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Таржима масъулияти
Шайх Абдуллоҳ Шибровийнинг “Унвонул баѐн ва бўстонул азҳан” (Баѐн
манзили ва зеҳнлар бўстони) китобида муслим инсоннинг комиллик йўлидаги
манзилларига таъриф берилган. Бу манзилларни таниб, саҳифадан саҳифага
ичкарироқ кираѐтган инсон қачонлардир йўқотган нарсасини топгандай
қувончга тўлади... ойсиз, юлдузсиз зимистон тун бағрида адашиб чарчаган
йўлчига узоқдан “йилт” этиб бир нур кўринса, бу нур уни умид чироғи бўлиб
ўзига чорламайдими, бу умид унга тетиклик, куч-қувват бағишламайдими, бу
ишонч, бу қувват уни нажотга элтмайдими?!
“Унвон...” китоби билан яқиндан танишиш асносида кўнгилда шундай
таассуротлар кечди. Бу бежиз эмас. Каломдаги иъжоз мақоми Пайғамбаримиз
Муҳаммад алайҳиссалом сўзларига ҳам кўчганига ҳадиси шарифлар гувоҳ.
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадислари Қуръони каримда
ҳикмат дея зикр этилган. Ҳикмат “жавомеъул калим” (қисқа лафзда кўп
маъноларни жамлаш) услуби орқали намоѐн бўлган. Бу неъмат Аллоҳнинг
маҳбуб Пайғамбари Муҳаммад алайҳиссаломга берилган эди. Мазкур китобда
айни услубга муҳаббат таъсирланиш самарасини таъминлаганига шубҳа йўқ.
Негаки, китоб муаллифи Абу Муҳаммад Жамолиддин Абдуллоҳ ибн Муҳаммад
ибн Омир ибн Шарафиддин Шибровий калом, ҳадис, фиқҳ, усули фиқҳ
илмларида етук олим бўлиши билан бирга, ўз замонасининг назмий девон
тартиб берган мумтоз шоирларидан, адаб илми бўйича рисолалар битган,
баѐнда мазмун ва шакл уйғунлигини ҳис қилиш малакасига эга инсонлардан
эди. Бу имтиѐз “жавомеъул калим” услубини ўзлаштиришга имкон берган.
Муаллиф мў`жаз жумлада инсоннинг ўзи билан ўзи ва атрофдагилар билан
муносабатидаги нозик нуқталарни бўрттириб, заррабин остида кўрсатар экан,
бу сирли жозиба ўқувчини ўзига тортади, қўйиб юбормайди, мутоаладан
узилолмайсиз...
Табиийки, бу тавсифлар арабча матнни ўқиш давомида олинган
таассуротларга хос. Аслиятдаги мазмун, руҳ, кайфият ўзбекча таржимада
қанчалик акс этганини эса аввало, соҳа мутахассислари, қолаверса, зукко
ўқувчилар баҳолайди. Лекин шу ўринда таржима жараѐни билан боғлиқ айрим
фикрларни айтишга эҳтиѐж сезиляпти.
Маълумки, Исломнинг бош манбаи муқаддас Қуръони карим араб тилида
нозил бўлган. Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссалом ҳам араб тилида
гапирганлар. Араб тили мукаммалликда тенгсиз эканига шак йўқ. Бу тил
асрлар давомида шу даражада такомиллашган асосга эга бўлдики, илоҳий
ҳикмат натижаси ўлароқ, лисоний тизимдаги энг кичик ўзгаришгача ҳар бир
ҳолат учун муайян қонуният, аниқ қоида ишлаб чиқилди. Араб тилида қоидага
бўйинсунмайдиган ҳолат йўқ. Ҳар бир ўзгаришнинг асоси, тегишли изоҳи бор.
Аслида, араб тилини ўрганишнинг қийинлиги, балки осонлиги ҳам шунда.
Арабий матнни ўзга тилга ўгираѐтган таржимон, аввало ўша
қонуниятлардан хабардор бўлиши талаб этилади. Жумладаги ҳар бир сўзнинг
луғавий маъносини билиш матн мазмуни ҳали тўла англанди, дегани эмас.
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Асар ва унинг муаллифи ҳақида бутун тасаввур ҳосил бўлмагунча таржиманинг
тўғрилиги иштибоҳли бўлади. Шунинг учун ҳам бир сатр, жумла, абзацни ўқиб
чиқиш билан кифояланмасдан, бир нечта абзац, балки бутун бошли бўлимни
ўқиб, тушунгандан сўнггина таржимага уриниш ишончлироқ йўлдир. Чунки
матн руҳи қисмда эмас, бутунда акс этади. Матн руҳи англанса, сўзларни ўрниўрнига қўйиш осонлашади. Акс ҳолда, мазмун талаб қилган сўзнинг бошқа
муқобили танланиб, маъно хиралашади.
Бу вазиятда бошқа оғриқли нуқта ҳам бор. Таржимон арабий матнни
бутун нозикликлари билан тушуниб, ҳис қилиб, мазмунни она тилида у
даражада бера олмаса-чи?! Табиийки, бу ҳолатда, ўз тили тарихи, табиатини
билмаслик, ҳис қилмаслик Яратувчи томонидан ҳар бир миллатга берилган она
тилини камситишга ҳужжат бўлолмайди, албатта. Шундай экан, айб таржима
қилинаѐтган тилда эмас, таржимонда! Таржимон она тилини таржима қилаѐтган
тилдан кам билмаслиги керак. Шундагина ўзи таржима қилаѐтган матннинг
муаллифи ва таржимага муҳтож ўқувчиларнинг ҳаққини адо қилган бўлади.
Мисол учун, фикрини олий мақомда, фасоҳат ва балоғат билан, “жавомиъул
калим” услубида араб тилида изҳор қилаѐтган донишмандлардан бири айни
фикрни ўзбек тилида нима учун нўноқ ифодалаши керак?! Йўқ, бу хато на
донишманднинг, на ўзбек тилининг, балки таржимоннинг чекига тушади.
Энди “Унвон...” китобининг таржимаси ҳақида икки оғиз сўз. Китоб
анъанавий ҳамд, наът, муқаддима, мавзуга кўра ажратилган етти бўлим ва
хотимадан таркиб топган. Таржимада арабий матн шартли бўлакларга
тақсимланиб, ҳар бўлакдан сўнг матн таржимаси бериб борилди. Айрим сўз ва
жумлалар қавс ичида изоҳланди. Матн мазмуни ва руҳини ўзбек тилида имкон
қадар сақлашга ҳаракат қилинди. Лекин бу жиҳат арабча матнни наҳв
қоидаларига мувофиқ сўзма-сўз таркиб қилишда халал бериши мумкин. Негаки,
сўзма-сўз таркиб оғзаки таҳсилга асосланган. Шунингдек, бу ўринда оғзаки
нутқ билан ѐзма нутқ орасидаги кескин тафовутни ҳам ҳисобга олиш зарур.
Оғзаки нутқда устоз шогирд билан бевосита алоқада бўлади, ѐзма нутқда эса
бунинг иложи йўқ. Шунинг учун ушбу таржимада кўпроқ эътибор мазмунни
етказишга қаратилди, шаклни танлашда эса изоҳга ҳожат сезмайдиган ҳолат
ихтиѐр қилинди.
Таржима мукаммал бўлди, деган даъводан йироқмиз. Маъно равшан
чиқмаган ўринлар учради. Бу бир томондан, араб тилини яхши
билмаслигимизнинг, бошқа томондан, она тилида нўноқлигимизнинг оқибати.
Қолаверса, эътиқодий маданиятимиз билан боғлиқ бундай ишлар тўла маънода
бирдамлик, ҳамкорлик бўлсагина, мукаммал амалга ошади. Устозлар ва
ўқувчиларнинг хайрли дуоларига ҳамиша муҳтожмиз.
Рашид Зоҳид
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

األسلوب الثالث
فِف و ااا نَوافِف ٍة وم ااا افِف ٍة
َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو
Учинчи услуб:
Фойдали насиҳатлар ва
улуғ хулқлар ҳақида

ِك
ُت َقَف َق ْن َق َق َقح
 َق َق ْن َقْن َق.  َق َق ْن َق َّص َق َق َقَف َق ْن َق َّص َق َق. َق َقا َق ٌمي َق ْن َق َق َق َق َقَف َق ْن َقْنَف َق َق َق
ض َقح َق َقَف َّص َق
.  َق َق َق َق َق َقر َق َق َق َق َق َق َق َق َقر َق َق َق ُص َق. َق َقزَّص َق
Донишманд деди: “Ким насиҳат қилса, бас, у сени уйғотибди, ким
кўзингни очса, шак йўқки, у сенга ѐрдам берибди, ким изоҳласа ва очиқ-ойдин
баѐн этса, самимият кўрсатибди ва зийнатлабди, ким эҳтиѐт ва огоҳ бўлса,
демак, у хиѐнат қилмабди, эътиборсиз бўлмабди”.

 َقَف ْن ُصل ال َّص َقخ ِك َقلَقى ا َق ْن نَق ِكق َقْن َقسُص ِك ْن تَقَف ْنف ِكه ِكي َق ْن الَق َقَف ْنف َقه ُصي: َق َق َقا َقآُص
Бошқа бир донишманд айтди: “Харсанг тошни елкада олиб юриш,
фаҳмламайдиган кимсага тушунтиришга уринишдан осонроқдир”.

. ُص ْنل َق ُص الْن َق َقا ِك ِك

 النَّص ِك َقي ُص ِك ْن َق ُص الْن َق َق ِكد: َق َق َقا َقآُص

Яна бири деди: “Насиҳатнинг боши ѐқимсиз, охири тотлидир”.

ِك
ِك
. آؽبَق
استِك ْن َق ُصؽبَق َق ُصسُّ ُص
النَّص َقي ُص َقك ل َّص َقاء َق ُصس ءُص ْن
Насиҳат дорига ўхшайди: уни истеъмол қилиш бездиради, оқибати
қувонтиради.

.  َق ْنهُص النَف َق ِكي ال ُّ ْن ُص. النَّص ِك َقي ُص ُص َق ُّم ِكَُّف َقه َق ُصُيْن َق ُصح ِكَُّف َقه
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Насиҳатни қабул қилиш (аввал) қораланади, (кейин) унинг оқибати эса
мақталади. Неъматларнинг маҳри шукрдир.

ِك ِك ِك ِك
ْن ِك ِك
ِك لَ :ق ى لِك ر ِك
ٍت ُص
ؿب
ن
َف
ا
ن
اا
ض
َّص
ُص
ْن
َق
َق
َق
اغبَقنَقفَّص َق َق َقا ْن َق َّصت لَق ُص َق َقِك َّص
َق
ُص
ُص
ْن
ْن
ُص
َق
َق ْن َق َق ٌّي َق َق
ِك
ضى َقالْن َق َق ِك َ .قالْن َق ْن ِك ِك الْن َقف ْن ِك
َّصه َقد ِكَ .ق َقكلِك َق ِك ْن
اغبَق ِك ال َق
ِكتَقَف ْن َق اا َّصع َق َق َّصل ِك الْن َقْن ِك َقال َق
ِك
ِك
الْن ِك
ضى َق ِك ااِك َقَّصع َق َق َّصل ِك
ٍتَ .قالْن َق ْن ِكا َقلَقى ال َّص ِك َقالْن َق ُص َ .قالْن َق َق ِكل ِك النَّص َق ط َقالْن َق َقس ِكلَ .قال َق
َق َق
ِك
ِك
اعبنَّص ِك
ِك
ٍت ! َق َق ٌّي َقَف ْن َق ُص ْن
ال َّص َقالَّص َقآ ءَ .ق َقِك َّص
اعبَقنَّص ُص َق ٌّي َقالَق َقآْنَفٌم َقَف ْن َق ُص النَّص ُصر َقآْنَفٌم َ .ق ُصك ُّل َق ٍي ُصد َقا ْنَق
ٍ
ِك
ِك
ٍت َق َّصا َق ْن َقْن َق َق َقْن َق َقَف ْنف ِكس ِك َق َق َقل َق ْن َقْن ِك َق ْنِكَتِك.
َق َتٌمَ .ق ُصك ُّل َق َقء ُصد َقا النَّص ِكر َق َق ٌمَ .قا ْن لَق ْني َ ،ق َقِك َّص
َق َق ْن َقر ِك
ض َق ِكِك ْنس ِكي ااِك َقْن َقْنَقع ْنا َقلَقى َق َق تَق ُصَ .ق َق ْن َقس َّصل َقسْن َق الْنَقَف ْن ِك ُصتِك َقل ِكِكَ .ق َق ْن َق َقفَق َق ِكآ ِك ِكْنئَفًا
ِك
ِك
ِك
ر ِك ِك
ِك ِك
ِك
استَقَف ْن َق َقي َقآ ِكط ئَق َق
ا َقآ ا ْن َق َق َقف ْن َق ْن َق ُص
اا َقن َ .ق َق ْن َقس َق َقآط ئَقتَق ُص ْن
َق َق َقع َقه َ .ق َق ْن َق تَق َق َق َق
ِك
ِك
ِك
استَقَف ْن َقٌت
َق ْنِكَت َ .ق َق ْن َقك َقَفَق ا ُصُص َقر ُصط َق َ .ق َق ْن ا ْنَفتَق َقي َقي الْنَق ْنيَق ُص ِك َققَ .ق َق ْن َق ْن َق َق ِكَقْنِك َق
ض َّصلَ .ق َق ْن ْن
الس ْن ِكء ُّااِك َقي.
ِك َق ْن لِك ِك َقزَّصاَ .ق َق ْن تَق َق َّصَفَق َقلَقى النَّص ِكس ذَق َّصاَ .ق َق ْن َقس ِكف َق َقلَقْن ِكه ْني ُص تِك َقيَ .ق َق ْن َقسلَق َق َق َقس لِك َق ُّ
َقكَقَفَق ِك ْن َق ْن ٍء
استُص ِكخ َّص ِكِكَ .ق َق ْن ْن
َق َق ْن َقآ لَق َق ْناالَقْن َق َقاا ُص َق َ .ق َق ْن َق لَق َق الْن ُصلَق َق ءَق ُص َفَق َ .ق َق ْن َق َقع َقح ْن
ِكِك
ُص ِك َق َ .ق َق ْن َقك ُصَفَق َقك َق ُص ُص َقك ُصَفَق َقآطَقُصُصَ .ق َق ْن َقك ُصَفَق َقآطَقُصُص َق َّصل َق َق ءُص ُصَ .ق َق ْن َق َّصل َق َق ءُص ُص َق َّصل َق َقر ُص ُصَ .ق َق ْن
ٍت ! َق َق ِك ُص ِك
ا النَّص ِكس ُصُثَّص َقر ِكضَقَف َقه
ا َقَف ْنلُص ُصَ .ق َق ْن َق َق
َق َّصل َق َقر ُص ُص َق َق
ُص
ا َقَف ْنلُص ُص َقد َقآ َقل النَّص َقرَ .ق َقِك َّص َق ْن َق
لِكنَقَف ْنف ِكس ِك َق َق ا َق ُص َق ا َق ْنضبَق ُص َ .ق َق ْن تَقَف َقف َّص َق ا ْن تَقَقَفَق َق َق ْن ا ْن تَقَقَفَق ا ْن تَقَفَقعَقاَ .ق َق ْن ا ْن تَقَفَقعَقا َقسلِك َقيَ .ق َق ْن تَقَفَق َق
ال َّصه ِك
اغبَق َقس َق َقك َق ْن لَق ُص الْن َق َقيَّص ُص ِكْنن َق النَّص ِكسٍ .ت ع اؼبؤ ن ؤ
اا َقك َقا ُص ًّاَ .ق َق ْن تَقَفَق َق ْن
َق َق
لي ا
ل سَت .
ال
ذك اؼب ا رض
ك
ا ال نف .
الن س .ال ن
ن : .
ل ل ك إال
ك
ط ال ل ن
س
إذا اؼب ء
ا اؼبل ل ا
ض كل ال ل
 .ر ال اا لي ل .الف ر .ال فل ظل .
مم آ ال ا لي
ال
ظ َت  .ا دا آَت َتاث .س اػبل آَت .
اعبه ل ض ل  .الس
ِك َق

Айтилишича, ҳазрати Алий розияллоҳу анҳу ўғли Муҳаммад ибн
Ҳанафийяга шундай насиҳат қилган экан: “Эй ўғлим, ѐлғиз қолганда ҳам,
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одамлар орасида бўлганда ҳам улуғ ва қудратли Оллоҳдан қўрқишни, рози
бўлган ҳолатингда ҳам, ғазабланганда ҳам ҳақни гапиришни, фақирликда ҳам,
бойликда ҳам мўътадил ҳолатни сақлашни, дўстга ҳам, душманга ҳам адолат
қилишни, ғайратинг тошганда ҳам, дангасалик тутганда ҳам амалдан
тўхтамасликни, оғир дамларда ҳам, тўкин-сочинликда ҳам улуғ ва қудратли
Зотдан рози бўлишингни сенга васият қиламан.
Эй ўғлим! Ортида жаннат турган ѐмонлик – ѐмонлик эмас, ортида дўзах
турган яхшилик – яхшилик эмас. Барча неъматлар жаннат олдида арзимас ва
ҳар қандай бало дўзах олдида саломатликдир.
Эй ўғлим, билгинки, ким ўз айбини кўрса, бошқаларнинг айбидан юз
ўгиради. Кимки, Оллоҳнинг қисматига рози бўлса, қўлдан кетганига ғам
чекмайди. Ким зулм қиличини яланғочласа, ҳалокати шу қиличдан бўлади. Ким
биродарига чоҳ қазиса, унга ўзи йиқилади. Кимки дўстининг айбини очса,
фарзандларининг айби очилиб қолади. Ўз хатосини унутган ўзганинг хатосини
катта санайди. Кимки (барча) ишларга (лаѐқатим бор деган ишонч билан) катта
кетса, ҳалокатга йўлиқади. Ким денгизга ўзини отса, ғарқ бўлади. Ўз фикри
билан мағрурланган киши адашади. Кимки ўз ақлидан бошқасига эҳтиѐж
сезмаса, тойилади. Одамларга такаббурлик қилган кимса хор, одамларга
аҳмоқлик қилган сўкилишга сазовор. Ёмон йўлларга ўзини урган кимса
туҳматга дучор. Пасткашларга аралашган кимса паслатилади, олимларга
ҳаммажлис бўлган киши улуғланади. Кимнинг ҳазили кўпайса, енгилтак
саналади. Ким ниманики кўп қилса, шу нарса билан танилади. Гапи кўпнинг
хатоси кўп, хатоси кўпнинг ҳаѐси оз, ҳаѐси ознинг тақвоси оз, тақвоси ознинг
қалби ўлади. Кимнинг қалби ўлса, дўзахга киради.
Эй ўғлим! Кимки одамларда бир айбни кўриб, сўнгра ўзига шу айбни
лойиқ кўрса (яъни ўзи шу айбни қилса), ана ўша одам ҳақиқий аҳмоқдир. Фикр
юритган киши ибратланади, ибрат олган, (гуноҳдан) чекинади, (гуноҳдан)
чекинган киши саломат бўлади. Ким ҳою-ҳавасларни тарк этса, у озод кишига
айланади, ҳасадни тарк этса, одамларда унга нисбатан муҳаббат уйғонади.
Эй ўғлим! Мўминнинг азизлиги – одамларга ҳожат сезмасликда, қаноат
эса туганмас бойликдир. Ким ўлимни кўп эсласа, озгина дунѐга ҳам рози
бўлади. Кимки гапи ҳам амал эканини билса, сўзи камаяди, фақат керакли
бўлган ўринда гапиради. Шеър (насрий баѐн): “Кимга Оллоҳ соғлом жисм,
қаноатли қалб берса ва у нолойиқ нарсалардан юз ўгирса, ана ўша инсон
подшоҳдир, гарчи очдан ўлган бўлса ҳам”.
Ҳар бир қилган гуноҳига жазо бор эканидан қўрқиб, гуноҳдан тийилмаган
кишига ажаб! Қилинган ҳар бир солиҳ амалга савоб бўлишини умид этиб, амал
қилмаѐтган кишига ажаб! Фикр – нур, ғафлат – зулмат ва жаҳолат залолатдир.
Ўзгалардан ибрат олган киши – ҳақиқий бахтли, мероснинг энг яхшиси – одоб,
энг яхши дўст чиройли хулқдир.

. ع ال ط من ال ع الف ر ن
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Эй ўғилчам! Қариндошлик алоқаларини узиш билан ўсиш, бузуқ ишларни
қилиш билан бойиш йўқ.

نه ال ي ا إال ك اا ت ىل ا حد ت ؾب ل
.طل ال لي لي
.اجمل ل رث اا ت ىل ذال

 تس.عاء
اا ت ىل

 ال،ٍت
تع دب
.السفه ء

Эй ўғилчам! Саломатлик ўн қисм, улардан тўққизтаси – жим туришда,
фақат Оллоҳ таолони зикр қилиш бундан мустасно. Қолган биттаси аҳмоқлар
мажлисини тарк қилишдадир. Ким йиғин-суҳбатларда Оллоҳга итоатсизлик
билан зийнатланса, Оллоҳ унга ҳорликни мерос қилади, ким илм талаб қилса,
илм берилади.

زن

 ال ف. كن ز اإلُي ا ال رب لى اؼب ئ

. ت اغب ق.  ر س ال لي ال،ٍت
.ز ن ا ن ء
 ال.الف اء

Эй ўғилчам! Илмнинг боши – мулойимлик, офати – моҳирлик (яъни, кўп
ҳолларда зеҳни ўткир, дарсни битта уринишда илиб оладиган талаба сабоқни
секин оладиган талабага қараганда унутувчироқ бўлади). Мусибатларга сабр
қилиш иймон хазиналаридандир. Тамаъдан тийилиш камбағаллар зийнати,
шукр қилиш эса бойлар зийнатидир.

 ك م اغبس.

ال

ش ال

.ا يق

الف

. ٌت ال ٌت ال ل، ٍت
. س اػبل

Эй ўғилчам! Энг катта бойлик – ақл, энг катта қашшоқлик аҳмоқликдир.
Энг даҳшатли қўрқинч – ўзига бино қўйиш, энг улуғ насаб чиройли хулқдир.

د ال اا إ ا
. ج ت ا إل
ن

إ

.
ا نف
 إ. د اغب
د ال خ ل إ
 إ. ن ال
.لت ه
د الف إ

إ
ال

إل
إ

(Эй ўғилчам!) Аҳмоқ билан дўстлашишдан сақлан, чунки у сенга фойда
бераман деб, зарар етказади. Ёлғончи билан дўстлашишдан сақлан, чунки у
сенга узоқни яқинлаштиради, яқинни сендан узоқлаштиради. Бахил билан
дўстлашишдан сақлан, чунки унга муҳтож бўлганингда сендан йироқлашади.
Фожир билан дўстлашишдан сақлан, чунки у сени арзимаган нарсага сотади.
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. الط ن ل اػبرب ض اغبعم.ٍت ك الع ر ت رث اؼبلل
Эй ўғилчам! Зиѐратнинг кўпи малоллик туғдиради. Синовдан олдинги
хотиржамлик эҳтиѐткорликнинг зиддидир.

لى ال

ت

ؼب

ل اغبعم

 لى كل ا:

Шеър (насрий баѐн): “Ҳар қандай ҳолатда, мақсад қилаѐтган ишингда
эҳтиѐткорлик қуролинг ва замон-ла юзма-юз келадиган турли вазиятларда
ѐрдамчинг бўлсин.”

.ل

ا اؼب ء نفس دل ل لى ض

إ

Кишининг ўз-ўзига бино қўйиши ақлининг заифлигига далил.

 ال.لى ا إلس م
 ال.
 كي كل سل. س
ل
 كي، ٍت
 ال ا ذ للف.  ال ل س صبل ال. ال ل ز ال رع. ك م ع الع
 اغب ص. لى ل ال ف ت ل ال ا ت فظ ال
ات
.ال ضى ل ا
 كف.ع ؼبس ال ا
 داع إىل ا تي م ال ا ال. ط ئ الن
فت ح الت
ك ت
 كف د لنفس. ك ت ل َت
 كف د لنفس. ك ت ل َت
د لنفس
ال اا
َت ت
ت رط ا ر
. ل ال ل ل
 آ ل. ل َت
اع
اآلراء
 است ل. الت َت ل ال ل ؤ ن الن م. ت ض ل ا الن ائ
 ا م آَت. الف
 اغب ص.  ال خل ل ا اؼبس ن. الف
 ال رب ن. اػبط
. ل ل ئ ا ا دم ا اؼب ا.
Эй ўғилчам! Қанча “бир қараб қўйиш” бор, ҳасрат келтиради, қанчаданқанча “бир сўз” бор, неъматни суғуриб олади. Исломдан олийроқ
шараф йўқ, зуҳддан азизроқ улуғлик йўқ, тақводан мустаҳкам қалъа йўқ,
саломатликдан чиройли либос йўқ, озгина емишга рози бўлишдан афзалроқ
қашшоқликни кетказувчи мол йўқ. Ким кифоя қиладиган даражадаги нарса
билан чекланса, демак унинг роҳати нақд ва хотиржамлигини сақлашга
тайѐргарлиги ҳам тахт. Ҳирс – машаққатлар калити, қийинчиликлар – араваси,
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гуноҳлар ичра ботишга чорловчидир. Очкўзлик энг ѐмон айбларни
тўпловчидир. Ўзгада ѐмон деб топган нарсанг, сенга адаб беришга кифоя.
Сенинг зиммангдаги биродарингнинг ҳақи унинг зиммасидаги сенинг ҳақинг
мисличадир. Тўғрилигини англамасдан ишларга киришган киши, мусибатлар
ўтига ўзини урган бўлади. Ишдан олдин тадбир қилиш сени афсус-надоматдан
асрайди. Ким фикрларнинг юзига юзланса, хато ўринларни илғайди. Сабр –
қашшоқликка қарши қалқон, бахиллик – камбағалликнинг чодраси. Ҳирс –
қашшоқлик белгиси. Қариндошлик алоқаларига риоя қилувчи камбағал
қариндошлик алоқаларинини узувчи бойдан яхшидир. Ҳар бир нарсанинг
таоми бор, Одам боласи ўлимнинг таомидир.

 كي ل لى.لى ذ آتي ل ػبَت
. الس ا تن ص ا ر. النف ر

ي ك
لى ذ
 آ.ر إىل الن ر

 ال ت ئس، ٍت
آ
ل س
. إال ف اق آ
ال تن ا

Эй ўғилчам! Гуноҳкорнинг гуноҳига қараб, ноумид бўлма. Чунки қанча
гуноҳга шўнғувчилар бор, охири яхшилик билан хотима топади. Қанча хайрли
амалга астойдил киришувчилар бор, умри сўнгида шу амалини бузиб қўяди,
оқибат, дўзахга равона бўлади. Нафсга қарши чиқиш нафсни тўғри йўлга
йўллашдир. Соатлар умрларни қисқартиради. Сен бир неъматга фақат
бошқасидан ажраш билан етишасан.

ر

ر

:
إا الل يل الع ا ا ل
ر ع اؽب م ط ل

تط تن د هن ا
ط اؽب ع الس ر

Шеър (насрий баѐн): “Дарҳақиқат, бу замонда кечаѐтган кечалар бир
тўхтаб ўтадиган манзиллардир. Умрлар бу манзилларда ўралади ва ѐйилади.
Бас, қисқа кечалар ғамлар билан узун ва узун кечалар хурсандчилик билан
қисқадир”.

.

ذا ا
نه إ ذا
لى ذا
لى ظه الًتاا راس
ط
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Бошқа шеър (насрий баѐн): “Огоҳ бўл, бу дунѐ – яшнаган бир боғча.
Қачонки, бир тарафи кўкарса, бошқа тарафи қурийди. Бир куни бу боғчадан
ўтган киши учун кўзларингни кўз ѐш билан сурмалама, чунки сен ҳам ундан
ўтгувчисан. Инсонлар фақат ўлим гирдобига шўнғийдилар. Бас, айримлари
тупроқ устида айланяпти, айримлари тупроқ остида”.

. ال ؤس الن ي اؼب ا اغب
الن
ا ال ا
:ن
است إا سئل
آ تك آ ال ا
ل
اعب اا ال ل كل ال ل ؼب ل
اا س ت َت
. ازر الن س دب ل يت.اا
استيس لنفس

ا ل رض اا
ط ىب ؼب آلص ا ل
ك
ح إا ت
ا
حب ا الا

Али розияллоҳу анҳу айтади: “Роҳат машаққатга, бахтсизлик неъматга,
ўлим ҳаѐтга нақадар яқин! Бас, илми, амали, муҳаббати, ғазаби, олиши ва тарк
қилиши Оллоҳ учун холис бўлган, гапиришдан қўрқадиган, шунинг учун
тайѐргарлик кўриб, ўзни сафарбар қилиб турадиган, сўралса, очиқ жавоб
берадиган, сўралмаса, жим турадиган, гапи тўғри, сукути жавобга ожизликдан
эмас – кишига жаннат бўлсин! (Неъматлардан) маҳрумликка, расволикка,
Оллоҳга итоатсизликка, Оллоҳ хунук санаган нарсани ўзи учун чиройли деб
билишга, одамларни ўзи ҳам қиладиган иш билан айблашга мубтало кимсага
дўзах, бутун дўзах бўлсин!

ء ال ل ىت ال يل

 ال تتي. اغب

ل ء ال سخ ء ؼب ا ىل
كل
ال ط

ل

ث

Ҳаѐси ва саховати бўлмаган киши ҳаѐтдан кўра ўлимга лойиқроқ. Токи
(қимматроқ ва соддароқ) икки кийимдан қайси бирини кийиш ва (лазизроқ ва
бемазароқ) икки хил таомдан қайси бирини ейиш эътиборсиз бўлмагунча, эр
кишининг мардлиги мукаммал бўлмайди.

ل ال ء ؼب ال ا ل ال كنع
ا اؼب ا ال
ال ل ال ئ
ال ر ح
د ل ال

 ٍت ال ف ؼب ال:ى ل ا ا ن ا
ز
فع ال لي ال ء راح ا دا ال
 ال.ء فع ال ق ال س ئ س ء ال ا
.ال خل
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Луқмони ҳаким ўғлига насиҳат қилиб, шундай деди: “Эй ўғлим! Поклиги
йўқ кишининг иффати (ѐмонликлардан сақланиш), садоқати йўқ кишининг
мардлиги йўқ. Илмдан манфаатли хазина, одобдан фойдали нарса йўқ. Ақлдан
зийнатли дўст, ўлимдан яқинроқ ғойиб йўқ. Ростгўйликдан нафлироқ ҳеч нарса,
ѐлғондан ѐмонроқ ҳеч гуноҳ йўқ. Жим туришдан афзалроқ ибодат йўқ,
бахилликдан хунукроқ уят йўқ”.

ت رب لى الن س ذا
.ت

نفس ل
ل ك دا

ع
ٍت ضبل ال ط
ل ال ل ء لي
ر م

Эй ўғилчам! Кучи етмайдиган нарсани кўтарган – ожиз, ўзига бино
қўйган – ҳалокатга юзма-юз. Одамларга такаббурлик қилган – хор,
маслаҳатлашмаган – пушаймонликка дучор. Олимлар билан мажлис қурган –
билади. Кимнинг гапи оз – мудом саломат.

كل
كل ع ال ال
لى اؼب ء ال لغ اؼب ء ئل

ؼب ا ر
اتل

:
سبتع دب ط
س ف د

Шеър (насрий баѐн): “Сенга ато қилинган нарсадан фойдалан. Бас, молдунѐ – бир муддат фойдаланишга берилган нарса. Замон уни (бир бошдан
кемириб) ейяпти, сен ҳам уни ўша еювчи билан бирга егин. Кишига
Йўқотилган, қўлдан кетган нарсанинг энг арзимаси – кишига фойдаси
тегмайдиган нарса”.

.ث ل

ال

ث

ث ن

ال

ث

 اؼب ء:ي

ا

Донишманд деди: “Кишининг кишилиги – униб-ўсган жойи билан эмас,
айни пайт собит турган ўрни билан ва қаерда туғилгани билан эмас, айни пайт
қаерда топилгани билан белгиланади”.

رس ال لي ت رس ف آ
ا ال لي إ ا آ
11
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Шеър (насрий баѐн): “Сен тўплаган захираларнинг энг қимматлиси –илм.
Ким дарс қилиб, илм олган экан, унинг мақтовга муносиб фазилатлари
ўчмайди. Илм сари юз бур, унинг мақсадларига қучоқ оч. Чунки илмнинг
аввали ҳам, охири ҳам илмга юзланиш – илм талаб қилишдир”.

وض ائق
Гўзал боғча

إىل

: الع ر

، نع ع
ت ي ا

:  الت را: اآت را اغب ء ر ع كل ا ر ع كت
: ال ا ال ي
،  ا تعا جنى:ا إلجن ل
،س سلي
.اط ست ي

Донишмандлар тўрт (илоҳий) китобдан тўрт гапни ажратиб айтган
эканлар: “Таврот”дан: ким қаноат қилса, тўқ бўлади; “Забур”дан: ким сукут
қилса, саломат бўлади; “Инжил”дан: ким узлат қилса, нажот топади; “Қуръони
азим”дан: ким Оллоҳга маҳкам боғланса, тўғри йўлга ҳидоят қилинади.

ل شعا
ل
ض
كي ر ع ال لي

ر

ا

:

ت لي ال تستن
ي ضع اعبهل

Шеър (насрий баѐн) : “Эй фалончи, илм ол! Олий наслингга ва машҳур
фазлингга суяниб қолмагил. Жаҳолат қанчадан-қанча асли баландларни
пастлатди. Илм қанчадан-қанча асли пастларни юксакка кўтарди”.

 ال ق. ال ض ال ا
 اؼب. احمل ا لف
 اؼبنف ت:ا ي
 س. الف
ا ت ع ال ل ا اعب ر
 ال ا. الط ن
ت
 ا. ال
اؼبآ س ا إل ض
اإل س ط
اؼب
اؼب د س ء اػبل
اػبل
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 ال خل. اغب

 اعب د. ال

 الت اضع. اؼب

ال رب

ال
. اؼب

Донишманд деди: “Манфаат – муҳаббат ва ошноликни, зарар – нафрат ва
душманликни, ростгўйлик – ишончни, омонатдорлик – хотиржамликни, адолат
– қалблар жамланишини, зулм ажралишни, гўзал хулқ – дўстликни, ѐмон хулқ –
(бир-бировдан)узоқлашишни, кенгфеъллик – улфатчиликни, торфеъллик –
одамовиликни, кибр – ғазабни, камтарлик – юксакликни, сахийлик – мақтовни,
бахиллик – хорликни келтириб чиқаради.

:

ء إل س ل
ل
خب ل ال ؼبُت آل ل
فس ا ا خب ل
ك
ت ل ُت ل ل
يل ك
سل ا
ذا ر ت
ؽبي تط ا
ت
ل ؽب ا ال ام ل ل
ع ع ر ا ك ذل ل
ها
ل س اء

ل خل ل ؽب ا
ر الن س آ ا اعب اد ال ر
إين ر ال خ ل زر ل
ت
ط ئ ط ء اؼب
س ال ال تل س إ
اؼب ا لن لن
ا
لل
ت َت
لل ر
ض
سل إا هل الن س ن نهي

Шеър (насрий баѐн): “Нафс бахилликка буюрувчидир. Мен унга: гапни
қисқа қил, чунки бахиллик шундай нарсаки, унга йўл йўқ,–дедим. Одамларнинг
сахийга дўст эканларини кўряпман, бахилнинг эса оламларда бирорта дўсти
борлигини кўрмаяпман. Албатта мен бахил кимсанинг бахиллиги сабаб
айбланаѐтганига гувоҳман. Шундай экан, мен ўзимни “бахил” деб ном олишдан
баландроқ тутаман. Саҳоват мақомидан тушмасдан бойлардек эҳсон қиламан,
ҳолбуки, ўзинг билганингдек, молим кам. Биз шундай инсонлармизки, ўлимни
ѐмон, ҳақоратли бир нарса деб ҳисобламаймиз, худди Омир ва Салул
қавмларидек. Ўлим бизни яхши кўргани учун ажалларимизни яқинлаштиради,
уларни ѐмон кўргани учун эса ажаллари чўзилиб кетади. Улар сонимиз
озлигидан бизни айбситади. Шунда мен уларга: “Улуғлар доимо оз бўлган” –
дейман. Сонимиз камлигининг бизга зиѐни йўқ, ҳолбуки, бизнинг ҳимоячимиз
13
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Азиз Зот! Сони кўпларнинг ҳимоячиси эса хордир. (Эй нафсим,) агар
билмасанг, биз ҳақимизда ва улар ҳақида одамлардан сўра. Бас, олим ва жоҳил
баробар эмас!”.

. الن ا

الت ع

Айблаш пушаймонликни келтириб чиқаради”.

. ت ا اؽب
ال
. خبفض اعب ت النف س. لُت ال ت م اؼب د
 الن. لى الن
اؽب س ال
.ه ث ا ال ا
الف ظ زبلع
. َت سخ
 ي ح ٍت.  ع الت ين الس.  ع ال ل الن ا. ال ا جن
Ҳалим, мулойим яшаш билан дўстлик давомли бўлади. Ўзни паст тутиш
(камтарлик) билан одамларга ошно бўлинади. Кўп жим туриш билан хайбат
ошади. Қўполлик ўз эгасидан қабул кийимини ечиб олади (яъни қўпол гап
қабул қилинмайди). Дўстига ато этилган неъматига ҳасад қилиш ҳимматнинг
пастлигидандир. Оқибатларга қараш нажотдир. Пушаймонлик шошқалоқлик
билан, саломатлик эҳтиѐткорлик билан биргадир. Хасис бой сахий камбағалдан
кўра қашшоқроқдир.

ا ع اؼبست ل العلل
لا
الت ين ك ا اغبعم ل

ت

:

ر اؼبت ين ض
ل ي
ردب ا

Шеър (насрий баѐн): “Шошмайдиган киши гоҳо баъзи ҳожатларини
бажаришга улгуради, шошқалоқ кимса гоҳо тойилади. Кўпинча сустлиги сабаб
улуғ ишлар қавмнинг қўлидан кетади. Ҳолбуки, эҳтиѐткорлик уларнинг
шошишларида эди”.

. اح ام
 إذا س ا م إذا. إذا زلل ر ع.س ا
شب ت
 ال ل ل الت.  ال ل ت ع للت. اؼب ا كله ت ع لل ل.
. اإل ته د ز ا ن نه ال ف
 الت.ل ال ل شب ت الن ح

إذا هل
ل
رب
 الت. الس

Агар билмасанг – сўра, тойилсанг – қайт, ѐмонлик қилсанг – пушаймон,
ғазаблансанг – ҳалим бўл. Ким сенга яхшилик қила бошласа, энди сенинг
14
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машғулотинг унга миннатдорчиликдан иборатдир. Мардлик, олийжаноблик
тўлалигича ақлга эргашади, ақл эса тажрибага. Ақлнинг илдизи – собитлик,
меваси саломатликдир. Тавфиқнинг илдизи – ақл, меваси ғолибликдир. Тавфиқ
ва ижтиҳод эр-хотин бўлиб, улардан ғалаба (деган фарзанд) пайдо бўлади.

. والذان جاهدوا فينا لنهدانهم سبلنا:ا اا ت ىل
Оллоҳ таоло айтди: “Бизнинг йўлимизда жидду жаҳд этган зотларни
албатта ўз йўлларимизга ҳидоят қиламиз” (Анкабут, 69-оят).

.

إا س د

 ت لح. استي ل
تخ
ال ا ال ت ى لى ل ال ل
. ال ا ه آط ال هب ر.
دبسآ

تس

Дунѐнинг бир ҳолатда турмаслиги ва мудом айланиш – ўзгаришдан холи
бўлмаслиги унинг бахтиқаролигидандир. Дунѐнинг бир томонни ўнглаши
бошқа томонни бузиш билан бўлади. У бир дўстни қувнатиб, бошқасини
йиғлатади. Дунѐ ичра бўлиш – хатар, унга ишониш алданишдир.

ط

ا

الن

إال

ل ات ط

است ل اؼب ء

:

Шеър (насрий баѐн): “Киши ўз лаззатларидан бир тарафини тўла
қилгунча, бошқа тарафдан унга чалалик эргашади”.

إ هن

ز ا ال تفت ن ز نته

.ا ي

سل ا سي ح
ال
.س للن ي ك ل لأل ي

Дунѐ – заҳар қўшилган асал, ғам билан қорилган хурсандликдир.
Дунѐнинг гуллаб яшнаши сени алдамасин, зийнатлари фитнага солмасин.
Чунки у неъматларни суғуриб олувчи, одамларни еювчи (юҳо)дир.

ل نه دار ا ت ا ؼب ل
ه دا
ت ل إا ط

لا
15
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Шеър (насрий баѐн): “Умрингга қасамки, бу дунѐ доимий қўналға эмас,
балки ақл юритувчи киши учун кўчиб кетиладиган жойдир. У бугун кулдирса,
эрта йиғлатади, бугун юз очиб келса, эртага орқа ўгириб кетади. Агар дунѐ бир
нарса берса, (билгилки,) унинг кунлари айланиб турувчидир”.

 تسًتد الن اا. م

ض ث

 ت اعب ل إل تس م تعآ. ت ط ت ع تن د سبتنع
.ال ا
ت

Дунѐ беради, қайтиб олади, эргашади ва бўйин товлайди. Дунѐ жоҳилни
жилмайиш билан алдайди ва алмойи-анжойи тушларни чиройли қилиб
кўрсатади. Берганини қайтариб олади ва сен унинг эшигини “очдим” деганда, у
эшигини ѐпади.

د ك ا خب

ل

ال َف َف

 ا سًتد:ا

ا ضا د ء

Адиблардан бири шундай шеър айтди (насрий баѐн): “Замон берган
нарсаларини доимо қайтариб олади. Кошки, унинг сахийлиги бахиллик
бўлганда эди!”

س اا ط ل

ء ل اا ل ل

ه ا

ض نه الس اء

Саодатманд кишилар дунѐдан юз ўгиради, бадбахтлар унга рағбат
қилади. Дунѐнинг лаззатлари оз, ҳасратлари эса узундан узундир.

س

ا

سل
ئ خي ل

آ
تتخ

:

ه م ٌت
ت ا ال
سء
س ا ال

Шеър (насрий баѐн): “Замоннинг ўз қурганларини бузаѐтганини,
берганларини қайтиб, кийдирганларини ечиб олаѐтганини кўрмадингми?
Кимки ўзини маъюс этадиган нарсани кўрмасликдан хурсанд бўлмоқчи экан,
бас, йўқотишдан қўрқадиган нарсани олмасин (яъни, дунѐ ва ундаги барча
матоларни қўлдан-қўлга ўтказиш мумкин, лекин зинҳор кўнгилга
яқинлаштириб бўлмайди. Дунѐ меҳри кўнгилга кириши билан кўнгил
кўнгилликдан чиқади)”.
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 ال تن ح ال. إذا طل ال ن ء طل ل ن
إذا طل ال ع طل لط
ا استي
اا اسًتق ا آَت ا
 آَت ا. ال ت لى ال ل ن
. ل اؼبٌت ال ن ء.م الل ل
 ر اؼبؤ.  ؾب لس ا اث فس ال.ا
Азизликни хоҳласанг, уни тоат билан, бойлик истасанг, уни қаноат билан
талаб қил. Сенга ишонмайдиган кишига насиҳат қилма, сендан қабул
этмайдиган кишига маслаҳат берма. Мол-дунѐнинг яхшиси – озод кишини қул
қилгани (яъни, ўрнига тушган эҳсон олувчини берувчига қулдек мойил қилиб
қўяди), амалларнинг яхшиси – кимнидир миннатдор қилишга лойиқ бўлгани.
Ёшлар билан улфатчилик қилиш динни бузувчи сабабдир. Мўминнинг нури –
тунда ибодат билан бедор бўлишда. Орзуга эришиш – бойликда.

ردب ض ق ااض ء ُث اتسع
آ ن دع
قا
طع
ط ع اا ل
ن ي ل اؼب ا اع
من الن س صب لط ع

:
ا ا
ل كل ال
ت ع زائل
إمن ال
إا للخَت ل ظب ن
ل الن س آ هي
الن س ط هي إ

Шеър (насрий баѐн): “Замоннинг ҳаммаси бир хил эмас. Кўпинча
осмонлар торайиб, сўнгра кенгаяди.
Дунѐ албатта кетувчи, вақтинча
фойдаланишга берилган бир нарсадир. Шундай экан, ундан фойдаланишда
ўртача бўл, ҳалолини олиб, ҳаромини тарк эт. Ҳақиқатан ҳам яхшиликнинг
аниқ ва равшан суврати бор, Оллоҳ кимники яхшилардан қилган экан, уни ўша
сувратда шакллантирган. Одамларнинг ахлоқларини синаб, кузатиб, уларнинг
бой-бадавлат инсонларга тобеълигини кўрдик ва билдикки, одамларнинг
суйган кишиси – уларни едириб-тўйдиргани. Албатта инсон борки, ҳаммаси
тамаъга гирифтордир”.

اؼب ء آَت
. ال ا ضب س الع اا.ضع ا إل س ا َت ض ظلي
 ال ٌت ؼب ال.  ال ء لل ء. ا س
فس آَت
 ت.ل الس ء
 س د. اػب ئ إذا دآل آ
.  طل ال زق ك تطل. ر ل
 ت.لل
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ال ن ئع
. الس
 س ال ل.  س ال ل را النف. اؼب ء إل س ا إىل
. ا ه ت ِت ءت
.اؼب م
إل م ا ت
 س.ال رائع
. ذك
ا
.
 ل ا ر م. ح ال ا الس ا.ا الرب
ال
الن اعب
 اذك الن ال ُي ل. ت ل
ر ت إل
ت ر إذا
 إذا ذ. ل
 تفط لل اػبف إيل ت ل اعبن ال. ن
.س اغبلي ا تٌت السلي
.اللؤم اعبي د
ال م اعب د
. تف
ا ت ر إل
س ء لت ال إد ر د لت إ ا
ل ال ع
س إىل ك ا ل مي ل س
 إ ا ال ذبرب ك. اشر
تسًت ه
إ ف
إ س إل ف
ا طنع ا ار
ا نتج زر
زرع
.  ال ل ت ل ك ت. ت س
. ن
خي
Яхшиликни ўз ўрнидан бошқа жойга ишлатиш зулмдир.
Аҳмоқона
бошқарувнинг заволи тез. Кишининг ѐлғизлиги – ѐмон билан ошно бўлишдан
яхшироқ. Нафсингдан қочишинг шердан қочишингдан авлороқ. Аѐл зотида
вафо йўқ. Фазли бўлмаган киши бой эмас (яъни, ўзидан ошириб ўзгага бера
олган киши бой. Қанча мол-дунѐси бўлмасин, ўзидан ошмаѐтган экан, демак у
ҳали камбағал, бой эмас). Сенга нима тақдир қилинган бўлса, шу келади.
Ризқинг сени излайди, худди сен ризқингни излаганинг каби. Қўрққан киши,
қўрққан нарсасига дуч келиши биланоқ, қўрқмай қолади. Киши қавмига
яхшилик қилиш билан улуғ бўлади. Қалбнинг (Оллоҳдан бошқасидан) умид
қилмаслиги – жоннинг роҳати. Киши – бахтли дўст билан бахтли.
Яхшиликларни ѐйиш воситаларнинг энг кучлисидир. Ким инъомлар билан
қўлини очса, ўзига берилган неъматни маломатдан сақлаган бўлади. Ким дунѐ
меҳрини ўлдирса, мурувватини тирилтирибди. Очиқ юзли бўлиш яхшиликнинг
аввалидир. Баданнинг яхшиликка яроқли бўлиши сукут қилишда. Қариндошлик
алоқаларини боғла, ходимларинг кўпаяди. Кимнинг яхшилиги яқин бўлса,
унинг зикри узун бўлади (яъни тез ва осон яхшилик қиладиган одамни узоқ
вақт эслаб юришади). Ким сенга рағбатини қаратса, демак у сенинг ѐрдамингга
муҳтожлик мажбуриятини зиммангга юклабди. Қачонлардир ўзингга қилинган
яхшиликларни доим эслаб юр, аммо бугун қилган яхшилигингни шу заҳоти
унут. Сенга қаратилган яширин рағбатни ҳушѐрлик билан илға, аммо сенга
қарши қаратилган катта жиноятдан огоҳ бўлсанг-да, ўзни ғофил тут. Гуноҳ
қилсанг, узр сўра, ҳузурингга узр сўраб келишса, кечир. Улуғлик аломати –
сахийлик, пасткашлик аломати – ҳамма нарсани инкор қилавериш. Ҳалимликни
эккан, саломатлик ҳосилини олади. Унинг ота онаси ѐки олдинги фазилати бор
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кишига эҳсон қил. Асли насли тоза ѐки олдин яхши ишлари бўлган одамга
яхшилик қил. Унинг айни пайтдаги ѐмон ҳолати, давлатининг орқага
кетганлиги сени ундан четлаштириб қўймасин. Негаки, унга қилган
яхшилигинг икки фойда келтиради: ѐ озод бир қалбни қулдек ўзингга мойил
қиласан ѐки мақтовга сазовор бу ишнинг овоза бўлиши даражангни кўтаради.
Чунки дунѐ, ниманики, синдирган бўлса, уни ямаб ҳам қўяди, давлат қандай
орқа ўгирган бўлса, шундай юзланиб ҳам келади. Ким яхшилик уруғини экса,
экини албатта ҳосил беради. Ким озод, ҳур инсонларга яхшилик қилса,
яхшилиги бесамар кетмайди.

ر لح
فح

ذ

ل فح
تل إذا ذ

:
ال تنت ي إا كن ذا ر
فح إذا ذ آل سى

Шеър (насрий баѐн): “Ўч олмагин, гарчи қанчалик қудрат соҳиби
бўлсанг-да! Чунки кечириш қудратли кишига ярашади. Бир дўст гуноҳ қилса,
кечир. Шояд, сен ҳам қачон гуноҳ қилсанг, кечирадиган зотга йўлиқсанг”.

ء

اء اإل س ا إىل ا

ل ؟ ا ست ل ا

 مب ل:ل اإل س ن ر

Искандардан сўралди: “Бу даражага қандай эришдинг?” Искандар деди:
“Душманларни ўзимга мойил қилиш ва дўстларга яхшилик қилиш билан”.

ا س ل ؼبخ

ال

ل

ار الن س دبيض اؼب د ال

 س س ا: ا عرصبه

Бузругмеҳр айтди: “Озод инсонларга дўстликни холис қилиш, оммага
рағбат ва ҳайбат, пасткашларга эса фақат қўрқитиш билан сиѐсат қилинглар”.

نتهي

اػب

ض

ك

 ل اللُت ىت ال نفع إال ال:ال س السف ح
طُت ىت ال ر لل ط
ا س ف ىت سل اغب

ا

لى ال

Абу Аббос Саффоҳ айтади: “Токи, қаттиқликгина фойда берадиган вазият
келмагунча, мен фақат мулойимлик билан иш юритаман. Модомики, халқни
хосларга ишонган эканман, хослар албатта ҳурматим остида бўлади.
Қиличимни қинида сақлайман, токи ҳақ уни қинидан суғурмагунча. Токи,
берадиган жой тополмай қолгунимча, мудом эҳсон қиламан”.
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إىل اػبَت إذا

 در. ل

ل ل َت ال ت

 ال تًت ل ل ت: ي

ا

. ن

Бир донишманд деди: “Тоқатинг етмайдиган кўп нарсани деб, тоқатинг
етадиган оз нарсани ташлаб қўйма. То имконинг бўлди дегунча, яхшиликка
шошил”.

ُصخْنرُص ُص س ال ل اللُت

 ر ال س ا لُت ال ل ال،ر اؼب سل

لس ا

Юборган элчисига қараб, юборувчининг даражаси маълум бўлади.
Элчининг мулойимлиги қаттиқ қалбни юмшатади, аҳмоқлиги юмшоқ қалбни
тош этади.

. الط

سع ت ل

 ال ل. إذا دا إىل نفع

اؼب

است

Агар манфаатга элтса, бу йўлдаги машаққатни арзимас сана. Қалбнинг
айланиб, ўзгариб туриши кўзнинг айланишидан тезроқдир.

.ال ى السلط ا م

.

صبع اللُت ال

 ر ال ال. ال ح ل س إل ه
.ا الع ا
س د ال ايل ض ل

Волийси бузилган раийят учун тузалиш йўқ. Волийларнинг энг яхшиси –
юмшоқлик ва қаттиқликни жамлаган киши. Султон билан тортишган киши
пушаймон бўлади. Волийнинг бузуқлиги раийят учун қурғоқчилик замонидан
ҳам зарарлироқдир.

.  آَت اكتس ت خ ث.اإلآ ء
Вафо дўстликни мустаҳкамлайди.
яхшиси – ишончли биродар.

.ا
Ўзингдан
ишга киришма.

юқориларни

Сен

ال ت ا
улуғловчи
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нарсаларингни

 ال ت آل. ا
бўл. Ўзинг моҳир

энг

ك ؼب
бўлмаган
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ل ن ء ال ذا ال د النس ء ال ؼب ا ال َت

 ال ت.

ك ؿب دث

Айбларингни ўзингга кўрсатадиган одам билан суҳбатни кўпайтир. Ёлғон
мақтовга, хотинларнинг дўстлигига ва мол-дунѐнинг кўплигига ишонма.

 سلط ا.اا ن إا َتا
 ك اغب ص لى.

 است ي.ل ك ا ك َتا
لى إطف ء ال
ل
. ن

اؼب
ل
 است.سلط ا
ذل

است

ض
نعل

ال

Қилган яхши ишларингни, гарчи кўп бўлса ҳам – оз, ўзингга
қилинган яхшиликни, гарчи кичик бўлса ҳам – катта, сана. Ғазабнинг
подшоҳлиги энг ожиз подшоҳликдир. Ғазаб ўтини ўчиришга сукутдан
ѐрдам сўра. Душманинг сендан содир бўлган айбни
билишни
қай
даражада хоҳласа, сен ҳам ўз айбингни таниб олишни шу даражада
хоҳла.

كس

 اغب زم.الن س لف ال خ ل
. مهت طن

.ا ال ي ح ال
الن س ل ه ئي ك

 ال.هتي
.

نع
ل اف

Қаноат қилган, ғам чекмайди. Бахил – “кўришиб, бир-бировнинг
ҳолидан хабар олиб туришдек одамгарчиликдан” йироқ кимсадир.
Одамлар ичида қашшоқликка энг ҳақдори бахилдир. Ҳалолдан касб
қилиб, ўрнига сарфлайдиган киши чин маънода мулоҳазали, оқил
кишидир. Одамлар орасида энг ҳайвонсифат кимса –
бор қайғу-ғами
қоринни ўйлаш бўлган кимса.

:
ل س ػبَت ن

غ إال ط

إذا الفىت

Шеър (насрий баѐн): “Қачонки, йигит киши таоми ва кийимидан
бошқасини ўйламас экан, бас, яхшилик ундан йироқдир”.
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.ن ء

اض

ال ا إذا ر ا ف
 ظه ل. ر
 ي ا ضب.  ل اؼب ا ك ا لس. ض

ردب ك ا ه
ال ا إذا اآ
ل
. الس ء ا
ال اح

Кўпинча
юзинг
қалбинг
яширган
нарсага
кўзгу
бўлади.
Душманингга садоқат изҳор қил, қачонки, ундан бирор фойда
чиқишини умид этсанг, дўстингга қарши адоватни ичингга яшир,
қачонки, унинг зарар беришидан қўрқсанг. Ёлғончининг дили тилидан
ҳам ѐлғончироқдир. Аҳмоқ билан ҳамсуҳбат бўлиш – оғир машаққат.
Ёмон ошнодан роҳат топиш – ундан ажралиш билан ҳосил бўлади.

َت ذب
ال ت ن
ف ت يه َت ذب ر

:
ال رب ا ا ىت ذب
ا ال ا ن د فل

Шеър (насрий баѐн): “То синамаган экансан, кишини мақтама, синовсиз
унга айб ҳам тақма. Чунки инсон қулфли сандиқ, бу қулфнинг очқичи эса фақат
синов-имтиҳонлардир”.

احملًتس

 ال. ي
ؼب ا ا ت ا ع
. ط اا ن

 اغبعم ا ًتاس اؼب ء.آ ر
ر ا ار ت ء ال
ا
ا
 ك ا.ال اؼب ًت
ا إىل الس
 ط ااعد. ال ن اإل ًتاس ن
 س. ؼب ئ

Ёмонларга яқинлашиш, яхшилар ҳақида ҳам ѐмон гумон пайдо қилади.
Кишининг ўз дўстларидан эҳтиѐт бўлиб туриши ҳам бир эҳтиѐткорликдир.
Ўзи кучли бўлатуриб, душманига эътиборсиз кишидан кўра, ўзи заиф бўлса ҳам
душманидан эҳтиѐткор одам саломатроқдир. Кимки ўзига ато этилган
неъматлардан қанча кўп шодланса, мусибатлар сабабли туғилган безовталиги
шунча кучаяди. Душмандан узоқ ва огоҳ бўлиб юришинг – ундан сақланишинг
учун етарли чора. Душманга итоат – ҳалокат, Оллоҳга итоат тайѐр ўлжадир.

 ظي.  ال ال تسع اؼبت ُت. ض ق ا دبتي ُت.
ضق ر ض
خ
 م ل آَت.  س اؼب ء م س.اإلُي ا
 ل اؽب.ظي اؼب ء
اؼب ا
. ف ل آَت ن ا ل
 خ. اا اغب ي
 ن اؼب ء.ل
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Қўли қисқанинг қалби тор. Бир-бировга муҳаббат боғланган икки кишига
битта ўрин торлик қилмайди, бир-бирини ѐмон кўрган икки киши дунѐга
сиғмайди. Мол-дунѐга чанқоқлик сувга чанқоқликдан кучлироқ. Ҳимматнинг
баландлиги имондан. Кишининг камбағаллиги – бойликка қўйилган биринчи
қадам. Оқил бола жоҳил кексадан яхшироқ. Кишининг ўлжани қўлга киритиши
ҳикматни чақишдан бошланади. Фазлинг билан фахрланишинг аслинг билан
фахрланишдан яхшироқ.

ا

ق
الن س ُت
ل ل ل للي ث ؿب

ا

:
إذا ا تخ ا ا ي ار
ا تس
ي لنفس

Шеър (насрий баѐн): “Қачонки сен қабрнинг катталиги билан
фахрланишга ўтсанг, одамлар буни ѐ тасдиқлайди ѐки ѐлғонга чиқаради. Бас,
ўзингни ўша қабрга муносиб билиш йўлида сени тасдиқловчининг гапини
ортиқча далил билан исбот қилиб, гувоҳ келтир”.

ا اغب
 قا.ي ا إلُي ا

 ال ل. كف
.ار مم آ ال ر

 س ا.ل
 ل ؼب ت ا.

الف ع ا إىل ا
 ا ال ار. س

Шох илдизга далолат қилади. Неъмат уни тан олмаслик билан фасод
топади. Қалбнинг қуввати иймоннинг соғломлигидан. Очкўзни очкўзлиги
ўлдиради. Ёмонларга яқинлашиш кони зарар. Озод инсонларга озор етказган ва
ўч олган кимсага дўзах бўлсин!

ن

ال جيٍت

عرع ال

ات

ر

:
إذا ت ا ا

Шеър (насрий баѐн): “Қачонки, бировни хафа қилган экансан, ундан
етадиган душманликдан сақлан. Тикон эккан киши узум термайди”.

.د

ال

 ردب رب ل اؼب د.ل اللئ ي إذا ع ال مي إذا ع

ا ر

Хасиснинг тўйган, сахийнинг оч қолган пайтида ташланишидан огоҳ бўл.
Адоват дўстликка, дўстлик адоватга айланиб қоладиган вақтлар ҳам бор.
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نعع
ع

ال ت ر ىت اغب
ال ت ر ىت اغب

إ
إ

ر

ح اا ر

:
ا ا إذا
ا ض إذا

Шеър (насрий баѐн): “Яхши кўрсанг, муҳаббатинг ўртача бўлсин, чунки
унинг қалбдан қачон суғурилиб чиқишини билмайсан. Ёмон кўрсанг,
нафратинг ҳам ўртача бўлсин, чунки муҳаббатнинг қачон қайта келишини
билмайсан”.

.

ل ال ل النط

ستح

 ا ل الط ل س ي ال ل.ى

.د

َت

اطل رضى اإلخ اا إا رضى ال

 اؼب ا ن د ال ك. إآف ئ

ه إا ل

لت
. الف

Сен дўстларни рози қилиш пайида бўл, ҳамманинг рози бўлиши йўқ
нарса. Қилиш уят нарса, гапиришга ҳам лойиқ эмас. Қанчалар беркитсанг ҳам,
қилинган иш ошкор бўлади. Мол-дунѐ тугайди, яхши сўз қолади. Узун орзуҳавас қалбга дард орттиради, фикрни бузади.

 ال ق.ال ا
ا ض
.اؽبن ال رب الف س
 اغب:ا لن س
 اعبهل ال م. ا ر
 اػب.ا ك اد
 ال. الًت
 س ال ل.اغب ش
. ال ا ال َت.الط ل َت ال س
 اغب. ال لي ال اق اغبس ا قاط
. س ء اػبل ال ا. اغبفظ ال ا. ال لي الع ذ ال ا.الت اؼب ين
. الف ر الع ج. ل ال ل اػب ا. اغب ق اػب ا.آف ال ح اغب الا
. ال
 ال. ال ا ا ت م. اغب ص اؼب ج. اؼب اء ال ل ء.ال ل ال ا
 ال ي.عا
 الس. اغبس اعبَتاا. ال خل ال ا. احل ز ال
الف
. اغب
Жолинус айтади: “Ҳикмат ҳиндларда, кибр форсларда, меҳмондўстлик
арабларда, ростгўйлик ҳабашларда, қалбнинг қаттиқлиги туркларда, шижоат
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курдларда, хиѐнат арманларда, жаҳолат Шомда, илм Ироқда, ҳисобга усталик
Миср қибтийларида, аҳмоқлик бўйи узун-у боши кичкина одамда, ѐлғон
паканада, олифталик ашулачиларда, зулм ва зино гердайганларда, кучли
хотира кўрларда, хулқи бузуқлик чўлоқларда, қувноқлик ажойиботларда,
усталик букриларда, ақлнинг камлиги бичилганларда, бузуқликлар занжиларда,
шошилиш болаларда, тортишув олимларда, ҳирс қарияларда, хорлик
етимларда, ѐмонлик маллаларда, фасоҳат Ҳижоз ва Яманда, бахиллик ғарбда,
ҳасад қўшниларда, саломатлик узлатда, соғлик ҳамиятда бўлади”.

.يا

ال ط ا ضى ال

ه النف

 ااإل س ا سًتق ا إل س ا: ا آ
.إاآ ص الن ا ت ر ال ا

Бошқаси деди: “Эҳсон билан инсон қул қилинади, нафсни енгиш билан
шайтон янчилади ва Оллоҳ розилиги топилади, ният холислиги билан
истакларга етилади”.

.

دب ل

ح ي

Кимки, бировни йўқ фазилатини айтиб мақтаса, уни айблаган бўлади.
.

س

إذا راد اا ا

Оллоҳ бир ишни ирода қилса, унинг сабабларини тайѐрлаб қўяди.

ت ىد س ا
االرا
ال ن ىت ت لغ ا
االرا
ت لغ ا
ال كل

:
اا ك م اا تست ل
ت ل
إذا ا طف
كل ُت ن ح الطل
ل

Шеър (насрий баѐн): “Мақсадинг амалга ошиши учун бир воситани
тайѐрлаб қўйишдан“Унга тайѐргарлик қилишинг билан Аллоҳ улуғдир ѐки уни
муқобилида бирор нарсани сабаб қилишинг билан ҳам аллоҳ улуғ. (бесабабданбесабб ҳам ҳудо яратаверади). Қачонки Аллоҳ сени бир иш учун танлайдиган
бўлса. Ҳаттоинки мақсадга еткунингча иноят қўли ўзи сени ўша ишга тайѐрлаб
қўяди. Ҳар-бир вақтда талаб ютиб чиқавермайди ва ҳар бир вақтда сен мақсадга
етавермайсан.
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ا

لى

إال ك

 ال تت نب س.ال ح إال غبسن ا ال عا إال لى الس ئ ا
.د ل اعب ا

Яхши амаллар туфайли ҳосил бўлган қувонч ҳақиқий қувончдир. Ёмон
амаллар учун чекилган ғам ҳақиқий ғамдир. Жасадинг ѐ бола-чақанг учун
машаққат чекиб ѐки улуғ ва қудратли Зотнинг ибодати йўлидагина чарчасин.

ض

اك ي ال ظ ال ت
للفىت ل ئ آ
ال ف
آ ر ال ف
سبل ن ق ال
ء ر
كل ش

:
ات ع للن س إا ر ال
زآ ا
ا ل اؼب
آ ر الرب ع لت
ا يا الن س لى خال هي
كل ا إىل آ ل

Шеър (насрий баѐн): “Агар юксак бўлишга интилсанг, одамлар
учун ўзингни паст тут, ғазабингни тий, безовталигингни ошкор этма.
Яхши ишларни захира қил, чунки йигит киши учун захиранинг энг
афзали яхши ишлардир. Яхшиликнинг сараси – нақд бўлгани,
кечиришнинг сараси ғолиб пайтда қилинган афвдир. Одамларнинг
ахлоқига қараб муомала қил, шунда уларни ўзингга бўйсундирасан.
Ишни яратувчисига топшир, ҳар бир нарса қазои қадар билан амалга
ошади”.

ضرب مثل
: يل را ت ا الط ؟ ا ال خ: خ ا ال ف ر
ا ف را
الًتاا ؟
 يل را:ر
 ا ال. ن ا ٍت
ردا ال عا الن س آل نهي
:  ا ال ف ر.  هن تٌت ال د:ل اعبسي؟ ا
 يل را: ا ال ف ر.  ت اض:ا
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؟

ال
ل النس  .ا ال ف ر :
لى ت ؟ ا :
ا اغب ل ال
ن ؟ ا:
ا ال ح ال
ا :اك عل ه ش هب لى ني  .ا ال ف ر:
ل يت دت لف َت ئع ا س ل ن طع  .ا ال ف ر  :إين ا س ل ئع  .هل
ل اا تط ٍت؟ ا :ي ،د  .ل ل ى ن ر س ال خ ن  .ا ال ف ر  :ئ
الفخ
ال ف ر إال
ال ر اػب ع ا آ ق ال ن ع .
اآًتا لنفس
ر سلي  .ك
ض ل  .ا ال ف ر فس  :حب ل اغب ء ا ر م
ا اا لتف
يل ػب ص الا ُت ن ص ُث ثت فس إل ت ا دب فع
إىل ال د ا ل  :ه ال ل اظبع ٍت كل ا ر ا نف اا هب ُث ا ل يب ت ء .
ل إين ال ظب
ال د ك م ال ف ر ا ل  :ل  ،ا ل ال ف ر  :ال
ظبع ٍت ث ث ي فع ل ٍت اطل ٍت
اغب
ع إا ك ت
ال ٌت
.
ال ل إذا ا
ال
لى ل
ثاا
ا
ل طل .
تن م لى ئ .
ا ل  :ل ا ىل .ا:
ال د اط
ا ُث ط ر
ت ق ئ ال ا
ا ال .
ر ىف سفل ال
ل
إىل لى ال  .ا ل ال د  :ا ال ل  .ا ال ف ر  :ه ال ل ر ا ى ن
 .ا ل ال د  :ذا ؟
س
ن ل ل ذ
ظف ا ن
تُت ايل ا ا .ز كل ا
ليت
ا
ذحبتٍت ل
ا ال ف ر  :ل
ا:
ض لى إ
نه طبس ا ال .ل ظبع ال د ل ال ف ر ا ًتا ا س
س
ا ال ل
ا ال ل  .ا ال ف ر  :ك
آ تٍت ه ال ف ر ل
ا؟
ا ال ت ق دب ال ا إ
اإلثنتُت له غب  .ا ل ل ال تن م لى
ل ز تٍت
نه طبس ا ال ؟
تُت ز كل ا
ليت
إا
ك
لى إط ق
ل
ذل
ي صب ع
ش غبي
اا ئ تلهف ل ُث ط ر تك رق حب لت ك .
Зарбул масал
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Ҳикоя қилинишича, бир Чумчуқ Тузоқнинг ѐнидан ўтаѐтиб ундан:
– Нима бўлди, сени йўл чеккасида кўряпман? – деб сўради.
– Мен одамлардан, одамлар мендан тинч бўлишини хоҳладим,–деди
Тузоқ.
– Нега тупроққа беланиб ѐтибсан? – сўради Чумчуқ.
– Ўзимни паст тутганим учун,– жавоб қилди Тузоқ.
– Нима учун жисминг бунчалар ориқ?
– Ибодат мени озиб-тўздирди, – деди Тузоқ.
– Елкангдаги бу арқон нима? – сўради Чумчуқ.
– Зоҳидлар жандаси.
– Бу асо нима учун?
– Унга таянаман ва қўйларимга барг қоқиб бераман, – жавоб берди
Тузоқ.
– Нега олдингда буғдойлар сочилиб ѐтибди? – сўради Чумчуқ.
– Улар емишимдан ортиб қолгани, оч қолган фақирлар ва йўлини
йўқотган мусофирлар учун ҳозирлаб қўйганман.
– Ўша мусофир ва оч қолган фақир менман, мени тўйдирасанми? – деди
Чумчуқ.
– Ҳа, емиш олдингда, еявер, – деди Тузоқ. Чумчуқ донларга тумшуқ
уриши билан Тузоқ унинг бўйнидан илди.
– Бунчалар хиѐнат, ҳийла, бузуқ хулқни ўзингга касб қилибсан, нақадар
ѐмонлик бу! – дебди Чумчуқ ва тузоқ эгасига ўлжа бўлганини англабди. Шунда
Чумчуқ ўз-ўзига: – Ҳақиқатан ҳам донишмандлар “бепарво – пушаймонда,
эҳтиѐткор – омонда” дея бежиз айтмаган экан, энди бу ҳолатдан қандай
қутуламан, фурсатни бой бердим, эссиз... – деб турганида нафси уни ҳийла
ишлатишга чорлабди. Кўпинча танг аҳволда қолганда ҳийла ҳам наф беради.
Кейин овчига қараб:
– Эй инсон, мендан бир неча сўзларни эшит, умид қиламанки, улар
туфайли сенга Оллоҳдан манфаат етади, майли сўнгра мен билан
хоҳлаганингни қилавер, – деди. Овчи чумчуқнинг сўзларидан ажабланди ва
– Қани, айт-чи, – деди. Шунда Чумчуқ сўз бошлади:
– Албатта ҳар бир оқил киши биттагина чумчуқ ориқни
семиртирмаслигини, очни тўйдирмаслигини билади. Агар доно сўзга рағбатинг
бўлса, сенга мендан кўра фойдаси кўпроқ учта ҳикматни еткизаман, тингла ва
мени қўйиб юбор. Ҳикматли гапнинг биринчисини – қўлингда туриб,
иккинчисини – дарахт шохига қўниб, учинчисини – дарахт учига етганимда
айтаман. Чумчуқни қўйиб юборишга майли ортган Овчи:
– Биринчисини айт, – деди.
– Модомики, ҳаѐт экансан, қўлдан кетган нарсага пушаймон бўлма, –
деди Чумчуқ. Овчини Чумчуқнинг сўзлари ҳайратга солди ва уни озод қўйди.
Чумчуқ дарахтнинг пастки шохига етгач, Овчи:
– Иккинчиси айт, – деди.
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– Модомики, яшаѐтган экансан, бўлмайдиган нарсани бўлади деб
тасдиқлама, – дея Чумчуқ қанот қоқиб, дарахтнинг учига қўнди.
– Учинчисини айт, – деди Овчи.
– Эй инсон, ўзинг, аѐлинг, бола-чақаларингга етадиган бойликни қўлга
киритиб, озгина вақт ичида уни бой берган, сендек бахтсиз кишини кўрмадим!
– Нима экан у!? – таажжубланиб сўради Овчи.
– Агар мени сўйганингда, жиғилдонимдан ѐқутдан бўлган иккита
гавҳарни топардинг. Ҳар гавҳарнинг вазни эллик мисқол эди, – деди Чумчуқ.
Овчи Чумчуқнинг сўзини тинглар экан, пушаймонлик ичра қотди, афсус
бармоғини тишлади ва:
– Эй Чумчуқ, майли, мени алдадинг, энди учинчи ҳикматни айт, – деди.
Шунда Чумчуқ:
– Учинчисини қандай айтай, олдинги икки ҳикматни бир лаҳзадаѐқ
унутдинг! Ахир, мен сенга қўлдан кетган нарсага афсус чекма, бўлмайдиган
нарсани бўлади, деб тасдиқлама, демаганмидим!? Сен эса менинг миттигина
жиғилдонимда ҳар бири эллик мисқол бўлган иккита гавҳар борлигига
ишоняпсан. Ҳолбуки, менинг патим, этим, суягим қорнимдаги барча нарсалар
билан қўшиб тортилса, ўн мисқолга етмайди. Сен бўлсанг, қўлдан кетган
нарсага пушаймон бўляпсан, у нарсани деб ғам чекяпсан, – деди ва қанот қоқиб,
овчидан узоқлашди, ҳийла билан тузоқдан қутулди.
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