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 بسمميحرلا نمحرلا هللا
َولَِِوَ ُمَمَ ٍَدَالَ َِذي
َ ل َُمَ َََلَىَََر َُس
ََ َل َةَُ ََوالس
ََ ََ ََوالص،وقِ َِه ََما
َ ََ َْنَ ََُ َُق
ََ ان
ََ بَاَلْ ََو َالِ َدَيْ َِنَ ََونَ ََه
َِّ ََِِِ للَالَ َِذيَأَََمََرََن
َِ َاَ َْلَ َْم َُد
يَاَماََِ ْع َُد
ََ ْ جََِع
َْ َحِبَ َِوَأ
َْ ص
ََ ىَآلَِِوَ ََو
َ واَآبََء َُك َْمَتَبَََرَُك َْمَأَََِْنَاَئُ َُك َْم"َ ََو ََََل
ََ َ"ََِِر:ال
َ َق
ОТА-ОНА РОЗИЛИГИНИ ТОПИШ – ФАРЗАНДНИНГ БУРЧИ
Ҳурматли жамоат! Ҳар бир инсоннинг дунѐга келишига ота-она
сабабчидирлар. Уларнинг фарзандлар устидаги ҳақлари жуда кўп бўлиб,
Қуръони карим оятлари ва ҳадиси шарифларда уларнинг барчаси батафсил баѐн
қилинган. Динимизда ота-онани рози қилиш, уларга чиройли муомала қилиш
улуғ ибодат ҳисобланади. Қуръони каримнинг 15 та оятида айнан ота-онага
яхшилик қилиш ва уларнинг ҳақларига дуо қилиш тўғрисида зикр қилинади.
Жумладан, Аллоҳ таоло Ўзига ибодат қилишга буюрганидан кейин ота-онага
чиройли муомала қилишга буюрган:

ِِ
)69  اآلية/ ان ﴾َ(سورة النساء
ًَ اَوِبل َْوالِ َديْ ِنَإِ ْح َس
َ ًَوََلَتُ ْش ِرُكواَ وَ َش ْي ئ
َ َ﴿ َوا َْبُ ُدواَاَّلل

яъни: “Аллоҳга ибодат қилингиз ва Унга ҳеч нарсани шерик қилмангиз!
Ота-оналарга эса яхшилик қилингиз!” (Нисо сураси, 36-оят).
Инфоқ-эҳсон қилишга ҳам энг ҳақли кишилар – ота-оналардир! Бу ҳақида
Аллоҳ таоло шундай марҳамат қилади:

ِ ِ َ كَما َذاَي ْن ِف َُقو َنَقُلَماَأَنْ َف ْقتم َِمن
ِ ِىَوال َْمساك
ِ َِواِْ ِنَالسب
ََوََما
َ ِْر
ْ ُْ
َْ
ُ َ َ َ﴿َيَ ْسأَلُون
َ يل
َي
َي
َ َخ ٍْْيَفَلل َْوال َديْ ِن
َ َ َوالْيَ تَ َام
َ َو ْاْلَق
ِ ُتَ ْفعل
)518  اآلية/ يمَ﴾َ(سورة البقرة
ٌَ ََِل
َ واَم ْن
َ َخ ٍْْيَفَِإنَاَّللََِ ِو
َ

яъни: “Сиздан (эй, Муҳаммад!) қандай эҳсон қилишни сўрайдилар.
Айтинг: «Ниманики хайр-эҳсон қилсангиз, ота-она, қариндошлар,
етимлар, мискинлар ва мусофирларга қилингиз! Аллоҳ ҳар қандай қилган
эҳсонларингизни билиб турувчидир” (Бақара сураси, 215-оят).
Аллоҳ таоло Яҳѐ алайҳиссаломни Қуръони каримда “ота-онасига
меҳрибон, итоаткор” деб, мақтайди:

ِ ِ ِ
ِ ََا
)52  اآلية/ صيًّاَ﴾َ(سورة مرمي
َ َجب ًار
َ َوََلَْيَ ُك ْن
َ ﴿َ َوَِ ًّراَ َوال َديْو

яъни: “У ота-онасига меҳрибон бўлди, жабр қилувчи, итоатсиз
бўлмади” (Марям сураси, 14-оят).
Аллоҳ таоло бизга ота-оналаримиз ҳақларига қандай дуо қилишимизни
ўргатиб, шундай дейди:

ِ ﴿َرِ ناَا ْغ ِفر َِِلَولِوالِ َديَولِل
)71  اآلية/ ابَ﴾َ(سورة إبراىيم
َُ ومَا ْلِ َس
َ ِْم ْؤمن
ُ يَيَ ْوَمَيَ ُق
ُ َ
ََ ْ ََ
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яъни: “Эй, Раббимиз! Ҳисоб-китоб қилинадиган (қиѐмат) куни мени, отаонамни ва (барча) мўминларни мағфират қилгин!” (Иброҳим сураси, 41оят).
Ҳадиси шарифларда ҳам ота-онанинг фарзанд зиммасидаги ҳақлари бор
экани, уларга риоя қилиш – фарзандни улкан ажрга эга қиладиган улуғ ибодат
экани таъкидланган. Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳудан ривоят қилинган ҳадиси
шарифда шундай баѐн қилинади:

:ك" قال
ََ ََ"َأُم: "ي رسول للا من أحق الناس بسن صحبت؟" قال:جاء رجل إل رسول للا صلى للا عليو وسلم ف قال
)وك"َ(مت فق عليو
ََ َََُِ"أ:ك"َقال ث من؟َقال
ََ ََ"َأُم:ك"َقال "ث من؟" قال
ََ ََ"َأُم:"ث من؟"َقال

яъни: Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурига бир киши
келиб: “Эй, Аллоҳнинг Расули! Одамлар ичида менинг чиройли муомаламга энг
ҳақли киши ким?” – деб сўради. “Онанг”, – дедилар У Зот. “Кейин ким?”, – деб
сўради. “Онанг”, – дедилар У Зот. “Кейин ким?”, – деб сўради. “Онанг”, –
дедилар У Зот. “Ундан кейин ким”, – деб сўради. Шунда “Отанг”, – деб жавоб
бердилар (Муттафақун алайҳ).
Аллоҳ таоло Ўзининг розилигини ота-онанинг розиликларига боғлаб
қўйди. Бу ҳақда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай марҳамат
қиладилар:

ِ َ ب َِِفَ ِر
(َس َخ ِط ِه َما"َ(رواه اْلمام الطب راِن عن ابن عم ٍرو هنع هللا يضر
َ " ِر
ِّ ضاَالر
َ َو َس َخطُوُ َِِف
َ ضاَال َْوال َديْ ِن

яъни: “Аллоҳ таолонинг розилиги – ота-онанинг розилигида, Унинг ғазаби
эса – ота-онанинг ғазабидадир” (Имом Табароний ривояти).
Демак, Аллоҳ таолони рози қиламан деган киши – ота-онасини рози
қилсин, Аллоҳни ғазабидан қўрққан киши – ота-онасини ранжитишдан
қўрқсин.
Ким ота-онаси бўла туриб, жаннатни қўлдан чиқарса, унинг ҳолига вой
бўлади. Пайғамбаримиз алайҳиссалом бизни ота-онанинг хизматларини қилиб,
жаннатни қўлга киритишга тарғиб қиладилар:

ِ فَرج ٍلَأَ ْدر َكَوالِ َدي ِوَأَح َد ُُهاَأَوَكِ َل ُُه
ِ ف
ِ ف
ِ
ِ اََ ْن َدهَُال
َ "ْكبَ ُرَ ََلَْيُ ْد ِخلْوَُا ْْلَن َة
َ
ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َْرغ َمَأَن
َ ُ َْرغ َمَأَن
َ ُ ْ" َرغ َمَأَن
)(رواه اإلمام مسلم عن أب ىري رة هنع هللا يضر

яъни: “Ота-онасининг ҳар иккиси ѐки бирортаси ҳузурида қариликка етсаю,
(уларнинг хизматларини қилиб, розиликларини олиб) жаннатга кира олмаган
киши хор бўлсин, хор бўлсин, хор бўлсин!” (Имом Муслим ривояти).
Имом Бухорий ва Имом Муслимлар буюк саҳобий Абдуллоҳ ибн Масъуд
разияллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда у зот Пайғамбаримиз саллаллоҳу
алайҳи васалламдан Аллоҳ таолога энг севимли амал нима эканини сўрайдилар.
Шунда Сарвари коинот ўз вақтида ўқилган намоздан кейинги энг маҳбуб амал –
ота-онага яхшилик қилиш эканини айтганлар.
Бошқа бир ҳадиси шарифда Аллоҳ таолодан ажру-савоб истаганлар отаоналарига чиройли хизмат қилиши кераклиги айтилган:

ََ"فَ َه ْل َِم ْن: "أَبيعك على اْلجرة واْلهاد أب تغي اْلجر من اَّلل"َقال:ب اَّلل صلى اَّلل عليو وسلم ف قال
أق بل رجل إل ن ي
ِ
َك
َِ َج َر َِم ْن
ْ َ"فَ تَ ْب تَ ِغ:َحيَ؟"َقالَ"ن عم بل كَلُها" قال
َ َْوالِ َدي
َ َْوالِ َدي
ْ يَاْل
َ َح ٌد
َ كَأ
َ َ"فَ ْارج ْعَإِ ََل: "ن عم" قال:َاَّلل؟"َقال
ِ فَأ
. (َص ْحبَ تَ ُه َما"َ(رواه اْلمام البخاري واْلمام مسلم عن عبد للا ابن عم ٍرو هنع هللا يضر
ْ
ُ َحس ْن
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яъни: Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларига бир киши
келиб:
– “Сизга ҳижрат ва жиҳод учун байъат қиламан, савобини Аллоҳ таолодан
талаб қиламан!” – деди.
– “Ота-онангдан бирортаси ҳаѐтми?” – деб сўрадилар.
– “Ҳа, иккиси ҳам тирик,” – деди у.
– “Ажр-савобни Аллоҳдан кутасан-а?” – деб сўрадилар.
– “Ҳа, шундай”.
– “Ундай бўлса, ота-онангни олдига қайтиб боргинда, уларга яхши муомала
қил,” – дедилар У Зот” (Имом Бухорий ва Имом Муслим ривоятлари).
Муҳтарам жамоат! Шариатимизга кўра ота-онага яхшилик қилиш –
фақатгина уларнинг ҳаѐтлик пайтларида чекланиб қолмай, балки улар мабодо
дунѐдан ўтганларидан кейин ҳам давом этиши керак. Бу ҳақда Абу Усайд ибн
Робийъа разияллоҳу анҳудан ривоят қилинган ҳадисда шундай дейилади:

 ي رسول للا ! ىل بقي من يبر أب وي شيء: ف قال، ب ي نا َنن جلوس عند رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل من بِن سلمة
ِ ِ ِ َُوإنْ َفاذ،َارَ ََلما
ِ َو،َاَمنَِ ْع ِد ُِها
َصلَةَُالرِح ِم
ََلَْي ِه َم
َ
َ َُالصلة،َ "َنَ َع ْم:أبرُها بو ب عد موِتما ؟ ف قال
ْ
َ ْ َََ ْهدُه
َ
َ َُ َُ َواَلستغْ َف،َا
ِ َوإكرام،اليتََلَتُوصلَإَلَِبِِما
َ .)يقهما"َ(رواه اْلمام أبو داود
َ ُ َ َ
َ َصد
َُ

яъни: Молик ибн Робеъа ас-Саъидий разияллоҳу анҳу айтадилар: “Расулуллоҳ
саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларида ўтирганимизда ногоҳон Бани
Салама қабиласидан бир киши келди ва: “Ота-онам вафот этгандан кейин ҳам
мен уларга қиладиган яхшилик борми?” – деди. Пайғамбар алайҳиссалом: “Ҳа,
уларнинг ҳақларига дуо қилиш, улар учун истиғфор айтиш, аҳдларини
амалга ошириш, улар орқали қариндош бўлганларга силаи-раҳм қилиш ва
уларнинг дўстларини ҳурмат қилиш вазифаси бор”, – дедилар” (Имом Абу
Довуд ривояти).
Тобеъинларнинг улуғларидан Ҳасан Басрий раҳматуллоҳи алайҳ ота-онага
яхшилик қилишни шундай тушунтирадилар: “Ота-онага яхшилик қилиш –
қўлингдаги мол-мулкни улар учун сарфлаш, гуноҳ бўлмайдиган ишларда
уларнинг буйруқларига итоат қилишдир”.
Ибн Уяйна раҳматуллоҳи алайҳ ота-онанинг яхшиликларини қай тарзда
қайтариш кераклиги ҳақида айтадилар: “Ким беш вақт фарз намозларни ўқиса,
ҳақиқатда Аллоҳ таолога шукр қилибди. Ким намозларидан кейин отаонасининг ҳақларига дуо қилса, ҳақиқатда уларга раҳмат айтибди”.
Ҳукамолардан бирлари: “Отангга ғамхўр бўлсанг, ўғлинг ҳам сенга ғамхўр
бўлади”, – дер эдилар.
Имом Аҳмад раҳматуллоҳи алайҳ: “Ота-онага яхшилик қилиш – катта
гуноҳларга каффоратдир”, – деганлар.
Ҳурматли жамоат! Шариатимиз, фарзандларга ота-она қарилик
вақтларига етиб келишганларида уларни нафақа билан таъминлаш вазифасини
юклайди. Бу – динимизнинг талаби!
Ота-онага яхшилик қилишнинг энг паст даражаси – уларга ширин сўз
айтишдир. Ундан баландроқ даражаси – уларнинг хизматларини қилиш,
моддий ва маънавий томондан ѐрдам бериш, доим уларнинг ҳолларидан
хабардор бўлиб туришдир. Фарзанд доим ота-онага хурсандчилик келтирадиган
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ишларга ҳаракат қилиши керак. Зеро ота-оналар фарзандларининг ютуқларидан
бениҳоя хурсанд бўлишади.
Ота-онага итоатсизлик қилиш, уларга қаттиқ гапириш, жеркиш, хафа
қилиш, ҳақорат қилиш, қўл кўтариш – энг катта ва энг оғир гуноҳдир! “Отаонага оқ бўлиш” дегани аслида – мана шу. Уни ота-она тилда айтишлари шарт
эмас. Балки қаттиқ ранжишлари етарли бўлади.
Абдуллоҳ Ибн Муборак шундай деганлар: “Агар ота-онанг сен билан
муроса қилишни бошласа, сенга гапирганда, безовталанишингдан, ғазабинг
чиқишидан қўрқиб, эҳтиѐткорлик билан, сўзларни саралаб гапира бошлашса –
билиб қўйки, ота-онангга оқ бўляпсан!”.
Афсуски, гоҳида ота-онасига юқорида зикр қилингани каби нолойиқ
муомала қиладиган фарзандлар ҳам учраб туради. Улар Аллоҳ таолога
астойдил тавба қилиб, ота-онасидан кечирим сўраб, қайтадан уларни рози
қилишга ҳаракат қилишлари керак.
Аллоҳ таоло барчамизни ота-онасини рози қиладиган фарзандлардан
қилсин! Ота-оналаримизни тани-жонларини саломат қилиб, узоқ йиллар
дуогўйимиз бўлиб юришларини насиб қилсин! Омин!
ИЛОВА: Шаввол ойи рўзасининг фазилати
Муҳтарам жамоат! Аллоҳ таолога ҳамдлар бўлсинки, муборак Рамазон
ойини ҳам якунлаб, Шаввол ойини ҳам бошлаб олдик. Шаввол ҳижрий-қамарий
тақвимнинг ўнинчи ойи ҳисобланади. Ушбу ой ҳам фазилатли ва баракотли
ойлардандир. Айниқса бу ойда соғлиғи ва имкони бор кишилар нафл рўза
тутсалар, кўплаб ажру-савобга эга бўлишлари ваъда қилинган. Жумладан Абу
Айюб Ансорий разияллоҳу анҳудан ривоят қилинган ҳадиси шарифда
Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар:

ِ ضا َنَوأَتْ ب عو
ِ َستّاً َِمنَ َشو ٍالَ َكا َنَ َك
)الّتمذي
صيَ ِامَال ّد ْى ِر"َ(رواه اإلمام مسلم واإلمام أبو داود واإلمام ي
ُ َ َ َ َ َرَم
َ َص
َ "م ْن
َ
ّ ْ
َ ام

яъни: “Ким Рамазон рўзасини тутиб, ортидан шаввол ойидан олти кун рўза
тутса, йил бўйи рўза тутгандек бўлади” (Имом Муслим, Имом Абу Довуд ва
Имом Термизий ривоятлари).
Демак, ушбу ҳадиси шарифга амал қилиб, шавволнинг олти кунида рўза
тутган киши умр давомида рўза тутганлик савобини қозонар экан. Зеро Аллоҳ
таоло Қуръони каримда бундай марҳамат қилади:

ِ اء
)191  اآلية/ ََ ْش ُرَأ َْمثَ ِاَلَا ﴾ (سورة اْلنعام
َ َُب ْلَ َسنَ ِةَفَ لَو
َ ﴿ َم ْن
َ َج

яъни: “Кимки (бир) ҳасана (савобли иш) қилса, унга ўн баробар (кўпайтириб
ѐзилур)...” (Анъом сураси, 160-оят).
Бу олти кунлик рўзани Рамазон ҳайитининг эртасидан бошлаб тутиш
мумкин. Шунингдек шаввол ойи давомида тутса ҳам бўлади. Бу ҳақда
“Зоҳирийя” ва “Хулоса” номли фатво китобларимизда Шаввол ойидаги олти
кунлик рўзани кетма-кет тутилиши шарт эмаслиги, балки ой давомида тутиб
ҳам адо этиш мумкинлиги айтиб ўтилган.
Шавволнинг олти кунида рўза тутишнинг яна фойдаларидан бири шуки, у
Рамазон рўзасидаги йўл қўйилган камчилик-нуқсонларга каффорат бўлади.
Зеро беайб – Парвардигори олам! Банда камчилик ва хатолардан холи эмас. Бу
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– худди фарз намозлар ортидан ўқилган суннат намози кабидир. Ушбу
суннатлар фарзда билиб-билмай йўл қўйилган камчиликларни бартараф қилади.
Қиѐмат куни банданинг нафл ибодатлари унинг фарз-вожиб амалларда йўл
қўйган нуқсонларини тўлдиради.
Қолаверса, шавволнинг олти кунида рўза тутиш ўз моҳияти билан мусулмон
кишининг рўзадан зерикмаганига, балки унга рағбати кучли эканига далолат
қилади. Зеро бу ойдаги рўзанинг ҳикмати ҳақида Аллома Ибн Ражаб
раҳимаҳуллоҳ бундай деган: “Рамазон ойидан кейин рўза тутиб юришга
одатланиш – Рамазон ойи рўзасининг қабул бўлгани белгисидир. Чунки Аллоҳ
таоло бандасининг бирор амалини қабул қилса, ундан кейин уни (бошқа) солиҳ,
хайрли ишларга бошлайди, давомли қилади”.
Аллоҳ таоло барчамизни Рамазон ойи ва Шаввол ойининг фазилатларидан
баҳраманд қилсин! Омин!
Муҳтарам имом-домла! Келгуси жума маърузаси “ОИЛА, НИКОҲ ВА ТАЛОҚҚА
ОИД ШАРЪИЙ ҲУКМЛАР” мавзусида бўлади. Жамоатга эълон қилишингизни сўраймиз.

“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланий”

Тезис 24-сон, 2019 йил

5

