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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِ ِ ِ  و َعلَى آلِ ِو و،سالَم َعلَى رسولِ ِو المصطََفى
ِ اَلحم ُد
. أ ََّما بَع ُد،ين
َّ  َو،هلل َوَك َفى
َ َ
ُ َّ الصالَةُ َوال
َ
َُ
َ
ُ
َ صحبو أج َمع
ИСЛОМДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУШУНЧАСИ
Муҳтарам жамоат! Исломда Ватанга муҳаббат бу – туғилиб ўсган юртини
эъзозлаш, унинг равнақи учун бор имкониятини сарф қилишдир! Мусулмон киши
Ватанини севади! Унинг иқболи учун ҳаракат қилади, уни ҳимоя қилади, хурсанд
бўлса – хурсанд, хафалик етса – қайғуради.
Шунинг учун ҳам киши ўз юртидан узоқлашганда, уни қумсайди ва
соғинади. Ислом тарихидан маълумки, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ўз
ватанлари Маккаи мукаррамани яхши кўрар эдилар. У Зот ѐлғиз Аллоҳга имон
келтиришга даъват қила бошлаганларидан сўнг Макка мушрикларининг зулмлари
ҳаддан ошиб, Расулуллоҳнинг жонларига қасд қилиш даражасига борганларидан
сўнгина Аллоҳнинг буйруғига биноан, Маккадан чиқиб кетишга мажбур
бўлдилар. Чиқиш вақти келганида, кўзларига ѐш олдилар, кўнгиллари бўшаб,
Маккага қараб шундай дедилар:

ِ ك إِلَ َّي! ولَولَ أَ َّن قَ وِمي أَخرجونِي ِمن
ِ َّ وأَحب،ك ِمن ب لَ ٍد
ِ ﴿ما أَطيب
﴾ت غَي َر ِك
ُ ك َما َس َكن
ََ َ
َُ
َ َ َ
َ
ٍ اإلمام الرتمذي َع ْن َعْب ِد اهللِ بن
.)عباس رضي اهلل عنهما
ُ (رواه

яъни: “(Эй Макка), сендан кўра менга севимлироқ ва суюклироқ шаҳар йўқ!
Агар қавмим мени сендан чиқармаганида, асло сендан бошқа жойни макон
тутмасдим” (Имом Термизий ривоятлари).
Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам Маккадан узоқлашганлари
сари унга бўлган иштиѐқлари зиѐдалашиб борарди. Шунда Аллоҳ таоло
Расулуллоҳнинг кўнгилларини кўтариб, Маккага қайтиб келишларини
башоратини бериб, Қуръони каримдаги қуйидаги ояти каримани нозил қилди:

ٍ ُّك إِلَى مع
ِ
... اد
َ ك ال ُقرَآ َن لََراد
َ ض َعلَي
َ إِ َّن الَّذي فَ َر
ََ

яъни: “(Эй, Муҳаммад!) Албатта, Сизга (ушбу) Қуръонни фарз қилган зот,
шак-шубҳасиз, Сизни қайтиш жойига (Маккага) қайтарувчидир...” (Қасос
сураси 85-оят).
Шундан кейин Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам хотиржам
сафарларини давом эттирдилар.
Инсоннинг ўз Ватани олдида бир неча вазифалари бўлиб, уларнинг энг
муҳимлари учтадир:
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1.
Ватаннинг ҳаққига дуо қилиш. Чунки пайғамбарлар ўз ватанлари
ҳаққига дуо қилганлар. Масалан, “Пайғамбарларнинг отаси” Иброҳим халилуллоҳ
ўз ватанлари бўлмиш Маккаи мукаррамa ҳақига Қуръони каримда дуо қилганлари
баѐн қилинган:

ِ ات من آَمن ِمن هم بِاللَّ ِو والي وِم اْل
ِ
ِ
ِ ِ َ َوإِذ ق
ِ
ال
َ ََخ ِر ق
ِّ يم َر
ُ َ َ َ ب اج َعل َى َذا بَلَ ًدا آَمنًا َوارُزق أَىلَوُ م َن الث ََّم َر
َ َ
َ
ُ ال إب َراى
ِ اب النَّا ِر وبِئس الم
ِ ِّعوُ قَلِ ًيال ثُ َّم أَضطَُّرهُ إِلَى َع َذ
ص ُير
ُ َوَمن َك َف َر فَأ َُمت
َ َ َ

яъни: “Эсланг, Иброҳим: “Эй, Раббим, буни (Маккани) тинчлик шаҳри
қилгин ва унинг аҳолисидан Аллоҳга ва охират кунига ишонувчиларига
(турли) мевалардан ризқ қилиб бергин!”, – деганида, Аллоҳ: “(Улардан)
кофир бўлганларини эса, бироз ризқлантириб, сўнгра дўзах азобига мубтало
этурман. Бу ўта ёмон оқибатдир”, – деди” (Бақара сураси 126-оят).
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳам Мадинаи мунавварага
борганларида, унинг ҳаққига қуйидагича дуо қилдилар:
ِ  اللَّه َّم با ِرك لَنا في ص،َّ﴿اللَّه َّم حبِّب إلَي نا الم ِدينةَ َكحبِّ نا م َّكةَ أو أ َشد
﴾...اعنَا وفي ُم ِّدنَا
َ َ ُ
َ
َ َُ َ َ َ
َ ُ

.)اإلمام البخاري واإلمام مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها
ُ (رواه

яъни: “Эй Аллоҳ! Мадинани бизга Маккани суйганимиздек ѐки унданда
зиѐдароқ суюкли қилгин! Ва уни тошу тарозусига – соъу муддига баракот
бергин!” (Имом Бухорий ва Имом Муслим ривоятлари).
Кўриниб турибдики, пайғамбар алайҳиссаломлар яшаб турган юртларига
тинчлик ва ризқ сўрадилар. Зеро бу икки неъмат – Ватан фаровонлиги
омилларидандир! У иккиси ѐки бири топилмаса, бахт саодат йўқолади.
2.
Ватан ободлиги учун моддий ва маънавий ҳисса қўшиш. Бу ҳақда
Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай марҳамат қилди:

ِ شأَ ُكم ِم َن اْلَر
ض َواستَ ع َم َرُكم ِف َيها
َ ُى َو أَن

яъни: “У (Аллоҳ) сизларни ердан пайдо қилиб, сизларни уни обод этувчи
этди” (Ҳуд сураси 61-оят). Демак, инсон ер юзини, хусусан яшаб турган юртини,
ўз Ватанини обод қилиши – унинг бурчи ҳисобланади.
Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар:

ِ ِ َ الس
ِ ﴿إِن قَام
﴾ فَ ليَ غ ِرسها،اعةُ َحتَّى يَغ ِر َس َها
َّ وم
َّ ت
َ الس
َ َ فَِإ ِن استَط،ٌَح ِد ُكم فَ ِسيلَة
َ اع أَن لَ تَ ُق
َ اعةُ َوفي يَد أ
َ
ٍ ِس ب ِن مال
)ُك َر ِض َي اهلل َعْنو
َ ْ ٍ َ(رواه اإلمام البخاري َع ْن أَن

яъни: “Қиѐмат қоим бўлиб қолса-ю, бирингизнинг қўлида кўчат бўлса, у қоим
бўлгунича экишга улгурса, экиб қўйсин” (Имом Бухорий ривоятлари).
Ҳадиси шарифда инсон ўз ҳаѐтининг охирги лаҳзасини ҳам ғанимат билиб,
яшаб турган жойини обод қилиш, уни гуллаб-яшнатишга тарғиб қилинмоқда.
3.
Ватанда фасод ва бузғунчилик ишлари билан машғул бўлмаслик.
Бу ҳақда Қуръони каримда шундай марҳамат қилинади:

ِ ض ب ع َد إِص َال ِحها وادعوه َخوفًا وطَمعا إِ َّن رحمةَ اللَّ ِو قَ ِر
ِ ِ
ِِ
ين
ُ ُ َ َ
ٌ
َ ِ َوَل تُفس ُدوا في اْلَر
َ َ ًَ َ
َ يب م َن ال ُمحسن

яъни: “Ерни (Аллоҳ хайрли ишларга) яроқли қилиб қўйгандан кейин (унда)
бузғунчилик қилмангиз! Унга (Аллоҳга) ҳам қўрқинч ва ҳам умид билан дуо
қилингиз! Аллоҳнинг раҳмати эзгу иш қилувчиларга яқиндир” (Аъроф
сураси 56-оят).
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Ҳар бир шахс ўзи яшаб турган жойини ардоқлаб, уни ҳимоя қилиши – ўз
жони, моли, ота-онаси ва фарзандларини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Бу иш улкан
савоб экани ҳақида Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай
деганлар:

﴿ َمن قُتِ َل ُدو َن َمالِ ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌد َوَمن قُتِ َل ُدو َن نَف ِس ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌد َوَمن قُتِ َل ُدو َن ِدينِ ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌد َوَمن قُتِ َل ُدو َن
.)أَىلِ ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌد﴾ (رواه اإلمام الرتمذى عن سعيد بن زيد رضي اهلل عنو

яъни: “Моли, жони, дини ва аҳли аѐлини ҳимоя қилиш йўлида ҳалок бўлган
киши шаҳидлик мақомини топади” (Имом Термизий ривоятлари).
Киши Ватанига хиѐнат қилиши, ундаги ота-онаси, фарзандлари ва
халқининг қадрига етмаслиги, уларни ўйламасдан Ватанга қарши қурол кўтариши
– исломдаги энг оғир гуноҳ ва жуда катта жиноятдир!
Ватанни севишимизга бир қанча сабаблар бор. Жумладан, Аллоҳ таоло
тақдиримизни шу ерга битди. Шу Ватанда туғилиб ўсдик, тарбия топдик. Бу
Ватанда энг севимли қариндошларимиз, яқинларимиз яшашади. Бунинг зиѐдасига
бу заминни сон-саноқсиз улуғ зотлар, Аллоҳнинг дўстлари ватан тутишган.
Афсуски, айрим Ватан қадрига етмаган кимсалар, гўѐки “ҳижрат қилиш
фарз” деган сохта даъволарни қилиб, оиласи бағрида тинч, осуда ҳаѐт кечираѐтган
мусулмонларни ўзга юртларга чиқиб кетишга даъват қилмоқда. Аммо бугунги
кунда турли сиѐсий кучларнинг қўлида қўғирчоқ бўлаѐтганлар дунѐнинг
нотинчлик ҳукм сурган ва ўзлари қўним топган минтақаларига таассубга берилган
шахсларни бир жойга жамлаш ва шу орқали хомийларининг режалаштирилган
сиѐсий мақсадлари йўлида ҳаракатланишмоқда.
Хусусан, улар илм-маърифатдан йироқ, жоҳил кимсаларни ўз атрофларига
тўплашга интилиб, ислом диѐри бўлган, азон айтиладиган, жума ва ҳайит
намозлари бемалол ўқиладиган, хуллас, исломнинг беш арконлари эмин-эркин
адо этилиб, мусулмончилик амалда бўлган ва ўзлари тинчлик-хотиржамликда
ҳаѐт кечираѐтган ватанларини тарк этишга тарғиб қилмоқдалар.
Бунинг оқибатлари эса ҳаммамизга аѐн. Шундай экан, ҳар биримиз
Ватанимиз тинчлигини қадрига етиб, унинг ободлиги ва ривожланиши йўлида ўз
ҳиссамизни қўшишимиз, кундан-кунга кўпайиб бораѐтган ислоҳот ва ютуқларига
шукр қилиб, ҳар хил ѐвуз ниятдаги кимсалардан уни кўз қорачиғимиздек асрабавайлашимиз, Ватан равнақи йўлида хизмат қилаѐтган раҳбар ва
юртдошларимизнинг ҳақларига дуолар қилиб, ибодатларимизни ўз вақтида
бажариб, умргузаронлик қилишимиз мақсадга мувофиқдир.
Азизлар! Шуни ҳам таъкидлаш керакки, инсон ўзи туғилиб ўсган ватанини
қадрига етиши, ҳаққига дуо қилиши ва ободлигига ҳисса қўшиши билан бирга
биринчи ватани бўлмиш – жаннатга бориш сабаб ва омилларини бажариб, уларни
унутмаслиги зарур. Чунки Мулла Али Қори раҳматуллоҳи алайҳ ўзларининг
“Мирқотул мафотиҳ” китобларида: “Инсоннинг биринчи ватани – жаннат”
деганлар. Зеро, Одам алайҳиссалом ва Ҳавво онамиз биринчи жаннатда
яшаганлар ва ундан маълум сабабларга кўра тушурилганлар.
Демак, биз ҳаѐтимиз давомида дунѐдаги Ватанимизни обод қилиш билан
бирга, охиратдаги ватанимизга ҳам захира қилиб боришимиз даркор.
Уламоларимиз айтадиларки, киши қуйидаги амалларни қилиши билан жаннатга
кириши мумкин:
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1.
Яхши ва солиҳ амалларни қилиш – жаннатга киришга сабабдир. Бу
ҳақда Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай деган:

ِ َّ
ِ الصالِح
ِ
اب ال َجن َِّة ُىم ِف َيها َخالِ ُدو َن
َ ِات أُولَئ
ُ ك أَص َح
َ َّ ين آ ََمنُوا َو َعملُوا
َ َوالذ

яъни: “Имон келтириб, солиҳ амалларни қилганлар эса, айнан улар жаннат
аҳлидирлар ва улар у ерда абадий қолувчилардир” (Бақара сураси 82-оят).
2.
Ростгўйлик ва бировнинг ҳаққидан ҳазар қилиш – жаннатга киришга
сабабдир. Бу ҳақда Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай деган:

ِ
ِِ
ِ َّ ال اللَّوُ ى َذا ي وم ي ن َفع
ِ
ِ ادقِين
ين ِف َيها أَبَ ًدا
َ َق
ٌ صدقُ ُهم لَ ُهم َجن
ُ َُ َ َ
ُ َّات تَج ِري من تَحت َها اْلَن َه
َ ار َخالد
َ الص

яъни: “Аллоҳ деди: “Бу кун содиқ (мўмин)ларга содиқлиги фойда берадиган
кундир”. Улар учун остидан анҳорлар оқиб турадиган жаннат боғлари
бордир. (Улар) у ерда абадий бўлурлар” (Моида сураси 119-оят).
3. Ўзгалар билан чиройли муомала ва ҳусни хулқли бўлиш – жаннатга
киришга сабабдир. Кишини жаннатга киришига энг кўп сабаб бўладиган нарса
ҳақида Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи ва салламдан сўралганда, Ў Зот бундай
дедилар:

(وحسن ال ُخلق ﴾ )رواه اإلمام الرتمذي
ُ ،﴿ تَقوى اهلل

яъни: “Аллоҳдан қўрқиш ва ҳусни хулқ – кишини жаннатга киришига
сабабдир”(Имом Термизий ривоятлари).
4. Билиб-билмасдан қилган гуноҳларига тавба қилиш – жаннатга
киришга сабабдир. Бу ҳақда Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай деган:

ِ
ك يَد ُخلُو َن ال َجنَّةَ َوَل يُظلَ ُمو َن َشيئًا
َ ِصالِ ًحا فَأُولَئ
َ اب َوآ ََم َن َو َعم َل
َ َإَِّل َمن ت

яъни: “Илло, имон келтириб, эзгу ишларни қилган зотларгина (бундан
мустаснодир). Бас, улар жаннатга кирурлар ва уларга бирор нарсада
ноҳақлик қилинмас” (Марям сурваси 60-оят).
5. Имкон қадар тилимизни зикру тасбиҳлар билан машғул қилишимиз –
жаннатга киришга сабабдир. Бу ҳақда Ибн Масъуд разияллоҳу анҳудан ривоят
қилинган ҳадиси шарифда Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам бундай
деганлар: “Исро кечаси Иброҳим алайҳиссаломга йўлиқдим. У зот: “Эй
Муҳаммад, умматингизга мендан салом айтинг ва жаннатнинг тупроғи пок,
суви ширин ва ўзи текис, ўсимлиги “Субҳаналлоҳи валҳамду лиллаҳи ва лаа
илаҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар” эканини уларга хабар беринг”, дедилар” (Имом
Термизий ривоятлари).
Аллоҳ таоло барчамизни жаннат аҳлларидан айлаб, туғилиб ўсган азиз ва
мўътабар Ватанимизни бунданда фаровон, осмонини мусаффо қилиб, халқимизни
тинч ва осуда айлаб, икки дунѐ саодатига мушарраф айласин! Омин!
Муҳтарам имом-домла! Келгуси жума маърузаси “Фарзанд тарбияси,
ѐшларнинг эътиборини илм-маърифатга қаратиш” мавзусида бўлади,
иншааллоҳ.
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