
  
  

قۇرئاننىڭ سىهىرلىك دۇنياسى
  

 -ئىنسان بىلهن جىنالرنىـڭ ھىـس       . ئهبهدىلىيكنىڭ، كهلىمه ۋە ھهرپلهر دۇنياسىدا چاقنىغان نۇرىدۇر قۇرئان       
بىـر كـۈن كېلىـپ ئـۇ، ئهڭ         . تۇيغۇسى، چۈشهجنىسى ۋە سىزىم ئاتلىسىدا شاھىنشاھنىڭ ئاۋازىدۇر قۇرئان       

انغــا ئايالنغانــدا، ســۆزمهنلهرنىڭ كۆزلىرىمــۇ، ســاغىرىپ  مهرج-قىممهتلىــك بىــر ســهدەپ ئىچىــدە ئــۇنچه 
قۇرئـان، پـارالق بىـر نـۇر بولـۇپ،          . سوملايدىغان ۋە رەڭگى ئۆهيـدىغان بىـر گۈزەللىـك بىـلهن تۇنۇشـىدۇ            

ــر رەڭ، نۇســخا ۋە ئاھاڭنىــڭ     ــايرىم بى ــتىن ئ ــك، ھهر جهھهت ــان كۈنگىچىلى ــسىگه ياغق كائىناتنىــڭ چېهرى
نىڭ ئايرىم  »ئاىل پادىشاھلىق «ھهر قۇرى،   . نيا بىر ياۋاىي گۈللهر دۆلىىت ئىدى     نهمۇنىسى بولغان شۇ كاتتا دۇ    

. بىر سىرىغا تهڭ ھېساپلىنىدىغان بۇ مهۋجۇدىيهت كىتاۋى بولسا بىر دۆۋە تارقاق ۋاراقالردىن ئىبارەت ئىدى             
ىغانالرنىـڭ   ھـېچ بوملىغانـدا كاللىـسىدا مهنپـى چۈشـهجنىلىرى بومل           -قۇرئان بىر قۇياشقا ئوخـشاش توغقانـدا        

قارىشىدا ئۇ كۈنگىچىلىك پۈتۈن ئۇپۇقىن قاراڭغۇلۇقى بىلهن قاپلىغان توپ توپ بۇلۇتالر تارقىلىپ كهتـىت              
بـارلىق ئهشـيا ئوقۇلـۇپ زەۋق ئېلىنىـدىغان بىـر كىتاپنىـڭ             . ۋە مهۋجۇداتنىڭ گۈزەل يۈزى نامـايهن بولـدى       
ــدى  ــرىگه ئايالن ــسى، جــۈمله ۋە كهلىمىلى ــ... ئابزى ــرگه كۆڭــۈل  ئۇنىــڭ ئاۋازىنى ــلهن بى ڭ ئىشىتىلىــشى بى

ۋە رۇھـالردا جۇاللىغـان ھىـسالر بىـلهن، ئـۇ ھىـسالرغا تهرجىمـان بولىـدىغان                 ... كۆزلىرىگه نۇرالر ياغدى  
  . تىلالرمۇ نۇرلۇق ناخشىالرىن ئېيتىشقا باشلىدى

رى ھهل  شۇنداق، كۆزلهر، كۆڭۈللهر ئۇنىـڭ بىـلهن نۇرالنغـان كۈنـدىن ئېتىبـارەن، مىڭلىغـان يىلالردىـن بېـ                  
ئىچىگه كىرىشىپ كهتكهن   -قىلنىدىغان كۈنىن كۈتۈپ كېلىۋاتقان كائىناتقا مۇناسىۋەتلىك تېپىشماقالر، ئىچ         

يـاراتقۇچى مۇناسـىۋىىت ئـۇن      + مهۋجۇدات  +  بىرلهپ ھهل بولۇشقا باشلىدى ۋە ئىنسان        -مهسىلىلهر، بىر   
ۇبههملىكلهر مهنىلىـك كىـيىملهرىن     تۆت كۈنلۈك تولۇن ئايـدەك ئېنىـق رەۋىـشته نامـايهن بولـۇپ؛ پۈتـۈن مـ                

  .كىيىپ ھىكمهت ئوربىتىلىرىدا ئايلىنىشقا باشلىدى
ساغالم بىلىـم ۋە تـوغرا چۈشـهجنىنىڭ بېـشى قۇرئـان بولغىنىـدەك، تـوغرا ئىپادىنىـڭ، لوگىكىلىـق باياننىـڭ                      

لۇغى بولۇپ،  ئۇ بىۋاسىته خىتاپ قىلغان كىشى بولسا، پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنڭ ئۇ        . ئاساسىمۇ يهنه قۇرئاندۇر  
بـۇرۇنقىالر، ئۇنىـڭ    . ئۇلۇغ پۇرقان بولسا بارلىق سهماۋي ۋە غهيرى سهماۋي كىتاپالرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغىدۇر          

بېسىپ ئۆتىدىغان يـوللىرىىن ئىـشارەت بىـلهن كۆرسـىتىش يـاكى بـايراق تىكـلهش ئۈچـۈن كهلـگهن ئىـدى؛                     
... ، ئۇىن شهرھىلهش ئۈچۈن كهلـدى     بىرئاز ئۆز رۇھلىرىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىغا قاراپ    ‿كېيىنكىلهر بولسا   

كونىالر، رەسىملهردىكىگه ئوخشاش بولۇپ، يېڭىالر بولسا، ئۇنىڭ بهدىئى رەسىملىرىدە مهيدانغا كهلتۈرگهن           
دېـگهن ھالــدا  » سـۆز پادىـشاھى  «ئاجايىـپ تهسـىر ۋە ئىـنقىالپالردا ئـۇىن كـۆرگهن، تۇنىغــان ۋە ئۇنىڭغـا       

. رىىن يۇتــۇپ، ئۇنىــڭ ئالدىــدا قــول قۇشــتۇرۇپ ئېگىلــدىھـۆرمهت بىــلهن تىللىــرىىن چىــشلهپ، تۈپــۈكلى 
قۇرئان، ئوخشىمىغان دولقۇنسىمان شهكلدىكى يۇرۇقلۇق ۋە رەڭلىرىىن يهر شـارىغا يايغانـدا، قهدىرشـۇناس              

ــلهن ئۇنىڭغــا يۈزلهنــدى    ــر . رۇھالرمــۇ ئۇنىڭــدىن كــۆزلىرىىن ھــېچ ئايرىماســتىن پۈتــۈن دىققىــىت بى ــۇ بى ئ
ردىن كۆڭۈللهرگه ئېقىۋاتقاندا، ھۇشيار يۈرەكلهرمـۇ بـاغرىىن ئۇنىڭغـا ئېچىـپ            شارقىرامتىغا ئوخشاش كۆكله  

  . ھېچبىر تامچىسىنىمۇ زايا قىلماسلىققا تىرىشىت
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ئۇ بىر ھۇجۇم بىلهن ئهڭ خىلۋەت يهرلهرگىمۇ ئاۋازىىن ئىشىتتۈردى ۋە ئۇچقۇن چېچىۋاتقان بارلىق لهنىـىت             
.. گه ئېگه بوملىغان بارلىق كىشىلهردە كهۋسهر يانقىلىرىىن ئويغـاتىت        خاتا چۈشهنچى ... خىرىلتىالرىن باستۇرۇپ 

ۋە پهتىه قىلغان يۈرەكلهردە ھىجران ئوتلىرىىن ئۈچۈرۈپ، پۈتۈن روھالردا ۋىسالنىڭ ئـارزۇ ۋە ئـۈمىتلىرىىن               
 سوغۇق تهبىئهتلهر ئونىڭ بىلهن ھارارەتلهندى، ئهبهدىلىـك ئارزۇسـى بىـلهن كۆتىۋاتقـان            . ھهرىكهتلهندۈردى

  .كۆڭۈللهر بولسا، ئۇنىڭ بىلهن سهرىنلىدى
 چۇل بولۇپ كهتـكهن، ھهر تهرىپـى سـارغىيىپ رەڭگـى ئـۆچكهن شـۇ پـاىن                  -ھهر تهرىپى كونىيىپ چۇل     

. دۇنيادا، ھهر دائىم رەڭگارەڭ ۋە يىپ يېڭى قاالاليـدىغان بىـر نهرسـه بـار دېيىلـسه، ئـۇ قۇرئـان كهرىمـدۇر                      
 ئۆزئۈستىگه ئالغانلىقى ئۈچۈن ئۇ، نازىل بولغان كۈنـدىن ئېتىبـارەن،           جاباىب ئالالھ ئۇىن مۇھاپىزەت قىلىشىن    

چىقىپ كهلگهن شۇنچىۋۇال ئۇلۇغ مۇخالىپ شـامالالرغا، كۈتـۈملىگهن سـوغۇقالرغا، مۇزغـا ۋە ۋاقىتـسىز                
 -ياغقـــــان قارالرغـــــا، بهزى بهزىـــــدە ئۆزگىرىـــــپ تۇرغـــــان ئامتوســـــپىراغا، ئـــــۆزگهرگهن شـــــهرت  

 -دائىم ئهسلىىن مۇھاپىزەت قىلىپ، نازىل بولغان كۈندىكىـدەك قااللىغـان بىـردىن             قارىماستىن  ...شارائىتالرغا
شۇڭالشـقىمۇ قۇرئـان، قاچـانىكى ئـۆز تىلـى بىـلهن ھاياجانالنغـان يـۈرەكلهردە يۈكسهلـسه،           . بىر كىتـاپتۇر  

بىـر تۇتـام   روھلىرىمىزدا خۇددى ئامساندا ھازىر ۋە نازىر بولغان بىر ئىالھى داسـتىخان ۋە جهننهتـتىن كهلـگهن            
قاچــانىكى ئــۇ، ئىچىــدىكى جهۋھهرلهرىن ئهتراپقــا چاچــسا،  . قىممهتلىــك خورمــا تۇيغۇســى بېغىــشاليدۇ

قۇرئـان، ئىالھـى    . ئىمانلىق كۆڭۈللهرىن بارلىق دۇنيالىق سهرۋەتلهردىن بىهاجهتلىك تۇيغۇسىغا چۆمدۈرىدۇ       
 ئىـدراكىنىڭ ئـاخىرقى بـېكىىت ۋە        سۆزلهردىن تىزىلغـان بىـر گهردانلىـق، چهكـسىز بىـر ئىلىـم بـولىقى، بهشـهر                

ــۈنچى      ــدىغان ئ ــايهن قىلى ــسىىن نام ــۈن مهۋجۇداتنىــڭ خاتىرى ــۆرۈلگهن پۈت ــشىملهردىن ئ  -ئىالھــى ئهۋرى
ئۇنىـڭ ئـاۋازى ئاڭالنغـان بولـۇڭ پۇشـقاقالردا سـۆز شـهكلىدىكى              . مارجانالرنىڭ ئهڭ سـۈپهتلىكراقىدۇر   

يرىقى لهپىلـدىگهن يۇلتـۇزالردا ئىمـان ئېيتقانالرنىـڭ         ئۇنىـڭ بـا   . پۈتۈن ئىپادىلهر بىرەر خىرىلتىغا ئۆزگىرىـدۇ     
 ئېتىقـادلىق كىـشىلهر بىـر    -روھلىرىغا نۇر، شهيتانالرنىڭ باشلىرىغا بولسا تاشالر ياغىدۇ ۋە ئۇ يهرلهردە ئىمان     

  . بىرى بىلهن گىرەلىشىپ ياشايدۇ-
ئۇنىــڭ . ه باغلىغــان ســائادىتىىن ئۇنىــڭ رەھــبهرلىكىگ-قــۇدرىىت چهكــسىز ئــالالھ، ئىككــى دۇنيــا بهخىــت 

ئۇنىڭ يوليۇرۇقلىرىغا ئۇيغۇن   . رەھبهرلىكىگه ئىلتىماس قىلماستىن نىشانغا يېتىش قهتئىييهن مۇمكىن ئهمهس       
ــدۇ   ــدا قالى ــرىم يول ــدۈرىۋالغانالرىن، ئېزىقتۇرماســتىن،  . ھهرىــكهت قىلمىغــان يولۇچىالرمــۇ يې ــسىغا مىن ئارقى

ھهر ۋاقىـت ۋە  . كهممهل ۋە ئهڭ ئـاخىرقى سـۆز ئـۇدۇر    خاتاالشتۇرماستىن مهقسهتكه يهتكۈزىدىغان ئهڭ مۇ    
ئـۇىن  . ھهممه كىشى تهرىپىدىن ناھايىىت ئاسانال تىالۋەت قىلىنسىمۇ، ئېيتىلىشى ئىمكانـسىز بولغـامنۇ يهنه ئـۇ              

تولۇق مهنىسى بىلهن يۈرەكلىرىدە ھىس قىلغانالر، ئىشىتىلىشى كېـرەك بولغـان ھهر نهرسـىن ئـاڭالپ ھىـس                  
» رەمهاننىـڭ ئهرشـى   «ىـڭ تهمىـىن تهلتۈكـۈس تېتىـپ، زەۋق ئالغـان كۆڭـۈللهر، بىـرەر                ئۇن. قىلغان بولىـدۇ  
  .ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرى بولسا، دائىما پهرىشتىلهرنىڭ تىنىقلىرى بىلهن گىرەلهشكهن بولىدۇ. ھېساپلىنىدۇ

  قۇرئان يهر يۈزىىن شهرەپلهندۈرگهن كۈنگىچىلىك، كېلىپ كهتكهن ھهر پهيغهمبهر، ئۆز دەۋرىىن
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 يۇرۇتىدىدىغان چىـراغىن ئۇنىـڭ نۇرىنىـڭ مهنبهسـىدىن تۇتاشـتۇرغان ۋە ئهتراپىـدىكى بىپايـان چـۆللهرىن                   
  .ئۇنىڭدىن بىر نهچچه تامچه ئېلىش ئارقىلىق جهننهتكه ئۆزگهرتكهن

ھهتتــا، ئۇنىــڭ سايىــسى چۈشــكهن ئهڭ قــاراڭغۇلۇق ئىچىــدە ئــۆتكهن چــاغالرمۇ، بىــرەر ئــالتۇن دەۋرگه  
لىگه قۇالق سېلىپ ھايات كهچۈرگهنلهرنىڭ دەۋرلىرى بولـسا، جهننهتتىكـى ئهتـتىگهنلهردىن            ئهس. ئايالنغان

ئۇنىڭ دەرۋازىسىدىن پۇتلىرىىن ئالغـانالر پهرشـتىلهرگه ئوخشىـسا، ئۇنىـڭ نۇرلـۇق ئىقلىمىـدا               . پهرقسىزدۇر
  . جانسىز پۈتۈن مهۋجۇدارتالر قېرىنداشتۇر-ياشايدىغان جانلىق 

ىگهن بىر يۈرەكنىڭ ئالدىدا چوڭ دەرياالر تامچه كهىب قالىدۇ ۋە ئۇنىڭ نۇرى بىلهن             قۇرئانىن تۇلۇق ئىشىتهل  
ئۇنىڭ كۆڭـۈللىرىمىزدە ھىـس     . ئايدىڭالنغان بىر دېماغنىڭ يېنىدا قوياش بىر شام يۇرۇقىغا ئوخشاپ قالىدۇ         

تـۈن  قېلىنغان تىنىقى جانلىرىمىزغا جـان قوشـۇپ، ئهشـيانىڭ چهھرىـسىگه چۈشـكهن يۇرۇقلـۇق بىـلهن پۈ                 
ــدۇ     ــۆججهت بولى ــر ھ ــدىغان بى ــشارەت قىلى ــا ئى ــرلىكته ھهق تائاالغ ــلىرى  . مهۋجــۇداتالر بى ــڭ نهپهس ئۇنى

ئــۇىن . ئىــشىتىلگهن ئهڭ يىــراق جــايالرمۇ ئىــسراپىلنىڭ ســۇر ئــاۋازىىن ئىــشىتكهندەك تۇيۇقــسىز تىرىلىــدۇ 
نهغـمه ئاڭلىغانـدەك    ئهلهيهىسـساالمدىن   ‹ئۆزىنىڭ يهرلىك شىۋىسى بىلهن ئىـشىتكهن قـۇالقالر، جىربائىـل           

بــۇ كىتــاپ، ئىمــان ئېيتقــانالر «چــۈنكى .  ھــاالۋەتكه غهرق بولىــدۇ-ھۇزۇرلىنىــپ؛ جانلىنىــدۇ ۋە ھــۇزۇر 
. »...ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن ئهقىل كۆزلىرىىن ئاچىدىغان بىر ھىدايهت ۋە ھۆججهتتۇر          

  . قىقهتهن بىر رەمههت ۋە ھىكمهت مهنبىئىدۇريهنه ئۇ، ئىنسانلىق تهبىئىىت ئۆملىگهن كىشىلهر ئۈچۈن ھه
ــان       ــىۋىلهردە يېزىلغ ــك ش ــدە يهرلى ــالىلىق دەۋرلىرى ــسانيهتنىڭ ب ــان ئىن ــاالميىزكى، قۇرئ ــسىپ ئېيت شــۇىن كى
كىتاپچىقالر مۇساپىىسىدە قېلىپ زامان ۋە ماكان چىگرىلىـرىىن ھالقىمىغـان، ھالقىياملىغـان، باشـقا كىتاپالرغـا                

 - زامانالرىن ۋە ماكـانالرىن ھالقىغـان ۋە ئېتىقـادتىن تارتىـپ ئهڭ كىچىـك ئهدەپ                 ئوخشىمايدۇ؛ ئۇ، بارلىق  
ــر        ــېگه بى ــگه ئ ــول مهنى ــۇر ۋە م ــدىغان چوڭق ــاجلىرىىن قام ــسانالرنىڭ ئىهتىي ــۈن ئىن ــك، پۈت ئهخالققىچىلى

ئـۇ، بـۇ رەۋىـشته چوڭقـۇر مهنىـگه ئـېگه بولۇشـتهك ئاالھىـدىلىكى بىـلهن كۈنىمىزدىمـۇ ھهممه                . مۆجىزىدۇر
  .ىىن ۋە ھهممه نهرسىىن مۇنازىرىگه چاقىرااليدىغان كۈچكه ئېگه بىردىن بىر كىتاپتۇركىش

قۇرئان، نازىل قىلىنغان دەۋىردە بىرىنجى بولۇپ خىتاپ قىلىنغان كىشىلهر بولغـان نىـشاندىكى ئىنـسانالرنىڭ               
ايدىغان بىـر كىتـاپ،     پۈتۈن مۇنازىرىلىرىدە غالىبىيهت قازىنىپ، ئۇالردىن، مهزمۇن جهھهتتىن قۇرئانغـا ئوخـش          

قۇرئانغـا  . ھېچ بوملىغانـدا بىـر سـۈرە، ئومـۇ بوملىغانـدا بىـر ئـايهت كهلتـۈرۈپ بېقىـشىن تهلهپ قىلغـان ئىـدى                       
بىرىنجى بولۇپ قارشى چىققان بۇ كىشىلهر، ئۇنىڭ مهنه ئىپادىلهش كۈچىنىـڭ تهسـىرىدە قېلىـپ، ئۇنىڭغـا                 

نهرسـىلهرنىڭ پهردە   . دېـدى » شـىئىر «اراپ ئۇنىڭغا   دېگهن بولسا، قۇرئاننىڭ بهدىئى ئۇسلۇبىغا ق     » سىهىر«
» كــاھىنلىق«ئارقىــسىدىكى ئىــشالر توغرىــسىدا خهۋەر بهرگهنلىكىــگه قــاراپ ھاڭۋېقىــپ قېلىــشىپ ئــۇىن  

... نهزمه، نهسـىر . بىراق قهتئى ھالدا ئۇنىڭ ئوخشىشىىن مهيدانغا چىقىراملىغان ئىدى   ... دېمهكچىمۇ بولۇشىت   
سۆزلىيهلهيدىغان، ئهدەىب ئۇسلۇپتا سۆزلهشىن ياخشى كۆرىدىغان ئۇ كـۈنكى         قىسقىسى ھهرخىل ئۇسلۇپتا    

ــش ۋە         ــۇكۇت قىلى ــۇرجهكته س ــر ب ــسىپ، بى ــۇيرۇقلىرىىن قى ــاپ، ق ــرىىن چاين ــلهر، تىللى ــۆزمهن دۈمشهن س
  خىجالهتچىلىككه غهرىق بولغىنىدەك، ھهددىدىن ئاشقان بۇ دەۋرنىڭ جاھىل ئىنكارچىلىرىمۇ، كونىالردىن 
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ــر ــله   مى ــۋۇال ھى ــدا، ئۇنچى ــى ئالدى ــازىرە روھ ــان مۇن ــۇرۇش   -اس ئالغ ــا ۋە قارشــى ت ــرەڭ، دىئالىكتىك  نهي
 نهپرەت ئىچىدە ئاچچىقىىن ئىچىگه يۇتۇشـۇپ ئولتۇرۇشـتىن         -تاكتىكالىرىغا قارىماي، ئاجىزلىق ۋە غهزەپ      

زاماننىڭ ئۆتىشى بىـلهن دەۋر ئۆزگىرىـپ، ئهسـىرلهر تېگىـشكهن، چۈشـهجنىلهر             . باشقا ھېچ ئىش قىالملىدى   
پهرقلىق ھالغا كهلگهن، مۇنازىرە ۋە كۆرەش تۇيغۇسى تېخىمۇ ھارارەتلهنگهن بولسىمۇ، قۇرئان، بۇنچىۋۇال            

 خىل يولالر بىلهن قارشى چىقىشالر ئالدىدا ھازىرمۇ تاغـدەك مۇسـتهھكهم، دەرياالرغـا ئوخـشاش                -خىلمۇ  
ول ۋە بهرەكهتلىك، ئامسان كهىب يۈكـسهك ۋە تهمكىـن، شـۇنداقال كـۆركهم تۇرۇشـى بىـلهن يـۈرەكلهرىن                    م

ئۇ، روھلىرىمىزغا تهخت قۇرغان كۈندىن ئېتىبارەن ئۆتكهن مىڭ تۆت         . تىرتەمتهكته ۋە كاللىىن چۆگىلهمتهكته   
غـان سـۆزمهنلهر يېتىـشىت، ئىپـادە      بىرىگه ئوخشىمايدىغان دەۋرلهردە نۇرغۇنلى-يۈز نهچچه يىل مابهينىدە، بىر      

سهلتهنهتلىرى قۇرۇلدى؛ پهرقلىق سىستېمىالر، ئوخشىمىغان گۇرۇپالر، ئوخشاش بوملىغان پىكىـر ئېقىملىـرى            
سۆزلهرنىڭ ئهڭ سىهىرلىك بولغانلىرىىن، ئىپادە ئۇسلۇپلىرىنىڭ ئهڭ جهلىپ قىالرلىـق بولغـانلىرىىن ئـۆزلىرىىن              

نىن يوق قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن ئىسكىالتلىرىىن ئىشقا سـېلىپ، ھهر خىـل       ئىپادىلهش ئۈچۈن، شۇنداقال قۇرئا   
ئهممـا، ئۇنىـڭ كائىنـات، ئهشـيا ۋە ئىنـسانغا           . چارىلهرىن قولالندى ۋە داۋاملىـق بـۇ كىتاپقـا ئـورۇش ئـاچىت            

ــلهن       ــۇقى بى ــاتالردىكى چوڭقۇرل ــانلىقى، ئىزاھ ــالردىكى ئۇيۇمچ ــان ئاساس ــا قويغ ــىۋەتلىك ئورتىغ مۇناس
كى، تۇيۇقىــسىز ئوتتۇرىغــا تاشــالنغان ســۇئالالرغا جــاۋاپ بېرىــشتىكى ئىلميلىكــى ئالدىــدا   ئىــشهجنىلىكلى

شۇنداق، قۇرئان كائىناتقا، ئهشياغا ۋە ئىنساننىڭ ماھىيىتىگه قارىتـا ئـادەتتىن           . مهغلۇبىيهتكه ئوچراپ كهلدى  
چۈشهجنه بىلهن ئۇ، بـارلىق  تاشقىرى ئىلمي بىر ئۇسلۇپ بىلهن پهرقلىق بىر پىكىر ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ             

مهخلۇقاتىن، بولۇپمۇ ئىنـسانىن بىـر پۈتـۈن ھالـدا ۋە كهمتۈكـسىز بىـر رەۋىـشته چۈشـهندۈرىدۇ ۋە ھېچبىـر                      
پارچىالرنىـڭ پۈتـۈىن بىـلهن      . نوقتىنىمۇ كۆزدىن قاچۇرماستىن ھهر نهرسىىن مۇناسـىپ بىـر ئورۇنغـا قويىـدۇ            

دىــدىكى ئــورنىىن ئهڭ ئىــنچىكه ئاالھىــدىلىكلىرى بىــلهن بولغــان ئاالقىــسىىن، پۈتۈننىــڭ ئــۆز پــارچىلىرى ئال
ۋە ھهشـهمهتلىك مهھـشهر بىـلهن يېقىنـدىن مۇناسـىۋىىت بولغـان         » كىتـاب «ۋە بۇ چوڭ    ... ئوتتۇرىغا قويىدۇ 

.  بىرىگه ئوخىشىمايدىغان جاۋاپالرىن بېرىـدۇ     -ئىنساننىڭ ئهقلىگه كېلىدىغان ئهڭ كىچىك سۇئالالرغىمۇ بىر      
رۈنىشى بىلهن پهردە ئارقىسىدىكى سىرالرىن ئهڭ ئىنچىكىلىك بىـلهن تهھلىـل قىلىـپ،             ئۇ، مهۋجۇداتنىڭ كۆ  

يهنه قۇرئـان مهسـىلىىن تهپـسىلي ھالـدا بايـان قىلغانـدا             . زېهىنلهردە ھېچقانداق شۈبهىگه ئهسال يول قوميايـدۇ      
ا بوملىـسۇن    تۇيغـۇالرد  -ئهقلى جهھهتتىن بوملىسۇن، مهنتىقى جهھهتتىن بوملىـسۇن، زىهىـنلهردە يـاكى ھىـس            

ئـۇ، ئىنـساننىڭ ئهقىـل، شـۇئۇر، ھىـس ۋە ئىـدراكىىن شـۇ               . ھېچقانداق بىر بوشلۇققا ئىمكانىيهت بهرمهيـدۇ     
دەرىجه كونرتوىل ئاستىغا ئالىدۇ ۋە دېگهنلىـرىىن شـۇنداق بىـر رەۋىـشته قۇبـۇل قىلدۇرىـدۇكى، ئۇنىـڭ بـۇ                     

ۇنتـۇپ، جانـاىب ئـالالھ تهرەپـكه قـاراپ        ماگنىتلىك تهسىرى ئالدىدا ئىنسان خۇددى ئۆزىنىڭ ئىنسانلىقىىن ئ       
يولغا چىققان ھهقىقهت يولۇچىلىرىغا ئوخشاش ھهيرانلىقتىن ئـۆزىىن يوقۇتـۇپ، ئهجهپلهنگهنلىكـتىن ئـۆزىىن              

   ئۆزىگه، -بىئارام ھىس قىلىدۇ ۋە پهرۋەردىگارىدىن قورققانلىقىدىن بوينىىن قىسىپ، ئۆز 
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ئۈچۈن دېڭىزالر سىياھ بولسا، ھهتتا ئۇنىڭغا بىر ئوخشىشى قېتىلسا،         پهرۋەردىگارىمنىڭ سۆزلىرىىن يېزىش    «

سـۆزلىرى  )  پهرمانلىرىغا مۇناسـىۋەتلىك   -شهرىئهت ۋە ئالهمشۇمۇل ئهمىر     (دېڭىزالر تۈگهيتىت، ئهمما ئۇنىڭ     
قۇرئــان، مانــا بــۇ پــۈمتهس تــۈگىمهس كهلىــمه خهزىنىلىرىنىــڭ ئــالتۇن . دەپ پىچىراليــدۇ» .ئاخىرالمشــايتىت

مهن، بـۇ ئـاچقۇچ ۋە   . ئىمامنۇ، بۇ سىرلىق ئاچقۇچنىڭ چىشلىرى يـاكى مهخپـى شـىفىرلىرىدۇر      . ۇچىئاچق
شىفرىلهرىن قولىغا ئالغان بىراۋنىڭ كائىنات، ئهشيا ۋە ئىنسانغا مۇناسىۋەتلىك ئاساسـلىق مهسـىلىلهردە باشـقا               

  . بىر نهرسىگه ئىهتىياجى چۈشىدىغانلىقىغا ئىشهمنهميهن
. ېچىالڭغۇ سۆزلىرىم بىلهن قۇرئانغا مهدھىيه ئۇقۇغانلىقىمىن گۇمان قىلىـپ قاملىـسۇن          ھېچكىم مېنىڭ، بۇ چ   

  چۈنكى،ھهممىدىن ئاۋۋال مهن كىم بولىمهنكى، ئۇىن ماختاي؟
  ئۇىن تهسۋىرلهش ئۈچۈن، تهسۋىرچىلهر كېرەك،

  .تۈنۈگۈن ۋە بۈگۈن مهلهكۇتتا روھانىلهر سهپ، سهپ
  .مان قېلىسهنشۇنداق تهزىم قىلىدۇكى، ئۇىن تاۋاپ گۇ

. ئۇنىڭدىكى بۇ ئادەتتىن تاشقىرى خۇسۇسىيهتلهرنىڭ سۆز جهۋھهرلىرىىن كۆرەملىگهنلهر بولۇشى مـۇمكىن          
بولۇپمــۇ . لــېكىن ۋىجــدانلىرىىن ئىــشقا ســالغانالرنىڭ، ھېچبىــر ۋاقىــت خاتاالمشىغــانلىقىمۇ بىــر ھهقىــقهت  

  ...ساھازىرغىچىلىك ئۇنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى تهسىرىىن كۆرەلىگهن بول
ــالردا ۋە كۆڭــۈللهردە     ــتالردا، روھــالردا، ئهقىل ــو دەســلهپكى ۋاقى ــان يهر شــارىىن شــهرەپلهندۈرگهن ئ قۇرئ
تهسهۋۋۇر قىلىشمۇ ئىمكانسىز بولغان شـۇنداق بىـر تهسـىر پهيـدان قىلغـان ئىـدىكى، ئۇنىـڭ ئـۇ ئايـدىڭلىق             

هللىكى، ئۇنىـڭ ھهققىـدە باشـقا       ئامتۇسفىراسىدا يېڭىـدىن ھاياتقـا كـۆزلىرىىن ئاچقـان نهسـىللهرنىڭ مـۇكهمم            
 دىيانىىت، پىكىـر ۋە     -مۆجىزىگه ئىهتىياجلىق بوملىغۇدەك دەرىجىدە بىر مۆجىزىدۇر ۋە بۇ ئىنسانالرنىڭ، دىن           

 مهرىپهتلىــرى جهھهتــتىن ئۇنىڭغــا   -چۈشــهنچىلىرى، ئهخالقــى، بهنــدىچىلىك ســىرلىرىغا دائىــر بىلىــم      
تېخىمـۇ توغرىـسى قۇرئـان، ئـۇ دەۋىـردە، سـاھابه            . مهسئوخشايدىغان بىر كىتـاپىن كۆرسـىتىش مـۇمكىن ئه        

ــىل پهرىــشتىلهرگه ئوخشىتىلــسا           ــدىكى، بــۇ نهس ــىل يېتىــشتۈرگهن ئى ــۋاىن بىــلهن شــۇنداق بىــر نهس ئۇن
ئهســلىدە ئــۇ، كۈنىمىزدىمــۇ، چىــن قهلبىــدىن ئــۆزىگه بورۇلغانالرنىــڭ  . ئاشــۇرىۋەتكهنلىك بوملىــسا كېــرەك
ڭ روھــى دۇنياســىنىڭ ئىــشىكىىن ئاچالىغانالرغــا مهۋجۇداتنىــڭ ئهڭ كۆڭــۈللىرىىن ئايــدىڭالمتاقتا ۋە ئۇنىــ

ــكارىلىماقتىدۇر  ــىرلىرىىن ئاش ــى س ــس   . مهخپ ــۈرەك، شــۇئۇر ۋە ھى ــشتىكى، ي ــڭ -شــۇ رەۋى  تۇيغۇالرنى
ــىغا كىرگهنلهرنىـــڭ تۇيۇقـــسىزدىن ھىـــس    ــۇلىرى، -ئۆتكۈرلىشىـــشى بىـــلهن ئونىـــڭ ئامتۇسفىراسـ  تۇيغـ

 ئادەم مهلۇم مىقـداردا بولـسىمۇ ئـۆزىىن، پهرقلىـق بىـر ئالهمـدە ھىـس                 چۈشهنچىلىرى، ئۆزگهرمهكته ۋە ھهممه   
شۇنداق، ئىنسان ئۇنىڭغا بىر قېتىم چىن قهلبىدىن كۆڭۈل بۆلـسه، ئۇنـدىن كېـيىن ھېچبىـر ۋاقىـت                  . قىلماقتا

قۇرئان، ئۆزىنىڭ ئامتۇسفىراسـىغا جهلىـپ قىاللىغـان ئۇقۇغۇچىـسىىن شـۇ            . ئۇنىڭ تهسىرىدىن قۇتۇالملايدۇ  
 يۇمشىتىدۇ، ئىنچىكهلىتىـدۇ، يۇغۇرىـدۇ ۋە شـهكىللهندۈرىدۇكى، ئىنـسانغا ئۆزلىكىـدىن بىـر نهرسـه                 دەرىجه

  ھهتتاكى كۆپىنچه ئهھۋاللدا ئۇنداق. بولىدىغان بولسا، پهقهتال شۇنىڭ سهۋەىب بىلهن بولىشى مۇمكىن
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غا كىرىــدۇ ۋە كىــشىلهرىن  بوملاســتىن ئۇنىــڭ ســايىۋەنلىكىدە تهبىئــى ھالــدا بىــر مۇكهممهللىــشىش باســقۇچى
. ئهگهر تاغالر ھهرىكهتلهندۈرۈلىدىغان بولسا بۇ قۇرئـان ئـارقىلىق ماڭـدۇرۇالتىت          «قۇرئان،  . ئهجهپلهندۈرىدۇ

يهر شارى كومپهيكۇم بولۇپ، ئۆلۈكلهر تىلغا كهلتۈرۈلىدىغان بولسا ئىدى ئومۇ يهنىال شـۇ قۇرئـان ئـارقىلىق                 
ە، ھىسالردا، شۇئۇرالردا ۋە ئهقىلالردا شـۇنداق بىـر تهسـىر پهيـدا             چۈنكى ئۇ، يۈرەكلهرد  . دەيدۇ» .بوالتىت

قىلغــانكى، ئۇنىــڭ بــۇ تهســىرى تــاغالرىن ھهرىكهتــكه كهلتــۈرۈپ، يهرشــارىىن كومپهيكــۇم قىلىۋېتىــشتىن، 
ئۆلۈكلهرىن تىلغا كهلتۈرۈشتىن ۋە مىڭالرچه يىلـدىن بېـرى چـۈرۈپ توپىغـا ئايالنغـان جهسـهتلهرگه جـان                   

  .  باراۋەركىرگۈزگهن بىلهن
ھهر بىــرى بىــرەر يــۈرەك ۋە روھ قهھرىمــاىن بولغــان ســاھابه گــورۇھى، قۇرئاننىــڭ ئىللىــق ۋە بهرەكهتلىــك  

ئۇالر، يهرشارىنىڭ دېگـۈدەك كهڭ بىـر قىـسمىدا ۋە          . ئىقلىمىدا يېتىشىپ چىققان خۇسۇسى بىر جامائهتتۇر     
كى، تــاغالرىن يــۆتكهش، جانــسىز ئىنــسانالرنىڭ تهمخىــنهن بهشــته بىرىــدە شــۇنداق تهســىر قوزغىغــان ئىــدى

تهنلهرگه ھاياتلىق بهخش قىلىش ۋە يهرشارىىن ئهرشـىگه بـاغالش دەرىجىـسىدىكى بـۇ ئـادەتتىن تاشـقىرى                  
. ئۇلۇغ ئىشتا، ئۇالر بىلهن بهسلىشىلهيدىغان باشقا بىـر جهمىيهتنىـڭ بـارلىقىىن كۆرسـىتىش مـۇمكىن ئهمهس                

رى بىـلهن يۇغۇرۇلـۇپ مۇجهسـسهملهشكهن، تېخىمـۇ         قۇرئانغا كۆڭۈل بۆلگهن، ئۇنىـڭ سـهماۋى قـۇراللى        
توغرىسى، رۇھى ۋە مهنىۋى جهھهتتىن قۇرئانالشقان بۇ ئىنسانالر، ئۇ فۇرقان بىـلهن دۇنيـا تارىخىـدا ھـېچ                  
كۆرۈملىگهن ئىشالرىن قىلىپ، ئۆلۈك روھالرغا ئهبهدى مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشـنىڭ يـوللىرىىن ئېچىـپ، يهر               

مۇناسىۋەت باغلىغـان جهمئىـيهتلهرگه باشـقا بىـر دۇنيانىـڭ چـاقىرىقىىن             . ىشارىنىڭ چىهرىسىىن تىگىشتۈرد  
ئاغىزالردىكى سـىرمىالرىن ئېچىـپ،   . ئىشىتتۈرۈپ، خاتا چۈشهجنىلهردىكى كىشهنلهرىن پاچاقالپ تاشلىدى    

. يارىتىلىشتىكى ئۆزگىچىلىك ئورىن جهھهتتىن ئىنسانالرىن يېڭىـدىن ئـالالھ بهرگهن تهخـتكه ئولتۇرغـۇزدى             
كائىنـات، ئهشـيا ۋە ئىنـسانىن       . ڭغا قولىدىن كهتكـۈزۈپ قويغـان ھـۆرمهت ئېتىبـارىىن قـايتۇرۇپ بهردى            ئونى

يېڭى باشتىن چۈشهندۈرۈپ، يارىتىلىشتىكى بۇيرۇقالر بىلهن شهرئى قۇرالالر ئوتتۇرىسىدىكى ئو چوڭقۇر            
ئۇرنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى     تۇيغۇ ۋە شۇ   -يۈرەك، ئىرادە، ھېس    . ۋە سىرلىق مۇناسىۋەتىن قايتىدىن ئۇرغۇلىدى    

نىشانلىرىىن تۇرغۇزۇپ ئوتتۇرىغا قويۇش ئـارقىلىق، ئىنـسانالرنىڭ روھىـدىكى كېيىـنچه مهيـدانغا كهلـگهن،                
نىسپي ۋە ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا ھهر ۋاقىت بار بولغان قىممهتلهرنىڭ نامايهن قىلنىشىنىڭ ئۇسۇل ۋە قائىدىلىىن              

شـۇنىڭ  . ىقتىدارلىق ئىنـسانالردىن بولۇشـقا يۈزلهنـدۈردى   ھهرىكهتلهندۈرۈپ، نورمال ئىنسانالرىن ئاالھىدە ئ    
بىــلهن ئۇنىڭغــا كــۆزى يهتــكهن، تهســهۋۋۇر قىاللىغــان، قهلبىــدە ھىــس قىلغــان ھهر نهرســىدە قــۇدرەت ۋە  
ئىرادىسى چهكسىز بولغـان زاتنىـڭ مهۋجـۇتلىقىىن جاكارلىـدى ۋە ھهر نهرسـىىن ئاپىرىـپ ئـۆز ئېگىـسىنىڭ                    

  .ئىلكىگه تاپشۇردى
 كۆڭلى ئۇچۇق، تۇيغۇلىرى بىـلهن روھـى ئويغـاق، چۈشـهجنه ۋە زىهـىن               -، بۇ رەۋىشته كۆزى     بىر مۆمىن 

ئالالھقا باغلىق بولسا، ئۇ كىشى تهنگه ئائىت بارلىق ئاددىلىقالردىن يىراقالشـقان ۋە ھاياتقـا باشـقا بىـر كـۆز                  
  اق ھهقىقهتپهرۋەر بىربىلهن قاراشقا باشلىغان ۋە ھىس دۇنياسىنىڭ چىگرىسىدىن ھالقىغان بولىدۇكى، بۇند

  
  
  

٦  



  
  
  

 كىــشى، ھهر نهرســىدە، مهۋجۇداتنىــڭ ھهر پارچىــسىدا ئالالھنىــڭ ئىلمىنىــڭ جــۇش ئۇرۇۋاتقــانلىقىىن،   
قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ قولىنىڭ ئىشلهۋاتقانلىقىىن ھـسى قىلىـدۇ ۋە بىـر ئۆكۈنـۈش ۋە يېقىنلىـق شـۇئۇرى                  

دۇنيالىقىنىـڭ ئىچىـدە تـۇرۇپ ئاخىرەتنىـڭ        . ياشـايدۇ بىلهن ئۈمىت ۋە قورقۇىن گىرەلهشكهن ھالدا بىرلىكته        
نهپهس ئالغىنىـدا ئۈمىــت ۋە ئــارزۇ بىـلهن ئېلىــپ، بهرگهنـدە قورقــۇش بىــلهن    . ئهڭ چهت يهرلىرىـدە كېزىــدۇ 

داۋاملىق قۇرئان خهرىتىلهشتۈرگهن رامكا ئىچىـدە ۋە سـىزىقالر ئارىـسىدا يۈرىـدۇ ۋە بـۇ شـهكىلدە                  . بىرىدۇ
  .ملىك ياشايدۇھاياتىىن داۋاملىق ئۆلچه

 -جاناىب ئالالھ ھهممىمىزىن قۇرئان كهرىمـىن داۋاملىـق ئوقۇيـدىغان، ئۇقۇغانـدىمۇ ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى ئهمـر                 
پهرمانالرىن چۈشىنىپ، ئۇنىڭغا ئاساسهن ياشاش ئۈچـۈن ئوقۇيـدىغان، چۈشـهنگهنلىرىگه ئهمهل قىلىـدىغان              

  . قۇللىرىدىن قىلسۇن
  
  

  نربىخهلقئارا ئۇيغۇر ئىسالم مۇنازىرە مۇ
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