
 

 
 ۈئچمىڭ يىللىق مۆجىزە مۇميا

 جەالل ەئدىز

 
 

 

 
4.2.2018 

 ياۋرۇپا ۇئيغۇر نەشرىياتى
سان.1  

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC-aK5ho3ZAhWF6CwKHa_gDT4QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fflashylife.wordpress.com%2F2017%2F06%2F05%2Fhala-cozulememis-bir-gizem-tutankhamun-laneti%2F&psig=AOvVaw3X67BJLuzp4Z1OSMPTtzy2&ust=1517860806043715


 

2 
 

 

 ئۈچمىڭ يىللىق مۆجىزە
 يارىدەمچى دوتسىنت، دوكتۇر جەالل ئەدىز

 ھېيتاخۇن مەمتىمىن :تەرجىمىدە

تانىيە موزىيدا ساياھەت ىرلوندوندىكى مەشھۇر بى
قىلغۇچىالرنى ھەيران قالدۇردىغان ۋە كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى 
جەلىپ قىلىدىغان بىر بۆلۈم بار، ئۇ بولسىمۇ مومياالر 

بۇ بۆلۈمدىكى كىشىنى ئەڭ كۆپ مەھلىيا . بۆلىمى
قىلىدىغىنى، پانۇسلۇق ئەينەك جازا ئىچىگە قويۇلغان سەجدە 

بۇ جەسەدنىڭ . ئىدى قىلىۋاتقان ھالدىكى ئىنسان جەسىدى
ساالمەت بولۇپ، -پۈتكۈل ئورگانلىرى تېخىچە ساق

قاللىرىنىمۇ پەرىق بېشىدىكى ساغۇچ چاچلىرى بىلەن سا
جەسەدنىڭ ئەجەپلىنەرلىك تەرىپى شۇكى . تتىئەتكىلى بوال
ئادەتتە مومياالنمىغان جەسەدنىڭ . مىغان ئىكەنئۇ مومياالن

بەزى ئىچكى ئەزالىرى ئېلىپ تاشلىنىپ قالغان ئورگانلىرىغا 
دورا سۈركىلىدۇ، بىراق ئۇ جەسەدكە ھېچ بىر قول تەگمىگەن 

 .ۋە قىلچىمۇ خىمىيەۋى ماددىالر ئىستىمال قىلىنمىغان ئىكەن

ھەپتە  ئەجەبا ئادەتتىكى ئەھۋال ئاستىدا جەسەد بىر قانچە
ئۆتمەيال تامامەن بۇزۇلۇشقا ۋە چىرىشكە يۈز تۇتىدىغانلىقى 
تەجىربىلەر ئارقىلىق ئىسپاتالنغان بىر ئەمىلىيەت تۇرۇقلۇق، 

 ئەسىردىن بۇيان چىرىپ 03ئۇ جەسەد قانداق قىلىپ 
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بۇزۇلمىدى؟ ھەتتا مومياالنغان جەسەدلەرمۇ مەلۇم  
رىشكە مۇددەتتىن كىيىن خىمىيىۋى تەسىرىنى يوقۇتۇپ چى

 باشلىشى 

 

مۇقەررەر ئىكەن، ئۇنداقتا دۇنيادا بىر ئوخشىشى يۈز بىرىپ 
باقمىغان بۇ جەسەدنىڭ چىرىپ تۇپراققا ئايالنماسلىقىدىكى 

 سىر نىمە؟

بۇ سىرنىڭ ئاچقۇچىنى مۇقەددەس كىتابىمىز قۇرئان 
يىل بۇرۇن خەۋەر بەرگەن ۋە زامانىمىزدا  0033كەرىمنىڭ 

ھادىسە بايان . ىدىن تاپااليمىزتېخىمۇ ئايدىڭالشقان ئايىت
سۆز -كەرىمنى نەقىل ئېلىپ، سۆزمۇ-قىلىپ بىرىلگەن ئايەت
شۇنداق قىلىپ كىتابىمىزنىڭ بۆيۈك ! تەھلىل قىلىپ باقايلى

. بىر مۆجىزە ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتالپ چىقىمىز
كەرىمە، ھەزىرىتى مۇسا -نەقىل ئېلىنماقچى بولغان ئايەت

منىڭ پىرئەۋىنگە قارشى ئېلىپ بارغان ئەلەيھىسساال
كۆرەشلىرىنى ئىبرەتلىنەرلىك بىر رەۋىشتە گەۋدىلەندۇرۇپ 

 .بىرىدۇ

 -0033ھەزىرىتى مۇسا ئەلەيھىسساالم مىالدىدىن بۇرۇنقى 
يىللىرى ياشىغان بولۇپ، ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرسىدىكى 

. كۆرەش ۋە ئىنقىالب ئۇنۇڭ دەۋرىدىمۇ داۋامالشقان ئىدى
 : ئەۋىن ئۇنۇڭ ئەشەددى دۈشمىنى بولۇپ، چۈشىدەپىر
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دۇنياغا كىلىدىغان بىر ئوغۇل بوۋاقنىڭ كىلەچەكتە ئۇنى »
نى كۆرگەن «ئۆلتۈرۈپ، ھۆكمىرانلىقىنى ۋەيران قىلىدىغانلىقى

پىرئەۋىن، يېڭى تۇغۇلغان ۋە ئۇنۇڭدىن كىيىن دۇنياغا 
كىلىدىغان بارلىق ئوغۇل بوۋاقالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇق 

 لىكىن ئالالھ جەللە جەاللۇھۇ مۇسا . شۈردىچۈ

 

 

ئەلەيھىسساالمنى قوغداپ قېلىپ، چوڭ بولغاندا 
 .پەيغەمبەرلىككە تەيىنلىگەن ئىدى

پىرئەۋىننىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بولغان دۈشمەنلىكى، 
ئۇنۇڭ پەيغەمبەرلىككە تەيىنلىنىشىدىن كىيىن تېخىمۇ 

االم ۋە قەۋمى پىرئەۋىننىڭ مۇسا ئەلەيھىسس. ئەسەبىيلەشتى
بەنى ئىسرائىل قەبىلىلىرىگە قارشى زۇلۇمى، 
ئېكىسپۇالتاتسىيسى يۇقىرى پەللىگە چىققان بىر ۋاقىتتا ئالالھ 
مۇسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنۇڭغا ئىمان ئېيتقان مۆئمىنلەرگە 

بۇنۇڭدىن خەۋەر . مىسىردىن ئايرىلىشقا ئىجازەت بىرىدۇ
قوشۇن بىلەن  تاپقان پىرئەۋىن، قۇدىرەتلىك ئەسكىرى

بۇ ۋاقىتتا مۇسا . ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغاليدۇ
ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ يارىدىمى بىلەن قىزىل دېڭىز 

قارىسا ئارقىسىدىن دېڭىز كەبى . ساھىلىغا يىتىپ كىلىدۇ
 ئالدىدا بولسا . كۈچلۈك دۈشمەن لەشكىرى قوغالپ كىلىۋاتقان
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پايانسىز يەنە دۈشمەندەك يۇتۇشقا ھازىر چوڭقۇر ۋە 
دەل بۇ پەيتتە مۇسا ئەلەيھىسساالم . دېڭىزتۇرغىدەك

ئالالھنىڭ مۆجىزىۋى يارىدىمى . ھاسىسىنى دېڭىزغا تاشلىدى
بىلەن ئىككىگە بۆلىنىپ يول ئېچىلغان دېڭىزدىن، مۆئمىنلەر 

ساالمەت ئۆتۈپ قىرغاققا ئۇالشتى ۋە يولىغا راۋان -ساق
 .بولدى

 

 

اجايىپ مۆجىزىنى پرئەۋىن ۋە ئۇنۇڭ لەشكەرلىرى بۇ ئ
تەئەججۇپ ۋە ھودۇقۇش ئىچىدە تۆت كۆزلىرى بىلەن 

ئەپسۇسكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىككە تولغان . كۆردى
ھىسياتلىرىنى يىڭەلمەي يەنىال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 

كۆڭلىدە ئۇالرمۇ ئىككىگە . ئارقىسىدىن قوغالشقا كىرىشتى
نى خام «رىخاتىرجەم ئۆتەلەيدىغانلىقلى»بۆلۈنگەن دېڭىزدىن 

خىيال قىلىشاتتى، شۇنداقال دېڭىزمۇ دەسلىۋىدە ئىتىلىپ 
بىراق پىرئەۋىننىڭ قوشۇنى مەۋىج ئۇرۇپ تۇرغان . قالمىدى

دېڭىز دولقۇنىنىڭ خۇددى تامدەكال توسۇپ شەكىللەندۈرگەن 
يولىنىڭ قاپ ئوتتۇرسىغا كەلگەندە، دېڭىز سۈيى بىرلىشىشكە 

لماي پىرئەۋىن ئاخىرى بىر كىشىمۇ ساق قا. باشلىدى
 . باشچىلىقىدىكى پۈتۈن قوشۇن سۇدا غەرىق بولدى
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ئايەتلىرى بۇ ھادىسنى مۇنداق  -83-98يونۇس سۈرىسىنىڭ 
 .تەسۋىرلەپ بىرىدۇ

ئۇالرنى . بىز ئىسرائىل ئەۋالدىنى دېڭىزدىن ئۆتكۈزىۋەتتۇق»
پىرئەۋىن ۋە ئۇنۇڭ ئەسكەرلىرى زۇلۇم ۋە زوراۋانلىق قىلىش 

پىرئەۋىن غەرىق بولىدىغان ۋاقىتتا  .يۈزسىدىن قوغلىدى
ئىمان ئېيىتتىمكى ئىسرائىل ئەۋالدى ئىمان ئېيتقان ئىالھتىن »

 «.دىدى-«غەيرى ئىالھ يوقتۇر، مەن مۇسۇلمانالردىنمەن

بىراق ئالالھ پىرئەۋىننىڭ ئىمانىنى قوبۇل قىلمىدى ۋە ئۇنۇڭغا 
ھاياتتىن ئۈمىد )». جىبرىئىل ئارقىلىق مۇنداق دىدى

 ئىلگىرى ئالالھقا ( ئىمان ئېيتامسەن؟)ئەمدى ( ڭدەئۈزگىنى

 

«   .ئاسىلىق قىلغان ۋە بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭ
 [80. يونۇس]

ئايىتىدە ئالالھنىڭ مۇنداق  -80يەنە يونۇس سۈرىسىنىڭ 
 :نىدا قىلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ

سەندىن كىيىنكىلەرگە ئىبىرەت بولۇشۇڭ ئۈچۈن بۈگۈن »
يەنى سىنىڭ جەسىدىڭنى . )قۇتقۇزىمىز سىنىڭ جەسىدىڭنى

-نۇرغۇن كىشىلەر شەك( دېڭىزدىن چىقىرىپ قويىمىز
 « .شۈبھىسىزكى بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن غاپىلدۇر
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دىمەك قۇرئان بىر ھەقىقەتتۇر، ھېچبىر ھۆكمىدە خاتالىق 
ئوچۇق ۋە رۇشەن -تېپىلغىنى يوق، شۇنداقال ئايەتلەردە ئوپ

ان پىرئەۋىن ھادىسسىمۇ بۇنۇڭ بىر بىر رەۋىشتە بايان قىلىنغ
چۈنكى ۋەقەلىككە نۇرغۇن ئەسىر بولغان بولسىمۇ، . پاكىتى

يىللىق بىر مۆجىزىنى  0333مسلى كۆرۈلمىگەن ئۇ جەسەد 
كۆز ئالدىمىزغا يېيىپ بىرىش يۈزسىدىن زامانىمىزنىڭ 

دىگەن يەردىن « جەبەلەين». ساھىبلىرىگە ئېيتىلغان ئىدى
ىزىق قۇمالر ئارىسىدىن چىقارغان تېپىلغان ئۇ جەسەت، ق

تەتقىقاتچى ئىنگىلىز ئارخولوگلىرى تەرپىدىن ئەنگىلىيەگە 
. ئېلىپ كىتىلگەن بولۇپ بىرىتانىيە موزىيغا قويۇلغان

بۇگۈنكى كۈندە جەسەتلەرنىڭ يېشىنى ئېنىقالش ئۇسۇلى 
مۇقەررەر نەتجىگە ئىرىشەلمەسلىك نوقتىئىنەزىرى مەۋجۇد 

ئارقىلىق تەتقىق « مىتودى 00ۇن كارب»بولسىمۇ، لىكىن 
 يىللىق تارىخقا  0333قىلىنغان بۇ جەسەت ئەڭ ئاز دىگەندە 

 

 

ئىگە ئىكەنلىكى، يەنى ھەزىرىتى مۇسا ئەلەيھىسساالم 
 .زامانىسىدا ياشىغانلىقى ئىسپاتالنماقتا

ئىلمى تەتقىقاتالر بىلەن بىرگە يەنە، ئايەت ۋە تەپسىرلەرمۇ 
: مەسلەن. غان ماھىيەتكە ئىگەمەزكۇر قاراشنى كۈچلەندۈرىدى

 ئەلالمە »يىلى ئالەمدىن ئۆتكەن ئاتاقلىق مۇپەسسىر  -0000
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ئايىتىنى مۇنداق تەپسىر  -80سۈرە يونۇسنىڭ « زەمەخشەرى
قىلماقتا ۋە ئۆزىدىن سەككىز ئەسىر كىيىن بايقالغۇسى بۇ 
: جەسەدنى گۇيا ئۆز كۆزى بلەن كۆرگەندەكال ئىزاھلىماقتا

... ياقىسىدا بىر قىرغاققا ئاتىمىزسىنى دېڭىز ... »
ساالمەت چىرىمىگەن شەكىلدە، ئانىدىن -جەسىدىڭنى ساق
سەندىن ( كىچەكسىز رەۋىشتە-كىيىم)تۇغما ھالدا 

ئەسىرلەرچە كىيىن دۇنياغا كىلىدىغانالر ئۈچۈن بىر ئىبرەت 
تەپسىر كەششاپ، ئىككىنچى ]«   بولسۇن دەپ ساقاليمىز

 [بەت 050-050توم، 

ۇرنىلىدىن قىسقارتىپ تەرجىمە زەپەر ژىغان دتۈركىيەدە چىقى)
 (قىلىندى

 

 

 


