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ئۇنى قا رىغبەتلەندۈرىدۇ ۋە الشياد نى قۇرئاندوستى
 مۇكاپاتاليدۇ

 نومۇرلۇق سوئال-92228     
 :سوئال     
لىشقا ېياد ئ نىمېنىڭ بىر دوستۇم بولۇپ، ئۇنى قۇرئان     

ئۇنى ماددى بويۇم  رىغبەتلەندۈرىمەن ۋە قۇرئان يادلىغانلىقى ئۈچۈن
 ،اۋاپ بېرىلەمدۇ؟مۇكاپاتلىسام، ئۇ قىلمىشىم ئۈچۈن ماڭا سبىلەن 

 .بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالھ تائاالغا خاستۇر
قۇرئان كەرىمنى ياد ئىلىش، ئۇنى تەكرارالش ۋە تىالۋەت قىلىش،      

شۇنداقال ئۇنىڭ بىلەن مەشغۇل بولۇش قاتارلىق ئىشالر ئىنساننى 
ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەڭ بۈيۈك ئەمەللەردىن بولۇپ، قۇرئان 

 .كەرىمدىن بىر ھەرپنى ئوقۇش ئون ياخشىلىققا باراۋەردۇر
بنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ئابدۇلالھ ئى     

قۇرئاندىن بىر »: ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ
ھەرپ ئوقۇغان كىشىگە بىر ياخشىلىق بولىدۇ، بۇ ياخشىلىق 

ئەلىف : ئۈچۈن ئۇنىڭ ئون ھەسسىسىگە باراۋەر ئەجىر بېرىلىدۇ، مەن
چۈنكى ئەلىف بىر ھەرىپتۇر، الم مىمنى بىر ھەرپ ھېسابلىمايمەن، 

-2822تىرمىزى رىۋايىتى ]« .الم بىر ھەرپتۇر ۋە مىم بىر ھەرپتۇر
شەيخ ئەلبانىي بۇ ھەدىسنى تىرمىزىنىڭ سەھىھ ھەدىسلەر . ھەدىس

 [. توپلىمىدا كەلتۈرگەن
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مەن : ئەبى ئۇمامە ئەلباھىلىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ     
: مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ

قۇرئان ئوقۇڭالر، شۈبھىسىزكى، ئۇ قىيامەت كۈنى ئۆزىنى تىالۋەت »
بەقەرە . قىلغان كىشىلەرگە شاپائەت قىلغان ھالەتتە كېلىدۇ

ئىمران سۈرىسىنى ئوقۇڭالر، ھەقىقەتەن بۇ  -سۈرىسى بىلەن ئال
نى ئىككى سۈرە قىيامەت كۈنى ئىككى بۇلۇت ياكى ئىككى قانىتى

كىشىلەرنى  تىالۋەت قىلغانكەرىگەن قۇشتەك كېلىدۇ ۋە ئۇ ئۆزىنى 
بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇڭالر، بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇش . ئاقاليدۇ

بەقەرە . تەرك قىلىش ھەسىرەتتۇر ۇنى تىالۋەت قىلىشنىبەرىكەت، ئ
ئالالھنىڭ ئىزنى )سۈرىسىنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرغان كىشىگە 

-928مۇسلىم رىۋايىتى ]« .قىلمايدۇسېھرى تەسىر ( بىلەن
 [.ھەدىس

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرۇ ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت      
قۇرئان »: قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

: كەرىمنى ياد ئالغان ۋە ئۇنىڭ تەقەززاسى بىلەن ياشىغان قارىغا
اھاڭغا سېلىپ ئوقۇغىنىڭدەك قۇرئاننى خۇددى دۇنيادا چىرايلىق ئ

سەن  مەرتىبەڭشۈبھىسىزكى، سېنىڭ . تەرتىل بىلەن ئوقۇ ۋە ئۆرلە
شەيخ ]« .تىالۋەتتىن توختىغان ئايەتكە قەدەر بولىدۇ، دېيىلىدۇ

بەت، -292توم -5ئەلبانىي رەھىمەھۇلالھ سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى 
 [. نومۇرلۇق ھەدىستە كەلتۈرگەن-2282

قۇرئان ياد »ھەدىستىكى : "ي رەھىمەھۇلالھشەيخ ئەلبانى     
دىن بولغان مەقسەت، قۇرئان كەرىمنى دېگەن سۆز« ئالغۈچى كىشى

چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم يەنە . يادقا ئوقۇغان كىشى دېمەكتۇر
قۇرئان كەرىمدىن كۆپرەك سۈرىلەرنى ياد قىلغان »: بىر ھەدىستە
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ننەتتە دەرىجىلەرنىڭ جە. دېگەن« كىشى جامائەتكە ئىمام بولسۇن،
پەرقلىق بولىشى، بەزىلەر چۈشەنگەندەك قۇرئان تىالۋىتىنى كۆپ 
قىلغانلىق ھېسابى بويىچە ئەمەس، بەلكى دۇنيادا ياد قىلغان 

قۇرئان كەرىمنى ياد قىلغان . ئايەتلەرنىڭ ھېسابى بويىچە بولىدۇ
كىشىلەر ئۈچۈن بولىدىغان پەزىلەتلەر ئوچۇق بايان قىلىنغان 

بىر شەرتى، ئۇ كىشى -ۇ بۇنىڭغا ئېرىشىشنىڭ بىردىنبولسىم
قۇرئان كەرىمنى پەقەت ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ياد قىلغان 

دۇنيا توپالشنى -ھەرگىزمۇ دۇنيا مەنپەئەتى ۋە مال. بولىشى كېرەك
ئۇنداق بولمىغاندا ئۇالر . مەقسەت قىلمىغان بولىشى كېرەك

نىڭ ئۈممىتىم ئېچىدىكى مې»: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
دېگەن « مۇناپىقالرنىڭ كۆپچىلىكى قۇرئان ياد قىلغۇچى قارىالردۇر

شەيخ ئەلبانىينىڭ سۆزى ". چۈشۈپ قالىدۇ نىڭ مەزمۇنىغاھەدىس
 . تۈگىدى

قۇرئان ياد قىلغۇچىالرغا ياردەم بەرگەن، ئۇالرنى : ئىككىنچى     
ان، قۇرئان يادالشقا قۇرئان ياد ئىلىشقا رىغبەتلەندۈرگەن، مۇكاپاتلىغ

يۆلەكتە -شارائىتالرنى يارىتىپ بەرگەن ۋە باشقا جەھەتلەردە يار
بولغان كىشىلەر كاتتا ياخشىلىق ئۈستىدە بولغان بولۇپ، ئۇالرغىمۇ 

ساۋاپ -قۇرئان ياد قىلغۇچىالرغا بېرىلگەنگە ئوخشاش ئەجىر
بۇ ھەقتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم . بېرىلىشى ئۈمىت قېلىنىدۇ

كىمكى باشقىالرنى ھىدايەت يولىغا چاقىرىدىكەن، »: داق دېگەنمۇن
ئۇ كىشى ئۈچۈن توغرا يولغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ ساۋابىغا 
ئوخشاش ساۋاب بېرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ھېچ قايسىسىنىڭ ساۋابى 

 [.ھەدىس- 2768مۇسلىم رىۋايىتى. ]«كېمەيتىلمەيدۇ
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كىمكى »: اق دېگەنيەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇند
ساۋاپتا شۇ -باشقىالرنى ياخشىلىققا باشاليدىكەن، ئۇ كىشى ئەجىر
مۇسلىم ]« .ياخشى ئىشنى قىلغان كىشىگە ئوخشاش بولىدۇ

 [.ھەدىس-2981رىۋايىتى 
: يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن     

ى ھەقىقەتەن ياخشى ئىشقا يېتەكلىگۈچى شۇ ياخشى ئىشن»
 [. ھەدىس-2762تىرمىزى رىۋايىتى ]« .قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر

بۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى تىرمىزىنىڭ سەھىھ ھەدىسلەر 
 . توپلىمىدا كەلتۈرگەن

ساۋاپ ئاتا -ئالالھ تائاال سىزنىڭ قىلغان شۇ ياخشى ئەمەلىڭىزگە كۆپ ئەجىر     
. ەپپەق قىلسۇنسىزنى يەنىمۇ كۆپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا مۇۋ. قىلسۇن

 . سىزنىڭ شۇ دوستىڭىزنىمۇ قۇرئان كەرىمنى ياد قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلسۇن
 .ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھدۇر     

  
 


