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كىرىش سۆز

ــى  ــلۈك كىتاپن ــۇ يۈرۈش ــانغان ب ــەن باش ــەن ۋە...« بىل »م
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم 
ــر  ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ــداكارالر ھاۋال پى
ــاننى  ــى ۋە ئىنس ــى، تەبىئەتن ــەن دۇنيان ــرى بىل ــڭ ئوقۇتقۇچىلى مەكتەپنى
ــۆھبەتتە  ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان ــا تىل ــا ئان بالىارغ
بولغــان ئىــدۇق. ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس 
قىلىشــقا ئىجــازەت بېرىلگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ھەپتىــدە ئىككــى 
ســائەت ئانــا تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچى 
بولۇشــتى. مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغان 
ســاختا كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« 
بىلــەن باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىــم«، »مــەن 
ۋە ئائىلــەم، جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە 
تارىخىــم«، »مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئۈچ 
ــەن ۋە  ــا«، »م ــي دۇني ــەن ۋە ئىاھى ــا »م ــۇق ئوتتۇرىغ ــاپ، تول كىت
سىياســى دۇنيــا« دېگــەن ئىككــى كىتــاب تەييارالنماقچــى بولــدى. بــۇ 
كىتاپارنــى تۈزۈشــتىكى مەقســەت پەرزەنتلىرىمىــز ئۆگىنىشــنى بەدىنىدىــن 
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن، ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىــم-
پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، ئاخىرىــدا ماددىــي ۋە ئىاھىــي دۇنيانــى 
ــۇن،  ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن ــات يولى ــەپ ھاي ــەل ئىگىل مۇكەمم
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت، ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان 
ــىمچە  ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب ــۇن دېگەندى ــە ئالدانمىس ئىاھىيەتك
ــۈر  ــر ئۆم ــە بى ــاپ ئۆزىگ ــن باش ــىلىرىمىز كىچىكىدى ــزدە كىش ۋەتىنىمى
ــە  ــەنچىگە ئىگ ــي چۈش ــدە ئىلمى ــى ھەققى ــان بەدىن ــراھ بولىدىغ ھەم
بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخــۇن ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بــازار تاپقــان 
ــەللىك،  ــەت، كېس ــى ئاپ ــي ۋە ئىجتىمائ ــىلىرىمىز تەبىئى ــدى، كىش ئى
قېرىلىــق ۋە ئۆلــۈم ھەققىــدە پەننــى ســاۋاتقا ئىگــە بولمىغاچقــا ھۆرمــەت 
ــىۋەت ۋە  ــارا مۇناس ــەت، خەلق ــز سىياس ــى. خەلقىمى ــدە ئۇلۇغلىناتت تۆرى
ــم  ــۈن دائى ــى ئۈچ ــك بواللمىغىن ــدە مەرىپەتلى ــپ ھەققى ــي تەرتى دۇنياۋى
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ــا  ــى ئويۇنچۇقق ــى قوللىرىدىك ــىغا ياك ــا  قوللىغۇچىس ــڭ قۇلىغ زالىمارنى
ــىزلىق،  ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس ــى. خەلقىمىزدىك ــپ قاالتت ئايلىنى
ــە  ــڭ ئەنئەنىگ ــلىقى، بېقىندىلىقنى ــڭ ئومۇماشماس ــكۈنلۈك، پەننى چۈش
ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان  ئاجىــز 
ھالىتىمىزگــە ئۆزگەرتىــش نادانلىققــا، خۇراپاتقــا جــەڭ ئېچىــش بولســا، 
بۇالرنــى كۆرمەســكە ســېلىش نادانلىققــا يــەم بولۇشــتىن ئىبــارەت ئىدى. 

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پىداكار ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 3102-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
ــا  ــز ئۈچۈن ــى خەلقىمى ــدا ۋەتەندىك ــۇ چاغ ــز ش ــان پىانلىرىمى قىلغ
ــر  ــۇنداق بى ــدۇق. مۇش ــاج ئىكەن ــر ئىھتىي ــۇ زۆرۈر بى ــەس ھېلىم ئەم
يۈرۈشــلۈك كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ 
چوڭقــۇر ھىــس قىلدىــم، ھەمــدە قاماقتــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىنــى 
ــى  ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ــە ئەمەلگ مۇھاجىرەتت
دوســتارنىڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن بــۇ بىر يــۈرۈش كىتــاپ روياپقــا چىقتى. 
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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دۇنيادىكى دىنالر

ھاياتىمىزنى نېمە بەلگىلەۋاتىدۇ؟

ــك  ــانالر بەختلى ــان ئىنس ــات كەچۈرۈۋاتق ــارىدا ھاي ــەر ش ي
تۇرمۇشــتىن بەھــر ئېلىشــنى ئــارزۇ قىلىمىــز. يېتەرلىــك 
ۋە  ئائىلــە  بەختلىــك  پەرزەنــت،  ســاغالم  ئوزۇق-تۈلــۈك، 
ئىنســانالرنىڭ  بىــز  قاتارلىقــالر  خىزمــەت  كۆڭۈلدىكىــدەك 
ئارمانلىرىــدۇر. بىــراق تارىختىكــى ھەرقانــداق بىــر دەۋردە، 
ھەمــدە  بەختســىزلىكلەرنى،  ۋە  ئازاب-ئوقۇبــەت  كىشــىلەر 
يەنــى  ئىشــالرنى  ئامالســىز  چۈشەندۈرۈشــكە  قىســىم  بىــر 
ئاغرىــش، ئېچىــش، كېســەل ۋە ئۆلــۈم قاتارلىقالرنــى بېشــىدىن 
ئۆتكــۈزدى. بــۇ ئىشــالر قانــداق يــۈز بېرىــدۇ؟ راســتىنىال بىزنىڭ 
ــۇ؟  ــۇدرەت مەۋجۇتم ــان ئىالھــى ق كەلگۈســىمىزنى بەلگىلەيدىغ
ئــۆز  ئىنســان  بەلگىلەنگەنمــۇ؟  بۇرۇنــال  راســتىنىال  تەقدىــر 

تەقدىرىگــە تەســىر كۆرســىتەلەمدۇ؟

 يىــراق قەدىمكــى زاماندىــن تارتىــپ ئىنســانالر ئىزچىــل 
ھالــدا، ئــادەم زادى نەدىــن كەلگــەن؟ يەرشــارى ۋە ئالەمنــى 
ــز؟  ــداق بولىمى ــن قان ــن كېيى ــز ئۆلگەندى ــان؟ بى ــم ياراتق كى
ــە ئىنســانالر  ــۇردى، شــۇنداقال يەن ــاش قات دېگــەن مەســىلىگە ب
ــڭ  ــدى. تارىخنى ــل ئىزدى ــى ئىزچى ــىلىنىڭ جاۋابىن ــۇ مەس ب
ــەردە  تەدرىجىــي تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ بىــر قىســىم ئادەمل
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مۇنــداق ئىدىيــە شــەكىللەندى: دۇنيــادا دۇنيــا ۋە ئىنســانالرنىڭ 
كۆرســىتىدىغان  تەســىر  ۋە  بەلگىلەيدىغــان  ھاياتىنــى 

ــۇت«.  ــۇدرەت مەۋج ــان ق ــن ھالقىغ »تەبىئەتتى

يىــراق قەدىمكــى دەۋردىكــى دىــن كىشــىلەر نەزىرگــە 
ناخشــا  بېغىشــاليتتى،  قۇياشــقا  نەرســىلىرىنى  ئاتىغــان 
ئېيتىشــىپ، ئۇسســۇل ئوينىشىپ قۇياشــقا بولغان ھۆرمىتىنى 

ئىپادىلەيتتــى.

ئەڭ قەدىمكى دىن قانداق ئىدى؟

دىــن ئــەڭ ئالىــي ھوقۇقلــۇق ئېتىقــاد ياكــى ھەممــە 
بەخــش ئېتىدىغــان  شــەيئىدىن ھالقىغــان، ھاياتقــا مەنــە 
يىــل  مىــڭ  نەچچــە  ئېتىقادتــۇر.  قۇدرەتلىــك  مۇقــەددەس 
ئىلگىــرى ياشــىغان كىشــىلەرگە نىســبەتەن، ئۇالرنىــڭ دۇچ 
كەلگىنــى ســىرالرغا تولغــان دۇنيــا ئىــدى. چاقمــاق ۋە تــوك 
قانــداق پەيــدا بولىــدۇ؟ نېمىشــقا بــەزى بــۇالق قــۇرۇپ قالىــدۇ؟ 
ئــادەم نېمىشــقا كېســەل بولىــدۇ؟ بــەزى ئادەملــەر ئوۋغــا چىقســا 

ــدۇ؟ ــن كېلى ــە ئوڭدى ــقا ئۇنچ ــى نېمىش تەلىي

ئەينــى چاغدىكى ئىنســانالرغا نىســبەتەن، دۇنيا ئىالھنىڭ 
ھۆكۈمرانلىقىــدا بولغاچقــا، ئىنســانالر چوقــۇم توختىمــاي نەزىــر 
ــاۋادا  ــى. ن ــى چــاغ بوالتت ــال ئىالھنىــڭ كەيپ قىلىــپ تۇرغاندى
بــۇالق توختــاپ قالســا، كىشــىلەر بــۇالق ئىالھىنىــڭ چىشــىغا 
ــەڭ  ــا ئ ــى ئېھتىمالغ ــەۋەبىدىن بولۇش ــق س ــپ قويغانلى تېگى
يېقىــن ئىــدى. ئۇنىــڭ غەزىپىنــى بېســىش ئۈچــۈن، ئىنســانالر 
ئىالھقــا ئاتــاپ نەزىــر قىلىشــى كېــرەك ئىــدى. كىشــىلەر ئوۋغا 
ــك  ــكە كاپالەتلى ــا ئېرىشىش ــانراق ئوۋغ ــدا، ئاس ــش ئالدى مېڭى
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قىلىــش ئۈچــۈن چوقــۇم ســېھىر قىالتتــى.

رەســىملىرىنى  تــام  ئۆڭكۈرلەردىــن  نۇرغــۇن  بىــز 
ســېھىرگەرلىكى»  ئــوۋ  رەســىملىرى«  تــام  بــۇ  بايقىــدۇق، 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى ئىنســانالر 
كۆپــرەك ئوۋغــا ئېرىشىشــنى ئوياليــدۇ. بــۇالر ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە 
ــام  ــۇ ت ــدۇر. ب ــەنئەت ئىجادىيىتى ــى س ــانالرنىڭ قەدىمك ئىنس
رەســىمدە ســىزىلغىنى قوغلىنىۋاتقــان ئــوۋ، بۇالردىــن بەزىســگە 
ئوقيــا ئوقــى تەگكەن. بــەزى ئۆڭكۈرلەرنىڭ تېمىدىن، كىشــىلەر 
ئوقيــا ئوقــى تەگكــەن ئىزالرنىمــۇ بايقىغــان. پەرىزىمىزچــە، بــۇ 
يىــراق قەدىمكــى زاماندىكــى كىشــىلەرنىڭ ئوۋنىــڭ ئوۋلىنىــش 
شــەكلىنى ئوبــراز ئىپادىلــەش ئارقىلىق« ئوۋ ســېھىرگەرلىكى« 

ــى كۆرســەتكەن بولۇشــى مۇمكىــن. ن

تاش قەبرىلەرنىڭ نېمە رولى بار؟

ــىم  ــر قىس ــىلەر بى ــدە، كىش ــۇن يەرلىرى ــڭ نۇرغ ياۋروپانى
غايــەت زور تــاش دۆۋىلىرىنــى بايقىيااليــدۇ. بۇ تاشــالر بەلگىلىك 
ــى  ــھۇرلىرى ئەنگلىيەدىك ــەڭ مەش ــتىلەنگەن. ئ ــە دەس تەرتىپت
غايــەت زور يۇمىــالق تــاش تۈۋرۈكلەردىــن تۈزەلگــەن يىــراق 

ــەردۇر. ــاش قەبرىل ــەۋە ت قەدىمكــى زامانغــا ت

فىرانســىيەنىڭ كاناكــدا بىــر غايــەت تــاش ئورمانلىــق 
ــالر  ــۇپ، تەخمىنــەن 5000 يىلــالر ئىلگىرىكــى مىــس قورال بول
دەۋرى ئەمدىــال باشــالنغان ۋاقىتتــا بارلىققــا كەلگــەن. نۆۋەتتــە 
ئــاي  يۇلتــۇز،  ئاساســلىقى  قەبرىلــەر  تــاش  بــۇ  كىشــىلەر 
پــەرەز  ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن دەپ  ۋە قۇياشــنى كۆزىتىــش 
قىلىشــماقتا. بــۇ قۇرۇلۇشــالر كىشــىلەرنىڭ قۇياشــقا ياكى ئايغا 
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تــاۋاپ قىلىدىغــان مۇقــەددەس جايــى بولۇشــى ئېھتىمالغــا ئەڭ 
ــى،  ــەۋۋۇر قىالاليدۇك ــەن تەس ــۇنى تامام ــىلەر ش ــن. كىش يېقى
ئەينــى دەۋردە كىشــىلەر چوقۇمكــى قۇيــاش ۋە ئاينــى، بولۇپمــۇ 
نــۇر ۋە ئىسســىقلىق تارقىتىدىغــان قۇياشــنى ســېھرىي كۈچــى 
ــى  ــان. چۈنك ــەيئى دەپ قارىغ ــان ش ــن ھالقىغ ــار، تەبىئەتتى ب
ئەينــى ۋاقىتتىكــى كىشــىلەر قاياشــنى ئىــالھ دەپ چوقۇنۇشــى 

تەبىئىــي ئىــدى.

قەدىمكى مىسىرلىقالر نېمىگە ئېتىقاد قىلغان؟

ــانىيەتنىڭ  ــدا، ئىنس ــي ئېقىن ــىرلىك تارىخى ــۇزاق ئەس ئ
كەلگــەن.  ئۆزگىرىــپ  تەدرىجىــي  تونۇشــى  بولغــان  دىنغــا 
ــى  ــدا قەدىمك ــالر ئەتراپى ــى -2500 يىل ــن ئىلگىرىك مىالدىدى
مىســىردا دۇنيادىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ مەدەنىيەتلەرنىــڭ بىــرى 
بولمىــش - قەدىمكــى مىســىر مەدەنىيىتــى دۇنياغــا كەلگــەن. 
قەدىمكــى مىســىرلىقالرنىڭ تۇرمۇشــى مىــس قورالــالر دەۋرىگــە 

ــدى. ــەپ ئى ــۆپ مۇرەكك ــتۇرغاندا ك سېلىش

ئەينــى دەۋردە چــوڭ شــەھەرلەر ســودا ۋە قاتنــاش بارلىققــا 
كەلگــەن. قەدىمكــى مىســىرنىڭ تەبىئىــي پېنىمــۇ غايــەت زور 
ــۇن  ــىلەر نۇرغ ــۇپ، كىش ــەن بول ــا كەلتۈرگ ــى قولغ نەتىجىلەرن
تەبىئىــي ھادىســىلەرنى چۈشــەندۈرەلىگەن. ئىلمىــي ئۇســۇلالر 

ــەزى كېســەللىكلەرنى داۋالىيالىغــان.  ــەن ب بىل

قەدىمكــى مىســىرلىقالر كــۆپ ئىالھلىــق دىنغــا ئېتىقــاد 
ــۇالر  ــدى. ئ ــۆپ ئى ــالر ك ــان ئىالھ ــۇالر چوقۇنىدىغ ــان. ئ قىلغ
دىنىنىــڭ ئىالھلىرىنىــڭ ھــەر بىــرى تۇرمۇشــنىڭ مەلــۇم 
بىــر ساھەســىگە رەھبەرلىــك قىالتتــى. ئوســىرىس باقىــي 
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ئۇنىــڭ  ئىــدى.  ئىالھىــي  دېھقانچىلىــق  بىلــەن  دۇنيــا 
قىلىــپ،  ھەســەت  ئوسىرىســقا  ئاكىســى  ســەتىھ  ئىنىســى 
ــى ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ. بىــراق ئوســىرىس ئايالــى ئىسســىرنىڭ  ئۇن
قەدىمكــى  ھېكايــەت  بــۇ  تېرىلىــدۇ.  بىلــەن  مۇھەببىتــى 
كېيىــن  ئۆلگەندىــن  ئــادەم  ئىشــەندۈرىدۇ.  مىســىرلىقالرنى 
ــن ھوشــىغا كېلىــدۇ، ھاياتلىــق داۋام ئېتىــدۇ،  ــە قايتىدى يەن
كىشــىلەر ئۆلگەندىــن كېيىــن تۇرىدىغــان ئــۇ جــاي »مەغرىــب« 
ــنىڭ  ــەن ئىسرىس ــىرىس بىل ــورۇس )horus( ئوس ــدۇ. خ دېيىلى
ــەن ئوخشــاش  ــڭ يېشــى بىل ــڭ يېشــى بۈركۈتنى ــى، ئۇنى ئوغل
رىۋايەتلىرىدىكــى  مىســىرلىقالرنىڭ  قەدىمكــى  بولــۇپ، 
پىرئەۋىننــى قوغدىغۇچــى ئىــالھ بولــۇپ، پادىشــاھ ھوقۇقىنىــڭ 
ســىمۋولى ئىــدى. پىرئەۋىــن خورۇســىڭ پانىــي ئالەمدىكــى 

ۋەكىلــى دەپ قارىالتتــى، ھەمــدە ئــاۋام چوقۇناتتــى.  

بىــر ئىالھلىــق دىــن: بىــرال ئىالھقــا ئېتىقــاد قىلىدىغان، 
باشــقا ئىالھقــا ئېتىقــاد قىلىشــنى چەتكــە قاقىدىغــان دىنــدۇر. 
بىــر ئىالھلىــق دىننىــڭ ئېتىقادىــدا، ئىــالھ ئىنســاننىڭ ھــەر 
قانــداق ســۈپىتىنى ھازىرلىمىغــان بولىدۇ. بىز چۈشــىنىدىغان 

ئىســالم دىنــى ۋە يەھۇدىــي دىنــى بىــر ئىالھلىــق دىنــدۇر.

كــۆپ ئىالھلىــق دىــن: كــۆپ ئىالھقــا ئېتىقاد قىلىشــتىن 
ئىبــارەت. كــۆپ ئىالھلىــق دىننىــڭ ئىالھلىــرى كــۆپ بولــۇپ، 
بــۇ ئىالھــالر ئۆلمەيــدۇ ھەمدە دەرىجىدىن تاشــقىرى ئىنســانلىق 
ــەك  ــانالر ب ــەن ئىنس ــالر بىل ــۇ ئىالھ ــە. ب ــە ئىگ ئاالھىدىلىكك
قىلىشــىدۇ،  تــوي  ئۆزئــارا  ئــۇالر  كېتىــدۇ:  ئوخشىشــىپ 
تەبرىكلىشــىدۇ، ئۇرۇشــىدۇ، ئالدىشــىدۇ، ھەســەت قىلىشــىدۇ. 
قەدىمكــى گىرېتســىيەلىكلەر، رىملىقــالر ۋە گىرمانىــكالر كــۆپ 
ــاد قىالتتــى. ھىنــدى دىنىمــۇ كــۆپ  ئىالھلىــق دىنغــا ئېتىق
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ئىالھلىــق دىنــدۇر.

قەدىمكــى گىرېتســىيە رىۋايەتلىرىــدە، ئىالھــالر ئولۇمپىــس 
ئىــالھ  ئۈســتۈن  ئــەڭ  مەرتىۋىســى  تۇرارمىــش،  تېغىــدا 
يۇپىتېرمىــش، ئــۇ چاقمــاق ئىالھىمىــش، يۇپىتېرنىڭ ئاكىســى 
پوسســى ئــۈچ قوللــۇق ئارىنــى كۆتۈرۈۋالغــان بولــۇپ، ئــۇ دېڭىــز 

ــش. ئىالھىمى

بىــر ئۆلگۈچــى ئانۇبىســنىڭ ئالدىــدا تىزالنغــان، ئانۇبىــس 
قەدىمكــى مىســىر رىۋايىتىدىكــى باقىــي ئالەمنىــڭ قاراۋۇلــى.

راستىنىال »ئەڭ توغرا« دىن بارمۇ؟

مىڭالرچــە يىلالردىــن بىــرى، دىنىــي ئېتىقادنىــڭ مەزمۇنى 
ــدى. »ئىنســانالر  ــپ كەل ــل ئۆزگىرى ــە ئىزچى ــي ئىدىي ۋە دىنى
دىنغــا ئېتىقــاد قىالمــدۇ- يــوق؟« ياكــى »ئۇالرنىــڭ ئېتىقــادى 
ــۇالر ياشــىغان شــارائىت ئۇالرنىــڭ  نېمــە؟« دېگەنلــەر ھامــان ئ
مەنىۋىيىتــى ۋە جەمئىيــەت تەرەققىياتىنىــڭ ھالىتــى بىلــەن 
دىننىــڭ  بىــر  بولــۇپ كەلــدى. ھــەر  زىــچ مۇناســىۋەتلىك 
مۇخلىســلىرى ئۆزىنىــڭ دىنىنــى ئــەڭ توغــرا ۋە ئــەڭ ھەق دەپ 
ــرا دەپ قاراۋاتقىنــى ئۇالرنىــڭ  ــدۇ. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ توغ قاراي
گــۈزەل ھاياتىنــى يارىتىۋاتقــان ئۆزىنىــڭ دىنىــدۇر. ئــۆز دىنىــي 
ــىغا  ــڭ مەناس ــق ۋە ئۆلۈمنى ــالر ھاياتلى ــدا، مۇخلىس ئېتىقادى
ــن ئۈلگــە ئېلىــپ،  ــە ئاشــۇ ئۇلۇغالردى ئېرىشــىپال قالمــاي، يەن

ــدۇ.  ــى بەلگىلەي كۈندىلىــك تۇرمۇشــىغا ھەرىكــەت مىزان
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دۇنياۋى دىن دېگەن نېمە؟

دۇنيــاۋى دىنــى دېگەنــدە، دۇنيــا مىقياســىدا مۇخلىســلىرى 
ئــەڭ كــۆپ ياكــى ئاالھىــدە ھېكمىتــى بىلــەن دىققەتكە ســازاۋەر 
بولغــان دىنىــي كوللېكتىپتــۇر. ھەممــە ئېتىــراپ قىلغــان 

دۇنيــاۋى دىنالردىــن:

خىرىســتىيان دىنــى )كاتولىــك دىنى، پراۋۇســالۋىيە دىنى، 
پىروتېســتانت دىنــى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ(، 
ئىســالم دىنــى، يەھۇدىــي دىنــى، بــۇددا دىنــى ۋە ھىنــدى دىنــى 

قاتارلىقــالر.

ــتىيان  ــن خىرىس ــۆپ دى ــەڭ ك ــلىرى ئ ــادا مۇخلىس  دۇني
 2 تەخمىنــەن  مۇخلىســلىرى  بويىچــە  دۇنيــا  دىنىــدۇر. 
مىلياردتىــن ئارتــۇق. ئــەڭ چــوڭ دىنــى خىرىســتىيان دىنــى 
ــار كاتولىــك  ــون مۇخلىســى ب ــۈز مىلي كوللېكتىــپ ــــــــ 9 ي
دىنىدۇر. مۇخلىســلىرى ســانى جەھەتتە 2- ئورۇندا تۇرىدىغىنى 
ئىســالم دىنىــدۇر. دۇنيــادا جەمئىــي بىــر مىلياردتىــن ئارتــۇق 
ــى ۋە  ــەرق رايون ــۇرا ش ــى ئوتت ــڭ كۆپ ــار. ئۇالرنى ــۇلمان ب مۇس
ــدى  ــدە ياشــايدۇ. ھىن ــەرب تەرىپى ــڭ شــىمالى ۋە غ ئافرىقىنى
ــۇپ،  ــار بول ــى ب ــون مۇخلىس ــەن 750 مىلي ــڭ تەخمىن دىنىنى
ــى  ــدى دىن ــايدۇ. ھىن ــىيادا ياش ــي ئاس ــمى جەنۇبى ــۆپ قىس ك
ھىندىســتاندا بەرپــا بولغــان بولغاچقــا، 650 مىليون مۇخلىســى 
بــار. دۇنيــا بويىچــە 350 مىليون بۇددىســت بــار. بىرما ۋە تايالند 
خەلقىنىــڭ %85 ى بۇددىســتتۇر. تايالنــد ۋە بوتانــدا بۇددا دىنى 
ــەڭ  ــلىرى ئ ــى مۇخلىس ــۇددا دىن ــدا ب ــدۇر. خىتاي ــەت دىنى دۆل
كــۆپ دىنالرنىــڭ بىرىــدۇر. يەھۇدىــي دىنىنىــڭ مۇخلىســلىرى 
ــۆپ قىســمى شــىمالىي  ــڭ ك ــون، ئۇالرنى ــەن 14 مىلي تەخمىن

ــكا ۋە ئىســرائىلىيەدە ياشــايدۇ. ئامېرى
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يەھۇدىي دىنى

ــي  ــالنغاندا، يەھۇدى ــىغا ئاساس ــڭ ئىسپاتلىش تارىخچىالرنى
ــەن  ــدۇر. تەخمىن ــق دىن ــر ئىالھلى ــى بى ــەڭ قەدىمك ــى ئ دىن
3500 يىــل ئىلگىــرى يەھۇدىــي دىنــى ھازىرقى ئىســرائىلىيە ۋە 
پەلەســتىن رايونىــدا دۇنياغــا كەلگــەن. خىرىســتىيان دىنــى ۋە 
ئىســالم دىنــى ئــۆز يىلتىزىنــى يەھۇدىــي دىنىدىــن ئىزدەيــدۇ. 
يەھۇدىــي دىنــى ئەقىدىســىدە ئــەڭ مۇھىــم تەشــكىلىي قىســىم 
مەســىھقا بولغــان ئۈمىــد. مەســىھ ئىالھنىــڭ ئەلچىســى بولۇپ، 
بــۇ دۇنيــادا تىنــچ دۆلــەت قۇرىــدۇ. بىــراق ئــۇ پەقــەت مەرتىــۋە 
ياكــى ئاتــاق بولــۇپ، مەلــۇم بىــر ئادەمنىڭ ئىســمى ئەمەســتۇر. 
خىرىســتىيان دىنىدىمــۇ يەھۇدىــي دىنىدىكــى مەســىھقا ئېتىقاد 

قىلىــدۇ. 

يەھۇدىــي دىنــى مۇخلىســلىرى ئۆزلىرىنــى يەھۇدىيــالر 
ــەس،  ــى ئەم ــر جاين ــلىدە بى ــرائىلىيە ئەس ــدۇ. ئىس دەپ ئاتاي
بەلكــى بىــر مىللەتنــى كۆرســىتەتتى. يەھۇدىــي مىللىتىنىــڭ 
تارىخــى »ئىنجىــل« دا خاتىرىلەنگــەن. يەھۇدىيــالر يەھــۇدا 
قوۋمنىــڭ )يەھۇدىيالرنىــڭ 12 قوۋمنىــڭ بىــرى( ياكــى يەھــۇدا 

پادىشــاھلىقىنىڭ ئەۋالدلىرىــدۇر. 

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كىم؟

 ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم يەھۇدىيالرنىــڭ ئەجــدادى. 
ــە  ــەن. ئەلۋەتت ــى خاتىرىلەنگ ــڭ ھېكايىس ــل« دا ئۇنى »ئىنجى
ــت دەپ  ــىنى راس ــڭ ھەممىس ــى ھېكايىلەرنى ــل« دىك »ئىنجى
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كەتكىلــى بولمايــدۇ. قانداقــال بولمىســۇن، »ئىنجىــل« دىكــى 
ــەن.  ــىدىن ئۆتك ــڭ ئىسپاتلىش ــالر تارىخنى ــىم ئىش ــر قىس بى
ــەن 3500  ــى تەخمىن ــاالمنىڭ ھېكايىس ــم ئەلەيھىسس ئىبراھى
يىــل ئىلگىرى يــۈز بەرگەن. ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم ئالالنىڭ 
يۇرتىدىــن  مىسســۇپاتامىيەدىكى  يۇرتــى  بىلــەن  ئىرادىســى 
ئايرىلىــپ، ئالــالھ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تاللىغــان مەملىكەتكــە يــول 
ئالغــان. بــۇ جــاي »ئىنجىــل« دا كەنئــان دېيىلگــەن. ئالــالھ 
بىلــەن ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم ئوتتۇرىســىدا بىــر ۋەدە بولۇپ، 
ئالــالھ بــۇ زېمىننــى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ 
ــان  ــۇالر تاللىۋېلىنغ ــراق ئ ــان، بى ــە قىلغ ــا ھەدىي ئەۋالدلىرىغ
ــا ھۆرمــەت  ــە ئالالھق ــەن، يېگان ــۇش ســۈپىتى بىل ــەت بول مىلل

ــرەك.  كۆرسىتىشــى كې

بــۈۋى  ئايالــى  ئۇنىــڭ  ۋە  ئەلەيھىسســاالم  ئىبراھىــم   
ســارەنىڭ ئەينــى ۋاقىتتــا تېخــى پەرزەنتــى يــوق ئىــدى. 
كېيىــن بــۈۋى ســارە قېرىغانــدا بىــر ئوغــۇل تۇغــدى، ئىســمىنى 
ــكېزەك  ــق قوش ــى رەفى ــھاقنىڭ ئايال ــدى. ئىس ــھاق قوي ئىس
ــن  ــۇپ ئالالھتى ــدى. ياق ــى تۇغ ــەن ياقۇپن ــس بىل ــۇل ئەي ئوغ
ــۇ  ئىبــراي تىلىدىكــى ئىســمى »ئىســرائىل« غــا ئېرىشــتى. ب
ئىســىمنىڭ مەنىســى ئالــالھ بىلــەن كــۈچ سىناشــقۇچى ئىدى. 
شــۇڭا ياقۇپنىــڭ ئەۋالدلىرىنىــڭ ئىســمى »بەنــى ئىســرائىل« 

ــدى. دەپ ئاتال

ياقۇپنىــڭ لىيــاھ ۋە راھىــل قاتارلىــق تۆت ئايالــى بولۇپ، 
بۇالردىــن 12 ئوغۇللــۇق بولغــان. ئۇنىڭ 4- ئوغلىنىڭ ئىســمى 
ــى ئىســرائىلنىڭ بىــر قوۋمنىــڭ  ــۇپ، كېيىــن بەن يەھــۇدا بول
ئىســمى ئۇنىــڭ نامــى بىلــەن ئاتالغــان. بــۇ ئىســىم ئۆزگىرىــپ 

يەھۇدىــي دېگــەن نــام كېلىــپ چىققــان. 
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ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم

ــى  ــتىيان دىن ــى ۋە خىرىس ــالم دىن ــى، ئىس ــي دىن يەھۇدى
ئىبراھىــم  چۈنكــى  ئاتىلىــدۇ.  دەپ  دىنــى  ئىبراھىمنىــڭ 
ئەلەيھىسســاالم يەھۇدىــي دىنــى، خىرىســتىيان دىنى ۋە ئىســالم 

ــدۇر. ــاق پەيغەمبىرى ــڭ ئورت دىنىنى

كەنئان

كەنئــان ئــەڭ دەســلەپتە يەھــۋاھ تەڭــرى يەھۇدىيالرغــا 
بەرگــەن »ئۆســتەڭلىرىدە ســۈت ۋە ھەســەل ئېقىــپ تۇرىدىغــان 

ــىتىدۇ.  ــى كۆرس ــن« ن ــەر زېمى گۆھ

يەھۇدىيالرنىڭ يىلنامىسى

يەھۇدىيالرنىــڭ يىلنامىســى بىلــەن ھازىرقــى دۇنيــادا 
ئورتــاق ئىشــلىتىۋاتقان يىلنامــە ئوخشــىمايدۇ. يەھۇدىيالرنىــڭ 
يىلنامىســى ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى باشــلىنىش 
ۋاقتىنــى  يارىتىلىــش«  »دۇنيانىــڭ  بەلكــى  قىلمايــدۇ. 
باشــلىنىش قىلىــدۇ. ئەلۋەتتــە بــۇ خىــل ئۇســۇل يــەر شــارىنىڭ 
ھەقىقىــي يېشــىنى ئىپادىلــەپ بېرەلمەيــدۇ. »ئىنجىــل« دىمــۇ 
بــۇ كــۈن خاتىرىلەنگــەن. يەھۇدىيالرنىڭ يىلنامىســى مىالدىدىن 
ئىلگىرىكــى 3761-يىلدىــن باشــلىنىدۇ. بــۇ مىــالدى 2000-

يىلــى يەھۇدىيالرنىــڭ 5761-يىلــى دېگەنلىكتــۇر. 
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 پەنتىكوست

 پاســخا بايرىمىنىڭ 7-ھەپتىســى، كىشــىلەر پەنتىكوســت 
ــت دەپ  ــرام پەنتىكوس ــۇ باي ــۇڭا ب ــدۇ. ش ــى تەبرىكلەي بايرىمىن
ئاتالغــان. چۈنكــى كىشــىلەر پاســخا بايرىمىدىــن باشــالپ 
ــان.  ــۇنداق ئاتالغ ــۈن ش ــابلىغانلىقى ئۈچ ــۈن ھېس دەل 50 ك
ــى ئىســرائىلنى مىســىردىن ئېلىــپ  مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەن
چىقىــپ يەتتــە ھەپتىدىــن كېيىــن، ئالال مۇســا ئەلەيھىسســاالم 
ــا  ــە تاختىغ ــى پارچ ــون ئىكك ــرائىلغا ئ ــى ئىس ــق بەن ئارقىلى
يېزىلغــان 1000 ســۈرىنى چۈشــۈردى، بــۇ بايــرام مۇشــۇ ۋەقەنــى 
خاتىرىلــەش يۈزىســىدىن كېلىــپ چىققــان. شــۇنداقال ئــۇ بىــر 
مــول ھوســۇل بايرىمىــدۇر. چۈنكــى ھــەر يىلنىــڭ مۇشــۇ پەيتــى 
)يەنــى 5-ئاينىــڭ 20-كۈنىدىــن كېيىــن( ئىســرائىلىيەلىكلەر 
بىــر يىــل ئىچىــدە يېــزا ئىگىلىكىدىــن بىرىنچــى قېتىــم 

ھوســۇل يىغىدىغــان پەيتتــۇر. 

كىشىلەر پاسخا بايرىمىنى قانداق تەبرىكلەيدۇ؟

پاســخا بايرىمــى ئىســرائىلىيەلىكلەرنىڭ تارىختىكــى بىــر 
ۋەقەنــى خاتىرىلــەش: مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى ئىســرائىلنى 
مىســىردىن ئېلىــپ چىققــان كۈننــى خاتىرىلــەش بايرىمىــدۇر. 

 بەنــى ئىســرائىل ياقۇپنىــڭ ئوغلــى يۈســۈفكە ئەگىشــىپ 
ــى  ــرائىلالر ناھايىت ــى ئىس ــلەپتە بەن ــەن، دەس ــىرغا كەلگ مىس
ئۆتۈشــىگە  ۋاقىتنىــڭ  بىــراق،  كۆرگــەن.  كــۈن  ياخشــى 
ئەگىشــىپ، مىســىرلىقالر ئۇالرغــا ئاســتا- ئاســتا قۇلالرغــا 
مۇئامىلــە قىلغانــدەك مۇئامىلــە قىلغــان. بەنــى ئىســرائىلنىڭ 
ــرى  ــەن. ئاخى ــېرى كۈچەيگ ــى كۈنس ــش ئارزۇس ــا قايتى كەنئانغ
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بىلــەن  باشلىشــى  يــول  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇســا  ئــۇالر 
كەنئانغــا قايتىــپ كەلگــەن. بــۇ قېتىملىق جاپالىــق »قېچىپ 
چىقىــش« تــۆت يىــل داۋامالشــقان. بــۇ قېتىملىق مىســىردىن 
قېچىــپ چىقىــش جەريانىدا مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا تــۇر تېغىدا 
ئالالھتىــن ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان 1000 ســۈرە 

ــەن.  ــۇق خاتىرىلەنگ ــەۋرات« دا تول ــۇالر »ت چۈشــتى. ب

 پاســخا بايرىمى كېچىســى كىشــىلەر بىر قىســىم ئاالھىدە، 
بەلگىلىــك چوڭقــۇر مەنىســى بــار يېمەكلىكلەرنــى يەيــدۇ. بــەزى 
ئائىلــە ئەزالىــرى مىســىردىن قېچىــپ چىقىــش ھېكايىســىنى 
ــر  ــەر بى ــق، ھ ــق، ئوبرازلى ــۇم جانلى ــە چوق ــدۇ. ھېكاي ئېيتى
ــىردىن  ــۆزى مىس ــۇددى ئ ــالىدىغان، خ ــا س ــى ھاياجانغ ئادەمن
قېچىــپ چىقىــش ۋەقەســىنى بېشــىدىن ئۆتكۈزگەنــدەك تۇيغۇغا 

كېلىشــى كېــرەك.

سۇككوت بايرىمى دېگەن نېمە؟

ســۇككوت ئىبــراي تىلىدىكــى ســۆز بولۇپ، دەرەخ شــېخى ۋە 
يوپۇرمىقــى بىلــەن ســاتما ســېلىش دېگــەن مەنىــدە. بــۇ بايــرام 
ــدا  ــش ۋاقتى ــپ چىقى ــىردىن قېچى ــرائىلنىڭ مىس ــى ئىس بەن
ــپ  ــىدىن كېلى ــەش يۈزىس ــى خاتىرىل ــر ۋەقەن ــەن بى ــۈز بەرگ ي

چىققــان. 

باشــالپ،  ئىســرائىلنى  بەنــى  ئەلەيھىسســاالم  مۇســا   
مىســىردىن قېچىــپ چىققــان ۋاقىتتــا ئــۇالر بىپايــان قىزىــل 
ئالالنىــڭ  ئىــدى.  كېــرەك  ئۆتۈشــى  چوقــۇم  دېڭىزدىــن 
مەرھەمىتــى بىلــەن مۆجىــزە يــۈز بېرىــپ، قىزىــل دېڭىز ســۈيى 
ئىككــى تەرەپكــە بۆلىنىــپ، بەنــى ئىســرائىل ھېچبىــر زىيــان- 
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زەخمەتســىز قىرغاققــا چىقارغــان. بارلىــق كىشــىلەر بۇ ســۇدىن 
ئۆتــۈپ بولغاندىــن كېيىــن، ســۇ قايتىدىــن يەنــە بىرلەشــكەن، 
شــۇنداق قىلىــپ بەنــى ئىســرائىلنى قوغــالپ كېلىۋاتقــان 
پىرئەۋىننىــڭ ئەســكەرلىرى ســۇدا غــەرق بولغــان. مىســىردىن 
ــا  ــرائىلالر قۇملۇقت ــى ئىس ــن، بەن ــن كېيى ــپ چىققاندى قېچى
ــېخى ۋە  ــن دەرەخ ش ــدە قۇملۇقتى ــان ھەم ــارام ئالغ ــردەم ئ بى

ــالغان.  ــۆي س ــە ئ ــپ ئاددىيغىن ــپ كېلى ــى تېپى كالتەكلەرن

ــق  ــى ئارقىلى ــۇككوت بايرىم ــر س ــالر ھازى ــۇڭا يەھۇدىي ش
بىــر  ھــەر  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  خاتىرىلەيــدۇ.  تارىخنــى  بــۇ 
ــاتمىالر  ــۇ س ــار. ب ــاتما ب ــز س ــر ئېغى ــدە بى ــڭ ئۆيى يەھۇدىينى
 )Synagogue(ســېناگوگ ئائىلىســىگە،  يەھۇدىيالرنىــڭ 
)يەھۇدىيــالر ئىبادەتخانىســى( ياكــى دۇئا-تىــالۋەت ســورۇنلىرى 
ــپ  ــە يېغىلى ــر يەرگ ــالر بى ــېلىنىدۇ. يەھۇدىي ــىغا س ھويلىس

پاراڭلىشــىدۇ.  يېيىشــىدۇ،  تامــاق 

چانۇكا بايرىمىدا شامداندا نېمىشقا توققۇز تال شام 
بولىدۇ؟

قىشــتا يەھۇدىيــالر چانــۇكا بايرىمى ئۆتكۈزىــدۇ. چانۇكانىڭ 
مەنىســى »پۈتــۈش مۇراســىمى« دۇر. بــۇ بايرامنــى ئاساســلىقى 

يېرۇســالېم قۇددۇســنىڭ پۈتكــەن ۋاقتىنــى تەنتەنــە قىلىــدۇ. 

مىــالدى  167-يىلدىــن  ئىلگىرىكــى  مىالدىيەدىــن 
گىرېتســىيە  ئارىلىقتــا،  بولغــان  164-يىلغىچــە 
قۇددۇســىغا  ئىســرائىلنىڭ  بەنــى  مۇســتەملىكىچىلىرى 
ــى  ــڭ ھەيكىلىن ــۆز ئىالھىنى ــۇالر ئ ــپ، ئ ــك قىلى بىھۆرمەتلى
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ــۇدا  ــى يەھ ــڭ ئوغل ــىياس ۋە ئۇنى ــان. ماتتاس ــقا قويغ قۇددۇس
ھەمــدە يەھۇدانىــڭ تۆت قېرىندىشــى بۇ باســقۇنچىالر بىلەن ئۈچ 
يىــل كــۈرەش قىلىــپ، ئاخىــرى غەلىبــە قىلىدۇ. قۇددۇســنىڭ 
يېڭىدىــن پۈتكەنلىكىنــى تەبرىكلــەش ئۈچــۈن كىشــىلەر يەتتــە 
ــدا  ــداق بولغان ــىدۇ. بۇن ــى چۈش ــامدانغا ئېھتىياج ــۇق ش قولل
ــىمدا  ــي مۇراس ــدە مىرو)دىنى ــر كۈن ــەر بى ــى ھ ــر ھەپتىدىك بى
ئىشــلىتىلىدىغان مــاي( كۆيــۈپ تۇراتتــى. شــامدانغا بىــر ئــوت 
يىقىلســىال ئۆچۈرۈشــكە بولمايتتــى. لېكىــن ئېشــىپ قالغــان 
مىــرو بىــر كــۈن كۆيۈشــكە يېتەتتــى. بىــراق يېتەرلىــك مىــرو 
ــى.  ــۈن كېتەتت ــەككىز ك ــدە س ــاز دېگەن ــۈن ئ ــارالش ئۈچ تەيي
كېچىكتۈرۈشــنى  ۋاقىتنــى  پۈتكــەن  قــۇددۇس  كىشــىلەر 
خالىمىغاچقــا، شــامدانغا ئــوت ياقاتتــى. بــۇ ۋاقىتتــا مۆجىــزە 
يــۈز بېرىــپ، شــامدان كىشــىلەر يېڭــى مىرونــى تەييارلىغۇچــە 
ــڭ  ــۇكا بايرىمىنى ــۇڭا چان ــدى. ش ــۈن كۆي ــەككىز ك ــان س بولغ
ــەككىز  ــۇپ، س ــام بول ــال ش ــەككىز ت ــي س ــامدىنىدا جەمئى ش
كۈننىــڭ ســىمۋولى، بىــراق توققۇزىنچــى تــال شــام »مــاالي« 
دەپ ئاتىلىــدۇ. ئــۇ باشــقا ســەككىز تــال شــامنى يېقىــش 

ــان. ــۈن قويۇلغ ئۈچ

يەھۇدىيالرنىڭ مۇقەددەس كىتابى نېمە؟

ــى  ــراي تىلىدىك ــى ئىب ــەددەس كىتاب ــڭ مۇق يەھۇدىيالرنى
ــدا  ــۇر تىلى ــۇ ئاتىلىدۇ)ئۇيغ ــاخ« دەپم ــە »تان ــل«، يەن »ئىنجى
تــەۋرات دەپ ئومۇمالشــقان(. بــۇ ئىبــراي تىلىدىكــى ئــۈچ 
پارچــە مۇقــەددەس كىتابنىــڭ قىسقارتىلىشــى: »تــەۋرات« نىــڭ 
ــتۇر«  ــۇن دەس ــە »قان ــاب يەن ــۇ كىت ــۇڭا ب ــۇن، ش ــى قان مەنىس
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا ئىككــى كىتــاب »نەۋىــم« 
 )Ketuvim( »ۋە »كەتۇۋېم )پەيغەمبەرلەر قىسسىســى( )Navim(
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)توپــالم( دۇر. »تانــاخ« )تــەۋرات( نــى خىرىســتىيان دىنىــي 
ــدۇ. ــمى دەپ ئاتاي ــر قىس ــڭ بى ــرى ئىنجىلنى مۇرىتلى

 بــۇ ئــۈچ پارچــە مۇقــەددەس كىتابنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم 
ــى  ــدا بەن ــۇر. ئۇنىڭ ــەۋرات« ت ــەك »ت ــى بۆل ــى بىرىنچ پارچىس
ئىســرائىل ۋە ئۇنىــڭ ئەجــدادى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم، 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  ياقــۇپ  ۋە  ئەلەيھىسســاالم  ئىســھاق 

خاتىرىلەنگــەن.  قىسسىســى 

 ئۇنىڭدا يەنە مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا چۈشكەن ئون ئىككى 
پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان 1000 ســۈرە خاتىرىلەنگــەن، ھەمــدە 
بەنــى ئىســرائىلغا ھەدىيــە قىلغــان ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن. 
كىشــىلەر »تــەۋرات« نــى يەنــە »مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ بەش 
كىتابــى« دېيىشــىدۇ. خىرىســتىيان مۇخلىســلىرى ۋارىســلىق 
ــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان 1000 ســۈرە  قىلغــان ئ

ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى مۇھىــم قىســمىدۇر. 

»تــەۋرات« بىلــەن »تانــاخ« نىــڭ باشــقا بۆلەكلىــرى 
ــېناگوگ  ــي س ــر يەھۇدى ــەر بى ــان. ھ ــدا يېزىلغ ــراي تىلى ئىب
)يەھۇدىيــالر ئىبادەتخانىســى( ياكــى يىغىلىــش ســورۇنلىرىدا 
چوقــۇم ئــاز دېگەنــدە بىــر قــول يازمــا »تــەۋرات« بولىــدۇ. بىــر 
ــر  ــر بۆلەك-بى ــى بى ــەۋرات« ن ــالر »ت ــدە، يەھۇدىي ــل ئىچى يى

ــدۇ. ــادالپ چىقى ــۇق ي ــن تول بۆلەكتى

 ھــەر بىــر يەھۇدىــي دىنــى مۇخلىســلىرىغا نىســبەتەن 
»تــەۋرات« نىــڭ بىــر پارچىســىنى يــادالش زور شــەرەپتۇر. 
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ھاخام كىم؟

قەدىمدىــن تارتىــپ، كىشــىلەر »تــەۋرات« نىڭ تەپســىرىنى 
يىغىشــقا باشــلىغان. ئــۇالر »تالمــۇد« تــا، يەنــە يەھۇدىيالرنىــڭ 
قانۇنىــدا )فىقىــھ كىتابــى دېيىلىــدۇ( خاتىرىلەنگــەن. يەھۇدىــي 
دىنىدىكــى »ھاخــام« الر )يەھۇدىــي دىنىنىــڭ موللىلىــرى( 
ــدۇ.  ــپ ئۆگىنى ــى قېتىرقىنى ــۇد« ن ــەن »تالم ــەۋرات« بىل »ت
ئــۇالر مۇخلىســالرغا پەرھىزلەرنــى كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا قانــداق 
ئىزچىلالشتۇرۇشــنى، »تــەۋرات« تىكــى ھېكايىلەرنــى قانــداق 

توغــرا چۈشىنىشــنى تەبلىــغ قىلىــدۇ.

ــۇس  ــدە مەخس ــي مەكتەپلىرى ــڭ ئالى ــام يەھۇدىيالرنى ھاخ
تەربىيەلەنگــەن ئۆلىمــاالردۇر. بــۇرۇن ھاخامالرنىــڭ ھەممىســى 
ئەرلــەر ئىــدى، يېقىنقــى ئون نەچچــە يىلالردىن بىــرى ئايالالرمۇ 

ھاخــام بوالاليدىغــان بولــدى. 

قۇددۇس

ئالــدى- 900-يىلىنىــڭ  ئىلگىرىكــى  مىالدىيەدىــن 
كەينىدە ســۇاليمان پادىشــاھ ياســاتقان. بۇ مۇســا ئەلەيھىسســاالم 
ــون  ــان ئ ــۈرە يېزىلغ ــەن1000 س ــپ كەلگ ــن ئېلى ــۇر تېغىدى ت
ئىككــى پارچــە تــاش تاختــا ســاقالنغان بىــر ئېغىــز مۇقــەددەس 
ــدۇر. بىــر يىلدىــن كېيىــن پەقــەت يەھۇدىيــالر گۇناھىنــى  ئۆي
ــەددەس  ــي مۇق ــەڭ ئالى ــى ئ ــي دىنىدىك ــى يەھۇدى ــۇش كۈن يۇي

ــدۇ. ــۇ ئۆيگــە كىرەلەي شەخســال ب
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يېڭى يىل

ــۇ كــۈن  يەھۇدىيــالر كــۈزدە يېڭــى يىلنــى تەبرىكلەيــدۇ. ب
روش ھاشــانا دېيىلىــدۇ، مەنىســى يىــل بېشــى دېگەنلىكتــۇر. 
يېڭــى يىلنىــڭ بــۇ كۈنىــدە ئەرلــەر ســېناگوگقا يىغىلىــپ 
تىــالۋەت ۋاقتىــدا ئاپئــاق يېپىنچــا ســېلىۋالىدۇ. بــۇ پاكلىــق 

ــى كۆرســىتىدۇ. ــى باشــالش دېگەنن ــى يىلن ــدە يېڭ ئىچى

گۇناھىنى يۇيۇش كۈنى

يېڭــى يىلنىــڭ ئونىنچى كۈنــى يەھۇدىيالرنىــڭ گۇناھىنى 
يۇيــۇش كۈنــى. بــۇ كــۈن روزا كۈنــى بولۇپ، بــۇ كۈنــدە يەھۇدىيالر 
ھېچنەرســە يېمــەي، ئۆزلىرىنىــڭ ئۆتكــەن بىر يىلــدا ئۆتكۈزگەن 
ــا  ــا دۇئ ــەپ ئىالھق ــىنى تىل ــرەت قىلىش ــى مەغپى گۇناھلىرىن

 . قىلىدۇ

مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى ئىســرائىلنى باشــالپ قىزىــل 
ــى  ــدۇ. بەن ــە ئايرىي ــۇنى ئىككىگ ــوران س ــدۇ. ب ــن ئۆتى دېڭىزدى
ئىســرائىل قوۋمــى ھېچبىــر خــەۋپ- خەتەرســىز قىرغاققــا 

ــدۇ. چىقى

يېرۇســالېمدىكى قۇددۇســتا بىــر يەتتــە 
قوللــۇق شــامدان بولــۇپ، ئــۇ يەھۇدىــي 
دىنىنىــڭ ســىمۋولىغا ئايالنغــان. لېكىــن 
چانــۇكا بايرىمىدىكــى شــامداندا توققــۇز تال 

شــام بولىــدۇ.

ــر  ــان بى ــى كىيىۋالغ ــالۋەت كىيىم تى
يەھۇدىــي بــاال، ئۆزىنىــڭ باالغەتكــە يېتىــش 
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كۈنىــدە دۇئــا ئايىتىنــى ئۈنلــۈك ئوقۇماقتــا. ئــۇ يەھۇدىيالرنىــڭ 
دوپپىســى ۋە ئايــەت قۇتىســىنى تاقىغــان، يەنــە ئۈســتىگە 

ــان. ــى ئارتىۋالغ ــالۋەت يېپىنچىس تى

دۇئا دېگەن نېمە؟

يەھۇدىــي  ئــۇ  ئايەتتــۇر.  دىنىدىكــى  يەھۇدىــي  دۇئــا 
ــار دېگــەن ئــەڭ ئاساســلىق  دىنىدىكــى دۇنيــادا بىــرال ئىــالھ ب

دىنــى ئەقىدىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 

 ئىبــراي تىلىدىكــى بــۇ دۇئانىــڭ بىرىنچــى جۈملىســىنى 
ــرى،  ــاڭال، تەڭ ــرائىل! ئ ــى ئىس ــې بەن ــاق »ئ ــە قىلس تەرجىم
بىزنىــڭ ئىالھىمىــز يېگانــە ئىالھتــۇر. ســەن پۈتــۈن ۋۇجــۇدۇڭ 
ــەن،  ــڭ بىل ــۈن نىيىتى ــەن، پۈت ــڭ بىل ــۈن ھاياتى ــەن، پۈت بىل
بارلىــق كۈچــۈڭ بىلــەن ئۇنــى ســۆي ـــــــــ ســېنىڭ ئىالھىــڭ 

ــۈك بىردىنبىــر ئىالھتــۇر!« مەڭگۈل

بەزىــدە دۇئــا قىلىۋاتقان يەھۇدىي ئەر مۇخلىســلىرى تاســما 
ــدۇ  ــا يۆگىۋالى ــول قولىغ ــى س ــرە قاپچۇقن ــك تې ــەن كىچى بىل
ھەمــدە يۈرىكىگــە ئىشــارەت قىلىــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن بىــر 
ۋاقىتتــا كىچىــك تېــرە قاپچۇقنــى پېشانىســىگە تېڭىۋالىــدۇ. 

دەپ  قۇتىســى  ئايــەت  قاپچۇقــالر  تېــرە  كىچىــك  بــۇ 
ئاتىلىــدۇ. ئايــەت قۇتىســىغا تېــرە پۈتــۈك يۆگــەك ســېلىنغان 
بولــۇپ، ئۈســتىگە دۇئــا ئويۇلغــان. يەھۇدىــي ئــەر مۇخلىســلىرى 
ئىالھقــا بولغــان ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ دۇئــا قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا، 
ــى  ــا ياك ــۇالر يېپىنچ ــدۇ. ئ ــاج بولى ــكە موھت ــىنى يۆگەش بېش
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بىــر  دوپپــا  ۋەكىللىــك  ئــەڭ  ئىشــلىتىدۇ.  دوپپىســىنى 
خىــل يۇمىــالق يەھۇدىــي دوپپىســىدۇر. ســېناگوگتا ياكــى 
يەھۇدىيالرنىــڭ قەبرىســتانلىقىدا يەھۇدىــي بولمىغــان ئەرلەرمــۇ 

ــرەك. ــى كې ــىنى يۆگىش ــۇم بېش چوق

كىشىلەر سەببات كۈنلىرىنى قانداق تەبرىكلەيدۇ؟

ــي دىنىدىكــى مۇھىــم كۈنلەرنىــڭ  ــى يەھۇدى ســەببات كۈن
ــي دىنىدىكــى ھــەر ھەپتىنىــڭ  ــى يەھۇدى بىــرى. ســەببات كۈن
جۈمــە كۈنــى كەچتىن شــەنبە كۈنــى كەچكىچە داۋاملىشــىدىغان 
ئــارام ئېلىــش كۈنىــدۇر. بــۇ شــۇنىڭ ئۈچۈنكى، يەھۇدىــي دىنىي 
ــر ئاخشــامدىن  ــۈن بى ــر ك ــەر بى ــا ئاساســالنغاندا، ھ كالېندارىغ
ئىككىنچــى بىــر ئاخشــامغىچە ھېســابلىنىدۇ. كىشــىلەر ئۆيىدە 
ياكــى ســېناگوگتا ســەببات كۈنىنــى تەبرىكلەيــدۇ. ئانىــالر 
ســەببات كۈنــى شــام ياقىــدۇ، ئىككــى تــال ياكــى ئۆيــدە قانچــە 
ــادەم بېشــىغا بىردىــن شــام ياقىــدۇ. ئۆيدىكــى  ــادەم بولســا ئ ئ
ھەممــە ئــادەم شــىرەنى چۆرىــدەپ ئولتۇرۇشــىدۇ. دادا ئــۈزۈم 
ھارىقــى قۇيــۇپ بەخــت تىلــەش مۇراســىمى ئۆتكۈزىــدۇ. )بايــرام 
ۋە ســەببات كۈنــى ھارپىســىدىكى بەخــت تىلــەش مۇراســىمى(. 
جۈمــە كۈنــى كــەچ بىلــەن شــەنبە كۈنــى چۈشــتىن بــۇرۇن 

ســېناگوگتا ئىبــادەت قىلىــدۇ.

يەھۇدىي ئوغۇللىرىنىڭ باالغەتكە يېتىش مۇراسىمى

ــدە، باالغەتكــە   يەھۇدىــي ئوغۇللىــرى 13 ياشــقا كىرگەن
يەتكــەن يەھۇدىــي دىنــى مۇرىتىغــا ئايلىنىــدۇ. يەھۇدىيــالر 
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ھاياتنىــڭ بــۇ باســقۇچىنى بايــرام شــەكلىدە تەبرىكلەيــدۇ، 
باالغەتكــە يىتىــش مۇراســىمىدا، ئوغــۇل بــاال ئىبادەتتــە تۇنجــى 
بولــۇپ، ئىبــراي تىلىدىكى»ئىنجىــل« نــى قىرائــەت قىلىــدۇ. 
ئوخشــاش  مۇشــۇنىڭغا  قىزالرنىڭمــۇ  ســېناگوگتا  زامانىــۋى 
قىزلىرىنىــڭ  يەھۇدىــي  بولــۇپ،  مۇراســىمى  تەبرىكلــەش 

باالغەتكــە يېتىــش مۇراســىمى دەپ ئاتىلىــدۇ.

پاك يېمەكلىك 

»تــەۋرات« ۋە »تالمــۇد« تــا يېمەكلىــك ھەققىــدە مىــزان 
بــار. بــۇ مىــزان يەھۇدىــي دىنىنىــڭ يېمــەك -ئىچمــەك 
قانــداق  بىلــەن  نــەزەر  دىنــى  بۇنىڭــدا  بەلگىلىمىســىدۇر. 
يېمەكلىكلەرنىــڭ پاكلىقىنــى بېكىتكــەن. پــاك يېمەكلىكلــەر 
ئاچــا تۇياقلىــق ھايۋانــالر ۋە كۆشــىگۈچى ھايۋانالرنــى ئــۆز 
ــن  ــەس، ســۇ جانلىقلىرىدى ــاك ئەم ــدۇ، چوشــقا پ ــە ئالى ئىچىگ
قاســىراقلىق ۋە پاالقلىــق جانلىقالرنــى يېيىشــكە بولىــدۇ. 
ــدۇ.  ــكە بولماي ــى يېيىش ــك ھايۋانالرن ــاق تەنلى ــن يۇمش لېكى
ــۇپ  ــدە بوغ ــى ئۆلتۈرگەن ــان ھايۋانالرن ــكە بولىدىغ ــە يېيىش يەن

ــرەك. ــۇزۇش كې ــى ئاقق ــۇم قېنىن ــەي، چوق ئۆلتۈرم

دىنــى  خىرىســتىيان  دارمىســتاتتىكى  رەســىم 
ئىبادەتخانىســى. بارلىــق يەھۇدىــي دىنــى ئىبادەتخانىســىنىڭ 
ئوتتۇرىســىدا بىــر ئىشــكاپ بولىــدۇ. ئىشــكاپتا »تــەۋرات« 
ســاقلىنىدۇ. ئىشــكاپ ئالدىغــا تەۋراتنــى ئېچىــپ ئوقــۇش 
ئۈچــۈن، قىرائــەت ئۈســتىلى قويۇلىــدۇ. ئايــال مۇخلىســالر 

ئولتۇرىــدۇ. ئايرىــم  ئــەر مۇخلىســالر  بىلــەن. 
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خەتنە قىلىش 

ئوغــۇل بالىالرنىــڭ خەتنىســىنى قىلىــش يەھۇدىيالرغىــال 
ــادەت ئەمــەس، مۇســۇلمانالرمۇ خەتنــە قىلىــدۇ.  خــاس ئۆرپ-ئ
مۇســۇلمانالرنىڭمۇ  ئەلەيھىسســاالم  ئىبراھىــم  چۈنكــى 
ئەجدادىــدۇر. ئىســھاق ئەلەيھىسســاالم تۇغۇلۇشــتىن ئىلگىــرى، 
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى بــۈۋى ھەجەر ئىســمائىل 
ــەن  ــاالم بىل ــھاق ئەلەيھىسس ــان، ئىس ــاالمنى تۇغق ئەلەيھىسس

ــان. ــىنى قىلغ ــاالمنىڭ خەتنىس ــمائىل ئەلەيھىسس ئىس

قەتلىئام 

دەھشــەتلىك  خىرىســتىيانالرنىڭ  يەھۇدىيــالر 
ــلىك  ــەددىي زىيانكەش ــەڭ ئەش ــان، ئ ــلىكىگە ئۇچرىغ زىيانكەش
1933-يىلدىــن 1945-يىلغىچــە بولغــان ئارىلىقتا ناتسىســتالر 
ــۇ مەزگىلــدە  ــۈز بەرگــەن، ب ھۆكۈمرانلىقىدىكــى گېرمانىيــەدە ي
قەتلىئــام  يىغىــپ  يەھۇدىينــى  مىليــون   6 تەخمىنــەن 
قىلىنغــان. بــۇ قېتىملىــق قەتلىئامدىــن ئامــان قالغــان 
ــۇرۇپ  ــى ق ــى ئىســرائىلىيە دۆلىتىن ــالر، 1948 -يىل يەھۇدىي

يېڭــى ھاياتىنــى باشــلىغان.

سېناگوگ )يەھۇدىي دىنى ئىبادەتخانىسى( نىڭ رولى نېمە؟

كۆپىنچــە  مۇراســىمى  ئىبــادەت  دىنىنىــڭ  يەھۇدىــي   
مەخســۇس يىغىلىــش ســورۇنلىرىدا ئۆتكۈزۈلىــدۇ. گىرېك تىلىدا 
بۇنــداق ئورۇنــالر ‹‹ ســېناگوگ)synagoge( ›› ئىبــراي تىلىــدا 
ــەۋرات››  ــدۇ. ‹‹ ت ــەت ›› )Betknesset( دېيىلى ــك نەسس ‹‹ بېت
ــاقلىنىدۇ. ــەن ئىشــكاپتا س ــر بېزەلگ بېتــك نەسســەتتىكى بى
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ئىبــادەت چوقــۇم‹‹ ســېناگوگ›› تــا ئۆتكۈزۈلۈشــى كېــرەك 
ئەمــەس، پەقــەت بىــر پارچــە ‹‹ تــەۋرات›› بولســا، ھەمــدە مۇشــۇ 
ــەر 13ياشــتىن  ــادەم ســانى 10 نەپ ئىبادەتكــە قاتنىشــىدىغان ئ
يۇقىــرى قۇرامىغــا يەتكــەن ئــەر كىشــى بولســىال ئىبــادەت 
قىلســا بولىــدۇ. ئىبــادەت مۇراســىمىغا ھەرقانــداق بىــر نەپــەر 
قۇرامىغــا يەتكــەن يەھۇدىــي دىنــى مۇخلىســى رىياســەتچىلىك 
ــر  ــە بى ــدا ئىبادەتك ــە ئەھۋال ــن كۆپىنچ ــدۇ. لېكى ــا بولى قىلس
ــەتچىلىك  ــام رىياس ــى ھاخ ــى ياك ــات باشالمچىس ــەر مۇناج نەپ

ــدۇ.  قىلى

 يەھۇدىيالر بىر مىللەتمۇ ياكى بىر دىنىي جامائەتمۇ؟ 

ــەت  ــۇ ئۇنىــڭ مىلل ــي بولســا، ب ــادەم يەھۇدى ــر ئ ــاۋادا بى ن
تەۋەلىكــى ۋە دىــن تەۋەلىكىنــى بەلگىلەيــدۇ. يەھۇدىيالرغــا 
نىســبەتەن ئەگــەر ئۇنىــڭ ئانىســى يەھۇدىــي بولســا ئۇنىــڭ 
بالىســى يەھۇدىــي بولىــدۇ. ئەلۋەتتــە، بىــر يەھۇدىينىــڭ دىنغــا 
ئېتىقــاد قىلىــش- قىلماســلىق ياكــى قايســى دىنغــا ئېتىقــاد 
ــي  ــلىي يەھۇدى ــەر ئەس ــدۇ. ئەگ ــۆزى بەلگىلىيەلەي ــنى ئ قىلىش
بولمىغــان بىــر كىشــى، يەھۇدىــي دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىشــنى 
ــا  ــى قاتارىغ ــي مىللىت ــى يەھۇدى ــۇ كىش ــا ئ ــا، ئۇنداقت تاللىس

ــدۇ.  ــي بولى ــۇلۇپ يەھۇدى قوش

 ھىجرەتتىكى يەھۇدىيالر دېگەن نېمە؟ 

گىرېــك تېلىــدا ››Diaspora‹‹ نىــڭ مەنىســى چېچىلىــپ 
كەتكــەن يەھۇدىيــالر دېگەنلىــك بولــۇپ، ئادەتتــە ئىســرائىلىيە 
زېمىنىنىــڭ ســىرتىدىكى دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىغــا 
تارقالغــان يەھۇدىيالرنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ ســۆز دەســلەپتە بەنــى 
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ئىســرائىل قوۋمىدىــن كەلگــەن. چۈنكــى ئــۇالر كەنئاننىــڭ 
مەســىلەن:  ئۈچــۈن،  ياشــىغانلىقى  رايونــالردا  ســىرتىدىكى 
مەھبۇســقا  قىلىــپ  ھىجــرەت  بابىلۇنغــا  ياكــى  مىســىر 
ــالدى  ــان. مى ــۇنداق ئاتالغ ــۈن ش ــى ئۈچ ــپ قالغانلىق ئايلىنى
70-يىلــى رىملىقــالر يېرۇســالېمدىكى يەھۇدىــي قۇددۇســنى 
ــىنىڭ  ــم ئىمپېرىيەس ــالر رى ــن يەھۇدىي ــن كېيى چېقىۋەتكەندى
ھەرقايســى جايلىرىغــا چېچىۋېتىلگــەن. كىشــىلەر ئۇالرنــى 
 )Aschkenasim( ئىككىگــە بۆلگــەن، بىــرى ئاسچىكەناســىم
تارقالغــان  رۇســىيەگە  ۋە  ياۋروپــا  ئوتتــۇرا  گېرمانىيەگــە، 
 ،)Sephardim( يەھۇدىيالرنــى كۆرســىتىدۇ. يەنە بىرى ســەفاردىم
بــۇ ئىســپانىيە، پورتۇگالىيــە، شــىمالىي ئافرىقــا، گىرېتســىيە، 
ئىتالىيــە، يەمــەن، ســۈرىيە ۋە ئېفىيوپىيــە قاتارلىــق جايالرغــا 
ــۆپ  ــدە ك ــىتىدۇ. بۈگۈنكــى كۈن ــى كۆرس ــان يەھۇدىيالرن تارقالغ
ــادەم(  ــكا )تەخمىنــەن 6 مىليــون ئ قىســىم يەھۇدىيــالر ئامېرى
بىلــەن ئىســرائىلىيە )4 مىليــون ئــادەم( گــە ئولتۇراقالشــقان. 
ــۇپ،  ــي تارقالغــان بول ــا تەخمىنــەن 3 مىليــون يەھۇدى ياۋروپاغ
ــايدۇ. ــىيەدە ياش ــىيە ۋە فىرانس ــمى رۇس ــۆپ قىس ــڭ ك ئۇالرنى
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خىرىستىيان دىنى

خىرىستىيان دىنى نەدىن كەلگەن؟

خىرىســتىيان دىنــى يەھۇدىــي دىنىنــى يىلتىــز قىلغــان 
دىنــدۇر، ئــۇ تەخمىنــەن بۇنىڭدىــن 2000 يىــل ئىلگىــرى رىــم 
ئىمپېرىيەســىنىڭ جۇدىيــا بىلــەن جەلىلىيــە، يەنــى ھازىرقــى 
ــەن.  ــا كەلگ ــدا دۇنياغ ــتىن رايونى ــەن پەلەس ــرائىلىيە بىل ئىس
ئەينــى ۋاقىتتــا بــۇ ئىككى رايــون خەلقى رىم ئىمپېرىيەســىنىڭ 
باشقۇرۇشــىدا بولــۇپ، ئــۇالر رىــم ئىمپېراتورلىرىنىــڭ زۇلۇمىغــا 

ئۇچرىغاچقــا تولىمــۇ نــارازى ئىــدى. 

خىرىســتىيان مۇخلىســلىرى، يەھۇدىيالر بىلەن ئوخشاشــال 
ھەممىگــە قادىــر بىــر ئىالھقــا ئېتىقــاد قىلىــدۇ. يەھۇدىيالرنىڭ 
شــۇنداق  كىشــىلەر  قارايدۇكــى،  شــۇنداق  ئېتىقادىــدا 
ــەر  ــى پەيغەمب ــر كۈن ــالھ بى ــى، ئى ــى كېرەكك ــە بولۇش ئۈمىدت
ــىزلىك ۋە  ــالر، رەھىمس ــق گۇناھ ــى بارلى ــپ، دۇنيادىك ئەۋەتى
ئادالەتســىزلىكلەرنى يوقىتىــدۇ، كېيىــن دۇنيــا مەڭگــۈ تىنــچ، 

ــدۇ. ــات كەچۈرى ــك ھاي ــانالر بەختلى ــق ئىنس بارلى

ئېيتقانــدا  بويىچــە  تىلــى  ئىبــراي  يەھۇدىيالرنىــڭ 
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كىشــىلەر ئــارزۇ قىلغــان بــۇ دۇنيانــى قۇتقۇزغۇچــى كىشــى 
»مەســىھ« گىرېــك تىلىــدا نامــى » ئەيســا مەســىھ «دۇر. 
ــۇن كىشــىلەر  ــە ياشــىغان نۇرغ ــەن بىلل ــەر بىل ئەيســا پەيغەمب
ئەيســا تەڭــرى ئەۋەتكــەن پەيغەمبــەر، ئــۇ ئەيســا مەســىھتۇر دەپ 
ــى  ــىلەرنىڭ يېڭ ــىھ« كىش ــا مەس ــىنىدۇ. »ئەيس ــۇر ئىش چۇڭق
ئېتىقادىغــا ئايالنــدى. شــۇڭا بۇ مۇخلىســالر خىرىســتىيانالر دەپ 
ئاتالــدى، ئۇالرنىــڭ دىنــى خىرىســتىيان دىنــى دەپ ئاتالــدى. 
ــى  ــالنغاندا، ھەزرىت ــا ئاساس ــڭ ئېتىقادىغ خىرىســتىيان دىنىنى
ئەيســا تەڭرىنىــڭ ئوغلىــدۇر، ئــۇ دۇنيانــى قۇتۇلدۇرغۇچــى 
تەڭــرى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ئىنســان شــەكلىدە بــۇ دۇنياغــا 
ــدۇر. بىزنىــڭ ئەيســا پەيغەمبەرگــە بولغــان بارلىــق  ئەۋەتىلگەن
چۈشــەنچىمىز ئىنجىلنىــڭ يېڭــى نۇسخىســىدىن ئېلىنغاندۇر.

ــۇغا  ــىلەرنى س ــاالم كىش ــا ئەلەيھىسس ــدۈرۈش يەھي چۆمۈل
چۆمۈلدۈرىــدۇ، بــۇ ئۇالرنىــڭ گۇناھتىــن پاكالنغانلىقتىــن دېرەك 
بېرىــدۇ، ئەيســا پەيغەمبەرمــۇ يەھيــا ئەلەيھىسســاالم تەرىپىدىــن 

ســۇغا چۆمۈلدۈردۈرلمەكتــە. 

خەرىتــە: ئىنجىلــدا خاتىرىلەنگــەن بەيتلەھــەم ناســىرە ۋە 
يېرۇســالېم بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ مەۋجــۇت.

يېرىــدە  ھەممــە  دۇنيانىــڭ  قــەدەر  كۈنگــە  بۈگۈنكــى 
قوللىنىلىۋاتقان خىرىســتىيان كالېندارى ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ 
ــەش  ــۇ خىــل خاتىرىل ــدۇ. ب ــان يىلىنــى ئۆلچــەم قىلى تۇغۇلغ
ــاخ  ــق مون ــىغان رىملى ــىردە ياش ــالدى 6- ئەس ــۇلىنى مى ئۇس
دىيۇنۇســقىچە ســۈرۈش مۇمكىــن. ئــۇ ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ 
رىــم قۇرۇلغــان 754-يىلــى 12-ئاينىــڭ 25-كۈنــى ) رىــم 
ــل  ــۇ يى ــان. ب ــابالپ چىقق ــى ھېس ــدارى( تۇغۇلغانلىقىن كالېن
يەنــە خىرىســتىيان كالېندارىدىكــى مىــالدى 1-يىلــى بولغــان، 
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ــۇ ۋاقىتتىــن بىــر  ھازىرقــى تەتقىقاتچىــالر ئەيســا پەيغەمبــەر ب
ــا. ــان دەپ قارىماقت ــرى تۇغۇلغ ــل ئىلگى ــە يى نەچچ

16-ئەســىردە ســىزىلغان مۇقــەددەس جەمــەت رەســىمى » 
ــات  ــر ئ ــەر بى ــا پەيغەمب ــىچە، ئەيس ــل«دا خاتىرىلىنىش ئىنجى
ــا -ئانىســى يۈســۈف  ــان. چۈنكــى ئۇنىــڭ ئات ــدا تۇغۇلغ ئېغىل
بىلــەن مەريــەم ســەپەردە پاناھالنغۇدەك باشــقا جــاي تاپالمىغان.

ئەيسا پەيغەمبەر كىم؟

مەريــەم  ھەزرىتــى  پەيغەمبــەر  ئەيســا  »ئىنجىــل«دا 
تۇغۇلغــان  بەيتلەھەمــدە  ئــۇ  ئوغلــى،  يۈســۈفنىڭ  بىلــەن 
بايرىمىــدا  روژدېســتۋو  خىرىســتىيانالر  خاتىرىلەنگــەن.  دەپ 
پەيغەمبەرنىــڭ  ئەيســا  كۈنلىــرى   -25 24-ۋە  12-ئاينىــڭ 
تۇغۇلغــان كۈنىنــى خاتىرىلەيــدۇ. ئەيســا پەيغەمبــەر تۇغۇلغــان 
ۋاقىتتــا كۆكتــە بىــر نۇرلــۇق يۇلتــۇز بولــۇپ بــۇ يــەردە غەيرىــي 

بىــر ئىشــنىڭ يــۈز بېرىشــىدىن بېشــارەت بەرگــەن. 

ئەۋلىياالرنىــڭ  كۈزەتىكــەن  ئورنىنــى  يۇلتۇزنىــڭ 
ئىزدىنىشــىگە ئاساســالنغاندا، ئــۇالر يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاققــا - 
ئالتــۇن، مەســىتتكى رۇمــى، مۇرمەككــى قاتارلىــق ســوۋغاتالرنى 
ــڭ  ــا پەيغەمبەرنى ــى، ئەيس ــۇن ھۆرمەتن ــەن، ئالت ــپ كەلگ ئېلى
قىلغانلىقىنــى  ئېتىــراپ  بولىدىغانلىقىنــى  پادىشــاھ 
رۇمى-بولســا مۇقەددەســلىكنى  ئىپادىلەيتتــى. مەســىتتكى 
ئىپادىلەيتتــى، چۈنكــى ئەيســا مۇقــەددەس ئوغــۇل ئىــدى. 
رىيــازەت  بولــۇپ،  دورا  توختاتقۇچــى  ئاغرىــق  مۇرمەككــى - 
خىرىســتىيانالر  بېرەتتــى.  بېشــارەت  چېكىدىغانلىقىدىــن 
1-ئاينىــڭ 6-كۈنــى بــۇ ئــۈچ مۇقــەددەس نەرســىنىڭ يېتىــپ 
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خاتىرىلەيــدۇ.  كەلگەنلىكىنــى 

ئەيســا پەيغەمبەر ۋە ئانىســى ئىزچىل ناســىرادا ياشــىغان. 
گەرچــە ئەيســا پەيغەمبــەر ياغاچچىنىــڭ ئوغلــى بولســىمۇ، 
بىــراق ئــۇ تەخمىنــەن 30 ياشــالرغا كىرگەنــدە پەلەســتىن 
رايونىــدا كېزىــپ يــۈرۈپ دىــن تارقاتقــان. ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئەيســا 
ــۇن ئەگەشــكۈچىلەر توپالشــقان،  ــا نۇرغ ــڭ ئەتراپىغ پەيغەمبەرنى
بــۇ كىشــىلەر مۇرتــالر دەپ ئاتالغــان. ئــۇالر ئەيســا پەيغەمبەرگــە 
ئەگىشــىپ، ھەممــە يەرنــى كەزگــەن، ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ دىــن 

تارقىتىــش ئەھۋالىنــى بىرلىكتــە بېشــىدىن كەچۈرگــەن. 

ــال قالمــاي،  ــالر ئەيســا پەيغەمبــەر كېســەل داۋاالپ ــۇ مۇرت ب
ئۇالرغــا  دېيىشــىدۇ.  تىرىلدۈرەلەيــدۇ  ئۆلۈكنىمــۇ  ھەتتــا 
ــىلەر  ــڭ كىش ــا پەيغەمبەرنى ــەر ئەيس ــۇ مۆجىزىل ــبەتەن، ب نىس
ئۇزۇندىــن بىــرى ئارزۇ قىلغان مەســىھنىڭ ئــۆزى ئىكەنلىكىدىن 
دېــرەك بېرەتتــى. شــۇنداق قىلىــپ ئەيســا پەيغەمبــەر ۋە ئۇنىڭ 
مۇرىتلىرىنىــڭ جامائىتىگــە قوشــۇلغان كىشــىلەر بارغانســېرى 

ــدى. كۆپەي

تاغدىكى ۋەز دېگەن نېمە؟ 

ئەيســا پەيغەمبــەر دائىــم كىشــىلەر ئارىســىغا بېرىــپ دىــن 
ــڭ  ــق ۋەزنى ــر قېتىملى ــى بى ــڭ ئىچىدىك ــى، ئۇالرنى تارقىتاتت
خۇالسىســى، » ماتتــا ئىنجىــل« نىــڭ »تاغدىكى ۋەز«قىســمىدا 
خاتىرىلەنگــەن. ئەيســا پەيغەمبــەر كىشــىلەرگە دۇنيــا ئاشــۇ 
كۈچلۈكلەرگــە مەنســۇپ ئەمــەس ياكــى مېھرىبان كىشــىلەرگىمۇ 
ــىلەر  ــان كىش ــكە ئۇچرىغ ــۇ كەمسىتىش ــەس. ئاش ــۇپ ئەم مەنس
كــەڭ  ۋە  مۇھەببــەت  ئېرىشــىدۇ.  باراۋەرلىككــە  ۋە  ئادالــەت 
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قورســاقلىق، ئۆچمەنلىــك ۋە ســوغۇق مۇئامىلىنىــڭ ئورنىنــى 
ئالىــدۇ.

ئەيســا پەيغەمبــەر كىشــىلەرنىڭ ھەرقانــداق شــەكىلدىكى 
ــىلەردىن  ــۇ كىش ــدۇ. ئ ــە قاقى ــى چەتك ــق ھەرىكىتىن زوراۋانلى
ئەتراپىدىكــى ئادەملەرنــى سۆيۈشــكە چاقىرىــدۇ. ھەربىــر ئــادەم 
ئــۆز ھەمراھىنــى سۆيۈشــى ۋە ھۆرمــەت قىلىشــى كېــرەك، 
ئىنســانالر خەيــر ئېھســاننى كــۆپ قىلىشــى، بولۇپمــۇ ئاجىــز ـ 
پېقىرالرغــا، غېرىب-غۇرۋاالرغــا ۋە كەمســىتىلگەن كىشــىلەرگە 

ــاردەم بېرىشــى كېــرەك. ي

كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ ئەمەللىرىدىــن ئۇنىــڭ 
كــۆز قارىشــىنى بىلەلەيــدۇ. ئەيســا پەيغەمبەرگــە نىســبەتەن 
ئېيتقانــدا بارلىــق ئادەملــەر ئەزىــزدۇر، بــاراۋەردۇر. ھېچقانــداق 
ــۇن،  ــەر بولس ــان ئادەمل ــپ باقمىغ ــش قىلى ــك ئى ئەھمىيەتلى
ــادەم  ــان ئ ــە ئىلىنمايدىغ ــكەندۈرىدىغان ۋە كۆزگ ــى سەس ئادەمن
پاھىشــە  ۋە  جىنايەتچــى  كېســەل،  مەســىلەن:  بولســۇن، 
بولســۇن بــاراۋەر مۇئامىلىدىــن بەھرىلىنىشــى كېــرەك. ئەيســا 
پەيغەمبــەر بــۇ ئەمەللىــرى ئارقىلىــق شــۇنى ئىسپاتالشــنى 
ئۈمىــد قىلغانكــى: تەڭــرى بارلىــق ئىنســانالرنى ســۆيىدۇ، 
گۇنــاھ ئۆتكۈزگەنلەرنــى مەغپىــرەت قىلىــدۇ، بىــراق كىشــىلەر 

ــرەك. ــى كې ــنى بىلىش ــە قىلىش تەۋب

ئەيسا نېمىشقا كرېستقا مىخالنغان؟

بــەزى كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ دىــن تارقىتىشــتىن 
ئۈمىدســىزلەنگەن.  ئىنتايىــن  ئىــش -ھەرىكەتلىرىدىــن  ۋە 
ــر كىنەزگــە ئوخشــاش  ــۇالر كۈتكــەن » مەســىھ «ئەســلىدە بى ئ
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كۈچلــۈك، رىملىقالرنــى ھەيــدەپ چىقىرااليدىغــان، يېڭــى بىــر 
ــار بولۇشــى  تىنــچ پادىشــاھلىق قــۇرۇپ چىققــۇدەك قۇدرىتــى ب
ــال  ــا ئوخشاش ــەر ئاۋامغ ــا پەيغەمب ــراق ئەيس ــدى، بى ــرەك ئى كې
ئاددىــي بىــر بەنــدە ئىــدى، دائىــم ئادەتتىكــى كىشــىلەر بىلــەن 
ئاالقــە قىالتتــى، رەھىمســىزلىك قىلماســلىق، ھېسداشــلىق 
قىلىــش، ئىــچ ئاغرىتىــش ۋە ئىنســانىي مۇھەببەتنــى مۇنازىــرە 

قىالتتــى.

ــدا، ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ  ــەزى ئادەملــەر ئۈچــۈن ئېيتقان ب
رىملىقــالر بېســىۋالغان بــۇ زېمىنــدا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىشــى 
مۇقــەررەر ئىــش ئىــدى. چۈنكــى رىملىقالرغــا ناھايىتــى ئېنىــق 
ئىدىكــى، نۇرغــۇن كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەردىــن غايــەت 
بــۇ  پەيغەمبــەر  ئەيســا  رىملىقــالر  كۈتكەنىــدى.  ئۈمىــد  زور 
كىشــىلەرنىڭ ئارزۇســىدىن پايدىلىنىــپ، ئــۆز ھۆكۈمرانلىقىغــا 
تەھدىــت ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىدىــن ئەنســىرەيتتى. رىملىقالر 
پادىشــاھى  رايونىنىــڭ  جۇدىيــا  پەيغەمبــەر  ئەيســا  ھەتتــا 
بولماقچــى دەپ قارايتتــى. يېرۇســالېمدىكى رىــم ئىمپېرىيەســى 
ۋالىيســى پانتىيــۇس پىالتــۇس ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ خەلقىگــە 
رەھبەرلىــك قىلىــپ قوزغىــالڭ كۆتۈرۈشــىدىن قورقۇيتى. شــۇڭا 
ئــۇ قاتتىــق ۋاســىتە بىلــەن ئارىلىشىشــنى قــارار قىلىپ ئەيســا 
پەيغەمبەرنــى ســوتقا تارتىــپ كرېســتقا مىخــالپ ئۆلتــۈرۈش 

جازاســىغا ھۆكــۈم قىلــدى.

ــا  ــالت ئەيس ــەر. جال ــا پەيغەمب ــان ئەيس ــتقا مىخالنغ كرېس
پەيغەمبەرنــى مــازاق قىلىــش ئۈچــۈن تىكەننــى ئۇنىــڭ بېشــىغا 
تاقاپ قويغان. كىشــىلەر ئەيســانى »يەھۇدىيالرنىڭ پادىشــاھى« 

بولماقچــى بولغــان دەپ شــىكايەت قىلغــان. 

كۆزىمىزگــە  دېگــۈدەك  چېــركاۋالردا  ھەممــە  كرېســت 
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ــا  ــڭ مۇنارىغ ــت چېركاۋالرنى ــدە كرېس ــدۇ، بەزى ــپ تۇرى چېلىقى
ئورۇنالشــتۇرۇلغان. ئــۇ خىرىســتىيانالرغا ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ 
ئۈمىدىنــى  يەنــە  بــۇ  بېرىــدۇ.  ئەســلىتىپ  ئۆلۈمىنــى 
ئىپادىلەيدىغــان بەلگىــدۇر. چۈنكــى ئەيســا پەيغەمبــەر ئۆزىنىــڭ 
ئۆلۈمــى ۋە تېرىلىشــى ئارقىلىــق كىشــىلەرگە، پانىــي دۇنيــادا 

مەڭگۈلــۈك ھاياتلىقنــى نامايــان قىلغــان. 

ــان  ــەر چېقىلغ ــا پەيغەمب ــا: ئەيس ــىيەدىكى ئىكون گىرېتس
ــۇپ  ــى بول ــۇرۇپ، بىرىنچ ــدا ت ــىنىڭ ئالدى ــڭ دەرۋازىس دوزاخنى
ئــادەم ئاتــا بىلــەن ھــاۋا ئانىنــى قەبرىلىرىدىــن جەننەتكــە 

ــا. ــپ چىقماقت ــپ ئېلى تارتى

مىخلىنىــش  كرېســتقا  نىســبەتەن  خىرىســتىيانالرغا 
بېرىــدۇ؟  دېــرەك  نېمىدىــن 

ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ كرېســتقا مىخلىنىــپ ئۆلتۈرۈلۈشــى 
ئاالھىــدە مەنىگــە ئىگــە. يەھۇدىــي دىنــى ۋە خىرىســتىيان 
ــر  ــان قېلىنىشــىچە، دۇنيادىكــى ھەربى ــى ئەقىدىســىدە باي دىن
ئادەمنىــڭ گۇناھــى بــار. خىرىســتىيان دىنىنىــڭ كۆز قارىشــىغا 
ئاساســالنغاندا، ئەيســا پەيغەمبــەر كرېســتقا مىخلىنىــپ، پۈتــۈن 
ــان  ــى قۇرب ــۈن ئۆزىن ــى ئۈچ ــى ۋە تەۋبىس ــانالرنىڭ گۇناھ ئىنس

قىلغــان.

پاسخا بايرىمى قانداق پەيدا بولغان؟

ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ ۋاپاتــى مۇرىتلىرىغــا غايــەت زور زەربــە 
بولــدى. ئــۇالر مۇھەببــەت ۋە تىنچلىققــا تولغــان ئىالھىــي 
دۆلــەت يەنــە قايتــا كەلمەيــدۇ، دەپ پۈتۈنلــەي ئۈمىدســىزلەندى. 
ئوخشــاش بولمىغــان ئىنجىلــدا ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ تىرىلىــش 
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كۈنىدىكــى يــۈز بېرىدىغــان ۋەقەلــەر ئوخشــاش بولمىغــان ھالــدا 
ــازا  ــەر ق ــدا، ئەيســا پەيغەمب ــان قېلىنغــان. يوھــان ئىنجىل باي
قىلىــپ ئــۈچ كۈندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە ســەيىر 
ــاي  ــۇپ م ــىتىنى يۇي ــڭ جەس ــۇرت ئۇنى ــال م ــر ئاي ــان بى قىلغ
كىشــىنى  كەلــدى.  قەبرىســىگە  ئۇنىــڭ  ئۈچــۈن  ســۈرتۈش 
ــۇ  ــۇرۇق ئىــدى. دەســلەپتە ئ ھەيرەتتــە قالدۇرغىنــى لەھــەت ق
ئايــال مېيىتنــى بىــرەرى ئوغرىــالپ كەتكــەن بولۇشــى مۇمكىن، 
ــڭ  ــىزال ئۇنى ــەر تۇيۇقس ــا پەيغەمب ــراق ئەيس ــدى، بى دەپ ئويلى

ــدا پەيــدا بولــدى، ئــۇ تېرىلگەنىــدى.  ئالدى

ــا  ــقا مۇرىتالرغ ــاي باش ــىگە باقم ــال ئۆلە-تېرىلىش ــۇ ئاي ب
زور  غايــەت  ئۆزىنىــڭ  ئۇالرغــا  ھەمــدە  يۈگــۈردى.  قــاراپ 
بايقىلىشــىنى بايــان قىلــدى. دەســلىپىدە كۆپچىلىــك ئۇنىــڭ 
گېپىگــە ئىشــەنمىدى، بىــراق بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىنــال 
تېرىلگەن ئەيســا باشــقا بىــر نەچچە مۇرىتلىرىنىــڭ ئالدىدا پەيدا 
بولغاچقــا كىشــىلەر ئاخىــرى ئىشــەندى. ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ 
تىرىلگىنىنــى خاتىرىلــەش ئۈچــۈن خىرىســتىيانالر بــۇ كۈننــى 

ــدى. ــى( دەپ ئاتى پاســخا بايرىمــى )تېرىلىــش كۈن

ئەيســا پەيغەمبــەر ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ۋە تېرىلىشــى ئارقىلىق 
كىشــىلەرگە، ئۆلــۈم ھەرگىزمــۇ ھەممــە نەرســىنىڭ قايتــا 
قىلمايدىغانلىقــى،  ۋەكىللىــك  بولمايدىغانلىقىغــا  مەۋجــۇت 
پانىــي دۇنيــادا »مەڭگۈلــۈك ھايــات« نىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى 
ــد  ــل ئۈمى ــۇ خى ــتىيان ب ــر خىرىس ــەر بى ــەردى. ھ ــپ ب ئېيتى
ــدا  ــن كېيىــن تەڭرىنىــڭ دەرگاھى ــەن ياشىشــى، ئۆلگەندى بىل
ــى  ــد باغلىش ــىدىغانلىقىغا ئۈمى ــا ئېرىش ــۈك ھاياتلىقق مەڭگۈل

ــرەك. كې
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قىيامەتتىكى سوراق دېگەن نېمە؟

ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ ئەقىدىســىدە، قىيامــەت كۈنىــدە 
ئالدىــدا  تەڭرىنىــڭ  تېرىلىــپ،  ھەممىســى  ئۆلگەنلەرنىــڭ 
تــۇرۇپ، ئــەڭ ئاخىرقــى ھۆكۈمنــى قوبــۇل قىلىــدۇ. ئــۇ چاغــدا 
ھەممــە ئــادەم تەڭرىنىــڭ دەرگاھىــدا تــۇرۇپ، ھاياتىدىكــى 
قىلمىش-ئەتمىشــلىرىنىڭ ھۆكۈمىگــە ئېرىشــىدۇ. »قىيامــەت 

ــدۇ.  ــرەك بېرى ــن دې ــى ھۆكۈمدى ــەڭ ئاخىرق ــى« ئ ھۆكۈم

ــا  ــەن دۇني ــى بىل ــەت ھۆكۈم ــدا قىيام ــتىيان دىنى خىرىس
ــەزى  ــىنىلىدۇ. ب ــدا چۈش ــان ھال ــاش بولمىغ ــى ئوخش ئاخىرىت
ــانالرنى  ــق ئىنس ــدا بارلى ــەڭ ئاخىرى ــرى ئ ــتىيانالر تەڭ خىرىس
ئــۆز يېنىغــا ئېلىــپ كېتىــدۇ، دەپ قارايــدۇ، يەنــە بــەزى 
ــۈ  ــەن مەڭگ ــرى بىل ــدە تەڭ ــەت ھۆكۈمى ــتىيانالر قىيام خىرىس
ــدۇ، دەپ قارايــدۇ. ســوراق  ئايرىلىدىغــان ئەھۋالمــۇ يــۈز بېرى
قىلىنغۇچىــالر بەلكىــم تەڭرىدىــن تولىمــۇ يىــراق بولغان جايغا 
ــا ســۈرگۈن قېلىنىشــى مۇمكىــن. خىرىســتىيانالر  ــــــ دوزاخق
گۇناھىنــى يۇيااليــدۇ، شــۇڭا ئــۇالر قىيامــەت ھۆكۈمىدىــن ئۇنچــە 
قورقــۇپ ۋە ئەنســىرەپ كەتمەيــدۇ. ئــۇالر تەڭرىنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ 

ــىنىدۇ. ــىغا ئىش ــرەت قىلىش ــى مەغپى گۇناھىن

دىن تارقاتقۇچى كىم؟

ئــۇ  كېيىــن  تىرىلگەندىــن  ئەلەيھىسســاالم  ئەيســا   
كېيىــن  تۇرىــدۇ.  بىللــە  مەزگىــل  بىــر  مۇرىتلىــرى  ۋە 
ــەرۋاز قېلىــپ غايىــب  مۇرىتلىرىنىــڭ كــۆز ئالدىدىــال كۆككــە پ
بولىــدۇ. خىرىســتىيانالر ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەڭرىنىــڭ 
دەرگاھىغــا كەتكــەن كۈنــى يەنــى پاســخا بايرىمىدىــن كېيىنكــى 
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مۆجىــزە«  »ئىالھىــي  بــۇ  كۈنــى  پەيشــەنبە  ئالتىنچــى 
ــا  ــڭ دەرگاھىغ ــاالم تەڭرىنى ــا ئەلەيھىسس ــدۇ. ئەيس خاتىرىلىنى
ــپ،  ــى ئايلىنى ــا » دۇنيان ــرى، مۇرىتلىرىغ ــتىن ئىلگى قايتىش
بارلىــق كىشــىلەرگە ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ تىرىلگەنلىــك 
خەۋىرىنــى يەتكــۈزۈڭالر، بــۇ خــۇش خــەۋەردۇر« دېگــەن بىــر 
ــدا ئەيســا  ۋەزىپىنــى تاپشــۇردى. خىرىســتىيان دىنــى ئېتىقادى
ــۇم  ــى چوق ــەنگەن كىش ــىگە ئىش ــاالمنىڭ تېرىلىش ئەلەيھىسس
ــرەك.  ــى كې ــۇل قىلىش ــى قوب ــىمى« ن ــدۈرۈش مۇراس »چۆمۈل
بارلىــق كىشــىلەر ئىشــىنىش كېرەككــى، تەڭرى ئىنســانىيەتكە 

ــدۇ.  ــش ئېتى ــق بەخ ــۈك ھاياتلى مەڭگۈل

 ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تىرىلگەندىــن كېيىــن كىشــىلەرگە 
دىــن تارقىتىــش ئۈچــۈن مۇرىتلىرىنــى ئەۋەتتــى، بــۇالر ئەلچىلەر 
ــەن  ــن كەلگ ــۇ گىرېكچىدى ــى )Apostel( ب ــدى. ئەلچ دەپ ئاتال

ســۆز بولــۇپ مەنىســى ئەلچىــدۇر.

 پىتــروس بىلــەن پائــۇل ئەلچىلــەر ئىچىــدە ئاالھىــدە 
مەرتىۋىگــە ئىگــە ئىدى. پىتروســنىڭ ئەســلىي ئىســمى ســىمون 
بولــۇپ، ئەيســا ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا ئىككىنچــى ئىســىمنى 
ــى  ــى مەنىس ــس تىلىدىك ــنىڭ نېمى ــۇپ، پىتروس ــان بول قويغ
قىياتــاش ئىــدى. ئەيســا ئەلەيھىسســاالم پىتروســنى بىرىنچــى 
پائــۇل  قىلــدى.  رەھبىــرى  جامائەســىنىڭ  خىرىســتىيان 
ــلەپتە خىرىســتىيان  ــۇ دەس ــدى ئ ــەس ئى ــۇرت ئەم ــلىدە، م ئەس
ــاالمنىڭ  ــا ئەلەيھىسس ــدى، ئەيس ــى ئى ــى تۇرغۇچ ــا قارش دىنىغ
تىرىلگەنلىكىنــى كۆرگەندىــن كېيىــن پائــۇل خىرىســتىيان 
ــۆپ  ــۇ ك ــدى. ئ ــىئونېرغا ئايالن ــمەن مىسس ــڭ ئىخالس دىنىنى
قېتىــم ھىجــرەت قىلىــپ كىشــىلەرگە خىرىســتىيان دىنىنىــڭ 
ئەقىدىلىرىنــى تەشــۋىق قىلىــپ، نۇرغۇنلىغــان خىرىســتىيان 
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ــى  ــۇرۇپ چىقت ــى جامائەســىنى ق دىن

 )New Testament (ئىنجىل«نىڭ يېڭى نۇسخىسى «
نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

ئىنجىلنىــڭ بىرىنچــى بۆلىكــى 39 ئىبرايچــە ئايەتتىــن 
تۈزەلگەن بولۇپ، بۇ ئايەتلەر ئەيســا ئەلەيھىسساالم تەۋەللۇتىدىن 
بــۇرۇن بــار ئىــدى، يەھۇدىــي دىنىنىــڭ ئىبــادەت مۇراســىملىرىدا 
ئوقۇالتتــى. بــۇ بۆلــەك خىرىســتىيانالر تەرىپىدىــن كونــا نۇســخا 
Old( Testament( دەپ ئاتالغــان، ئۇنىڭــدا مەســىھنى كۈتــۈش 
ــاالمغا  ــا ئەلەيھىسس ــە مۇس ــخىدا يەن ــا نۇس ــۋىرلەنگەن، كون تەس
ــان 1000  ــا يېزىلغ ــە تاختىغ ــى پارچ ــون ئىكك ــدا ئ ــۇر تېغى ت
ــتىيانالرغا  ــق خىرىس ــڭ بارلى ــكەنلىكى، ئۇنى ــۈرىنىڭ چۈش س

مــاس كېلىدىغانلىقــى بايــان قېلىنغــان. 

يېڭــى نۇســخا »ئىنجىــل« نىــڭ ئىككىنچــى بۆلىكــى 
دەپ  نۇســخا  يېڭــى  خىرىســتىيانالرال  پەقــەت  بولــۇپ، 
ــى  ــاالمنىڭ ھايات ــا ئەلەيھىسس ــخىدا ئەيس ــى نۇس ــدۇ. يېڭ قاراي
ــىنىڭ  ــلەپكى خەت-ئاالقىس ــىنىڭ دەس ــتىيان جامائەس خىرىس
مەزمۇنلىــرى خاتىرىلەنگــەن. ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھاياتى 
ــۇ  ــۇ قىســمى ‹‹ خۇشــخەۋەر››دەپ ئاتالغــان، ب خاتىرىلەنگــەن ب
قىســمى بىلەن ئەڭ دەســلەپكى خىرىســتىيان دىنى جامائەســى 
ــىنى  ــى نۇسخىس ــۇلۇپ يېڭ ــى قوش ــىدىكى خەت-ئاالقىس ئارىس
شــەكىللەندۈرىدۇ. بــۇ خــەت ئاالقىنىــڭ كــۆپ قىســمى پائولدىــن 
ــۇ  ــەن ئاتالغ ــخا )New Testament( دېگ ــى نۇس ــەن. يېڭ كەلگ
ــدە. ــەن مەنى ــپات« دېگ ــۇپ، » ئىس ــەن بول ــن كەلگ التىنچىدى

ئاشــۇ دەســلەپكى مەزگىلدىكــى خىرىســتىيان مۇرىتلىــرى 
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ئــۆز بېشــىدىن كەچۈرگــەن ياكى ئاڭلىغــان ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ 
 ›› خاتىرىلــەر  بــۇ  خاتىرىلىگــەن،  پائالىيەتلىرىنــى  ئىــش 
خۇشــخەۋەر ››نــى شــەكىللەندۈرگەن. يېڭــى نۇســخىدا جەمئىــي 
تــۆت ‹‹ خۇشــخەۋەر››دىن تەركىــب تاپقــان بولــۇپ، بــۇالر مەتتــا 
بايــان قىلغــان خۇشــخەۋەر، ماركــوس بايــان قىلغان خۇشــخەۋەر، 
ــان  ــان قىلغ ــا باي ــخەۋەر ۋە يۇھانن ــان خۇش ــان قىلغ ــا باي لۇق

خۇشــخەۋەردۇر.

كېيىــن،  مۇراســىمىدىن  چۆمۈلــدۈرۈش  كىشــىلەر 
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئەزاســى بوالاليــدۇ. بــەزى خىرىســتىيان 
ياشــقا  بەلگىلىــك  پەقــەت  كىشــىلەر  جامائەســىدە،  دىنــى 
ئــۆزى  بولماســلىقنى  بولــۇش  خىرىســتىيان  يەتكەندىــال، 
بەلگىلەيــدۇ. كىچىــك بالىغــا نىســبەتەن، ئۇنىــڭ ئېتىقادىنــى 
ئاتا-ئانىســى ياكــى دىنــى ئاتىســى ۋاكالىتــەن بېكىتىــدۇ. 
روھ  مۇقــەددەس  ۋە  پەيغەمبــەر  ئەيســا  پەرۋەردىــگار،  پاســتېر 
نامىدىــن بالىنىــڭ بەدىنىگــە ئــۈچ قېتىــم ســۇ ســېپىدۇ، بەزىدە 

كىشــىلەر بوۋاقنــى ســۇغا چۆمۈلدۈرىــدۇ. 

چېركاۋ 

بــۇ ســۆز نېمىــس تىلىــدا پەقــەت بىــر بىنــا دېگــەن مەنىنى 
مەنىــدە  دېگــەن  چېــركاۋ  بەلكــى  قالماســتىن،  بىلــدۈرۈپ 
خىرىســتىيانالر تەڭــرى مۇقــەددەس روھ ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ 
ــى ئىپادىلىــدى، دەپ ئىشــىنىدۇ.  ــەردە مەۋجۇتلۇقىن ــە ي ھەمم
مەۋجۇتلۇقىنــى  ۋە  قۇدرىتــى  تەڭرىنىــڭ  روھ  مۇقــەددەس 
كەپتــەر  دائىــم  روھ  مۇقــەددەس  رەســىملەردە  كۆرســەتتى، 

تەســۋىرلىنىدۇ.  ســۈپىتىدە 
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ۋىتسۇن بايرىمى

ــا  ــى ئەيس ــى، يەن ــڭ 15-كۈن ــخا بايرىمىنى ــىلەر پاس كىش
كۈنىدىــن  كەتكــەن  چىقىــپ  ئەرشــكە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
كېيىنكــى 2-يەكشــەنبە كۈنــى ۋىتســۇن بايرىمــى ئۆتكۈزۈلىــدۇ. 
بــۇ كۈنــدە مۇقــەددەس روھ ئەۋلىياالر ئارقىلىق كىشــىلەرگە دىن 
تارقىتىشــقا باشــاليدۇ. ئەينــى ۋاقىتتا يېرۇســالېم پەنتىكوســت 
بايرىمــى ئۆتكۈزگىلــى كەلگــەن نۇرغۇن كىشــىلەر بــۇ قېتىملىق 
تەبلىغىنــى ئاڭاليــدۇ، ھەمــدە تەبلىــغ مەنىســىنى چۈشــىنىدۇ، 
ھەممــە ئــادەم ھەيــران قالىــدۇ، چۈنكــى بــۇ كىشــىلەر ئوخشــاش 
تەرغىباتتىــن  بــۇ  كەلگەنىــدى.  دۆلەتلەردىــن  بولمىغــان 
ــۇالر  ــۇل قىلىــدۇ، ئ ــادەم چۆمۈلدۈرۈشــنى قوب كېيىــن، 3000 ئ
ــدۇ.  ــۇرۇپ چىقى ــى ق ــى جامائىتىن ــتىيان دىن ــى خىرىس تۇنج
شــۇڭا ۋىتســۇن بايرىمــى چېركاۋنىــڭ تۇغۇلــۇش بايرىمــى دەپمــۇ 

قارىلىــدۇ. 
19-بەت

 »ئىنجىل«

دۇنيادىكــى  »ئىنجىــل«  قــەدەر  بۈگۈنگــە 
مىليــارد   3 تەخمىنــەن  كىتــاب.  كــۆپ  ئــەڭ  تىــراژى 
پارچە»ئىنجىل«ياكى»ئىنجىل«نىــڭ پارچىلىــرى 2000 نەچچــە 
خىــل تىلغــا تەرجىمــە قېلىنىــپ، دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىگــە 

تارقالــدى.
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خىرىستىيانالرغا زىيانكەشلىك قىلىش 

رىــم ئىمپېراتــورى پۇقرالىرىدىــن ئۆزىگــە ئىالھقــا ئېتىقــاد 
قىلغانــدەك ئېتىقــاد قىلىشــنى تەلــەپ قىلدى، خىرىســتىيانالر 
بۇنــى رەت قىلــدى، چۈنكــى ئــۇالر بىــر ئىالھقىــال ئېتىقــاد 
قىالتتــى، رىــم ئىمپېراتــورى بۇ خىل قىلمىشــنى پادىشــاھنىڭ 
ــۇڭا  ــدى. ش ــق دەپ قارى ــك قىلغانلى ــا ئىغۋاگەرچىلى ھوقۇقىغ

نۇرغۇنلىغــان خىرىســتىيانالر زىيانكەشــلىككە ئۇچرىــدى. 

ــدازى.  يېرۇســالېم قەلئەســىدىكى ئەھلــى ســېلىپ چەۋەن
يېرۇســالېم بارلىــق خىرىســتىيانالر ئۈچــۈن مۇقــەددەس جايدۇر. 
چۈنكــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالم شــۇ يــەردە تۇغۇلغــان ھــەم شــۇ 
ــۇلمانالر  ــالېم مۇس ــىردە يېرۇس ــۇرا ئەس ــەن. ئوتت ــەردە تىرىلگ ي
ياۋروپادىكــى  كېيىــن،  قېلىنغاندىــن  ئىشــغال  تەرىپىدىــن 
يــۈرۈش  شــەرققە  ســەلىپنىڭ  »ئەھلــى  خىرىســتىيانالر 
قىلىشــى«نى قوزغىــدى، مەقســىتى خىرىســتىيان دىنىغــا 
ــەددەس  ــن مۇق ــان مۇســۇلمانالرنىڭ قولىدى ــاد قىلمايدىغ ئېتىق

ــدى.  ــش ئى ــازاد قىلى ــالېمنى ئ يېرۇس

دىن تارقىتىش دېگەن نېمە؟

 خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئېنىق مەقســىتى خىرىســتىيان 
بارىچــە  تارقىتىــپ، ئىمكانىيەتنىــڭ  ئەقىدىلىرىنــى  دىنــى 
بــۇ  كۆپەيتىشــتۇر.  مۇخلىســلىرىنى  دىنــى  خىرىســتىيان 
مۇخلىســالر ئەيســا مەســىھنىڭ تەلىپــى بويىچــە، چۆمۈلــدۈرۈش 
مۇراســىمىدىن ئۆتــۈپ، خىرىســتىيان دىنىغا كىرىدۇ. كىشــىلەر 
ــش  ــكە دەۋەت قىلى ــا كىرىش ــتىيان دىنىغ ــقىالرنى خىرىس باش
ئادەمنــى  تارقاتقــان  دىــن  تارقىتىــش،  دىــن  ھەرىكىتىنــى 
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ــدۇ. ــى( دەپ ئاتاي ــن تارقاتقۇچ ــىئونېر )دى مىسس

ئىمپېرىيەســىنىڭ  رىــم  ئەســىردە،  بىرىنچــى  مىــالدى 
بولغــان.  پەيــدا  جامائەســى  خىرىســتىيان  يېرىــدە  ھەممــە 
بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ چــوڭ جامائەســى رىمــدا بولــۇپ، بــۇ 

جامائەتنىــڭ داھىيســى بــاش روھانىــي دەپ ئاتالغــان.

بــەزى رىــم ئىمپېراتورلىــرى خىرىســتىيان دىنىنىــڭ بــاش 
ــدا  ــت پەي ــەت زور تەھدى ــە غاي ــۆز ھاكىمىيىتىگ ــىنى ئ كۆتۈرۈش
قىلــدى دەپ قــاراپ، خىرىســتىيانالرغا زىيانكەشــلىك قىلىشــقا 
باشــلىدى، ھەتتا رىم ئىمپېرىيەســى ئىچىدە، خىرىســتىيانالرغا 
زىيانكەشــلىك ئېچىنىشــلىق ئىشــالر يــۈز بــەردى. لېكىــن 
ئەيســا مەســىھنىڭ ئەقىدىســى ئوتتــۇرا دېڭىزنــى چۆرىــدەپ 

پۈتكــۈل رىــم ئىمپېرىيەســىگە تارقالــدى.

خىرىســتىيانالرنىڭ  كەلگەنــدە،  4-ئەســىرگە  مىــالدى 
رىــم  باشــلىدى.  ياخشىلىنىشــقا  مۇھىتــى  ياشــاش 
-313 مىــالدى   )Constantine( كونســتانتىن  ئىمپېراتــورى 
يىلــى رىــم پۇقرالىرىغــا دىنىــي ئەركىنلىكــى بېرىــدۇ، ھەمــدە 
ئۆزىمــۇ چۆمۈلدۈرۈشــنى قوبــۇل قىلىــپ خىرىســتىيان بولىــدۇ. 
خىرىســتىيان دىنــى تەرەققىــي قىلىــپ، بــۇ دەۋرگــە كەلگەنــدە 
ھاكىمىيــەت بېشــىدىكىلەرنىڭ ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــىدۇ 
ــەت  ــىنىڭ دۆل ــم ئىمپېرىيەس ــى رى ــالدى 391-يىل ــدە مى ھەم
دىنىغــا ئايلىنىــدۇ. ئوتتــۇرا ئەســىرنىڭ ئاخىرقــى مەزگىلىگــە 
كەلگەنــدە ھەتتــا پۈتكــۈل ياۋروپــا خىرىســتىيان دىنىغــا ئېتىقاد 
قىلىــدۇ. كىشــىلەر ياۋروپادىــن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىغا 
نۇرغــۇن مىسســىئونېرالر ئەۋەتىــپ، تېخىمــۇ كــۆپ ئادەمنىــڭ 

ــدۇ. ــكە دەۋەت قىلى ــا كىرىش ــتىيان دىنىغ خىرىس
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دىنىي ئەقىدە دېگەن نېمە؟

ــى  ــى تۈركىيەدىك ــا ) بۈگۈنك ــى نىكىي ــالدى 325-يىل مى
يىغىــن  دىنىــي  بىرىنچــى قېتىــم  دا  شــەھىرى(  ئىزنىــك 
ــالر  ــى روھانىي ــقانالرنىڭ ھەممىس ــا قاتناش ــپ )يىغىنغ چاقىرى
ئىــدى (، خىرىســتىيان دىنــى ئەقىدىلىــرى توغرىســىدا ئورتــاق 
ــڭ  ــى ئەلچىلەرنى ــىلەر ئۇن ــىلەن: كىش ــدى، مەس ــقا كەل تونۇش
خېتــى دەپ ئاتىــدى:» مــەن ھەممىگــە قادىــر، ئالەمنىــڭ 

ياراتقۇچىســى بولغــان ئىالھقــا ئىشــىنىمەن...... «

ــڭ  ــۇالر تەڭرىنى ــە، ئ ــى دېس ــۇ كەلىمىن ــتىيانالر ب خىرىس
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  ئەيســا  ياراتقانلىقىغــا،  دۇنيانــى 
ــارا كېلىشــىپ،  ــدە بىلــەن ئىــالھ ئۆزئ تېرىلىدىغانلىقىغــا، بەن
بىللــە  بىلــەن  بەنــدە  ئارقىلىــق  روھ  مۇقــەددەس  تەڭــرى 

بولىــدۇ. قىلغــان  ئېتىــراپ  بولىدىغانلىقىنــى 

چېركاۋالرنىڭ بۆلۈنۈشى دېگەن نېمە؟

ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــىگە ئەگىشــىپ خىرىســتىيان دىنىنىــڭ 
ئېتىقــاد مەركىــزى ئىككىگــە بۆلۈنــدى، بىــرى غەربتىكــى 
رىــم، يەنــە بىــرى شــەرقتىكى كونســتانتىنوپول )بۈگۈنكــى 

ئىســتانبۇل(.

 مىــالدى 8-ئەســىردىن 9-ئەســىرگىچە كونســتانتىنوپول 
بىلــەن رىــم ئوتتۇرىســىدا ئاتالمىــش مۇقــەددەس ھەيكــەل 
ئىختىالپــى پارتلىــدى، كونىســتانتىپۇلدا تەڭرىگــە بولغــان 
كەلگــەن  بولــۇپ  جــارى  ھەيكەلدىــن  مۇقــەددەس  ئىبــادەت 
دەپ قارالــدى. رىملىقــالر بۇنــى تەنقىــد قىلىــپ، بۇالرنىــڭ 
ھەيكەلگــە ئېتىقــاد قىلىشــى قارىغۇالرچــە ئېتىقــاد قىلغانلىق، 
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ــاالش -تارتىــش  ــان ت ــە بولغ ــى ئەقىدىگ ــۇ دىن ــدى. ب دەپ قارى
ــتى.  ــەر ئارىالش ــىي كۈچل ــىم سىياس ــر قىس ــا بى ۋە ئىختىالپق
مىــالدى1054- يىلىغــا كەلگەندە، خىرىســتىيان دىنــى ئاخىرى 
ــالۋىيە  ــتانتىنوپول پىراۋوس ــەن كونس ــى بىل ــك دىن ــم كاتولى رى

ــدى.  ــە بۆلۈن ــى دەپ ئىككىگ دىن

ــغال  ــتانتىپۇلنى ئىش ــۇلمانالر كونىس ــى مۇس  1453-يىل
دىنىنىــڭ  پىراۋوســالۋىيە  موســكۋا  كېيىــن،  قىلغاندىــن 

ئايالنــدى.  مەركىزىگــە 

ــالۋىيە  ــتەقىل پىراۋوس ــقا مۇس ــە، باش ــقا يەن ــن باش بۇندى
گىرېتســىيە،  مەســىلەن:  مەۋجــۇت.  مەزھەپلىــرى  دىنــى 
ئەرمېنىيــە، ســېربىيەدىكى پىراۋوســالۋىيە دىنــى مەزھەپلىــرى.

كاتولىــك دىنىنىــڭ دىنــى مەركىزى رىمدىكى پاپا، رۇســىيە 
پىراۋوســالۋىيە دىنىنىــڭ مەركىــزى موســكۋا پىراۋوســالۋىيە 

دىنــى ئــەڭ ئالىــي ئېپىســكوپىدۇر.

دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىن كەلگەن خىرىســتىيانالر 
ــركاۋى  ــوڭ چې ــس )St. Peter's Church( چ ــان پېتىرى ــم س رى
ــتىدا  ــايىۋەن ئاس ــل س ــدۇ. قىزى ــا يىغىلى ــى مەيدانغ ئالدىدىك
ئولتۇرغىنــى ئىبــادەت مۇراســىمىغا رىياســەتچىلىك قىلىۋاتقــان 
پاپــا، بــۇ چېــركاۋ قەدىمكــى رىمدىكــى بىــر قەبرىگــە ياســالغان 
بولــۇپ، كىشــىلەر بــۇ قەبرىنــى پىتروســنىڭ قەبرىســى دەپ 

قارايــدۇ.
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پاپا

پاپــا ئۆزىنــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تەيىنلىگــەن بىرىنچــى 
دىنــى جەمئىيەتنىــڭ داھىيســى پىتروســنىڭ ۋارىســى دەپ 
ــرى  ــتىيانالرنىڭ رەھبى ــق خىرىس ــا بارلى ــى پاپ ــدۇ. چۈنك قاراي
بولۇشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ، بىــراق پاپانــى پەقــەت خىرىســتىيان 

دىنىدىكــى كاتولىــك مەزھىپىــال ئېتىــراپ قىلىــدۇ.

ھەزرىتــى مەريــەم ۋە ھەزرىتــى ئەيســانىڭ بالىلىــق ۋاقتــى 
مۇقــەددەس ھەيكىلــى.

مۇقــەددەس ھەيكــەل پىراۋوســالۋىيە دىنىــدا ئىنتايىــن 
يۇقىــرى مەرتىۋىگــە ئىگــە بولــۇپ ھەتتــا كىشــىلەر چوقۇنىــدۇ. 
ئەيســا  ئىپادىلەنگىنــى  ئاساســلىق  ھەيكەلــدە  مۇقــەددەس 
مەســىھ بولــۇپ، يەنــە بالىســى ئەيســا مەســھىنى كۆتۈرۈۋالغــان 
مەريــەم ۋە باشــقا مۇرىتلىرىمــۇ ســىزىلغان. پىراۋوســالۋىيە دىنى 
ئارقــا كۆرۈنۈشــى  ئاالھىدىلىكــى  مۇقــەددەس ھەيكىلىنىــڭ 
ئالتــۇن رەڭلىــك. بارلىــق پىراۋوســالۋىيە دىنــى چېركاۋلىــرى 

ــەن. ــەن بېزەلگ ــل رەســىملەر بىل ــۇ خى ب

دىن ئىسالھاتى دېگەن نېمە؟

16-ئەســىردە ئوتتــۇرا ياۋروپــادا دىنىــي جەمئىيەتتــە بىــر 
ــتىيان  ــدە خىرىس ــەردى. بەزى ــۈز ب ــش ي ــوڭ بۆلىنى ــم چ قېتى
دىنــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەقىــدە ۋە ئىدىيەســىدىن 
بــەك يىراقــالپ كەتتــى دەپ قارىــدى. شــۇڭا ئــۇالر يېڭــى 
دىنىــي جەمئىيــەت تەشكىللەشــنى قــارار قىلــدى، دىنــى 
ئىســالھات يېڭىالشــتىن دېــرەك بېرەتتــى، كىشــىلەر يېڭىــالش 
ئارقىلىــق خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئــەڭ دەســلەپكى ھالىتىگــە 
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ــھۇر  ــەر مەش ــى نەپ ــا ئىكك ــدى. تارىخت ــد قىل ــنى ئۈمى قايتىش
دىنــى ئىســالھاتچى ئۆتكــەن. بىــرى گېرمانىيەلىــك مارتېــن. 

ــن. ــون. كالۋې ــارىيەلىك ج ــرى شۋېتس ــە بى ــر، يەن لۇتى

مارتېــن لۇتىــر »ئىنجىــل« )يېڭــى نۇســخا( نــى قايتىدىن 
دىنــى  ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  قىلىــپ،  تەتقىــق  ئىنچىكــە 
جەمئىيــەت ئەنئەنىســىدە ئېتىبارغــا ئېلىنمىغــان بىــر قىســىم 
تەڭرىنىــڭ  خىرىســتىيانالر  چىقتــى:  تېپىــپ  مەزمۇنالرنــى 
شــەپقىتىگە ئېرىشــىمەن دەپ ئوياليدىكــەن، بــەدەل تۆلــەش 
ــەس،  ــق ئەم ــم شــەكلى ئارقىلى ــى ئېلىم-بېرى ــق ياك ئارقىلى
بەلكــى پەقــەت ئەيســا پەيغەمبەرگــە بولغــان ئېتىقــاد ئارقىلىــق 
ــەۋج  ــا ئ ــى ۋاقىتت ــر ئەين ــن. لۇتى ــۇڭا مارتې ــەلەيدۇ. ش ئېرىش
ئالغــان »گۇناھتىن ســاقىت قىلىــش تۇمارى« ھايانكەشــلىككە 

ــان. ــى تۇرغ ــكارا قارش ئوچۇق-ئاش

گۇناھتىــن ســاقىت قىلىــش تۇمــارى دىنىــي جەمئىيــەت 
ــۇل  ــەرەپ پ ــېتىۋالغۇچى ت ــۇ س ــۇپ، ئ ــپات بول ــان ئىس تارقاتق
قىلىــش«  ســاقىت  »گۇناھتىــن  ســېتىۋالغان  خەجلــەپ 
ئىســپاتىدۇر، بــۇ ئارقىلىــق تــوۋا قىلمىغــان ئەھۋالدىمــۇ بــەزى 
گۇناھــى كەبىرلەرنىــڭ جازاســىنى يېنىكلەتكىلــى بولىــدۇ. 
ــن باشــالپ مارتېــن.  ــارى دى گۇناھتىــن ســاقىت قىلىــش تۇم
نۇرغــۇن  ئېتىقادتىكــى  جەمئىيــەت  دىنــى  بىلــەن  لۇتىــر 
مەســىلىلەردە ناھايىتــى زور ئىختىالپــالر كېلىــپ چىقتــى. 
مارتېــن. لۇتىــر كاتولىــك دىنــى جەمئىيىتــى تەشــەببۇس 
قىلغــان يەتتــە تۈرلــۈك پەرزدىــن پەقــەت چۆمۈلــدۈرۈش بىلــەن 
ھەزرىتــى ئەيســانىڭ زىياپىتىنىــال ســاقالپ قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ، 
دەپ قارىــدى، چۈنكــى ئۇنىــڭ قارىشــىچە پەقــەت مۇشــۇ ئىككــى 

ــەن. ــن كەلگ ــى مەزمۇندى ــل« دىك ــەرزال »ئىنجى پ
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بايلىقىنــى  ۋە  ھوقــۇق  يەنــە  ئىســالھاتلىرى  دىــن 
 - ئەيــش  كىنەزلــەردەك  ۋە  ئاقســۆڭەك  قوغلىشــىدىغان، 
ئىشــرەتتە ياشــايدىغان بــاش روھانىيالرنىمــۇ ئوخشاشــال تەنقىــد 
بۇنــداق  ئۆزىمــۇ  ئەلەيھىسســاالم  ئەيســا  چۈنكــى  قىلــدى. 
قىلمىغــان، بەلكــى ئىنســانالرنى مــال مۈلۈكتىــن ئۆزئــارا 
ئورتــاق بەھــر ئېلىشــقا ئاگاھالندۇرغــان، ئۇنىڭدىــن باشــقا 
دىــن ئىســالھاتچىلىرى رىــم پاپاســىنىڭ دىنــى جەمئىيەتنىــڭ 
ئــەڭ ئالىــي داھىيســى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىشــنى رەت 

قىلغــان.

بــۇ بىــر قاتــار ئىختىالپــالر خىرىســتىيان دىنــى يېڭى دىنى 
بىلــەن كاتولىــك دىنىنىــڭ بۆلۈنۈشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان. 
ــاراپ  ــا ق ــداق ئىختىالپالرغ ــەرەپ بۇن ــەر ئىككــى ت دەســلەپتە ھ
تۇرۇشــنى خالىمىغــان. بىــراق 1555 -يىلــى ئاۋگســبۇرگ 
دىنــى بىلــەن بىرلەشــكەندىن كېيىــن، ھەربىــر زېمىنــدار ئــۆز 
زېمىنىــدا قانــداق دىنغــا ئېتىقــاد قىلىشــنى ئــۆزى بەلگىلىســە 
بولىدىغــان بولــدى، بــۇ ئاتالمىــش دىننــى دۆلەت بېكىتىشــتۇر.

كاتولىــك  ســۈپىتىدە،  جاۋابــى  ئىســالھاتىنىڭ  دىــن 
دىنــى ئــۇزۇن ئۆتمــەي، ئــۈزۈل -كېســىل يېڭىالنــدى. بىــراق 
بۆلۈنــۈش  قىســمىدىكى  ئىچكــى  دىنىنىــڭ  خىرىســتىيان 
كەلگەندىــال،  كۈنگــە  بۈگۈنكــى  داۋامالشــتى.  ئىزچىــل 
ئىككــى ئوخشــىمايدىغان مەزھــەپ دۇنيــا خىرىســتىيان دىنــى 
ــى. ــاران تاپت ــى ئ ــاق نۇقتىن ــدە ئورت ــى ھەرىكىتى جەمئىيىت
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پىروتېستانت دىنى )خىرىستىيان يېڭى دىنى(

ئىســمى  بىــر  يەنــە  دىنىنىــڭ  يېڭــى  خىرىســتىيان 
پىروتېســتانت. بــۇ مەزھەپنىــڭ مۇخلىســلىرىمۇ پىروتېســتانت 
مۇخلىســلىرى دېيىلىــدۇ، بــۇ ئاتالغــۇ بىــر تارىخىــي ۋەقەدىــن 
كەلگــەن: 1529-يىلــى يېڭــى دىننىــڭ تەســىر كۈچى ســىپەيىر 
يوقىتىــدۇ،  ئارتۇقچىلىقىنــى  يىغىنىــدا  ئىمپېراتورلۇقــى 
شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ يىغىــن كاتولىــك دىنىنىــڭ ئاالھىــدە 
ئوتتۇرىغــا  اليىھىســىنى  كەلتــۈرۈش  ئەســلىگە  ھوقۇقىنــى 
قويــدى، يىغىندىكــى يېڭــى دىــن ئاقســۆڭەكلىرى بىلــەن 
شــەھەر پۇقرالىــرى ۋەكىلــى بــۇ قــارار ئۈســتىدە قارشىلىشــىدۇ. 

دىنىي مەزھەپ

دىنىــي  گۇرۇھــالر  بولمىغــان  ئوخشــاش  دىنىدىكــى  خىرىســتىيان 
مەزھــەپ دەپ ئاتىلىــدۇ. نۆۋەتتــە ئــەڭ كەڭــرى تارقالغــان مەزھەپلەردىــن 
پىراۋوســالۋىيە دىنــى، كاتولىــك دىنــى ۋە پىروتېســتانت دىنــى قاتارلىقــالر 

ــار.  ب

ئۈچ بىرلىك 

خىرىســتىيان دىنى ئەقىدىســى ئۈچ بىرلىك ئەقىدىسىدۇر. 
پەرۋەردىــگار ئالەمنــى ياراتقۇچــى مەڭگۈلــۈك پەرۋەردىــگار بولــۇپ 
ئەيســا پەيغەمبەرنــى قۇتقــۇزدى ھەمــدە ئىنســانالرنىڭ مۇقەددەس 
روھىغــا يــاردەم قىلــدى. بۇنىڭدىــن ئىنســانالر ئېتىقادقــا 
ئېرىشــتى. ئــۈچ بىرلىكنــى چۈشــىنىش ئىنتايىــن تــەس. 
چۈنكــى ئــۇ ئــۈچ ئوخشــاش بولمايدىغــان روھ پەرۋەردىــگار، ئەيســا 
پەيغەمبــەر، مۇقــەددەس روھ بىــر گەۋدىلەشــكەن، لېكىــن ئۈچــى 
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ئوخشــاش بولمىغــان زاتتــۇر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ زىياپىتى 

ھەزرىتــى ئەيســانىڭ زىياپىتــى پەرزلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ، 
ئــۇ ئەيســا ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ مۇرىتلىــرى بىرلىكتــە ئەڭ 
ئاخىرقــى قېتىــم پاســخا بايرىمىنــى تەبرىكلەشــتىن كەلگــەن. 
ــا  ــۈش ھارپ ــن، ئۆلتۈرۈل ــن كېيى ــەر تۇتۇلغاندى ــا پەيغەمب ئەيس
ــەڭ ئاخىرقــى كەچلىــك  ــۇ مۇرىتلىــرى بىلــەن ئ ئاخشــىمىدا ئ
ــاش  ــا ئوخش ــەر دادىغ ــا پەيغەمب ــەن. ئەيس ــە يېگ ــى بىلل غىزان
ــا  ــەن، ئەيس ــە بەرگ ــر ئادەمگ ــى ھەربى ــۈزۈم ھارىقىن ــكا ۋە ئ بول
ئەلەيھىسســاالم بەرگــەن بــۇ ئــۈزۈم ھارىقــى بىلــەن بۆلىكىنىــڭ 
مۇرىتلىرىغــا  ناننــى  ئــۇ  ئىــدى،  بــار  مەنىســى  ئاالھىــدە 
ھاراقنــى  دېــدى.   “ تېنىــم  مېنىــڭ  بــۇ  بېرىۋاتقانــدا:” 
مۇرىتلىرىغــا بېرىۋاتقانــدا” بــۇ مېنىــڭ قېنىــم، گۇناھنــى 
ــاالمنىڭ  ــا ئەلەيھىسس ــدى. ئەيس ــدۇ “ دې ــۈن ئاقى ــۇش ئۈچ يۇي
بۇنــداق دېيىشــى بــۇ پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ گۇناھــى ئۈچــۈن 
قۇربــان  ئۆزىنــى  قىلغانلىقىدىــن،  تەقدىــم  ھاياتىنــى  ئــۆز 
قىلغانلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ. چېــركاۋدا ھەزرىتــى ئەيســانىڭ 
زىياپىتــى بولغانــدا بولــكا بىلــەن ئــۈزۈم ھارىقــى داســتىخاننىڭ 
مەركىزىگــە قويۇلىــدۇ، چۈنكــى ئــۇالر ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

ــش. ــەن ۋە قېنىمى ت

كاتولىــك دىنــى جەمئىيىتىــدە ھەزرىتــى ئەيســا زىياپىتى” 
بــۇ ســۆز گىرېكچىدىــن كەلگــەن  Eucharistie“ دېيىلىــدۇ، 
ــۇر  ــان چوڭق ــۇ ئەيســاغا بولغ ــۇپ، مەنىســى” تەشــەككۈر “ ئ بول
ــۈن زور  ــانىيەت ئۈچ ــۇ ئىنس ــى ئ ــدۇ، چۈنك ــى بىلدۈرى رەھمەتن

ــەن. ــق بەرگ قۇربانلى
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چېركاۋنىڭ نېمە رولى بار؟

ئاساســالنغاندا،  ئېتىقادىغــا  دىنــى  خىرىســتىيان 
ــەن  ــلىرى بىل ــڭ مۇخلىس ــگار ئۇنى ــدا پەرۋەردى ــداق جاي ھەرقان
ــا  ــۇر خىيالغ ــركاۋ جىمجىــت چوڭق ــە. خىرىســتىيانالر چې بىلل
چۆكىدىغــان ســورۇندۇر، كىشــىلەر چېــركاۋدا پەرۋەردىگارنىــڭ 

مەۋجۇتلۇقىنــى تېخىمــۇ ھېــس قىالاليــدۇ.

چېــركاۋ خىرىســتىيانالرنىڭ يىغىلىدىغــان ســورۇنىدۇر. 
چۈنكــى چېــركاۋ بىناســى پەرۋەردىگارغــا بولغــان ھۆرمەتنــى 
بېزىلىــدۇ.  قويــۇپ  كۆڭــۈل  چېــركاۋ  شــۇڭا  ئىپادىلەيــدۇ، 
ھەربىــر چېــركاۋدا بىــر نەزىــر - چىــراغ مىھرابــى بولىــدۇ، نەزىــر 
ــك  ــالر نەزىرلى ــي گۇرۇھ ــتا دىنى ــەڭ باش ــى ئ ــراغ مىراب - چى
ــڭ  ــي چېركاۋنى ــە تەدرىجى ــدى. كېيىنچ ــىرە ئى ــان ش قويىدىغ

ــدى. ــا ئايالن ــان ئورۇنغ ــەدىقە توپاليدىغ س

 چېــركاۋ نەزىر-چىــراغ مېھرابىغــا ئىبادەتتــە ئوقۇلىدىغــان 
»ئىنجىــل« قويۇلىدۇ. ھەزرىتى ئەيســا زىياپىتىگــە تەييارالنغان 

بولــكا ۋە ئــۈزۈم ھارىقىمــۇ شــۇ يەرگــە قويۇلىدۇ.

 بارلىــق خىرىســتىيان دىنــى چېركاۋلىرىنىــڭ ئۈســتىدە 
ــدۇ. كۆپىنچــە  ــارى بولىــدۇ، كىشــىلەر يىراقتىنمــۇ كۆرەلەي مۇن
چېركاۋالرنىــڭ مۇنارىــدا چــوڭ ســائەت بولىــدۇ، ئــۇ داڭ ئــۇرۇپ 
ــائىتى  ــركاۋ س ــۇرۇن چې ــدۇ، ب ــە چاقىرى ــىلەرنى ئىبادەتك كىش
ــىلەرنى  ــۇرۇپ، كىش ــا داڭ ئ ــەن ۋاقىتت ــى بەلگىلەنگ ــەر كۈن ھ

ــا قىلىشــقا ئۈندەيتتــى. دۇئ
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ئىبادەت مۇراسىمى قانداق ئۆتكۈزۈلىدۇ؟

ــم  ــتىيانالر مۇقى ــۈم خىرىس ــى تۈرك ــالېمدىكى تۇنج يېرۇس
ئوقۇغــان،  ئىنجىــل  بىرلىكتــە  يىغىلىــپ  ۋاقىتتــا  بىــر 
تامــاق يېگــەن، دۇئــا قىلغــان، ياردەمگــە موھتــاج كىشــىلەرگە 
ئېھســان قىلغــان. بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەنــدە، كــۆپ قىســىم 
ئىشــنى  تــۆت  بــۇ  مۇراســىمىدا  ئىبــادەت  چېركاۋالردىكــى 
ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ. لېكىــن بــۇ تــۆت ئىشــنىڭ داغدۇغىســى 
ــۇالر  ــدۇ. پىروتېســتانت دىنىغــا نىســبەتەن، ئ ئوخشــاش بولماي
دىــن تارقاتقانــدا »ئىنجىل« نىڭ مەزمۇنلىرىنى چۈشەندۈرۈشــكە 
بەكــرەك ئەھمىيــەت بېرىــدۇ. كاتولىــك ۋە پروتېســتانت دىنــى 
ئىبــادەت مۇراســىمىدا، ھەزرىتــى ئەيســا زىياپىتــى مۇھىــم 
ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا پىروتېســتانت مۇخلىســلىرى 
ئىبــادەت مۇراســىمىدا، يەنــە ھەيۋەتلىــك ناخشــا شــەكلى بىلــەن 

ــدۇ. ــىمى ئۆتكۈزى ــادەت مۇراس ئىب

خىرىستىيان دىنىنىڭ پەرزلىرى دېگەن نېمە؟

ــش  ــە قىلى  خىرىســتىيانالر تۇرمۇشــتا خرىستوســنى ئۈلگ
ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ. »ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان 
1000 ســۈرە« ئۇالرنىــڭ ھەرىكــەت مىزانىــدۇر. بىــر كىشــى 
ســوراپتۇ.  دەپ  نېمــە  دۇئــا  مۇھىــم  ئــەڭ  خرىستوســتىن 
پەرۋەردىگارنــى،  بىلــەن  بارلىقىــڭ  »ســەن  خرىســتوس: 
ــا ئۆزۈڭنــى ســۆيگەندەك ســۆي«  ئەتراپىڭدىكــى ئادەملەرنــى گوي
دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ. مېھىر-شــەپقەت ئەتراپتىكــى ئادەملەرنــى 
ئــەڭ مۇھىــم  بــۇ خىرىســتىيانالر ھاياتىنىــڭ  سۆيۈشــتۇر، 
تەشــكىلى قىســمىدۇر. بولۇپمــۇ جەمئىيەتتىكــى ئاجىــز ۋە 
غېرىب-غۇرۋاالرغــا ئــەڭ مــاس كېلىــدۇ. مېھىر-شــەپقەت كەڭ 
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قورســاقلىقتىن، ھەربىــر ئادەمنىــڭ قېرىنداشــلىقىدىن دېــرەك 
بېرىــدۇ. بــۇ يەنــە شــۇنىڭدىن دېــرەك بېرىدۇكــى، بارلىــق 

ــاراۋەردۇر. ــەر ب ئادەمل

نىــڭ   )Anglicanism( ئەڭلىكانىزىــم  ئەنگلىيەدىكــى   
ــراغ  ــە، نەزىر-چى ــى ئۆتكۈزمەكت ــا زىياپىت ــى ئەيس ــى ھەزرىت پوپ
ــان  ــكا قاچىالنغ ــتاكىنى ۋە بول ــى ئىس ــۈزۈم ھارىق ــا ئ مېھرابىغ
قۇتــا قويۇلغــان. ئەڭلىكانىزىــم ئەنگلىيــە دىنى ئىســالھاتىدىن 

ــۇر.  ــي جەمئىيەتت ــى دىنى ــى يېڭ كېيىنك

خىرىستىيان دىنى

 خىرىســتىيان دىنــى دۇنيادىكــى تارقىلىشــى ئــەڭ كــەڭ 
ــا  ــتىيان دىنىغ ــادەم خىرىس ــارد ئ ــەن 2مىلي ــدۇر. تەخمىن دىن
9يــۈز  مۇرىتلىــرى  دىنىنىــڭ  كاتولىــك  قىلىــدۇ،  ئېتىقــاد 
مىليــون ئەتراپىــدا بولــۇپ، خىرىســتىيان دىنىدىكــى ئــەڭ 

چــوڭ دىنــى گۇرۇھنــى شــەكىللەندۈرگەن. 

مېھرىبانــالر  نۇرغۇنلىغــان  كېيىــن،  خرىستوســتىن   
مەيدانغــا كېلىــپ، بارلىقىنــى خىرىســتىيان دىنــى مۇرىتلىرىغا 
ئاتىغــان، بــۇالر قىــرى، كەمبەغــەل، كېســەل، ياكــى يېتىــم-
يېســىرالرغا كۆڭــۈل بۆلگــەن. ئــەڭ ۋەكىللىــك مىســال مونــاخ 
كالكۇتتــا  ھىندىســتاندىكى  ئۆمــۈر  بىــر  بــۇ  تىرىسســادۇر. 
نامراتــالر رايونىدىكــى دارىلئېتامــدا ئىشــلىگەن، ئــۇ ئاشــۇ 
يەردىكــى نامــرات، ئاتــا -ئانىســى يــوق بىچــارە بالىالرغــا بىــر 
ئىللىــق ئائىلــە ئاتــا قىلغــان، ئۇنىــڭ بېغىشــالش روھــى 
بارلىــق كىشــىلەرگە مەشــھۇر ئابىــدە تىكلىگەن.1979-يىلــى 
ــكەن. ــا ئېرىش ــق مۇكاپاتىغ ــل تىنچلى ــا نوبې ــاخ تىرىسس مون
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ئىسالم دىنى

ئىسالم ۋە مۇسۇلمان دېگەن نېمە؟

ئىســالم ئېتىقــاد سىستېمىســىنىڭ ئىســمى؛ مۇســۇلمان 
ــەن  ــىگە بېرىلگ ــەۋە كىش ــىغا ت ــاد سىستېمىس ــالم ئېتىق ئىس
ئىســىم. يەنــى مۇســلىم / مۇســۇلمان، ئاڭلىــق ۋە ئىختىيــارى 

ھالــدا ئالالھقــا تەســلىم بولغــان كىشــىدۇر. 

ئەبەدىــي  ئاخىرەتتــە  تىنچلىقنــى،  دۇنيــادا  ئىســالم   
ــىز  ــا شەرتس ــۈن، ئالالھق ــۈرۈش ئۈچ ــا كەلت ــى قولغ نىجاتلىقن

تەســلىم بولــۇش يولىــدۇر.

 ئىســالم كەلىمىســىنىڭ مەنىســى تىنچلىق؛ مۇســۇلمان 
بولســا، بــۇ تىنچلىقنــى ئىچىــدە ۋە تېشــىدا ياشــىغان بىــر » 

تىنچلىــق ئەلچىســى«دېگەنلىك بولىــدۇ.

ئەمــەس،  تاپشــۇرۇۋالغانالرنىڭ  ھەقىقەتنــى  ئىســالم   
يولــى. بولغانالرنىــڭ  تەســلىم  ھەقىقەتكــە 
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ــڭ  ــەس قىممەتلىرىنى ــانىيەتنىڭ ئۆزگەرم ــالم ئىنس  ئىس
ئىســمى. ئىنســان تارىخىدىكــى بارلىــق توغرىلىرىنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان يــول؛ ئالــالھ ھۇزۇرىــدا مەقبــۇل ياشــاش 

شــەكلى ) 3:19 (؛ ئالــالھ رازى بولغــان دىنــدۇر ) 5:3 (؛

ــىلىك  ــادەت ۋە كىش ــاد، ئىب ــالق، ئېتىق ــالم – ئەخ  ئىس
بىــر  پۈتــۈن  بىلــەن  بەلگىلىمىلىــرى  دائىــر  مۇناســىۋەتكە 
(، ھــەر مۆمىــن  بولــۇپ ) 2:208  سىســتېمىنىڭ ئىســمى 
ــا  ــۈپىتىدە ھاياتىغ ــەكلى س ــات ش ــر ھاي ــۈن بى ــالمنى پۈت ئىس

تەتبىقلىشــى كېــرەك )2:85 (. 

 ئىســالم – ياراتقۇچىنى ئىنســان ئىدراكىنىــڭ مەركىزىگە 
قويىــدۇ. ئىســالم ياراتقۇچىنىــڭ ئىنســانغا ئەقىــل، ئىــرادە ۋە 
ۋىجــدان بەرگەنلىكىنــى قوبــۇل قىلغــان، ئىنســاننىڭ ياخشــى 
– ياماننــى تالــالش ئىختىيــارى بارلىقىغــا يــول قويغــان 

ــڭ ئىســمىدۇر.. ئەقىدىنى

پۈتــۈن  ئەمــەس،  دىــن  بىــر  دىنالردىــن   – ئىســالم   
ــان  ــۇش بولغ ــان، ئىنســانىيەتكە تون ــەر دەۋەت قىلغ پەيغەمبەرل
ئورتــاق قىممــەت ۋە توغرىــالر / ھەقىقەتلــەر ھالقىســىنىڭ 

 .)22:78( ئىســمى 

 ئىســالم – كــەڭ دائىرىــدە كائىناتنــى ئالــالھ باشــقۇرغان 
ــۇش«  ــا » توقۇن سىســتېمىنىڭ ئىســمىدۇر )41:11(. كائىناتت
ئەمــەس، ئەكســىچە » ماسلىشــىش« ھۆكــۈم ســۈرگەن بولســا؛ 
ۋە سىســتېمىنىڭ  تەرتىــپ  كائىناتتىكــى مىسلىســىز  بــۇ 
ســۆز  سىســتېمىدىن  ۋە  ماسلىشــىش  نامايەندىســىدۇر. 
ــان  ــۆز قىلىنغ ــن س ــالش« تى ــەردە » تولۇق ــر ي ــان بى ئېچىلغ
بولىــدۇ. ماسلىشىشــچان مەۋجۇدىيەتنىــڭ بىــر – بىرىنــى 
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دەپ  تەســلىمىيتى   / ئىســالمى  ئۇالرنىــڭ  تولۇقلىشىشــى، 
)55:6( قارىلىــدۇ 

 مۇســلىم - ھــەم ئــۆز ئىچكــى دۇنياســىدا تىنچلىــق 
ۋە خاتىرجەملىكنــى ھــەم تاشــقى دۇنياســىدا تىنچلىــق ۋە 
خاتىرجەملىكنــى بەرپــا قىلىــش ئۈچۈن، ئاڭلىــق ۋە ئىختىيارى 

ــان كىشــىنى كۆرســىتىدۇ. ــا تەســلىم بولغ ــدا ئالالھق ھال

 مۇســلىم – يېگانــە ئىالھقــا ئىمــان ئېيتقــان ۋە ئۇنىــڭ 
بۇيرۇقلىرىنــى شەرتســىز ھالــدا ھاياتىغــا تەتبىقلىغان كىشــى.

 مۇســۇلمان بولــۇش، » كۆڭلــى خالىغــان« نىــڭ ئورنىغــا 
» ئالــالھ خالىغــان« نــى قويــۇش دېگەنلىــك بولىــدۇ.

 مۇســۇلمان بولــۇش، بىــر يەرگــە كېتىــش ئەمــەس ئۆزىگــە 
قايتىشــنى كۆرســىتىدۇ.

 ئالالھقــا شەرتســىز تەســلىم بولــۇش يولــى بولغــان 
ئىســالمنى، ھايــات شــەكلى دەپ قوبــۇل قىلغــان ھــەر قانــداق 
كىشــى » مۇســلىم / مۇســۇلمان« دەپ ئاتىلىــدۇ. ئالــالھ ھــەر 
دەۋردە ئۆزىگە ســەمىمىي ھالدا ئىشــەنگەنلەرنى ۋە بۇيرۇقلىرىنى 

ــان ) 22:78 (. ــى » مۇســلىمىن« دەپ ئاتىغ ــادا قىلغانالرن ئ

ــا  ــاننىڭ ئالالھق ــى، ئىنس ــۇلمان بولۇش ــىنىڭ مۇس  كىش
ــان  ــانغا قىلغ ــڭ ئىنس ــىچە ئالالنى ــەس، دەل ئەكس ــى ئەم لۇتف

لۇتفىــدۇر ) 49:17 (.

ئىسالمغا ئۇيغۇن ئەمەس قاراشالر قايسى؟

ئىسالمنى پەقەت بىر ئېتىقاد دەپ قاراشقا بولمايدۇ.
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ــن  ــار. ئۇنىڭدى ــرى ب ــاد بەلگىلىمىلى  ئىســالمنىڭ ئېتىق
باشــقا ئىســالمنىڭ ياشــاش پرىنســىپلىرىمۇ بــار. چۈنكــى 
ئىســالم ھاياتنىــڭ ھــەر ساھەســىنى ئــۆز ئىچىگە ئالغــان ھايات 
ــە  ــي ھالەتت ــۈن ۋە تەبىئى ــر پۈت ــالم بى ــىدۇر. ئىس سىستېمىس
ــان  ــى ئىنس ــالم ياراتقۇچىن ــدۇ. ئىس ــق قىلىنى ــا تەتبى ھاياتق
ئىالھقــا  بىــر  ئىســالم  تۇتىــدۇ.  مەركىزىگــە  ئىدراكىنىــڭ 
ئىمــان ئېيتىــش ۋە ئۇنىــڭ بۇيرۇقلىرىنــى ئــادا قىلىشــنى 
مەركىــزى ئورۇنغــا قويغــان بىــر كائىنــات چۈشەنچىســىدۇر. 
ــرادە  ــل ۋە ئى ــم، ئەقى ــانغا ئىلى ــڭ ئىنس ــالم ياراتقۇچىنى ئىس
بەرگەنلىكىنــى قوبــۇل قىلغان، ئىنســاننىڭ ياخشــى – ياماننى 
تالــالش ئىرادىســى بولغانلىقىنــى قوبــۇل قىلغــان، يەرشــارىۋىي 
تىنچلىــق يولىــدۇر. بــۇ تەرىپــى بىلــەن ئىســالم، پەقەتــال 
ئىنســاننىڭ ئېتىقــاد دۇنياســىغا ئەمــەس، ھاياتىغــا تالىپتــۇر. 
ئىســالم پەقــەت ئېتىقــاد ئاساســلىرىنىال ئــۆز ئىچىگــە ئېلىــپ 
ــە  ــۆز ئىچىگ ــە پرىنســىپلىرىنىمۇ ئ ــە مۇئامىل قالماســتىن، يەن
ئالىــدۇ. ئىســالم ئىمــان ۋە ئەمەلــدۇر. پەقــەت ئېتىقادتــا گۈزەل 
بولۇشــنىال ئەمــەس، مۇئامىلىدىمــۇ گــۈزەل بولۇشــنى مەقســەت 

ــل، 5 – 7 (. ــدۇ ) لەي قىلى

چۈشــۈرۈپ  دەرىجىســىگە  ۋىجــدان  پەقــەت  ئىســالمنى   
بولمايــدۇ. قويۇشــقا 

 ۋىجــدان ئىالھنىــڭ ئۆيىــدۇر. ئالالھ ئىنســاننىڭ ۋىجدانى 
ئارقىلىــق ئىنســانغا گــەپ قىلىــدۇ. ئىســالم ئىنســاننىڭ 
ئىســالم،  بىــر  ۋىجدانســىز  قىلىــدۇ.  خىتــاب  ۋىجدانىغــا 
تۇپراقســىز بىــر ئۇرۇققــا ئوخشــايدۇ. لېكىن، ئىســالمنى پەقەتال 
ۋىجــدان دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ. بــۇ ئىســالمنى ۋىجدانغــا 
قامــاپ قويغانلىــق بولىــدۇ. ئىســالم ســاھىبىنىڭ ۋىجدانىنــى، 
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كەلتۈرىــدۇ.  ئاكتىــپ ھالغــا  ئىرادىســىنى  ۋە  ۋە  ئەقلىنــى 
ســاھىبىدىن ھەرىكەتكــە ئۆتىشــىنى ۋە ئاكتىــپ ياخشــىالردىن 
ــۇددى  ــدۇ. خ ــەپ قىلى ــۇپ ياخشــىلىقنى كۆپەيتىشــنى تەل بول
قۇرئاننىــڭ دەســلەپكى مەزگىلــدە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا:

ــدۇر )  ــن ئاگاھالن ــڭ ئازابىدى ــانالرنى( ئالالنى ــۇر! ) ئىنس ت
74:2( دېگىنىــدەك.

قاراشــقا  ئىدېئولوگىيــە دەپ  بىــر  پەقــەت   ئىســالمنى 
بولمايــدۇ.

ئىدېئولوگىيەســى  بىــر  خــاس  ئۆزىگــە  ئىســالمنىڭ   
بــار. لېكىــن، ئىســالمنى بىــر ئىدېئولوگىيــە دەرىجىســىگە 
دىندىــن  ئىدېئولوگىيــە  بولمايــدۇ.  قويغىلــى  چۈشــۈرۈپ 
خالىــي بىــر قۇرۇلمىــدۇر، بىــر مەدەنىيەتتــۇر. ئىســالم دۇنياغــا 
ــدۇ.  ــە ياتلىشــىش« دەپ قاراي ــپ كېتىشــنى» فىترەتك بېرىلى
ئىدېئولوگىيەلەرنىــڭ ئاخىرەت چۈشەنچىســى بولمايدۇ. ئىســالم 
ــى  ــەس، ئاخىرەتن ــى ئەم ــۇ دۇنيان ــۈپىتىدە ب ــات س ــي ھاي باقى

ــىتىدۇ. ــپ كۆرس ــس قىلى ئادرې

 ئىســالمنى پەقــەت بىــر سىياســىي تــۈزۈم ياكــى قۇرۇلمــا 
دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ.

بىــر  خــاس  مۇســۇلمانغا  شــەكىللەندۈرگەن  ئىســالم   
ــى،  ــىي تۈزۈمن ــرەر سىياس ــالم بى ــا ئىس ــار. ئەمم ــەت ب سىياس
دۆلــەت باشــقۇرۇش شــەكلىنى ۋە ياكــى بىــر ھاكىمىيەتنــى 
ــان  ــىيون يۈرگۈزىدىغ ــۇلمان سىياس ــەس. مۇس ــەن ئەم بېكىتك
سىياســەتنىڭ ئانــا گەۋدىســى تۆۋەندىكــى بــەش نۇقتىدىــن 

تەشــكىل تاپىــدۇ:
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 ھەقىقەت / تەۋھىد
 2. ئادالەت

 3. مېھرى – شەپقەت
 4. الياقەت
 5. كېڭەش

ئىســالمنى بىر سىياســىي قۇرۇلما دەرىجىســىگە چۈشــۈرۈپ 
قويــۇش، ئۇنىڭغــا ئــۇۋال قىلغانلىق بولىدۇ. چۈنكى سىياســەت 
مەنپەئەتنــى ئاســاس قىلىــدۇ. ئىســالم بولســا مەنپەئەتنــى 
ئەمــەس، ياخشــىلىقنى ئاســاس قىلىــدۇ. سىياســەت نەتىجىنــى 
مەركىــزى نۇقتــا قىلىــدۇ، ئىســالم ئەجىرنــى مەركىــزى نۇقتــا 
قويىــدۇ،  ئورۇنغــا  ئالدىنقــى  زەپەرنــى  سىياســەت  قىلىــدۇ. 
ئىســالم ســەپەرنى / ھــەق يولىدىكــى ســەپەرنى ئالدىنقــى ئورۇنغا 

قويىــدۇ.

ئىسالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنمىغانلىقى 
توغرىمۇ؟

 ئىســالم مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم بىلــەن باشــالنمىغان. 
ــەن  ــى بىل ــانىيەت تارىخ ــى ئىنس ــۆرە ئىســالم تارىخ ــا ك قۇرئانغ
تــەڭ ) 22:78 (. ئالــالھ بىــر بولغانلىقــى ۋە ئىنســانىيەتمۇ بىر 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئىنســانغا بېرىلگەن ۋەزىپــە / رول / ۋەھىي 
/ نەســىھەتمۇ » بىــر «. شــۇڭا تۇنجــى پەيغەمبەردىــن ئاخىرقــى 
پەيغەمبەرگىچــە ئالــالھ ھۇزۇرىــدا مەقبــۇل بولغــان دىنمــۇ بىردۇر 
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) 5:3 (. بەلكىــم دەۋر ۋە ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە كــۆرە، 
ــلىقالر،  ــالردا ئوخشاشماس ــاالل ۋە ھارام ــەردە، ھ ــەزى ئىبادەتل ب
ھېــچ  ئاساســلىرى  ئېتىقــاد  ئەممــا،  بولغــان.  خاســلىقالر 

ئۆزگەرمىگــەن.

ــى  ــم، ھەزرىت ــى ئىبراھى ــۇھ، ھەزرىت ــى ن ــدا ھەزرىت قۇرئان
ــق  ــق بارلى ــا قاتارلى ــى ئىس ــى ھەزرىت ــەم ئوغل ــا ۋە مەري مۇس
ــق  ــى بارلى ــان. چۈنك ــۇلمان« دەپ ئاتالغ ــەر » مۇس پەيغەمبەرل
ــڭ  ــان ۋە ئۇنى ــلىم بولغ ــىز تەس ــا شەرتس ــەر ئالالھق پەيغەمبەرل

ــدى. ــىلەر ئى ــان كىش ــادا قىلغ ــىز ئ ــى شەرتس بۇيرۇقلىرىن

 كىشى قانداق مۇسۇلمان بولىدۇ؟

 ئىســالمدا ئالالھقــا ۋاكالىتــەن ئىنســاننى مۇســۇلمانلىققا 
قوبــۇل قىلىــش ھوقۇقىغــا ئىگــە ھېچقانــداق بىــر ھاكىمىيەت، 
چېــركاۋ، ئــورگان ۋە دىنىــي تەبىقــە يــوق. ئىســالمغا كىرىــش، 
ئىنســان بىلــەن ئالــالھ ئارىســىدا ۋاسىتىســىز ۋە ۋەكىلســىز، 
بىۋاســىتە بولىدىغــان بىــر ئەھــدە. ئىســالمغا كىرىــش ئۈچــۈن 
ئىنســاننىڭ ئىختىيــارى ھالــدا، ئۆزلۈكىدىــن ئالالھقــا تەســلىم 

بولــۇش يولىنــى تاللىشــى يېتەرلىــك بولىــدۇ.

 ئىســالم ئىشــىكىدىن كىرىــش ئىككــى شــاھادەت بىلــەن 
ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. يەنــى، »ئەشــەھدۇئەن ال ئىالھــە ئىللەلــالھ 
ــەن  ــۇلۇھۇ ) م ــۇ ۋە رەس ــەدەن ئابدۇھ ــھەدۇئەننە مۇھەمم ۋە ئەش
ئالالھتىــن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغــا ۋە مۇھەممەدنىــڭ 
گۇۋاھلىــق  ئىكەنلىكىگــە  ئەلچىســى  ۋە  بەندىســى  ئۇنىــڭ 

ــەن(«. بېرىم

ــن  ــلىق ئۇقۇملىرىدى ــالمنىڭ ئاساس ــاھادەت« – ئىس »ش
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ــۆزى شــاھىتتۇر  بىــرى. ئالــالھ ئۆزىنىــڭ بىــر ئىكەنلىكىگــە ئ
) 3:18 (. شــۇنداقتىمۇ ئىنســاننىڭ شــاھىت بولۇشــىنىمۇ 
خالىغــان. بــۇ ئارقىلىــق ئىنســاننى شــەرەپكە ئىگــە قىلىــش، 
ئــۆز دەرگاھىــدا ئەتىۋارلىــق ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلدۇرۇشــنى 

مەقســەت قىلغــان.

بــۇ ئىككــى شــاھادەتتىن بىرىنچىســى، مۇتلــەق ۋە   
چەكســىز ياراتقۇچــى بولغــان ئالالنىــڭ بارلىقىغــا، بىرلىكىگــە، 
تەڭدىشــى يوقلۇقىغــا ۋە يارىتىلغــان ھېچقانــداق بىــر نەرســىگە 
ئوخشــىمايدىغانلىقىغا ئىمــان ئېيتىشــنى تەمســىل قىلىــدۇ. 
ئىككىنچىســى، ھەزرىتــى مۇھەممــەد ) س ئــە ۋ( نــى ئۆز ئىچىگە 
ئالغــان بارلىــق پەيغەمبەرلەرنىــڭ ھــەم ئىنســانىي تەبىئىتىگــە 
ئىگــە بىــرەر ئىنســان، ھــەم ئالالھتىــن ۋەھىــي ئالغــان بىــرەر 
ئەلچــى ئىكەنلىكىگــە ئىمــان ئېيتىشــنى تەمســىل قىلىــدۇ. 
بــۇ ئىككــى شــاھادەت بىلەن ئىســالم قورۇســىنىڭ ئىشــىكىدىن 
كىرگــەن كىشــىنىڭ، مۆمىنلەرگــە خــاس بىــر ھاياتنــى قانداق 
ياشــايدىغانلىقىغا تۆۋەندىكــى ئىككــى ئامىــل يول كۆرســىتىدۇ:

ــول  ــە مۇناســىۋەتلىك جانلىــق ي 1. قۇرئاننىــڭ نەزەرىيەگ
كۆرسىتىشــى

ھاياتقــا  ئەمەلىــي  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد   .2
مۇناســىۋەتلىك داۋام قىلىــپ كەلگــەن يــول كۆرســەتكۈچىلىكى

ــۇ ئىككــى ئامىــل ئەســلىدە بىــر – بىرىگــە پاراللېــل   ب
ــۈننەت«  ــەردە » س ــى دەۋرل ــى، كېيىنك ــەس. چۈنك ــە ئەم مەنب
جانلىــق  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ئاتالغــان  دەپ 
ئۈلگىلىــك ھالىتــى، ئۇنىــڭ قۇرئاندىــن ئۆگەنگەنلىــرى ئىــدى. 
بــۇ ســەۋەبتىن » ســۈننەت« قۇرئاننىــڭ شــېرىكى ئەمــەس، 
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ــان  ــا تەتبىقلىنىشــىدۇر. شــۇڭا قۇرئ قۇرئاننىــڭ رېئــال ھاياتق
دىننىــڭ شەرتســىز بىردىنبىــر مەنبەســىدۇر.

 شــاھادەتنىڭ ئىســالم جامائىتــى ئالدىــدا قىلىنىــش 
ئادىتــى، بىــر » ئىســالمغا كىرىــش« مۇراســىمى ئەمــەس. پەقەت 
يېڭى شــاھادەت ئېيتقان كىشــىنىڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىنى، 
باشــقا كىشــىلەرگە ۋە مۆمىنلەرگــە بىلــدۈرۈش ئارزۇســىنىڭ 

ــۇلىدۇر.  مەھس

ئىسالمدا دىن نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

 ئىســالمغا كــۆرە دىــن، ئالــالھ تەرىپىدىــن ئىنســانىيەتكە 
ئىالھىــي ۋەھىــي ئارقىلىــق بىلدۈرۈلگــەن » ياشــاش شــەكلى« 
ــن ئىنســان ئىســىملىك »  ــى« دۇر. دى ــالر پۈتۈنلۈك ۋە » قانۇن
ــول  ــى، ي ــش كىتاب ــڭ پايدىلىنى ــك« مەۋجۇدىيەتنى قىممەتلى

خەرىتىســى، قىممــەت ۋە پرىنســىپالر ھالقىســىدۇر.

 ھــەق دىــن، ئالــالھ تەســتىقلىغان دىنــدۇر. چۈنكــى 
ياراتقۇچــى يارىتىلغاننــى ئــەڭ ياخشــى بىلگۈچىــدۇر. بىــر 
نەرســىنىڭ پايدىلىنىــش كىتابىنــى ئــەڭ توغــرا شــەكىلدە 
بىــر  ئىنســاننىڭ  قىلغۇچىــدۇر.  ئىجــاد  ئۇنــى  يازغۇچــى 
ــار.  ــى ب ــە ئېھتىياج ــول خەرىتىگ ــا ۋە ي ــش كىتابىغ پايدىلىنى
دىــن ئىنســان ئۈچــۈن پايدىلىنىــش كىتابىــدۇر ۋە بــۇ كىتابنــى 

ئــەڭ توغــرا يازغۇچىمــۇ ئىنســاننى ياراتقۇچىــدۇر.

 ئىسالمدا دىننىڭ مەقسىتى نېمە؟

ئاخىــرەت  ۋە  دۇنيــا  ئىنســاننى  مەقســىتى  دىننىــڭ   
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ســائادىتىگە ئېرىشىشــى ئۈچــۈن، ئالــالھ بىلــەن، ئــۆزى بىلــەن، 
باشــقا ئىنســانالر ۋە تەبىئــەت بىلــەن تونۇشــقان ۋە ئــەپ ھالــدا 
ياشىتىشــتۇر. دىــن بــۇ مەقســەتنى تۆۋەندىكــى تــۆت يــول 

ــەن: بىل

 1. ئىنســاننى، يارىتىلىــش مەقســىتىگە مۇۋاپىــق ھالــدا 
ئۆزىــدە مەۋجــۇت بولغــان ئارتۇقچىلىقىنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى 

ــق. ــۈزۈش ئارقىلى ــە يەتك چېكىگ

 2. ئاكتىــپ بىــر ئەقىــل، ئىــرادە ۋە ۋىجــدان بەرپــا 
قىلغــان ئىنســاننى، مەســئۇلىيەت تۇيغۇســىغا ئىگــە قىلىــش 

ئارقىلىــق.

ئىنســاننى  ئارقىلىــق  سىستېمىســى  قىممەتلــەر   .3  
نەپىــس ۋە ھەۋەســلىرىنىڭ قۇلــى بولۇپ قېلىشــتىن قۇتقۇزۇش 

ــق. ئارقىلى

ــا  ــەيئىلەرگە قارىت ــن، ش ــى ھەددىدى ــالھ ئالدىدىك  4. ئال
ــش  ــئۇلىيىتىنى ئۆگىتى ــا مەس ــانغا قارىت ــى، ئىنس قىممىتىن

ــۇرىدۇ. ــە ئاش ــق ئەمەلگ ئارقىلى

 ئىمان ۋە مۆمىن دېگەن نېمە؟

 ئىمــان – ئالالھقــا ئىشىنىشــتۇر. مۆمىــن ئالالھقــا 
نەتىجىســى،  ئىشــەنچنىڭ  بــۇ  كىشــىدۇر.  ئىشــەنگەن 
ــۇ  ــالم ب ــتۇر. ئىس ــلىم بولۇش ــتە تەس ــق رەۋىش ــا ئاڭلى ئالالھق

ئىســمى. تەســلىمىيەتنىڭ 

 قۇرئانــدا ئالالھنىــڭ ئىســىملىرىدىن بىــرى ئــەل – 
ــەنگەن  ــانغا ئىش ــالھ ئىنس ــۇپ، ئال ــەنگەن( بول ــن ) ئىش مۆمى
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ھەمــدە ئىنســاننىڭمۇ ئۆزىگــە ئىشىنىشــىنى تەلــەپ قىلماقتــا. 
ــا كېلىشــى، ئالالنىــڭ ئىنســانغا بولغــان  ئىنســاننىڭ ۋۇجۇدق

ــەرى ــەنچىنىڭ ئەس ئىش

 دىــن » قــەرز« مەنىســىنى بىلدۈرىدىغــان » دەيــن« ســۆز 
يىلتىزىدىــن تۈرلەنگــەن بولــۇپ، ياراتقۇچــى ئىنســاننى ئاپىرىدە 
قىلغانــدا، ئۇنىڭدىــن ھېچقانــداق بىــر ھــەق ئالمىغــان. 
ئىنســان پەيــدا بولۇشــتىن تارتىپال ياراتقۇچىغا قــەرز. ياراتقۇچى 
ئىنســاندىن قەرزىنــى قايتۇرۇشــنى تەلــەپ قىلمىــدى. تەلــەپ 
قىلىنغــان تەقدىردىمــۇ، قەرزنــى قايتــۇرۇش مۇمكىــن ئەمــەس. 
ئىنســاننىڭ ئالالھقــا قــەرز ئىكەنلىكــى تۇيغۇســى بىلــەن 
ھەرىكــەت قىلىشــى، قەرزىنــى ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن يېتەرلىــك 
ــڭ  ــراپ قىلغۇچىنى ــى ئېتى ــقا قەرزىن ــن باش ــان. ئۇنىڭدى بولغ

ــان. ــا ئېرىشــىدىغانلىقى ۋەدە قىلىنغ ئىالھىــي مۇكاپاتق

باشــقا  ۋە  ۋەدىگــە  بــۇ  بىلــەن  ئالــدى  ئىنســاندىن   
ۋەھىيلەرگــە ئىشــىنىپ ئىمــان ئېيتىــش تەلــەپ قىلىنماقتــا. 
ــڭ  ــى، ئالالنى ــان ئېيتىش ــا ئىم ــاننىڭ ئالالھق ــى، ئىنس چۈنك
ئىنســانغا بولغــان ئىشــەنچىگە قارىتــا كەمتەرلىــك بىلــەن 

بېرىلگــەن جــاۋاب.

 قۇرئاندا ئىمان ئاساسلىرى قايسىالر؟

 قۇرئاننىــڭ ئىككــى جىلىتــى ئارىســىدا يــەر ئالغــان ھــەر 
نەرســە ئىمــان تېمىســىدۇر. قۇرئانــدا ئىمــان ئاساســلىرى بىــر 
ــان ) 2:177؛  ــان قىلىنغ ــن باي ــا – ئارقىدى ــەردە ئارق ــە ي قانچ
4:136؛ 2:284،285 (. قۇرئانــدا ئېنىــق تىلغــا ئېلىنغــان 

ــە: ــلىرى تۆۋەندىكىچ ــان ئاساس ئىم
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ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش

پەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈش

ئەلچىلەرگە / پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش

يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانلىقتا ئىالھ چۈشەنچىسى بىلەن 
قۇرئاندىكى ئىالھ چۈشەنچىسىدە قانداق پەرق بار؟

ئىــالھ  بىــر  ئوخشــايدىغان  ئىنســانغا  يەھۇدىيلىكتــە   
چۈشەنچىســى مەۋجــۇت. يەھۇدىــي ئىــالھ چۈشەنچىســىدە ئىــالھ 
ئايلىنىــدۇ ۋە ئىنســانىي خۇسۇســىيەتكە  بەزىــدە ئىنســانغا 
ئىگــە بولىــدۇ. مەســىلەن: ئىنســاننى ياراتقانلىقىغــا پۇشــايمان 
ــدۇ )  ــە قالدۇرى ــاراھنى ھامىل ــن 6:5،7 (، س ــدۇ ) تەكۋى قىلى
تەكۋىــن، 21:1،2 (، ياقــۇپ بىلــەن چىلىشــىدۇ ) تەكۋىــن، 
32-32:22 (، ئىنســانغا كۆرۈنىــدۇ ) تەكۋىــن، 32:30 (، ھارىــدۇ 
ــالھ  ــۆرە » ئال ــا ك ــن، 2:3 (. قۇرئانغ ــدۇ ) تەكۋى ــارام ئالى ۋە ئ
ــداق  ــەڭ ئۈســتۈن ۋە كاتتىــدۇر« ) شــۇرا، 42:4 (، » ھېچقان ئ
بىــر شــەيئى ئالالھقــا ئوخشــاش ئەمــەس« ) شــۇرا، 42:11 (، » 
كۆزلــەر ئالالھنــى كۆرمەيــدۇ، ئالــالھ كۆزلەرنــى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ« 
) ئەنئــام، 6:103 (. يەھۇدىيلىكتــە يەھــۋە بەنــى ئىســرائىلنىڭ 
ــالھ »  ــدا ئال ــن، 17:8(. قۇرئان ــالھ« دۇر )تەكۋى ــي ئى » مىللى
پۈتــۈن ئىنســانالرنىڭ رەببــى« ) نــاس، 114:1( ۋە » پۈتــۈن 

ــھ، 1:2(. ــى« دۇر ) فاتى ــڭ رەبب مەۋجۇدىيەتنى

 خىرىستىيانلىقتا ئىالھالشتۇرۇلغان ئىنسان چۈشەنچىسى 
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مەۋجــۇت. مىســىر، مىســىتوپىيە ۋە ھىندىســغا ئوخشــاش 
ــان  ــۇت بولغ ــەردە مەۋج ــق مەدەنىيەتل ــۆپ ئىالھلى ــى ك قەدىمك
ــتىيانلىقتىكى  ــەن خىرىس ــى بىل ــك چۈشەنچىس ــۆپ تەڭرىلى ك
كــۆپ ئىالھلىــق بــۇ نۇقتىــدا ئوخشاشــلىققا ئىگــە. ھــەر 
تەرىپــى بىلــەن ئۆلۈملــۈك بىــر ئىنســان بولغــان مەريــەم ئوغلــى 
ئىســانىڭ تەڭرىگــە ئوخشــاپ كېتىدىغــان ئاالھىدىلىككــە ئىگــە 
ئىكەنلىكىنــى داۋا قىلىــدۇ. قۇرئــان بۇنــى پەيغەمبــەر دەپ 
تونۇشــتۇرغان مەريــەم ئوغلــى ئىســاغا چاپالنغــان بىــر تۆھمــەت 
ــۈرىدە،  ــان س ــق رەت قىلىنغ ــۇ داۋا قاتتى ــدۇ ) 5:117 (. ب دەي
ئىالھلىــق  ئىســانى  ئوغلــى  مەريــەم  خىرىســتىيانالرنىڭ 

ــدۇ: ــداق دەي ــپ مۇن ــىنى رەت قىلى ــىگە كۆتۈرۈش دەرىجىس

 )ئــى مۇھەممــەد!( ئېيتقىنكــى، ئــۇ ـ ئالــالھ بىــردۇر ]1[. 
ھەممــە ئالالھقــا موھتاجــدۇر ]2[. ئالــالھ بــاال تاپقانمــۇ ئەمەس، 
تۇغۇلغانمــۇ ئەمــەس ]3[. ھېــچ كىشــى ئۇنىڭغــا تەڭــداش 

ــدۇ ]4[. ) ئىخــالس سۈرىســى (. بواللماي

قۇرئان ئالالھنى قانداق سۈپەتلەيدۇ؟ 

ئالــالھ ئۆزىــدە چەكســىز رەھمــەت، ئىشــىدا چەكســىز 
.)  1:2  ( ئىگىســىدۇر  مەرھەمــەت 

ئــۇ چەكســىز مەغپىــرەت قىلغۇچــى، بەندىســىنى ياخشــى 
كۆرىدىغــان ۋە دوســت تۇتقۇچىــدۇر ) 85:14 (.

ئالالھتىــن باشــقا ھېــچ مەبــۇد ) بەرھــەق( يوقتــۇر، ئالــالھ 
) ھەمىشــە( تىرىكتــۇر، ھاياتنىــڭ، مەخلۇقاتنىــڭ مەنبەســى ۋە 

.)3:2( يۆلەنچۈكىدۇر 
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ئالالھ ئاسمان ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر ) 24:35 (.

ئالــالھ ســىلەرنى خەلــق ئەتتــى، ئاندىــن ســىلەرگە رىزىــق 
بــەردى. ئاندىن ســىلەرنى قەبــزى روھ قىلىدۇ، ئاندىن ســىلەرنى 
تىرىلدۈرىــدۇ، شــېرىك كەلتۈرگەنلىرىڭالردىــن قايسىســى بــۇ 
ئىشــالرنىڭ قايســىبىرىنى قىالاليــدۇ، ئالــالھ پاكتــۇر، ئۇالرنىــڭ 

شــېرىك كەلتۈرگــەن نەرســىلىرىدىن ئالىيــدۇر ) 30:40 (.

ئــى ئىنســانالر! ســىلەر ئالالھقــا موھتاجســىلەر، ئالــالھ ) 
ھەممىدىــن( بىھاجەتتــۇر، مەدھىيەگــە اليىقتــۇر ) 35:15 (.

ئالــالھ بەندىســىگە يېتەرلىــك ئەمەســمۇ؟ ئــۇالر ســېنى 
ئالالھتىــن باشــقا مەبــۇدالر بىلــەن قورقۇتىــدۇ ) 39:36 (.

شــەرەپنىڭ  ئىزدەيدىكــەن،  شــەرەپ  دۇنيــادا  كىمكــى 
ھەممىســى ئالالھقــا مەنســۇپ ) ئۇنــى ئالالھتىــن تىلىســۇن (. 
پەقــەت ياخشــى ســۆز ئالالھنىــڭ دەرگاھىغــا ئۆرلەيــدۇ، ياخشــى 

ــدۇ ) 35:10 (. ــى كۆتۈرى ــەر ئۇن ئەمەلل

ــەت  ــش پەق ــى بىلى ــى غەيبن ــمانالردىكى ۋە زېمىندىك ئاس
قايتۇرۇلىــدۇ،  ئالالھقــا  ئىــش  ھەممــە  خاســتۇر.  ئالالھقــا 
ئالالھقــا ئىبــادەت قىلغىــن ۋە ئالالھقــا تەۋەككــۈل قىلغىــن ) 
يەنــى ھەممــە ئىشــىڭنى ئالالھقــا تاپشــۇرغىن (. پەرۋەردىگارىــڭ 

ــتۇر ) 11:123( ــل ئەمەس ــلىرىڭالردىن غاپى ــان ئىش قىلىۋاتق

ياخشــى ئىــش قىلغۇچــى بولغــان ھالــدا ئىخــالس بىلــەن 
ئېســىلغان  تۇتقىغــا  مەھكــەم  ئــادەم  بويســۇنغان  ئالالھقــا 
بولىــدۇ. ئىشــالرنىڭ ئاقىۋىتــى ئالالھقــا مەنســۇپتۇر )31:22(. 

ــى  ــى جازالىغۇچ ــق قىلغۇچىن ــۇر، يامانلى ــالھ غالىبت ئال
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ئەمەســمۇ؟ ) 39:37 (.

تەۋھىد دېگەن نېمە؟

ــك  ــى دەرىجىلى ــڭ بىرىنچ ــالم ئېتىقادىنى ــد ئىس  تەۋھى
قــەد  ئاساســىدا  ئېتىقــاد  تەۋھىــد  ئىســالم،  ئاساســىدۇر. 
كۆتۈرىــدۇ. ئىســالم نامىدىــن قىلىنغــان ۋە قىلىنىدىغــان ھــەر 

ئىشــقا قويۇلىدىغــان تەلــەپ تەۋھىدتــۇر.

 تەۋھىــد، ئىخچامالنغاندا بۇ جۈملىگە مۇجەسسەملىشــىدۇ، 
يەنــى » ال ئىالھــە ئىللەلــالھ – ئىبــادەت قىلىشــقا تېگىشــلىك 
ــى تەۋھىــد«  ــۇ جۈملــە »كەلىمەئ ئىــالھ پەقــەت ئالالھتــۇر«. ب
دەپ ئاتىلىــدۇ. ئىســالم ئىمانىنىــڭ ئاچقۇچــى بولغــان بــۇ 
ــەت  ــۇپ، مەۋجۇدىي ــە بول ــە ئىگ ــە ئاالھىدىلىكك ــە ئۆزگىچ جۈمل
تىلســىمىنىڭ شىفرىســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ. بۇ ســەۋەبتىن، 
بــۇ جۈملىنىــڭ مەنىۋى ئېغىرلىقنــى مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم 

»كائىناتتىنمــۇ ئېغىــر توختايــدۇ« دەپ چۈشــەندۈرگەن. 

يەنــى،  قىســىمدىن  ئىككــى  ئىللەلــالھ،  ئىالھــە  ال   
ال   ( يوقتــۇر«  ئىــالھ  ھېچقانــداق   « قىســمى  بىرىنچــى 
ئىالھــە( مەنىســىنى ئىپادىلەيدىغــان مەنفىــي جۈملىدىــن؛ 
ــاردۇر« ) ئىللەلــالھ(  ئىككىنچــى قىســمى، » پەقــەت ئالــالھ ب
مەنىســىنى ئىپادىلەيدىغــان مۇســبەت جۈملىدىــن تەركىــب 
تاپىــدۇ. بــۇ ئىككــى جۈملىدىكــى مۇســبەت ۋە مەنفىــي ئۇقــۇم 
بــۇ  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  شــەيئىنى  ھــەر  كائىناتتىكــى 
ــەكلىدە  ــون ش ــرون ۋە پروت ــىدا نېيت ــڭ يادروس ــۇم ئاتومنى ئۇق
ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. يۇلتــۇزالر ۋە پىالنىتالرغــا ئوخشــاش 
تەرتىپلىــك  ئۇالرنىــڭ  جىســىملىرىدا،  ئاســمان  بارلىــق 
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ھەرىكىتىنــى شــەكىللەندۈرگەن تېپىــش ۋە تارتىــش كۈچــى 
ــىفىرلىق(  ــان – س ــال ) س ــدۇ. دىژىت ــدە بولى ــەن نامايەن بىل
ــان  ــى بولغ ــلىق ئامىل ــى ئاساس ــڭ ئىكك ــۇ دۇنيانى ــادا، ب دۇني
0 ۋە 1 شــەكلىدە ئىپادىلىنىــدۇ. يەنــى مەۋجۇدىيــەت جىســمى 
تىلــى بىلــەن كەلىمەئــى تەۋھىــد ئېيتقــان ماسلىشىشــچانلىق 
ــۇش  ــدا بول ــدۇر. مەۋجۇدىيەتنىــڭ پەي ئىچىدىكــى بىــر كارىدورى
ۋە يوقلىشــىمۇ بۇنىــڭ ئىچىــدە. بۇنىڭغــا ئاساســەن، كەلىمەئــى 
تەۋھىــد ئېيتىــش، كائىناتقــا مەنســۇپ بولۇشــنى ئىپادىلەيــدۇ. 
ــالھ«  ــە ئىللەل ــدا، » ال ئىالھ ــپ ئېيتقان ــن ئېلى ــۇ نۇقتىدى ب
ئىنســاننى ئــۆزى ئــەزا بولغان كائىنــات ئالىمىدىكــى مەخلۇقاتقا 
نىســبەتەن مەســئۇلىيەتچانلىق بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــقا 
ــدا، » ال  ــدۇ. يىغىنچاقلىغان دەۋەت قىلىنغانلىقىنــى ئىپادىلەي

ــى.  ــنىڭ پارول ــە كىرىش ــالھ« تەۋھىدك ــە ئىللەل ئىالھ

ــىگە  ــد ئەقىدىس ــەن تەۋھى ــالھ« بىل ــە ئىللەل  » ال ئىالھ
ــا  ــەن ئالالھق ــش بىل ــى ئېيتى ــۇ جۈملىن ــى، ب ــەن كىش كىرگ

ــدۇ: ــەن بولى ــدە ۋەدە بەرگ ــەر ھەققى تۆۋەندىكىل

 يارىتىلغــان ھــەر شــەيئى ئىگــە بولغــان مەنــە ۋە مەقســەت 
ئۆزگەرمــەس بىــر قانۇنــدۇر. ئالــالھ ھــەر شــەيئىنى بەلگىلىــك 

مەناغــا ئىگــە قىلىــپ ياراتقــان.

 بىــر شــەيئى / بىــر ھايــات ساھەســىنى ياراتقۇچىســىدىن 
ئايرىــپ  مەقســىتىدىن  ۋە  مەنىســىدىن  تاشــالش،  ئايرىــپ 

تاشــلىغانلىقتۇر.

 ھــەر شــەيئى بىــر بىــرى بىلــەن باغلىنىشــلىقتۇر، ھــەر 
شــەيئى بىــر ئالالھقــا باغلىنىــدۇ ) تــەۋە (.

 ئالــالھ داخىــل بولمىغــان، ئۇنىڭدىــن ئايرىــم مۇســتەقىل 
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بىــر ھايــات ساھەســى يــوق.

كۆپلۈكــى  يارالغۇچىنىــڭ  بىرلىكــى،  ياراتقۇچىنىــڭ   
ــاراش  ــۆپ دەپ ق ــى ك ــۇپ، ياراتقۇچىن ــىي پرىنســىپ بول ئاساس
ھەقىقەتكــە، يارالغۇچىنــى بىرگــە مەركەزلەشــتۈرۈپ قويــۇش 
ــتەبىت  ــى مۇس ــدۇ. جىم ــق بولى ــۇم قىلغانلى ــا زۇل مەخلۇقاتق
ــدا قىلغــان.  ــۇ خىــل زۇلۇمنــى پەي ــالر ب ــور ھۆكۈمران ۋە دىكتات
ئەمــەس،  گۈزەللىكنىــال  بىغۇبــار  كــۆرە،  پرىنســىپقا  بــۇ 
ئېتىقادســىزلىقنى يــەر يۈزىدىــن قۇرۇتــۇپ تاشالشــمۇ، ئالالنىــڭ 

ئىرادىســىگە خىــالپ.

 ئەگــەر پەرۋەردىگارىــڭ خالىســا ئىــدى، ئەلۋەتتــە، يــەر 
يۈزىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى ئىمــان ئېيتاتتــى، ســەن 
كىشــىلەرنى مۇســۇلمان بولۇشــقا مەجبۇرالمســەن؟ ) 10:99 (.

قۇرئان قانداق كىتاب؟

 قۇرئــان مەككىدە كىشــىلەر » ئــەل - ئەمىن« دەپ ئاتىغان 
ئابدۇلــال ئوغلــى مۇھەممەدنىــڭ تەپەككــۇر قىلىدىغــان كۆڭلــى 
ــل بولۇشــقا باشــلىغان  ــى نازى ــالدى 610 – يىل ــە مى / زېھنىگ
بولــۇپ، تۇنجــى قېتىــم ھىــرا غارىــدا نازىــل بولغــان. قۇرئــان 
تۇنجــى قېتىــم نازىــل بولغان جــاي، بۈگۈنمۇ شــۇ پىتى مەۋجۇت 
بولــۇپ تۇرماقتــا. قۇرئاننىــڭ نازىل بولۇشــى تەخمىنەن 23 يىل 
داۋام قىلغــان بولــۇپ، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ۋاپــات بولغان 
مىــالدى 632 – يىلىــدا توختىغــان. قۇرئــان تاماملىنىشــىنى 
» بۈگــۈن ســىلەرنىڭ دىنىڭالرنــى پۈتــۈن قىلدىــم، نېمىتىمنــى 
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تاماملىدىــم« ) 5:3( ئايىتــى بىلــەن خــەۋەر بەرگــەن.

ــەن 114  ــمى بېرىلگ ــۈرە« ئىس ــە » س ــەر بىرىگ ــان ھ قۇرئ
ــرى،  ــڭ تېمىلى ــۇ بۆلۈملەرنى ــدۇ. ب ــكىل تاپى ــن تەش بۆلۈمدى
نازىــل بولغــان مەزگىلدىكــى ۋەقەلەرگە ماس ھالــدا پەرقلىنىدۇ. 
ــە بۆلەكلىــرى » ئايــەت«  ھــەر ســۈرىنى تەشــكىل قىلغــان مەن
ــان قىســىم »  ــن تەشــكىل قىلىنغ ــدۇ. ئايەتلەردى دەپ ئاتىلى

نەجىــم« دەپ ئاتىلىــدۇ.

ــەكلىدە  ــر تېكىســت ش ــا بى ــم يازم ــى قېتى ــان تۇنج قۇرئ
ئەمــەس، ســۆزلۈك شــەكلىدىكى خىتــاب ئۇســلۇبىدا نازىــل 
بولغــان. مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنى ۋەھىــي كاتىپلىرىغا 
يازدۇرغــان. مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن، 
ــۇ يازمــا پارچىــالر يىغىلىــپ، تۈپلىنىــپ كىتــاب ھالىتىگــە  ب
كەلتۈرۈلگــەن بولــۇپ، بــۇ كىتــاب » مۇســھاب« دەپ ئاتالغــان.

يېقىنالشــقان  مىلياردقــا  ئىككــى  نوپۇســى  بۈگــۈن 
بىــر  ئوخشــاش  مۇســۇلمانالر  بارلىــق  دۇنياســىدا،  ئىســالم 
كىتــاب قۇرئاننــى ئوقۇيــدۇ. گەرچــە مۇســۇلمانالر ئوخشــىمىغان 
مەزھەپلەرگــە بۆلىنىــپ كەتكــەن بولســىمۇ، ھەممىســىنىڭ 
قولىدىكــى قۇرئــان ئوخشــاش. تارىــخ جەريانىــدا ۋە كۈنىمىــزدە 
قۇرئاندىكــى بەزى ئايەتلەرنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشــىدە، چۈشىنىشــتە 

ئوخشاشماســلىقالر مەۋجــۇت.

قۇرئاننىڭ نازىل بولۇشى ئىككى باسقۇچقا ئايرىلىدۇ:

مەزگىــل  بــۇ  قۇرئانــى.  دەۋەت  ۋە  دەۋرى  مەككــە   .1
پەيغەمبەرلىكنىــڭ 1 – يىلــى بىلەن 13 – يىلىنى ئۆز ئىچىگە 
ياشــىغان  ئالىــدۇ. مۇســۇلمانالرنىڭ مۇخالىپــالر شــەكىلدە 
ــۈرىلەرنىڭ  ــان س ــل بولغ ــدە نازى ــۇ مەزگىل ــۇپ، ب ــى بول مەزگىل
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خاراكتېــر ئاالھىدىلىكــى، باالغــەت مەنىنىــڭ ئالدىــدا تۇرغــان. 
ئايەتلــەر قىســقا ۋە تــاۋۇش ماسلىشىشــچانلىقى ناھايىتــى 
روشــەن. ئاساســەن ئەخــالق ۋە ئېتىقــاد ئاساســلىرى تېمــا 
قىلىنغــان. بــۇ مەزگىلــدە نازىــل بولغــان قۇرئــان » دەۋەت 

ــدى. ــى« ئى قۇرئان

مۇھەممــەد  قۇرئانــى.  دۆلــەت  ۋە  دەۋرى  مەدىنــە   .2
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھىجرىتــى بىلــەن باشــالپ ۋاپاتــى بىلــەن 
ئاخىرالشــقان 10 يىللىــق بىــر مەزگىل بولــۇپ، ھاكىمىيەت ۋە 
دۆلــەت مەزگىلــى ئىــدى. بــۇ قېتىــم مەنــە باالغەتنىــڭ ئالدىغــا 
قويۇلغــان بولــۇپ، ئايەتلــەر ئــۇزۇن ۋە تەپســىلىي بولغــان. 
ئىبــادەت ۋە قانــۇن بەلگىلىمىلىرىنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى 
ــان  ــل بولغ ــدە نازى ــۇ مەزگىل ــان. ب ــل بولغ ــدە نازى ــۇ مەزگىل ب

ــدى. ــى« ئى ــەت قۇرئان ــان » دۆل قۇرئ

»قۇرئان« نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان؟

 قۇرئاندىكى ئاساسلىق مەزمۇنالر تۆۋەندىكىچە:

1. ئەخالق

2. ئەقىدە

3. تارىخىي مىسالالر

4. ئىبادەتلەر

5. شەخسىي ۋە ئوپچە مۇئامىلە قائىدىلىرى
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ئىسالمدا ئەقىلنىڭ ئورنى قەيەر؟

تەلــەپ  ئىشلىتىشــنى  ئەقلىنــى  ئىنســاندىن   قۇرئــان 

ــا –  ــى قايت ــۇ چاقىرىقن ــان ب ــاب. قۇرئ ــر كىت ــان بى قىلىدىغ
ــب  ــە تەرغى ــكە بۇنچ ــى ئىشلىتىش ــدۇ. ئەقىلن ــا تەكرارالي قايت

قىلغــان باشــقا بىــر » مۇقــەددەس« كىتــاب يــوق.

ــدۇ،  ــل( ئىســىم شــەكلىدە كەلمەي ــدا ئەقىــل ) ئاق قۇرئان
ئەممــا پېئىــل شــەكلىدە ) تائاققــۇل( ئىشــلىتىلىدۇ. بــۇ ئــۈچ 

نۇقتىنــى كۆرســىتىدۇ:

ــار  ــلىتىلگەندە ب ــەكىلدە ئىش ــپ ش ــڭ ئاكتى 1. ئەقىلنى
كۆرســەتمەيدىغان  ئۆزىنــى  ئىشــلىتىلمىگەندە  بولىدىغــان، 

ئىكەنلىكىنــى. پەرىشــتە 

2. قۇرئاننىــڭ ئاكتىــپ، تەپەككــۇر قىلىدىغــان ۋە كارغــا 
كېلىدىغــان بىــر ئەقىلگــە ئەھمىيــەت بەرگەنلىكىنــى.

3. قۇرئاننىــڭ ئەقىلگــە قارىتــا تۇغۇلۇشــتىن بــار بولغــان 
نەرســە ئەمەســلىكىنى كۆرســىتىدۇ.  مۇســتەقىل، مۇتلــەق 
قۇرئــان بىلىــم ) ئىلىــم( نــى 850 يــەردە تىلغــا ئالىــدۇ / 
ئىمــا قىلىــدۇ. بىلىــم ئەقىــل بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، 
قۇرئاننىــڭ ھــەر قېتىــم بىلىمنــى ئىمــا قىلىشــى، ئەســلىدە 

ــان. ــە قارىتىلغ ئەقىلگ
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 قۇرئاندىن ئەقىلگە ئائىت مىسال كەلتۈرەلەمسىز؟

 ئىســالمنىڭ ئەقىلگــە تۇتقــان پوزىتسىيەســىنى تۆۋەندىكــى 
ئايەتلەرگــە كــۆرە چۈشــىنىش كېــرەك:

گىرىپتــار  ئازابقــا  ئالــالھ  يۈرگۈزمەيدىغانالرنــى  پىكىــر 
)10:100  ( قىلىــدۇ 

ــەڭ  ــڭ ئ ــدە ھايۋانالرنى ــڭ نەزىرى ــىزكى، ئالالھنى شۈبھىس
يامىنــى ) ھەقنــى ئاڭلىمــاي( گاس بولۇۋالغــان، ) ھەقنــى 
ــەرق  ــى پ ــى – يامانن ــان، ) ياخش ــا بولۇۋالغ ــۆزلىمەي( گاچ س

ئەتمــەي( ئەقلىنــى يوقاتقــان كىشــىلەردۇر ) 8:22(

پىرئــەۋن  ھەقىقەتــەن  بىــز  قەســەمكى،  ئالالھقــا 
ئۈچــۈن،  ئېلىشــلىرى  ئىبــرەت  تەۋەلىرىنىــڭ  ئۇنىــڭ  ۋە 
مېۋىلىرىنىــڭ ھوســۇلىنى  بىلــەن،  قەھەتچىلىــك  ئۇالرنــى 

)7:130  ( ســىنىدۇق  بىلــەن  كېمەيتىۋېتىــش 

ئىنســانالردىن  ۋە  جىــن  شۈبھىســىزكى،   – شــەك 
نۇرغۇنلىرىنــى دوزاخقــا ) يېقىلغــۇ بولــۇش ئۈچــۈن( ياراتتــۇق، 
بولغىنــى  قەلــب(  ئىشــلەتكەن  ئەقىــل   ( دىللىــرى  ئــۇالر 
بىلەنمــۇ، ئــۇ ئارقىلىــق ھەقنــى چۈشــەنمەيدۇ. ئــۇالر كۆزلىــرى 
ــڭ  ــڭ قۇدرىتىنى ــق ) ئالالھنى ــۇ ئارقىلى ــۇ، ئ ــان بىلەنم بولغ
دەلىللىرىنــى( كۆرمەيــدۇ. ئــۇالر قۇالقلىــرى بولغىنــى بىلەنمــۇ، 
ــپ(  ــرەت ئېلى ــى ئىب ــڭ ئايەتلىرىن ــق ) ئالالھنى ــۇ ئارقىلى ئ
ــۇ  ــايدۇ، ھايۋاندىنم ــا ئوخش ــا ھايۋانغ ــۇالر گوي ــىمايدۇ. ئ تىڭش

ــدۇر ) 7:179( ــۇالر غاپىل ــە ش ــۇر، ئەن ــەر گۇمراھت بەتت

شــەيئىلەردە(  ۋە  ۋەقەلــەر  ئايەتلــەر،   ( بــۇالردا   ...
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قۇدرىتىنــى  ئالالھنىــڭ   ( ئۈچــۈن  قــوۋم  چۈشــىنىدىغان 
)13:4  ( بــار  دەلىللــەر  نۇرغــۇن  كۆرســىتىدىغان( 

ئالــالھ ) ئۆلۈكنــى( تىرىلدۈرىــدۇ، ) تىرىكنىــڭ( جېنىنــى 
ئالىــدۇ، كېچــە – كۈندۈزنىــڭ ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــى ئالالھنىــڭ 

باشقۇرۇشــىدىدۇر، چۈشەنمەمســىلەر؟ ) 23:80(

... چۈشــىنىدىغان قــوۋم ئۈچــۈن ئايەتلەرنــى مۇشــۇنداق 
تەپســىلىي بايــان قىلىمىــز ) 30:28(

ــۇزۇن قىلىــپ، ۋەز – نەســىھەت  ــى ئ ســىلەرگە ئۆمرۈڭالرن
ۋاقىــت  ئااللىغــۇدەك  نەســىھەت   – ۋەز  ئــادەم  ئالىدىغــان 
ــەر(  ــى پەيغەمب ــى ) يەن ــىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچ ــۇ؟ س بەرمىدىمم
ــداق  ــا ھېچقان كەلدىغــۇ، ئەمــدى ئازابنــى تېتىــڭالر، زالىمالرغ

ــوق ) 35:37( ــى ي ــاردەم بەرگۈچ ي

پەيغەمبەرلىك نېمە؟ پەيغەمبەر كىم؟

 پەيغەمبەرلىــك ئىنســانىيەتكە ئېچىلغــان بىــر ئىالھــى 
كۆزنــەك بولــۇپ، ئىنســانىيەت شــاھىت بولغــان ئــەڭ ئۆزگىچــە 
تەلىــم – تەربىيــە ئورگىنــى. بــۇ ئىنســانىيەت مۇئەللىملىــرى 
تەتىــل ۋە دەم ئېلىشــقا چىقىشــنى بىلمەيــدۇ. پەيغەمبەرلىــك 
دۇنيــا تارىخىــدا ئۆتكــەن ئــەڭ ئــۇزۇن تارىخقــا ئىگــە بىــر 

ــورگان. ــانە ئ خالىس

ــانالرغا  ــى ئىنس ــڭ رەھبەرلىكىن ــك، ئالالھنى پەيغەمبەرلى
يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن، ئالــالھ تەرىپىدىــن ۋەزىپــە بېرىلگــەن 
ھــەر  تېتىغۇچــى  تەمىنــى  ئۆلۈمنىــڭ  بولــۇپ،  كىشــىلەر 
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ئىنســان قانــداق بىــر قانۇنىيەتكــە تــەۋە بولغــان بولســا، 
ــەپ  ــەۋە. تۇغۇلىــدۇ، ي پەيغەمبەرلەرمــۇ شــۇنداق قانۇنىيەتكــە ت
ــدۇ،  ــپ قالى ــدۇ، ئاغرى ــال بولى ــدۇ، خۇش ــدۇ، قايغۇرى – ئىچى
ئۆلىــدۇ ياكــى ئۆلتۈرۈلىــدۇ. ئالالھتىــن كەلگــەن خەۋەرنــى ھېچ 
ئۆزگەرتمەســتىن، شــۇ پىتى ئىنســانالرغا يەتكۈزۈشــكە مەسئۇل. 
بــۇ خىزمىتــى ئۈچــۈن ھــەق تەلــەپ قىلمايــدۇ. ئالــالھ نامىدىن 
قەتئىــي يالغــان گــەپ قىلمايــدۇ. ئالــالھ بەلگىلىگــەن دائىرىدە 
ئىــش قىلىــدۇ. ئــۇالر ھاياتىنــى ئالالھنىــڭ داۋاســىغا ئاتىغــان 

كىشــىلەر.

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى نېمە؟

 پەرىشتە ئەمەس ئىنسان ) 41:6(

ئېلىــپ كەلگــەن خەۋەرنــى / تەلىماتنــى پەقــەت يەتكــۈزۈپ 
بېرىپــال قالماســتىن، ئــۆزى ئۈلگــە بولــۇپ كۆرســىتىپ بەرگــەن 

ئۈلگىلىــك شەخســلەر ) 33:21(

ھەر دائىم راستچىل ۋە دۇرۇست بولغۇچىالر ) 19:41(

قىيىنچىلىقالر ئالدىدا سەبرە قىلغۇچىالر ) 21:85،86(

ــەپ  ــەق تەل ــداق ھ ــۈن ھېچقان ــى ئۈچ ــان خىزمىت قىلغ
قىلمايــدۇ ) 11:51(

ۋە  مەقســەت  ئەقىــدە،  بىــر.  دىنــى  ھەممىســىنىڭ 
تىلــى،  دىــن  پەقــەت  ئوخشىماســلىقالر  بىــر.  مۇددىئاســى 

)5:48  ( كۆرۈلىــدۇ  تەتبىقالشــتا  ۋە  ئۇســلۇب 
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بىر پەيغەمبەر نېمىلەرنى قىلمايدۇ؟

 ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشنى تەلەپ قىاللمايدۇ ) 3:79(

پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىدىن قاچالمايدۇ ) 37:140(

ئــۆز ئىختىيــارى ۋە ئــۆز رايــى بويىچــە خــەۋەر ئېلىــپ 
)40:78  ( كېلەلمەيــدۇ 

ئالالھتىن كەلگەن بىر خەۋەرنى يوشۇرالمايدۇ ) 69:44(

ئالــالھ رەھىــم قىلمىغــان بىــر كىشــىنى پەيغەمبــەر 
)39:44  ( قىاللمايــدۇ  شــاپائەت 

قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلمەيدۇ ) 79:43(

لەرنــى  غەيــب(   ( ھەقىقــەت  ھالقىغــان  ئىدراكتىــن 
)7:188  ( بىلەلمەيــدۇ  ئۆزلۈكىدىــن 

ــى  ــە بولىدىغانلىقىن ــە نېم ــە ئەت ــقا بىرىگ ــە ۋە باش ئۆزىگ
بىلمەيــدۇ ) 46:9(

ئــۆزى ياخشــى كۆرگــەن ۋە خالىغــان كىشــىنى ھىدايەتكــە 
ئېرىشــتۈرەلمەيدۇ ) 28:56(

ئالــالھ ھــاالل قىلغاننــى ھــارام، ھــارام قىلغاننــى ھــاالل 
قىاللمايــدۇ ) 66: 1(



81

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كىم؟

 ئابدۇلــال ئوغلــى مۇھەممەد مىــالدى 571 – يىلى مەككىدە 
تۇغۇلغــان، 632 – يىلــى مەدىنىــدە ۋاپــات بولغــان. ئائىلىســى 
ئابرۇيلــۇق جەمەتلەردىــن ھاشــىمىالر  يــۈز –  مەككىدىكــى 
قەبىلىســىگە تــەۋە بولــۇپ، دادىســىنىڭ ئىســمى ئابدۇلــال، 
ئانىســىنىڭ ئىســمى ئامىنــە. ئــۇ يېتىــم ھالــدا چــوڭ بولغــان 
ــات  ــى ۋاپ ــۇرۇن دادىس ــتىن ب ــا كېلىش ــۇپ، دۇنياغ ) 93:6( بول
ــان.  ــات بولغ ــىمۇ ۋاپ ــىدا ئانىس ــە يېش ــەن، ئالت ــۇپ كەتك بول
يېتىــم ۋە ئىگــە – چاقىســىز قالغــان مۇھەممــەد، مەككىنىــڭ 
رەئىســلىرىدىن بىــرى بولغــان بوۋىســى ئابدۇلمۇتەللىبنىــڭ 
ھىمايىســىدە چــوڭ بولغــان. يــاش ۋاقتىــدا تىجــارەت قىلغــان 
بولــۇپ، بۇ مەقســەتتە شــامغىچە بارغــان. مەككىدە ئىشــەنچلىك 
بولۇشــى بىلــەن تونۇلغــان بولۇپ، بۇ ســەۋەبتىن » ئىشــەنچلىك 
ــەل ئەمىــن دېگــەن  كىشــى« دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىدىغــان ئ

لەقــەم بىلــەن تونۇلغــان.

دەســمى   – ئەمگــەك  بولۇشــى،  دۇرۇســت  راســتچىل، 
شــېرىكچىلىكى بىلــەن بىللــە تىجــارەت قىلغــان دەســمى 
ســالغۇچى خەدىچەنىــڭ دىققىتىنــى تارتقــان. كېيىــن ئــۇ 
ــوي  ــەن ت ــە بىل ــان خەدىچ ــلۇق بولغ ــم تۇرمۇش ــى قېتى ئىكك
قىلغــان. بــۇ ۋاقىتتــا خەدىچــە 40 ياشــتا ۋە ئــۈچ پەرزەنتــى بــار 
ــم  ــەد 25 ياشــتا ۋە تۇنجــى قېتى ــۇپ، مۇھەمم ــال بول ــۇل ئاي ت
تــوي قىلىشــى ئىــدى. بــۇ خانىــم بىلــەن تۇرمــۇش قۇرغاندىــن 

ــان.  ــى بولغ ــى 6 پەرزەنت ــن 4 ياك كېيى

ئۆمرۈنىــڭ 53 يىلىنــى مەككىــدە ئۆتكۈزگــەن بولــۇپ، 40 
ــەن  ــش بىل ــى تارقىتى ــان تەلىملىرىن ــالپ قۇرئ ــىدىن باش يېش
ئۆتكۈزگــەن. ھاياتىغــا قەســت قىلىنغانلىقــى ئۈچــۈن ئۆمرۈنىڭ 
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ــپ،  ــدا چىقى ــۇرۇن ھال ــن يوش ــى مەككىدى ــان 10 يىلىن قالغ
ھىجــرەت قىلىــپ بارغــان مەدىنىــدە ئۆتكۈزگــەن. مەدىنىدىكــى 
مەزگىلىــدە ئۆرنــەك بىــر ئىســالم جەمئىيىتــى بەرپــا قىلىــپ، 
قۇرئــان چاقىرىقىنــى يەتكۈزەلەيدىغــان جايالرغــا يەتكــۈزۈش 
بىلــەن ئۆتكۈزگــەن. مەدىنىدىكــى دەســلەپكى بەش يىــل مەدىنە 
ــان  ــپ بېرىلغ ــۈن ئېلى ــش ئۈچ ــى يوقىتى ــالم جامائىتىن ئىس
ھۇجۇمالرنــى تاقابىــل تــۇرۇش بىلــەن ئۆتكــەن. بەدىــر، ئۇھــۇد، 
ــەۋەبى  ــڭ س ــە جەڭنى ــر قانچ ــقا بى ــن باش ــدەك ۋە ئۇنىڭدى خەن
بــۇ. ئالتىنچــى يىلىدىكــى ھۇدەيبىيــە ســۈلىھى بىلــەن مەككــە 
ــت  ــا تەھدى ــە قارىت ــالم جامائىتىگ ــە ئىس ــرىكلىرى مەدىن مۇش
بولــۇش ئاالھىدىلىكىنــى يوقاتقــان. بىــر يىلدىــن كېيىــن 
ئىســالم  مەدىنــە  بىلــەن  قىلىنىشــى  پەتىــھ  خەيبەرنىــڭ 
دۆلىتــى رايــون خاراكتېرلىــك كۈچكــە ئايالنغانلىقىنــى نامايــان 
بىلــەن  تەھدىتــى  ئۆلــۈم  يىلــى  ســەككىزىنچى  قىلغــان. 
ھەيــدەپ چىقىرىلغــان مەككىگــە تىنــچ ھالــدا قايتىــپ كەلگەن 
ــۇ  ــەن ب ــى بىل ــن ئۇرۇش ــى ھۇنەيى ــۇ يىلىدىك ــۇلمانالر، ش مۇس
رايونــدا مۇســۇلمانالرغا قارىتــا كېلىدىغــان ئــەڭ ئاخىرقــى 

ھەربىــي تەھدىدنــى يوقاتقــان. 

مەدىنىــدە ســالغان جامىنىــڭ يېنىدىكــى ھۇجرىســىدا 
شەمســىيە كالېنــدارى بويىچــە 11 – رەبىئــۇل ئــەۋۋل) مىــالدى 
632 – يىلــى 8 – ئىيــۇن( دە ۋاپــات بولغــان ۋە ۋاپــات بولغــان 
ھۇجرىســىغا دەپنــە قىلىنغــان. ۋاپــات بولغانــدا 63 ياشــتا 
ئىــدى. ھازىــر مەقبەرىســى مەدىنىــدە، تۇنجــى دەپنــە قىلىنغــان 
جايىــدا بولــۇپ، 14 ئەســىردىن بۇيــان زىيارەتچىلەرگــە ئوچــۇق 

بولــۇپ كەلمەكتــە.
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 پەيغەمبەرلىك قاچان، قەيەردە، قانداق كەلگەن؟

مۇھەممەدنىــڭ  ھەزرىتــى  بــۇرۇن   پەيغەمبەرلىكتىــن 
ــى  ــى ئۇنۋان ــر دىن ــداق بى ــان ھېچقان ــۇم بولغ ــدا مەل ــۇ رايون ب
يــوق بولــۇپ، ھېچقانــداق بىــر دىنــى ۋەزىپىنــى ئۈســتىگە 
ئالمىغــان، ھېچقانــداق بىــر دىنــى تەبىقــە بىلــەن بــاردى 
– كەلــدى قىلمىغــان، ھېچقانــداق بىــر دىنــى تەشــكىالت 
ئــۆزى  مەلــۇم.  قاتناشــمىغانلىقى  پائالىيەتكــە  ياكــى 
ياشــاۋاتقان جەمئىيەتتــە كۆرگــەن ئادالەتســىزلىك ۋە ئەخالقــى 
گۇمراھلىــق ســەۋەبىدىن ئىجتىمائىــي جەمئىيەتتىــن ئۆزىنــى 
يىراقالشــتۇرغان ۋە بــۇ مۇئامىلــە ئۇنىــڭ ھايــات ۋە ئىنســاننىڭ 
مەنىســى ھەققىــدە ئويلىنىشــىغا ســەۋەبچى بولغــان. شــۇنىڭ 
ــۇ  ــپ، ئ ــرا غارىغــا بېرى بىلــەن » ئىــزدەش« مەنىســىدىكى ھى

ــلىغان.  ــا باش ــەردە تەپەككۇرغ ي

ــي  ــى ۋەھى ــدا تۇنج ــاش ۋاقتى ــەد 40 ي ــى مۇھەمم ھەزرىت
مىــالد 610 – يىلىنىــڭ ياز پەســلىدە كەلگەن رامىــزان ئېيىدا، 
مەككىدىكــى ھىــرا غارىــدا كەلگــەن ) 2:185؛ 97:1 (. ۋەھىــي 
پەرىشتىســى ئۇنىڭغــا: » ياراتقــان رەببىڭنىــڭ ئىســمى بىلــەن 
ئوقۇغىــن« بىلــەن باشــالنغان تۇنجى ۋەھىينــى ئېلىپ كەلگەن 
) 96:1 (. تۇنجــى ۋەھىــي » مەۋجۇدىيــەت ۋە ھەقىقەتنىــڭ 
بىلىمــى« ھەققىــدە ئىــدى. ئىنســان مەۋجۇدىيــەت ھەققىدىكى 
بارلىــق كۆزىتىــش ۋە تەپەككۇرىنــى » ياراتقــان پەرۋەردىگارىنىــڭ 
ئىســمى بىلــەن« قىلىشــى، بىلىمنــى ئۇنىڭدىن ئايرىماســلىقى 
كېــرەك. بىــر ســەنئەت ئەســىرىنى ئۇنــى ۋۇجۇدقــا چىقارغۇچــى 
ــڭ  ــدەك، ئالالھنى ــى بولمىغان ــپ قارىغىل ــەنئەتكاردىن ئايرى س
ــم  ئەســەرى بولغــان مەۋجۇدىيەتلەرنىمــۇ ياراتقۇچىســىدىن ئايرى
ۋە ئۇنىڭدىــن ئايرىلغــان ھالــدا چۈشــەنگىلى بولمايــدۇ. تۇنجــى 
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ۋەھىــي بىلــەن بېرىلگــەن ئۇچۇرنىــڭ ماھىيىتــى بــۇ.

سۈننەت ۋە ھەدىس دېگەن نېمە؟ 

مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ شەخســىيىتىدە نامايەنــدە 
بولغــان قۇرئانى ياشــاش ئۇســۇلىنى، رەســۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن 
كېيىــن بــۇ تۇرمۇش شــەكلىنى ئەنئەنىگە ئايالندۇرغــان ئالىمالر 
ــدا » ســۈننەھ«  ــان. قۇرئان ــاالر » ســۈننەت« دەپ ئاتىغ / ئۆلىم
ــبەت  ــا نىس ــەردە ئالالھق ــان ي ــا ئېلىنغ ــەر تىلغ ــى ھ ئاتالغۇس
قىلىنغــان ھالــدا كېلىــدۇ. لېكىــن كېيىنكــى مەزگىلــدە 
ئىگــە بولغــان مەنــە، قۇرئانــدا پەيغەمبەرگــە نىســبەت بېرىلگــەن 
شــەكىلدە ئىشــلىتىلمىگەن. » ســۈننەت« ئۇقۇمــى باشــتا 
ــى  ــن كېيىنك ــەر بولغاندى ــاالم پەيغەمب ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
ــۇم  ــۇ ئۇق ــىتەتتى. ب ــى كۆرس ــش – ھەرىكەتلىرىن ــان ئى قىلغ
دائىرىســىگە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ ئەلچىســى 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن قىلغــان ئىــش – ھەرىكەتلىــرى كىرىــدۇ. 
ئۇنىــڭ ئىنســان بولغانلىقــى، ئــەرەب بولغانلىقــى، مەككىلىــك 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن قىلغــان ئىــش – ھەرىكەتلىــرى دەســلەپتە 
كېيىنكــى  لېكىــن،  ئىــدى.  يــوق  دائىرىســىدە  ســۈننەت 
ــۇ ئۇقۇمنىــڭ ئىچىگــە ئىســالم ئوتتۇرىغــا چىققــان  ــالردا ب زامان

ــەن.  ــۇ كىرگۈزۈلگ ــڭ ئەنئەنىلىرىم جۇغراپىيەنى

ھەدىــس، مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمغا ئائىــت دەپ قارالغان 
ســۆزلەرگە بېرىلگــەن ئىســىم. ھەدىســنىڭ توغــرا بولــۇش 
ئېھتىمالــى بولغانــدەك، خاتا ياكى يالغان بولــۇش ئېھتىمالىمۇ 
بــار. ســۈننەت بىلــەن ھەدىــس ئارىســىدا زۆرۈرى بىــر مۇناســىۋەت 
يــوق. ســۈننەت ئاساســەن » ئىــش - ھەرىكــەت «، ھەدىــس » 
ــان  ــان قىلىنغ ــۈننەت باي ــدە س ــىتىدۇ. ئىچى ــى كۆرس ــۆز« ن س
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ــار.  ــان قىلىنمىغــان ھەدىســلەرمۇ ب ھەدىســلەر ۋە ســۈننەت باي
بىــر ھەدىســنىڭ توغــرا ياكــى خاتالىقىنــى قۇرئــان بەلگىلەيدۇ. 
ــن قالســا،  ــان رەت قىلمىســا، ئاندى قۇرئانغــا ســېلىنغاندا قۇرئ
ھەدىســلەرگە قويۇلغــان شــەرت بولغــان بايــان قىلغۇچىــالر 

زەنجىــرى ئىشــەنچلىك ياكــى ئەمەســلىكىنى بەلگىلەيــدۇ. 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان ئىش – ھەرىكىتىنىڭ 
سۈننەت ياكى ئەنئەنە ئىكەنلىكى قانداق ئايرىلىدۇ؟ 

بېرەيلــى.  جــاۋاب  ئارقىلىــق  مىســال  بىــر  بۇنىڭغــا 
ــەكىلدە  ــەن ش ــاالم كىيىنگ ــەد ئەلەيھىسس ــىلەن: مۇھەمم مەس
كىيىنىــش ســۈننەت دائىرىســىگە كىرەمــدۇ؟ بــۇ ســوئالنىڭ 
مۇناســىۋەتلىك.  جاۋابىغــا  ســوئالنىڭ  تۆۋەندىكــى  جاۋابــى 
يەنــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبــەر بولۇشــتىن بــۇرۇن 
شــەكلىدە  كىيىنىــش  كېيىــن  بولغاندىــن  پەيغەمبــەر  ۋە 
ئۆزگىرىــش بولغانمــۇ ياكــى ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان ئىجتىمائىي 
ــۇ؟  ــەكىلدە كيىنگەنم ــق ش ــىلىرىدىن پەرقلى ــەت كىش جەمئىي
بــۇ خىــل ســوئالالرنىڭ جــاۋاب » يــاق «. ئۇنداقتــا، مۇھەممــەد 
ئىبــادەت«   « شــەكلىنى  كىيىنىــش  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــىدە  ــە« دائىرىس ــادەت« ۋە » ئەنئەن ــەس، » ئ ــىدە ئەم دائىرىس

ــرەك.  ــىنىش كې چۈش

ئىسالمدىكى ئاساسلىق ئىبادەتلەر قايسى؟

بەلگىلىــك  ئىبادەتلەرنــى  ئىســالمدا  كــۆرە،  قۇرئانغــا 
ــدۇ. قۇرئاننىــڭ  ســانلىق مىقدارغــا مەھكــۇم قىلغىلــى بولماي
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بارلىــق ئەمىرلىرىگــە بويســۇنۇش ۋە چەكلىگەنلىرىدىــن ئۆزىنــى 
تارتىشــمۇ » ئىبــادەت« دائىرىســىگە كىرىــدۇ. بۇنىڭغــا ھــاالل 
يولدىــن رىزىــق تېپىــش ئۈچــۈن دۇرۇســتلۇق بىلــەن ئىشــلەش 

ــدۇ.  ــەت يارىتىشــمۇ كىرى ۋە قىمم

ــۈك  ــەش تۈرل ــۇ ب ــدە ش ــەر زەنجىرى ــالمنىڭ ئىبادەتل ئىس
ــدۇ: ــدا تۇرى ــلىق ئورۇن ــادەت ئاساس ئىب

ــەكلى  ــرى ۋە ش ــەرتلىرى، ۋاقىتلى ــۇش. ش ــاز ئوق 1. نام
ــادەت. ــەن ئىب ــق بەلگىلەنگ ئېنى

ئاســاس  بولــۇش  بەھرىمــەن  تــەڭ  بېرىــش:  زاكات   .2
قىلىنغــان، مال-مۈلكىنــى پاكالش خاراكتېرلىك ئىقتىســادىي 

مەســئۇلىيەت.

3. روزا تۇتــۇش: مەســئۇلىيەت ئېڭــى بەرپــا قىلىــش ئۈچۈن 
يىلــدا بىــر كۈنــدۈزى يــەپ – ئىچىشــتىن توختاش.

ــى  ــاق پايدىس ــانىيەتنىڭ ئورت ــش: ئىنس ــە بېرى 4. ھەجگ
ئۈچــۈن جــەم بولــۇش مەقســىتىدە، ئــادەم بالىلىــرى يــەر يۈزىــدە 
تۇنجــى قېتىــم ســالغان » تۇنجــى ئــۆي« بولغــان كەبىنــى 

ــارەت قىلىــش. زىي

5. جىھــاد قىلىــش: جىھــاد ئىنســانىيەت قوبــۇل قىلغــان 
ئورتــاق ھەقىقــەت ) مەئــرۇف( الرنــى كېڭەيتىــش، قوبــۇل 
ــۈن »  ــش ئۈچ ــى ئازايتى ــەر( الرن ــا ) مۇنك ــاق خات ــان ئورت قىلغ
قولىدىــن كېلىشــىچە تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش« مەنىســىنى 

ــدۇ.  بىلدۈرى

قولىدىكــى   ( ئىنســانغا  ھەممىســى  ئىبادەتلەرنىــڭ 
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ئۈنۈملــۈك  باشقۇرۇشــنى،  نېمەتنــى(   / ئىمكانالرنــى 
ــاز  ــان. نام ــر قىلىنغ ــۈن ئەمى ــش ئۈچ ــنى ئۆگىتى پايدىلىنىش
ۋاقىــت ۋە بەندەننــى؛ زاكات مــال – مۈلۈكنــى؛ ھــەج جامائەت / 
گۇرۇپپىنــى؛ روزا نەپىســنى؛ جىھــاد غەيرەت ۋە تىرىشــچانلىقنى 
ــدۇ.  ــۈك پايدىلىنىشــنى ئۆگىتى ــداق باشقۇرۇشــنى، ئۈنۈمل قان

نېمە ئۈچۈن ئىسالمدا كاھىنالر تەبىقىسى يوق؟

ــى  ــى يەن ــالر تەبىقىس ــى خادىم ــۇس دىن ــالمدا مەخس ئىس
كاھىنــالر تەبىقىســى يــوق. قۇرئانــدا ئالــالھ، ئىنســاندىن 
ئۆزىگــە بىۋاســىتە ئىبــادەت قىلىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ. چۈنكــى 
ــن«)50:16 (.  ــۇ يېقى ــان تومۇرىدىنم ــىگە ج ــالھ بەندىس » ئال
بــۇ يــەردە مەســىلە ئىنســان. بــۇ يــەردە ئىنســاندىن شــۇ ســوئال 
ســورالغانلىقىنى پــەرەز قىلغىلــى بولىــدۇ: » ئالــالھ ســاڭا 
جــان تومۇرىڭدىنمــۇ يېقىــن ئىكــەن، ئۇنداقتــا ســەن ئۆزۈڭگــە 
ــىتىچى  ــىغا ۋاس ــان ئارىس ــەن ئىنس ــالھ بىل ــۇ؟ «. ئال يېقىنم
ئىكەنلىكىدىــن  يىــراق  ئىنســانغا  ئالالھنىــڭ  قويــۇش، 
ئىبــارەت خاتــا چۈشــەنچىدىن كېلىــپ چىقماقتــا. ئىســالم 
بۇنــى قاتتىــق رەت قىلىــدۇ. ئالــالھ بىلــەن ئارىســىغا ۋاســىتە 
قويۇشــنى ئىســالم » شــېرىك« دەپ ئاتايــدۇ. شــېرىك، قۇرئانغــا 

ــۇم.  ــەڭ چــوڭ زۇل ــاھ ۋە ئ ــەڭ چــوڭ گۇن ــۆرە ئ ك

جىھاد دېگەن نېمە؟

جىھــاد » قولىدىكــى پۈتــۈن ئىمكانىيەتنــى ســەپەرۋەر 
ــى جىھــاد ئۇقۇمىنــى  ــدۇ. قۇرئان قىلىــش« مەنىســىنى بىلدۈرى
نوقــۇل ھالدا غــازات يەنى » مۇقەددەس ئۇرۇش« چۈشەنچىســىگە 
يىغىنچاقالشــقا بولمايــدۇ. بــۇ مەنــە قۇرئــان جىھاد ئاتالغۇســىغا 
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ــدا »  ــم ھال ــدا جىھادتىــن ئايرى ــەس. قۇرئان ــە ئەم بەرگــەن مەن
ئــۇرۇش ) قىتــال(« ئۇقۇمــى تىلغــا ئېلىنىــدۇ. جــەڭ قىلىشــقا 
رۇخســەت قىلغــان ئايەتتــە ) 22:39 (، ھەتتــا جــەڭ زۆرۈر بولغان 
ــپ  ــئۇلىيەت قىلى ــر مەس ــى بى ــە جەڭن ــدا، مۆمىنلەرگ ئەھۋال
بىلدۈرگــەن ئايەتتــە، جىھــاد ئەمــەس قىتــال ئىبارىســى تىلغــا 

ــدۇ ) 2:216 (.  ئېلىنى

جىھــاد، » ئىنســاننىڭ ئالــالھ يولىــدا كۆرســەتكەن ئــەڭ 
چــوڭ تىرىشــچانلىقى« نــى بىلدۈرىــدۇ. » ئۇالرغــا قارشــى 
پۈتــۈن كۈچــۈڭ بىلــەن جىھــاد قىــل!« دەپ بۇيرۇغان بــۇ ئايەت، 
ــان  ــۇرۇش بولمىغــان، جېنىغــا قەســت قىلىۋاتق ــداق ئ ھېچقان
دۈشــمەنلىرىگە قارشــى، مۇئمىنلــەر يوللــۇق مۇداپىئــەدە بولــۇپ 
ئۆزىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە ئۆتمىگــەن مەككىدىكــى 
ۋاقتىــدا نازىــل بولغــان: » شــۇنىڭ ئۈچــۈن كاپىرالرغــا ئىتائــەت 
ــى  ــان ئارقىلىــق ئۇالرغــا قارشــى ) پاكىتالرن قىلمىغىــن، قۇرئ
ــۈرەش  ــاد / ك ــەن جىھ ــۇپ( بارلىــق كۈچــۈڭ بىل ــا قوي ئوتتۇرىغ
قىلغىــن« ) 25:52( ئايىتىــدە جىھــاد قىلغاندا ئىشــلىتىدىغان 
نەرســىنىڭ قــورال – يــاراق ئەمــەس، » ســۆز «، يەنــى » 

ئىالھىــي كاالم« بولۇشــى كىشــىنىڭ دىققىتىنــى تارتىــدۇ. 

قۇرئانغــا كــۆرە يوللــۇق جەڭنىــڭ ســەۋەبى مۇســۇلمان 
بولمىغانلىــق ئەمــەس، بەلكــى ئــۇرۇش ئاچقــان ۋە تاجــاۋۇز 
ئەگــەر   .)60:8،9 2:190؛   ( كېــرەك  بولۇشــى  قىلغــان 
ــان  ــىنىڭ ئىم ــىلەرنىڭ ھەممىس ــى كىش ــەر يۈزىدىك ــالھ، ي ئال
ئېيتىشــىنى خالىغــان بولســا ئىــدى، مۇشــۇنداق قىالتتــى: » 
ئەگــەر پەرۋەردىگارىــڭ خالىســا ئىــدى، ئەلۋەتتــە، يــەر يۈزىدىكــى 
كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى ئىمــان ئېيتاتتــى، ســەن كىشــىلەرنى 
ئالــالھ   .)  10:99  ( مەجبۇرالمســەن؟«  بولۇشــقا  مۇســۇلمان 
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ئىنســانالرنىڭ ئىمــان ئېيتىشــىنى، ئۇالرنىــڭ ئىختىيارلىقىغــا 
قالدۇردى ) 18:29 (. ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشــقا مەجبۇرالشــنىڭ 
ئورنىغــا، ئۇالرنــى پەيغەمبەرلىــرى ۋە كىتابلىــرى ئارقىلىــق 
ــۇق ئۇرۇشــنىڭ  ــردى ) 3:110 (. يولل ــان ئېيتىشــقا چاقى ئىم
مەقســىتى يەر يۈزىدە مۇســۇلمان بولمىغان كىشــى قويماســلىق 
ئەمــەس. قۇرئانغــا كــۆرە يوللــۇق ئۇرۇشــنىڭ مەقســىتى، » 
ــتۇر ) 2:193 (.  ــى يوقۇتۇش ــە (« ن ــىم ) پىتن ــا بېس ئېتىقادق

كىشــىنىڭ ھاۋايى-نەپســى ۋە ئازدۇرغۇچى شەخســىيىتىگە 
قارشــى ئېلىــپ بارغــان كۆرۈشــىمۇ جىھادنىــڭ بىر پارچىســى. 

جىھاد بىلەن ئۇرۇش ئوخشاشمۇ؟

ئوخشاش ئەمەس. 

ــان ۋە  ــى زام ــاد« ن ــە » جىھ ــى 78 – ئايەتت ــەج سۈرىس ھ
ــەن  ــان« ) 25:52 بىل ــدا » بۇيرۇغ ــتەقىل ھال ــن مۇس ماكاندى
سېلىشــتۇرۇپ كــۆرۈڭ( ۋە 39 – ئايىتىــدە » ئــۇرۇش« قــا نېمــە 

ــان قىلىــدۇ.  ــى باي ئۈچــۈن » رۇخســەت قىلغانلىقــى« ن

جىھادنــى پەقــەت مەككىــدە ئەمــەس، مەدىنىــدە نازىــل 
قىلىــش«  ئــۇرۇش   « ھالــدا  نوقــۇل  ئايەتلەردىمــۇ  بولغــان 
نــى كۆرســىتىدۇ دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ. مەســىلەن: » ئــى 
پەيغەمبــەر! ســەن كۇففــارالر بىلــەن ۋە مۇناپىقــالر بىلــەن جىھــاد 
/ كــۈرەش قىلغىــن، ئۇالرغــا قاتتىــق مۇئامىلــە قىلغىــن، 
ئۇالرنىــڭ جايــى جەھەننەمــدۇر، جەھەننــەم نېمىدېگــەن يامــان 

جــاي!« ) 66:9 (. 

ــى  ــش، يامانلىقن ــىيە قىلى ئىســالمدا ياخشــىلىقنى تەۋس
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ــى كۆرســىتىدۇ؟  توســۇش نېمىن

ــەرۇف ۋە  ــر بىلم ــەل ئەم ــەكلى »ئ ــلى ش ــڭ ئەس تېمىنى
نەھــي ئەنــل مۇنكــەر« بولــۇپ، ھــەر دەۋر ۋە ماكاندا ئىنســانىيەت 
تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغــان » ئورتــاق ياخشــىلىق« نــى 

ــان ئــەل مــەرۇف، قۇرئ

 » ئورتــاق يامانلىــق« نــى ئــەل مۇنكــەر دەيــدۇ. ۋەھىــي 
مۆمىنلەرگــە ياخشــىلىقنىال بۇيرۇپ قالماســتىن، ياخشــىلىقنى 
ئــۆزى ياشــاۋاتقان ماكانــدا كېڭەيتىــش ئۈچــۈن كۈرەش قىلىشــقا 
بۇيرۇيــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا يامانلىقتىــن يىراقلىشىشــنىال 
ســاقالپ  باشــقىالرنى  يامانلىقتىــن  قالماســتىن،  بۇيــرۇپ 

ــدۇ. مەســىلەن: قېلىشــقا بۇيرۇي

ــەن  ــرى بىل ــر – بى ــالر بى ــن ئايال ــەر، مۆمى ــن ئەرل مۆمى
ــقا  ــالرنى قىلىش ــى ئىش ــىلەرنى( ياخش ــۇالر ) كىش ــتتۇر، ئ دوس

ــىدۇ ) 9:71 (. ــالردىن توس ــان ئىش ــدۇ، يام بۇيرۇي

) ئــى مۇھەممــەد ئۈممىتــى!( ســىلەر ئىنســانالر مەنپەئەتــى 
بۇيــرۇپ  ياخشــىلىققا  چىقىرىلغــان  ئوتتۇرىغــا  ئۈچــۈن 
يامانلىقتىــن توســىدىغان ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىدىغــان ئــەڭ 

ياخشــى ئۈممەتســىلەر ) 3:110 (.

ــۇالر ئالالھقــا ۋە ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىشــىنىدۇ، ياخشــى  ئ
ئىشــالرغا بۇيرۇيــدۇ، يامــان ئىشــالردىن توســىدۇ، خەيرلىــك 
ئىشــالرنى قىلىشــقا ئالدىرايــدۇ؛ ئەنــە شــۇالر ياخشــىالردىندۇر. 
ئــۇالر ھەرقانــداق ياخشــىلىقنى قىلســۇن، ئــۇ بىــكار كەتمەيــدۇ، 
ــدان بىلىــدۇ )  ــى ئوب ــالھ مەســئۇلىيەتچانالرنى / تەقۋادارالرن ئال

.)  3:114،115
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مۇناپىــق ئەرلــەر بىلــەن مۇناپىــق ئايالــالر ) مۇناپىقلىقتــا 
ۋە ئىماندىــن يىــراق تۇرۇشــتا( بىــر – بىرىگــە ئوخشــايدۇ. ئــۇالر 
يامانلىققــا بۇيرۇيــدۇ، ياخشــىلىقتىن توســىدۇ، ئــۇالر قوللىرىنى 
ــدۇ (.  ــى بېخىللىــق قىلىــپ ســەدىقە بەرمەي يۇمۇۋالىــدۇ ) يەن
ئــۇالر ئالالھنــى ئۇنتــۇدى ) يەنــى ئالالھنىــڭ تائىتىنــى تــەرك 
ــى  ــالھ ئۇالرن ــى ئال ــى ئۇنتــۇدى ) يەن ئەتتــى (، ئالالھمــۇ ئۇالرن
 .) رەھمىتىدىــن مەھــرۇم قىلــدى  ۋە  پەزلىدىــن  ئۆزىنىــڭ 

ــالر پاســىقالردۇر ) 9:67 (.  شۈبھىســىزكى، مۇناپىق

ــەن  ــرى بىل ــر – بى ــالر بى ــن ئايال ــەر، مۆمى ــن ئەرل مۆمى
ــقا  ــالرنى قىلىش ــى ئىش ــىلەرنى( ياخش ــۇالر ) كىش ــتتۇر، ئ دوس
بۇيرۇيــدۇ، يامــان ئىشــالردىن توســىدۇ، نامازنــى ) تولــۇق( ئــادا 
قىلىــدۇ، زاكات بېرىــدۇ، ئالالھقــا ۋە ئالالھنىــڭ پەيغەمبىرىگــە 
ئىتائــەت قىلىــدۇ، ئەنــە شــۇالرغا ئالــالھ رەھىــم قىلىــدۇ، ئالالھ 
ھەقىقەتــەن غالىپتــۇر، ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلغۇچىــدۇر ) 

.) 9:71

ئىسالمدا شېرىك نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

شــېرىك، ئالالھقــا خــاس خۇسۇســىيەتلەرنى ئۇنىڭدىــن 
غەيرىيگــە نىســبەت بېرىــش بولــۇپ، » ئورتــاق / ھەمــراھ 
قوشــۇش« مەنىســىنى بىلدۈرىدۇ. شــېرىك ئىســالمدا ئەڭ چوڭ 
گۇنــاھ. ھــەر قانــداق گۇناھنــى ئالــالھ تەۋبىســىزمۇ كەچۈرۈشــى 
مۇمكىــن، لېكىــن شــېرىكنى تەۋبىســىز ئەپــۇ قىلمايــدۇ ) 
4:48؛ 39:53 (. چۈنكى شــېرىك، ئالالھنىڭ ئىنســانغا بولغان 

ــدۇ. ــق بولى ــەت قىلغانلى ــە خىيان ــرى – مۇھەببىتىگ مېھ

شــېرىكنىڭ زىتــى تەۋھىــد. تەۋھىــد، ئالالھقــا خــاس 
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ــا  ــش، ئۇنىڭغ ــبەت بېرى ــال نىس ــالھ قى ــەت ئال ــۈپەتلەرنى پەق س
ــىتىدۇ.  ــلىقىنى كۆرس ــاق قىلماس ــىنى ئورت ــداق نەرس ھېچقان
ــت بولــۇپ، بىــرى  شــېرىك بىلــەن تەۋھىــد بىــر – بىرىگــە زى

ــدۇ. ــرى بولماي ــە بى ــەردە يەن ــار ي ب

 ئالالھتىــن غەيرىيگــە ئىبــادەت قىلىــش شــېرىك بولىــدۇ. 
روھ،  مۇقــەددەس  پەرىشــتە،  قىلىنغۇچىالرنىــڭ  ئىبــادەت 
پەيغەمبــەر، ھــاۋارى، ئەزىــز بولۇشــى مۇھىــم ئەمــەس، كىمكــى 
ــا شــېرىك  ــۇ ئالالھق ــەن ئ ــادەت قىلىدىك ــە ئىب ــن بىرىگ بۇالردى
بولىــدۇ.  ئالالھقــا  پەقــەت  ئىبــادەت  بولىــدۇ.  كەلتۈرگــەن 
ــە  ــىنىڭ ئۆزىگ ــش، كىش ــادەت قىلى ــە ئىب ــن غەيرىيگ ئالالھتى
ــە  ــى، ۋەزىپ ــەس. يەن ــالھ تەيىنلىشــىدىن باشــقا نەرســە ئەم ئى
بەرگۈچــى ئىگــە ۋە تاپشــۇرۇۋالغۇچىدىن يۇقىــرى ئورۇنــدا تۇرىدۇ؛ 
ــۆۋەن  ــى ت ــەت قىلغۇچــى ۋە ئورن ــە تاپشــۇرۇۋالغۇچى ئىتائ ۋەزىپ
بولىــدۇ. ئىالھىنــى ئــۆزى تەيىنلىگــەن كىشــى، ئەســلىدە 
ئىالھىغــا خوجايىــن بولىــدۇ. بــۇ » ئىالھىنــى تەيىنلەش« دەپ 
ئاتىلىــدۇ. ئىالھىنــى ئــۆزى بەلگىلىگــەن كىشــى، ئەمەلىيەتتــە 
ئــۆز شەخســىيىتىگە چوقۇنىــدۇ. بــۇ ئىنســاننىڭ ئــۆز خاھىشــى 
بــۇ   .)  10:66  ( بولىــدۇ  بۇتالشــتۇرغانلىق  ھەۋىســىنى  ۋە 

ــلىكتۇر.  ــى بىلمەس ــېرىك، ئۆزىن ــەر ش ــەۋەبتىن ھ س

ــادەت  ــا ئىب ــن ئۇنىڭغ ــەپ، ئاندى ــۆزى تەيىنل ــى ئ ئىالھىن
قىلىــش ئېغىــر زىتلىققــا ئىگــە بولۇپ، بــۇ زىتلىق ئىنســاننىڭ 
روھــى جەھەتتىــن بىــر پۈتۈنلۈكىنىــڭ پارچىلىنىشــى بىلــەن 

نەتىجىلىنىــدۇ.

غەيرىيگــە  ئۇنىڭدىــن  ســۈپەتلەرنى  خــاس  ئالالھقــا 
نىســبەت بېرىــش، شــېرىك بولىــدۇ. ئالالھتىــن غەيرىينــى 
ــېرىك  ــش ش ــەل دەپ بىلى ــي ۋە مۇكەمم ــن خالى كەمچىلىكتى
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بولىــدۇ. كەمچىلىكلەردىــن خالىــي ۋە مۇكەممــەل بولغــان 
ــانالر  ــق ئىنس ــپ بارلى ــن تارتى ــالھ. پەيغەمبەرلەردى ــەت ئال پەق

كەمچىلىكتىــن خالىــي ئەمــەس. 

دېگۈچىلەرنــى  ئوغلــى«  ئالالھنىــڭ  ئىســا   « قۇرئــان 
ئاگاھالندۇرىــدۇ: مۇنــداق 

ســۆزنى  بىــر  قەبىــھ  شۈبھىســىز   – شــەك  ســىلەر   «
قىلدىڭالر. بۇ ســۆزنىڭ ) يامانلىقىدىن( ئاســمانالر پارچىلىنىپ 
ــۇپ  ــران بول ــالر گۇم ــى، تاغ ــپ كەتكىل ــەر يېرىلى ــى، ي كەتكىل

ــدى« ) 19:89،90 (.  ــاس قال ــى ت كەتكىل

شــېرىك، ئىنســاننىڭ روھــى مۇســتەقىللىق باســقۇچىغا 
ســېلىنغان شــەيتان كىشــىنى. ھــەر شــېرىك ئالالھنىــڭ 
ئىنســانغا بولغــان ئۈمىدىنــى ســۇغا چىالشــتۇرۇش تەشەببۇســى 
بولــۇپ، ھــەر شــېرىك ئىنســاننى ياكــى بەندىگــە قــۇل قىلىــدۇ 

ياكــى نەپســىگە قــۇل قىلىــدۇ. 

قايسى ئىشالر شېرىك دائىرىسىگە كىرىدۇ؟

ئالالھقــا مەخســۇس بىــر ھوقۇقنىــڭ ئالالھتىــن غەيرىــي 
بىــر كىشــى ياكــى تەبىقــە، ئــورگان ۋە ياكــى ماقــام تەرىپىدىــن 
ئىجــرا قىلىنغانلىقىنــى داۋا قىلىــش شــېرىك كەلتۈرگەنلىــك 
بولىــدۇ. مەســىلەن: قۇرئــان، ھۆكۈمــدە ئالالھقــا شــېرىك 
قىلىنغــان كونكرېت–ئابســتراكت ھــەر قانــداق ھاكىمىيەتنــى 
»شــېرىك قوشــۇلغان ھاكىمىيــەت« مەنىســىدە »تاغــۇت« دەپ 
ئاتايــدۇ. ئىالھلىــق ھەققــى پەقــەت ئالالھقــا خــاس، ئۇنىڭدىــن 
ئۇنىڭغــا  بولــۇش،  بەنــدە  ئالالھقــا  ھەققــى  غەيرىينىــڭ 
ــە ھەسســە  ــا خــاس ھەقتىــن ئۆزىگ ــەت قىلىــش. ئالالھق ئىتائ
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ــن،  ــدۇ. لېكى ــا ئايالندۇرماي ــى ئىالھق ــۇش، ئۇن ــقا ئۇرۇن ئېلىش
ــدۇ. چۈنكــى، ئىالھلىــق داۋاســى  ئىنســانلىقتىن چىقىرىۋېتى
ــتا  ــەڭ باش ــانلىقى ئ ــىنىڭ ئىنس ــداق كىش ــەر قان ــان ھ قىلغ
ــدۇ.  ــان يەتمەي ــداق زىي ــا ھېچقان ــدۇ. ئالالھق ــا ئۇچراي زىيانغ

مۇشــرىكالرنىڭ(   ( ئىگىســىدۇر،  ئۇلۇغلــۇق  ئالــالھ   «
.)  59:53  ( پاكتــۇر«  نەرســىلىرىدىن  كەلتۈرگــەن  شــېرىك 

ــش  ــبەت بېرى ــن نىس ــك ۋە خاتالىقتى ــا كەمچىلى ئالالھق
بەشــەرى  ئالالھقــا  تۈرىگــە،  بــۇ  شــېرىكنىڭ  شــېرىكتۇر. 
ســۈپەتلەرنى نىســبەت بېرىشــمۇ كىرىــدۇ. ئالــالھ تــا كەمچىلىــك 
كــۆرۈش، شــۇنداق قارىغۇچىنىــڭ دىلىدىكــى ئەگرىلىكنــى 
ئىپادىلەيــدۇ. نــەزەر ســالغۇچى نەزىرىدىكــى ئەگرىلىــك تۈزەلمەي 
كۆرەلمەيــدۇ.  توغــرا  نەرســىنى  تاشــلىغان  نــەزەر  تــۇرۇپ، 
ئالالھنىــڭ قۇرئاندىكــى ئىســىملىرىنىڭ ھــەر بىــرى، ئۇنىــڭ 
مۇكەممەللىكىنىــڭ نىشــانى. ئەســمائى – ھۇســنانىڭ بىــر 
مەقســىتى، ئالالھنىــڭ خاراكتېــر ۋە ھەرىكىتىــدە مۇكەممــەل 
ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلــەش بولغــان بولســا، يەنــە بىر مەقســىتى 
ئىنســاننىڭ بــۇ خاراكتېــر ۋە ئەمەللىرىنىــڭ ھېچبىرســىدە 

مۇكەممــەل ئەمەســلىكىنى ئىپادىلــەش. 

ئىبادەتلــەر ئالــالھ ئۈچــۈن قىلىنغانــدا ئىبــادەت بولىــدۇ، 
ئۇنىڭدىــن غەيرىــي ئۈچــۈن قىلىنغانــدا شــېرىك بولىــدۇ. 
قــۇددۇس بولغــان ئالالھتىــن ئېلىنغــان ھــەر مۇقەددەســلىك، 

ــۇر.  ــقا نامزاتت ــۇت بولۇش ب

شــېرىك، ئالالھقــا قىلىنغــان تــۇز كورلۇقتــۇر ) 106: 1،4 
(. چۈنكــى، بــۇ ئالالھنىــڭ ھەققىنــى يېگەنلىــك. 

ــرى«  ــراق تەڭ ــن يى ــى » ئۆزىدى ــېرىكلەرنىڭ ھەممىس ش
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ياراتقۇچىســى  ئىنســان  چىقىــدۇ.  كېلىــپ  تەســەۋۋۇرىدىن 
بىلــەن بىۋاســىتە ئۇچرىشــالمايدىغانلىقىنى تەســەۋۋۇر قىلىشــقا 
باشــلىغاندا، شــېرىكنىڭ ئىشــىكلىرى ئېچىلىــدۇ. بۇنىــڭ 
ــى  ــلىق چۈشەنچىس ــى بولماس ــا يەتكىل ــىدا ياراتقۇچىغ ئارقىس
ــۇ  ــان تومۇرىدىنم ــانغا ج ــى ئىنس ــى، ياراتقۇچ ــدۇ. ھالبۇك ياتى

ــن. يېقى

 شېرىك ئالالھقا تۆھمەت قىلغانلىقتۇر.

» ئالالھقــا تۆھمــەت قىلغــان كىشــىدىنمۇ زالىــم كىشــى 
بارمــۇ؟« ) 61:7 (.

شــېرىك كەلتۈرگۈچنىــڭ بارلىــق ياخشــى ئەمەللىــرى 
ــدۇ: ــۇپ كېتى ــكار بول بى

ــېنىڭ  ــەڭ، س ــېرىك كەلتۈرس ــا ش ــەن ئالالھق ــەر س » ئەگ
ــە  ــەن ئەلۋەتت ــدۇ، س ــۇپ كېتى ــكار بول ــە بى ــڭ ئەلۋەتت ئەمىلى

زىيــان تارتقۇچىالردىــن بولــۇپ قالىســەن« ) 39:65 (.

شــېرىك كەلتۈرگۈچــى ئالالھنىــڭ رەھمىتىدىــن مەھــرۇم 
بولىــدۇ:

» ئالالھقــا باشــقا مەبۇدنــى ) شــېرىك( قىلمىغىــن، ) 
ئەگــەر ئۇنــداق قىلســاڭ ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا( ئەيىبلەنگــەن، 
) ئالالھنىــڭ ياردىمىدىــن( مەھــرۇم بولغــان ھالــدا تەنھــا 

قالىســەن« ) 17:22 (.

شــېرىك پۈتۈننــى بۆلــۈش، پارچىــالش دېگەنلىــك بولىــدۇ. 
شــېرىك ئىنســاننىڭ ئىچكــى پۈتۈنلۈكىنــى يــوق قىلىــپ 
ۋە  تاشــاليدۇ  ســۇغۇرۇپ  دىنامىكىلىرىنــى  روھــى  تاشــالپ، 
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ــى  ــدۇ. شــېرىك، ياراتقۇچىن ئىچكــى ئېنېرگىيەســىنى تۈگىتى
پارچىلىمايدۇ. شــېرىك، شــېرىك قوشــقۇچى ئىنساننى پارچىالپ 
كىشــىلىكىنى  پۈتۈنلۈكىنــى،  ئىچكــى  ئۇنىــڭ  تاشــاليدۇ. 
پارچىــالپ تاشــاليدۇ. شــېرىك بىــر روھــى كېســەللىك بولــۇپ، 
ئىنســاننىڭ چۈشــەنچە – تۇيغۇ، روھ - بەدەن، مەنە – جىسىم، 

ــۈزۈپ تاشــاليدۇ. قەلــب – ئەقىــل ئارىســىدىكى بېغىنــى ئ

ــاننى  ــدا ئىنس ــە ئالدى ــۇلغان نەرس ــېرىك قوش ــېرىك، ش ش
 13 ئىنســان  ئەگــەر  قويىــدۇ.  چۈشــۈرۈپ  ھالغــا  چارىســىز 
ــە ئىشەنســە،  ــارەت ئىكەنلىكىگ ــڭ شــۇملۇقتىن بېش رەقىمىنى
قــارا  ۋاقتىڭىــزدا،  ياتقۇزغــان  ياتاقتــا  نومۇرلــۇق   –  13
ــېرىكنىڭ  ــدۇ. ش ــى بولى ــن قىلغىل ــىدىغانلىقىنى تەخمى باس

ئىنســان ئۈســتىدىكى تەســىرى مانــا مۇشــۇنداق. 

ــدۇ )  ــۇم« دەپ ئاتاي ــەڭ چــوڭ زۇل ــان شــېرىكنى » ئ قۇرئ
.)  31:13

ئىسالمدا زۇلۇم نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

ئورنىدىــن  ئــۆز  نەرســىنى  »بىــر  لۇغەتتــە  زۇلــۇم، 
ئېلىۋېتىــش« دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. بىــر نەرســىنى ئــۆز 
ئورنىغــا قويــۇش » ھېكمــەت« بولىــدۇ. زۇلــۇم ئاتالغۇ شــەكلىدە 
» ئادالــەت« نىــڭ ئەكســىدۇر. ئادىــل بېجىرىلمىگــەن ھــەر ئىش 
زۇلۇمــدۇر. ئادالــەت، كىشــىگە اليىــق بولغاننــى بېرىشــتۇر، 

ــتۇر.  ــرۇم قويۇش ــن مەھ ــىنى ھەققىدى ــۇم كىش زۇل

چەكلەنگــەن.  بىلــەن  قەتئىيلىــك  ئىســالمدا  زۇلــۇم، 
ــر  ــى ئەمى ــا ئادالەتن ــاب قىلىنغۇچىلىرىغ ــۈن خىت ــان پۈت قۇرئ
قىلىــدۇ ) 16:90 (. زۇلۇمنــى قاتتىــق شــەكىلدە چەكلەيــدۇ. 
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ــدۇ: ــداق دەي ــالھ مۇن ــدا ئال ــا قۇرئان ھەتت

» مــەن بەندىلەرگــە زۇلــۇم قىلغۇچى ئەمەســمەن« ) 50:29 
.)

ئىســالمدا زۇلــۇم قىلىشــنىڭ ھېچقانــداق بىــر باھانىســى 
يــوق. مەيلــى دىنــى، دۆلــەت، شەخســى ۋە جەمئىيەتنىــڭ 
مەنپەئەتىنــى ياكــى باشــقا ســەۋەپنى كۆزلــەپ ھېچكىــم باشــقا 
بىرىگــە زۇلــۇم قىاللمايــدۇ. قۇرئان: » شــەھەرلەرنىڭ ئاھالىســى 
زالىــم بولمىغۇچــە شــەھەرلەرنى ھــاالك قىلغۇچــى بولمىــدۇق« 
) 28:59 (. شــۇڭا ئىســالم ئالىملىــرى » دۆلــەت كۇپۇردىــن 

ئەمــەس، زۇلۇمدىــن زاۋال تاپىــدۇ« دەيــدۇ. 

ئىسالمدا كۇپۇر ۋە كاپىر دېگەن نېمە؟

كۇپــۇر، تىلــدا » يېپىــش «، كاپىــر » يېپىــپ قويغۇچــى« 
ئالالھنىــڭ  كۇپــۇر،  تۈرلــۈك  ھــەر  بولىــدۇ.  دېگەنلىــك 
نېمەتلىرىنىــڭ ئۈســتىنى يېپىــپ قويــۇش دېگــەن مەنىگــە 

كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن بــۇ ئاتالغــۇ بىلــەن ئاتىلىــدۇ.

كۇپــۇر ۋىجداننىڭ ئۈســتىنى يېپىشــتۇر. چۈنكى، ئىنســان 
ۋىجدانــى دائىــم ھەقىقەتنــى جاكاراليــدۇ. ئىنســان بــۇ چۇقاننــى 
ئاڭلىماســلىق ئۈچــۈن، ۋىجدانىنىــڭ ئۈســتىنى كۆرۈنمــەس بىر 

پــەردە بىلــەن ياپىــدۇ. مانــا بــۇ كۇپــۇر دەپ ئاتىلىــدۇ.

كۇپۇرنىــڭ دىنــى مەنىســى – قۇرئانــدا يــەر ئالغــان ۋە 
ــى  ــن بىرىن ــان ھەقىقەتلەردى ــان ئېيتىلىشــى شــەرت بولغ ئىم
ــەرتى  ــى ش ــڭ ئىكك ــۇپ، بۇنى ــك بول ــش دېگەنلى ــكار قىلى ئىن

ــار: ب
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شــەكىلدە  ئېنىــق  ۋە  ئوچــۇق  كىشــىگە  شــۇ  ھەقىقــەت  بــۇ 
كېــرەك. بولۇشــى  يەتكۈزۈلگــەن 

كىشــى ئۆزىگــە كەلگــەن ۋەھىينىــڭ ئىمــان ئېيتىشــنى بۇيرۇغــان 
ــەن  ــۇق ۋە روش ــدا، ئوچ ــەنگەن ھال ــان ۋە چۈش ــى ئاڭلىغ ــۇ ھەقىقىتىن ب

ــرەك.  ــان بولۇشــى كې ــكار ۋە رەت قىلغ شــەكىلدە ئىن

بــۇ ئىككــى شــەرت ئەمەلىيلەشــكەن ۋاقىتتــا، ئىســالمدا ئــۇ كىشــى 
ئالالھقــا تۇزكورلــۇق قىلغــان مەنىدىكــى » كاپىــر «، قىلغــان قىلمىشــى 

» كۇپــۇر« ئاتالغۇســى بىلــەن ئاتىلىــدۇ. 

بۇنىڭغــا ئاساســەن ھــەر غەيرىــي مۇســۇلماننىڭ ھەممىســى » كاپىر« 
ئەمــەس، لېكىــن ھــەر كاپىــر ئادەتتــە » غەيرىــي مۇســلىم« بولىدۇ. 

ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر قايسىالر؟

1. مەككە 

غەربىگــە  ئەرەبىســتاننىڭ  ســەئۇدى  شــەھىرى  مەككــە 
جايالشــقان بولــۇپ، ناھايىتــى ئــۇزۇن تارىخقــا ئىگــە، ئىبراھىــم 
ئەلەيھىسســاالم ئوغلــى ئىســمائىل ئەلەيھىسســاالم بىلــەن 
ــى  ــۇغ كەئبىن ــان ئۇل ــى بولغ ــۇلمانالرنىڭ قىبلىس ــە مۇس بىلل
ــقان.  ــە جايالش ــۇ يەرگ ــچىتى ب ــەرەم مەس ــان، ھ ــۇرۇپ چىقق ق
ــان تۆكــۈش،  مەككىگــە كاپىرالرنىــڭ كىرىشــى چەكلىنىــدۇ، ق
ــدۇ.  ــى قىلىنى ــىش مەنئ ــى كېس ــوۋالش ۋە دەرەخلىرىن ــوۋ ئ ئ

2. مەدىنە 

ــان  ــى قۇرۇلغ ــى تۇنج ــالم جامائىت ــەھىرى ئىس ــە ش مەدىن
جــاي بولــۇپ، مەككــە شــەھىرىدىن تەخمىنــەن 400 كىلومېتىــر 
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شــەرقى شــىمالىغا جايالشــقان. ئــۇ پەيغەمبــەر مۇھەممــەد 
ــى  ئەلەيھىسســاالم ھىجــرەت قىلغــان، تۇنجــى مەســچىت قۇبان
بىنــا قىلغــان ۋە دەپنــە قىلىنغــان يــەر بولــۇپ، ئىســالم 
ــدۇ. ــاي دەپ تەرىپلىنى ــەددەس ج ــى مۇق ــى ئىككىنچ دىنىدىك

3. قۇددۇس )يېرۇسالېم(

پەلەســتىنگە جايالشــقان ئەقسا مەســچىتى مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئەقســا  ئــاي   17 مۇســۇلمانالر  بولــۇپ،  قىبلىســى  تۇنجــى 
مەســچىتىگە قــاراپ نامــاز ئوقۇغــان، ئەقســا مەســچىتى ھــەرەم 
مەســچىتىدىن 40 يىــل كېيىــن ســۇاليمان ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــدە بىنــا قىلىنغــان ئىككىنچــى قەدىمىــي مەســچىتتۇر. دەۋرى

ئىسالمدىكى ھېيت- بايرامالر قايسىالر؟

1. روزا ھېيت

ــڭ  ــزان ئېيىنى ــەن رامى ــڭ بەلگىلىگ ــۇلمانالر ئالالنى مۇس
مۇكاپــات  تەرىپىدىــن  ئالــالھ  تۈگەتكەنلىكىگــە  روزىســىنى 
ــالم  ــۇپ، ئىس ــى بول ــزان بايرىم ــەن رامى ــۈپىتىدە بەلگىلەنگ س
كالېندارىدىكــى 9. ئــاي رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرلىشىشــى، بىر 
ئــاي كۈنــدۈزى يېمــەك- ئىچمــەك ۋە شــەھۋەتتىن چەكلەنگــەن 
ــر-  ــان، بى ــۈل ئاچىدىغ ــپ كۆڭ ــەپ- ئىچى ــۇلمانالرنىڭ ي مۇس
بىرىنــى خۇشــال قىلىدىغــان، زىيــارەت قىلىدىغــان كۈنلىرىدۇر، 
بــۇ كۈنلەردە روزا تۇتــۇش، ئىبادەتكــە ئايرىلىۋېلىش چەكلىنىدۇ، 
يوقــالش،  بىر-بىرىنــى  قىلىــش،  ئاشــكارا  خۇشــاللىقىنى 
ــرى  ــق ئاالھىدىلىكلى ــش قاتارلى ــاردەم قىلى ــە ي كەمبەغەللەرگ
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ــدۇ. ــن پەرقلىنىــپ تۇرى بىلــەن باشــقا دىنالردىكــى بايرامالردى

2. قۇربان ھېيت

قۇربــان ھېيــت ھــەر يىلــى زۇلھەججــە ئېيىنىــڭ 10. 
كۈنــى بولىدىغــان بولــۇپ، ئالــالھ ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى 
كەلگــەن  مەككىگــە  ئۈچــۈن  قىلىــش  ھــەج  جايلىرىدىــن 
ــۇل  ــڭ قوب ــەج پائالىيىتىنى ــۇلمانالرنىڭ ھ ــان مۇس مىليونلىغ
بولۇشــى ۋە بــۇ ھاجىالرنــى تەبرىكلــەش يۈزىســىدىن پۈتــۈن 
دۇنيــادا قىلىنىدىغــان ئــەڭ كاتتــا بايرامــدۇر، بــۇ بايرامــدا 
كــۈن چىققاندىــن كېيىــن ھېيــت نامىــزى ئوقۇلىــدۇ، ئاندىــن 
مالنىــڭ  قىلىنغــان  قۇربانلىــق  قىلىنىــدۇ،  قۇربانلىــق 
ــە،  ــر قىســمى كەمبەغەللەرگ ــۈپ، بى گۆشــى 3 قىســىمغا بۆلۈن
ــۆزى  ــا ئ ــمى بولس ــر قىس ــە بى ــا، يەن ــمى مېھمانالرغ ــر قىس بى
يېيىــش ئۈچــۈن تەييــارالش »مۇســتەھەب« دەپ قارىلىــدۇ ۋە روزا 
ھېيتتىكىگــە ئوخشــاش زىيــارەت، خۇشــاللىق پائالىيەتلىــرى 

ــدۇ. ــپ بېرىلى ئېلى

ئىسالم دىندىكى ئۇلۇغ كۈنلەر قايسىالر؟ 

1- ئەرافــات كۈنــى ئىســالم كالېندارىدىكــى زۇلھەججــە 
ئېيىنىــڭ 9- كۈنــى بولــۇپ، ھــەر يىلــى مەككىگــە ھــەج 
قىلىــش ئۈچــۈن كەلگــەن ھاجىالرنىــڭ بــۇ كۈنــدە ئەرافــات 
تېغىــدا تۇرۇشــى ھــەج ئىبادىتىنىــڭ پەرزلىرىدىــن بىــرى 

ھېســابلىنىدۇ.

2- قەدىــر كېچىســى رامىــزان ئېيــى ئىچىدىكــى بىر كېچە 
بولــۇپ، بــۇ كېچىــدە قۇرئــان نازىــل قىلىنغــان. بــۇ كېچىنــى 
ئىبــادەت بىلــەن ئۆتكۈزۈشــنىڭ پەزىلىتىگــە يېتىــش ئۈچــۈن، 
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ھــەر يىلــى رامىــزان ئېيىــدا پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرى 
ناھايىتــى تىرىشــچانلىق كۆرســىتىدۇ.

كالېندارىدىكــى مۇھــەررەم  ئىســالم  ئاشــۇرا كۈنــى   -3
ــى  ــاالم قوۋم ــا ئەلەيھىسس ــۇپ، مۇس ــى بول ــڭ 10- كۈن ئېيىنى
ــدە  ــۇ كۈن ــدۇر. ب بىلــەن پىرئەۋننىــڭ زۇلۇمدىــن قۇتۇلغــان كۈن
ــەر  ــۇپ، پەيغەمب ــان بول ــادەت قىلغ ــالر روزا تۇتۇشــنى ئ يەھۇدىي
ئەلەيھىسســاالم: بــۇ كۈنــدە روزا تۇتۇشــقا ئۇالردىــن بىــز تېخىمــۇ 

ــان. ــقا بۇيرۇغ ــاھابىلەرنى روزا تۇتۇش ــق دەپ س ھەقلى

4- جۈمــە كۈنىــدە دۇنيــا يارىتىلغان، ئادەم ئەلەيھىسســاالم 
كۈنىمــۇ  قىيامــەت  كىرگۈزۈلگــەن،  جەننەتكــە  يارىتىلغــان، 
جۈمــە كۈنىــدە بولىــدۇ دەپ قارىلىــدۇ. ھــەر جۈمــە كۈنــى 
ــۇپ،  ــى بول ــل كۈن ــك تەتى ــبەتەن ھەپتىلى ــۇلمانالرغا نىس مۇس
كىيىملەرنــى  پاكىــز  ياكــى  يېڭــى  يۇيۇنــۇش،  كۈنــدە  بــۇ 
كىيىــش، خۇشــپۇراق ئىشــلىتىش، جۈمــە نامىزىغــا بالــدۇر 
بېرىــش... قاتارلىــق ســۈننەتلەر يولغــا قويۇلغــان. دۇنيانىــڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى مۇســۇلمانالر ھەپتىــدە بىــر كــۈن 
ــۆز-  ــق، ئ ــش ئارقىلى ــادا قىلى ــى ئ ــە نامىزىن ــپ جۈم يېغىلى
ــر  ــزى ھەربى ــە نامى ــدۇ، جۈم ــلىقىنى كۈچەيتى ــارا قېرىنداش ئ

ــان. ــەرز قىلىنغ ــۇلمانغا پ ــەن مۇس ــە يەتك باالغەتك

ئىسالم دىنى قەيەرلەرگە تارقالغان؟

2014-يىلىدىكــى ئــەڭ يېڭــى ستاتىســتىكىغا قارىغانــدا، 
ئىچىــدە  بۇنىــڭ  بولــۇپ،  مىليــارد   7.15 نوپۇســى  دۇنيــا 
ئېــالن  دەپ  تەخمىنەن2.2مىليــارد  ســانى  مۇســۇلمانالرنىڭ 
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ــز  ــەڭ تې ــى ئ ــالم دىن ــە ئىس ــش جەھەتت ــان، تارقىلى قىلىنغ
تارقىلىۋاتقــان دىــن بولــۇپ، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا 
ئومۇميۈزلــۈك تارقالغــان ۋە ســان جەھەتتــە ئاســىيا قىتئەســىدە 

ــقان. ــۇلمانالر ئولتۇراقالش ــۆپ مۇس ــەڭ ك ئ

 ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقاتــالردا بىلدۈرۈلۈشــىچە 2050- 
يىلىغــا بارغانــدا دۇنيــا نوپۇســى تەخمىنــەن 9 مىلياردتىــن 
ئاشــىدۇ، بــۇ چاغــدا مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى 2 مىليــارد 8 يــۈز 
ئەتراپىــدا بولىــدۇ ۋە خىرىســتىيانالرنىڭ ســانىغا  مىليــون 

ــدۇ. ــىپ كېتى ــى ئېش ــىدۇ، ياك يېقىنلىش

ياۋروپــادا 56مىليــون ئەتراپىــدا مۇســۇلمان بــار)2014-
يىلــى(. رۇســىيەدە 27 مىليــون، فىرانســىيەدە 6 مىليــون، 
 3 بولســا  دۆلەتلــەردە  بىرلەشــمە  4 مىليــون،  گېرمانىيــەدە 
مىليون، بوســنىيە گېرتســېگوۋىنانىڭ ئاساســلىق ئاھالىســىمۇ 

ــدۇ. ــا يېتى ــۇپ، 2.3 مىليونغ ــۇلمان بول مۇس

 1.49 ســانى  مۇســۇلمانالرنىڭ  قىتئەســىدىكى  ئاســىيا 
ــانىنىڭ  ــۇلمانالر س ــى مۇس ــۈن دۇنيادىك ــۇپ، پۈت ــارد بول مىلي

ئىگىلەيــدۇ.   32%
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ھىندى دىنى

 ھىندىســتان )India( بــۇ ســۆز ھىنــدى دەرياســىنى مەنبــە 
قىلغــان. ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى ھىنــدى دىنىغــا 
ئېتىقــاد قىلىدىغــان ئــەڭ قەدىمكــى دىننىڭ مۇخلىســلىرىدۇر. 
بولغاچقــا،  دۆلــەت  كــۆپ  ئىنتايىــن  نوپۇســى  ھىندىســتان 
ۋە  خىرىســتىيان  ســانى  مۇخلىســلىرىنىڭ  دىنــى  ھىنــدى 
ئىســالم دىنىنىــڭ كەينىدىــال تۇرىــدۇ. ئــۇ دۇنيادىكــى ئۈچىنچى 
چــوڭ دىنــدۇر. ھىنــدى دىنــى 4000 يىللىــق ئەنئەنىگــە 
ئىگــە بولــۇپ تارىخــى ئىنتايىــن ئۇزۇنــدۇر. بــۇ دىننــى مەلــۇم 
ــە  ــر پەيغەمبەرگ ــۇم بى ــى مەل ــەس ياك ــان ئەم ــادەم ياراتق ــر ئ بى
ــۇ  ۋەھىــي كەلگەنمــۇ ئەمــەس، شــۇڭا ھىنــدى دىنــى دېگــەن ب
ــي  ــل دىنى ــۆپ، ھەرخى ــن ك ــانى ئىنتايى ــە س ــڭ كەينىگ نامنى
ھەممــە  ئەمەلىيەتتــە  شۇڭالشــقا  يوشــۇرۇنغان.  ئېتىقــادالر 
ــۇ  ــي ئەقىدىم ــان دىنى ــراپ قىلىدىغ ــرى ئېتى ــدى مۇرىتلى ھىن
ــر  ــاش بى ــرى ئوخش ــى مۇرىتلى ــدى دىن ــال ھىن ــوق، ئوخشاش ي
ــىدىن  ــداق بولۇش ــدۇ. قان ــۇ كەتمەي ــاد قىلىپم ــا ئېتىق ئىالھق
قەتئىينــەزەر ھىنــدى دىنىــدا نۇرغۇنلىغــان دىنىــي ئەقىدىلــەر 
بولــۇپ، بارلىــق ھىنــدى دىنــى مۇرىتلىرىغــا مــاس كېلىــدۇ. 
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مۇقەددەس دەريا

گانگــې دەرياســى ھىنــدى دىنىــي مۇرىتلىــرى قەلبىــدە بىر 
ــاراس شــەھىرىگە  ــدا بان ــاۋاپ قىلغان ــۇالر ت ــادۇر. ئ ئىالھــى دەري
ــۈيىنى  ــۇش ۋە س ــىدا يۇيۇن ــې دەرياس ــەت گانگ ــدۇ، مەقس كېلى
ــې  ــىچە گانگ ــڭ قارىش ــي مۇرىتلىرىنى ــدى دىنى ــش، ھىن ئىچى
دەرياســى ســۈيىنىڭ پــاكالش قۇدرىتــى بــار، ھەتتــا نۇرغۇنلىغــان 
كېلىشــتىكى  باناراســقا  مۇخلىســلىرىنىڭ  دىنــى  ھىنــدى 
مەقســىتى يەنــە گانگې دەرياســى بويىــدا ھاياتىنى تامامالشــتۇر، 
كىشــىلەر بــۇ مۇخلىســالرنىڭ جەســىتىنى كۆيــدۈرۈپ كۈلىنــى 

گانگــې دەرياســىغا تۆكۈۋېتىــدۇ.

تەبىقە تۈزۈمى دېگەن نېمە؟

تەبىقــە تۈزۈمــى ھەربىــر ھىنــدى دىنىــي مۇرتــى تۇغۇلغــان 
چاغــدا، ئۇنىــڭ مەلــۇم بىــر تەبىقىگــە تەۋەلىكىنــى بېكىتىــدۇ. 
ــالر  ــۇالر براخمان ــار، ئ ــە ب ــۆت تەبىق ــي ت ــتاندا جەمئى ھىندىس
ــۇدرا  ــاۋام(، س ــا )ئ ــارالر(، ۋەش ــاترىياالر )رىتس ــالر(، كىش )راھىب
تــۆت چــوڭ  بــۇ  مۇخلىســلىرى  دىنــى  )قۇلــالر(. ھىنــدى 
ــە  ــك تەبىقىگ ــە كىچى ــن 3000 غىچ ــە 2000دى ــن يەن تەبىقىدى

ــدۇ.  بۆلىنى

تەبىقــە تۈزۈمىــدە دەرىجــە چېگراســى ئېنىــق بېكىتىلگەن، 
براخمانــالر ئــەڭ ئالىــي تەبىقــە، ئاندىــن قالســا، كىشــاترىياالر 
ۋە ۋەشــا )ئــاۋام(، ســۇدراالر )قۇلــالر ۋە ھۈنەرۋەنلــەر( ئــەڭ تــۆۋەن 
تەبىقىــدۇر. ھەربىــر تەبىقــە بەلگىلىــك قائىــدە ۋە ئــۆرپ ئادەتكە 
ــپ  ــق پەرقلىنى ــەن ئېنى ــەر بىل ــقا تەبىقىل ــى، باش بويسۇنۇش

تۇرۇشــى كېــرەك.
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كىشــىلەر تۇغۇلۇشــىدىكى تەبىقىســى ئارقىلىــق ھىنــدى 
دىنــى مۇرتى بوالاليدۇ، خرىســتىيانالرغا ئوخشــاش، چۆمۈلدۈرۈش 
ــادەم  ــداق ئ ــدۇ. ھېچقان ــا كىرەلمەي ــدى دىنىغ ــق ھىن ئارقىلى
ئــۆز تەبىقىســىدىن چىقىــپ كېتەلمەيــدۇ، يۇقىــرى ياكــى تۆۋەن 
تەبىقىگىمــۇ كىرەلمەيــدۇ. ھىنــدى دىنىــي مۇرىتلىرىنىــڭ 
قارىشــىچە، مەلــۇم بىــر تەبىقىــدە تۇغۇلــۇش پېشانىســىگە 

پۈتۈلگــەن بولىــدۇ. 

خارىجانالر كىم؟

 ھىنــدى دىنــى ئېتىقادىــدا، ھېچقانــداق تەبىقىگــە تــەۋە 
بولمىغــان ئادەملــەر خارىجانــالر دېيىلىــدۇ. ئــۇالر جەمئىيەتنىڭ 
ــداق  ــۇم ھېچقان ــۇالر چوق ــدۇ. ئ ــدا تۇرى ــۆۋەن قاتلىمى ــەڭ ت ئ
ئــادەم قىلىشــنى خالىمايدىغــان ئىشــالرنى قىلىشــى كېــرەك، 
قاتارلىقالرغــا  توشــۇش  گەنــدە  ياكــى  ئەخلــەت  مەســىلەن: 
ئــۇالر مەينــەت دەپ قارىلىــپ، ھىنــدى  ئوخشــاش. شــۇڭا 
ئۇچراشســىمۇ  بىلــەن  ئــۇالر  مۇخلىســلىرى ھەتتــا  دىنىــي 
بولمايــدۇ. خارىجانــالر ئۆزىنــى »دالىــت« دەپ ئاتايــدۇ، مەنىســى 
ئېزىلگۈچىلــەردۇر. ئــۇالر ئۆزلىــرى ئۇچراۋاتقــان ناچــار شــارائىت 
ــدۇ. ــنى ئويالي ــى قوزغاش ــڭ دىققىتىن ــق جەمئىيەتنى ئارقىلى

دەرىجە تۈزۈمى

سانســكرىت تىلىــدا، تەبىقــە تۈزۈمــى دېگــەن بــۇ ســۆز 
Varna دەپ يېزىلىــدۇ. مەنىســى رەڭ. نۇرغــۇن ھىنــدى دىنىــي 
مۇرىتلىــرى تەبىقــە تۈزۈمىنــى قائىــدە دەپ ئېتىــراپ قىلىــدۇ، 
ئــۇ بىخەتەرلىــك تۇيغۇســى ھەمــدە تەبىقە ئىچىــدە يېقىنچىلىق 
ــر جەھەتتىــن  ــە بى ــدۇ. يەن ــا قىلىــدۇ، دەپ قاراي تۇيغۇســى ئات
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ــە  ــۈن تەبىق ــلىرى ئۈچ ــى مۇخلىس ــدى دىن ــۇن ھىن ــە نۇرغ يەن
تۈزۈمــى ئادالەتســىزلىك، چۈنكــى ھېچكىــم تــۆۋەن تەبىقىدىــن 
يۇقىــرى تەبىقىگــە ئۆرلىيەلمەيــدۇ شــۇڭا ئــۇالر بــەزى ئىشــالرنى 

قىلىشــقا ئامالســىزدۇر.

كارما )ئەمەل( دېگەن نېمە؟

كارمــا Karma نىــڭ مەنىســى »ئەمەل« قىلغــان ئەمىلىگە 
ــر ئادەمنىــڭ تەقدىرىنــى  ــۇ بى ــەل« ئ يارىشــا ئېرىشــىش. »ئەم
ــى  ــۇم تەلىي ــا، چوق ــش قىلس ــى ئى ــادەم ياخش ــدۇ. ئ بەلگىلەي
ــەت  ــا، پاالك ــان ۋاقىتت ــش قىلغ ــان ئى ــدۇ، يام ــن كېلى ئوڭدى

باســىدۇ.

ــىنىدۇكى:  ــۇنىڭغا ئىش ــلىرى ش ــى مۇخلىس ــدى دىن ھىن
»ئەمــەل« كىشــىلەرنىڭ نۆۋەتتىكــى تۇرمۇشــىنى بەلگىلەيــدۇ. 
قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ھىنــدى دىنى مۇخلىســلىرى 
ــا  ــى قايت ــن كېيىنك ــڭ تىرىلىشــى ۋە ئۆلگەندى ــە ئەرۋاھنى يەن
مۇمكىنكــى،  دېيىــش  شــۇنداق  ئىشــىنىدۇ.  تۇغۇلۇشــقا 
ــر  ــەن، ئۇنىــڭ روھــى باشــقا بى ئادەمنىــڭ تېنــى ئۆلگــەن بىل
تەنــدە قايتــا تۇغۇلىــدۇ. كىشــىلەر ئــادەم ســىياقىدىمۇ، ھايــۋان 

ــدۇ. ــا تۇغۇلى ســىياقىدىمۇ قايت

ئــادەم  قارىشــىچە،  دىنىــي مۇخلىســلىرىنىڭ  ھىنــدى 
دۇنيادىكــى  ئىلگىرىكــى  كېيىــن،  تۇغۇلغاندىــن  قايتــا 
تۇرمۇشــتىن ياخشــى ياكــى ناچــار ياشىشــىنى قىلغــان ئەمىلــى 
بەلگىلەيــدۇ. مەســىلەن: نــاۋادا بىــر ئــادەم ئىلگىرىكــى دۇنيــادا 
ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان بولســا، ئــۇ كېيىنكــى دۇنيــادا 
ــاۋادا بىــر  ــۇپ تۆرىلىشــى مۇمكىــن. ن ئىــت ياكــى چوشــقا بول
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ــى  ــا، كېيىنك ــان بولس ــۆپ قىلغ ــاننى ك ــر -ئېھس ــادەم خەي ئ
ــن.  ــى مۇمكى ــۇپ تۇغۇلۇش ــك بول ــرى تەبىقىلى ــدا يۇقى ھاياتى
شــۇڭا ئەنئەنىــۋى ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى ئۆزىنىــڭ 
ــىزلىك دەپ  ــىنى ئادالەتس ــەۋە بولۇش ــە ت ــر تەبىقىگ ــۇم بى مەل
قارىمايــدۇ. ئــۇ بىلىدۇكــى ـــــ ئىلگىرىكــى دۇنيادىكــى ســەۋەب 
ــر  ــۇنداق بى ــادا مۇش ــۇ دۇني ــن ب ــمىتى تۈپەيلىدى ــە قىس نەتىج
ــۆز تەبىقىســىنىڭ  ــۇ ھاياتىــدا ئ تەبىقىــدە تۇغۇلغــان. شــۇڭا ب
ــمىتىدىكى  ــە قىس ــەۋەب- نەتىج ــقا، س ــادا قىلىش ــى ئ بۇرچىن
گۇناھىنــى يېنىكلىتىشــكە تىرىشــىدۇ. شــۇنداق بولغانــدا 
ــە  ــن يەن كېيىنكــى ھاياتىــدا» سانســارا« )روھنىــڭ بىــر تەندى
بىــر تەنگــە ئۆتــۈپ تــۇرۇش تەلىماتــى( دا تېخىمــۇ ياخشــى 

ــىدۇ. ــقا ئېرىش تۇرمۇش

ھاياتلىقنىڭ مەنبەسى

ھىنــدى دىنىــي مۇخلىســلىرى بىــر ئادەمنىــڭ روھىنــى 
ھاياتلىــق مەنبەســى دەپ قارايــدۇ. ئــۇالر ھاياتلىــق مەنبەســى 
ئالەمنىــڭ تەشــكىلىي قىســىملىرىدىن بىرىــدۇر، دەپ قارايــدۇ، 
كىمكــى ھاياتلىقنىــڭ مەنبەســى بىلــەن ئالەمنــى بىرلەشــتى، 
ــپ،  ــا يېتى ــا« ماقامىغ ــى »فەن ــڭ روھ ــەن، ئۇنى دەپ قارايدىك

قايتــا تېرىلگەنــدە گۇناھســىز بولىــدۇ.

دىنىي ئۇستاز

ــقا  ــن باش ــر يەردى ــى بى ــم بۇرچ ــتازنىڭ مۇھى ــي ئۇس دىنى
تەرغىــب  ئەقىدىنــى  دىنىــي  يــۈرۈپ،  يۆتكىلىــپ  يەرگــە 
قىلىشــتۇر. كــۆپ پۇقــراالر ئوقۇشــنى، يېزىشــنى بىلمەيدىغــان 
دۆلەتلــەردە بۇالرنىــڭ تېخىمــۇ چــوڭ رولــى بار. دىنىي ئۇســتازالر 
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بېرىــدۇ،  پەتىــۋا  چۈشــەندۈرىدۇ،  قائىدىلەرنــى  مۇرىتلىرىغــا 
ــدۇ. ــدا قۇتۇلۇشــقا ئېرىشىشــنى ئېيتىــپ بېرى ــداق قىلغان قان

كىشىلەر قايسى يول ئارقىلىق قۇتۇلۇشقا ئېرىشىدۇ؟

ــۇش  ــبەتەن، قۇتۇل ــلىرىغا نىس ــي مۇخلىس ــدى دىنى ھىن
ــە  ــر تەنگ ــە بى ــن يەن ــر تەندى روھنىــڭ » سانســارا«)روھنىڭ بى
ئۆتــۈپ تــۇرۇش تەلىماتــى( دا ئازادلىققــا ئېرىشىشــىدىن دېــرەك 
بېرىــدۇ. ئــادەم تــۆت خىــل يــول بىلــەن قۇتۇلۇشــقا ئېرىشــىدۇ. 
ــق  ــە قاتتى ــۇم پەرزلەرگ ــەل. ئىنســان چوق ــول ئەم بىرىنچــى ي
ــادا  ــەت دىنىــي بۇرچىنــى ئ بويسۇنۇشــى كېــرەك. ئىنســان پەق
قىلىــپ، تەبىقىلەرنىــڭ بارلىــق قائىدىســىگە بويســۇنۇپ )مــاس 
ــۇن  ــە ئۇيغ ــش، قائىدىگ ــوي قىلى ــەن ت ــورا بىل ــان ج كۈلىدىغ
ــۆپ  ــاننى ك ــر - ئېھس ــۇغۇللىنىش (، خەي ــەن ش ــىپ بىل كەس
قىلىــپ، ھەربىــر ھاياتىــدا يۇقىــرى ئۆرلــەپ، ئــاڭ ئالىــي 

ــدۇ. ــن تۇغۇلماي ــن قايتىدى ــكەندىال، ئاندى ــە ئېرىش مەرتىۋىگ

 ئىككىنچــى يــول زېھنىنــى مەركەزلەشــتۈرۈش. زېھنىنــى 
مەركەزلەشــتۈرۈش ئۇســۇلى بىــر كىشــىنىڭ »يــوگا« غــا ماھىــر 
بولۇشــىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. »يــوگا« نىــڭ مەنىســى 
»بىرلىشــىش« ياكــى »ئىناقلىــق« بولــۇپ، »ئىنــاق بىــر 
گەۋدىگــە ئايلىنىــش« نىــڭ ســىمۋولىدۇر. ھــەر كۈنــى روزا 
ــدە  ــى ھەم ــەس ماھارىت ــەت، نەپ ــك تەنھەرىك ــۇش، بەلگىلى تۇت
بىــر قىســىم ســۆزلەرنى توختىمــاي تەكــرارالش، يەنــە ئاتالمىــش 
ــىم ۋە  ــق بېس ــى بارلى ــى تەندىك ــوگا« روھن ــراس«، »ي »مانت
سىقىلىشــالردىن ئــازاد قىلىــدۇ. »يــوگا« نىڭ مەشــىق قىلىش 
ماھارىتــى ۋە تەلىماتــى بىــر نەچچــە ئەســىرلىك تەرەققىياتنــى 
ــڭ  ــدە، دۇنيانى ــە كەلگەن ــى كۈنگ ــۈرۈپ، بۈگۈنك ــىدىن كەچ بېش
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ــدى. ــەڭ تارقال ــا ك ھەرقايســى جايلىرىغ

ئۈچىنچــى يــول دىنىــي ئىخــالس. ئىالھقا بولغــان ھۆرمەت 
ــالرنىڭ  ــق مۇخلىس ــەت ئارقىلى ــالس ۋە ھۆرم ــرام. ئىخ ۋە ئېھ

روھــى بىلــەن ئىــالھ بىــر گەۋدىگــە ئايلىنااليــدۇ. 

تۆتىنچىســى تونــۇش يولــى، بــۇ دىننــى تونــۇش ئارقىلىــق 
ھاســىل بولىــدۇ. بىــر دىنــى ئۇســتاز بــۇ يولنــى چوقــۇم ئوبــدان 
ئىگىلىشــى كېــرەك. ئــۇ ئىالھــى ئەقىدىنــى، ئىنســاننىڭ 
روھــى قانــداق قىلىــپ ئىــالھ بىلــەن بىــر گەۋدىگــە ئايلىنىدۇ، 
دېگەننــى چۈشەندۈرۈشــى كېــرەك. بــۇ يولنىــڭ مەقســىتى 
ــۇم  ــۇ چوق ــدۇرۇش. ئ ــى تىنچالن ــەدەن ھالىتىن ــاننىڭ ب ئىنس
ھېــس قىلىشــى كېرەككــى، تەنــدە ھېچبىــر مەنــە يــوق، 
ــدا  ــي ئېتىقادى ــدى دىنى ــدۇر. ھىن ــۇرۇق گەۋدى ــر ق ــەت بى پەق
ئادەمنــى ھەقىقىــي شــەكىللەندۈرىدىغىنى »ئاتمــا«، يەنــى 
ــكىلىي  ــڭ تەش ــان« ـــــ روھ دۇنيانى ــى. »ئاتم ــڭ روھ ئادەمنى
قىســىملىرىنىڭ بىرىــدۇر، شــۇڭا »ئاتمــان« بىلــەن »براخمــا« 
بىــر گەۋدىــدۇر. ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرىنىڭ نەزىرىــدە 
»براخمــا" مــۇ ئالەمنىــڭ تەشــكىلىي قىســىملىرىنىڭ بىرىدۇر، 
ئەگــەر كېمىكــى بــۇ نۇقتىنــى ھېــس قىلىــپ يەتســە، ئىالھــى 
روھ بىلــەن بىــر گەۋدىگــە ئايلىنىــش ماقامىغــا يېتىــدۇ. بۇ تۆت 
يــول گەرچــە ئوخشىمىســىمۇ بىــر- بىرىنــى چەتكــە قاقمايــدۇ، 
ھىنــدى دىنــى ناھايىتــى كــەڭ قورســاق دىــن بولــۇپ، نۇرغــۇن 
ــە كەڭــرى بوشــلۇق  ــاد مەزھەپلەرگ ــان ئېتىق ئوخشــاش بولمىغ

ــدۇ. بېرى
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زاھىت 

زاھىدلىــق ئۆزىنــى تىزگىنلــەش مەشــىقىدۇر، ئۇنىــڭ 
مەقســىتى روھنىــڭ كۈچىنــى مەركەزلەشتۈرۈشــتۇر. زاھىدلىــق 
ــۇ  ــا ئۇيقۇدىنم ــەك ھەتت ــەك، كىيىم-كېچ ــەك- ئىچم ــــ يېم

ــدۇ.  ــەپ قىلى ــنى تەل ــۇددەت ۋاز كېچىش ــۇزۇن م ئ

ئــۇزۇن مــۇددەت »يــوگا« مەشــىق قىلىــش ئارقىلىــق 
ــازاد  ــوگا« ئۇســتازىنىڭ روھــى تەننىــڭ ئىسكەنجىســىدىن ئ »ي

ــدۇ. ــا يېتى ــي ماقامىغ ــۇپ، ئالى بول

ھىندى دىنىدىكى ئەڭ مۇقەددەس ئەقىدە نېمە؟

ــۇالر  ھىنــدى دىنىنىــڭ ئەقىدىلىــرى ئىنتايىــن كــۆپ. ئ
ــدى ئۆلىمالىرىنىــڭ  ــە قەدىمكــى ھىن ــدا يەن سانســكرىت تىلى
تىلىــدا خاتىرىلەنگــەن. ئەڭ قەدىمكى ھىندى دىنى ئەقىدىســى 
ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ »ۋېــدا« دەپ ئاتىلىــدۇ. بىۋاســىتە تەرجىمــە 
قىلســاق »بىلىــم« دېگــەن مەنىــدە. »ۋېــدا« تارىخــى 3مىــڭ 
ــەن.  ــى خاتىرىلىگ ــي رىۋايەتلەرن ــۇن دىنى ــۇزۇن نۇرغ ــن ئ يىلدى
ئۇنىڭــدا قەســىدىلەر، ئەپســۇنالر، نەزىر-چىــراغ قائىدىلىــرى ۋە 

بۇدداالرنىــڭ ســۆز- ھەرىكەتلىــرى قاتارلىقــالر بــار.

ھەربىــر ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى »ۋېــدا« نىــڭ 
نوپۇزىنــى ئېتىــراپ قىلىــدۇ، باشــقا ھىنــدى دىنــى ئەقىدىلىرى 
ئوخشــاش بولمىغــان ھىنــدى دىنــى مەزھەپلىرىگــە نىســبەتەن 

ــە. ئوخشــىمىغان قىممەتكــە ئىگ

ھىنــدى دىنىغــا نىســبەتەن يەنــە ئىنتايىــن مۇھىــم 
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بىلــەن  »رامايانــا«  ئــۇالر  بــار.  ئەســەر  پارچــە  ئىككــى 
»ماخابخاراتــا« »رامايانــا« دا ئىالھتــەك قەھرىمــان رامانىــڭ 
ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن. ئۇنىــڭ ئىچىــدە نەچچــە مىــڭ 
ۋە  دەۋرى  بالىلىــق  تۇغۇلۇشــى،  رامانىــڭ  شــېئىر  مىســرا 
ئۇنىــڭ تەۋەككۈلچىلىكنــى تەســۋىرلىگەن. »رامايانــا« بۈگۈنكــى 
ھىندىســتان كىنــو، تىياتىــر، رەســىم ۋە ئەدەبىياتىــدا تولىمــۇ 
قارشــى ئېلىنىدىغــان ئىجادىيــەت خــام ماتېرىيالىــدۇر. بــۇ 

ئەســەرمۇ نۇرغــۇن تىلالرغــا تەرجىمــە قېلىنغــان.

بىــر  ســەھىپىلىك  كــەڭ  ئوخشاشــال  »ماخابخاراتــا« 
قەھرىمــان  ئىــالھ،  ئۇنىڭــدا  داســتاندۇر،  قەدىمىــي  پارچــە 
ھەمــدە ئــۇرۇش ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن. »ماخابخاراتــا« 
ــۇغ  ــى ئۇل ــۇ ئىكك ــتاندۇر، ب ــۇزۇن داس ــەڭ ئ ــى ئ ــە دۇنيادىك يەن
ــداق  ــتۇر. قان ــىك ئېپوس ــدا كالسس ــن قارىغان ــەر ژانىرىدى ئەس
ــۇرۇش ۋە  ــىالتالر ئ ــلىق تەپس ــەزەر ئاساس ــىدىن قەتئىين بولۇش
تەۋەككۈلچىلىــك ئەمــەس. مەســىلەن: ئۇنىڭــدا قەھرىمانالرنىڭ 
ياخشــى ۋە ناچــار سەرگۈزەشــتلىرى بايــان قېلىنىــپ، بىــر 
ــى  ــن ئىالھن ــا، ئاندى ــى قىلس ــرا ئەمەللەرن ــداق توغ ــادەم قان ئ

چۈشــەندۈرۈلگەن.  تاپااليدىغانلىقــى 

ئــۇالر  كوللىياتتــۇر.  قىســىملىق  تــۆت  »ۋېــدا« 
ــىرۋا  ــدا«، » ئەس ــوفېي ۋې ــدا[،» س ــاما ۋې ــدا«، »س ــگ ۋې »رى
ۋېدا«قاتارلىقــالر. ھەربىــر كوللىيــات ئــۈچ قىســىملىق چــوڭ 
ــاكا«،  ــا«،» ئاراني ــۇالر »بىراخمان ــۇپ ئ ــەر بول ــك ئەس ھەجىملى

ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  »ئۇپانىشــاد«قاتارلىقالرنى 

» ئۇپانىشــاد« ســىرلىق تەلىماتالرنــى ئــۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
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ئىچكــى دۇنياغــا پىششــىق ئۇســتازالر، بــۇ بىلىملەرنــى قەلبــى 
پىشــقان، ھەزىــم قىالاليدىغــان، قەلبىنىــڭ چوڭقــۇر قاتلىمىغــا 
»ئۇپانىشــاد  يەتكۈزىــدۇ.  شــاگىرتلىرىغا  ئورنىغــان  ئىلىــم 
«ھىنــدى دىنىنىــڭ ســەۋەب نەتىجــە قىســمىتى ۋە قايتــا 
تۇغۇلــۇش ئىدىيەســى قاتارلىــق ئــەڭ ئاساســلىق ئەقىدىلىرىنى 

ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان. 

 »ماخابخاراتا«

دەپ   )Thin Jia Gita( »ئىنجاگىتــا«  ماخابخاراتــا«دا   «
ئاتىلىدىغــان بىــر پارچــە »ئىــالھ كۈيــى« بــار. بۈگۈنكــى 
ــدۇر،  ــى ئەقىدى ــھۇر دىن ــەڭ مەش ــاب ئ ــۇ كىت ــتاندا ب ھىندىس
ــا  ــۇ كىتابت ــدۇ. ب ــى يادالي ــتانلىقالر بۇن ــان ھىندىس نۇرغۇنلىغ
ــۇرۇش  ــدا ئ ــەڭ ئالدى ــق ج ــر قېتىملى ــا بى ــان ئارجۇن قەھرىم
بايــان  دىيالوگــى  قىلغــان  بىلــەن  ھارۋىكىشــى  ھارۋىســى 
قېلىنغــان. بــۇ ھارۋىكەشــنىڭ ئىســمى كىرىشــنا بولــۇپ، 
ــپ،  ــىياقىغا كىرى ــادەم س ــنو ئ ــى. ۋىش ــنونىڭ نامايەندىس ۋىش
ــاليدۇ. ــا باش ــەت يولىغ ــان مۇھەبب ــە بولغ ــانالرنى تەڭرىگ ئىنس

مۇخانداس گەندى 

گەندىنىڭ رەھبەرلىكىدە ھىندىســتانلىقالر زوراۋانلىقسىز، 
ئارقىلىق،1947-يىلــى  ھەرىكىتــى  ھەمكارالشماســلىق 
قۇتۇلــۇپ،  قولىدىــن  مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ  ئەنگلىيــە 
ــداس  ــىلەر مۇخان ــى كىش ــۇردى. گەندىن ــەت ق ــتەقىل دۆل مۇس
دەپ ئاتىــدى، مەنىســى ئۇلــۇغ روھتــۇر. ئــۇ تولىمــۇ ئىخالســمەن 
ــى  ــۈرەش ئىدىيەس ــڭ ك ــدى. ئۇنى ــى ئى ــي مۇرت ــدى دىنى ھىن
ھىنــدى دىنىنىــڭ ھەقىقەتنــى قوغلىشــىش، زوراۋانســىزلىق 
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»خارىجانــالر«  ئــۇ  كەلگــەن.  قارىشــىدىن  مۇھەببــەت  ۋە 
ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــپ، ئۇالرغــا »خارىجانىــس«، مەنىســى 
ــا  ــى ئات ــر نامن ــى بى ــەن يېڭ ــرى« دېگ ــڭ پەرزەنتلى »ئىالھنى
ــۈن،  ــى ئۈچ ــۈرەش قىلغانلىق ــۈر ك ــر ئۆم ــدى بى ــدى. گەن قىل
ــپ،  ــڭ ئىخالســمەنلىك ئىدىيەســىنى بېيىتى ــدى دىنىنى ھىن
ھىندىســتاندىن ھالقىــپ، پۈتــۈن دۇنيا كىشــىلىرى بىلىدىغان 

ۋە ھۆرمەتلەيدىغــان شەخســكە ئايالنــدى. 

ھىندى دىنىي مۇخلىسلىرى قايسى ئىالھالرغا چوقۇنىدۇ؟

 ھىنــدى دىنىــدا ئىالھالرنــى ســاناپ بولغىلــى بولمايــدۇ. 
بۈگۈنكــى قــەدەر ھىنــدى دىنىدىكــى ئــەڭ كــۆپ چوقۇنۇلىدىغان 
ئىالھ ۋىشــنو بىلەن شــىۋادۇر. ۋىشــنو دۇنيانىڭ پىرىنســىپىنى 
ــدا  ــك ئەھۋال ــا خەتەرلى ــدۇ. دۇني ــك قىلى ــقا ۋەكىللى قوغداش
قالغانــدا، ۋىشــنو ھايــۋان ياكــى ئىنســان ســىياقىدا كېلىــپ، 
رەزىللىكنــى يوقىتىــپ دۇنيــا تەرتىپىنــى قايتىدىــن تۇرغۇزىدۇ. 
بولســا  »ئاۋاتــارا«  نامايەندىســى  مەشــھۇر  ئــەڭ  ۋىشــنونىڭ 
»رامــا« بىلــەن »كىرىشــنا« دۇر. ئۇالرنىــڭ قەھرىمانلىــق ئىــش 
ئىزلىــرى »ۋېــدا« دا بايــان قېلىنغان، بۇ ئىككــى قەھرىماننىڭ 
ــەنئىتى  ــتان س ــىتى ھىندىس ــل- پاراس ــرى ۋە ئەقى مۆجىزىلى
ــەڭ قارشــى ئېلىنىدىغــان ئىجادىيــەت خــام  ــدا ئ ۋە ئەدەبىياتى

ماتېرىيالىــدۇر. 

ــران  ــش ۋە ۋەي ــى يارىتى ــىۋا ئالەمدىك ــالھ س ــر ئى ــە بى يەن
قىلىــش قۇدرىتىگــە ۋەكىللىــك قىلىــدۇ. بەزىــدە ئــۇ بىــر 
ئۇسســۇلچىنىڭ ئوبــرازى ســۈپىتىدە ياســىلىدۇ. ئــۇ ســېھىرلىك 
ھاياتلىقنىــڭ  سانســارا)  مەڭگۈلــۈك  ئارقىلىــق  ئۇسســۇل 
ئايلىنىــپ تۇرۇشــى( دا دۇنيانــى يارىتىــدۇ ۋە ۋەيــران قىلىــدۇ. 
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ئايالــى  بەزىــدە، كىشــىلەرنىڭ ئۇچرىتىدىغىنــى، ســىۋانىڭ 
ــۇپ،  ــرازى بول ــان ئوب ــالپ تۇرغ ــەن قۇچاق ــر بىل ــادھى مېھى س
ئايالىمــۇ ئوخشاشــال قۇتۇلــدۇرۇش ۋە ۋەيــران قىلىــش قۇدرىتىگە 

ــدۇ.  ــك قىلى ۋەكىللى

ۋىشــنو ۋە ســىۋاغا ئاالقىــدار يەنــە بىــر ئىــالھ بىراخمــادۇر. 
براخمــا ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى دۇنيانــى ياراتقۇچــى دەپ 
ــى  ــي ياراتقۇچ ــاڭ ئالى ــۇ ئ ــراق ئ ــۇر. بى ــان ئىالھت چوقۇنىدىغ
ئەمــەس، چۈنكــى براخمــا پەقــەت مەۋجــۇت دۇنيانــى قائىدىســىگە 

ئاساســەن يارىتىــدۇ ۋە رەتلەيــدۇ. 

بــەزى ھىنــدى دىنىــي مۇخلىســلىرىغا نىســبەتەن، ۋىشــنو 
ئىــالھ شــىۋا ۋە براخمــا بىردىنبىــر ھەممىگــە قادىــر ئىالھنىــڭ 

ئــۈچ ئوخشــاش دەرىجىــدە ئەكــس ئېتىشــىدۇر. 

ھىندى دىنىنىڭ بۇتخانىسى

ھىنــدى دىنــى بۇتخانىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى مۇنــار 
ئاســتىغا، چوقۇنۇلىدىغــان ئىــالھ )ئــەر ئىالھ ياكى ئايــال ئىالھ( 
نىــڭ بۇتــى قويۇلىــدۇ. بۇتخانــا تېمىغــا بۇتــالر ئويۇلغــان، بــەزى 
ئاالھىــدە ئورۇنــالردا كىشــىلەر يېمەكلىكلەرنــى قويــۇپ، ئىــالھ 
ئۈچــۈن نەزىــر قىلىــدۇ. نۇرغۇنلىغــان بۇتخانىــالردا مۇخلىســالر 
بولۇشــى  قۇاليلىــق  پاكىزلىنىشــقا  ئىلگىــرى  ئىبادەتتىــن 
ئۈچــۈن كۆلچەكلــەر بولىــدۇ. بۇتخانىنىــڭ ئەتراپىــدا چىرايلىــق 

گۈللــۈك ۋە قــورۇق تــام بولىــدۇ. 

ئىلىمنــى  يەڭگۈچــى،  قىيىنچىلىقنــى  »جيانىســا« 
قوغدىغۇچــى ئىالھتــۇر. ئــۇ دائىــم يوغــان قورســاق ئــەر ئوبــرازى 

ــىلىدۇ. ــۈپىتىدە ياس س
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بۇددا دىنى

بــۇددا،  ســاكيامۇنى  ــــ  ئىجادچىســى  دىننىــڭ  بــۇددا 
قىســقارتىلىپ »بــۇددا« دېيىلىــدۇ. بــۇددا دىنــى بــۇ ئاتالغۇنــى 
بۇنىڭدىــن  تەخمىنــەن  ســاكيامۇنى  قىلغــان.  نــام  ئۆزىگــە 
2500 يىــل ئىلگىــرى ھىندىســتاندا ياشــىغان. بــۇددا ـــــ 
»ئويغانغۇچــى«، »بىلگۈچــى« ياكــى »ئويغاق« دېگــەن مەنىدە.

 بۇددىنىــڭ ھاياتــى چۆچەككــە ئوخشــايدۇ. ئــۇ شــىمالىي 
ھىندىســتاندىكى بىــر بــاي ھــەم كۈچلــۈك پادىشــاھنىڭ ئوغلــى 
بولــۇپ، مىالدىدىــن ئىلگىرىكى 560-يىلىدىــن 480- يىلغىچە 
سىدخارســا  گۇئاتامــا.  ئىســمى  تۇغۇلغانــدا  ئــۇ  ياشــىغان. 
ــۇڭا  ــن، ش ــاكيا جەمەتىدى ــۇپ س )Gautama. Siddhartha( بول
كىشــىلەر ئۇنــى ھۆرمەتلــەپ ســاكيامۇنى دەپ ئاتىغــان بولــۇپ، 

ســاكيا جەمەتلىــك دانىشــمەن دېگــەن مەنىــدە.

ــا  ــا كاتت ــان ۋاقىتت ــۇ تۇغۇلغ ــى ئ ــانىڭ دادىس  سىدخارس
تەبرىكلــەش مۇراســىمى ئۆتكۈزگــەن. بىــر مويســىپىت ئۆلىمــا 
ــۇ  ــۇ ب ــدە ئۆكســۈپ يىغلىغــان. ئ ــۇ مۇراســىمغا كەلگــەن ھەم ب
بالىنــى كۆرەلىگەنلىكىدىــن بــەك خــۇش بولغــان، لېكىــن 
ئۆلىمــا قاتتىــق ئازابالنغــان. چۈنكــى ئــۇ بــۇ بــاال كېلەچەكتــە 
تەۋرىتىدىغــان ئۇلــۇغ ئىشــالرنىڭ شــاھىتى بولۇشــقا ئامالســىز 
ئىــدى. بــۇ مويســىپىت كېلەچەكنــى پــەرەز قىلىــپ، سىدخارســا 
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ــۇغ  ــۇپ، ناھايىتــى ئۇل كەلگۈســىدە پادىشــاھ ياكــى ئۆلىمــا بول
شەخســكە ئايلىنىــدۇ، دېگــەن.

سىدخارسا قانداق چوڭ بولغان؟

پادىشــاھ  ئۆزىــدەك  ئەلۋەتتــە  دادىســى  سىدخارســانىڭ 
بولۇشــىنى ئــارزۇ قىالتتــى. شــۇڭا ئۇنــى بىــر پادىشــاھنى 
تەربىيەلــەپ چىققانغــا ئوخشــاش تەربىيەلىگــەن. ياش شــاھزادە 
ــە  ــە نەرسىســىگە ئېرىشــەلەيتتى. گەرچ ــان ھەمم ــان قىلغ ئارم
ــا  دادىســى ئۇنىــڭ بارلىــق ئارزۇســىنى قاندۇرســىمۇ، سىدخارس
بىــر نەرسىســى كەمــدەكال ھېس قىالتتــى. 29 ياشــقا كىرگەندە، 
سىدخارســا ئوردىنىــڭ ســىرتىدىكى دۇنيانــى چۈشىنىشــكە بــەل 

ــدى.  باغلى

ئۇنىــڭ دادىســى ئۇنىڭغــا ئــات مىنىــپ ســىرتقا چىقىشــىغا 
ــەردى،  ــۈرۈپ ب ــى پۈتت ــق تەييارلىقلىرىن ــدى ۋە بارلى ــول قوي ي
كۆرســىكەن  تەرىپىنىــال  گــۈزەل  دۇنيانىــڭ  سىدخارســانى 
دەپ ئۈمىــد قىلــدى، قانــداق بولمىســۇن ئــۇ سىدخارســانى 
دۇنيانىــڭ نامــرات تەرىپىنــى كۆرۈشــىنى توســۇپ قااللمىــدى. 
ــر  ــر ئېغى ــىپىتنى، بى ــر مويس ــا بى ــىدا سىدخارس ــاۋام ئارىس ئ
كېســەلگە مۇپتىــال بولغــان بىمارنــى كــۆردى. بــۇ ۋاقىتتــا 
ــرەك  سىدخارســا كېســەل، ئاغرىــق ۋە ئۆلۈمنىــڭ نىمىدىــن دې
ــە  ــەر نېم ــۇ ئادەمل ــدى، ئ ــۇپ يەتمىگەنى ــى تون بېرىدىغانلىقىن
ئۈچــۈن بــۇ ئازابالرغــا بەرداشــلىق بېرىــدۇ، دېگەننــى بىلمەكچــى 

ــدى.  بول
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 سىدخارسا نېمە ئۈچۈن ئوردىدىن ئايرىلدى؟

ــى  ــدا بىرىنچ ــەپەر جەريانى ــق س ــۇ قېتىملى ــا ب سىدخارس
كۆرگىنــى نامراتلىــق، كېســەل ۋە ئۆلــۈم بولــدى. ئــۇ بىلدىكــى 
ئــادەم ھاياتىــدا، بــۇ ئازابالرنــى بېشــىدىن كەچۈرىدىكــەن. 
كىشــىلەر  نۇرغۇنلىغــان  دۇنيــادا  يەنــە،  باشــقا  ئۇنىڭدىــن 

ياشــايدىكەن.  ئىچىــدە  بەختســىزلىك 

ــۇ  ــالدى، ئ ــە س ــن زىلزىلىگ ــانى ئىنتايى ــۇالر سىدخارس ب
دادىســى پىالنلىغــان تۇرمۇشــنى داۋام قىلىشــقا ئامالســىز 
قالــدى. ئــۇ دۇنيادىكــى ئازابنىــڭ مەنبەســىنى، ئىنســانالر 
ئازابتىــن خالىــي بوالالمــدۇ – يــوق، دېگەننــى چوقــۇم تېپىــپ 
چىقماقچــى بولــدى. سىدخارســا ئوردىدىــن ســىرلىق ئايرىلــدى، 
ــى،  ــان بۇيۇملىرىن ــدا ئېلىۋالغ ــردۇرۇپ يېنى ــى قى ــۇ چېچىن ئ
ئېســىل كىيىملىرىنــى بىــر تىلەمچىنىــڭ كاساياســى بىلــەن 
ئالماشــتۇردى. ئــۇ ئۆزىگــە ھاياتنىــڭ مەنىســىنى، كۆرســىتىپ 
ــدى، ئەپســۇس  ــن ئىزدى ــە يەردى ــان ئۇســتازنى ھەمم بېرەلەيدىغ
ئۇنىــڭ ئىزدىگىنــى بىكارغــا كەتتــى، چۈنكى ئىزدەش ســەپىرىدە 
ئۇنــى قانائەتلەندۈرەلەيدىغــان دىنىــي ئۇســتازنى ئۇچرىتالمىدى.

ــۇ  ــدى، ئ ــى تاللى ــق يولىن ــا زاھىتلى ــن سىدخارس  كېيى
ئاچلىقتىــن ئىنتايىــن ئاجىــزالپ كەتكەنگــە قــەدەر روزا تۇتتــى. 
ئاخىــرى ھېــس قىلىــپ يەتتىكــى، بۇنــداق زىيــادە زاھىتلىــق 
ــا  ــر ئورمانلىقق ــا بى ــەن. سىدخارس ــەس ئىك ــرا ئەم ــۇ توغ يولىم
كېلىــپ، دەرەخ سايىســىدا ئولتــۇرۇپ، تەپەككــۇر قىلىشــقا 
باشــلىدى. ئــۇ چــازا قــۇرۇپ، كۆزنــى يۇمــۇپ دىققىتىنــى 
ــىق  ــۇ مەش ــلىدى. ب ــقا باش ــر قىلىش ــتۈرۈپ، پىكى مەركەزلەش
جەريانىــدا، ئۇنىــڭ مۇالھىزىســى ناھايىتــى ئېنىقالشــتى ھــەم 
سىستېمىالشــتى. ئــۇ ھېــس قىلىــپ يەتتىكــى، ئۆزىنىــڭ 
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ــتا ـ  ــۇ ئاس ــەن، ئ ــە ئىك ــى غەپلەتت ــان ھايات ــە بولغ بۈگۈنگىچ
ــلىدى. ــقا باش ــتا ئويغىنىش ئاس

سىدخارســا يەتتــە يىلدىــن ئارتــۇق تەپەككــۇر قىلىــش 
ــازاب  ــرى ئىنســان نېمىشــقا ئ ــق، ئاخى ــش ئارقىلى ۋە ئويلىنى
تارتىــدۇ، ئازابتىــن قانــداق قىلغانــدا خالــى بولغىلــى بولىــدۇ؟ 
ئويغىنىــش  يەتتــى.  قىلىــپ  ھېــس  تۇيۇقســىز  دېگەننــى 

ــدى. ــا ئايالن ــۇددا« غ ــا »ب ــق، سىدخارس ئارقىلى

بۇددا دىنىدا” تۆت ھەقىقەت“ دېگەن نېمە؟

ســاكيامۇنى ئەنجــۈر دەرىخــى تۈۋىــدە يەتتــە يىــل تەپەككــۇر 
جاۋابىنــى  مەســىلىلەرنىڭ  تۆۋەندىكــى  ئىزچىــل  قىلىــپ، 
ئىزدىــدى: ئــازاب دېگــەن نېمــە؟ ئــازاب قانــداق پەيــدا بولغــان؟ 
ــدا  ــداق قىلغان ــدۇ؟ قان ــى بولى ــداق يېنىكلەتكىل ــى قان ئازابن
بــۇ  ھەقىقىتــى  تــۆت  دىنىنىــڭ  بــۇددا  تۈگەيــدۇ؟  ئــازاب 
مەســىلىلەرنىڭ جاۋابىــدۇر: بىرىنچــى ھاياتلىــق ئازابتىــن 
تۈزۈلگــەن، بارلىــق بەخــت ئۆتكۈنچىــدۇر. ئىككىنچــى ئازابنــى 
ئىنســاننىڭ نەپســى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان. ئۈچىنچى ئىنســاندا 
نەپىــس بولمايدىكــەن ئــازاب بولمايــدۇ. تۆتىنچــى بەختكــە 

ــول“ دۇر. ــرا ي ــەككىز توغ ــول” س ــان ي بارىدىغ

ســاكيامۇنى ئــازاب بىــر خىل ناشــۈكۈرلۈكتۇر. ناشــۈكۈرلۈك 
ئىنســاننىڭ قانائــەت تاپمىغــان ئىســتىكىدىن كېلىــدۇ. بــۇت 
ئىنســان ئــەڭ ئاســان يولۇقىدىغــان نەپســانىيەتچىلىك ئازابــى 
ــدۇ. ئىنســان ھەمىشــە تېخىمــۇ كــۆپ  توغرىســىدا تەلىــم بېرى
ــا،  ــال - دۇني ــىلەن: م ــدۇ. مەس ــنى ئويالي ــىگە ئېرىشىش نەرس
ــە  ــا ئېرىشەلمىس ــلىق. ئۇالرغ ــى ياش ــال ۋە ياك ــن- جام ھۆس
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ناشۈكۈرلىشــىپ، قەلبىدىكــى ئارامچىلىــق بۇزۇلىــدۇ.

ــا  ــۈك يوقالس ــەر ئاچكۆزل ــى، ئەگ ــۇنداق قارايدۇك ــۇت ش ب
ناشــۈكۈرلۈكمۇ يوقىلىــدۇ. ئىنســان ئىبــادەت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ 
نەپســى خاھىشــىدىن قۇتۇلۇشــى كېــرەك. بــۇ ۋاقىتتــا ئىنســان 
»ســەككىز توغــرا يــول« دىن پايدىالنســا، ھەمدە بــۇددا دىنىنىڭ 
ئــەڭ ئالىــي ماقامــى »نىرۋانــا« غــا يېتىشــنىڭ ســەككىز خىــل 
توغــرا يولــى ۋە ئۇســۇلىدىن پايدىالنســا بولىــدۇ. ئەگــەر ئىنســان 
ســەككىز خىــل توغــرا يولنىــڭ قايسىســىغا ھۆرمــەت قىلســا، 

نەپســىدىن قۇتۇالاليــدۇ ھەمــدە نېرۋاناغــا يېتەلەيــدۇ.

تەپەككۇر قىلىش 

ــۇر  ــۇت تەپەكك ــىقى، ب ــڭ مەش ــش روھنى ــۇر قىلى تەپەكك
ــش  ــۇر قىلى ــە ئېرىشــەلەيدۇ. تەپەكك ــى بىلىمگ ــق يېڭ ئارقىلى
دىققەتنــى مەركەزلەشتۈرۈشــتۇر. تەپەككــۇر قىلغانــدا پەقــەت 
ــالرغا  ــقا ئىش ــش، باش ــەت قىلى ــقا دىقق ــنىال قىلىش ــر ئىش بى
دىققىتىنــى بۆلمەســلىك ياكــى خــام خىيــال سۈرمەســلىكتۇر. 
ئىنســان ھەرقانــداق ئەھۋالــدا تەپەككــۇر قىلســا بولىــدۇ. 
ــى  ــدا ياك ــىق قىلغان ــدا، مەش ــى ئوتىغان ــىلەن: گۈللۈكن مەس

ــدۇ.  ــا بولى ــۇر قىلس ــۇ تەپەكك ــان ۋاقىتتىم ــق قىلغ تازىلى

ھالــەت،  ئومۇمالشــقان  ئــەڭ  قىلغاندىكــى  تەپەككــۇر 
رەســىمدىكى بۇتقــا ئوخشــاش، چازانــى قــۇرۇپ، بەلنــى رۇســالپ، 
نېلۇپــەر تەختتــە ئولتۇرىــدۇ. كىشــىلەر تەپەككــۇر قىلغانــدا 
ئــاۋۋال دىققەتنــى مەركەزلەشــتۈرۈپ، نەپســىنى تەڭشــەيدۇ. 
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» درامــا كاكــرا« نىــڭ ســەككىز شادىســى ســەككىز توغــرا 
دۇرۇس   .1 يــول:  توغــرا  ســەككىز  ســىمۋولىدۇر.  يولنىــڭ 
ســۆزلەش، يەنــى يالغــان سۆزلىمەســلىك، غەيۋەت قىلماســلىق؛ 
2. دۇرۇس ئەمــەل، يەنــى ئەســكى ئىــش قىلماســلىق؛ 3. 
ــەن تىرىكچىلىــك  ــى ھــاالل كەســىپ بىل دۇرۇس ياشــاش، يەن
زىيــان سالماســلىق؛  قىلىــش، باشــقىالرنىڭ مەنپەئەتىگــە 
 .5 تىرىشــىش؛  بوشاشــماي  يەنــى  ئىجتىھــات،  دۇرۇس   .4
ــرا  ــتۈرۈش، ناتوغ ــى مەركەزلەش ــى، دىققەتن ــۇش يەن دۇرۇس ئوق
قىلمىــش كۆرۈلدىمــۇ يــوق؛ 6. دۇرۇس بەلگىلــەش، يەنــى 
ــى  ــاراش، يەن ــى؛ 7. دۇرۇس ق ــنىڭ زۆرۈرلۈك ــۇر قىلىش تەپەكك
ــقا  ــرا تونۇش ــى توغ ــلىي ماھىيىتىن ــڭ ئەس ــانالر دۇنيانى ئىنس
يەنــى  تەپەككــۇر،  دۇرۇس   .8 كۆرســىتىدۇ؛  موھتاجلىقىنــى 

دۇرۇس تەپەككــۇر بولغانــدا، دۇرۇس ئەمــەل بولىــدۇ.

كىشــىلەر قۇتلــۇق بايرامالرنــى تەبرىكلىگەنــدەك بۇتنىــڭ 
تۇغۇلغــان كۈنىنــى تەبرىكلەيــدۇ. رىۋايــەت قېلىنىشــىچە، بــۇت 
ــۇڭا  ــش، ش ــە پۈركەنگەنمى ــۈل چېچەكك ــراپ گ ــدا ئەت تۇغۇلغان
ــان  ــا بولغ ــدۇ. بۇتق ــەن ئورىلى ــەر بىل ــى گۈلل ــڭ ھەيكىل بۇتنى
ــدۇ،  ــە كۆيدۈرى ــىلەر كۈج ــۈن كىش ــدۈرۈش ئۈچ ــى بىل ھۆرمىتىن
بۇتخانــا ئالدىــدا قۇشــالر قويۇۋېتىلىــدۇ. بــۇددا ئېتىقادىــدا بارچە 

ھايــۋان ۋە ئىنســان قۇشــقا ئوخشــاش ئەركىنــدۇر.

مەنچايلۇ 

مەنچايلــۇ بــۇددا دىنىدىكــى بىــر قۇتلــۇق گــۈل. كىشــىلەر 
مەنچايلــۇ رەســىمنى تەپەككــۇر قىلىشــقا ياردەملەشــتۈرىدۇ. 
كۆپىنچــە ئەھۋالــدا ئــۇ نۇرغــۇن مۇرەككــەپ بېــزەك - نەقىــش ۋە 
ئوبرازالردىــن تۈزۈلگــەن يۇمىــالق رەســىمدۇر. تەپەككــۇر قىلغــان 
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ۋاقىتتــا دىققىتىنــى بــۇ رەســىمگە مەركەزلەشــتۈرىدۇ.

نىرۋانا دېگەن نېمە؟

ــەككىز دۇرۇس  ــىلەر س ــلىرى، كىش ــى مۇخلىس ــۇددا دىن ب
پەقــەت  يېڭىــدۇ.  ئازابىنــى  نەپىســنىڭ  ئارقىلىــق،  يــول 
كىشــىلەر نەپىســىنى يېڭىشــكە ئامالســىز قالســا، ئۆلگەندىــن 
كېيىنكــى ئۆمرىــدە داۋام ئېتىشــكە ھۆكــۈم قېلىنىــدۇ ھەمــدە 
باشــقا شــەكىلدە قايتــا تۆرىلىــدۇ. بــۇددا دىنــى بىلــەن ھىنــدى 
ــاش. ــى ئوخش ــارا( ئىدىيەس ــش )سامس ــا تۆرىلى ــڭ قايت دىنىنى

بــۇت شــۇنداق نەســىھەت قىلىدۇكــى، كىشــىلەرنى قايتــا 
ــان  ــەر ئىنس ــىدۇر. ئەگ ــى نەپس ــەۋەب بولىدىغىن ــقا س يارىلىش
ئۆلۈمگــە رازى بولمىســا، يېتەلمىگەن ئارمانلىرى بولســا، ئۇنىڭ 
ــۇ دۇنياغــا  ــۇ ئىنســان چوقــۇم ب ــدۇ. شــۇڭا ئ روھــى تىنچالنماي
ــىدۇ.  ــى قوغلىش ــتىن ئارمانلىرىن ــدۇ، يېڭىۋاش ــپ كېلى قايتى

بىــراق بۇنــداق قايتــا يارىلىــش بەخــت ئەمەســتۇر.

بۇددىســتنىڭ ســەككىز دۇرۇس يولغــا ئەمــەل قىلىشــنىڭ 
ئاداققــى نىشــانى نېرۋاناغا يېتىشــتۇر، بۇ چاغدا بۇددىســتالرنىڭ 

روھــى ئازادلىققــا ئېرىشــىدۇ ۋە ئەمىــن تاپىــدۇ.

ــەرك  ــى ت ــي دۇنيان ــزرەك پانى ــىلەر تې ــۇ، كىش ــراق ب  بى
دېــرەك  دېگەندىــن  كېــرەك،  ئىــزدەش  ئۆلۈمنــى  ئېتىــپ، 
بەرمەيــدۇ. نىرۋانــا ماقامىغــا يېتىــش ئۈچــۈن، زۆرۈر بولمىغــان 
ئېھتىيــاج ۋە ئەھمىيەتســىز ئارزۇالردىــن ۋاز كېچىــش كېــرەك. 
ــە  ــا خالىغانچ ــقا جانلىقق ــا ۋە باش ــە، ھايۋانغ ــىلەر ئادەمگ كىش
ھېسداشــلىق قىلســا بولىــدۇ. بــۇت مەرھەمەتلىــك قەلــب 
خااليدىغــان  ئاڭالشــنى  ئارزۇلىرىنــى  بارلىــق  ئىگىســىدۇر، 
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كىشــىلەرگە ئەقىدىســىنى ئۆگىتىــدۇ. 

بۇت بىردىن بىر ئىالھمۇ؟

بــۇددا دىنــى دەســلەپتە، بارلىــق بىــر ئىــالھ، كــۆپ ئىــالھ 
ياكــى ئىالھىيــەت ئىدىيەســىنى رەت قىلغــان. ماخايانــا بۇددىزم 
ــقا  ــۇددا ۋە باش ــى( دا ب ــر مەزھىپ ــلىق بى ــڭ ئاساس )بۇددىزمنى
ــەن  ــاتۋا بىل ــدۇ. بۇدس ــاتۋاالرغىمۇ چوقۇنى ــىمىغان بۇدىس ئوخش
بــۇت ئوخشــاش، ئــۇالر ھەممىنــى چۈشــىنىدۇ، دەپ قارايــدۇ. 

ئېرىشــمەكچى  مەرھەمىتىگــە  بۇدســاتۋانىڭ  كىشــىلەر 
ــىلەر  ــرەك. كىش ــش كې ــدا مېڭى ــەككىز دۇرۇس يول ــا، س بولس
چوقۇنىدىغــان  بۇددىســتالر  دۆلەتلــەردە،  بۇددىســت  بارلىــق 
بۇتنىــڭ ھەيكەللىرىنــى تاپااليــدۇ. بىــراق بۇت بىلەن بۇدســاتۋا 
ــىگە  ــا يېتىش ــانالرنىڭ نېرۋاناغ ــى ئىنس ــەس، بەلك ــالھ ئەم ئى

ــدۇر.  ــە ۋە داھىي ــان ئۈلگ ــاردەم قىلىدىغ ي

 بۇتتىن باشــقا كىشــىلەر يەنە، ئاۋۋالىكســورا بۇتساتۋاغىمۇ 
ــۇپ،  ــاتۋا بول ــۈل بۇدس ــاق كۆڭ ــن ئ ــۇ ئىنتايى ــدۇ. ب ــاش ئۇرى ب
قەلبــى ئىنســانىيەتكە مېھىــر ۋە مەرھەمــەت بىلــەن تولغــان. 
ــاتۋا“  ــورا بۇدس ــەپقەتلىك” ئاۋۋالىكس ــى ش ــىلەر ئۇن ــۇڭا كىش ش

دەپ ئاتايــدۇ.

تىبەتلــەر بــۇددا نــوم تېكىســتلىرىنى ئىبــادەت تــاش 
پوزىســىغا ئويغــان. بــۇ تــاش پوزىالرنــى بىر چۆرگىلــەپ چىقىش، 
بىــر پارچــە نومنــى ئوقــۇپ چىققانغــا بــاراۋەر كۆپىنچــە ئەھۋالــدا، 
بــۇ پوزىــالر قــول بىلــەن ئايالندۇرۇلىــدۇ، بەزىــدە ئــۇ تــاش 
ــدۇ.  تۈگمىنــى ياكــى شــامال تۈگمىنىگــە ئوخشــاش چۆرگىلەي
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مېھرى-شــەپقەتلىك ئاۋۋالىكســورا بۇدساتۋانىڭ ھەيكىلى. 
مىــڭ قــول گويــا پــەرۋاز قىلىۋاتقانــدەك ئۇنــى ئورىغــان بولــۇپ، 

ئۇنىــڭ ســېخىي ھــەم ياردەمكارلىقىنىڭ ســىمۋولىدۇر. 

بۇددىســتالر دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىنــى كېزىــپ يۈرىدىغــان 
ــى  ــش، مەرھەمىتىن ــاۋابلىق ئى ــش س ــەدىقە بېرى ــا س راھىبالرغ
ئىپادىلىگەنلىــك، دەپ قارايــدۇ. راھىبالرمۇ بۇ ســەدىقىنى قوبۇل 

قىلىــپ، بۇتخانىغــا قايتىــپ بــۇ تائامالردىــن ھۇزۇرلىنىــدۇ.

»بۇدھىكىدا« دېگەن نېمە؟

 بۇدســاتۋا ھەممىنــى چۈشــىنىدۇ. بىــراق باشــقىالر تېخــى 
ــا بولۇشــنى  ــۆزى نىرۋان ــۇ ئ ــدە، ئ ــا يەتمىگەن ــا ماقامىغ نېرۋاناغ
خالىمايــدۇ. شــۇڭا ئــۇ باشــقىالرنىڭ چۈشىنىشــىگە يــاردەم 
بېرىــدۇ. كىشــىلەر بۇتخانىــدا بىــر مەزگىــل تــۇرۇش ياكــى 
ــقا  ــد قىلىش ــاتۋانى تەقلى ــق بۇدس ــۇرۇش ئارقىلى ــۈر ت ــر ئۆم بى

ــىدۇ. تىرىش

مۇشــۇنداق  ســىرتىدىمۇ  بۇتخانــا  كىشــىلەر  ئەلۋەتتــە 
تىرىشــچانلىقالرنى كۆرســىتىدۇ، بۇ چاغدا كىشــىلەر بەش پەرزگە 
رىئايــە قىلىشــى كېــرەك، يەنــى: جانلىقالرنــى ئۆلتۈرمەســلىك، 
ئوغرىلىق قىلماســلىق، ئاســىيلىق قىلماســلىق، يالغان گەپ 
ــبەتەن،  ــا نىس ــلىك. راھىبالرغ ــاراق ئىچمەس ــلىق، ھ قىلماس
بۇتخانىنىــڭ قائىدىســىگە ۋە بــەش پەرزگــە رىئايــە قىلىــش 
ــۇرۇش )يوغــان،  ــى. يوغــان كارىۋاتتىــن يىــراق ت كېــرەك. يەن
راھــەت كارىۋاتتــا ئۇخلىماســلىق(، ياسانماســلىق)چىرايلىق 
كىيىــم كىيمەســلىك، زىبۇزىننــەت تاقىماســلىق (، ناخشــا 
ــا  ــلىق، ناخش ــكا ئاڭلىماس ــۇرۇش )مۇزى ــراق ت ــۇلدىن يى ئۇسس
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ئوقۇماســلىق، ئۇسســۇل ئوينىماســلىق(، پــۇل - پېچــەك 
يېمەكلىكلەرنــى  كەلمىگــەن  پەســلى  ساقلىماســلىق، 
يېمەســلىك )قىشــتا زەنجىۋىــل يېمەســلىك، غــورا يېمەســلىك 
(. بــەزى چــوڭ بايرامــالردا بــۇ بــەش پــەرز بارلىــق بۇددىســتالرغا 

ــدۇ.  ــاس كېلى م
ــا  ــۈن، سىدخارس ــۇش ئۈچ ــب بول ــپ راھى ــا كىرى بۇتخانىغ
ــا- ــاش، ئات ــا ئوخش ــىدىن ئايرىلغانغ ــىنىڭ ئوردىس ئاتا-ئانىس
ئانىســىدىن ئايرىلىشــى ۋە چېچىنــى چۈشــۈرۈش كېــرەك. 
دۇنيــادا نۇرغۇنلىغــان بالىــالر بۇتخانىــدا چــوڭ بولىــدۇ، نــاۋادا 
ئــۇالر خالىســا ئىــدى، بىــر ئۆمــۈر بۇتخانىــالردا قالغــان بوالتتــى.

بۇددا مۇنارى دېگەن نېمە؟

بــۇت 80 ياشــقا كىرگــەن ۋاقىتتــا، ھىندىســتاندا تېنىنــى 
ــڭ  ــەن(. ئۇنى ــن ئۆتك ــەن )ئالەمدى ــا يەتك ــدۇرۇپ، نېرۋاناغ قال
جەســەت كۈلــى ئوخشــىمىغان ســەككىز يەرگــە قويۇلغــان. 
مۇنارلىــق  شارســىمان  يېرىــم  ئۈچــۈن  ئۇنىــڭ  كىشــىلەر 
ــۇزۇن  ــدۇر. ئ ــۇددا مۇنارى ــۇ ب ــۇپ، ب ــاتقان بول ــنى ياس قۇرۇلۇش
ئۆتمــەي بۇتنىــڭ جەســەت كۈلــى قايتــا يەنــە چېچىلغــان، 

كىشــىلەر نۇرغۇنلىغــان بــۇددا مۇنارىنــى ياســىغان.
بۈگۈنكــى كۈنــدە گەرچــە ئىچىگــە بــۇددا كۈلــى قويۇلمىغــان 
بولســىمۇ، كىشــىلەر نۇرغۇنلىغــان بــۇددا مۇنارىنــى كۆرەلەيــدۇ. 
بــۇ بــۇددا مۇنارلىــرى بۇددىســتالرنىڭ چوقۇنۇشــىغا ئېرىشــكەن، 
چۈنكــى بۇددىســتالر شــۇنداق قارايدۇكــى، ئــۇالر بــۇددا مۇنارىنــى 
ياســىغاندا ئىزچىــل چۈشــىنىش بىلــەن ســەككىز دۇرۇس يولــدا 

مېڭىــش جەريانىنــى نامايــان قىلغــان. 
بىــر  يىلــدا  بۇتخانىســىغا  تودەيجــى  ياپونىيەدىكــى 
قېتىــم »بۇتنىــڭ چاڭ-توزانلىرىنــى تازىــالش« مۇراســىمى 
ــڭ  ــى بۇتنى ــر ئېگىزلىكتىك ــالر 15 مېتى ــدۇ، راھىب ئۆتكۈزۈلى
ــان  ــدۇ. بۇددىســتالر، بۇتنىــڭ توپىســى يۇقق توپىســىنى تازىالي
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ــدۇ، دەپ  ــدە بەختســىزلىككە يولۇقماي ــر يىــل ئىچى كىشــى بى
ــدۇ.  قاراي

كىيىــم  موڭغۇلچــە  ئۇنىڭغــا  بــۇت،  موڭغۇلىيەدىكــى 
كىيدۈرۈلگــەن. 

ــارى ـــــ رانگوندىكــى  ــۇددا مۇن دۇنيادىكــى ئــەڭ مەشــھۇر ب
ــا  ــە بىباھ ــارى ئىچىگ ــۇددا مۇن ــدۇر. ب ــۇددا مۇنارى شــۇۋەداگون ب

ــان.  ــۇت قويۇلغ ــان ب ــۇن يالىتىلغ ئالت

بۇددا دىنى نەلەرگە تارقالغان؟  

ــدا،  ــش جەريانى ــىرلىك تارقىلى ــە ئەس ــى نەچچ ــۇددا دىن ب
ئىدىيەســى  ۋە  ئەنئەنىســى  دىنىــي  خەلقلەرنىــڭ  يەرلىــك 
بولمىغــان  ئوخشــاش  نۇرغــۇن  قېلىنىــپ  قوبــۇل  بولــۇپ 
ــڭ ھەرقايســى  ــەن. شــۇڭا دۇنيانى ــۈپ كەتك ــە بۆلۈن مەزھەپلەرگ
ــىيادىكى  ــدەك ئاس ــزم رەڭگارەڭ. بۈگۈنكى ــى بۇددى جايلىرىدىك
نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە ئوخشــاش بولمىغــان بــۇددا ئەنئەنىســى 
بــار، مەســىلەن: خىتــاي، ســىرىالنكا، تايالنــد، بىرمــا، الئــوس، 
كامبــودژا، ۋىيېتنــام، مااليســىيا، چاۋشــيەن، موڭغۇلىيــە، 
بۇتــان، ياپونىيــە قاتارلىقــالر. بــۇددا دىنىنىــڭ ئوچىقــى بولغــان 
ھىندىســتاننىڭ تەســىر دائىرىســىمۇ ئانچــە چــوڭ بولمىغــان. 
يېقىنقــى 150 يىلدىــن بىــرى بــۇددا دىنــى ياۋروپــا ۋە شــىمالىي 

ــلىدى. ــكە باش ــۇ كىرىش ــكا رايونلىرىغىم ئامېرى
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خۇالسە

مەۋجۇتلۇقىنــى  كۈچنىــڭ  ھالقىغــان  تەبىئەتتىــن  دىــن 
توپلىمىــدۇر. چۈشــەنچىلەر  قىلغــان   مەركــەز 
زامــان، مــاكان، ئىنســان ھەققىدىكــى قاراشــالر، دۇنيانىــڭ 
كېرەكلىكــى  بولۇشــى  قانــداق  ئىكەنلىكــى،  قانــداق 
ــر  ــىمالر بى ــەر ۋە مۇراس ــەنچىلەر ۋە ئىبادەتل ــتىدىكى چۈش ئۈس
ئىنتايىــن  ھاياتىــدا  مەنىــۋى  ۋە  ماددىــي  جەمئىيەتنىــڭ 
مۇھىمــدۇر. تەبىئەتتىــن ھالقىغــان بىر كۈچنىــڭ مەۋجۇتلۇقى 
ھەققىدىكــى تۇيغۇ پۈتۈن ئىنســانالرغا ئورتاقتۇر. شــۇڭا دىننىڭ 
 تارىخــى ئىنســان تىلىغــا ئوخشــاش ئــۇزۇن ۋە قەدىمىــدۇر.

دىــن تارىختىــن بېــرى تەســىرلەندۈرگۈچى ۋە جەلپــكاردۇر بىــر 
تېمــا بولــۇپ كەلگــەن. دىنىــي چۈشــەنچىلەر ئىنســانىيەت 
تەپەككۇرىنىــڭ تەرەققىيــات باســقۇچلىرى ۋە كەلگۈلۈكلەرگــە 
بولغــان يېڭــى يېڭــى تەئەججۈپلىرىنــى ئەكــس ئەتتۈرگــەن. بــۇ 
جەرياندا دىندا مەنىۋى، شــېئىرىي ۋە ئېســتېتىك زوق بەرگۈچى 
مۇراســىمالر بارلىققــا كەلگــەن، ھەمدە بۇالر ئارقىلىق ئىنســانالر 
تىرىشــقان.  قاندۇرۇشــقا  ئېھتىياجىنــى  مەنىــۋى   ئۆزىنىــڭ 

ــى  ــۇرا ئافرىقىدىك ــىچە ئوتت ــان قىلىش ــالرنىڭ باي ئىنسانشۇناس
ــالر  ــن مىبۇتى ــايدىغان قەبىلىلەردى ــدا ياش ــورى ئورمانلىقى ئىت



127

مــول  ئوۋچىلىقــى  ياكــى  كەلگەنــدە  دۇچ  كېســەللىككە 
بولمىغانــدا ئورمانغــا دەردىنــى ئېيتىــش ئۈچــۈن »مولىمــو« 
مۇراســىمدا ئۆتكۈزىــدۇ.  مۇراســىم  بىــر   دېيىلىدىغــان 
ــە  ــەر كېچ ــاي ھ ــر ئ ــەر بى ــەن ئەركەكل ــا يەتك ــۈل قۇرامىغ پۈتك
 توپلىنىــپ ئورماننــى خــوش قىلىــش ئۈچــۈن ناخشــا ئېيتىــدۇ. 
دەيــدۇ: مۇنــداق  مىبۇتىــالر  ھەقتــە   بــۇ 
پۈتكــۈل  بىزگــە  چۈنكــى  ئاتــادۇر.  ۋە  ئانــا  -ئورمــان 
نېمەتلەرنــى ئورمــان بېرىــدۇ. كىيىــم، ئــۆي، ئىسســىقلىق... 
بىــز  ھەدىيەســى.  ئورماننىــڭ  ھەممىســى  ســۆيگۈ  ۋە 
ئۆلىمىــز.  بىزمــۇ  ئۆلســە  ئــۇ  بالىلىــرى   ئورماننىــڭ 

مىبۇتىالرنىــڭ ئورمانغــا بولغــان ئېتىقــادى، مۇراســىمى ۋە 
ئورمــان دۇئاســى بــۇ دىننىــڭ تەركىبلىرىنــى تەشــكىل قىلىدۇ. 
ــدۇر.  ــر مودېلى ــڭ بى ــن دۇنيانى ــۇ دى ــۈن ب ــقۇچىالر ئۈچ قاتناش
مىبۇتىالرنىــڭ دىنىــدا ھېچقانــداق ئىبادەتخانــا يــوق، ئۇالرنىڭ 
مۇراســىمىدا ئىنســان بىلــەن تەبىئەتتىــن ئۈســتۈن كــۈچ 
ئوتتۇرىســىدا ھېچقانــداق راھىــب، مولــال ياكــى پوپقــا ئوخشــاش 

بىــر ۋاســىتە يوقتــۇر.

ۋە  يەھۇدىــي  )خىرىســتىيانلىق،  دىنــالردا  كۆپلىگــەن 
ــدۇ  ــرى دەپ قاراي ــى تەڭ ــتۈن كۈچن ــن ئۈس ئىســالم( تەبىئەتتى
ۋە ئۇنــى تۇتقىلــى بولمايدىغــان بىــر مەۋجۇتلــۇق دەپ قارايــدۇ. 
ــە ئوخشــاش  ــى دىنالردىكىگ ــدا يۇقىرىق مىبۇتىالرنىــڭ ئېتىقادى
ئېتىقــاد ئوبيېكتــى بولغــان ئىــالھ، ئېتىقــاد مەزمۇنــى بولغــان 
مەۋجــۇت. مۇراســىم  بولغــان  شــەكلى  ئىبــادەت  ۋە   دۇئــا 

كۈچنىــڭ  بىــر  ســىرت  تەبىئەتتىــن  مەركىزىــدە  دىننىــڭ 
تەلەپلىــرى  ۋە  ھۆكۈملىــرى  ھۆكۈمرانلىقــى،  مەۋجۇتلۇقــى، 
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ــى  ــاس ئەخالق ــە خ ــڭ ئۆزىگ ــر دىننى ــەر بى ــدۇ. ھ ــورۇن تۇتى ئ
دىنــدار  بولىــدۇ.  غايىســى  ئىجتىمائىــي  ۋە  سىستېمىســى 
قارىشــىنى  تەبىئەتتىــن ھالقىغــان كۈچنىــڭ مەۋجۇتلــۇق 
ــقا،  ــان شــەكىلدە ياشاش ــەپ قىلغ ــاراش تەل ــۇ ق ــقا، ش قوغداش
ــە  ــەنچىلەر بويىچ ــي چۈش ــى ئىالھى ــۋى دۇنيان ــي ۋە مەنى ماددى
ئىنســانىيەتنىڭ  تارىختــا  دىــن  بۇيرۇلىــدۇ.  چۈشىنىشــكە 
ماددىيىتــى ۋە مەنىۋىيىتــى ئېھتىياجىنــى تەڭپۇڭالشتۇرۇشــتا 
سىســتېمىدۇر. قازانغــان  مۇۋەپپەقىيــەت   قىســمەن 

بــەزى ئىنسانشۇناســالر دىننــى كۈچلــۈك ھېسســىي چاقىرىقالرغا 
گــۈزەل  ســەۋەبلىرىگە  مەۋجۇتلــۇق  ئىنســاننىڭ  تولغــان، 
مۇكەممــەل  مەنىســىگە  ھاياتنىــڭ  بەرگــەن،  يېشــىمالرنى 
ــىمۋولالر  ــۈك س ــن كۈچل ــان ئىنتايى ــم قىلغ ــا تەقدى ئېنىقلىم
سىستېمىســى ياكــى ئىدېئولوگىيــە دەپ قارايــدۇ. بەزىلەر دىننى 
 ئىدېئولوگىيــە ئەمــەس، بەلكى بىر مەدەنىيــەت دەپ ئىزاھاليدۇ. 
قالغــان  ئىزتىراپتــا  ۋە  ھەســرەت  چەكســىز  دىــن 
شــەيئىلەر،  بىلىنمىگــەن  ھاياتتــا  تەســەللى،  ئىنســانغا 
ۋاسىتىســىدۇر.  ئىزاھاليدىغــان  ۋەقەلەرنــى  ھادىســىلەر 
كائىنــات  ۋە  جەمئىيــەت  تەبىئــەت،  ئىنســاننىڭ  دىــن 
ئىچىدىكــى ئورنىنــى چۈشىنىشــتە مۇنازىرىســىز بىــر مۇھىــت 
يارىتىــدۇ. دىــن ھايــات مامــات ھەققىدىكــى ســوئالالرنىڭ 
ئــەڭ  ئۈچۈنلەرگــە  نېمــە  كىشــىگە،  قالغــان  قورشــاۋىدا 
بېرىــدۇ.  جاۋابنــى  بىــر  تەييــار  بىخەتــەر،   مۇرەسسەســىز، 

دىــن دۇنيانىــڭ مەنبەســىنى مۇقــەددەس رىۋايەتلــەر بىلــەن 
ــى  ــى كىتاب ــڭ بىرىنچ ــىلەن، تەۋراتنى ــدۇ. مەس ــادە قىلى ئىپ
ۋە  ئىنســان  رىۋايەتلــەردە  تىكــى  »يارىتىلىــش«  بولغــان 
كائىناتنىــڭ يارىتىلىشــى ئىزاھالنغــان. دىننىــڭ پۈتۈنلۈكــى، 
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دىندىكــى  كۆرسىتىشــچانلىقىنى  تەســىر  ۋە  تارىخىيلىقــى 
دىنغــا  ســىمۋولالر  دىندىكــى  كاپالەتلەندۈرىــدۇ.  ھۆكۈملــەر 
ئىشــەنگەنلەرنىڭ رېئــال ھاياتــى بىلەن چەمبەرچــاس باغلىنىپ 
كەتكــەن بولىــدۇ. بىــر مىللەتنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم رىۋايەتلىــرى 
شــۇ مىللەتنىــڭ ســاماۋى كىتابلىرىغــا ســىڭدۈرۈلگەن بولىــدۇ. 
ھەققىــدە  يارىتىلىــش  مىللەتلــەردە  كۆپىنچــە  دۇنيادىكــى 
رىۋايەتلــەر بــار بولــۇپ پەقــەت بىــر قىســىم مىللەتلەرنىــڭ 
رىۋايەتلىرىــال ســاماۋى دىنالرغــا مەنبــە بولغــان. مىللەتلەردىكــى 
رىۋايەتلــەر ئاساســەن ئوخشــاش شــەكىلگە ئىگىــدۇر. ئۇالرنىــڭ 
كۆرۈلىــدۇ.  ســەنئىتىدە  ئىپادىلــەش  كۆپىنچــە   پەرقــى 
دىــن بىــر دۇنيــاۋى ھادىســە بولــۇپ دىنــى ئېتىقــاد بىــر 
ئىپــادە  قىممەتلىرىنــى  ئىالھالشــتۇرۇلغان  جەمئىيەتنىــڭ 
قىلىــدۇ. بــۇ خىــل ئىالھالشــتۇرۇلغان قىممەتلــەر ئىالھتىــن 
ــۋان  ــر ھاي ــى بى ــان ياك ــۇز، ئورم ــاش، يۇلت ــقا دەرەخ، قۇي باش
مەســىلەن،  مۇمكىــن.  قىلىنىشــىمۇ  ئىپــادە  بىلــەن 
»ئوغۇزنامــە« ئىالھالشــقان دەرەخ، ئاســمان ۋە كــۆل بولغانــدەك 
ھىنــدى دىنىدىمــۇ ئىالھالشــقان كاال بــار. بــۇ ســىمۋولالر دىنغــا 
بىــر جامائــەت ھالىتىــدە بىرلەشــتۈرۈش  ئىشــەنگۈچىلەرنى 
مۇراســىمالردا  كوللېكتىــپ  ئۆتكۈزۈلىدىغــان  ئۈچــۈن 
ئىنســانالر  ھازىرمــۇ  بولغانــدەك  تارىختــا  قوللىنىلىــدۇ. 
جەمئىيەتتىكــى ئــەڭ قىممەتلىك نەرســىلەرنى مەلۇم ســىمۋول 
بىلــەن ئىپــادە قىلىــپ شــۇ ســىمۋول ۋەكىللىــك قىلىدىغــان 
ئاشۇرۇشــقا  مۇھەببەتنــى  ۋە  ھۆرمــەت  بولغــان  قىممەتكــە 
ــەت  ــەر دۆل ــە دۆلەتل ــەرقتىكى كۆپىنچ ــالەن، ش ــدۇ. مىس ئۇرۇنى
ــەن،  ــەردە ۋەت ــەزى ئەلل بايراقلىرىنــى ئىالھىيالشتۇرۇشــىدۇر. ب
قاتارلىقــالر  ھوقــۇق  ئىگىلىــك  مۇســتەقىللىق،  مىللــەت، 
ياپونىيــە،  ئىســرائىلىيە،  مەســىلەن،  ئىالھىيالشــتۇرۇلىدۇ. 
گىرېتســىيە، رۇســىيە، تۈركىيە، ئىران قاتارلىق كۆپ ســاندىكى 
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ــەت،  ــەن مىلل ــق بىل ــن ۋە ئىالھىيلى ــەردە دى ــي دۆلەتل مىللى
ۋەتــەن ۋە مىللەتچىلىــك ئۇقۇملىــرى ئىنتايىــن زىــچ بىرىكىــپ 
ــن  ــدا لېنى ــوۋېت ئىتتىپاقى ــى س ــىلەن بۇرۇنق ــەن. مەس كەتك
ــى ئىشــلەتكەن ئەشــيالىرى جەمئىيەتتــە  ۋە ئۇنىــڭ ئۆمــۈر بوي
ئىالھىــي تۈســنى ئالغــان. ھەتتــا بۈگۈنكــى چاۋشــيەننىڭ 

ئىالھالشــتۇرۇلغان ھاكىمىيىتــى بۇنىــڭ ئۆرنىكىــدۇر. 

ســىمۋولالردىن  ئىالھالشــقان  دىنىدىكــى  ئىســالم 
ــەرەب تونىنــى مىســالغا ئىلىــش  ســەللە، ســاقال، نىقــاب ۋە ئ
مۇمكىــن. ئەرەبلەرگــە خــاس يۇقىرىقــى نەرســىلەر ئىســالم 
ۋە  قولالنغانلىقــى  تــۈردە  كــەڭ  مۇراســىملىرىدا  دىنىنىــڭ 
ــەۋەبلىك  ــى س ــىدىن كېڭەيگەنلىك ــەرەب دۇنياس ــالمنىڭ ئ ئىس
مەســىلەن،  مىللەتلــەر،  قىلغــان  قوبــۇل  ئىســالمنى 
ســىمۋولالرنى  يۇقىرىقــى  خۇيــزۇالر  تۈركلــەر،  ئۇيغــۇرالر، 
ــڭ  ــان ئەرەبلەرنى ــالمنى تارقاتق ــا ئىس ــان. ھەتت ــۇل قىلغ قوب
ــان  ــاد قىلغ ــالمغا ئېتىق ــۇپ ئىس ــقان بول ــۇ ئىالھىيالش تىلىم
ئۆزگەرتىۋەتكــەن.  ئەرەبچىگــە  ئىســىملىرىنىمۇ  مىللەتلــەر 
مۇقەددەسلەشــكەن ئــەرەب تىلىغــا قارشــى پارىســالر بىــر قــەدەر 
ــى  ــي ئاتالغۇالرن ــە ئىالھى ــۇپ ئەرەبچ ــان بول ــەتلىك چىقق پاراس
ــىلەن،  ــتۈرگەن. مەس ــەن ئۆزلەش ــك بىل ــا ئەپچىللى ــۆز تىلىغ ئ
»نامــاز« ۋە »خــۇدا« دېگــەن كەلىمىلەرنــى پارىســالر ئىســالمنى 
ئۆزلەشــتۈرگەن.  ئــۆز تىلىغــا   قوبــۇل قىلغاندىــن كىيىــن 

بۈگۈنكــى دۇنيــادا دىــن ھەققىــدە خاتــا چۈشــەنچىلەر ھەقىقەتەن 
ــى  ــى ۋە ئالەملەرن ــى، ئۆزگىن ــە ئۆزىن ــىلەر ھەمىش ــۆپ. كىش ك
ياراتقــان ئىالھنى خــۇددى يانچۇقىدىكى دولالرنــى قىزغانغاندەك 
باشــقىالردىن قىزغىنىــدۇ. ئــۇالر خــۇددى ئۆزىنــى بارلىــق 
ــالھ  ــقىالرنىڭ ئى ــالپ باش ــەردەك چاغ ــدار زەرگ ــە خوجى زەرلەرگ
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ھەققىدىكــى قاراشــلىرىغا خىرىــس قىلىــدۇ. بۈگۈنكى ئىســالمدا 
ئەۋج ئالغان »شــىئە« ۋە »ســۈننى« زىددىيىتى دەل مۇشــۇنداق 
ــى  ــەر كائىناتن ــۇلى. بەزىل ــنىڭ مەھس ــق تالىشىش خوجايىنلى
ياراتقــان ئالالھنــى، ئالــالھ قىيامەتكىچــە قوغداشــنى ۋەدە 
قىلغــان دىننــى ھىمايــە قىلىــش باھانىســىدە قــان تۆكىــدۇ. 
ئىززىتىنــى  ئىنســاننىڭ  دۇنياســىدا  مۇســۇلمان  بولۇپمــۇ 
ــوق  ــماقتا ي ــە يېقىنالش ــەن تەلەپك ــدا بەلگىلەنگ ــداش دىن قوغ
بارغانچــە يىراقــالپ بارماقتــا. بــەزى كىشــىلەر ئالــالھ ۋەدە 
قىلغــان ئــۇ دۇنيادىكــى جەننەتكــە كىرىــش ئۈچــۈن يــۇرت 
ئايالندۇرماقتــا. جەھەننەمگــە  دۇنيادىكــى  بــۇ   ماكانلىرىنــى 
كىشــىلەر كۆپىنچــە ھالــالردا ئــۆزى چۈشــەنگەن، قوبــۇل قىلغان 
ــدۇ.  ــا قويۇۋالى ــاش ئورۇنغ ــى ئوخش ــلى دىنن ــەن ئەس ــن بىل دى
ئەمەلىيەتتــە كىشــىلەرنىڭ ئىــالھ ھەققىدىكــى چۈشەنچىســىمۇ 
پەرقلىــق، ئۇالرنــى ھەرىكەتكە ئۈندەۋاتقىنــى دىندىكى ھەقىقىي 
ئىــالھ ئەمەس، ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى ئىالھ بولۇشــىمۇ مۇمكىن. 
ياۋۇزالرنىــڭ قەلبىدىكى ئىالھ ياۋۇز ئىنســانالرنىڭ ھەرىكىتىنى 
ئاقلىســا، مېھرىبــان ئىنســانالرنىڭ قەلبىدىكــى ئىــالھ ئۇالرغــا 
ھــەر ئىشــتا مېھىرلىــك بولۇشــقا ئۈندىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا 
 قەلبلەردىكــى دىــن ۋە ئەســلى دىــن ئىنســانغا كــۆرە پەرقلىــق.
 كىشــىلەر ئىنســانالرنىڭ ھەرىكەتلىرىنــى كونتــرول قىلىدىغان 
ئەخالقــى ئۆلچەملــەر بىلــەن دىننــى بىــر ئورۇنغــا قويۇۋالىــدۇ. 
ــالرنى  ــى قاراش ــەن ئەخالق ــەن بېزەلگ ــەنچىلەر بىل ــى چۈش دىن
ــەس.  ــق ئەم ــۇش مۇۋاپى ــا قوي ــاش ئورۇنغ ــەن ئوخش ــن بىل دى
دۇنيــاۋى دىنالرغــا مەنبــە بولغــان مىللەتلەردىكــى دىــن بىلــەن 
ــن دەپ  ــى دى ــالر ۋە مەدەنىيەتلەرن ــەر، قاراش ــان ئادەتل يۇغۇرۇلغ
قوبــۇل قىلىشــمۇ ھازىرقــى دۇنيــادا توقۇنــۇش پەيــدا قىلىۋاتقان 

خاتالىقالرنىــڭ بىــرى.
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دىنغــا  بولغانــدەك  دىــن  دۇنيــادا ھەرقانــداق جەمئىيەتتــە 
بىلــەن  دىــن  سىستېمىســى،  ئېتىقــاد  ئوخشــايدىغان 
ــۇر.  ــەم مەۋجۇتت ــەر ھ ــە ۋە تۈزۈمل ــىز ئىدېئولوگىي مۇناسىۋەتس
شــىمالىي  قەبىلىلەردىــن  جەنۇبىدىكــى  ئــەڭ  ئافرىقىنىــڭ 
شــەرقتىكى  ئوتتــۇرا  ئىندىيانالرغــا،  ئامېرىكىدىكــى 
مۇســۇلمانالردىن ئاۋســترالىيە يەرلىكلىرىگــە قــەدەر بولغــان 
مەۋجۇتتــۇر.  ئېتىقــاد  قۇرۇلمىلىرىــدا  جەمئىيــەت  پۈتكــۈل 
لېكىــن پۈتــۈن جەمئىيەتتــە تەڭــرى ۋە تەبىئەتتىــن ھالقىغــان 
ــدۇ. شــۇڭا ئافرىقىدىكــى  ــى مەۋجــۇت دەپ قارالماي ــۈچ ئۇقۇم ك
توتېم ئەنئەنىســىگە ئىگە جەمئىيەت ئەزاســىدىن مۇســۇلمانلىق 
كىملىكىنــى، ئامــازون ئورمانلىقىدىكــى يەرلىــك خەلقتىــن 
بىــر  يېزىســىدىكى  نېپــال  ئېتىقادىنــى،  خىرىســتىيانلىق 
ــڭ  ــش دۇنيانى ــەپ قىلى ــى تەل ــرى ئۇقۇمىن ــتتىن تەڭ بۇددىس

رېئاللىقىغــا كــۆز يۇمغانلىقتــۇر.
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