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 بسمميحرلا نمحرلا هللا

َت
َّ َوثَ َّب َْلي
َّ ََوصَلَىَللاََ َوسَلَمََعَلَىَنََبَّيّنَاَمَ َمدََاَلْمَ ْبَع،
َ ات
َّ َالنّي
َ ضمَ َائّ َّرَ َو
َ لِلَاَلْمَطََلّ َّعَعَلَىَال
ََََّّاَ َْل َْمد
ََا َماَب ْعد،ت
َّ تََبّسَنََتّ َّوَ َّمنََاَلْ َّبََي
َ اس
َْ َصحَاَبَّّوَ َومَ َّن
َْ َىَآلَّّوَ َوأ
َ ََوعَل،
َ ات
َّ َحكَم
َْ َاَلْم
АМАЛЛАР НИЯТГА БОҒЛИҚДИР
Муҳтарам жамоат! Ният – динимиздаги энг муҳим амаллардан бири бўлиб,
оддий ишлар ҳам ниятни яхшилиги сабабли савобли амалларга айланади ва
ниятнинг ѐмонлиги туфайли гуноҳ ишлар қаторига киради. Ният – қалб амалидир.
Агар қалбдан ният қилиб, уни тилда ҳам зикр этса, янада яхши. Мусулмон киши
дунѐ ҳаѐтида қилаѐтган ҳар бир ишини ибодат даражасига кўтаришга ҳаракат
қилиши керак. Зеро, Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай марҳамат қилган:

ّ اْلنْسَإََّّلَلّي ْعبد
ّْ وماَخل ْقتَا ْْلّ َنَو
َون

яъни: “Мен жинлар ва инсонларни фақат Ўзимга ибодат қилишлари
учунгина яратдим” (Зориѐт сураси, 56-оят).
Яна бир ояти каримада Аллоҳ таоло Ўз бандаларини фақат эзгу ишлар
қилишга чорлаб, бундай дейди:

ّ فمنَكانَي رجواَلّقاءَربّ ّوَف لْي عملَعم ًًلَص
الًاَوَّلَي ْش ّر ْكَبّ ّعباد ّةَربّ ّوَأح ًدا
ْ
ْ
ْ ْ

яъни: “Бас, кимки Парвардигори билан мулоқотда бўлишдан умидвор бўлса,
у ҳолда эзгу амал қилсин ва Парвардигорига ибодат қилишда ҳеч кимни
(Унга) шерик қилмасин”! (Каҳф сураси, 110-оят).
Шунинг учун ҳар бир банда чинакам маърифатга эришиш учун яхши ният
орқали эзгу амалларни кўпайтириши лозим. Дарҳақиқат, биз қиладиган
амалларимиз учун ниятимизга кўра ажр-савобга эришамиз. Расулуллоҳ
саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай марҳамат қилганлар:

ِ َّاْلَط
ّ اَاْل ْعمال
.)ُاَّللُ َعْنو
َّ ََبلنّي
ْ َ( ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِو َع ْن عُ َمَر بْ ِن...َ"اتَ َوَإّ ََّناََلّكَ َّلَ َْامَّرئََمَاَنَ َوى
ْ "إّ ََّن
َّ اب َر ِض َي

яъни: “Амаллар фақат ниятларга кўрадир. Албатта, ҳар бир кишига ният
қилган нарсаси бўлади” (Муттафақун алайҳ).
Имом Аҳмад ибн Ҳанбал ушбу ҳадис ҳақида: “Илмнинг учдан бири – шу
ҳадисда”, – десалар, Имом Шофеъий “Илмнинг ярми – шу ҳадисда”, – деб
айтганлар. Имом Абу Довуд эса “Бу ҳадис – Исломнинг мадори бўлган
ҳадислардандир”, – деганлар. Мазкур зотлар айтган маълумотларнинг ўзиѐқ
динимизда ниятга катта аҳамият берилганини кўрсатиб турибди.
Ушбу ҳадисга кўра, ҳар бир катта ѐки кичик ишни яхши ният билан
бажарсак, савоб оламиз. Масалан, ейиш, ичиш каби мубоҳ амаллар ибодат ва
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касбу корга қувват бўлиш ниятида бажарилса, ибодатга айланиб, эвазига ажр
олинади. Аммо фақат қорнини тўйдириш учун еб-ичилса, савоб бўлмайди.
Киши ризқ ахтариб кўчага чиқишдан олдин “Аллоҳ таоло аҳл-оилам
нафақасини зиммамга фарз қилган, шуни адо этиш учун Ўзидан ѐрдам сўраб,
ишга чиқяпман, агар Аллоҳ муваффақ қилса, оилам олдидаги шариат юклаган
вазифани бажараман, топган пулимдан муҳтожларга ва хайрли ишларга эҳсон
қиламан” деб яхши ният қилса, унинг ҳар бир қадами ва олган ҳар бир нафаси
ибодатга айланади.
Кишининг масжидда ўтиришидан мақсади намозни кутиш бўлса,
ўтирганини ўзига савоб олади. Дам олиш ниятида ўтирса, дам олиши мумкин,
лекин савоб олмайди.
Киши уйқуга ѐтиш олдидан “ухлаб тетиклашиб олсам, Аллоҳга янада кўпроқ
ибодат қиламан”, деб ният қилса, унинг уйқуси ҳам ибодатга, савобли амалга
айланади. Бу ҳақда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар:

َ،َكََتّبََلَوََمَاَنَ َوى:َصبَح
َْ َّتَأ
ََ َاش َّوَ َوىَوََيََْن َّويَأَ َْنَيَقَومََيَصََلّيَ َّمنََاللََْي َّلَفَغَلَبََْتوََعَ ْيَنَاهََح
َّ "مَ َْنَأَتَىََإّلَََفَّر
ّّ ّ ّ
.)الد ْرداء َر ِضي للاُ عنو
َ اإلمام النسائي عن أيب
ُ َوكَانََنَ َْومَوََصَدَقَ َةًَعَلََْي َوَ َم َْنََرَب َوَعَ َزَ َوجَ َل"ََ(رواه

яъни: “Ким тунда туриб намоз ўқимоқни ният қилиб, тўшагига ѐтса, аммо
уйқу зўрлик қилиб бомдодда уйғонса, у кишига ният қилган амалининг савоби
ѐзилади ва уйқуси унга Аллоҳ таолонинг садақаси ҳисобланади” (Имом Насоий
ривоятлари).
Илм талаб қилишдан мақсад “талаби илм – фарз” деган ниятда бўлса, савоб
олади, келажакда илм орқали мол-дунѐ ва мансабга эришиб, ўзига ва ўзгаларга
манфаат етказишни ният қилган бўлса, унга алоҳида савоб олади.
Ҳайвонларни боқишда “динимиз ҳайвонларга меҳрибонлик кўрсатишга
буюрган” деган ниятда боқса, савоб олади, у орқали пул топиб, оилани боқишни
ният қилса, унга алоҳида савоб олади.
Бу қоида инсон ҳаѐтидаги ҳар бир нарсага нисбатан қўлланилаверади.
“Ислом дини – осон дин” дейилишининг маъноси ҳам шу. Исломда одат ва
зарурат ҳисобланган нарсаларни ҳам ибодатга айлантириш жуда осон. Биргина
ниятни тузатиш билан барча амаллар савобга айланади.
Имом Жафар ибн Ҳайѐн раҳматуллоҳи алайҳ шундай деганлар:

.)أمحد يف الزىد
َّ َصحََ َوَبّفَس
َّ َحَتّهَاَت
َص
َّ ّالَفََب
َّ َاْل َْعم
َْ ََ"اَ َلنَّيةََمًَلَك
ُ اإلمام
ُ أخرجو
َ ( "َادىَاَتَ َْفسَد

яъни: “Ният – амалларнинг бошқарувчисидир. Агар ният тўғри бўлса, амал ҳам
тўғри ва савобли бўлади. Агар ният бузуқ бўлса, амал ҳам бузуқ бўлади” (Имом
Аҳмад “Зуҳд” китобларида келтирганлар).
Демак, мусулмон инсон шунчалар бахтли инсонки, у ўз ҳаѐтининг ҳар бир
лаҳзасини, ҳар бир амалини Аллоҳга ибодатга айлантириши мумкин. Мусулмон
инсоннинг ибодатга айланмайдиган амали йўқ, унинг шахсий, оилавий,
ижтимоий, иқтисодий, сиѐсий ва бошқа амаллари барчаси ибодат бўлиши
мумкин. Бунинг учун эса ундан кўп нарса талаб қилинмайди. Ўз динининг
кўрсатмаларини ўргансаю, ниятини шунга мосласа, кифоя. Шу билан бутун
бошли бир ҳаѐт ибодатга айланади.
Солим ибн Абдуллоҳ раҳматуллоҳи алайҳнинг Умар ибн Абдулазиз
раҳматуллоҳи алайҳга йўллаган мактубида бундай сатрлар бор эди: “Билгинки,
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Аллоҳнинг бандага ёрдами, албатта, унинг ниятига қараб бўлади. Кимнинг нияти
холис, мукаммал бўлса, унга Аллоҳнинг ёрдами ҳам тўла-тўкис бўлади. Ёрдамнинг
ноқис бўлиши, банданинг нияти нуқсонлигидандир”.
Ҳадиси қудсийда шундай марҳамат қилинган:

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ََ قالََإّ َنَللاََكتب:ال
َ َ ق، فِيما يَ ْروي َع ْن َربِِّو َعَّز َو َج َّل،ب صلى للاُ عليو وسلم
ِّ ََّعن ابْن َعبَّاس َرضي للاُ عنهما َعن الن
ّ ًََفم َنَى َمَِّبسنةََف ل َمَي عملْهاَكت بهاَللاََلوََ ّع ْندهََحسن َة،ّيَذلّك
ّ ّسي
ََفّإ َْنَىوََىَ َمَ ِّبا،ًكاملة
َ َ َ َثَب،ئات
َّ ا ْلس
َ ناتَوال
ْ ْ
ْ
ّ ََإّلَس ْب ّعمائ َّة،ف ع ّملهاَكت بهاَللاََلوََ ّع ْندهََع ْشرََحسنات
ََكت بها،َوم َْنَى َمَبّسيّئةََف ل َْمَي ْعملْها،ضعافََكثرية
ْ َإّلَأ،ض ْعف
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ
.(اإلمام البخاري واإلمام مسلم
ُ َفّإ َْنَىوََى َمَِباَف عملهاَكت بهاَللاََلوََسيئ َةًَواحدةًَ )رواه،ًللاََلوََع ْندهََحسن َةًَكاملة

яъни: Абдуллоҳ ибн Аббос разияллоҳу анҳудан ривоят қилинади, Расулуллоҳ
саллаллоҳу алайҳи васаллам Аллоҳ таолодан ривоят қилган ҳадиси қудсийда
шундай деганлар: “Албатта Аллоҳ таоло яхшилик ва ѐмонликларни ѐзиб, уни
баѐн қилиб қўйди: “Ким бир яхшиликни қасд қилсаю, амалга ошира олмаса,
Аллоҳ таоло Ўз ҳузурида унга комил бир яхшилик қилди, деб ѐзиб қўяди. Агар
қасд қилиб, бажарса, Аллоҳ таоло унга яхши амали учун ўнтадан етти юз
баробар ва ундан ҳам зиѐдагача ажр берур. Агар бирор ѐмонликни қасд қилсаю,
уни амалга ошира олмаса, Аллоҳ таоло Ўз ҳузурида унга комил бир яхшилик
қилди, деб ѐзади. Агар ѐмонликни қасд қилсаю, бажарса, Аллоҳ таоло унга
битта ѐмонлик ѐзади” (Имом Бухорий ва Имом Муслим ривоятлари).
Бир киши олимларга айтди: “Менга бир йўл кўрсатингки, у орқали Аллоҳ
таолога доимо мақбул амаллар қилай, бутун ҳаѐтим Аллоҳ учун ибодатга
айлансин”. Унга айтишдики: “Яхшиликни ният қил, қўлингдан келганича яхши
амаллар қилавер, агар ундан толиқсанг ѐки амалга ошира олмай қолсанг ҳам, уни
давом эттиришда ҳиммат кўрсатавер. Албатта, яхши амал қилишга ҳимматли
бўлиш – уни бажариш билан баробардир”.
Муҳтарам азизлар! Умримизнинг яна бир йили тугаб, янги саҳифаси очилмоқда.
Шунинг учун барчамиз ўтган умримиздаги яхши-ѐмон ишларимиздан хулоса қилиб,
2020 йилни фақат яхши амаллар, савобли ишлар, дунѐ ва охиратимиз учун захира
бўладиган амали солиҳлар билан ўтказишни мақсад қилмоғимиз лозимдир.
Мўмин-мусулмон киши ҳар кунини қадрига етиб, уни ўтган кунидан кўра кўпроқ
ва яхшироқ савобли амаллар билан ўтказишга ҳаракат қилмоғи лозим. Ўтган кундаги
ишларига мағрурланиб, ўша билан кифояланиб қолиб, янада кўпроқ ҳаракат қилишга
ошиқмаслик – оқил мўъминнинг иши эмасдир.
Албатта, шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, байрамни баҳона қилиб шариатимиз ва
урфимизга мос келмайдиган ва кўнгилсизликларга сабаб бўладиган ишларга қўл
уришдан, хусусан, ичкиликбозлик каби иллатларга берилишдан, фарзандларимизни эса
ман этилган пиротехника воситаларини ишлатмаслигидан огоҳ этишимиз лозим.
Ўтган йилни сарҳисобини қилиб, 2020 йилда умримизга умр қўшилишини, савоб ва
эзгу ишларимизнинг кўпайишини ният қилиб, яқинларимизга ҳам ушбу тилакларни
билдириб, жонажон Ватанимизга тинчлик ва барқарорлик, меҳрибон ва меҳнаткаш
халқимизга фаровонлик тилайлик!
Аллоҳ таоло барчамизга ҳар бир ишимизда яхши ниятни ҳамроҳ айлаб, ҳаѐтимизни
эзгу ва савобли ишлар билан ўтказишимизни насиб айласин! Омин!
Муҳтарам имом-домла! Келгуси жума маърузаси “УМР – ҒАНИМАТ!”
мавзусида бўлади.
2019 йил – “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” ,

54-Тезис

3

