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ХАЛҚҚА ХИЗМАТ – ИСЛОМИЙ ФАЗИЛАТ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
Муҳтарам жамоат! Маълумингизким, ҳар йили юртимиз раҳбари томонидан
янги қарши олинаѐтган йил учун алоҳида ном берилади. Бу билан, шу йилда мазкур
мавзуга катта аҳамият қаратилиши эълон қилинади. Зеро, халқимизда “Йўл
билмаган манзилига етолмас”, деган гап бежизга айтилмаган. Ҳар бир иш, ҳар бир
кун, ҳар бир йил режалик бўлса, кўзланган мақсадларга эришиш осон бўлади.
Шунга кўра, янги қарши олинаѐтган 2017 йил ҳам юртимиз раҳбари томонидан
“Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”, деб эълон қилинди. Аллоҳ
таоло бу йилни халқимиз учун манфаатли йил қилсин! Динимизда инсонларга
манфаат етказувчи киши Аллоҳ таоло учун энг суюкли бандалардан ҳисобланади
дейилган. Ҳадиси шарифда шундай марҳамат қилинган:

ِ
َّ  أ،ضي اهللُ َع ْن ُه َما
ِ ب الن
َّاس إِلَى اللَّ ِو
َ َ ق،َن النَّبِ َّي صلى اهلل عليو وسلم
ُّ َح
َ  أ:ال
َ َع ْن ابْ ِن عُ َم َر َر
) (رواه الطرباين... أَنْ َف َع ُه ْم

яъни: Ибн Умар розияллоҳу анҳумодан ривоят қилинади: “Пайғамбар соллаллоҳу
алайҳи васаллам: “Аллоҳ таолога инсонларнинг энг суюклиси – одамларга энг кўп
манфаат келтирувчисидир”, дедилар”. Имом Тобароний ривоят қилган.
Динимиз мўмин-мусулмонларни бир тану бир жон бўлиб, ўзаро бир-бирига
ѐрдам бериб, манфаат келтириб яшашга тарғиб қилган. Ҳадиси шарифда шундай
дейилган:

ِ  مثَل:ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ِ ُّعم
ِ ان بْ ِن ب ِشي ٍر ر
نين
َ َض َي اهللُ َع ْن ُه َما ق
ُ َ َ َ ق:ال
َ َ
َ الم ْؤم
ُ ُ َ
َ ْ َع ِن الن
ِ
ِ
ِ
ِ ِّىم وتَ ر
الس َه ِر
َّ ِس ِد ب
ْ ُس ِد إِذَا ا ْشتَ َكى ِم ْنوُ ع
َ ض ٌو تَ َد
َ اعى لَوُ َسائ ُر
َ  َمثَ ُل،هم
ُ َ ْ في تَ َواد
ْ احم ِه ْم َوتَ َعاطُف
َ الج
َ الج
.)(متَّ َف ٌق َعلَ ِيه
ُ
ُ .والح َّمى

яъни: Нуъмон ибн Башир розияллоҳу анҳумодан ривоят қилинади: Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Мўминларнинг бир бирларига меҳр-муҳаббат,
раҳм-шафқат ва меҳрибонлигининг мисоли худди бир жасад кабики, унинг
бирорта аъзоси оғриса, жасаднинг қолган (аъзолар)и унинг учун бедорлик ҳамда
иситма ила безовта бўлишади”, дедилар. Муттафақун алайҳ.
Ушбу ҳадисда барча мўмин- мусулмонлар ҳар доим бир бири билан ўзаро
меҳр-шафқат ва ѐрдамда бўлишлари ҳамда бирор мўмин-мусулмонга етган
мусибатга қолган мусулмонлар ҳам мазкур мусибат худди ўзларига етгандек
бефарқ бўмаслиги лозим экани баѐн қилинмоқда.
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Дарҳақиқат, динимиз инсонпарвар, яхшилик динидир. Доим инсонларга
манфаат етказиш, доим яхшилик қилишга чорлаган диндир. Аллоҳ таоло Қуръони
каримда шундай марҳмат қилган:

ْخ ْي َر لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن
َ َوافْ َعلُوا ال

яъни: “Ва эзгу иш қилингиз – шоядки, нажот топсангиз!” (Ҳаж сураси, 77-оят)
Ушбу оятда эзгу иш дейилмоқда. Бу дегани – сиздан зинҳор ѐмонлик, фасод
содир бўлмасин деганидир. Шунингдек, “шоядки, нажот топсангиз!” сўзи билан
эзгу иш қилиш бандаларнинг нажот топишига сабаб экани баѐн қилинмоқда. Аллоҳ
таолонинг “шояд” дейиши аниқ амалга ошадиган нарсани ифодалайди. Яъни, эзгу
иш қилган бандалар аниқ нажот қучади, деганидир. Чунки Аллоҳ таоло хоҳлаган
нарсалар амалга ошмасдан қолишининг мутлақо эҳтимоли йўқдир! Бандаларнинг
нажот қучиши эса дунѐда ҳам охиратда ҳам бўлади. Чунки Аллоҳ таоло дунѐнинг
ҳам охиратнинг ҳам раббисидир. Шунинг учун У зот халқига хизмат қилган ва
яхшилик қилган бандаларга дунѐда ҳам, охиратда ҳам мукофот беради. Демак,
жамиятда биз билан бирга яшаѐтган барча инсонларга яхшилик қилсак, уларни рози
қилсак, оғирларини енгил қилсак, орзу интилишларини рўѐбга чиқарсак, албатта
ажру мукофотлар олар эканмиз.
Аллоҳ таоло бандаларини хайрли ишларни қилишга шошилишни буюрган:

ِ ْخ ْي ر
ِ ْ َف...
...ات
َ َ استَب ُقوا ال

яъни: “...Бас, хайрли (савобли) ишларда (бир-бирингиздан) ўзишга
ошиқингиз!...” (Моида сураси, 48-оят)
Ушбу оятга кўра, инсон доим яхши амаллар қилишга, яхши ниятда бўлишга
шошилиши лозимдир. Доим яхши ишлар ва яхши ниятлар билан юрган инсоннинг
хотимаси ҳам гўзал бўлади. Инсон ҳаѐти давомида барча яхши ишларни амалга
оширишга имконияти бўлмаслиги мумкин, лекин барча яхши ишларни ният
қилишга имкони бордир. Аллоҳ таоло эса унга ниятига яраша савоб бераверади.
Чунки Аллоҳ таоло бандалари қилган хайрли амалларнинг бирортасини ҳам зое
қилмайди. Зеро, Қуръони каримда шундай марҳамат қилган:

ِ
ِ ِ َّ إِ َّن الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا
س َن َع َم ًل
ْ َج َر َم ْن أ
ْ يع أ
ُ الصال َحات إِنَّا ََل نُض
َ َ َ
َ َح

яъни: “Имон келтирган ва солиҳ амалларни қилган зотлар эса, (билиб
қўйсинларки) албатта, Биз яхши амалларни қилган кишининг мукофотини зое
қилмасмиз”. (Каҳф сураси, 30-оят)
Дарҳақиқат, биз қиладиган амалларимиз ва инсонлар манфаати йўлида қилган
холис хизматларимиз учун ниятимизга кўра ажр-савобга эришамиз. Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай марҳмат қилганлар:

ِ َ ت رس
ِ اب ر
ِ َ َضي اللَّوُ َع ْنوُ ق
ِ َّ
ول إِنَّ َما
ُ صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق
َ ول اللَّو
ُ َ ُ  َسم ْع:ال
َ َ َع ْن عُ َم َر بْ ِن الْ َخط
ِ َّال بِالنِّ ي
)( ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه... ات
ُ ْاْلَ ْع َم

яъни: Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Мен Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи васалламнинг “Амаллар фақат ниятларга кўрадир”,
деётганларини эшитганман”, деди.
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Ушбу ҳадисга кўра, қиладиган хайрли ишларимиз, барча инсонларга
қилган яхшиликларимиз Аллоҳ таолонинг ҳузурида мақбул бўлиши ҳамда унга
ажр-савоб олишимиз учун ниятимиз тўғри бўлиши лозимлиги маълум бўлади. Ҳар
бир хайрли ишни амалга оширишда Аллоҳ таолонинг розилигини кўзласак, ажрсавобга эришамиз. Агар ниятимизда Аллоҳ таолонинг розилиги бўлмаса-да, бирор
хайрли ишни амалга оширишга киришсак, гарчи мазкур ишни амалга оширишга
эришсак-да, лекин унга бериладиган ажр-савобдан бебаҳра қолиб кетамиз. Шунинг
учун ҳар бир амалда ниятнинг ўрни қанчалик муҳим эканини яхши англаб
етишимиз лозим бўлади.
Масалан: Касб қилишдан мақсад диним касб қилишга буюрган, оиламнинг
таъминоти менинг зиммамдаги фарздир, деган ниятда бўлиши ҳам мумкин ѐки
фақат мол-дунѐ орттиришни ният қилган бўлиши ҳам мумкин.
Ушбу ҳолатларда ниятнинг ўрни жуда ҳам муҳимдир. Аллоҳ таоло буларни
ниятига кўра мукофотлайди. Ният ва ихлос агар инсоннинг ҳаѐти давомида доим
тўғри қўлланса, ҳаѐтнинг ҳар бир дақиқаси ибодатга айланади.
Динимиз яхши ниятлар ва яхши амаллар динидир. Мусулмон киши яхши
ниятли, солиҳ амаллар қилувчи саодатманд инсондир. У нияти орқали ҳаѐтининг
ҳар нафасини, ҳар бир ҳаракатини Аллоҳ учун ибодатга айлантиради. Имонли
банда шундайин бахтлики, у динимиз кўрсатмаларини бажара бориб, ниятини
уларга мослаб ҳаѐт кечирса, унинг оддий турмуши ҳам ибодатга, охиратда ажрмукофотларга эришиш имкониятига айланади. Бир ҳадиси шарифда бундай
дейилган:

ِ
)الم ْؤِم ِن َخ ْي ٌر ِم ْن َع َملِ ِو (رواه البيهقى
ُ ُنيَّة

яъни: «Мўминнинг нияти унинг амалидан яхшидир» (Имом Байҳақий
ривояти).
Умар ибн Хаттоб розийаллоҳу анҳу айтдилар: «Аллоҳ таоло фарз этган
амалларни адо этиш энг афзал амал бўлади. Аллоҳ таоло ҳаром этганидан қайтиш
парҳезкорлик (диѐнат)дандир. Бу Аллоҳ таоло ҳузуридаги нарсаларда тўғри, рост
ният қилишдир».
Демак, бизнинг қилаѐтган амалларимизда ва холислик билан адо этаѐтган
хизматларимизда ихлоснинг аҳамияти жуда ҳам катта экан. Яъни, дунѐвий
ишларимизни яхши ният ва ихлос билан бажариб ибодатга айлантира оламиз,
худди шунингдек, ихлоссиз қилинган ибодат сабабли ажр-савобдан бенасиб қолиб
кетишимиз ҳам мумкин. Аллоҳ барчамизни бундай маҳрумликдан Ўзи асрасин!
Демак, Аллоҳ таоло йўлида қилган яхши амалларимизда, халққа қилган холис
хизматларимизда, эзгу ниятларимизда асло умидсиз бўлмаслигимиз лозим. Чунки
сизнинг қилган яхши ишингизни ва уларга кўрсатган ғамхўрликларингизни
бандалар унутиб юборса ҳам Аллоҳ таоло асло унутмайди. Аллоҳ таоло Ўз шаънига
муносиб албатта, тақдирлайди.
Амалнинг яхши бўлиши унинг шариатимиз кўрсатмасига зид
бўлмаслигидадир. Ундаги ниятнинг тўғри бўлиши эса у амалдан Аллоҳ таолонинг
розилиги ният қилинган бўлишидадир. Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳу
айтган эканлар: “Сўз амал билан бирга бўлмаса фойда бермайди. Сўз ва амал ҳам
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ният билан бирга бўлмаса, фойда бермайди. Сўз, амал ва ният ҳам агар
суннатга мувофиқ бўлмаса, фойда бермайди”.
Азизлар! Аждодларимиз “Халққа хизмат – олий ҳиммат” деб бежиз
айтмаганлар. Бугунги кунда ҳукуматимиз Ҳурматли Президентимиз етакчилигида
эл манфаатини барча нарсадан устун қўйиб, фуқароларимизнинг оғирини енгил
қилишга тинмай ҳаракат қилмоқда. Биргина Бош вазирнинг “виртуал қабулхонаси”
орқали минглаб юртдошларимизнинг қийнаб келган муаммоларининг ўз ечимини
топгани бунинг яққол далилидир.
Бунга жавобан фуқароларимиз халқимиз элимиз манфаатлари йўлида амалга
оширилаѐтган ислоҳотларни эътиқодан қўллаб–қувватлашлари, жамиятимизнинг
ижтимоий ҳаѐтда фаол қатнашишлари лозим. Аллоҳ таоло Қуръони каримда
марҳамат қилиб айтадики:

ِ
ِ
ِ ََخرةَ وََل تَ ْنس ن
ُّ ك ِم َن
َّ ُاك اللَّو
... الدنْ يَا
َ َيما َآت
َ َصيب
َ َ الد َار ْاْل
َ َوابْ تَ ِغ ف
َ
яъни: “Аллоҳ сенга ато этган нарса билан охиратни истагин ва дунёдан бўлган
насибангни ҳам унитмагин....”- дедилар. (Қасос сураси, 77-оят).
Муҳтарам жамоат! Ўзгаларга яхшилик улашишимиз, айниқса, ҳазрати
инсоннинг икки дунѐ саодати ва манфаати йўлида хизмат қилиш, нафақат уларга,
балки энг аввало ўзимизга фойдалидир. Чунки қайси бир инсон бошқа бир инсонга
яхшилик қилиб, ѐрдам қўлини чўзиб, унинг мушкилини енгил қилса, Аллоҳ таоло у
бандага Ўзи ѐрдамчи бўлади. Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи
васаллам шундай марҳамат қилганлар:

َّ
َ َ ق،َّبي صلى اهلل عليو وسلم
ًس َع ْن ُم ْؤِم ٍن ُك ْربَة
َ  َم ْن نَف:ال
ّ  عن الن،عن أَبي ىريرة رضي اهلل عنو
ِ
ِ ب ي وِم
ِ ِم ْن ُكر
َّ ُّ ب
س َر اهلل َعلَ ِيو في
َّ َسر َعلَى ُم ْع ِس ٍر ي
َّ َ َوَم ْن ي،القيَ َام ِة
ْ َ ِ س اهلل َع ْنوُ ُكربَةً م ْن ُك َر
َ
َ  نَف،الدنيَا
ِ الدنْ يا و
ِ ِ
ِ
ُّ  َوَم ْن َستَ َر ُم ْسلِماً َستَ َرهُ اهلل في،ِاْلخ َرة
الع ْب ِد َما َكا َن ال َع ْب ُد في
َ  واهلل في َعون،الدنْ يَا َواْلخ َرة
َ َ ُّ
ِ ِ ِ
)(رَواهُ ُم ْسلِ ٌم
َ ... ،َعون أخيو

яъни: Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Набий соллаллоҳу
алайҳи васаллам: “Ким бир мўминдан дунѐ ғам-ташвишларидан бир ғамни
кетказса, Аллоҳ ундан Қиѐмат куни ғамларидан бир ғамни кетказади. Ким бир
қийналган кишига енгиллик қилса, Аллоҳ унга дунѐ ва охиратда енгиллик
қилади. Ким бир мусулмоннинг (айбини) беркитса, Аллоҳ таоло дунѐ ва
охиратда унинг (айбини) беркитади. Банда ўз биродарига ѐрдам қилса, Аллоҳ
таола унга ѐрдам қилади. ...”, дедилар. (Имом Муслим ривоят қилган).
Муҳтарам азизлар! Аллоҳ таоло барчамизга ҳар бир хайрли ишимизда ният
ва ихлосимизнинг тўғри бўлишига муваффақ қилсин! Юртимизни тинчосмонимизни мусаффо айласин! “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари
йили”да кўплаб хайрли ишларни амалга оширишга муяссар қилсин! Жадаллик
билан олиб борилаѐтган ислоҳотларга Ўзи барака ато қилсин! Аллоҳ таоло
барчаларимизни яхши ниятли, яхши амалли ва ихлосли бандаларидан қилсин!
Омин Ё роббал оламин !
Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили
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