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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

Ушбу "шамоили Муҳаммадия" китобидан бўлаѐтган дарсимизнинг 
бешинчи қисми, бу дарсимизда саккизинчи бобдаги Росулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи васалламнинг либослари ҳақида келган ҳадислар 
билан танишиб, у зот қандай кийинганликларини мароқ билан ўрганар 
эканмиз, шу аснода ҳадис илмига оид баъзи масъалаларни  ва муҳаддис 
уламоларимиз  Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадислари 
учун қилган катта аҳамият, эътиборлари ва улкан хизматларидан 
баъзиларини гувоҳи бўлиб ҳам ўтамиз. 
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Умму Салама розиллоҳу анҳодан ривоят қилинади  - бу  аѐл 
Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламнинг жуфти-ҳалолларидан 
бўлиб мўминлар учун онадирлар, чунки Аллоҳ таоло Қуръони каримда 
унинг аѐллари эса уларнинг оналаридирлар деб марҳамат қилган. 
У онамиз айтадиларки: Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламга  
либосларнинг энг ѐқимлиги қомис эди.  
 Изоҳ: Қомис одатда пахта толасидан тўқилган матодан тикиладиган  узун 

кўйлак.  
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Бу ҳадис ҳам худди аввалги  ҳадисни ўзгинаси  бўлиб, имоми 
Термизий  бу ҳадисни зикр қилишларидан мақсад ҳадисни мартабасини 
кўтариш бўлса керак, чунки бу ҳадисда Имоми Термизийга ҳадисни 
ривоят қилган ровийлар аввалги ҳадисдаги ровийлар бўлмай, балки 
бошқа кишилар бўлиб Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламдан  
ривоят қилувчи эса икки ҳадисда ҳам бир саҳобадир. Бу иккинчи ривоят 
аввалги ривоят учун мусталаҳ илмида мутобаъа ҳисобланади, бу 
мутобаъа ва шоҳид мусталаҳ илмида ўзига хос ўрни бўлиб, ҳадисни 
саҳиҳлик даражасини  оширади, валлоҳу аълам. 
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Умму Салам розиллоҳу анҳодан ривоят қилинишича айтадиларки: 

Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам киядиган кийимларнинг у 
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кишига энг ѐқимлиги қомис эди. Имоми Термизий айтадиларки: Зиѐд ибн 
Аюб бу ҳадисни Абдуллоҳ ибн Бурайдадан, у онасидан, онаси эса, Умму 
Саламадан ривоят қилган, шунингдек Зиѐд ибн Аюбнинг ривоятидек, абу 
Тумайладан бир қанча одамлар ривоят қилишган.  Абу Тумайла бу 
ҳадисда у онасидан деган лафзни зиѐда қилиб,  бу энг саҳиҳидир деган.  
Изоҳ: Қомиснинг маъносини аввалги ҳадисга бўлган изоҳдан билиб олдик, энди бу 

ҳадиснинг аввалгисидан фарқи нима деган? савол туғилади. Фарқи шундаки  иккинчи 

ҳадисда киядиган деган лафз ортиқча бўлиб, бу лафз аввалгисида йўқ. Муҳаддислар 

ҳадисдаги мана шундай майда, маънода катта ўзгариш ясамайдиган сўзларгача 

қаттиқ аҳамият берар эдилар. Аллоҳ таоло қуръонни сақлашни ўзи кафолатига олиб, 

биз уни нозил қилдик ва биз уни ўзимиз сақлагувчидирмиз деганидек, Росулуллоҳ 

саллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларини ҳам сақлагувчиларни, Аллоҳ таолонинг 

ўзи чиқариб туришини Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам саҳиҳ ҳадисларда 

хабарини берганлар. 
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Асмо бинти Язиддан ривоят қилинишича айтадиларки: Росулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи васалламнинг  кўйлакларининг  енги  русғгача эди.  
Изоҳ: Русғ  билак билан кафтниг ўртасини ажратиб турувчи бўғиндир. 
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Муовия ибн Қурра оталаридан ривоят қилишларича оталари 

айтадиларки: Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларига 
Музайна қабиласининг бир гуруҳ кишилари билан байъат қилиш учун 
бордим. Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг кўйлаклари 
тугмаланмаган экан. Ровийлардан бири шак қилиб, ѐки кўйлакларининг 
тугмаси ечиқ эди деганлар - дейди. Ҳадис давомида айтадиларки: 
қўлимни кўйлакларининг жайбидан киргизиб хотамни ушладим. 
Изоҳ: Баъзи шарҳловчилар жайбни кўйлакнинг кўкрак қисмидаги очиқлик ёки 

ёқа тарафидан бўлган очиқлик деганлар. Қурра исмлик  саҳоба  аввалдан хотам 

борлигини билар эди, лекин  фақат барака орзусида муҳрни ушлаган. Росулуллоҳ  

саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳам мақсадини билиб уни ушлашдан 

қайтармаганлар - дейдилар. 
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Анас ибн Моликдан ривоят қилинишича у  киши  айтадиларки: 
Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам Усома ибн Зайд билан 
қўлтиқлашиб чиқдилар, -яъни  касал бўлганларида уйларидан масжидга 

чиққан эдилар- эгниларида қитрий либос бор эди. Уни елкаларига ташлаб 
олган эдилар, сўнг жамоатга имом бўлиб намоз ўқиб бердилар.  
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Изоҳ: Баъзи уламолар қитрийнинг маъноси пахта матосидан тикилган, 

Ямандан келтирилган қизил белгили ва чизиқ йўллари бор либос, ёки Қатар 

диёрига мансуб  олий навлик кийим дейдилар.  
Мана бу ерда имоми Термизий  яъна инсон зотини ҳайратда 

қолдирадиган, Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг 
ҳадисларига бўлган иймоний муҳаббатдан  бир шингил келтириб, гўѐ 
ислом уламоларининг олий жаноб шахсиѐтларига урғу бераѐтгандек 
бўладилар. Термизий шундай деб қиссани бошлайдилар Абд ибн Ҳумайд 
айтадиларки: Муҳаммад ибн ал-Фазл айтган эди: Яҳѐ ибн Маъин илк бор 
мендан ҳадис эшитиш учун ҳузуримга келганда,  мана шу ҳадис ҳақида 
мендан сўради, мен бу ҳадисни бизга Ҳаммод ибн Салама сўзлаб берган 
десам, у қани энди бу  имлони ѐзиб олган дафтарингиздан ўқиб 
берганингизда эди деди. Унинг дафтардан эшитишга бўлган шавқи 
ҳадисда хатога  йўл қўймасликка олиб боради ва у ўзи ҳам хадисни 
бошқаларга ривоят қилишида эътиборликдир. Одатда муҳаддислар 
ҳадисларни ѐдлаб олиб ѐзган дафтарларига қарамай ривоят қилишарди, 
лекин баъзи муҳаддислар ѐдда билишса ҳам, эҳтиѐткорлик мақсадида 
ѐзган дафтарларидан ўқиб берар эдилар. Яъна ҳадисга қайтамиз ровий 
Муҳаммад ибн ал-Фазл айтадиларки: Шунда мен дафтаримни олиб 
чиқиш учун ўрнимдан турган эдим, у этагимдан ушлаб менга айтиб бера 
қолинг, қайта кўришмай қолармиканман деб қўрқаяпман! - деди. Мен 
ҳадисни айтиб бердимда дарҳол дафтаримни олиб чиқиб яъна қайтадан 
ўқиб бердим. Бу муҳаддиснинг ҳадисга бўлган иштиѐқига қаранг, худди 
ҳадисни эшитишидан аввал ажали келиб ўлиб қолиб, армонда 
кетадигандек қўрқиб ҳадисни айтиб бера қолинг деган. Устоз ҳам 
шогирдни қадрини билиб илтижосини бажо келтирган. Бу инсонлар 
иймон лаззатини татиган, ислом қадрини билган, Аллоҳ таоло тавфиқ 
берган, бахтли мўъминлардир,мана бундай шахслар Ислом тарихида 
минг-минглаб ўтганлар, гоҳо битта ҳадисни эшитиш учун ойлаб 
сафарларга чиқишар эди. Аллоҳ таоло бизларга ҳам  ўзининг 
пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларига 
бўлган  муҳаббатни берсин. 
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Аби Саъид Ал Худрийдан ривоят қилинади айтадиларки: Агар 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам янги кийим киядиган бўлсалар 
саллами, кўйлакми ѐки тўнми, уни исмини зикр қилиб, сўнг эй 
парвардигоро сенга ҳамдлар бўлсинки! сен уни менга кийдирдинг,  унинг 
яхшилигини ва  нимага  қилинган бўлса, унинг яхшилигини сўрайман ва 
унинг ѐмонлигидан ва нимага қилинган бўлса, унинг ѐмонлигидан сендан 
паноҳ сўрайман.- дер эдилар. 
Изоҳ: Баъзи уламолар унинг яхшилиги дегани унинг узоқ вақт қолишлиги, унга 

қилинган нарсанинг яхшилиги эса Аллоҳнинг розилиги учун ишлатмоқдир,  

ёмонлик  эса шуларнинг зиддидир,- деб марҳамат қиладилар. Албатта 

мусилмон  киши  бир янги кийим кийса уни унга инъом қилган зотга шукр 

қилишни унитмаслиги керак.  
61- ҳадис ҳам худди шу ҳадиснинг ўзи бўлиб аби Саид ал Худрийдан 
ривоят қилинган.  
Изоҳ: Аввал айтиб ўтганимиздек бу ҳадис ҳам мутобаъа қисмидандир. 
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Анас ибн Моликдан ривоят қилинишича айтадиларки: Росулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи васаллам киядиган либосларнинг у кишига  энг 
ѐқимлиги алхибарадир.  
Изоҳ: Яъни пахта ёки каттон яъни зиғир каби ўсимликнинг поясидан олиниб 

тикилган ямандан келтирилган тўн каби либос. 
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Авн ибн аби Жуҳайфа оталаридан ривоят қилишларича оталари 
айтадиларки: Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламни кўрдим 
устларида қизил тўн бор эди, гўѐ мен ҳозир у зотнинг икки 
болдирларининг нурига қараѐтгандек бўлаяпман.  
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Баро ибн Озиб розиллоҳу анҳудан айтадиларки: Росулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи васалламдан  чиройлироқ қизил тўнда бировни 
кўрмаганман. У кишининг сочлари елкаларига тушарди. 
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Абу Римсадан у киши айтадиларки: Мен Пайғамбар алайҳи саломни 
кўрдим, эгниларида иккита яшил тўн бор эди. 
Изоҳ: Икки яшил тўндан мақсад ридо ва изордир. Чунки Пайғамбар саллаллоҳ 

алайҳи васаллам ва Саҳобаи киромлар ҳам икки қават кийинишлари амри маҳол, 

саҳиҳ ҳадисларда келишича: Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламдан мол 

сўраган бодиялик киши у зотнинг тўнларидан қаттиқ тортганда у тўн 

муборак баданларида из қолдиради. Демак у зотлар ридонинг ўзини кийишар 

эди. Бизлардек қават-қават кийинишган эмас.  
Шу ерда дарсимизга якун ясаб, бобдаги қолган ҳадисларни кейинги 

дарсимизда ниҳоясига етказамиз ин шааллоҳ, Аллоҳ таоло 
гуноҳларимизни мағфират қилиб, ўзи бизларни тўғри йўлдан оздирмасин. 

 

 


