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  قۇرئان كهرىمگه ئائىت مۇھىم بىلىملهر

  

ئالالھ نىڭ . جىمى ھهمدۇساناالر ئالالھ قا خاستۇر

ئهلچىسى، شۇنداقال بىزنىڭ سهييىدىمىز، مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغا، 

  ! ساھابىلىرىگه رەھمهت ۋە ساالمالر بولسۇن

ڭ باشقا سۆزلهرگه بولغان ئۇنى. قۇرئان ئالالھ نىڭ سۆزىدۇر

پهزىلىتى ئالالھ نىڭ مهخلۇقاتلىرىغا بولغان پهزىلىتىگه 

تىلنى ئىشلىتىدىغان ئهڭ ئهۋزەل نهرسه . ئوخشاش ئارتۇقتۇر

  . قۇرئان ئوقۇشتىن ئىبارەتتۇر

قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىنىش، ئۇنى ئۆگىتىش ۋە ئوقۇشنىڭ 

  : تۆۋەندىكىدەك كۆپ پهزىلهتلىرى بار

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :ىشنىڭ ئهجرىقۇرئان ئۆگىت

سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىڭالر قۇرئاننى «: مۇنداق دەيدۇ

ئىمام بۇخارى رىۋايهت  [».ئۆگهنگهن ۋە ئۇنى ئۆگهتكهنلهردۇر

  ] قىلغان
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهجرى

كىمكى ئالالھ نىڭ كىتابى قۇرئان «: مۇنداق دەيدۇ

ىر ھهرپ ئوقۇسا، ئۇنىڭغا شۇ بىر ھهرپنىڭ كهرىمدىن ب

بىر ياخشىلىققا . ئهجرى ئۈچۈن بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ

ئىمام تىرمىزى رىۋايهت  [».ئون ھهسسه ساۋاب بېرىلىدۇ

  ] قىلغان

قۇرئان ئۆگىنىش، ياد ئېلىش ۋە ماھارەت بىلهن 

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق :ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى

ى ياد ئالغان ۋە ئۇنى ئهڭ يۈكسهك ماھارەت قۇرئانن«: دەيدۇ

بىلهن ئوقۇيدىغان ئادەم ھۆرمهتلىك ۋە ياخشى پهرىشتىلهر 

قۇرئان ئوقۇش تهس تۇيۇلسىمۇ، ئۇنى . بىلهن بىلله بولىدۇ

 ».قىينىلىپ ئوقۇغان ئادەمگه ئىككى ھهسسه ئهجىر بولىدۇ

قۇرئان «] ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان[

قۇرئاننى ئوقۇغىن، ئۆرلىگىن، خۇددى ئۇنى : ئىگىسىگه

دۇنيادىكى چېغىڭدا تهجۋىد قائىدىلىرىگه سېلىپ 

 -!ئوقۇغىنىڭدەك، تهجۋىد قائىدىلىرىگه سېلىپ ئوقۇغىن

  ] ئىمام تىرمىزى رىۋايهت قىلغان [».دېيىلىدۇ
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ئهسهردە مۇنداق رىۋايهت «: خهتتابى مۇنداق دەيدۇ

 جهننهت قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ سانى: قىلىنغان

جهننهتنىڭ : قارىيغا. دەرىجىلىرىنىڭ سانىغا تهڭ كېلىدۇ

دەرىجىلىرىگه قۇرئان ئايهتلىرىدىن ئۆزەڭ ئوقۇغان مىقداردا 

كىمكى قۇرئاننىڭ ھهممىسىنى .  دېيىلىدۇ-!ئۆرلىگىن

تولۇق ئوقۇغان بولسا، ئاخىرەتته جهننهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى 

ارە ئوقۇغان كىمكى ئۇنىڭدىن بىر پ. دەرىجىسىگه ئېرىشىدۇ

. بولسا، ئۇ جهننهتته شۇنچىلىك مىقداردا ئۆرلىيهلهيدۇ

  » .دېمهك، ساۋاب ئوقۇپ توختىغان يهردە تۈگهيدۇ

 پهيغهمبهر :بالىسى قۇرئان ئۆگهنگهن كىشىنىڭ ئهجرى

كىمكى قۇرئان ئوقۇسا، ئۇنى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئۇنىڭ ئاتا ـ ئۆگهنسه ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلسا، قىيامهت كۈنى 

تاجنىڭ نۇرى كۈننىڭ . ئانىسىغا نۇردىن تاج كىيدۈرۈلىدۇ

ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسىغا دۇنيانىڭ . نۇرىغا ئوخشاش نۇرلۇقتۇر

: ئۇالر. پۈتۈن بايلىقىدىن قىممهت ئىككى تون كىيدۈرۈلىدۇ

: جاۋابهن.  دەيدۇ-بۇ تون بىزگه نېمه ئۈچۈن كىيدۈرۈلدى؟

 ». دېيىلىدۇ-لىكى ئۈچۈن،پهرزەنتىڭالر قۇرئان ئۆگهنگهن

  ] ئىمام ھاكىم رىۋايهت قىلغان [
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قۇرئاننىڭ ئاخىرەتته ئىگىسىگه شاپائهت 

:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ:قىلىدىغانلىقى

شهك ـ شۈبهىسىزكى، قۇرئان قىيامهت . قۇرئان ئوقۇڭالر«

ئىمام  [».كۈنى ئىگىلىرىگه شاپائهتچى بولۇپ كېلىدۇ

روزا بىلهن قۇرئان قىيامهت كۈنى «] هت قىلغانمۇسلىم رىۋاي

ئىمام ئهھمهد ۋە ھاكىم رىۋايهت  [»...بهندىگه شاپائهت قىلىدۇ

  ] قىلغان

قۇرئاننى تىالۋەت قىلىش ۋە ئۇنى دەرس قىلىپ ئوقۇش 

 پهيغهمبهر :ئۈچۈن يىغىلغان كىشىلهرنىڭ ئهجرى

ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيلىرىدىن « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

بىرەر ئۆيدە يىغىلىپ، ئۇنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىدىغان 

ۋە ئۇنى ئۆزئارا دەرس قىلىپ ئوقۇيدىغان ھهرقانداق بىر 

قهۋمنىڭ ئۈستىگه خاتىرجهملىك چۈشىدۇ، ئۇالرنى رەھمهت 

ئورىۋالىدۇ، پهرىشتىلهر قورشىۋالىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى ئۆز 

ئىمام ئهبۇ  [».خلۇقاتالرغا سۆزلهپ بېرىدۇدەرگاھىدىكى مه

  ] داۋۇد رىۋايهت قىلغان

 ئىبنى كهسىر :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپ ـ ئهخالقلىرى

: مۇنداق بىرقانچه ئهدەپ ـ ئهخالقنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ
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قۇرئاننى پاك ھالهتته تۇتۇشى ۋە پاك ھالهتته ئوقۇشى، ئۇنى 

ىرايلىق ئوقۇشتىن بۇرۇن مىسۋاك ئىشلىتىشى، ئهڭ چ

كىيىملىرىنى كىيىشى، قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈپ تۇرۇشى، 

ئهسنهك تۇتقاندا ئوقۇشتىن توختىشى، ھاجهت چۈشۈپ 

قالمىسا، گهپ قىلىمهن دەپ قىرائهتنى ئۈزۈپ قويماسلىقى، 

زېهنىنى ھازىر تۇتۇشى، ۋەدە قىلىنغان ئايهتلهر ئۈستىدە 

ىلىنغان توختاپ، ئالالھ تىن ئۇنى تىلىشى، ئاگاھالندۇرۇش ق

ئايهتلهر ئۈستىدە توختاپ، ئالالھ قا سىغىنىپ ئۇنىڭدىن 

شۇنداقال قۇرئاننى ئوچۇق تاشالپ . پاناھ تىلىشى الزىم

. قويماسلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر نهرسه قويماسلىقى الزىم

قارىيالر قىرائهت قىلىشتا بىر ـ بىرى بىلهن بهس ـ بهسته 

ە بىهۇدە سورۇنالردا ئۈنلۈك ئوقۇماسلىقى، كوچا ـ كويالردا ۋ

  . ئوقۇماسلىقى كېرەك

 ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قۇرئاننى قانداق ئوقۇش كېرەك؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىرائىتى ھهققىدە 

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سوزۇپ ئوقۇيتتى: سورالغاندا

نى ئوقۇسا، “بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم”مهسىلهن، 

نى بىر سوزاتتى، »ئهررەھمان«اتتى، نى بىر سوز»بىسمىلالھ«
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ئىمام . [ دەپ جاۋاب بهرگهن ئىدى-نىمۇ سوزاتتى،»ئهررەھىم«

  ] بۇخارى رىۋايهت قىلغان

 :قۇرئان ئوقۇش ئهجرىنىڭ ھهسسىلهپ بېرىلىدىغانلىقى

قۇرئاننى ئالالھ نىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ خالىس ھالدا 

ن ئۇنى لېكى. ئوقۇغان ھهرقانداق ئادەمگه ئهجىر بېرىلىدۇ

قهلب ھۇزۇرى بىلهن، ئوقۇلغان ئايهتلهرنى مۇالھىزە قىلىپ 

ۋە چۈشىنىپ ئوقۇغان چاغدا بۇ ئهجىر ھهسسىلهپ كۆپىيىدۇ 

شۇنداق بولغاندا، بىر ھهرپكه ئون ھهسسىدىن . ۋە چوڭىيىدۇ

 ھهسسىگىچه، بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ياخشىلىق 700

  . يېزىلىدۇ

 پهيغهمبهر :قداربىر كېچه ـ كۈندۈزدە ئوقۇيدىغان مى

ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ھهر كۈنى قۇرئاندىن مهلۇم 

. مىقداردا ئوقۇشنى ئۆزلىرىگه ۋەزىپه قىلىۋالغان ئىدى

ئۇالردىن ھېچكىم قۇرئاننى يهتته كۈندىن ئاز ۋاقىتتا بىر 

ئۇنى . قېتىم ئۆتكۈزۈشنى ئۆزىگه ئادەت قىلىۋالمىغان ئىدى

ىشنىڭ مهنئى قىلىنغانلىقى ئۈچ كۈندىن ئاز ۋاقىتتا تۈگىت

  . رىۋايهت قىلىنىدۇ



 7

ۋاقتىڭنى قۇرئان ئوقۇش ! ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم

 قانداق ئىش !بىلهن ئۆتكۈزۈشكه ھېرىسمهن بولغىن

ھهر كۈنى بولۇشتىن قهتئىينهزەر، تاشلىماي ئوقۇش ئۈچۈن 

ئاز !  ئۆزەڭگه ۋەزىپه قىلىۋالغىنمهلۇم مىقداردا ئوقۇشنى

قۇش، كۆپ ئوقۇشنى ۋەزىپه قىلىپ، بولسىمۇ ھهمىشه ئو

ئهگهر غهپلهتته . كېيىن ئۇنى تاشلىۋېتىشتىن ياخشىدۇر

قېلىپ ياكى ئۇخالپ قېلىپ ۋەزىپهڭنى ئوقۇيالمىغان 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . بولساڭ، ئهتىسى ئوقۇۋالغىن

كىمكى ئوقۇيدىغان ۋەزىپىسىنى ئوقۇيالماي «: مۇنداق دەيدۇ

ى ئوقۇيالماي ئۇخالپ قالغان ياكى ئۇنىڭ مهلۇم قىسمىن

بولۇپ، ئۇنى ئهتىسى بامدات نامىزى بىلهن پېشىن 

نامىزىنىڭ ئارىلىقىدا ئوقۇۋالسا، ئۇنىڭغا خۇددى ئۇنى 

ئىمام مۇسلىم  [».كېچىدە ئوقۇغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ

قۇرئاننى ئوقۇش، تهجۋىد قائىدىسىگه ] رىۋايهت قىلغان

ىش، ئهمهل قىلىش، سېلىپ قىرائهت قىلىش، مۇالھىزە قىل

قايسى بىر تۈرى ئۇنىڭ بىلهن شىپالىق تىلهش تۈرلىرىدىن 

 ئۇنى تاشلىۋەتكهن ۋە ئۇنتۇپ قالغان بولۇشىدىن قهتئىينهزەر،

ئالالھ ھهممىمىزنى قۇرئان ! كىشىلهردىن بولۇپ قالمىغىن
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. كهرىمنى ئۇگهنگىلى ۋە تىالۋەت قىلغىلى نهسىپ قىلسۇن

  ...ئامىن

  


