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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
        

   بىرىنچى بۆلۈم

  سانالر مهلۇماتى

        

  كىرىش سۆز

سـىۋەتلىك  نىڭ سىرلىق تهرەپلىرىگه مۇنا    »قۇرئان كهرىم «تارىختىن بېرى   
بــۇ جهريانــدا بهزى مۇتهخهسىــسلهرمۇ . نۇرغــۇن تهتقىقــاتالر ئېلىــپ بېرىلــدى

دە ناھايىىت مۇھىم ئـورۇن تۇتىـدىغانلىقىىن        »قۇرئان كهرىم «سىفىرالرنىڭ  -سان
چــۈنكى قۇرئاننىــڭ ماتېمــاتىكىلىق بىــر سىــستېمىغا ئىــگه  . ئىلگىــرى ســۈردى

ــائىكهنلىكــى ھهر جهھهتــتىن ئــۆزىىن نامــايهن قىلىــپ تۇ  ــز قۇرئاننىــڭ . رماقت بى
ــگهن ۋە    ماتېمــاتىكىلىق تۈزۈلۈشــىگه مۇناســىۋەتلىك بهزى شــىفىرالرىن ئىگىلى

بۇ كىتابتا پهقهت ئالدىنقى شـىفىر      . بۇالرىن كۆپچىلىككه چۈشهندۈرگهن ئىدۇق   
تهتقىقاتىدىن پهرقلىق ھالدا ھهر كىـم چۈشـىنهلهيدىغان ۋە ئۆزلهشـتۈرەلهيدىغان           

ــستېمىلهردى ــاچتۇقماتېمــاتىكىلق سى ــابىن تهييارالشــتا باشــقا   .ن گهپ ئ ــۇ كىت ب
ــدى  ــدىنمۇ پايدىلىنىل ــسلهرنىڭ تهتقىقاتلىرى ــۇ . مۇتهخهسى تىن بىزنىــڭ ســهۋەبب

كېلىچهككه مۇناسىۋەتلىك تهمخىنلىرىمىزنىڭ توغرا چىقماسلىقى بۇ كىتـابتىكى        
ــىن     ــا ئىكهنلىگىـــ ــڭ خاتـــ ــسلهر بهرگهن ئۇچۇرالرنىـــ ــقا مۇتهخهسىـــ باشـــ

بۇ كىتابتىكى ئۇچۇرالرنىڭ كۆپ قىـسمى بـۇرۇن        چۈنكى  . چۈشهندۈرمهيدۇ
ــسپاتالنغان      ــوغرىلىقى ئى ــان ۋە ت ــدىن تهييارالنغ ــسلهر تهرىپى ــقا مۇتهخهسى باش
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  .ئۇچۇرالردۇر
نىڭ ماتېمىكىلىق تۇزۇلۇشـكه ئىـگه ئىكهنلىكىـگه دائىـر           »قۇرئان كهرىم «

دىكـى بهزى سـۆزلهر      »قۇرئان كهرىم «. دەلىللهردىن بىرسى سۆز تهكرارلىقىدۇر   
قۇرئاندىكى بۇ سـۆز    . هلپ قىالرلىق بىر شهكىلدە ئوخشاش قېتىم تهكرالىنىدۇ      ج

  : لىقىنىڭ بهزىلىرى شۇالردۇررتهكرا
  . قېتىم تهكرارالنغان88 قېتىم، شهيتان 88مهلهك 

  . قېتىم تهكرارالنغان77 قېتىم، جهھهننهم 77جهننهت 
  . قېتىم تهكرارالنغان115 قېتىم، ئاخىرەت 115دۇنيا 

  . قېتىم تهكرارالنغان26 قېتىم، دەرەخ 26ئۆسۈملۈك 
  .قېتىم تهكرارالنغان5سوغۇق - قېتىم، قىش5ئىسسىق -ياز

  .  تهكرارالنغان117* 2 قېتىم، ئهپۇ قىلماق 117جازا 
   . قېتىم تهكرارالنغان7 قېتىم، ئامسانالرنىڭ يارىتىلىشى 7يهتته ئامسان 

  . قېتىم تهكرارالنغان32 قېتىم، بهرىكهت 32زاكات 
  . قېتىم تهكرارالنغان6 قېتىم، مهستلىك 6شاراپ 

  . قېتىم تهكرارالنغان79 قېتىم، ھىدايهت 79رەمههت 
  . تهكرارالنغان13 *2  قېتىم، بايلىق13نامراتلىق 

  . قېتىم تهكرارالنغان332سۆزى “ دېدىلهر”  قېتىم،332سۆزى “ دە”
كـــۆرگىنىمىزدەك، قۇرئانــــدىكى بهزى ســــۆزلهرنىڭ ئــــۇچراش ســــاىن  

لىرىدىن بىرسى ئـايهت نومۇرلىرىغـا      سوئالئوقۇرمهنلهرنىڭ بىزگه قارىتا    . شاشئوخ
الپ، ئانـدىن ئـۆرنهكلهرگه     جـاۋاب ىن بـۇ يهردە     سـوئال مۇناسىۋەتلىك ئىدى، بـۇ     

ــۆتىمىز ــۇرلىرى  . ئ ــايهت نوم ــدىكى ئ ــالىتىگه  14قۇرئان ــاۋۋالقى ھ  ئهســىردىن ئ
غــانلىقى مهلــۇم چــۈنكى ئايهتنىــڭ نهدىــن باشــلىنىپ نهدە تامالن . ئوخــشاشتۇر

بۇرۇندىنال ئايهتلهرنىڭ نومۇرالندۇرۇلۇشىغا زۆرۈرىيهت تۇيۇملىغانىدى،     . ئىدى
ئايهت -40يهىن بۈگۈن   . چۈنكى ئايهتلهرنىڭ تهرتىپى ئهسلىدىنال مهلۇم ئىدى     
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ــدىنال  ــدى-40بۇرۇن ــته ئى ــسۇن  . تهرتىپ ــايهت تهرتىپــى تېخىمــۇ ئاســان بىلىن ئ
بۇنــداق . قوشــۇلغانىدى غــا نومۇرالرمــۇئۈچــۈن مهتــبهئهلهردە ئايهتلهرنىــڭ يېنى

نومــۇر قوشــۇپ قويۇشــقا جــۈرئهت  بىــرەر كىــم قۇرئانغــا ئــۆزىچه بوملىغانــدىمۇ
ھهر قانداق بىر موزېيغا بېرىپ يۈز يىلالر ئـاۋۋال كۆچـۈرۈلگهن بىـر             . قىالملايدۇ

قۇرئــان بىــلهن قــولىڭىزدىكى قۇرئــانىن سېلىــشتۇرسىڭىز، ئــايهت تهرتىپلىرىنىــڭ 
  .ئوخشاش ئىكهنلىكىىن كۆرەلهيسىز) نومۇرلىرىنىڭ(

  

  ئايغا چىقىش تارىخى

سۈرىسىدە ئايغا بارماقنىڭ مـۇمكىنلىكىگه     “ قهمهر”دىكى»قۇرئان كهرىم «
سـۈرىدە ئـاي    . دېمهكتۇر“ ئاي”سۆزى تىلىمىزدا    “قهمهر”. دائىر ئىشارەتلهر بار  

 دىقىيـامهت يېقىنالشـىت، ئـاي يېرىلـ        :سۆزى بىرىنچى ئايهتته ئورۇن ئاملاقتا    
نىـڭ   »قۇرئـان كهرىـم   «مانا بـۇ ئـايهتتىن      ). ئايهت-1سۈرىسى،   »قىيامهت«(

يىلـى  -1389ھىجرىيه كالىندارى بـويىچه     . ئايهت بار 1389ئاخىرىغا قهدەر نهق  
. يىلىغـا تهڭ كهملهكـته، بـۇ ئايغـا چىقىـش تارىخىـدۇر            -1969مىالدىيه بـويىچه    

ــاي  ــسى، ئـ ــڭ ئهڭ ) قهمهر( قىسقىـ ــسانلىق تارىخىنىـ ــسى ئىنـ ــۇھىم سۈرىـ  مـ
شـۇنىڭ بىـلهن    . تهرەققىياتىدىن بىرى بولغان بۇ ۋەقهىن ئالدىن خهۋەر بهرمهكـته        

ســۆزى ئوخــشاش “ )يېرىلــدى(شــهققه ”قوللىنىلغــان بىــرگه يــۇقىرىقى ئــايهتته
ــا ــشى ” ۋاقىتتـ ــشى، قېزىلىـ ــڭ يېرىلىـ ــا “ تۇپراقنىـ ــسىدىمۇ قوللىنىلماقتـ . مهنىـ

 ئاي تۇپرىقىدىن نۇرغـۇن     ئالهم كېمىسىمۇ “ 11ئاپوللو”شۇنىڭدەك، ئايغا بارغان  
 . بار) للىقىپارال( بۇنىڭدىمۇ بىر ماس كېلىش. پارچه ئېلىپ دۇنياغا قايتقانىدى
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  ئاينىڭ ئوربېتىسى

سـۆزى تولـۇق   ) قهمهر(قۇرئاندا ئالهم جىسمى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان ئاي     
ــتىم ئۇچرايــدۇ27 ئوخــشاشال ئاينىــڭ يهر شــارى ئهتراپىــدىكى ئىللىــپىس  . قې

ــهكىللىك  ــشىمۇ ش ــدۇر27ئايلىنى ــىغان  .  كۈن ــى دەۋرلهردە ياش پهقهت قهدىمق
چـــۈنكى يهر يۈزىـــدىن . ئىنـــسانالر بۇنىڭـــدىن بهك خهۋەردار ئهمهس ئىـــدى

 كۈنلـۈك مـۇددەت     29قارىغان ھهر قانداق بىر كىـشى تولـۇن ئـايالر ئارىـسىدا             
هر ھالبۇكى، ئـاي ي .  كۈن دەپ ئوياليتىت29بولغانلىقتىن ئاينىڭ بىر ئايلىنىشىىن   

يهىن يهر  .قۇيـاش ئهتراپىـدا ئايلىنىــدۇ   شـارى ئهتراپىـدا ئايالنغانـدا يهر شـارىمۇ    
شــارى ئايالنغــانلىقتىن، ئــاي ئۆزىنىــڭ ئايلىنىــشىىن ئىككــى كــۈن كېچىكىــپ  

  .بۇ مۇھىم بىلىم ئهسىرلهر ئاۋۋال قۇرئاندا ئورۇن ئالغان. تاماماليدۇ

  قۇرۇقلۇق نىسبىىت-دېڭىز
غان دېڭىــز ۋە قۇرۇقلــۇق كهلىمىلىرىنىــڭ دە ئۇچرايــدى »قۇرئــان كهرىــم«

سان بويىچه بىر بىـرىگه نىـسبىىت بۈگـۈن زامـانىۋى بىلىمـدىكى نىـسپهت بىـلهن                 
ھالبۇكى، ئۇ يىلالردا قىتـئهلهر تېخـى نـامهلۇم ئىـدى ۋە            . بىرمۇ بىر ئوخشاشتۇر  

دېڭىز نىسبىتىنىڭ ئىلمىي جهھهتـتىن ئېنىقلىنىـشى مـۇمكىن ئهمهس          -قۇرۇقلۇق
، ئامېرىكىدەك چوڭ بىر قۇرۇقلۇق پارچىسىنىڭ بارلىقى پهقهت        مهسىلهن. ئىدى
  .ئهسىردە بايقالدى-15

ــدا  ــيقۇرئانـ ــتىم13 جهمئىـ ــۇق”قېـ ــاس( “قۇرۇقلـ ــسى ) بهر، يابـ ئىپادىـ
يهىن دېڭىـز نىـسبىىت     .  قېـتىم ئۇچرىماقتـا    32سـۆزى   ) بهھر(دېڭىز  . ئۇچرىماقتا

 يـۈز نىـسبهتكه     .ھالـدا بېـرىلمهكته    13\45، قۇرۇقلۇق نىسبىىت بولـسا      32\45
، قۇرۇقلــۇق نىــسبىىت يــۈزدە 71% ئايالنــدۇرغىنىمىزدا دېڭىــز نىــسبىىت يــۈزدە

 زامــانىۋى بىلىمنىــڭ نهتىجىلىرىــدىنمۇ دېڭىــز دۇنيانىــڭ يــۈزدە.  بوملاقتــا%29
  . ىىن ئۆز ئىچىگه ئاملاقتا29%ىىن، قۇرۇقلۇق بولسا يۈزدە %71
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ىـــىن 71%دۇنيانىـــڭ يـــۈزدە » قۇرئـــان كهرىـــم«خۇالســـه ســـۈپىتىدە 
ىــىن بولــسا قۇرۇقلۇقالرنىــڭ ئىگىلىگهنلىكىــىن    29%دېڭىزالرنىــڭ، يــۈزدە  

بۇنــداق ئىــنچكه  ھــازىرقى ئــالىمالر بولــسا. ئهســىرلهر ئــاۋۋال خهۋەر بهرمهكــته
ــپ      ــلهن ئېلى ــۇتېر بى ــوگرافلىرى ۋە كومپي ــراھ فوت ــۈنئىي ھهم ــسابالشالرىن س ھې

  .بارالىماقتا
  

  49سىرىئۇس يۇلتۇزى ۋە 

 ئهڭ پارالق يۇلتۇز بولغان سىرىئۇس يۇلتۇزى قۇرئانـدا         كېچىلىرى ئامساندا 
ئـــالالھ شـــىئرا  :ئايىتىـــدە ئۇچرايـــدۇ-49سۈرىـــسىنىڭ  )يۇلتـــۇز( نهجـــم

ئهرەبـچه  ). ئـايهت -49سۈرىـسى،    »نهجـم « (يۇلتۇزىنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر 
ئـايهتته ئۇچرىـشى    -49 بولغان سىرىئۇس يۇلتۇزىنىـڭ پهقهت       “شىئرا”مهنىسى

چـۈنكى ئـالىمالر سـىرىئۇس يۇلتۇزىنىـڭ     . لىق بىر ئهھۋالدۇر  ھهقىقهتهن قىزىقار 
ھهرىكهتلىرىدىكى تهرتىپسىزلىكلهرىن چىقىش قىلىپ ئۇنىڭ بىـر جـۇپ يۇلتـۇز           
ئىكهنلىكىــىن بايقىــدى ۋە كــۆز بىــلهن كــۆرگىلى بوملايــدىغان يهنه بىــر يۇلتۇزغــا 

 Bتېلېسكوپـــسىز كۆرۈمنهيـــدىغان ســـىرىئۇس. بهردى نـــامىىن Bســـىرىئۇس 
 يىــل 49ئــايلىنىش ۋاقتىنىڭمــۇ   ئهتراپىــدىكى Aســىرىئۇس ىنىــڭ يۇلتۇز

ئــايهتته -49ســىرىئۇس يۇلتۇزىنىــڭ پهقهت  . ئىكهنلىكىــىن جهزملهشــتۈردى 
ــايلىنىش ۋاقتىنىـــڭ   ــۇ يۇلتۇزالرنىـــڭ ئـ ــگه  49بولۇشـــى بـ ــل ئىكهنلىكىـ يىـ

تېلېسكوپــسىز كۆرۈمنهيــدىغان   يۇلتــۇزى Bتېخــى ســىرىئۇس  . ئىــشارەتتۇر
  ...تۇرۇقلۇق
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  ىڭ ئاتوم نومۇرىتۆمۈرن

نــاملىق ســۈرىدە ناھــايىىت قىزىقــارلىق بىــر ) تۆمــۈر(“ ھهدىــد”قۇرئانــدىكى
ــهنچه ــار چۈشـ ــۈرۈلگهنلىكى   . بـ ــتىن چۈشـ ــۈرىدە تۆمۈرنىـــڭ ئهرشـ ــۇ سـ بـ
بىــز تۆمۈرنىمــۇ  ...  :ۋال بــۇ ئــايهتىن تهھلىــل قىاليلــى   ئــاۋ. تهكىتلىنىــدۇ

 مهنـپهئهتلهر   چۈشۈردۇقكى، ئۇنىڭدا بۈيۈك بىر قۇۋۋەت ۋە ئىنسانالر ئۈچۈن       
ــار ــايهت-25سۈرىــسى،  »ھهدىــد«( ...ب ــايهتته قوللىنىلغــان). ئ ــَزل ”بــۇ ئ  َان

سـۆزى تۆمۈرنىـڭ دۇنيـا سـىرتىدىن كهلگهنلىكىـىن          “چۈشۈرمهك” “) ئهنزەل(
قۇرئاننىـڭ دېگىنىـدەك، بۈگـۈنكى ئاسـرتونومىيه بىلىمىمـۇ تۆمـۈر            . تهكىتلهيدۇ

  .هنلىكىىن يهكۈنلىدىماددىلىرىنىڭ ئالهمدىكى چوڭ يۇلتۇزالردىن كهلگ
دەپ نــام بېــرىلگهن بـــۇ يۇلتــۇزالردا مهيــدانغا كهلـــگهن     “ ســۈپهرنوۋا ”

پارتالشـــالر نهتىجىـــسىدە تۆمـــۈر پـــارچىلىرى ئـــالهمگه چېچىلىـــپ دۇنياغـــا  
  . چۈشكهن

شۇنداقال ھهدىد، يهىن تۆمۈر سۈرىسى تۆمـۈر ئېلىمېنتىنىـڭ خىمىيىلىـك           
ىنىڭ دەل ئوتتۇرىـسىدىكى    چۈنكى بۇ سـۈر   . بهلگىسىگىمۇ ئىشارەت بهرمهكته  

تۆمـۈر ئېلىمېنتىمـۇ    . ئايهتنىڭ ئهرەبچه ئوقۇلىشى فه ھهرپلىرى بىلهن باشـلىنىدۇ       
  . بىلهن كۆرسىتىلمهكته ھهرپى Feخىمىيىدە 

شۇنىڭدەك ھهدىد، يهىن تۆمۈر سۆزىنىڭ ئهرەبچىدىكى سـانلىق قىممىـىت          
رىن ئــۆز ئــاتوم نومۇرىــسى تۆمــۈ. 26، تۆمۈرنىــڭ ئــاتوم نومۇرىــسىمۇ يهنه 26

ئېلىمېنتالرمـۇ  . ئىچىگه ئالغان پۈتۈن ئېلىمېنتلهر ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئۇقۇمـدۇر        
  .ھهقىقهتهن ئاتوم نومۇرلىرىغا ئاساسهن رەتكه تۇرغۇزۇلغان
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   كۈن365

.  قېـتىم ئۇچرايـدۇ    365سـۆزى   “ )يهۋم(بىر كـۈن    ” دە »قۇرئان كهرىم «
 365 قېتىم ئايلىنىـشىغا  بىلگىنىمىزدەك، يهر شارىنىڭ قۇياش ئهتراپىدا تولۇق بىر  

يهر شارى قۇياش ئهتراپىدا ئايالنغاندا ئوخـشاشال ئـۆز ئوقىـدىمۇ           . كۈن كېتىدۇ 
  .  قېتىم ئايلىنىدۇ365دەل 

 قېـتىم ئۇچرىـشى ناھـايىىت       365سـۆزىنىڭ   “ )يهۋم( بىر كـۈن  ” قۇرئاندا
چۈنكى بۇ يهر شارى ئوربېتىسى ھهققىدە بىزگه ئهسـىرلهر         . مۇھىم بىر بايقاشتۇر  

كۈنلـۈك   365يهر شارى بىلهن قۇياش ئارىـسىدىكى       . ۋال ئۇچۇر بهرمهكته  ئاۋ
  .ئاسرتونومىيىلىك ئايلىنىش قۇرئاندا ئوچۇق بىلدۈرۈملهكته

  

   ئۇزۇنلۇق-44نىڭ كېمىسى ۋە  ئهلهيهىسساالمھنۇ

ــۇھ     ــازىرغىچه نـ ــالىملىرى ھـ ــانىمىز ئـ ــساالم زامـ ــسىنىڭ ئهلهيهىسـ كېمىـ
پهقهت بهزى ئـالىمالر ئـۇ كېمىنىـڭ        . ىقهيهردىلىكىىن تولۇق جهزملهشـتۈرەملىد   

ئوخـشاشال تهۋراتتـا كېمىنىـڭ      . ئاغرى تېغىدا ئىكهنلىكىىن ئىلگىرى سـۈرمهكته     
ۋە ئهتراپــى ئىكهنلىكــى ) ئــاغرى تېغــى(ئــارارات ”تــۇرۇپ قالغــان يېرىنىــڭ 

كۈنىـدە ئـارارات    -17ۋە كېمه يهتتىنجى ئايـدا، ئاينىـڭ        ”…. كۆرسىتىلمهكته
  ).8\4، تهكۋىن»تهۋرات«(“  جايالشىتئۈستىگه) ئاغرى( تاغلىرى
 »ھــۇد«دە بولــسا نــۇھ كېمىــسى جايالشــقان يهر     »قۇرئــان كهرىــم «

ئـى زېمىـن، سـۈيىڭىن يـۇتقىن، ئـى          ’ :ئايىتىدە ئۇچرايـدۇ  -44سۈرىسىنىڭ  
كــاپىرالرىن غهرق ( دېيىلــدى، ســۇ ســوغۇلدى، ئالالھنىــڭ‘ بۇلــۇت، تــارقىغىن
ئۈسـتىدە   )تېغـى؟ ( كـېمه جـۇدى   ھۆكمى ئىجرا قىلىندى،    ) قىلىشتىن ئىبارەت 

-44سۈرىـسى،    »ھـۇد « (دېيىلـدى ‘ زالىم قهۋم ھاالك بولـسۇن    ’توختىدى،
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ــايهت ــرى ســۈپىتىدە جــۇدى قىــسمى   ). ئ ــۇ يهردە كېمىنىــڭ جايالشــقان يې ب
“ جۇدى تېغى ” ئورنىغا“ جۇدى” پهقهت بهزى تهرجىمىلهردە  . كۆرسىتىلمهكته

ئهمهس، بهلكـى  “ ى تېغـى جـۇد ”ھـالبۇكى قۇرئانـدا   . دەپ تهرجىمه قىلىنغـان   
  .ئىسمىال ئۇچرايدۇ“ جۇدى”

ئايهتته تىلغا ئېلىنىـشى    -44قۇرئاندا نۇھ كېمىسىنىڭ جايالشقان يېرىنىڭ      
چـۈنكى تهۋراتتـا كېمىنىـڭ جايالشـقان يېـرى          . ناھايىىت قىزىقارلىق بىر ئهھۋال   

بىلگىنىمىـزدەك،  . ئۇزۇنلۇقتـا -44دەپ كۆرسىتىلگهن ئاغرى تېغى ۋە ئهتراپـى        
ۈزىدىكى ھهر قانداق بىر جاي كهڭلىـك ۋە ئۇزۇنلـۇق رەقهملىـرى بىـلهن              يهر ي 

 ئهسىردە لوندوندىكى گرېنۋىچ نۇقتىسى خهلقئـارا باشـالنغۇچ       -19. ئىپادىلىنىدۇ
ئۇزۇنلـۇق ۋە    360 جهمئىـي خهرىتىلهردە  . مېرىدىئاىن سۈپىتىدە قوبۇل قىلىندى   

  .كهڭلىك بار180

   

  كهڭلىك-22ھهج ۋە 

ــرى مۇ ــادەتلىرىىن ئورۇنلىمــاق ئۈچــۈن  ئهســىرلهردىن بې ســۇملانالر ھهج ئىب
ئوخشاشال ناماز ئوقۇغانـدا بىـز      . دۇنيانىڭ ھهر يېرىدىن مهككىگه سهپهر قىلماقتا     
  . يۈزلىنىدىغان قىبلىمۇ يهنه مهككىدىكى كهئبهدۇر

مۇســـۇملانالرنىڭ داۋاملىـــق يۈزلىنىـــدىغان بـــۇ مـــۇھىم مهركهزنىـــڭ      
ــورىن   ــك ئ ــم «جۇغراپىيىلى ــان كهرى ــۇرماقتا  »قۇرئ ــۆزىىن يوش ــى . دە ئ ھهر يىل

مىليـــونالرچه مۇســـۇملاننىڭ ھهج ئىبـــادىتىىن ئورۇنلىمـــاق ئۈچـــۈن بارىـــدىغان 
سۈرىـسىمۇ   »ھهج«دىكى   »قۇرئان كهرىم «. كهڭلىكته-22 مهككه   —يېرى
  . سۈرىدۇر - 22دەل 

ــتىلهردە  ــۇق،  360 جهمئىـــيخهرىـ ــارلىقىىن ۋە 180ئۇزۇنلـ كهڭلىـــك بـ
. ىئاننىڭ گرېنـۋىچ ئىكهنلىكىـىن بايـا سـۆزلىگهنىدۇق        خهلقئارا باشالنغۇچ مېرىـد   
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مانا بـۇ خهلقئـارا ئـۆلچهملهرگه كـۆرە، ھهج مهركىزىنىـڭ يېـرى قۇرئـان بىـلهن                  
  .خهۋەر بېرىلمهكته

  

  ئىسرائىل: ئۇزۇنلۇق-35كهڭلىك، -33

دە ئىسرائىل دۆلىتىنىـڭ قايـسى يىلـدا قۇرۇلىـدىغانلىقى           »قۇرئان كهرىم «
كىتابنىـڭ كېيىنكـى بۆلۈملىرىـدە بـۇ        . ر بېرىلمهكته يوشۇرۇن بىر شهكىلدە خهۋە   

  .ئاۋۋال پهقهت بۇ دۆلهتنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنىغا كېلىمىز. تېمىىن تۇتىمىز
ئىسرائىل ئوغۇللىرى ئهسـىرلهر بـوىي مهۋجۇتلـۇقىىن يوقامتـاي كهلـگهن بىـر              

  .ئهسىردە قۇرۇاللىدى-20ۋاھالهنكى رەمسىي بىر دۆلىىت پهقهت  قهۋمدۇر،
ــد ــران «ىكى قۇرئان ــال ئىم ــسى     »ئ ــڭ قاي ــسرائىل دۆلىتىنى ــسى ئى سۈرى

، »ئـال ئىمـران   «. شارەت بهرمهكـته  ېكهڭلىك ۋە ئۇزۇنلۇقتا قۇرۇلىدىغانلىقىغا ب    
  . مهنىسىدە“ ئىمران ئائىلىسى” تىلىمىزدا

 »ئـال ئىمـران   «ئىمران ئائىلىسى ئىسرائىل ئوغۇللىرى نهسلىدىن، شۇنداقال       
. ســۆزى ئۇچرايــدۇ“ ئىمــران” تلىرىــدەئايه-35 ۋە -33سۈرىــسىنىڭ پهقهت 

-35كهڭلىـــك ۋە -33دىقــقهت قىلىنـــسا، بۈگـــۈنكى ئىـــسرائىل دۆلىتىمـــۇ  
  .ئۇزۇنلۇقتا

سۈرىسىدە دىققهتىن تارتىدىغان يهنه بىر نۇقتـا بـار، ھهقىقـى            »ئال ئىمران «
 ئىسمى يهئقۇپ بولغان پهيغهمبهرنىڭ يهنه بىر ئىسمى ئىسرائىلدۇر ۋە بـۇ يهردە           

 تهۋرات نازىـل قىلىنىـشتىن ئىلگىـرى، ئىـسرائىل        ” :پ ئۇچرايدۇ دە“ ئىسرائىل”
يهىن ( ئــۆزىگه ھــارام قىلغــان يــېمهكلىكلهر   ) يهىن يهئقــۇپ ئهلهيهىســساالم (

دىن باشـقا يېمهكلىكلهرنىـڭ ھهممىـسى ئىـسرائىل          )تۆگىنىڭ قۇشى ۋە سۈتى   
 ئــادەتته). ئــايهت-93سۈرىــسى،» ئــال ئىمــران«... (ئهۋالدىغــا ھــاالل ئىــدى
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پــات ئۇچرايــدۇ، ۋاھــالهنكى -ســۆزى قۇرئانــدا پــات“ ىل ئوغــۇللىرىئىــسرائ”
  . سۆزى بۇ سۈرىدە ئورۇن ئالغان“ ئىسرائىل” بۈگۈنكى دۆلهت ئىسمى بولغان

  

  خروموسوم جۈپلۈكى-23جىنس ۋە 

ئىنسانالرنىڭ ۋە باشقا جانلىقالرنىڭ گـېن تۈزۈلۈشـى خوروموسـومالرغا          
  .رناشقانبۇ خروموسومالردا ئو الر DNAباغلىق ھهمدە 

 يهىن. خروموسـوم جۈپلـۈكىگه بـاغلىق     -23جىنسنىڭ ئېنىقلىنىـشى بولـسا      
خروموســوم جۈپلۈكىــدىن -23ئهر بىــلهن ئايــال ئارىــسىدىكى ۋۇجــۇد پهرقــى  

 شـهكلىدە  XXخروموسـوم جۈپلـۈكى     -23ھهر قانداق بىر كىـشىنىڭ      . كېلىدۇ
  . ئهر جىنسلىق بولىدۇ بولسا XYبولسا ئايال جىنسلىق، 

قۇرئان « خروموسوم جۈپلۈكىگه قارىتا -23هرقىىن ساقاليدىغان   ئايال پ -ئهر
“ ئايـال ” ھهم“ ئهر” چـۈنكى قۇرئانـدا   . مـۇ دىققهتـىن جهلـپ قىلىـدۇ        »كهرىم

  .  قېتىم تهكرارلىنىدۇ23ئايرىم -سۆزى ئايرىم
يېقىنقى زامانالردا ئېرىشىلگهن ئىلمىي نهتىجىلهرىن قۇرئان ئهسىرلهر ئاۋۋال        

رەقىمىـدە   23بىلهن ئايال ئارىسىدىكى ئاساسـىي پهرقنىـڭ   ئهر  . خهۋەر بهرمهكته 
  .يوشۇرۇنىشى ئوچۇق بىر شهكىلدە تىلغا ئېلىنماقتا

  

  ھهرىنىڭ گېن نومۇرى

 DNAبايا چۈشهندۈرگىنىمىزدەك، جانلىقالرنىـڭ گـېن شـېفىرى بولغـان           
مهسىلهن، دۇنيانىڭ ھهر يېرىـدىكى ھهرىلهرنىـڭ       . الر خروموسومالردا ئورناشقان  

  .  ساىن ئوخشاش ھهم ئۆزگهرمهستۇرخروموسوم
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ئومۇمهن ھايۋانالرنىڭ چىشى ۋە ئهركىكىدە ئوخشاش سـاندا خروموسـوم          
چۈنكى ئهركهك  . پهقهت ھهرىنىڭ ئهھۋاىل باشقىلىرىدىن بىر ئاز پهرقلىقتۇر      . بار

  . جۇپ خروموسومغا ئىگه16تاق خوروموسومغا، چىشى ھهرە 16ھهرە 

مۇ ئىـشارەت    »قۇرئان كهرىم «ۇ پهرققه   ھهرە مانا بۇ جهھهتتىن پهرقلىق، ب     
ئىسمىدە بولغـان بىـر سـۈرە       » )ھهرە( نهھل«قۇرئاندا باش ماۋزۇسى    . بهرمهكته

 خروموسـوملۇق بىـر     16شۇنىڭدەك، ھهرىمۇ   . سۈرىدۇر-16بار، بۇ سۈرە دەل     
جـــانلىق ھهمـــدە دۇنيانىـــڭ ھهر يېرىـــدىكى ھهرىلهرنىـــڭ خروموســـوم ســـاىن  

  .ئوخشاش
سۈرىسى گېن ئىلمـى يـوق بىـر         »نهھل«بولغان  “ ھهرە”بىزدىكى مهنىسى 

  .زاماندا ئىنسانالرغا مۇھىم بىر مهلۇمات بهرگهن
  ... يهنه باشقا بىر ئۆرنهك

خروموســـوم ســـانىنىڭ ئۆزگهرمهيـــدىغانلىقىىن ۋە دۇنيانىـــڭ ھهر يېرىـــدە  
ســـۆزى “ ئېـــشهك” ئهمـــدى. ئوخـــشاش ئىكهنلىكىـــىن بايـــا ســـۆزلىگهنىدۇق

  . لىل قىاليلىئۇچرايدىغان سۈرىلهرىن تهھ

سـۆزى ئۇچرايـدۇ،    “ ئېـشهك ” نىـڭ بىـر قـانچه يېرىـدە        »قۇرئان كهرىم «
سۈرىلىرىدە تىلغا  ) سۈرە-62( »جۇمۇئه«ۋە  ) سۈرە-31( »لوقمان« پهقهت

سۆزى ئۇچرايـدىغان باشـقا     “ ئېشهك”. تۇر “ئېشهك”ئېلىنغان بىردىنبىر ھايۋان    
 ۋە -31ىنىـدۇ، پهقهت  سۈرىلهردە شىر، ئاتقـا ئوخـشاش ھـايۋانالرمۇ تىلغـا ئېل     

ئوتتـۇرا   ...چبىر ھايۋاندىن گهپ يوق   ېتىن باشقا ھ   “ئېشهك” سۈرىلهردە-62
ھال ماڭغىن، ئاۋازىڭىن پهسلهتكىن، ئاۋازالرنىڭ ئهڭ زېرىكهرلىكى ھهقىـقهتهن         

تهۋراتــىن  ).ئــايهت-19سۈرىــسى،  »لوقمــان« (ئېــشهكلهرنىڭ ئاۋازىــدۇر
ىــــپ قىلىنغــــان، ئانــــدىن ئــــۇىن تهكل) يهىن ئهمهل قىلىــــشقا( كۆتۈرۈشــــكه
ــۈرمىگهنلهر ــشقا تهكلىــپ  ( كۆت ــا ئهمهل قىلى ــرىلگهن ۋە ئۇنىڭغ يهىن تهۋرات بې

قىلىنغـــان بولـــسىمۇ، ئۇنىڭغـــا ئهمهل قىلمىغـــان ۋە ھىـــدايهتتىن پايـــدىالمنىغان 
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يهىن پايـدىلىق   ( خۇددى كىتاب يـۈكلهنگهن ئېـشهككه ئوخـشايدۇ       ) يهھۇدىيالر
ارتىۋالغـان، چارچاشـتىن باشـقا، ئـۇالردىن        چـوڭ كىتـابالرىن ئۈسـتىگه ئ      -چوڭ

ــشهككه ئوخــشايدۇ  ــدىغان ئې ــداق پايدىلىناملاي ــايهتلىرىىن )ھېچقان ، ئالالھنىــڭ ئ
ھ زالىم قهۋمىن ھىدايهت    ئالال! ئىنكار قىلغان قهۋمنىڭ مىساىل نېمىدېگهن يامان     

  ).ئايهت-5سۈرىسى،  »جۇمۇئه« (قىلمايدۇ
سۈرىـسىنىڭ   »جـۈمه «ە،  سۈر-31سۈرىسىنىڭ   »لوقمان«يۇقىرىدىكى  

  . ئېيتقانىدۇقسۈرە ئىكهنلىكىىن -62

ــز     ــا دۇچ كېلىمى ــر ئهھۋالغ ــارلىق بى ــدا يهنه قىزىق ــۇ نۇقتى ــا ب ــۈنكى . مان چ
  .ئېشهكنىڭ خروموسوم ساىن سۈرە نومۇرى بىلهن بىرمۇ بىر ئوخشاش

 خروموســوم 62جــۇپ، يهىن تولــۇق ھالــدا 31تۈرىــدە تــوپالم “ ئېــشهك”
يهنه كېلىـپ بـۇ      . 62 ۋە   31هرنىڭ نومۇرىلىرىمـۇ    ئهنه شۇ سـۈرىل   . مهۋجۇت

ــم «يهردە  ــان كهرى ــدىغانلىقىنىمۇ    » قۇرئ ــدا بولى ــۇپ ھال ــومالرنىڭ ج خروموس
خروموسوم جۈپلۈكى بار ھهم تولـۇقى بىـلهن         31چۈنكى ئېشهكته   . تهكىتلهيدۇ

  . سانلىرىغا ئىشارەت بهرمهكته 62 ھهم 31مۇ  »قۇرئان كهرىم«. 62
  

  نىشىمهككىنىڭ فهتهى قىلى

كهلگۈسىگه مۇناسىۋەتلىك بهزى ھادىسىلهرىن ناھـايىىت      » قۇرئان كهرىم «
ــدۇ  ــر شــهكىلدە خهۋەر بېرى ــه   .ئوچــۇق بى ــۇالردىن بىرســى، مهككىنىــڭ فهتى ب

ــدۇر ــۇملانالر     . قىلىنىدىغانلىقى ــا مۇس ــان ۋاقىتت ــل بولغ ــايهت نازى ــدىكى ئ تۆۋەن
جبــۇر  جــرەت قىلىــشقا مه  مهككىــدىن ســىقىپ چىقىرىلغــان ۋە مــۆمىنلهر ھى    

ــدى ــي راســت چــۈش     .بولغانى ــشته، ھهقىقى ــرىگه ھهق رەۋى ــالالھ پهيغهمبى ئ
) دۈمشهنـدىن (خۇدا خالىسا   ) سهن ۋە ساھابىلىرىڭ  ! ئى مۇھهممهد . (كۆرسهتىت

) بهزىلىـرىڭالر (باشـلىرىڭالرىن چۈشـۈرگهن ۋە      ) بهزىلىـرىڭالر (ئهمىن بولغـان،    
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ــس     ــا كىرى ــجىدى ھهرامغ ــۇم مهس ــاي چوق ــدا، قورقم ــان ھال ــالالھ قىرقىغ ىلهر، ئ
ئـالالھ بۇنىڭـدىن بـۇرۇن      . بىلىـدۇ ) پايـدىىن (سىلهر بىلمهيـدىغان    ) سۈلهتىكى(
 قىلـدى ) هرنىڭ پهتهىسىىن مۇيهسسهر  يهىن خهيب (يېقىن بىر غهلبىىن  ) سىلهرگه(
  ).ئايهت-27سۈرىسى، »فهتىه«(

مهسـجىدى  ئايهتته پهيغهمبهرنىڭ چۈشىنىڭ رىئاللىققا ئايلىنىدىغانلىقى ۋە       
ــگه،  ــدىغان يهرگهھهرەم ــادىىت قىلىنى ــدىغانلىقى —يهىن ھهج ئىب ــگه كىرى مهككى

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ خۇشـخهۋەر مۇسـۇملانالر          . ئالدىن خۇشخهۋەر قىلىنغـان   
  .ئهسكىرىي كۈچ جهھهتتىن ناھايىىت ئاجىز بىر ۋاقىتتا بېرىلگهن

ئـــايهت ئالـــدىن خهۋەر بهرگهن بـــۇ ھادىـــسه، يهىن مهككىنىـــڭ فهتهـــى  
  .  ۋاقىتتىن كېيىن ئهمهلىيهتكه ئايالندىقىلىنىشى قىسقا بىر

  

   كېلىدۇغالىببىزانس 

يېقىن بىـر جايـدا يېڭىلـدى، ئـۇالر يېڭىلگهنـدىن كېـيىن بىـر                رۇملۇقالر
ــش ئالالھنىــڭ        ــرى ۋە كېــيىن ھهممه ئى ــدۇ، ئىلگى ــل ئىچىــدە يېڭى ــانچه يى ق

ــىدىدۇر ــڭ به  . باشقۇرۇش ــۆمىنلهر ئالالھنى ــدە م ــۇ كۈن ــلهن  ب ــاردىمى بى رگهن ي
  ).ئايهتلهر-4—2سۈرىسى،  »رۇم«(  بولىدۇخۇشال

ــۇقالر     ــا رۇمل ــان ۋاقىتت ــل بولغ ــايهت نازى ــۇ ئ ــسالر( ب ــالرغا ) بىزانى پارس
 ئىـدى ۋە مۇسـۇملانالرغا ئوخـشاش بىـر          خرىـستىئان رۇملـۇقالر   . يېڭىلگهنىدى

پهقهت پارسـالر ئالالھقـا شـېرىك كهلتۈرىـدىغان بىـر           . ئالالھقا ئېتىقـاد قىالتـىت    
ــدى ــائهت ئى ــۇ. جام ــشى مۇســۇملانالرىن  ســهۋەب ب تىن، رۇملۇقالرنىــڭ يېڭىلى
  . پهرىشان قىلغانىدى

ۋاھالهنكى كۆرگىنىڭالردەك، كېيىنكى ئـايهتته رۇملۇقالرنىـڭ بىـر قـانچه           
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  . يىل ئىچىدە يهنه غالىب كېلىدىغانلىقىدىن خهۋەر بېرىلمهكته 
 كېلىدىغانلىقىــدىن برۇملۇقالرنىــڭ پــات ئارىــدا غالىــ» مقۇرئــان كهرىــ«
ەر بهرمهكــته ئىــدى، لــېكىن ئــۇ چاغــدا ياشــىغان بهزى ئىنــسانالر بۇنىڭغــا خهۋ

چــۈنكى بىــزانس ئاغدۇرۇلۇشــقا ئــاز قالغانىــدى ھهمــدە قايتــا . ئىــشهمنىگهنىدى
پارسالر، سـالۋالر، ئـاۋارالر ۋە لومبـاردالر        . ئهسلىگه كېلىشى تهس كۆرۈنهتىت   

رغـا تهۋە بولغـان     رۇملۇقال. رۇملۇقالرغا قارشى تهھدىت شهكىللهندۈرۈۋاتاتىت   
مېسسوپاتاميه، مىسىر، سۈرىيه، كىلىكيا، پهلهسـتىن ۋە ئهرمهنىـستان تـۇپراقلىرىىن           

ــدى  ــشغال قىلغانى ــرىىن تهســلىكته  . پارســالر ئى ــۇقالر ئهســكىرىي چىقىملى رۇمل
. ئۆتهيتىت ھهم كۆپلىگهن ۋالىـي پادىـشاھ ھېراكلىئۇسـقا ئىـسيان كۆتۈرگهنىـدى       

  . اي دەپ قالغانىدىقىسقىسى، ئېمپراتورلۇق پارچىلىن
، پارچىلىنىـشقا ئـاز     »قۇرئـان كهرىـم   «مانا موشۇنداق يامـان بىـر ۋەزىيهتـته         

 كېلىدىغانلىقىـدىن خهۋەر    غالىـب قالغان رۇملۇقالرنىڭ بىر قـانچه يىـل ئىچىـدە          
  . بهرمهكته ئىدى

نىڭ دېگىنىدەك، بىـر قـانچه يىلـدىن كېـيىن،           »قۇرئان كهرىم «ھهقىقهتهمنۇ  
ۇملۇقالر بىلهن پارسالر ئارىسىدا نىنوۋا خارابىلىرى يېنىدا       يىلدا ر -627مىالدى  

يهنه بىر چوڭ ئـۇرۇش بولـدى، بـۇ قېـتىم رۇملـۇقالر ئۇرۇشـتا غهلـبه قازانـدى                   
ــۈن       ــايتۇرۇۋېلىش ئۈچ ــالردىن ق ــۇپراقلىرىىن پارس ــكهن ت ــدىن كهت ــدە قول ھهم

  .كېلىشىم ئىمزالىدى
  

  ...دۇنيانىڭ ئهڭ ئويمان يېرى

. ن ئـايهتلهردە يهنه مـۇھىم بىـر مهلۇمـات يوشـۇرۇنغان     بايا بىز تهھلىل قىلغـا   
ئايىتىـدە رۇملۇقالرنىـڭ دۇنيانىـڭ    -3سۈرىسىنىڭ  »رۇم«دىققهت قىلسىڭىز،  

َ”ئايهتته ئۇچرايـدىغان  -3. ئهڭ ئوميان يېرىدە يېڭىلگهنلىكى بىلدۈرۈملهكته    
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א)   ردېمهكتـۇ  “دۇنيانىـڭ ئهڭ ئوميـان يېـرى      ” تىلىمىـزدا “ )ئهدنا ئهل ئـارد .
دەپ “ ئهڭ يـــېقىن يهر” لـــېكىن بهزى تهرجىمـــانالر بـــۇىن مهجـــازى مهنىـــدە

  .تهرجىمه قىلغان

“ ىنىـ د” مهنىـسىدە كېلىـدىغان   “ پهس، ئوميـان  ” سۆزى ئهرەبچىدە “ ئهدنا”
 سـۆزى بولـسا   “ ئارد” .مهنىسىدە كېلىدۇ “ ئهڭ ئوميان ” سۆزىدىن تۈرلهنگهن ۋە  

يهر يۈزىنىڭ  ”ئىبارىسى“  ئارد ئهدنا ئهل ” بۇنىڭ بىلهن . دېمهكتۇر“ يهر يۈزى ”
  . مهنىسىدە كېلىدۇ“ ئهڭ ئوميان يېرى

بۈگۈنكى ئىلمىـي ئاساسـالرغا كـۆرە، رۇملـۇقالر ھهقىـقهتهن پارسـالرغا             
چـۈنكى ئـۇرۇش بولغـان يهر سـۈرىيه،         . دۇنيانىڭ ئهڭ ئوميان يېرىدە يـېڭىلگهن     

ى لـۇت   پهلهستىن ۋە ھازىرقى ئىئوردانىيه تۇپراقلىرىنىڭ كېسىشكهن قىـسمىدىك       
شــۇنداقال بۈگــۈن ئالهمــدىن تارتىلغــان ســۈنئىي ھهمــراھ  . كــۆىل ھاۋزىــسىدۇر

ــدا ــان يېـــرى ئىكهنلىكـــى    فوتوگراقلىرىـ لـــۇت كۆلىنىـــڭ دۇنيانىـــڭ ئهڭ ئوميـ
 مېتىر تۆۋەن بولغان لۇت كۆلىنىڭ يهنه بىـر         395دېڭىز يۈزىدىن   . ئىسپاتالمناقتا

 يوسـۇنغا ئوخـشاش     چۈنكى بۇ يهردە بېلىق ياكى    . دۇر “ئۆلۈك دېڭىز ”ئىسمى
  .جانلىقالر ياشىياملايدۇ
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   بۆلۈمئىككىنچى 

  سۆز سانلىرىدىكى سىرالر

  

  سىياسىي تهرەققىياتالر

. بۇ قىسىمدا دۇنيا تارىخىدىكى مۇھىم سىياسىي ھادىـسىلهردىن سـۆزلهميىز         
 »قۇرئـان كهرىـم   «ئهسىردە مهيدانغا كهلگهن ئهھـۋالالر      -20 ۋە   -19ئاساسهن  

سۈرىلهردىكى سۆز ساىن بىلهن ئـايهت     . شارەت بېرىلگهن ېبئهسىر ئاۋۋال   14دە  
نومۇرلىرىنىــڭ يىغىندىــسى ھادىــسىلهرنىڭ قايــسى يىلــدا بولىــدىغانلىقىىن بىــزگه 

ــدۇ ــۇ . خهۋەر بېرىـ ــزدا، بـ ــل قىلغىنىمىـ ــسالالرىن تهھلىـ ــېچ  مىـ ــۇلنىڭ ھـ ئۇسـ
ئۆزگهرتىلمهســتىن قوللىنىلغــانلىقىىن ۋە پۈتــۈن ســۈرىلهردە ئىــشقا يارىغــانلىقىىن 

  .كۆرەلهيسىز سىزمۇ
  

  الر ئارىسىدىكى ئۇرۇشخرىستىئان

بىـر  الر توغرۇلۇق سـۆزلىنىدىغان     خرىستىئانپات  -سۈرىسى پات  »مائىدە«
. ئايىتىدە ناھايىىت جهلپكـار بىـر ئىپـادە قوللىنىلىـدۇ         -14بۇ سۈرىنىڭ   . سۈرىدۇر

ىچه الر ئارىسىدا قىيامهتك  خرىستىئاندىنىي ۋەزىپىلهرىن ئورۇنلىمىغانلىقى ئۈچۈن     
  .ئاداۋەت ۋە دۈمشهنلىكنىڭ ساقلىنىدىغانلىقى سۆزلىنىدۇ

ئىسالمىيهت بىرلىككه كهلـگهن ۋاقىـتالردا ئورتـاق نىـيهت ۋە ھهمكارلىقتـا             
ــستىئانياشــىغان  ــتىن ئۇزاقالشــىت  خرى ــلهن تىنچلىق . الر ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بى
يـۈز  الر ئارىسىدا دۇنيا تارىخىدىكى ئهڭ قـانلىق ئۇرۇشـالر          خرىستىئاننهتىجىدە  
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  . بهردى
الر ئارىسىدا ئهڭ كۆپ    خرىستىئاندەپ ئاتالغان ۋە    “ دۇنيا ئۇرۇشى  - 2”

لىقنىڭ قهلئهسـى بولغـان ياۋرۇپـادا       خرىـستىئان قان تۆكۈلگهن بـۇ ئـۇرۇش يهنه        
گېرمانىيه، فرانسىيه ۋە ئهنگىلىيه باشالتقان ئۇرۇش قىـسقا        . باشلىنىپ كېڭهيدى 
بىرىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـىغا      .  قاپلىدى پاسىىنۇ ياۋر خرىستىئانۋاقىتتىال پۈتكۈل   

  .قېتىلغان مۇسۇملان ئومسانلى ئېمپراتورلۇقى بۇ ئۇرۇشقا قېتىلمدى
دۇنيا ئۇرۇشى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىنمۇ     -2ئهڭ قانلىق ئۇرۇش بولغان     

بهك ۋەيران قىلغۇچى بىر ئـۇرۇش بولـۇپ، تارىختـا يېزىلىـشىچه، بـۇ ئۇرۇشـتا                
  .نمىليونغا يېقىن ئىنسان ئۆلگه50

   ئـالالھىن بىـر دەپ تونۇشـقا ۋە    (دېگهنلهردىنمـۇ  ) خرىـستىئان (بىز ناسارا
ئــۇالر . مهھــكهم ئهھــدە ئالــدۇق) مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا ئىمــان ئېيتىــشقا 

بۇنىــڭ (ئــۆزلىرىگه قىلىنغــان نهســىههتنىڭ بىــر قىــسمىىن ئۇنــۇتىت، ) ئىنجىلــدا(
ەت ۋە دۈمشهنلىـك    ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا قىيـامهتكىچه ئـاداۋ       ) جازاسى ئۈچۈن 

يهىن ئـۇالر   (ئالالھ ئۇالرغا قىلمىشلىرىىن ئېيتىـپ بېرىـدۇ      ) شۇ چاغدا (سالدۇق،  
سۈرىـسى،   »مائىـدە «( ) ئهمهللىرىنىـڭ جازاسـىىن تارتىـدۇ      ئۆزلىرىنىڭ قهبىـه  

  ).ئايهت-14

بـۇ ئـايهت بىـلهن      . بۇ ئايهت قۇرئاننىڭ باشقا ھىچبىر يېرىـدە ئۇچرىمايـدۇ        
چرايدىغان ئايهت نومۇرىلىرىىن سـۈرىدىكى سـۆز     سۆزى ئۇ “ ئۇرۇش” بىرلىكته

دۇنيـا ئۇرۇشـىنىڭ باشـالنغان تـارىخى        -2ساىن بىـلهن جهملىـگهن چېغىمىـزدا        
  ...1939چىقىدۇ، يهىن 
  :سۆزى ئۇچرايدىغان ئايهتلهر شۇالر“ ئۇرۇش” سۈرىدە

مادامىكى، ئۇالر مۇقهددەس يهردە ئىكهن، بىز ھهرگىـز        ! ئى مۇسا : ئۇالر
ــۇ يهرگه كىرمه ــپ ئىككىڭــالر    ئ ــله بېرى ــلهن بىل ــز، ســهن پهرۋەردىگارىــڭ بى ميى



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 23

w
w

w
.m

unber.org 

سۈرىـسى،   »مائىـدە «(  بۇ يهردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى دېـدى      ، بىز ئۇرۇشۇڭالر
  ).ئايهت-24

 قىلىــدىغانالرنىڭ جازاســى ئــۇرۇش ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ رەســۇىل بىــلهن
شۇكى، يهر يۈزىـدە بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدىغانالرنىڭ جازاسـى شـۇكى، ئـۇالر              

ۈرۈلۈشى ياكى دارغـا ئېسىلىـشى يـاكى ئـوڭ قـوللىرى ۋە سـول پـۇتلىرى                 ئۆلت
ئۇالر ئۈچۈن بـۇ    ) يهىن جازا (بۇ  . كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك    

 ئۇالر چـوڭ ئازابقـا دۇچـار        ، ئاخىرەتته )ئېلىپ كهلگۈچىدۇر (دۇنيادا رەسۋالىق   
  ). ئايهت-33سۈرىسى» مائىدە«( بولىدۇ

...     ئۇرۇش ئوتىىن ياقمـاقچى    ) رەسۇلۇلالھقا قارشى (ئۇالر ھهر قاچان
قهست قىلىش  ىيۇئىسالمغا س (بولسا، ئالالھ ئۇىن ئۆچۈرىدۇ، ئۇالر يهر يۈزىدە        

بىـلهن بۇزغۇنچىلىـق قىلىـپ يۈرىـدۇ،        ) ۋە مۇسۇملانالر ئارىسىدا پىتنه قوزغـاش     
-64سۈرىـسى،    »مائىـدە « (نچىلىق قىلغۇچىالرىن ياقتۇرمايدۇ  ئالالھ بۇزغۇ 

  ).ئايهت
  . ئهمدى سۆز ساىن بىلهن بۇ ئايهتلهرنىڭ نومۇرلىرىىن جهملهيلى

   سۆز1804
  . سۆز بار1804 جهمئىيسۈرىسىنىڭ ئهرەبچه تېكىستىدە  »مائىدە«

-14ئايهتلهردە بـار ھهمـدە      -64،  -33،  -24سۆزى پهقهت   “ ئۇرۇش”
  .الر ئارىسىدىكى ئاداۋەت ۋە دۈمشهنلىك تىلغا ئېلىنىدۇخرىستىئانئايهتته 
   1939=64+33+24+14+1804)ۇنيا ئۇرۇشىد-2(

كۆرگىنىڭىزدەك، سۆز ساىن بىلهن ئايهت نومۇرلىرىىن جهملىگهن چېغىمىزدا        
 دۆلهتلهر ئارىسىدا يۈز بهرگهن ۋە تارىختا ئهڭ چوڭ ئۇرۇش بولغـان            خرىستىئان

  .دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ تارىخىىن ئىگىلىگهن بولىمىز-2
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  ئىسرائىل دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

ىن تهھلىـل قىلغىنىڭىـزدا، ئاساسـهن يوقۇلـۇپ كهتـكهن       » كهرىـم قۇرئـان «
بايانالرىن كۆرەلهيسىز، ئىسالمىيهت بىرلىككه كهلگهن يىلـالردا        خهلق توغرۇلۇق 

بـۇ خهلقـتىن بىـرى      . ۋە بۈگۈمنۇ بار بولغان خهلقلهرنىڭ ئىسمى بولـسا بهك ئـاز          
  . ئىسرائىل ئوغۇللىرىدۇر

زدا باشــقىچه بىــر ئهھۋالغــا دۇچ سۈرىــسىىن تهھلىــل قىلغىنىمىــ »شــۇئهرا«
شهكلىدە ئۇچرايدىغان   “روھۇلقۇددۇس” قۇرئاننىڭ باشقا سۈرىلىرىدە  . كېلىمىز

 “قـۇددۇس ” دەپ ئۇچرايدۇ، يهىن  “ روھۇلئهمىن” ئىپادە پهقهت موشۇ سۈرىدە   
جىربىئىلنىڭ باشـقا بىـر     “ روھۇلقۇدۇس”. سۆزى قىزىقارلىق ھالدا يوشۇرۇنىدۇ   

  .  مۇقهددەس دېگهن مهنىدەسۆزى“ قۇدۇس”ئىسمىدۇر، 
ــۇددۇس”شــۇنداقال  ــسرائىلىيهىن ئهســلىتىدۇ  ســ“ق ــزگه باشــتا ئى . ۆزى بى

ئىسرائىلىيه پايتهخت قىلغان قۇدۇس مۇسۇملانالرنىڭ ھهمدە باشـقا دىنالرنىـڭ          
  . مۇھىم بىر مهركىزىدۇر

 سـۆزىنىڭ ئورنىغـا   “قۇددۇس”سۈرىسىدە يوشۇرۇنغان    »شۇئهرا« پهقهت
  . زى كهلگهنسۆ“ ئهمىن” بۇ يهردە

     ئىـشهنچلىك  ( ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن، روھـۇلئهمىن
سۈرىـسى،   »شـۇئهرا « (ئۇىن سـېنىڭ قهلـبىڭگه ئېلىـپ چۈشـىت         )جىربىئىل

  ). ئايهت-193
ســـۆزىنىڭ بىـــزگه ئىـــسرائىلىيهىن ئهســـلىتىدىغانلىقىىن  “قـــۇددۇس” بايـــا

 ئوغۇللىرىنىـــڭ سۈرىـــسىدە ھهقىـــقهتهن ئىـــسرائىل »شـــۇئهرا«. ئېيتقانىـــدۇق
   .مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۇزۇن سۆزلىنىدۇ
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ــشىدىن   ــۈرىنىڭ بېـ ــسرائىل   -69سـ ــا ۋە ئىـ ــىت مۇسـ ــايهتكىچه ھهزرىـ ئـ
ئوغۇللىرىنىڭ فىرئهۋنگه قارشى مۇستهقىللىق كۈرىـشى بايـان قىلىنىـدۇ ۋە دەل            

  . ئايهتته تېما ئۆزگىرىدۇ-69

ن ئايهت نومـۇرىىن   سۆز ساىن بىلهجهمئىيقىلغىنىمىزدەك، بۇ يهردىمۇ    ئابايا  
بۇنىــڭ بىــلهن، ئهســىرلهر بــوىي قۇرۇالملىغــان ئىــسرائىل دۆلىتىنىــڭ   . جهملهميىــز

ئـايهتكىچه بـۇرۇن بولغـان      -69يهىن قۇرئـان،    . قۇرۇلۇش يىلى كېلىپ چىقىدۇ   
مۇھىم بىر ھادىسىىن بايان قىلىدۇ ھهم كېيىنكى زامانالردا رىئاللىققا ئايلىنىـدىغان           

  . بېرىدۇشارەتبېتارىخىي بىر ھادىسىدىن 
شۇغىنىسى بۇ قېتىم ئالدىنقى ئۆرنهكلهردىن بىر ئاز پهرقلىق ھالدا ھىجـرىيه           

ئهمهلىيهتته ھازىر كۆپلىگهن مۇسـۇملان دۆلهتلىـرى ھىجـرىيه          .تارىخىىن قوللىنىمىز 
  . يىلنامىسىىن قولالمناقتا

   سۆز1299
ــۇددۇس” ــۇرۇنغان  “ ق ــۆزى يوش ــۇئهرا«س ــچه  » ش ــسىنىڭ ئهرەب سۈرى

  .  سۆز بار1299 جهمئىيتېكىستىدە 

ــان    -69 ــشى باي ــتهقىللىق كۈرى ــڭ مۇس ــسرائىل ئوغۇللىرىنى ــايهتكىچه ئى ئ
  .قىلىنىدۇ

 )1948 مىالدىيه 1368 ()ھىجرىيه( =69+ 1299
يىــل -1948نهتىجىــدە ئىــسرائىل دۆلىتىنىــڭ قۇرۇلغــان تــارىخى بولغــان  

  .كېلىپ چىقىت

سىياسـىي   مدە دۇنيادا ئىسرائىلىيه دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئوتتۇرا ئاسىيادا ھه     
ــشىگه    ــۆپ ئۆزگىرىـ ــڭ كـ ــهۋەبتهڭپۇڭلۇقالرنىـ ــدىسـ ــسرائىلىيه .  بولـ ئىـ

ئىـسرائىلىيه ئۇرۇشـى بولـدى ۋە       —تـاالي قېـتىم ئهرەب     قۇرۇلغاندىن باشالپ 
  .ئوتتۇرا ئاسىيادا تېخىچه بىر ئۇزاق تىنچلىق ساقلىناملىدى
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سى بـۇ   بۇ قىسىمدا سىياسىي تهرەققىيـاتالرىن تهھلىـل قىالتتـۇق، شۇغىنىـ          
  . سۈرىدە ساقالقلىق يهنه بىر بىلىم بار

DNA بايقىلىشى نىڭ  

يهر يۈزىدىكى جىمـى جـانلىقالر ئـۆز تۈرلىرىنىـڭ پۈتـۈن خاسـلىقلىرىىن              
  . يهتكۈزىدۇ ئارقىلىق DNAئهۋالدلىرىغا 

-ئاتـا . دىـن  DNAئانىلىرىغا ئوخشىشىنىڭ سهۋەبىمۇ    -ئىنسانالرنىڭ ئاتا 
كىمـگه   .يهتكۈزۈلىـدۇ  ئارقىلىق DNAرغا ئانىالرنىڭ گېن خاسلىقلىرى بالىال

 DNAمهنسۇپلۇقى نامهلۇم بولغان بالىالرنىڭ ئاتىسىىن تاپماق ئۈچۈمنۇ ھازىر         
  . مۇراجىئهت قىلىنىدۇ سىنىقىغا

ــان    ــل قىلغ ــز تهھلى ــا بى ــۇئهرا«باي ــڭ    »ش ــسرائىل دۆلىتىنى ــسىدە ئى سۈرى
  . قۇرۇلۇش تارىخىىن ئىگىلگهنىدۇق

ۋە بۇ مۇھىم ھادىـسه يهنه       بايقالغان DNAردا  ئىسرائىلىيه قۇرۇلغان يىلال  
ئىسرائىلىيهنىڭ قۇرۇلـۇش يىلىـىن تاپقانـدىن       . سۈرىسىدە ساقالمناقتا  »شۇئهرا«

ئايهتته ناھايىىت قىزىقارلىق بىـر ئىپـادىگه       -74كېيىنال بىر قانچه جۈملىدىن كېيىن      
  :بۇ ئايهت شۇ شهكىلدە. دۇچ كېلىمىز

ــتىت” ــۇالر ئېيـ ــداق ئهمهس، ئا’ :ئـ ــائۇنـ ــۇنداق  - تـ بوۋىلىرىمىزنىـــڭ شـ
  ).ئايهت-74سۈرىسى،  »شۇئهرا«( ‘“قىلغانلىقىىن بايقىدۇق

بۇ ئـايهتته ئالالھقـا ئىمـان ئېيتمايـدىغانالر يامـان ئادەتلىرىنىـڭ ئـۆزلىرىگه               
بايـا ئاتىنىـڭ خاسـلىقلىرىنىڭ بالىالرغـا        . ئاتىلىرىدىن قالغىنىىن باھانه قىلىۋاملاقتـا    

DNA انلىقىىن ئېيتقانىدۇقيهتكۈزۈلىدىغ ئارقىلىق .  

 غــا DNAئايهتنىــڭ ئهرەبچىــسىىن يــازغىنىمىزدىمۇ -74يۇقىرىــدىكى 
ئـايهت ئىچىـدە     227چـۈنكى سـۈرىدىكى     . ئىشارەت قىلىنغىنىىن كۆرەلهيـسىز   
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ئايهتنىـڭ   -74. يـامنۇ يـان كېلىـدۇ    ھهرپلىـرى  D-N-A ئايهتته -74پهقهت 
  : ئوقۇلۇشى شۇ شهكىلدە

אא )      قالۇ بهل ۋەجهدنا ئابائهنا كهزالىـكه
  ). ئايهت-74سۈرىسى، »شۇئهرا«( )يهفئهلۇن

سـۆز سـاىن بىـلهن ئـايهت         باشقا ئۆرنهكلهردە قىلغىنىمىـزدەك، بـۇ يهردىمـۇ       
يىـل  -1953نىڭ بايقالغان تارىخى بولغان      DNA نومۇرىىن جهملهميىز، ئاندىن  

    .كېلىپ چىقىدۇ
   سۆز1299

ــدىن بالى ــشى ســۆزلىنىدىغان ۋە  ئاتى ــا قېلى ــرى DNAغ ــان يامنۇ ھهرپلى ي
  :ئايهتىن سۈرىدىكى سۆز ساىن بىلهن جهملهيلى-74كهلگهن 

 1953 ھىجرىيه 1373) مىالدىيه( =1299+74
ئالدىنقى ئۆرنهكته بولغاندەك بۇ يهردىمۇ نهتىجه ھىجـرىيه تـارىخى بـويىچه          

  .چىقىت
ــسى ” ــاتلىق مالىكۇلىـ ــان“ ھايـ ــڭ  DNA دەپ ئاتالغـ ــىىن نىـ تۈزۈلۈشـ
بــۇ تېــپىلىش . يىلــى ۋاتــسون ۋە كرىــك دېــگهن ئىككــى ئــالىم تاپقــان-1953

نهتىجىــسىدە مېدىتــسىنا، گــېن ۋە باشــقا ســاھهلهردە ناھــايىىت زور ئىلگىرلهشــلهر 
. نىڭ تېپىلىشى بىلهن بۈگـۈن ئـالىمالر گـېن شـېفىرىىن يهشـىت       DNA.بولدى

ھهر   DNAاليدىغانخاسلىقالرنىڭ نهسىلدىن نهسىلگه يهتكۈزۈلۈشـىىن سـاق  
  . ئىنساننىڭ ھۈجهيرىسىدە مهۋجۇتتۇر

DNA بايقىلىـشى بىـلهن بىـرلىكته دۇنيـادىكى ھايـاتلىق، شـۇنداقال             نىڭ
جانلىقالرنىــڭ تهســادىپهن كېلىــپ چىقمىغــانلىقى يهنه بىــر قېــتىم ئىــسپاتالنغان  

جـانلىق  ( ئۇيغـۇن پـروتېئىن   زەجنىرىنىـڭ  DNAچۈنكى كىچىـك بىـر   . بولدى
ىڭ ئاساسىي ماددىسىىن شـهكىللهندۈرىدىغان، تهركىبىـدە ئاساسـهن         ھۈجهيرىلهرن
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گۇڭگــۈرت، ئوكــسېگىن ۋە كــاربۇن ئېلىمېنتلىــرى بولغــان ئــامىنۇ كىــسالتاسى 
 )بىرىكمىـــسىدىن تهركىـــپ تاپقـــان مـــۇرەككهپ تۈزۈملىلىـــك تهبىئىـــي مـــاددا

شهكىللهندۈرۈشــى ئۈچــۈن كېــرەك بولغــان ئــاتوم تۈزۈلۈشــىنىڭ شــهكىللىنىش 
يهىن پهقهت بىـر پـروتېئىن      . گه يېقىن بىر رەقهمـگه تـوغرا كېلىـدۇ        400  ئېهتىماىل

مالىكۇلىسىنىڭمۇ شهكىللىنىش ئېهتىماىل ترىليونـدىن بىردىنمـۇ نهچـچه ھهسـسه           
بۇنىمۇ چهكسىز كۈچكه ئىگه ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغـا       . كىچىك بىر ئېهتىمالدۇر  

  .مهنسۇپ قىلىمىز
  

  مىسىرنىڭ مۇستهقىللىقى

خهلقـلهر ئىـسمىنىڭ قۇرئانـدا بهك ئـاز ئۇچرايـدىغىنىىن           مهۋجۇت  بۈگۈن  
بــۇ . پهقهت بىــر قــانچه دۆلهتنىــڭ ئىــسمى قۇرئانــدا ئوچــۇق بــار . دېگهنىــدۇق

  .دۆلهتلهردىن بىرى مىسىر
“ مىـسىر ”. سـۆزى ناھـايىىت ئـاز ئۇچرايـدۇ        “مىسىر” دە »قۇرئان كهرىم «

ــپ قىل      ــىن ئهڭ جهل ــسىدا دىققهت ــايهتلهر ئارى ــدىغان ئ ــۆزى ئۇچراي ــدىغىىن س ى
  . سۈرىسىدۇر» يۇنۇس«

 ئايىتىــدە جهلــپ قىالرلىــق بىــر شــهكىلدە، -87سۈرىــسىنىڭ  »يۇنــۇس«
ئىسالمىيهتتىن نهچچه مىڭ يىـل ئىلگىـرى ياشـىغان ھهزرىـىت مۇسـاغا مىـسىردا               

ــدۇ   ــى قىلىنى ــشى ۋەھي ــاز قىلى ــدىنال مۇســۇملانالرغىمۇ خۇشــخهۋەر  . نام ئارقى
  . ئايهتته ئۇچرايدۇ-87سۆزى پهقهت “ مىسىر”بۇ سۈرىدە . بېرىلىدۇ

دەرۋەقه قۇرئان نازىل بولۇپ بىر ۋاقىتالردىن كېـيىن مىـسىر مۇسـۇملانلىقىن            
مايىــسىدە مهۋجۇتلــۇقىىن ىر ھقوبــۇل قىلــدى ۋە ئهســىرلهر بــويىچه مۇســۇملانال 

  .يوقامتاي كهلدى
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ئهمما ئارىدىن ئهسـىرلهر ئۆتـۈپ، مىـسىر ئىنگىلىـزالر ھامىيلىقىغـا كىرىـشكه              
ــدى  ــۇر بولـ ــارلىق  . مهجبـ ــسكهندىرىيه قاتـ ــاھىرە ۋە ئىـ ــزالر قـ ــۇھىم  ئىنگىلىـ مـ

  . ئىشغال قىلدى شهھهرلهنىمۇ

  : مىسىر تىلغا ئېلىنغان ۋە خۇشخهۋەر بهرگهن ئايهت شۇ شهكىلدە

    قهۋمىڭالر ئۈچۈن مىسىردا ئـۆيلهر     ’ :بىز مۇسا بىلهن ئۇنىڭ قېرىندىشىغا
 نامــاز ئوقــۇڭالر، ياســاڭالر، ئــۆيلىرىڭالىن نامــاز ئوقۇيــدىغان جــاي قىلىڭــالر، 

خۇشـخهۋەر  ) دۈمشهنلىرى ئۈستىدىن غهلىـبه قىلىـدىغانلىقى بىـلهن       (مۆمىنلهرگه  
    ).ئايهت-87سۈرىسى،  »يۇنۇس« (دەپ ۋەھيى قىلدۇق ‘بېرىڭالر

بـۇ ئايهتنىـڭ     سـۆزى يـالغۇز ئۇچرايـدىغان     “ مىـسىر ”يۇنۇس سۈرىسىدە   
نىڭ مۇسـتهقىللىق   نومۇرىىن سۈرىدىكى سۆز ساىن بىلهن جهملىگىنىمىزدە مىسىر      

  . يىلى كېلىپ چىقىدۇ-1919تارىخى، يهىن 
     سۆز1832

.  سـۆز بـار    1832 جهمئىـي سۈرىسىنىڭ ئهرەبچه تېكىـستىدە      »يۇنۇس«
  .ئايهتته ئۇچرايدۇ - 87سۆزى پهقهت  “مىسىر”

  )مىسىرنىڭ مۇستهقىللىقى (1919 =1832+87
ــئهت   ــدىكى ھهيـ ــا رەھبهرلىكىـ ــزۇل پاشـ ــدا مىـــسىرنىڭ -1919زاغـ يىلـ

يىلـدا ئهنگىلىـيه بـۇىن رەمسىـي قوبـۇل          -1922مۇستهقىللىقىىن ئېالن قىلغان ۋە     
مىــسىر مۇســتهقىل بولغانــدىن كېيىنمــۇ ئهنگىلىيهنىــڭ . قىلىــشقا مهجبــۇر بولغــان

  . تهسىرى ئۇزاققىچه داۋام قىلغان
بـۇ  . ھهممه ئۆرنهكلهردىكىدەك بۇ يهردىمۇ ئوخشاش ئۇسـۇلىن قولالنـدۇق         

ــاددىي ئۇســۇلنىڭ ھهممه  ــجه بېرىــشى ماتېمــاتىكىلىق  ئ ــوغرا نهتى ــۆرنهكلهردە ت ئ
  .ھهرگىز تهسادىپىي توغرا كېلىپ قېلىش ئهمهس قاراش جهھهتتىن



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 30

w
w

w
.m

unber.org 

   

  قۇللۇقنىڭ بىكار قىلىنىشى

 دۇنيـــا تارىخىـــدىكى ئهڭ چـــوڭ ئىـــسالھاتالردىن بىـــرى دەپ قارالغـــان
يىلـالرچه داۋامالشـقان كۈرەشـلهردىن كېـيىن        “ قۇللۇقنىڭ بىكـار قىلىنىـشى    ”
  . بۇل قىلىندىقو

. قۇللــۇق، تــارىخ بــويىچه گــۈللهنگهن بىــر تــۈزۈم ســۈپىتىدە داۋامالشــىت  
قـانۇنىي جهھهتـتىن نۇرغـۇن ئهركىنلىـك      بۇنىڭغا قارشى ئىسالم دىىن قۇلالرغا 

قۇلالر قېرىنداش ئىدى ۋە     ئهركىن ئىنسانالر بىلهن   ئىسالمىيهتكه كۆرە، . بهردى
  .  ئىبادەتكه ئوخشاش ئىدىبىر قۇلىن ھۆرلۈككه ئېرىشتۈرمهك چوڭ بىر

ــۇ دەۋردە     ــدىغانلىقىىن ئ ــسىنىڭ چهكلىنى ــۇل سودى ــان ق خــېلىال ئهۋج ئالغ
» قۇرئــان كهرىــم«ھــالبۇكى . قىالملــايتىت ياشــىغۇچى ئىنــسانالر بهلكىــم پهرەز

.  بهرگهن بېـشارەت قۇللۇقنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىـدىغانلىقىغا ئهسـىرلهر ئـاۋۋال         
تىــدە قۇلالرنىــڭ باشــقا ئىنــسانالر بىــلهن ئايى-28سۈرىــسىنىڭ پهقهت  »رۇم«

ــدۇ -تهڭ ــا قىلىنى ــاراۋەرلىكى تۇتق ــسىنىڭ باشــقا ســۈرىلىرىدە   »رۇم«. ب سۈرى
  . قۇللۇقتىن گهپ يوق

  :ئايهت شۇنداق-28

            ئالالھ سىلهرگه ئۆزەڭالردىن بىر مىسال كهلتۈرىدۇ، بىـز سـىلهرگه رىزىـق
شـىغا، ئـۇ بارىـدا      مۈلـۈككه قۇللىرىڭالرنىـڭ شـېرىك بولۇ      -قىلىپ بهرگهن مـال   

يهىن ئـازاد   ( ئۇالرنىڭ سـىلهر بىـلهن بـاراۋەر بولۇشـىغا، ئـۇالردىن ئـۆزلىرىڭالر            
بۇنىڭغــا رازى بوملىغــان (دىــن قورققانــدەك قورقۇشــقا رازىمۇســىلهر؟  )كىــشىلهر

) ئىكهنسىلهر، مهخلۇقاتنىڭ ئالالھقا شېرىك بولۇشىغا قانداق رازى بولدۇڭالر؟       
  بايــان قىلىمىــزتلهرىن مۇشــۇنداق تهپــسىلىيچۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن ئــايه

   ).ئايهت-28سۈرىسى،  »رۇم«(
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  . ئايهتنىڭ ئاخىرىدا مۆجىزىلهرنىڭ بايان قىلغانلىقى ئېيتىلماقتا
 دەل بۇ ئايهتنىڭ نومۇرىىن سۈرىدىكى سۆز ساىن بىـلهن جهملىگىنىمىـزدە           

-1847ان  قۇللۇقنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشىدا ئىنتايىن مۇھىم بىر تـارىخ بولغـ         
  . يىل كېلىپ چىقىدۇ

-1سۈرىـسىنىڭ   »رۇم«بۇيهردە دىققهت قىلىنىشى كېرەك بىر نۇقتـا بـار،          
  ۋە يهنه...ئهلىــف، الم، مىــم. ئايىتىــدە يوشــۇرۇن مسۋولالرغــا دۇچ كېلىمىــز

 1باشقا تۈرلۈك يوشۇرۇن سـىمۋولالر بـار سـۈرىلهردە سـۆز سـانىنىڭ بېـشىغا                
بـۇ  . ئـايهتته ئۇچرايـدۇ  -1رۇن مسـۋولالر  چۈنكى بـۇ يوشـۇ   . رەقىمىىن قوشىمىز 

يوشۇرۇن سىمۋولالرنىڭ نېمه مهنىدە كهلگهنلىكىىن ھېچبىر مۇفهسسىر ۋە دىـن          
  . ئالىملىرى تولۇق چۈشهندۈرەملىدى

  .ھهر قاچان قولالنغان ئوخشاش ئۇسۇلىن بۇ يهردىمۇ قوللىنايلى
  سۆز   819 (1)

ــسانالرنىڭ تهڭ  )1( ــلهن ھــۆر ئىن ــاراۋەرلىكىىن-قــۇلالر بى  تىلغــا ئالغــان ب
  .ئايهت ئىدى-28بىردىنبىر ئايهت 

819+28=1847 
يىلدىن ئىلگىرىمۇ بىر   -1847قۇللۇقنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشى ئۈچۈن     

لېكىن پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا قۇللۇقنىـڭ ئهمهلـدىن   . تاالي تهشهببۇسالر بولغان  
ياندا يىلدا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى قىسقا بىر جهر      -1847 قالدۇرۇلۇشى ئۈچۈن 

ــۈك قهدەم تاشــالندى ــۇل سودىــسى   -1847. بۈي ــدە ق ــدا ئومســانلى دۆلىتى يىل
غهربىي ھىندى ئاراللىرىدا قۇللۇق     ئارقىدىنال فرانسىيهدە، . رەمسىي بىكار قىلىندى  

كهينىدىن پورتىگـالىيه، گولالنـدىيه ۋە ئىـسپانىيهگه تهۋە يهرلهردە          . بىكار قىلىندى 
امېرىكىنىـــــڭ ئهركىنلىـــــك يىلـــــدا ئ-1847يهنه . قۇللـــــۇق چهكلهنـــــدى

ھــالبۇكى . تهرەپدارىــدىكى شــىتاتلىرىنىڭ ھــېچ بىرســىدە قۇللــۇق قاملىــدى     
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ئامېرىكىدا قۇللۇقنىڭ بىكار قىلىنىدىغانلىقى چوڭ بىر ئىچكى ئۇرۇشقا سهۋەب         
جهنــۇپتىكىلهر بىــلهن شــىمالدىكىلهر ئارىــسىدا يىلــالرچه داۋامالشــقان  . بولــدى

  . رەمسىي بىكار قىلىندىئۇرۇشتىن كېيىن ئامېرىكىدا قۇللۇق
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  پهننىي كهشپىياتالر

  

  ئايروپىالننىڭ كهشپ قىلىنىشى

  .ئىنسانالر ئۈچۈن مۇمكىنسىز ئىدى “ئۇاق ئامساندا”ئهسىرلهر ئاۋۋال 
قۇرئاننىڭ بهزى ئايهتلىرىدە ھاۋا بوشلۇقى ۋە ئامسانالر توغرۇلۇق بايانالر         

ىڭ باشقا ھېچ بىر يېرىدە     ئايىتىدە قۇرئانن -31سۈرىسىنىڭ   »ھهج«پهقهت  . بار
بــۇ ئــايهتته ھــاۋا بوشــلۇقىدا ئۇچۇشــقا ئوچــۇق بىــر . يــوق ســۆزلهر مهۋجــۇت

  .  بېرىلىدۇبېشارەتشهكىلدە 
ئايهتته ھـاۋا بوشـلۇقىدىن چۈشـكهن بىـر كىمـلهر ئىـربەت سـۈپىتىدە               -31
. پهقهت ئۇ زاماندا ياشـىغان ئىنـسانالر ئۈچـۈن بـۇ ئىمكانـسىز ئىـدى              . بېرىلىدۇ

رنىڭمۇ بىلگىنىڭىــزدەك، بىــر كىــشىنىڭ ئامسانــدىن چۈشۈشــى  چــۈنكى ســىزله
بۇنىــڭ ئۈچۈمنــۇ ئــايروپىالن يــاكى تىــك . ئۈچــۈن ھــاۋادا ئۇچۇشــى كېــرەك

  .ئۇچارغا ئوخشاش ئۇچۇش ۋاسىتىلىرى الزىم
“ بوران ئۇىن ئېلىپ بېرىپ يىـراق جايغـا تاشـلىۋەتكهندەك         ” يهنه بۇ ئايهتته  

وران، يهىن ھــاۋا ئېقىمــى، ئــايروپىالنالر ئهمهلىيهتتىمــۇ بــ. ئىپادىــسى قوللىنىلىــدۇ
ئۈچۈن ناھايىىت مۇھىم بىر ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچتۇر، چۈنكى ئايروپىالنالر        

  .ئالهم بوشلۇقىدا بولسا ھاۋا يوق. ھاۋاىن يېرىپ يول ئاچىدۇ
  :ئايهتتىكى جۈمله شۇ شهكىلدە-31دېگىنىمىز 

 ...      قاچقاندەك، يـاكى    ئۇ گويا ئامساندىن تاشلىنىپ، قۇشالر ئۇىن ئېلىپ 
ــراق جا   ــۇىن ئېلىــپ بېرىــپ يى ــوران ئ ــدۇ ب ــۇپ قالى ــا تاشــلىۋەتكهندەك بول  يغ

  ).ئايهت-31سۈرىسى،  »ھهج«(
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سۈرىــسىىن تهھلىــل قىلــسىڭىز، بــۇ ئــايهتتىن كېيىــنال ئالالھنىــڭ  »ھهج«
  . ھۆرمهت قىلىنىش الزىملىقى تهكىتلىنىدۇ) مۆجىزىلىرىگه(لىرىگهبېشارەت

، بـۇىن سـۈرىدىكى سـۆز سـاىن بىـلهن           31 نومـۇرى    مانا دەل بۇ ئايهتنىڭ   
يىــل -1905جهملىگىنىمىــزدە ئايروپىالنالرنىــڭ ئۇچــۇش تــارىخى باشــالنغان 

  .كېلىپ چىقىدۇ
  سۆز1291

  . سۆز بار1291 جهمئىيسۈرىسىدە  »ھهج«
ئـايهت   بايا بىز تهھلىل قىلغان، ئۇچۇش ئۇقۇمىدىن گهپ ئاچقان بىردىنبىـر         

  : جهملهيلىئايهتنىڭ نومۇرىىن-31بولغان 

   1322 ھىجرىيه  )1905مىالدىيه (  =1291+31
زامــانىۋى ئاۋىئاتــسىيه تــارىخىىن باشــالتقان كىــشىلهر ســۈپىتىدە تارىختــا   
تۇجنى قېتىم ماتۇرلۇق ھـاۋا قاتنـاش قـوراللىرىىن         “ ئۇكا رايىتالر -ئاكا” ئۆتكهن

بىـر ئۇچـۇش سـىنىقى       يىلـدا ئـۇالر   -1903. ياساشتا مـۇۋاپپهقىيهت قازانـدى    
ئېلىپ باردى، لېكىن ئايروپىالنلىرىنىڭ ھـاۋادا ئۇچۇشـى پهقهت سـېكونتالرچه           

يېــرىم ســائهت  يىلــدا ياســىغان ئــايروپىالىن بولــسا ھــاۋادا-1905. داۋامالشــىت
مۇۋاپپهقىيهتلىك ئۇچىت، شۇ زاماندا ئۇ ئـايروپىالن مـانېۋىر قىلىـش ئىقتىـدارىغا             

  . ئۇچار ئايروپىالن ياسالدىقىسقا بىر ۋاقىتتىن كېيىن تۇجنى تىك. ئىگه ئىدى
  

  تۇنجى سۇ ئاستى كېمىسى

تىلىرىىن ئىككى تۈرگه   ىگۈنكى كۈندە قوللىنىلىدىغان دېڭىز قاتناش ۋاس     ۈ ب
  .پاراخوت ۋە سۇ ئاسىت كېمىسى-كېمه: ئايرىياالميىز
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كهلگهن يىلالردا كېمىلهر بار ئىـدى، ئهممـا سـۇ ئاسـىت             ئىسالم دىىن بارلىققا  
  . كىم ئاڭالپ باقمىغانىدىكېمىلىرى دېگهنىن بىر

 »شۇرا«پهقهت  . سۆزى كېلىدۇ “ كېمىلهر”دە ئارىالپ    »قۇرئان كهرىم «
بـۇ ئـايهتته   . ئايىتىدە يهنه باشقىچه بىر ئهھۋالغـا دۇچ كېلىمىـز        -32سۈرىسىنىڭ  

ــدۇ، پهقهت “ كــېمه” ــدىغانالر ”ســۆزى كهملهي ــزدا تاغــدەك ھهرىكهتلىنى “ دېڭى
قلىق چوڭ بىر دېڭىـز قاتنـاش ۋاسىتىـسى         يهىن كېمىدىن پهر  . جۈملىسى كېلىدۇ 

 بۇ دېڭىز قاتناش ۋاسىتىـسىنىڭ ئـادەتتىكى كـېمه ئهمهسـلىكىگه          . تىلغا ئېلىنىدۇ 
چۈنكى دېڭىز قاتناش ۋاسـىتىلىرى ئىككىـگه       . سۇ ئاسىت كېمىسى   قارىغاندا ئۇ 

باشقا بىر دېڭىز قاتنـاش قـوراىل بولغـان سـۇ ئاسـىت              شۇڭا. ئايرىلىدۇ دېگهنىدۇق 
  .ىققهت مهركهزلىشىدۇد كېمىسىگه

ــزدا ــدىغانالرمۇ يهنه  دېڭى ــدەك ھهرىكهتلىنى ــڭ  ئالال تاغ ــڭ قۇدرىتىنى ھنى
  ).ئايهت-32سۈرىسى،  »شۇرا« (دەلىللىرىدىندۇر

ــۇ ــلهردە ب ــايهتكه بهزى تهرجىمى ــارتۇقچه قوشــۇلغان “ كــېمه” ئ  ســۆزى ئ
ــان ( ــسىمۇ شــۇنداق بولغ ــمه قىلغــۇچىالر ).  ت—ئۇيغــۇرچه تهرجىمى تهرجى

ــايهت مهن ــۈن     ئ ــشى ئۈچ ــشى چۈشىنى ــۇ ياخ ــڭ تېخىم ــسىىن ئوقۇرمهنلهرنى ى
  .سۆزىىن قوشقان بولۇشى مۇمكىن“كېمه”

  .سۆزى يوق“كېمه”بۇ ئايهتنىڭ ئهرەبچىسى شۇ شهكىلدە بولۇپ، 

אאא )     ۋە مىن ئاياتىهىلجهۋارى فىيلبـاھرى
  )كهلئاالم

اىن بىلهن جهملىگىنىمىزدە تۇجنى    بۇ ئايهتنىڭ نومۇرىىن سۈرىدىكى سۆز س     
نىــڭ ياســىلىش  “ھولالنــد”—مــۇۋاپپهقىيهت قازانغــان ســۇ ئاســىت كېمىــسى

  . كېلىپ چىقىدۇ) 1898( تارىخى
 32 بهرگهن ئايهتنىـڭ نومـۇرى       بېشارەتئهمدى بىز سۇ ئاسىت كېمىسىگه      
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  . بىلهن سۈرىدىكى سۆز سانىىن جهملهيلى
  سۆز) 1( 866

ــتىم ســ  ــدىنقى قې ــز ئال ــدە يوشــۇرۇن مسۋولالرنىــڭ  -1رنىڭ رىلهۈبى ئايىتى
. ىىن ئېيتقانىـدۇق  كرنىڭ بـۇالرىن چۈشـهندۈرەملىگهنلى    بارلىقىىن ۋە دىنىي ئالىمال   

  .ئايىتىدىمۇ يوشۇرۇن مسۋولالر بار-1سۈرىسىنىڭ  »شۇرا«بۇ يهردىكى 
  . بېرىلىدۇبېشارەتئايهتتىال سۇ ئاسىت كېمىسىگه -32پهقهت  )1(

  ېمىسىتۇجنى سۇ ئاسىت ك 1898=866+32
ــدا تــۇجنى ســۇ ئاســىت كېمىــسى دەپ قارالغــان ۋە    دېڭىزچىلىــك تارىخى

ناملىق سۇ ئاسىت كېمىـسىدىن ئـاۋۋال بهزى        “ ھولالند” يىلدا ياسالغان -1898
. ســۇ ئاســىت كېمىلىــرى ياســالغان، لــېكىن ئىقتىــدارى يېتهرلىــك ئهمهس ئىــدى 

. ىنىــڭ ئېلىكتىرلىــق ۋە بېنــزىن موتــورلىرى بــار ئىــد      “ھولالنــد”چــۈنكى 
ــپ       ــشىالپ چوڭايتى ــسىىن ياخ ــىت كېمى ــۇ ئاس ــۇ س ــا ئ ــۇ ئامېرىك ئهمهلىيهتتىم

  .قولالنغان
پهن -ىنىـــشى ھهربىـــي ۋە ئىلىـــملســـۇ ئاســـىت كېمىـــسىنىڭ كهشـــپ قى

چۈنكى نۇرغۇن سـودا    . ساھهسىدىكى بۈيۈك ئهمما خهتهرلىك بىر تهرەققىياتتۇر     
دۇنيـا   -1. ۋە ئۇرۇش پاراخوتى سۇ ئاسىت كېمىسى بىلهن چۆكتۈرۈۋېتىلگهن       

ئۇرۇشــىدىمۇ ســۇ ئاســىت كېمىلىــرى ئىتتىپاقــداش پاراخوتالرنىــڭ ھهممىــسىىن  
ئـۇ ۋاقىــتالردا سـۇ ئاسـىت كېمىـسىنىڭ ئــورنىىن     . دېگـۈدەك چۆكتـۈرۈۋەتكهن  

تولىمـۇ   بىلهلهيدىغان ھېچقانداق ئېلىكتىرىـك ئۈسـكۈنه يـوق ئىـدى، شـۇڭا ئـۇ       
  .خهتهرلىك ئىدى
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  ئاتوم دەۋرىنىڭ باشلىنىشى

  . چىك زەررىچىلىرى ئاتوم دېيىلىدۇماددىنىڭ كى
ــدىكى ھهر    ــالىم ۋە پهيالســوپالر ئالهم قهدىمــدىن بۈگــۈنگىچه نۇرغــۇن ئ

داڭلىـق  . ماددىنىڭ نۇرغۇن زەررىچىلهردىن تـۈزۈلگهنلىكىىن ئىلگىـرى سـۈردى        
ــلهرىن    ــك زەررىچى ــۇن كىچى ــۇ نۇرغ ــوپالر ب ــۈمنهس” پهيالس ــسىدە “ بۆل مهنى

يهىن ئىنـــسانالر بـــۇرۇنقى . ىغـــانســـۆزى بىـــلهن ئات“ ئـــاتوموس” كېلىـــدىغان
ئاتومنىڭ بـارلىقىىن پهرەز قىالتـىت، لـېكىن ئـاتومىن تهتقىـق قىلىـش         زامانالردىمۇ

  . ئىمكاىن يوق ئىدى
سـۆزىمۇ ئهرەبچىـدە ناھـايىىت كىچىـك        “ زەررە”دىكـى  »قۇرئان كهرىـم  «

  . پارچه، ئاتوم مهنىسىدە كېلىدۇ

ســته زەررەلهر تىلغــا ئايىتىــدە قىزىقــارلىق تۈ-23سۈرىــسىنىڭ  »فۇرقــان«
بـۇ  . ئېلىنىدۇ ۋە بـۇ زەررەلهرنىـڭ بۆلۈنـۈپ ئهتراپقـا چېچىلغـانلىقى ئېيتىلىـدۇ             

  .سۆزى باشقا يهردە ئۇچرىمايدۇ“ زەررە” سۈرىدە

...     قىلىـــۋېتىمىز) زەررەدەك( ۋە ئــۇىن ئۇچــۇپ يــۈرگهن توزانــدەك 
  ).ئايهت-23سۈرىسى،  »فۇرقان«(

ىن سۈرىدىكى سـۆز سـاىن بىـلهن     23مانا دەل بۇ ئايهتنىڭ نومۇرى، يهىن   
  .قوشقىنىمىزدا ئاتوم دەۋرىنىڭ باشالنغان تارىخىغا ئىگه بولىمىز

  سۆز1872
  .سۆز بار1872 جهمئىيسۈرىسىدە  »فۇرقان«

 ســۆزى“ زەررە”  ئــاتوم مهنىــسىدە كهلــگهن—ناھــايىىت كىچىــك پــارچه
  . ئايهتته ئۇچرايدۇ-23سۈرىسىدە پهقهت  »فۇرقان«
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  وم دەۋرىنىڭ باشلىنىشىئات 1895=1872+23
يىلدا الزىر نۇرى بايقالدى ۋە ئارقىدىنال ئاتوم يادروسـى رەمسىـي           -1895 

ــدى ۋە       ــدانغا كهل ــۇمى مهي ــاكتىپلىق ئۇق ــلىدى، رادىئوئ ــشقا باش ــق قىلىنى تهتقى
ئـــاتوم ئېنىرگىيىـــسى  ئهممـــا تهتقىقـــات ئىلغارالشـــقانچه. ئـــېلىكرتون بايقالـــدى

  .ىئىنسانىيهتكه زور خهۋپ ئېلىپ كهلد
ئېسىڭىزدە بولسا، ئالدىنقى بۆلۈملهردە تۆمۈر ئېلىمېنتىنىڭ ئـاتوم نومـۇرىىن          

  . ئۆرنهك قىلىپ بهرگهنىدۇق

  

  تېلېفوننىڭ كهشپ قىلىنىشى ۋە خهۋەرلىشىش 

ــاتلىرىمىزدا  سۈرىــسىنىڭ تېلېفوننىــڭ كهشــپ   »ســاد«ئىلگىرىكــى تهتقىق
“ ســادا” ال بهرگهنلىكىــىن چۈشــهندۈرگهنىدۇق، شــۇنداق بېــشارەتقىلىنىــشىغا 
 مهنىـسىدە ئىكهنلىكىـىن ۋە    “ بهرگهن ئاۋاز ئۈچۈن ئېلىنىدىغان ئاۋاز    ” سۆزىنىڭ

بــۇ ). تهفــسىرى. ي.مــۇھهممهد ھ. (تىــن تــۈرلهنگىنىىن ســۆزلىگهنىدۇق “ســاد”
ــاۋاز ”ســۈرىدە  بهزى . تىلغــا ئېلىنىــدۇ“ قــاتتىق تىرتەيــدىغان ۋە ناھــايىىت تېــز ئ

 ىك، پهريادلىق، شىددەتلىك ئـاۋاز    سۈرەنل-تهرجىمىلهردە بولسا بۇ سۆز شاۋقۇن    
  .ۋە ياكى باشقا شهكىلدە تهرجىمه قىلىنغان

  “ ...بۇالرنىڭ كۈتكىنىمۇ پهقهت قاتتىق تىرتەيدىغان ئاۋازدۇر”
  :ئۇيغۇرچه تهرجىمىدىكىسى

ــۇالر ــرىكلىرى ( ب ــكه مۈش ــاۋاز ) يهىن مهك ــر ئ يهىن بىرىنچــى ( پهقهت بى
-15سۈرىــسى،  »ســاد« (دۇنىــال كۈتىــدۇ، ئــۇ قايتىالمنايــ )قېتىملىـق ســۇر 

  ).ئايهت
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) يـۇقىرى دولقۇنلـۇق   ( بۇ يهردىكى پهۋقۇلئاددە تېز ۋە قاتتىق تىرتەيـدىغان       
ئــاۋاز بــۇرۇنقى قهۋملهرنىــڭ بېــشىغا كهلــگهن بىــر پــاالكهتىن چۈشــهندۈرىدۇ،  

ــالبۇكى ئىككىن ــھــ ــوڭ   چــ ــڭ ئهڭ چــ ــۈنكى تېخنىكىنىــ ــدە، بۈگــ ى مهنىــ
چـۈنكى تېلېفـون    .  بېرىـدۇ  بېـشارەت  تهرەققىياتلىرىدىن بىرى بولغـان تېلېفونـدىن     

نورمــال بىــر ئــاۋاز دولقــۇنىىن ئېلىكتېــر ئېنىرگىيىــسىنىڭ يــاردىمى بىــلهن قــاتتىق   
تىرتەيدىغان ۋە ئىنتايىن تېز بىر ئاۋازغا ئايالندۇرىدۇ ھهمدە بۇ ئـارقىلىق ئـاۋازىن            

  .يىراقالرغا يهتكۈزىدۇ
قۇرئـان  « ئىپادىـسى    “يۇقىرى دولقۇنلۇق ۋە ئىنتايىن تېز بىر ئاۋاز      ”مانا بۇ   

سۈرىسىنىڭ  »ھۇد«. سۈرىسىدە ئۇچرايدۇ  »ھۇد«دە تۇجنى بولۇپ     »كهرىم
  :بۇالر شۇنداق. پهقهت ئىككى ئايىتىدە بۇ ئاۋاز تىلغا ئېلىنىدۇ

 دە، ئـۇالر   -قاتتىق تىرتەيدىغان بىر ئاۋاز تۇيۇقـسىز كهلـدى        ئۇ زالىمالرغا
  ).ئايهت-67سۈرىسى،  »ھۇد«( تۇرغان يهرلىرىدە قېتىپ قالدى

  : ئۇيغۇرچه تهرجىمىدىكىسى

    دە، ئـۇالر ئۆيلىرىـدە ئولتۇرغـان پـېىت         -زالىمالرغا قاتتىق ئاۋاز يۈزلهنـدى
  .قېتىپ قالدى

...   دە، -قاتتىق تىرتەيدىغان بىر ئاۋاز تۇيۇقـسىز كهلـدى        ۋە ئۇ زالىمالرغا
  ).ئايهت-94سۈرىسى،  »ھۇد«( ر تۇرغان يهرلىرىدە قېتىپ قالدىئۇال

   :چه تهرجىمىدىكىسىئۇيغۇر

)...ــۆزلىرىگه ــاۋاز  ) ئ ــاتتىق ئ ــا ق ــۇم قىلغانالرغ ــان  ( زۇل ــدا بولغ ــن پهي دى
  .يۈزلهندى، ئۇالر ئۆز ئۆيلىرىدە ئولتۇرغان پېىت قېتىپ قالدى)زىلزىله

ىن سۈرىدىكى سۆز ساىن بىلهن     94 ۋە   67ئايهتلهرنىڭ نومۇرلىرى بولغان    
يىـل كېلىـپ    -1876يىلى بولغان   جهملىگىنىمىزدە، تېلېفوننىڭ كهشپ قىلىنىش     
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  . چىقىدۇ
   سۆز1715

 ۇنلۇق ۋە ئىنتايىن تېز بىر ئاۋاز     يۇقىرى دولق      ئىپادىسى قۇرئانـدا تـۇجنى 
  )ئايهتلهردە-94 ۋە -67( .سۈرىسىدە ئۇچرايدۇ دېگهنىدۇق »ھۇد«بولۇپ 
  . سۆز بار1715 جهمئىيسۈرىسىدە  »ھۇد«

  تېلېفوننىڭ كهشپ قىلىنىشى) (1876=1715+67+94
  .تېلېفون ئالېكساندىر گراھام بېل تهرىپىدىن كهشپ قىلىنغان

   

  قىتئهلهرنىڭ قېيىشى

ــم « ــان كهرى ــئه”دە »قۇرئ ــشى   “ قىت ــر يهردە ئۇچرى ــۆزىنىڭ پهقهت بى س
-4سۈرىـسىنىڭ    »دەئـ ر«سـۆزى پهقهت    “ قىتـئه ” .قىزىقارلىق بىر ئهھۋالـدۇر   

قىن ئىكهنلىكــى بىــرىگه يــې-ئايىتىــدە ئۇچرايــدۇ ۋە بــۇ ئــايهتته قىتئهلهرنىــڭ بىــر
  :ئايهت شۇنداق. ئېيتىلىدۇ

   بىـرىگه تۇتىـشاڭغۇ قىتـئهلهر بـار ۋە تۈرلـۈك زىـرائهتلهر             -يهر يۈزىدە بىـر
  ).ئايهت-4سۈرىسى،  »رەئد« (...بار

بىــرىگه تۇتــاش ئىكهنلىكىنىــڭ بىلدۈرۈلۈشــى -قىتئهلهرنىــڭ ئهســلىدە بىــر
ا پهقهت بىر قىتـئه     چۈنكى ئالىمالر دۇنيانىڭ باشالنغۇچىد   . ھهقىقهتهن ئاجايىپ 

بـارا  -ئۆتكهنـسېرى بۇالرنىـڭ بۆلۈنـۈپ بـارا        توپلىمىنىڭ بارلىقىىن ۋە زامـانالر    
  .بىرىدىن ئايرىلغانلىقىىن يېقىندا جهزملهشتۈردى-بىر

ــرىىن -1859 ۋە 1858 ــالردا پېللىگ ــڭ   -يىل ــنىدېر قىتئهلهرنى ــانتونىئو س ئ
دىن بىرىـــ-بـــۇرۇن تۇتـــاش ئىكهنلىكىـــىن ۋە زامـــانالر ئۆتكهنـــسېرى بىـــر     
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لـېكىن بـۇ نهزەرىـيه ئهللىـك يىلغـا يـېقىن            . يىراقالشقانلىقىىن ئىلگىرى سۈرگهن  
ھېچ دىققهتكه ئېرىشهملىگهن، ئاخىردا ۋېگېنېر ئىسىملىك ئـالىم تهرىپىـدىن تـوغرا        

ئىلىم تارىخىدا چوڭ بىر ئىلگىرلهش بولغان قىتئهلهرنىـڭ قېيىـشى          . دەپ قارالغان 
  . ھادىسىلهر چۈشهندۈرۈلدىنهزەرىيىسى ئارقىلىق نۇرغۇن ئىلمىي 

ئهسىرلهر ئاۋۋال قۇرئان، ئالىمالرنىـڭ بـۇىن بايقايـدىغانلىقىىن يىلـى بىـلهن             
  . بىلله خهۋەر بهرمهكته

  سۆز )1( 855
ــئه” ــايهت    “ قىت ــر ئ ــدىغان بىردىنبى ــدا ئۇچراي ــۆزى قۇرئان ــايهتتۇر-4س . ئ

  )سۈرىسىدە »رەئد«(

  قىتئه نهزەرىيىسى يىلى  1859=855+4(1)
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   بۆلۈمئۈچىنچى

  ئاسترونومىيىدىكى تهرەققىياتالر

  

  سهييارىلهرنىڭ بايقىلىشى

چىك چېغىـدا   ىنىڭ ك يۇسۇفھهزرىىت   سۈرىسىنىڭ بېشىدىال  »يۇسۇف«
يۇلتـــۇز 11نىڭ يۇســـۇفكـــۆرگهن بىـــر چۈشـــى ۋە بـــۇ چۈشـــته ھهزرىـــىت  

  .كۆرگهنلىكى سۆزلىنىدۇ
ــم« ــان كهرىـ ــاخىرىغچه پهقهت   »قۇرئـ ــشىدىن ئـ ــۇف«نىـــڭ بېـ  »يۇسـ

يۇلتۇز سۆزلىنىدۇ، بۇ سۆزلىنىپ بولغاندىن كېيىـنال    11ئايىتىدە  -4 سۈرىسىنىڭ
ــشىدۇ   -105 ۋە 101 ــالهمگه مهركهزلى ــز ئ ــايهتلهردە دىققىتىمى ــۇ  . ئ ــدى ب ئهم

  105، 101، 4: ئايهتلهرنىڭ نومۇرلىرىىن جهملهپ يازايلى

   مهن ھهقىـقهتهن چۈشـۈمدە     ! ئى ئاتا ’: ئۆز ئاتىسىغا  يۇسۇفئۆز ۋاقتىدا
‘  ئــاي بىــلهن كۈننىــڭ ماڭــا ســهجدە قىلغــانلىقىىن كــۆردۈم يۇلتۇزنىــڭ ۋە11
  ).ئايهت-4سۈرىسى،  »يۇسۇف« (دېدى

 ... ــاراتقۇچى زات ــسىز يـ ــنىن ئۆرنهكـ ــانالرىن ۋە زېمىـ  !...ئـــى ئامسـ
  ).ئايهت-101سۈرىسى،  »يۇسۇف«(

     نۇرغـۇن ئـاالمهتلىرى    ) ئالالھنىـڭ قۇدرىتىنىـڭ   (ئامسانالردا ۋە زېمىنـدا
 »يۇسـۇف « ( يېنىدىن دىققهت قىلماي ئۆتـۈپ كېتىـدۇ       باركى، ئۇالر ئۇنىڭ  

  ).ئايهت-105سۈرىسى، 

“ ئامســـانالر” ئـــايهتلهردە ئۇچرايـــدىغان-105 ۋە -101بـــۇ يهردىكـــى 



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 43

w
w

w
.m

unber.org 

سۆزى ئـالهم بوشـلۇقى، ئـالهم مهنىـسىدە كېلىـدۇ ۋە سـۈرىنىڭ باشـقا ھېچبىـر                  
ســـۆزىنىڭ تىلىمىزدىكـــى  “ ســـهما”چىـــدىكىئهرەب. يېرىـــدە ئۇچرىمايـــدۇ 

“ ئامسـانالر ” سۆزى بىلهن بىلـله   “ ئامسان” ئهمما قۇرئاندا . دۇر “مسانئا”مهنىسى
. چۈنكى يهر شارى بىرال ئامسانغـا ئىـگه       . سۆزىنىڭمۇ قوللىنىلىشى قىزىقارلىقتۇر  

 سۆزىىن دىنىي ۋە پهننىـي ئـالىمالر       “ئامسانالر” باشقا مۇقهددەس كىتابالردىكى  
  . دەپ چۈشهندۈرگهن“ ئالهم بوشلۇقى، ئالهم”

 نازىل قىلىنغان ۋاقىتالردا تېلېسكوپ كهشـپ قىلىنمىغانىـدى، كـۆز           قۇرئان
ھـــالبۇكى بۈگـــۈن . پهقهت بهش ســـهييارىال بـــار ئىـــدى گه كۆرۈنهلهيـــدىغان

مانـا موشـۇ نۇقتىـدا      .  سـهييارىىن ئېنىقلىـدى    11زامانىۋى ئاسـرتونومىيه بىلىمـى      
ون بايقالغان  چۈنكى ئاخىرقى سهييارە پلوت   . قىزىقارلىق بىر ئهھۋالغا دۇچ كېلىمىز    

ــدۇ      ــايهن بولى ــزگه نام ــدا بى ــۇ چاغ ــت موش ــهييارىلهرنىڭ  . ۋاقى ــان س ئېنىقالنغ
ئىكهنلىكـى  11 ڭ بايقىلىـشى بىـلهن سـهييارىلهرنىڭ      ئاخىرقىسى بولغان پلوتوننى  

  ) سهييارە9ئاي، قۇياش ۋە . (يهكۈنلهندى
سۈرىــسىدىكى ســۆزلهرنىڭ ئومــۇمىي ســاىن بىــلهن   »يۇســۇف«ئهمــدى 

  .ڭ نومۇرلىرىىن جهملهميىزئاچقۇچ ئايهتلهرنى
   سۆز1706

.  سـۆز بـار    1706 جهمئىـي سۈرىسىنىڭ ئهرەبچه تېكىستىدە     »يۇسۇف«
  :ئهمدى بايا بىز تهھلىل قىلغان ئاچقۇچ ئايهتلهرنىڭ نومۇرلىرىىن يازايلى

  .يۇلتۇز سۆزلهنگهن بىردىنبىر ئايهت11: ئايهت-4

  .هنگهن ئايهتسۆزى بار، ئالهم ھهققىدە سۆزل“ ئامسانالر” :ئايهت-101
سۆزى بار، ئالهم ھهققىدە سـۆزلهنگهن يهنه بىـر         “ ئامسانالر”: ئايهت-105

  . ئايهت
قولالنغان قائىـدىىن قوللىنـايلى، سـۆز سـاىن          ئهمدى بىز باشقا سۈرىلهردىمۇ   
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  .بىلهن ئايهت نومۇرلىرىىن جهملهيلى
1706+4+101+105=1916 

بۇ ۋاقىتتـا ئـالىمالر     . يىلىغا ئىگه بولدۇق  -1916كۆرگىنىمىزدەك، مىالدى   
  .سهييارە بولغان پلوتونىن بايقىغان-11

يىلالردا قىلىنغان تهتقىقاتالر نهتىجىسدە پېرسىۋال لوۋېـل       -1915-1916
. ۋە ۋىللىئام پىكېرىڭ دېگهن ئىككى ئالىم پلوتوننىڭ بارلىقىىن ئوتتۇرىغا قويغـان          

  .نغانيىلدا پلوتوننىڭ بارلىقى فوتوگراف بىلهن ئىسپاتال-1930كېيىن 
ــارلىقىىن ئوتتۇرىغــا قويغــان پېرســىۋال لوۋېلنىــڭ    ئــۇ ســهييارىگه ئۇنىــڭ ب

  .نامى بېرىلگهن“ پلوتون” ئىسمىنىڭ باش ھهرپلىرى بىلهن

بــۇ يهردە قوشــۇمچه بىلىــم ســۈپىتىدە، كــۆپلىگهن قۇرئــان تهرجىمىلىرىــدە  
ئايهتنىـڭ  -4. يۇلتۇز دەپ تهرجىمه قىلىنغان بۇ ئىپادە ئۈسـتىدە تـوختىلىمىز         11

  :ئهرەبچه ئوقۇلۇشى شۇ شهكىلدە
ــهرە      ” ــۇ ئهھهدە ئهس ــائهبهتىي ئىننىريەئهيت ــى ي ــۇفۇ لىئهبىيه ــاله يۇس ــز ق ئى

  “كهۋكهبهن ۋەشهمسه ۋەلقهمهرە رەئهيتۇھۇم لىي ساجىدىني

ــان  ــق يېزىلغـ ــۇ يهردە ئېنىـ ــهن “ كهۋكهبهن” بـ ــزدا ئاساسـ ــۆزى تىلىمىـ  سـ
اشـقا مـۇھىم بىـر مهنه       لـېكىن بـۇ يهردە ب     . دەپ تهرجىمه قىلىنماقتا   “يۇلتۇزالر”

 - نهجــم” ســۆزى قۇرئانــدا ئاساســهن“ يۇلتــۇز”ئــاتالپ كېــتىلگهن، چــۈنكى
سـهييارىلهر يـاكى    ” سـۆزى “ كهۋكهبهن”بۇ ئايهتتىكى . دەپ ئېلىنغان “ نۇجۇم

  .مهنىسىدىمۇ كهملهكته“ ئالهم شارلىرى
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  تېلېسكوپنىڭ كهشپ قىلىنىشى

 »يۇســۇف«غــان ئهمــدى تهھلىــل قىلىــدىغىنىمىز بايــا بىــز تهھلىــل قىل     
بـۇ ئىككـى سـۈرىنىڭ ئارقىمۇئارقـا        . سۈرىسىدىن كېيىنال نازىـل بولغـان سـۈرە       

ــارلىق ــشى قىزىق ــارقىلىق   . كېلى ــسكوپالر ئ ــالىمالر ســهييارىلهرىن تېلې چــۈنكى ئ
  . بايقىغان
ــسىنىڭ  »ھىجــر« ــرلهر ســۆزلىنىدۇ -14سۈرى ــايىتىگىچه ئىالھىــي ئهمى . ئ

ــردىنال ئامل  -14پهقهت دەل  ــايهتته تېمــا بى ــدە  ئ ــا چىقىــش ھهققى ىــشىپ ئامسانغ
 شۇنداقال قۇرئاننىڭ بېشىدىن ئاخىرغىچه باشقا ھېچبىر يېرىدە يـوق        . سۆزلىنىدۇ

  .سۆزى ئۇچرايدۇ“ تۈركۈم يىلتىزالرىن كۈزەمتهك”

  بىــز ئۇالرغــا ئامسانــدىن بىــر ئىــشىك ئېچىــپ بهرگهن، ئــۇالر ئۇنىڭــدىن
، ئـۇالر   )رگهن تهقـدىردىمۇ  ئالهمى ئهرۋاھى، پهرىشتىلهرىن كۆ   (ئامسانغا ئۆرلهپ   

كۆزلىرىمىز باغلىنىپ قالدى، بهلكى سېهىرلهنگهن قهۋم بولـۇپ قالـساق          : چوقۇم
بىز ئامساندا بۇرۇجالرىن ياراتتۇق ۋە كۈزەتكۈچىلهر ئۈچـۈن        . كېرەك دېيىشىدۇ 

ــلهن ( ئامســانىن ــۇزالر بى ــدۇق) يۇلت ــسى،  »ھىجــر« (بېزى -16—14سۈرى
  ).ئايهتلهر

ئارقــا كهلــگهن ئــايهتلهردە ئامسانغــا ئــۆرلهش ۋە  ۇ كــۆرگىنىڭىزدەك، ئارقىم
  .ئالهمدىكى يۇلتۇزالرنىڭ كۈزىتىلىشى سۆزلىنىدۇ

بۇنىڭــدىن ئــاۋۋالقى ســهييارىلهر مىــسالىدا بىــز نومــۇرلىرىىن نهقىــل ئالغــان  
بىرىــدىن مۇســتهقىل -ئـايهتلهر ســۈرىنىڭ ئوخــشىمىغان يهرلىرىــدە ئىـدى ۋە بىــر  

. قلىـق نومـۇرىىن نهقىـل كهلتۈرگهنىـدۇق       شـۇڭا ئايهتنىـڭ بىـر قـانچه پهر        . ئىدى
مانا مۇشۇ سهۋەب بىـلهن پهقهت      . لېكىن بۇ يهردە ئايهتلهر ئارقىمۇئارقا كهملهكته     

  .ئايهتىن نهقىل كهلتۈرىمىز-14تېمىىن باشالتقان 

 سـۆز سـانىىن ئـايهت    جهمئىـي باشقا سۈرىلهردە قىلغاندەك، بۇ سـۈرىدىمۇ     
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ېــسكوپ كهشــپ قىلىنغــان ۋاقىــت نومــۇرى بىــلهن جهملىگىنىمىــزدە تــۇجنى تېل
  . يىل كېلىپ چىقىدۇ-1668

  سۆز) 1( 654

ئالهمـــدىكى يۇلتۇزالرنىـــڭ  ئامسانغـــا ئۆرلهشـــتىن كېيىـــنال ئـــايهتته-14
  .كۈزىتىلىشى سۆزلىنىدۇ

ــايهت  جهمئىــيئهمــدى ھهر ۋاقىــت قىلغىنىمىــزدەك،   ســۆز ســاىن بىــلهن ئ
                    )1(654+14=1668              .نومۇرىىن جهملهيلى

يىلـدا تـۇجنى    -1668داڭلىق فىزىكا ئالىمى سىر ئىساك نېۋتون تهرىپىدىن        
قېتىم ئهينهكلىك تېلېسكوپنىڭ كهشپ قىلىنىىشى ئاسـرتونومىيه ئىلمىنىـڭ دەۋر          

چۈنكى سهييارىلهر ۋە يۇلتۇزالر بۇ تېخنىكىلىق      . بۆلگۈچ نۇقتىلىرىدىن بىرىدۇر  
ــسىدە بايقالغــان  ــا  ئه. تهرەققىيــات نهتىجى ــله لوپ ــلهن بىل ينهكلىــك تېلېــسكوپ بى

يىلدا كهشپ قىلىنغـان    -1668ئهينهكلىكلىرىمۇ بار، ئهمما ئاساسلىق قوللىنىلغىىن      
 ئهمهلىيهتـته بىـز ياشـاۋاتقان بـۇ تېخنىكىلىـق دەۋردىمـۇ            .ئهينهكلىك تېلېسكوپ 

  .كۆپىنچه ئهينهكلىك تېلېسكوپ قوللىنىلماقتا

  

  تۇنجى ئالهم قاتناش ۋاسىتىلىرى

سۈرىـسى بايـا بىـز تهھلىـل قىلغـان ۋە ئاسـرتونومىيىگه ئاالقىـدار                »ائىسر«
  .مهلۇماتالرغا ئېرىشكهن سۈرىلهردىن ئاۋۋال نازىل بولغان

دېــگهن “ كــېچه ســهپىرى”ســۆزى» ئىــسرا«  ســۈرىنىڭ ئىــسمى بولغــان
. ھادىسىسى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك    ) ئامسانغا چىقىش (مىئراج   مهنىدە، شۇنداقال 

پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئامسانغـا جىـسمانهن چىققـانلىقى پىكـرىىن          بۇ ھهقـته بهزىـلهر      
  . ئىلگىرى سۈردى، بهزىلهر روھهن چىققانلىقى پىكرىدە چىڭ تۇرۇشىت
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ئامســان . “ئامســان” ســۆزىنىڭ بىزدىكــى مهنىــسى“ ســهما”ئهرەبچىــدىكى
 سـۆزى بىـلهن بىلـله     “ ئامسان” ئهمما قۇرئاندا . سۆزى خېلى كۆپ يهردە كېلىدۇ    

قوللىنىلغــانلىقىىن ۋە بۇنىــڭ قىزىقــارلىق بىــر ئهھــۋال   ۆزىنىڭمۇســ“ ئامســانالر”
ــدۇق   ــا دېگهنى ــىن باي ــگه،    . ئىكهنلىكى ــا ئى ــرال ئامسانغ ــارىمىز بى ــۈنكى يهر ش چ

ۋاھالهنكى قۇرئان بىردىن كۆپ ئامساننىڭ مهۋجۇتلۇقىىن تىلغا ئېلىپ، ئـالهمگه          
  .دىققىتىمىزىن مهركهزلهشتۈرمهكته

هن ئـالىملىرى ئـالهم بوشـلۇقى، ئـالهم دەپ          سـۆزىىن دىـن ۋە پ     “ ئامسانالر”
بۇرۇنقى زامانالردا ياشىغان ئىنسانالرمۇ دۇنيانىـڭ نېرىـسىىن ۋە         . تهسۋىرلىگهن

  .سۆزى بىلهن ئىپادىلىگهن“ ئامسانالر” ئالهم بوشلۇقىىن

پات -سۆزىنىڭ پات “ ئامسانالر”سۈرىسىىن تهھلىل قىلغىنىمىزدا     »ئىسرا«
ئــالهم بوشــلۇقى، (“ ئامســانالر” ئــايهتته 4 همئىــيج. قوللىنىلغــانلىقىىن كــۆرىمىز

  . سۆزى ئورۇن ئالغان) ئالهم

زېمىــن ۋە ئــۇالردىكى مهخلۇقــاتالر ئــالالھىن پــاك دەپ -هتــته ئامســاني
  )ئايهت-) 4...بىلىدۇ

  پهرۋەردىگارىـــــڭ ئامســـــانالردىكى ۋە زېمىنـــــدىكى بهنـــــدىلىرىنىڭ
  ).تئايه-55 (...ھهممىدىن ئوبدان بىلىدۇ) ىىنئهھۋال(

          ئامسانالرىن، زېمىنىن ياراتقان ئالالھنىڭ ئۇالرغـا ئوخـشاش ئىنـسانالرىن
  ).ئايهت-) 99...يارىتااليدىغانلىقىىن ئۇالر بىلمهمدۇ؟

ــا ــرئهۋىن: (مۇسـ ــى پىـ ــۇالر ) ئـ ــۆجىزە(بـ ــۇز مـ ىن پهقهت  )يهىن توققـ
ــارى   ــتلىقىمىن (ئامسانالرنىـــــڭ ۋە زېمىننىـــــڭ پهرۋەردىگـــ مېنىـــــڭ راســـ

گهرچه تىلىڭـدا ئىقـرار     ( ەلىل قىلىپ نازىـل قىلغـانلىقىىن سـهن       د) ئىسپاتاليدىغان
ۋىن، ھـاالك   ئوبدان بىلىسهن، مهن سېىن ئى پىرئه     ) قىلمىساڭمۇ دىلىڭدا ئهلۋەتته  

  ).ئايهت-) 102بولىدۇ دەپ ئويالميهن
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.  سـۆزلىنىدۇ  ئامسانغا چىقماق  ئايهتته-93بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته پهقهت     
كىـشىلهر پهيغهمبىرىمىـزگه ئىشىنهلىـشى ئۈچـۈن        ئايهتته بهزى   -93سۈرىدىكى  

ئۇالرىن قايىل قىلىشى ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ      . قىزىقارلىق بىر تهكلىپته بولىدۇ   
  .ئامسانغا چىقىشى كېرەكلىكىىن دەپ تۇرۇۋالىدۇ

 شــوتا بىــلهن(يــاكى ســېنىڭ ئالتۇنــدىن ئۆيــۈڭ بولــسۇن، يــاكى ســهن (
ــاكى   ــن، ت ــا چىققى ــد(ئامسانغ ــالالھ تهرىپى ــسى ۋە  ئ ىن ســېنىڭ ئۇنىــڭ بهنىدى

ــان  ــڭ يېزىلغ ــرى ئىكهنلىكى ــپ   ) پهيغهمبى ــابىن ئېلى ــر كىت ــدىغان بى ــز ئوقۇياالي بى
! ئى مـۇھهممهد  . چۈمشىگىچه سېنىڭ ئامسانغا چىققانلىقىڭىغا ھهرگىز ئىشهمنهميىز     

ئالالھنىـڭ ئىـزىن    (ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئالالھ پاكتۇر، مهن پهيغهمـبهر ئىنـسامنهن          
  ). ئايهت-) 93ئادەم بىرەر مۆجىزە كهلتۈرەملهيدۇبوملىسا ھېچ 

  :ئهمدى قولىمىزدىكى ئاچقۇچ ئايهتلهرىن خۇالسه شهكلىدە يازايلى
ــانالر” ــالهم  (“ ئامسـ ــلۇقى، ئـ ــالهم بوشـ  -102، -99، -55، -44)= ئـ

  ئايهتلهردە 
    .ئايهتته ئۇچرايدۇ-93پهقهت = “ئامسانغا چىقماق”

 بىـلهن جهملىگىنىمىـزدە تـۇجنى ئـالهم     مانا بۇ ئايهت نومۇرلىرىىن سۆز سـاىن  
  . يىل كېلىپ چىقىدۇ-1956قاتناش قوراىل ياسالغان 

   سۆز1563
  .  سۆز بار1563 جهمئىيبۇ سۈرىدە 

-1956ىن يۇقىرىدىكى ئايهت نومۇرلىرى بىلهن جهملىگىنىمىـزدە         1563
           .يىلغا ئىگه بولىمىز

  1956=93+102+99+55+44+1563   
. نالرنىڭ ئالهمدىن خهۋەرسىز ياشـىغان ئـاخىرقى يىلـى        يىل ئىنسا -1956
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. بۇ يىلدىن كېيىنال بۈگۈنگىچه نۇرغۇن ئالهم قاتناش قوراللىرى قويۇپ بېرىلدى         
  .بۇ جهھهتته ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىىت تۇجنى قهدەمىن باسىت
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  بۆلۈمئۈچىنچى 

  

  ئىلمىي مۆجىزىلهر

 ھهممىــسىدە ســان ۋە تــارىخىن تۇتقــا ھــازىرغىچه بهرگهن مىــساللىرىمىزنىڭ
بۇ بۆلۈمدە قۇرئاندىكى زامانىۋى بىلىملهرگه ئۇيغۇن ئىپادىلهرنىڭ بىر        . قىلدۇق

بۇ بۆلۈمىن تهييارالش داۋامىدا قۇرئـان مـۆجىزىلىرىىن        . قىسمىىن تهھلىل قىلىمىز  
  .تېما قىلغان بهزى مهنبهلهردىن نهقىل ئالدۇق

  

  ئالهمنىڭ پهيدا بولۇشى

هكسىزلىكى، ئهزەلدىن بـار ئىكهنلىكـى ۋە ئهبهدىـي مهۋجـۇت           ئالهمنىڭ چ 
 .ئهســىرنىڭ باشــلىرىغىچه ھۆكــۈمران ئىــدى-20بولىدىغانلىقىــدەك كۆزقــاراش 

نامى بېرىلگهن بۇ چۈشـهنچىگه كـۆرە، ئـالهم ئۈچـۈن           “ تۇرغۇن ئالهم مودېلى  ”
ــدا   ــداق ئىپتى ــلىنىش(ھهر قان ــا )باش ــشىش(، ئىنتىه مهۋجــۇت ئهمهس ) ئاخىرلى

  .ئىدى
سهپىنىڭمۇ ئاساسـىىن تهشـكىل قىلغـان بـۇ كۆزقـاراش           ىاتېرىيالىستىك پهل م

ئالهمىن مۇقىم ۋە ئۆزگهرمهس ماددىالرنىڭ گهۋدىـسى دەپ قـاراش بىـلهن بىـر       
ئهسـىردە  -20ھـالبۇكى   . بىـر ياراتقۇچىنىـڭ بـارلىقىنىمۇ ئىنكـار قىلىـدۇ          ۋاقىتتا

تۇرغـۇن  ”الۋاتقان  تېخنىكا ماتېرىيالىستالرغا ئـورۇن سـاق     -تهرەققىي قىلغان پهن  
  .دېگهندەك ساددا چۈشهنچىلهرىن ئاغدۇرۇۋەتىت“ ئالهم مودېلى

ئهسرىنىڭ باشلىرىدا ئالهمنىڭ بىـر باشـالنغۇچى بـارلىقى، يوقلـۇقتىن        -21
بۈيۈك بىـر پـارتالش بىـلهن بارلىققـا كهلگهنلىكـى زامـانىۋى فىزىكـا تهرىپىـدىن                 
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ئۇنىڭـدىن  .پاتلىنىۋاتىدۇنۇرغۇن تهجرىبه، كۆزىتىش ۋە ھېسابالش ئارقىلىق ئىس      
باشقا، ئالهمنىڭ ماتېرىيالىستالرنىڭ دېگىنىـدەك مـۇقىم، تۇرغـۇن ئهمهسـلىكى،           
دەل ئهكسىچه، ئۈزلۈكسىز بىـر ھهرىـكهت ۋە ئـۆزگىرىش ئىچىـدە ئىكهنلىكـى،              

 بـۇ ئهمهلىـيهت پۈتـۈن ئىلىـم دۇنياسـى           بۈگـۈن . كېڭهيگهنلىكىمۇ ئىسپاتالندى 
  .تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنماقتا

  :دە ئالهمنىڭ پهيدا بولۇشى مۇنداق چۈشهندۈرۈلىدۇ »رئان كهرىمقۇ«

      ئامسانالرىن ۋە يهرىن يوقتىن بار قىلغان ئۇدۇر...) »سۈرىـسى،   »ئهنئام
  )ئايهت-101

قۇرئاندا بېرىلگهن بۇ ئۇچۇر زامانىۋى بىلىـم بايقاشـلىرى بىـلهن دەل مـاس             
ېنىـق نهتىـجه شـۇكى،      باشتا دېگىنىمىـزدەك، ئىـسرتوفىزىكا ئېرىـشكهن ئ       . كېلىدۇ

ۋاقىتتا بۈيۈك بىر ) يوقلۇق( پۈتكۈل ئالهم ماكان ۋە زامان بىلهن بىرلىكته بىر نۆل        
بىـگ  ” ئهسلى نامى بىـلهن   “ بۈيۈك پارتالش ” .پارتالش بىلهن بارلىققا كهلگهن   

 مىليـارد  15تىئورمىسى دېيىلىدۇ، بۇ تىئورما پۈتكـۈل ئالهمنىـڭ تهمخىـنهن          “ باڭ
ــر نۇقت  ــاۋۋال بى ــل ئ ــنىىن   يى ــا كهلگى ــۇقتىن بارلىقق ــلهن يوقل ــشى بى ىنىــڭ پارتىلى

  .ئىسپاتلىغان
مـاددا، ئېنىـرگىيه،    . دىن ئاۋۋال ماددا دەيدىغان بىر نهرسه يـوق       “ بىگ باڭ ”

ھهتتا زامامنۇ بوملىغان ، تامامهن مېتافىزىك دەپ تونۇلىدىغان بىـر يوقلۇقتـا مـاددا،              
زامـانىۋى فىزىكـا ئوتتۇرىغـا      . ىلغانيارىت) تۇيۇقسىز(ئېنىرگىيه ۋە زامان بىر ئاندا      

  .يىل ئاۋۋال خهۋەر بېرىلگهن1400قويغان بۇ بۈيۈك ھهقىقهت قۇرئاندا بىزگه 
  

  ئالهمنىڭ ئاخىرلىشىشى ۋە بىگ كرۇنچ

دېـيىلگهن  “ بىـگ بـاڭ   ” يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك، ئالهمنىـڭ شهكىللىنىـشى     
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.  ئـالهم كېڭهميهكـته    بۈيۈك بىر پارتالش بىلهن باشالنغان ۋە شۇ زامانـدىن بېـرى          
ئالىمالر ئالهم جىسمى يېتهرلىك مىقتارغـا كهلگهنـدە تـارتىش كـۈچى سـهۋەىب              
بىــلهن بــۇ كېڭىيىــشنىڭ توختايــدىغانلىقىىن ۋە بۇنىــڭ ئالهمنىــڭ ئــۆز ئىچىــگه  
چۆكۈشـــى ھهم كىچىكلىـــشىنىڭ باشلىنىـــشىغا ســـهۋەب بولىـــدىغانلىقىىن،     

ــدا  ــالهمنىڭمۇ ئهڭ ئاخىرى ــگهن ئ ــايىىت “ چبىــگ كــرۇن” كىچىكلى ــيىلگهن ناھ دې
بـۇ،  . يۇقىرى بىر ھارارەت ۋە سىقىلىش بىلهن تۈگهيدىغانلىقىىن بىلـدۈرۈمشهكته        

  .بىز بىلىدىغان پۈتكۈل ھاياتلىقنىڭ يوقۇلۇشىنىمۇ چۈشهندۈرىدۇ
ــرۇنچ” ــۋى چۈشــهنچه   “ بىــگ ك ــي نهزەرىي ــۇ ئىلمى ــادىلهنگهن ب دەپ ئىپ

  : بېرىلمهكتهبېشارەتقۇرئاندا مۇنداق 

  نهرسـه يېزىلغـان قهغهزىن يۆگىگهنـدەك       ) پۈتـۈكچى ( امسانىنئۇ كۈندە ئ
ــۆگهميىز ــدە   . ي ــساق، شــۇ ھالىتى ــان بول ــداق ياراتق ــاتالرىن دەســلهپته قان مهخلۇق

چوقـۇم  ) ئـۇىن (بىـز ئۈسـتىمىزگه ئالغـان ۋەدىـدۇر،         ) بـۇ ( .ئهسلىگه قـايتۇرىمىز  
  ).ئايهت-104سۈرىسى،  »ئهنبىيا« (ئىشقا ئاشۇرىمىز

  :ولسا ئامسانالرنىڭ بۇ ھالىىت مۇنداق تهرىپلهمنهكتهيهنه بىر ئايهتته ب

قىيــامهت كــۈىن زېمىــن . ھىن ھهقىقىــي رەۋىــشته تونۇمىــدىئــۇالر ئــالال
ــدا     ــوڭ قولى ــدۇ، ئامســانالر ئالالھنىــڭ ئ ــدا بولى ــۈنلهي ئالالھنىــڭ چاڭگىلى پۈت

نىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن       )يهىن مۇشـرىكالر  ( قاتلىنىپ تۇرىدۇ، ئـالالھ ئـۇالر     
  ). ئايهت-67سۈرىسى، » زۇمهر« (ىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇرهرسىلىرىدن

نهزەرىيىـسىگه كـۆرە، ئـالهم باشـتا كېڭهيگىنىـدەك ئـاۋۋال            “ بىگ كرۇنچ ”
بۇ جهرياندا ئالهم چهكـسىز     . ئاستا، ئهمما بارغانسېرى تېز كىچىكلهشكه باشاليدۇ     

 .قايناق، چهكسىز ھارارەتلىـك ۋە چهكـسىز كىچىـك بىـر نۇقتـا ھالىغـا كېلىـدۇ                
ئهڭ . (تهرىپلهنگهن بۇ ئىلمىي نهزەرىـيه قۇرئـان ئـايهتلىرى بىـلهن مـاس كېلىـدۇ              

  ). توغرىسىىن ئالالھ بىلىدۇ
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  قىززىق تۇماندىن يارىتىلىش

ــدىن   ــڭ تۇمان ــالىمالر يۇلتۇزالرنى ــۈن ئ ــ  بۈگ ــدىن  ـ ــاز بۇلۇتى ــق گ قىززى
قىززىــق گــاز توپلىمىــدىن شــهكىللىنىش    . شــهكىللهنگهنلىكىىن كــۆزىتهلىمهكته 

قۇرئانـدىمۇ ئالهمنىـڭ    . اشال ئالهمنىڭ يارىتىلىـشى ئۈچۈمنـۇ كېرەكلىـك       ئوخش
  :يارىتىلىشى بۇ ئىلمىي بايقاشالرىن تهستىقاليدىغان تهرزدە تهرىپلهنگهن

            ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن تـاغالرىن يـاراتىت، زېمىـنىن بهرىكهتلىـك
ــدى،     ــزقىىن بهلگىلى ــڭ رى ــى زېمىننى ــدى، ئهھل ــ  (قىل ــارىتىش بى ــنىن ي لهن زېمى

بــــاراۋەر تــــۆت  ) زىيادىــــسىز-ئاھالىــــسىنىڭ رىــــزقىىن بهلگىلهشــــىن كهم  
ــدە ــدى(كۈن ــارىتىلىش    (، )تاماملى ــىلهرنىڭ ي ــدىكى نهرس ــڭ ۋە ئۇنىڭ زېمىننى

ئانــدىن ئــۇ ئامســـانىن   ). تۇرجــاۋاب بــۇ  (ســورىغۇچىالر ئۈچــۈن   )مــۇددىتىىن 
ــشقا( ــلهن   )يارىتى ــدى، ئامســان بى ــدە ئى ــۇ تۇمــان ھالىتى ــدى، ھــالبۇكى، ئ يۈزلهن
يهىن ئهمـرىمىن قوبـۇل     (ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالـدا كـېلىڭالر        ’:مىنغازې

 »فۇسسىلهت« (دېدى‘ ئىختىيارىي كهلدۇق ’ككىلىسىئى. دېدى‘ ) قىلىڭالر
  ).ئايهت-11، -10سۈرىسى، 

“ دۇخانۇن” سۆزى ئهرەبچىدە “ تۇمان” يۇقىرىدىكى ئايهتته ئۇچرايدىغان  
قاتتىق ماددىالرغا  . ق بىر تۇمانىن تهرىپلىمهكته   بۇ سۆز ئالهمدىكى قىززى   . دېيىلىدۇ

باغلىنىشلىق ئۇچۇچان پارچىالرىن ئۆز ئىچىگه ئالغان، قىززىق گاز ھالىتىـدە بىـر             
ــلهن تولــۇق     ــايهتته ئۇچرايــدىغان ســۆز بى يىغىنــدا بولغــان بــۇ تۇمــان شــهكلى ئ

كۆرۈلگىنىــدەك، قۇرئانــدا ئالهمنىــڭ بــۇ باســقۇچتىكى ھــالىتىىن . تهرىپلهمنهكــته
ــسا ئالهمنىــڭ تۇمــان  . قوللىنىلغــان تهرىــپلىگهن ئهڭ ئۇيغــۇن ســۆز ــالىمالر بول ئ

ئهسـىردە  -20ھالىتىدىكى قىززىـق بىـر گـاز يىغىنىدىـسىدىن شـهكىللهنگهنلىكىىن            
  .بايقىغان



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 54

w
w

w
.m

unber.org 

قۇرئانــدا  ئالهمنىــڭ يارىتىلىــشىغا مۇناســىۋەتلىك بۇنــداق بىــر ئۇچۇرنىــڭ
ــهك  ــ -بىلدۈرۈرۈلۈشــى ش ــڭ ئىلمى ــسىزكى قۇرئاننى ــر  شۈبهى ــاھهدىكى بى ي س

  . مۆجىزىسىدۇر

  

  بىرىدىن ئايرىلىشى-ئاسمانالر بىلهن يهرنىڭ بىر

ئامسانالرنىڭ يارىتىلىشى ھهققىدە قۇرئاندا يهنه بىر ئايهت مۇنداق ئۇچـۇر          
  :بېرىدۇ

     بىـرىگه تۇتـاش ئىـدى،      -كاپىرالر بىلمهمدۇكى، ئامسانالر بىلهن زېمىن بىر
ــايرىۋەتتۇق، ھهممه جــانلىق مهۋ  ــۇالرىن ئ ــۇالر  ئ ــاراتتۇق، ئ جــۇداتىن ســۇدىن ي

  ).ئايهت-30سۈرىسى،  »ئهنبىيا« (ئىشهمنهمدۇ؟) ىتىگهئالالھنىڭ قۇدر(
سـۆزى  “ راتـك ” دەپ تهرجىمه قىلىنغـان   “ بىرىگه تۇتاش -بىر” ئايهتنىڭ

بىرى بىلهن كىرىشىپ كهتكهن، ئايرىلماس، قوشۇلۇپ      -بىر” ئهرەبچه لۇغهتلهردە 
ۈن بىــر مــاددىىن تهشــكىل قىلغــان ئىككــى يهىن پۈتــ. دېــگهن مهنىــدە“ كهتــكهن

 ئـايهتته ئۇچرايـدىغان   . ماددىىن تولۇق ئىپادىلىمهك ئۈچۈن بـۇ سـۆز قوللىنىلىـدۇ         
پېئىلــى بولــۇپ، بــۇ پېئىــل “ فاتــك”دېــگهن ســۆز ئهرەبچىــدە “ ئــايرىۋەتتۇق”

مهسىلهن، . تۇتاش بىر نهرسىىن يېرىپ، پارچىالپ چىقىش دېگهن مهنىدە كېلىدۇ        
ــۇپراق  ــڭ ت ــلهن    ئۇرۇقنى ــل بى ــۇ پېئى ــدە مۇش ــشى ئهرەبچى ــپ چىقى تىن بىخلىنى

  .ئىپادىلىنىدۇ
بىـرىگه  -ئايهتته ئامسانالر بىلهن زېمىننىـڭ بىـر      . ئهمدى ئايهتكه يهنه قارايلى   

ئارقىــدىن بــۇ  . بىــر ھالــدا ئىكهنلىكــى ســۆزلىنىدۇ   “ راتــك” تۇتــاش، يهىن
ــسى ــدۇ “ فاتــك”ئىككى ــلهن ئايرىلى ــى بى ــرىىن ي. پېئىل ــرى يهنه بى ېرىــپ يهىن بى
نىڭ تۇجنى ھالىتىىن ئويلىغىنىمىزدا، ئالهمنىڭ     “ بىگ باڭ ” ھهقىقهتهمنۇ. چىقىدۇ

باشـقىچه ئېيتقانـدا،    . پۈتكۈل ماددىسىنىڭ بىرال نۇقتىدا يىغىلغـانلىقىىن كـۆرىمىز       
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مـۇ مۇشـۇ     “ئامسـانالر بىـلهن زېمىـن     ” ھهممه نهرسه، ھهتتا تېخى يارىتىلىمىغـان     
ىرىشىپ كهتكهن، ئايرىلماس ھالهتته تۇرغان     بىرى بىلهن ك  -نۇقتىنىڭ ئىچىدە بىر  

  .ئارقىدىن بۇ نۇقتا شىددەتلىك بىر پارتالش بىلهن يېرىلىپ ئايرىلغان. بولىدۇ

  

  ئالهمدىكى مۇكهممهل تهڭپۇڭلۇق

              ئالالھ يهتته ئامسانىن بىرىىن بىرىنىـڭ ئۈسـتىگه قىلىـپ يـاراتىت، مېهرىبـان
تهكـرار   )ئامسانالرغـا ( ، سـهن  ئالالھنىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقـسانىن كۆرمهيـسهن      

قاراپ باققىنكى، بىرەر يوچۇقىن كۆرەمـسهن، ئانـدىن سـهن يهنه ئىككـى قېـتىم               
 ئــۈزگهن ۋە ئۈمىــد) ئامســانالردا بىــرەر نۇقــسانىن تېپىــشتىن( كــۆزۈڭ. قــارىغىن

   ).ئايهت-4، -3، »مۈلك سۈرىسى« (تالغان ھالدا قايتىدۇ
يوىل مـۇكهممهل بىـر ئۇيغۇنلـۇق       ئالهمدىكى مىلياردالرچه يۇلتۇز ۋە سامان      

يۇلتۇزالر، پىالنېتـاالر   . ئىچىدە ئۆزلىرىگه بېكىتىلگهن ئوربېتالىرىدا ھهرىكهتلىنىدۇ    
ۋە سۈنئىي ھهمراھالرمۇ ئۆز ئهتراپىدا ھهم باغلىنىشىلىق سىستېمىلىرىدا بىـرلىكته     

ر مىليارد يۇلتۇزالر بولغـان يۇلتـۇزال      300-200ھهتتا بهزىدە ئىچىدە    . ئايلىنىدۇ
بـۇ ئۆتۈشـته ئالهمـدىكى بۈيـۈك        . بىرىنىڭ ئىچىدىن ئۆتـۈپ كېتىـدۇ     -توپى بىر 

  .تهڭپۇڭلۇقىن بۇزىدىغان ھهر قانداق بىر سوقۇلۇش يۈز بهرمهيدۇ
ئالهمـــدىكى تېزلىـــك ئۇقـــۇمى دۇنيـــادىكى تېزلىـــك ئـــۆلچىمى بىـــلهن  

مىليــاردالرچه، ترىليــونالرچه . سېلىــشتۇرۇلغاندا ئىگىلىنىــشى تهس مىقتاردىــدۇر
ــرىىن پهقهت    تون ــانلىق قىممهتلى ــاالر ۋە س ــۇزالر، پىالنېت ــدىكى يۇلت ــا ئېغىرلىقى ن

ماتېماتىكالر بىلهلهيدىغان چوڭلۇقتىكى يۇلتۇزالر توپى ۋە يۇلتۇزالر توپىنىڭمۇ        
  . يىغىندىسى ئالهم ئىچىدە پهۋقۇلئاددە بىر سۈرئهتته ھهرىكهتلىنىدۇ

ــائىتىگه    ــارى س ــىلهن، يهر ش ــزلىك 1670مهس ــومېتېر تې ــوقى   ته كىل ــۆز ئ ئ
ــدۇ ــدا ئايلىنى ــز ئوقنىــڭ ســائىتىگه  . ئهتراپى  كىلومېتېرلىــق 1800بۈگــۈن ئهڭ تې
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ئوتتۇرىچه سۈرئهتكه ئىگه ئىكهنلىكىىن ئويلىساق، دۇنيانىـڭ غـايهت زورلۇقىغـا           
  .قارىماي سۈرئىتىنىڭ نه قهدەر تېز ئىكهنلىكى بىلىنىدۇ

 60ىكىنىـڭ   يهر شارىنىڭ قۇيـاش ئهتراپىـدىكى تېزلىكـى بولـسا ئـوق تېزل            
مۇشـۇنداق يـۇقىرى    . (مىـڭ كىلـومېتىر   108سـائىتىگه   : ھهسسىسىگه يېقىندۇر 

سۈرئهتته يول قاتاليـدىغان بىـر قاتنـاش قـۇراىل ياسىاللىـسا ئىـدى، يهر شـارى                 
بىــز بهرگهن بــۇ ســانالر پهقهت يهر ).  دەقىقىــدە ئايلىنىــپ بــوالتىت22ئهتــراپىىن 
بــۇ . ىمــۇ ئاجايىــپ قۇيــاش سىــستېمىنىڭ بولــسا تېخ  . ئۈچۈنــدۇر شــارى

ــز   ــدە تېـ ــۈدەك دەرىجىـ ــل يهمتىگـ ــۈرئىىت ئهقىـ ــستېمىنىڭ سـ ــدىكى . سىـ ئالهمـ
قۇيـــاش . سىـــستېمىالر قـــانچه چـــوڭ بولغـــانچه ســـۈرئىىت شـــۇنچه ئاشـــىدۇ

سىستېمىنىڭ سامان يوىل مهركىـزى ئهتراپىـدىكى ئـايلىنىش سـۈرئىىت سـائىتىگه            
ــومېتىر720دەل  ــۇزالرىن 200.  مىــڭ كىل ــېقىن يۇلت ــا ي ــگه  مىلياردق ــۆز ئىچى  ئ
 950نىڭ ئالهم ئىچىدىكى تېزلىكـى بولـسا سـائىتىگه          “سامان يوىل توپى  ”ئالغان

  .مىڭ كىلومېتىر
شۈبهىــسىزكى، بۇنــداق مــۇرەككهپ ۋە تېــز ھــالهتتىكى سىــستېما -شــهك

ئهممـا  . قازاالرنىـڭ شـهكىللىنىش ئېهتىمـاىل ئىنتـايىن چـوڭ         -ئىچىدە بۈيۈك بـاال   
ــۇ   ــدۇ، بىزم ــۈز بهرمهي ــۋال ي ــداق ئهھ ــدە  بۇن ــك ئىچى ــاتىمىزىن خاتىرجهملى  ھاي

چۈنكى ئالهمدىكى ھهممه نهرسه ئالالھ ئورۇنالشتۇرغان مۇكهممهل       . ئۆتكۈزىمىز
مانـا مۇشـۇ سـهۋەبتىن ئـايهتته        . تهڭپۇڭلۇققا ئاساسهن رولىىن جارى قىلدۇرىدۇ    
  .يوق“ ھېچبىر نۇقسان” بىلدۈرۈلگهندەك، پۈتۈن بۇ سىستېما ئىچىدە

  

  لىشىقۇياشنىڭ ھهرىكهت يۆنى

قۇرئاندا قۇياش ۋە ئاي توغرۇلۇق سـۆزلهنگهندە ھهر بىرىنىـڭ مـۇقىم بىـر              
  :ئوربېتىسى بارلىقى تهكىتلىنىدۇ
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          ئۇالرنىـڭ ھهر   . ئالالھ كېچىىن ۋە كۈندۈزىن، كـۈنىن ھهم ئـايىن يـاراتىت
-33سۈرىـسى،    »ئهنبىيـا « (پهلهكـته سـهيىر قىلىـدۇ     ) ۆزىگه خـاس  ئـ ( بىرى
  ).ئايهت

 ســۆزى ئهرەبچىــدە“ ســهيىر قىلمــاق” ئۇچرايــدىغانيۇقىرىــدىكى ئــايهتته 
ــتىىن چۈشهندۈرۈشــته  “ ســاباھا” ــدۇ ۋە قۇياشــنىڭ ئالهمــدىكى ھهرىكى دېيىلى

بۇ سۆز قۇياش ئالهمدە ھهرىكهت قىلغاندا كونرتولسىز ئهمهسلىكى،        . قوللىنىلىدۇ
. ئۆز ئـوقى ئهتراپىـدا ئايلىنىـشى، ئايالنغانـدا بىـر يـولىن بويلىـشى مهنىـسىدىدۇر                

شنىڭ مۇسـتهھكهم بوملىغـان ئېنىـق بىـر ئوربىېتىـدا يۈرۈۋاتقـانلىقى يهنه بىـر                قۇيا
  :ئايهتته مۇنداق بىلدۈرۈملهكته

  كــۈن بهلگىلهنــگهن جايغــا قــاراپ ســهيىر قىلىــدۇ، بــۇ، غالىــب، ھهممىــن
سۈرىـسى،   »ياسـىن « (ڭ ئالدىنئاال بهلگىلىـگهن ئىـشىدۇر     بىلگۈچى ئالالھنى 

  ).ئايهت-38

ن بـۇ ھهقىقهتـلهر پهقهت زامـانىمىزدا ئاسـرتونومىيىلىك          قۇرئاندا بىلدۈرۈلگه 
 ئاســرتونومالرنىڭ قارىــشىچه، قۇيــاش،. كــۆزىتىش ئــارقىلىق چۈشــهندۈرۈلدى

ــاپېكس ” ــوالر ئ ــۇزى     “ س ــا يۇلت ــويالپ ۋېگ ــاىن ب ــر ئوربېت ــرىلگهن بى ــامى بې ن
مىــــڭ كىلومتېرلىــــق يــــۇقىرى تېــــزلىكته     720يۆنۈلۈشــــىدە ســــائىتىگه  

 280مىليـون   17دىي ھېساب بىلهن قۇياشـنىڭ كۈنـدە        بۇ ئاد . ھهرىكهتلهمنهكته
قۇيـاش بىـلهن بىـرلىكته ئۇنىـڭ تـارتىش          . مىڭ كىلومېتىر يۈرگىنىىن كۆرسىتىدۇ   

شـۇ   كۈچى سىستېمى ئىچىدىكى بارلىق پىالنېتـاالر ۋە سـۈنئىي ھهمراھالرمـۇ          
  . مۇساپىىن باسىدۇ
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  دۇنيانىڭ يۇمىالقلىقى

ئــالالھ كــېچىىن . ساســىدا يــاراتىتئــالالھ ئامســانالرىن ۋە زېمىــنىن ھهق ئا
سۈرىـسى،   »زۇمهر«( ...ېچىگه ئورايـدۇ  كۈندۈزگه ئورايدۇ ۋە كۈندۈزىن كـ     

  ).ئايهت-5
قۇرئاننىــڭ ئـــالهمىن تونۇشــتۇرىدىغان ئايهتلىرىـــدە قوللىنىلغــان ئىپـــادىلهر    

دەپ تهرجىـمه   “ ئورىمـاق ” يۇقىرىدىكى ئايهتته . دىققهتىن تولىمۇ جهلپ قىلىدۇ   
ــ  ــان ئهرەب ــۋىر” چه ســۆزقىلىنغ ــسى  . دۇر “تهك ــۇرچه مهنى ــۇ ســۆزنىڭ ئۇيغ  ب

مهسىلهن، ئهرەبچه  ( .تۇر“ بىر نهرسه ئورىماق   يۇمىالق بىر نهرسىنىڭ ئۈستىگه   ”
دېگهنـدەك يـۇمىالق نهرسـه مهنىـسىىن ئـۆز          “ باشقا سـهلله ئـوراش    ” لۇغهتلهردە

ئــايهتته كــېچه بىــلهن ). ئىچىــگه ئالغــان پېــئىلالر ئۈچــۈن بــۇ ســۆز قوللىنىلىــدۇ
ھهققىدە بېـرىلگهن   ) تهكۋىر ئېتىشى (بىرىنىڭ ئۈستىىن ئورىشى    -ۈندۈزنىڭ بىر ك

ئۇچــۇر يهنه دۇنيانىــڭ شــهكلى ھهققىــدە ئېنىــق بىــر ئۇچۇرنىمــۇ ئــۆز ئىچىــگه 
بۇ ئـايهتته ئىپـادىلهنگهن پېئىـل        پهقهت ۋە پهقهت دۇنيا يۇمىالق بولغاندا     . ئاملاقتا

غان قۇرئاندا دۇنيانىڭ يـۇمىالق     ئهسىردە نازىل بول  -7يهىن  . راست بولغان بولىدۇ  
  . بېرىلگهنبېشارەتئىكهنلىكىگه 

يهر  ئۇنتۇماسلىق كېرەككى، ئۇ دەۋردىكى ئاسـرتونومىيىلىك چۈشـهنچىدە       
ئۇ دەۋردە يهر شارى تۈز بىـر تهكـشىلىك دەپ          . شارى باشقىچه پهرەز قىلىناتىت   

ــا      ــۇنىڭغا قارىت ــلهرمۇ ش ــساب ۋە چۈشهندۈرۈش ــارلىق ھې ــىنىلهتىت ۋە ب  چۈش
ھالبۇكى قۇرئان ئالالھنىڭ سۆزى بولغـانلىقتىن، ئـالهمىن تهرىپلىگهنـدە          . والتىتب

بىـز تېخـى    . مۇمكىنقهدەر ئهڭ ياخشى چۈشـهندۈرگۈچى سـۆزلهر قوللىنىلغـان        
يىـل ئـاۋۋال    1400يېقىنقى ئهسـىردە بىلـگهن بـۇ بىلىمـلهر قۇرئـان ئايهتلىرىـدە              

  .خهۋەر بېرىلمهكته
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  ئاتموسفىرا قاتالملىرى

ڭ يهتته قهۋەتلىك تۈزۈلگهنلىكى قۇرئان ئايهتلىرىدە ئالهم ھهققىدە        ئامساننى
  . بېرىلگهن ئۇچۇرالردىن بىرىدۇر

      نىـڭ پايدىلىنىـشىڭالر   ( ئالالھ يهر يۈزىدىكى ھهممه نهرسىلهرىن سـىلهر (
ئۈچۈن ياراتىت، ئانـدىن ئامسـانىن يارىتىـشقا يۈزلىنىـپ، ئـۇىن قۇسۇرسـىز يهتـته                

ــدى   ــپ تاماملى ــان قىلى ــ. ئامس ــدۇر ئ ــىىن بىلگۈچى  »بهقهرە« (الالھ ھهر نهرس
  ). ئايهت-29سۈرىسى، 

    يۈزلهندى، ھالبۇكى، ئـۇ تۇمـان ھالىتىـدە         )يارىتىشقا(ئاندىن ئۇ ئامسانىن
ھهر ئامساننىـڭ ئىـشىىن     . ئالالھ يهتته ئامسـانىن ئىككـى كۈنـدە يـاراتىت         ... ئىدى

ــدۈردى   ــۆزىگه بىلـــ ــشلىرى  (ئـــ ــاجلىق ئىـــ ــڭ ئېهتىيـــ ىن يهىن ھهر ئامساننىـــ
  ).ئايهت-12، -11سۈرىسى،  »فۇسسىلهت« ()...ئورۇنالشتۇردى

يهتــته ئامســان ســۆزى ئــالهمىن ئىپــادىلهش ئۈچــۈن قوللىنىلغىنىــدەك، دۇنيــا 
يهىن مهزكۇر سۆزنىڭ بۇ مهنىسىدىن     . ئامسىنىىن بىلدۈرۈش ئۈچۈمنۇ قوللىنىلىدۇ   

  .اقتائامساننىڭ يهتته قاتالمدىن تۈزۈلگهنلىك يهكۈىن ئوتتۇرىغا قويۇمل
ــقهتهن ئۈســىت   ــا ئامتوسفىراســىنىڭ ھهقى ــان -بۈگــۈن دۇني ئۈســتىگه تىزىلغ

مىيىلىـك تهركىـپ ۋە     ېخ. ن شـهكىللهنگهنلىكى بىلىنمهكـته    پهرقلىق قـاتالمالردى  
ياكى ھاۋا ئىسسىقلىقى ئۆلچهم قىلىنىـپ ئېلىـپ بېرىلغـان ئېنىقالشـالردا دۇنيـا              

 سـائهتلىك   48 بۈگـۈن    .ئامتوسفىراسى يهتته قاتالم دەپ مۇئهييهنلهشـتۈرۈلدى     
ــان ۋە   ــدە قوللىنىلىۋاتق ــاۋا راىي تهمخىنلىرى  Limited Fine Mesh”ھ

Model “  ــا ئاساســالنغاندىمۇ ئامتوســفىرا ــدىغان ئامتوســفىرا مودېلىغ دەپ ئاتىلى
ــوگىيه چۈشهندۈرۈشــلىرىگه ئاساســالنغاندا  . يهتــته قاتالمــدۇر زامــانىۋى مېرتول

  : رەتكه تۇرغۇزۇملاقتائامتوسفىرانىڭ يهتته قاتلىمى شۇ شهكىلدە
ــفىرا، -1 ــفىرا، -2 تروموس ــفىرا، -3 سرتاموس ــفىرا، -4 مېزوس  -5 تېرموس
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  . ماگنېتموسفىرا-7 ئىيومنوسفىرا، -6ئېكزوسفىرا، 

  

  بىخهتهر ئۆگزە

  :قۇرئاندا ئالالھ ئامساننىڭ ئىنتايىن مۇھىم بىر ئاالھىدىلىكىىن ئېيتىدۇ

    يهىن مۇشـرىكالر  (كى، ئـۇالر    ئامسانىن بىز بىخهتهرئۆگزە قىلدۇق، ھالبۇ (
كۈن، ئاي، يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ئالالھنىڭ بارلىقىىن ۋە ئۇنىـڭ         (ئامساندىكى  

سۈرىـسى،   »ئهنبىيـا « (ئـاالمهتلهردىن غهپلهتتىـدۇر    )قۇدرىتىىن كۆرسىتىدىغان 
  ).ئايهت-32

ــدىلىكى     ــۇ ئاالھى ــدۈرۈلگهن ب ــايهتته بىل ــڭ ئ ــىردىكى  - 20ئامساننى ئهس
  .ر ئارقىلىق ئىسپاتالندىئىلمىي تهتقىقاتال

داۋاملىشىـشى ئۈچـۈن     دۇنياىن تولۇق چۆرىدىگهن ئامتوسفىرا ھاياتلىقنىڭ    
يهر شـارىغا ئـۇدۇل يېقىنلىـشىپ كهلـگهن         . ئىنتايىن زور ۋەزىپىلهرىن ئورۇناليـدۇ    

كىچىك نۇرغۇن مېتورىتىن ئېرىتىپ يوق قىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالرنىـڭ يهر          -چوڭ
 . ور زىيان يهتكۈزۈشىىن توسىدۇيۈزىگه چۈشۈپ جانلىقالرغا ز

ئامتوسفىرا يهنه ئالهمدىن كهلگهن ۋە جـانلىقالر ئۈچـۈن زىيـانلىق نـۇرالرىن             
ئامتوســفىرانىڭ بــۇ ئاالھىــدىلىكىنىڭ ئهڭ ئاجايىــپ يېــرى شــۇكى،  . ســۈزىدۇ

ئامتوسفىرا پهقهت زىيانسىز مىقتاردىكى نۇرالرىن، يهىن كۆرۈنىدىغان نۇر، ئىنفىـرا          
بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ھايـاتلىق      . ىئـو دولقـۇنلىرىىن ئۆتكۈزىـدۇ     قىزىل نـۇر ۋە راد    

مهسـىلهن، ئامتوسـفىرا تهرىپىـدىن بهلگىلىـك مىقتـاردا          . ئۈچۈن زۆرۈر نۇرالردۇر  
ــۈملۈكلهرنىڭ      ــۇرالر ئۆس ــشه ن ــۇلرتا بىنهپ ــرىلگهن ئ ــىگه رۇخــسهت بې ئۆتۈش
فوتوســېنتېز روىل ۋە بۇنىــڭ بىــلهن پۈتــۈن جانلىقالرنىــڭ ھايــات قېلىــشى       

قۇيـــاش تهرىپىـــدىن چېچىلغـــان . ىدىن غـــايهت چـــوڭ رول ئوينايـــدۇنۇقتىـــس
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ــوزون    ــشه نۇرالرنىــڭ كــۆپ قىــسمى ئامتوســفىرانىڭ ئ شــىددەتلىك ئۇلرتابىنهپ
قاتلىمىــدا ســۈزۈلىدۇ ۋە دۇنيــا يــۈزىگه ھايــاتلىق ئۈچــۈن كېرەكلىــك ئــاز بىــر  

  . قىسمى يېتىپ كېلىدۇ

ئالهمنىـڭ  . ملايـدۇ ئامتوسفىرانىڭ قوغداش ئاالھىدىلىكى بۇنىـڭ بىلهنـال قا       
 دەرىجىلىـك ئۈشـشۈتكۈچى سـوغۇقىدىن يهر        270تهمخىنهن نۆلدىن تـۆۋەن     

  . شارى يهنه ئامتوسفىرا ئارقىلىق ساقلىنىدۇ
. دۇنيــاىن زىيــانلىق تهســىرلهردىن ســاقاليدىغان يــالغۇز ئامتوســفىراال ئهمهس

ــله  ــلهن بىل ــاغلىرى” ئامتوســفىرا بى ــاللهن بهلب ــدىغان، يهر شــارى“ ۋان ئ نىڭ دېيىلى
ماگنېــت مهيدانىــدىن مهنــبهلهنگهن بىــر قــاتالممۇ پىالنېتامىزغــا كهلــگهن زىيــانلىق 

قۇياشـــتىن ۋە باشـــقا . نۇرالرغـــا قارشـــى بىـــر قالقـــان ۋەزىپىـــسىىن ئۆتهيـــدۇ
يۇلتۇزالردىن داۋاملىق چېچىلىـدىغان بـۇ نـۇرالر ئىنـسانالر ئۈچـۈن ھـاالكهت              

پات مهيدانغا كېلىـدىغان    -بولۇپمۇ قۇياشتا پات  . ئېلىپ كېلىدىغان كۈچكه ئىگه   
نـــامى بېـــرىلگهن ئېنىـــرگىيه پارتالشـــلىرى ئهگهر ۋان ئـــاللهن “ چاقنـــاش” ۋە

  . بهلباغلىرى بوملىسا دۇنيادىكى پۈتكۈل ھاياتلىقىن يوق قىالاليدۇ

ۋان ئاللهن بهلباغلىرىنىڭ ھاياتىمىزدىكى مۇھىملىقىىن دوكتـور ھـۇگ روس          
  :مۇنداق چۈشهندۈرىدۇ

تېمىــسىدىكى پىالنېتــاالر ئارىــسىدا ئهڭ يــۇقىرى يهر شــارى قۇيــاش سىس
تۆمــۈر يادروســى چــوڭ بىــر -بــۇ چــوڭ نېكىــل يهرشــارىدىكى. زىچلىققــا ئىــگه

بۇ ماگنېت مهيـداىن ۋان ئـاللهن رادىياتسىيىـسىنىڭ       . ماگنېتلىق مهيدانغا مهسئۇل  
بـۇ قـاتالم يهر يـۈزىىن رادىئاتـسىيه         . قوغدىغۇچى قاتلىمىىن مهيدانغا كهلتۈرىدۇ   

ئهگهر بۇ قوغدىغۇچى قاتالم بوملىسا ئىـدى، دۇنيـادا         . ردىمانىدىن قوغدايدۇ بومبا
ماگنېــت مهيــداىن بولغــان ۋە قىيــالىق يهرلهردىــن . ھايــاتلىق مهۋجــۇت بوملــايتىت

لېكىن مېركۇرىنىڭ ماگنېت مهيـداىن     . يهنه بىر پىالنېتا مېركۇرىدۇر    شهكىللهنگهن
ــارىنىڭكىدىن  ــاز100كـــۈچى يهر شـ ــسه ئـ ــا-ۋان.  ھهسـ ــسىيه ئـ للهن رادىئاتـ
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  . قورۇغۇچى قاتلىمى يهر شارىغىال خاس
بىـــر پارتالشـــتا چىققـــان ) قۇياشـــتىكى(ئـــۆتكهن يىلـــالردا ئىنىقالنغـــان 

 100خىرۇمسا ئارىلىغا ئېتىلغان ئاتوم بومبىـسىدەك       ) ياپونىيهدىكى(ئېنىرگىيهنىڭ  
هت  سـائ 58پارتالشـتىن   . مىليارد ئاتوم بومبىسىغا تهڭ ئىكهنلىكـى ھېـسابالندى       

دۇنيــا . كېــيىن كومپاســنىڭ ســىرتېلكىلىرىدا زىيــادە ھهرىكهتــلهر كــۆرۈلگهن     
 2500 كىلومېتىر ئۈستىدە ئىسـسىقلىق بىـراقال ئـۆرلهپ          250ئامتوسفىراسىنىڭ  

  . سېلسىيه گردۇسقا چىققان
-قىسقىسى يهر شارى ئۈستىدە ئـۇىن ئـوراپ تۇرغـان ۋە تاشـقى خهۋپ             

دۇنياىن ئورىغان  . ېما خىزمهت قىلىدۇ  خهتهردىن قوغدايدىغان مۇكهممهل بىر سىست    
قوغـدىغۇچى قالقـانلىق ئاالھىـدىلىكىىن ئـالالھ ئهسـىرلهر ئـاۋۋال             ئامساننىڭ بـۇ  

  .قۇرئاندا بىزگه بىلدۈرگهن

  

  قايتۇرغۇچى ئاسمان

ــم « ــان كهرى ــارىق«دە  »قۇرئ ــسىنىڭ  »ت ــڭ  -11سۈرى ــدە ئامساننى ئايىتى
  :قايتۇرغۇچى ئاالھىدىلىكى مۇنداق تىلغا ئېلىنىدۇ

قايتۇرۇشــچان ئامســان بىــلهن قهســهمكى) »11سۈرىــسى،  »تــارىق-
  )ئايهت

“ رەجـى ” دەپ تهرجىمه قىلىنغان  “ قايتۇرۇشچان” قۇرئان تهرجىمىلىرىدە 
ــان ” ســۆزى ــاكى قايتۇرغ ــنىگه چــۆرىگهن ي ــدۇ“ كهي ــسىدە كېلى ــۇم . مهنى مهل

. بولغىنىدەك، دۇنياىن ئورىغان ئامتوسـفىرا بهك چـوڭ قاتالمـدىن تهشـكىل تاپىـدۇ             
ــار     ــسى ب ــر ۋەزىپى ــۇھىم بى ــدىلىق م ــا پاي ــڭ جانلىقالرغ ــل  .ھهر قاتالمنى تهھلى

قىلىنغىنىدا، ھهر قاتالمنىڭ ئۆزىگه يېتىپ كهلگهن ماددا ياكى نۇرالرىن ئـالهمگه           
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بـۇ  . بـارلىقى مهلـۇم بولغـان      ياكى يهر يۈزىگه قايتۇرىدىغان ئاالھىـدىلىكلىرىنىڭ     
ى ئاالھىـدىلىكىىن بىـر قـانچه مىـسال     يهردە ئامتوسفىرا قاتالملىرىنىڭ قـايتۇرغۇچ   

  .بىلهن تهھلىل قىاليلى

ــىلهن،  ــومېتىر 15-13مهسـ ــاتلىمى يهر ئېگىز كىلـ ــفىرا قـ لىكتىكـــى ئامتوسـ
يۈزىدىن ئۆرلىگهن سۇ ھورلىرىنىڭ زىچلىشىپ يامغۇر بولۇپ يهرگه قايتىـشىىن          

لىكتىكـى سىرتاتوسـفىرانىڭ ئاسـتىنقى قـاتلىمى        ئېگىز كىلـومېتىر    25. ساقاليدۇ
لغــان ئوزونوســفىرا ئالهمــدىن كهلــگهن رادىئاســيون ۋە ئۇلتىرابىنهپــشه نــۇرالرىن  بو

ــىىن       ــالهمگه قايتۇرۇلۇش ــتىنال ئ ــپ كهملهس ــۈزىگه يېتى ــڭ يهر ي ــپ ئۇنى چېچى
يهر يۈزىدىن تارقىتىلغان رادىئـو دولقـۇنلىرىىن بىـر          ئىئونوسفىرا قاتلىمى . ساقاليدۇ

 رايونلىرىغـا قـايتۇرۇپ،     سۈنئىي ھهمراھقا ئوخـشاش يهر يۈزىنىـڭ ھهر قايـسى         
سىمسىز تېلېفون، رادىئو ۋە تېلىـۋىزىيه تارقىتىـشلىرىنىڭ ئـۇزاق مۇسـاپىلهردىمۇ            

ماگنېتوســفىرا قــاتلىمى بولــسا قۇياشــتىن ۋە باشــقا  . قوبۇللىنالىــشىىن ســاقاليدۇ
ــۈزىگه     ــارچىالرىن يهر يـ ــپ پـ ــانلىق رادىئوئاكتىـ ــان زىيـ ــۇزالردىن تارقالغـ يۇلتـ

  . ايتۇرىدۇبارغۇزماستىن ئالهمگه ق

ئامسان قاتالملىرىنىڭ تېخى يېقىنقى زاماندا بايقالغان بـۇ ئاالھىـدىلىكىنىڭ         
ئهســىرلهر ئــاۋۋال قۇرئانــدا بىلدۈرۈلۈشــى قۇرئاننىــڭ ئالالھنىــڭ ســۆزى       

  .ئىكهنلىكىىن يهنه بىر قېتىم ئىسپاتلىماقتا
  

  يهر قاتالملىرى

ــڭ    ــرى يهرنى ــاتالردىن بى ــىۋەتلىك مهلۇم ــدا يهرگه مۇناس ــا قۇرئان  ئامسانغ
  .ئوخشاش يهتته قات ئىكهنلىكىدۇر

      يهىن يهتته  ( ئالالھ يهتته ئامسانىن ياراتىت، زېمىننىمۇ ئامسانالرغا ئوخشاش
ياراتىت، ئالالھنىڭ ئهمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جـارى بولـۇپ تۇرىـدۇ،           ) قىلىپ
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ــۈم  ( ــۇىن بىلدۈرۈش ــىلهرگه ب ــىن ۋە    ) س ــادىر ئىكهنلىكى ــگه ق ــڭ ھهممى ئالالھنى
ــ ــ  ئالالھنى ــۇق بىلى ــىىن تول ــدۇر ڭ ھهممه نهرس ــشىڭالر ئۈچۈن  دىغانلىقىىن بىلى

  ).ئايهت-12سۈرىسى،  »تهالق«(
يۇقىرىقى ئايهتته ئاالھىدە بېرىلگهن بۇ مهلۇماتقا ئىلمىـي مهنـبهلهردە ئـورۇن            
. بېرىلمهكته ۋە يهرنىڭ يهتته قاتالمـدىن شـهكىللهنگهنلىكى چۈشـهندۈرۈملهكته         

  : قاتالمالر مۇنداقئالىمالر رەتكه تۇرغۇزغان بۇ
ــات-1 ــفېرا : قـ ــۇ(لىتوسـ ــات-2؛ )سـ ــفېرا : قـ ــۇق(لىتوسـ : 3؛ )قۇرۇقلـ

: 7: تاشـقى يـادرو   : 6ئاست پوستالق؛    :5ئۈست پوستالق؛   : 4ئاستېنوسفېرا؛  
  . ئىچكى يادرو
ئهسىردىكى تېخنىكا بىـلهن ئېنىقالنغـان يهر قـاتالملىرى بىـلهن           -20پهقهت  

-لكىنىڭ قۇرئاندا بىلدۈرۈلۈشى، شـهك    ئامساننىڭ ئوخشاش يهتته قاتالم ئىكهن    
  .شۈبهىسىزكى، قۇرئاننىڭ ناھايىىت كۆپ ئىلمىي مۆجىزىلىرىدىن بىرىدۇر

  

  تاغالرنىڭ ۋەزىپىسى

  :قۇرئاندا تاغالرنىڭ مۇھىم بىر گىئولوگىيىلىك روىل ئاالھىدە ئېيتىلماقتا

             يهر تهۋرەپ ئۇالرنىڭ خاتىرجهمـسىز بوملاسـلىقى ئۈچـۈن، بىـز زېمىنـدا
كـۆزلىگهن مهقـسهتلىرىگه يېتىۋالـسۇن      ) سـهپهردە (رىن ياراتتۇق، ئـۇالرىن     تاغال

  ).ئايهت-31سۈرىسى،  »ئهنبىيا«( قدەپ، تاغالردا كهڭ يولالرىن ياراتتۇ

دىققهت قىلىنـسا، ئـايهتته تاغالرنىـڭ يهر تهۋرەشـنىڭ ئالـدىىن ئـالغۇچى              
ەۋردە ھېچبىـر   قۇرئـان نازىـل بولغـان د      . ئاالھىدىلىكى بارلىقى خهۋەر بېرىلمهكته   

ئىنــسان تهرىپىــدىن بىلىــنمىگهن بــۇ ھهقىــقهت ھــازىر زامــانىۋى گىئولوگىيىلىــك  
  . بايقاشالر نهتىجىسىدە ئاشكارىالندى
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ــاغالر ــدىنال ت ــدىكى  بۇرۇن ــزپهقهت يهر يۈزى ــارىالتىتئېگى . لىكلهر دەپ ق
لىكلهر ئهمهسـلىكىىن،   ئېگىـز لېكىن ئـالىمالر تاغالرنىـڭ پهقهت تهكـشىلىكتىكى         

ــاغ ي” ــزىت ــۆز      “ ىلتى ــانالردۇر ئ ــسى زام ــسىملىرىنىڭ قاي ــرىلگهن قى ــامى بې ن
 ھهســـسىگىچه يهر ئاســـتىغا ئـــۇدۇل ســـوزۇلغانلىقىىن  15-10لىكىـــدىن ئېگىز

ــدى ــاكى     . بايقى ــڭ ي ــر مىقنى ــۇددى بى ــاغالر خ ــلهن ت ــدىلىكلىرى بى ــۇ ئاالھى ب
مهسـىلهن،  . قۇزۇقنىڭ چېدىرىن يهرگه چىڭ باغلىشىغا ئوخشاش بىر رولغا ئىگه        

ــ ــدىن چوققىـ ــومېتىر 9سى يهر يۈزىـ ــز كىلـ ــڭ  ئېگىـ ــا تېغىنىـ ــان ھىمااليـ  بولغـ
  . كىلومېتىردىن ئۇزۇن يىلتىزى بار125

يهنه ھــازىرمۇ ئامېرىكــا پهنــلهر ئاكادېمىيىــسىنىڭ باشــلىقى بولغــان فرانىــك 
پرېــسنىڭ دۇنيــا مىقياســىدا ناھــايىىت كــۆپ ئۇنىۋېرســتېتته دەرســلىك قىلىنىــپ  

كىتابىدا تاغالرنىڭ قۇزۇق شهكلىدە ئىكهنلىكـى      ناملىق  » دۇنيا«ئوقۇتۇلىدىغان  
  . ۋە يهرگه قېقىلغاندەك تۇرىدىغانلىقى ئىپادىلهمنهكته

ــان ئايهتلى  ــقا قۇرئ ــۇ روىل    باش ــڭ ش ــسا تاغالرنى ــدە بول ــ”رى ــا  “زۇقوق ق
  : بېرىلىدۇبېشارەتئوخشىتىلىپ مۇنداق 

)       زېمىننىڭ ئۈستىدە مۇقىملىشىشىڭالر ۋە كهڭ تۈلهڭلىكلهردە زىـرائهت 
زېمىننىـڭ  (زېمىـنىن بىـسات قىلىمىـدۇقمۇ؟       ) ېرىپ پايدىلىنىـشىڭالر ئۈچـۈن    ت

ــۈن  ــلىكى ئۈچ ــوزۇق  ) تهۋرەپ كهمتهس ــاغالرىن ق ــدۇقمۇ؟ت  »نهبه« (قىلمى
 ).ئايهت-7، -6سۈرىسى، 

ــالالھ   ــايهتته ئ ــقا ئ ــر باش ــاغالرىن  يهنه بى ــدا(ت ــدى ) زېمىن ــۇقىم قىل  م
 بـــۇ ئـــايهتته  .دەپ بىلـــدۈرمهكته) ئـــايهت-32سۈرىـــسى،  »نازىئـــات«(

ــدىغان ــايها” ئۇچرايـ ــۆزى“ ئهرسـ ــدى،  ” سـ ــۇقىم قىلـ ــدى، مـ ــق قىلـ يىلتىزلىـ
بـۇ ئاالھىـدىلىكلىرى ئـارقىلىق      . مهنىـسىدە كهملهكـته   “ تۆمۈرلىدى، يهرگه قـاقىت   

ــتىغا     ــۈزى ۋە يهر ئاس ــدا يهر ي ــشىش نۇقتىلىرى ــڭ تۇتى ــاغالر يهر قاتالملىرىنى ت
موشۇنداق قىلىـپ يهر    . اليدۇبىرىگه مىق  - ئۇدۇل سوزۇلۇپ بۇ قاتالمالرىن بىر    
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پوســتىىن مۇســتهھكهملهپ، ئۇنىــڭ ماگمــا قــاتلىمى ئۈســتىدە يــاكى ئــۆز        
قىسقىـسى، تـاغالرىن   . قاتالملىرى ئارىسىدا قېيىـپ كېتىـشىنىڭ ئالـدىىن ئالىـدۇ      

  . تاختايالرىن مۇقىم تۇتاشتۇرۇپ تۇرغان مىقالرغا ئوخشىتاالميىز

 قى قـاتلىمى چۆكـۈپ    بۈگۈن بىلىمىزكى، يهرنىـڭ تـاش جىنـسلىق سـىرت         
يهر . يېرىلغـان ھهمـدە ئېـرىگهن ماگمـا ئۈسـتىدە پارچىالنغـان           ) چوڭقۇر قېيىپ (

شـــارىنىڭ ئـــۆز ئـــوقى ئهتراپىـــدىكى ئـــايلىنىش تېزلىكـــى ناھـــايىىت يـــۇقىرى 
ئـــۇ  بولغــانلىقتىن، ئهگهر تاغالرنىــڭ مۇقىمالشــتۇرغۇچى تهســىرى بوملىــسا     

ھۋالــدا يهر يۈزىــدە تــۇپراق بۇنــداق ئه. پــارچىالر ھهرىــكهت ھالىتىــدە بــوالتىت
بىــرىكهملهيتىت، تۇپراقتــا ھــېچ ســۇ زاپىــسى بوملــايتىت، ھېچبىــر ئۆســۈملۈك بىــخ 
چىقىراملايتىت، ھېچبىر يول، ئۆي قۇرۇلۇشى قىلغىلى بوملايتىت؛ قىسقىسى دۇنيادا         

لالھنىـڭ بىـر    مۇشـۇ سـهۋەب بىـلهن تـاغالر ئا        . ھاياتلىق مهۋجـۇت بوالملـايتىت    
رغا ئوخشاش ۋەزىپه ئۆتهپ، قىتئهسىمان يىغىنـدىالرىن       الخرەمهىىت سۈپىتىدە مى  

  .ئوكيان قاتالملىرىغا ئۇدۇل تۇتاشتۇرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىىن توختىتىدۇ
ــك ۋە يهر تهۋرەش     ــانىۋى گىئولوگىيىلى ــڭ زام ــدەك، تاغالرنى كۆرۈلگىنى
 تهتقىقاتلىرى نهتىجىـسىدە بايقالغـان ناھـايىىت چـوڭ بىـر ھايـاتىي روىل ئهسـىرلهر               

دە ئالالھنىـڭ يارىتىـشىدىكى يۈكـسهك        »قۇرئان كهرىـم  «ئاۋۋال نازىل بولغان    
  :يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن. ھېكمهتكه بىر ئۆرنهك سۈپىتىدە بېرىلگهن

 ...         يهر تهۋرەپ سىلهرىن خاتىرجهمسىز قىلمىسۇن دەپ، يهردە تـاغالرىن
  ).ئايهت-10سۈرىسى،  »لوقمان« (...ئورناتىت

  

  نىڭ ھهرىكهتلىنىشىتاغالر

تاغالرنىڭ كۆرۈنۈشتىكىدەك تۇرغۇن ئهمهسـلىكى، داۋاملىـق ھهرىـكهت         
  :ھالىتىدە بولىدىغانلىقى بىرئايهتته مۇنداق بىلدۈرۈملهكته
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             تاغالرىن تۇرغۇن ھالهتته گۇمـان قىلىـسهن، ھـالبۇكى، ئـۇالر بۇلـۇتتهك
  ...چۆگىلهپ تۇرىدۇ

هر پوسـتىنىڭ ھهرىكىتىـدىن     تاغالرنىڭ بۇ ھهرىكىـىت ئـۇالر جايالشـقان ي        
ئۆزىدىن تېخىمـۇ زىـچ بولغـان پوسـتالق قـاتلىمى ئۈسـتىدە              يهر پوسىت . كېلىدۇ

  .خۇددى سۇ ئۈزۈۋاتقاندەك ھهرىكهتلىنىدۇ

ــاتالر     -20 ــك تهتقىق ــان گىئولوگىيىلى ــپ بېرىلغ ــلىرىدا ئېلى ــىرنىڭ باش ئهس
 مۇنـداق   نهتىجىسىدە بايقالغان يهر پوسـتىنىڭ بـۇ ھهرىكىـىت ئىلمىـي مهنـبهلهردە            

  :چۈشهندۈرۈملهكته
 كىلـــومېتىر 100يهر پوســـىت ۋە ئۈســـت پوســـتالقتىن تهشـــكىل تاپقـــان  

نـــــامى بېـــــرىلگهن پـــــارچىالردىن “ قـــــاتالم” يهر يـــــۈزى قېلىنلىقتىكـــــى
نــامى بېــرىلگهن تىئورمىغــا ئاساســالنغاندا، بــۇ “ قــاتالم بىلىمــى”.شــهكىللهنگهن

ــ    ــله يـ ــۇ بىلـ ــان تېگىنىمـ ــئهلهرىن ۋە ئوكيـ ــاتالمالر قىتـ ــارىدا قـ ۆتكهپ يهر شـ
 سـانتېمېتېر ئهتراپىـدا     5 بىـلهن    1 قىتئهلهر ھهرىكىتىنىـڭ يىلـدا     ...ھهرىكهتلىنىدۇ

ــسابالندى  ــا    . ئىكهنلىكــى ھې ــچه دۇني ــهكىلدە ھهرىكهتلهنگهن ــۇ ش ــاتالمالر ب ق
مهسىلهن، ئاتالنتىك ئوكيـان ھهر     . جۇغراپىيىسىدە ئۆزگىرىشلهر مهيدانغا كېلىدۇ   

  . يىلى بىر ئاز كېڭهميهكته

ــا شــۇ   ــايهتته : بــۇ يهردە دېمهكچــى بولغــان يهنه بىــر مــۇھىم نۇقت ــالالھ ئ ئ
دەرۋەقه . دەپ بىلــدۈرگهن“ يــۆتكهملهك، ســىلجىماق” تاغالرنىــڭ ھهرىكىــتىىن

ئالىمالرنىــڭ بۈگــۈن بــۇ ھهرىــكهت ئۈچــۈن قولالنغــان ئىنگىلىــزچه ئاتــالغۇمۇ 
”“Continetal Drift دۇر “قىتئهلهر يۆتكىلىشى” يهىن.  
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  نىسپىيلىكى ۋاقىتنىڭ

لېكىن بـۇ ھهقىـقهت     .  نىسبىيلىكى بۈگۈن ئىلمىي بىر ھهقىقهتتۇر     ۋاقىتنىڭ
ئالــدىنقى ئهســىرنىڭ باشــلىرىدا ئېينىــشتىيىننىڭ نىــسپىيلىك نهزەرىيىــسى بىــلهن 

 نىــسبىي بىــر ئۇقــۇم ۋاقىتنىــڭئــۇ چاغقــا قهدەر ئىنــسانالر . ئوتتۇرىغــا چىقــىت
ئهممـا مهشـهۇر ئـالىم      . قىىن بىلمهيـتىت  ئىكهنلىكىىن، ماكانغا بېقىپ ئۆزگىرىـدىغانلى    

 ھهجىــم ۋە تېــزلىككه ۋاقىتنىــڭئېينىــشتىيىن نىــسبىيلىك نهزەرىيىــسى ئــارقىلىق 
ئىنـسانىيهت تارىخىـدا ھـېچكىم      . باغلىق بىر ئۇقۇم ئىكهنلىكىىن ئوتتۇرىغا قويدى     

  . بۇ مهسىلىىن ئوچۇق دېيهملىگهنىدى
ئىكهنلىكىـىن كۆرسـىتىدىغان    قۇرئاندا زاماننىڭ نىـسپىي     : بىرال ئىستىسنا بار  
  :بۇ ھهقتىكى ئايهتلهرىن مۇنداق رەتكه تۇرغۇزاالميىز. مهلۇماتالر بېرىلگهن

 ...     ــ ىلهر ھهقىــقهتهن پهرۋەردىگارىڭنىــڭ دەرگاھىــدىكى بىــر كــۈن س
  ).ئايهت-47سۈرىسى،  »ھهج« (سانايدىغان مىڭ يىلچىلىكتۇر

 ــنغىچه بولغــان ــدىن زېمى ــالالھ ئامسان ــدارە ئ)مهخلۇقاتنىــڭ(ئ ىــشلىرىىن ئى
قىلىپ تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇ ئىشالر ئۇزۇنلۇقى سـىلهر سـاناۋاتقان مىـڭ يىلـدەك              

سۈرىـسى،   »سـهجدە « (كېلىدىغان بىر كۈندە ئالالھنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلهيدۇ     
  ).ئايهت-5

ئالالھقـــا شـــۇنداق بىـــر كۈنـــدە ) يهىن جىربىئىـــل(پهرىـــشتىلهر ۋە روھ
 »مائـــارىج« (مىـــڭ يىـــل كېلىـــدۇ50زۇنلـــۇقى ۇنىـــڭ ئۇئۆرلهيـــدۇكى، ئ

  ).ئايهت-4سۈرىسى، 
 نىـسپىيلىكىنىڭ   ۋاقىتنىـڭ يىلدا نازىل قىلىنىشقا باشـلىغان قۇرئانـدا        -610

مۇنــداق ئوچــۇق بىــر شــهكىلدە بايــان قىلىنىــشى ئۇنىــڭ ئىالھــى بىــر كىتــاب   
  .ئىكهنلىكىنىڭ يهنه بىر دەلىلىدۇر
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  يارىتىلىشتىكى جۈپلۈكلهر

  پـاكتۇر، ئـۇ پۈتـۈن شـهيئىلهرىن        ) نۇقـسانالردىن -ن ئهيـب  پۈتـۈ (ئالالھ
زېمىنـــدىن ئۈنـــۈپ چىقىـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ، ئۇالرنىـــڭ . جـــۇپ يـــاراتىت

نىـڭ   )يهىن ئاجايىپ مهخلۇقـاتالر   ( ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇالر بىلمهيدىغان نهرسىلهر    
   ).ئايهت-36سۈرىسى،  »ياسىن« (ھهممىسىنىڭ جۇپىت بار

ئۇقۇمىنىڭ بىر تهڭدىشى بولـۇش بىـلهن       “ جۈپلۈك” چىشىلىق - ئهركهك
سـۆزى تېخىمـۇ كهڭ     “ ئـۇالر بىلمهيـدىغان نهرسـىلهر     ” بىرگه، ئايهتته دېيىلگهن  

ھهقىقهتهن بىز بۈگۈنكى كۈنـدە بـۇ ئـايهت         . چۈشهنچىلهرىن ئۆز ئىچىگه ئاملاقتا   
ماددىنىـڭ جـۈپلهر   .  بهرگهن چۈشهنچىلهردىن بىرىگه دۇچ كهملهكتىمىز   بېشارەت

-1933رىتىلغانلىقىىن ئوتتۇرىغا قويغان ئىنگىلىز ئالىمى پائۇل دىـراچ         ھالىتىدە يا 
نـامى بېـرىلگهن بـۇ بايقـاش        “ پـارىته ” .يىلى نوبېل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن    

دېيىلىدىغان بىر جۈپىت بولىدىغانلىقىىن ئوتتۇرىغا       ماددا -)قارشى( ماددىنىڭ ئانىت 
ــان ــىي  . قويغ ــسى خۇسۇس ــڭ ئهك ــاددا ماددىنى ــگهئانتىم ــىلهن، . هتلىرىگه ئى مهس

ماددىنىـــڭ ئهكـــسىچه ئانتىماددىنىـــڭ ئېلىكرتونلىـــرى مۇســـبهت، پروتـــونلىرى 
  :بۇ ئهمهلىيهت بىر ئىلمىي ماتېرىيالدا مۇنداق ئىپادىلهمنهكته. مهنفىدۇر

ــار      ” ــسى ب ــانىت پارچى ــر ئ ــدا بى ــت ھال ــڭ زى ــك پارچىنى ــر كىچى . ھهر بى
ۇ جۈپلهرنىـڭ بـار بولۇشـى ۋە        تهرتىپسىزلىك مۇناسىۋىىت بىزگه بـ    ) ئۇالرنىڭ(

يوق بولۇشىنىڭ ھهر يهردە، ھهر چاغـدا ئوخـشاش ۋاقىتتـا شـهكىللهنگهنلىكىىن             
  .“كۆرسهمتهكته

ــۆرنهك   ــر ئ ــۈكلهرگه يهنه بى ــشتىكى جۈپل ــۈملۈكلهردۇر—يارىتىلى .  ئۆس
 يىل  100بوتانىكىچىالر ئۆسۈملۈكلهردە جىنس ئايرىمىسىنىڭ بارلىقىىن پهقهت       

ــدى ــاۋۋال بايقىيالىـ ــدە  .ئـ ــۈكلهر ھالىتىـ ــۈملۈكلهرنىڭ جۈپلـ ــالبۇكى ئۆسـ  ھـ
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يىل ئىلگىرى تۆۋەندىكى ئـايهتلهردە     1400دە   »قۇرئان كهرىم «يارىتىلغانلىقى  
  :ئوچۇق بىلدۈرۈلگهن

       ئــالالھ ئامســانالرىن تۈۋرۈكــسىز يــاراتتىكى، ســىلهر ئــۇىن كــۆرۈپ
تۇرۇۋاتىـــسىلهر، يهر تهۋرەپ ســـىلهرىن خـــاتىرجهم قىلمىـــسۇن دەپ، يهردە    

ــامغۇر   تــاغ ــۇتتىن ي ــاتىت، زېمىنــدا تۈرلــۈك جانــدارالرىن تــاراتىت، بۇل الرىن ئورن
ايـدىلىق ئۆسـۈملۈكلهرىن    سۈيىىن چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭ بىلهن زېمىندا تۈرلـۈك پ       

  ).ئايهت-10سۈرىسى،  »لوقمان« (ئۆستۈردۇق

  ئــۇ زېمىــنىن ســىلهرگه بىــسات قىلىــپ بهردى، ســىلهر ئۈچــۈن نۇرغــۇن
لۇتتىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ، ئۇنىـڭ بىـلهن تۈرلـۈك           يولالرىن ئېچىپ بهردى، بۇ   

  ). ئايهت-53سۈرىسى،  »تاھا«( لهرىن ئۆستۈرۈپ بهردىئۆسۈملۈك
  

  بۇلۇتالرنىڭ ئېغىرلىقى

ــلهرگه     ــاالرلىق رەقهم ــران ق ــايىىت ھهي ــارى ناھ ــق مىقت بۇلۇتالرنىــڭ ئېغىرلى
ــدۇ ــا   . يېتى ــوپ بۇلۇتت ــىۋىرغانلىق ت ــىلهن، ش ــا   300مهس ــا ئېغىرلىقق ــڭ تونن مى

  . ېتىدىغان سۇ يىغىلىدۇي
مىڭ توننىلىق بىـر دۆۋە نهرسـه تۇرااليـدىغان بىـر جازىنىـڭ              300ئامساندا  

قۇرئانــدىكى يهنه . ھهقىــقهتهن ھهيــران قــاالرلىق بىــر ئهھۋالــدۇر“ قۇرۇلۇشــى”
  :بهزى ئايهتلهردە بۇلۇتالرنىڭ ئېغىرلىقى شۇنداق بايان قىلىنماقتا

ــىت ــامغۇر( ئالالھنىــڭ رەمهى ــ )يهىن ي ــالالھ  مهي ــدا، ئ دانغا كــېلىش ئالدى
چى قىلىپ شامالالرىن ئهۋەتىدۇ، شامالالر ئېغىر بۇلۇتالرىن كۆتـۈرگهن          بېشارەت

جايالرغـا سـۈرىمىز،     )يهىن قاغجىراپ ياتقان گىياسـىز    ( چاغدا، ئۇالرىن ئۆلۈك  
تۈرلۈك مېـۋىلهرىن چىقىرىمىـز، ئىـربەت       -ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلۈك   
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لـۈكلهرىن  ئۆ) مىندىن مېۋىلهرىن چىقارغانـدەك، قىيـامهتته     زې(ئېلىشىڭالر ئۈچۈن 
  ).ئايهت-57سۈرىسى،  »ئهئراف« (قهبرىلىرىدىن چىقىرىمىز

 ئۈمىــد تۇغــدۇرۇش  ) يامغۇرغــا(قورقۇتــۇش،  )چاقمــاقتىن(ئــالالھ
بۇلـۇتالرىن  قويـۇق    )قـۇدرىىت بىـلهن   ( ئۈچۈن، سىلهرگه چاقماقىن كۆرسىتىدۇ،   

  ).ئايهت-12ى، سۈرىس »رەئد« (پهيدا قىلىدۇ

ــڭ      ــسانالرنىڭ بۇلۇتالرنى ــان دەۋردە ئىن ــل قىلىنغ ــان نازى ــۋەتته، قۇرئ ئهل
ــدى    ــۇمكىن ئهمهس ئى ــگه بولۇشــى م ــا مۇناســىۋەتلىك بىلىمــگه ئى . ئېغىرلىقىغ

ئايهتلىرىــدە ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىنغــان ۋە يېقىنقــى زامــانالردا » قۇرئــان كهرىــم«
ــاال     ــڭ ك ــڭ ئالالھنى ــم قۇرئاننى ــۇ بىلى ــان ب ــر  تېپىلغ ــڭ يهنه بى مى ئىكهنلىكىنى

 .ئىسپاتىدۇر
  

  يامغۇرنىڭ شهكىللىنىشى

يامغۇرنىڭ قانداق شهكىللىنىدىغانلىقى ئىنسانالرغا ئۇزۇن ۋاقىت بىـر سـىر          
پهقهت ھاۋا رادارلىرى كهشـپ قىلىنغانـدىن كېـيىن يامغۇرنىـڭ قايـسى             . ئىدى

اسـالنغاندا  بۇنىڭغا ئاس . باسقۇچالردىن ئۆتۈپ شهكىللىنىدىغانلىقى ئېنىقالندى   
ئاۋۋال شامال ۋاسىتىـسى بىـلهن   : يامغۇر ئۈچ باسقۇچتىن ئۆتۈپ شهكىللىنىدۇ    

ئارقىدىن بۇلۇتالر مهيدانغا كېلىـدۇ     . ھاۋاغا ئايلىنىدۇ “ خۇرۇچى” يامغۇرنىڭ
  . ۋە ئهڭ ئاخىرىدا يامغۇر تامچىلىرى پهيدا بولىدۇ

ا بولـسا،   قۇرئاندا يامغۇرنىڭ پهيـدا بولۇشـىغا مۇناسـىۋەتلىك مهلۇمـاتالرد         
بىر ئايهتته بۇ شهكىللىنىش ھهققىـدە مۇنـداق        . دەل ئاشۇ جهريانالر سۆزلهمنهكته   

  : بىر مهلۇمات بېرىلگهن

  ئـالالھ شــامالالرىن ئهۋەتىــپ بۇلــۇتىن قوزغايــدۇ، ئانــدىن ئــۇىن ئامسانــدا
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ئۇىن تارقاق پارچىالرغـا بۆلىـدۇ، شـۇنىڭ        ) گاھى(خالىغىىن بويىچه تارقىتىدۇ،    
ڭ بۇلۇتنىـڭ ئارىـسىدىن چۈشـۈۋاتقانلىقىىن كۆرىـسهن، ئـالالھ           بىلهن يامغۇرنى 

يامغۇرىن خالىغـان بهنـدىلىرىنىڭ ئۈسـتىگه ياغـدۇرغان چاغـدا، ئـۇالر دەرھـال               
  ).ئايهت-48سۈرىسى،  »رۇم« (خۇشال بولۇپ كېتىدۇ

  :لمىي تهھلىل قىاليلىىئهمدى ئايهتته دېيىلگهن ئۈچ باسقۇچىن ئ .1
  ...ەتىدۇئالالھ شامالالرىن ئهۋ: باسقۇچ

ئوكيانالردىكى بۇژغۇنالشتىن شهكىللهنگهن بىهېـساب ھـاۋا كۆپـۈكلىرى          
تۇزغـا  . ئۈزلۈكسىز پهيدا بولىدۇ ۋە سۇ زەررىچىلىرى داۋاملىق ھاۋاغا ئۆرلهيدۇ        

بىر ئازدىن كېيىن شامالدا يۆتكىلىـدۇ ۋە ئامتوسـفىرادا ئـۇدۇل     باي بۇ زەررىچىلهر  
سـۇ  ” رىلگهن بـۇ ئۇشـشاق پـارچىالر      نامى بې “ ئائېروسول” .يۇقىرىالپ ماڭىدۇ 

نامى بېرىلگهن بىر مېخانىزىم ئارقىلىق يهنه دېڭىزالردىن ئـۆرلىگهن سـۇ           “ توزىقى
ھورلىرىىن ئۆز ئهتراپىغا كىچىك تامچىالر ھالىتىدە توپالپ بۇلـۇت تـامچىلىرىىن           

 .شهكىللهندۈرىدۇ
 )اھىگـ (ئامساندا خـالىغىىن بـويىچه تارقىتىـدۇ،        ) بۇلۇتىن( ئاندىن ئۇىن . 2

  ...ئۇىن تارقاق پارچىالرغا بۆلىدۇ
تۇز كىرىستاللىرىنىڭ ياكى ھاۋادىكى توزان زەررىچىلىرىنىڭ ئهتراپىدا        .2

بۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى سـۇ      . زىچالشقان ھورالر ئارقىلىق بۇلۇتالر شهكىللىنىدۇ    
ــامچىلىرى ناھــايىىت كىچىــك    )  مىللىمېتىــر چامىــسىدا 0.02 بىــلهن 0.01(ت

شـۇنداق قىلىـپ ئامسـان      . لىق قالىدۇ ھهم ئامسانغا يېيىلىدۇ    بولغاچقا ھاۋادا ئېسىق  
  .بۇلۇتالر بىلهن قاپلىنىدۇ

شۇنىڭ بىلهن يامغۇرنىـڭ بۇلۇتنىـڭ ئارىـسىدىن چۈشـۈۋاتقانلىقىىن           .3
  ...كۆرىسهن

رىــستاللىرىنىڭ ۋە تــوزان زەررىچىلىرىنىــڭ ئهتراپىغــا توپالشــقان     تــۇز ك
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بۇنىـڭ  . ىن شهكىللهندۈرىدۇ ئۇششاق سۇالر خېلىال كۆپىيىپ يامغۇر تامچىلىرى     
بىلهن ھاۋادىن تېخىمۇ ئېغىـر بىـر ھالغـا كهلـگهن تـامچىالر بۇلـۇتتىن ئايرىلىـپ                 

  .يامغۇر بولۇپ يهرگه چۈشۈشكه باشاليدۇ

كۆرۈلگىنىدەك، يامغۇرنىـڭ شهكىللىنىـشىدىكى ھهر بىـر باسـقۇچ قۇرئـان            
تهرتىپـى بىـلهن   يهنه كېلىپ بۇ باسقۇچالر توغرا رەت . ئايهتلىرىدە بىلدۈرۈملهكته 

دۇنيادىكى نۇرغۇن تهبىئىـي ھادىـسىلهرىن شـهرھلىگىنىدەك،        . چۈشهندۈرۈلگهن
يهنه كېلىــپ بــۇ چۈشــهنچىلهر . بۇنىمـۇ ئــالالھ تائــاال ئهڭ تــوغرا شـهرھلىمهكته  

  .بۇنىڭ بايقىلىشىدىن ئهسىرلهر ئاۋۋال قۇرئاندا ئىنسانالرغا بىلدۈرۈلگهن
  

  رىئاكسىيهلهشتۈرگۈچى شامالالر

ــىيىىت ۋە    قۇرئانن ــالىزاتورلۇق خۇسۇس ــامالالرنىڭ كات ــدە ش ــر ئايىتى ــڭ بى ى
  .بۇنىڭ نهتىجىسىدە يامغۇرنىڭ شهكىللهنگهنلىكى مۇنداق تىلغا ئېلىنماقتا

             بىز يامغۇرىن ھهيدەيدىغان شـامالالرىن ئهۋەتتـۇق، بىـز بۇلـۇتتىن يـامغۇر
  ).ئايهت-22سۈرىسى،  »ھىجر« (...ياغدۇرۇپ سىلهرىن سۇغاردۇق

ــايهتته ــامالالر    ئ ــقۇچنىڭ ش ــۇجنى باس ــشىدىكى ت ــڭ شهكىللىنى  يامغۇرنى
ئهسـىرنىڭ باشـلىرىغىچه    -20ھـالبۇكى،   . ئىكهنلىكى ئاالھىـدە تىلغـا ئېلىنماقتـا      

شامال بىلهن يامغۇرنىڭ يېغىشى ئارىسىدىكى بىردىنبىر مۇناسـىۋەت شـامالنىڭ          
ر بولسا  زامانىۋى مېرتولوگىيىلىك بايقاشال  . بۇلۇتالرىن يۆتكىشى دەپ بىلىنهتىت   

ــشىدە  ــامالالرنىڭ يامغۇرنىـــڭ شهكىللىنىـ ــسىيهلهشتۈرگۈچى” شـ رول “ رىئاكـ
  . ئوينايدىغانلىقىىن كۆرسهتىت

شامالالرنىڭ بۇ رىئاكسىيهلهشتۈرگۈچى خۇسۇسىيىىت بايا دېگىنىمىـزدەك        
ئوكيانالرنىـڭ ۋە دېڭىزالرنىـڭ ئۈسـتىدە بۇژغـۇنالش         : مۇنداق ئهمهلىيلىشىدۇ 
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بۇ كۆپـۈكلهر   . ساپ ھاۋا كۆپۈكلىرى شهكىللىنىدۇ   سهۋەبىدىن ھهر ۋاقىت بىهې   
دىن بىرى چامىـسىدىكى مىڭـالرچه ئۇشـشاق        100چاچرىغاندا مىللىمېتىرنىڭ   

نــامى بېــرىلگهن بــۇ ئۇشــشاق “ ئائېروســول”. پــارچىلىرىىن ھاۋاغــا ئۇچۇرتىــدۇ
ــاڭ     ــگهن چ ــۇقتىن كهل ــارقىلىق قۇرۇقل ــامالالر ئ ــارچىالر ش ــلهن  -پ ــوزانالر بى ت

 گىـزلىككه ېلالر ئ شـاما . ېرانىڭ ئۈست قاتالملىرىغا يۆتكىلىدۇ   ئارىلىشىپ ئامتوسف 
. ئاشۇنداق يۆتكىگهن ئۇششاق پـارچىالر ئـۇ يهردە ھـورالر بىـلهن ئۇچرىـشىدۇ             

ئۇ ئۇششاق پارچىالرنىڭ ئهتراپىغـا توپلىـشىپ قويۇقلىـشىدۇ ۋە سـۇ         ھورالرمۇ
ۇتالرىن بۇ سۇ تامچىلىرى ئـاۋۋال بىـر يهرگه كېلىـپ بۇلـ           . تامچىلىرىغا ئايلىنىدۇ 

ــىدۇ    ــۇپ يهرگه چۈشـ ــامغۇر بولـ ــيىن يـ ــازدىن كېـ ــر ئـ ــهكىللهندۈرىدۇ، بىـ . شـ
كۆرۈلگىنىدەك، شامالالر ھاۋادا ئهركىن يۈرگهن ھورالرىن دېڭىزدىن يـۆتكىگهن   
ئۇشــشاق پــارچىالر بىــلهن رىئاكـــسىيهلهشتۈرىدۇ ۋە شــۇ ئــارقىلىق يـــامغۇر      

  . بۇلۇتلىرىنىڭ شهكىللىنىشىىن ساقاليدۇ
ڭ بۇ خۇسۇسىيىىت بوملىسا يۈكسهك ئامتوسفىرادىكى سۇ       ئهگهر شامالالرنى 

  .تامچىلىرى ھېچ ۋاقىتتا شهكىللهمنهيتىت ۋە يامغۇر دېگهن بىر نهرسىمۇ بوملايتىت

بۇ يهردە مۇھىم بولغان نۇقتا شامالالرنىڭ يامغۇرنىـڭ شهكىللىنىـشىدىكى          
ىرى بۇ جاپـالىق ۋەزىپىـسىنىڭ ئهسـىرلهر ئـاۋۋال، ئىنـسانالر تهبىـئهت ھادىـسىل              

 .ھهققىدە ھېچنېمه بىلمهيدىغان بىر دەۋردە قۇرئاندا بىلدۈرۈلۈشىدۇر
  

  تۇپراقنىڭ جانلىنىپ كۆپۈشى

...             سهن زېمىنىن قاقاس كۆرىسهن، ئۇنىڭغا بىـز يـامغۇر ياغدۇرسـاق، ئـۇ
ــ    ــۈك چىرايلى ــشىدۇ، تۈرل ــدۇ ۋە كۆپى ــدۈرۈپ  جانلىنى ــۈملۈكلهرىن ئۈن ق ئۆس

  ).ئايهت-5سۈرىسى،  »ھهج« (بېرىدۇ

ــايهتته يۇ ــدىكى ئ ــان ســۆزنىڭ   “ جانلىنىــدۇ” قىرى ــمه قىلىنغ دەپ تهرجى
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ھهرىكهتـكه ئۆتىـدۇ، جانلىنىـدۇ،      ”تۇر ۋە بـۇ سـۆز        “ئىهتهززەت” ئهرەبچىسى
تىرتەيــدۇ، تىپىراليــدۇ، قىمىراليــدۇ، ئۆســۈملۈكنىڭ ھهرىكهتــكه ئۆتۈشــى ۋە  

 “رەبهت” دەپ تهرجىمه قىلىنغان  “كۆپۈشىدۇ”. مهنىلىرىدە كېلىدۇ “ ئۇزىرىشى
كۆپىيىـدۇ، جىقاليـدۇ، كۆپىـدۇ، يوغىنايـدۇ، تهرەققىـي قىلىـدۇ،            ”سۆزى بولسا   

لىشى، ئوزۇقلـۇق ساقلىـشى، چوڭلىمـاق، ئىچـى ھاۋاغـا           ئېگىزئۆسۈملۈكنىڭ  
 ئايهتته ئۇچرايدىغان بـۇ سـۆزلهر يـامغۇر ئهسناسـىدا         . مهنىلىرىدە كېلىدۇ “ توملاق

ئهڭ ئۇيغـۇن سـۆزلهر     ئۆزگىرىـشلىرىىن    تۇپراقنىڭ مالىكۇلىالر تۈزۈلۈشـىدىكى   
  .بىلهن تهرىپلىمهكته

بىــر ئىنگىلىــز ئــالىم يــامغۇر تــامچىلىرى  يىلىــدا بــروۋن ئىــسىملىك-1827
تۇپراققا چۈشكهندە تۇپراق مالىكۇلىلىرىدا بىـر خىـل سـىلكىنىش ۋە جـانلىنىش             

تـۇپراق پهرقلىـق مېتـال ئېلېمېنـت تـۈرلىرىىن ئـۆز       . پهيدا قىلىدىغانلىقىىن بايقىغان 
يـامغۇر تۇپراقنىـڭ   . غان ھهر خىل مالىكۇلىالرىن ئۆزىگه سىغدۇرىدۇ ئىچىگه ئال 

ــشىغا    ــڭ ئىئونلىشى ــال ئېلېمېنتلىرىنى ــدىكى مېت ــهۋەبقېتى ــدۇس ــون . (چى بولى ئىئ
ــدۇر     ــاق نام ــرىلگهن ئورت ــا بې ــك ئاتومالرغ ــى ئېلېكتىرلى ــاكى مهنف . مۇســبهت ي
غــــا ئىئونلىــــشىش بىــــتهرەپ ئاتومالرغــــا، مالىكۇلىالرغــــا ۋە باشــــقا ئىئونالر

  .)ئېلېكرتوننىڭ قوشۇلۇشى ياكى كېمهيتىلىشى يوىل بىلهن شهكىللىنىدۇ
ھهر . يامغۇر ياققانـدا مانـا بـۇ ئىئونىـك مـالىكۇلىالر تهۋرىنىـپ جانلىنىـدۇ              

سـۇىن   تهرەپتىن كهلگهن سۇ تامچىلىرى بۇ مالىكۇلىالرغـا سـوقۇلغاندا ئۇالرمـۇ          
 تـامچىالر سـۇغا     بـۇ . سۈمۈرىۋالىدۇ ۋە مۇشۇنداق قىلىپ مىقتـارى كۆپىيىـدۇ       

ئۆسـۈملۈكلهر  . تويغاندا تۇپراق قېتىدىكى سـۇنىڭ مىنېـرال ئامبىرىغـا ئايلىنىـدۇ          
ئهگهر بـۇ   . ئامبـاردىن ئالىـدۇ    ئۈچ ئـاي ئۈچـۈن بـۇ      -سۇ ئېهتىياجلىرىىن ئىككى  

ئامبارالر شهكىللهمنىسه ئىدى، سـۇ تـۇپراق چوڭقۇرلۇقلىرىغـا سـىڭىپ كېتىـپ،             
  .تىتئۆسۈملۈكلهر بىر ھهپته ئىچىدە ئۆله
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  بىرىگه ئارىالشماسلىقى-دېڭىزالرنىڭ بىر

دېڭىزنىڭ تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن يېقىنـدا ئېنىقالنغـان بىـر ئاالھىـدىلىكى           
  : سۈرىسىدە مۇنداق بىلدۈرۈلىدۇ»رەمهان«قۇرئاننىڭ

    ئـاققۇزدى، ئـۇالر   ) بىـرى تـاتلىق، بىـرى ئـاچچىق    ( ئۇ ئىككـى دېڭىـزىن
بىــرىگه قوشــۇلۇپ  - بولــۇپ، بىــر ئۇچرىــشىدۇ؛ ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا تومســا   

  ). ئايهت-20، -19سۈرىسى،  »رەمهان« (كهمتهيدۇ

بىـرىگه قهتئىـي قوشـۇملايدىغان      -بىرىگه ئېچىلغان، لـېكىن سـۇلىرى بىـر       -بىر
دېڭىزالرنىڭ ئايهتته بىلدۈرۈلگهن بۇ ئاالھىدىلىكى ئوكيان ئالىملىرى تهرىپىـدىن         

نــامى “ ارشــىلىق كــۈچىتهكــشى يۈزلــۈك ق”.يېقىنقــى مهزگىلــدىال بايقالــدى
بېرىلگهن فىزىكىلىق بىر كۈچ سهۋەبىدىن قوشنا دېڭىزالر سۇلىرىنىڭ ئارىلىـشىپ          

دېڭىزالرنىڭ پهرقلىـق زىچلىقلىرىـدىن كېلىـدىغان       . كهمتهسلىكى مهيدانغا كېلىدۇ  
بىرىگه ئارىلىشىشىىن خۇددى   -تهكشى يۈزلۈك قارشىلىق كۈچى سۇالرنىڭ بىر     

  .بىر تامدەك توسۇپ تۇرىدۇ
لۋەتته، ئىنسانالرنىڭ فىزىكىدىن، تهكشى يۈزلۈك قارشىلىق كۈچىـدىن،        ئه

ئوكيــان بىلىملىرىــدىن خهۋىــرى بوملىغــان بىــر دەۋردە بــۇ ئهمهلىيهتنىــڭ قۇرئانــدا 
  .بىلدۈرۈلۈشى ئاجايىپ قىزىقارلىق بىر ئهھۋالدۇر

  

  ئىنساننىڭ توغۇلۇشى

ــ    ــدا ھهر تۈرل ــشقا چاقىرىلغان ــان ئېيتى ــسانالر ئىم ــدا ئىن ــېمىالر قۇرئان ۈك ت
ئالالھ بهزىدە ئامسانالرىن، بهزىدە يهر يۈزىىن، بهزەن ھـايۋانالرىن ۋە       . سۆزلىنىدۇ

ــىتىدۇ    ــپ كۆرس ــل قىلى ــسانغا دەلى ــۈملۈكلهرىن ئىن ــايهتته  . ئۆس ــۇن ئ يهنه نۇرغ
ــىههت      ــشى نهس ــاراپ بېقى ــر ق ــشىغا بى ــىته يارىتىلى ــڭ بىۋاس ــساننىڭ ئۆزىنى ئىن
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هلگهنلىكــى، قايــسى باســقۇچىالردىن ئىنــساننىڭ دۇنياغــا قانــداق ك. قىلىنىــدۇ
. پات ئهسـلىتىلىدۇ  -ئۆتكهنلىكى ۋە ئاساسىي ماددىسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى پات      

  :مهسىلهن، تۆۋەندىكى ئايهتلهردە شۇنداق دېيىلمهكته

)ســـىلهرىن بىـــز يـــاراتتۇق، ســـىلهر قايتـــا تىرىلىـــشكه      !) ئىنـــسانالر
ــدانىغا(ئىشهمنهمــسىلهر؟ ســىلهر  كــۈلگهن مهنىــىن دەپ تۆ) ئايالالرنىــڭ بهچچى

ئىنـسان  (يارىتامـسىلهر؟ يـاكى بىـز        )ئىنـسان قىلىـپ   (بېقىڭالرچۇ؟ ئۇىن سىلهر    
  ). ئايهت-59—57سۈرىسى،  »ۋاقىئه« (يارىتامدۇق؟) قىلىپ

ــايهتته   ــلهر يهنه نۇرغــۇن ئ ئىنــساننىڭ يارىتىلىــشىدىكى مۆجىزىلىــك تهرەپ
ــدۇ ــان قىلىنى ــانال ھــالبۇكى بــۇ .ئاالھىــدە باي ــدە باي ر ئارىــسىدا شــۇنداق ئاالھى

ئهسـىردە ياشـىغان ئىنـسانالر ئهسـال بىلمهيـدىغان          -7مهلۇماتالر بـاركى، بـۇالر      
  :مانا بۇالردىن بهزىلىرى. ئىنچكه تهرەپلهردۇر

 سويۇقلۇقىنىڭ ھهممىسىدىن ئهمهس، ئهكـسىچه ناھـايىىت        يئىنسان مهنى ) 1
  .يارىتىلىدۇ) ئۇرۇقتىن(كىچىك بىر پارچىسىدىن 

  .ىىن ئهر كىشى بهلگىلهيدۇبوۋاقنىڭ جىنس) 2
ــر ســۈلۈكتهك   ) 3 ــسى ئانىنىــڭ بالىياتقۇســىغا خــۇددى بى ــسان ھامىلى ئىن

  .چاپلىشىدۇ

  .ئىنسان ئانا بالىياتقۇسىدا ئۈچ قاراڭغۇ بۆلهكته تهرەققىي قىلىدۇ) 4
يۇقىرىــدا رەتــكه تۇرۇغۇزۇلغــان بىلىمــلهر قۇرئــان نازىــل قىلىنغــان دەۋردە  

بۇالرنىڭ . كۆزىتىلهملهيدىغان ئىنچكه تهرەپلهردۇر  بىلىنىشى مۇمكىن بوملىغان ۋە     
ــشى پهقهت  ــۇمكىن    -20بايقىلى ــلهن م ــشى بى ــسىنىڭ قوللىنىلى ــىر تىخنىكى ئهس

  . بولدى

  :ئهمدى بۇ بىلىملهرىن رەت تهرتىپى بويىچه تهھلىل قىاليلى
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  دىن بىر تامچهيمهنى

 ئۇرۇقالر تۇخۇمغا ئۇالشقىچه ئانىنىڭ ۋۇجۇدىـدا بىـر جهريـانىن باشـتىن           
ــدۇ ــدا . كهچۈرى ــۇ جهريان ــۇرۇق  250ب ــۇرۇقتىن پهقهت مىڭــدەك ئ ــون ئ  مىلي

بهش مىنۇتتىن كېيىن ئاخىرلىـشىدىغان     . تۇخۇمغا مۇۋەپپهقىيهتلىك ئۇلىشااليدۇ  
بۇ رىقابهت نهتىجىسىدە يېرىم تـۇز دانىـسى چوڭلۇقىـدىكى تۇخـۇم ئـۇرۇقتىن         

هممىسى ئهمهس،  يهىن ئىنساننىڭ ئۆزى مهنىنىڭ ھ    . پهقهت بىرنىال قوبۇل قىلىدۇ   
» قىيـــامهت«قۇرئانـــدا بـــۇ ھهقىـــقهت . ئۇنىڭـــدىن كىچىـــك بىـــر پارچىـــدۇر

  : سۈرىسىدىكى ئايهتلهردە مۇنداق چۈشهندۈرۈلگهن

      يهىن شهرىئهت ئىشلىرىغا تهكلىـپ     (ئىنسان ئۆزىىن بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ
ــا ئوخــشاش   ــۋېتىلگهن ھايۋانغ ــگه قويى ــاي، مهيلى ــۇ ) قىلىنم ــدۇ؟ ئ دەپ ئويالم

 »قىيـامهت « (ىـدى؟ ئهمهمس) يئاجىز مهنى (تۆكۈلىدىغان بىر    )دانالرغابهچچى(
  ).ئايهت-37، -36سۈرىسى، 

ــسىدىن ئهمهس،      ــڭ ھهممى ــساننىڭ مهنىنى ــدا ئىن ــسا، قۇرئان ــقهت قىلىن دىق
ئۇنىــڭ ئىچىــدىن ئېلىنغــان كىچىــك بىــر پارچىــدىن شــهكىللهنگهنلىكى خهۋەر  

تهرىپىدىن  هقهت زامانىۋى ئالىمالر  بۇ ئايهتتىكى ئاالھىدە باياننىڭ پ    . بېرىلمهكته
بايقالغــان بىــر ھهقىقهتــىن چۈشهندۈرۈشــى قۇرئاننىــڭ ئالالھنىــڭ ســۆزى       

  .ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

  

  دىكى تهركىپيمهنى

ــ ــۇيدىغان    يمهنى ــدىغان ھهم توش ــش قىلى ــۇرۇقالرىن پهرۋى ــدىغان، ئ  دېيىلى
ــرى   ــى بىـ ــۇرۇقتىنال ئهمهس، بهلكـ ــويۇقلۇق پهقهت ئـ ــ -سـ ــدىن پهرقلىـ ق بىرىـ
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ــهكىللىنىدۇ   ــسىدىن شـ ــويۇقلۇقالرنىڭ ئارىالمشىـ ــۇيۇقلۇقالرنىڭ  . سـ ــۇ سـ بـ
يهىن (بهز  ئۇرۇقالرغا كېرەكلىك ئېنىرگىيىىن تهمىنلهيدىغان شېكهرىن ھازىرالش،       

ئاالھىـدىلىكى بىـلهن بالىيـاتقۇ ئېغىزىـدىكى        ) بهدەندىن ئاجرىتىلغـان سـويۇقلۇق    
تالىق يـاكى ئىـشقارلىق     يهىن كىـسال  (كىسالتالىق تهركىـبلهرىن بىـتهرەپ قىلىـش        

، ئۇرۇق ھهرىكهت قىلىـدىغان سـىلىق       )ت—تهسىرى بوملىغان ھالغا كهلتۈرۈش   
  . مۇھىت يارىتىش قاتارلىق ۋەزىپىلىرى بار) ئېقىشچان(

قۇرئاندا مهىن ھهققىدە سۆزلهنگهندە زامانىۋى بىلىـم ئوتتۇرىغـا قويغـان بـۇ             
ــۇ ــشارەت ئهمهلىيهمت ــرىلمهكته، شــۇنداقال مهىن ئارىبې ــر ســۇيۇقلۇق   بې المشــا بى

 :سۈپىتىدە تهرىپلهمنهكته

        يهىن ئهر بىـلهن ئايالنىـڭ      (ي  شۈبهىسىزكى، بىـز ئىنـسانىن ئارىالمشـا مهنىـ
ســىناميىز، ) شــهرىئهت تهكلىپلىــرى بىــلهن(دىــن يــاراتتۇق، ئــۇىن بىــز  )سىيــمهنى

ــز   ــۇىن بى ــسۇن،   (شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئ ــايهتلىرىمىزىن ئاڭلى ــان ئ ــل قىلغ ــۇىن نازى ئ
راتقۇچىسىنىڭ بىرلىكىگه دااللهت قىلىـدىغان دەلىلـلهرىن كۆرسـۈن         كائناتنىڭ يا 

-2سۈرىـسى،    »ئىنـسان « (ئاڭاليدىغان، كۆرىدىغان قىلىپ يـاراتتۇق    ) دەپ
  ).ئايهت

 بېرىلىـدۇ،  بېشارەتباشقا ئايهتلهردىمۇ يهنه مهنىنىڭ ئارىالمشا ئىكهنلىكىگه    
  :ھىدە ئېيتىلىدۇئىنساننىڭ بۇ ئارىالمشىنىڭ ئۆزىدىن يارىتىلغانلىقى ئاال

   يـاراتىت ) يهىن ھېكمىتىگه مۇۋاپىق، جايىدا   ( ئۇ ھهممه نهرسىىن چىرايلىق .
اليـدىن   )يهىن ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئـادەم ئهلهيهىسـساالمىن  (دەسلهپته ئىسانىن  

 )ييهىن مهنىـ ( ئاندىن ئۇنىڭ نهسـلىىن ئهرزىـمهس سـۇنىڭ جهۋھىـرى        . ياراتىت
  ).ئايهت-8، -7سۈرىسى،  »سهجدە« (دىن ياراتىت

سـۆزى  “ سـۇالله ” دەپ تهرجىمه قىلىنغان ئهرەبـچه    “ جهۋھهر” بۇ يهردە 
ــۇر    ــسمى دېگهنلىكت ــىنىڭ ئهڭ ياخــشى قى ــر نهرس ــاكى بى ــداق . جهۋھهر ي قان

بـۇ  . مهنىـسىدە كېلىـدۇ   “ بىر پۈتۈننىڭ بىر قىـسمى    ”شهكىلدە ئېلىنسا ئېلنسۇن،    
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هرەپلهرگىچه بىلىدىغان  ئهھۋال قۇرئاننىڭ ئىنساننىڭ يارىتىلىشىىن ئهڭ ئىنچكه ت      
  . ئالالھنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىىن ئوچۇق كۆرسهمتهكته

  

  بوۋاقنىڭ جىنسى

يــېقىن بىــر زامــانالرغىچه ئىنــسانالر بالىنىــڭ جىنــسى ئانــا ھــۈجهيرىلىرى  
ــا ۋە ئاتىــدىن    تهرىپىــدىن بهلگىلىنىــدۇ دەپ قــارايتىت؛ يــاكى ھــېچ بوملىغانــدا ئان

. رىمىـسىىن بهلگىلهيـدۇ دەپ ئـوياليتىت      كهلگهن ھۈجهيرىلهر بىرلىكته جىـنس ئاي     
لــېكىن قۇرئانــدا بــۇ ھهقــته باشــقىچه بىــر مهلۇمــات بېــرىلگهن، ئهركهك ۋە        

  :يارىتىلغانلىقى بىلدۈرۈلگهن“ بالىياتقۇغا تۆكۈلگهن مهنىدىن”چىشىلىكنىڭ 

  ئېتىلىـپ چىققـان    .  ئهركهك بىـلهن چىـشىىن يـاراتىت       —ئالالھ بىر جۈپىن
  ).ئايهت-46، -45سۈرىسى،  »منهج« ()ياراتىت(مهنىدىن 

  ئهمهمسىدى؟ ئاندىن ئـۇ    ) ئاجىز مهىن ( تۆكۈلىدىغان) بهچچىدانالرغا(ئۇ
ئـۇ  . بولدى، ئاندىن ئالالھ ئۇىن چىرايلىق شـهكىلدە يـاراتىت        ) ھامىله( لهخته قان 

—37سۈرىـسى،    »قىيـامهت « (يـاراتىت ) ئىككى تىپىن ( ئايال-مهنىدىن ئهر 
  ).ئايهت-39

هن بۇ مهلۇماتنىڭ تـوغرىلىقى گـېن ۋە مىكروبىئولوگىيىلىـك          قۇرئاندا بېرىلگ 
. بىلىملهرنىــڭ تهرەققىــي قىلىــشى بىــلهن بىــرلىكته ئىلمىــي ھالــدا ئىــسپاتالندى  

جىنــسنىڭ پۈتـــۈنلهي ئهردىــن كهلـــگهن ئــۇرۇق ھـــۈجهيرىلىرى تهرىپىـــدىن    
بهلگىلىنىدىغانلىقى، ئايالنىڭ بولـسا بـۇ ئىـشتا ھىچبىـر رولىنىـڭ بوملايـدىغانلىقى              

  . ئايان بولدى
ئىنـساننىڭ تۈزۈلۈشـىىن    . جىنسىن بهلگىلهيدىغان ئامىـل خروموسـومالردۇر     

دەپ “ جىنس خروموسومى ”  خروموسومدىن ئىككى دانىسى   46 بهلگىلهيدىغان



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 81

w
w

w
.m

unber.org 

دەپ   XX، ئايالـــدا بولـــساXYبـــۇ ئىككـــى خروموســـوم ئهردە . ئاتىلىـــدۇ
ــدۇ ــك   . ئىپادىلىنىـ ــى ھهرپـ ــۇ ئىككـ ــومالرنىڭ بـ ــهۋەىب خروموسـ ــڭ سـ ه بۇنىـ

خروموسوم بولسا ئاياللىق گېنلىـرىىن    Xئهرلىك، خروموسومY. ئوخشىغانلىقىدۇر
  . توشۇيدۇ

بىر ئىنساننىڭ شهكىللىنىشى ئهر ۋە ئايالدا جـۈپ ھالـدا ئـورون ئالغـان بـۇ                
ــلىنىدۇ     ــلهن باش ــسى بى ــسىنىڭ بىرلهمشى ــرەر دانى ــومالرنىڭ بى ــدا . خروموس ئايال

نس ھۈجهيرىسىنىڭ ھهر ئىككـى     تۇخۇمالش جهريانىدا ئىككىگه ئايرىلغان جى    
ھالبۇكى ئهردە ئىككىگه ئايرىلغان جىنس     . خروموسومى توشۇيدۇ  X پارچىسى

 خروموسوملىرىىن ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ئىككـى پهرقلىـق            Y ۋە X ھۈجهيرىسى
 Xئهگهر ئهردىكـى   خروموسـومى  Xئايالـدىكى  . ئۇرۇقىن مهيـدانغا كهلتۈرىـدۇ  

ق بىلهن بىرلهشسه، توغۇلىـدىغان بـاال قىـز    ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇرۇ خروموسومىىن
خروموسومىىن ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇرۇق بىـلهن بىرلهشـسه، بـۇ            Y ئهگهر. بولىدۇ

  . قېتىم توغۇلىدىغان باال ئوغۇل بولىدۇ
ــومالردىن    ــى خروموســ ــسى ئهردىكــ ــدىغان بالىنىــــڭ جىنــ يهىن توغۇلىــ

  .غلىققايسىسىنىڭ ئايالنىڭ تۇخۇمى بىلهن بىرلىشىدىغانلىقىغا با
ــگه قهدەر، يهىن      ــدانغا كهلگهنـ ــى مهيـ ــېن ئىلمـ ــسىزكى، گـ -20شۈبهىـ

-بهلكـى نۇرغـۇن ئـۆرپ     . ئهسىرگىچه بۇالرنىڭ ھېچبىرى مهلۇم ئهمهس ئىدى     
ئـــادەتلهردە توغۇلىـــدىغان بالىنىـــڭ جىنـــسىنىڭ ئايالنىـــڭ بهدىـــىن تهرىپىـــدىن 

يـالالر  شـۇڭا ھهتتـا قىـز تۇغقـان ئا        . بهلگىنلىدىغانلىق قارىشى كهڭ تارقالغانىدى   
  . ئهيىپلىنهتىت

 ئهسىر ئاۋۋال ئىنـسانالرغا     14ھالبۇكى قۇرئاندا گېنالرنىڭ بايقىلىشىدىن     
بۇ باتىل قاراشالرىن ئىنكار قىلىدىغان بىر بىلىم بېرىلگهن، جىنىس ئايرىمىـسىنىڭ           

  .يىلتىزى ئايالدا ئهمهس، ئهردىن كېلىدىغان مهنىدە ئىكهنلىكى بىلدۈرۈلگهن
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  “ئهلهق”  تۇرىدىغانبالىياتقۇغا ئېسىلىپ

قۇرئاننىڭ ئىنساننىڭ شهكىللىنىشى ھهققىدە بهرگهن بىلىملىرىىن داۋاملىـق        
ــلهن       ــۆجىزىلهر بى ــي م ــۇھىم بهزى ئىلمى ــايىىت م ــزدا يهنه ناھ ــل قىلغىنىمى تهھلى

  .ئۇچرىشىمىز

ئهردىن كهلگهن ئۇرۇق ۋە ئايالـدىكى تۇخـۇم بىرلهشـكهندە تۇغۇلىـدىغان            
ــۇجنى ۋۇجۇدىمــۇ شــه  ــدۇبوۋاقنىــڭ ت ــدە. كىللىنىپ بولى “ زىگــوت”بىئولوگىيى

دەپ چۈشهندۈرۈلىدىغان بۇ يهككه ھۈجهيرە ھېچبىـر زامـان ئـۆملهي،           ) ھامىله(
ھـالىتىگه  “ گـۆش پارچىـسى   ” بـارا كىچىـك بىـر     -بۆلۈنۈپ كۆپىيىـدۇ ۋە بـارا     

  .كېلىدۇ
لــېكىن زىگوتنىــڭ بــۇ چوڭىيىــشى بوشــلۇقتا ئهمهلــگه ئامشايــدۇ، بالىيــاتقۇ 

 تۇرىـدۇ، ئۆسـۈش ئـارقىلىق تۇپراققـا ئورناشـقان يىلتىزالرغـا             دىۋارىغا ئېسىلىپ 
بــۇ بــاغ ئــارقىلىق ھــامىله ئۆزىنىــڭ چوڭىيىــشى . ئوخــشاش يېپىــشىپ تۇرىــدۇ

  .ئۈچۈن ئانىنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئۆزىگه ئېهتىياجلىق ماددىالرىن ئالىدۇ
ئالالھ . مانا بۇ يهردە قۇرئاننىڭ ناھايىىت مۇھىم بىر مۆجىزىسى كۆرۈملهكته        

ندا، ئانىنىڭ بالىياتقۇسىغا تۇتىشىپ تهرەققىـي قىلىـشقا باشـلىغان زىگـوت            قۇرئا
  . سۆزىىن قولالمناقتا“ ئهلهق” ھهققىدە سۆزلىگهندە

           ياراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقـۇغىن، ئـۇ ئىنـسانىن ئهلهق
ــان( ــاراتىت )لهخــته ق ــن ي ــۇر . دى ــۇغىن، پهرۋەردىگارىــڭ ئهڭ كهرەملىكت  ئوق
ــسى، س »ئهلهق«( ــايهت-3—1ۈرى ــدىكى  “ ئهلهق” ).ئ ــۆزىنىڭ ئهرەبچى س

  .دېگهنلىكتۇر“ بىر يهرگه ئېسىلىپ تۇرىدىغان نهرسه” مهنىسى
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 سۆڭهكلهرنىڭ مۇسكۇل بىلهن قاپلىنىشى

ئىنــساننىڭ ئانــا بالىياتقۇســىدىكى شــهكىللىنىش باســقۇچلىرى قۇرئــان      
ە بالىيـاتقۇدا ئـاۋۋال     ئـايهتلهرد  .ئايهتلىرىدە بېرىلگهن يهنه بىر مـۇھىم مهلۇمـاتتۇر       

ــۇ     ــۇپ ب ــدا بول ــدىن مۇســكۇلالر پهي ســۆڭهكلهرنىڭ شــهكىللىنىدىغانلىقى، ئان
  :سۆڭهكلهرىن قاپاليدىغانلىقى مۇنداق خهۋەر بېرىلمهكته

             ئاندىن ئابىمهنىىن لهخته قانغا ئايالندۇردۇق، ئانـدىن لهخـته قـانىن پـارچه
يالندۇردۇق، ئانـدىن   گۆشكه ئايالندۇردۇق، ئاندىن پارچه گۆشىن سۆڭهككه ئا      

باشقا مهخلۇققـا   ) جان كىرگۈزۈپ (سۆڭهككه گۆش قوندۇردۇق، ئاندىن ئۇىن      
ت ۋە قۇدرەت جهھهتـتىن     ھېكمه(ئايالندۇردۇق، ئهڭ ماھىر ياراتقۇچى ئالالھ      

  ).ئايهت-14سۈرىسى،  »مۆئمىنۇن« ()ئۇلۇغدۇر
ــم     ــدىغان ئىلىــ ــق قىلىــ ــاتىىن تهتقىــ ــاتقۇدىكى تهرەققىيــ ــڭ بالىيــ بالىنىــ

ھامىلىـشۇناسلىق ساھهسـىدە يېقىنقـى زامـانالرغىچه        . ىلىشۇناسلىق دېيىلىدۇ ھام
ســۆڭهكلهر بىــلهن مۇســكۇلالر بىلــله مهيــدانغا كېلىــپ تهرەققىــي قىلىــدۇ دەپ  

راۋاجالنغان تېخنىكا ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان، تېخىمـۇ ئىلغـار          پهقهت. قارالغان
دۈرۈلگهنلهرنىڭ تولـۇق تـوغرا     مىكروسكوپ بىلهن قىلىنغان ئانالىزالر قۇرئاندا بىل     

  . ئىكهنلىكىىن ئوتتۇرىغا قويدى
بــۇ ئىــنچكه ئانــالىزالر بالىيــاتقۇدا دەل ئــايهتلهردە تهرىپلهنگىنىــدەك بىــر       

ئـــاۋۋال ھامىلىـــدىكى . تهرەققىياتنىـــڭ ئهمهلىيلىـــشىدىغانلىقىىن كۆرســـهمتهكته
ــشىدۇ   ــسى سۆڭهكلى ــۈرچهك توقۇملى ــۈجهيرىلىرى   . كۆم ــكۇل ھ ــدىن مۇس ئان

ــۇ   ســۆڭهك ــدۇ ۋە ب ــر يهرگه كېلى ــدىن تاللىنىــپ بى ــدىكى توقۇملى لهرنىڭ ئهتراپى
  . سۆڭهكلهرىن قاپاليدۇ

) تهرەققىــي قىلىۋاتقــان ئىنــسان( Human Developing بــۇ ئهھــۋال
  :ناملىق بىر ئىلمىي دوكالتتا مۇنداق دېيىلمهكته
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ــۇجنى   -6” ــۈپىتىدە تــ ــى ســ ــشنىڭ داۋامــ ــدە كۆمۈرچهكلىشىــ ھهپتىــ
ــك كۆۋ  ــشىش كىچى ــدۇ؛    سۆڭهكلى ــدانغا كېلى ــۆڭهكته مهي ــسىمان س -7رۈك

ــلىنىدۇ  ــۆڭهكلهردىمۇ سۆڭهكلىـــشىش باشـ ــۇزۇن سـ ــدا ئـ . ھهپتىنىـــڭ ئاخىرىـ
ــق شــهكىللىنىۋاتقاندا مۇســكۇل ھــۈجهيرىلىرى ســۆڭهكىن    ســۆڭهكلهر داۋاملى
ــدۇ     ــدانغا كهلتۈرى ــسىىن مهي ــكۇل يىغىندى ــپ مۇس ــدىن تاللىنى ــان توقۇملى . ئورىغ

هك ئهتراپىـدا ئالـدى ۋە ئارقـا مۇسـكۇل     مۇسكۇل توقۇملىسى بۇ شهكىلدە سۆڭ    
  . “گۇرۇپپىلىرىغا ئايرىلىدۇ

قىسقىـسى، ئىنـساننىڭ قۇرئانـدا تهرىـپلهنگهن شـهكىللىنىش باسـقۇچلىرى       
  . زامانىۋى ھامىلىشۇناسلىق بايقاشلىرى بىلهن دەل ماس كېلىدۇ

  

  بوۋاقنىڭ بالىياتقۇدىكى ئۈچ قاراڭغۇلۇق باسقۇچى

ىياتقۇسىدا ئۈچ باسقۇچلۇق بىر يارىتىلىش بىلهن      قۇرئاندا ئىنساننىڭ ئانا بال   
  : يارىتىلغانلىقى بىلدۈرۈملهكته

 ...                ئالالھ سـىلهرىن ئاناڭالرنىـڭ قارنىـدا بىـر ھـالهتتىن يهنه بىـر ھـالهتكه
، ئاندىن لهخته قان، ئانـدىن پـارچه گـۆش          ييهىن ئابىمهنى ( تهرەققىي قىلدۇرۇپ 
 بـاال ھهمراھىنىـڭ پهردىـسى،       يهىن( ، ئـۈچ قـاراڭغۇلۇق    )باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ 

ئىچىدە يارىتىدۇ، ئهنه شـۇ ئـالالھ سـىلهرنىڭ         ) بهچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى   
پهرۋەردىگارىڭالردۇر، پادىشالىق ئالالھقا خاستۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىـالھ         

) ه چوقۇنۇشـقا  ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتىن ئۇنىڭدىن غهيرىيگ    ( قانداقمۇ. يوقتۇر
  ).ئايهت-6سۈرىسى،  »زۇمهر« (لهر؟بۇرۇلۇپ كېتىسى

دەپ تهرجىـمه قىلىنغـان     “ ئۈچ قاراڭغۇلۇق ئىچىـدە   ” يۇقىرىدىكى ئايهتته 
ئىپادىسى ھامىلىنىڭ تهرەققىياتى جهريانىدا    “ ىف زۇلۇماتىن سهالسىن  ” ئهرەبچه

بــۇ بۆلــۈم رەت . ھــامىله تۇرىــدىغان ئــۈچ قــاراڭغۇلۇق بۆلــۈمىن كۆرســهمتهكته
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) 3بالىيــاتقۇ قــاراڭغۇلۇقى؛ ) 2رســاق قــاراڭغۇلۇقى؛ قو) 1: تهرتىپــى بــويىچه
  .ھامىله قېپى قاراڭغۇلىقىدۇر

كۆرۈلگىنىــــدەك، بۈگــــۈن زامــــانىۋى بىئولــــوگىيه بوۋاقنىــــڭ ھــــامىله 
ــق     ــۈچ پهرقلى ــدۈرۈلگهن شــهكىلدە، ئ ــايهتته بىل ــدىكى ئ تهرەققىياتىنىــڭ يۇقىرى

 ئۇنىڭـدىن باشـقا     .قاراڭغۇلۇق بۆلۈمدە ئهمهلىيلىشىدىغانلىقىىن ئوتتۇرىغا قويدى    
ھامىلىشۇناسلىق ساھهسىدىكى تهرەققىياتالر بۇ بۆلۈملهرنىـڭ ئـۈچ قاتالمـدىن          

: قورساق تېمى ئـۈچ قهۋەتـتىن شـهكىللىنىدۇ       . شهكىللهنگهنلىكىىن كۆرسهمتهكته 
  .سىرتقى مۇسكۇل قهۋىىت، ئىچ مۇسكۇل قهۋىىت، چاپراس مۇسكۇلالر

ــتىن تۈزۈ   ــۈچ قهۋەت ــۇ ئوخــشاشال ئ ــاتقۇ تېمىم ــدۇبالىي ــۇم، : لى ئېپىمېرتىئ
  .مىيومېرتىئۇم ۋە ئېندومېرتىئۇم

. ھامىلىىن ئورىغان بالىيـاتقۇ قېپىمـۇ ئوخـشاشال ئـۈچ قهۋەتـتىن تۈزۈلىـدۇ             
بالىيــاتقۇدا ئــۈچ ئــايلىقتىن كېيىنكــى ھــامىلىىن ئورىغــان ئهڭ ئىچكــى (ئــامنىيون 

ــۇمران قهۋەت ــون)ي ــۇرا قهۋەت ( ، كوري ــان ئوتت ــامىلىىن ئورىغ ــسىدۇئا) ھ  ۋە دې
  ). ھامىلىىن ئورىغان سىرتقى قهۋەت(

ــالهتكه     ــر ھـ ــالهتتىن يهنه بىـ ــر ھـ ــاتقۇدا بىـ ــساننىڭ بالىيـ ــايهتته يهنه ئىنـ ئـ
 بېـــشارەتئۆزگىرىـــدىغان ئـــۈچ ئـــايرىم باســـقۇچتا بارلىققـــا كېلىـــدىغانلىقىغا  

  .بېرىلمهكته
زامانىۋى بىئولوگىيه بوۋاقنىڭ ئانا قورسىقىدىكى ھـامىله        ھهقىقهتهن بۈگۈن 

بۈگـۈن  . نىڭ پهرقلىق ئۈچ باسقۇچتا بولىدىغانلىقىىن ئوتتۇرىغا قويدى      تهرەققىياتى
مېدىتــــسىنا فاكۇلتېتلىرىــــدە دەرس كىتــــاىب قىلىنىــــپ ئۆتۈلىــــدىغان پۈتــــۈن 
ھامىلىشۇناسلىق كىتابلىرىدا بۇ تېمـا ئهڭ ئاساسـىي بىلىمـلهر ئارىـسىدىن ئـورۇن              

ىـدىغان ئاساسـلىق    مهسىلهن، ھامىلۇشۇناسلىق ھهققىدە مۇراجىئهت قىلىن    . ئاملاقتا
ئىنـسان  (»  Basic Human Embryology«كىتابالردىن بىـرى بولغـان   

ــاس  ــشۇناسلىقىدىن ئاسـ ــداق    ) ھامىلىـ ــيهت مۇنـ ــۇ ئهمهلىـ ــا بـ ــاملىق كىتابتـ نـ
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  : ئىپادىلهمنهكته
ــهكىللىنىدۇ؛ پرېمربىيونىــك       ــقۇچتىن ش ــات ئــۈچ باس ــاتقۇدىكى ھاي بالىي

-8(ۋە فهتـال  ) ئاخىرىغىچهھهپتىنىڭ -8( ، ئېمربىيونىك) ھهپته5،  2تۇجنى  (
  ).ھهپتىدىن تۇغۇلۇشقىچه

بۇ باسقۇچالر بوۋاقنىڭ پهرقلىق تهرەققىيات باسـقۇچلىرىىن ئـۆز ئىچىـگه           
بـۇ ئـۈچ تهرەققىيـات باسـقۇچىنىڭ ئـايرىم ئاالھىـدىلىكلىرى قىـسقىچه              . ئالىدۇ
  :مۇنداق

بــۇ تــۇجنى باســقۇچتا ھــامىله ھۈجهيرىــسى     : پرېمربىيونىــك باســقۇچ 
يىدۇ، بىر ھۈجهيرە يىغىندىسى ھالىغا كهلگهنـدىن كېـيىن ئـۆزىىن           كۆپى بۆلۈنۈپ

ــدۇ  ــا كۆمى ــاتقۇ تېمىغ ــۈچ قهۋەت  . بالىي ــدە ئ ــق كۆپهيگهن ھــۈجهيرىلهر داۋاملى
  .ھالىتىدە تهشكىللىنىدۇ

مۇشـۇ    ھهپته داۋاملىـشىدۇ،   5ئىككىنچى باسقۇچ    :ئېمربىيونىك باسقۇچ 
تا ھـۈجهيرە قهۋەتلىرىـدىن     بـۇ باسـقۇچ   . دەپ ئاتىلىدۇ “ جانلىق ھامىله ”ۋاقىتتا  

  . بهدەننىڭ ئاساسلىق ئورگان ۋە سىستېمىلىرى مهيدانغا كېلىدۇ

بۇ . دەپ ئاتىلىدۇ “ تۆرەمله” بۇ باسقۇچقا كىرگهندە ھامىله   : فهتال باسقۇچ 
ھهپتىــسىدىن ئېتىبــارەن باشــلىنىدۇ ۋە تۇغــۇتقىچه -8باســقۇچ ھامىلــدارلىقنىڭ 

ــاۋۋالقى با. داۋاملىـــشىدۇ ســـقۇچالردىن پهرقلىنىـــدىغان بـــۇ باســـقۇچنىڭ ئـ
ئاالھىدىلىكى شۇكى، تۆرەملنىڭ يۈزى، قوللىرى ۋە پۇتلىرى ئېنىق بىر ئىنـسان           

 سـانېتمىتىر  3دەسلهپكى باسقۇچتا ھامىلىنىـڭ بـوىي   . كۆرۈنۈشىگه ئىگه بولىدۇ  
 30بـۇ باسـقۇچ   . بولۇشىغا قارىماي پۈتۈن ئورگـانلىرى بارلىققـا كېلىـپ بولىـدۇ     

  .تهرەققىيات تۇغۇت ھهپتىسىگىچه داۋاملىشىدۇھهپتىگىچه بولىدۇ ۋە 
ئانا بالىياتقۇسىدىكى تهرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك بـۇ بىلىمـلهرگه ئىنـسانالر          
ــشلهر     ــان كۆزىتى ــپ بېرىلغ ــلهن ئېلى ــاميانالر بى ــق س ــانىۋى تېخنىكىلى پهقهت زام
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ئهممـا مهلـۇم بولغىنىـدەك، بـۇ بىلىملهرمـۇ باشـقا نۇرغـۇن              . ئارقىلىق ئىگه بولـدى   
  .مىي ھهقىقهتكه ئوخشاش مۆجىزىۋى ھالدا قۇرئان ئايهتلىرىدە تىلغا ئېلىنغانئىل

  

  ئىنساننىڭ سۇدىن يارىتىلىشى

             ئالالھ ھهر بىر جاندارىن سـۇدىن يـاراتىت، ئۇالرنىـڭ بهزىـسى قورسـىقى
بىلهن ماڭىدۇ، بهزىسى ئىككـى پـۇتى بىـلهن ماڭىـدۇ، بهزىـسى تـۆت ئـايىغى                 

مهخلۇقـاتالرىن يارىتىـدۇ، ئـالالھ ھهقىـقهتهن ھهر         بىلهن ماڭىدۇ، ئالالھ خالىغان     
  ).ئايهت-45، »نۇر« سۈرە ( قادىردۇرنهرسىگه

     بىـرىگه تۇتـاش ئىـدى،      -كاپىرالر بىلمهمدۇكى، ئامسانالر بىلهن زېمىن بىر
ــۇالر     ــاراتتۇق، ئ ــايرىۋەتتۇق، ھهممه جــانلىق مهۋجــۇداتىن ســۇدىن ي ــۇالرىن ئ ئ

  ).ئايهت-30، »ئهنبىيا«سۈرە ( ئىشهمنهمدۇ؟) الالھنىڭ قۇدرىتىگهئ(

     ياراتىت، ئۇىن بـالىالر نىـسبهت      ) دىنيئابىمهنى(ئالالھ ئىنسانىن بىر سۇدىن
ئىككـى   )دىن ئىبـارەت  ( باجىلىق پهيدا قىلىدىغان ئايال   -بېرىلىدىغان ئهر ۋە قۇدا   

 »فۇرقـــان« (يـــاراتىت، پهرۋەردىگارىـــڭ ھهممىـــگه قـــادىردۇر خىـــل قىلىـــپ
  ).ئايهت-54سۈرىسى، 

ــايهتلهرگه   جان ــسىدىكى ئ ــشى توغرى ــسانالرنىڭ يارىتىلى لىقالرنىــڭ ۋە ئىن
ــىن روشــهن     ــهكىلدە ئىكهنلىكى ــك ش ــشنىڭ مۆجىزىلى ــۇ يارىتىلى ــارىغىنىمىزدا ب ق

بۇ مۆجىزىۋى يارىتىلىش شهكىللىرىدىن بىرى جانلىقالرنىـڭ سـۇدىن         . كۆرىمىز
انالرنىڭ خېلى كۆپ ئايهتته ئوچۇق دېيىلگهن بۇ بىلىمـگه ئىنـس     . يارىتىلىشىدۇر

ــارقىلىق    ئېرىشىــشى ئهســىرلهردىن كېــيىن مىكروســكوپنىڭ كهشــپ قىلىنىــشى ئ
  . مۇمكىن بولدى

ردىكى سـۇ جـانلىق مـاددىال     ” بۈگۈن ئهڭ ئاساسـلىق ئېنـسىكلوپېدىيهلهردە     
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ىنىـڭ يـۈزدە   جانلىق ئورگانىزىمالرنىـڭ ئېغىرلىق . )ئۇنسۇر(ئهڭ چوڭ ئېلېمنېت  
يهنه پۈتـۈن بىئولـوگىيه     . ن ئاملاقتـا  ۇئىپـادىلىرى ئـور   “  پىرسهنىت سـۇدۇر   50-90

ــايۋان ھۈجهيرىــــسىنىڭ   ــر ھــ ــۆزلىنىدىغان ئۆلچهملىــــك بىــ ــدا ســ كىتابلىرىــ
 پىرسـهنت   80مـۇ يـۈزدە      )ھۈجهيرىنىڭ ئاساسـلىق ماددىـسى    (سىتوپالزمىسى  

ــي خــاتىرىلهرگه   . ســۇدىن شــهكىللىنىدۇ  ــپ ئىلمى ــالىز قىلىنى ــىتوپالزمىنىڭ ئان س
شـۇڭا  . شىدىن ئهسىرلهر كېيىن ئهمهلـگه ئاشـىت   يېزىلىشى قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنى   

بۈگۈن بىلىم دۇنياسى ئېتىراپ قىلغان بۇ ئهمهلىيهتنىـڭ قۇرئـان نازىـل قىلىنغـان              
شـــۇنداقتىمۇ . دەۋردە مهلـــۇم بولۇشـــى ھهرگىـــز مـــۇمكىن ئهمهس ئىـــدى    

 ئهسىر ئـاۋۋال قۇرئانـدا بـۇ بىلىـم ئاالھىـدە            14ئىنسانالرنىڭ ئۇىن بايقىشىدىن    
  . نتىلغا ئېلىنغا

  

  اليدىن يارىتىلىش

ــهكىلدە       ــر ش ــۋى بى ــشىنىڭ مۆجىزى ــساننىڭ يارىتىلى ــدا ئىن ــالالھ قۇرئان ئ
تۇجنى ئىنسان ئالالھنىڭ اليىن شـهكىللهندۈرۈپ      . ئىكهنلىكىدىن خهۋەر بېرىدۇ  

ئىنسان بهدىىن ھالىتىگه كهلتۈرۈشى ۋە ئارقىدىن بۇ بهدەنـگه روھ كىرگۈزۈشـى            
 . بىلهن يارىتىلغان

  مهن ھهقىقهتهن اليدىن   : هرۋەردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه ئېيتىت  ئۆز ۋاقتىدا پ
يهىن ئـۇىن يارىتىـپ سـۈرەتكه       (بىر ئادەم يارىتىمهن ئۇىن مهن راۋرۇس ياراتقان        

ــۇق، مــۇكهممهل ئىنــسان ھــالىتىگه كهلتــۈرگهن   ۋە ) كىرگــۈزۈپ، ئهزالىــرىىن تول
ــا ســهجدە قىلىڭــالر    ــدا ئۇنىڭغ ــا جــان كىرگــۈزگهن ۋاقتىم ســۈرە  ( ئۇنىڭغ

  ). ئايهت-72،-71، »ساد«

 يهىن ئۆلگهنــدىن كېــيىن تىرىلىــشىن ئىنكــار قىلغــۇچىالردىن(ئــۇالردىن (
ــاققىن ــۇالرىن  ! ســوراپ ب ــقهتهن ئ ــز ھهقى ــارىتىش قىيىنمــۇ؟ بى ــۇالرىن ي يهىن ( ئ



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 89

w
w

w
.m

unber.org 

ــادەمىن  ــان ئــ ــلى بولغــ ــاراتتۇق  )ئۇالرنىــــڭ ئهســ ــدىن يــ ــشقاق اليــ  يېپىــ
  ). ئايهت-11، »ساففات«سۈرە(

ىلىرى تهتقىـــق قىلىنغىنىـــدا يهردىكـــى نۇرغـــۇن بۈگـــۈن ئىنـــسان توقـــۇمل
جـانلىق  . ئېلېمېنتنىڭ ئىنساننىڭ توقۇملىلىرىدىمۇ بـار ئىكهنلىكـى مهلـۇم بولىـدۇ          

 پىرسهنىت كاربون، ھىـدروگېن، ئوكـسېگىن، نىرتوگـېن،         95توقۇملىالرنىڭ يۈزدە   
 26 جهمئىــي پوســپور ۋە گۈڭگــۈرتتىن تۈزۈلىــدۇ ۋە جــانلىق توقــۇملىالردا     

  :قۇرئاننىڭ باشقا بىر ئايىتىدە شۇنداق دېيىلمهكته. بار بولىدۇئېلېمنېت 

  انىن الينىــــڭ جهۋھىرىــــدىن يــــاراتتۇق  بىــــز ھهقىــــقهتهن ئىنــــس 
  ). ئايهت-12، »مۆئمىنۇن«سۈرە(

ئــۈلگه، ”سـۆزى  “ ســۇالله” دەپ تهرجىــمه قىلىنغـان “ جهۋھهر” ئـايهتته 
بولغىنىــدەك، مهلــۇم . دېگهنــدەك مهنىــلهردە كېلىــدۇ“ يــادرو، خۇالســه، ئاســاس

 ئهسـىر ئـاۋۋال بىلـدۈرۈلگهن بىلىمـلهر زامـانىۋى بىلىمنىـڭ بىـزگه             14قۇرئاندا  
 ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىكى ماددا بىـلهن تـۇپراق تهركىبىـدىكى          —ئېيتقانلىرىىن  

  .ئاساسلىق ئېلېمنېتالرنىڭ ئورتاق ئىكهنلىكىدەك پاكىتىن تهستىقلىماقتا
   

  ىيات تهرتىپىئىنسانالردىكى ئورگانالرنىڭ تهرەقق

           ئالالھ سىلهر ئۈچۈن قۇالقالرىن، كۆزلهرىن ۋە دىلالرىن يـاراتىت، سـىلهر
  ).سۈرە-78، »مۆئمىنۇن« سۈرە (ناھايىىت ئاز شۈكۈر قىلىسىلهر

      ــدىغان ــىىن بىلمهي ــېچ نهرس ــدىن ھ ــڭ قارنى ــىلهرىن ئاناڭالرنى ــالالھ س ئ
پ قۇالق، كـۆز    ھالىتىڭالر بىلهن چىقاردى، ئالالھ سىلهرگه شۈكۈر قىلسۇن دە       

  ).ئايهت-78، »نهھل« سۈرە (ۋە يۈرەكلهرىن ئاتا قىلدى

) ئېيتقىنكى، ئېيتىپ بېقىڭالچۇ، ئهگهر ئالالھ سىلهرنىڭ      !) ئى مۇھهممهد
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ــرىڭالرىن     ــسا، دىللىـ ــپ قويـ ــور قىلىـ ــۆزۈڭالرىن كـ ــاس، كـ ــۇلىقىڭالرىن گـ قـ
، )يهىن سـىلهرىن ھـېچ نهرسـىىن چۈشـهمنهيدىغان قىلىـپ قويـسا            (پېچهتلىۋەتسه  

 سـۈرە  (...ەلهيدۇ؟ئۇالرىن ئالالھتىن باشقا يهنه قايسى ئىالھ ئهسلىگه كهلتۈر       
  ).ئايهت-46، »ئهنئام«

يهىن ئهر بىــلهن ئايالنىــڭ (ي شۈبهىــسىزكى بىــز ئىنــسانىن ئارىالمشــا مهنىــ
ســىناميىز،  )شــهرىئهت تهكلىپلىــرى بىــلهن(دىــن يــاراتتۇق، ئــۇىن بىــز  )سىيــمهنى

ــز   ــۇىن بى ــۇىن(شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئ ــسۇن،  ئ ــايهتلىرىمىزىن ئاڭلى ــان ئ ــل قىلغ  نازى
كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسىنىڭ بىرلىكىگه دااللهت قىلىدىغان دەلىلـلهرىن كۆرسـۈن         

ــ) دەپ ــاراتتۇق ئاڭالي ــپ ي ــدىغان قىلى ــۈرە (دىغان، كۆرى ــسان«س -2، »ئىن
 ).ئايهت

يۇقىرىدىكى ئايهتلهردە ئالالھ تائاال ئىنـسانغا بهخـش ئهتـكهن بىـر تۈركـۈم       
دىقـقهت قىلىنـسا، قۇرئانـدا بـۇ سـهزگۈ ئهزاالر        . هزاالر بايان قىلىنماقتـا   سهزگۈ ئ 

ئاڭالش، كـۆرۈش، ھـېس قىلىـش ۋە        : ئېنىق بىر تهرتىپ بويىچه بايان قىلىنماقتا     
  .چۈشىنىش

 Journal of Islamicھامىلىـــشۇناس دوكتـــور كېئىـــت مـــورې 
Medical Association ت دا نهشــر قىلىنغــان بىــر ماقالىــسىدە تهرەققىيــا

جهريانىدا ھامىلىنىڭ ئىچ قۇالقلىرىنىڭ تۇجنى ھالىىت نامـايهن بولغانـدىن كېـيىن      
ــشكه  ــان قىكۆزىنىــڭ شهكىلىنى ــدۇباشــاليدىغانلىقىىن باي ؛ ھــېس قىلىــش ۋە لى

چۈشىنىش مهركىزى بولغـان مېڭىنىـڭ بولـسا قـۇالق ۋە كۆزنىـڭ ئارقىـسىدىن               
  . ئېيتىدۇتهرەققىي قىلىشقا باشاليدىغانلىقىىن 

ورسىقىدىكى باال تـۆرەمله ھـالىتىكى چاغـدا ھامىلـدارلىقنىڭ يىگىـرمه        ئانا ق 
ئىككىنچى كۈنىدىكىدەك بالدۇر بىر باسقۇچتا قـۇالقلىرى تهرەققىـي قىلىـدۇ ۋە            

يهىن (ھامىلـــدارلىقنىڭ تـــۆتىنجى ئېيىـــدا قـــۇالق پۈتـــۈنلهي فونكىـــسيونلۇق  
ئانىـسىنىڭ  شـۇنىڭدىن كېـيىن تـۆرەمله       . ھالغـا كېلىـدۇ   ) ئىشلهيدىغان، روىل بـار   
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شـۇنداق قىلىـپ يېڭـى تۇغۇلغـان بىـر          . قورسىقىدىكى ئـاۋازالرىن ئاڭلىيااليـدۇ    
بــوۋاق ئۈچــۈن ئــاڭالش سهزگۈســى باشــقا ھايــاتىي ئىقتىــدارالردىن ئــاۋۋال   

ــاش رەت  . شــهكىللىنىدۇ ــدىكى ب ــان ئايهتلىرى ــتىن  –قۇرئ ــۇ جهھهت  تهرتىــپ ب
  .دىققىتىمىزىن تارتىدۇ

  

 سۈتنىڭ شهكىللىنىشى

ــايال ــار   چاھارپ ــربەت ب ــر ئى ــقهتهن بى ــىلهر ئۈچــۈن ھهقى ــىلهرىن . ردا س س
ز چاھارپايالرنىڭ قارنىدىكى ماياق تېزەكتىن ۋە قاندىن ئايرىلىـپ چىققـان پـاكى           

  ).ئايهت-66، »نهھل«سۈرە (ۋە تهملىك سۈت بىلهن سۇغىرىمىز
قىلىــش ۋۇجۇدنىــڭ بېقىلىــشىىن ســاقاليدىغان ئاساســىي مــاددىالر ھهزىــم 

ھهزىـم  . ىلىـك ئۆزگۈرۈشـلهر نهتىجىـسىدە شـهكىللىنىدۇ       ېمىيسىستېمىسىكى خ 
قىلىنغان بۇ ئوزۇقلـۇق مـاددىلىرى كېـيىن ئـۈچهي دىۋارىـدىكى قـان ئـايلىنىش                

شۇنداق قىلىپ بۇ ئوزۇقلـۇقالر قـان ئـايلىنىش ئـارقىلىق           . سىستېمىسىغا ئۆتىدۇ 
  . مۇناسىۋەتلىك ئورگانالرغا ئهۋەتىلىدۇ

ىلىرىغا ئوخشاش قان يـوىل بىـلهن       سۈت سويۇقلۇقىمۇ باشقا ۋۇجۇد توقۇمل    
شـۇڭا  . بېقىلىـدۇ  ئۆزلىرىگه ئېلىپ كېلىنگهن ھهزىم بولغان ئوزۇقلۇقالر ئـارقىلىق       

بۇ . ئوزۇقلۇقالرنىڭ توپلىنىپ يهتكۈزۈلۈشىدە قان ناھايىىت مۇھىم رول ئوينايدۇ       
باسقۇچالردىن كېـيىن سـۈت سـۈت بهزلىـرى تهرىپىـدىن ئاجرىتىلىـدۇ، ھهزىـم               

ــان ئوزۇقلۇ ــسىدە   بولغـ ــى نهتىجىـ ــارقىلىق توشۇلۇشـ ــايلىنىش ئـ ــان ئـ قنىـــڭ قـ
شــۇنداق . شــهكىللهنگهنلىكتىن ســۈتنىڭ ئوزۇقلــۇق قىممىــىت يــۇقىرى بولىــدۇ 

قىلىپ ئىنسانالر بىۋاسىته ئىستېمال قىالملايدىغان قاندىن، قالغـان يېرىمـى بولـسا            
ــۈت       ــۇق سـ ــدا ئوزوقلـ ــان ھالـ ــپ تاپقـ ــۇقتىن تهركىـ ــان ئوزۇقلـ ــم بولغـ ھهزىـ

  .ىدۇئىشلهپچىقىل
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ــدەك،  ــۇم بولغىنىـ ــل«مهلـ ــسىنىڭ  »نهھـ ــۈتنىڭ -66سۈرىـ ــدە سـ ئايىتىـ
بىئولوگىيىلىـــك تۈزۈلۈشـــىگه مۇناســـىۋەتلىك بايـــانالر زامـــانىمىز بىلىملىـــرى  

ــدۇ    ــاس كېلى ــايىىت م ــا ناھ ــان مهلۇماتالرغ ــا قويغ ســۈت ئهمگــۈچى  . ئوتتۇرىغ
رىن ھايۋانالرنىڭ ھهزىم قىلىش سىستېمىسىىن تهتقىق قىلىدىغان ئىختىـساسلىقال      

ــان دەۋرلهردە      ــل قىلىنغ ــان نازى ــڭ قۇرئ ــر بىلىمنى ــداق بى ــدىغان بۇن ــرەك قىلى كې
  . ئىنسانالرغا مهلۇم بولۇشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى ناھايىىت روشهندۇر

  

  بارماق ئىزىدىكى كىملىك

قۇرئاندا ئىنسانالرىن قايتا تىرىلدۈرۈشنىڭ ئالالھ ئۈچـۈن ناھـايىىت ئاسـان           
  : ئىنسانالرنىڭ بارماقلىرى ئاالھىدە تىلغا ئېلىنغانئىكهنلىكى بايان قىلىنغاندا

   ئهڭ (، ئۇنىـڭ    )يهىن ئۇنىڭ سۆڭهكلىرىىن جهم قىلىمىز    (ئۇنداق ئهمهس
ــان   ــازۇك بولغــ ــنچكه، ئهڭ نــ ــۈرەلهميىز  بار)ئىــ ــلىگه كهلتــ ــاقلىرىىن ئهســ  مــ

  ).سۈرە-4، »قىيامهت«سۈرە(

 چـۈنكى   .ئايهتته بارماق ئۇچىنىـڭ تهكىتلىنىـشى ناھـايىىت ھېكمهتلىكتـۇر         
 .بارماق ئىىزىدىكى شهكىللهر ۋە ئىنچكه تهرەپلهر تامامهن شۇ كىشىگه خاسـتۇر          

شۇ ئان دۇنيادا ياشـاۋاتقان ۋە تارىختـا ياشـىغان پۈتـۈن ئىنـسانالرنىڭ بارمـاق                
تۈزۈلۈشـىگه ئىـگه     DNAتېخى ئوخشاش بىـر     . بىرىدىن پهرقلىقتۇر -ئىزى بىر 

  . بارماق ئىزىغا ئىگهبىر تۇخۇمدىن بولغان قوشكېزەكلهرمۇ پهرقلىق 
بارماق ئىزى تۇغۇلۇشتىن ئىلگىـرى ھامىلىـدە ئـاخىرقى شـهكلىىن ئالىـدۇ،             
بىرەر يوقاملاس يـارا بولـۇپ قاملىـسىال ئـۇ شـهكىل ئۇنىڭـدا ئۆمـۈر بـوىي مـۇقىم                

تىن بارماق ئىزى ھهر كىمنىڭ ئۆزىگه خـاس ناھـايىىت          سهۋەبمانا مۇشۇ   . قالىدۇ
ا، بارمـاق ئىـزى بىلىمـى بولـسا ئىنـسانالرغا           ھېـسابالمناقت “ كىملىك” مۇھىم بىر 

ــنىقالش      ــك ئې ــشماس كىملى ــۆزگهرمهس ۋە يېڭىلى ــر ئ ــان بىردىنبى ــۇم بولغ مهل
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  .ئۇسۇىل بولۇپ قوللىنىلماقتا
ئهسـىرنىڭ  -19شۇنىسى مۇھىمكى، بارماق ئىـزى خۇسۇسـىيىىت پهقهت         

 ھېچبىـر   ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئىنسانالر بارماق ئىـزىىن     . ئاخىرلىرىدا توغرا بايقالدى  
ئهمما قۇرئاندا ئـۇ دەۋردە     . خۇسۇسىيىىت ۋە مهنىسى يوق سىزىقالر دەپ بىلگهن      

ــۇ       ــدە ب ــته ھهم ــرى تهكىتلهمنهك ــاق ئىزلى ــان بارم ــۇ تارمتىغ ــىنىڭ دىققىتىنىم بىرس
  . ئىزالرنىڭ زامانىمىزدا تونۇلغان مۇھىملىقى كىشىىن قىزىقتۇرماقتا

  

  چىشى ھهسهل ھهرىسى

   تاغالرغـا، دەرەخـلهرگه    : سىگه بىلـدۈردى  پهرۋەردىگارىڭ ھهسهل ھهرىـ
. ياسىغان ئۆيلىرىگه ئۇۋا تـۈزگىن    ) كىشىلهرنىڭ ھهسهل ھهرىلىرى ئۈچۈن   (ۋە  

دىـــن يـــېگىن،  )چـــېچهكلهر-يهىن گـــۈل(ئانـــدىن كېـــيىن تۈرلـــۈك مېـــۋىلهر
يهىن ھهسـهل   ( ئۇنىڭ. پهرۋەردىگارىڭنىڭ يوللىرىغا ئىتائهمتهنلىك بىلهن كىرگىن    

ــسىنىڭ ــدىن ئ) ھهرى ــدىغان خىلمــۇ خىــل رەڭلىــك   قارنى ــسانالرغا شــىپا بولى ىن
ــك ــهل( ئىچىملىـ ــدۇ) يهىن ھهسـ ــدا. چىقىـ ئالالھنىـــڭ قۇدرىتىنىـــڭ ( بۇنىڭـ
، »نهھــل« ســۈرە( قىلىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن ئىــربەت بــارپىكىــر ) چوڭلــۇقىىن

  ).ئايهت-69، -68
ــدىغان ھهرە توپىنىــڭ    ــپىلهرىن ئۆتهي ــايىىت نۇرغــۇن ۋەزى ــر ھهرە ناھ ھهر بى

ئهركهك ھهرە ھهرە ئۇۋىــــــسىىن  .ا ئهركهك ھهرە مۇستهســــــنادۇرئارىىــــــسىد
ياساشـقا يـاكى ھهسـهل چىقىرىـشقا         قوغدىمايدۇ، ئوزۇقلۇق يىغمايدۇ، كۆنهگه   

ــدۇ ــشى ھهرە   . قاتنامشايـ ــشى چىـ ــدىغان ئىـ ــر قىلىـ ئهركهك ھهرىنىـــڭ بىردىنبىـ
جۈپلىــــشىش ئهزايىــــىن دېمىگهنــــدە ئهركهك ھهرىــــدە باشــــقا . تۆللهشــــتۇر

سۇســىيهتلهرنىڭ ھېچقايسىــسى بوملىغاچقــا ئۇنىــڭ چىــشى ھهرىلهردىكــى خۇ
  .ھهرە تۆللىمهكتىن باشقا ئىشالرىن قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس
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 ھهرە توپىنىــڭ پۈتــۈن يــۈكىىن زېممىــسىگه ئالغــان ئىــشچى ھهرىــلهر      
ھهرىــلهرگه ئوخــشاش چىــشى جىنــسلىق بولــسىمۇ تۇخۇمــدانلىرى  “ خــانقىز”

ــدۇ، يهىن تۇغمــاس  ــدۇتهرەققىــي قىلمىغــان بولى ــۇالر ئۇۋىنىــڭ  .  چىقى ئهممــا ئ
پـاكىزلىقىىن سـاقالش، قـۇرت ھهرىـلهر ۋە بـالىلىرىىن بـېقىش، چىــشى ھهرە ۋە       
ئهركهك ھهرىىن بېقىش، ھهسهل چىقىرىش، كـۆنهگه ياسـاش ۋە ئـۇىن رېمونـت              
قىلىش، ئۇۋىىن ھاۋاالنـدۇرۇش، ئۇۋىنىـڭ بىخهتهرلىكىـىن قوغـداش، ھهسـهل            

هندەك مـاددىالرىن تـوپالش ۋە زاپـاس        جهۋھىرى، گۈل چېڭى، سۇ، قىيام دېگ     
  .ساقالش قاتارلىق ۋەزىپىلهرىن ئۆتهيدۇ

ئهرەبچىدە پېئىلالرنىڭ ئىككى خىـل قـوللىنىلىش شـهكلى بـار، بۇنىڭـدىن             
يۇقىرىــدىكى . ئىگىنىــڭ ئهركهك يــاكى چىــشى ئىكهنلىكــى مهلــۇم بولىــدۇ     
ايال سىغىـسى   ئايهتلهردە ھهرە ئۈچۈن قوللىنىلغان پېئىلالر ھهقىقهتهن پېئىلنىڭ ئ       

شــۇنداق قىلىــپ قۇرئانــدا، ھهســهل چىقىــرىش ئۈچــۈن . شــهكلىدە قوللىنىلغــان
  .  بېرىلمهكتهبېشارەتئىشلهيدىغان ھهرىلهرنىڭ چىشى ئىكهنلىكى 

ئۇنتۇماسلىق كېرەككى، ھهرىلهرگه مۇناسىۋەتلىك بۇ پاكىتنىڭ بۇنىڭدىن       
تائـاال بـۇ    ئهممـا ئـالالھ     . يىل ئىلگىـرى مهلـۇم بولۇشـى مـۇمكىن ئهمهس         1400

ــا ئېلىـــپ قۇرئاننىـــڭ يهنه بىـــر مۆجىزىـــسىىن بىـــزگه    پـــاكىتىن ئاالھىـــدە تىلغـ
 .كۆرسهمتهكته

  

  ئۇيقۇدا قۇالقالرنىڭ سهگهك بولۇشى

       شـــۇنداق قىلىـــپ غـــاردا ئـــۇزۇن يىلـــالر ئۇالرنىـــڭ قۇالقلىرىغـــا
  ).ئايهت-11، »كهھف« سۈرە ()قاتتىق بىر ئۇيقۇ بهردۇق(ئۇردۇق

ــ«ئۇيغــۇرچه ( ــان كهرى ــز غــار :دە »مقۇرئ دا ئــۇزۇن يىلــالر ئــۇالرىن بى
  )  دەپ تهرجىمه قىلىنغانئۇخلىتىپ قويدۇق
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ــدىغان   ــايهتته ئۇچراي ــدىكى ئ ــۇردۇق ” يۇقىرى ــا ئ ــۆزىنىڭ “ قۇالقلىرىغ س
“ ئـۇالرىن ئۇخالتتـۇق   ” ئهرەبچىـدە بـۇ پېئىـل     . پېئىلىدۇر“ دارابه” ئهرەبچىسى

ى قــۇالق بىــلهن بىلــله ســۆز“ دارابه”يهنه . دېــگهن مهجــازىي مهنىــدە كهملهكــته
ئــايهتته . مهنىــسىدە كهملهكــته“ قــۇالق ئاڭلىــشىنىڭ توسۇلۇشــى” قوللىنىلغانــدا

پهقهت ئــاڭالش سهزگۈســىنىڭ ئۇيقــۇ بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتىگه ئاالھىــدە  
  .بۇنىڭدا ناھايىىت مۇھىم بىر مهلۇمات بار ئورۇن بېرىلىشىدە ئهسلىدە

الق ئىنـسان ئۇخالۋاتقانـدا بىردىنبىـر       ئالىمالرىن بايقاشلىرىغا قارىغانـدا، قـۇ     
ــدىغان ســهزگۈ ئهزادۇر  ــويغىنىش ئۈچــۈن ســائهت ســىگنالىغا  . ســهگهك تۇرى ئ

ئالالھنىـــڭ كهھـــف ئهھلىـــگه . ئېهتىيـــاجىمىز يوقلۇقىنىـــڭ ســـهۋەىب مۇشـــۇ
ئىپادىـسىنىڭ ھـېكمىىت   “ قۇالقلىرىغـا ئـۇردۇق  ”مۇناسىۋەتلىك ھالدا قولالنغان   

لىرىنىڭ ئېـتىلگهنلىكىگه، شـۇڭا ئۇالرنىـڭ       ئايهتته ئۇالرنىـڭ ئـاڭالش سـهزگۈ      
  .ئۇزۇن يىلالر ئويغامناي ئۇخالپ كهتكهنلىكىگه ئىشارەت بولۇشى ئېهتىمال

  

  زامانىۋى قاتناش ۋاسىتىلىرى

  ئــالالھ ئــاتىن، خېچىــرىن ۋە ئېــشهكىن مىنىــشىڭالر ئۈچــۈن ۋە زىنــنهت
 سـۈرە  (ىتىـدۇ ئۈچۈن ياراتىت، ئالالھ يهنه سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنىمۇ يار  

  ).ئايهت-8، »نهھل«
يۇقىرىدىكى ئايهتته قاتناش ۋاسـىتىلىرى دەپ ھېـسابالنغان ھـايۋانالردىن          
باشقا، ئىنسانالر بىلمهيدىغان قاتناش ۋاسـىتىلىرىنىڭمۇ مهيـدانغا كېلىـدىغانلىقى          

  .تىلغا ئېلىنماقتا
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  لىك ئارتقانچه كۆكرەكنىڭ تارىيىشىئېگىز

.  ۋە ھــاۋا بېــسىمىغا ئېهتىيــاجلىقتۇرئىنــسان ياشــاش ئۈچــۈن ئوكــسىگېن
نهپهسلىنىشىمىز ھاۋادىكى ئوكسېگىننىڭ ئۆپكىمىزدىكى ھـاۋا پـۈۋەكچىلىرىگه        

ــلهن مــۇمكىن بولىــدۇ  ــزئهممــا . كىرىــشى بى لىكلهرگه چىققــانچه يهر شــارى ئېگى
ئامتوسفېراسى شاالڭالشقانلىقتىن ئامتوسفېرا بېسىمى ھهمدە بۇنىڭ سـهۋەبىدىن        

نهتىجىـدە نهپهس   . ىرىـدىغان ئوكـسېگىن مىقتـارى تۆۋەنلهيـدۇ       قان ئايلىنىشىغا ك  
ــشىدۇ  ــاق قىيىنلى ــدە    . ئامل ــپ پۈرۈلگهن ــۈۋەكچىلىرى تارىيى ــاۋا پ ــڭ ھ ئۆپكىنى
  .ئادەم نهپهس ئاالملىغاندەك بولىدۇ كۆكرەك بوغۇلىدۇ ۋە

ئهگهر قاندىكى ئوكسېگىن بهدەننىڭ ئېهتىياجىـدىن ئـاز بولـسا بهدەنـدە بىـر              
زىيادە ھارغىنلىق، باش ئاغرىش، بـاش قېـيىش،        . هيدا بولىدۇ يۈرۈش بىئاراملىق پ  

. پىكىرى چـېچىلىش قاتـارلىق ئـاالمهتلهر يـۈز بېرىـدۇ          -قۇسقۇسى كېلىش، ئوي  
لىككه چىققانچه ئىنـسان ئۈچـۈن نهپهس ئاملـاق ئىمكانـسىز ھالغـا             ئېگىزتېخىمۇ  
گىن لىكته ياشىيالىشىمىز ئۈچـۈن ئوكـسې     ئېگىزشۇڭا بىزنىڭ بۇنداق بىر     . كېلىدۇ

  .ياردىمىگه ۋە ئاالھىدە كىيىملهرگه ئېهتىياجىمىز تۇغۇلىدۇ
لىكته بولغان بىر كىـشى نهپهس      ئېگىز مېتېر   7500-5000دېڭىز يۈزىدىن   

شــۇڭا . ئېلىــشنىڭ تهســلىكىدىن ھۇشــسىزلىنىپ چــاال ئۆلــۈك بولــۇپ قالىــدۇ 
ــدۇ   ــلىههلىرى بولىـ ــۈن ئوكـــسېگىن ئهسـ ــېلىش ئۈچـ ــايروپىالنالردا نهپهس ئـ . ئـ

ــايروپىال ــدىن  ئ ــز يۈزى ــر 10000-9000نالر دېڭى ــز مېتې ــدا ئېگى لىكته ئۇچقان
  .ئىچىدە ھاۋا بېسىمىىن تهڭشهيدىغان ئاالھىدە سىستېمىالر بولىدۇ

ــسىيا” ــسېگىن    “ ئانوكـ ــا ئوكـ ــاراملىق بهدەن توقۇملىلىرىغـ ــدىغان بىئـ دېيىلىـ
لىكته ئېگىـز مېتىـر    4500-3000بۇ ئوكسېگىن كهملىكـى   . بارماسلىقتىن بولىدۇ 

كاللىـسىىن يوقىتىـدۇ،    -بهزى ئىنسانالر بۇنداق شارائىتتا ھـۇش     . ا كېلىدۇ مهيدانغ
  .پهقهت دەرھال ئوكسېگىن ياردىمى بېرىلگهندە ئاندىن ھاياتى قۇتقۇزىۋېلىنىدۇ
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لىكنىـڭ  ئېگىز —تۆۋەندىكى ئايهتتىكى ئوخشىتىشتا بۇ فىزىكىلىق پاكىتقا     
 بېـشارەت مۇنـداق   ئارتىشى بىلهن كۆكرەكته مهيـدانغا كېلىـدىغان ئۆزگىرىـشكه          

  :بېرىلمهكته

 ئــالالھ كىمــىن ھىــدايهت قىلمــاقچى بولــسا، ئۇنىــڭ كۆكــسىىن ئىــسالم
، ئـالالھ كىمـىن     )يهىن ئۇنىڭ قهلبىىن ئىمانغا كېڭهيتىپ بېرىدۇ     ( ئۈچۈن ئاچىدۇ 

ــدۇكى،     ــۇنچه تارايتىۋېتى ــسىىن ش ــڭ كۆك ــسا، ئۇنى ــاقچى بول ــان (ئازدۇرم ئىم
تهك قىيىن تۇيۇلىدۇ، ئىمان ئېيتمىغانالرىن     ئۇنىڭغا گويا ئامسانغا چىقىش   ) ئېيتىش

  ).ئايهت-125، »ئهنئام« سۈرە (ئالالھ مۇشۇنداق ئازاباليدۇ
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  بۆلۈمتۆتىنچى 

  

  يىلالر-2000قىيامهت ئاالمهتلىرى ۋە 

  

  ھهدسىلهردە قىيامهت ئاالمهتلىرى

  

  كهمبهغهللهرنىڭ كۆپىيىشى

ىـل قىلغىنىمىـزدا،    ھهزرىىت مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهدىـسلىرىىن تهھل      
  :كهمبهغهللهرنىڭ كۆپىيىشىنىڭ قىيامهتنىڭ بىر ئاالمىىت ئىكهنلىكىىن كۆرىمىز

  “ كهمبهغهللهر كۆپىيىدۇ”
  )بهت-455 ئاخىرەت ۋە ئاخىر زامان ئاالمهتلىرى، - قىيامهت-ئۆلۈم(
  “ئىنسانالردا بېخىللىق ۋە ئاچكۆزلۈك كۈچىيىدۇ”
  )بهت-24، فىتهن، بهت؛ ئىبىن ماجه-176مۇسلىم، ئىمارە، (

ــولىىن      ــاردەم ق ــسانالرغا ي ــار ئىن ــارائىىت ناچ ــاددىي ش ــبهغهللهرگه ۋە م كهم
ئىـسالمنىڭ بهش   . سۇنىدىغان كىشىلهر بۈگۈنكى كۈندە خېلىال ئازالپ قالدى      

پهرزىدىن بىرى بولغان زاكات مهجبۇرىيىتىىن ئورۇنلىغان ئىنـسان يـوق دېگـۈدەك            
  . ئازدۇر

تهرەققىيـــات -ى خهلقئـــارا نوپـــۇس بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالت  
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مهھكىمىسىنىڭ يېقىنقى خهۋەرلىرىگه قارىغاندا دۇنيـا نوپۇسـىنىڭ تـۆتته بىـرى         
ئوخـشاشال بهزى دۆلهتلهردىكـى كهمـبهغهللهر رايونىغـا         . يوقسۇللۇقتا ياشـىماقتا  

  . خهلق تهرىپىدىن كېرەكلىك ياردەم قىلىنمايۋاتىدۇ

رنىڭ ئــاچ قېلىــشى بىــر ياقتــا ھهزرىــىت مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم ئىنــسانال
مهسىلهن، تۆگىسىىن ئـاچ    . تۇرسۇن، ھايۋانالرنىڭ ئاچ قېلىشىغىمۇ چىدىمىغان    

  .قويغان بىر ئادەمىن ئۇنىڭ قىلغان خاتالىقى تۈپهيلىدىن ئهيىبلىگهن
مۇ ئىنسان ھاياتىغا ھۆرمهت قىلىنىـپال قاملـاي         »قۇرئان كهرىم «ئهمهلىيهتته  

مهســىلهن، . قىلىنىــشى الزىملىقىــىن تهكىتلهيــدۇپۈتــۈن جانلىقالرغــا مهرھهمهت 
الر ۋە يهھۇدىيالر ئۈچۈن پهيغهمبهر ۋە پادىشاھ بولغـان         خرىستىئانمۇسۇملانالر،  

ھهزرىــىت ســۇلهمياننىڭ چۈمــۈلىلهرىن يهنچىۋەمتهســلىك ئۈچــۈن قوشــۇنىىن      
توختىتىـــپ تۇرۇشـــى پۈتـــۈن جانلىقالرغـــا بىلدۈرۈلۈشـــى كېـــرەك بولغـــان  

  ).ئايهتلهر-19، 18سۈرىسى،  »نهمل«( .دىسىدۇرمهرھهمهتنىڭ نامايهن

                مهيلى يهر يۈزىـدە ماڭىـدىغان ھـايۋان بولـسۇن، مهيلـى ئىككـى قـانىىت
ــشاش        ــىلهرگه ئوخ ــسى س ــسۇن، ھهممى ــۇش بول ــار ق ــدىغان ئۇچ ــلهن ئۇچى بى

ــۈممهتلهردۇر ــاتالردۇر   (ئــ ــان مهخلۇقــ ــدىن يارىتىلغــ ــالالھ رتهرىپىــ ). يهىن ئــ
ــېچ نهرســىىن چۈشــ  ــۇزدا ھ ــدۇقلهۋھۇملهھپ ــۇق (ۈرۈپ قوميى ــىن تول يهىن ھهممى

رنىـڭ  ئـالالھ ئۇال  (، كېيىن ئۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىدۇ     )پۈتتۈق
  ).ئايهت-38سۈرىسى،  »ئهنئام« ()ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدۇ

            ،دىنىن ئىنكار قىلغان ئادەمىن كۆردۈڭمـۇ؟ ئـۇ يېـتىمىن دۆشـكهللهيدىغان
 »مـــائۇن« (قىلمايـــدىغان ئادەمـــدۇرشىن تهرغىـــپ مىـــسكىنگه تامـــاق بېرىـــ

  ).ئايهتلهر-3—1سۈرىسى، 
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  ئېگىز بىناالرنىڭ سېلىنىشى

 ھهزرىىت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم خهۋەر بهرگهن قىيـامهت ئاالمهتلىرىـدىن         
  .بىرسى ئېگىز بىناالرنىڭ سېلىنىشىدۇر

  . “قىيامهت قايىم بوملايدۇ... ئېگىز بىناالر سېلىنمىغۇچه-ئېگىز”

  )بهت-468، »قىيامهت ۋە تىرىلىشئۆلۈم، «(
ئېگىز بىنـاالرىن   . شۇ ھادىسلهر مهيدانغا كهملىگىچه قىيامهت قايىم بوملايدۇ      ”

  .“بىرى بىلهن بهسلىشىدۇ-سېلىشتا ئىنسانالر بىر
  )313\2؛ ئهمههد بىن ھهنبهل، مۇسنهد، 25بۇخارى، فىتهن، (

. ا باشـلىدى  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا قهۋەتلىك ئېگىـز بىنـاالر سېلىنىـشق        -19
پوالتنىڭ قۇرۇلۇشالردا ئىشلىتىلىشى ۋە لېفىتنىڭ كهشپ قىلىنىشى بىلهن تهڭ         

-ئهمهلىيهتته ئىنـسانالرنىڭ ئـۆزىىن كـۆز      . ئېگىز بىناالر قۇرۇلۇشى ئهۋج ئالدى    
بىرى بىلهن رىقـابهتكه كىرىشىـشى قىـيىن ئهھۋالـدىكى          -كۆز قىلىش ئۈچۈن بىر   

  .ىماقتائىنسانالرنىڭ ئۇنتۇلۇشىغا زېمىن ھازىرل
   

  قاتناش ۋاسىتىلىرى

نىـڭ زامـانىۋى قاتنـاش      »قۇرئـان كهرىـم   «كىتابنىڭ ئالدىنقى بۆلۈملىرىدە    
ــله   ــىتىلىرىغا يىللىـــرى بىـــلهن بىلـ .  بهرگهنلىكىـــىن ئېيتقانىـــدۇقبېـــشارەتۋاسـ

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرىىن تهھلىل قىلغىنىمىزدىمۇ بـۇ ۋاسـىتىالرنىڭ تىلغـا          
  :ئېلىنغانلىقىىن كۆرىمىز

زامــان ... شــۇ ھادىــسىلهر مهيــدانغا كهملىگىــچه قىيــامهت قــايىم بوملايــدۇ ”
بۇخـارى، فىــتهن،  ( .“قىـسقىرايدۇ ۋە ۋاسـىتىالر بىـلهن مۇسـاپىلهر قىـسقىرايدۇ     
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  )313\2؛ ئهمههد بىن ھهنبهل، مۇسنهد، 25
كى كۈندە ئايروپىالن ۋە ئاپتومبىـل      بۈگۈنئايالرچه ماڭىدىغان مۇساپىلهرىن    

. ىلىــق ۋاســىتىالر ئــارقىلىق بىــر قــانچه ســائهتته بېــسىپ بــولىمىزقاتــارلىق تېخنىك
دىمۇ ئىنسانالر ئۇ دەۋردە خهۋەردار بوملىغان ۋاسـىتىالر تىلغـا           »قۇرئان كهرىم «

  :ئېلىنىدۇ

  ئــالالھ ئــاتىن، خېچىــرىن ۋە ئېــشهكىن مىنىــشىڭالر ئۈچــۈن ۋە زىنــنهت
 سـۈرە  (ىمۇ يارىتىـدۇ لمهيدىغان نهرسىلهرنئۈچۈن ياراتىت، ئالالھ يهنه سىلهر بى  

  ).ئايهت-8، »نهھل«
  

  ھهزرىتى ئىسا ۋە ساختا پهيغهمبهرلهر

الرنىڭ ھهم مۇســۇملانالرنىڭ ئېتىقادىغــا كــۆرە ھهزرىــىت ئىــسا  خرىــستىئان
. مهسىه دۇنياغا قايتا كېلىدۇ، بۇ ھادىسه بۈيۈك قىيامهت ئاالمهتلىرىدىن بىرىـدۇر          

ىنىنىــڭ ھۆكــۈملىرىىن قوبــۇل بۇنىــڭ بىــلهن بىــرلىكته ھهزرىــىت ئىــسا ئىــسالم د 
  .قىلىدۇ

. ھهزرىىت ئىسانىڭ كېلىدىغانلىقىغا دائىر بىر مۇنچه ئىشهنچلىك ھهدىس بار        
  :بۇالرنىڭ بهزىلىرى مۇنداق

ھايــاتىم قولىــدا بولغــان ئــالالھ بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، مهريهم ئــوغلى ”
 ئىسانىڭ ئادىل بىـر ھـاكىم بولـۇپ سـىلهرنىڭ ئاراڭالرغـا چۈشۈشـى چوقـۇم               

  )532\6، »سهھىهى مۇسلىم«(“ يېقىندۇر
بولـۇپ يهر    )باشـقۇرغۇچى (ۋە ھـاكىم    ) رەھـبهر (ئىسا ئادىل بىـر ئىمـام       ”

، »قۇرئـان ۋە سـۈننهتته قىيـامهت ۋە ئـاخىرەت         «(“ يۈزىدە قىرىـق يىـل قالىـدۇ      
  )بهت-134
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يهر يـۈزىگه قايتىـشى باشـقىچه بىـر        ) مهسـىهنىڭ (شۈبهىسىزكى ئىسانىڭ   
نىڭ مۆجىزىلىك ھالدا ئامساندىن چۈشىدىغانلىقى رىۋايهت      ئىسا. ھالهتته بولىدۇ 

  . قىلىنماقتا، ئهمما تېخى زاماىن كهملىدى

ــدىغان     ــىن ئويالي ــبهر ئىكهنلىكى ــڭ پهيغهم ــاۋۋال ئۇنى ــشتىن ئ ــىه كېلى مهس
  . ئىنسانالرنىڭ كۆپىيىشىمۇ قىيامهت ئاالمهتلىرىدىندۇر

. هت قـايىم بوملايـدۇ    ئوتتۇزغا قهدەر يالغانچى پهيغهمبهر چىقمىغۇچه قىيام     ”
ــشىدۇ   ــۆزلىرىىن ئالالھنىـــڭ ئهلچىـــسى دەپ بىلىـ ــرى ئـ . “ئۇالرنىـــڭ ھهر بىـ

  )16؛ ئهبۇ داۋۇد، مهالھىم )2219 (،43تىرمىزى، فىتهن (
ــرى    ــا ئاساســالنغاندا ســاختا مهســىه ئېقىملى ئهســىرنىڭ -20تهتقىقاتالرغ

 .ئاخىرلىرىغىچه ناھايىىت كۆپهيگهن

  

  ئۇچۇرلىشىش تېخنىكىسى

ــىت ــارىغىنىمىزدا    ھهزرىـ ــسلىرىگه قـ ــساالمنىڭ ھهدىـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ  مـ
ــسىغا   ــېلىش تېخنىكىـ ــاۋاز ئـ ــشىش ۋە ئـ ــشارەتئۇچۇرلىـ ــرىلگهنلىكىىن بېـ  بېـ

  :كۆرەلهميىز
  “قىيامهت قايىم بوملايدۇ... ىغۇچهكىشىگه ئۆزىنىڭ ئاۋازى ئاڭالمن”
  )بهت-471، »ئۆلۈم، قىيامهت ۋە تىرىلىش«(

ــسانالرن ــۇرۇنقى دەۋرلهردە ئىن ــشى  ب ــاۋازىىن خــاتىرىلهپ ئاڭلى ــۆز ئ ىڭ ئ
 ئاۋاز ئېلىش ۋاسـىتىلىرى ئـارقىلىق ئـاۋازالر          ئهمما زامانىمىزدا . مۇمكىنسىز ئىدى 

تېلېــۋىزىيه، رادىئــو ۋە كومپيــۇتېر قاتــارلىق . خاتىرىلىنىــپ ئاڭلىنىلىــدىغان بولــدى
  . اتېخنىكىلىق ئهسلىههلهرمۇ كىشىنىڭ ئۆز ئاۋازىىن ئاڭلىشىغا ئىمكان ساقلىماقت
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  :قىيامهت خهۋەرچىسى بولغان باشقا ھهدىسلهرنىڭ بىر قىسمى شۇالردۇر
ــدۇ     ” ــايىم بوملاي ــامهت ق ــچه قىي ــدانغا كهملىگى ــسىلهر مهي ــۇ ھادى يهر ... ش

  )476\11ئهل ئهھادىس، -رامۇز(“ تهۋرەش كۆپىيىدۇ

ۋە ئاخىرىــدا يهر ... قىيــامهتتىن ئــاۋۋال ئىككــى بۈيــۈك ھادىــسه بولىــدۇ”
  )187\2ئهل ئهھادىس، -رامۇز(“ بولىدۇتهۋرەشلىك يىلالر 

ئامېرىكـــا خهلقئـــارا يهر تهۋرەش تهتقىقـــاتى مهركىزىنىـــڭ خهۋەرلىـــرىگه 
ــدا، ــدى  -1999 قارىغان ــدانغا كهل ــادا مىڭــالرچه يهر تهۋرەش مهي ــدا دۇني . يىل

ــم« ــان كهرىـ ــان -99دىكـــى  »قۇرئـ ــۈرە بولغـ ــزەله«سـ ) يهر تهۋرەش( »زەلـ
  . ئاملاقتاسۈرىسىمۇ چوڭ يهر تهۋرەشلهرىن تىلغا 

  “قىيامهت قايىم بوملايدۇ... پاھىشىۋازلىق ئاشكارا بوملىغۇچه”
  )7\91ئهل ئهھادىس، -رامۇز(

ــك     ــۇن چىركىنلىـ ــىتىلىرىنىڭ نۇرغـ ــارقىتىش ۋاسـ ــانىمىزدا بهزى تـ -زامـ
  .رەسۋالىقىن ئوچۇقچه كۆرسىتىشى بۇ ھهدىسنىڭ توغرىلىقىىن ئىساپاتلىماقتا

  “ال ھاالك بولىدۇچوڭ شهھهرلهر خۇددى تۆنۈگۈن يوقتهك”

  )بهت-38، »كىتابۇل بۇرخان ىف ئاالمهتىل مهھدىييىل ئاخىر زامان«(
دۇنيا ئۇرۇشـىدا ئـاتوم بومبىـسىنىڭ قوللىنىلىـشى بىـلهن خىرۇسـىما ۋە              -2

ــان   ــران قىلىنغ ــارىلى ۋەي ــادىكى بهزى چــوڭ  . ناگاســاكى ئ ئوخــشاشال ياۋرۇپ
  . غانشهھهرلهرمۇ بومبىالنغاندىن كېيىن خارابىلىققا ئايالن

... كىــشىنىڭ ئــۆز ئانىــسىغا قارشــى قوپۇشــى، دادىــسىىن خاپــا قىلىــشى”
ــشى  ــشىدىغانالرنىڭ كۆپىيى ــدۇر ... ئاجرى ــامهت ئاالمهتلىرىدىن ــزى، (“ قىي تىرمى

  ) 38فىتهن، 
  . ئائىله مۇناسىۋىىت كۈنسېرى تېز زەئىپلهمشهكته
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ــرىچ،    (” ــۇ غې ــلهرىن غېرىچم ــدا ســىلهردىن ئىلگىرىكــى مىللهت ــاخىر زامان ئ
ــۇالر  قه ــا ئ ــسىلهر، ھهتت ــستىئانيهھــۇدىي ۋە (دەممــۇ قهدەم يهردە ئىزلهي ) الرخرى

  “كهسلهنچۈكنىڭ تۆشۈكىگه كىرسه، سىلهرمۇ ئارقىسىدىن كىرىسىلهر

  )بهت-470، »ئۆلۈم قىيامهت ۋە تىرىلىش«(
 ۋە  خرىـستىئان ھازىر بىز تۇرۇۋاتقان مۇشـۇ باسـقۇچتا بهزى مۇسـۇملانالر           

  . لىرىنىمۇ تهقلىد قىلىشماقتايهھۇدىيالرنىڭ ناچار ئادەت
ۋاقىت قىسقىراپ، يىل ئاي، ئـاي ھهپـته بوملىغـۇچه، ھهپـته كـۈن، كـۈن                ”

سائهت، سائهت بولسا ئوت تۇتاشقىچىلىك بىر ۋاقىت بوملىغۇچه قىيامهت قـايىم     
  .“بوملايدۇ

. ئىنسانالرغا بىر زامان كېلىدۇكى، جامىلىرىدە توپلىنىـپ نامـاز قىلىـشىدۇ          ” 
  .“چىقمايدۇ) ھهقىقىي ئىمان كهلتۈرگهن مۇسۇملان( مۆمىنلېكىن ئارىسىدا

  “...، ئايالالر ئهرلهرگه ئوخشايدۇئهرلهر ئايالالرغا ”
دىنىن بـۇ دۇنيالىققـا     ... ئالىمالر ئىلىمىن پهقهت پۇل ئۈچۈن ئۆگهنگهندە     ” 

ــاتقانلىرىدا ــڭ... (س ــاتقانلىرىدا  )دىننى ــۆكمىىن س ــامهت يېقىنالشــقان  ... ھ قىي
  “بولىدۇ
. نالرغا شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، جازانه يېمىگهن ئادەم قاملايدۇ        ئىنسا”

ئهل -رامــۇز. (“تــوزانلىرى يۇقىــدۇ-ئــۇىن يېمىــسىمۇ ئــۆزىگه جازانىنىــڭ توپــا
  )7\503، 8\360ئهھادىس، 

بـۇ  . كېچىلهرنىڭ پارچىلىرىدەك مۇرەككهپلىك بولىـدۇ    -قىيامهتته ئاخشام ”
ن بولسا، ئاخـشىمى كـاپىر بولىـدۇ؛        مۇرەككهپلىك ئىچىدە كىشى ئهتىگىىن مۆمى    
  .“ئاخشىمى مۆمىن بولسا ئهتىگىىن كاپىر بولىدۇ

ئىنــسانالرغا شــۇنداق بىــر زامــان كېلىــدۇكى، دىنىــدا ســهبرى قىلىــش ۋە ”
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  .“ ئوت تۇتۇشتىنمۇ تهس بولىدۇ-ئىمان ئىگىسى بولۇش ئالقان ئىچىدە چوغ
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  قۇرئاندىكى بهزى قىيامهت ئاالمهتلىرى

  

   ئارز- داببهتۇل

ئايىتىدە داببهتۇل ئارزنىڭ   -82سۈرىسى،   »نهمل«نىڭ   »قۇرئان كهرىم «
  . بېرىدۇبېشارەتبىر قىيامهت ئىكهنلىكىگه 

يهىن (غا ئالدىنئاال ئېيتىلغان سۆز ئىشقا ئاشـقاندا         )يهىن كۇففارالر ( ئۇالر
ــقاندا  ــامهت يېقىنالش ــازاب ۋە قىي ــبه  )ئ ــدىن داب ــا زېمىن ــۈك  (، ئۇالرغ ــر تۈرل بى

چىقىرىمىزكــى، ئــۇ ئۇالرغــا ئىنــسانالرنىڭ بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزگه ىن  )ھــايۋان
  ).ئايهت-82سۈرىسى،  »نهمل« (ئىشهمنىگهنلىكىىن سۆزلهيدۇ

ئارزنىڭ نېمه ئىكهنلىكى ھهققىدە ھهر خىـل پىكىـرلهر ئوتتۇرىغـا           -داببهتۇل
  .نېمه ئىكهنلىكى تېخىچه تولۇق ئايدىڭالمشىدى چىققان، لېكىن ئۇنىڭ

“ دابـــبه”ئهملـــالىلى ھهمـــدى يـــازىر ئـــايهتتىكى . م ىرمهشـــهۇر مۇپهســـس
ــرە’ســۆزىنىڭ ــۇ   ‘نهكى ــانلىقىىن ۋە ب ــسىم ســۈپىتىدە قوللىنىلغ ، يهىن ئېنىقــسىز ئى

بۇنىڭـدىن داببهتـۇل    . يۈزدىن كۆپ ھهر خىل مهنىلهردە كېلىدىغانلىقىىن ئېيتقـان       
  .ئارزنىڭ مسۋوللۇق بىر ئىپادە ئىكهنلىكىىن ئويالپ يېتهلهميىز

 .سۆزىدىن تۈرلهنگهن “ )ھهرىكهت قىلىدىغان ( دەبهلهنهن” زىسۆ“ داببه”
ســۆزى قۇرئانــدىكى پۈتــۈن جــانلىقالر ئۈچــۈن قوللىنىلىــدۇ، پهقهت  “ دابــبه”

بهزى ئـايهتلهردە ئىنـسانالر ئۈچۈمنـۇ       . ھايۋانالر ئۈچۈن ئهڭ كۆپ قوللىنىلىدۇ    
ە شـۇ   دەرۋەقه، ھهزرىىت ئهلىمۇ يـۇقىرىقى ئـايهتىن چۈشـهندۈرگهند        . قوللىنىلىدۇ

ئــۇ قــۇيرۇقى بــار بىــر دابــبه ئهمهس، ســاقىلى بولغــان بىــر ” :ئىپــادىىن قولالنغــان
ــبهدۇر ــۇ    .“دابـ ــى مۇمكىنلىكىنىمـ ــسان بولۇشـ ــر ئىنـ ــدىن داببهنىـــڭ بىـ بۇنىڭـ
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بهزى مهنبهلهردە بولسا داببهتۇل ئارزنىڭ بېشى ئامسانغا تاقاشـقان         . چۈشىنهلهميىز
ــۇ پهق     ــهندۈرۈلىدۇ، بـ ــى چۈشـ ــانلىق ئىكهنلىكـ ــر جـ ــر  بىـ ــۇق بىـ هت مسۋوللـ

  .چۈشهندۈرۈشتۇر

ــدىكى  سۈرىــسىدە، ھهزرىــىت ســۇلهمياننىڭ ھاسسىــسىىن  » ســهبه«قۇرئان
ئايهتتىن بهزىلهر داببهتـۇل     بۇ. داببه سۆزى قوللىنىلغان   يېگهن ياغاچ قۇرۇتىغىمۇ  

ئارزنىڭ كىچىك بىـر جـانلىق ئىكهنلىكىـىن ۋە ئىنـسانالرىن ئىچىـدىن يهيـدىغان               
ئىكهنلىكىنىمـۇ ئىلگىـرى   ) كېـسهللىك ( بىر بـاكتېرىيه   ئهيدىز ۋىرۇسىغا ئوخشاش  

لېكىن بـۇ پهقهت    . سۈرگهن، چۈنكى ياغاچ قۇرۇتىمۇ ھاسىىن ئىچىدىن يېگهن      
  .بىر تهمخىندۇر

  :ئارز ھهققىدە مۇنداق دېيىلمهكته-بىر رىۋايهتته داببهتۇل
بىرسـى بهزى   : داببهنىڭ ئۈچ چىقىشى بـار      ” ):پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم (
بىرسـى ئهمىـرلهر قـان تۆككهنـدە بهزى         . ە چىقىدۇ، كېيىن يوشـۇرۇنىدۇ    چۆللهرد

كېـيىن ئىنـسانالر مهسـچىتلهرنىڭ ئهڭ       . شهھهرلهردە چىقىدۇ، يهنه يوشۇرۇنىدۇ   
شهرەپلىكى، ئهڭ چـوڭى ۋە ئهڭ خاسـىيهتلىكى ئىچىـدە تۇرغانـدا يهر يـۈزى               

ىن بىـر   شۇ چاغدا خهلق قېچىشىدۇ، مۆمىنلهرد    . ئۇالرىن ئۇچۇرتۇشقا باشاليدۇ  
دابـبه  . گۇرۇپ قالىدۇ، بىزىن ئالالھتىن باشقا ھېچ كىم قۇتقۇزاملايدۇ دېيىـشىدۇ         

ئانـدىن  . ئۇالرنىڭ ئۈستىگه چىقىدۇ، يـۈزلىرىىن نۇرلـۇق يۇلتـۇزدەك پارلىتىـدۇ          
ھهرىكهتلىنىدۇ، ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن يېتىـشهملهيدۇ، ئۇنىڭـدىن قاچقـان           ) داببه(

نامـاز قىلىۋاتقـان بولىـدۇ،      ) ئـۇ (ېتىپ بارىدۇ،   بىر ئادەمگه ي   )داببه. (قۇتۇالملايدۇ
ــبه( ــدۇ  ): داب ــى ئهمهس دەي ــاز ئهھل ــڭ . (خــۇدا ھهققى،ســهن نام ــبه ئۇنى ) داب

ر ھهقىقـى مـۆمىن بولـسا يـۈزىىن ئاقارتىـدۇ، كـاپى      ) ئهگهر ئۇ (ياقىسىدىن ئالىدۇ،   
“  قانـداق بولـۇپ كېتىـدۇ؟      ئۇ ۋاقىتتا ئىنـسانالر   ”. دېدى“ بولسا بۇرنىىن يارىدۇ  

ئىبنـۇ  . (دېـدى “ زېمىندا قوشنا، مالدا ئورتاق، سهپهردە دوسـت بولىـدۇ     ”.دېدۇق
  )جهرىرنىڭ ھۇزەيفه بىن ئهسىدتىن قىلغان رىۋايىىت
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 ئارزنىڭ نـېمه ئىكهنلىكـى ھهققىـدە نۇرغـۇن         - كۆرگىنىڭىزدەك، داببهتۇل 
چۈشهنچه بېرىلگهن، ئهمما بۇ يهردە دىقـقهت قىلىنىـشى كېـرەك بولغـان تېخىمـۇ               

دىقـقهت قىلىنىـشى كېـرەك بولغـان نۇقتـا، نۇرغـۇن            . االھىدىلىك بار مۇھىم بىر ئ  
يهىن . ئىسالم ئالىملىرىنىـڭ داببهتـۇل ئارزنىـڭ چىققـانلىقىىن سـۆزلىگهنلىكىدۇر          

بۈيۈك قىيامهت ئاالمهتلىرىدىن بىرى بولغان داببهتـۇل ئارزنىـڭ چىقىـشى بهزى            
  .رىئاللىق بولۇپ كۆرۈنگهن دىنىي ئالىمالرغا

  

  انئاسماندا تۇم

سۈرىــسىدە بىــر تــۈتهك قاتلىمىنىــڭ  »دۇخــان«نىــڭ  »قۇرئــان كهرىــم«
شۇغىنىـسى بـۇ تۈتهكنىـڭ ئىنـسانالرغا        . ئامساندا كۆرۈنىـدىغانلىقى ئېيتىلماقتـا    

  .ئىزتىراپ بېرىدىغانلىقى ئالدىن بىلدۈرۈملهكته

)ــۇھهممهد ــى م ــادەم( ســهن ئامســان!) ئ ــدىغان(ئوچــۇق ) ھهممه ئ ) كۆرى
) ئۇ تۈتۈن . (كۈتكىن) ئۇالرغا بولىدىغان ئازابىن  (كۈندە  تۈتۈنىن كهلتۈرىدىغان   
-11،  -10سۈرىسى،   »دۇخان« ( بۇ قاتتىق ئازابتۇر   كىشىلهرىن ئورىۋالىدۇ، 

  ). ئايهت
ــېكىن يهنه       ــدىغانلىقى، لـ ــڭ يوقىتىلىـ ــيىن تۈتهكنىـ ــايهتلهردىن كېـ ــۇ ئـ بـ

  .ئىنسانالرنىڭ ئۆزگهرمهيدىغانلىقى ئېيتىلماقتا

  

  يهجۇجى ۋە مهجۈجى

نىڭ ئىككى يېرىـدە يهجـۈجى ۋە مهجـۈجى ھهققىـدە            »ئان كهرىم قۇر«
ــر ســهد . ســۆزلهمنهكته ــدىغا بى ــاىن ) تومســا( بۇالرنىــڭ ئال ــانلىقى ۋە زام قۇرۇلغ



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 109

w
w

w
.m

unber.org 

 »كهھـــف«ئـــاۋۋال  .كهلگهنـــدە بـــۇ ســـهدنىڭ ئېچىلىـــدىغانلىقى ئېيتىلماقتـــا
  :سۈرىسىدىكى ئايهتلهرىن نهقىل كهلتۈرىمىز

     ېتىـپ بارغانـدا، ئىككـى تـاغ ئالدىـدا          زۇلقهرنهين ئىككى تاغ ئارىـسىغا ي
يهىن ئۆزىنىــڭ تىلىــدىن غهيرىــي تىلــىن  ( ھېچقانــداق ســۆزىن چۈشــهمنهيدىغان

ئـى زۇلقهرنهيـن يهجـۈج بىـلهن        ’ :ئـۇالر . بىـر قهۋمـىن ئـۇچراتىت     ) بىلمهيدىغان
ــلهن       ــز بى ــۇچىالردۇر، بى ــق قىلغ ــقهتهن بۇزغۇنچىلى ــدە ھهقى ــۈج يهر يۈزى مهج

ا ســېلىپ بېرىــشىڭ ئۈچــۈن، ســاڭا بىــر قىــسىم  ئۇالرنىــڭ ئارىــسىغا بىــر تومســ
 :زۇلقهرنهيـن ئېيـتىت   . دېـدى ‘ تۆلىـسهك بوالمـدۇ؟   ) باجغا ئوخشاش ( مېلىمىزىن

قــۇۋۋەت ۋە پادىــشاھلىق -يهىن كــۈچ( ئالالھنىــڭ ماڭــا بهرگهن نهرســىلىرى’
ئارتۇقتۇر، ماڭـا ئـادەم كـۈچى يـاردەم         ) سىلهرنىڭ ماڭا بېرىدىغان مېلىڭالردىن   

 بىـلهن سـىلهرنىڭ ئاراڭالرغـا مۇسـتهھكهم بىـر تومسـا سـېلىپ               قىلىڭالر، ئـۇالر  
) تۆمۈر پـاچىلىرى دۆۋلىنىـپ    (ماڭا تۆمۈر پارچىلىرىىن ئېلىپ كېلىڭالر،      . بېرەي

تۆمـۈر  . ‘ئىككى تاغنىـڭ ئارىـسى تهكـشى بولغانـدا، كۆيـۈكلهرىن بېـسىڭالر            
ىڭالر، بېـر ) ئېـرىتىلگهن مىـسىن   (ماڭا  ’ :ئوتتهك بولغاندا، ئۇ  ) قىزىپ( پارچىلىرى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ) مهجــۈج-يهىن يهجــۈج(ئــۇالر . دېــدى‘ ئۈســتىگه تــۆكهي
يهىن (بـۇ   ’ :زۇلقهرنهيـن ئېيـتىت   . چىقىشقىمۇ، ئۇىن تېشىشكىمۇ قادىر بوالملىدى    

پهرۋەردىگارىمنىـڭ  . پهرۋەردىگارىمنىـڭ نېمىتىـدۇر  ) تومسىنىڭ بهرپا قىلىنىـشى  
پهرۋەردىگارىمنىــڭ . ‘ۇۋەدىـسى ئىـشقا ئاشــقاندا، بـۇ ئـۇىن تۈپتــۈر قىلىۋېتىـد     

) قىـــستاڭچىلىقتىن يهىن قىيـــامهت كۈنىـــدە(ئـــۇ كۈنـــدە . ۋەدىـــسى ھهقتـــۇر
ھېـساب  (، ئـۇالرىن    بىرىگه گىرەلهشتۈرىۋېتىمىز، سـۈر چېلىنىـدۇ     -كىشىلهرىن بىر 

  ).ئايهتكىچه-99—93سۈرىسى،  »كهھف« (يىغىمىز) ئۈچۈن

مـان ھهر  بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته يهجـۈجى مهجۈجىنىـڭ يـوىل ئېچىلغـان زا       
  :سۈرىسىدە ئېيتىلماقتا»ئهنبىيا«تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىدىغانلىقى 

ئېچىۋېتىلگهنـدە، ئـۇالر زېمىننىـڭ ھهر       ) تومسىسى( مهجۈج – يهجۈج”
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ــت ۋەدە    ــدۇ، راس ــپ كېلى ــدىراپ چىقى ــدىن ئال ــڭ ( تۆپىلىكلىرى يهىن قىيامهتنى
ــىت ــدۇ،   ) ۋاق ــۆزلىرى چهكچىيىــپ قالى ــدە كاپىرالرنىــڭ ك ــۇ كۈن ــشىت، ئ  يېقىنل

بۇنىڭدىن بىز غهپلهتته قېلىپتـۇق، بهلكـى بىـز ئـۆزىمىزگه           !  ۋاي ئىست  :)ئۇالر(
  ).ئايهتلهر-97، -96سۈرىسى،  »ئهنبىيا«(“ )دېيىشىدۇ(زۇلۇم قىلىپتۇق 

ــلهر       ــۇن گهپ ــدە نۇرغ ــى ھهققى ــېمه ئىكهنلىك ــڭ ن ــۈج ۋە مهجۈجنى يهج
  .بولۇمناقتا، لېكىن زادى نېمه ئىكهنلىكى تېخىچه ئېنىق ئهمهس

  

  يىلالر-2000 ۋە دەس كىتابالرمۇقهد

قىيامهتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى بىلىم ئالالھنىڭ ئىلكىدىـدۇر،        
پهقهت، قىيامهتنىڭ بهزى ئاالمهتلىرىىن، يهىن بېشارەتلىرىىن ئالـدىن ئـاڭقىرىغىلى          

ــدۇ ــامهت     . بولى ــدىغان قىي ــا قىلى ــدى تۇتق ــز ئهم ــهن، بى ــا ئاساس تهتقىقاتلىرىمىزغ
ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا    -21لىرىنىڭ بىز تۇرۇۋاتقان    بېشارەت، يهىن   ئاالمهتلىرىنىڭ

ــز  ــويالپ يهمتهكتىمى ــدىغانلىقىىن ئ ــۇ  . رىئاللىققــا ئايلىنى كىتــاىب مۇقهددەســتىكى ب
 .دىكى مهلۇماتالر بىلهن زىچ باغالمناقتا»قۇرئان كهرىم«ئاالمهتلهر 

اق بىـر   يهىن بىزنىڭ ئـويىمىزچه بۈگـۈن ئوتتـۇرا ياشـالردا بولغـان ھهر قانـد              
. كىشى ئهمدى بىز گېپىىن قىلغان ئاالمهتلهرنىـڭ ھهممىـسىگه گـۇۋاھ بوالاليـدۇ            

كىتــاىب  نۇقتـا بـار،   دىقـقهت قىلىنىـشى كېـرەك بولغـان بىـر      لـېكىن بـۇ يهردە يهنه  
مۇقهددەستىكى نۇرغۇن ئاالمهتلهرنىڭ نۇرغـۇىن مسۋوللۇقتـۇر، يهىن يوشـۇرۇن          

ھهقىقهتهن دىن ئـالىملىرىمۇ    . ماقتاۋە چۈشىنىش تهس بولغان مسوۋۇلالر قوللىنىل     
ــامهت ئاالمهتلىرىنىــڭ ئاساســهن مسۋوللــۇق ۋە يوشــۇرۇن چۈشــهنچىلهرگه    قىي

دە ۋە باشـقا مـۇقهددەس      »قۇرئـان كهرىـم   «ئهسلىدىمۇ  . تولغانلىقىىن ئېيتىشماقتا 
ــۇن      ــدىغانلىقى ۋە نۇرغ ــدا كېلى ــر چاغ ــۈملىگهن بى ــڭ كۈت ــابالردا قىيامهتنى كىت

  .تهملهيدىغانلىقى ئوچۇق بىر شهكىلدە ئىپادە قىلىنماقتائىنسانىڭ بۇىن پهرق ئې
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قىيامهت ئاالمهتلىرىنىڭ ئاساسهن مسوۋۇللۇق، يهىن يوشۇرۇن بىر شـهكىلدە         
بېرىلىــشىنىڭ ســهۋەىب پۈتــۈن دىنالرنىــڭ ئاساســىدا مهۋجــۇت بولغــان ئېتىقــاد 

 ئىنـسانالرنىڭ ياراتقۇچىغـا،     —ئېتىقادا سـىنىقى  . سىنىقى چۈشهنچىسىدىندۇر 
 ئالالھقا ھهقىـقهتهن ئىمـان ئېيتىـپ يـاكى ئېيتمىغـانلىقى ھهققىـدە ھايـاتى                يهىن

دە ئىنسانالرنىڭ ئالالھقا ئىمـان ئېيتتـۇق   »قۇرئان كهرىم«. بويىچه سىنىلىشىدۇر 
دېــسىمۇ ھايـــاتى بـــويىچه مۈشــكۈللهرگه دۇچ كېلىـــدىغانلىقى ۋە ســـىناقتىن   

  : ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى ئىپادە قىلىنىدۇ

 ن ئېيتتۇق دەپ قويـۇش بىلهنـال سـىناملاي تهرك ئېتىلىمىـز،            ئىنسانالر ئىما
دەپ ئويالمدۇ؟ ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرىن بىز ھهقىـقهتهن سـىنىدۇق، ئـالالھ            

يالغــانچىالرنىمۇ چوقــۇم ) ئىمانىــدا(راســتچىلالرىن چوقــۇم بىلىــدۇ، ) ئىمانىــدا(
  ).ئايهتلهر-3—1سۈرىسى،  »ئهنكه بۇت« (بىلىدۇ

 ... يهىن ( خالىسا، ئهلـۋەتته، سـىلهرىن بىـر ئـۈممهت قىالتـىت          ئهگهر ئالالھ
لېكىن ئالالھ سىلهرگه بهرگهن شهرىئهتلهر     ). پۈتۈن ئىنسانالرىن بىر دىندا قىالتىت    
ياخـشى  ). كۆپ ئـۈممهت قىلىـپ ئايرىـدى      (بارىسىدا سىلهرىن سىناش ئۈچۈن     

  ).ئايهت-48سۈرىسى،  »مائىدە« (...ئىشالرغا ئالدىراڭالر
ــسى    ئهگهر قىيا ــېمه ئىكهنلىكــى ۋە قاي ــڭ ن ــۈك ئاالمهتلىرىنى ــڭ بۈي مهتنى

يىلالردا رىئاللىققا ئايلىنىـدىغانلىقى ئىنـسانالرغا ئوچـۇق بىـر شـهكىلدە ئېيتىلـسا              
شـۇڭا  . ئىدى، ھهر كىم ئالالھقا ئىمـان ئېيتـاتىت ۋە ئىمتىهـان ئهمهلـدىن قـاالتىت        

هتلىرى، يهىن  دىكـى ۋە باشـقا كىتـابالردىكى قىيـامهت ئـاالم           »قۇرئان كهرىـم  «
  . لىرى سىمۋوللۇق ۋە يوشۇرۇندۇربېشارەت

دا ) مـۇقهددەس كىتـابالر، سـاماۋى كىتـابالر       (ئهمدى كىتـاىب مـۇقهددەس      
  :ئۇچرايدىغان قىيامهت ئاالمهتلىرىىن رەت تهرتىپى بويىچه تهھلىل قىاليلى
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  ئىسرائىلدە پاالكهت

رائىل دە، ھهدىــسلهردە ۋە كىتــاىب مۇقهددەســته ئىــس    »قۇرئــان كهرىــم «
. لهر بــاربېـشارەت ئوغۇللىرىنىـڭ بىــر قاتـار پــاالكهتلهرگه ئۇچرايـدىغانلىقىغا دائىــر    

كۈنىمىزدە ئىسرائىلدە نۇرغۇن ئېچىنىشلىق ھادىسه مهيـدنغا كهملهكـته، ھـالبۇكى           
بىــز ئىــگه بولغــان    . بــۇ يهردە تېخىمــۇ چــوڭ پــاالكهتلهردىن گهپ ئــاچىمىز    

دېيىلىـدىغان  “ قىززىـق ئـاتهش   ” هرنىڭبايقاشالرغا ئاساسلىنىپ، ئىـسرائىلىيهلىكل   
بىر پاالكهتكه دۇچ كېلىدىغانلىقى ۋە ئىسرائىل دۆلىتىنىڭ ئېغىر مۈشكۈالتالرغا         

كىتــاىب مۇقهددەســته بهزى ئىــسرائىلىيهلىكلهرنىڭ . ئېيتــاالميىز ئۇچرايــدىغانلىقىىن
  :ئالقانلىرىغا مۆھۈر ئۇرۇلغانلىقى ۋە بۇ پاالكهتتىن قۇتۇلغانلىقى ئېيتىلماقتا

ــۈن      ... ” ــۈزمهك ئۈچ ــان يهتك ــا زىي ــۇق ۋە دېڭىزغ ــشته قۇرۇقل ــۇ پهرى ب
ئــۆزلىرىگه ھوقــۇق بېــرىلگهن تــۆت پهرىــشتىگه قــاتتىق ئــاۋادا، بىــز تهڭرىنىــڭ  
ــا ۋە     ــا، دېڭىزغـ ــۈرلىگهنگه قهدەر قۇرۇقۇلۇققـ ــدىن مۆھـ ــۇللىرىىن ئالقانلىرىـ قـ

انىىن مۆھۈرلهنگهنلهرنىـڭ سـ  . دەپ توۋلىدى ! دەرەخلهرگه زىيان يهتكۈزمهڭالر  
ــدىم ــدىن  . ئاڭلىـــ ــسرائىل ئوغۇللىرىـــ ــۈن ئىـــ ــشى  144پۈتـــ ــڭ كىـــ  مىـــ

  )2،3،4باپ -7يۇھاننا، ۋەھىي (“ ...مۆھۈرلهنگهنىدى

دېگهندەك “ ...مىڭ كىشى 144” بۇ يهردىكى مۆھۈرلىنىش ھادىسىسى،   
ھـالبۇكى دىقـقهت قىلىنىـشى      . ئىپادىلهر مسۋوللۇق، يهىن مهجـازى ئىپـادىلهردۇر      

ــا  ــان نۇقتـ ــرەك بولغـ ــدىن   144 —كېـ ــشتىلهر تهرىپىـ ــشىنىڭ پهرىـ مىـــڭ كىـ
  .قوغدالغانلىقى ۋە بىخهرتهرلىككه ئېلىنغانلىقىنىڭ مهلۇم بولۇشىدۇر

ــر م   ــسرائىل خهلقىنىــڭ ئېغى ــارىغىنىمىزدا ئى ــسلهرگه ق التالرغا ۇشــكۇھهدى
مهسىلهن، ھهزرىىت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بىـر       .ئۇچرايدىغانلىقى ئېيتىلىدۇ 
ــسىدە مۇســۇملانالر  ــايىم   ھهدى ــلهن يهھــۇدىيالر ئۇرۇمشىغــۇچه قىيامهتنىــڭ ق بى
؛ مۇسلىم، فىتهن،   25، مهناكىپ   94بۇخارى، جىهاد   ( .بوملايدىغانلىقى ئېيتىلىدۇ 
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79(  
“ يهھـۇدىيالر قـارغىۋېتىلگهن   ” بۇ يهردە شۇىن ئېيتماق كېرەككـى،     پهقهت  

ھهقىقهتهن، ئىـسالم دىـىن ئىرقچىلىقنىـڭ       . دېگهندەك گهپلهرنىڭ ھهممىسى خاتا   
  .ۋە ئىنسان ئايرىمىچىلىقىنىڭ ھهر قاندىقىىن چهكلهيدۇ

  

  ئاسماندىكى گۈلدۈرماما ۋە چاقماقالر

پهرىشتىلهر ئىسرىقدانىن ئالدى ۋە ئىچىگه تاش سهندەلدىكى ئوتتىن ئوت         ”
بۇ چاغدا ئامسان گۈلدۈرلىـدى،      .ئېلىپ تولدۇرۇپ ئوتىن يهر يۈزىگه ئۇچۇرتىت     

-8يۇھاننـا، ۋەھىـي     . (“، يهر تهۋرىـدى   ئاۋازالر ئاڭالندى، چاقماق چېقىلدى   
  )5باپ 

كىتاىب مۇقهددەستىكى بۇ بۆلۈمدە ئوتنىـڭ دۇنياغـا ئۇچۇرتۇلغـانلىقى ۋە           
يهىن . ئامسانغا سوقۇلۇپ گۈلـدۈرماما ۋە چاقمـاق پهيـدا قىلغـانلىقى ئېيتىلماقتـا            

ئوت پارچىلىرىنىڭ ئامتوسفىراغا سوقۇلىدىغانلىقى ناھايىىت ئوچۇق بىـر شـهكىلدە          
ھهقىقهتهمنـــۇ ئامتوســـفىراغا ئـــوت ۋە يـــاكى ئېلېكتىـــر      . ر بېـــرىلمهكته خهۋە

ئۇچقۇنلىرى سوقۇلغان ئهھۋالـدا يۇقىرىـدا ئېيتىلغـان رىئاكـسىيىلهر ئهيـنهن يـۈز              
 يهنه يۇقىرىــدىكى بۆلۈمــدىن بىــر قــانچه جــۈمله ئــاۋۋال ئۇچرايــدىغان. بېرىــدۇ

ــوقمايدۇ، ” ــۇالرىن س ــاش ئ ــدۇ   قۇي ــۇالرىن قورۇماي ــوت ئ ــدۇكۆيدۈرمه(ئ “ )ي
  . لهردىن بىرسى بولۇشى مۇمكىنبېشارەتجۈملىسىمۇ يوشۇرۇن 

  . لهر باربېشارەتدىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان » قۇرئان كهرىم«
سىلهرگه قىزىق ئوتنىڭ يالقۇىن ۋە تۈتۈىن ئهۋەتىلىـدۇ،        ) قىيامهت كۈىن (”

ــسىلهر   ــۆزەڭالرىن قوغدىيلمايــ ــىلهر ئــ ــسانالر . (ســ ــى ئىنــ ــنالر! ئــ !) جىــ
قىيـامهت كـۈىن    (ڭالرنىڭ قايسى نېمهتلىرىىن ئىنكـار قىلىـسىلهر؟        پهرۋەردىگارى
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دوزاخنىـڭ  (ئامسان يېرىلغان چاغدا ئامسان     ) پهرىشتىلهرنىڭ چۈشۈشى ئۈچۈن  
ــدىن ــدۇ  ) قىزىقلىقى ــۇپ قالى ــدەك بول ــل چهم ــدەك، قىزى  »رەمهــان«(“ قىزىلگۈل

  ). سۈرە-37—35سۈرىسى، 

ئـاالمهتلهر ئهمهلىـيهتكه      بـۇ  ئـادەم  ، نۇرغۇن لېكىن يهنه باشتا ئېيتقىنىمىزدەك   
 “ئىمـان سـىنىقى   ” بۇنىـڭ سـهۋەبىنىڭ   . نېمه بولغانلىقىىن ئۇقاملايـدۇ    ئايالنغاندا

  . ئىكهنلىكىىن بايا تىلغا ئالدۇق
  

  يهر يۈزىدە ئاتهش

  :كىتاىب مۇقهددەسته ئۇچرايدىغان يهنه بىر ئاالمهت مۇنداق
دا ر ۋە ئوت پهي   قان ئارىالش مۆلدۈ  : بىرىنجى پهرىشته نهيچىىن پۈۋلىدى   ”

  )7 بهپ-8يۇھاننا، ۋەھىي ( “...بولۇپ، يهر يۈزىگه ئېتىلدى
بۇ ھادىسىدىن كېـيىن يهر يۈزىنىـڭ بىـر قىـسمىنىڭ يانغـانلىقى ۋە دەرەخ               

  .بىلهن يېشىللىقالرنىڭ قاتتىق زىيانغا ئۇچرىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ
مساندىن مۆلدۈر  ئا مهسىلهن،. بۇ يهردە يهنه يوشۇرۇن مسۋولالر قوللىنىلماقتا     

بـۇ يوشـۇرۇن بىـر       بىلهن بىرلىكته قان يېغىشىنىڭ ھېچقانداق ئىمكاىن يوقتۇر ۋە       
. بىـزگه كـۆرە بـۇ يهردىكـى قـان ۋە ئـوت ئۇرۇشـىن مسـۋول قىلماقتـا                  . باياندۇر

ھ بولــۇپ، زىــددىيهتكه ۇرۇندۈرۈشــلىرىمىزدىمۇ دۆلهتلهرنىــڭ گــبــايىقى چۈشه
  . نىڭغا تېخى ۋاقىت بار دەپ ئويالميىزچۈشىدىغانلىقىىن ئېيتقانىدۇق، لېكىن بۇ

ــنىڭ  ــاىب مۇقهددەسـ ــارا    كىتـ ــۆز ئـ ــڭ ئـ ــدىمۇ دۆلهتلهرنىـ ــقا يهرلىرىـ باشـ
  : سوقۇشىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنماقتا

ــسىلهر  ” ــاراڭلىرىىن ئاڭاليـ ــۇرۇش پـ ــاۋازلىرىىن، ئـ ــۇرۇش ئـ ــز . ئـ ھهرگىـ
ــۆممهڭالر  ــشهتكه چ ــى     . دەھ ــا تېخ ــم، ئهمم ــى الزى ــسىلهرنىڭ بولۇش ــۇ ھادى ب
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. چۈنكى مىللهت مىللهتكه قارشى، دۆلهت دۆلهتكه قارشى قوزغىلىدۇ       .كهملىدى
بۇالرنىــڭ ھهممىــسى   .ھهر يهرلهردە قهھهتچىلىــك ۋە يهر تهۋرەشــلهر بولىــدۇ   

ــاجنىقالرنىڭ  ــڭ (س ــاتتىق ئازابالرنى ــالنغۇچىدۇر) ق ــا، . (“باش ــاپ -24ماتت ب
6،7،8(  
  

  دېڭىزغا چۈشكهن مېتورېت

  :پادىسى شۇ شهكىلدىدۇريهنه بىر قىيامهت ئاالمىىت، يهىن ئى
يالقۇجنــاپ كــۆيگهن، تاغــدەك : ئىككىــنچه پهرىــشته نهيچىــىن پۈۋلىــدى”

  )8باپ -8يۇھاننا، ۋەھىي (“ ...يوغان بىر دۆۋە نهرسه دېڭىزغا ئۇچۇرتۇلدى
كـــــۆرگىنىمىزدەك، تاغـــــدەك بىـــــر تـــــاش پارچىـــــسىنىڭ دېڭىزغـــــا  

لهرنىـــڭ ۋە ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن كېمى. ئۇچۇرتىلىـــدىغانلىقى بايـــان قىلىنماقتـــا
شۇىن تهكرارالميىـز،   . بېلىقالرنىڭ قاتتىق زىيانغا ئۇچرايدىغانلىقى بايان قىلىنماقتا     

بۇ ھادىسىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئاالمهتلهرنىڭ ئهمهلگه ئېشىـشىغا تېخـى           
ــار ــالر ب ــۈرۈپ   . يىل ــشىىن كهلت ــۇ مېتورېــت دۇنيانىــڭ ئاخىرلىشى يهنه كېلىــپ ب

ــار چىقارمايــدۇ، چــۈنكى بــۇ پــاالكهتتىن  يهىن .  كېــيىن يهنه باشــقا ئــاالمهتلهر ب
  .مېتورېت چۈشكهن ھامان پهقهت مهلۇم بىر رايون بۇنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ

ــۇ يهردە يهنه  ــلىدە ب ــرىلمهكته   ئهس ــات بې ــر مهلۇم ــۇھىم بى ــايىىت م ــۇ . ناھ ب
ئالهمدىن كهلـگهن   . مهلۇمات ئاسرتونومىيىلىك كۆزىتىشلهر بىلهمنۇ ماس كهملهكته     

ڭ ھهممىسى دېگۈدەك سۈركىلىش تۈپهيلىدىن ئامتوسفېرادا كۆيۈپ       مېتورىتالرنى
ئوخــشاشال بــۇ يهردە دېــيىلگهن   . يــوق بولىــدۇ ۋە دۇنياغــا زىيــان بهرمهيــدۇ    

ئاالمهتتىمۇ، تاش پارچىسىنىڭ يالقۇجناپ كـۆيگهنلىكى ئېيتىلماقتـا، ئاممـا يـوق            
ــا   ــۇمچه قىلىنماقت ــىدىغانلىقى قوش ــا چۈش ــدىغانلىقى ۋە دېڭىزغ ــا د. بوملاي ېڭىزغ

چۈشكهن يوغان بىر مېتورېت غايهت زور دولقۇنالرىن مهيـدانغا كهلتۈرۈشـى ۋە            
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  . بهزى قىرغاقالرىن سۇغا باستۇرۇپ ، جان خهتىرى پهيدا قىلىشى مۇمكىن
ھـالبۇكى  . ئالىمالر بۇنداق بىر مېتورېتىن تېخى ئېنىقلىياملىغانلىقىىن ئېيتماقتا      

لى بوملايـدۇ، چـۈنكى بۇنـداق بىـر         ئېنىقالنغان ئهھۋالدىمۇ ئـۇىن چۈشـهندۈرگى     
  .مېتورېت زور پاراكهنچىلىك تۇغدۇرىدۇ

بىزنىڭ ئـويىمىزچه ،    . قۇرئان كهرىمدىمۇ بۇ مېتورېتقا دائىر ئىشارەتلهر بار      «
ھهتتا مېتورېت چۈشـىدىغان كوردىنـاتالرمۇ قۇرئانـدا يوشـۇرۇنغان بولـۇپ، بىـر              

غـا چۈشـۈش ئېهتىمـاللىقى      تهرىپىدە ئامېرىكا قىتئهسى بولغـان ئاتالنتىـك ئوكيان       
ھهقىقهتهمنــۇ كىتــاىب مۇقهددەســته مېتورېــت ھهققىــدىكى بايانــدا      . چوڭــدۇر
ئىپادىسىمۇ يۈز ئۆلچىمى نۇقتىـسىدىن     “ دېڭىزالرنىڭ ئۈچته بىرى  ” قوللىنىلغان

  .كۆپرەك ئاتالنتىك ئوكيانغا ماس كېلىدۇ
سۈرىــسىدە دېڭىزنىــڭ تېشىــشى ۋە ئامسانــدىن بىــر  »تــۇر«قۇرئانــدىكى 

  :رچىنىڭ چۈشۈشى بايان قىلىنماقتاپا

)ئــوت بولــۇپ يانــدۇرۇلغان دېڭىــز بىــلهن قهســهمكى، ) قىيــامهت كــۈىن
، -6سۈرىـسى،    »تۇر« (نىڭ ئازاىب چوقۇم يۈز بهرگۈسىدۇر    پهرۋەردىگارىڭ

  ). ئايهت-7

           ئهگهر ئۇالر ئامساننىڭ بىر پارچىـسى چۈشـۈپ كهتكهنلىكىـىن كۆرسـه :
قىلىنىــدىغان كــۈنگىچه تهرك  ئــۇالرىن ھــاالك .بــۇ توپالشــقان بۇلۇتتــۇر دەيــدۇ

  ) .ئايهت-45، -44سۈرىسى،  »تۇر«( ئهتكىن

دىققهت بىلهن تهھلىل قىلىنسا، قۇرئاندىكى ھهمدە كىتـاىب مۇقهددەسـتىكى        
چۈشىدىغان مېتورېت تاغقا    كىتاىب مۇقهددەسته، . بىرىگه پاراللېلدۇر -ئىپادىلهر بىر 

ــدىكى   ــشاشال قۇرئان ــشىتىلىدۇ، ئوخ ــان ئوخ ــسمى بولغ ــۈرىنىڭ ئى ــۇر” س “ ت
  . سۆزىمۇ تاغ مهنىسىدە كېلىدۇ
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  بهزى سۇالرنىڭ زەھهرلىنىشى

سۇالرنىڭ ئۈچته بىرى پېلىنگه ئايالنـدى، نۇرغـۇن ئىنـسان سـۇالرنىڭ            ”
يۇھاننا، . (“چۈنكى سۇالر ئاچچىق بولۇپ كهتكهنىدى    . تهسىرى بىلهن ئۆلدى  

  )11باپ -8ۋەھىي 

بـۇ  . مدە يهنه مسۋوللۇق ئىپادە قىللىنىلماقتـا     كىتابىي مۇقهددەستىكى بۇ بۆلۈ   
چــۆپ -بىــر يىلتىزنىــڭ ئىــسمىدۇر ھهم ئــاچچىق بىــر ئــوت“ پــېلىن” يهردىكــى
پهقهت ســۇالرنىڭ ئــاچچىق بولــۇپ كېتىــشى ھاالكهتلىــك بىــر      . تۈرىــدۇر

ئهممــا خىمىيىلىــك ۋە بىئولوگىيىلىــك ماددىالرنىــڭ ســۇغا  . قوزغــاتقۇچ ئهمهس
بۈگـۈن بهزى دۆلهتـلهر سـۇ مهنبهلىـرىىن         . ىتىـدۇ ئارىلىشىشى جـان خهتىـرى يار     

بايـا  . قوغداش ئۈچۈن ھازىردىن باشالپ جىـددىي تهدبىـر قوللىنىـشقا باشـلىدى           
  .ئېيتقىنىمىزدەك، بۇ ئاالمهتنىڭمۇ ئهمهلىيهتكه ئايلىنىشىغا تېخى يىلالر بار

كىتــاىب مۇقهددەســتىكى قىيــامهت بايــانلىرى بــۇ بۆلۈمــدىن كېيىنمــۇ داۋام 
ۇغىنىسى مسۋوللۇق، يهىن يوشـۇرۇن چۈشـهنچىلهر بارغـانچه كـۆپ           قىلىدۇ، ش 

  .بولغىىن ئۈچۈن كېيىنكىلهرىن تهھلىل قىلىشقا ھاجهت يوقلۇقىىن ھېس قىلدۇق
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  بۆلۈمبهشىنچى 

  

  الرسوئالئوقۇرمهنلهردىن كهلگهن 

بۇ بۆلۈمدە تېمىمىزدىن چىقىپ، ئوقۇرمهنلهردىن ۋە ئهتراپىمىزدىن كهلـگهن         
بايـان تېمىمىزنىـڭ سـىرتىدا      . رغا جاۋاب بېرىـشكه تىرىـشىمىز     ھهر خىل سوئالال  

. بولۇشىغا قارىماي، بۇ سوئالالرغا جـاۋاب بېـرىش الزىملىقىـىن ھـېس قىلـدۇق             
چۈنكى نۇرغۇن كىشىنىڭ تۆۋەندىكى سوئالالر ھهققىدە بىلىمىنىـڭ يېتهرسـىز          

ىلدە ئهمدى بۇ قىزىقارلىق سوئالالرغا يۈزەكى بىـر شـهك        . ئىكهنلىكىىن كۆزلىدۇق 
  .جاۋاب بېرىشكه تىرىشىمىز

ئۆلۈمــدىن كېــيىن تىــرىلىش بولىــدىغانلىقىغا ۋە     : ســوئال-1
  روھنىڭ بارلىقىغا دائىر ئىلمىي ئىسپاتالر بارمۇ؟

ــاۋاب ــۇدىي   :جـ ــستىئانلىق ۋە يهھـ ــسالمىيهت، خرىـ ــزدەك، ئىـ بىلگىنىمىـ
ــقا بىــر        ــدىن كېــيىن باش ــسىزدۇر ۋە بىــر ئۆلۈم ــا كــۆرە روھ ئۆلۈم ئېتىقادلىرىغ

ــدۇ ئۆزگ ــاتىىن داۋام ئېتىــ ــشته ھايــ ــڭ  . ىرىــ ــيىن ھاياتلىقنىــ ــدىن كېــ ئۆلۈمــ
ــسىرلىقالردا، شــامانالردا، ھىنــدى   داۋاملىــشىدىغانلىقى ئېتىقــادى قهدىمكــى مى

  .ئېتىقادلىرىدا ۋە ئانتىك يۇنان پهلسهپهسىدە ئېتىراپ قىلىنغانىدى

بۈگــۈنكى كۈنــدىمۇ، ئۆلۈمــدىن كېــيىن روھنىــڭ ياشــايدىغانلىقىغا دائىــر  
ــۇ ــا نۇرغ ــسپاتالر بايقاملاقت ــي ئى ــىلهن. ن ئىلمى ــېڭه  . مهس ــالىملىرى م ــز ئ ئىنگىلى

ئىقتىدارلىرىىن يوقاتقان ۋە تىببىـي چۈشـهنچىدە ئـۆلگهن كېـسهللهرنىڭ سـهزگۈ             
. بىــر تــاالي تۇيغــۇدا بولغــانلىقلىرىىن ئېنىقلىــدى ھالىنىــڭ داۋام قىلغــانلىقىىن ۋە

ــپ با    ــالىمالر ئېلى ــسىدىكى ئ ــوئۇختامپتون دوختۇرخانى ــۇ تهتقىقــات   س ــان ب رغ
ــۇن     ــهتكهنىدى ۋە نۇرغ ــدىغانلىقىىن كۆرس ــڭ بولى ــيىن ھاياتلىقنى ــدىن كې ئۆلۈم
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ــدى    ــىر قوزغىغانى ــدا چــوڭ تهس ــسىنا ژۇرناللىرى ــۇق مېدىت ــاردىيولوگىيه . نوپۇزل ك
بۆلۈمىدە ئىشلهيدىغان دوكتور سام كارنىئه ۋە دوكتور پېتېـر فېنۋىـك ئىـسىملىك             

 كېـسهل ئۈسـتىدە ئېلىـپ بارغـان         63نغـان   ئالىمالرنىڭ ئۆلۈمنىڭ ئاغزىـدىن يا    
ھاياتقــا . تهتقىقــاتى ئۆلۈمــدىن كېــيىن ھاياتلىقنىــڭ بــارلىقىىن كۆرســهتكهنىدى 

قايتقان بۇ كېسهللهرنىڭ بىر قىسمى پهرقلىق بىر دۇنياغا كهتكهنلىرىىن ۋە پارالق           
 .بىر نۇر ھاۋزىسى كۆرگهنلىكلىرىىن سۆزلىگهن

انىدا مۇتهخهسىسلهر تهرىپىـدىن     دوختۇرخ 10ئوخشاشال گولالندىيهدىكى   
نهپهر يۈرەك تىقىلمىسى كېسىلى ئانالىز قىلىندى ۋە ئوخـشاش نهتىجىـگه         344

بــۇ كېــسهللهر كىلىنكىلىــق جهھهتــته ئۆلگهنىــدى، تومــۇرلىرى       .ئېرىــشىلدى
ــا . ســـوقمايتىت، نهپهس ئاالملـــايتىت ۋە مـــېڭه ئىقتىـــدارلىرىىن يوقاتقانىـــدى  ئهممـ

ــارىلهر نهتىج ــا قايتۇرۇلغـــان قوللىنىلغـــان چـ بـــۇ . ىـــسىدە ھهممىـــسى ھاياتلىققـ
كېــسهللهرنىڭ كــۆپ قىــسمى ئۆلــۈم كهلــگهن چاغــدا دوختۇرخانىــدا بولــۇپ  

مهسـىلهن، بـۇ كېـسهللهردىن      . ئۆتكهن ھادىسىلهرىن توغرا بىر شهكىلدە ئاڭالتقان     
بىرى ئۆلگهن چاغدا سېـستىرا قىلغـان ھهر بىـر ئىـشىن ئۇشـشاق تهرەپلىـرىگىچه         

  . ېگهنلىرى توغرا چىققانتهرىپلىگهن ۋە د
لېكىن شۇنىمۇ دەپ قويۇش كېرەككى، بار بولغان ھهممه نهرسىىن كـۆزىمىز      

مهســىلهن، رادىئــو دولقــۇنلىرى يــاكى    . بىــلهن كۆرۈشــىمىز مــۇمكىن ئهمهس  
ــهكىللهندۈرىدىغان   ــاۋازالرىن شـ ــلهر ۋە ئـ ــلهر، رەڭـ ــۋىزوردىكى كۆرۈنۈشـ تېلىـ

كته، لېكىن بىز بۇالرىن كـۆرەملهميىز ۋە       ماگېنتلىق دولقۇنالر ئۆيلىرىمىزگىچه كهمله   
  .ھېس قىالملاميىز

روھنىـــڭ ۋە بىئوئېنىرگىيىنىـــڭ بارلىقىغـــا دەلىـــل ســـۈپىتىدە كىرلىئـــان      
. فوتوگرافچىلىقىدەك پاراپىسخولوگىيىلىك تهتقىقاتالرمۇ ئۇىن ئىلگىرى سـۈرگهن      

بۇ تهتقىقاتالر كـۆپرەك بـۇرۇنقى سـوۋېت ئىتتىپاقىـدا ۋە ئۇنىـڭ شـهرقىدىكى               
يــۇقىرى دولقۇنلــۇق بىــر فوتــوگراف  .ىتتىپاقــداش دۆلهتلىرىــدە ئېلىــپ بېرىلغــانئ



 
   ى                                                        رلىرىقۇرئان كهرىمنىڭ س

 120

w
w

w
.m

unber.org 

تېخنىكىــسى بولغــان كىرلىئــان تېخنىكىــسى ئــارقىلىق جىــسىمالرنىڭ ئهتراپىــدا  
. بولىـدىغانلىقى بايقالـدى   ) ئـائۇرا (كۆزگه كۆرۈمنهيدىغان رەڭلىـك چاقناشـالر       

ياپراقنىـڭ ئهتراپىـدىكى    ئېلىپ بېرىلغان تهجرىبىلهردە، شـېخىدىن يۇلۇنغـان بىـر          
پاھــانتوم لېئــاف  . (ئائۇرانىــڭ يــاپراق قۇرۇغــانچه ئازايغــانلىقى ئېنىقالنغــان    

 )ئېففېكت
پهيغهمـــبهرلهر ئۆلۈمنىـــڭ بىـــر ئاخىرلىـــشىش    : ســـوئال-2

ــدىغانلىقىنى   ــسانالرنىڭ تىرىلدۈرۈلىــــ ــلىكىنى ۋە ئىنــــ ئهمهســــ
  ئىسپاتاليدىغان مۇجىزىلهرنى كۆرسهتكهنمىدى؟

كــۆپ  هر ئۆلۈمــدىن كېــيىن ھايــاتلىق بولىــدىغانلىقىىنپهيغهمــبهرل: جــاۋاب
لىقتا خرىـستىئان ئىـسالم ئېتىقادىـدا ھهم      . قېتىم سـۆزلىگهن ۋە ھهتتـا ئىـسپاتلىغان       

. ھهزرىىت ئىسانىڭ مۆجىزىۋى شـهكىلدە ئۆلـۈكلهرىن تىرىلـدۈرگهنلىكى مهلـۇم          
ا ھهزرىىت ئىسا ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن كـۆپ قېـتىم ئىنـسانالنىڭ كـۆز ئالىـد              

ــدىغانلىقىىن      ــاتلىق بېرەلهي ــگه ھاي ــڭ بهدەن ــدۈرگهن ۋە روھنى ــۈكلهرىن تىرىل ئۆل
  :دە بۇ ھادىسه مۇنداق ئۇچرايدۇ» قۇرئان كهرىم«. كۆرسهتكهن

     سـاڭا ۋە سـېنىڭ     ! ئـى مهريهم ئـوغلى ئىـسا      : ئۆز ۋاقتىدا ئـالالھ ئېيـتىت
يهىن (ئاناڭغا بهرگهن نېمىتىمىن ئهسلىگىن، ئهيـىن زامانـدا سـاڭا روھۇلقـۇدۇس             

) پهيغهمبهر بولغان (بۆشۈكته ۋە   ) كىچىكىڭدە(بىلهن مهدەت بهردىم،    ) جىربىئىل
ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭدا كىـشىلهرگه سـۆزلهيتتىڭ، ئهيـىن زامانـدا سـاڭا كىتـابىن،               
ھېكمهتىن، تهۋراتىن ۋە ئىنجىلىن ئۆگهتتىم، ئهيـىن زامانـدا مېنىـڭ ئىـزنىم بىـلهن          

دە، ئـۇىن پۈۋلىـسهڭ ئىـزنىم       -اسـايتتىڭ اليدىن قۇشنىڭ شهكلىدە بىـر نهرسـه ي       
بىلهن ئۇچىـدىغان قـۇش بـوالتىت، مېنىـڭ ئىـزنىم بىـلهن تۇغمـا كـورىن، بهرەس                  
 كېــسىلىىن ســاقايتاتتىڭ، ئهيــىن زامانــدا، مېنىــڭ ئىــزنىم بىــلهن ئۆلــۈكلهرىن       

چىقىراتتىـڭ، ئهيـىن زامانـدا بهىن ئىـسرائىلىن سـاڭا          ) تىرىلدۈرۈپ قهبرىلىرىدىن (
ــت  ــشتىن توس ــدا،    چېقىلى ــگهن چېغىڭ ــلهن كهل ــۆجىزىلهر بى ــا م ــهن ئۇالرغ ۇم، س

» مائىـدە « (بۇ پهقهت روشهن سېهىردۇر دېدى    : رئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرال  
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  ).ئايهت-110سۈرىسى، 
بۇ ئايهتته ھهزرىـىت ئىـسانىڭ تۇغۇلغـان ھامـان سـۆزلىگهنلىكى، كـورالىن              

ۈكلهرىن ســاقايتقانلىقى، اليــدىن قــۇش ياســاپ جــان كىرگــۈزگهنلىكى ۋە ئۆلــ
ئالالھنىڭ بىر مۆجىزىسى سۈپىتىدە ھهزرىـىت      . تىرىلدۈرگهنلىكى بايان قىلىنماقتا  

ئىسانىڭ خهلقنىڭ كـۆز ئالدىـدا ئۆلـۈكلهرىن تىرىلدۈرۈشـى بهدەنـگه ھايـاتلىق          
ــىن    ــڭ روھ ئىكهنلىكىــ ــدۈرگۈچ كۈچنىــ ــىي ھهرىكهتلهنــ ــدىغان ئاساســ بېرىــ

  .كۆرسهمتهكته
بىـر مـۆجىزە كۆرسـهتكهنلىكى    ھهزرىىت ئىرباھىمنىڭ شـۇنىڭغا ئوخـشاش    

ھهزرىىت ئىرباھىم ئالالھتىن ئۆلۈمـدىن كېـيىن ھاياتلىقنىـڭ         . قۇرئاندا ئۇچرايدۇ 
ــۇش ــدۇ  -بولـ ــشىىن تىلهيـ ــۆزىگه كۆرسىتىـ ــلىقىىن ئـ ــرباھىم  . بوملاسـ ــالالھ ئىـ ئـ

باشـقا  -ئهلهيهىسساالمغا تۆت دانه قۇشـىن ئۆلتۈرۈشـىىن ۋە پـارچىلىرىىن باشـقا           
ئاندىن ئۆلگهن ئۇ قۇشالرىن    . ه قويۇشىىن ئېيتىدۇ  يهردىكى تاغالرنىڭ تۆپىسىگ  

باشقا يهرلهردە بولغان قۇشالر ئۇچۇپ     -پارچىلىرى باشقا . قىچىرىشىن بۇيرۇيدۇ 
ئىرباھىمنىڭ يېنىغا كېلىدۇ، بۇ قۇشالر ئهسلىدىكى قۇشالر ئىدى، چۈنكى بۇ          

  ).ئايهت-260سۈرىسى،  »بهقهرە«( .قۇشالرنىڭ بهلگىسى بار ئىدى
رىىت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهرشىئاالغا ئېلىـپ چىقىلغـان        ئوخشاشال ھهز 

مىئراج كېچىسىدە پهيغهمبهرلهرنىڭ روھلىرى بىلهن ئۇچراشـقان ۋە ئـۇالر بىـلهن        
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆلۈمدىن كېيىن ھاياتلىقنىـڭ بولىـدىغانلىقىىن        . كۆرۈشكهن
  .كۆرسهمتهكته

ىـدىغان ۋە   ئالالھ ھهر ۋاقىت، ھهر يهردە مهۋجـۇت بول       : سوئال-3
ــر      ــداق بى ــدىغان قان ــۇپ تۇرى ــدا تۇت ــالهمنى كونتروللۇقى ــۈن ئ پۈت

  مهۋجۇتلۇق؟

ــاۋاب ــدا    : جـ ــڭ قۇرئانـ ــۈملهردە كېلىچهكنىـ ــدىنقى بۆلـ ــشارەتئالـ  بېـ
ساناقــسىز -سـان . ساناقـسىز مىــسالالر بىـلهن كۆرسـهتتۇق   -بېـرىلگهنلىكىىن سـان  
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ــ        قا دەميىــز، چــۈنكى بىــز كىتابتــا بهرگهن مىــسالالرنىڭ كــۆپ قىــسمى باش
ئالىمالرنىـــڭ تهتقىقاتلىرىـــدىن تـــالالپ ئېلىنـــدى، بـــۇ ناھـــايىىت روشـــهن       

دۇنيـا ئۇرۇشـىنىڭ    -2 يىل ئـاۋۋال ئىنـسانالر       1400مهسىلهن  . مهلۇماتالردۇر
بولىدىغانلىقىىن، ئايغا چىقىلىدىغانلىقىىن بىلمهيتىت، پهقهت ئالالھ تائاال بىلهتىت ۋە         

كى ئـالالھ ئۈچـۈن كـېلهچهك       چۈن. دە يوشۇرۇنغانىدى »قۇرئان كهرىم «بۇالر  
ۋە ئۆمتۈش دېـگهن ئۇقـۇمالر يـوق، ئـۇ ھهر قانـداق بىـر يىلـدا تۇغۇملىغـان ۋە                    

ئــالالھ تائــاال . ھهم ھهر قانــداق بىرســى تهرىپىــدىن يارىتىلمىغــان ئــۇ. ئۆملهيــدۇ
بىـز  . چهكسىز ۋە ئهبهدىي بىر كـۈچكه ئىـگه، شـۇنداقال بىـزلهرگه ئوخـشىمايدۇ             

ا تۇغۇلىمىز، چوڭ بولىمىز ۋە ئهجىلىمىـز كهلگهنـدە بـۇ           بولساق مۇئهييهن بىر يىلد   
ماكـان  -ئالالھنىڭ بىزلهردىن پهرقلىق ئىكهنلىكىىن ۋە زامـان      . دۇنيادىن كۆچىمىز 

زامـان ۋە   . دېگهندەك ئۇقۇمالرغا باغلىق ئهمهسلىكىىن بۇنىڭدىن چۈشىنهلهيسىز     
  .ماكان ئۇقۇملىرىنىمۇ ئهسلىدىال ئالالھ ئۆزى ياراتقان

) ــۇھهمم ــى م ــۇ !) هدئ ــى، ئ ــردۇر —ئېيتقىنك ــالالھ بى ــا .  ئ ھهممه ئالالھق
ھــېچ كىــشى . ئــالالھ بــاال تاپقــامنۇ ئهمهس، تۇغۇلغــامنۇ ئهمهس . مۇھتاجــدۇر

  .“)ئايهتلهر-4—1سۈرىسى،  »ئىخالس«( ئۇنىڭغا تهڭداش بوالملايدۇ
ئىنسانالر ۋە باشقا جانلىقالرنىڭ تاساددىپىي مهيدانغا      : سوئال-4

  نمۇ؟ كېلىپ قېلىشى مۇمكى

ئىنسانالرنىڭ ياكى كىچىك بىر چىۋىننىڭ تاسـاددىپىي مهيـدانغا         : جاۋاب
كېلىشى ئـۇ ياقتـا تۇرسـۇن، بىـر يهكـكه ھۈجهيرىنىڭمـۇ تاسـاددىپىي مهيـدانغا                 

ھهتتــا بىــر يهكــكه ھــۈجهيرىىن تهشــكىل قىلىــدىغان . ى مــۇمكىن ئهمهسكېلىــش
اســـاددىپىي مىڭـــالرچه پـــروتېئىن مولېكۇلىـــسىدىن پهقهت بىـــر دانىـــسىنىڭمۇ ت

  . شهكىللىنىش ئېهتىماىل يوقتۇر
ھـــۈجهيرىلىرىمىزىن تهشـــكىل قىلىـــدىغان پـــروتېئىن مولېكـــۇللىرى ئـــامىنو  

ــهكىللىنىدۇ    ــلهن شــ ــشى بىــ ــىتلېرنىڭ تىزىلىــ ــىتلېر   . ئاســ ــامىنو ئاســ ــۇ ئــ بــ
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ــنهن ــانىلىق رەقهم400 (1.000.000.000.000.000...........تهمخىـ )  خـ
 بـۇ تىزىلىـشالردىن پهقهت بىـر دانىـسى          لـېكىن . پهرقلىق شـهكىلدە تىزىالاليـدۇ    

يهىن . باشقا تىزىلىشالر بولسا ئىشقا يارىمايـدۇ     . توغرا پروتېئىنىن شهكىللهندۈرىدۇ  
ــاىل     ــهكىللىنىش ئېهتىمـــ ــسىنىڭ شـــ ــروتېئىن مولېكۇلىـــ ــر دانه پـــ پهقهت بىـــ

تىرىليونـدىن  . دىن بىـر   )خانىلىق رەقهم  400(1000.000.000.000.000..
لهپ تــۆۋەن بولغــان بــۇ ئېهتىمــال ماتېمــاتىكىلىق     بىــر ئېهتىمالــدىن ھهســسى  

بىر يهككه   قىسقىسى،. ھېسابالش جهھهتتىن ئىمكانسىز دەپ ئېتىراپ قىلىنماقتا     
ــسىڭمۇ    ــر دانىـ ــدىن بىـ ــالرچه پروتېئىنـ ــهكىللهندۈرىدىغان مىڭـ ــۈجهيرىىن شـ ھـ

يهنه كېلىــپ پــروتېئىن  . تاســاددىپىي مهيــدانغا كــېلىش مــۇمكىنلىكى يوقتــۇر    
ــسىنىڭ  ــار  مولېكۇلىـ ــۈرلىرى بـ ــۇن تـ ــڭ   . نۇرغـ ــروتېئىن مولېكۇللىرىنىـ ــۇ پـ بـ

زەجنىرلىرىنىڭمـــۇ تاســـاددىپىي   DNAشهكىللىنىـــشىىن كـــونرتول قىلىـــدىغان
  . يوقشهكىللىنىش ئېهتىماىل

ــگه    ــدارالرغا ئى ــك ئىقتى ــدىكى ھهممه ئهزاالر مۆجىزىلى ــسان ۋۇجۇدى . ئىن
ــر كۆرۈنۈشــنىڭ م   ــداق بى ــدىغان ھهر قان ــلهن كۆرۈلى ــدە مهســىلهن، كــۆز بى ېڭى

كـۆزدىكى كۇنـۇس    . شهكىللىنىشى ئۈچـۈن مىليـارتالرچه ۋەزىـپه ئورۇنلىنىـدۇ        
شهكىللىك ۋە تاياقچىسىمان ھۈجهيرىلهر كۆزگه كىرگهن نۇرالرىن ئېلىكتىرىـك         
ســـىگنالالرغا ئايالنـــدۇرۇپ، مېڭىنىـــڭ ئاالھىـــدە رايونلىرىغـــا ئهۋەتىـــدۇ ۋە  

لهرىن باقىـدىغان ۋە    شـۇنداقال كـۆزدە ھـۈجهيرى     . كۆرۈنۈشلهر مهيدانغا كېلىـدۇ   
يهككه بىر ئىنسان   . ھۈجهيرە ئېتىلىشىىن ساقاليدىغان ئاجايىپ بىر يىپ تومۇر بار       

ــان تومۇرلىرىنىــڭ   ــدۇ (بهدىنىــدىكى ق ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــدام تومۇرالرنىمــۇ ئ ) قىل
ــي ــۇقى جهمئى ــومېتىردۇر95 ئۇزۇنل ــساندا يهر شــارى  .  مىــڭ كىل ــر ئىن يهىن بى

. چـچه ھهسـسه ئـۇزۇن بىـر تومـۇر يىپـى بـاردۇر       دىئامېتىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن نه 
مۇشۇالرغا ئوخشاش يهنه نۇرغۇن مىسال بېرەلهميىز، چـۈنكى ئـالالھ چهكـسىز            

  .بىر قۇدرەتكه ئىگه
مۇشۇنداق تۇرسـىمۇ تهدرىجـى تهرەققىيـات نهزەرىيىچىـسى ئـالىمالردىن           
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 بهزىلىرى ئالالھ كۆز بىـلهن كـۆرۈملىگهنلىكى يـاكى قـول بىـلهن تۇتۇملىغـانلىقى              
  .ئۈچۈن يارىتىلىش مۆجىزىسىىن ئېتىراپ قىلمايۋاتىدۇ

ــاددىالردىن جانلىقالرنىـــــــڭ   ــالىمالر جانـــــــسىز مـــــ بۈگـــــــۈن ئـــــ
بۇرۇن لويىس پاستېر قاتارلىق مهشهۇر     . شهكىللىنهملهيدىغانلىقىىن ئېتىراپ قىلماقتا  

مهسـىلهن، بـۇرۇن ياشـىغان ئىنـسانالر سېـسىغان          . ئالىمالرمۇ بـۇىن ئىـسپاتلىغان    
. يــدا بولغــان قــۇرتالرىن ئۆزلىكىــدىن شــهكىللىنىدۇ دەپ قــارايتىتگۆشــلهردە په

لېكىن كېيىن ئېلىپ بېرىلغان تهجرىبىلهر نهتىجىسىدە بۇ قۇرتالرنىـڭ چىـۋىنالر           
  . قالدۇرۇپ قويغان تۇخۇمالردىن چىققانلىقى ئايدىڭالشىت

ئۇنىڭــدىن باشــقا، قۇيــاش سىستېمىــسىدا نۇرغــۇن ســهييارە ۋە ســۈنئىي  
ئـالىمالر باشـقا    . يهر شـارىدۇر    ياشاشـقا ئۇيغـۇن بىردىنبىـر يهر       ھهمراھ بولـسىمۇ  

پىالنېتالردا سـۇ ۋە يـاكى ئورگانىـك مولېكـۇلىلهرىن تاپمـاق ئۈچـۈن نۇرغـۇن                
  . تهتقىقاتالرىن ئېلىپ باردى، لېكىن ئۈمىد قىلغانلىرىىن تاپاملىدى

لهرگه سـهييارى  يهنه كېلىپ، بىز ياشاۋاتقان يهر بولغان دۇنيا ئالهم بوشـلۇقىدا         
ئهگهر يهر شـارى بىـر ئـاز ئاسـتا          . سوقۇملاي يۇقىرى سـۈرئهتته ھهرىكهتلهمنهكـته     

دە، -ھهرىكهتلهنسه ئىدى، قۇياشنىڭ تارتىش كـۈچىگه بهك ئـۇچراپ كېـتهتىت          
ئهگهر يهر شارى بىر ئاز تېز ھهرىكهتلهنسه ئىدى، بۇ چاغدا           .ئۇنىڭغا سوقۇالتىت 

دە، -ېتىـسىدىن چىقىـپ كېـتهتىت     مهركهزدىن قاا كۈچنىڭ تهسـىرى بىـلهن ئورب       
ئهگهر ئاي يهر شارىغا بىر ئاز يېقىن بولـسا يهرنىـڭ           . يهر يهزىدە ھاياتلىق بوملايتىت   

  .دە، يهر شارىغا سوقۇالتىت-تارتىش كۈچىگه بهك ئۇچراپ كېتهتىت

ــدا    ــتالردىن پهرقلىــق ھال ــرلىكته، يهر شــارى باشــقا پىالنې ــلهن بى بۇنىــڭ بى
ئامتوسفېرامىز پۈتـۈن جـانلىقالر ئۈچـۈن       . وسفېراغا ئىگه ناھايىىت ئاالھىدە بىر ئامت   

كېرەكلىك بولغان نۇرالرىن ئۆتكۈزىدۇ، لېكىن ئالهمـدىكى زىيـانلىق نۇرالرنىـڭ           
ــىنىمۇ      ــۈزىگه سوقۇلۇش ــڭ يهر ي ــۇنداقال مېتورېتالرنى ــىدۇ؛ ش ــىىن توس ئۆتۈش

، مهسـىلهن . باشـقا پىالنېتالرغـا بولـسا نۇرغـۇن مېتـورېتالر سـۇقۇملاقتا           . توسىدۇ
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ئاينىڭ ئۈستىدىكى ناھايىىت چـوڭ يانـار تـاغ ئېغىزلىـرى يوغـان مېتورېتالرنىـڭ               
  . سوقۇلۇشى نهتىجىسىدە شهكىللهنگهن

ئىنسان تۈرىدە بولغىنىدەك، باشقا جانلىقالردىمۇ مـۇرەككهپ سىـستېمىالر         
ــر چۈمۈلىنىــڭ مېڭىــسىدە  . مهۋجــۇت ــرۋا  500مهســىلهن، بى ــېقىن نې مىڭغــا ي

رقىلىق چۈمۈله مىليونالرچه سىگنال قوبۇل قىالاليـدۇ       بۇالر ئا . ھۈجهيرىسى بار 
پاشـــــىدىمۇ ئـــــاۋاز دولقۇنلىرىنىـــــڭ مهيـــــدانىىن . ۋە ئـــــاالقه قۇرااليـــــدۇ

يهىن ئهڭ كىچىك جانلىقالردىمۇ مـۇرەككهپ      . پهرقلهندۈرەلهيدىغان بىر ئهزا بار   
  .سىستېمىالر مهۋجۇت

ــۆ      ــا رەمههت ۋە ھ ــان ھهر جانلىقق ــالالھ ياراتق ــسانالر ئ ــۇڭا ئىن رمهت ش
  ...قىلىشى كېرەك

ئىنسانالرنىڭ بىر قىسمى بايلىق، بىر قىسمى بولـسا        : سوئال-5
  ئالالھ نېمىشقا بۇنى توسمايدۇ؟. كهمبهغهللىك ئىچىدە ياشايدۇ

كهمبهغهللىكنىڭ بايلىقتىن ياخشىراق ئىكهنلىكىىن ھهزرىـىت ئىـسا        : جاۋاب
  :شۇ سۆزلهر بىلهن ئىپادىلىگهن

ــۈكىدىن ئ ” ــنه تۆشـ ــرى  تۆگىنىـــڭ يىڭـ ــاي ئادەمنىـــڭ تهڭـ ــى بـ ۆتۈشـ
  )25باپ -10ماركوس، (“ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتۈشىدىن ئاسانراقتۇر

لــېكىن . ئــالالھ بايالرغــا كــۆپرەك مــاددىي پايــدا بېرىــپ ئــۇالرىن ســىنايدۇ
بايالرنىڭ كۆپ قىـسمى بـۇ ئىمتىهانـدىن ئۆتهملهيـدۇ، باشـقىالرغا كېرەكلىـك              

ــىتهملهيدۇ  ــاردىمىىن كۆرس ــسۇل ئ  .ي ــسىچه يوق ــسانالرغا   ئهك ــاي ئىن ــسانالر ب ىن
بـاي ئىنـسانالرنىڭ دىققىـتىىن تارمتايـدىغان        . قارىغاندا كۆڭلى تېخىمۇ تىنچتـۇر    

ــساننىڭ بهختلىــك بولۇشــى ئۈچــۈن     ــر ئىن ــسۇل بى ــر ئىــش يوق ــداق بى ھهر قان
ئىستاتىـستىكىلىق تهتقىقاتالرغـا كـۆرە، يېـزىالردا ۋە كىرىمـى ئـاز             . يېتهرلىكتۇر

. ر بىــر قهدەر خــاتىرجهم تۇرمــۇش كهچــۈرمهكته    يهرلهردە ياشــىغان ئىنــسانال 
چۈشكۈنلۈك ۋە ئۆزىىن ئۆلتۈرىۋېلىش نىسبىىت ئهڭ يـۇقىرى بولغـان دۆلهتـلهر            
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  . بولسا كىرىمى يۇقىرى بولغان دۆلهتلهردۇر
ــا      ــپ جاپ ــتىن قوغلىنى ــسانالرنىڭ جهننهت ــرلىكته، ئىن ــلهن بى ــۇنىڭ بى -ش

قى قۇرئــان قاتــارلىق ھهممه مۇشــققهتلهرگه تولغــان بىــر دۇنياغــا يولغــا ســېلىنغانلى
جهننهتــــتىن قوغالنغــــان پهقهت ئــــادەم . مــــۇقهددەس كىتــــابالردا ئېيتىلغــــان

ئهلهيهىسساالم بىلهن ھـاۋۋا ئانـا ئهمهس، بهلكـى جىمـى ئىنـسان نهسـلىدۇر ۋە                
ھېساب بېرىدىغانالر يهنه ئىنسانالردۇر، ئهمما بىـزلهر دۇنياغـا كهلگهنـدىن كېـيىن             

الرنىڭ يېڭــى تۇغۇلغــان خرىــستىئان. پ قــويىمىزبــۇالرىن ئېــسىمىزدىن چىقىرىــ
بــوۋاقالرىن يۇيۇندۇرۇشــىنىڭ ســهۋەبىمۇ روھ ئالىمىــدىن بــۇ دۇنياغــا كهلــگهن 

بـۇ تـېمىىن    . ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىق بىر شهكىلدە تۇغۇلغىنىغا ئىشهنگهنلىكىدۇر     
دىكى بهزى  »قۇرئان كهرىم «ئهمدى پهقهت   . كېيىنكى مهسىلىدە يهنه سۆزلهميىز   

  :هرىن تهھلىل قىاليلىئايهتل

  سىلهر ھهممىڭالر جهننهتتىن بهزىڭـالر     : ئادەم بىلهن ھهۋاغا ئېيتىت   (ئالالھ
بهزىڭالرغا دۈمشهن بولغان ھالدا چۈشۈڭالر، ئهگهر سىلهرە مېنىڭ تهرىپىمـدىن          

ايــدۇ ۋە ھىــدايهت كهلــسه، كىمكــى مېنىــڭ ھىــدايىتىمىگه ئهگهشــسه، ئــۇ ئازم
  ).ئايهت-123سۈرىسى،  »ھاتا«( ئاخىرەتته شهقى بوملايدۇ

ــان   ــۇ يهردە قوللىنىلغ ــۆرگىنىمىزدەك، ب ــالر” ك ــۈك  “ھهممىڭ ــۆزى كۆپل س
شـــهكىلدىكى بىـــر ســـۆزدۇر ۋە جىمـــى ئىنـــسان نهســـلىنىڭ جهننهتـــتىن       

ئۇقۇمى بىـرال ۋاقىتتـا     “ ۋۋاهئادەم بىلهن ھ  ” يهىن. قوغالنغانلىقىىن كۆرسهمتهكته 
  :ايهتته بولساباشقا بىر ئ. ئىنسان نهسلىىن تهمسىل قىلماقتا

يهىن شــهيتان ئىنــسانغا، ئىنــسان (بىرىڭالرغــا -ســىلهر بىــر: ئــالالھ ئېيــتىت
دۈمشهن بولغان ھالـدا چۈشـۈڭالر، ئهجىلىڭـالر پـۈتكهنگه قهدەر يهر             )شهيتانغا

-24سۈرىـسى،   »ئهئـراف « (يۈزىدە تۇرىسىلهر ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىسىلهر 
  ). ئايهت

هتتىن قوغلىنىپ دۈمشهنلىك تولغان بىـر يهر       بۇ ئايهتتىمۇ ئىنسانالرنىڭ جهنن   
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ــا ــا دېگىنىمىــزدەك، بــۇ جازانىــڭ مهســئۇىل  . يهزىــگه پاالنغــانلىقى ئېيتىلماقت باي
ئىنسانالردۇر، ئهمما بىزلهر تۇغۇلۇشتىن ئاۋۋال بىـز بـار بولغـان روھـالر ئـالىمىىن               

  . ئهسلىيهملهميىز
ى يهنى تۇغۇلۇشىمىزدىن ئـاۋۋال روھـالر ئالىمىـدىك       : سوئال-6

گۇناھلىرىمىز سهۋەبىدىن بۇ دۇنيادا بۇنچىلىك مۇشهققهتلهرگه دۇچ       
كېلىمىزمۇ؟ ئۇرۇشالر، مېيىپ تۇغۇلۇشالرغا ئوخشاش ئېچىنىشلىق      

  ھادىسىلهرنىڭ سهۋەبىمۇ جهننهتتىن قوغالنغانلىقىمىزدىنمۇ؟ 

جاۋاب؛ ھهزرىىت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىدە ئالالھنىڭ بۇ       
ــاۋۋ  ــادىن ئ ــسانالرغا   دۇني ــۈن ئىن ــدە پۈت ــالر ئالىمى ــىلهرنىڭ ”القى روھ مهن س

 ســورىغانلىقى ۋە ئىنــسانالرنىڭمۇ ســوئالدېــگهن بىــر “ رەبــبىڭالر ئهمهمسىــدىم؟
دەپ جـاۋاب بهرگهنلىكـى بايـان    “ ئهلۋەتته، رەببىمىزسهن، بىز بۇنىڭغا شـاھىد     ”

لېكىن . ئېيتىلىدۇ ئايىتىدىمۇ-172 سۈرىسىنىڭ»ئهئراف«بۇ ھادىسه   . قىلىنىدۇ
  . بىزلهر ئالالھقا ۋەدە بهرگهنلىكىمىزىن ئهسلىيهملهميىز

ــسانالرنىڭ       ــان ئىن ــتىن قوغالنغ ــايهتته جهننهت ــۆرنهك بهرگهن ئ ــز ئ ــا بى باي
  :دۈمشهنلىك تولغان بىر دۇنياغا جازا سۈپىتىدە پاالنغانلىقى ئېيتىلىدۇ

  ىڭـالر  سىلهر ھهممىڭالر جهننهتتىن بهز   : ئادەم بىلهن ھهۋاغا ئېيتىت   (ئالالھ
-123سۈرىـسى،    »تاھـا «( ...دۈمشهن بولغان ھالدا چۈشۈڭالر   بهزىڭالرغا  

  ).ئايهت
ــر  ــسانالرىن بى ــايهتته، ئىن ــالالھ ئهمهس، پهقهت  -ئ ــرىگه دۈمشهن قىلغــان ئ بى

دۇنيادا دۈمشهنلىك ۋە رەزىللىكنىڭ بولىـدىغانلىقى ئـالالھ تهرىپىـدىن ئالـدىنئاال            
ــدۈرۈملهكته ــسانالر جهن . بىلـ ــۇنداقال ئىنـ ــۈن  شـ ــانلىقى ئۈچـ ــتىن قوغالنغـ نهتـ

ــان  ــا ئۇچرىتىلغ ــر جازاغ ــسى ”. مۇشــۇنداق بى ــگهن دەرەخنىــڭ مېۋى “ چهكلهن
ــدۇر   ــر مسۋولـ ــسا بىـ ــسى بولـ ــر   . ئىپادىـ ــڭ يهنه بىـ ــۇ دەرەخنىـ ــلىدىمۇ بـ ئهسـ

  .دۇر “يامانلىقىن بىلمهك دەرىخى-ياخشى”ئىسمى
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چۈشهنچىـسىنىڭ بـارلىقىىن ۋە     “ جهننهتتىن قـوغلىنىش  ”باشقا دىنالردىمۇ   
تىن ئىنــسانالرنىڭ گۇنــاھلىق تۇغۇلىــدىغانلىقىغا ســهۋەبالرنىڭ شــۇ رىــستىئانخ

ھهزرىـــىت مۇســـا ئهلهيهىســـساالمغا كهلـــگهن  .ئىـــشىنىدىغانلىقىىن ئېيتقانىـــدۇق
ھهتتــا تهۋراتتــا پهقهت . تهۋراتنىــڭ بېــشىدىال جهنــنهتىن قــوغلىنىش گېپــى بــار

ــتىن   ــانلىقالرنىڭمۇ جهننهت ــقا بهزى ج ــسانالرال ئهمهس، باش ــانلىقى ئىن  قوغالنغ
مهسـىلهن، يىالنالرنىـڭ چـوڭ    . ئۈچۈن بۇ دۇنياغا كهلگهنلىكى بايان قىلىنماقتـا      

ــۆمىلهپ ســۆرۈلۈپ     ــادا ئ ــانلىقى، شــۇڭا ئۇنىــڭ دۇني ــا ئۇچرىتىلغ ــر جازاغ بى
  )3 »تهۋرات تهكۋىن«. (يۈرۈيدىغانلىقى ۋە توپا يهيدىغانلىقى ئېيتىلماقتا

 ســـهۋەبىىن ەمخهتلهرنىـــڭز-لـــېكىن دۇنيـــادا بولۇۋاتقـــان پۈتـــۈن زىيـــان
ــوغلىنىش” ــتىن ق ــم  “جهننهت ــان دەپ ئويلىماســلىقىمىز الزى ــن كېلىــپ چىقق . تى

بــۇرۇن ئۇرۇشــالرنىڭ بولۇشــىغا ۋە نۇرغــۇن ئىنــساننىڭ ئۆلۈشــىگه ئىنكــاس 
ــاپىت     ــدە ت ــۇرۇش ئىچى ــۆزلىرىىن ئ ــۈن ئ ــلهر بۈگ ــان دۆلهت ــدا . قايتۇرمىغ ئافرىقى

ىلغـــان پۈتـــۈن دۇنيـــا پهقهت ئىنـــسانالرنىڭ ئـــاچلىقتىن ئۆلۈشـــىىن تاماشـــا ق
ــىت    ــپ قويۇشـ ــاردەم قىلىـ ــكىال يـ ــسانالرنىڭ  . كۆرۈنۈشـ ــوۋادىكى ئىنـ كوسـ

ماڭـا  ” ئۆلتۈرۈلۈشىىن دۇنيادىكى پۈتۈن ئىنسانالر يىلالرچه تاماش قىلـدى ۋە        
چۈشهنچىسى بىلهن ھهرىـكهت    “ چېقىلمىغان يىالن تۈمهن مىڭ يىل ياشىسۇن     

قىسىز ئىنسانالر بىـلهن ھهر كـۈىن       چا-يالىڭاچ ۋە ئىگه  -كۆپىنچىمىز ئاچ . قىلدى
قىسقىـسى، ھهر   . ئۇچرىشىمىز، ئهمما ئۇالرغا قاراپمۇ قومياستىن ئۆتۈپ كېتىمىـز       

ــم  ــالالميهن؟   ” كى ــېمه قى ــادەم ن ــر ئ ــكهنىن  “ !مهن بى ــسىگه چۈش دەپ، زېممى
ئېنىــق ئېيــتىش كېرەككــى، مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى  . ئورۇنالشــتىن قاچىــدۇ

ــكىل   ــسانالردىن تهشــ ــۇنداق ئىنــ ــالرنىڭ،  مۇشــ ــادا ئۇرۇشــ ــان دۇنيــ تاپقــ
جىنايهتلهرنىڭ، ئوغرىلىق ۋە باشقا نۇرغۇن رەزىللىكلهرنىڭ بولۇشى ئالالھنىڭ        

ۋاھـالهنكى، يهر يۈزىـدە ياشـاۋاتقان پـاك ئىنـسانالر ئىنتـايىن          . گۇناھى ئهمهس 
  .ئازدۇر

بۇنىــڭ بىــلهن بىــرلىكته، ئــالالھ ئىنــسانالرنىڭ قانچىلىــك يهخــشىلىق ۋە  
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ــدى ــرىش ئۈچــۈن بۈيــۈك جــازا كــۈنىىن   يامــانلىق قىلى غانلىقىىن ئوتتۇرىغــا چىقى
  . ئاخىرغا قويغان

         زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئالالھىن بىخهۋەر دەپ ئـويلىمىغىن، ئـالالھ
كـۆزلهر چهكچىيىـپ قالىـدىغان      )شۇ كۈننىڭ دەھشىتىدىن  (ئۇالرىن جازاالشىن   

سۈرىـسى،   »مئىرباھى« (كېچىكتۈرىدۇ)  قىيامهت كۈنىگىچه  يهىن(كۈنىگىچه
  ).ئايهت-42

     چاپــسان (ئهگهر ئــالالھ ئىــسانالرىن ئۇالرنىــڭ زۇملــى تۈپهيلىــدىن (
جازااليدىغان بولسا، يهر يۈزىدە قىمىـرالپ تۇرىـدىغان ھېچبىـر جـان ئىگىـسىىن              

ۋاقىــتقىچه تهخىــر قىلىــدۇ،  قوميىغــان بــوالتىت، لــېكىن ئــالالھ ئــۇالرىن مــۇئهييهن
گهندە قىلچه ۋاقىتمـۇ كېچىكتۈرۈملهيـدۇ،      ۋاقىت كهل  )ھاالك بولۇش ( ئۇالرنىڭ

سۈرىـسى،   »نهھـل « (مۇ ئىلگىرى سۈرۈملهيدۇ  قىلچه ۋاقىت  )ۋاقىت كهملىسه (
  ).ئايهت-61

ــوئال-7 ــا : سـ ــا دۇئـ ــېكىن   -ئالالھقـ ــولىمىز، لـ ــلهردە بـ تهلهپـ
ئـالالھ بىـزلهرگه   . ئىستهكلىرىمىزنىڭ بهزىلىرى ئهمهلـگه ئاشـمايدۇ    

  قۇالق سالمامدۇ؟

ــالال: جــاۋاب ــاق، ئ ھ ھهر ئىنــساننىڭ ســۆزىىن ئاڭاليــدۇ ۋە ئهقلىــدىن  ي
ئىنـسانالر ئومـۇمهن ئۆزلىرىـدىن ئـاجىز بولغانالرغـا يـاردەم            . ئۆتكهنلىرىىن بىلىدۇ 

قىلىـــشقا ئالدىرىمايـــدۇ، لـــېكىن ئۆزلىرىـــدىن قۇدرەتلىـــك بولغـــان ئـــالالھتىن  
ــدۇ   ــه تىلهي ــر نهرس ــسىز بى ــان   . ئۈزلۈك ــاردەمچى بوملىغ ــقىالرغا ي ــالبۇكى باش ھ

  . نالرغا ئالالمهۇ ياردەم قىلمايدۇئىنسا
بىز ئىستىگهن ھهر نهرسه رىئاللىققا ئايلىنىـدىغان يهر جهنـنهت ئىـدى، ئهممـا              

  .ئىنسانالر گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن جهننهتتىن قوغالندى
ــك      ــسى ئهڭ كىچىـ ــسانالرنىڭ تولىـ ــا ئىنـ ــر ۋاقىتتـ ــلهن بىـ ــۇنىڭ بىـ شـ

ــشىدۇ، مۇشــ    ــاۋلىق قىلى ــدىماي بويۇنت ــكۈالتالرغا چى ــهۋر مۇش كۈالتالرغا س
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  . قىلمىغان ئىنسانالر ئالالھنىڭ ئىمتىهانىدىن ئۆتهملهيدۇ
ــدە     ــۇ چۆل ــر پهيغهمبهرم ــساالمدەك بى ــسا ئهلهيهىس ــىت ئى ــۈن 40ھهزرى  ك

چۆلدىكى شايتان ھهزرىىت ئىسا دۇئا قىلسا تاشـالرنىڭ نـان           .ئاچلىقتا سىنالغان 
”  قوبـۇل قىلمىغـان ۋە     بولىدىغانلىقىىن ئېيتقان، لېكىن ئىـسا ئهلهيهىسـساالم بـۇىن        

ــا -ئىنجىـــــل(دېـــــگهن “ تهڭـــــرىىن سىنىياملايـــــسهن ــسا ). 4لۇكـــ يهىن ئىـــ
ئهلهيهىســساالمدەك بىــر پهيغهمبهرمــۇ تاشــالرنىڭ نــان بولۇشــى ئۈچــۈن دۇئــا  
ــاۋى        ــۈك دۇني ــسا ھهر تۈرل ــا قىل ــسانالر دۇئ ــۈنكى ئىن ــا بۈگ ــان، ئهمم قىلمىغ

ــدۇ  ــستهكلهردە بولى ــالال   . ئى ــسا ئ ــگه ئامشى ــستهكلىرى ئهمهل ــڭ ئى ھىن ئۆزلىرىنى
  .دۇئاسىغا قۇالق ساملىدى دەپ بىلىشىدۇ

نه قهدەر نـانكور ئىكهنلىكـى       ئىنـسانالرنىڭ  دە بۇ ھهقـته    »قۇرئان كهرىم «
  :ئېنىق ئېيتىلىدۇ

 ...        ،ئهگهر ئىنسانغا بىزنىڭ رەمهىتىمىزىن تېتىسساق خوش بولۇپ كېتىدۇ
ادىسه كهلسه، ئىنـسان   بىرەر ھ ) بېشىغا(ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن     

  ).ئايهت-48سۈرىسى، »شۇرا« (تولىمۇ كۇفراىن نېمهت قىلغۇچىدۇر


