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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳ ва баракотуҳ ҳурматли мўъмин 

биродарлар! Бу "шамоил Муҳаммадия" китобимиздан олтинчи дарс 
бўлиб бунда, Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам либослари ҳақида 
келган ҳадисларни ниҳоясига етказиб ундан кейинги турмуш-ҳаѐтлари ва 
маҳси кийишлари ҳақидаги боблар билан танишамиз иншааллоҳ.  
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Абдуллоҳ ибн Ҳассан ал-Анбарий икки бувилари Дуҳайба ва 
Улайбадан, улар Қайла бинту Маҳрамадан ривоят қилишларича у аѐл 
айтадики: Мен Росулуллоҳ  саллаллоҳу алайҳи васалламни кўрдим 
устларида икки эски тўқилган кийим бор эди, унинг заъфарон билан 
бўялган ранги ҳам ўчиб кетган эди.  
Изоҳ: Муҳаддислар ҳадиснинг саҳиҳлигида ихтилоф қилиб, бирлари ҳадис саҳиҳ 

десалар, аксарият уламолар ҳадиснинг заифлигини таъкидлайдилар. 
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Ибн Аббос розияллоҳ анҳудан ривоят қилинишича айтадиларки: 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам оқ кийимларга аҳамият 
беринглар, уни тирикларингиз кийсин ва ўликларингизни шу билан 
кафанланглар, чунки у энг яхши кийимларингиздандир - дедилар. 

 
Изоҳ: Ҳадис саҳиҳ бўлиб, ҳадисни абу Довуд, ибн Можжа ва муаллифнинг 

ўзлари ҳам сунанларида ривоят қилганлар. Абу Довуднинг “сунан” китобларини 

шарҳи бўлмиш "Авнул маъбудда" шу ҳадисга  чунки, оқ кийим кибру ҳаводан 

узоқ бўлиб, тавозуликка ва бошқа яхши хислатларга далолат қилади - деган 

шарҳ берилган.  
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Самура розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади у зот айтадилар: 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам айтган - эдиларки: Оқ 
кийинглар, чунки у пок ва яхшидир ва ўликларингизни ҳам шунда 
кафанланглар.  

 
Изоҳ: Имом Насоийнинг "сунанларида" шу ҳадисга Синдий шундай шарҳ 

қиладилар, чунки  оқ кийим салгина кир бўлса, билиниб қолади ва дарҳол уни 

кетказилади, аммо бошқа рангли кийимларда эса, анча мунча кирлар 

билинмаслиги мумкин, валлоҳу аълам. 
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Оиша розияллоҳу анҳодан ривоят қилинишича айтадиларки: Бир 
куни Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам чиқдилар, эгниларида 
қора жундан тўқилган чопон бор эди. 
Изоҳ: Яъни аввалги ҳадисларда оқ кийишга тарғиб қилинганлиги учун, оқдан 

бошқа рангли кийиш мумкин эмаслиги тушиниб қолинмаслиги учун, бу ҳадисни 

ривоят қилган бўлсалар керак, шунинг учун оқ кийишлик фақат афзаллик 

бобидан бўлиб, қора кийиш ҳам жоиздир. 
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Муғира ибн Шўъбадан ривоят қилинади айтадиларки: Росулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи васаллам икки енги тор Рум чопонини кийган эдилар. 
Изоҳ: Яъни Рум диѐрларидан келтирилган чопон. Уламолар бу ҳадиснинг 

шарҳида  бу кийимни Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам табук ғазавотида 

кийган эдилар дейдилар.Табук ғазавоти эса румликлар билан мусулмонлар 

ўртасида бўлиб ўтган уришдан  иборатдир. 
9

9- Боб 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг турмуш ҳаётлари 

баёни 
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Тобиинларнинг улуғларидан бўлмиш Муҳаммад ибн Сийриндан 
ривоят қилиниб айтадиларки: Биз Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳунинг 
олдиларида ўлтирган эдик, эгниларида зиғир толасидан тўқилган икки 
кийим бор эди. Кийимнинг бирига тупирдилар, шунда Абу Ҳурайра ҳай! 
ҳай! Абу Ҳурайра канопга  тупираяптими?  мени бошимдан  шундай 
ҳолатлар кечганки, Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг 
минбарлари билан Оиша розияллоҳу анҳунинг хужралари ўртасида 
ҳушимдан кетиб қолардим. Биров келиб мени жинни деб ўйлаб,  
бўйнимга оѐғини қўярди, ваҳоланки мен жинни эмас эдим, бунинг  сабаби 
очликдан ўзга нарса эмас эди.  
Изоҳ: Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу одоб ва  ҳурмат юзасидан одамлар олдига 

тупирмай, кийимларига тупириб уни ишқаб юборганлар, кейин турмуш 

ҳаѐтлари очлик ва ночорликдан тўқлигу-бойликка, фаровон ҳаѐтга шунчалик 

тез қисқа муддат ичида ўзгариб кетганига ҳайрон бўлиб, Абу ҳурайра 

каттонга тупирияптими? -дейдилар.   
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Молик ибн Динордан ривоят қилинади у зот айтадиларки: Росулуллоҳ  
саллаллоҳу алайҳи васаллам нон ва гўштдан тўйиб овқатланган 
эмаслар. Фақат зафаф билан овқатланиб тўяр эдилар. Молик саҳрода 
яшайдиган бир одамдан зафаф нима? деб сўрасам, у меҳмонлар - деб 
жавоб қилди. -дейдилар. 
  
Изоҳ: Чунки чўлда яшайдиган араблар араб тилини бузмай сақлаб қолган 

эдилар. Бу ҳадисда Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи  васалламнинг ҳаѐтларидан 

бир шингил келтирилди, албатта у зот бошқа саҳиҳ ҳадисларда келишича, уч 

кун, ѐки икки кун кетма-кет буғдой, ѐки арпа нонини емаган эдилар, уйларидан 

бир ой, икки ойгача ҳам тутун чиқмас эди, Оиша онамиздан таомларингиз 

нима? эди - деб сўрашганда хурмо ва сув - деган эдилар. 
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10-боб 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг маҳси кийганликлари 

баёни 
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Ибн Бурайда оталаридан ривоят қилиб айтадиларки: Нажоший 
Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламга, қоп-қора ва бошқа ранг 
аралаштирилмаган бир жуфт маҳси ҳадя этди. Росулуллоҳ саллаллоҳу 
алайҳи васаллам уни кийиб, сўнг унга масҳ тортдилар. 

 

Изоҳ: Бу нажоший Ҳабашистон хукуматининг подшоси эди. Ўз исми Асхама 

бўлиб Нажоший эса Ҳабаш подшоларининг лақабидир.  
Ибн ал-Касир раҳимаҳуллоҳ  "Бидоя ва ниҳоя" китобларида айтадиларки: 
Ўша даврларда ҳар бир давлат подшоларининг лақаби бўлар эди, 
масалан; Форс подшоларининг лақаби Кисро, Рум подшоларининг 
лақаби эса Қайсар, туркларнинг подшоларининг лақаби Хўқон эди. 
Асҳама ҳам Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам Амр ибн Умаййа 
орқали мактуб йўллаб, исломга даъват қилган подшолар жумласидан 
эди. У ҳижратнинг олтинчи йилида исломни қабул қилиб, тўққизинчи 
йилида вафот этган эди. Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам унга 
ғоиб жанозасини ўқиганлар. 
Мусулмонлар исломнинг аввалида унинг ерига ҳижрат қилиб 
борганларида, у уларни Қурайш навкарларидан ҳимоя қилган эди. 
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Муғира ибн Шўъбадан ривоят қилинади у зот айтадиларки: Диҳя -бу 
Диҳятул Калбий исмлик киши Жаброил алайҳис-салом гоҳо унинг 
шаклига кириб келадиган чиройли юзлик саҳобадир- шу саҳоба 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламга бир жуфт маҳси ҳадя 
қилади.  



 4 

Ривоятда Исроил Жобирдан у эса Омирдан  ривоят қилиб айтишича: 
Битта тўн ҳам ҳадя қилган экан. Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи 
васаллам бу маҳсини эскириб кетгунгача кийдилар.  
Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бу маҳси шариатга мувофиқ 
сўйилган ҳайвоннинг терисидан бўлганми ѐ йўқми, буни билмас эдилар. 
 
Изоҳ: Яъни бундай ҳолларда суриштириш лозим эмас демоқчилар то нопоклиги 

билингунча, худди шу масаланинг ўхшашларидан киши бировникида меҳмон 

бўлса олдига қўйилган таомни шариатга мувофиқ сўйилганми? деб мезбондан 

сўрамайди ва биров ҳадя қилса ҳам уни суриштирмаслик керак, чунки мусулмон 

киши мусулмон биродарига ѐмон гумон қилмайди, бундан ташқари ўлик 

ҳайвоннинг терисидан фойдаланиш жоиз, агар унинг  териси ошланган бўлса. 
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11-боб 
Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг кавушлари ҳақида. 
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Қатода раҳимаҳуллоҳдан ривоят қилинади: У зот айтадиларки: Анас 
розияллоҳу анҳудан Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг 
кавушлари қандай? бўлган эди - деб сўрасам, у зот  айтдиларки: 
Кавушларининг икки боғлағич ипи бор эди.  
Изоҳ: Яъни баъзи шарҳловчиларнинг сўзларига қараганда, икки бармоқ 

орасидан бойлаш учун ўтказиладиган ипи иккита бўлган, бири бош катта 

бармоқ билан кейинги бармоқ ўртасидан ўтган бўлса, иккинчиси ундан кейинги 

бармоқ билан навбатдаги бармоқ ўртасидан ўтган экан. 
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Ибн Аббосдан ривоят қилиниб айтадиларки: Росулуллоҳ саллаллоҳу 
алайҳи васаллам кавушларини  боғлағич ипи иккиталик эди. 
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Ийсо ибн Тоҳмондан ривоят қилинади у зот айтадиларки: Анас ибн 
Молик бизга икки  туксиз кавушни олиб чиқдилар, унинг икки ипи бор эди. 
Собит кейинчалик менга Анасдан ривоят қилиб у Росулуллоҳ саллаллоҳу 
алайҳи васаллам кавушлари эди дерди.  
Изоҳ: Бу ҳадисда Анас розияллоҳу анҳу Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам 

баракотларига ҳарис бўлиб, у зотнинг кавушларини асраб юрганликлари ва 

тобиинларнинг ҳам мана бундай баракотларга қизиқишларини билиб олаяпмиз, 

бу нарсалар бизлар учун Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламга ҳар нарсада 

эргашишимизга дарс бўлмоқлиги керак.  
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Убайд ибн Журайждан ривоят қилинади: У киши ибн Умар 
розияллоҳу анҳудан нима учун туксиз кавуш киясиз? -деб сўраганларида, 
у зот мен Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламни туксиз кавуш 
кийганларини кўрганман. Ўша кавушлари билан таҳорат ҳам қилар 
эдилар, шунинг учун мен уни кийишни ѐқтираман.  

 
Изоҳ: Яъни Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам у кавушни оѐқларидан 

ечмасдан оѐқларини ювар эканлар, шунинг учун мен уни кийишни яхши кўраман.- 

дедилар. Одатда у туксиз кавуш молнинг терисидан,  тукларини 

кетказилгандан кейин, ишланар экан. Саҳобаларнинг кавуш кийишда ҳам 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламга эргашишларига яъна бир бор диққат 

қилайлик, чунки ҳадисларни ўқишдан бўлган мақсадимиз ҳам у зотнинг 

суннатларини ўрганиб тадбиқ қилишдир. 
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Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: У зот 

айтадиларки: Росулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг 
кавушларини икки ипи бор эди, аввалда айтиб ўтганимиздек, бу ип икки 
бармоқларининг орасидан ўтказиладиган боғичдир. 

Мана шу ерда дарсмизга якун ясаб, қолган ҳадисларни келгуси 
дарсимизда ўқиймиз ин шааллоҳ ва Оллоҳ таолодан суннатларга 
эргашадиган мўминлардан қилишини сўраймиз. 

 

 


