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Аннотация: Ушбу мақолада ислом ҳуқуқида ижтимоий ҳимоя тушунчаси таърифи, 
пайдо бўлиши, қонунчилигимизда акс этиши ва аҳамияти ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ислом ҳуқуқи, фиқҳ,  ижтимоий ҳимоя ва таъминот, қонун ҳужжатлари, 
Қуръони карим маънолари таржимаси, “Саҳиҳул Бухорий”, Сунан Термизий”. 

Башарият тарихига назар солсак, инсонларни ўзаро бир жамоа бўлиб яшаши, 
ижтимоийлашуви ҳаётий эҳтиёж ҳисобланган. Давлатнинг асосий бўғини ҳисобланган 
жамиятнинг фаровон ва барқарор ривожи аъзоларининг ўзаро ёрдам, қўллаб-қувватлаш 
ва мустаҳкам муносабатлар билан амалга оширилади. Аслида ҳар бир инсон ён-
атрофидагиларининг ўзаро меҳр-муҳаббати,  хоҳ моддий бўлсин ёки маънавий мададига 
муҳтождир. 

Жамиятнинг  шундай бир қатлами борки, уларга ҳам маънавий, ҳам моддий жиҳатдан 
кўпроқ эътибор бериш зарур ҳисобланади. Бугунги кунда ёрдамга муҳтож инсонларга кўмак 
бериш илмий тилда “ижтимоий ҳимоя” деб аталади.

Ижтимоий ҳимоя аҳолини ижтимоий ва моддий-маънавий муҳофаза қилинишини 
таъминлайдиган ва жамиятда қарор топган ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий чора-тадбирлар 
мажмуидир. Унинг асосий мақсади аҳоли фаровонлигини таъминлаш, аҳоли қатламларининг 
таълим, маданият, касб малакаси, даромадлари жиҳатидан кескин тафовутларига барҳам 
бериш, жамият томонидан инсонга муносиб ҳаёт даражасини таъминлашга ёрдам беришдан 
иборат. 

Кўплаб олимларнинг фикрича, кенг умумсоциологик маънодаги ижтимоий ҳимоя 
концепцияси биринчи бор 1935 йилда АҚШнинг «Ижтимоий хавфсизлик бўйича қонун»ида 
қўлланилган. Ушбу қонунда қариялар ва меҳнатга лаёқатсиз аҳоли қатламига ижтимоий 
ёрдам кўрсатиш масалалари бўйича дастурларни ишлаб чиқиш ҳакида таклифлар 
келтирилган. Аммо аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тушунчаси унда тўлалигича ёритилмаган 
ва ушбу муаммони ҳал этувчи тавсиялар ҳали ишлаб чиқилмаган эди. Шуни ҳам айтиш 
керакки, баъзи адабиётларда «ижтимоий ҳимоялаш» ибораси, биринчи марта, Россиялик 
олим П.И.Новгородцевнинг асарларида қўлланилган, ҳамда ушбу тушунчага тегишли 
бўлган муаммолар ечими ишлаб чиқилган1.

Халқимиз минг йилликлар давомида ижтимоий соҳа борасида ислом дини таълимотлари 
асосида диний ва миллий қадриятларига таянган ҳолда катта тажриба тўплаган. Ушбу буюк 
меъросни изчил ўрганиб бориб, барча халқларда умуминсоний қадриятлар мавжудлигини, 
шу жумладан ижтимоий муносабатларнинг ҳозирги даврда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш 
номини олган жабҳасида ҳам мавжуд бўлган муайян маълумотларни жамлаб ўрганиш муҳим 
аҳамиятга эга.

Таъкидлаш лозимки, мустақиллик даврида ижтимоий муҳофаза муайян тизимга айланди. 
Муҳтож қатлам ва гуруҳларга моддий ёрдам кўрсатишнинг ўзига хос миллий механизми 
ишлаб чиқилди. Давлат бюджетида махсус “Ижтимоий ҳимоя” банди белгиланган. Бюджетда 

1 Ҳошимов.П,Абдуллаев.Ш, «Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг назарий асослари», Иқтисод ва молия,  
–Т  №9, 2012. – Б 22.
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кўзда тутилган харажатлардан ташқари, ҳукуматимиз томонидан ўзбек халқининг ижтимоий-
иқтисодий ва маъмурий бирлиги бўлмиш маҳалла орқали кўп болали, кам таъминланган 
оилаларга, ёлғиз кексалар, пенсионер ногирон ва боқувчисини йўқотганларга мақсадли 
мадад кўрсатиш тизими шакллантирилди. Ушбу йўналишда ҳар йили уларга ижтимоий 
хизмат кўрсатишни янада кучайтиришга қаратилган махсус қарорлар қабул қилинмоқда. 
Буни адолатли амалга оширишда  маҳалла фуқаролар йиғинларининг масъулияти оширилди.    

Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш нафақат бозор иктисодиёти шароитида энг муҳим 
вазифалардан биридир. Балки халқимиз қон-қонига сингиб кетган миллий ва диний 
қадриятлар ичига кирувчи ўзаро ёрдам, силайи раҳм, кам таъминланган оилаларга кўмак 
бериш каби олий инсонпарварлик фазилатлари сифатида ҳам алоҳида ўринга эга.

Демак, ижтимоий ҳимоя масалаларига давлатимизнинг устувор вазифалари ичида 
алоҳида аҳамият берилади. Бу аввало бош қомусимизда, турли қонун ҳужжатлари, қарор, 
фармонлар ва давлат дастурларида ўз аксини топган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси IX бобида фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқлари келтирилган. Хусусан, 
39-моддасида ижтимоий таъминот ҳақида “Ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, 
шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда 
ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга”1 деб қайд қилинган. Ушбу конституциявий ҳуқуқ 
фуқароларимизнинг энг муҳим ижтимоий ва иқтисодий ҳуқуқларидан бири сифатида 
қонуний асосда ҳар томонлама кафолатлаб қўйилган.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон 
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 
тўғрисида”ги Фармонида ҳам ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 
белгилаб берилган2. 

Тарихдан маълумки, ислом дини ўзининг даслабки давриданоқ бу масалага катта эътибор 
қаратган. Закот, харож (хирож), ушр каби солиқларнинг жорий этилиши ва уларнинг 
тақсимланадиган ўринларини ўрганган киши буни яхши англайди. Ҳатто Исломнинг беш 
арконидан бири закот бўлиб, у камбағал, бева-бечораларнинг эҳтиёжларини қондиришга 
йўналтирилади ва улуғ ибодат саналади. 

Ижтимоий ҳимоянинг яна бошқа тамойиллари: силайи раҳм, садақа, закот, нафақа, 
ўзаро меҳр-шафқат кўрсатиш каби халқимизнинг ҳам қон-қонига сингиб кетган ислом 
қадриятлари борки, уларни янада чуқурроқ ўрганиш ва ўсиб келаётган ёш авлодга етказиш 
бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Юқорида айтилганидек, ижтимоий ҳимоянинг ёрқин бир мисоли  ислом динининг  
асосларидан бири ҳисобланган закотда  намоён бўлади. Аллоҳ таоло закот олишга ҳақли 
бўлган кишиларни Қуръони каримда бирма-бир баён қилган:  “Албатта, садақаларни 
фақат фақирлар, мискинлар, унда (садақа ишида)ишловчилар, диллари ошна 
қилинувчи (кофир)лар, (пул тўлаб озод этилувчи) қуллар, қарздорларга ва Аллоҳ йўлида 
ҳамда йўловчига (мусофирга бериш) Аллоҳ (томони)дан фарз (этилди). Аллоҳ илмли ва 
ҳикматли зотдир”. (Тавба сураси, 60-оят)3.

Ижтимоий ҳимоя тизимига кирувчи ва асосларидан бири саналган нафақа ҳам ислом 
ҳуқуқида алоҳида ўрин олган.  Нафақа сўзи  луғатда “яхшиликка маблағ чиқариш” 
маъносини англатади. Шариатда эса, ўз қарамоғидаги шахсни етарли кийим, таом ва маскан 
билан таъминлашдир4. Нафақанинг беришнинг аҳамияти борасида Қуръонда бир неча 
оятлар келтирилган: Нисо: 34, Нисо: 36, Бақара: 233,  Исро: 23, Исро:26 оятларида, суннат 
ва ижмоъ билан янада таъкидланган. 

Ислом таълимотида ижтимоий ҳимояга тарғиб этувчи яна бошқа тамойилларда 
ҳам  улар садақалар кўринишида намоён бўлади. Жумладан, қуйидаги оятларда баён 
қилинган: “Улар (ҳозирда ўз зиммаларига олган) назрларини адо қилурлар ва 
ёмонлиги (даҳшатлари) кенг ёйилувчи кундан қўрқурлар. Таомни эса суюб турсалар-
да, (ўзлари емасдан) мискин, етим ва асирларни едирурлар. (Улар айтурлар): “Бизлар 
сизларни фақат Аллоҳ “юзи” учун таомлантирурмиз. Сизлардан (бу иш учун) бирор 

1 https://lex.uz/docs/20596
2 https://lex.uz/docs/3107036
3 А.Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. – Т: Тошкент ислом университети, 2009. –Б 121
4 Кифоя II китоб. – Т.: Шарқ, 2008. – Б 516.
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мукофот ва миннатдорчилик кутмасмиз. (Инсон сураси, 7-9-оятлар)1.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Исломдаги ижтимоий ҳимоя фақат моддийлик билан 

чекланиб қолмайди, балки   руҳий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни ҳам назарда тутади.  
Абу Зарр розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи 

васаллам:“Биродарингнинг юзига табассум билан боқишинг ҳам садақа, яхшиликка 
буюришинг ҳам садақа, ёмонликдан қайтаришинг ҳам садақа, йўлдан адашган 
кишини тўғри йўлга солиб юборишинг ҳам садақа, кўзи ожиз кишига ёрдам беришинг 
ҳам садақа, йўлни юзида ётган тошни, тиканни, суякни четга олиб қўйишинг ҳам 
садақа, челагингдаги сувдан биродарингни челагига қуйиб беришинг ҳам садақадир”, 
дедилар” (Имом Термизий ривояти)

“Саҳиҳул Бухорий”нинг 9-31-боблари жами 35 та ҳадис садақа ҳақида ҳадисларни ўз 
ичига олган. Айниқса, 1417-ҳадисида яримта хурмо билан бўлсада садақа қилиш ҳақида сўз 
боради2. Шунингдек, Имом Термизийнинг “Сунан Термизий” тўпламининг 653, 644, 649, 
656-ҳадисларида ҳам садақа ҳақида ҳадислар келтирилган3.

Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш нафақат давлат ва нодавлат ташкилотларининг, балки ҳар 
бир кишининг инсоний бурчи ва вазифасидир. Шунинг учун ҳам бу каби эзгу ва хайрли 
ишларни амалга оширишда барчамиз бир бўлиб, ҳамкорликда фаолият юритишимиз лозим. 
Президентимиз томонидан ҳам таъкидланганидек, “Ўз-ўзидан равшанки, ижтимоий ҳимоя 
масаласи – бу фақат давлат ва ҳокимият ташкилотлари, ижтимоий таъминот ва хайрия 
муассасаларининг иши бўлиб қолмаслиги лозим. “Ижтимоий” деган сўзнинг кўпчиликка, 
жамоатчиликка мансуб деган маънони ифода этишини инобатга оладиган бўлсак, бу ўта 
муҳим масала жамиятимизнинг, барчамизнинг бурчимизга айланиши даркор”.

Мамлакатимиз ривожланиш йўлида ўз олдига қўйган улкан мақсадларидан бири 
жамиятимизда ижтимоий ҳимоя тизимини янада такомиллаштириш, камбағалликни 
қисқартириш, аҳолини турмуш фаровонлигини ошириш кабилар ҳисобланади. Жумладан, 
ижтимоий ҳимоя масалаларини ҳар жиҳатдан тадқиқ этиш, уларни моҳиятини англаш ва ёш-
авлодга етказиш мана шундай пировард режалар амалга оширилиши йўлида хизмат қилади.

      

1 А.Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. – Т: Тошкент ислом университети, 2009. –Б 423
2 Имом Бухорий, Саҳиҳул Бухорий II жилд., “Ҳилол-нашр”., - Т. 2013 Б-336
3 Имом Термизий, Сунан Термизий, I жилд.,  “Адолат”., - Т. 1999 Б-248
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