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КАСБГА САДОҚАТ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Муҳтарам жамоат! Маълумки, киши касб қилиш орқали, аввало 

ўзининг моддий эҳтиѐжларини қондиради. Қолаверса, оила аҳлининг 

нафақаси, қарамоғидаги кишиларнинг таъминотини амалга оширади. Бир сўз 

билан айтганда, инсон ким бўлишидан қатъий назар, моддий ҳаѐтини йўлга 

қўйиши учун бирорта касб билан шуғулланишга мажбур. Аллоҳ таоло сизу 

биз, мўмин-мусулмонларни ҳалол касб билан шуғулланишга, ҳаромдан ҳазар 

қилишга буюрган. Бу ҳақда Пайғамбаримиз ملسو هيلع هللا ىلص дан қуйидаги ҳадис ворид 

бўлган: 

َيالنَ َنَ عَ  ا مه ب   ينه ن  ؤم  الم   ره مه أه  الله  ن  إ   ا، وه ب  ي  طه  ل  إ   ل  قبه يه  له  ب  ي  طه  الله  إن  ":الَ قَ َوَ نَ صلىَاهللَعليوَوسلمَأَ ََب 
 ت هْعمهل ونه  ب مها إ ن ي صهال ح ا وهاْعمهل وا الط ي بهات   م نه  ك ل وا الرُّس ل   أهي ُّهها يها}: الىه عه ت ه  اله قه ، ف ه ينه ل  رسه الم   و  ب   ره مه أه 

نهاك مْ  مها طهي بهات   م نْ  ك ل وا آهمهن وا ال ذ ينه  أهي ُّهها يها} :الىه عه ت ه  اله قه  وه  (،15/املؤمنونسورةَ)  {عهل يم    {رهزهق ْ
 لىه إ   يو  ده يه  دُّ م  يه  ره غب ه أه  ثه شعه أه  ره فه الس   يل  ط  ي   له ج  الر   صلىَاهللَعليوَوسلمَرَ كَ ذ ََث َ َ،(571/البقرة سورة) 
! ام  ره لحه با   يه ذ  غ   ، وه ام  ره حه  و  س  لبه مه  ، وه ام  ره حه  و  ب  شره مه  ، وه ام  ره حه  و  م  طعه مه  وه  ب  ره  ياه  ب  ا ره يه  ول  ق  ي ه  وه  اء  مه الس  

  "؟كه ل  ذه ل   اب  جه سته ي   نى  أه فه 
َ(.مسلماإلمامَرواهَ)

 

яъни: У зот ملسو هيلع هللا ىلص айтадилар: “Албатта, Аллоҳ таоло покдир ва У пок 

нарсанигина қабул қилади. Дарҳақиқат, Аллоҳ таоло пайғамбарларга 

буюрган нарсани мўминларга ҳам буюрган. У айтганки: “Эй, пайғамбарлар! 

Пок (таом)лардан тановул қилингиз ва эзгу (иш) қилингиз!” (Мўминун 

сураси, 51-оят) ва яна айтдики: “Эй, имон келтирганлар! Сизларга Биз 

ризқ қилиб берган покиза нарсалардан енглар!” (Бақара сураси, 172-оят). 

Шундан сўнг, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص  бир киши ҳақида айтдилар: “У узоқ (ҳаж) 

сафарига чиқиб, соч-соқоли тўзғиб, чангга ботган ҳолда икки қўлини осмонга 

кўтариб, эй, раббим, эй, раббим, дейди. Ваҳоланки, егани ҳаром, ичгани 

ҳаром, кийгани ҳаром, ҳаромдан озиқланган! Қаердан ҳам дуоси ижобат 

бўлсин?” (Имом Муслим ривояти).  

Дарҳақиқат, тарихдан маълумки, пайғамбарларнинг барчаси ҳам 

зиммаларидаги Аллоҳ таоло томонидан юклатилган элчилик вазифаларини     

буюк омонат билан адо этиш билан бир қаторда ўзлари ва оила аҳлларини 
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боқиш учун ҳалол касб билан машғул бўлганлар. Масалан, Одам а.с. 

деҳқончилик ва тўқувчилик, Идрис а.с. тикувчи ва хаттот, Нуҳ ва Закариѐ 

а.с.лар дурадгор, Ҳуд ва Солиҳ а.с.лар тижорат, Иброҳим а.с. деҳқончилик ва 

тижорат, Довуд а.с. темирчи, Сулаймон а.с. ҳунарманд, Мусо, Шуъайб ва 

Пайғамбаримиз а.с.лар чўпонлик билан шуғулланганлар.  

Инсон учун энг ҳалол касб ўз меҳнати эвазига топилган ризқдир. 

  

امَ  َالل و َع ْنوَ  ع ْنَاْلم ْقد  ي  َالل وَ  ر ض  : ص ل ىَالل و َع ل ْيو َو س ل مَ  ع ْنَر س ول  ن يرا  م  خه  طُّ اما  قه عه طه  د  حه أه  له كه ا أه مه " ق ال 
ََ"ه  د  يه  ل  مه ن عه م   ل  أك  يه  انه كه  م  له الس   يو  له عه  د  او  ده  الل   ي  ب  نه  ن  إ   ، وه ه  د  يه  ل  مه ن عه م   له أك  ن يه أه 

 .البخاري(اإلمامَ)رواهَ

яъни: Миқдам َعنو َاهلل  صلى هللا عليه وسلم дан ривоят қилинади, Расулуллоҳ رضي

айтдилар: “Ҳеч ким ўз қўл меҳнати билан топгандан яхшироқ таом еган 

эмас, дарҳақиқат, Аллоҳнинг пайғамбари Довуд а.с. ҳам ўз қўл меҳнати билан 

кун кўрган” (Имом Бухорий ривояти). Бошқа бир ҳадисда: 

ه " صلىَاهللَعليوَوسلم:َالل وَ َر س ولَ َقال دا  حه أه  له سأه ن يه ن أه م   ير  خه  ه  هر  ى ظه له م عه ك  د  حه أه  به طه حته ن يه له
 "و  ع  من ه و يه أه  يو  عط  ي  ف ه 

 .(البخارياإلمامَرواهَ)
яъни: Пайғамбар صلى هللا عليه وسلم дедилар: “Бирортангиз елкасига ўтин 

ортиб юргани бировдан тиланчилик қилиб, у бериб ѐки бермаганидан 

яхшироқдир” (Имом Бухорий ривояти).  

Ҳалол касб-ҳунар орқали тирикчилик ўтказиш ҳам ибодат саналади. 

Эрта тонгдан кечгача ҳалол ризқ билан оила аҳлини боқиш мақсадида ишлаб 

ҳорган кимсанинг гуноҳлари кечирилади, дейилган бир ҳадисда. Бошқа бир 

ҳадисда эса: 

 ل  له الحه  سب  كه   ب  له طه " :قالَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلمَقال،َرضيَاهللَعنوَمسعودَبنَاهللَعبد عن
 (.يفََشعبَاإلميان البيهقياإلمامَرواهَ) "ةيضه ر  الفه  عده به  ة  يضه ر  فه 

яъни: Абдуллоҳ ибн Масъуд رضيَاهللَعنو дан ривоят қилинади, Расулуллоҳ  صلى هللا

 Ҳалол касб қилиш фарздан кейинги фарздир”, дедилар (Имом“ :عليه وسلم

Байҳақий “Шуъабул имон” китобида ривоят қилган).  

Муҳтарам азизлар! Инсон ҳалол касб қилар экан, албатта, биринчи 

навбатда нияти холис бўлиши лозим. Яъни, шу ҳалол касби орқали ўзини ва 

аҳли оиласини таъминлаши, ўзгаларга қарам ва муҳтож бўлишдан 

сақланиши, қолаверса, жамиятдаги кишиларга манфаат етказиши, уларнинг 

оғирини енгил қилиши касб қилишдан кўзда тутилган асосий мақсад бўлмоғи 

керак. Аллоҳ таолога беадад ҳамдлар бўлсинки, биз бандаларига ақлу идрок 

бериб, ҳалол касб йўлларини кўпайтириб ато этган. Давлатимизда ҳам йил 

сайин иш ўринларини кўпайтириш борасида хайрли ишлар амалга 

оширилмоқда. Қолаверса, олийгоҳлар, касб-ҳунар коллежлари ва турли ўқув 

марказлари фаолиятларини йўлга қўйилишидан мақсад ҳам ѐшларни касб-

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=136&idfrom=5499&idto=5560&bookid=79&startno=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=136&idfrom=5499&idto=5560&bookid=79&startno=22#docu
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ҳунарли қилиб ҳаѐтларининг фаровон бўлиши ва эл-юрт равнақига ўз 

ҳиссаларини қўшишлари учун имконият яратишдир.   

 Зеро, ҳалол касб қилишнинг кўплаб дунѐвий ва ухровий манфаатлари 

бордир. Жумладан, ҳалол касб қалбга нур, дилга сурур бахш этади. Инсонда 

хотиржамлик ва ҳаловат пайдо қилади. Аъзоларни ибодатга моил этиб, 

амалларни мақбул бўлишига сабаб бўлади. Ризқда ва умрда барака пайдо 

қилади. Асосийси, Аллоҳнинг ризосига ва дуоларнинг ижобат бўлишига 

сабаб бўлади. Пайғамбаримиз صلى هللا عليه وسلم улуғ саҳобий Саъд ибн Аби 

Ваққос رضيَاهللَعنو га қилган насиҳатларининг бирида шундай деган эдилар: 

اإلمامَ)رواهَ "ة  عوه الد   ابه جه سته ن م  ك  ته  كه مه طعه ب مه ط  أه  عد  ا سه يه " :قالَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلم
 .الطرباين(

яъни: Расулуллоҳ صلى هللا عليه وسلم айтдилар: “Эй, Саъд! Таомингни ҳалол 

бўлишига эътибор бергин, дуоси қабул бўладиганлардан бўласан” (Имом 

Табароний ривояти). 

Ўз касби ва мансаб-мартабасини суистеъмол қилиш, касбу-корида 

қалбакиликка, таъмагирликка ўтиш орқали ҳалол бўлмаган йўллар билан кун 

кўриш айни гуноҳ ишдир. Пайғамбаримиз صلى هللا عليه وسلم бу ҳақда шундай 

дедилар: 

 

َالل وَ   ام  ره الحه  ة  قمه ل  ب   ف  ذ  يقه له  بده العه  ن  إ   ه  د  يه محمد ب   فس  ي نه ذ  ال   وه " :ق الَ  و س ل مَ ص ل ىَالل و َع ل ْيو َ ع ْنَر س ول 
ى وله أه  ار  الن  ا، فه به الر   وه  حت  ن السُّ م   و  حم  ت له به ن ه  بد  ا عه مه يُّ أه  وم ا، وه يه  ينه ع  ربه أه  ل  مه عه  نو  م   ل  قبه  يه له فه  و  وف  جه  في  

 "و  ب  
َ.الطرباين(اإلمامَرواهَ)

 

яъни: “Муҳаммаднинг жони қўлида бўлган Зотга қасамки, банда қорнига 

битта ҳаром луқмани ташлаши билан қирқ кунлик амали қабул бўлмайди. 

Қайси банданинг эти ҳаром ва рибо орқасидан ўсган бўлса, у дўзахга 

лойиқдир” (Имом Табароний ривояти).  

Киши бирор касб-ҳунар билан шуғулланар экан, уни пухта ва холис 

бажармоғи лозим бўлади. Юртимизда яшаѐтган ҳар бир инсон борки, у 

ўқитувчи ѐки шифокор бўладими, олим ѐки оддий ишчими, тадбиркор ѐхуд 

хизматчими, қайси касб эгаси бўлишидан қатъий назар, Ватаннинг равнақи 

йўлида, ўз касбидан келиб чиқиб, юртимизнинг келажаги ва ривожланиши 

йўлида астойдил хизмат қилиши керак. Ўз касбига нисбатан садоқати 

бўлмаган шахснинг на ишида, на касбу корида барака бўлади, балки унинг 

бутун ҳаѐти беқарорликда ўтади. Модомики, биз буюк келажак сари 

одимлаѐтган эканмиз, ҳар биримиз ўз вазифамизга садоқат билан 

ѐндашмоғимиз лозимдир.  

Азизлар! Фиқҳий масалаларнинг баѐни борасидаги бугунги 

суҳбатимизда ҳанафий мазҳабимизда намоз вақтлари ва намоз ўқиш 

макруҳ бўлган вақтлар ҳақида сўз юритамиз. 
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Намознинг вақтлари:  

1) бомдоднинг аввалги вақти тонг ѐришиб уфқда оқликнинг 

тарқалишидир. Унинг тугаш вақти қуѐш чиқишдан олдиндир; 

2) пешиннинг аввалги вақти қуѐшнинг тик тургандан сўнг оғишидир. 

Унинг охирги вақти ҳар бир нарсанинг сояси ўзига икки баробар 

бўлгунчадир; 

3) асрнинг аввалги вақти пешиннинг вақти чиққандан бошлаб киради. 

Унинг охирги вақти қуѐш ботишдан олдинги вақтдир; 

4) шомнинг аввалги вақти қуѐшнинг ботишидир. Унинг охирги вақти 

шафақ (қуѐшнинг қизиллиги) йўқолган вақтдир; 

5) хуфтоннинг аввалги вақти шафақнинг ботишидир. Унинг охирги вақти 

тонг ѐришишидир.  

6) витр намозининг аввалги вақти хуфтондан кейин бўлиб, унинг охирги 

вақти бомдоднинг вақти киришидир.  

 

Намоз ўқиш макруҳ бўлган вақтлар:  

1) қуѐш чиқаѐтганда; 

2) Туш вақтида қуѐш тиккага келганда; 

3) қуѐш ботаѐтганда; 

4) ушбу вақтларда жаноза намози ва тиловат саждасини ҳам қилиш 

макруҳ; 

5) бомдод намозидан сўнг то қуѐш чиққунча нафл намоз ўқиш; 

6) аср намозидан сўнг то қуѐш ботгунча нафл намоз ўқиш; 

7) қуѐш чиққандан сўнг 2 ракаат намоз миқдоридаги вақт ўтмасдан нафл 

намоз ўқиш;  

8) қуѐш ботгандан сўнг шомнинг фарзини адо қилгунча нафл ўқиш; 

имом-хатиб хутба ўқиѐтганда то хутбасини тугатгунча нафл ўқиш. 

 

Аллоҳ таоло юртимиз тинчлигини бундан ҳам мустаҳкам қилиб, 

халқимиз фаровонлиги, оилаларимиз бахту саодати йўлида садоқат билан 

хизмат қилишимизни муяссар айласин. Омин!  

 

  

  

 


