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Йигитлик ёшида ҳаёт билан видолашган ўғлим 
Азизхоннинг порлоқ хотирасига бағишлайман.

Муаллиф.

МУҚАДДИМА

Бугун мустақиллик насими баралла эсиб, дилларга 
сурур ва шукуҳ бахшида этаётган ушбу қутлуғ айёмда 
Расулуллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг 
табаррук ва пурмазмун ҳадисларини мутолаа қилиб ҳайрат 
дарёсига чўммаган, у буюк Инсоннинг тафаккур 
дурдоналарида акс этган улуғвор ғоялардан баҳраманд 
бўлиб, чин мусулмонлик, ҳақиқий одамийлик илмини касб 
этмаган киши кам бўлса керак. Ҳар қайсиси олмос каби 
жилоланиб турувчи мўъжиза — ҳадисларда аҳли ислом 
ҳаётининг қамраб олинмаган бирон қирраси йўқ. Иймон ва 
ислом, одам ва олам, адолат ва саховат, одоб ва ҳаё, 
дўстлик ва ҳамжиҳатлик, ота-онага ҳурмат, оила ва 
фарзандга меҳрибонлик, қўшнилар билан тотувлик... шариф 
ҳадисларда тилга олинган ҳаётий муаммоларни санаб 
улгуриш ҳам қийин. Улардан ҳар бири комил инсонни 
шакллантириш, энг олижаноб фазилатлар 'соҳиби бўлмиш 
мўминни тарбиялашдек муборак мақсадни назарда тутади.

Шуниси ҳайратланурлики, ҳар қайси ҳадисда 
ифодаланган фикр, даъват қуруқ насиҳатгина эмас, балки 
мусулмонлар ҳаётига хос воқеликнинг ноёб умумлашмалари. 
Ўз замондошлари, келажакдаги қатор-қатор авлодлар 
бахтини ўйлаган буюк Мураббийнинг юрак сўзлари, 
шаффоф орзуларининг сержило ифодаси улар.

Орадан ўн тўрт аср ўтибдики, ҳали улар ўз моҳиятини 
ҳам, жозибасини ҳам йўқотган эмас. Худди куни кеча, 
бизнинг жамиятимиз учун, истиқлолга муносиб янгича 
тафаккур, янгича ахлоқ сари интилаётган замондошимиз 
учун, Қуръон ва ҳадислардан янгича яшаш йўлини интиқлик 
билан излаётган ёшларимиз учун атайин айтилгандек 
жаранглайди ушбу табаррук даъватлар.

Бу қутлуг насиҳатларни ўқир эканман, жамиятнинг 
барча аъзолари: ёшу кекса, аёлу эркак шу ҳикматлар 
асосида яшаса, ҳаётнинг ҳар қайси жабҳасида мана шу 
бебаҳо кўрсатмаларга изчил амал қилса, дўзахдан қўрқиб 
эмас, Расулуллсҳ айтганларидек, дил амри, ҳақиқий иймон 
амри билан уларнинг ҳар бирига бенуқсон амал қилса, олам
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нақадар гўзал, инсон нақадар баркамол бўлур эди, деб 
ўйланиб қоламан. Ҳайҳотки, бу нурли йўлдан юришни ҳамма 
мўмин ҳам хоҳлайвермайди. Кўриб туриб, тойишини билиб 
туриб четга чиқади бу мусаффо шоҳраҳдан.

Яқин-яқинларгача биз маҳрум эдик бу нурафшон 
жавоҳиротлардан, лекин ҳар биримиз орзиқиб кутардик, 
излардик одамийлик ҳикматларини. Мана, бахтиёр 
бошларимиз узра истиқлолнинг нурли қуёши порлаб, 
дилларимиздаги покиза ниятлар ушала бошлади. Аллоҳ 
таолонинг табаррук китоби-ю, Расулуллоҳнинг муборак 
ҳадисларидан истаганча баҳраманд бўлишдек толеъга 
муяссар бўлдик. Энди уларга ҳамиша, ҳамма ерда оғишмЪй 
амал қилиш одамийлик бурчимиз бўлиб қолди. Иншоаллоҳ, 
бу Ҳаёт дастури умримиз, турмушимизнинг асосий қонуни 
бўлиб қолгай.

Расулуллоҳнинг муборак ҳадисларига шеърий иқтибос 
битиш адабиётимизнинг энг яхши анъаналаридан бўлиб 
келган. Аввалига араб, форс^гожик тилларида «Арбаъин», 
«Чилҳадис» деб аталмиш иқтибослар мажмуаси яратилган 
бўлса, кейинчалик туркий тилларда ҳам ана шундай асарлар 
майдонга кела бошлади. Бу қутлуғ ишни ҳам илк бор 
ҳазрати Алишер Навоий бошлаб бердилар. Кейинги 
асрларда ҳам шундай мажмуалар яратилганини фараз қилиш 
мумкин.

Бизнинг ҳам кўнглимизда шундай орзу жўш уриб, 
Расулуллоҳ ҳадисларини халқимиз орасида кенг ёйиш 
мақсади билан уларнинг энг машҳурларига баҳоли қудрат 
иқтибос битишга журъат этдик.

Муҳтарам китобхонларимиз ушбу соҳада тажриба 
сифатида яратилган китобчани ўқир эканлар, нуқсонларини 
олижаноблик билан авф этурлар, деб умид қиламиз.

Иқтибосларимиз учун Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн 
Исмоил ал-Бухорийнинг «Ал-жомиъ ас-саҳиҳ», Абу Исо 
Термизийнинг «Саҳиҳи Термизий» асарлари ҳамда 
«Камалак» нашриёти 1991 йили нашр этган «Муҳаммад 
пайғамбар қиссаси, ҳадислар» китоби асос қилиб олинди. 
Ҳар бир шеърий парчадан олдин шу иқтибос замини бўлган 
табаррук ҳадиснинг ҳозирги алифбода берилган таржимаси 
келтирилиб, унинг мазкур китоблардаги тартиб рақами 
кўрсатилди (“Ал-жомиъ ас-саҳиҳ“ китоби жилдлари тартиби 
рим рақамлари билан, китоб бетлари араб рақамида, 
„Муҳаммад пайғамбар қиссаси, ҳадислар" китобидаги 
ҳадисларнинг тартиб рақами эса рим рақамларисиз берилди. 
«Саҳиҳи Термизий» китоби “Т” ҳарфи билан ифодаланиб, 
ҳадисларнинг рақамлари, сўнг китоб бетлари келтирилди).

Анвар ҲОЖИАҲМАД
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I. АҚЛУ ИДРОК БИЛАН ТОПУРСАН НАЖОТ 

ҚАЛБИНГГА ҚУЛОҚ СОЛ, ҲАЁТДАН ЎРГАН.

„Кимгаки (Аллоҳ томонидан) ак,лу идрок 
берилса, у нажот топади“ (155).

Ақлу идрок билан топурсан нажот,
Донишу тафаккур мисоли қанот.
У билан етурсан ўз муродингга,
Идрок нури билан нурафшон қаёт.

„Бошқалар „бўлаверади“ деб фатво берсалар 
ҳам, қалбингга қараб иш тут“ (112).

Тафаккур қамиша бўлсин рақнамо,
Ўзгалар фикрига бўлмагил қарам.
Ўз қалбингга қараб иш тут доимо,
Бошқалар „бўлар“ деб фатво берса ҳам.

„ Уловингни аввал богла, кейин Аллоҳга топшир 
(таваккал қил)“ (603).

Ақл билан бошла қар бир ишингни,
Эқтимолини қам қилгин ҳар мақал.
Уловингни аввал яхшилаб богла,
Сўнг Аллоҳга уни этгил таваккал.

„Бахтли киши бошқани кўриб ваъзланган 
( иброт олган) кишидир...“ (184).

Бошқалардан ибрат олган доно бўлур бахтиёр, 
Муродига етиб доим, умри бўлшй мунаввар. 
Оқилларга издош бўлсанг, омад қаргиэ сенга ёр, 
Офатлардан йироқ бўлиб шод яшарсан муқаррар.

„Ҳар хил ямоқлари бўлган кийимингизни 
кийганингиз омонатга кийим олиб кийганингиздан 
яхшироқдир“ (647).

Муҳтожлик бошингга тушганда ногоҳ,
Аввало ўзингдан излагил чора.
Омонатга олиб кийим кийгандан 
Ямоқли кўйлагинг афзал юз бора.
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„ ...м аслаҳат  қилган киши пушаймон 
ҳилмайди.. .“ (701).

Маслаҳат тўғри йўл топмак демакдир,
Маслаҳат қилганлар пушаймон бўлмас.
Маслаҳат-ла битар ҳар бир муаммо,
Маслаҳат берувчи доно бўлса бас.

„М аслаҳат сўраётган киши ишонилган 
одамдир. Демак кимдан маслаҳат сўралса, у ўзи 
қиладиган нарсани маслаҳат берсин“ (900).

Маслаҳат сўраса сендан бир мўмин,
Билгил: ишонибди сенга у дилдан.
Нимани қилмоқчи бўлсанг сен ўзинг,
Шуни маслаҳат бер унга кўнгилдан.

„Кишига насиҳат ҳилмоҳҳа замоннинг ўзи 
кифоя ҳилади“ (609).

Замона -  энг яхши муаллим, билгил,
Ўргангил: оламу одам нимадир.
Унинг насиҳати -  ҳаёт дарслиги 
Ақлинг камол топсин ўқиб бирма-бир.

„Кимки биродарига бир иш ҳилишга билиб туриб 
нотўгри маслаҳат бсрса, демак биродарига хиёнат 
ҳилибди“ (797).

Биродарига агар биродар ногоҳ 
Билиб туриб берса сохта маслаҳат,
Гуноҳи диллардан тоабад ўчмас,
Бу -  биродарига хиёнат фақат.

„Оз бўлиб кифоя ҳилгудек дунё кўп бўлиб кишини 
банд қилганидан яхшироҳдир“ (712).

Оз дунёш қилгил қаноат,
Тирикликка қилса кифоя.
Кўп дунёнинг роҳати бўлмас,
Бўлса ҳамки у бениҳоя.
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„Чарақлаб турган ойнинг юзини булут қопласа, 
қоронги бўлиб, булут ўтиб кетса чарақлаганидек, 
бирор дил йўқки, шу каби булути бўлмаса“ (718).

Нурли ой юзини қоплаган булут 
Ўтиб кетса, яна порлар жамоли.
Шу каби оламда бирон дил йўқки,
Қора булутлардан бўлса у ҳоли.

„Бировнинг бирор қилаётган ишига қараб баҳо 
беришда шошилманглар. Унинг охири нима билан 
якунланишини кутинглар“ (952).

Биров қилаётган ишига қараб,
Баҳо бермоқликка шошилманг ҳаргиз.
Нима билан тугар унинг охири?
Ишнинг якунини кутинг шубҳасиз.

„Эшитган кўргандек эмас“ (675).

Ҳар эшитганингга ишонаверсанг,
Алданиб хатодан чиқмагай бошинг.
Фақат кўзинг билан кўрганга ишон,
Фаҳму идрок бўлсин доим йўлдошинг.

„Кимки тумор осса, ўшанга топширилади 
(Аллоҳ паноҳидан маҳрум қилинади)“ (822).

Тумор осмоқ эрур қабиқ бир одат,
Тумор билан топмас ҳеч ким саодат.
Аллоҳ паноҳидин маҳрум қилингай 
Кимга одат бўлса бундайин офат.

„Ирим-сирим бемаънилик, бойҳуш бахтсизлик 
келтирмайди ва сафар (ойи) бехосият эмас“ (IV. 32).

Ирим-сирим бемаънилиқдир,
Доно унга эътибор этмас.
Бахтсизликни келтирмас бойкуш,
Сафар ойи бехосиятмас.
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„Мусулмон одам гуноҳ бўлмайдиган амру 
фармонга, ул ўзига ёҳадими, йўҳми, ҳулоҳ осиб 
итоат ҳилмоги лозимдур" ( IV. 395).

Гуноҳ бўлмайдиган ҳар бир фармонга 
Мўмин қулоқ осиб қилгай итоат.
Ўзига ёқса ё ёқмаса ҳамки 
Уни бажармоқлик вожибдур албат.

„Кимки ўз амирининг бирор ишини ёҳтирмаса, 
сабр қилсин, чунки жамоатдан бир қарич четга 
чиҳҳан киши жоҳилият (даври) ўлимини топгай 
(яъни имонсиз кетгай)“ (IV. 395).

Мўмин ёқтирмаса агар амирнинг -  
Биронта ишини -  сабр этсин фақат.
Зеро жамоатдан бир қарич чиқмоқ 
Имондан ажрамоқ демакдир албат.

„Агар Аллоҳ сенга мол-дунё берса, устингдан 
асари кўринсин. Чунки Аллоҳ бандасининг устида 
турган неъматининг таъсири кўринишини яхши 
кўради. Аллоҳ таоло банданинг хор бўлишини ва 
ўзини хорликка солганни яхши кўрмайди“ (360).

Аллоҳ мол-дунё берса, кўрсатгин асарини,
Неъмати таъсирини кўрмакни суяр Аллоҳ.
Яратган суймагайдир банданинг хор бўлишин,
Ўзин хорликка солган бандасин суймас асло.

ХАЛОЛЛИКДИР МЎМИН ХИСЛАТИ...

„Кимки ҳалол еб-ичса, суннатга мувофик, амал 
ҳилса, одамларга зарар етказмаса, жаннатга 
киради“ ( Т. 2520/73).

Кимки ҳар доимо еб-ичса ҳалол,
Амаллари бўлса суннатга лойиқ,
Одамларга ҳаргиз бермаса зарар,
Жаннатга киргуси бу мўмин -  аниқ.
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„Бу мол-дунё деган нарса ҳалол топиб, ҳалолга 
сарф ҳилгувчи одамгагина ширин татиб, ҳузур бахш 
этгайдир. Аммо уни ҳаром йўл билан топгувчи одам 
мечкай ҳайвон кабидир“ (IV. 198).

Ҳалол топиб, ҳалол сарф этган мўмин 
Олам лаззатидан топгайдир ҳузур.
Ҳаром йўллар билан мол-дунё топиб 
Айш этган -  бир мечкай ҳайвон кабидур.

„К ўт арилган (м еҳнат  ҳиладиган  қ ўл)  
туширилган (тиламчи) кўлдан яхшидир“ ( IV. 201).

Меҳнат қилувчи қўл табаррук ҳаргиз,
Инсон ҳалол меҳнат биландир азиз.
Туширилган қўлдан -  тиламчи қўлдан 
Кўтарилган қўллар аълодир шаксиз!

„Бу мол-дунё деган нарса (ҳайвон кўзини 
ўйнатадиган кўмкўк, ширин ўт -ўлан янглиг)  
фусункор ва лаззатлидир. Кимки нафсини тийиб, 
еҳтиёжига ярашасини олса, баракали бўлгайдир ва 
кимки очкўзлик ҳилиб эҳтиёжидан ортигини олса, 
бебарака бўлгайдир“ ( IV. 201).

Дунё лаззатлидир, ким нафсин тийиб,
Қаноат-ла олса -  барака бўлур.
Очкўзлик қилса-ю эҳтиёжидан -  
Ортигини олса бебаракадур.

„ИЛМ ОЛИШ ФАРЗДИР..."

„Ҳар бир мусулмонга талаби илм қилиш  
Срарздир“ (534).

Оламда илмдин яхши нарса йўқ,
Илм ила етишур мўмин имонга.
Билим йўлларида бўлгил мусофир,
Илм олиш фарз эрур ҳар мусулмонга.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4336 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ
версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4336

сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4336


