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  قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپ ۋە پهزىلهتلىرى

شهك ـ « :تائاال قۇرئان كهرىمدەئالالھ .  ـ قۇرئاننى تاھارەت بىلهن ئوقۇش١  

ئۇنى پهقهت پاك . لهۋھۇلمهھپۇزدا ساقالنغاندۇر. شۈبهىسىزكى، ئۇ ئۇلۇغ قۇرئاندۇر

  ].ـ ئايهتلهر٧٩ـ ٧٧ۋاقىئه سۈرىسى .[ »بولغانالرال تۇتىدۇ

ـ قۇرئان ئوقۇشتىن بۇرۇن شهيتاننىڭ ۋەسۋەسه قىلىشىدىن ئالالھقا   ٢   

سهن قۇرئان «: تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇئالالھ . سىغىنىپ پاناھ تىلهش

ئالالھقا سېغىنىپ ) ۋەسۋەسىسىدىن(ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، قوغالندى شهيتاننىڭ 

  ].ـ ئايهت٩٨نهھل سۈرىسى [ »پاناھ تىلىگىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق .  ـ قۇرئاننى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش ٣  

  ].ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى[ » ئاۋازدا ئوقۇڭالرقۇرئاننى چىرايلىق«:دېگهن

ئالالھ تائاال بېرەر نهرسىگه »«:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن

قۇرئاننى يوقىرى ئاۋازدا چىرايلىق ئاھاڭ بىلهن ئوقۇغان پهيغهمبهرگه قۇالق 

  ].بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[ »سالغىنىدەك قۇالق سالغان ئهمهس

ئاننىڭ مهنىسىنى بىلمىسىمۇ، ئالالھ ماڭا سۆزلهۋاتىدۇ دېگهن ئېتىقاد قۇر-  ٤ 

ئالالھ تائاال ھهر قانداق بىر ئىبادەتنى ئىخالس . بىلهن ئۇنى ئىخالس قىلىپ ئوقۇش

ئۇالر پهقهت «:بىلهن قىلىش تهلهپ قىلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

) يالغۇز(غا ئېتىقاد قىلغان ھالدا ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس قىلغان، ھهق دىن

  ].ـ ئايهت٥يهييىنه سۈرىسى [ » ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى

پهقهت .  كهسپىگه ئايالندۇرىۋالماسلىق   قۇرئان ئوقۇشنى مهئىشهتنىڭ-     ٥

« :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. ئاخىرەتلىك ساۋابنى كۆزلهپ ئوقۇش

ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسه، ئۇنىڭ ساۋابىنى ) ڭ ئهمهلى بىلهنئۆزىنى(كىمكى 

  ئۇنىڭ(دۇنيانىڭ مهنپهئىتىنى كۆزلىسه، ) ئهمهلى بىلهن(زىيادە بېرىمىز، كىمكى 
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ھېچ ) ساۋابتىن(مهنپهئىتىنىڭ بهزىسىنى بېرىمىز، ئۇنىڭغا ئاخىرەتته )  تىلىگهن

  ].ـ ئايهت٢٠شۇرا سۈرىسى [ » .نېسىۋە يوق

ئالالھ . ئاننى قۇرئان ئوقۇش قائىدىلىرىگه رىئايه قىلىپ، ئوچۇق ئوقۇش ـ قۇر ٦

) يهنى دانه ـ دانه، ئوچۇق(قۇرئاننى تهرتىل بىلهن« :تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

    ].ـ ئايهت٤مۇززەممىل سۈرىسى [» ئوقۇغىن

  قۇرئان يادالشنىڭ پهزىلىتى

پهيغهمبهر . كىشىلىرىدىندۇرقارىيالر ئىسالم ئۇممىتىنىڭ ئهڭ شهرەپلىك 

ئالالھنىڭ ئىنسانالر ئارىسىدىن يېقىن كىشىلىرى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىمام ئهھمهد [» قارىيالر ئالالھنىڭ يېقىنلىرى ۋە ئاالھىدە بهندىلىرىدۇر بار،

  ].رىۋايىتى

ى، مۇسۇلمانالردىن ياشانغانالرن«:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن 

 ئالالھنى  قارىيالرنى ۋە ئادالهتلىك ئىش باشقۇرغۇچىالرنى ھۆرمهتلهش

  ]. ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى[ »ئۇلۇغلىغانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

قارىي جهننهتكه كىرسه، ئۇنىڭغا « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

، سېنىڭ  ئۇقۇغىن ۋە يوقىرى ئۆرله  قۇرئاننى دۇنيادىكى چېغىڭدا ئوقۇغىنىڭدەك

ئهبۇداۋۇد، [» . دېيىلىدۇ قارارگاھىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئايهتنى ئوقۇپ تۈگهتكهن جايىڭدۇر،

بۇ ھهدىس، قۇرئان يادلىغان كىشىنىڭ يادلىغان ھهر بىر ]. تىرمىزى، نهسائى رىۋايىتى

ئايىتىگه ئاخىرەتته بىر دەرىجه قازىنىپ، ئۇنىڭ دەرىجىسى يادلىغان ئايهتلىرىنىڭ 

  . هلگىلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇسانىغا قاراپ ب

. قارىيالر ئالالھ تائاالنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ نهزەرىدە ھۆرمهتلىك كىشىلهردۇر

پهيغهمبهر . ئىسالم ئۇممىتى قارىيالرنى تارىختىن بويان شۇنداق ھۆرمهتلهپ كهلگهن

ئىمام نامازدا قۇرئاننى ئهڭ ياخشى ئوقۇيدىغان كىشى «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  ].مۇسلىم رىۋايىتى[»بولسۇن
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 ياش –قارىيالر قېرى « :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ھهممىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇنىڭ سۆھبهتداشلىرى ۋە كېڭهش ئهزالىرى 

   ]. بۇخارىي رىۋايىتى [  »ئېدى

ە قۇرئاندىن ھېچنهرسه بولمىغان قهلبىد« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[دەپ كۆرسهتكهن » ئادەم خۇددى خاراب بولغان ئۆيگه ئوخشايدۇ

  قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى

 شانلىق   قۇرئان كهرىم ـ ئالالھ تائاالنىڭ مۇبارەك سۆزى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ىڭ تهلىماتلىرى بويىچه ئهمهل مۆجىزىسى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددەس دەستۇرى، ئۇن

 ئۇنى تىالۋەت قىلىش بىلهن   قىلىش بىلهن ئىككى ئالهملىك سائادەتلهرگه،

قۇرئان كهرىم . ئىبادەتنىڭ ساۋابىغا ئېرىشكىلى بولىدىغان بىر ئۇلۇغ كىتابتۇر

ئىنسانالرنى كۇپرى ۋە زااللهتنىڭ زۇلمهتلىرىدىن ئىمان ۋە ھىدايهتنىڭ نۇرىغا ئېلىپ 

ۈن ئالالھ تائاال تهرىپىدىن پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد چىقىش ئۈچ

ئى « : دەيدۇئالالھ تائاال مۇنداق . ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن ھىدايهت مهشئىلى

قۇرئاننى ساڭا كىشىلهرنى پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن كۇپرىنىڭ ! مۇھهممهد

زۇلمهتلىرىدىن ئىماننىڭ نۇرىغا چىقىرىشىڭ ئۈچۈن، غالىب، ھهممه تىلالردا 

ئىبراھىم [» مهدھىيىلهنگهن ئالالھ تائاالھنىڭ يولىغا باشلىشىڭ ئۈچۈن چۈشۈردۇق

  ]. ئايهت-١سۈرىسى 

بىلهن ) قۇرئان(ئالالھ مۇشۇ كىتاب «:هلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئ 

بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ مهرتىبىسىنى يوقىرى قىلسا، يهنه بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ 

  ].مۇسلىم رىۋايىتى[»مهرتىبىسىنى تۆۋەن قىلىدۇ

قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇلۇغلىقىدىن ئۇنىڭ مهنىسىنى بىلسۇن ـ بىلمىسىمۇن، 

ئالالھ تائاال قۇرئان . ى تىالۋەت قىلغان ئادەم چوقۇم ساۋابقا ئېرىشىدۇئۇنىڭ لهۋزىن

شۈبهىسىزكى، ئالالھنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ « :كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

  تۇرىدىغانالر، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر ۋە بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهرنى 
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كارا سهرپ قىلىدىغانالر ھهرگىز كاسات يوشۇرۇن ۋە ئاش) ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن(

چۈنكى ئالالھ ئۇالرنىڭ مۇكاپاتىنى تولۇق . بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلسا بولىدۇ

شۈبهىسىزكى، ئالالھ ھهقىقهتهن . بېرىدۇ ۋە مهرھهمىتىدىن ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ

ـ ٢٩ر سۈرىسى فاتى[ »مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بهرگۈچىدۇر

  ].ـ ئايهتلهر٣٠

قۇرئان ئوقۇڭالر، قۇرئان كهرىم ئۆزىنى «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن 

  ].مۇسلىم رىۋايىتى[»ئوقۇغانالرغا قىيامهت كۈنى شاپائهت قىلغان ھالدا كېلىدۇ

قۇرئان ئوقۇپ تۇرىدىغان مۆمىن خۇددى «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

. جه دېگهن مېۋىگه ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ پۇرىقى خۇشبۇي، تهمى تاتلىق كېلىدۇئۇترۇج

قۇرئان ئوقۇپ تۇرمايدىغان مۆمىن خورمىغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ پۇرىقى يوق، ئهمما تهمى 

قۇرئان ئوقۇپ تۇرىدىغان مۇناپىق رەيهانغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ پۇرىقى خۇشبۇي، . تاتلىقتۇر

خهمهككه ئوخشايدۇ، ) ياۋا(ئوقۇپ تۇرمايدىغان مۇناپىق قۇرئان . ئهمما تهمى ئاچچىقتۇر

  ].بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[ »ئۇنىڭ پۇرىقىمۇ يوق، تهمىمۇ ئاچچىقتۇر

ئالالھ تائاالنىڭ كىتابىدىن بىر ھهرپ ئوقۇغان كىشى « : ئۇ يهنه بىر ھهدىسىدە

ئهلىف، الم،  " .بىر ساۋابقا ئېرىشىدۇ، بۇ بىر ساۋاب ئون ھهسسىگه كۆپهيتىپ بېرىلىدۇ

بىر ھهرپ،   الم  ئهلىف بىر ھهرپ،  " نى بىر ھهرپ دەپ ھېسابلىمايمهن، بهلكى" مىم 

  ]. تىرمىزىي رىۋايىتى. [دەپ كۆرسهتكهن» " مىم بىر ھهرپتۇر

شۈبهىسىزكى، قۇرئان تىالۋەت قىلىش تهكبىر، تهھلىل، تهسبىه ۋە دۇئادىنمۇ 

قۇرئان ”ئالالھ تائاال « :االم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسس. ئهۋزەل ئىبادەتتۇر

تىالۋەت قىلىش ۋە ماڭا زىكىر ئېيتىش بىلهن مهشغۇل بولغانلىقتىن مهندىن 

ھاجىتىنى سورالمىغان بهندەمگه، سورىغانالرغا بهرگىنىمدىنمۇ ياخشىراقىنى 

ئالالھنىڭ كاالمى بولغان قۇرئان كهرىمنىڭ باشقا سۆزلهردىن . دېدى“بېرىمهن

تىرمىزى [ »قى، خۇددى ئالالھنىڭ بهندىلىرىدىن ئۇلۇغلىقىغا ئوخشاشتۇرئۇلۇغلى

  ].رىۋايىتى
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ئالالھ تائاال قۇرئان . قۇرئان كهرىمنى ئاڭالشمۇ كاتتا ئىبادەتلهر قاتارىدىن سانىلىدۇ

ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، قۇرئان « :كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

[ » جىم تۇرۇڭالر) سۆز قىلماستىن( بىلهن ئاڭالڭالر ۋەئوقۇلغان چاغدا، ئۇنى دىققهت

  ].ـ ئايهت٢٠٤ئهئراف سۈرىسى 

ئالالھ تائاال . قۇرئان كهرىم بىلهن ۋەز ـ نهسىههت قىلىش ياخشى ئهمهللهرگه ياتىدۇ

مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغانالرغا قۇرئان « :قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

       ].ـ ئايهت٤٥قاف سۈرىسى [» لغىنبىلهن ۋەز ـ نهسىههت قى

قۇرئاننى ئوقۇش، يادالش، مهنىسىنى چۈشىنىش، ئۇنى باشقىالرغا ئۈگىتىش ۋە  

ئۇنىڭ ئهھكاملىرىنى ئۈگىنىش ھهم ئهمهل قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سائادەتمهنلىرى ۋە ئهڭ سهرخىللىرىدۇر

 شىلىرىڭالر قۇرئاننى ئۈگهنگهن ۋەسىلهرنىڭ ئهڭ ياخ« : ىدەبىر ھهدىس

  ].بۇخارىي رىۋايىتى[دەپ كۆرسهتكهن  » ئۈگهتكهنلهردۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرنى قۇرئان ئوقۇشنى ئۈگىنىشكه تهشهببۇس 

قۇرئاننى ماھىرلىق بىلهن ئوقۇيدىغان ئادەم ھۈرمهتلىك « : قىلىپ مۇنداق دېگهن

كۆكۈل قويسىمۇ ئۇنى تهسلىكته قىينىلىپ . تىلهر بىلهن بىرگه بولىدۇپهرىش

  ]. بۇخارىي رىۋايىتى[«ئوقۇغان كىشىگه ئىككى ھهسسه ئارتۇق ساۋاب بېرىلىدۇ 

پهيغهمبهر . قۇرئان ئوقۇغاندا كۆز يېشى قىلىشنىڭ پهزىلىتى چوڭدۇر

لهن چۈشتى، ئۇنى ھهقىقهتهن بۇ قۇرئان غهمكىنلىك بى«:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

. ئوقۇغىنىڭالردا يىغالپ تۇرۇپ ئوقۇڭالر، ئهگهر يىغا كهلمىسه، ئۆزئارا يىغلىشىڭالر

كىمكى قۇرئاننى چىرايلىق ئاھاڭدا ئوقۇمايدىكهن، . ئۇنى چىرايلىق ئاھاڭدا ئوقۇڭالر

  ].ئىنبى ماجه رىۋايىتى[ »ئۇ بىزدىن ئهمهس

ئوقۇشنى ۋە ئۇنىڭ تهلىماتلىرىغا ئالالھ تائاال پهرزەنتلىرىگه قۇرئان كهرىمنى 

. ئهمهل قىلىشنى ئۈگهتكهن ئاتا ـ ئانىالرنىڭمۇ مۇكاپاتلىرىنى تولۇق بهرگۈچىدۇر

  كىمكى قۇرئان ئوقۇيدىكهن ۋە ئۇنىڭ« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
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  قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ ئاتا ـ   تهلىماتلىرى بويىچه ئىش كۆرىدىكهن، ئالالھ تائاال

ئهبۇداۋېد [ »ئانىسىنىڭ بېشىغا قۇياشنىڭ نۇرىدىنمۇ نۇرلۇق تاجىنى كىگۈزىدۇ

  ].رىۋايىتى

   

 


