلغاندىن كېيىن، 
ئۆمــەر تەبەسســۇم قىلغــان. يەنــە بىــر قېتىــم ئــۇ مەســجىدتە 
توغرۇلــۇق  ئۆرلىتىۋاتماســلىق  مەھرىنــى  ئايالالرنىــڭ 
قارشــى چىقىــپ،  ئۇنىڭغــا  ئايــال  بىــر  ســۆزلەۋاتقاندا، 
ئالــالھ تائاالنىــڭ: »ئۇالرنىــڭ بىرىگە)مەھــرى قىلىــپ(
كــۆپ مــال بەرگــەن بولســاڭالرمۇ ئۇنىڭدىــن ھېــچ نەرســىنى 
قايتۇرۇۋالمــاڭالر« دېگــەن ســۆزىنى تىــالۋەت قىلغانــدا، 
ئۆمــەر »ئايــال توغرىســىنى تاپتــى، ئۆمــەر خاتاالشــتى« 
دېگــەن مەشــھۇر ســۆزىنى قالدۇرغــان. ھەججــاج ئىبنــى 
يۈســۈپ زالىملىقــى ۋە رەھىمســىزلىقى بىلــەن تونۇلغــان 
مۇســۇلمان قومانــدان ئىــدى. ئــۇ بىــر كۈنــى بىــر گۇناھســىز 
ئادەمنــى باشــقا بىرىنىــڭ گۇناھى ســەۋەبلىك قولغا ئالغان. 
ــدا،  ــى ئېيتقان ــىز ئىكەنلىكىن ــڭ گۇناھس ــادەم ئۆزىنى ــۇ ئ ب
گۇناھــى  تۇغقانلىرىنىــڭ  بىراۋنــى  ئۇنىڭغــا  ھەججــاج 
ــان  ــى ئىپادىلەيدىغ ــدۇ، دېگەنن ســەۋەبلىك جازالىســا بولى
قىلدۇرماقچــى  ســۈكۈت  ئۇنــى  ۋە  ئوقۇغــان  شــېىرالرنى 
بولغــان. بــۇ ۋاقىتتــا بــۇ ئــادەم »قۇرئــان كەرىــم« دىكــى: 
))يۈســۈف(: »ئالــالھ ساقلىســۇن! بىز نەرســىمىزنى كىمنىڭ 
يۈكىدىــن تاپقــان بولســاق، شــۇنى ئېلىپ قالىمىز، بولمىســا 
بىــز چوقــۇم زالىمالردىــن بولــۇپ قالىمىز« دېــدى(]2] دېگەن 
ئايەتنــى تىــالۋەت قىلغــان. شــۇنىڭ بىلــەن ھەججــاج بــۇ 

]1]    ئەئراف سۈرىسى 199- ئايەت.
]2]    يۇسۇف سۈرىسى، 79-ئايەت.
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ئادەمنى قويۇپ بەرگەن.

قارىيــالر  يادلىۋالغــان  تولــۇق  كەرىم«نــى  »قۇرئــان 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاقتىــدا ۋە ســاھابىلەرنىڭ 
ســانىالتتى،  كىشــىلەردىن  ھۆرمەتلىــك  ئــەڭ  دەۋرىــدە 
ــاد  ــاتتى، جىھ ــلىرىگە قاتنىش ــڭ كېڭەش ــۇالر خەلىپىلەرنى ئ
مەيدانلىرىــدا ھەممىنىــڭ ئالدىــدا ئىــدى. يەمامــە ئۇرۇشــىدا 
شــېھىت بولغانالرنىــڭ كــۆپ قىســمى قارىيــالر ئىــدى. 
ــەددەس  ــۇ مۇق ــارەت ب ــن ئىب ــان كەرىم«دى ــالر »قۇرئ قارىي
شــۇنچىلىك  ســەۋەبلىك  ســاقلىغانلىقى  دىلىــدا  نۇرنــى 
ھۆرمەتكــە ســازاۋەردۇر. چۈنكــى »قۇرئان كەرىــم« ئۇالرنىڭ 
ئەقلىنــى يورۇتىدىغــان، يولىنــى كۆرســىتىدىغان، ھاياتىنــى 
پــارالق قىلىدىغــان بىردىنبىــر نــۇر ئىــدى. )ئالالھقــا، 
ــان  ــا ئىم ــۈرگەن نۇرغ ــز چۈش ــە ۋە بى ــڭ پەيغەمبىرىگ ئۇنى
كەلتــۈرۈڭالر)]1] دېگــەن ئايەتتىكــى نــۇر دەل »قۇرئــان 

ــدى. ــم« ئى كەرى

ھازىرقــى مۇســۇلمانالرنىڭ »قۇرئــان كەرىم«گــە تۇتقــان 	 
پوزىتسىيەســى

ــەكلىي  ــە ش ــان كەرىم«گ ــۇلمانالر »قۇرئ ــى مۇس ھازىرق
ئــۇالر  بۆلمەكتــە.  كۆڭــۈل  تەرەپتىنــال  زاھىــرى  ياكــى 

]1]    تەغابۇن سۈرىسى، 8-ئايەت.
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يادالشــقا  ئۇنــى  ۋە  تىالۋىتىگــە  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان 
ئەھمىيــەت بەرگەنــدەك ئۇنىڭغــا ئەمــەل قىلىشــقا ۋە ئۇنىــڭ 
كۆرســەتمىلىرىنى ھاياتتــا تەتبىقالشــقا ئەھمىيــەت بەرمەيدۇ. 
»قۇرئــان  مۇســۇلمان  مىڭالرچــە  يــۈز  زامانــدا  ھازىرقــى 
ــان  ــاش »قۇرئ ــدۇ، مىڭالرچــە ي ــالۋەت قىلى ــى تى كەرىم«ن
كەرىم«نــى يادلىماقتــا، يەنــە نۇرغــۇن كىشــىلەر ئۆيلىرىنى، 
ئىشــخانىلىرىنى ۋە ماشــىنىلىرىنى قۇرئــان ئايەتلىــرى بىلەن 
ــى  ــان كەرىم«ن ــرى »قۇرئ ــە نۇرغۇنلى ــە. يەن زىننەتلىمەكت
ــى  ــق ئۇن ــاقالش ئارقىلى ــدا س ــى يانچۇقى ــىدا ياك ماشىنىس
تــەۋەرۈك قىلماقتــا. بــەزى جايــالردا، ھەتتــا ســەئۇدى 
ئەرەبىســتاندەك بــەزى ئىســالم دۆلەتلىرىــدە »ئايــەت بىلــەن 
داۋاالش مەركەزلىــرى« ئېچىلماقتــا. ئىســالم دۆلەتلىرىنىــڭ 
ــەن  ــش بىل ــالۋەت قىلى ــان تى ــرى قۇرئ ــو، تېلېۋىيەلى رادىي
باشــلىنىپ، يەنە قۇرئان تىالۋەت قىلىش بىلەن يېپىلىدۇ، 
دۆلەتلــەردە  قاتارلىــق  ئەرەبىســتان  ســەئۇدى  مىســىر، 
ــە  ــۇپ، كېچ ــى بول ــم« رادىيوس ــان كەرى ــۇس »قۇرئ مەخس
ــان  ــەك، »قۇرئ ــدۇ. دېم ــالۋەت قىلى ــان تى ــدۈز قۇرئ _ كۈن
ــا. ــپ تۇرماقت ــالۋەت قىلىنى ــۆپ تى ــۇنچىلىك ك ــم« ش كەرى

ئەممــا ئەپسۇســكى، ھازىرقــى مۇســۇلمانالر »قۇرئــان 
كەرىم«نىــڭ ھەققىنــى ئــادا قىلمىغــان، ئۇنــى اليىقىــدا 
بولغــان  چۈشۈرۈلۈشــىدىن  ئۇنىــڭ  قەدىرلىيەلمىگــەن، 
ــرى  ــڭ جەۋھى ــان، ئۇنى ــەتنى ئورۇندىمىغ ــىي مەقس ئاساس
زاھىرىــي  پەقــەت  بەرمەســتىن،  ئەھمىيــەت  تەرىپىگــە 
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تەرىپىگىــال ئەھمىيــەت بەرگــەن. شــۇڭا »قۇرئــان كەرىــم« 
ئۇالرنىڭ ھاياتىدا ئۆزگىرىش پەيدا قىلمايدىغان، ئۇالرنىڭ 
ئەقلىنــى ئاچالمايدىغــان، قەلبىگــە تەســىر قىاللمايدىغــان 
ۋە ئۇالرنىــڭ ۋىجدانىنــى ھەرىكەتكــە كەلتۈرەلمەيدىغــان 
بولــۇپ قالغــان. ئىســالم ئۈممىتــى »قۇرئــان كەرىــم« بىلەن 
شــەرەپلەنگەن ۋە شــۇنىڭ بىلــەن قــەد كۆتۈرگــەن ئۈممــەت 
بولــۇپ، بىزمــۇ _ ئەگــەر ئەمــەل قىلســاق _ شــۇنىڭ بىلــەن 
قــەد كۆتىرىمىــز. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقتــە 
ــى  ــڭ ئەھۋال ــڭ ئاخىرىنى ــۇ ئۇممەتنى ــەن: »ب ــداق دېگ مۇن
پەقــەت ئالدىنقىلىرىنىــڭ ئەھۋالــى تۈزۈلگــەن نەرســە بىلەنال 

ــدۇ«]1].  تۈزۈلى

»قۇرئــان كەرىم«نــى يادقــا ئېلىــپ »قارىــي« بولــۇش 
ــادالپ قويــۇش  ناھايىتــى ياخشــى ئىشــتۇر. ئەممــا ئۇنــى ي
ــە  ــدا خەتم ــھ نامىزى ــدا تەراۋى ــزان ئېيى ــدا رامى ــەن، يىل بىل
قىلىــپ قويــۇش كۇپايــە ئەمــەس. ئەرەبلــەر »قۇرئــان 
كەرىم«نــى يادقــا ئېلىــپ، مەنىســىنى بىلىــپ، ئۇنىــڭ 
ــى،  ــى تىل ــپ، ئۇن ــەل قىلى ــىپلىرىغا ئەم ــۇن _ پىرىنس قان
دىلــى ۋە ئەمەلىــي ھەرىكىتــى بىلــەن ياشــناتقان ئادەمنــى 
كۆتۈرگۈچــى«  »قۇرئاننــى  يەنــى  قۇرئــان«  »ھامىلــۇل 
دەپ ئاتايــدۇ. بــۇ كۆتــۈرۈش قۇرئاننــى يــادالپ مېڭىــدە 
بېرىــش  كۆتــۈرۈپ  يەرگــە  شــۇ  بارســا  نەگــە  ســاقالپ 
ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ قۇرئاننىــڭ تېكىســتىنى، مەنىســىنى، 

]1]    ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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پەزىلەتلىرىنــى   _ ئەخــالق  پىرىنســىپلىرىنى،   _ قانــۇن 
ئەمــر _ پەرمانلىرىنــى مۇكەممــەل ئۆگىنىــپ، ئــاۋۋال ئۆزىگــە 
ــا  ــۈزۈش، ئۇالرغ ــىلەرگە يەتك ــن كىش ــتۈرۈپ، ئاندى يەرلەش
ــان كۆتۈرۈشــتۇر.  ــەززا قىلىدىغ ــى تەق ئۆگىتىــش دېگەنلەرن
بــۇ كۆتــۈرۈش قۇرئاننــى يــادالپ قويــۇپ، ئۇنىڭ مەنىســىنى 
ــەل  ــەتمىلىرىگە ئەم ــڭ كۆرس ــى ئۇنى ــى ياك ئۆگەنمىگەنلەرن
ــە. چۈنكــى  ــدۇ، ئەلۋەتت ــۆز ئىچىگــە ئالماي ــى ئ قىلمىغانالرن
ــۋان  ــا ئۇن ــۋان كاتت ــەن ئۇن ــان« دېگ ــەل قۇرئ ــل ئ »ھامى
ۋە  »قاراخۇنــۇم«  »قارىــم«،  بىزنىــڭ  ئــۇ  بولــۇپ، 
»قارىھاجىــم« دېگــەن ئۇنۋانلىرىمىزدىــن ئەلۋەتتە چوڭدۇر. 

»قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىدىن تۇمــار قىلىپ بويۇنالرغا 
ــەن  ــرى بىل ــان ئايەتلى ــەللىكلەرنى قۇرئ ــىۋېلىش، كېس ئېس
داۋاالش دېگەنلــەر ســاھابىلەرنىڭ زامانىــدا بولۇپ باقمىغان 
غەلىتــە ئىشــالردۇر. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن 
ســابىت بولغىنــى كېســەللەرگە: »ئــى ئىنســانالرنىڭ رەببى! 
ــىپالىق  ــقا ش ــەندىن باش ــن، س ــىپالىق بەرگى ــەلگە ش كېس
بەرگۈچــى يوقتــۇر، ســېنىڭ شــىپايىڭ بىلــەن كېســەل 
قالمايــدۇ« دەپ دۇئــا قىلىشــنى، فاتىھــە، فەلــەق ۋە نــاس 
ــەش  ــىپالىق تىل ــن ش ــالھ تائاالدى ــۇپ ئال ــۈرىلىرىنى ئوق س
ئۇالردىــن  ياكــى  ســاھابىلەردىن  ئەممــا  قاتارلىقــالردۇر. 
داۋاالش  بىلــەن  ئايــەت  كېســەللەرنى  كېييىنكىلەردىــن 
ــان  ئۈچــۈن شــىپاخانا ئاچقانــالر بولمىغــان. توغــرا، »قۇرئ
بارلىــق  مەنىــۋى  ۋە  ماددىــي  مۇســۇلمانالرنىڭ  كەرىــم« 
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كېســەللىكلىرىگە شــىپادۇر. ئەمما جىســمانىي كېســەللەردىن 
شــىپا تېپىشــنىڭ چارىســى دوختۇرغــا مۇراجىئەت قىلىشــتۇر. 
ئــۈچ  پەقــەت  »شــىپالىق  ئەلەيھىسســاالم:  پەيغەمبــەر 
ــدۇرۇش  ــان ئال ــش، ق ــەل يېيى ــۇالر: ھەس ــىدىدۇر. ئ نەرس
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  دېگــەن.  داغالشــتۇر«]1]  ۋە 
كېســەل بولــۇپ قالدىــم دەپ كەلگــەن بىرىنــى ئايــەت 
ــۇپ ئىچىشــكە ياكــى  ــۇپ سۈپلەشــكە ياكــى ســۇغا ئوق ئوق
ــەللەرنى  ــى كېس ــەس. بەلك ــان ئەم ــقا بۇيرۇغ ــار ئېسىش تۇم
تېۋىپالرغــا مۇراجىئــەت قىلىشــقا بۇيرۇغــان. شــۇ ۋاقىتتــا 
مەدىنىــدە ھارىــس ئىبنــى كەلــدە ئىســىملىك بىــر تېۋىــپ 
بــار بولــۇپ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلىرىدىن 
كېســەل بولۇپ قالغانالرنى شــۇ تېۋىپقا بېرىشــقا بۇيرۇيتتى. 
مەلۇمكــى، »قۇرئــان كەرىم«دىكــى: )بــۇ )قۇرئــان( ئىمــان 
ئېيتقانــالر ئۈچــۈن ھىدايەتتــۇر ۋە شــىپادۇر(]2] دېگــەن 
ئايــەت »قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىرىنىــڭ قەلبلەرگــە شــىپا 
ــراق  ــە ئوچۇق ــر ئايەتت ــە بى ــدۇ. يەن ــى بىلدۈرى ئىكەنلىكىن
ــى ئىنســانالر! ســىلەرگە رەببىــڭالر تەرىپىدىــن  قىلىــپ: )ئ
بىــر ئۆگــۈت بولغــان، دىلالردىكــى )كېســەللىكلەر( ئۈچــۈن 
رەھمــەت  ۋە  ھىدايــەت  مۇئمىنلەرگــە  بولغــان،  شــىپا 
بولغــان قۇرئــان كەلــدى(]3] دېيىلگــەن. دېمــەك، »قۇرئــان 

]1]    ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
]2]    فۇسسىلەت سۈرىسى، 44-ئايەت.

]3]    يۇنۇس سۈرىسى، 57-ئايەت.
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ــىپالىق  ــۋى ش ــەن مەنى ــدى بىل ــىپالىقى ئال ــڭ ش كەرىم«نى
بولــۇپ، دىلالردىكى شــەك _ شــۈبھە، نادانلىــق، ئازغۇنلۇق 

قاتارلىــق مەنىــۋى كېســەللىكلەرنى داۋااليــدۇ.

ــەللىرىنى  ــۇلمانالر كېس ــك مۇس ــى ئۈلگىلى ــەر ئاۋۋالق ئەگ
»قۇرئــان كەرىــم« ئايەتلىــرى بىلــەن داۋاالش يولىنــى 
ــدە  ــالم ھەزارىتى ــا، ئىس ــان بولس ــەۋەب قىلمىغ ــۇپ، س تۇت
تېبابەتنىــڭ ئورنــى بولمىغــان ۋە دۇنياغا مەشــھۇر مۇســۇلمان 
مېدىتســىنا ئالىملىرىمــۇ مەيدانغــا كەلمىگــەن بــوالر ئىــدى. 
ئاۋۋالقــى مۇســۇلمانالردىن چىققــان ئالىمالرنىــڭ تولىســى 
يېتىشــكەن  جەھەتتىــن  ئىككــى  ھــەر  پــەن  ۋە  دىــن 
كىشــىلەر ئىــدى. مەســىلەن: ئىبنــى رۇشــد دىنىــي ئىلىمــدە 
يېـــىشكەندەك دوختۇرلۇقتىمــۇ يېتىشــكەن بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
دىنىــي ئىلىــم ساھەســىدە »بىدايەتــۇل مۇجتەھىد« دېگەن 
كىتابــى، مېدىتســىنا ئىلمىــدە »مېدىتســىنادا ئاســاس« 
ــىر  ــق مۇپەسس ــان. ئاتاغلى ــا تونۇلغ ــى دۇنياغ ــق كىتاب ناملى
فەخرىددىــن رازى ئەينــى ۋاقىتتا مېدىتســىنادا پېشــۋا ئىدى، 
ئىبنــى نەفىــس مېدىتســىنادا قــان ئايلىنىــش مەركەزلىرىنــى 
كەشــپ قىلغــان بولســا، دىنىــي ئىلىملــەر ساھەســىدە 
ــان. چۈنكــى  ــدا مەشــھۇر ئەســەرلەرنى يازغ شــافىئىي فىقھى
ئاۋۋالقــى مۇســۇلمانالر »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بەرىكىتــى 
ــۈپلەش  ــەلگە س ــى كېس ــش ياك ــۇپ ئىچى ــۇغا ئوق ــى س ئۇن
بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى ئۇنىــڭ روھىغــا ئەگىشــىش، 
ئۇنىــڭ كۆرســەتمىلىرىگە ئەمــەل قىلىــش ۋە ئۇنــى ھاياتىغــا 
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تەتبىــق قىلىــش بىلــەن بولىدىغانلىقىنــى ئوبــدان بىلەتتى. 
ــدى. ــى چۈشەنســە ئى كاشــكى، ھازىرقــى مۇســۇلمانالر بۇن

»قۇرئان كەرىم« قەد كۆتۈرۈش كىتابىدۇر	 

ــنىڭ،  ــەد كۆتۈرۈش ــم« ق ــان كەرى ــىزكى، »قۇرئ شەكس
مەڭگۈلــۈك  ئاخىرەتتــە  ياشاشــنىڭ،  ئەزىــز  دۇنيــادا 
ــۆر- ــۇ ك ــى ئ ــدۇر. چۈنك ــنىڭ كىتابى ــائادەتكە ئېرىشىش س
ســەتمىلىرىگە ئەمــەل قىلىــپ ئىككــى ئالەملىــك بەخــت _ 
ســائادەتلىك بولــۇش ئۈچــۈن چۈشــۈرۈلگەن بىردىنبىــر 
ئىالھىــي كىتابتــۇر. ئــۇ ئالــالھ تائاالنىــڭ ســۆزى، مۇھەممــەد 
ئــەڭ  مۇســۇلمانالرنىڭ  مۆجىزىســى،  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ئاساســلىق دەســتۇرى، ئىســالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچى 
ھەزرىتــى  پەيغەمبىرىمىــز  ئــۇ  مەنبەســىدۇر.  ئاساســلىق 
تەرىپىدىــن  تائــاال  ئالــالھ  ئەلەيھىسســاالمغا  مۇھەممــەد 
جىبرىــل ئەلەيھىسســاالم ئارقىلىــق ۋەھىــي يولــى بىلــەن 
كەرىــم«  »قۇرئــان  كىتابتــۇر.  ســاماۋىي  چۈشــۈرۈلگەن 
مۆجىزىســىدۇر. دائىملىــق  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد 

»قۇرئــان كەرىــم« ئاۋۋالقىالرنىــڭ ھاياتىنــى تۈپتىــن 
قۇدرەتكــە،  ئاجىزلىقتىــن  ئۇالرنــى  ئۆزگەرتىۋەتكــەن، 
پېقىرلىقتىــن بايلىققا، خارلىقتىــن ئەزىزلىققا، مەھكۇملۇقتىن 
ھاكىملىققــا ئېلىــپ چىققــان ئۇلــۇغ دەســتۇردۇر. »قۇرئــان 
كەرىــم« خــۇددى ئەلالمــە مۇھەممــەد غەززالىــي ئېيتقانــدەك 
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» ھاياتىمىــزدا ھەرىكەتلىنىــپ تۇرىدىغــان ئېنېرگىيىگــە 
ئايالندۇرۇشــىمىز الزىــم بولغــان كىتــاب بولــۇپ، ئۆيلــەردە، 
تــەۋەرۈك  ســاقالپ  ئورۇنلىرىــدا  ئىــش  ۋە  دۇكانــالردا 
قىلىــش ياكــى بىــر ياكــى ئىككــى ئايــەت ئوقۇپــال بولــدى 
مۇســۇلمانالر  ئاۋۋالقــى  ئەمەســتۇر«.  قىلىدىغــان كىتــاب 
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ پەزىلىتىنــى ۋە ئەھمىيىتــى ناھايىتى 
ياخشــى بىلگــەن. شــۇڭا ئــۇالر ئۇنــى ھاياتىنىڭ دەســتۇرى، 
ــەل قىلىشــنى ئىبادەتنىــڭ  ــۇرى، ئۇنىڭغــا ئەم قەلبىنىــڭ ن
گۈلــى قىلغــان. ئــۇالر »قۇرئــان كەرىم«نــى چۈشــىنىپ 
ئوقــۇش ۋە مەنىســىگە ئەمــەل قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا 
قەلبىنــى ئاچقــان، ئۇنىــڭ ئۇلۇغــۋار ھــەۋزى كەۋســىرىدىن 
قانغۇچــە ئىچكــەن. شــۇنىڭ بىلــەن روھىنــى ســۇغۇرغان. 
شــۇ ســەۋەبتىن ئالــالھ تائــاال ئۇالرغا دۇنيانىڭ ســەلتەنىتىنى 
ئاتــا قىلغــان. ئاخىرەتتــە بولســا ئۇالرغا يۇقىــرى دەرىجىلىك 
جەننەتلەرنــى ۋەدە قىلغــان. ئەپسۇســكى، بىــز ئۇالرغــا 
ئوخشــاش بواللمىــدۇق. بــۇ ســەۋەبتىن ھازىرقــى ھالىمىزغــا 

ــدۇق.  ــپ قال يېتى

قۇرئانغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟	 

قۇرئــان ئوقۇشــتا ۋە ئۇنــى ئاڭالشــتا ســاناپ بولغۇســىز 
ــاڭا  ــاال م ــالھ تائ ــەت ئال ــى پەق ــار. ئۇن ــاالۋەت ب ھۇزۇر-ھ
ــا كېلەلىگــەن  ــدۇ دېگــەن ھېس-تۇيغۇغ ــاب قىلىۋاتى خىت
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غادىيىــپ  )زېمىنــدا  مەســىلەن:  بايقىيااليــدۇ.  ئادەمــال 
ئەگەشــمىگىن(]2]  خاھىشــقا  )نەپســى  ماڭمىغىــن(]1] 
)بۇيرۇلغىنىــڭ بويىچــە توغــرا يولــدا چىــڭ تۇرغىــن(]3] 
دېگــەن ئايەتلەرنــى ئوقۇغــان ياكــى ئاڭلىغــان ئــادەم 
ــپ ســۆزلەۋاتىدۇ  ــاڭا قارىتى ــاال م ــالھ تائ ــۇ ســۆزلەرنى ئال ب
دېگــەن ئېتىقــاد بىلــەن ئۆزىنــى تەكشــۈرۈپ كۆرســە، 
ــەب  ــاال تەل ــالھ تائ ــەردە ئال ــۇ ئايەتل ــى ب ــڭ ئەھۋال ئۆزىنى
قىلغــان بويىچــە بولىۋاتامــدۇ ياكــى ئەكســىچە كېتىــپ 
ــۇ  ــى ب ــەم ئەھۋالىن ــى ھ ــدۇ ۋە ئۆزىن ــى بىلى ــدۇ؟ بۇن بارام

ئايەتلــەردە بۇيرۇلغــان بويىچــە توغرىاليــدۇ.

ــڭ ســايىنى  ــڭ )رەببىڭنى ــالھ تائاالنى شــۇنىڭدەك، ئال
)زالىمالرنىــڭ  كۆرمىدىڭمــۇ؟(]4]  ســوزغانلىقىنى  قانــداق 
قارىغىن(]5]دېگــەن  بولغانلىقىغــا  قانــداق  ئاقىۋىتىنىــڭ 
ئايەتلەرنــى ئوقۇغانــدا ياكــى ئاڭلىغانــدا، ئالــالھ تائــاال بــۇ 
ــەن  ــاد بىل ــەن ئېتىق ــاڭا ســۆزلەۋاتىدۇ، دېگ ــەردە م ئايەتل
ئالــالھ تائاالنىــڭ بــۇ ئەمرىنــى ئورۇندىغان ئــادەم »قۇرئان 
كۆرگــەن  دۇنيادىــال  مۇشــۇ  پايدىســىنى  كەرىم«نىــڭ 

ــدۇ. بولى

]1]    لۇقمان سۈرىسى18-ئايەت.
]2]    ساد سۈرىسى26-ئايەت.
]3]    شۇرا سۈرىسى15-ئايەت.

]4]    فۇرقان سۈرىسى45-ئايەت.
]5]    قەسەس سۈرىسى40-ئايەت.
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ساھابىلەر »قۇرئان كەرىم«گە قانداق مۇئامىلە قىالتتى؟	 

مەرھــۇم ســەييىد قۇتــۇب مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر 
»قۇرئــان  مۇســۇلمانالر  زامانىدىكــى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
كەرىم«نــى مەلۇمــات ھاســىل قىلىش ياكى بىلىم ئاشــۇرۇش 
مەقســىتى بىلــەن ئوقۇمايتتــى. بەلكــى ئوزۇقلىنىــش، ئەمەل 

قىلىــش ۋە ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن ئوقۇيتتــى.

ــۇددى  ــى خ ــڭ ئايەتلىرىن ــان كەرىم«نى ــۇالر »قۇرئ ــرا، ئ توغ
جــەڭ مەيدانىدىكــى ئەســكەرلەر قومانداندىــن بۇيــرۇق تاپشــۇرۇپ 
ئالغانــدەك تاپشــۇرۇپ ئاالتتــى. شــۇڭا ئــۇالر كۈندىلىــك ئالىدىغان 
تەلىملىرىــدە زيادىنــى خالىمايتتــى. چۈنكــى ئــۇالر كۈندىلىــك 
ئۆگىنىــپ، ئۆگەنگەنلىرىنى تۇرمۇش ئىشــلىرىدا ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ 
ۋە ئىجــرا قىلىــپ ماڭغانلىقتىــن، ئۈســتىلىرىگە كــۆپ تەكلىپلەرنــى 
ۋە مەســئۇلىيەتلەرنى يۈكلىۋېلىــپ ئەمــەل قىاللمــاي قېلىشــلىرىنى 
مەســئۇد  —ئىبنــى  ئــۇالر  ســەۋەبتىن،  شــۇ  ئەنســىرەيتتى. 
رەزىيەلالھۇنىــڭ رىۋايــەت قىلغىنىــدەك]1]— ئــون ئايەتنى ياخشــى 
ــەل قىلىشــنى  ــڭ روھــى بويىچــە ئەم ــالپ، ئۇنى ــپ ۋە يات ئۆگىنى

ئۆگىنىــپ بولــۇپ، ئاندىــن باشقىســىغا يۆتكىلەتتــى.

»قۇرئان كەرىم«دىن نەپ ئېلىشنىڭ شەرتلىرى	 

يارىتااليدىغــان،  مۆجىزىلەرنــى  كەرىــم«  »قۇرئــان 

]1]    ئىبنى كەسىر تەپسىرىنىڭ مۇقەددىمىسىدە نەقىل قىلغان.
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قەلبلەرنــى تىرىلدۈرىدىغــان بىــر كىتــاب تــۇرۇپ، نېمــە 
ئۈچــۈن بــۇ مۆجىزىلەرنــى بىــزدە يارىتالمايــدۇ؟ نېمــە ئۈچۈن 
بىزنىــڭ قەلبىمىزنــى تىرىلدۈرەلمەيــدۇ؟ نېمــە ئۈچۈن بىزنى 

ــدۇ؟ ــاش قىلىۋېتەلمەي ــاھابىلەرگە ئوخش س

ســاھابىلەرنى  خــۇددى  بىزنىمــۇ  كەرىــم«  »قۇرئــان 
خارىقــى  بىزدىمــۇ  ۋە  ئۆزگەرتىشــكە  ئۆزگەرتكەنــدەك 
ئادەتلەرنــى يارىتىشــقا ئەلۋەتتــە قادىــر. ئەممــا ئۇنىــڭ بىــرال 
شــەرتى بــار. ئــۇ بولســىمۇ، بىزنىــڭ »قۇرئــان كەرىم«گــە 
خــۇددى ســاھابىلەر مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىشــىمىز 
مەيدانىدىكــى  جــەڭ  خــۇددى  ئەمىرلىرىنــى  ئۇنىــڭ  ۋە 
ئەســكەرلەرنىڭ بۇيــرۇق تاپشــۇرۇپ ئالغىنىــدەك قوبــۇل 
كېلىشــىمىزدىن  ھالەتكــە  قىلىدىغــان  ئىجــرا  قىلىــپ 

ئىبارەتتــۇر.

شــەرتى  ئاساســلىق  كېلىشــنىڭ  ھالەتكــە  بۇنــداق 
تۇيغۇســى  قورقــۇش  تائاالدىــن  ئالــالھ  قەلبىمىزنىــڭ 
بىلــەن تولۇشــىدۇر. بىزنىــڭ قەلبىمىــزدە ئالــالھ تائاالدىــن 
قورقــۇش تۇيغۇســى ھەممىنــى بېســىپ كېتىدىغــان بىــر 
ــە  ــۇم بىزگ ــم« چوق ــان كەرى ــدا، »قۇرئ ــا ئايالنغىنى تۇيغۇغ
ــەد  ــاال مۇھەمم ــالھ تائ ــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن ئال تەســىر قىلى
ــلىرىمدىن  ــڭ ئاگاھالندۇرۇش ــەن مېنى ــاالمغا )س ئەلەيھىسس
قورقىدىغانالرغــا قۇرئــان بىلــەن ۋەز _ نەســىھەت قىلغىن(]1] 

]1]    قاف سۈرىسى45-ئايەت.
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ــەر  ــان ئايەتل ــى كۈچلەندۈرىدىغ ــۇ مەنىن ــان. ب دەپ بۇيرىغ
ئىنتايىــن كۆپتــۇر. بەقــەرە ســۈرىنىڭ بېشــىدىكى ئايەتتىــال 
ــۇ  ــەن: )ب ــۇپ بېرىلگ ــەن يۇرۇت ــى روش ــەرت ناھايىت ــۇ ش ب
كىتابتــا ھېچ شــەك يوق، )ئــۇ( تەقۋادارالرغــا يېتەكچىدۇر(]1] 
)قۇرئاننــى ســاڭا ســېنى جاپاغــا قويــۇش ئۈچــۈن ئەمــەس، 
نەســىھەت   _ ۋەز  قورقىدىغانالرغــا  )ئالالھتىــن(  پەقــەت 

قىلىــش ئۈچــۈن چۈشــۈردۇق(]2].

تەســىرى  ئۇنىــڭ  لېكىــن  قۇرئانــدۇر.  شــۇ  قۇرئــان 
دىلالرنىــڭ ســۈزۈكلىكىگە ۋە قوبــۇل قىلىشــتىكى ئەھۋالىغــا 
ــان(  ــۇ )قۇرئ ــى، ب ــدۇ. )ئېيتقىنك ــل بولماي ــر خى ــاراب بى ق
شــىپادۇر.  ۋە  ھىدايەتتــۇر  ئۈچــۈن  ئېيتقانــالر  ئىمــان 
ئىمــان ئېيتمايدىغانالرغــا كەلســەك، ئۇالرنىــڭ قۇالقلىرىــدا 
ــەت  ــۇالر ھىداي ــار، )ئ ــق ب ــر ئېغىرلى ــا( بى ــا قارىت )قۇرئانغ
نۇرىنــى كۆرمىگەنلىكتىــن( ئــۇ )قۇرئــان( ئۇالرغــا نىســبەتەن 

بىــر قاراڭغۇلۇقتــۇر(.]3] 

»قۇرئــان كەرىم«نــى تىــالۋەت قىلىشــتىن مەقســەت 
ئەمەلگــە ئېشىشــى ئۈچــۈن ئۇنى قوبــۇل قىلىدىغان قەلبنىڭ 
ئويغــاق ۋە ســەگەك بولۇشــى شــەرت. )بىــز ئۇنىڭغــا )يەنــى 
مۇھەممەدكــە( شــېئىر ئۆگەتمىــدۇق، ئۇنىڭغــا )شــېئىر( 
پەقــەت  يەتكۈزۈۋاتقىنــى  ئۇنىــڭ  ئەمــەس.  مۇناســىپمۇ 

]1]    بەقەرە سۈرىسى2-ئايەت.
]2]    تاھا سۈرىسى3-2-ئايەتلەر.

]3]    فۇسسىلەت سۈرىسى44-ئاايەت.
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)قەلبــى( تىرىكلەرنــى ئاگاھالنــدۇرۇش، كاپىرالرغــا ئازابنىڭ 
تېگىشــلىك ئىكەنلىكىنــى )بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن چۈشــكەن( 

ــدۇر(]1].  ــەن قۇرئان ــىھەتتۇر ۋە روش ۋەز _ نەس

ــان  ــال »قۇرئ ــەد ئىقب ــۇم مۇھەمم ــائىرى مەرھ ــالم ش ئىس
كەرىم«نــى تەرىپلــەپ مۇنــداق دېگــەن ئىكــەن: »قۇرئــان 
ــان  ــە، ئىنس ــە كىرس ــۇ قەلبك ــى ئ ــەس، بەلك ــال ئەم كىتاب

ــدۇ.« ــا ئۆزگىرى ــە، دۇني ــان ئۆزگەرس ــدۇ، ئىنس ئۆزگىرى

مۇســۇلمانالردا كــەم نەرســە ئىلىــم- مەرىپــەت ئەمــەس، 	 
بەلكــى ئىمــان

تەرەققىــي قىلىشــى  ئوقتــەك  ۋاســىتىلىرىنىڭ  ئۇچــۇر 
سايىســىدا، ھازىرقــى زاماندىكــى مۇســۇلمانالردىكى كــەم 
نەرســە ئىلىم-مەرىپــەت ياكــى ئىســالمىي ئۇچــۇرالر ئەمــەس، 
ــڭ  ــەن ئۇالرنى ــان بىل ــي ئىم ــە ھەقىقى ــەم نەرس ــى ك بەلك
مەنىــۋى  چۈشــىدىغان  يېڭىــپ  شەخســىيەتچىلىكىنى 

قۇۋۋەتتــۇر.

مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىنــى ئىســالھ قىلىشــنىڭ يولــى 
شەخســلەرنى ئىســالھ قىلىشــتىن باشــلىنىدۇ. شەخســلەرنى 
ــە  ــى ئائىل ــلىنىدۇ. چۈنك ــن باش ــش ئائىلىدى ــالھ قىلى ئىس
ئائىلىدىكــى  بۇنىڭدىــن  تېمىــدۇر.  ئــۇل  جەمئىيەتنىــڭ 

]1]    ياسىن سۈرىسى70-69-ئايەتلەر.
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ئىســالم تەربىيىســىنىڭ نەقــەدەر ئەھمىيەتلىــك ئىكەنلىكــى 
ــدۇ.  ــم تەكىتلىنى ــر قېتى ــە بى يەن

مۇســۇلمانالرغا ئاســماندىن بىــرەر مۆجىــزە ياكــى غايىبانــە 
بىــر كــۈچ كېلىــپ، ئۇالرنــى بــۇ پاتقاقتىــن چىقىرىــپ 
قويمايــدۇ. بەلكــى ئۆزلىــرى تىرىشــىپ، تىرمىشــىپ چىقىدۇ.

»قۇرئان كەرىم« ئىماننىڭ مەركىزىي نوقتىسىدۇر 	 

زامانىمىزدىكــى ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ كىرىزىســى 
ــدۇر. مۇســۇلمانالرنىڭ بېشــىغا كەلگــەن  ــڭ ئاجىزلىقى ئىماننى
ئىماننىــڭ  ســەۋەبىنى  ھەممىســىنىڭ  بەختســىزلىكلەرنىڭ 
بولمايــدۇ.  قىلغانلىــق  مۇبالىغــە  كــۆرۈش  ئاجىزلىقىدىــن 
ئۆزىمىزنــى  تــۇرۇپ،  كۈچلەندۈرمــەي  ئىمانىمىزنــى  بىــز 
بېشــىمىزغا  ۋە  كۆتىرەلمەيمىــز  قــەد  كۈچلەندۈرەلمەيمىــز، 
كەلگــەن تەلەيســىزلىكلەردىن قۇتۇاللمايمىــز. چۈنكــى ئىســالم 
مىللىتــى ئىماننىــڭ كۈچــى بىلــەن بارلىققــا كەلگــەن ۋە 
شــۇنىڭ بىلــەن قــەد كۆتۈرگــەن مىللــەت بولــۇپ، بىزمــۇ 
ــەر ئەلەيھىسســاالم  ــز. پەيغەمب ــەد كۆتىرىمى ــەن ق شــۇنىڭ بىل
ــڭ  ــڭ ئاخىرىنى ــۇ ئۇممەتنى ــداق دېگــەن: »ب ــە مۇن ــۇ ھەقت ب
ئەھۋالــى پەقــەت ئالدىنقىلىرىنىــڭ ئەھۋالــى تۈزۈلگــەن نەرســە 

بىلەنــال تۈزىلىــدۇ«.]1]

]1]    ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.



211

قۇرئان كەرىم قانداق كىتاب

ــۆپ.  ــەۋەبلىرىمۇ ك ــرى ۋە س ــنىڭ چارىلى ــى كۈچەيتىش ئىمانن
قۇرئاننــى  قىلىــش،  خالىــس  تائەت-ئىبادەتنــى  مەســىلەن: 
قائىدىســىگە ئويغــۇن رەۋىشــتە تىــالۋەت قىلىــش ۋە ئالــالھ تائاالغا 
يېقىنلىشــىش يولىــدا ياخشــى ئەمەللەرنــى كۆپ قىلىــش قاتارلىقالر 
ئىماننــى كۈچەيتىشــكە يــاردەم بېرىــدۇ. ئىماننــى كۈچەيتىــش 
چارىلىــرى ئىچىــدە قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــش ئالدىنقــى ئورۇنــدا 
كېلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ھەقىقىــي مۆمىنلەرنىــڭ ســۈپەتلىرىنى 
بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: )ئالــالھ يــاد ئېتىلســە دىللىرىــدا 
قورقۇنــچ پەيــدا بولىدىغــان، ئالالھنىــڭ ئايەتلىــرى تىــالۋەت قىلىنســا 
ئىمانــى كۈچىيىدىغــان، )ھــەر ئىشــتا( رەببىگە تايىنىدىغان كىشــىلەرال 

ــەردۇر(]1]. ــي مۇئمىنل ھەقىقى

ــىر  ــان تەس ــە بېرىدىغ ــڭ قەلبلەرگ ــان كەرىم«نى »قۇرئ
كۈچــى ئىنتايىــن چــوڭ بولــۇپ، ھېچقانــداق مەنبــە ئۇنىــڭ 
ئىنســانالرنى  رىقابەتكــە چۈشــەلمەيدۇ. دۇنيــادا  بىلــەن 
پۈتۈنلــەي  تەرەپلەردىــن  باشــقا  ۋە  ئەخــالق  ئېتىقــاد، 
ئۆزگەرتىۋەتكــەن قۇرئانغا ئوخشــاش بىــرەر كىتاب كۆرۈلگەن 
ئەمــەس. »قۇرئــان كەرىم« ئــۆز ۋاقتىدا، پىكىر ۋە ئېتىقادتا 
خۇراپاتقــا چۆكــۈپ كەتكەن، ئىجتىمائىي تەرەپتىن ئىنتايىن 
ــخور،  ــقاق، قىساس ــن ئۇرۇش ــىي جەھەتتى ــاق، سىياس تارق
ئەرەبلەرنــى  قاتارىدىــن ســانالمايدىغان  مىللــەت  ھەتتــا 
تەربىيىلــەپ، ئۆزگەرتىــپ، دۇنياغــا ئادالــەت، رەھىــم-
شــەپقەت ۋە ھەققانىيەتنىــڭ ئۇرۇغىنــى چاچىدىغان، گۈزەل 

]1]    ئەنفال سۈرىسى2-ئايەت.
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ئەخالقــى بىلــەن كىشــىلەرنى قايىــل قىلىدىغــان دەرىجىگــە 
يەتكۈزگــەن ئىــدى

ئىســالم شــائىرى مەرھــۇم مۇھەممــەد ئىقبــال »قۇرئــان 
ــان  ــەن: »قۇرئ ــەن ئىك ــداق دېگ ــەپ مۇن ــى تەرىپل كەرىم«ن
كىتابــال ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ قەلبكــە كىرســە، ئىنســان 

ئۆزگىرىــدۇ، ئىنســان ئۆزگەرســە، دۇنيــا ئۆزگىرىــدۇ«.

قۇرئــان رىســالە بىلــەن مۆجىزىنــى ئۆزىگــە مۇجەسســەم قىلغــان    
كىتابتۇر

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئىلگىرىكــى تــەۋرات، ئىنجىــل ۋە 
باشــقا ســاماۋى كىتابالرغــا ئوخشــىمايدىغان تەرەپلىرىدىــن 
بىــرى ئۇنىــڭ رىســالە بىلــەن مۆجىزىنــى ئۆزىگە مۇجەسســەم 
باشــقا ســاماۋى  قۇرئانمــۇ  ئىــدى. چۈنكــى  قىلغانلىقــى 
كىتابالرغــا ئوخشــاش كىشــىلەرنى ئالــالھ تائاالغــا باشــاليدۇ، 
ۋە  بېرىــدۇ  كۆرســىتىپ  يولىنــى  ھىدايەتنىــڭ  ئۇالرغــا 
ــۇ،  ــا ب ــدۇ. مان ــداق يېڭىشــنى ئۆگىتى ــى قان قىيىنچىلىقالرن
ئۇنىــڭ رىســالە تەرىپــى بولــۇپ، بــۇ جەھەتتــە تــەۋرات ۋە 

ــايدۇ. ــا ئوخش ئىنجىلالرغ

ســاماۋى  ئىلگىرىكــى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  ئەممــا 
كىتابالردىــن ھېچقايسىســىغا ئوخشــىمايدىغان تەرىپــى ئۇنىــڭ 
مۆجىزىســى  كەرىم«نىــڭ  »قۇرئــان  بولــۇپ،  مۆجىزىســى 
ئۇنىــڭ بەدىئىــي ئىپادىلــەش ئۇســۇلىدىكى ئۈســتۈنلىكى، 
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ئۆزگەرتىلىشــتىن  ۋە  بورمىلىنىشــتىن  بىــرى  ئەســىرلەردىن 
ســاقلىنىپ قالغانلىقــى، كۆرســەتمىلىرىنىڭ ھەر زامــان ۋە ھەر 
ماكانغــا مۇناســىپ ئىكەنلىكــى ۋە دىلالرنــى مايىل قىلىشــتىكى 
ســېھرىي كۈچى بىلەنال چەكلىنىپ قالماســتىن، ئىنسانالرنىڭ 
ــالش ۋە  ــى يېڭى ــش، روھىيىتىن ــن ئۆزگەرتى ــى تۈپتى ھاياتىن
ئىچكــى مەنىــۋى قۇۋۋەتنــى ئويغىتىشــقا ئوخشــىغان كاتتــا 
مۆجىزىلەرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 
بــۇ مۆجىزىســى دىلالرنــى ياشــارتىدىغان، ئۆلگــەن قەلبلەرنــى 
تىرىلدۈرىدىغــان ۋە ئابــى ھايــات بېغىشــاليدىغان مۆجىزىدۇر. 
))ئەســلىدە مەنىــۋى جەھەتتىــن( ئۆلــۈك بولــۇپ، بىــز ئۇنى )ئىمان 
بىلــەن( تىرىلــدۈرۈپ، ئۇنىڭغــا كىشــىلەر ئارىســىدا يۈرەلەيدىغــان 
نــۇر بەرگــەن ئــادەم بىلــەن زۇلمەتلــەر ئىچىــدە قېلىــپ ئۇنىڭدىــن 
قۇتۇاللمىغــان ئــادەم ئوخشاشــمۇ؟ كاپىرالرغــا ئۇالرنىڭ قىلمىشــلىرى 

ئەنــە شــۇنداق چىرايلىــق كۆرســىتىلدى(]1].

 »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ رىسالىســى كىشــىلەرگە ئۇالرنــى 
ئالــالھ تائاالغــا ئېلىــپ بارىدىغــان توغــرا يولنــى كۆرســىتىپ 
بېرىــش خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە بولســا، ئۇنىــڭ مۆجىزىســى 
كىشــىلەرنىڭ قولىدىــن تۇتــۇپ توغــرا يولغــا كىرگــۈزۈش، 
چىقىرىــپ،  قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن  جاھالەتنىــڭ  ئۇالرنــى 
ئىماننىــڭ نۇرىغــا ئېلىپ چىقىش خۇسۇســىيىتىگە ئىگىدۇر.

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بــۇ ئىككــى چــوڭ ۋەزىپىســىنى 

]1]    ئەنئام سۈرىسى122-ئايەت.
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مائىــدە  مەســىلەن:  كۆپتــۇر.  ئايەتلەرمــۇ  قىلغــان  بايــان 
سۈرىســىدە مۇنــداق دېيىلگــەن: )ھەقىقەتــەن ســىلەرگە ئالــالھ 
تەرىپىدىــن نــۇر ۋە روشــەن كىتــاب كەلــدى. ئالــالھ شــۇ كىتــاب 

ئارقىلىــق رازىلىقىنــى ئىزدىگەنلەرنــى نىجاتلىــق يوللىرىغــا 
ئۇالرنــى  بويىچــە  ئىرادىســى  ئــۆز  ئالــالھ  يىتەكلەيــدۇ، 
نۇرىغــا  )ئىماننىــڭ(  قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن  )كۇفرىنىــڭ( 

چىقىرىــدۇ ۋە ئۇالرنــى توغــرا يولغــا يېتەكلەيــدۇ(]1] 

بــۇ ئايەتلــەردە »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ رىسالىســىدىن 
ۋەزىپىســى  باشــالش  ھىدايەتكــە  كىشــىلەرنى  ئىبــارەت 
كىشــىلەرنى  ئىبــارەت  مۆجىزىســىدىن  ئۇنىــڭ  بىلــەن 
قاراڭغۇلۇقالردىــن چىقىرىــش ۋەزىپىســى بايــان قىلىنغــان. 

چۈنكــى، ھىدايەتكــە باشــالش، ئۇنىڭغــا چاقىرىــش 
ۋە ئۇنىڭغــا دەۋەت قىلىــش ئىشــلىرى نورمالــدا، ئۇالرغــا 
ئەمەلگــە  بىلــەن  قىلىــش  بايــان  ئوچــۇق  ھەقىقەتنــى 
زااللەتنىــڭ  ۋە  كۇفــرى  كىشــىلەرنى  ئەممــا  ئاشــىدۇ. 
قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن ئىمــان ۋە ھەقىقەتنىــڭ نۇرىغــا ئېلىــپ 
چىقىــش ئىشــى كىشــىلەرنىڭ ئىچكــى دۇنياســىدا ئۇالرنــى 
ھەرىكەتكــە كەلتۈرىدىغــان ئېنېرگىيىنــى يارىتىــش ۋە ئۇنــى 
قوزغىتىــش بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. بۇ ۋەزىپىنــى »قۇرئان 
كەرىم«نىــڭ مۆجىزىســىدىن باشقىســى ئورۇندىيالمايــدۇ. 

]1]    مائىدە سۈرىسى16-15-ئايەتلەر.
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قۇرئــان بىــرال ۋاقىتتــا پىكىــر ۋە ھېسســىياتقا خىتــاب 	 
ــدۇ قىلى

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ئــەڭ چــوڭ خۇسۇســىيەتلىرىدىن 
بىــرى شــۇكى، ئــۇ بىــرال ۋاقىتتــا پىكىــر بىلــەن ھېسســىياتقا 
خىتــاب قىلىــدۇ. چۈنكــى ئــۇ ئەقىلغــا خىتــاب قىلىــپ 
ئۇنــى قايىــل قىلىــدۇ ۋە شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە بــۇ خىتــاب 
ھېسســىياتقا تەســىر قىلىــپ، ئۇنــى قوزغىتىــدۇ، ھەرىكەتكە 
ــدۇ. شــۇنداق  ــى ئويغىتى ــدۇ ۋە ئىچكــى ئېنېرگىيىن كەلتۈرى
قىلىــپ بــۇ قايىللىــق بىلــەن ئويغىنىــش مۇســتەھكەم 
ئىمانغــا ئايلىنىــدۇ. قۇرئاننىــڭ ئايەتلىرىدىن باشــقا ســۆزلەر 

ــدۇ. ــدا قىاللماي ــداق ئۆزگىرىــش پەي ئىنســاندا بۇن

دۇنيــادا كىشــىلەرنى ھــەر قانــداق بىــر پىكىرگــە ياكــى 
ــش ئۈچــۈن  ــل قىلى ــى قايى ــالر ئۇالرن ــا چاقىرىدىغان ئېقىمغ
قىلىــپ  شــۇنداق  قوللىنىــدۇ.  ۋاســىتىلەرنى  تۈرلــۈك 
ــق  ــۇ قايىللى ــا ب ــدۇ. ئەمم ــل قىلى ــى قايى ــڭ ئەقلىن ئۇالرنى
ــدۇ.  ــىگە كۆتۈرۈلمەي ــان دەرىجىس ــىپ ئىم ــە ئورۇنلىش قەلبت
بۇنىڭدىكــى ســەۋەب ئۇالرنى تۈرلۈك ئۇســۇلالرنى قوللىنىپمۇ 
كىشــىلەرنىڭ قەلبىگــە ئەگــە بواللمىغانلىقــى ۋە ئۇالرنىــڭ 
ھېسســىياتىنى كونترولــى ئاســتىغا ئااللمىغانلىقىدۇر. چۈنكى 
كەلمەيــدۇ.  قولىدىــن  ئىنســانالرنىڭ  قىلىــش  مۇنــداق 
ــالھ  ــڭ ئال ــداق قىاللىشــى ئۇنى ــڭ مۇن ــان كەرىم«نى »قۇرئ

ــدى. ــن ئى ــى بولغانلىقىدى ــڭ مۆجىزىس تائاالنى
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مۇنــداق دېگــەن  دىــراز  ئابدۇلــال  مۇھەممــەد  دوكتــور 
ۋىجــدان  ۋە  قۇۋۋىتــى  تەپەككــۇر  ئىنســاندا   « ئىكــەن: 
بولــۇپ،  بــار  قــۇۋۋەت  خىــل  ئىككــى  دەپ  قۇۋۋىتــى 
ئىنســاننىڭ بــۇ ئىككىســىگە بولغان ئېھتىياجــى ئايرىم-ئايرىم 
ئېھتىياجالردىنــدۇر. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ بىــرى ھەقىقەتنــى 
تونۇشــقا يــاردەم قىلىــدۇ، يەنــە تەســىرات ئاتــا قىلىــدۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ تەپەككــۇر بىلــەن ۋىجداندىــن ئىبــارەت بــۇ 
ــان  ــەت قىلىدىغ ــۇۋۋەت ئىنســانغا خــۇددى قوشــالرغا خىزم ق

ئىككــى قاناتقــا ئوخشــاش خىزمــەت قىلىــدۇ. 

شــائىرالرنىڭ  ۋە  ئەدىبلەرنىــڭ  ئۆلىماالرنىــڭ،  بىــز 
ــن ئاشۇرىۋەتســە،  ــر تەرەپتى ــۇالر بى ــز. ئ ســۆزلىرىنى بىلىمى
يەنــە بىــر تەرىەپتىــن كەمچىــل قىلىــپ قويىــدۇ. مەســىلەن: 
ئۇالرنىــڭ يازغانلىــرى ۋىجدانىــي تەرەپتــە مۇكەممەل بولســا، 
ــن  ــي تەرەپتى ــدۇ. پىكرى ــن يېتەرســىز قالى ــي تەرەپتى پىكرى
ــدۇ.  ــز كېلى ــن ئاجى ــي تەرەپتى ــا، ۋىجدانى ــەل بولس مۇكەمم
بىــرال ۋاقىتتــا ھــەر ئىككــى تەرەپتىــن مۇكەممــەل بواللمايدۇ. 

بىــرەر  ياكــى  ئەســىرىنى  ئەدىپنىــڭ  بىــرەر  ســىز 
بىــرەر  ئۇنىــڭ  ئوقۇغىنىڭىــزدا،  شــېئىرىنى  شــائىرنىڭ 
ئىلمىــي نەزەرىيىنــى ياكــى بىــرەر ئىشــنىڭ يولىنــى تەشــۋىق 
ــى  ــلۇبىنىڭ ئەقىلن ــڭ ئۇس ــۆرۈپ، ئۇنى ــى ك قىلىۋاتقانلىقىن
مەركــەز قىلغــان ئۇســلۇب ئىكەنلىكىنــى بايقايســىز. ئەگــەر 
ئۇنىــڭ كىشــىلەردىن بىــرە ئىشــتىن نەپرەتلەنــدۈرۈش ياكى 
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ســۆيدۈرۈش ئۈچــۈن كۈشــكۈرتىۋاتقانلىقىنى كۆرســىڭىز، 
ئۇنىــڭ ئۇســلۇبىنىڭ ۋىجداننــى مەركــەز قىلغــان ئۇســلۇب 

ئىكەنلىكىنــى بايقايســىز.

ئەممــا بىــر ئۇســلۇب ۋە بىــر يۆنۈلۈشــتە كېتىــپ بېرىــپ 
ھــەم ئەقلىــي ھــەم ۋىجدانىــي ھــەر ئىككــى تەرەپنــى 
ئوخشاشــال مەركــەز قىلغــان ۋە ھــەر ئىككىســىگە ئوخشاشــال 
ــان كەرىم«دىــن باشــقا  ــاب قىلغــان ئۇســلۇبنى »قۇرئ خىت
ياپــراق،  بــۇ خــۇددى  تاپالمايســىز.  ئەســەردە  ھېچبىــر 
چېچــەك ۋە مېۋىلەرنــى بــاراۋەر كۆتــۈرۈپ تۇرغــان دەرەخ 
ئىنســاننىڭ  بولــۇپ،  ئۇســلۇب  ئوخشــايدىغان  شــېخىغا 
ســۆزىدە مۇنــداق مۇكەممــەل ئىپادىســىنى تاپالىشــى مۇمكىــن 

ــەس.  ئەم

»قۇرئــان كەرىــم« ئەنــە شــۇنداق بىــرال ۋاقىتتــا ھــەم 
كەلتۈرەلەيدىغــان  ھەرىكەتكــە  ۋىجداننــى  ھــەم  ئەقىلنــى 
ــە  ــى بىرگ ــرال ئايەتن ــدە بى ــۇن تۆۋەن ــال ئۈچ ــۇر. مىس كىتابت

ئوقــۇپ چىقايلــى:

ــى  ــدۇ: )ئ ــداق دەي ــۇق مۇن ــاس توغرۇل ــاال قىس ــالھ تائ ئال
ئىمان ئېيتقانالر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىســاس ئېلىش ســىلەرگە 
پــەرز قىلىنــدى، ئــازاد ئــادەم ئۈچــۈن ئــازاد ئادەمدىــن، قــۇل 
ئۈچــۈن قۇلدىــن، ئايــال ئۈچــۈن ئايالدىــن )قىســاس ئېلىنىــدۇ(. 
ــڭ ئىگىســى(  ــى ئۆلتۈرۈلگۈچىنى ــل ئۈچــۈن قېرىندىشــى )يەن قاتى
تەرىپىدىــن بىــر نەرســە كەچــۈرۈم قىلىنســا، )كەچــۈرۈم قىلغۇچــى 
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قاتىلدىــن دىيەتنــى( چىرايلىقچــە تەلــەپ قىلىشــى، )قاتىلنىڭمــۇ 
ــۇ )ھۆكــۈم( رەببىــڭالر  ــم. ب دىيەتنــى( ياخشــىلىقچە بېرىشــى الزى
ــۇر. شــۇنىڭدىن  ــتۇر ۋە رەھمەتت ــەن يېنىكلىتىش ــن كەلگ تەرىپىدى
كېيىــن )قاتىلغــا( ھۇجــۇم قىلغــان ئادەمگــە قاتتىــق ئــازاب بــار(]1].

 ئايەتنــى »ئــى مۆمىنلــەر!« دېگــەن خىتــاب بىلــەن 
باشــالش مۇســۇلمانالرنى ئىتائەتچانلىققا ئۈندەيدىغان ئۇســۇل 
بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ مۆمىنلەردىــن ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلغــان 
ــالرنى  ــق ئىش ــە اليى ــادەم مۆمىنلەرگ ــان ئ ــىگە ئالغ ــى ئېس ياك
قىلىشــنى ۋە ئالــالھ تائاالنىــڭ قانداقــال بىــر ئەمر-پەرمانىنــى 
جــان پىدالىــق بىلــەن ئورۇنــداش الزىملىقىنــى ئەســتىن 

ــدۇ. چىقارماي

مۇســۇلمان  ســۆز  دېگــەن  )قېرىندىشــى(  ئايەتتىكــى 
ئوتتۇرىســىدا بىر-بىرىنــى ئۆلتۈرۈشــكىچە ئېلىــپ بارغــان 
ــي  ــۇالر دىنى ــال ئ ــىمۇ، يەنى ــەن بولس ــۈز بەرگ ــەر ي زىددىيەتل
جەھەتتىــن قېرىنــداش ئىكەنلىكىنــى ئەســكە ئالــدۇرۇش 
ئارقىلىــق كەچۈرۈمچانلىققــا ۋە بىر-بىرىنــى ئەپــۇ قىلىشــقا 
ئۈندەيــدۇ، ئۇالرنىــڭ كۆڭلىنــى يۇمشــىتىش رولىنــى ئوينايدۇ.

ــەپ قىلىشــى( دېگــەن جۈملــە  ئايەتتىكــى )چىرايلىقچــە تەل
جۈملىلــەر  دېگــەن  بېرىشــى(  بىلــەن  )ياخشــىلىق  بىلــەن 
ئــۇدۇل ھېسســىياتقا خىتــاب قىلغــان جۈملىلــەر بولــۇپ، 
قىســاس تەلــەب قىلىنىدىغــان مۇنــداق قاتىللىــق ۋەقەســىدە 

]1]    بەقەرە سۈرىسى 178-ئايەت.
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تەرەپلەرنــى پەســكويىغا چۈشــۈرۈش ۋە ئۇالرنــى يۇمشــاقلىققا 
ــدۇ. ــۆزدە تۇتۇلى ــدەش ك ئۈن

ئايەتتىكــى )بــۇ )ھۆكــۈم( رەببىــڭالر تەرىپىدىــن كەلگــەن 
ــا  ــالھ تائاالغ ــە ئال ــۇر( دېگــەن جۈمل يېنىكلىتىشــتۇر ۋە رەھمەتت
مىننەتدارلىــق بىلــدۈرۈش بۇرچىنــى خارىتىلىتىــش بىلــەن 
بىرگــە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ ئىگىســىنى قاتىلغــا قارىتــا رەھىــم-
ــى يېنىكلىتىشــكە  ــەدەر دىيەتن ــۇپ، ئىمكانق شــەپقەتلىك بول
ئالــالھ  ئوينايــدۇ. چۈنكــى  رولىنــى  قىلىــش  تەشــەببۇس 
تائاالمــۇ بەندىلىرىگــە ھــەر ئىشــتا يېنىكلىتىــش ۋە رەھمــەت 
ــۇ بىر-بىرىگــە  ــە قىلغــان ئىكــەن، بەندىلەرم بىلــەن مۇئامىل

ــدۇ. ــى تەكىتلەي ــى الزىملىقىن ــە قىلىش ــۇنداق مۇئامىل ش

ئاياقالشــقان.  بىلــەن  تەھدىــد  ئاخىــرى  ئايەتنىــڭ 
قاتىلدىــن دىيــەت ئېلىشــقا رازى بولۇپ، ئۇنىڭدىن قىســاس 
ئېلىشــتىن ۋاز كەچكەنلــەر نــاۋادا ســۆزىدىن يېنىۋېلىــپ 
قاتىلنــى ئۆلتۈرىۋەتســە ياكى قاتىل قىساســتىن قۇتۇلۇۋېلىپ 
ــا،  ــاش تارتس ــتىن ب ــى بېرىش ــان دىيەتن ــۆزى ۋەدە قىلغ ئ
ــالھ تائاالنىــڭ شــەرىئىتىدە ھەددىدىــن ئاشــقانلىق  ــۇ ئال ب
بولــۇپ، ئــۇالر ئاخىرەتنىــڭ قاتتىــق ئازابىغــا دۇچــار بولىدۇ. 

ــدە،  ــاس ئايىتى ــرال قىس ــزدەك، بى ــدا كۆرگىنىمى يۇقىرى
ــى ئىشــقا  ــش، ئەقلىن كىشــىلەرنىڭ ھېسســىياتىنى ئويغىتى
ســېلىش، كۆڭلىنــى يۇمشــىتىش، ســىلىقلىققا چاقىرىــش، 
شــەپقەت قىلىشــقا ئۈنــدەش ۋە ئاخىرىــدا تەھدىــد قاتارلىــق 



ــان.  ــەل قىلىنغ ــى ھ ــاس مەسىلىس ــەن قىس ــلۇبالر بىل ئۇس

باياننــى ئىنســانالرنىڭ  بۇنــداق ئېســىل ۋە تەســىرلىك 

ــۇن؟! ــى بولس ــەردىن تاپقىل ــىبىر ئەس ــەرلىرىدىن قايس ئەس

»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ بىــر ئانــدا ئەقىــل بىلــەن ۋىجــدان 

ھــەر ئىككىســىگە خىتاب قىلغانلىقىنىــڭ ئۆرنەكلىرى ئىنتايىن 

كــۆپ. »قۇرئــان كەرىــم« ئار-خوتۇنلــۇق مۇناســىۋىتىدىن 

ــى  ــان مەيل ــىلىنى ئوقۇغ ــر مەس ــازۇك بى ــن ن ــارەت ئىنتايى ئىب

ئــەر بولســۇن ياكــى ئايــال بولســۇن، ھېچكىمنىــڭ غۇرۇرىنــى 

زىدىلىمەيدىغــان ۋە ھەركىــم راھــەت ئوقۇيدىغــان ئۇســۇل 

بىلــەن بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: )ئاياللىرىــڭالر ســىلەر 

ــان  ــا خالىغ ــۇر، ئېكىنزارلىقىڭالرغ ــۇددى( ئېكىنزارلىقت ــۈن )خ ئۈچ

رەۋىشــتە كېلىــڭالر، ئالــدى بىلــەن ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن ياخشــى 

ئەمەللەرنــى قىلىــڭالر، ئالالھتىــن قورقــۇڭالر ۋە بىلىڭالركــى، 

ســىلەر چوقــۇم ئالالھنىــڭ ئالدىغــا بارىســىلەر. )ئــى پەيغەمبــەر!( 

ــن(]]]. ــە خــۇش خــەۋەر بەرگى مۇئمىنلەرگ

]1]    بەقەرە سۈرىسى 223-ئايەت.


