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Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Тақриз
Бандаларини ёмон ахлоқлардан қайтариб, яхши
хулқлар ила зийнатланишга амр қилган Аллоҳ таолога беадад ҳамду санолар бўлсин!
Гўзал хулқи билан ўз ҳаётида бизга ўрнак ва намуна бўлган суюкли Пайғамбаримиз Муҳаммад сол
лаллоҳу алайҳи васалламга Аллоҳнинг салоту саломлари бўлсин!
Аллоҳга беадад ҳамду санолар бўлсинки, муста
қиллик шарофати билан муқаддас динимиз таълимотларини ўрганиш ва ўргатиш имкониятлари кенг
очилди. Мустақилликдан бошлаб ҳозирги кунимизгача минглаб диний адабиётлар ёзилди ва ёзилмоқда.
Халқимизга динимизнинг кўрсатмаларини ўргата
диган китоблардан бири, бу қўлингиздаги «Камтар
лик ва кибр» китобидир. Одилхон қорининг ушбу ки
тобларини ўқиган ҳар бир китобхон катта фойдалар
олади. Муаллиф китобида икки одат ва сифатни,
яъни камтаринлик ва кибрни имкон қадар кенгроқ
ёритишга ҳаракат қилган. Ва китобда кибрга кетган қавмларнинг ҳалокатга учрагани, камтарлик ила
улуғликка эришган инсонлар ҳақида батафсил маълу
мотберилган.
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Қал
бидазаррача кибри бор одам жаннатга кирмайди»,деган ҳадисларидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки,
ушбу китоб ҳар бир мўмин учун долзарб мавзу бўлиб
қолади. Зеро, кибрни муолажа қилмагунча, инсон бу
дунёда ҳам, охиратда ҳам ҳаловат топмайди.
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Бу китобда кибрнинг пайдо бўлиш сабаблари ва
унинг муолажалари ҳақида батафсил маълумот бериш билан бирга, камтаринлик фазилати ҳақида ҳам
тўхталиб ўтилган.
Ушбу китобни ўқиб жуда кўп истифода олдим, десам асло хато бўлмайди.
Аллоҳ Одилхон қорининг ижодларига барака берсин. Яна бунга ўхшаган кўплаб китобларни халқи
мизга туҳфа этишларини Аллоҳ осон қилсин!
Шайх Абдулазиз Мансур,
Ўзбекистон мусулмонлари идораси
раисининг ўринбосари
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Муқаддима

Бутун олам ва борлиқни яратиб, Ўз куч-қудратини
унда тўла намоён этган Буюк ва Қудратли Аллоҳ таолога ҳамду санолар айтамиз.
Аллоҳнинг Расули, ҳабиби, камтарлик ва тавозеъ
бобида умматларига ўрнак ва ибрат бўлиб қолган зот –
Муҳаммад Мустафога, у кишининг аҳли байтлари
ва саҳобаи киромларига салавот ва саломлар йўл
лаймиз!
Барча ҳамду санолар Ёлғиз Аллоҳ таолога хосдир.
Биз У Зотдан мадад сўраймиз, гуноҳларимиз учун
истиғфор айтамиз, нафсимиз ва амалларимиз ёмон
лигидан паноҳ тилаймиз. Аллоҳ кимни тўғри йўл
га йўлласа, уни адаштирувчи йўқ. Кимни адашти
риб қўйса, уни тўғри йўлга бошловчи йўқ. Албатта,
Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ, яккаю ягона ва Унинг шериги йўқ, деб гувоҳлик бераман. Яна Муҳаммад Ал
лоҳнинг бандаси ва Расулидир, деб гувоҳлик бера
ман. Энг рост сўз – Аллоҳ таолонинг Китоби. Энг
яхши ҳидоят – Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва
салламнинг ҳидоятлари. Ишларнинг энг ёмони –
янги пайдо бўлган (одамлар томонидан динга қўшил
ган) ҳар қандай амал бидъатдир. Ҳар қандай бидъат
залолатдир. Ҳар қандай залолат (оқибати) жаҳан
намдир.
Аммо баъд. Дарҳақиқат, ҳар қандай ҳолатда ўзини
камтар тутиш, адолат тарафида бўлиш ва одамларга
хушмуомалада бўлиш солиҳлар хулқидир. Ўтмишда
ўтган пайғамбарлар, авлиёлар ва солиҳ инсонлар
ҳақни танидилар, унга эргашдилар ва ботилдан узоқ
лашдилар. Натижада дунё саодатини қозондилар,
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охиратда бахтли бўлиш учун замин ҳозирладилар.
Кибр – инсонга ёт иллат. Бу иллатга Аллоҳнинг яккаю ягоналигини тан олмайдиган ҳамда Унга ибодат
қилишда бирон нарсани шерик қиладиган кимсалар
гирифтор бўладилар. Мутакаббир киши Аллоҳга қул
бўлиш ва У Зотга бўйин эгишни истамай, ор қилади.
Кибрнинг энг ёмони мана шу. Инсониятнинг яралиш тарихидан биламизки, иблис Аллоҳнинг амрига итоат этмаслик оқибатида илоҳий даргоҳдан қу
вилиб, тавқи лаънатга йўлиқди. Буни Қуръони карим
сураларида баён қилиниб, мутакаббир кишиларни
шайтонга ўхшаб қолишдан огоҳлантирилган. Чунки
мутакаббир киши ҳам ҳаққа бўйсунмайди, пайғам
барлар олиб келган ҳукмларни инкор этади, одамларни камситиб, ҳақларини поймол қилади.
Мусо алайҳиссалом даврларида Фиръавн, Ҳомон
ва Қорун молу давлатлари ва обрў-эътиборларига
ортиқча ишониб, унинг қулига айландилар, одамларга паст назар билан қарадилар. Оқибатда уларнинг ҳаёти аянчли якун топди. Бирови денгизга ғарқ
бўлди, яна бирини ер ютди. Ҳеч бири илоҳий жазодан четда қолмади. Ақлли мўмин банда камтарлик
ва тавозеъни ўзига шиор билади, кибр тўнини ечиб,
асло унга яқин йўламайди. Шунда Аллоҳ таоло
унинг дунё ва охиратдаги мартабасини янада кўта
риб, Ўзига маҳбуб бандалар қаторига қўшади. Зеро,
улуғлик камтарликда, хорлик кибр иллатига яширин
ганини кўпчилик билмайди. Доно халқимиз: “Кам
тарга камол, манманга завол”, деб бежиз айтмаган.
Мақолга айланган мазкур ибора айнан шариат кўрсат
маларидан келиб чиққан ҳолда айтилган, десак му
болаға бўлмайди.
Зеро, Алишер Навоий бобомиз: “Тавозуъ халқни
киши муҳаббатиға шефта (гирифтор, мубтало) қилур
ва улусни фоил маваддатиға (дўстлик) фирифта
(мафтун) қилур. Дўстлуғ гулшанида назорат гуллари очар ва ул гулшандин унс ва улфат базмида тур6

лук гуллар сочар. Мутакаббир душманға муломаят
сари йўл кўргузур ва муъжиб хасм хотириға нисоният завқин ўлтурғузар. Такрори ҳаёсиз муддаийни
уят сарҳаддиға бошқарар ва теъдоди инсофсиз адувни ямонликдин ўткарур”, деб айтганларидан тавозеъ ва мутакаббирлик фарқини билиб оламиз. Шу
боисдан ҳар бир инсон кибр нақадар ёмон иллат эка
нини теран англаб олиши ва камтарлик тўнини кийи
ши лозим. Зеро, улуғлик Аллоҳгагина хосдир. Инсон тупроқдан яратилган экан, камтарлик ва тавозеъ
асл хилқатга мос ва хос хусусият эканини асло эсдан чиқармаслик керак. Шу маънода, сиз, азизларга
камтарлик фазилати ва кибрнинг ёмонлиги ҳақида
баҳоли қудрат бироз тушунча беришни ният қилдик.
Аллоҳ таоло ҳеч биримизни тўғри йўлдан адаштирмасин!
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Биринчи боб

Тавозеъ сўзининг маъноси ва таърифи
Ҳар бир инсон ўзига хос феъл-атвор ва табиатга
эга. Ҳаётимизга қарасак, турли феъл-атворли ва табиатли одамларни кўрамиз. Шундай феъл-атворлардан
бири тавозеъдир. Тавозеъ сўзи араб тилида “ўзини
пастолиш”, “хокисор бўлиш”, “бўйин эгиш” каби маъ
ноларни англатади. Машҳур тобеъин Фузайл ибн Иёз
раҳматуллоҳи алайҳдан тавозеъ ҳақида сўралганда:
“Ҳаққа бўйсуниш, унга итоат этиш ва ким томонидан айтилса ҳам, ҳақни қабул қилишдир”, деб жавоб
берди. Бу зотнинг сўзидан тавозеъ кенгроқ маънони
билдириши англанади. Ибн Атонинг: “Тавозеъ ким
ҳақ сўзни айтса ҳам, уни қабул қилишдир. Азизлик
тавозеъдадир. Ким уни кибрдан ахтарса, оловдан сув
қидириш билан баробар”, деб келтирган таърифида
ҳам тавозеъ улуғланган. Ҳамдун ал-Қассор тавозеъни:
“Ўзингни динда ва на дунёда бирон кишига муҳтож
деб билмаслигингдир”, деб тушунтиради. Айтишларича, тавозеъли киши ўз нафсини асло қадри йўқ деб тан
олишидир. Ким нафсини қадри бор, деб даъво қилса,
демак, у тавозеъдан бенасиб қолибди.
Тавозеъ инсон кўрки ва зийнатидир. Буни таво
зеъли кишилар билан муомала чоғида билиб олиш
қийин бўлмайди. Бундай хислат эгаси билан ҳам
суҳбат бўлинса, ҳеч қачон зериктирмайди. Юсуф ибн
Ҳусайн Розий деган зот тавозеъ ва такаббурлик ҳа
қида шундай деган экан: “Барча яхшиликлар бир уй
ичида жамланган, унинг эшиги тавозеъ калити билан
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очилади. Барча ёмонликлар ҳам бир уй ичида жамланган, унинг эшиги такаббурлик билан очилади”. Демак,
бу зотнинг сўзига кўра, барча яхшиликлар учун тавозеъ калит вазифасини бажаради, ўз навбатида такаббурлик ҳам барча ёмонликларга етаклаб боради.
“Ат-тавозеъ вал хумул” китобида Ҳасан Басрий
раҳматуллоҳи алайҳ: “Тавозеъ нималигини биласизларми? Уйдан ташқарига чиққанда, йўлда дуч келган мусулмон кишини ўзингиздан фазилатли, деб билишингиз тавозеъдир”, дейди. “Тазкиротул ҳуффоз”
китобида Абдуллоҳ ибн Муборакдан ужб (ички
манманлик) ҳақида сўралганида: “Ўзингда бор нарсани бошқаларда йўқ деб ўйлашинг ужбдир”, деган
экан. Абу Али Жузжоний айтади: “Нафс кибр, ҳирс
ва ҳасад билан қоришгандир. Аллоҳ қайси бандани ҳалок этмоқчи бўлса, ундан тавозеъ, насиҳат ва
қаноатни олиб қўяди. Аллоҳ кимга яхшилик етишини хоҳлаган бўлса, ўша бандага лутф-марҳамат
кўрсатади: агар унинг нафсида кибр олови алангаланса, Аллоҳнинг нусрати билан унга тавозеъ берилади. Агар унинг нафсида ҳасад олови ёнса, Аллоҳ
нинг тафвиқи билан унга насиҳат етказилади. Агар
банда нафсида ҳирс оташи алангаланса, Аллоҳ азза
ва жалланинг ёрдами билан унга қаноат берилади”.
Ибн Ҳож “Ал-мадхал либнил ҳож” китобида шундай деган: “Ким мартабаси юқори бўлишини истаса, Аллоҳ таоло учун камтар бўлсин. Зеро, азизлик
ўзини паст олишга қараб бўлади. Қаранг, дарахт тагига сув қуйилганда қандай қилиб энг юқорисига
етиб боради?”. Яҳё ибн Касир айтади: “Тавозеънинг
боши уч нарсада: мажлисда қуйироқда ўтиришга
рози бўлиш, биров билан учрашганда биринчи бў
либ салом бериш, яхшилик қилганинг учун сени мақ
ташларини хушламаслигинг, амалинг туфайли риё ва
сумъа қилмаслигинг”.
“Ат-тавозеъ вал хумул”да Али ибн Ҳасан шундай
деган: “Мақтанчоқ мутакаббир ҳолига қараб ҳайрон
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бўламан. Ваҳоланки, кеча нутфа ҳолида эди. Эртага эса қуртларга ем бўладиган маййитга айланади.
Аллоҳнинг махлуқотларини кўра туриб, Унинг мавжудлигига шубҳа билан қараган одамдан ажабланаман. Қиёмат куни қайта тирилишни инкор қилган
одамдан ажабланаман. Фақат ўткинчи дунё учун
елиб-югуриб, охирати учун бирон амал қилмаган
одамдан ажабланаман”.
Инсон ўз нафсидан мамнун бўлиб, манмансираб,
кеккайиши катта мусибатдир. Афсуски, кўпчилик
ўз қалбини мана шу иллатга мубтало бўлганини ва
ундан қутулиш осон эмаслигини англамай ҳаётини
бой беради. Қалби бундай иллатлардан покланмас
экан, комил мўмин бўлиши ва қиёматда нажот топиши мушкулдир. Чунки ким Аллоҳнинг ҳузурига салим (тоза) қалб билан борса, ана ўша банда ҳақиқий
муваффақият эгасидир. Манбаларда қайд этилиши
ча, тавозеъ икки хил бўлади: бири маҳмуд (мақ
талган) ва иккинчиси мазмум (қораланган). Мақ
талган тавозеъ одамлардан ўзини катта олмаслик,
уларни изза қилмаслик ва ҳурматларини жойига қў
йишдир. Қораланган тавозеъ дунё матоҳини деб
ўзига ўхшаган бир кишига хушомад қилиш, бўйин
эгиш ва лаганбардорлик қилишдир. Шу ўринда бир
ҳикоятни келтирсак, фикримиз янада ойдинлашади: “Хабар беришларича, Абдуллоҳ Тоҳир Хуросонга подшоҳ бўлиб, Нишопурга борганида бу вилоятнинг ҳамма улуғлари ва акобирлари унинг саломига
келишди. Бир ҳафта ўтгандан кейин: “Ҳузуримга
келмаган киши диёрингизда борми”, деб сўради.
Шунда унга: “Бу вилоятда оти ва сўроғи бор ҳамма
сени кўргани келдилар, фақат икки дарвеш жаҳон
билан мулоқотдан кўз юмиб, халқ ғавғосидан қочиб,
Холиқ зикрига машғул бўлиб, узлатда ўтирибдилар”,
дейишди.
Абдуллоҳ бу икки киши кимлиги билан қизиқди.
“Аҳмад ибн Ҳарб ва Аҳмад Аслам, яъни дин олим10

лари, лекин улар подшоҳлар ва амирлар ҳузурига боришни хоҳламайдилар”, дейишди. Шунда Абдуллоҳ:
“Агар улар менинг ҳузуримга келишни ёқтирмасалар,
мен ўзим уларнинг олдиларига борай”, деб йўлга отланди ва Аҳмад Ҳарб томонга юрди. Одамлардан
бири югуриб бориб янги подшоҳ олдига келаётгани
ни хабар берди. Аҳмад Ҳарб қочиб қолиш иложини
топа олмади. Энди ўрнидан турмоқчи бўлганида Аб
дуллоҳ кулбасига кириб келди. Аҳмад бир муддатбошини қуйи солиб турди. Абдуллоҳ ҳам унинг ҳур
матини қилиб кутиб турди, бироз вақтдан кейин
Аҳмад бошини кўтариб: “Эй Тоҳир ўғли, эшитган
эдимки, жуда хушхулқ ва хушрўй киши экансан,
ҳозир кўрдимки, айтилгандан яхшироқ экансан.
Энди насиҳатим шуки, бу яхши юзингни Аллоҳ тао
ло амрига қулоқ солмай шувит қилмагин. Шундай
кўркам рухсорингни дўзах ўтига ўтин қилмагин”,
деди. Абдуллоҳ йиғлаб ул азизнинг уйидан чиқди ва
Аҳмад Аслам ҳузурига йўл олди.
Аҳмад Аслам унинг ташрифидан хабар топиб,
дарҳол эшигини бекитиб олди. Абдуллоҳ ҳар қанча
жидду жаҳд қилмасин, ул азизни кўришга муяссар
бўлмади. Шунда унга: “Жума кунигача сабр қилиш
керак, у жума намозига чиқади ва шу вақтда кўриш
мумкин”, дейилди.
Абдуллоҳ уйига борди ва жума куни бўлганида
яна отланиб, Аҳмад Асламнинг кулбасига яқин кўча
бошида турди. Шайх кулбадан чиқди. Масжид томонга юрмоқчи эди, йўлида отлиқлар турганига кўзи
тушди. Турган ерида тўхтади. Абдуллоҳ отидан тушиб, Аҳмаднинг олдига келди ва салом берди. Аҳмад
унинг саломига алик олиб: “Сен кимсан ва менда
нима ишинг бор?” деди. Абдуллоҳ: “Мен Тоҳирнинг
ўғли Абдуллоҳман, сизни зиёрат қилгани келдим”,
деди. Аҳмад: “Наҳотки, сенинг менда ишинг бўлса,
менинг сенга айтадиган сўзим бўлса”, деди. У шундай деб юзини том тарафга тутиб турди. Абдуллоҳ
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юзига асло қарамади. Абдуллоҳ бу ҳолни кўриб, бе
ҳуд бўлиб, ул азизнинг оёғига йиқилди, юзини унинг
қадами тупроғига қўйиб, шундай деб муножот қилди:
“Илоҳо, бул азиз Сенинг розилигингни деб мени
ёмон кўрди, мен бу яхши бандани ўзимга дўст тутдим. Бу душманлик ва дўстлик ҳаққи-ҳурмати, иккиси ҳам Сенинг розилигинг учундир. Менинг ёмонлигимни унинг яхшилиги барокати учун кечиргил!”.

Камтарлик фазилати
Қуръони каримда камтар ва хокисор бандалар
мақталиб, кеккайиб, бурни осмонда юрадиган калон
димоғ ва мутакаббир кимсалар қаттиқ қораланади.
Ҳаётда мутавозеъ кишиларга ҳавас қилинса, манман
ва мутакаббир кимсаларга нафрат билан қаралади.
Аллоҳ таоло Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламни гўзал хулқларга тарғиб қилиб шундай деган:
“Сизга эргашган мўминлар учун қанотингиз
ни паст тутинг!” (“Шуаро” сураси, 215-оят). Мазкур оятда “қанотингизни паст тутинг” деб бежиз
айтилмаяпти. Эътибор берилса, қуш осмондан паст
лаётганда икки қанотини туширади. Агар кўкка уч
моқчи бўлса, қанотини баландга кўтаради. Мазкур
оятдаги қанотини пастлаб учишдан мурод камтар
бўлиш ва ўзини хокисор тутишдир. Ибн Журайждан
ривоят қилинишича, “Яқин қариндошларингизни
огоҳлантиринг!” ояти нозил бўлганида, Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам ўз оила аҳли ва қабила
ларини Аллоҳнинг азобидан огоҳлантира бошлади
лар. Бу ҳолат қолган мусулмонларга оғир ботди.
Шунда Аллоҳ таолонинг “Сизга эргашган мўмин
лар учун қанотингизни паст тутинг!” оятини нозил
қилди (Ибн Жарир ва Ибн Мунзир ривоят қилган).
Аллоҳ таоло мазкур оятда Расули соллаллоҳу
алайҳи васалламни мўмин бандаларга яхши ва самимий муомалада бўлишга чақириб: “Эй Муҳаммад!
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Раббим Аллоҳ, деб имонларида собитқадам бўлган
кишиларга камтарона муомалада бўлинг”, демоқда.
Яна уламолар мазкур оятни: “Уларга мулойим бў
линг, чиройли муомала қилинг, муҳаббатли бўлинг,
хулқингизни гўзал айлаб, яхшиликлар қилинг”, деб
тафсир қилишган. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
васаллам илоҳий амрга бўйсуниб, мўминларга чиройли муомала қилдилар, бирон кишининг дилини
оғритмадилар, бой-камбағалга ажратмасдан, барчаларига бирдек гўзал муносабатда бўлдилар.
Мана шу хислат Пайғамбар алайҳиссаломга нисбатан меҳр-муҳаббатни оширди. Агар у зот қўполлик
ва қўрслик қилганларида атрофларида бирон киши
қолмаган ва барчалари ҳар тарафга тарқалиб кетган
бўларди. Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг қай даражада
камтар ва тавозеъли эканларини бой ёки камбағал,
хўжайин ёки қул, кекса ёки ёш деб ажратмасдан ҳар
бирларига самимий муомалада бўлганларида ҳам
кўрамиз. Шу боис қандай феъл-атворли киши бўл
масин, Пайғамбар алайҳиссаломни кўришлари билан
олдинги ҳолатидан ўзгарган, кўплари иймонга келиб, у зотни пайғамбар деб тан олганлар. Қаҳр-ғазаб
меҳр-муҳаббатга айланган.
Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки,
чиройли муомалада бўлиб, ўзини камтар тутиш инсонни бошқалар назарида суюкли даражага кўтаради.
Айниқса, Аллоҳ таолонинг амр ва қайтариқларини
етказишга мукаллаф пайғамбарларнинг ширинсўз
бўлишлари ўзларига ихлос ва муҳаббатни янада зиё
да қилганини кўрамиз. Натижада Пайғамбар айтган ҳар бир сўз ёки хитоб кенгбағирлик ила қабул
қилиниб, хайрихоҳ кишиларнинг кўпайишига сабаб
бўлган.
Аллоҳ таоло Ўзига маҳбуб бандаларнинг хулқ-ат
вори ва табиати ҳақида шундай хабар беради:
“Раҳмоннинг (суюкли) бандалари ерда камта
рона юрадиган, жоҳил кимсалар (бемаъни) сўз
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қотганда “Омон бўлинглар”, деб жавоб қиладиган
кишилардир” (“Фурқон” сураси, 63-оят).
Бу оятда “Раҳмоннинг бандалари” дейиш орқали
камтар зотлар Аллоҳ таоло учун суюкли эканига
ишора қилинмоқда. Аллоҳ таолога севимли тақво
дор бандалар тавсифланиб, уларнинг ер юзида кибру
ҳаво билан эмас, хокисорлик, виқор ва сакинат билан юришлари билдирилмоқда. Агар бундай зотларга биронта жоҳил мурожаат қилса, унга мулойимлик,
вазминлик ва яхши сўз билан жавоб қайтарадилар
ва “Саломат бўлинглар. Биз жоҳиллар билан тортишиб ўтирмаймиз”, деган маънода хитоб қиладилар.
Бундай муомала жоҳилнинг жаҳл ўтини сўндиради,
ақлини ишлатишга мажбур этади. Мўмин банда ҳеч
қачон нодон кимсалар билан тортишиб ўтирмаслиги
ҳақида ривоятлар нақл қилинган. Расули Акрам айтадилар: “Ким Қуръон ўқиса, нубувватга (яъни, пай
ғамбарлик даражасига) поғонама-поғона кўтари
либ борибди. Фақат унга ваҳий қилинмайди, холос.
Қуръон соҳиби қалбида Аллоҳнинг Каломи бўла
туриб ғазабланган киши билан талашиб-тортишиши, нодон кимсага қўшилиб жоҳиллик қилиши тўғ
ри эмас” (Байҳақий “Шуабул имон”да, Ҳоким “Мус
тадрак”да ривоят қилган1).
Қуръон ўқиб, маъноларини тадаббур этган мўмин
киши аста-секин юксак мартаба касб этади. Унинг
хулқи ва феъл-атвори янада гўзаллашиб, энг яхши
одобларни Қуръондан ўз табиатига ўзлаштиради.
Шундай бўлгандан кейин, Қуръонни ўқувчи инсон
оғир ва вазмин бўлиши керак. Мабодо бир жоҳил
одам жанжал чиқарса, мўмин киши унга ўз ақлим
билан бас келаман, деб ўйламасин. Зеро, қалбига Ал
лоҳнинг Каломи жо бўлган қори кўча-кўйда биров
билан жиққамушт бўлиши ва одобсизлик қилиши
маъқул эмас. Муҳаммад ибн Ҳанафий: “Улар виқор
1
Имом Ҳоким: “Бу саҳиҳ санадли ҳадис, аммо иккиси ривоят қилиш
маган”, деган.
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ва иффат соҳибларидир. Улар ўзгаларга жоҳиллик
қилмайдилар. Уларга жоҳиллик қилинса, гўзал хулқ
лари ила унга сабр қиладилар”, деган. Ибн Аббос ро
зияллоҳу анҳу: “Мўминлар ер юзида камтарлик билан юрадилар, иффатларини сақлайдилар, Аллоҳга
итоат этадилар”, деган (Абд ибн Ҳумайд ва Ибн Жа
рир ривоят қилган).
Юқорида зикр этилган оят маъносидан келиб
чиққан ҳолда мўмин киши ўзининг юриш-туришига
бир разм солсин. Аллоҳ мақтаган тақводор бандалар
сифати унда мавжудми? Агар мавжуд деб ҳисобласа,
кибрланиб, мақтаниб юрмаяптими? Виқор ва камтарликни ўзида тўла намоён эта олганми? Агар ўзида
кибр аломатлари борлигини сезса, уни муолажа қил
син, нафсини тузатсин. Зеро, Аллоҳга севимли бў
лишни истаган ҳар бир мўмин киши ерда камтарона
қадам ташлайди, кибр отига миниб ҳаддидан ош
майди. Одамлар билан қилаётган муомаласини ҳам
бир назардан ўтказсин. Уларга қандай муомалада
бўляпти? Жоҳилларга-чи? Агар бирон нодон кимса
қитмирона муомала қилса, “Саломат бўлинг”, деб
ўз обрўсини сақлай биляптими ёки уларга қўшилиб
беҳуда жанжаллашмоқдами? Ҳа, кибр иллатидан қу
тулиб, ҳақиқий тавозеъ мақомига кўтарилиб яшаш
осон бўлмайди. Аллоҳга ва охират кунига ишонган
инсон Қуръонни ўқиб, ўзида яхши хулқларни кўпай
тириш ташвиши билан яшайди. Агар бирон нуқсонкамчилиги бўлса, дарҳол уни тузатиб, қусурларини
бартараф этади. Аллоҳ таоло шундай деган:
“Сиз ўзингизни эртаю кеч Парвардигорлари
“юзи”ни истаб, Унга илтижо қиладиган зотлар би
лан бирга сабр қилишга унданг! Дунё ҳаёти зий
натини деб кўзларингиз улардан четламасин! Шу
нингдек, қалбини Биз зикримиздан ғофил қилиб
қўйган, ҳавойи нафсига эргашган, қилар иши ис
рофгарчилик бўлган кимсаларга итоат этманг!”
(“Каҳф” сураси, 28-оят).
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Ушбу оятда Пайғамбаримиз алайҳиссалом Аллоҳ
ни эртаю кеч зикр қиладиган, У Зотга тасбеҳлар айтадиган ва дуолар қиладиганлар билан бирга ўтиришга
буюрилиб, дунёга кўнгил қўйиб, Аллоҳга ибодат қил
майдиган, маъсият уммонига ғарқ бўлган кимсаларга яқин бўлишдан қайтарилмоқдалар. Айтилишича,
Қурайш қавмининг улуғлари Набий алайҳиссалом
билан холи ўтиришни, атрофларида камбағал ва йўқ
силлар бўлмаслигини талаб қилишганида, мана шу
оят нозил қилинган. Шунда Аллоҳ Расулини дунёга қаттиқ берилганларни деб, заиф ва бечораҳол мў
минларни тарк этмасликка ва исрофгарлар билан
ўтиришни лозим тутмасликка буюрган. Ушбу оятдан
олинадиган хулосалар:
1. Аллоҳ таоло Расулини Ўзининг розилигини истовчи зокир, обид ва дуогўй бандалари билан ўти
ришга амр қилган.
2. Аллоҳ Пайғамбар алайҳиссаломни мол-давлат
га ўч, ҳою ҳавасларига қул кимсаларга итоат этмасликка чақирган.
3. Қалблар Аллоҳнинг измидадир. Уни Ўзи истаган томонга буриб қўяди.
4. Нафсга қул бўлиш ва исрофгарчилик ғофил
кимсаларга хос иллатдир.
Аллоҳ таоло Ўз Ҳабибига яна шундай хитоб қил
ган:
“Аллоҳнинг раҳмати сабабли (Сиз, эй Муҳам
мад,) уларга (саҳобаларга) мулойимлик қилдингиз.
Агар дағал ва тошбағир бўлганингизда, албат
та, (улар) атрофингиздан тарқалиб кетган бўлур
эдилар. Бас, уларни афв этинг, (гуноҳлари учун)
кечирим сўранг, улар билан кенгашиб иш қи
линг! (Бирор ишга) азму қарор қилсангиз, Аллоҳ
га таваккул қилинг. Зеро, Аллоҳ таваккул қилув
чиларни севар” (“Оли Имрон” сураси, 159-оят).
Тавозеъ бандага ато этилан энг улуғ неъматдир.
Аллоҳ таоло ояти каримасида Расулига камтарлик
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сифатини бергани, агар у зот қўпол ва қўрс бўл
ганларида саҳобалар атрофларидан тарқалиб кетиш
лари муқаррарлигини билдирмоқда. Пайғамбари
мизнинг хулқлари жуда гўзал бўлганини ортиқча
таърифлаб ўтиришга ҳожат йўқ. Аллоҳ таоло у зотнинг хулқларини чиройли қилиб, қалбларини турли
иллат ва қўполликдан поклаб қўйган. Шу сабаб са
ҳобаларга нисбатан камтар ва мулойим бўлганлар,
уларнинг кўнглига йўл топа олганлар, бирон кишини ранжитмаганлар, ҳаммага бирдек муомала қилиб,
муҳаббатларини қозонганлар. Борди-ю Расулуллоҳ
қўпол ва қўрс муомала қилганларида, атрофидагилар у зотдан ўзларини олиб қочарди, яқинларига
келмасдилар. Ширин ва ёқимли каломлари сабаб
турли мамлакатлардан келган элчи ва вакиллар ҳам у
зотга нисбатан қалбида илиқлик ҳис этиб, сўзларини
эшитишга ошиқдилар. Аллоҳ тафвиқ ато этганлари
биргина Қуръон ояти ёки ҳикматли ҳадисларни эшитиб, шу заҳоти иккиланиб ўтирмай ҳидоятга сазовор
бўлди. Айнан чиройли муомала туфайли саҳобалар
у зотдан ажралишни исташмасди, ҳар бир хаттиҳаракатлари, айтган сўзлари, ҳатто жим туришларини ҳам диққат-эътибордан қочирмасдилар. Бу каби
ҳолатлар уларнинг хотираларида муҳрланиб қолди.
Бунга ҳазрати Оишанинг мана бу сўзини келтириб
ўтсак сўзимиз ўз исботини топади деб ўйлаймиз:
Атоъ келтирган ривоятда айтилади: “Бир куни Убайд
ибн Умар иккимиз Оиша розияллоҳу анҳони зиёрат
қилдик. У биз билан парда ортида туриб гаплашди.
У: “Эй Убайд! Нега бизни зиёрат қилмай қўйдинг?”
деб сўради. Убайд: “Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг:
“Қанча кам борсанг, шунча соғинчинг ошади”, деган сўзлари”, деди. Ибн Умар: “Бизга Расулуллоҳда
кўрган ажойиб бир нарса тўғрисида айтиб беринг”, деди. Оиша розияллоҳу анҳо бу гапни эшитиб, кўзига ёш олиб: “У кишининг қайси ишлари
ажойиб эмас экан. Олдимга келган кечаси баданим
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баданларига тегиб турарди. Шунда у зот: “Менга
рухсат бер, Раббимга ибодат қилайин”, дедилар ва
сув турган меш олдига бориб, таҳорат олдилар ва
туриб намоз ўқидилар. Қиём пайти соқоллари ҳўл
бўлгунча йиғладилар. Саждага бош қўйган пайтда
ер ҳўл бўлгунча йиғладилар. Намоздан сўнг Билол
бомдод намозига азон айтишга келгунича бироз ён
бошлаб ётдилар. Ҳазрати Билол: “Ё Расулуллоҳ! Сизни нима йиғлатди. Аллоҳ олдинги ва кейинги барча гуноҳларингизни кечирган-ку”, деди. У зот: “Эй
Билол, сенга вой бўлсин, мени йиғлашдан нима
ҳам тўса олсин? Аллоҳ таоло бу кеча менга мана бу
ажойибоятни нозил қилди:
“Албатта осмонлар ва Ернинг яралишида, кеча
ва кундузнинг алмашиниб туришида ақл эгалари
учун (бир Яратувчи ва Бошқариб тургувчи Зот мавжуд эканлигига) оят-аломатлар бордир” (“Оли Им
рон” сураси, 190-оят), дея унинг изидан: “Бу оятни
ўқиб, у ҳақда ўйлаб кўрмаган кишига вайл бўлсин”,
деб қўшиб қўйдилар”. Шунинг ўзидан ҳам Пайғам
баримиз ҳар доим камтарли ва хокисорликни лозим
тутганларини билиб олишимиз қийин эмас. У зот мен
пайғамбарман, бемалол дам олишим мумкин, демади
лар ва Аллоҳ таолонинг ҳузурида ўзларини хокисор
тутиб, У Зотнинг шукрини адо этишга киришдилар.
Бу каби ҳолатлар Пайғамбаримиз ҳаётларида кўп
кузатилган. Шу каби воқеага шоҳид бўлганлар у зот
оламдан ўтгандан кейин бирга кечирган дамларини, берган насиҳатларини ва тавозеъ билан муомалада бўлганларини эслаб йиғлаганлар ва соғинч билан эсга олганлар. Ҳа, Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг
гўзал хулқлари, чиройли муомалалари, ўзларини хокисор тутишларига бугунги кунда ҳайратланмай иложимиз йўқ. Жалолиддин Суютийнинг “Ад-дуррул
мансур” асарида Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва
салламнинг Тавротдаги сифатлари “У қўпол ҳам,
қаттиқдил ҳам эмас, бозорларда бақириб-чақириб
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юрмайди, ёмонликни ёмонлик билан қайтармайди,
балки хатоларни кечиради”, дея келтирилган. Оятнинг охирида: “Бас, уларни афв этинг, улар учун
Аллоҳдан мағфират сўранг ва ишларингизда
уларга маслаҳат солинг!” дейилмоқда. Яъни, уларнинг хато-камчиликларини кечиринг, гуноҳлари учун
Аллоҳга истиғфор айтинг. Бирон ишни бошламоқчи
бўлсангиз, Аллоҳга таваккул қилинг. Зеро, Аллоҳ
Ўзига таваккул қилувчиларни яхши кўради, унга мадад беради. Шунингдек, бошлаш ниятидаги ишингиз юзасидан саҳобаларингизга маслаҳат солинг.
Шунда уларнинг қалби сизга мойил бўлади ва ўзаро
алоқалар янада мустаҳкамланади. Камтарлик Аллоҳ
таоло бандасини яхши кўришига далолат қилади.
Зеро, Парвардигоримиз шундай деган:
“Эй имон келтирганлар! Сизлардан кимки
динидан қайтса, Аллоҳ шундай бир қавмни кел
тирурки, уларни Аллоҳ севадиган, улар ҳам Уни
севадиган, мўминларга (нисбатан) камтар, кофир
лардан эса (ўзларини) юқори тутувчи, Аллоҳнинг
(тоати) йўлида жидду жаҳд қилувчи, маломатчи
нинг маломатидан қўрқмайдиган бўлурлар. Бу
Аллоҳнинг фазлидирки, уни Ўзи хоҳлаган (бандалари)га берур. Аллоҳ (карами) кенг, доно зотдир”
(“Моида” сураси, 54-оят).
Ибн Касир раҳматуллоҳи алайҳ бу оятни тафсир
лаб, шундай фикр билдирган: “Бу, комил мўминлар
нинг сифатларидандир. Улар биродари ва яқин ки
шисига камтар бўладилар. Рақиби ва душманига ўз
ҳурматлари ислом шавкатини сақлаган ҳолда муома
ла қиладилар” (Манба: “Тафсиру Ибн Касир”). Маз
кур оятда мўминлар ўз биродарларига қандай муомала
қилишлари, кофирларга қандай мақомда туришлари
таълим берилмоқда. Шундан келиб чиқиб, мусулмон
киши диндош биродарига меҳрибон бўлиши, унинг
ҳолига раҳм қилиши ва меҳр-шафқатини дариғ тутмаслиги лозим, деган хулосага келиш мумкин.
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Буни Ато ибн Абу Рабоҳ раҳматуллоҳи алайҳ
шундай тушунтирган: “Мўминлар мўминларга ота
ўз боласига ғамхўрлик қилганидек муомалада бўла
дилар”. Баъзи халқларда “Агар биров ўнг юзингга
урса, чап юзингни ҳам тутиб бер”, деган нақл бор.
Лекин бу нақл Ислом таълимотига мутлақо тўғри
келмайди. Зотан, мусулмон одам камтар ва вазмин
бўлиш қаторида ўз ҳурматини сақлай олиши керак,
ҳақини бировга бериб қўймаслиги керак, обрўси топ
талганда, ўзига нисбатан хуруж қилинганида ҳимоя
лана олиши керак. Эътибор берган бўлсангиз, юқо
ридаги оятда мўминларга хос бир қанча сифатлар
келтирилмоқда. Жумладан:
1. Аллоҳ уларни яхши кўради (Аллоҳ кимни яхши
кўрса, унинг оғирини енгил қилади, сабабларни юзага чиқаришни осон қилади, яхшиликларни бажариш
ва гуноҳларни тарк этишда тафвиқ беради).
2. Улар ҳам Аллоҳни яхши кўради.
3. Мўминларга хокисорлик билан чиройли муомала қилади, бирон нарсани тушунтирмоқчи бўлса
ҳам ётиғи билан яхшиликча тушунтиради, қўполлик
қилмайди.
4. Аллоҳнинг динига қарши чиқувчиларга қаттиқ
қўл бўлади. Зеро, бундай кимсаларга бўш келинса,
ер юзида бузғунчилик авж олади, тараққиёт орқага
кетади. Шу билан бирга, мўмин инсон дин-диёнатдан
узоқ, фосиқ одамларни ҳикмат ва яхши мавъиза билан яхшиликка, исломга, адолатга чақиради, ҳикмат
билан уни нурли йўлга жалб этади.
5. Ҳақиқий мўмин банда маломатчининг маломатидан, таънаю дашномларидан чўчимайди, Аллоҳ розилиги учун жидду жаҳд қилади.
6. У фақат Аллоҳ розилиги ва У рози бўладиган
амаллар йўлида ҳаракат қилади, лозим бўлганда
яхшилик йўлида ўзини фидо қилади, ёмонлик, исён,
бузғунчиликлардан мутлақо узоқ бўлади.
Айтиб ўтилган мана шу фазилатларни Аллоҳ Ўзи
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истаган бандаларига беради. Кимга мана шу хислатлар ато этилса, Аллоҳнинг фазлу марҳаматига сазовор бўлибди. Одам боласи бошқа бир одамдан молу
давлат, мартабаю мансаби ёки насл-насаб билан ус
тун бўлолмайди. Ҳақиқий афзаллик тақво туфайли
бўлади. Аллоҳ таоло бандаларни турли тоифа қилиб
қўйгани ҳақида шундай деган:
“Эй инсонлар! Дарҳақиқат, Биз сизларни бир
эркак (Одам) ва бир аёл (Ҳавво)дан яратдик ҳамда
бир-бирларингиз билан танишишингиз учун сиз
ларни (турли-туман) халқлар ва қабила (элат)лар
қилиб қўйдик. Албатта, Аллоҳ наздида (энг азизу) мукаррамроғингиз тақводорроғингиздир. Ал
батта, Аллоҳ билувчи ва хабардор зотдир” (“Ҳужу
рот” сураси, 13-оят).
Ёлғиз билим билан юқори натижага эришиб бўл
майди. Агар илм амал билан ҳамоҳанг бўлмаса, олим
қалбида Аллоҳдан қўрқиш ҳисси бўлмаса, у ҳолда
илм эгасига илмдан фойда йўқ. Аксинча, амал ва
тақводан холи “олим” ўзига ҳам, ўзгаларга ҳам зиён
келтирувчи ишларни содир этади. Агар кишида молу
давлат, мансаб-мартаба, олий насаб, илму ирфон билан бир қаторда гўзал хулқ ва тақво жамланса, ана
шу энг юқори мақомдир. Ҳар қандай нарса мақталган
одоблар ва тақво сифати билан камолга етади. Молдунёси бўла туриб камтарликдан маҳрумлиги туфайли ҳалокатга учраганлар қанча? Қанчадан-қанча золимлар тақдири Фиръавн ва Ҳомонникидан зиғирча
фарқ қилмайди. Яна қанчадан-қанча олимлик даъвосидаги кишилар амал ва тақводан бенасиблик туфайли Аллоҳнинг розилигини ва улуғ бахтни қўлдан бой
берганлар.
Тақво ҳар бир ишда асосий мезон бўлиши керак.
Ҳар қандай тақвоси йўқ амалнинг оқибати хайрли
якун топмайди. Камтарлик тақвонинг қаторига кирувчи хислатлардан биридир. Камтарлик фазилати
ҳақида муҳтарам Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи
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васалламдан жуда кўп ҳадислар нақл қилинган. Қу
йида набавий ҳадислар бўстонида сайр қилиб, бу борадаги ҳикматли панд-насиҳатлардан баҳраманд бў
лайлик.

ِ ََع ْن ِعي
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم أَنَُّه َخ َطَبـ ُه ْم
َ ِ اض بْ ِن
ِّ ِ حا ٍر َع ْن الن
َّ َِ إِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل أَ ْو َحى إ:ال
َ َفـ َق
اض ُعوا َح َّت الَ َيـ ْف َخ َر أَ َح ٌد
َ ل أَ ْن َتـ َو
اج ْه َوالَْبـْيـ َه ِق ّي
َ  َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم.َعلَى أَ َح ٍد
Иёз ибн Ҳимордан ривоят қилинишича, Набий
соллаллоҳу алайҳи васаллам уларга: “Албатта Аллоҳ
азза ва жалла: “Камтар бўлинглар! Сизлардан би
рон киши бошқа бир одамга фахрланмасин!” де
ган”, деб хитоб қилганлар (Муслим, Ибн Можа ва
Байҳақий ривоят қилган).
Аллоҳ таоло бандалар тили, ранги ва бошқа хусусиятлари билан бир-биридан фарқланиб турса ҳам,
аммо ҳаммаларини оддий тупроқдан яратган. Бир
ўйлаб кўринг, оқ танлига ҳам, қора танлига ҳам бир
хил қош-кўз, оёқ-қўл ато этилган. Шунинг учун инсон зоти бир-бирига қандай қилиб кибр-ҳаво ва манманлик қилсин. Фазилат ахтармоқчи эканмиз, уни
тақводан излаш керак. Кимнинг тақвоси кўп бўлса,
ана ўшанинг мартабаси ҳам улуғ. Тақводор банда
ҳеч қачон: “Мен зўрман”, деб бурнини кўтармайди,
хокисорликни ўзига лозим тутади. Шундай қилган
тақдирда унинг илоҳий даргоҳдаги мавқеи янада юк
салиб боради. Ҳар қандай жамиятда ижтимоий та
бақаланиш мана шу кибр-ҳаводан юзага келади. Ал
лоҳ таоло бойлик ва мансаб-мартаба бериб қўйган
банда аслини унутади, одамларни менсимайди, наза
рига илмайди. Аслида мол-дунёси кўпайган сари
камтарлик ва тавозеъда бошқаларга ўрнак ва ибрат
бўлмоғи керак эди. Парвардигорига яқин бўлиб, молини ҳақ йўлда сарфласа, инсонларга яхшилик қилса,
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ўзига ҳам, ўзгаларга ҳам фойдаси тегарди. Афсуски,
кибр-ҳаво аҳли мана шу ҳақиқатни эсдан чиқаради.
Билса ҳам тан олгиси, амал қилгиси келмайди. Натижада одамлар орасида табақаланиш кучайиб боради.
Бу ҳолат Аллоҳ таолога хуш ёқмайди. Зеро, Аллоҳ
учун оқ танли ҳам, қора танли ҳам, фақир ҳам, бой
ҳам баробар. Фақат қалбдаги имон ва тақво ила бирбиридан ажралиб туради. Аҳмад ибн Вард шундай
деган: “Аллоҳга муқарраб банданинг обрўси ошиши
билан унинг камтарлиги ҳам зиёдалашади, моли кў
пайиши билан саховати ҳам ошади, умри узайиши
билан жидду жаҳди ҳам кучаяди”. Яҳё ибн Муоз айтади: “Фақирларни яхши кўриш пайғамбарлар хул
қидандир. Улар билан бирга ўтиришни афзал билиш
солиҳлар белгисидир. Уларнинг суҳбатидан қочиш
мунофиқлар аломатидандир”.
Сиртдан қараганда, паст табақага мансуб мис
кин ва бечораларни таҳқирлаш ярамайди. Чунки
улар биздан кўра Аллоҳга яқинроқ бўлишлари мумкин. Уларнинг дуолари бизнинг ожизона илтижола
римиздан-да холисроқ, ижобатга яқинроқ бўлиши
эҳтимолдан холи эмас, албатта. Шундай экан, фақат
ташқи кўринишига қараб баҳо бериш ва мол-давлати
кўплигига қараб хушомад қилиш тўғри эмас.

ِ
َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
 تََ َّس ُحوا:ال
ِّ ِ َع ْن َسل َْما َن الْ َفا ِرس ِّي َع ِن الن
َّ  رَو ُاه.ٌض فَإَِّنـ َها بِ ُكم َبـ َّرة
ِ بِاألَ ْر
.ان َوالْ ُق َضا ِع ُّي
ُّ ِ الطَبـ َر
َ
ْ
Салмон Форсий розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу

алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Ерга яқин
бўлинглар! Зеро, у сизларга макондир (ёки она
дек меҳрибондир)” (Табароний ва Қузоий ривоят
қилган).
Ерга яқин бўлиш деганда кишидаги камтарлик
фазилатини тушуниш керак. Ерга яқин бўлиш кибр
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дан саломатлик гаровидир. Банда тупроқдан яратилган, вафотидан кейин яна шу тупроқ бағрига
қўйилади. Буни Қуръони каримда айтиб қўйилган.
Она ер, она замин, деймиз. Бежиз шундай дейилмайди. Ер бизга худди онадек меҳрибондир. Биз ер юзида яшаймиз, ердан чиққан неъматларни еймиз, вақтисоати етиб яна шу қора ер бағрига қайтамиз. Аслимиз
ер оддий тупроқдан бошқа нарса эмас. Ҳар бир инсон
шу ҳақда тўғри мулоҳаза юритса, манманлик ва кибр
тўнини киймаслиги аниқ. Зеро, Аҳмад Яссавий бобомиз камтарлик ва тавозеъни содда қилиб шундай
тушунтиради:
Бошим туфроғ, ўзим туфроғ, жисмим туфроғ,
Ҳақ васлиға етарман деб руҳим муштоқ.
Куйдим, ёндим, бўлолмадим ҳаргиз офоқ,
Шабнам бўлиб ер остиға кирдим мано.
Аслини унутган одамда манман ва мутакаббирлик ўз-ўзидан пайдо бўлмай иложи йўқ. Асли
тупроқдан яратилганини ёдда тутган киши бир кун
келиб яна тупроққа қўйилишини ва охират куни
қайта тирилишини билади. Шунинг учун ҳар бир
нарсанинг орқа-олдига қараб иш тутади. Ўзликни,
аслиятни унутишдан ёмон нарса йўқ дунёда. Шу
сабаб бўлса керак, уламолар ерга яқин бўлишга,
ерда ўтириб таомланишга, ерда ухлашга ва ерда
ибодат қилишга тарғиб этишган. Ҳадиси шарифларда айтилишича, ер қиёмат куни ҳар бир одамнинг нима иш қилганидан хабар беради. Агар ерда
намоз ўқилса, зикр-тасбеҳлар айтилса, она замин бизнинг фойдамизга ҳужжат бўлади. Борди-ю
маъсият ботқоғига ботилса, бунинг оқибати нима
бўлишидан Аллоҳнинг ўзи сақласин. Пайғамба
римиз алайҳиссалом ўзларида кўплаб фазилат ва
хислатларни жамлаганлар. У зотни саҳобалар билан бирга кўришганда ташқи кўринишдан ажратиб
ололмаганлар. Чунки у зот оддий кийинар, юриш24

туришда ҳам бошқалардан ажралиб турмасдилар.
Ҳатто саҳобалар билан ўтирганларида ёки бирга
бўлганларида у зотни фарқлаб олиш қийин бўларди.
Ҳатто у зот ўз аёлларига муносабати, дўстлари
ва яқинлари билан муомала чоғида тавозеъли
бўлиб, кўзга ташланиб туришни ёқтирмасдилар.
Расулуллоҳ алайҳиссалом камтарликлари туфайли ўз оилаларидаги ишларни ўзлари бажарар, бунинг учун одам ёллаб ишлатмасдилар. Ҳар доим
фақирона ҳаёт кечириб, тўйиб овқатланмасдилар.
У зотнинг муборак ҳужраларини бир кўз олдингизга келтиринг. У зот подшоҳлардек муҳташам қаср
қуриб олишга кучлари етмасмиди? У зот ҳужралари
торлигидан кечалари нафл намозини ўқиганларида
Оиша онамизни безовта қилиб қўйганлар. Буларнинг ҳаммаси у зотнинг камтарлик ва тавозеъ
соҳиби эканига гувоҳлик беради.
Ҳузайфа розияллоҳу анҳу ривоят қилади: “Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Уч (жиҳат)
га кўра, биз одамлардан афзал қилиндик: сафимиз
худди фаришталар сафидек қилинди, ернинг ҳамма
жойи биз учун масжид, агар сув топа олмасак, унинг
тупроғи бизга покловчи қилинди”, деб яна бошқа
хусусиятни ҳам зикр этдилар” (Муслим ва Ибн Абу
Шайба ривоят қилган).
Абу Умома розияллоҳу анҳудан ривоят қилини
шича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам шундай деганлар: “Парвардигорим мени пайғамбарлар
алайҳимуссаломлардан (ёки бошқа умматлардан)
тўрт нарса билан афзал қилди: мен барча одамларга
(пайғамбар қилиб) юборилдим. Ернинг ҳамма жойи
мен билан умматимга масжид ҳамда покловчидир.
Агар умматимдан бир киши қаерда бўлмасин, намоз
вақти кирса, ўша ерда унинг масжиди (намоз ўқий
диган жойи), покловчиси бор. Душманларим қалбига
бир ойлик масофадан қўрқинч солиниши билан менга нусрат (ғалаба) берилди. Бизларга ўлжалар ҳалол
25

қилинди” (Аҳмад “Муснад”да, Байҳақий “Ас-суна
нул кубро”да ва Табароний “Кабир”да ривоят қил
ган.Ривоят санади саҳиҳ).
Ким Аллоҳдан ҳақиқий маънода қўрқса, камтар
ликни ўзига шиор қилиб олади. Кимки кибр сари қа
дам қўйса, динида бир нуқсон пайдо бўлади. Шундан
кейин у дунё ҳаёти билан овора бўлиб, бор обрўэътиборидан ҳам айрилади. Зеро, кибрли кимса ўзи
ни одамлардан анча юқори деб билса ҳам, аслида
пастда эканини унутади. Камтар инсон одамлар наза
рида паст бўлиб кўринса ҳам, аслида қадр-қиймати
ва ҳурмат-эътибори билан баландда туради.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََوبَا َن ق
ات
َ  َم ْن َم:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ْ َع ْن ثـ
ِ  ال:ال ٍث
ِ ْك ْبِ َوالْ ُغل
َّ ُول َو
َْ الديْ ِن َد َخ َل
التِم ِذ ُّي
َ َِيء ِم ْن ث
ْ ِّ  َرَو ُاه.النَّ َة
ٌ َوُه َو بَر
َّ َو
.يح
َ ْ َاج ْه َوأ
َ الدا ِرِم ُّي َوابْ ُن َم
ٌ ح ُد َوابْ ُن ِحبَّا َن َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Савбон розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Ким вафот эт
ганида уч нарса – кибр, хиёнат ва қарздан холи
бўлса, албатта жаннатга киради” (Термизий, Дори
мий, Ибн Можа, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят қил
ган. Ҳадис санади саҳиҳ).
Шаҳодат калимасини тилга олган ҳолда вафот
этган одам жаннатга кириши ҳақида башорат берилган. Бу ерда Аллоҳ розилигига эришиш учун
қалбни кибрдан поклаш, омонатга хиёнат қилмас
лик ва одамлардан қарз бўлмаслик лозимлиги таъ
кидланмоқда. Демак, жаннатга кириш учун имонэътиқод, қалб поклиги, аҳдга вафо қилиш ва қарзни
вақтида қайтариш керак экан. Бу масалани муҳим
деб билганимиз учун мазкур ҳадисни бироз шарҳ
лашни лозим топдик. Демак, жаннатга кириш учун
қуйидагилардан холи бўлиш талаб этилади:
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1. Кибр.
Қалбида зиғирча кибри бор банда жаннатга кирмайди, дейилади ҳадиси шарифда. Аввал кибр нима
деган саволга жавоб топайлик. Ҳадиси шарифда айтилишича, кибр ҳақни инкор этиш, ҳақиқатни тан
олмаслик ва одамларни камситишдир. Мана шу
кибрнинг энг қисқа ва лўнда таърифи. Кибрли одам
жаннатга кирмас экан, ўз-ўзидан Аллоҳ розилигини
топиб, жаннат эшигидан киришни ният қилган инсон дилида кибрга жой қолдирмайди, ким бўлишидан
қатъи назар, барчага бирдек муомала қилади. Зеро,
мўмин киши қалбининг поклиги билан бошқалардан
ажралиб туради. Мўмин банда Аллоҳга ва охират
кунига ишонгани учун, охиратда ҳар бир амалини
деб ҳисоб беришини яхши билгани учун амалларини шариат кўрсатмалари бўйича бажаришга ҳаракат
қилади. Қалбни кибрдан поклаш ҳам айнан шариатнинг талаби, Аллоҳ ва Расулининг қатъий амридир.
Чунки кибр ожиз банданинг асл табиатига ётдир.
Кибр Аллоҳга хос сифат. Улуғлик, буюклик, нуқсонкамчиликлардан поклик фақат Аллоҳ азза ва жаллага хосдир. Биз ожиз бандалар камтар бўлсак, дунёда
мартабамиз ошиб, охиратда юзимиз ёруғ бўлади.
2. Хиёнат.
“Хиёнат” деб тилга олинган мазкур сўз ҳадиснинг
арабча матнида “ғулул” тарзида келган. Мазкур сўз
ўлжа тарқатилишдан олдин уни ўғринча ўзлашти
риш, кўпчилик ҳақига хиёнат қилиш маъносини билдиради. Шундан келиб чиқсак, жаннатга кириш учун
бировнинг ҳақидан ҳазар қилиш ва бошқалар насибасини ўзлаштириб олишдан ниҳоятда эҳтиёт бўлиш
керак.
Баъзилар билиб-билмай шундай ишларга қўл уради, кўпнинг ризқига кўз олайтиради, давлат мулкини
ўзиники қилиб олади. Бунга ҳаётий мисол келтирсак.
Ҳатто газ ва электр қувватини ҳисоблагич асбобларни орқага айлантириш ва тўғри ишлашига эътибор27

да бўлмаслик ҳам мана шундай хиёнатлар сирасига
киради. Энг ёмони, олғир сотувчилар бозорларда харидор ҳақидан уриб, маза қилдим, пулим кўпайди,
деб ўйлайди. Бу энг катта хиёнатдир. Аввало ўзига
хиёнат қилаётганини унутмаслиги керак. Икки килограмм деб берган гўштини тортиб кўрилса, бир килограммга етмайди. Уч килограмм деб олинган олма,
икки ярим килограммдан ошиб-ошмайди. Бировнинг
ҳақидан икки юз грамм урган олғир ўз савдосидан
қут-барака қочишини ва охиратдаги савол-жавоб янада оғир бўлишини билармикан?
Бундан кўра ҳалол ризқ-насибани Аллоҳдан сў
раса, ҳалол-пок ишласа, сидқидилдан меҳнат қилса,
ана ўшанда бири икки бўлади-ку! “Мана мен тарози
дан уриб, бойиб кетдим, ишларимиз зўр”, дейдиган
одам бировнинг ҳақи бировга буюрмаслиги ва бир
кун барибир мана шу “ҳунари” туфайли жазоланса,
кимга дод дейди. Кутилмаганда бир фалокатга йўли
қиши, иморатга ўт кетиши, чорва молларининг ҳаром
ўлиши каби нохуш ҳолатлар кўпроқ ҳаром-хариш
ишлар оқибатида келиб чиқади. Энг ёмони, кўпнинг
ҳақидан ҳазар қилмаган киши жаннатга киролмайди. Шунинг учун бу ишдан ўз вақтида тавба қилиб,
ўзини ўнгласа, ҳақдорлар ҳақини эгасига қайтариб,
бошқа бу ишни такрорламаса, Меҳрибон Аллоҳ фазлу карами ила банданинг қилган барча гуноҳларини
кечириб юборади. Бунинг учун тавбани айни вақ
тида, нафас кириб-чиқиб турганида қилиш керак.
Ажал шарпаси кўринган палладаги тавба ҳисобга ўт
майди.
3. Қарз.
Қарзни фақат жуда қийналиб қолган вақтда сў
раган маъқул. Шунда ҳам қарзни ўз вақтида узиш,
бировнинг ҳақини поймол этмасликни ният қили
нади. Кимда-ким қарзни адо этиш мақсадида олса,
Аллоҳнинг Ўзи унга қарзини узишда мадад беради. Борди-ю қарзини бермай юрса, пули бўла туриб,
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бировни мушкул аҳволга қўйса, ундай одамнинг
боши ташвишдан чиқмайди. Ҳадисда айтилганидек,
бўйнида қарзи бор одам жаннатга кирмайди. Шунинг учун имомлар жанозани ўқишдан олдин маййит эгасидан: “Мабодо кимдир ҳужжат-далил билан
марҳум (ёки марҳума)нинг қарзи борлигини айтса,
уни адо этишни зиммангизга оласизми?” деб сўрай
ди. Агар маййит эгаси: “Ҳа”, деб кафолат берса, жаноза ўқилади. Шундай экан, қарз масаласида жуда
эҳтиёт бўлиш керак. Бировдан қарз олиндими, пай
салга солмай, ўз вақтида қайтарилса, ишлари барори
дан келади. Чунки қарз – бировнинг мулки. Бу мулк
ни қарздор бутунлай ўзиники қилиб олиши мумкин
эмас. Қарзни адо этиш билан оғир маънавий юкдан
халос бўлинади. Хуллас, жаннатга кириш учун қалб
ни кибрдан поклаш, хиёнатдан ва бировнинг ҳақини
ейишдан тийилиш, қарздан тезроқ қутулиш талаб
этилади.

ُ ال َر ُس
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ِ ِيرتَ ُه َو َع َزَل َع ِن الن
ُوب لِ َم ْن َع ِم َل بِ ِع ْل ِم ِه َوأَْنـ َف َق
َ  ط، َّاس َش َّرُه
َ َوأَ ْصل
َ َح َسر
َّ  رَو ُاه. الْ َف ْض َل ِم ْن َمالِِه َوأَ ْمس َك الْ َف ْض َل ِم ْن َقـ ْولِِه
ان َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي
ُّ ِ الطَبـ َر
َ
َ
.يف
ٌ َوالْ ُق َضا ِع ُّي َو َسنَ ُد ُه َض ِع
Ракб Мисрийдан ривоят қилинишича, Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар:
“Нуқсонсиз (ўзини хор қилмаган ҳолда) камтар
бўлган, заифликсиз ўзини хокисор тутган (яъни,
куч-қуввати бўла туриб камтар бўлган), ҳалолдан то
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пиб инфоқ қилган, бечораҳол мискинларга раҳм
қилган, фиқҳ ва ҳикмат аҳлига аралашиб юрган
кишига тубо бўлсин! Ўзини хокисор тутган, кас
бини чиройли қилган, қалбини (ёки хулқини) ис
лоҳ қилган, одамларга ёмонлик қилмаган киши
га тубо бўлсин! Билганига амал қилган, ортиқча
молидан садақа қилган, беҳуда сўзлардан тийил
ган кишига тубо бўлсин!” (Табароний, Байҳақий ва
Қузоий ривоят қилган. Ривоят санади заиф).
Ҳадисда иззат-нафсини ҳаддан ташқари ерга ур
май камтар бўлганлар ва бу борада ўртачаликни лозим
тутганлар мақталмоқда. Камтарликдан мурод, ўзини
хор қилмаган тарзда одамларга мулойимлик қилиш
ва кеккаймасликдир. Агар кишининг хатти-ҳаракати
динига ёки обрўсига путур етказса, у камтарлик
ҳисобланмайди. Зеро, камтарлик бобида ҳаддан ошиш
хорлик келтиради. Мазкур ҳадисда камтарлик билан
боғлиқ кўп ҳикматлар жамланган. Шу боис ҳадисни
бироз шарҳлаб ўтамиз: “Нуқсонсиз (ўзини хор
қилмаган ҳолда) камтар бўлган, заифликсиз ўзини
хокисор тутган (яъни, куч-қуввати бўла туриб камтар
бўлган), ҳалолдан топиб инфоқ қилган, бечораҳол
мискинларга раҳм қилган, фиқҳ ва ҳикмат аҳлига
аралашиб юрган кишига тубо бўлсин!”
Араб тилида “тубо” сўзи “қандай яхши”, “бахтсаодат бўлсин!” “жаннат номи” ёки “жаннатдаги да
рахтлардан бири” маъносини англатади. Одатда,
бирон айби бор одам ўзини паст олиб, одамлар ол
дида мақтанмайди, айбини айтиб қолишларидан ҳа
диксираб туради. Ҳеч қандай айби йўқ киши эса кўп
ҳолларда ортиқча мақтаниб, кибрланади, ўзидаги озгина фазилатини деб одамлар олдида катта кетади.
Аммо ҳақиқий мўмин банда айб-нуқсони бўлмасада, одамлар олдида ўзини камтар тутади, хокисор
бўлади, ҳаққа бўйин эгади, барчага бирдек ширин
муомала қилади. Мана шу ҳақиқий камтарликдир.
Яна бир жиҳат ҳам борки, камтар одам ўз обрўсини
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сақлай билади, тавозеъ қиламан, деб ҳурматини кетказмайди. Обрў-мартабани тўкадиган ҳар қандай
хатти-ҳаракат камтарлик эмас, хорликдир. Камтарлик
шундай хислатки, у одамлар наздида ҳурматни оширади. Обрў-эътибор тушишига олиб келса, у камтарлик эмас, бачканалик ва хорликдир.
Инсон зоти борки, ҳаёти давомида бирон касбни эгаллайди, илм-ҳунар ўрганиб, оила тебратади.
Рўзғорини бут қилиш учун ҳалол меҳнат қилишнинг
айби йўқ. Ҳалолдан мол-дунё орттириш ҳам жоиз.
Чунончи, мўмин банда Аллоҳга ва охират кунига
шубҳасиз ишонгани учун топган молида ўзгаларнинг
ҳам ҳақи бор деб билади, ночор ва бечораҳолларни
унутиб қўймайди, қўли калта камбағалларга инфоқэҳсон қилади. Бой-бадавлат бўла туриб, молидан са
дақа қилиш, фақир ва мискинлар ҳолидан хабар олиш
ҳам камтарлик белгисидир. Аллоҳ садақа қилувчи
муҳсин бандаларини яхши кўради, уларга неъматларини янада зиёда қилиб беради.
“Уламоларга аралашиб юринг”, дейилади ҳадиси
шарифда. Қуръони каримда “Агар билмасангиз, зикр
аҳлидан сўранг”, деб амр қилинган. Шунга кўра,
банда уламолар суҳбатидан баҳраманд бўлса, ҳур
матларини жойига қўйса, ҳам илм-маърифати ошади, ҳам дуоларини олади, ҳам мартабаси юксалади.
Зеро, уламоларни яхши кўриш ва иззат-ҳурмат қилиш
Аллоҳга хуш ёқадиган ишлардандир.
Аҳли илмларга ҳамсуҳбат бўлганларга тубо бўл
син, дейиляпти. Нега? Чунки айнан уламолар бизга жаннат йўлини кўрсатиб берадилар. Улар бизни
дўзахдан огоҳлантирадилар, нима яхши, нима ёмон
эканини билдиради, оқ-қорани танитадилар. Биз илм
аҳли ёрдамида ҳалол-ҳаромни таниймиз, Аллоҳнинг
ва Расулининг амр-буйруқларидан воқиф бўламиз.
Уламоларга яқин бўлганлар ҳечам кам бўлмайдилар,
фақат фойда кўрадилар, дунёда ҳам, охиратда ҳам саодатга эришадилар.
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“Ўзини хокисор тутган, касбини чиройли қил
ган, қалбини (ёки хулқини) ислоҳ қилган, одам
ларга ёмонлик қилмаган кишига тубо бўлсин!”
Камтар инсон биринчи навбатда ҳалолликни ўзи
га шиор деб билади. Зеро, ҳалолликда гап кўп. Барака ҳам, файз-футуҳ ҳам, қалб хотиржамлиги ва
кўнгил ободлиги ҳам ҳалол яшашдадир. Қайси касбда бўлишидан қатъи назар уйим-жойим деб пешона
тери билан меҳнат қилса, оиласини тебратиш ташвишида сидқидилдан ишласа, ана ўша инсоннинг
ишида барака бўлади. Бундай инсоннинг қалби ҳам
пок бўлади. Чунки қалб поклигида ҳалол луқманинг
ўрни жуда катта. Дилим тоза бўлсин деган одам биринчи ўринда касб-корига қарасин, ҳалол-покиза
ишларни қилсин, ҳаром-харишдан йироқ юрсин.
Баъзилар келиб, иши юришмаётганидан, оиласида
барака йўқлигидан, болалар бебош эканидан нолийди, фиғони фалакка етади. Бунинг боиси нимада?
Бунга албатта инсоннинг ўзи сабабчи бўлади. Ҳалол
меҳнат қилган одамнинг ҳаёти жуда фаровон бўлиб
кетмасаям қалбида хотиржам ва турмушида ҳузурҳаловат бўлади. Файзли хонадонда вояга етган фарзандлар ҳам эсли-ҳушли ва одобли бўлиб вояга етади. Мана кўрдингизми, ҳаммаси бир-бирига боғлиқ.
Ҳалоллик, камтарлик ва покликка риоя этган киши
фақат фойда кўради, икки дунё саодатига эришади.
Қолаверса, кўнглида кири йўқ киши тили ва қўли
билан одамларга озор бермайди. Камтар, ҳалол, покиза ва одоб-ахлоқли инсон бировга зиғирча зиён
етказишни ўйламайди. Мана шу ҳақиқий мўмин
банданинг сифатидир. Бир ривоятда айтилишича, му
сулмон ким, деб сўралганда тили ва қўлидан мусул
монлар саломат бўлган одам, деб жавоб берилган
экан.
“Билганига амал қилган, ортиқча молидан са
дақа қилган, беҳуда сўзлардан тийилган кишига
тубо бўлсин!”
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Динимизда илм олиш ҳар бир мусулмон ва муслимага фарздир. Илм олишдан мақсад – Аллоҳ таолони таниш, оқ-қорани ажратиш ва инсон ўзлигидан
воқиф бўлишидир. Қуръони карим сураларида ва ҳа
диси шарифларда илмга амал қилиш ҳақида батафсил хабарлар мавжуд ва олган илмига амал қилмаган
кишилар қораланган. Чунки эзгулик йўлини таниб
туриб, уни ҳаётига татбиқ этмаган, бировга тўғри
йўлни кўрсатиб, ўзи қинғир йўллардан юрган одам
маломатга муносибдир. Шундай экан, илм амал
билан мутаносиб бўлсагина мақсадга мувофиқ
бўлади.
Инсон ишлаб топган пулини дастлаб ўз оиласи
эҳтиёжига сарфлайди. Ундан кейин яқинлари, қа
риндошлари ва қўни-қўшниларига саховат қилади.
Агар шундан ҳам ошса, бегоналарга инфоқ-эҳсон
қилади. Садақа ва инфоқ фақат ортиқча молдан қи
линиши шариатнинг қатъий қоидаларидан биридир.
Масалан, закот фарз бўлиши учун оила эҳтиёжидан
ошган молга эга бўлиш керак. Бошқа молиявий ибодатларда ҳам шунга амал қилинади. Ўзи муҳтож бў
ла туриб “садақа” берса, у садақа ўрнига ўтмайди.
Баъзилар бола-чақаси ризқидан қийиб, йиғиб-те
риб ҳажга боришини эшитганмиз. Бу қандай ибодат
бўлди?! Ҳажга бориш учун киши ҳар томонлама
йўлга қодир бўлиши керак. Ўз оиласини нафақадан
сиқиб, йиғилган маблағ ҳисобига ҳажга бориш ҳеч
бир ақлга тўғри келмайди! Ҳар қандай сақада ва ин
фоқ-эҳсон ўзидан ошганидан кейин қилинмайдими?
Асрлар оша аждодларимиз шу мезонга амал қилиб
келишган. Буни шариатимизда нисоб дейилади. Бу
ҳақда тўлиқроқ маълумотни закот ҳақидаги китоб
лардан билиб олиш мумкин.
Тилни беҳуда гап-сўзлардан тийиш ҳам жаннатга
олиб кириш шартларидан биридир. Одамнинг бошига тушадиган кўп бало ва мусибатлар айнан тилидан келиши ҳаётий тажрибадан маълум. Суяги йўқ
2 – Камтарлик ва кибр
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тилни тиймаслик ғийбат, иғво, бўҳтон ва ёлғончилик
каби иллатлар уриш-жанжал, аразлашиш, гина-кудурат, ихтилоф ва ҳасадни келтириб чиқаради. Булар
китобларда тил офатлари деб номланади. Энг ёмони шундаки, бир қарич тил дўзахга юзтубан ҳолда
қулатишидан Аллоҳнинг Ўзи асрасин. Кимда-ким ти
лини беҳуда сўзлардан тийиб, зикр-тасбеҳлар ва ис
тиғфору дуолар билан нам қилса, нажот топади ва
жаннат калитини қўлга киритади.

ِ اب َر ُس
َ ََع ْن أَِب أُ َم َام َة ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ  َذ َك َر أَ ْص َح:ال
ُّ َيـ ْوًما ِعنْ َد ُه
ُ ال َر ُس
َ الدْنـيَا َفـ َق
 أَالَ تَ ْس َم ُعو َن:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
 َرَو ُاه أَبُو.أَالَ تَ ْس َم ُعو َن إِ َّن الْبَذَا َذ َة ِم ْن اإلِميَا ِن إِ َّن الْبَذَا َذ َة ِم ْن اإلِميَا ِن
.يح
َ ْ َاج ْه َوأ
َ َد ُاوَد َوابْ ُن َم
ٌ ح ُد َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Абу Умома розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:
“Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг са
ҳобалари бир куни у зот олдиларида дунёни зикр
қилдилар. Шунда у зот: “Эшитмайсизларми,
эшитмайсизларми! Албатта базоза имондандир,
албатта базоза имондандир”, дедилар” (Абу Довуд,
Ибн Можа ва Аҳмад ривоят қилган. Ривоят санади
саҳиҳ).
Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Ҳанбал: “Мен отамдан:
“Базоза нима?” деб сўраганимда: “Либос бобида тавозеъ қилиш”, деб жавоб берди” (Манба: “Аз-зуҳд”,
Аҳмад ибн Ҳанбал).
Оддий ва камтар кийиниш имон комиллигидан
дарак беради. Мусулмон киши сипо кийинади, одми
либослардан ор қилмайди, тоза ва ўзига ярашган
кийимларни кияди, кир-чир ҳолда юрмайди, либоси
билан кибр-ҳаво қилмайди. Ота-боболаримиз мана
шу маънодаги ҳадисларни теран англаб, камтарликни ўзларига шиор қилиб олганлар, ямоқ кийимларни кийишдан эмас, кибрдан ор қилишган, манман34

ликдан қўрқишган. Чунки улар улуғлик ва буюклик
яккаю ягона Аллоҳгагина хослигини яхши билишган, имонлари шуни тақозо этган. Ҳозирги кунимизда ямоқ кийимларни кийиб юрганларни кўрмаймиз.
Бугунги кунда ямоқ кийимни кийишга эҳтиёж йўқ.
Чунки янги либос кийишга ҳамманинг қурби етади.
Аллоҳ бизга шундайини берибдими, бу неъматни
қадрлаш керак. Кимўзарга кийиниш динимизда йўқ.
Мўмин банда қандай кийинса ҳам, дастлаб қалбини
кибрдан поклашни ва энгидаги кийими уни кибрга
етакламаслигини ўйлаши керак. Имонли киши барча неъматларни Аллоҳдан деб билади ва У Зот хуш
кўрмайдиган ишлардан сақланади. Зеро, Аллоҳ таоло
шундай марҳамат қилади:
“Эй Одам болалари, сизларга авратингизни
тўсадиган либос ва зийнат либосини нозил қил
дик. Тақво либоси, ана ўша яхшидир”.(“Аъроф”
сураси, 26-оят). Мазкур оят Аллоҳ таоло кийиниш
ва авратларни ёпиш учун либослар яратганини бил
дирмоқда. Демак, ҳар қандай либос ва кийим бировларга ўзини кўз-кўз қилиш учун эмас, балки аврат
жойларини ёпиб туриши учун кийилади. Айниқса,
хотин-қизлар бу борада ҳаддан ошиб, меъёрни унутиб қўйишади.
Шу ўринда яна бир муҳим жиҳатни айтиб ўтиш
керак: мусулмон одам ўзига керакли либосларни харид қилади, ҳар ҳафта янги кийим сотиб олиш билан пулини ҳам, вақтини ҳам исроф қилмайди. Зеро,
бундай қилиш Аллоҳга хуш келмайди. Мода ортидан
қувиш, ўзини кўз-кўз қилишга уриниш бандани абгор
ҳолга солади. Бунинг оқибати яхши бўлмайди. Боболаримизнинг айтишларича, олдинлари бой-бадавлат
одамлар ҳам йиртиқ-ямоқ кийимларда юришган экан.
Нега десангиз, улар камбағаллар кўнглини ўскитиб
қўйиш ва бировга малол келишидан қўрқишган. Агар
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биз янги либосларда юрсак, фақир ва мискинларқал
би озор чекади, деб ўзларига одми либосларни танлашган экан. Бу жуда ибратли ишдир. Фақат қалбида
имони бор, Аллоҳга ва охират кунига ишонадиган
кишиларгина буни уддалай олади.
Масаланинг яна бир муҳим жиҳати шуки, одми
либос кийсин, дегани нопок ҳолда юрсин дегани
эмас. Кийим сўнгги модадан бўлса ҳам нопок бўли
ши, айни пайтда эски бўлса-да, покиза бўлиши мумкин. Мусулмон банданинг либоси ҳар доим тоза бў
лиши керак. Зеро, поклик имондандир. Жобир ибн
Абдуллоҳ розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича,
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам саҳобалар
олдига келдилар ва у ерда сочлари тўзиб ётган бир
кишини кўриб қолиб: “Бу одам сочини тартибга келтирадиган бирон нарса тополмайдими?!” дея хитоб
қилдилар. Яна бир кишининг эгнидаги либоси кирчирлигини кўриб: “Бу одам кийимини ювишга бирон
нарса тополмайдими?!” дедилар (Насоий ва Аҳмад
ривоят қилган).
Шундан маълум бўладики, оддийлик ва камтар
лик поклик ила мукаммал бўлади. Нопок ҳолда
юриш, кир либосларни кийиш мусулмон одамга тўғ
ри келмайди. Зотан, бундай ҳолатда юриш кишининг
обрўсига путур етказади ва одамлар наздидаги ҳур
мат-эътибори пасаяди. Инсон қалбини поклаши билан бир қаторда ташқи кўринишига ҳам эътибор бериб, тоза ва озода бўлиб юриши, таъбир жоиз бўлса,
юздаги холдек бўлиб туриши қандаям яхши!

Камтарга камол
Камтарлик улуғ фазилатдир. Камтар киши ҳар
доим иззат-ҳурматда бўлади. Мутакаббир киши кек
кайиш ва манманлиги билан хорликка эришади. Ма
на бу ҳадиси шарифда ҳам камтарлик ҳақида сўз бо
ради.
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ِ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َع ْن َر ُس
َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
 َما:ال
ٍ َنـ َق َص ْت َص َدقَ ٌة ِم ْن َم
اض َع أَ َح ٌد
َ ال َوَما َزا َد هللاُ َعبْ ًدا بِ َع ْف ٍو إِالَّ ِع ًّزا َوَما َتـ َو
َّ التِم ِذ ُّي َو
.ح ُد
ْ ِّ  َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َو.ُهللِ إِالَّ َرَفـ َع ُه هللا
َ ْ َالدا ِرِم ُّي َوأ
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллал
лоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Садақа
молдан (бирон нарсани) камайтирмайди. Аллоҳ
афв сабабидан бандада фақат улуғликни зиёда қи
лади. Агар бир банда Аллоҳ учун камтар бўлса,
Аллоҳ унинг (даражасини) кўтаради” (Муслим, Тер
мизий, Доримий ва Аҳмад ривоят қилган).
Бу ерда “садақа” деганда, закот, фитр садақаси,
қурбонлик қилиш ва бошқа ихтиёрий садақалар назарда тутилмоқда. Банда ўз молидан бир қисмини
ажратиб, уни Аллоҳ йўлида сарфласа, зоҳиран унинг
моли қисман камайгандек кўринса-да, аммо бу мол
Аллоҳнинг наздида кўпайиб боради. Чунки садақа
қилиш билан молга барака киради, турли офат ва
балолар етишининг олди олинади. Бу нарсага фақат
мўмин банда имон келтиради, шу эътиқод асосида
солиҳ амалларини кўпайтириб боради. Аммо фа
қат моддий даромадни ўйлаган ақли қосир банда
эса “садақа билан мол камаймаслиги”га шубҳа билан қарайди. Лекин, мўмин банда Аллоҳнинг Расу
ли қасам ичиб, таъкид билан айтган сўзларни тас
диқлаши ва ўз амалини мана шу ҳадисга мувофиқ
йўлга қўйиши лозим.
Кимга бирон зулм етганида, Аллоҳ розилиги учун
афв қилса, Аллоҳ шу иши эвазига афв этган кишининг
дунёю охиратдаги мартабасини кўтаради. Бу эса бир
бандага бошқа биридан зулм, азият, шикаст, зарар, талафот ёки уриш, сўкиш, ҳақорат каби нарсалар етганида, ўч олишга имкони бўла туриб, Аллоҳнинг розилиги учун афв қилиб юборишнинг нақадар улуғ фазилат
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эканига далолат қилади. Фақат бунинг бир шарти бор:
афв қилаётган банда фақат Аллоҳ розилиги учун кечираётганини маълум қилиб қўйиши керак. Акс ҳолда,
бу кечириш зулм қилган одамни янада руҳлантириб,
салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.
Ислом дини одамлар ўртасида тинчлик-тотувлик
ва ҳамжиҳатлик ҳукм суришини тарғиб қилувчи дин
эканини мана шу ҳадис мисолида кўриш мумкин.
Қайси жамиятда ўзаро кечиримлилик, бир-бирини
афв қилиш, хатоларини яхшилик йўли билан тузатиш, ислоҳ қилиш мавжуд бўлса, ўша жамият тез
орада гуллаб-яшнаб, унинг тараққий этишига шубҳа
йўқ. Аксинча, бир-бирига душманлик, адоват, ҳасад
ва кек сақловчи кишилар яшайдиган жамият тез орада инқирозга юз тутади. Имом Нававийга кўра, “Агар
банда Аллоҳ учун камтар бўлса, Аллоҳ унинг (даражасини) кўтаради” жумласи икки хил изоҳланади:
Биринчиси: Аллоҳ унинг дунёдаги мартабасини кўтаради, камтарлиги туфайли кишилар қалбида
даражасини оширади, одамлар ўша бандани яхши
кўриб, унга ҳурмат-эҳтиром кўрсатадилар.
Иккинчиси: охиратда оладиган савобдир. Яъни,
банда дунёда камтар бўлгани учун Аллоҳ унинг охиратдаги мартабасини кўтаради.
Киши ўзича “обрўйим ошсин” деб ўзини бошқа
лардан катта тутади. Аслида у кибр-ҳавоси туфайли
пастга қараб шўнғиётганини билмайди. Агар мутавозеъ бўлса, Аллоҳ унинг мартабасини кўтариб, об
рўсини оширади. Камтарлик улуғ фазилат экани ва
унга етишган кишининг Аллоҳ наздида ҳам, одамлар
назарида ҳам мартабаси кўтарилади. Бунга бир ривоят яққол мисол бўлади. “Маҳбуб ул-қулуб” асарида
келтирилган ривоятга кўра, овга чиққанда қадимги
Эроннинг сосонийлар сулоласига мансуб Хусрав
Парвезнинг тожидаги қимматбаҳо бир гавҳар йўқо
либ қолади. Шоҳ шаҳарга қайтгачгина буни сезади.
Сарой ғала-ғовур бўлиб кетади. Чунки ўша гавҳар
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нинг баҳоси бутун бир мамлакатнинг бир йиллик
хирожига тенг экан. Шунинг учун уни топиб келган
кишига катта мукофот ваъда қилинади. Гавҳарни қи
дириш бошланибди.
Иттифоқо, биёбон ўртасидан шаҳар томон келаётган икки кишини учратадилар. Улардан бирининг
оти Мудбир бўлиб, такаббурлиги туфайли гавҳар
қидираётганларнинг бошлиғи билан салом-алик ҳам
қилмай бурнини осмонга кўтарганча ғўдайиб ўтиб
кетибди. Иккинчисининг оти Муқбил бўлиб, у одамийлик юзасидан бошлиққа тавозеъ билан салом бериш учун эгилар экан, кўзи ерда ётган гавҳарга тушади ва уни олиб бошлиққа узатади. Ваъда қилинган
мукофот Муқбилга тегиб, у шоҳнинг яқинлари сафидан ўрин олади, Мудбир эса кибри сабабли шаҳар
ҳаммомига гўлах бўлади. “Мудбир такаббурлик натижасидин шаҳар гулханида мақом тутуб, Муқбил
адаб ва тавозеъ фойдасидин гавҳари мақсуд топиб,
шоҳ гулшанида ором топти”, дейди Алишер Навоий
ҳикоятни якунлаб.
Аллоҳ камтарликни ўзига шиор қилиб олганларга одамлар қалбини мулойим қилиб қўяди ва ўзаро
меҳр-муҳаббат ришталари мустаҳкамланади.

ِ اس َر ِض َي هللاُ َعْنـ ُه َما َع ْن َر ُس
ٍ ََّع ِن ابْ ِن َعب
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ٍ  َما ِم ْن آ َد ِم ٍي إِالَّ ِف َرأْ ِس ِه ِح ْك َم ٌه بِيَ ِد َمل:ال
َ ََو َسلَّ َم ق
اض َع
َ َك فَإِ َذا َتـ َو
ّ
 َرَو ُاه. َض ْع ِح ْك َمتَ ُه: ْارفَ ْع ِح ْك َمتَ ُه َوإِ َذا تَ َكَّبـ َر قِيْ َل لِل َْملَك:يل لِل َْملَك
َ ِق
َّ الْبـيـ َه ِق ُّي َو
.ان َوالَْبـ َّز ُار َو َسنَ ُد ُه َح َس ٌن
ُّ ِ الطَبـ َر
َْ
Ибн Аббос розияллоҳу анҳумодан ривоят қили
нишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай деганлар: “Ҳар бир одамнинг бошида сув
лиқ2 бўлади. У фариштанинг қўлидадир. Агар
2

Юганнинг от оғзидаги темир қисми.
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(банда) камтар бўлса, фариштага: “Унинг марта
басини юқори кўтар”, дейилади. Агар у кибр
қилса, фариштага: “Унинг қадрини пасайтир”,
дейилади” (Байҳақий, Табароний ва Баззор ривоят
қилган. Ривоят санади ҳасан).
Ривоятда айтилишича, ҳар бир одамнинг бошида сувлиқ бўлиб, бу вакил қилиб тайинланган фаришта қўлида туради. Агар киши ҳаққа бўйин эгса,
адолат тарафида турса, одамларга чиройли муомала
қилса, камтар бўлса, Аллоҳ таоло тарафидан фариштага: “Унинг мартабасини кўтар!” деб амр қилинади.
Агар банда кибр отига минса, манмансираса, одамларни назар-писанд қилмаса, фариштага: “Бу банданинг мартабасини пасайтир!” деб буюради. Демак,
камтарлик оқибати улуғлик, кибрнинг меваси дунё
ва охиратдаги хорлик экан. Қандай натижага эришиш
банда ихтиёрида: истаса, камтар бўлсин ва юқори даражаларга кўтарилсин. Истаса, кеккайиб, бурни осмонда бўлиб, хорлик либосини кийсин. Аллоҳ учун
тавозеъ қилиш икки хил бўлади:
Биринчиси: Аллоҳга итоат этиш, У Зотга қуллик
қилиш чоғида ўз нафсига юқори баҳо бермасдан, хокисор бўлиш, ибодатларда риё қилмаслик. Мана шу
тавозеъ банда нафсидан ужб иллатини ҳайдайди.
Иккинчиси: киши ўз нафсини ҳақир санаши, ўзўзини тергаш, мақтовларни ёқтирмаслик, хатоларини тафтиш қилиш, гуноҳларига иқрор бўлиш. Бундай одам бирон кишини кўриб қолса, ибодатда уни
ўзидан афзал деб билади.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َع ْن أَِب َس ِعي ٍد أَ َّن َر ُس
 َم ْن:ال
ني َوَم ْن تَ َكَّبـ َر َعلَى
َ َتـ َو
َ ِّاض َع هللِ َد َرَج ًة َرَفـ َع ُه هللاُ َد َرَج ًة َح َّت َْي َعلَ ُه ِف ِعلِّي
ح ُد
َّ هللاِ َد َرَج ًة َو َض َع ُه هللاُ َد َرَج ًة َح َّت َْي َعلَ ُه ِف أَ ْس َف ِل
َ ْ َ َرَو ُاه أ.ني
َ ِالسافِل
.يف
ٌ َوابْ ُن ِحبَّا َن َوأَبُو َيـ ْعلَى َو َسنَ ُد ُه َض ِع
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Абу Саъид розияллоҳу анҳудан ривоят қилиниши
ча, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай
деганлар: “Ким Аллоҳ учун бир поғона камтар
лик қилса, Аллоҳ уни (нг мартабасини) бир даража
юқори кўтаради. Ҳатто уни иллиййинда қилади.
Ким Аллоҳга бир даража такаббурлик қилса,
Аллоҳ уни бир даража пастга туширади. Ҳатто уни
асфаласофилинда қилади” (Аҳмад, Ибн Ҳиббон ва
Абу Яъло ривоят қилган. Ҳадис санади заиф).
Тавозеъ одамлар яхши кўриши ёки улардан мақ
тов эшитиш учун эмас, балки Аллоҳнинг розилигига
эришиш учун қилинади. Холис Аллоҳ учун камтар
бўлиш билан банда ҳар тарафлама фойда кўриши
аниқ. Камтар одам секин-аста поғонама-поғона кўта
рилиб бораверади. Агар мана шу хислатида давом
этишни тўхтатмаса, Аллоҳ унинг мартабасини энг
юқорига – иллиййинга кўтаради. Борди-ю манманлик
қилишдан тийилмаса, бориб-бориб мартабаси ҳам тушиб, охири асфалософилинга қулайди. Асфаласофилин энг тубан жой деган маънони англатади. Аллоҳ
асрасин, бу жуда ёмон оқибат!

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
 َم ْن:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
 َرَو ُاه.ُاض َع ألَ ِخي ِه ال ُْم ْسلِ ِم َرَفـ َع ُه هللاُ َوَم ْن ْارَتـ َف َع َعلَيْ ِه َو َض َع ُه هللا
َ َتـ َو
َّ
.يف
ُّ ِ الطَبـ َر
ٌ ان َو َسنَ ُد ُه َض ِع

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллал
лоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Ким мус
лим биродарига камтарлик қилса, Аллоҳ у(нинг
даражаси)ни юқори кўтаради. Ким (биродарига)
кибр қилса, Аллоҳ уни пастга туширади” (Табаро
ний ривоят қилган. Ривоят санади заиф).
Бу ҳадиси шарифда Аллоҳ розилиги учун мўмин
биродарларига камтарлик қилиш ҳақида сўз кет
моқда. Ким мўмин ака-укаларига тавозеъ билан муомала қилса, Аллоҳ ўша банданинг дунёю охиратдаги
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мартабасини улуғ қилади. Бу ўринда камтарлик айнан ўзининг диндош ака-укалари ва опа-сингилларига қилинишига алоҳида урғу берилмоқда.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
 َم ْن:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْه َِو َسلَّ َم
 َرَو ُاه الَْبـْيـ َه ِق ُّي.ُاض َع هلل تََ ُّش ًعا َرَفـ َع ُه هللا
َ تَ َكَّبـ َر َتـ َع ُّظ ًما َو َض َع ُه هللاُ َوَم ْن َتـ َو
.ِف ُش َع ِب اإلِيَْا ِن

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Ким
ўзини улуғ санаб такаббурлик қилса, Аллоҳ уни
пастга туширади. Кимда-ким хокисорлик билан
Аллоҳга тавозеъ қилса, Аллоҳ уни юқори кўта
ради” (Байҳақий “Шуабул имон”да ривоят қилган).
Ҳаққа бўйин эгган юксалиб, бурни осмонда бўл
ган пасаяди. Бу ўзгармас қонундир. Кимнинг мақ
сади одамлардан ўзини катта олиш бўлса, у шу ния
тининг тескарисига эришади: Аллоҳ муткаббир
кимсанинг даражасини туширади. Энди ким Аллоҳ
учун камтар бўлса, Парвардигор ана ўша банданинг
мақомини юқори кўтаради. Одамлар ҳам бундай
кишига ҳурмат билан муомала қиладилар. Мутавозеъ
инсоннинг охиратдаги мақоми ҳам баланд бўлади.

Камтарлик белгилари

ِ َ :ال
َ س ْع ُت َر ُس
َ َْح َة َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
َ َع ْن َطل
ُّ ِِضا ب
ُ َو َسلَّ َم َيـ ُق
 َرَو ُاه.الدو ِن ِم ْن َش َر ِف ال َْم َجالِ ِس
َ الر
ُ َّو
َ  إِ َّن ِم َن التـ:ول
ّ اض ِع
.ِضيَ ُاء ال َْم ْق ِد ِس ُّي َو َسنَ ُد ُه َح َس ٌن

Талҳа розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Мен
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Маж
лисларда қуйироқда (ўтиришга) рози бўлиш кам
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тарлик (аломатлари)дандир”, деб айтганларини
эшитганман” (Зиё Мақдисий ривоят қилган. Ривоят
санади ҳасан).
Обрў-эътибори ва илми бўла туриб мажлисларда қуйироқда ўтиришга рози бўлиб, бунинг учун
қалбида норози бўлмаган одам ҳақиқий камтардир.
Олим одам ўзи шундай бўлиши керак. У олган илмини деб одамлар наздида мартабага эришишни мақсад
қилмаслиги керак. Ҳақиқий олимнинг нияти Аллоҳ
розилигини топишдир. Ҳақиқий олим учун Аллоҳ
розилиги олдида бандалари эътибори жуда ҳақир ва
арзимас бўлиб қолади. Баъзилар йиғин ва маросим
ларда тўрда ўтиришни ёқтиради. Агар пойгакда ўти
риб қолса, ўзини ҳақоратлангандек ҳис этади. Бу
аниқ кибр белгисидир. Ҳақиқий мутавозеъли киши
олимми, қорими, бой-бадавлат ёки юқори мартабалими, ким бўлишидан қатъи назар, мезбон кўрсатган
жойга ўтиради, тўрга интилмайди, ўзининг мақомига
мос жойни топиб ўтиради.
Шу билан бирга яна бир нарса борки, агар мезбон
тўрга таклиф этса, ортиқча қаршилик қилмай ўша
жойга ўтириш керак. Чунки мезбон кимнинг ўрни
қаерда эканини билади ва ҳар кимни жой-жойига
қўяди. Юқорида айтганимиздек, ҳеч ким таклиф этмаса ҳам тўрга чиқиб олиш ёки ҳамма тўрга таклиф
этиб турганда пастга ўтириб олиш ҳам одобдан эмас.
Бундай шароитда хонадон соҳибларининг айтганини қилиш тўғри бўлади. Фақат қалбда кибр иллатига
жой бермаслик, камтар ва камсуқум бўлиш кераклигини унутиб қўйилмаса бўлгани. Мўмин киши давра
тўрида ўтирсаям хокисор ва камтарликни тарк этмайди. Мунофиқ эса пастда ўтирса ҳам одамларни одам
ўрнида кўрмайди, оёқ учида кўрсатади, ҳамманинг
устидан кулиб, ўзича масхара қилиб юради. Билмайдики, ўзининг даражаси уларникидан ортиқ эмас.
Балки у менсимай, кўзига ҳақир кўринаётганлар ма
қоми илоҳий даргоҳда жуда улуғдир. Фақат ташқи
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жиҳатга қараб баҳо берган одам кўп ҳолларда янглишади, хато хулоса чиқаради.

َ َاع َة ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َوُه َو
َ ََع ْن أَِب ِرف
ِّ ِ  اْنـَتـ َهيْ ُت إَِل الن:ال
َ ْت يَا َر ُس
َ ََْي ُط ُب ق
َِيب َج َاء يَ ْسأَ ُل َع ْن ِدينِ ِه ال
ُ  َفـ ُقل:ال
ٌ ول هللاِ َرُج ٌل َغر
ُ َي َر ُس
َ َيَ ْد ِري َما ِدينُُه ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َوَتـ َر َك
َّ  فَأَْقـبَ َل َعل:ال
َّ َُِخ ْطبتَ ُه َح َّت اْنـَتـ َهى إ
َ َت بِ ُك ْر ِس ٍّي َح ِسبْ ُت َقـ َوائِ َم ُه َح ِدي ًدا ق
:ال
َ ِ ُل فَأ
َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ َفـ َق َع َد َعلَيْه َر ُس
ول هللا َصلى هللا َعلَيْه َو َسل َم َو َج َع َل ُيـ َعلّ ُم ِن مَّا َعل َم ُه
ِ ح ُد َوال
ِ َّهللاُ ُثَّ أَتَى ُخ ْطبتَ ُه فَأََت
َْاك ُم
َ ْ ََّسائِ ُّي َوأ
َ  َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َوالن.آخ َرَها
َ
.َوابْ ُن ُخ َزيََْة
Абу Рифоадан ривоят қилинади: “Набий сол
лаллоҳу алайҳи васаллам олдиларига борсам,
хутба қилаётган эканлар. “Эй Расулуллоҳ, бир ға
риб одам дини ҳақида сўраб келди. У дини нима
лигини билмайди”, дедим. Шунда Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам мен томон юзланиб,
хутбаларини тўхтатдилар. Олдимга келдилар.
Шунда бир курси келтирилди. Билишимча, унинг
оёқлари темирдан эди. Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васаллам курсига ўтириб, Аллоҳ таълим
берган нарсалардан менга ўргатдилар. Кейин хут
баларини охирига етказдилар” (Муслим, Насоий,
Аҳмад, Ҳоким ва Ибн Хузайма ривоят қилган).
Бу ривоятдан Расулуллоҳ алайҳиссалом мусул
монларга меҳрибон ва шафқатли эканларидан шариат
ҳақида сўраб келган нотаниш кишининг ҳар бир саволига жавоб берганлари маълум бўлади. Бир кишининг саволига жавоб бериш учун хутбани тўхтатиб
туриш сабаби шундай изоҳланади:
1. Балки Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам жумадан бошқа пайтда хутба қилаётган бўлишлари
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мумкин. Шунинг учун хутбани узоқ вақт тўхтатиб
турганлар.
2. Эҳтимол жума хутбасида бўлиб, қисқа суратда жавоб қайтаргач, хутбани яна бошидан бошлагандирлар.
3. Ёки ўша кишининг саволи хутба билан боғлиқ
бўлганлар (Манба: Нававий, “Шарҳу саҳиҳи муслим”).
Ушбу ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Олим кишига савол бераётганда мулойимлик
билан мурожаат қилиш яхши экани.
2. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг
мусулмонларга меҳрибон, ғамхўр ва шафқатли бўл
ганлари. Зеро, Аллоҳ таоло у зотни шунга буюрган.
Аллоҳ таолонинг Ўзи у зотга гўзал хулқларни ато этган.
3. Пайғамбар алайҳиссалом бирон кишининг мурожаатини ва йўллаган саволини эътибордан четда
қолдирмаганлари.
4. Савол берган одамнинг саволини жавобсиз қол
дирмаслик. Ривоятда айтилаётган киши имон асослари ва ақида билан боғлиқ нозик савол берган бўлиши
эҳтимолдан холи эмас. Шунинг учун Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам хутбани бироз тўхтатиб,
саволга жавоб берганлар, дейилади ҳадис шарҳи китобларида. Шундан келиб чиққан ҳолда уламолар:
“Агар олимнинг олдига кимдир имон ҳақида, Исломга кириш йўл-йўриқлари ҳақида савол билан мурожаат қилса, ўша заҳоти жавоб қайтариш вожиб бўлади”,
дейишган.
5. Одамлар яхшироқ эшитишлари ва диққат-эъти
борларини бир жойга жамлашлари учун Расулул
лоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам оёқлари темир ёки
ёғочдан ясалган курси устида ўтириб хутба қилганлар.

َ ََع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك ق
 إِ ْن َكانَ ْت األَ َم ُة ِم ْن إِ َما ِء أَ ْه ِل ال َْم ِدينَ ِة:ال
ِ لَتَْأ ُخ ُذ بِيَ ِد َر ُس
.ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َفـَتـنْ َطلِ ُق بِ ِه َحيْ ُث َش َاء ْت
.ح ُد
َ ْ ََرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوأ
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Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линади: “Мадина чўриларидан бири Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам қўлларидан ушлаб,
(бирон масала юзасидан) у зотни истаган тарафига
олиб борарди” (Бухорий ва Аҳмад ривоят қилган).
Пайғамбар алайҳиссалом одам ажратмасдилар,
барчага бирдек муомала қилардилар. Ҳатто мадиналик чўрилардан бири олдиларига келиб ўз муаммосини айтганида у зотнинг қўлларидан ушлаб, бирон
жойга олиб борса ҳам ортидан индамай кетаверардилар. У зот ёқтирмай “Сен чўри, менинг вақтимни
оляпсан”, демасдилар. Жамиятнинг паст табақасига
мансуб ҳар қандай кишининг дардини эшитишга тайёр эдилар Пайғамбаримиз алаҳиссалом! Бундай камтарлик кимда бор?! Бундай бағрикенгликни тарих ҳеч
кўрганми?!
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам умматнинг
отаси эдилар. Меҳрибон ота ўз оила аъзолари дардини
эшитиб, муаммони ҳал этиш чораларини излаганидек,
Пайғамбар алайҳиссалом ҳам умматнинг бирон вакилига эътиборсиз бўлмаганлар. Бу иш ҳар кимга эмас,
Аллоҳ камтарлик ила зийнатлаган ва хулқини гўзал
қилиб қўйган бандаларгагина насиб этади.
Бирон мансабга ўтириб, мартабаси кўтарилганлар
мана шу ривоятни чуқур англаб, меҳрибон Пайғам
баримиз суннатларига амал қилсалар, икки дунё саодатига эришадилар. Зеро, оддий халққа яқин бўлиш,
қувончу ғам-ташвишларига шерик бўлиш туфайли
инсонийлик намоён бўлади. Озроқ мартабаси ошиб,
босар-тусарини унутган, оёғи ердан узилган, бурни осмонда кимсалар оддий кишиларга нописанд
қарайди. Шунга яраша қалблари ҳам меҳр-мурув
ватдан узоқлашиб, эл назаридан қоладилар. Кимдаким одамларга чиройли муомала қилса, Аллоҳ уни
яхши кўради, қалбини хотиржам қилади. Қўпол муомала қилган кимсалар нафратга мубтало бўладилар.
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َع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه أَنَُّه َم َّر َعلَى ِصْبـيَا ٍن فَ َسلَّ َم
َ ََعلَيْ ِه ْم َوق
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َيـ ْف َعلُ ُه
ُّ ِ  َكا َن الن:ال
َّ ح ُد َو
.ُّالطَبـ َر ِان
َ ْ ََوأ

Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линишича, болалар олдидан ўтаётиб уларга салом
берган. Кейин: “Набий соллаллоҳу алайҳи васал
лам шундай қилардилар”, деган (Бухорий, Аҳмад
ва Табароний ривоят қилган).
Болаларга салом бериш ҳам камтарлик аломатидир. Бу билан болаларга шафқат кўрсатилади, одоб
ўргатилади, суннатга амал қилишни тарғиб этилади. Пайғамбар алайҳиссалом болаларни яхши кў
рардилар, баъзида улар билан ҳазиллашар, кўнглини
олишга ҳаракат қилардилар. Бундан мақсад, бола
ларда Исломга нисбатан муҳаббат уйғотиш, мусул
мон киши қанақа бўлишини кўрсатиб қўйиш бўл
ган бўлса ажаб эмас. Одатда, кичиклар катталарни
кўрганда қўлларини кўксига қўйиб, одоб билан салом берадилар. Бироқ катталар ҳам биринчи бўлиб
салом беришлари жоиз ва яхшидир. Бу нарса қалб
кибрдан йироқлиги ва камтарлигининг амалий ифодасидир. Бу ҳадисдан Анас ибн Молик розияллоҳу
анҳунинг суннатга амал қилишга қаттиқ ташналигини ҳам билиб оламиз. Машҳур саҳоба болаларга салом берган ва Расулуллоҳнинг шундай қилишларини
баён этган. Бу ҳам биз учун ўрнакдир. Расулуллоҳ
шундай қилардилар, деб бирон хайрли ишни қилсак,
қолганлар ҳам шу амалга эргашади. Бир яхши иш
ни бошлаб берган ёки амалдан қолган суннатни
қайта йўлга қўйган инсонга ўша суннатга амал қила
диганларга бериладиган савоб ато этилади.
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َ ََو َع ْن َسيَّا ٍر ق
ان فَ َم َّر َعلَى ِصْبـيَا ٍن
ِّ ِ َ ُكنْ ُت أَ ْم ِشي َم َع ثَابِ ٍت الُْبـن:ال
َ فَ َسلَّ َم َعلَيْ ِه ْم َفـ َق
 ُكنْ ُت َم َع أَنَ ٍس فَ َم َّر َعلَى ِصْبـيَا ٍن فَ َسلَّ َم:ال ثَابِ ٌت
ِ  ُكنْ ُت َم َع َر ُس:ال أَنَ ٌس
َ ََعلَيْ ِه ْم َوق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم فَ َم َّر َعلَى
.يح
ْ ِّ  َرَو ُاه.ِصْبـيَا ٍن فَ َسلَّ َم َعلَيْ ِه ْم
ٌ التِم ِذ ُّي َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Сайёрдан ривоят қилинади: “Мен Собит Буно
ний билан кетаётгандим. Шунда олдидан ўтаётган
болаларга салом берди. Собит: “Мен Анас билан
кетаётганимда, олдидан ўтаётган болаларга салом
берди. Анас: “Мен Расулуллоҳ билан бирга кета
ётганимда, у зот болалар олдидан ўтаётиб, уларга
салом бердилар”, деб айтди”, деганди” (Термизий ва
Байҳақий ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Расулуллоҳ алайҳиссалом болаларни яхши кўр
ганларидан ансорларни зиёрат қилсалар, болалари
га салом берар, бошларидан силаб, ҳақларига дуо
қилардилар. Расули Акрамнинг бу каби ажойиб иш
ларини ўзлаштириб олган Анас ибн Молик рози
яллоҳу анҳудек улуғ саҳобанинг бундай хислати эса
тобеъин Собит Бунонийга ва ундан кейин Сайёрга
ўтган эди. Шу тариқа илм ва фазилат Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан саҳобаларга, саҳоба
лардан тобеъинларга, тобеъинлардан эса табаа тобеъ
инларга мерос бўлиб ўтиб келган.

َ َع ْن أَنَ ٍس أَ َّن َر ُس
َع ًاما
َ ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َكا َن إِ َذا أَ َك َل ط
َ َال َوق
َ َال َث ق
 إِ َذا َس َق َط ْت لُ ْق َم ُة أَ َح ِدُك ْم َفـلْيُ ِم ْط:ال
َ َّلَ ِع َق أَ َصابِ َع ُه الث
َّ َِعْنـ َها األَ َذى َولْيَْأ ُكل َْها َوالَ يَ َد ْع َها ل
ُت الْ َق ْص َع َة
َ لشيْ َطا ِن َوأَ َم َرنَا أَ ْن نَ ْسل
َ َق
 َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َوأَبُو َد ُاوَد.َعا ِم ُك ْم الَْبـ َرَك ُة
َ  فَإِنَّ ُك ْم الَ تَ ْد ُرو َن ِف أَ ِّي ط:ال
.ح ُد َوابْ ُن ِحبَّا َن
ْ ِّ َو
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ
48

Анасдан ривоят қилинишича, Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васаллам таом есалар, учта бар
моқларини ялардилар ва: “Агар биронтангиз
нинг луқмаси тушиб кетса, ундан азият етказувчи
нарсаларни кетказсин ва есин. Зинҳор шайтон
га қолдирмасин!” деб айтардилар. У зот бизни
лаганни ялаб қўйишга буюрар ва: “Сизлар бара
ка таомингизнинг қаерида эканини билмайсиз
лар”, деб айтардилар (Муслим, Абу Довуд, Термизий,
Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят қилган).
Бу ҳадиси шарифдан таом егандан кейин сочиқ
билан артмасдан туриб қўлни ялаш, тўкилган нон
ушоғи бўлса, уни териб ейиш, коса ва лаганларда
овқат асарини қолдирмай тозалаш камтарлик аломатларидан эканини билиб оламиз. Расули Акрам умматларини мана шу ишга тарғиб этишлари бежиз эмас. У
зотнинг ҳар бир ишлари ва амаллари ҳикматдан холи
эмаслиги ўзлари яшаган замонда билинган ёки орадан замонлар ўтиши билан юзага чиққан.
Ушбу ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам таом
егандан кейин қўлларини уч марта ялаганлар. Қўлни
яламасдан туриб бирдан сочиққа артилса, ёғ увол бў
лади, сочиқ ҳам тез кирланади. Шунинг учун таом
егандан кейин аввал қўллар яланади. Иложи бўл
са, сочиққа артиш ўрнига совунлаб ювилса, янада
яхшироқ бўлади. Чунки қўлдаги ёғ юқини сочиққа артиш ёки ювишнинг ўзи билан кетказиш мушкул. Агар
совун ишлатилса, тўлиқ тозалаш мумкин бўлади.
2. Таом еяётганда тўкилган ушоқлар ва бошқа таом
бўлакларини териб ейиш исломий одоб ҳисобланади.
Акс ҳолда шайтонга улуш қолдирилган бўлади.
Жумҳур уламоларга кўра, тўкилган таомда илашган чанг ва ғуболарни кетказиб ейиш мандубдир.
Имом Нававий айтади: “Бу ўринда озор етказадиган
нарса тупроқ кабилардир. Магар нопок жойга тушмаса, шундай қилинади. Агар таом нажосат бор ерга
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тушса, иложи бўлса тозаланади. Агар тозалаш имкони бўлмаса, молга берилади ва шайтонга улуш қол
дирилмайди” (Манба: Муновий, “Файзул қодир”).
3. Шайтон ва жинлар ҳам еб-ичади, никоҳланади,
фарзанд кўради.
4. Коса, лаган ва ликопчалар тагини нон ёки шунга ўхшаш нарсалар билан артиб қўйишни Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам тайинлаган.
5. Коса ва бошқа таом ейилган идишлар тагини
артиб, тозалаб қўйишга кўп ҳолларда кибр тўсқинлик
қилади. Баъзилар “Еб тўймаган, ялаб тўярмиди?” де
йишади. Бу тўғри эмас. Чунки ривоятда “сизлар барака таомнинг қаерида эканини билмайсизлар?” дейил
моқда. Қаердан ҳам билсин, балки барака айнан ўша
идиш тагида қолган юқидадир...

َ ََع ْن األَ ْس َوِد ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ُّ ِ  َما َكا َن الن:ْت َعائِ َش َة
ُ  َسأَل:ال
 َكا َن يَ ُكو ُن ِف ِم ْهنَ ِة أَ ْهلِ ِه َتـ ْع ِن ِخ ْد َم َة:َت
ْ َو َسلَّ َم يَ ْصنَ ُع ِف َبـيْتِ ِه قَال
التِم ِذ ُّي
َ الص
َ الص
َّ ال ُة َخ َرَج إَِل
َّ أَ ْهلِ ِه فَإِ َذا َح َض َر ْت
ْ ِّ  َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َو.ال ِة
.ح ُد
َ ْ ََوأ

Асваддан ривоят қилинади: “Мен Оишадан:
“Набий алайҳиссалом уйларида қандай юмуш
ларни бажарардилар?” деб сўрадим. Оиша: “У зот
оилалари хизматида бўлар, агар намоз вақти бўл
са, намозга чиқардилар”, деди” (Бухорий, Термизий
ва Аҳмад ривоят қилган).
Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам Аллоҳ
нинг севимли Пайғамбари башарият саййиди бўлса
лар ҳам, уй юмушларида завжаларига қарашганлар.
Қачон намоз вақти бўлса, намозга чиқар эканлар. Бу
ҳаммамизга ўрнак бўлиши керак. Уй ишларида аёлларга кўмаклашиш Пайғамбаримиз суннатларига
мувофиқдир. Намоз вақти бўлса, дарҳол ибодат адо
этилади. Ҳамма нарса ўз вақтида бўлиши керак. Ле50

кин намозга алоҳида эътибор қаратилади. Чунки намоз динимиз устунидир. Намоз вақти ўтиш эҳтимоли
бўлса, ҳар қандай муҳим ишни бир оз кечиктирила
ди, ибодатдан сўнг давом эттирилади. Намозни тў
кис адо эта олсак, Аллоҳ таоло ишимизга унум, топганимизга барака беради. Баъзи бирлар уй ишларини
фақат аёлларга хослаб қўяди, худди шунинг учун унга
уйлангандек. Аслида ундай эмас. Рўзғорда эркаклар
қиладиган ишлар ҳам талайгина. Масалан, аёллар
учун оғир саналадиган ер чопиш, ўтин кесиш, молҳолга қараш ва сув ташиш кабиларни олайлик. Бу
асосан қишлоқ жойларда бўлади. Аммо шаҳарларда
ҳам эркакларга рўзғор ишлари топилади. Йўқ деганда
аёлларга бироз ёрдамлашиб юборса, зиёни йўқ. Чунки барча рўзғор ишларига бир аёлнинг ўзи улгуриши
қийин. Шуни эътиборга олиб, қарашиб юборилса,
бундан кўнгли кўтарилади, оила тинчлиги учун ҳам,
умуман ҳар тарафдан фойдали бўлади. Айрим хонадонларда бозор-ўчарни аёлга ташлаб қўйилган. Пулини бериб қўйдим, нима керак бўлса, олиб келаверади
деб ўйлайди. Белида белбоғи бор эркак аёлини, онаси
ёки синглисини бозорга юбориб, ўзи уйда ўтирмайди.
Ҳар бир нарсани оиласи учун эркакнинг ўзи харид
қилиши, ҳалол ва покизасини танлаши, савдолашиб
олиши керак. Шунда топганида барака бўлади.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ِ ْ  َما ْاستَ ْكبـر َم ْن أَ َك َل َم َع ُه َخا ِدم ُه َوَرِك َب:َو َسلَّ َم
ِ ال َم َار بِاألَ ْس َو
اق
ََ
َّ َو ْاعَتـ َق َل
. َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي ِف األَ َد ِب ال ُْم ْف َرِد َو َسنَ ُد ُه َح َس ٌن.الشا َة فَ َحلََبـ َها
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Хиз
маткори билан овқатланган, бозорларда эшак
минган, қўйни боғлаб қўйиб соғган одам кибр
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қилмабди” (Бухорий “Ал-адабул муфрад”да ривоят
қилган. Ривоят санади ҳасан).
Хизматкори билан ўтириб овқатланган, кўчакўйда эшак миниб юрган, қўй соққан одам қалбида
зиғирча кибр бўлмайди. Айни шу ишларни оғринмай бажариш камтарлик аломатидир. Одамлар назарида майда
ва арзимас бўлиб кўринган ишларни қилиш, унча-мунчани ўзига эп кўрмайдиган, аммо шариатда рухсат этилган
ишларни бажариш кибрни кетказади. Бизда бир нотўғри
тушунча бор: супур-сидир, сигир соғиш каби ишларни
фақат аёллар қилиши керак, деб ўйлашади. Аммо эркаклар ҳам бундай ишларни қилишдан қайтарилмаган.
Кўриб турганингиздек, эчки соққан одам кибрдан йироқ
бўлиши ривоятда таъкидланмоқда. Ҳадиси шарифларнинг бирида масжидларни супуришнинг ажр-савоби
улуғ экани таъкидланган.
Шундай экан, хизматкори билан бирга ўтириб ов
қатланиш, кўча-кўйда эшак миниб юриш, эчки ёки
сигир соғишнинг ҳечам айби йўқ. Баъзилар: “Уйи
га мардикор олиб келиб, тушлик вақтида уларни
харобароқ жойга ўтказиб, ўзи яхши жойда овқат
ланади, яъни бирга овқатнишдан ор қилади. Бу ҳам
кибр аломати. Хизматингизни қилиб турган мардикор ҳам одам. Ризқ-насибасини деб уйингизга келиб
ишингизни қилмоқда, уни одам ўрнида кўрмаган
кишида кибр-ҳаво бўлмаслиги мумкин эмас. Бироз
ўтириб суҳбатлашиш ва бирга овқатланишдан жирканган кишини нима дейиш мумкин?
Илм-фан тараққий этган бир пайтда эшак миниш
каби ҳолатлар кам учрайди. Ҳозир кўпчиликда енгил машина бор. Кимдадир ундай, кимдадир бундай.
Кимнингдир машинаси сал эскироқ, кўримсизроқ
бўлиши мумкин. Айримлар мана шундай оддий машинага ўтиришдан ор қилади, эски машинага ўтирса,
обрўси тушиб қоладигандек ҳис этади ўзини. Бу ҳам
кибрнинг аломатларидан биридир.
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َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
:ال
ِّ ِ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه َع ْن الن
َ  َوأَنْ َت َفـ َق:ال أَ ْص َحابُُه
َ َما َبـ َع َث هللاُ نَبِيًّا إِالَّ َرَعى الْ َغنَ َم َفـ َق
 َنـ َع ْم ُكنْ ُت:ال
. َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.يط ألَ ْه ِل َم َّك َة
َ أَ ْرَعا َها َعلَى َقـ َرا ِر
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қили
нишича, Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ал
лоҳ юборган бирон пайғамбар йўқки, қўй боқ
маган бўлса”, дедилар. Шунда саҳобалар: “Сиз
ҳам боққанмисиз?” деб сўрашди. У зот: “Ҳа. Мен
Макка аҳлининг кенг сайҳонликларида қўй бо
қардим”, дедилар (Бухорий ривоят қилган).
Пайғамбарларнинг қўй боқиши Аллоҳ таоло
нинг улуғ ҳикматига кўра бўлгани айтилади. Пай
ғамбарлар келажакда инсонларни бирлаштириб,
уларга раҳбарлик қилиш учун тайёрланишган. Қўй
боқиш билан табиатларида мулойимлик ва меҳршафқат ҳисси шаклланган. Қўй боқиб, уларга кўзқулоқ бўлиб туриш, бўрилардан қўриқлаш, тарқаб
кетган сурувни бир ерга жамлаш орқали чўпонларга
хос азиятларга сабр қилиш ва шу кабилар шаклланади ва буни одамларни ягона динга бирлаштиришга қиёслаш мумкин. Қўйларни бир ўтлоқдан бошқа
ўтлоққа олиб ўтишда ҳам тажриба ва малака ҳосил
қилинади.
Биз ривоятдаги “Макка аҳлининг кенг сайҳон
ликларида” деган ибора арабий матнда “алаа қоро
рийто ли-аҳли макка” деб келган. Уламолар буни
турлича тушунтиришган. Баъзиларининг айтишича,
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бир неча
қийрот эвазига Макка аҳлининг қўйларини боққанлар.
Бошқа уламоларга кўра, Маккадаги ерларда чўпонлик
қилганлар. Бу ерда Пайғамбар алайҳиссаломнинг
камтарликлари яққол ва тўла намоён бўлмоқда. Зеро,
Аллоҳнинг улуғ Расули саҳобалар орасида туриб, йи53

гитлик пайтларида қўй боқиб, чўпонлик қилганларини
фахр билан эсламоқдалар...
Айримлар бирон мансабга тайинланса, дарҳол ўт
мишини унутади, яқинларидан узоқлашади, бурни
осмонга кўтарилиб, оёғи ердан узилади. Аслида ҳар
қандай амалдор оддий ишларни қилиб, ҳаётий таж
риба орттиргандан кейин юқори амалларга кўта
рилади. Камтар инсон мансаби қанча ошмасин, ўзи
ни хокисор тутади, ҳақни оғринмай қабул этади,
одамларга чиройли муомала қилади. Чўнтагига тўртбеш сўм пул тушганидан кейин бировни менсимай
қўядиган мутакаббир кимсаларнинг оқибатлари яхшилик билан тугамайди.
Азизлар, бу борада Пайғамбаримиз соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ибрат олайлик, камтар бўлайлик!
У зот қанча юқори мартабали инсон бўлсалар ҳам,
энг камтар ва хокисор эдилар. Биз ҳам у зотга тақлид
қилсак, икки дунёда даражамиз баланд бўлади.

َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
:ال
ِّ ِ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه َع ْن الن
َّ َِيت إَِل ِذ َر ٍاع أَ ْو ُكر ٍاع ألَ َجب ُت َول َْو أُ ْه ِد َي إ
ل ِذ َر ٌاع أَ ْو ُك َر ٌاع
ُ ل َْو ُد ِع
ْ
َ
.ح ُد
ْ ِّ  َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َو.ْت
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ
ُ لَ َقبِل
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Агар (қўйнинг)
қўли ёки оёғига чақирилсам, албатта ижобат эта
ман. Агар менга (қўйнинг) қўли ёки оёғи ҳадя қи
линса, албатта қабул қиламан” (Бухорий, Термизий
ва Аҳмад ривоят қилган).
Расули Акрам зиёфатга чақирилсалар, бойми,
камбағалми, барчасига бирдек ижобат қилардилар.
Ҳозирда бўлаётган баъзи ҳолатларга ўхшаб, фақат
бойларникига бориб, “бундайроқ”ларникига ёрдамчиларини юбормасдилар. У зот ҳаммага бирдек муомала қилардилар. Пайғамбаримиз алайҳиссалом ҳам
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мани бирдек кўрардилар. У зотнинг камтарликлари
бутун инсоният учун ибратдир.
Ушбу ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламга
қўйнинг қўли ёки оёғи ҳадя этилса ҳам қабул қил
ганлар.
2. Кўзга арзимас бўлиб кўринган нарсаларни ҳадя
сифатида берса бўлади. Кимга шундай нарса совға
қилинса, мамнуният билан қабул этади.
3. Пайғамбар алайҳиссалом қўйнинг қўлини яхши
кўрардилар. Чунки қўйнинг айни қўл қисми турли
азиятлардан холи бўлади.
4. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бирон
жойга чақирилсалар, унга борганлар. Агар у зот олдиларига таом тортилса – кўп ёки озлигидан, олий
навли ёки оддийроқлигидан қатъи назар – уни қабул
қилардилар. Таоминг ундай экан, бундай экан, деб
овқатни ёмонламасдилар, совға берувчининг кўнгли
ни чўктирмасдилар.

Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг камтарликлари
Саййидул башар Пайғамбаримиз Муҳаммад сол
лаллоҳу алайҳи васаллам инсониятнинг энг улуғ ва
энг камтар вакили эдилар. У зот мўминларга муло
йимлик билан муомала қилар, бир марта кўришиб
суҳбатлашган киши яна бир кўришиб суҳбатлашсам
дерди. Бой-камбағал ёки чиройли-хунуклигидан
қатъи назар, саҳобаларга бир хил муносабатда бўлар
дилар. У зот ҳаммага табассум билан қараб, қалби
хокисор ва мўминларга раҳм-шафқатли эдилар. У
зотнинг энг улуғ хислатларидан бири кечиримли
бўлиш десак асло хато бўлмайди. Буни у зот ҳақида
битилган сийрат китобларини варақлаб кўрган киши
тўлиқ билиб олади. Энди ваҳий туша бошлаганда
у зот қанчадан-қанча озор ва хўрликларга дуч келмади дейсиз. Нажот умидида борганда Тоиф аҳли у
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зотни тош отиб ҳайдади. Бироқ у зот ўзларига етказилган ҳар қандай озорларни афв этардилар. Шунча
азият етказилганига қарамай қавмларини асло лаънатламаганлар. “Ё Аллоҳ, уларни кечир! Чунки улар
билишмайди!” деб дуо-илтижо қилардилар. Бироқ
шариат ҳукми топталганда, Аллоҳ белгилаб берган
ҳад-чегарадан чиқилганда, адолатли ҳукм чиқарар,
жиноятчини муносиб жазолардилар. Мана бу ривоят
сўзимизнинг исботидир:

ُول هللاِ َصلَّى هللا
ُ  َما اْنـَتـ َق َم َر ُس:َت
ْ َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي هللاُ َعْنـ َها قَال
ِات هللا
ِ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم لَِنـ ْف ِس ِه ِف َشي ٍء ُيـ ْؤتَى إِلَيْ ِه َح َّت ُيـنَْتـ َه َك ِم ْن ُحرَم
ُ
ْ
. َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.َِفـَيـنْتَ ِق َم هلل
Оиша розияллоҳу анҳо ривоят қилади: “Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ўзларига қи
линган иш учун интиқом олмасдилар. Магар Ал
лоҳ белгилаб берган ҳад-чегарадан чиқилса, Аллоҳ
учун интиқом олардилар” (Бухорий ривоят қилган).
Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг ҳар бир ҳолатлари,
ҳатто сукутларида ҳам Аллоҳнинг розилиги ният қили
нарди. У зот зинҳор ўз нафслари учун бировдан қасос
олган эмас. Агар Аллоҳ белгилаб қўйган ҳад-чегара бузилса, ўшанда жиноятчиларни муносиб жазолаганлар.
Оламларга раҳмат этиб юборилган зот – фақат шариат ҳукмига ҳурматсизлик қилингандагина – жиноятчиларга қаттиққўл муомалада бўлардилар. Чунки вазият
шуни тақозо этарди.

َ ََو َع ْن أَِب َم ْس ُعوٍد ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َرُج ٌل
َّ ِ  أَتَى الن:ال
َ فَ َكلَّ َم ُه فَ َج َع َل ُتـ ْرَع ُد َفـ َرائِ ُص ُه َفـ َق
َس ُت ِبَلِ ٍك
ْ  َه ّو ِْن َعلَيْ َك فَإِ ِّن ل:ال لَُه
ِ اج ْه َوال
َْاك ُم َوابْ ُن َس ْع ٍد
َ  َرَو ُاه ابْ ُن َم.إَِّنَا أَنَا ابْ ُن ْام َرأٍَة تَْأ ُك ُل الْ َق ِدي َد
َّ َو
.يح
ُّ ِ الطَبـ َر
ٌ ان َو َسنَ ُد ُه َص ِح
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Абу Масъуддан ривоят қилинишича, бир киши
Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузурларига
келди. У зот ўша киши билан гаплашдилар.
Шунда у дағ-дағ қалтирай бошлади. Расулуллоҳ
унга: “Қўрқма! Мен подшоҳ эмасман. Балки
қуёшда қуритилган гўшт ейдиган (оддий) аёлнинг
ўғлиман”, дедилар (Ибн Можа, Ҳоким, Ибн Саъд ва
Табароний ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Ривоятда айтилишича, бир киши ҳожат юзасидан Пайғамбаримиз алайҳиссалом ҳузурларига келиб, у зот билан гаплашганда ҳаяжонланиб дағ-дағ
қалтирай бошлади. Буни кўрган Расули Акрам унга
қарата: “Қўрқма! Ўзингни бос. Мен подшоҳ эмасман!
Балки қуёшда қуритилган гўшт ейдиган оддий бир
аёлнинг ўғлиман”, дедилар.
У зотнинг камтарликларини қаранг! Ҳаётда шундай одамлар борки, ҳамма унинг соясига салом беришини хоҳлайди. Одамлар бор, келганида тик туриб
хизматида ҳозиру нозир бўлиши ва ҳурматини жойига қўйишини ёқтиради. Одамлар бор, маросимларда
алоҳида эътибор қаратилиб, тўрдан жой берилишини
истайди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам эса
пайғамбарларнинг энг улуғи бўлсалар ҳам камсуқум
ва камтарликни асло тарк этмадилар. Бир киши ҳу
зурларида салобатларидан қўрқиб, ҳаяжондан қал
тирай бошлаганида унга мулойимлик билан муомала
қилдилар. Камтарлик қандай бўлишини Пайғам
баримиздан ўрганайлик, азизлар!
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламни под
шоҳлар билан тенглаб бўлмайди. Шунга қарамай, у
зотда подшоҳлардек яшаш, муомала қилиш ва бировлар хизматидан фойдаланишга имкониятлари етарли
эди. Мол-дунё етарли, айтганлари айтган, деганлари
деган эди. Минглаб саҳобалар қанийди менга ҳам бир
ишни буюрсалар деб мунтазир ва илҳақ бўлиб турарди. Бироқ шунча имкониятга эга бўла туриб, ўта хокисор ва камтар бўлиб қолдилар. Нега? Чунки у зот ман57

манлик ва кибр қандай офат эканини яхши билганлар,
Аллоҳни сизу биздан кўра яхшироқ таниганлар. Шунинг учун қалбларида кибрга тариқча жой қолдирмай,
тавозеъ либосини лозим тутганлар. Аллоҳ таоло у зотга гўзал хулқларни ва чиройли одобларни берди.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َو َع ْن َْي َي بْ ِن أَِب َكثِريٍ أَ َّن َر ُس
:ال
آك ُل َك َما يَْأ ُك ُل ال َْعبْ ُد َوأَ ْجلِ ُس َك َما َْيلِ ُس ال َْعبْ ُد فَإَِّنَا أَنَا َعبْ ٌد َوَكا َن
ُ
َّ  رَو ُاه ابْ ُن َس ْع ٍد ِف.َّب َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َو َسلَّم َْيلِس ُْمتَ ِف ًزا
ِ الطَبـ َق
ات
ُّ ِ الن
َ
ُ َ
ْ
ُ ال
.ْكْبـ َرى

Яҳё ибн Абу Касирдан ривоят қилинишича, Ра
сулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Мен
бир қул каби (овқат) ейман. Бир қул каби ўти
раман. Зеро, мен бир қулман”, дедилар. На
бий соллаллоҳу алайҳи васаллам (туриб кетишга
шайланаётгандек) тик ўтирардилар (Ибн Саъд “Аттабақотул кубро”да ривоят қилган).
Расули Акрам пайғамбар бўлишларига қарамай,
жуда камтар ва оддий инсон бўлиб қолдилар. Қола
верса, “Мен оддий одамман. Қул қандай таом еса,
шундай ейман. Қул қандай ўтирса, шундай ўти
раман”, деб марҳамат қилардилар. Буни умматла
ри қиёматга қадар эсдан чиқармаслиги керак. Бу
улуғ муаллимнинг улуғ таълимидир. У зот хокисорлик ва камтарлик инсонни қай даражада баландга
кўтаришини ўз ҳаётлари давомида исботлаб, амалда
кўрсатиб бердилар. Пайғамбар алайҳиссалом фақат
тил билан эмас, амал билан ҳам кўпчиликка ўрнак
эдилар. Саҳобалар у зотнинг муборак ҳаётлари ва
ибратли хислатлари ҳақида келтирган ривоятлари
ва нақллари бу сўзимизнинг исботидир. Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам ўзларининг бандаликлари билан фахрланар, Аллоҳнинг қулиман, дейишдан
уялмасдилар. У зотнинг қалбларини тавозеъ хис58

лати зийнатлагани боис оддий бандаларга хос турмуш тарзини маъқул кўрганлар. Қул қандай яшаса,
шундай яшаганлар, қул қандай ўтирса, овқатланса,
шундай ўтирганлар, таомланганлар. Пайғамбаримиз
алайҳиссаломнинг юриш-туришларида, умуман барча ҳаётларида мутакаббирларга хос биронта жиҳатни
топиб бўлмайди. Ҳаммаси оддий ва улуғвор.

َ ََع ْن أَنَ ٍس َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
َّ ِ  َما َعلِ ْم ُت الن:ال
َو َسلَّ َم أَ َك َل َعلَى ُس ْك ُرَج ٍة قَ ُّط َوالَ ُخبِ َز لَُه ُم َرقَّ ٌق قَ ُّط َوالَ أَ َك َل َعلَى
.ح ُد
ْ ِّ  َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َو.ِخ َوا ٍن قَ ُّط
َ ْ َاج ْه َوأ
َ التِم ِذ ُّي َوابْ ُن َم

Анас розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:
“Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам сукру
жа еганларини, у зот учун юмшоқ нон ёпилгани
ни, хонтахта устида таомланганларини бил
майман” (Бухорий, Термизий, Ибн Можа ва Аҳмад
ривоят қилган).
“Сукружа”ни баъзилар сиркага ўхшаш овқат ҳаз
ми енгил бўлиши учун истеъмол қилинади, десалар,
бошқалар уни лаган, деб изоҳлашган. Бу ривоятда
Расулуллоҳ алайҳиссалом айни таомланиш бобида
ўта камтар бўлганларига ишора қилинмоқда.
Ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Иштаҳани очиб, овқат ҳазм қиладиган қўшимча
нарсаларга эҳтиёж сезмасликларига у зотнинг кў
пинча кам таом истеъмол қилишлари сабаб бўлган.
Табиийки, кам овқат еган одамда ошқозон фаолияти зўриқмайди, ҳазм қилишга ёрдам берадиган турли зираворлар ва кўкатларга ҳожат қолмайди. Асри
саодат даврида ҳаёт жуда оддий ва содда бўлиб, таом
турлари ҳам унча кўп бўлмаган. Бизнинг замонларга
келиб, зиёфатларда анвойи таомлар қўйилиши урфга айланди. Бир зиёфатнинг ўзида дастурхонга тортилган таомлар тури кўпайди. Тўкин-сочинлик ва
мўл-кўлчилик бўлиши яхши. Лекин бу нарса исрофга
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олиб бормаслиги керак. Аллоҳ исроф қилувчиларни
хуш кўрмаслигини унутмайлик!
2. Пайғамбар алайҳиссалом учун алоҳида нонлар
ёпилмаган, асосан қотган нонни тановул қилганлар.
Агар оқ ундан тайёрланган нонни ейишни истасалар, бунга имкон етарди. Аммо у зот бу борада ҳам
камтарона ҳаётни танладилар. Бизнинг даврга келиб, турфа нонлар пишириш бозорлар кўркига айланди. Бу фаровонлик натижаси. Биз бунга шукр
қилишимиз керак.
3. Расулуллоҳ алайҳиссалом ерда ўтириб овқат
ланганлар. Бу ҳам камтарлик белгиси. Бу билан суннатга амал қилган бўламиз.
4. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ўзлари
учун зуҳд ва тақвони лозим тутганлар, дунёнинг
ўткинчи зебу зийнатларидан узоқлашиб, шоҳона ҳаёт
кечиришга қизиқмаганлар, охиратни – боқий ҳаётни
афзал билганлар. Шунинг учун бундай содда ҳаёт
тарзи Пайғамбар алайҳиссаломнинг инсониятнинг
энг улуғ вакили бўлишларига соя солмади. Демак,
улуғлик ва буюклик ҳашаматли саройларда яшаш,
шоҳона таомлар билан белгиланмас экан, балки имон
ва тақвода экан. Ҳақиқий мусулмон Аллоҳга ва охират кунига имон келтириб, солиҳ амалларни чин ихлос ила бажариб, дунё ва охиратда азизу мукаррам
бўлади, икки дунё саодатига эришади.

َ ََع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم بِتَ ْم ٍر
َ ُِ أ:ال
ُّ ِ ت الن
ٍ َِعت
 َرَو ُاه أَبُو َد ُاوَد َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َو َسنَ ُد ُه.وس ِمنْ ُه
ُّ يق فَ َج َع َل ُيـ َفتِّ ُش ُه ُْيرُِج
َ الس
.يح
ٌ َص ِح
Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линади: “Набий соллаллоҳу алайҳи васалламга
эски хурмо олиб келинди. Шунда у зот хурмодаги
зараркундаларни чиқариш учун уни диққат би
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лан текшира бошладилар” (Абу Довуд ва Байҳақий
ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Бу ўринда қурт тушиш эътиборидан эски мевани текшириб тановул қилиш зикр қилинмоқда. Шунингдек, бу ривоятдан мевага қурт тушиши билан
ҳаром бўлмаслиги ҳам билинади. Мазкур ривоятда
Пайғамбаримизнинг камтарликларига ҳам алоҳида
урғу берилмоқда. У зот пайғамбар бўла туриб, эски
хурмоларни ўзлари текшириб кўрардилар. У зот бу
каби арзимас ишларни ўзлари қилганлари камтарлик
лари қай даражада бўлганини билдиради.
Ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Эскирган хурмо қоқиси, туршак ва майиз кабиларни ейиш жоизлиги.
2. Қурт тушган дея тахмин қилинаётган хурмони
ейишдан олдин текшириб кўриш кераклиги.
3. Таомга қурт тушиши билан нопок бўлмаслиги,
уни тозалаб ейиш мумкинлиги. Сабаби қуртда оқа
диган қон бўлмайди.
4. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга эс
кирган хурмо меваси ҳадя этилгани. У зот бундай
хурмони олишдан бош тортмаганлари, эски хурмоларни кўздан кечириб еганлари.
5. Аллоҳ бандаларига ато этган ҳар бир неъматни авайлаб-асраб, уни қадрлаши лозимлиги, уволдан
қўрқиш кераклиги.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َع ْن أَنَ ٍس أَ َّن َر ُس
 اللَّ ُه َّم أَ ْحيِِن:ال
ِ ِم ْس ِكينًا َوأَ ِمتْ ِن ِم ْس ِكينًا َو ْاح ُش ْرِن ِف ُزْم َرِة ال َْم َس ِاك
ني َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
َ َول هللاِ ق
َ  ِلَ يَا َر ُس:َت َعائِ َش ُة
َْ  إَِّنـ ُه ْم يَ ْد ُخلُو َن:ال
النََّة َقـبْ َل أَ ْغنِيَائِ ِه ْم
ْ َفـ َقال
ني َول َْو بِ ِش ِّق تَْ َرٍة يَا َعائِ َش ُة
َ ني َخرِي ًفا يَا َعائِ َش ُة الَ َتـ ُرِّدي الْ ِم ْس ِك
َ بِأَ ْربَ ِع
التِم ِذ ُّي
ْ ِّ  َرَو ُاه.ني َوَقـ ِّربِي ِه ْم فَإِ َّن هللاَ ُيـ َق ّرِبُ ِك َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
َ أَ ِح ِّب ال َْم َس ِاك
.يح
ٌ َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َو َسنَ ُد ُه َص ِح
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Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва
саллам: “Ё Аллоҳ, мени мискин ҳолда яшатгин.
Мени мискин ҳолда вафот эттир! Қиёмат куни
мени мискинлар жамоасида ҳашр қил!” деб дуо
қилдилар. Шунда Оиша: “Нима сабабдан (бундай
дуо қиляпсиз,) эй Расулуллоҳ?” деб сўради. У зот:
“Сабаби улар бойлардан қирқ йил олдин жан
натга кирадилар. Эй Оиша, мискинни (қуруқ)
қайтарма! Яримта хурмо бериб бўлса ҳам (уларга
садақа қил). Эй Оиша, мискинларни (чин дилдан)
яхши кўр, уларга яқин бўл. Шунда Аллоҳ қиёмат
куни сени уларга яқин қилади”, дедилар (Термизий
ва Байҳақий ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Ибн Асир: “Бу билан у зот тавозеъ ва хокисорликни, мутакаббир кимсалардан бўлмасликни ирода
қилганлар”, деган (Манба: “Мадорижус соликин”).
Оиша розияллоҳу анҳо айтади: “Сизлар ибодатларнинг энг афзали – тавозеъдан ғафлатда қоляпсиз
лар” (Бухорий ривоят қилган).
Бошқа ривоятларда Пайғамбар алайҳиссалом бой
лик сўраганлари келтирилган. Бу бобдаги далиллар
ни жамлаган уламолар: “У зот хорликка сабаб бўлув
чи ўта қашшоқлик ва туғёнга кетказувчи бойликдан
паноҳ сўраганлар”, дейишган.
Ушбу ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
мискин ҳолда яшаб, мискин ҳолда вафот этишни,
охиратда мискинлар жамоасида ҳашр қилинишни
сўраб Аллоҳга дуо қилганлари. Баъзилар буни
“қалб мискинлиги”, яъни қалбнинг ортиқча нарсалардан холи бўлиши деб таъвил этишган. Айрим
уламолар наздида мискинлик виқор, хотиржамлик, қазои қадарига рози бўлиш ва ўзига берилган
ризққа қаноат қилишдир. Баъзи уламолар бу дуони:
“Мени камтарин қил, мутакаббир қилма!” деб тушунтиришган.
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2. Мискинлар бойлардан қирқ йил олдин жаннатга киришлари. Улар имон-эътиқодлари, одоб-ахлоқ
лари, эзгу хислатлари туфайли шундай улуғ мақомга
эришадилар.
3. Камбағаллар бойлардан афзал эканлари. Албатта бунда биринчи мезон имон-эътиқод ва тақво.
Зеро, қуруқ фақирлик банда учун шараф бўлолмайди.
Мўмин ва тақводор бадавлат одам имонсиз, тақвосиз
камбағалдан минг марта афзалдир.
4. Ривоятда мискинларга тасалли берилиб, уларнинг кўнгли кўтарилмоқда. Зотан, камбағаллик айб
эмас. Фақирлик банданинг Аллоҳ даргоҳида юқори
мартабаларга эришишлари ва жаннатга киришларига
тўсиқ бўлолмайди.
5. Бирон нарса сўраб келган мискинни қуруқ қўл
билан қайтармаслик лозимлиги, яримта хурмо бериб
бўлса ҳам садақа қилиш кераклиги.
Садақани энг ҳақдор ва муносиб одамга берилади, ҳақиқатан муҳтож кишига инфоқ-эҳсон қилинади.
Агар тиланчиликни ўзига касб қилиб олган киши
келса, унга ҳеч нарса берилмайди. Шундай экан,
садақани кимга беришни билиш учун зийраклик ва
фаҳм-фаросат талаб этилади.
6. Мискинларни, бева-бечорларни ва камбағал ки
шиларни яхши кўрган, уларга қалби билан яқин бўл
ганлар қиёмат куни ҳам мискинларга яқин бўлади.
Ривоятларда келишича, жаннат аҳлининг аксари бечора ва заифҳол кишилардан иборат бўлади.

ُ  َكا َن َر ُس:ال
َ ََع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ِ ْ ِيض َويَ ْش َه ُد الَْنَا َزَة َوَيـرَك ُب
يب َد ْع َوَة ال َْعبْ ِد َوَكا َن
َ َيـ ُعوُد ال َْمر
ُ ِال َم َار َوُي
ْ
ٍ ِاف ِم ْن ل
ٍ ِحا ٍر َْم ُطوٍم ِبَبْ ٍل ِم ْن ل
.يف
ٌ يف َعلَيْ ِه إِ َك
َ ِ َيـ ْوَم بَِن ُقـ َريْ َظ َة َعلَى
ِ اج ْه َوال
.يف
ٌ َْاك ُم َوأَبُو َيـ ْعلَى َو َسنَ ُد ُه َض ِع
ْ ِّ َرَو ُاه
َ التِم ِذ ُّي َوابْ ُن َم
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Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васал
лам касални бориб кўрар, жанозада иштирок
этар, эшак минар, қулнинг таклифини қабул қи
лардилар. Бани Қурайза куни ўсимлик толасидан
эшилган арқон билан юганланган эшакка мин
гандилар. Унинг эгари ҳам толадан эди” (Терми
зий, Ибн Можа, Ҳоким ва Абу Яъло ривоят қилган.
Ривоят санади заиф).
Расули Акрам жундан либос кияр, эшак минар,
оддий қул бирон жойга таклиф этса, мамнуният
билан қабул қилар, қўйни боғлаб қўйиб ўзлари со
ғардилар. У зот меҳмонларга ўзлари хизмат қилар
дилар. Мўмин-мусулмонлар жанозасида қатнашиб,
ҳақларига дуолар қилардилар. Бирон киши касал
бўлиб қолганини эшитсалар, бориб кўриб, ҳол-аҳвол
сўрар, беморнинг кўнглини кўтарадиган илиқ сўз
ларни айтардилар.

ُ  َكا َن َر ُس:ال
َ َاس ق
ٍ ََّع ْن ابْ ِن َعب
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َْيلِ ُس
ِ يب َد ْع َوَة ال َْم ْمل
َّ ض َوَيـ ْعتَ ِق ُل
ِ ض َويَْأ ُك ُل َعلَى األَ ْر
ِ َعلَى األَ ْر
ُوك
ُ ِالشا َة َوُي
َّ  رَو ُاه.ِالش ِعري
َّ َعلَى ُخبْ ِز
.ان َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َو َسنَ ُد ُه َح َس ٌن
ُّ ِ الطَبـ َر
َ

Ибн Аббос розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:
“Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ерда
ўтирар, ерда таомланар, қўйни боғлар, агар мам
лук арпа унидан тайёрланган нонга таклиф этса,
ижобат қилардилар” (Табароний ва Байҳақий риво
ят қилган. Ривоят санади ҳасан).
Пайғамбар алайҳиссалом таомни ерда ўтирган
ҳолда тановул қилганлар. Агар бир қул арпа унидан
нон ёпиб, меҳмонга чақирса, албатта борардилар.
Ҳаммага – шоҳга ҳам, гадога ҳам, бойга ҳам, кам
бағалга ҳам бирдек яхши муомалада бўлардилар.
64

َع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه أَنَُّه َم َّر َعلَى ِصْبـيَا ٍن فَ َسلَّ َم
َ ََعلَيْ ِه ْم َوق
. َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َيـ ْف َعلُ ُه
ُّ ِ  َكا َن الن:ال
Ривоятга кўра, Анас ибн Молик розияллоҳу
анҳу болалар олдидан ўта туриб уларга салом бер
ди ва: “Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам шун
дай қилардилар”, деди (Бухорий ривоят қилган).
Болаларга салом беришларидан Пайғамбаримиз
нинг нақадар камтар инсон бўлганларини билиш
қийин эмас. Кўп ҳолларда ёшларнинг олдин салом
бериши кутилади. Анас ибн Молик розияллоҳу анҳу
дан ривоят қилинишича, ёшлигида болалар билан
ўйнаб юрганида Расулуллоҳ алайҳиссалом улар олдидан ўтаётиб салом берганлар (Ибн Можа ривоят
қилган. Ривоят санади саҳиҳ).

Камтарлик бобида салафлар ибрати
Салафи солиҳлар ва улардан кейин ўтган улуғ
зотлар ҳаётига назар солсак, ўзимиз учун кўп ибратлар борлигидан воқиф бўламиз. Улар биз учун йўлчи
юлдузлардир. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг улуғ саҳобалари, жаннат башорати берилган
зот Абу Бакр Сиддиқ розияллоҳу анҳунинг мана бу
сўзларига эътибор берайлик: “Мен бир мўмин банданинг ён тарафидаги бир дона тук бўлиб қолишни орзу
қилардим” (Манба: Имом Аҳмад, “Китобуз зуҳд”).
Урва ибн Зубайр розияллоҳу анҳудан ривоят қи
линади: “Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳунинг бир
меш сувни елкасида кўтариб кетаётганини кўриб: “Эй
мўминлар амири! Бу иш сизга тўғри келмайди”, дедим. У: “Менинг ҳузуримга ҳар хил одамлар итоат этган ҳолда келишганида, ўзимда кибр-манманлик аломатини сездим. Энди ўшани синдиришни хоҳлайман”,
деди” (Манба: Ибн Қаййим, “Мадорижус соликин”).
3 – Камтарлик ва кибр
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Муборак ибн Фазоладан ривоят қилинишича,
бир киши Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳу билан
ўртасида гап қочиб қолганида: “Эй мўминлар амири, Аллоҳга тақво қилинг!” деди. Шунда бошқа бир
киши: “Эй сен! Мўминлар амирига: “Аллоҳга тақво
қилинг, деяпсанми!?” деди. Умар розияллоҳу анҳу:
“Уни ўз ҳолига қўй, гапираверсин. Унинг гапи қандай
яхши!?” деб сўзида давом этди: “Агар сизлар ўша
сўзни айтмасангиз, у ҳолда сизларда яхшилик йўқ
экан. Агар биз уни қабул қилмасак, бизларда яхшилик йўқ экан”, деди (Манба: Ибн Жавзий, “Тариху
Умар”).
Қайс ибн Абу Ҳозимдан ривоят қилинади: “Умар
ибн Хаттоб Шомга борганида уламолар ва киборлар пешвоз чиқишди. Шунда: “Мана бу уловни мининг. Одамлар сизни кўришади”, дейилди. Ҳазрати
Умар бу гапга унамай: “Сизлар амр (буйруқ ёки иш)
мана бу ердан деб ўйлайсизлар. Аслида амр ана у
ердан”, деб қўли билан осмонга ишора қилди ва:
“Йўлимни очиб қўйинглар”, деди”. Усмон ибн Аффон розияллоҳу анҳунинг тунда таҳорат сувини ўзи
тайёрлаётганини кўришиб: “Ходимларингиздан бирига айтсангиз бўлади-ку”, дейилди. У зот: “Тунда
улар дам олишади”, деб жавоб берди (Манба: “Тари
хул хулафо”).
Усмон ибн Аффон розияллоҳу анҳу халифалик
чоғида хачир минар, масжидда ёлғиз ўзи ухларди,
бирон киши уни қўриқлаб турмасди. Абдураҳмон
ибн Авф розияллоҳу анҳу бой бўлишига қарамай
жуда оддий ва камтар кийинганидан уни қуллари билан турганда ажратиб бўлмасди. Бир куни Абдуллоҳ
ибн Масъуд ташқарига чиқди. Одамлар ортидан эргашганини кўриб Ибн Масъуд уларга: “Менда бирон ишингиз борми?” деди. Одамлар: “Йўқ, фақат
сиз билан бирга юрмоқчимиз”, дейишди. Абдуллоҳ:
“Ортингизга қайтинг! Бу ишингиз эргашувчига (сизларга) хорлик, эргашилувчига (менга) фитна олиб
66

келади”, деди (Манба: “Сифатус софва”). Абдуллоҳ
ибн Масъуд: “Агар сизлар мен ҳақимда ўзим билганчалик билганингизда устимдан тупроқ сочган бў
лардингиз”, деган. Урва ибн Зубайр камтарлик ноёб
фазилат эканини шундай тушунтирган: “Тавозеъ
шарафни жалб қилувчилардандир. Ҳар бир неъмат
эгасига ҳасад қилинса ҳам, тавозеъга ҳеч ким ҳасад
қилмайди. Камтарлик шундай мева берадики, натижада киши ўз қавми ва атрофдагилар олдида шарафга
эришади. Бу Аллоҳ азза ва жаллага итоат этилганда,
У Зотнинг неъматлари ва фазлини билганда бўлади”.
Умар ибн Собитдан ривоят қилинади: “Али ибн
Ҳусайн ибн Али вафот этиб, уни ювилаётганда белидаги қора изни кўриб қолишади. Нега бундайлигини
билмай ҳайрон бўлишади. “У тунлари бир қоп унни
орқалаб, Мадинадаги камбағалларга тарқатарди”,
деб жавоб берилди” (Манба: “Сияр”). Бир киши Абу
Ҳанифага: “Аллоҳдан қўрқинг!” деди. Шунда у зотнинг ранги ўзгариб, жим бўлиб қолди. Кейин: “Ал
лоҳ сени яхшилик билан мукофотласин! Одамлар сен
айтган нарсага доим муҳтож”, деди (Манба: “Сияр”).
Ўз даврининг мужтаҳид олими бир одамдан на
сиҳат эшитиб, унга тан беришини қаранг! Бизда эса
бунинг аксини кўрамиз. Илм ва бошқа соҳада ўзи
миздан “паст”дагиларга эътибор бермаймиз, сўзинику эшитишга тоқатимиз етмайди. Бу кибр аломати
эмасми? Бас, азизлар ўтмишда ўтган ва биз учун ёр
қин йўлчи юлдуз бўлган салафи солиҳларга эргашайлик! Фузайл ибн Иёз: “Ким риёсатни яхши кўрса,
зинҳор нажот топмайди”, деган (Манба: Ғаззолий,
“Иҳё улумиддин”).
Маъсият ботқоғига ботган, дангасалик ва ғафлат
тўрига илинган одамларга Абдуллоҳ ибн Муборакнинг мана бу сўзи катта фойда беради: “Агар киши
ўз қадрини билса, ўз наздида итдан ҳам хорроқ бў
ларди” (Манба: “Ҳилятул авлиё”).
Суфён Саврий айтади: “Агар ўзингни танисанг,
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одамларнинг гап-сўзлари сенга зарар қилмайди”
(Манба: Аҳмад ибн Ҳанбал, “Аз-зуҳд”). Ваҳб ибн Му
наббиҳдан ривоят қилинишича, Молик: “Агар киши
ўзини мақтай бошласа, унинг салобати кетади”, деган (Манба: “Сияр”).
Бир киши бир масала хусусида сўраганда Имом
Молик: “Мен буни яхши билмайман”, деб жавоб бер
ди. Савол берган киши: “Мен сиздан шу масалани
сўраш учун фалон жойдан келсам-у, сиз билмайман,
деяпсиз!” деди. Шунда Молик ибн Анас: “Агар юртингга қайтиб борсанг, мен яхши билмайман, деб
айтганимни одамларга етказ”, деди (Манба: Абу Нуайм,
“Ҳилятул авлиё”).
Ҳасан айтади: “Мен бир куни Ибн Муборак билан сув ичадиган жойга бордим. У ерда одамлар
кўп эди. Ибн Муборак сув ичиш учун яқинлашганда
уни танимай тиқилинчда туртиб юборишди. Орадан чиққанимиздан кейин Ибн Муборак менга:
“Ҳаёт мана шундай (яъни, бировни танимасак,
унинг ҳурматини жойига қўймаймиз)”, деди”. Абу
Абдуллоҳ (Аҳмад ибн Ҳанбал) шундай деган: “Ал
лоҳдан бизни ўйлаганларидан кўра яхшироқ қили
шини ва билмайдиган гуноҳларимизни кечиришини
сўраймиз” (Манба: Аҳмад ибн Ҳанбал, “Ал-вароъ”).
Яҳё ибн Маин айтади: “Мен Аҳмад ибн Ҳанбалга
ўхшаганини кўрмаганман. Биз эллик йил у билан
суҳбатдош бўлдик. Аммо у салоҳият ва хайр бобида
ўзини бизлардан афзал билиб мақтанмасди” (Ман
ба: “Маноқибул имом аҳмад”). Аллоҳ таоло Аҳмад
ибн Ҳанбал раҳматуллоҳи алайҳни мукофотласин! У
зот жуда кўп машаққатларга сабр қилиб, фитналарга
бардош берди. Имом Аҳмад мусулмонлар имоми даражасига етишган бўлса-да, ўзи буни инкор этар ва
“Мен ҳали бу даражага чиққаним йўқ”, деб камтарлик изҳор этарди. Холид ибн Маъдон: “Яҳё ибн Саид
ҳалқасидаги одамлар кўпайиб қолса, шуҳрати ошишдан қўрққани учун ўрнидан туриб кетарди”, деган.
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Муҳаммад ибн Восеъ ўзи ҳақида шундай дейди: “Агар
гуноҳларнинг ҳиди бўлганида, бирон киши олдимда
ўтирмасди” (Манба: “Сияр”; “Сифатус софва”).
Айюб Сихтиёний: “Агар солиҳ зотлар зикр қилин
са, мен улардан четда қолиб кетаман”, деган (Ман
ба: “Тазкиротул ҳуффоз”). Имом Шофеъий шундай
деган: “Қадри билинмаган киши қадри баланд ки
шидир. Фазли билинмаган одам энг фазилатли ки
шидир” (Манба: “Сияр”). Бакр ибн Абдуллоҳ ал-Му
заний: “Агар ўзингдан ёши улуғни кўрсанг, “Бу одам
мендан имон ва солиҳ амалда ўзиб кетган, у мендан
яхшироқдир”, дегин. Агар ўзингдан ёши кичикни
кўрсанг, “Гуноҳларим уникидан кўпроқ. У мен
дан яхшироқдир”, дегин”, деб айтган. Зиёд Намрий:
“Камтарликдан холи бўлган зоҳид мева бермайдиган
дарахтга ўхшайди”, деган.
Кибрнинг нафсга таъсири ёмон. Буни Муҳаммад
ибн Ҳусайн ибн Али шундай тушунтиради: “Агар
қалбга озроқ кибр иллати кирса, ўша кирган нарсанинг оз-кўплигига қараб ақлда ноқислик бўлади”
(Манба: Ғаззолий, “Иҳёу улумиддин”). Рабийъ ибн
Хайсамга: “Эй Абу Язид, қандай тонг оттирдингиз?”
дейилса, у: “Заиф ва гуноҳкор ҳолимизда тонг оттирдик. Ризқларимизни еймиз ва ажалларимизни кутамиз”, деб берган экан.
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Иккинчи боб

Кибрнинг мазаммати
Қуръони каримда шайтон кибр-ҳаво туфайли инсонга сажда қилишга буюрилганда бу ишдан бош
тортади, деб келтирилган. Шунинг учун у хорликка учрайди ва Аллоҳ таолонинг назаридан қолади.
Шу боис манбаларда кибр-ҳаво ва манманлик шайтон амали деб келтирилади. “Кибр” ва “такаббур”
сўзлари луғатда “ўзини катта олиш”, “мақтанчоқлик
қилиш”, “кеккайиш” маъноларини билдиради. “Мутакаббир” сўзи ўзини бошқалардан менсимай, мақ
танчоқ ва керилган кимсага нисбатан қўлланади.
Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам амакилари Аббос розияллоҳу анҳуга: “Сени Аллоҳга ширк
келтириш ва кибрдан қайтараман. Албатта, бу иккиси Аллоҳдан тўсади”, дедилар. Ардашер ибн Бобак деди: “Кибр аҳмоқликдан бошқа нарса эмас.
Аҳмоқлик ўз эгасини қаерга олиб боришини билмай,
кибрга етаклайди”. Абу Ҳомид Ғаззолий кибрни:
“Ўзини улуғ ҳисоблаб, қадрини бошқалар қадридан
устун қўйиш”, деб таърифлайди. “Иҳё улумиддин”
китобида айтилишича, саодат калити ҳушёрлик ва
фаҳму фаросатдадир. Бадбахтлик асоси кибр ва ғаф
латдадир. Аллоҳ таолонинг неъматлари ичида бандага имон ва маърифатдан кўра улуғроқ неъмат йўқ.
Унга эришиш учун бағрикенглик ва қалб кўзи очиқ
бўлишдан бошқа восита йўқ.
Аллоҳ таоло мутавозеъ зотларнинг тўғри йўл то70

пишини ирода қилиб, уларнинг қалбларини исломга
кенг қилиб қўйган, мутакаббирларнинг йўлдан адашишини ирода қилиб, уларнинг қалбларини худди
осмонга кўтарилаётгандек тор қилиб қўйган. Зеро,
Аллоҳ таоло айтади:
“Илоҳингиз ягона илоҳдир. Бас, охиратга имон
келтирмайдиганлар диллари (Унинг ягона эканини) инкор қилур ва улар мутакаббирлардир.
Шубҳа йўқки, Аллоҳ уларнинг яширган нарсала
рини ҳам, ошкор қилган нарсаларини ҳам билур.
Албатта, У мутакаббирларни севмагай” (“Наҳл”
сураси, 22,23-оят).
Аллоҳ таоло бу оятда Ўзининг Ягона Илоҳ эканини, Аллоҳдан бошқа маъбуд йўқлигини билдириб, Аллоҳга ва охират кунига ишонмайдиганлар
қалби Яратганнинг ваҳдониятини инкор этишлари
ни, Унга ибодат қилишдан бош тортишларини, Ал
лоҳнинг улуғлиги ва буюклигига далолат қилувчи
мўъжизаларни тан олмаслигини таъкидламоқда. Мў
мин банда Аллоҳнинг яккаю ёлғиз эканини, Унинг
шериги ҳам, ота-онаси ҳам, бола-чақаси ҳам йўқ
эканига қалбдан имон келтиради ва Парвардигорига
ибодат қилади, Унинг амр-буйруқларини бажаради.
Мўминнинг покиза қалби уни доим яхшиликка ундайди, чиркин иллатлардан узоқ юришга чақиради.
Охиратга ишонмайдиган, қиёмат кунини тан олмайдиган мутакаббир кимсаларнинг қалблари имондан
холидир. Шунинг учун улар кибр отига минадилар,
ҳисоб-китоб бўлишига имон келтирмайдилар, ер
юзида манманлик ва бузғунчилик қиладилар. Айрим
одамларнинг имонсиз ҳолда яшаб ўтишига ўзлари сабабчидир. Сиртдан чиройли кўринса ҳам, аммо иллат, дард ва фасод кофирларнинг ичида бўлади. Шу
боис улар Аллоҳга бўйсунишни ва Пайғамбар сол
лаллоҳу алайҳи васалламга эргашишни ор билиб,
мутакаббирлик қиладилар. Бу гуноҳлар ичида энг
катта гуноҳ ва мусибатдир. Аллоҳ таоло уларнинг
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яширин ва ошкор сирларию ишларини жуда яхши
билади. Жумладан, Аллоҳ таоло нега мутакаббирлик
қилаётганларини ва нима учун беҳисоб неъматларини инкор этаётганларини ҳам билиб туради. Унутмаслик керак, Аллоҳ таоло кибрли ва ер юзида ноҳақ
керилиб юрадиган кишиларни хуш кўрмайди. Бироқ
у зот бунинг учун дарров жазо бермайди. Кимнинг
қалбида куфр ёки имон уруғи борлигини ҳам билади. Бандалар қилаётган ҳар бир ишни Аллоҳ билибкўриб, кузатиб туради. Аллоҳдан бирон нарсани
яширишнинг сира иложи йўқ. Қиёмат куни бандалар
шунга қараб ҳисоб қилиниши ҳақида Аллоҳ таоло
шундай деган: “Биз ўша (сизларга маълум) охират
диёрини ер юзида зулм ва бузғунчилик қилишни
истамайдиган кишилар учун яратурмиз. Оқибат эса,
тақволи кишиларникидир” (“Қасас” сураси, 83-оят).
Аллоҳ таоло жаннатни такаббурлик қилмайдиган,
ер юзида фасод ва бузғунчилик қилишни истамайдиган камтар, мўмин бандалари учун тайёрлаб қўй
ган. Чиройли оқибат қалби Аллоҳга тақво билан
лиммо-лим мўмин бандаларникидир. Ер юзида та
каббурлик қилиш, бировга зуғум ўтказиш нимали
гини биламиз. Мазкур оятдаги “бузғунчилик” барча
гуноҳ-маъсиятларни ўзида ифода этади. Жумладан,
Аллоҳнинг ягоналигини инкор этиш, ширк, нифоқ,
ҳаром-хариш ишларни содир этиш, зино, бузуқлик,
судхўрлик, порахўрлик, ўғрилик, товламачилик,
ёлғон, ғийбат, туҳмат, бўҳтон, ҳасад, шумланиш,
ёмон гумон қилиш, ичиқоралик, кўролмаслик каби
қанчадан-қанча иллатлар ер юзида бузғунчилик қи
лиш сирасига киради. Демак, гуноҳкор одам бузғун
чидир. Аллоҳга итоат этадиган киши эса ислоҳотчи
ва тузатувчидир. Ҳақиқий мўминлар такаббурлик
қилмайдилар, ўзларини катта олмайдилар, ерда буз
ғунчилик қилмайдилар, ислоҳ ва яхшиликка мойил
бўладилар, ёмонликдан ҳазар қиладилар. Чиройли
оқибат ва гўзал хотима бўлмиш жаннат мана шун72

дай зотларники – дили тақво билан зийнатланганлар, Аллоҳга чин қалбдан ибодат қилган ва ҳаром
қилинган амаллардан йироқ юрган бандаларга насиб
этади. Аллоҳ таоло айтади: “Ер юзида кибрланиб
юрма! Чунки сен (оёқларинг билан) зинҳор ерни
теша олмайсан ва узунликда тоғларга ета олмай
сан” (“Исро” сураси, 37-оят).
Парвардигори олам бу оятда бандаларини ман
манликдан қайтариб, обрў-эътиборингга ишонма,
куч-қувватингга, мол-давлатингга суяниб, ер юзида
мақтанчоқлик билан юрма! Чунки сен оёқларинг
билан ерни тешиб ўтолмассан. Бу кибр ва манман
лигинг билан тоғнинг баланд чўққиларига ҳам етол
майсан, деб унга ўз ҳаддини билдириб қўймоқда.
Шу сўзнинг ўзиёқ ҳар қандай ақлли, ҳушли одамни сергак ва ҳушёр торттириши керак. Бир ҳадиси
шарифда: “Ким Аллоҳ учун тавозеъ қилса, гарчи ўз
назарида ҳақир кўринса ҳам, одамлар назарида улуғ
бўлади”. Ривоят қилинишича, Абдуллоҳ ибн Умар
розияллоҳу анҳумо ўзини катта олиб, кибор билан
юриб кетаётган бир кишини кўриб: “Албатта шайтоннинг ўз биродарлари бор”, деди (Ибн Абу Дунё
ривоят қилган).
Мўмин банда ҳар вақт камтарлик ва тавозеъ би
лан юради. Бу унинг юриш-туришида билиниб туради. Бу ҳақда Аллоҳ таоло шундай деган: “Раҳ
моннинг (суюкли) бандалари ерда камтарона
юрадиган, жоҳил кимсалар (бемаъни) сўз қотганда
«Саломатлик бўлсин!» деб жавоб қиладиган ки
шилардир” (“Фурқон” сураси, 63-оят).
Каломи мажидда Луқмони ҳаким тилидан шундай дейилган: “Одамларга (кибрланиб) юзингни бу
риштирмагин ва ерда керилиб юрмагин! Чунки
Аллоҳ барча кибрли, мақтанчоқ кимсаларни суй
мас” (“Луқмон” сураси, 18-оят).
Яъни, донишманд Луқмон ўғлига кибр билан
одамлардан юзингни бурма. Улар билан суҳбатлаш
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ганда чеҳрангни очиқ қил, табассум ила муомалада бўл. Ер юзида мутакаббирларга ўхшаб юрма. Ўз
нафсингдан ажабланиб қолма. Балки мутавозеъ зотлар каби мулойим ва оҳиста юр. Шунда Аллоҳ ҳам,
бандалар ҳам сени яхши кўради. Чиройли хулқинг
билан одамлар меҳрини қозонасан. Унутма, Аллоҳ
мақтанчоқ ва кибрли кимсаларни ёқтирмайди, деб
насиҳат қилмоқда. Бу насиҳат фақат унинг ўғлига
тааллуқли эмас, балки ер юзида кибр-ҳаво ва манманлик қиладиган барча инсонларга тегишлидир.
Шунингдек, Луқмони ҳаким сўзидан мутакаббир қан
дай бўлишини ҳам билиб олсак бўлади. Кибр аломати мутакаббир кишининг юриш-туриши, юз ифодаси
ва қилиқларидан шундоқ билинади. Баъзилардан бир
гап ёки насиҳатни эшитса, дарҳол юзини тириштиради, афтини бужмайтиради, бурнини жийиради. Бу
айни кибр аломатидир. Чунки камтар зотлар бундай
қилмайдилар, одамларга мулойимлик билан муомалада бўладилар. Юзни буриштириш, пешонани тириштириш “Сен ҳам одам бўлибсанми?”, “Сенинг
гапинг менга бир пул”, деган маънони англатади.
Одатда, бундай кимсалар ҳеч кимни менсимайди, гапини гап демайди, нуқул ўзини мақтайди, бировлар
ҳақида олқиш эшитса, фиғони фалакка кўтарилади.
Қалбидаги кибр-манманлик туфайли банда ожиз бир
инсон эканини унутади, одамгарчиликдан чиқади.
Зеро, инсон табиатига ёт унсур деб қаралган манманлик ҳеч қачон яхшилик олиб келмайди. Аллоҳ
ёмон кўрадиган мутакаббир кимсалар зинҳор бахтли
бўлмайди, ҳузур-ҳаловат топмайди.
Аллоҳ таоло бошқа бир оятда шундай дейди:
“Аллоҳнинг оятлари ҳақида ўзларига келган (бирор) ҳужжатсиз тортишадиган кимсалар Аллоҳ
наздида ҳам, имон келтирган зотлар наздида ҳам
катта нафратга дучор бўлурлар. Аллоҳ ҳар бир
мутакаббир ва зўравоннинг қалбини мана шун
дай муҳрлаб қўйгай” (“Ғофир” сураси, 35-оят).
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Бирон ҳужжат-далили бўлмай туриб Аллоҳнинг
оятларини инкор қиладиган кимсалар Аллоҳ наздида ҳам, мўминлар наздида ҳам нафратга сазовордир. Аллоҳ таолонинг оятларини инкор қиладиган,
имон келтиришдан бош тортадиган мақтанчоқ кимсалар қалби муҳрлаб қўйилган, бу муҳрнинг ечилиши осон эмас. Қалб ёпилганидан кейин залолатга
учраб, оқибати яхшилик билан тугамайди. Демак,
Аллоҳнинг оятлари ҳақида бирон ҳужжат-далилсиз
мунозара қилиш, ўзи билмаган ҳолда бошқалар билан талашиб-тортишиш қалбнинг муҳрланганини
билдиради. Бир ҳадиси шарифда шундай дейилган: “Қалб очиқ кафтга ўхшайди. Худди бармоқлар
бирма-бир букилганда кафт ёпилганидек, қалб ҳам
ҳар гуноҳ иш содир этилганда ёпилиб боради. Ҳат
то охирида бутунлай бекилиб қолади. Мана шу қалб
нинг муҳрланишидир” (Манба: “Тафсиру Ибн Ка
сир”). Мужоҳид раҳматуллоҳи алайҳ шундай деган:
“Гуноҳлар қалбга қаттиқ ўрнашса, уни ўраб, эгаллаб
олади, бора-бора қалбга ёпишиб кетади. Бу ҳол қалб
нинг муҳрланганидир” (Манба: “Тафсиру Ибни Ка
сир”).

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
 ْاحتَ َّج ْت:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َْ  يَ ْد ُخل ُِن:َت َه ِذ ِه
َْ َّار َو
:َت َه ِذ ِه
ْ البَّ ُارو َن َوال ُْمتَ َك ِّبُو َن َوقَال
ْ النَُّة َفـ َقال
ُ الن
ُّ يَ ْد ُخل ُِن
َ ني َفـ َق
َاب
ِ  أَنْ ِت َعذ:ال هللاُ َع َّز َو َج َّل ِلَ ِذ ِه
ُ الض َع َف ُاء َوال َْم َس ِاك
َ َيب بِ ِك َم ْن أَ َش ُاء َوق
َ َأُ َع ِّذ ُب بِ ِك َم ْن أَ َش ُاء َوُرَّبَا ق
 أَنْ ِت:ال ِلَ ِذ ِه
ُ ال أُ ِص
ِ ح ِت أَ ْرَح ُم بِ ِك َم ْن أَ َش ُاء َولِ ُك ِّل َو
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.اح َد ٍة ِمنْ ُك َما ِم ْل ُؤَها
َ َْر
.ح ُد
ْ ِّ َوُم ْسلِ ٌم َو
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Дўзах
ва жаннат (бир-бири билан) тортишди. Буниси
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(яъни, дўзах): “Менга исёнкор ва мутакаббир ким
салар киради”, деди. Униси (яъни, жаннат) эса:
“Менга заифлар ва мискинлар киради”, деди.
Шунда Аллоҳ азза ва жалла бунисига (дўзахга):
“Сен азобимсан. Сен билан хоҳлаганимни азоб
лайман!” деди. Унисига (жаннатга) эса: “Сен
раҳматимсан. Сен билан хоҳлаганимга раҳм
қиламан! Сизларнинг ҳар бирингизни тўлдирув
чилар бордир”, деди” (Бухорий, Муслим, Термизий
ва Аҳмад ривоят қилган).
Ривоятдаги “тортишди” сўзи ўзига кирувчилар
билан мақтанди, фахрланди, деган маънони билдиради. Ривоятдан маълум бўладики, дўзахга мутакаббир ва зўравон кимсалар киради. Жаннатга
эса дунё талаб қилишдан ожиз, заифҳол, қўлида
молу давлати йўқ мискин ва камтар инсонлар киради. Жаннат хокисор, шикастанафс инсонлар маконидир. Қалбида озгина кибр иллати бор кимса
ҳам жаннатга кирмайди. Бундан мутакаббир кимсалар учун жаннатда жой йўқ, деган маъно келиб
чиқади. Демак, мутакаббир киши кибр-ҳавосидан
воз кечиб, ўз хулқини тузатмас экан, уни оқибатда
қандай тақдир кутиб тургани аниқ. Дўзах ва жаннат одамзод борадиган охирги манзил. Аммо ундан қайси бирига кириш ва қайси бирини деб амал
қилиб яшаш инсоннинг ўзига боғлиқ. Кибр-ҳаво
билан яшаб, ундан халос бўлишни ўйламаган кишининг борадиган манзили дўзах бўлиши ҳадиси
шарифда баён этилган. Шундай экан, ҳар қанча
оғир бўлмасин, инсон кибр-ҳаво ва мутакаббирлик
тўнини ечиб, ўтга ташламас экан, бу дунёда ўз умрини елга совурганини билдиради. Ҳадиси шарифда мол-дунё бандани ҳақ йўлдан узоқлаштириши,
мансаб отига миниш, обрў-эътиборнинг ошиши
кибрга йўллаши ва ҳақиқатни тан олмасликка сабаб эканига ишора қилинмоқда.
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Ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Жаннат ва дўзах ўртасида ўзаро тортишув бўл
гани.
2. Дўзахга исёнкор ва манман кимсаларнинг кириши, жаннатга эса заиф, мискин одамларнинг кириши.
3. Дўзах Аллоҳнинг азоби экани ва хоҳлаган бандасига азоб бериши. Жаҳаннам азоб-уқубат маконидир. Жаннат Аллоҳнинг раҳмати ва Ўзи хоҳлаган
бандаларига раҳм қилиши. Жаннатга раҳмли, қал
бида меҳр-мурувват бор инсонлар киради. Зеро, ҳа
диси шарифда айтилишича, раҳмлиларга Раҳмон си
фатли Аллоҳ таоло раҳм қилади. Демак, жаннатга
тушиш учун имон-эътиқод, солиҳ амал, гўзал одобахлоқ (жумладан, камтарлик), меҳр-шафқат хислатлари лозим экан.
4. Аллоҳ дўзахни ҳам, жаннатни ҳам тўлдириш
ҳақида ваъда берган. У Зот ваъдасига хилоф қилмайди.
Жаҳаннам Аллоҳнинг адолати ила тўлдирилади. Жаннат эса Аллоҳнинг раҳмати билан тўлдирилади.
Ривоят қилинишича, “Ким зарра мисқоличалик
яхшилик қилса...” ояти нозил бўлганида, Абу Саъид
Худрий розияллоҳу анҳу сўради:
– Ё Расулуллоҳ! Мен қиёмат куни ҳар битта амалимни кўраманми?
– Ҳа.
– Катталарини ҳам кўраманми?
– Ҳа.
– Кичикларини ҳам кўраманми?
– Ҳа, (албатта кўрасан).
– Унда ҳолимга вой!..
– Эй Абу Саъид, хурсанд бўл! Зотан, (мўмин бан
данинг) савоблари ўн баравардан етти юз бараваргача кўпайтирилади. Аллоҳ хоҳлаган бандаси учун
кўпайтириб беради. Гуноҳлар эса ўз мислича бўлади
ёки Аллоҳ уларни афв этади. (Шуни унутма,) бирон
киши ўз амали билан зинҳор нажот тополмайди!
– Эй, Аллоҳнинг Пайғамбари! Сиз ҳамми?!
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– Ҳа, мен ҳам. Илло Аллоҳ мени Ўз раҳмати ила
ярлақаса, (шундагина нажот топаман3).
Аллоҳ таолодан жаннатни сўраймиз, жаҳаннам
азобидан паноҳ истаймиз!

ُول هللاِ َصلَّى هللا
ِ ال أَ َك َل ِعنْ َد َر ُس
ً َع ْن َسل ََم َة بْ ِن األَ ْك َوِع أَ َّن َرُج
َ َ الَ أَ ْستَ ِط ُيع ق:ال
َ َ ُك ْل بِيَ ِمينِ َك ق:ال
َ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم بِ ِش َمالِِه َفـ َق
َ ال:ال
ِ ْاستَ َط ْع َت َما َمَنـ َع ُه إِالَّ ال
َ َْكْبـ ُر ق
 َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم. فَ َما َرَفـ َع َها إَِل فِي ِه:ال
َّ َو
.ح ُد َوابْ ُن ِحبَّا َن
َ ْ َالدا ِرِم ُّي َوأ
Салама ибн Акваъ розияллоҳу анҳудан ривоят
қилинишича, бир киши Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васаллам ҳузурларида чап қўли билан
таом еди. Шунда у зот: “Ўнг қўлинг билан е!”
дедилар. У: “Бунга қодир эмасман”, деди. Расу
луллоҳ: “Қодир бўлмай қол!” дедилар. Уни фақат
кибр тўсиб турганди. Шундай сўнг ўша киши ўнг
қўлини оғзига олиб боролмай қолди (Муслим, До
римий, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят қилган).
Ривоятда айтилишича, бир одам4 Пайғамбаримиз
соллаллоҳу алайҳи васаллам олдиларида овқат еётган
эди. Ислом одобига кўра, овқатни ўнг қўлда ейилади. Бироқ ҳалиги киши чап қўлида ерди. Буни кўрган
Расулуллоҳ:
– Овқатни ўнг қўлингда е! – деб буюрдилар.
– Ўнг қўлимда ея олмайман! – деди ҳалиги киши.
У ўнг қўлида овқат ейишга қодир бўлса ҳам,
кибр-ҳавоси бунга йўл бермасди. Унинг ҳеч қандай
узри йўқ эди. Пайғамбар алайҳиссалом айтган ишни
Ибн Абу Ҳотим ривоят қилган.
Ибн Мандаҳ, Абу Нуайм ва бошқалар зикр қилишича, ўнг қўлида таом
ейишдан кибр қилган кишининг исми Буср (ёки Бишр) ва Роий ал-Ийрдир. У
Ашжаъ қабиласидан бўлган. Қози Иёзга кўра, у мунофиқ бўлгани учун шундай
қилган. Бироқ Имом Нававий “Шарҳу саҳиҳи муслим” китобида бу гап тўғри
эмаслигини айтган. Чунки фақат кибрнинг ўзи нифоқни тақозо этмайди. Яъни,
кибр катта гуноҳ, бироқ кибр қилган одам мунофиқ бўлмайди.
3
4
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қилишга шунчаки бўйни ёр бермади, ёлғон гапирди, ҳақни қабул қилишга унамади. Шунинг учун
Расулуллоҳ алайҳиссалом: “У ҳолда ростдан ҳам
еёлмай қол!” деб унинг зарарига дуо қилдилар.
Аллоҳнинг маҳбуб Пайғамбари қилган дуо сўзсиз
қабул бўлади. Айтишларича, ўнг қўлида таом
ейишга кибр қилган ўша одам дуойи баддан кейин
ўнг қўлини оғзига олиб боролмай қолган экан.
Расулуллоҳ алайҳиссалом ҳузурларида кибр қилиш
ва у зотнинг айтганларига унамасликнинг оқибати
мана шундай бўлади!
Бу таом тановул қилиш билан одобга риоя қил
маслик. Шариатимиз асоси бўлган энг муҳим ва
аҳамиятли амалларда манманлик қилиш қандай
оқибатларга олиб боришини бир ўйлаб кўринг. Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг кўплаб ҳа
дисларида “Ким мана бу ишни қилса, мендан эмас”,
“Ким ундай қилса, лаънатга сазовор бўлади”, деб айтилганига дуч келамиз. Ана шу даъватларга бепарво бўлмаслик керак. Чунки Аллоҳнинг Пайғамбари
бирон нарсадан бежиз қайтармайдилар ва бирон
ишга буюрмайдилар. Аллоҳ ва Расули буюрган ишни
сидқидилдан бажарган, буюрмаган ишдан буткул
тийилган банда нажот топади. Шариат буйруқларини
менсимаслик, Аллоҳ ва Расулининг айтганларини назарга илмаслик оқибати жуда ёмон.
Ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузур
ларида одобсизлик қилган саҳобаларга таълим берганлари, уларга одоб-ахлоқни ўргатганлари.
2. Мусулмон одам таомни ҳар доим ўнг қўлида
ейиши лозимлиги.
3. Ёлғон ва кибр бандани абгор ҳолга солиши.
4. Пайғамбаримиз сўзларига унамаган, шариатга
хилоф иш тутган кимсанинг оқибати яхши бўлмас
лиги.
5. Нотўғри ишни қилаётган кишини кўрган одам
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уни огоҳлантириши, амри маъруф ва наҳйи мункар
қилиши зарурлиги. Ҳатто овқатланиб ўтирганда ҳам
бу ишни тарк этилмаслиги.
6. Шариат ҳукмларига узрсиз зид иш қилганларга
дашном бериш ва уларни тўғри йўлга йўллаб қўйиш
лозимлиги.

ِ َ :ال
َ َُْزا ِع ِّي ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
َّ ِ س ْع ُت الن
َ َع ْن َحا ِرثَ َة بْ ِن َوْه ٍب ال
ٍ النَّ ِة ُك ُّل َض ِع
ُ َو َسلَّ َم َيـ ُق
َْ  أَالَ أُ ْخ ِبُُك ْم بِأَ ْه ِل:ول
يف ُمتَ َض ِّع ٍف ل َْو أَْق َس َم
ٍ َعلَى هللاِ ألََبـ َّرُه أَالَ أُ ْخ ِبُُك ْم بِأَ ْه ِل النَّا ِر ُك ُّل ُعتُ ٍّل َج َّو
 َرَو ُاه.ٍِاظ ُم ْستَ ْكب
.ح ُد
َ ْ َاج ْه َوأ
َ الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم

Ҳориса ибн Ваҳб Хузоий розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Мен Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Сизларга жаннат аҳлидан хабар берай
ми? Ҳар бир заиф ва заифҳол саналгандир. Агар
Аллоҳга қасам ичса, юзага чиқаради. Сизларга
жаҳаннам аҳлидан хабар бермайми? Ҳар бир қў
пол, саркаш ва мутакаббирдир”, деб айтганларини
эшитганман” (Бухорий, Муслим, Ибн Можа ва Аҳмад
ривоят қилган).
Уламолар ҳадисда келган “заиф ва заифҳол” сў
зини камтар, мутавозеъ ва ўзини хокисор тутувчи
киши деб изоҳлашган. Бундай одам дўсту биродарларига очиқ чеҳра билан муомала қилади, уларга
қанотини паст тутади. Душманлари билан эса адолат ила муносабатда бўлади, керак бўлса бироз
қаттиққўлроқ бўлади. Имом Нававийнинг сўзига
кўра, бундай кишининг ҳоли танг, аҳволи оғир бўл
гани учун таҳқирга учрайди ёки унга паст назар
билан қарайдилар. Ҳадиси шарифда мўмин банда
камтарлик ила муомаласи билан илоҳий даргоҳдаги
мақомини оширса, кибр отига миниб, манмансираш
туфайли пастлик ва тубанликка тушиши маълум қи
линмоқда. Шу боис жаннатий одам бирон ишни қи
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лиш ёки тарк этишга Аллоҳ номи билан қасам ичса,
албатта уни бажаради, қасамини бузмайди, сўзида туради.
Шу ўринда муҳим бир жиҳатга эътибор берайлик: заифҳол кишининг жаннатга кириши деганда
ҳар қандай бечораҳол кишини жаннатга кираверади,
деб тушунмаслик лозим. Балки жаннат аҳлининг аксарини заифлар ва мискинлар ташкил этиши айтиб
қўйилмоқда. Жаннатга бойлар ва бақувват кишилар
ҳам солиҳ амаллари туфайли киради. Лекин жаннатийларнинг аксари камбағал ва фақир кишилардан
иборат бўлиши уларнинг тез ҳисоб-китоб бериши билан боғлиқ. Ёлғиз камтарликнинг ўзи жаннатга кириш учун кифоя қилмайди. Жаннатий бўлиш учун
имон бўлиши ва солиҳ амал бўлиши керак. Шундан
кейин бошқа мақталган фазилат ва сифатлар ҳисобга
ўтади. Имонсиз кишига унинг хулқу одоби жаннатга
кириш учун камлик қилади.

ِ َع ْن فَ َضالََة بْ ِن ُعَبـيْ ٍد َع ْن َر ُس
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم أَنَُّه
َ َق
ات
َ َ ث:ال
َ اع َة َو َع َصى إِ َم َام ُه َوَم
َ َْم
َ  َرُج ٌل فَ َار َق ال:الثٌَة الَ تَ ْسأَ ْل َعْنـ ُه ْم
ِ َع
اب َعْنـ َها َزْو ُج َها قَ ْد َك َفا َها
َ اصيًا َوأَ َم ٌة أَ ْو َعبْ ٌد أَبَ َق فَ َم
َ ات َو ْام َرأَةٌ َغ
ُّ ُم ْؤنَ َة
:الثٌَة الَ تَ ْسأَ ْل َعْنـ ُه ْم
َ َال تَ ْسأَ ْل َعْنـ ُه ْم َوث
َ َالدْنـيَا َفـتََبـ َّرَج ْت َبـ ْع َد ُه ف
ِ َرُج ٌل نَا َزَع هللاَ َع َّز َو َج َّل ِرَد َاء ُه فَإِ َّن ِرَد َاء ُه ال
ْك ْبِيَ ُاء َوإِ َز َارُه الْ ِع َّزُة َوَرُج ٌل
ِ ح ُد َوالْب َخا ِر ُّي َوال
ِ َ ْوط ِم ْن َر
َْاك ُم
ُ َُش َّك ِف أَ ْم ِر هللاِ َوالْ َقن
ُ َ ْ َ َرَو ُاه أ.ِحة هللا
َّ َو
.يح
ُّ ِ الطَبـ َر
ٌ ان َو َسنَ ُد ُه َص ِح
Фазола ибн Убайд розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Уч
тоифа борки, улар ҳақида сўрама: жамоатни тарк
қилиб, имомига осий бўлган ва шу ҳолида ўлган
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киши, қочиб кетган ва шу ҳолида ўлган чўри
ёки қул, эри уни тарк қилган (яъни бирор-бир
сафарда ёки юмуш билан уйида бўлмаган пайт
да) ва нафақа билан таъминлаган, ундан кейин
бегоналар учун зийнатланган аёл ҳақида сўрама!
Яна уч (тоифа) ҳақида сўрама: Аллоҳ азза ва жал
ла билан Унинг ридосини талашган киши. Зеро,
У Зотнинг ридоси кибриё (улуғлик), изори азиз
ликдир. Аллоҳнинг амри ҳақида шубҳаланган ва
Аллоҳнинг раҳматидан умидсиз бўлган киши (ҳа
қида сўрама)” (Аҳмад, Бухорий5, Ҳоким, Байҳақий ва
Табароний ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Мазкур ҳадисда мусулмонлар жамоасини тарк
этиб, раҳбарига итоатсизлик қиладиган, хожасидан
қочиб кетган, эри йўқлигида ўзига оро бериб, бегона
эркакларга чиройли кўринишга интиладиган хотин,
кибр-ҳаво қиладиган ва Аллоҳнинг амрига шубҳа билан қараб, У Зот раҳматидан ноумид бўладиган кимса қораланмоқда.
Мазкур ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Мусулмон жамоасини тарк этиш, ўз бошлиғига
итоатсизлик қилиш, унинг сўзини икки қилиш, раҳ
барига осий ҳолда ўтиб кетиш яхши эмаслиги. Мусулмон бошлиққа итоат этилади, унга осий бўлин
майди. Ким Аллоҳ ва Расулига итоаткор, раҳбарга
осий бўлса, унга қарши чиқса, боғий саналади.
2. Хўжайинидан қочиб кетган қул ҳам қораланган.
Чунки у хожасининг мулкидир. Хўжайинидан берухсат кетиб қолиши мумкин эмас.
3. Эри сафарга кетганида хотин уй-жойига кўзқулоқ бўлиб туриши, эрининг мол-мулки ва обрўсини
сақлаши керак. Бегона эркакларга ўзини кўз-кўз қи
лиш учун зийнатланмаслиги керак. Зеро, бу иш бу
зуқликка йўл очиб беради. Аллоҳга ва охират куни
га ишонган аёл фақат эри учун безанади, уйдан
чиққанда бегоналар назарини жалб этмайдиган ли
5

Бухорий ушбу ривоятни “Ал-адабул муфрад”да нақл қилган.
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босларни кияди. Қайси бир мусулмон аёл эридан
бошқа номаҳрамлар кўзини ўйнатиш учун ясан-тусан қилган ҳолда ва турли хушбўйлар билан бурканиб кўчага чиқса, оғир гуноҳни бўйнига ортган бў
лади. Бундан сақланмоқ лозим. Шариатнинг мана
шу кўрсатмасига амал қилмаслик оилаларда турли
жанжал ва келишмовчиликлар келиб чиқишига сабаб бўлиб, жамият тинчлигининг негизи бўлган оила
барқарорлигига путур етказади.
4. Улуғлик ва буюклик Аллоҳга хос сифат. Аллоҳ
дан ўзгаси бундай сифатга лойиқ эмас. Қайси бир
банда Аллоҳ билан кибриёни – буюкликни талашса,
Аллоҳ уни жаҳаннамга киргизади. Бу Аллоҳнинг ваъдасидир. Шунинг учун оқибати хайрли бўлишиин истаган киши кибрдан йироқ юради, камтарликни ўзига
лозим тутади.
5. Мўмин банда Аллоҳдан яхши гумонда бўлади,
шубҳаланмайди. Ҳадиси қудсийларнинг бирида: Мен
бандамнинг Ўзим ҳақидаги гумонидаман”, дейилади.
Шунга кўра, инсон доим Аллоҳдан яхшиликни умид
қилади, эзгулик тилаб дуолар қилади. Шу билан бирга Аллоҳнинг раҳматига кўз тикади. Зеро, Аллоҳнинг
раҳмати кенгдир, муҳсин бандаларга яқиндир.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َع ْن َجابِ ٍر أَ َّن َر ُس
 إِ َّن ِم ْن:ال
َّ
ِ ل َوأَْقـربِ ُك ْم ِم ِّن َْملِ ًسا َيـ ْوَم الْ ِقي َام ِة أَ َح
القًا َوإِ َّن
َ اسنَ ُك ْم أَ ْخ
َ
َ َِأَ َحبِّ ُك ْم إ
َّ َِأَْبـ َغ َض ُكم إ
َارو َن َوال ُْمتَ َش ِّدقُو َن
ُ ل َوأَْبـ َع َدُك ْم ِم ِّن َْملِ ًسا َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة الَّثـ ْرث
ْ
َ  يَا َر ُس:َوال ُْمَتـ َفيْ ِه ُقو َن قَالُوا
َارو َن َوال ُْمتَ َش ِّدقُو َن
ُ ول هللاِ قَ ْد َعلِ ْمنَا الَّثـ ْرث
َ َفَ َما ال ُْمَتـ َفيْ ِه ُقو َن ق
التِم ِذ ُّي َوابْ ُن ِحبَّا َن َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي
ْ ِّ  َرَو ُاه. ال ُْمتَ َك ِّبُو َن:ال
َّ َو
.يح
ُّ ِ الطَبـ َر
ٌ ان َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Жобир розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича,
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Қиё
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мат куни менга маҳбуброғингиз ва яқинингиз
хулқлари чиройлиларингиздир. Қиёмат куни мен
учун ёқимсизроғингиз ва узоқ бўладиганингиз
сергап, (олди-орқасига қарамасдан) кўп вайсайди
ганлар ва мутафайҳиқлардир”, дедилар. Шунда:
“Эй Расулуллоҳ, биз сергап ва кўп вайсайдиган
ларни биламиз. Мутафайҳиқлар кимлар?” деб
сўралди. У зот: “Мутакаббирлардир”, деб жавоб
бердилар (Термизий, Ибн Ҳиббон, Байҳақий ва Таба
роний ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Охиратда Расулуллоҳга яқин бўламан, деган киши
ўз хулқини чиройли қилишга ҳаракат қилиб яшайди. Қиёмат инсондан имкониятлар кетадиган кун.
Ҳеч ким ҳеч кимга ёрдам қўлини чўзишга қодир
бўлмайди. Ҳамма ўзи билан ўзи овора. Ана шундай
оғир кунда Муҳаммад алайҳиссалом шафоатидан бенасиб қолмасликни ўйлаган киши кам гапириб, мутавозеъликни лозим тутад. Зеро, кибрланиш ва оғзини
тўлдириб бўлар-бўлмас гап-сўзларни вайсайвериш
бандани қийин аҳволга солиб қўяди охиратда.
Бу Пайғамбаримизнинг таълими ва одоб-ахлоқи
дир. У зотнинг бу сўзлари ҳар қандай вайсақи ва сергап кишини ҳушёр бўлишга чақиради. Ҳадиси шариф
таржимасида “кўп вайсайдиган” деб ифодаланган сўз
арабий матнда “муташаддиқун”, деб келтирилган.
Имом Нававий “Азкор” китобида айтишича, сўзда
ташаддуқ қилиш ила кибрланиш, сажъ ва фасоҳат,
жумлаларни жуда зийнатлаб юбориш макруҳдир. Бу
лар қораланган такаллуф саналади. Шунингдек, авом
халқ тушунишга қийналадиган тилда гапириш ҳам
дуруст эмас. Балки ҳамма тушунадиган равон ва лўн
да тарзда фикрни ифодалаш керак. Агар ҳаддидан
ошмаса, хутба ва мавъизаларда жумлани чиройли
баён этиш жоиз. Чунки бундан мақсад одамларни яхшиликка чақириш, уларнинг қалбида Аллоҳга итоат
этишга муҳаббатни уйғотишдир. Зеро, чиройли сўз
ларнинг қалбга таъсири кучли бўлади.
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Жаннатда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васал
ламга қўшни бўлишни ким истамайди дейсиз. Қал
бида имони бор киши шундай орзу қилади. Бироқ
мақсадга етишга хоҳишнинг ўзи камлик қилади. Бунинг учун ҳусни хулқ билан зийнатланиш ва нафс
ни турли разолатлардан поклаш керак. Жаннатга кириш ва у маъвода Пайғамбар алайҳиссаломга
қўшни бўлиш осон эмас. Бу йўлда сал жонни койитиш ва сабр-тоқат билан солиҳ амалларни бажариб,
иллатлардан йироқ юриш керак.
Мазкур ривоятдан олинадиган хулосалар:
1. Ҳусни хулқ мақталган сифатлардан бўлиб, шу
сифатга эга киши қиёмат куни у зотга яқин ва маҳбуб
бўлиши. Ҳусни хулқ гуноҳларни тарк этиш, хатокамчиликларни тузатиш, гўзал одоблар билан зийнатланиш, ростгўйлик, омонат, вафо, чиройли муомала,
очиқюзлилик, силаи раҳм, саховат ва шижоат каби
мақталган хислатларни ўз ичига олади.
2. Тилдан келадиган офатлар бандани дунёда ҳам,
охиратда ҳам абгор қилиши.
3. Олди-орқасини ўйламай, кибр учун чиройли
сўзларни танлаб гапирадиган, одамларни менсимай
диган, ҳақни инкор этадиган кимсалар охиратда Пай
ғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламдан узоқ
бўлиши.
4. Банда яхши мусулмон деган номга мушарраф
бўлиши учун тилига эҳтиёт бўлиши керак. Зеро, банда айнан тили туфайли тубанликка тушади. Тилдан
келадиган мусибат унинг дунё ва охиратдаги мартабасини пасайтиради. Тилидан ва қўлидан мусулмонлар саломат бўлган инсон ҳақиқий мусулмондир.
Охират куни амаллар ҳисоб-китоб қилинадиган
оғир кун. Шундай кунга ҳозирлик кўриш шу дунёдан бошланади. Расулуллоҳ алайҳиссаломга яқин
бўламан, у зотнинг шафоатларига эришаман, деган
киши хулқини гўзал қилади, қалбини поклайди, наф
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сини ислоҳ қилади, айниқса тилига эътибор беради,
ғийбат, туҳмат, иғво ва беҳуда сўзлардан тийилади.

ِ َ :َت
َ س ْع ُت َر ُس
َْ س َاء بِنْ ِت ُع َميْ ٍس
ول هللاِ َصلَّى
َْ ََع ْن أ
ْ الْثـ َع ِميَّ ِة قَال
َ ال َونَ ِس َي ال
َ َ بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد تََيَّ َل َو ْاخت:ول
ُ هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َيـ ُق
َْكبِري
ِ ال ُْمَتـ َع
َْ ال بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد تَََّبـ َر َو ْاعتَ َدى َونَ ِس َي
البَّ َار األَ ْعلَى بِئْ َس
ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد َس َها َولََا َونَ ِس َي ال َْم َقابِ َر َوالْبِلَى بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد َعتَا َو َط َغى
ُّ َونَ ِس َي ال ُْمبْتَ َدا َوال ُْمنَْتـ َهى بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد َْيتِ ُل
ِ الدْنـيَا بِال ِّد
ين بِئْ َس ال َْعبْ ُد
ِ الشُبـ َه
ُّ ِين ب
َم ٌع َيـ ُقوُد ُه بِئْ َس ال َْعبْ ُد
َ َعبْ ٌد َْيتِ ُل ال ِّد
َ ات بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد ط
ِ التِم ِذ ُّي َوال
َْاك ُم
ْ ِّ  َرَو ُاه.َعبْ ٌد َه ًوى يُ ِضلُّ ُه بِئْ َس ال َْعبْ ُد َعبْ ٌد َرَغ ٌب يُ ِذلُُّه
.يف
ٌ َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َو َسنَ ُد ُه َض ِع

Асмо бинти Умайс Хасъамия розияллоҳу анҳодан
ривоят қилинишича, у Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
васаллам шундай деганларини эшитган экан: “(Ўз
нафсидан) ажабланган ва кибрланган, Улуғ Олий
Зотни ёдидан чиқарган банда қандай ёмон! Киб
ру ҳаво қилиб, ҳаддидан ошган, Буюк Жаббор
ни (яъни, Аллоҳни) унутган банда қандай ёмон!
Ғафлатга ботиб, ўйин-кулгига берилиб, қабрлар
ва чиришни унутган банда қандай ёмон! Исёнзулм қилган, туғёнга кетган, ибтидо ва интиҳони
унутган банда нақадар ёмон! Дин билан дунё
ни талаб қилган банда нақадар ёмон! Динни
шубҳалар билан алдаган (булғаган) банда қандай
ёмон! Тама ундан ғолиб келган банда нақадар
ёмон! Ҳавойи нафси залолатга бошлаган бан
да нақадар ёмон! Ҳирс (ёки умид) уни йўлдан оз
дирган банда қандай ёмон!” (Термизий, Ҳоким ва
Байҳақий ривоят қилган. Ҳадис санади заиф).
Мазкур ҳадисда кибр-ҳаво, зулм-ситам, ғафлат,
исён, туғён, имонини пулга сотиш, шаҳватларга қул
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бўлиш билан боғлиқ муҳим жиҳатлар ҳақида сўз
бормоқда. Бу ҳар биримиз учун керак. Келинг, мазкур
ҳадис шарҳи билан яқиндан танишиб чиқайлик: “(Ўз
нафсидан) ажабланган ва кибрланган, Улуғ Олий
Зотни ёдидан чиқарган банда қандай ёмон! Киб
ру ҳаво қилиб, ҳаддидан ошган, Буюк Жабборни
(яъни, Аллоҳни) унутган банда қандай ёмон!”.
Ҳадисда турли иллатлар бирма-бир тилга олиниб, “Қандай ёмон банда!” дейилишидан бу нуқсонкамчиликлар убудият сифатидан эмаслиги кўриниб
турибди. Кибр-ҳавога берилиб, манманлик касалига
учраган, мансаб-мартабаси, мол-дунёси, чиройи ёки
куч-қуввати билан фахр-ифтихор қилган, ўзига юқо
ри баҳо берган, улуғликни даъво қилган кимсани
ёмон ва пасткаш деб таърифланмоқда. Бундай одам
ўзини зўр деб билади, ўзгаларни менсимайди, бурни
осмонда, оёғи ердан кўтарилган бўлади. Нега? Чунки
у Олий Зотни, Буюк Яратувчи Аллоҳни танимайди,
уни зикр қилмайди, ёд этмайди. Ваҳоланки, Аллоҳ
энг улуғ, энг буюк Зотдир. Унинг ҳеч бир нарсада шериги йўқ, ибодатга лойиқ ягона Зотдир. Аллоҳнинг
ўхшаши йўқ, тенги йўқ. У Зот ҳар қандай нуқсонкамчиликдан покдир. Аллоҳ ҳеч кимга муҳтож эмас,
махлуқотлар ҳожатини раво қилувчи Ҳожатбарор
Зотдир. Банда эса ўта ожиз, нотавон ва заиф хилқат
дир. Банда ҳар онда Аллоҳнинг марҳаматига, фазлу
карамига муҳтож. Бир-икки дақиқа ҳаводан маҳрум
этилса, ҳоли танг бўлиши аниқ. Қорни очса, овқат
ейиши, чанқаса, сув ичиши керак. Овқати ҳазм бўл
гач, чиқиндисини танасидан чиқариб юбориши керак. Банда бирон лаҳза ҳам Аллоҳнинг мададидан
холи эмас. Шундай экан, ожиз ва заиф бандага кибр
қилишни ким қўйибди? Ўзини катта олиши нимаси?
Ожиз бўла туриб нега улуғлик ва буюклик даъвоси
билан яшайди? Тан-жони соғлигини деб кибр-ҳаво
қилинаётган бўлса, бу неъматдан бебаҳра қолганида
билади мақтаниш қандай бўлишини. Агар бойлиги
87

билан манмансираётган бўлса, мол-давлатидан айрилганда кўради натижа қандай бўлишини. Агар чиройи билан ўзини катта тутаётган бўлса, қариганда
ундан ному нишон қолмаслигини ҳам бир ўйлаб
кўрсин! Мансабини деб катта кетаётганлар ҳам уни
ҳеч кимга боғлаб берилмаганини бир ўйлаб кўр
синлар. Бекорга мансаб оти, дейилмайди. Бир кун отдан тушиш бор. Шунинг учун бундай ўткинчи нарсаларга ишониб, одамларни назар-писанд қилмаслик,
ҳақиқатни оёқости қилиш ярамайди.
Ҳаддан ошиш, исён ва туғён айнан кибр-ҳаво туфайли пайдо бўлади. Чунки мутакаббир кимсанинг
қалбида Аллоҳдан қўрқиш ҳисси йўқ. Аллоҳ белгилаб берган ҳаддан ошиб, У Зотнинг айтганига риоя
этмайди. Агар унда тақво бўлганида, кибрланмаган,
Аллоҳнинг улуғлигини ҳис этиб, ўзини хокисор тутарди, камтарлик ва тавозеъни лозим тутарди. Ал
лоҳни танимаганидан кейин ўзича керилиб, обрўсига
ишониб умрини бой беради. Билмайдики, катталикни
иддао қилаётган кимса ўта ожиз ва муҳтождир. Кибр
Буюк Аллоҳни унутиш оқибатидир.
Мутакаббир Аллоҳнинг улуғлигини ва У Зот ҳар
бир ишни кўриб-кузатиб турганини, ошкора ва мах
фий нарсаларни билишини унутади. Қиёматда Ал
лоҳ ҳузурида туриб қилган амалларига жавоб беришни ёдидан чиқаради. Шунинг учун на Аллоҳдан
қўрқади, на бандаларига шафқат қилади. Кибр отига
миниб олган кимса одамларга қўлидан келган зулмситамни ўтказади, бировлар ҳақини поймол қилади,
ҳатто етимлар ҳақидан ҳам ҳазар қилмайди. Бу ишларнинг охири вой бўлиши кундай равшан. Зеро,
Аллоҳ ва Расули қайтарган йўлни тарк этмаган,
қалбини кибр иллатидан покламаган кимса хайрли
оқибатга муносиб эмас.
“Ғафлатга ботиб, ўйин-кулгуга берилиб, қабр
лар ва чиришни унутган банда қандай ёмон!”
Дунёга қаттиқ берилиш ва охиратни унутиш ғаф
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лат дейилади. Ғофил одам ўткинчи дунёни деб яшайди. Нима қилиб бўлса ҳам нафс истагини қондириш
ҳақида ўйлайди. Топган мол-дунёсини фақат майлистаги ва шаҳвати йўлида сарфлайди. Ғафлатга берилган кимса мана шу дунёда маза қилишим керак,
умр ғизиллаб ўтади-кетади, вақт борида еб-ичиб
қолай, деб калта ўйлайди, ҳақни қабул қилмайди,
Аллоҳга итоат этмайди, нафсига қул бўлади. Дунё
ташвишларига ўралашиб, охиратни унутган одамлар
ҳақида Қуръони каримда шундай дейилган:
“Албатта Бизга рўбарў бўлишни умид қилмай
диган, дунё ҳаётининг ўзигагина рози бўлиб, ўша
билан хотиржам бўлган, Бизнинг оятларимиздан
ғофил қолган кимсалар – ана ўшаларнинг жой
лари, касб қилган гуноҳлари сабабли дўзахдир!”
(“Юнус” сураси, 7,8-оятлар).
Қиёмат куни Аллоҳга ҳисоб беришга ишонмай,
мана шу ўткинчи ҳаёт билан овуниб, моддий ютуқ
лардан сархуш кимсалар жаҳаннам азобига йўли
қадилар. Чунки улар гуноҳ-маъсият ботқоғига бо
тиб, фақат дунёнинг ғам-ташвишини чекдилар,
Аллоҳга ибодат қилмадилар. Бундай кимсалар фа
қат дунё учун борларини берадилар, ҳаётда маза қи
либ қолиш пайида бўладилар. Ҳалол нима, ҳаром
нима, дин-диёнат нима, парво қилмайдилар. Улар
ҳаёт қувончларига ошуфта бўлиб, охиратни ўйла
майдилар, ўлимни эсламайдилар. Мўминлар Ал
лоҳни ёд этиб роҳатлансалар, улар моддият оламидан
ҳузурланадилар. Дарду хаёллари фақат мана шу беш
кунлик ҳаёт. Бошқа ташвишлари йўқ уларнинг. Дунё
ишларига моҳир, бироқ охиратни унутган одамлар
хусусида Каломи мажидда шундай дейилган:
“Улар охиратдан ғофил-бехабар бўлган ҳолла
рида фақат дунё ҳаётининг зоҳиринигина билади
лар” (“Рум” сураси, 7-оят).
Улар дунё ишларида устаси фаранг, моддият ола
мидаги ҳар бир ишни қойиллатиб бажарадилар. Са89

ноат, деҳқончилик, ҳунармандчилик дейсизми, ҳам
масини дўндириб ташлайдилар. Пулни пулга уриб
бой бўлишни, экинни қачон экиб, қачон ишлов
бериш-у, қайси пайтда йиғиб-териб олишни сув қи
либ ичиб юборишган. Аммо, охират ободлиги йўлида
ҳеч вақога уқувлари йўқ. Ўйлаганлари фақат мана шу
дунё. Худди дунёни орқалаб кетадигандек яшайдилар. Меҳрибон Парвардигоримиз бизларга шундай
хитоб қилган:
“Эй мўминлар! Аллоҳдан қўрқинглар, (ҳар
бир) жон эрта учун нима тақдим этганига қара
син! Аллоҳдан қўрқинглар! Албатта Аллоҳ қила
ётган амалларингиздан Хабардордир. Сизлар
Аллоҳни унутиб қўйган, (шундан кейин Аллоҳ)
уларга ўзларини ҳам унуттириб қўйган кимсалар
га ўхшаб қолманглар! Ана ўшалар фосиқ-ито
атсиз кимсалардир!” (“Ҳашр” сураси, 18,19-оят
лар). Ояти каримада айтилишича, банда Аллоҳнинг
айтганини қилмаса, Парвардигор уни ўз ҳолига ташлаб қўяди. Биз Аллоҳнинг раҳматига муҳтожмиз. Демак, шунга яраша шариат буйруқларини бажаришимиз керак. Нега одам ўйин-кулгига берилади, дунёга
муккадан кетади, ғафлатга ботади, охиратни унутади? Бунга сабаб – ўлимни унутиш, қабрдаги ҳолатни,
чириб тупроққа айланишни эсламаслик.
Ҳақиқатан, ўлимни эслаш кўпгина яхшиликларни ўзида мужассам этган, гуноҳларни олдини олувчи хайрли амалдир. Ўлимни эслаш дегани маййитлар ҳолидан ибрат олиш, қиёмат куни ҳолати ҳақида
фикр юритиш, амалларига жавоб беришни ўйлаш,
жаннат ва жаҳаннам ҳақида тафаккур юритишдир.
Ўлимни эслаш ўтганларни ёд этиб, ҳақларига Қуръон
тиловат қилиш, истиғфор айтиш ва уларнинг ҳоли
не кечганидан ўзи учун ибрат олиш билан бўлади.
Ўлимни эслаш қабристонни зиёрат қилиш ва жанозада қатнашиш билан бўлади. Ибн Умар розияллоҳу
анҳу ривоят қилади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
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васаллам: “Темирга сув тегса занглайди. Худди шун
га ўхшаб қалбларни ҳам занг босади”, дедилар. Шун
да: “Ё Расулуллоҳ, унинг жилоси нима?” дейилди.
У зот: “Ўлимни кўп эслаш ва Қуръон ўқиш”, дея
марҳамат қилдилар” (Байҳақий, Абу Нуайм ва Қу
зоий ривоят қилган. Жалолиддин Суютий бу ривоят
ни “Жомеул аҳодис”да, Муттақий Ҳиндий “Канзул
уммол”да нақл қилган).
Мазкур ҳадисда айтилишича, ўлимни эслаган,
Қуръон ўқиган одамнинг қалби занглардан тозала
нади. Қандай қилиб дейсизми? Ўлимни эслаган бан
данинг ўткинчи дунёга хоҳиши сўнади, кўзига тор
кўринаётган дунё кенг, боқий туюлаётган ҳаёт ўт
кинчидек бўлиб қолади. Ўлимни эслаган, охиратни ўйлаган инсон гуноҳлардан тийилади, нафас
олиб турган экан, Парвардигорига тезроқ тавба қи
лишга шошилади, ўзини ўнглайди. Бир аёл Оиша
розияллоҳу анҳо ҳузурида қалби қаттиқлигидан шикоят қилди. Оиша онамиз унга: “Ўлимни кўп эсласанг, қалбинг юмшайди”, дедилар. Ҳалиги аёл айтилган ишни қилганди, қалби юмшади. Шундан сўнг
келиб Оиша розияллоҳу анҳога раҳмат айтди (Ман
ба: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий
тарбия”, 1-китоб).
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилини
шича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Лаззатларни парчаловчи (ўлим)ни кўп эсланглар”, деганлар (Термизий ва Насоий ривоят қилган. Ҳадис
санади саҳиҳ).
Ўлимни бир зум ҳам унутмаган, қилган ҳар бир
ишига қиёмат куни жавоб беришни ўйлаган инсон
Аллоҳнинг айтганини қилади, қайтарганидан қай
тади. Ривоят қилинишича, Рабийъ ибн Хайсам ҳов
лисига қабр қазиб қўйган эди. Ҳар куни бир неча
марта қабрга кириб ётар, шу йўл билан ўлимни эслар, “Агар ўлимни эслаш мени бир лаҳза тарк этса,
қалбим бузилади”, деб айтарди (Манба: Шайх Му
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ҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий тарбия”,
1-китоб). Халифа Умар ибн Абдулазиз Анбаса ибн
Саидга шундай насиҳат қилди: “Эй Анбаса! Ўлимни
эсла. Агар ишинг юришмай, ҳаётингда тангликка учрасанг, ўлимни ёд этиш билан дилинг ёришади, ором
оласан. Ҳаёт лаззатидан қувониб, кенгликда турган
бўлсанг, ўлимни эслаш билан ҳовурингдан тушасан”
(Ибн Саъд, “Табақот”).
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай деганлар: “Оқил ўз нафсини ҳисоб қилиб,
ўлимдан кейинги (ҳаёт) учун амал қилади. Ожиз эса
ҳавойи нафсига қул бўлиб, Аллоҳдан “умид” қилади”
(Термизий, Ибн Можа ва Аҳмад ривоят қилган.
Ҳадис санади заиф). Ақлли одам ўлимдан кейинги
ҳаётини ўйлаб иш қилади, ўзини тергайди, нафсини жиловлайди, Аллоҳнинг айтганини қилади, охирати учун ҳаракат қилади. Ожиз-нотавон кимса эса
ўлимдан кейин аҳволи қандай бўлишини ўйламайди,
дунё ишларига шўнғийди, орзу-ҳавасларга кўмилади.
Лекин, ўзича Аллоҳнинг раҳматидан “умид” қилади.
“Аллоҳ меҳрибон Зот. Гуноҳларни кечиради”, деб
маъсиятдан тўхтамайди6.
“Исён-зулм қилган, туғёнга кетган, ибтидо ва
интиҳони унутган банда нақадар ёмон!”
Исён нима? Исён, бу – бузғунчилик. Туғён нима?
Туғён эса ҳаддан ошишдир. Исён ҳам, туғён ҳам
кибрнинг самарасидир. Айнан кибр-манманлик туфайли зулм, ҳаддидан ошиш ва кеккайиш каби иллатлар юзага келади. Гуноҳ-маъсиятлар ҳам айнан
бузғунчилик ҳисобланади. Чунки Аллоҳнинг амрига зид ҳар қандай ишни бузғунчилик дейилса хато
бўлмайди. Гуноҳлар ислоҳга олиб бормайди, балки жамиятни бузиш ва айнитишга хизмат қилади.
Гуноҳлар ҳар қачон фойда эмас, балки зарар келтиради. Гуноҳлар туфайли одамлар табиати айнийди ва
бир-бирларига нисбатан адоват ва кек пайдо бўлади.
6

М а н б а: Зиёвуддин Раҳим, “Қуръон – қалблар шифоси”.
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Гуноҳлар юзни қаро қилиб, қалбларни қорайтиради.
Ожиз банданинг Улуғ Парвардигорига исён қи
лиши энг катта бузғунчиликдир. Йўқликдан вужуд
олами – ёруғ дунёга келтириб, турли неъматлар ила
сийлагани, етук инсон бўлиб вояга етиши учун тур
ли имкониятлар эшигини очиб қўйганини банда унутиши оқибатида Аллоҳга исён қилиб, амрига бўй
сунмайди. Бу энг катта гуноҳдир. Турли неъматлар
эгаси бўла туриб, уларни яратган ва ато этган Зотни
тан олмаслик ношукрлик ва нонкўрлик эмасми?
Қолаверса, Аллоҳ таолога исён қилиш турлари кўп. Ўз ота-онасига итоатсизлик, сўзларини ерда
қолдириш ва уларни норози қилиш ҳам исёндир. Ва
ҳоланки, Аллоҳ таоло ота-онага итоат этишни Ўзига
итоат этишдан кейинга ўринга қўйган. Демак, кимдаким ота-онасини ранжитса, ҳурматсизлик кўрсатса,
тирик вақтида хизматларини қилиб, дуоларини олмаса, Аллоҳга исён қилган бўлади. Ҳадиси шарифларнинг бирида: “Ота-онаси ҳаётлик чоғида хизматларини қилиб, розиликларини олмаган кимсанинг бурни
ерга ишқалансин!” дейилган. Ўзини билган банда
учун бу оғир гап!
Қолаверса, мусулмон бошлиқларга итоатсизлик
ҳам исённинг бир туридир. Чунки мусулмон банданинг ўз иш бошиларига бўйсунмаслиги Аллоҳга ва
Расулига қарши чиқишга тенглаштирилади. Бу ҳам
кибрнинг бир туридир.
Энди туғён ҳақида тўхталиб ўтсак. Юқорида туғ
ён ҳаддан ошиш эканини айтиб ўтдик. Банда қачон
ҳаддидан ошади? Қачон мол-дунёга эришса, мансаб отига ўтирса, обрўси кўтарилса, ана ўшанда
ҳаддан ошади. Нега? Чунки у ана шуларга ишонади, мол-дунёсини ҳаётда мангу қолдиради, узоқ умр
бағишлайди, турли азоблардан сақлайди, деб гумон
қилади. Мансаб-мартаба кўтарилиб бориши билан
ҳар қандай муаммони хамирдан қил суғургандай ҳал
қиламан, деб даъво қилади. Таниш-билишлар кўп
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лиги ва ошна-оғайниларининг сероблиги уни алдаб
қўяди, натижада манманликка берилиб, туғёнга кетади. Бу эса қаттиқ адашишдир. Имони бор одам
бундай қилмайди. Чунки мўмин кишини бойлик
ҳам, мансаб ҳам, обрў-эътибору шон-шуҳрат ҳам
буза олмайди. У атрофида юз бераётган воқеа-ҳоди
саларга теран назар билан қарайди. Мўмин банданинг туғёнга тушмаслик сабаби ҳам шунда. Унинг
қалбидаги имони тоғдек мустаҳкам бўлиб, Аллоҳ ва
Расулига муҳаббати дунё севгисидан устун туради.
Шунинг учун охиратни дунёдан афзал билади.
Яна ибтидо ва интиҳони унутиш туғёнга тушиш
сабабларидан биридир. Яъни, банда дастлаб бир томчи
нутфа эди, илоҳий қудрат ила инсон шаклини олди,
мукаммал сурат ва қиёфа касб этди. Ризқ-насибаси
тугагандан кейин вафот этиб, бу дунёни тарк этади.
Қабрда чирийди, суяклари тупроққа қоришиб кетади. Тупроқдан яратилган Одам алайҳиссалом зурриётлари яна тупроққа қайтади! Мана шу ҳақиқатни
унутиб қўйган кимсалар исён қилади, озгина моддий
муваффақиятга эришиб, туғёнга кетади, одамларни менсимай қўяди, ҳақиқатни тан олмайди. Бундан
фарқли ўлароқ, комил мўмин банда Аллоҳга ва Расулига итоат этади, ҳар бир нафасида истиғфор айтади,
тавба қилади, имкон борида – юраги уриб турганида,
саломатлиги яхшилигида солиҳ амалларни бажариб,
охирати учун захира тайёрлайди.
“Дин билан дунёни талаб қилган банда нақа
дар ёмон! Динни шубҳалар билан алдаган (бузган)
банда қандай ёмон!”
Солиҳ амаллар охират ободлиги ва Аллоҳ розилигини деб қилинади. Охират амалларини дунё талабида қилинмайди. Кимда-ким шундай қилса, унинг
қилмиши жуда ёмон иш саналади, оқибати ҳам ёмон
бўлади.
Дин эвазига дунёни талаб қилиш бир қанча
кўринишда бўлади. Масалан, кимдир ўзини тақводор
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кўрсатади, ўзида йўқ фазилатларни бордек намойиш
этади. У мақтов ва ҳурматга қозониш ҳамда обрўэътибори ошишини мақсад қилиб олади. Риёкор
қориларни, хўжакўрсинга эҳсон қиладиган “саховат
пеша”ларни шундай тоифага киритилса, хато бўл
майди. Бундай тоифалар дин номидан ёлғон фатво
беришдан ҳам тоймайди. Ҳамма ишнинг иложи бор
деб ўйлайди. Муллажиринг эвазига ҳар қандай масалани хамирдан қил суғургандек ҳал этиш пайида
бўлади. Аллоҳдан қўрқиш йўқ, бир куни ҳисоб беришдан қўрқиш йўқ.
Мўмин банда шуҳбали ишларга асло яқинлаш
майди. Нўъмон ибн Башир розияллоҳу анҳу ривоят
қилади: “Мен Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ҳалол аниқ, ҳаром ҳам аниқ. Аммо улар ўрта
сида шубҳали нарсалар бор. Кўп одамлар уни билмайдилар. Ким шубҳали нарсалардан сақланса,
дини ва обрўсини сақлабди. Ким тўсиқ атрофидаги
чўпонга ўхшаб шубҳали нарсаларга ўралашиб қол
са, унга тушиб қолади. Огоҳ бўлингларки, ҳар бир
подшоҳнинг чегараси бўлади. Аллоҳнинг Ердаги чегараси У Зот ҳаром қилган нарсалардир. Огоҳ
бўлингларки, танада бир парча гўшт бор. Агар у тузалса, бутун тана тузалади. Агар у бузилса, бутун
тана бузилади. Бу қалбдир”, деб айтганларини эшитганман” (Бухорий, Муслим, Сунан соҳиблари, Аҳмад,
Доримий, Ибн Ҳиббон ва Байҳақий ривоят қилган).
Ҳалол ёки ҳаромлиги аниқ бўлмаган нарсалар
шубҳали бўлиб, ҳукмини кўпчилик билмайди.
Аммо уламолар насс, қиёс, истисҳоб ва шу каби
йўллар орқали уларнинг ҳукмини билиб оладилар.
Агар бирон нарсанинг ҳалол ёки ҳаромлиги хусусида шубҳага борилса ва Қуръон, Суннат ва ижмоъда
бирон нарса дейилмаган бўлса, мужтаҳид ижтиҳод
қилади. Ҳалол ёки ҳаромлиги номаълум нарсаларни тарк қилиш тақводир. Бу Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васалламнинг “Ким шубҳали нарсаларни
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тарк қилса, дини ва обрўсини сақлаб қолади”, деган
ҳадисларига мувофиқдир” (Манба: “Шарҳун нававий
ъала саҳиҳи муслим”).
Ибн Мунир Шайх Қабборийдан ривоят қилади:
“Макруҳ банда билан ҳаром ўртасидаги тўсиқдир.
Ким макруҳ ишни кўп қилса, унинг учун ҳаромга
йўл очилади. Мубоҳ банда билан макруҳ ўртасидаги
тўсиқдир. Ким мубоҳ амални кўп қилса, у макруҳ томон қадам ташлаган бўлади”.
Ҳадисда ҳаром билан ҳалол ўртасидаги тўсиқ
подшоҳнинг чегарасига ўхшатилиши бежиз эмас.
Ҳар бир ҳукмдорнинг одамлар киришига тўсқинлик
қиладиган чегараси бўлади. Агар бирон киши ундан
ўтиб кетса, жазоланади. Шунга ўхшаш ҳукмдорлар
ҳукмдори, оламлар Парвардигори Аллоҳнинг ўтишни
тақиқлаган чегара ва ҳудудлари бор. Бу ҳаром нарсалар ва ишлардир. Бу чегарадан ўтишга рухсат берилмаган. Ким шу чегара яқинига борса, ундан ўтиб
кетиш хафви пайдо бўлади. Шунинг учун бу чегара
яқинига келмаслик матлубдир.
“Тамаъ ундан ғолиб келган банда нақадар
ёмон! Ҳавойи нафси залолатга бошлаган банда
нақадар ёмон! Ҳирс (ёки умид) уни йўлдан оздир
ган банда қандай ёмон!”
“Тамаъ” сўзи “кучли ҳирс”, “қаттиқ хоҳиш”,
“рағбат билдириш” маъносида бўлиб, у Аллоҳнинг
раҳматига кўз тикиш маъносида ҳам қўлланади.
Бироқ бу сўз кўпроқ салбий маънода урф тусини
олган. Шунга кўра, бировнинг молига кўз тикиш
ва мансаб-мартабасидан умидвор бўлиш айни тамагирлик саналади. Тамагирлик ва ҳавойи нафсга
эргашиш бандани адаштиради. Чунки, нафс учун
ҳалол-ҳаромнинг фарқи йўқ, нима қилиб бўлса ҳам
мақсадига эришишга ундайди. Тамагир ва нафсига
қул кимса худбин бўлади, фақат ўзини ўйлайди. У
ўз манфаатини ўзгалар манфаати ва эл-юрт манфаатидан устун қўяди. Мазкур икки иллат ҳазрати ин96

сон боласини манқуртга (онгсиз, шуурсиз шахсга)
айлантириб қўяди.
Қуръон тиловат қилиб, унинг маъноларини қал
бига жо айлаган инсон нафсига муте бўлмайди, та
магирликдан йироқ юради. Зеро, Қуръон нафсга
бўйсунмасликка чақириб, Аллоҳга итоат этишга ундайди, шаҳватга муте бўлганларни қоралайди: “Ха
бар беринг-чи, ким ҳавойи нафсини илоҳ қилиб
олган бўлса, Сиз унинг устида вакил-қўриқчи
бўласизми? Ёки Сиз уларнинг кўпларини (ҳақ
сўзни) тинглай оладилар ёки англайдилар деб
ўйлайсизми?! (Ундай эмас. Зеро,) улар ҳеч нарса
эмаслар. Магар чорва ҳайвонлари кабидирлар.
Йўқ, улар янада йўлдан озган кимсалардир!”
(“Фурқон” сураси, 43-44-оятлар).
Яъни, нафсини ўзига илоҳ қилиб олган одамнинг ҳолига боқинг. У енгил-елпи ҳаёт кечиришни
ўйлаб йўлдан озди. Бундай одамни ҳидоятга чор
лашдан фойда йўқ, фақат огоҳлантириш мумкин.
Аллоҳ хоҳласа, уни тўғри йўлга бошлайди, хоҳласа,
адаштиради. Бундан тоифа ҳаққа қулоқ тутмайди.
Улар ўз нафсидан бошқасини ўйламайди ва чорва ҳайвонларидек яшаб ўтади. Қуръони каримнинг
бошқа бир ўрнида шундай дейилган:
“(Эй Муҳаммад,) ҳавойи нафсини ўзига илоҳ
қилиб олган, Аллоҳ уни билган ҳолида йўлдан оз
дириб, қулоғини ва кўнглини муҳрлаб, кўз олдига
парда тортиб қўйган кимсани кўрганмисиз? Бас,
уни Аллоҳ (йўлдан оздиргани)дан сўнг ким ҳидоят
қила олади?! Ахир эслатма-ибрат олмайсизлар
ми?!” (“Жосия” сураси, 23-оят).
Нафсига топинадиган кишининг қулоғию қалби
га муҳр урилади, кўзига парда тортилади. Натижада ҳақни кўрмайди, ҳидоят йўлига юрмайди, тўғри
сўзга қулоқ солмайди. Нафси нимани буюрса, ўша
ни индамай бажаради ва шуни деб ҳеч нарсадан тап
тортмайди.
4 – Камтарлик ва кибр
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Аллоҳ таоло бизни бундай иллатлардан асрасин, Ўзига ихлос билан ибодат қиладиган, амр-қай
тариқларига сўзсиз итоат этадиган солиҳ бандалардан қилсин!

Иблиснинг кибр-ҳавоси
Одамзод бошига турли мусибат ва тавқи лаънатни ёғдирган нафс ва шайтондир. Шайтон ўз
кибр-ҳавоси туфайли йўлдан адашиб, инсон зурриётларини ҳам ҳақ йўлни қўйиб, эгри йўлдан юришга даъват этади. Аллоҳ таоло шундай хабар беради: “Эсланг, (эй Муҳаммад!) Биз фаришталарга:
«Одамга сажда қилингиз!» – деб буюришимиз би
лан улар сажда қилдилар. Фақат Иблис бош тор
тиб, такаббурлик қилди ва кофирлардан бўлди”
(“Бақара” сураси, 34-оят).
Эътибор берилса, ояти каримада мутакаббирлик иблисни куфрга ва Аллоҳ таолонинг лаънатига
олиб боргани хабар берилмоқда. Уламолар Аллоҳ таолонинг фаришталарга буюрган саждаси қай тарзда
бўлгани ҳақида бир қанча қавлларни келтириб: “Ояти
каримада кўзда тутилган сажда луғатдаги маънога
мос келади” деган фикрни айтишган. Яъни, фаришталарнинг Одам алайҳиссаломга сажда қилишларидан
мурод, унинг фазлини тан олиш ва таъзим бажо келтиришдир. Бу саждани ибодат ниятидаги пешонани
ерга қўйиш деб тушунмаслик керак. Чунки Аллоҳ
таолодан ўзгага ибодат қилиш ширк амалдир. Фаришталар ширкдан йироқ. Фаришталарни Одам алай
ҳиссаломга сажда қилишга буюрилишдан яна бир
мақсад, уларни синаш, яхшидан ёмонни ажратишдир.
Буни Аллоҳнинг ҳикмати тақозо этган. Буни ушбу
оятда кўриш мумкин:
“Улар саждага эгилдилар. Фақат иблис кибр
ва ор қилиб кофирлардан бўлди”. Яъни, эй оқил
инсон, ўзингга ваъз-насиҳат ва ибрат олиш учун Раб98

бинг фаришталарга: “Одамга – унга таъзим ва икром
келтириш учун – сажда қилинг” деганини эсла. Барча фаришталар Аллоҳнинг амрига бўйсундилар,
фақат иблис такаббурлик ва ғурур ила итоат этишдан
бош тортди. Бунга Аллоҳ таолонинг неъматларига
шукр қилмаслик сабаб бўлди. Натижада осийлардан
бўлиб, Аллоҳнинг раҳматидан узоқлашди. “Мухтасару минҳожил қосидин” китобида Суфён ибн Уяйна
шундай деди: “Ким шаҳват туфайли маъсиятга қўл
урган бўлса, унинг гуноҳи кечирилишига умид қилса
бўлади. Сабаби Одам алайҳиссалом шаҳвати туфайли Аллоҳга осий бўлди ва унинг гуноҳи мағфират
қилинди. Бироқ ким кибр туфайли маъсиятга қўл урса,
унинг лаънатга учрашидан қўрқ. Чунки иблис кибрҳавоси туфайли осий бўлди ва лаънатга учради”.
“Ҳижр” сурасида иблис содиқ ва ихлосли мўмин
ларни тўғри йўлдан чалғита олмаслиги эътироф
этилган. Аллоҳ таоло айтади: “(Эй Муҳаммад сол
лаллоҳу алайҳи васаллам), эсланг, Раббингиз фа
ришталарга: “Мен (асли) қора балчиқдан (олиб),
қуритилган лойдан инсон Яратувчиман. Бас, уни
тиклаб, ичига, Ўз (даргоҳимдаги) руҳимдан кирит
ганимда, сизлар унга сажда қилган ҳолингизда
йиқилингиз!” деди. Барча фаришталар унга саж
да қилдилар. Фақат Иблис сажда қилувчилар
билан бўлишдан бош тортди. (Аллоҳ) деди: “Эй
Иблис, сенга не бўлдики сажда қилгувчилар би
лан бирга бўлмадинг?”. (У) айтди: “Мен қора бал
чиқдан олиниб, (одам сурати берилгач), қуритил
ган лойдан Сен яратган башарга сажда қилувчи
эмасман”. (Аллоҳ) деди: “Бас, ундан (жаннатдан)
чиқ! Энди сен, қувилган малъунсан”, яъни Менинг
раҳматимдан узоқлаштирилгансан ва “То жазо ку
нигача сенга лаънат бўлур”, яъни жазо ва ҳисоб
куни бўлмиш қиёматгача сенга лаънатим давомий
бўлади. Шунда иблис: Эй Раббим, менга улар тириладиган кунгача муҳлат бер, менинг жонимни олмай
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тур, деди. Аллоҳ: “Сенга муҳлат берилди”, деб айтди. Бунга “шукр” сифатида иблис шундай деди: Энди
мени йўлдан оздирганинг сабаб, мен уларнинг барчасини йўлдан адаштираман, уларга ер юзида гуноҳ
ва маъсиятларни зийнатлаб кўрсатаман, илло булар
ичида содиқ, мухлис бандаларинггагина бас кела
олмасман, чунки уларнинг имонлари, Сенга бўлган
ишончлари кучли. Шунда Аллоҳ деди: “Менинг
зиммамдаги тўғри йўл шудир”.
Яъни, Эй иблис, менинг мухлис бандаларимни
йўлдан оздира олмаслигинг Менинг ҳикматим, адолатим ва раҳматимдир.
“Менинг бандаларим устидан сен учун ҳеч
қандай ҳукмронлик йўқдир”, яъни: Менинг ихлосли бандаларимни тўғри йўлда чалғитишга қудратинг
етмайди.
“Илло сенга эргашган гумроҳларнигина (йўл
дан оздира олурсан)”. Яъни: Лекин, фақатгина адашиб, сенга эргашган одамлар орасидаги имони заиф
кимсаларнигина тўғри йўлдан оздира оласан.
“Уларнинг барчалари учун ваъда қилинган
жой жаҳаннамдир”. Яъни, иблис ва унга эргашган,
тўғри йўлдан чалғиганларнинг борар жойи жаҳан
намдир. Юқорида келтирилган маълумотлар “Ҳижр”
сурасининг 28,43-оятларида зикр қилиб ўтилган.
“Исроъ” сурасининг 61,65-оятларида бу воқеа
бошқача услубда ҳикоя қилинади. Аллоҳ таоло айтади: “Эсланг, Биз фаришталарга: “Одамга сажда
қилинг” дейишимиз билан улар саждага эгилди
лар. Фақат иблис: “Сен лойдан яратган кимсага
сажда қилурманми?” деди.
Иблис ўз Холиқи бўлмиш Аллоҳ таолога такаб
бурлик ва манманлик билан шундай деди: Мен олов
дан яратилган бўлсам-да, лойдан яратилган шу Одамга сажда қиламанми? Ҳолбуки, мен ундан афзалман.
Иблис мана шу ғурур ва исён билан чекланмади,
балки Раббига шундай хитоб қилди: “Менга хабар
100

бергинки, мана шу кимсани мендан устун қил
дингми? Қасамки, агар сен мени қиёмат кунигача
қолдирсанг, албатта мен Унинг зурриётини қириб
юборурман, магар озгиналаригина (ҳақ йўлда
қолур)”.
Яъни, иблис одобсизлик билан ўз Холиқига шундай деди: Менга лойдан яратилган шу инсон ҳақида
хабар бер. Нима учун уни мендан афзал қилиб қўй
динг ва унга сажда қилишимни буюрдинг?
Қасам ичаманки, агар менинг ажалимни қиёмат
гача кечиктирсанг, уларнинг кўпроқ қисмини ҳалок
қилурман. Одам зурриётининг барчасини ўз измимга
бўйсундираман, ўзимга мутеъ қилиб оламан, фақат
хос бандалар бундан мустаснодирлар. Шунда Аллоҳ
таоло айтди: “Бор, (сенга муҳлат бердим). Бас, улар
дан ким сенга эргашса, у ҳолда, шубҳасиз жа
ҳаннам сизларга етарли жазо бўлур!”. Яъни: Аллоҳ
таоло таҳқирлаш маъносида иблисга шундай деди:
даргоҳимдан қувилган ва лаънатланган ҳолда чиқ, сенинг ажалинг қиёмат кунигача кечиктирилди. Улардан ким сенга эргашса, ҳаммангизнинг жазоингиз
жаҳаннам бўлади. Бу мукаммал жазо бўлиб, ундан
бирон нарса ноқис қилинмас.
Сўнгра Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло бошқа йўл билан иблисга хитоб қилади: “Улардан кучинг етган
кимсани овозинг билан қўзғат, уларнинг усти
да отлиқ ва пиёда (лашкарларингни) торт, топган
мол-давлат ва бола-чақаларида уларга шерик бўл,
уларга (ёлғон) ваъдалар қил. Дарҳақиқат, шайтон
уларга фақат алдов-ёлғон нарсаларнигина ваъда
қилур”.
Аллоҳ таолонинг бу амридан мурод иблисни қўр
қитиш, уни ва васвасасини таҳқирлашдир. Яъни: Ал
лоҳ таоло унга деди: Бор, эй малъун, қувилган иблис
қўлингдан келганича одам болаларини васваса қил,
уларга ёлғон ваъдалар бер ва тинчсизлантир, макрҳийла билан ўзингга жалб эт, васвасанг билан уларни
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маъсият ишларга чорла, уларни тўғри йўлдан адаш
тириш учун барча макрларингни тўпла. Мол-мулк
ларига шерик бўл, уни жамлашга ва ҳаром йўлга
сарфлашга унда. Бола-чақаларида ҳам шерик бўл,
одобсиз фарзанд қилиб тарбиялашларига қизиқтир.
Уларга ботил ва ёлғон ваъдалар бер. Шайтон уларга
алдовдан бошқа нарсани ваъда қилмайди.
Сўнгра Аллоҳ таоло ушбу ояти каримани содиқ
мўминларнинг қалбларига хотиржамликни индириш билан якунлайди. У айтади: “Менинг (имонэътиқодли) бандаларим устида сен учун ҳеч
қандай салтанат-ҳукмронлик бўлмас. Парвар
дигорингнинг Ўзи етарли Вакилдир”.
Яъни, Сен содиқ ва ихлосли бандаларимни йўл
дан оздиришга қодир эмассан. Раббингнинг Ўзи
етарли Вакилдир. Улар У Зотга таваккул қиладилар,
ишларини топширадилар ва шайтоннинг макр-ҳийла
ва фитна-васвасаларидан сақлашни сўрайдилар. Ал
лоҳ таоло энг яхши сақлагувчи ва ёрдам бергувчи
Зотдир7.

Од қавмининг кибри
Қуръони каримда Од қавмининг қиссаси алоҳида
баён этилган. Од қавми ўз куч-қувватларига ортиқча
баҳо бериб ва ишониб Аллоҳ таолога исён қилади.
Ғурур, ношукрлик, ўз кучи билан мақтаниш ва бе
раҳмликнинг ёмон оқибатларга олиб келиши ушбу
қиссада батафсил келтириб ўтилган. Ҳуд алайҳисса
лом қавми ўз кучига ортиқча баҳо бериб, кибр-ман
манлик ила:
“Куч-қувватда бизлардан ким зўрроқ?” дердилар (“Фуссилат”, 15).
Улар шу ғурур ва манманлигида тўхтаб ақлини
йиғиштириб олмасдан ўз пайғамбарларини инкор қи
либ, манманлик билан:
7

М а н б а : Муҳаммад Саййид Тантовий, “Пайғамбарлар тарихи”, 1,2-китоб.
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“Сенинг ваъз-насиҳат қилишинг, ваъз қилгув
чилардан бўлмаслигинг бизлар учун баробардир”
(“Шуаро” сураси, 136-оят), дейдилар.
Фуссилат сурасида ҳам шу хусусдаги оятлар кел
ган: “Бас, Од (қабиласи) ерда ноҳақ кибрландилар
ва «Куч-қувватда бизлардан ким зўрроқ?» де
дилар. Ахир, улар ўзларини яратган Аллоҳ кучқувватда улардан зўрроқ эканини билмадилар
ми?! Улар Бизнинг оятларимизни инкор этувчи
бўлдилар. Бас, уларга (мана шу) дунё ҳаётида хор
қилувчи азобни тоттириб қўйиш учун наҳс кун
ларда устиларига бир даҳшатли бўрон юбордик.
Охират азоби эса, шубҳасиз, янада хор қилувчи
роқдир ва уларга ёрдам берилмас ҳам” (“Фусси
лат” сураси, 15,16-оятлар).
Од қавми ер юзида кибр қилиб, ён-атрофидаги
одамларга зулм-ситам ўтказди, Парвардигорига осий
бўлди, ўз қувватига ортиқча баҳо бериб, манмансиради, “Бизни ўзига бўйсундира оладиган борми? Биздан зўри йўқ!” деб ҳаволанди. Куч-қудрати, ҳарбий
салоҳияти уларни ғурур кўчасига бошлади8. Аллоҳ
таоло уларнинг бу гапига шундай раддия беради:
“Улар кимга қарши адоват қилаётганларини ўйлаб
кўрмайдиларми? Албатта Аллоҳ Буюкдир. У ҳамма
нарсани яратган, уларда қувватни ҳосил қилган Зотдир9. Унинг азоби жуда қаттиқ. Аллоҳ уларнинг устига азобини туширишга қодирдир.
Улар Аллоҳ таоло пайғамбарларига туширган
мўъжизалари ҳақ эканини билишарди, бироқ инкор
этишди, Парвардигорлари юборган пайғамбарларга
осий бўлишди. Аллоҳ таоло уларга муносиб жазо
берди:
8
Имом Насафий “Мадорикут танзил” китобида ёзишича, Од қавми кишиларининг бўйи жуда узун, танаси бақувват эди. Ҳатто бир киши қўли билан
тоғнинг чўққисидан ҳарсангтошни суғуриб олишга қодир бўлган.
9
Аллоҳ таоло ҳар нарсага қодир. Од қавми аъзолари эса айрим нарсаларгагина қодирлар. Шунда ҳам Аллоҳнинг қодир қилиши билан қодир бўладилар.
Агар Аллоҳ уларга куч-қувват бермаса, ҳеч нарсага имкон тополмайдилар.

103

“Бас, Биз уларга мана шу ҳаёти дунёда хоррасво қилгувчи азобни торттириб қўйиш учун
наҳсли-шум кунларда устиларига бир даҳшатли
бўрон юбордик. Охират азоби эса шак-шубҳасиз,
янада хор қилгувчироқдир ва уларга (ўзлари си
ғиниб ўтган бутлари томонидан ҳеч қандай) ёрдам
берилмас”.
Кибр ва манманлик сабабидан Аллоҳ таоло Од
қавми устига қаттиқ эсувчи ёки жуда совуқ шамолни юборди. Унда худди момақалдироқники каби
қўрқинчли овоз бор эди. Аллоҳ уларнинг устига бу
шамолни – дунё ҳаётида азобни тотиб кўришлари
учун – наҳс, яъни шум кунларни пайдар-пай юборди. Шамол шундай “қудратли” Од қавмини ҳалок
этди, улардан ном-нишон қолмади, фақат масканлари кўриниб турарди, холос. Охиратдаги азоб дунё
дагисидан қаттиқроқ, кўпроқ хор қилувчироқдир.
Улар қиёмат куни ўзларига биронта ҳам ёрдамчи,
мададкор топа олмайдилар. Аллоҳнинг азоби улардан қайтарилмайди, ўзларига ёрдам беролмайдилар,
кўмак берувчи бирон нажоткорни тополмайдилар.
Од қавмининг ҳалок қилиниши тўғрисида бошқа
сураларда ҳам ҳикоя қилинади, жумладан “Зориёт”
сурасида шундай дейилади: “Од (қабиласи қиссаси)
да ҳам (ибрат бордир). Қайсики, Биз уларнинг
устига яхлит (фойдасиз) бўронни юборган эдик.
У (бўрон) ниманинг устидан ўтса, албатта, уни
(ҳалок этиб), худди чириган суяклардек қилиб
қўяр эди” (“Зориёт” сураси, 41,42-оятлар).
Яъни, Биз Ҳуд алайҳиссалом қавмига бирон манфаати бўлмаган, ёмғирсиз булутлар орқали кучли
шамолни юбордик. У бирор нарсанинг олдидан ўтса,
чириган суяклардек қилиб қўярди.
Қамар сурасида шундай дейилган:
“Од (қабиласи ҳам пайғамбарни) инкор этди.
Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришларим қан
дай бўлди?! Биз уларнинг устига давомли наҳс
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(шум) кунида бир даҳшатли бўронни юбордик. (У)
одамларни суғурилувчи хурмо (дарахти) танала
ридек суғуриб кетар эди. Бас, Менинг азобим ва
огоҳлантиришларим қандай экан?!” (“Қамар” су
раси, 18,21-оятлар).
Яъни, Од қабиласи пайғамбари Ҳуд алайҳис
саломни ёлғонга чиқарди, улар қандоқ ҳалок этилганини кўрмадингизми?! Биз уларнинг устига бир
машъум – бахтсиз кунда совуқлиги ва қуввати кучли
бўлган, қўрқинчли овозга эга бўронни юбордик. Ўша
шамол исёнкор-жиноятчиларни ўз масканларидан су
ғуриб олди, ҳудди илдизидан суғурилган хурмо дарахти каби ҳалок бўлдилар.
Шунга ўхшаш оятлар “Ҳааққа” сурасида ҳам келтирилган:
“Од (Ҳуд пайғамбар қавми) эса, даҳшатли, қу
турган бўрон билан ҳалок қилиндилар. У (бў
ронни Аллоҳ) уларнинг устига пайдар-пай етти
кеча ва саккиз кундуз ҳукмрон қилиб қўйдики,
энди у жойдаги қавмнинг (чириб) ичи бўшаб қол
ган хурмо дарахти танасидек қулаб, ҳалок бўлиб
ётганини кўрасиз. Бас, улардан (бирор) асоратни
кўраяпсизми?! (Асло! Уларнинг барчалари ҳалок
бўлиб битдилар)” (“Ҳааққа” сураси, 6–8).
Ушбу аламли азоб билан Ҳуд алайҳиссалом қав
мининг ҳаёт саҳифалари ёпилди. Аллоҳ зинҳор уларга зулм қилмади, балки улар ўзларига-ўзлари зулм
қилгувчи бўлдилар10.

Фиръавннинг кибри
Аллоҳ таоло шундай деган:
“(Эй Муҳаммад!) Имон келтирадиган қавм
учун Сизга Мусо ва Фиръавн хабарини ҳақиқати
билан тиловат қилиб берурмиз. Дарҳақиқат,
10

тоб.

М а н б а: Муҳаммад Саййид Тантовий, “Пайғамбарлар тарихи”, 1-2-ки-
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Фиръавн ерда (Мисрда) туғёнга кетиб, унинг аҳо
лисини бўлиб ташлади. Улардан бир тоифани (Исроил авлоди қавмини) хорлаб, ўғилларини сўяр,
қизларини тирик қўяр эди. Албатта, у бузғун
чилардандир. Биз эса, у ерда хорланган кишилар
га марҳамат қилишни, уларни (хорликдан чиқариб,
намунали) пешво зотларга айлантиришни, (Фиръавн мулкига) меросхўр қилишни истаймиз. Яна
уларни ўша ерда барқарор қилиб, Фиръавн ва
(унинг вазири) Ҳомонга, икковининг лашкарлари
га улар хавотирланаётган нарсани кўрсатиб
қўйишни (истаймиз)” (“Қасас” сураси, 3,6-оятлар).
“Фиръавн” қадимда Миср подшоҳларининг номи
бўлган. Шунингдек, Рум подшоҳлари “қайсар”, Яман
подшоҳлари “туббаъ”, Форс подшоҳлари эса “кисро” деб аталар эди. Фиръавннинг номи Қуръони каримда етмиш тўрт марта такрорланган. Юқоридаги
илк оятлар шундай маънони англатади: эй муҳтарам
пайғамбар, Биз Сизга Мусо ва Фиръавн қиссалари
билан боғлиқ ажойиб ва муҳим хабарни сидқ ила тиловат қилиб сўйлаб берамиз.
“Имон келтирадиган қавм учун...”. Яъни: Сизга
ушбу оятларни унга имон келтириб, ундаги ҳидоят,
ибрат ва панд-насиҳатлардан ўзларига фойда оладиган кишилар учун тиловат қилиб берамиз.
“Дарҳақиқат, Фиръавн (Миср) ерида туғёнга
тушиб, унинг аҳолисини бўлак-бўлак қилди”.
Фиръавн ҳукмронлиги даврида Миср ва унга чегарадош юртларда кибр ва исёнга йўл қўйди, ўзини
барчадан устун, деб билди. Зулм ва адолатда ҳад
дидан ошди ҳамда қўл остидаги аҳолини ўзига тўлиқ
бўйсундирди, уларни бир неча тоифаларга ажратди. Ўша тоифаларнинг ҳаммаси давлат ишлари билан боғлиқ юмушларни бажарар эдилар. Баъзилар
қурилиш, баъзилар сеҳр-жоду билан шуғулланса, яна
баъзи тоифалар эса аъёнлари сифатида кечаю кундуз
Фиръавнга ҳамроҳ бўлар ёки хизматларини бажарарди.
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“У улардан бир тоифани хорлаб, ўғилларини
сўяр, аёлларини тирик қолдирар эдилар”.
Бу ердаги бир тоифадан мурод – Бани Исроил.
Яъни, Фиръавн мамлакат аҳолисини турли таба
қаларга ажратгач, уларнинг бир тоифасига хорлик,
жабр-зулм ва қаҳр кўрсата бошлади. У Бани Исроил
қавмидан ўғил чақалоқ дунёга келган заҳоти уни
сўйдирар, қиз чақалоқларни эса тирик қолдирар эди.
Имом Розий айтади: “Ўғил болаларни сўйдириб, қиз
ларни тирик қолдиришда Бани Исроилга бир неча
томондан зарар етказиш кўзланган эди: биринчиси,
ўғил болаларни қатл этиш наслнинг йўқолишига сабаб бўлади. Фиръавн Бани Исроил наслини таг-туги
билан йўқ қилишни қасд қилган. Иккинчиси, эркак
ларнинг ҳалок бўлиши ҳаёт мезонининг бузилиши
ёки оғирлашишига олиб келади. Учинчиси, эркак
ларни қаттиқ қийноқ азоби остида ўлдириш энг
оғир зулмлардан биридир. Аёлларнинг ўз яқинлари
ва ҳимоячилардан жудо бўлишлари душман қўлида
ўйинчоқ бўлишларига имкон яратади. Бундан ҳам
ортиқ хорлик бўлиши мумкинми11.
Айтилишича, коҳинлар Бани Исроил қавмидан
бир бола туғилиб, подшоҳ Фиръавнни ўз қўли билан қатл этади, деб етказишади. Шу сабаб ўғил бола
ларни ўлдириб, қизларни тирик қолдиришга амр қи
линади.
“Албатта у бузғунчи кимсалардан бўлди”. Бу
Фиръавннинг нима учун кибр ва туғёнга тушганини билдиради. Яъни: Фиръавн фасод ишларни содир этишда ҳаддан ошди. Шу сабаб хоҳлаган кишига ҳеч тортинмай зулм қилаверарди. Фиръавннинг
такаббурлиги уни: “Мен сизларнинг энг юксак
парвардигорингиздирман”12, дейишга қадар олиб
чиқди. Шуларни баён этгандан кейин Аллоҳ тао
лонинг ҳикмати ва иродаси нимани тақозо эти11
12

“Тафсиру Фахрир Розий”, 1-жилд, 358-бет.
“Нозиот” сураси, 24-оят.
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ши баёнига ўтилади. Бу золим подшоҳнинг қонли
қиличи остида эзилган мазлум халқни халос этиш
ва кўкракларига шамол тегишидир. “Биз эса у ерда
хорланган кишиларга марҳамат қилишни, улар
ни пешво зотларга айлантиришни ва уларни во
рислари қилишни истаймиз. Яна Биз уларни ўша
ерда барқарор қилиб, Фиръавн ва Ҳомонга ҳамда
икковининг лашкарларига (Бани Исроил) томо
нидан ўзлари қўрқувчи бўлган нарсани кўрсатиб
қўйишни (истаймиз)”.
Яъни, Биз Ўз хоҳиш ва қудратимиз билан Бани
Исроилни зулмдан қутқариб, иззат-икромга сазовор
қилишни, агар имон келтириб, ўзларини ислоҳ қил
салар, Биз уларни муқаддас ерга ворис қилишни истаймиз. Шу маънода бошқа бир оятда шундай дейилади:
“(Миср ва Шомдаги) Ўзимиз барокатли қил
ган ернинг машриқ ва мағрибларига бу бечора
қавмни (яъни, Бани Исроилни) ворис қилиб қўй
дик. (Эй Муҳаммад), сабр-тоқат қилганлари сабаб
Бани Исроилга Парвардигорингизнинг (“Бу ердаги бечора бўлган зотларга инъом қилишни ва уларни одамларга етакчи қилиб қўйишни истаймиз”, деган) гўзал сўзлари тўла-тўкис бўлди. Фиръавн ва
қавми ясаб-қуриб олган иморатларни ва баланд
қилиб кўтарган қасрларни эса вайрон қилдик”
(“Аъроф” сураси, 137-оят).
“Биз эса у ерда хорланган кишиларга марҳа
мат қилишни...”. Яъни: золим қавмлардан сўнг Биз
уларнинг қадамларини собит, ўзларини бақувват ва
кучли қилишни ирода этдик.
“Яна Биз уларни ўша ерда барқарор қилиб,
Фиръавн ва Ҳомонга ҳамда икковининг лашкар
ларига (Бани Исроил) томонидан ўзлари қўрқувчи
бўлган нарсани кўрсатиб қўйишни (истаймиз)”.
Ҳомон Фиръавннинг вазири бўлган.
Яъни, Биз Фиръавн ва Ҳомонга Миср ерида хор108

ликка учраган Бани Исроил қавми томонидан ўзлари
ҳадиксираб турган нарса – мансаб ва шуҳратнинг
қўлдан кетиб, Бани Исроил тасарруфига ўтишини
уларга кўрсатишни хоҳлаймиз. Ибн Касир айтади:
“Фиръавн ўз ҳаракати билан Мусодан қутулишни
хоҳлади. Ваҳоланки, Аллоҳ таолонинг ҳукми унинг
хоҳишидан мутлақ устун эди. Фиръавннинг ўлими
Мусонинг қўлида бўлди. Эй Фиръавн, омон қолиш
ниятида минглаб бегуноҳ чақалоқлар умрига зомин
бўлдинг, аммо ўлимингга сабаб бўлувчи киши эса
айнан ўз уйингда, ўз хонадонингда ўсиб-улғайди ва
оқибатда сен билан бутун бошли лашкаринг ўлимига
сабабчи бўлди. Бу эса Буюк Аллоҳ нимани хоҳласа,
у нарса албатта бўлишини, нимани хоҳламаса, ўша
нарса абадулабад юз бермаслигини билишинг учун
эди”13.
Шундай қилиб, Фиръавн ва унинг қўшини ўзла
рини қанчалик авайлаб асрамасин, иҳота қилишга
уринмасин, Аллоҳ таоло ирода қилган иш уларнинг
кўз ўнгида барибир бўлиши аниқ эди. Зеро, У Зот
айтади: “Аллоҳ Ўз ишида Ғолиб (яъни, Унинг Ўзи
хоҳлаган ишни қилишдан ҳеч ким ман қила олмайди). Лекин одамларниг кўплари (буни) билмайди
лар” (“Юсуф” сураси, 21-оят).
Қиссанинг давомида Мусо алайҳиссалом ва исёнкор Фиръавн ўртасида бўлиб ўтган қизғин баҳс-му
нозарага бой суҳбат ҳақида сўз боради:
“Энди қачонки Мусо уларга Бизнинг аниқравшан оят-мўъжизаларимизни келтиргач, улар:
“Бу ҳеч нарса эмас, магар уйдирма-сеҳрдир. Биз
лар бу нарсани ўтган ота-боболаримиз (замони)
да ҳам эшитган эмасмиз”, дедилар. Мусо айтди:
“Парвардигорим ким Ўзининг ҳузуридан ҳидо
ят келтирганини ҳам, (охират) диёридаги оқи
бат кимнинг фойдасига бўлишини ҳам жуда ях
ши Билгувчидир. Албатта золим кимсалар нажот
13

“Тафсиру Ибни Касир”, 6-жилд, 231-бет.
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топмас”. Фиръавн: “Эй одамлар, мен сизлар учун
ўзимдан бошқа бирон илоҳ борлигини билган
эмасман. Бас, сен, эй Ҳомон, лойни пишириб, мен
учун бир қаср бино қил, шоядки мен Мусонинг
худосини кўрсам. Албатта мен уни ёлғончи ким
салардан деб ўйламоқдаман”, деди. У (Фиръавн)
ҳам, унинг лашкарлари ҳам ер юзида ноҳақ киб
ру ҳаво қилдилар ва ўзларини Бизларга қай
тарилмайдилар, деб гумон қилдилар. Бас, Биз
уни ва лашкарларини ушладик-да, денгизга таш
ладик – ғарқ қилиб юбордик. (Эй Муҳаммад сол
лаллоҳу алайҳи васаллам), энди Сиз у золим ким
саларнинг оқибати қандай бўлганини кўринг.
Ва уларни дўзахга чорлаб турадиган пешволар
қилиб қўйдик. Қиёмат кунида ҳам уларга ёр
дам берилмас. Биз бу дунёда ҳам уларга лаънат
ни эргаштирдик. Қиёмат кунида ҳам улар йироқ
қилинувчи кимсалардандирлар. Аниқки, Биз
аввалги аср-авлодларни ҳалок қилганимиздан
кейинМусога одамлар учун нур, ҳидоят ва раҳмат
бўлган Китоб ато этдик. Шояд улар эслатма-ибрат
олсалар” (“Қасас” сураси, 36,43-оятлар).
Мусо алайҳиссалом Фиръавн ва қавми олдига бориб, уларни яккаю ёлғиз Зот – Аллоҳ таолога бўйсу
нишга даъват қилганида, улар: “Бу ҳеч нарса эмас,
магар уйдирим-сеҳрдир”, дейишдан нарига ўтмади.
Яъни: эй Мусо, сен олиб келган бу нарса сеҳрдан
бошқа нарса эмас. Буларни ўзинг тўқиб чиқаргансан!
Шундан кейин улар ўзларининг ботил сўзларига
ундан ҳам ўтиб тушадиган бошқа бир сўзни қўшимча
қилдилар: “Бизлар бу нарсани ўтган ота-бобола
римиз (замони)да ҳам эшитган эмасмиз”. Яъни,
эй Мусо, сен келтирган нарсани – Аллоҳнинг ёлғиз
ўзига бўйсуниш лозимлиги ва пайғамбарлигингни
аввалги аждодларимиз даврида ҳам эшитмаганмиз.
Қавмнинг оғзидан чиқаётган бу каби куфр сўзлар
ҳақдан юз ўгирганлари ва ўзлари одатланиб қолган
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нарсага ҳеч бир фикр юритмай муккадан кетганларини билдиради. Мусо алайҳиссалом уларга мантиқий
ва ҳикматли услубда шундай деб жавоб берди:
“Парвардигорим ким Ўзининг ҳузуридан ҳидоят
келтирганини ҳам, (охират) диёридаги оқибат
кимнинг фойдасига бўлишини ҳам жуда яхши
Билгувчидир”. Яъни: Мусо алайҳиссалом Фиръавн
ва аъёнларига жавобида: “Мени ва сизларни яратган
Раббим ким Ўз ҳузуридан ҳидоят ва Ҳақ ила келга
нини ҳаммадан кўра яхшироқ билади. Шунингдек,
Аллоҳ қиёматда кимга чиройли оқибат, гўзал ниҳоя
насиб этишини ҳам яхши Билувчидир”, деди.
“Албатта золим кимсалар нажот топмас”.
Бу олдиндан белгилаб қўйилган Аллоҳ таолонинг
тақдири азалийсидир. Яъни: золимлар ва имон-эъти
қоддан йироқ кишилар зинҳор муваффақият қозон
майдилар. Балки Раббимиз Аллоҳ дея Унинг амрига
биноан ҳаёт кечирадиган итоатгўй мўминларгагина
нажот топадилар. Мусо алайҳиссалом томонидан мулойимлик билан айтилган сўзлар қалбини ғурур ва
такаббурлик иллати буткул эгаллаб олган Фиръавн
га зиғирча таъсир қилгани йўқ. У ёлғон даъволар
қилиб бўлса ҳам ўзини улуғлашни хоҳлар эди. Шу
мақсадда қавмига қарата: “Эй одамлар, мен сизлар
учун ўзимдан бошқа бирон илоҳ борлигини бил
ган эмасман”, деди. Фиръавннинг бу манфур сўзни
унинг учига чиққан тоғий ва исёнкор бўлганини
кўрсатади. Нодон қавм ҳам ушбу сафсата ва уйдирмаларни худди қўрқоқ кишилардек жимгина қабул
қилиб қўя қолди. Аллоҳ таоло буни шундай ифодалайди:
“Бас, у ўз қавмини тезлатган эди, улар унга
итоат этдилар. Дарҳақиқат, улар фосиқ қавм эди
лар” (“Зухруф” сураси, 54-оят).
Сўнгра Фиръавн ўзининг даъвоси тўғрилигини
исботламоқчи бўлиб, вазири Ҳомонга: “Бас, сен эй
Ҳомон, лойни пишириб, мен учун бир қаср бино
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қил, шоядки мен Мусонинг худосини кўрсам”,
деди. Яъни: эй вазирим Ҳомон! Сен лойдан пишиқ
ғишт тайёрлаб, сўнгра мен учун баланд, осмонўпар
бир бино қургин. Шояд мен у ерга чиқиб, Мусонинг
худосини кўрсам. Чунки “албатта мен уни ёлғончи
кимсалардан деб ўйламоқдаман”. Бу оятда “... деб
ўйламоқдаман” тарзида гумон маъносида айтилган
сўз “аниқ ишонч”ни англатади. Яъни: ишончим комилки, Мусонинг Фиръавндан бошқа илоҳ бор, деб
қилаётган даъвоси ғирт ёлғоннинг ўзгинаси!
Шундай қилиб, Фиръавн қандай бўлмасин нодон
ва жоҳил қавмига ўзидан бошқа илоҳ йўқлигини уқ
тириб, Мусонинг айтаётганлари ёлғонлигига ишон
тириши керак эди. Ана шу маъно бошқа оятлардаҳам
таъкидланган:
“Фиръавн деди: “Эй Ҳомон, мен учун бир (баланд) қаср қургин, шоядки, мен (у қасрнинг устига чиқиб) йўлларга – осмонларнинг йўлларига
етиб, Мусонинг илоҳини кўрсам. Дарҳақиқат,
мен уни ёлғончи деб гумон қилмоқдаман”. Фиръ
авнга ўзининг ёмон амали мана шундай чиройли
кўринди ва у (тўғри) йўлдан тўсилди. Фиръавн
нинг барча макру ҳийласи, албатта зиёндир –
ҳалокатдир” (“Ғофир” сураси, 36,37-оятлар).
Фиръавнни куракда турмайдиган бу каби сўзлар
ни айтишга нима ундади? Бунинг сабаби қуйидаги
оятда келтирилган: “У (Фиръавн) ҳам, унинг лаш
карлари ҳам ер юзида ноҳақ кибру ҳаво қилдилар
ва ўзларини Бизларга қайтарилмайдилар, деб гу
мон қилдилар”.
Яъни, Фиръавн ва унинг қўшини Биз улар учун
яратиб, неъмат қилиб берган ер юзида ноҳақлик,
ғурур ва мутакаббирликка йўл қўйдилар ҳамда ўзла
рини қиёмат куни ҳисоб-китоб қилиниб, жазоланиш
учун ҳузуримизга қайтарилмайдилар, деб эътиқод
қилдилар. Бундай такаббурлик, ғурур ва қиёматда
қайта тирилиб, ҳисоб беришни инкор қилишнинг
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оқибати нима бўлди? “Бас, Биз уни ва лашкарлари
ни ушладик-да, денгизга ташладик – ғарқ қилиб
юбордик”. “Ташладик” деб таржима қилинган сўз
аслиятда “набаза” феъли орқали ифодаланган. “Набаза” сўзи “бирон нарсани ҳақоратлаб, уни менсимас
дан ташлаб юбориш, улоқтириш” каби маъноларни
билдиради. Яъни: Биз Фиръавн ва лашкарларини
аламли азоб билан жазоладик, уларни худди кераксиз
данак ёки хас-чўп каби денгизга улоқтирдик.
“(Эй Муҳаммад), энди Сиз у золим кимсалар
нинг оқибати қандай бўлганини кўринг”. Яъни,
уларнинг оқибати ҳақида фикр юритинглар, улар тутган йўлдан узоқроқ юринглар! Ушбу оятда Аллоҳ таоло Ўз суюкли Пайғамбари ва жамики мўминларни
кофир қавм изидан бормасликка, уларнинг ҳоли не
кечганидан доим огоҳ ва сергак ҳолда ҳаёт кечиришга амр қилмоқда.
“Ва уларни дўзахга чорлаб турадиган пешво
лар қилиб қўйдик. Қиёмат кунида ҳам уларга ёр
дам берилмас”. Яъни: Биз Фиръавн ва қўшинини
куфр, фисқу фужур ва исён ишлари туфайли жаҳан
намга чорлаб турадиган, ушбу золим қавмнинг йўли
ни тутганларнинг ҳам у ерга тушишларига сабабчи
бўладиганлардан қилиб қўйдик. Қиёмат кунида улар
ўзларидан азобни қайтариб, ҳимоя қилувчи бирон
киши ёки нарсани топа олмаслар.
“Биз бу дунёда ҳам уларга лаънатни эргаштир
дик. Қиёмат кунида ҳам улар йироқ қилинувчи
кимсалардандирлар”. Яъни: куфр ва залолатда ҳаёт
кечирганлари боис уларни шу дунёда раҳматимиздан
маҳрум этдик. Қиёмат кунида ҳам раҳматимиздан
узоқлаштириладилар. Аллоҳ таоло “Қасас” сурасида
келган Мусо алайҳиссалом қиссасини шундай ниҳоя
лайди:
“Аниқки, Биз аввалги аср-авлодларни ҳалок
қилганимиздан кейин Мусога одамлар учун нур,
ҳидоят ва раҳмат бўлган Китоб ато этдик. Шояд
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улар эслатма-ибрат олсалар”. Яъни: Биз аввалги
асрлар мобайнида Нуҳ, Ҳуд, Солиҳ қавми каби ношукр ва кофир кимсаларни ҳалок қилганимиздан
сўнг Мусога одамлар тўғри йўлни топишлари, қалб
кўзлари очилиши ва азобдан қутқарувчи раҳмат сифатида Тавротни нозил қилдик.
“Шояд улар эслатма-ибрат олсалар” оятида
Китоб ато этилиш сабаби келтирилиб, уларни бунинг учун шукр қилишга тарғиб қилинмоқда. Яъни,
Биз сизларга ҳақни ботилдан ажрата билишларингиз учун Китобни нозил қилдик. Шундай экан, энди
сизлар унда келган амр-буйруқларга оғишмай амал
қилинглар ҳамда Бизнинг неъматларимизни эслаб,
доимо Бизга шукр қилинглар.
“Юнус” сурасида Мусо алайҳиссалом, Фиръавн
ҳамда унинг одамлари ўртасида қаттиқ тортишувнинг бошқа жиҳати ёритилган. Аллоҳ таоло айтади:
“Сўнгра уларнинг ортидан Мусо билан Ҳорун
ни Ўз оят-мўъжизаларимиз билан Фиръавн ва
унинг одамларига юборган эдик. Улар кибру ҳаво
қилдилар ва жиноятчи-гуноҳкор қавм бўлдилар.
Бас, қачонки уларга Бизнинг ҳузуримиздан Ҳақи
қат келганида, улар: “Бу очиқ сеҳр”, дедилар.
Мусо деди: “Сизларга ҳақиқат келган вақтида (“Бу
сеҳр”,) дейсизларми? Сеҳрми шу? Ахир сеҳргарлар
нажот топмайдилар-ку?!”. Улар дедилар: “Сен биз
ларни ота-боболаримизни топган (динимиз)дан бу
риш учун ва икковингиз орамизга эга бўлиб олиш
учун келдингми?! Биз сизларга имон келтиргувчи
эмасмиз!” (“Юнус” сураси, 75,78-оятлар).
Яъни, Биз аввал ўтган муҳтарам пайғамбарлардан
сўнг Мусо ва Ҳорунни ваҳдониятимиз ҳамда қудра
тимизга далолат қилувчи мўъжизаларимиз билан
қавмига мен улуғ раббингизман, деб айтган Фиръавн
ва унинг аъёнларини тўғри йўлга даъват қилиш учун
юборган эдик, лекин улар “кибру ҳаво қилдилар
ва жиноятчи-гуноҳкор қавм бўлдилар”. Яъни,
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улар Бизларга итоат этишдан бўйин товлаб, мутакаб
бирлик қилдилар, ўзларига ўзлари маҳлиё бўлиб
қолдилар. Шунингдек, катта маъсиятларни ва фисқу
фужурни ўзларига одат қилиб олдилар. Шу сабаб
“қачонки уларга Бизнинг ҳузуримиздан Ҳақиқат
келганида, улар: “Бу очиқ сеҳр”, дедилар”. Яъни,
Мусо алайҳиссалом ҳақ мўъжизаларни келтирганида,
улар ношудларча: “Эй Мусо, сен келтирган нарсалар
сеҳр экани шубҳасиз. Шунинг учун сен кўрсатаётган
бу нарсалар ҳақида ўйлаб кўришга ҳожат ҳам йўқ”,
дедилар. Агар қалб қотиб, нафс бузилса, унинг наз
дида ҳақиқат ботил ва ёлғонга айланиб қолади.
Мусо алайҳиссалом Фиръавн қавмининг уйдирма
ва бўҳтонларига жавобан деди: “Сизларга ҳақиқат
келган вақтида (“Бу сеҳр”,) дейсизларми? Сеҳрми
шу? Ахир сеҳргарлар нажот топмайдилар-ку?!”
Яъни, сиз кўриб турган нарса сеҳрдан йироқ, сизлар кўра-била туриб “Бу очиқ сеҳр”, дейсизларми?!
Сизларда ақл борми ўзи?! Қаранглар, фирк юритинг
лар, кўзингиз билан кўриб турган ва таъсирига берилиб, хафвга тушган нарсангиз – шу сеҳрми?! У
ҳолда сеҳргар кишиларни яхшилик ва тўғри йўлга
чақиришда бирон зафар қуча олмаслар! Ҳақиқатни
сеҳр, деб даъво қилишларига асл сабаб нима эди?
Буни қуйидаги оятлардан билиб оламиз:
Улар дедилар: “Сен бизларни ота-боболари
мизни топган (динимиз)дан буриш учун ва икко
вингиз орамизга эга бўлиб олиш учун келдинг
ми?! Биз сизларга имон келтиргувчи эмасмиз!”
Яъни, уларга очиқ-ойдин ҳақиқат келгач, Фиръавн
ва аъёнлари Мусога қараб: “Сен олиб келган нарсанг билан бизларни неча асрлардан бери ота-бобо
ларимиз эътиқод қилиб келган диндан қайтармоқ
чимисан. Аканг Ҳорун билан Миср ерига эгалик
қилиб, ҳокимият, устунлик ва дунёда бахт-саодатга
эришмоқчимисизлар?! Кўп хомтама бўлмай қўяқол.
Биз барибир сенга ишонмаймиз. Агар шундай қил
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сак, асрлар оша сиғиниб келинаётган динни оёқос
ти қилган бўламиз. Устига-устак мол-мулкимиз,
мансабларимиздан ҳам ажраймиз. Нима кераги бор
бизга бундай нарсани? Йўқ, биз зинҳор бундай қил
маймиз!” дедилар.
Бани Исроилнинг Мисрдан чиқиб кетиши ҳақи
даги қисса Қуръони каримнинг турли сураларида
келтириб ўтилган. Аввал “Шуаро” сурасидаги хабарлар билан танишиб чиқайлик. Аллоҳ таоло айтади:
“Биз Мусога: “Бандаларим билан тунда йўл
га чиққин! Албатта сизларнинг изингизга туши
лур”, деб ваҳий юбордик. Бас, Фиръавн барча
шаҳарларга йиғувчиларини жўнатди (ва деди):
“Аниқки, улар бир ҳовуч ялангоёқлардир. Дар
ҳақиқат, улар бизларни ғазаблантирдилар.
Шубҳасиз, бизлар барчамиз эҳтиёт чораларини
кўриб турувчи қавмдирмиз”. Бас, мана шундай
қилиб Биз уларни боғлар ва булоқлардан, ха
зиналар ва улуғ-гўзал масканлардан айирдик
ва мана шундай қилиб, Биз уларга Бани Исро
илни ворис қилдик. Бас, тонг пайтида уларни
қувиб етдилар. Энди қачонки икки жамоат бирбирларини кўришгач, Мусонинг ҳамроҳлари:
“Бизлар аниқ тутилдик”, дедилар. (Мусо) айтди:
“Йўқ, аниқки, мен билан бирга Парвардигорим
бор. Албатта У мени йўлига бошлар”. Бас, Биз
Мусога: “Асойинг билан денгизни ургин”, деб
ваҳий юбордик. Бас, бўлиниб ҳар бир бўлак (сув)
баланд тоғ каби бўлди. Ва кейингиларни ўша
(йўлга) яқин қилдик. Мусо ҳамда у билан бир
га бўлган кишиларнинг барчаларига нажот бер
дик. Сўнгра кейингиларни ғарқ қилиб юбордик.
Албатта бунда оят-ибрат бордир. Кўплари имон
келтиргувчи бўлмадилар. Шак-шубҳасиз, Пар
вардигорингиз Ўзи Ғолиб, Меҳрибондир” (“Шуа
ро” сураси, 52,68-оятлар).
“Биз Мусога “Бандаларим билан тунда йўлга
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чиққин!...” деб ваҳий юбордик”. Яъни, Бани Исроил билан тунда денгиз томон юринглар!
Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло бу ерда Бани Исроилни
“бандаларим” деб лутф билан тилга олмоқда. Чунки,
улар узоқ муддат Фиръавн зулми ва қонли қиличи
остида кўп ситамлар кўрган эдилар.
“Албатта сизларнинг изингизга тушилур”. Бу
нима сабабдан тунда шаҳарни ташлаб, чиқиб кетиш
лозимлигининг асл сабабидир. Яъни, эй Мусо, қав
минг билан денгиз томон юринглар. Чунки тез орада
Фиръавн қўшини билан ортингиздан таъқиб қилади.
Мен эса вақти келиб, у билан лашкарлари қисматига
ёзилган ишни қиламан.
“Бас, Фиръавн барча шаҳарларга йиғувчила
рини жўнатди”. Бу ердаги йиғувчилардан мурод
одамларни маълум жойга муҳим ишларни бажариш
учун тўпловчи кишилардир. Улар: “Подшоҳингиз
Фиръавн учун юз мингдан иборат катта бир қўшин
тўпланг!” дедилар. Яъни, Фиръавн Мусо алайҳисса
лом ва Бани Исроил шаҳардан бош олиб чиқиб кет
ганларидан хабар топгач, мамлакатидаги турли
шаҳарларга одамларни сафарбар қилиш учун ўз аскарларини жўнатди. Улар ҳузурида тўплангач, Фиръавн
уларни руҳлантириш ва шижоат бағишлаш мақсадида:
“Аниқки, улар бир ҳовуч ялангоёқлардир”, деди.
Таржимада “бир ҳовуч ялангоёқлардир” деб келтирилган ибора аслиятда “ширзиматун қолийлувн” деб
берилган. “Ширзиматун” сўзи озчиликдан иборат бир
тоифани англатади. Яъни, Фиръавн ўз лашкарларига
қарата: “Ижозат сўрамай шаҳардан чиқиб кетган бу
нобакорлар бизлар учун ҳеч нарса эмас. Улар бизга қул
ёки хизматкор ўрнидадир!” деди.
“Дарҳақиқат, улар бизларни ғазаблантирди
лар”. Яъни, оз бўлишларига қарамай рухсатсиз чи
қиб кетишлари, айтган сўзлари ва қилган қилмиш
лари билан бизни дарғазаб қилдилар. Буларнинг энг
оғири динимизни тарк этишга ундашлари бўлди!
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“Шубҳасиз, бизлар барчамиз эҳтиёт чоралари
ни кўриб турувчи қавмдирмиз”.
Яъни, улар қанчалик макр-ҳийла қилмасинлар,
биз доимо сергак турамиз, ҳийлаларидан хабардормиз, алдовларига лаққа тушмаймиз. Шундай экан,
улар бизга зиғирча ҳам таҳдид қила олмайдилар.
Фиръавннинг юқоридаги сўзларидан аслида Мусо
алайҳиссаломдан қўрқиши ва хафвсираши кўриниб
турибди. Фақатгина у ўзини шундай баландпарвоз
ва асоссиз мақтовлар билан овутмоқда, қавмини ҳам
орқаларидан қувиб етишга чақирмоқда. Иложи борича ўзидаги ҳадик-хавотирни билдирмасликка ҳаракат
қилмоқда.
Энди Аллоҳ таоло Фиръавн билан қавмини не балоларга гирифтор этгани баён этилади: “Бас, мана
шундай қилиб Биз уларни боғлар ва булоқлардан,
хазиналар ва улуғ-гўзал масканлардан айирдик”.
Яъни, Биз уларни ўзлари яшаб турган боғу бўстон,
ичиб турган чучук ва лаззатли сувлар, қўл остиларидаги молу давлатлар, гўзал ва қулай бўлган масканлардан чиқардик. Токи улар куфрлари ва туғёнга кетишлари сабабли бошларига битилган аянчли оқибат – ғарқ
қилинишга дучор бўлишлари учун шундай қилдик.
“Мана шундай қилиб, Биз уларга Бани Ис
роилни ворис қилдик”. Яъни, мана шу боғу бўс
тонлар, чашмалар, хазинаю чиройли турар жойларни Бани Исроил қавмига мерос қилиб бердик. Баъзи
муфассирларнинг таъкидлашича, Бани Исроил қавми
Фиръавн ва лашкарлари денгизга ғарқ бўлгандан
кейин Мисрга қайтиб келишмаган, “Уни мерос
қилдик” жумласидаги “уни” сўзи боғ-булоқларга тегишли эмас. Бани Исроилга ҳам худди Фиръавн ва
аъёнларига ато этилган нозу неъматлар берилган.
Уларнинг боғлари каби боғу бўстон, ширин булоқлар,
бойлик ва покиза масканларга эга бўлганлар. Фик
римизча, Аллоҳ таолонинг “Уни мерос қилдик” оятидаги “уни” олмоши боғ, булоқ ва хазиналарга те118

гишлидир. Мусо алайҳиссалом ва қавми Фиръавн
ҳалокатидан сўнг маълум вақт ўтгач, Мисрга қайтиб
келишган. Кейин Мусо алайҳиссалом буюрган томон – Муқаддас Ерга қараб йўл оладилар. Сўзимизни
қуйидаги оят ҳам қувватлайди:
“(Миср ва Шомдаги) Ўзимиз барокатли қилган
ернинг Машриқ ва Мағрибларига бу бечора қавмни
(яъни, Бани Исроилни) ворис қилдик. (Эй Муҳаммад),
сабр-тоқат қилганлари сабабли Бани Исроилга
Парвардигорнинг (“Бу ердаги бечора бўлган зотларга инъом қилишни ва уларни одамларга етакчи қилиб
қўйишни истаймиз”, деган) гўзал сўзлари тўла-тўкис
бўлди. Фиръавн ва қавми ясаб, қуриб олган имо
ратларни ва баланд қилиб кўтарган қасрларни эса
вайрон қилдик” (“Аъроф” сураси, 137-оят).
Энди Фиръавн қавми қилган ишлар ҳақида ҳикоя
қилинади: “Бас, тонг пайтида уларни қувиб етди
лар”. Яъни: Биз Фиръавн ва қавмини ўз бойликлари
ва маконларидан чиқардик. Улар Мусонинг ортидан
тезлик билан қувиб бориб, охири қуёш чиқиш пайтида уларга етиб олдилар.
“Энди қачонки икки жамоат бир-бирларини
кўришгач, Мусонинг ҳамроҳлари: “Бизлар аниқ
тутилдик”, дедилар”. Яъни, ҳар бир гуруҳ душ
манини аниқ кўра олдадиган даражада бир-бирла
рига яқин қолганларида, Бани Исроил Мусо алай
ҳиссаломга қўрқув ва ҳадик ичида: “Биз қўлга
тушдик, кўп ўтмай Фиръавн ва лашкарлари бизга
етиб оладилар. Биз улар билан курашишга қодир
эмасмиз!” дедилар.
(Мусо) айтди: “Йўқ, аниқки, мен билан бир
га Парвардигорим бор. Албатта У мени йўлига
бошлар”. Яъни, Мусо алайҳиссалом қавми сароси
мага тушганини кўргач, ишонч ва сабот билан:
“Йўқ, ундай эмас! Улар бизга зинҳор ета олмайдилар. Шундай экан, сизлар собитқадам бўлинглар,
ҳаргиз қўрқманглар! Зеро, мен билан Раббим бирга
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дир. У Зот мени ҳидоят ва нажот йўлига бошлайди!” деди. Аллоҳ таолонинг нусратини кутиши
узоққа чўзилмади, балки шундай қийин вазиятда Ўз
пайғамбарига нажот берди: “Бас, Биз Мусога: “Асо
йинг билан денгизни ургин”, деб ваҳий юбордик.
Бас, бўлиниб ҳар бир бўлак (сув) баланд тоғ каби
бўлди”.
Яъни, Биз Мусога Қизил денгизга асойингни ургин, деб ваҳий қилдик. У амримизга қулоқ
тутиб, уни денгизга урган эди, денгиз икки йўлга
бўлинди ва икки тарафдаги ҳар бир бўлак сув худди улкан тоғ каби бўлиб қолди. Ривоятларга кўра,
Фиръавн ғарқ бўлган денгиз ўша пайтда “Қулзум”
деб аталган. “Қулзум” сўзи “қолзаматун”дан ясалган бўлиб, “ютиб юбормоқ” маъносини англатади.
Чунки Қулзум денгизига тушган одам ютиб юборилар ёки чўкиб кетар эди. Ибн Холавайҳ айтади:
“Қулзум аслида “Зулқум” шаклида бўлиб, ушбу
сўздаги ҳарфлар ўрни алмашиб, шундай шаклга келиб қолган” (Манба: Ибн Манзур, “Лисанул ароб”,
5-жуз, 3719-бет). Аллоҳ таолонинг қудрати билан
Мусо алайҳиссалом ва қавми денгиз тўлқинлари
аро очилган йўл орқали нариги қирғоққа эсон-омон
ўтиб олдилар.
“Ва кейингиларни ўша (йўлга) яқин қилдик”.
Яъни, Биз қудратимиз ва ҳикматимиз билан Фиръавн ва қўшинини Мусо алайҳиссалом билан қавмига
яқинлаштирдик. Бас, улар ҳам Бани Исроил каби ден
гиз ўртасидан очилган қуруқ йўл орқали юра бош
лаганларида, денгизнинг ўркачли тўлқинлари уларни
қарши олди. Хўш, натижа нима билан тугади? Натижада Мусо алайҳиссалом ва издошлари соғ-саломат
ҳолда қирғоққа чиқиб олдилар, Фиръавн лашкарлари
билан денгизга ғарқ бўлиб, изсиз йўқолди.
Мазкур қисса бошқалари каби бандаларни ақл
юритишга ундаш билан ниҳоя топади:
“Албатта бунда оят-ибрат бордир. Кўплари
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имон келтиргувчи бўлмадилар. Шак-шубҳасиз,
Парвардигорингиз Ўзи Ғолиб, Меҳрибондир”.
Яъни, эй муҳтарам пайғамбар, Биз Сизга айтиб
берган қиссада ихлос билан ибодат қилиш ва Бизга
итоат этиш лозимлигига ундовчи улуғ оят-белгилар
бор. Лекин пайғамбаримиз Мусога фақат оз кишиларгина имон келтирди. Уларнинг душманлари эса
яксон қилинди. Шундай экан, Аллоҳ таоло душманлари устидан Ғолиб, улардан муносиб интиқом олувчи, Ўзининг валий бандаларига Меҳрибон Зотдир14.

Кибрнинг мукаммал таърифи
Кибр-ҳаво ва манманлик шайтонга хос иллат деб
айтган эдик. Бу иллатнинг ҳақиқий таърифини Пай
ғамбаримиз алайҳиссалом тўлиқ ва мукаммал тарзда
бир ҳадиси шарифларида шундай баён этиб берганлар:

ٍ
ِ ِ
َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ ال:ال
ِّ ِ َع ْن َعبْد هللا بْ ِن َم ْس ُعود َع ْن الن
َ َال َذ َّرٍة ِم ْن ِك ْبٍ ق
ُ النَّ َة َم ْن َكا َن ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق
َْ يَ ْد ُخ ُل
الرُج َل
َّ  إِ َّن:ٌال َرُجل
ِ َ َ إِ َّن هللا:ال
َ ََوبُُه َح َسنًا َوَنـ ْعلُ ُه َح َسنَ ًة ق
جي ٌل ُيِ ُّب
ْ ُيِ ُّب أَ ْن يَ ُكو َن ثـ
ِ ال ال
َ َْم
ِ َْق َو َغ ْم ُط الن
ح ُد
ْ ِّ  َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َو.َّاس
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ
ِّ ْكْبـ ُر بَ َط ُر ال
َ ال
.َوابْ ُن ِحبَّا َن

Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича, Набий соллаллоҳу алайҳи васал
лам: “Қалбида заррача кибр бор кимса жаннатга
кирмайди”, деганларида бир одам: “Киши либоси
ва пойабзали чиройли бўлишини яхши кўрса, (бу
ҳам кибрми?)” деди. Шунда у зот: “Албатта Аллоҳ
гўзалдир ва гўзалликни яхши кўради. Кибр ҳақни
14

тоб.

М а н б а: Муҳаммад Саййид Тантовий, “Пайғамбарлар тарихи”, 1–2-ки-
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инкор қилиш ва одамларни ҳақир санашдир”, де
дилар (Муслим, Термизий, Ҳоким ва Ибн Ҳиббон ри
воят қилган).
Мазкур ривоятда кибр иллатининг асл моҳияти
очиб берилиб, уни фарқлаб олиш ҳақида сўз бор
моқда. “Қалбида заррача кибр бор кимса жаннатга
кирмайди” жумласини уламолар турлича таъвил қил
ганлар. Биринчи таъвилга кўра, ким имон келтиришдан кибрланса, умрининг охиригача тавба қилмаса,
жаннатга кирмайди, дейилса, иккинчи таъвилга кўра,
банда жаннатга кираётганида қалбида кибрдан асар
ҳам қолмайди. Ҳар бир банда жаннатга маънавий
иллатлардан покланган ҳолда киради, дейилган.
Учинчи таъвилга кўра, мутакаббир кимса жаннатга
тақводорлар билан аввалгилар қаторида кирмайди. Мана шу таъвиллардан қалбида кибр бор кимса
жаннатга кира олмаслиги, агар у мусулмон бўлса,
гуноҳига яраша жазоланиб, поклангандан кейин
жаннатга кириши мумкинлигини билиб оламиз. Лекин банда кибр-ҳавоси туфайли қандай азобларга
гирифтор бўлиши фақат Аллоҳнинг Ўзига аён. Қози
Иёзнинг айтишича, ривоятда келтирилган чиройли
кийинишни хоҳлайдиган киши Молик ибн Мурора
Раҳовийдир. Абу Умар ибн Абдулбарр шундай деб
келтирган. Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳунинг ривоя
тида бир киши Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам
ҳузурларига келиб: “Эй Расулуллоҳ, мен чиройни ва
гўзалликни яхши кўраман. Кўриб турганингиздек,
ҳусндан бенасиб эмасман. Ҳатто пойабзалнинг ипи
билан бўлса-да, бирон киши мендан ўтиб кетишини
хоҳламайман. Шу ҳам кибрми?” деди. Шунда у зот:
“Йўқ. Кибр ҳақни тан олмаслик ва одамларни ҳақир
санашдир”, дедилар (Абу Довуд ва Табароний ривоят
қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Юқоридаги икки ривоятга эътибор қаратадиган
бўлсак, кибрнинг ҳақиқатни тан олмаслик ва одамларга паст назар билан қараш каби икки аломати
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борлиги маълум бўлади. Ҳақни тан олмаслик ҳақи
қатни инкор этиш, адолатга қарши бориш ва ўз наф
си йўлида одамлар ҳақини поймол қилишдир. Ал
лоҳнинг амр-қайтариқларини тан олмай, нафси
измида ҳаёт кечириш ҳам айнан кибрдир. Одамларга
паст назар билан қараш, уларни ожиз ва нотавон, ўзи
ни кучли, кўп нарсага қодир ва мутлақ афзал, деб
билиш кибрнинг асосий белгиларидандир. Бу икки
иллат асосан қалбда бўлади ва юриш-туриш, муомала
ва хулқ-атворда яққол кўзга ташланади. Лекин мутакаббир ва мутавозеъ кишини фақат ташқи жиҳатига
қараб ажратиш тўғри эмас. Покиза ва чиройли кийи
ниб, одамларга ўрнак ва ибрат бўлиб юрадиган кишилар ҳам борки, камтарлик ва тавозеъда уларга тенг
келадигани топилмайди. Уларни мутакаббир дейишга
тил бормайди. Яна бир тоифа кимсалар борки, кийиниш ва юриш-туришда мақтана олмасалар-да, тилида фақат унинг ўзигина энг яхши ва энг зўр. Ундан
бошқалар пастда. Аслида мутакаббир бўлиш учун
чиройли кийинган, бежирим ва қимматбаҳо машинада юриб, юқори лавозимда ишлайдиган бўлиш
шарт эмас. Яна такрор айтамиз, кибр қалбда бўлади.
Камтарлик ҳам қалбда бўлади. Кимнинг кийими чиройли, уй-жойи рисоладагидек ва ўзи камтар бўлса,
қандай яхши?! Кимнинг ҳаёти пароканда, ҳунари ва
иш жойининг тайини йўқ, лекин мақтанчоқ, кибрли ва
одамларга паст назар билан қарайдиган бўлса, қандай
ёмон?!
Кибр ва камтарлик орасини яхши фарқлаб олин
маса, ким камтару ким мутакаббир, ажратиб бўл
майди. Унутмайлик, динимизда чиройли ва поки
за юришдан эмас, балки кибрдан қайтарилган.
Шариатда йиртиқ-ямоқ ва эски-туски кийимда юриш
алоҳида тарғиб қилинмаган, бироқ камтар бўлишга
буюрилган. Бундан келиб чиқадики, ким мутакаб
биру ким камтарлигини оддий қараш билан ажратиш
мушкул. Зеро, Пайғамбаримиз алайҳиссалом кибр
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нинг туб моҳиятини бир ҳадиси шарифлари орқали
шундай баён қилиб ўтганлар:

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َعبْ ِد هللاِ بْ ِن َم ْس ُعوٍد ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ُ َّار َم ْن َكا َن ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق
َال َحبَّ ٍة ِم ْن إِميَا ٍن َوال
َ  الَ يَ ْد ُخ ُل الن:َو َسلَّ َم
َ  يَا َر ُس:ٌال َرُجل
َ ال َحبَّ ٍة ِم ْن ِك ْبٍ َفـ َق
ُ النَّ َة َم ْن َكا َن ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق
َْ يَ ْد ُخ ُل
ول
ُ ال َوَرأْ ِسي َد ِهينًا َو ِش َر
اك َنـ ْعلِي
ً َوِب َغ ِسي
ْ هللاِ إِِّن لَُيـ ْع ِجبُِن أَ ْن يَ ُكو َن ثـ
ِ القَ َة َس ْو ِط ِه أَفَ ِم ْن ال
َ اك يَا َر ُس
َ ْك ْبِ َذ
ول
َ َج ِدي ًدا َوَذ َك َر أَ ْشيَ َاء َح َّت َذ َك َر ِع
ِ َك َّن ال
ِ ال َول
ِ َ َال إِ َّن هللا
َ َْم
ُ َْم
َ َهللاِ ق
َ  الَ َذ:ال
ْكْبـ َر َم ْن
َ جي ٌل ُيِ ُّب ال
َ اك ال
َّ ح ُد َو
.يح لِ َغ ْيِِه
ُّ ِ الطَبـ َر
َّ َس ِف َه ال
َ ْ َ َرَو ُاه أ.َّاس
ٌ ان َو َسنَ ُد ُه َص ِح
َ َْق َوا ْزَد َرى الن
Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
васаллам: “Қалбида зиғирча имон бор банда жа
ҳаннамга кирмайди. Қалбида зиғирча кибр бор
банда жаннатга кирмайди”, дедилар. Шунда бир
киши: “Эй Расулуллоҳ, мен либосим ювилган, со
чимга ёғ суртилган ва пойабзалим ипи янги бў
лишини хоҳлайман”, деб, бир қанча нарсаларни
зикр қилди. Ҳатто қамчисининг тасмасини ҳам
айтиб: “Шу ҳам кибрми, эй Расулуллоҳ?” деб
сўради. У зот: “Йўқ. Бу чиройдир. Албатта Аллоҳ
гўзалдир ва гўзалликни яхши кўради. Аммо
кибр ҳақни тан олмаслик ва одамларни масхара
қилишдир”, дедилар (Аҳмад ва Табароний ривоят
қилган. Ривоят санади саҳиҳ лиғойриҳ).
Ким Аллоҳга бўйсуниб, Унга итоат этса, демак
ўша одам камтар саналади. Ким бунинг аксини қил
са, бундай кимса мутакаббир саналади. Расули Ак
рам биргина мана шу ривоятда кибрнинг мукаммал
ва тўлиқ таърифини келтирдилар. Бир сўз билан айт124

ганда, кибр ҳақни инкор этиш ва одамларни менсимасликдир.

Мутакаббир жаннатга кирмайди!
Аллоҳ таолони ва унинг улуғлиги, буюклигини
ва қудратини таниган банда ҳеч қачон кибр-ҳавога
берилмайди. Қайси банда кибр-ҳавога берилган
бўлса, демак, унинг қалбида бир иллат бор. Мазкур
ояти каримада Аллоҳ таоло шундай марҳамт қилиб
деди:
“Масиҳ Аллоҳга банда (қул) бўлишдан сира
ор қилмайди, муқарраб (Аллоҳга яқин) фаришта
лар ҳам. Кимки Унга банда бўлишдан ор қилса ва
кибрланса, (У) уларнинг барчасини, албатта, Ўз
ҳузурига жам қилажак” (“Нисо” сураси, 172-оят).
Исо ибн Марям алайҳиссалом ҳам, Арш атрофидаги муқарраб фаришталар – Жаброил, Микойил,
Исрофил ва шу каби фаришталар ҳам Аллоҳга банда бўлишдан кибр қилмайдилар. Аллоҳ таолонинг
таъкидлаб келтираётган пайғамбари ва фариш
талари нисбатан олганда Аллоҳ таолонинг амр-буй
руғига итоат этмай юрганларнинг қанча қадри бор
деб ўйлайсиз? Буни ўзи ҳеч ўйлаб, мушоҳада қилиб
кўрармикан? Аллоҳ таоло мазкур оятни ана шундай
калондимоғлар ўйлаб кўриши ва мулоҳаза юритиши учун келтирмоқда ва охир-оқибатда қандай тугаши ҳақида огоҳлантириб қўймоқда. Чунки улар
Аллоҳнинг улуғлигини ва буюклигини билсалар ҳам,
аммо ибодат қилишдан бўйин товлаб, уни ўзлари
га эп кўрмайдилар. Аллоҳ уларнинг барчасини жа
ҳаннамда жамлайди. Насронийлар Исо алайҳиссалом
ҳақида ғулуга кетиб, уни “Аллоҳнинг ўғли”, дейишди. Бироқ Исо алайҳиссалом Аллоҳнинг бандаси ва
Расулидир, маъсума Марямдан Аллоҳнинг изни билан отасиз дунёга келган инсондир. У зот Аллоҳга
бўйин эгишдан, Парвардигорга қул бўлишдан, ўзини
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Аллоҳга муҳтожлигини изҳор этишдан бош тортмаган. У буни юксак мартабага олиб чиққан.
Имом Насафийнинг “Мадорикут танзил” китоби
да айтилишича, Нажрон вакиллари Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузурларига келиб:
“Бизнинг соҳибимиз Исони нега айблаяпсан?” де
йишганида, у зот: “Нима деяётган эканман?” деб сў
раганлар. Насронийлар: “Сен уни Аллоҳнинг бандаси ва Расули, деб айтяпсан”, дейишди. Шунда
Пайғамбар алайҳиссалом: “Аллоҳга банда бўлиш
унинг учун ор эмас”, деб айтганлар. Мазкур китобда
яна келтирилишича, “Аллоҳга бандалик қилишдан”,
дейиш билан насронийларга, “фаришталар ҳам...”
дейиш билан араблар орасидан фаришталарга сиғи
надиганларга раддия берилмоқда. Мана бу оятда мутакаббир кимсаларга хитобан айтиладиган сўзлар
келтирилган:
“Энди ўзларингиз мангу қоладиган жаҳаннам
дарвозаларидан кирингиз! Мутакаббирларнинг
жойлари нақадар ёмон!” (“Наҳл” сураси, 29-оят).
Аллоҳ таоло кибрли кимсаларнинг жаҳаннам
эшикларидан кириб, у ердаги турфа азоблардан тотиб кўришларини олдиндан билдириб қўймоқда. Бу
маъсиятлари ва Аллоҳни инкор этганлари учун тайин
этилган муносиб жазо. Пайғамбарларга эргашишдан
бош тортиб, нозил қилинган оятларга ишонмаган мутакаббирларнинг борар ери жаҳаннам нақадар ёмон
жой! Озгина ҳаёт ва борлиқ ҳақида мушоҳада юритиб ўйлаб кўрган банда бундай ҳолатга тушмаслиги
аниқ. Мутакаббир киши ҳеч қачон ўйлаб кўрмайди
ва жоҳилона инкор этишдан нарига ўтмайди. Шу
ўринда бир саҳобалар ҳаётидан ибратли бир ҳикояни
келтириб ўтсак, фикримиз янада ёрқинлашади.
Пайғамбаримиз улуғ саҳобалардан бири Мусъаб
ибн Умайрни Мадина аҳлини ислом динига даъват
қилиш учун юбордилар. Бир куни Асад ибн Зурора хонадонида зиёфатда суҳбатлашиб ўтиришганда
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Мадинадаги қабила бошлиқларидан бири Усайд
ибн Ҳузайр найзасини яланғочлаб, ғазаб ва нафратга тўлган ҳолда олдиларига келиб қолди. Усайднинг
даъвосига кўра, Мусъаб унинг қавмини ота-боболари динидан қайтариб, яъни “олиҳа”ларни тарк
этишга чақириб, Аллоҳга даъват этмоқда экан. У
кибр-ҳавоси туфайли Мусъабни Мадинадан ҳайдаб
чиқармоқчи ва ундан осонгина қутулмоқчи бўлди.
Мусъаб важоҳатини ўзгартирмай уни мажлисга так
лиф қилди ва бироз сўзимизни эшит, агар маъқул
келса, айтганларимни қабул қиласан, агар маъқул
бўлмаса, маҳаллангни тарк этамиз, деди. Мусъаб
унга Қуръон оятларидан ўқиб берди. Қалби очилган
Усайд қандай гўзал ва ҳақ сўзлар экан, деб Қуръонга
тан берди ва янги динни қабул қилди. Усайд ибн
Ҳузайрдан кейин унга эргашиб, Саъд ибн Муоз ва
Саъд ибн Убода каби улуғлар ҳам имон келтириб,
янги динга таслим бўлишди.
Шу тариқа бутун Мадина аҳли иймонга келиб,
ислом динини қабул қилишди. Усайд Қуръон оятла
рини эшитган заҳотиёқ кибр-ҳавосини тарк этди,
Мусъаб тилида айтилаётган илоҳий сўзлар маъно
сини фаҳмлаб тушунди ва ислом ҳақ дин эканини тан олди. Кибр-ҳаво катта куч, у инсонни ҳақни
тан олдирмасдан адаштиради. Худо кўрсатмасин,
кибр-ҳаво инсонни бир умр тарк этмасдан охироқибат жаҳаннамга етаклаб бориши мумкин. Аллоҳ
таоло бандаларини шундан огоҳликка чорламоқда.
Жаҳаннам ҳасрат-надомат жойи, бахтсизлик, азобуқубат макони, ғам-ташвиш еридир. У жойга тушган
лар Ҳайюл Қайюм Зотнинг раҳматидан умидларини узишади, азоб ва жазолари енгиллатилмайди.
Меҳрибон ва Раҳмли Аллоҳ жаҳаннамий кимсалардан юз ўгиради, уларни турфа азоблар билан жазолайди. Бундай ҳолга тушишдан Аллоҳ паноҳ беришини сўраймиз!
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ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َحا ِرثَ َة بْ ِن َوْه ٍب ق
:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َْ الَ يَ ْد ُخ ُل
 َرَو ُاه أَبُو َد ُاوَد َوأَبُو َيـ ْعلَى َو َسنَ ُد ُه.ِي
ُ َْو
ُّ َْع َظر
َّ النَّ َة ال
ْ اظ َوالَ ال
.يح
ٌ َص ِح

Ҳориса ибн Ваҳб розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади:
“Қўпол муомалали ва мутакаббир кимса жан
натга кирмайди!” (Абу Довуд ва Абу Яъло ривоят
қилган. Ҳадис санади саҳиҳ).
Қўрслик ва қўполлик одамлардан узоқлаштиради,
бурни осмонда бўлган кимсаларга жаннатга кириш
насиб этмайди. Жаннат камтар, мулойим ва хокисор бандалар учун ҳозирлаб қўйилган. Мулла Али
Қорининг “Мирқотул мафотиҳ” китобида айтили
шича, кимда мана шу иккита иллат бўлса, агар муно
фиқлардан бўлса, жаннатга умуман кирмайди. Бордию
мусулмонлардан бўлса, ютуққа эришувчилар билан
бирга жаннатга кирмайди. “Жаннатга кирмайди”, деган ҳукм қалбида имони бор банда учун жуда оғир.
Аллоҳга ва охират кунига ишонадиган инсон жаннатга
кирмай қолишни тасаввурига ҳам сиғдира олмайди.
Чунки у Аллоҳ розилигига эришишни ўйлаб
яшайди ва шуни деб амал қилади. Бу йўлда қалбини
иллатлардан поклаб, нафсини ислоҳ қилади, хулқини
сайқаллайди. Бунинг учун сал жон куйдириш керак. Жаннатга осонликча, ўйнаб-кулиб кирилмайди,
турли машаққат ва синовларни енгиб ўтиб, кирилади. Қўрслик, кўполлик ва манманлик қалб касаллик
лари сирасига киради. Ундан покланиш учун нафс
ни тийиш, кибрни ўлдириш керак. Ким жаннатга
кирмоқчи бўлса, нафсига эрк бермаслиги керак.
Жаннатга кириш умидидаги инсон мутакаббир
бўлмайди, қўпол муомала қилмайди, мулойим, хокисор ва мутавозеъ бўлади. Бундай инсонларни Аллоҳ
ҳам, одамлар ҳам яхши кўради. Қўполлик ва кибр
128

билан ҳеч нарсага эришиб бўлмайди. Бу икки иллат
ила эришиладиган нарса – жаннатдан мосуво бўлиш,
Аллоҳнинг ғазабига учраб, одамлар нафратига дучор
бўлишдир. Кибр ва қўполликнинг бундан бошқа “мукофоти” йўқ.

ُال هللا
َ َ ق:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
ِ  ال:َع َّز َو َج َّل
ِ ْك ْبِيَ ُاء ِرَدائِي َوال َْع َظ َم ُة إِ َزا ِري فَ َم ْن نَا َزَع ِن َو
اح ًدا ِمْنـ ُه َما
ِ ح ُد َوال
َْاك ُم َو َسنَ ُد ُه
َ ْ َاج ْه َوأ
َ  َرَو ُاه أَبُو َد ُاوَد َوابْ ُن َم.قَ َذْفـتُُه ِف النَّا ِر
.يح
ٌ َص ِح

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Аллоҳ
азза ва жалла: “Кибриё Менинг ридойим, азамат
изорим. Шундай экан, ким Мен билан иккисини
талашса, уни жаҳаннамга ташлайман!” деган”
(Абу Довуд, Ибн Можа, Аҳмад ва Ҳоким ривоят қил
ган. Ривоят санади саҳиҳ).
Кибриё ва азамат (улуғлик) Аллоҳ таологагина
хос сифатдир. Бандалар бу иккиси билан сифатлани
ши жоиз эмас. Чунки инсон боласи камтар ва хоки
сор бўлиши керак. Улуғлик, олийлик ва буюклик фа
қат Аллоҳгагина хос. Энди ким манмансираб, кибр
қилса, кеккайса, Аллоҳ ўша бандани жаҳаннамга
улоқтиради. Жаҳаннам кофирлар тушадиган жойдир.
Мутакаббирларнинг борар ери нақадар ёмон!
Бу ривоятдан шуни биламизки, “кибр” сўзи улуғ
лик ва буюклик маъносини англатади. Кибр қилган
одам ўзини катта тутиб, “Мен ҳаммадан зўрман”, деб
улуғликни даъво қилган бўлади. Бундай қилиш ожиз
ва гуноҳкор бандага – аввал йўқ бўлиб, Аллоҳ тарафидан яратилган заиф бир мавжудотга умуман мос
келмайди. Банданинг асл ҳолати ва табиатига камтарлик, хокисорлик тўлиқ муносибдир. Заиф ва ночор
5 – Камтарлик ва кибр
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бўла туриб кибр ва манманлик отига минган банданинг оқибати яхши бўлмайди.
Демак, ким Аллоҳга ва махлуқотларига кибр қил
са, Аллоҳ таоло уни дунёда хор-зор қилади, охиратда
жаҳаннам азоби билан қийнайди. Кимда-ким Аллоҳ
учун камтар бўлса, Парвардигор унинг дунёю охиратдаги мартабасини юқори кўтаради (Манба: Мулла
Али Қори, “Мирқотул мафотиҳ”).

ُ  َيـ ُق:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َاس ق
ٍ ََّع ْن ابْ ِن َعب
ول
ِ  ال:هللاُ ُسب َحانَ ُه
ِ ْك ْبِيَ ُاء ِرَدائِي َوال َْع َظ َم ُة إِ َزا ِري فَ َم ْن نَا َزَع ِن َو
اح ًدا ِمْنـ ُه َما
ْ
.يح
َ  َرَو ُاه ابْ ُن َم.أَلْ َقيْتُُه ِف النَّا ِر
ٌ اج ْه َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Ибн Аббос розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Аллоҳ
субҳанаҳу (ва таоло): “Кибриё Менинг ридойим,
азамат изорим. Шундай экан, кимда-ким Мен би
лан улардан бирини талашса, уни дўзахга улоқ
тираман!” деган” (Ибн Можа ривоят қилган. Риво
ят санади саҳиҳ).
Бу ривоят юқоридаги ривоятдан бошқа сийғада
келтирилмоқда. Айтилишича, кибр ширкдан ҳам
ёмонроқдир. Чунки мутакаббир Аллоҳга ибодат қи
лишдан бўйин товлайди. Мушрик эса Аллоҳни тани
майди ва Унга ибодат қилмайди.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َعبْ ِد هللاِ ق
 الَ يَ ْد ُخ ُل:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ َّار أَ َح ٌد ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق
َْ ال َحبَّ ِة َخ ْرَد ٍل ِم ْن إِميَا ٍن َوالَ يَ ْد ُخ ُل
النَّ َة أَ َح ٌد
َ الن
ُ ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق
ح ُد
َ ْ َاج ْه َوأ
َ  َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم.ال َحبَّ ِة َخ ْرَد ٍل ِم ْن ِك ْبِيَ َاء
َّ َوابْ ُن ِحبَّا َن َو
.ُّالطَبـ َر ِان

Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳу Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қила
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ди: “Қалбида зарра миқдорича имон бўлган бан
да дўзахга кирмайди. Қалбида зарра миқдорича
кибр бўлган банда жаннатга кирмайди” (Муслим,
Ибн Можа, Аҳмад, Ибн Ҳиббон ва Табароний ривоят
қилган).
Абу Довуд, Ибн Можа ва Аҳмад келтирган ривоятда: “Кимнинг қалбида зарра миқдорича кибр бўлса,
жаннатга кирмайди. Қалбида зарра миқдорича имон
бўлган банда дўзахга кирмайди”, дейилган.
Маълумки, кибр қалб касаллигидир. Қалбини
кибр эгаллаган банда Аллоҳдан узоқлашади ва раҳ
матидан маҳрум бўлади. Устига-устак бундай кимса
бора-бора одамлар нафратига сазовор бўлади. Кибр
деганда, ўзини бошқалардан улуғ олишни ва ўзига
бино қўйишни тушунилади. Кибрли ва димоғдор
кимса: “Мен атрофимдагилардан афзал ва устунман, ҳурмат-эътиборга кўпроқ лойиқман”, деб хато
ўйлайди. У буни очиқ-ойдин айтмаса-да, қилаётган
ишлари ва ўзини тутиши орқали билдириб туради.
Шуни эслатиб ўтиш жоиз, иззатталаблик, манмансираш, кеккайиш, бировлар ишини камситиш, менсимаслик, одамларни таҳқирлаб, оёқ учида кўрсатиш
каби иллатлар мутакаббир кимсаларга хос.
Бу иллатлардан холи киши ўзининг кимлигини
яхши англаб етади ва биров мақтаганида ҳам фахрифтихор туймайди. Асмаъий раҳматуллоҳи алайҳи
ҳикоя қилади: “Абу Бакр розияллоҳу анҳуни мақ
ташса: “Аллоҳим! Сен мени ўзимдан кўра яхшироқ
биласан. Мен эса ўзимни улардан кўра яхшироқ би
ламан. Аллоҳим! Мени улар ўйлаганидан яхши
роқ бўлишимни насиб эт, улар билмайдиган гуноҳ
ларимни кечир ва айтаётган мақтовлари туфайли
мени иқобга тутма”, дер экан. Камтарлик ва тавозеъ
бобида бундан ортиқ сўз айтиш мумкинми? Ҳаз
рати Абу Бакр кибр ва манманликка берилмаслик
учун Аллоҳ таолодан паноҳ ва нажот тилаётгани
ақлли кишини ўйлаб, мулоҳаза юритиб яшашга ун131

дайди. Озгина мол-дунё топиб, кеккайиб, ҳеч кимни назарига илмай қўядиганлар йўқми? Ҳазрати Абу
Бакр бой киши бўлмаганми? Пайғамбаримиз алай
ҳиссаломнинг дунёю охиратдаги қадрдон дўстлари,
деган улуғ шарафга ноил бўла туриб ўзини камтар ва
хокисор тутишини бир ўйлаб кўринг. Бундан муддао
не? Бундан муддао шуки, қалбга зарра қадар бўлса
ҳам кибр кириб, охиратдаги улуғ мукофот – жаннатни бой бериш!
Уламолар “кибр” сўзини кенг ва батафсил шарҳ
лаб, унинг оқибатидан огоҳлантирганлар. Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам “кибр ҳақни инкор этиш
ва одамларни таҳқирлашдир” деб биргина жумла ор
қали бу иллатга жуда мукаммал таъриф берганлар.
Юқоридаги ривоятдаги “кибр”дан мурод нима экани
борасида уламолар ўз фикрларини айтишган. Жумладан, Хаттобий ушбу ривоятни икки хил таъвил қилган:
1. Ким имондан кибр қилса ва шу ҳолида вафот
этса, асло жаннатга кирмайди.
2. Банда жаннатга кираётганида унинг қалби кибр
иллатидан покланган бўлади.
Жалолиддин Суютий ҳадисни “кибрли одам тақ
водорлар билан биринчилар қаторида жаннатга кирмайди”, деб шарҳлаган. Шунга кўра айтиш мумкинки, мутакаббир одам Ислом умматидан бўлса, қиёмат
куни гуноҳига яраша жазоланиб, покланиб бўлгач,
имон шарофатидан бошқалардан кейин жаннатга киради. Кибр туфайли дўзахда қанчалик оғир азоблар
борлигини ҳеч ким тасаввурига сиғдира олмайди.
Бундай қийин ҳолатга тушмаслик учун камтар ва хокисор бўлишга одатланиш керак.
Кибр иллати ҳаётда барча соҳа одамларида куза
тилади. Баъзилар олган илми билан мағрурланиб, ўз
гани менсимайди, унга қулоқ солмайди, маслаҳатини
эътиборсиз қолдиради. Бундай одам ўзининг камчиликларини кўрмайди. У ўзини ҳамма нарсани билган ва ҳамма нарсага ақли етган ҳисоблайди. Яна бир
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тоифа бойлиги кўпайган сари кибрланиб, димоғидан
қурт ёғади. Яна бир тоифа мансаб отига минсалар,
димоғдор бўлиб, одамларни менсимай қолади, юриштуриши ўзгаради. Яна бир тоифа уддабуронлиги ва
ақлу заковатига суяниб, ўзини зўр ва ақлли, бахтли,
омадли, кам-кўстсиз, деб ҳисоблайди ва шу билан
мағрурланиб ҳаёт кечиради. Яна бир тоифа ўзининг
чиройи ва қадди-қомати билан мағрурланади. Аслида
илм, ақл, бойлик, мансаб, тадбиркорлик, ҳусн барча-барчаси Аллоҳ берган неъматлардир. Шу ўринда
бир ҳикоятни келтирсак, мақсадимиз янада ойдинла
шади. Ҳикоя қилинишича, Ибн Саммок халифа Ҳо
рун ар-Рашиднинг мажлисига бориб: “Эй халифа,
тавозеъ подшоҳларга подшоҳликларидан афзалдир”,
деди. Халифа унга: “Яхши айтдинг, энди тавозеънинг ҳам тавсифини келтир”, деди. Ибн Саммок де
ди: “Аллоҳ таоло бандаларидан кимга эҳсон қилиб,
молу жамолда улуғлик ато этган бўлса, у киши ҳам
молидан Аллоҳ таолонинг бандаларига эҳсон қилган
бўлса, жамоли билан олижаноблик кўрсатса, улуғлик
билан тавозеъ пеша қилса, Аллоҳ уни хос бандалари гуруҳига қўшади”. Ҳорун ар-Рашид бу сўзларни
ёқтириб қолиб, давот ва қалам келтиришларини буюрди. У ўз қўли билан бу насиҳатларни ёзиб олди.
Бундай ҳикматли сўзни ёзиб олиши халифанинг тавозеъсини билдиради.
Унутмайлик, банда неъматларга ўзи хоҳлагани
учун эришмайди, балки Аллоҳ унга синов тари
қасида ато этади. Бу неъматлар шукрини ва ҳақини
мутакаббирлик орқали эмас, балки камтарлик, хоки
сорлик, тавозеъ ва бандаларга хос сифатлар ва Ал
лоҳга ибодат қилиш билан адо этилади. Халқимизда
“Бошинг осмонга етган бўлса ҳам, ерга қараб юр”,
деб бежиз айтилмаган. Бу тавозеъ ҳақида айтилган оддий мақолга ўхшаб кўринса ҳам, унинг маъноси жуда кенг. Кибр инсон боласи – ожиз бандага
ярашмайдиган сифат. Бу фақат Аллоҳга хосдир.
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Аллоҳ кибрли кимсаларни бу дунёда ҳам, у дунёда ҳам жазолайди. Бу дунёда одамлар уни мутакаббир, димоғдор кимса, деб биладилар ва одамларда
унга мойиллик ва ишонч ҳисси бўлмайди. Шу нар
санинг ўзи димоғдор кимсага берилган биринчи
жазодир. Кейин, вақти-соати етиб Аллоҳ уни шу
ўткинчи ҳаётнинг ўзида хорликка йўлиқтиради. Қиё
мат куни унинг жуссаси чумоли шаклига келтирилиб, одамларнинг оёқлари остига ташланади. Тавозеъ ва камтарлик нақадар улуғ хислат эканини мана
бу ҳикоятдан ҳам билиб олсак бўлади: сомоний под
шоҳлардан Наср ибн Аҳмад ўғлига шундай васият
қилиибди: “Эй фарзанди дилбанд, агар хоҳласанг,
менинг кўп машаққат билан қўлга киритган мамлакатим ва азиз умримни сарф қилиб топган салтанатим сенинг қўлингда узоқ туради. Шарти шуким, хазинага эътимод қилма, молга завол етиши мумкин.
Лашкарга ишонма, охири улар хизматингда боқий
турмайди. Мамлакатнинг барқарорлигига суянма,
охири вайрон бўлади. Шундай экан, карам қилишга
машғул бўлиб, тавозеъингни зиёда айла, чунки карам ва тавозеъ кўнгиллар қушини сайд қилиш учун
икки тузоқдир. Ҳар кимки бу икки тузоқнинг бирига илинса, ундан қутулишнинг иложи бўлмайди”.
Ичи қоралик, ҳасад, мақтанчоқлик ва риё кибрли
кимсаларга хос белгилардандир. Чунки ўзини катта тутадиган кимса бошқалар эришган ютуққа ола
қарайди, одамлар ўзидан пастда бўлишларини ва му
ваффақиятга эришмасликларини хоҳлайди. Кибрнинг
акси камтарлик бўлиб, у барча яхши хислатлар асосидир. Камтар одамнинг қалби юмшоқ, ҳақни гапираётган инсонни кўрса, каттами, кичикми, дарров унинг
сўзини қабул қилади. Мутакаббир одамнинг қалби
қаттиқ бўлиб, ҳақни тушуниши ва қабул қилиши
қийин кечади. Бинобарин, у ҳақни топишда кўпинча
янглишади. У ўзидан обрўлироқ ва кучлироқ кишига эргашиши ва қулоқ тутиши мумкин. Демак, кибр
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бандани жаннатга киришдан ёки у ерга аввалгилар
қаторида киришдан тўсувчи иллатдир. Аллоҳни яхши
кўрадиган киши бу касалликдан узоқ юриши, қалбида
кибр иллатини сезган заҳоти уни илдизи билан
суғуриб ташлашга ва камтар бўлишга ҳаракат қилиши
керак. Шунда Аллоҳ суйган бандалар қаторидан жой
олади.

َ َ ق:ال
َ َح ِن ق
ال الَْتـ َقى َعبْ ُد هللاِ بْ ُن ُع َم َر
َ ْالر
َّ َع ْن أَِب َسل ََم َة بْ ِن َعبْ ِد
ِاص َعلَى ال َْمرَوِة َفـتَ َح َّدثَا ُثَّ َم َضى َعبْ ُد هللا
ِ َو َعبْ ُد هللاِ بْ ُن َع ْمرِو بْ ِن ال َْع
ْ
َ بْ ُن َع ْمرٍو َوبَ ِق َي َعبْ ُد هللاِ بْ ُن ُع َم َر َيـبْ ِكي َفـ َق
يك يَا
َ  َما ُيـبْ ِك:ٌال لَُه َرُجل
ِ َ اللِ بْ َن َع ْمرٍو َزَع َم أَنَُّه
َّ ال َهذَا َيـ ْع ِن َعبْ َد
َ س َع َر ُس
َ َح ِن ق
ول
َ ْالر
َّ أَبَا َعبْ ِد
ُ  َم ْن َكا َن ِف َقـ ْلبِ ِه ِمْثـ َق:ول
ُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َيـ ُق
ال َحبٍَّة ِم ْن َخ ْرَد ٍل
.يح
َ ْ َ َرَو ُاه أ.ِم ْن ِك ْبٍ أَ َكبَُّه هللاُ َعلَى َو ْج ِه ِه ِف النَّا ِر
ٌ ح ُد َسنَ ُد ُه َص ِح
Абу Салама ибн Абдураҳмондан ривоят қили
нади: “Абдуллоҳ ибн Умар ва Абдуллоҳ ибн Амр
ибн Ос Марвада учрашиб, суҳбатлашишди. Кейин
Абдуллоҳ ибн Амр кетди. Абдуллоҳ ибн Умар
қолди. Ибн Умар йиғлади. Шунда бир киши: “Эй
Абу Абдураҳмон, нега йиғлаяпсан?” деди. Ана
ви (яъни, Абдуллоҳ ибн Амр) таъкидлашича, у
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ким
нинг қалбида зиғирча кибр бўлса, Аллоҳ уни
юзи билан судраб олиб бориб жаҳаннамга улоқ
тиради”, деб айтганларини эшитган экан”, деди”
(Аҳмад ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Улуғ саҳоба Абдуллоҳ ибн Умар розияллоҳу ан
ҳуни йиғлатган ҳадис бизни ўйга толдирмайдими?
Суннатга астойдил амал қилувчи машҳур саҳобани
ташвишга солган нарсадан биз хотиржаммизми?
Саҳобалар Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
ни ўз кўзлари билан кўрган ва у зотнинг муборак
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каломларини ўз қулоқлари билан эшитган улуғ кишилардир. Ҳатто айримлари Пайғамбар алайҳис
саломнинг мақтовларига сазовор бўлишиб, у зотдан жаннат хушхабарини эшитишган. Бироқ шунча
фазилатлари бўла туриб, уларни охират қўрқуви ва
хавотири асло тарк этмаган. Пайғамбарни кўрдик,
суҳбатларидан баҳраманд бўлдик, шунинг ўзи етади, энди жаннатиймиз, деган лоқайдлик бўлмаган
уларда. Чунки саҳобаларнинг имонлари тоғдек мус
таҳкам, қалблари сутдек оппоқ бўлган. Аллоҳ таоло
бизларга ҳам у зотларнинг йўлини берсин, барчамизнинг оқибатимизни хайрли қилсин!

ِ
ِِ
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ِّ ِ َع ْن َع ْمرِو بْ ِن ُش َعيْ ٍب َع ْن أَبِيه َع ْن َج ّده َع ْن الن
َّ َ َ ُْي َشر ال ُْمتَ َك ِّبُو َن َيـ ْوَم الْ ِقي َام ِة أَ ْمث:ال
ِ الرَِج
َ ََو َسلَّ َم ق
ال
َ
ّ ال الذ ِّر ِف ُص َوِر
ُ
ُّ َيـ ْغ َشا ُهم
الذ ُّل ِم ْن ُك ِّل َم َكا ٍن َفـيُ َساقُو َن إَِل ِس ْج ٍن ِف َج َهن ََّم يُ َس َّمى
ْ
ِ ََس َتـ ْعلُوُه ْم نَ ُار األَْنـيَا ِر يُ ْس َق ْو َن ِم ْن ُع َص َارِة أَ ْه ِل النَّا ِر ِطينَ َة الَْب
.ال
َ بُول
.التِم ِذ ُّي َو َسنَ ُد ُه َح َس ٌن
ْ ِّ َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َو
Амр ибн Шуайб отасидан, отаси бобосидан ри
воят қилишича, Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай деганлар: “Мутакаббирлар қиёмат куни
кичик қизил чумолиларга ўхшаган кишилар су
ратида ҳашр қилинадилар. Уларни ҳар бир ма
конда хорлик ўраб олади. Улар жаҳаннамдаги
“Булас” номли қамоққа ҳайдаб борилади. Улар
нинг устида оловларнинг олови бўлади. Улар тий
натул хабол – дўзах аҳлининг йиринги билан суғо
риладилар” (Бухорий15 ва Термизий ривоят қилган.
Ривоят санади ҳасан).
Ҳадис таржимасида “кичик қизил чумолилар” деб
15

Бухорий мазкур ривоятни “Ал-адабул муфрад”да нақл қилган.
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ифодаланган сўз арабий матнда “зарр” шаклида келган. Бу сўзнинг икки хил маъноси бор:
1. Митти қизил чумоли.
2. Зарра, жуда майда нарса.
Уламолар ҳадисда қайси бир маъно ирода этилга
ни ҳақида турли фикрларни айтишган. Умумий ху
лосага кўра, мутакаббирлар қиёмат куни хор-зор бў
ладилар, одамлар уларни оёқости қиладилар. Дунёда
кибр-ҳаво қилганларнинг жазоси мана шунақа бў
лади. Улар ҳаётлик чоғларида ўзларини катта тутиб,
одамларни оёқ учида кўрсатган бўлсалар, қиёмат
куни ўзлари жуда ҳақир ва майда нарса шаклида
тирилтириладилар. Мутакаббирларни ҳар тарафдан
хорлик ўраб олади. Бошқа ривоятда келтирилишича,
маҳшар аҳли уларни оёқлари билан тепкилайди. Жа
ҳаннамда “Булас” деган ҳибсхонага ҳайдаб бориладилар ва турли азобу қийноқларни тортадилар. Ким
бундай аянчли ҳолга тушишни хоҳламаса, кибр отидан тушсин, камтарликни ўзига шиор билсин, Аллоҳ
учун ўзини хокисор тутсин, одамларга муомаласини
тўғриласин, мақтанчоқ бўлмасин!

Мутакаббир камбағалнинг оқибати

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
َالثٌَة ال
َ َ ث:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َ َيُ َكلِّ ُم ُه ْم هللاُ َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َوالَ ُيـ َزِّكي ِه ْم ق
 َوالَ َيـنْ ُظ ُر إِلَيْ ِه ْم:ال أَبُو ُم َعاوِيَ َة
 َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم.ٌاب َو َعائِ ٌل ُم ْستَ ْك ِب
ٌ  َشيْ ٌخ َزا ٍن َوَملِ ٌك َك َّذ:يم
ٌ َُم َعذ
ٌ َِاب أَل
ْ َول
.ح ُد
َ ْ ََوأ
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Аллоҳ
(адолати, фазлу карами, ғазаби ва розилиги зоҳир
бўладиган) қиёмат куни уч тоифага гапирмайди,
уларни покламайди (Абу Муовия: “Уларга назар
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солмайди”, деди) ва улар учун аламли азоб бордир:
зино қилувчи қария, ёлғончи подшоҳ ва мутакаб
бир камбағал” (Муслим ва Аҳмад ривоят қилган).
Ҳадисдаги “гапирмайди”ни уламолар “розилик
ила гапирмайди ёки мутлақо гапирмайди”, деб ту
шунтиришган. “Уларни покламайди” эса бошқа
мўминлардан фарқли ўлароқ, улар шаънига мақтов
айтмайди ёки уларнинг гуноҳларини афв этиш билан маъсиятлардан покламайди маъносини беради.
“Уларга назар солмайди” эса уларга раҳмат, лутф ва
иноят ила қарамайди маъносида келтирилган. Кибр
ланиш бойга ҳам, камбағалга ҳам жоиз эмас. Аммо
камбағалнинг такаббурлиги бойникидан ёмонроқдир.
Чунки у кибрга бирон сабаб бўлмаган ҳолда, ўзида
йўқ нарсалар билан мақтанади. Бой киши молу давлат туфайли кибрланади. Лекин бой бўлсин, камбағал
бўлсин, охиратда нажот топиш ва Аллоҳнинг розилигига эришишдан умидвор бўлиш қалбини кибрдан
тозалайди, камтарлик либосини ўзига лозим тутади.
Одатда, кибрга асосан бойлик, мансаб-мартаба
ва обрў-эътибор туртки беради. Камбағал одамда эса бу кабилар йўқ. Унинг кибрланишига бирон
омил ва сабаб йўқ. Шундай бўлса-да, айрим фақир
кишилар ўзида йўқ нарсалар билан манмансирайди, ўзини катта олади, чўнтагида мири бўлмаса ҳам
ўзини бойваччалардек тутади (Аслида бойларнинг
ҳам кибр қилиши шаръан мумкин эмас). Мансабмартаба кўчасини ҳатлаб ўтмаган айрим кимсалар
керилади, ўзини катта тутади. Унутмайлик, бойнинг
кибрланиши ёмон, камбағалнинг такаббурлиги ундан ҳам ёмон. Фақирларнинг камтар бўлиши яхши.
Бадавлат кишиларнинг тавозеъси ундан ҳам яхши.
Мана бу ҳикоят бир-биридан узоқда бўлган икки мар
таба соҳибининг фазилатини бизга намоён этади:
подшоҳлардан бири бир дарвешни кўриш учун олдига борди. Дарвеш подшоҳ олдига ташриф буюрганини
кўриб, дарҳол саждага борди. Шоҳнинг вазири ҳайрон
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бўлиб: “Эй азиз, бу қандай сажда бўлди?” деб сўради.
Дарвеш: “Саждаи шукр”, деди. Яна ундан: “Нима сабабдан саждаи шукр қилдинг?” деб сўрадилар. Дарвеш деди: “Шунинг учунки, Аллоҳ таоло подшоҳни
менинг олдимга келтирди. Менга унинг тарафига боришни насиб қилмади. Подшоҳларга дарвешлар зиё
ратига келиш ибодатдир. Дарвешларга подшоҳлар
суҳбатига бориш гуноҳдир. Шундай экан, подшоҳга
ибодат ҳосил бўлди ва мендан гуноҳ содир бўлмади.
Мана шунинг шукронасига сажда қилдим”.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة أَ َّن َر ُس
 أَ ْرَبـ َع ٌة:ال
َّ  الَْبـيَّ ُاع ال:َيـْبـ ُغ ُض ُه ْم هللاُ َع َّز َو َج َّل
َّ ال َو
ُ ََْال ُف َوالْ َف ِقريُ ال ُْم ْخت
الز ِان
َّ الشيْ ُخ
.يح
ٌ َّسائِ ُّي َوابْ ُن ِحبَّا َن َوأَبُو َيـ ْعلَى َو َسنَ ُد ُه َص ِح
َ  َرَو ُاه الن.َواإل َِم ُام الَْائِ ُر
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қили
нишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай деганлар: “Аллоҳ азза ва жалла тўрт тои
фани – кўп қасам ичувчи савдогарни, мақтанчоқмутакаббир камбағални, қари зинокорни ва золим
имомни қаттиқ ёмон кўради” (Насоий, Ибн Ҳиббон
ва Абу Яъло ривоят қилган. Ривоят санади саҳиҳ).
Мақтанчоқ камбағал одам Аллоҳ ёмон кўради
ганлар тоифасига киради. Бироқ банданинг молу давлати бўлиб, ўзи камтар ва сахий бўлса, бундай кишилар Аллоҳ учун маҳбуб саналади. Кўп қасам ичувчи
савдогар молини пуллаш ниятида ёлғон қасам ичади,
“Ўзим мунчага олганман”, деб харидорни алдайди,
дунёнинг озгина матоҳини деб имонини, виждонини
сотади. Мақтанчоқ мутакаббир кибрга ҳеч бир сабабсиз манманлик либосини кийишга уринган кимсадир.
Қари зинокор белидан куч-қувват кетиб, шаҳвати сусайган бўлишига қарамай, ҳаром йўлга юради, оиласига хиёнат қилади. Зинонинг ўзи энг манфур жиноят. Ёшларнинг зинога бориши жуда оғир гуноҳ.
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Лекин ёши бир жойга бориб қолган қария зино ишни
қилса, бу янада оғир гуноҳдир. Золим имом деганда,
ёлғончи, ваъдабоз, омонатга хиёнат қиладиган, қўл
остидагиларга жабр-зулм ўтказадиган бошлиқ назарда тутилади.
Бир ҳадиси шарифда айтилишича, Аллоҳ таоло
охиратда мана шу тоифаларга раҳмат назари билан
қарамайди ва улардан қаттиқ нафратланади. Амаллар
ҳисоб-китоб қилинадиган оғир кунда нажот топа
ман, Аллоҳнинг розилигига эришаман, деган банда
савдо вақтида харидорни алдамайди, кибрдан йироқ
юради, зинонинг яқинига ҳам йўламайди, одамларга
ҳам, ўзига ҳам зулм қилмайди, адолат билан иш тутади. Нуҳ алайҳиссалом шундай деган: “Эй ўғлим,
қалбингда заррача ширк бўлган ҳолда қабрга кирмагин (ҳаёт экансан ўзингни тузат). Зеро, ким Аллоҳга
ширк келтирган ҳолда йўлиқса, унинг ҳужжати бўл
майди. Эй ўғлим, қалбингда заррача кибр бўлган
ҳолда қабрга кирмагин. Сабаби кибриё Аллоҳ азза
ва жалланинг ридосидир. Ким Аллоҳ билан унинг
ридосини талашса, У Зот ўша бандага ғазаб қилади.
Эй ўғлим, қалбингда заррача умидсизлик бўлган
ҳолда қабрга кирмагин. Зеро, Аллоҳнинг раҳматидан
фақат адашган кимса ноумид бўлади” (Манба: Имом
Аҳмад, “Зуҳд китоби”).

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
ِض
َ  ُعر:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َْ الثَ ٍة يَ ْد ُخلُو َن
الثَ ٍة
َ ََّار فَأَ َّما أَ َّو ُل ث
َ َالنَّ َة َوأَ َّو ُل ث
َ ََي أَ َّو ُل ث
َّ َعل
َ الثَ ٍة يَ ْد ُخلُو َن الن
َّ َالنَّ َة ف
ٌ الش ِهي ُد َو َعبْ ٌد مَْل
َْ يَ ْد ُخلُو َن
ُوك أَ ْح َس َن ِعبَا َد َة َربِّ ِه َونَ َص َح لِ َسيِّ ِد ِه
ٍ َيف ُمَتـ َع ِّف ٌف ُذو ِعي
َّار فَأَ ِمريٌ ُم َسلَّ ٌط
َ َال َوأََّما أَ َّو ُل ث
ٌ َو َع ِف
َ الثَ ٍة يَ ْد ُخلُو َن الن
ٍ َرَوٍة ِم ْن َم
ح ُد َوابْ ُن
َ ْ َ َرَو ُاه أ.ور
ٌ ال الَ ُيـ ْع ِطي َح َّق َمالِِه َوفَ ِقريٌ فَ ُخ
ْ َوُذو ثـ
.يف
ٌ ُخ َزيََْة َوابْ ُن ِحبَّا َن َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي َوابْ ُن أَِب َشيْبَ َة َو َسنَ ُد ُه َض ِع
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Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Мен
га жаннатга кирувчи аввалги уч (тоифа) ва
жаҳаннамга кирувчи аввалги уч (тоифа) кўрса
тилди. Жаннатга аввал кирувчи уч (тоифа): ша
ҳид, Парвардигорига чиройли ибодат қилган ва
хўжайинига холислик (ёки насиҳат) қилган мамлук
қул, иффатли, оилали бўла туриб (тиланчиликдан)
ўзини сақловчи кишидир. Жаҳаннамга аввал ки
радиган уч (тоифа): ҳукмронлик берилган (золим)
амир, мол-дунёси кўп бўла туриб унинг ҳақини адо
этмаган кимса ва мақтанчоқ камбағалдир” (Аҳмад,
Ибн Хузайма, Ибн Ҳиббон, Байҳақий ва Ибн Абу Шай
ба ривоят қилган. Ривоят санади заиф).
Жаннатга аввалгилар қаторида киришни умид
қилган киши Аллоҳ йўлида жидду жуҳд қилсин,
Парвардигорига холис ибодат қилсин ва иффатини сақласин! Ким оқибати ёмон бўлишидан қўрқса,
одамларга зулм қилмасин, бойлиги ҳақини адо қил
син, ҳеч қачон кеккаймасин!

Кийган либоси билан кибрланиш оқибати
Кибр-ҳаво фақат сўз ва амал билан бўлиб қол
майди. Ҳатто инсон кийиб юрган кийими билан кибр
ва манманлик қилиши мумкин экан. Чунки пайғам
баримиз алайҳиссалом ўз ҳадиси шарифларида бунга
эътибор беришлари шунга далолат қилади.

َ َول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
َ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة أَ َّن َر ُس
 الَ َيـنْ ُظ ُر:ال
.ح ُد
َ ْ َ َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوأ.هللاُ َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إَِل َم ْن َج َّر إِ َز َارُه بَ َط ًرا

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қили
нишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам:
“Аллоҳ кибрланиб иштонини судраб юрган ким
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сага қиёмат куни (раҳмат) назари билан қарамай
ди”, деганлар (Бухорий ва Аҳмад ривоят қилган).
Мана шу ҳадисни янги либос кийганда эсга олиш
лозим. Зеро, янги ва чиройли либос кийган кишида беихтиёр кибр-ҳавога берилиш эҳтимоли йўқ эмас.
Айниқса, хотин-қизларда кийган либоси билан фахр
ланиш, ўзини кўз-кўз қилиш ва мақтаниш кўпроқ учрайди. Пайғамбар зотлар уй-жой ва кийим кийишда
жуда оддий ва камтар йўлни танлаганлар. Бу ҳолатда
кўпроқ эҳтиёж даражаси танланган ва шунга риоя
қилинган. Уй-жой қуриш ва кийим кийишда ҳам ҳаддан
ошиш мумкин. Ибн Умар изорини судраб юрган кишини кўриб қолиб: “Албатта шайтоннинг биродарлари
бор”, деб икки-уч марта такрорлади. Бу ўринда кибрга
далолат қиладиган ҳар қандай амал қораланмоқда. Бу
нарса ҳолат ва шароитга қараб турлича бўлиши мумкин. Масалан, бир қавм изорни тўпиқдан пастга тушириб юришни кибр деб ҳисобласа, бошқа бир қавм
урф-одатига кўра бу нарса манманлик бўлмаслиги мумкин. Мусулмон одам янги ва чиройли кийим кийганда
Аллоҳ таолога ҳамду санолар айтади, берган неъматига
шукр қилиб, кибрланмайди.

َ َع ْن ابْ ِن ُع َم َر َر ِض َي هللاُ َعْنـ ُه َما أَ َّن َر ُس
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َ َق
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم.ال َء
َ ََوبَ ُه ُخي
ْ  الَ َيـنْ ُظ ُر هللاُ إَِل َم ْن َج َّر ثـ:ال
.ح ُد
ْ ِّ َو
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ

Абдуллоҳ ибн Умар розияллоҳу анҳумодан ривоят
қилинишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар: “Аллоҳ фахр билан либоси
ни судраб юрган кимсага назар солмайди” (Бухо
рий, Муслим, Термизий ва Аҳмад ривоят қилган).
Уламолар либосни судраб кийиб юриш ҳақида
турли фикрларни айтишган. Баъзи уламолар бу ишни
мутлақо жоиз эмас деса, бошқа бирлари либосни кибр
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учун судраб юриш жоиз эмас, агар кибр бўлмаса, зарари йўқ, дейишган. Нима бўлганда ҳам, мазкур ишдан
йироқ юрган маъқул. Чунки Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васаллам қайтарган ишдан қайтиш керак. Чиройли либосларни кийиб, одамларни назар-писанд
қилмайдиган кимсанинг ҳолига ачиниш керак. Зеро,
инсон фақат кийиб олган либосу зийнатлари билан инсон эмас, фақат шулар уни шарафлантирмайди.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َعبْ ِد هللاِ بْ ِن ُع َم َر َر ِض َي هللاُ َعْنـ ُه َما ق
ول هللاِ َصلَّى
َ ال َء َْل َيـنْ ُظ ْر هللاُ إِلَيْ ِه َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َفـ َق
ال
َ ََوبَ ُه ُخي
ْ  َم ْن َج َّر ثـ:هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َ َوِب يَ ْسَتـ ْرِخي إِالَّ أَ ْن أََتـ َعا َه َد َذلِ َك ِمنْ ُه َفـ َق
ال
ْ  إِ َّن أَ َح َد ِش َّق ْي ثـ:ٍأَبُو بَ ْكر
َّ
َّ
ُ َر ُس
 َرَو ُاه.ال َء
َ ََس َت تَ ْصنَ ُع َذلِ َك ُخي
ْ  إِنَّ َك ل:ول هللاِ َصلى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسل َم
.ح ُد َوَمالِ ٌك
َ ْ َالْبُ َخا ِر ُّي َوأَبُو َد ُاوَد َوأ
Абдуллоҳ ибн Умар розияллоҳу анҳумодан ривоят қилинади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
васаллам: “Ким мақтанчоқлик қилиб либосини
судраб юрса, Аллоҳ қиёмат куни унга назар сол
майди”, дедилар. Шунда Абу Бакр: “Либосимнинг
бир тарафи (пастга) тушиб туради. Магар авай
лаб юрсам, бундай бўлмайди”, деди. Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам шунда: “Сен буни
кибр учун қилмайсан”, дедилар” (Бухорий, Абу До
вуд, Аҳмад ва Молик ривоят қилган).
Мана шу ҳадисни далил қилиб: “Иштонни кибр
билан судраб юриш жоиз эмас. Агар кибр қилмаса, зарари йўқ”, дейилган. Ҳанафий мазҳаби уламолар бу
рухсатни фақат у кишининг ўзига хослашган. Шофеъ
ийлар наздида либосни судраб юриш ҳақидаги ҳадис
мутакаббирларнинг ўзига хосдир. Агар кийимни кибр
ила судраб юрса, таҳримий макруҳ, ундан бошқа сабаб
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билан судраб юрса, танзиҳий макруҳ бўлади (Манба:
“Файзул борий ала саҳиҳил Бухорий”).

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن ابْ ِن ُع َم َر ق
 َم ْن َج َّر:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
 فَ َكيْ َف:َت أُُّم َسل ََم َة
َ ََوبَ ُه ُخي
ْ ال َء َْل َيـنْ ُظ ْر هللاُ إِلَيْ ِه َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َفـ َقال
ْ ثـ
َ َيَ ْصَنـ ْع َن النِّ َس ُاء بِذُيُولِِ َّن ق
 إِ ًذا َتـنْ َك ِش ُف:َت
َ  ُيـ ْرِخ:ال
ْ ني ِشْبـ ًرا َفـ َقال
َ َأَْق َد ُام ُه َّن ق
َّسائِ ُّي
ْ ِّ  َرَو ُاه. َفـُيـ ْرِخينَ ُه ِذ َر ًاعا الَ يَ ِزْد َن َعلَيْ ِه:ال
َ التِم ِذ ُّي َوالن
ِ الرَّز
.يح
َّ َو َعبْ ُد
ٌ اق َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Ибн Умар розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:
“Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ким
либосини кибрланиб судраб юрса, Аллоҳ қиёмат
куни унга назар солмайди”, дедилар. Шунда
Умму Салама: “Аёллар этакларини қандай қила
дилар?” деб сўради. У зот: “Бир қарич тушириб
оладилар”, дедилар: Умму Салама: “У ҳолда қа
дамлари очилиб қолади-ку?” деди. Шунда Расули
акрам: “Ундай бўлса, бир зироъ тушириб олади
лар, бундан зиёда қилмайдилар”, дедилар” (Тер
мизий, Насоий ва Абдураззоқ ривоят қилган. Ривоят
санади саҳиҳ).
Бу ҳадис сиёқидан либосни кибр билан судраб
юриш жоиз эмаслиги аёлларга ҳам тааллуқлиги би
линмоқда. Бироқ улар бу борада эҳтиёт бўлишлари
керак. Яъни муслима аёллар бироз узунроқ либос
кийганлари маъқул. Акс ҳолда оёқлари ва қадамлари
очилиб қолиш эҳтимоли юзага келади.

َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
 َبـْيـنَ َما َرُج ٌل يَُ ُّر:ال
َّ ِ َع ْن ابْ ِن ُع َم َر أَ َّن الن
ِ ْج ُل ِف األَ ْر
.ض إَِل َيـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة
َ َإِ َز َارُه ِم ْن الُْي
َ ال ِء ُخ ِس َف بِ ِه َفـ ُه َو َيـتَ َجل
.ح ُد
ْ ِّ َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َو
َ ْ ََّسائِ ُّي َوأ
َ التِم ِذ ُّي َوالن
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Ибн Умар розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Бир киши изо
рини кибр билан судраб бораётганида, бирдан уни
ер ютиб юборди. Энди у қиёмат кунигача ерга
пастлаб бораверади” (Бухорий, Муслим, Термизий,
Насоий ва Аҳмад ривоят қилган).
Пайғамбаримиз умматларидан бир киши кийими
га маҳлиё бўлиб, шу билан ҳаволаниши қандай оқи
батга олиб келгани баён этилиб, мусулмонларни ўша
кишига ўхшаб қолишдан қайтарилмоқда. Мазкур ривоятда зикр қилинган одам изорини, яъни иштонини
кибр-ҳаво билан ерга судраб юрар экан. Кунларнинг
бирида йўлда кетаётиб, бирдан уни ер ютиб юборди.
Ҳа, бу ҳолат мутакаббир кишига катта сабоқ бўлишга
арзийди. Демак, кийган кийими билан манман
лик қилаётган кишини ер ҳам ўз устида юришини
хоҳламас экан. Аммо унинг жазоси шу билан тугаб
қолмайди. Ҳадисда айтилганидек, изорини судраш
билан кибрланган кимса охират кунигача ер қаърига
чуқурроқ тушиб боради. Қиёматда унинг ҳоли қандай
бўлишини фақат Аллоҳнинг Ўзи билади.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب َس ِعي ٍد ق
 َبـْيـنَا:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُال فِي ِه َما أَ َم َر هللا
ُ َرُج ٌل فِ َيم ْن َكا َن َقـْبـل
ُ ََك ْم َخ َرَج ِف ُبـ ْرَديْ ِن أَ ْخ َض َريْ ِن َْيت
ح ُد َوالَْبـ َّز ُار
َ األَ ْر
َ ْ َ َرَو ُاه أ.ْج ُل فِ َيها إَِل َيـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة
َ ض فَأَ َخ َذتْ ُه َوإِنَُّه لَيَتَ َجل
.يح لِ َغ ْيِِه
ٌ َو َسنَ ُد ُه َص ِح

Абу Саъиддан ривоят қилинади: “Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васаллам: “Сизлардан олдин (яшаб
ўтган) бир киши мақтанчоқлик–кибр қилиб икки
яшил бурдада (яъни, либосда кўчага) чиқди. Шунда
Аллоҳ ерга буюрди ва ер уни ютиб юборди. Энди
у қиёмат кунигача овоз чиқариб ҳаракатланишда
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давом этади”, дедилар” (Аҳмад ва Баззор ривоят
қилган. Ривоят санади саҳиҳ лиғойриҳ).
Энди бир ҳозирги замонимизга назар ташлайлик,
шу ҳақда бир мулоҳаза юритайлик. Йилдан-йилга
кийим ва либосларнинг янгидан-янги модалари русум тусини олади. Ҳатто баданни ёпиб туриши керак
бўлган мато унга етмайди ёки камлик қилиб қолади.
Айрим либосларнинг назарни ўзига тортадиган жойлари атайдан кесиб ёки йиртиб қўйилади. Кийим ва
либос кийишда ҳаддан ошиш ва меъёр унутилганини айтмасак ҳам шундоқ маълум. Шуни деб фахрифтихор ва мақтаниш қалбларни забт этмоқда. Шу
ишларни деб бизларни ер ютмасдан устида сақлаб
турган экан, бунинг учун Аллоҳ таолога ҳар қанча
шукр айтсак ҳам камлик қилади.

Ўзидан фахрланиш
Инсон борки, ўзини ўзи яхши кўрмаслиги мумкин эмас. Ҳатто у ўз нафсини деб ҳар қандай қабоҳат
ишдан ҳам қайтмайди. Бунга тарих саҳифаларида
мисоллар етарли. Айниқса, халқ ва миллат устидан ҳукмронлик қилган шахслар ўз нафси билан
кибр-ҳаво қилишнинг энг юқори мақомида турсалар ажаб эмас. Аллоҳ таоло айтади: “У (Фиръавн)
ва унинг лашкарлари ер юзида ноҳақ кибрлан
дилар, ўзларини Бизга қайтарилмайдилар, деб
гумон қилдилар. Бас, Биз уни ва лашкарларини
тутдик-да, денгизга ташладик. Бас, золимларнинг
оқибати қандай бўлганини кўринг!” (“Қасас” су
раси, 39,40-оятлар).
Фиръавн билан малайлари Миср диёрида ноҳақ
туғёнга кетишди, Бани Исроил қавмига нисбатан
жабр-зулмни ҳаддан оширди, кўплаб бузғунчилик
ишларини қилишди. Ҳатто устига-устак охират йўқ,
Аллоҳга қайтиш йўқ, ҳисоб-китоб бўлмайди, деб
бузуқ эътиқод билан яшашди. Нотўғри эътиқод ва
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қинғир ишлари туфайли Аллоҳ таоло Фиръавн билан
қўшинини денгиз қаърига юттирди. Улардан биронтаси тирик қолгани йўқ. Бу қиссага ибрат кўзи билан
боқинг! Аллоҳни тан олмай, ўзларига зулм қилган
кимсаларни куфру исён, ноҳақлик ва зулм қандай
оқибатга йўлиқтирганини кўриб қўйинг?!
Қатода айтади: “Кимга молу давлат, чирой, либос
ёки илм берилган бўлиб, кейин у камтарлик қилмаса,
албатта у қиёмат куни бир мусибатга йўлиқади”. Ебичгани билан мақтаниш ва кийган кийимини айтиб,
ўзини катта олишга одатланган кимсалар мана шу
сўзларни жон қулоқлари билан эшитишлари керак.
Аллоҳ таоло айтади:
“Албатта, Қорун Мусо қавмидан эди. Бас, у
(қавм)ларга кибр қилди. Биз хазиналардан унга
калитлари бақувват жамоатга ҳам оғирлик қи
ладиган нарсаларни ато этган эдик. Ўшанда қав
ми унга: «Мағрурланмагин! Чунки Аллоҳ мағ
рурланувчиларни суймас. Аллоҳ сенга ато этган
нарса билан охиратни истагин ва дунёдан бўлган
насибангни ҳам унутмагин. Аллоҳ сенга эҳсон
қилгани каби сен ҳам (одамларга) эҳсон қил! Ерда
бузғунчилик қилишни истама! Чунки Аллоҳ буз
ғунчиларни суймас», – дедилар. (У:) «Мен унга
фақат ўзимдаги билим сабаблигина эришдим»,–
деди. Ахир, у ўзидан аввал Аллоҳ ундан кўра
қувватлироқ ва захираси ҳам кўпроқ (қанчаданқанча) авлодларни ҳалок қилганини билмаган
ми?! Жиноятчилардан гуноҳлари ҳақида сўраб
ўтирилмас! Сўнгра (Қорун) қавми олдига ясаниб
чиққан эди, дунё ҳаётини истайдиган кимсалар:
«Эҳ, қани эди, бизларда ҳам Қорунга ато этилган
нарса (бойлик) бўлса. Дарҳақиқат, у улкан наси
ба эгасидир», – дедилар. Илм ато этилган киши
лар (руҳонийлар) эса: «Ўлим келсин сизларга!
Имон келтирган ва эзгу иш қилган киши учун
Аллоҳнинг савоби яхшироқ-ку! У (савоб)га фақат
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сабрли кишиларгина эришурлар», – дедилар. Бас,
Биз уни ҳам, (бойлик тўла) масканини ҳам ерга
юттирдик. Сўнгра унинг учун Аллоҳдан ўзга ёр
дам берадиган бирор жамоа бўлмади ва унинг
ўзи ҳам ғолиблардан бўлмади. Куни кеча унинг
мақомини орзу қилганлар: «Во ажаб! Аллоҳ бан
даларидан ўзи хоҳлаган кишиларнинг ризқини
кенг қилиб, (Ўзи хоҳлаганларининг ризқини) танг
қилар экан-да! Агар Аллоҳ бизларга марҳамат
қилмаганида, бизларни ҳам (ерга) юттирган бўлур
эди. Воажаб! Кофирлар нажот топмас экан-да!» –
деб қолдилар” (“Қасас” сураси, 76,82-оятлар).
Мазкур оятларда мол-дунё туфайли ғурурга кетиб, Пайғамбаримизга ва мўминларга зулм қилган
Қурайш қабиласининг киборлари диққатини Аллоҳ
даргоҳида бу дунё матоҳлари зиғирча қадри йўқ
лигига қаратилиб, мол-дунё эгаси зарарига хизмат
қилишига мисол қилиб Қорун қиссаси келтирил
моқда. Бу қисса ҳаммамиз учун катта ибрат. Шу боис
унга кенгроқ тўхталиб ўтишни лозим топдик.
“Албатта, Қорун ўзи Мусо қавмидан эди. Бас,
у (қавмдошларига) кибру ҳаво қилди. Биз унга ха
зина-дафиналардан калитлари (ни кўтариб юришнинг ўзи) куч-қувватли бир жамоага ҳам оғирлик
қиладиган нарсаларни ато этган эдик. Ўшанда
қавмдошлари унга: “Ҳовлиқма! Чунки Аллоҳ
ховлиқма кимсаларни суймас”, деди”.
Қорун Мусо алайҳиссалом қавмига мансуб эди.
Баъзи муфассирлар айтишича, у Мусо алайҳисса
ломнинг қариндоши бўлган16. У ер юзида ноҳақ киб
ру ҳаво қилди, зулм-ситам ўтказди17. Аллоҳ ўз фазлу
марҳамати туфайли унга беҳисоб мол-дунё берди.
Қурайш кофирлари қўлидаги мол-давлатни Қоруннинг
16
Нахаий ва Қатода: “Қорун Мусо алайҳиссалом амакисининг ўғли бўл
ган”, деган. Айтилишича, у Мусо алайҳиссалом тоғасининг ўғли бўлган (Ман
ба: Муҳаммад Саййид Тантовий, “Ал-васит”).
17
Қуръонда Қоруннинг зулми айнан нимадан иборат экани айтилмаган. Бу
сўз ва амалдан иборат ҳар қандай зулмни ўз ичига олишига ишорадир.
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хазинаси олдида ҳолва деса бўлади. Унинг хазина калитлари шу қадар кўп ва оғир эдики, уни кўтаришга
паҳлавонлар ҳам қийналган. Қорун шунча бойликка
эга бўлиб, ҳаддидан ошди, исён қилди, кибр отига
минди, Аллоҳнинг неъматларига ношукрлик қилди.
Шунда қавмининг оқил кишилари унга қўлингдаги
мол-давлат билан қувонма, ўзингдан кетма, деса ҳам
у ақлини йиғиб олмади. Уламолар оятда келган “лаа
тафроҳ” (ҳовлиқма) сўзини кибрланма, мағрурлик
қилма, одамларни паст санама, Аллоҳ берган неъматларни маъсият йўлида ишлатма, деб тафсир қилишган.
(Улар яна:) “Аллоҳ сенга ато этган мол-давлат
билан (аввало) охират диёри (нинг ободлиги)ни
иста ва дунёдан бўлган насибангни ҳам унутма.
Аллоҳ сенга эҳсон қилгани каби сен ҳам инфоқэҳсон қил. Ерда бузғунчилик қилишга уринма.
Чунки Аллоҳ бузғунчи кишиларни суймас”, де
ганларида, у: “Менга (бор молу давлатим) фақат
ўзимдаги билим туфайли ато этилгандир”, деди.
Ахир у ўзидан аввалги асрлар-авлодлардан, ун
дан кўра қувватлироқ ва жамғармаси кўпроқ
(қанчадан-қанча) кимсаларни Аллоҳ ҳалок қилга
нини билмадими?! У жиноятчи кимсалардан гу
ноҳлари ҳақида сўралмас ҳам!”
Яъни, қавми насиҳат қилишда давом этиб шундай деди: “Аллоҳ сенга инъом этган шунча молу дав
латни камбағаллар ва бева-бечораларга инфоқ-эҳсон
қилиш билан Парвардигоринг тоати йўлида ва охират саодати йўлида ишлат! Бироқ дунёдаги ўз наси
бангни ва бандаларга мубоҳ қилинган нарсалардан
баҳраманд бўлишни унутма! Зеро, Раббингнинг сенда ҳаққи бор, нафсингнинг сенда ҳаққи бор. Ҳар бир
ҳақдорнинг насибасини бер. Аллоҳ сенга кўп неъматлар бериш билан яхшилик қилганидек, сен ҳам
инсонларга хайр-садақа улаш, уларга зулм қилма,
ҳақдорлар ҳаққини ман этма. Ниятинг ер юзида буз
ғунчилик қилиш, Аллоҳ яратган махлуқотларга азият
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бериш бўлмасин. Чунки Аллоҳ бузғунчиларни хуш
кўрмайди”.
Бани Исроил қавмидаги аҳли илмлар Қорунга
насиҳат қилиб, уни тўғри йўлга чақиришди. Бироқ
Қорун насиҳатни хушламади, унга яхшилик тилаган
ларга қарата: “Насиҳатингизга муҳтож эмасман!
Аллоҳ менга бу мол-давлатни муносиб бўлганим
учун ато этган. Аллоҳ мени яхши кўради. Бу нарса
ларга ўзимнинг саъй-ҳаракатим ва интилишим билан
эришганман. Насиҳатингизга қулоқ солади, деб ўй
ламанглар. Бойлик меники, уни ўзим истаганча та
сарруф этаман. Сизлар менинг ишимга аралаша ол
майсизлар”, деди. Бу Қоруннинг ўтакетган жоҳил,
мутакаббир, исёнкор ва нонкўрлигини тасдиқлайди.
Аллоҳ таоло унинг бу сўзига раддия бериб шундай
деди:
“Ахир у ўзидан аввалги асрлар-авлодлардан,
ундан кўра қувватлироқ ва жамғармаси кўпроқ
(қанчадан-қанча) кимсаларни Аллоҳ ҳалок қил
ганини билмадими?! У жиноятчи кимсалардан
гуноҳлари ҳақида сўралмас ҳам!”
Яъни, Қорундан олдин яшаб ўтган жуда кўп одамларга уникидан кўпроқ мол-давлат берилган. Аллоҳ
уларни яхши кўргани учун бой қилиб қўймаган, балки кофирликлари ва неъматларга ношукрлик қил
ганлари боис уларни ҳалокатга йўлиқтирган. Аллоҳ
таоло охиратда уларнинг қанча гуноҳ қилганларини
сўрамай, маъсияти учун итоб қилмай, балки ҳисобкитобсиз жаҳаннамга улоқтиради. Шундан сўнг
Қуръони карим Қорун ғурури ва манманлигининг
бошқа бир ҳолатини шундай тасвирлайди:
“Сўнг қавми олдига ясан-тусан қилиб чиққан
эди, ҳаёти дунёни истайдиган кимсалар: “Эҳ,
қани эди, бизлар учун ҳам Қорунга ато этилган
молу дунё бўлса?! Дарҳақиқат, у улуғ насиба эга
сидир!” дедилар”.
Бир куни Қорун кишилар эътиборини ўзига тор150

тадиган зийнатлар билан қавми олдига чиқди18. Қо
рунни бундай ҳолда кўрган одамлар икки тоифага
бўлинишди. Дунё ҳаётини истайдиган, зеб-зийнатга
ўч одамлар Қоруннинг ўрнида бўлиб қолишни орзу
қилишди, ўзлари ҳам Қорунники каби ҳисобсиз молдунёга эга бўлишни хоҳлашди.
“Илм-маърифат ато этилган кишилар эса:
“Ўлим бўлсин сизларга! Имон келтирган ва яхши
амаллар қилган кишилар учун Аллоҳ берадиган
ажр-савоб яхшироқ-ку! Унга фақат сабр-қаноатли
кишиларгина эришадилар”, дедилар”.
Буни эшитган иймонли ва илмли кишилар: “Сизларга вайл бўлсин! Нимани хоҳлаяпсизлар?! Бу гапингиздан қайтинг. Қорунга ўхшашни орзу қилманг!
Зеро, Аллоҳ таоло солиҳ бандалари учун охират
диёрида тайёрлаб қўйган неъматлар, улуғ ажр-са
воблар сизлар орзу қилаётган ўткинчи нарсалардан
яхшироқ-ку! Бунга эса жаннат ва жаннат неъматларига эришиш йўлида сабр этган ва охиратини обод
этишга интилган бандаларгина етишадилар. Шундай
экан, дунёнинг ўткинчи матоҳларига алданманг!” деб
маломат қилишди. Шундан кейин ғурурга кетиб, ҳад
дидан ошган ва зулм-ситам ўтказган Қоруннинг бошига қандай кўргилик тушгани баён этилади:
“Бас, Биз Қорунни ҳам, унинг ҳовли-жойини
ҳам ерга юттирдик. Сўнг унинг учун Аллоҳдан
ўзга ёрдам берадиган бирон жамоат бўлмади ва
унинг ўзи ҳам ғолиблардан бўлмади”.
Қорун дунёнинг зебу зийнатларини қўлга кирит
ганидан қавмига кибр-ҳаво билан қараётганида Ал
лоҳ таоло уни уй-жойларига қўшиб ерга юттирди.
Натижада Қоруннинг ўзидан ҳам, ҳовлисидан ҳам
ва хазинасидан ҳам ном-нишон қолмади. Қорунни
18
Муфассир уламолар Қорун кийиб чиққан зийнатли либослар ҳақида
турли фикрларни айтишган. Уларнинг санади заиф бўлгани боис бу ерда келтиришни лозим топмадик. Биз учун Қоруннинг зийнатланган ҳолда қавми олдига чиққанини билиш кифоя қилади, деб ўйлаймиз. Зеро, бунинг тафсилотлари
ҳақида насс (Қуръон ояти ёки ҳадиси шариф) келмаган.
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Аллоҳнинг азоби ва жазосидан қутқариб қоладиган
бирон ёрдамчи бўлмади. Шунча мол-дунё, иморатлар ва хизматкорлари бўлса ҳам бирон нарса қила
олмади, унга асқатмади. У йиғиб-тўплаган бойлик
Қорунни Аллоҳнинг азобидан қутқариб қола олмади. Мутакаббир кимсаларни ер ютиши билан боғлиқ
воқеа биргина шундан иборат эмас. Ибн Умар рози
яллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Бир киши изорини кибр билан
судраб бораётганида, бирдан уни ер ютиб юборди.
Энди у қиёмат кунигача ерга пастлаб бораверади” (Бухорий, Муслим, Термизий, Насоий ва Аҳмад
ривоятқилган).
Қорун бошига тушган мусибат баёнидан кейин
унинг ўрнида бўлишни орзу қилаётганлар ҳолати
ҳақида сўз боради:
“Ва куни кеча унинг мартабасини орзу қилиб
турган кимсалар: “Воажаб! Аллоҳ бандаларидан
ўзи хоҳлаган кишиларнинг ризқини кенг қилиб,
(Ўзи хоҳлаган бандаларнинг ризқини) танг қилиб
қўяр экан-да?! Агар Аллоҳ бизларга марҳамат
қилмаганида, бизларни ҳам (Ерга) юттирган
бўларди. Воажаб! Кофир бўлган кимсалар нажот
топмас экан-да!” деб қолдилар”.
Кечагина Қорун ўрнида бўлиб қолишни ҳавас
қилганлар унинг бошига тушган мусибат ва қаттиқ
азоб-уқубатни кўрганда: “Аллоҳ истаган бандасига кенг ризқ беришини ва хоҳлаган бандасини фаровон ҳаётдан маҳрум этишини кўрмадингизми?
Агар Аллоҳ лутф-марҳамат кўрсатмаганида, бизга
сўраган нарсамизни бериб, кейин худди Қорунни
азоблагани каби азоблаб, бизни ерга юттириб юборарди. Ҳақиқатан, Қорун Парвардигорига куфр
келтириб, Унинг неъматларига нонкўрлик қилди.
Кофирлар Аллоҳнинг азобидан нажот топа олмайдилар”, дейишди.
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َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
 َم ْن َتـ َع َّظ َم ِف:ال
ِّ ِ َع ْن ابْ ِن ُع َم َر َع ْن الن
َ ََنـ ْف ِس ِه أَ ْو ْاخت
 َرَو ُاه.ال ِف ِم ْشيَتِ ِه لَ ِق َى هللاُ َع َّز َو َج َّل َوُه َو َعلَيْ ِه َغ ْضبَا ُن
.يح
َ ْ َالْبُ َخا ِر ُّي َوأ
ٌ ح ُد َو َسنَ ُد ُه َص ِح
Ибн Умар розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Ким ўзига
бино қўйса ёки кибру ҳаво қилиб юрса, Аллоҳ
азза ва жаллага Унинг ғазабига учраган ҳолида
йўлиқади” (Бухорий19 ва Аҳмад ривоят қилган. Риво
ят санади саҳиҳ).
Қайси банда дунёда такаббурлик қилса, ўзига катта баҳо бериб, бошқалардан афзалман, мен зўрман,
деб ўйласа, мақтанса, ўша кимса Аллоҳнинг ғазабига
йўлиқади. Чунки бу одам Аллоҳ билан Унгагина хос
бўлган сифатни талашган бўлади. Бу улуғлик сифатидир. Шундай экан, Аллоҳ хоҳласа, уни азоблайди, хоҳласа, афв этиб кечиради. Ақлли мўмин банда Аллоҳнинг қаҳрига сабаб бўладиган ҳар қандай
нарсадан қалбини поклайди, Парвардигори розилиги
учун нафсини ақлига бўйсундиради.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَنَ ٍس ق
 ل َْو َْل:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ِ تَ ُكونُوا تُ ْذنِبو َن ل
 َرَو ُاه الَْبـ َّز ُار. ال ُْع ْج ِب:يت َعلَيْ ُك ْم َما ُه َو أَ ْكَثـ ُر ِمنْ ُه
ُ ََش
ُ
.َوالْ ُق َضا ِع ُّي َو َسنَ ُد ُه َجيِّ ٌد

Анас ибн Молик розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади:
“Агар сизлар гуноҳ содир этмасангиз, сизлар учун
ундан, яъни ужбдан кўра (бирон нарсадан) шу қа
дар қўрқмайман” (Баззор ва Қузоий ривоят қилган.
Ривоят санади жаййид).
19

Бухорий ушбу ривоятни “Ал-адабул муфрад”да нақл қилган.
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“Ужб” ўзига маҳлиё бўлиб, амали билан мағрур
ланиш каби маъноларни англатади. Расули Акрам
бизларни айнан кибр ва манманлик бузишидан хафв
сираганлар. Демак, ўзини уммати муҳаммадиядан
ман, деб билган банда ужбдан узоқ юриши керак.
Оиша розияллоҳу анҳодан: “Киши қачон гуноҳкор
бўлади?” деб сўралганида: “Агар ўзини яхши деб ўй
ласа, ўшанда” деб жавоб берган (Манба: “Ат-тай
сир бишарҳил жомеъил кабир”).

َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
ي أَْقـ َو ٌام
َّ َ  لََيـنْتَ ِه:ال
ِّ ِ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َع ْن الن
ين َماتُوا إَِّنَا ُه ْم فَ ْح ُم َج َهن ََّم أَ ْو لَيَ ُكونُ َّن أَ ْه َو َن
َ َيـ ْفتَ ِخ ُرو َن بِآبَائِ ِه ْم الَّ ِذ
ِ ْ ُْع ِل الَّ ِذي يُ َد ْه ِد ُه
ال َر َاء بِأَنْ ِف ِه إِ َّن هللاَ قَ ْد أَ ْذ َه َب َعنْ ُك ْم
َ َعلَى هللاِ ِم ْن ال
ِ َُعبِّيََّة الَْا ِهلِيَّ ِة َوفَ ْخرَها بِاآلبَا ِء إَِّنَا ُه َو ُم ْؤِم ٌن تَ ِق ٌّي َوف
َّاس
ُ اج ٌر َش ِق ٌّي الن
َ
ٍ ُكلُّ ُه ْم َبـنُو آ َد َم َوآ َد ُم ُخلِ َق ِم ْن ُتـ َر
.س ٌن
ْ ِّ  َرَو ُاه.اب
َ التِم ِذ ُّي َو َسنَ ُد ُه َح
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Қавмлар отабоболари билан фахрланишни бас қиладилар,
зеро, улар жаҳаннам кўмиридир ёки Аллоҳ назди
да бурни билан ахлат титадиган гўнг қўнғизидан
ҳам хорроқ бўладилар. Албатта Аллоҳ сизлардан
жоҳилият давридаги кибрни ва ота-боболар би
лан фахрланишни кетказди. Албатта, у тақволи
мўмин ёки бахтсиз фожирдир. Одамларнинг барчаси
Одамнинг ўғилларидир. Одам эса тупроқдан яратил
ган” (Термизий ривоят қилган. Ҳадис санади ҳасан).
Бу ўринда ота-боболари ва насл-насабининг “то
за”лиги, таг-тугли эканини пеш қилиб юрадиган
кибрли ва манман кимсаларга раддия берилмоқда,
бундай ишлар жоҳилият одатларидан экани таъкидлаб қўйилмоқда. Ибн Аббос розияллоҳу анҳудан нақл
қилинган саҳиҳ санадли ҳадисда: “Жоҳилият даврида
ўлиб кетган ота-боболарингиз билан фахрланманг
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лар!..” дейилган (Аҳмад, Ибн Ҳиббон ва Табаро
ний ривоят қилган). Қуйида мазкур ҳадис шарҳини
алоҳида кўриб чиқамиз:
“Қавмлар ота-боболари билан фахрланишни
бас қиладилар, зеро, улар жаҳаннам кўмиридир
ёки Аллоҳ наздида бурни билан ахлат титадиган
гўнг қўнғизидан ҳам хорроқ бўладилар”. Яъни,
одамлар куфрда ва имонсиз ҳолда ўлиб кетган отабоболари билан мақтанишни тўхтатадилар (Зеро,
ўша боболари жаҳаннам ўтинидир. Бундай сифатга
эга одамлар фахрланишга арзимайди) ёки ўша мақ
танчоқ кимсалар Аллоҳ наздида бурни билан гўнг
титадиган қўнғиздан ҳам ҳақирроқ бўладилар. Ра
сулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бу ҳадисда
жоҳилият пайтида ўлиб кетган боболари билан мақ
танувчиларни қўнғизга, мақтаётган ота-боболарини ахлатга ҳамда улар билан мақтанишни эса бурун билан гўнг титишга ўхшатмоқдалар. Мазкур
ҳадисда зикр этилган икки ишдан бири албатта содир бўлади: ё фахрланишни бас қиладилар, ё Аллоҳ
наздида васф этилган қўнғиздан ҳам хорроқ ҳолатга
тушиб қоладилар. Имом Аҳмад Абу Райҳондан марфуъ тарзда ривоят қилади: “Кимда-ким куфрда ўтган
тўққиз нафар ота-бобосининг насабини зикр қилса
(ёки ўзининг улардан эканини айтиб мақтанса) ва бу
билан улуғликни ва ҳурмат-эътиборни хоҳласа, жа
ҳаннамда уларнинг ўнинчиси бўлади”.
Айрим одамлар ўзларининг ҳолатлари рисоладагидай бўлмаган бир ҳолатда қадимда ўтган ота-боболари билан мақтаниш билан оғиз кўпиртирадилар.
Аввал ўтган солиҳ ота-боболар билан фахрланиш,
уларни эъзозлаб хотирлаш яхши иш албатта, аммо
улар қолдирган буюк илмий ва маданий меросни чу
қур ўрганиб, ҳаётга татбиқ этиш, одоб-ахлоқ ва мил
лий қадриятлар ҳамда тараққиётга ҳисса қўшиш
асосий вазифа бўлмоғи лозим. Ота-боболар билан
қуруқ мақтанишдан фойда йўқ. Агар биз улуғ аждод
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ларимиз билан фахр-ифтихор қилмоқчи бўлсак, улар
каби илмга қаттиқ киришиб, тараққиётга озми-кўпми
ҳисса қўшсак, ана шунда аждодларга муносиб ворис бўлишга ҳақлимиз. Ҳадис давомида жоҳилият
замонидан кейин насл-насаби билан фахрланишдан
тўхташнинг иллатини зикр қилиб ўтилган: “Албат
та Аллоҳ сизлардан жоҳилият давридаги кибрни
ва ота-боболар билан фахрланишни кетказди.
Албатта, у тақволи мўмин ёки бахтсиз фожир
дир”. Яъни, Аллоҳ таоло сизларнинг қалбингиздан
жоҳилият пайтидаги насл-насаби билан кибрланишни ва фахрланишни кетказди. Зеро, улуғ боболари
билан фахрланадиган мақтанчоқ кимса ё тақволи
мўмин, ё бадбахт фожирдир. Бундай инсонга кибр
ланиш маъқул эмас. Зеро, ишлар интиҳосига қараб
эътиборга олинади. Ким аслида тақволи эканини
Аллоҳ таолонинг Ўзи яхши билади. Бахти қаро фожир кимса Аллоҳ наздида ҳақирдир. Такаббурлик ва
ўзини катта олиш хор ва ожиз бандага ярашмайди.
Кибр – улуғлик, буюклик фақат Яратган Зотга, Аллоҳ
таологагина хос сифатдир. Шундан сўнг кибрни тарк
этишга ундайдиган яна бир жиҳатга ишора қилинади:
“Одамларнинг барчаси Одамнинг ўғилларидир.
Одам эса тупроқдан яратилган”.
Аллоҳ таоло башарнинг отаси – Одам алайҳисса
ломни тупроқдан, жуфти Ҳаввони эса Одам қовур
ғасидан яратган. Ҳа, ҳамма одамнинг зуваласи оддий
тупроқдан олинган. Бири тупроқдан, яна бир олтиндан, бошқаси кумушдан яратилмаган. Асли тупроқ
бўлган хилқатга кибр-ҳаво ва мақтанчоқлик дуруст
эмас. Инсон инсондан яратилиш жиҳатидан фарқ
қилмайди. Шундай экан, ота-она бир экан, ўзаро
ака-ука, опа-сингилларга кибр-ҳаво ва манманликка
йўл бўлсин. Зеро, қадр-қиймат бойлик, мансаб, наслнасаб ёки чиройда эмас, имон-эътиқод ва тақводадир.
Қуръони каримда одам болалари ичида тақволи
зотлар азиз ва мукаррам экани келтириб ўтилган.
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Тақво нима деб савол берилса, Аллоҳга ҳақиқий
имон келтириш, шубҳасиз ишониш, охират ҳақ эканини, қиёмат куни амаллар ҳисоб-китоб қилинишини
тасдиқлаш тақводир, деб жавоб бериш керак. Қола
верса, тақво Аллоҳ буюрганларни бажариш ва қай
тарганларидан қайтишдир. Демак, Аллоҳнинг розилигини қозониш учун яшаган инсон тақводордир.
Ер юзида қанчадан-қанча инсонлар яшаб ўтади ва
яшаб ўтмоқда. Улар ичида ким тақводор бўлса, ана
ўшанинг ҳурмат-эътибори ва мартабаси улуғ саналади. Ҳурмат-эътиборга кибр ва манманлик билан эмас,
балки тақводорлик ва дин-диёнат билан эришилади.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َسل ََم َة بْ ِن األَ ْك َوِع ق
:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َْ الرُج ُل يَ ْذ َه ُب بَِنـ ْف ِس ِه َح َّت يُ ْكتَ َب ِف
ين َفـيُ ِصيبُُه َما
َّ الَ َيـ َز ُال
َ البَّا ِر
.يف
ٌ التِم ِذ ُّي َو َسنَ ُد ُه َض ِع
ْ ِّ  َرَو ُاه.أَ َصاَبـ ُه ْم

Салама ибн Акваъ розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади:
“Киши кибрланишда давом этиб, ҳатто жаббор
лар (қатори)да ёзиб қўйилади ва уларнинг бошига
тушган мусибат унинг ҳам бошига тушади” (Тер
мизий ривоят қилган. Ҳадис санади заиф).
Тилимизга “кибрланишда давом этиб” дея ўги
рилган арабий ибора матнда “язҳабу бинафсиҳ” тарзида ифодаланган. Уламолар буни “ўзини катта олиш,
мартабада одамлардан ўзини устун деб билиш, қадри
баланд деб ўйлаш ва ўзини яхши кўриш” деб шарҳ
лашган. Ким қайси амални кўп бажарса, ўша ишни
қилувчилардан деб ёзилади. Масалан, ростликни
ўзига одат қилган одам шу одатида давом этиб, ҳеч
қачон ёлғон гапирмаса, Аллоҳ назидида “ўта рост
гўй” деб ёзиб қўйилади. Агар ёлғончиликка одатлан
са, “каззоб” деб қайд этилади. Яна мазкур ҳадиси шарифда айтилишича, қайси бир одам кибрланишдан
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тийилмаса, ўзини ислоҳ қилмаса, қалбини манманлик
иллатидан покламаса, бора-бора ўша кимса “жабр
қилувчилардан” деб асфаласофилинда золим ва мутакаббирлар девонига қайд этилади. Кейин мутакаббирлар бошига тушадиган мусибат унга ҳам етади.
Унутмайлик, манманлик оқибати яхшилик эмас. Камтарлик эса гўзал оқибат ва яхшиликка етказади.
Ўз даври ва замонида Намруд, Фиръавн, Қорун
нинг бошига қандай кулфатлар тушганини бир
ўйлаб кўрайлик. Ер юзида куч-қувватда бизларга ўхшаши йўқ, деган Од қавми қандай балоларга
йўлиқди. Қайси макон ва замонда яшашидан қатъи
назар, ким манманлик қилса, ҳақни инкор этиб,
одамларни масхара қилса, ўтмишда ўтган куфр ва
ширк аҳли бошига тушган мусибатлар унга ҳам етиши муқаррардир. Қандай оқибатга сазовор бўлиш
банданинг ўзига ҳавола: хоҳласа, кибр отига миниб
бирон мусибатга йўлиқсин, хор-зор бўлсин, турли
машаққатларни бошидан кечирсин, хоҳласа, камтарлик либосини кийиб, дунёю охиратда ҳурматэътибор қозонсин, Аллоҳнинг розилигига эришсин.
Юқоридаги ҳадиси шарифни ўрганиш оқибатида
шундай хулосага келдик:
Кибрнинг зарарлари:
1. Кибр Аллоҳ таолонинг ғазабига йўлиқтиради.
2. Кибр нафснинг покланмай, юзтубан кетгани бел
гисидир.
3. Кибр бандани Аллоҳ таолодан ва одамлардан
узоқлаштиради.
4. Кибр дўзах азобига олиб боради.
5. Кибр ҳалокатга етакловчи ва умрнинг баракасини кетказувчидир.
6. Кибр ўз эгасини Аллоҳ таолонинг тоатидан маҳ
рум этади.
7. Кибр ўз эгасини Аллоҳ таолонинг раҳматидан
мосуво қилади.
Манманлик зарарлари:
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1. Манманлик гуноҳларни унутишга ва тавбани
кечиктиришга олиб боради.
2. Манманлик тоат-ибодатларда нуқсонга йўл қў
йишга сабаб бўлади.
3. Манман кишининг амаллари беҳудадир.
4. Манманлик ўзини юқори тутиш ва одамлар ёмон
кўришига сабаб бўлади.
5. Манманлик қилувчи ўзини ўзи ҳалок қилади.

Ўзини покдомон деб билиш

َ َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َى هللاُ َعنْ ُه أَ َّن َر ُس
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ َّاس َفـ ُه َو أَ ْهل
َ َ إِ َذا ق:ال
َ َق
 َرَو ُاه ُم ْسلِ ٌم َوالْبُ َخا ِر ُّي.َك ُه ْم
َ  َهل:الرُج ُل
َّ ال
ُ َك الن
.ح ُد َوابْ ُن ِحبَّا َن
َ ْ ََوأَبُو َد ُاوَد َوَمالِ ٌك َوأ
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ сол
лаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Агар
бир киши: “Одамлар ҳалок бўлди”, деса, унинг
ўзи энг биринчи ҳалок бўлибди!” (Муслим, Бухо
рий20, Абу Довуд, Молик, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон риво
ят қилган).
Бу ҳадисда одамларга қандай хитоб қилиш, уларни динга қай тарзда чақириш ҳақида жуда зарур йўлйўриқ кўрсатилмоқда. Баъзи кишилар омма мусулмонларнинг ҳолати хусусида сўз борганда, “Замон
ўзгариб кетди”, “Ҳозирги одамлар бузилиб кетган”,
“Яхши одамнинг ўзи қолмаган”, деб нолийдилар. Бу
гапнинг кимга қанчалик фойдаси бор? Буни айтаётган одам нима демоқчи ўзи? Бу гапдан ҳамма мусулмонлар бузилиб кетган-у, фақат унинг ўзи яхшилигича қолган. Ундан бошқалар ёмон одам-у, фақат у
солиҳ банда, деган маъно чиқариш мумкин. “Одамлар фалон бўлиб кетди”, “Насиҳат кор қилмайди”
20

Бухорий ушбу ривоятни “Ал-адабул муфрад”да келтирган.

159

каби гап-сўзлар мутлақо нотўғри. Қолаверса, бу ди
нимизга ҳам зид гап. Бундай гап-сўз фақат такаббур,
бурни осмонда, оёғи ердан узилган худбин киши
лардан чиқади. Бу қабилдаги сўзларни яхшиликдан
умиди йўқ, шайтонга ҳамроҳ бўлган кимсалар айтади. Аслида мусулмон банда одамлардан кир қидир
майди. У бағрикенг, оқкўнгил ва самоҳатли бўлиши
керак. Шундагина у одамлар кўнглига йўл топиб,
улардаги камчиликларни тузатишга ҳаракат қилади.
Одамларни айблашдан осони йўқ. Аллоҳ ва Унинг
Расули одамларни исломга чақиришда турли усул ва
воситаларни ишга солиб, қанча оғир бўлса ҳам сабр
ли бўлишни ва айни вақтда ўзини камтар тутишни
буюрган. Пайғамбаримизнинг ҳаёт йўллари катта ибрат бўла олади. У зот мушрикларни ширкдан
воз кечиб, ҳақ йўлни танишлари учун қанчадан-қан
ча машаққат ва қийноқларни бошдан кечирмадилар.
Мушриклар азоб берса ҳам, таҳқирлаб, масхара қилса
ҳам, уларни айниб кетган, энди уларни даъват қи
лишдан фойда йўқ деб бу даъват йўлларидан чекин
мадилар ва уларни айблаб, маломат қилмадилар.
Одамларни ноўрин айблаш асло мумкин эмас. Шундай маломатчи киши дастлаб ўзини тафтиш этиб,
айбни ўзидан қидириши керак. Имом Нававий: “Ула
молар бу ҳадис одамларни камситиш, ерга уриш,
ўзини улардан устун қўйиш мақсадида гапирган ки
шига нисбатан айтилган, деб иттифоқ қилишган.
Аммо ўзида ҳам, одамларда ҳам мавжуд нуқсон ва
камчиликларни кўриб, жони ачиганидан куйиниб гапирса, зарари йўқ”, деб шарҳлайди. Ҳақиқатан, айрим мусулмонларнинг ўзаро муносабатлари яхши
эмаслигидан куюнган ҳолда айтадиганларни уларнинг қаторига қўшиш тўғри эмас. Лекин шунда ҳам
киши ўзига эҳтиёт бўлиши, одамларни айблаб, ўзини
фариштадек оппоқ санамаслиги, тилидан чиқаётган
ҳар бир сўзга эътиборли бўлиши лозим.
Расулуллоҳ алайҳиссалом қавм ичида бирон ёмон
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иш ёки камчиликни кўрсалар, буни дарҳол юзига
солмасдан умумий тарзда, фалончига нима бўлди
эмас, балки одамларга нима бўлдики, шундай-шундай ишларни қилмоқдалар, деб ҳаммага тааллуқли
қилиб гапирардилар. Хаттобий айтади: “Одамларни
доим айблаб, ёмон ишларини рўкач қилиб, “Одамлар бузилиб кетди, ҳалок бўлди”, қабиладаги гапларни ҳадеб айтаверадиган кишининг ўзи энг биринчи
ҳалок бўлгандир. Бундай кимса одамлар ичида энг
ёмонидир, чунки у одамларни ғийбат қилиб, шаън
ларини булғагани учун ўзига гуноҳ орттирди. Эҳти
мол, бу сўзи билан у ўзига бино қўйиб, ўзини бош
қалардан яхши, деб ҳисоблаётгандир”.
Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, динга даъват
қилаётганда ёки бирон нотўғри ишни кўрганда, одамларни жеркиш ва қўпол муомалада бўлиш, уларни
Аллоҳнинг раҳматидан ноумид қилиш шариатимизга зиддир. Одамларни яхши сўз ва ширин муомала
билан яхшиликка чақириб, ёмонликлардан қайтариш
динимиз талабидир.

Кибрнинг даража ва турлари
Кибр-ҳаво иллатини муолажа қилиш ва ундан халос бўлиш осон эмас, аммо бу иллатни даволамай,
яъни қалбидан кетказмай бу дунёдан ўтиш янада
оғирдир. Бунинг учун даставвал кибр қандай иллат
эканини аниқ билиб, унинг даража ва турлари ҳақида
керакли маълумотга эга бўлиш керак.
Шу ўринда Абу Ҳомид Ғаззолийнинг ўзидаги ил
латларни муолажа қилишни истаганларга таклиф этган бир тавсиясини келтириш ўринлидир: “Агар бир
банда ўзида кибр борлигини сезса, демак, бир ҳамо
қатга йўлиққанини англасин ва шундай десин: “Нимага ўзингни бунча катта оласан? Аллоҳ наздидаги
улуғ кишигина ҳақиқий улуғ кишидир. Аниқроғи,
бу даража ва мақом ўлимдан кейин аниқ-равшан
6 – Камтарлик ва кибр
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бўлади-ку. Қанча кофирлар борки, ўзида кибр борлигини англаган заҳотиёқ ундан воз кечиб, Аллоҳ таолога муқарраб ҳолда вафот этади. Қанча мусулмонлар борки, ажал етганида имон ҳолати ўзгариб, ёмон
хотимага йўлиқади ва бадбахт ҳолда оламдан ўтади.
Агар банда кибрнинг ҳалок этувчи ва асли ҳамоқат
эканини билса, тавозеъли амалларни кўпайтириш
билан бу иллатдан қутулиш тўғрисида фикр юритади”. Ҳа, шундай. Олдиндан бир нарса дейиш қийин.
Ким бу дунёдан имон билан пок ҳолда ўтадию ким
унга тескари хотимага йўлиқади. Шунинг учун ўзида
қайси бир иллат борлигини билган заҳоти ундан
қутулиш чорасини кўриш керак. Умрнинг вафоси
йўқ, дейди халқимиз. Кибр ва манманлик иллати ҳам
шундай. Бу иллатдан халос бўлиш учун аввал унинг
даража ва турларини обдан ўрганиш керак.
Ибн Қудома Мақдисий кибрнинг уч даражаси
ҳақида сўз юритиб, уларни бирма-бир санаб келтиради:
1. Кибр инсон қалбида қарор топиб, ўзини бошқа
лардан афзал билади. Аммо у тавозеъ кўрсатишга
ҳаракат қилади. Бу одам қалбига кибр дарахти экилган, лекин унинг шохлари кесилган шахсдир.
2. Бир киши ўз ҳаракатлари билан мажлисларда
баландпарвозликни, тенгдошлари ўртасида пешқа
дамликни ёқтиради ва ўз ҳақи камситилишига жим
қараб туролмайди. Агар у олим киши бўлса, одамлардан
юз ўгиргандек бўлиб афтини буриштиради. Агар обид
киши бўлса, худди одамлардан жиркангандек, бурнини
жийиради. Бу иккиси ҳам Аллоҳ таоло Ўз Пайғамбарига
“Ўзингга эргашган мўминларга қанотингни ёзгин” деб
берган одобни билмаган жоҳиллардир.
3. Бир кишининг тили билан улуғликни даъво қи
лиши, ўзини кўкларга кўтариб мақташи кибрдир. Шу
нингдек, насаби билан фахрланиш ҳам кибр саналади.
Кибрнинг турлари ҳақида сўз борадиган бўлса,
уларни уч хил бўлиши айтилган. Улар:
1. Аллоҳ таолога кибр қилиш. Бу кибрлар ичида
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энг ёмонидир. Бу ҳолат Фиръавн ва Намруднинг киб
рига ўхшаш бўлиб, Аллоҳ таолога банда бўлишдан
юз ўгиришдир. Фиръавн қавмига нидо қилиб, “Мен
сизларнинг энг улуғ Раббингизман”, деган эди
(“Нозиот” сураси, 24-оят). Фиръавн Аллоҳнинг
бандаси ва қули эканини тан олмади, ўзини илоҳ деб
эълон қилди, кибру ҳавога берилди. Унинг оқибати
денгизда ғарқ бўлиш билан тугади.
2. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга
кибр қилиш. Бу ҳолат Макка кофирларига ўхшаб
у зотга бўйсунишдан, жоҳиллик ва саркашлик ила
кибрланишдан иборат. Мушриклар ва кофирларнинг
пайғамбарларга имон келтирмасликларига анбиёларнинг оддий инсон боласи эканлари, худди бошқа
одамлар каби еб-ичиб, бозорларда юришлари сабаб қилиб кўрсатилади. Гўё пайғамбар бу ишларни
қилмаслиги керакдек. Аслида Аллоҳ таоло инсониятни тўғри йўлга бошлаш учун одамлар ичидан энг пок
ва маъсум инсонларни пайғамбарлик учун танлади.
3. Бандаларга кибр қилиш. Бу ўзини бошқа
лардан устун қўйиб, ўзгаларга ҳақорат назари билан қарашдан иборат. Одамлар бир-бирига кибр қи
лишларига илм, ибодат, насл-насаб, ҳусн, бойлик,
мартаба ва шу кабилар сабаб бўлади. Булар кибр иллатининг энг катта турларидир. Бундан бошқа турлари ҳам бўлиб, уларни бирма-бир санаб ўтишнинг
иложи йўқ.

Кибрнинг пайдо бўлиш сабаблари
Ожиз ва заиф нима учун кибр-ҳавога берилади,
деган саволга жавоб излаб кўрайлик. Уламолар наз
дида банданинг кибр-ҳаво қилишига обу дунёда эриш
ган озгина илми, мансаби, ўткинчи чиройи, насл-на
саби, молу давлати ва қилаётган бошқа ишлари сабаб
бўлар экан. Ўзини юқори олган одам кибр аҳлидан
бўлади. Комилликка етишган одам ўзини бошқалардан
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юқори тутмайди. Комиллик диний ва дунёвий деган
икки турга бўлинади. Диний комиллик сифатлари илм
ва амал бўлса, дунёвий комилликка насл-насаб, чирой,
куч-қувват, мол ва тарафдорларнинг кўп бўлиши киради. Буларнинг ҳаммаси еттитадир:
1. Илм билан кибрланиш.
Илм йўлида юрган баъзи одамлар мутакаббирлик
дардига жуда тез мубтало бўлади. Улар илмнинг жамолига ва камолига маҳлиё бўлиб, ўзларини юқори
оладилар, бошқаларга паст назар билан қарашни
бошлайдилар. Улар икки сабабга биноан кибрлана
ди: биринчиси сабаб – илм деб аталаётган нарса
ҳақиқий бўлмайди. Ҳақиқий илм орқали банда Ал
лоҳни ва ўзини яхши танийди. Ҳақиқий илм эгаси
камтар бўлади ва кибрнинг яқинига ҳам йўламайди.
Зеро, Аллоҳ таоло шундай марҳамат қилган: “Ал
батта Аллоҳдан Унинг олим бандаларигина қўр
қадилар” (“Фотир” сураси, 28-оят). Иккинчи
сабаб – илм олишга интилган бўлса ҳам, ўзи нафси
бузуқ, хулқи ёмон одам бўлишидир. Бу каби одамлар
қанча илм олсалар ҳам, ўзларини ўнгламаганлари сабаб ёмон сифатлардан холи бўлолмайдилар. Нокомил
шахсдаги илм эгасининг мутакаббирлигига сабаб бў
лиши ачинарли ҳолдир.
2. Амал билан кибрланиш.
Амали билан кибрланиш кўпроқ обид ва зоҳид
ларда бўлади ва у икки қисмдан иборат: биринчи
қисм дунёвий ишларда бўлади. Кибрга берилган ким
салар одамлар фақат уларни зиёрат қилиши керак
лигини даъво қиладилар. Одамлар уларнинг ҳожат
ларини чиқаришлари, улуғлашлари, тақволари ва
ибодатларини мақтаб туришлари лозимлигини даъво
қиладилар. Иккинчи қисм диний ишларда бўлиб,
кибрга берилган баъзи обид ва зоҳидлар ўзларидан
бошқалар нотўғри йўлдан бораётганларини ва ҳало
катга учраётганларини даъво қиладилар. Улар ўзини
фариштадек бегуноҳ, бошқаларни бўйнигача гуноҳга
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ботган ва ҳалокат ёқасида турган, деб ҳисоблайдилар.
Бундай кимсаларни набавий ҳадисда танқид қилинган.
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Агар бир киши:
“Одамлар ҳалок бўлди”, деса, у одамнинг ўзи энг биринчи ҳалок бўлибди!” (Муслим, Бухорий21, Абу Довуд,
Молик, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят қилган).
3. Насл-насаб билан кибрланиш.
Улуғ насаб эгаси ўзидан илми ва амали устун
одамга такаббурлик билан муомала қилади. Уларнинг
наздида, бошқа одамлар уларга қул ёки хизматкор бў
лиши керак. Ислом таълимотида эса насаб амалдан
устун қўйилмаган. Аксинча, имон, амал ва чиройли
хулқ насабдан афзал саналади.
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Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллал
лоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Қайси бир
киши илм талаб қилинадиган йўлни тутса, Аллоҳ
унга жаннат йўлини осон қилиб қўяди. Кимнинг
амали уни ортга сурса, насаби уни олдинга сурол
майди” (Муслим, Абу Довуд, Термизий, Доримий, Ибн
Можа, Аҳмад ва Ҳоким ривоят қилган. Ривоят лафзи
Абу Довудга тегишли).
Ҳадиснинг мавзуимизга тегишли қисмини шарҳ
лаймиз: “Кимнинг амали уни ортга сурса, насаби
уни олдинга суролмайди”. Охиратда барча одамларнинг насл-насаби юқорилиги, асли тозалигига
эмас, амалига қараб даража берилади. Кимнинг ама21

Бухорий ушбу ривоятни “Ал-адабул муфрад”да келтирган.
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ли яхши бўлса, насаби қандай бўлишига қаралмайди,
у юқори мартабага эришади. Кимнинг амали ёмон
бўлса, фалончи авлиёнинг фарзанди ё набираси деб
шафқат қилинмайди. Насаби олий, бироқ амалдан
нишон йўқ ёки гуноҳга ғарқ бўлган банданинг ҳоли
чатоқ бўлади қиёматда. Шундай экан, ҳеч ким наслнасабига ишонмаслиги, уни деб мағрурланмаслиги,
ўтган ота-боболарининг улуғлиги, алломаю фузало,
тақводор ва фалончи эшон, мулла авлодидан эканини
бот-бот айтиб, мақтанмаслиги керак. Балки амалини
тўғрилаши, ота-боболарига ишониб қолмасдан, ўзи
учун ўзи ҳаракат қилиши керак.
4. Чирой билан кибрланиш.
Бу нарса, одатда, аёлларда кўпроқ кузатилади.
Улар ҳусн-жамоллари билан фахрланиш ва бошқа
ларнинг айбларини зикр қилишга ўч бўладилар.
5. Бойлик, молу давлат билан кибрланиш.
Молу давлати кўп кишилар исломий тарбия олмаган бўлсалар, камбағаллардан кибрланиб, ўз моллари
ила фахрланадилар. Уларнинг кибрлари гап-сўзлари,
хатти-ҳаракатлари ва имо-ишораларидан билиниб ту
ради. Бойлиги билан кибрланган кимсага Қорун қис
саси ибрат бўлади.
6. Куч-қувват билан кибрланиш.
Бунда моддий ва маънавий куч, имконият, чоратадбирлар ва бошқалар кўзда тутилади. Мутакаббирлар мазкур афзалликларни деб ўзларидан паст
бўлганлар устидан кулиб, уларни заиф, ўзларини кучли ҳисоблайдилар ва куч-қувватларига ишониб, “Фалон ишни қилиб юбораман”, “Ундай қиламан, бундай
қиламан”, деб кўкрак керадилар.
7. Ўз тарафдорлари билан кибрланиш.
Бунда киши ўз қармоғидагилар, шогирдлар, хиз
матчилар, қариндошлар, уруғ-аймоқ, ака-ука, фарзанд,
таниш-билиш ва ошна-оғайнилари билан кибрланади,
ўзига хайрихоҳ бўлганлар кўплигидан фахрланади.
Абу Сулаймон шундай деган: “Банда ўзини танима166

гунича камтар бўлолмайди”. Ваҳб ибн Мунаббиҳ:
“Мунофиқнинг аломати шуки, у танбеҳни ёмон кў
ради, ўзини мақташларини яхши кўради”, деган.
Зеро, инсон камтар ва тавозеъли бўлиб боргани
сари Аллоҳга яқинлашади. Аллоҳга яқинлаша бошлаган банда ўзидаги сифатларни одамлар билиш-билмаслигининг фарқи йўқ. Агар ўзида йўқ сифатлар
билан уни мақталса, бунга рози бўлмайди, ҳавойи
мақтовларга учмайди. Балки нафсини тергаб, ўзини
ислоҳ қилиш ҳаракатида бўлади. Ўйлаб кўрилса, саналган бу каби афзалликлар бандага боғлаб берилмаган. Уларни завол топмай барқарор туришига ҳам
ҳеч ким кафолат бермайди. Кутилмаганда, киши олган илми, моли ё мансаб-мартабаси, чиройидан айрилиб қолиши эҳтимоли йўқ эмас. Зеро, булар ўткинчи
дунёнинг матоҳларидир. Ўз чиройи, кўриниши,
юриш-туриши билан ғурурга кетиб, одамлардан ус
тунман, деб ўйлайдиган одам боласининг ҳолати
ачинарлидир! Зеро, у аввали нима бўлганини, охири нима бўлишини унутиб қўйибди. Инсон аввалда отасининг белида, кейин онасининг қорнидан
жой олиб, вақти-соати етиб ёруғ дунёга келди. Ҳа,
у икки йўлдан ўтиб, бир парча гўшт ҳолидан одам
шаклини олди. Ота-онасига уни боқиб вояга етказди. Агар дунёга келганида унга ҳеч ким ғамхўрлик
қилмаганида ўзини ўзи эплай олармиди?!
Энди инсон ҳаётининг сўнгги дамларига назар солайлик. Унинг ажали етиб, жони узилганида ҳаракат
қилишга мажоли етмайди. Уни одамлар ювиб кафанлаб,
сўнгги манзилга элтиб қўядилар. Ҳа инсон куч-қуввати,
чиройи, молу давлати ва мансаб-мартабаси билан
мақтанаётган ожиз одам тупроққа қўйилиб, кўп ўтмай
танаси тупроққа қоришиб кетади. Ёшликдаги чиройию
куч-қувватидан асар ҳам қолмайди. Агар банданинг
руҳи одоб ва илм билан озиқланган бўлса, Яратувчини таниган ва ҳақларини адо этган бўлса, нажот топишига умид қилса бўлади. Агар тупроқдан яралган одам
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боласи жаҳолатга ботган бўлса, ўлганидан кейин худди
лойдан тайёрланган сополга ўхшатилади. Балки унинг
даражаси лойникидан ҳам пастроқ бўлади22.

Кибр ва тавозеънинг аломатлари
Кибр-ҳаволи ва манман киши дарҳол кўзга ташланади. Бундай тоифани юз-кўзи, афт-башараси,
хатти-ҳаракати, муомаласи, қараши, ўтириб-туриши,
гап оҳанги, қадам олиши ва имо-ишорасидан билиб
олса бўлади. Масалан, атрофида ёки ҳузурида одам
лар қўл қовуштириб туришини ёқтириш ҳам кибр
аломатларидан биридир. Али ибн Абу Толиб рози
яллоҳу анҳу: “Ким дўзах аҳлидан бўлган кишига
назар солмоқчи бўлса, ўзи ўтириб, олдида одамлар
ни тик турғазиб қўйган одамга қарасин”, деган. Яна
бир кибр аломати ортидан одамларни эргаштириб
юришни хуш кўришдир. Абу Дардо розияллоҳу ан
ҳу: “Модомики, ортидан одам эргаштириб юрар экан,
банда Аллоҳ таолодан узоқлашаверади”, деди. Аб
дураҳмон ибн Авф розияллоҳу анҳуни кўрганлар
уни қулларидан фарқлай олмасди. Чунки у тавозеъли, камтар ва хокисор юрарди. Дини учун фойдали
бўлса ҳам, бировнинг зиёратига бормаслик ҳам кибр
аломатларидан бири экан. Рамлага келган Иброҳим
Адҳам Суфён Саврий олдига одам юбориб, келиб
бизга ҳадис айтиб бер, дейди. Саврий унинг илтимосини бажаради.
Одамлар Иброҳим ибн Адҳамга: “Эй Абу Исҳоқ,
шундай ҳам қиласанми?!” дейишганида, “Унинг
камтарлигини синаб кўрдим”, деган экан. Бировнинг ёнига ўтиришни хоҳламаслик ҳам кибрнинг кў
ринишларидандир. Ибн Ваҳбдан ривоят қилинади:
“Абдулазиз ибн Абу Равводнинг ёнига ўтирдим. Сонига соним теккан эди, ўзимни четга олдим. У кийи
22

тоб.

М а н б а: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий тарбия”, 1-ки-
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мимдан тортиб: “Нима учун менга жабборларга
қилган муомалани қиласизлар?! Ичингизда мендан
ёмон одам борлигини билмайман!” деди. Абдуллоҳ
ибн Умар розияллоҳу анҳу мохов, пес ва бошқа беморларни ўз дастурхонига ўтказар эди ва улар билан
бирга овқатланишдан ор қилмасди. Уйида хизматини ўзи қилмаслик ҳам кибру ҳавога далолат қилади.
Умар ибн Абдулазизникига кечаси меҳмон келди. У
мактуб ёзиб ўтирган эди. Чироғи ўчиб қолай деди.
Меҳмон: “Туриб чироқни тўғрилаб қўяйми?” деди.
“Меҳмонни хизматга қўйиш карамдан эмас”, деди
Умар ибн Абдулазиз. “Хизматчини чақирайми?”
деди меҳмон хижолат бўлиб. “У биринчи марта ухлаб қолиши”, – деди-да, ўзи туриб чироққа мой
тўлдирди. “Эй мўминлар амири, ўзингиз овора
бўлдингиз-а?!” деди меҳмон. “Борганимда Умар
эдим, қайтганимда ҳам Умарман. Мендан бирон нарса камайиб қолмади. Одамларнинг яхшиси камтар
бўлганидир”, деди Умар ибн Абдулазиз.
Яна ўзининг нарсасини уйига ўзи олиб бормаслик ҳам кибрга киради. Камтар одамлар бундай
қилмайдилар. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васал
лам бирон нарса харид қилсалар, ўзлари уйга кў
тариб борардилар. Ҳазрати Али розияллоҳу анҳу:
“Комил эр киши учун ўз аҳли аёлига кўтариб борган нарсаси унинг камолига путур етказмайди” деган. Имом Бухорий “Ал-адабул муфрад”да кийимфуруш Солиҳдан, у ўз момосидан ривоят қилади:
“Али розияллоҳу анҳунинг бир дирҳамга хурмо сотиб олиб, дастрўмолига ўраб кўтариб кетаётганини
кўрдим. Бир одам: “Эй мўминлар амири, менга беринг, мен кўтарай”, деди. “Йўқ, оила бошлиғи ўзи кў
тариши яхшидир”, деди амирул мўминин”.
Ўз молу давлати ва уй-жойини айтиб, одамларга мақтаниш ҳам кибр борлигидан дарак беради. Демак, ўзини бошқалардан илм, бойлик, чирой, насабда
ортиқ кўриб, уларни пастга уриш ҳамда устиларидан
169

кулиб камситиш ҳам мутакаббирликка киради. Бу
каби аломатлар айнан бир кишида мавжуд бўлмаган
тақдирда ҳам улардан биронтаси бўлишининг ўзи кифоядир. Бироқ у ўзида шундай иллат борлигини билмасдан яшаб юриши мумкин.

Кибрни қандай муолажа қилинади?
Кибр ҳалокатга олиб борувчи иллат. Инсон ундан ўзини сақлаши жуда оғир. Аммо ўзидан кибр
ни йўқ қилиш ва уни муолажа қилиш фарзи айндир. Қалбга кирган кибр ўз-ўзидан йўқ бўлмайди,
балки турли руҳий озуқа ва малҳам дориларни бериш билан даволаш лозим бўлади. Кибрни даволашнинг икки тури мавжуд. Биринчи турида кибр
ни таг-томири билан қўпориб ташлашга ҳаракат
қилинади. Иккинчи турида даволаш илмий ва амалий жиҳатдан амалга оширилади. Шу иккиси биргаликда олиб борилмаса, шифо мукаммал бўлмайди.
Илмий муолажа қуйидагича бўлади: дастлаб банда
ўзини ва Парвардигорини танисин. Шунинг ўзи ундаги кибрни йўқотиш учун етарли бўлади. Агар банда
ўзининг кимлигини ҳақиқатда англаб етса, ўзининг
жуда ҳақир ва арзимас нарса эканини англаб етади.
Ана шунда унга камтар бўлиш ва ўзини хокисор тутишдан бошқа нарса тўғри келмаслигини тушунади.
Агар банда Парвардигорини ҳақиқий таниса, улуғлик
У Зотдан бошқага ярашмаслигини билади.
Амалий муолажа қуйидагича бўлади: бунда амалий равишда Аллоҳ таолога камтарлик қилинади.
Одамларга доим Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг, аҳли солиҳлар ва камтар зотларнинг
хулқи билан муомала қилишга ҳаракат қилади. Иккинчи турига кўра, инсонни такаббур қилмайдиган
даражага етказиш учун вақтинча пайдо бўлган кибр
ни ўзига хос сабаблар билан даволаш. Агар кибрланиш насаб туфайли юзага келган бўлса, билсинки,
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у бошқаларнинг ўзидан устунлгини кўрмаганидан
ўзини юқори тутмоқда. Шунинг учун отаси ва бобоси ким бўлганини обдан ўргансин. Отасининг
асли келиб чиқиши нопок нутфага бориб тақалса,
бобосининг асли тупроқ бўлса, асли тупроқ ва нутфа бўлган ожиз инсонга кибрланиш ва манманликни
ким қўйибди?! Агар кибрланиш ҳусн ва чирой туфайли бўлса, ўзига оқиллар назари билан қарасин,
ҳайвон кўзи билан қарамасин. Агар кибрланиш кучқувват туфайли бўлса, ўйлаб кўрсин, бир кеча ухламаса, белидан мадор кетиб, энг кучсиз одамга айланиб қолади-ку! Бир кун иситмаси чиқса, қувватини
неча кунгача қайта тиклай олмайди. Оёғига майда тикан кирса, юра олмай қолишини ўйласин. Агар кибр
ланиш бойлик туфайли бўлса, ўзидан олдин ўтган
ва ҳалокатга учраган бойларнинг ҳолини кўз олдига
келтирсин. Молу давлатига офат етиб, бир лаҳзада
бор-будидан айрилиб қолиши мумкинлигини эсдан
чиқармасин. Агар кибрланиш илм туфайли бўлса,
Аллоҳ таолонинг ҳужжати жоҳилдан кўра олимга таъкидли эканини билиб қўйсин. Илм аҳлининг
масъулияти катта эканини эсига олсин. Ҳар бир мута
каббир кибрга Аллоҳ таолодан бошқа ҳеч ким лойиқ
эмаслигини яхши англаб етсин. Кибр қилган бандани Аллоҳ таоло ёмон кўришини унутмасин. Ўзидаги
кибрни камтарлик билан даволаш пайида бўлсин.
Шу ўринда бир нарсани эслатиб ўтамиз: бошқа
хулқлар каби кибрда ҳам икки тараф ва ўртачалик
бор. Зиёда тарафи такаббурлик, нуқсонга мойил тарафи хорлик, дейилади ва ўртачаси тавозеъ деб
аталади. Яъни, кибрга ҳам берилмай, ўзини ўта
хорламай тавозеъ кўрсатилади. Ишларнинг энг ях
шиси ўртачасидир. Шундай экан, ким ўзини тенг
қурларидан юқори тутса, у мутакаббирдир. Ким
ўзини тенгқурларидан паст тутса, у мутавозеъдир.
Мўътадил бўлиш яхши. Бунда ҳар бир ҳақ эгасига
ўз ҳақи берилади. Юқорида айтилганлар асрлар даво
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мида синовдан ўтган усул бўлиб, улуғ ва тақводор
кишилар кибр ва манманлик иллатидан қутулишда
улардан фойдаланганлар. Ўзида кибр иллати борлигини сезган киши дарҳол енг шимариб ишга киришса, кибр иллатидан халос бўлишда айтиб ўт
ганларимиз фойда беради деб умид қиламиз.

Манманлик ва калондимоғлик
Камтарлик кўкка кўтарса, манманлик ерга киритар, дейди доно халқимиз. “Манманлик” араб тилида
“ужб” деб аталади. Манманлик ўзидаги бор нарса
ни деб ажабланиш ва бировларга мақтанишдир. Ула
молар: “Ужб – манманлик бўлиб, неъматни ўзининг
фазлидан деб ишониш ва неъмат берувчи Зотни унутишдир”, деб таърифлашган. Шу маънода айтиш
мумкинки, ужб бу инсон ичидаги ички кибрдир.
Манман киши ўзини бошқалардан ҳар жиҳатдан
устун ва афзал деб билади. Суҳбат ва гурунгларда
манман, калондимоғ кишини дарҳол таниб олса бў
лади. Чунки биров унга ёқмайдиган бир фикр айтса, дарҳол унга қарши чиқади, баҳс-мунозарани
тўхтатмайди ва қандай қилиб бўлмасин, ўзининг ҳақ
лигини исботламоқчи бўлади. Шунинг учун манман
ва калондимоғ киши билан дўстлашиш узоққа бормайди. Аллоҳ таоло Қуръони каримда манманликни
қоралаб шундай деган:
“Аллоҳ сизларни кўп жойларда, (хусусан) Ҳу
найн кунида ғолиб этди. Ўшанда (сон жиҳатдан)
кўплигингиз сизларни мағрурлантирган эди,
аммо (бу) сизлардан бирор нарсани даф қила ол
мади ва ўзининг (шунча) кенглиги билан ер (сиз
ларга) танглик қилиб қолди. Сўнгра ортингизга
чекиндингиз” (“Тавба” сураси, 25-оят).
Ислом тарихида Ҳунайн уруши Макка фатҳидан
кейин бўлиб ўтган. Мазкур фатҳда эндигина исломга
кирган Макка аҳли ва бошқа қавмлар ҳам чиқишган
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эди. Ҳамма янги ғалаба – Исломнинг зоҳир бўлиши
нашидасини сурар эди. Кўпчилик, мусулмонларга
ҳеч ким бас келолмайди, деган фикрда эди. Биринчи марта мусулмон лашкари ўн икки минг кишини
ташкил этди. Бу улкан адад кишиларни ғурурга етак
лаб, оз пайтимизда катта душман устидан ғолиб чиқ
қанмиз-у, энди биздан камроқ мушрикларни енга
олмаймизми, деган манманлик фикрига боришди.
Аммо...
Жанг қизиган пайтда сон кўплиги ҳеч қанақа
фойда бермаслиги аниқ бўлди. Бундай фикрга бориб
хатога йўл қўйилгани маълум бўлиб қолди. Мушриклар ҳийла тариқасида қўйган пистирма туфайли
қақшатқич зарбага учраган мусулмонлар ўзларини
ўнглай олмадилар. Душманнинг кучли босқини туфайли уларга ер юзи торлик қилиб қолди ва ортга
қараб қоча бошладилар. Қочганда ҳам, ҳеч нарсага
қарамай қочдилар. Ҳатто Пайғамбарлари соллаллоҳу
алайҳи васалламнинг даъватига ҳам қарамай, у зотни
ташлаб қочдилар. Бу эса ҳар қанақа ҳолатда ҳам манман ва калондимоғ бўлмаслик учун унутилмас катта
сабоқдир. Чунки мусулмонлар ўз сонларига ишонгани учун қалбларига манманлик кирди ва оз сонли
душмандан мағлуб бўлдилар. Манманлик кибр-ҳаво
каби кўзга у қадар ташланмаслиги мумкин. Чунки у кибрдан кўра махфийроқ ҳолатда бўлади. Буни
манманлик қилаётган кишидан бошқа биров яхши
пайқамаслиги мумкин.
Манман ва калондимоғ киши мақсадимга етдим,
деган ўйга бориб, ҳаракат ва амални тўхтатиб қўяр
экан. Бу эса инсоний табиатга ётдир. Чунки инсон
зоти бир умр ҳаракат, амал ва интилиш билан тирик. Қачонки мана шуларни тўхтатиб қўйса, у инсоний хислатидан жудо бўлади. Мутриф деган зотнинг
мана бу сўзлари фикримизни янада ойдинлаштиради: “Кечаси ухлаб қолиб эрталаб надомат қилишим
менга кечалари (тоат-ибодатда) қоим бўлиб эрталаб
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манмансирашимдан яхшироқдир”. Бу улуғ кишининг сўзидан манманлик аралашган тоат-ибодатнинг
мақбул бўлмаслиги ва бундан кўра амал қилмасдан
эрталаб турганда афсус-надомат қилиш яхшироқ эканини билиб оламиз. Шу боис манманлик яхши амалларни маҳв этувчи ва ажр-савобларидан маҳрум этувчи десак бўлади. Калондимоғлик ҳам шундай.

Манманлик ва калондимоғлик давоси
Инсон қандай қилиб манман ва калондимоғлик
иллатига йўлиқади, деган саволга жавоб излаб кўрай
лик. Бу иллатнинг бошида Аллоҳ таолонинг фазлу
марҳаматини унутиш туради. Агар манман ва калон
димоғ киши ўзини яратган Зотни ва унинг фазлу
марҳаматини яхши таниб олганида ҳеч қачон бу касалга мубтало бўлмас эди. Аслини олиб қараганда,
бандани ҳам, ундаги хислатлару фазилат ва амалларни ҳам Аллоҳ таоло яратади. Шундай бўлсаю олимнинг ўз илми, амал қилувчининг ўз амали, бойнинг
ўз давлати, бақувват одамнинг ўз куч-қуввати, чирой
лининг ўз ҳусни туфайли манманлик қилишига ҳожат
йўқ. Чунки бу нарсаларни у ўзига-ўзи яратиб олмаган, ярата олмайди ҳам, балки Аллоҳ таолонинг фазли марҳаматидандир. Манман ва калондимоғ кишига
худди шу назар билан қаралса, дарҳол манманлиги
ва калондимоғлиги ўз-ўзидан фош бўлади. Агар биров: “Амални ўз қудратим билан қилганман”, деса,
“Қудратни қаердан олдинг?” деб сўраш керак. Киши
бир амални қилмоқчи бўлса, ирода ва қудрат бў
лиши лозим. Бу ирода ва қудратни унга Аллоҳ таоло вақтинча бериб қўйган ва хоҳлаган вақтида олиб
қўйиши ва у амалдан тўхташи мумкин.

ِ َ :ال
ُ ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َيـ ُق
َ س ْع ُت َر ُس
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
:ول
َ َول هللاِ ق
َ  َوالَ أَنْ َت يَا َر ُس:النَّ َة قَالُوا
َْ ل َْن يُ ْد ِخ َل أَ َح ًدا َع َملُ ُه
 الَ َوالَ أَنَا:ال
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َّ إِالَّ أَ ْن َيـَتـ َغ َّم َد ِن
َّي أَ َح ُدُك ْم
َّ َ ح ٍة فَ َس ِّد ُدوا َوقَا ِربُوا َوالَ َيـتَ َمنـ
َ ْاللُ بِ َف ْض ٍل َوَر
.ال َْم ْو َت إَِّما ُْم ِسنًا َفـل ََعلَّ ُه أَ ْن َيـ ْزَدا َد َخْيـ ًرا َوإَِّما ُم ِسيئًا َفـل ََعلَّ ُه أَ ْن يَ ْسَتـ ْعتِ َب
َّ ح ُد َوالْبـيـ َه ِق ُّي َو
.ان
ُّ ِ الطَبـ َر
َ َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم
ْ َ َ ْ َاج ْه َوأ
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилади:
“Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Би
рон киши ҳеч қачон ўз амали билан жаннатга
кира олмайди”, дедилар. Одамлар: “Сиз ҳамми,
эй Аллоҳнинг Расули?” деб сўрашди. У зот: “Мен
ҳам. Магар Аллоҳ мени Ўз фазли ва раҳмати би
лан ўраб олсагина (кира оламан)”, дедилар” (Бухо
рий ва Муслим ривоят қилган).
Ҳадиси шарифдан биламизки, инсон ўз ҳаёти
мобайнида қанча амал қилмасин, қанча тоат-ибодат
қилиб ўтмасин, қилган саъй-ҳаракатлари жаннатга
киришига гаров бўла олмайди. Аллоҳ таоло ўз фаз
лу марҳамати билан жаннатга киритмаса, у асло бу
ишни уддалай олмайди. Бироқ у то охирги нафаси
га қадар солиҳ амаллар билан машғул бўлиб, Ал
лоҳнинг фазлу марҳаматини қозониш учун ҳаракат
қилиб яшайди. Мисол учун, биргина насаб билан
манманлик қилишни олиб кўрайлик. Шарафли насаб эгаси ота-боболарининг шарафи билан нажот то
пишни ўйлайди. Бунинг иложи қуйидагича: агар у
ўз боболарига хилоф қилса ҳам, кейин бориб уларга қўшилишни орзу қилаётган бўлса, хато ўйлабди.
У шуни унутмаслиги керакки, аждодлари тоат-ибодат ва солиҳ амаллари билан шараф қозонишган,
қуруқ насаб билан мақтаниб юришмаган. Аллоҳ
таоло ҳар бир бандасининг насабига, чиройига ёки
кийиб олган кийимига эмас, балки қалбига, имони
ва тақвосига қарайди. Охиратда ташқи кўриниш, зо
ҳирий жиҳатлар қиймати йўқолади. Фақат имон, ихлос, тақво ва чиройли хулқ кабилар банда фойдасига
хизмат қилади.
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ُ  قَ َام َر ُس:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َي هللاُ َعنْ ُه ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
َ َني» ق
 يَا:ال
َ ِ«وأَنْ ِذ ْر َع ِشريَتَ َك األَْقـ َرب
َ َو َسلَّ َم ِح
َ ني أَْنـ َزَل هللاُ َع َّز َو َج َّل
ِالل
َّ َم ْع َش َر ُقـ َريْ ٍش أَ ْو َكلِ َم ًة َْن َوَها ْاشَتـ ُروا أَْنـ ُف َس ُك ْم الَ أُ ْغ ِن َعنْ ُك ْم ِم ْن
ٍ ََشيْئًا يَا بَِن َعبْ ِد َمن
َّ اف الَ أُ ْغ ِن َعنْ ُك ْم ِم ْن
اس بْ َن َعبْ ِد
ُ َّاللِ َشيْئًا يَا َعب
ِ اللِ َشيْئًا َويَا َص ِفيَُّة َع َّم َة َر ُس
َّ ال ُْم َّطلِ ِب الَ أُ ْغ ِن َعنْ َك ِم ْن
ول هللاِ الَ أُ ْغ ِن
َّ َعنْ ِك ِم ْن
اللِ َشيْئًا َويَا فَا ِط َم ُة بِنْ َت مَُ َّم ٍد َسلِ ِين َما ِشئْ ِت ِم ْن َم ِال
َّ َّسائِ ُّي َو
َّ الَ أُ ْغ ِن َعنْ ِك ِم ْن
الدا ِرِم ُّي
َ  َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َوالن.اللِ َشيْئًا
.َوابْ ُن ِحبَّا َن
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қили
нади: “Аллоҳ азза ва жалла “Яқин қариндошла
рингни огоҳлантир” оятини нозил қилганида,
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Эй
Қурайш жамоаси (ёки шунга ўхшаш сўз айтди
лар)! Ўзингизни сотиб олинг. Мен сизларга Ал
лоҳдан бирон нарсани қайтаролмайман. Эй Бани
Абдуманоф! Мен сизлардан Аллоҳдан бўлади
ган бирон нарсани қайтаролмайман. Эй Аббос
ибн Абдулмутталиб! Мен сиздан Аллоҳдан бўла
диган бирон нарсани қайтаролмайман. Эй София,
Расулуллоҳнинг аммаси! Мен сиздан ҳам Аллоҳдан
бўладиган бирон нарсани қайтаролмайман. Эй
Фотима, Расулуллоҳнинг қизи! Менинг молим
дан хоҳлаганингча сўра, аммо мен қиёмат куни
сенга Аллоҳдан бўладиган бирон нарсани қай
таролмайман”, дедилар” (Бухорий, Муслим, Насоий,
Доримий ва Ибн Ҳиббон ривоят қилган).
Баъзилар шарафли насабга мансуб одам яқинлари
шафоатидан умидвор бўлиши мумкин, дейдилар. Бар
ча мусулмонлар шафоатдан умидвор бўлишади. Ҳатто
дўзахга тушган киши ҳам шафоатга кўз тикиб туради.
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Аммо гуноҳ кўпайиб кетса, шафоатнинг кучи етмай
қолишини ҳам унутмаслик керак. Шафоатдан умид
қилиб гуноҳларга ботган одам табибга ишониб, дардига даво изламай юрган кимсага ўхшайди. Зотан, табиб баъзи дардларни даволаши мумкин, ҳаммасини
даволашга қодир эмас. Катта саҳобалар охират хавфи
дан қўрқиб, ўзларини бежо ҳис этардилар. Улар Пай
ғамбаримизга яқин бўлсалар ҳам, яқин бўлмасалар
ҳам, насл-насабининг улуғлиги ва муҳтарам зотлигини
рўкач қилмаганлар. Шу зотлар мартабасига етмагач,
қандай қилиб бепарво бўлиш мумкин?!
Ҳатто ўз фикрга суяниб манманлик қилиш ҳам
жуда ёмон. Аллоҳ таоло шундай деган: “Ахир (қил
ган) амали ўзига чиройли кўриниб, уни гўзал
(амал) деб ўйлаган кимса (Аллоҳ ҳақ йўлга ҳидоят
қилган зот каби бўладими)!?” (“Фотир” сураси,
8-оят).
Манманлик ва калондимоғликнинг бу турини даволаш осон эмас. Ўз фикри билан манманлик қила
диган одам бировнинг насиҳатига қулоқ солмайди.
Ўзи тўғри деб билган нарсани қандай ҳам тарк этсин? Бунинг давоси ўз фикрига танқид назари билан
қараб, ғурурга кетмасликка одатланишдир. Бу ўз фик
рига Қуръони карим ва суннати набавиядан ҳужжатдалиллар келтириш билан бўлади. Қолаверса,
Қуръони каримни билиш, Суннатни англаб етиш ва
уламолар мажлисида қатнашиш билан ҳам бўлади23.

Ғурурга кетиш
Тилимизга “ғурур” сўзи араб тилидан ўзлашган
бўлиб, у “ғафлат туфайли алданиб қолиш” маъноси
ни англатади. Бу сўзни уламолар турлича таърифлаганлар. Имом Журжоний “Таърифот” китобида:
“Ғурур нафснинг ҳавосига мувофиқлик ва табиати23

тоб.

М а н б а: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий тарбия”, 1-ки-
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га мойилликдир”, деган. Кафвий “Куллиёт” китобида: “Ғурур хатони тўғри деб зийнатлашдир”, дейди. Аллоҳ таоло Қуръони каримда ғурурга кетишни
қоралаган. Жумладан, Оли Имрон сурасида шундай
дейилган:
“Ҳар бир жон ўлим (аччиғи)ни тотувчидир.
Қиёмат кунида, албатта, мукофотларингиз сиз
ларга тўла-тўкис берилур. Бас, (ўша куни) ким дў
захдан узоқлаштирилиб, жаннатга киритилса, де
мак, у (катта) ютуққа эга бўлибди. Бу дунё ҳаёти
эса, фақат ғурур (алдов) матоҳидир” (“Оли Имрон”
сураси, 185-оят).
Бу ояти каримада ҳар бир нафс ўлим аччиғини
тотишини, руҳнинг бадандан ажралишини ҳис этиши бандаларга хабар қилинмоқда. Баъзи уламолар
мана шу оятни инсон танаси ўлса ҳам, аммо руҳлар
ўлмаслигига далил қилиб келтиришади. Зеро, тотиш фақат тирикларга хос хусусиятдир. Аллоҳ тао
лодан ўзга бирон нарса ўлмай қолмайди, фақат Ал
лоҳнинг Ўзи боқий тирикдир. Қиёмат куни одамлар
Аллоҳнинг ҳузурида тўпланганда ҳар бир жонга
қилган амалининг мукофоти берилади. Ўша куни
ким жаҳаннамдан халос бўлиб, жаннатий бўлса, аниқ
муваффақият қозонибди, улуғ бахтга эришибди!
Бу дунё алдамчи дунё. Тезда ўтади-кетади. Дунё
баҳорда кўзни қувнатиб, кузда қовжираб қолган
ўт-ўланга ўхшайди. Дунёга қизиққанлар алданиб,
ғурурга кетади. Зеро, Расулуллоҳ алайҳиссалом: “Дорул ғурур (бу дунё)ни деб ҳаракат қилиб, дорул хулуд (охират)ни рост деб билувчига ҳайронман”, дедилар. Пайғамбаримиз бу дунёни дорул ғурур, яъни
ғурур ҳовлиси деб бежиз атамадилар. Дунё алдамчи
ва ғаддордир. Шу дунёни деб алданганлар хорликка йўлиқади, ундан ўзини сақлай олганлар бахтга
мушарраф бўлишади. Яна бир ривоятга кўра, Расу
луллоҳ алайҳиссалом бир чуқур олдида: “Дунёга келинглар, дея ундаги эски лаш-луш ва чирик суякни
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қўлларида тутиб: “Мана шу дунёдир”, дедилар. Бу
ғаддор ва алдамчи дунёнинг асл қиёфасидир. Дунё
шундан бошқа нарсага дўнмайди. Агар қалбимиз
дан мана шу эътиқод жой олса, дунёга ҳирс ва қизи
қишдан халос бўламиз. Зеро, бу дунё мукофот олиш
эмас, амал қилиш дунёсидир. Охиратда амал бўл
майди, фақат ҳисоб-китоб қилинади: яхшига мукофот, ёмонга жазо. Аллоҳ таоло айтади:
“Улар (мўминларга:) «Биз (дунёда) сизлар билан
бирга эмасмидик», – деб нидо қилганларида, (мў
минлар) дерлар: «Ҳа, лекин сизлар ўзингизни фитнага солдингиз ва (бизга мусибат етишига) кўз тутдингиз ҳамда (динимиз тўғрисида) шубҳаландингиз
ва то Аллоҳнинг амри (ўлим) келгунича хом хаёллар
сизларни алдади. Сизларни Аллоҳ ҳақида алдовчи
(шайтон) ҳам алдаб қўйди.
Мана бугун сизлардан ҳам, (эй мунофиқлар!) Ко
фир бўлганлардан ҳам (азобдан қутулишингиз учун)
тўлов олинмас. Жойингиз дўзахдир. У сизларнинг
муносиб жойингиздир. Нақадар ёмон оқибат бу!”
(“Ҳадид” сураси, 14,15-оятлар).
Бу оятда мунофиқлар шайтоннинг ҳийласига
учиб, дунёга ишониб, ғурурга берилиши ҳақида сўз
бормоқда. Оқибатда мунофиқлар мўминларга илтижо оҳангида шундай хитоб қилишади: “Биз дунёда
сизлар билан бирга эдик, “Лаа илааҳа иллаллоҳ”, деб
гувоҳлик берардик, сизларга қўшилиб намоз ўқир
дик, рўза тутардик, ғазотларда қатнашардик, Арафотда сизлар билан турардик, сизлар нима қилсангиз,
биз ҳам худди ўша амалларни бажарардик?!”. Шунда мўминлар уларга жавобан шундай дейишади: “Ҳа,
сизлар биз билан бирга эдингиз. Зоҳиран олганда, биз
каби амал қилсангизлар ҳам, сизлар нифоқ туфайли
ўзларингизни ҳалок этдингиз, амалларингизда имон,
ният ва ихлос йўқ эди. Бундан ташқари, мўминларга
бирон мусибат ва бало етишига кўз тутдингиз, қайта
тирилиш ва ҳисоб-китоб бўлиши ҳақида шубҳага бор179

дингиз, орзу-ҳаваслар сизларни алдаб қўйди, аниқ имон
келтирмай туриб мўминлар эришган мартабаларни
кўзладингиз, “Аллоҳ гуноҳларимизни кечириб юборади”, деб тавбани кечиктирдингиз. Шу ҳолатда сизларга ўлим етиб, ҳаётдан кўз юмдингиз. Шайтон: “Аллоҳ
меҳрибон зот. Сизларни азобламайди”, дейиш билан
алдаб қўйди. У сизларга куфрни, нифоқни ва шубҳагумонни зийнатлаб кўрсатди. Сизлар унинг васвасасига
учиб, хотиржам бўлдингиз, пуч ваъдаларига ишондингиз, ёлғон хабарларини рост деб билдингиз”.
Шу сабаб бугун сизларга ҳам, кофирларга ҳам
Аллоҳнинг азобидан қочишга ҳеч қандай йўл йўқ.
Бирон нарсани фидо қилиб ҳам азобдан қутулол
майсизлар. Ер юзи тўла олтинни садақа қилиб юбор
сангиз ҳам нафи тегмайди, сизлардан қабул қи
линмайди. Барчангиз жаҳаннамда жамланасизлар. У
сизлар учун (эй кофир ва мунофиқлар) энг муносиб
жой бўлади. Нақадар ёмон жой у! Нақадар ёмон оқи
бат бу! Аллоҳ таоло “Фотир” сурасида шундай мар
ҳамат қилади:
“Эй инсонлар, албатта Аллоҳнинг (қайта тирилиш ва бу дунёда қилиб ўтилган яхши-ёмон амалларнинг мукофот-жазосини бериш тўғрисидаги) ваъ
даси ҳақ (ваъдадир). Бас, ҳаргиз сизларни ҳаётий
дунё алдаб қўймасин! Ва ҳаргиз сизларни Аллоҳ
(барча гуноҳларни кечиб юбораверади, деб) алдагув
чи (шайтон) алдаб қўймасин!” (“Фотир” сураси,
5-оят).
Яъни, эй одамлар, турли хаёлларга бориб, ғофил
қолманг. Аллоҳнинг қайта тирилиш, ҳисоб-китоб ва
савобли амалларга мукофот ҳамда гуноҳларга жазо
бериши ҳақидаги ваъдаси ҳақдир. Унинг содир бў
лиши аниқ, ҳеч шак-шубҳа бўлиши мумкин эмас.
Аллоҳ, “Қиёмат бўлади”, деб ваъда берганми, демак,
қиёмат бўлиши ҳақ. Ўлганлар қайта тирилади, деб
ваъда берганми, демак, қайта тирилиш ҳақ. У Зот,
бу дунёдаги ишлар охиратда ҳисоб-китоб қилинади,
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деб ваъда берганми, демак, охиратдаги ҳисоб-китоб
ҳақ. Кофирлар, мушриклар, мунофиқлар ва осийлар дўзахда азобланади, деб ваъда берганми, демак,
уларнинг азобланиши ҳақ. Шундай экан, бу дунёнинг ўткинчи матоҳларига алданиб қолманг. Бу дунё
ҳаётига охиратни алмашманг.
“Ва ҳаргиз сизларни Аллоҳ (барча гуноҳларни
кечиб юбораверади, деб) алдагувчи (шайтон) алдаб
қўймасин!”. Мазкур ояти карима таржимасида “алдагувчи” деб ифодаланган сўз арабий матнда “ғорур”
деб келтирилган. Бу сўз “алдовчи”, “ғурурга кетка
зувчи”, “тўғри йўлдан урувчи” каби маъноларни анг
латади. Бу сўздан мурод шайтондир. Чунки шайтон
одамларга энг кўп ғурурга кетказади, алдайди, “Ҳеч
нарсага парво қилма, Аллоҳнинг Ўзи кечирувчи”, “У
Зот сенинг ибодатингга муҳтож эмас”, деб одамларни гуноҳ ишларга чорлайди. Аллоҳ таолонинг афв
этишини, мағфиратини суиистеъмол қилиб, ҳар хил
гуноҳларга қўл уриш нақадар ёмон, шайтоний иш
эканини ҳеч қачон эсдан чиқармаслик зарур. Аллоҳ
таоло айтади:
“(Эй мушриклар!) Раҳмондан ўзга сизларга ёр
дам берадиган қўшинингиз ким экан ўзи?! Кофир
лар фақат мағрурликдадирлар” (Мулк сураси, 20оят).
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам ко
фирларни Аллоҳнинг азобидан огоҳлантирсалар,
улар ўз қувватлари ва аскарларини пеш қилардилар.
Юқоридаги оят бу эътиқод нотўғри экани, қуруқ ғу
рурдан бўлак нарса эмаслигини таъкидламоқда.
Яъни, агар Аллоҳ устингизга азоб тушишини
хоҳласа, сизларнинг бошингиздан бу балоларни ким
кетказади, ким сизларга ёрдам беради? Аллоҳ таоло
нинг Ўзи мададкор – азиз қилувчи ёки хор этувчидир.
Агар одамлар бир бандага ёрдам бермоқчи бўлиб
тўплансалар, унга зарра мисқолича кўмак берол
майдилар. Кофирларнинг ўз куфрларида давом этиб,
181

Раҳмон Зотдан ўзга мададкор йўқ эканини билган
ҳолда имондан юз ўгиришлари ғурур ва тентак
ликдир. Бут-санамларга ибодат қилувчи кофирлар
“Булар бизни мусибатларлар ва шикаст-балолардан
асрайди”, деб ишонишади. Улар бу борада адашиб,
ғурурга кетгандир. Уларни шайтон йўлдан урган,
ёлғон ваъдалар берган. Ваҳоланки, Аллоҳ таолонинг Ёлғиз Ўзигина бандаларини ҳифзу ҳимоясида
сақлайди, уларни раҳмати, фазли карами ила ҳимоя
қилади. Агар Аллоҳ таоло бандаларини содир этаётган гуноҳлари туфайли жазолашни ирода этганида,
ер юзида қимирлаган жонзот қолмасди!
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Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қили
нишича, Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай
деганлар: “Охири замонда бир (тоифа) кишилар
чиқади. Улар дин билан дунёни талаб қиладилар.
Улар одамлар учун юмшоқ қўй териларини кия
дилар. Тиллари шакардан ҳам ширин. Қалблари
эса худди бўриларнинг қалбидек. Аллоҳ азза ва
жалла: “Мен билан ғурурга кетадиларми?! Ўзим
ила қасам ичиб айтаманки, албатта ўшаларнинг
бошларига уларнинг ўзларидан фитна юбораман.
У ҳалимни ҳам ҳайрон қолдиради”, дейди” (Тер
мизий ривоят қилган).
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам бу
ҳадиси шарифда замон охирлаб қолганида юз беради182

ган бир ҳолат ҳақида сўз юритмоқдалар. Бу ҳолатни
ўрганиш жуда муҳим. Чунки унинг оқибати жудаям
қўрқинчлидир. Дин билан дунёни талаб қилиш
Аллоҳ таоло ила ғурурга кетишдир. Дин билан дунё
ни талаб қилиш Аллоҳ таолога нисбатан журъат
этишдир. Дин билан дунёни талаб қилиш Аллоҳ таоло қасам ила таъкидлаган азобга сазовор ишдир. Дин
билан дунёни талаб қилганлар ҳалимни ҳам ҳайрон
қолдирадиган фитнага дучор бўладилар24.
Дин билан дунёни талаб қилиш охират амаллари туфайли дунёга эришиш пайида бўлишдир. Бундай кимсалар дунё аҳлини охират амаллари билан
алдайдилар, риё ва сумъа либосини кийиб, ҳурматэътиборга сазовор бўлишни истайдилар, мол-дунё
тўплайдилар. Ўзларини камтар ва мулойим кўрса
тиш, дунёдан юз ўгирувчи, охиратга рағбат билдирувчи зоҳидлардек тутиш учун устиларига жундан
тикилган оддий кийимларни кийиб оладилар. Бу билан ўзларида йўқ сифатларни даъво қилишни, одамларга раҳнамо бўлишни хоҳлайдилар. Улар дунёни
яхши кўрганлари учун тиллари шакардан ҳам ширин. Бироқ қалблари бўриникига ўхшайди – улар
тақво аҳлини ёмон кўриб, улардан нафратланадилар. Бундай кимсаларда нафсоний хоҳиш-истаклар,
ҳайвоний сифатлар устундир. Аллоҳ таоло уларни
тавсифлаб шундай дейди: “Менинг имкон беришим
ва тезда жазоламай фурсат беришим билан ғурурга
кетадиларми? Солиҳ амалларни изҳор этиш-ла
одамларни алдаш билан Менга хилоф қилишга
журъат этадиларми?”
Бу ўриндаги “ғурурга кетиш”дан мурод – Аллоҳ
таолодан қўрқмаслик ва ёмон ишлардан тавба қил
маслик. Яъни, “Менинг ғазабимдан, азобимдан қўрқ
майдиларми”, деган маънони уқиб олиш мумкин.
Шундан кейин Аллоҳ таоло Ўз зоти ила қасам ичиб,
24

тоб.

М а н б а: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий тарбия”, 1-ки-
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мана шу сифатларга эга кимсаларнинг айримларини
айримларидан устун қилиб, ораларига фитна юборишини, бу фитна олимни ҳайрон қолдиришини, олим
уни даф этиш ва халос бўлиш йўлларини топа олмай
қолишини айтмоқда. Аллоҳ таолодан динда, дунё ва
охиратда офият сўраймиз!

Ғурурга кетишнинг сабаб ва оқибатлари
1. Ғурурга кетиш нафси бузуқлик ва ичи қоралик
белгисидир.
2. Ғурурга кетиш ҳалокатга етаклайди.
3. Уламоларнинг ғурурга кетиши уларни солиҳ амал
дан четлатади.
4. Ғурурга кетиш туғён, куфр ва фисқу фужурга
олиб боради.
5. Ғурурга кетиш бу дунёда ҳасрат, охиратда азобдир.
6. Ғурурга кетиш халқларни ҳалок этади ва шахс
ларни хаста қилади.
7. Ғурурга кетиш кибрни келтириб чиқаради.

Ғурурнинг турлари
Ғурурнинг бир нечта турлари бўлиб, улардан баъзи бирлари билан танишиб чиқайлик:
Биринчиси, ғурур ичида энг ёмони динсизлар
нинг ғурурга кетиши. Уларни кўпроқ бу дунё ҳаёти
алдаб, ғурурга кетказади. Уларнинг ақидасига кўра,
нақд насиядан афзалдир. Яъни, бу дунёни нақд, охиратни насия, деб ишонадилар. Демак, улар наздида,
бу дунё охиратдан афзал ва уни устун қўйиш керак.
Динсизларнинг бу сафсаталари мутлақо нотўғридир.
Агар нақд билан насия тенг деб айтилганда ҳам,
ўйлаб кўриш мумкин. Аммо уларнинг ўзлари ҳам
бу дунё тижоратида ҳам бир сўм нақд ўрнига икки
сўм насияни жон-жон деб қабул қиладилар. Нақдми,
насиями, фойда бўлса бўлди. Агар бирга ўн ёки юз
бўлса-ку, асти қўяверасиз. Бу масалада дунё ва охи184

рат орасидаги фарқ қанча? Нима учун охират насиясини эътибордан соқит этадилар?!
Иккинчиси, осий мўминларнинг ғурурга кетиши.
Улар (ўзларича): “Аллоҳ карамли Зот. Биз Унинг
афв-мағфиратидан умидвормиз”, деб даъво қили
шади. Бу даъволарига кўра, Аллоҳ таолонинг даргоҳи
кенг, ноумид шайтон, имон бўлганидан кейин умид
қилса бўлади. Бу ҳам сиртдан қаралса, тўғрига
ўхшайди. Аммо аслини олганда, шайтон айнан шулар
туфайли инсонни алдайди. Агар сирти гўзал бўлмаса,
қалб ҳам алданмасди. Шаддод ибн Авс розияллоҳу
анҳу Набий соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади: “Оқил киши ўз нафсини ҳисоб қилиб,
ўлимдан кейинги (охират ҳаёти) учун амал қилади.
Ожиз киши эса нафси ҳавосига тобе бўлиб, Аллоҳдан
“умид” қилувчи кишидир” (Термизий, Ибн Можа,
Аҳмад, Байҳақий, Табароний ва Ҳоким ривоят қилган.
Ҳоким ҳадис санади саҳиҳ, деган).
“Нафсни ҳисоб қилиш” деганда, банда қиёмат
куни ҳисобга тортилмасдан олдин, вақтида яхши ва
ёмон амалларини фикр элагидан ўтказиб, ўзини тер
гаши, яхши амалларини янада кўпайтириши, ёмон
амаллардан тийилиши, гуноҳларига тавба ва истиғ
фор айтиши тушунилади. Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи васаллам мазкур ҳадисда инсонларни оқил ва
ожиз деган икки тоифага ажратмоқда. Хўш, улар орасини ана шу фарқ асосан нимада кўринади?
Муҳаммад Муборакфурийнинг “Туҳфатул аҳва
зий” китобида мазкур ҳадис шундай деб шарҳланган:
“Оқил барча ишларини оқибатига назар солган ҳолда
пухта амалга оширади ва шу билан бирга ҳар вақт ўз
нафсини тергайди. Нафсини тергаш орқали уни ўзига
бўйсундиради, нафсига қаттиқ туради. Натижада
нафс бандага итоат этувчи хокисор нафсга айланади.
Шунингдек, оқил киши ўз қабрида Парвардигори тарафидан илоҳий нур ато этилиши ва охиратда нажот
топиши учун тириклигида солиҳ амалларни қилади.
Ожиз киши эса ишларга калтабинлик билан назар со185

либ, ўзини шаҳватларга қул бўлишдан тия олмайди.
Натижада у ҳаром ишлар атрофида ўралашиб қолади.
Шундан кейин бундай банда гуноҳ ишларни содир
этиб, ҳатто ўзини ноқулай ҳис қилмайди, балки Аллоҳ
менинг гуноҳларимни аниқ кечириб юборади, деб
Аллоҳдан ноўрин умид қилади”. Тийбий раҳматуллоҳи
алайҳ айтади: “Ожиз кишининг ҳавойи нафси ўзидан
ғолиб келади. У нафси хоҳлаган ишни қилишдан хижолат чекмайди. Устига-устак истиғфор ва тавба
қилмай, жаннатга киришни орзу қилади”. Ҳасан Басрий
раҳматуллоҳи алайҳ айтади: “Амал қилмасдан жаннатга
киришни исташ гуноҳлардан биридир”.
Учинчиси, ҳам тоат, ҳам маъсият қилган, бироқ
гуноҳлари кўп бўлган тоифаларнинг ғурурга кетиши.
Бундай кимсалар ҳалол-ҳаром аралашган бир
сўмни инфоқ қилиб, одамларнинг ўн сўмини но
ҳақдан олади, уни садақа эвазига берилди деб ҳисоб
лайди. Бу жаҳолатнинг энг каттасидир. Мазкур бобда
ғурурнинг энг асосий уч тури ҳақида сўз юритдик.
Бундай ғурурга кетишда нафс, дунё ва шайтонга алданиш асосий ўрин тутади.

Ғурурга кетган тоифалар
Ғурур бандани холис амал қилишдан қайтариб
туради. Агар амал қилса ҳам, бу амалини сидқи
дилдан бажармайди ва у ҳабата бўлиб қолади. Шу
боис ғурурланиш оқибатида ўзи маҳлиё бўлиб қол
ганларни бир неча тоифага ажратилган. Қуйида ғу
рурга кетган айрим тоифалар билан танишиб чи
қамиз.
Биринчиси, илмига амал қилмайдиган тоифа.
Бу тоифадагилар шаръий ва ақлий илмларни пухта
эгаллаб, чуқур ўрганади. Бироқ улар билганига амал
қилмаслик оқибатида тоатга лоқайд қараб, маъсиятлардан четланмайди. Уларни илм ғурурга кетказади
ва илмлари туфайли Аллоҳ таоло азобламайдиган
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даражага етдик, деб даъво қиладилар. Шунингдек,
кишиларни шафоат қилишларини ҳам иддао этадилар. Аслида илм икки хил бўлиб, бири Аллоҳ таоло ва Унинг сифатлари ҳақидаги илм. Буни маърифат илми дейишади. Яна бири муомала илми. Бунга
ҳалол ва ҳаромни фарқлаш, мақталган ва қораланган
хулқларни билиш илми киради. Бу турдаги илмларни
амал қилиш учун ўрганилади. Агар амал қилинмаса,
уларнинг фойдаси йўқ. Шунинг учун илмига амал
қилмаган олимларнинг ғурурга кетиши оғир мусибат
саналади. Уларни ҳақиқий уламолар қаторига қўшиб
бўлмайди. Аллоҳ таоло шундай деган:
“Албатта Аллоҳдан бандалари орасидаги олим
ларгина қўрқадилар. Шак-шубҳасиз, Аллоҳ Қуд
ратли, Мағфиратлидир” (“Фотир” сураси, 28-оят).
Абдуллоҳ ибн Аббос розияллоҳу анҳу: “Илм гапнинг кўплигида эмас, қўрқувнинг кўплигидадир”, де
ган. Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳу айтади:
“Аллоҳдан қўрқиш илмнинг аломатидир. Аллоҳ ила
ғурурга кетиш жаҳолат аломатидир”. Ҳасан Басрий
раҳматуллоҳи алайҳ: “Олим Аллоҳдан ғойибона қўр
қади, Аллоҳ қизиқтирган нарсага қизиқади, Аллоҳ
ёмон кўрган нарсадан ҳазир бўлади”, деб “Албат
та Аллоҳдан бандалари орасидаги олимларги
на қўрқадилар”, деган оятни тиловат қилган экан.
Бир куни Ҳасан Басрийдан фатво сўралди. У киши
жавоб берди. Шунда: “Бизнинг фақиҳларимиз буни
айтмайдилар”, дейилди. Ҳасан Басрий эса: “Сен бирон марта фақиҳни кўрганмисан ўзи?! Фақиҳ кечаси бедор, кундузи рўзадор бўлади, дунёнинг ортиқча
матоҳларидан юз ўгиради”, деди.
2. Илми ва амали бўлса ҳам, аммо ахлоқи бу
зуқ тоифа.
Бу тоифа муайян илмга эга бўлиб, шу билган илмига амал ҳам қиладилар. Ибодатларни ўрнида адо этиб,
гуноҳлардан четланадилар. Аммо хулқ-атвор борасида
бундай деб бўлмайди: уларда кибр, ҳасад, риё, мансаб187

парастлик, шуҳратпарастлик каби қалб касалликлари
мавжуд. Бир мақолда айтилганидек, бундай кишиларни
сирти ялтироқ, ичи қалтироқ, деса бўлади.

َ إِ َّن هللا:ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق
ِ ال َيـنْ ُظر إَِل ُص َوِرُك ْم َوأَ ْم َوالِ ُك ْم َول
 َرَو ُاه.َك ْن َيـنْ ُظ ُر إَِل ُقـلُوبِ ُك ْم َوأَ ْع َمالِ ُك ْم
ُ
.ح ُد
َ ْ َاج ْه َوأ
َ ُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоятида Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Аллоҳ сиз
ларнинг (ташқи) кўринишингизга ҳам, бойлик
ларингизга ҳам қарамайди, қалбингизга ва
амалингизга қарайди”, дедилар (Муслим, Ибн Мо
жа, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят қилган).
Аллоҳ таоло бандаларини турли ранг ва феъл-ат
вор билан яратди: бирини оқ танли, бирини қора танли, миллати ва тили ҳам турлича. Мана шу бандалар
ичида қайси бири тақволи ва қалби пок бўлса, ана
ўша ҳурмат-эҳтиромга лойиқдир. Демак, ҳамма гап
имонда, тақвода, қалбни ислоҳ қилишда экан.

ِ َ :ال
َ س ْع ُت َر ُس
َ َُّع َما َن بْ ِن بَ ِشريٍ ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
ْ َع ْن النـ
ُ َو َسلَّ َم َيـ ُق
َس ُد
َ  إِ َذا َصل:َس ِد ُم ْض َغ ًة
َ َح ْت َصل
َ َح اجل
َ  أَالَ َوإِ َّن ِف اجل... :ول
ُّ
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.ْب
ُ  أَالَ َوِه َي ال َقل،َس ُد ُكلُّ ُه
َ ُكل ُه َوإِ َذا فَ َس َد ْت فَ َس َد اجل
.اج ْه
َ َوُم ْسلِ ٌم َوابْ ُن َم

Нўъмон ибн Башир розияллоҳу анҳу Пайғамбар
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади:
“Огоҳ бўлинглар! Инсон танасида бир парча эт
бор. Агар у тузалса, бутун тана тузалади. Агар бу
зилса, тананинг ҳамма аъзоси бузилади. Огоҳ бў
линглар, у қалбдир” (Бухорий, Муслим ва Доримий
ривоят қилган).
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Қалб танада подшоҳдир, у ҳар бир аъзонинг ишини бошқариб туради. Кимнинг қалби соғлом бўлса,
қолган аъзолар ҳам саломат бўлади. Дили тоза одамнинг қилаётган иши тўғри, йўли равон, ҳаёти осуда
бўлади. Мусулмон одамнинг ташқи кўриниши чиройли, либослари тоза бўлиши яхши, албатта. Пешона
тери билан топган пулидан ўзига, яқинларига сарфласа, янада кўп ажр-савобга эга бўлади. Аммо, муҳими
бу эмас. Асосийси – қалбни поклаш, амалларни ша
риат буюрганидек бажариш. Расулуллоҳ бизни қалб
ни поклашга чақирганлар. У зот кўкракларига уч
марта ишора қилиб, “Тақво мана бу ерда бўлади!”
деб таъкидлаганлар. Яъни, тақво қалбда бўлади.
3. Ғурурга кетган воизлар тоифаси.
Бу тоифа ҳам бир неча турга бўлинади. Бир тоифаси гўзал исломий сифатлар ҳақида оғиз кўпир
тириб ваъз қилса ҳам, аммо ўзларида мазкур сифатлардан ном-нишон йўқ. Улар одамлар бизни эшитса,
шунинг ўзи кифоя, амал қилишимиз шарт эмас, деб
ғурурга кетадилар. Бошқа бир тоифаси ҳам борки,
одамларни ҳайратга солиб, уларнинг ичидаги жо
ҳиллар олқишидан қаноат ҳосил этади. Улар наздида, чиройли ваъз-насиҳат айтиш керак, ҳамманинг
оғзини ўзига қаратиш керак, шариатга тўғри келишкелмаслигининг фарқи йўқ. Улар иложи борича равон
ва чиройли нутқ ирод қилиш орқали ўз маҳоратини
намоён этиш ва одамлар диққатини ўзига тортишдан иборат. Одамларни кофир ва фосиққа чиқариб,
бу фикри ҳукмга ўтиб қолишидан қўрқмайди. Яна
бир тоифаси борки, зоҳидлар ва таркидунёчиларнинг дунё мазаммати ҳақидаги сўзларини ёдлаб олиб,
ҳаммани танқид қилишни ўзига касб қилиб олади.
Ғурурга кетказган шайтон елкасига миниб: “Дунёда
сендан яхши мусулмон йўқ, ҳаммани сўкишга ҳақинг
бор”, деб унга далда бериб туради.
4. Ибодатда ғурурга кетган тоифа.
Бу тоифадагилардан баъзи бирлари фарз ва вожибни тарк этиб, нафл ибодатларга мубтало бўла
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дилар. Бу борада ғулуга кетиб, ҳаддан ошадилар.
Булар ичида шундайлари борки, таҳорат олишда васвасага учраган бўлади. Шариат рухсат берган, ҳамма
таҳорат олаётган сувга асло рози бўлмайдилар. Таҳо
рат олган бўлса ҳам, васваса туфайли яна қайтадан
таҳорат олади. Баъзилар бу қабилдаги ишлари туфайли ҳатто фарз намозларнинг вақтини ўтказиб юбориши ҳам мумкин. Аммо ўзи менга ўхшаб таҳорат
олувчи йўқ, деб ўзича ғурурланиб юради. Баъзилари нафл рўза тутиш туфайли ғурурга кетган бўлади.
Нафл рўзани кўп тутиш билан мақтанади. Лекин тилини ғийбатдан, амалини риёдан, қорнини ҳаромдан
тиймайди. Шу тариқа фарз ёки вожиб амални тарк
этиб, нафлга мағрур бўлиб юраверади. Бошқа бирлари ҳаж туфайли ғурурга кетиб, ҳаж қилсам, барча гуноҳларим мағфират этилади, деган даъвони
қилади. Аммо ҳажи қабул бўлиш-бўлмаслиги ўз ихтиёрида эмаслигини унутади. Ҳажга боришдан олдин
зулм-ситамларни тўхтатмайди, қарзларини узмайди,
ота-онасининг розилигини олмайди, ҳалол касбдан
мол топиш ҳақида ўйламайди ва ёмон хулқларини
тузатмайди. Ҳаж давомида фисқу фужурдан тийил
майди, йўлда намозни тарк этиши ҳам мумкин.
Ҳамроҳлари билан жанжаллашади, ҳаж арконларини сидқидилдан бажармайди. У “Фалончи ҳам ҳажга
борган”, деган ном қозонишни ўйлаб, бутун фикризикри шунга қаратилган бўлади.
Мазкур тоифалар ичида амру маъруф ва наҳий
мункарни ўзига ниқоб қилиб олган товламачилар ҳам
йўқ эмас. Улар шу тариқа ўзларини мўмин-мусул
монлар устидан тафтишчидек ва охират мартабаларини тақсимловчидек тутадилар. Одамларни яхшиликка чақириб, ўзларини унутади, яхшиликка чақиришда
қўполлик қилиб, ўзини ҳаммадан юқори тутади. Агар
биров бир хатосини юзига айтгудек бўлса, балога
қолади. Иши риёкорлик ва иззатпарастликдан бошқа
нарса бўлмайди.
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Агар мазкур тоифадан бири муаззин бўлса, Аллоҳ
таоло учун азон айтишини, ундан бошқа одам бу
ишга лойиқ эмаслигини даъво қилади. Бирор киши
унинг йўқлигида кутиб турмай азон айтиб қўйса,
унинг лаънатига учрайди. Биров унинг меросини
олиб қўйгандек туҳматга қолади. Баъзиларни зуҳо,
таҳажжуд ва бошқа нафл намозлар ғурурга кетказади. Бу намозларни мендан бошқа ўқийдиганлар кам,
деган хаёлга боради. Ҳамма фазл айни шу намозларда, деган даъвони қилади. Бора-бора бу намозларни
фарз, вожиб, суннат намозлардан ҳам устун қўядиган
бўлиб қолади.
Тажрибада собит бўлган ҳақиқатлардан бири шу
ки, мазкур сифатга эга бўлган жоҳиллар фарз, вожиб
ва суннат намозларни ўз вақтида ўқишни таъкидлаган олимларни нафл намозларга аҳамият бермагани
учун тарк қилиб, туҳфаи Расул ёки шунга ўхшаш
ўтганлар руҳига бағишланадиган намозларни вазифа қилиб берадиган “муршид”ларга шогирд тушадилар. Ўша илмсиз тоифага мансуб кимсалар Аллоҳ
таолонинг: “Менга қурбат ҳосил қилмоқчи бўлганлар
уларга фарз қилганларим билан яқин бўлганлари
каби яқин бўлмаганлар”, деган каломи келган ҳадиси
қудсийга хилоф иш қиладилар”. Аҳли ғурур ичида
тасаввуф ғурурига кетган, аммо ўзи тасаввуф нималигини билмайдиган тоифалар ҳам жуда кўп. Улар
“маърифат”, “ҳақиқат”, “мақомот”, “илми ҳол” каби
истилоҳларни ёдлаб олган бўлсалар ҳам, аммо ўзлари
бу истилоҳларнинг номидан бошқа нарсани билмайдилар. Шу билан ўзларини ўтганлардан ҳам, кейингиларлардан ҳам илмли ҳисоблайдилар. Тафсир, ҳа
дис, фиқҳ ва бошқа илм уламоларига таҳқир назари
билан қарайдилар. Уларни “илми қол” билан машғул
бўлиб юрган гумроҳлар, деб ҳисоблайдилар.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ғурурнинг бундан бошқа турлари ҳам кўп. Кимдир молу дунё, кимдир мансаб-мартаба, насл-насаб, яна бошқалар касб
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ғурурига кетган бўлиб, ҳаммасини санаб ўтиш имконсиздир. Лекин ҳаммаси ҳам яхши эмаслигини билишимиз, улардан қутулиш йўлларини ахтаришимиз лозим.

Ғурурнинг давоси
Ғурурга кетиш оғир ахлоқий дард. Ундан халос
бўлишнинг ақл, илм ва маърифатдан иборат уч хил
даво йўли бор.
Ақл. Ақл бандага Аллоҳ таолонинг берган улкан
неъматидир. Инсон ақл ёрдамида ҳар бир нарсанинг
моҳияти ва ҳақиқатини идрок этади. Ақл эгаси заковат ва фаросат соҳиби бўлса, ғурурга кетишдан ўзини
тийиши осон кечади. Бироқ зеҳни паст ва бефаросат
киши бу ишни уддалаши қийин.
Маърифат. Бундан тўрт нарса ҳақидаги илмни
ҳосил қилиш кўзда тутилади: биринчиси, ўз нафсини
таниш, иккинчиси, Парвардигорини таниш, учинчиси, дунёни таниш ва тўртинчиси, охиратни таниш.
Агар банда ўзини, Парвардигорини, дунёни ва охиратни таниса, қалбида Парвардигор маърифати билан
муҳаббати, дунё маърифати билан унга қизиқмаслик,
охират маърифати билан унга қизиқиш ўрнашади. Бу
эса, ўз навбатида барча ишларни Аллоҳ таолонинг
розилиги ва охират манфаати учун қилишни тақозо
этади. Мисол учун таом тановул қилмоқчи бўлса, бу
иш ила охират учун қиладиган ишларга кўмак олаётган бўлади. Шу тариқа унинг нияти тузалиб, молдунё, мансабпарастлик ва ғаразгўйлик туфайли пайдо
бўладиган ғурурни ўзидан кетказади. Зотан, дунё охиратдан, ҳавойи нафси Аллоҳ таолонинг розилигидан
устун бўлиб турганда ғурурдан қутула олмаслиги аниқ.
Илм. Бу ердаги илмдан мурод Аллоҳ таоло розилигини қозониш, У Зотга қурбат ҳосил қилиш, Ундан узоқлаштирувчи офатлар ва тўсиқларни билиш
илмидир. Шуларни яхши билган одам юқорида айтиб ўтилган ғурурга кетишдан сақлана олади. Булар192

дан кўзланган асосий мақсад банда қалбида Аллоҳ
таолонинг муҳаббатидан бўлак нарсага жой қолмас
лигидир25.

Шуҳратпарастлик ва унинг давоси
Одам боласи шуҳрат ва риёсат ортидан қувса, хатолари кўпайиб, ношаръий ишларни қилиш эҳтимоли
кучаяди. Шуҳратпарастлик ва мансабпарастлик ўз
эгасини кўплаб яхшиликлардан маҳрум этади. Али
карамуллоҳ важҳаҳу: “Эътибор қозонма ва машҳур
бўлма, тилга тушиш учун интилма, илм ол ва агар
гапирмасанг, саломат бўласан, яхшиларни хурсанд
қиласан ва фожирларни нафратлантирасан”, деди.
Иброҳим ибн Адҳам раҳимаҳуллоҳ: “Шуҳратни яхши
кўрган кишига Аллоҳ ишонмайди”, деди. Баъзан бу
иккисига берилиш кўп ёмонликлар ва хусуматларга
бошлайди. Бу иккиси ҳам қалб хасталиклари сирасига киради. Фоний дунё охират экинзоридир. Бу дунёдаги барча нарсалар охират учун зоди роҳила, яъни
йўл озиғи деб қаралади. Зарур озиқ-овқат ва кийимкечак сотиб олиш учун мол керак бўлганидек, одамлар билан бирга яшаш учун керакли обрў-эътибор
ҳам лозим бўлади.
Инсон ўзига керакли озиқ-овқатни тарк қилиши
мумкин эмас. Шунинг учун ўша таомга ва уни сотиб
оладиган молга муҳаббат қўйишини табиий ҳол деб
қараш керак. Шунингдек, бу дунёда яшаш учун инсон ўзига ўхшаган бошқалар билан алоқага киришади: ёрдам берадиган дўстга, илм берадиган устозга,
хизматини қиладиган устага ва бошқаларга ҳожати
тушиб, ўшалар олдида ҳурмат-эътиборли бўлишга
ҳаракат қилишнинг ҳеч айби йўқ. Чунки обрў-эъти
25
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бор мақсадга эришиш воситаларидан биридир. Шун
дай экан, ўзи учун керак бўлган нарсага хизмат қила
диган мол ва обрў-эътибор қораланмайди. Қуръони
каримда Юсуф алайҳиссалом тилидан:
“Мени шу ернинг хазиналари устига қўйгин.
Чунки, мен (уларни) тўла-тўкис сақлагувчи ва
(тўғри тасарруф қилишни) билгувчи кишиман”, де
йилган (“Юсуф” сураси, 55-оят).
Яъни, эй подшоҳ, ваҳоланки сен мени масъулиятли бир вазифага тайинламоқчи экансан, у ҳолда мени
Миср юрти хазиналарини бош тасарруф қилгувчи
этиб тайинлагин. Чунки мен уни яхши ҳимоя қи
лувчи, фойдали ва манфаатли жойларга тасарруф қи
лишни билгувчидирман.
Кўриниб турибдики, Юсуф алайҳиссалом бу ерда
ўз манфаатини эмас, балки халқ ва раъият манфаатини ўйлаб, ўзи моҳир бўлган бир вазифани адо эта
олишини маълум қилмоқда. Юсуфнинг нияти тезроқ
ишларни ривожлантириб, юрт учун керак бўладиган
захира миқдорини йиғиб олиш. Чунки Юсуф алай
ҳиссалом яқин йиллар ичида юрт бошига қийин кунлар, қурғоқчилик мавсуми ва қаҳатчилик даври келишини яхши англаб етар эди.
Яна шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, Юсуф алай
ҳиссалом ушбу масъулиятли мансабни фақатгина
уддалай олишига кўзи етганидан подшоҳдан сўради.
Қуртубий айтади: “Ушбу оят, агар киши бирон соҳада
малакали ва устаси бўлса, у ўша амални ўзига сўраб
олиш жоиз эканига далолат қилади”. Агар “Бу гап
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан ворид
бўлган амирлик мансабини талаб қилишдан қайта
риш ҳақидаги саҳиҳ ҳадисларга зид-ку?” дейилса,
унга жавобимиз қуйидагича:
Биринчидан, Юсуф алайҳиссалом адолатда би194

рон киши ўз ўрнини боса олмаслигини ва одамларнинг ҳақларини адо эта олмаслигини билгач, ўша
мансабни ўзига сўраб олди. Юсуф ҳолатдан келиб чи
қиб, мазкур вазифада хизмат қилиш ўзи учун лозим
эканини англаб етган.
Иккинчидан, Юсуф алайҳиссалом: “Мени Миср
хазиналарини тасарруф этувчи қилиб қўйгин, чунки мен насл-насаби улуғ, чиройли кишиман”, демади, балки уларни мукаммал тарзда ва тўғри тасарруф
қилишини яхши билувчиман, деди. Бу ерда унинг
нияти фақат юртни ислоҳ қилиш, кишиларни Ал
лоҳнинг динига даъват қилиб, шаръий жамият қуриш
бўлган, холос.
Учинчидан, Юсуф алайҳиссалом: мен тўла-тўкис
сақлагувчи ва билгувчи кишиман, деб ҳали нотаниш кишига ўзини танитиш учун айтди бу сўзларни.
Бу нарса қуйидаги оятнинг ҳукмидан истиснодир.
Аллоҳ таоло айтади: “Бас, сизлар ўзларингизни
покламай қўяқолинглар!” (“Нажм” сураси, 32оят26).
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Юсуф алайҳис
саломнинг подшоҳга ўз хислатини айтиши ва мазкур
мансабни сўраб олишига сабаб айни ўша шароитда
Миср юртида бирон киши ўша хизматни адолат билан юрита олмаслигини билган ва шунинг орқасидан
Аллоҳ йўлида оддий халқнинг манфаатларини кўзлаб
хизмат қилишни мақсад қилган бўлса ажаб эмас.
Шунингдек, Юсуф алайҳиссаломнинг ўз хислатидан
подшоҳни хабардор этиши ўзини кўкларга кўтариш
ёки мақташ эмас, балки Аллоҳ таоло тарафидан берилган улуғ хислат ва олий хулқ-атвор каби неъматларни эътироф этиши эди. Бу икки нарса мол-дунё
ва обрў-эътибор бўлгани учун зарурат ва ҳожатдан
26

“Тафсирул Қуртубий”, 9-жилд, 216-бет.
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зиёдасига ружу қўйиш қораланади. Аммо бойлик ва
шуҳрат эгалари уларни маъсият учун ишлатмасалар,
уларни фосиқ ёки осий дейишга бировнинг ҳаққи йўқ.
Шуҳратпарастлик дардига мубтало бўлган шахс
одамларга ёқишдан бошқа нарсани ўйламай қўяди.
Қандай бўлмасин, у кўпчиликка ёқиш учун уларга хушомад қилиш йўлига ўтади. Бир маърифатпарвар олим: “Агар шуҳратпарастлик кимнидир бахтга етказган бўлса, ҳойнаҳой ўша одам аҳмоқ бўлса
керак”, деган экан. Бир олим: “Шуҳратпарастлик
буюкликдан кўра кўпроқ ожизлик белгисидир. Шуҳ
ратпарастлик ўзимиз лойиқ бўлмаган шон-шуҳратга
бевақт эга бўлишга уринишдан бошқа нарса эмас”,
деб шон-шуҳрат нималигини билдирган.
Шу боис шуҳратпараст киши гап-сўзини, хаттиҳаракатини ва бор-будини кўпчилик олдида уларнинг
назарини ўзини улуғлашга қаратиш пайида бўлади.
Мана шунинг ўзи мунофиқликнинг уруғи ва фасоднинг бошланишидир. Бу эса ўз навбатида, ибодатларга беписанд қарашга ва риё учун бажаришни келтириб чиқаради.

ُول هللاِ َصلَّى هللا
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن َك ْع ِب بْ ِن َمالِ ٍك األَنْ َصا ِر ِّي ق
ِ ال ِف َغنَ ٍم بِأَ ْف َس َد لََا ِم ْن ِح ْر
ص
َ  َما ِذْئـبَا ِن َجائِ َعا ِن أُ ْر ِس:َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َّ ح ُد َو
ِ ال َْم ْرِء َعلَى ال َْم
َّ ال َو
ان َو َسنَ ُد ُه
ُّ ِ الطَبـ َر
ْ ِّ  َرَو ُاه.الش َر ِف لِ ِدينِ ِه
َ ْ َالتِم ِذ ُّي َوأ
.يح
ٌ َص ِح

Каъб ибн Молик Ансорий розияллоҳу анҳу Расу
луллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қи
лади: “Кишининг мол ва шуҳратга бўлган ҳирси
унинг динини бузишда (қўрадаги) қўйлар томон
қўйиб юборилган икки оч бўридан ҳам ёмон
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роқдир” (Термизий, Аҳмад ва Табароний ривоят
қилган. Ҳадис санади саҳиҳ).
Мол-дунё ва шуҳратга иштиёқ ўз эгасини ҳар
қандай ёмонликдан қайтмайдиган қилиб қўяди.
Оқибатда у ўша нарса ортидан бориб, динини барбод қилади. Шунинг учун динини бой бермасликни
ўйлаган банда дунёга ва шуҳратпарастликка ҳирс
қўймаслиги лозим. Шундай экан, шуҳратпарастлик
дардини даволаш вожибдир. Буни илм ва амал билан
даволаш мумкин. Илм билан даволаш қуйидагича:
шуҳратпараст киши дастлаб нима учун шуҳратга му
ҳаббат қўйганини яхшилаб ўйласин. Албатта одам
ларнинг ўзлари ва қалбларини эгаллашга ҳаракат
қилиб яшасаю бу нарса қачонгача давом этиши мум
кин? Агар ҳеч бир офат етмаса ўлимига қадар давом этади, холос. Шундай экан, бунга бунчалик ҳирс
қўймаса?!
Яна шуҳрат эгаларига бир назар солсин. Уларни
турли хафв-хатарлар ўраб олмаганми? Обрў ва мансаб эгаларига ҳасадгўйлар ҳасад қилмайдими? Уларга зарар етказиш учун пайт пойлаб турмайдими? Бунинг устига, шуҳратпарастларнинг ўзлари шуҳрат
супасидан тушиб қолишдан доим қўрқиб турмайдиларми? Қалблар қайнаб турган қозонга ўхшайди.
Шуҳратпараст қай бир қалбнинг риоясини қилиб улгуради? Яхшиси, шуҳратпарастликнинг ўзини тарк
қилиб қўйгани ўзига яхши эмасми? Ана шунда ўзига
етадиган кўпгина балолардан халос бўлади. Аммо
ҳеч нарсани йўқотмайди. Шуҳратпарастликни амал
орқали даволаш одамлар қалбидан шуҳратини кеткизадиган ишларни амалга ошириш билан бўлади.
Ривоят қилинишича, подшоҳлардан бири машҳур
зоҳидни зиёрат қилмоқчи бўлибди. Подшоҳ манзилига яқинлашиб келаётганини билган зоҳид кўп та197

омларни олдига қўйиб, оғзини тўлдириб, шошапиша ейишга тушибди. Буни кўрган подшоҳнинг
ҳафсаласи пир бўлиб, ортига қайтибди.

Мақтов ва танқид
Кўпчилик мақтовни яхши кўриб, танқидни ёмон
кўрганидан ҳалокатга йўлиқади. Улар бутун диққатэътиборини одамлар розилигини топиш ва мақтовига
сазовор бўлиб, танқидидан қутулишга қаратган бў
лади. Албатта бу оғир дарддир, уни даволаш зарур.
Мақтовга ўчлик хасталигидан қутулиш осон эмас.
Аввало, одамлар қайси сифат билан мақтаётганига
эътибор бериш керак. Агар ўша сифат ҳақиқатан ҳам
ўзида мавжуд бўлса, икки хил бўлади:
Биринчиси, илм ва тақво каби хурсанд бўлишга
арзийдиган сифат. Бундай ҳолатда мақталган одам
ёмон оқибатдан эҳтиёт бўлиши керак. Ўша қўрқинч
уни мақтовга мойил бўлишдан сақлайди. Агар оқи
бати яхши бўлиши хурсандчилик туфайли бўлса,
Аллоҳ таоло берган фазлдан хурсанд бўлсин, одам
ларнинг мақтовидан эмас.
Иккинчиси, мансаб-мартаба, обрў-эътибор ва
мол-дунёга ўхшаш хурсанд бўлишга арзимайдиган
сифатлар. Буларни деб хурсанд бўлиш худди тезда қуриб хашакка айланадиган кўкатга ўхшайди.
Агар мақталган сифат бўлмаса ҳам, мақтовдан хурсанд бўлиш бу кибрдан бошқа нарса эмас. Танқидни
ёқтирмаслик ҳам оғир дард ҳисобланади ва уни ҳам
дарҳол даволаш лозим. Бу борадаги мухтасар сўз
шуки, агар танқид қилувчининг сўзи рост бўлса, на
сиҳатни ирода қилган бўлса, ғазабланмасдан сўзини
яхши қабул қилиш керак. Чунки у хато-камчилик
ларни тўғри айтмоқда. Агар танқидчи насиҳатни
ирода қилмаган бўлса, у ўз динига нисбатан жиноят
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қилибди ва сизга унинг сўзидан фойда бор. Чунки
у сизга билмаган нарсангизни билдирибди, унутган
нарсангизни эсингизга солибди. Агар танқидчи йўқ
нарсаларни айтиб бўҳтон қилган бўлса, қуйидаги уч
нарсадан бири бўлади:
1. Агар сиз мазкур айбдан холи бўлсангиз ҳам,
унга ўхшаш бошқа айблардан холи эмассиз. Аллоҳ
таоло ошкор қилмай турган айбларингиз кўп. Аллоҳ
таоло танқидчига сизнинг ўша айбларингизни билдирмаганига шукр қилинг.
2. Танқидчининг туҳмати сизнинг гуноҳларингиз
га каффорат бўлади.
3. Бўҳтончи ўз динига нисбатан жиноят қилди.
Ўзига қарши Аллоҳ таолонинг ғазабини қўзитди. Сиз
Аллоҳ таолодан уни афв қилишини сўранг.
Ривоят қилинишича, бир киши Иброҳим Адҳамни
уриб, бошини ёрганида, унинг ҳақига дуо қилиб,
шундай деган экан: “Бунинг сабабидан ажр олдим.
Менинг сабабимдан азобга қолмасин27”.

Ошириб мақташнинг зарари

ِ َ :ال
َ َوسى َر ِض َى هللاُ َعنْ ُه ق
َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
ُّ ِ س َع الن
َ َع ْن أَِب ُم
ْ  أَ ْهل:ال
َ ال ُيـثْ ِن َعلَى َرُج ٍل َويُ ْطرِي ِه ِف الْ ِم ْد َح ِة َفـ َق
َكتُ ْم أَ ْو قَ َط ْعتُ ْم
ً َرُج
ُ السنَ ِن ال
ْكْبـ َرى
ُّ ح ُد َوالَْبـْيـ َه ِق ُّي ِف
َ ْ َ َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َوأ.الرُج ِل
َّ َه َر
ْظ
.َو ُش َع ِب اإلِيَْا ِن
Абу Мусо Ашъарий розияллоҳу анҳу ривоят қи
лади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
бир киши бошқа кишини жуда ошириб мақтаёт
27
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М а н б а: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, “Руҳий тарбия”, 1-ки-
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ганини эшитиб: “(Уни) ҳалок қилдинглар ёки ўша
кишининг белини синдирдинглар!” дедилар” (Бу
хорий, Муслим, Аҳмад, Байҳақий “Сунанул кубро” ва
“Шуабул имон”да ривоят қилган). Бу ерда маънан
ҳалок қилиш, қалбни ўлдириш назарда тутилмоқда.
Зеро, асоссиз мақтов билан инсон танасига ҳеч
қандай зиён етказилмайди, балки унинг қалби ва
имонига талафот етади.
Ҳадисда зикр қилинаётган мақтовчи Миҳжон ибн
Адроъ ал-Асламий, мақталувчи эса Абдуллоҳ Зунна
жодайн ал-Музанийдир. Бу ҳақда қуйидаги ривоят
ворид бўлган. Миҳжон розияллоҳу анҳу ривоят
қилади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам
қўлимдан тутдилар ва мен у зот билан масжид эшигигача бордим. Қарасам, бир киши намоз ўқиётган
экан. Шунда у зот: “Бу ким?” деб сўрадилар. “Бу фалончи”, деб уни роса мақтай бошлаган эдим, у зот
менга: “Унга (бу мақтовларни) эшиттирмагин. (Акс
ҳолда) уни ҳалок қиласан!” дедилар” (Аҳмад ва Таё
лисий ривоят қилган).
Байҳақий “Шуабул имон”да Миҳжон ибн Адроъ
розияллоҳу анҳудан қилган ривоятда масжидда намоз
ўқиётган киши Абдуллоҳ Зуннажодайн экани айтилган.

ِ َ :ال
َ س ْع ُت َر ُس
َ ََو َع ْن ُم َعاوِيَ َة َر ِض َى هللاُ َعنْ ُه ق
ول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه
َّ
ُ َو َسلَّ َم َيـ ُق
اج ْه َوابْ ُن أَِب
َ  َرَو ُاه ابْ ُن َم. إِيَّ ُاك ْم ِ َوالت ََّما ُد َح فَإِنَُّه الذبْ ُح:ول
َّ َشيب َة َو
ِ الط َبِ ُّي ِف َتـ ْهذ
.يب اآلثَا ِر َوإِ ْسنَا ُد ُه َح َس ٌن
َْ

Муовия розияллоҳу анҳу ривоят қилади: “Мен
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг: “Бирбирларингизни (ўзаро) мақташдан сақланинглар!
Чунки у сўйишдир” деб айтганларини эшитганман”
(Ибн Можа, Ибн Абу Шайба, Табарий “Таҳзибул
осор”да ривоят қилган. Ҳадис санади ҳасан).
Ўзаро мақтов билан мақтовчи ва мақталувчининг
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имонига шикаст етказади. Шу сабаб ўта муболағали
мақтов сўйишга тенглаштирилмоқда.

َ َح ِن بْ ِن أَِب بَ ْك َرَة َع ْن أَبِي ِه ق
 أَثـ َْن َرُج ٌل َعلَى َرُج ٍل:ال
َ ْالر
َّ َو َع ْن َعبْ ِد
ِ َك قَ َط ْع َت ُعنُ َق َص
ِ
َ َّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َفـ َق
احبِ َك
َ  َوْيـل:ال
ِّ ِ عنْ َد الن
ِ قَ َط ْع َت ُعنُ َق َص
َ َاحبِ َك ِم َر ًارا ُثَّ ق
َ َم ْن َكا َن ِمنْ ُك ْم َما ِد ًحا أَ َخ ُاه ال:ال
النًا َوهللاُ َح ِسيبُُه َوالَ أُ َزِّكي َعلَى هللاِ أَ َح ًدا أَ ْح ِسبُُه
َ ُمََالََة َفـ ْلَيـ ُق ْل أَ ْح ِس ُب ف
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي َوُم ْسلِ ٌم َوأَبُو َد ُاوَد.َكذَا َوَكذَا إِ ْن َكا َن َيـ ْعل َُم َذلِ َك ِمنْ ُه
.ح ُد َوابْ ُن ِحبَّا َن
َ ْ َاج ْه َوأ
َ َوابْ ُن َم
Абдураҳмон ибн Абу Бакра отасидан ривоят қи
лади: “Бир киши Набий соллаллоҳу алайҳи ва
саллам ҳузурларида бир одамни мақтади. Шун
да у зот: “Ҳолингга вой бўлсин! Дўстинг бўйнини
кесдинг. Дўстинг бўйнини кесдинг!” деб бир неча
марта такрорладилар. Сўнгра: “Сизлардан ким
дўстини мақташи керак бўлса, агар буни ундан
яхшироқ билса, мен фалончини мана бундай-ма
на бундай (сифатларга эга) деб биламан, Аллоҳ уни
ҳисоб қилувчидир, мен ҳеч кимни бегуноҳ деб
айтмайман”, десин”, дедилар” (Бухорий, Муслим,
Абу Довуд, Ибн Можа, Аҳмад ва Ибн Ҳиббон ривоят
қилган).
Агар бирон кишини мақташга тўғри келса, у
ҳолда мақтовчи аниқ, шубҳасиз деб айтмасдан, балки
мен уни шундай сифатларга эга деб ўйлайман, мен
уни бундоқ деб биламан каби сўзлар билан у киши
ҳақидаги фикрини аниқ ифодалаши лозим. Шунда ҳам банда камчиликлардан холи эмаслигини ва
мутлақ поклик фақат Аллоҳга хослигини эслатиб
ўтиши лозим. Лекин ўзи билмаган, синамаган одам201

ни, айниқса фосиқ кишиларни мақташдан сақланиш
керак. Анас ибн Молик розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламдан ривоят қилади:
“Агар ер юзида фосиқ киши мақталадиган бўлса,
Аллоҳ азза ва жалла бундан ғазабланади” (Байҳақий
“Шуабул имон”да ривоят қилган).
Агар киши мақталаётган одамнинг ҳақиқатан
ўшандай сифатлари борлигини аниқ билса ва унга
ишонса, мақтовли гапларни айтиши жоиз. Расулул
лоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бир неча саҳоба
ларни мақтаганлари бунга далил бўлади.

َ ََّب َصلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق
:ال
َّ ِ َو َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َى هللاُ َعنْ ُه أَ َّن الن
 نِ ْع َم، الرُج ُل أَبُو ُعَبـيْ َد َة
َّ  نِ ْع َم، الرُج ُل ُع َم ُر
َّ  نِ ْع َم، الرُج ُل أَبُو بَ ْك ٍر
َّ نِ ْع َم
َّ َ الرُج ُل ثَابِ ُت بْ ُن َقـي ِس بْ ِن
ٍ ش
 نِ ْع َم، اس
َّ  نِ ْع َم، ٍالرُج ُل أُ َسيْ ُد بْ ُن ُح َض ْي
َّ
ْ
َ َ ق، الرُج ُل ُم َعا ُذ بْ ُن َجبَ ٍل
:ال
ِ َْم
َّ  نِ ْع َم، وح
َّ
ُ الرُج ُل ُم َعا ُذ بْ ُن َع ْمرِو بْ ِن ال
 َرَو ُاه الْبُ َخا ِر ُّي.ال ٌن َح َّت َع َّد َسْبـ َع ًة
َ ُالرُج ُل ف
َ ُالرُج ُل ف
َّ ال ٌن َوبِئْ َس
َّ َوبِئْ َس
ِ ح ُد ِف ال ُْم ْسنَ ِد َوال
َْاك ُم ِف
ُّ التِم ِذ ُّي ِف
ْ ِّ ِف األَ َد ِب ال ُْم ْف َرِد َو
َ ْ َالسنَ ِن َوأ
ِ ال ُْم ْستَ ْد َر ِك َوابْ ُن ِحبَّا َن ِف َص ِح
.يح ِه
Абу
“Набий
қандоқ
киши!

Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилади:
соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Абу Бакр
ҳам яхши киши! Умар қандоқ ҳам яхши
Абу Убайда28 қандоқ ҳам яхши киши!

28
Омир ибн Абдуллоҳ ибн Жарроҳ ибн Ҳилол ибн Уҳайб ибн Зобба ибн
Ҳорис ибн Фиҳр ибн Молик ибн Назр ибн Кинона Абу Убайда ал-Фиҳрий алҚураший машҳур саҳобий. Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам уни “Амийнул
умма” (“Мусулмон умматининг ишончли кишиси”) деб атаганлар ва жаннатий
экани ҳақида башорат берганлар. Ҳақиқатан, Абу Убайда саҳобалар ичида
ишончли киши сифатида ном қозонган. Сиҳоҳи ситта соҳибларининг барчаси
Абу Убайдадан ҳадис ривоят қилишган. Омир Шом юртларини фатҳ қилишда
катта жидду жаҳд кўрсатган. Ҳижрий 18 йилда Урдун ва Фаластинда вабо касали тарқалади. Унда 25 мингга яқин одам ўлади. Шунингдек, саҳобалардан ҳам
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Усайд ибн Ҳузайр29 қандоқ ҳам яхши киши! Собит
ибн Қайс ибн Шаммос30 қандоқ ҳам яхши киши!
Муоз ибн Амр ибн Жамуҳ31 қандоқ ҳам яхши
киши! Муоз ибн Жабал қандоқ ҳам яхши киши!”
дедилар ва сўнгра: “Фалончи қандоқ ҳам ёмон
киши! Фалончи қандоқ ҳам ёмон киши”, деб етти
кишини санадилар” (Бухорий “Ал-Адабул муфрад”да,
Термизий “Сунан”да, Аҳмад “Муснад”да, Ҳоким
“Мустадрак”да ва Ибн Ҳиббон “Саҳиҳ”да ривоят
қилган).
кўпчилик ушбу вабо туфайли ҳаётдан кўз юмадилар. Абу Убайда шу касаллик
сабаб ҳаётдан ўтади. Унинг жанозасини Муоз ибн Жабал ўқиди. Абу Убайда
розияллоҳу анҳу Урдун (Иордания) тупроғига дафн қилинган.
29
Усайд ибн Ҳузайр ибн Саммок ибн Атик ибн Рофеъ ибн Имрулқайс ибн
Зайд ибн Абдулъашҳал ибн Жашм ибн Ҳорис ибн Хазраж ибн Амр ибн Молик ибн Авс Абу Яҳё ал-Ансорий ал-Ашҳалий машҳур саҳобалардан. Саъд ибн
Муоз розияллоҳу анҳудан олдин Мусъаб ибн Умайр сабабчи бўлиб Исломга
кирган. Иккинчи Ақабада қатнашган. Бадр, Уҳуд ва бошқа ғазотларда иштирок этган. Уҳуд жангида етти жойидан жароҳат олган. Мадинага муҳожирлар
келганида, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам у билан Зайд ибн Ҳорисни
биродар қилиб қўйганлар. Усайд ибн Ҳузайрнинг овози жуда чиройли бўлган.
Ҳатто унинг Қуръон ўқишига фаришталар ҳозир бўлгани ҳақида ривоятлар
бор. Сиҳоҳи ситта соҳибларининг барчаси Усайддан ҳадис ривоят қилишган.
Усайд ҳижрий 20/21 йил шаъбон ойида вафот этган ва Бақийъ қабристонига
қўйилган. Жанозасини Умар ибн Хаттоб ўқиган. Ўлими олдидан Усайд Умар
ибн Хаттобга васият қилган. Ўша васиятномада Усайднинг бўйнида тўрт минг
динор қарзи борлиги ёзилган эди. Умар тўрт йил давомида хурмосини тўрт
минг динорга сотиб, унинг қарзини узган. Аллоҳ улардан рози бўлсин!
30
Собит ибн Қайс ибн Шаммос ибн Зуҳайр ибн Молик ибн Имрулқайс
ибн Молик ибн Ағорр ибн Саълаба ибн Каъб ибн Хазраж Абу Абдураҳмон алАнсорий ал-Хазражий саҳобалардан. Онаси Той қабиласидан бўлган. Ҳассон
ибн Собит розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шоирлари
бўлгани каби Собит ибн Қайс у зотнинг хатиби эди (баъзи манбаларда у ансорларнинг хатиби бўлган, деб келтирилган). Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам унинг жаннатий экани ҳақида башорат берганлар. Бухорий, Абу Довуд
ва Насоийлар Собит розияллоҳу анҳудан ҳадис ривоят қилишган. Собит ибн
Қайс Уҳуд ва бошқа ғазотларда қатнашган. Абу Бакр розияллоҳу анҳу халифалиги даврида Ямома куни шаҳид бўлган. Аллоҳ у кишини раҳматига олсин!
31
Муоз ибн Амр ибн Жамуҳ ибн Язид ибн Ҳаром ибн Каъб ибн Ғонм ибн
Каъб ибн Салама ибн Саъд ибн Али ибн Асад ибн Сорида ибн Язид ибн Жашм
ибн Хазраж ас-Суламий ал-Хазражий ал-Ансорий саҳобалардан. У ва отаси
Амр ибн Жамуҳ розияллоҳу анҳумолар Ақаба ва Бадрда қатнашишган. Отаси
Амр ибн Жамуҳ Уҳуд куни шаҳид бўлган. Муоз ибн Амр эса Усмон розияллоҳу
анҳу халифалиги даврида (баъзи манбаларда, Умар розияллоҳу анҳу халифалигининг охирларида, дейилган) вафот этган.
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Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам кўпги
на саҳобаларни мақтаганлари китобларда ёзиб қол
дирилган. Жумладан, у зот Абу Бакр Сиддиқ ро
зияллоҳу анҳуга қараб: “Умид қиламанки, сен ўша
(жаннат) эшикларининг ҳаммасидан чақириласан”,
деганлар. Умар розияллоҳу анҳуга эса: “Агар шайтон
сени бир йўлда кўрса, сенинг йўлингдан бошқа йўлга
ўтиб олади”, деганлар.
Мақтов кишининг ҳолатига қараб турлича бўли
ши мумкин. Агар мақтов банданинг салбий томонга
ўзгаришига сабаб бўлса, уни ҳаром дейилган. Агар
ижобий томонга ўзгариши ва янада руҳланишга омил
бўлса, биров ҳақида мақтовли сўз айтиш мубоҳ бў
лади. Уламолар шундай дейишган: “Бу бобда келган
барча ҳадисларни жамлаб, хулоса қиладиган бўлсак,
шуни айтиш мумкинки, агар мақталаётган кишининг
имони мукаммал, нафси тийилган, фитнага туш
майдиган, нафсидан ғурурланмайдиган бўлса, уни
мақташ ҳаром ҳам, макруҳ ҳам эмас. Агар унда юқо
ридаги сифатлар топилмаса, у ҳолда уни мақташ ўта
кароҳиятли (жуда ёмон, хунук) иш бўлади.

Оқил киши ўзини мақтамас
Динимизда бировни муболаға билан мақташдан
қайтарилган. Шунингдек, ўзини ўзи олқишлаш, қил
ган иши билан кеккайиш нотўғри экани таъкидланган. Зеро, бу ҳам қалб касалликларидан биридир.
Қуръонда бу иллат ҳам муолажа қилинган. Аллоҳ
таоло Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга
шундай хитоб қилган:
“Ўзларини «поклаётган» кимсаларни кўрмай
сизми? Ҳақиқатан, Аллоҳ кимни хоҳласа (ўшани)
поклайди, (Аллоҳ томонидан) хурмо данагининг ипи
ча ҳам зулм қилинмайди” (“Нисо” сураси, 49-оят).
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Ҳасандан ривоят қилинишича, бу оят “Биз Аллоҳ
нинг болаларимиз, суйганларимиз”32, “Жаннатга фа
қат яҳудий ёки насроний бўлганлар киради”33 деган
кимсалар ҳақида нозил бўлган (Ибн Жарир, Ибн Абу
Ҳотим ва Абдураззоқ ривоят қилган).
Ривоят қилинишича, яҳудийлар намозда болаларини олдинга ўтказишар, “Уларнинг гуноҳи йўқ.
Фарзандларимиз бизни Аллоҳга яқинлаштиради,
шафоат қилади, кундузи қилган гуноҳларимиз кеча
си мағфират этилади”, деб ўзларини покдомон кўр
сатишарди (Ибн Жарир ривоят қилган).
Бу оят яҳудий ва насронийлар ҳақида нозил бўлган бўлса ҳам, кўп тоат-ибодат қилиши ва
тақвоси билан ўзини мақтайдиган ҳар қандай кимсага тегишлидир (Манба: Насафий, “Мадорикут
танзил”). Яҳудий ва насронийларнинг юқорида келтирилган гапи қуруқ даъводан бошқа нарса эмас.
Зеро, уларнинг биронта ҳужжати йўқ. Аслида бу
борада Каломи мажидда очиқ-ойдин далил келган.
Аллоҳ айтади:
“Йўқ! Кимки яхши амал қилувчи ҳолида юзи
ни (ўзини) Аллоҳга бўйсундирса, Рабби ҳузурида
унга ажр муҳайёдир. Уларга (охиратда) хафв йўқ
ва улар ташвиш ҳам чекмайдилар” (“Бақара” су
раси, 112-оят).
Жаннатга кириш учун Аллоҳга тўлиқ бўйсуниш,
У Зотнинг буюрганларини қилиб, қайтарганларидан
тийилиш лозим. “Мен зўрман”, “Тақводорман”, деган билан тақводор бўлиб қолмайди одам. Аллоҳ
Ўзи истаган бандасини имон билан, солиҳ амаллар
билан поклайди, гуноҳларини кечиради, разолатдан
халос этади. Бошқа ўринда шундай дейилган:
“Улар (жаннат аҳли) кичик хатолардан эмас,
32
33

“Моида” сураси, 18-оят.
“Бақара” сураси, 111-оят.
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катта гуноҳлар ва фаҳш ишлардан йироқ юра
диган зотлардир. Албатта, Раббингиз мағфирати
кенг зотдир. У (Одамни) ердан (тупроқдан) пайдо
қилган пайтиданоқ, сизлар оналарингиз қорнида
ҳомила бўлган пайтингизданоқ сизларни яхши
билувчидир. Бас, сизлар ўзларингизни оқламай
қўяқолингиз! У тақводор кишиларни яхши би
лувчидир” (“Нажм” сураси, 32-оят).
Ривоят қилинишича, бир гуруҳ одамлар чиройли
амалларни қилиб, кейин “намозимиз, рўзамиз, ҳа
жимиз!” деб ўзларига юқори баҳо беришганида, мана
шу оят нозил бўлган экан (Манба: Насафий, “Ма
дорикут танзил”).
Жаннатий инсонлар катта гуноҳлардан ва бузуқ
ишлардан йироқ юрадилар. Агар улар ожизлик ила
“кичик” гуноҳларга қўл уришса, Аллоҳ раҳмати
ила кечириб юборади. Аллоҳ бандаларнинг ҳар
бир ҳолатидан хабардордир, қилаётган ҳамма ишларини кўриб-билиб туради. Шундай экан, ожиз
банда ўзини мақтамасин, амали билан керилмасин,
“менинг амалим кўп, гуноҳим йўқ”, деган фикрга
бормасин. Зеро, ким тақводор, ким фожир эканини Ёлғиз Аллоҳ билади. Тақво қалбда бўлади. Қалб
сирлари Аллоҳдан ўзга ҳеч кимга маълум эмас.
Шундай экан, “мен тақводорман”, деб айтиш маъқул
эмас34.
Айрим одамларни яхшиликка буюрсангиз, ёмонликдан қайтарсангиз, “Имон қалбда бўлади” ёки
“Менинг қалбим тоза”, дейди. Тўғри, имон ҳам,
тақво ҳам қалбда бўлади, бироқ имоннинг қалбда қа
рор топганлик тасдиғи амал қилишдир. Аллоҳга ва
охират кунига ишонган банда солиҳ амалларни қи
34
Уламолар айтишича, ўзига бино қўйиб, манманлик қилиб ёки риёкорлик
билан ўзини мақташдан қайтарилган. Бироқ Аллоҳ берган неъматни эътироф
этиб хурсанд бўлиш, буни одамларга айтиш ёки бирон манфаатни кўзлаб ўзини
мақташ жоиз (Манба: “Тафсирун Насафий”, “Тафсирул жалолайн”).
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лади, гуноҳлардан тийилади. Имон қалбда бўлади,
деб гуноҳлардан тийилмаса, шариат талаб этган
амалларни қилмаса, унинг сўзи ҳеч қандай қийматга
эга эмас. Бухорий, Муслим ва Доримий Нўъмон ибн
Башир розияллоҳу анҳудан келтирган ривоятда Ра
сулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг: “Огоҳ
бўлинглар! Инсон танасида бир парча эт бор. Агар у
тузалса, (одамнинг) бутун танаси тузалади. Агар бузилса, тананинг ҳамма аъзоси бузилади. Огоҳ бўлинг
лар, у қалбдир”, деган сўзлари покдомон кишиларга
айтилгандек.
Агар қалб ҳақиқатан пок ва соғлом бўлса, шунга
биноан аъзолар ҳам солиҳ амалларни қилади. Қал
би тоза инсоннинг қилган ҳар бир амали шариатга
мувофиқ тушаверади. Банданинг Аллоҳ ва Расули
амрига зид келган амали унинг қалби тоза эмаслигига далолат қилади. Чунки инсон сиртида кўзга ташланган бир айб-камчилик унинг ичида бир нуқсон
борлигини билдиради.
Хуллас, банда ўз замонасида покдомон ва тақ
водор сифатида танилиб, ҳамма унга ҳавас билан
қараса ҳам, қилган ишларини одамларга айтиб мақ
таниши тўғри эмас. Инсон ҳар қанча камтар бўлса,
унинг Аллоҳ наздида ҳам, одамлар наздида ҳам обрўэътибори ошиб боради. Озроқ амал қилиб, шуни
бошқаларга пеш қиладиган кимсалар савобдан қуруқ
қолиши етмаганидек илоҳий даргоҳда ҳеч қандай
қадр-қиймат тополмайдилар35.

35

М а н б а: Зиёвуддин Раҳим, “Қуръон – қалблар шифоси”.
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Камтарлик ва кибр ҳақида ҳикматли сўзлар
Шамга ўхшагин, токи ҳаммага равшанлик бағиш
ла, ўзинг эса қоронғида бўл (Баҳоуддин Нақшбандий).

***

Улуғликка етишсанг – янглишма, атлас кийсанг,
бўз кўйлагинг унутма (Аҳмад Югнакий).

***

Давлат кимга кулиб боқса, камтарлик билан уни
қаттиқ тутиши керак (Юсуф Хос Ҳожиб).

***

Билган киши билдим демас,
Билдим деса, билган эмас.

***

Билмаганни билдим дема,
Қилмаганни қилдим дема.

***

Бор бўлсанг, ошма,
Йўқ бўлсанг, тошма.

***

Борликда мақтанма,
Йўқликда қайғурма.

***

Бошинг осмонга етса ҳам
Ерга қараб юр.
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***

Дарахт қанча баланд бўлса ҳам,
Меваси қуйида бўлади.

***

Йўқ нарса бор бўлар, камтар бўлсанг,
Бор нарса йўқ бўлар, манман бўлсанг.

***

Камликнинг камоли бор.

***

Камтар бўлдинг – гавҳар бўлдинг.

***

Камтар бўлсанг, обрў ортар,
Манман бўлсанг, энса қотар.

***

Камтар етар муродга,
Манман қолар уятга.

***

Камтар камолга етар,
Бесабр оёқдан йитар.

***

Камтар керилмайди,
Мол-дунёга берилмайди.

***

Камтарга – камол,
Манманга – завол.
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***

Камтарга эгил,
Манманга керил.

***

Камтарлик кўкка кўтарар,
Манманлик ерга киритар.

***

Мевали дарахт ерга энгашар,
Мевасиз дарахт кўкка тирмашар.

***

Сўраб билган – камтарлик,
Сўрамаган – хумпарлик.

***

Такаббурлик бирон кишининг қадр-қиймати ва
улуғлигини зиёда қилмайди. У бор-йўғи довул ичидаги шамолдан бошқа нарса эмас (Маҳмуд Замахшарий).

***

Эл лаънатига учрай десанг, такаббур бўл (Моту
ридий).

***

Пасткаш кимсанинг ўз насл-насабини мақтаб, у
билан фахрланиши, чанқоқ кишининг саробни кўриб
алдангани кабидир (Маҳмуд Замахшарий).

***

Инсон ўзи шунчалик эрксиз бўла туриб, катта кетиб гердайиши ажабланарлидир (Юсуф Хос Ҳожиб).
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***

Кишининг энг ёмон хислати кибрни севиши,
ишларда ихтиёр соҳиби бўлишидир. Ҳолбуки, кибр
фақатгина буткул беайб Зотга ярашади, ихтиёр эса
илми буткул жаҳолатсиз зотга дуруст бўлади (Ҳаким
Термизий).

***

Ортиқча мағрурланиб кеккайма. Бу дунё ишонадиган нарса эмас (Юсуф Хос Ҳожиб).

***
Кибр ва ғурурдан узоқ бўл. Кибр кишини эл ораси
да хор, беқадру беэътибор қилади (Муҳаммад Ҳусайн).

***

Дўстим, ўзинг фикр қил. Охирги уловинг ёғоч от
(тобут) ва вужудинг тупроққа айланадиган бўлгандан
кейин ҳовурингдан сал туш, кибру ҳаводан узоқроқ
юргин (Маҳмуд Замахшарий).

***

Кимда-ким манман деб, ўзини баланд тутса, уни
на халқ, на Тангри севади (Аҳмад Югнакий).

***

Ҳар кимга менсимаслик назари билан қарама,
ҳар бир ожиз чумолига ҳақорат кўзи билан боқма.
Эҳтимол уларнинг кўринишлари аянчли бўлса-да,
вужуди одамийлик хислати билан лиммо-лимдир
(Муҳаммад Жавҳар Заминдор).
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***

Такаббурлик калтабинлар ва инсонийлик тариқи
дан чиққанларнинг хислатидир (Кошифий).

***

Инсон ўзини бошқалардан ортиқ деб билмасли
ги, ўзини ақлли, ўзгаларни ақлсиз деб тасаввур
қилмаслиги, ҳар қандай яхши ишни ўзига лойиқ ва
ўзгаларга нолойиқ деб ҳисобламаслиги зарур. Бор
ди-ю юқорида айтилганларга йўл қўйса, демак, бу
худбинлик бўлади. Худбинлар ўз камчиликларини
кўрмайдилар, кўрсалар ҳам уни камчилик деб ҳисоб
ламайдилар ёки тан олишни истамайдилар. Бош
қаларнинг камчилигини кўриб қолсалар, шов-шув
кўтаришга уринадилар (Муҳаммад Ҳусайн).

***

Кеккайиб ўсиб кетган дарахт яхши мева қилма
гани каби кибр ва манманликдан фазилат ҳосил бўл
мас (Абдулла Авлоний).

***

Гапни катта гапирма,
Нонни катта тишлама.

***

Катта есанг ҳам, катта гапирма.

***

Керилган кўчага сиғмас.

***

Керилганнинг тўйига бор,
Мақтанганнинг – уйига.
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***

Кўз-кўз қилма, кўз тегар,
Мақтанчоққа сўз тегар.

***

Кўкка боққан йиқилар.

***

Манманликни нетарсан,
Обрўйингдан кетарсан.

***

Мақтанган панд ейди,
Камтарин қанд ейди.

***

Мақтанганнинг бурди кетар,
Асл ниятига камтар етар.

***

Маҳмадонадан маслаҳат кутма.

***

Мевасиз дарахт эгилмас.

***

Мен-мен деганнинг манглайи қора.

***

Молинг кўп бўлса, мақтанма,
Бошинг кўп бўлса, тўпланма.

***

Ноғоранинг ичи пўк, овози – баланд.
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***

Пишиқман деб керилма,
Содда етар муродга.

***

Саёз дарё шовқин оқар,
Чуқур дарё сокин оқар.

***

Сочиб мақтанма, йиғиб мақтан.

***

Супрасида уни йўқ,
Том бошида қўш тандир.

***

Сутсиз сигир кўп маърар.

***

Улуғ бўлсанг, кеккайма,
Ўз элингга чекчайма.

***
Шуҳратпараст эл бўлмас,
Кўлмак сувдан кўл бўлмас.

***

Эл сени ақлли деса,
Сен элдан ақл ўрган.

***

Юришни билмасанг, сакрашга уринма.
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***

Ўзинг осмонда бўлсанг ҳам,
Оёғинг ерда бўлсин.

***

Ўзингни ой билсанг,
Ўзгани сой бил.

***

Ўзингни ўзинг мақтама,
Сени биров мақтасин.

***

Ғурур – ғурбат,
Камтарлик – ҳурмат.

***

Ҳаддидан ошса киши,
Мақтаниш бўлар иши.
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