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»ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻤﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴــــﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟
ﯞﻩﺗﻪﻧﺴــﯩﺰ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﺴــﯩﺰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴــﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟

ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴـﯩﻨﻰ

ﻗﺎﻳﺴـــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﻤﯩﺰ ؟ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﻳﯘﺭﺕ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺳــﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﺘﺎ
ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ
ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﻰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟
ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺑﻮﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘــﺮﻩﻙ ﭘﯩﻜﯩـــﺮ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷـﺘﯘﺭﯗﺷـﺘﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯩﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷـﺘﺎ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﯨﺴﺎﻝ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯜﺯﺩﯗﻕ.

ﻣﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎ

،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰ

كىرىش سۆز
«مــەن ۋە »...بىلــەن باشــانغان بــۇ يۈرۈشــلۈك كىتاپنــى
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم
پىــداكارالر ھاۋالــە قىلغــان ئىــدى .شــۇ چاغــدا تۇمشــۇقتىكى بىــر
مەكتەپنىــڭ ئوقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن دۇنيانــى ،تەبىئەتنــى ۋە ئىنســاننى
بالىالرغــا ئانــا تىلــدا قانــداق چۈشــەندۈرۈش ھەققىــدە ســۆھبەتتە
ـىس
ـلىك تەسـ
ـا دەرسـ
ـۆز ئالدىغـ
ـە ئـ
ـۇالر مەكتەپلەرگـ
ـدۇق .ئـ
ـان ئىـ
بولغـ
ـى
ـدە ئىككـ
ـپ ھەپتىـ
ـەتتىن پايدىلىنىـ
ـەن پۇرسـ
ـازەت بېرىلگـ
ـقا ئىجـ
قىلىشـ
ـلىك تۈزگۈزمەكچى
ـۈرۈش دەرسـ
ـر يـ
ـان بىـ
ـدا ئۆتۈلىدىغـ
ـا تىلـ
ـائەت ئانـ
سـ
ـەببۇس قىلىدىغان
ـاي تەشـ
ـلىكنىڭ خىتـ
ـۇ دەرسـ
ـا بـ
ـەن ئۇالرغـ
ـتى .مـ
بولۇشـ
ـەن»
ـان «مـ
ـى تەكىتلەيدىغـ
ـىچە ئۆزلۈكنـ
ـڭ ئەكسـ
ـاختا كوللىكتىۋىزىمنىـ
سـ
بىلــەن باشالشــنى ئېيتتىــم .باشــانغۇچقا «مــەن ۋە بەدىنىــم»« ،مــەن
ـەن ۋە
ـىزغا «مـ
ـاپ ،تولۇقسـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـم» دېگـ
ـەم ،جەمەتىـ
ۋە ئائىلـ
ـەن ئۈچ
ـەن» دېگـ
ـەن ۋە ئېلىم-پـ
ـم»« ،مـ
ـەن ۋە زېمىنىـ
ـم»« ،مـ
تارىخىـ
كىتــاپ ،تولــۇق ئوتتۇرىغــا «مــەن ۋە ئىالھىــي دۇنيــا»« ،مــەن ۋە
ـۇ
ـدى .بـ
ـى بولـ
ـاب تەييارالنماقچـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـا» دېگـ
ـى دۇنيـ
سىياسـ
ـن
ـنى بەدىنىدىـ
ـز ئۆگىنىشـ
ـەت پەرزەنتلىرىمىـ
ـتىكى مەقسـ
ـى تۈزۈشـ
كىتاپالرنـ
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن ،ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت ،ئىلىــم-
ـى
ـي دۇنيانـ
ـي ۋە ئىالھىـ
ـدا ماددىـ
ـۇن ،ئاخىرىـ
ـا كېڭەيتسـ
ـەن ۋە توپراققـ
پـ
مۇكەممــەل ئىگىلــەپ ھايــات يولىــدا تىنــەپ تەمتىــرەپ قالمىســۇن،
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت ،ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان
ئىالھىيەتكــە ئالدانمىســۇن دېگەندىــن ئىبــارەت ئىــدى .بايقىشــىمچە
ۋەتىنىمىــزدە كىشــىلىرىمىز كىچىكىدىــن باشــاپ ئۆزىگــە بىــر ئۆمــۈر
ھەمــراھ بولىدىغــان بەدىنــى ھەققىــدە ئىلمىــي چۈشــەنچىگە ئىگــە
ـان
ـازار تاپقـ
ـار بـ
ـاكار تېۋىپـ
ـۇن ۋە رىيـ
ـان ،پىرخـ
ـزدە داخـ
ـا بىـ
بولمىغاچقـ
ئىــدى ،كىشــىلىرىمىز تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائــى ئاپــەت ،كېســەللىك،
ـەت
ـا ھۆرمـ
ـە بولمىغاچقـ
ـاۋاتقا ئىگـ
ـى سـ
ـدە پەننـ
ـۈم ھەققىـ
ـق ۋە ئۆلـ
قېرىلىـ
تۆرىــدە ئۇلۇغلىناتتــى .خەلقىمىــز سىياســەت ،خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە
دۇنياۋىــي تەرتىــپ ھەققىــدە مەرىپەتلىــك بواللمىغىنــى ئۈچــۈن دائىــم
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زالىمالرنىــڭ قۇلىغــا قوللىغۇچىســىغا ياكــى قوللىرىدىكــى ئويۇنچۇققــا
ئايلىنىــپ قاالتتــى .خەلقىمىزدىكــى ھوقۇقســىزلىق ،مائارىپســىزلىق،
چۈشــكۈنلۈك ،پەننىــڭ ئومۇمالشماســلىقى ،بېقىندىلىقنىــڭ ئەنئەنىگــە
ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان ئاجىــز
ـا،
ـش بولسـ
ـەڭ ئېچىـ
ـا جـ
ـا ،خۇراپاتقـ
ـش نادانلىققـ
ـە ئۆزگەرتىـ
ھالىتىمىزگـ
ـارەت ئىدى.
ـتىن ئىبـ
ـەم بولۇشـ
ـا يـ
ـېلىش نادانلىققـ
ـكە سـ
ـى كۆرمەسـ
بۇالرنـ
ـتازالرنىڭ
ـەن پىداكار ئۇسـ
ـە كەلگـ
ـتا غەيرەتكـ
ـق يىغىلىشـ
ـۇ قېتىملىـ
شـ
ـا
ـىنى ئوتتۇرىغـ
ـڭ اليىھەسـ
ـۈرۈش كىتاپنىـ
ـر يـ
ـەن بىـ
ـەن مـ
ـى بىلـ
تەشەببۇسـ
ـۇق ئوقۇتقۇچىلىق
ـن ئارتـ
ـون يىلدىـ
ـىغا ئـ
ـۈزۈش ئىشـ
ـى تـ
ـدۇم .كىتاپنـ
قويـ
ـئۇل
ـەت مەسـ
ـتۇم ئەخمـ
ـە دوسـ
ـىگە ئىگـ
ـقۇرۇش تەجرىبىسـ
ـىنىپ باشـ
ۋە سـ
بولــدى-3102 .يىلــى ئاۋغۇســتتا كىتاپــار پۈتتــى .مــەن رەســىم
ـۈزۈش
ـەتمە تـ
ـا كۆرسـ
ـارالش ،ئوقۇتقۇچىالرغـ
ـە تەييـ
ـۈزۈش ،كۆنۈكمـ
كىرگـ
ـپ
ـەن چىقىـ
ـم .مـ
ـا ئېلىندىـ
ـدا قاماققـ
ـان چاغـ
ـارنى قىلىدىغـ
ـق ئىشـ
قاتارلىـ
ـدە قالدى.
ـاپ مەنـ
ـى .كىتـ
ـۇپ كەتتـ
ـتۇم تۇتۇلـ
ـاس دوسـ
ـۇمغا قەدىنـ
تۇرۇشـ
ـتۇم
ـى تۈزگەن دوسـ
ـۈرۈش كىتاپنـ
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـەن بـ
ـەن »...دېگـ
«مـ
ـدا
ـى چاغـ
ـەن .ئەينـ
ـان ئىكـ
ـەك قىلغـ
ـر ئەمگـ
ـك بىـ
ـەن ئەھمىيەتلىـ
ھەقىقەتـ
قىلغــان پىالنلىرىمىــز شــۇ چاغــدا ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز ئۈچۈنــا
ئەمــەس ھېلىمــۇ زۆرۈر بىــر ئىھتىيــاج ئىكەنــدۇق .مۇشــۇنداق بىــر
ـۇ
ـاپىرەتتە تېخىمـ
ـى مۇسـ
يۈرۈشــلۈك كىتاپالرنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنـ
ـى
ـتۇمنىڭ ئۈمىدىنـ
ـان دوسـ
ـا قالغـ
ـدە قاماقتـ
ـم ،ھەمـ
ـس قىلدىـ
ـۇر ھىـ
چوڭقـ
مۇھاجىرەتتــە ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى نىيــەت قىلدىــم .ئۇيغۇرياردىكــى
ـا چىقتى.
ـاپ روياپقـ
ـۈرۈش كىتـ
ـۇ بىر يـ
ـەن بـ
ـى بىلـ
ـتالرنىڭ قوشۇلۇشـ
دوسـ
دېگىنمىــدەك مــەن بــۇ كىتاپــار ئۈچــۈن كۆنۈكمــە ھازىرلىيالمدىــم،
ـتە
ـى تۈزۈشـ
ـا كىتاپنـ
ـا بولغاچقـ
ـتۇم قاماقتـ
ـتۈرەلمىدىم ،دوسـ
ـىم كىرىشـ
رەسـ
قولالنغــان مەنبەلەرنــى سۈرۈشــتە قىاللمىدىــم .پەقــەت تەھرىرلــەش
ـى
ـارائىت چەكلىمىسـ
ـم .ۋەتەندە شـ
ـارنى قىلدىـ
ـەزى تولۇقالشـ
ـدا بـ
جەريانىـ
ســەۋەپلىك دېيىلىــپ قالغــان ســۆز ،جۈملــە ۋە ئاتالغۇالرنــى يېڭىــاپ
چىقتىــم.
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دۇنيادىكى دىنالر
ھاياتىمىزنى نېمە بەلگىلەۋاتىدۇ؟
يــەر شــارىدا ھايــات كەچۈرۈۋاتقــان ئىنســانالر بەختلىــك
تۇرمۇشــتىن بەھــر ئېلىشــنى ئــارزۇ قىلىمىــز .يېتەرلىــك
ئوزۇق-تۈلــۈك ،ســاغالم پەرزەنــت ،بەختلىــك ئائىلــە ۋە
كۆڭۈلدىكىــدەك خىزمــەت قاتارلىقــار بىــز ئىنســانالرنىڭ
ئارمانلىرىــدۇر .بىــراق تارىختىكــى ھەرقانــداق بىــر دەۋردە،
كىشــىلەر ئازاب-ئوقۇبــەت ۋە بەختســىزلىكلەرنى ،ھەمــدە
بىــر قىســىم چۈشەندۈرۈشــكە ئامالســىز ئىشــارنى يەنــى
ئاغرىــش ،ئېچىــش ،كېســەل ۋە ئۆلــۈم قاتارلىقالرنــى بېشــىدىن
ئۆتكــۈزدى .بــۇ ئىشــار قانــداق يــۈز بېرىــدۇ؟ راســتىنىال بىزنىڭ
كەلگۈســىمىزنى بەلگىلەيدىغــان ئىالھــى قــۇدرەت مەۋجۇتمــۇ؟
تەقدىــر راســتىنىال بۇرۇنــا بەلگىلەنگەنمــۇ؟ ئىنســان ئــۆز
تەقدىرىگــە تەســىر كۆرســىتەلەمدۇ؟
يىــراق قەدىمكــى زاماندىــن تارتىــپ ئىنســانالر ئىزچىــل
ھالــدا ،ئــادەم زادى نەدىــن كەلگــەن؟ يەرشــارى ۋە ئالەمنــى
كىــم ياراتقــان؟ بىــز ئۆلگەندىــن كېيىــن قانــداق بولىمىــز؟
دېگــەن مەســىلىگە بــاش قاتــۇردى ،شــۇنداقال يەنــە ئىنســانالر
بــۇ مەســىلىنىڭ جاۋابىنــى ئىزچىــل ئىزدىــدى .تارىخنىــڭ
تەدرىجىــي تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ بىــر قىســىم ئادەملــەردە
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مۇنــداق ئىدىيــە شــەكىللەندى :دۇنيــادا دۇنيــا ۋە ئىنســانالرنىڭ
ھاياتىنــى بەلگىلەيدىغــان ۋە تەســىر كۆرســىتىدىغان
«تەبىئەتتىــن ھالقىغــان قــۇدرەت مەۋجــۇت».
يىــراق قەدىمكــى دەۋردىكــى دىــن كىشــىلەر نەزىرگــە
ئاتىغــان نەرســىلىرىنى قۇياشــقا بېغىشــايتتى ،ناخشــا
ئېيتىشــىپ ،ئۇسســۇل ئوينىشىپ قۇياشــقا بولغان ھۆرمىتىنى
ئىپادىلەيتتــى.
ئەڭ قەدىمكى دىن قانداق ئىدى؟
دىــن ئــەڭ ئالىــي ھوقۇقلــۇق ئېتىقــاد ياكــى ھەممــە
شــەيئىدىن ھالقىغــان ،ھاياتقــا مەنــە بەخــش ئېتىدىغــان
مۇقــەددەس قۇدرەتلىــك ئېتىقادتــۇر .نەچچــە مىــڭ يىــل
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
تەلىيــى نېمىشــقا ئۇنچــە ئوڭدىــن كېلىــدۇ؟
ئەينــى چاغدىكى ئىنســانالرغا نىســبەتەن ،دۇنيا ئىالھنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىــدا بولغاچقــا ،ئىنســانالر چوقــۇم توختىمــاي نەزىــر
قىلىــپ تۇرغاندىــا ئىالھنىــڭ كەيپــى چــاغ بوالتتــى .نــاۋادا
بــۇالق توختــاپ قالســا ،كىشــىلەر بــۇالق ئىالھىنىــڭ چىشــىغا
تېگىــپ قويغانلىــق ســەۋەبىدىن بولۇشــى ئېھتىمالغــا ئــەڭ
يېقىــن ئىــدى .ئۇنىــڭ غەزىپىنــى بېســىش ئۈچــۈن ،ئىنســانالر
ئىالھقــا ئاتــاپ نەزىــر قىلىشــى كېــرەك ئىــدى .كىشــىلەر ئوۋغا
مېڭىــش ئالدىــدا ،ئاســانراق ئوۋغــا ئېرىشىشــكە كاپالەتلىــك
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قىلىــش ئۈچــۈن چوقــۇم ســېھىر قىالتتــى.
بىــز نۇرغــۇن ئۆڭكۈرلەردىــن تــام رەســىملىرىنى
بايقىــدۇق ،بــۇ تــام رەســىملىرى» ئــوۋ ســېھىرگەرلىكى«
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن .چۈنكــى ئىنســانالر
كۆپــرەك ئوۋغــا ئېرىشىشــنى ئوياليــدۇ .بــۇالر ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە
ئىنســانالرنىڭ قەدىمكــى ســەنئەت ئىجادىيىتىــدۇر .بــۇ تــام
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»
نــى كۆرســەتكەن بولۇشــى مۇمكىــن.
تاش قەبرىلەرنىڭ نېمە رولى بار؟
ياۋروپانىــڭ نۇرغــۇن يەرلىرىــدە ،كىشــىلەر بىــر قىســىم
غايــەت زور تــاش دۆۋىلىرىنــى بايقىيااليــدۇ .بۇ تاشــار بەلگىلىك
تەرتىپتــە دەســتىلەنگەن .ئــەڭ مەشــھۇرلىرى ئەنگلىيەدىكــى
غايــەت زور يۇمىــاق تــاش تۈۋرۈكلەردىــن تۈزەلگــەن يىــراق
قەدىمكــى زامانغــا تــەۋە تــاش قەبرىلــەردۇر.
فىرانســىيەنىڭ كاناكــدا بىــر غايــەت تــاش ئورمانلىــق
بولــۇپ ،تەخمىنــەن  5000يىلــار ئىلگىرىكــى مىــس قورالــار
دەۋرى ئەمدىــا باشــانغان ۋاقىتتــا بارلىققــا كەلگــەن .نۆۋەتتــە
كىشــىلەر بــۇ تــاش قەبرىلــەر ئاساســلىقى يۇلتــۇز ،ئــاي
ۋە قۇياشــنى كۆزىتىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن دەپ پــەرەز
قىلىشــماقتا .بــۇ قۇرۇلۇشــار كىشــىلەرنىڭ قۇياشــقا ياكى ئايغا
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تــاۋاپ قىلىدىغــان مۇقــەددەس جايــى بولۇشــى ئېھتىمالغــا ئەڭ
يېقىــن .كىشــىلەر شــۇنى تامامــەن تەســەۋۋۇر قىالاليدۇكــى،
ئەينــى دەۋردە كىشــىلەر چوقۇمكــى قۇيــاش ۋە ئاينــى ،بولۇپمــۇ
نــۇر ۋە ئىسســىقلىق تارقىتىدىغــان قۇياشــنى ســېھرىي كۈچــى
بــار ،تەبىئەتتىــن ھالقىغــان شــەيئى دەپ قارىغــان .چۈنكــى
ئەينــى ۋاقىتتىكــى كىشــىلەر قاياشــنى ئىــاھ دەپ چوقۇنۇشــى
تەبىئىــي ئىــدى.
قەدىمكى مىسىرلىقالر نېمىگە ئېتىقاد قىلغان؟
ئــۇزاق ئەســىرلىك تارىخىــي ئېقىنــدا ،ئىنســانىيەتنىڭ
دىنغــا بولغــان تونۇشــى تەدرىجىــي ئۆزگىرىــپ كەلگــەن.
مىالدىدىــن ئىلگىرىكــى  2500-يىلــار ئەتراپىــدا قەدىمكــى
مىســىردا دۇنيادىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ مەدەنىيەتلەرنىــڭ بىــرى
بولمىــش  -قەدىمكــى مىســىر مەدەنىيىتــى دۇنياغــا كەلگــەن.
قەدىمكــى مىســىرلىقالرنىڭ تۇرمۇشــى مىــس قورالــار دەۋرىگــە
سېلىشــتۇرغاندا كــۆپ مۇرەككــەپ ئىــدى.
ئەينــى دەۋردە چــوڭ شــەھەرلەر ســودا ۋە قاتنــاش بارلىققــا
كەلگــەن .قەدىمكــى مىســىرنىڭ تەبىئىــي پېنىمــۇ غايــەت زور
نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرگــەن بولــۇپ ،كىشــىلەر نۇرغــۇن
تەبىئىــي ھادىســىلەرنى چۈشــەندۈرەلىگەن .ئىلمىــي ئۇســۇلالر
بىلــەن بــەزى كېســەللىكلەرنى داۋالىيالىغــان.
قەدىمكــى مىســىرلىقالر كــۆپ ئىالھلىــق دىنغــا ئېتىقــاد
قىلغــان .ئــۇالر چوقۇنىدىغــان ئىالھــار كــۆپ ئىــدى .ئــۇالر
دىنىنىــڭ ئىالھلىرىنىــڭ ھــەر بىــرى تۇرمۇشــنىڭ مەلــۇم
بىــر ساھەســىگە رەھبەرلىــك قىالتتــى .ئوســىرىس باقىــي
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دۇنيــا بىلــەن دېھقانچىلىــق ئىالھىــي ئىــدى .ئۇنىــڭ
ئىنىســى ســەتىھ ئاكىســى ئوسىرىســقا ھەســەت قىلىــپ،
ئۇنــى ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ .بىــراق ئوســىرىس ئايالــى ئىسســىرنىڭ
مۇھەببىتــى بىلــەن تېرىلىــدۇ .بــۇ ھېكايــەت قەدىمكــى
مىســىرلىقالرنى ئىشــەندۈرىدۇ .ئــادەم ئۆلگەندىــن كېيىــن
يەنــە قايتىدىــن ھوشــىغا كېلىــدۇ ،ھاياتلىــق داۋام ئېتىــدۇ،
كىشــىلەر ئۆلگەندىــن كېيىــن تۇرىدىغــان ئــۇ جــاي «مەغرىــب»
دېيىلىــدۇ .خــورۇس ( )horusئوســىرىس بىلــەن ئىسرىســنىڭ
ئوغلــى ،ئۇنىــڭ يېشــى بۈركۈتنىــڭ يېشــى بىلــەن ئوخشــاش
بولــۇپ ،قەدىمكــى مىســىرلىقالرنىڭ رىۋايەتلىرىدىكــى
پىرئەۋىننــى قوغدىغۇچــى ئىــاھ 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 ،ئىــاھ ئىنســاننىڭ ھــەر
قانــداق ســۈپىتىنى ھازىرلىمىغــان بولىدۇ .بىز چۈشــىنىدىغان
ئىســام دىنــى ۋە يەھۇدىــي دىنــى بىــر ئىالھلىــق دىنــدۇر.
كــۆپ ئىالھلىــق دىــن :كــۆپ ئىالھقــا ئېتىقاد قىلىشــتىن
ئىبــارەت .كــۆپ ئىالھلىــق دىننىــڭ ئىالھلىــرى كــۆپ بولــۇپ،
بــۇ ئىالھــار ئۆلمەيــدۇ ھەمدە دەرىجىدىن تاشــقىرى ئىنســانلىق
ئاالھىدىلىككــە ئىگــە .بــۇ ئىالھــار بىلــەن ئىنســانالر بــەك
ئوخشىشــىپ كېتىــدۇ :ئــۇالر ئۆزئــارا تــوي قىلىشــىدۇ،
تەبرىكلىشــىدۇ ،ئۇرۇشــىدۇ ،ئالدىشــىدۇ ،ھەســەت قىلىشــىدۇ.
قەدىمكــى گىرېتســىيەلىكلەر ،رىملىقــار ۋە گىرمانىــكالر كــۆپ
ئىالھلىــق دىنغــا ئېتىقــاد قىالتتــى .ھىنــدى دىنىمــۇ كــۆپ
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ئىالھلىــق دىنــدۇر.
قەدىمكــى گىرېتســىيە رىۋايەتلىرىــدە ،ئىالھــار ئولۇمپىــس
تېغىــدا تۇرارمىــش ،مەرتىۋىســى ئــەڭ ئۈســتۈن ئىــاھ
يۇپىتېرمىــش ،ئــۇ چاقمــاق ئىالھىمىــش ،يۇپىتېرنىڭ ئاكىســى
پوسســى ئــۈچ قوللــۇق ئارىنــى كۆتۈرۈۋالغــان بولــۇپ ،ئــۇ دېڭىــز
ئىالھىمىــش.
بىــر ئۆلگۈچــى ئانۇبىســنىڭ ئالدىــدا تىزالنغــان ،ئانۇبىــس
قەدىمكــى مىســىر رىۋايىتىدىكــى باقىــي ئالەمنىــڭ قاراۋۇلــى.
راستىنىال «ئەڭ توغرا» دىن بارمۇ؟
مىڭالرچــە يىلالردىــن بىــرى ،دىنىــي ئېتىقادنىــڭ مەزمۇنى
ۋە دىنىــي ئىدىيــە ئىزچىــل ئۆزگىرىــپ كەلــدى« .ئىنســانالر
دىنغــا ئېتىقــاد قىالمــدۇ -يــوق؟» ياكــى «ئۇالرنىــڭ ئېتىقــادى
نېمــە؟» دېگەنلــەر ھامــان ئــۇالر ياشــىغان شــارائىت ئۇالرنىــڭ
مەنىۋىيىتــى ۋە جەمئىيــەت تەرەققىياتىنىــڭ ھالىتــى بىلــەن
زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ كەلــدى .ھــەر بىــر دىننىــڭ
مۇخلىســلىرى ئۆزىنىــڭ دىنىنــى ئــەڭ توغــرا ۋە ئــەڭ ھەق دەپ
قارايــدۇ .چۈنكــى ئۇالرنىــڭ توغــرا دەپ قاراۋاتقىنــى ئۇالرنىــڭ
گــۈزەل ھاياتىنــى يارىتىۋاتقــان ئۆزىنىــڭ دىنىــدۇر .ئــۆز دىنىــي
ئېتىقادىــدا ،مۇخلىســار ھاياتلىــق ۋە ئۆلۈمنىــڭ مەناســىغا
ئېرىشــىپال قالمــاي ،يەنــە ئاشــۇ ئۇلۇغالردىــن ئۈلگــە ئېلىــپ،
كۈندىلىــك تۇرمۇشــىغا ھەرىكــەت مىزانــى بەلگىلەيــدۇ.
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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 ،پراۋۇســاۋىيە دىنى،
پىروتېســتانت دىنــى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ)،
ئىســام دىنــى ،يەھۇدىــي دىنــى ،بــۇددا دىنــى ۋە ھىنــدى دىنــى
قاتارلىقــار.
دۇنيــادا مۇخلىســلىرى ئــەڭ كــۆپ دىــن خىرىســتىيان
دىنىــدۇر .دۇنيــا بويىچــە مۇخلىســلىرى تەخمىنــەن 2
مىلياردتىــن ئارتــۇق .ئــەڭ چــوڭ دىنــى خىرىســتىيان دىنــى
كوللېكتىــپ ــــــــ  9يــۈز مىليــون مۇخلىســى بــار كاتولىــك
دىنىدۇر .مۇخلىســلىرى ســانى جەھەتتە  -2ئورۇندا تۇرىدىغىنى
ئىســام دىنىــدۇر .دۇنيــادا جەمئىــي بىــر مىلياردتىــن ئارتــۇق
مۇســۇلمان بــار .ئۇالرنىــڭ كۆپــى ئوتتــۇرا شــەرق رايونــى ۋە
ئافرىقىنىــڭ شــىمالى ۋە غــەرب تەرىپىــدە ياشــايدۇ .ھىنــدى
دىنىنىــڭ تەخمىنــەن  750مىليــون مۇخلىســى بــار بولــۇپ،
كــۆپ قىســمى جەنۇبىــي ئاســىيادا ياشــايدۇ .ھىنــدى دىنــى
ھىندىســتاندا بەرپــا بولغــان بولغاچقــا 650 ،مىليون مۇخلىســى
بــار .دۇنيــا بويىچــە  350مىليون بۇددىســت بــار .بىرما ۋە تايالند
خەلقىنىــڭ  85%ى بۇددىســتتۇر .تايالنــد ۋە بوتانــدا بۇددا دىنى
دۆلــەت دىنىــدۇر .خىتايــدا بــۇددا دىنــى مۇخلىســلىرى ئــەڭ
كــۆپ دىنالرنىــڭ بىرىــدۇر .يەھۇدىــي دىنىنىــڭ مۇخلىســلىرى
تەخمىنــەن  14مىليــون ،ئۇالرنىــڭ كــۆپ قىســمى شــىمالىي
ئامېرىــكا ۋە ئىســرائىلىيەدە ياشــايدۇ.
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يەھۇدىي دىنى
تارىخچىالرنىــڭ ئىسپاتلىشــىغا ئاساســانغاندا ،يەھۇدىــي
دىنــى ئــەڭ قەدىمكــى بىــر ئىالھلىــق دىنــدۇر .تەخمىنــەن
 3500يىــل ئىلگىــرى يەھۇدىــي دىنــى ھازىرقى ئىســرائىلىيە ۋە
پەلەســتىن رايونىــدا دۇنياغــا كەلگــەن .خىرىســتىيان دىنــى ۋە
ئىســام 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 يەھۇدىيــار
دەپ ئاتايــدۇ .ئىســرائىلىيە ئەســلىدە بىــر جاينــى ئەمــەس،
بەلكــى بىــر مىللەتنــى كۆرســىتەتتى .يەھۇدىــي مىللىتىنىــڭ
تارىخــى «ئىنجىــل» دا خاتىرىلەنگــەن .يەھۇدىيــار يەھــۇدا
قوۋمنىــڭ (يەھۇدىيالرنىــڭ  12قوۋمنىــڭ بىــرى) ياكــى يەھــۇدا
پادىشــاھلىقىنىڭ ئەۋالدلىرىــدۇر.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كىم؟
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم يەھۇدىيالرنىــڭ ئەجــدادى.
«ئىنجىــل» دا ئۇنىــڭ ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن .ئەلۋەتتــە
«ئىنجىــل» دىكــى ھېكايىلەرنىــڭ ھەممىســىنى راســت دەپ
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كەتكىلــى بولمايــدۇ .قانداقــا بولمىســۇن« ،ئىنجىــل» دىكــى
بىــر قىســىم ئىشــار تارىخنىــڭ ئىسپاتلىشــىدىن ئۆتكــەن.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھېكايىســى تەخمىنــەن 3500
يىــل ئىلگىرى يــۈز بەرگەن .ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم ئالالنىڭ
ئىرادىســى بىلــەن يۇرتــى مىسســۇپاتامىيەدىكى يۇرتىدىــن
ئايرىلىــپ ،ئالــاھ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تاللىغــان مەملىكەتكــە يــول
ئالغــان .بــۇ جــاي «ئىنجىــل» دا كەنئــان دېيىلگــەن .ئالــاھ
بىلــەن ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم ئوتتۇرىســىدا بىــر ۋەدە بولۇپ،
ئالــاھ بــۇ زېمىننــى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ
ئەۋالدلىرىغــا ھەدىيــە قىلغــان ،بىــراق ئــۇالر تاللىۋېلىنغــان
مىللــەت بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ،يېگانــە ئالالھقــا ھۆرمــەت
كۆرسىتىشــى كېــرەك.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ ئايالــى بــۈۋى
ســارەنىڭ ئەينــى ۋاقىتتــا تېخــى پەرزەنتــى يــوق ئىــدى.
كېيىــن بــۈۋى ســارە قېرىغانــدا بىــر ئوغــۇل تۇغــدى ،ئىســمىنى
ئىســھاق قويــدى .ئىســھاقنىڭ ئايالــى رەفىــق قوشــكېزەك
ئوغــۇل ئەيــس بىلــەن ياقۇپنــى تۇغــدى .ياقــۇپ ئالالھتىــن
ئىبــراي تىلىدىكــى ئىســمى «ئىســرائىل» غــا ئېرىشــتى .بــۇ
ئىســىمنىڭ مەنىســى ئالــاھ بىلــەن كــۈچ سىناشــقۇچى ئىدى.
شــۇڭا ياقۇپنىــڭ ئەۋالدلىرىنىــڭ ئىســمى «بەنــى ئىســرائىل»
دەپ ئاتالــدى.
ياقۇپنىــڭ لىيــاھ ۋە راھىــل قاتارلىــق تۆت ئايالــى بولۇپ،
بۇالردىــن  12ئوغۇللــۇق بولغــان .ئۇنىڭ  -4ئوغلىنىڭ ئىســمى
يەھــۇدا بولــۇپ ،كېيىــن بەنــى ئىســرائىلنىڭ بىــر قوۋمنىــڭ
ئىســمى ئۇنىــڭ نامــى بىلــەن ئاتالغــان .بــۇ ئىســىم ئۆزگىرىــپ
يەھۇدىــي دېگــەن نــام كېلىــپ چىققــان.
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ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
يەھۇدىــي دىنــى ،ئىســام دىنــى ۋە خىرىســتىيان دىنــى
ئىبراھىمنىــڭ دىنــى دەپ ئاتىلىــدۇ .چۈنكــى ئىبراھىــم
ئەلەيھىسســاالم يەھۇدىــي دىنــى ،خىرىســتىيان دىنى ۋە ئىســام
دىنىنىــڭ ئورتــاق پەيغەمبىرىــدۇر.
كەنئان
كەنئــان ئــەڭ دەســلەپتە يەھــۋاھ تەڭــرى يەھۇدىيالرغــا
بەرگــەن «ئۆســتەڭلىرىدە ســۈت ۋە ھەســەل ئېقىــپ تۇرىدىغــان
گۆھــەر زېمىــن» نــى كۆرســىتىدۇ.
يەھۇدىيالرنىڭ يىلنامىسى
يەھۇدىيالرنىــڭ يىلنامىســى بىلــەن ھازىرقــى دۇنيــادا
ئورتــاق ئىشــلىتىۋاتقان يىلنامــە ئوخشــىمايدۇ .يەھۇدىيالرنىــڭ
يىلنامىســى ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى باشــلىنىش
قىلمايــدۇ .بەلكــى «دۇنيانىــڭ يارىتىلىــش» ۋاقتىنــى
باشــلىنىش قىلىــدۇ .ئەلۋەتتــە بــۇ خىــل ئۇســۇل يــەر شــارىنىڭ
ھەقىقىــي يېشــىنى ئىپادىلــەپ بېرەلمەيــدۇ« .ئىنجىــل» دىمــۇ
بــۇ كــۈن خاتىرىلەنگــەن .يەھۇدىيالرنىڭ يىلنامىســى مىالدىدىن
ئىلگىرىكــى -3761يىلدىــن باشــلىنىدۇ .بــۇ مىــادى -2000
يىلــى يەھۇدىيالرنىــڭ -5761يىلــى دېگەنلىكتــۇر.
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پەنتىكوست
پاســخا بايرىمىنىڭ -7ھەپتىســى ،كىشــىلەر پەنتىكوســت
بايرىمىنــى تەبرىكلەيــدۇ .شــۇڭا بــۇ بايــرام پەنتىكوســت دەپ
ئاتالغــان .چۈنكــى كىشــىلەر پاســخا بايرىمىدىــن باشــاپ
دەل  50كــۈن ھېســابلىغانلىقى ئۈچــۈن شــۇنداق ئاتالغــان.
مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى ئىســرائىلنى مىســىردىن ئېلىــپ
چىقىــپ يەتتــە ھەپتىدىــن كېيىــن ،ئالال مۇســا ئەلەيھىسســاالم
ئارقىلىــق بەنــى ئىســرائىلغا ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا
يېزىلغــان  1000ســۈرىنى چۈشــۈردى ،بــۇ بايــرام مۇشــۇ ۋەقەنــى
خاتىرىلــەش يۈزىســىدىن كېلىــپ چىققــان .شــۇنداقال ئــۇ بىــر
مــول ھوســۇل بايرىمىــدۇر .چۈنكــى ھــەر يىلنىــڭ مۇشــۇ پەيتــى
(يەنــى -5ئاينىــڭ -20كۈنىدىــن 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
مىســىرغا كەلگــەن ،دەســلەپتە بەنــى ئىســرائىلالر ناھايىتــى
ياخشــى كــۈن كۆرگــەن .بىــراق ،ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگە
ئەگىشــىپ ،مىســىرلىقالر ئۇالرغــا ئاســتا -ئاســتا قۇلالرغــا
مۇئامىلــە قىلغانــدەك مۇئامىلــە قىلغــان .بەنــى ئىســرائىلنىڭ
كەنئانغــا قايتىــش ئارزۇســى كۈنســېرى كۈچەيگــەن .ئاخىــرى
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ئــۇالر مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ يــول باشلىشــى بىلــەن
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  1000ســۈرە
چۈشــتى .بــۇالر «تــەۋرات» دا تولــۇق خاتىرىلەنگــەن.
پاســخا بايرىمى كېچىســى كىشــىلەر بىر قىســىم ئاالھىدە،
بەلگىلىــك چوڭقــۇر مەنىســى بــار يېمەكلىكلەرنــى يەيــدۇ .بــەزى
ئائىلــە ئەزالىــرى مىســىردىن قېچىــپ چىقىــش ھېكايىســىنى
ئېيتىــدۇ .ھېكايــە چوقــۇم جانلىــق ،ئوبرازلىــق ،ھــەر بىــر
ئادەمنــى ھاياجانغــا ســالىدىغان ،خــۇددى ئــۆزى مىســىردىن
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
بەنــى ئىســرائىلنىڭ مىســىردىن قېچىــپ چىقىــش ۋاقتىــدا
يــۈز بەرگــەن بىــر ۋەقەنــى خاتىرىلــەش يۈزىســىدىن كېلىــپ
چىققــان.
مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى ئىســرائىلنى باشــاپ،
مىســىردىن قېچىــپ چىققــان ۋاقىتتــا ئــۇالر بىپايــان قىزىــل
دېڭىزدىــن چوقــۇم ئۆتۈشــى كېــرەك ئىــدى .ئالالنىــڭ
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 قوغــاپ كېلىۋاتقــان
پىرئەۋىننىــڭ ئەســكەرلىرى ســۇدا غــەرق بولغــان .مىســىردىن
قېچىــپ چىققاندىــن كېيىــن ،بەنــى ئىســرائىلالر قۇملۇقتــا
بىــردەم ئــارام ئالغــان ھەمــدە قۇملۇقتىــن دەرەخ شــېخى ۋە
كالتەكلەرنــى تېپىــپ كېلىــپ ئاددىيغىنــە ئــۆي ســالغان.
شــۇڭا يەھۇدىيــار ھازىــر ســۇككوت بايرىمــى ئارقىلىــق
بــۇ تارىخنــى خاتىرىلەيــدۇ .بۈگۈنكــى كۈنــدە ھــەر بىــر
يەھۇدىينىــڭ ئۆيىــدە بىــر ئېغىــز ســاتما بــار .بــۇ ســاتمىالر
ســېناگوگ()Synagogue
ئائىلىســىگە،
يەھۇدىيالرنىــڭ
(يەھۇدىيــار ئىبادەتخانىســى) ياكــى دۇئا-تىــاۋەت ســورۇنلىرى
ھويلىســىغا ســېلىنىدۇ .يەھۇدىيــار بىــر يەرگــە يېغىلىــپ
تامــاق يېيىشــىدۇ ،پاراڭلىشــىدۇ.
چانۇكا بايرىمىدا شامداندا نېمىشقا توققۇز تال شام
بولىدۇ؟
قىشــتا يەھۇدىيــار چانــۇكا بايرىمى ئۆتكۈزىــدۇ .چانۇكانىڭ
مەنىســى «پۈتــۈش مۇراســىمى» دۇر .بــۇ بايرامنــى ئاساســلىقى
يېرۇســالېم قۇددۇســنىڭ پۈتكــەن ۋاقتىنــى تەنتەنــە قىلىــدۇ.
مىالدىيەدىــن ئىلگىرىكــى -167يىلدىــن مىــادى
گىرېتســىيە
ئارىلىقتــا،
بولغــان
-164يىلغىچــە
مۇســتەملىكىچىلىرى بەنــى ئىســرائىلنىڭ قۇددۇســىغا
بىھۆرمەتلىــك قىلىــپ ،ئــۇالر ئــۆز ئىالھىنىــڭ ھەيكىلىنــى
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قۇددۇســقا قويغــان .ماتتاســىياس ۋە ئۇنىــڭ ئوغلــى يەھــۇدا
ھەمــدە يەھۇدانىــڭ تۆت قېرىندىشــى بۇ باســقۇنچىالر بىلەن ئۈچ
يىــل كــۈرەش قىلىــپ ،ئاخىــرى غەلىبــە قىلىدۇ .قۇددۇســنىڭ
يېڭىدىــن پۈتكەنلىكىنــى تەبرىكلــەش ئۈچــۈن كىشــىلەر يەتتــە
قوللــۇق شــامدانغا ئېھتىياجــى چۈشــىدۇ .بۇنــداق بولغانــدا
بىــر ھەپتىدىكــى ھــەر بىــر كۈنــدە مىرو(دىنىــي مۇراســىمدا
ئىشــلىتىلىدىغان مــاي) كۆيــۈپ تۇراتتــى .شــامدانغا بىــر ئــوت
يىقىلســىال ئۆچۈرۈشــكە بولمايتتــى .لېكىــن ئېشــىپ قالغــان
مىــرو بىــر كــۈن كۆيۈشــكە يېتەتتــى .بىــراق يېتەرلىــك مىــرو
تەييــارالش ئۈچــۈن ئــاز دېگەنــدە ســەككىز كــۈن كېتەتتــى.
كىشــىلەر قــۇددۇس پۈتكــەن ۋاقىتنــى كېچىكتۈرۈشــنى
خالىمىغاچقــا ،شــامدانغا ئــوت ياقاتتــى .بــۇ ۋاقىتتــا مۆجىــزە
يــۈز بېرىــپ ،شــامدان كىشــىلەر يېڭــى مىرونــى تەييارلىغۇچــە
بولغــان ســەككىز كــۈن كۆيــدى .شــۇڭا چانــۇكا بايرىمىنىــڭ
شــامدىنىدا جەمئىــي ســەككىز تــال شــام بولــۇپ ،ســەككىز
كۈننىــڭ ســىمۋولى ،بىــراق توققۇزىنچــى تــال شــام «مــاالي»
دەپ ئاتىلىــدۇ .ئــۇ باشــقا ســەككىز تــال شــامنى يېقىــش
ئۈچــۈن قويۇلغــان.
يەھۇدىيالرنىڭ مۇقەددەس كىتابى نېمە؟
يەھۇدىيالرنىــڭ مۇقــەددەس كىتابــى ئىبــراي تىلىدىكــى
«ئىنجىــل» ،يەنــە «تانــاخ» دەپمــۇ ئاتىلىدۇ(ئۇيغــۇر تىلىــدا
تــەۋرات دەپ ئومۇمالشــقان) .بــۇ ئىبــراي تىلىدىكــى ئــۈچ
پارچــە مۇقــەددەس كىتابنىــڭ قىسقارتىلىشــى« :تــەۋرات» نىــڭ
مەنىســى قانــۇن ،شــۇڭا بــۇ كىتــاب يەنــە «قانــۇن دەســتۇر»
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا ئىككــى كىتــاب «نەۋىــم»
(( )Navimپەيغەمبەرلەر قىسسىســى) ۋە «كەتۇۋېم» ()Ketuvim
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(توپــام) دۇر« .تانــاخ» (تــەۋرات) نــى خىرىســتىيان دىنىــي
مۇرىتلىــرى ئىنجىلنىــڭ بىــر قىســمى دەپ ئاتايــدۇ.
بــۇ ئــۈچ پارچــە مۇقــەددەس كىتابنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم
پارچىســى بىرىنچــى بۆلــەك «تــەۋرات» تــۇر .ئۇنىڭــدا بەنــى
ئىســرائىل ۋە ئۇنىــڭ ئەجــدادى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم،
ئىســھاق ئەلەيھىسســاالم ۋە ياقــۇپ ئەلەيھىسســاالمنىڭ
قىسسىســى خاتىرىلەنگــەن.
ئۇنىڭدا يەنە مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا چۈشكەن ئون ئىككى
پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان  1000ســۈرە خاتىرىلەنگــەن ،ھەمــدە
بەنــى ئىســرائىلغا ھەدىيــە قىلغــان ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن.
كىشــىلەر «تــەۋرات» نــى يەنــە «مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ بەش
كىتابــى» دېيىشــىدۇ .خىرىســتىيان مۇخلىســلىرى ۋارىســلىق
قىلغــان ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان  1000ســۈرە
ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى مۇھىــم قىســمىدۇر.
«تــەۋرات» بىلــەن «تانــاخ» نىــڭ باشــقا بۆلەكلىــرى
ئىبــراي تىلىــدا يېزىلغــان .ھــەر بىــر يەھۇدىــي ســېناگوگ
(يەھۇدىيــار ئىبادەتخانىســى) ياكــى يىغىلىــش ســورۇنلىرىدا
چوقــۇم ئــاز دېگەنــدە بىــر قــول يازمــا «تــەۋرات» بولىــدۇ .بىــر
يىــل ئىچىــدە ،يەھۇدىيــار «تــەۋرات» نــى بىــر بۆلەك-بىــر
بۆلەكتىــن تولــۇق يــادالپ چىقىــدۇ.
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)
«تــەۋرات» بىلــەن «تالمــۇد» نــى قېتىرقىنىــپ ئۆگىنىــدۇ.
ئــۇالر مۇخلىســارغا پەرھىزلەرنــى كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا قانــداق
ئىزچىلالشتۇرۇشــنى« ،تــەۋرات» تىكــى ھېكايىلەرنــى قانــداق
توغــرا چۈشىنىشــنى تەبلىــغ قىلىــدۇ.
ھاخــام يەھۇدىيالرنىــڭ ئالىــي مەكتەپلىرىــدە مەخســۇس
تەربىيەلەنگــەن ئۆلىمــاالردۇر .بــۇرۇن ھاخامالرنىــڭ ھەممىســى
ئەرلــەر ئىــدى ،يېقىنقــى ئون نەچچــە يىلالردىن بىــرى ئايالالرمۇ
ھاخــام بوالاليدىغــان بولــدى.
قۇددۇس
مىالدىيەدىــن ئىلگىرىكــى -900يىلىنىــڭ ئالــدى-
كەينىدە ســۇاليمان پادىشــاھ ياســاتقان .بۇ مۇســا ئەلەيھىسســاالم
تــۇر تېغىدىــن ئېلىــپ كەلگــەن 1000ســۈرە يېزىلغــان ئــون
ئىككــى پارچــە تــاش تاختــا ســاقالنغان بىــر ئېغىــز مۇقــەددەس
ئۆيــدۇر .بىــر يىلدىــن كېيىــن پەقــەت يەھۇدىيــار گۇناھىنــى
يۇيــۇش كۈنــى يەھۇدىــي دىنىدىكــى ئــەڭ ئالىــي مۇقــەددەس
شەخســا بــۇ ئۆيگــە كىرەلەيــدۇ.
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يېڭى يىل
يەھۇدىيــار كــۈزدە يېڭــى يىلنــى تەبرىكلەيــدۇ .بــۇ كــۈن
روش ھاشــانا دېيىلىــدۇ ،مەنىســى يىــل بېشــى دېگەنلىكتــۇر.
يېڭــى يىلنىــڭ بــۇ كۈنىــدە ئەرلــەر ســېناگوگقا يىغىلىــپ
تىــاۋەت ۋاقتىــدا ئاپئــاق يېپىنچــا ســېلىۋالىدۇ .بــۇ پاكلىــق
ئىچىــدە يېڭــى يىلنــى باشــاش دېگەننــى كۆرســىتىدۇ.
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
گۇناھلىرىنــى مەغپىــرەت قىلىشــىنى تىلــەپ ئىالھقــا دۇئــا
قىلىد ۇ .
مۇســا ئەلەيھىسســاالم بەنــى ئىســرائىلنى باشــاپ قىزىــل
دېڭىزدىــن ئۆتىــدۇ .بــوران ســۇنى ئىككىگــە ئايرىيــدۇ .بەنــى
ئىســرائىل قوۋمــى ھېچبىــر خــەۋپ -خەتەرســىز قىرغاققــا
چىقىــدۇ.
يېرۇســالېمدىكى قۇددۇســتا بىــر يەتتــە
قوللــۇق شــامدان بولــۇپ ،ئــۇ يەھۇدىــي
دىنىنىــڭ ســىمۋولىغا ئايالنغــان .لېكىــن
چانــۇكا بايرىمىدىكــى شــامداندا توققــۇز تال
شــام بولىــدۇ.
تىــاۋەت كىيىمــى كىيىۋالغــان بىــر
يەھۇدىــي بــاال ،ئۆزىنىــڭ باالغەتكــە يېتىــش
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كۈنىــدە دۇئــا ئايىتىنــى ئۈنلــۈك ئوقۇماقتــا .ئــۇ يەھۇدىيالرنىــڭ
دوپپىســى ۋە ئايــەت قۇتىســىنى تاقىغــان ،يەنــە ئۈســتىگە
تىــاۋەت يېپىنچىســى ئارتىۋالغــان.

دۇئا دېگەن نېمە؟
دۇئــا يەھۇدىــي دىنىدىكــى ئايەتتــۇر .ئــۇ يەھۇدىــي
دىنىدىكــى دۇنيــادا بىــرال ئىــاھ بــار دېگــەن ئــەڭ ئاساســلىق
دىنــى ئەقىدىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ئىبــراي تىلىدىكــى بــۇ دۇئانىــڭ بىرىنچــى جۈملىســىنى
تەرجىمــە قىلســاق «ئــې بەنــى ئىســرائىل! ئــاڭال ،تەڭــرى،
بىزنىــڭ ئىالھىمىــز يېگانــە ئىالھتــۇر .ســەن پۈتــۈن ۋۇجــۇدۇڭ
بىلــەن ،پۈتــۈن ھاياتىــڭ بىلــەن ،پۈتــۈن نىيىتىــڭ بىلــەن،
بارلىــق كۈچــۈڭ بىلــەن ئۇنــى ســۆي ـــــــــ ســېنىڭ ئىالھىــڭ
مەڭگۈلــۈك بىردىنبىــر ئىالھتــۇر!»
بەزىــدە دۇئــا قىلىۋاتقان يەھۇدىي ئەر مۇخلىســلىرى تاســما
بىلــەن كىچىــك تېــرە قاپچۇقنــى ســول قولىغــا يۆگىۋالىــدۇ
ھەمــدە يۈرىكىگــە ئىشــارەت قىلىــدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن بىــر
ۋاقىتتــا كىچىــك تېــرە قاپچۇقنــى پېشانىســىگە تېڭىۋالىــدۇ.
بــۇ كىچىــك تېــرە قاپچۇقــار ئايــەت قۇتىســى دەپ
ئاتىلىــدۇ .ئايــەت قۇتىســىغا تېــرە پۈتــۈك يۆگــەك ســېلىنغان
بولــۇپ ،ئۈســتىگە دۇئــا ئويۇلغــان .يەھۇدىــي ئــەر مۇخلىســلىرى
ئىالھقــا بولغــان ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ دۇئــا قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا،
بېشــىنى يۆگەشــكە موھتــاج بولىــدۇ .ئــۇالر يېپىنچــا ياكــى
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دوپپىســىنى ئىشــلىتىدۇ .ئــەڭ ۋەكىللىــك دوپپــا بىــر
خىــل يۇمىــاق يەھۇدىــي دوپپىســىدۇر .ســېناگوگتا ياكــى
يەھۇدىيالرنىــڭ قەبرىســتانلىقىدا يەھۇدىــي بولمىغــان ئەرلەرمــۇ
چوقــۇم بېشــىنى يۆگىشــى كېــرەك.

كىشىلەر سەببات كۈنلىرىنى قانداق تەبرىكلەيدۇ؟
ســەببات كۈنــى يەھۇدىــي دىنىدىكــى مۇھىــم كۈنلەرنىــڭ
بىــرى .ســەببات كۈنــى يەھۇدىــي دىنىدىكــى ھــەر ھەپتىنىــڭ
جۈمــە كۈنــى كەچتىن شــەنبە كۈنــى كەچكىچە داۋاملىشــىدىغان
ئــارام ئېلىــش كۈنىــدۇر .بــۇ شــۇنىڭ ئۈچۈنكى ،يەھۇدىــي دىنىي
كالېندارىغــا ئاساســانغاندا ،ھــەر بىــر كــۈن بىــر ئاخشــامدىن
ئىككىنچــى بىــر ئاخشــامغىچە ھېســابلىنىدۇ .كىشــىلەر ئۆيىدە
ياكــى ســېناگوگتا ســەببات كۈنىنــى تەبرىكلەيــدۇ .ئانىــار
ســەببات كۈنــى شــام ياقىــدۇ ،ئىككــى تــال ياكــى ئۆيــدە قانچــە
ئــادەم بولســا ئــادەم بېشــىغا بىردىــن شــام ياقىــدۇ .ئۆيدىكــى
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
يەھۇدىــي ئوغۇللىــرى  13ياشــقا كىرگەنــدە ،باالغەتكــە
يەتكــەن يەھۇدىــي دىنــى مۇرىتىغــا ئايلىنىــدۇ .يەھۇدىيــار
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ھاياتنىــڭ بــۇ باســقۇچىنى بايــرام شــەكلىدە تەبرىكلەيــدۇ،
باالغەتكــە يىتىــش مۇراســىمىدا ،ئوغــۇل بــاال ئىبادەتتــە تۇنجــى
بولــۇپ ،ئىبــراي تىلىدىكى«ئىنجىــل» نــى قىرائــەت قىلىــدۇ.
زامانىــۋى ســېناگوگتا قىزالرنىڭمــۇ مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش
تەبرىكلــەش مۇراســىمى بولــۇپ ،يەھۇدىــي قىزلىرىنىــڭ
باالغەتكــە يېتىــش مۇراســىمى دەپ ئاتىلىــدۇ.
پاك يېمەكلىك
«تــەۋرات» ۋە «تالمــۇد» تــا يېمەكلىــك ھەققىــدە مىــزان
بــار .بــۇ مىــزان يەھۇدىــي دىنىنىــڭ يېمــەك -ئىچمــەك
بەلگىلىمىســىدۇر .بۇنىڭــدا دىنــى نــەزەر بىلــەن قانــداق
يېمەكلىكلەرنىــڭ پاكلىقىنــى بېكىتكــەن .پــاك يېمەكلىكلــەر
ئاچــا تۇياقلىــق ھايۋانــار ۋە كۆشــىگۈچى ھايۋانالرنــى ئــۆز
ئىچىگــە ئالىــدۇ ،چوشــقا پــاك ئەمــەس ،ســۇ جانلىقلىرىدىــن
قاســىراقلىق ۋە پاالقلىــق جانلىقالرنــى يېيىشــكە بولىــدۇ.
لېكىــن يۇمشــاق تەنلىــك ھايۋانالرنــى يېيىشــكە بولمايــدۇ.
يەنــە يېيىشــكە بولىدىغــان ھايۋانالرنــى ئۆلتۈرگەنــدە بوغــۇپ
ئۆلتۈرمــەي ،چوقــۇم قېنىنــى ئاققــۇزۇش كېــرەك.
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 مۇخلىســار
بىلــەن .ئــەر مۇخلىســار ئايرىــم ئولتۇرىــدۇ.
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خەتنە قىلىش
ئوغــۇل بالىالرنىــڭ خەتنىســىنى قىلىــش يەھۇدىيالرغىــا
خــاس ئۆرپ-ئــادەت ئەمــەس ،مۇســۇلمانالرمۇ خەتنــە قىلىــدۇ.
چۈنكــى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانالرنىڭمۇ
ئەجدادىــدۇر .ئىســھاق ئەلەيھىسســاالم تۇغۇلۇشــتىن ئىلگىــرى،
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى بــۈۋى ھەجەر ئىســمائىل
ئەلەيھىسســاالمنى تۇغقــان ،ئىســھاق ئەلەيھىسســاالم بىلــەن
ئىســمائىل ئەلەيھىسســاالمنىڭ خەتنىســىنى قىلغــان.
قەتلىئام
دەھشــەتلىك
خىرىســتىيانالرنىڭ
يەھۇدىيــار
زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغــان ،ئــەڭ ئەشــەددىي زىيانكەشــلىك
-1933يىلدىــن -1945يىلغىچــە بولغــان ئارىلىقتا ناتسىســتالر
ھۆكۈمرانلىقىدىكــى گېرمانىيــەدە يــۈز بەرگــەن ،بــۇ مەزگىلــدە
تەخمىنــەن  6مىليــون يەھۇدىينــى يىغىــپ قەتلىئــام
قىلىنغــان .بــۇ قېتىملىــق قەتلىئامدىــن ئامــان قالغــان
يەھۇدىيــار- 1948 ،يىلــى ئىســرائىلىيە دۆلىتىنــى قــۇرۇپ
يېڭــى ھاياتىنــى باشــلىغان.
سېناگوگ (يەھۇدىي دىنى ئىبادەتخانىسى) نىڭ رولى نېمە؟
يەھۇدىــي دىنىنىــڭ ئىبــادەت مۇراســىمى كۆپىنچــە
مەخســۇس يىغىلىــش ســورۇنلىرىدا ئۆتكۈزۈلىــدۇ .گىرېك تىلىدا
بۇنــداق ئورۇنــار ›› ســېناگوگ( ‹‹ )synagogeئىبــراي تىلىــدا
›› بېتــك نەسســەت ‹‹ ( )Betknessetدېيىلىــدۇ ›› .تــەۋرات‹‹
بېتــك نەسســەتتىكى بىــر بېزەلگــەن ئىشــكاپتا ســاقلىنىدۇ.
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ئىبــادەت چوقــۇم›› ســېناگوگ‹‹ تــا ئۆتكۈزۈلۈشــى كېــرەك
ئەمــەس ،پەقــەت بىــر پارچــە ›› تــەۋرات‹‹ بولســا ،ھەمــدە مۇشــۇ
ئىبادەتكــە قاتنىشــىدىغان ئــادەم ســانى  10نەپــەر 13ياشــتىن
يۇقىــرى قۇرامىغــا يەتكــەن ئــەر كىشــى بولســىال ئىبــادەت
قىلســا بولىــدۇ .ئىبــادەت مۇراســىمىغا ھەرقانــداق بىــر نەپــەر
قۇرامىغــا يەتكــەن يەھۇدىــي دىنــى مۇخلىســى رىياســەتچىلىك
قىلســا بولىــدۇ .لېكىــن كۆپىنچــە ئەھۋالــدا ئىبادەتكــە بىــر
نەپــەر مۇناجــات باشالمچىســى ياكــى ھاخــام رىياســەتچىلىك
قىلىــدۇ.
يەھۇدىيالر بىر مىللەتمۇ ياكى بىر دىنىي جامائەتمۇ؟
نــاۋادا بىــر ئــادەم يەھۇدىــي بولســا ،بــۇ ئۇنىــڭ مىللــەت
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
قىلىشــنى ئــۆزى بەلگىلىيەلەيــدۇ .ئەگــەر ئەســلىي يەھۇدىــي
بولمىغــان بىــر كىشــى ،يەھۇدىــي دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىشــنى
تاللىســا ،ئۇنداقتــا ئــۇ كىشــى يەھۇدىــي مىللىتــى قاتارىغــا
قوشــۇلۇپ يەھۇدىــي بولىــدۇ.
ھىجرەتتىكى يەھۇدىيالر دېگەن نېمە؟
گىرېــك تېلىــدا ‹‹ ››Diasporaنىــڭ مەنىســى چېچىلىــپ
كەتكــەن يەھۇدىيــار 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
ســىرتىدىكى رايونــاردا ياشــىغانلىقى ئۈچــۈن ،مەســىلەن:
مىســىر ياكــى بابىلۇنغــا ھىجــرەت قىلىــپ مەھبۇســقا
ئايلىنىــپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن شــۇنداق ئاتالغــان .مىــادى
-70يىلــى رىملىقــار يېرۇســالېمدىكى يەھۇدىــي قۇددۇســنى
چېقىۋەتكەندىــن كېيىــن يەھۇدىيــار رىــم ئىمپېرىيەســىنىڭ
ھەرقايســى جايلىرىغــا چېچىۋېتىلگــەن .كىشــىلەر ئۇالرنــى
ئىككىگــە بۆلگــەن ،بىــرى ئاسچىكەناســىم ()Aschkenasim
گېرمانىيەگــە ،ئوتتــۇرا ياۋروپــا ۋە رۇســىيەگە تارقالغــان
يەھۇدىيالرنــى كۆرســىتىدۇ .يەنە بىرى ســەفاردىم (،)Sephardim
بــۇ ئىســپانىيە ،پورتۇگالىيــە ،شــىمالىي ئافرىقــا ،گىرېتســىيە،
ئىتالىيــە ،يەمــەن ،ســۈرىيە ۋە ئېفىيوپىيــە قاتارلىــق جايالرغــا
تارقالغــان يەھۇدىيالرنــى كۆرســىتىدۇ .بۈگۈنكــى كۈنــدە كــۆپ
قىســىم يەھۇدىيــار ئامېرىــكا (تەخمىنــەن  6مىليــون ئــادەم)
بىلــەن ئىســرائىلىيە ( 4مىليــون ئــادەم) گــە ئولتۇراقالشــقان.
ياۋروپاغــا تەخمىنــەن  3مىليــون يەھۇدىــي تارقالغــان بولــۇپ،
ئۇالرنىــڭ كــۆپ قىســمى رۇســىيە ۋە فىرانســىيەدە ياشــايدۇ.
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خىرىستىيان دىنى
خىرىستىيان دىنى نەدىن كەلگەن؟
خىرىســتىيان دىنــى يەھۇدىــي دىنىنــى يىلتىــز قىلغــان
دىنــدۇر ،ئــۇ تەخمىنــەن بۇنىڭدىــن  2000يىــل ئىلگىــرى رىــم
ئىمپېرىيەســىنىڭ جۇدىيــا بىلــەن جەلىلىيــە ،يەنــى ھازىرقــى
ئىســرائىلىيە بىلــەن پەلەســتىن رايونىــدا دۇنياغــا كەلگــەن.
ئەينــى ۋاقىتتــا بــۇ ئىككى رايــون خەلقى رىم ئىمپېرىيەســىنىڭ
باشقۇرۇشــىدا بولــۇپ ،ئــۇالر رىــم ئىمپېراتورلىرىنىــڭ زۇلۇمىغــا
ئۇچرىغاچقــا تولىمــۇ نــارازى ئىــدى.
خىرىســتىيان مۇخلىســلىرى ،يەھۇدىيالر بىلەن ئوخشاشــا
ھەممىگــە قادىــر بىــر ئىالھقــا ئېتىقــاد قىلىــدۇ .يەھۇدىيالرنىڭ
ئېتىقادىــدا شــۇنداق قارايدۇكــى ،كىشــىلەر شــۇنداق
ئۈمىدتــە بولۇشــى كېرەككــى ،ئىــاھ بىــر كۈنــى پەيغەمبــەر
ئەۋەتىــپ ،دۇنيادىكــى بارلىــق گۇناھــار ،رەھىمســىزلىك ۋە
ئادالەتســىزلىكلەرنى يوقىتىــدۇ ،كېيىــن دۇنيــا مەڭگــۈ تىنــچ،
بارلىــق ئىنســانالر بەختلىــك ھايــات كەچۈرىــدۇ.
يەھۇدىيالرنىــڭ ئىبــراي تىلــى بويىچــە ئېيتقانــدا
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كىشــىلەر ئــارزۇ قىلغــان بــۇ دۇنيانــى قۇتقۇزغۇچــى كىشــى
«مەســىھ» گىرېــك تىلىــدا نامــى « ئەيســا مەســىھ »دۇر.
ئەيســا پەيغەمبــەر بىلــەن بىللــە ياشــىغان نۇرغــۇن كىشــىلەر
ئەيســا تەڭــرى ئەۋەتكــەن پەيغەمبــەر ،ئــۇ ئەيســا مەســىھتۇر دەپ
چۇڭقــۇر ئىشــىنىدۇ« .ئەيســا مەســىھ» كىشــىلەرنىڭ يېڭــى
ئېتىقادىغــا ئايالنــدى .شــۇڭا بۇ مۇخلىســار خىرىســتىيانالر دەپ
ئاتالــدى ،ئۇالرنىــڭ دىنــى خىرىســتىيان دىنــى دەپ ئاتالــدى.
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئېتىقادىغــا ئاساســانغاندا ،ھەزرىتــى
ئەيســا تەڭرىنىــڭ ئوغلىــدۇر ،ئــۇ دۇنيانــى قۇتۇلدۇرغۇچــى
تەڭــرى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ئىنســان شــەكلىدە بــۇ دۇنياغــا
ئەۋەتىلگەنــدۇر .بىزنىــڭ ئەيســا پەيغەمبەرگــە بولغــان بارلىــق
چۈشــەنچىمىز ئىنجىلنىــڭ يېڭــى نۇسخىســىدىن ئېلىنغاندۇر.
چۆمۈلــدۈرۈش يەھيــا ئەلەيھىسســاالم كىشــىلەرنى ســۇغا
چۆمۈلدۈرىــدۇ ،بــۇ ئۇالرنىــڭ گۇناھتىــن پاكالنغانلىقتىــن دېرەك
بېرىــدۇ ،ئەيســا پەيغەمبەرمــۇ يەھيــا ئەلەيھىسســاالم تەرىپىدىــن
ســۇغا چۆمۈلدۈردۈرلمەكتــە.
خەرىتــە :ئىنجىلــدا خاتىرىلەنگــەن بەيتلەھــەم ناســىرە ۋە
يېرۇســالېم بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ مەۋجــۇت.
بۈگۈنكــى كۈنگــە قــەدەر دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىــدە
قوللىنىلىۋاتقان خىرىســتىيان كالېندارى ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ
تۇغۇلغــان يىلىنــى ئۆلچــەم قىلىــدۇ .بــۇ خىــل خاتىرىلــەش
ئۇســۇلىنى مىــادى  -6ئەســىردە ياشــىغان رىملىــق مونــاخ
دىيۇنۇســقىچە ســۈرۈش مۇمكىــن .ئــۇ ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
رىــم قۇرۇلغــان -754يىلــى -12ئاينىــڭ -25كۈنــى ( رىــم
كالېنــدارى) تۇغۇلغانلىقىنــى ھېســابالپ چىققــان .بــۇ يىــل
يەنــە خىرىســتىيان كالېندارىدىكــى مىــادى -1يىلــى بولغــان،
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ھازىرقــى تەتقىقاتچىــار ئەيســا پەيغەمبــەر بــۇ ۋاقىتتىــن بىــر
نەچچــە يىــل ئىلگىــرى تۇغۇلغــان دەپ قارىماقتــا.
-16ئەســىردە ســىزىلغان مۇقــەددەس جەمــەت رەســىمى «
ئىنجىــل»دا خاتىرىلىنىشــىچە ،ئەيســا پەيغەمبــەر بىــر ئــات
ئېغىلــدا تۇغۇلغــان .چۈنكــى ئۇنىــڭ ئاتــا -ئانىســى يۈســۈف
بىلــەن مەريــەم ســەپەردە پاناھالنغۇدەك باشــقا جــاي تاپالمىغان.
ئەيسا پەيغەمبەر كىم؟
«ئىنجىــل»دا ئەيســا پەيغەمبــەر ھەزرىتــى مەريــەم
بىلــەن يۈســۈفنىڭ ئوغلــى ،ئــۇ بەيتلەھەمــدە تۇغۇلغــان
دەپ خاتىرىلەنگــەن .خىرىســتىيانالر روژدېســتۋو بايرىمىــدا
-12ئاينىــڭ -24ۋە  -25كۈنلىــرى ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
تۇغۇلغــان كۈنىنــى خاتىرىلەيــدۇ .ئەيســا پەيغەمبــەر تۇغۇلغــان
ۋاقىتتــا كۆكتــە بىــر نۇرلــۇق يۇلتــۇز بولــۇپ بــۇ يــەردە غەيرىــي
بىــر ئىشــنىڭ يــۈز بېرىشــىدىن بېشــارەت بەرگــەن.
يۇلتۇزنىــڭ ئورنىنــى كۈزەتىكــەن ئەۋلىياالرنىــڭ
ئىزدىنىشــىگە ئاساســانغاندا ،ئــۇالر يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاققــا -
ئالتــۇن ،مەســىتتكى رۇمــى ،مۇرمەككــى قاتارلىــق ســوۋغاتالرنى
ئېلىــپ كەلگــەن ،ئالتــۇن ھۆرمەتنــى ،ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
پادىشــاھ بولىدىغانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلغانلىقىنــى
ئىپادىلەيتتــى .مەســىتتكى رۇمى-بولســا مۇقەددەســلىكنى
ئىپادىلەيتتــى ،چۈنكــى ئەيســا مۇقــەددەس ئوغــۇل ئىــدى.
مۇرمەككــى  -ئاغرىــق توختاتقۇچــى دورا بولــۇپ ،رىيــازەت
چېكىدىغانلىقىدىــن بېشــارەت بېرەتتــى .خىرىســتىيانالر
-1ئاينىــڭ -6كۈنــى بــۇ ئــۈچ مۇقــەددەس نەرســىنىڭ يېتىــپ
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كەلگەنلىكىنــى خاتىرىلەيــدۇ.
ئەيســا پەيغەمبەر ۋە ئانىســى ئىزچىل ناســىرادا ياشــىغان.
گەرچــە ئەيســا پەيغەمبــەر ياغاچچىنىــڭ ئوغلــى بولســىمۇ،
بىــراق ئــۇ تەخمىنــەن  30ياشــارغا كىرگەنــدە پەلەســتىن
رايونىــدا كېزىــپ يــۈرۈپ دىــن تارقاتقــان .ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئەيســا
پەيغەمبەرنىــڭ ئەتراپىغــا نۇرغــۇن ئەگەشــكۈچىلەر توپالشــقان،
بــۇ كىشــىلەر مۇرتــار دەپ ئاتالغــان .ئــۇالر ئەيســا پەيغەمبەرگــە
ئەگىشــىپ ،ھەممــە يەرنــى كەزگــەن ،ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ دىــن
تارقىتىــش ئەھۋالىنــى بىرلىكتــە بېشــىدىن كەچۈرگــەن.
بــۇ مۇرتــار ئەيســا پەيغەمبــەر كېســەل داۋاالپــا قالمــاي،
ھەتتــا ئۆلۈكنىمــۇ تىرىلدۈرەلەيــدۇ دېيىشــىدۇ .ئۇالرغــا
نىســبەتەن ،بــۇ مۆجىزىلــەر ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ كىشــىلەر
ئۇزۇندىــن بىــرى ئارزۇ قىلغان مەســىھنىڭ ئــۆزى ئىكەنلىكىدىن
دېــرەك بېرەتتــى .شــۇنداق قىلىــپ ئەيســا پەيغەمبــەر ۋە ئۇنىڭ
مۇرىتلىرىنىــڭ جامائىتىگــە قوشــۇلغان كىشــىلەر بارغانســېرى
كۆپەيــدى.
تاغدىكى ۋەز دېگەن نېمە؟
ئەيســا پەيغەمبــەر دائىــم كىشــىلەر ئارىســىغا بېرىــپ دىــن
تارقىتاتتــى ،ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى بىــر قېتىملىــق ۋەزنىــڭ
خۇالسىســى « ،ماتتــا ئىنجىــل» نىــڭ «تاغدىكى ۋەز»قىســمىدا
خاتىرىلەنگــەن .ئەيســا پەيغەمبــەر كىشــىلەرگە دۇنيــا ئاشــۇ
كۈچلۈكلەرگــە مەنســۇپ ئەمــەس ياكــى مېھرىبان كىشــىلەرگىمۇ
مەنســۇپ ئەمــەس .ئاشــۇ كەمسىتىشــكە ئۇچرىغــان كىشــىلەر
ئادالــەت ۋە باراۋەرلىككــە ئېرىشــىدۇ .مۇھەببــەت ۋە كــەڭ
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قورســاقلىق ،ئۆچمەنلىــك ۋە ســوغۇق مۇئامىلىنىــڭ ئورنىنــى
ئالىــدۇ.
ئەيســا پەيغەمبــەر كىشــىلەرنىڭ ھەرقانــداق شــەكىلدىكى
زوراۋانلىــق ھەرىكىتىنــى چەتكــە قاقىــدۇ .ئــۇ كىشــىلەردىن
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
يــاردەم بېرىشــى كېــرەك.
كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ ئەمەللىرىدىــن ئۇنىــڭ
كــۆز قارىشــىنى بىلەلەيــدۇ .ئەيســا پەيغەمبەرگــە نىســبەتەن
ئېيتقانــدا بارلىــق ئادەملــەر ئەزىــزدۇر ،بــاراۋەردۇر .ھېچقانــداق
ئەھمىيەتلىــك ئىــش قىلىــپ باقمىغــان ئادەملــەر بولســۇن،
ئادەمنــى سەســكەندۈرىدىغان ۋە كۆزگــە ئىلىنمايدىغــان ئــادەم
بولســۇن ،مەســىلەن :كېســەل ،جىنايەتچــى ۋە پاھىشــە
بولســۇن بــاراۋەر مۇئامىلىدىــن بەھرىلىنىشــى كېــرەك .ئەيســا
پەيغەمبــەر بــۇ ئەمەللىــرى ئارقىلىــق شــۇنى ئىسپاتالشــنى
ئۈمىــد قىلغانكــى :تەڭــرى بارلىــق ئىنســانالرنى ســۆيىدۇ،
گۇنــاھ ئۆتكۈزگەنلەرنــى مەغپىــرەت قىلىــدۇ ،بىــراق كىشــىلەر
تەۋبــە قىلىشــنى بىلىشــى كېــرەك.
ئەيسا نېمىشقا كرېستقا مىخالنغان؟
بــەزى كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ دىــن تارقىتىشــتىن
ۋە ئىــش -ھەرىكەتلىرىدىــن ئىنتايىــن ئۈمىدســىزلەنگەن.
ئــۇالر كۈتكــەن « مەســىھ »ئەســلىدە بىــر كىنەزگــە ئوخشــاش
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كۈچلــۈك ،رىملىقالرنــى ھەيــدەپ چىقىرااليدىغــان ،يېڭــى بىــر
تىنــچ پادىشــاھلىق قــۇرۇپ چىققــۇدەك قۇدرىتــى بــار بولۇشــى
كېــرەك ئىــدى ،بىــراق ئەيســا پەيغەمبــەر ئاۋامغــا ئوخشاشــا
ئاددىــي بىــر بەنــدە ئىــدى ،دائىــم ئادەتتىكــى كىشــىلەر بىلــەن
ئاالقــە قىالتتــى ،رەھىمســىزلىك قىلماســلىق ،ھېسداشــلىق
قىلىــش ،ئىــچ ئاغرىتىــش ۋە ئىنســانىي مۇھەببەتنــى مۇنازىــرە
قىالتتــى.
بــەزى ئادەملــەر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ،ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
رىملىقــار بېســىۋالغان بــۇ زېمىنــدا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىشــى
مۇقــەررەر ئىــش ئىــدى .چۈنكــى رىملىقالرغــا ناھايىتــى ئېنىــق
ئىدىكــى ،نۇرغــۇن كىشــىلەر ئەيســا پەيغەمبەردىــن غايــەت
زور ئۈمىــد كۈتكەنىــدى .رىملىقــار ئەيســا پەيغەمبــەر بــۇ
كىشــىلەرنىڭ ئارزۇســىدىن پايدىلىنىــپ ،ئــۆز ھۆكۈمرانلىقىغــا
تەھدىــت ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىدىــن ئەنســىرەيتتى .رىملىقالر
ھەتتــا ئەيســا پەيغەمبــەر جۇدىيــا رايونىنىــڭ پادىشــاھى
بولماقچــى دەپ قارايتتــى .يېرۇســالېمدىكى رىــم ئىمپېرىيەســى
ۋالىيســى پانتىيــۇس پىالتــۇس ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ خەلقىگــە
رەھبەرلىــك قىلىــپ قوزغىــاڭ كۆتۈرۈشــىدىن قورقۇيتى .شــۇڭا
ئــۇ قاتتىــق ۋاســىتە بىلــەن ئارىلىشىشــنى قــارار قىلىپ ئەيســا
پەيغەمبەرنــى ســوتقا تارتىــپ كرېســتقا مىخــاپ ئۆلتــۈرۈش
جازاســىغا ھۆكــۈم قىلــدى.
كرېســتقا مىخالنغــان ئەيســا پەيغەمبــەر .جالــات ئەيســا
پەيغەمبەرنــى مــازاق قىلىــش ئۈچــۈن تىكەننــى ئۇنىــڭ بېشــىغا
تاقاپ قويغان .كىشــىلەر ئەيســانى «يەھۇدىيالرنىڭ پادىشــاھى»
بولماقچــى بولغــان دەپ شــىكايەت قىلغــان.
كرېســت ھەممــە چېــركاۋالردا دېگــۈدەك كۆزىمىزگــە
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چېلىقىــپ تۇرىــدۇ ،بەزىــدە كرېســت چېركاۋالرنىــڭ مۇنارىغــا
ئورۇنالشــتۇرۇلغان .ئــۇ خىرىســتىيانالرغا ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
ئۆلۈمىنــى ئەســلىتىپ بېرىــدۇ .بــۇ يەنــە ئۈمىدىنــى
ئىپادىلەيدىغــان بەلگىــدۇر .چۈنكــى ئەيســا پەيغەمبــەر ئۆزىنىــڭ
ئۆلۈمــى ۋە تېرىلىشــى ئارقىلىــق كىشــىلەرگە ،پانىــي دۇنيــادا
مەڭگۈلــۈك ھاياتلىقنــى نامايــان قىلغــان.
گىرېتســىيەدىكى ئىكونــا :ئەيســا پەيغەمبــەر چېقىلغــان
دوزاخنىــڭ دەرۋازىســىنىڭ ئالدىــدا تــۇرۇپ ،بىرىنچــى بولــۇپ
ئــادەم ئاتــا بىلــەن ھــاۋا ئانىنــى قەبرىلىرىدىــن جەننەتكــە
تارتىــپ ئېلىــپ چىقماقتــا.
خىرىســتىيانالرغا نىســبەتەن كرېســتقا مىخلىنىــش
نېمىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ؟
ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ كرېســتقا مىخلىنىــپ ئۆلتۈرۈلۈشــى
ئاالھىــدە مەنىگــە ئىگــە .يەھۇدىــي دىنــى ۋە خىرىســتىيان
دىنــى ئەقىدىســىدە بايــان قېلىنىشــىچە ،دۇنيادىكــى ھەربىــر
ئادەمنىــڭ گۇناھــى بــار .خىرىســتىيان دىنىنىــڭ كۆز قارىشــىغا
ئاساســانغاندا ،ئەيســا پەيغەمبــەر كرېســتقا مىخلىنىــپ ،پۈتــۈن
ئىنســانالرنىڭ گۇناھــى ۋە تەۋبىســى ئۈچــۈن ئۆزىنــى قۇربــان
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
بايــان قېلىنغــان .يوھــان ئىنجىلــدا ،ئەيســا پەيغەمبــەر قــازا
قىلىــپ ئــۈچ كۈندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە ســەيىر
قىلغــان بىــر ئايــال مــۇرت ئۇنىــڭ جەســىتىنى يۇيــۇپ مــاي
ســۈرتۈش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ قەبرىســىگە كەلــدى .كىشــىنى
ھەيرەتتــە قالدۇرغىنــى لەھــەت قــۇرۇق ئىــدى .دەســلەپتە ئــۇ
ئايــال مېيىتنــى بىــرەرى ئوغرىــاپ كەتكــەن بولۇشــى مۇمكىن،
دەپ ئويلىــدى ،بىــراق ئەيســا پەيغەمبــەر تۇيۇقســىزال ئۇنىــڭ
ئالدىــدا پەيــدا بولــدى ،ئــۇ تېرىلگەنىــدى.
بــۇ ئايــال ئۆلە-تېرىلىشــىگە باقمــاي باشــقا مۇرىتالرغــا
قــاراپ يۈگــۈردى .ھەمــدە ئۇالرغــا ئۆزىنىــڭ غايــەت زور
بايقىلىشــىنى بايــان قىلــدى .دەســلىپىدە كۆپچىلىــك ئۇنىــڭ
گېپىگــە ئىشــەنمىدى ،بىــراق بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىنــا
تېرىلگەن ئەيســا باشــقا بىــر نەچچە مۇرىتلىرىنىــڭ ئالدىدا پەيدا
بولغاچقــا كىشــىلەر ئاخىــرى ئىشــەندى .ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ
تىرىلگىنىنــى خاتىرىلــەش ئۈچــۈن خىرىســتىيانالر بــۇ كۈننــى
پاســخا بايرىمــى (تېرىلىــش كۈنــى) دەپ ئاتىــدى.
ئەيســا پەيغەمبــەر ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ۋە تېرىلىشــى ئارقىلىق
كىشــىلەرگە ،ئۆلــۈم ھەرگىزمــۇ ھەممــە نەرســىنىڭ قايتــا
مەۋجــۇت بولمايدىغانلىقىغــا ۋەكىللىــك قىلمايدىغانلىقــى،
پانىــي دۇنيــادا «مەڭگۈلــۈك ھايــات» نىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى
ئېيتىــپ بــەردى .ھــەر بىــر خىرىســتىيان بــۇ خىــل ئۈمىــد
بىلــەن ياشىشــى ،ئۆلگەندىــن كېيىــن تەڭرىنىــڭ دەرگاھىــدا
مەڭگۈلــۈك ھاياتلىققــا ئېرىشــىدىغانلىقىغا ئۈمىــد باغلىشــى
كېــرەك.
39

قىيامەتتىكى سوراق دېگەن نېمە؟
ئەيســا پەيغەمبەرنىــڭ ئەقىدىســىدە ،قىيامــەت كۈنىــدە
ئۆلگەنلەرنىــڭ ھەممىســى تېرىلىــپ ،تەڭرىنىــڭ ئالدىــدا
تــۇرۇپ ،ئــەڭ ئاخىرقــى ھۆكۈمنــى قوبــۇل قىلىــدۇ .ئــۇ چاغــدا
ھەممــە ئــادەم تەڭرىنىــڭ دەرگاھىــدا تــۇرۇپ ،ھاياتىدىكــى
قىلمىش-ئەتمىشــلىرىنىڭ ھۆكۈمىگــە ئېرىشــىدۇ« .قىيامــەت
ھۆكۈمــى» ئــەڭ ئاخىرقــى ھۆكۈمدىــن دېــرەك بېرىــدۇ.
خىرىســتىيان دىنىــدا قىيامــەت ھۆكۈمــى بىلــەن دۇنيــا
ئاخىرىتــى ئوخشــاش بولمىغــان ھالــدا چۈشــىنىلىدۇ .بــەزى
خىرىســتىيانالر تەڭــرى ئــەڭ ئاخىرىــدا بارلىــق ئىنســانالرنى
ئــۆز يېنىغــا ئېلىــپ كېتىــدۇ ،دەپ قارايــدۇ ،يەنــە بــەزى
خىرىســتىيانالر قىيامــەت ھۆكۈمىــدە تەڭــرى بىلــەن مەڭگــۈ
ئايرىلىدىغــان ئەھۋالمــۇ يــۈز بېرىــدۇ ،دەپ قارايــدۇ .ســوراق
قىلىنغۇچىــار بەلكىــم تەڭرىدىــن تولىمــۇ يىــراق بولغان جايغا
ــــــ دوزاخقــا ســۈرگۈن قېلىنىشــى مۇمكىــن .خىرىســتىيانالر
گۇناھىنــى يۇيااليــدۇ ،شــۇڭا ئــۇالر قىيامــەت ھۆكۈمىدىــن ئۇنچــە
قورقــۇپ ۋە ئەنســىرەپ كەتمەيــدۇ .ئــۇالر تەڭرىنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ
گۇناھىنــى مەغپىــرەت قىلىشــىغا ئىشــىنىدۇ.
دىن تارقاتقۇچى كىم؟
ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تىرىلگەندىــن كېيىــن ئــۇ
ۋە مۇرىتلىــرى بىــر مەزگىــل بىللــە تۇرىــدۇ .كېيىــن
مۇرىتلىرىنىــڭ كــۆز ئالدىدىــا كۆككــە پــەرۋاز قېلىــپ غايىــب
بولىــدۇ .خىرىســتىيانالر ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەڭرىنىــڭ
دەرگاھىغــا كەتكــەن كۈنــى يەنــى پاســخا بايرىمىدىــن كېيىنكــى
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ئالتىنچــى پەيشــەنبە كۈنــى بــۇ «ئىالھىــي مۆجىــزە»
خاتىرىلىنىــدۇ .ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تەڭرىنىــڭ دەرگاھىغــا
قايتىشــتىن ئىلگىــرى ،مۇرىتلىرىغــا « دۇنيانــى ئايلىنىــپ،
بارلىــق كىشــىلەرگە ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ تىرىلگەنلىــك
خەۋىرىنــى يەتكــۈزۈڭالر ،بــۇ خــۇش خــەۋەردۇر» دېگــەن بىــر
ۋەزىپىنــى تاپشــۇردى .خىرىســتىيان دىنــى ئېتىقادىــدا ئەيســا
ئەلەيھىسســاالمنىڭ تېرىلىشــىگە ئىشــەنگەن كىشــى چوقــۇم
«چۆمۈلــدۈرۈش مۇراســىمى» نــى قوبــۇل قىلىشــى كېــرەك.
بارلىــق كىشــىلەر ئىشــىنىش كېرەككــى ،تەڭرى ئىنســانىيەتكە
مەڭگۈلــۈك ھاياتلىــق بەخــش ئېتىــدۇ.
ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تىرىلگەندىــن كېيىــن كىشــىلەرگە
دىــن تارقىتىــش ئۈچــۈن مۇرىتلىرىنــى ئەۋەتتــى ،بــۇالر ئەلچىلەر
دەپ ئاتالــدى .ئەلچــى ( )Apostelبــۇ گىرېكچىدىــن كەلگــەن
ســۆز بولــۇپ مەنىســى ئەلچىــدۇر.
پىتــروس بىلــەن پائــۇل ئەلچىلــەر ئىچىــدە ئاالھىــدە
مەرتىۋىگــە ئىگــە ئىدى .پىتروســنىڭ ئەســلىي ئىســمى ســىمون
بولــۇپ ،ئەيســا ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا ئىككىنچــى ئىســىمنى
قويغــان بولــۇپ ،پىتروســنىڭ نېمىــس تىلىدىكــى مەنىســى
قىياتــاش ئىــدى .ئەيســا ئەلەيھىسســاالم پىتروســنى بىرىنچــى
خىرىســتىيان جامائەســىنىڭ رەھبىــرى قىلــدى .پائــۇل
ئەســلىدە ،مــۇرت ئەمــەس ئىــدى ئــۇ دەســلەپتە خىرىســتىيان
دىنىغــا قارشــى تۇرغۇچــى ئىــدى ،ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ
تىرىلگەنلىكىنــى كۆرگەندىــن كېيىــن پائــۇل خىرىســتىيان
دىنىنىــڭ ئىخالســمەن مىسســىئونېرغا ئايالنــدى .ئــۇ كــۆپ
قېتىــم ھىجــرەت قىلىــپ كىشــىلەرگە خىرىســتىيان دىنىنىــڭ
ئەقىدىلىرىنــى تەشــۋىق قىلىــپ ،نۇرغۇنلىغــان خىرىســتىيان
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دىنــى جامائەســىنى قــۇرۇپ چىقتــى
« ئىنجىل»نىڭ يېڭى نۇسخىسى( )New Testament
نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟
ئىنجىلنىــڭ بىرىنچــى بۆلىكــى  39ئىبرايچــە ئايەتتىــن
تۈزەلگەن بولۇپ ،بۇ ئايەتلەر ئەيســا ئەلەيھىسساالم تەۋەللۇتىدىن
بــۇرۇن بــار ئىــدى ،يەھۇدىــي دىنىنىــڭ ئىبــادەت مۇراســىملىرىدا
ئوقۇالتتــى .بــۇ بۆلــەك خىرىســتىيانالر تەرىپىدىــن كونــا نۇســخا
 )Old) Testamentدەپ ئاتالغــان ،ئۇنىڭــدا مەســىھنى كۈتــۈش
تەســۋىرلەنگەن ،كونــا نۇســخىدا يەنــە مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا
تــۇر تېغىــدا ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان 1000
ســۈرىنىڭ چۈشــكەنلىكى ،ئۇنىــڭ بارلىــق خىرىســتىيانالرغا
مــاس كېلىدىغانلىقــى بايــان قېلىنغــان.
يېڭــى نۇســخا «ئىنجىــل» نىــڭ ئىككىنچــى بۆلىكــى
بولــۇپ ،پەقــەت خىرىســتىيانالرال يېڭــى نۇســخا دەپ
قارايــدۇ .يېڭــى نۇســخىدا ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھاياتــى
خىرىســتىيان جامائەســىنىڭ دەســلەپكى خەت-ئاالقىســىنىڭ
مەزمۇنلىــرى خاتىرىلەنگــەن .ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھاياتى
خاتىرىلەنگــەن بــۇ قىســمى ›› خۇشــخەۋەر‹‹دەپ ئاتالغــان ،بــۇ
قىســمى بىلەن ئەڭ دەســلەپكى خىرىســتىيان دىنى جامائەســى
ئارىســىدىكى خەت-ئاالقىســى قوشــۇلۇپ يېڭــى نۇسخىســىنى
شــەكىللەندۈرىدۇ .بــۇ خــەت ئاالقىنىــڭ كــۆپ قىســمى پائولدىــن
كەلگــەن .يېڭــى نۇســخا ( )New Testamentدېگــەن ئاتالغــۇ
التىنچىدىــن كەلگــەن بولــۇپ « ،ئىســپات» دېگــەن مەنىــدە.
ئاشــۇ دەســلەپكى مەزگىلدىكــى خىرىســتىيان مۇرىتلىــرى
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ئــۆز بېشــىدىن كەچۈرگــەن ياكى ئاڭلىغــان ئەيســا پەيغەمبەرنىڭ
ئىــش پائالىيەتلىرىنــى خاتىرىلىگــەن ،بــۇ خاتىرىلــەر ››
خۇشــخەۋەر ‹‹نــى شــەكىللەندۈرگەن .يېڭــى نۇســخىدا جەمئىــي
تــۆت ›› خۇشــخەۋەر‹‹دىن تەركىــب تاپقــان بولــۇپ ،بــۇالر مەتتــا
بايــان قىلغــان خۇشــخەۋەر ،ماركــوس بايــان قىلغان خۇشــخەۋەر،
لۇقــا بايــان قىلغــان خۇشــخەۋەر ۋە يۇھاننــا بايــان قىلغــان
خۇشــخەۋەردۇر.
كىشــىلەر چۆمۈلــدۈرۈش مۇراســىمىدىن كېيىــن،
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئەزاســى بوالاليــدۇ .بــەزى خىرىســتىيان
دىنــى جامائەســىدە ،كىشــىلەر پەقــەت بەلگىلىــك ياشــقا
يەتكەندىــا ،خىرىســتىيان بولــۇش بولماســلىقنى ئــۆزى
بەلگىلەيــدۇ .كىچىــك بالىغــا نىســبەتەن ،ئۇنىــڭ ئېتىقادىنــى
ئاتا-ئانىســى ياكــى دىنــى ئاتىســى ۋاكالىتــەن بېكىتىــدۇ.
پاســتېر پەرۋەردىــگار ،ئەيســا پەيغەمبــەر ۋە مۇقــەددەس روھ
نامىدىــن بالىنىــڭ بەدىنىگــە ئــۈچ قېتىــم ســۇ ســېپىدۇ ،بەزىدە
كىشــىلەر بوۋاقنــى ســۇغا چۆمۈلدۈرىــدۇ.
چېركاۋ
بــۇ ســۆز نېمىــس تىلىــدا پەقــەت بىــر بىنــا دېگــەن مەنىنى
بىلــدۈرۈپ قالماســتىن ،بەلكــى چېــركاۋ دېگــەن مەنىــدە
خىرىســتىيانالر تەڭــرى مۇقــەددەس روھ ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ
ھەممــە يــەردە مەۋجۇتلۇقىنــى ئىپادىلىــدى ،دەپ ئىشــىنىدۇ.
مۇقــەددەس روھ تەڭرىنىــڭ قۇدرىتــى ۋە مەۋجۇتلۇقىنــى
كۆرســەتتى ،رەســىملەردە مۇقــەددەس روھ دائىــم كەپتــەر
ســۈپىتىدە تەســۋىرلىنىدۇ.
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ۋىتسۇن بايرىمى
كىشــىلەر پاســخا بايرىمىنىــڭ -15كۈنــى ،يەنــى ئەيســا
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەرشــكە چىقىــپ كەتكــەن كۈنىدىــن
كېيىنكــى -2يەكشــەنبە كۈنــى ۋىتســۇن بايرىمــى ئۆتكۈزۈلىــدۇ.
بــۇ كۈنــدە مۇقــەددەس روھ ئەۋلىياالر ئارقىلىق كىشــىلەرگە دىن
تارقىتىشــقا باشــايدۇ .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
بولمىغــان دۆلەتلەردىــن كەلگەنىــدى .بــۇ تەرغىباتتىــن
كېيىــن 3000 ،ئــادەم چۆمۈلدۈرۈشــنى قوبــۇل قىلىــدۇ ،ئــۇالر
تۇنجــى خىرىســتىيان دىنــى جامائىتىنــى قــۇرۇپ چىقىــدۇ.
شــۇڭا ۋىتســۇن بايرىمــى چېركاۋنىــڭ تۇغۇلــۇش بايرىمــى دەپمــۇ
قارىلىــدۇ.
-19بەت

«ئىنجىل»
دۇنيادىكــى
«ئىنجىــل»
قــەدەر
بۈگۈنگــە
تىــراژى ئــەڭ كــۆپ كىتــاب .تەخمىنــەن  3مىليــارد
پارچە«ئىنجىل»ياكى«ئىنجىل»نىــڭ پارچىلىــرى  2000نەچچــە
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 ئىالھقىــا ئېتىقــاد
قىالتتــى ،رىــم ئىمپېراتــورى بۇ خىل قىلمىشــنى پادىشــاھنىڭ
ھوقۇقىغــا ئىغۋاگەرچىلىــك قىلغانلىــق دەپ قارىــدى .شــۇڭا
نۇرغۇنلىغــان خىرىســتىيانالر زىيانكەشــلىككە ئۇچرىــدى.
يېرۇســالېم قەلئەســىدىكى ئەھلــى ســېلىپ چەۋەنــدازى.
يېرۇســالېم بارلىــق خىرىســتىيانالر ئۈچــۈن مۇقــەددەس جايدۇر.
چۈنكــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالم شــۇ يــەردە تۇغۇلغــان ھــەم شــۇ
يــەردە تىرىلگــەن .ئوتتــۇرا ئەســىردە يېرۇســالېم مۇســۇلمانالر
تەرىپىدىــن ئىشــغال قېلىنغاندىــن كېيىــن ،ياۋروپادىكــى
خىرىســتىيانالر «ئەھلــى ســەلىپنىڭ شــەرققە يــۈرۈش
قىلىشــى»نى قوزغىــدى ،مەقســىتى خىرىســتىيان دىنىغــا
ئېتىقــاد قىلمايدىغــان مۇســۇلمانالرنىڭ قولىدىــن مۇقــەددەس
يېرۇســالېمنى ئــازاد قىلىــش ئىــدى.
دىن تارقىتىش دېگەن نېمە؟
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئېنىق مەقســىتى خىرىســتىيان
دىنــى ئەقىدىلىرىنــى تارقىتىــپ ،ئىمكانىيەتنىــڭ بارىچــە
خىرىســتىيان دىنــى مۇخلىســلىرىنى كۆپەيتىشــتۇر .بــۇ
مۇخلىســار ئەيســا مەســىھنىڭ تەلىپــى بويىچــە ،چۆمۈلــدۈرۈش
مۇراســىمىدىن ئۆتــۈپ ،خىرىســتىيان دىنىغا كىرىدۇ .كىشــىلەر
باشــقىالرنى خىرىســتىيان دىنىغــا كىرىشــكە دەۋەت قىلىــش
ھەرىكىتىنــى دىــن تارقىتىــش ،دىــن تارقاتقــان ئادەمنــى
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مىسســىئونېر (دىــن تارقاتقۇچــى) دەپ ئاتايــدۇ.
مىــادى بىرىنچــى ئەســىردە ،رىــم ئىمپېرىيەســىنىڭ
ھەممــە يېرىــدە خىرىســتىيان جامائەســى پەيــدا بولغــان.
بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ چــوڭ جامائەســى رىمــدا بولــۇپ ،بــۇ
جامائەتنىــڭ داھىيســى بــاش روھانىــي دەپ ئاتالغــان.
بــەزى رىــم ئىمپېراتورلىــرى خىرىســتىيان دىنىنىــڭ بــاش
كۆتۈرۈشــىنى ئــۆز ھاكىمىيىتىگــە غايــەت زور تەھدىــت پەيــدا
قىلــدى دەپ قــاراپ ،خىرىســتىيانالرغا زىيانكەشــلىك قىلىشــقا
باشــلىدى ،ھەتتا رىم ئىمپېرىيەســى ئىچىدە ،خىرىســتىيانالرغا
زىيانكەشــلىك ئېچىنىشــلىق ئىشــار يــۈز بــەردى .لېكىــن
ئەيســا مەســىھنىڭ ئەقىدىســى ئوتتــۇرا دېڭىزنــى چۆرىــدەپ
پۈتكــۈل رىــم ئىمپېرىيەســىگە تارقالــدى.
مىــادى -4ئەســىرگە كەلگەنــدە ،خىرىســتىيانالرنىڭ
ياشــاش مۇھىتــى ياخشىلىنىشــقا باشــلىدى .رىــم
ئىمپېراتــورى كونســتانتىن ( )Constantineمىــادى -313
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
ھەمــدە مىــادى -391يىلــى رىــم ئىمپېرىيەســىنىڭ دۆلــەت
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
خىرىســتىيان دىنىغــا كىرىشــكە دەۋەت قىلىــدۇ.
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دىنىي ئەقىدە دېگەن نېمە؟
مىــادى -325يىلــى نىكىيــا ( بۈگۈنكــى تۈركىيەدىكــى
ئىزنىــك شــەھىرى) دا بىرىنچــى قېتىــم دىنىــي يىغىــن
چاقىرىــپ (يىغىنغــا قاتناشــقانالرنىڭ ھەممىســى روھانىيــار
ئىــدى ) ،خىرىســتىيان دىنــى ئەقىدىلىــرى توغرىســىدا ئورتــاق
تونۇشــقا كەلــدى ،مەســىلەن :كىشــىلەر ئۇنــى ئەلچىلەرنىــڭ
خېتــى دەپ ئاتىــدى «:مــەن ھەممىگــە قادىــر ،ئالەمنىــڭ
ياراتقۇچىســى بولغــان ئىالھقــا ئىشــىنىمەن» ......
خىرىســتىيانالر بــۇ كەلىمىنــى دېســە ،ئــۇالر تەڭرىنىــڭ
ئەلەيھىسســاالمنىڭ
ئەيســا
ياراتقانلىقىغــا،
دۇنيانــى
تېرىلىدىغانلىقىغــا ،بەنــدە بىلــەن ئىــاھ ئۆزئــارا كېلىشــىپ،
تەڭــرى مۇقــەددەس روھ ئارقىلىــق بەنــدە بىلــەن بىللــە
بولىدىغانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلغــان بولىــدۇ.
چېركاۋالرنىڭ بۆلۈنۈشى دېگەن نېمە؟
ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــىگە ئەگىشــىپ خىرىســتىيان دىنىنىــڭ
ئېتىقــاد مەركىــزى ئىككىگــە بۆلۈنــدى ،بىــرى غەربتىكــى
رىــم ،يەنــە بىــرى شــەرقتىكى كونســتانتىنوپول (بۈگۈنكــى
ئىســتانبۇل).
مىــادى -8ئەســىردىن -9ئەســىرگىچە كونســتانتىنوپول
بىلــەن رىــم ئوتتۇرىســىدا ئاتالمىــش مۇقــەددەس ھەيكــەل
ئىختىالپــى پارتلىــدى ،كونىســتانتىپۇلدا تەڭرىگــە بولغــان
ئىبــادەت مۇقــەددەس ھەيكەلدىــن جــارى بولــۇپ كەلگــەن
دەپ قارالــدى .رىملىقــار بۇنــى تەنقىــد قىلىــپ ،بۇالرنىــڭ
ھەيكەلگــە ئېتىقــاد قىلىشــى قارىغۇالرچــە ئېتىقــاد قىلغانلىق،
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دەپ قارىــدى .بــۇ دىنــى ئەقىدىگــە بولغــان تــاالش -تارتىــش
ۋە ئىختىالپقــا بىــر قىســىم سىياســىي كۈچلــەر ئارىالشــتى.
مىــادى -1054يىلىغــا كەلگەندە ،خىرىســتىيان دىنــى ئاخىرى
رىــم كاتولىــك دىنــى بىلــەن كونســتانتىنوپول پىراۋوســاۋىيە
دىنــى دەپ ئىككىگــە بۆلۈنــدى.
-1453يىلــى مۇســۇلمانالر كونىســتانتىپۇلنى ئىشــغال
قىلغاندىــن كېيىــن ،موســكۋا پىراۋوســاۋىيە دىنىنىــڭ
مەركىزىگــە ئايالنــدى.
بۇندىــن باشــقا يەنــە ،باشــقا مۇســتەقىل پىراۋوســاۋىيە
دىنــى مەزھەپلىــرى مەۋجــۇت .مەســىلەن :گىرېتســىيە،
ئەرمېنىيــە ،ســېربىيەدىكى پىراۋوســاۋىيە دىنــى مەزھەپلىــرى.
كاتولىــك دىنىنىــڭ دىنــى مەركىزى رىمدىكى پاپا ،رۇســىيە
پىراۋوســاۋىيە دىنىنىــڭ مەركىــزى موســكۋا پىراۋوســاۋىيە
دىنــى ئــەڭ ئالىــي ئېپىســكوپىدۇر.
دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىن كەلگەن خىرىســتىيانالر
رىــم ســان پېتىرىــس ( )St. Peter's Churchچــوڭ چېــركاۋى
ئالدىدىكــى مەيدانغــا يىغىلىــدۇ .قىزىــل ســايىۋەن ئاســتىدا
ئولتۇرغىنــى ئىبــادەت مۇراســىمىغا رىياســەتچىلىك قىلىۋاتقــان
پاپــا ،بــۇ چېــركاۋ قەدىمكــى رىمدىكــى بىــر قەبرىگــە ياســالغان
بولــۇپ ،كىشــىلەر بــۇ قەبرىنــى پىتروســنىڭ قەبرىســى دەپ
قارايــدۇ.

48

پاپا
پاپــا ئۆزىنــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالم تەيىنلىگــەن بىرىنچــى
دىنــى جەمئىيەتنىــڭ داھىيســى پىتروســنىڭ ۋارىســى دەپ
قارايــدۇ .چۈنكــى پاپــا بارلىــق خىرىســتىيانالرنىڭ رەھبىــرى
بولۇشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ ،بىــراق پاپانــى پەقــەت خىرىســتىيان
دىنىدىكــى كاتولىــك مەزھىپىــا ئېتىــراپ قىلىــدۇ.
ھەزرىتــى مەريــەم ۋە ھەزرىتــى ئەيســانىڭ بالىلىــق ۋاقتــى
مۇقــەددەس ھەيكىلــى.
مۇقــەددەس ھەيكــەل پىراۋوســاۋىيە دىنىــدا ئىنتايىــن
يۇقىــرى مەرتىۋىگــە ئىگــە بولــۇپ ھەتتــا كىشــىلەر چوقۇنىــدۇ.
مۇقــەددەس ھەيكەلــدە ئاساســلىق ئىپادىلەنگىنــى ئەيســا
مەســىھ بولــۇپ ،يەنــە بالىســى ئەيســا مەســھىنى كۆتۈرۈۋالغــان
مەريــەم ۋە باشــقا مۇرىتلىرىمــۇ ســىزىلغان .پىراۋوســاۋىيە دىنى
مۇقــەددەس ھەيكىلىنىــڭ ئاالھىدىلىكــى ئارقــا كۆرۈنۈشــى
ئالتــۇن رەڭلىــك .بارلىــق پىراۋوســاۋىيە دىنــى چېركاۋلىــرى
بــۇ خىــل رەســىملەر بىلــەن بېزەلگــەن.
دىن ئىسالھاتى دېگەن نېمە؟
-16ئەســىردە ئوتتــۇرا ياۋروپــادا دىنىــي جەمئىيەتتــە بىــر
قېتىــم چــوڭ بۆلىنىــش يــۈز بــەردى .بەزىــدە خىرىســتىيان
دىنــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەقىــدە ۋە ئىدىيەســىدىن
بــەك يىراقــاپ كەتتــى دەپ قارىــدى .شــۇڭا ئــۇالر يېڭــى
دىنىــي جەمئىيــەت تەشكىللەشــنى قــارار قىلــدى ،دىنــى
ئىســاھات يېڭىالشــتىن دېــرەك بېرەتتــى ،كىشــىلەر يېڭىــاش
ئارقىلىــق خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئــەڭ دەســلەپكى ھالىتىگــە
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قايتىشــنى ئۈمىــد قىلــدى .تارىختــا ئىككــى نەپــەر مەشــھۇر
دىنــى ئىســاھاتچى ئۆتكــەن .بىــرى گېرمانىيەلىــك مارتېــن.
لۇتىــر ،يەنــە بىــرى شۋېتســارىيەلىك جــون .كالۋېــن.
مارتېــن لۇتىــر «ئىنجىــل» (يېڭــى نۇســخا) نــى قايتىدىن
ئىنچىكــە تەتقىــق قىلىــپ ،ئەينــى ۋاقىتتىكــى دىنــى
جەمئىيــەت ئەنئەنىســىدە ئېتىبارغــا ئېلىنمىغــان بىــر قىســىم
مەزمۇنالرنــى تېپىــپ چىقتــى :خىرىســتىيانالر تەڭرىنىــڭ
شــەپقىتىگە ئېرىشــىمەن دەپ ئوياليدىكــەن ،بــەدەل تۆلــەش
ئارقىلىــق ياكــى ئېلىم-بېرىــم شــەكلى ئارقىلىــق ئەمــەس،
بەلكــى پەقــەت ئەيســا پەيغەمبەرگــە بولغــان ئېتىقــاد ئارقىلىــق
ئېرىشــەلەيدۇ .شــۇڭا مارتېــن .لۇتىــر ئەينــى ۋاقىتتــا ئــەۋج
ئالغــان «گۇناھتىن ســاقىت قىلىــش تۇمارى» ھايانكەشــلىككە
ئوچۇق-ئاشــكارا قارشــى تۇرغــان.
گۇناھتىــن ســاقىت قىلىــش تۇمــارى دىنىــي جەمئىيــەت
تارقاتقــان ئىســپات بولــۇپ ،ئــۇ ســېتىۋالغۇچى تــەرەپ پــۇل
خەجلــەپ ســېتىۋالغان «گۇناھتىــن ســاقىت قىلىــش»
ئىســپاتىدۇر ،بــۇ ئارقىلىــق تــوۋا قىلمىغــان ئەھۋالدىمــۇ بــەزى
گۇناھــى كەبىرلەرنىــڭ جازاســىنى يېنىكلەتكىلــى بولىــدۇ.
گۇناھتىــن ســاقىت قىلىــش تۇمــارى دىــن باشــاپ مارتېــن.
لۇتىــر بىلــەن دىنــى جەمئىيــەت ئېتىقادتىكــى نۇرغــۇن
مەســىلىلەردە ناھايىتــى زور ئىختىالپــار كېلىــپ چىقتــى.
مارتېــن .لۇتىــر كاتولىــك دىنــى جەمئىيىتــى تەشــەببۇس
قىلغــان يەتتــە تۈرلــۈك پەرزدىــن پەقــەت چۆمۈلــدۈرۈش بىلــەن
ھەزرىتــى ئەيســانىڭ زىياپىتىنىــا ســاقالپ قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ،
دەپ قارىــدى ،چۈنكــى ئۇنىــڭ قارىشــىچە پەقــەت مۇشــۇ ئىككــى
پــەرزال «ئىنجىــل» دىكــى مەزمۇندىــن كەلگــەن.
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دىــن ئىســاھاتلىرى يەنــە ھوقــۇق ۋە بايلىقىنــى
قوغلىشــىدىغان ،ئاقســۆڭەك ۋە كىنەزلــەردەك ئەيــش -
ئىشــرەتتە ياشــايدىغان بــاش روھانىيالرنىمــۇ ئوخشاشــا تەنقىــد
قىلــدى .چۈنكــى ئەيســا ئەلەيھىسســاالم ئۆزىمــۇ بۇنــداق
قىلمىغــان ،بەلكــى ئىنســانالرنى مــال مۈلۈكتىــن ئۆزئــارا
ئورتــاق بەھــر ئېلىشــقا ئاگاھالندۇرغــان ،ئۇنىڭدىــن باشــقا
دىــن ئىســاھاتچىلىرى رىــم پاپاســىنىڭ دىنــى جەمئىيەتنىــڭ
ئــەڭ ئالىــي داھىيســى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىشــنى رەت
قىلغــان.
بــۇ بىــر قاتــار ئىختىالپــار خىرىســتىيان دىنــى يېڭى دىنى
بىلــەن كاتولىــك دىنىنىــڭ بۆلۈنۈشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان.
دەســلەپتە ھــەر ئىككــى تــەرەپ بۇنــداق ئىختىالپالرغــا قــاراپ
تۇرۇشــنى خالىمىغــان .بىــراق - 1555يىلــى ئاۋگســبۇرگ
دىنــى بىلــەن بىرلەشــكەندىن كېيىــن ،ھەربىــر زېمىنــدار ئــۆز
زېمىنىــدا قانــداق دىنغــا ئېتىقــاد قىلىشــنى ئــۆزى بەلگىلىســە
بولىدىغــان بولــدى ،بــۇ ئاتالمىــش دىننــى دۆلەت بېكىتىشــتۇر.
دىــن ئىســاھاتىنىڭ جاۋابــى ســۈپىتىدە ،كاتولىــك
دىنــى ئــۇزۇن ئۆتمــەي ،ئــۈزۈل -كېســىل يېڭىالنــدى .بىــراق
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى بۆلۈنــۈش
ئىزچىــل داۋامالشــتى .بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەندىــا،
ئىككــى ئوخشــىمايدىغان مەزھــەپ دۇنيــا خىرىســتىيان دىنــى
جەمئىيىتــى ھەرىكىتىــدە ئورتــاق نۇقتىنــى ئــاران تاپتــى.
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پىروتېستانت دىنى (خىرىستىيان يېڭى دىنى)
خىرىســتىيان يېڭــى دىنىنىــڭ يەنــە بىــر ئىســمى
پىروتېســتانت .بــۇ مەزھەپنىــڭ مۇخلىســلىرىمۇ پىروتېســتانت
مۇخلىســلىرى دېيىلىــدۇ ،بــۇ ئاتالغــۇ بىــر تارىخىــي ۋەقەدىــن
كەلگــەن-1529 :يىلــى يېڭــى دىننىــڭ تەســىر كۈچى ســىپەيىر
ئىمپېراتورلۇقــى يىغىنىــدا ئارتۇقچىلىقىنــى يوقىتىــدۇ،
شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ يىغىــن كاتولىــك دىنىنىــڭ ئاالھىــدە
ھوقۇقىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش اليىھىســىنى ئوتتۇرىغــا
قويــدى ،يىغىندىكــى يېڭــى دىــن ئاقســۆڭەكلىرى بىلــەن
شــەھەر پۇقرالىــرى ۋەكىلــى بــۇ قــارار ئۈســتىدە قارشىلىشــىدۇ.
دىنىي مەزھەپ
خىرىســتىيان دىنىدىكــى ئوخشــاش بولمىغــان گۇرۇھــار دىنىــي
مەزھــەپ دەپ ئاتىلىــدۇ .نۆۋەتتــە ئــەڭ كەڭــرى تارقالغــان مەزھەپلەردىــن
پىراۋوســاۋىيە دىنــى ،كاتولىــك دىنــى ۋە پىروتېســتانت دىنــى قاتارلىقــار
بــار.

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.
ئەيســا پەيغەمبــەر تۇتۇلغاندىــن كېيىــن ،ئۆلتۈرۈلــۈش ھارپــا
ئاخشــىمىدا ئــۇ مۇرىتلىــرى بىلــەن ئــەڭ ئاخىرقــى كەچلىــك
غىزانــى بىللــە يېگــەن .ئەيســا پەيغەمبــەر دادىغــا ئوخشــاش
بولــكا ۋە ئــۈزۈم ھارىقىنــى ھەربىــر ئادەمگــە بەرگــەن ،ئەيســا
ئەلەيھىسســاالم بەرگــەن بــۇ ئــۈزۈم ھارىقــى بىلــەن بۆلىكىنىــڭ
ئاالھىــدە مەنىســى بــار ئىــدى ،ئــۇ ناننــى مۇرىتلىرىغــا
بېرىۋاتقانــدا ”:بــۇ مېنىــڭ تېنىــم “ دېــدى .ھاراقنــى
مۇرىتلىرىغــا بېرىۋاتقانــدا” بــۇ مېنىــڭ قېنىــم ،گۇناھنــى
يۇيــۇش ئۈچــۈن ئاقىــدۇ “ دېــدى .ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ
بۇنــداق دېيىشــى بــۇ پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ گۇناھــى ئۈچــۈن
ئــۆز ھاياتىنــى تەقدىــم قىلغانلىقىدىــن ،ئۆزىنــى قۇربــان
قىلغانلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ .چېــركاۋدا ھەزرىتــى ئەيســانىڭ
زىياپىتــى بولغانــدا بولــكا بىلــەن ئــۈزۈم ھارىقــى داســتىخاننىڭ
مەركىزىگــە قويۇلىــدۇ ،چۈنكــى ئــۇالر ئەيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ
تــەن ۋە قېنىمىــش.
كاتولىــك دىنــى جەمئىيىتىــدە ھەزرىتــى ئەيســا زىياپىتى”
 “Eucharistieدېيىلىــدۇ ،بــۇ ســۆز گىرېكچىدىــن كەلگــەن
بولــۇپ ،مەنىســى” تەشــەككۈر “ ئــۇ ئەيســاغا بولغــان چوڭقــۇر
رەھمەتنــى بىلدۈرىــدۇ ،چۈنكــى ئــۇ ئىنســانىيەت ئۈچــۈن زور
قۇربانلىــق بەرگــەن.
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چېركاۋنىڭ نېمە رولى بار؟
خىرىســتىيان دىنــى ئېتىقادىغــا ئاساســانغاندا،
ھەرقانــداق جايــدا پەرۋەردىــگار ئۇنىــڭ مۇخلىســلىرى بىلــەن
بىللــە .خىرىســتىيانالر چېــركاۋ جىمجىــت چوڭقــۇر خىيالغــا
چۆكىدىغــان ســورۇندۇر ،كىشــىلەر چېــركاۋدا پەرۋەردىگارنىــڭ
مەۋجۇتلۇقىنــى تېخىمــۇ ھېــس قىالاليــدۇ.
چېــركاۋ خىرىســتىيانالرنىڭ يىغىلىدىغــان ســورۇنىدۇر.
چۈنكــى چېــركاۋ بىناســى پەرۋەردىگارغــا بولغــان ھۆرمەتنــى
ئىپادىلەيــدۇ ،شــۇڭا چېــركاۋ كۆڭــۈل قويــۇپ بېزىلىــدۇ.
ھەربىــر چېــركاۋدا بىــر نەزىــر  -چىــراغ مىھرابــى بولىــدۇ ،نەزىــر
 چىــراغ مىرابــى ئــەڭ باشــتا دىنىــي گۇرۇھــار نەزىرلىــكقويىدىغــان شــىرە ئىــدى .كېيىنچــە تەدرىجىــي چېركاۋنىــڭ
ســەدىقە توپاليدىغــان ئورۇنغــا ئايالنــدى.
چېــركاۋ نەزىر-چىــراغ مېھرابىغــا ئىبادەتتــە ئوقۇلىدىغــان
«ئىنجىــل» قويۇلىدۇ .ھەزرىتى ئەيســا زىياپىتىگــە تەييارالنغان
بولــكا ۋە ئــۈزۈم ھارىقىمــۇ شــۇ يەرگــە قويۇلىدۇ.
بارلىــق خىرىســتىيان دىنــى چېركاۋلىرىنىــڭ ئۈســتىدە
مۇنــارى بولىــدۇ ،كىشــىلەر يىراقتىنمــۇ كۆرەلەيــدۇ .كۆپىنچــە
چېركاۋالرنىــڭ مۇنارىــدا چــوڭ ســائەت بولىــدۇ ،ئــۇ داڭ ئــۇرۇپ
كىشــىلەرنى ئىبادەتكــە چاقىرىــدۇ ،بــۇرۇن چېــركاۋ ســائىتى
ھــەر كۈنــى بەلگىلەنگــەن ۋاقىتتــا داڭ ئــۇرۇپ ،كىشــىلەرنى
دۇئــا قىلىشــقا ئۈندەيتتــى.
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ئىبادەت مۇراسىمى قانداق ئۆتكۈزۈلىدۇ؟
يېرۇســالېمدىكى تۇنجــى تۈركــۈم خىرىســتىيانالر مۇقىــم
بىــر ۋاقىتتــا يىغىلىــپ بىرلىكتــە ئىنجىــل ئوقۇغــان،
تامــاق يېگــەن ،دۇئــا قىلغــان ،ياردەمگــە موھتــاج كىشــىلەرگە
ئېھســان قىلغــان .بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەنــدە ،كــۆپ قىســىم
چېركاۋالردىكــى ئىبــادەت مۇراســىمىدا بــۇ تــۆت ئىشــنى
ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ .لېكىــن بــۇ تــۆت ئىشــنىڭ داغدۇغىســى
ئوخشــاش بولمايــدۇ .پىروتېســتانت دىنىغــا نىســبەتەن ،ئــۇالر
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
ئىبــادەت مۇراســىمى ئۆتكۈزىــدۇ.
خىرىستىيان دىنىنىڭ پەرزلىرى دېگەن نېمە؟
خىرىســتىيانالر تۇرمۇشــتا خرىستوســنى ئۈلگــە قىلىــش
ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ« .ئــون ئىككــى پارچــە تاختىغــا يېزىلغــان
 1000ســۈرە» ئۇالرنىــڭ ھەرىكــەت مىزانىــدۇر .بىــر كىشــى
خرىستوســتىن ئــەڭ مۇھىــم دۇئــا نېمــە دەپ ســوراپتۇ.
خرىســتوس« :ســەن بارلىقىــڭ بىلــەن پەرۋەردىگارنــى،
ئەتراپىڭدىكــى ئادەملەرنــى گويــا ئۆزۈڭنــى ســۆيگەندەك ســۆي»
دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ .مېھىر-شــەپقەت ئەتراپتىكــى ئادەملەرنــى
سۆيۈشــتۇر ،بــۇ خىرىســتىيانالر ھاياتىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم
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
ئادەملــەر بــاراۋەردۇر.
ئەنگلىيەدىكــى ئەڭلىكانىزىــم ( )Anglicanismنىــڭ
پوپــى ھەزرىتــى ئەيســا زىياپىتــى ئۆتكۈزمەكتــە ،نەزىر-چىــراغ
مېھرابىغــا ئــۈزۈم ھارىقــى ئىســتاكىنى ۋە بولــكا قاچىالنغــان
قۇتــا قويۇلغــان .ئەڭلىكانىزىــم ئەنگلىيــە دىنى ئىســاھاتىدىن
كېيىنكــى يېڭــى دىنىــي جەمئىيەتتــۇر.
خىرىستىيان دىنى
خىرىســتىيان دىنــى دۇنيادىكــى تارقىلىشــى ئــەڭ كــەڭ
دىنــدۇر .تەخمىنــەن 2مىليــارد ئــادەم خىرىســتىيان دىنىغــا
ئېتىقــاد قىلىــدۇ ،كاتولىــك دىنىنىــڭ مۇرىتلىــرى 9يــۈز
مىليــون ئەتراپىــدا بولــۇپ ،خىرىســتىيان دىنىدىكــى ئــەڭ
چــوڭ دىنــى گۇرۇھنــى شــەكىللەندۈرگەن.
خرىستوســتىن كېيىــن ،نۇرغۇنلىغــان مېھرىبانــار
مەيدانغــا كېلىــپ ،بارلىقىنــى خىرىســتىيان دىنــى مۇرىتلىرىغا
ئاتىغــان ،بــۇالر قىــرى ،كەمبەغــەل ،كېســەل ،ياكــى يېتىــم-
يېســىرالرغا كۆڭــۈل بۆلگــەن .ئــەڭ ۋەكىللىــك مىســال مونــاخ
تىرىسســادۇر .بــۇ بىــر ئۆمــۈر ھىندىســتاندىكى كالكۇتتــا
نامراتــار رايونىدىكــى دارىلئېتامــدا ئىشــلىگەن ،ئــۇ ئاشــۇ
يەردىكــى نامــرات ،ئاتــا -ئانىســى يــوق بىچــارە بالىالرغــا بىــر
ئىللىــق ئائىلــە ئاتــا قىلغــان ،ئۇنىــڭ بېغىشــاش روھــى
بارلىــق كىشــىلەرگە مەشــھۇر ئابىــدە تىكلىگەن-1979.يىلــى
مونــاخ تىرىسســا نوبېــل تىنچلىــق مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن.
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ئىسالم دىنى
ئىسالم ۋە مۇسۇلمان دېگەن نېمە؟
ئىســام ئېتىقــاد سىستېمىســىنىڭ ئىســمى؛ مۇســۇلمان
ئىســام ئېتىقــاد سىستېمىســىغا تــەۋە كىشــىگە بېرىلگــەن
ئىســىم .يەنــى مۇســلىم  /مۇســۇلمان ،ئاڭلىــق ۋە ئىختىيــارى
ھالــدا ئالالھقــا تەســلىم بولغــان كىشــىدۇر.
ئىســام دۇنيــادا تىنچلىقنــى ،ئاخىرەتتــە ئەبەدىــي
نىجاتلىقنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ،ئالالھقــا شەرتســىز
تەســلىم بولــۇش يولىــدۇر.
ئىســام كەلىمىســىنىڭ مەنىســى تىنچلىق؛ مۇســۇلمان
بولســا ،بــۇ تىنچلىقنــى ئىچىــدە ۋە تېشــىدا ياشــىغان بىــر «
تىنچلىــق ئەلچىســى»دېگەنلىك بولىــدۇ.
ئىســام ھەقىقەتنــى تاپشــۇرۇۋالغانالرنىڭ ئەمــەس،
ھەقىقەتكــە تەســلىم بولغانالرنىــڭ يولــى.
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ئىســام ئىنســانىيەتنىڭ ئۆزگەرمــەس قىممەتلىرىنىــڭ
ئىســمى .ئىنســان تارىخىدىكــى بارلىــق توغرىلىرىنــى ئــۆز
ئىچىگــە ئالغــان يــول؛ ئالــاھ ھۇزۇرىــدا مەقبــۇل ياشــاش
شــەكلى ( ) 3:19؛ ئالــاھ رازى بولغــان دىنــدۇر ( ) 5:3؛
ئىســام – ئەخــاق ،ئېتىقــاد ،ئىبــادەت ۋە كىشــىلىك
مۇناســىۋەتكە دائىــر بەلگىلىمىلىــرى بىلــەن پۈتــۈن بىــر
سىســتېمىنىڭ ئىســمى بولــۇپ (  ،) 2:208ھــەر مۆمىــن
ئىســامنى پۈتــۈن بىــر ھايــات شــەكلى ســۈپىتىدە ھاياتىغــا
تەتبىقلىشــى كېــرەك (.) 2:85
ئىســام – ياراتقۇچىنى ئىنســان ئىدراكىنىــڭ مەركىزىگە
قويىــدۇ .ئىســام ياراتقۇچىنىــڭ ئىنســانغا ئەقىــل ،ئىــرادە ۋە
ۋىجــدان بەرگەنلىكىنــى قوبــۇل قىلغــان ،ئىنســاننىڭ ياخشــى
– ياماننــى تالــاش ئىختىيــارى بارلىقىغــا يــول قويغــان
ئەقىدىنىــڭ ئىســمىدۇر..
ئىســام – دىنالردىــن بىــر دىــن ئەمــەس ،پۈتــۈن
پەيغەمبەرلــەر دەۋەت قىلغــان ،ئىنســانىيەتكە تونــۇش بولغــان
ئورتــاق قىممــەت ۋە توغرىــار  /ھەقىقەتلــەر ھالقىســىنىڭ
ئىســمى (.)22:78
ئىســام – كــەڭ دائىرىــدە كائىناتنــى ئالــاھ باشــقۇرغان
سىســتېمىنىڭ ئىســمىدۇر ( .)41:11كائىناتتــا « توقۇنــۇش»
ئەمــەس ،ئەكســىچە « ماسلىشــىش» ھۆكــۈم ســۈرگەن بولســا؛
بــۇ كائىناتتىكــى مىسلىســىز تەرتىــپ ۋە سىســتېمىنىڭ
نامايەندىســىدۇر .ماسلىشــىش ۋە سىســتېمىدىن ســۆز
ئېچىلغــان بىــر يــەردە « تولۇقــاش» تىــن ســۆز قىلىنغــان
بولىــدۇ .ماسلىشىشــچان مەۋجۇدىيەتنىــڭ بىــر – بىرىنــى
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تولۇقلىشىشــى ،ئۇالرنىــڭ ئىســامى  /تەســلىمىيتى دەپ
قارىلىــدۇ ()55:6
مۇســلىم  -ھــەم ئــۆز ئىچكــى دۇنياســىدا تىنچلىــق
ۋە خاتىرجەملىكنــى ھــەم تاشــقى دۇنياســىدا تىنچلىــق ۋە
خاتىرجەملىكنــى بەرپــا قىلىــش ئۈچۈن ،ئاڭلىــق ۋە ئىختىيارى
ھالــدا ئالالھقــا تەســلىم بولغــان كىشــىنى كۆرســىتىدۇ.
مۇســلىم – يېگانــە ئىالھقــا ئىمــان ئېيتقــان ۋە ئۇنىــڭ
بۇيرۇقلىرىنــى شەرتســىز ھالــدا ھاياتىغــا تەتبىقلىغان كىشــى.
مۇســۇلمان بولــۇش « ،كۆڭلــى خالىغــان» نىــڭ ئورنىغــا
« ئالــاھ خالىغــان» نــى قويــۇش دېگەنلىــك بولىــدۇ.
مۇســۇلمان بولــۇش ،بىــر يەرگــە كېتىــش ئەمــەس ئۆزىگــە
قايتىشــنى كۆرســىتىدۇ.
ئالالھقــا شەرتســىز تەســلىم بولــۇش يولــى بولغــان
ئىســامنى ،ھايــات شــەكلى دەپ قوبــۇل قىلغــان ھــەر قانــداق
كىشــى « مۇســلىم  /مۇســۇلمان» دەپ ئاتىلىــدۇ .ئالــاھ ھــەر
دەۋردە ئۆزىگە ســەمىمىي ھالدا ئىشــەنگەنلەرنى ۋە بۇيرۇقلىرىنى
ئــادا قىلغانالرنــى « مۇســلىمىن» دەپ ئاتىغــان ( .) 22:78
كىشــىنىڭ مۇســۇلمان بولۇشــى ،ئىنســاننىڭ ئالالھقــا
لۇتفــى ئەمــەس ،دەل ئەكســىچە ئالالنىــڭ ئىنســانغا قىلغــان
لۇتفىــدۇر ( .) 49:17
ئىسالمغا ئۇيغۇن ئەمەس قاراشالر قايسى؟
ئىسالمنى پەقەت بىر ئېتىقاد دەپ قاراشقا بولمايدۇ.
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ئىســامنىڭ ئېتىقــاد بەلگىلىمىلىــرى بــار .ئۇنىڭدىــن
باشــقا ئىســامنىڭ ياشــاش پرىنســىپلىرىمۇ بــار .چۈنكــى
ئىســام ھاياتنىــڭ ھــەر ساھەســىنى ئــۆز ئىچىگە ئالغــان ھايات
سىستېمىســىدۇر .ئىســام بىــر پۈتــۈن ۋە تەبىئىــي ھالەتتــە
ھاياتقــا تەتبىــق قىلىنىــدۇ .ئىســام ياراتقۇچىنــى ئىنســان
ئىدراكىنىــڭ مەركىزىگــە تۇتىــدۇ .ئىســام بىــر ئىالھقــا
ئىمــان ئېيتىــش ۋە ئۇنىــڭ بۇيرۇقلىرىنــى ئــادا قىلىشــنى
مەركىــزى ئورۇنغــا قويغــان بىــر كائىنــات چۈشەنچىســىدۇر.
ئىســام ياراتقۇچىنىــڭ ئىنســانغا ئىلىــم ،ئەقىــل ۋە ئىــرادە
بەرگەنلىكىنــى قوبــۇل قىلغان ،ئىنســاننىڭ ياخشــى – ياماننى
تالــاش ئىرادىســى بولغانلىقىنــى قوبــۇل قىلغــان ،يەرشــارىۋىي
تىنچلىــق يولىــدۇر .بــۇ تەرىپــى بىلــەن ئىســام ،پەقەتــا
ئىنســاننىڭ ئېتىقــاد دۇنياســىغا ئەمــەس ،ھاياتىغــا تالىپتــۇر.
ئىســام پەقــەت ئېتىقــاد ئاساســلىرىنىال ئــۆز ئىچىگــە ئېلىــپ
قالماســتىن ،يەنــە مۇئامىلــە پرىنســىپلىرىنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە
ئالىــدۇ .ئىســام ئىمــان ۋە ئەمەلــدۇر .پەقــەت ئېتىقادتــا گۈزەل
بولۇشــنىال ئەمــەس ،مۇئامىلىدىمــۇ گــۈزەل بولۇشــنى مەقســەت
قىلىــدۇ ( لەيــل.) 7 – 5 ،
ئىســامنى پەقــەت ۋىجــدان دەرىجىســىگە چۈشــۈرۈپ
قويۇشــقا بولمايــدۇ.
ۋىجــدان ئىالھنىــڭ ئۆيىــدۇر .ئالالھ ئىنســاننىڭ ۋىجدانى
ئارقىلىــق ئىنســانغا گــەپ قىلىــدۇ .ئىســام ئىنســاننىڭ
ۋىجدانىغــا خىتــاب قىلىــدۇ .ۋىجدانســىز بىــر ئىســام،
تۇپراقســىز بىــر ئۇرۇققــا ئوخشــايدۇ .لېكىن ،ئىســامنى پەقەتال
ۋىجــدان دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ .بــۇ ئىســامنى ۋىجدانغــا
قامــاپ قويغانلىــق بولىــدۇ .ئىســام ســاھىبىنىڭ ۋىجدانىنــى،
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ئەقلىنــى ۋە ۋە ئىرادىســىنى ئاكتىــپ ھالغــا كەلتۈرىــدۇ.
ســاھىبىدىن ھەرىكەتكــە ئۆتىشــىنى ۋە ئاكتىــپ ياخشــىالردىن
بولــۇپ ياخشــىلىقنى كۆپەيتىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ .خــۇددى
قۇرئاننىــڭ دەســلەپكى مەزگىلــدە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا:
تــۇر! ( ئىنســانالرنى) ئالالنىــڭ ئازابىدىــن ئاگاھالنــدۇر (
 )74:2دېگىنىــدەك.
ئىســامنى پەقــەت بىــر ئىدېئولوگىيــە دەپ قاراشــقا
بولمايــدۇ.
ئىســامنىڭ ئۆزىگــە خــاس بىــر ئىدېئولوگىيەســى
بــار .لېكىــن ،ئىســامنى بىــر ئىدېئولوگىيــە دەرىجىســىگە
چۈشــۈرۈپ قويغىلــى بولمايــدۇ .ئىدېئولوگىيــە دىندىــن
خالىــي بىــر قۇرۇلمىــدۇر ،بىــر مەدەنىيەتتــۇر .ئىســام دۇنياغــا
بېرىلىــپ كېتىشــنى« فىترەتكــە ياتلىشــىش» دەپ قارايــدۇ.
ئىدېئولوگىيەلەرنىــڭ ئاخىرەت چۈشەنچىســى بولمايدۇ .ئىســام
باقىــي ھايــات ســۈپىتىدە بــۇ دۇنيانــى ئەمــەس ،ئاخىرەتنــى
ئادرېــس قىلىــپ كۆرســىتىدۇ.
ئىســامنى پەقــەت بىــر سىياســىي تــۈزۈم ياكــى قۇرۇلمــا
دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ.
ئىســام شــەكىللەندۈرگەن مۇســۇلمانغا خــاس بىــر
سىياســەت بــار .ئەممــا ئىســام بىــرەر سىياســىي تۈزۈمنــى،
دۆلــەت باشــقۇرۇش شــەكلىنى ۋە ياكــى بىــر ھاكىمىيەتنــى
بېكىتكــەن ئەمــەس .مۇســۇلمان سىياســىيون يۈرگۈزىدىغــان
سىياســەتنىڭ ئانــا گەۋدىســى تۆۋەندىكــى بــەش نۇقتىدىــن
تەشــكىل تاپىــدۇ:
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.2
.3
.4
.5

ھەقىقەت  /تەۋھىد
ئادالەت
مېھرى – شەپقەت
الياقەت
كېڭەش

ئىســامنى بىر سىياســىي قۇرۇلما دەرىجىســىگە چۈشــۈرۈپ
قويــۇش ،ئۇنىڭغــا ئــۇۋال قىلغانلىق بولىدۇ .چۈنكى سىياســەت
مەنپەئەتنــى ئاســاس قىلىــدۇ .ئىســام بولســا مەنپەئەتنــى
ئەمــەس ،ياخشــىلىقنى ئاســاس قىلىــدۇ .سىياســەت نەتىجىنــى
مەركىــزى نۇقتــا قىلىــدۇ ،ئىســام ئەجىرنــى مەركىــزى نۇقتــا
قىلىــدۇ .سىياســەت زەپەرنــى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويىــدۇ،
ئىســام ســەپەرنى  /ھــەق يولىدىكــى ســەپەرنى ئالدىنقــى ئورۇنغا
قويىــدۇ.
ئىسالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن باشالنمىغانلىقى
توغرىمۇ؟

ئىســام مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم بىلــەن باشــانمىغان.
قۇرئانغــا كــۆرە ئىســام تارىخــى ئىنســانىيەت تارىخــى بىلــەن
تــەڭ (  .) 22:78ئالــاھ بىــر بولغانلىقــى ۋە ئىنســانىيەتمۇ بىر
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،ئىنســانغا بېرىلگەن ۋەزىپــە  /رول  /ۋەھىي
 /نەســىھەتمۇ « بىــر » .شــۇڭا تۇنجــى پەيغەمبەردىــن ئاخىرقــى
پەيغەمبەرگىچــە ئالــاھ ھۇزۇرىــدا مەقبــۇل بولغــان دىنمــۇ بىردۇر
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(  .) 5:3بەلكىــم دەۋر ۋە ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە كــۆرە،
بــەزى ئىبادەتلــەردە ،ھــاالل ۋە ھارامــاردا ئوخشاشماســلىقالر،
خاســلىقالر بولغــان .ئەممــا ،ئېتىقــاد ئاساســلىرى ھېــچ
ئۆزگەرمىگــەن.
قۇرئانــدا ھەزرىتــى نــۇھ ،ھەزرىتــى ئىبراھىــم ،ھەزرىتــى
مۇســا ۋە مەريــەم ئوغلــى ھەزرىتــى ئىســا قاتارلىــق بارلىــق
پەيغەمبەرلــەر « مۇســۇلمان» دەپ ئاتالغــان .چۈنكــى بارلىــق
پەيغەمبەرلــەر ئالالھقــا شەرتســىز تەســلىم بولغــان ۋە ئۇنىــڭ
بۇيرۇقلىرىنــى شەرتســىز ئــادا قىلغــان كىشــىلەر ئىــدى.
كىشى قانداق مۇسۇلمان بولىدۇ؟
ئىســامدا ئالالھقــا ۋاكالىتــەن ئىنســاننى مۇســۇلمانلىققا
قوبــۇل قىلىــش ھوقۇقىغــا ئىگــە ھېچقانــداق بىــر ھاكىمىيەت،
چېــركاۋ ،ئــورگان ۋە دىنىــي تەبىقــە يــوق .ئىســامغا كىرىــش،
ئىنســان بىلــەن ئالــاھ ئارىســىدا ۋاسىتىســىز ۋە ۋەكىلســىز،
بىۋاســىتە بولىدىغــان بىــر ئەھــدە .ئىســامغا كىرىــش ئۈچــۈن
ئىنســاننىڭ ئىختىيــارى ھالــدا ،ئۆزلۈكىدىــن ئالالھقــا تەســلىم
بولــۇش يولىنــى تاللىشــى يېتەرلىــك بولىــدۇ.
ئىســام ئىشــىكىدىن كىرىــش ئىككــى شــاھادەت بىلــەن
ئەمەلگــە ئاشــىدۇ .يەنــى« ،ئەشــەھدۇئەن ال ئىالھــە ئىللەلــاھ
ۋە ئەشــھەدۇئەننە مۇھەممــەدەن ئابدۇھــۇ ۋە رەســۇلۇھۇ ( مــەن
ئالالھتىــن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغــا ۋە مۇھەممەدنىــڭ
ئۇنىــڭ بەندىســى ۋە ئەلچىســى ئىكەنلىكىگــە گۇۋاھلىــق
بېرىمــەن)».
«شــاھادەت» – ئىســامنىڭ ئاساســلىق ئۇقۇملىرىدىــن
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بىــرى .ئالــاھ ئۆزىنىــڭ بىــر ئىكەنلىكىگــە ئــۆزى شــاھىتتۇر
(  .) 3:18شــۇنداقتىمۇ 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 ئىســام قورۇســىنىڭ ئىشــىكىدىن
كىرگــەن كىشــىنىڭ ،مۆمىنلەرگــە خــاس بىــر ھاياتنــى قانداق
ياشــايدىغانلىقىغا تۆۋەندىكــى ئىككــى ئامىــل يول كۆرســىتىدۇ:
 .1قۇرئاننىــڭ نەزەرىيەگــە مۇناســىۋەتلىك جانلىــق يــول
كۆرسىتىشــى
 .2مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەمەلىــي ھاياتقــا
مۇناســىۋەتلىك داۋام قىلىــپ كەلگــەن يــول كۆرســەتكۈچىلىكى
بــۇ ئىككــى ئامىــل ئەســلىدە بىــر – بىرىگــە پاراللېــل
مەنبــە ئەمــەس .چۈنكــى ،كېيىنكــى دەۋرلــەردە « ســۈننەت»
دەپ ئاتالغــان مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ جانلىــق
ئۈلگىلىــك ھالىتــى ،ئۇنىــڭ قۇرئاندىــن ئۆگەنگەنلىــرى ئىــدى.
بــۇ ســەۋەبتىن « ســۈننەت» قۇرئاننىــڭ شــېرىكى ئەمــەس،
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قۇرئاننىــڭ رېئــال ھاياتقــا تەتبىقلىنىشــىدۇر .شــۇڭا قۇرئــان
دىننىــڭ شەرتســىز بىردىنبىــر مەنبەســىدۇر.
شــاھادەتنىڭ ئىســام جامائىتــى ئالدىــدا قىلىنىــش
ئادىتــى ،بىــر « ئىســامغا كىرىــش» مۇراســىمى ئەمــەس .پەقەت
يېڭى شــاھادەت ئېيتقان كىشــىنىڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىنى،
باشــقا كىشــىلەرگە ۋە مۆمىنلەرگــە بىلــدۈرۈش ئارزۇســىنىڭ
مەھســۇلىدۇر.
ئىسالمدا دىن نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟
ئىســامغا كــۆرە دىــن ،ئالــاھ تەرىپىدىــن ئىنســانىيەتكە
ئىالھىــي ۋەھىــي ئارقىلىــق بىلدۈرۈلگــەن « ياشــاش شــەكلى»
ۋە « قانۇنــار پۈتۈنلۈكــى» دۇر .دىــن ئىنســان ئىســىملىك «
قىممەتلىــك» مەۋجۇدىيەتنىــڭ پايدىلىنىــش كىتابــى ،يــول
خەرىتىســى ،قىممــەت ۋە پرىنســىپالر ھالقىســىدۇر.
ھــەق دىــن ،ئالــاھ تەســتىقلىغان دىنــدۇر .چۈنكــى
ياراتقۇچــى يارىتىلغاننــى ئــەڭ ياخشــى بىلگۈچىــدۇر .بىــر
نەرســىنىڭ پايدىلىنىــش كىتابىنــى ئــەڭ توغــرا شــەكىلدە
يازغۇچــى ئۇنــى ئىجــاد قىلغۇچىــدۇر .ئىنســاننىڭ بىــر
پايدىلىنىــش كىتابىغــا ۋە يــول خەرىتىگــە ئېھتىياجــى بــار.
دىــن ئىنســان ئۈچــۈن پايدىلىنىــش كىتابىــدۇر ۋە بــۇ كىتابنــى
ئــەڭ توغــرا يازغۇچىمــۇ ئىنســاننى ياراتقۇچىــدۇر.
ئىسالمدا دىننىڭ مەقسىتى نېمە؟
دىننىــڭ مەقســىتى ئىنســاننى دۇنيــا ۋە ئاخىــرەت
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ســائادىتىگە ئېرىشىشــى ئۈچــۈن ،ئالــاھ بىلــەن ،ئــۆزى بىلــەن،
باشــقا ئىنســانالر ۋە تەبىئــەت بىلــەن تونۇشــقان ۋە ئــەپ ھالــدا
ياشىتىشــتۇر .دىــن بــۇ مەقســەتنى تۆۋەندىكــى تــۆت يــول
بىلــەن:
 .1ئىنســاننى ،يارىتىلىــش مەقســىتىگە مۇۋاپىــق ھالــدا
ئۆزىــدە مەۋجــۇت بولغــان ئارتۇقچىلىقىنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى
چېكىگــە يەتكــۈزۈش ئارقىلىــق.
 .2ئاكتىــپ بىــر ئەقىــل ،ئىــرادە ۋە ۋىجــدان بەرپــا
قىلغــان ئىنســاننى ،مەســئۇلىيەت تۇيغۇســىغا ئىگــە قىلىــش
ئارقىلىــق.
 .3قىممەتلــەر سىستېمىســى ئارقىلىــق ئىنســاننى
نەپىــس ۋە ھەۋەســلىرىنىڭ قۇلــى بولۇپ قېلىشــتىن قۇتقۇزۇش
ئارقىلىــق.
 .4ئالــاھ ئالدىدىكــى ھەددىدىــن ،شــەيئىلەرگە قارىتــا
قىممىتىنــى ،ئىنســانغا قارىتــا مەســئۇلىيىتىنى ئۆگىتىــش
ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــۇرىدۇ.
ئىمان ۋە مۆمىن دېگەن نېمە؟
ئىمــان – ئالالھقــا ئىشىنىشــتۇر .مۆمىــن ئالالھقــا
ئىشــەنگەن كىشــىدۇر .بــۇ ئىشــەنچنىڭ نەتىجىســى،
ئالالھقــا ئاڭلىــق رەۋىشــتە تەســلىم بولۇشــتۇر .ئىســام بــۇ
تەســلىمىيەتنىڭ ئىســمى.
قۇرئانــدا ئالالھنىــڭ ئىســىملىرىدىن بىــرى ئــەل –
مۆمىــن ( ئىشــەنگەن) بولــۇپ ،ئالــاھ ئىنســانغا ئىشــەنگەن
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ھەمــدە ئىنســاننىڭمۇ ئۆزىگــە ئىشىنىشــىنى تەلــەپ قىلماقتــا.
ئىنســاننىڭ ۋۇجۇدقــا كېلىشــى ،ئالالنىــڭ ئىنســانغا بولغــان
ئىشــەنچىنىڭ ئەســەرى
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
بولغــان .ئۇنىڭدىــن باشــقا قەرزىنــى ئېتىــراپ قىلغۇچىنىــڭ
ئىالھىــي مۇكاپاتقــا ئېرىشــىدىغانلىقى ۋەدە قىلىنغــان.
ئىنســاندىن ئالــدى بىلــەن بــۇ ۋەدىگــە ۋە باشــقا
ۋەھىيلەرگــە ئىشــىنىپ ئىمــان ئېيتىــش تەلــەپ قىلىنماقتــا.
چۈنكــى ،ئىنســاننىڭ ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىشــى ،ئالالنىــڭ
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
قانچــە يــەردە ئارقــا – ئارقىدىــن بايــان قىلىنغــان ( 2:177؛
4:136؛  .) 2:284،285قۇرئانــدا ئېنىــق تىلغــا ئېلىنغــان
ئىمــان ئاساســلىرى تۆۋەندىكىچــە:
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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؟
يەھۇدىيلىكتــە ئىنســانغا ئوخشــايدىغان بىــر ئىــاھ
چۈشەنچىســى مەۋجــۇت .يەھۇدىــي ئىــاھ چۈشەنچىســىدە ئىــاھ
بەزىــدە ئىنســانغا ئايلىنىــدۇ ۋە ئىنســانىي خۇسۇســىيەتكە
ئىگــە بولىــدۇ .مەســىلەن :ئىنســاننى ياراتقانلىقىغــا پۇشــايمان
قىلىــدۇ ( تەكۋىــن  ،) 6:5،7ســاراھنى ھامىلــە قالدۇرىــدۇ (
تەكۋىــن ،) 21:1،2 ،ياقــۇپ بىلــەن چىلىشــىدۇ ( تەكۋىــن،
 ،) 32:22-32ئىنســانغا كۆرۈنىــدۇ ( تەكۋىــن ،) 32:30 ،ھارىــدۇ
ۋە ئــارام ئالىــدۇ ( تەكۋىــن .) 2:3 ،قۇرئانغــا كــۆرە « ئالــاھ
ئــەڭ ئۈســتۈن ۋە كاتتىــدۇر» ( شــۇرا « ،) 42:4 ،ھېچقانــداق
بىــر شــەيئى ئالالھقــا ئوخشــاش ئەمــەس» ( شــۇرا« ،) 42:11 ،
كۆزلــەر ئالالھنــى كۆرمەيــدۇ ،ئالــاھ كۆزلەرنــى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ»
( ئەنئــام .) 6:103 ،يەھۇدىيلىكتــە يەھــۋە بەنــى ئىســرائىلنىڭ
« مىللىــي ئىــاھ» دۇر (تەكۋىــن .)17:8 ،قۇرئانــدا ئالــاھ «
پۈتــۈن ئىنســانالرنىڭ رەببــى» ( نــاس )114:1 ،ۋە « پۈتــۈن
مەۋجۇدىيەتنىــڭ رەببــى» دۇر ( فاتىــھ.)1:2 ،
خىرىستىيانلىقتا ئىالھالشتۇرۇلغان ئىنسان چۈشەنچىسى
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مەۋجــۇت .مىســىر ،مىســىتوپىيە ۋە ھىندىســغا ئوخشــاش
قەدىمكــى كــۆپ ئىالھلىــق مەدەنىيەتلــەردە مەۋجــۇت بولغــان
كــۆپ تەڭرىلىــك چۈشەنچىســى بىلــەن خىرىســتىيانلىقتىكى
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
دەيــدۇ (  .) 5:117بــۇ داۋا قاتتىــق رەت قىلىنغــان ســۈرىدە،
خىرىســتىيانالرنىڭ مەريــەم ئوغلــى ئىســانى ئىالھلىــق
دەرىجىســىگە كۆتۈرۈشــىنى رەت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ:
(ئــى مۇھەممــەد!) ئېيتقىنكــى ،ئــۇ ـ ئالــاھ بىــردۇر [.]1
ھەممــە ئالالھقــا موھتاجــدۇر [ .]2ئالــاھ بــاال تاپقانمــۇ ئەمەس،
تۇغۇلغانمــۇ ئەمــەس [ .]3ھېــچ كىشــى ئۇنىڭغــا تەڭــداش
بواللمايــدۇ [ ( .]4ئىخــاس سۈرىســى ).
قۇرئان ئالالھنى قانداق سۈپەتلەيدۇ؟
ئالــاھ ئۆزىــدە چەكســىز رەھمــەت ،ئىشــىدا چەكســىز
مەرھەمــەت ئىگىســىدۇر ( .) 1:2
ئــۇ چەكســىز مەغپىــرەت قىلغۇچــى ،بەندىســىنى ياخشــى
كۆرىدىغــان ۋە دوســت تۇتقۇچىــدۇر ( .) 85:14
ئالالھتىــن باشــقا ھېــچ مەبــۇد ( بەرھــەق) يوقتــۇر ،ئالــاھ
( ھەمىشــە) تىرىكتــۇر ،ھاياتنىــڭ ،مەخلۇقاتنىــڭ مەنبەســى ۋە
يۆلەنچۈكىدۇر (.)3:2
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ئالالھ ئاسمان ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر ( .) 24:35
ئالــاھ ســىلەرنى خەلــق ئەتتــى ،ئاندىــن ســىلەرگە رىزىــق
بــەردى .ئاندىن ســىلەرنى قەبــزى روھ قىلىدۇ ،ئاندىن ســىلەرنى
تىرىلدۈرىــدۇ ،شــېرىك كەلتۈرگەنلىرىڭالردىــن قايسىســى بــۇ
ئىشــارنىڭ قايســىبىرىنى قىالاليــدۇ ،ئالــاھ پاكتــۇر ،ئۇالرنىــڭ
شــېرىك كەلتۈرگــەن نەرســىلىرىدىن ئالىيــدۇر ( .) 30:40
ئــى ئىنســانالر! ســىلەر ئالالھقــا موھتاجســىلەر ،ئالــاھ (
ھەممىدىــن) بىھاجەتتــۇر ،مەدھىيەگــە اليىقتــۇر ( .) 35:15
ئالــاھ بەندىســىگە يېتەرلىــك ئەمەســمۇ؟ ئــۇالر ســېنى
ئالالھتىــن باشــقا مەبــۇدالر بىلــەن قورقۇتىــدۇ ( .) 39:36
كىمكــى دۇنيــادا شــەرەپ ئىزدەيدىكــەن ،شــەرەپنىڭ
ھەممىســى ئالالھقــا مەنســۇپ ( ئۇنــى ئالالھتىــن تىلىســۇن ).
پەقــەت ياخشــى ســۆز ئالالھنىــڭ دەرگاھىغــا ئۆرلەيــدۇ ،ياخشــى
ئەمەللــەر ئۇنــى كۆتۈرىــدۇ ( .) 35:10
ئاســمانالردىكى ۋە زېمىندىكــى غەيبنــى بىلىــش پەقــەت
ئالالھقــا خاســتۇر .ھەممــە ئىــش ئالالھقــا قايتۇرۇلىــدۇ،
ئالالھقــا ئىبــادەت قىلغىــن ۋە ئالالھقــا تەۋەككــۈل قىلغىــن (
يەنــى ھەممــە ئىشــىڭنى ئالالھقــا تاپشــۇرغىن ) .پەرۋەردىگارىــڭ
قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىڭالردىن غاپىــل ئەمەســتۇر ( )11:123
ياخشــى ئىــش قىلغۇچــى بولغــان ھالــدا ئىخــاس بىلــەن
ئالالھقــا بويســۇنغان ئــادەم مەھكــەم تۇتقىغــا ئېســىلغان
بولىــدۇ .ئىشــارنىڭ ئاقىۋىتــى ئالالھقــا مەنســۇپتۇر (.)31:22
ئالــاھ غالىبتــۇر ،يامانلىــق قىلغۇچىنــى جازالىغۇچــى
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ئەمەســمۇ؟ ( .) 39:37
تەۋھىد دېگەن نېمە؟
تەۋھىــد ئىســام ئېتىقادىنىــڭ بىرىنچــى دەرىجىلىــك
ئاساســىدۇر .ئىســام ،تەۋھىــد ئېتىقــاد ئاساســىدا قــەد
كۆتۈرىــدۇ .ئىســام نامىدىــن قىلىنغــان ۋە قىلىنىدىغــان ھــەر
ئىشــقا قويۇلىدىغــان تەلــەپ تەۋھىدتــۇر.
تەۋھىــد ،ئىخچامالنغاندا بۇ جۈملىگە مۇجەسسەملىشــىدۇ،
يەنــى « ال ئىالھــە ئىللەلــاھ – ئىبــادەت قىلىشــقا تېگىشــلىك
ئىــاھ پەقــەت ئالالھتــۇر» .بــۇ جۈملــە «كەلىمەئــى تەۋھىــد»
دەپ ئاتىلىــدۇ .ئىســام ئىمانىنىــڭ ئاچقۇچــى بولغــان بــۇ
جۈملــە ئۆزگىچــە ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بولــۇپ ،مەۋجۇدىيــەت
تىلســىمىنىڭ شىفرىســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ .بۇ ســەۋەبتىن،
بــۇ جۈملىنىــڭ مەنىۋى ئېغىرلىقنــى مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم
«كائىناتتىنمــۇ ئېغىــر توختايــدۇ» دەپ چۈشــەندۈرگەن.
ال ئىالھــە ئىللەلــاھ ،ئىككــى قىســىمدىن يەنــى،
بىرىنچــى قىســمى « ھېچقانــداق ئىــاھ يوقتــۇر» ( ال
ئىالھــە) مەنىســىنى ئىپادىلەيدىغــان مەنفىــي جۈملىدىــن؛
ئىككىنچــى قىســمى « ،پەقــەت ئالــاھ بــاردۇر» ( ئىللەلــاھ)
مەنىســىنى ئىپادىلەيدىغــان مۇســبەت جۈملىدىــن تەركىــب
تاپىــدۇ .بــۇ ئىككــى جۈملىدىكــى مۇســبەت ۋە مەنفىــي ئۇقــۇم
كائىناتتىكــى ھــەر شــەيئىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .بــۇ
ئۇقــۇم ئاتومنىــڭ يادروســىدا نېيتــرون ۋە پروتــون شــەكلىدە
ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ .يۇلتــۇزالر ۋە پىالنىتالرغــا ئوخشــاش
بارلىــق ئاســمان جىســىملىرىدا ،ئۇالرنىــڭ تەرتىپلىــك
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ھەرىكىتىنــى شــەكىللەندۈرگەن تېپىــش ۋە تارتىــش كۈچــى
بىلــەن نامايەنــدە بولىــدۇ .دىژىتــال ( ســان – ســىفىرلىق)
دۇنيــادا ،بــۇ دۇنيانىــڭ ئىككــى ئاساســلىق ئامىلــى بولغــان
 0ۋە  1شــەكلىدە ئىپادىلىنىــدۇ .يەنــى مەۋجۇدىيــەت جىســمى
تىلــى بىلــەن كەلىمەئــى تەۋھىــد ئېيتقــان ماسلىشىشــچانلىق
ئىچىدىكــى بىــر كارىدورىــدۇر .مەۋجۇدىيەتنىــڭ پەيــدا بولــۇش
ۋە يوقلىشــىمۇ بۇنىــڭ ئىچىــدە .بۇنىڭغــا ئاساســەن ،كەلىمەئــى
تەۋھىــد ئېيتىــش ،كائىناتقــا مەنســۇپ بولۇشــنى ئىپادىلەيــدۇ.
بــۇ نۇقتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا « ،ال ئىالھــە ئىللەلــاھ»
ئىنســاننى ئــۆزى ئــەزا بولغان كائىنــات ئالىمىدىكــى مەخلۇقاتقا
نىســبەتەن مەســئۇلىيەتچانلىق بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــقا
دەۋەت قىلىنغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ .يىغىنچاقلىغانــدا « ،ال
ئىالھــە ئىللەلــاھ» تەۋھىدكــە كىرىشــنىڭ پارولــى.
« ال ئىالھــە ئىللەلــاھ» بىلــەن تەۋھىــد ئەقىدىســىگە
كىرگــەن كىشــى ،بــۇ جۈملىنــى ئېيتىــش بىلــەن ئالالھقــا
تۆۋەندىكىلــەر ھەققىــدە ۋەدە بەرگــەن بولىــدۇ:
يارىتىلغــان ھــەر شــەيئى ئىگــە بولغــان مەنــە ۋە مەقســەت
ئۆزگەرمــەس بىــر قانۇنــدۇر .ئالــاھ ھــەر شــەيئىنى بەلگىلىــك
مەناغــا ئىگــە قىلىــپ ياراتقــان.
بىــر شــەيئى  /بىــر ھايــات ساھەســىنى ياراتقۇچىســىدىن
ئايرىــپ تاشــاش ،مەنىســىدىن ۋە مەقســىتىدىن ئايرىــپ
تاشــلىغانلىقتۇر.
ھــەر شــەيئى بىــر بىــرى بىلــەن باغلىنىشــلىقتۇر ،ھــەر
شــەيئى بىــر ئالالھقــا باغلىنىــدۇ ( تــەۋە ).
ئالــاھ داخىــل بولمىغــان ،ئۇنىڭدىــن ئايرىــم مۇســتەقىل
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بىــر ھايــات ساھەســى يــوق.
ياراتقۇچىنىــڭ بىرلىكــى ،يارالغۇچىنىــڭ كۆپلۈكــى
ئاساســىي پرىنســىپ بولــۇپ ،ياراتقۇچىنــى كــۆپ دەپ قــاراش
ھەقىقەتكــە ،يارالغۇچىنــى بىرگــە مەركەزلەشــتۈرۈپ قويــۇش
مەخلۇقاتقــا زۇلــۇم قىلغانلىــق بولىــدۇ .جىمــى مۇســتەبىت
ۋە دىكتاتــور ھۆكۈمرانــار بــۇ خىــل زۇلۇمنــى پەيــدا قىلغــان.
بــۇ پرىنســىپقا كــۆرە ،بىغۇبــار گۈزەللىكنىــا ئەمــەس،
ئېتىقادســىزلىقنى يــەر يۈزىدىــن قۇرۇتــۇپ تاشالشــمۇ ،ئالالنىــڭ
ئىرادىســىگە خىــاپ.
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
ئابدۇلــا ئوغلــى مۇھەممەدنىــڭ تەپەككــۇر قىلىدىغــان كۆڭلــى
 /زېھنىگــە مىــادى  – 610يىلــى نازىــل بولۇشــقا باشــلىغان
بولــۇپ ،تۇنجــى قېتىــم ھىــرا غارىــدا نازىــل بولغــان .قۇرئــان
تۇنجــى قېتىــم نازىــل بولغان جــاي ،بۈگۈنمۇ شــۇ پىتى مەۋجۇت
بولــۇپ تۇرماقتــا .قۇرئاننىــڭ نازىل بولۇشــى تەخمىنەن  23يىل
داۋام قىلغــان بولــۇپ ،مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ۋاپــات بولغان
مىــادى  – 632يىلىــدا توختىغــان .قۇرئــان تاماملىنىشــىنى
« بۈگــۈن ســىلەرنىڭ دىنىڭالرنــى پۈتــۈن قىلدىــم ،نېمىتىمنــى
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تاماملىدىــم» (  )5:3ئايىتــى بىلــەن خــەۋەر بەرگــەن.
قۇرئــان ھــەر بىرىگــە « ســۈرە» ئىســمى بېرىلگــەن 114
بۆلۈمدىــن تەشــكىل تاپىــدۇ .بــۇ بۆلۈملەرنىــڭ تېمىلىــرى،
نازىــل بولغــان مەزگىلدىكــى ۋەقەلەرگە ماس ھالــدا پەرقلىنىدۇ.
ھــەر ســۈرىنى تەشــكىل قىلغــان مەنــە بۆلەكلىــرى « ئايــەت»
دەپ ئاتىلىــدۇ .ئايەتلەردىــن تەشــكىل قىلىنغــان قىســىم «
نەجىــم» دەپ ئاتىلىــدۇ.
قۇرئــان تۇنجــى قېتىــم يازمــا بىــر تېكىســت شــەكلىدە
ئەمــەس ،ســۆزلۈك شــەكلىدىكى خىتــاب ئۇســلۇبىدا نازىــل
بولغــان .مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنى ۋەھىــي كاتىپلىرىغا
يازدۇرغــان .مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن،
بــۇ يازمــا پارچىــار يىغىلىــپ ،تۈپلىنىــپ كىتــاب ھالىتىگــە
كەلتۈرۈلگــەن بولــۇپ ،بــۇ كىتــاب « مۇســھاب» دەپ ئاتالغــان.
بۈگــۈن نوپۇســى ئىككــى مىلياردقــا يېقىنالشــقان
ئىســام دۇنياســىدا ،بارلىــق مۇســۇلمانالر ئوخشــاش بىــر
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:
 .1مەككــە دەۋرى ۋە دەۋەت قۇرئانــى .بــۇ مەزگىــل
پەيغەمبەرلىكنىــڭ  – 1يىلــى بىلەن  – 13يىلىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىــدۇ .مۇســۇلمانالرنىڭ مۇخالىپــار شــەكىلدە ياشــىغان
مەزگىلــى بولــۇپ ،بــۇ مەزگىلــدە نازىــل بولغــان ســۈرىلەرنىڭ
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خاراكتېــر ئاالھىدىلىكــى ،باالغــەت مەنىنىــڭ ئالدىــدا تۇرغــان.
ئايەتلــەر قىســقا ۋە تــاۋۇش ماسلىشىشــچانلىقى ناھايىتــى
روشــەن .ئاساســەن ئەخــاق ۋە ئېتىقــاد ئاساســلىرى تېمــا
قىلىنغــان .بــۇ مەزگىلــدە نازىــل بولغــان قۇرئــان « دەۋەت
قۇرئانــى» ئىــدى.
 .2مەدىنــە دەۋرى ۋە دۆلــەت قۇرئانــى .مۇھەممــەد
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھىجرىتــى بىلــەن باشــاپ ۋاپاتــى بىلــەن
ئاخىرالشــقان  10يىللىــق 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
بــۇ مەزگىلــدە نازىــل بولغــان .بــۇ مەزگىلــدە نازىــل بولغــان
قۇرئــان « دۆلــەت قۇرئانــى» ئىــدى.
«قۇرئان» نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان؟
قۇرئاندىكى ئاساسلىق مەزمۇنالر تۆۋەندىكىچە:
 .1ئەخالق
 .2ئەقىدە
 .3تارىخىي مىسالالر
 .4ئىبادەتلەر
 .5شەخسىي ۋە ئوپچە مۇئامىلە قائىدىلىرى
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ئىسالمدا ئەقىلنىڭ ئورنى قەيەر؟
قۇرئــان ئىنســاندىن ئەقلىنــى ئىشلىتىشــنى تەلــەپ
قىلىدىغــان بىــر كىتــاب .قۇرئــان بــۇ چاقىرىقنــى قايتــا –
قايتــا تەكراراليــدۇ .ئەقىلنــى ئىشلىتىشــكە بۇنچــە تەرغىــب
قىلغــان باشــقا بىــر « مۇقــەددەس» كىتــاب يــوق.
قۇرئانــدا ئەقىــل ( ئاقــل) ئىســىم شــەكلىدە كەلمەيــدۇ،
ئەممــا پېئىــل شــەكلىدە ( تائاققــۇل) ئىشــلىتىلىدۇ .بــۇ ئــۈچ
نۇقتىنــى كۆرســىتىدۇ:
 .1ئەقىلنىــڭ ئاكتىــپ شــەكىلدە ئىشــلىتىلگەندە بــار
بولىدىغــان ،ئىشــلىتىلمىگەندە ئۆزىنــى كۆرســەتمەيدىغان
پەرىشــتە ئىكەنلىكىنــى.
 .2قۇرئاننىــڭ ئاكتىــپ ،تەپەككــۇر قىلىدىغــان ۋە كارغــا
كېلىدىغــان بىــر ئەقىلگــە ئەھمىيــەت بەرگەنلىكىنــى.
 .3قۇرئاننىــڭ ئەقىلگــە قارىتــا تۇغۇلۇشــتىن بــار بولغــان
مۇســتەقىل ،مۇتلــەق نەرســە ئەمەســلىكىنى كۆرســىتىدۇ.
قۇرئــان بىلىــم ( ئىلىــم) نــى  850يــەردە تىلغــا ئالىــدۇ /
ئىمــا قىلىــدۇ .بىلىــم ئەقىــل بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ،
قۇرئاننىــڭ ھــەر قېتىــم بىلىمنــى ئىمــا قىلىشــى ،ئەســلىدە
ئەقىلگــە قارىتىلغــان.
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قۇرئاندىن ئەقىلگە ئائىت مىسال كەلتۈرەلەمسىز؟
ئىســامنىڭ ئەقىلگــە تۇتقــان پوزىتسىيەســىنى تۆۋەندىكــى
ئايەتلەرگــە كــۆرە چۈشــىنىش كېــرەك:
پىكىــر يۈرگۈزمەيدىغانالرنــى ئالــاھ ئازابقــا گىرىپتــار
قىلىــدۇ ( )10:100
شۈبھىســىزكى ،ئالالھنىــڭ نەزىرىــدە ھايۋانالرنىــڭ ئــەڭ
يامىنــى ( ھەقنــى ئاڭلىمــاي) گاس بولۇۋالغــان ( ،ھەقنــى
ســۆزلىمەي) گاچــا بولۇۋالغــان ( ،ياخشــى – ياماننــى پــەرق
ئەتمــەي) ئەقلىنــى يوقاتقــان كىشــىلەردۇر ( )8:22
ئالالھقــا قەســەمكى ،بىــز ھەقىقەتــەن پىرئــەۋن
ۋە ئۇنىــڭ تەۋەلىرىنىــڭ ئىبــرەت ئېلىشــلىرى ئۈچــۈن،
ئۇالرنــى قەھەتچىلىــك بىلــەن ،مېۋىلىرىنىــڭ ھوســۇلىنى
كېمەيتىۋېتىــش بىلــەن ســىنىدۇق ( )7:130
شــەك – شۈبھىســىزكى ،جىــن ۋە ئىنســانالردىن
نۇرغۇنلىرىنــى دوزاخقــا ( يېقىلغــۇ بولــۇش ئۈچــۈن) ياراتتــۇق،
ئــۇالر دىللىــرى ( ئەقىــل ئىشــلەتكەن قەلــب) بولغىنــى
بىلەنمــۇ ،ئــۇ ئارقىلىــق ھەقنــى چۈشــەنمەيدۇ .ئــۇالر كۆزلىــرى
بولغــان بىلەنمــۇ ،ئــۇ ئارقىلىــق ( ئالالھنىــڭ قۇدرىتىنىــڭ
دەلىللىرىنــى) كۆرمەيــدۇ .ئــۇالر قۇالقلىــرى بولغىنــى بىلەنمــۇ،
ئــۇ ئارقىلىــق ( ئالالھنىــڭ ئايەتلىرىنــى ئىبــرەت ئېلىــپ)
تىڭشــىمايدۇ .ئــۇالر گويــا ھايۋانغــا ئوخشــايدۇ ،ھايۋاندىنمــۇ
بەتتــەر گۇمراھتــۇر ،ئەنــە شــۇالر غاپىلــدۇر ( )7:179
 ...بــۇالردا ( ئايەتلــەر ،ۋەقەلــەر ۋە شــەيئىلەردە)
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چۈشــىنىدىغان قــوۋم ئۈچــۈن ( ئالالھنىــڭ قۇدرىتىنــى
كۆرســىتىدىغان) نۇرغــۇن دەلىللــەر بــار ( )13:4
ئالــاھ ( ئۆلۈكنــى) تىرىلدۈرىــدۇ ( ،تىرىكنىــڭ) جېنىنــى
ئالىــدۇ ،كېچــە – كۈندۈزنىــڭ ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــى ئالالھنىــڭ
باشقۇرۇشــىدىدۇر ،چۈشەنمەمســىلەر؟ ( )23:80
 ...چۈشــىنىدىغان قــوۋم ئۈچــۈن ئايەتلەرنــى مۇشــۇنداق
تەپســىلىي بايــان قىلىمىــز ( )30:28
ســىلەرگە ئۆمرۈڭالرنــى ئــۇزۇن قىلىــپ ،ۋەز – نەســىھەت
ئالىدىغــان ئــادەم ۋەز – نەســىھەت ئااللىغــۇدەك ۋاقىــت
بەرمىدىممــۇ؟ ســىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچــى ( يەنــى پەيغەمبــەر)
كەلدىغــۇ ،ئەمــدى ئازابنــى تېتىــڭالر ،زالىمالرغــا ھېچقانــداق
يــاردەم بەرگۈچــى يــوق ( )35:37
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
خالىســانە ئــورگان.
پەيغەمبەرلىــك ،ئالالھنىــڭ رەھبەرلىكىنــى ئىنســانالرغا
يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن ،ئالــاھ تەرىپىدىــن ۋەزىپــە بېرىلگــەن
كىشــىلەر بولــۇپ ،ئۆلۈمنىــڭ تەمىنــى تېتىغۇچــى ھــەر
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ئىنســان قانــداق بىــر قانۇنىيەتكــە تــەۋە بولغــان بولســا،
پەيغەمبەرلەرمــۇ شــۇنداق قانۇنىيەتكــە تــەۋە .تۇغۇلىــدۇ ،يــەپ
– ئىچىــدۇ ،قايغۇرىــدۇ ،خۇشــال بولىــدۇ ،ئاغرىــپ قالىــدۇ،
ئۆلىــدۇ ياكــى ئۆلتۈرۈلىــدۇ .ئالالھتىــن كەلگــەن خەۋەرنــى ھېچ
ئۆزگەرتمەســتىن ،شــۇ پىتى ئىنســانالرغا يەتكۈزۈشــكە مەسئۇل.
بــۇ خىزمىتــى ئۈچــۈن ھــەق تەلــەپ قىلمايــدۇ .ئالــاھ نامىدىن
قەتئىــي يالغــان گــەپ قىلمايــدۇ .ئالــاھ بەلگىلىگــەن دائىرىدە
ئىــش قىلىــدۇ .ئــۇالر ھاياتىنــى ئالالھنىــڭ داۋاســىغا ئاتىغــان
كىشــىلەر.
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى نېمە؟
پەرىشتە ئەمەس ئىنسان ( )41:6
ئېلىــپ كەلگــەن خەۋەرنــى  /تەلىماتنــى پەقــەت يەتكــۈزۈپ
بېرىپــا 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
قىلغــان خىزمىتــى ئۈچــۈن ھېچقانــداق ھــەق تەلــەپ
قىلمايــدۇ ( )11:51
ھەممىســىنىڭ دىنــى بىــر .ئەقىــدە ،مەقســەت ۋە
مۇددىئاســى بىــر .ئوخشىماســلىقالر پەقــەت دىــن تىلــى،
ئۇســلۇب ۋە تەتبىقالشــتا كۆرۈلىــدۇ ( )5:48
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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
كېلەلمەيــدۇ ( )40:78
ئالالھتىن كەلگەن بىر خەۋەرنى يوشۇرالمايدۇ ( )69:44
ئالــاھ رەھىــم قىلمىغــان بىــر كىشــىنى پەيغەمبــەر
شــاپائەت قىاللمايــدۇ ( )39:44
قىيامەتنىڭ ۋاقتىنى بىلمەيدۇ ( )79:43
ئىدراكتىــن ھالقىغــان ھەقىقــەت ( غەيــب) لەرنــى
ئۆزلۈكىدىــن بىلەلمەيــدۇ ( )7:188
ئۆزىگــە ۋە باشــقا بىرىگــە ئەتــە نېمــە بولىدىغانلىقىنــى
بىلمەيــدۇ ( )46:9
ئــۆزى ياخشــى كۆرگــەن ۋە خالىغــان كىشــىنى ھىدايەتكــە
ئېرىشــتۈرەلمەيدۇ ( )28:56
ئالــاھ ھــاالل قىلغاننــى ھــارام ،ھــارام قىلغاننــى ھــاالل
قىاللمايــدۇ ( )1 :66
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كىم؟
ئابدۇلــا ئوغلــى مۇھەممەد مىــادى  – 571يىلى مەككىدە
تۇغۇلغــان – 632 ،يىلــى مەدىنىــدە ۋاپــات بولغــان .ئائىلىســى
مەككىدىكــى يــۈز – ئابرۇيلــۇق جەمەتلەردىــن ھاشــىمىالر
قەبىلىســىگە تــەۋە بولــۇپ ،دادىســىنىڭ ئىســمى ئابدۇلــا،
ئانىســىنىڭ ئىســمى ئامىنــە .ئــۇ يېتىــم ھالــدا چــوڭ بولغــان
(  )93:6بولــۇپ ،دۇنياغــا كېلىشــتىن بــۇرۇن دادىســى ۋاپــات
بولــۇپ كەتكــەن ،ئالتــە يېشــىدا ئانىســىمۇ ۋاپــات بولغــان.
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
كىشــى» دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىدىغــان ئــەل ئەمىــن دېگــەن
لەقــەم بىلــەن تونۇلغــان.
راســتچىل ،دۇرۇســت بولۇشــى ،ئەمگــەك – دەســمى
شــېرىكچىلىكى بىلــەن بىللــە تىجــارەت قىلغــان دەســمى
ســالغۇچى خەدىچەنىــڭ دىققىتىنــى تارتقــان .كېيىــن ئــۇ
ئىككــى قېتىــم تۇرمۇشــلۇق بولغــان خەدىچــە بىلــەن تــوي
قىلغــان .بــۇ ۋاقىتتــا خەدىچــە  40ياشــتا ۋە ئــۈچ پەرزەنتــى بــار
تــۇل ئايــال بولــۇپ ،مۇھەممــەد  25ياشــتا ۋە تۇنجــى قېتىــم
تــوي قىلىشــى ئىــدى .بــۇ خانىــم بىلــەن تۇرمــۇش قۇرغاندىــن
كېيىــن  4ياكــى  6پەرزەنتــى بولغــان.
ئۆمرۈنىــڭ  53يىلىنــى مەككىــدە ئۆتكۈزگــەن بولــۇپ40 ،
يېشــىدىن باشــاپ قۇرئــان تەلىملىرىنــى تارقىتىــش بىلــەن
ئۆتكۈزگــەن .ھاياتىغــا قەســت قىلىنغانلىقــى ئۈچــۈن ئۆمرۈنىڭ
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قالغــان  10يىلىنــى مەككىدىــن يوشــۇرۇن ھالــدا چىقىــپ،
ھىجــرەت قىلىــپ بارغــان مەدىنىــدە ئۆتكۈزگــەن .مەدىنىدىكــى
مەزگىلىــدە ئۆرنــەك بىــر ئىســام جەمئىيىتــى بەرپــا قىلىــپ،
قۇرئــان چاقىرىقىنــى يەتكۈزەلەيدىغــان جايالرغــا يەتكــۈزۈش
بىلــەن ئۆتكۈزگــەن .مەدىنىدىكــى دەســلەپكى بەش يىــل مەدىنە
ئىســام جامائىتىنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان
ھۇجۇمالرنــى تاقابىــل تــۇرۇش بىلــەن ئۆتكــەن .بەدىــر ،ئۇھــۇد،
خەنــدەك ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقا بىــر قانچــە جەڭنىــڭ ســەۋەبى
بــۇ .ئالتىنچــى يىلىدىكــى ھۇدەيبىيــە ســۈلىھى بىلــەن مەككــە
مۇشــرىكلىرى مەدىنــە ئىســام جامائىتىگــە قارىتــا تەھدىــت
بولــۇش ئاالھىدىلىكىنــى يوقاتقــان .بىــر يىلدىــن كېيىــن
خەيبەرنىــڭ پەتىــھ قىلىنىشــى بىلــەن مەدىنــە ئىســام
دۆلىتــى رايــون خاراكتېرلىــك كۈچكــە ئايالنغانلىقىنــى نامايــان
قىلغــان .ســەككىزىنچى يىلــى ئۆلــۈم تەھدىتــى بىلــەن
ھەيــدەپ چىقىرىلغــان مەككىگــە تىنــچ ھالــدا قايتىــپ كەلگەن
مۇســۇلمانالر ،شــۇ يىلىدىكــى ھۇنەيىــن ئۇرۇشــى بىلــەن بــۇ
رايونــدا مۇســۇلمانالرغا قارىتــا كېلىدىغــان ئــەڭ ئاخىرقــى
ھەربىــي تەھدىدنــى يوقاتقــان.
مەدىنىــدە ســالغان جامىنىــڭ يېنىدىكــى ھۇجرىســىدا
شەمســىيە كالېنــدارى بويىچــە  – 11رەبىئــۇل ئــەۋۋل( مىــادى
 – 632يىلــى  – 8ئىيــۇن) دە ۋاپــات بولغــان ۋە ۋاپــات بولغــان
ھۇجرىســىغا دەپنــە قىلىنغــان .ۋاپــات بولغانــدا  63ياشــتا
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؟
پەيغەمبەرلىكتىــن بــۇرۇن ھەزرىتــى مۇھەممەدنىــڭ
بــۇ رايونــدا مەلــۇم بولغــان ھېچقانــداق بىــر دىنــى ئۇنۋانــى
يــوق بولــۇپ ،ھېچقانــداق بىــر دىنــى ۋەزىپىنــى ئۈســتىگە
ئالمىغــان ،ھېچقانــداق بىــر دىنــى تەبىقــە بىلــەن بــاردى
– كەلــدى قىلمىغــان ،ھېچقانــداق بىــر دىنــى تەشــكىالت
ياكــى پائالىيەتكــە قاتناشــمىغانلىقى مەلــۇم .ئــۆزى
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
بىلــەن « ئىــزدەش» مەنىســىدىكى ھىــرا غارىغــا بېرىــپ ،ئــۇ
يــەردە تەپەككۇرغــا باشــلىغان.
ھەزرىتــى مۇھەممــەد  40يــاش ۋاقتىــدا تۇنجــى ۋەھىــي
مىــاد  – 610يىلىنىــڭ ياز پەســلىدە كەلگەن رامىــزان ئېيىدا،
مەككىدىكــى ھىــرا غارىــدا كەلگــەن ( 2:185؛  .) 97:1ۋەھىــي
پەرىشتىســى ئۇنىڭغــا « :ياراتقــان رەببىڭنىــڭ ئىســمى بىلــەن
ئوقۇغىــن» بىلــەن باشــانغان تۇنجى ۋەھىينــى ئېلىپ كەلگەن
(  .) 96:1تۇنجــى 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
ســەنئەتكاردىن ئايرىــپ قارىغىلــى بولمىغانــدەك ،ئالالھنىــڭ
ئەســەرى بولغــان مەۋجۇدىيەتلەرنىمــۇ ياراتقۇچىســىدىن ئايرىــم
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
 /ئۆلىمــاالر « ســۈننەت» دەپ ئاتىغــان .قۇرئانــدا « ســۈننەھ»
ئاتالغۇســى ھــەر تىلغــا ئېلىنغــان يــەردە ئالالھقــا نىســبەت
قىلىنغــان ھالــدا كېلىــدۇ .لېكىــن كېيىنكــى مەزگىلــدە
ئىگــە بولغــان مەنــە ،قۇرئانــدا پەيغەمبەرگــە نىســبەت بېرىلگــەن
شــەكىلدە ئىشــلىتىلمىگەن « .ســۈننەت» ئۇقۇمــى باشــتا
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبــەر بولغاندىــن كېيىنكــى
قىلغــان ئىــش – ھەرىكەتلىرىنــى كۆرســىتەتتى .بــۇ ئۇقــۇم
دائىرىســىگە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ ئەلچىســى
بولغانلىقــى ئۈچــۈن قىلغــان ئىــش – ھەرىكەتلىــرى كىرىــدۇ.
ئۇنىــڭ ئىنســان بولغانلىقــى ،ئــەرەب بولغانلىقــى ،مەككىلىــك
بولغانلىقــى ئۈچــۈن قىلغــان ئىــش – ھەرىكەتلىــرى دەســلەپتە
ســۈننەت دائىرىســىدە يــوق ئىــدى .لېكىــن ،كېيىنكــى
زامانــاردا بــۇ ئۇقۇمنىــڭ ئىچىگــە ئىســام ئوتتۇرىغــا چىققــان
جۇغراپىيەنىــڭ ئەنئەنىلىرىمــۇ كىرگۈزۈلگــەن.
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 «
ســۆز» نــى كۆرســىتىدۇ .ئىچىــدە ســۈننەت بايــان قىلىنغــان
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ھەدىســلەر ۋە ســۈننەت بايــان قىلىنمىغــان ھەدىســلەرمۇ بــار.
بىــر ھەدىســنىڭ توغــرا ياكــى خاتالىقىنــى قۇرئــان بەلگىلەيدۇ.
قۇرئانغــا ســېلىنغاندا قۇرئــان رەت قىلمىســا ،ئاندىــن قالســا،
ھەدىســلەرگە قويۇلغــان شــەرت بولغــان بايــان قىلغۇچىــار
زەنجىــرى ئىشــەنچلىك ياكــى ئەمەســلىكىنى بەلگىلەيــدۇ.

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان ئىش – ھەرىكىتىنىڭ
سۈننەت ياكى ئەنئەنە ئىكەنلىكى قانداق ئايرىلىدۇ؟
بۇنىڭغــا بىــر مىســال ئارقىلىــق جــاۋاب بېرەيلــى.
مەســىلەن :مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم كىيىنگــەن شــەكىلدە
كىيىنىــش ســۈننەت دائىرىســىگە كىرەمــدۇ؟ بــۇ ســوئالنىڭ
جاۋابــى تۆۋەندىكــى ســوئالنىڭ جاۋابىغــا مۇناســىۋەتلىك.
يەنــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبــەر بولۇشــتىن بــۇرۇن
ۋە پەيغەمبــەر بولغاندىــن كېيىــن كىيىنىــش شــەكلىدە
ئۆزگىرىــش بولغانمــۇ ياكــى ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان ئىجتىمائىي
جەمئىيــەت كىشــىلىرىدىن پەرقلىــق شــەكىلدە كيىنگەنمــۇ؟
بــۇ خىــل ســوئالالرنىڭ جــاۋاب « يــاق » .ئۇنداقتــا ،مۇھەممــەد
ئەلەيھىسســاالمنىڭ كىيىنىــش شــەكلىنى « ئىبــادەت»
دائىرىســىدە ئەمــەس « ،ئــادەت» ۋە « ئەنئەنــە» دائىرىســىدە
چۈشــىنىش كېــرەك.
ئىسالمدىكى ئاساسلىق ئىبادەتلەر قايسى؟
قۇرئانغــا كــۆرە ،ئىســامدا ئىبادەتلەرنــى بەلگىلىــك
ســانلىق مىقدارغــا مەھكــۇم قىلغىلــى بولمايــدۇ .قۇرئاننىــڭ
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بارلىــق ئەمىرلىرىگــە بويســۇنۇش ۋە چەكلىگەنلىرىدىــن ئۆزىنــى
تارتىشــمۇ « ئىبــادەت» دائىرىســىگە كىرىــدۇ .بۇنىڭغــا ھــاالل
يولدىــن رىزىــق تېپىــش ئۈچــۈن دۇرۇســتلۇق بىلــەن ئىشــلەش
ۋە قىممــەت يارىتىشــمۇ كىرىــدۇ.
ئىســامنىڭ ئىبادەتلــەر زەنجىرىــدە شــۇ بــەش تۈرلــۈك
ئىبــادەت ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرىــدۇ:
 .1نامــاز ئوقــۇش .شــەرتلىرى ،ۋاقىتلىــرى ۋە شــەكلى
ئېنىــق بەلگىلەنگــەن ئىبــادەت.
 .2زاكات بېرىــش :تــەڭ بەھرىمــەن بولــۇش ئاســاس
قىلىنغــان ،مال-مۈلكىنــى پاكالش خاراكتېرلىك ئىقتىســادىي
مەســئۇلىيەت.
 .3روزا تۇتــۇش :مەســئۇلىيەت ئېڭــى بەرپــا قىلىــش ئۈچۈن
يىلــدا بىــر كۈنــدۈزى يــەپ – ئىچىشــتىن توختاش.
 .4ھەجگــە بېرىــش :ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق پايدىســى
ئۈچــۈن جــەم بولــۇش مەقســىتىدە ،ئــادەم بالىلىــرى يــەر يۈزىــدە
تۇنجــى قېتىــم ســالغان « تۇنجــى ئــۆي» بولغــان كەبىنــى
زىيــارەت قىلىــش.
 .5جىھــاد قىلىــش :جىھــاد ئىنســانىيەت قوبــۇل قىلغــان
ئورتــاق ھەقىقــەت ( مەئــرۇف) الرنــى كېڭەيتىــش ،قوبــۇل
قىلغــان ئورتــاق خاتــا ( مۇنكــەر) الرنــى ئازايتىــش ئۈچــۈن «
قولىدىــن كېلىشــىچە تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش» مەنىســىنى
بىلدۈرىــدۇ.
ئىبادەتلەرنىــڭ ھەممىســى ئىنســانغا ( قولىدىكــى
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ئىمكانالرنــى  /نېمەتنــى) باشقۇرۇشــنى ،ئۈنۈملــۈك
پايدىلىنىشــنى ئۆگىتىــش ئۈچــۈن ئەمىــر قىلىنغــان .نامــاز
ۋاقىــت ۋە بەندەننــى؛ زاكات مــال – مۈلۈكنــى؛ ھــەج جامائەت /
گۇرۇپپىنــى؛ روزا نەپىســنى؛ جىھــاد غەيرەت ۋە تىرىشــچانلىقنى
قانــداق باشقۇرۇشــنى ،ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىشــنى ئۆگىتىــدۇ.
نېمە ئۈچۈن ئىسالمدا كاھىنالر تەبىقىسى يوق؟
ئىســامدا مەخســۇس دىنــى خادىمــار تەبىقىســى يەنــى
كاھىنــار تەبىقىســى يــوق .قۇرئانــدا ئالــاھ ،ئىنســاندىن
ئۆزىگــە بىۋاســىتە ئىبــادەت قىلىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ .چۈنكــى
« ئالــاھ بەندىســىگە جــان تومۇرىدىنمــۇ يېقىــن»(.) 50:16
بــۇ يــەردە مەســىلە ئىنســان .بــۇ يــەردە ئىنســاندىن شــۇ ســوئال
ســورالغانلىقىنى پــەرەز قىلغىلــى بولىــدۇ « :ئالــاھ ســاڭا
جــان تومۇرىڭدىنمــۇ يېقىــن ئىكــەن ،ئۇنداقتــا ســەن ئۆزۈڭگــە
يېقىنمــۇ؟ » .ئالــاھ بىلــەن ئىنســان ئارىســىغا ۋاســىتىچى
قويــۇش ،ئالالھنىــڭ ئىنســانغا يىــراق ئىكەنلىكىدىــن
ئىبــارەت خاتــا چۈشــەنچىدىن كېلىــپ چىقماقتــا .ئىســام
بۇنــى قاتتىــق رەت قىلىــدۇ .ئالــاھ بىلــەن ئارىســىغا ۋاســىتە
قويۇشــنى ئىســام « شــېرىك» دەپ ئاتايــدۇ .شــېرىك ،قۇرئانغــا
كــۆرە ئــەڭ چــوڭ گۇنــاھ ۋە ئــەڭ چــوڭ زۇلــۇم.
جىھاد دېگەن نېمە؟
جىھــاد « قولىدىكــى پۈتــۈن ئىمكانىيەتنــى ســەپەرۋەر
قىلىــش» مەنىســىنى بىلدۈرىــدۇ .قۇرئانــى جىھــاد ئۇقۇمىنــى
نوقــۇل ھالدا غــازات يەنى « مۇقەددەس ئۇرۇش» چۈشەنچىســىگە
يىغىنچاقالشــقا بولمايــدۇ .بــۇ مەنــە قۇرئــان جىھاد ئاتالغۇســىغا
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بەرگــەن مەنــە ئەمــەس .قۇرئانــدا جىھادتىــن ئايرىــم ھالــدا «
ئــۇرۇش ( قىتــال)» ئۇقۇمــى تىلغــا ئېلىنىــدۇ .جــەڭ قىلىشــقا
رۇخســەت قىلغــان ئايەتتــە (  ،) 22:39ھەتتــا جــەڭ زۆرۈر بولغان
ئەھۋالــدا ،مۆمىنلەرگــە جەڭنــى بىــر مەســئۇلىيەت قىلىــپ
بىلدۈرگــەن ئايەتتــە ،جىھــاد ئەمــەس قىتــال ئىبارىســى تىلغــا
ئېلىنىــدۇ ( .) 2:216
جىھــاد « ،ئىنســاننىڭ ئالــاھ يولىــدا كۆرســەتكەن ئــەڭ
چــوڭ تىرىشــچانلىقى» نــى بىلدۈرىــدۇ « .ئۇالرغــا قارشــى
پۈتــۈن كۈچــۈڭ بىلــەن جىھــاد قىــل!» دەپ بۇيرۇغان بــۇ ئايەت،
ھېچقانــداق ئــۇرۇش بولمىغــان ،جېنىغــا قەســت قىلىۋاتقــان
دۈشــمەنلىرىگە قارشــى ،مۇئمىنلــەر يوللــۇق مۇداپىئــەدە بولــۇپ
ئۆزىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە ئۆتمىگــەن مەككىدىكــى
ۋاقتىــدا نازىــل بولغــان « :شــۇنىڭ ئۈچــۈن كاپىرالرغــا ئىتائــەت
قىلمىغىــن ،قۇرئــان ئارقىلىــق ئۇالرغــا قارشــى ( پاكىتالرنــى
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ) بارلىــق كۈچــۈڭ بىلــەن جىھــاد  /كــۈرەش
قىلغىــن» (  )25:52ئايىتىــدە 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
قىلغــان بولۇشــى كېــرەك ( 2:190؛  .)60:8،9ئەگــەر
ئالــاھ ،يــەر يۈزىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ھەممىســىنىڭ ئىمــان
ئېيتىشــىنى خالىغــان بولســا ئىــدى ،مۇشــۇنداق قىالتتــى« :
ئەگــەر پەرۋەردىگارىــڭ خالىســا ئىــدى ،ئەلۋەتتــە ،يــەر يۈزىدىكــى
كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى ئىمــان ئېيتاتتــى ،ســەن كىشــىلەرنى
مۇســۇلمان بولۇشــقا مەجبۇرالمســەن؟» (  .) 10:99ئالــاھ
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ئىنســانالرنىڭ ئىمــان ئېيتىشــىنى ،ئۇالرنىــڭ ئىختىيارلىقىغــا
قالدۇردى (  .) 18:29ئۇالرنى ئىمان ئېيتىشــقا مەجبۇرالشــنىڭ
ئورنىغــا ،ئۇالرنــى پەيغەمبەرلىــرى ۋە كىتابلىــرى ئارقىلىــق
ئىمــان ئېيتىشــقا چاقىــردى (  .) 3:110يوللــۇق ئۇرۇشــنىڭ
مەقســىتى يەر يۈزىدە مۇســۇلمان بولمىغان كىشــى قويماســلىق
ئەمــەس .قۇرئانغــا كــۆرە يوللــۇق ئۇرۇشــنىڭ مەقســىتى« ،
ئېتىقادقــا بېســىم ( پىتنــە )» نــى يوقۇتۇشــتۇر ( .) 2:193
كىشــىنىڭ ھاۋايى-نەپســى ۋە ئازدۇرغۇچى شەخســىيىتىگە
قارشــى ئېلىــپ بارغــان كۆرۈشــىمۇ جىھادنىــڭ بىر پارچىســى.
جىھاد بىلەن ئۇرۇش ئوخشاشمۇ؟
ئوخشاش ئەمەس.
ھــەج سۈرىســى  – 78ئايەتتــە « جىھــاد» نــى زامــان ۋە
ماكاندىــن مۇســتەقىل ھالــدا « بۇيرۇغــان» (  25:52بىلــەن
سېلىشــتۇرۇپ كــۆرۈڭ) ۋە  – 39ئايىتىــدە « ئــۇرۇش» قــا نېمــە
ئۈچــۈن « رۇخســەت قىلغانلىقــى» نــى بايــان قىلىــدۇ.
جىھادنــى پەقــەت مەككىــدە ئەمــەس ،مەدىنىــدە نازىــل
بولغــان ئايەتلەردىمــۇ نوقــۇل ھالــدا « ئــۇرۇش قىلىــش»
نــى كۆرســىتىدۇ دەپ قاراشــقا بولمايــدۇ .مەســىلەن « :ئــى
پەيغەمبــەر! ســەن كۇففــارالر بىلــەن ۋە مۇناپىقــار بىلــەن جىھــاد
 /كــۈرەش قىلغىــن ،ئۇالرغــا قاتتىــق مۇئامىلــە قىلغىــن،
ئۇالرنىــڭ جايــى جەھەننەمــدۇر ،جەھەننــەم نېمىدېگــەن يامــان
جــاي!» ( .) 66:9
ئىســامدا ياخشــىلىقنى تەۋســىيە قىلىــش ،يامانلىقنــى
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توســۇش نېمىنــى كۆرســىتىدۇ؟
تېمىنىــڭ ئەســلى شــەكلى «ئــەل ئەمــر بىلمــەرۇف ۋە
نەھــي ئەنــل مۇنكــەر» بولــۇپ ،ھــەر دەۋر ۋە ماكاندا ئىنســانىيەت
تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغــان « ئورتــاق ياخشــىلىق» نــى
قۇرئــان ئــەل مــەرۇف،
« ئورتــاق يامانلىــق» نــى ئــەل مۇنكــەر دەيــدۇ .ۋەھىــي
مۆمىنلەرگــە ياخشــىلىقنىال بۇيرۇپ قالماســتىن ،ياخشــىلىقنى
ئــۆزى ياشــاۋاتقان ماكانــدا كېڭەيتىــش ئۈچــۈن كۈرەش قىلىشــقا
بۇيرۇيــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا يامانلىقتىــن يىراقلىشىشــنىال
بۇيــرۇپ قالماســتىن ،يامانلىقتىــن باشــقىالرنى ســاقالپ
قېلىشــقا بۇيرۇيــدۇ .مەســىلەن:
مۆمىــن ئەرلــەر ،مۆمىــن ئايالــار بىــر – بىــرى بىلــەن
دوســتتۇر ،ئــۇالر ( كىشــىلەرنى) ياخشــى ئىشــارنى قىلىشــقا
بۇيرۇيــدۇ ،يامــان ئىشــاردىن توســىدۇ ( .) 9:71
( ئــى مۇھەممــەد ئۈممىتــى!) ســىلەر ئىنســانالر مەنپەئەتــى
ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ
يامانلىقتىــن توســىدىغان ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىدىغــان ئــەڭ
ياخشــى ئۈممەتســىلەر ( .) 3:110
ئــۇالر ئالالھقــا ۋە ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىشــىنىدۇ ،ياخشــى
ئىشــارغا بۇيرۇيــدۇ ،يامــان ئىشــاردىن توســىدۇ ،خەيرلىــك
ئىشــارنى قىلىشــقا ئالدىرايــدۇ؛ ئەنــە شــۇالر ياخشــىالردىندۇر.
ئــۇالر ھەرقانــداق ياخشــىلىقنى قىلســۇن ،ئــۇ بىــكار كەتمەيــدۇ،
ئالــاھ مەســئۇلىيەتچانالرنى  /تەقۋادارالرنــى ئوبــدان بىلىــدۇ (
.) 3:114،115
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مۇناپىــق ئەرلــەر بىلــەن مۇناپىــق ئايالــار ( مۇناپىقلىقتــا
ۋە ئىماندىــن يىــراق تۇرۇشــتا) بىــر – بىرىگــە ئوخشــايدۇ .ئــۇالر
يامانلىققــا بۇيرۇيــدۇ ،ياخشــىلىقتىن توســىدۇ ،ئــۇالر قوللىرىنى
يۇمۇۋالىــدۇ ( يەنــى بېخىللىــق قىلىــپ ســەدىقە بەرمەيــدۇ ).
ئــۇالر ئالالھنــى ئۇنتــۇدى ( يەنــى ئالالھنىــڭ تائىتىنــى تــەرك
ئەتتــى ) ،ئالالھمــۇ ئۇالرنــى ئۇنتــۇدى ( يەنــى ئالــاھ ئۇالرنــى
ئۆزىنىــڭ پەزلىدىــن ۋە رەھمىتىدىــن مەھــرۇم قىلــدى ).
شۈبھىســىزكى ،مۇناپىقــار پاســىقالردۇر ( .) 9:67
مۆمىــن ئەرلــەر ،مۆمىــن ئايالــار بىــر – بىــرى بىلــەن
دوســتتۇر ،ئــۇالر ( كىشــىلەرنى) ياخشــى ئىشــارنى قىلىشــقا
بۇيرۇيــدۇ ،يامــان ئىشــاردىن توســىدۇ ،نامازنــى ( تولــۇق) ئــادا
قىلىــدۇ ،زاكات بېرىــدۇ ،ئالالھقــا ۋە ئالالھنىــڭ پەيغەمبىرىگــە
ئىتائــەت قىلىــدۇ ،ئەنــە شــۇالرغا ئالــاھ 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 ئىســامدا ئەڭ چوڭ
گۇنــاھ .ھــەر قانــداق گۇناھنــى ئالــاھ تەۋبىســىزمۇ كەچۈرۈشــى
مۇمكىــن ،لېكىــن شــېرىكنى تەۋبىســىز ئەپــۇ قىلمايــدۇ (
4:48؛  .) 39:53چۈنكى شــېرىك ،ئالالھنىڭ ئىنســانغا بولغان
مېھــرى – مۇھەببىتىگــە خىيانــەت قىلغانلىــق بولىــدۇ.
شــېرىكنىڭ زىتــى تەۋھىــد .تەۋھىــد ،ئالالھقــا خــاس
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ســۈپەتلەرنى پەقــەت ئالــاھ قىــا نىســبەت بېرىــش ،ئۇنىڭغــا
ھېچقانــداق نەرســىنى ئورتــاق قىلماســلىقىنى كۆرســىتىدۇ.
شــېرىك بىلــەن تەۋھىــد بىــر – بىرىگــە زىــت بولــۇپ ،بىــرى
بــار يــەردە يەنــە بىــرى بولمايــدۇ.
ئالالھتىــن غەيرىيگــە ئىبــادەت قىلىــش شــېرىك بولىــدۇ.
ئىبــادەت قىلىنغۇچىالرنىــڭ پەرىشــتە ،مۇقــەددەس روھ،
پەيغەمبــەر ،ھــاۋارى ،ئەزىــز بولۇشــى مۇھىــم ئەمــەس ،كىمكــى
بۇالردىــن بىرىگــە ئىبــادەت قىلىدىكــەن ئــۇ ئالالھقــا شــېرىك
كەلتۈرگــەن بولىــدۇ .ئىبــادەت پەقــەت ئالالھقــا بولىــدۇ.
ئالالھتىــن غەيرىيگــە ئىبــادەت قىلىــش ،كىشــىنىڭ ئۆزىگــە
ئىــاھ تەيىنلىشــىدىن باشــقا نەرســە ئەمــەس .يەنــى ،ۋەزىپــە
بەرگۈچــى ئىگــە ۋە تاپشــۇرۇۋالغۇچىدىن يۇقىــرى ئورۇنــدا تۇرىدۇ؛
ۋەزىپــە تاپشــۇرۇۋالغۇچى ئىتائــەت قىلغۇچــى ۋە ئورنــى تــۆۋەن
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
ۋە ھەۋىســىنى بۇتالشــتۇرغانلىق بولىــدۇ (  .) 10:66بــۇ
ســەۋەبتىن ھــەر شــېرىك ،ئۆزىنــى بىلمەســلىكتۇر.
ئىالھىنــى ئــۆزى تەيىنلــەپ ،ئاندىــن ئۇنىڭغــا ئىبــادەت
قىلىــش ئېغىــر زىتلىققــا ئىگــە بولۇپ ،بــۇ زىتلىق ئىنســاننىڭ
روھــى جەھەتتىــن بىــر پۈتۈنلۈكىنىــڭ پارچىلىنىشــى بىلــەن
نەتىجىلىنىــدۇ.
ئالالھقــا خــاس ســۈپەتلەرنى ئۇنىڭدىــن غەيرىيگــە
نىســبەت بېرىــش ،شــېرىك بولىــدۇ .ئالالھتىــن غەيرىينــى
كەمچىلىكتىــن خالىــي ۋە مۇكەممــەل دەپ بىلىــش شــېرىك
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بولىــدۇ .كەمچىلىكلەردىــن خالىــي ۋە مۇكەممــەل بولغــان
پەقــەت ئالــاھ .پەيغەمبەرلەردىــن تارتىــپ بارلىــق ئىنســانالر
كەمچىلىكتىــن خالىــي ئەمــەس.
قۇرئــان « ئىســا ئالالھنىــڭ ئوغلــى» دېگۈچىلەرنــى
مۇنــداق ئاگاھالندۇرىــدۇ:
« ســىلەر شــەك – شۈبھىســىز قەبىــھ بىــر ســۆزنى
قىلدىڭالر .بۇ ســۆزنىڭ ( يامانلىقىدىن) ئاســمانالر پارچىلىنىپ
كەتكىلــى ،يــەر يېرىلىــپ كەتكىلــى ،تاغــار گۇمــران بولــۇپ
كەتكىلــى تــاس قالــدى» ( .) 19:89،90
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
غەيرىينىــڭ ھەققــى ئالالھقــا بەنــدە بولــۇش ،ئۇنىڭغــا
ئىتائــەت قىلىــش .ئالالھقــا خــاس ھەقتىــن ئۆزىگــە ھەسســە
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ئېلىشــقا ئۇرۇنــۇش ،ئۇنــى ئىالھقــا ئايالندۇرمايــدۇ .لېكىــن،
ئىنســانلىقتىن چىقىرىۋېتىــدۇ .چۈنكــى ،ئىالھلىــق داۋاســى
قىلغــان ھــەر قانــداق كىشــىنىڭ ئىنســانلىقى ئــەڭ باشــتا
زىيانغــا ئۇچرايــدۇ .ئالالھقــا ھېچقانــداق زىيــان يەتمەيــدۇ.
« ئالــاھ ئۇلۇغلــۇق ئىگىســىدۇر ( ،مۇشــرىكالرنىڭ)
شــېرىك كەلتۈرگــەن نەرســىلىرىدىن پاكتــۇر» ( .) 59:53
ئالالھقــا كەمچىلىــك ۋە خاتالىقتىــن نىســبەت بېرىــش
شــېرىكتۇر .شــېرىكنىڭ بــۇ تۈرىگــە ،ئالالھقــا بەشــەرى
ســۈپەتلەرنى نىســبەت بېرىشــمۇ كىرىــدۇ .ئالــاھ تــا كەمچىلىــك
كــۆرۈش ،شــۇنداق قارىغۇچىنىــڭ دىلىدىكــى ئەگرىلىكنــى
ئىپادىلەيــدۇ .نــەزەر ســالغۇچى نەزىرىدىكــى ئەگرىلىــك تۈزەلمەي
تــۇرۇپ ،نــەزەر تاشــلىغان نەرســىنى توغــرا كۆرەلمەيــدۇ.
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 ئالــاھ ئۈچــۈن قىلىنغانــدا ئىبــادەت بولىــدۇ،
ئۇنىڭدىــن غەيرىــي ئۈچــۈن قىلىنغانــدا شــېرىك بولىــدۇ.
قــۇددۇس بولغــان ئالالھتىــن ئېلىنغــان ھــەر مۇقەددەســلىك،
بــۇت بولۇشــقا نامزاتتــۇر.
شــېرىك ،ئالالھقــا قىلىنغــان تــۇز كورلۇقتــۇر ( 1،4 :106
) .چۈنكــى ،بــۇ ئالالھنىــڭ ھەققىنــى يېگەنلىــك.
شــېرىكلەرنىڭ ھەممىســى « ئۆزىدىــن يىــراق تەڭــرى»
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تەســەۋۋۇرىدىن كېلىــپ چىقىــدۇ .ئىنســان ياراتقۇچىســى
بىلــەن بىۋاســىتە ئۇچرىشــالمايدىغانلىقىنى تەســەۋۋۇر قىلىشــقا
باشــلىغاندا ،شــېرىكنىڭ ئىشــىكلىرى ئېچىلىــدۇ .بۇنىــڭ
ئارقىســىدا ياراتقۇچىغــا يەتكىلــى بولماســلىق چۈشەنچىســى
ياتىــدۇ .ھالبۇكــى ،ياراتقۇچــى ئىنســانغا جــان تومۇرىدىنمــۇ
يېقىــن.
شېرىك ئالالھقا تۆھمەت قىلغانلىقتۇر.
« ئالالھقــا تۆھمــەت قىلغــان كىشــىدىنمۇ زالىــم كىشــى
بارمــۇ؟» ( .) 61:7
شــېرىك كەلتۈرگۈچنىــڭ بارلىــق ياخشــى ئەمەللىــرى
بىــكار بولــۇپ كېتىــدۇ:
« ئەگــەر ســەن ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرســەڭ ،ســېنىڭ
ئەمىلىــڭ ئەلۋەتتــە بىــكار بولــۇپ كېتىــدۇ ،ســەن ئەلۋەتتــە
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 ،پارچىــاش دېگەنلىــك بولىــدۇ.
شــېرىك ئىنســاننىڭ ئىچكــى پۈتۈنلۈكىنــى يــوق قىلىــپ
تاشــاپ ،روھــى دىنامىكىلىرىنــى ســۇغۇرۇپ تاشــايدۇ ۋە
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ئىچكــى ئېنېرگىيەســىنى تۈگىتىــدۇ .شــېرىك ،ياراتقۇچىنــى
پارچىلىمايدۇ .شــېرىك ،شــېرىك قوشــقۇچى ئىنساننى پارچىالپ
تاشــايدۇ .ئۇنىــڭ ئىچكــى پۈتۈنلۈكىنــى ،كىشــىلىكىنى
پارچىــاپ تاشــايدۇ .شــېرىك بىــر روھــى كېســەللىك بولــۇپ،
ئىنســاننىڭ چۈشــەنچە – تۇيغۇ ،روھ  -بەدەن ،مەنە – جىسىم،
قەلــب – ئەقىــل ئارىســىدىكى بېغىنــى ئــۈزۈپ تاشــايدۇ.
شــېرىك ،شــېرىك قوشــۇلغان نەرســە ئالدىــدا ئىنســاننى
چارىســىز ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويىــدۇ .ئەگــەر ئىنســان 13
رەقىمىنىــڭ شــۇملۇقتىن بېشــارەت ئىكەنلىكىگــە ئىشەنســە،
 – 13نومۇرلــۇق ياتاقتــا ياتقۇزغــان ۋاقتىڭىــزدا ،قــارا
باســىدىغانلىقىنى تەخمىــن قىلغىلــى بولىــدۇ .شــېرىكنىڭ
ئىنســان ئۈســتىدىكى تەســىرى مانــا مۇشــۇنداق.
قۇرئــان شــېرىكنى « ئــەڭ چــوڭ زۇلــۇم» دەپ ئاتايــدۇ (
.) 31:13
ئىسالمدا زۇلۇم نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟
زۇلــۇم ،لۇغەتتــە «بىــر نەرســىنى ئــۆز ئورنىدىــن
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،
زۇلــۇم كىشــىنى ھەققىدىــن مەھــرۇم قويۇشــتۇر.
زۇلــۇم ،ئىســامدا قەتئىيلىــك بىلــەن چەكلەنگــەن.
قۇرئــان پۈتــۈن خىتــاب قىلىنغۇچىلىرىغــا ئادالەتنــى ئەمىــر
قىلىــدۇ (  .) 16:90زۇلۇمنــى قاتتىــق شــەكىلدە چەكلەيــدۇ.
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ھەتتــا قۇرئانــدا ئالــاھ مۇنــداق دەيــدۇ:
).

« مــەن بەندىلەرگــە زۇلــۇم قىلغۇچى ئەمەســمەن» ( 50:29

ئىســامدا 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»
(  .) 28:59شــۇڭا ئىســام ئالىملىــرى « دۆلــەت كۇپۇردىــن
ئەمــەس ،زۇلۇمدىــن زاۋال تاپىــدۇ» دەيــدۇ.
ئىسالمدا كۇپۇر ۋە كاپىر دېگەن نېمە؟
كۇپــۇر ،تىلــدا « يېپىــش » ،كاپىــر « يېپىــپ قويغۇچــى»
دېگەنلىــك بولىــدۇ .ھــەر تۈرلــۈك كۇپــۇر ،ئالالھنىــڭ
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
ئىمــان ئېيتىلىشــى شــەرت بولغــان ھەقىقەتلەردىــن بىرىنــى
ئىنــكار قىلىــش دېگەنلىــك بولــۇپ ،بۇنىــڭ ئىككــى شــەرتى
بــار:
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بــۇ ھەقىقــەت شــۇ كىشــىگە ئوچــۇق ۋە ئېنىــق شــەكىلدە
يەتكۈزۈلگــەن بولۇشــى كېــرەك.
كىشــى ئۆزىگــە كەلگــەن ۋەھىينىــڭ ئىمــان ئېيتىشــنى بۇيرۇغــان
بــۇ ھەقىقىتىنــى ئاڭلىغــان ۋە چۈشــەنگەن ھالــدا ،ئوچــۇق ۋە روشــەن
شــەكىلدە ئىنــكار ۋە رەت قىلغــان بولۇشــى كېــرەك.
بــۇ ئىككــى شــەرت ئەمەلىيلەشــكەن ۋاقىتتــا ،ئىســامدا 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؟
 .1مەككە
مەككــە شــەھىرى ســەئۇدى ئەرەبىســتاننىڭ غەربىگــە
جايالشــقان بولــۇپ ،ناھايىتــى ئــۇزۇن تارىخقــا ئىگــە ،ئىبراھىــم
ئەلەيھىسســاالم ئوغلــى ئىســمائىل ئەلەيھىسســاالم بىلــەن
بىللــە مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىســى بولغــان ئۇلــۇغ كەئبىنــى
قــۇرۇپ چىققــان ،ھــەرەم مەســچىتى بــۇ يەرگــە جايالشــقان.
مەككىگــە كاپىرالرنىــڭ كىرىشــى چەكلىنىــدۇ ،قــان تۆكــۈش،
ئــوۋ ئــوۋالش ۋە دەرەخلىرىنــى كېســىش مەنئــى قىلىنىــدۇ.
 .2مەدىنە
مەدىنــە شــەھىرى ئىســام جامائىتــى تۇنجــى قۇرۇلغــان
جــاي بولــۇپ ،مەككــە شــەھىرىدىن تەخمىنــەن  400كىلومېتىــر
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شــەرقى شــىمالىغا جايالشــقان .ئــۇ پەيغەمبــەر مۇھەممــەد
ئەلەيھىسســاالم ھىجــرەت قىلغــان ،تۇنجــى مەســچىت قۇبانــى
بىنــا قىلغــان ۋە دەپنــە قىلىنغــان يــەر بولــۇپ ،ئىســام
دىنىدىكــى ئىككىنچــى مۇقــەددەس جــاي دەپ تەرىپلىنىــدۇ.
 .3قۇددۇس (يېرۇسالېم)
پەلەســتىنگە جايالشــقان ئەقسا مەســچىتى مۇسۇلمانالرنىڭ
تۇنجــى قىبلىســى بولــۇپ ،مۇســۇلمانالر  17ئــاي ئەقســا
مەســچىتىگە قــاراپ نامــاز ئوقۇغــان ،ئەقســا مەســچىتى ھــەرەم
مەســچىتىدىن  40يىــل كېيىــن ســۇاليمان ئەلەيھىسســاالمنىڭ
دەۋرىــدە بىنــا قىلىنغــان ئىككىنچــى قەدىمىــي مەســچىتتۇر.
ئىسالمدىكى ھېيت -بايرامالر قايسىالر؟
 .1روزا ھېيت
مۇســۇلمانالر ئالالنىــڭ بەلگىلىگــەن رامىــزان ئېيىنىــڭ
روزىســىنى تۈگەتكەنلىكىگــە ئالــاھ تەرىپىدىــن مۇكاپــات
ســۈپىتىدە بەلگىلەنگــەن رامىــزان بايرىمــى بولــۇپ ،ئىســام
كالېندارىدىكــى  .9ئــاي رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرلىشىشــى ،بىر
ئــاي كۈنــدۈزى يېمــەك -ئىچمــەك ۋە شــەھۋەتتىن چەكلەنگــەن
مۇســۇلمانالرنىڭ يــەپ -ئىچىــپ كۆڭــۈل ئاچىدىغــان ،بىــر-
بىرىنــى خۇشــال قىلىدىغــان ،زىيــارەت قىلىدىغــان كۈنلىرىدۇر،
بــۇ كۈنلەردە روزا تۇتــۇش ،ئىبادەتكــە ئايرىلىۋېلىش چەكلىنىدۇ،
خۇشــاللىقىنى ئاشــكارا قىلىــش ،بىر-بىرىنــى يوقــاش،
كەمبەغەللەرگــە يــاردەم قىلىــش قاتارلىــق ئاالھىدىلىكلىــرى
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بىلــەن باشــقا دىنالردىكــى بايرامالردىــن پەرقلىنىــپ تۇرىــدۇ.
 .2قۇربان ھېيت
قۇربــان ھېيــت ھــەر يىلــى زۇلھەججــە ئېيىنىــڭ .10
كۈنــى بولىدىغــان بولــۇپ ،ئالــاھ ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى
جايلىرىدىــن ھــەج قىلىــش ئۈچــۈن مەككىگــە كەلگــەن
مىليونلىغــان مۇســۇلمانالرنىڭ ھــەج پائالىيىتىنىــڭ قوبــۇل
بولۇشــى ۋە بــۇ ھاجىالرنــى تەبرىكلــەش يۈزىســىدىن پۈتــۈن
دۇنيــادا قىلىنىدىغــان ئــەڭ كاتتــا بايرامــدۇر ،بــۇ بايرامــدا
كــۈن چىققاندىــن كېيىــن ھېيــت نامىــزى ئوقۇلىــدۇ ،ئاندىــن
قۇربانلىــق قىلىنىــدۇ ،قۇربانلىــق قىلىنغــان مالنىــڭ
گۆشــى  3قىســىمغا بۆلۈنــۈپ ،بىــر قىســمى كەمبەغەللەرگــە،
بىــر قىســمى مېھمانالرغــا ،يەنــە بىــر قىســمى بولســا ئــۆزى
يېيىــش ئۈچــۈن تەييــارالش «مۇســتەھەب» دەپ قارىلىــدۇ ۋە روزا
ھېيتتىكىگــە ئوخشــاش زىيــارەت ،خۇشــاللىق پائالىيەتلىــرى
ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
ئىسالم دىندىكى ئۇلۇغ كۈنلەر قايسىالر؟
 -1ئەرافــات كۈنــى ئىســام كالېندارىدىكــى زۇلھەججــە
ئېيىنىــڭ  -9كۈنــى بولــۇپ ،ھــەر يىلــى مەككىگــە ھــەج
قىلىــش ئۈچــۈن كەلگــەن ھاجىالرنىــڭ بــۇ كۈنــدە ئەرافــات
تېغىــدا تۇرۇشــى ھــەج ئىبادىتىنىــڭ پەرزلىرىدىــن بىــرى
ھېســابلىنىدۇ.
 -2قەدىــر 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.
 -3ئاشــۇرا كۈنــى ئىســام كالېندارىدىكــى مۇھــەررەم
ئېيىنىــڭ  -10كۈنــى بولــۇپ ،مۇســا ئەلەيھىسســاالم قوۋمــى
بىلــەن پىرئەۋننىــڭ زۇلۇمدىــن قۇتۇلغــان كۈنــدۇر .بــۇ كۈنــدە
يەھۇدىيــار روزا تۇتۇشــنى ئــادەت قىلغــان بولــۇپ ،پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالم :بــۇ كۈنــدە روزا تۇتۇشــقا ئۇالردىــن بىــز تېخىمــۇ
ھەقلىــق دەپ ســاھابىلەرنى روزا تۇتۇشــقا بۇيرۇغــان.
 -4جۈمــە كۈنىــدە دۇنيــا يارىتىلغان ،ئادەم ئەلەيھىسســاالم
يارىتىلغــان ،جەننەتكــە كىرگۈزۈلگــەن ،قىيامــەت كۈنىمــۇ
جۈمــە كۈنىــدە بولىــدۇ دەپ قارىلىــدۇ .ھــەر جۈمــە كۈنــى
مۇســۇلمانالرغا نىســبەتەن ھەپتىلىــك تەتىــل كۈنــى بولــۇپ،
بــۇ كۈنــدە يۇيۇنــۇش ،يېڭــى ياكــى پاكىــز كىيىملەرنــى
كىيىــش ،خۇشــپۇراق ئىشــلىتىش ،جۈمــە نامىزىغــا بالــدۇر
بېرىــش ...قاتارلىــق ســۈننەتلەر يولغــا قويۇلغــان .دۇنيانىــڭ
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى مۇســۇلمانالر ھەپتىــدە بىــر كــۈن
يېغىلىــپ جۈمــە نامىزىنــى ئــادا قىلىــش ئارقىلىــق ،ئــۆز-
ئــارا قېرىنداشــلىقىنى كۈچەيتىــدۇ ،جۈمــە نامىــزى ھەربىــر
باالغەتكــە يەتكــەن مۇســۇلمانغا پــەرز قىلىنغــان.

ئىسالم دىنى قەيەرلەرگە تارقالغان؟
-2014يىلىدىكــى ئــەڭ يېڭــى ستاتىســتىكىغا قارىغانــدا،
دۇنيــا نوپۇســى  7.15مىليــارد بولــۇپ ،بۇنىــڭ ئىچىــدە
مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى تەخمىنەن2.2مىليــارد دەپ ئېــان
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قىلىنغــان ،تارقىلىــش جەھەتتــە ئىســام دىنــى ئــەڭ تېــز
تارقىلىۋاتقــان دىــن بولــۇپ ،دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا
ئومۇميۈزلــۈك تارقالغــان ۋە ســان جەھەتتــە ئاســىيا قىتئەســىدە
ئــەڭ كــۆپ مۇســۇلمانالر ئولتۇراقالشــقان.
ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقاتــاردا بىلدۈرۈلۈشــىچە -2050
يىلىغــا بارغانــدا دۇنيــا نوپۇســى تەخمىنــەن  9مىلياردتىــن
ئاشــىدۇ ،بــۇ چاغــدا مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى  2مىليــارد  8يــۈز
مىليــون ئەتراپىــدا بولىــدۇ ۋە خىرىســتىيانالرنىڭ ســانىغا
يېقىنلىشــىدۇ ،ياكــى ئېشــىپ كېتىــدۇ.
ياۋروپــادا 56مىليــون ئەتراپىــدا مۇســۇلمان بــار(-2014
يىلــى) .رۇســىيەدە  27مىليــون ،فىرانســىيەدە  6مىليــون،
گېرمانىيــەدە  4مىليــون ،بىرلەشــمە دۆلەتلــەردە بولســا 3
مىليون ،بوســنىيە گېرتســېگوۋىنانىڭ ئاساســلىق ئاھالىســىمۇ
مۇســۇلمان بولــۇپ 2.3 ،مىليونغــا يېتىــدۇ.
ئاســىيا قىتئەســىدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى 1.49
مىليــارد بولــۇپ ،پۈتــۈن دۇنيادىكــى مۇســۇلمانالر ســانىنىڭ
 32%ئىگىلەيــدۇ.
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ھىندى دىنى
ھىندىســتان ( )Indiaبــۇ ســۆز ھىنــدى دەرياســىنى مەنبــە
قىلغــان .ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى ھىنــدى دىنىغــا
ئېتىقــاد قىلىدىغــان ئــەڭ قەدىمكــى دىننىڭ مۇخلىســلىرىدۇر.
ھىندىســتان نوپۇســى ئىنتايىــن كــۆپ دۆلــەت بولغاچقــا،
ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرىنىڭ ســانى خىرىســتىيان ۋە
ئىســام دىنىنىــڭ كەينىدىــا تۇرىــدۇ .ئــۇ دۇنيادىكــى ئۈچىنچى
چــوڭ دىنــدۇر .ھىنــدى دىنــى  4000يىللىــق ئەنئەنىگــە
ئىگــە بولــۇپ تارىخــى ئىنتايىــن ئۇزۇنــدۇر .بــۇ دىننــى مەلــۇم
بىــر ئــادەم ياراتقــان ئەمــەس ياكــى مەلــۇم بىــر پەيغەمبەرگــە
ۋەھىــي كەلگەنمــۇ ئەمــەس ،شــۇڭا ھىنــدى دىنــى دېگــەن بــۇ
نامنىــڭ كەينىگــە ســانى ئىنتايىــن كــۆپ ،ھەرخىــل دىنىــي
ئېتىقــادالر يوشــۇرۇنغان .شۇڭالشــقا ئەمەلىيەتتــە ھەممــە
ھىنــدى مۇرىتلىــرى ئېتىــراپ قىلىدىغــان دىنىــي ئەقىدىمــۇ
يــوق ،ئوخشاشــا ھىنــدى دىنــى مۇرىتلىــرى ئوخشــاش بىــر
ئىالھقــا ئېتىقــاد قىلىپمــۇ كەتمەيــدۇ .قانــداق بولۇشــىدىن
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
ئىالھــى دەريــادۇر .ئــۇالر تــاۋاپ قىلغانــدا بانــاراس شــەھىرىگە
كېلىــدۇ ،مەقســەت گانگــې دەرياســىدا يۇيۇنــۇش ۋە ســۈيىنى
ئىچىــش ،ھىنــدى دىنىــي مۇرىتلىرىنىــڭ قارىشــىچە گانگــې
دەرياســى ســۈيىنىڭ پــاكالش قۇدرىتــى بــار ،ھەتتــا نۇرغۇنلىغــان
ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرىنىڭ باناراســقا كېلىشــتىكى
مەقســىتى يەنــە گانگې دەرياســى بويىــدا ھاياتىنى تامامالشــتۇر،
كىشــىلەر بــۇ مۇخلىســارنىڭ جەســىتىنى كۆيــدۈرۈپ كۈلىنــى
گانگــې دەرياســىغا تۆكۈۋېتىــدۇ.
تەبىقە تۈزۈمى دېگەن نېمە؟
تەبىقــە تۈزۈمــى ھەربىــر ھىنــدى دىنىــي مۇرتــى تۇغۇلغــان
چاغــدا ،ئۇنىــڭ مەلــۇم بىــر تەبىقىگــە تەۋەلىكىنــى بېكىتىــدۇ.
ھىندىســتاندا جەمئىــي تــۆت تەبىقــە بــار ،ئــۇالر براخمانــار
(راھىبــار) ،كىشــاترىياالر (رىتســارالر) ،ۋەشــا (ئــاۋام) ،ســۇدرا
(قۇلــار) .ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى بــۇ تــۆت چــوڭ
تەبىقىدىــن يەنــە 2000دىــن  3000غىچــە كىچىــك تەبىقىگــە
بۆلىنىــدۇ.
تەبىقــە تۈزۈمىــدە دەرىجــە چېگراســى ئېنىــق بېكىتىلگەن،
براخمانــار ئــەڭ ئالىــي تەبىقــە ،ئاندىــن قالســا ،كىشــاترىياالر
ۋە ۋەشــا (ئــاۋام) ،ســۇدراالر (قۇلــار ۋە ھۈنەرۋەنلــەر) ئــەڭ تــۆۋەن
تەبىقىــدۇر .ھەربىــر تەبىقــە بەلگىلىــك قائىــدە ۋە ئــۆرپ ئادەتكە
بويسۇنۇشــى ،باشــقا تەبىقىلــەر بىلــەن ئېنىــق پەرقلىنىــپ
تۇرۇشــى كېــرەك.
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كىشــىلەر تۇغۇلۇشــىدىكى تەبىقىســى ئارقىلىــق ھىنــدى
دىنــى مۇرتى بوالاليدۇ ،خرىســتىيانالرغا ئوخشــاش ،چۆمۈلدۈرۈش
ئارقىلىــق ھىنــدى دىنىغــا كىرەلمەيــدۇ .ھېچقانــداق ئــادەم
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 خارىجانــار دېيىلىــدۇ .ئــۇالر جەمئىيەتنىڭ
ئــەڭ تــۆۋەن قاتلىمىــدا تۇرىــدۇ .ئــۇالر چوقــۇم ھېچقانــداق
ئــادەم قىلىشــنى خالىمايدىغــان ئىشــارنى قىلىشــى كېــرەك،
مەســىلەن :ئەخلــەت ياكــى گەنــدە توشــۇش قاتارلىقالرغــا
ئوخشــاش .شــۇڭا ئــۇالر مەينــەت دەپ قارىلىــپ ،ھىنــدى
دىنىــي مۇخلىســلىرى ھەتتــا ئــۇالر بىلــەن ئۇچراشســىمۇ
بولمايــدۇ .خارىجانــار ئۆزىنــى «دالىــت» دەپ ئاتايــدۇ ،مەنىســى
ئېزىلگۈچىلــەردۇر .ئــۇالر ئۆزلىــرى ئۇچراۋاتقــان ناچــار شــارائىت
ئارقىلىــق جەمئىيەتنىــڭ دىققىتىنــى قوزغاشــنى ئوياليــدۇ.
دەرىجە تۈزۈمى
سانســكرىت تىلىــدا ،تەبىقــە تۈزۈمــى دېگــەن بــۇ ســۆز
 Varnaدەپ يېزىلىــدۇ .مەنىســى رەڭ .نۇرغــۇن ھىنــدى دىنىــي
مۇرىتلىــرى تەبىقــە تۈزۈمىنــى قائىــدە دەپ ئېتىــراپ قىلىــدۇ،
ئــۇ بىخەتەرلىــك تۇيغۇســى ھەمــدە تەبىقە ئىچىــدە يېقىنچىلىق
تۇيغۇســى ئاتــا قىلىــدۇ ،دەپ قارايــدۇ .يەنــە بىــر جەھەتتىــن
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يەنــە نۇرغــۇن ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى ئۈچــۈن تەبىقــە
تۈزۈمــى ئادالەتســىزلىك ،چۈنكــى ھېچكىــم تــۆۋەن تەبىقىدىــن
يۇقىــرى تەبىقىگــە ئۆرلىيەلمەيــدۇ شــۇڭا ئــۇالر بــەزى ئىشــارنى
قىلىشــقا ئامالســىزدۇر.
كارما (ئەمەل) دېگەن نېمە؟
كارمــا  Karmaنىــڭ مەنىســى «ئەمەل» قىلغــان ئەمىلىگە
يارىشــا ئېرىشــىش« .ئەمــەل» ئــۇ بىــر ئادەمنىــڭ تەقدىرىنــى
بەلگىلەيــدۇ .ئــادەم ياخشــى ئىــش قىلســا ،چوقــۇم تەلىيــى
ئوڭدىــن كېلىــدۇ ،يامــان ئىــش قىلغــان ۋاقىتتــا ،پاالكــەت
باســىدۇ.
ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى شــۇنىڭغا ئىشــىنىدۇكى:
«ئەمــەل» كىشــىلەرنىڭ نۆۋەتتىكــى تۇرمۇشــىنى بەلگىلەيــدۇ.
قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ھىنــدى دىنى مۇخلىســلىرى
يەنــە ئەرۋاھنىــڭ تىرىلىشــى ۋە ئۆلگەندىــن كېيىنكــى قايتــا
تۇغۇلۇشــقا ئىشــىنىدۇ .شــۇنداق دېيىــش مۇمكىنكــى،
ئادەمنىــڭ تېنــى ئۆلگــەن بىلــەن ،ئۇنىــڭ روھــى باشــقا بىــر
تەنــدە قايتــا تۇغۇلىــدۇ .كىشــىلەر ئــادەم ســىياقىدىمۇ ،ھايــۋان
ســىياقىدىمۇ قايتــا تۇغۇلىــدۇ.
ھىنــدى دىنىــي مۇخلىســلىرىنىڭ قارىشــىچە ،ئــادەم
قايتــا تۇغۇلغاندىــن كېيىــن ،ئىلگىرىكــى دۇنيادىكــى
تۇرمۇشــتىن ياخشــى ياكــى ناچــار ياشىشــىنى قىلغــان ئەمىلــى
بەلگىلەيــدۇ .مەســىلەن :نــاۋادا بىــر ئــادەم ئىلگىرىكــى دۇنيــادا
ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان بولســا ،ئــۇ كېيىنكــى دۇنيــادا
ئىــت ياكــى چوشــقا بولــۇپ تۆرىلىشــى مۇمكىــن .نــاۋادا بىــر
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ئــادەم خەيــر -ئېھســاننى كــۆپ قىلغــان بولســا ،كېيىنكــى
ھاياتىــدا يۇقىــرى تەبىقىلىــك بولــۇپ تۇغۇلۇشــى مۇمكىــن.
شــۇڭا ئەنئەنىــۋى ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى ئۆزىنىــڭ
مەلــۇم بىــر تەبىقىگــە تــەۋە بولۇشــىنى ئادالەتســىزلىك دەپ
قارىمايــدۇ .ئــۇ بىلىدۇكــى ـــــ ئىلگىرىكــى دۇنيادىكــى ســەۋەب
نەتىجــە قىســمىتى تۈپەيلىدىــن بــۇ دۇنيــادا مۇشــۇنداق بىــر
تەبىقىــدە تۇغۇلغــان .شــۇڭا بــۇ ھاياتىــدا ئــۆز تەبىقىســىنىڭ
بۇرچىنــى ئــادا قىلىشــقا ،ســەۋەب -نەتىجــە قىســمىتىدىكى
گۇناھىنــى يېنىكلىتىشــكە تىرىشــىدۇ .شــۇنداق بولغانــدا
كېيىنكــى ھاياتىــدا« سانســارا» (روھنىــڭ بىــر تەندىــن يەنــە
بىــر تەنگــە ئۆتــۈپ تــۇرۇش تەلىماتــى) دا تېخىمــۇ ياخشــى
تۇرمۇشــقا ئېرىشــىدۇ.
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،
دەپ قارايدىكــەن ،ئۇنىــڭ روھــى «فەنــا» ماقامىغــا يېتىــپ،
قايتــا تېرىلگەنــدە گۇناھســىز بولىــدۇ.
دىنىي ئۇستاز
دىنىــي ئۇســتازنىڭ مۇھىــم بۇرچــى بىــر يەردىــن باشــقا
يەرگــە يۆتكىلىــپ يــۈرۈپ ،دىنىــي ئەقىدىنــى تەرغىــب
قىلىشــتۇر .كــۆپ پۇقــراالر ئوقۇشــنى ،يېزىشــنى بىلمەيدىغــان
دۆلەتلــەردە بۇالرنىــڭ تېخىمــۇ چــوڭ رولــى بار .دىنىي ئۇســتازالر
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مۇرىتلىرىغــا قائىدىلەرنــى چۈشــەندۈرىدۇ ،پەتىــۋا بېرىــدۇ،
قانــداق قىلغانــدا قۇتۇلۇشــقا ئېرىشىشــنى ئېيتىــپ بېرىــدۇ.
كىشىلەر قايسى يول ئارقىلىق قۇتۇلۇشقا ئېرىشىدۇ؟
ھىنــدى دىنىــي مۇخلىســلىرىغا نىســبەتەن ،قۇتۇلــۇش
روھنىــڭ « سانســارا»(روھنىڭ بىــر تەندىــن يەنــە بىــر تەنگــە
ئۆتــۈپ تــۇرۇش تەلىماتــى) دا ئازادلىققــا ئېرىشىشــىدىن دېــرەك
بېرىــدۇ .ئــادەم تــۆت خىــل يــول بىلــەن قۇتۇلۇشــقا ئېرىشــىدۇ.
بىرىنچــى يــول ئەمــەل .ئىنســان چوقــۇم پەرزلەرگــە قاتتىــق
بويسۇنۇشــى كېــرەك .ئىنســان پەقــەت دىنىــي بۇرچىنــى ئــادا
قىلىــپ ،تەبىقىلەرنىــڭ بارلىــق قائىدىســىگە بويســۇنۇپ (مــاس
كۈلىدىغــان جــورا بىلــەن تــوي قىلىــش ،قائىدىگــە ئۇيغــۇن
كەســىپ بىلــەن شــۇغۇللىنىش ) ،خەيــر  -ئېھســاننى كــۆپ
قىلىــپ ،ھەربىــر ھاياتىــدا يۇقىــرى ئۆرلــەپ ،ئــاڭ ئالىــي
مەرتىۋىگــە ئېرىشــكەندىال ،ئاندىــن قايتىدىــن تۇغۇلمايــدۇ.
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
تۇتــۇش ،بەلگىلىــك تەنھەرىكــەت ،نەپــەس ماھارىتــى ھەمــدە
بىــر قىســىم ســۆزلەرنى توختىمــاي تەكــرارالش ،يەنــە ئاتالمىــش
«مانتــراس»« ،يــوگا» روھنــى تەندىكــى بارلىــق بېســىم ۋە
سىقىلىشــاردىن ئــازاد قىلىــدۇ« .يــوگا» نىڭ مەشــىق قىلىش
ماھارىتــى ۋە تەلىماتــى بىــر نەچچــە ئەســىرلىك تەرەققىياتنــى
بېشــىدىن كەچــۈرۈپ ،بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەنــدە ،دۇنيانىــڭ
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ھەرقايســى جايلىرىغــا كــەڭ تارقالــدى.
ئۈچىنچــى يــول دىنىــي ئىخــاس .ئىالھقا بولغــان ھۆرمەت
ۋە ئېھــرام .ئىخــاس ۋە ھۆرمــەت ئارقىلىــق مۇخلىســارنىڭ
روھــى بىلــەن ئىــاھ 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 ئىــاھ بىلــەن بىــر گەۋدىگــە ئايلىنىدۇ،
دېگەننــى چۈشەندۈرۈشــى كېــرەك .بــۇ يولنىــڭ مەقســىتى
ئىنســاننىڭ بــەدەن ھالىتىنــى تىنچالنــدۇرۇش .ئــۇ چوقــۇم
ھېــس قىلىشــى كېرەككــى ،تەنــدە ھېچبىــر مەنــە يــوق،
پەقــەت بىــر قــۇرۇق گەۋدىــدۇر .ھىنــدى دىنىــي ئېتىقادىــدا
ئادەمنــى ھەقىقىــي شــەكىللەندۈرىدىغىنى «ئاتمــا» ،يەنــى
ئادەمنىــڭ روھــى« .ئاتمــان» ـــــ روھ دۇنيانىــڭ تەشــكىلىي
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
ئوخشــاش بولمىغــان ئېتىقــاد مەزھەپلەرگــە كەڭــرى بوشــلۇق
بېرىــدۇ.
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زاھىت
زاھىدلىــق ئۆزىنــى تىزگىنلــەش مەشــىقىدۇر ،ئۇنىــڭ
مەقســىتى روھنىــڭ كۈچىنــى مەركەزلەشتۈرۈشــتۇر .زاھىدلىــق
ــــ يېمــەك -ئىچمــەك ،كىيىم-كېچــەك ھەتتــا ئۇيقۇدىنمــۇ
ئــۇزۇن مــۇددەت ۋاز كېچىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ.
ئــۇزۇن مــۇددەت «يــوگا» مەشــىق قىلىــش ئارقىلىــق
«يــوگا» ئۇســتازىنىڭ روھــى تەننىــڭ ئىسكەنجىســىدىن ئــازاد
بولــۇپ ،ئالىــي ماقامىغــا يېتىــدۇ.
ھىندى دىنىدىكى ئەڭ مۇقەددەس ئەقىدە نېمە؟
ھىنــدى دىنىنىــڭ ئەقىدىلىــرى ئىنتايىــن كــۆپ .ئــۇالر
سانســكرىت تىلىــدا يەنــە قەدىمكــى ھىنــدى ئۆلىمالىرىنىــڭ
تىلىــدا خاتىرىلەنگــەن .ئەڭ قەدىمكى ھىندى دىنى ئەقىدىســى
ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ «ۋېــدا» دەپ ئاتىلىــدۇ .بىۋاســىتە تەرجىمــە
قىلســاق «بىلىــم» دېگــەن مەنىــدە« .ۋېــدا» تارىخــى 3مىــڭ
يىلدىــن ئــۇزۇن نۇرغــۇن دىنىــي رىۋايەتلەرنــى خاتىرىلىگــەن.
ئۇنىڭــدا قەســىدىلەر ،ئەپســۇنالر ،نەزىر-چىــراغ قائىدىلىــرى ۋە
بۇدداالرنىــڭ ســۆز -ھەرىكەتلىــرى قاتارلىقــار بــار.
ھەربىــر ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى «ۋېــدا» نىــڭ
نوپۇزىنــى ئېتىــراپ قىلىــدۇ ،باشــقا ھىنــدى دىنــى ئەقىدىلىرى
ئوخشــاش بولمىغــان ھىنــدى دىنــى مەزھەپلىرىگــە نىســبەتەن
ئوخشــىمىغان قىممەتكــە ئىگــە.
ھىنــدى دىنىغــا نىســبەتەن يەنــە ئىنتايىــن مۇھىــم
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ئىككــى پارچــە ئەســەر بــار .ئــۇالر «رامايانــا» بىلــەن
«ماخابخاراتــا» «رامايانــا» دا ئىالھتــەك قەھرىمــان رامانىــڭ
ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن .ئۇنىــڭ ئىچىــدە نەچچــە مىــڭ
مىســرا شــېئىر رامانىــڭ تۇغۇلۇشــى ،بالىلىــق دەۋرى ۋە
ئۇنىــڭ تەۋەككۈلچىلىكنــى تەســۋىرلىگەن« .رامايانــا» بۈگۈنكــى
ھىندىســتان كىنــو ،تىياتىــر ،رەســىم ۋە ئەدەبىياتىــدا تولىمــۇ
قارشــى ئېلىنىدىغــان ئىجادىيــەت خــام ماتېرىيالىــدۇر .بــۇ
ئەســەرمۇ نۇرغــۇن تىلالرغــا تەرجىمــە قېلىنغــان.
«ماخابخاراتــا» ئوخشاشــا كــەڭ ســەھىپىلىك بىــر
پارچــە قەدىمىــي داســتاندۇر ،ئۇنىڭــدا ئىــاھ ،قەھرىمــان
ھەمــدە ئــۇرۇش ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن« .ماخابخاراتــا»
يەنــە دۇنيادىكــى ئــەڭ ئــۇزۇن داســتاندۇر ،بــۇ ئىككــى ئۇلــۇغ
ئەســەر ژانىرىدىــن قارىغانــدا كالسســىك ئېپوســتۇر .قانــداق
بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ئاساســلىق تەپســىالتالر ئــۇرۇش ۋە
تەۋەككۈلچىلىــك ئەمــەس .مەســىلەن :ئۇنىڭــدا قەھرىمانالرنىڭ
ياخشــى ۋە ناچــار سەرگۈزەشــتلىرى بايــان قېلىنىــپ ،بىــر
ئــادەم قانــداق توغــرا ئەمەللەرنــى قىلســا ،ئاندىــن ئىالھنــى
تاپااليدىغانلىقــى چۈشــەندۈرۈلگەن.
«ۋېــدا» تــۆت قىســىملىق كوللىياتتــۇر .ئــۇالر
«رىــگ ۋېــدا»« ،ســاما ۋېــدا] «،ســوفېي ۋېــدا» « ،ئەســىرۋا
ۋېدا»قاتارلىقــار .ھەربىــر كوللىيــات ئــۈچ قىســىملىق چــوڭ
ھەجىملىــك ئەســەر بولــۇپ ئــۇالر «بىراخمانــا» «،ئارانيــاكا»،
«ئۇپانىشــاد»قاتارلىقالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
« ئۇپانىشــاد» ســىرلىق تەلىماتالرنــى ئــۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
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ئىچكــى دۇنياغــا پىششــىق ئۇســتازالر ،بــۇ بىلىملەرنــى قەلبــى
پىشــقان ،ھەزىــم قىالاليدىغــان ،قەلبىنىــڭ چوڭقــۇر قاتلىمىغــا
ئىلىــم ئورنىغــان شــاگىرتلىرىغا يەتكۈزىــدۇ« .ئۇپانىشــاد
»ھىنــدى دىنىنىــڭ ســەۋەب نەتىجــە قىســمىتى ۋە قايتــا
تۇغۇلــۇش ئىدىيەســى قاتارلىــق ئــەڭ ئاساســلىق ئەقىدىلىرىنى
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان.
«ماخابخاراتا»
« ماخابخاراتــا»دا «ئىنجاگىتــا» ( )Thin Jia Gitaدەپ
ئاتىلىدىغــان بىــر پارچــە «ئىــاھ كۈيــى» بــار .بۈگۈنكــى
ھىندىســتاندا بــۇ كىتــاب ئــەڭ مەشــھۇر دىنــى ئەقىدىــدۇر،
نۇرغۇنلىغــان ھىندىســتانلىقالر بۇنــى ياداليــدۇ .بــۇ كىتابتــا
قەھرىمــان ئارجۇنــا بىــر قېتىملىــق جــەڭ ئالدىــدا ئــۇرۇش
ھارۋىســى ھارۋىكىشــى بىلــەن قىلغــان دىيالوگــى بايــان
قېلىنغــان .بــۇ ھارۋىكەشــنىڭ ئىســمى كىرىشــنا بولــۇپ،
ۋىشــنونىڭ نامايەندىســى .ۋىشــنو ئــادەم ســىياقىغا كىرىــپ،
ئىنســانالرنى تەڭرىگــە بولغــان مۇھەببــەت يولىغــا باشــايدۇ.
مۇخانداس گەندى
گەندىنىڭ رەھبەرلىكىدە ھىندىســتانلىقالر زوراۋانلىقسىز،
ھەمكارالشماســلىق ھەرىكىتــى ئارقىلىق-1947،يىلــى
ئەنگلىيــە مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ قولىدىــن قۇتۇلــۇپ،
مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇردى .گەندىنــى كىشــىلەر مۇخانــداس
دەپ ئاتىــدى ،مەنىســى ئۇلــۇغ روھتــۇر .ئــۇ تولىمــۇ ئىخالســمەن
ھىنــدى دىنىــي مۇرتــى ئىــدى .ئۇنىــڭ كــۈرەش ئىدىيەســى
ھىنــدى دىنىنىــڭ ھەقىقەتنــى قوغلىشــىش ،زوراۋانســىزلىق
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ۋە مۇھەببــەت قارىشــىدىن كەلگــەن .ئــۇ «خارىجانــار»
ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــپ ،ئۇالرغــا «خارىجانىــس» ،مەنىســى
«ئىالھنىــڭ پەرزەنتلىــرى» دېگــەن يېڭــى بىــر نامنــى ئاتــا
قىلــدى .گەنــدى بىــر ئۆمــۈر كــۈرەش قىلغانلىقــى ئۈچــۈن،
ھىنــدى دىنىنىــڭ ئىخالســمەنلىك ئىدىيەســىنى بېيىتىــپ،
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
قوغداشــقا ۋەكىللىــك قىلىــدۇ .دۇنيــا خەتەرلىــك ئەھۋالــدا
قالغانــدا ،ۋىشــنو ھايــۋان ياكــى ئىنســان ســىياقىدا كېلىــپ،
رەزىللىكنــى يوقىتىــپ دۇنيــا تەرتىپىنــى قايتىدىــن تۇرغۇزىدۇ.
ۋىشــنونىڭ ئــەڭ مەشــھۇر نامايەندىســى «ئاۋاتــارا» بولســا
«رامــا» بىلــەن «كىرىشــنا» دۇر .ئۇالرنىــڭ قەھرىمانلىــق ئىــش
ئىزلىــرى «ۋېــدا» دا بايــان قېلىنغان ،بۇ ئىككــى قەھرىماننىڭ
مۆجىزىلىــرى ۋە ئەقىــل -پاراســىتى ھىندىســتان ســەنئىتى
ۋە ئەدەبىياتىــدا ئــەڭ قارشــى ئېلىنىدىغــان ئىجادىيــەت خــام
ماتېرىيالىــدۇر.
يەنــە بىــر ئىــاھ ســىۋا ئالەمدىكــى يارىتىــش ۋە ۋەيــران
قىلىــش قۇدرىتىگــە ۋەكىللىــك قىلىــدۇ .بەزىــدە ئــۇ بىــر
ئۇسســۇلچىنىڭ ئوبــرازى ســۈپىتىدە ياســىلىدۇ .ئــۇ ســېھىرلىك
ئۇسســۇل ئارقىلىــق مەڭگۈلــۈك سانســارا( ھاياتلىقنىــڭ
ئايلىنىــپ تۇرۇشــى) دا دۇنيانــى يارىتىــدۇ ۋە ۋەيــران قىلىــدۇ.
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بەزىــدە ،كىشــىلەرنىڭ ئۇچرىتىدىغىنــى ،ســىۋانىڭ ئايالــى
ســادھى مېھىــر بىلــەن قۇچاقــاپ تۇرغــان ئوبــرازى بولــۇپ،
ئايالىمــۇ ئوخشاشــا قۇتۇلــدۇرۇش ۋە ۋەيــران قىلىــش قۇدرىتىگە
ۋەكىللىــك قىلىــدۇ.
ۋىشــنو ۋە ســىۋاغا ئاالقىــدار يەنــە بىــر ئىــاھ بىراخمــادۇر.
براخمــا ھىنــدى دىنــى مۇخلىســلىرى دۇنيانــى ياراتقۇچــى دەپ
چوقۇنىدىغــان ئىالھتــۇر .بىــراق ئــۇ ئــاڭ ئالىــي ياراتقۇچــى
ئەمــەس ،چۈنكــى براخمــا پەقــەت مەۋجــۇت دۇنيانــى قائىدىســىگە
ئاساســەن يارىتىــدۇ ۋە رەتلەيــدۇ.
بــەزى ھىنــدى دىنىــي مۇخلىســلىرىغا نىســبەتەن ،ۋىشــنو
ئىــاھ شــىۋا ۋە براخمــا بىردىنبىــر ھەممىگــە قادىــر ئىالھنىــڭ
ئــۈچ ئوخشــاش دەرىجىــدە ئەكــس ئېتىشــىدۇر.
ھىندى دىنىنىڭ بۇتخانىسى
ھىنــدى دىنــى بۇتخانىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى مۇنــار
ئاســتىغا ،چوقۇنۇلىدىغــان ئىــاھ (ئــەر ئىالھ ياكى ئايــال ئىالھ)
نىــڭ بۇتــى قويۇلىــدۇ .بۇتخانــا تېمىغــا بۇتــار ئويۇلغــان ،بــەزى
ئاالھىــدە ئورۇنــاردا كىشــىلەر يېمەكلىكلەرنــى قويــۇپ ،ئىــاھ
ئۈچــۈن نەزىــر قىلىــدۇ .نۇرغۇنلىغــان بۇتخانىــاردا مۇخلىســار
ئىبادەتتىــن ئىلگىــرى پاكىزلىنىشــقا قۇاليلىــق بولۇشــى
ئۈچــۈن كۆلچەكلــەر بولىــدۇ .بۇتخانىنىــڭ ئەتراپىــدا چىرايلىــق
گۈللــۈك ۋە قــورۇق تــام بولىــدۇ.
«جيانىســا» قىيىنچىلىقنــى يەڭگۈچــى ،ئىلىمنــى
قوغدىغۇچــى ئىالھتــۇر .ئــۇ دائىــم يوغــان قورســاق ئــەر ئوبــرازى
ســۈپىتىدە ياســىلىدۇ.
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بۇددا دىنى
بــۇددا دىننىــڭ ئىجادچىســى ــــ ســاكيامۇنى بــۇددا،
قىســقارتىلىپ «بــۇددا» دېيىلىــدۇ .بــۇددا دىنــى بــۇ ئاتالغۇنــى
ئۆزىگــە نــام قىلغــان .ســاكيامۇنى تەخمىنــەن بۇنىڭدىــن
 2500يىــل 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 -560يىلىدىــن  -480يىلغىچە
ياشــىغان .ئــۇ تۇغۇلغانــدا ئىســمى گۇئاتامــا .سىدخارســا
( )Gautama. Siddharthaبولــۇپ ســاكيا جەمەتىدىــن ،شــۇڭا
كىشــىلەر ئۇنــى ھۆرمەتلــەپ ســاكيامۇنى دەپ ئاتىغــان بولــۇپ،
ســاكيا جەمەتلىــك دانىشــمەن دېگــەن مەنىــدە.
سىدخارســانىڭ دادىســى ئــۇ تۇغۇلغــان ۋاقىتتــا كاتتــا
تەبرىكلــەش مۇراســىمى ئۆتكۈزگــەن .بىــر مويســىپىت ئۆلىمــا
بــۇ مۇراســىمغا كەلگــەن ھەمــدە ئۆكســۈپ يىغلىغــان .ئــۇ بــۇ
بالىنــى كۆرەلىگەنلىكىدىــن بــەك خــۇش بولغــان ،لېكىــن
ئۆلىمــا قاتتىــق ئازابالنغــان .چۈنكــى ئــۇ بــۇ بــاال كېلەچەكتــە
تەۋرىتىدىغــان ئۇلــۇغ ئىشــارنىڭ شــاھىتى بولۇشــقا ئامالســىز
ئىــدى .بــۇ مويســىپىت كېلەچەكنــى پــەرەز قىلىــپ ،سىدخارســا
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كەلگۈســىدە پادىشــاھ ياكــى ئۆلىمــا بولــۇپ ،ناھايىتــى ئۇلــۇغ
شەخســكە ئايلىنىــدۇ ،دېگــەن.
سىدخارسا قانداق چوڭ بولغان؟
سىدخارســانىڭ دادىســى ئەلۋەتتــە ئۆزىــدەك پادىشــاھ
بولۇشــىنى ئــارزۇ قىالتتــى .شــۇڭا ئۇنــى بىــر پادىشــاھنى
تەربىيەلــەپ چىققانغــا ئوخشــاش تەربىيەلىگــەن .ياش شــاھزادە
ئارمــان قىلغــان ھەممــە نەرسىســىگە ئېرىشــەلەيتتى .گەرچــە
دادىســى ئۇنىــڭ بارلىــق ئارزۇســىنى قاندۇرســىمۇ ،سىدخارســا
بىــر نەرسىســى كەمــدەكال ھېس قىالتتــى 29 .ياشــقا كىرگەندە،
سىدخارســا ئوردىنىــڭ ســىرتىدىكى دۇنيانــى چۈشىنىشــكە بــەل
باغلىــدى.
ئۇنىــڭ دادىســى ئۇنىڭغــا ئــات مىنىــپ ســىرتقا چىقىشــىغا
يــول قويــدى ۋە بارلىــق تەييارلىقلىرىنــى پۈتتــۈرۈپ بــەردى،
سىدخارســانى دۇنيانىــڭ گــۈزەل تەرىپىنىــا كۆرســىكەن
دەپ ئۈمىــد قىلــدى ،قانــداق بولمىســۇن ئــۇ سىدخارســانى
دۇنيانىــڭ نامــرات تەرىپىنــى كۆرۈشــىنى توســۇپ قااللمىــدى.
ئــاۋام ئارىســىدا سىدخارســا بىــر مويســىپىتنى ،بىــر ئېغىــر
كېســەلگە مۇپتىــا بولغــان بىمارنــى كــۆردى .بــۇ ۋاقىتتــا
سىدخارســا كېســەل ،ئاغرىــق ۋە ئۆلۈمنىــڭ نىمىدىــن دېــرەك
بېرىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتمىگەنىــدى ،ئــۇ ئادەملــەر نېمــە
ئۈچــۈن بــۇ ئازابالرغــا بەرداشــلىق بېرىــدۇ ،دېگەننــى بىلمەكچــى
بولــدى.
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سىدخارسا نېمە ئۈچۈن ئوردىدىن ئايرىلدى؟
سىدخارســا بــۇ قېتىملىــق ســەپەر جەريانىــدا بىرىنچــى
كۆرگىنــى نامراتلىــق ،كېســەل ۋە ئۆلــۈم بولــدى .ئــۇ بىلدىكــى
ئــادەم ھاياتىــدا ،بــۇ ئازابالرنــى بېشــىدىن كەچۈرىدىكــەن.
ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە ،دۇنيــادا نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر
بەختســىزلىك ئىچىــدە ياشــايدىكەن.
بــۇالر سىدخارســانى ئىنتايىــن زىلزىلىگــە ســالدى ،ئــۇ
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،
ئــۇ چېچىنــى قىــردۇرۇپ يېنىــدا ئېلىۋالغــان بۇيۇملىرىنــى،
ئېســىل كىيىملىرىنــى بىــر تىلەمچىنىــڭ كاساياســى بىلــەن
ئالماشــتۇردى .ئــۇ ئۆزىگــە ھاياتنىــڭ مەنىســىنى ،كۆرســىتىپ
بېرەلەيدىغــان ئۇســتازنى ھەممــە يەردىــن ئىزدىــدى ،ئەپســۇس
ئۇنىــڭ ئىزدىگىنــى بىكارغــا كەتتــى ،چۈنكى ئىزدەش ســەپىرىدە
ئۇنــى قانائەتلەندۈرەلەيدىغــان دىنىــي ئۇســتازنى ئۇچرىتالمىدى.
كېيىــن سىدخارســا زاھىتلىــق يولىنــى تاللىــدى ،ئــۇ
ئاچلىقتىــن ئىنتايىــن ئاجىــزالپ كەتكەنگــە قــەدەر روزا تۇتتــى.
ئاخىــرى ھېــس قىلىــپ يەتتىكــى ،بۇنــداق زىيــادە زاھىتلىــق
يولىمــۇ توغــرا ئەمــەس ئىكــەن .سىدخارســا بىــر ئورمانلىققــا
كېلىــپ ،دەرەخ سايىســىدا ئولتــۇرۇپ ،تەپەككــۇر قىلىشــقا
باشــلىدى .ئــۇ چــازا قــۇرۇپ ،كۆزنــى يۇمــۇپ دىققىتىنــى
مەركەزلەشــتۈرۈپ ،پىكىــر قىلىشــقا باشــلىدى .بــۇ مەشــىق
جەريانىــدا ،ئۇنىــڭ مۇالھىزىســى ناھايىتــى ئېنىقالشــتى ھــەم
سىستېمىالشــتى .ئــۇ ھېــس قىلىــپ يەتتىكــى ،ئۆزىنىــڭ
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بۈگۈنگىچــە بولغــان ھاياتــى غەپلەتتــە ئىكــەن ،ئــۇ ئاســتا ـ
ئاســتا ئويغىنىشــقا باشــلىدى.
سىدخارســا يەتتــە يىلدىــن ئارتــۇق تەپەككــۇر قىلىــش
ۋە ئويلىنىــش ئارقىلىــق ،ئاخىــرى ئىنســان نېمىشــقا ئــازاب
تارتىــدۇ ،ئازابتىــن قانــداق قىلغانــدا خالــى بولغىلــى بولىــدۇ؟
دېگەننــى تۇيۇقســىز ھېــس قىلىــپ يەتتــى .ئويغىنىــش
ئارقىلىــق ،سىدخارســا «بــۇددا» غــا ئايالنــدى.
بۇددا دىنىدا” تۆت ھەقىقەت“ دېگەن نېمە؟
ســاكيامۇنى ئەنجــۈر دەرىخــى تۈۋىــدە يەتتــە يىــل تەپەككــۇر
قىلىــپ ،ئىزچىــل تۆۋەندىكــى مەســىلىلەرنىڭ جاۋابىنــى
ئىزدىــدى :ئــازاب دېگــەن نېمــە؟ ئــازاب قانــداق پەيــدا بولغــان؟
ئازابنــى قانــداق يېنىكلەتكىلــى بولىــدۇ؟ قانــداق قىلغانــدا
ئــازاب تۈگەيــدۇ؟ بــۇددا دىنىنىــڭ تــۆت ھەقىقىتــى بــۇ
مەســىلىلەرنىڭ جاۋابىــدۇر :بىرىنچــى ھاياتلىــق ئازابتىــن
تۈزۈلگــەن ،بارلىــق بەخــت ئۆتكۈنچىــدۇر .ئىككىنچــى ئازابنــى
ئىنســاننىڭ نەپســى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان .ئۈچىنچى ئىنســاندا
نەپىــس بولمايدىكــەن ئــازاب بولمايــدۇ .تۆتىنچــى بەختكــە
بارىدىغــان يــول” ســەككىز توغــرا يــول“ دۇر.
ســاكيامۇنى ئــازاب بىــر خىل ناشــۈكۈرلۈكتۇر .ناشــۈكۈرلۈك
ئىنســاننىڭ قانائــەت تاپمىغــان ئىســتىكىدىن كېلىــدۇ .بــۇت
ئىنســان ئــەڭ ئاســان يولۇقىدىغــان نەپســانىيەتچىلىك ئازابــى
توغرىســىدا تەلىــم بېرىــدۇ .ئىنســان ھەمىشــە تېخىمــۇ كــۆپ
نەرســىگە ئېرىشىشــنى ئوياليــدۇ .مەســىلەن :مــال  -دۇنيــا،
ھۆســن -جامــال ۋە ياكــى ياشــلىق .ئۇالرغــا ئېرىشەلمىســە
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ناشۈكۈرلىشــىپ ،قەلبىدىكــى ئارامچىلىــق بۇزۇلىــدۇ.
بــۇت شــۇنداق قارايدۇكــى ،ئەگــەر ئاچكۆزلــۈك يوقالســا
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
تەپەككــۇر قىلىــش روھنىــڭ مەشــىقى ،بــۇت تەپەككــۇر
ئارقىلىــق يېڭــى بىلىمگــە ئېرىشــەلەيدۇ .تەپەككــۇر قىلىــش
دىققەتنــى مەركەزلەشتۈرۈشــتۇر .تەپەككــۇر قىلغانــدا پەقــەت
بىــر ئىشــنىال قىلىشــقا دىققــەت قىلىــش ،باشــقا ئىشــارغا
دىققىتىنــى بۆلمەســلىك ياكــى خــام خىيــال سۈرمەســلىكتۇر.
ئىنســان ھەرقانــداق ئەھۋالــدا تەپەككــۇر قىلســا بولىــدۇ.
مەســىلەن :گۈللۈكنــى ئوتىغانــدا ،مەشــىق قىلغانــدا ياكــى
تازىلىــق قىلغــان ۋاقىتتىمــۇ تەپەككــۇر قىلســا بولىــدۇ.
تەپەككــۇر قىلغاندىكــى ئــەڭ ئومۇمالشــقان ھالــەت،
رەســىمدىكى بۇتقــا ئوخشــاش ،چازانــى قــۇرۇپ ،بەلنــى رۇســاپ،
نېلۇپــەر تەختتــە ئولتۇرىــدۇ .كىشــىلەر تەپەككــۇر قىلغانــدا
ئــاۋۋال دىققەتنــى مەركەزلەشــتۈرۈپ ،نەپســىنى تەڭشــەيدۇ.
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« درامــا كاكــرا» نىــڭ ســەككىز شادىســى ســەككىز توغــرا
يولنىــڭ ســىمۋولىدۇر .ســەككىز توغــرا يــول .1 :دۇرۇس
ســۆزلەش ،يەنــى يالغــان سۆزلىمەســلىك ،غەيۋەت قىلماســلىق؛
 .2دۇرۇس ئەمــەل ،يەنــى ئەســكى ئىــش قىلماســلىق؛ .3
دۇرۇس ياشــاش ،يەنــى ھــاالل كەســىپ بىلــەن تىرىكچىلىــك
قىلىــش ،باشــقىالرنىڭ مەنپەئەتىگــە زىيــان سالماســلىق؛
 .4دۇرۇس ئىجتىھــات ،يەنــى بوشاشــماي تىرىشــىش؛ .5
دۇرۇس ئوقــۇش يەنــى ،دىققەتنــى مەركەزلەشــتۈرۈش ،ناتوغــرا
قىلمىــش كۆرۈلدىمــۇ يــوق؛  .6دۇرۇس بەلگىلــەش ،يەنــى
تەپەككــۇر قىلىشــنىڭ زۆرۈرلۈكــى؛  .7دۇرۇس قــاراش ،يەنــى
ئىنســانالر دۇنيانىــڭ ئەســلىي ماھىيىتىنــى توغــرا تونۇشــقا
موھتاجلىقىنــى كۆرســىتىدۇ؛  .8دۇرۇس تەپەككــۇر ،يەنــى
دۇرۇس تەپەككــۇر بولغانــدا ،دۇرۇس ئەمــەل بولىــدۇ.
كىشــىلەر قۇتلــۇق بايرامالرنــى تەبرىكلىگەنــدەك بۇتنىــڭ
تۇغۇلغــان كۈنىنــى تەبرىكلەيــدۇ .رىۋايــەت قېلىنىشــىچە ،بــۇت
تۇغۇلغانــدا ئەتــراپ گــۈل چېچەككــە پۈركەنگەنمىــش ،شــۇڭا
بۇتنىــڭ ھەيكىلــى گۈللــەر بىلــەن ئورىلىــدۇ .بۇتقــا بولغــان
ھۆرمىتىنــى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن كىشــىلەر كۈجــە كۆيدۈرىــدۇ،
بۇتخانــا ئالدىــدا قۇشــار 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 يۇمىــاق رەســىمدۇر .تەپەككــۇر قىلغــان
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ۋاقىتتــا دىققىتىنــى بــۇ رەســىمگە مەركەزلەشــتۈرىدۇ.
نىرۋانا دېگەن نېمە؟
بــۇددا دىنــى مۇخلىســلىرى ،كىشــىلەر ســەككىز دۇرۇس
يــول ئارقىلىــق ،نەپىســنىڭ ئازابىنــى يېڭىــدۇ .پەقــەت
كىشــىلەر نەپىســىنى يېڭىشــكە ئامالســىز قالســا ،ئۆلگەندىــن
كېيىنكــى ئۆمرىــدە داۋام ئېتىشــكە ھۆكــۈم قېلىنىــدۇ ھەمــدە
باشــقا شــەكىلدە قايتــا تۆرىلىــدۇ .بــۇددا دىنــى بىلــەن ھىنــدى
دىنىنىــڭ قايتــا تۆرىلىــش (سامســارا) ئىدىيەســى ئوخشــاش.
بــۇت شــۇنداق نەســىھەت قىلىدۇكــى ،كىشــىلەرنى قايتــا
يارىلىشــقا ســەۋەب بولىدىغىنــى نەپســىدۇر .ئەگــەر ئىنســان
ئۆلۈمگــە رازى بولمىســا ،يېتەلمىگەن ئارمانلىرى بولســا ،ئۇنىڭ
روھــى تىنچالنمايــدۇ .شــۇڭا ئــۇ ئىنســان چوقــۇم بــۇ دۇنياغــا
قايتىــپ كېلىــدۇ ،يېڭىۋاشــتىن ئارمانلىرىنــى قوغلىشــىدۇ.
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.
بىــراق بــۇ ،كىشــىلەر تېــزرەك پانىــي دۇنيانــى تــەرك
ئېتىــپ ،ئۆلۈمنــى ئىــزدەش كېــرەك ،دېگەندىــن دېــرەك
بەرمەيــدۇ .نىرۋانــا ماقامىغــا يېتىــش ئۈچــۈن ،زۆرۈر بولمىغــان
ئېھتىيــاج ۋە ئەھمىيەتســىز ئارزۇالردىــن ۋاز كېچىــش كېــرەك.
كىشــىلەر ئادەمگــە ،ھايۋانغــا ۋە باشــقا جانلىققــا خالىغانچــە
ھېسداشــلىق قىلســا بولىــدۇ .بــۇت مەرھەمەتلىــك قەلــب
ئىگىســىدۇر ،بارلىــق ئارزۇلىرىنــى ئاڭالشــنى خااليدىغــان
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كىشــىلەرگە ئەقىدىســىنى ئۆگىتىــدۇ.
بۇت بىردىن بىر ئىالھمۇ؟
بــۇددا دىنــى دەســلەپتە ،بارلىــق بىــر ئىــاھ ،كــۆپ ئىــاھ
ياكــى ئىالھىيــەت ئىدىيەســىنى رەت قىلغــان .ماخايانــا بۇددىزم
(بۇددىزمنىــڭ ئاساســلىق بىــر مەزھىپــى) دا بــۇددا ۋە باشــقا
ئوخشــىمىغان بۇدىســاتۋاالرغىمۇ چوقۇنىــدۇ .بۇدســاتۋا بىلــەن
بــۇت ئوخشــاش ،ئــۇالر ھەممىنــى چۈشــىنىدۇ ،دەپ قارايــدۇ.
كىشــىلەر بۇدســاتۋانىڭ مەرھەمىتىگــە ئېرىشــمەكچى
بولســا ،ســەككىز دۇرۇس يولــدا مېڭىــش كېــرەك .كىشــىلەر
بارلىــق بۇددىســت دۆلەتلــەردە ،بۇددىســتالر چوقۇنىدىغــان
بۇتنىــڭ ھەيكەللىرىنــى تاپااليــدۇ .بىــراق بۇت بىلەن بۇدســاتۋا
ئىــاھ ئەمــەس ،بەلكــى ئىنســانالرنىڭ نېرۋاناغــا يېتىشــىگە
يــاردەم قىلىدىغــان ئۈلگــە ۋە داھىيــدۇر.
بۇتتىن باشــقا كىشــىلەر يەنە ،ئاۋۋالىكســورا بۇتساتۋاغىمۇ
بــاش ئۇرىــدۇ .بــۇ ئىنتايىــن ئــاق كۆڭــۈل بۇدســاتۋا بولــۇپ،
قەلبــى ئىنســانىيەتكە مېھىــر ۋە مەرھەمــەت بىلــەن تولغــان.
شــۇڭا كىشــىلەر ئۇنــى شــەپقەتلىك” ئاۋۋالىكســورا بۇدســاتۋا“
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 پوزىــار قــول بىلــەن ئايالندۇرۇلىــدۇ ،بەزىــدە ئــۇ تــاش
تۈگمىنــى ياكــى شــامال تۈگمىنىگــە ئوخشــاش چۆرگىلەيــدۇ.
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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
راھىبالرغــا ســەدىقە بېرىــش ســاۋابلىق ئىــش ،مەرھەمىتىنــى
ئىپادىلىگەنلىــك ،دەپ قارايــدۇ .راھىبالرمۇ بۇ ســەدىقىنى قوبۇل
قىلىــپ ،بۇتخانىغــا قايتىــپ بــۇ تائامالردىــن ھۇزۇرلىنىــدۇ.
«بۇدھىكىدا» دېگەن نېمە؟
بۇدســاتۋا ھەممىنــى چۈشــىنىدۇ .بىــراق باشــقىالر تېخــى
نېرۋاناغــا ماقامىغــا يەتمىگەنــدە ،ئــۇ ئــۆزى نىرۋانــا بولۇشــنى
خالىمايــدۇ .شــۇڭا ئــۇ باشــقىالرنىڭ چۈشىنىشــىگە يــاردەم
بېرىــدۇ .كىشــىلەر بۇتخانىــدا بىــر مەزگىــل تــۇرۇش ياكــى
بىــر ئۆمــۈر تــۇرۇش ئارقىلىــق بۇدســاتۋانى تەقلىــد قىلىشــقا
تىرىشــىدۇ.
ئەلۋەتتــە كىشــىلەر بۇتخانــا ســىرتىدىمۇ مۇشــۇنداق
تىرىشــچانلىقالرنى كۆرســىتىدۇ ،بۇ چاغدا كىشــىلەر بەش پەرزگە
رىئايــە قىلىشــى كېــرەك ،يەنــى :جانلىقالرنــى ئۆلتۈرمەســلىك،
ئوغرىلىق قىلماســلىق ،ئاســىيلىق قىلماســلىق ،يالغان گەپ
قىلماســلىق ،ھــاراق ئىچمەســلىك .راھىبالرغــا نىســبەتەن،
بۇتخانىنىــڭ قائىدىســىگە ۋە بــەش پەرزگــە رىئايــە قىلىــش
كېــرەك .يەنــى .يوغــان كارىۋاتتىــن يىــراق تــۇرۇش (يوغــان،
راھــەت كارىۋاتتــا ئۇخلىماســلىق) ،ياسانماســلىق(چىرايلىق
كىيىــم كىيمەســلىك ،زىبۇزىننــەت تاقىماســلىق ) ،ناخشــا
ئۇسســۇلدىن يىــراق تــۇرۇش (مۇزىــكا ئاڭلىماســلىق ،ناخشــا
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ئوقۇماســلىق ،ئۇسســۇل ئوينىماســلىق) ،پــۇل  -پېچــەك
ساقلىماســلىق ،پەســلى كەلمىگــەن يېمەكلىكلەرنــى
يېمەســلىك (قىشــتا زەنجىۋىــل يېمەســلىك ،غــورا يېمەســلىك
) .بــەزى چــوڭ بايرامــاردا بــۇ بــەش پــەرز بارلىــق بۇددىســتالرغا
مــاس كېلىــدۇ.
بۇتخانىغــا كىرىــپ راھىــب بولــۇش ئۈچــۈن ،سىدخارســا
ئاتا-ئانىســىنىڭ ئوردىســىدىن ئايرىلغانغــا ئوخشــاش ،ئاتــا-
ئانىســىدىن ئايرىلىشــى ۋە چېچىنــى چۈشــۈرۈش كېــرەك.
دۇنيــادا نۇرغۇنلىغــان بالىــار بۇتخانىــدا چــوڭ بولىــدۇ ،نــاۋادا
ئــۇالر خالىســا ئىــدى ،بىــر ئۆمــۈر بۇتخانىــاردا قالغــان بوالتتــى.
بۇددا مۇنارى دېگەن نېمە؟
بــۇت  80ياشــقا كىرگــەن ۋاقىتتــا ،ھىندىســتاندا تېنىنــى
قالــدۇرۇپ ،نېرۋاناغــا يەتكــەن (ئالەمدىــن ئۆتكــەن) .ئۇنىــڭ
جەســەت كۈلــى ئوخشــىمىغان ســەككىز يەرگــە قويۇلغــان.
كىشــىلەر ئۇنىــڭ ئۈچــۈن يېرىــم شارســىمان مۇنارلىــق
قۇرۇلۇشــنى ياســاتقان بولــۇپ ،بــۇ بــۇددا مۇنارىــدۇر .ئــۇزۇن
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.
ياپونىيەدىكــى تودەيجــى بۇتخانىســىغا يىلــدا بىــر
قېتىــم «بۇتنىــڭ چاڭ-توزانلىرىنــى تازىــاش» مۇراســىمى
ئۆتكۈزۈلىــدۇ ،راھىبــار  15مېتىــر ئېگىزلىكتىكــى بۇتنىــڭ
توپىســىنى تازىاليــدۇ .بۇددىســتالر ،بۇتنىــڭ توپىســى يۇققــان
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كىشــى بىــر يىــل ئىچىــدە بەختســىزلىككە يولۇقمايــدۇ ،دەپ
قارايــدۇ.
موڭغۇلىيەدىكــى بــۇت ،ئۇنىڭغــا موڭغۇلچــە كىيىــم
كىيدۈرۈلگــەن.
دۇنيادىكــى ئــەڭ مەشــھۇر بــۇددا مۇنــارى ـــــ رانگوندىكــى
شــۇۋەداگون بــۇددا مۇنارىــدۇر .بــۇددا مۇنــارى ئىچىگــە بىباھــا
ئالتــۇن يالىتىلغــان بــۇت قويۇلغــان.
بۇددا دىنى نەلەرگە تارقالغان؟
بــۇددا دىنــى نەچچــە ئەســىرلىك تارقىلىــش جەريانىــدا،
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ دىنىــي ئەنئەنىســى ۋە ئىدىيەســى
بولــۇپ قوبــۇل قېلىنىــپ نۇرغــۇن ئوخشــاش بولمىغــان
مەزھەپلەرگــە بۆلۈنــۈپ كەتكــەن .شــۇڭا دۇنيانىــڭ ھەرقايســى
جايلىرىدىكــى بۇددىــزم رەڭگارەڭ .بۈگۈنكىــدەك ئاســىيادىكى
نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە ئوخشــاش بولمىغــان بــۇددا ئەنئەنىســى
بــار ،مەســىلەن :خىتــاي ،ســىرىالنكا ،تايالنــد ،بىرمــا ،الئــوس،
كامبــودژا ،ۋىيېتنــام ،مااليســىيا ،چاۋشــيەن ،موڭغۇلىيــە،
بۇتــان ،ياپونىيــە قاتارلىقــار .بــۇددا دىنىنىــڭ ئوچىقــى بولغــان
ھىندىســتاننىڭ تەســىر دائىرىســىمۇ ئانچــە چــوڭ بولمىغــان.
يېقىنقــى  150يىلدىــن بىــرى بــۇددا دىنــى ياۋروپــا ۋە شــىمالىي
ئامېرىــكا رايونلىرىغىمــۇ كىرىشــكە باشــلىدى.
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خۇالسە
دىــن تەبىئەتتىــن ھالقىغــان كۈچنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى
توپلىمىــدۇر.
چۈشــەنچىلەر
قىلغــان
مەركــەز
زامــان ،مــاكان ،ئىنســان ھەققىدىكــى قاراشــار ،دۇنيانىــڭ
قانــداق ئىكەنلىكــى ،قانــداق بولۇشــى كېرەكلىكــى
ئۈســتىدىكى چۈشــەنچىلەر ۋە ئىبادەتلــەر ۋە مۇراســىمالر بىــر
جەمئىيەتنىــڭ ماددىــي ۋە مەنىــۋى ھاياتىــدا ئىنتايىــن
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
ئۆزىنىــڭ مەنىــۋى ئېھتىياجىنــى قاندۇرۇشــقا تىرىشــقان.
ئىنسانشۇناســارنىڭ بايــان قىلىشــىچە ئوتتــۇرا ئافرىقىدىكــى
ئىتــورى ئورمانلىقىــدا ياشــايدىغان قەبىلىلەردىــن مىبۇتىــار
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كېســەللىككە دۇچ كەلگەنــدە ياكــى ئوۋچىلىقــى مــول
بولمىغانــدا ئورمانغــا دەردىنــى ئېيتىــش ئۈچــۈن «مولىمــو»
دېيىلىدىغــان بىــر مۇراســىم ئۆتكۈزىــدۇ .مۇراســىمدا
پۈتكــۈل قۇرامىغــا يەتكــەن ئەركەكلــەر بىــر ئــاي ھــەر كېچــە
توپلىنىــپ ئورماننــى خــوش قىلىــش ئۈچــۈن ناخشــا ئېيتىــدۇ.
دەيــدۇ:
مۇنــداق
مىبۇتىــار
ھەقتــە
بــۇ
ئورمــان ئانــا ۋە ئاتــادۇر .چۈنكــى بىزگــە پۈتكــۈلنېمەتلەرنــى ئورمــان بېرىــدۇ .كىيىــم ،ئــۆي ،ئىسســىقلىق...
ۋە ســۆيگۈ ھەممىســى ئورماننىــڭ ھەدىيەســى .بىــز
ئورماننىــڭ بالىلىــرى ئــۇ ئۆلســە بىزمــۇ ئۆلىمىــز.
مىبۇتىالرنىــڭ ئورمانغــا بولغــان ئېتىقــادى ،مۇراســىمى ۋە
ئورمــان دۇئاســى بــۇ دىننىــڭ تەركىبلىرىنــى تەشــكىل قىلىدۇ.
قاتناشــقۇچىالر ئۈچــۈن بــۇ دىــن دۇنيانىــڭ بىــر مودېلىــدۇر.
مىبۇتىالرنىــڭ دىنىــدا ھېچقانــداق ئىبادەتخانــا يــوق ،ئۇالرنىڭ
مۇراســىمىدا ئىنســان بىلــەن تەبىئەتتىــن ئۈســتۈن كــۈچ
ئوتتۇرىســىدا ھېچقانــداق راھىــب ،مولــا ياكــى پوپقــا ئوخشــاش
بىــر ۋاســىتە يوقتــۇر.
كۆپلىگــەن دىنــاردا (خىرىســتىيانلىق ،يەھۇدىــي ۋە
ئىســام) تەبىئەتتىــن ئۈســتۈن كۈچنــى تەڭــرى دەپ قارايــدۇ
ۋە ئۇنــى تۇتقىلــى بولمايدىغــان بىــر مەۋجۇتلــۇق دەپ قارايــدۇ.
مىبۇتىالرنىــڭ ئېتىقادىــدا يۇقىرىقــى دىنالردىكىگــە ئوخشــاش
ئېتىقــاد ئوبيېكتــى بولغــان ئىــاھ ،ئېتىقــاد مەزمۇنــى بولغــان
دۇئــا ۋە ئىبــادەت شــەكلى بولغــان مۇراســىم مەۋجــۇت.
دىننىــڭ مەركىزىــدە تەبىئەتتىــن ســىرت بىــر كۈچنىــڭ
مەۋجۇتلۇقــى ،ھۆكۈمرانلىقــى ،ھۆكۈملىــرى ۋە تەلەپلىــرى
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ئــورۇن تۇتىــدۇ .ھــەر بىــر دىننىــڭ ئۆزىگــە خــاس ئەخالقــى
سىستېمىســى ۋە ئىجتىمائىــي غايىســى بولىــدۇ .دىنــدار
تەبىئەتتىــن ھالقىغــان كۈچنىــڭ مەۋجۇتلــۇق قارىشــىنى
قوغداشــقا ،شــۇ قــاراش تەلــەپ قىلغــان شــەكىلدە ياشاشــقا،
ماددىــي ۋە مەنىــۋى دۇنيانــى ئىالھىــي چۈشــەنچىلەر بويىچــە
چۈشىنىشــكە بۇيرۇلىــدۇ .دىــن تارىختــا ئىنســانىيەتنىڭ
ماددىيىتــى ۋە مەنىۋىيىتــى ئېھتىياجىنــى تەڭپۇڭالشتۇرۇشــتا
سىســتېمىدۇر.
قازانغــان
مۇۋەپپەقىيــەت
قىســمەن
بــەزى ئىنسانشۇناســار دىننــى كۈچلــۈك ھېسســىي چاقىرىقالرغا
تولغــان ،ئىنســاننىڭ مەۋجۇتلــۇق ســەۋەبلىرىگە گــۈزەل
يېشــىمالرنى بەرگــەن ،ھاياتنىــڭ مەنىســىگە مۇكەممــەل
ئېنىقلىمــا تەقدىــم قىلغــان ئىنتايىــن كۈچلــۈك ســىمۋولالر
سىستېمىســى ياكــى ئىدېئولوگىيــە دەپ قارايــدۇ .بەزىلەر دىننى
ئىدېئولوگىيــە ئەمــەس ،بەلكى بىر مەدەنىيــەت دەپ ئىزاھاليدۇ.
دىــن چەكســىز ھەســرەت ۋە ئىزتىراپتــا قالغــان
ئىنســانغا تەســەللى ،ھاياتتــا بىلىنمىگــەن شــەيئىلەر،
ھادىســىلەر ۋەقەلەرنــى ئىزاھاليدىغــان ۋاسىتىســىدۇر.
دىــن ئىنســاننىڭ تەبىئــەت ،جەمئىيــەت ۋە كائىنــات
ئىچىدىكــى ئورنىنــى چۈشىنىشــتە مۇنازىرىســىز بىــر مۇھىــت
يارىتىــدۇ .دىــن ھايــات مامــات ھەققىدىكــى ســوئالالرنىڭ
قورشــاۋىدا قالغــان كىشــىگە ،نېمــە ئۈچۈنلەرگــە ئــەڭ
مۇرەسسەســىز ،بىخەتــەر ،تەييــار بىــر جاۋابنــى بېرىــدۇ.
دىــن دۇنيانىــڭ مەنبەســىنى مۇقــەددەس رىۋايەتلــەر بىلــەن
ئىپــادە قىلىــدۇ .مەســىلەن ،تەۋراتنىــڭ بىرىنچــى كىتابــى
بولغــان «يارىتىلىــش» تىكــى رىۋايەتلــەردە ئىنســان ۋە
كائىناتنىــڭ يارىتىلىشــى ئىزاھالنغــان .دىننىــڭ پۈتۈنلۈكــى،
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تارىخىيلىقــى ۋە تەســىر كۆرسىتىشــچانلىقىنى دىندىكــى
ھۆكۈملــەر كاپالەتلەندۈرىــدۇ .دىندىكــى ســىمۋولالر دىنغــا
ئىشــەنگەنلەرنىڭ رېئــال ھاياتــى بىلەن چەمبەرچــاس باغلىنىپ
كەتكــەن بولىــدۇ .بىــر مىللەتنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم رىۋايەتلىــرى
شــۇ مىللەتنىــڭ ســاماۋى كىتابلىرىغــا ســىڭدۈرۈلگەن بولىــدۇ.
دۇنيادىكــى كۆپىنچــە مىللەتلــەردە يارىتىلىــش ھەققىــدە
رىۋايەتلــەر بــار بولــۇپ پەقــەت بىــر قىســىم مىللەتلەرنىــڭ
رىۋايەتلىرىــا ســاماۋى دىنالرغــا مەنبــە بولغــان .مىللەتلەردىكــى
رىۋايەتلــەر ئاساســەن ئوخشــاش شــەكىلگە ئىگىــدۇر .ئۇالرنىــڭ
پەرقــى كۆپىنچــە ئىپادىلــەش ســەنئىتىدە كۆرۈلىــدۇ.
دىــن بىــر دۇنيــاۋى ھادىســە بولــۇپ دىنــى ئېتىقــاد بىــر
جەمئىيەتنىــڭ ئىالھالشــتۇرۇلغان قىممەتلىرىنــى ئىپــادە
قىلىــدۇ .بــۇ خىــل ئىالھالشــتۇرۇلغان قىممەتلــەر ئىالھتىــن
باشــقا دەرەخ ،قۇيــاش ،يۇلتــۇز ،ئورمــان ياكــى بىــر ھايــۋان
بىلــەن ئىپــادە قىلىنىشــىمۇ مۇمكىــن .مەســىلەن،
«ئوغۇزنامــە» ئىالھالشــقان دەرەخ ،ئاســمان ۋە كــۆل بولغانــدەك
ھىنــدى دىنىدىمــۇ ئىالھالشــقان كاال بــار .بــۇ ســىمۋولالر دىنغــا
ئىشــەنگۈچىلەرنى بىــر جامائــەت ھالىتىــدە بىرلەشــتۈرۈش
مۇراســىمالردا
كوللېكتىــپ
ئۆتكۈزۈلىدىغــان
ئۈچــۈن
قوللىنىلىــدۇ .تارىختــا بولغانــدەك ھازىرمــۇ ئىنســانالر
جەمئىيەتتىكــى ئــەڭ قىممەتلىك نەرســىلەرنى مەلۇم ســىمۋول
بىلــەن ئىپــادە قىلىــپ شــۇ ســىمۋول ۋەكىللىــك قىلىدىغــان
قىممەتكــە بولغــان ھۆرمــەت ۋە مۇھەببەتنــى ئاشۇرۇشــقا
ئۇرۇنىــدۇ .مىســالەن ،شــەرقتىكى كۆپىنچــە دۆلەتلــەر دۆلــەت
بايراقلىرىنــى ئىالھىيالشتۇرۇشــىدۇر .بــەزى ئەللــەردە ۋەتــەن،
مىللــەت ،مۇســتەقىللىق ،ئىگىلىــك ھوقــۇق قاتارلىقــار
ئىالھىيالشــتۇرۇلىدۇ .مەســىلەن ،ئىســرائىلىيە ،ياپونىيــە،
گىرېتســىيە ،رۇســىيە ،تۈركىيە ،ئىران قاتارلىق كۆپ ســاندىكى
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مىللىــي دۆلەتلــەردە دىــن ۋە ئىالھىيلىــق بىلــەن مىللــەت،
ۋەتــەن ۋە مىللەتچىلىــك ئۇقۇملىــرى ئىنتايىــن زىــچ بىرىكىــپ
كەتكــەن .مەســىلەن بۇرۇنقــى ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا لېنىــن
ۋە ئۇنىــڭ ئۆمــۈر بويــى ئىشــلەتكەن ئەشــيالىرى جەمئىيەتتــە
ئىالھىــي تۈســنى ئالغــان .ھەتتــا بۈگۈنكــى چاۋشــيەننىڭ
ئىالھالشــتۇرۇلغان ھاكىمىيىتــى بۇنىــڭ ئۆرنىكىــدۇر.
ئىســام دىنىدىكــى ئىالھالشــقان ســىمۋولالردىن
ســەللە ،ســاقال ،نىقــاب ۋە ئــەرەب تونىنــى مىســالغا ئىلىــش
مۇمكىــن .ئەرەبلەرگــە خــاس يۇقىرىقــى نەرســىلەر ئىســام
دىنىنىــڭ مۇراســىملىرىدا كــەڭ تــۈردە قولالنغانلىقــى ۋە
ئىســامنىڭ ئــەرەب دۇنياســىدىن كېڭەيگەنلىكــى ســەۋەبلىك
ئىســامنى قوبــۇل قىلغــان مىللەتلــەر ،مەســىلەن،
ئۇيغــۇرالر ،تۈركلــەر ،خۇيــزۇالر يۇقىرىقــى ســىمۋولالرنى
قوبــۇل قىلغــان .ھەتتــا ئىســامنى تارقاتقــان ئەرەبلەرنىــڭ
تىلىمــۇ ئىالھىيالشــقان بولــۇپ ئىســامغا ئېتىقــاد قىلغــان
مىللەتلــەر ئىســىملىرىنىمۇ ئەرەبچىگــە ئۆزگەرتىۋەتكــەن.
مۇقەددەسلەشــكەن ئــەرەب تىلىغــا قارشــى پارىســار بىــر قــەدەر
پاراســەتلىك چىققــان بولــۇپ ئەرەبچــە ئىالھىــي ئاتالغۇالرنــى
ئــۆز تىلىغــا ئەپچىللىــك بىلــەن ئۆزلەشــتۈرگەن .مەســىلەن،
«نامــاز» ۋە «خــۇدا» دېگــەن كەلىمىلەرنــى پارىســار ئىســامنى
قوبــۇل قىلغاندىــن كىيىــن ئــۆز تىلىغــا ئۆزلەشــتۈرگەن.
بۈگۈنكــى دۇنيــادا دىــن ھەققىــدە خاتــا چۈشــەنچىلەر ھەقىقەتەن
كــۆپ .كىشــىلەر ھەمىشــە ئۆزىنــى ،ئۆزگىنــى ۋە ئالەملەرنــى
ياراتقــان ئىالھنى خــۇددى يانچۇقىدىكى دولالرنــى قىزغانغاندەك
باشــقىالردىن قىزغىنىــدۇ .ئــۇالر خــۇددى ئۆزىنــى بارلىــق
زەرلەرگــە خوجىــدار زەرگــەردەك چاغــاپ باشــقىالرنىڭ ئىــاھ
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ھەققىدىكــى قاراشــلىرىغا خىرىــس قىلىــدۇ .بۈگۈنكى ئىســامدا
ئەۋج ئالغان «شــىئە» ۋە «ســۈننى» زىددىيىتى دەل مۇشــۇنداق
خوجايىنلىــق تالىشىشــنىڭ مەھســۇلى .بەزىلــەر كائىناتنــى
ياراتقــان ئالالھنــى ،ئالــاھ قىيامەتكىچــە قوغداشــنى ۋەدە
قىلغــان دىننــى ھىمايــە قىلىــش باھانىســىدە قــان تۆكىــدۇ.
بولۇپمــۇ مۇســۇلمان دۇنياســىدا ئىنســاننىڭ ئىززىتىنــى
قوغــداش دىنــدا بەلگىلەنگــەن تەلەپكــە يېقىنالشــماقتا يــوق
بارغانچــە يىراقــاپ بارماقتــا .بــەزى كىشــىلەر ئالــاھ ۋەدە
قىلغــان ئــۇ دۇنيادىكــى جەننەتكــە كىرىــش ئۈچــۈن يــۇرت
ماكانلىرىنــى بــۇ دۇنيادىكــى جەھەننەمگــە ئايالندۇرماقتــا.
كىشــىلەر كۆپىنچــە ھالــاردا ئــۆزى چۈشــەنگەن ،قوبــۇل قىلغان
دىــن بىلــەن ئەســلى دىننــى ئوخشــاش ئورۇنغــا قويۇۋالىــدۇ.
ئەمەلىيەتتــە كىشــىلەرنىڭ ئىــاھ ھەققىدىكــى چۈشەنچىســىمۇ
پەرقلىــق ،ئۇالرنــى ھەرىكەتكە ئۈندەۋاتقىنــى دىندىكى ھەقىقىي
ئىــاھ ئەمەس ،ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى ئىالھ بولۇشــىمۇ مۇمكىن.
ياۋۇزالرنىــڭ قەلبىدىكى ئىالھ ياۋۇز ئىنســانالرنىڭ ھەرىكىتىنى
ئاقلىســا ،مېھرىبــان ئىنســانالرنىڭ قەلبىدىكــى ئىــاھ 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.
دىنــى چۈشــەنچىلەر بىلــەن بېزەلگــەن ئەخالقــى قاراشــارنى
دىــن بىلــەن ئوخشــاش ئورۇنغــا قويــۇش مۇۋاپىــق ئەمــەس.
دۇنيــاۋى دىنالرغــا مەنبــە بولغــان مىللەتلەردىكــى دىــن بىلــەن
يۇغۇرۇلغــان ئادەتلــەر ،قاراشــار ۋە مەدەنىيەتلەرنــى دىــن دەپ
قوبــۇل قىلىشــمۇ ھازىرقــى دۇنيــادا توقۇنــۇش پەيــدا قىلىۋاتقان
خاتالىقالرنىــڭ بىــرى.
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دۇنيــادا ھەرقانــداق جەمئىيەتتــە دىــن بولغانــدەك دىنغــا
ئوخشــايدىغان ئېتىقــاد سىستېمىســى ،دىــن بىلــەن
مۇناسىۋەتســىز ئىدېئولوگىيــە ۋە تۈزۈملــەر ھــەم مەۋجۇتتــۇر.
ئافرىقىنىــڭ ئــەڭ جەنۇبىدىكــى قەبىلىلەردىــن شــىمالىي
شــەرقتىكى
ئوتتــۇرا
ئىندىيانالرغــا،
ئامېرىكىدىكــى
مۇســۇلمانالردىن ئاۋســترالىيە يەرلىكلىرىگــە قــەدەر بولغــان
پۈتكــۈل جەمئىيــەت قۇرۇلمىلىرىــدا ئېتىقــاد مەۋجۇتتــۇر.
لېكىــن پۈتــۈن جەمئىيەتتــە تەڭــرى ۋە تەبىئەتتىــن ھالقىغــان
كــۈچ ئۇقۇمــى مەۋجــۇت دەپ قارالمايــدۇ .شــۇڭا ئافرىقىدىكــى
توتېم ئەنئەنىســىگە ئىگە جەمئىيەت ئەزاســىدىن مۇســۇلمانلىق
كىملىكىنــى ،ئامــازون ئورمانلىقىدىكــى يەرلىــك خەلقتىــن
خىرىســتىيانلىق ئېتىقادىنــى ،نېپــال يېزىســىدىكى بىــر
بۇددىســتتىن تەڭــرى ئۇقۇمىنــى تەلــەپ قىلىــش دۇنيانىــڭ
رېئاللىقىغــا كــۆز يۇمغانلىقتــۇر.
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