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Қуръонни хуш овоз билан ўқиш, хуш овоз кишидан қироъат талаб 

қилиш ва унга қулоқ тутиб, эшитиш мустаҳаблиги ҳақидаги боб. 

 

 

    Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилиб: Расулуллоҳ соллалоҳу алайҳи ва саллам: 

"Оллоҳ (таъоло) бирор нарсани қуръонни овозини баланд кўтариб, хуш овоз билан 

хиргойи қилаѐтган пайғамбарни тинглаганчалик тингламаган." –деганларини эшитдим 

дейдилар. (муттафақун алайҳ) 

Шарҳ: 

     Қуръонни чиройли овозда ўқиш мустаҳаб амаллардан бири бўлиб, у икки қисмга 

бўлинади. Биринчиси: қуръонни аниқ равшан, маънолари ўзгариб кетмайдиган йўсинда 

ҳарфларини ўз махраж (ўринлари)дан чиқариб қироъат қилиш бўлса, иккинчиси: 

қироъатни чиройли оҳангда ўқиш экан. Ҳам аср уламолардан шайх Муҳаммад ибн Солиҳ 

ибн Усаймийн роҳимаҳуллоҳ "Риѐзус солиҳийн" шарҳида: " Балки баъзилар: Хуш овоз 

бўлиш табиий нарса, инсоннинг унда ихтиѐри йўқ-ку? Оллоҳ таъоло ўзи хоҳлаган 

бандаларига хуш овоз беради-ку? Ихтиѐрида бўлмаган нарсага қандай буюрилади ?-

дейиши мумкин. Биз эса унга: Гапиз тўғри, лекин овозни таълим олиш орқали ҳам 

чиройли қилса бўлади, чунки хуш овоз бўлиш табиий бўлганидек, унга ўрганиш ва машқ 

қилиш орқали ҳам эришса бўлади.-деб жавоб берамиз."-деган эканлар. Бу ҳадисда Оллоҳ 

таъолонинг эшитиш сифати борлигига очиқ –ойдин далил бор. Валлоҳу аълам.  



3 

 

 

    Абу Мусо ал-Ашъарий розияллоҳу анҳу ривоят қилиб айтадилар: Расулуллоҳ  

соллаллоҳу алайҳи ва саллам у кишига: "Дарҳақиқат, сенга Оли Довуд (яъни Довуд 

алайҳис салом) найларидан бир най берилибди." –дедилар. (Муттафақун алайҳ)  

    Имом Муслим қилган ривоятда эса: Расулуллоҳ  соллаллоҳу алайҳи ва саллам у кишига: 

"Кеча сенинг қироъатингни тинглаб турганимни кўрганингда эди!"-деган эканлар. 

Шарҳ: 

    Бу ҳадисдаги Оли Довуддан мақсад: Довуд алайҳис саломнинг ўзлари, мезмор (яъни 

най)дан мақсад: Довуд алайҳис салом Забурни ва турли –туман дуоларни чиройли оҳангда 

хиргойи қилишлиги. Пайғамбар соллалоҳу алайҳи ва саллам унинг хуш овози ва ширин 

оҳангини най овозига ўхшатдилар. Довуд алайҳис саломнинг овоз ва оҳанглари чиройли 

эди. Оллоҳ таъоло қуръонда: "Аниқки, Биз Довудга Ўз томонимиздан (улуғ) бир фазл-

мартаба (пайғамбарлик) ато этдик ва дедик: "Эй тоғлар ва қушлар, (Довуд) билан бирга 

тасбеҳ айтинглар!" Ва Биз унинг учун темирни (хамирдек) юмшоқ қилиб қўйдик." (Сабаъ 

10)-дейди. Оллоҳ таъоло Довуд алайҳис саломга шундай хуш овоз берган эканки, у киши 

Забурни тиловат қилганларида осмонда учиб кетаѐтган қушлар тек қотар ва чор атрофдаги 

тоғу тошлар билан бирга у зотга жўровоз бўлиб тиловат қилишар экан. Пайғамбар 

соллалоҳу алайҳи ва саллам Абу Мусо ал-Ашъарий розияллоҳу анҳуга:  "Кеча сенинг 

қироъатингни тинглаб турганимни кўрганингда эди!"-деганларида: "Агар сиз тинглаб 

турганизни билганимда янада хуш овозда ўқиган бўлардим."-деган эканлар. 

 

    Бароъ ибн Озиб розияллоҳу анҳума ривоят қилиб: " Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва 

саллам хуфтон намозида "Ваттийни ваз зайтун" сурасини ўқиганларини эшитдим у зотдан 

кўра хуш овозли бирор кишини эшитмадим." – дейдилар. (Муттафақун алайҳ) 

Шарҳ: 

    Ҳаммамизга маълумки Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамларнинг энг 

Оллоҳни билувчироғи, энг тақволироғи ва энг баркамоли эдилар. У зот икки нарсадан 

бирини танласалар, модомики гуноҳ бўлмаса,  иккаласидан энг енгилини танлар эдилар. 

Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам "Ваттийни ваз зайтун" сурасини ўқиганларида 
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сафарда  эдилар. Муқим бўлган пайтларида "Иншиқоқ" ва шунга ўхшаш ѐки ундан 

узунроқ сураларни ўқир эдилар. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам "Ваттийни ваз 

зайтун" сурасини сафарда ўқиганларидек, уламолар мусофирнинг ҳамроҳлари 

шошилтирса, ѐки  ўлаѐтган кишини қутқариш учун ѐрдамга чақирилса, намозда қисқа 

сураларни ўқишга ижозат беришган. Зеро, Абу ҳурайра розияллоҳу анҳу ҳам хуфтан 

намозида "Вал ъадият" сурасини ўқиган эканлар. Эҳтимол у киши ҳам сафарда бўлгандир 

ѐки бирон эҳтиѐж туғилгандир. Имом Бухорий ва имом Муслим ривоят қилган хадисда 

Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Агар биронталарингиз одамларга имомлик 

қилса, енгилроқ ўқисин, чунки улар орасида заиф, касал ва қариѐш кишилар бор. Агар ўзи 

танҳо ўқиса, хоҳлаганича узун ўқисин."-деган эканлар. Имрон ибн Ҳусойн розияллоҳу 

анҳу бир кун Басра шаҳрида Али розияллоҳу анҳу ортида намоз ўқидиларда: "Бу зот менга 

Расулуллоҳ  соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг намозларини эслатиб юборди. Расулуллоҳ  

соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг намозлари ўртача эди; қиѐм ва қаъдани енгил, рукуъ ва 

саждани узун қилардилар."-дедилар. Бу ҳадисда хуфтан намозида "муфассал"нинг қисқа 

сураларини ўқиш жойизлигига далил бор. Чунки "ат Тийн" сураси "муфассал"нинг қисқа 

сураларидан ҳисобланади. (Уламолар Муфассалнинг охири "Аннас" сураси эканлигига 

иттифоқ қилишган, лекин боши қайси сура эканлигида ўн икки хил қовлда ихтилоф 

қилишган; биринчиси:Қоф сураси, иккинчиси: Ҳужурот сураси буни имом Ан Нававий 

роҳимаҳуллоҳ саҳиҳ деганлар,   учинчиси: Алқитол сураси буни Мовардий роҳимаҳуллоҳ 

кўпчиликка нисбат берганлар, тўртинчиси: Жосия сураси – қози Иѐз ҳикоя қилганлар, 

бешинчиси: Соффат сураси, олтинчиси: Саф сураси, Еттинчиси:  Таборак сураси, 

саккизинчиси: Фатҳ сураси, тўққизинчиси: Раҳмон сураси, ўнинчиси: Инсон сураси, ўн 

биринчиси: Саббиҳ сураси, ўн иккинчиси: Зуҳа сураси буни Хаттобий ҳикоя қилганлар. 

Муфассалнинг узунлари Набаъ сурасигача, ўртачалари Набаъдан Зуҳагача ва қисқалари 

Зуҳадан Қуръоннинг охиригача-имом Суютийнинг Итқон китоби 1/75).  Лекин кўпинча  

хуфтан намозида "муфассал"нинг ўртача сураларидан бири ўқилади. Чунки Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи ва саллам Муоз розияллоҳу анҳуни хуфтанда "Саббиҳисма Роббикал 

аъла", "Ал ғошия", "Аллайл" ва "Ашшамс" каби сураларни ўқишга буюрганлар.   

 

    Абу Лубоба Башийр ибн Абдулазиз розияллоҳу анҳу ривоят қилишларича Пайғамбар 

соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Ким қуръон қироъатида тағанний (яъни овозини чиройли) 

қилмаса, биздан  эмас."-деган эканлар. (Абу Довуд "жаййид" иснод билан ривоят қилган) 

Шарҳ: 
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    Бу ҳадисда қуръонни хуш овоз ва ширин оҳангда ўқишга тарғиб қилиняпти. Ҳадисдаги 

"ман лам ятағанна" калимасининг икки хил маъноси бор. 

    Биринчиси: Ким қуръон билан кифояланмасдан ҳидоятни қуръондан бошқасидан 

изласа, Биздан эмас-дегани. Чунки Оллоҳ ҳидоятни қуръондан бошқа нарсадан излаган 

кимсаларни ўз тўғри йўлидан оздиради. 

    Иккинчиси: Қуръон қироъатини хуш овозда ўқимаса-дегани. Имом Нававий 

роҳимаҳуллоҳ саҳиҳ Муслим шарҳида шу иккала маънони зикр қилгандан сўнг: "Овозни 

хуш қилиш маъноси тўғрироқ;  буни   "Қуръонни овозини кўтариб, хиргойи қилади."-

деган ривоят янада қўллаб қувватлайди деган эканлар.  

 

     Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳу: "Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам 

менга: "Менга қуръон ўқиб бер."-дедилар. Мен: Қуръон сизга нозил қилинган бўлса?! 

Қандай мен сизга ўқиб бераман-дедим. Шунда: "Ўзгалардан эшитишни ѐқтираман."-

дедилар". Мен у зотга Нисо сурасини ўқиб, ушбу: "(Эй Муҳаммад алайҳис солату 

вассалом) Биз ҳар бир умматдан (ўша умматнинг пайғамбарини) гувоҳ келтирганимизда 

ва Сизни ана ўшаларнинг (барчалари) устида гувоҳ қилганимизда (инсонларнинг ҳоли) 

қандоқ бўлур."( Нисо 41)-деган оятга келганимда айтдиларки: "Ҳозирча етади."-дедилар, 

қарасам икки кўзларидан ѐш оқаѐтган экан. (Муттафқун алайҳ) 

Шарҳ: 

    Бу ҳадисда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам Ибн Масъуд розияллоҳу анҳуга: 

"Менга қуръон ўқиб бер."-дедилар. У киши: Қуръон сизга нозил қилинган бўлса?! Қандай 

мен сизга ўқиб бераман-дедилар. Шунда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: 

"Ўзгалардан эшитишни ѐқтираман."-дедилар". Чунки Қуръон эшитадиган инсон уни 

ўқийдиган кишидан кўра Қуръонни тушуниш, оятларида фикр-тадаббур қилишга яқинроқ 

бўлади. Қори эътиборини қироъатда адашмасликка қаратса, тингловчи уни тушуниш, 

фикр-тадаббур қилишга қаратади. Қисқаси Ибн Масъуд розияллоҳу анҳу у зотга Нисо 

сурасини ўқиб, ушбу: "(Эй Муҳаммад алайҳис солату вассалом) Биз ҳар бир умматдан 

(ўша умматнинг пайғамбарини) гувоҳ келтирганимизда ва Сизни ана ўшаларнинг 

(барчалари) устида гувоҳ қилганимизда (инсонларнинг ҳоли) қандоқ бўлур."( Нисо 41)-
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деган оятга келганларида айтдиларки: "Ҳозирча етади."-дедилар, Ибн Масъуд розияллоҳу 

анҳу қарасалар икки кўзларидан ѐш оқаѐтган экан. 
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