
  

دىنى ئېتىقاد ۋە ئۇنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى رولى

  

 ھايات بىر دېڭىز، ئىنسان ئۇ دېڭىزدا كېمىدە يولغا چىققان بىر سهيياھ، دىنـى                

كاپىتانسىز كېمىنىـڭ مهنـزىلگه يېتىـپ بېرىـشى         . ئېتىقاد ئۇ كېمىنىڭ كاپىتانى   

ــسىز ــزىلىگه يې     ئىمكان ــۈر مهن ــادەممۇ ئۆم ــىز ئ ــى ئېتىقادس ــدەك، دىن ــپ بولغىنى تى

ــدۇ ــداق. بارالمايـ ــاجى ۋە    ئۇنـ ــساننىڭ زۆرۈر ئېهتىيـ ــاد ئىنـ ــي ئېتىقـ ــدا دىنىـ بولغانـ

  .ئايرىاللماس ھايات قوماندانى

ــى       ــدەك، دىنـ ــرەپ قالغىنىـ ــتا تهمتىـ ــكهر ئۇرۇشـ ــسىز ئهسـ ــداقكى قۇماندانـ قانـ

دىنى ئېتىقاد پهقهتال پىكىـر     .ئېتىقادسىز ئادەممۇ ھايات جهڭگاھىدا ھودۇقۇپ قالىدۇ     

ــر نهزە ــاكى بىـ ــۋىييـ ــساننىڭ  رىـ ــۇ، ئىنـ ــۆز قاراشـــال ئهمهس، بهلكـــى ئـ ــبىگه   كـ  قهلـ

مۇناسىۋەتلىك ھايات مىزانى ۋە ئهخالق ئۆلچىمىگه ئاالقىدار ئىدېئوگىيىلىك قـانۇن          

دىنىـي ئېتىقـاد    . مهنبىئىگه ئىگه ئىقـرار ۋە تهسـتىقتىن ئىبـارەت روھىـيهت ئـۇزىقى            

قـاد ھهر كىمـدە كهم بولـسا        تۇغما ئىقتىدارى يوق ئادەم بولمايدۇ، چـۈنكى دىنىـي ئېتى         

ــدا ئادەمنىــــڭ    ــتۇرۇپ ئېيتقانــ ــاكى خۇسۇسىالشــ ــۇزۇق، يــ ــدىغان روھــــى ئــ بولمايــ

روھىيىتــــى ۋە تهبىئىتىنىــــڭ بىــــر قىــــسمى، شــــۇنداقال ئىنــــسانىيهت  ئۆزلــــۈك

ئىنـسانىيهت يارىتىلغانـدىن بېـرى ئـۈزۈلمهي        .مهدەنىيىتىنىڭ مهنبهسى ۋە بۆشـۈكى    

جـانلىق شـاھىدكى، ئىنـسانىيهت       نىڭغاكېلىۋاتقان تارىخنىـڭ ئۇچـۇق ئىكرانـى شـۇ        

ئۆزلىرى ئىختىرا قىلغان باتىل دىن بولسۇن ياكى ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن ساماۋى           

ــاددىن خــالىي قالغــان ئهمهس    ــۇنجى . دىــن بولــسۇن ھــېچ بىــر زامــان دىنىــي ئېتىق ت

مهدەنىيهتنىڭ ئاساسى ۋە خېمىرتۇرۇچىمۇ تامامهن دىنىي ئهقىدە، دىنى پرىنـسىپ ۋە           

  .  ئاساسقا يۈلىنىدۇ ھهمدە ھاياتنىڭ ھهر قىسمىدا تهسىرى كۈچكه ئىگهدىنى

ــاملىق ئهســىرىدە" ئهرەب پهلسهپىــسى"ئىراقلىــق مۇســا مۇســهۋى ئۆزىنىــڭ   : ن

ئىيسا ئهلهيهىسساالمدىن ئىككى ئهسـىر كېـيىن ئـۆتكهن دىئـوگېنېس الرشـىفنىڭ            

  نگهن بىر مهشهۇرھهر قايسى مهشهۇر پهيالسۇپالرنىڭ ھاياتى ۋە ئىدىيىسى خاتىرىله
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 ئهسىرىدە، پهلـسهپىنىڭ دۇنياغـا كېلىـشىنى قهدىمـى شـهرق مهدەنىيىتىنىـڭ              

شاھانه مىراسى دەپ بىلگهنلىكىنى، بۇ خىل قاراش نۇرغۇن ئالىمالرنىـڭ تهسـتىقىغا             

ئېرىشكهنلىكىنى، شۇنىڭلىق بىلهن بىرلىككه كهلگهن پىكىر يهنى قهدىمـى شـهرق           

خۇالسه  تهنهتلىك مهرىپهتنى يارىتىپ ئۆتكهن دېگهن    گرېتسىيىدىن بۇرۇن باي ۋە سهل    

كېلىــپ چىققــانلىقىنى ۋە بــۇ مهرىــپهت تويۇنغــان ئهمهلىــي پهنــلهر ۋە بىباھــا دىنىــي 

ھهتتـا پهن   . تهتقىقاتالرنىڭ مېۋىسى ئۈستىگه قۇرۇلغانلىقىنى ئاالھىدە تىلغـا ئالىـدۇ        

نى ئهڭ بالدۇر بهرپـا     توغرىسىدا گهپ بولغاندا مىسىرلىقالرنىڭ ماتېماتىكا، مېخانىكى     

قىلغـــــــانلىقىنى، خىمىيىنـــــــى كهشـــــــپ قىلىـــــــپ تىببىـــــــي ئىلىمنـــــــى 

يهنه يېزىق توغرىسىدا گهپ بولغاندا، يېزىقنى      . شهكىللهرندۈرگهنلىكىنى دەپ ئۆتىدۇ  

ــۇرۇپ     ــانىالرنى ق ــانلىقىنى، كۇتۇبخ ــۇپ مىــسىرلىقالرنىڭ ئىجــاد قىلغ بىرىنچــى بول

 بىرگه ئهمهلىي پاكىـت سـۈپىتىدە، بـۇ         كىتابخانىالر ئاچقانلىقىنى تهكىتلهش بىلهن   

ــالىرىنى   ــڭ ئىزن ــرى     ٦٠٠٠مهدەنىيهتنى ــسىر ئېهراملى ــگه مى ــا ئى ــق تارىخق  يىللى

ھهم قهدىمىـي شـهرق     ] ١[موميالىرىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىـدىغانلىقىنى كۆرسـىتىدۇ     

مهدەنىيىتىنىـــڭ بۆشـــۈكى پهقهت مىـــسىرال ئهمهس، بـــابىلۇنلۇقالر، چالـــدىلىقالرمۇ 

هتقىـق قىلىـپ ئاسـترونومىيىنى بهرپـا قىلغـانلىقىنى تهكىتلهيـدۇ ۋە             پالنىتالرنى ت 

دىنى نهزەرىيىلهرنىڭ ئۆرە بولىشىدا شهرق غهربـتىن تېخىمـۇ ئالدىـدا ئىكهنلىكىنـى             

قهدىمىي شـهرقلىقلهر   : "مۇئهللىپ ئۆزىنىڭ بۇ پىكرىنى دەلىللهپ    . ئىلگىرى سۈرىدۇ 

قىـدىكى ئـاقىالنه قاراشـالرنى    بىزگه ئىالھىـي سـۈپهت، ياخـشى ـ يامـان ۋە تهقـدىر ھهق      

كېــيىن يۇنــان پهيالســوپلىرى ئارىــسىدا قايتــا ـ قايتــا تىلغــا ئېلىنغــان    . قالــدۇرغان

مۇئهللىپ ئۆزىنىڭ  . دەپ كۆرسىتىدۇ ] ٢"[نهرسىلهر دەل مۇشۇ قاراشالرنىڭ ئىنكاسى    

 يىـل بـۇرۇنقى مىـسىردا       ٣٣٠٠بۇ پىكىرىنى پاكىت جهھهتته تېخىمۇ كۈچلهنـدۇرۇپ،        

ــا ــاتىنى     ئهۋج ئالغ ــر ئىالھلىــق تهلىم ــۇپ بى ــۆكته قوپ ــا ئ ــۆپ ئىالھلىــق دىنىغ ن ك

دەپ ئـېالن قىلغـان ۋە بـۇ ئىالھقـا          " ئـاتون   " تىكلىگهن، ئۇ ئىالھ دەل قۇياش ئىالھـى        

مهدھىيه ئوقۇپ ئوتلۇق شېئىر يازغان ئهخناتوننىڭ پارچىلىرىدىن بىر قانچه مىسرا          

ــدۇ  ــا . نهقــل قىلىــپ كهلتۈرى ــابى ئ ــۇ دۇنيــانى  ئهمهلىيهتتىمــۇ، جان لالھ ئىنــسانالرغا ب

  گۈللهندۈرسۇن، باشقىالرغا پايدىلىق ئهمهلى پائالىيهت بىلهن مهدەنىيهت بهرپا 
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. قىلسۇن دەپ، بهش ئهزا، ئهقىل ـ ئىدراك، قابىلىيهت ۋە تۈرلۈك ئىقتىـدار ئاتـا قىلغـان    

تكه شــۇ ســهۋەپلىكمۇ جانــابى ئــالالھ ئۆزىنىــڭ پهيغهمبهرلىرىنــى نهزەرىيهنــى ئهمهلىــيه

بىرلهشــتۈرگهن ئاساســتا ئىنــسانالرغا تــوغرا يــولنى كۆرسهتــسۇن، ئهمــگهك ۋە كهســىپ 

ئارقىلىق جهمئىيهت ئۈچۈن، باشقىالر ئۈچـۈن، كېيىـنكىلهر ئۈچـۈن ياخـشى ئىـشالردا        

نهمۇنه بولسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنى بىرەر ئارتۇقچىلىق ۋە ئـۆزگىچه قـابىلىيهت             

مهسـىلهن، نـۇھ ئهلهيهىسـساالم كـېمه ياسـاش          . تكهنۋە ئىقتىدار ئىگىسى قىلىپ ئهۋە    

بىلهن دېڭىز ـ ئوكيانالردا ئۈزۈشنى تهلىم بهرگهن، داۋۇد ئهلهيهىسـساالم پـوالت ـ تۆمـۈر      

ئېـــرىتىش جهھهتـــته ئهمهلىـــيهت بىـــلهن شـــۇغۇلالنغان، ئىبـــراھىم ئهلهيهىســـساالم 

 مـۇھهممهد   قهدىمكى كهئبىنى ياسىغان، شۇنىڭدەك بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتـى       

ئهلهيهىسساالممۇ ئۆسمۈرلۈك دەۋردە قوي باققان بولسا، يـاش قۇرامىغـا يهتكهنـدە شـامغا       

ــنه مهســجىدىنى ياســاش ۋاقتىــدا     ــا مهســجىدى ۋە مهدى بېرىــپ تىجــارەت قىلغــان، قۇب

  .ئاممىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ تاشالرنى قۇرۇلۇش ئورنىغا يۈدۈپ توشىغان

ــساننىڭ يارىتىلىــشى ئۆزىنىــڭ ياراتق  ــا   ئىن ــۈك ئالالھق ۇچىــسى ۋە ئىگىــسى بۈي

بولغــانلىقى ئۈچــۈن، جانــابى ئــالالھ ئهســلىدە ئــۇالرنى ئوخــشاش  ] ٣[ئىبــادەت قىلىــش

بۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه ]. ٤[ئهقىــدىگه مهنــسۇپ بىــر پۈتــۈن ئــۇممهت قىلىــپ ياراتقــان 

ئىنسانغا يڭيش ـ ئىچىش، نىكاھلىنىش ۋە نهسىل قالدۇررۇش قاتـارلىق شـهھۋەت ۋە    

ىللىق كـۈچى، ھهر خىـل ئـاپهتلهرگه، دۈشـمهنلىككه ۋە زۇلۇمغـا قارشـى               ھهۋەسكه ماي 

تـۇرۇش ئۇچــۇن مــۇداپىئهلىنىش، قوغـدىنىش كــۈچى، غهزەپلىــنىش، نهپــرەتلىنىش ۋە   

كــۈرەش قىلىــشتهك غهزەپ ـ نهپــرەت كــۈچى، ھــېس قىلىــش، چۈشــىنىش، ئــويالش      

ۇ خىـل   ئىنـسان روھىيىتىـدىكى بـ     . تهپهككۇر قىلىشتهك ئهقىل كۈچى ئاتـا قىلغـان       

نــاملىق " كالســسىك پهلــسهپه پرىنــسىپلىرى : " فۇنكــسىيىلهرنى پــارابى ئۆزىنىــڭ

ئــــۇزۇقلىنىش فۇنكسىيىــــسى، ســــېزىش فۇنكسىيىــــسى، خــــاھىش : " ئهســــىرىدە

دەپ بهش خىــل " فۇنكسىيىــسى، تهســهۋۋۇر فۇنكسىيىــسى، تهپهككــۇر فۇنكسىيىــسى 

ــر     ــز بىـ ــسىيىلهرنىڭ ھهرگىـ ــۇ فۇنكـ ــىلىغان ۋە بـ ــسىيىگه خۇالسـ ــدە فۇنكـ دەرىجىـ

مانا بۇ فۇنكسىيىلهر ئىنساننىڭ ئۆمـۈر مهنزىلىنـى     . ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان  

  بېسىپ، ھايات سهھنىسىدە نۇمۇر كۆرسىتىشى، ماددىي ۋە مهنىۋىي تهكامۇللۇقىنى
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تهدرىجى يېتىلدۈرىشى ئۈچـۈن كهم بولـسا بولمايـدىغان پائـال كـۈچكه ئىـگه ئاكتىـپ              

ان ئۆز پىترىتىـدىكى بـۇ ئاالھىـدە سـۈپهتلهرنىڭ رولىنـى            ئىنس. ئامىل ھېساپلىنىدۇ 

جــارى قىلدۇرۇشــتا ئىــرادە ئهركىــنلىكىگه ئىــگه بولــۇپ، ئــۆزى خالىغــانچه تهســهررۇپ 

ــسه    ــېمىگه ئىشلهت ــسه، ن ــداق ئىشلهت ــدۇ، قان ــسا بولى قىسقىــسى ياخــشىلىققا  ... قىل

. ا بـاغلىق  ئىشلىتهمدۇ ياكى يامانلىققا ئىشلىتهمدۇ ئۆز ئىختىيارلىقى ۋە خاھىشىغ       

چۈنكى بۇ سۈپهتلهرنى ئىنسان خاراكتېرىغا مۇجهسسهملهشتۈرگهن زات جانـابى ئـالالھ         

ئىنــسانالرنىڭ بــۇ ســۈپهتلهرنى تهســهررۇپ قىلىــشىدا ھــېچ بىــرىگه بىــرەر مهجبــۇرىي 

ئهمما پهيغهمبهر ۋە كىتاپ ئهۋەتىـپ،      . بهلگىلىمه ياكى ئىجبارىي چهكلىمه قويمىغان    

پ، ياخشى ـ يامان يولالرنى ئېنىـق كۆرسـىتىپ، قايـسىنى     شهرىئهت ۋە قانۇن بهلگىله

تــاللىوېلىش ئىختىيــارلىقىنى ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئىــرادە ئهركىــنلىكىگه تاپــشۇرغان،       

شـۇنىڭدەك، ئۇالرنىـڭ ئهقىـل، ئىـدراك، ھـېس ـ تۇيغـۇ، سـۆيگۈ ـ مـۇھهببهت، غهزەپ ـ              

ۈچ ـ قـۇۋۋەت ۋە   نهپرەت، ھهۋەس ـ شهھۋەت، ئارزۇ ـ ئىستهك، قابىلىيهت ـ ئىستىدات، كـ    

ئىمكانىيهت مهلهكهلىرى مىقدار، سـهۋىيه ۋە تـۈر جهھهتـته بىـر ـ بىرىـدىن پهرقلىـق        

شۇڭالشـقا ھهر   . يارىتىلغان ھهمدە زامان، ماكان ۋە مۇھىت رېتىمى بىردەك بولمىغان        

دەۋردە يېتىشكهن ئهقىل ئىگىلىرى، دانىشمهن ۋە يېتىـك شهخىـسلهرنىڭ كائىنـات            

اتالرنى چۈشىنىپ تهتقىق قىلىشى، قانۇنىيهتلهرنى بايقىـشى       ۋە كائىناتتىكى مهۋجۇد  

بىر ـ بىرىدىن پهرقلىق ئىپادىلهنگهنلىكى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ دۇنيـا قارىـشى، ئېتىقـاد       

شـۇ سـهۋەپلىك، ئىنـسانالر      . قارىشى، تۇرمۇش قارىشى ھهر خىـل تـۈردە شـهكىللهنگهن         

 بهزىـسى ئـۆز پىترىتىنىـڭ    ئېڭىدا ئاستا ـ ئاستا ئېتىقاد ئىختىالپلىرى پهيدا بولـۇپ،  

تهقهززاسى بويىچه جانابى ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن سـاماۋىي دىنغـا ئېتىقـاد قىلىـپ              

كهلگهن، بهزىسى ئۆزىنىڭ تهبىئى خاراكتېرىغا يات ھالدا، ئـوت، يۇلتـۇز، ئـاي ۋە كـۈنگه                

ئوخشاش تهبىئهتتىكى كونكېرت شهيئىلهرگه ئېتىقاد قىلغان، يهنه بهزىسى ئـۆزلىرى          

دېمهك ئىنسانالرنىڭ كۆپ قىـسمى جانـابى       . ۋالغان تاش بۇتالرغا ئېتىقاد قىلغان    ياسى

ئاالھنىڭ ئىنسانلىق پىترىتىگه مۇناسىپ شـهكىلدە كۆرسـهتكهن يولـدىن چهتـنهپ            

  ئاڭ، پىكىر، چۈشهنچه ۋە كۆز قاراش جهھهتته ھهر خىل خاتا ۋە تۇيۇق يولغا  ئېتىقاد،

  

٤  



الر ئېتىقادى ئوخشىمايدىغان، ئهقىدىسى پهرق     بۇنىڭ نهتىجىسىدە ئۇ  . كىرىپ قالغان 

شۇڭالشــقا ئىنــسانالر تارىخىــدا . قىلىــدىغان نۇرغــۇن بــۆلهكلهرگه ئايرىلىــپ كهتــكهن

ئــــۈزۈلمهي كېلىۋاتقــــان ئېتىقــــاد توقۇنۇشــــى، دىنــــى كــــۈرەش ۋە ھهر خىلــــدىكى  

دىن بۇنىڭـ . ئېدىئولوگىيىلىك پىكىر غهۋغالىرى بېـسىلماي كهلـدى ۋە كېلىۋاتىـدۇ         

ــسانالر    ــلهن ئىنـ ــاد بىـ ــوغرا ۋە دۇرۇس ئېتىقـ ــكى، تـ ــۆرۈۋېلىش تهس ئهمهسـ ــۇنى كـ شـ

ــىدا     ــى ئاساسـ ــپهئهت توقۇنۇشـ ــلهن ھهر خىـــل مهنـ ــى بىـ ــسقا ئهقلـ ئۆزلىرىنىـــڭ قىـ

ــا    ــسىدىكى كــۈرەش ت ــاد ۋە مهزھهب ئېقىملىــرى ئارى شــهكىللهندۈرگهن باتىــل ئېتىق

زىيانكهشـلىك يوقىلىـپ،    شـۇنداق، پىتـنه ۋە      . قىيامهتكىچه ئۆزلۈكسىز داۋامشىلىدۇ  

ئىنــسانالر ئۆزلىرىنىــڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەت ئىــستىقبالىدىن خــاتىرجهم بوالاليــدىغان  

ۋەزىـــيهت شـــهكىللهنگهن ۋە پۈتـــۈن دۇنيـــادا ئومۇمنىـــڭ تىنچلىقـــى كاپـــالهتلىككه 

ــۇ كــۈرەش ئۆزلۈكــسىز    ــاراۋانلىق ۋە خاتىرجهملىــك ســاقالنغانغا قهدەر ب ئېلىنىــپ، پ

تـاكى پىتـنه    : " جانابى ئالالھ قۇر ئان كهرىمـدە مۇنـداق دېـگهن          بۇ ھهقته . داۋاملىشىدۇ

تۈگهپ زېمىندا يالغۇز ئالالھنىـڭ دىنـى ھـاكىم بولغانغـا قهدەر ئـۇالر              ) زىيانكهشلىك(

 جانابى ئالالھ كائىنات ۋە كائىناتتىكى  ) ـ ئايهت ١٩٣سۈرە بهقهر ." (بىلهن ئۇرۇشۇڭالر

 يارىتىپ، ماھىيىتىدە مۇتلهق قانۇن،     جانلىق ۋە جانسىز پۈتۈن شهيئىلهرنى يوقتىن     

ئىــنچىكه ئىنتىــزام، زىــل قۇرۇلمــا ۋە سىــستېمىالرنى ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئىنــساننىڭ   

ئالالھ : "بۇ ھهقته جانابى ئالالھ مۇنداق دەيدۇ     . مهنپهئىتى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇپ بهرگهن   

ر ســۈيى ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى يــاراتتى، بۇلــۇتتىن يــامغۇر ياغــدۇرۇپ بهردى، يــامغۇ 

بىلهن سىلهرگه رىزىق قىلىپ نۇرغۇن مېۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردى، ئـالالھ سـىلهرگه       

ئۆز ئهمـرى بـويىچه دېڭىـزدا قاتنايـدىغان كېمىلهرنـى بويـسۇندۇرۇپ بهردى، سـىلهرگه                

دەرياالرنى بويسۇندۇرۇپ بهردى، سىلهرگه ئاي بىـلهن كـۈننى تهرتىپلىـك دەۋر قىلىـپ              

پ بهردى، سىلهرگه كېچه بىلهن كۈندۈزنى بويسۇندۇرۇپ       تۇرىدىغان قىلىپ بويسۇندۇرۇ  

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســهييارە ـ پالنېــتالردىن تــا ئــاتوم، ئېلېكتــرون ۋە رادىئــو     ] ٥"[بهردى

ــۈن شــهيئىلهر ئۆزلىرىنىــڭ      ــاتتىكى پۈت ــاغلىق كائىن ــا چ ــرو ماددىالرغ ئاكتىــپ مك

 يارىتىلىــشىنىڭ غايىــسى ۋە ھېكمىتىــدىن ئىبــارەت ئىنــسانغا خىــزمهت قىلىــش   

  ۋەزىپىسىنى ئۆزلىرىنىڭ ماھىيىتىدە قويۇلغان بىر قىسىم قانۇن ۋە ئىنتىزام

  

٥  



ــدۇ   ــدۇرۇپ كهلـــدى ۋە كېلىۋاتىـ ــارى قىلـ ــويىچه جـ ــات ۋە  .  بـ ــالالھ كائىنـ ــابى ئـ جانـ

كائىنــاتتىكى شــهيئىلهرنىڭ جۈملىــدىن ئىنــسانالرنىڭمۇ ئومــۇمى نىــشانى بولغــان   

ــۇ شــهيئىلهردىن  يهنــى شــهيئىلهرنىڭ ئىنــسانغا خىــزمهت قىلىــشى، ئى ( نــساننىڭ ئ

ــادەت قىلىــشى   ــا ئىب ــدىلىنىپ پهرۋەردىگارىغ ــۇالر ) مۇناســىپ شــهكىلدە پاي ئۈچــۈن ئ

ــان    ــاالقه تۇرغۇزغ ــارلىق ۋە ئ ــۇق، ھهمك ــلىق، ئۇيغۇنل ــسىدا ماس ــهۋەبلىك  . ئارى ــۇ س ش

ــاالقه      ــلهن ئ ــهيئىلهر بى ــۈن ش ــهييارىالرغىچه پۈت ــدىن س ــاتتىكى زەررى ــسان كائىن ئىن

  .سىرىنى بىلىپ پايدىلىنىشقا ھاجىتى بارقىلىشقا ھهم ئۇالرنىڭ 

ئىنسانىيهت يارىتىلىپ يهر شارىدا ياشاشقا باشلىغاندىن بېرى ئۇالرنىڭ ياشاش                

ئهھۋالى بىـر نهچـچه باسـقۇچالرنى بېـسىپ ئۆتـۈپ بۈگـۈنگه قهدەور يېتىـپ كهلـدى ۋە                   

ئىنـسان  چـۈنكى   . نهتىجىدە ئاجايىپ كهشپىيات ۋە ئىختىراالرنى بارلىققـا كهلتـۈردى        

شۇنىڭ ئۈچۈن كائىناتتىكى پۈتۈن    . كائىناتتىكى شهيئىلهرنىڭ جهۋھىرى ۋە ئاساسى    

شهيئىلهر ئىنساننىڭ خىزمىتى ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى ۋە ئىنسانغا بۇ شهيئىلهردىن         

جانـابى  . پايدىلىنىش ۋە ئىـدارە قىلىـش قـابىلىيىتى بېرىلگهنلىكـى بىـر ھهقىـقهت             

راك، ھــېس ـ تۇيغــۇ ئاتــا قىلىــش ئــارقىلىق باشــقا   ئــالالھ ئىنــسانالرغا ئهقىــل ـ ئىــد  

ئىنــسان كائىنــاتتىكى پۈتــۈن . ھهرقانــداق مهخلــۇقالردىن ئۈســتۈن قىلىــپ ياراتقــان

ئىنـساننىڭ باشـقا   . مهخلۇقاتالرنىڭ ئۇلـۇغى، ئهۋزىلـى، قـابىلىيهت ۋە ئىـستىداتلىقى       

لۇشــنىڭ مهخلــۇقالردىن بــۇ قهدەر ئاالھىــدە ئىمتىيــاز ۋە ئارتۇقچىلقالرغــا ســاھىپ بو 

ــالالھ      ــابى ئ ــان ۋەزىپىــسى جان ــۇالردىن تهلهپ قىلىنغ ــگه ئ ــى، بۇنىــڭ بهدىلى ھېكمىت

ئۇالرنىــڭ خاراكتېرىــدا قويغــان تــوغرا دىنــى ئېتىقــاد ئاساســىدا خــالىس ئىبــادەت ۋە   

ــارەت   ــسۇنۇشتىن ئىب ــائهت قىلىــپ بوي ــۇتلهق ئىت ــالالھ   . م ــابى ئ شــۇ ســهۋەبلىك جان

ــلهن تهڭ    ــلىنىش بى ــارىخى باش ــسانىيهت ت ــۈچى   ئىن ــا يېتهكلىگ ــوغرا يولغ ــا ت ئۇالرغ

پهيغهمــبهر ۋە كىتــاپ ئهۋەتىــپ مــۇتلهق ئىتــائهت قىلىــش ۋە بويــسۇنۇش مهزمۇنىــدا   

ئېتىقادىــدىن ئىبــارەت بىــر ئىالھلىــق ئاساســى ئۈســتىگه  » ئىــسالم«ئىپــادىلهنگهن 

ــويىچه ئىبــادەت ۋە   » تهۋھىــد دىنــى«قۇرۇلغــان  يهنــى ئىــسالم دىنــى كۆرسهتمىــسى ب

ــ  ــدىچىلىك قىلىــــــــ ــگهن بهنــــــــ ــىتىپ كهلــــــــ ــوللىرىنى كۆرســــــــ   .ش يــــــــ

  . ئهسلىدە، توغرا ئهقىدىنى قوبۇل قىلىش ئۇچۇن ئۇنى بىلىشكه توغرا كېلىدۇ

٦  



 چۈنكى ئهقىدە ۋە ئهقىدىگه ئۇالشتۇرىدىغان يول ھهر خىـل بولـۇپ، تۈرلـۈك ئۇسـۇل ۋە                 

مېتودالردىن خالىي ئهمهس، شۈبهىسىزكى ھېچ بىر ئىنسان بـۇ ئۇسـۇل ۋە يولالرنىـڭ           

ىنى قوبۇل قىلىش ئىقتىـدارىغا ئىـگه ئهمهس ۋە شـۇنىڭدەك بۇالرنىـڭ ھـېچ               ھهممىس

پهيغهمـــبهر . بىرىنـــى قوبـــۇل قىلمـــاي ئايرىلىـــپ قېلىـــشى ھهم مـــۇمكىن ئهمهس 

ئهلهيهىسسىالم بۇ ھهقىقهتنى ئۆز ئۈممهتلىرىگه تهلىم بىرىش مهقسىتىدە، بىر كۈنى          

زىقنى سىزغاندىن كېـيىن ئـۇ      بىر قانچه ساھابه كىرامالر ئارىسىدا تۇرۇپ، تۈز بىر سى        

بۇ رۇس سىزىق   «: سىزىقنىڭ ئهتراپىغا بىر قانچه سىزىقالرنى سىزىپ مۇنداق دېگهن       

ھهق يول، ئهتراپىدىكى سىزىقالر بولسا باتىل يول، بۇ باتىل يولالرنىـڭ ھهر بىرىنىـڭ          

مۇســۇلماننى ئــازدۇرۇش ) تــوغرا ھهق يولــدا ماڭغــان(بېــشىدا شــهيتان تۇرغــان بولــۇپ، 

ــۈن  ــدۇ   ئۈچــــــــــــــ ــا چاقىرىــــــــــــــ ــل يولالرغــــــــــــــ ــۇ باتىــــــــــــــ   .ئــــــــــــــ

ــادەم      ــى ئـ ــسان ھهزرىتـ ــۇنجى ئىنـ ــارىدا، تـ ــالالھ يهر شـ ــابى ئـ ــهۋەبلىكمۇ جانـ ــۇ سـ  شـ

ــكهن     ــبهر قىلىــپ ئهۋەت ــۇ زاتنــى پهيغهم ــلهن تهڭ ئ ــارىتىش بى . ئهلهيهىســسىالمنى ي

ھهزرىتــى ئــادەم ئهلهيهىســسىالمدىن كېــيىن ئىنــسانالرنىڭ كۆپىيىــشى ۋە تۇرمــۇش 

ــهكىللهندۈرۈپ  ــادىتىنى شــ ــدا   ئــ ــسىز ھالــ ــۇالپ ئۈزلۈكــ ــشىگه ئــ  جهمئىيهتلىشىــ

پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتىپ، كىتابالرنى نازىـل قىلىـپ ئىنـسانالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىـدىيه             

بىرلىكى ئاساسىدا، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھايات نىزامـى، تۇرمـۇش ئـادىتى ۋە بهخىـت ـ      

قاد قارىشىنى  نامى بىلهن ئۇالرنىڭ ئېتى   » دىن«سائادىتىنى قولغا كهلتۈرىشى ئۈچۈن،     

ئىنسانىيهت تارىخىنىـڭ ھهر باسـقۇچىدا پهيغهمـبهرلهر ۋاستىـسى          . تۇرغۇزۇپ بهرگهن 

بولــۇپ، پۈتــۈن » ئىــسالم«نىــڭ ئاساســى » دىــن«بىــلهن ئىنــسانىيهتكه يهتكــۈزۈلگهن 

پهيغهمبهرلهر ئۆز ئـۈممهتلىرىنى ئوخـشاش دىـن يهنـى ئىـسالم دىنـى ئاساسـىدا تـوغرا                  

هكـۈن ۋە خۇالسـىمىزگه مۇناسـىۋەتلىك جانـابى ئـالالھ           بـۇ ي  . يولغا يېتهكلهپ كهلگهن  

باتىل دىنالردىن بورۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يـۈزلهنگىن،  «: قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېگهن 

ــان،   ) ئهگهشــكىنكى(ئالالھنىــڭ دىنىغــا  ــالالھ ئىنــسانالرنى شــۇ دىــن بىــلهن ياراتق ئ

  ى يارتىلىشىدىالدېمهك ئىنسان ئهسل» ئالالھنىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ

ئىنـسان تهبىئىتىـدىكى ئهنه شـۇ       . دىنى پىترەت ۋە دىنى خاراكتېر بىلهن يارىتىلغـان       

  مهزكۇر ئانا خاراكتېرىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن تارىختا تۈرلۈك سۈيقهستلهر پىالنالندى، 
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ئهسال ئۆزگهرتىش ئىمكانىيىتى يوق ھهر خىل ئېقىم ۋە كۆز قاراش ئاساسىدا قانۇن ۋە             

ھهتتــا تېرىــك ـ تېرىــك ھهرە بىــلهن ئىككــى تىلىــم قىلىــپ     . الر تۇرغۇزۇلــدىنىــزام

تاشالندى، بهلكى ئورەك كولىنىپ، قوزۇق قېقىلىپ، قۇزۇقتا ئولتۇغۇزۇلـۇپ ئارقىـدىن           

» ئهسـهابۇل ئۇخـدۇد   «بـۇ ئېچىنىـشلىق ۋەقه قۇرئـان كهرىمنىـڭ          . كۆيدۈرۈپ تاشالندى 

ــدۇ   ــا ئېلىنى ــهكىلدە تېلغ ــۇمى ش ــسىدە ئوم ــۇ . سۈرى ــدەك  ب پاجىئهلىــك ۋەقه بۈگۈنكى

مهدەنىيهتلىك، ساپاسـى ئۈسـتۈن ئىنـساسنالر شـهكىللهندۈرگهن جهمئىيهتتىمـۇ يـۈز             

بهرمهكته، بهلكى ئهينى چاغدىكىدىن تۈركهملهپ، ھهسـسىلهپ ئېـشىپ مىليونلىغـان           

ئىنسانالرنىڭ، ھهتتا مىللهتلهرنىڭ تۇخـۇمىنى قۇرۇتىـۋېتىش مهقـسىتىدە ھهر خىـل            

 ـ ئهســـىرنىڭ باشـــلىرىدا    ٢٠ئالىـــدىغان بولـــساق . ئويـــدۇرۇلماقتاباھـــانه ســـهۋەبلهر 

ــپ      ــدە ئېلى ــنىن يېتهكچىلىكى ــان لې ــشىغا چىقق ــيىن دەۋر بې ــشىۋىكالردىن كې بول

ــۇن      ــۇلى ئارقىــسىدا نۇرغ ــانلىق ق ــاتۇر ســتالىن ھاكىمىيىتىنىــڭ ق ــان دېكت بېرىلغ

ىلىغــان ئىنــسانالرنىڭ قېنــى ئاققــان بولــسا، ئارقىــدىن ماۋزېــدۇڭ باشــچىلىقىدا قانچ 

بۈگـۈنكى كـۈنىمىزگه نهزەر سـالىدىغان بولـساق         ...! خهلقنىڭ كۈلى كۆككه سـورۇلدى    

دۇنيانىڭ ھهر تهرىپىدە ھهر تۈردە مهقسهتلىك تۆھمهتچىلىك، ئهسهبى مىللهتچىلىـك،          

ئېتىقــادى تهئهســسۇبىيهتچىلىك، سىياســى غهرەز ۋە مهنــپهئهت توقۇنۇشــى ئاســتىدا      

تان، ئافغانىستان، ئىراق قاتارلىق دۆلهتلهردە يـۈز       پهلهستىن، بوسنا، كوسوۋا، چېچهنىس   

ــادەمنى   ــانلىق ۋەقهلهر ئــ ــان قــ ــۈز بېرىۋاتقــ ــكه بهرگهن ۋە يــ ــۇ سهســ   . ندۈرىدۇ تۇلىمــ

ــۇمالر،            ــسىلهر، زۇل ــدىيهلىك ھادى ــۇ تراگې ــدىكى ب ــسانىيهت تارىخى ــى ئىن  دېمهكك

ڭ ھايات نىزامى ۋە   ئىنسانالرنىڭ جانابى ئالالھ ئىنسان، شۇنداقالر پۈتۈن مهخلۇقاتالرنى      

ــسى بىــلهن          ــبهرلهر ۋاستى ــۈن، پهيغهم ــدۈرۈش ئۈچ ــائادىتىنى كاپالهتلهن ــت ـ س بهخى

ــۋە     ــۇ لىــزم دەپ داۋراڭ ســېلىپ، ھهي ــۇ لىــزم ب ــوغرا يولــدىن چهتــنهپ، ئ كۆرســهتكهن ت

ئادەتته قۇرۇق سهپـسهته     قىلىشلىرى، ئىنسانالرغا يالغاندىن جهننهت ۋەدە قىلىشلىرى     

 داۋراڭدىن باشقا نهرسه ئهمهسـلىكىنىڭ، ھهرقانـداق نىـزام ۋە           ۋە ئهمهلىيهتسىز قۇرۇق  

سىــــــستېمىالرنىڭ ئۇالرغــــــا دۇنيــــــا ۋە ئــــــاخىرەتته خاتىرجهملىــــــك ئېلىــــــپ  

  .كېلهلمهيدىغانلىقىنىڭ ئهمهلى پاكىتى
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