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 ئهخالقلىرى-هاپىز قۇرئاننىڭ ئهدەپ
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٩٧٤٧٧      
 :سوئال     
مهن سهككىز يىل بۇرۇن قۇرئان كهرىمنى ياد قىلغان ئىدىم،      

لېكىن بىلگىنىمنى باشقىالرغا ئۈگهتمىدىم، مېنى قۇرئان 
مهن . ن هېچ كىشىنى ئۇچراتمىدىمئۆگىتىشكه دەۋەت قىلىدىغا

 انقۇرئان كهرىم ياد قىلغبۇنىڭ ئۈچۈن گۇناهكار بولىمهنمۇ؟، 
؟، بۇ ههقته بار نېمه مهسئۇلىيىتىنىڭ قېلىشقا تىگىشلىك قارى

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .تائاالغا خاستۇر ئالاله
قۇرئان كهرىم ئۆگنىش ۋە ئۆگىتىش ئهڭ شهرەپلىك ۋە : بىرىنچى     

پهزىلهتلىك ئهمهللهردىن بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته 
سىلهرنىڭ ئاراڭالردا قۇرئان ئۆگهنگهن ۋە ئۇنى «: مۇنداق دېگهن

-٥٠٢٧بۇخارىي رىۋايىتى [ ».ئۆگهتكهن كىشى ئهڭ ياخشى كىشىدۇر
 ].ههدىس

ئهبۇ ئۇمامه ئهلباهىلىي رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان      
ئالىمنىڭ «: ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بولغان ئارتۇقچىلىقى، ) يهنى بىلىمسىز ئىبادەت قىلغۇچىغا( ئابىدقا
مېنىڭ سىلهردىن ئهڭ ئاددى كىشى بىلهن بولغان ئارتۇقچىلىقىمغا 

كىشىلهرگه ياخشىلىقنى تهلىم بهرگهن كىشىگه، ئالاله . ايدۇئوخش
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زېمىن ئههلى، ئۇۋىسىدا ياتقان -ۋە ئالالهنىڭ پهرىشتىلىرى، ئاسمان
چۈمۈله، ههتتا دېڭىزدىكى بېلىقالرغا قهدەر، ئۇنىڭغا ئالاله تائاالدىن 

. ههدىس-٢٦٨٥تىرمىزى رىۋايىتى[ ».رەهمهت ۋە مهغپىرەت تىلهيدۇ
تىرمىزىينىڭ سههىه "خ ئهلبانىي رەهىمههۇلاله بۇ ههدىسنى شهي

 ]. كهلتۈرگهن" ههدىسلهر توپلىمىدا
شۈبهىسىزكى، كىشىلهرگه قۇرئان ئۆگهتكهن كىشى ئۇالرغا       

ياخشىلىقنى ئۆگىتىدۇ، بهلكى ئۇالر ئۈچۈن ياخشىلىق 
 . قان بولىدۇئىشىكلىرىنىڭ ئهڭ كاتتىسىنى ئاچ

رز كۇپايه يهنى بهزى كىشىلهر قۇرئان ئۆگىتىش په: ئىككىنچى     
سىز تۇرىۋاتقان شهههردە . ئۆگهتسه باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ

كىشىلهرگه قۇرئان ئۆگىتىدىغان باشقا كىشى بولسا سىزگه گۇناه 
پهزىلهتنى يوقىتىپ -لېكىن سىز زور ياخشىلىق. بولمايدۇ

قويدىڭىز، ئهگهر سىزدىن باشقا قۇرئان ئۆگىتىدىغان كىشى 
ئۇ ۋاقىتتا سىزنىڭ باشقىالرغا قۇرئان ئۆگىتىشىڭىز پهرز بولمىسا، 

بولىدۇ، ئۇنداق قىلمىسىڭىز گۇناهكار بولىسىز، قىلمىشىڭىز 
 . ئۈچۈن ئالاله تائاالغا تهۋبه قىلىشىڭىز الزىم بولىدۇ

باشقىالرغا ئىلىم : "ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
بىر يۇرتتا ياكى بىر مهههللىدە  .مهرىپهت ئۆگىتىش پهرز كۇپايىدۇر

بىرال كىشى بولىدىكهن، ئۇ كىشى ئۈچۈن باشقىالرغا دىنى بىلىم 
) يهنى شۇ كىشى قىلمىسا بولمايدىغان(ئۆگىتىش پهرز ئهيىن 

تهربىيه -ئهگهر بىرەر جامائهت ئارىسىدا بهزى كىشىلهر تهلىم. بولىدۇ
مما ههممىسى بىلهن مهشغۇل بولسا باشقىالر گۇناهكار بولمايدۇ، ئه

تهربىيىدىن باش تارتسا، ئۇ ۋاقىتتا ههممىسى گۇناهكار -تهلىم
 .بهزىلهر ئىجرا قىلسا، قالغانلىرىدىن ساقىت بولىدۇ. بولىدۇ
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ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرىدىن تهلىم بېرىش تهلهپ قىلىنسا، ئۇ كىشى      
ئۇنىمىسا، گهرچه گۇناهكار بولمىغان تهقدىردىمۇ، تهلىم بېرىشتىن 

ئهتتىبيان فى ئادابى . ["تۈگىدى." رتىش ياخشى كۆرۈلمهيدۇباش تا
 ]. بهت-٤٢ناملىق ئهسهر ٤١"ههملهتۇل قۇرئان

ئهگهر سىز بۇ يولدىكى ياخشىلىققا قىزىقسىڭىز، كىشىلهرنىڭ       
سىزنىڭ يېنىڭىزغا كېلىپ سىزدىن تهلىم ئىلىشىنى كۈتۈپ 

رئان كهرىم ئولتۇرماستىن سىز ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇالرنى قۇ
ۋەت قىلىڭ، قۇرئان كهرىم ئۆگهتكهن ۋە ئۆگىنىش ۋە ياد قىلىشقا دە

شهرىپىنى سۆزلهپ ئۇالرنى تهلىم -ئۆگهنگهننىڭ پهزىلىتى ۋە شان
. ئىلىشقا قىزىقتۇرۇڭ، بۇ سىز ئۈچۈنمۇ ۋە ئۇالر ئۈچۈنمۇ ياخشىدۇر

بۇنىڭ سىزنىڭ قۇرئان كهرىمنى ئۇنتۇلۇپ قالماسلىقىڭىزغا 
ىك بالىالرغا ياردىمى بولىدۇ، ئهگهر چوڭالرنى تاپالمىسىڭىز كېچ

ئهگهر مۇمكىن بولسا قۇرئان كهرىم يادالش . ئۆگهتسىڭىزمۇ بولىدۇ
 .مهدرىسىلىرىگه بېرىپ ئۇستازلىق قىلسىڭىز بولىدۇ

قۇرئان كهرىم ياد قىلغۇچىالر باشقىالردىن پهرقلىق : ئۈچىنچى      
ئالاله تائاال مۇشۇنداق پهزىلهتكه مۇۋەپپهق قىلغان . بولىشى كېرەك

رئان كهرىم بىلهن يۇقىرى ئۆرلىشى ۋە ئۇتۇق قازىنىشى كىشى شۇ قۇ
ئۇنداق بولمىغاندا قارىالرنىڭ باشقا ئادەتتىكى ئوقۇمىغان . كېرەك

تۆۋەندە ئالالهنىڭ كىتابىنى ياد . كىشىلهردىن هېچ پهرقى بولمايدۇ
-قىلغۇچى قارىيالردا بولۇشقا تېگىشلىك بولغان بهزى ئهدەپ

 : مىزئهخالقالرنى بايان قىلىپ ئۆتى
قۇرئان كهرىمنى ياد قىلىش، ئوقۇش ۋە باشقىالرغا تهلىم -١    

يهنى خالىس ۋە سهمىمى بولۇش (بېرىشته نىيهت توغرا بولۇش 
 ). كېرەك
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قۇرئان كهرىمنى ياكى ياد قىلغان سۈرىلهرنىڭ بهزىسىنى -٢    
ئۇنتۇپ قالماسلىق ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنى تهكرار ئوقۇپ تۇرۇشقا 

 .رەكئادەتلىنىش كې
دۇنيا، -قۇرئان كهرىم ياد قىلىشتىن، دۇنيالىق مهنپهئهت، مال-٣    

بۇرادەرلىرىدىن ئۈستۈن -ئابرۇي ياكى دوست-مهنسهپ، يۈز-ئهمهل
بولۇش، باشقىالرنىڭ مهدهىيىلىشى، باشقىالرنىڭ ئۆزىگه مايىل 
بولىشى قاتارلىق ئىشالرغا ئېرىشىشنى مهقسهت قىلماسلىقى 

 . الزىم
هرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىش پهيغهمب-٤    

ئارقىلىق، قۇرئان كهرىم ئهخالقىنى ئۆزىدە مۇجهسسهملهشتۈرۈشكه 
 . هېرىسمهن بولىشى كېرەك

كىشىلهرنى قۇرئان كهرىم ئۆگىتىش، ئوقۇش ۋە ياد قىلىشقا -٥    
ئهخالق بىلهن ئهخالقلىنىشقا -دەۋەت قىلىش، قۇرئانى ئهدەپ

 .  يېتهكلهش الزىم
ئۆزىگه قۇرئان تىڭشىتىۋاتقان كىشىلهرگه مۇاليىم بولۇش، -٦    

 . ئۇالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىش ۋە ئۇالرنى تهبرىكلهش الزىم
قۇرئان كهرىم كۆرسهتمىسىگه تولۇق ئهمهل قىلىش، -٧    

قۇرئان . پرىنسىپلىرىغا خىالپلىق قىلماسلىق كېرەك-بهلگىلىمه
مىلىرىنى زايه كهرىم ههرىپلىرىنى ياد قىلىپ، بهلگىلى

بۇ ههقته . قىلىۋېتىدىغان كىشىلهردىن بولماسلىق الزىم
قۇرئان كهرىم سىزنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مۇسلىم [» .مهنپهئهتىڭىز ياكى زىيىنىڭىزغا هۆججهت بولىدۇ
 ].ههدىس-٢٢٣رىۋايىتى
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ىه ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان سهه     
بىزلهرنىڭ بىرىمىز قۇرئان كهرىمدىن ئون ئايهت «: ههدىسته

ئۆگهنسه، ئۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىلىرىنى چۈشۈنۈپ، هۆكۈملىرىگه تولۇق 
" تهپسىر ئهتتهبهرىي["» .ئهمهل قىلمىغۇچه باشقا ئايهتكه ئۆتمهيتتى

 ]. بهت-٨٠توم -١
م ئهبۇ ئابدۇرەهمان ئهسسۈلهمىي رەهىمههۇلاله، قۇرئان كهرى     

: ئۆگهتكهن ئۇستازلىرىمىز بىزگه مۇنداق نهسىههت قىالتتى دەيدۇ
ئۇالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن ئون ئايهتنى ئۆگهنسه، شۇ ئون "

ئايهتنى تولۇق ياد قىلىپ، ئۇنىڭدىكى هۆكۈملهرنى ئهمهلىيىتىگه 
تهتبىقلىمىغۇچه باشقا ئايهتكه ئۆتمهيتتى، بىز قۇرئان كهرىمنى 

تهپسىر ." ["ىگه ئهمهل قىلىشىمىز كېرەكئۆگهندۇق، ههممىس
 ]. بهت-٨٠توم -١" ئهتتهبهرىي

قارىيالرنىڭ كېچىسى باشقا ئادەتتىكى كىشىلهرنىڭ -٨     
ئالاله ئۇ كىشىگه . كېچىسىدىن پهرقلىق بولىشى كېرەك

. ئاسانلىق بهرگهن مىقداردا كېچىدە تۇرۇپ ناماز ئوقۇشى الزىم
رىيالر  كېچىنى قۇرئان تىالۋىتى ئىلگىرىكى سهلهپلهردىن بولغان قا

ۋە تهههججۇت نامىزى ۋە سۈبهى ۋاقىتلىرىنى ئالاله تائاالغا مۇناجات 
 . قىلىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى

بىز سىزگه مۇشۇ توغرىدا  قانائهت هاسىل بولغىدەك كاتتا       
ئىككى كىتابنى كۆرۈشكه تهۋسىيه قىلىمىز، بىرى ئىمام ئاجۇرىي 

" ۇرئان كهرىم ياد قىلغۇچىالرنىڭ ئهخالقىق: "رەهىمههۇلالهنىڭ
: يهنه بىرى، ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلالهنىڭ. ناملىق ئهسىرى

ناملىق ئهسىرىدىن " ئهتتىبيان فى ئاداب ههملهتۇل قۇرئان"
بۇ ئىككى كىتابنى ئهستايىدىل ئوقۇپ، ئۇنىڭ . ئىبارەت
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يهنه باشقا . دۇردانىلىرىدىن بههرى ئىلىشقا هېرىسمهن بولۇڭ
نومۇرلۇق سوئالنىڭ -١٢٧١٤٦تهرەپلهردىن پايدىلىنىش ئۈچۈن 

 .جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن
 .ههممىدىن توغرنى بىلگۈچى ئالالهدۇر      
      

   
 


