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  ھهق ئالسا توغرا بوالمدۇ؟ قۇرئان ئوقۇپ بېرىپ 

   نومۇرلۇق سوئال-97500

  :سوئال

مهن ئۆلۈكلهرنىڭ روھىغا ئاتاپ قۇرئان ئوقۇپ بېرىپ تۇل تاپىمهن، 

 پۇل تېپىش مېنىڭ تۇرمۇشتىكى بىردىن بىر چىقىش قۇرئان ئوقۇپ بېرىپ

  .يولۇم، مهن بۇ پۇل بىلهن پهرز ھهج ئادا قىلسام بوالمدۇ؟ 

  :جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالرنىڭ ھهممىسى ئالالھغا مهنسۇپتۇر 

قۇرئان ئوقۇش ئهڭ ياخشى ئىبادەتلهردىن بولۇپ بۇ ھهقته ئالالھ تائاال 

الالھنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ شۈبهىسىزكى، ئ«:مۇنداق دېگهن

تۇرىدىغانالر، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر، كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد 

ئالالھنىڭ رازىلىقى ( قىلىدۇ، بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهرنى

يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سهرپ قىلىدىغان كىشىلهرگه ئالالھ ) ئۈچۈن

  .»ئهجىرلىرىنى تولۇق بېرىدۇ

قۇرئاندىن بىر ھهرپ ئوقۇغان « :يغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپه

كىشىگه بىر ياخشىلىق بولىدۇ، بىر ياخشىلىققا شۇ ياخشىلىقنىڭ ئون 

نى ) ئهلىف، الم، مىم"( ل م  ا " ھهسسىسىگه باراۋەر ئهجىر بېرىلىدۇ، مهن 

ىم بىر بىر ھهرپ ھېسابلىمايمهن، ئهلىف بىر ھهرپتۇر، الم بىر ھهرپتۇر، م

  .»ھهرپتۇر
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قۇرئاننىڭ مهنىلىرىنى تهپهككۇر قىلىپ، ئويلىنىپ ئوقۇش 

ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋە كاتتا ئىبادەت بولۇپ، بۇنى پۇل ئېلىپ 

ئوقۇش توغرا ئهمهس، ئىنسان قۇرئاننى تىالۋەت قىلىش ئارقىلىق ئالالھقا 

   بولۇپ، دېمهك؛ قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت قىلىش ئىبادەت . يېقىنلىشىدۇ

ئۆلۈكلهرنىڭ روھىغا ئاتاپ قۇرئان . ئۈچۈن ئىبادەت قىلىش توغرا ئهمهسپۇل 

ئوقۇش دېگهن دىندا ئهسلى بولمىغان بىدئهت ئىشالردىن، قۇرئان ئوقۇشنى 

قۇرئاننى پۇل ئۈچۈن . غان كهسىپ قىلىۋېلىش توغرا ئهمهسپۇل تاپىدى

ئالالھ . پ بولمايدۇۇرىدا ھېچقانداق ساۋائوقۇسا ئۇ كىشىگه ئالالھنىڭ ھوز

قىلغان ياخشى ئهمهللىرى بىلهن پهقهت « :تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

) يهنى دۇنيانىڭ نېمهتلىرىنى(  زىننىتىنى-ھاياتى دۇنيانى ۋە ئۇنىڭ زىبۇ 

كۆزلهيدىغان كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنىڭ ئهجرىنى بۇ دۇنيادىال 

دىن ھېچ نهرسه كېمهيتىلمهيدۇ، تولۇق بىرىمىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئهجرى

بۇنداق كىشىلهرگه ئاخىرەتته دوزاختىن باشقا نهرسه يوقتۇر، ئۇالرنىڭ 

ئهمهللىرى ھېسابقا ) ياخشى(قىلغان ئىشلىرى يوققا چىقىرىلىدۇ، قىلغان 

  .»ئېلىنمايدۇ

ئاخىرەتلىك ئهمهللهر بىلهن دۇنيا ھاياتىنى مهقسهت قىلغۇچى 

 ئۈچۈن قىلىدىغان كىشىلهرگه نيا يېغىشدۇ-كىشىلهر ۋە ئىبادەتنى مال

 ۋەدە قىلىنغان، ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ باتىل ئىكهنلىكى بئازا

شنى بايان قىلىنغان، سۇئال سورىغۇچىنىڭ بۇندىن كىيىن بۇ ئى

بۇرۇن قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن ئالالھغا تهۋبه  داۋامالشتۇرۇشى توغرا ئهمهس،

قان پۇل بىلهن ھهج قىلىشى توغرا قىلىشى كېرەك، قۇرئان ئوقۇپ تاپ

  .ئهمهس
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مۇشۇ ئهسىردە كۆپلىگهن كىشىلهر قۇرئان ئوقۇشنى پۇل ! ئهپسۇس

ئۇالر ماتهم مۇراسىمىدا،  ىدىغان كهسىپكه ئايالندۇرۇۋالدى،تاپ

قهبرىستانلىقتا ئۆلۈكلهرنىڭ ھهققىدە قۇرئان ئوقۇپ ئۇنىڭ بهدىلىگه 

اتا ئىش بولۇپ، پۇلنى دەپ كۆپلهپ پۇل توپالشنى مهقسهت قىلىدۇ، بۇ خ

  .شنى كهسىپ قىلىۋېلىش توغرا ئهمهسئۆلۈكلهر ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇپ بېرى

ـ پۇل ئالمىغاندىمۇ قهبرىستانلىقتا ئۆلۈكلهرنىڭ ھهققىدە قۇرئان 1

  .ئوقۇش توغرا ئهمهس

 پۇل ئىلىش توغرا ئهمهس، بۇ مالنى ھارام پ بهرگهنگهـ قۇرئان ئوقۇ2

  .يېگهنلىكتۇر

مان قېرىنداشلىرىمىز ۋە قۇرئان ئوقۇغۇچى قارىلىرىمىز بىز مۇسۇل

ئۈچۈن بۇنداق قىلماسلىق ۋە بۇنىڭدىن يىراق تۇرۇشنى، ئۇالر رىزقىنى 

 بىلهن ياخشى پاكىزە كهسىپلهرنى قىلىش ئارقىلىق ھاالل بولغان يولالر

 قۇرئاننى ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ كىتابى بولغان. تېپىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز

يول باشچى قىلىپ قۇرئاننى دۇنيا مهنپهتىنى تاما قىلىپ ئوقۇماستىن، 

بهلكى خالىس نىيهت بىلهن ئالالھنىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ 

ئالالھ ھهممهيلهننى توغرا يولغا مۇۋەپپهق . ئوقۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز

  !. قىلسۇن

زى ئاتالمىش به( دېمهك؛ قۇرئان كهرىمنى پۇل ئىلىش نىيىتى بىلهن ( 

قارىالر مۇسىبهت ساھىبى بىلهن سودىلىشىپ بىرتامام قىلسام يۈز يۈئهن 

خهتمه قۇرئان قىلىش، مېيىتنى يهرلىكته ) دېگهن ئهھۋالالرمۇ يوق ئهمهس

قويۇپ بولغاندىن كېيىن قۇرئان كهرىمنى، ئۈچ كۈن ياكى يهتته كۈنگه قهدەر 

ۇيغۇر دىيارىمىزنىڭ بهزى قهبرە بېشىدا تىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالر ئ
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يۇرتلىرىدا خىلىالم ئېغىر بولۇۋاتقان ئهھۋالالرنىڭ بىرى بولۇپ، پېشقهدەم 

دىنى ئۇستازلىرىمىزدىن بهزىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىپالس نهپسىنى 

يىغالماستىن، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشتا باشقا چىقىش يولى يوقلىقى، ئالالھنىڭ 

ۇتىلىپ كهتكهنلىكى، تىجارەت بۇ ئارقىلىق رىزق ئاتا قىلىشى تهقدىرگه پ

ياكى بىرەر كهسىپ بىلهن شۇغۇلالنسا، دىنى خىزمهتكه كۆرۈنهرلىك تهسىر 

يهتكۈزىدىغانلىقى قاتارلىق ئورۇنسىز باھانىالرنى توقۇپ چىقتىيۇ ئهمما 

سهلهپ ئالىملىرىنىڭ . ردىكى توخۇ پاچىقىدىن كىچهلمىدىنهزىر چىراقال

 بىرگه ئىلىپ بارغانلىقىنى ئۆرنهك دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنى

دىنى خىزمهتنىڭ ماھىيىتىنى ۋە ئۇالردىن كۈتۈلىدىغان . قىلمىدى

تهقهززانى بىر تهرەپكه قايرىپ قويۇپ، مۇسۇلمان جامائىتىنى بۇنىڭغا 

ئوخشاش ئىشالردىن توسۇشقا يېتهكچى بولماستىن، بهلكى باشالمچى بولۇپ، 

نهخ پايدىغا تىگىشىۋاتقانالرمۇ ئاخىرەتلىك نېسى پايدىنى دۇنيادىكى 

ئالالھنىڭ . جهمئىيىتىمىزدە ئانچه ئاز ساننى ئىگهللىمىسه كېرەك

 نىڭدۇنيا توپالۋاتقانالرغا ئالالھ-كاالمىنى پۇل ئۈچۈن تىالۋەت قىلىپ مال

) يهنى تهۋراتتا ( ئالالھ كىتابتا « : مۇنداق دېگهنلىكىنى يادلىتىپ ئۆتىمىز

يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنى ئازغىنه پۇلغا نازىل قىلغان نهرسىلهرنى 

ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى ئوتتىن ئىبارەت بولۇپ، چۈنكى ئۇالرنىڭ 

يېگهن شۇ ھارام مىلى ئۇالرنى دوزاخقا ئىلىپ بارىدۇ، قىيامهت كۈنى ئالالھ 

تائاال ئۇالر خوشال بولىدىغان سۆزلهرنى قىلمايدۇ، ئۇالرنى گۇناھلىرىدىن 

ئهنه شۇالر ھىدايهتنى . ر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇپاكلىمايدۇ، ئۇال

گۇمراھلىققا، مهغپىرەتنى ئازابقا، جهننهتنى دوزاخقا تېگىشتى، ئۇالر دوزاخ 

  .  ئايهتلهر-175-174سۈرە بهقهرە . »!ئازابىغا نېمىدېگهن چىداملىق
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ئهمما بىچارە مۇسىبهت ئىگىسى بولسا، ئاتالمىش موللىالرنىڭ 

پ يوق بولسا قهرز قىلىپ يۇرۇپ، ئۇ ئاخۇنۇمنىڭ ئالدىغا كۆڭلىنى ئىزدە

لىپاپا قويۇشنىڭ غېمىدە، ئالالھنىڭ نارازى بولۇشىنى بىر تهرەپكه قايرىپ 

قويۇپ، يهنه ئائىلىسىدە مۇسىبهت بولۇپ قالسا موللىالرنىڭ كهلمهي 

قىلىشىدىن ئهنسىرەپ، موللىنىڭ نازۇك كۆڭلىنى ئىلىشنىڭ ئهپچىل 

پ تۇرۇۋاتقان پهيتنىڭ ئۆزىدە، ئۇ ئاتالمىش ئالىمنىڭ چارىسىنى ئىزدە

يېتهرسىزلىكىگه ھهمكارالشقانلىق بولۇپ، ئالالھ تهرىپىدىن تېگىشلىك 

ئالالھ تائاال . نېسىۋىسىنى ئېلىۋاتقانلىقىنى سهزمهيۋاتقان بولسا كېرەك

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا ...« : قۇرئان كهرىمدە بۇ ھهقته مۇنداق دېدى

دەملىشىڭالر، گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملهشمهڭالر، ئالالھنىڭ ئازابىدىن يار

ئايهتنىڭ -2سۈرە مائىدە » قورقۇڭالر، ئالالھنىڭ ئازابى ھهقىقهتهن قاتتىق

  .بىر قىسمى 

ئۇالر بۇ ھهقته يېتهرلىك مهلۇماتقا ئىگه ياكى دىنى مهسىلىلهردە 

ھېسابلىنىپ ئىزدىنىش پۇرسىتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزرىلىك 

ئهمما بىلىپ . قىلىشى ئۈمىت قىلىنىدۇ ئالالھنىڭ ئۇالرنى كهچۈرۈم 

تۇرۇپ ئهمهل قىلمىغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئۇنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى 

  .تارتىدۇ

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى ھهقىقهتته مۇستهھكهم قىلسۇن ۋە 

  )- مۇھهررىر-.ھهقىقهتچىلهر بىلهن بىرگه قىلسۇن

  

 


