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يَْمانإ   ۔-1   كَتاُب اِلإ

1. విశ్వాస (ఈ'మాన ) పుసత కం 

ఈమాన్ అంటే ధృవీకరంచటం. ధారిక భాషలో ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశాలను ధృవీకరంచి నోటితో 

ఉచచరంచటం, దాని ప్ర కారం ఆచరంచటం. విశాాసంలో ఆచరణ కూడా చేర్ఉంది. విశాాసంలో హెచ్చచతగ్గు లు 

జరుగ్గతూ ఉంటాయి. పుణ్యాలు చేసే్త విశాాసం పెరుగ్గతంది. పాపాలు్ చేసే్త్ విశాాసం్ తరుగ్గతంది. 

ఖుర్ఆన్లో:్ ''ఆమినూ్ వ్ 'అమిలు 'స్సాలి'హాత్''్ అనేక్ స్సరుు ్ వచిచంది.్ ఇమామ్్బు'ఖారీ్ తన్పుసేకం్

బు'ఖారీలో్విశాాసం్పెరగడం్తరగడం్గ్గరంచి్అనేక ఖుర్్ఆన్ ఆయతలను, 'హదీసు'లను పేర్కొన్నారు.్

ప్ర ఖాాత్ ప్ండితల,్ పూరీాకుల్ అభిపార యం్ కూడా్ ఇదే.్ ఇతర్ వివరాలకు్ ఫతు ల్్ బారీలో్ కితాబుల్్

ఈమాన్చూడండి. ఇది్మొదటి్అంశం.్మందు మాటలో్వీటిని్గ్గరంచి్వివరంచడం్జరగంది. 

మొదటి విభాగం  ُل    الَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 1/8) (متفق عليه)  - 1

َي اهلُل َعنْ  ابإ َرضإ اَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل  قَ   هُ َعْن ُعَمَر بْنإ الَْخط َ
ي َاتإ  إ  .اهلل عليه وسلم: " إإن ََما اْْلَْعَماُل بإالن إ ٍئ َما نَوى َوإإن ََما لإ ْمرإ

ْجَرتُُه إإىَل اهللإ َوَرُسْولإهإ   فََمْن كَانَْت هإْجرتُُه إإىلَ اهللإ َوَرُسْولإهإ   ،فَهإ
ْجَرتُُه  ،اهَ ْيبُ َوَمْن كَانَْت هإْجَرتُُه إإىَل دُنَْيا يُصإ  ُجَها فَهإ أَوإ اْمَرأًَة يََتَزو َ

" إإىَل   .متفق عليه . َما َهاَجَر إإلَْيهإ
1. [1/8-ఏకీభవితం] 

'ఉమర్్ బిన్ 'ఖ'తేాబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''కరిలు సంకలపంపైెననే ఆధారప్డి 

ఉంటాయి. ప్ర తివాకిత కి తాను కోరుకునేదే లభిసేుంది. 

ఒకవేళ ఎవరైన్న అల్లు హ్ మరయు ఆయన ప్ర వకత  

కోసం వలసపోతే, అతని వలస పోవడం అల్లు హ్ 

మరయు ఆయన ప్ర వకత  కొరకే అవుతంది. 

అదేవిధంగా ఎవరైన్న పార ప్ంచిక సంప్దల కోసం లేదా 

సే్త్ీ కోసం వలసపోతే, అతని వలసపోవటం వాటి 

గ్గరంచే అవుతంది.'' (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 1  

 

1) వివరణ-1: ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖకులు ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  

(స) అనుచరులు. అతని కునియత్్ అబూ 'హఫ్'సహ, 

బిరుదు ఫారూఖ్. ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరణకు మందు ఇస్సు మ్్ 

వాతిరేకులోు  ప్ర మఖులు. ఎవరు దొరకితే వారని 

హంస్లంచేవారు. 

'ఉమర  (ర) ఇసా్లమ  స్వాకరణ: ఖురైష్ న్నయకులోు  అబూ 

జ'హల్్, 'ఉమర్్లు ఇస్సు మ్్, ప్ర వకత  (స) శతు తాంలో అధి్

కంగా నిమగ్గాలై ఉండేవారు. అందువలు  ప్ర వకత  (స) 

 

వీరదద ర గ్గరంచి ఇల్ల దు'ఆ చేస్తవారు: ''ఓ అల్లు హ్! 

అబూ జ'హల్్ దాారా లేదా 'ఉమర్్ బిన్ 'ఖ'తేాబ్ 

దాారా ఇస్సు ంను బల్ ప్రచ్చ.'' కాని ఈ భాగాం 

'ఉమర్్(ర) దకిొంది. ఈ దు'ఆ ప్ర భావం వలు  ఇస్సు మ్్ బధధ   

శతు వు ఇస్సు మ్్ పార ణ మితు డుగా మారపోయాడు. అంటే 

'ఉమర్్ (ర) ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. 'ఉమర్్ ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరణ వృతేాంతం అనేక చారతు క పుసేకాలోు  ఉంది. 

ఇకొడ సంకిిపే్ంగా పేర్కొనడం జరగంది.  

ఒక ప్ర ఖ్యాత వృత్త ంతం: 'ఉమర్్ ఎంత ప్ర యతిాంచిన్న 

ఒకొ వాకిత ని కూడా ఇస్సు మ్్ నుండి మారచలేక పోయారు. 

చేస్తది లేక చివరకి ప్ర వకత  (స)ను హతాచేస్తందుకు 

నిరణ యించ్చకున్నారు. కరవాలం ధరంచి బయలు 

దేరారు. దారలో ను'ఐమ్్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ కలిశారు. 

'ఉమర్్ మఖవరచసుా చూస్ల: 'ఏంటి సంగతి?' అని 

అడిగారు. దానికి 'ఉమర్్: 'మ'హమిద్ ('స) ప్ని 

ప్టట డానికి వెళుతన్నాను.' అని అన్నారు. దానికతను: 

'మందు నీ ఇంటి సంగతి చూడు. నీ చెలు లు, నీ బావ 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు.' అని అన్నారు. వెంటనే వెనకిొ 

తిరగ చెలు లు ఇంటికి వెళ్ళారు. అపుపడామె ఖుర్్ఆన్ 

ప్ఠిసేుంది. 'ఉమర్్ శబద ం విని ఆపివేస్లంది. ఖుర్్ఆన్ను 

దాచివేస్లంది. కాని ఖుర్్ఆన్ శబద ం ఆయన చెవిలో ప్డనే 

ప్డింది. తన చెలు లును: 'నేను వినా శబద ం ఏంటీ?' అని 

అడిగారు. దానికి ఆమె: 'ఏమీ లేదు.' అనాది. 'నేను 

శబాద నిా విన్నాను. మీరదద రూ మారు  భర ష్టట లయి 

పోయారు.' అని ప్లుకుతూ బావను కొటట స్సగారు. 

చెలు లు తపిపంచడానికి వసే్త ఆమెను కూడా కొటాట రు. 

రకత ం కారస్సగంది. కాని దానివలు  ఆమెపైె ఎటువంటి 

ప్ర భావం ప్డలేదు. అంతేకాదు, 'ఉమర్్! నీవు చేయ 
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గలిగంది చేసుకో, ఇపుపడు ఇస్సు మ్్ మా హృదయాల్

నుండి తొలగడం జరగదు.' అని హెచచరంచింది. ఈ 

ప్దాలు 'ఉమర్్పైె చాల్ల ప్ర భావం చూపాయి. చెలు లు 

వైెపు పేర మగా చూచి: 'మీరు చదివేది న్నకూ వినిపించండి.' 

అని అన్నారు. ఫాతిమహ వాటిని తెచిచ ఆయన 

మందు పెటిట ంది. తెరచి చూసే్త ఈ వాకాం ఉంది: 

''ఆకాశాలలోను మరయు భూమిలోనూ ఉనా సమసేం 

అల్లు హ్ ప్వితు తను కొని్యాటుతంటాయి. మరయు 

ఆయనే సరా్ శకిత ్ మంతడు, మహా వివేకవంతడు.'' 

(సూ.్అల్్-హదీద్, 57:1)  

ఆ ఆయతలోని ప్ర తి ప్దానిా చాల్ల శర దధ గా చదవస్సగారు. 

చివరకి: ''అల్లు హ్ మరయు ఆయన ప్ర వకత ను 

విశాస్లంచండి....''(సూ.్ అల్్-హదీద్, 57:7)  అనా 

వాకాం మగంచి అకస్సితేగా: ''అష్హదు అన ల్ల 

ఇల్లహ ఇల్లు  అల్లు హ, వ అష్హదు అనా 

మ'హమిదు రర సూలుల్లు హ్.'' అని ప్లకస్సగారు. ఆ 

రోజులోు  మ'హమిద (స) 'సఫా కొండ కిర ంద ఉనా 

అర ఖమ  ఇంటిలో ఉండేవారు. 'ఉమర్్ (ర) అకొడకు 

వచిచ తలుపు తటాట రు. కరవాలం ధరంచి ఉన్నారు. 

అనుచరులకు అనుమానం వచిచంది. కాని 'హమ్్'జహ: 

'మంచిగా వసే్త మంచిదే లేదా వాడి కరవాలంతోనే వాడి 

తల నరుకుతాను.' అని అన్నారు. 'ఉమర్్ (ర) లోప్ల 

అడుగ్గపెటట గానే ప్ర వకత  (స) మందుకు వచాచరు. '' 

'ఉమర్్! ఎల్ల రావడం జరగంది.'' అని అడిగారు. 

దైవప్ర వకత  మాటలు విని 'ఉమర్్ వణికిపోయారు. చాల్ల 

చినా సారంతో వినయ విధేయతలతో: ''ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచటానికి.'' అని అన్నారు. అది వినా ప్ర వకత  (స): 

''అల్లు హు అకబర్్!'' అని ఎంత జోరుగా కేకవేశారంటే 

ఒకొస్సర ఆ పార ంతమంతా కంపించింది. (అసదుల్్ 'గాబ, 

ఇబుా అస్సకిర్్, దారుఖుతనీ, బైహఖీ) 

'ఉమర్్ ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరణ వలు  పెదద  కలోు లం తలతేింది. 

అవిశాాసులు అతని ఇంటివదద కు వచిచ: 'ఉమర్్ 

మారు భర షట  తాానికి గ్గరయాాడు.' అని అనస్సగారు. 

(బు'ఖారీ) 

'ఉమర్్ ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరాాత ఇస్సు మ్్ చరతు లో ఒక 

కొర తే అధాాయం మొదలయింది. అప్పటికి ఇంచ్చమించ్చ 

40 మంది ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచి ఉన్నారు. కాని వారు 

అసహాయత, బలహీన తలోు  ఉండేవారు. బహరంగంగా 

ఇస్సు మ్్ ఆదేశాలను పాలించడం అటు ఉంచి, తాను 

మస్లు మనని చెపుపకోవడానికి కూడా భయప్డేవారు. 

 

క'అబహ లో నమా'జు చదవడం అస్సధాంగా ఉండేది. 

'ఉమర్్ ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచగానే ప్రసి్లతలు 

మారపోయాయి. 'ఉమర్్ (ర) తాను ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచానని బహరంగంగా ప్ర కటించారు. అంతేకాదు 

అవిశాాసు లందరనీ ఒకచోట చేరచ వార మందు తాను 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచానని బహరంగంగా ప్ర కటించారు. అది 

వినా అవిశాాసులు చాల్ల ఆందోళన చెందారు. కాని 

'ఆస్ బిన్ వాయి'ల్్ అంటే 'ఉమర్్ (ర) మామ. 'ఉమర్్ను 

తన శరణులోకి తీసుకున్నారు. 'ఉమర్్ (ర) ఇస్సు మ్్కు 

మందు మస్లు ంలపైె జరగే హంస్స దౌరజ న్నాలు చూస్తవారు. 

అందువలు  మామ శరణు స్త్ాకరంచక మస్లు ంల వెంటే 

ఉండటానికి పార ధానాత్ నిచాచరు. మస్లు మలకు 

తోడుగా ఉంటూ అవిశాాసులను ఎదుర్కొనడం 

పార రంభించారు. చివరకి మస్లుమలతో పాటు వెళ్ళా 

క'అబతల్లు హ్లో నమా'జు ఆచరంచస్సగారు. 

సతాా-సతాాల పోరాటంలో ఇది మొదటి విజయంగా 

ప్రగణించబడింది. దీనివలు  'ఉమర్్కు ఫారూఖ్ అనే 

బిరుదు లభించింది.  
హిజ్ర త : 'ఉమర్్ (ర) 7వ నబవీలో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. 

13వ నబవీలో హజర త్్ చేశారు. అంటే 'ఉమర్్ (ర) ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచిన తరాాత 6 లేక 7 సంవతారాల వరకు 

అవిశాాసుల హంస్స దౌరజ న్నాలకు గ్గరయాారు. 

మస్లు మ్ లకు వలసవెళ్ళా అనుమతి లభించగానే 

'ఉమర్్ కూడా వలసవెళాడానికి నిరణ యించ్చకున్నారు. 

ప్ర వకత  (స) అనుమతి తీసుకొని కొంత మందిని తీసుకొని 

క'అబ్ తల్లు హ్ చేరుకున్నారు. నిశ్చంతగా 'తవాఫ్ 

చేశారు. నమా'జు చదివారు. ఆ తరువాత అవిశాాసుల 

నుదేద శ్ంచి, 'న్నతో ఎవరైన్న యుదధ ం చేయాలనుకుంటే 

మకొహ వెలు్ ప్లకురండి,' అని ప్ర కటించారు. కాని 

ఎవరకీ ధైరాం చాల లేదు. అనంతరం 'ఉమర్్ (ర) 

మదీనహ బయలుదేరారు.  

'ఉమర్్ (ర) మదీనహ చేర రఫా'అహ బిన్ 'అబుద ల్్ 

మన్'జిర్్ అతిథి అయాారు. ఖుబా'కు 'అవాలీ అనే 

మరో పేరు కూడా ఉంది. అందు వలు  మస్లు మ్్లో అతని 

నివాసం పేరు 'అవాలీ అని ఉంది. 'ఉమర్్ (ర) తరాాత 

అనేకమంది ప్ర వకత  (స) అనుచరులు వలసవచాచరు. 

చివరకి 632 కీర .శ.లో సాయంగా ప్ర వకత  (స) కూడా 

మకొహ నుండి మదీనహ వలస వచాచరు.  

'ఉమర  (ర) ప్ర త్యాకతలు: తారీఖుల్్ 'ఖులఫాలో అవి 

వివరంగా ఉన్నాయి. 1 లేక 2 ప్ర తేాకతలను ఇకొడ 
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సంకిిపే్ంగా పేర్కొనడం జరగంది. ప్ర వకత  (స): 'పార చీన 

జాతలోు  చాల్ల మంది 'హదీసు'వేతేలు, మహా వాకుత లు 

గతించారు. అయితే ఈ అనుచర సమాజంలో ఎవరైన్న 

అయితే అది కేవలం 'ఉమర్్ మాతు మే.' అని అన్నారు 

(బు'ఖారీ). ఇంకా ప్ర వకత  (స) అల్లు హ్ (త) 'ఉమర్్ నోటిపైె 

మరయు హృదయంపైె సతాానిా సి్సపించారు.' అని 

ప్ర వచించారు (తిరిజీ'). ఇంకా ప్ర వకత  (స) అన్నారు: ‘న్న 

అనుచర సమాజంలో న్న తరువాత ఎవరైన్న ప్ర వకత  

అయితే, అది 'ఉమర్్ మాతు మే అవుతారు.’ (తిరిజీ'). 

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: 'ఖుర్్ఆన్లో అనేక ఆదేశాలు 

'ఉమర్్ (ర) సూచించినటుు  అవతరంచబడాాయి. ఇంకా 

షై'తాన్ అతనికి భయప్డేవాడు. ('తారీఖుల్్ 'ఖులఫా'). 

'ఉమర్్ (ర) దాారా అనేక మహతాాలు జరగాయి. 

అయితే స్లరియహ్ మహతాం చాల్ల ప్ర ఖాాత 

గాంచింది. 'ఉమర్్ (ర) చాల్ల పుణ్యాతిలు, దైవభీతి 

ప్రులు, ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయ విధేయులు, న్నాయశీలురు, 

ధరాి తేలు. అంతేకాదు రాజ కీయ నిపుణులు, 

వివేకవంతలు, మేధావులూను. అబూ బకర్్ తరాాత 

రండవ 'ఖలీఫా అయాారు. 'ఉమర్్ (ర) కాలంలో ఇస్సు మ్్ 

చాల్ల అభివృదిధ  చెందింది. ఫారూఖ్ (ర) ఘన కారాాలు 

చాల్ల ఉన్నాయి.  

వీర మరణం: మ'గీరహ బిన్ ష్ట'అబహ అనే ఒక పారస్త్ 

బానిస తన యజమాని విషయంలో 'ఉమర్్ (ర)కు 

ఫిరాాదు చేశాడు. ఫిరాాదు సరైనది కానందువలు  'ఉమర్్ 

(ర) దానికి పార ధానాత ఇవాలేదు. దానికి ఆ బానిస 

చాల్ల ఆగర హం చెంది ఫజర ర్ నమా'జ్లో కతేి తీసుకొని 

అకస్సితేగా దాడి చేశాడు. వరుసగా 6 స్సరుు  దాడి 

చేశాడు. 'ఉమర్్ (ర) గాయాలతో కిర ందప్డాారు. 

'అబుద రర హాిన్ బిన్ 'ఔఫ్ నమా'జు చదివించారు. 

గాయాలు చాల్ల ప్ర మాదకరమైెనవి కావటం వలు  బర తికే 

అవకాశాలు కనిపించలేదు. ప్ర జల కోరకపైె 6 గ్గర పేరుు  

పేర్కొన్నారు. వీరలో ఒకొరని అందర ఏకాభిపార యం 

దాారా 'ఖలీఫాగా ఎనుాకోమని సలహా ఇచాచరు. 

వారలో 'అలీ (ర), 'ఉస్సిన్ (ర), 'జుబైర్్ (ర), 'తల్్'హా 

(ర), స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర), 'అబుద రర హాిన్ బిన్ 

'ఔఫ్ ఉన్నారు. ఈ దశ మగస్లన తరాాత 'ఆయి'షహ్ 

(ర)ను ప్ర వకత (స) ప్ర కొన ఖననం చేయబడటానికి 

అనుమతి కోరారు.  
ఆ తరువాత మహాజిరీన్ల, అన్'స్సరు , అరబుబల, 

మస్లు మే తరుల హకుొలను గ్గరంచి సూచించారు. 

 

ఇంకా తన కుమారుడు 'అబుద ల్లు హ్ను పిలిచి న్నపైె ఉనా 

అపుపను వారసతాం నుండి తీరచటానికి 

ప్ర యతిాంచాలి. ఫలించని ప్క్షంలో ''అద్నీ'' 

కుటుంబానిా కోరాలి. ఒకవేళ వారవల్లు  కాకపోతే 

ఖురైష్టలందరతో అయితే ఖురైష్టలకు తప్ప మరవరనీ 

అడగరాదు,' అని ఉప్దేశం చేశారు. 

ఏది ఏమైెన్న ఇస్సు మ్్ గొప్ప హీరో, అతావసర 

విషయాలను గ్గరంచి సూచించిన తరాాత 3 రోజులు 

అన్నరోగాంగా ఉండి మహరర మ్్ 1వ తేదీన శనివారం 

న్నడు 24వ హజీర లో మరణించారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర కొన 

ఖననం చేయబడి గాఢ నిదర లోనికి వెళ్ళాపోయారు. 

(స్లయరుసాహాబహ్) 

సంకల్పం: సంకలపం అంటే మనసులో ఉదేద శాం. 

షరీ'అత్్లో ఒక మంచి కారాం చేస్తటపుపడు మనసులో 

సంకలపం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు వు'దూ చేయాలను 

కుంటే మందు హృద యంలో ప్రశుభర త పందే 

ఉదేద శాంతో వు'దూ చేయాలనుకుంటున్నాను అని 

సంకలపం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నమా'జు చదవడానికి 

మందు నేను నమా'జు చేసే్సను అని సంకలపం చేసు 

కోవాలి. అదేవిధంగా ప్ర తి మంచి కారాం చేస్తటపుపడు 

సంకలపం చేసుకోవాలి. అవి విధి ఆరాధనలైన్న, అదనపు 

ఆరాధనలైన్న సరే. విశాాసం, ఇస్సు మ్, నమా'జ, 

ఉప్వాసం, 'జకాత్్, 'హజజ ర, వు'దూ, స్సానం, 

తయమిమ్్ మొదలైనవనిాంటికీ సంకలపం తప్పనిసర. 

అంటే సతాొరాాలనిాంటికీ. సతాొరాాలు సంకలపంపైె 

ఆధారప్డి ఉంటాయి. మంచి సంకలపం, అంటే ఇ'ఖాు స్, 

అంటే చితేశుదిధ . ఒకవేళ మంచి ప్ని మంచి ఉదేద శాంతో 

చేసే్త, అది అల్లు హ్ వదద  స్త్ాకరంచ బడుతంది. 

సదుదేద శంతో మంచి ప్ని చేసే్త స్త్ాకరంచడం జరుగదు. 

చితేశుదిధ , సదుదేద శంపైె పుణాం లభిసేుంది. ఒకవేళ ఆ ప్ని 

చేయకపోయిన్న సరే. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మంచి ప్ని చేయాలని నిశచయించ్చ్

కొని కొనిా కారణ్యల వలు  చేయలేకపోతే, ఒక పుణాం 

లభిసేుంది. ఒకవేళ సంకలపం చేసుకొని, ఆ ప్నిచేసే్త 10 

పుణ్యాలు లభిసే్సయి. ఒకోొస్సర 700 పుణ్యాలు కూడా 

లభిసే్సయి. అదేవిధంగా పాప్కారాం చేసే్సనని సంకలపం 

చేసుకొని దైవభీతి వలు  చేయక పోతే, ఒక పుణాం 

లభిసేుంది. ఒకవేళ ఆ పాప్కారాం చేసే్త ఒక పాప్మే 

వార యబడుతంది. (తర్్'గీబ్, బు'ఖారీ) 
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ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లనది ఏమిటంటే, మంచి ప్ని 

గ్గరంచి సంకలపం చేసుకొని చేయలేకపోతే ఒక పుణాం 

వార యబడుతంది. ఒకవేళ చేసే్త 700 పుణాకారాాల 

వరకు లభిసే్సయి. ఉదాహరణకు రాతిు  చివర జామలో 

తహజుజ ద్ చదువుతానని సంకలిపంచ్చకొని ప్డుకొని 

మేల్కొనలేక పోయినప్పటికీ తహజుజ ద్ పుణాం లభిసేుంది. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ఒక వాకిత  రాతిు  మేల్కొని నమా'జు 

చదువుతానని సంకలపం చేసుకొని నిదర పోయి, రాతిు  

మేల్కొనలేకపోయాడు. అయితే సంకలపం చేస్లనందువలు  

ఒక పుణాం వార యబడు తంది. నిదర  అతని ప్ర భువు 

తరఫున అతనిపైె దానం చేయబడింది.'' (ఇబా 

మాజహ) 

ఇదంతా సంకలప చితేశుదిధ  వలు  జరగంది. తహజుజ ద్ పుణాం 

కూడా వార యబడింది, రాతు ంతా నిదర  కూడా లభించింది. 

ఒకవేళ అతను నిదర లో మరణిసే్త తహజుజ ద్ చదివే వాడుగా 

ప్రగణించబడుతాడు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ప్ర జలు 

తమ సంకల్లపల దాారానే తీరుప దినం న్నడు 

లేప్బడతారు.'' 

అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ''మేమ ప్ర వకత  (స) వెంట 

తబూక్ యుదధ ం నుండి తిరగవసేున్నామ. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స): ''మదీన్నలో కొంతమంది ఉండిపోయారు. కాని, 

ప్ర తి విషయంలో వారు మీతో ఉన్నారు.'' అని అన్నారు. 

దానికి మేమ): 'అదల్ల? దైవప్ర వకాత !' అని అడిగామ. 

దానికి ప్ర వకత  (స): 'సంకలపం మాతు ం మీతోపాటు 

ఉందామని, ఉంది. కాని కొనిా కారణ్యల వలు  

ఉండిపోయారు. అందువలు  చితేశుదిధ తో కూడిన సంకలపం 

వలు  మీలో ఒకరుగా ప్రగణింప్బడతారు.' అని 

అన్నారు. (బు'ఖారీ).  

అంటే చితేశుదిధ తో కూడిన సంకలపం వలు  మానవుడు 

ఎంతో ఉనాతమైెన సి్సన్నలు పందగలడని ఈ 'హదీసు' 

దాారా తెలిస్లంది. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ఇహలోకంలో న్నలుగ్గ రకాల వాకుత  

లున్నారు. 1. ధనం మరయు జాానం ప్ర స్సదించబడిన 

వాకిత . అతడు దైవభీతి కలిగ్ ఉంటాడు, బంధువుల 

హకుొలను నెరవేరుచతాడు. ఇంకా ఆ ధనంలో 

అల్లు హ్(త) హకుొ ఉందని గ్గరత సే్సడు. ఇంకా అతడు 

ఉభయ లోకాల హకుొలను నెరవేరుచతాడు. ఇటువంటి 

వారు చాల్ల గొప్ప సి్సన్నలు పందే వారు. 2. వ వాకిత  

అల్లు హ్ జాానం ప్ర స్సదించబడినవాడు. అతనికి ధనం 

ఇవాబడ లేదు. అతడు సంకలపశుదిధ  గలవాడు. అతడు: 

 

'ఒకవేళ న్న దగు ర కూడా ధనం ఉంటే, నేను కూడా 

దైవమారు ంలో ధనం ఖరుచచేస్తవాడిని, ఫల్లన్న వాకిత  దైవ 

మారు ంలో ఖరుచపెటిట నటుట .' అని అంటాడు. సంకలపశుదిధ  

కలిగ ఉండటం వలు  ఇతడూ, మొదటి వాకిత  పుణాంలో 

ఇదద రూ సమానులే. ఇక 3. వ వాకిత కి అల్లు హ్(త)ధనం 

ప్ర స్స దించాడు, జాానం ప్ర స్సదించాడు. అతడు తన 

ధన్ననిా విచచలవిడిగా ఖరుచ చేసే్సడు. అల్లు హ్(త)కు 

భయ ప్డటం గానీ; హకుొగల వారకి ఇవాటం గానీ 

చేయడు; బంధువులకు సహాయం చేయడు. ఇంకా 

అందులో అల్లు హ్(త) హకుొ ఉందని కూడా గ్గరత ంచడు. 

ఎటువంటి భయం లేకుండా అధరింగా ఖరుచ చేసే్సడు. 

ఇతడు అందరకంటే నీచ తరగతికి చెందినవాడు. 4. వ 

వాకిత కి అల్లు హ్ (త) ధనమూ, జాానమూ రండూ ఇవా 

లేదు. అతడు, 'ఒకవేళ న్న దగు ర ధనం ఉంటే ఫల్లన్న 

వాకిత ల్ల నేనూ డబుబ ఖరుచచేస్తవాడిని,' అని అంటాడు. 

తమ నీచ సంకలపం వలు  వీరదద రూ పాప్ంలో సమానులే. 

(తిరిజి') 

ఒక విషయంలో ఎనిా సంకల్లపలు ఉంటే అంత అధికంగా 

పుణాం లభిసేుంది. ఒకవేళ తన పేద బంధువుకు అనాం 

పెటేట వాడు; పేదవాడని అనాం పెడితే ఒకపుణాం, 

పేదవాడు బంధువు అనే సంకలపంతో అనాంపెడితే 

రండు పుణ్యాలు లభిసే్సయి. ప్ర తి ఆరాధనలో ఈ 

విషయానిా గ్గరుత ంచ్చ కోవాలి. సంకలపం ఆచరణ కంటే 

పార ధానాత గలది. 

వల్స వెళ్ళటానికి గల్ ప్ర త్యాకతలు: హజర త్్ అంటే 

వదలటం, విడిచి పెటట టం అని అరిం. ధారిక భాషలో 

మస్లు మలు తమ పార ంతంలో ఇస్సు మీయ ఆదేశాలను 

అనుసరంచలేని ప్రసి్లతి వచిచనపుపడు, అకొడినుండి 

మరో పార ంతానికి వెళ్ళాపోవటానిా వలసపోవటం (హజర త్్) 

అంటారు. ఇది రండు రకాలు. 1. దారుల్్ 'ఖౌఫ్ నుండి 

దారుల్్ అమన్ వైెపు వలసపోవటం. 2. దారుల్్ 'హరబర్ 

నుండి దారుసాల్లమ్్ వైెపు వలస వెళాటం. పార రంభంలో 

ఇది తప్పని సరగా ఉండేది. మకొహ విజయం తరాాత 

ఇది రదద యిపోయింది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మకొహ 

విజయం తరాాత వలస వెళాటం లేదు, కాని ధరి 

పోరాటం, దాని సంకలపం తీరుపదినం వరకు ఉంటుంది.'' 

మరో 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది: ''హజర త్్ తీరుపదినం వరకు 

అంతం కాదు. అంటే ఇటువంటి ప్రసి్లతి ఏరపడినపుడు, 

ఎకొడినుండైన్న వలస వెళా వచ్చచ. అదేవిధంగా తన 

ధారిక సంసొరణ కోసం ఎపుపడు, ఎకొడ నుండైన్న 
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َي اهلُل َعْنُه قَاَل: بَْيَنَما نَْحُن َعْنَد  عُ  ْن عَ  ابإ َرضإ َمَر بْنإ الَْخط َ

  إإذْ َطلََع عَلَْيَنا َرُجل   َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ذَاَت يَْوٍم 
يْد  بََياضإ الث إَيابإ  ْعرإ َل يَُرَى عَلَْيهإ أَثَُر ال َسفرإ  َشدإ يُْد َسَوادإ الش َ   َشدإ

فُ َوَل يَعْ  إ صىل اهلل عليه وسلمهُ رإ ا أََحد  َحّت َ َجلََس إإىَل الن َّب إ ن َ   . مإ
َذيْهإ َوقَاَل: يَا   ْيهإ َعىَل فَخإ فَأَْسَنَد ُرْكَبَتْيهإ إإىَل َرْكَبَتْيهإ َوَوَضَع كَف َ

ْسََلمإ  ْ َعْن اِلإ ِنإ ْ ُد أَْخِبإ قَاَل: "اَِْلإْسََلُم: أَْن تَْشَهَد أَْن َل   .ُمَحم َ
ًدا َرُسْوُل اهللل َ  إإ إإلَهَ  ََلةَ ،  اهلُل َوأَن َ ُمَحم َ ْيَم الص َ كَاةَ ، َوتُقإ َ الز َ ، َوتُؤِتإ

ْيًَل". قَاَل:   ، َوتَُصْوُم َرَمَضاَن  َوتَُحَج الَْبْيَت إإنإ اْسَتَطْعَت إإلَْيهإ َسبإ
ْقهُ  إ ْبَنا لَُه يَْسأَلُُه َويَُصد  ْ عَ  !َصَدْقَت. فََعجإ ِْنإ ْن  قَاَل: فَأَْخِبإ

. قَاَل: "أَْن تُْؤمإَن بإاهللإ ا يَْمانإ  ،َوُرُسلإهإ  ،َوكُُتبإهإ  ،َوَمََلئإَكتإهإ  ، ِْلإ
 

వలస వెళా వచ్చచ. ప్ర వకత  (స): ''హజర త్్ లేకపోతే, నేనూ 

ఒక అ'న్నారీ వాకితల్ల ఉండే వాడిా.'' అని ప్ర వచించారు. 

దీనిాబటిట  మహాజిరీనుు  అ'న్నారు కన్నా గొప్పవారని 

తెలుసేుంది. మర కొందరు దీనిాబటిట  అ'న్నారు  

గొప్పతనం వెళాడౌతందని తెలుసేుంది. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''ఒక హజర త్్ మదీనహ వైెపు జరగంది. దీని 

తరాాత మరో హజర త్్ చివర కాలంలో స్లరయావైెపు 

జరుగ్గతంది. అపుపడు స్లరయాను అంటిపెటుట కొని 

ఉనావారే అందరకంటే ఉనాతలుగా ఉంటారు. అల్లు హ్ 

(త) మరయు ప్ర వకత  కోసం సాదేశం వదలి మరో 

పార ంతానికి తరలి వెళాడం చాల్ల గొప్ప కారాం. 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లోు  దీనికి చాల్ల పార మఖాత ఉంది.  

అల్లు హ్ ఆదేశం:1. ''మరయు అల్లు హ్(త) మారు ంలో 

వలస పోయే వాడు భూమిలో కావలస్లనంత సిల్లనిా, 

సౌకరాాలను పందుతాడు. మరయు ఎవడు తన ఇంటిని 

వదలి, అల్లు హ్ మరయు ఆయన ప్ర వకత  కొరకు, 

వలసపోవటానికి బయలు దేరన తరువాత, అతనికి 

చావువసే్త! నిశచయంగా, అతని ప్ర తిఫలం అల్లు హ్ వదద  

సి్లరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, అల్లు హ్ క్షమాశీలుడు, 

అపార కరుణ్య ప్ర దాత.'' (సూ.్అనిాస్స, 4:100) 

2. ''విశాస్లంచి, అల్లు హ్ మారు ంలో వలసపోయిన వారకీ 

మరయు తమ ధనసంప్తేలను, పార ణ్యలను వినియో 

గంచి పోరాడిన వారకీ, అల్లు హ్ దగు ర అతానాత 

సి్సనమంది. మరయు అల్లంటి వారే స్సఫలాం (విజయం) 

పందేవారు. వారప్ర భువు వారకి తనతరఫునుండి 

కారుణ్యానిా మరయు ప్ర సనాతను మరయు శాశాత 

సౌఖాాలుగల సారు వన్నల శుభవారత ను ఇసేున్నాడు.'' 

(సూ.్అతే్తబహ, 9:20- 21).  

رإ  هإ". قَاَل  ،َوالَْيْومإ اْْلخإ َن بإالَْقْدرإ َخْْيإهإ َوَشر َ َصَدْقَت.   :َوتُْؤمإ
. قَاَل: "أَْن تَْعُبَد اهلَل كَأَن ََك تَرَ  ْ َعْن اِْلإْحَسانإ ِنإ ْ   ، اهُ قَاَل: فَأَْخِبإ

. قَاَل:  اَعةإ ْ َعْن الس َ ِنإ ْ فَإإْن لَْم تَُكْن تََراُه فَإإن َُه يََراَك". قَاَل: فَأَْخِبإ
ْ َعْن   ِنإ ْ ". قَاَل: فَأَْخِبإ ائإلإ "َما الَْمْسُؤْوُل َعْنَها بإأَعْلََم مإَن الس َ

 الُعَراَة  ةَ َفاَوأَْن تََرى الُْح  ،أََماَراتإَها. قَاَل: "أَْن تَلإَد اْْلََمْة َرب ََتَها
". قَاَل: ثُم َ انَْطلََق  ْ الُْبْنَيانإ اءإ يََتَطاَولُْوَن ِفإ  ،الَعالََة َرعَاَء الش َ

ْثُت َملإياً  ْ: "يَا ُعَمرُ  ،فَلَبإ ائإلإ  ! ثُم َ قَاَل ِلإ "  قُلُْت:  ؟أَتَْدرإْي َمنإ الس َ
ِْبإْيل  أَتَا يَُعل إُمُكْم دإيَْنُكْم".  كُْم اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم. قَاَل: "فَإإن َُه جإ

 . َرَواُه ُمْسلإم  
2 . (1) [1/9-దృఢం] 

ఉమర్్ (ర) కథనం: ''ఒకరోజు మేమ ప్ర వకత  (స) వదద  

కూర్కచని ఉన్నామ. అకస్సితేగా ఒక వాకిత  

వచాచడు. అతని దుసేులు ప్రశుభర ంగా ఉన్నాయి. 

అతని తల వెంటుు కలు నలు గా ఉన్నాయి. ప్ర యాణ 

చిహాాలేవీ కనిపించడం లేదు. అంతేకాదు మాలో 

ఎవరతోనూ ప్రచయం కూడా లేదు. అతడు 

తినాగా వచిచ ప్ర వకత  (స) మోకాళాకు తన మోకాళుా 

కలిపి కూరుచన్నాడు. ఇంకా తన రండు చేతలను 

ప్ర వకత  (స) తొడలపైె ఉంచి: 'ఓ మహమిద్! ఇసా్లమ  

అంటే ఏమిటో తెలుప్ండి.' అని అన్నాడు. దానికి 

ప్ర వకత  (స): '1. నీవు ఇల్ల స్సక్షా్మివాాలి, అల్లు హ్ 

తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరు, మ'హమిద్ అల్లు హ్ 

ప్ర వకత . 2. నమా'జును సి్సపించాలి, 3. 'జకాత్్ 

చెలిు ంచాలి, 4. రమ'దాన ఉప్వాస్స (రో'జహ)లు 

పాటించాలి, 5. సే్తమత ఉంటే 'హజజ ర యాతు ్

చేయాలి.' అని అన్నారు. దానికి ఆ వాకిత : 'సతాం 

ప్లికారు.' అని అన్నాడు. మాకు చాల్ల ఆశచరాం 

కలిగంది. ప్ర శ్ాసేు న్నాడు, వినా తరువాత 

ధృవీకరసేున్నాడు. (అతనికి తెలిస్ల ఉనాటుు  

వావహరసేున్నాడు) ఆ తరువాత మళ్ళా ప్ర వకత  

(స)ను: 'ఈమాన  (విశాాసం) గ్గరంచి తెలుప్ండి.' 

అని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  (స): 1. 'అల్లు హ్ను, 2. 

దైవ దూతలను, 3. దైవగర ంథాలను, 4. దైవప్ర వకత లను, 

5. తీరుపదిన్ననిా, ఇంకా 6. మంచి, చెడు ప్రా 

వస్సనం్ (విధివార త / నియతి / భవితవాం)ను విశా 

స్లంచాలి.' అని అన్నారు. ఆ వాకిత : 'సతాం ప్లికారు.' 
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అని అన్నాడు. ఆ తరువాత: 'ఇహ్ స్లన  (ఇ'ఖాు స) 

అంటే ఏమిటి.' అని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  (స): 

'నీవు అల్లు హ్(త) ను చూసేునాటుట  ఆరాధించాలి. 

ఒకవేళ నీవు ఆయనుా చూడలేకపోతే ఆయన నినుా 

చూసేున్నాడని భావించాలి.' అని అన్నారు. ఆ వాకిత  

మళ్ళా: 'తీరుపదినం గ్గరంచి చెప్పండి, అది ఎపుపడు 

సంభవించనునాది?' అని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  

(స): 'అడిగన వాకిత  కంటే అడగ్బడిన వాకిత  ఏమాతు ం 

అధికంగా ఎరుగడు.' అని అన్నారు. అంటే నీల్లగే 

న్నకూ తెలియదు అని అన్నారు. 'పునరుతిానం 

ఎపుపడు సంభవించ నునాదనే విషయం కేవలం 

అల్లు హ (త)కు మాతు మే తెలుసు'  అని అన్నారు, 

అపుపడు ఆవాకిత , 'పునరుతిానపు, సూచనలను 

చూప్ండి,' అని అన్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 

'బానిసరాలు యజమానిని కంటుంది. సంతానం 

తలిు దండుర లకు అవిధేయత చూపుతారు. చెపుపలు 

కూడా లేని దరదుర లు, మేకల కాప్రులు ఎతైెన 

భవన్నలోు  గరాాహంకారాలు ప్ర దరిసే్సరు' అని 

అన్నారు. 'ఉమర్ అన్నారు, 'ఆ తరువాత, అతడు 

వెళ్ళా పోయాడు. నేను ఎనోా రోజులు ఆలోచనలో ప్డి 

ఉన్నాను. తరువాత ప్ర వకత  (స) అన్నారు, '' 'ఉమర్ 

నీకు తెలుస్స ఆవాకిత  ఎవరు?'' నేనన్నాను, ''అల్లు హ, 

ఆయన ప్ర వకత కే బాగా తెలుసు.'' ప్ర వకత  (స) అన్నారు, 

'అతను జిబీర ల్ (అ). మీకు, మీ్ ధరిమ, 

బోధించడానికి వచాచరు.'  2  (మస్లు ం)  

 

2) వివరణ-2: ఈ 'హదీసు' హదీసె' జిబీర ల్్ అనే పేరుతో 

ఖాాతి గడించింది. ఎందుకంటే ఆ అడిగన వాకిత  జిబీర ల్్ 

(అ). అతడు ధారిక విషయాలను ప్ర జలకు 

తెలియజేయడానికి మానవ రూప్ంలో వచిచ, అడిగారు. 

దీనివలు  ఇస్సు మీయ ఆదేశాలను గ్గరంచి అడిగే ప్దధ తి 

కూడా తెలిస్లపోయింది. ఈ 'హదీసు'లో ఇస్సు మ్్, ఈమాన్, 

ఇ'హ్స్సన్ (ఇ'ఖాు స), పునరుతిాన సూచనలు, నమా'జు, 

'జకాత్్, ఉప్వాసం, 'హజజ ర ల గ్గరంచి వివరంచడం 

జరగంది. అంటే ఈమాన్, ఇస్సు మ్్ వంటి పార థమిక 

అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. దీనిా గ్గరంచి 

తెలుసుకునే మందు ఈ విషయాలను గ్గరంచి తెలుసు 

కోండి. 1. ధారిక విదా కోసం ప్రయాణం చేయాలి. 2. 

 

విదాారి హృదయం, శరీరం, దుసేులు శుభర ంగా 

ఉంచ్చకోవాలి. 3. చినా వయసుా, యవానం లోనే 

ధారిక విదా నేరుచకోవాలి, ఈ విషయం నలు ని గడాం, 

నలు ని వెంటుు కల వలు  సూచించబడింది. 4. ఇబా 

హబాబన లో ల్హా అనే ప్దం ఉంది. ఇది నలు ని గడాానిా 

సూచిసేుంది. 5. విదాారిులు గడాం పెంచ్చకోవాలి. 6. 

విదాారి తన ఉపాధాాయుని మందు వినయ 

విధేయతలతో కూరోచవాలి, మోకాళుా మడుచ్చకొని, 

నమా'జులో కూరుచనాటుు . 7. తన చేతలను తొడలపైె 

పెటుట కోవాలి. 8. గ్గరువు వసే్త సల్లం చేయాలి.  

ఇసా్లమ : 'ఇస్సు మ్్ అంటే విధేయత మరయు ఆజాాపాలన,' 

అని అరిం. ధారిక భాషలో అల్లు హ్ (త) మరయు 

ఆయన ప్ర వకత  (స) ఆదేశాలను శ్రస్సవహంచడం, వాటిని 

అనుకరంచడం. అంటే అల్లు హ్(త) మరయు ఆయన 

ప్ర వకత  (స) ఆదేశాల ప్ర కారం జీవించడం. ప్ర వకత లందరూ 

దీనిా గ్గరంచే హతబోధ చేశారు. ఒకవేళ ఎవరైన్న 

ఇస్సు మ్్ను వదలి ఇతర మారాు లను అనుసరసే్త, అది 

ఎంత మాతు ం స్త్ాకరంచబడదు. ఇంకా అటువంటి వాకిత  

ప్రలోకంలో నష్టట నికి గ్గరవుతాడు. తనుాతాను దైవానికి 

వశప్రచిన వాడికంటే ఉతేమడు ఎవరు? అంటే 

ఇటువంటి వాకేత  ఉతేమడు. అదేవిధంగా మీ ఆరాధుాడు 

ఒకే ఒకొడు. ప్ర వకత లందర ధరిం ఇస్సు మ్్ మాతు మే. 

ఇందులోనే ఉభయలోకాల స్సఫలాం ఉంది. అందువలేు  

అనిాటికంటే మందు ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి అడిగారు. ప్ర వకత  

(స) ఇస్సు మ్్, దైవ విధేయత అంటే ఆయనుా ఒకొడిగా 

భావించాలి. ఆయన తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరని, 

మ'హమిద్ (స) ఆయన ప్ర వకత  అని స్సక్షాం ఇవాాలి. 

నమా'జును సి్సపించాలి. 'జకాత్్ చెలిు ంచాలి. రమ'దాన్ 

ఉప్వాస్సలు పాటించాలి. సే్తమత ఉంటే బైతల్లు హ్ 

'హజజ ర చేయాలి. ఈ ఐదింటిని కలిపి ఇస్సు మ్్ అంటారు. 

అంటే ఇస్సు మ్్ ఐదు విషయాలపైె ఆధారప్డి ఉంది. ఇన్ష్ట్

అల్లు హ్ వీటిని వివరంచడం జరుగ్గతంది. 'ఉమర్్ (ర), 

''ఆ వాకిత  ప్ర శ్ాసేున్నాడు ఇంకా ధృవీకరసేున్నాడు 

కూడా. మాకు చాల్ల ఆశచరాం వేస్లంది, ఎందుకంటే 

ప్ర శ్ాంచడం వలు  అతనికి తెలియదని అనుకున్నామ. 

కాని ధృవీకరంచడం వలు  అతనికి తెలుసని ఆశచరా 

ప్డాామ,'' అని అన్నారు. అంటే జిబీర ల్్ (అ) ప్ర జలకు 

నేరపంచడానికి వచిచ, ప్ర శ్ాంచడం జరగంది. ఇంకా ఈ 

సంఘటన ప్ర వకత  (స) చివర కాలంలో జరగంది. ఇది 

ఫత్్'హుల్్ బారీ, ఐనీ మొదలైన వాటిలో ఉంది. 
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ఈమాన : ఆ తరువాత ఆ వాకిత  ఈమాన్ గ్గరంచి 

అడిగారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఈమాన్ అంటే 1. 

అల్లు హ్ను, 2. దైవ దూతలను, 3. దైవగర ంథాలను, 4. 

దైవప్ర వకత లను, 5. తీరుప దిన్ననిా, మరయు 6. 

విధివార త (తఖదీర్)ను విశాస్లంచటం అని చెపాపరు. 

దైవదూతలు: దైవదూతలు అల్లు హ్ (త) దాసులు. వీరని 

కాంతితో సృష్ట ంచడం జరగంది. వీరు సే్త్ీలు కారు, 

పురుష్టలు కారు. వీరు తినరు, తాు గరు. అయితే తామ 

కోరన రూప్ం పందగలరు. మనం వారని చూడలేమ. 

కాని వారు మమిలిా చూడగలరు. వారు అల్లు హ్కు 

ఏమాతు ం అవిధేయత చూప్రు. పాప్కారాాలు చేయరు. 

అల్లు హ్ ఇచిచన విధులను నిరారత సేూ ఉంటారు. వీరు 

అసంఖాాకంగా ఉన్నారు. వీర సంఖా అల్లు హ్(త)కే 

తెలుసు. దైవదూతలు అల్లు హ్ (త) ఆదేశంతో ప్ర వకత ల 

వదద కు దైవవాణిని తీసుకొని వసే్సరు. వీరని విశాస్లంచటం 

కూడా తప్పనిసర.  

దైవగర ంథాలను కూడా అదేవిధంగా విశాస్లంచాలి. అల్లు హ్ 

(త) మానవుల మారు దరికతాం కోసం తన ప్ర వకత లపైె 

దైవగర ంథాలను అవతరంప్జేశాడు. అవి పెదద  సంఖాలోనే 

ఉన్నాయి. కొనిా గర ంథాలు ప్ర ఖాాతి గాంచాయి. అవి 

ఖుర్్ఆన్, ఇంజీల్్, 'జబూర్, త్తరాత్్.  

ప్ర వకత లందరపైె విశాాసమంచడం విధి (ఫ'రద ర): ప్ర వకత  

లందరూ అల్లు హ్(త) పిర యదాసులు. అల్లు హ్(త) 

వారని తన దాసులవైెపు ప్ంపాడు. అనేకమంది ప్ర వకత లు 

గతించారు. కొందరని గ్గరంచి ఖుర్ఆన్లో ప్ర సే్సవించ 

బడింది. కొందరని గ్గరంచి ప్ర సే్సవించబడ లేదు. అందర 

కంటే మొదటి ప్ర వకత  ఆదమ్్ (అ), అందరకంటే చిటట చివర 

ప్ర వకత  మ'హమిద్ (స). వీర తరాాత మరే ప్ర వకాత  రారు. 

ఎందుకంటే మన ప్ర వకత  చిటట  చివర ('ఖాతం) ప్ర వకత , 

అంతిమ ప్ర వకత .  

తీర్పపదినం: తీరుప దిన్ననిా విశాస్లంచాలి. ఆ దినం 

తప్పక రానునాది. దానేా మనం పునరుతిాన దినం 

అంటామ. ఆ రోజు ఈ ప్ర ప్ంచమంతా న్నశనం అవు 

తంది. మానవు లందరూ మరణించి, మళ్ళా లేప్ 

బడతారు. తీరుప మైెదానంలో అల్లు హ్ (త) సనిాధిలో 

హాజరౌతారు. అపుపడు పుణ్యాతిలు సారు ంలో, 

పాపాతిలు నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సరు. సారు ం, నరకం, 

విచారణ అనీా సతాం.  

విధివార త / భవితవాం/ నియతి (తఖీద ర్): అంటే అంచన్న 

వేయడం. అంటే జననం, మరణం, సంపాదన, పాపాలు, 

 

పుణ్యాలు, మంచీ, చెడు, కష్టట లు, నష్టట లు మొదలైనవి 

అనీా అంటే, జరగంది, జరుగ్గతనాది జరుగబోయేదీ 

అనీా అల్లు హు (త)కు తెలుసు. అవనీా మూల 

గర ంథంలో వార స్ల పెటట బడాాయి. అంతా దాని్ ప్ర కారమే 

నడుసేుంది. మంచి, చెడు విధివార త ప్టు  దృఢ విశాాసం 

కలిగ ఉండడం కూడా విధి. 

ఈ 'హదీసు'లో విశాాసం అంటే ఏమిటీ? అనే దాని ఉతే 

రంలో ఈ విషయాలను ప్ర సే్సవించడం జరగంది. ఖుర్్ 

ఆన్లో కూడా వీటిగ్గరంచి ప్ర సే్సవించడంజరగంది. ఉదా: 

''ఈ ప్ర వకత  తన ప్ర భువు తరఫు నుండి, తనపైె 

అవతరంప్జేయబడిన దానిని విశాస్లంచాడు. మరయు 

(అదేవిధంగా) విశాాసులు కూడా (విశాస్లంచారు). 

వారంతా అల్లు హ్ (త)ను, ఆయన దూతలను, ఆయన 

గర ంథాలను మరయు ఆయన ప్ర వకత లను విశా 

స్లంచారు...'' (సూ.్అల్్ బఖరహ్, 2:285)  

''వినయ విధేయత (ధరినిషా్టప్రతాం) అంటే, 

అల్లు హ్ను, అంతిమదిన్ననిా, దైవదూతలను, ప్ర తి దివా 

గర ంథానిా మరయు ప్ర వకత లను హృదయ పూరాకంగా 

విశాస్లంచడం...;'' (సూ.్అల్్ బఖరహ్, 2:177) 

ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లన విషయం ఏమిటంటే ఇస్సు మ్్ 

మరయు ఈమాన్లలో తేడా ఉంది. అబుద ల్్ ఖైస్ 

బృందపు 'హదీసు'లో ప్ర వకత  (స) ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి ఆ 

విషయాలనే ప్ర సే్సవించారు, ఏ విషయాలైతే ఈ 

'హదీసు'లో ఈమాన గ్గరంచి ప్ర సే్సవించబడాాయో. ఈ 

రండింటిని కలిపి విచారసే్త సంపూరణ  ఇస్సు ం, సంపూరణ  

ఈమాన రండూ ఒకటే. అందుకే ఈమానోు , ఇస్సు ం 

విషయాలు వివరంచబడాాయి. (నిజం అల్లు హ కు 

తెలుసు) 

ఇహ్ 'స్లన  (ఇ'ఖాు స): ఆ వచిచన వాకిత  ఇస్సు మ్్, ఈమాన్ల 

తరాాత 3 వ స్సర ఇహ్స్సన్ గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచాడు. 

ఇహ్స్సన్ అంటే సతాొరాం చేయటం, ఉప్కారం 

చేయటం. అయితే ధారికంగా ప్ర వకత  (స) ''మనం 

దైవానిా చూసేునాటుట  ఆరాధించాలని ఉప్దేశ్ంచారు. 

దీనికి మరోపేరు ఇ'ఖాు స్. అంటే భయభకుత లతో దైవానిా 

ఆరాధించాలి. ఎందుకంటే ఆరాధన లనిాటిలో ఇ'ఖాు స్ 

తప్పనిసర. చితేశుదిధ  లేకుండా ఏ సతాొరాం 

స్త్ాకరంచబడదు. అంటే ఆరాధనలోు , 'నేను దైవానిా 

చూసేున్నాను,' అని భావించాలి. చితేశుదిధ  ఉనాపుపడే 

మనం అల్ల భావించగలం. ఇది ఇఖాు స్ మొదటి సి్సనం. 

ఒక వేళ అది స్సధాం కాకుంటే, అల్లు హ (త) మిమిలిా 
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చూసేున్నాడని భావించండి. ఎందుకంటే యజమాని 

చూసేున్నాడని భావించినపుపడే, స్తవకుడు ప్ని మంచిగా 

చేయడానికి ప్ర యతిాసే్సడు. ఇది ఇఖాు స్ రండవ సి్సనం.  
తీర్పపదినం ( అంతిమ ఘడియ): ఇస్సు మ్్, ఈమాన్, 

ఇ'హ్స్సన్ల గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచిన తరాాత ఆ వాకిత  

తీరుపదినం గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచారు తీరుపదినం ఎపుపడు 

వసేుందని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ప్ర శ్ాంచబడిన 

వాకిత  ప్ర శ్ాంచే వాకిత కంటే ఎకుొవేమీ ఎరుగడు,' అని 

అన్నారు. అంటే తీరుపదినం గ్గరంచి ఎవారకీ 

తెలియదని సూచించారు. ఏ విధంగానైెతే ఈ ఐదు 

విషయాలు గ్గరంచి తనకు తప్ప మరవారకీ 

తెలియదని అల్లు హు (త) ఖర్ఆన లో పేర్కొన్నాడో! 1. 

తీరుపదినం ఎపుపడు వసేుంది? 2. వరిం ఎపుపడు 

ప్డుతంది? 3. గరభంలోని బిడా సంగతి ఏంటి? 4. 

భవిషాతేలో ఏం జరుగ్గతంది? 5. ఎకొడ 

మరణిసే్సడు? 

పునర్పతా్న సూచనలు: ఆ తరువాత ఆ వాకిత  ప్ర ళయ 

సూచనలను గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచాడు. దానికి ప్ర వకత (స) 

అనేక సూచనలు ఉన్నాయని అయితే ఈ రండు 

సూచనలు మఖామైెనవని అన్నారు. 1. బానిసరాలు 

తన యజ మానికి జననమిసేుంది. అంటే యజమానులు 

తమ బానిస రాళాతో సంభోగసే్సరు. దానివలు  

యజమాని బిడాకు తలిు  అవుతంది. 2. అజాానులు, 

మేకల కాప్రులు ఎతైెన భవ న్నలు నిరిసే్సరు. వీరు 

చాల్ల ధనవంతలవుతారు. ధన్ననిా భవన నిరాిణ్యలోు  

ఖరుచ పెటిట  గరాాహంకారాలు ప్ర దరిసే్సరు. ఒకర ప్టు  

ఇంకొకరు గరాం ప్ర దరిసే్సరు. అంటే అనరుు లు 

పాలకులుగా వరిలుు తారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: అనరుు ల 

చేతిలో పాలన్న ప్గాు లు వసే్త, ప్ర ళయానిా గ్గరంచి వేచి 

ఉండండి. ఈ రండు సూచనలు కనబడుతన్నాయి. 

ఇవేకాక మరకొనిా చినాచినా సూచనలు కూడా అనేకం 

ఉన్నాయి.  

'ఉమర్్ (ర) కథనం: ''ఆ వాకిత  వెళ్ళాపోయాడు. నేను 

చాల్లస్తపు వరకు నిలబడి చూసేూ ఉన్నాను. మూడు 

రోజుల తరువాత, ప్ర వకత  (స), 'ఉమర్్! ఆ వచిచన వాకిత  

ఎవరో నీకు తెలుస్స?' అని అడిగారు. దానికి నేను 

'అల్లు హ్ మరయు ఆయన ప్ర వకత కే తెలియాలి' అని 

అన్నాను. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 'ఆ వచిచన వాకిత  

జిబీర ల్్(అ) ధారిక విషయాలను మీకు నేరపంచడానికి 

వచాచరు అని అన్నారు. (బుఖారీ). 

 ( 1/10( ) متفق عليه[ )  2]  -3
: "َوإإذَا َرأَيَْت الُْحَفاَة الُعَراَة ، ُهَريَْرَة َمَع اْختإََلٍف َوَرَواُه أَبُْو  َوفإْيهإ

ْ َخْمٍس َل يَْعلَُمُهن َ إإل  اهلُل. ثُم َ قََرأَ:   م َ الُْبْكَم ُملُْوَك اْْلَْرضإ ِفإ الص ُ
إ يُ وَ  ةإ اعَ إإن  اهلَل َعْنَدُه عإلُْم الس َ [    .اْليَة[ 34 :31؛ ُل الَْغْيَث َن 

3. (2) [1/10-ఏకీభవితం] 

ప్దాల మారుపలతో అబూ హురైరహ్ (ర) కూడా 

దీనిా ఉలేు ఖంచారు. అయితే ఇందులో ఈ విధంగా 

అధికంగా ఉంది: ''నగా పాదాలు, నగా శరీరాలు 

గలవాళుా, మూగ వారని, చెవిటివారని పాలకులుగా 

నీవు చూసే్సవు. అపుపడు పునరుతిానం రాబో 

తనాదని నిరిారంచ్చకో. అదేవిధంగా పునరుతిానపు 

జాానం కూడా ఈ ఐదు విషయాల వలే అల్లు హ్ 

(త)కు తప్ప మరవారకీ తెలియదు. వాటిని గ్గరంచి 

ఈ ఆయతలో ఉంది: “నిశచయంగా, ఆ (అంతిమ) 

ఘడియ జాానం, కేవలం అల్లు హ్(త)కు మాతు మే 

ఉంది. మరయు ఆయనే వరిం కురపించేవాడు 

మరయు గరాభలలో ఉనాదాని విషయం తెలిస్లన 

వాడు. మరయు తాను రేపు ఏమి సంపాదిసే్సడో, ఏ 

మానవుడు కూడా ఎరుగడు. మరయు ఏ మాన 

వుడు కూడా తాను ఏభూభాగంలో మరణిసే్సడో కూడా 

ఎరుగడు.  నిశచయంగా, అల్లు హ్ (త) మాతు మే 

సరాజాుడు, సమసేం తెలిస్లన వాడు (ఎరగన వాడు).” 

(సూ.్లుఖాిన, 31:34). (బు'ఖారీ, మస్లు మ్) 

 ( 1/10( )متفق عليه )  [  3]  - 4
قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   ،وَعْن ابْنإ ُعُمرَ 

َ اِْلإْسََلُم َعىلَ خَ  ًدا  مٍس "بُِنإ : َشَهادَُة أَْن ل َ إإلََه إإل َ اهلُل َوأَن َ ُمَحم َ
كَاةإ ، ةإ ََل ص َ ال امإ َوإإقَ ، َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  َوَصْومإ  ،َوالَْحج إ ، َوإإيَْتاءإ الز َ

 .متفق عليه .َرَمَضاَن"
4. (3) [1/10-ఏకీభవితం]  

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

ఇస్సు మ్్ ఐదు విషయాలపైె ఆధారప్డి ఉంది: 1. 

అల్లు హ్(త) తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరని, 

మ'హమిద్ (స) అల్లు హ్ (త) ప్ర వకత  అని స్సక్షాం 

ఇవాటం, 2. నమా'జు సి్సపించటం, 3. 'జకాత్్ 

చెలిు ంచటం, 4. ఉప్వాస్సలు (రో'జహ లు) 
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పాటించటం, 5. 'హజజ ర చేయటం. 3  (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 

 ( 1/10( ) متفق عليه )[  4]  - 5
ْ ُهَريَْرةَ    : قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ،َوَعْن أَِبإ

 َ ،  فَأَْفَضلَُها: قُْول  َل إإلََه إإل َ اهللُ  ، اُن بإْضع  َوَسْبُعْوَن ُشْعَبةً مَ يْ ِْلإ "ا
يْقإ  رإ "، َوأَدْنَاَها: إإَماَطُة اْْلَذََى َعْن الط َ يَْمانإ َناِْلإ   .َوالَْحَياةإ ُشْعَبة  م إ

5. (4) [1/10-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

విశాాస (ఈమాన) భాగాలు, 70 కన్నా అధికంగా 

ఉన్నాయి. వాటిలో అనిాటి కంటే ఉతేమమైెనది ''ల్ల 

ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్'' అని ప్లకటం. ఇంకా అనిాటి 

కంటే చినాది హాని కరమైెన వసేువులను దార నుండి 

తొలగంచటం. స్లగ్గు  కూడా విశాాసంలోని భాగమే. 4 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
 

3)  వివరణ-4: ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖనకరత , 'అబ్దు లా్లహ్  బిన 

'ఉమర  (ర). అతడు ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) సహచరులు. 

మకొహ లో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. తన తండిర  'ఉమర్్ 

(ర)తో మదీనహ కు హజర త్్ చేశారు. కందక యుదధ ం, 

బై'అతరర 'దాాన్, 'ఖైబర్్, మకొహ విజయం, 'హునైెన్, 

'తాయిఫ్, తబూక్ మొదలైన యుదాధ లోు  పాల్కు న్నారు. 

ఖుర్్ఆన, 'హదీసు'ల గొప్ప ప్ండితలు. దైవభకుత లు, 

740 కీర సేు శకంలో 84 సంవతారాల వయసుాలో 

మరణించారు. మహాజిరీను  సిశానంలో ఖననం 

చేయబడాారు. 

ఈ 'హదీసు'లో ఇస్సు మ్్ను ఒక ఇంటితో పోలచడం జరగంది. 

అంటే అది ఐదు సేంభాలపైె ఆధారప్డి ఉంది. ఆ 

సేంభాలకు చాల్ల పార ధానాత ఉంది. అవి లేకుంటే ఆ 

ఇలుు  న్నశనం అవుతంది. ఇస్సు మ్్ యొకొ ఈ ఐదు 

మఖా విధులు ఐదు సేంభాల వంటివి. 

4) వివరణ-5: ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖకులు అబూ హురైరహ్  

(ర), ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) అనుచరులు. ఇతని పేరు ప్టు  

అభిపార యభేదాలు ఉన్నాయి. కునియత్్ దాారా చాల్ల 

గొప్ప గ్గరత ంపు ఉంది. ఇతను పిలుు లను చాల్ల 

పేర మించేవారు. 7 హజీర లో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. హజర త్్ 

చేస్ల మదీనహ వచాచరు. అనేక పోరాటాలోు  పాల్కు న్నారు. 

వీరు అస్హాబ సుఫ్ఫహ్ లో ఒకరు. ఖుర్్ఆన్ కంఠసేం 

చేశారు. 'హదీసు'లోు  ఇతనికి 5374 హదీసులు కంఠసి 

మండి, ఇతని దాారా ఉలేు ఖంచబడాాయి. చాల్ల 

 

దైవభకుత లు, ప్ండితలు, చాల్ల గొప్ప ఆతిథాకరత , తలిు  

స్తవకులు, ఇంకా ప్ర వకత  (స)ను అతని(స) కుటుంబానిా 

చాల్ల పేర మించేవారు. 78 సంవతారాల వయసుాలో 

మరణించారు.  

బు'ఖారీ వివరణ అయిన ఫత్్'హుల్్ బారీలో ఈ మఖా 

విధులను గ్గరంచి ఇల్ల వివరంచడం జరగంది. 

ఆచరణలు మూడు రకాలు: I. మానస్లక (ఖలిబ) 

ఆచరణలు-24; II.నోటి (లిస్సని) ఆచరణలు-7 మరయు 

III. శారీరక (బదని) ఆచరణలు-38. అవి కిర ంద 

పేర్కొనబడాాయి: 

I. మానస్లక (ఖలిబ):  1. అలా్లహ్(త)ను విశ్వసించటిం, 2. 

దైవప్ర వక్తలందరని విశ్వసించటిం, 3. దైవదూతలందరని 

విశ్వసించటిం, 4. దైవగ్ర ింథాలన్నిటినీ విశ్వసించటిం, 5. 

విధివార తను విశ్వసించటిం, 6. తీర్పుదినాన్ని విశ్వసిం 

చటిం, 7. పునరుతిన్నన్ని విశ్వసించటిం, 8. తీర్పుదినిం 

నాడు మైదానింలో హాజరవటాన్ని గురించి విశ్వ 

సించటిం, 9. విశ్వవసులు స్వరగ ింలోకి అవిశ్వవసులు నరక్ిం 

లోకి వెళతారన్న విశ్వసించటిం, 10. అలా్లహ్ (త) ప్టా 

ప్రర మ తప్ున్నస్ర అన్న విశ్వసించటిం, 11. అలా్లహ్ (త) 

ప్టా భయభక్తత లు క్లిగి ఉిండాలన్న విశ్వసించటిం, 12. 

అలా్లహ్(త) ప్టా మంచి ఆశ్ కలిగ ఉిండాలన్న 

విశ్వసించటిం, 13. అల్లు హ్(త) పైెననే నమికం 

ఉంచ్చకోవటం, 14. ప్ర వకత  (స) ప్టు  పేర మ కలిగ ఉండాలి. 

15. ప్ర వకత  (స)ను గౌరవించాలి, 16. ఎనిా కష్టట లు 

వచిచన్న, (కాలిచవేస్లన్న) ఇస్సు మ్్ను తాజించకూడదు, 

17. విదా నభాస్లంచాలి, 18. ధారిక విదాను వాాపింప్ 

జేయాలి. 19. ఖుర్్ఆన్ విదాను నేరుచకోవాలి, 

నేరపంచాలి, 20. ప్రశుభర ంగా ఉండాలి. 21. ఐదు 

పూటల నమా'జులను తూ.చ. తప్ప కుండా కర మశ్క్షణతో 

పాటించాలి, 22. 'జకాత్్ చెలిు ంచాలి, 23. ఉప్వాస్సలు 

పాటించాలి, 24. ఏ'తెకాఫ్ పాటించాలి, 25. 'హజజ ర 

చేయాలి, 26. జిహాద్ చేయాలి, 27. జిహాద్కొరకు 

ఏరాపటుు  చేయాలి, 28. శతు వుతో తలప్డినపుపడు 

సి్లరంగా ఉండి, వెనుా చూప్కూడదు, 29. యుదధ  ధనం 

నుండి 5వ వంత ప్ర జానిధికి (బైతల్ మాల్ కు) 

అప్పగంచాలి, 30. బానిసలను విడుదల చేయాలి, 31. 

ప్రహారం చెలిు ంచాలి, 32. మొకుొబడులు, వాగాద నం 

పూరత  చేయాలి, 33. అల్లు హ్(త) ఉప్దేశాలకు 

కృతజాతలు తెలుపుకోవాలి, 34. నోటిని ప్రరకిించాలి, 

35. అమానతలను అప్పజెపాపలి, 36. అన్నాయంగా 
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ఇతరులను హంస్లంచరాదు, 37. వాభిచారానికి దూరంగా 

ఉండాలి, 38. అధరి సంపాదనకు దూరంగా ఉండాలి, 

39. అనాపానీయాలోు  ధరాి-ధరి సంపాదనను 

గ్గరత ంచాలి, 40. షరాకు విరుదధ ంగా ఉనా దుసేులిా 

ధరంచరాదు, 41. అనవసరమైెన ఆటలను, పాటలను 

నిష్దధ ంగా భావించాలి, 42. దోర హం, ఈరిా, ఆగర హం 

మొదలైనవాటికి దూరంగా ఉండాలి, 43. ప్ర జలపైె 

అతాాచారానిా నిష్దధ ంగా భావించాలి,  44. అల్లు హ్ 

ప్రర తికొరకే ఆచరంచాలి, 45. మంచి్ప్నుల ప్టు  సంతృపేి, 

చెడు ప్నుల ప్టు  అసహాం వాకత ం చేయాలి, 46. 

పాపాలకు వెంటనే పార యశ్చతేం చేసుకోవాలి, 47. 

ఖుర్్బానీ (బలి) చేయాలి, 48. మస్లు మ్్ పాలకులకు 

విధేయత చూపాలి, 49. పూరీాకులోు ని పుణ్యాతిలను 

(సలఫ స్సలహీను ను) అనుసరంచాలి, 50. న్నాయంగా 

ధరింగా వావహరంచాలి, 51. మంచిని ఆదేశ్ంచాలి, 

చెడును నిరూిలించాలి, 52. మంచి ప్నులోు  ప్రసపరం 

సహకరంచాలి, 53. స్లగ్గు  లజజ లు కలిగ ఉండాలి, 54. 

తలిు దండుర ల స్తవ చేయాలి, వారప్టు  ఉతేమంగా 

వావహరంచాలి, 55. బంధుతా హకుొలను 

నెరవేరాచలి, 56. సదుు ణ్యలు కలిగ ఉండాలి, 57. 

బానిసలు, స్తవకుల ప్టు  ఉప్కారం చేయాలి, 

58.యజమాని హకుొను నెరవేరాచలి, 59. 

భారాాబిడాల హకుొ చెలిు ంచాలి, 60. దైవ భకుత లను 

పేర మించాలి, 61. సల్లమ్్కు ప్ర తిసల్లమ్్ చెపాపలి, 62. 

రోగ్గలను ప్రామరించాలి, 63. విశాాస్ల యొకొ 

జన్న'జహ నమా'జు చేయాలి, 64. తమికు 

సమాధానం ఇవాాలి, 65. అవిశాాసులతో మానస్లక 

సంబంధాలు పెటుట కోరాదు, 66. పరుగ్గ వారని 

గౌరవించాలి, 67. అతిథులను గౌరవించాలి, 68. 

మస్లు మల లోపాలను కపిపపుచాచలి, 69. కష్టట లలో 

ఓరుప వహంచాలి, 70. మనోకాంక్షలను తగు ంచాలి, 71. 

మహా పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి, 72. అనవసరంగా 

మాటాు డరాదు, 73. దానధరాిలు చేయాలి, 74. చినా 

లపైె దయ చూపాలి, పెదద లను గౌరవించాలి, 75. 

ప్రసపరం సంసొరంచ్చకోవాలి, 76. తన గ్గరంచి కోరందే 

మరో మస్లు మ్్ స్తదరుని గ్గరంచి కూడా కోరాలి, 77. 

హానికరమైెన వసేువులను మారు ం నుండి తొలగంచాలి. 

3 నుండి 10 వరకు బి'ద్అ అంటారు. అంటే విశాాస 

భాగాలు 70 కన్నా అధికంగా ఉన్నాయి. మరకొందరు 

60 కన్నా ఎకుొవగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అంటే 
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قَاَل: قَاَل َرَسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   ،و َعْمروَعْن َعْبَد اهللإ بْنإ 

هإ  :وسلم ْن لإَسانإهإ َويَدإ   ، "اَلُْمْسلإُم َمْن َسلإَم الُْمْسلإُمْوَن مإ
ُر َمْن َهَجَر َما نَََه اهلُل َعْنُه"   .َهَذا لَْفُظ الُْبَخارإي إ  .َوالُْمَهاجإ

 َرُجًَل َسأََل الن َّبإ َ َصىلَ اهلل عليه وسلم: أَي ُ  ن َ "إإ  :َل قَا لُْمْسلإُم اوَ 
هإ" ْن لإَسانإهإ َويَدإ ؟ قَاَل: َمْن َسلإَم الُْمْسلإُمْوَن مإ  .الُْمْسلإمإْْيَ َخْْي 

6. (5) [1/10-ఏకీభవితం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర(ర) కథనం:ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: తన చేతి నుండి, నోటి నుండి ఇతర 

మస్లు మలు కిేమంగా ఉనావాడే మస్లు మ్్. ఇంకా 

అల్లు హ్ (త) నిషేధించిన వాటిని వదలి వేస్లన వాడే 

మహాజిర్్. (బు'ఖారీ)  

మస్లు మ్్లో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స)తో ఒక వాకిత  

అందర కంటే ఉతేమమైెన మస్లు మ్్ ఎవరు,'' అని 

వినావించ్చ కున్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), ''అతని 

నోరు, చేతి నుండి ప్ర జలు కిేమంగా ఉనావాడే ఉతేమ 

మస్లు మ్్. అంటే చేతేో ఇతరులను హంస్లంచని, 

నోటితో నిందించని, చాడీలు, తిటట డం చేయని వాడే 

ఉతేమ మస్లు మ్్.'' 5  

 

ఇకొడ ఆధికాత ఉదేద శాం. ఈ 'హదీసు' దాారా విశాాసం 

మిశరమ మైెనదని తెలుసేుంది. ఆచరణ కూడా విశాాసం 

లోనిదే. అనిా భాగాలు ఉంటేనే ప్రపూరణ  విశాాసం 

అవుతంది. అనిా భాగాలు లేనిది అసంపూరణ ్విశాాసం 

అవుతంది. విశాాసం ఒకవృక్షం వంటిది. పాపాలనుండి 

వారంచే దానిా స్లగ్గు  అంటాం. అందువలేు  స్లగ్గు లేని 

వాడిలో విశాాసం లేనటేు . స్లగ్గు  మేలుకు మారు పేరు.  

5) వివరణ-6: 'అబ్దు లా్లహ్  బిన  'అమర ్ ఈ 'హదీసు' 

ఉలేు ఖన కరత . ఇతను తన తండిర  కంటే మందు ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచారు. తరచూ ప్ర వకత  (స) వదద  ఉండేవారు. ప్ర వకత  

(స) చెపిపన 'హదీసు'లను వార సుకునేవారు. తీరక 

సమయాలోు  దైవానిా సిరంచేవారు. తరచూ 

ఉప్వాస్సలు పాటిసేూ, రాతిు  ఆరాధనలో గడిపేవారు. 

ఒకోొస్సర ఈ విషయంలో భారాా బిడాలను కూడా 

మరచిపోయే వారు. ఈ విషయం ప్ర వకత  (స)కు తెలిస్ల, 

వారంచారు. మధా మారాు నిా అనుసరంచమని సలహా 

ఇచాచరు. ఇతను 700 'హదీసు'లను ఉలేు ఖంచారు. 

ఇతని శ్ష్టాలు అనేకమంది ఉన్నారు. ఇతను అరబీబతో 
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َي اهلُل َعْنهُ  ه  ليعهلل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللإ صىل ا ،َوَعْن أَنٍَس َرضإ

هإ  سلمو هإ َوَولَدإ الإدإ : "َل يُْؤمإُن أََحُدكُْم َحّت َ أَكُْوَن أََحب َ إإلَْيهإ َمْن و َ
" ْْيَ  .َوال َنإاس أَْجَمعإ

7. (6) [1/10-ఏకీభవితం] 

అనస్ బిన్ మాలిక (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''మీలో ఎవరూ, తన తండిర కంటే, సంతానం 

కంటే ననుా అధికంగా పేర మించనంత వరకు 

విశాాసులు కాలేరు.'' 6 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
 

పాటు ఇబ రానీ (హీబూర ) భాషలో కూడా ప్ర వీణులు. 65 

హజీర లో ఫుసే్సత్్లో మరణించారు. 

6) వివరణ-7: ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖకులు ప్ర ఖాాత, 

అ'న్నార ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, అనస  (ర). ఇతను 

హజర త్్కు 10 సంవతా రాలకు మందు మదీనహ లో 

జనిించారు. అతని వయసుా 8 లేక 9 సంవతా 

రాలునాపుపడు, అతని తలిు  ఇస్సు మ్్  స్త్ాకరంచారు. 

ఇతని తండ్రర  మాలిక  స్లరయా వెళ్ళా పోయారు. అకొడే 

మరణించారు. అతని తలిు  ఉమ్మె సులైమ  (ర) అబూ 

'తల 'హాను పెళ్ళా చేసుకున్నారు. అనస్ను కూడా తన 

వెంట తీసుకొని అబూ 'తల్్'హా ఇంటికి వెళ్ళారు. అనస్ 

(ర) అబూ 'తల్్'హా ఇంటిలో పోష్ంచ్బడాారు. ప్ర వకత  (స) 

హజర త్్ చేస్ల మదీనహ వచిచనపుపడు, అబూ'తల్్'హా 

అనస్ను తీసుకొని ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, 'ఈ 

అబాబయి అనస్ను తమర  స్తవకోసం స్త్ాకరంచండి' అని 

వినావించ్చకున్నారు. ప్ర వకత  (స) స్త్ాకరంచారు. అనస్ 

(ర) 10 సంవతారాల వరకు ప్ర వకత  (స) స్తవచేశారు. 

ఇంటిలో ప్రయాణంలో వెంట ఉండే వారు. ప్ర వకత  (స) 

అతని కోసం అధిక ధనం, అధిక సంతానం కోసం 

పార రించారు. అది స్త్ాక్రంచబడింది. అ'న్నారులోు  ఇతను 

చాల్ల ధనవంతలు. 80 కంటే అధికంగా ఇతనికి 

సంతానం ఉండేది. కొడుకులు, మనవళుా కలస్ల 100 

కంటే అధికంగా ఉండే వారు. 93వ హజీర  శకంలో 103 

సంవతారాల వయసుాలో బ'స్సర లో మరణించారు. ప్ర వకత  

(స) పేర మ విశాాస భాగంగా ఉండేది. పేర మకు మూడు 

కారణ్యలుంటాయి. అందం, ప్రపూరణ త, దాతృతాం ఈ 

మూడు గ్గణ్యలు ప్ర వకత  (స)లో ఉండేవి. 

పేర మ రండు రకాలు. సహజమైెనది, బుదీధ జాాన్నలు గలది. 

బుదీధ జాాన్నలు గలది అంటే ఆజాాపాలన, విధేయత. 

అంటే, తలిు  దండుర లు, సంతానం, భారా, బంధువులు, 

 

తన సాంతం మొదలైన వారందర కంటే అధికంగా ప్ర వకత  

(స)ను పేర మించాలి. ప్ర వకత  ఆజాాపాలన కొరకు తనుా 

తాను తాాగం చేయడానికి స్లదధ ంగా ఉండాలి. అపుపడే 

విశాాసం ప్రపూరణ ం అవుతంది.  

ఇది 'ఉమర్్ (ర) సంఘటన దాారా తెలుసేుంది. 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ హష్టమ్్ కథనం: ''మేమ ప్ర వకత  (స) 

వెంట ఉన్నామ. ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్్ చేతిని ప్టుట కొని 

ఉన్నారు. 'ఉమర్్ (ర), ప్ర వకత  (స) తో: 'ఓ ప్ర వకాత ! మీరు 

న్నకు న్న పార ణం తప్ప మిగతా వాటనిాటికంటే 

పిర యులు.' అని అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స): 'నేను 

మీకు మీ పార ణం కంటే పిర యుణిణ  కానంత వరకు మీరు 

ప్రపూరణ  విశాాసులు కాలేరు.' అని అన్నారు. అపుపడు 

'ఉమర్్ (ర): 'ఇపుపడు మీరు న్నకు, న్న పార ణం కంటే 

పిర యమైెనవారు అయిపోయారు.' అని అన్నారు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స): 'ఇపుపడు ప్రపూరణ  విశాాసులు 

అయిపోయారు.' అని అన్నారు.'' 

ఖుర్్ఆన్లో అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఓ విశాాసుల్లరా! మీ తండిర  

తాతలు మరయు మీ స్తదరులు సతాతిరస్సొరానికి 

విశాాసంపైె పార ధానాతనిసే్త, మీరు వారని స్తాహతలుగా 

చేసుకోకండి. మీలో వార వైెపు మొగేు వారే (వారని మీ 

స్తాహతలుగా చేసుకునే వారే) దురాిరుు లు. వారతో 

ఇల్ల అను: 'మీ తండిర తాతలు, మీ కుమారులు, మీ 

స్తదరులు, మీ సహవాసులు (అ'జాాజ), మీ 

బంధువులు, మీరు సంపా దించిన ఆసే్లపాసేులు, 

మందగసే్సయేమోనని భయప్డే మీ వాాపారాలు, మీకు 

ప్రర తికరమైెన మీ భవన్నలు -- అల్లు హ్ కంటే, ఆయన 

ప్ర వకత  కంటే మరయు ఆయన మారు ంలో పోరాడటం కంటే 

-- మీకు ఎకుొవ పిర యమైెనవైెతే, అల్లు హ్ తన తీరుపను 

బహరు తం చేస్తవరకు నిరీకిించండి. మరయు అల్లు హ్ 

అవిధేయులైన జాతివారకి సన్నిరు ం చూప్డు.'' (సూ.్

అతే్తబహ, 9:23-24)  

ఈ ఆయతల దాారా అందరకంటే అధికంగా, 

అల్లు హ్(త)ను, ఆయన ప్ర వకత నే పేర మించాలి. ఇంకా తన 

బంధువుల కంటే అల్లు హ్(త)ను, ఆయన ప్ర వకత ను 

అధికంగా పేర మించాలి, పార ధానాత ఇవాాలి. అందర 

పేర మకంటే వారదద ర పేర మ అధికంగా ఉండాలని 

తెలుసేుంది. అ'న్నారుు  మరయు ప్ర వకత  (స) అనుచరులు 

ఈ విధంగానే పేర మించేవారు. ఉ'హుద్ యుదధ ంలో ఒక 

అ'న్నారీ సే్త్ీ యొకొ తండిర , స్తదరుడు, భరత  మగ్గు రూ 

వీరమరణం పందారు. ఈ వారత  అందిన వెంటనే ఆమె: 
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َي اهلُل َعْنهُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللإ صىل اهلل عليه  ، وَعْن أَنٍَس َرضإ

: َمْن كاََن  : وسلم يَْمانإ ن َ َحََلَوَة اِلإ "ثَََلث  َمْن كُن َ فإْيهإ َوَجَد بإهإ
َ هَ لَ ُسوْ اهلُل َورَ  َواُهَماحَ  أ ا سإ م َ ُه إإل َ  ، ب َ إإلَْيهإ مإ ب ُ ا َل يُحإ َوَمْن أََحب َ َعْبد ً
ْ الُْكْفرإ بَْعَد أَْن أَنَْقَذُه اهلُل مإنُه كََما يَْكَرُه   ،هللإ  َوَمْن ي َْكَرُه أَْن يَُعْودَ ِفإ

ْ الن َارإ"    .أَْن يُلََْق ِفإ
8. (7) [1/10-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మూడు 

విషయాలు కలిగ ఉనా వాకిత  విశాాస మాధురాానిా 

ఆస్సాదించినటేు : 1. అనిాటి్ కంటే అతాధికంగా 

అల్లు హ్ (త), ఆయన ప్ర వకత  ప్టు  పేర మ, 2. కేవలం 

అల్లు హ్ (త) కోసమే పేర మించటం, 3.విశాస్లంచిన 

తరువాత, తిరగ అవిశాాస్సనిా అవలంబించటానిా 

అగాలో వేయబడే్టంత అసహాంగా భావించటం.7 '' 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 

'ప్ర వకత  (స) కిేమంగా ఉన్నారా?' అని అడిగంది. దానికి 

ప్ర జలు: 'అవును, ప్ర వకత  (స) కిేమంగా ఉన్నారు.' అని 

చెపాపరు. దానికి ఆమె: 'న్నకు చూపెటట ండి, నేను 

సాయంగా్చూసుకుంటాను.' అని చెపిపంది. అనంతరం 

ఆమె ప్ర వకత  (స)ను చూస్ల: 'ఇపుపడు ఎటువంటి కషట ం 

వచిచన్న ఫరవా లేదు.' అని ప్లికింది. 

మకొహ అవిశాాసులు 'జైెద్ బిన్-వసా'ను 'హరమ్్ 

బయటకు తీసుకొని వచిచనపుడు అబూ సుఫియాన్ 

బిన్ 'హర్్బ్:  ''ప్ర మాణం చేస్ల చెపుప ఓ 'జైెద్! 'ఈ 

సమయంలో మ'హమిద్ (స) నీ సి్సనంలో, నీవు నీ ఇంటోు  

ఉంటే బాగ్గండు.’ అని ఆలోచిసేున్నావు కదూ.'' అని 

అన్నాడు. దానికి 'జైెద్ ప్ర మాణం చేస్ల: 'నేను ఇంటోు  

ఉండాలని, ప్ర వకత  (స)కు ఒకొ మలుు  కూడా 

గ్గచ్చచకోవాలని న్నకు ఏమాతు ం ఇషట ంలేదు.' అపుపడు 

అబూ సుఫియాన్: 'ప్ర వకత (స)ను ఆయన అనుచరులు 

పేర మించినటుు , ఇతరులవారనీ చూడలేదు.' అని 

అన్నాడు. 

7) వివరణ-8: అంటే ఈ మూడు సుగ్గణ్యలు కలిగ ఉనా 

వాకిత  విశాాస మాధురాానిా ఆస్సాదిసే్సడు. అల్లు హ్(త), 

ఆయన ప్ర వకత  (స) పేర మ అతాధికంగా ఉండాలి. 

ఎవరనైెన్న పేర మిసే్త కేవలం అల్లు హ్(త) కోసమే 

పేర మించాలి. ఇంకా విశాాస్సనిా వదలటం అగాలో 

ప్డటంగా భావించాలి.  
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قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  ، َوَعْن الَْعب َاسإ بْنإ َعْبدإ الُْمَطلَبإ 

َي بإاهللإ َرب ًا يَْمانإ َمْن َرضإ   َوبإاِْلإْسََلمإ  ، عليه وسلم: "ذَاَق َطْعَم اِْلإ
ٍد َرُسْوًل" ،انً يْ دإ     .رواه مسلم  .َوبإُمَحم َ

9. (8) [1/11-దృఢం] 

'అబాబస్ బిన్ 'అబుద ల్్ మ'తేలిబ్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''అల్లు హ్(త)ను ప్ర భువుగా, 

ఇస్సు మ్్ను తన ధరింగా, మ'హమిద్ (స)ను తన 

ప్ర వకత గా స్త్ాకరంచిన వాకిత  విశాాస మాధురాానిా 

ఆస్సాదించాడు. 8  (మస్లు మ్్)  
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8) వివరణ-9: వివిధ ప్దారిాలోు  వివిధరుచ్చలు ఉంటాయి. 

రుచిచూచే శకిత  ఉనావాడే వాటి రుచిని ఆస్సాదిసే్సడు. 

అదేవిధంగా విశాాసంలోనూ ఒక రుచి ఉంటుంది. 

అల్లు హ్(త)పైె, ప్ర వకత పైె, ఇస్సు మ్్పైె అతాధిక పేర మ 

ఉనావాడే ఈ రుచిని పందుతాడు. ఇటువంటి వాకిత  

అల్లు హ్(త)నే తన ప్ర భువుగా, అల్లు హ్ (త) ప్టు నే 

సంతృపేిగా ఉంటాడు. ప్ర వకత  (స)ను తన ప్ర వకత గా అతని 

దైవదౌతాం ప్టు  సంతృపేిగా ఉంటాడు. ఇస్సు మ్్ను తన 

ధరింగా విశాస్లసే్సడు. దానిప్టు  సంతృపేి కలిగ 

ఉంటాడు. ఈ విషయాలు ఉనా వాకిత  విశాాస 

మాధురాానిా ఆస్సాదిసే్సడు. అల్లు హ్(త) మనందరకీ 

విశాాస మాధురాానిా ప్ర స్సదించ్చగాక!  

ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖనకరత  'అబాాస  (ర). ఇతను ప్ర వకత  

(స)కు చిన్నానా. ప్ర వకత  (స) కంటే 2 లేక 3 సంవతారాల 

మందు జనిించారు. మకొహ లో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. 

మకొహ  విజయానికి మందు మదీనహ వలస 

పోయారు.  'హునైెన్ యుదధ ంలో ప్ర వకత  (స) వెంట 

ఉన్నారు. ప్ర వకత  (స) వాహనం కళ్ాం ప్టుట కొని ఉన్నారు. 

ప్ర వకత  (స) అతనిా చాల్ల గౌరవించే వారు. 'అబాబస్ (ర) 

చాల్ల దయామయులు, దానగ్గణం గలవారు. ఆతిథా 

సాభావం గలవారు. ఇస్సు మ్్కు మందు క'అబహ గృహ 

సంరక్షకులుగా ఉండేవారు. హాజీలకు నీళుా 

తాు పించేవారు. ఇంకా అతని దు'ఆ  స్త్ాకరంచబడేది. 

'ఉమర్్ (ర) ప్రపాలన్న కాలంలో కరువు ఏరపడినపుడు 

నమా'జె ఇసే్లసా్స' చదివించేవారు. అతని పార రిన 

స్త్ాకరంచబడేది. 88 సంవతారాల వయసుాలో హజీర  

శకం 32లో మరణించారు.  
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ْ ُهَريَْرةَ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   ،وَعْن أَِبإ
هإ  ٍد بإَيدإ ْي نَْفُس ُمَحم َ ةإ  ،"َوال َذإ هإ اْْلُم َ ْ أََحد  م إْن َهذإ   ، َل يَْسَمُع ِبإ

ْي أَْرَسلُْت بإهإ ُت وْ مُ يَ  م َ ثُ  ،يَُهْودإي   َوَل نَْصَراِنإ    ُن بإال َذإ إإل   ؛َولَْم يُْؤمإ
ْن أَْصَحابإ الن َارإ"   . رواه مسلم.  كَاَن مإ

10. (9) [1/11-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''ఎవర చేతిలో మ'హమిద్ పార ణం ఉందో ఆయన 

(త) స్సకిి! ఈ అనుచర సమాజంలోని యూదులు, 

కై్ీసేవులు న్న గ్గరంచి తెలుసుకొని, ననుా విశాస్లంచ 

కుండా మరణిసే్త వారు నరకానికి వెళతారు. 9 

(మస్లు మ్్) 
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ْ ُمْوََس اْلَْشَعرإي إ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  ،َوَعْن أَِبإ

َ وسلم: "ثَََلثَُة ل َُهْم أَْجَراٍن: َرُجل  م إ  ي إهإ  لْكإ لإ اهْ ْن أ َتابإ آَمَن بإَنبإ
  ، َوالَْعْبُد الَْمْملُْوُك إإذَا أَد َى َحق َ اهللإ َوَحق َ َمَوالإْيهإ ، َوآَمَن بإُمَحم َدٍ 

َوعَل ََمَها  ،فَأَد َبََها فَأَْحَسَن تَأْدإيَْبَها ،َوَرُجل  كَانَْت َعْنَدُه أََمة  ي ََطُؤَها
َ  م َ ثُ  ،فَأَْحَسَن تَْعلإْيَمَها َجَهاَها ْعتَ أ " ؛فََتَزو َ   .فَلَُه أَْجَرانإ

11. (10) [1/11-ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్స అష్'అరీ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''మగ్గు రు వాకుత ల కోసం రటిట ంపు్పుణాం 

ఉంది. 1. తమ ప్ర వకత ను విశాస్లంచి ఆ తరువాత ప్ర వకత  

మ'హమిద్ (స)ను విశాస్లంచినవారు, 2. తన 

 

9) వివరణ-10: అంటే ప్ర వకత  (స) దైవదౌతాానిా పంది, 

ప్ర వకత  (స) సందేశం అతనికి అందిన్న, అతడు విశాస్లంచ 

కుండా ఉంటే, ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచకుండా మరణిసే్త, 

నరకంలోనికి ప్ర వేశ్సే్సడు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స)ను 

విశాస్లంచడం తప్పని సర. అదేవిధంగా ఈ ఆదేశం ఇతర 

మతసిులకు కూడా వరత సేుంది. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) 

మానవులు, జినుాల అందరవైెపు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడాారు. 

ప్ర వకత  (స): 'నేను్ ఇపుపడు ఉనావారు, న్న తరువాత 

వచేచవారు అందరవైెపు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడాాను.' అని 

అన్నారు. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఓ ప్ర వకాత ! ఇల్ల ప్లుకు, 'ఓ 

ప్ర జల్లరా! నేను మీ అందరవైెపు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడాాను.' 

(సూ.్అల్ అరాఫ, 7:158)'' మరోచోట: ''మేమ అందర 

కోసం మిమిలిా ప్ర వకత గా ప్ంపామ.'' (సూ.్ సబా, 

34:28) అని ఉంది.  

యజమాని హకుొలను, అల్లు హ్(త) హకుొలను 

నెరవేరేచ స్తవకుడు, ఇంకా, 3. తన వదద  ఉనా 

బానిసరాలిని అనుభవిసేూ, ఆమెకు విదాాజాాన్నలు 

నేరుపతూ, ఆ తరువాత ఆమెను విడుదల చేస్ల 

పెళ్ళాచేసుకునా వాకిత కి, రటిట ంపు పుణ్యాలు 

లభిసే్సయి.10 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 

10) వివరణ-11: ఈ 'హదీసు'ను ఉలేు ఖంచిన వారు 

ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) అనుచరులు అబూ-మూస్ల 

అష 'అరీ (ర). ఇతని పేరు 'అబ్దు లా్లహ్  బిన  ఖైస . 

ఇతడు యమన్కు చెందినవారు. ఇతను అష్'అరీ తెగకు 

చెందిన వారు. అందువలేు  అతనిా అష్'అరీ అంటారు. 

యమన్ నుండి మకొహ వచాచరు. ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచి 

సాదేశం తిరగ్ వెళ్ళాపోయారు. యమన్ వెళ్ళా ఇస్సు మ్్ 

సందేశం గ్గరంచి ప్ర చారం చేశారు. ఫలితంగా చాల్ల 

మంది ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. అబూ మూస్స అష్'అరీ 50 

మంది మస్లు మలను వెంటబటుట కొని సమదర  మారు ం 

దాారా మకొహ వైెపు ప్రయాణమయాారు. కాని తఫాన్ 

వలు  ప్డవ 'హజాజ్'కి బదులు 'హబ్షహ కు 

తీసుకొనిపోయింది. ఇటు జ'అఫర్్ (ర) ఇంకా ఇతర 

బాధితలు అకొడకు వలస వచిచ ఉన్నారు. వీళుా 

మదీనహ కు బయలుదేరారు. అబూ మూస్స అష్'అరీ 

కూడా వాళా వెంట బయలు్ దేరారు. వీళాందరూ 

'ఖైబర్్ విజయం సమయంలో అకొడకు చేరుకున్నారు. 

ప్ర వకత  (స) యుదధ  ధనం నుండి అతనికి కూడా ఒక వంత 

ఇచాచరు. మదీనహ వచిచన తరాాత ఇస్సు మీయ స్తనలోు  

నిమగాం అయి పోయారు. అనేక పోరాటాలోు  

పాల్కు న్నారు. ప్ర వకత  (స) అతనిా యమన్ గవరార్్గా 

నియమించారు. 44 హజీర లో మరణించారు. (త'జొర 

అల్'హాఫి''జ) 

గర ంథ ప్ర జలు యూదులైన్న, కై్ీసేవులైన్న తమ ప్ర వకత ను 

విశాస్లంచి వార షరీ'అత్్ల ప్ర కారం ఆచరంచారు. ఆ 

తరువాత ప్ర వకత  (స) కాలం వారకి లభించింది. వారు 

ప్ర వకత  (స)ను విశాస్లంచారు. ఆయన తీసుకువచిచన 

షరీ'అత్్ ప్ర కారం్ ఆచరంచారు. మస్లు మ్్గా 

మరణించారు. వారకి ప్ర తి పుణ్యానికి రటిట ంపు పుణాం 

లభిసేుంది. ఉదాహరణకు మనం నమా'జు చదివిన్న, 

రో'జహ ఉన్నా 10 పుణ్యాలు లభిసే్సయి. అయితే గర ంథ 

ప్ర జలకు 20 పుణ్యాలు లభిసే్సయి. ఖుర్్ఆన్లో అల్లు హ్ 

(త) ఇల్ల ఆదేశ్సేున్నాడు: ''ఎవరకై్తే పూరాం మేమ 

గర ంథానిా ఇచాచమో వారు దీనిని (ఖుర్్ఆన్ను) 
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َي اهلُل َعْنُهَما اهلل  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل  ،وَعْن ابْنإ ُعَمَر َرضإ

ْرُت أَْن أَقَاتإَل الن َاَس َحّت َ يَْشَهُدْوا أَْن َل إإلََه إإل َ  عليه وسلم : "أُمإ
ًدا َرُسْوُل اهللإ  ََلةَ  ،اهلُل َوأَن َ ُمَحم َ ْيُمواالص َ َ ل اا تُوَويُؤْ  ،َويُقإ ك  .اةَ ز َ

ْ دإَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم  ِن إ إإل َ بإَحق إ  ، فَإإذَافََعلُْوا ذَلإَك َعَصُموا مإ
.  ،اِْلإْسََلمإ  َسابُُهْم َعىل اهللإ  َوحإ

ا لَْم يَْذكُْر "إإل َ بإَحق إ اِْلإْسََلم   ."إإل َ أَن َ ُمْسلإم 
12. (11) [1/11-ఏకీభవితం] 

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''ప్ర జలు అల్లు హ్ (త) తప్ప ఆరాధనకు అరుు లవరూ 

లేరని, మ'హమిద్ అల్లు హ్ ప్ర వకత  అని స్సక్షాం 

ఇవాాలి, నమా'జు సి్సపించాలి, 'జకాత్ చెలిు ంచాలి. 

ఇల్ల చేస్త్ వరకు వారతో యుదధ ం కొనస్సగంచాలని 

ననుా ఆదేశ్ంచడం జరగంది. వారల్ల చేయడం 

పార రంభిసే్త, వారు న్న నుండి తమ పార ణ్య లను, 

ధన్ననిా రకిించ్చకున్నారు. ఇస్సు మీయ హకుొ తప్ప. 

ఆ తరువాత వార విచారణ అల్లు హ్పైెనే ఉంది. 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 అయితే మస్లు మలో ''ఇల్లు బి'హఖాల్్ ఇస్సు మ్్,'' 

లేదు.11  

 

విశాస్లసే్సరు. మరయు వారకి ఇది వినిపించ బడి 

నపుపడు, వారు ఇల్ల అంటారు: 'మేమ దీనిని విశా 

స్లంచామ, నిశచయంగా, ఇది మా ప్ర భువు తరఫునుండి 

వచిచన సతాం. నిశచయంగా, మేమ మొదటి నుండియే 

అల్లు హ్కు విధేయులమైె (మస్లు ంలమైె) ఉన్నామ.' వీరే, 

తమ సహన్ననికి ఫలితంగా రండింతలు ప్ర తిఫల 

మొసంగబడే వారు..''(సూ.్అల్ ఖసస, 28:52-54) 

రండవ విషయం: ఏమిటంటే, స్తవకుడికి రండు పుణ్యాలు 

లభిసే్సయి. ఎందుకంటే అతడు రండు స్తవలు చేసే్సడు. 

రటిట ంపు శరమ ప్డవలస్ల ఉంటుంది. అల్లు హ్(త) హకుొ 

ఆరాధనగా యజమాని హకుొను స్తవగా నిరారత సే్సడు. 

మూడవ విషయం: ఏమిటంటే యజమానికి రండు 

పుణ్యాలు లభిసే్సయి. ఒక పుణాం విదా నేరపనందుకు, 

విడుదల చేస్ల నందుకు, రండవ పుణాం వివాహం 

చేసుకునాందుకు. 

11) వివరణ-12: 'హతేా 'యష హదు,' అంటే అల్లు హ్(త) 
ను, ప్ర వకత  (స)ను విశాస్లంచి ఆదేశాలను పాలించాలి. 
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ْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  َرُس  اَل قَ  :َل اقَ  ،وَعْن أَنٍَس رىض اهلل َعْنه
  ؛ َوأَكََل ذَبإْيَحَتَنا ،َواْسَتْقَبَل قإْبلََتَنا ،وسلم: "َمْن َصىل َ َصََلتََنا

ُة َرُسْولإهإ  ُة اهللإ َوذَم َ ْي لَُه ذَم َ ْ   ،فََذلإَك الُْمْسلإُم ال َذإ ُرْوا اهلَل ِفإ فَََل تَْخفإ
تإهإ   .  . َرَواُه الُْبَخارإي ُ "ذإم َ

13. (12) [1/11-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మనల్ల 

నమా'జు చదివేవాడు, మన ఖబాు వైెపు తిరగేవాడు, 

మనం 'జిబ'హ్ చేస్లన జంతవును తినేవాడు 

మస్లు మ్్. అతనికి అల్లు హ్(త) శరణు, రక్షణ ఉంది. 

ప్ర వకత  (స) వాగాద నం, రక్షణ ఉంది. కనుక మీరు 

అతనితో చేస్లన ఒప్పందం, అభయానిా భంగం 

చేయకండి.'' 12  (బు'ఖారీ) 

 

ఇందులో నమా'జు, ఉప్వాసం, 'జకాత్్, 'హజజ ర మొదలైన్

వనీా ఉన్నాయి. ఇక విశాస్లంచనివాడు ఒప్పందం్

కుదురుచకుని ప్నుా (జి'జా) ఇసే్సమని ఒపుపకోవాలి. 

ఇటువంటి ప్రసి్లతిలో యుదధ  విరమణ చేసుకోవాలి. 

అనిా విధాల్ల వారకి రక్షణ కలిపంచాలి.  
'ఇల్లు హ బి హఖాల్ ఇస్సు ం' అంటే ఇస్సు ం స్త్ాకరంచిన 

తరువాత నేరం చేసే్త మాతు ం తప్పకుండా దానికి శ్క్ష 

ప్డుతంది. ఎవరనయిన్న చంపితే అతనిా కూడా 

చంప్టం జరుగ్గ్ తంది. వాభిచారం చేసే్త తగన శ్క్ష 

విధించడం జరుగ్గ్ తంది. దొంగతనం చేసే్త చేతలు 

నరకడం జరుగ్గతంది. ఎవరైన్న వచిచ, నేను 

మస్లు మనని చెపిప తగ్గ విధంగా ఆచరసేూ ఉంటే, 

అతనిా మస్లు మ్్గానే ప్రగణించడం జరుగ్గతంది. కాని 

ఒకవేళ అతని హృదయంలో కాప్టాం ఉంటే, అతని 

విషయం అల్లు హ్(త)పైె ఉంది. ప్రలోకంలో అల్లు హ్ (త) 

అతనిావిచారసే్సడు. ప్ర ప్ంచంలో అతనిా మస్లు మ్్గానే 

ప్రగణించడం జరుగ్గతంది. 

12) వివరణ-13: ఇస్సు మ్్ పార రంభంలో మస్లు మలుగా 

మారన కొంతమంది గ్గరంచి అనుమానంగా ఉండేది. 

అనుమానించ కూడదని సూచించడం జరగంది. అంటే 

మనల్ల ఎవరైన్న ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచి, నమా'జు, 'జకాత్్, 

'హజుజ  ఆచరసేూ ఉంటే అతడు అల్లు హ్ (త) మరయు 

ప్ర వకత  రక్షణలోకి వచిచనటేు . అతనిా కప్టాచారగా 

భావించి కయాానికి గ్గరచేయడం, చంప్టం చేయరాదు. 

అతని ధన్ననిా దోచ్చకోరాదు. అతని ధన పార ణ్యలకు 
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ُ الن َّبإ َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ،وَعْن أَِبْ ُهَريَْرةَ    ، أَََت أََعَراِبإ

ْ َعىَل َعَمٍل إإذَا َعمإلُْتُه دََخلَُت الَْجن ََة. قَاَل: "تَْعُبُد اهلَل   فََقاَل: دُل َِنإ
ََلَة الَْمْكُتْوبَةَ  ،َشْيًئا بإهإ ُك رإ ْش  تُ َوَل  ْيُم الص َ كَاَة  ،َوتُقإ َوتَُؤد إَي الز َ

يُْد   َوتَُصْوَم َرْمَضاَن". قَاَل: ،الَْمْفُرْوَضةَ  هإ َل أَزإ ْي نَْفسْي بإَيدإ َوال َذإ
ا َوىل   ْنُه. فَلَم َ ُ صىل اهلل .َعىَل َهَذا َشْيًئا َوَل أَنُْقُص مإ   يه ل عقَاَل الن َّبإ

ُه أَن ي َْنُظَر إإىَل َرُجٍل َمْن أَْهلإ الَْجن َةإ فَلَْيْنُظْر إإىَل  م: "وسل َمْن َسر َ
   .َهَذا"

14. (13) [1/11-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

బదూ వచాచడు. అతడు ప్ర వకత  (స)ను: 'సారు ం లోకి 

ప్ర వే శ్ంప్జేస్త ఏదైన్న విషయానిా న్నకు 

ఉప్దేశ్ంచండి.' అని వినావించ్చకున్నాడు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స): ''నీవు అల్లు హ్ (త)ను ఒకొనిగా భావించి 

ఆరాధించ్చ, ఆయనకు స్సటి కలిపంచకు, విధి 

నమా'జులను తూ. చ. తప్పకుండా పాటించ్చ. విధి 

'జకాత్్ను చెలిు సేూ ఉండు, రమ'దాన్ ఉప్వాస్సలు 

ఆచరసేూ ఉండు. ఇల్ల ఎలు పుపడు చేసేూ ఉంటే 

సారు ంలో చేరగలవు.' అని అన్నారు. అది వినా ఆ 

వాకిత : ''ఎవర చేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన (త) 

స్సకిి! నేను దానికి మించను, తగు ను.'' అని అన్నాడు. 

అతడు తిరగ వెళ్ళాపోయిన తరాాత ప్ర వకత  (స): 

‘ఒకవేళ ఎవరైన్న సారు వాస్లని చూడా లనుకుంటే 

ఇతనిా చూడండి.’ అని అన్నారు.13 (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 

 

రక్షణ కలిపంచాలి. అతనిా హంస్లంచి అల్లు హ్(త) 

మరయు ఆయన ప్ర వకత  ఒప్పందానిా భంగం చేయరాదు.  

13) వివరణ-14: ఆరాధన అంటే అల్లు హ (త) ఆదేశాల 

ప్ర కారం ఆచరంచాలి. ఆదేశ్ంచిన వాటిని ఆచరంచాలి, 

నివారంచిన వాటికి దూరంగా ఉండాలి. నమా'జు, ఉప్వా 

స్సలు, 'జకాత్్ మొదలైనవనీా ఆరాధనలోనిభాగాలే. 

మరకొనిా ఉలేు ఖన్నలోు  ప్ర వకత  (స) ఇస్సు మ్్ ఆదేశాలను, 

చిహాా లను గ్గరంచి ఉప్దేశ్ంచారని ఉంది. ''ల్ల అ'జీదు 

వల్ల అనాు'సు'' అంటే, మీరు ఆదేశ్ంచిన వాటిని 

తగు ంచను,' లేక 'వీటి ప్ర చారంలో తగు ంపుచేయను,' అని 
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ي إ    ! قَاَل: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهللإ  ، وَعْن ُسْفَياَن بْنإ َعْبدإ اهللإ الث ََقفإ

ْ اِْلإْسََلمإ قَْوًل َل أَْسأََل َعْنُه أََحًدا بَْعَدَك  ْ ِفإ َوايٍَة:   -قُْل ِل إ ْ رإ َوِفإ
َك     .ثُم َ اْسَتقإم. رواه مسلم ،اهللإ  بإ ْنُت آمَ  ْل:قَاَل: "قُ  -َغْْيَ

15. (14) [1/12-దృఢం] 

సుఫియాన్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ్ స'ఖఫీ (ర) కథనం, 

నేను ప్ర వకత (స)ను: ''ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి ఏదైన్న విషయం 

న్నకు తెలుప్ండి, దాని తరువాత మర్కకరని అడిగే 

అవసరం రాకూడదు.'' అని వినావించ్చకున్నాను. 

దానికి ప్ర వకత (స): ''అల్లు హ్(త)ను విశాస్లంచాను అని 

చెపిప, దానిపైె సి్లరంగాఉండు.''అని ఉప్దేశ్ంచారు.''14  

(మస్లు మ్్) 

 

అన్నాడు. ప్ర వకత  (స) అతని దృఢవిశాాస్సనిా చూస్ల 

అతనిా సారు వాస్ల అని శుభవారత  ఇచాచరు. 

14) వివరణ-15: ఈ 'హదీసు'ను సుఫియాన్ 

బిన్'అబుద ల్లు హ్ స'ఖఫీ ఉలేు ఖంచారు. 'ఉమర్్ (ర) తన 

ప్రపాలన్న కాలంలో ఇతనిా 'తాయెఫ్ గవరార్్గా 

నియమించారు.  

ఇసే్లఖామత్్ అంటే సి్లరంగా ఉండటం, తినాగా నడవడం, 

సరైన విధంగా అనుసరంచటం. ఎనిా కష్టట ల్కచిచన్న, 

ఎనిా ఆటంకాలు వచిచన్న రుజుమారాు నిా 

అనుసరంచడం. వీటిని గ్గరంచే ప్ర వకత  (స) 

మస్లు మలందరకీ ఉప్దేశ్ంచారు.  

అల్లు హ్ ఆదేశం: '' కనుక (ఓ ప్ర వకాత !) నీవూ మరయు 

ప్శాచతేాప్ప్డి (ఆయన వైెపుకు మరలిన) నీ 

సహచరులూ, నీకు ఆజా ఇవాబడిన విధంగా 

ఋజుమారు ంపైె సి్లరంగా ఉండండి, హదుద లు మీరకండి. 

నిశచయంగా, ఆయన మీకరిలనీా చూసేున్నాడు.'' 

(సూ.్హూద, 11:112) 

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''...నిశచయంగా, మీ ఆరాధాదేవుడు, ఒకే 

ఒకొ దేవుడు (అల్లు హ్); కావున మీరు నేరుగా ఆయన 

వైెపునకే మరలండి మరయు ఆయననే క్షమాప్ణకై్ 

వేడుకోండి.'' (సూ.్ఫుస్లాలత్, 41:6) అల్లు హ్(త), ప్ర వకత  

(స)ను దీనిా గ్గరంచే బోధించమని ఆదేశ్ంచాడు.  

అల్లు హ్ ఆదేశం: '' కావున నీవు (ఓ మ'హమిద్!) దీని 

(ఈ సతాధరిం) వైెపునకే వారని పిలువు. మరయు నీకు 

ఆజాాపించబడిన విధంగా దానిపైె సి్లరంగా ఉండు. 
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قَاَل: َجاَء َرُجل  إإىَل َرُسول اهلل صىل   ،وَعْن طلَْحَة بْنإ عَُبْيدإ اهللإ 

إي َ َصْوتإهإ   ،أْس لر َ ا رَ ئإ اثَ  ،مْن أَْهلإ نَْجَد  ، اهلل عليه وسلم نَْسَمُع دَو 
ُسْولإ اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ،َوَل نَْفَقُه َما يَُقْوُل  ْن ر َ   ، َحّت َ دَنَا مإ

ْسََلمإ  فََقاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   .فَإإذَا ُهَو يَْسأَُل َعْن اِلإ
ْ الَْيْومإ َوالل َْيلَ  َهْل عَلَي َل: اقَ فَ  .ةإ"وسلم: "َخْمُس َصلََواٍت ِفإ

؟ فََقاَل: "َل  ُهن َ َع. قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   ، َغْْيُ إإل َ أَْن تََطو َ
ُه؟ قَاَل: "َل  َياُم َشْهرإ َرْمَضاَن". قَاَل: َهْل عَلَي َ َغْْيُ  ،وسلم: َوصإ

َع". قَاَل: َوذَكََر لَُه َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل م  وسل يهل عإإل َ أَْن تََطو َ
كَاةَ ال  َها؟ فََقاَل: "َل! فََقاَل: َهْل عَلَ  ،ز َ َع. قَاَل:  ي َ َغْْيُ إل َ أَْن تََطو َ

ْنُه.   ُجُل َوُهَو يَُقْوُل: َواهللإ َل أَزإيُْد َعىَل َهَذا َولَ أَنُْقُص مإ فَأَدْبََر الر َ
ُجُل   . "َق َد َص  ْن  إإ فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْفلََح الر َ

16. (15) [1/12-ఏకీభవితం] 

 

మరయు వార కోరకలను అనుసరంచకు....'' (సూ.్అష-

షూరా', 42:15)  

ఇటువంటి వారు అల్లు హ్(త)ను తమ ప్ర భువుగా 

విశాస్లంచి ఇతర భయాలనిాటిని తమ హృదయాల 

నుండి తీస్లవేశారు. ఇటువంటి వారకి అల్లు హ్(త): 'మీకు 

ఎటువంటి భయంగానీ విచారంగాని ఉండదు.' అని 

శుభవారత  తెలుపు తన్నాడు. 

అల్లు హ్ ఆదేశం: '' నిశచయంగా, ఎవరైతే: "మా ప్ర భువు 

అల్లు హ్ యే!" అని, తరువాత దానిపైె సి్లరంగా ఉంటారో! 

అల్లంటి వారకి ఎల్లంటి భయమూ వుండదు మరయు 

వారు దుుఃఖప్డరు కూడా.'' (సూ.్ అల్-అహ్ఖాఫ్, 

46:13)  

అదేవిధంగా మరో ఆదేశం: ''నిశచయంగా, ఎవరైతే: 

"అల్లు హ్ యే మా ప్ర భువు!" అని ప్లుకుతూ తరువాత 

దానిపైెననే సి్లరంగా ఉంటారో! వారపైె దేవదూతలు 

దిగవచిచ (ఇల్ల అంటారు): "మీరు భయప్డకండి 

మరయు దుుఃఖప్డకండి, మీకు వాగాద నం చేయబడిన 

సారు పు శుభవారత ను వినండి!'' (సూ.్ఫుస్లాలత్, 41:30) 

ప్ర వకత  (స) సుఫియాన్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ్ స'ఖఫీకి ఈ 

వాకాాల వెలుగ్గలోనే సమాధానం ఇచాచరు. ఈ 'హదీసు' 

జవామి'ఉల్్ కలిమ్్లో ఉంది. ప్ర వకత (స) ప్లికిన రండు 

ప్దాలోు  ఇస్సు మ్్ వివరణ అంతా ఇమిడి ఉంది. ఇస్సు మ్్ 

అంటే: 'అల్లు హ్ను విశాస్లంచి, దానిపైె సి్లరంగా 

ఉండటమే.' దానిా బోధించిన తరాాత మరే పాఠం 

అవసరం లేదు.  

'తల్్'హా బిన్ 'ఉబైదుల్లు హ్ (ర) కథనం: 'నజద ర్ 

నుండి ఒక వాకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాచడు. అతని 

తల వెంటుు కలు చిందర వందరగా ఉన్నాయి. మేమ 

అతని నోటి నుండి వచేచ శబాద నిా వినేవాళాం. కాని 

ఆయన మాటలు అతనిా దూరంగా ఉండటం వలు  

అరిం చేసుకోలేకపోయే వాళాం. సరాసర అతను ప్ర వకత  

(స) వదద కు వచిచ, ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచాడు.' 

దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఇస్సు మ్్ ఆదేశాలోు  రాతీు ప్గలోు  5 

పూటలు నమా'జు తప్పనిసరగా చదవాలి.' అని 

ఉప్దేశ్ంచారు. దానికతడు: 'ఇవికాక మరేవైెన్న విధి 

నమా'జులు ఉన్నాయా.' అని వినావించ్చకున్నాడు. 

దానికి ప్ర వకత  (స): 'లేవు కాని, అదనపు నమా'జులు 

ఉన్నాయి. నీవు సంతోషంగా చదివితే పుణాం 

లభిసేుంది, చదవకపోతే ఎటువంటి పాప్ం చ్చటుట  

కోదు.' అని అన్నారు. ప్ర వకత  (స): 'ఇస్సు మ్్లోని మరో 

మఖా విధి రమ'దాన్ నెల ఉప్వాస్సలు పాటింటాలి.' 

అని హతబోధ చేశారు. దానికి ఆ వాకిత : 'ఇవి కాక 

మరేవైెన్న ఉప్వాస్సలు న్నపైె ఉన్నాయా?' అని వినా 

వించ్చ కున్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఇతర అదనపు 

ఉప్వాస్సలు ఉన్నాయి కాని, అవి విధికావు. అయితే 

నీవు కోరతే అదనపు ఉప్వాస్సలు పాటించ వచ్చచ.' 

అని అన్నారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స): 'జకాత్్ 

కూడా తప్పనిసర విధి.' అని అన్నారు. దానికి ఆ 

వాకిత : 'ఇవి కాక మరేవైెన్న విధిగా ఉన్నాయా?' అని 

వినావించ్చకున్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స): 'లేవు కాని, 

దానధరాిలు చేయవచ్చచ.' అని అన్నారు. ఆ 

తరువాత ఆ వాకిత  తిరగ వెళుతూ: 'అల్లు హ స్సకిి! 

మీరు చెపిపన దానికి్ మించను, తగు ంచను.' అని 

అంటూ పోయాడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స): 'ఒకవేళ ఈ 

వాకిత  సతాం ప్లుకుతనాటు యితే, స్సఫలాం 

పందుతాడు.' అని అన్నారు.15 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

15 ( వివరణ-16: ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖన్కరత  'తల 'హా బిన  

'ఉబైదులా్లహ్. ఇతను హజర త్్కు 24 లేక 25 

సంవతారాలు మందు జనిించారు. వీరు పార రంభ 

మస్లు మలోు  ఒకరు. ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరాాత 

అవిశాాసులు ఇతనిా చాల్ల హంస్లంచారు. చివరకి 
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َي اهلُل َعْنُهَما اٍس َرضإ   سإ يْ قَ الْ  قَاَل: إإن َ َوْفَد َعْبدإ  ،وَعْن ابْنإ َعب َ

قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   ؛ُوا الن َّبإ َ صىل اهلل عليه وسلما َ أَتَ لمَ 
"قَالَْوا: َربإْيَعُة. قَاَل: "َمْرَحًبا   -أَْو: َمنإ الَْوْفُد؟ -وسلم: "َمنإ الَْقْوُم ؟

  ! اهللإ ْوَل ُس رَ  يَا قَالَْوا:  ."َغْْيَ َخَزايَا َوَل نََداَم  -أَْو: بإالَوْفدإ -بإالَْقْومإ 
ْهرإ الَْحَرامإ  ْ الش َ ْيُع أَْن نَأْتإْيَك إل َ ِفإ َوبَْيَنَنا َوبَْيَنَك   ،إإن َا َل نَْسَتطإ

ارإ ُمَضرَ  ْن كُف َ ُ بإهإ َمْن َوَراَءنَا  ؛َهَذا الَْحي ُ مإ فَُمْرنَا بإأَْمرإ فَْصٍل نُْخِبإ
َ َوَسأَلُُوُه َعْن  ،َونَْدُخُل بإهإ الَْجن َةَ  .رإ ْش اْْل   ، َرُهْم بإأَْربٍَع فَأَمَ  بَةإ

يَْمانإ بإاهللإ َوْحَدهُ  قَاَل: "أَتَْدُرْوَن   ،َونََهاُهْم َعْن أَْربٍَع: أََمَرُهْم بإاِْلإ
يَْماُن بإاهللإ َوْحَدُه؟" قَالَْوا: اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم. قَاَل: "َشَهادَُة  َما اِْلإ

ََلةإ  ،ْوُل اهللإ ًدا َرُس َحم َ مُ  أَن َ أَْن ل َ إإلََه إإل َ اهلُل وَ  َوإإيَْتاءإ   ،َوإإقَاُم الص َ
كَاةإ  َياُم َرَمَضاَن  ،الز َ َن الَْمْغَنمإ الُْخُمَس ، َوصإ   . َوأَْن تُْعُطْوا مإ

بَآءإ  ،"َونََهاُهْم َعْن أَْربٍَع: َعْن الَْحْنَتمإ  ْْيإ  ،َوالد ُ   . َوالُْمَزف َتإ ، َوالن َقإ
ُ وَ  ُهن َ َوقَاَل: "اإْحَفُظوْ  ن َ َمْن َوَراَءكُْم"ْوا أَْخِبإ  َولَْفُظُه لإلُْبَخارإي إ   .بإهإ

17. (16) [1/12-ఏకీభవితం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: 'అబుద ల్్ ఖైస్ తెగకు 

చెందిన ఒక బృందం ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచనపుడు, 

ప్ర వకత  (స) వారని, 'మీరు ఏతెగకు చెందినవారు.' అని 

అడిగారు. దానికి వారు, 'మేమ రబీ'అహ్ తెగకు 

చెందినవారమ.' అని అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

వారకి స్సాగతం ప్లికారు. ఇంకా ఇహప్రలోకాలోు  

శుభం కలగాలని దీవించారు.  అనంతరం వారు: 'ఓ 

ప్ర వకాత ! మేమ చాల్ల దూరం నుండి వచాచం. మేమ 

కేవలం యుదధ ం నిషేధించ బడిన శుభ మాస్సలోు నే 

రాగలమ. ఎందుకంటే మీకూ మాకూ మధా 

అవిశాాస ము'దర  తెగవారున్నారు. ఇతర నెలలోు  

వసే్త వారు మాతో యుదధ ం చేసే్సరు. అందువలు  

తమరు ఏదైన్న చాల్ల మఖామైెన విషయానిా 

ఉప్దేశ్ంచండి, మేమ వెళ్ళా మా జాతి వారకి తెలియ 

ప్రుసే్సం. మేమ కూడా దానిా ఆచరంచి సారు ంలో 

ప్ర వేశ్ంచడానికి అరుు లుగా మారతామ. దీనికి తోడు 

ఇంతకు మందు నబీ'జ్ తయారుచేస్త పాతు ల 

గ్గరంచి కూడా ప్ర శ్ాసేూ 'ఆ పాతు లను ఉప్యో 

 

హజర త్్ చేస్ల మదీనహ వచాచరు. ఇస్సు మీయ పోరాటాలోు  

చ్చరుగాు  పాల్కు నేవారు. 62 సంవతా రాల వయసుాలో 

వీరమరణం పందారు. 

గంచడం ధరిమా అధరిమా?' అని అడిగారు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స) వారకి 4 విషయాల గ్గరంచి 

ఆదేశ్ంచారు, 4 విషయాల నుండి వారంచారు: 

''1. అల్లు హ్(త)ను విశాస్లంచమని ఆదేశ్ంచారు. 

'కేవలం అల్లు హ్(త)నే విశాస్లంచండి.' అని ప్లికి; 

'మీకు తెలుస్స? అల్లు హ్(త)ను ఎల్ల విశాస్లంచాలో?' 

అని అడిగారు. దానికి వారు: 'అల్లు హ(త), ఆయన 

ప్ర వకత (స) కే బాగా తెలుసు.' అని అన్నారు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స): 'అల్లు హ్ (త)ను విశాస్లంచడం అంటే, 

అల్లు హ్(త) తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరని, 

మ'హమిద్ (స) అల్లు హ్(త) ప్ర వకత  అని స్సక్షాం 

ఇవాటం. నమా'జును ప్ర శాంతంగా చదవటం, 'జకాత్్ 

చెలిు ంచటం, రమ'దాన్ ఉప్వాస్సలు పాటించటం, 

యుదధ  ధనంలో నుండి 5వ వంత ప్ర జానిధికి 

ఇవాటం.' ఇంకా 4 రకాల పాతు లను ఉప్యోగంచ 

టానుాండి  వారంచారు అవి: 1. హతమ, అంటే 

ల్లఖ తో చేస్లన తొట్టట  లేక మరత బాన. 2. దుబ్ా, 

అంటే ఎండిన గ్గమిడి కాయతో చేస్లన పాతు లను, 3. 

నఖీర, అంటే ఖరూజ రం చెటుట  లోప్లి భాగం తీస్లన 

కరర తో చేస్లనపాతు లు, 4. ము'జ్ఫ్పత, అంటే 
సునిాతమైెన లోహంతో చేయ్ బడిన పాతు లను 

ఉప్యోగంచవదుద .' అని వారంచారు. ఇంకా ఈ 

విషయాలను గ్గరుత ంచ్చకోండి, ఇకొడకు రాని మీ 

జాతివారకి తెలియప్రచండని ఆదేశ్ంచారు.16 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

16) వివరణ-17: ఇబె 'అబాాస  (ర) ప్ర వకత  (స) 

చిన్నానా కుమారులు. హజర త్్కు 3 సం.ల మందు 

మకొహ లో జనిించారు. తన తలిు తో పాటే బాలాంలో 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాక రంచారు. ఇంకా తన తలిు వెంట బలహీన 

ప్ర జలకు అండగా ఉండేవారు. ఆ తరువాత మదీనహ 

వైెపు హజర త్్ చేశారు. ఎలు పుపడూ ప్ర వకత  (స) వెంటే 

ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) మరణ సమయంలో అతని 

వయసుా 13 సంవతారాలు. చాల్ల జాానసంప్నుాలు, 

ఖుర్ఆన వాాఖాాన విదాలో ఆరతేరన వారు. 

అదేవిధంగా 'హదీసు' విదాలోనూ పార వీణుాలే.  
ఈ బృందం ప్ర వకత  (స) వదద కు రండుస్సరుు  వచిచంది. 

ఒకస్సర మకొహ విజయానికి మందు 5వ హజీర లో లేదా 

అంతకు మందు. ఈ బృందంలో 13 లేక 14 మంది 
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దీని ప్దాలు బు'ఖారీలోనివి. 
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امإتإ  قَاَل: قَاَل رسول اهلل صىل اهلل عليه   ،وَعْن ُعَبادََة بْنإ الص َ

ْ َعىَل أَْن ل َ أََصَحاإبْن م إ  ةُ َصابَ َوَحْولَُه عإ  ،وسلم : "بَايإُعْوِنإ كُْوا   هإ تَْشرإ
قُْوا ،بإاهللإ َشْيًئا َوَل تَأْتُْوا   ،َوَل تَْقُتلُْوا أَْوَلدَكُْم  ،َوَل تَْزنُْوا ،َوَل تَْسرإ

يُْكْم َوأَْرُجلإُكْم  ْونَُه بَْْيَ أَيْدإ ْ  ،بإُبْهَتاٍن تَُفََتُ   . ٍف وْ رُ َمعْ َوَل تَْعَصْوا ِفإ
ْنُكْم فَأَْجُرُه َعىَل اهللإ َمْن فَ  ْ مإ َوَمْن أََصاَب مإْن ذَلإَك َشْيًئا  ، َوِفإ

نَْيا ْ الد ُ اَرة  لَهُ  ؛فَُعْوقإَب بإهإ ِفإ ْن ذَلإَك َشْيًئا  ،فَُهَو كَف َ َوَمْن أََصاَب مإ
نَْيا ْ الد ُ ُه اهلُل عَلَْيهإ ِفإ : إإْن  ؛ثُم َ َسََتَ َوإإْن   ،َعْنهُ َفا عَ  ءَ آ  شَ فَُهَو إإىَل اهللإ

"   .فََبايََعْناُه َعىَل ذَلإَك  .َشاَء عاَقََبه 
18. (17) [1/13-ఏకీభవితం] 

'ఉబాదహ్ బిన్ స్స'మిత్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స): 

తమ వదద కు వచిచన ఒక బృందంతో మీరు న్నతో ఈ 

విధంగా వాగాద నం (బై'అత్) చేయండి అని అన్నారు,'' 

'అల్లు హ్(త)కు ఎవారనీ స్సటి కలిపంచమ, 

దొంగతనం చేయమ, వాభిచారానికి పాలపడమ, 

బిడాలను సజీవంగా చంప్మ, ఇతరులపైె 

అభాండాలు వేయమ, సతాొరాాలోు  అవిధేయత 

చూప్మ.' ఈ వాగాద న్ననిా నెరవేరచన వాడి ప్ర తిఫలం 

అల్లు హ్(త)పైె ఉంది. నిషేధించినవాటికి పాలపడితే, 

ప్ర ప్ంచంలో అతనిని శ్కిించడం జరుగ్గతంది. ఇది 

అతనికి ప్రహారంగా. ఇంకా ఒకవేళ ఎవరైన్న వాటికి 

 

సభుాలు ఉన్నారు. వీర్ పేరుు  ఫత్్'హుల్్ బారీలో 

ఉన్నాయి. మరోస్సర 8 లేక 9 వ హజీర లో. అపుపడు 40 
మంది సభుాలు ఉన్నారు.  వీరు బహ్రైన్ పార ంతానికి 

చెందిన్ వారు. ఇస్సు మ్్లో మస్లజ ద నబవీ తరువాత 

అనిాంటి్ కంటే మొటట ్ మొదటి జుమ'అహ వీర 

మస్లజ ద్లోనే చదివించబడింది. (బు'ఖారీ).  

బహ్రైన్లోని జువాస్త్' అనే గార మంలో 'అబుద ల్్ ఖైస్ 

మస్లజ ద్లో  మస్లజ దనబవీ తరువాత మొటట మొదటి 

జుమ'అహ జర గంది. ఈ బృందంలో 'అబుద ల్్ ఖైస్ అనే 

వాకిత  కూడా ఉండే వారు.  ఇతను చాల్ల దయా 

మయుడు, బుదిధ మంత డూను. ఈ 'హదీసు'లో 'హజజ ర 

ప్ర సే్సవన లేదు. కాని బైహఖీ, మసాద్ అ'హిద్లలో్

'హజజ ర ప్ర సే్సవన ఉంది. నిజం అల్లు హ కు తెలుసు.  

పాలపడితే, అల్లు హ్(త) దానిా దాచి ఉంచితే, అది 

అల్లు హ్(త)పైె ఉంది. ఆయన కోరతే శ్కిించగలడు 

లేదా క్షమించగలడు. మేమందరం దీనిపైె వాగాద నం 

చేసేున్నామ.''17 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్)  

 

17) వివరణ-18: ఈ 'హదీసు'ను ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు 'ఉబాదహ్  బిన  స్ల'మిత  (ర) 

ఉలేు ఖంచారు. ఇతను మదీనహ వాసులు (అ'న్నార). 

ఇస్సు మ్్ సందేశం వినా అదృషట వంతలోు  'ఉబాదహ్ బిన్ 

స్స'మిత్్ కూడా ఒకరు. అ'న్నారుల బృందం 3 

సంవతారాల వరకు మదీనహ నుండి మకొహ వచేచ 

వారు. ఉబాదహ్ కూడా ప్ర తిస్సర వచాచరు.  మొదటి 

స్సర 10 మంది గల బృందం వచిచంది. వారలో 6 గ్గరు 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. వారలో 'ఉబాదహ్ ఒకరు. రండవ 

బృందంలో 12 మంది ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. మూడవ 

బృందంలో 73 మంది వచాచరు. అపుపడు కూడా 

ఉబాదహ్ వచాచరు. చివరస్సర వచిచ నపుడు ప్ర వకత  (స) 

అతనిా ప్రయాణ బృందానికి న్నయ కునిగా నియ 

మించారు. మస్లు మ్్ అయిన తరాాత తన తలిు ని కూడా 

మస్లు మ్్గా మారాచరు. బదర ర్ యుదధ ం, బై'అత 

రర 'దాాన్లలో పాల్కు న్నారు. 'ఉమర్్ (ర) తన ప్ర పాలన్న 

కాలంలో అతనిా ఫలసే్త్న్ ఖా'దీగా నియమించారు. 

'ఉస్సిన్ (ర) కాలంలో  స్లరయా దేశంలో మరణించారు. 

బా'య'ఊ' (బై'అత్) అంటే కరయవికరయాలు చేయడం, 

వావ హారం, వసేువును వసేువుకు బదులు అమిడం, 

కొనడం, వాాపారం అంటారు. ఇస్సు మ్్లో ప్ర వకత  చేతిపైె లేక 

ఒక పుణా మస్లు ం పురుష్టని్ చేతిపైె చేయిపెటిట  తనుా 

తాను ఆయనకు విధేయునిగా చేయటం (అమిటం). 

దాని ప్ర కారం ఆచరసే్త అతనికి సారు ం లభిసేుంది. దైవప్రర తి 

లభిసేుంది. అంటే తన ధన, మాన, పార ణ్యలకు బదులుగా 

సారాు నిా కొనడానికి బై'అత్్ అంటారు. అల్లు హ్ ఆదేశం: 

''నిశచయంగా, అల్లు హ్ విశాాసుల నుండి వార పార ణ్యలను 

వార సంప్దలను కొన్నాడు. కాబటిట  నిశచయంగా, వార 

కొరకు సారు మంది. వారు అల్లు హ్ మారు ంలో పోరాడి 

(తమ శతు వులను) చంపుతారు మరయు 

చంప్బడతారు. మరయు ఇది త్తరాత్, ఇంజీల్్ మరయు 

ఖుర్్ఆన్లలో, ఆయన (అల్లు హ్) చేస్లన వాగాద నం, 

సతామైెనది. మరయు తన వాగాద న్ననిా నెరవేరచటంలో 

అల్లు హ్ను మించినవాడు ఎవడు? కావున మీరు 

ఆయనతో చేస్లన వాాపారానికి సంతోషప్డండి. మరయు 

ఇదే ఆ గొప్ప విజయం. (సూ.్అత్్-త్తబహ, 9:111) 
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అంటే అల్లు హ్కూ విశాాసులకూ ఒక వావహారం జరగంది. 

వాాపారంలో ల్లవాదేవీలు జరగనటుు . విశాాసులు తమ 

ధన, పార ణ, మాన్నలను అల్లు హ్(త)కు అమిివేశారు. 

వాటికి బదులు అల్లు హ్ సారు ం ప్ర స్సదిసే్సడు. దీనేా 

బై'అత్్ అంటారు. చేతిపైె చేయి పెటిట  వాగాద నం చేస్లన్న, 

లేక కేవలం వాగాద నం  చేస్లన్న సరే. దీనిా ప్ర మాణం 

అంటారు. ప్ర ప్ంచంలో అల్లు హ (త) ఆదేశంతో ప్ర వకత  ఆ 

బాధాతను నిరాహసే్సడు. ప్ర జల నుండి దైవవిధేయతపైె 

దైవాజాాపాలనపైె ప్ర మాణం తీసుకుంటాడు. ప్ర వకత  (స) 

చేతిపైె ప్ర మాణం చేస్లనవారు దైవం చేతిపైె ప్ర మాణం 

చేస్లనటేట .  

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''(ఓ మ'హమిద్!) నిశచయంగా, (నీ 

చేతిలో చేయివేస్ల) నీతో శప్థం చేస్తవారు, వాసేవానికి 

అల్లు హ్తో శప్థం చేసేున్నారు. అల్లు హ్ చెయిా వార 

చేతల్మీద ఉంది. ఇక ఎవడు (తన శప్థానిా) భంగం్

చేసే్సడో, వాసేవానికి అతడు తన నషట ం కొరకే తన 

శప్థానిా భంగం చేసే్సడు. మరయు ఎవడు తన 

వాగాద న్ననిా పూరత  చేసే్సడో, అల్లు హ్ అతనికి గొప్ప 

ప్ర తిఫల్లనిా ఇసే్సడు.'' (సూ.్అల్్-ఫత్్హ్, 48:10) 

హుదైబియాలో సుమారు 1400 మంది అనుచరులు దైవ 

మారు ంలో పోరాడుతామని ప్ర వకత  (స) చేతిపైె బై'అత్్ 

చేశారు. దీనిా బై'అతె రి'ద్వాన  అంటారు. ఈ ఆయత్ 

లో దీనిా గ్గరంచే ప్ర సే్సవించబడింది. ఈ బైఅత్్ను 

ఆచరంచి చూపించిన వార ప్టు  అల్లు హ్ సంతృపేి 

చెందాడు.  

అల్లు హ్ ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''ఓ ప్ర వకాత ! విశాస్లంచిన 

సే్త్ీలు ప్ర మాణం (బై'అత్్) చేయటానికి నీవదద కు వచిచ, 

తామ ఎవరనీ అల్లు హ్కు స్సటి కలిపంచమని మరయు 

దొంగతనం చేయమని మరయు వాభిచారం చేయమని 

మరయు తమ సంతాన్ననిా హతాచేయమని మరయు 

తమ చేతల మధా మరయు తమ కాళా మధా 

నిందారోప్ణ కలిపంచమని మరయు ధరిసమితమైెన 

విషయాలలో నీకు అవిధేయత చూప్మని ప్ర మాణం చేసే్త, 

వార నుండి ప్ర మాణం (బై'అత్్) తీసుకో మరయు వారని 

క్షమించమని అల్లు హ్ను పార రించ్చ. నిశచయంగా, అల్లు హ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణ్యప్ర దాత.'' (సూ. అల్-

మమ్్తహనహ్, 60:12) 

ఈ దైవాజా ప్ర కారం ప్ర వకత  (స) సే్త్ీ పురుష్టలతో ప్ర మాణం 

తీసుకున్నారు. వార ప్ర మాణం స్త్ాకరంచారు. కొందరు 

ఇస్సు మ్్పైె, మరకొందరు జిహాద్, 'హజర త్్లపైె, నమా'జ్, 
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ْ ْن عَ و يْ  أَِبإ َخَرَج َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   :قَاَل  ،دإ الُْخْدرإي إ  َسعإ

ْ أَْضََح أَْو فإْطٍر إإىَل الُْمَصىل َ   :فََقاَل  ،فََمر َ َعىَل الن إَساءإ  ،عليه وسلم ِفإ
ْقَن  !يَا َمْعَشَر الن إَساءإ  ْ أَرإيُْتُكن َ أَْكَثَر أَْهلإ الن َارإ  ،تََصد َ   : ْلَ فَقُ  .فَإإِن إ

؟ ا َرُسْوَل َم يَ َوبإ  ْْيَ  ،تَْكثإرَن الل ََعْن " :قَاَل  اهللإ َما  ،َوتَْكُفْرَن الَْعشإ
ْن  ُجلإ الَْحازإمإ مإ ْن نَاقإَصاتإ َعْقٍل َودإيٍْن أَذَْهَب لإلُب إ الر َ َرأَيُْت مإ

َنا َوَعقلإَنا يَا َرُسْوَل اهللإ  :قُْلَ   ."إإْحَداكإن َ   :اَل قَ  ؟َوَما نُْقَصاُن دإيْنإ
" َ ُجلإ أ   . بىََل  :قُْلَ  ؟"لَْيَس َشَهادَُة الَْمْرأَةإ مثل نإْصُف َشَهادَةإ الر َ

ْن ن ُْقَصانإ َعْقلإَها" :قَاَل  أَلَْيَس إإذَا َحاَضتإ لَْم  . قَاَل:فََذلإَك مإ
َها" :قَاَل   .بىَلَ   :قُْلَ  ؟"تَُصل إ َولَْم تَُصْم  ْن ن ُْقَصانإ دإيْنإ  ."فََذلإَك مإ

19. (18) [1/13-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: “ప్ర వకత  (స) 

'ఈదుల్్ అ’దాు  లేదా 'ఈదుల్్ ఫి'తు ర్ న్నడు 

'ఈద్గాహ్ వైెపు బయలుదేరారు. ప్ర వకత  (స) 

మహళల ప్ర కొనుండి వెళాడం జరగంది. ప్ర వకత  (స) 

మహళలను ఉదేద శ్ంచి: ''ఓ సే్త్ీల్లరా! మీరు దాన 

ధరాిలు అధికంగా చేసేూ ఉండండి. ఎందు్ కంటే 

 

ఉప్వాస్సలకు కటుట బడి ఉంటామని, కొందరు ప్ర వకత  స్సంప్ర  

దాయానికి కటుట బడి ఉంటామని, బిద్'అత్్లకు దూరంగా  

ఉంటామని ప్ర మాణం చేస్తవారు. ప్ర వకత  (స) వార నుండి ఆ 

విధంగానే ప్ర మాణం తీసుకునేవారు. ఆ తరువాత 

'ఖలీఫాలు కూడా ప్ర జలతో ప్ర మాణం తీసుకున్నారు. 

ష్టహ్ వలిఉల్లు హ్ కూడా ''ఖౌల్ అల్ జమీల్్''లో అనేక 

రకాల బై'అత్్లు ఉన్నాయని, వాటిలో బై'అతె 

ఖల్లఫత్్, కొనిాబై'అతె ఇస్సు మ్్,మరకొనిా బైఅతె 

త'ఖ్వా, మరకొనిా బై'అతె హజర త్్ మరయు జిహాద్ 

ఇంకా జిహాద్లో సి్లరంగా ఉండే బై'అత్్ మొదలైనవి. 

ఇస్సు మీయ ప్దధ తిపైె బై'అత్్ చేయడం స్సంప్ర దాయ 

బదధ మైెనదే. అయితే ఆ వాకిత లో ఆ గ్గణ్యలనీా ఉండాలి. 

'హదీసు' వివరణ ఏమిటంటే, ప్ర వకత  (స) అనుచరులతో: 

''మీరు అల్లు హ్కు స్సటి కలిపంచరని, దొంగతనం 

చేయరని, వాభిచారం చేయరని, ప్స్లబిడాలను చంప్రని, 

ఇతరులపైె అభాండాలు వేయరని ప్ర మాణం చేయండి.'' 

అని  అన్నారు. అయితే 'ఉబాదహ్ బిన్ స్స'మిత్్ చేస్లన 

ఈ బై'అత్్ మకొహ విజయం తరువాత జరగంది. 

'హాఫిజ్ ఇబా 'హాజర్్ ఫత్్హుల్్ బారీలో దీనిా వివరంగా 

పేర్కొన్నారు.  
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మీరు చాల్ల అధిక సంఖాలో నరకంలో ప్ర వేశ్ంచటం 

న్నకు చూప్టం జరగంది.'' అంటే, 'సే్త్ీలు అధిక 

సంఖాలో నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సరు.' అని అన్నారు. దానికి 

వారు: 'ప్ర వకాత ! ఏ కారణం వలు  సే్త్ీలు అధికంగా 

నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సరు' అని వినావించ్చకున్నారు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), ''మీరు శాప్న్నరిాల, ఎతేి్

పడుపు మాటలు అధికంగా చేసే్సరు. ఇంకా భరత ల ప్టు  

అవిధేయతగా, కృతఘాతగా ప్ర వరత సే్సరు. ధరిం 

మరయు బుదీధ జాాన్నల కొరత మీలోనే అధికంగా 

ఉంది.'' అని అన్నారు. దానికి వారు: 'మా్ ధరిం, 

బుదీధ జాాన్నలోు  కొరత ఎల్ల ఉంది.' అని వినావించ్చ్

కున్నారు. దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఒక సే్త్ీ స్సక్షాం ఒక వాకిత  

స్సకిాానికి సగం ఉంది కదా (అంటే ఇదద రు సే్త్ీల స్సక్షాం 

ఒక పురుష్టని స్సకిాానికి సమానం).' అని అన్నారు. 

దానికి వారు: 'అవును.' అని అన్నారు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స): 'ఇది వార బుదీధ  జాాన్నల కొరతవలు .' అని 

అన్నారు. అదేవిధంగా: 'సే్త్ీలు రుతస్సర వం 

జరగనపుపడు నమా'జు, రో'జాలు ఆచరంచరుకదా!' 

అని్ అన్నారు. దానికి సే్త్ీలు: 'అవును.' అని 

అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స): 'ఇది వార ధారిక 

లోప్ం.' అని అన్నారు. 18 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

18) వివరణ-19: ప్ర ఖాాత అనుచరులు అబూ స'యీద్  

'ఖుద్రర  ఈ 'హదీసు'ను ఉలేు ఖంచారు. ఇతని పేరు స'అద్  

ఉండేది. కునియత్్ అబూ స'యీద్. 'ఖుదర హ్  వంశానికి 

చెందిన్వారు. అందువలేు  ఇతనిా 'ఖుదీర  అంటారు. 117 

'హదీసు'లు ఉలేు ఖంచారు. చాల్ల గొప్ప 'హదీసు'వేతే, 

ప్ండితలు. మదీనహ లో తన తలిు దండుర లతో పాటు 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. మస్లజ ద నబవీ నిరాిణంలో పాల్కు ని 

ప్ర శంసలందుకున్నారు. 15 సంవతారాల వయసుాలో 

మ'సేలఖ, కందక యుదాధ లలో, ప్ర వకత  (స) ప్ర శంసలు 

పందారు. 'హుదైబియా ఒప్పందం, 'ఖైబర్్, మకొహ 

విజయం, 'హునైెన్, తబూక్, అవ్'తాస్ పోరాటాలోు  

పాల్కు న్నారు. ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంతరం మదీనహ లో 

సి్లరప్డాారు. 'ఉమర్, 'ఉస్సిన్ (ర) కాలంలో ఫతాాలు 

ఇచేచవారు. 74 హజీర  శకంలో శుకర వారం న్నడు మర్

ణించారు. అపుపడు అతని వయసుా 86 సంవతారాలు 

ఉండేది. బఖీ'లో ఖననం చేయబడాారు. మంచిని 

 ( 1/14)(   صحيح [ )  19]  - 20
ْ هُ َوَعْن    :قَاَل: "قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ،َريَْرةَ أِبإ

ْ اإبُْن آدََم َولَْم يَُكْن لَُه ذَلإَك " تعاىل: قَاَل اهللُ " بَِنإ ْ  ،كَذ َ َوَشَتَمِنإ
يُْبُه إإي َاَي ف ؛َولَْم يَُكْن لَُه ذَلإَك  ا تَْكذإ كما  ِنعيديلن  ه:قولفأَم َ

اعادته. و أما شتمه  هون علي  منلخلق بأا ل وأليس وَ  ِن،بدأ
ْي لَْم أَلإْد   اْلحد َوأَنَا[ ؛اإت ََخَذ اهلُل َولًَدا إياي: فقوله: َمُد ال َذإ الص َ

ْ كُُفًؤا أََحد  َولَ ، َولَْم أُْولَْد    ." ]ْم يَُكْن ِل إ
20. (19) [1/14-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''అల్లు హ్ ఇల్ల ఆదేశ్సేున్నాడు: '' 'ఆదమ్్ పుతు డు 

ననుా తిరసొరసేున్నాడు, ఇది అతనికి తగదు, 

ననుా తిడు తన్నాడు, ఇది కూడా అతనికి తగదు. 

అతడు ననుా తిరసొరంచటం ఏమిటంటే, అల్లు హ్ 

(త) ననుా మళ్ళా లేప్ లేడు, అంటే మొదటిస్సర 

సృష్ట ంచి నటుట .' అని అంటున్నాడు. అయితే రండవ 

స్సర కంటే మొదటిస్సర సృష్ట ంచటం అంత సులువేమీ 

కాదు. ఇంకా ననుా తిటట టం ఏమిటంటే, అల్లు హ్ 

ఒకరని కుమారుడుగా ఎనుాకున్నాడని 

 

ఆదేశ్ంచే, చెడును నిరూిలించే విషయాలోు  చ్చరుగాు  

పాల్కు నేవారు. ప్ర వకత  స్సంప్ర  దాయబదధ ంగా ఉండే్వారు.  

సే్త్ీలు నమా'జు చదవడానికి ఈదాు హ్ వెళ్ళావారు. 

పురుష్టలకు దూరంగా ఉండటం వలు  ప్ర వకత  (స) ప్ర సంగం 

వినలేకపోయే వారు. ప్ర వకత  (స) వార వదద కు వెళ్ళా, వారకి 

హతబోధచేశారు. స్సధారణంగా సే్త్ీలలో ఈ విషయాలు 

ఉంటాయి. అంటే శాప్న్నరిాలు పెటట టం, ఎతేిపడవటం, 

భరత లకు అవిధేయత చూప్టం మొదలైనవి. అందువలు  

ప్ర వకత  (స) వారని హెచచరంచి, దానధరాిలు చేయమని 

ఆదేశ్ంచారు. దానధరాిలు చేయటం వలు  శ్క్ష 

తగ్గు తంది, నరకంనుండి విమకిత  కూడా లభిసేుంది. 

శారీరకంగా, తెలివి తేటల్ప్రంగా సే్త్ీలు పురుష్టల కంటే 

బలహీనులు. స్సక్షాంలో ఇదద రు సే్త్ీల స్సక్షాం ఒక 

పురుష్టని స్సకిాానికి సమానంగా భావించడం జరుగ్గ్

తంది. ఒకామె మరచిపోతే మర్కకామె గ్గరుత చేసేుంది. అదే్

విధంగా బహష్టట , మరయు ప్ర సవాల వలు  ప్రపూరణ ంగా 

ఆచరంచలేరు కూడా. ఇది వార ధారిక లోప్ం. వార 

బుదిధ హీనత, వారవరకే ప్రమితమైె ఉండదు. ఒకోొస్సర 

తెలివైెన వాడిని కూడా బుదిధ హీనుడిగా చేస్లవేసేుంది.  
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అంటున్నాడు, వాసేవం ఏమిటంటే, నేను ఒకొడినే, 

అకొర లేని వాడిని, నేను ఒకనికి (జని మివాలేదు) 
తండిర నికాదు, లేదా ఎవరకీ పుటట నూ లేదు (న్నకు తలిు  

దండుర లు లేరు) ఇంకా న్నకు సరసమానులు ఎవరూ 

లేరు.'' (సూ.్అల్ ఇఖాు స, 112:1-4) 19 (బు'ఖారీ) 

   (1/14) (صحيح [ )  20]  - 21
ا َشْتُمُه إإي َاَي فََقْولُُه:  اٍس: "َوأَم َ َوايٍَة َعْن ابْنإ َعب َ ْ رإ ْ َولَد   "َوِفإ ِلإ

 َ َبًة أ َذ َصاحإ ْ أَْن ات َخإ  .البخارياه وَ رَ    .لًَدا"وَ  وْ َوُسْبَحاِنإ
 21. (20) [1/14-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) ఉలా్లఖనింలో ఇల్ల ఉింది:  

''అతన్ని తిటట టిం ఏమిటింటే, 'న్నకు (అల్లు హ కు) 

 

19) వివరణ-20: ఈ 'హదీసు'లో అల్లు హ్ (త) గ్గణ్యలను 

పేర్కొనడం జరగంది. అంటే అల్లు హ్ (త) ఒకే ఒకొడు, 

ఆయనకు స్సటి ఎవరూ లేరు. ఆయనకు భారాాపిలు లు 

ఎవరూ లేరు. ఇటువంటి విషయాలకు ఆయన 

అతీతడు. ఈ ప్ర ప్ంచం న్నశనం అయిపోతంది. 

పార ణులనీా చని పోతాయి. తీరుపదినం న్నడు అల్లు హ్ 
(త) మానవులందరనీ సజీవప్రచి అందరనీ 

విచారసే్సడు. అయితే అవిశాాసులు తీరుపదిన్ననిా 

విశాస్లంచరు. మరల సజీవప్రచడానిా విశాస్లంచరు. 

వీరు దైవానిా తిరసొరసే్సరు. ఏమీ లేని వారని మొదట 

సృష్ట ంచాడు. మళ్ళా సృష్ట ంచడం అల్లు హ్(త)కు చాల్ల 

సులువైెన ప్ని. అందువలు  అందరూ తీరుపదిన్ననిా, 

మరల లేప్బడటానిా విశాస్లంచాలి. 

అల్లు హ్ను తిటట టం అంటే అల్లు హ్(త)కు భారాాబిడాలు 

ఉన్నారని విశాస్లంచటం. ఉదాహరణకు కై్ీసేవులు 'ఈస్స 

(అ) అల్లు హ్ (త) కుమారులు అని నమితారు. 

యూదులు 'ఉజైెర్్ (అ) అల్లు హ్ (త) కుమారులు అని 

విశాస్లసే్సరు. మర కొందరు దైవదూతలు అల్లు హ్ (త) 

కుమారత లని విశాస్లసే్సరు. ఇవనీా అల్లు హ్ (త) 

విషయంలో తిటు వంటివే. ఖుర్్ఆన్లో వీటనిాటినీ 

ఖండించటం జరగంది. అల్లు హ్ (త) సూరహ్ ఇ'ఖాు 'స్లో 

ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''ఇల్ల అను: 'ఆయనే అల్లు హ్! 

ఏకై్కుడు. అల్లు హ్! ఎవర అకొరా లేనివాడు. ఆయనకు 

సంతానం లేదు (బిడాలను కనడు) మరయు ఆయన 

కూడా ఎవర సంతానమూ (ఎవరకీ జనిించిన వాడునూ) 

కాడు. మరయు (సరాలోకాలలో) ఆయనతో పోలచ 

దగనది ఏదీ లేదు.' '' ( సూ. అల్-ఇఖాు స, 112:1-4)  

స్ింతానిం ఉిందన్న అనడం. వాస్త వానికి నేను భార్యా 

పిలాలు క్లిగి ఉిండటానికి  అతీతుడ్ని.'' 20 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/14)(  ) متفق عليه[  21]  - 22
إ صىل اهلل عَلَْيهإ َوسلم:   أَِبإ  َوَعْن  ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

َي   ْهُر بإَيدإ ْهَر َوأَنَا الد َ ُ تََعاىَل: يُْؤذإيِنإ ابُْن آدََم يَُسب ُ الد َ "قَاَل اّلل َ
َهاَر"  .اْْلَْمُر أُقَل إُب الل َْيَل َوالن َ

22. (21) [1/14-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్ (త) ఆదేశం: మానవుడు ననుా బాధిసేు 

న్నాడు, కాల్లనిా తిడుతన్నాడు. వాసేవం 

ఏమిటంటే నేనే కాల్లనిా, అధికారం న్న చేతిలోనే 

ఉంది. రాతీు  ప్గలును నేనే మారుసే్సను.'' 21 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/14)(  متفق عليه[ )  22]  - 23

ْ و قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  ،اْْلَْشَعرإي إ  ُمْوََس َعْن أَِبإ
َن اهللإ  يَْدُعْوَن لَُه   ،وسلم: "َما أََحد  أَْصَِبَ َعىَل أَذٍْى ي َْسَمُعُه مإ

ْ َويَْرُزقُُهْم" ،الَْولََد     .ثُم َ يَُعافإهْْيإ
23. (22) [1/14-ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్స అష్'అరీ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''అల్లు హ్ కంటే బాధాకరమైెన మాటలు 

 

20) వివరణ-21: అల్లు హ్(త)ను ఎవరూ బాధించలేరు. 

కాని అల్లు హ్ (త) సృష్ట తాలు ఆయనకు అవిధేయత 

చూపినపుడు, ఆయన ఆజాలను ఉలు ంఘంచినపుడు, 

ఆయనకు బాధ కలుగ్గతంది. అల్లు హ్(త) చాల్ల 

ఓరుప సహనంతో వావహరసే్సడు. అల్లు హ్(త)కు 

అవిధేయత చూపిన్న ఆయన రక్షణ కలిపసే్సడు కిేమంగా 

ఉంచ్చతాడు. ఉపాధి ఆహారం ప్ర స్సదిసే్సడు. 

21) వివరణ-22: కొందరు కష్టట లోు , ఆప్దలోు  కాల్లనిా 

తిడుతూ ఉంటారు. రోజులు బాగాలేవు, కాలం 

బాగాలేదని, కాలం, రోజులు, సమయం ఏమీ చేయలేవు. 

అంతా్ చేస్త్ వాడు అల్లు హ్(త)యే. అదేవిధంగా 

అల్లు హ్(త)యే అనిాటికీ యజమాని. కాల్లనికి ప్ర తి 

వసేువుకు యజమాని అల్లు హ్(త)యే. అంటే కాల్లనిా 

తిటట టం అల్లు హ్(త)ను తిటట టం వంటిదే. ఇదే 

అల్లు హ్(త)ను బాధించడం అంటే. 
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విని ఓరూప సహన్నలను ప్ర దరించే వారవరూ లేరు. 

అవిశాాసులు దైవానికి సంతానం అంటగడు్

తన్నారు. అయినప్పటికీ అల్లు హ్ (త) వారని 

సంరకిిసేున్నాడు, ఆహారం ప్ర స్సదిసేున్నాడు.'' 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

  (1/14)(  يهمتفق عل)  [ 23 ] - 24
َي اهلُل َعْنهُ وَعْن مُ  كُْنُت رإدَْف النّب صىل اهلل   :قَاَل  ،َعاٍذ َرضإ

َمارٍ  َرُة الر إْحلإ  ،عليه وسلم َعىلَ حإ ْ َوبَْيَنُه اإل َ ُمَؤخ إ   ، لَْيَس بَْيِنإ
َبادإهإ ! يَا َمعاَذُ " :فََقاَل   ُق حَ  َوَما ؟َهْل تَْدرإْي َما َحق ُ اهللإ َعىَل عإ
َبادإ  فَإإن َ َحق َ اهللإ  " :قَاَل  .اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم  :قُلُْت  "؟ َعىَل اهللإ الْعإ

كُْوا بإهإ َشْيًئا َبادإ أَْن ي َْعُبُدْوُه َوَل يُْشرإ َبادإ َعىَل اهللإ   ،َعىَل الْعإ َوَحق َ الْعإ
ُك بإهإ َشْيًئا َب َمْن َل يُْشرإ إ أَفَََل  !اهللإ َرُسْوَل  ايَ  :فَُقلُْت  ."أَْن ل َ يَُعذ 

ُر بإهإ الن َاَس  كُلُْوا" :قَاَل  ؟أَبَش إ ُرُهْم فََيت إ     ."َل تَُبش إ
24. (23) [1/14-ఏకీభవితం] 

మ'ఆజ్'బిన జబల్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ఒక 

గాడిదపైె కూర్కచని ఉన్నారు. నేను అతని వెనుక 

కూర్కచని ఉన్నాను. ఆయనకు న్నకు మధా వెదురు 

బదద  మాతు మే ఉంది. ప్ర వకత  (స): ''ఓ మ'ఆజ్', 

అల్లు హ్ దాసులపైె గల అల్లు హ్(త) హకుొ ఏమిటో 

నీకు తెలుస్స?'' అని అన్నారు. దానికి నేను: 

'అల్లు హ్(త)  మరయు ఆయన ప్ర వకత కే బాగా 

తెలుసు.' అని అన్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 

'దాసులపైె గల అల్లు హ్(త)  హకుొ ఏమిటంటే, 

దాసులు అల్లు హ్(త)ను ఆరాధించాలి. ఆయనుా 

ఒకే ఒకొనిగా గ్గరత ంచాలి. ఆయనకు ఇతరులను 

స్సటి కలిపంచరాదు. అదే విధంగా దాసుల హకుొ 

అల్లు హ్ (త)పైె ఏమిటంటే, అల్లు హ్(త)కు 

స్సటికలిపంచని వానికి, ఆయన్ (త) బాధ 

కలిగంచరాదు.' అని అన్నారు. అపుపడు నేను: 'ఓ 

ప్ర వకాత ! మీరు అనుమతి ఇసే్త నేను ఈ శుభవారత ను 

ప్ర జలకు తెలియజేసే్సను.' అని అన్నాను. దానికి 

ప్ర వకత  (స): 'వదుద  వారకీ శుభవారత  తెలియజేయకు, 

ప్ర జలు దీనేా నమికుంటారు. ' '' అని అన్నారు.22 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
 

22) వివరణ-24: ఈ 'హదీసు'ను ము'ఆజ ' బిన  జ్బ్ల  

ఉలేు ఖంచారు. మదీనహ లో 18 సంవతారాల 

   (1/15) ( متفق عليه[ )  24]  - 25
َ صىل اهلل عل :وَعْن أَنٍَس  يُْفُه َعىَل  اذُ َردإ َوَمعَ  ،لمسو  يه أَن َ الن ًّبإ

ْيَك يَا َرُسْوَل اهللإ َوَسْعَديَْك  :قَاَل  !": "يَا ُمَعاذُ قَاَل  ،لإ حُ الر َ    . لَب َ
ْيَك يَا َرُسْوَل اهللإ َوَسْعَديَْك  :قَاَل  !"يَا َمَعاذُ " :قَاَل  . قَاَل: "يَا لَب َ

ْيَك يَا َرُسْوَل اهللإ َوَسعْ   قَاَل: َمَعاذُ!" َما مإْن  " :قَاَل  - اثَ ثَََل  – َك يْ َد لَب َ
ُسْوُل اهللإ  َدا ر َ ْدقًا م إْن   ، أََحٍد ي َْشَهُد أَْن ل َ إإلََه إإل َ اهلُل َوأَن َ ُمَحم َ صإ

َمُه اهلُل َعىَل الن َارإ  ُ بإهإ   !يَا َرُسْوَل اهللإ  :قَاَل  ."قَلْبإهإ إإل َ َحر َ أَفَََل أَْخِبإ
ُروْ  كإلُْواا ذَ إإ " :اَل قَ  ! االن َاَس فََيْسَتْبشإ ذ  َعْنَد  َوأَْخَِبَ بإَها َمَعا "ي َت َ

 .َمْوتإهإ تَأَث ًُما"
25. (24) [1/15-ఏకీభవితం]  

అనస్ (ర) కథనం: ''మ'ఆజ్' (ర), ప్ర వకత  (స) వెనుక 

వాహనంపైె కూర్కచని ఉన్నారు. ప్ర వకత  (స): 'ఓ 

మ'ఆజ్'.' అని పిలిచారు. దానికి మ'ఆజ్': 'మీ 

స్తవలో ఉన్నాను.' అని అన్నారు. మళ్ళా ప్ర వకత  (స): 

'ఓ మఆజ్!' అని పిలిచారు. దానికి మ'ఆజ్': 'మీ 

స్తవలోనే ఉన్నాను.' అని అన్నారు. మళ్ళా ప్ర వకత  (స): 

'ఓ మ'ఆజ్'!' అని పిలిచారు. దానికి మ'ఆజ్': 'మీ 

స్తవలోనే ఉన్నానని.' అన్నారు. ఇల్ల మూడు స్సరుు  

పిలవటం, సమాధానం ఇవాటం జరగంది. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స): '' నిరిలమైెన మనసుాతో అల్లు హ్(త) 

తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరని, మ'హమిద్ (స) 

అల్లు హ్ (త) ప్ర వకత .' అని స్సక్షాం ఇచేచ వాకిత పైె 

నరకాగా నిషేధించబడింది.'' అని అన్నారు. 

అపుపడు మ'ఆజ్' బిన్ జబల్్, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ 

శుభవారత  ప్ర జలకు తెలియజేయన్న?' అని అన్నారు. 

 

వయసుాలో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. మదీనహ నుండి 

మకొహ వెళ్ళారు. 'ఉఖ్బలో ప్ర వకత  (స) చేతిపైె బై'అత్్ 

చేశారు. ప్ర వకత  (స) మదీనహ వచిచన తరువాత ఆయన 

వెంటే ఉండేవారు. కొనిా రోజులోు నే ఇస్సు మ్్ విదాను 

నేరుచకున్నారు. ప్ర వకత  (స) అతనిా చాల్ల 

పేర మించేవారు. వాహనంపైె తన వెంట కూరోచబటుట  

కునేవారు. ప్ర తేాకంగా ఆయనకే ఈ విషయానిా 

తెలిపారు. ప్ర వకత  (స) అతనిా యమన్కు గవరార్్గా 

నియమించారు. ఇంకా అతని వీధిలోని మస్లజ ద్కు అతనిా 

ఇమామ్్గా నియమించారు. 36 సంవతారాల 

వయసుాలో మరణించారు.  
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దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఈ శుభవారత  విని ప్ర జలు దానేా 

నమికుని కూరుచండిపోతారు. ఆచరంచడం మాని్

వేసే్సరు.' అని అన్నారు. అయితే మ'ఆజ్' తన 

మరణసమయానికి మందు ఈ 'హదీసు'ను ప్ర జలకు 

తెలియజేశారు. పాపాలకు దూరంగా ఉండాలని.'' 23 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

  (1/15)(  متفق عليه[ )  25]  - 26
ْ ذَر ٍ  َوَعْن  َي اهللُ  أَِبإ  ،أَتَْيُت الن َّبإ َ صىل اهلل عليه وسلم :قَاَل ، َرضإ

"َما  فََقاَل: ،ثُم َ أَتَْيُتُه َوقَْد اإْسَتْيَقَظ   ،َوُهَو نَائإم   ،َوعَلَْيهإ ثَْوب  أَبَْيُض 
ْن َعْبٍد قَاَل  إإل َ دََخَل  ؛لإَك َت َعىَل ذَ اثُم َ مَ  ،اهللُ َل إإلََه إإل َ  :مإ

  ."َسَرقَوإإْن َزََن َوإإْن :"قَاَل  ؟ َوإإْن َزََن َوإإْن َسَرَق  : قُلُْت  ."الَْجن َةَ 
َوإإْن   :قُلُْت   ." َوإإْن َزََن َوإإْن َسَرَق "  :قَاَل  ؟َوإإْن َزََن َوإإْن َسَرَق  :قُلُْت 

ْ ذَر ٍ َق َعىَل رَ َوإإْن َسرَ  ََن َوإإْن زَ  :قَاَل  !َزََن َوإإْن َسَرَق    ."ْغٍم أَنَْف أَِبإ
َث بإَهَذا قَاَل  ٍ إإذَا َحد َ "َوإإ  :َوكَاَن أَبُْو ذَر  ٍ ْ ذَر  َم أَنُْف أَِبإ  .ْن َرغإ

26. (25) [1/15-ఏకీభవితం] 

అబూజ'ర్్ (ర) కథనం: "నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వెళ్ళాను. అపుపడు ప్ర వకత  (స) శరీరంపైె తెలు ని వసేీం 

ఉంది. ప్ర వకత  (స) ప్డుకొని ఉన్నారు. అది చూస్ల నేను 

వెళ్ళాపోయాను. నేను మళ్ళావచాచను. అప్పటికీ ప్ర వకత  

(స) మేల్కొని ఉన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స): ''ల్ల 

ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్.'' – 'అల్లు హ తప్ప వేరే 

ఆరాధుాడు లేడు,' అని ప్లికి ఆ నమికంపైెనే 

మరణిసే్త, అతడు సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సడు.'' అని 

అన్నారు. దానికి నేను: ''ఒకవేళ అతడు వాభిచారం 

చేస్ల్ ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల ఉన్నాన్న?'' అని 

ప్ర శ్ాంచాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'అవును ఒకవేళ 

అతను వాభిచారం చేస్ల ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల 

 

23) వివరణ-25: అనేకస్సరుు  ఎందుకు పిలిచారంటే, చెప్ప 

బోయేది శర దధ గా విన్నలని. నిరిలమైెన మనసుాతో 

ఏకతాానిా, దైవదౌతాానిా స్త్ాకరసే్త, నిసాందేహంగా 

అతడు నరకాగాకి గ్గరకాడు. పార రంభంలో దానిా 

ప్ర చారం చేయవదద ని వారంచారు. ప్ర జలు దానేా 

నమికొని ఆచరణ మానివేసే్సరని. అయితే మ'ఆజ్' 

మరణించడానికి మందు ఈ'హదీసు'ను ప్ర జలకు 

తెలియజేశారు - 'హదీసు'ను దాచే పాప్ం తనను 

చ్చటుట కోరాదని.  

ఉన్నా సరే.' అని అన్నారు. మళ్ళా నేను: 'ఒక వేళ 

అతడు వాభిచారం చేస్ల ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల 

ఉన్నా?' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత (స): 'అతడు 

వాభిచారం చేస్ల ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల ఉన్నా సరే.' 

అని అన్నారు.  మూడవస్సర నేను: 'ఒకవేళ అతడు 

వాభిచారం చేస్ల ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల ఉన్నాన్న?' 

అని ప్ర శ్ాంచాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఒకవేళ అతడు 

వాభిచారం చేస్ల ఉన్నా, దొంగతనం చేస్ల ఉన్నాసరే.' 

అని; 'అబూజ'ర్్ ఎంత అసహాంచ్చకున్నా సరే, ఆ 

వాకిత  క్షమించబడతాడు.' అని అన్నారు.'' 24 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
 

24) వివరణ-26: ఈ 'హదీసు'ను ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు అబూ జ్'ర  'గిఫారీ (ర) ఉలేు ఖంచారు. 

ఇతని పేరు జున్దుబ్, ఇతని బిరుదు మస్త్'హ అల్్ 

ఇస్సు మ్్. ఇతను 'గఫార్్ తెగకు చెందినవారు. అజాాన 

కాలంలోకూడా ఇతడు ఏకదైవారాధకుడే. అంటే ఇస్సు మ్్ 

కు మందు కూడా విగర హాలను ఆరాధించేవారు కారు. 

నమా'జు కూడా చేస్త వారు. అందువలు  ఇస్సు మ్్ సందేశం 

వినగానే స్త్ాకరంచారు. ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన వారలో 

ఇతను 5వ వాకిత . ఇతనిఇస్సు మ్్ సంఘటన చాల్ల విచితు  

మైెనది. అబూ జ'ర్్ 'గఫారీ కథనం: ''నేను 'గఫార్్ తెగలో 

ఉనాపుపడు ఒక వాకిత  'నేను ప్ర వకత నని' చెబుతన్నా డని 

తెలిస్లంది. అతనిా గ్గరంచి తెలుసుకొని  రమిని నేను 

న్న స్తదరుణిణ  ప్ంపాను. అతడు తిరగ వచిచన తరాాత, 

'ఏమిటీ వారత ?' అని అడిగాను. దానికి న్న స్తదరుడు 

'దైవం స్సకిి! ఆ వాకిత  మంచిని ఆదేశ్సేు న్నాడు, 

చెడునుండి వారసేున్నాడు,' అని అన్నాడు. 

వివరాలు తెలుసుకోవాలని న్నలో కుతూహలం కలిగంది. 

నేను సాయంగా ప్రయాణ్యనికి స్లదధ మైె మకొహ కు 

బయలుదేరాను. అకొడకు చేరన తరాాత ఒక సమసా 

ఏమిటంటే నేను అతనిని ఎరుగను. ఎవరనైెన్న అడుగ్గ 

దామన్నా అది మరో సమసాగా తయారుకావచ్చచ. 

అందువలు  నేను క'అబహ వదద కు వెళ్ళా అకొడే ఉండి 

'జమ్్'జమ్్ నీరు తాు గ్గతూ కాలంగడప్స్సగాను.  

ఒకరోజు 'అలీ (ర) కలిశారు. 'మీరు బాటస్సరల్ల ఉన్నారు' 

అని అడిగారు. దానికి నేను 'అవునని' అన్నాను. అతను 

ననుా తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళారు. కాని వివరాలు 

మాటాు డే అవకాశం చికొలేదు. ఉదయం లేచి మళ్ళా 

క'అబహ గృహం దగు రకు వెళ్ళాను. వివరాలు 
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తెలుసుకుందామని. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ప్ర వకత  

(స) గ్గరంచి తెలుసుకోలేక పోయాను. అనుకోకుండా 

మళ్ళా 'అలీ (ర) అటు నుండి వెళాడం జరగంది. 'ఇప్పటి 

వరకు నీవు గమాానిా చేరుకోలేదా?' అని అడిగారు. 

నేను, 'లేదు' అని అన్నాను. అతను తన ఇంటికి 

తీసుకొని వెళ్ళారు. 'ఎల్ల రావటం జరగంది?' అని 

అన్నారు. దానికి నేను, 'ఇది రహసాం మీరవరతో 

చెప్పరంటే చెబుతాను,' అని అన్నాను, దానికతను, 

'మరేం భయంలేదు చెపుప,' అని అన్నారు. అపుపడు 

నేను, 'ఇకొడ ఎవరో నేను దైవప్ర వకత ను,' అని 

అంటున్నారట, మందు వివరాలు తెలుసుకురమిని 

న్న స్తదరుణిణ  ప్ంపాను. అతడు వివరంగా చెప్పలేదు. 

అందువలు  నేనే సాయంగా వచాచను,' అని అన్నాను. 

అపుపడు 'అలీ (ర), 'నీవు సన్నిరు ం అందుకున్నావు. 

తినాగా న్న వెంట వచేచయి. నేను ఏ ఇంటోు కి వెళ్ళతే, న్న 

వెనుక ఆ ఇంటోు కి వచేచయి. ఒక వేళ మారు ంలో ఏదైన్న 

ప్ర మాదం సంభవిసే్త నేను చెపుపలు సరచేసుకునాటుు  ఒక 

ప్ర కొకు వెళ్ళాపోతాను. నీవు మందుకు స్సగ పోవాలి,' అని 

అన్నారు. అతను చెపిపనటుట  నేను అతనిా 

అనుసరంచాను. ప్ర వకత  (స) సనిాధిలోకి ప్ర వేశ్ంచి, 'ఓ 

ప్ర వకాత  (స)! న్నకు ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి బోధించండి,' అని 

వినావించ్చకున్నాను. ప్ర వకత  (స) ఇస్సు మ్్ గ్గరంచి 

బోధించారు. వెంటనే నేను ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచాను. 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరాాత ప్ర వకత  (స), 'అబూజ'ర్్! దీనిా  

రహసాంగానే ఉంచ్చ, ఇంటికి తిరగ వెళ్ళాపో. నేను 

ఆధికాత పందిన తరాాత తిరగ వదుద వుగాని,' అని 

అన్నారు. దానికి నేను ప్ర మాణం చేస్ల, 'నేను ఇస్సు మ్్ను 

దాచలేను, ఇప్పడే వెళ్ళా న్న ఇస్సు మ్్ను ప్ర కటిసే్సను,' అని 

ప్లికి క'అబహ దగు రకు వచాచను. అకొడ ఖురైష్ట 

ప్ర మఖులు ఉన్నారు. నేను అందరనీ ఉదేద శ్ంచి, 

'ఖురైష్టల్లరా! అల్లు హ్(త) తప్ప ఆరాధుాలవరూ 

లేరని మ'హమిద్ (స) అల్లు హ్ ప్ర వకత  అని నేను స్సక్షాం 

ఇసేున్నాను,' అని అన్నాను. అది వినా ఖురైష్టలు, 

'వీడిని ప్టుట కొండి,' అని అన్నారు. ఆ పిలుపు వినగానే 

నలువైెపుల నుండి ప్ర జలు న్నపైె విరుచ్చకు ప్డాారు. 

కొటట టం పార రంభించారు. ఈ దృశాం చూస్ల 'అబాబస్ (ర) 

భరంచ లేక ననుా రకిించడానికి ననుా కపుప కున్నారు.  

వారతో ,'మీరందరూ ఒక 'గఫారీ వాకిత ని చంపు 

తన్నారా? ఇది మీ వాాపార మారు ంలో ఉంది,' అని 

అన్నారు. అది విని అందరూ వెనకుొ తగాు రు.''  

 

కాని ఇస్సు మ్్ మతే దబబలకు దిగ్గతందా? మరుసటి రోజు 

కూడా అకొడే తన ఇస్సు మ్్ను ప్ర కటించారు. మళ్ళా అదే 

సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కొనిా రోజులు మకొహ లో 

ఉనా తరువాత ప్ర వకత  (స) అతనిా అతని ఇంటికి 

ప్ంపివేశారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 'అతి తారలో నేను 

మదీనహ వలస పోతన్నాను. అందువలు  నీవు నీ జాతి 

వారలోకి వెళ్ళా ఇస్సు మ్్ సందేశానిా ప్ర చారం చేయి. 

అల్లు హ్ (త) నీ దాారా వాళాకు మారు ం ప్ర స్సదిసే్సడు. 

దానికి బదులు అల్లు హ్ (త) నీకు ప్ర తిఫలం ప్ర స్సదిసే్సడు,' 

అని అన్నారు. 

ప్ర వకత  (స) ఆదేశానుస్సరం ప్రయాణ్యనికి స్లదధ మైె, తన 

స్తదరుడు అనీస్ను కలిశారు. అతడు, 'ఏమయింది?' 

అని అడిగాడు. దానికి, 'ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచి వచాచను' అని 

అన్నారు. అది వినా వెంటనే అతడు కూడా ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాక రంచాడు. ఇదద రు కలస్ల మూడవ స్తదరుడు ఉమాా 

వదద కు వెళ్ళారు. అతడు కూడా ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచాడు. 

ఆ తరువాత మగ్గు రూ తమ జాతివార వదద కు వెళ్ళారు. 

ఇస్సు మ్్ సందేశ ప్ర చారంలో నిమగ్గాలయి పోయారు. వార 

జాతిలోని సగం మంది అపుపడే ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. 

సగం మంది హజర త్్ తరాాత. ('స'హీ'హ్ మస్లు మ్్, 

ఫజాయిల అబూ జ'ర్్, మసాద్ ఇబా 'హంబల్్, 

5/174) 

మరణం: అబూజ'ర్్ 'గఫారీ మరణ సంఘటన కూడా 

చాల్ల విచితు మైెనది. 31వ హజీర  శకంలో రబ'జహ్ 

పార ంతంలో మరణించారు. ఆయన భారా కథనం: ''అబూ 

జ'ర్్ ప్రసి్లతి విష్టదకరంగా మారతే నేను ఏడాస్సగాను. 

అతను, 'ఎందుకు ఏడుసేున్నావు,' అని అడిగారు. 

దానికి నేను, 'మీరు ఈ ఎడారలో పార ణంపోయే ప్రసి్లతిలో 

ఉన్నారు. ఇకొడ మీరు, నేను ఉప్యోగంచే బటట లు 

తప్ప మీకు కఫన్ వసేీంగా ప్నికి వచేచ వసేీం ఏదీ 

లేదు,' అని అన్నాను. దానికి అబూ జ'ర్్, 'ఏడాటం 

ఆపి, నేను నీకు ఒక శుభవారత  తెలియజేసే్సను. 

అదేమిటంటే, నేను ప్ర వకత  (స) నోట, 'ఒక మస్లు మ్్ 

యొకొ ఇదద రు లేక మగ్గు రు సంతానం చనిపోతే, 

అతనిా నరకాగా నుండి రకిించటానికి వారు చాలు,' 

అని అన్నారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) కొంతమంది మందు, 

వారలో నేనూ ఉన్నాను.' ఫర వకత  అన్నారు, 'మీలో ఒక 

వాకిత  ఎడారలో మరణిసే్సడు. అతని మరణసమయంలో 

కొంత్ మంది మస్లు మలు గల ఒక బృందం అకొడకు 

చేరుకుంటుంది,' అని అన్నారు. నేను తప్ప మిగలిన 
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వారందరూ జనవాస్సలోు  మరణించారు. ఇపుపడు నేను 

ఒకొడినే మిగలి ఉన్నాను. అందువలు  నిసాందేహంగా ఆ 

వాకిత ని నేనే. అల్లు హ స్సకిి! నేను నీతో అసతాం ప్లకటం 

లేదు. అందువలు  మారు ం వదద కు వెళ్ళాచూడు, వాళుా 

వసేూనే ఉంటారు. ' దానికి నేను 'ఇపుపడు హాజీలు కూడా 

తిరగ వెళ్ళా పోయారు. మారు ం కూడా మూస్ల 

వేయబడింది,' అని అన్నాను. దాని కతను, 'కాదు వెళ్ళా 

చూడు' అని అన్నారు. అనంతరం నేను దిబబపైె ఎకిొ 

చూస్తదానిా. రండవ వైెపు ఆయనుా స్తవచేస్తదానిా. ఈ 

ప్రంప్ర కొనస్సగ్గతూ ఉంది. ఇంతలో కొంతమంది 

వసేునాటుట  కనిపించింది. నేను సైెగ చేశాను. వారు న్న 

దగు రకు వచిచ ఆగ్ పోయారు. అబూ జ'ర్్ గ్గరంచి, 

'ఇతను ఎవరు,' అని అడిగారు. నేను, 'అబూ జ'ర్్ (ర),' 

అని అన్నాను. 'ప్ర వకత  (స) అనుచరుల్ల?' అని 

అన్నారు. నేను 'అవునని' అన్నాను. వాళుా అబూ జ'ర్్ 

వదద కు వెళ్ళారు. అబూ జ'ర్్ ప్ర వకత  (స) భవిషావాణి 

వినిపించారు. ఇంకా 'ఒకవేళ న్న దగు ర లేదా న్న భారా 

దగు ర కఫన్కు వసేీం ఉంటే దానితో న్నకు కఫన్ 

తొడిగంచాలి. ఇంకా మీలో ప్ర భుతా ఉదోాగ ఎవరూ 

న్నకు కఫన్ తొడిగంచరాదు,' అని అన్నారు. 

అనుకోకుండా వారలో ఒక అ'న్నారీ యువకుడు తప్ప 

అందరూ ప్ర భుతా ఉదోాగ్గలే. అనంతరం ఆ అన్నారీ 

యువకుడు, 'చిన్నానాగారూ, న్న వదద  ఒక దుప్పటి 

ఉంది. అది కాక మరో రండు వసే్సీలు ఉన్నాయి. వాటిని 

న్న తలిు  తయారు చేస్లంది. వీటితోనే మీకు కఫన్ 

తొడిగసే్సను' అని అన్నాడు. దానికి అబూజర్్ 'సరే' 

అన్నారు. (మసేదరక్ 'హాకిమ్్ 2/345, మసాద్ 

అ'హిద్ బిన్ 'హంబల్్ 5/166) 

ఈ వాంఙ్మిలం తరువాత మరణించారు. ఈ వచిచనవారు 

యమన్కు చెందినవారు. కూఫా నుండి వసేున్నారు. వీర 

వెంట 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ కూడా ఉన్నారు. 

అతను 'ఇరాఖ్ వెళేున్నారు. అనంతరం ఆ అ'న్నారీ 

యువకుడు కఫన్ తొడిగంచాడు, 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ జన్న'జహ నమా'జు చదివించారు. (మసేదరక్ 

'హాకిమ్్ 3/346) ఆ తరువాత అందరూ కలస్ల ఖనన 

సంస్సొరాలు పూరత చేశారు. 

అబూ-జ'ర్్ (ర) దీన సాభావులు, దైవభకిత ప్రులు, అందు్

వలేు  ప్ర వకత  (స) అతనిా మస్త్హుల్్ ఇస్సు మ్్ అనే బిరుదు 

ఇచాచరు. చివర శాాసవరకు సంతృపేి చెందుతూ 

జీవించారు. తాను తినాది, ధరంచిందే స్తవకులకూ 

  (1/15)(  متفق عليه[ )  26]  - 27
َي اهلُل َعْنهُ  امإتإ َرضإ إ الن َ قَاَل  ، قَاَل:وَعْن عَبادََة بْنإ الص َ   صىل ّبإ

يَْك لَُه وسلم: "َمْن  هاهلل علي َد أَْن ل َ إإلََه إإل َ اهلُل َوْحَدُه َل َشرإ َشهإ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  ْيََس َعْبُد اهللإ َوَرُسْولُُه َوابُْن   ،َوأَن َ ُمَحم َ َوأَن َ عإ

 ؛ُر َحق   اَوالن َ  ةُ ن َ لَْج َوا ،َوُرْوُح مإْنهُ  ،أََمتإهإ َوكَلإَمُتُه أَلَْقاَها إإىَل َمْريََم 
" َن الَْعَملإ َة َعىَل َما كَاَن مإ    .أَدَْخلَُه اهلُل الَْجن َ

27. (26) [1/15-ఏకీభవితం] 

'ఉబాదహ్ బిన్ స్స'మిత్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''అల్లు హ్ (త) తప్ప ఆరాధనకు అరుు లు 

ఎవరూ లేరు, ఆయన ఒకొడే, ఆయనకు స్సటి 

ఎవారూ లేరు. నిశచయంగా, మ'హమిద్ (స) 

అల్లు హ్ (త) దాసులు, ఆయన ప్ర వకత . వాసేవానికి 

'ఈస్స (అ) అల్లు హ్ (త) దాసులు మరయు ఆయన 

ప్ర వకత , ఆయన దాస్ల కుమారులు, మరామ్్(అ) వైెపు 

ప్ంప్బడిన అల్లు హ్(త) ఆజా(కలిమహ). ఆయన 

తరఫునుండి ప్ంప్బడిన ఆతి. ఇంకా సారు నరకాలు 

వాసేవం,' అని, స్సక్షాం ఇచిచన వానిని అల్లు హ్(త) 

సారు ంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసే్సడు. అతను ఎటువంటి్ప్నిచేస్ల 

ఉన్నాసరే.'' 25  (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

పెటేట వారు. చాల్ల ధరాితిలు, అందరతో కలస్లమెలస్ల 

ఉండేవారు. 

ఈ 'హదీసు'లో కలిమ ''ల్ల ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్'' ప్లకటం 

అంటే 'ఏకతాం, దైవదౌతాంపైె ప్రపూరణ  విశాాసం కలిగ 

ఉండటం' అని అరిం. ఇటువంటి వాకిత  సారు ంలో 

ప్ర వేశ్సే్సడు. ఒకవేళ పాప్కారాాలకు పాలపడితే, 

అల్లు హ్(త) అతనిా క్షమిసే్సడు లేదా శ్కిించి సారు ంలో 

ప్ంపిసే్సడు.  

25) వివరణ27: అంటే ఎవడి నమికం సతామైెనదైతే 

వాడు సారు ంలో ప్ర వేశ్ంచే అరు త పందుతాడు. ఇకొడ 

'ఈస్స (అ) ప్ర సే్సవన ఎందుకు వచిచందంటే, కై్ీసేవులు 

'ఈస్స (అ)ను అల్లు హ (త) కుమారునిగా 

భావిసేున్నారు. వాసేవం ఏమి టంటే, అతను మరామ్్ 

కుమారులు. తండిర  లేకుండా జనిించారు. అల్లు హ 

'అయిపో' అంటే అయిపోయారు. అందువలేు  అతనిని, 

కలిమతల్లు హ్ అంటారు. అతను అల్లు హ(త) ఆజాతో 

మృతలను సజీవంగా చేస్సరు. అందువలు  అతనిని 

రూహుల్లు హ్ అన్నారు.  
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  (1/15)(   صحيح [ )  27]  - 28
: "أَتَْيُت الن َّبإ َ صىل اهلل عليه  قَاَل  و بْنإ الَْعاصإ َوَعْن َعْمر

ُبَايإ  ،وسلم فََقَبْضُت   ،مإْيَنهُ يَ فََبَسَط  ،ُعَك فَُقلُْت ابُْسْط يَمإْيُنَك فَِلإ
ْي   :َقاَل ف .أََردْت ُ أَْن أَْشََتَط  :قُلُْت  ؟"َما لََك يَا َعْمُرو" :فََقاَل  ،يَدإ

ْ  :قُلُْت  ؟"َماذَا  تَْشََتإُط " أَن َ   يا عمرو! أََما عَلإْمت" :قَاَل  .أَْن ي ُْغَفَر ِلإ
ُم َما كَاَن قَْبلَهُ  َ  ، اِْلإْسَلََم يَْهدإ ْجَرَة لْ ان َ َوأ ُم َما تَ هإ   ، كَاَن قَْبلََهاْهدإ

ُم َما كَاَن قَْبلَهُ  ْ  ؟َوأَن َ الَْحج َ يَْهدإ يَْثان الَْمْروإي َانإ َعْن أَِبإ " َوالَْحدإ
  .ُهَريَْرةَ 

ْركإ  َركَاءإ َعْن الش إ   . قَاَل: "قَاَل اهلُل تعاىل: "أَنَا أَْغَِن الش ُ
ِْبإيَاُء رإدَاِئإ    .""َواْْلَخُر: "الْكإ

ْ بَ هُ َسَنْذكُرُ  ِْبإ إإْن َشاَء اهلُل تعاىلَما ِفإ يَاءإ َوالْكإ إ    .ابإ الر 
  28. (27) [1/15-దృఢం] 

'అమర ర్ బిన్ అల్్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వెళ్ళాను: 'మీ కుడిచేయి చాప్ండి, నేను మీ  

చేతిపైె బైఅత్్ చేసే్సను.' అని వినావించ్చకున్నాను. 

ప్ర వకత  (స) తన కుడిచేయిని చాచారు. నేను న్న చేతిని 

ల్లకుొన్నాను. ప్ర వకత  (స) 'ఇదేమిటి.' అని అన్నారు. 

దానికి నేను: 'కొనిాషరతలు పెటాట లను్

కుంటున్నాను.' అని అన్నాను. ప్ర వకత  (స): 'ఏ 

షరతలు పెటాట లను్ కుంటున్నావో పెటుట కో.' అని 

అన్నారు. దానికి నేను: 'న్న పాపాలనీా క్షమించ్

బడాలి.' అని అన్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'ఓ 

'అమర ర్! ఇస్సు మ్్ అంతకు మందు జరగన పాపా్

లనిాటినీ చెరపి వేసేుందని నీకు తెలియదా?' అదే 

విధంగా హజర త్్ అంతకు మందు జరగన పాపా్

లనిాంటిని చెరపేసేుంది. అదేవిధంగా 'హజజ ర అంతకు 

మందు జరగన పాపాలనిాటినీ చెరపివేసేుంది.'' అని 

అన్నారు. (మస్లు మ్్).  

అబూ హురైరహ్ (ర) పైెరండు 'హదీసు'లను ఉలేు  

ఖంచారు. 1. ఖాలల్లు హు 2. అల్్ కిబ్రయాఉ' 

రదాయీ'. ఇన్ష్ట అల్లు హ్ వీటిని బాబురరయా వల్్ 

కిబ్ర్్లో ప్ర సే్సవిసే్సమ. 26  

 

26) వివరణ-28: మ'స్లబీహ్  రచయిత (బ్'గవీ) ఈ 

రండు 'హదీసు'లను కితాబుల్్ ఈమాన్లో పేర్కొ 

న్నారు. అయితే మేమ ('తబ్రర జీ) ఇకొడ వాటిని 

 

ప్ర సే్సవించ దలచ్చకోలేదు. ఇన్ష్ట్ అల్లు హ్ బాబ్ద 

రిియాలో పేర్కొందుమ. విశాస్లంచి ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరసే్త 

పాపాలనీా తొలగపోతాయి అవి అల్లు హ్(త)కు చెందిన్

వైెన్న, దాసులకు చెందినవైెన్నసరే. కాని 'హజజ ర మరయు 

హజర త్్ల దాారా కేవలం అల్లు హ్(త)కు చెందిన పాపాలే 

చెరపివేయబడతాయి. దాసులకు చెందిన పాపాలు 

చెరపివేయబడవు. వాళుా క్షమిసే్త తప్ప. ఈ 'హదీసు'ను 

'అమర ర్ బిన్ అల్్ 'ఆస్ ఉలేు ఖంచారు. 

'అమర ్  బిన  అల -'ఆ'స : 

'ఆ'స్ వంశం పేరు. పేరు 'అమర ర్. అబూ 'అబ్దు లా్లహ్  

మరయు అబూ మ'హమిద్ కునియత్్. తండిర  పేరు 

'ఆ'స్, తలిు  పేరు న్నబి'గహ. ఇస్సు మ్్కు మందు, 'అమర ర్ 

బిన్ అల్్-'ఆ'స్ కుటుంబం బనూ సహమ్్ తెగలకు 

చెందినది. అజాానకాలం నుండి గౌరవం గలది. ఖురైష్టలు 

ఇస్సు మ్్ మరయు ప్ర వకత  (స)కు బదధ  శతు వులు. కాని వీరు 

కందకం యుదధ ం తరువాత ఇస్సు మ్్కు ప్ర భావితలు 

కాస్సగారు. వీరు ప్ర ప్ంచం, దాని ప్రావస్సనం మరయు 

ఇస్సు మ్్ బోధనలప్టు  ఆలోచించేవారు. ఆలోచించగా 

ఇస్సు మ్్ వాసేవం బహరు తం కాస్సగంది. ఆ తరువాత నేను 

మస్లు మల ప్టు  వాతిరేకతకు దూరం కాస్సగాను. 

ఖురైష్టలు ఈ విషయానిా ఊహంచి న్న వదద కు ఒక 

వాకిత ని ప్ంపారు. అతను న్నతో చరచంచడం 

పార రంభించాడు. నేనతనితో, 'మనం సతాంపైె ఉన్నామా 

లేక ఫారస్ మరయు రూమ్్వారా?' అని అడిగాను. దానికి 

ఆ వాకిత  'మనం,' అని అన్నాడు. మళ్ళా నేను, 

'సుఖభోగాలోు  మనం ఉన్నామా లేక వారున్నారా?' అని 

అడిగాను. దానికి ఆ వాకిత , 'వారు' అని అన్నాడు. 

అపుపడు నేను, 'ఈ లోకం తరువాత మరో లోకం లేకపోతే 

మర సతాంపైె ఉండటం ఎల్ల ప్నికి వసేుంది. ఎందుకంటే 

మనం సతాంపైె ఉండి కూడా దారదాీంలో ఉన్నామ. 

మరోలోకంలో దాని ప్ర తిఫలం దొరకదంటే ఎల్ల? 

అందువలు  ప్ర వకత  మ'హమిద్ (స) మరోలోకం వసేుందని, 

అందులో ప్ర తి వాకిత కి అతని ఆచరణ మేరకు ప్ర తిఫలం, 

విచారణ జరుగ్గతందని అంటున్నారు,' అని అన్నాను. 

కందక యుదధ ం తరువాత ప్ర వకత  (స) విజయం స్సధిసే్సరని 

పూరత గా నమికం కలిగంది. ఈ నమికమే అతను ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచడానికి దార తీస్లంది. మిగతా వివరాలు 

మసాద్ బిన్ 'హంబల్్ సాయంగా అతని నోట 

ప్ర సే్సవించబడి ఉంది. 
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ఇసా్లమ : అతని కథనం: ''మేమ అ'హ్'జాబ్ యుదధ ం 

నుండి తిరగ వచాచమ. న్నకు తెలిస్లన కొందరు 

ఖురైష్టలను  ఒక చోట చేరచ, 'అల్లు హ స్సకిి! 

మ'హమిద్ (స) తప్పకుండా అధిగమిసే్సరు. ఇందులో 

ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇది్న్న అభిపార యం,' అని 

అన్నాను. వారు, 'ఏమిటది' అన్నారు. దానికి నేను, 

'మనం నజాజ షీ వదద కు వెళ్ళా ఉందాం. ఒకవేళ 

మ'హమిద్ అధిగమిసే్త మనం నజాషీ వదేద  ఉంది్

పోదామ. ఎందుకంటే మ'హమిద్ అధికారంలో 

ఉండటంకన్నా నజాషీ అధికారంలో ఉండటమే మంచిది. 

ఒకవేళ మన్వాళుా అధిగమిసే్త మనం గెలిచినటుట . మన్

ప్టు  వారు మంచిగానే ప్ర వరత సే్సరు,' అని అన్నాను. దానికి 

అందరూ సమితించారు. 'మర అతనికి కానుకగా ఇవా్

డానికి ఏదైన్న స్లదధ ంచేయండి,' అని అన్నాను. అతనికి 

కానుకగా ఇవాటానికి అనిాటికంటే ఉతేమమైెనది చరిం 

ఉంది. చరాిలు తీసుకొని మేమ హబ్ష్ట చేరామ. 

ప్ర జలు నజాషీ దరాబరులో వెళుతన్నారు. ఇంతలో 

'అమర ర బిన్ ఉమయాా 'దమ్్రీ కూడా అకొడకు 

చేరుకున్నారు. అతనిా ప్ర వకత  (స), జ్'అఫ్ర  ఇంకా 

అతని మితు ల సహాయం కోసం ప్ంపారు. అతను వచిచ 

వెళ్ళా పోయిన తరాాత, నేను న్న మితు లతో, 'మనం 

నజాషీతో ఈ వాకిత ని మనకు ఇవామని కోరుదాం. ఒకవేళ 

ఇసే్త ఇతనిా నరకి వేదాద ం. ఖురైషులకు మనిం 

ము'హమమద్ (స్) ర్యయబ్బరన్న చింపామన్న తెలియ 

ప్రుదాద ం' అన్న అనాిను. అనంతరం నజాషీ దరాబరులో 

వెళ్ళాను. అకొడి రవాయిత్ ప్ర కారం సజాద  చేస్సను. 

అతను స్సాగతం ప్లికాడు. 'న్న గ్గరంచి కానుకలు 

తెచాచవా' అని అడిగాడు. దానికి నేను, మహారాజా! 

'తమర కొరకు అనేక చరాిలు తెచాచను' అని చెపిప 

వాటిననిాటినీ మందు్ ఉంచాను. అతడు చాల్ల 

సంతోష్ంచాడు. అనంతరం నేను, 'ఇపుపడు మీ దగు ర 

నుండి బయటకు వెళ్ళాన వాకిత  మా శతు వు, అతనిా్

మాకు ఇచిచవేయండి్ చంప్టానికి. అతడు మా 

న్నయకులకు చాల్ల బాధలు కలిగంచాడు,' అని 

అన్నాను. నజాషీ అది విని చాల్ల ఆగర హం చెంది, తన 

మకుొపైె తానే కొటుట కున్నాడు. అతని ఆ ప్రసి్లతి 

చూస్ల నేను చాల్ల విచారంచాను. నజాషీతో, 'ఒకవేళ 

తమకు ఇది ఇషట ం లేదని తెలిసే్త అడిగేవాడిని కాదు,' అని 

అన్నాను. దానికి నజాషీ, 'నీవు ఎటువంటి వాకిత  

రాయబారని కోరుతన్నావో తెలుస్స? అతని వదద కు 

 

మూస్స (అ) వదద కు వచిచన దైవదూత వసేున్నాడు,' అని 

అన్నాడు. దానికి నేను, 'నిజంగా ఇల్ల జరుగ్గతందా?' 

అని అడిగాను. దానికి నజాషీ, 'ఓ 'అమర ర్ నీ ప్రసి్లతి 

చూసే్త చాల్ల జాలివేసేుంది, న్న మాట విను, అతనిా 

అనుసరంచ్చ. దైవం స్సకిి! అతను సతాంపైె ఉన్నాడు. 

అతడు తన వాతిరేకులను అధిగమిసే్సడు. మూస్స (అ) 

ఫిర్్'ఔన్ సైెనాంపైె అధిగ మించినటుట ,' అని అన్నాడు. 

అపుపడు నేను, 'మర అతని తరఫున మీరు న్న నుండి 

బై'అత్్ తీసుకోండి,' అని అన్నాను. అనంతరం అతను 

చేయిచాపాడు. నేను ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచాను. 

అకొడి నుండి నేను న్న మితు ల వదద కు వెళ్ళానపుపడు, న్న 

ఆలోచనలనీా మార ఉన్నాయి. కాని నేను ఈ విషయం 

వారకి చెప్పలేదు. ప్ర వకత  (స) చేతిపైె ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచ 

డానికి బయలుదేరాను. మారు ంలో 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ 

మకొహ నుండి వసేూ కలిశారు. ఇది మకొహ 

విజయానికి మందు సంఘటన. నేనతనితో, 'ఓ అబూ 

సులైమాన, ఎటు వెళుతన్నారు?' అని అడిగాను. 

దానికి అతను, 'అల్లు హ స్సకిి! అంతా తలకిర ందులైంది. 

అల్లు హ స్సకిి! నిసాందేహంగా ఇతడు ప్ర వకత . ఇపుపడు 

తారగా ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచాలి. ఈ అనుమాన్నలు, 

సంకోచాలు ఎప్పటి వరకు' అని అన్నారు. అపుపడు 

నేను, 'అల్లు హ స్సకిి! నేను కూడా అందుకే 

బయలుదేరాను,' అని అన్నాను. 

అనంతరం మేమిదద రం కలస్ల ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళామ. 

మందు 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ బై'అత్్ చేశారు. ఆ 

తరువాత నేను ప్ర వకత  (స) దగు రకు జరగ, 'ఓ ప్ర వకాత ! 

నేను బై'అత్్ చేసే్సను. కాని న్న పాపాలనీా క్షమించాలి' 

అని అన్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స),, 'అమర ర్! బై'అత్్ 

చేసుకో, ఇస్సు మ్్ అంతకు మందు జరగన పాపాలనిాటినీ 

క్షమించివేసేుంది. అదేవిధంగా హజర త్్ కూడా అంతకు 

మందు జరగన పాపాలనిాటినీ క్షమించివేసేుంది,' అని 

అన్నారు. అనంతరం నేను బై'అత్్ చేస్ల తిరగ 

వెళ్ళాపోయాను. (మసాద్ అ'హిద్ బిన్ 'హంబల్్ 

4/198) (స్లయరు అ'సా'హాబహ) 

హిజ్ర త : ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరువాత మకొహ తిరగ 

వెళ్ళా పోయారు. కొనిారోజుల తరాాత మదీనహ వైెపు 

హజర త్్ చేశారు.మదీనహ వచిచనతరువాత ఇస్సు మీయ 

సందేశ ప్ర చారంలో నిమగ్గాలై పోయారు. యుదాధ లలో, 

పోరాటాలోు  చ్చరుగాు  పాల్కు నేవారు. ప్ర వకత  (స) మరణ్య్

నంతరం కూడా అనేక పోరాటాలోు  పాల్కు న్నారు. 'అలీ 
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మరయు మ'ఆవియహ్ల కాలంలో ము'ఆవియహ్ ను 

సమరాించేవారు. అల్లు హ (త) క్షమించ్చ గాక! అల్లు హ 

(త) అతనితో సంతషట డవు గాక! 

మరణం: 'అమర ్  బిన  అల  'ఆ'స  43 లేదా 47 లేదా 

51వ హజీర  శకంలో ఈజిపుట లో తన ప్రపాలన్న కాలంలో 

అన్నరోగాానికి గ్గరయాారు. దీరాాయుషి్ట పందారు. ఇక 

ఆరోగాం లభించదని తెలిస్ల చివర ఘడియలోు  జరగన 

పాపాలకు కుమిలి, కుమిలి విచారంచేవారు. ఇబా 

'అబాబస్ (ర) ప్రామరించడానికి వచాచరు. సల్లమ్్ 

తరాాత, 'ఎల్ల ఉన్నారు' అని అడిగారు. ప్ర ప్ంచానిా 

ఎకుొవగా పందలేకపోయాను, కాని ధరాినిా పాడు 

చేసుకున్నాను. ఒకవేళ పందినదానిా పందకుండా, 

పాడు చేస్లనదానిా మంచిచేస్లఉంటే నిసాందేహంగా 

స్సఫలాం పంది ఉండేవాడిని.' చివర సమయంలోని 

కోరకలు ల్లభం చేకూరేచవి అయితే కోర ఉండే వాడిని. 

ఒకవేళ పారపోయి తపిపంచ్చకోగలిగతే, పారపోయే 

వాడిని. కాని ఇపుపడు భూమాాకాశాల మధా 

వేర ల్లడుతన్నాను. చేతల దాారా ఎకొలేను, కాళాతో 

కిర ందికి దిగలేను,' అని అన్నారు.  

''ఓ అనా కొడుకా! ల్లభం చేకూరేచ హతబోధ ఏదైన్న 

ఉంటే చేయి'' అని అన్నారు. దానికి ఇబా 'అబాబస్, 

''ఇపుపడు ఆ సమయం ఎకొడ? మీ అనాకొడుకు 

ఇపుపడు మీ స్తదరుడై పోయాడు. ఇపుపడు ఒకవేళ మీరు 

ఏడామంటే ఏడాగలను. సి్సనికుడు ప్రయాణ్యనిా ఎల్ల 

ఊహంచ్గలడు,'' అని అన్నారు. అపుపడు 'అమర ర్ బిన్ 

'అల్్ 'ఆస్ ,''ఇపుపడు న్న వయసుా ఇంచ్చ మించ్చ 80కి 

చేరంది, నీవు ననుా అల్లు హ్ (త) ప్టు  నిరాశ 

కలిగసే్సవా? ఓ అల్లు హ్ (త)! ఈ ఇబా 'అబాబస్ నీ ప్టు  

నిరాశ కలిగసేున్నాడు. న్న కష్టట లు పెంచి అయిన్న, న్న 

ప్టు  సంతృపేి చెందు'' అని అన్నారు. ఇబా అబాబస 

అన్నారు, ''నీపాడుగాను ('హైెహాత్!) అబూ 'అబుద ల్లు హ. 

నీవు కొతే వసేువు తీసు్ కున్నావు, పాత వసేువు 

ఇసేున్నావు.'' 'అమర ర అన్నాడు, 'నేను అనే మాటలకు 

విప్రీత అరిం, ఎందుకు తీసేున్నావు? నీకేమయింది.' 

ఇబా షమాసహ మహ్రీ ప్రామరించడానికి వెళ్ళారు. 

'అమర ర్ ఇబుాల్్ 'ఆ'స్ గోడ వైెపు తిరగ ఏడుసేున్నారు. 

అతని కొడుకు 'అబుద ల్లు హ్ ఓదారుచతూ 'తండిర గారూ! 

ప్ర వకత  (స) మీకు అనేక శుభవారత లు ఇచిచ ఉన్నారు' అని 

అన్నాడు. దానికి అమర ర్, 'న్న వదద  ఉనా అనిాటి కంటే 

ఉతేమమైెన ధనం, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలు ల్లు హు మ'హమి్

దురర సూలుల్లు హ్''. న్న జీవితంలో మూడు దశలు గడి్

----- 
 ْ   రండవ విభాగం   اَلَْفصُل الث َاِنإ

  (1/16)(  استهم تتم درل[ )  28]  - 29
َ اهلُل َعْنهُ َعْن مُ  إ َصىَل اهلل عليه  : قَاَل  ، َعاٍذ َرىضإ كُْنُت َمَع الن َّبإ

ْ َسفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسْي فَُقلْت   يَا   :وسلم ِفإ
لُِنإ الَْجن َةَ  ْ بإَعَمٍل ي ُْدخإ ِنإ ْ ْ َعْن ال ،َرُسْوَل اهللإ أَْخِبإ   . ارإ ن َ َويَُباعإُدِنإ

ْيٍم امرٍ َعْن َسأَلَت لََقْد " :قَاَل  َرُه اهلُل   ،َعظإ ْْي  َعىَل َمْن ي َس َ َوإإن َُه لََيسإ
ُك بإهإ َشْيًئا :عَلَْيهإ  ََلةَ  .تَْعُبُد اهلَل َوَل تُْشرإ ْيُم الص  ْ  ،َوتُقإ َوتَْؤِتإ
كَاةَ  ج ُ الَْبْيَت  ، َوتَُصْوُم َرَمَضاَن  ،الز َ َ " : ثُم َ قَاَل  ."َوتَح ُ َ  َل أ َعىَل   دُل َُك أ

ْوُم ُجن َة   ؟ْْيإ أَبَْوابإ الْخَ  ْيَئةَ  ، الص َ ُئ الَْخطإ َدقَُة تُْطفإ ُئ   ،َوالص َ كََما يُْطفإ
ْن َجْوفإ الل َْيلإ  ،الَْماُء الن َارَ  ُجلإ مإ تََتَجاَِف  [ :ثُم َ تَََل  ."َوَصََلُة الر َ

عإ  أََل  " :قَاَل  م َ ثُ  ]َن لُوْ مَ عْ يَ [َحّت َ بَلََغ  ]..ُجُنْوبُُهْم َعْن الَْمَضاجإ
بىََل يَا َرُسْوَل  :قُلُْت  ؟" أَدْل َُك بإَرأْسإ اْْلَْمرإ َوُعُمْودإهإ َوذإْرَوةإ َسَنامإهإ 

ََلةُ  ،َرأُْس اْْلَْمرإ اِْلإْسََلمإ " :قَاَل  !اهللإ  َوذإْرَوُة َسَنامإهإ  ،َوُعُمْودُُه الص َ
َهادُ  ُ " :ثُم َ قَاَل  ."الْجإ ُ ََلَك ذَ مإ  بَ َك أََل أَْخِبإ بىََل يَا نَّبإ َ  :قُلُْت  ؟"ل إهإ لإَك ك
! فَُقلُْت  ."كُف َ عَلَْيَك َهَذا" :فَأََخَذ بإلإَسانإهإ فََقاَل  !اهللإ  : يَا نَّبإ َ اهللإ

َك يَا َمَعاذُ " :قَاَل  ؟"َوإإن َا لَُمَؤاَخُذْوَن بإَما نََتكَل ََم بإهإ  َوَهْل  !ثَكإلَْتَك أُم ُ
ْ ايَُكب ُ الن َ  ْم ارإَعىَل  الن َ َس ِفإ ْم  ، ُوُجْوهإهإ رإهإ إإل َ   ، أَْو َعىَل َمَناخإ

 ْ َنََتإ ي ُ َوابُْن َماَجَة  ؟"َحَصائإُد أَلْسإ ْمإذإ    .َرَواُه أَْحَمُد َوالَت إ
29. (28) [1/16-అప్రశోధితం] 

మ'ఆజ్' (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను: 

''సారు ంలో ప్ర వేశ్ంప్జేస్త, నరకం నుండి రకిించే కారాం 

 

చాయి. ఒక దశలో నేను ప్ర వకత  (స)కు బదధ  శతు వుగా 

ఉండేవాడిని. అవకాశం చూస్ల చంపేయాలని ఉండేది. 

ఒకవేళ అదే ప్రసి్లతిలో చనిపోతే నరకానికి 

గ్గరయేావాడిని. ఆ్ తరువాత అల్లు హ్(త) న్నకు 

ఇసా్లమ  భాగాం ప్ర స్సదించాడు.  ఇక మూడవ దశ 

వచిచంది, దానిలో నేను వివిధ రకాల ప్నులు చేస్సను. 

ఇపుపడు న్న విషయం ఏమవుతందో అల్లు హ(త)కే 

తెలుసు. మరణ్యనికి మందు, అతను చాల్ల ప్శాచతేాప్ 

ప్డాారు. 

షవాాల్్ 1వ తేదీన 43వ హజీర  శకంలో 'ఈదుల్్ ఫితు ర్ 

నమా'జు తరాాత ఆయన కుమారుడు జన్న'జహ 

నమా'జు చదివించారు. అనంతరం మఖ్తమ్్లో ఖననం 

చేయబడాారు.  
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ఏదైన్న న్నకు బోధించండి,'' అని వినావించ్చ్

కున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'నీవు చాల్ల మఖా్

మైెన మరయు గొప్ప విషయం గ్గరంచి అడిగావు 

కాని, అల్లు హ్ (త) సులభతరం చేస్లన వాడికే ఇది 

సులభతరం అవుతంది. అదేమిటంటే, అల్లు హ్(త) 
ను ఆరాధించ్చ, ఆయనకు స్సటి కలిపంచకు, 

ప్ర శాంతంగా నమా'జు ఆచరంచ్చ, 'జకాత్్ చెలిు సేూ 

ఉండు, రమ'దాన్ ఉప్వాస్సలు పాటిసేూ ఉండు, ఇంకా 

బైతల్లు హ్ 'హజజ ర చేయి. ఇంకా నేను మరకొనిా 

మంచి కారాాలు తెలప్న్న, ఉప్వాసం ఢాలు వంటిది, 

దానధరాిలు పాపాలను నీళుా అగాని ఆరచనటుట  

ఆరపవేసే్సయి, ఇంకా మానవుని అరిరాతిు  నమా'జు 

కూడా పాపాలను చెరపివేసేుంది.’ అని ప్లికి ప్ర వకత  

(స) ఈ ఆయతులు చదివారు: వారు (రాతు లలో) 

తమ ప్ర కొలను తమ ప్రుపుల నుండి దూరంచేస్ల, 

తమ ప్ర భువును భయంతో మరయు ఆశతో 

వేడుకుంటారు  మరయు మేమ వారకి ప్ర స్సదించిన 

జీవనోపాధి నుండి ఖరుచచేసే్సరు. కాని వారకి, వార 

కరిల ఫలితంగా వార కొరకు (ప్రలోకంలో) కళాకు 

చలువనిచేచ ఎటువంటి స్సమాగర  దాచిపెటట బడి ఉందో 

ఏ పార ణికీ తెలియదు. (సూ. అస-సజాద , 32:16-17)  

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స): 'ఒక ప్ని యొకొ తల, 

దాని సేంభాలు, దాని మూపురానిా గ్గరంచి 

తెలప్న్న.' అని అన్నారు. దానికి నేను: 'తప్పకుండా 

తెలియజేయండి ఓ ప్ర వకాత !' అని వినావించ్చ 

కున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'కారాాలనిాటికీ తల 

(మూలం) ఇస్సు మ్్. ఏ సతాొరాం కూడా ఇస్సు మ్్ 

లేకుండా ఉనికి పందజాలదు. ఏవిధంగా తల 

లేకుండా శరీరం ప్నికిరాదో, దాని సేంభం, నమా'జు, 

దాని మూపురం జిహాద్.' అని అన్నారు. ఆ తరువాత 

ప్ర వకత  (స):  'వీటనిాటికి మూలం మీకు తెలుప్న్న.' 

అని అన్నారు. దానికి నేను: 'తప్పకుండా.' అని 

అన్నాను. ప్ర వకత  (స) తన న్నలుక ప్టిట : 'దీనిా 

అదుపులో ఉంచండి.' అని అన్నారు. దానికి నేను: 

'ప్ర వకాత ! మేమ మా నోటి మాటల దాారా కూడా 

విచారణకు గ్గరవుతామా?' అని అన్నాను. అపుపడు 

ప్ర వకత ్(స): 'నీ పాడుగాను, ప్ర జలు తమ నోటిమాటల 

దాారానే బోరాు  ప్డవేస్ల నరకంవైెపు ఈడచబడతారు. 

అంటే ప్నికిరాని అధరి మాటల వలేు  చాల్లమంది 

నరకంలో వేయబడతారు.' '' 27 (అ'హిద్, తిరిజి', 

ఇబా మాజహ) 

 

27) వివరణ-29: 'హదీసు' వివరణ చాల్ల సపషట ంగా ఉంది. 

ము'ఆజ  బిన  జ్బ్ల  ప్రయాణంలో ఉదయంపూట ఇల్ల 

వినావించ్చకున్నారు. దానికి ప్ర వకత  (స) ఇల్ల సమా 

ధానం ఇచాచరు. అరారాతి్ర నమా'జు అంటే త'హజుజ ద్ 

నమా'జు అని అరిం. త'హజుజ ద్ నమా'జు చదవడం 

విశాాస్ల గొప్పతనం. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''నిశచయంగా 

వారే, మా సూచనలు (ఆయాత్) వారకి బోధించి్

నపుపడు, వాటిని విశాస్లంచి స్సష్టట ంగం(సజాద )లో ప్డి్

పోతారు మరయు తమ ప్ర భువు ప్వితు తను కొనియాడు్

తారు. మరయు ఆయనను సేుతిసే్సరు మరయు 

వారనాడూ గరాప్డరు. వారు (రాతు లలో) తమ 

ప్ర కొలను, తమ ప్రుపుల నుండి దూరం్ చేస్ల, తమ 

ప్ర భువును భయంతో మరయు ఆశతో వేడు కుంటారు. 

మరయు మేమ వారకి ప్ర స్సదించిన జీవనోపాధి నుండి 

ఖరుచచేసే్సరు. కాని వారకి వార కరిల ఫలితంగా వార్

కొరకు ప్రలోకంలో కళాకు చలువనిచేచ ఎటువంటి 

స్సమగర  దాచిపెటట బడి ఉందో ఏ పార ణికీ తెలియదు.'' (సూ.్

అసాజ్దహ్, 32:15-17) 

ఇస్సు మ్్ సతాొరాాలనిాటికీ తలవంటిది. ఇస్సు మ్్ లేకుండా 

ఏ ఆచరణ సతాొరాంగా ప్రగణించబడదు. అల్లు హ 

ఆదేశం: ''వ మన యబ తగ గైెరల్ ఇస్సు మి దీనన, ఫలన 

యుఖ బలు మిన హు.'' - 'మరయు ఎవరైరైన్న అల్లు హ 

కు విధేయత (ఇస్సు ం) తప్ప ఇతర ధరాినిా 

అవలంబించగోరతే అది ఏమాతు ం స్త్ాకరంచబడదు...' 

(సూ.్ ఆల ఇమార న, 3:85)  మరయు ''ఇనాదీద న 

ఇందల్లు హల్్ఇస్సు ం.'' -- 'నిశాంగా, అల్లు హ కు సమిత 

మైెన ధరిం కేవలం అల్లు హ కు విధేయులవటం (ఇస్సు ం) 

మాతు మే….'  (సూ.్ఆల ఇమార న, 3:19). ఇస్సు మ్్ అంటే 

శుభవచన్స్సక్షాం అంటే ఏకతాం, దైవదౌతాం. నమా'జు 

ఇస్సు మ్్ మూలసేంభం. ఒక 'హదీసు'లో నమా'జు ధరాినికి 

సేంభంవంటిది అని ఉంది. అదేవిధంగా నమా'జు లేకుండా 

మస్లు మ్్గా ప్రగణించడం జరుగదు. అదేవిధంగా ఇస్సు మ్్ 
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  ( 16/ 1) (    لم تتم دراسته [ )   29]    -  30
َ  َوَعْن  َ أ ْ أ صىل اهلل عليه وسلم:    رسوُل اهللَل: قَاَل اقَ  ،ةَ َمامَ ِبإ

إ  إ  ،"َمْن أََحب َ ّللإ إ  ،َوأَبَْغَض ّللإ فََقدإ اْسَتْكَمَل   ؛َوَمَنَع هللإ  ،َوأََعََط ّللإ
يَْماَن"  .رواه أبو داود  .اِْلإ

30. (29) [1/16-అప్రశోధితం] 

అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ‘ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అల్లు హ్(త) కొరకే పేర మించేవారు, అల్లు హ్ 

(త) కొరకే శతు తాం కొనితెచ్చచకునేవారు, అల్లు హ్ 

(త) కొరకే ఇచేచ వారు, అల్లు హ్(త) కొరకే ఇవాని 

వారు అంటే ఏ ప్ని చేస్లన్న అల్లు హ్(త) ప్రర తికొరకే 

చేస్తవారు ప్రపూరణ  విశాసం గలవారు.' 28 (అబూ 

దావూద్) 

  ( 17/ 1) (    استه در لم تتم[ )   30]    -  31
ي ُ اُه الوَ رَ َو  مإذإ ْ ْْيٍ َت إ يٍْم َوتَأْخإ :   ، َعْن ُمَعاذإ بْنإ أَنٍَس َمَع تَْقدإ َوفإْيهإ

   ."فََقدإ اْسَتْكَمَل إإيَْمانَُه"
31. (30) [1/17-అప్రశోధితం] 

మ'ఆజ్'బిన్ అనస్ కూడా ఈ 'హదీసు'ను 

ఉలేు ఖంచారు. ఇందులో ప్దాలు మందూ వెనుకా 

ఉన్నాయి. అందులో, 'అతడు తన విశాాస్సనిా 

ప్రపూరత ్చేసుకున్నాడు.' అని ఉంది. (తిరిజి') 

  (1/17)(  لم تتم دراسته[ )  31]  - 32
ْ ذَر ٍ  قَاَل: قَاَل رسوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   ،َوَعْن أَِبإ

ْ اهللإ  ْ اهللإ َوالُْبْغُض ِفإ     .داود بو رواه أ ." "أَْفَضُل اْْلَْعَمالإ الُْحب ُ ِفإ
32. (31) [1/17-అప్రశోధితం] 

అబూ-జ'ర్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''అల్లు హ్(త) కోసమే స్తాహం, అల్లు హ్ (త) కోసమే 

శతు తాం, అనిాటి కంటే ఉతేమమైెన కారాాలు.'' 

(అబూ దావూద్) 

 

ఔనాతాం జిహాద్. దీనివలేు  ఇస్సు మ్్కు అలంకరణ 

లభిసేుంది. ఇంకా ప్ర తి పాపానికి దూరంగా ఉండాలి. 

28) వివరణ-30: ఈ 'హదీసు'ను అబూ ఉమామహ్ 

బాహిలీ (ర) ఉలేు ఖంచారు. వీరు చాల్ల అధికసంఖాలో 

'హదీసు'లను ఉలేు ఖంచారు. ఇతను ఈజిపుట లో నివాసం 

ఏరపరచ్చకున్నారు. 86వ హజీర  శకంలో మరణించారు. 

ఇతను 71 సంవతారాలు జీవించారు.  

 (1/17)(  لم تتم دراسته[ )  32]  - 33
ْ ُهَريَْرةَ  يه وسلم:  عل  اهلل صىلهللإ ُل اَل َرُسوْ قَاقَاَل:  ،َوَعْن أَِبإ

هإ "اَلْمُ  ْن لإَسانإهإ َويَدإ ُن َمْن   .ْسلإُم َمْن َسلإَم الُْمْسلإُمْوَن مإ َوالُْمْؤمإ
َنُه الن َاُس  ْم" أَمإ ْم َوأَْمَوالإهإ   رواه الَتمذي والنساِئ  .َعىَل دإَمائإهإ

33. (32) [1/17-అప్రశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''తన నోటిదాారా, చేతిదాారా, ఇతర మస్లు ంలకు 

హాని చేకూరచని్వాడే ప్రపూరణ  మస్లు మ్్. అదేవిధంగా 

ఇతరుల ధన, మాన, పార ణ్యలకు హాని చేకూరచనివాడే 

ప్రపూరణ  మస్లు మ్్.'' (తిరిజి', నస్సయి') 

  (1/17) ( لم تتم دراسته[ )  33]  - 34
ْ "شُ  ي ُ َوَزادَ الَْبْيَهقإ  يْ  ْعبإ ِفإ ُد  ."َمانإ اِْلإ َوايَةإ فََضالََة: "َوالُْمَجاهإ بإرإ

ْ َطاَعةإ اهللإ  ُر َمْن َهَجَر الَْخَطايَا  ،َمْن َجاَهَد نَْفَسُه ِفإ َوالُْمَهاجإ
نُْوَب"    .َوالذ ُ

34. (33) [1/17-అప్రశోధితం] 

బైహఖీ 'ష్టఅబిల్్ ఈమాన్'లో ఫు'దాలహ (ర) 

దాారా ఉలేు ఖనం. ఇందులో దైవారాధనలో, దైవ 

విధేయతలో తనతో త్ను పోరాడ్రనవాడు ప్ర్

పూరణ  ముజాహిద్ . ఇంకా చిన్నా పెదాద  పాపాల్కు 

దూరంగా ఉండేవాడు ప్రిపూరణ  ము'హాజిర  అని 

అధికంగా ఉంది.  

  ( 1/17)(   حسن[ )  34]  - 35
َي اهلُل َعْنهُ    صىلقَاَل: قَل ََما َخَطبَنا َرُسْوُل اهللإ  ، َوَعْن أَنٍَس َرضإ

يَْن لإَمْن  َوَل دإ  ،لإَمْن َل أََمانََة لَهُ "َل إإيَْماَن  قَاَل: إإل َ  موسل اهلل عليه
ْ  .ل َ َعْهَد لَُه" يْماَنإ "َرَواُه الَْبْيَهقإي ُ ِفإ   ."ُشْعبإ اِْلإ

35. (34) [1/17-పార మాణికం] 

అనస్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స): ''మా మందు చేస్త 

ప్ర సంగాలోు , 'అమానతదారు కానివాడు విశాాస్లకాడు, 

వాగాద నం పూరత  చేయనివాడు ధారికుడు కాడు,' 

అని.'' ప్ర వచిసేూ ఉండేవారు. 29 (బైహఖీ-ష్ట'అబిల్్ 
ఈమాన్) 

----- 

 

29) వివరణ-35: దీనివలు  అమానత, వాగాద న్నల 

పార మఖాత విశదమవుతంది. 
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   మూడవ విభాగం    الَْفْصُل الث َالإُث 

 (1/17)(  لم تتم دراسته)  [ 35]  - 36
َي اهلُل َعنْ  امإتإ َرضإ َل وْ ُس  رَ قَاَل: َسمإْعُت  ،هُ َعْن ُعَبادََة بْنإ الص َ

َد أَْن َل إإلََه إإل َ اهلُل َوأَن َ   اهلل عليه وسلم اهللإ صىل يَُقْوُل: "َمْن َشهإ
ُسْوُل اهللإ  ًدا ر َ َم اهلُل عَلَْيهإ الن َاَر" ،ُمَحم َ  َرَواه ُمْسلإم . . َحر َ

36. (35) [1/17-అప్రశోధితం] 

'ఉబాదహ్ బిన్ స్సమిత్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసేూ ఉండగా నేను విన్నాను: ''అల్లు హ్(త) 

తప్ప  ఆరాధుాలవరూ లేరని, మ'హమిద్ (స) 

అల్లు హ్(త) ప్ర వకత  అని స్సక్షాం ఇచిచన వాకిత పైె 

అల్లు హ్(త) నరకాగాని నిషేధించాడు.'' (మస్లు మ్్) 

 ( 1/17)(   صحيح  [ ) 36]  - 37
َي اهللُ  ىل اهلل  ْوُل اهللإ ص ُس رَ اَل قَاَل: قَ  ،ْنهُ  عَ َوَعْن ُعْثَمان َرضإ

  .لم: "َمْن َماَت َوُهَو يَْعلَُم أَن َُه َل إإلََه إإل َ اهلَل دََخَل الَْجن ََة"عليه وس
   .َرَواُه ُمْسلإم  

37. (36) [1/17-దృఢం] 

'ఉస్సిన్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''అల్లు హ్(త) తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరనే 

విశాాసంతో మరణించిన వాకిత ని అల్లు హ్(త) సారు ంలో 

ప్ర వేశ్ంప్జేసే్సడు.'' 30 (మస్లు మ్్) 
 

30) వివరణ-37: ఈ 'హదీసు'ను ప్ర వకత  (స) అనుచరులు 

'ఉస్లెన  బిన  'అపాఫన  జు'న్నెరైన  ఉలేు ఖంచారు. 

అస్'హాబుల్్ ఫీల్్ 6వ సంవతారం అంటే హజర త్్కు 47 

సంవతారాల మందు మకొహ లో జనిించారు. విదా్

భాాసం తరాాత వాాపారంలో నిమగ్గాలయి పోయారు. 

తన సతా్ సంధత, నిజాయితీల వలు  పేరు ప్ర తిషట లు 

సంపాదించారు. 34 సంవతారాల వయసుాలో ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచారు. ఇతని భకిత ని చూస్ల ప్ర వకత  (స) తన రండవ 

కూతరైన రుఖయాను అతనికిచిచ వివాహం చేశారు. 

రుఖయాను తీసుకొని అతను హబ్ష్ట' వైెపు హజర త్్ 

చేశారు. కుటుంబ సమేతంగా హజర త్్ చేస్లన వారలో 

'ఉస్సిన్ మొటట  మొదటి వాకిత .  

'ఉస్సిన్ (ర) అకొడ కొనిా సంవతారాలు ఉన్నారు. ఆ 

తరు వాత ఖురైష్టలోు ని కొందర గ్గరంచి తపుపడు 

సమాచారం వలు  సాదేశం తిరగ వచాచరు. ఇకొడకు 

 

వచిచన తరాాత ఆ వారత  అసతామని తేలింది. 

అనంతరం చాల్ల్మంది ప్ర వకత  (స) అనుచరులు మళ్ళా 

హబ్ష్ట' తిరగ వెళ్ళాపోయారు. కాని 'ఉస్సిన్ మాతు ం 

తిరగ వెళాలేదు.  

మదీనహ వైెపు హజర త్్: ఈ మధాలోనే మదీనహ వైెపు 

హజర త్్ చేయడానికి ప్రసి్లతలు ఏరపడాాయి. ప్ర వకత  (స) 

తన అనుచరులందరనీ మదీనహ హజర త్్ చేయమని 

ఆదేశ్ంచారు. అపుపడు 'ఉస్సిన్ కూడా తన కుటుంబ 

సమేతంగా మదీనహ వైెపు హజర త్్ చేస్సరు. 'ఔస్ బిన్ 

స్స'బిత్్కు అతిథులయాారు. ప్ర వకత  (స) 'ఉస్సిన్కు 'ఔస్ 

బిన్ స్స'బిత్్కు స్తదర సంబంధం ఏరపరచారు. 

బీర రూమా వికరయం: మదీనహ వచిచన తరాాత 

మహాజిరీను కు నీటి సమసా ఎదురైంది. మదీనహ 

ప్టట ణంలో కేవలం బీర రూమాయే ఉండేది. అదొకొటే 

మంచినీటి బావి. కాని దాని యజమాని యూదుడు. 

అతడు దానిా ఉపాధి మారు ంగా చేసుకున్నాడు. 'ఉస్సిన్ 

(ర) మస్లు మలకు ఈ కష్టట నిా దూరం చేయడానికి ఆ 

బావిని కొని ప్ర జలకు అంకితం చేదాద మని అనుకున్నారు. 

అనేక కృష్ ప్ర యతాాల తరువాత ఆ యూదుడు కేవలం 

సగం హకుొ మాతు మే అమాిడు. 'ఉస్సిన్ (ర) 12 వేల 

దిర్్హమ్్లు ఇచిచ సగం బావి కొనుకుొన్నారు. షరత 

ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆ యూదుడు ఉప్యోగసే్సడు, 

రండవ రోజు 'ఉస్సిన్ వంతవసేుంది. 'ఉస్సిన్ వంత 

వచిచనపుపడు మస్లు మలు నీళాను నింపుకునే వారు. 

రండురోజుల వరకు నీళుా సరపోయేవి. ఇక యూదుడు 

ఆ బావి వలు  మరే ల్లభం లేదని భావించి మిగతా 

సగభాగం కూడా అమిడానికి స్లదధ ప్డాాడు. ఉస్సిన్ (ర) 

8 వేల దిర్్హమ్్లు ఇచిచ దానిా కూడా 

కొనుకుొన్నారు. దానిా ప్ర జలకు అంకితం చేశారు. ఈ 

విధంగా ఇస్సు మ్్లో 'ఉస్సిన్ (ర) మొటట మొదటి తాాగం 

మస్లు మలకు అంకితం చేయ బడింది. ప్ర జల దాహం్

తీరచటానికి కారణభూతం అయింది. 

బదర ర్ యుదధ ం, ర్పఖయా అన్నరోగాం: సతాాసతాాల 

మధా మొటట  మొదటి స్సరగా బదర ర్ యుదధ ం జరగంది. 

'ఉస్సిన్ (ర) కొనిా కారణ్యల వలు  ఇందులో పాల్కు నలేక 

పోయారు. ప్ర వకత  (స) కూతరు మరయు అతని భారా 

అయిన రుఖయాహ అన్నరోగాానికి గ్గరయాారు. 

అందువలు  ప్ర వకత  (స) అతనిా ఆమె స్తవలు చేయడానికి 

ఉండమన్నారు. ఇంకా నీకు అందులో పాల్కు నాటుట  

ప్ర తిఫలం, యుదధ ధనం అనీా లభిసే్సయని అన్నారు. 
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ప్ర వకత  (స) సాయంగా 317 అనుచరులతో బదర ర్ 

మైెదానం వైెపు బయలదేరారు. రుఖయా అన్నరోగాం 

పార ణ్యంతకంగా తయారయింది. ఆరోగాం రోజు రోజుకూ 

కిీణించస్సగంది. చివరకి కొనిా రోజుల తరాాత 

మరణించారు. 'ఉస్సిన్ మరయు ఉస్సమహ బిన్ 'జైెద్ 

ఆమె ఖనన సంస్సొరాలోు  నిమగామయి ఉండగా 

'అల్లు హు అకబర్్' అనే నిన్నదం వినబడింది. చూసే్త, 'జైెద్ 

బిన్ 'హారస'హ ప్ర వకత  (స) ఒంట్టపైె బదర ర్ విజయ 

శుభవారత ను తీసుకొని వసేున్నారు. పిర యమైెన భారా 

మరయు ప్ర వకత  (స) మదుద ల కుమారత  మరణించటం 

స్సమానా విషయం కాదు. ఈ సంఘటన తరాాత 

'ఉస్సిన్ ఎలు పుపడూ విచారంగా ఉండేవారు. బదర ర్ 

యుదధ ంలో పాల్కు నే అవకాశం లభించలేదనే విచారం 

కూడా ఉండేది. అది చూస్ల 'ఉమర్్ (ర) 'అయినదేదో 

అయింది, ఇపుపడు విచారంచటం వలు  ల్లభం ఏంటి?' 

అని అన్నారు. అపుపడు 'ఉస్సిన్ (ర), 'న్న దురదృషట ంపైె 

ఎంత విచారంచిన్న తకుొవే, 'తీరుపదినంన్నడు న్న్

బంధుతాం తప్ప మిగతా బంధుతాాలనీా 

నశ్సేున్నాయి అని ప్ర వకత  (స) ప్ర వ చించారని అన్నారు. 

విచారకరమైెన విషయం ఏమిటంటే, ప్ర వకత  (స)తో 

బంధుతాం తెగపోయింది' అని కుమిలి్పోయారు. ప్ర వకత  

(స) అతనిా ఓదారచ, తాను సాయంగా తన కూతర 

స్తవ నిమితేం బదర ర్ యుదధ ంలో పాల్కు నవదద ని 

చెపిపనందుకు, అతనిా కూడా బదర ర్ యుదధ ంలో 

పాల్కు నాటుట  ప్రగణించి యుదధ ధనంలో అతనికి కూడా 

ఒకవంత కలిపంచారు. ఇంకా ప్ర తిఫలం కూడా 

లభిసేుందని శుభవారత  తెలియప్రచారు. అంతేకాక ప్ర వకత  

(స) తన మరో కూతరు ఉమ్మె కుల సూ'మ ను అతని్

కిచిచ వివాహం చేశారు. మళ్ళా రండవస్సర ప్ర వకత  (స) 

ఇంటితో అతని బంధుతాం ఏరపడింది. 

బదర ర్ యుదధ ం తరువాత జరగన యుదాధ లు, సంగార మాలు 

అనిాంటిలో పాల్కు న్నారు. వీరోచితంగా పోరాడి ప్ర వకత  

(స)కు వెంట ఉన్నారు. ప్ర తిస్సర సరైన నిరణయాలతో, 

వీరతాంతో ప్ర వకత  (స)కు కుడిభుజంగా ఉన్నారు. 6వ 

హిజీర  శకంలో ప్ర వకత  (స) క'అబహ సందరిన్ననికి 

పూనుకున్నారు. 'హుదైబియహ్ చేరన తరాాత 

అవిశాాసులు దీనికి సమితించడంలేదని తెలిస్లంది. 

అయితే ప్ర వకత  (స) ఉదేద శాం యుదధ ం కాదు కనుక, 

సంప్ర దింపులు, ఒప్పందంకోసం 'ఉస్సిన్ను రాయబారగా 

ప్ంపారు. 

 

రాయబార స్తవలు: 'ఉస్సిన్ మకొహ చేరన తరాాత 

అవిశాాసులు అతనిా్నిరబంధించారు. వెళానివాకుండా 

చేశారు. రోజులు గడిచిన్న 'ఉస్సిన్ గ్గరంచి ఎటువంటి 

వారత  రాకపోవడంతో మస్లు మలు ఆందోళన చెందారు. 

ఇంతలో 'ఉస్సిన్ (ర) వీరమరణం పందారని గాలి వారత లు 

చెలరేగాయి. తపుపడు ప్ర చారం జరగంది. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స) ఈ వారత విని 'ఉస్సిన్ (ర) తరఫున ప్ర తీకారం 

కోసం అకొడునా 1400 మంది అనుచరులతో ఒక చెటుట  

కిర ంద బై'అత్్ తీసుకున్నారు. 'ఉస్సిన్ తరఫున తన 

చేతిపైె చేయివేస్ల బై'అత్్ తీసుకున్నారు. ఇది 'ఉస్సిన్ 

(ర)కు ఎంతో గౌరవమైెన, గరాకారణమైెన విషయం. ఇది 

అతనికి తప్ప మరవరకీ దకొలేదు. 7వ హజీర  శకంలో 

'ఖైబర్్ యుదధ ం జరగంది. ఆ తరువాత 8వ హజీర  శకంలో 

మకొహ విజయం సంభవించింది. ఆ తరువాత, అదే 

సంవతారం హౌ'జాన ('హునైన ) యుదధ ం జరగంది. 

'ఉస్సిన్ (ర) అనిాటిలో పాల్కు న్నారు.  
తబూక  పోరాటం: జైెష ఉసర  సన్నాహాలు: 9వ హజీర  శకంలో 

ఖై'సర రూమ్్ అరబుబలపైె దండతేగోరుతన్నాడని 

తెలిస్లంది. దీనిా ఎదురోొవడం కూడా అతావసరమే. 

కాని ఇది చాల్ల కరువుకాటకాల కాలం. అందువలు  ప్ర వకత  

(స) చాల్ల ఆందోళనకు గ్గరయాారు. అనుచరులకు 

ఆయుధాలు సమకూరచటంలో నిమగ్గాలయాారు. 

సహాయ సహకారాలు అందించమని ప్ర జలను 

పోర తాహంచారు. చాల్లమంది పెదద  మొతేాలు 

సమరపంచారు. 'ఉస్సిన్ (ర) చాల్ల పెదద  వరత కులు. ఆ 

కాలంలో అతని వాాపార బృందం స్లరయా నుండి చాల్ల 

ల్లభాలు గడించి తిరగ వచిచంది. ఫలితంగా 1/3వ 

వంత సైెనాం ఖరుచలనీా తాను భరసే్సనని 

ఒపుపకున్నారు. ఇబుా స'అద్ వాహన్నలతో కూడిన 

సైెనికులు స్లదధ ం చేయబడాారు. ఇందులో 30వేల 

సైెనికులు, 10 వేల వాహన్నలు తయారయాాయి. ఈ 

సందరభంగా 'ఉస్సిన్ (ర) 10 వేల మందికి పైెగా  

సైెనికులకు ఆయుధాలను సమకూరేచ బాధాత 

తీసుకున్నారు. ఇవేకాక 1000 ఒంట్టలు, 70 గ్గరార లు 

ఖరుచలకు 1000 దీన్నరుు  సమరపంచారు. ప్ర వకత  (స) 

ఆయన దాతృతాానికి సంతోష్ంచి అషర ఫీలను 

చేతలతో పైెకి విసురుతూ, 'నేటి తరాాత 'ఉస్సిన్ (ర) 

ఏమిచేస్లన అతనికి హాని చేకూరచలేదు' అని అన్నారు.  
10వ హజీర  శకంలో ప్ర వకత  (స) చివర 'హజజ ర చేశారు. దీనిా 

'హజజ తల్్ విద్వఅ' అంటారు. 'ఉస్సిన్ (ర) కూడా వెంట 
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ఉన్నారు. 'హజజ ర నుండి తిరగ వచిచన తరాాత 11వ 

హజీర  శకం పార రంభంలో రబీఉల్్ అవాల్్లో ప్ర వకత  (స) 

అన్నరోగాానికి గ్గరయాారు. 12 రబీఉల్్ అవాల్్ న్నడు 

మరణించారు.  

ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంతరం సఖీఫహ బనీ స్స'యిదహ్లో 

అబూ బకర్్ చేతిపైె బై'అత్్ చేయడం జరగంది. అబూ 

బకర్్ ప్రపాలనలో 'ఉస్సిన్ (ర) సలహాబృందంలో ఒక 

సభుానిగా ఉండేవారు. 2 సంవతారాల 3 నెలల 

ప్రపాలన తరాాత  అబూ-బకర్్(ర) మరణించారు. 

అబూ-బకర్్ (ర) మరయు మస్లు మల ఇషట ్ ప్ర కారం 

'ఉమర్్ (ర) ప్రపాలన్న బాధాతలు  చేప్టాట రు. 'ఉమర్్ 
(ర) కోసం వీలున్నమా 'ఉస్సిన్ చేతల దాారా 

వార యబడింది. సుమారు 10 సంవతారాలు ప్రపాలించి 

32 హజీర  శకంలో 'ఉమర్్ (ర) అమర వీరులయాారు. 

చివర ఘడియలోు  6 గ్గర పేరు ను పేర్కొన్నారు. వారు 

'అలీ, 'ఉస్సిన్, 'జుబైర్్, 'తల్్'హా, స'అద్ బిన్ అబీ 

వఖాా'స్, 'అబుద రర హాిన్ బిన్ 'ఔఫ్ లు. అదేవిధంగా 3 

రోజులోు  ఎనుాకోవాలని ఆదేశ్ంచారు.  

'ఉమర్్ (ర) ఖనన సంస్సొరాల తరాాత ఎనిాకల సమసా 

తలతేింది. 2 రోజుల వరకు దీనిపైె చరచ జరగంది. కాని 

ఏమీ తేల లేదు. చివరకి 3వ రోజు 'అబుద రర హాిన్ బిన్ 

'ఔఫ్, 'వీలున్నమా ప్ర కారం అధికారం 6 గ్గరలో ఉంది. 

కాని దీనిా 3కే ప్రమితం చేయాలి' అని అన్నారు. 

'జుబైర్్ (ర), 'అలీని పేర్కొన్నారు. స'అద్, 

'అబుద రర హాిన్ను పేర్కొన్నారు. 'తల్్'హా 'ఉస్సిన్ను 

పేర్కొన్నారు. 'అబుద రర హాిన్ బిన్ 'ఔఫ్, 'నేను 

తొలగపోతన్నాను, అందువలు  వావహారం ఇపుపడు 

ఇదద రపైె ఉంది. వీరదద రలో ఎవరు ఖుర్్ఆన్, ప్ర వకత  

స్సంప్ర దాయంపైె ప్ర మాణం చేసే్త వార చేతిపైె బై'అత్్ చేయ్

బడుతంది' అని అన్నారు. ఆ్ తరువాత ఇదద రతో 

వేరేారుగా మాటాు డి  'మీరదద రూ ఈ వావహారానిా న్నకు 

అప్పగంచండి' అని అన్నారు. వారదద రూ సమితించిన 

తరాాత 'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ ఔఫ్ ప్ర వకత  (స) అనుచరు్

లందరతో మస్లజ ద్లో సమావేశమైె ప్ర భావపూరతమైెన ఒక 

చినా ప్ర సంగం చేస్ల 'ఉస్సిన్ (ర) చేతిపైె బై'అత్్ చేశారు. 

ఆ తరువాత 'అలీ (ర) బై'అత్్ కోసం చేయి మందుకు 

చాచారు. అనంతరం అకొడునా వారందరూ బై'అత్్ 

కోసం విరుచ్చకుప్డాారు. మహరర మ్్ 4వ తేదీ 24 హజీర  

స్తమవారం న్నడు 'ఉస్సిన్ (ర) మస్లు మల 'ఖలీఫహ 

అయాారు. బాధాతలు స్త్ాకరంచిన తరాాత ఇస్సు మీయ 

  (1/17)(   صحيح [ )  37]  - 38
َي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   َوَعْن َجابإٍر َرضإ

َبَتانإ  ا مَ  !: يَا َرُسْوَل اهللإ قَاَل َرُجل   ." وسلم: "ثإْنَتانإ ُمْوجإ
بَ  ْك بإاهللإ َشْيئاً دََخَل الن َارَ َما َمْن "قَاَل:  ؟نإ َتاالُْمْوجإ َوَمْن   ،َت يُْشرإ

َك بإاهللإ َشْيًئا دََخَل الَْجن َةَ  اَت َل يُْشرإ    .رواه مسلم ."م َ
38. (37) [1/17-దృఢం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స): 'రండు వసేువులు 

తప్పనిసర చేసే్సయి.' అని అన్నారు. ఒక వాకిత : 'ఏం 

తప్పనిసర చేసే్సయి?' అని అన్నాడు. దానికి ప్ర వకత  

(స): సారు ం లేదా నరకం తప్పనిసర చేసే్సయి, 

అల్లు హ్(త)కు స్సటి కలిపసేూ మరణిసే్త నరకంలో ప్ర వే 

శ్సే్సడు. అదేవిధంగా అల్లు హ్ (త)కు స్సటి కలిపంచని 

సి్లతిలో మరణిసే్త సారు ంలోనికి ప్ర వేశ్సే్సడు.''31  

(మస్లు మ్్) 

  (1/18)(   صحيح [ )  38]  - 39
َي اهلُل َعْنهُ  ْ ُهَريَْرَة َرضإ ا قُُعْود ا َحْوَل َرُسْولإ  ،َوَعْن أَِبإ قَاَل: كُن َ

ْ  واهللإ صىل اهلل عليه وسلم  َي اهلُل َعْنُهَما ِفإ َمَعْنا أَبُْو بَْكٍر َوُعَمُر َرضإ
نَابَْْيإ أَْظ  ْن مإ سلم ىل اهلل عليه و ص فََقاَم َرُسْوُل اهللإ  ،نََفرٍ    ، َهرإ

 

స్తవలో నిమగ్గాలయిపోయారు. 'ఉస్సిన్ తన 

ప్రపాలనలో ఎనోా ఘనకారాాలు చేశారు. 12 

సంవతారాల వరకు చాల్ల బాధాతగా విధులను 

నిరారత ంచారు. చివరకి దోర హుల చేతలోు  వీరమరణం 

పందారు. వీరమరణం పందినపుడు ఖుర్్ఆన్ 

ప్ఠిసేునాందువలు  ''...ఫ్సయక  ఫీకహుములా్లహు వ 

హువ ససమీఉల  అలీమ .'' (సూ.్ అల్-బఖరహ, 

2:137) – '... వార నుండి (రకిించటానికి) మీకు అల్లు హ 

చాలు. ఆయనే సరాం వినేవాడు, సరాజాుడు.' అనే 

వాకాంపైె రకత ం చిందింది.  

31) వివరణ-38: ఈ 'హదీసు'ను జాబిర  బిన  'అబ్దు లా్లహ్  

ఉలేు ఖంచారు. ఇతను తన తండిర  వెంట 'ఉఖ్బహ 

స్స'నియలో ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. తండిర  వీరమరణం 

పందిన తరాాత ఇంటి బాధాతలు ఇతని నెతేిపైె 

ప్డాాయి. చెలు ళా సంరక్షణ, విదాాభాాసం బాధాతలను 

నిరారత ంచారు. తండిర  చేస్లన అపుపలు తీరాచరు. కందకం 

యుదధ ం సందరభంగా ప్ర వకత  (స) కోసం విందు ఏరాపటు 

చేశారు. అల్లు హ్ (త) అతని విందులో గొప్ప శుభం 

ప్ర స్సదించాడు. అనేక పోరాటాలోు  పాల్కు న్నారు. 94 

సంవతారాల వయసుాలో మరణించారు.  



1. విశ్వాస పుసత కం -’హ .1-78  ;      సంపుటం : I  34 1-  ْيَمانإ كتَا  I  : لدالجإ            ؛        87-1  . ح -  ُب اِلإ
 

َع دُْونََنا ،فَأَبَْطأَ عَلَْيَنا فَُكْنُت  ، َوفَْزَعْنا فَُقْمَنا ،َوَخَشْيَنا أَْن ي ُْقَتطإ
َل َمْن فَزإعَ  ْي َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ،أَو َ   ، فََخَرْجُت أَبَْتغإ

ُد لَُه  ،ْرُت بإهإ اوَس فَ  ،رإ َبِنإ الن ََجالإ  أَتَْيُت َحائإًطا لإِْلَنَْصارإ  َحّت َ  َهْل أَجإ
ْد  ؟بَابَا ْن بإْئٍر َخارإَجةَ  ،َفلَْم أَجإ ْ َجْوفإ َحائإٍط م إ   -فَإإذَا َربإْيع  ي َْدُخُل ِفإ

بإْيُع الَْجُدْوُل  فَاْحَتَفْزُت فََدَخلُْت َعىَل َرُسْوُل اهللإ صىل   قَاَل: -َوالر َ
  ! َرُسْوَل اهللإ  يَا نََعْم  :لُْت قُ فَ  ؟"ةأَبُْو ُهَريْرَ " :فََقاَل  .اهلل عليه وسلم

نَا فَُقْمُت فَأَبَْطأَْت عَلَْيَنا :قُلُْت  ؟"َما َشأنَُك " :قَاَل   ،كُْنَت بَْْيَ أَْظُهرإ
ْيَنا أَْن تُْقَتَطَع دُْونََنا َعْنا ،فََخشإ َل َمْن فَزإعَ  ،فََفزإ فَأَتَْيُت   ،فَُكْنُت أَو َ

ُز الث َ ْح يَ  ا كَمَ فَاْحَتَفْزُت  ،َهَذا الَْحائإَط  َوَهُؤَلءإ الن َاُس  ، ْعلَُب َتفإ
ْ نَْعلَْيهإ  !" يَا أَباَ ُهَريَْرةَ " :فََقاَل  .َوَراِئإْ اذَْهْب  :فََقاَل  ،َوأَْعَطاِنإ

َراءإ َهَذا الَْحائإطإ يَْشَهُد أَْن ل َ إإلََه   ،بإَنْعلَي َ َهاتَْْيإ  فََمْن لَقإْيَت مإْن و َ
ْرُه بإالَْجن َةإ  ؛ ا قَلُْبهُ هَ بإ  َناهلُل ُمْسَتْيقإ  ا إإل َ  ُل َمْن   ."فََبش إ فَكَاَن أَو َ

ْيُت ُعْمُر فََقاَل  َهاتَانإ  :فَُقلُْت  ؟َما َهاتَانإ الن َْعََلنإ يَا أَبَا ُهَريَْرةَ  :ل َقإ
َما ْ بإهإ ْيُت   ،نَْعًَل َرُسولإ اهللإ صىل اهلل عليه وسلم بََعَثِنإ َمْن ل َقإ

َنا  ل َ اهللُ إإ  هَ إإلَ  َهُد أَْن ل َ ْش يَ  ْرتُُه بإالَْجن َةإ  ،بإَها قَلُْبهُ ُمْسَتْيقإ  ،بَش َ
ْ  ،فََضَرَب ُعْمُر بَْْيَ ثَُديَي َ  إْستإ ْع يَا أَبَا  :فََقاَل  .فََخَرْرُت لإ اْرجإ

فََرَجْعُت إإىَل َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْجَهْشُت   !ُهَريَْرةَ 
ْ  ،ءَ كَابُ  َبِنإ فََقاَل رسوُل اهللإ صىل اهلل  ، أثَرإْي َو َعىَل إإذَا هُ وَ  ،رُ مْ  عُ َوَركإ

تُُه  :قُلُْت  ؟"ماَ لََك يَا أَبَا ُهَريَْرةَ " : عليه وسلم ْيُت ُعَمَر فَأَْخَِبْ لَقإ
ْ بإهإ  ْي بََعَثَتِنإ ْ  َضَربَةً  فََضَرَب بَْْيَ ثََديَي َ  ، بإال َذإ   . َخَرْرُت َلْستإ

عْ  :َل قَا  ؟"َما َحَملََك َعىَل َما فََعلَْت  !يَا ُعَمرُ " :ْوُل اهللإ ُس رَ  اَل فَقَ  .اإْرجإ
ْ أَنَْت َوأُم إْي  !يَا َرُسْوَل اهللإ  :قَاَل    ، أَبََعْثَت أَبَا ُهَريَْرَة بإَنْعلَْيَك  ،بإأَِبإ

ًنا بإَها قَلْبُ  ْرُه   هُ َمْن لَقإَي يَْشَهُد أَْن َل إإلََه إإل َ اهلُل ُمْسَتْيقإ بَش إ
كإَل   ،فَََل تَْفَعْل  :قَاَل  ."َعْم نَ " :قَاَل  ؟ةإ ن َ لَْج بإا ْ أَْخََش أَْن ي َت َ فَإإِن إ

ْم يَْعَملُْوَن ، الن َاُس عَلَْيَها َقاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه ف .فََخل إهإ
ْم"" :وسلم  . رواه مسلم .فََخل إهإ

39. (38) [1/18-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం:''మేమ ప్ర వకత  (స) 

చ్చటూట  కూర్కచని ఉన్నాం. అపుపడు అబూ బకర్్, 

'ఉమర్ (ర) కూడా మాలో ఉన్నారు. అకస్సితేగా 

ప్ర వకత  (స) నిలబడి, ఎటో వెళ్ళాపోయారు. చాల్ల్

స్తప్టి్ వరకు రాలేదు. మేమ ప్ర వకత  (స) గ్గరంచి 

ఆందోళన చెందామ. అందరకన్నా నేను ఎకుొవగా 

ఆందోళన చెంది వెతకటానికి బయలు్ దేరాను. 

వెతకుొంటూ నేను బనీ నజాజ ర్్ తెగకు చెందిన తోట్

వదద కు చేరుకున్నాను. దాని న్నలుగ్గ ప్ర కొల 

గోడలతో ఆవరంచి ఉంది. చ్చటూట  తిరగాను. లోప్లికి 

వెళ్ళా మారు ం దొరకలేదు. అకస్సితేగా న్న దృష్ట  

లోప్లికి వెళ్ళా కాలువపైె ప్డింది. నేను అందులోనుండి 

దూర తోటలోనికి ప్ర వేశ్ంచాను. బయట బావి నుండి 

చూడగా ప్ర వకత  (స) అకొడ ఉన్నారు. నేను ప్ర వక్త  (స్) 

వదద క్త వెళ్ళాను. ప్ర వక్త  (స్) ననుి చూచి, 'అబూ 

హురైరహ్,' అన్న అనాిర్ప. దాన్నకి నేను, 'ఓ 

దైవప్ర వక్తత !' అన్న అనాిను. దాన్నకి ప్ర వక్త  (స్) 'ఏింటి 

స్ింగ్తి? నీవు ఇక్కడ ఎల్ల,' అన్న అనాిర్ప. దాన్నకి 

నేను, 'ఓ ప్ర వక్తత ! తమర్ప మా మధ్ాలో నుిండ్న 

అక్స్మమతుత గా వెళ్ళాపోయార్ప, ఎింత సేప్టికీ ర్యక్పోయే 

స్రకి, ప్ర జలు ఆిందోళనక్త గురయాార్ప. తమర 

కేదైనా పార ణ్యపాయిం ఉిందన్న భయప్డాార్ప. మేము 

చాల్ల క్లవరప్డాాము. అిందర క్నాి నేను చాల్ల 

ఆిందోళనక్త గురై తమరి వెతుక్తకింటూ ఈ 

తోటవరక్త చేర్యను. ఇక్కడ లోప్లికి ప్ర వేశించాను. 

మిగిలినవార్ప నా వెనుక్ వసుత నాిర్ప' అన్న అనాిర్ప. 

ప్ర వకత ్ (స్) తన రిండుచెప్పులు నాకిచిి, 'నా రిండు 

చెప్పులు తీసుకొన్న వెళ్ళా, ఈ తోట బయట నీక్త 

ఎవర్ప క్లసనా, న్నరమలమైన మనసుుతో అలా్లహ్ 

(త) తప్ు ఆర్యధ్నక్త అర్పు లెవరూ ల్లరన్న స్మక్ష్ామిసేత , 

అతన్నకి స్వరగ  ప్ర వేశ్ిం లభిసుత ిందనే శుభవారత  

అిందజేయి,' అన్న అనాిర్ప. అనింతరిం తోట 

బయటక్త వచేి స్రకి 'ఉమర్ (ర) క్లిశ్వర్ప. ఉమర్ 

(ర) ననుి, 'ఈ రిండు చెప్పులు ఎవరవన్న' 

అడ్నగార్ప. దాన్నకి నేను, 'ఇవి ప్ర వక్త  (స్) చెప్పులు, 

ప్ర వక్త  (స్) నాక్త ఇచిి ప్ింపారు, ఇింక్త న్ననుి క్లసన 

వార్ప న్నరమలమైన మనసుుతో, అలా్లహ్(త) తప్ు 

ఆర్యధ్నక్త అర్పు  లెవరూ ల్లరన్న స్మక్ష్ాిం ఇసేత , వారకి 

స్వరగ  శుభవారత  ఇమమనాిర్ప,' అన్న అనాిను. అది 

విని 'ఉమర్ (ర) నా గుిండెపై ఎింత గ్టిట గా 

గుదాద రింటే నేను వెలాకిల్ల ప్డ్నపోయాను. ఇింక్త 'తిరగి 

వెళామన్న' అనాిర్ప. నేను ప్ర వకత  (స్) వదద క్త 

తిరగివెళ్ళా వెకికవెకిక ఏడవస్మగాను. ఒక్వైెప్ప 'ఉమర్ 

భయిం కూడాను. ఇింతలో 'ఉమర్ (ర) నా వెనుకే 

వచాిర్ప. నేను ఏడవటిం చూస, ప్ర వక్త  (స్) ననుి 
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'ఏమయిింది?' అన్న అడ్నగార్ప. దాన్నకి నేను, '' 'ఉమర్ 

(ర) దారలో క్లిశ్వర్ప. తమర్ప చెపిున విధ్ింగానే నేను 

చెపాును. దాన్నకి 'ఉమర్ (ర) నా గుిండెపై ఎింత 

గ్టిట గా కొటాట రింటే, నేను వెలాకిల్ల ప్డ్నపోయాను. ఇింక్త 

అతను ననుి 'తిరగి వెళ్ళా,' అన్న అనాిర్ప,'' అన్న 

అనాిను. అప్పుడు ప్ర వక్త  (స్), ఓ 'ఉమర్! నీవు 

ఇల్ల ఎిందుక్తచేశ్వవు?' అన్న అడ్నగార్ప. 'దీన్నకి క్తరణిం 

ఏమిటి?' అన్న అడ్నగార్ప. దాన్నకి 'ఉమర్ (ర), ''ఓ 

ప్ర వక్తత ! నా తలాి దిండుర లు మీ కోస్ిం తాాగ్ిం క్తను. 

తమర్ప న్నజింగా అబూ హురైరహ్క్త చెప్పులు ఇచిి, 

న్నరమలమైన మనసుుతో అలా్లహ్(త) తప్ు 

ఆర్యధ్నక్త అర్పు లెవరూ ల్లరన్న స్మక్ష్ాిం ఇచిిన వారకి 

స్వరగ ్ శుభవారత ను అిందజేయాలన్న ప్ింపార్య?'' అన్న 

అడ్నగార్ప. దాన్నకి ప్ర వక్త  (స్) 'అవును' అన్న అనాిర్ప. 

దాన్నకి 'ఉమర్ (ర), 'తమర్ప ఇల్ల చేయక్ిండ్న, ఎిందు్

క్ింటే ప్ర జలు దీనేి నముమకొన్న ఉిండ్నపోతార్ప. క్ృషి 

ప్ర యతాిలను వదలివేస్మత ర్ప. తమర్ప వారన్న క్ృషి 

చేయడాన్నకి వదలివేయిండ్న,' అన్న అనాిర్ప. అది 

విని ప్ర వక్త  (స్), ''మించిది అయితే వారన్న శ్రమిించ్

డాన్నకి వదలివేయి'' అన్న అనాిర్ప.32   (ముసామ్) 
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32) వివరణ-39: 1. ప్ర వకత  (స) వెళ్ళా రానందుకు ప్ర జలు 

ఆందోళన చెందారు. ప్ర వకత  (స) చిహాంగా తన రండు 

చెపుపలు ఇచిచ, వాటి దాారా ప్ర వకత  (స) కిేమంగా 

ఉన్నారని ప్ర జలు తెలుసుకుంటారని ప్ంపారు. 

2. ఈ శుభవారత  దాారా కొందరు ప్ర జలు అపారిానికి 

గ్గరయేా ప్ర మాదం ఉండేది. 'ఉమర్్ (ర) అబూ 

హురైరహ్ (ర)ను వివరంచి తిరగ వెళామని చెపాపరు. 

అబూ హురైరహ్ (ర) అసలు ప్ర వకత  (స) సందేశ్

ప్ర చారకులు కావటం్వలు  తిరగ వెళాటానికి నిరాకరంచి 

ఉంటారు. అందువలు  'ఉమర్్ (ర) హెచచరసేూ ఒకొ 

గ్గదుద గ్గదాద రు. 

3. ఏకతాం స్సక్షాంతో పాటు దైవదౌతాం స్సక్షాం కూడా 

తప్పనిసరగా ఇవాాలి. ఎందుకంటే రండు స్సకిాాలూ 

ఒకదానికి ఇంకొకటి తప్పనిసర.  

40. (39) [1/19-అప్రశోధితం] 

మ'ఆజ్' బిన్ జబల్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: 'ల్ల ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్' అని స్సక్షాం 

ఇవాటం సారు ం యొకొ తాళంచెవి.'' 33  (అ'హిద్)  

 (1/19)(  لم تتم دراسته[ )  40]  - 41
ُ َعْنُه قَاَل: إإن َ رإَجاًل  َي اّلل َ اَن َرضإ ْن مإ  َعْن ُعْثَماَن بْنإ َعف َ

ُ ىل َ  َص ّبإ إ لن َ أَْصَحابإ ا ُ  عَلَْيهإ وَ اّلل َ َ الن َّبإ ُ َصىل َ اّلل َ َْي تُُوِف إ َسل ََم حإ
نُوا عَلَْيهإ َحّت َ كَادَ بَْعُضُهْم يَُوْسوإُس قَاَل ُعْثَمان:   عَلَْيهإ َوَسل ََم َحزإ
  َوكنت مإهْْنُ فَبينا أَنا َجالس ِفإ ظل  أََطم من اْْلَطام مر عَلي  

ي اهلل ع    .َوَل سلم لم أشعر أَنه مرفَ  عَلي   فَسلم َعنهُ مر َرضإ
ي اهلل َعنهُ  فََقاَل لَُه َما  .فَانَْطلق عمر َحّت َ دخل عىل أِب بكر َرضإ

بك أَِن إ َمَرْرت عىل ُعْثَمان فَسلمت عَلَْيهإ فَلم يرد عَلي    يُْعجإ
ََلم َ  .الس َ َي ِبإ َوأَْقبل ُهَو َوأَبُو بكر ِفإ وإَليََة أ ُ  بَْكٍر َرضإ   َحّت َ  ْنهُ  عَ  اّلل َ

ثم َ قَاَل أَبُو بكر َجاَءِنإ أَُخوك عمر فَذكر أَنه   .سلما عَلي  َجمإيًعا
ي حملك عىل  ََلم فََما ال َذإ مر عَلَْيك فَسلم َفلم ترد عَلَْيهإ الس َ

إ لقد فعلت .قَاَل: قُلُْت َما فََعلُْت  .ذَلإك لكنَها  وَ  فََقاَل ُعَمُر بىََل َواّلل َ
إ َما َشَعْرُت أَن ََك َمَرْرَت َوَل َل: قَا .ي َةِن أُمب يَا عبيتكم  قُلُْت َواّلل َ
قَاَل أَبُو بَْكٍر َصَدَق: ُعْثَماُن َوقد َشَغلََك َعْن ذَلإَك أَْمر   .َسل َْمَت 

ي اهلل َعنُه: توِف اهلل   .قَاَل َما ُهوَ  .فَُقلُْت أَْجَل  فََقاَل ُعْثَمان َرضإ
ُه َص َوج عز  ي َ ُ  ىل َ ل نَبإ َل أَْن نَْسأَلَُه َعْن نََجاةإ َهَذا  َوَسل ََم قَبْ ْيهإ  عَلَ اّلل َ

قَاَل فَُقْمت إإلَْيهإ فَقلت   .قَاَل أَبُو بكر قد َسأَلته َعن ذَلإك .اْْلَْمرإ 
إ   وَل قَاَل أَبُو بَْكٍر: قُلُْت يَا َرُس  .لَُه: بإأَِبإ أَنَْت َوأُم إي أَنَْت أََحق ُ بإَها اّلل َ

َ  َهَذ ةُ َجاَما نَ  ُ عَلَْيهإ َوَسل ََم :   .رإ مْ ا اْْل إ َصىل َ اّلل َ فََقاَل َرُسوُل اّلل َ
ِن إ الْكَلإَمَة ال َتإ َعَرْضُت َعىَل َعم إي فََرد ََها  20]ص: َل مإ [ َمْن قَبإ

َي لَُه نجاة. َرَواُه أَْحمد  .فَهإ
41. (40) [1/19-అప్రశోధితం] 

'ఉస్సిన్ (ర) కథనం: ‘ప్ర వకత  (స) మరణంపైె 

అనుచరు లందరూ విచారానికి గ్గరయాారు. చివరకి 

కొందర హృద యాలోు  కలతలు ఉదభవించస్సగాయి. 

నేను కూడా వారలో ఒకడేా. నేను విచారంలో మనిగ 

కూరుచన్నాను. 'ఉమర్్ (ర) న్న ప్ర కొ నుండి వెళుతూ 

 

33) వివరణ-40: అంటే ఏకతాం గ్గరంచి స్సక్షాం ఇవాటం 

సారు ం యొకొ తాళం చెవి. స్సక్షాం ఇచేచ వాకిత  సారు ంలో 

ప్ర వేశ్సే్సడు. ఇకొడ ఏకతాం స్సక్షాం అంటే ఈమాన్, 

ఇస్సు మ్్ అనీా వరత సే్సయి.  
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న్నకు సల్లమ్్ చేశారు. అయితే న్న ప్ర కొ్ నుండి 

ఎవరో వెళ్ళానటుట , సల్లమ్్ చేస్ల్నటుట  నేను గమనించ 

లేదు. 'ఉమర్్ (ర) దీనిా గ్గరంచి అబూ బకర్్(ర)కు 

ఫిరాాదు చేశారు. వారదద రూ కలస్ల న్న దగు రకు 

వచాచరు. వారదద రూ న్నకు సల్లమ్్ చేశారు. 

అనంతరం అబూ బకర్్ ననుా, '' 'ఉస్సిన్ (ర)! నీవు 

'ఉమర్్ (ర) సల్లమ్్కు ప్ర తి సల్లమ్్ ఇవాలేదట.'' 

అని అన్నారు. దానికి నేను, 'అల్ల జరగలేదే.' అని 

అన్నాను. అపుపడు 'ఉమర్, 'అల్లగే జరగంది. నేను 

మీకు సల్లమ్్ చేశాను, మీరు ప్ర తిసల్లమ్్ 

చేయలేదు.' దానికి నేను, 'అల్లు హ స్సకిి, మీరు 

వచిచనటుట , సల్లమ్్ చేస్లనటుట  న్నకు తెలియనే 

తెలియదు.' అని అన్నాను. అది వినా అబూ 

బకర్్కు విషయం అరిమయి, ననుా సమరిసేూ, 

'ఉస్సిన్ (ర) చెపిపంది నిజం.' అని ప్లికి, 'అయితే 

'ఉస్సిన్ (ర)! ఏ విషయం వలు  సల్లమ్్కు 

ప్ర తిసల్లమ్్ ఇవాలేదు.' అని అడిగారు. దానికి నేను, 

''మనం ప్ర వకత  (స) ను స్సఫలాం, అంటే నరకం, షై'తాన 

పేర రణ మరయు వాడి చేషట ల, నుండి ఎల్ల తపిపంచ్చ్

కోవాలి, అని అడిగ తెలుసుకోక మందే అల్లు హ్ (త) 

తన ప్ర వకత ను లేపుకున్నాడు.' అని అన్నాను. దానికి 

అబూ బకర్్: 'దీనిా గ్గరంచి నేను ప్ర వకత  (స)ను అడిగ 

తెలుసుకున్నాను.’ అని అన్నారు. 

అది వినా వెంటనే అతని వైెపు నిలబడి, 'న్న తలిు  

దండుర లు మీ కోసం తాాగం కాను. దీనిా గ్గరంచి 

అడగ టానికి అందర కంటే అధికంగా మీరే అరుు లు. 

తమరు ఇటువంటి విషయాల గ్గరంచి అడిగేవారు.' 

అని అన్నారు. ఆ తరువాత అబూ బకర్్, ''నేను 

ప్ర వకత  (స)ను దీనిా గ్గరంచి అడుగ్గతూ, 'ప్ర వకాత ! 

స్సఫలా రహసాం ఏమిటి, ప్ర జలకు స్సఫలాం ఎల్ల 

లభిసేుంది.' అని్అడిగాను. దానికి ప్ర వకత ్ (స): ''నేను 

మా చిన్నానా మందు్ పెటిట న, అతను తిరసొ 

రంచిన ఆ్ ప్వితు  వచనం (ల్లఇల్లహ ఇల్లు అల్లు హ) 

నిరిలమైెన మనసుాతో స్త్ాకరంచిన వారు స్సఫలాం 

పందుతారు. అంటే సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సరని అన్నారు.' 

అని అన్నారు.'' (అ'హిద్)  

  (1/20)  ( ح صحي  [ ) 41]  - 42
َرُسْول اهللإ صىل اهلل عليه   ، أنه َسمإعَ عنه اهلل ىض َعْن الَْمْقَدادإ ر

َل يَْبََق َعىَل َظْهرإ اْْلَْرضإ بَْيُت َمَدٍر َوَل َوبٍَر إإل َ  : "وسلم يَُقْوُل 
يٍْز و َ ذُل إ ذَلإْيٍل  ،أَدَْخلَُه اهلُل كَلإَمَة اِْلإْسََلمإ  َعزإ إ ز  ز ُ  ،بإعإ ا يُعإ  م اهللُ هُ إإم َ

ْن  فََيْجَعلُُهْم  عزوجل  يُْنْوَن لََهايُذإ  أَوْ  ،أَْهلإَها مإ ". قُلْت:  ل ُُهْم فََيدإ
ين كل َه هلل. إ    .رواه أحمد فيكون الد 

42. (41) [1/20-దృఢం] 

మిఖ్దాద్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసేూ 

ఉండగా నేను విన్నాను: 'భూమిపైె ఉనా ప్ర తి 

ఇంటిలోనికి అల్లు హ్(త) ఇస్సు ం వచన్ననిా 

ప్ర వేశ్ంప్జేసే్సడు. అదృషట  వంతడికి దానిా 

అనుసరంచే భాగాం ప్ర స్సదిసే్సడు. దురదృషట వంతడు 

దానిని తిరసొరసే్సడు.' అని అన్నారు. అది విని 

నేను, 'మరైతే అంతా అల్లు హ్ (త) ధరిమే 

అయిపోతంది' అని అన్నాను. 34 (అ'హిద్)  

 

34) వివరణ-42: అంటే ప్ర ప్ంచమంతటా ఇస్సు మ్్ వాాపిం 

చింది. సంతోషంగా ఇస్సు మ్్ను స్త్ాకరంచిన వారు అదృషట  

వంతలు. వార ధన, పార ణ, సంప్దలు సురకిితంగా 

ఉంటాయి. ఇస్సు మ్్ను స్త్ాకరంచనివారు అవమాన్ననికి 

గ్గర అవుతారు. టాకుా  (జి'జాహ) చెలిు సేూ జీవిసే్సరు. 

ఇది అవమాన్ననికి నిదరినం. 

ఈ 'హదీసు' కథకులు, మిఖ ద్వద్  బిన  'అమర ్  బిన  

స''అల్బ్హ్  (ర). ఇతని మరో పేరు మిఖాద ద బిన 

అసాద. ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరాాత 'హబ్ష్ట' వైెపు 

వలసవెళ్ళారు. అకొడి నుండి తిరగ వచిచ కొనిారోజులు 

మకొహ లో నివస్లంచారు. ఆ తరువాత మకొహ నుండి 

మదీనహ వలస వెళ్ళారు. యుదాధ లలో ('గజవాత్ లలో) 

పోరాటాలోు  చ్చరుగాు  పాల్కు నేవారు. బదర ర్ యుదధ ం 

సందరభంగా ప్ర వకత  (స) తో, ''మేమ మూస్స (అ) జాతిల్ల 

'నీవూ నీ ప్ర భువు వెళ్ళా పోరాడండి, మేమ ఇకొడే 

కూరుచంటామ,' అని అనమ. మేమ మీకు అనిా 

ప్ర కొల వీరతాానిా ప్ర దరిసే్సమ. అల్లు హ స్సకిి! ఒకవేళ 

మీరు మమిలిా బరకల్్ 'గమాద్ వరకు తీసుకొని 

వెళాదలచిన్న, మేమ మీ వెంట వసే్సమ, పోరాడు్

తామ.'' అని అన్నారు. ప్ర వకత  (స) వీరప్లుకుల ప్టు  

చాల్ల సంతోష్ంచారు. (బు'ఖారీ).  

ఇతడు ఏది మాటాు డిన్న సరైనవిధంగా మాటాు డేవారు. 

ప్ర వకత  (స) ఇతని పెళ్ళా 'జుబా'అహ బిన్తె 'జుబైర్్ బిన్ 
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  (1/20)(  راستهم دلم تت)  ] 42 [ - 43
ْفَتاَح  َل لَ قإيْ  ،ُمَنب َهٍ  بْنإ  َعْن َوْهبإ و ُه: أَلَْيَس َل إإلََه إإل َ اهلُل مإ

ْفَتاَح إإل َ لَُه أَْسَنان   ،بىََل  :قَاَل  ؟الَْجن َةإ  ْن لَْيَس مإ ْئَت  ، َولَكإ فَإإْن جإ
َح لََك  ْ لََك َوإإل َ لَْم يُْفَتْح ، بإمإْفَتاٍح لَُه أَْسَنان  فُتإ  . َرَواُه الُْبَخارإي ُ ِفإ

 .ُجَمةإ بَاٍب تَرْ 
43. (42) [1/20-అప్రశోధితం] 

వహబ్ బిన్ మనబబహ్ (ర, తాబయీ) కథనం, 

అతనిా:'' 'ల్ల ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్' సారు ం తాళంచెవి 

కాదా?'' అని ప్ర శ్ాంచడం జరగంది. అంటే సారు ంలో 

ప్ర వేశ్ంచటానికి కేవలం కలిమహ్ 'తయిాబహ్ 

సరపోదా? అని ప్ర శ్ాంచడం జరగంది. దానికి అతను, 

'అవును నిసాందేహంగా కలిమ 'తయిాబహ్ సారు ం 

తాళంచెవియే, కాని ప్ర తి తాళంచెవికి ప్ళ్ళళ 

తప్పకుండా ఉంటాయి. ఏ తాళంచెవి కూడా ప్ళుా 

లేకుండా ఉండదు. మీరు ప్ళుాఉనా తాళంచెవి తెసే్త 

తప్పకుండా సారు దాారం తెరువవచ్చచ లేకపోతే 

లేదు,' అని అన్నరు. 35 (బు'ఖారీ) 
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ْ ُهَريَْرَة قَاَل  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   :وَعْن أَِبإ

كُل ُ َحَسَنٍة ي َْعَملَُها تُْكَتُب لَُه  ،إإذَا أَْحَسَن أََحُدكُْم إإْسََلَمهُ " فَ
ْعٍف عإ مإ بإَعْشرإ أَْمَثالإَها إإىَل َسبْ  َتُب لَُه  ْعَملَُها تُكْ ٍة ي َ ئَ َوكُل ُ َسي إ  ، ائٍَة ضإ

   ." حّت َ لَقإَي اهلل لإَهابإمإثْ 
44. (43) [1/20-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరు తన ఇస్సు మ్్ను వృదిధ  చేసుకుంటే, అతని ప్ర తి 

పుణాకారాానికి ప్దిరటుు  పుణాం లభిసేుంది. చివరకి 

 

'అబుద ల్్ మతేలిబ్తో చేశారు. 33వ హజీర  శకంలో 70 

సంవతారాల వయసుాలో మరణించారు. మదీనహ లోని 

బఖీలో ఖననం చేయబడాారు.  

35) వివరణ-43: వహబ  బిన  మునబ్ాహ్  అనే 

తాబయీ ఉన్నారు. అతడు జాబిర్్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ్ 

మరయు ఇబా 'అబాబస్ల దాారా 'హదీసు'లను 

ఉలేు ఖంచేవారు. ఇతడు యమన్ న్నాయమూరత గా కూడా 

ఉన్నారు. 114 హజీర  శకంలో మరణించారు. అంటే ప్వితు  

వచనం స్సక్షాంతో పాటు సతాొరాాలు కూడా చేయాలి. 

అతని ఒక పుణ్యానికి 700 రటుు  పెంచి ఇవాడం 

కూడా జరుగ్గతంది. అయితే పాప్ం మాతు ం ఒకొటే 

వార యబడు తంది. అంటే ఒకొ చెడుప్ని చేసే్త ఒకొ 

పాప్మే వార యబడుతంది. చివరకి అతడు అల్లు హ్ 

(త)ను కలుసుకుంటాడు. 36 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
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ْ أَُما َ ، ةَ مَ َوَعْن أَِبإ هللإ صىل اهلل عليه  أََل َرُسْوَل ان َ َرُجًَل َس أ
يَْماُن  تَْك َحَسَنُتَك " :قَاَل  ؟وسلم: "َما اِْلإ َوَساَءتَُك  ،إإذَا َسر َ

ثُْم  !يَا َرُسْوَل اهللإ  :قَاَل  ".فَأَنَْت ُمْؤمإن   ؛َسي إَئُتَك  إإذَا " :قَاَل  ؟فََما اِْلإ
ْ َحا َك َك ِفإ    .ُه أَْحَمُد اَروَ . َشْيء  فََدْعُه" نَْفسإ

45. (44) [1/20-అప్రశోధితం] 

అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక 

వాకిత : 'ఈమాన్ అంటే ఏమిటి?' అంటే ఈమాను 

గ్గరుత  ఏమిటి, అని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీ 

పుణాం నీకు మంచిదిగా, నీ చెడు నీకు చెడుగా 

అనిపించినపుడు నీవు విశాాస్లవి (మ'మినువు) అని 

గ్గరత ంచ్చ. మంచి ప్టు  సంతోషం, చెడు ప్టు  అసహాం 

కలిగనపుడు నీవు విశాాస్లవి అనడానికి చిహాం.' అని 

అన్నారు. ఆ వాకిత  మళ్ళా, 'ఓ ప్ర వకాత ! పాప్ం అంటే 

ఏమిటి?' అంటే పాప్పు గ్గరుత  ఏమిటి? అని 

అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీ హృదయంలో 

సంకోచం, సందిగధ ం ఏరపడితే, దానిా వదలి్ వేయి. 

అంటే అనుమా న్నసపదమైెన ప్ని పాప్ం అనడానికి 

చిహాం.' అని అన్నారు. (అ'హిద్)  
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قَاَل: أَتَْيُت َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه  ،َعْن َعْمُرو بْنإ عََبَسةَ 
ُحر    " :قَاَل  ؟ْْلَْمرإ ا  َذاهَ  َمْن َمَعَك َعىَل  ! ْوَل اهللإ َرُس يَا  : وسلم فَُقلُْت 

َوإإْطَعامإ   ،طإْيُب الْكََلَمإ " :قَاَل  ؟َما اِْلإْسََلُم  :قُلُْت  ."َوَعْبد  
َعامإ  يَْماُن  :قُلُْت  ".الط َ َماَحةُ " :قَاَل  ؟َما اِْلإ ِْبُ َوالس َ   : قَاَل  ". الص َ
 لإَسانإهإ ْن  مإ ْوَن َمْن َسلإَم الُْمْسلإمُ " :اَل قَ  ؟أَي ُ اِْلإْسََلمإ أَفَضُل : قُلُْت 
هإ َويَ  يَْمانإ أَْفَضُل  :قُلُْت  :قَاَل  ". دإ   ". ُخلُق  َحَسن  " :قَاَل  ؟أَي ُ اِْلإ

ََلةإ أَْفَضُل  : قُلُْت  :قَاَل  :  قُلُْت  :قَاَل  ". ُطْوُل الُْقُنْوتإ " :قَاَل  ؟ أَي ُ الص َ
 

36) వివరణ-44: అంటే ఇస్సు మ్్ ఆదేశాలను తూ.చ. తప్ప 

కుండా పాటిసే్త అతని పుణాం అధికం చేయబడుతంది. 

అంటే చితేశుదిధ ని బటిట  పుణాం పెరుగ్గతంది.  
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ْجرةإ أَْفَضُل  َه َرب َُك عز ْهُجَر  تَ أَْن " :قَاَل  ؟أَي ُ الْهإ  :اَل قَ  ".وجل َما كَرإ
َ : قُلُْت  َهادإ أَْفَضُل ي ُ أ يَْق دَُمهُ " :قَاَل ؟  الْجإ َر َجَوادُُه َوأُْهرإ   ". َمْن ُعقإ
اعَاتإ أَْفَضُل : قُلُْت  :قَاَل  رُ : "َقاَل  ؟أَي ُ الس َ . "َجْوُف الل َْيلإ اْْلخإ

 .َرَواُه أَْحَمُد 
46.(45) [1/20-అప్రశోధితం] 

'అమర ర్ బిన్ 'అబసహ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వెళ్ళా, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇస్సు మ్్ పార రంభంలో మీ వెంట 

ఎవరున్నారు.' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 

'ఒక స్సాతంతు డు-అబూ బకర్్, ఒక బానిస-బిల్లల్్.' 

అని అన్నారు. ఆ తరువాత నేను, 'ఇస్సు మ్్ అంటే 

ఏమిటి?' అంటే ఇస్సు ం గ్గరుత  ఏమిటి? అని అడిగాను. 

దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఓరూప, సహన్నలు వహంచటం, 

దానధరాిలు చేయటం. అంటే చెడు ప్నులకు 

దూరంగా ఉండటం, దైవవిధేయతకు స్లదధ ంగా 

ఉండటం.' అని అన్నారు. ఆ తరువాత నేను, 

'మస్లు మలోు  ఉతేమమైెన వారు ఎవరు?' అని 

అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స): 'అతని నోటినుండి, చేతి 

నుండి ఇతర మస్లు మలు కిేమంగా ఉండేవారు.' అని 

అన్నారు. ఆ తరువాత, 'విశాాసంలో (ఈమానులో) 

ఉతేమమైెనది ఏమిటి?' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత ్

(స), 'ఉతేమ గ్గణ్యలు,' అని అన్నారు. మళ్ళా నేను, 

'నమా'జులో అనిాటి్కంటే మంచి విషయం ఏది?' అని 

అడిగాను. 'చాల్లస్తపు వరకు నిలబడటం.' అని 

అన్నారు. మళ్ళా నేను, 'ఎటువంటి హజర త్్ ఉతేమ్

మైెనది.' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీ 

ప్ర భువుకు అసహాంగా ఉనా వాటిని వదలివేయి,' 

అని అన్నారు. మళ్ళా నేను, 'ఎటువంటి మజాహద్ 

ఉతేమమైెనవాడు,' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 

'గ్గరర ం యుదధ ంలో చంప్బడినవాడు, ఇంకా అతడు 

కూడా చంప్బడిన్వాడు, అంటే వీరమరణం పందిన్

వాడు.' అని అన్నారు. మళ్ళా నేను, 'రాతీు  ప్గళాలో 

ఏ సమయం ఉతేమమైెనది.' అని అడిగాను. దానికి 

ప్ర వకత  (స), 'అరిరాతిు  చివర భాగం.' అని అన్నారు. 

(అ'హిద్) 
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عليه   صىل اهلل هللإ ا ْوَل َسمإْعُت َرُس  :قَاَل  ،نإ َجَبٍل ذإ بْ وَعْن َمَعا
ُك بإهإ َشْيًئاوسلم يَُقوْ    ، يَُصل إْي الَْخْمَس  ، ُل: "َمْن لَقإَي اهلَل َل يُْشرإ

َر لَهُ ؛ َويَُصْوُم َرْمَضاَن  ُرُهْم يَا َرُسْوَل اهللإ  : قُلُْت  ". ُغفإ  ؟أَفَََل أُبَش إ
  .َرَواُه أَْحَمُد . "اْعَملُوْ دَْعُهْم يَ " :قَاَل 

47. (46) [1/21-దృఢం] 

మ'ఆజ్' బిన్ జబల్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స): 

''జీవితంలో ఏన్నడూ అల్లు హ్(త)కు స్సటి 

కలిపంచకుండా, రోజుకు 5 పూటల నమా'జ్చేసేూ, 

రమ'దాన్ ఉప్వాస్సలు పాటిసేూ అల్లు హ్(త)ను కలిస్త 

వాకిత ని క్షమించడం జరుగ్గతంది.'' అని ప్ర వచించారు. 

అపుపడు నేను: 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ శుభ వారత ను గ్గరంచి 

నేను ప్ర జలకు తెలియజేయన్న?' అని అన్నాను. 

దానికి ప్ర వకత  (స): 'సతాొరాాలు చేసేూ ఉండ టానికి 

ప్ర జలను వదలివేయి.' అని అన్నారు. (అ'హిద్) 
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  ْن عَ  صىل اهلل عليه وسلم الن َّبإ َ  أََل َس  ،وَعْن َمَعاذإ بْنإ َجَبٍل 
 َ يْ فْ أ إ ؟ َمانإ َضلإ اِْلإ ب َ ّللإ  َل لإَسانََك ، َوتُْبغإَض هللإ  ،قَاَل: "أَْن تُحإ َوتَْعمإ

ْ ذإْكرإ اهللإ  ب َ لإلن َاسإ َما " :قَاَل  ؟َوَماذَا يَا َرُسْوَل اهللإ  :قَاَل  ".ِفإ أَْن تُحإ
َك  ب ُ لإَنْفسإ َ  . َرَواهُ "َك ا تَْكَرُه لإَنْفسإ ْم مَ َوتَْكَرَه لَهُ ، تُحإ  .ُد مَ حْ أ

48. (47) [1/21-అప్రశోధితం] 

మ'ఆజ్' బిన్ జబల్్ (ర) కథనం: అతను ప్ర వకత  

(స)ను విశాాసం(ఈమాన)లోని అనిాటికంటే ఉతేమ 

గ్గణ్యనిా గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచారు. దానికి ప్ర వకత  (స): 

'నీవు అల్లు హ్(త) కోసమే ప్ర జలను పేర మించ్చ, 

అల్లు హ్(త) కోసమే ప్ర జలతో శతు తాం కలిగ ఉండు, 

ఇంకా ఎలు పుపడూ దైవధాానంలోనే నిమగ్గాడవైె 

ఉండు.’ అని హతబోధ చేశారు. దానికి మ'ఆజ్: 

'మరేమైెన్న చెప్పండి.' అని అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  

(స): 'నీ కొరకు ఇషట ప్డేదానేా ఇతరుల కొరకు కూడా 

ఇషట ప్డు. అదేవిధంగా నీ కొరకు ఇషట ప్డనిదానిా 

ఇతరుల కొరకు కూడా ఇషట ప్డకు.' అని బోధించారు. 

(అ'హిద్)  
----- 
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 اَب الَْكَبائإرإ َوعَََلَماتإ الن إَفاقإ بَ     -1
1. మహాపాపాలు మరియు కాప్టాచిహాెలు 

మహా పాపాలు (గ్గన్నహ్ కబీరహ): అంటే ధారిక 

భాషలో దైవాగర హం, శ్క్షలు విధించబడే వాటిని మహా 

పాపాలు అంటారు. అయితే మహా పాపాలు చాల్ల 

ఉన్నాయి. ఇకొడ మేమ కొనిాంటిని మాతు మే 

పేర్కొంటున్నామ.  
1. అన్నాయంగా హతా చేయటం, 2. వాభిచారం 

చేయటం, 3. ప్వితు  సే్త్ీ పురుష్టలపైె అప్నిందలు 

వేయటం,  4. దొంగతనం చేయటం, 5. జిహాద లో 

వెనుాచూపి పార పోవటం, 6. చేతబడి చేయటం, 7. 

అన్నథల సొమిను అన్నాయంగా తినటం, 8. మతే 

పానీయాలు స్తవించటం, 9. ప్ందిమాంసం తినటం, 

10. జూదం ఆడటం, 11. సాలింగ సంప్రొమ, 12. 

వడాీ తినటం, 13. అసతాం ప్లకటం, 14. అసతాపు 

స్సక్షాం ఇవాటం, 15. సతా స్సకిాానిా దాచటం, 16. 

ఇతరుల ధన్ననిా బలవంతంగాదోచ్చకోవటం, 17. 

ప్రోక్ష నిందలు, చాడీలు చెప్పటం, 18. తిటట టం, 19. 

తలిు -దండుర ల ప్టు  అవిధేయతకు పాలపడటం, 20. 

అమానతలో నమిక్ దోర హం చేయటం, 21. 

బంధువుల హకుొలను చెలిు ంచక్పోవటం, 22. భారా 

తన భరత కు అవిధేయత చూప్టం, 23. వంశం, 

కులంపైె ఎతేిపడవటం, 24. కష్టట లోు  బిగు రగా కేకలువేస్ల 

ఏడాటం, తల బాదుకోవటం, బటట లు చించ్చ్

కోవడం, 25. వాయిదాాలు, (సంగీతం) వినటం, 26. 

వాగాద న్ననిా భంగం చేయటం, 27. ప్ర దరిన్న బుదిధ తో 

ఆరాధన చెయాటం, 28. ఖుర్్ఆన్ కంఠసేం చేస్ల 

మరచి్పోవటం, 29. అనవసరంగా ధారిక విధులను 

నిరారత ంచక్ పోవటం, 30. అల్లు హ్కు స్సటి 

కలిపంచటం మొదలైనవి. 

చినా పాపాలు (గ్గన్నహ సగీరా): ఒకవేళ చినా 

పాపాలు చేయటం కొనస్సగసే్త అవి మహా పాపాలుగా 

మారుతాయి.  

కాప్టాం (నిఫాఖ్): ఈ ప్దం ఖుర్్ఆన్ మరయు 

'హదీసు'లలో వచిచంది. నిఘంటువులో దీని అరిం 

ఏమి్టంటే, అడవి ఎలుక ఒక కనాంలో దూర మరో 

కనాం దాారా తపిపంచ్చకోవటం. కనాంలో దూరటం 

అంటే హృదయంలో అవిశాాసం కలిగ ఉండటం, 

నోటితో మస్లు మ్్నని నమిించటం.  

భావన (ఎ'తెఖాద) మూడు రకాలు: 1. ఇస్సు మ్్, 2. 

అవిశాాసం, 3. నిఫాఖ  

1. అల్లు హ్ మరయు ప్ర వకత ల ఆదేశాలను 

నిరిలమైెన మనసుాతో స్త్ాకరంచి, దాని ప్ర కారం 

ఆచరంచటానిా ఇస్సు మ్్ అంటారు.  

2. అంతరాబహాాలప్రంగా వాటిని తిరసొరంచటం 

అవిశాాసం (కుఫర ర్) అంటారు.  

3. నోటితో మస్లు మనని చెపుపకొని, హృదయంలో 

అవిశాాసం కలిగ ఉండటం నిఫాఖ్ (కాప్టాం) 

అంటారు. ఈ నీచగ్గణం కలిగవునా వానిని 

మన్నఫిఖ్ అంటారు.  

నిఫాఖ్ రండు రకాలు: (1) భావప్రమైెన 

(ఏతెఖా'దీ) నిఫాఖ్. (2) ఆచరణ్యతికమైెన నిఫాఖ్.  

(1) అంటే హృదయంలో మూఢనమికాలు కలిగ 

ప్ర దరిన్నబుదిధ తో ఇస్సు మీయ ఆదేశాలను పాటించటం 

భావప్రమైెన నిఫాఖ్. ఇది చాల్ల ప్ర మాదకరమైెనది.  

(2) అల్లు హ్(త) మరయు ఆయన ప్ర వకత  (స) 

ఆదేశాలను సతామైెనవిగా భావించి, వాటి ప్ర కారం 

ఆచరసేూ, కొనిా పాపాలను ఆచరంచటం 

ఆచరణ్యతిక మైెన నిఫాఖ్ అంటారు. ఉదా. అసతాం 

ప్లకటం, తిటట టం మొదలైనవి. 

 ఆచరణ్యతికమైెన నిఫాఖ్ గలవాడు అప్రపూరణ  

మస్లు మ్. భావప్రమైెన నిఫాఖ్ గల వాకిత  పూరత గా 

అవిశాాస్ల అవుతాడు.  
----- 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/22)(  متفق عليه[ )  1]  - 49

أَي ُ   ! َرُسْوَل اهللإ  يَا  َرُجُل:: قَاَل قَاَل  ، بْنإ َمْسُعْودٍ ْبدإ اهللإ  عَ َعْن 
ْنَد اهللإ  نْبإ أَْكَِبُ عإ ا َوُهَو َخلََقَك " :قَاَل  ؟الذ َ :  قَاَل  ".أَْن تَْدُعو هللإ نإد ً

  م َ ثُ  :قَاَل  ".أَْن تَْقُتَل َولََدَك َخْشَيَة أَْن ي َْطَعَم َمَعَك "  :قَاَل  ؟ثُم َ أَي ُ 
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َ َحلإ " :قَاَل  ؟أَي ُ  َك ْيلَةُ أَْن تَُزاِنإ عز وجل أَنَْزَل اهلُل فَ  ". َجارإ
يْ  يَْن َل يَْدُعْوَن َمَع اهللإ إإلًَها آَخرَ [ :َقَهاتَْصدإ َوَل يَْقُتلُْوَن   َوال َذإ

َم اهلُل إإل َ بإالَْحق إ َوَل يَْزنُْوَن  ْ َحر َ    .اْلية ]68: 25؛ ...الن َْفَس ال َتإ
49. (1) [1/22-ఏకీభవితం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: "ప్ర వకత  

(స)ను ఒక వాకిత , 'ఏ పాప్ం అల్లు హ్ వదద  

అనిాటికన్నా గొప్పది.' అని ప్ర శ్ాంచాడు. దానికి 

ప్ర వకత  (స), 'నినుా సృష్ట ంచిన అల్లు హ్ (త) కు 

స్సటికలిపంచటం.' అని అన్నారు. మళ్ళా ఆ వాకిత , 'ఆ 

తరువాత ఏ పాప్ం పెదద ది.' అని అడిగారు ప్ర వకత  (స), 

'నీవు నీతోపాటు నీ సంతానం తింటుందని వారని 

చంప్టం,' అని అన్నారు.  ఆవాకిత  మళ్ళా, 'ఆ 

తరువాత ఏ పాప్ం,' అని అన్నాడు. దానికి ప్ర వకత  

(స), 'నీవు నీ పరుగ్గవాడి భారాతో వాభిచారం 

చేయటం, అల్లు హ్ ఈ విషయాలను ఖుర్్ఆన్లో 

పేర్కొన్నాడు: ''మరయు ఎవరైతే, అల్లు హ్తో పాటు 

ఇతర దైవాలను ఆరాధించరో! మరయు అల్లు హ్ 

నిషేధించిన ఏ పార ణిని కూడ న్నాయానికి తప్ప 

చంప్రో! మరయు వాభిచారానికి పాలపడరో,..'' (సూ.్

అల్-ఫురాాన, 25:68) అని అన్నారు.'' 37 (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్)  

 

37) వివరణ-49: ఈ 'హదీసు'ను 'అబ్దు లా్లహ్  బిన  

మస 'ఊద్  (ర) ఉలేు ఖంచారు. అతని ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరణ 

వృతేాంతం ఏమిటంటే, ఒక రోజు ప్ర వకత  (స) తన స్తాహ 

తలు అబూ-బకర్్ (ర) వెంట ఇతడు మేకలు 

మేపుతనా పార ంతం ప్ర కొ నుండి వెళాడం జరగంది. 

అబూ-బకర్్ (ర) ఆ బాలునితో, 'నీ దగు ర పాలు ఉంటే 

ఇవుా బాబు,' అని అన్నారు. దానికి అతడు, 'నేను 

మీకు పాలు ఇవాలేను, ఎందుకంటే ఇది ఇతరుల 

అమానత,' అని అన్నాడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఆ 

బాలునితో, 'ఇంకా పిలు లు ఇవాని మేక ఏదైన్న ఉందా?' 

అని అన్నారు. ఆ బాలుడు, 'ఉంది,' అన్నాడు. ఒక 

మేకను తెచిచ ఇచాచడు. ప్ర వకత  (స) శ్రలపైె చేతేో 

నిమరుతూ పార రించారు, అది పాలతో నిండిపోయింది. 

అబూ-బకర్్ (ర) దానిా ఒక ప్ర కొకు తీసుకొని వెళ్ళా 

పాలు పితికారు. ఎంత అధికంగా పాలు వచాచయంటే, 

మగ్గు రూ కడుపునిండా తాు గారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  

(స) శ్రలను 'ఎండిపో' అన్నారు. అది తన మొదటి 

 

సి్లతికి చేరుకుంది. (అసదుల్్ 'గాబహ్,  స్లయరు 

'సాహాబహ) 

ఈ సంఘటన అతనిపైె చాల్ల ప్ర భావం చూపింది. ఆ 

బాలుడు ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, 'న్నకు ఈ అమోఘ 

మైెన విదాను నేరపండి,' అని వినావించ్చకున్నాడు. 

ప్ర వకత  (స) ఆ బాలుని తల నిమరుతూ, 'నీవు 

విదాావంతడివి,' అని అన్నారు. ఆరోజు నుండి 

శ్ష్టాడిగా చేరపోయాడు. దైవవాణి, సూరహ ల విదా 

నేరుచకున్నాడు. ఇందులో ఇతరు లవారూ అతనికి 

భాగస్సామలు కాలేకపోయారు. (మసాద్ అ'హిద్) 

ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచిన తరాాత ఎలు పుపడూ ప్ర వకత  (స) 

స్తవలో నిమగామైెపోయారు. ప్ర వకత  (స) అతనిా తన 

ప్ర తేాక స్తవకునిగా చేసుకున్నారు. అతడు మిస్సాక్ 

భదర ప్రచేవారు, చెపుపలు తొడిగంచేవారు. ప్రయాణ 

సమయాలోు  మావటిని స్లదధ ం చేస్తవారు. కరర ప్టుట కొని 

మందు నడిచేవారు. రహస్సాలు వినేవారు. అందువలు  

అతనిా కరర వాడు, వు'దూవాడు అని పిలిచేవారు. 

ఖుర్్ఆన్ 'హాఫి''జ్, ప్ండితడు, వాాఖాానకరత గా 

పేరుగాంచారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరులోు  వీరకంటే 

విదాావంతలు ఎవరూ లేరు. 

విశ్వాస ఉత్యత జ్ం: 'అబుద ల్లు హ్ బిన్-మస్'ఊద్ ఇస్సు మ్్ 
స్త్ాకరంచినపుడు కొంతమంది మస్లు మలే ఉన్నారు. 

మకొహ నగరంలో ప్ర వకత  (స) తప్ప ఇతరులవారూ 

ఖుర్్ఆన్ను బహరంగంగా ప్ఠించే స్సహసం చేయలేదు. 

అనంతరం మస్లు మలు ఒకరోజు సమావేశమైె ఈ 

విషయంపైె చరచంచారు. ఇప్పటి వరకు ఖురైష్టలు 

బహరంగంగా ఖుర్్ఆన్ వినలేదని అభిపార యప్డాారు. 

అయితే ఈ స్సహసంతో కూడుకునా ప్నిని ఎవరు 

చేసే్సరని ఆలోచించారు. 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్'ఊద్, 'ఈ 

ప్ని నేను చేసే్సనని,' అన్నారు. దానికి ప్ర జలు నీవు 

ప్ర మాదంలో ప్డటం మంచిది కాదు, ఈ ప్నికి ఉనాత 

కుటుంబానికి చెందిన వాకిత  కావాలన్నారు. కాని 

'అబుద ల్లు హ్ విశాాస ఉతేేజంతో, 'న్నకు్ వదలివేయండి, 

అల్లు హ (త) న్న రక్షకుడు,' అని అన్నారు. మరుసటి 

రోజు ఉదయం అవిశాాసులందరూ తమ సంఘంలో 

ఉండగా, 'అబుద ల్లు హ్ ఒక వైెపు నిలబడి ఖుర్్ఆన్ 

ప్ఠించటం పార రంభించారు. అవిశాాసులు ఆశచరాంగా, 

శర దధ గా విని, 'ఇబా ఉమెి అబద ర్ ఏమంటున్నాడు?' అని 

అన్నారు. వారలో ఒకరు, 'మ'హమిద్పైె 

అవతరంచబడిన గర ంథానిా ప్ఠిసేున్నాడు,' అని 



1. విశ్వాస పుసత కం -’హ .1-78  ;      సంపుటం : I  41 1-  ْيَمانإ كتَا  I  : لدالجإ            ؛        87-1  . ح -  ُب اِلإ
 

 (1/22)(  صحيح [ )  2]  - 50

إ صىلالن َ  َعْن ، َوَعْن َعْبدإ اهللإ بْن َعْمروٍ  :  عليه وسلم قَاَل  اهلل ّبإ
  ، َوقَْتُل الن َْفسإ  ،َوَعُقْوُق الَْوالإَديْنإ ، اِْلإْشَراُك بإاهللإ : "الَْكَبائإرُ 

 .َوالَْيمإْْيُ الُْغُمْوُس". َرَواُه الُْبَخارإي ُ 
50. (2) [1/22-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: మహా 

పాపాలోు : '' '1. అల్లు హ్కు స్సటి కలిపంచటం, 2. తలిు -

దండుర ల అవిధేయత, 3. అన్నాయంగా చంప్టం, 4. 

అసతా ప్ర మాణం, మొదలైనవి ఉన్నాయని,’ ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచించారు.” (బు'ఖారీ) 
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َوايَةإ أَنٍَس: "َوَشَهادَُة ا ْ رإ "مإْْيإ الَْغمُ ْورإ" بََدَل: "الْيَ لز ُ َوِفإ  .ْوسإ
51.(3) [1/22-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: 'అసతాపు ప్ర మాణ్యనికి బదులు 

అసతాపు స్సక్షాం' అని ఉంది. (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
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َي اهلُل َعْنهُ  ْ ُهَريَْرَة َرضإ إ صىل، َوَعْن أَِبإ  عليه  اهلل َعْن الن َّبإ
بْ ْجَتنإُبوا وسلم قَاَل: "اإ  ْوَل اهللإ َوَما َرُس يَا : قَالُْوا "اتإ َع الُْمْوبإقَ الس َ

 

అన్నారు. అది వినా వెంటనే వారందరూ ఆగర హంతో 

అతనిపైె విరుచ్చకుప్డాారు. ఎంత ఘోరంగా కొటాట రంటే 

మఖం అంతా వాచిపోయింది. కాని అతని విశాాస 

ఉతేేజం మాతు ం తగు లేదు. అవిశాాసులు కొడుత 

నాప్పటికీ అతని ప్ఠనం మాతు ం ఆగలేదు. 'అబుద ల్లు హ్ 

తన విధిని పూరత చేస్ల తమ మితు ల వదద కు వచాచరు. 

అపుపడు వారు, 'అందు వలేు  వెళావదద ని చెపాపమ,' అని 

అన్నారు. దానికి అబుద ల్లు హ్, 'మీరు్కోరతే రేపు మళ్ళా 

వెళ్ళా ఖుర్్ఆన్ ప్ఠిసే్సను,' అని అన్నారు. దానికి వారు, 

'అసహాంచ్చ కునా దానిా నీవు వారకి 

వినిపించివచాచవు, అంతే చాలు, ' అని అన్నారు. 

(స్లయరు సాహాబహ) 

మకొహ అవిశాాసుల హంసలు భరంచలేక మదీనహ 

వలస పోయారు. మదీనహ వచిచన తరాాత అనేక 

యుదాధ లలో, పోరాటాలోు  పాల్కు న్నారు. బదర ర్ యుదధ ంలో 

అబూ జ'హల్్ గ్గండపైె కూర్కచని, ‘నీవేన్న అబూ 

జహల్్వి,’ అని అడిగారు. ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంతరం 

న్నాయమూరత గా, మఫేీగా స్తవలు చేశారు. 33వ హజీర లో 

మరణించారు.  

ْرُك بإاهللإ " :قَاَل  ؟ُهن َ  ْحرُ  ،الش إ ْ َوقَْتُل الن َْفسإ ، َوالس إ َم اهلُل   ال َتإ َحر َ
بَا، إإل َ بإالَْحق إ  إ ْ لت َ َوا ،َوأَكُْل َمالإ الَْيتإْيمإ ، َوأَكُْل الر  ْحفإ َوِل إ ،  يَْوَم الز َ
"َناتإ الَْغافإ مإ ُمؤْ ْحَصَناتإ الْ  الْمُ َوقَْذُف     .ََلتإ

52.(4) [1/22-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''న్నశనం 

చేస్త 7 (ఏడు) విషయాలకు దూరంగా ఉండండి,'' అని 

ప్ర వచించారు. దానికి అకొడునావారు, 'ఆ ఏడు 

వసేువులు ఏమిటి ఓ ప్ర వకాత !' అని వినావించ్చ 

కున్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అన్నారు: '1. 

అల్లు హ్ (త) కు స్సటి కలిపంచటం, 2. చేతబడి 

చేయడం, 3. అల్లు హ్(త) నిషేధించిన పార ణిని 

అన్నాయంగా చంప్టం, 4. వడాీ తినటం, 5. అన్నథల 

సొమిను దోచ్చకోవటం, 6. యుదధ ంలో వెనుా 

చూప్టం,  7. ప్వితు  సే్త్ీలపైె అభాండాలు వేయటం.'' 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
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َي اهلُل َعْنهُ  ْ ُهَريَْرَة َرضإ َ صىل اهلل عليه وسلم   ،َوَعْن أَِبإ إإن َ الن َّبإ
ْ َوُهَو ُمْؤمإن   ْْيَ يَْزِنإ ْ حإ اِنإ ارإُق قَاَل: "َل يَْزِنإ الز َ ُق الس َ ، َوَل يَْسرإ

ْْيَ  ،  يَ حإ ُق َوُهَو ُمْؤمإن  ُهَو يَْشَربَُها وَ  ْْيَ الَْخَمَر حإ َرُب َوَل يَْش ْسرإ
ُب نُْهَبًة يَْرفَُع الن َاُس إإلَْيهإ  ،ُمْؤمإن   ْْيَ  فإْيَها َوَل يَْنَتهإ أَبَْصاَرُهْم حإ

ُبَها َوُهَو ُمْؤمإن   ُل َوُهَو ُمْؤمإ  ، يَْنَتهإ ْْيَ يَغ ُ   ؛ ن  َوَل يَُغل ُ أَْحُدكُْم حإ
  .ي َاكُْم إإي َاكُْم"إإ فَ 

53. (5) [1/23-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''వాభిచారం చేస్త వాకిత  వాభిచారం చేస్లనపుడు 

విశాాస్లగా (మ'మిన) ఉండడు. అదేవిధంగా 

దొంగతనం చేస్తవాడు దొంగతనం చేస్లనపుడు విశాాస్ల 

(మ'మిన)్గా ఉండడు. స్సరాయి తాు గేవాడు స్సరాయి 

తాు గనపుడు విశాాస్ల (మ'మిన)గా ఉండడు. ఇంకా 

ఇతరుల ధన్ననిా దోచ్చకునే వాడు కూడా విశాాస్ల 

(మ'మిన)గా ఉండడు. దోర హం (ఖయానత్) 

చేస్తవాడు దోర హం చేస్లనపుడు విశాాస్ల (మ'మిన)గా 

ఉండడు. మీరు వీటికి దూరంగా ఉండండి.'' (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 
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ఇబా 'అబాబస్ (ర) ఉలేు ఖనంలో, 'విశాాస్లని చంపే 

వాడు విశాాస్లని చంపినపుడు విశాాస్లగా ఉండడు' 

అని ఉంది.  
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  ." ْْيَ يَْقُتُل َوُهَو ُمْؤمإن  اٍس: "َوَل يَْقُتُل حإ َوايَةإ ابْنإ َعب َ ْ رإ َوِفإ
اٍس: كَْيَف يُْنإ  إبْنإ َعب َ ْكَرَمُة: قُلُْت لإ ْنُه؟ قَاَل:  ُع اقَاَل عإ يَْماُن مإ ِْلإ

َ َك بَْْيَ ب َ َوشَ  ،اَهَكَذ  هإ ثُم َ َص  أ   ، فَإإْن تَابََعادَ إإلَْيهإ َهَكَذا ،أَْخَرَجَهاابإعإ
هإ  َك بَْْيَ أََصابإعإ ًنا  .َوَشب َ : َل يَُكْوُن َهَذا ُمْؤمإ َوقَاَل أَبُْو َعْبدإ اهللإ

ا يْ  ،تَام ً  . . َهَذا لَْفُظ الُْبَخارإي إ َمانإ َوَل يَُكْوُن لَُه نُْوُر اِْلإ
54. (6) [1/23-దృఢం] 

ఇకర మ (ర) కథనం: నేను న్న గ్గరువు ఇబా 

'అబాబస్ను విశాాసం ప్ర జల హృదయాల నుండి 

ఎల్ల వెళ్ళాపోతంది?' అని అడిగాను. దానికి అతను 

సైెగచేస్ల తన చేతి వేర ళుా ఒక దానిలో ఒకటి పెటిట  

తీస్లవేశారు. మళ్ళా ఇబా 'అబాబస్ (ర) 'ఒకవేళ 

ప్శాచతేాప్ప్డితే అతని విశాాసం తిరగ వచేచసేుంది,' 

అని దానిా రండు అరచేతలను కలిపి చూపించారు.  

అబూ 'అబుద ల్లు హ్ అంటే బు'ఖారీ యొకొ ఈ 

'హదీసు' గ్గరంచి అభిపార యం ఏమిటంటే, ఈ 

పాపాలకు పాలపడి నపుడు ప్రపూరణ  విశాాస్లగా 

ఉండడు, విశాాస వెలుగ్గ ప్రపూరణ ంగా ఉండదు. ఇవి 

బు'ఖారీ ప్దాలు. 

 (1/23)( صحيح ) [  7]  - 55

ْ هُ وَ  ُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: قَاَل َرُسوْ ، َريَْرةَ َعْن أَِبإ
: "َوإإْن َصاَم َوَصىل َ َوَزَعَم أَن َهُ "يَُة الُْمَنافإقإ ثَََلث  "آ   . َزادَ ُمْسلإم 

" َب َحد َ "إإذَا  ثُم َ ات ََفَقا:  .ُمْسلإم  ا  ذَ َوإإ ، َوإإذَا َوعََد أَْخلََف  ،َث كَذإ
 .اَن"َن خَ اْؤتُمإ 

55. (7) [1/23-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''కప్టాచారకి మూడు చిహాాలు ఉంటాయి. 

''మస్లు మ్్'' ఉలేు ఖనలో, ఒకవేళ అతడు ఉప్వాసం 

పాటిసే్సడు, నమా'జు చదువుతాడు, ఇంకా నేను 

మస్లు ంను, అని వాదిసే్సడు అనే ప్దాలు అధికంగా 

ఉన్నాయి.  

బు'ఖారీ మరయు మస్లు మ్్ల ఉలేు ఖనలో ఉనా 

ప్దాలు, ''మాటాు డితే అసతాం్ ప్లుకుతాడు, 

వాగాద నం చేస్ల భంగప్రుసే్సడు, ఏదైన్న అమానత 

ఉంచబడితే అందులో దోర హంచేసే్సడు.'' 38  

 (1/23) ( متفق عليه[ )  8]  - 56

َ صىل اهلل علي ،مرو نإ ع َوَعْن َعْبدإ اهللإ بْ  قَاَل:   ه وسلمأَن َ الن َّبإ
 َ َوَمْن كَانَْت فإْيهإ َخْصلَة    ،افإًقا َخالإًصاْيهإ كَاَن ُمنَ  َمْن كُن َ فإ ع  ْربَ "أ

َن الن إَفاقإ َحّت َ يََدَعَها   ، إإذَا اْؤتُمإَن َخاَن  :مإْنُهن َ كَانَْت فإْيهإ َخْصلَة  م إ
َث كََذَب     ."فََجرَ َوإإذَا َخاَصَم ،  غََدرَ عَاَهَد  ذَاإإ وَ ، َوإإذَا َحد َ

56. (8) [1/23-ఏకీభవితం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర్ బిన 'ఆ'స (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఏ వాకిత లో ఈ 4 గ్గణ్యలు ఉంటే 

అతడు ఖచిచతంగా కప్టాచారయే. ఎవరలోనైెన్న 

వీటిలో ఒకొ గ్గణం ఉంటే ఒక కాప్టా చిహాం 

ఉనాటేట . దానిా కూడా ఎల్లగైెన్న వదలివేయాలి. ఆ 

4 గ్గణ్యలు ఇవి: 1. అమానత ఉంచబడితే దోర హం 

తలపెడతాడు; 2. మాటాు డితే అసతాం 

ప్లుకుతాడు; 3. వాగాద నం చేసే్త వాగాద నభంగం 

చేసే్సడు; 4. వివాదం తలతేితే తిటు కు దిగ్గతాడు.  39 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

38) వివరణ-55: ఇవనీా కాప్టా ఆచరణకు 

సంబంధించిన చిహాాలు. కాప్టా నమికాలకు సంబం 

ధించినవి కావు. 

39) వివరణ-56: ఈ 'హదీసు'ను ప్ర వకత  (స) అనుచరులు 

'అబ్దు లా్లహ్  బిన 'అమర ్  బిన  'ఆ'స  (ర) తన తండిర  

'అమర ర్ బిన్ 'ఆ'స్ కంటే మందు ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచారు. 

వీరు తరచూ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచేచవారు. ప్ర వకత  (స) 

నోట వినాదంతా వార సుకునేవారు. ఒకస్సర ఖురైష్టలు 

అతనిా వారసేూ, ''మ'హమిద్ కోపావేశంలో ఏం 

మాటాు డుతారో ఎవరకి తెలుసు. అందువలు  వార యకండి,'' 

అని అన్నారు. 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర్ ఈ విషయానిా 

ప్ర వకత  (స) వదద  ప్ర సే్సవించారు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీవు 

రాసేూ ఉండు, అల్లు హ(త) స్సకిి, న్న నోట సతామే 

వెలువడుతంది,' అని అన్నారు. (మసాద్ అ'హిద్ 

4/192) 

మిగలిన సమయం అంతా వార సుకునా దానిా కంఠసేం 

చేయడంలోనే గడిపేవారు. ప్గలు ఉప్వాసంతో 

గడిపేవారు. రాతిు  ఆరాధనలో గడిపేవారు. రాను, రాను 
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ఈ ప్ని ఎంత అధికం అయిందంటే భారాా-బిడాలను, 

పార ప్ంచిక వావహారాలను వదలివేయడం జరగంది. 

'అమర ర్ బిన్ 'ఆ'స్ తన కుమారుని గ్గరంచి, ప్ర వకత  (స)కు 

ఫిరాాదు చేశారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) అతనిా పిలిచి 

తలిు -దండుర లకు విధేయత చూప్మని, ఇంకా నీవు 

ఉప్వాస్సలు పాటించ్చ, ఉప్వాస్సలు విరమించ్చ, 

నమా'జులు చదువు, విశార ంతి తీసుకో, ఇంకా భారాా-

బిడాల హకుొలు చెలిు ంచ్చ, ఇదే న్న ప్దధ తి. న్న ప్దధ తిని 

వాతిరేకించేవారు న్న వారు కారు అని బోధించారు. 

(మసాద్ అ'హిద్ 4/158) 

మొటట మొదటి 'హదీసు'ల సంకలనం: 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 

'అమర ర్ బిన్ 'ఆ'స్ ప్ర వకత  (స) ఆదేశాలు, ఉప్దేశాల ఒక 

సంకలన్ననిా తయారుచేశారు. దానికి 'స్సదిఖహ అని 

పేరు్పెటాట రు. ఎవరైన్న ఏదైన్న సమసా గ్గరంచి అడిగ, 

అతనికి దాని గ్గరంచి ఏమీ గ్గరుత ండకపోతే అందులో 

చూచి చెపేపవారు.  

అబూ ఖుబైల్్ కథనం: ఒకస్సర నేను, ''ఖు'సేున్'తనియా 

మందు జయించబడుతందా? లేక రోమ్ మందు 

జయించ బడుతందా,'' అని అడగాు  అతనికి అపుపడు 

గ్గరుత లేక పెట్టట  తెపిపంచి అందులోనుండి ఒక పుసేకం తీస్ల 

చూచి, ''మేమ ప్ర వకత  (స) వదద  కూర్కచని వార సేూ్

ఉన్నామ, అపుపడు ఇల్లంటి ప్ర శా ఎవరో ప్ర శ్ాంచారు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), ‘హరాకల్ నగరం 

(ఖు'సేున్'తనియ) మొదట జయించబడుతంది,’ అని 

సమాధానం ఇచాచరు' అని అన్నారు. 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 

'అమర ర్ బిన్ అల్్ 'ఆ'స్ ఆ పుసేకానిా చాల్ల భదర ంగా 

ఉంచేవారు. (మసాద్ అహిద్ 2/176).  

ముజాహిద్ కథనం: ఒక్స్మర నేను అతన్నవదద క్త వెళ్ళాను 

ప్డక్ కిర ింద నుిండ్న ఒక్ ప్పస్త క్ిం తీస చూడస్మగాను. అతను 

వారించార్ప. అప్పుడు నేను, ''తమర్ప నాక్త దేనుిిండీ 

వారించే వార్ప క్తర్ప, మర ఇదేమిటి'' అన్న అడిగాను. 

దాన్నకి అతను, ''నేను ఒక్కడ్ననే ప్ర వక్త  (స్) నుిండ్న విన్న 

స్ింక్లనిం చేసన గ్ర ింథ మిది, ఒక్వేళ ఇది మరయు 

ఖుర్ఆన్ మరయు హితబోధ్ చేసే స్మమర్ాిం నాక్త 

ఇవవబడ్నతే మర నాక్త ప్ర ప్ించిం ప్టా మరే చిింతా 

ఉిండదు.'' (అస్దుల్ 'గాబహ్ - 3/234) 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర్ సుమారు 700 'హదీసు'లను 

ఉలేు ఖంచారు. వాటిలో 17 బు'ఖారీ-మస్లుమలోు  

ఉన్నాయి. ఇవేకాక 8 బు'ఖారీలో, 20 మస్లు మలో 

ఉన్నాయి. (తహ్'జీబ్ / 208)  

 (1/23)( صحيح [ )  9]  - 57

إ صىل اهلل ،نإ ُعَمرَ بْ ْن اَوعَ  َثُل  مَ : "ه وسلم قَاَل  عليَعْن الن َّبإ
اةإ الْ الُْمَنافإ  َة َوإإىَل هَ قإ الش َ هإ َمر َ ْْيُ إإىَل َهذإ هإ َعائإَرَة بَْْيَ الَْغَنَمْْي تَعإ ذإ

ًة". َرَواُه ُمْسلإم    َمر َ
57. (9) [1/23-దృఢం] 

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''కప్టా చార ఉదాహరణ ఒక మేకను పోలి్ ఉంది. 

జతకటేట  కోరకతో రండు మందల మధా తిరుగ్గతూ 

ఉంటుంది. ఒక స్సర అటుపోతంది. మరోస్సర 

ఇటుపోతంది. ఇటువంటి ప్రసి్లతి కప్టాచారలో 

ఉంటుంది. ఒకస్సర మస్లు మల వదద కు వసే్సడు, 

మరోస్సర అవిశాాసులవైెపుకు ప్రగెడతాడు. 

(మస్లు మ్్) 
----- 

ْ   ْصُل اَلْفَ     రండవ విభాగం   الث َاِنإ

 (1/24)(  ضعيف [ ) 10]  - 58

اَعْن َصْفَواَن  بإهإ  ،َل  بْنإ َعس َ اإذَْهْب بإَنا  :قَاَل: قَاَل يَُهْودإي   لإَصاحإ
ُبهُ لُه فََقاَل  .إإىَل َهَذا الن َّبإ إ  إإن َُه لَْو َسمإَعَك كَاَن  ،نَّبإ    :َل تَُقْل : َصاحإ

َلُه  فََسأَ  ،َسل ََم هإ وَ  اهلُل عَلَيْ  َصىل َ فَأَتََيا َرُسْوَل اهللإ . أَْعُْيٍ  َعةُ لَُه أَْربَ 
َناٍت عَ  :  رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم فََقاَل ، ْن تإْسعإ آيَاٍت بَي إ

كُْوا بإاهللإ  قُْوا ،"َل تُْشرإ َوَل تَْقُتلُْوا   ،َوَل تَْزنُْوا  ،َشْيًئا َوَل تُْسرإ
ْ الن َْفَس ال َ  َم اهلُل إإل َ بإالَْحق إ تإ  إإىَل ذإْي  ءٍ ْي ُشْوا بإَِبإ  تَمْ َوَل  ، َحر َ

بَا ،َوَل تَْسَحُرْوا ،لَهُ لَْطاٍن لإَيْقتُ ُس  إ فُْوا َوَل تَأْكُلُْوا الر  ، َوَل تَْقذإ
ْحفإ ُمْحَصَنًة،  َرارإ يَْوَم الز َ َة  ،َوَل تَُول ُوا الفإ   -دَ الَْيُهوْ  –َوعَلَْيُكْم َخاص َ

 َ ْبتإ ْن أ ْ الس َ   : قَاَل ، و هيلورج هييد : فَقبَلاَل . قَ " َل تَْعَتُدْوا ِفإ
ْ " :قَاَل  . َهُد أَن ََك نَّبإ   ْش نَ  إإن َ دَاُودَ   قَاَل: ؟"فََما يَْمَنَعُكْم أَْن تَت َبإُعْوِنإ

ْ ذُْريَتإهإ نَّبإ    َناَك أَْن  تَبإعْ َوإإن َا نََخاُف إإْن ، دَعَا َرب َُه أَْن ل َ يََزاَل ِفإ
مإذإ دُ. رَ َيُهوْ تَْقُتلََنا الْ  ْ    .النساِئَوأَبُْو دَاودو ي ُ َواُه الَت إ

58. (10) [1/24-బలహీనం] 

'సఫాాన్ బిన్ 'అస్సాల్్ (ర) కథనం: ఒక యూదుడు 

తన మితు డైన యూదునితో, 'మనం ఆ ప్ర వకత  వదద కు 

వెళదాం,' అని అన్నాడు. దానికి ఆ యూదుడు 

అతనిా, '' 'ప్ర వకత ' అని పిలవకు. ఒకవేళ అతడు నీ 

మాటలు వింటే చాల్ల సంబరప్డిపోతాడు,'' అని 

అన్నాడు. వారదద రూ కలస్ల ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ 9 
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గొప్ప చిహాాలను గ్గరంచి అడిగారు. అపుపడు ప్ర వకత  

(స), ''1. అల్లు హ్ కు ఎవరనీ స్సటి కలిపంచకండి; 2. 

దొంగతనం చేయకండి; 3. వాభిచారం చేయకండి; 4. 

అల్లు హ్ నిషేధించిన ఏ పార ణినీ ధరింగా తప్ప, 

అన్నాయంగా చంప్కండి; 5. నిరప్రాధులను, 

అమాయకులను నిందారోప్ణ చేస్ల, అధికారులకు 

అప్పగంచి, అతనిా చంపించకండి; 6. చేతబడి 

చేయకండి; 7. వడాీ తినకండి; 8. ప్వితు  అమాయక 

సే్త్ీలపైె అప్నిందలు మోప్కండి; 9. ధరి పోరాటంలో 

వెనుాచూపి పారపోకండి. ఇంకా ఓ యూదుల్లరా! 

మీపైె శనివారం హదుద లు మీర ప్ర వరత ంచ కూడదని 

కూడా ఉంది,'' అని ప్ర వచించారు. ప్ర వకత  (స) నోటి ఈ 

మాటలు విని ఆ ఇదద రు యూదులు ప్ర వకత  (స) 

చేతలకు, కాళాకూ మదుద పెటుట కున్నారు. 

అనంతరం వారదద రూ, 'తమరు దైవప్ర వకత  అని 

మేమ స్సక్షాం ఇసేున్నామ,' అని వినావించ్చ 

కున్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) వారతో, ''ననుా దైవ్

ప్ర వకత గా స్త్ాకరంచిన తరాాత న్నకు విధేయత 

చూప్టంలో మీకు గల ఆటంకం ఏమిటి?'' అని 

అడిగారు. దానికి వారు 'దావూద్ (అ) తన ప్ర భువును 

ప్ర వకత లు ఎపుపడూ తన్ సంతతిలోనే్ రావాలని 

పార రించారు. మీకు విధేయత చూపితే యూదులు 

మమిలిా చంపివేసే్సరని భయప్డుతన్నామ,' అని 

వినావించ్చకున్నారు. 40 (తిరిజి', అబూ దావూద్, 

నస్సయి') 

 

40) వివరణ-58: ఈ 'హదీసు'ను 'సఫాాన  బిన  'అస్లసల  

ఉలేు ఖంచారు. ప్ర వకత  (స) వెంట 12 పోరాటాలోు  

పాల్కు న్నారు. కూఫహ లో నివాస మేరపరచ్చకున్నారు. 

ఆ ఇదద రు యూదులు మూస్స(అ)కు ఇవాబడిన 9 మహ 

తాా లను గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచారు. ఈ ఆయత్ సూరహ 

బనీ ఇస్సర యీల్్ (17)లో ఉంది. ప్ర వకత  (స) వాటిని 

వివరంగా పేర్కొన్నారు. 1. చేతికరర , 2. చేతి వెలుగ్గ, 3. 

తూఫాన్, 4. టిడా (జరాద), 5. పేళుా, 6. కప్పలు, 7. 

రకత ం, 8. కరువు కాటకాలు, 9. ప్ంటల నషట ం.   ఈ 9 

నిదరిన్నల గ్గరంచి ఖుర్్ఆన్లో వివిధ సూరాలోు  

ప్ర సే్సవించటం జరగంది. మూస్స (అ) అల్లు హ (త) 

సందేశానిా అందజేయటానికి ఫిర్్'ఔన్ దరాబరులోకి 

 

వెళ్ళారు. అపుపడు: ''(ఫిర్్'ఔన్) అన్నాడు: 'నీవు 

ఏదైన్న సూచనను తీసుకొని వచిచ్ఉంటే – నీవు సతా్

వంతడవే అయితే – దానిని తీసుకొనిరా:'  అపుపడు 

(మూస్స) తన చేతికరర ను విస్లరాడు, అకస్సితేగా అది 

ఒక సపషట మైెన పెదద  సరపంగా (సు''అబాన్గా) 

మారపోయింది. మరయు అతడు తన చేతిని బయటికి 

తీశాడు. ఇక అది చూస్త వారకి తెలు గా మెరుసేూ 

కనిపించింది. (సూ.్అల్-అ'అరాఫ, 7:106-108),  

ఈ చేతికరర గ్గరంచి సూరహ్ 'తా-హా లో కూడా 

ప్ర సే్సవించడం జరగంది. ఆ చేతి కరర లో అనేక 

ఉప్యోగాలు ఉండేవి. రాతిు  పూట దీప్ంగా 

ఉప్యోగప్డేది. మేకలను నియంతిు ంచేది, నీడ ఇచేచది, 

మాంతు కుల మంతాు లను తిు పిపకొటేట ది, నేలపైె వేసే్త 

సరపంగా మారపోయేది, చేతిలోకి తీసుకుంటే కరర గా మార 

పోయేది. రండవ నిదరినం సూరహ్ ఆరాఫ్లో ఉంది. 

అల్లు హ్ ఆదేశం: '' మరయు వాసేవానికి, మేమ ఫిర్్'ఔన్ 

జాతి వారని – బహుశా వారకి తెలివి వసేుందేమోనని – 

ఎనోా సంవతారాల వరకు కరువుకు, ఫల్లల నష్టట నికి 

గ్గరచేశామ. ఆ పిదప్ వారకి మంచికాలం వచిచ నపుడు 

వారు: ''మేమ దీనికే అరుు లం!'' అని అనేవారు. కాని 

వారకి కషట కాలం దాపురంచినపుడు, వారు మూస్స 

మరయు అతనితో పాటు ఉనావారని తమకు 

అప్శకునంగా ప్రగణించే్ వారు. వాసేవానికి వార 

అప్శకున్నలనీా అల్లు హ్ చేతలలోనే ఉన్నాయి, కాని 

వారలో చాల్లమందికి తెలియదు. మరయు వారు 

(మూస్సతో) అన్నారు: ''నీవు మమిలిా భర మింప్ 

జేయటానికి ఏ సూచనను తెచిచన్న మేమ నినుా 

నమేివారం కామ!''  కావున మేమ వారపైె జలప్ర ళయం 

('తూఫాన్) మిడుతల దండు, పేనులు, కప్పలు మరయు 

రకత ం మొదలైన సపషట మైెన సూచనలను ప్ంపామ. 

అయిన్న వారు దురహంకారం చూపారు ఎందుకంటే 

వారు మహా అప్రాధులై్ ఉండిర.  మరయు వారపైెకి 

ఆప్ద వచిచ్నపుడు వారనేవారు: ''ఓ మూస్స! నీ ప్ర భువు 

నీకిచిచన వాగాద నం ఆధారంగా నీవు మా కొరకు పార రించ్చ! 

ఒకవేళ నీవు మా నుండి ఈ ఆప్దను తొలగసే్త మేమ 

నినుా విశాస్లసే్సమ; మరయు ఇస్సర ఈ'ల్్ సంతతివారని 

తప్పక నీవెంట ప్ంపుతామ.'' కానీ, ఒక నిరీణ త కాలం 

వరకు వార నుండి ఆప్దను తొలగంచగానే – ఆ 

కాల్లనికి వారు చేరుకోవలస్లనవారే కాబటిట  – వారు తమ 

వాగాద న్ననిా భంగప్రచేవారు!'' (సూ.్ అల్్ ఆరాఫ్, 
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7:130-135) 

తఫ్స్త్ర్్ మ'ఆలిమతేన్జీల్్ మరయు తఫ్స్త్ర్్ ఖాజిన్లలో 

ఈ వాకాపు వాాఖాానం ఇల్ల ఉంది: ''ఫిరౌన్ జాతివారు 

మూస్స (అ)ను తిరసొరంచి, మహమలనిాటినీ 

మంతాు లుగా ప్రగణించారు. ఇంకా బనీ ఇస్సర యీ'ల్్ 

జాతిపైె అనేక దౌరజ న్నాలకు పాలపడాారు. అపుపడు మూస్స 

(అ) ఫిరౌన్ జాతిని శపించారు. అపుపడు అల్లు హ్ ఫిరౌన్ 

జాతిపైె నీటిశ్క్ష ప్ంపాడు. నలు ని మబుబ వచిచంది. 7 

రోజుల వరకు నిరంతరంగా వరిం కురస్లంది. ఫిరౌన్ 

జాతివార ఇళుా నీటితో నిండిపోయాయి. ప్రకల వరకు 

నీరైపోయింది. పల్లలు, తోటలు, ప్ంటలు అనీా 

మనిగపోయాయి. కాని వీరకి దగు రలోనే్ ఉనా బనీ 

ఇస్సర యీల్్ జాతి వార ఇళుా మాతు ం ఎటువంటి వరదకు 

గ్గరకాలేదు. అనంతరం ఫిరౌన్ జాతివారు ప్శాచతేాప్ం 

చెందిన తరాాత శ్క్షను తొలగంచటం జరగంది. కాని 

వాళుా మళ్ళా తలబిరుసు తన్ననికి దిగారు. నెలరోజుల 

తరాాత చినా పిచ్చచకల శ్క్ష అవతరంచింది. వార 

పల్లలనీా న్నశనం అయాాయి. అయితే వీర పల్లల 

ప్ర కొనే బనీ ఇస్సర యీ'ల్్ పల్లలు ఉండేవి. కాని వార 

పల్లలకు ఎటువంటి హాని కలుగలేదు. 7 రోజుల వరకు 

ఈ శ్క్ష ఉంది. చివరకి ఫిరౌన్ జాతివారు ప్శాచతేాప్ 

ప్డితే, మూస్స (అ) పార రించగా ఆ శ్క్ష కూడా తొలగ 

పోయింది. కాని మళ్ళా తిరస్సొరానికి దిగారు. మళ్ళా 

మూస్స (అ) శపించారు. అపుపడు వారపైె పేళా శ్క్ష 

అవతరంప్జేయబడింది. అవి వార శరీరం అంతా 

వాాపించాయి. అవి తొలగపోయిన తరాాత, కప్పల శ్క్ష 

అవతరంచింది. అవి వార ఇళాలోు  నిండి పోయాయి. 

అనాంలో, నీళాలో, ప్ర తి వసేువులో కప్పలే కప్పలు. 

ఆతరువాత వారు తాు గేనీరు రకత ంల్ల మారపోయింది. 

నదులు, బావులు రకత మయం అయి పోయాయి. ఈ శ్క్ష 

కూడా 7 రోజుల వరకు నిరంతరంగా కొనస్సగంది. మళ్ళా 

వారు వేడుకునా తరాాత మూస్స (అ) పార రించగా ఆ శ్క్ష 

కూడా తొలగ పోయింది. 

ఈ ఆయతలో ఇనిా విషయాలను గ్గరంచి సూచించడం 

జరగంది. ప్ర వకత (స) వీటిని వివరంగా్ పేర్కొన్నారు. 
అందు వలేు  ఉలేు ఖనకరత  ఈ 'హదీసు'ను సంకిిపే్ంగా 

పేర్కొనలేదు. అయితే ప్ర వకత  (స) పేర్కొనా 9 

విషయాలను గ్గరంచి మాతు ం పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే 

వాటి అవసరం అందరకీ ఉంది. చివరగా యూదుల 

ప్ర తేాకతను అంటే శనివారం న్నడు చేప్లు వేటాడరాదనే 
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قَاَل: قَاَل رسول اهلل صىل اهلل عليه  ، وَعْن أَنَس بن مالك
يَْمانإ  ْن أَْصلإ اِْلإ ْن قَاَل ف ُ عَ الْكَ  :وسلم: "ثَََلث  م إ ،   اهللُ َل إإلََه إإل َ  :م َ

َن اِْلإْسََلمإ بإَعَملإ  تُ َل ، وَ ُه بإَذنْبإ رْ ف إ َل نَكَ  ْجُه مإ َهادُ َماض  .ْخرإ َوالْجإ
رُ  َ اهلُل إإىَل أَْن ي َُقاتإَل آَخإ اَل  اْلمة هذه ُمْنُذ بََعَثِنإ ج َ لُُه  ،الد َ َل يُْبطإ

يَْماُن بإاْْلَْقَدارإ ، دإٍل  عَاَوَل عَْدُل  ،َجْوُر َجائإرٍ   داود  ه أبو. روا"َواِْلإ
59. (11) [1/24-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''విశాాస మూల్లలు 

మూడు: ‘1. ల్ల ఇల్లహ ఇలు ల్లు హ్’ అని ప్లికిన 

వారని మహా పాపాల కారణంగా అతనిా అవిశాాస్ల 

అనకూడదు, ఇంకా అతనిా ఇస్సు మ్్ నుండి 

బహషొరంచకూడదు; 2. జిహాద్ ఆదేశం న్న నుండి 

ప్ర ళయం వరకు కొనస్సగ్గతంది. అంటే అల్లు హ్ (త) 

ననుా ప్ర వకత గా నియమించి నప్పటి నుండి జిహాద్ 

కొనస్సగ్గతంది. చివరకి ఈ అనుచర సమాజం చివర 

వాకిత  దజాజ ల్్ను సంహరసే్సడు. దురాిరుు ని దురాిరు ం 

లేదా న్నాయమూరత  న్నాయం దానిా తొలగంచ 

లేదు; 3. విధి వార తపైె విశాాసం కలిగ ఉండటం,' '' అని 

ప్ర వచించారు. (అబూ దావూద్) 
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ْ ُهَريَْرةَ  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   :قَاَل  ،َوَعْن أَِبإ
يَْماُن  ْنُه اِْلإ لَ َق رَ فَكَاَن فَوْ ، "إإذَا َزََن الَْعْبُد َخَرَج مإ هإ كَالظ ُ فَإإذَا   ،ةإ أْسإ

ْن  َخَرَج  ْيَماُن" عَادَ إإلَْيهإ لإ َعمَ ذَلإَك الْ مإ ي ُ َوأَبُْو   اِْلإ مإذإ ْ . َرَواُه الَت إ
  .دَاودَ 

60. (12) [1/25-అప్రశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక వాకిత  వాభిచారం చేస్లనపుడు, అతని విశాాసం 

 

విషయానిా పేర్కొన్నారు. ఆ ఇదద రు యూదులు ప్ర వకత  

(స) మాటలు విని సంతోషంతో ప్ర వకత (స) చేతలకు, 

కాళాకు మదుద  పెటుట కున్నారు. ఇంకా దైవప్ర వకత  అని 

స్సక్షాం ఇచాచరు. ఎందుకంటే వాళా గర ంథాలలో కూడా 

ప్ర వకత  (స) గ్గరంచి భవిషావాణి ఉంది. కాని వారు దానిా 

దాచటానికి ప్ర యతిాంచే వారు. వారు దావూద్ (అ), 

'అతనికి విధేయత చూప్వదద ని ఆదేశ్ంచారని,' అంటారు. 

కాని ఇదంతా అసతాం. ఎందు్ కంటే ప్ర తి ప్ర వకత , ఇతర 

ప్ర వకత ల (స)కు విధేయత చూప్మనే ఆదేశ్ంచారు. 
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అతనిలో్ నుండి బయటప్డి, అతని తలపైె నీడల్ల 

ఉంటుంది. అతడు ఆ చెడుకారాం నుండి దూరం 

కాగానే అతని విశాాసం మళ్ళా తిరగ వచేచసేుంది.'' 

(తిరిజీ', అబూ దావూద్) 

----- 

  మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالإُث 
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ْ  ،َعْن ُمَعاذٍ    َعْشرإ  عليه وسلم بإ ُسْوُل اهللإ صىل اهلل رَ قَاَل: أَْوَصاِنإ
ْك بإاَل " :قَاَل  ،كَلإَماٍت  ْقَت هللإ َشْيًئا و َ  تُْشرإ إ لَْت َوُحر  َوَل  ، إإْن قُتإ

ْن أَْهلإَك َوَمالإَك  ن َ َوالإَديَْك َوإإْن أََمَراَك أَْن تَْخُرَج مإ َوَل  ،تَْعق َ
كَن َ َصََلًة َمْكُتْوبًَة ُمَتَعم إ   ْوبَةً فَإإن َ َمْن تََرَك َصََلًة َمْكتُ  ؛ًدا تََْتُ

َتَعم إًدا  ئ َْت مإنْ ْد فَقَ م ُ ُة اهللإ  بَرإ َوَل تَْشَربَن َ َخْمًرا فَإإن َُه َرأْس   ، ُه ذإم َ
َشةٍ  َيةَ ، كُل إ فَاحإ َيةإ َحل َ َسَخُط اهللإ عز   ؛َوإإي َاَك َوالَْمْعصإ فَإإن َ بإالَْمْعصإ

َراَوإإي َاَك َوالْ ، وجل  ْحفإ َوإإ فإ   َوإإذَا أََصاَب  ،اُس ْن َهلََك الن َ َر مإَن الز َ
ْ َوأَنْاَس موت الن َ  ْن ََ َوأَنْف  ، فَاثُْبْت ، َت فإهْْيإ َيالإَك مإ ْق َعىَل عإ

ْ اهللإ ، َطْولإَك  ْفُهْم ِفإ ْ َعَصاَك أَدَبًا َوأَخإ  .. رواه أحمد "َوَل تَْرفَْع َعهْْنُ
61. (13) [1/25-అప్రశోధితం] 

మ'ఆజ్' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నకు 10 

విషయాల గ్గరంచి బోధించారు. ''1. మిమిలిా 

కాలిచవేస్లన్న చంపివేస్లన్న ఎనాడూ అల్లు హ్(త)కు 

స్సటి కలిపంచరాదు; 2. ఒకవేళ తలిు  దండుర లు భారాా 

సంప్దలను వదలివేయమన్నా - వారకి అవిధేయత 

చూప్రాదు; 3. విధి నమా'జులను ఎంతమాతు ం 

వదలరాదు, ఎందుకంటే ఉదేద శాపూరాకంగా 

నమా'జులను వదలిన వాడు అల్లు హ్(త) రక్షణ్య 

ప్రధి నుండి తొలగపోతాడు; 4. స్సరాయి తాు గకండి, 

ఎందుకంటే స్సరాయి పాపాలనిాటికి మూలం; 5. 

పాపాలకు దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే పాపాలప్టు  

దైవాగర హం అవతరసేుంది; 6. అవిశాాసులతో 

యుదధ ం జరగనపుడు, వెనుాచూపి పారపోవటానికి 

ప్ర యతిాంచకండి. యుదధ ంలో ప్ర జలు చంప్బడు 

తన్నా్సరే; 7. మీ పార ంతంలో ప్ర జలు అన్నరోగాానికి 

గ్గరైతే, మీరు అకొడి నుండి పారపోవడానికి 

ప్ర యతిాంచకండి, అకొడే ఉండండి; 8. మీ కుటుంబం 

గ్గరంచి మీ శకిత మేరకే ఖరుచపెటట ండి; 9. మీ కుటుంబం 

వారకి విదాాబుదుధ లు నేరపసేూ ఉండండి, ఒకవేళ 

కొటట వలస్ల వసే్త విదాాబుదుధ లు నేరపంచటానికి 

మాతు మే కొటట ండి; 10. దైవభీతిని గ్గరంచి వారకి 

బోధించండి. (అ'హిద్) 
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  قَاَل: إإن ََما كَاَن الن إَفاُق َعىَل َعْهدإ الن َّبإ صىل اهلل  وَعْن ُحَذيَْفة،
ا الَْيْوَم  ،يه وسلمعل يَْما، أو ْفرُ َو الْكُ َما هُ فَإإن َ  ،فَأَم َ   ُن. َرَواهُ اِْلإ

 .الُْبَخارإي ُ 
62. (14) [1/25-దృఢం] 

హుజైె'ఫహ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) కాలంలో 

కాప్టాం ఉండేది. కాని ఈన్నడు, విశాాసం లేదా 

అవిశాాసం  మాతు మే.' 41 (బు'ఖారీ) 

===== 
 

 َوَسة الوْس   بَاُب ِف   - 2

2. కుశంకలు (చెడు ఆలోచనలు) 

మంచి ఆలోచనలను దైవపేర రణలు అంటారు. 

షై'తాన్ పేర రణలను కలతలు, చెడు ఆలోచనలు 

అంటారు. ఇవి రండు రకాలు: 1. అవశా: 

హృదయంలో జనించే చెడు ఆలోచనలు, పేర రణలు 

ఇవి క్షమించబడతాయి. 2. అన్న వశా: చెడు 

ఆలోచనలు, పేర రణల ప్ర కారం ఆచరంచటం.  

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''...మీరు మీమనసుాలలో 

ఉనాది, వెలుబుచిచన్న లేక దాచిన్న అల్లు హ్ మీ 

నుంచి దానిలకొ తీసుకుంటాడు. మరయు ఆయన 

తానుకోరన వానిని క్షమిసే్సడు మరయు తాను 

కోరనవానిని శ్కిిసే్సడు. మరయు అల్లు హ్ ప్ర తిదీ 

చేయగల సమరిుడు.'' (సూ.్అల్్ బఖరహ్, 2:284) 

మరకొందరు ఈ ఆదేశం రదద యిందని భావిసే్సరు. ఈ 

విషయం కిర ంది 'హదీసు' దాారా తెలుసేుంది. ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం: అల్లు హ్ ఆదేశం: ''న్న దాసుడు 

చెడును గ్గరంచి ఆలోచిసే్త, అతను దానిా చేయనంత 

వరకు వార యకండి. ఒక వేళ చేస్లవేసే్త ఒకొ పాప్ం 

వార యండి. అదే మంచిని గ్గరంచి సంకలిపసే్త, ఒక 
 

41) వివరణ-62: ఇది అతని అభిపార యం. ఎందుకంటే ప్ర తి 

కాలంలో కాప్టాం ఉంటుంది.  
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పుణాం వార సుకోండి. దానిా చేస్లవేసే్త, 10 పుణ్యాలు 

వార సుకోండి.'' (మస్లు మ్్) 

ఒక ఉలేు ఖనంలో, ''ఒక పుణ్యానికి బదులు 700 

పుణ్యాలు వార యబడతాయి,'' అని ఉంది. మరో 

ఉలేు ఖనంలో, ''దాసుడు చెడును గ్గరంచి సంకలిపసే్త, 

దైవదూతలు అల్లు హ్తో, 'ఓ అల్లు హ్! నీ దాసుడు 

చెడుకు పూనుకున్నాడు,' అని అంటారు. దానికి 

అల్లు హ్, 'ఆగండి! అతడు చేయనంత వరకు కరిల 

ప్తు ంలో వార యకండి. ఒకవేళ చేస్లవేసే్త ఒక పాప్ం 

వార యండి. ఒకవేళ చేయకుండా వదలివేసే్త, ఒక 

పుణాం వార యండి. ఎందుకంటే, న్నకు భయప్డి 

చేయకుండా వదలివేసే్సడు,' అని ఆదేశ్సే్సడు. ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం ప్ర కారం, ప్రపూరణ  మస్లు మ్్ యొకొ 1 

పుణాం  700 రటు  వరకు పెంచడం జరుగ్గతంది. 

అధికం చేయటం జరుగ్గతంది అని ఉంది. మరో 

ఉలేు ఖనంలో, ''ఇంత విశాల హృదయం, దయ, 

కరుణతో వావహరంచినప్పటికీ న్నశనం అయేావాడు 

ఎల్లగూ న్నశనం అవుతాడు.' ఒకస్సర అనుచరులు, 

'ఓ ప్ర వకాత ! ఒకోొస్సర మా హృదయాలలో చెడు 

ఆలోచనలు, కలతలు వసేుంటాయి. వాటి గ్గరంచి 

నోటితో చెప్పటానికి కూడా చాల్ల బాధగా 

ఉంటుంది,' అని వినావించ్చ్ కున్నారు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), 'అల్ల అవు తందా?' అని అడిగారు. 

దానికి వారు, 'అవును,' అని అన్నారు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), 'విశాాసం అంటే ఇదే,' అని అన్నారు. 

(మస్లు మ్్) 

ఇబా 'అబాబస్ (ర), 'ఈ వాకాం రదుద  కాలేదు. 

అంటే తీరుపదినం న్నడు అల్లు హ్ మానవులందరనీ 

ఒకచోట చేరవేస్ల, ఈ రోజు నేను మీ హృదయాల 

రహస్సాలను గ్గరంచి తెలియప్రుసే్సను, వీటి గ్గరంచి 

దైవదూతలకు కూడా తెలియదు అని ప్లికి 

విశాాసులకు వాటి గ్గరంచి తెలియప్రచి వారని 

క్షమించివేసే్సడు. కాని అవిశాాసులకు కప్టా 

చారులకు వార హృదయాల కాప్టాానిా గ్గరంచి 

తెలియప్రచి వారకి తగన శ్క్ష విధిసే్సడు,' అని 

అభిపార యప్డాారు. అదేవిధంగా హసన్ బస్త్ర  కూడా 

దీనిా రదద యినదిగా అభిపార యప్డరు. ఇబా జరీర్్ 

అభిపార యం కూడా ఇదే, అతను అంటారు, 'లకొ 

తీసుకోవటం వేరు, శ్కిించటం వేరు. లకొతీసు 

కోవటానికి, పాప్ం చేయటం తప్పనిసర కాదు. 

విచారణ తరాాత క్షమించడం జరగ వచ్చచ, 

శ్కిించడం జరగవచ్చచ.' ఒక 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, 

''మేమ 'తవాఫ్ చేసేున్నాం, ఒక వాకిత  'అబుద ల్లు హ్ 

బిన్ 'ఉమర్్ను, 'తమరు ప్ర వకత  (స) నుండి గ్గసగ్గసల 

గ్గరంచి ఏం విన్నారు?' అని అడిగారు. దానికి 

అతను ఇల్ల అన్నారు, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'అల్లు హ్ విశాాస్లని తన వదద కు పిలుచ్చకొని తన 

చేయిని అతనిపైె పెటిట , నీవు ఫల్లన్న పాపాలు చేశావు,' 

అని అంటాడు.' దానికి ఆ విశాాస్ల ఒపుప కుంటాడు. 

అపుపడు అల్లు హ్, 'నేను ప్ర ప్ంచంలో కూడా నీ 

పాపాలను దాచాను, ఈన్నడు వాటనిాటినీ క్షమించి 

వేసేున్నాను,' అని ప్లికి అతని కరిల ప్తాు నిా 

అతని కుడిచేతిలో ఇసే్సడు. కాని అవిశాాసులను, 

కప్టాచారులను అందర మందు అవమాన 

ప్రచటం జరుగ్గతంది. వార పాపాలను బటట ్

బయలు చేయడం జరుగ్గతంది. 'వీరే తమ 

ప్ర భువుపైె అభాండాలు మోపింది, ఇటువంటి 

దురాిరుు లపైె దైవాగర హం విరుచ్చకుప్డుగాక!' అని 

శపించటం జరుగ్గతంది.'' (తఫ్'స్త్ర్్ ఇబా కస్త్'ర్్) 

----- 

ُل     మొదటి విభాగం  الَْفْصُل اْْلَو َ
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ْ ُهَريَْرةَ  ليه وسلم:  ُل اهللإ صىل اهلل عُسوْ قَاَل: قَاَل رَ ، َعْن أَِبإ
ْ َما وَ  َعْن ىل تََجاَوزَ  تَعا"إإن َ اهللَ  تإ َما لَْم  ،ُصُدْوُرَهاْسَوَسْت بإهإ أُم َ

   .تَْعَمْل بإهإ أَْو تَتكَل َْم"
63.(1) [1/26-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న అనుచర సమాజం హృదయాలలో ఉతపనా 

మయేా కలతలు, చెడు ఆలోచనలను అల్లు హ్ (త) 

క్షమించి వేశాడు. వాటిని ఆచరంచనంత వరకు, 
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నోటితో ప్లకనంత వరకు విచారంచడం జరుగదు.'' 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/26)(  صحيح [ )  2]  - 64

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه ْن أَْصَحابإ  ،َوَعْن أَِبإ قَاَل: َجاَء نَاس  م إ
إ صىل اهلل   صىلَرُسْولإ اهللإ    ، وسلمعليه  اهلل عليه وسلم إإىَل الن َّبإ

ْ أَنُْفسإ : إإن َا نَْجُد هُ لُوْ فََسأَ    ! َنا َما يََتَعاَظُم أََحُدنَا أَْن ي ََتكَل ََم بإهإ  ِفإ
يُْح  ؟قَاَل: "أَْو قَْد َوَجْدت ُُمْوهُ  " قَالُْوا: نََعْم. قَاَل: "ذَاَك َصرإ

يَْمانإ      .لإم  . َرَواُه ُمْس "اِْلإ
64. (2) [1/26-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు 

కొంత మంది అనుచరులు వచిచ, 'ఒకోొస్సర మా 

మనసుాలలో ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలు 

వసే్సయంటే, వాటిని నోటితో చెపాపలంటేనే బాధగా 

ఉంటుంది,' అని వినావించ్చ కున్నారు. దానికి ప్ర వకత  

(స), 'నోటితో చెపాప లంటేనే బాధ కలిగంచే 

టటువంటి ఆలోచనలు మీ మనసుాలోు  ఉతపనాం 

అవుతాయా?' అని అడిగారు. దానికి అనుచరులు, 

'అవును,' అని అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 

'విశాాసం అంటే ఇదే,' అని అన్నారు. (మస్లు మ్్)  

 (1/26)(  متفق عليه[ )  3]  - 65

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل عَ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  ،ْنهَوَعْن أَِبإ
ْ يه وسلعل فََيُقْوُل: َمْن َخلََق كََذا؟  ، ْم ْيَطاُن أَْحَدكُالش َ م: "يَأِتإ

ْذ  ؛َمْن َخلََق كََذا؟ َحّت َ يَُقْوَل: َمْن َخلََق َرب ََك؟ فَإإذَا بَلََغهُ  فَلَْيْسَتعإ
   .بإاهللإ َولَْيْنَته"

65. (3) [1/26-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''కొందర వదద కు షై'తాన్ వచిచ, 'దీనిా ఎవరు 

సృష్ట ంచారు, దానిా ఎవరు సృష్ట ంచారు, నీ 

ప్ర భువును ఎవరు సృష్ట ంచారు?' అనే ప్ర శాలు అతని 

మనసులో సృష్ట సే్సడు. ఇటువంటి ప్ర శాలు తలతేితే 

వెంటనే అల్లు హ్(త)ను శరణు వేడుకోవాలి. ఇంకా 

ఇటువంటి ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.'' 

(బు'ఖారీ,మస్లు మ్్) 

 (1/26)(  عليه متفق [ ) 4]  - 66

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل  ،َوَعْن أَِبإ
َهَذا َخلََق : عليه وسلم: "َل يََزاُل الن َاُس يََتَساَءلُْوَن َحّت َ يَُقاَل 

فَلَْيُقْل:  ؛ اْيئً ْن ذَلإَك شَ َجَد مإ فََمْن َخلََق اهلَل؟ فََمْن و َ  ،َخلَْق  الْ اهللُ 
"آَمْنُت بإاهللإ   . َوُرُسلإهإ

66. (4) [1/26-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిరంతరం ప్ర జలు ప్రసపరం ప్రశోధిసేూ ఉంటారు. 

చివరకి వారని సృష్ట రాసులనిాంటినీ అల్లు హ్ (త) 

సృష్ట ంచినపుడు, 'అల్లు హ్ (త)ను ఎవరు 

సృష్ట ంచారు,' అని కూడా ప్ర శ్ాంచటం జరుగ్గతంది. 

ఇటువంటి కలతలు మనసులో చెలరేగనపుడు, 'నేను 

అల్లు హ్(త)ను, ఆయన ప్ర వకతనూ విశాస్లంచాను.' 

అని ప్లకాలి.'' 42  (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/26)(  صحيح  [ ) 5]  - 67

  سلم: اهلل عليه و  صىلقَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ ، ْودٍ نإ َمْسعُ بْ  اإ وَعْن 
ْنُكْم مإ  يُْنُه مإَن  ْن أََحٍد إإل َ "َما مإ ن إ َوقَرإ َن الْجإ يُْنُه مإ  َوقَْد َوك إَل بإهإ قَرإ
؟ قَاَل: "الَْمََلئإَكةإ  ن َ اهللَ ، َوإإي َاَي ". قَالُْوا: َوإإي َاَك يَا َرُسْوَل اهللإ   َولإكإ

 َ ْ عَلَْيهإ أ ْ فَََل يَأْ  ،فَأَْسلََم  عَانَِنإ   .لإم  ". َرَواُه ُمْس َخْْيٍ  إإل َ بإ ُمُرِنإ
67. (5) [1/26-దృఢం]  

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), '' 'మీలో 

ప్ర తి ఒకొర వెంట జినుాలు, దైవదూతలు నియ 

మించబడి ఉన్నారు,' అని అన్నారు. అపుపడు 

అనుచరులు, 'దైవ ప్ర వకాత ! మీ వెంట కూడాన్న?' అని 

వినావించ్చకున్నారు. దానికి దైవప్ర వకత  (స), 

'అవును, న్న వెంట కూడా నియమించబడాాడు. కాని 

అల్లు హ్ (త), ఆ షై'తాన్ విషయంలో న్నకు సహాయం 

చేశాడు. న్నకు వాడిపైె ఆధికాత ప్ర స్సదించాడు. అందు 

వలు  నేను వాడి నుండి సురకిితంగా ఉంటున్నాను. 

వాడు ఇస్సు మ్్ స్త్ాకరంచాడు. ఇంకా న్నకు మంచినే 

ఆదేశ్సే్సడు,' అని అన్నారు.'' 43 (మస్లు మ్్)  
 

42) వివరణ-66: అంటే: "ఆయన (అల్లు హ్) కు సంతానం 

లేదు (బిడాలను కనడు) మరయు ఆయన కూడా ఎవర 

సంతానమూ (ఎవరకీ జనిించినవాడునూ) కాదు. 

మరయు (సరాలోకాలలో) ఆయనతో పోలచదగనది 

ఏదీలేదు.'' (సూ.్అల్ ఇఖాు స, 112:3-4) 

43) వివరణ-67: అంటే ప్ర తి మానవుని వెంట ఇదద రు 

ఉంటారు. ఒకరు జినుాలనుండి, మర్కకరు దైవదూతల 

నుండి. మొదటివాడు చెడును ఆదేశ్సే్సడు. కలతలు 
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قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "إإن َ   ،َوَعْن أَنٍَس 
" مإ نَْسانإ َمْجَرى الد َ ْي مإَن اِْلإ ْيَطاَن يَْجرإ    .الش َ

68. (6) [1/26-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిసాందేహంగా షై'తాన్ మానవుని శరీరంలో రకత ంల్ల 

ప్ర వహసేున్నాడు.'' 44 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
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ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه ُسْوُل اهللإ صىل اهلل قَاَل: قَاَل رَ  ،َوَعْن أَِبإ
ْ آدََم ُمْولُْود  إإل َ لميه وسعل ْيَطايََمس ُ  : "َما مإْن بَِنإ ْْيَ  ُن حإ ُه الش َ

َها"، يُْولَُد  ْيَطانإ َغْْيَ َمْريََم َوابْنإ ْن م َس إ الش َ ل ُ َصارإًخا م إ    .فََيْسَتهإ
69. (7) [1/27-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఆదమ్్ సంతతిలోని ప్ర తిబిడా జనిించినపుడు 

షై'తాన్ దానిని తాకుతాడు. దానివలు  బిడా 

ఏడుసే్సడు. కాని మరామ్్ (అ) మరయు 'ఈస్స 

(అ)లను షై'తాన్ తాక లేక పోయాడు.'' 45 (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 
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రేక్తేిసే్సడు. రండవవాడు, మంచిని ఆదేశ్సే్సడు. మొదటి 

వాని పేరు వస వాస , రండవ వాని పేరు ముల హిమ . 

అనుచరులు ప్ర వకత  (స)ను, 'మీ వెంట కూడా షై'తాన్ 

ఉంటాడా?' అని అడిగారు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'న్న వెంట 

కూడా షై'తాన్ ఉన్నాడు. కాని అల్లు హ్ వాడిపైె న్నకు 

ఆధికాత ప్ర స్సదించాడు. ఫలితంగా వాడు న్నకు మంచినే 

ఆదేశ్సే్సడు,' అని అన్నారు.  

44) వివరణ-68: అంటే షై'తాన్ రకత ంల్ల ప్ర వహసే్సడు. 

మానవులను మారు భర షట తాానికి గ్గరచేయగల లక్షణం 

షై'తాన్లో ఉంది. 

45) వివరణ-69: ఇల్ల ఎందుకు జరగందంటే, మరామ్్ 

(అ) తలిు  దైవానిా: ''ఇనీా ఉ'యీజుహా బిక వజు'రర యా 

తిహా మినషైతా నిరర జీమ్్''- 'ఓ అల్లు హ్ నేను ఆమె 

(మరామ్్) మరయు ఆమె సంతానం కొరకు షై'తాన్ 

నుండి శరణు వేడుకుంటున్నాను,' అని పార రించింది. 

అల్లు హ్(త) ఆమె పార రినను స్త్ాకరంచాడు. మరామ్్ను, 

'ఈస్స (అ)ను షై'తాన్ కీడు నుండి రకిించాడు.    

 قَاَل رسوُل اهلل صىل اهلل :قَاَل ، وَعْن أِب هريرة رضي اهلل َعْنه
َياُح الَْمْولُوْ عل ْْيَ يََقعُ يه وسلم: "صإ َن الش َ  نَزْ دإ حإ "اْيَط َغة  مإ  .نإ

70. (8) [1/27-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బిడా పుటిట నపుపడు షై'తాన్ గలు టం వలు  ఏడాటం 

జరుగ్గ తంది.'' (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
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  إإن َ : " عليه وسلمصىل اهللقَاَل َرُسْوُل اهللإ  :قَاَل ، وَعْن َجابإرٍ 
  وَن نُ يَْفتإ  ثُم َ يَْبَعُث َسَرايَاهُ  ،ىَل الَْماءإ ُع َعْرَشُه عَ إإبْلإْيَس يََض 

لًَة أَْعَظُمُهْم فإْتَنةً  ،اَس النَ  ْنُه َمْنإ ْيُء أََحُدُهْم   .فَأَدْنَاُهْم مإ ي َجإ
ثُم َ  :قَاَل  .ْيًئاَما َصَنْعَت شَ  :فََيُقْوُل  .َوكََذا كََذا ُت َعلْ فَ  :فََيُقْوُل 

ْي يَ  ْقُت بَْيَنُه َوبَْْيَ   : َيُقْوُل ُء أََحُدُهْم فَ جإ َما تََرْكُتُه َحّت َ فَر َ
نإْيهإ مإْنهُ  :قَاَل  .اإْمَرأَتإهإ    : قَاَل اْْلَْعَمُش  ". نَْعَم أَنَْت  :  َويَُقْوُل  ، فَُيدإ
   .. رواه مسلم"ُمهُ لَْتزإ "فَيَ  :أََراُه قَاَل 

71. (9) [1/27-దృఢం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''షై'తాన్ 

తన స్లంహాసన్ననిా నీటిపైె పెటిట  (దానిపైె మహా రాజుల్ల 

కూర్కచని) తన సైెనికులను ప్ర జలను 

మారు భర షట తాానికి గ్గరచేయటానికి ప్ంపుతాడు. 
(అంటే ప్ర ప్ంచమంతా వాాపించి ప్ర జలను తపుపదార 

ప్టిట ంచమని ఆదేశ్సే్సడు) అనంతరం వారు తమ 

మహారాజు ఇబీు సు వదద కు వచిచ తామ చేస్లన 

ఘనకారాాలను చెపుపకుంటారు. ఎకుొవ మందిని 

వకరమారాు నికి గ్గరచేస్లనవారే గౌరవచిహాంగా షై'తాన 

కు దగు రగా ఉంటారు. వారలో ఒకరు తమ న్నయకుని 

వదద కు వచిచ, 'నేను ఇల్ల మరయు ఇల్ల చేస్సను, 

అంటే మారు ం తపిపంచాను, దొంగతన్ననికి గ్గర 

చేస్సను, వాభిచారానికి గ్గరచేస్సను,' అని అంటాడు. 

దానికి షై'తాన్, 'నువుా ఏ పెదద  గొప్ప కారాం 

చేయలేదు,' అని అంటాడు. ఒక సైెనికుడు వచిచ, 

'నేను ఒక గొప్ప ఘనకారాం చేశాను. అదేమిటంటే, 

భారాాభరత లను విడదీస్తవరకు నేను వదలలేదు,' అని 

చెపుపకుంటాడు. అపుపడు షై'తాన్ వాడిని, 'నువుా 

ఒకొడివే గొప్పప్ని చేస్సవు, నిజాయితీని నిరూపించ్చ 

కున్నావు,' అని ప్ర శంస్లంచి, పగడి దగు రకు చేరుచ 

కుంటాడు, అలింగనం చేసుకుంటాడు.'' (మస్లు మ్్)  
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ْيَطاَن قَْد  ىل اهلل عليه وص  النّب  قَاَل  َجابإٍر،َوَعْن  سلم: "إإن َ الش َ
َ  ْن مإ  أَيإَس  يَْرةإ الَْعَربإ الُْمَصل ُْوَن ْن ي َْعُبَدُه أ ْ َجزإ ْ   ،ِفإ ْن ِفإ َولَكإ

 ْ يْشإ بَْيهَْنُ     .. َرَواُه ُمْسلإم  " الت َْحرإ
72. (10) [1/27-దృఢం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''షై'తాన్ 

ఇపుపడు అరబుబ భూభాగంలో మస్లు మలు 

(నమా'జీలు) ఇక తనను పార రించరని నిరాశచెందాడు. 

అయితే ప్ర జలను పేర రేపించి వివాదాలకు, కలహాలకు 

గ్గరచేసే్సడు.''(మస్లు మ్్)  

----- 

 ْ    రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِنإ
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اٍس    ، َرُجل  ُه اءَ جَ  :  َصىل َ اهلُل عَلَْيهإ َوَسل ََم ن َّبإ َ أَن ال : َعْن اإبْنإ َعب َ
ْ أُحَ َل اقَ فَ  ْي : إإِن إ ُث نَْفسإ إ ْيءإ َْلْن أَكُْوَن ُحَمَمًة أََحب ُ إإَِل َ مإْن  د  بإالش َ

ْي َرد َ أَْمَرُه إإىَل الَْوْسَوَسةإ  إ ال َذإ . قَاَل: "الَْحْمُد ّللإ  اُه  . َروَ "أَْن أَتَكَل ََم بإهإ
 .ْو دَاُودَ أَبُ 

73. (11) [1/27-అప్రశోధితం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

వాకిత  వచిచ, 'న్న మనసులో ఎటువంటి చెడు 

ఆలోచనలు వసేున్నాయంటే, వాటిని నోటితో 

చెప్పటం కంటే అగాకి ఆహుతి అవటం 

మంచిదనిపిసేుంది,' అని వినావించ్చ కున్నాడు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'కలతలవరకే ఉంచి, దానిపైె 

అమలు చేయటం, ప్లకటం నుండి దూరమంచిన 

అల్లు హ్(త) కు కృతజాతలు,' అని అన్నారు. (అబూ 

దావూద్) 
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قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ َصىل َ اهلُل عَلَْيهإ َوَسل ََم:   ، وَعنإ بْنإ َمْسُعْودٍ 
ْيَطانإ  ُة الش َ ا لَ فَأَم َ :  بإاإبْنإ آدََم َولإلَْملَكإ لَم َةً  لَم َةً "إإن َ لإلش َ انإ  َط يْ م َ

إ فَإإيَْعاد   ر  يْب  بإالَْحق إ  ، بإالش َ ُة الَْملَكإ فَإإيَعاد  بإالَْخْْيإ . َوتَْكذإ ا لَم َ َوأَم َ
يْق  بإالَْحق إ  َجَد ذَلإَك  .َوتَْصدإ َن اهللإ ؛ فََمْن و َ َمدإ  فَلَْيْح  ،فَلَْيْعلَْم أَن َُه مإ

َجَد اْْلُْخرى ،اهللإ  ْيَطانإ مإ  ذَ بإاهللإ و َ َتعَ فَلْيَ ؛ َوَمْن و َ ْيمإ َن الش َ جإ   ".  الر َ
 َ ُدكُُم الَْفْقَر َويَأُْمُركُْم  :ثُم َ قََرأ ْيَطاُن يَعإ :   2 ؛بإالَْفْحَشاءإ  )الش َ

يْث  َحَسن   .( اْلية268 أخرجه الَتمذي وقَاَل: َهَذا َحدإ
يْب      .َغرإ

74. (12) [1/27-బలహీనం] 

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''షై'తానులకు మానవులపైె అధికారం ఉంది. దైవ 

దూతలకూ మానవులపైె అధికారం ఉంది. షై'తానుల 

అధికారం ఏమిటంటే, వాడు మానవులకు చెడు్

గ్గరంచి వాగాద నం చేసే్సడు, ఇంకా సతాానిా తిరసొ్

రంచమని  పేర రేపిసే్సడు. అయితే దైవదూత అధికారం 

ఏమిటంటే, అతడు మానవుణిణ  మంచిని ఆదేశ్సే్సడు, 

సతాానిా ధృవీక రంచమని పోర తా హసే్సడు. ఈ 

విషయానిా గర హంచిన వాకిత  ఇది అల్లు హ (త) తరఫు 

నుండి, అని గ్గరత ంచాలి. దానిపైె దైవసే్తతు ం చేయాలి. 

ఒకవేళ చెడు గర హసే్త, అది షై'తాన్ తరఫు నుండి, అని 

గ్గరత ంచి షై'తాన్ నుండి అల్లు హ్(త)ను శరణు 

వేడుకోవాలి,' అని ప్లికిన తరువాత ప్ర వకత  (స), ఈ 

ఆయతును ప్ఠించారు: ''షై'తాన్ దారదాీ ప్ర మాదం 

చూపి (భయపెటిట )  మిమిలిా నీచకారాాలు 

చేయటానికి పేర రేపి సేుంటాడు….'' (సూ.్ అల్-

బఖరహ, 2:268) (తిరిజి' /  ఏకోలేు ఖనం) 
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 ْ : "َل  قَاْل هلل عليه وسلم َل اهللإ صىل ا وْ َرُس َعْن  ،َرةَ ُهَريْ َعْن أَِبإ
فََمْن , َحّت َ يَُقاَل: َهَذا َخلََق اهلُل الَْخلَْق  ,يََزاُل الن َاُس يََتَساَءلُْوَن 

َمُد  ,د  اهلُل أَحَ  :َخلََق اهلَل؟ فَإإذَا َقالُْوا ذَلإَك فَُقْولُوا لَْم يَلإْد   ,اهلُل الص َ
هإ ثَََلثًا,  ثُم َ لَيَ  ,كُُفًوا أََحد   لَهُ   يَُكْن لَْم وَ  ,ْد َولَْم يُْولَ  ْتُفْل َعْن ي ََسارإ

ْذ  لَْيْسَتعإ ".باهلل  و َ ْيَطانإ َن الش َ    .رواه أبو داود مإ
75. (13) [1/28-అప్రశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎలు పుపడూ ప్ర జలు ప్రసపరం ప్ర శ్ాసేూ ఉంటారు. 

చివరకి, 'అల్లు హ్(త) సృష్ట రాసులనిాటినీ 

సృష్ట ంచాడు, మర అల్లు హ్(త)ను ఎవరు 

సృష్ట ంచారు?' అని చెప్పటం జరుగ్గతంది. ప్ర జలు 

ఇల్ల అనాపుపడు, మీరు 'అల్లు హ్ ఒకొడే, ఆయన 

అకొర లేనివాడు, ఆయనకు సంతానం లేదు, 

ఆయన కూడా ఎవర సంతానం కాడు' అని ప్లికి 

మూడుస్సరుు  ఎడమవైెపు ఉమిి, షై'తాన్ కుతంతాు ల 
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నుండి అల్లు హ్(త)ను శరణుకోరండి.' ''(అబూ 

దావూద్) 

'అమర ర్ బిన్ అల్్ అ'హ్వ'స్, 'హదీసు'ను ''బాబు, 

ఖుత్్బయే యౌమనా'హర్్లో చూడండి. 

----- 

 َ    మూడవ విభాగం  لَْفْصُل الث َالإْث ا

 (1/28)(  صحيح [ )  14]  - 76

إ  قَاَل  َعن أنس بن َمالك يَُقوَل:  ُ عَ  َص َرُسوُل اّلل َ لَْيهإ ىل َ اّلل َ
َح الن َاُس يََتَساَءلُوَن َحّت َ يَُقولُوا َهَذا اهلل َخالق َوَسل ََم  : »لَْن يَِْبَ

  .  كل َشْيء فَمن خلق اهلل«. َرَواُه الُْبَخارإي ُ
ُ َولإُمْسلإٍم: "قَاَل  يزالون    َعز َ َوجل: إإن أمتك َل : قَاَل اّلل َ

ُ َحّت َ يَُقولُ  ؟َذاا كََذا؟ َما كََن: مَ يَُقولُو  َخلََق الَْخلَْق فََمْن وا: َهَذا اّلل َ
َ َعز َ َوجل؟"   َخلََق اّلل َ

76. (14) [1/28-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర జలు 

నిరంతరం ప్రసపరం ప్ర శ్ాసేూ ఉంటారు. చివరకి 

అల్లు హ్ (త) సృష్ట రాసులనిాటినీ సృష్ట ంచాడు, మర 

అల్లు హ్ (త)ను ఎవరు సృష్ట ంచారు'' అని  కూడా 

ప్ర శ్ాసే్సరు. (బు'ఖారీ)  

మస్లు మ్్లో ఇల్ల్ ఉంది,''ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం 

అల్లు హ్ (త) ఆదేశం: నీ అనుచర సమాజం వారు 

ఎలు పుపడూ ప్రసపరం చరచంచ్చకుంటూ ఉంటారు. 
చివరకి, ''అల్లు హ్ (త) సృష్ట తాలనిాటినీ 

సృష్ట ంచాడు, మర అల్లు హ్(త)ను ఎవరు 

సృష్ట ంచారు'' అని కూడా ప్ర శ్ాసే్సరు. 

 (1/29)(  صحيح [ )  15]  - 77

ْ الَْعاصإ  إإن َ  ! يَا َرُسْوُل اهللقال: قلت: , َعْن ُعْثَمانإ بْنإ أَِبإ
 ْ ْيَطاَن قَْد َحاَل بَْيِنإ ْ وَ   َوبَْْيَ الش َ ُسَها عَبَْْيَ قإ َصََلِتإ ْ يُلَب إ  .لَي َ َراَءِتإ

ذَاَك َشْيَطان  يَُقاُل لَُه " :وسلمصىل اهلل عليه  اهللإ فََقاَل َرُسْوُل 
ْنإب   ذْ بإاهللإ مإْنهُ  ،خإ َك   ،فَإإذَا أَْحَسْسَتُه فََتَعو َ َواتُْفْل َعىَل يََسارإ
ْ َهَبُه اهللُ فََفَعلُْت ذَلإَك فَأَذْ  ."ثَََلثًا  .. رواه مسلم   َعِن إ

77. (15) [1/29-దృఢం] 

'ఉస్సిన్ బిన్ అబిల్్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స) వదద కు వెళ్ళా, ఓ ప్ర వకాత ! 'నమాజులో షై'తాన్ 

న్నకు కలతలకు గ్గరచేసేున్నాడు. ఇంకా ఖుర్్ఆన్ 

ప్ఠించే టపుపడు కూడా ననుా అనుమానంలో 

ప్డవేసేున్నాడు,' అని వినావించ్చకున్నాను. దానికి 

ప్ర వకత  (స), 'వీడు షై'తాన్! వీడిని ఖన'జిబ్ అంటారు. 

నినుా షై'తాన్ కలతలకు గ్గరచేస్ల నపుడు 

అల్లు హ్(త)ను శరణు వేడుకో, ఇంకా మూడుస్సరుు  

ఎడమవైెపు ఉమికో,' అని ఉప్దేశ్ంచారు. 

అనంతరం నేను ఆవిధంగా చేశాను. అల్లు హ్(త) 

ననుా దానుాండి రకిించాడు.'' (మస్లు మ్్) 

 (1/29)(  لم تتم دراسته[ )  16]  - 78

مإ َوَعْن الَْقا ْ   :بْنإ ُمَحم َدٍ  سإ ُم ِفإ ْ أَهإ أَن َ َرُجًَل َسأَلَُه فََقاَل: "إإِن إ
ْ فََيْكثُر ذَلإَك عَلَي َ  مإ بْنإ ُمَحم َدٍ  له فََقاَل , َصََلِتإ ْ  : الَْقاسإ اْمضإ ِفإ

:  ُل تَُقوْ َعْنَك َحّت َ تَْنَصرإَف َوأَنَْت ذلك ْذَهَب ي َ ُه لَْن فَإإن َ  ,َصََلتإَك 
ْ ََل  َص َما أَتَْمْمُت    .  َمالإك  . َرَواهُ "ِتإ

78. (16) [1/29-అప్రశోధితం] 

ఖాస్లమ్్ బిన్ మ'హమిద్ (స) కథనం: ఒక వాకిత  

అతనితో, 'నేను నమా'జులో సంకోచాలకు గ్గరవు 

తన్నాను. అది న్నకు, చాల్ల బాధగా ఉంది.' అని 

వినావించ్చకున్నాడు. అపుపడు ఖాస్లమ్్ అతనితో, 

'నీవు నీ నమా'జును చదువుతూ ఉండు, దానికి 

భయప్డి నమా'జును వదలకు. ఎందుకంటే ఈ 

కలతలు ఎంత్ మాతు ం నీకు దూరంకావు. చివరకి 

నీవు నమా'జు మగంచ్చకొని, నేను నమా'జు పూరత గా 

చదవలేదు,' అని అంటావు.'' అని అన్నారు. 

(మాలిక్)   

===== 

 بَاُب اِْلإيَْمانإ بإالَْقْدرإ  -3

3. విధివార త (తఖీు ర) పై విశ్వాసం 

తఖ్దీర్్ అంటే ఒక నిరీణ త ప్థకం. అంటే 

అల్లు హ్(త)కు పార రంభంలోనే ఫల్లన్న వాకిత , ఫల్లన్న 

చోట, ఫల్లన్న పుణాం చేసే్సడని, దానికి మేమ 

ఫల్లన్న ప్ర తిఫలం ప్ర స్సదిసే్సమని తెలుసు. స్సరాంశం 
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ఏమిటంటే, అల్లు హ్(త) అనిాటి కంటే మందు 

కల్లనిా సృష్ట ంచి లౌ'హె-మ'హ్ఫూ''జ్లో మంచి-
చెడు, విశాాసం-అవిశాాసం, విశాలఉపాధి-దారదాీం, 
సారు ం-నరకం మొదలైన వాటిని తీరుపదినం వరకు 

జరగే విషయాలను గ్గరంచి వార స్ల ఉన్నాడు. అంటే 

ఫల్లన్న వాకిత  విశాాస్ల అవుతాడని, ఫల్లన్న వాకిత  

అవిశాాస్ల అవుతాడని, ఫల్లన్న వాకిత కి ఇంత ఉపాధి 

లభిసేుందని, ఫల్లన్న వాకిత  కష్టట లకు, నష్టట లకు గ్గర 

అవుతాడని, ఫల్లన్న వాకిత కి విల్లసవంతమైెన, 

సుఖమైెన జీవితం లభిసేుందని, ఫల్లన్న వాకిత  

సారు వాస్ల అవుతాడని, ఫల్లన్న వాకిత  నరకవాస్ల 

అవుతాడని వార యడం జరగంది. దీని ప్ర కారమే 

ప్ర ప్ంచం నడుసేుంది. 

అనంతరం అల్లు హ్(త) ఖుర్్ఆన్లో పార ణు 

లనిాటినీ, వాటి్ కరిలీా సృష్ట ంచాడని్ ఉంది. ఒక్

వాకిత  విశాస్లంచిన్న తిరసొరంచిన్న దైవాదేశం వలేు . 

అల్లు హ్(త) కోరతే మీ అందరకీ ఒకే మారు ంపైె 

నడిపించే వాడు. అల్లు హ్ (త) ఎవరకై్న్న విశాాస 

భాగాం ప్ర స్సదించ దలచ్చకుంటే ఇస్సు మ్్ కోసం అతని 

హృదయానిా వికస్లంప్జేసే్సడు. అదేవిధంగా 

ఎవరనైెన్న మారు భర షట తాానికి గ్గరచేయదలచ్చకుంటే, 

అతని హృదయానికి స్త్లువేసే్సడు. అంటే అంతా 

అల్లు హ్ (త) చేతలోు నే ఉంది. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''భూమాాకాశాలను సృష్ట ంచ 

డానికి 50 వేల సంవతారాల మందే అల్లు హ్ (త) 

సృష్ట తా్ లనిాటి విధివార త వార స్ల ఉంచాడు.'' 

(మస్లు మ్్).  

'అదేవిధంగా విధివార త (తఖ్దీర్్) ను విశాస్లంచని 

వారు విశాాసులే కారు. అదేవిధంగా ప్ర తి ఒకొర కోసం 

సారు ంలో ఒక సి్సనం, నరకంలో ఒక సి్సనం వార యబడి 

ఉంది,' అని ప్ర వచించారు. దానికి అనుచరులు ఓ 

ప్ర వకాత ! 'మర ఆచరంచటం ఎందుకు, వార యబడి 

ఉనా దానిా నమి కోవడమే మంచిది కదా,' అని 

వినావించ్చకున్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 

'ఆచరసేూ పోండి, ఎందుకంటే ఏ ప్నికి తగన వాడికి 

ఆ ప్ని సులభం చేయడం జరుగ్గ తంది. 

మంచివారకి మంచిప్ని సులభతరం అవుతంది. 

చెడావాళాకు చెడు సులువవుతంది,' అని అన్నారు.  

అంటే అల్లు హ్(త) ప్ర తిఒకొరకీ యోగాతలు ప్ర స్స 

దించాడు. వాటి దాారానే ఈ ప్ర ప్ంచం నడుసేూ 

ఉంది. దీనికి ఒక్ ఉదాహరణ ఉంది. ఒక్ పెదద చెటుట  

ఉంది. దానికి అనేక కొమిలు ఉన్నాయి. వాటిలో 

కొనిా కాలచడానికి ప్నికివసే్సయి. కొనిా పాతు లు 

చేయడానికి ప్నికివసే్సయి. వాటిలో కొనిా ఇళా 

నిరాిణ్యనికి ప్నికి వసే్సయి. మంచివారతో మంచిప్ని 

చేయించటం జరుగ్గ తంది. చెడావారతో చెడాప్ని 

చేయించటం జరుగ్గతంది. 

ఆచరణలనీా మానవుని యోగాతపైెనే ఆధారప్డి 

ఉనాపుపడు, ఆరోపించటం, శ్కిించటం ఎందుకు? 

అని ప్ర శా తలతేతంది. దీనికి సమాధానం 

ఏమిటంటే, అల్లు హ్ (త) రండు రకాల సృష్ట తాలను 

సృష్ట ంచాడు. 1. నిరీజ వులు 2. జీవులు. మానవులకు 

శకిత స్సమరిాాలు, కళుా, చెవులు, బుదీధ  జాాన్నలు 

ప్ర స్సదించబడాాయి. ఆచరణలనీా మానవుడు తన 

ఇషట ప్ర కారమే చేసే్సడు. అందువలేు , అతనిా చెడునుండి 

వారంచడం, మంచిని పోర తాహంచడం జరగంది. 

ఎందుకంటే మానవుడు మంచి చేస్లన్న, చెడుచేస్లన్న 

ఉదేద శాపూరాకంగానే చేసే్సడు. అందువలు  చెడు 

తనవలేు  జరగందని భావించాలి. అందువలేు  

మానవుణిణ  మంచిప్టు  పోర తాహంచడం, చెడుప్టు  

హెచచరంచడం జరగంది.  

మానవునికి జాానం, గ్గణ్యలు, సంకలప శకిత , 

ఆచరంచే శకిత , ప్రీకిించటానికే ప్ర స్సదించబడాాయి. ప్ర తి 

వాకిత ని ఒక ప్ర తేాక ఉదేద శాంతో సృష్ట ంచడం జరగంది. 

అటువంటపుపడు ప్ర వకత లను ప్ంప్టం, గర ంథాలను 

అవతరంప్జేయడం, సందేశ ప్ర చారం చేయటం, 

పోరాటం మొదలైన వాటిని గ్గరంచి ఆదేశ్ంచటం 

ఎందుకు? అనే ప్ర శా తలతేతంది. ప్ర తి విషయానికి 

ఒక కారణం ఉంటుంది. అది కేవలం అల్లు హ్ (త)కే 

తెలుసు. 
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మానవులకు సంకలప శకిత , ఆచరణ శకిత  ఇచిచంది 

అల్లు హ్(త)యే. అయితే మానవులు వీటిని తమ 

ఇషట  ప్ర కారమే చేసే్సరు. అందువలేు  మానవులను మంచి 

ప్టు  పోర తాహంచటం జరగంది. చెడు్ నుండి 

వారంచటం జరగంది. ఫలితంగా మానవులు 

పాపాలకు దూరంగా ఉండాలని, సతాొరాాలు చేసేూ 

ఉండాలని, ఎందుకంటే రంటి ఫలితం వేరేారుగా 

ఉంటుంది. ఒకదానిలో బాధలే బాధలు, మరో దానిలో 

సుఖాలే సుఖాలు. ఉదాహరణకు ఒక రాజు తన 

ఉదోాగ్గలోు  తెలివితేటలు గల వారని తనకు తెలిస్ల 

ఉన్నా ఒక గొప్ప ఘనకారాం చేస్లనపుపడే కానుకలు, 

బహుమతలు ఇచిచ సతొరసే్సడు. అదే విధంగా ఒక 

వాకిత  చెడావాడని తెలిస్లన్న, ఆవాకిత  మహా అప్రాధం్

చేస్లనపుపడే అతనిా శ్కిిసే్సడు. 

అంటే మేఘాలు వరిం కురపిసే్తనే తోటలోు  పూలు 

వికస్లసే్సయి. బిడా ఏడిసే్తనే తలిు  పాలు ప్డుతంది. 

మనం సతాొరాాలు చేసే్తనే పుణాం లభిసేుంది. 

పాపాలు చేసే్త శ్క్ష ప్డుతంది. ఎందుకంటే 

అల్లు హ్(త) మనకు ఆ అధికా రానిా ప్ర స్సదించాడు. 

ఎందుకంటే, చెటుు , రాళాల్ల మనలిా అధికారం 

లేకుండా సృష్ట ంచ లేదు. ''సారు ం మంచి కారాాలకు 

ప్ర తిఫలంగా లభిసేుంది. కోరనవారు విశాస్లంచవచ్చచ, 

కోరన వారు అవిశాాస మారు ం అవలంబించవచ్చచ'' 

అని ఖుర్్ఆన్లో పేర్కొనడం జరగంది. 

అధికారం వలు  దాసుల వాసేవం బటట బయలు అయి  

పోతంది. వారలో విధేయులు ఎవరో అవిధేయులు 

ఎవరో తేలిపోతంది. విషయాలనీా అల్లు హ్(త) 

చేతలోు  ఉన్నా దాసుడు తన ఉదేద శా పూరాకంగానే 

ఆచరసే్సడు. అతనికి సంకలపంలో, ఆచరణలో 

స్సాతంతాీం ఉంది. అతనిా చేయమని బలవంతం 

చేయడం జరుగదు. అంటే మానవుడు తన కృష్ 

ప్ర యతాాల ఫలితం పందుతాడు.  

విషయాల వాసేవికత: విషయాలను, వసేువులను 

ఉనికిలోనికి తీసుకురావటానిా సృష్ట ంచటం 

అంటారు. పాలపడటం అంటే వాటిని ఆచరణలోనికి 

తీసుకు రావటం అవుతంది. మంచీచెడులను 

సృష్ట ంచటం తపుపకాదు. ఎందుకంటే మంచి అనేది 

చెడుకు వాతిరేకం. ఒకవేళ చెడు లేకపోతే మంచి 

యొకొ పార మఖాత, గొప్పదనం బహరు తం కాదు. 

మానవులకు మంచీ చెడుల అధికారం ఇవాబడింది. 

వాటి దాారా వారు పుణ్యానిా లేదా పాపానిా 

సంపాదిసే్సరు. ఇంకా వారకి మంచిదాారా పుణాం 

చెడుదాారా పాప్ం లభిసేుందని కూడా తెలియ 

ప్రచడం జరగంది. అంటే వారు ఏది్ చేసే్త, దానికి 

వారనే బాధుాలుగా ప్రగణించటం జరగంది. 

అంతేకాదు, మంచిని గ్గరంచి పోర తాహంచటం, చెడు 

ప్టు  హెచచరంచటం కూడా జరుగ్గతూ ఉంటుంది. 

అందువలు  మానవుడు తనకు ప్ర స్సదించ బడిన బుదీధ -
జాాన్నలను ఉప్యోగంచి తనకు ల్లభం 

చేకూరేచదానిా ఎనుొకొని ఆచరంచాలి. లేక పోతే 

దైవాగర హానికి, కఠిన శ్క్షకు గ్గరకావలస్ల వసేుంది. 

స్సరాంశం ఏమిటంటే, ఆచరణలను అంటే మంచీ, 

చెడు లను సృష్ట ంచింది అల్లు హ్(త)యే. అయితే 

వాటికి పాలపడు తనాది మానవుడని మస్లు మలు 

భావించాలి. అంటే ప్నులను సృష్ట ంచింది 

అల్లు హ్(త) అయితే, వాటిని నెరవేరేచవాడు 

మానవుడు. రాళుా రప్పల్లు  మనం శకిత ్ హీనులం 

కామ. అల్ల చేదాద ం, ఇల్ల చేదాద ం అని 

అనుకుంటామ. కాని మనం కోరనటుు  చేయలేమ. 

అంటే మానవుని ప్ర తికోరక తీరదు. ఒకోొస్సర 

ఓడలకు వాతిరేకంగా గాలులు వీసే్సయి. అంటే 

అల్లు హ్(త) మానవులకు ప్రమిత అధికారాలు 

ఇచిచ ఉన్నాడు. ఏది ఏమైెన్న సరాాధికారాలు 

గలవాడు కేవలం అల్లు హ్(త) ఒకొడే. మంచీ 

చెడులను సృష్ట ంచేవాడు కూడా అల్లు హ్(త)యే. 

ఇకొడ ఒక ప్ర శా తలతేతంది. మంచీ చెడులను 

సృష్ట ంచింది అల్లు హ్(త) అయినపుడు మర 

పాప్కారాాలపైె మానవులను ఎందుకు శ్కిించటం 

జరుగ్గ తంది? శ్కిించడం అన్నాయం అని 

అనిపిసేుంది. దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే, పాప్-
పుణ్యాలను సృష్ట ంచింది అల్లు హ్(త) అయినప్పటికీ 

అల్లు హ్(త) మానవునికి అధికారాలు కూడా 
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ఇచాచడు. మానవుడు తాను కోరతే మంచిప్ని 

చేయగలడు. లేదా చెడుప్ని చేయగలడు. 

అదేవిధంగా మంచి ప్ని చేసే్త అల్లు హ్(త) సంతృపేి, 

ప్ర తిఫలం. చెడుప్నిచేసే్త దైవాగర హం, శ్క్షప్డుతందని 

కూడా హెచచరంచి ఉన్నాడు. అందువలు  మానవుడు 

ఏది ఆచరసే్త, దానికి తగన వాడవుతాడు. 

ఎందుకంటే, ఇది చాల్ల సునిాతమైెన విషయం. 

అందువలేు  ఈ విషయంలో చాల్లమంది అపారిాలకు 

గ్గరయాారు. దీనిా గ్గరంచి ఇంతకన్నా ఎకుొవ 

ఆలోచించడం మంచిదికాదు. ఈ విషయంలో అనుమా  

న్నలకు, సంకోచాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇది 

అల్లు హ్ (త) రహసాం. దీనిా గ్గరంచి దైవదూతలకు 

గాని, ప్ర వకత లకు గానీ, మానవులకుగాని ఏమాతు ం 

తెలియదు. దీనిా గ్గరంచి అధికంగా 

ప్రశోధించరాదని వారంచడం జరగంది. ఎందుకంటే 

ఇది అల్లు హ్(త) ప్ర తేాక జాానం. దీనికి సంబంధించిన 

సరాాధికారాలూ అల్లు హ్(త)కే చెందుతాయి. 

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''తాను చేస్లన దానిని గ్గరంచి 

ఆయన (అల్లు హ్) ప్ర శ్ాంచబడడు, కాని వారు 

ప్ర స్లాంచబడతారు.'' (సూ.్అల్ అంబియా', 21:23)  

అల్లు హ్ ఇల్ల ఎందుకు చేశాడు? అని విమరించిన 

వాడు దైవానిా ధికొరంచినటేట . దైవానిా ధికొరంచిన 

వాకిత  విశాాస్సనిా కోలోపయే ప్ర మాదమంది.  

అందువలేు  ప్ర వకత  (స) విధివార తను తిరసొరంచే 

వారని విమరించారు. విధివార త తిరస్సొరులంటే 

అగా ఆరాధకులు, వీర జన్న'జహ లో పాల్కు నరాదు. 

వీరని ప్రామరించడానికి వెళారాదు. వీరతో 

సంబంధాలు, సంభాషణలు కలిగ ఉండరాదు. 

అందువలు  దాసులు దైవనిరణ యం అంటే విధివార త పైె 

సంతృపేి కలిగ ఉండాలి. అల్లు హ్(త)కు సరాసాం 

తెలుసునని దైవనిరణయానిా ఎవారూ మారచలేరని 

భావించాలి. అల్లు హ్(త) తీరుపదినం వరకూ 

జరగబోయే విషయాలనిాటినీ వార స్ల ఉంచాడు. 

ఇపుపడు వీటిలో ఎంతమాతు ం మారుపలు, చేరుపలు 

జరగజాలవు. ఎందుకంటే అల్లు హ్ (త) జాానం 

ప్రపూరణ మైెనది. అల్లు హ్(త) సంపూరణ  అగోచర జాానం 

కలవాడు. అందువలు  మానవులకు చేరవలస్లన 

మంచీ, చెడులు చేరతీరుతాయి. తప్పనిసరగా మనం 

వీటిపైె విశాాసం కలిగ ఉండాలి. వీటిప్టు  మనం 

సంకోచానికి, అనుమాన్ననికి గ్గరకారాదు. అల్లు హ్ 

(త) ఆదమ్్ మరయు అతని సంతతి నుండి 

తీసుకునా వాగాద నం సతాం. దాని ప్ర కారమే ప్ర జలు 

సారు నరకాలోు  ప్ర వేశ్సే్సరు. అల్లు హ్(త) ఎవరని 

ఎందుకు సృష్ట ంచాడో వారు ఆ ప్ని చేసే్సరు. ఇందులో 

ఎవరూ ఎటువంటి మారుపలు, చేరుపలు చేయలేరు. 

ఒకవేళ అల్లు హ్(త) దృష్ట లో సారు వాస్ల అయితే 

సతాొరాాలు చేసే్సరు, నరకవాస్ల అయితే 

పాప్కారాాలు చేసే్సరు. సన్నిరు ం చూపించేవాడూ 

అల్లు హ్(త)యే. వకర  మారాు నికి గ్గరచేస్తవాడూ 

అల్లు హ్(త)యే. అందువలు  అల్లు హ్(త) మానవు 

లందరకీ విధేయతను తప్పనిసర చేశాడు, 

అవిధేయతను నిషేధించాడు.  
----- 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/30)(  صحيح [ )  1]  - 79

قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   ,َعْن َعْبدإ اهللإ بْنإ َعْمٍرو
َمَواتإ قَ قإ ئإ  الَْخََل كََتَب اهلُل َمَقادإيْرَ : "وسلم ْبَل أَْن ي َْخلَُق الس َ

ْْيَ مْ خَ ْْلَْرَض بإ َوا .  "قَاَل: "َوكَاَن َعْرُشُه َعىَل الَْماءإ  .َنٍة" أَلَْف َس  سإ
   .رواه مسلم

79.(1) [1/30-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అల్లు హ్(త) భూమాాకాశాలను సృష్ట ంచ 

డానికి 50 వేల సంవతారాల మందే సృష్ట తాలనిాటి 

విధివార త వార స్ల ఉన్నాడు. అపుపడు ఆయన 

స్లంహాసనం నీటిపైె ఉండేది.'' (మస్లు మ్్) 

 (1/30)(  صحيح  [ ) 2]  - 80

قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  , َوَعْن ابْنإ ُعَمرَ 
 .  َرَواُه ُمْسلإم   ".َس يْ كَ ْجَز َوالْ "كُل ُ َشْيٍء بإَقَدٍر َحّت َ الْعَ 

80.(2) [1/30-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి విషయం విధివార తతో కూడుకుని 
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ఉంటుంది. చివరకి వివేకం, మూరాతాాలు కూడా.'' 

(మస్లు మ్్)  

  (1/30) ( صحيح [ )  3]  - 81

ْ ُهَريْ  :  َم َرُسْوُل اهللإ َصىل َ اهلُل عَلَْيهإ َوَسل َ  َل اقَ  :قَاَل , َرةَ َعْن أَِبإ
َماَوُمْوََس عَلَ  ج َ آدَُم تَ اإحْ " فََحج َ آدَُم  , ْيُهَما السَلم َعْند َرب إهإ

هإ : قَاَل ُمْوََس ؛ ُمْوََس  ْي َخلََقَك اهلُل بإَيدإ َونََفَخ فإْيَك  ,أَنَْت آدَُم ال َذإ
هإ  ْن ُرْوحإ تإهإ , هُ تَ ئإكَ  لََك َمََل َوأَْسَجَد  , مإ ْ َجن َ   ت َ ْط ثُم َ أَْهبَ  ,َوأَْسَكَنَك ِفإ

ْي   : قَاَل آدَُم ؟ اْْلَْرضإ  ْيَئتإَك إإىَل اَس بإَخطإ ن َ ال أَنَْت ُمْوََس ال َذإ
َسالَتإهإ َوبإكَََلمإهإ  َوأَْعَطاَك اْْلَلَْواَح فإْيَها تإْبَياُن كُل إ  , اْصَطَفاَك اهلُل بإرإ

ْوَراَة قَ  ,اي ً جإ بََك نَ َوقَر َ  ,َشْيءٍ    أَْن  َل بْ فَبإَكْم َوَجْدت َ اهلَل كََتَب الت َ
 ُ ْْيَ عاًَما: قَاَل ُمْوََس  ؟ْخلََق أ  فََهْل َوَجْدت َ فإْيَها: قَاَل آدَُم . بإأَْربَعإ
ْ : قَاَل . نََعْم  :قَاَل ؟ ( 121:  20 ؛َوَعََص آدَُم َرب َُه فََغَوى) أَفََتلُْوُمِنإ

َ تَ  كًََل لُْت َعمَ َعىَل أَْن َعمإ  ْ  قَ ْخلُ ي َ  ْن َبُه اهلُل عَلَي َ أَْن أَْعَملَُه قَْبَل أ ِنإ
ْْيَ َسنَ بإأَ  فََحج َ  : "قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ؟"ةً ْربإعإ

  . َرَواُه ُمْسلإم  "آدَُم ُمْوََس 
81. (3) [1/30-దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'ఆదమ్్ మరయు మూస్సల మధా 'ఆలమె 

అరాాహ్'లో తమ ప్ర భువు మందు వాదోప్వాదం 

జరగంది. అయితే ఆదమ్్ మూస్సను అధిగమించారు. 

అంటే వాదోప్వాదం ఇల్ల మొదలయిాంది . మూస్స 

(అ) ఆదమ్్ (అ)తో 'అల్లు హ్ తన చేతలతో 

సృష్ట ంచి, తన ఆతిను మీలో ఊది, దైవదూతలను 

మీకు స్సష్టట ంగం చేయమని చెపిప, చేయించి, తన 

సారు ంలో మీకు నివాసం కలిపంచిన అనంతరం మీరు 

మీ పాపాల కారణంగా ప్ర జలను భూలోకానికి దించిన 

ఆదమ్ (అ) మీరే కదూ! ఒకవేళ మీరు ఆ పాప్ం 

చేయకుండా ఉంటే, ప్ర జలు భూమిపైెకి వచేచవారు 

కాదు,' అని అన్నారు. దానికి ఆదమ్్ (అ), 'అల్లు హ్ 

తన దైవదౌతాానికి ఎనుాకునా, సాయంగా 

సంభాష్ంచిన, శ్ల్లఫలకాలు ప్ర స్సదించిన మూస్స (అ) 

మీరే కదూ! మర మీ త్తరాత న్న జన్నినికి 

ఎంతకాలం మందు వార య బడిందని ఉంది,' అని 

అడిగారు. దానికి మూస్స (అ), '40 సంవతారాలు,' 

అని అన్నారు. అపుపడు ఆదమ్్ (అ), 'ఇంకా 

తౌరాతులో, '' '...ఆదమ్్ తన ప్ర భువు్ ఆజాను్

ఉలు ంఘంచి,్సన్నిరు ం్నుండి్తపిపపోయాడు.' (సూ.్

తా-హా, 20:121) అని ఉందా'' అని అడిగారు. దానికి 

మూస్స (అ), 'అవును, ఇల్ల వార స్ల ఉంది,' అని 

అన్నారు. అపుపడు ఆదమ్్ (అ), 'మర అటు 

వంటపుపడు ననుా ఎందుకు విమరిసేున్నారు. 

అపుపడు నేను అసహాయతకు గ్గరయాాను, 

అల్లు హ్ (త) దానిా న్న విధి వార తలో, న్న జన్నినికి 

40 సంవతారాల మందే వార స్ల ఉంచాడు. అందువలు  

ననుా విమరించడం సరకాదు' అని అన్నారు. దీనిా 

ప్ర సే్సవించి ప్ర వకత  (స) ఈ విధంగా ఆదమ్్ మూస్సను 

అధిగమించారు,'' అని అన్నారు. (మస్లు మ్్)  

 (1/31)(  متفق عليه[ )  4]  - 82

ثََنا َرُسْوُل اهللإ َصىل َ اهلُل   ,ْودٍ عُ بْنإ َمْس  َعْن َعْبد اهلل قَاَل: َحد َ
ادإُق الَْمْصُدْوُق: "إإن َ هُ وَ , َسل ََم وَ  هإ لَيْ عَ  كُْم يُْجَمُع َو الص َ خلق أََحدإ

ْْيَ يَْوًما  ْ بَْطنإ أَم إهإ أَْربَعإ ْثَل ذَلإَك  نطفة, ثُم َ يَُكْوُن ِفإ   ثُم َ  ,عَلََقة مإ
ْثَل ذَ  ُمْضَغةً  يَُكْوَن   :أَْربٍَع كَلإَماٍت  يبعث اهلل اليه ملكا بم َ , ثُ َك لإ مإ
ْيد  زقه, و ر اجله و ,هُ لَ مَ عَ  كتبفيإ  , ثم ينفخ فيه  َوَشقإي  أَْو َسعإ

ُه إإن َ أََحَدُكْم لََيْعَمُل بإَعَملإ أَْهلإ الَْجن َةإ  الروح, فوالذي ل إله َغْْيُ
َتاُب فَ  ,اع  رَ إإل َ ذإ  َحّت َ َما يَُكْوَن بَْيَنُه َوبَْيَنَها ,  َيْسبإُق عَلَْيهإ الْكإ

َ فََيْعَمُل بإَعمَ  َوإإن َ أََحَدكُْم لََيْعَمُل بإَعَملإ   .َيْدُخلَُهاالن َارإ فَ  لإ هْ لإ أ
فََيْسبإُق عَلَْيهإ , أَْهلإ الن َارإ َحّت َ َما يَُكْوَن بَْيَنُه َوبَْيَنَها إإل َ ذإَراع  

َتاُب  َ فََيْعَمُل بإ , الْكإ  . "ن َةإ فََيْدُخلَُهاَج لإ الْ هْ َعَملإ أ
82.(4) [1/31-ఏకీభవితం] 

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీ లోని ప్ర తి ఒకొర జనిం ఇల్ల జరుగ్గతంది. 40 

రోజుల వరకు తలిు  గరభంలో వీరాం భదర ప్రచ్

బడుతంది. ఆ తరువాత 40 రోజులలో ఈవీరాం 

గడాకటిట న రకత ంల్ల మారు తంది. ఆ తరువాతి 40 

రోజులోు  మాంసం మకొల్ల మార తంది. ఆ 

తరువాత అల్లు హ్ (త) ఒక దూతను 4 విషయాలను 

గ్గరంచి నిరేద శ్ంచి ప్ంపుతాడు. ఆదూత అతని 

ఆచరణను అతని మరణ్యనిా, అతని ఉపాధిని, 

అతని అదృషట ం లేదా దురదృష్టట లను వార సే్సడు. ఆ 

తరు వాత అతని శరీరంలో ఆతి ఊదుతాడు. 

ఆయన తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేని, అల్లు హ (త) 
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స్సకిి! మీలోని ఒకవాకిత  జీవితాంతం మంచి ప్నులు 

చేసే్సడు, చివరకి అతనికి సారాు నికి మధా ఒక గజం 

దూరం్ ఉంటుంది. కాని విధివార త (తఖీద ర్) అతనిా 

అధిగమిసేుంది. ఫలితంగా పాప్కారాం చేస్ల నరకంలో 

ప్ర వేశ్సే్సడు. అదేవిధంగా మీలోని ఒక వాకిత  జీవితాంతం 

పాప్కారాాలు చేసే్సడు. చివరకి అతనికి నరకానికి 

మధా ఒకొగజం దూరం ఉంటుంది. కాని అతని విధి 

వార త అధిగమిసేుంది. చివరకాలంలో పుణాకారాాలు 

చేస్ల సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సడు.'' 46 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 (1/31)(  متفق عليه[ )  5]  - 83

ه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل علي ,دٍ عإ  َس بْنإ  َسْهلإ َوَعْن 
ارإ َوإإن َُه مإْن أَْهلإ الَْجن َةإ  ْبَد لََيْعَمُل الْعَ  إإن َ " م:لوس ,  َعَمَل أَْهلإ الن َ

ْن أَْهلإ الن َارإ  َوإإن ََما اْلَْعَماُل , َويَْعَمُل َعَمَل أَْهلإ الَْجن َةإ َوإإن َُه مإ
"بإالَْخَواتإ     .ْيمإ

83.(5) [1/31-ఏకీభవితం] 

సహల్్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''వాసేవంగా ఒక వాకిత  పాప్కారాాలు 

చేసే్సడు, కాని అతడు సారు వాస్ల అయి ఉంటాడు. 

అదేవిధంగా ఒక వాకిత , పుణా కారాాలు చేసే్సడు కాని 

అతడు నరకవాస్ల అయి ఉంటాడు. అంటే ఆచరణలు 

అంతిమదశపైె ఆధారప్డి ఉంటాయి.'' 47 (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 
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َي َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   , قَالَْت:َة أم المؤمنْيائإَش  عَ َعْن  دُعإ
  ! يَا َرُسْوَل اهللإ  :فَُقلُْت , عليه وسلم إإىَل َجَناَزةإ َصّبإ ٍ م إْن اْْلَنَْصارإ 

ْوَء َولَْم   ,ةإ ن َ الَْج  َعَصافإْْيإ  ُعْصُفْور  م إْن , ُطْوََب لإَهَذا لَْم يَْعَملإ الس ُ
 ,إإن َ اهلَل َخلََق لإلَْجن َةإ أَْهًَل ! أَْو َغْْيَ ذَلإَك يَا عَائإَشةُ " :َقاَل ف .ْكهُ ْدرإ يُ 

 

46) వివరణ-82: (సారు వాస్ల లేదా నరకవాస్ల కావటం 

అంతిమ ఘడియపైె ఆధారప్డి ఉంది. అంతిమ ఘడియ 

మంచిదైతే సారు ం, అంతిమ ఘడియ చెడాదైతే నరకం. 

ఒకొ గజం అంటే అతాంత సమీప్ం అని పేర్కొనడం 

జరగంది. 

47) వివరణ-83: అంటే అంతిమ దశలో పుణాకారాాలు 

చేసే్త సారు వాస్ల, అదేవిధంగా అంతిమదశలో పాప్కారాాలు 

చేసే్త నరకవాస్ల. 

ْم  ْ أَْصََلبإ آبَائإهإ َخلََقُهْم , َوَخلََق لإلن َارإ أَْهًَل , َخلََقُهْم لََها َوُهْم ِفإ
 ْ ْم ئإ آبَا بإ  أَْصََل لََها َوُهْم ِفإ    .. َرَواُه ُمْسلإم  " هإ

84. (6) [1/31-దృఢం]  

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒకస్సర ప్ర వకత  (స) ను ఒక 

అ'న్నారీ బాలుని జన్న'జహ నమా'జుకు పిలవటం 

జరగంది. అపుపడు నేను, ఓ ప్ర వకాత ! 'ఆ బాలునికి 

శుభం, సంతోషం కలుగ్గ గాక! ఆ బాలుడు సారు  

పిచ్చచకలోు  ఒక పిచ్చచకవంటి వాడు, ఆ బాలుడు 

ఎటువంటి పాప్మూ చేయలేదు. అంటే ఇంకా ఆ 

వయసుాకు చేరనేలేదు.' అది వినా ప్ర వకత   (స), 

'ఆయి'షహ్, నువుా అల్ల భావిసేున్నావా? కాని 

వాసేవం దానికి భినాంగా ఉంది. అంటే ఎవరనీ 

సారు వాసులని లేదా నరకవాసులని నిరిారంచ 

కూడదు. ఎందుకంటే అల్లు హ్ సారు ంకోసం కొందరని 

సృష్ట ంచి ఉన్నాడు్- వారంకా తమ తండుర ల వీపులో 

ఉండగానే. అదేవిధంగా నరకం కోసం కొందరని 

సృష్ట ంచి ఉన్నాడు - ఇంకా వారు తమ తండుర ల 

వీపులో ఉండగానే'' అని అన్నారు. 48 (మస్లు మ్్)  

 

48) వివరణ-84: అంటే ఈ 'హదీసు' దాారా సారు వాస్ల 

లేదా నరకవాస్ల కావటం సతాొరాాలు లేదా 

పాప్కారాాలపైె ఆధారప్డి లేదని, అల్లు హ్(త)పైె 

ఆధారప్డిఉందని అరిం అవుతంది. అల్లు హ్(త) ఒకవేళ 

అతని విధివార తలో సారు వాస్ల అని వార సే్త తప్పకుండా 

అతనిా అతడు పుణాంచేస్లన్న సరే, పాప్ం చేస్లన్న 

సారు ంలోకి ప్ంపిసే్సడు. అదేవిధంగా అల్లు హ్(త) అతని 

విధివార తలో నరకవాస్ల అని వార స్లఉంటే, అతడు పాప్ం 

చేస్లన్న పుణాంచేస్లన్న నరకంలోకి ప్ంపిసే్సడు. అందువలు  

అల్లు హ్ ఒకవేళ ఆ బాలుణిణ  నరకం కోసం సృష్ట ంచి ఉంటే 

నరకంలో ప్ంపిసే్సడు. ఒకవేళ సారు ం కోసం సృష్ట ంచి ఉంటే 

సారు ంలోకి ప్ంపుతాడు. 

'ఆయి'షహ్! అతను సారు వాస్ల అని నిరిారంచకూడదు. 

అయితే ఇతర హదీసుల దాారా పిలు లు ప్ర కృతి 

ధరిమైెన ఇస్సు మ్్పైెనే జనిిసే్సరు. బాలాంలో చనిపోయిన 

పిలు లు సారు వాసులే అవుతారని ఆశ్ంచవచ్చచ. అంటే 

'ఆయి'షహ్ (ర) ఒకర గ్గరంచి సారు వాస్ల అని 

నిరిారంచటం ప్ర వకత  (స)కు నచచలేదు. అగోచరజాానం 

కేవలం అల్లు హ్(త)కే ఉంది. (అష్అతలు మఆత్) 
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 اهلل عليه و  ىلص اهلل  سول: قال ر اَل قَ , َعْن علإي ٍ رضي اهلل َعْنه
َ  ْن مإ  ْم كُ نْ ا مإ مَ سلم: "   َتَب مقعُده مإْن الن َار وَ  قَْد كَ وَ ل َ إإ  دٍ حَ أ
َ  !اهلل وَل ُس ا رَ يَ وا: الُ ة". قَ ن َ الَج  ْن ده مإ مقعُ  ا  نَ ابَ تَ  كإ ىَل ل عَ كإ ت   نَ ََل فَ أ
ُ ملوا فَ : "اعْ اَل ؟ قَ ل مَ العَ  عْ َد نَ وَ  َ  ؛هُ ق لَ لإ ر لما خُ ل ميس  ك َ  ْن ا مَ م  أ   اَن ك
َ  ْن مإ  َ ، وَ لسعادةا  عمل ل  رس َ يَ يُ َس ة فَ ادَ عَ الَس  لإ هْ أ َ  ْن مَ  ام  أ   ْن مإ  اَن ك
 َ َ ، ةاوَ قَ الَش  عمل ل  رس َ يَ يُ َس ة فَ اوَ قَ الَش  لإ هْ أ ا َمْن أَْعَط   :ثُم َ قََرأ )فَأَم َ

َق بإالُْحْسَِن    ."( اْلية5: 92؛ َوات َََق َوَصد َ
85. (7) [1/31-ఏకీభవితం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''ప్ర తి వాకిత  నివాసం 

సారు  నరకాలోు  వార యబడి ఉంది. అంటే సారు వాస్ల 

లేదా నరకవాస్ల అవడం అల్లు హ్(త) నిరిారంచి 

ఉన్నాడు,'' అని అన్నారు. దానికి అనుచరులు, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! మర మేమ విధివార తను నమికొని, 

ఆచరణలను మానివేసే్త.' అని  వినావించ్చకున్నారు. 

దానికి ప్ర వకత  (స). 'ఆచరణను వదలకండి. 

ఆచరసేూపోండి. ఎవరని దేనిా గ్గరంచి సృష్ట ంచటం 

జరగందో ఆప్ని అతనికి సులభతరం చేయబడు 

తంది. ఒక వేళ అతను సారు వాస్ల అయితే 

సతాొరాాలు అతనికి సులభతరం చేయబడతాయి. 

ఒకవేళ అతను నరకవాస్ల అయితే పాప్కారాాలు 

అతనికి సులభతరం చేయబడతాయి అని ప్లికి, 

''ఫఅమాి మన్ అ'అ'తా వతేఖా వ 'సదద ఖ బిల్్ 

'హుస్సా'' – ''కాని, ఎవడైతే (దానధరాిలు) చేసేూ 

దైవభీతి కలిగ ఉంటాడో!'' (సూ.్ అల్-లైల్, 92:5) 

అనే ఆయతను ప్ఠించారు. 49 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్)  

 

49) వివరణ-85: ఖుర్్ఆన్లో ఈ సూరహ్  పూరత గా ఉంది: 

''కాని ఎవడైతే (దానధరాిలు) చేసేూ దైవభీతి కలిగ్

ఉంటాడో! మరయు మంచిని నమితాడో! అతనికి 

మేమ మేలు కొరకు దారని సులభం చేసే్సమ. కాని 

ఎవడైతే పిస్లన్నరతనం చేసేూ, నిరు క్షావైెఖరని 

అవలంబిసే్సడో! మరయు మంచిని అబదధ మని 

తిరసొరసే్సడో! అతనికి మేమ చెడుకొరకు దారని 

సులభం చేసే్సమ. మరయు అతడు నశ్ంచిపోయి్

నపుపడు, అతని ధనం అతనికి ఎల్ల ఉప్యోగ 

ప్డుతంది?'' (సూ.్అల్-లైల్్, 92:5-11) 
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ْ ُهَريَْرةَ  إ لن َ ا قال: قال, َعْن أَِبإ م: "إإن َ اهلَل  اهلل عليه وسل  صىلّبإ
إ َحظ َ آدََم ابْنإ  ىَل كََتَب عَ  نَا   ,أَدَْرَك ذَلإَك َل َمَحالَةَ  ,نَاُه مإَن الز  فَزإ

ُق , َوَزنَا الل إَسانإ الْ الَْعْْيإ الن َْظرُ  ْي , ْنطإ ,  َوالن َْفُس تََمِن َ َوتَْشَتهإ
ُق ذَلإَك وَ  إ بُهُ يُ وَ الَْفْرُج يَُصد  إ    ."َكذ 

  ْ َوا َوِفإ َن  نَ  آدََم  ابْنإ َعىَل  يَةإ ل إُمْسلإٍم قَاَل: " كُتإَب رإ ْيُبُه مإ نَاصإ إ ,  الز 
نَاُهَما  ,الَْعْيَنانإ َزنَاُهَما الن َْظرُ , مدرك ذَلإَك َل َمَحالَةَ  َواْْلُذُنَانإ زإ

َماعُ  نَاُه الْكَََلُم  ,اْلإْستإ نَ , َوالل إَساُن زإ إ  ,ْطُش اَها الْبَ َوالَْيُد زإ ُل  جْ َوالر 
نَاَها الُْخَطا ُق ذَلإَك الَْفْرُج  ,َتَمِن َ ى َويَ ْهوإ َوالَْقلُْب يَ  ,زإ إ َويَُصد 
بُُه" إ    .َويَُكذ 

86.(8)  [1/32-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్(త) మానవుని కోసం వార స్లపెటిట న వాభిచార 

భాగం తప్పకుండా లభించిఉంటుంది. నిష్దధ  

వసేువుల వైెపు చూడటం కళా వాభిచారం అవు్

తంది, నిష్దధ  విషయాలుప్లకటం నోటివాభి చారం 

అవుతంది. అంటే ప్రాయి సే్త్ీలతో అశీు ల 

విషయాలు మాటాు డటం, అంత రాతి దానిా 

కోరుతంది. మరాింగం దానిా ధృవీక రసేుంది లేదా 

తిరసొరసేుంది.'' (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

మస్లు మ్్ ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''మానవునిపైె 

అతని వాభిచారం, చెడు భాగం వార స్లపెటట బడి ఉంది. 

దానిా అతడు తప్పకుండా పందితీరుతాడు. కళా 

వాభిచారం ప్రాయి సే్త్ీలను దురుదేద శంతో చూడటం 

అవుతంది. చెవుల వాభిచారం అశీు ల మాటలను 

వినటం అవుతంది. నోటి వాభిచారం అశీు ల 

విషయాలను ప్లకటం అవుతంది. చేతల 

వాభిచారం ప్టుట కోవటం అంటే ప్రాయి సే్త్ీలను 

దురుదేద శంతో మటుట కోవటం అవుతంది. కాళా 

 

అంటే ఆచరణను వదలివేయటం విశాాసం అనిపించ్చ్

కోదు. మీరు ఆచరసేూపోండి. మంచి లేదా చెడును 

ఆచరంచటం కూడా విధివార తలో భాగమే. ఒకవేళ మీరు 

మంచిచేసే్త, మీ విధివార తలో అది వార యబడి ఉంది. 

ఒకవేళ చెడుచేసే్త అది కూడా మీ విధివార తలో వార యబడి 

ఉనాటేట . 
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వాభిచారం పాప్కారాాల వైెపు నడవటం, వెళాటం 

అవుతంది. మనసు దానిా కోరుతంది. అయితే 

మరాింగం దానిా ధృవీకరసేుంది లేదా 

తిరసొరసేుంది. 
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ْمَراَن بْن حُ  ْن م ُ ْْيإ لَ ن َ َرجُ : أَصْْي َوَعْن عإ يَا   :قَاَل َزيَْنَة  مإ
أََشْيء   ؟ أََرأَيَْت َما يَْعَمُل الن َاُس الَْيْوَم َويَْكَدُحْوَن فإْيهإ ! َرُسْوَل اهللإ 

ْ وَ  َي عَلهَْْيإ ْ مإْن قَْدرٍ قُضإ بإهإ   َن ْقبإلُوْ يَْستَ ْيَما  فإ أَوْ , َسَبَق َمََض فإهْْيإ
ا أَتَاُهْم بإ  م َ ْ هإ نَ مإ ُ ُة عَ تإ تَ  َوثَبَ بإهْي ُ ْ  الُْحج َ بَْل َشْيء  , َل : "فََقاَل ؟ لهَْْيإ

 ْ ْ َوَمََض فإهْْيإ َي عَلهَْْيإ َتابإ اهللإ َعز َ  ,قُضإ ْ كإ يُْق ذَلإَك ِفإ َوتَْصدإ
اَها )و َ : َوَجل َ  -7: 91؛َهااتَْقوَ  وَ َرَها فُُجوْ  َهامَ فَأَلْهَ  ؛نَْفٍس َوَما َسو َ
 . رواه مسلم  ."(8

87. (9) [1/32-దృఢం] 

ఇమార న్ బిన్ 'హు'సైెన్ (ర) కథనం: ''మ'జైెన తెగకు 

చెందిన ఇదద రు వాకుత లు ప్ర వకత (స) వదద కు వచిచ 

ప్ర వకాత ! ప్ర జలుచేస్త ఆచరణలు, వాటికోస చేస్త కృష్ 

ప్ర యతాాలు మొదలైనవనీా వార విధివార తలో వార స్ల 

పెటట బడి ఉన్నాయా? లేక వార ప్ర వకత  తీసుకు వచిచన 

వాటిని వారు స్త్ాకరంచటం, వారకి తెలియ ప్రచటం 

కొర తే విషయాల్ల,' అని అడిగారు. దానికి ప్ర వకత  (స) 

వీటిలో ఏదీ కొర తేదికాదు, వార విధి వార తలో 

వార యబడి ఉనాదే జరుగ్గతంది. దీనిా అల్లు హ్(త) 

ఆయతు ధృవీకరసేుంది: '' మానవ ఆతి మరయు 

దానిని తీరచదిదిద న ఆయన (అల్లు హ) స్సకిిగా, 

ఆతరువాత ఆయనే దానికి దుషట తన్ననిా మరయు 

దైవభీతిని తెలియజేశాడు.'' (సూ.్ అన-నజిర, 

91:7-8) అని అన్నారు. 50  (మస్లు మ్్) 
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َي اهلُل عَ  ْ ُهَريَْرَة َرضإ ْ ! ْوَل اهللإ ُس رَ يَا : قُلُْت : َل قَا ,ْنهُ َوَعْن أَِبإ إإِن إ
َ , ب  َشا َرُجل   ي الَْعَنَت اُف َعىَل نَ خَ َوأَناَ أ ُج بإهإ  , ْفسإ ُد َما أَتََزو َ َوَل أَجإ

ْ اْلإْختإَصاءإ , الن إَساءَ  ْ  ,كَأَن َُه يَْسَتأْذإنُُه ِفإ ثُم َ  , قَاَل: فََسَكَت َعِن إ
ْثَل  , , فََسَكَت ذَلإكقُلُْت مإ , ذَلإَك َل ُت مإثْ  قُلْ ثُم َ  َعِن إ  , فََسَكَت َعِن إ

 

50) వివరణ-87: అంటే ప్ర ప్ంచంలో జరగేవనీా విధివార త 

ప్ర కారం జరుగ్గతన్నాయి. ఆదిలో ఇవనీా వార య 

బడాాయి. వీటిలో కొర తేదేమీ కాదు. 

ْثَل  م َ ثُ  فََقاَل الن َّبإ ُ صىل اهلل عليه وسلم: "يَا أَبَا  ,لإَك ذَ  قُلُْت مإ
َرَواُه    ."اْخَتْص َعىَل ذَلإَك أَْو ذَْر فَ , َجف َ الَْقلَُم بإَما أَنَْت َلٍق ! ُهَريَْرةَ 

 . الُْبَخارإي ُ 
88. (10) [1/32-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) ను, 

''నేను యువకుడిని, నేనెకొడ వాభిచారానికి 

గ్గరవుతానోనని భయప్డుతన్నాను. పెళ్ళా 

చేసుకుందామా అంటే అంత సే్తమత న్నదగు ర లేదు. 

అంటే అబూ హురైరహ్ (ర) మగతన్ననిా తొలగంచ్చ్

కునేందుకు అనుమతికోరారు. అది వినా ప్ర వకత  (స) 

మౌనంగా ఉన్నారు. సమాధానం ఇవాలేదు. మళ్ళా 

నేను వినావించ్చకున్నాను, మళ్ళా ప్ర వకత  (స) 

ఎటువంటి సమాధానం ఇవాలేదు. నేను మళ్ళా 

వినావించ్చకున్నాను. ప్ర వకత  (స) మౌనంగా ఉన్నారు. 

మూడవ స్సర వినా తరువాత ప్ర వకత  (స) నీకు 

జరగబోయేవనీా విధివార తలో వార యబడి్ఉన్నాయి. 

కలం వార స్ల ఎండిపోయింది. అందువలు  నీవు మగతనం 

తొలగంచ్చకున్నా (ఖస్త్ా చేసు కున్నా), తొలగంచ 

కున్నా (ఖస్త్ా చేసుకోకపోయిన్న) సమానమే'' అని 

అన్నారు.'' 51  (బు'ఖారీ) 
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قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل  , َوَعْن َعْبدإ اهللإ بْنإ َعْمٍرو بْن العاص
ُ بَ  قُلُْوَب ن َ إإ " : عليه وسلم اهلل ْ آدََم ك   َعْْيإ مإْن بَ إإْص ل ََها بَْْيَ ِنإ
 َ حْ أ دٍ َصابإعإ الر َ احإ ثُم َ قَاَل " يَْصرإفُُه كَْيَف يََشاءُ , َمنإ كََقلْبإ و َ

َف  : " عليه وسلم رسوُل اهللإ صىل اهلل  َف الُْقلُْوبإ َصر َ إ اللُهم َ ُمَصر 
 . م  ْسلإ َرَواُه مُ  قُلُْوبََنا َعىَل َطاَعتإَك".

89. (11) [1/33-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర్ బిన 'ఆస (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మానవులందర హృదయాలు 

అల్లు హ్ (త) రండు వేర ళామధా ఉన్నాయి. ఒకే 

హృదయంల్ల ఉంటాయి. అల్లు హ్(త) తాను కోరన 

 

51) వివరణ-88: అంటే మంచీ చెడులనీా విధివార తలో 

వార యబడి ఉన్నాయి. ఖస్త్ా చేసుకున్నా చేసుకోక 

పోయిన్న ఎటువంటి ల్లభంలేదు. 
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విధంగా మళ్ళాసేూ ఉంటాడు అని ప్లికి, ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల పార రించారు, ''ఓ హృదయాలను మళ్ళాంచే 

వాడా! మా హృదయాలను నీ వినయ-విధేయతల 

వైెపు మళ్ళాంచ్చ. అంటే నీ ప్టు  విధేయత కలిగ ఉండే 

భాగాం ప్ర స్సదించ్చ.'' (మస్లు మ్్) 

 (1/33)(  متفق عليه[ )  12]  - 90

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه هلل عليه قَاَل: قَاَل النّب صىل ا ,َعْن أَِبإ
ْن م َ سلم: و ْطر الْ لُْوٍد إإل َ يُْولَُد َعىَل وْ "َما مإ إدَانإهإ أَْو َواهُ بَ أَ فَ , ةإ ََ فإ  يَُهو 

َسانإهإ  إ َرانإهإ أَْو يَُمج  ْيَمًة َجْمَعاءَ , يَُنص إ ْيَمُة بَهإ ُج الَْبهإ َهْل  , كََما تُْنتإ
ْن َجْدعَاءَ  ْوَن فإْيَها مإ س ُ ْ ل َ  اهللإ ا)فإْطَرةَ  :ثُم َ يَُقْوُل ؟ تُحإ  فََطَر تإ

:  30؛ قيمذلك الدين ال اهللل تبديل لخلق َس عَلَْيَها االن َ 
30)".   

90. (12) [1/33-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తి బిడా ప్ర కృతి ధరిమైెన ఇస్సు మ్్పైెనే జనిిసే్సడు, 

కాని తరువాత అతని తలిు దండుర లు అతనిా 

యూదునిగానో, కై్ీసేవునిగానో, అగా ఆరాధకుని 

గానో మారచవేసే్సరు. అంటే తమల్ల మారచవేసే్సరు. 

అదేవిధంగా జంతవు ఆరోగాంగా ఉనా జంతవును 

కిేమంగా జనిమిసేుంది. అందులో ఎటువంటి లోప్ం 

ఉండదు. తరువాత ప్ర జలు దాని చెవులు, మకుొ 

కోస్ల లోపాలకు గ్గరచేసే్సరు అని ప్లికి ఈ ఆయతు 

ప్ఠించారు: ''...అల్లు హ్ మానవులను ఏ 

సాభావంతో పుటిట ంచాడో, ఆ సాభావంపైెననే వారు 

ఉంటారు. అల్లు హ సృష్ట  సాభావానిా (ఎవారూ) 

మారచలేరు. ఇదే సరైన ధరిం.'' (సూ.్అర్-రూమ్, 

30:30).  (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
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ْ ُمْوََس قَاَل  اهلل عليه وسلم   ْوُل اهللإ صىلَنا َرُس قَاَم فإيْ : َوَعْن أَِبإ
ْي لَُه أَْن   ,وجل َل يََناُم   عز اهللَ "إإن َ : َماٍت فََقاَل كَلإ  بإَخْمسإ  َوَل يَْنَبغإ
ْسَط َويَْرفَُعهُ  ,ي ََناَم  ُض الْقإ ْيلإ قَْبَل َعَمَل  يُْرفَُع إإلَْيهإ َعْمُل الل َ , يَْخفإ

َهار,  َهاالن َ َج , لل َْيلإ َعَملإ ارإ قَْبَل َوَعَمُل الن َ ه  كشف وْ لَ , بُُه الن ُْوراحإ
َرَواُه   ."خلقه ْن ه بصره مإ يْ لَ ما انتَه إإ  هإ جهإ و اُت َح بُ رقت ُس ح ْل

  ُمْسلإم  
91. (13) [1/33-దృఢం] 

అబూ మూస్స (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా మధా 

బోధించటానికి నిలబడి, ఈ ఐదు విషయాల గ్గరంచి 

ప్ర తేాకంగా పేర్కొన్నారు. 1. అల్లు హ్(త) నిదర పోడు; 

2. ఎందుకంటే నిదర పోవటం అతనికి తగదు; 3. ఇంకా 

అల్లు హ్ (త) ఉపాధిని పెంచ్చతూ తగు సేూ ఉంటాడు; 

4. రాతిు  ఆచరణ ఆయన వైెపునకు, ప్గటి 

ఆచరణకంటే మందుగా చేరుతంది. అదేవిధంగా 

ప్గటి ఆచరణ రాతిు  ఆచరణ కంటే ఆయన వదద కు 

మందుగా చేరుకుంటుంది; 5. ఆయన తెర వెలుగ్గ. 

ఒకవేళ దానిా తొలగసే్త, ఆయన దృష్ట  ఎంత వరకు 

ప్డుతందో అంతవరకు సృష్ట తాలను మాడిచ 

వేసేుంది. (మస్లు మ్్) 
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ْ ُهَريَْرةَ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ َصىل اهلُل عَلَْيهإ َوسلم:  , َوَعْن أَِبإ
ْيُض "يَُد اهللإ َمِْلى َل  اُء , َقة  َها نَفْ  تَغإ َهارَ  ل َْيَل ل اَسح َ َ أَرَ , َوالن َ يُْتْم َما  أ

هإ َخلَ  ُمْذ  َفَق أَنْ  ْ يَدإ ْض َما ِفإ َماَء َواْْلَْرَض؟ فَإإن َُه لَْم يَغإ َوكَاَن  , َق الس َ
ُض َويَْرفَُع", َعْرُشُه َعىَل الَْماءإ  هإ الْمإْيَزاُن يَْخفإ  . َوبإَيدإ
َوايَةإ  ْ رإ   - ُن َمْل قَاَل ابُْن نَُمْْيٍ  -  اهللإ َمِلى: "يَمإْْيُ ُمْسلإٍم ل إ   َوِفإ

اءُ  ْيُض  يَ  َل َسح َ َهاُر"َها َشْيء  غإ    . الل َْيل َوالن َ
92. (14) [1/33-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్ చేయి నిండిఉంది. అంటే ఆయన నిధినిండి 

ఉంది. ఖరుచచేయటం వలు  ఎటువంటి తరుగ్గ్

ఉండదు. రాతిు  ప్గలు నిరంతరం ఇసేూ ఉంటాడు. 

మీరు చూసేున్నారు కదా! భూమాాకాశాలను 

సృష్ట ంచినప్పటి నుండి ఎల్ల ఖరుచపెడుతన్నాడో! 

కాని అతని నిధిలో ఎటువంటి తరుగ్గదల ఏరపడ 

లేదు. అల్లు హ్(త) స్లంహాసనం నీటిపైె ఉండేది. ఇంకా 

ఆయన చేతిలోనే ఉపాధి తూనిక ఉంది. ఆయనే 

హెచ్చచ-తగ్గు లు చేసేూ ఉంటాడు. (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 

మస్లు మ్్ ఉలేు ఖనంలో, ''అల్లు హ్(త) కుడిచేయి 

నిండి ఉంది'' అని ఉంది. మస్లు మ్్ గ్గరువుగారైన 

ఇబుా నమిర్్ ఈ ప్దాలు స్తకరంచారు. అల్లు హ్(త) 

చేయి నిండిఉంది. ఆయన ఎలు పుపడూ ఖరుచచేస్త 
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వాడు, ప్ర స్సదించేవాడూను. రాతిు ంబవళుా నిరంతరం 

ఖరుచచేయడం వలు  ఆయన నిధిలో ఎల్లంటి 

తరుగ్గదల ఏరపడదు. 
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َل َرُسْوُل , َوَعْنهُ   رارإي إ  اهللإ صىل اهلل عليه وسلم َعْن ذَ قَاَل: ُسئإ
ْْيَ  ", الُْمْشرإكإ لإْْيَ  .قَاَل: "اهلُل أَعْلَُم بإَما كَانُْوا عَامإ

93. (15) [1/34-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

అవిశాాసుల సంతానం గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచటం 

జరగంది. అంటే వారు 'సారు వాసుల్ల లేక నరక్

వాసుల్ల,' అని. దానికి ప్ర వకత  (స) సమాధానమిసేూ, 

'ఎవరు ఏమి ఆచరసే్సరో అల్లు హ్(త) కు బాగా్

తెలుసు.' అని అన్నారు.52 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

----- 
ْ اَلَْفْصُل الث َ     రండవ విభాగం    اِنإ

 (1/34)(  ضعيف [ ) 16 ] - 94

امإتإ   رضي اهلل عنه, قَاَل: قال رسول اهللَوَعْن ُعَبادََة بْنإ الص َ
َل َما َخلََق اهلُل الَْقلََم : صىل اهلل عليه وسلم   له,  فََقاَل , "إإن َ أَو َ

َ : فََقاَل . اُْكُتْب  َوَما ُهَو فكتب ما كان  .بإ الَْقْدرَ تُ اُكْ : اَل قَ ؟ ُب ْكتُ َما أ
ي ُ  ".دإ إإىَل اْْلَبْ  ئإن  كَا مإذإ ْ يْب  : َوقَاَل  ,َرَواُه الَت إ يْث  َغرإ َهَذا َحدإ

 .إإْسَنادًا
94. (16) [1/34-బలహీనం] 

'ఉబాదా బిన్ 'స్సమిత్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అనిాటి కంటే మందు అల్లు హ్(త) 

కల్లనిా సృష్ట ంచాడు. ఆ కలంతో, 'వార యి,' అని 

అన్నాడు. కలం, 'ఏమి వార యాలి,' అని వినావించ్చ 

కుంది. దానికి అల్లు హ్(త) 'విధివార తను వార యి,' అని 

అన్నాడు. అనంతరం కలం వార యవలస్లనదేదో 

వార స్లంది.'' (తిరిజి' /  ఏకోలేు ఖన ఆధారాలు) 

 

52) వివరణ-93: అంటే అపుపడు దానిా గ్గరంచి 

ఎటువంటి దైవవాణి అవతరంచలేదు. అందువలు  

అల్లు హ్(త) జాానం గ్గరంచి మాతు మే పేర్కొన్నారు. కాని 

తరువాత పిలు  లందరూ ప్ర కృతి ధరింపైె జనిిసే్సరని 

పేర్కొన్నారు. బాలాంలో చనిపోతే సారు ంలో 

ప్ర వేశ్సే్సరనాదే సరైన నమికం.  

 (1/34)(  لم تتم دراسته[ )  17]  - 95

اب رَ انإ ُسئإَل ُعَمُر بْ  : قَاَل  ,رٍ نإ يََساْسلإمإ بْ َوَعْن م ُ  َي لَْخط َ   هللُ  اضإ
هإ اْْليَةإ , َعْنهُ  ْن ُظُهْورإهإْم : َعْن َهذإ ْ آدََم مإ ْن بَِنإ   )َوإإذَ أََخَذ َرب َُك مإ

َسمإْعُت رسوَل   :قَاَل ُعمر بن الخطاب .الية  (172: 7؛ذريَت
َخلََق آدََم   هلل اان َقاَل: "َها فَ ُل َعنْ ََ أ وسلم يُْس  هاهلل صىل اهلل علي

ي َةً  , هإ ْينإ مإ َظْهَرُه بإيَ  َسَح ثُم َ مَ  إ ْنُه ذُر  َخلَْقُت  : فََقاَل , فَأاْسَتْخَرَج مإ
ثُم َ َمَسَح َظْهَرُه  , َوبإَعَملإ أَْهل الَْجن َةإ يَْعَملُْوَن , َهُؤَلءإ لإلَْجن َةإ 

إ  ْنُه ذُر    َوبإَعَملإ أَْهلإ  ,ارإ ن َ لُت َهُؤَلءإ لإ قْ َخلَ : اَل فَقَ , ي َةً فَاْسَتْخَرَج مإ
ْيَم الَْعْمُل : فََقاَل َرُجل  . "َن وْ ارإ يَْعَملُ الن َ  َقاَل ! فيَا َرُسْوَل اهللإ  ؟فَفإ

 ؛ إإن َ اهلَل إإذَا َخلََق الَْعْبَد لإلَْجن َةَ : "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 َ َ  ّت َ يَُمْوَت َعىَل ن َةإ حَ ْهلإ الَْج اإْسَتْعَملَُه بإَعَملإ أ ْن أَْعَمالإ أ  لإ هْ َعَملإ م إ

لَ ْد فَيُ الَْجن َةإ  اإْسَتْعَملَُه بإَعَملإ  ؛ َوإإذَا َخلََق الَْعْبَد لإلن َارإ , الَْجن َةَ  ُه بهخإ
ارإ  ْن أَْعَمالإ أَْهلإ الن َ   ه  بلَهُ فَُيْدخإ  أَْهلإ الن َارإ َحّت َ يَُمْوَت َعىَل َعَمٍل م إ

ْ اهُ َروَ  اَر".الن َ  ي ُ َوأَبُْو دَاوُ  َمالإك  َوالَت إ   .دَ مإذإ
95. (17) [1/34-అప్రశోధితం] 

మస్లు మ్్ బిన్ యస్సర్్ (ర) కథనం: 'ఉమర్్ (ర) ను 

''వ ఇజ్' అ'ఖజ' రబుబక మిన్ బనీ ఆదమ...'' (సూ.్

అల్ అ'అరాఫ, 7:172) - 'మరయు (జాాప్కం 

చేసుకోండి!) నీ ప్ర భువు ఆదమ్్ సంతతివార వీపుల 

నుండి వార సంతాన్ననిా తీస్ల...' అనే ఆయత 

వివరణ గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచటం జరగంది. దానికి 'ఉమర్్ 

(ర), ''ప్ర వకత  (స)ను కూడా దీనిా గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచడం 

జరగంది. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అల్లు హ్ ఆదమ్్ (అ) ను 

సృష్ట ంచి, అనంతరం అతని వీపుపైె తనకుడిచేతేో 

నిమిరాడు. ఆ తరువాత అతని వీపునుండి అతని 

సంతాన్ననిా తీస్ల, 'వీరని సారు ం కోసం సృష్ట ంచాను, 

వీళుా సతాొరాాలు చేసే్సరు,' అని ప్లికి, మళ్ళా 

రండవస్సర ఆదమ్్ (అ) వీపుపైె చేతేో నిమిర అతని 

వీపు నుండి అతని సంతాన్ననిా తీస్ల, 'వీరని నరకం 

కోసం సృష్ట ంచాను. వీళుా పాప్కారాాలు చేసే్సరు,' అని 

ఆదేశ్ంచాడు,' అని అన్నారు.'' 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచన్నలు విని ఒక వాకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! 

మర సతాొరాాలు చేస్ల ఏం ల్లభం!' అని వినావించ్చ 

కున్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స) సమాధానమిసేూ, 

'అల్లు హ్(త) ఒక వాకిత ని సారు ం కోసం సృష్ట ంచి ఉంటే, 
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అతనితో సతాొరాాలు చేయిసే్సడు. అతడు 

మరణించే వరకు సతాొరాాలు చేసేూ ఉంటాడు. 

ఫలితంగా అతడు సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సడు. అదే విధంగా 

ఒక వాకిత ని నరకం కోసం సృష్ట ంచి ఉంటే, అతని 

దాారా పాప్కారాాలు చేయిసే్సడు. మరణించేవరకు ఆ 

వాకిత  పాప్కారాాలు చేసేూ ఉంటాడు. ఫలితంగా 

నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సడు,' అని అన్నారు.'' (మాలిక్, 

తిరిజి', అబూ దావూద్)  

 (1/35)( ح صحي  [ ) 18]  - 96

َرُسْوُل اهللإ  قَاَل: َخَرَج  ,َوَعْن َعْبدإ اهللإ بْنإ َعْمٍرو بْن العاص
َتاباَنإ , صىل اهلل عليه وسلم ْ يََديْهإ كإ فََقاَل: "أَتَْدُرْوَن َما  ,َوِفإ

تَ  َ ! هللإ يَا َرُسْوَل ا , َل  : قُلَْنا؟" ابَانإ َهَذانإ الْكإ فََقاَل  .نَاإإل َ أَْن تُْخِبإ
ْ ْي ذإ لإل َ  هإ  ِفإ ب إ الَْعالَمإْْيَ : " الُْيْمَِن يَدإ ْن ر َ َتاب  م إ فإْيهإ أَْسَماُء  , َهَذا كإ

ْم , أَْهلإ الَْجن َةإ  ْم َوقََبائإلإهإ رإ  َوأَْسَماُء آبَائإهإ ْم ثُم َ أَْجَمَل َعىَل آخإ , هإ
ْ يُْزا فَََل  ْ أَبًَدا نْ َوَل يَ  دُ فإهْْيإ ْ ذإ  قَاَل لإل َ ثُم َ  ".ُقْص مإهْْنُ َمالإ  ْي ِفإ : هإ شإ
إب إ الَْعالَمإْْيَ فإْيهإ أَْسَماُء أَْهلإ الن َارإ " ْن ر  َتاُب م إ َوأَْسَماُء  , َهَذا كإ

ْم  ْم َوقََبائإلإهإ ْم , آبَائإهإ رإهإ ْ ادُ فإ يَزَ  فَََل ؛ ثُم َ أَْجَمَل َعىَل آخإ َوَل  هْْيإ
 ْ ْيَم : هُ بُ َحافََقاَل أََص . "  أَبًَدايَْنُقُص مإهْْنُ ا َرُسْوَل اهللإ  يَ  َمُل لْعَ  افإفإ

َغ مإْنهُ  بُْوا: "فََقاَل ؟ إإْن كَاَن أَْمر  قَْد فُرإ دُْوا َوقَارإ إ َب ؛ َسد  فَإإن َ َصاحإ
َل الَْجن َةإ يُْخَتُم لَُه بإَعَملإ أَْهلإ الَْجن َةإ َوإإ  َوإإن َ  . َمٍل أَي َ عَ ْن َعمإ

َب  ثُم َ  . "َل أَي َ َعَمٍل ْن َعمإ َوإإ  ارإ لن َ لإ أَْهلإ امَ بإعَ َتُم لَُه الن َارإ يُخْ  َصاحإ
: "  ثُم َ قَاَل , قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم بإَيَديْهإ فََنَبَذُهَما

َبادإ  َن الْعإ يْق  ِفإ ا...) فََرَغ َرب ُُكْم م إ يْ لَْجن َةإ فَرإ ْْيإ َوفَرإ عإ ْ الس َ   ؛ ق  ِفإ
42 :7)."  ْ    ي ُ مإذإ َرَواُه الَت إ

96. (18) [1/35-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

బయటకు వచాచరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) చేతిలో 

రండు పుసేకాలు ఉన్నాయి. ప్ర వకత  (స) మమిలిా 

ఉదేద శ్ంచి, 'న్న చేతిలో ఉనా రండు పుసేకాలు ఏమిటో 

మీకు తెలుస్స?' అని అన్నారు. దానికి మేమ, 

'తెలియదు. కాని తమరు తెలియ ప్రసే్త! ' అని 

అన్నామ. ప్ర వకత  (స) తన కుడిచేతివైెపు సైెగ చేసేూ, 

'ఇది దైవగర ంథం, ఇందులో సారు వాసుల పేరుు , వార 

తండుర ల పేరుు  వార వంశాల పేరుు  వార స్ల ఉన్నాయి. 

ఇంకా వాటిని నిరిారంచటం జరగంది. ఇపుపడు 

ఇందులో హెచ్చచ-తగ్గు లు అస్సధాం,' అని అన్నారు. 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) తన ఎడమ చేతివైెపు సైెగ 

చేసేూ ఇది దైవగర ంథం, ఇందులో నరకవాసుల పేరుు , 

వార తండుర ల పేరుు , వార వంశాలపేరుు  వార స్ల 

ఉన్నాయి. ఇంకా వాటిని నిరిారంచటం జరగంది. 

ఇపుపడు ఇందులో హెచ్చచతగ్గు లు అస్సధాం అని 

అన్నారు. అనుచరులు అది విని, 'అనీా వార స్ల 

ఉనాపుపడు, ఆచరంచి ఏమి్ ల్లభం,' అని 

వినావించ్చ కున్నారు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'రుజుమారాు నిా, మధేా 

మారాు నిా అనుసరంచండి, ఇంకా సతామారాు నిా 

అంటి పెటుట కొని ఉండండి, దైవస్సనిాహతాం కోసం 

కృష్ చేయండి. ఎందు కంటే సారు వాసుల చివర 

కరిలు సారు వాసుల కరిల్లు  ఉంటాయి, జీవితాంతం 

వార కరిలు ఎల్ల ఉన్నాసరే. అదేవిధంగా నరక 

వాసుల చివర కరిలు నరకవాసుల కరిల్లు  

ఉంటాయి. జీవితాంతం వార కరిలు ఎల్ల 

ఉన్నాసరే.' 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) తన రండు చేతలపైె సైెగ 

చేస్ల, వాటిని ఉంచి, ''మీ ప్ర భువు దాసుల ప్నులను 

పూరత చేస్ల ఉన్నాడు. అంటే '...(ఆ్ రోజు)్ ఒక వరు ం 
వారు్ సారాు నికి్ పోతారు, మరోక వరు ం్ వారు్మండే 

నరకాగాలోకి పోతారు.' '' అని అన్నారు. (సూ.్అష-

షూరా', 42:7) (తిరిజి') 

 (1/36) ( لم تتم دراسته) [  19]  - 97

ْ َخَزاَمةَ  ْن َوعَ  َ  !اهلل ُسْوَل رَ  ايَ  : قلت:قَاَل , َعْن أَبإْيهإ  ,أَِبإ أَيَْت  رَ أ
قإْيَها ْيَها, َودََواًء ن ََتَداوى بإهإ , ُرْْقً ن َْسََتْ َهْل تَُرد ُ مإْن  , َوتَُقاًة ن َت َقإ
". قَاَل: ؟ قَْدرإ اهلل َشْيًئا ْن قََدرإ اهللإ مإ َرَواُه أَْحَمُد وَ  "هإَي مإ ْ   ي ُ ذإ الَت إ
   .َوابُْن َماَجهُ 

97. (19) [1/36-అప్రశోధితం] 

అబూ 'ఖు'జామహ తన తండిర  దాారా కథనం: నేను 

ప్ర వకత  (స)ను ''మేమ చేసుకునే మంతు -తంతాు లు 

చికితాలు ఇంకా రక్షణ కోసం ఉంచ్చకునే ఆయుధాలు 

మొదలైనవనీా అల్లు హ్ విధివార తను మారచగలవా?’ 

అని వినావించ్చకున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స) ఇవి 
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కూడా అల్లు హ్ (త) విధి వార తలోనివే అని సమాధానం 

ఇచాచరు.'' 53 (అ'హిద్, తిరిజీ', ఇబుా మాజహ) 

 (1/36)(  لم تتم دراسته[ )  20]  - 98

ْ ُهَريَْرةَ  قَاَل: َخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  , َوَعْن أَِبإ
َب , الَْقْدرإ  ِفإ َناَزُع َونَْحُن نَتَ , وسلم  َحّت َ ,  اْحَمر َ َوْجُههُ َحّت َ  فََغضإ
ْ َوْجنَ قإ فُ  كَأَن ََما َمانإ حب َتْيهإ َئ ِفإ ْرتُْم  أَبإَهَذا: "فََقاَل , الر ُ أَْم ؟ أَمإ

لُْت إإلَْيُكْم  ْ  ؟ بإَهَذا أُْرسإ ْْيَ تََناَزُعْوا ِفإ إإن ََما َهلََك َمْن كَاَن قَْبلَُكْم حإ
 َ   .لَتمذيا واه . ر"تََتَناَزُعْوا فإْيهإ  ل , اْمُت عَلَْيُكْم زَ عَ , ْمرإ َهَذا اْْل

ب ل نعرفه إل من هذا الوجه من حديث يث غريدحَل وقَا
صالح المري وله غرائب يتفرد بها ل يتابع عليها قلت: لكن  

   .يشهد له الذي بعده 
98. (20) [1/36-అప్రశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మేమ విధివార తను 

గ్గరంచి చరచంచ్చకుంటున్నామ. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) 

విచేచశారు. విధివార తను గ్గరంచి మేమ చరచంచ్చ్

కోవటం విని ఆగర హం వాకత ంచేశారు. ప్ర వకత  (స) మఖం 

ఎరర గా మార పోయింది. బుగు లు దానిమి ప్ండుల్ల 

ఎరర గా మార పోయాయి. అనంతరం, ''మీకు దీనిా 

గ్గరంచే ఆదేశ్ంచబడిందా లేక దీని్గ్గరంచే నేను మీ 

వదద కు ప్ంప్బడాాన్న? మీకు పూరాం జాతలు దీనిా 

గ్గరంచి చరచంచ్చకోవటం, కలహంచ్చకోవటం వలు నే 

న్నశనం అయాాయి. ప్ర మాణం చేస్ల చెబుతన్నా, ఇక 

మీదట విధివార త విషయంలో ఎనాడూ చరచంచ్చ్

కోకండి,'' అని హెచచరంచారు. (తిరిజీ' /  

ఏకోలేు ఖనం) 

 (1/36)(  حسن) [  21]  - 99

 

53) వివరణ-97: అంటే ప్ర తి విషయం దైవం వార స్లపెటిట న 

విధివార త ప్ర కారం జరుగ్గతంది. అల్లు హ్ వాాధిని 

సృష్ట సే్త, దాని చికితా కూడా సృష్ట ంచాడు. ఈ వాాధి 

ఫల్లన్న మందు వలు  నయం అవుతంది, ఈ బాధ 

ఫల్లన్న మంతు ం దాారా నయమవుతంది, ఫల్లన్న 

ఆయుధం వలు  రక్షణ లభిసేుందని మనం 

తెలుసుకునాటుట .  

و بْ  َعمْ َعْن رإ نَْحَوُه َقْد ُن َماَجه َ ِفإ الْ اب  ىَوَروَ  َعْن  , ُشَعْيٍب نإ رإ
هإ , أَبإْيهإ  إ  .َعْن َجد 

99. (21) [1/36-పార మాణికం] 

దీనినే ఇబా మాజహ, అమర ర బిన్ ష్ట'ఐబ్ అతని 

తండిర  మరయు తాతల దాారా ఉలేు ఖంచారు.  

  (1/36) ( يح ) صح [  22]  - 100

ْ ُموْ    ه وسلم علياهلل َل اهللإ صىلُسوْ قَاَل: َسمإْعُت رَ  , ََس َوَعْن أَِبإ
ْن َجمإْيعإ اْْلَْرَض يَ  ْن قَْبَضٍة قََبَضَها مإ ,  ُقْوُل: "إإن َ اهلَل َخلََق آدََم مإ

ُ اْْلَْحَمُر َواْْلَبَْيُض  , فََجاَء بإُنْو آدََم َعىَل قَْدرإ اْْلَْرضإ  مإهْْنُ
 َ ْيُث َوالط َ خَ الْ وَ , ُل َوالَْحْزُن هْ س َ َوال , ْْيَ ذَلإَك بَ  وَ ْسَودُ َواْْل رواه   ." ُب ي إ بإ

 .أحمد والَتمذي وأبو داود 
100. (22) [1/36-దృఢం] 

అబూ మూస్స (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్(త) ఆదమ్్ (అ)ను భూమిలోని వివిధ 

పార ంతాల నుండి తీసుకునా పిడిక్డు మటిట తో 

సృష్ట ంచాడు. అంటే అనిా్రకాల మటిట , ఎరర మనుా, 

తెలు మనుా మొదలయినవి తీసుకోవడం జరగంది. 

అందువలు  ఆదమ్్ సంతతి కూడా ఆ ప్ర కారమే అంటే 

తెలు గా, ఎరర గా, నలు గా, సునిాత సాభా వులుగా, 

కఠిన సాభావులుగా, ప్రశుదధ  సాభావులుగా, 

అప్రశుదధ  సాభావులుగా జనిించారు.'' (అ'హిద్, 

తిరిజీ', అబూ దావూద్)  

 (1/37) ( صحيح [ )  23]  - 101

قَاَل: َسمإْعُت َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  , َعْمٍرو  بْنإ اهللإ  دإ وَعْن َعبْ 
ْ ُظلَْمةٍ  ْ , عليه وسلم يَقْوُل: "إإن َ اهلَل َخلََق َخلَْقُه ِفإ فَأَلََْق عَلهَْْيإ

هإ  ْن ن ُْورإ ْن  ,مإ ,  ْن أَْخَطأُه َضل َ مَ وَ , ْورإ اْهَتَدىن ُ ال ذَلإَك  فََمْن أََصابَُه مإ
ي ُ لَُم الْقَ ف َ : جَ َك أَقُْوُل لإ َذ لإ فَ  مإذإ ْ ". َرَواُه أَْحَمُد َوالَت إ    .َعىَل عإلْمإ اهللإ

101.(23) [1/37-దృఢం]  

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అల్లు హ్(త) మానవులను, జినుాలను 

చీకటిలో సృష్ట ంచాడు. ఆ తరువాత వారపైె తన 

కాంతిని వెదజల్లు డు. అందువలు  అల్లు హ్(త) కాంతి 

లభించిన వారకి రుజుమారు ం లభిసేుంది. అల్లు హ్(త) 

కాంతి లభించని వారకి మారు భర షట త వరసేుంది. 
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అందువలేు  అల్లు హ్(త) జాానంపైె కలం ఎండి పోయింది' 

అని అంటున్నాను.'' (అ'హిద్, తిరిజీ')  

 (1/37) ( صحيح [ )  24]  - 102

َ  ْن َوعَ  َ قَاَل , نٍَس أ ُر أَن َ  َرُس اَن : ك ْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم يُْكثإ
ْ َعىَل دإيْنإَك"! ي َُقْوَل: "يَا ُمَقل إَب الُْقلُْوبإ  فَُقلُْت: يَا   .ثَب إْت قَلّْبإ

ئْ ! َرُسْوَل اهللإ  ا بإَك َوبإَما جإ ا؟ قَاَل: نَ يْ ْل تََخاُف عَلَ هَ , فَ َت بإهإ آَمن َ
يُقل إُبَها كَْيَف  , مإْن أََصابإعإ اهللإ ْْيإ َبعَ  أَْص ْْيَ ُقلُْوَب بَ لْ ا إإن َ ؛ "نََعْم 
ي ُ َوابُْن َماَجه يََشاء". مإذإ ْ  .َرَواُه الَت إ

102. (24) [1/37-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆను 

అతాధికంగా ప్ఠించేవారు, ''యా ముఖలాిబ్ల  

ఖులూబ , స'బిాత  ఖలీా 'అల్ల ద్రనిక.'' - 'ఓ 

హృదయాలను మళ్ళాంచే వాడా! న్న హృదయానిా 

నీ ధరింపైె సి్లరంగా్ ఉంచ్చ,' నేను ప్ర వకత  (స) ను, 

'దైవప్ర వకాత ! మేమ మిమిలిా, మీరు తీసుకువచిచన 

ధరాినిా విశాస్లంచామ. కాని తమరు మా 

విషయంలో భయప్డి, (మేమ ధరింపైె స్లధ రంగా 

ఉండాలని, మరయు ప్ర జలకు నేరాపలని) ఈ దు'ఆ 

చదువుతన్నారు. తమర పాపాలనీా క్షమించ్

బడాాయి గనుక తమకు దీని అవసరం లేదు.' అని 

వినావించ్చకున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అవును,' 

అని సమాధానమిసేూ, 'దాసుల హృదయాలు 

అల్లు హ్ (త) రండు చేతివేర ళా మధా [అంటే అల్లు హ 

(త) ఆజాలో, అధికారంలో] ఉన్నాయి. అల్లు హ్(త) 

తాను కోరనటుట  వాటిని మళ్ళాసే్సడు, (అంటే విశాా్

స్సనికై్న్న, అవిశాా స్సనికై్న్న గ్గరచేసే్సడు) కాబటిచ 

విశాాసంపైె నిలకడగా, స్లధ రంగా ఉంచమని పార రధ సేూ 

ఉండాలి' అని అన్నారు. (తిరిజి', ఇబా మాజహ)  

 (1/37)(  يح صح [ )  25 ] - 103

 ْ :  وسلم عليه اهلل صىلْوُل اهللإ ُس  رَ قَاَل: قَاَل ,  ُمْوََس َوَعْن أَِبإ
يَاُح َظْهًرا ل إَبْطٍن  إ يَْشٍة بإأَْرضإ فََُلٍة ي َُقل إُبَها الر  . ""َمَثُل الَْقلْبإ كَرإ

   .َرَواُه أَْحَمُد 
103. [1/37-దృఢం] 

అబూ మూస్స (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''హృదయం మైెదానంలో ప్డి ఉనా ఒక రకొవంటిది. 

దానిా గాలి అటూఇటూ మళ్ళాసేూ ఉంటుంది.'' 54 

(అ'హిద్) 

 (1/37)(  صحيح [ )  26]  - 104

قَاَل: قَاَل رسوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم: "َل  , َوَعْن علي ٍ 
َن بإأَْربٍَع: ي َْشَهُد أَْن َل  ُن َعْبد  َحّت َ يُْؤمإ ْ رَ ل َ إإلََه إإ يُْؤمإ ْوُل  ُس  اهلُل َوأَِن إ

ُن َويُؤْ , ق إ َح الْ اهللإ بََعَثِْن بإ  َويُْؤمإُن  , َوالَْبْعثإ بَْعَد الَْمْوتإ , ْوتإ لْمَ  بإامإ
ي ُ َوابُْن َماَجُه "بإالَْقْدرإ  مإذإ ْ  . . َرَواُه الَت إ

104. (26) [1/37-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఈ 

న్నలుగ్గ విషయాలను విశాస్లంచనంత వరకు 

ఎవడూ విశాాస్ల కాలేడు. 1. అల్లు హ్(త) తప్ప 

ఆరాధుాలవరూ లేరని స్సక్షాం ఇవాటం; 2. నేను 

(మ'హమిద-స) దైవ ప్ర వకత ను, అని, అల్లు హ్(త) 

ననుా(స) సతాం ఇచిచ ప్ంపాడని విశాస్లంచటం; 3. 

మరణ్యనిా, మరణ్యనంతరం మరల లేప్బడటానిా 

విశాస్లంచటం; 4. విధి వార తలోని అదృషట ం, 

దురదృష్టట లను విశాస్లంచటం. (తిరిజి', ఇబా 

మాజహ) 

అంటే ఈ 4 విషయాలను విశాస్లంచినవాడు 

ప్రపూరణ  విశాాస్ల అవుతాడు. 

 (1/38)(  ضعيف [ ) 27]  - 105

اٍس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   ,َوَعْن ابْنإ َعب َ
ْن أُم َ  ْنَفانإ مإ ْ لَ "صإ ْ اِْلإ َس يْ تإ ْيُب: الْ ْس  لَُهَما ِفإ َئُة  جإ ُمرْ ََلمإ نَصإ

يَُة".ْد َوالْقَ  ي ُ َوقَاَل  رإ مإذإ ْ يْب  : َرَواُه الَت إ يُْث َغرإ حسن  هذا َحدإ
 .صحيح 

105. (27) [1/38-బలహీనం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న అనుచర సమాజంలోని రండు వరాు లకు 

 

54) వివరణ-103: హృదయానిా అరబీబలో ఖలబర్ 
అంటారు. ఖలబర్ అంటే మళ్ళాంచడం అని అరిం. ఎందు 

కంటే హృదయం లోని ఆలోచనలు ఎలు పుపడూ 

మారుతూ ఉంటాయి. ఒకోొ స్సర మంచి, ఒకోొస్సర చెడు 

ఆలోచనలు వసేూ ఉంటాయి. అందువలు  ఇస్సు ం పైె 

సి్లరంగా ఉండటానికి ఈ దు'ఆను ఎలు పుపడూ ప్ఠిసేూ 

ఉండాలి.  



1. విశ్వాస పుసత కం -’హ .1-78  ;      సంపుటం : I  64 1-  ْيَمانإ كتَا  I  : لدالجإ            ؛        87-1  . ح -  ُب اِلإ
 

ఇస్సు మ్్తో ఎటు వంటి సంబంధం లేదు. 1. అల్్-

మర్్జిఅ'హ, 2. అల్్- ఖదిర యహ (తిరిజి' / 

ఏకోలేు ఖనం, పార మాణికం, దృఢం) 

 (1/38)(  حسن[ )  28]  - 106

قَاَل: َسمإْعُت َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم  , َوَعْن ابْن ُعَمرَ 
ْ َخْسف  َومَ  تإ ْ أُم َ بإ ذَ وَ , ْسخ  يَُقْوُل: "يَُكْوُن ِفإ إ ْ الُْمَكذ   ْْيَ لإَك ِفإ

ْ  َوَرَوى دَ أَبُْو دَاوُ  َواهُ . رَ "بإالَْقْدرإ  ي ُ نَْحَوُه الَت إ  . مإذإ
106. (28) [1/38-పార మాణికం] 

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసేూ ఉండగా నేను విన్నాను, ''న్న అనుచర 

సమాజంలో భూమి దిగబడిపోవటం, రూపాలు మార్

పోవటం జరుగ్గతంది. ఇది విధివార త తిరస్సొరులోు  

జరుగ్గతంది.'' 55  (అబూ దావూద్, తిరిజీ')  
 (1/38) ( حسن[ )  29]  - 107

قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  , َوَعْن ابْن ُعْمرَ 
ةإ  هإ اْْلُم َ يَُة َمُجْوُس َهذإ إ ُضْوا فَََل تَعُ , "الَْقَدر  رإ َوإإْن  , ْودُْوُهْم إإْن م َ

اتُْوا فَََل   . ُودَ َوأَبُْو دَا   اُه أَْحَمُد وَ . رَ "تَْشَهُدْوُهْم  م َ
107. (29) [1/38-పార మాణికం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''ఖదిర యాహ (విధివార త తిరస్సొరులు) ఈ 

అనుచర సమాజంలోని మజూస్త్లు. వీరు వాాధికి 

గ్గరైతే ప్రామరించడానికి వెళాకండి, మరణిసే్త 

జన్న'జహ లో పాల్కు నకండి.'' 56  (అ'హిద్, అబూ 

దావూద్)  

 

55) వివరణ-106: మర్్జిఅ'హ అంటే తమితామ  

మస్లు మలమని చెపుపకునే ఒక వరు ం పేరు. వీరు 

విశాస్లంచి ఎటువంటి పాప్ం చేస్లన్న ఫరవాలేదని, 

ఆచరణకు విశాాసంతో సంబంధంలేదని, విశాాసంలో 

హెచ్చచతగ్గు లు జరగవని, మానవులకు ఎటువంటి 

అధికారాలు లేవని భావిసే్సరు. అదేవిధంగా విధివార త 

తిరస్సొరులను, ఖదిర యహ అంటారు. వీరు దాసులు 

సాతంతు లని, తమ కరిలకు సృష్ట కరత లు వీరే అని 

భావిసే్సరు. ఈ రండూ మారు భర షట తాానికి గ్గరైన వరాు లే. 

కొందరు దీనిా కలిపత 'హద్రసు'గా పేర్కొన్నారు.  

56) వివరణ-107: అంటే వీరు తిరస్సొరులు లేదా 

పాపాతిలు. వీరకి దూరంగా ఉండటం తప్పనిసర. 

 (1/38)( ضعيف  [ ) 30]  - 108

قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم: "َل  , َوَعْن ُعَمرَ 
َوَل تَُفاتإُحْوُهْم" َ   .تَُجالإُسْوا أَْهَل الَْقْدرإ  . دَ وُ بُْو دَا َرَواُه أ

108. (30) [1/38-బలహీనం] 

'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖదిర యాహ వారవదద  కూరోచకండి, ఇంకా తీరుపకు 

వార వదద కు వెళా కండి, ఇంకా వారతో సంబంధాలు 

పెటుట కోకండి.''(అబూ దావూద్) 

 (1/38) ( لم تتم دراسته[ )  31]  - 109

َي اهللُ َوَعْن عَائإَشَة رَ    اهلل  صىل هللإ َرُسْوُل ا َل قَالَْت: قَا ,َعْنَها ضإ
ة  لَ  لم:عليه وس ت َ ْ "سإ ائإُد  َعْنَُتُ ْ اهلُل َوكُل ُ نَّبإ ٍ ي َُجاُب: الز َ  َولََعهَْنُ

َتابإ اهللإ  ْ كإ ُب بإَقَدرإ اهللإ  ,ِفإ إ ز َ , َوالُْمَكذ  َوالُْمَتَسل إُط بإالجِبوتإ لإُيعإ
ُه اهللُ ل َ  َويُذإ َمْن أَذَل َُه اهللُ  ل ُ  , َمْن أََعز َ   , َرمإ اهللإ َح  لإ َوالُْمْسَتحإ

ل ُ الْ وَ  ْن عإ ُمْسَتحإ َم اهللُ  مإ ْ َما َحر َ ِتإ ْ". َرَواُه   ,َْتَ تإ ُك لإُسن َ ارإ َوالت َ
  ْ َتابإهإ  " الَْمْدَخلإ "الَْبْيَهقإي ُ ِفإ ْ كإ  . َوَرزإيُْن ِفإ

109. (31) [1/38-అప్రశోధితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''6 

రకాలకు చెందిన వాకుత లను నేను శపిసేున్నాను, 

అల్లు హ్ (త) కూడా శపిసేున్నాడు, ఇింక్త ప్ర తి 

ప్ర వక్త (అ) శ్పిసుత నాిడు. అంటే వీరందరూ 

శపిసేున్నారు: 1. అల్లు హ్(త) గర ంథం విషయంలో 

హదుద లుమీర ప్ర వరత ంచే వాడు, 2. అల్లు హ్ విధి్

వార తను తిరసొరంచేవాడు, 3. బలవంతంగా దురా్

కర మణకు పాలపడేవాడు, అల్లు హ్(త) గౌరవమిచిచన 

వానిని అగౌరవ ప్రచేవాడు, అల్లు హ్(త) అవమాన్

ప్రచిన వానిని గౌరవించేవాడు, 4. అల్లు హ్(త) 

నిషేధించిన వాటిని ధరిసమితం చేస్తవాడు. (ఉదా. 

మకొహ లోని చెటు ను కోయటం, వేటాడటం, అకొడ 

యుదధ ం చేయటం మొ.), 5.  ప్ర వకత  కుటుంబ 

సభుాలను హంస్లంచే, వారని అగౌరవప్రచే వాడు, 6. 

న్న స్సంప్ర  దాయాలను, 'హదీసు'లను వదలివేస్త 

వాడు.57 (బైహఖీ-మ'దాల్, ర'జీన్)  

 

మజూస్త్లు అంటే అగా ఆరాధకులు, వీరు 

అవిశాాసులు. 

57) వివరణ-109: ఈ 'హదీసు'ను ఉలేు ఖంచిన వారు 

'ఆయి'షహ్  (ర). ఈమె ప్ర వకత  (స) భారా. 'ఖదీజహ 
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(ర) మరణ్యనంతరం దైవదౌతా, 10వ సంవతారంలో 

ప్ర వకత  (స)తో వివాహం జరగంది. వివాహం తరువాత 

ప్ర వకత  (స) 3 సంవతారాలు మకొహ లో ఉన్నారు. 

దైవదౌతా 13 సంవతారంలో ప్ర వకత  (స) మదీనహ వలస 

వెళ్ళాన తరువాత ఉమెి రూమాన్ అస్సి' మరయు 

'ఆయి'షహ్ను తీసుకురమిని అబూ బకర్్ను, ఇంకా 

ఫాతిమహ, ఉమెి కుల్్సూమ్్ మరయు 'సౌదహ్ 

మొదలైన వారని తీసుకురమిని 'జైెద్ బిన్ 'హారస్', 

అబూ రాఫెను ప్ంపారు. 'ఆయి'షహ్ (ర) మదీనహ 

వచిచన తరువాత తీవర  అన్నరోగాానికి గ్గరయాారు. 

దానివలు  ఆమె తల వెంటుు కలు రాలిపోయాయి. 

'ఆయి'షహ్ (ర) ఆరోగాం పందిన తరాాత ఉమెి 

రూమాన్కు కూతరును అతే వారంటికి ప్ంపారు. ప్ర వకత  

(స) మరణ్యనంతరం 'ఆయి'షహ్ (ర)  సుమారు 48 

సంవతారాలు జీవించారు. 57వ హజీర  శకంలో 

మరణించారు. అపుపడు ఆమె వయసుా 66 

సంవతారాలు. వాంఙ్మిలం ప్ర కారం మఖబరతల్్ బఖీలో 

రాతిు పూట ఆమె ఖనన సంస్సొరాలు 

పూరత చేయబడాాయి. ఆమె చాల్ల గొప్ప ప్ండితరాలు, 

విదాావంతరాలు. ఆమె 2210 'హదీసు'లను 

ఉలేు ఖంచారు.   

ఆమె మహాప్ండితలకు గ్గరువు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పురుష్టలోు  చాల్లమంది ప్రపూరణ తకు చేర్ ఉన్నారు. 

కాని సే్త్ీలలో కేవలం మరామ్్ బిన్తె ఇమార న్ మరయు 

ఫిరౌన్ భారా ఆస్లయా మాతు మే ప్రపూరణ  సే్త్ీలు.'' 

'ఆయి'షహ్ (ర) గ్గరంచి ప్ర సే్సవిసేూ, 'ఆయి'షహ్కు 

సే్త్ీలందరపైె వంటకాలోు  సరీద్కు ఉనాంత పార మఖాత, 

ప్ర తేాకత ఉంది. అల్లు హ్(త) ఖుర్్ఆన్లో ఈమెను ప్వితు  

సే్త్ీగా పేర్కొన్నాడు. ఒక రుకూ మొతేం ఈమె గ్గరంచే 

అవత రంచటం జరగంది. బు'ఖారీ 'హదీసు'లోు  దీనిా 

గ్గరంచి వివరంగా పేర్కొనడం జరగంది. ఈ సంఘటన 

దాారా ఆమె యొకొ దైవభీతి, దైవభకిత , ప్వితు త, 

ప్రశుదధ త, వివేకం, వినయ విధేయతలను గ్గరంచి 

పేర్కొనడం జరగంది. ఒకోొస్సర దైవవాణి ఆమె ఇంటోు  

అవతరంచేది. దైవదూత ఆమెకు సల్లమ్్ చేస్తవారు. 

ప్ర వకత  (స), 'వీరు జిబీర ల్్ (అ) నీకు సల్లమ్్ చేసేున్నారు,' 

అని అంటే, 'ఆయి'షహ్ (ర) ''వ అలైకుమసాల్లమ్్ వ 

రహి తల్లు హ్'' అని అనేవారు. (బు'ఖారీ)  

'ఆయి'షహ్ (ర) వలా ముసాములక్త అనేక్ ల్లభాలు, అను 

గ్ర హాలు లభిించాయి. తయముమమ్ ఈమ వలానే 

 (1/39)(  صحيح  [ ) 32]  - 110

َطرإ بْنإ ُعكاٍَم  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  , َوَعْن م َ
َ ذَ وسلم: "إإ  إإلَْيَها  هُ ٍض َجَعَل لَ ْر بإأَ ي َُمْوَت  ْن ا قَََض اهلُل لإَعْبٍد أ

ي ُ    ". َرَواُه أَْحَمُد ةً َحاجَ  مإذإ ْ  . َوالَت إ
110. (32) [1/39-దృఢం] 

మ'తర్్ బిన్ 'ఉకామ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అల్లు హ్ ఒక వాకిత  ఫల్లన్న పార ంతంలో 

మరణించాలని నిరిారంచినపుడు, దానివైెపు వెళ్ళా 

అవసరానిా కలిపసే్సడు. అందువలేు  ఎటిట  

ప్రసి్లతలోు నూ అతడు దాని వైెపునకు ప్ర యాణం 

చేసే్సడు.'' (అ'హిద్, తిరిజి') 

 (1/39) ( صحيح [ )  33]  - 111

َي اهلُل َعْنَها !  قَالَْت: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلل, َوَعْن عَاإئَشَة َرضإ
؟ قَاَل: مإ ؤْ  الْمُ ذََرارإي ُ  ْم".ئإ ا"مإْن آبَ  نإْْيَ اهللإ بإََل  َل : يَا َرُسوْ ُت لْ قُ فَ  هإ

". ؟ قَاَل:ٍل مَ عَ  لإْْيَ فََذاَرارإي ُ : قُلُْت  "اهلُل أَعْلَُم بإَما كَانُْوا عَامإ
ْم". قُلُْت: بإََل َعَمٍل؟ قَاَل: "اهلُل  ْن آبَائإهإ ؟ قَاَل: "مإ ْْيَ الُْمْشرإكإ

لإْْيَ  كَانُْوا أَعْلَُم بإَما  .دَاُودَ  وْ َرَواُه أَبُ  ."عَامإ
111.(33) [1/39-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత (స)ను, ‘ఓ 

ప్ర వకాత ! విశాాసుల బిడాల సంగతేమిటి?' (అంటే 

బాలాంలో మరణించిన విశాాసుల బిడాలు సారు ంలో 

ప్ర వేశ్సే్సరా? లేక నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సరా?)' అని 

వినావించ్చకున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'వారు వార 

తండుర ల అనుసరణలో ఉంటారు (అంటే వార విశాాస 

తండుర లు సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్త, వార పిలు లు కూడా 

సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సరు,' అని అన్నారు. దానికి నేను, 

'ప్ర వకాత ! ఎటువంటి ఆచరణ లేకుండానేన్న?' అని 

అన్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'వారు ఏమి ఆచరంచ్
 

లభిించిింది. 'ఆయి'షహ్(ర) దైవమారగ ింలో క్ృషిచేసేవారకి 

సేవలు చేసేవార్ప. పోర్యటాలాో నీటిక్తిండలు ఎతుత కొన్న 

తీసుకొన్న వచేివార్ప. గాయాల పాలైెన వారకి తాాపిించే 

వార్ప. ప్రదలప్టు  దయాదాకిిణ్యాలతో ప్ర వరత ించేవార్ప. 

అలా్లహ్ మారగ ింలో చాల్లధ్నాన్ని ఖర్పిచేసేవార్ప. ఎలా 

ప్పుడూ దైవధ్యానింలో ఉిండేవార్ప. చారతాక్ ప్పస్త క్తలాో 

వీర ప్ర తేాక్తలు, స్ింఘటనలు వివరింగా ఉనాియి.  
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బోయే వారో అల్లు హ్కు తెలుసు,' అని అన్నారు. 

మళ్ళా నేను అవిశాాసుల బిడాలను గ్గరంచి ప్ర శ్ాసేూ, 

'వారు సారు ంలో ఉంటారా లేక నరకంలో ఉంటారా?' 

అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'వారు వార 

తండుర లను అనుసరంచి ఉంటారు. (అంటే వార 

అవిశాాస తండుర లు నరకంలో ప్ర వేశ్సే్త, వార బిడాలు 

కూడా నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సరు,' అని అన్నారు. దానికి 

నేను, 'ప్ర వకాత ! ఎటువంటి ఆచరణ లేకుండానేన్న?' 

అని అన్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'వారు ఏమి 

ఆచరంచ బోయే వారో అల్లు హ్కు తెలుసు,' అని 

అన్నారు.58 (అబూ దావూద్) 

  (1/39) ( صحيح [ )  34]  - 112

  صىلَرُسْوُل اهللإ َل قَاَل: قَا, ْنهُ َي اهلُل عَ ضإ َوَعْن ابْنإ َمْسُعْوٍد رَ 
ْ الن َارإ". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "  عليه وسلم:اهلل    اَلَْوائإَدُة َوالَْمْوُؤدَُة ِفإ

112. (34) [1/40-దృఢం] 

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సజీ వంగా బిడాలను ఖననం చేస్తవారు, చేయమని 

ఆదేశ్ంచే వారు ఇరువురూ నరకవాసులే.'' 59 (అబూ-
దావూద్) 

----- 

 

58) అయితే ''కులాుమౌలూదిన  యు'అల్దు అల్ల  

ఫి'త రహ్ ,'' అనే 'హదీసు' దీనికంటే పార మాణికమైెనది, 

శ్రర షామైెనదీను. 

59) వివరణ-112: అరబుబలోు  ఇస్సు మ్్కు మందు 

అవమాన భారంతో ఆడబిడాలను సజీవంగా ఖననం 

చేస్తవారు. ఇస్సు మ్్ దీనిా తీవర ంగా విమరిసేూ 

నిషేధించింది. చేస్తవారని, చేయించే వారని నరక్

వాసులుగా పేర్కొంది. ఖుర్్ఆన్లో సజీవంగా పాతి 

పెటట బడిన ఆడబిడాను నినెాందుకు పాతిపెటట డం 

జరగందని ప్ర శ్ాంచడం జరుగ్గతంది. మరోవిధంగా ఆ 

బిడా సాయంగా ననెాందుకు పాతిపెటట డం జరగందని 

ప్ర శ్ాసేుంది. ఏది ఏమైెన్న సజీవంగా పాతిపెటట డం 

మహాపాప్ం. ఈ ఆధునిక యుగంలో గరాభలు 

తొలగంచడం, మందులదాారా గరాభలు తొలగంచడం 

మొదలైనవనీా మహా పాపాలే.  

   మూడవ విభాగం     اَلَْفْصُل الث َالإُث 

 (1/40)(  لم تتم دراسته[ )  35]  - 113

ْردَاءإ  ْ الد َ   قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم: , َعْن أَِبإ
ْن م إ  فََرَغ إإىَل كُل إ َعْبدٍ   َوَجل َ "إإن َ اهلُل َعز َ  هإ مإ مإْن   ٍس:َخمْ  ْن َخلْقإ

هإ  ,هإ َوَعَملإ , هإ لإ أَجَ  "., َوَمْضَجعإ هإ َورإْزقإهإ   .َرَواُه أَْحَمُد  َوأَثَرإ
113. (35) [1/40-అప్రశోధితం] 

అబూ దర్్దా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిసాందేహంగా అల్లు హ్(త) తన దాసుల ఐదు 

విషయా లను వార యడం పూరత చేశాడు.  

1. మరణం అంటే వయసుా, 2. ఆచరణ అంటే 

మంచీ లేక చెడు, 3. ఎకొడకు వెళ్ళా మరణిసే్సడు, 4. 

ఎకొడకు చేరుతాడు అంటే సారు ం లేక నరకం, 5. 

అతని ఆహారం అంటే ఎంత ఆహారం అతనికి 

చేరుతంది. (అ'హిద్) 

 (1/40)(  ضعيف[ )  36]  - 114

 صىل  اهللإ   َرُسْوَل َسمإْعُت  قَالَْت:,  اهلُل َعْنَها َي َشَة َرضإ َوَعْن عَائإ 
ْن الَْقْدرإ ُسئإَل َعْنُه   ُل:وسلم يَُقوْ  ليهاهلل ع ْ َشْيٍء م إ "َمْن تَكَل ََم ِفإ

َياَمةإ  َرَواُه ابُْن   . "َوَمْن ل َْم يََتكَل َْم فإْيهإ لَْم يُْسأَُل َعْنهُ  ,يَْوَم الْقإ
 .َماَجْه 

114.(36) [1/40-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసేూ 

ఉండగా నేను విన్నాను, ''విధివార తను గ్గరంచి 

అనవసరంగా చరచంచేవారని తీరుపదినం న్నడు 

విచారంచటం జరుగ్గతంది. అదేవిధంగా విధివార తను 

గ్గరంచి చరచంచకుండా వదలివేస్లన వారని 

విచారంచటం జరుగదు.'' (ఇబా మాజహ)  

 (1/40) ( صحيح [ )  37]  - 115

فَُقلُْت لَُه: قَْد  , بَْن كَْعٍب   أَُِب َ أَتَْيُت : قَاَل , مإي إ لَ يَْوَعنإ ابْنإ الد َ 
ْن الَْقْدرإ  ْي َشْيء  م إ ْ نَْفسإ ْ بشيء لََعل َ اهلَل أَْن  , َوقََع ِفإ ثِْنإ إ فََحد 

 ْ ْن قَلّْبإ َبُه مإ َب أَْهَل َسَماَواتإهإ  ل عز و ج  لَْو أَن َ اهللَ : َقاَل . في ُْذهإ   عَذ َ
بَُهْم وَ عَ ؛ هإ َوأَْهَل أَْرضإ  َمُهْم كَانَْت , ٍم لَُهْم الإ َو َغْْيُ َظ هُ ذ َ َولَْو َرحإ

ْم  ْن أَْعَمالإهإ ا ل َُهْم م إ ْ  ,َرْحَمُتُه َخْْيً ْثَل أَْحٍد ذَهًبا ِفإ َولَْو أَنَْفْقَت مإ
ْيلإ اهللإ َما قَبإلَُه اهلُل مإنْ  َن بإالَْقْدرإ  َك َحّت َ َسبإ أَن َ َما  َم لَ َوتَعْ , تُْؤمإ

 َ ئَ  ْن َك لَْم يَكُ بَ َصاأ ْيَبَك , َك ل إُيْخطإ َولَْو  . َوأَن َ َما أَْخَطأََك لَْم يَُكْن ل إُيصإ
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ثُم َ أَتَْيُت َعْبَد اهللإ بْنإ  : قَاَل . الن َارُمت َ َعىَل َغْْيإ َهَذا لََدَخلَْت 
  , َمانإ َفَة بَْن الْيَ يْ ثُم َ أَتَْيُت ُحَذ : َقاَل  .لإَك َل ذَ مإثْ , فََقاَل َمْسُعْودٍ 
ْ َعنإ الن َّبإ إ  اَل قَ .  ذَلإَك ْثَل فََقاَل مإ  ثَِنإ  ثُم َ أَتَْيُت َزيَْد بَْن ثَابإٍت فََحد َ

ْثَل ذَلإَك. َرَواُه أَْحَمُد  َوابُْن  , َوأَبُْو دَاُودَ , صىل اهلل عليه وسلم مإ
  .َماَجهْ 

115. (37) [1/40-దృఢం] 

ఇబుా దైలమీ (ర) కథనం: నేను ఉబయ్ బిన్  

క'అబ్ వదద కు వచిచ, అతనితో, 'విధివార తను గ్గరంచి 

న్న మనసులో అనేక అనుమాన్నలు జనించాయి. న్న 

అనుమాన్నలు తొలగపోయేల్ల న్నకేదైన్న 'హదీసు' 

వినిపించండి,' అని అన్నాను. దానికి అతను, 'ఒకవేళ 

అల్లు హ్ ఆకాశంలో ఉనా వారని, భూమిపైె ఉనా 

వారని శ్కిిసే్త, అల్లు హ్ ఎంతమాతు ం అతాాచారకాడు. 

అంటే భూమాాకాశాల వారందరనీ శ్క్షకు గ్గరచేస్త 

అల్లు హ్ (త)ను ఎంతమాతు ం, ‘అతాాచార’ అని 

అనలేమ. ఒకవేళ దయచూపితే, ఇది వార 

ఆచరణతో ఎటువంటి సంబంధంలేదు. ఒకవేళ నీవు 

ఉహుద్ కొండంత బంగారం దైవమారు ంలో 

ఖరుచచేస్లన్న, నీవు విధివార తను విశాస్లంచనంత్

వరకు దానిా స్త్ాకరంచడు. ఇంకా నీవు బాగా 

గ్గరుత ంచ్చకో, నీకు చేరంది తప్పకుండా చేరుతంది. 

అదే విధంగా నీకు చేరనిది, నీకు చేరదు. (అంటే సుఖ 

దుుఃఖాలనీా ధనం, పేదరకం అనీా విధివార తలోని 

భాగాలే. ఇందులో ఎవర కృష్ ప్ర యతాాలూ లేవు. 

ఒకవేళ నీవు దీనికి వాతిరేకంగా భావిసేూ మరణిసే్త, 

నరకంలో ప్ర వేశ్సే్సవు.'' అని అన్నారు.  

ఇబుా దైలమీ కథనం, ''నేను ఇబా మస్'ఊద్ 

వదద కు వచాచను. ఆయన కూడా ఇల్లగే అన్నారు. ఆ 

తరువాత హుజైె'ఫహ బిన్ యమాన్ వదద కు 

వచాచను. ఆయనుా ఇల్లగే అడిగాను. ఆయన 

కూడా ఇల్లగే సమాధానం ఇచాచరు. ఆ తరువాత 

నేను 'జైెద్ బిన్ స్స'బిత్్ వదద కు వచాచను. అతను 

ప్ర వకత  (స) దాారా ఇటువంటి 'హదీసు' ఉలేు ఖంచారు. 

(అబూ దావూద్, అ'హిద్, ఇబా మాజహ)  

 (1/41) ( حسن[ )  38]  - 116

َ , َعْن ن َاإفٍع  َ  َلً جُ ن َ رَ أ ُ عَلَْيَك  رإ نًا يُقْ إإن َ فََُل : فََقاَل  رمَ ن عُ  ابْ ََت أ أ
ْ أَن َ لَ  بَ إإن َهُ  :اَل قَ فَ  .ََلَم الس َ  فَإإْن كَاَن قَْد أَْحَدَث فَََل   ,قَْد أَْحَدَث  هُ َغِنإ

ََلَم  ِن إ الس َ ئُْه مإ ْ َسمإْعُت َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم  ؛ تُْقرإ فَإإِن إ
ُ  يَُكْوُن : "يَُقْوُل  ُ  و أ - تإ م َ ِف أ هإ اْْل ْ َهذإ ةإ ِفإ أَْو  , أَْو َمْسخ  , ْسف  خَ  -م َ

ْ ْذ قَ  إ َوا. رَ "َقْدرإ لْ لإ ا أَهْ ف  ِفإ ي ُ ُه الَت إ . َوابُْن َماَجه, َوأَبُْو دَاُودَ , مإذإ
يْب   ْيح  َغرإ يْث  َحَسن  َصحإ : َهَذا َحدإ ي ُ مإذإ ْ   .َوقَاَل الَت إ

116. (38) [1/41-పార మాణికం] 

న్నఫె'అ (ర) కథనం: ఒక వాకిత , 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 

'ఉమర్్ (ర) వదద కు వచిచ, 'ఫల్లన్న వాకిత  మీకు 

సల్లమ్్ చెపాపడు,' అని అన్నాడు. దానికి 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర), 'కాని అతడు ధరింలో 

ఏదో నూతన ప్దధ తి పార రంభించినటుట  న్నకు తెలిస్లంది. 

అంటే ధరింలో కలిపంచాడని, విధివార తను 

తిరసొరసేున్నాడని తెలిస్లంది. ఒకవేళ అతడు 

నిజంగా అల్ల అయిపోతే న్న సల్లమ్్ అతనికి 

చేరవేయకు, ఎందుకంటే, నేను ప్ర వకత (స) ను, ''న్న 

అనుచర సమాజంలో లేదా ఈ అనుచర సమాజంలో 

భూమి దిగబడిపోవటం, రూపాలు, మారచవేయటం, 

విధివార త తిరస్సొరులోు  జరుగ్గతంది.' అని అంటూ 

ఉండగా విన్నాను, '' అని అన్నారు. 60 (తిరిజి / 

పార మాణికం, ఏకోలేు ఖనం, దృఢం; అబూ దావూద్, 

ఇబా మాజహ) 

 (1/41)(  هدراست لم تتم[ )  39]  - 117

يَْجَة الن َّبإ إ صىل اهلل  : قَاَل , َعْن عَلإي ٍ رضي اهلل َعْنه َسأَلُْت َخدإ
ةإ , عليه وسلم لإي َ ْ الَْجاهإ لََديْنإ َماتَا لََها ِفإ ُل اهللإ فََقاَل َرُسوْ . َعْن و َ

ْ : "يه وسلم اهلل علىلص  ْ  لَْكَراَهةَ َرأَى ا افَلَم َ : قَاَل  . "رإ ا الن َ ُهَما ِفإ ِفإ
َما: "َها قَاَل َوْجهإ  هإ يَا َرُسْوَل  : قَالَْت . "لَْو َرأَيْتإ َمكَانَُهَما َْلَبََغْضتإ
ْي مإْنَك ! اهللإ  ْ الَْجن َةإ : "قَاَل ؟ فََولإدإ    صىل اهلل ثُم َ قَاَل َرُسْوُل اهللإ  ".ِفإ

ْ َل أَوْ ْْيَ وَ نإ إإن َ الُْمْؤمإ : "عليه وسلم كإْْيَ  الُْمْشرإ َوإإن َ , لَْجن َةإ  ادَُهْم ِفإ
 

60) వివరణ-116: ’ఖసఫ్ అంటే భూమిలో దిగబడి 

పోవటం, మస’ఖ్ అంటే రూపాలు మారపోవటం. ఖద‘ఫ్ 

అంటే రజిర, రాళాతో కొటిట చంప్టం. అంటే విధివార త 

తిరస్సొరులు భూమిలో తొకిొవేయబడతారు, ఇంకా 

వార రూపాలు మారచ వేయబడతాయి. లేదా ఆకాశం 

నుండి వారపైె రాళా వరిం కురుసేుంది.  
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ارإ  ْ الن َ َ َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم. "َوأَْوَلدَُهْم ِفإ :  ثُم َ قََرأ
ْ بإإإيْمَ  ي ََُتُ إ ْ ذُر  يَْن آَمُنْوا َوات ََبَعَْتُ   ْم َنا بإهإ انإ أَلَْحقْ )َوال َذإ

ي َ  إ ْ ذُر     .(21: 52؛ ...َُتُ
117. (39) [1/41-అప్రశోధితం] 

'అలీ (ర) కథనం: 'ఖదీజహ (ర) ప్ర వకత  (స)ను 

ఇస్సు మ్్కు మందు మరణించిన తన ఇదు ర్ప పిలు లను 

గ్గరంచి అడిగారు. దానికి ప్ర వకత  (స) 'ఆ ఇదద రూ 

నరకంలో ఉన్నారు' అని సమాధానం ఇచాచరు. అది 

వినా 'ఖదీజహ (ర) చాల్ల విచారానికి గ్గరయాారు. 

ఆమె మఖవరచసుా మారపోయింది. అది గర హంచిన 

ప్ర వకత  (స) 'ఒకవేళ నీవు వార సి్సన్ననిా్చూసే్త నీవు 

అసహాంచ్చ్కుంటావు,' అని అన్నారు. 

మళ్ళా 'ఖదీజహ (ర), ప్ర వకాత ! మీ దాారా 

జనిించిన వార (ఖాస్లమ్్, 'అబుద ల్లు హ్ల) 

సంగతేంటి?' అని అడిగారు. దానికి ప్ర వకత  (స) 

వారదద రూ సారు ంలో ఉన్నారు విశాాసులు వార 

సంతానం సారు ంలో ఉంటారు. అదేవిధంగా 

అవిశాాసులు, వార సంతానం నరకంలో ఉంటారు' 

అని ప్లికి, ''వలా్జీన ఆమన్న వతత బ్'అత హుమ  

జు'రిియాతుహుమ ...'' – 'మరయు ఎవరైతే 

విశాస్లసే్సరో మరయు వార సంతానంవారు విశాాసంలో 

వారని అనుసరసే్సరో! అల్లంటి వారని వార సంతా్

నంతో (సారు ంలో) కలుపుతామ...' అనే ఆయత 

ప్ఠించారు. (సూ.్అ'త్-'తూర్, 52:21). (అ'హిద్) 
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ْ ُهَريَْرةَ  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  : قَاَل , َوَعْن أَِبإ
هإ  َط عنقَ َم َمَسَح َظْهَرُه فََس  آدَ هللُ ا َخلََق ا"لَم َ    وَ  نََسَمٍة هُ كُل ُ  َظْهرإ

ي َتإهإ إإىَل يَْومإ الَْقَياَمةإ ْن َخالإُقَها مإ  إ َوَجَعَل بَْْيَ َعْيَِن كُل َ إإنَْساٍن ,  ذُر 
ْ َوبإْيَصا م إْن نُْورٍ  !  أَْي َرب إ : فََقاَل , ثُم َ َعَرَضُهْم َعىَل آدََم  , مإهْْنُ

ي َُتَك : قَاَل  ؟ءإ َل َمْن َهؤُ  إ ْ أَى َرُجًَل م إ رَ فَ . ذُر    َوبإْيُص َما  هُ  فَأَْعَجبَ هْْنُ
كَْم  ! َرب إ : فََقاَل . دَاُود: قَاَل ؟ َمْن َهَذا !أَْي َرب إ : قَاَل , ْْيَ عَْيَنْيهإ بَ 

ت إْْيَ َسَنةً  :قَاَل ؟ َجَعلَْت ُعَمَرهُ  ْي   :قَاَل . سإ ْن ُعْمرإ َرب إ زإدُْه مإ
 َ ْْيَ أ ا  م َ فَلَ عليه و سلم: " . قال رسول اهلل صىل اهلل " َنةً  َس ْربَعإ

أََولَْم  آدم: فََقاَل , َجاَءُه َملَُك الَْمْوتإ  ربعْيال ا   آدَُم ْمرُ عُ  انقَض 
ْي أَْربَُعْوَن َسَنةً  ْن ُعْمرإ َها اإبَْنَك دَاُودَ ؟ قَاَل: أيَْبقإ مإ ؟  ْولَْم تُْعطإ

ي َتُ فََجَحَدْت , فََجَحَد آدَُم  إ َي آدَُم  ,هُ ذُر  , ةرفاكل من الشج َونَسإ
ْيُت ذُ  إ فََنسإ إ  خطأت  و  َطأَوخَ , ُتهُ ي َ ر  ي ُ   ."هُ ي َتُ ذُر  مإذإ ْ  . َرَواُه الَت إ

118. (40) [1/42-పార మాణికం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్(త) ఆదమ్్(అ)ను సృష్ట ంచి, అతని వీపుపైె 

తన చేతేో నిమిరాడు. అపుపడు అతని వీపు్నుండి 

తీరుపదినం వరకు సృష్ట ంచబోయే వారందర పార ణ్యలు 

బయట్ప్డాాయి. అనంతరం అల్లు హ్(త) వారందర 

రండు కళా మధా వెలుగ్గ సృష్ట ంచాడు. వారందరని 

ఆదమ్్ (అ) మందుపెటాట డు. అపుపడు ఆదమ్్ (అ), 

'అల్లు హ! వీరవరు?' అని వినావించ్చకున్నాడు. 

అపుపడు అల్లు హ్, 'వీరు నీ సంతానం,' అని 

అన్నాడు. ఆదమ్్ (అ) వారలోని ఒక వాకిత  రండు 

కళా మధా అధిక వెలుగ్గ కలిగ ఉండటం చూస్ల, 

'అల్లు హ (త)! ఇతనెవరు?' అని వినావించ్చ్

కున్నాడు. దానికి అల్లు హ్, 'ఇతను నీ కుమారుడు 

దావూద్,' అని అన్నాడు. అపుపడు ఆదమ్్, 

'అల్లు హ(త)! ఇతనికి ఎంత వయసుా 

నిరణ యించావు,' అని అన్నాడు. దానికి అల్లు హ్, '60 

సంవతారాలు,' అని అన్నాడు. అపుపడు ఆదమ్్ 

(అ), 'ప్ర భూ! న్న వయసుాలో నుండి 40 

సంవతారాలు ఇతని వయసుాలో చేరుచ,' అని 

వినావించ్చకున్నాడు. 

ఆ తరువాత ఆదమ్్ (అ) మరణసమయం 

ఆసనామయినపుపడు, పార ణ్యలుతీస్త దూత అతని 

వదద కు్ వచాచడు. అపుపడు ఆదమ్్ (అ), 'ఇంకా 

నలభై సంవతారాలు మిగలి ఉన్నాయి,' అని 

అన్నారు. దానికి ఆ దూత, 'తమరు మీ వయసుాలో 

నుండి 40 సంవతారాలు దావూద్ (అ)కు 

ఇచిచవేస్సరుగా,' అని అన్నాడు. ఆదమ్్ (అ) దానిా 

తిరసొరంచారు. అందు వలు  అతని సంతానంకూడా 

తిరసొరసేుంది. ఆదమ్్ (అ) మరచిపోయారు. 

నిషేధించిన చెటుట  ఫల్లనిా తిన్నారు. అతని 

సంతానం కూడా మరచిపోతంది. పరపాటు కు 

గ్గరవుతంది,'' అని అన్నారు. (తిరిజీ') 
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ْردَاءإ  ْ الد َ إ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:, َوَعْن أَِبإ   "َخلََق  َعنإ الن َّبإ
ْْيَ َخلََقهُ  َم  آدَ اهللُ  إ فَأَْخَرَج ذُ  ,َِن ُيمْ َفُه الْ تإ فََضَرَب كَ, حإ   ءَ ي ًَة بَْيَضار 

ر ُ  ي ًَة َسْودَاَء كَأَن َُهْم  , كَأَن َُهْم الذ َ إ َوَضَرَب كَتإَفُه الُْيْسَرى فَأَْخَرَج ذُر 
ْ يَمإْينإهإ , الُْحَمُم  ْي ِفإ ْ إإىَل الَْجن َة َوَل : فََقاَل لإل َذإ ْ قَ وَ  ,أُبَاِلإ ْي ِفإ اَل لإل َذإ
هإ  ْ". الن َارإ َوَل  ىَل إإ : الُْيْسَرى كَتإفإ   .اُه أَْحَمُد  وَ رَ  أُبَاِلإ

119. (41) [1/42-దృఢం] 

అబూ-దర్్దా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్(త) ఆదమ్్ (అ) ను సృష్ట ంచి, అతని కుడి 

భుజంపైె కొటాట డు. అతనుాండి తెలు ని్ఆతిలు వెలు 

వడాాయి. అవి చీమల్లు  ఉన్నాయి. ఆ తరువాత 

అతని ఎడమ్భుజంపైె కొటాట డు. అతనుాండి నలు ని్

ఆతిలు వెలువడాాయి. వాళుా బొగ్గు ల్లు  ఉన్నారు. 

అల్లు హ్(త) కుడి ప్ర కొవారని సారు ం కోసం 

సృష్ట ంచానని, న్నకేమీ ఫరవాలేడు మరయు ఎడమ 

ప్ర కొ ఉనా వారని నరకం కోసం సృష్ట ంచానని కూడా 

న్నకేమీ ఫరవా లేదు,' అని అన్నాడు.'' (అ'హిద్)  
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ْ نَْضَرةَ  ْن أَْصَحابإ الن َّبإ إ صىل اهلل عليه  , َوَعْن أَِبإ أَن َ َرُجًَل م إ
ُهَو دََخَل عَلَْيهإ أَْصَحابُُه يَُعْودُْونَُه وَ  -أَبُْو َعْبدإ اهللإ : يَُقاَل لَهُ  - وسلم

ْي يَبْ  هلل اهللإ صىل اُل ل ََك َرُسوْ  ُقْل أَلَْم يَ ؟ ْيَك ك إ َما يُبْ : فََقالُْوا لَهُ , كإ
ْ : "عليه وسلم ُه َحّت َ تَلَْقاِنإ بإَك ثُم َ أَقإر َ ْن َشارإ , بىََل : قَاَل " ؟ُخْذ مإ

ْن    إإن َ اهلَل َعز َ " َسمإْعُت َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: َولَكإ
ُ خ أَض بإَيمإْينإهإ قَْبَضًة وَ قَبَ َوَجل َ   هإ َهذإ : ى َوقَاَل رَ خْ رى بإالَْيدإ اْْل
هإ  هإ , لإَهذإ هإ لإَهذإ ْ , َوَهذإ ْ أَي إ الَْقْبَضَتْْيإ أَنَاو "َوَل أُبَاِلإ .  "َل أَدْرإْي ِفإ

 .َرَواُه أَْحَمُد 
120. (42) [1/43-దృఢం] 

అబూ న'దర  (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) అనుచరులోు ని 

ఒకరు అన్నరోగాానికి గ్గరయాారు. అతనిా అబూ 

'అబుద ల్లు హ్ అని పిలిచేవారు. అతనిా ప్రామరించ 

టానికి అతని మితు లు వచాచరు. అపుపడతను 

ఏడుసేున్నారు. అతని్మితు లు, 'ఎందుకు ఏడుసేు 

న్నారు, ప్ర వకత  (స) మీకు మీస్సలు గీయించ్చకుంటూ 

ఉండమని, మమిలిా కలిస్త వరకు దానిపైె సి్లరంగా 

ఉండమని అన్నారుగా, ప్ర వకత  మమిలిా కలుసే్సరని 

శుభవారత  ఇచాచరుగా, మరందుకు ఏడుసేున్నారు, 

ఏడావలస్లన అవసరం లేదు,' అని అన్నారు. దానికి 

అబూ అబుద ల్లు హ్, ''అవును ప్ర వకత  (స) ఇల్లగే 

అన్నారు కాని, ప్ర వకత  (స), 'అల్లు హ్ తన రండు 

చేతల పిడికిళుా నింపుకొని, కుడి పిడికిలిలో ఉనా 

వారని సారు ం కోసం సృష్ట ంచానని, ఎడమ చేతినిలో 

ఉనా వారని నరకం కోసం సృష్ట ంచానని, న్నకేం 

ఫరవాలేదని అన్నాడని' కూడా అన్నారు. ఆ రండు 

పిడి కిళాలో ఎందులో నేను ఉన్నానో న్నకు 

తెలియదు. అందు వలేు  నేను ఏడుసేున్నాను'' అని 

అన్నారు. (అ'హిద్)  
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أََخَذ  "  ه وسلم قَاَل:علي صىل اهلل َعنإ الن َّبإ إ  ,اٍس َوَعنإ ابْنإ َعب َ 
ْعَماَن  ْن َظْهرإ آدََم بإنإ ْ َعَرفََة  -اهلُل الْمإْيَثاَق مإ فَأَْخَرَج مإْن   -يَْعِنإ

ي ٍَة ذََرأََها إ َ  يََديْهإ فََنَثَرُهْم بَْْيَ , ُصلْبإهإ كُل َ ذُر  رإ  ك ُبًَل قُ م َ كَل ََمُهْم ثُ , الذ َ
َ [ :قَاَل  ْدنَا أَْن تَُقْولُْوا يَْوَم الَْقَياَمةإ ! ىَل بَ : قَالُْوا,  بإَرب إُكْم ُت ْس لَ أ َشهإ

ا َعْن َهَذا غَافإلإْْيَ  ْن قَْبُل  . إإن َا كُن َ أَْو تَُقْولُْوا إإن ََما أَْشَرَك آبَاُؤنَا مإ
ي َةَ  إ ا ذُر  لُ فَ  ا بإَماهإْم أَفَُتْهلإُكنَ ْعدإ  م إْن بَ َوكُن َ َرَواُه   ."]ْوَن َعَل الُْمْبطإ

 َ  .َمدحْ أ
121. (43) [1/43-దృఢం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అరఫాత్్కు దగు రలో ఉనా నో'మాన్ పార ంతంలో 

అల్లు హ్ (త) ఆదమ్్ (అ) సంతతి నుండి వాగాద నం 

తీసుకున్నాడు. ఆదమ్్(అ) వీపు నుండి అతని 

సంతతిని తీస్ల అతని మందు చీమల్లు  ప్రచివేశాడు. 

ఆ తరువాత వార మందు నిలబడి, 'నేను మీ 

ప్ర భువును కాన్న?' అని అన్నాడు. దానికి వారందరూ, 

'అవును, తమరు మా ప్ర భువులు,' అని అన్నారు. 

అపుపడు అల్లు హ్(త), 'మేమ మీ నుండి ఈ వాగాద నం 

ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మీరు తీరుపదినంన్నడు, 

మాకు తెలియదని లేదా మా తాత-మతేాతలు 

అవిశాాస్సనికి పాలపడితే, మేమ వారని అనుసరసే్త, 

వారు చేస్లన పాపాలకు మమిలిా ఎందుకు 

శ్కిిసేున్నారు' అని అనకుండా ఉండడానికి,' అని 

అన్నాడు.'' 61 (అ'హిద్) 

 

61) దీని అరధ ం ఏమిటంటే అలు హ(త) తాను వార 

ప్ర భువునని వారతో వాగాద నం ఎందుకు 

తీసుకున్నాడంటే, తీరుపదినం న్నడు వారు మాకు ఈ 
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ْ قَْولإ اهللإ َعز َ وَ ٍب بْنإ كَعْ  َعْن أَُِب إ  ْ َرب ُ  َوإإذْ أََخَذ [: ل َ جَ ِفإ ْن بَِنإ   َك مإ
ْن آ ْ  ُظُهوْ دََم مإ ي ََُتُ إ ْم ذُر  ثُم َ  ،اَجَمَعُهْم فََجَعلَُهْم أَزَواجً : قَاَل  ]رإهإ
َرُهْم فَاْستْنَطَقُهْم َص  ُ الَْعْهَد   ، فََتكَل َُمْوا ،و َ ثُم َ أََخَذ عَلهَْْيإ
َ [ ،ْيَثاَق َوالْمإ  هْم َهَدُهْم َعىَل ْش َوأ . بىل: واقَالَ  ]ْم َرب إكُ أَلَْسُت بإ   أَنُْفسإ
ْ ال : ق ْبعَ  فَإإِن إ ْْيَ الس َ ْبَع َواْْلَْرضإ َمَواتإ الس َ ُد عَلَْيُكْم الس َ   ، أُْشهإ

ُد عَلَْيُكْم أَبَاكُْم آدَُم عَلَْيهإ السَلم أَْن تَُقْولُْوا يَْوَم الَْقَياَمةإ    : َوأُْشهإ
  َل , و ْي َغْْيإ َوَل َرب إ  ,ْي َل إإلََه َغْْيإ  هُ اإعْلَُمْوا أَن َ .  بإَهَذالَْم لَْم نَعْ 

ْ َشْيًئا كُْوا ِبإ ْي  . تُْشرإ ُرْونَُكْم َعْهدإ ُل إإلَْيُكْم ُرُسلإْي يَُذك إ ْ َسأُْرسإ إإِن إ
 ْ ْيَثاقإ ْ , َومإ َل عَلَْيُكْم كُُتّبإ ْدنَا بإأَ : قَالُْوا. َوأُنْزإ َل   .ا َوإإلََهَنانَ ن ََك َرب ُ َشهإ
َك  اَرب َ لَنَ  ْ   ،لإَك َذ ْوا بإ قَر ُ فَأَ ا غْيك. نله لو ل ا  ،َغْْيُ َوُرفإَع عَلهَْْيإ

 ْ ْْيَ , آدَُم يَْنُظُر إإلهَْْيإ ْوَرةإ َودُْوَن  , فََرأَى الَْغِنإ َ َوالَْفقإ َوَحَسَن الص ُ
يَْت بَْْيَ عإ  :فََقاَل . ذَلإَك  ْ أَْحَبْبُت أَْن  : َل قَا! َبادإَك َرب إ لَْوَل ُسو َ إإِن إ
 ُ َ َوَرأَى ا. ْشَكرَ أ ْ نْ ْْل َياَء فإهْْيإ ْثُل بإ ْورُ الس ُ  مإ ْ الن ُ ْوا   ،ُرجإ عَلهَْْيإ ُخص ُ

ةإ  ُبو َ َسالَةإ َوالن ُ إ ْ الر  َن [: َوُهَو قَْولُُه تََعاىَل , بإمإْيَثاقإ آَخَر ِفإ َوإإذَ أََخْذناَ مإ
ْيَثاقَ  ي إْْيَ مإ ْيََس ابْنإ َمْريَ [:ْولإهإ قَ  إإىَل ]ُهْم الن َبإ ْ تإلْ  ]َم عإ َك كَاَن ِفإ

َ ا َث َعْن أَُِب ٍ عليهما السَلم ْريََم إإىَل مَ  ْرَسلَهُ أَ فَ  ، ْرَواحإ ْْل إ أَن َُه : فَُحد 
 .دََخَل َمْن فإْيَها . َرَواُه أَْحَمُد 

122. (44) [1/43-పార మాణికం] 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర), ''వఇజ్' అ'ఖజ' రబుబక 

మిన్ బనీ ఆదమ మిన్''జుహూరహమ్్ 'జురర యత 

హుమ్్....'' (సూ.్ అల్ అ'అరాఫ, 7:172) అనే 

ఆయతను గ్గరంచి ఇల్ల వాాఖాానించారు. - 

'అల్లు హ్(త) ఆదమ్్ సంతతిని ఒక చోట చేరాచడు. 

వారని అనేక విధాలుగా మలచాడు. వారకి మాటాు డే 

శకిత ని ప్ర స్సదించాడు, వారు మాటాు డస్సగారు. ఆవెంటనే 

అల్లు హ్(త) వార్ నుండి వాగాద నం తీసుకున్నాడు. 

ఇంకా వారకి వార పైెనే స్సకిులుగా నిలబటాట డు. ఇంకా, 

'నేను మీ ప్ర భువును కాన్న?' అని అన్నాడు. దానికి 

వారు, 'నిసాందేహంగా తమరే మా ప్ర భువులు,' అని 

అన్నారు. అపుపడు అల్లు హ్, ''నేను సపేాకాశాలను, 

 

విషయాలు తెలియవని లేదా మా తాత-మతేాతలు 

స్సటి కలిపంచారు, మేమ వార తరువాత వచాచం. మర 

పాపాతిల పాప్కారాాల వలు  మమిలిా ఎందుకు 

శ్కిిసేున్నారు అని అనకుండా ఉండడానికి. 

భూమిని మీపైె స్సకిులుగా నిలబడు్తన్నాను. ఇంకా 

మీతండిర  ఆదమ్్ను కూడా స్సకిిగా నిలబడుతన్నాను. 

ఎందుకంటే మీరు తీరుపదినంన్నడు 'మాకు 

తెలియదు' అని అనకుండా ఉండటానికి. ఇపుపడు 

తెలుసుకోండి! నేను తప్ప ఆరాధుాలవరూ లేరు. 

ఇంకా న్న తప్ప ప్ర భువులు కూడా ఎవరూ లేరు, 

మీరు న్నకు(త) ఎవరనీ స్సటి కలిపంచకండి. 

భవిషాతేలో నేను మీ వదద కు ప్ర వకత లను ప్ంపుతాను. 

వారు మీకు ఈ వాగాద న్నలను గ్గరుత చేసే్సరు. నేను న్న 

గర ంథాలను కూడా మీపైె అవతరంప్జేసే్సను,'' అని 

అన్నాడు. అది విని వాళాందరూ, ''నీవే మా ప్ర భువు, 

నీవే మా్ ఆరాధుాడవు. నీవుతప్ప మాకు 

ప్ర భువులవరూ లేరు. ఇంకా నీవు తప్ప మాకు మరో 

ఆరాధుాడూ లేడు.'' ఆదమ్్ (అ) సంతతి అంతా 

దీనిపైె ప్ర మాణం చేస్లంది. ఆదమ్్ (అ)ను ఒక ఎతైెన 

సిలంపైె నిలబటిట , అతని మందు అతని సంతతిని 

ఉంచడం జరగంది, ఆదమ్్ (అ) తన సంతాన్ననిా 

చూసుకోవాలని. అనంతరం ఆదమ్్ (అ) తన 

సంతతిని చూసుకున్నారు. వారలో ధనవంత్

లున్నారు. పేదవారు ఉన్నారు. అందమైెన్

వారున్నారు. అందవికారు లున్నారు. అదిచూస్ల, 

ఆదమ్్(అ), ఓ ప్ర భూ! ''అందరనీ సమానంగా 

ఎందుకు సృష్ట ంచలేదు,'' అని వినా వించ్చకున్నారు. 

దానికి అల్లు హ్(త), ''న్నకు కృతజాతలు 

తెలుపుకోవడానికి. ఒకర ప్రసి్లతి మర్కకరు చూస్ల 

న్నకు కృతజాతలు తెలుపుకుంటారు. అందరనీ 

సమానంగా సృష్ట సే్త కృతజాులై ఉండరు,'' అని 

అన్నాడు. ఆ తరువాత ఆదమ్్ (అ) వారలో 

వెలుగ్గతో నిండి ఉనా ప్ర వకత లను చూశారు. వారలో 

'ఈస్స (అ) కూడా ఉన్నారు. అల్లు హ్(త) అతని 

ఆతిను మరామ్్ (అ) గరభంలోకి ప్ంపాడు. అని్

'ఉబయ్ బిన్ క'అబ్కు తెలియప్రచటం జరగంది.'' 62 

(అ'హిద్)  
 

62) వివరణ-122: అంటే సూరహ్ అ'అరాఫ్లో పూరత  

ఆయత ఉంది: ''మరయు (జాాప్కం చేసుకోండి!) నీ 

ప్ర భువు ఆదమ్్ సంతతివార వీపులనుండి వార 
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సంతాన్ననిా తీస్ల, వారకి వారనే స్సకిులుగా నిలబటిట : 

'ఏమీ? నేను మీ ప్ర భువును కాన్న?' అని అడుగగా! 

వారు: 'అవును! (నీవే మా ప్ర భువని) మేమ 

స్సక్షామిసేున్నామ.' అని జవాబిచాచరు.  తీరుప 

దినమన మీరు: 'నిశచయంగా, మేమ దీనిని ఎరుగమ.' 

అని అనగూడదని. లేక: 'వాసేవానికి ఇంతకు పూరాం 

మా తాత మతేాతలు అల్లు హ్కు స్సటి 

(భాగస్సామలు) కలిపంచారు. మేమ వార తరువాత 

వచిచన, వార సంతతివారం (కాబటిట  వారని 

అనుసరంచామ). అయితే? ఆ అసతావాదులు చేస్లన 

కరిలకు నీవు మమిలిా నశ్ంప్జేసే్సవా?' అని అన 

గూడదని. మరయు ఈ విధంగానైెన్న వారు సన్నిరాు నికి 

మరలుతా రేమోనని మేమ ఈ సూచనలను సపషట ంగా 

తెలుపు తన్నామ.'' (సూ.్ అల్్ అ'అరాఫ్, 7:172-

174) 

ఈ ఆయత వాాఖాానంలో ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) 

పైెవిధంగా వాాఖాానించారు. ఇది ఆదిలో తీసు కునా్

వాగాద నం. ప్ర తి ఒకొ రతో వేరేారుగా వాగాద నం 

తీసుకోవటం జరగంది. ప్ర జలతో బాధుాలతో, ప్ర వకత లతో 

ప్ర తేాకంగా వాగాద నం తీసుకోవటం జరగంది. దీనిా 

గ్గరంచి రాబోయే ఆయతులో పేర్కొనడం జరగంది: 

''మరయు (జాాప్కమంచ్చకో) వాసేవానికి మేమ 

ప్ర వకత లందర నుండి వాగాద నం తీసుకున్నామ మరయు 

నీతో (ఓ మ'హమిద్), నూ'హ్తో, ఇబార హీమ్్తో, 

మూస్సతో మరయు మరామ్్ కుమారుడైన 'ఈస్సతో 

కూడా! మరయు మేమ వారందర్నుండి గటిట వాగాద నం 

తీసుకున్నామ. ఇది సతావంతలను, వార సతాానిా 

గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచడానికి. మరయు ఆయన సతా-

తిరస్సొరుల కొరకు బాధాకరమైెన శ్క్షను స్లధధ ప్రచి 

ఉంచాడు.'' (సూ.్అల్్ అహ్జాబ్, 33:7-8) 

అంటే ఈ ఐదుగ్గరు గొప్ప ప్ర వకత లతో వేరేారుగా వాగాద నం 

తీసుకోవటం జరగంది. మేమ నీ ధరాినిా ప్ర చారం 

చేసే్సమని, దానిపైె సి్లరంగా ఉంటామని, దానిా గ్గరంచి 

ప్రసపరం సహకరంచ్చకుంటామని, ఐకమతాంగా 

ఉంటామని, వీరందరూ వాగాద నం చేశారు. దీనిా గురించి 

''వ ఇజ్' అఖ'జ'ల్లు హు మీస్స'ఖనాబియీాన, లమా 

ఆతైెతకుమ్్ మిన కితాబిన వహక్మతిన్...''లో ఉంది. - 

'మరయు అల్లు హ ప్ర వకత ల నుండి తీసుకునా గటిట ప్ర మా 

ణ్యనిా (జాాప్కంచేసుకోండి): ''నేను మీకు ఒక గర ంథానిా 

మరయు వివేకానిా ప్ర స్సదించిన తరువాత, ఒక 

 (1/44)(  ضعيف[ )  45]  - 123

ْردَاءإ َوَعْن أَِبإ ال ْنَد َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل   :قَاَل  ،د َ بَْيَنَما نَْحُن عإ
إإذْ قَاَل رسوُل اهللإ صىل اهلل عليه , عليه وسلم نََتَذاكَُر َما يَُكْوَن 

إ كَانإهإ فََص  م َ َعْن  اَل زَ  بإَجَبٍل إإذَا َسمإْعُتْم "وسلم:  َوإإذَا  ,قُْوهد 
َ َعْن ُخلُ  قُْوا بإهإ َسمإْعُتْم بإَرُجٍل تََغْي َ إ هإ فَََل تََصد  ْْيُ إإىَل َما  , فقإ إإن َُه يَصإ

َل عَلَْيهإ    .. َرَواُه أَْحَمُد "ُجبإ
123. (45) [1/44-బలహీనం] 

అబూ దర్్దా' (ర) కథనం: ఒకస్సర మేము ప్ర వకత  

(స) వదద  కూర్కచని ఉన్నాం. భవిషాతేలో జరగబోయే 

విషయాల గ్గరంచి మేమ చరచంచ్చకోస్సగామ. అది 

విని విధివార త విషయంలో అదృషట ం, దురదృషట ం 

గ్గరంచి చరచంచ్చ కుంటున్నామ. అది విని ప్ర వకత  

(స), ‘ఏదైన్న కొండ తన చోటి నుండి ప్ర కొకు 

జరగందంటే నమిండి. కాని ఒక వాకిత  గ్గణ్యలు 

మారాయంటే మాతు ం నమికండి. ఎందుకంటే ఏ 

గ్గణ్యలతో అతనిా సష్ట ంచడం జరగందో వాటి వైెపు 

మళ్ళా మరలటం ఖాయం,’ అని అన్నారు. 

(అ'హిద్) 

 (1/44)(  ضعيف[ )  46]  - 124

ْيُبَك كُل إ عَاٍم  ! يَا َرُسْوَل اهللإ , قالت: َوَعْن أُم إ َسلََمةَ  َل يََزاُل يُصإ
ْن الش َ  َجع  م إ ْ أَكَلْ ل َ ة اُمْومَ ْس اةإ الْمَ و َ ْ َشْيء   :َل قَا. َت تإ "َما أََصابَِنإ
ْنَها إإل َ َوُهوَ  "م إ ْ طإْيَنتإهإ  .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  . َمْكُتْوب  عَلَي َ َوآدَُم ِفإ

124. (46) [1/44-బలహీనం] 

ఉమెి సలమహ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 

''తమరు ఆ విషపూరతమైెన మేక మాంసం 

తినాందుకు ప్ర తి సంవ తారం తమకు దాని బాధ 

 

సందేశహరుడు (మ'హమిద్) వచిచ (మీ గర ంథాలలో 

నుండి మిగలివునా) సతాానిా ధృవప్రసే్త, మీరు అతని 

(ధరాినిా) విశాస్లంచి, అతనికి సహాయం చేయవలస్ల 

ఉంటుంది.'' అని చెపిప ఇల్ల ప్ర శ్ాంచాడు: ''ఏమి? మీరు 

దీనికి అంగీకరసే్సరా? మరయు న్న ఈ ప్ర మాణ్యనిా 

స్త్ాకరసే్సరా?'' వారన్నారు: ''మేమ అంగీకరసే్సమ.'' 

అపుపడు ఆయన అన్నాడు: ''అయితే, మీరు దీనికి 

స్సకిులుగా ఉండండి. మరయు నేను కూడా మీతోపాటు 

స్సకిిగా ఉంటాను.'' (సూ.్ ఆల్ ఇమార న,్ 3:81) అని 

అన్నాడు.  
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కలుగ్గ తంది. మర దానిా గ్గరంచి,'' అని 

వినావించ్చ కున్నాను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''న్నకు 

కలిగే వాాధులు, బాధలు న్న విధివార తలో ఆదమ్్ 

(అ) ఇంకా మటిట లో ఉనాపుపడే వార యబడాాయి,'' అని 

అన్నారు. (ఇబా మాజహ) 

===== 

َقِْب عََذابإ الْ   تإ إإثْباَ ُب  بَا   -4  

4. సమాధి శక్ష నిరూప్ణ (స్లకాయ ాధారాలు) 

సమాధి అంటే ఆలమె బ'రజ 'ఖ్ దశ. మరణ్యనికి 

తీరుప దిన్ననికి మధా కాలం. ఇహలోకానికి 

ప్రలోకానికి మధా ఒక తెర్ ఉంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: 

''...ఇక (ఈ మరణించిన) వారు తిరగలేప్బడే దినం్

వరకు వార మందు ఒక అడాుతెర (బర్్’జఖ్) 

ఉంటుంది.'' (సూ. అల్ మఅ'మినూన, 23:100) 

దీనిా గ్గరంచి ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచించారు, 

''అల్లు హ్ శవం వదద కు ఇదద రు దైవదూతలను 

ప్ంపుతాడు. ఒకర పేరు మున కర , మర్కకర పేరు 

నకీర . ఇదద రూ చాల్ల భయంకర రూప్ంలో ఉంటారు. 

వారు సమాధిలోకి వచిచ శవానిా సజీవప్రచి 

కూరోచబడతారు. సూరాాసేమయం అవబోతనాటుట  

అనిపిసేుంది. ఒకవేళ అతను మస్లు మ్్ నమా'జీ 

అయితే, ‘ననుా వదలండి, నేను 'అసర ర్' నమా'జు 

చదవాలి,' అని అంటాడు. అపుపడు దైవదూతలు, 

'అసర ర్ నమా'జు అయి పోయింది. ఇపుపడు మా 

ప్ర శాలకు సమా ధాన్నలు ఇవుా.' అని అంటారు. 

అనంతరం దైవదూతలు అతనిా మూడు ప్ర శాలు 

అడుగ్గతారు. '' '1. నీ ప్ర భువు ఎవరు?' ఒకవేల 

అతను విశాాస్ల అయితే, 'న్న ప్ర భువు అల్లు హ్(త),' 

అని సమాధానం ఇసే్సడు. '2. నీ ప్ర వకత  ఎవరు?' 

అతడు, 'న్న ప్ర వకత  మ'హమిద్ (స),' అని 

సమాధానం ఇసే్సడు. '3. నీ ధరిం ఏమిటి?' అతడు, 

'న్న ధరిం ఇస్సు మ్్,' అని అంటాడు. సరైన 

సమాధాన్నలు ఇసే్త కనుచూపు మేరకు సమాధి 

విశాలంగా తయారవుతంది. సారు పు కిటికీలు 

తెరువబడతాయి. వాటి దాారా సారు ం నుండి గాలి, 

సువాసన వసేూ ఉంటాయి. అపుపడు దైవ దూతలు, 

'నీవు తీరుపదినం వరకు సుఖంగా నిదర పో, నీకు 

ఎటువంటి విచారంగానీ, భయంగానీ ఉండదు,' '' అని 

అంటారు.  

ఒకవేళ మరణించినవాకిత  అవిశాాస్ల లేదా 

కప్టాచార అయి్ఉంటే, అతనిా కూడా ఆ మూడు 

ప్ర శాలు అడుగ్గ తారు. కాని అతడు ఆ ప్ర శాలకు 

సమాధాన్నలు ఇవాలేక, 'అయోా, న్నకు తెలియదే' 

అని విచారసే్సడు. అనంతరం వెంటనే సమాధి అనిా 

వైెపుల నుండి అతనిా బంధిసేుంది. ప్ర కొట్టమకలనీా 

విరగ అటుఇటూ అయిపోతాయి. నరక కిటికీలు 

తెరువబడతాయి. ఉదయం, స్సయంతు ం నరకం 

చూపించబడుతంది. దైవదూతలు అతనిా ఇనుప్ 

కడాీలతో కొడుతూ ఉంటారు. అతని ఎమకలు, 

దుమిలు నుజుజ -నుజుజ  అవుతూ ఉంటాయి. 

అంతేకాక విషసరాపలు, తేళుా అతనిా కాటేసేూ 

ఉంటాయి. అవి ఒకవేళ ఒకస్సర భూమిపైె కాటువేసే్త 

వాటి విషం వలు  పునరుతిానం వరకు ప్ంటలు 

ప్ండవు. తీరుపదినం వరకు అదేవిధంగా శ్కిించటం 

జరుగ్గతంది.  

1. అంటే  సమాధి శ్క్షలు, ప్ర తిఫల్లలు సతాం, 

వాసేవం. మనం సమాధి సంఘటనలను విశాస్లసే్సమ. 

వాసేవం ఏమి టంటే, సమాధి సారు వన్నలలోని ఒక 

వనం. లేదా నరక గోతలోు ని ఒకగొయిా. ఖుర్్ఆన్లో 

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''....మరయు ఫిర్్'ఔన్ జనులను 

దురభరమైెన శ్క్ష చ్చటుట కునాది. ఆ నరకాగా! వారు 

దాని యెదుటకు ఉదయమూ మరయు 

స్సయంతు మూ రపిపంప్బడుతూ ఉంటారు. మరయు 

(పునరుతిాన) దినపు ఘడియ వచిచ నపుడు: 

‘ఫిర్్'ఔన్ జనులను తీవర మైెన శ్క్షలో ప్డ వేయండి!’ 

అని ఆజా ఇవాబడుతంది.'' (సూ.్ అల్్ 

మఅ‘మినూన్('గాఫిర్), 40:45-46) 

'హాఫి''జ్ ఇబా కస్త్'ర్్ అభిపార యం, 'ఆలమె 

బ'రజ ఖ్లో సమాధులలో శ్కిించటం జరుగ్గతందన్

టానికి ఈ ఆయత్ ప్ర ధాన స్సకిాాధారాలలో ఒకటి. 

కొనిా 'హదీసు'లలో ఆలమె బర్్'జఖ్ గ్గరంచి ప్ర వకత  
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(స) మదీనహ వలస వెళ్ళాన తరాాత 

తెలియప్రచటం జరగంది. ఈ ఆయత్ మకొహ లో 

అవతరంచింది. ఈ ఆయత్ దాారా అవిశాాసుల 

ఆతిలను ఉదయం స్సయంతు ం నరకం మందుకు 

తీసుకురావటం జరుగ్గతంది. అయితే ఈ శ్క్ష 

ఎలు పుపడూ ఉంటుందా? లేదా, కేవలం ఆతిలకే 

శ్కిించటం జరుగ్గతందా లేక శరీరాలకూ శ్కిించటం 

జరుగ్గతందా? దీనిా గ్గరంచి అల్లు హ్(త) తరఫు్

నుండి ప్ర వకత (స)కు తెలియప్రచబడింది. ప్ర వకత  (స) 

దానిా ప్ర జలకు తెలియప్రచారు. అందువలు  

ఖుర్్ఆన్ 'హదీసు'ల వెలుగ్గలో ప్ర తిఫల శ్క్షలు 

సమాధిలోని ఆతి మరయు శరీరం రంటికీ వరత సే్సయి. 

ఇదే సతాం.  
2. ''...దురాిరుు లు మరణవేదనలో ఉనాపుపడు 

దేవదూతలు తమ చేతలు చాచి: 'మీ పార ణ్యలను 

వదలండి! అల్లు హ్పైె అసతాాలు ప్లుకుతూ 

ఉనాందువలన మరయు ఆయన సూచనల ప్టు  

అన్నదరణ చూప్టం వలన, ఈ రోజు మీకు 

అవమానకరమైెన శ్క్ష విధించబడుతంది!' అని 

అంటూ ఉండే దృశాానిా నీవు చూడగలిగతే ఎంత 

బాగ్గండేది!'' (సూ.్అల్్ అన్'ఆమ్, 6:93) 

అంటే దైవదూతలు వార పార ణ్యలు తీసేూ వారని 

హంస్లసే్సరు. దైవదతలు వారకి, 'అల్లు హ్ మీ ప్టు  

ఆగర హం చెంది ఉన్నాడు, మీకు వాధాభరతమైెన శ్క్ష 

ప్డుతంది,' అని చెడువారత  వినిపిసే్సరు. దానివలు  

వార ఆతిలు వార శరీరాలు వదలటానికి స్లదధ ం కాక 

వార శరీరంలోనే తిరుగ్గతూ ఉంటాయి. విశాాసుల, 

అవిశాాసుల మరణం గ్గరంచి 'హదీసు'లోు  వచిచన 

ప్ర సే్సవన అంతా: ''యు'సబిబతల్లు  హులు జీ'న 

ఆమనూ బిల్్ ఖౌలి'స్సాబితి.'' అనే ఆయత్ 

వాాఖాానంలో ఉంది.  

3. ''చివరకి వారలో ఒకడికి మరణం సమీపించి 

నపుపడు వాడిల్ల వేడుకుంటాడు: ''ఓ న్న ప్ర భూ! 

ననుా తిరగ (భూలోకానికి) ప్ంపు; 'నేను 

చేయకుండా వచిచన సతాొరాాలు చేయటానికి.' 

అది కాని ప్ని. నిశచయంగా, అది అతని నోటిమాట 

మాతు మే! ఇక (ఈ మరణించిన) వారు తిరగ లేప్బడే 

దినం వరకు వార మందు ఒక అడాుతెర (బర్్ 'జ'ఖ్) 

ఉంటుంది.'' (సూ.్అల్్ మఅ'మినూన్, 23:99-100) 

అంటే మరణ సమయంలో అవిశాాసులు, 

పాపాతిలు చాల్ల విచారసే్సరు. మళ్ళా భూలోకానికి 

ప్ంపిసే్త, సతాొరాాలు చేస్ల వచేచవాళాం అని కోరు 

కుంటారు. కాని అపుపడు ఆశ్ంచటం వారిమే. ఈ 

వాకాాలోు  తీరుపదినం న్నడు అవిశాాసులు, 

పాపాతిలు అల్లు హ (త) మందు నిలబడి నరకాగా 

నుండి తపిపంచ్చకోవటానికి మమిలిా తిరగ 

భూలోకానికి ప్ంపితే సతాొరాాలు చేస్ల వసే్సమని 

తీవర ంగా వినావించ్చకుంటారు. కాని అపుపడు వార 

కోరక తీరచటం జరుగదు.  

అబూ హురైరహ్ (ర) అభిపార యం: అవిశాాస్ల తన 

సమా ధిలో ఉంచబడి నరకంలోని తన నివాస్సనిా 

చూసుకొని, 'ఓ న్న ప్ర భూ! ననుా వెనకిొ ప్ంపు, నేను 

ప్శాచతేాప్ం చెంది సతాొరాాలు చేసుకుంటాను,' అని 

వేడుకుంటాడు. దానికి, 'నీకు ఇవాబడిన వయసుాను 

నీవు వినియోగంచ్చకున్నావు,' అని సమాధానం 

లభిసేుంది. అనంతరం అతని్సమాధి ఇరుకై్పోతంది. 

పామలు, తేళుా అతనిా చ్చటుట మడతాయి. 

'ఆయి'షహ్ (ర) అభిపార యం: 'అవిశాాసులు, పాపా 

తిలకు వార సమాధులు కష్టట ల నిలయాలుగా 

మారుతాయి. వార సమాధులోు  వారని నలు ని 

సరాపలు కాటువేసేూ ఉంటాయి. అవి అతనిా అనిా 

వైెపుల నుండి చ్చటుట మడతాయి. ఇదే ఆ బర్్'జ'ఖ్ 

ప్ర ప్ంచం. ఇకొడ వారు తీరుపదినం వరకు ఉంటారు.' 

(ఇబా కస్త్ర్్) 

బర్్'జ'ఖ్, సమాధి కారుణ్యాలు, శ్క్షలు వాసేవం. 

మస్లు మలందరూ వీటిని విశాస్లంచాలి. ఖుర్్ఆన్, 

'హదీసు'లోు  వీటిని గ్గరంచి అనేక స్సకిాాధారాలు 

ఉన్నాయి. బుదీధ  జాాన్నల దాారా కూడా మనం వీటిని 

గర హంచవచ్చచ. ఎందుకంటే మానవునిలో రండు 

విషయాలు ఉన్నాయి: 1. ఆతి 2. శరీరం. 

జీవితంలో మానవునికి కలిగే కషట సుఖాలను ఆతి, 
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శరీరం రండూ గర హసే్సయి. ప్ర ప్ంచంలో ఆతి శరీరానిా 

అనుసరంచి ఉంటుంది. మరణ్యనంతరం శరీరం 

ఆతిను అనుసరంచి ఉంటుంది. మానవ జీవితంలో 

దీనిా మనం చాల్ల సులువుగా గర హంచగలం. 

మానవుడు సాపాాలు చూసేూ ఉంటాడు. వాటిలో 

సుఖాలు, కష్టట లు రండూ ఉంటాయి. అంటే ఆతి, 

శరీరం రంటితో వాటి సంబంధం ఉంటుంది. ఒకోొస్సర 

కలలో చూస్లన విషయాలు, గ్గరుత లు వాటి 

చిహాాలను తన శరీరంపైె ఉండటం చూసే్సడు. 

ఏది ఏమైెన్న నిదార వసిలో వచేచ సాపాాలు ఆతిపైె 

ప్ర భావం చూపుతాయి. దాని ప్ర భావం శరీరంపైె కూడా 

ప్డుతంది. ఒక వాకిత కి సంబంధించిన కలను గ్గరంచి 

మరో వాకిత  చెప్పలేడు. ఎందుకంటే అది అతని 

ఆతితో సంబంధం కలిగ ఉంటుంది. ఆలమె 

బర్్జఖ్లో అంటే సమాధి నుండి తీరుప దినం వరకు 

సంభవించే విషయాల గ్గరంచి రాబోయే 'హదీసు'లోు  

పేర్కొనడం జరగంది. బుదీధ జాాన్నలు గల వాకిత కి వీటిని 

అరిం చేసుకోవటం అంత కషట మైెన ప్ని కాదు. 

ష్టహ్ వలియుల్లు హ్ '' 'హుజజ తల్లు హ అల్్ 

బాలి'గహ్'' లో ' 'గజాలీ అభిపార యానిా 

పేర్కొన్నారు. సమాధి శ్క్షలకు సంబంధించిన 

'హదీసు'లనీా పార మాణికమైెనవే. వీటి విషయాలు 

రహసాంగా ఉన్నాయి. కాని దూరదృష్ట ్ గలవారు 

వాటిని గర హసే్సరు. అందులో ఏమి జరుగ్గతందో 

తెలియనంత మాతాు న వాటిని తిరసొరంచడం 

తగదు. ఏమాతు ం విశాాసం ఉన్నా వీటిని 

ధృవీకరంచవలస్లందే. ఎందుకంటే ఈ విషయాలను 

మన కళుా చూడలేవు. మన చెవులు వినలేవు, 

అటువంటపుపడు వాటిని గ్గరంచి తెలుసుకోవాలని 

ఆరాట ప్డటం తగదు. 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులు జిబీర ల్్ (అ) రావటానిా 

ఎల్ల గ్గరత ంచేవారు? జిబీర ల్్ వారకి కనబడేవారు 

కాదు. అయితే జిబీర ల్్ (అ) ప్ర వకత  (స)కు కనబడేవారు. 

కనుక ప్ర వకత  (స) వారని చూడగలిగేవారు, ఫలితంగా 

ఆయన (స) బోధించే వారు, హెచచరంచేవారు. 

మానవుల కళుా దైవదూతలను చూడలేనపుపడు, 

జినుాలను చూడలేనపుపడు ఇటువంటి విషయాలు 

ఎల్ల చూడగలరు. అందువలు  వీటిని గ్గరంచి 

అధికంగా ఆలోచించడం కంటే అల్లు హ్ (త) ఆదేశాలు, 

ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశాలను విశాస్లసేూ వాటిపైె సి్లరంగా 

ఉండటమే శ్రరయసొరం.  
----- 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/45) ( عليه فقمت [ )  1]  - 125

,  اهللإ صىل اهلل عليه وسلمْوَل ُس رَ  , عنازإٍب عَ نإ اءإ بْ الَِْب َ َعنإ 
ْ الَْقِْبإ لإُم إإذَا ُسئإ قَاَل: "اَلُْمْس  يَْشَهُد أَْن ل َ إإلََه إإل َ اهلَل َوأَن َ  ؛ َل ِفإ

ًدا َرُسْوُل اهللإ  يَْن ): فََذلإَك قَْولُهُ , ُمَحم َ بإالَْقْولإ  آَمُنْوا  يَُثب إُت اهلُل ال َذإ
 ْ ْ اْْل نَْحَياةإ الد ُ لْ  االث َابإتإ ِفإ َرةإ َيا َوِفإ  ".  (27: 14؛  خإ
ْ رإوَ  )يَُثب إُت اهلُل  " قَاَل:, الن َّبإ إ صىل اهلل عليه وسلمايَةإ َعْن َوِفإ

يَْن آَمُنْوا بإالَْقْولإ الث َابإتإ  ْ عََذابإ الَْقِْبإ 27: 14؛ ال َذإ ,  ( نََزلَْت ِفإ
ْ : رَ ؟ فََيُقْوُل َمْن َرب َُك   لَُه:اُل يُقَ  متفق  . "ي إْي ُمَحم َد  بإ َونَ ,  اهللُ ِب إ

 .عليه
125. (1) [1/45-ఏకీభవితం] 

బరా'బిన్ 'ఆజి'బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సమాధిలో మస్లు మ్్ ను, నీ ప్ర భువు ఎవరు, నీ ప్ర వకత  

ఎవరని  ప్ర శ్ాంచినపుడు అతడు నిసాందేహంగా న్న 

ప్ర భువు అల్లు హ్(త) అని ఆయన తప్ప 

ఆరాధుాలవరూ లేరని, నిసాందేహంగా మ'హమిద్ 

(స) అల్లు హ్(త) ప్ర వకత  అని స్సక్షాం ఇసే్సడు. ఇదే  ఈ 

ఆయత అరిం. విశాాస్లని అల్లు హ్(త) సతావచనంపైె 

సి్లరంగా ఉంచ్చతాడు. ఇహలోకంలో కూడా, 

ప్రలోకంలో కూడా.  

మరో ఉలేు ఖనంలో ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయత్: ''యు 

స'బిబ తల్లు హు...'' (సూ.్ ఇబార హీం, 14:27), 

సమాధి శ్క్ష గ్గరంచి అవతరంచబడిందని 

ప్ర వచించారు. అంటే సమాధిలో శవానిా, 'నీ ప్ర భువు 

ఎవరు?' అని ప్ర శ్ాంచినపుడు, విశాాస్ల, 'న్న ప్ర భువు 

అల్లు హ్(త), న్న ప్ర వకత  మహమిద్(స),' అని 

సమాధానం ఇసే్సడు. 63 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  

 

63) వివరణ-125: అంటే సమాధిలో శవం వదద కు ఇదద రు 

దైవదూతలు వసే్సరు. వారు, 'నీ ప్ర భువు ఎవరని, నీ ప్ర వకత  



1. విశ్వాస పుసత కం -’హ .1-78  ;      సంపుటం : I  75 1-  ْيَمانإ كتَا  I  : لدالجإ            ؛        87-1  . ح -  ُب اِلإ
 

 (1/45) ( صحيح [ )  2]  - 126

 عليه  ول اهلل صىل اهللرس , قال: قالْنهرضي اهلل عَ  ٍس أَنَ  َعْن 
ْ قَِْبإهإ وسلم َع ِفإ إإن َُه  , َوتََوىل َ َعْنُه أَْصَحابُه )و( : "إإن َ الَْعْبَد إإذَا ُوضإ

َدانإ  ا كُْنَت  مَ : نإ ْوَل فََيقُ , هإ لََيْسَمَع قََرَع نإَعالإهْم أَتَاُه َملَكَانإ فَُيْقعإ
ْ َهَذ  ْوُل تَقُ  ُن : فَأَ صىل اهلل عليه وسلم ؟ لإُمَحم َدٍ ُجلإ لر َ ا ا ِفإ ا الُْمْؤمإ م َ

َك  : فَُيَقاُل لَهُ . أَْشَهُد أَن َُه َعْبُد اهللإ َوَرُسْولُهُ : فََيُقْوُل  اُنُْظْر إإىَل َمْقَعدإ
ارإ  َن الن َ اهُ , ةإ َن الَْجن َ ْقَعًدا م إ قَْد أَبَْدلََك اهلُل بإهإ مَ , مإ .  اَجمإْيعً  َمافَُْيَ

َ وَ  اأ ُجلإ : هُ الُْمَنافإُق َوالْكَافإُر فَُيَقاُل لَ  م َ ْ َهَذا الر َ ؟ َما كُْنَت تَُقْوُل ِفإ
َل دَُريَْت : فَُيَقاُل ! كُْنت أَقُْوُل َما يَُقْوُل الن َاُس ! َل أَدْرإْي : فََيُقْوُل 

ْن رإَق َطاُب بإمَ َويُْضرإ , َوَل تَلَْيَت  يٍْد َضْربَ  م إ ْيُح فَ  ةً َحدإ ًة  َح يْ  َص َيصإ
  .لَْفُظُه لإلُْبَخارإي إ . "َقلَْْيإ ا َمْن ي َلإْيهإ َغْْيَ الث َ ي َْسَمُعهَ 

126. (2) [1/45-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిసాందేహంగా వాకిత ని సమాధిలో పెటిట  ప్ర జలు తిరగ 

వెళుతూ ఉనాపుపడు, ఆ శవం వార చెపుపల శబద ం 

వింటుంది. అతని వదద కు ఇదద రు దైవదూతలు వచిచ, 

అతనిా కూరోచబడతారు. 'మీ దగు రకు ప్ర వకత గా 

ప్ంప్బడిన వాకిత  గ్గరంచి నీ అభిపార యం ఏమిటి?' 

అని ప్ర శ్ాసే్సరు. దానికి ఆ వాకిత , 'అతను(స), 

 

ఎవరని, నీ ధరిం ఏదని,' ప్ర శ్ాసే్సరు. ఒకవేళ మస్లు మ్్ 

అయితే, 'న్న ప్ర భువు అల్లు హ్ (త) అని, ఆయన తప్ప 

ఆరాధుాలవరూ లేరని, న్న ప్ర వకత  మ'హమిద్ (స) 

అని, న్నధరిం ఇస్సు ం,' అని సమాధానం ఇసే్సడు. అంటే 

అల్లు హ్(త) విశాాస్ల యొకొ ప్వితు  వచన్ననిా సి్లరంగా 

ఉంచ్చతాడు. సి్లరవచనం అంటే కలిమహ్ షహాదహ్. 

సమాధిలో అడగటం జరుగ్గతంది. విశాాస్ల అల్లు హ్ 

(త) దయవలు  సమాధానం సరగాు  ఇసే్సడు. ఈ కలిమయె 

షహాదత్ లో మూడు ప్ర శాల సమాధాన్నలు ఉన్నాయి. 

ప్ర ప్ంచంలో కలిమయె షహాదత్ పైె సి్లరంగా ఉండటం 

అంటే, ఒక విశాాస్లని అగాప్రీక్షకు గ్గరచేస్లన్న అతడు 

కలిమయె షహాదత్ పైె సి్లరంగా ఉంటాడు. ఈ 'హదీసు' 

ఉలేు ఖకులు ప్ర వకత  (స) అనుచరులైన బరా బిన్ 'ఆ'జిబ్ 

(ర) అ'న్నారీ. ఇతడు ఎలు పుపడూ పోరాటాలోు  

పాల్కు నేవారు. ఈ 'హదీసు'ను ప్ర తేాకంగా ప్ర చారం 

చేస్తవారు. ఇతడు 305 హదీసులు ఉలేు ఖంచాడు. 22 

'హదీసు'లు బు'ఖారీ- మస్లు మ్్లలో ఉన్నాయి. ఇతడు 

72వ హజీర  శకంలో కూఫాలో మరణించాడు.  

అల్లు హ్(త) దాసులు, ఆయన ప్ర వకత ,' అని స్సక్షాం 

ఇసే్సడు. అపుపడు వారు, 'నరకంలో ఉనా నీ సి్సన్ననిా 

చూడు, కాని నీవు విశాస్లంచినందు వలు , అల్లు హ్(త) 

నీకు సారు ంలో నివాసం ఏరాపటు చేశాడు.' అని 

అంటారు. అపుపడా వాకిత  సారు -నరకాలోు  ఉనా తన 

రండు నివాస్సలను చూసే్సడు.  

ఒకవేళ ఆ మృతడు, అవిశాాస్ల లేదా కప్టాచార 

అయితే, అతనిా కూడా ఈవిధంగానే ప్ర శ్ాంచడం 

జరుగ్గతంది. 'మీ వదద కు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడిన వాకిత  

గ్గరంచి నీకు ఏం తెలుసు,' అని ప్ర శ్ాసే్సరు. దానికి 

అతడు, 'న్నకేమీ తెలియదు. ప్ర జలు అనాదే నేనూ 

అనేవాడిని,' అని అంటాడు. అంటే కప్టాచార తనుా 

రకిించ్చకోవటానికి నేను మస్లు మ్్ను అనేవాడు. దానిా 

అరిం చేసుకోలేదు, దానిా ఆచరంచనూ లేదు. కేవలం 

మస్లు మలను చూస్ల అనేవాడు. అందువలేు  

దైవదూతలు అడిగే ప్ర శాలకు వాసేవం న్నకు 

తెలియదు. ప్ర జలు అనాదే నేనూ అనే వాడిని. 

అపుపడు ఆ వాకిత తో, 'నీవు బుదీధ జాాన్నలు 

ఉప్యోగంచలేదు, బుదిధ మంతలను అనుసరంచనూ 

లేదు. ఖుర్్ఆన్ ప్ఠించలేదు, దాని ప్ర కారం 

అనుసరంచనూ లేదు,' అని అంటూ అతనిా ఇనుప్ 

కడాీలతో కొడతారు. దానికి అతడు కేకలు పెడ్

బొబబలు పెడతాడు. వాటిని మానవులు, 

జిన్నాతలు తప్ప అందరూ వింటారు. (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్, ప్దాలు బు'ఖారీలోనివి)  
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اهللإ  ْن عَ  اهللإ  َرُسْوَل قال: قال  ,َعْنُهَما هللضي اُعَمَر ر  بْنإ َعْبدإ
: "إإن َ أََحَدكُْم إإذَا َماَت ُعرإَض عَلَْيهإ َمْقَعَدُه   عليه وسلمصىل اهلل 

ي إ  ْن أَْهلإ الَْجن َةإ فَمإْن أَْهلإ الَْجن َةإ  ,بإالَْغَداةإ َوالَْعشإ َوإإْن  , إإْن كَاَن مإ
َ كَا ْن أ : َهَذا َمْقَعُدَك َحّت َ  فَُيَقاَل , ارإ لن َ أَْهلإ ا مإْن لإ الن َارإ فَ هْ َن مإ
"اليه َثَك اهلُل  عَ يَبْ  َياَمةإ     .يَْوَم الْقإ

127. (3) [1/45-ఏకీభవితం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''మీలో ఎవరైన్న చనిపోతే సమాధిలో ఉదయం, 

స్సయంతు ం అతని నివాస్సనిా చూపెటట టం జరుగ్గ్
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తంది. అతడు సారు వాస్ల అయితే సారు ం చూపెటట టం 

జరుగ్గ తంది. నరకవాస్ల అయితే నరకం చూపెటట డం 

జరుగ్గ తంది. ఇంకా అతనితో తీరుపదినం వరకు 

ఇదే నీ నివాసం, తీరుపదినం న్నడు అల్లు హ్(త) 

నినుా మరల లేపుతాడని అంటారు. (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్)  
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َي اهلُل َعْنَهاَة رَ َش ئإ اع َوَعْن  , َهاًة دََخلَْت عَلَيْ أَن َ يَُهْودإي َ , ضإ
,  أَعَاذَكإ اهلُل مإْن عََذابإ الَْقِْبإ : فََقالَْت لََها, فََذكََرْت عََذاَب الَْقِْبإ 

  ْن عََذابإ ليه وسلم عَ فََسأَلَْت عَائإَشُة َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل ع
  قَالَْت عَائإَشُة رضي اهلل . "حق الَْقِْبإ  ُب اعََذ , نََعْم "َل: فََقا. الَْقِْبإ 
فََما َرأَيُْت َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم بَْعُد صىل َصََلًة : َعْنها
ذَ إإل َ  ْن عََذابإ الَْقِْبإ باهلل تََعو     ."مإ

128. (4) [1/46-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఆమె వదద కు ఒక యూద 

సే్త్ీ వచిచంది. సమాధి శ్క్షను గ్గరంచి ప్ర సే్సవించి, '' 

'ఆయి'షహ! నినుా అల్లు హ్(త) సమాధిశ్క్షల నుండి 

కాపాడు గాక!' అని అనాది. 'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  

(స)ను సమాధిశ్క్షల గ్గరంచి అడిగారు. దానికి ప్ర వకత  

(స), 'అవును, సమాధిశ్క్షలు వాసేవమే' అని 

అన్నారు. ఆ సంఘటన తరాాత ప్ర వకత  (స) ప్ర తి్

నమాజు తరాాత సమాధిశ్క్షల నుండి శరణు్

కోరేవారు.'' (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
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ْ  : قَاَل , َعْن َزيْدإ بْنإ ثَابإٍت  بَْيَنَما النّب صىل اهلل عليه وسلم ِفإ
ارإ  َ و هإ  بإ ذ َحادَْت إُه, ْحُن َمعَ َونَ لإةإ لَُه َعىَل بَغْ  َحائإطإ ل إَبِنإ الن َج َ ْت ادَ ك

ْيهإ تُ  ت َ . لْقإ هإ  : "َقاَل , فة  أَْو َخْمَسة  َوإإذَا أَْقُِب  سإ ُف أَْصَحاَب َهذإ َمْن ي َْعرإ
: ِف الشرك.  قَاَل  وا؟"فََمَّت َماتَ : "قَاَل . أَنَا: قَاَل َرُجل  ؟" اْْلَْقُِبإ 
هإ : "فََقاَل  ْ قُُبوْ ُة تُْبَتىَل  اْْلُم َ إإن َ َهذإ ُنْوا  َدافَ  تَ  ل َ أَْن َل فَلَوْ , ارإهَ  ِفإ

ْن عََذابإ الْ لََدَعْوُت اهلل أَْن ي ُ  ْي أَْسَمُع مإْنهُ ْسمإَعُكْم مإ , ثُم َ  "َقِْبإ ال َذإ
هإ  أَْقَبَل    : قَالُْوا". ذُْوا بإاهللإ مإْن عََذابإ الن َارإ و َ تَعَ : "فََقاَل علينا, بإَوْجهإ
".  ا بإاهللإ مإَن عََذابإ الَْقِْبإ وْ ذُ و َ عَ تَ " :قَاَل . ارإ  عََذابإ الن َ ْن باإهللإ مإ نَُعْوذُ 

ْن عََذابإ الَْقِْبإ : الُْواقَ  ََتإ  : "قَاَل . نَُعْوذُ بإاهللإ مإ ْن الْفإ ذُْوا بإاهللإ مإ تََعو َ
ْنَها َوَما بََطَن  َن : قَالُْوا". َما َظَهَر مإ ََتإ نَُعْوذُ بإاهللإ مإ ْنَها َما َظَهَر الْفإ مإ

الإ ذُ و َ تَعَ : "قَاَل . َن بََط  َوَما ج َ نُُعْوذُ  : قَالُْوا. "ْوا بإاهللإ مإْن فإْتَنةإ الد َ
الإ بإاهللإ  ج َ ْن فإْتَنةإ الد َ   .َرَواُه ُمْسلإم    . مإ

129. (5) [1/46-దృఢం] 

'జైెద్ బిన్ స్స'బిత్్ (ర) కథనం: ఒకస్సర ప్ర వకత  (స) 

తన గాడిదపైె బనీ నజాజ ర్్ తోటలోకి వెళుతన్నారు. 

మేమ కూడా ఆయన (స) వెంట ఉన్నాం. 

అకస్సితేగా ఆ గాడిద భయంతో కంపించి గెంత్

స్సగంది. ప్ర వకత  (స)ను ప్డవేసేుం దనాటుట గా 

అనిపించింది. అకొడ 5 లేక 6 సమాధులు ఉనాటుట  

తెలిస్లంది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) అకొడునా వారతో, 

'ఈ సమాధులోు  ఉనావారు మీలో ఎవరకై్న్న 

తెలుస్స?' అని అన్నారు. దానికి ఒక వాకిత , 'న్నకు 

తెలుసు,' అని అన్నాడు. ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'వీరు 

ఏ సి్లతిలో మరణించారు,' అని ప్ర శ్ాంచారు. దానికి ఆ 

వాకిత , 'తిరస్సొరులుగా మరణించారు,' అని 

అన్నాడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ అనుచర 

సమాజం సమాధులోు  విచారంచ బడుతంది, మీరు 

సమాధులలో శవాలను ఖననం చేయరనే భయం 

ఉండకపోతే, నేను వింటునా సమాధి శ్క్ష శబాద నిా 

మీకు కూడా వినిపించమని అల్లు హ్(త)ను 

పార రించేవాడిని,' అని అన్నారు. 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మా వైెపు తిరగ, ''మీరు 

అగా శ్క్ష నుండి అల్లు హ్(త)ను శరణుకోరండి, అంటే 

అల్లు హ్(త)ను మిమిలిా నరక శ్క్షనుండి 

రకిించమని పార రించండి,' అని హతబోధ చేశారు. 

అపుపడు మేమ, 'అల్లు హ్(త)ను అగాశ్క్ష నుండి 

శరణు కోరుతన్నామ,' అని అన్నామ. అపుపడు 

మళ్ళా ప్ర వకత  (స), 'మీరు అల్లు హ్(త)ను సమాధిశ్క్షల 

నుండి శరణుకోరండి,' అని అన్నారు. అపుపడు 

‘మేమ 'అల్లు హ్ (త)ను సమాధి శ్క్షలనుండి 

శరణుకోరుతన్నామ,' అని అన్నామ. మళ్ళా ప్ర వకత  

(స,)' మీరు అల్లు హ్(త)ను అంతరాబహా ఉప్దర వాల 

నుండి శరణుకోరండి,' అని అన్నారు. అపుపడు 

'మేమ అంతరాబహా  ఉప్దర వాల నుండి అల్లు హ్ 
(త)ను శరణుకోరుతన్నామ,' అని అన్నామ. 

మళ్ళా ప్ర వకత  (స), 'మీరు దజాజ ల్్ ఉప్దర వాల నుండి 
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అల్లు హ్(త) శరణు కోరండి, ' అని అన్నారు. మేమ, 

'అల్లు హ్(త)ను దజాజ ల్్ ఉప్దర వాల నుండి శరణు 

కోరుతన్నామ,' అని అన్నామ. (మస్లు మ్్) 
----- 

 ْ    రండవ విభాగం    اَلَْفْصُل الث َاِنإ

 (1/46)(  حسن [ ) 6]  - 130

 ْ عليه وسلم:  اهللإ صىل اهلل قَاَل َرُسْوُل : قَاَل , يَْرةَ ُهرَ  َعْن أَِبإ
َ الَْمي إُت أَتَاُه َملَكَانإ " َما .أَْسودَانإ أَْزَرقَانإ إإذَا قُِبإ هإ ََحدإ :  يَُقاُل ْلإ

رُ  رُ , الُْمْنكإ ْْيُ : َواْْلخإ ْ هَ : فََيُقْوَلنإ . الن َكإ َذا  َما كُْنَت تَُقْوُل ِفإ
جُ  َ , َوَرُسْولُهإ  اهللإ   َعْبُد وَ هُ  :ُل فََيُقوْ ؟ لإ الر َ ل َ اهلُل  ْشَهُد أَْن ل َ إإلََه إإ أ

ا نَْعلَُم أَن ََك تَُقْوُل  : فََيُقْوَلنإ  .ا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ َوأَن َ ُمَحم ًَد  قَْد كُن َ
ْ , َهَذا ْ قَِْبإهإ َسْبُعْوَن ذإَراعًا ِفإ ْْيَ ثُم َ يُْفَسُح لَُه ِفإ رُ نَ ثُم َ يُ .  َسْبعإ لَُه   و َ
عُ : فََيُقْوُل . نَْم : م َ يَُقاُل لَهُ ثُ  ْيهإ فإ  ُهْم  إإىَل أْرجإ ُ .  أَْهلإْي فَأُْخِبإ

ْي َل يُْوقإُظُه إإل َ أََحب ُ أَْهلإهإ إإلَْيهإ : فََيُقْوَلنإ  نَْم كََنْوَمةإ الُْعُرْوسإ ال َذإ
ْن َمْضَجعإ  ْعُت مإ َس  :اَل فإًقا قَ اُمنَ َن َوإإْن كَا. هإ ذَلإَك َحّت َ يَْبَعَثُه اهلُل مإ

ْثلَ فَُقلُْت قولً  يَُقْولُْوَن  الن َاَس  ا  : فََيُقْوَلنإ . َل أَدْرإْي , هُ  مإ قَْد كُن َ
فََتلَْتئإُم  , الَْتئإمإْي عَلَْيهإ : فَُيَقاُل لإِْلَْرضإ , نَْعلَُم أَن ََك تَُقْوُل ذَلإَك 

َ  , فََتْخَتلإُف عَلَْيهإ   اهلُل ّت َ يَْبَعَثهُ ا حَ بَ ا ُمَعذ َ هَ فإيْ ُل فَََل يََزا ,َعهُ ْضََل أ
هإ ذَ  ْضَجعإ ْن م َ ي ُ  .لإَك"مإ مإذإ ْ  . َرَواُه الَت إ

130. (6) [1/46-పార మాణికం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శవానిా సమాధిలో ఉంచిన తరాాత, అతని వదద కు 

నీలి కనుాలు గల ఇదద రు నలు ని దైవదూతలు వసే్సరు. 

ఒకర పేరు మున కర , మర్కకర పేరు నకీర . వారదద రూ 

శవానిా, 'మీ వదద కు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడిన ఆ వాకిత  

గ్గరంచి నీ అభిపార యం ఏమిటి,' అని అడుగ్గతారు. 

ఒకవేళ అతడు విశాాస్ల అయితే, ''అతను (స) 

అల్లు హ్(త) దాసులు మరయు ఆయన ప్ర వకత . 

'నిసాందేహంగా అల్లు హ్(త) తప్ప ఆరాధుాలవరూ 

లేరని, మ'హమిద్(స) అల్లు హ్(త)దాసులు 

మరయు ఆయన ప్ర వకత  అని నేను స్సక్షాం 

ఇసేున్నాను,' అని అంటాడు. అది విని ఆ ఇదద రు 

దైవదూతలు, 'నీవు ఇల్ల సమాధానం ఇసే్సవని మాకు 

మందే తెలుసు,' అని అంటారు. ఆ తరువాత అతని 

సమాధిని అనిా వైెపుల నుండి 70 గజాల దూరం 

విశాల దృఢంప్రచటం జరుగ్గతంది. ఇంకా దానిా 

వెలుగ్గతో నింప్టం జరుగ్గతంది. ఇంకా అతనిా, 

'నీవు సుఖంగా నిదర పో,' అని అనటం జరుగ్గతంది. 

అపుపడా వాకిత , 'నేను న్న కుటుంబం వారవదద కు 

వెళ్ళా, సమాధి విషయాలను గ్గరంచి చెపాపలను 

కుంటున్నాను,' అని అంటాడు. దానికి దైవదూతలు, 

'నీవు పెళ్ళా కూతరల్ల నిదర పో. ఆమెను అందరకన్నా 

అధికంగా పేర మించేవాడే ఆమెను లేప్గలడు.' చివరకి 

అల్లు హ్ (త) అతనిా అతని చోటు నుండి 

లేపుతాడు. అంటే తీరుపదినం వరకు సుఖంగా నిదర పో' 

అని అంటారు. 

ఒకవేళ ఆ వాకిత  కప్టాచార అయితే, దైవదూతల 

ప్ర శాలకు, 'ప్ర జలు అనాదే నేనూ అనే వాడిని. 

వాసేవం న్నకు తెలియదు,' అని అంటాడు. దానికి ఆ 

ఇదద రు దైవదూతలు, 'నీవు ఇటు వంటి సమాధానం 

ఇసే్సవని మాకు మందే తెలుసు,' అని అంటారు. ఆ 

వెంటనే భూమిని అనిా వైెపుల నుండి వతేిడి 

చేయమని ఆదేశ్ంచడం జరుగ్గతంది. ఫలితంగా 

అతని ప్ర కొట్టమకలు విరగపోతాయి. అతడు 

నిరంతరం ఆ శ్క్షకు గ్గరవుతూనే ఉంటాడు. చివరకి 

తీరుప దినం న్నడు లేప్బడతాడు.'' (తిరిజి')  

 (1/47) ( صحيح [ )  7]  - 131

ٍب  اءإ بْنإ عَازإ ُسْولإ اهللإ صىل اهلل عليه وسلم، َعْن الَِْبَ ،  َعْن ر َ
 :ُل فََيُقوْ  ؟َك ب ُ َمْن ر َ  :هُ لَ  ْوَلنإ فََيقُ  ،يَأْتإْيهإ َملَكَانإ فَُيْجلإَسانإهإ قَاَل: "
 َ َ اِْلإْسََلُم  :فََيُقْوُل  ؟َك َما دإيْنُ  : نإ لَهُ ُقْوَل فَيَ  . اهللُ  َرِب إ .  دإيِْنإ

 : َث فإْيُكْم فََيُقْوَلنإ ْي بُعإ ُجُل ال َذإ ُهَو َرُسْوُل  : فََيُقْوُل  ؟َما َهَذا الر َ
 :ْوُل قُ فَيَ ؟ يَْك رإ دْ َُ َوَما يله: فََيُقْوَلنإ . اهللإ صىل اهلل عليه وسلم

ْقُت  ُت نْ َب اهللإ فَآمَ َتا كإ قََرأُْت  يَُثب إُت اهلُل ): ْولُهُ َك قَ فََذلإ  ؛بإهإ َوَصد َ
َرةإ  ْ اْْلخإ نَْيا َوِفإ ْ الَْحَياةإ الد ُ يَْن آَمُنْوا بإالَْقْولإ الث َابإتإ ِفإ : 14؛ ال َذإ

َماءإ فَُيَنادإْي ُمَناٍد م إَن ال  :قَاَل . ( اْلية27 ْي  َق عَ َد أَْن قَْد َص  :س َ ْبدإ
َن الْ رإ أَفْ فَ  ُسْوُه مإَن ن َةإ َج ُشْوُه مإ ،، َوأَلْبإ ُحْوا لَُه بَابًا إإىَل  ََ َواْفت  الَْجن َةإ

َها َوطإْيبإَها :قَاَل ، و يُْفَتح. الَْجن َةإ  ْوحإ ْن ر ُ َويُْفَتُح لَُه فإْيَها  ،فََيأْتإْيهإ مإ
هإ  اَمد َ بََصرإ َ  . و أم َ ْ رُ  ادُ عَ : َويُ َل قَا ،كََر َمْوتَهُ فََذ افإُر الْك هإ  َجَس ْوُحُه ِفإ  دإ

،  َ : فَيُ ، انإ َويَأْتإْيهإ َملَك ب َُك ْجلإَسانإهإ فََيُقْوَلنإ َهاُه : فََيُقْوُل ؟ َمْن ر َ
 !َل أَدْرإْي  ،َهاُه َهاهُ  :فََيُقْوُل ؟ َما دإيُْنَك : فََيُقْوَلنإ لَهُ  !َل أَدْرإْي ، َهاهُ 
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ْي  ُجُل َهَذا الر َ  امَ  : ْوَلنإ فََيقُ  َل  ، َهاُه َهاهُ  :ْوُل فََيقُ  ؟فإْيُكْم  َث بُعإ  ال َذإ
 َ َماءإ  !دْرإْي أ َن الن َارإ  :فَُيَنادإْي ُمَناٍد م إَن الس َ ُشْوُه مإ   ، أَْن كََذَب فَأَْفرإ

ارإ  َن الن َ ُسْوُه مإ ارإ  ،َوأَلْبإ ْن هإ م إ أْتإيْ فَيَ  :قَاَل  .َواْفَتُحْوا لَُه بَابًا إإىَل الن َ
َهامُ َوَس ا َحر إهَ  ْيُق عَلَ : اَل قَ  .ْومإ هُ َويَضإ َتلإَف فإْيهإ  َحّت َ تَخْ  ْيهإ قَِْبُ

يْدٍ  أََصم،ثُم َ يَُقي َُض لَُه أَْعََم  ،أَْضََلُعهُ  ْن َحدإ ْرَزبَة  م إ لَْو  ، َمَعُه مإ
َب بإَها َجَبل  لََصاَر تَُرابًا َما بَْْيَ ْسَمُعَها فَُيْضَربُُه بإَها َضْربًة ي َ  ،ُضرإ

ْْيُ تَُرابً قَ بإ إإل َ الث َ رإ َمغْ قإ َوالْ رإ َمْش لْ ا ثُم َ تَُعادُ فإْيهإ  ،الَْْيإ فََيصإ
ْوُح   . . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ "الر ُ

131. (7) [1/47-దృఢం] 

బరా'బిన్ 'ఆజి'బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సమాధిలోని శవంవదద కు ఇదద రు దైవదూతలు వసే్సరు, 

శవానిా లేపి కూరోచబడతారు. అనంతరం ఆ ఇదద రూ 

అతనిా, 'నీ ప్ర భువు ఎవరు?' అని అంటారు. ఆ వాకిత  

విశాాస్ల అయితే, 'న్న ప్ర భువు అల్లు హ్,' అని సమా 

ధానం ఇసే్సడు. మళ్ళా వారదద రూ, 'నీ ధరిం ఏమిటి,' 

అని ప్ర శ్ాసే్సరు. దానికి ఆ వాకిత , 'న్న ధరిం ఇస్సు మ్్,' 

అని అంటాడు. మళ్ళా ఆ దైవదూతలు, 'మీ వదద కు 

ప్ంప్బడిన ఆ వాకిత  ఎవరు,' అని అంటారు. దానికి ఆ 

వాకిత ,'అతను అల్లు హ్ ప్ర వకత ,' అనిసమాధానం ఇసే్సడు. 

దానికి ఆ దైవ దూతలు, 'నీకీ విషయాలు ఎల్ల 

తెలిశాయి,' అని అంటారు. దానికి ఆ వాకిత , 'నేను దైవ 

గర ంథానిా చదివాను, అల్లు హ్ (త)ను విశాస్లంచాను. 

ఇంకా దానిా ధృవీకరంచాను,' అని అంటాడు. 

ఈ ఆయత అంటే: ''యుస'బిబతల్లు హు...'' - 

అల్లు హ్ (త) విశాాసుల ప్వితు  వచన్ననిా సి్లరంగా 

ఉంచ్చతాడు. ఆ తరువాత ఆకాశం నుండి, 'న్న 

దాసుడు సతాం ప్లికాడు, అతడి కోసం సారు  

ప్డకను ప్రచండి, సారు దుసేులు తొడి గంచండి, 

ఇంకా అతని కోసం సారు  కిటికీలు తెరవండి,' అని 

పిలుపునివాటం జరుగ్గతంది. అనంతరం సారు ్

కిటికీలు తెరవటం జరుగ్గతంది. వాటి దాారా 

ఆహాు దకరమైెన గాలి, సువాసన వసేూ ఉంటుంది. కను్

చూపు మేరకు అతని సమాధి విశాలప్రచ్

బడుతంది. 

ఒకవేళ అవిశాాస్ల అయితే, అతని ఆతి అతని 

శరీరంలోకి రపిపంచబడుతంది. అతని వదద కు ఇదద రు 

దైవదూతలు వచిచ అతనిా కూరోచబడతారు. 'నీ 

ప్ర భువు ఎవరు,' అని ప్ర శ్ాసే్సరు. దానికతడు, 'న్నకు 

తెలియదే' అని వాపోతాడు. మళ్ళా ఆ దైవదూతలు, 

'నీ ధరిం ఏది?' అని అడుగ్గతారు. దానికా వాకిత , 

'న్నకు తెలియదే,' అని విచారసే్సడు. మళ్ళా 

వారదద రూ, 'మీ వైెపునకు ప్ంప్బడిన ఆ వాకిత  గ్గరంచి 

నీకేం తెలుసు,' అని అడుగ్గతారు. దానికి ఆ వాకిత , 

'న్నకు తెలియదే, ఏం చేయను!' అని అంటాడు. 

అపుపడు ఆకాశం నుండి, 'వీడు అబదాధ ల కోరు, 

వీడికోసం అగాప్డక ప్రచండి, వీడికి అగాదుసేులు 

ధరంచండి, ఇంకా వీడికోసం నరక కిటికీలు తెరవండి,' 

అని పిలుపు నివాడం జరుగ్గతంది. అనంతరం నరక 

కిటికీలు తెరవబడతాయి. దానిదాారా వేడిగాలులు, 

దురాాసన వసేూ ఉంటాయి. ఇంకా అతని కోసం 

అతని సమాధి ఇరుకుగా చేయబడుతంది. అనిా 

వైెపుల నుండి వతేిడి వలు  ప్ర కొట్టమకలు విరగ 

చిందర వందర అయిపోతాయి. ఇంకా అతనిపైె 

అంధుడు, చెవిటివాడైన దైవదూత నియమించ్

బడతాడు. అతని వదద  ఇనుప్గద ఉంటుంది. ఒకవేళ 

దానితో గ్గటట ను కొడితే అది పిండి అయిపోతంది. 

దానితో అతనిా కొటట డం జరుగ్గతంది. దానికి 

అతడు కేకలు, పెడబొబబలు పార రంభిసే్సడు. అతని 

కేకలు మానవులు, జిన్నాతలు తప్ప మిగతా 

పార ణులనీా వింటాయి. ఆ దబబలకు అతడు పిండి-

పిండి అయిపోతాడు. మళ్ళా అతనిా సజీవప్రచటం 

జరుగ్గ తంది. తీరుపదినం వరకు ఇల్లగే జరుగ్గతూ 

ఉంటుంది.'' (అబూ దావూద్)  

 (1/48)( حسن [ )  8]  - 132

 َحّت َ  أَن َُه إإذَا َوقََف َعىَل قَِْبٍ بََك  ،َوَعْن ُعْثَماَن رضي اهلل َعْنه
اُر فَََل  تُْذكَُر الَْجن َةُ : لَهُ َل يْ قإ فَ ، َتهُ يَ ْح يَُبل َ لإ  ْي  َوالن َ ْي مإْن   ،تَْبكإ َوتَْبكإ
إإن َ َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إإن َ الَْقِْبَ  : فََقاَل ؟ َهَذا

َرةإ  َنازإلإ اْْلخإ ْن م َ ُل َمْنإٍل مإ ْنُه فَمَ  ، فَإإْن أَو َ   أَيَْسرُ ا بَْعَدهُ نََجا مإ
ْنُه فََما بَ  ْم يَْنُج ل َ ْن ، َوإإ هُ نْ مإ  َوقَاَل رسوُل : قَاَل  ."ْنهُ ْعَدُه أََشد ُ مإ مإ

الَْقِْبُ أَْفَظُع   وَ  َما َرأَيُْت َمْنَظًرا قَط ُ إإل َ : "اهللإ صىل اهلل عليه وسلم
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ْنهُ  ْ "مإ ي ُ َوابُْن َماَجُه. َوقَاَل الَت إ مإذإ ْ ي ُ . َرَواُه الَت إ  ث  يْ َهَذا َحدإ مإذإ
يْب    .  َغرإ

132. (8) [1/48-పార మాణికం] 

'ఉస్సిన్ (ర) కథనం: అతను ఏదైన్న సమాధి వదద  

నిల బడితే, చాల్లస్తపు వరకు కనీారు కారుచతూ 

ఉండేవారు. చివరకి అతని గడాం తడిస్ల మదద యి్

పోయేది. అతనిా, ''తమరు సారు నరకాల గ్గరంచి 

ప్ర సే్సవిసే్త ఏడారు, మర సమాధులను చూసే్త ఎందుకు 

ఏడుసేున్నారు?'' అని అడగటం జరగంది. దానికి 

'ఉస్సిన్ (ర), 'సమాధి పునరుతిానదశలలో మొదటి్

దశ, ఈదశను దాట గలిగతే, తరువాత అంతా 

సులభమే, ఒకవేళ ఈ దశను దాటలేకపోతే, 

తరువాత అనీా కష్టట లే, సమాధికంటే భయంకరమైెన 

దృశాం నేనెపుపడూ చూడలేదు, అంటే సమాధి శ్క్షల 

దృశాం చాల్ల భయంకరంగా ఉంటుంది,' అని ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచించారు,' అని 'ఉస్సిన్ (ర) సమాధానం 

ఇచాచరు. (తిరిజి' / ఏకోలేు ఖనం, ఇబా మాజహ). 

 (1/48)(  صحيح [ )  9]  - 133

قَاَل: كَاَن الن َّبإ ُ صىل اهلل عليه   ، وَعْن ُعْثَماَن رضي اهلل َعْنه
ُرْوا  فََقاَل: "اإْسَتغْ  ، عَلَْيهإ قََف  وَ َمي إتإ لْ انإ ْن دَفْ فََرَغ مإ  وسلم إإذَا فإ

 َ ْيُكْم ْلإ ْيتإ  ،خإ ْثبإ َرَواُه أَبُْو   .فَإإن َُه اْْلَن يُْسأَُل"، ثُم َ َسلُْوا لَُه بإالت َ
    .دَاُودَ 

133. (9) [1/48-దృఢం] 

'ఉస్సిన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), శవానిా ఖననం 

చేస్లన తరాాత సమాధి వదద  నిలబడి ప్ర జలతో, ''మీ 

స్తదరుని క్షమాప్ణ కోసం పార రించండి, అతడు సి్లరంగా 

ఉండటానికి పార రించండి. ఎందుకంటే ఇపుపడు అత్

నిని ప్ర శ్ాంచటం జరుగ్గతోంది.' అని అనేవారు.'' 64  
(అబూ దావూద్)  

 

64) వివరణ-133: ఈ 'హదీసు' దాారా సమాధిని పూడిచ 

పెటిట న తరాాత మృతాని క్షమాప్ణ కొరకు పార రించటం 

అభిలషణీయం. 

1. స'యీద్ బిన్ మన్'సూర్్, ఇబా మస్'ఊద్ దాారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) సమాధిని పూడిచపెటిట న తరాాత ఈ 

దు'ఆ ప్ఠించే వారు: ''అల్లు హుమి న’జల బిక 

 (1/48)(  ضعيف[ )  10]  - 134

 

స్సహబున్న, వ ’ఖలు ఫ దుద నియా ’ఖల్్ఫ ”జహ్రహీ, 

అల్లు హుమి స‘బిబత్్ ఇన్దల్్ మస్అలతి మన్’తిఖహ, 

వల్ల తబ్తలీహీ ఫీ ఖబ్రహీ బిమా ల్ల’తాఖత లహు 

బిహీ.'' - 'ఓ అల్లు హ్! న్న అనుచరుడు నీ దగు రకు 

వచాచడు. అతడు ఇహలోకానిా తన వీపువెనుక వదలి్

వేశాడు. ఓ అల్లు హ (త)! ఇతనిా ప్ర శ్ాంచినపుడు 

మాటాు డే శకిత ని, న్నలుకను సి్లరంగా ఉంచ్చ. ఇంకా శకిత కి 

మించి అతనిా సమాధిలో ప్రీకిించకు.'  

2. ఆజిరీ కథనం: ఖనన సంస్సొరాలు పూరత చేస్లన తరాాత 

సమాధి వదద  నిలబడి మృతనిా సి్లరంగా ఉంచమని 

పార రించడం అభిలషణీయం. ''అల్లు హుమి హాజా' అబుద క, 

వ అన్త అ’అలమ బిహీ మిన్నావల్ల న'అలమ మినుు  

ఇల్లు 'ఖైరన,      వఖద్ అజ్లస్తహు లితస్అలహు.. 

అల్లు హుమి ఫస'బిబత్్హు బిల్్ఖౌలిస్సా'బితి ఫిల్్ 
ఆ'ఖరతి, కమా స'బబతహు ఫిదుద నియా. 

అల్లు హుమిర్్హుమ్్హు వ అల్్'హఖ్హు బి నబియిాహ 

వల్ల  త'దిలు న్న బ'అదహూ వల్ల త’హ్రమ్్న్న 

అజ్రహు'' - ఓ అల్లు హ్(త)! ఇతడు నీ దాసుడు. ఇతని 

గ్గరంచి మా కన్నా నీకు బాగా తెలుసు, మాకు అతని 

గ్గరంచి మంచి మాతు మే తెలుసు. ప్ర శ్ాంచే నిమితేం 

నీవు అతనిా కూరోచబటాట వు. ఓ అల్లు హ్(త)! అతనిా 

సమాధిలో, ప్రలోకంలో ప్వితు  వచనం దాారా సి్లరంగా 

ఉంచ్చ. ఇహలోకంలో అతనిా సి్లరంగా ఉంచినటుట . నీవు 

అతనిా కరుణించి, అతనిా అతని ప్ర వకత ను కలవ నివుా. 

ఇంకా అతని తరాాత మమిలిా మారు భర షట తాానికి 

గ్గరచేయకు. ఇంకా అతని పుణాం నుండి మాకు దూరం 

చేయకు. (తయుాల్్ ఫరాస్ల'ఖ్ ఫీ అ'హ్వాలిల్్ 

బరా'జి'ఖ్ / పేజీ-18) 

ఖననం చేస్లన తరాాత కలిమ చదివించడానికి చెందిన 

ఉలేు ఖన్నలనీా బలహీనమైెనవే. మరయు కిర ంది 'హదీసు' 

దాారా ఇదే అరిం అవుతంది. 'హాఫి''జ్ ఇబా 'హజర్్ 

''తల్్ ఖీసుల్్ జీర్''లో ఇల్ల పేర్కొన్నారు, ప్ర వకత  (స) 

ఖననం పూరత యిన తరాాత సమాధివదద  నిలబడి, తమ 

అనుచరు లతో, 'మీరు మీ స్తదరుని క్షమాప్ణకు 

పార రించండి. దృఢతాానిా గ్గరంచి, సి్లరతాానిా గ్గరంచి 

పార రించండి. ఎందుకంటే, ఇపుపడు శవానిా ప్ర శ్ాంచడం 

జరుగ్గతంది,' అని అనేవారు. ('హాకిమ్్, బ’జాజ ’జ / 

అబూ-దావూద్) 
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ْي  ْيٍد الُْخْدرإ ه  عليهلل  صىل ا اهللإ ُل َرُسوْ  قَاَل  :اَل قَ  ،َعْن أَِبإ َسعإ
ْ قَ  فإرإ كَاُط َعىَل الْ وسلم: "يَُسل   ْيًنا ِْبإهإ تإْسَعةُ ِفإ ،  َوتإْسُعْوَن تإن إ

اَعةُ  ْ ، تَْنَهُشُه َوتَلَْدُغُه َحّت َ تَُقْوَم الس َ ْنَها نََفَخ ِفإ ْيًنا مإ َولَْو أَن تإن إ
ااُه ال. َروَ "اْْلَْرضإ َما أَنَْبَتْت َخْضَراءَ  ْ َورَ  ،َرمإي ُ د َ ي ُ  ذإ مإ َوى الَت إ

 ."تإْسَعة  َوتإْسُعْوَن ْوَن بََدَل َوقَاَل: "َسْبعُ ، نََحُوهُ 
134. (10) [1/48-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అవిశాాస్లపైె సమాధిలో 99 విషసరాపలు 

నియమించబడతాయి. అవి అతనిా పునరుతిానం్

వరకు కాటువేసేూ ఉంటాయి. ఒకవేళ వాటిలో ఒక 

సరపం భూమిపైె బుసకొడితే, భూమిపైె ప్ంటలు 

ప్ండవు.'' (దారీి, తిరిజి') 

99కు బదులు 70 అనే ప్దం కూడా ఉంది. 

ఇందులో ఎటువంటి వాతిరేకత లేదు. ఇకొడ అధిక 

సంఖాను సూచించడమే మఖా ఉదేద శాం. అంటే 

కొందరకి 99, మర కొందరకి 70 సరాపలు 

నియమించబడవచ్చచ.  
----- 

 َ  మూడవ విభాగం    الإُث ُل الث َ ْص فَ لْ ا
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َخَرْجَنا َمَع َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل   :قَاَل ، َعْن َجابإٍر رىض اهلل عنه
 َ ْْيَ تَُوِف إ ا َصىل َ عَلَْيهإ َرُسْوُل   ،عليه وسلم إإىَل َسْعدإ بْنإ ُمَعاٍذ حإ فَلَم َ

ْ عَ ه وسلم َوُوضإ  اهلل علياهللإ صىل إَي عَلَْيهإ ُس هإ وَ  قَِْبإ  ِفإ َح  ، و  َسب َ
ْحَنا َطوإيًَْل  ، اهلل عليه وسلم هللإ صىلُسْوُل ارَ  َ  ،فََسب َ  ،ثُم َ كَِب َ

نَا َ ْيَل  .فََكِب َ َت  !يَا َرُسْوَل اهللإ  :فَقإ ْ قَاَل: "لََقْد   ؟لإَم َسب َْحَت ثُم َ كَِب َ
الإحإ قَ لَْعْبدإ اتََضايََق َعىَل َهَذا ا   اهلُل عز وجل َجهُ فَرَ َحّت َ  هُ ِْبُ لْص َ

  .اُه أَْحَمُد وَ . رَ "َعْنهُ 
135. (11) [1/49-బలహీనం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: మేమ ప్ర వకత  (స) వెంట స'అద్ 

బిన్ మ'ఆజ్' జన్న'జహ లో పాల్కు నడానికి బయలు 

దేరామ. ఆయన మరణించటం జరగంది. ప్ర వకత  (స) 

అతని జన్న'జహ నమా'జు చదివించారు. ఇంకా 

అతనిా సమాధిలో దించటం జరగంది. ఖనన 

సంస్సొరాలు పూరతయాాయి. ప్ర వకత  (స) తస్బీ'హ్ 

చదివారు. అంటే 'సుబ్హానల్లు హ్,' అన్నారు. మేమ 

కూడా చాల్లస్తపు వరకు 'సుబ్హానల్లు హ్,' 

అన్నామ. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), 'అల్లు హు 

అకబర్్' అన్నారు. మేమ కూడా, 'అల్లు హు అకబర్్,' 

అన్నామ. అనంతరం ప్ర వకత  (స)ను ఎందుకు 

త'స్బీహ్ చదవడం జరగందని ప్ర శ్ాంచడం జరగంది. 

దానికి ప్ర వకత  (స), ''ఈ అల్లు హ్(త) దాసుని కోసం 

సమాధి ఇరుకుగా అయిపోయింది. మన త'స్బీహ్, 

తక్బీర్్ల శుభం్ వలు  అతని సమాధి విశాల్

మయిాంది.'' (అబూ-దావూద్)  
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   اهلل عليه وسلم: وال اهلل صىلرس قالقَاَل:  ,ابْنإ ُعَمرَ  ْن َوعَ 
َك لَُه الَْعْرُش  ْي تََحر َ َماءإ , "َهَذا ال َذإ َدُه  , َوفُتإَحْت لَُه أَبَْواُب الس َ َوَشهإ
ْن الَْمََلئإَكةإ  ًة , َسْبُعْوَن أَلًْفا م إ   هُ َوارَ َج َعْنُه". ثُم َ فُرإ لََقْد ُضم َ ُضم َ

َس     .اِئإ ُ الن َ
136. (12) [1/49-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''సఅద్ బిన్ మ'ఆజ్' ఎటువంటివాకిత  

అంటే అతని ఆతి ఆకాశంపైె చేరగానే, అల్లు హ్ 

స్లంహాసనం సంతోషంతో ఊగస్సగంది. ఇంకా ఆకాశ్

దాారాలు తెరువబడాాయి. ఇంకా 70 వేలమంది 

దైవదూతలు అతని జన్న'జహ లో వచాచరు. అయి్

నప్పటికీ అతని సమాధి అతని కోసం ఇరుకై్పోయింది. 

ఆ తరువాత విశాల ప్రచబడింది.'' 65 (నస్సయి)  

 (1/49)( صحيح [ )  13]  - 137

ْ بَْكٍر رضي اهلل َعْنَها اهللإ  قَاَم َرُسْوُل : قَالَْت , َعْن أَْسَماءإ بإْنتإ أَِبإ
َها ْفََتُ فإيْ يُ  َنَة الَْقِْبإ ال ََتْ فإتْ  رَ كَ َذ فَ , ْيًباَخطإ  لماهلل عليه وسصىل 
ا ذَكََر ذَلإَك  ,الَْمْرءُ  ًة. َرَواُه الُْبَخارإي ُ , فَلَم َ ضج َ الُْمْسلإُمْوَن َضج َ
ْ َوبَْْيَ أَْن أَْفَهَم كَََلَم رَ , َهَكَذا   ُسْولإ اهللإ َوَزادَ الن إَساِئإ: َحالَْت بَْيِنإ

ْ قُلُْت لإ َكَنْت َض ا َس م َ فَلَ , سلموليه ع صىل اهلل َُتُ يْ ج َ ب   َرُجلإ قَرإ
: أَْي بَاَرَك اهلُل فإ  ِن إ َماذَا قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  !ْيَك م إ
 

65) వివరణ-136: పేర మవలు  సమాధి ఇరుకై్ పోయింది, కాని 

బాధాకరంగా దానిా పేర్కొనడం జరగంది. అందువలేు  ఈ 

అధాాయంలో పేర్కొనడం జరగంది. వాసేవం అల్లు హ 

(త) కే తెలుసు. 
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؟ قَاَل: رإ قَْولإهإ ْ آخإ ْ الُْقبُ  وسلم ِفإ ْورإ  "قَْد أَْوََح إإَِل َ أَن َُكْم تُْفَتُنْوَن ِفإ
ْن قَرإ  ج َ ةٍ ْتنَ فإ يًْبا م إ    ."الإ  الد َ

137. (13) [1/49-దృఢం] 

అస్సి బిన్తె అబూ బకర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర సం గంచటానికి నిలబడాారు, మానవులను ప్రీకిించే 

సమాధి ఉప్దర వాలను గ్గరంచి పేర్కొన్నారు. ప్ర వకత  

(స) దీనిా గ్గరంచి మాటాు డిన తరాాత, అకొడునా 

వారు ఏడాస్సగారు. (బు'ఖారీ)  

నస్సయి'లో ఈ భాగం అధికంగా ఉంది. అస్సి' (ర) 

కథనం: ప్ర జల ఏడుపులు, కేకలవలు  నేను ప్ర వకత  (స) 

మాట లను సరగా వినలేకపోయాను. ప్ర జల 

ఏడుపలు, కేకలు తగు న తరాాత న్న ప్ర కొనే 

కూరుచనా ఒక వాకిత ని, ''ప్ర వకత  (స) ఏం 

ఉప్దేశ్ంచారు,'' అని అడిగాను. దానికి ఆ వాకిత , 'ప్ర వకత  

(స) సమాధులోు  మిమిలిా, దజాజ ల్్ కాలంలో దజాజ ల్్ 

ఉప్దర వాలకు గ్గరచేస్ల ప్రీకిించినటుట  ప్రీకిించడం 

జరుగ్గతందని, న్న వదద కు దైవవాణి వచిచందని,' 

అన్నారని,'' అన్నాడు. 66 

 

66) వివరణ-137: అస్లె' బిన తె అబీబ్కి్ : ఈమెకు 

జా'తనిా' 'తాఖైన్ అనే బిరుదు ఉండేది. ఈమె అబూ 

బకర్్ (ర) కుమారత . 'జుబైర  బిన  అవాామ తో ఈమె 

వివాహం జరగంది. తన భరత ల్లగే ఈమె కూడా ఇస్సు మ్్ 

స్త్ాకరంచడంలో మందడుగ్గ వేశారు. ఇబా ఇస్హాఖ్ 

ఉలేు ఖనం ప్ర కారం విశాస్లంచిన వారలో ఈమె కర మసంఖా 

18. ప్ర వకత  (స) మదీనహ వలస వెళ్ళానపుపడు అబూ-

బకర్్ స్లదీద ఖ్ వెంట ఉన్నారు. ప్ర వకత  (స) మధాాహా 

సమయంలో అతని దగు రకు వెళ్ళారు. వలస వెళ్ళా 

విషయానిా తెలిపారు. అస్సి' (ర) ప్రయాణ స్సమగర  

స్లదధ ంచేశారు. రండు మూడు రోజుల ఆహారం స్లదధ ంచేస్ల 

టిఫిన్లో పెటాట రు. ని''తాఖ్ అంటే సే్త్ీలు నడుమకు 

కటుట కునే వసేీం చించి టిఫిన్ స్లదధ ంచేశారు. అందువలేు  

ఈమెకు జాతనిాతాఖైన్ అనే బిరుదుతో పిలవటం 

జరుగ్గతంది. (బు'ఖారీ)  

అబూ-బకర్్ (ర) తమవెంట తమ ధన్ననాంతా తీసుకొని 

వెళ్ళారు. ఈ విషయం అబూ-బకర ర్ తండిర గారైన అబూ-

ఖ'హాఫ్హ్ కు తెలిస్లంది. 'అబూ బకర ర్ ధన, పార ణ 

కష్టట లకు గ్గరచేశాడు,' అని అన్నారు. కాని అస్సి (ర) 

 

అతనితో తండిర  చాల్ల ధనం వదలిపెటిట  వెళ్ళారని, చెపిప 

అబూ-బకర ర్ (ర) ధనం ఉంచినచోట రాళుాపెటిట  తాత్

గారని నమిించారు. ఆయన అంధులు గనుక, 'సరే తిన్

టానికి ధనం ఉంది,' అని అన్నారు. ఆ తరువాత, 'తాత్

గారూ మనశాింతికి ఇల్ల చేశాను, వాసేవంగా  అకొడ 

డబుబలేమీ లేవు,' అని అన్నారు. (మసాద్ అహిద్)  

ప్ర వకత  (స) మదీనహ చేరన తరాాత సే్త్ీలను పిలిపించారు. 

అస్సి' (ర) కూడా వచాచరు. ఖుబాలో నివస్లంచస్సగారు. 

అకొడ 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'జుబైర్్ (ర) జనిించారు. ఆమె 

అతనిా తీసుకొని ప్ర వకత  (స) వదద కువచాచరు. ప్ర వకత (స) 

అతనిా ఒడిలోకి తీసుకున్నారు. నోటోు  తీపిని పెటాట రు. 

ఇంకా అతనిా గ్గరంచి పార రించారు. (బు'ఖారీ)  

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'జుబైర్్ (ర) యుకత  వయసుాకు చేరన 

తరాాత ఆమె తన కుమారుని వదద నే నివస్లంచస్సగారు. 

ఎందుకంటే 'జుబైర్్ బిన్ 'అవాామ్్ ఆమెకు విడాకులు 

ఇచాచరు. (ఫత్్'హుల్్ బారీ) 

'అబ్దు లా్లహ్  బిన  'జుబైర  (ర) బాలాంలో తీపితో పాటు 

ప్ర వకత  (స) జల్లనిా కూడా ఆరగంచి వున్నారు. 

అందువలు  'అబుద ల్లు హ్ యుకత  వయసుాకు 

చేరుకునేసరకి, అతనిలో సదుు ణ్యలు ఉటిట  ప్డస్సగాయి. 

ఇటు బ్న్న 'ఉమయా పాలకుడు య'జీద్  దురాిరు ంలో 

మనిగ ఉన్నాడు. 'అబుద ల్లు హ్ వాడి చేతిపైె బై'అత్్ 

చేయడానికి తిరసొ రంచారు. మకొహ లో  

నివస్లంచస్సగారు. అకొడి నుండే తన ప్రపాలన 

పార రంభించారు. ప్ర తి ఒకొరకి అతని గ్గరంచి తెలిస్ల 

ఉండేది. అందువలు  అతని పిలుపును స్త్ాకరంచారు. 

దేశంలోని అధిక భాగం అతనిా  పాలకుడుగా 

స్త్ాకరంచారు. కాని 'అబ్దు ల  మలిక  బిన  మరాాన  

అధికారంలోకి రాగానే తన ప్న్నాగాలతో కొనిా 

పార ంతాలపైె ప్టుట  స్సధించాడు. 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'జుబైర్్ పైె 

దాడికి సన్నాహాలు చేశాడు. స్లరయా సైెనాం క'అబహ 

గృహానిా చ్చటుట మటిట ంది. అపుపడు ఇబా 'జుబైర్్ తలిు  

వదద కు వచాచరు. అపుప డామె అన్నరోగాం ఉన్నారు. 

'ఆరోగాం ఎల్ల ఉంది,' అని అడి గారు. ఆమె, 

'అన్నరోగాంగా ఉన్నాను,' అని అన్నారు. దానికి 

'అబుద ల్లు హ్, 'మనిష్కి మరణం తరువాత శాంతి 

లభిసేుంది,' అని అన్నారు. దానికి అస్సి' (ర), 'నువుా 

నేను మరణించాలని కోరుతనాటుట  ఉంది, కాని నేను 

ఇపుపడే మరణించదలచ్చకోలేదు. న్న కోరక ఏమిటంటే 

నువుా పోరాడుతూ చంప్బడి, నేను సహనం పాటించాలి, 
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లేదా నీవు విజయుడవైె, న్నకు కంటిచలువ కలగాలి,' 

అని అన్నారు. ఇబా 'జుబైర్్ (ర) చిరునవుా నవిా 

వెళ్ళాపోయారు. వీరమరణం సమయం రానే వచిచంది. 

రండవస్సర తలిు  దగు రకు వచాచరు. ఆమె మస్లజ ద్లో 

కూరుచన్నారు. ఒప్పందం గ్గరంచి సంప్ర దించారు. దానికి 

ఆమె, 'కుమారా! పార ణ భయంతో అవమాన కరమైెన 

ఒప్పందం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే గౌరవంగా 

కరవాలం ఎతేటం, అవమానంతో కొరడా కొటట టం కంటే 

మంచిది,' అని అన్నారు. ఇబా'జుబైర్్ దానిా 

ఆచరంచారు. యుదధ ం చేస్ల వీరమరణం పందారు. 

'హజాాజ  అతని శవానిా శ్లువపైె వేర ల్లడగటాట డు. 3 

రోజులు గడచిన తరాాత అస్సి' తన స్తవకురాలిని 

తీసుకొని తనకొడుకు శవంవదద కు వచాచరు. శవం 

తలకిర ందులుగా వేర ల్లడబడి ఉంది. గ్గండ నిబబరం 

చేసుకొని ఆ దృశాానిా చూశారు. అతి ఓరూప 

సహన్నలతో, 'ఈ వాహనదారుడికి ఇంకా దిగేసమయం 

రాలేదా?' అని అన్నారు. 'హజాజ జ్ కయాానికి మలీు  కాలు 

దువాాడు. మనిష్ని ప్ంపి ఆమెను రమిన్నాడు. దానికి 

అస్సి' తిరసొరంచారు. వాడు మళ్ళా మనిష్ని ప్ంపి, 

'ఇపుపడు వసే్త సర, లేదా మళ్ళా వచేచ వాకిత  జుటుట  

ప్టుట కొని ఈడుచకుంటూ తెసే్సడు,' అని కబరు ప్ంపాడు. 

అస్మమ' (ర) కేవలిం అలా్లహ్ (త) గొప్ుతనాన్ని 

స్వవక్రించేది. ఆమ, 'నేను ర్యల్లను,' అని కబరుప్ంపింది. 

అపుడు 'హజాజ జ సాయంగా వచిచ  నేను ఇబ్ని 'జుబై్నర్ 

(ర) ప్టా ఎల్ల ప్ర వరత ించానో చూశ్వవా?' అని అన్నాడు. 

దానికి అస్సి' (ర), 'నీవు అతని ఇహలోకానిా 

పాడుచేశావు, కాని అతడు నీ ప్రలోకానిా పాడుచేశాడు. 

నీవు అతనిా విమరిసేూ 'జాతనిా''తాఖైన్ యొకొ 

కొడుకు,' అని అంటూ ఉన్నావట, అల్లు హ స్సకిి! '' 

'జాతనిా''తాఖైన్ నేనే. నేను ని''తాఖ్తో ప్ర వకత  (స), 

అబూ-బకర్్ల ప్రయాణ స్సమగర ని కటాట ను. రండవ దానిా 

నడుమకు కటుట కున్నాను. కాని నీవు గ్గరుత ంచ్చ్

కోవలస్లన విషయం ఏమిటంటే, ప్ర వకత  (స) సఖీఫ లో ఒక 

అసతావాది, ఒక దురాిరుు డు జనిిసే్సరని అంటూ 

ఉండగా విన్నాను. ఇపుపడు అసతావాదిని చూసు 

కున్నాను. అయితే ఆ దురాిరుు డవు నీవే,'' అని 

అన్నారు. 'హజాజ జ్ ఈ 'హదీసు' వినగానే మారు 

మాటాు డకుండా లేచి నిలబడాాడు. (మస్లు మ్్) 

కొనిారోజుల తరాాత 'అబ్దు ల  మలిక  ఆదేశం మేరకు 

'హజాజ జ్ శవానిా దించి యూదుల సిశాన వాటికలో 

 

పారవేయించాడు. అస్సి' (ర) శవానిా తెపిపంచారు. 

స్సానం చేయించి జన్న'జహ నమా'జు చదివించారు. శరీర్

మంతా కుర ళ్ళా, ప్టుట కుంటే చేతిలో వచిచనటుు  అయి్

పోయింది. అయిన్న అస్సి' (ర) సహనం ఓరుపలతో ఇది 

దైవకారుణాం అని భావించారు. (అసదుల్్ 'గాబహ) 

అస్సి' (ర), ''నేను 'అబుద ల్లు హ్ శవం చూడనంతవరకు 

న్నకు మరణం రాకూడదని పార రించేవారు. అనంతరం 

ఒకొ వారం కూడా గడవలేదు. అస్సి' (ర) కూడా 

మరణించారు. ఇది జమాదిల్్ అవాల్్ 73వ హజీర  

సంఘటన. అప్పటికి ఆమె వయసుా 100 

సంవతారాలు. అస్సి' (ర) చాల్ల గొప్ప పుణ్యాతి్

రాలు. ఒకస్సర ప్ర వకత  (స) కు'సూఫ్ నమా'జు చది 

విసేున్నారు. నమా'జు దీరాంగా ఉంది. అస్సి' (ర) అటూ 

ఇటూ చూడస్సగారు. ఆమె ప్ర కొన ఇదద రు సే్త్ీలు నిలబడి 

ఉన్నారు. వారలో ఒకరు ల్లవుగా మర్కకరు బకొచికిొ 

ఉన్నారు. అది చూస్ల, తనుా తాను ఓదారుచతూ, 'నేను 

వారకంటే ఎకుొవస్తపు నిలబడాలి,' అని అనుకున్నారు. 

కాని నమా'జు చాల్ల దీరాంగా ఉంది. అస్సి' (ర) సపృహ 

కోలోపయారు. మఖంపైె నీళుా చిలకరంచటం జరగంది. 

ఆమెకు తలనొపిపవసే్త తలప్టుట కొని, 'ఇది న్న పాప్ం. 

అల్లు హ్(త) క్షమించే గ్గణం దీనికంటే ఎకుొవగా 

ఉంటుంది,' అని అనేవారు. (స్లయరుసా'హాబియాత్్) 
ఈమె ఎలు పుపడూ సతాం ప్లికేవారు. తన మందు వాకిత  

ఎంతటి దురాిరుు డైన్న నిరభయంగా సతాానేా 

ప్లికేవారు. వినయ-విధేయతలు, దీనతాం, 

సునిాతతాం మొదలైన సదుు ణ్యలు కలిగ ఉండేవారు. 

శరమించటానిా అవమానంగా భావించేవారు కాదు. ఆమె 

వివాహం జరగనపుపడు 'జుబైర్్ వదద  ఒక ఒంట్ట, ఒక గ్గరర ం 

ఉండేవి. ఆమె వాటికి ఆహారం అందించేది. నీళుా నింపేది. 

డపుపకుటేట ది. ఆమెకు ర్కట్టట  చేయడం వచేచదికాదు. 

అందువలు  పిండికలిపి ఉంచేది. అ'న్నార్్ సే్త్ీలు వచిచ 

ర్కట్టట చేస్ల ఇచేచవారు. ప్ర వకత  (స) 'జుబైర్్కు భూమి 

ఇచాచరు. అకొడకు వెళ్ళా ఆమె ఖరూజ రం గంజలు 

వేరేవారు. మూడు ఫరాు ంగ్ల నుండి మోసుకొని కాలి 

నడకన వచేచవారు. ఆ తరువాత అబూ-బకర ర (ర) 

ఆమెకు ఒక స్తవకుడిని ఇచాచరు. ఫలితంగా ఆమెకు 

కొంత శరమ తగు ంది. పేదరకం వలు  ఆమె చాల్ల జాగర తేగా 

ఖరుచ చేస్తవారు. ప్ర వకత  (స) అల్లు హ్(త) కూడా ఆచి 

తూచి ఇసే్సడని అన్నారు. అనంతరం ఆమె ఖరుచచేయ 
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 (1/50)( لم تتم دراسته [ )  14]  - 138

َل ا "إإذَ قَاَل:  موسل يهصىل اهلل عل الن َّبإ إ َعْن  ,َوَعْن َجابإرٍ  أُدْخإ
ْنَد ُغُرْوبإ ُمث إلَْت لَ  ُت الَْقِْبَ الَْمي إ  ْمُس عإ فََيْجلإُس يَْمَسُح  , َهاُه الش َ

ْ أَُصل إْي   وَ , عَْيَنْيهإ   . . َرَواُه ابُْن َماَجهُ "يَُقْوُل: دَُعْوِنإ
138. (14) [1/50-అప్రశోధితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం “శవం 

సమాధిలో ఖననం చేయబడితే, సూరుాడు 

అసేమించక మందు ఉనా సమయంల్ల చేయడం 

జరుగ్గతంది.అంటే అతనికి సూరాసేమయానికి 

మందు సమయంల్ల అనిపిసేుంది. అతడు కళుా 

నులుపుకుంటూ లేచి కూరుచంటాడు . ఒకవేళ 

విశాాస్ల అయితే, మనొర్ నకీరు తో, 'ననుా 

వదలండి, నేను నమా'జు చదువుతాను,' అని 

అంటాడు. (ఇబా మాజహ)  అతడు ప్రమ నమా'జీ 

అయి ఉంటాడు. నేను ఇహలోకంలో ఉన్నానని 

 

న్నరంభించారు. ఫలితంగా రాబడి అధికమయింది. 

మరపుపడూ దుసి్లతి రాలేదు. (బు'ఖారీ) 

అస్సి (ర) చాల్ల దాతృగ్గణం గలది. 'ఆయి'షహ్ (ర) 

తన ఆసే్లలో ఒక తోట వదలి వెళ్ళారు. అది అస్సి' (ర) 

కు వచిచంది. ఆమె దానిా అమిి బంధువులోు  

ప్ంచిపెటాట రు. అన్నరోగాానికి గ్గరైతే స్తవకులను 

విడుదల చేస్తవారు. 'జుబైర్్ కొంత వేడి సాభావం 

గలవారు. అందువలు  ఆమె, 'అనుమతి లేకుండా అతని 

ధనంలో నుండి దానధరాిలు చేయవచాచ' అని 

అడిగారు. ప్ర వకత  (స) ఆమెకు అనుమతి ఇచాచరు. 

ఒకస్సర ఆమె తలిు  మదీనహ వచాచరు. ఆమెను 

డబుబలు అడిగారు. అస్సి (ర) ప్ర వకత  (స)ను, న్న 

అవిశాాస తలిు  వచిచందని, నేను ఆమెకు సహాయం 

చేయవచాచ? అని అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వక్త  (స్) స్హాయిం 

చేస్ల బింధుతవ హక్తకను నెరవేరిమన్న అనాిర్ప 

(బు'ఖారీ). మొదటి 'హజజ ర ప్ర వక్త  (స్) వెింటచేశ్వర్ప. 

అిందులో ఆచరించినవనీి ఆమక్త గుర్పత ిండ్నపోయాయి. 

ఈమె చాల్ల గొప్ప పుణా మరయు వీరవనిత. ప్ర జలు 

ఈమెను తమను గ్గరంచి దు’ఆ చేయమని కోరేవారు. 

సే్త్ీలలో ఎవరైన్న అన్నరోగాానికి గ్గరైతే, ఈమె 

వదద కువచేచవారు. వార గ్గండలపైె నీళుా చిలకరంచే్

వారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) దానిా నీటితో చలు బరచమని 

చెపేపవారని అనేవారు. (బు'ఖారీ) 

భావించి ఉంటాడు. ఆ తరువాత దైవదూతలు 

అతనిా విచారసే్సరు.  
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ْ ُهَريَْرةَ    َعْن الن َّبإ إ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إإن َ , َوَعْن أَِبإ
ْْيُ الَْمي   ُجُل لإُس اَيْج , فَ لَْقِْبإ اىَل إإ َت يَصإ ْ قَ  لر َ َوَل  فََزٍع  َغْْي  ِْبإهإ ِفإ

ْ اِْلإْسََلمإ : فََيُقْوُل ؟ فإْيَم كُْنَت : ثُم َ يَُقاُل َمْشغْوب,  .  كُْنُت ِفإ
ُجُل : فَُيَقاُل  ُمَحم َد  َرُسْوُل اهللإ صىل اهللإ عليه  : فََيُقْوُل  ؟َما َهَذا الر َ

نْ  اتإ نَ ا بإالَْبي إ سلم َجاَءنَ و ْن عإ ْقَناهُ , اهللإ دإ مإ َهْل : لَهُ  فَُيَقاُل . فََصد َ
ََحٍد أَْن ي ََرى اهللَ : فََيُقْوُل ؟  اهللَ أَيَْت رَ  ْي ْلإ ُج لَُه  , َما يَْنَبغإ فَُيَفر َ

ُم بَْعَضَها بَْعًضا, فُْرَجة قَْبَل الن َارإ  :  لَهُ  فَُيَقاُل , فََيْنُظُر إإلَْيَها يَْحطإ
ُج لَُه  يُ م َ ثُ , اَك اهللُ َوقَ  ا إإىَل مَ ُظرْ انْ  ُر إإىَل  ْنُظ فَيَ , جن َةإ قَبل الْ فرجة َفر َ

ْْيإ كُْنَت  ,َهَذا َمْقَعُدَك : فَُيَقاُل لَهُ , َزْهَرتإَها َوَما فإْيَها ,  َعىَل الَْيقإ
ُل  جُ ُس الر َ َويَْجلإ تعاىل. َوعَلَْيهإ تُْبَعُث إإْن َشاَء اهلُل , َوعَلَْيهإ ُمت َ 

وْ  ْ  ءُ الس َ َل   :ْوُل قُ فَيَ ؟ َت  كُنْ فإْيَم , فَُيَقاُل: ام َْشغْوب عًافَزإ ِْبإهإ قَ  ِفإ
ُجُل : فَُيَقاُل لَهُ ! أَدْرإْي  َسمإْعُت الن َاَس يَُقْولُْوَن  : فََيُقْوُل ؟ َما َهَذا الر َ

ُج لَُه قبَل الَْجن َةإ , قَْوًل فَُقلُْتهُ  , اْيهَ فإ تإَها َوَما ىَل َزْهرإ فََيْنُظُر إإ , فَُيَفر َ
ُج لَُه فُْرَجة  اىل ثُ  ,اهلُل َعْنَك اُنُْظْر إإىَل َما َصَرَف  :لَهُ اُل فَُيقَ    م َ يَُفر َ
ارإ  ُم بَْعُضَها بَْعًضا, الن َ َهَذا : فَُيَقاُل لَهُ , فََيْنُظُر إإلَْيَها يَْحطإ

كإ كُْنَت , َمْقَعُدَك  اهلُل   اءَ شَ  ْبَعُث إإْن لَْيهإ تُ عَ وَ , َوعَلَْيهإ ُمت َ  , َعىَل الش َ
  .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  . "َعاىَل تَ 

139. (15) [1/50-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శ్వానిా సమాధిలో చేరచన తరాాత, ఒకవేళ 

విశాాస్ల అయితే, నిశ్చంతగా లేచి కూరుచంటాడు. 

ఏమాతు ం విచారానికి, ఆందోళనకు గ్గరకాడు. 

అనంతరం అతనిా, 'నీవు ఏ ధరింలో ఉండేవాడవు,' 

అని ప్ర శ్ాంచడం జరుగ్గ తంది. దానికి అతడు, 

'నేను ఇస్సు మ్్ ధరాినిా అవలంబించేవాడిని,' అని 

సమాధానం ఇసే్సడు. మళ్ళా అతనిా, 'ఆ వాకిత  గ్గరంచి 

నీకేం తెలుసు,' అని ప్ర శ్ాసే్సరు. అతడు, 'అతను 

(మ'హమిద్ స), అల్లు హ్ ప్ర వకత ,' అని అంటాడు. 

'అల్లు హ్(త) వదద  నుండి అతను సపషట మైెన 

నిదరిన్నలు తీసుకొని వచాచరు. మేమ వాటిని 

ధృవీక రంచామ,' అని అంటాడు. మళ్ళా అతనిా, 

'నీవు అల్లు హ్ (త)ను చూశావా!' అని ప్ర శ్ాంచడం 
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జరుగ్గతంది. దానికి ఆ వాకిత , 'ప్ర ప్ంచంలో 

అల్లు హ్(త)ను ఎవరూ చూడలేరు,' అని అంటాడు. 

అనంతరం నరక కిటికీ తెరవబడుతంది. అతడు 

దాని వైెపు చూసే్సడు. భయంకరమైెన అగా జాాలలో 

కూడుకొని ఉంటుంది. అతనితో, 'నరకం చూడు, 

అల్లు హ్ నినుా దీనుాండి రకిించాడు.' ఆ తరువాత 

సారు ం కిటికీ తెరువబడుతంది. అతడు సారాు నిా, 

అందులో ఉనా అనుగర హాలను చూస్ల సంతోషం వాకత ం 

చేసే్సడు. అపుపడతనితో, 'ఇదే నీ నివాసం, ఎందుకంటే 

నీవు దృఢమైెన విశాాసంతో ఉండే వాడవు. దానిపైెనే 

నీ మరణం సంభవించింది. ఇన్ష్ట అల్లు హ్ దీనిపైెనే 

అల్లు హ్(త) నినుా మరల లేప్టం జరుగ్గతంది.' 

అని అంటారు.  

అవిశాాసులు, కప్టాచారులు ఆందోళనకరమైెన, 

విచారకరమైెన ప్రసి్లతిలో లేచి కూరుచంటారు. 

వారని, 'నీవు ఏ ధరింపైె ఉండేవాడవు,' అని 

ప్ర శ్ాంచడం జరుగ్గతంది. దానికి అతడు, 'న్నకు 

తెలియదు,' అని అంటాడు. ఆ తరువాత, 'మీ వదద కు 

ప్ంప్బడిన వాకిత  గ్గరంచి నీ అభిపార యం ఏమిటి,' అని 

అతనిా ప్ర శ్ాంచడం జరుగ్గతంది. దానికతడు, 

'ప్ర జలు అంటూ ఉండగా వినాదే నేను అనే వాడిని,' 

అని సమాధానం ఇసే్సడు. అనంతరం అతని కోసం 

సారు  కిటికీలు తెరువబడతాయి. అతడు సారాు నిా, 

అందులో ఉనా అను గర హాలిా చూసే్సడు. అపుప్

డతనితో, 'ఈ సారాు నిాచూడు. అల్లు హ్(త) 

దీనుాండి నినుా దూరంచేశాడు. ఇపుపడు నీవు 

సారు ంలో ప్ర వేశ్ంచలేవు,' అని చెప్పటం జరుగ్గ 

తంది. అతనికోసం నరకంకిటికీలు, తెరువ్

బడతాయి. అతడు నరకానిా చూసే్సడు, దాని 

జాాలలు ఒకదానిా ఒకటి చ్చటుట మటిట  ఉంటాయి. 

అతనితో, 'ఈ నరకమే నీ నివాసం, నీవు ఇహలోకంలో 

అనుమానించేవాడవు, అనుమానంపైెనే మర 

ణించావు. ఇన్ష్ట అల్లు హ్ తీరుపదినం న్నడు ఈ అను 

మానంపైెనే మరల లేప్బడతావు,' అని అంటారు. 

(ఇబా మాజహ)  

===== 

َنةإ   ُب با   -5 َتابإ َوالس ُ اْلإْعتإَصامإ بإالْكإ  

5. ఖుర ఆన , 'హద్రసు'ల్పై దృఢ ఆచరణ 

ఖుర్్ఆన్ 'హదీసు'లు, అల్లు హ్(త) మరయు ప్ర వకత  

(స) విధేయత గ్గరంచి ఖుర్్ఆన్లో అనేక ఆదేశాలు 

ఉన్నాయి. వాటిని అబుద సాల్లం బసేవీగారు 

ఫజాయిల 'హదీస్', ఇస్సు మీయ త'అలీమ్్లలో 

పేర్కొన్నారు. కితాబ్ అంటే ఖుర్్ఆన్, సునాత్్ అంటే 

ప్ర వకత  (స) స్సంప్ర దాయం. దీనేా మనం 'హదీస్' 

అంటాం.  

ُل     మొదటి విభాగం   اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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: "َمْن  اهلل عليه وسلم صىل ْوُل اهللإ ُس رَ  : قَاَل لَْت قَا, َشةَ َعْن عَائإ 
 ْ     .. متفق عليه فَُهَو َرد  "نَا َهَذا َما لَْيَس مإْنهُ  أَْمرإ أَْحَدَث ِفإ

140. (1) [1/51-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరు ఇస్సు మ్్లో లేని విషయానిా కలిపసే్సరో అది 

రదుద  చేయబడు తంది.'' 67 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/51) ( صحيح  [ ) 2]  - 141

ا   قَاَل:, رٍ ابإ ْن جَ َوعَ  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:"أَم َ
َتاُب اهللإ , بَْعُد  يْثإ كإ   , َوَخْْيَ الَْهْديإ َهْدُي ُمَحم َدٍ , فَإإن َ َخْْيَ الَْحدإ

 .َواُه ُمْسلإم  رَ  .ُة" َضََللَ ةٍ عَ ْد َوكُل ُ بإ , ثَاتَُهاَوَشر َ اْْلُُمْورإ ُمْحَد 
141. (2) [1/51-దృఢం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అనిాటి 

కంటే ప్వితు మైెనది అల్లు హ్ గర ంథం, ఇంకా అనిా 

మారాు ల కంటే సరైన మారు ం మ'హమిద్ (స) 

మారు ం, ఇంకా అనిాటి కంటే నీచమైెనవి ధరింలో 

 

67) వివరణ-140: అంటే ఎవరైన్న ఇస్సు మ్్లో లేని 

విషయానిా కలిపంచి, దానిాగ్గరంచి ఖుర్్ఆన్, 

'హదీసు'లోు  ఎటువంటి ఆధారాలు లేకపోతే, అది 

రదుద చేయబడు తంది, స్త్ాకరంచబడదు. దీనేా 

బిద్'అత్్ అంటాం. దీనిా గ్గరంచి మందు పేజీలోు  

పేర్కొనడం జరుగ్గతంది. 
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కలిపంచే కారాాలు. ప్ర తికలిపతం మారు భర షట తాం.'' 68  
(మస్లు మ్్) 

 

68( వివరణ-141: బిద్అత్్ అంటే కలిపతం. అంటే 

ధరింలో లేని, ఖుర్్ఆన్ 'హదీసు'ల స్సకిాాధారాలు లేని 

విషయాలను కలిపంచటం. వాటిని ధరి కారాాలుగా 

భావించటం. వాటిని ఆచరంచటం. బిద్'అత్్ రండు 

రకాలు 1. బిద్అతె ’దల్లల్త . అంటే అల్లు హ్(త) 

మరయు ఆయన ప్ర వకత  (స) ఆదేశాలకు వాతిరేకంగా 

ఆచారాలు కలిపంచి, ఆచరంచటం. దీనిా బిద్అతె 

సయిాఅ‘ అని కూడా అంటారు. 2. బిద్అతె 

హిద్వయత . అంటే అల్లు హ్(త) మరయు ప్ర వకత  (స)కు 

వాతిరేకం కాని ఆచరణ, దీనిా బిద్అతె హసన అని 

కూడా అంటారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరు ఇస్సు మ్్లో 

అల్లు హ్(త) మరయు ప్ర వకత  (స) ఆదేశాలకు 

అనుగ్గణంగా ఏదైన్న పార రంభిసే్త, అతడికి పుణాం 

లభిసేుంది, ఇంకా అతని తరువాత దానిపైె అమలు 

చేస్లన వారకీ పుణాం లభిసేుంది. ఎవర పుణామూ 

తగు ంచబడదు. అదేవిధంగా ఎవరైన్న అల్లు హ్(త), 

ఆయన ప్ర వకత  ఆదేశాలకు వాతిరేకంగా ఏదైన్న ఆచరణ 

పార రంభిసే్త, అతడికి పాప్ం చ్చటుట కుంటుంది. ఇంకా దానిా 

అనుసరంచే వారకీ పాప్ం చ్చటుట కుంటుంది. ఎవర 

పాప్మూ తగు ంచ బడదు. (మస్లు మ్్) 

'ఉమర్్ (ర), ''రమ'దాన్లోని తరావీహ్ నమా'జును స్సమూ 

హకంగా చేయటానిా మంచిప్దధ తి,'' అని అన్నారు. 

దీనివలు  బిద్'అత్్ రండు రకాలు బిద్అతె హదాయత్్, 

బిద్అతె ’దల్లలత్్ అని తెలిస్లంది. అయితే అల్లు హ్(త) 

మరయు ఆయన ప్ర వకత  (స)కు వాతిరేకంగా ఆచరంచేది 

బిద్అతె ’దల్లలత్్. దీనిా గ్గరంచి ఖండించటం 

జరగంది. అల్లు హ్(త) మరయు ఆయన ప్ర వకత  ఆదేశాల 

కనుగ్గణంగా చేస్తవి బిద్అతె హసన అంటే, 

అన్నథశాలలు, ఇస్సు మీ పాఠశాలలు, ధారిక పుసేకాలు 

ప్ర చ్చరంచటం మొదలైనవి. ఎందుకంటే వీటిని 

నిషేధించలేదు. ఇంకా ఇవి ఇస్సు మ్్కు వాతి రేకమూ కావు. 

ప్ర వకత  (స) సతాొరాాలు చేసే్త పుణాం లభిసేుందని 

ప్ర వచించి ఉన్నారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''షరీఅత్్కు 

అనుగ్గణంగా ఎవరైన్న ఏదైన్న మంచి ప్దధ తి పార రంభిసే్త, 

అతనికీ పుణాం లభిసేుంది, దానిా ఆచరంచే వారకీ 

పుణాం లభిసేుంది. అదేవిధంగా ఎవరైన్న షరీఅత్్కు 

వాతిరేకంగా ఏదైన్న పార రంభిసే్త, దాని పాప్ం, ఆచరంచిన 

వార పాప్ం రండూ అతనిమీద ప్డతాయి. ప్ర వకత  (స) 
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اٍس  قَاَل: قَاَل رسوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  , َوَعْن ابْنإ َعب َ
ْ الَْحَرمإ : "أَبَْغُض الن َاسإ إإىَل اهللإ ثَََلثَة   د  ِفإ ْ  , َوُمب ُملْحإ َتٍغ ِفإ

َة الْ اِْلإْسََلمإ  لإ وَ , ةإ َجاهإلي َ ُسن َ يْ اْمرإىٍء بإَغْْيإ  مإ ُب دَ ُمط َ َق   َحق ٍ لإُيْهرإ
   َرَواُه الُْبَخارإي ُ  .ُه"دَمَ 

142. (3) [1/51-దృఢం] 

ఇబా అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్ దృష్ట లో మగ్గు రు వాకుత లు ప్రమ నీచ్చలు. 

వీర ప్టు  అల్లు హ్ ఆగర హం కలిగ ఉంటాడు, 1. 

'హరమ్్ హదుద లోు  అవిధేయతకు పాలపడిన్వాడు, 2. 

ఇస్సు మ్్లో అజాానకాలపు మూఢాచారాలను 

అనేాష్ంచే వాడు, 3. ఒక వాకిత ని అన్నాయంగా 

హతాచేస్లన వాడు. 69 (బు'ఖారీ) 

 

కాలంలో తరావీహ్ నమా'జు స్సమూహకంగా చదివేవారు 

కాదు. 'ఉమర్్ (ర) తన కాలంలో దీనిా స్సమూహకంగా 

చేశారు. ప్ర వకత  (స) కొనిా రాతు లు చదివి మానివేశారు. 

ప్ర వకత  (స) కాలంలోనూ అల్లగే కొనస్సగంది. 'ఉమర్్(ర) 

అందరని ఒకచోట చేరచ ఒకే ఇమామ్్ ఆధారాంలో 

చదవమని నిరణ యించారు. ప్ర తిరోజు తరావీహ్ నమా'జు 

చదవమని పోర తాహంచారు. అందువలేు  దీనిా బిద్అత్్ 
హసన్ అన్నారు. వాసేవంగా ఇది బిద్అత్్ కాదు, ఇది 

ప్ర వకత  (స) స్సంప్ర దాయమే. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ''మీరు 

న్న స్సంప్ర  దాయానిా, న్న ఖలీఫాల స్సంప్ర దాయానిా 

తప్పనిసరగా పాటించండి. న్న తరాాత అబూ-బకర్్ 
(ర), 'ఉమర్్ (ర)లను అనుసరంచండి,'' అని బోధించి 

ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇస్సు మీయ ఆదేశాలకు వాతిరే 

కంగా నూతన ఆచారాలు కలిపంచడం బిద్అత్్ అవు 

తంది. అందువలు  ఇస్సు మ్్కు వాతిరేకమైెన బిద్అత్్లకు 

దూరంగా ఉండటం మన బాధాత, మనకు శ్రరయసొరం.  

69) వివరణ-142: అంటే హదుద లు మీర ప్ర వరత ంచటం, 

అవిధేయతకు పాలపడటం, 'హరమ్్ హదుద లోు  నిషేధించిన 

వాటికి పాలపడటం, కలహాలు, పోరాటాలు, వేట 

మొదలైన నిష్దాధ లకు పాలపడటం. ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల 

ఉంది: ' 'హరమ్్లో హదుద లుమీర ప్ర వరత ంచినవారకి మేమ 

అగా్ రుచిచూపిసే్సం.' అదేవిధంగా 'హరమ్్ హదుద లోు  

ఆహార ధాన్నాలను ఆప్డం నిష్దధ ం. అదేవిధంగా 

ఇస్సు మ్్లో అజాానకాలపు ఆచారాలను అనేాష్ంచటం 

అంటే, ఏడుపలు పెడబొబబలు పెటట టం, దుశికునంగా 
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ْ ُهَريَْرةَ  م:   عليه وسلقَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل , َوَعْن أَِبإ
ُ  "كُل ُ  ْ يَ م َ أ َة لُوْ ْدخُ تإ َ  :ْيَل . قإ " إإل َ َمْن أَََب َن الَْجن َ َمْن  "ََب؟ قَاَل: َوَمْن أ

ْ فََقْد أَََب" َة َوَمْن َعَصاِنإ ْ دََخَل الَْجن َ  َرَواُه الُْبَخارإي ُ  .أََطاَعِنإ
143. (4) [1/51-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'న్న 

అనుచర సమాజంలోని ప్ర తి వాకిత  సారు ంలోకి 

ప్ర వేశ్సే్సడు. కాని తిరసొరంచినవాడు తప్ప,' అని 

అన్నారు. దానికి అనుచరులు, 'ఎవరు తిరసొ 

రంచారు, ' అని వినావించ్చ్కున్నారు. దానికి ప్ర వకత  

(స), 'ననుా అనుసరంచిన వారు సారు ంలో 

ప్ర వేశ్సే్సరు. ఇంకా ననుా అనుసరంచనివారు ననుా 

తిరసొ రంచినటేట ,' అని అన్నారు. 70 (బు'ఖారీ) 
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َجاَءْت َمََلئإَكة  إإىَل الن َّبإ إ صىل   , قال:ْن َجابإٍر رىض اهلل عنه عَ 
بإُكْم َهَذا َمَثًَل  وا:فََقالَ , اهلل عليه وسلم َوُهَو نَائإم   ,  إإن َ لإَصاحإ

بُْوا لَُه َمَثًَل    إإن َ : َوقَاَل بَْعُضُهْم  ,م  ائإ ن َُه نَ إإ : ْم ُضهُ بَعْ  . فََقاَل فَاَْضرإ
َمَثلُُه كََمَثلإ َرُجٍل بََِن دَاًرا  : فََقالُْوا.  يََقَظان  َمة  َوالَْقلُْب ائإ الَْعْْيَ نَ 

ًيا بََعَث دَاعإ اَر  , َوَجَعَل فإْيَها َمأْدُبًَة و َ َي دََخَل الد َ اعإ فََمْن أََجاَب الد َ
ُب  لَْم يُ ْن مَ وَ , أدُبَةإ  من الْمَ َوأَكََل  َي لَْم  اجإ اعإ اَر َولَْم لد َ   يَْدُخلإ الد َ

َن الَْمأْدُبُةإ يَ  ا: فََقالُْوا. أْكُْل مإ إلُْوَها لَُه يَْفَقُهه َ إإن َُه : قَاَل بَْعُضُهْم . أَو 
:  فََقالُْوا .إإن َ الَْعْْيَ نَائإَمة  َوالَْقلُْب يُْقَظاُن : َوقَاَل بَْعُضُهْم , نَائإم  
ارُ  ْي لد َ َوا ,َجن َةُ الْ  الد َ اَع  أََط َمْن فَ , ُمَحم َد  صىل اهلل عليه وسلم اعإ

ًدا  , ُمَحم ًَدا صىل اهلل عليه وسلم فََقْد أََطاَع اهللَ  َوَمنء َعََص ُمَحم َ
َوُمَحم َد  صىل اهلل عليه  , صىل اهلل عليه وسلم فََقْد َعََص اهللَ 

.وسلم فَْرق  بَْْيَ الن َ   . ي ُ رإ اُبخَ ُه الْ َرَوا اسإ
144. (5) [1/51-దృఢం] 

 

భావించటం, అవిశాాసుల ఆచారాలను అవలం 

బించటం, అన్నాయంగా ఇతరులను చంప్టం, 

హంస్లంచటం మొదలైనవి. 

70) వివరణ-143: ఈ 'హదీసు' ప్ర కారం ప్ర వకత  (స) 

విధేయత తప్పనిసర. అవిధేయత చూప్టం 

తిరసొరంచి నటట వుతంది. ఇంకా ప్ర వకత  (స)ను 

తిరసొరంచిన వారు సారు ంలో ప్ర వేశ్ంచలేరు. 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు దైవదూతల 

బృందం వచిచంది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

నిదర పోతన్నారు. ఆ దైవదూతలు ప్రసపరం, 

'ఇతనిా గ్గరంచి ఒక ఉదాహరణ ఉంది. ఆ 

ఉదాహరణను వివరంచండి,' అని అన్నారు. కొంత 

మంది దైవదూతలు, 'అతను (స) ప్డు కున్నారు, 

ఎల్ల వినగలరు' అని అన్నారు. మరకొంత మంది 

దైవదూతలు, 'అతని కళుా ప్డుకొని్ఉన్నాయి, కాని 

హృదయం మాతు ం మేల్కొనే ఉంది మీరు 

వివరంచండి, అతను అరధ ం చేసుకుంటారు,' అని 

అన్నారు. అపుపడు వారు ఇల్ల అన్నారు, ''అతని 

ఉదాహరణ ఎల్ల ఉందంటే  ఒక వాకిత  ఇలుు  

నిరిచాడు, ప్ర జలను విందుకు ఆహాానించేందుకు 

ఏరాపటుు  చేస్సడు. ప్ర జలను పిలవడానికి ఒకవాకిత ని్

ప్ంపాడు. అతడు అందరనీ ఆహాా నిసేున్నాడు. 

అతని పిలుపును స్త్ాకరంచిన వారు అతని వెంట్

వసే్సరు, ఆ ఇంటోు కి ప్ర వేశ్సే్సరు, విందు ఆరగసే్సరు. 

ఎవరు అతని పిలుపును తిరసొరసే్సరో, వారు ఆ 

ఇంటోు  ప్ర వేశ్ంచరు, విందు ఆరగంచరు.' కొంతమంది 

దైవదూతలు, 'చాల్ల ఉతేమ ఉదాహరణ, కాని దానిా 

విడమరచి చెప్పండి, అతను బాగా అరిం 

చేసుకుంటారు.' అని అన్నారు. కొంత మంది  

దైవదూతలు, 'అతను ప్డుకున్నారు, ఏంఅరధ ం 

చేసుకుంటారు,'  అని అన్నారు. మరకొంత మంది, 

'అతని కళుా ప్డుకున్నాయి కాని హృదయం 

మేల్కొనే ఉంది,' అని అన్నారు. అపుపడు వారు, 'ఆ 

ఇలుు  సారు ం, దానిా నిరించిన వాడు అల్లు హ (త). 

అల్లు హ (త) పిలవటానికి మ'హమిద్ (స)ను 

ప్ంపాడు. మహమిద్ (స)కు విధేయత చూపిన 

వారు అల్లు హ్(త)కు విధేయత చూపినటేట . వారు 

సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సరు, ఇంకా అకొడి అనుగర హాలను 

తింటారు. మ'హమిద్ను తిరసొరంచిన వారు 

అల్లు హ్(త)ను తిరసొరంచినటేట . వారు సారు ంలో 

ప్ర వేశ్ంచరు, అకొడి అనుగర హాలను తినరు. 

'మ'హమిద్ (స) ప్ర జలను విశాాసులుగా 

అవిశాాసులుగా వేరుప్రచేవారు.71 (బు'ఖారీ) 

 

71) వివరణ-144: ఫరఖ అంటే వేరుప్రచేవారు, అంటే 

విశాాసులను, అవిశాాసులను వేరుప్రచేవారు. అంటే 
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 َ أَْزَواجإ الن َّبإ إ    إإىَل اَء ثَََلثَُة رْهٍط جَ : ُل , قُاي اهلل َعْنهُ رض  نٍَس َعْن أ
َبادَةإ الن َّبإ إ صىل اهلل عليه   صىل اهلل عليه وسلم يَْسأَلُْوَن َعْن عإ

ْوا , وسلم ُ   ْحُن مإَن أَيَْن نَ : فََقالُْوا؛ كَأَن َُهْم تََقال ُْوَهابها فلما أُْخِبإ
ْن اّلَلُ قَْد َغَفَر , و موسلليه  اهلل عىل ص الن َّبإ إ  َم مإ ذَنْبإهإ َوَما   َما تََقد َ
ا أَنَاَقاَل أََحُدُهْم ؟ فرَ تَأَخ َ  : أَنَا  َوقَاَل آَخرُ . أَُصل إي الل َْيَل أَبًَدا : أَم َ

ُل الن إ : َوقَاَل آَخرُ  أَُصْوُم النهار ابدا, و ل افطر. ََل َساَء فَ أَنَا أَْعَتزإ
ْ فََقاَل:  َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم إإلَ اءَ فََج , اُج أَبًَد َزو َ أَتَ  هْْيإ

يَْن قُ  ْ َْلَْخَشاكُْم هللإ ؟ لُْتْم كََذا َوكََذا"أَنُْتْم ال َذإ , أََما َواهللإ إإِن إ
رُ , َوأَتَْقاكُْم لَهُ  ْ أَُصْوُم َوأُْفطإ ِن إ ُج اَوأَتَزَ  , َوأَُصل إْي َوأَْرقَُد , لَكإ ,  اءَ َس لن إ و َ

َب َعْن رَ  ْن مَ فَ  ْ  غإ ِن إ ْ فَلَْيَس مإ  . "ُسن َتإ
145. (6) [1/52-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: మగ్గు రు వాకుత లు ప్ర వకత  (స) 

ఆరాధనలను గ్గరంచి తెలుసుకోవడానికి ప్ర వకత  (స) 

భారాల వదద కు వచాచరు. ప్ర వకత  (స) ఆరాధనలను 

గ్గరంచి వారకి తెలియప్రచటం జరగంది. వారు 

దానిా చాల్ల చినా విషయంగా, అలపమైెనదిగా 

భావించి, ప్రసపరం, 'ప్ర వకత  (స) కు మనమెకొడ 

సమానం కాగలమ. అల్లు హ్(త) అతని మందూ 

వెనుకా పాపాలనీా క్షమించివేశాడు,' అని అన్నారు. 

వారలో ఒకరు, 'నేను రాతు ంతా నమా'జులు 

చదువుతాను.' అని అన్నాడు. మరో వాకిత , 'నేను 

ప్గలంతా ఉప్వాసం ఉంటాను. ఉప్వాస్సనిా 

విరమించను,' అని అన్నాడు. మూడవ వాకిత , 'నేను 

ఎలు పుపడూ సే్త్ీలకు దూరంగా ఉంటాను, ఎనాడూ 

పెళ్ళాచేసుకోను,' అని అన్నాడు. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) 

వచాచరు. వారని, ''మీరు ఇల్ల, ఇల్ల అన్నారా?'' 

అని అడిగారు. ఇంకా, ''నేను అల్లు హ్(త)పైె ప్ర మాణం 

చేస్ల చెబు తన్నాను. నేను అల్లు హ్(త)కు మీకంటే 

అధికంగా భయప్డుతాను. ఇంకా మీ అందరకంటే 

అధిక దైవభీతి కలవాడను కూడా. అయినప్పటికీ 

ఉప్వాస్సలు పాటిసేున్నాను, విరమిసేున్నాను, 

నమా'జులు చదువు తన్నాను. నిదర పోతన్నాను 

 

ఆయనుా అనుసరంచేవారు విశాాసులు, ఆయనుా 

తిరసొరంచినవారు అవిశాాసులు.  

కూడా. సే్త్ీలను పెళ్ళా కూడా చేసుకున్నాను. ఇవనీా 

న్న స్సంప్ర దాయాలు. న్న స్సంప్ర దాయాలను 

తిరసొరంచిన్ వారు న్న మారు ంపైె లేరు,'' అని 

అన్నారు. 72 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/52)(  متفق عليه[ )  7]  - 146

َي اهلُل َعْنَها قَالَْت: َصَنَع رُسْوُل اهلَل صىل اهلل  ، وَعْن عَائإَشَة َرضإ
فََبلََغ ذَلإَك  ،م  وْ ُه قَ  َعنْ هَ َن َ فَتَ  ،هإ َص فإيْ خ َ فَرَ  ،عليه وسلم شيئا
ثُم َ قَاَل: "َما  ، فََخَطَب فََحمإَد اهللَ ؛ عليه وسلم َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل

ْيءإ أَْصَنُعهُ  ُهْوَن َعْن الش َ ْ َْلَعْلَم ؟بَاَل أَْقَواٍم يََتَن َ ُهْم َُ فََواهللإ إإِن َ
ُهْم لَُه ، بإاهللإ   يه.متفق عل  .َخْشَيًة"َوأََشد ُ

146. (7) [1/52-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక ప్ని చేస్సరు. 

ఆ ప్ని చేయడానికి అనుమతి కూడా ఇచాచరు. కాని 

కొందరు దానిా చేయలేదు. ప్ర వకత  (స)కు ఈ విషయం 

తెలిస్లంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర సంగంచారు. 'దైవసే్తతు ం 

తరువాత, వారకి ఏమయింది? నేను చేస్లన ప్నిని 

వారందుకు చేయడం లేదు, దానిా అసహాంచ్చ 

కుంటున్నారు. అల్లు హ స్సకిి! న్నకు దైవప్రర తి గ్గరంచి 

అందరకంటే బాగాతెలుసు. అందరకంటే అధికంగా 

అల్లు హ్(త)కు భయప్డుతాను,' అని అన్నారు.73 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 

72) వివరణ-145: వచిచన వారు 'అలీ, 'ఉస్సిన్ బిన్ 

మ’’జ్'ఊన్, 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ రవా’హ (ర). వీర 

మాటలు విని, ప్ర వకత  (స) మీ ఆలోచన మంచిది కాదు, 

నేను అల్లు హ(త) హకుొను చెలిు సేున్నాను, మానవుల 

హకుొను్ చెలిు సేున్నాను. ప్ర తి ప్ని మధాసింగా 

చేసేున్నాను. మీరు న్న ప్దధ తిని అనుసరంచండి. 

ధరింలో హదుద లుమీర ప్ర వరత ంచకండి. హెచ్చచతగ్గు లు 

చేయకండి. న్నది మధామారు ం. న్న మారాు నికి 

దూరమైెనవాడు, న్నకు దూరమయాాడు.  

73) వివరణ-146: ప్ర వకత  (స) ఉప్వాస సి్లతిలో తన 

భారాను మదుద పెటుట కున్నారు. లేదా ప్రయాణంలో 

ఉప్వాసం విరమించారు. వీటి గ్గరంచి ప్ర జలకు 

అనుమతి కూడా ఇచాచరు. అయితే కొందరు దీనికి 

ఇషట ప్డలేదు. ప్ర వకత  (స)కు ఈ విషయం తెలిస్ల 

అసహాంచ్చకున్నారు. ప్ర సంగంలో చీవాటుు పెడుతూ, 

'నేను మీ కంటే అధికంగా అల్లు హ(త)కు భయప్డుతూ 
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يٍْج َوَعْن َرافإعإ بْنإ  ه   صىل اهلل علي اهللإ  نَّبإ ُ َم دإ : قَ قَاَل ، َخدإ
ا   :قَالُْوا "؟فََقاَل: "َما تَْصَنُعْوَن ، ْخَل الن َ  وسلم َوُهْم يَُؤب إُرْوَن  كُن َ

ا": قَاَل  .نَْصَنُعهُ  كُْوهُ  ."لََعل َُكْم لَْو لَْم تَْفَعلُْوا كَاَن َخْْيً ؛ فَََتَ
َ مَ ن َ "إإ  :اَل فَقَ . لَهُ  فََذكَُرْوا ذَلإَك  :قَاَل  .ْت فََنَقَص  إإذَا  ؛ر  بََش نَا ا أ

ْن  َوإإذَا أََمْرتُُكْم بإَشيٍء   ؛فَُخُذْوا بإهإ ، ُكْم يْنإ دإ  رإ أَمْ  أََمْرتُُكْم بإَشْيٍء مإ
أي  ْن ر َ   . َرَواُه ُمْسلإم  "فَإإن ََما أَنَا بََشر   ي،م إ

147. (8) [1/52-దృఢం] 

రాఫె' బిన్ 'ఖదీజ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మదీనహ 

వచిచన తరాాత, అకొడి ప్ర జలను ఖరూజ రపు చెటు లో 

జతకడు తనాటుట  చూశారు. ప్ర వకత  (స), 'మీరేం 

చేసేున్నారు,' అని అడిగారు. దానికి వారు, 'మేమ 

చాల్ల కాలం నుండి ఇల్లగే చేసేున్నామ,' అని 

అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'మీరల్ల చేయకుండా 

ఉంటే బాగ్గంటుంది,' అని అన్నారు. ప్ర వకత  (స) 

మాటలు విని అల్ల చేయడం మానివేశారు. దానివలు  

ఆ సంవతారం తకుొవ ప్ంట ప్ండటానిా గ్గరంచి 

ప్ర వకత  (స)కు తెలియప్రచారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

'నేనూ మీల్లంటి మానవుడేా. నేను మీకు ఏదైన్న 

ధారిక ఆదేశం ఇసే్త దానిా స్త్ాకరంచండి. ఏదైన్న 

విషయం గ్గరంచి న్న అభిపార యం తెలిపితే దానిా 

స్త్ాకరంచడం మాతు ం తప్పనిసర కాదు. ఎందుకంటే 

నేను కూడా మీల్లంటి మానవుడేా,' అని అన్నారు.74 

(మస్లు మ్్) 

 

ఆయన ఆజాలను ఆచరసేున్నాను,' అని అన్నారు. ఈ 

'హదీసు' దాారా అనుమతిపైె ఆచరంచటం ఉతేమం అని 

తెలిస్లంది. 

74) వివరణ-147: ఖరూజ రం చెటు లో ఆడ, మగ ఉంటాయి. 

కొనిా చెటు కు ఆడపూలు పూసే్సయి. మరకొనిా చెటు కు 

మగపూలు పూసే్సయి. మగపూలు ఆడపూలపైె వేసే్త 

ప్ంటలు అధికంగా ప్ండుతాయి. వేయకపోతే ప్ంటలు 

తకుొవగా ప్ండుతాయి. మదీనహ ప్ర జలు మగపూలను 

ఆడపూలపైె వేస్తవారు. ఈ విధాన్ననిా వారు ''తాబీర్్'' 
అనేవారు. ప్ర వకత  (స) మదీనహ వచిచన తరువాత 

ప్ర జలను తాబీర్్ చేసేుండగా చూశారు. దీనిా గ్గరంచి 

ఎటువంటి దైవవాణి అవతరంచలేదు. దీనిా అజాానపు 
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ْ ُمْوََس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:   ،َوَعْن أَِبإ
َ َعثَ ُل َما بَ "إإن ََما َمَثلإْي َوَمثَ  َ كَمَ هإ بإ  اهللُ  ِنإ يَا  :فََقاَل  ،ََت قَْوًماَثلإ َرُجٍل أ

ْ  !ْوٍم قَ  ،إإِن إ يُْر الُْعْريَاَن   َرأَيُْت الَْجْيَش بإَعْيِنإ َ ْ أَنَا الن َذإ فَالن ََجاَء ! َوإإِن إ
ْن قَْومإهإ فَأَدْلَُجْوا .الن ََجاءَ  َعىَل  فَانَْطلَُقْوا ، فَأََطاَعُه َطائإَفة  م إ

بَ كَوَ  .اوْ فََنَج  ،ْم لإهإ َمهْ  ْ فَأَْصَبُحْوا مَ ذ َ ، ْم كَانَهُ ْت َطائإَفة  مإهْْنُ
ُحُهْم الَْجْيُش فَأَْهلََكُهْم َواْجَتاَحُهْم  لََك َمَثُل َمْن   .فََصب َ فَذإ

ْئُت بإهإ  ْ فَات ََبَع َما جإ َن ، أََطاَعِنإ ْئُت بإهإ مإ َب َما جإ ْ َوكَذ َ َو َمْن َعَصاِنإ
 . "الَْحق إ 

148. (9) [1/53-ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్స (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను న్నకు ఇచిచ ప్ంప్బడిన ధరిం ఉదాహరణ 

ఎల్ల ఉందంటే, ఒకవాకిత  తన జాతివార వదద కు వచిచ, 

'ఓ న్న జాతి ప్ర జల్లరా! శతు  సైెన్నానిా నేను న్న 

కళ్ళారా చూశాను. నేను మిమిలిా శతు వును 

గ్గరంచి హెచచరసేున్నాను. మీ శ్రరయానిా కోరుతూ 

మిమిలిా భయపెడుతన్నాను. ఆ శతు వు 

రాకమందే మిమిలిా మీరు రకిించ్చకోవటానికి 

ప్ర యతిాంచండి,' అని అన్నాడు. అతని జాతిలోని 

కొంత మంది అతని మాటలు విని తమ రక్షణ్య 

ఏరాపటుు  చేసుకున్నారు. రాతిు కి రాతిు  అకొడి నుండి 

పారపోయారు. శతు వు నుండి తపిపంచ్చకున్నారు. 

మరకొందరు అతనిా అసతావాదిగా భావించి, 

తెలు వారే వరకు తమ ప్డకలపైె ప్డుకున్నారు. 

ఉదయం శతు సైెనాం వారపైె విరుచ్చకు్ ప్డింది. 

 

కాలపు మూఢాచారంగా భావించి దానుాండి వారంచారు. 

మదీనహ ప్ర జలు ఆయన (స) ఆదేశానిా పాలిసేూ 

మానివేశారు. దానివలు  ప్ంటలు సరగాు  ప్ండలేదు. దీనిా 

గ్గరంచి వారు ప్ర వకత  (స)కు తెలియప్రచారు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), 'పార ప్ంచిక విషయాలు న్నకంటే మీకు బాగా 

తెలుసు. ధారిక విషయం గ్గరంచి నేను ఆదేశ్సే్త 

ఆచరంచండి, కాని పార ప్ంచిక విషయాల -- అవి మీకు 

బాగా తెలిస్ల ఉంటాయి -- కాబటిట  వాటిని గ్గరంచి, నేను 

న్న అభిపార యం తెలిపితే దానిా ఆచరంచటం, 

ఆచరంచకపోవటం మీ ఇషట ం. నేను కూడా మీల్లంటి 

మానవుడేా.'  
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వారని సరాన్నశనం చేస్లవేస్లంది. వార సంతతిని 

సమాపే్ం చేస్లంది. సరగాు  ఈ విషయమే న్నమాట 

వినా వారకి్ వరత సేుంది. ఒకడు, నేను అల్లు హ్ (త) 

వదద  నుండి తీసుకు వచిచన ఆదేశాలను పాటిసేూ, 

విధేయత చూపుతూ గడుపుతాడు. మరోవాకిత  నేను 

అల్లు హ్(త) వదద  నుండి తీసుకు వచిచన ఆదేశాలనూ, 

ఉప్దేశాలనూ ననూా అసతావాదిగాభావించి తిరసొ 

రసే్సడు, అంగీకరంచడు.'' 75 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 (1/53)(  هعلي متفق)  [ 10]  - 149

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعنْ   اهللإ صىل اهلل  َل: قَاَل َرُسْوُل قَا ، هُ َوَعْن أَِبإ
ا أََضاَءْت َما َمَثلإ َرُجٍل اإْسَتْوقََد نَاًرا كَ َمَثلإْي عليه وسلم: " ، فَلَم َ

ْ  ا،َحْولَهَ  َواُب ال َتإ هإ الد َ ْ  تَ َجَعَل الَْفَراُش َوَهذإ َن  َقعْ ارإ يَ  الن َ َقُع ِفإ
ْمَن فإْيَها فََيقَ َوَجَعَل يَْحُجُزُهن َ َويَْغلإْبَنهُ ، َهافإيْ  ذ   فَأَنَا، َتح َ آخإ

ُمْوَن فإْيَها ،بإُحَجزإكُْم َعنإ الن َارإ  . َهَذهإ رإَوايَُة  "َوأَنُْتْم تَْقح َ
  .الُْبَخارإي إ 

َها: ،َولإُمْسلإٍم نَْحُوَها رإ ْ آخإ  لإْي َك َمثَ فََذلإ " قَال: َوقَاَل ِفإ
َهلُم َ َعنإ   ،ل َم َ َعنإ الن َارإ ارإ: هَ أَنَا آُخذ  بإُحَجزإكُْم َعنإ الن َ ، لُُكْم َوَمثَ 
ُمْوَن فإْيَها" !الن َارإ  ْ تََقح َ  .متفق عليه .فََتْغلإُبْوِنإ

149. (10) [1/53-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న ఉదాహరణ ఒక వాకిత ని పోలిఉంది. 'అతడు మంట 

రాజేశాడు. దానివలు  ఆ ప్రసర పార ంతమంతా 

వెలుగ్గతో నిండిపోయింది. చ్చటుట  ప్ర కొల ఉనా 

ఈగలు, కీటకాలు, వచిచ ఆ మంటలో ప్డస్సగాయి. 

 

75) వివరణ-148: అరబుబలోు  స్సధారణంగా దారదోపిడీలు 

ఉదయం సమయంలో చేస్తవారు. అందువలు  వారు 

ఎవరనైెన్న దీవిసే్త, 'ఉదయంపూట నీకు శుభం కలుగ్గ 

గాక,' అని దీవించేవారు. అదేవిధంగా అరబుబలోు  

ఎవరైన్న శతు వును చూసే్త, తన బటట లు తొలగంచి 

నగాంగా తన బటట లను తలపైె పెటుట కొని, కేకలు పెటట టం 

జరగేది. అది చూస్లన ప్ర జలు వెంటనే అప్ర మతేం 

అయిపోయేవారు. శతు వు రాకమందే రకిించ్చకునే, 

ఎదుర్కొనే సన్నాహాలు చేస్తవారు. ప్ర వకత  (స) తనుా 

తాను, 'సపషట ంగా హెచచరంచే వాడిని,' అని అన్నారు. 

ప్ర వకత  (స) మాట వినావారు స్సఫలాం పందుతారు. ప్ర వకత  

(స)ను తిరసొరంచినవారు న్నశనం అవుతారు.  

అది చూస్ల ఆ వాకిత  రకిించ స్సగాడు. కాని అవి అతనిా 

అధిగమించాయి. అవి ఆ మంటలో ప్డస్సగాయి. 

అదేవిధంగా నేను మిమిలిా ప్టుట  కొని ఆ మంట 

నుండి రకిిసేున్నాను. కాని మీరు ఆ మంటలో 

ప్డుతూనే ఉన్నారు.' '' (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

కాని మస్లు మ్్ ఉలేు ఖనంలో చివరన, ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచించారు, ''న్నదీ, మీదీ ఉదాహరణ ఎల్ల 

ఉందంటే, నేను మీ నడుమను ప్టుట కొని ఉన్నాను -- 

మీరు నరకంలో ప్డకూడదని -- కాని మీరు ననుా 

అధిగమించి నరకంలో ప్ర వేశ్సేున్నారు.'' (బు'ఖారీ, 

మస్లు మ్్) 

అదేవిధంగా అవిశాాసులు, అవిధేయులు తమ 

మూరాతాం వలు  నరకానికి పోయే ప్నిచేస్ల నరకానికి 

గ్గరవుతారు. ప్ర వకత  (స) మాటవింటే ఎనాడూ 

నరకంలో ప్డేవారు కాదు.  
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ْ َوعَ  صىل اهلل عليه وسلم:   ، قال: قال رسول اهللََس  ُموْ ْن أَِبإ
لْمإ كََمَثلإ الَْغْيثإ الَْكثإْْيإ   َمَثُل َما" َ اهلُل بإهإ مإَن الَْهْدىإ َوالْعإ بََعَثِنإ

بَ  مإْنَها تفَكَانَ  ،أََصاَب أَْرًضا فَأَنَْبَتتإ الْكََِل   ،ة قَبإلَتإ الَْماءَ َطائإَفة َطي إ
ْنَها أََجادإُب أَْمَسَكتإ الَْماءَ كَاوَ ، لَْكثإْْيَ َب اُعْش الْ وَ  اهلُل   فََنَفعَ ، نَْت مإ

بُْوا َوَسَقْوا َوَزَرُعْوا ، بإَها الن َاَس  ْنَها َطائإَفًة أْخَرى ، َوأََصاَب فََشرإ   ، مإ
ُك َماءُ  ً  ، إإن ََما هإَي قإْيَعان  َل تُْمسإ ْن   مَ فََذلإَك َمَثُل . َوَل تُْنبإُت كََِل

ْ ُقهَ فَ  َ اهلُل بإهإ فَ اهللإ  دإيْنإ  ِفإ ُل َمْن  ، َوَمثَ ل ََم َعلإَم َوعَ  َونََفَعُه َما بََعَثِنإ
"  ،ل َْم يَْرفَُع بإَذلإَك َرأًْسا لُْت بإهإ ْي أُْرسإ   .َولَْم يَْقَبْل ُهَدى اهللإ ال َذإ

 .متفق عليه 
150. (11) [1/54-ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్స (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్నకు ఇచిచ ప్ంప్బడిన రుజుమారు ం, ధరిం, 

కుండపోతగా కురస్త వరిం వంటిది. అది భూమిపైె 

వివిధ పార ంతాలోు  ప్డుతంది. స్సరవంతమైెన భూమిపైె 

కురస్లంది. దాని వలు  అకొడ ప్చచ దనం, ప్ంటలు, 

ఆహార ధాన్నాలు ప్ండాయి. ఆ వరిం బంజరు 

భూమిపైె కూడా ప్డింది. ఆ భూమి నీటిని నిలువ 

చేస్లంది. దానివలు  ప్ర జలకు ల్లభం కలిగంది. ప్ర జలు 

తాు గారు, తాు పించారు, ప్ంటలు ప్ండించారు. ఈ 
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వరిం రాతి నేలపైె కూడా కురస్లంది. అది నీటిని ఆపి 

ఉంచలేదు, ప్ంటలు ప్ండించలేదు. సరగాు  ఇల్లగే, 

ఒక వాకిత , అల్లు హ(త) ధరాినిా అరిం 

చేసుకున్నాడు. అల్లు హ్(త) ఆ ధరిం దాారా 

అతనికి ల్లభం చేకూరాచడు. అతను 

నేరుచకున్నాడు, ఇతరులకు నేరపంచాడు. మరోవాకిత  

దైవధరిం వైెపు తలఎతేి చూడనైెన్న చూడలేదు. 

ఇంకా అల్లు హ్(త) రుజుమారాు నిా అంటే నేను 

తీసుకువచిచన ధరాినిా స్త్ాకరంచ లేదు.'' 76 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 

 

76) వివరణ-150: దైవధరిం వరిం వంటిది. ఏ విధంగా 

వరిం దాారా బంజరు భూమి కూడా ప్ంటలు 

ప్ండిసేుందో, అదే విధంగా దైవధరిం దాారా కిీణదశలో 

ఉనా హృదయాలు కూడా సజీవమవుతాయి. వరిం 

ల్లభదాయకమైెనది. అనిా చోటు  ప్డుతంది. అందులో 

ఎటువంటి లోప్ం లేదు. కాని ప్ంటలోు  హెచ్చచతగ్గు లు 

జరుగ్గతాయి. ఒక పార ంతంలో ప్ంటలు అధికంగా 

ప్ండుతాయి. మరోచోట తకుొవగా ప్ండుతాయి. 

మరోచోట అసలు ప్ండవు. అదేవిధంగా దైవప్ర వకత లు 

తీసుకువచిచన ధరిం ప్రపూరణ ంగా ఉంటుంది. అందులో 

ఎటువంటి సందేహం, లోప్ం ఉండదు. దానిా 

స్త్ాకరంచడం అనేది సాభావంపైె ఆధారప్డి ఉంటుంది. 

మంచి సాభావం గలవారు దానిా స్త్ాకరసే్సరు. చెడు 

సాభావం గలవారు దానిా తిరసొరసే్సరు. అంటే దానిా 

స్త్ాకరంచలేరు. 'హదీసు'లో దైవధరాినిా వరింతో 

పోలచటం జరగంది. దైవధరిం, దైవజీవన వావసివలు  

హృదయాలు వికస్లసే్సయి. కనుక దైవధరాినిా 

స్త్ాకరంచిన వాకిత  తాను ఆచరసేూ, ఇతరులకూ దానిా 

బోధించాలి, నేరపంచాలి. స్సరవంతమైెన నేల తాను 

ప్చచగా ఉంటుంది. ఇతరుల కొరకు ప్ంటలు 

ప్ండిసేుంది. అదేవిధంగా ఒక వాకిత  తాను పూరత గా 

ఆచరంచక పోయిన్న ఇతరులకు నేరపంచటం, 

బోధించటం చేసే్సడు. వీరు బంజరు నేల వంటివారు. 

అకొడ ప్ంటలైతే ప్ండవు కాని, ఆ నేల నీటిని 

నిలాచేసేుంది. దానివలు  మానవులు, జంతవులు, 

కీటకాలు ల్లభం పందుతాయి. ఇంకా, ఒక వాకిత  

నేరుచకోడు, ఇతరులకు నేరపంచడు. అటువంటి వాకిత  

రాతినేల వంటివాడు. అకొడ ప్ంటలు ప్ండవు, నీరూ 

నిలాదు. అకొడ వరిం ప్డుతంది. చ్చటుట ప్ర కొల 
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  )ُهوَ  :سلملَْت: تَََل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وقَا ،َشةَ ْن عَائإ َوعَ 
ْنُه آيَات  ُمْحَكَمات   َتاَب مإ ْي أَنَْزَل عَلَْيَك الْكإ َ إإىَل  (ال َذإ )َوَما  َوقََرأ

ك َُر إإل َ أُولُو اْْلَلَْبابإ  قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   .(7: 3؛يَذ َ
ْنَد ُمْسلإٍم: َرأَيُْتْم وَ  - أَيَْت ذَا رَ "فَإإ لم: ه وسعلي يَْن  - عإ َن  يَت َبإُعوْ ال َذإ

يَْن َسم َاُهُم اهللُ  ؛َما تََشابََه مإْنهُ   .فَاْحَذُرْوُهْم" .فَأُولَئإَك ال َذإ
151. (12) [1/54-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''హువలు 'జీ 

అన్’జల ’అలైకల్్ కితాబ మిన్హు ఆయాతన్ 

మహ్కమాతన్'' నుండి ''వమా యజజ కొరు ఇల్లు  

ఊలుల్్ అల్్బాబ్'' - వరకు ప్ఠించారు [సూ.్ ఆల 

ఇమార న, 3:7]. ఈ ఆయతను ప్ఠించిన తరాాత, 

'ఆయి'షహ్ (ర)! ''అసపషట మైెన వాటి వెంటప్డే 

వారని నువుా చూసే్త, (వార పేరు అల్లు హుత'ఆల్ల, 

మారు భర ష్టట లైన వారలో వార శాడనుకో), నినుా నీవు 

వార నుండి కాపాడుకో!'' అని అన్నారు. మస్లు మ్్ 

ఉలేు ఖనంలో, ''ప్రసపరం పోలిఉనా ఆయాతల 

వెంట ప్డేవారని అల్లు హ్ భర షట తాానికి గ్గరచేసే్సడు. 

వారకి దూరంగా ఉండాలి'' అని ఉంది. 77 (బు'ఖారీ, 

 

వాాపించిపోతంది. అంటే అతనూ ల్లభం పందలేదు, 

ఇతరులకూ ల్లభం చేకూరచలేదు. 'హదీసు'లో రండు 

విధాల వాకుత లను గ్గరంచి పేర్కొనడం జరగంది. ఒక రకం 

వాకుత లు దైవధరిం దాారా రుజుమారు ం స్త్ాకరంచి, 

స్సఫలాం పంది ల్లభం పందుతారు. రండవ రకం 

వాకుత లు దైవధరిం, రుజు మారాు నిా తిరసొరంచి, 

అస్సఫల్లానికి గ్గరై నష్టట నికి గ్గరవుతారు. అదేవిధంగా 

భూమి కూడా రండు రకాలుగా విభజించబడింది. 1. 

ల్లభం పంది, ల్లభం చేకూరేచది, 2. ఏమాతు ం ల్లభం 

చేకూరచలేనిది. అదేవిధంగా ల్లభం చేకూరేచ భూమి 

రండు రకాలుగా ఉంది. 1. ప్ంటలు ప్ండించేది 2. 

ప్ంటలు ప్ండించనిది. వాకుత లోు  కూడా ధరాినిా 

స్త్ాకరంచి, ఆచరంచి, ఇతరులకు బోధించే వారు; దానిా 

స్త్ాకరంచి, ఆచరంచరు కాని ఇతరులకు బోధించేవారు. 

ఇక రాతినేల వంటివారు స్త్ాకరంచరూ, ఆచరంచరూ, 

ఇతరులకు బోధించరు కూడాను.  
77) వివరణ-151: ఇది సూరహ్ ఆల-ఇమార న్, మొదటి 

రుకూలోని ఆయత. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఆయన 
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మస్లు మ్్)  

 (1/54)( صحيح [ )  13]  - 152

ْرُت إإىَل َرُسْولإ اهللإ صىل اهللقَاَل ، ورٍ نإ َعمْ اهللإ بْ   َعْبدإ َوَعْن   : َهج َ
ْ آيَةٍ  ،وسلم يَْوًماعليه   ،قَاَل: فََسمإَع أَْصَواَت َرُجلَْْيإ اْخَتلََفا ِفإ

هإ  ْ َوْجهإ  فََخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم يُْعَرُف ِفإ
ْ  بإ لَُكْم بْ كَاَن قَ َك َمْن َما َهلَ "إإن َ :فََقاَل  ،الَْغَضُب  ْم ِفإ اإْختإََلفإهإ
َتابإ   .لإم   ُمْس َرَواهُ  ."الْكإ

152. (13) [1/54-దృఢం] 

'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమర ర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు 

మధాాహా సమయాన నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వెళ్ళాను. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఇదద రు  వాకుత ల 

మాటల శబద ం విన్నారు, ఒక ఆయత విషయంలో 

ప్రసపరం విమరించ్చ కుంటున్నారు. వెంటనే  ప్ర వకత  

(స) మా వదద కు వచాచరు. ఆయన (స) 

మఖవరచసుా ఆగర హంతో నిండిఉంది.  ప్ర వకత  (స), 

 

(అల్లు హ్)యే నీపైె (ఓ మ'హమిద్!) ఈ గర ంథానిా 

(ఖుర్్ఆన్ను) అవతరంప్జేశాడు, ఇందులో కొనిా 

సపషట మైెన అరిమిచేచ ఆయతలు (మ'హ్కమాత్్) 
ఉన్నాయి. అవి ఈ గర ంథానికి మూల్లలు. మరకొనిా 

అసపషట మైెనవి (మతష్టబిహాత్్) ఉన్నాయి. కావున తమ 

హృదయాలలో వకర త ఉనావారు, సంకిోభానిా 

రేక్తేించటానికి మరయు గూఢారిాలను అపేకిించి 

ఎలు పుపడూ అసపషట  మైెనవాటి వెంటప్డతారు. వాటి 

అసలు అరిం అల్లు హ్కు తప్ప మరవారకీ తెలియదు. 

కానీ, ప్రప్కా జాానం గలవారు: ''మేమ దీనిని 

విశాస్లంచామ, ప్ర తి ఒకొటీ మా ప్ర భువు వదద  నుండి 

వచిచనదే!'' అని అంటారు. జాానవంతలు తప్ప 

ఇతరులు వీటిని గర హంచలేరు.'' (సూ. ఆల ఇమార న్ 3:7) 

ఖుర్్ఆన్లో రండు రకాల ఆయాతలు ఉన్నాయని ఈ 

ఆయతలో పేర్కొనడం జరగంది. 1. సపషట మైెనవి, 2. 

అసపషట మైెనవి. సపషట ంగా ఉనా ఆయాతలను 

ఆచరంచటం తప్పనిసర విధి. అదేవిధంగా అసపషట ంగా 

ఉనా ఆయాతలను విశాస్లంచటం కూడా తప్పనిసర 

విధి. కాని వాటి వెంటప్డరాదు. ప్ర వకత  (స) తన 

అనుచరులను అసపషట మైెన ఆయాతల వెంట 

ప్డకూడదని వారంచారు.  

ఇటువంటి ఆయాతల వెనుక ప్డేవారని అల్లు హ్(త) 

హృద యాలలో వకర త గలవారని పేర్కొన్నాడు.  

''మీ పూరీాకులు దైవగర ంథం విషయంలో భేదాభి 

పార యాలకు గ్గరకావటం వలు నే న్నశనం చేయ 

బడాారు,'' అని అన్నారు. 78 (మస్లు మ్్)  
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ْ َوقَاٍص  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه   :قَاَل  ،َوَعْن َسْعٍد بْنإ أَِبإ
 ْ مسلمْي ُجْرًما َمْن َسأََل َعْن الوسلم: "إإن َ أَْعَظُم الُْمْسلإمإْْيَ ِفإ

ْم َعىَل الن َاسإ  ْن أَْجلإ ، َشْيٍء ل َْم يَُحر َ َم مإ إ "َمْسأَلَ  فَُحر  تفق م  .تإهإ
 هعلي

153. (14) [1/55-ఏకీభవితం] 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మస్లు మలోు  అందరకంటే నేరసేులు, పాపా 

తిలు ఎవరంటే, నిష్దధ ంకాని విషయం గ్గరంచి 

గ్గచిచగ్గచిచ ప్ర శాలు్ వేస్తవారు. కాని గ్గచిచగ్గచిచ 

ప్ర శ్ాంచటంవలు  ఆవిషయం నిష్దధ మయిపోయింది.'' 79 

(బు'ఖారీ, మస్లు మ్్) 
 

78) వివరణ-152: ఒకేల్ల ఉండే వాకాాలోు  చరచసేూ ఒకరు 

దీని అరిం ఇదని, మర్కకరు అదికాదని విభేదించ్చ 

కోవటం. ఇది కర మంగా శతు తాానికి దారతీసేుంది. అందు్

వలేు  ప్ర వకత  (స) దీనుాండి వారంచారు. ఇంకా దైవగర ంథం 

ప్టు  వివాదానికి గ్గరకారాదు. యూదులు మరయు 

కై్ీసేవులు ఈకారణం వలు నే న్నశనం చేయబడాారు. వారు 

దైవగర ంథం విషయంలో అభి పార యభేదాలకు గ్గరయి, ఆ 

విభేదాలవలేు  అనేక వరాు లుగా చీలిపోయారు. 

79) వివరణ-153: ఖుర్్ఆన్లో అనవసరంగా 

ప్ర శ్ాంచటానిా గ్గరంచి వారంచడం జరగంది. అల్లు హ్ 

ఆదేశం: ''ఓ విశాాసుల్లరా! వాకత ప్రసే్త మీకు బాధ 

కలిగంచెడు విషయాలను గ్గరంచి, మీరు ప్ర శ్ాంచకండి. 

ఖుర్్ఆన్ అవతరంప్జేయబడేటపుపడు, మీరు వాటిని 

గ్గరంచి ప్ర శ్ాసే్త! అవి మీకు విశదప్రచబడవచ్చచ! వాటి 

కొరకు (ఇంతవరకు మీరు చేస్లన ప్ర శాల కొరకు) అల్లు హ్ 

మిమిలిా మనిాంచాడు. మరయు అల్లు హ్ 

క్షమాశీలుడు, సహనశీలుడు. వాసేవానికి మీకు పూరాం 

ఒక జాతివారు ఇటువంటి ప్ర శాలనే అడిగారు. తరువాత 

వాటి (ఆ ప్ర శాల) కారణంగానే వారు సతాతిరస్సొరానికి 

గ్గర అయాారు.'' (సూ.్ అల్్ మాయి'దహ్, 5:101-

102) 

అంటే అనవసర విషయాల గ్గరంచి ప్ర శ్ాంచరాదు. వారి 

ప్ర శాలు్వేయరాదు. సులువైెనప్ని కఠినమైెనదిగా మార 
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ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   ، َوَعْن أَِبإ
ابُْوَن يَأْتُْونَُكْم   عليه وسلم: الُْوَن كَذ َ َمانإ دَج َ رإ الز َ ْ آخإ "يَُكْوُن ِفإ
َن اْْلَحَ   فَإإي َاكُْم  ،ْوا أَنُْتْم َوَل آبَاُؤكُْم عُ  تَْسمَ َما لَْم بإ  يْثإ ادإ مإ

ل ُْونَُكْم َوَل يَْفتإُنْونَُكْم ، اُهْم َوإإي َ   .. َرَواُه ُمْسلإم  " َل يُضإ
154. (15) [1/55-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర ళయానికి సమీప్కాలంలో అసతావాదులు, 

దురాిరుు లూ జనిిసే్సరు. మీకు విచితు మైెన 

'హదీసు'లను వినిపిసే్సరు. మీరూ మీ పూరీాకులు 

వాటిని విని ఉండరు. కనుక మీరు ఇటువంటి వారకి 

దూరంగా ఉండండి. వారని మీ దగు రకు రానివాకండి. 

వారు మిమిలిా మారు  భర షట తాానికి గ్గరచేయకుండా 

 

బడవచ్చచ. ధరిసమితమైెనది, నిష్దధ ంగా మారచబడ్

వచ్చచ. ఆదేశం మేరకు ఆచరంచండి. వారంచిన్వాటికి 

దూరంగా ఉండండి. మౌనం వహంచిన వాటిప్టు  మీరూ 

మౌనంగా ఉండండి. వాటిని చరచనీయాంశంగా 

చేసుకోకండి.  

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''నేను మీకు వదలిపెటిట నంతవరకు 

మీరు ననుా వదలిపెటిట  ఉంచండి. మీ పూరీాకులు 

అధికంగా ప్ర శ్ాంచటం, ప్ర వకత ల ప్టు  విభేదాలకు 

గ్గరకావటం వలు నే న్నశనం అయాారు. అల్లు హ్(త) మీపైె 

తప్పనిసర విధులను విధించాడు. వాటిని వదలకండి. 

హదుద లు నిరణ యించాడు. వాటిని మీరకండి. నిష్దాధ లకు 

దూరంగా ఉండండి. కొనిా విషయాల ప్టు  మౌనం 

వహంచడం జరగంది. మతిమరుపువలు  కాదు.'' (ఇబా 

కస్త్ర్్) 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''అల్లు హ్ మీపైె 'హజజ ర విధించాడు,'' 

అని అన్నారు. ఒక వాకిత  లేచి, 'ఓ ప్ర వకాత ! 'హజజ ర ప్ర తి 

సంవతారం తప్పనిసరగా చేయాల్ల?' అని ప్ర శ్ాంచాడు. 

దానికి ప్ర వకత  (స) ఆగర హంచి, ''అల్లు హ స్సకిి! ఒకవేళ నేను 

అవును అంటే, ప్ర తి సంవతారం తప్పనిసర 

అయిపోతంది. కాని మీరు దానిా ఆచరంచలేరు, 

ఆచరంచకపోతే అవిధేయతకు గ్గరవుతారు. నేను 

చెప్పనంతవరకు మీరు అడగకండి. నేను ఆదేశ్ంచిన 

దానిా ఆచరంచండి. దేని నుండైన్న వారసే్త దానికి 

దూరంగా ఉండండి.'' (ఇబా కస్త్'ర్్) 

ఉండటానికి, ఉప్దర వాలకు గ్గరచేయకుండా 

ఉండటానికి.'' 80  (మస్లు మ్్) 
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 ْ َتابإ  ،َرَة رضي اهلل َعْنه ُهَريْ َوَعْن أَِبإ قَاَل: كَاَن أَْهُل الْكإ
ةإ  انإي َ ِْبَ ْوَراَة بإالْعإ َْهلإ  ،يَْقَرُؤْوَن الت َ ةإ ْلإ ُرْونََها بالَْعَربإي َ َويَُفس إ
. فََقاَل َرُسْوُل اهللإ  قُْوا   وسلم: "َل  عليه صىل اهلل  اِْلإْسََلمإ إ تَُصد 

َتابإ َوَل تُكَ  بُْوُهْم أَْهَل الْكإ إ ا بإاهللإ َوَما أُنَْزَل ( :َو قُْولُْوا .ذ  آَمن َ
 . اَْْليَة. َرَواُه الُْبَخارإي ُ   )136: 2؛....إإلَْيَنا

155. (16) [1/55-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: గర ంథప్ర జలు అంటే 

యూదులు తమ గర ంథానిా 'ఇబ రానీ భాషలో ప్ఠించే  

వారు. మస్లు మల మందు దాని అనువాదం, 

వాాఖాానం అరబీబ భాషలో వివరంచేవారు. అది 

తెలిస్లన ప్ర వకత  (స) తన అనుచరులకు, ''మీరు 

ధృవీకరంచకండి లేదా తిరసొరంచకండి. మీరు 

కేవలం ''...మేమ అల్లు హ్ (త)ను మరియు ఆయన 

మా్ కొరకు్ అవతరంప్జేస్లన సందేశాలను... 

విశాస్లంచామ,'' అని ప్లకండని ఉప్దేశ్ంచారు.'' 81 

[సూ.్అల్-బఖరహ, 2:136], (బు'ఖారీ) 

 

80) వివరణ-154: కొందరు ప్ర దరిన్నబుదిధ , పేరు ప్ర తిషాల 

కోసం 'హదీసు'లను కలిపంచి, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించారని, 

అనుచరులు చెపాపరని, తాబయీనుు  ఉలేు ఖంచారని 

చెబుతారు. ఇటువంటి వార ప్టు  అప్ర మతేంగా ఉండండి. 

వార మాటలను వినకండి. వారవదద  కూరోచకండి, వారని 

మీ వదద  కూరోచబటుట కోకండి. ఇల్ల ఎందుకంటే వారు 

మిమిలిా మారు భర షట తాానికి గ్గరచేయకుండా ఉండ్

టానికి. షై'తాన్ మానవరూప్ంలో మిమిలిా తపుప్దార 

ప్టిట ంచటానికి ప్ర యతిాసే్సడు. అప్ర మతేంగా ఉండండి!  

81) వివరణ-155: గర ంథప్ర జలు తమ గర ంథంలో మారుపలు 

చేరుపలు చేస్లవేస్సరు. దైవాదేశాలను తొలగంచి, తమకు 

తోచిన వాటిని చేరాచరు. దీనిా గ్గరంచి ఖుర్్ఆన్ స్సక్షాం 

ఇసేుంది.  

1. ''మరయు మీరు అది గర ంథం లోనిదని భావించాలని, 

వాసేవానికి వారలో కొందరు తమ న్నలుకలను తిు పిప 

గర ంథానిా చదువుతారు, కాని (నిజానికి) అది గర ంథం 

లోనిది కాదు; మరయు వారు: ''అది అల్లు హ దగు రనుండి 

వచిచంది.'' అని అంటారు, కాని అది (నిజానికి) అల్లు హ 
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దగు ర నుండి వచిచంది కాదు, మరయు వారు తెలిస్ల 

కూడా అల్లు హ్పైె అబదాధ లు ప్లుకుతన్నారు.'' (సూ.్

ఆల ఇమార న్, 3:78) 

2. “యూదులలో కొందరు ప్దాలను వాటి సందరాభల 

నుండి తారుమారు చేస్ల అంటారు: ''మేమ (నీ 

మాటలను) విన్నామ మరయు ఉలు ంఘంచామ 

(సమి'అన్న వ 'అ'సయ్న్న).'' అనీ; మరయు: ''విను! నీ 

మాట వినకబోవు గాక! (వస్మ'అ'గైెర మస్మ'ఇన్).'' 
అనీ; మరయు (ఓ మ'హమిద్!) నీవు మామాట విను. 

(రా'ఇన్న) అనీ తమ న్నలుకలను మెలితిు పిప 

సతాధరాినిా ఎగతాళ్ళచేస్త ఉదేద శాంతో అంటారు. కాని 

అల్ల కాకుండా: ''విన్నామ, విధేయులమయాామ. 

(సమి' అన్న వ అ'త'అన్న).'' అనీ; మరయు: 

''మమిలిా విను మరయు మాదికుొ్చూడు / మాకు 

వావధి నివుా (వస్మ'అ వన్''జుర్్న్న),'' అనీ, అని ఉంటే 

వారకే మేలై ఉండేది మరయు ఉతేమమైెన ప్దద తిగా 

ఉండేది. కాని వార సతాతిరస్సొర వైెఖర వలు  అల్లు హ్ 

వారని శపించాడు (బహషొరంచాడు). కావున వారలో 

కొందరు మాతు మే విశాస్లంచేవారు ఉన్నారు.'' (సూ.్

అనిాస్స', 4:46) 

3. “కావున ఎవరైతే తమ చేతల్లరా ఒక పుసేకానిా వార స్ల 

– దాని వలు  తచఛమూలాం పందే నిమితేం – ''ఇది 

అల్లు హ తరఫు నుండి వచిచంది.'' అని (ప్ర జలకు) 

చెబుతారో, వారకి విన్నశమంది. వార్ చేతలు 

వార స్లనందుకు్ వారకి విన్నశమంది మరయు వారు 

సంపాదించిన దానికి కూడా వారకి విన్నశమంది.'' (సూ.్

అల్్-బఖరహ్, 2:79) 

4. ఈ 'హదీసు'లో పేర్కొనబడిన ఆయతులు: ''మరయు 

వారంటారు: 'మీరు యూదులుగా లేదా కై్ీసేవులుగా 

ఉంటేనే మీకు మారు దరికతాం లభిసేుంది!' వారతో 

అను: 'వాసేవానికి, మేమ్ (అనుసరంచేది) ఇబార హీమ్ 

మతం, ఏకదైవ స్లధాధ ంతం (’హనీఫా). మరయు అతను 

బహుదైవా రాధకుడు కాదు.' (ఓ మస్లు ంల్లరా!) మీరు 

ఇల్ల అనండి: 'మేమ అల్లు హ ను మరయు ఆయన మా 

కొరకు అవతరంప్జేస్లన సందేశాలను మరయు 

ఇబార హీమ్, ఇస్సి’యీల్, ఇస’హాఖ, య’అఖూబ 

మరయు అతని సంతతి వారకి ఇవాబడిన వాటినీ 

మరయు మూస్స, ’ఈస్స మరయు ఇతర ప్ర వకత లందరకీ 

వార ప్ర భువు తరఫునుండి ఇవాబడిన వాటినీ 

(సందేశాలను) విశాస్లసే్సమ. వారలో ఏ ఒకొరప్టాు  

 (1/55)(  صحيح [ )  17]  - 156

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنهُ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   ، َوَعْن أَِبإ
َث بإ  إ ْذبًا أَْن ي َُحد  اُه  ا َسمإَع". َروَ كُل إ مَ عليه وسلم: "كَََف بإالَْمْرءإ كإ

 . لإم  ُمْس 
156. (17) [1/55-దృఢం] 

అబూ-హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక వాకిత  అసతాం ప్లకడానికి, వినా ప్ర తీవిషయం 

(ప్రశోధించకుండా) చెప్పటమేచాలు.'' 82 (మస్లు మ్్) 

 (1/55)(  صحيح [ )  18]  - 157

ليه  اهلل ع اهلل صىلل: قال رسول ، قَادٍ وَعْن عبد اهلل بْنإ َمْسُعوْ 
ْن ن َّبإ ٍ "مَ : وسلم ْ أُم َ ا مإ تإهإ  قَْبلإ  تإه بََعَثُه اهلُل ِفإ ْي إإل َ كَاَن لَُه مإْن أُم َ

تإهإ  ي ُْوَن َوأَْصَحاُب ي َأُْخُذْوَن بُسن َ هإ ، َحَوارإ ثُم َ إإن ََها  ، َويَْقَتُدْوَن بإأَْمرإ
ْم  هإ ْن بََعدإ ْفَعلُْوَن َما َل  يَ وَ ، لُْوَن  يَْفعَ  َما َل يَُقْولُْوَن  ُخلُْوف  تَْخلُُف مإ

هإ فَُهَو ُمْؤمإن   َجاَهَدُهْم فََمْن  ،يُؤَمُرْوَن  َوَمْن َجاَهَدُهْم   ،بإَيدإ
َولَْيَس  ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بإَقلْبإهإ فَُهَو ُمْؤمإن  ، بإلإَسانإهإ فَُهَو ُمْؤمإن  

َن  يْ َوَراَء ذَلإَك مإ ُة َخْردَ َمانإ حَ  اِْلإ  . ْسلإم اُه مُ . َروَ "ٍل ب َ
157. (18) [1/55-దృఢం] 

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న కంటే మందు ప్ర వకత లకు ఏజాతిలోనూ సహాయ 

సహకారాలు అందించేవారు, ప్ర వకత లను వారు అనుస 

రంచేవారు, విధేయత చూపేవారు. అంటే ప్ర తిజాతి 

లోనూ ప్ర వకత లకు సహాయ సహకారాలు అందించే 

వారు, విధేయత చూపేవారు ఉండే వారు. కాని ఆ 

 

మేమ భేదభావం చూప్మ. మేమ ఆయనకు 

విధేయులం (మస్లు ంలం) అయాామ. వారు కూడా 

మీరు విశాస్లంచినటుు  విశాస్లసే్త, వారు సన్నిరు ం పందిన 

వారవుతారు. ఒకవేళ వారు తిరగపోతే, విరోధం 

వహంచిన వారవుతారు. (వారనుండి రకిించటానికి) మీకు 

అల్లు హ చాలు. ఆయనే సరాం వినేవాడు, సరాజాుడు.'' 

(సూ.్అల్్ బఖరహ్, 2:135-137) 

82) వివరణ-156: అంటే అతనికి అసతాం ప్లికే 

అలవాటు లేదు. కాని వినా ప్ర తి విషయం సతామా, 

అసతామా అని ఆలోచించకుండా చెబుతూ ఉంటాడు. 

అది సతామైెతే సరే, కాని అది అసతాం అయితే, 

అసతాం వినిపించేవాడు కూడా అసతావాదిగానే 

ప్రగణించబడతాడు.  
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తరువాత కొంత మంది చరతు హీనులు జనిించారు. 

వారు తామ చెపిపంది చేయరు. ఆదేశ్ంచబడని 

దానిా చేస్తవారు. ఇటువంటి వారతో తన చేతి 

దాారా పోరాడిన వాడు ప్రపూరణ  విశాాస్ల. అంటే వార 

చెడుగ్గలను వారంచటానికి తన చేతితో 

ప్ర యతిాంచే వారు ప్రపూరణ  విశాాసులు. వారతో 

తన నోటి దాారా పోరాడినవాడు ప్రపూరణ  విశాాస్ల. 

ఇంకా వార చెడులను మనసులో చెడుగా భావించే 

వాడు ప్రపూరణ  విశాాస్ల. ఆ తరువాత ఒకొ రవా 

కూడా విశాాసం లేదు. అంటే వార చెడుగ్గలను 

చెడుగా భావించని వారు విశాాసులు కారు.'' 

(మస్లు మ్్)  

 (1/56)(  صحيح [ )  19]  - 158

ْ ُهَريَْرةَ   اهلل عليه وسلم: "َمْن   اهللإ صىلَرُسْوَل قاَل  ،َوَعْن أَِبإ
ْثُل أُُجْورإ َمْن تَبإَعهُ    َل يَْنُقُص ، دَعَا إإىَل ُهًدى كَاَن لَُه مإَن اْْلَْجرإ مإ

ْم َشْيًئا ْن أُُجْورإهإ   هإ مإَن َن عَلَيْ كَا ،َلَلَةٍ إإىَل َض  َوَمْن دَعَا. ذَلإَك مإ
ثْمإ  ْثَل آثَامإ َمْن تَبإَعهُ  اِْلإ ْم َشْيئا ذَلإَك مإ َل يَْنُقُص  ، مإ .  "ْن آثَامإهإ

 . َرَواُه ُمْسلإم  
158. (19) [1/56-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకవేళ ఎవరైన్న ఎవరనైెన్న రుజుమారు ం వైెపుకు 

పిలిసే్త, పిలుపును స్త్ాకరంచిన వానికి సమానంగా 

అతనికి పుణాం లభిసేుంది. వార పుణాంలో 

ఎటువంటి తగ్గు దల ఉండదు. అంటే పిలిచేవానికి, 

పిలుపు వినా వానికి సమానంగా పుణాం లభిసేుంది. 

అదేవిధంగా ఎవరైన్న చెడు వైెపుకు పిలిసే్త, పిలిచే 

వానికి, పిలుపు వినావానికి సమానంగా పాప్ం చ్చటుట  

కుంటుంది. వార పాప్ంలో ఎటువంటి తగ్గు దల్

ఉండదు.'' (మస్లు మ్్) 

 (1/56)( صحيح [ )  20]  - 159

ْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنهُ َوَعْن  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   ،  أَِبإ
يًْبا َ اِْلإْسََلُم َغرإ َ فَُطْوََب  ، عليه وسلم: "بََدأ َوَسَيُعْودُ كََما بََدأ

 ْسلإم  . َرَواُه مُ "ُغَربَاءإ لإلْ 
159. (20) [1/56-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇస్సు మ్్ పేదరకం దాారానే పార రంభం అయిాంది. 

పేదరకం దాారానే అంతమవుతంది. కనుక పేదవారకి 

శుభమవు గాక!'' 83 (మస్లు మ్్) 

 (1/56)(  متفق عليه[ )  21]  - 160

ْ هُ َوَعْن  َي أَِبإ اَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  قَاَل: قَ  ، َعْنهُ  اهلُل َريَْرَة َرضإ
ُة إإىَل ن َ اِْلإ عليه وسلم: "إإ  ُز الَْحي َ يَْنةإ كََما تَأْرإ ُز إإىَل الَْمدإ  يَْماَن لََيأْرإ

َها"   .متفق عليه .ُجْحرإ
 ابإ تَ م" ِف كإ تُ كْ رَ ا تَ  مَ وِنإ رُ و سنذكر حديث أِب هريرة: "ذَ 

و   "مت من أ زال: "ل ي و جابر ةو حديثي معاوي ،كاسإ نَ مَ ال
هذه اْلمة، إن  اب: ثواب : "ل يزال طائفة من أمت" ِف ب()اْلخر
 .شاء اهلل

160. (21) [1/56-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాసం మడుచ్చకొని మళ్ళా మదీనహ వైెపునకే 

తిరగ వచేచసేుంది, ఏవిధంగా పామ తిరగ తన 

పుటట లోనికి ప్ర వేశ్సేుందో.'' 84 (బు'ఖారీ, మస్లు మ్్)  
----- 

ُ لث َ اَلَْفْصُل ا     రండవ విభాగం   اِنإ

 (1/56)(  ضعيف[ )  22]  - 161

يَربإيَعْن  ،   النّب صىل اهلل عليه وسلمقَال: أَت ،َعَة الُْجَرشإ
ي  ْل قَ ، نَُك ْع أُذُ َولَْتْسمَ ، َل لَُه لإَتَنْم عَْيُنَك فَقإ : قَاَل  ،لُْبَك َولَْيْعقإ
ْ َوَعَقَل قَلْ ، َوَسمإَعْت أُذُنَاَي ، عيِن  اَمْت "فَنَ  :  :قَاَل  ".ّبإ   "فَقإيَل ِلإ

 

83) వివరణ-159: అంటే ఇస్సు మ్్ పార రంభంలో మస్లు మలు 

నిరుపేదలుగా ఉండేవారు. చివర్ కాలంలో కూడా 

ఇస్సు మ్్ను అనుసరంచేవారు పేద ప్ర జలే ఉంటారు. 

అందువలు  వీరే గొప్ప శుభవారత కు తగనవారు. 

పార రంభంలో ఇస్సు మ్్ కొరకు పాటుప్డింది ఈ పేద ప్ర జలే, 

చివర కాలంలో ఇస్సు మ్్ ప్ర కారం జీవించేవారు కూడా ఈ 

పేదప్ర జలే. 

84) వివరణ160: అంటే చివర కాలంలో కష్టట లు, ఆప్దలు 

అధికమవుతాయి. మస్లుమలు ఆ కష్టట లను, ఆప్దలను 

భరంచలేక మదీనహ కు వసే్సరు. ఎందుకంటే ఇకొడ 

శాంతి భదర తలు ఉంటాయి. అంటే పామ తనపుటట లోకి 

వచిచ నటుట , మస్లు మలందరూ తిరగ మదీనహ 

చేరుకుంటారు. 
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ًيافإيها فََصَنَع ، َسي إد  بَِن دَاًرا  أَْرَسَل دَاعإ ، فََمْن أََجاَب  َمأدُبًَة و َ
اعإي، ارَ  الد َ َن الَْمأدُ ، دََخَل الد َ ي إ وَ ، بَةإ َوأَكََل مإ َي َعْنُه الس َ ،  ُد َرضإ

َب ْم َمْن ل َ وَ  ْي  يُجإ اعإ ارَ  ،الد َ لإ الد َ َن الَْمأْدُبَةإ  يَ َولَْم  ،لَْم يُْدخإ ،  اْكُْل مإ
ي إُد  ي إُد " :قَاَل  ". َوَسَخَط عَلَْيه الس َ ْي  ، فَاهلُل الس َ اعإ ،  َوُمَحم َد  الد َ

اُر اِْلإْسََلُم  ارإمإي ُ . رَ " ةُ َوالَْمأدُبَُة الَْجن َ ، َوالد َ    .َواُه الد َ
161. (22) [1/56-బలహీనం] 

రబీ’అహ జురష్(ర) కథనం: కలలో ప్ర వకత  (స) 

వదద కు ఒక దైవదూత వచాచడు. వచిచ, 'మీ కళుు  

ప్డుకున్నాయి, మీ చెవులు నిదర పోతన్నాయి, మీ 

హృదయం అరిం చేసు కుంటుంది,' అని అన్నాడు. 

దానికి ప్ర వకత  (స), 'న్న కళుా ప్డుకున్నాయి. న్న 

చెవులు విన్నాయి, న్న హృదయం గ్గరుత ంచింది,' అని 

అన్నారు. అనంతరం దైవదూతలు న్న ఉదాహరణ 

ఇల్ల పేర్కొన్నారు. ''ఒక న్నయకుడు ఒక ఇలుు  

నిరించాడు. అందులో విందు ఏరాపటు చేశాడు. ఆ 

తరువాత ప్ర జలను పిలవమని ఒక వాకిత ని ప్ంపాడు. 

అతని పిలుపును స్త్ాకరంచినవారు ఆ ఇంటిలో ప్ర వే 

శ్సే్సరు. ఇంకా విందు భోజన్నలు కూడా ఆరగసే్సరు. 

అతని యజమాని కూడా సంతోష్సే్సడు. మర ఆ వాకిత  

పిలుపును తిరసొ రంచిన వారు ఆ ఇంటిలోనూ 

ప్ర వేశ్ంచరు. విందూ ఆరగంచరు. యజమాని కూడా 

సంతోష్ంచడు. ఈ ఉదాహరణలో న్నయకుడు అంటే 

అల్లు హ్, పిలిచేవాడు అంటే మహమిద్ ప్ర వకత  (స). 

ఇలుు  అంటే ఇస్సు మ్్. ఆహార ప్దారిాలు అంటే 

సారు ం,'' 85 అని అరిం. (దారీి)  

 (1/57)( صحيح )  [ 23]  - 162

ْ َرافإٍع رىض اهلل  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ َصىل اهلل  عنه، َوَعْن أَِبإ
يَْكتإهإ  ًئا َعىَل أَرإ َْي َ أََحَدكُْم ُمت َكإ   مراْلهإ يَأْتإيْ  ، عليه وسلم: "َلُ ألْفإ

ُ  من أَْمرإي ا أ م َ ْرُت مإ ْيُت َعْنهُ   أَوْ بإهإ  مإ ا  مَ  ،َل أَدْرإْي  :فََيُقْوُل  ،نُهإ
َتابإ اهللإ ات ََبعْ َوَجْد  ْ كإ ي ُ ، َوأَبُْو دَاُودَ ، َناُه". َرَواُه أَْحَمُد نَا ِفإ مإذإ ْ ، َوالَت إ

 

85) వివరణ-161: కళుా నిదర పోవటం అంటే, కళుా 

చెవులు హృదయంతో శర దధ గా వినండి అని అరిం. ప్ర వకత  

(స) అల్లగే చేశారు. ఈ 'హదీసు' ఉలేు ఖనకరత  ప్ర ఖాాత 

అనుచరులు రబీ’అహ జురషీ (ర). 

ْ  ،َوابُْن َماَجه بُ "َوالَْبْيَهقإي ُ ِفإ ةإ دََلئإلإ الن َ َوقَاَل الَتمذي حسن  ."و َ
 .صحيح 

162. (23) [1/57-దృఢం] 

అబూ రాఫె'అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవారూ తమ ఆసన్నలపైె దిండు కు ఆనుకొని 

కూర్కచని ఉండి, న్న ఆదేశాలోు  చేయమనావి లేదా 

వాటికి దూరంగా ఉండమనావి అతని వదద కు 

చేరనప్పటికీ వాటిని విని, 'న్నకేమీ తెలియదు, 

ఖుర్్ఆన్లో ఉనావాటినే మేమ ఆచరసే్సం,' అని అనే 

సి్లతిలో కనబడకూడదు.'' 86 (అ'హిద్, అబూ 

దావూద్, తిరిజి' / పార మాణికం, దృఢం; ఇబా 

మాజహ, బైహఖీ) 
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ْي كََرَب    َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل  ، قَال: قالَوَعْن الْمإْقَدامإ بْنإ َمْعدإ
ْ عليه  ْثلَُه َمَعهُ وَ  نُقْرآْيُت الْ  أُْوتإ وسلم: "أََل إإِن إ أََل يُْوَشُك َرُجل  ، مإ
يَْكتإهإ يَُقْوُل َعاُن َشبْ  فََما َوَجْدتُْم ، عَلَْيُكْم بإَهَذا الُْقْرآنإ  : َعىَل أَرإ

ل ُْوهُ  ْن َحََلٍل َفأَحإ إ  ،فإْيهإ مإ ْن َحَراٍم فََحر  ، ُمْوهُ َوَما َوَجْدت ُْم فإْيهإ مإ
َم اهللُ ا حَ  كَمَ ُل اهللإ َم َرُسوْ َوإإن َ َما َحر َ  ل ُ لَُكْم الْ ؛ ر َ َماأََل َل يَحإ ُر  حإ

بَ ، اْْلَْهلإي ُ  َن الس َ ٍد إإل َ أَْن  َوَل لَُقَطةُ  ،عإ ا َوَل كُل ُ ذإْي نَاٍب م إ  ُمَعاهإ
بُ  ْ َعْنَها َصاحإ ْ ، فَعَ َوَمْن نََزَل بإَقْوٍم  ،َهاي َْسَتْغِنإ ،  ْقُرْوهُ أَْن يَ  لهَْْيإ

َوَرَوى  ، ُه أَبُْو دَاُودَ َرَوا .ْعقإُهُبْ بإمإْثلإ قإَراُه"لَُه أَْن يُ ، فَ ُرْوهُ ْم يَقْ إإْن ل َ فَ 
اَرمإي ُ نَْحَوهُ  َم اهلُل" :َوكََذا ابُْن َماَجُه إإىَل قَْولإهإ ، الد َ  . "كََما َحر َ

163. (24) [1/57-దృఢం] 

మిఖ్దామ్ బిన్ మ’అదీ కరబ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''జాగర తేగా వినండి! న్నకు ఖుర్్ఆన్ 

మరయు దానివంటి మరో వసేువు ప్ర స్సదించబడాాయి. 

 

86) వివరణ-162: ఇది ప్ర వకత  (స) భవిషావాణి. అంటే 

భవిషాతేలో కొందరు భోగవిల్లస్సలకు బానిసలై 

గరాాహం కారాలతో తమ ఖరీదైన కురీచలలో కూర్కచని 

న్న 'హదీసు'లను తిరసొరసే్సరు. ఖుర్్ఆన్ను అనుస 

రసేున్నామని వాదిసే్సరు. వాసేవం ఏమిటంటే ఖుర్్ఆన్ 

ఏవిధంగా ఆచరణ యోగామైెనదో, 'హదీసు' కూడా 

ఆచరణ్యోగామైెనదే. అసలు ఇస్సు మ్్ అంటే ఈ రంటి 

ప్ర కారం ఆచరంచటమే. ఈ రండు విషయాలు  ప్ర వకత  

(స)కు ఇవాబడాాయి. ఇందులో సపషట ంగా తెలియ 

ప్రచటం జరగంది.  
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ఆ 'హదీసు' ఏమిటంటే, 'గ్గరుత ంచ్చకోండి! తారలో 

కడుపునిండి ఉనా ఒక వాకిత  దిండు పైె చేరబడి, కేవలం 

ఖుర్్ఆన్ను అనుస రంచండి. ఇందులో ఉనా ధరి్

సమితమైెన విషయాలిా ధరిసమితంగా, ఇందులో 

ఉనా నిష్దాధ లను నిష్దాధ లుగా భావించండి అని 

ప్ర గల్లభలు ప్లుకుతాడు. వాసేవం ఏమి టంటే, ప్ర వకత  

(స) నిషేధించింది, అల్లు హ్(త) నిషేధించి 

నటువంటిదే. గ్గరుత ంచ్చకోండి! మీకోసం పెంపుడు 

గాడిదలు నిషేధించబడాాయి, ఇంకా దాడిచేస్ల చీలుచ్

కుతినే జంతవులు నిషేధించబడాాయి. (అంటే కూర ర 

జంతవులు). ఇంకా మీతో ఒప్పందం ఉనా వాకిత  ప్డి 

పోయిన వసేువులు మీకు ధరిసమితం కావు, 

అయితే అతనికి అవసరం లేనివి తీసుకోవచ్చచ. 

ఒకవేళ ఎవరైన్న అతిథిగా వసే్త, అతనికి తప్పకుండా 

ఆతిథాం ఇవాాలి. ఒకవేళ ఆతిథాం ఇవాకపోతే, 

అతిథి తన ఆతిథాపు ఖరుచలు వసూలు చేసుకో్

వచ్చచ.'' 87 (అబూ-దావూద్, దారి, ఇబా-
మాజహ,) 
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يَةَ  ْربَاضإ بْنإ َسارإ قَاَل: قَاَم َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  ، َوَعْن الْعإ
َ : "وسلم فََقاَل  كإأً َعىَل أَرإيأَيَْحَسُب أ ت َ تإ ْحُدكُْم م ُ  أَن َ اهلَل  هإ يَُظن ُ كإ

 

87) వివరణ-163: ప్ర వకత  (స) భవిషావాణి నూటికి నూరు 

శాతం నిజమయింది. ప్ర సేుత కాలంలో కూడా 'హదీసు' 

తిరస్సొరులు ఉన్నారు. అల్లు హ్(త) మనందరనీ వార 

నుండి రకిించ్చగాక! ఖుర్్ఆన్ మరయు 'హదీసు'లు 

రండూ అల్లు హ్(త) తరఫు నుండి అవతరంచినవే. 

రంటినీ తప్పనిసరగా ఆచరంచాలి. 'హదీసు'ను 

తిరసొరసే్త ఖుర్్ఆన్ను తిరసొరంచి నటట వుతంది. 

చాల్ల విషయాలు ఖుర్్ఆన్లో వివరంగా లేవు. వాటి 

వివరాలు 'హదీసు'లలో ఉన్నాయి. పెంపుడు గాడిదలు, 

కూర ర జంతవుల నిష్దధ ం గ్గరంచి 'హదీసు'లో ఉంది. 

ఖుర్్ఆన్లో వాటి గ్గరంచి వివరంగా లేదు, అదేవిధంగా 

ఒప్పందం ప్ర కారం తమ పార ంతంలో ఉనా వార గ్గరంచి 

ఖుర్్ఆన్లో లేదు. 'హదీసు'లో దీనిా గ్గరంచి 

వారంచబడింది. ఆతిథాం కూడా చాల్ల అవసరమే. 

ఒకవేళ ఆతిథా హకుొను చెలిు ంచకపోతే, అతిథి తన 

హకుొను అడిగ పందవచ్చచ. 

ْم لَْم  إ ْ َهَذا الُْقْرآنإ ل َ ا إإ  َشْيئً يَُحر  قَْد أََمْرُت   َواهللإ  ؟ أََل َوإإِن إ َما ِفإ
َوإإن َ اهلَل  ، َوَوَعْظُت َونََهْيُت َعْن أَْشَياَء إإن ََها لَمإْثُل الُْقْرآنإ أَْو أَْكَثرُ 

ل َ لَُكْم أَْن تَْدُخلُْوا بُُيْوَت  َتابإ إإل َ بإ   أَْهلإ لَْم يَحإ   َضْرَب َوَل  ،إإذْنإ الْكإ
ْم نإَس  َ  ،ائإهإ ْم إإذَا أ ْ ْعَطوْ َوَل أَكََل ثإَمارإهإ ْي عَلهَْْيإ َرَواُه أَبُْو  . "كُْم ال َذإ

ي ُ  ْيصإ ْ إإْسَنادإهإ: أَْشَعُث بُْن ُشْعَبَة الْمإص إ  .قَْد تُكُل إَم فإْيهإ   ،دَاُودَ َوِفإ
164. (25) [1/58-బలహీనం] 

’ఇర్్బా’ద బిన్ స్సరయహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఒకరోజు 'ఖు'తాబ ఇవాటానికి నిలబడాారు. ఖుతాబ 

ఇసేూ, ''మీలో ఎవరైన్న తన ఆసనంపైె దిండు కు 

చేరబడి, అల్లు హ్(త) కేవలం ఖుర్్ఆన్లో ఉనా్

వాటినే నిషేధించాడని భావిసేున్నారా? గ్గరుత ంచ్చ్

కోండి, అల్లు హ స్సకిి, నిసాందేహంగా  నేను మీకు 

వీటిని గ్గరంచే ఆదేశ్ంచాను, ఇంకా వీటిని గ్గరంచే 

భోధించాను. ఇంకా అనేక విషయాలనుండి కూడా 

వారంచి ఉన్నాను. అవి ఖుర్ఆన వంటివి, ఇంకా 

అంతకంటే మఖామైెనవి. ఇంకా అల్లు హ్(త) మీకు 

అనుమతి లేకుండా గర ంథప్ర జల ఇళాలోు కి ప్ర వేశ్ంచే 

అనుమతి ఇవాలేదు, ఇంకా మీకు వార సే్త్ీలను కొటేట  

అనుమతి ఇవాలేదు, ఇంకా వార తోటల ప్ంటలను 

మీ కోసం ధరిసమితం చేయలేదు. ఇది వారపైె 

ఉనా మీ హకుొలను నెరవేరుసేూ ఉనాపుపడు'' అని 

అన్నారు.88  (అబూ-దావూద్)  
 (1/58)(  صحيح [ )  26]  - 165

وسلم ذَاَت   عليه قَاَل: َصىل َ بإَنا َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  ،َوَعْنهُ 
َظًة بَلإْيَغةً َنا بإوَ يْ َل عَلَ  أَْقبَ ثُم َ  ،يَْوٍم  هإ فََوَعَظَنا َمْوعإ ْنَها ذَرإفَ  ،ْجهإ ْت مإ

ْنَها الُْقلُْوُب ، الُْعُيْوُن  لَْت مإ كَأَن َ   !يَا َرُسْوَل اهللإ : فََقاَل َرُجل  . َوَوجإ
َنا َظًة ُمَود إٍع فَأَْوصإ هإ َمْوعإ َ ف ،َهذإ ْيكُ َقاَل: "أ ،  ْم بَتْقَوى اهللإ ْوصإ

ْمعإ َوا اوَ  ،ةإ اعَ َوالط َ  لس َ ي ً ْنُكْم ْن ي َ فَإإن َُه مَ  ،إإْن كَاَن َعْبًدا َحَبشإ   ْعُش مإ
افسَْيَى اْختإََلفً  بعدي ْ َوُسن َةإ الُْخلََفاءإ  ؛ ا كَثإْْيً فََعلَْيُكْم بإُسن َتإ

ي إْْيَ  يَْن الَْمْهدإ دإ اشإ ُكْوا بإَها وَ ، الر َ ْوا تََمس َ َواجإ  َعض ُ ،  ذإ عَلَْيَها بإالن َ
َوكُل َ بإْدَعٍة   ،َعة  ٍة بإْد فَإإن َ كُل َ ُمْحَدثَ ؛ ثَاُت اْْلُُمْورإ َوُمْحَد ْم ي َاكَُوإإ 

 

88) ఇర్్బా’ద, ’సుఫఫహ విదాారిులోు  ఒకరు. స్లరయా 

దేశంలో నివస్లంచస్సగారు. అకొడే 75 హజీర  శకంలో 

మరణించారు. 
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ي ُ َوابُْن َماَجُه إإل َ أَن َُهَما ، َوأَبُْو دَاُودَ ، . َرَواُه أَْحَمُد " َضََللَة   مإذإ ْ َوالَت إ
ََلَة   لَْم يَْذكَُرا الص َ

165. (26) [1/58-దృఢం] 

’ఇర్్బా’ద (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకరోజు మాకు 

నమా'జు చదివించారు. అనంతరం మావైెపు తిరగ 

ప్ర సంగసేూ, ప్ర భావపూరతమైెన విషయాలు 

బోధించారు. ఫలితంగా మా కళా వెంబడి అశుర వులు 

రాలస్సగాయి. మా హృదయాలు కంపించాయి. 

మాలోని ఒకవాకిత  ఓప్ర వకాత ! 'ఇది చివర హతబోధల్ల 

ఉంది, అందువలు  ఇంకా ఏమైెన్న ఉంటే బోధించండి,' 

అని అన్నాడు. దానికి ప్ర వకత  (స) 'అల్లు హ(త) కు 

భయప్డుతూ ఉండండి, మీ న్నయకునికి విధేయులై 

ఉండండి. ఒకవేళ మీపైె నలు జాతికి చెందిన వాకిత  

న్నయకుడైన్న సరే. మీలో న్న తరువాత సజీవంగా 

ఉనా వాకిత , అనేక విభేదాలను చూసే్సడు. అటు్

వంటపుపడు న్న స్సంప్ర దాయానిా, న్నఖలీఫాల 

స్సంప్ర దాయానిా అంటి్ పెటుట కొని ఉండండి. దానిా 

దృఢంగా ప్టుట కొని ఉండండి. ఇంకా కొర తే విషయాలకు 

దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ప్ర తి కలిపతం 

బిద్’అత్్ అవుతంది, ప్ర తి బిద్’అత్్ మారు ్

భర షట తాానికి గ్గరచేసేుంది'' అని అన్నారు. (అ'హిద్, 

అబూ దావూద్, తిరిజి', ఇబా మాజహ)  

 (1/58)(  حسن[ )  27]  - 166

َخط َ لََنا َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  : قَاَل ، بْنإ َمْسُعْودٍ ْبدإ اهللإ َوَعْن عَ 
ا ْيُل اهللإ : "ثُم َ قَاَل  ،عليه وسلم َخط ً ثُم َ َخط َ َخُطْوًطا  ، "َهَذا َسبإ

َمالإههإ َوَعْن َعْن يَمإْينإ  هإ " :َوقَاَل  ، شإ ُ َعىَل ، ُسُبل   َهذإ ْنَها   ك ْيلإ م إ لإ  َسبإ
َ  ، و"لَْيهإ َشْيَطان  يَْدُعْو إإ  ي ): قََرأ َراطإي ُمْسَتقإ ، ًماَوأَن َ َهَذا صإ

اَرمإي ُ ، َوالن ََساِئإ ُ ، . َرَواُه أَْحَمُد "اْلية (153: 6؛ فَات َبإُعْوهُ   .َوالد َ
166. (27) [1/58-పార మాణికం] 

’అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మాకు రుజుమారు ం, వకరమారు ం విశదప్రచటానికి మా 

మందు ఒక గీతగీస్ల, 'ఇది రుజుమారు ం, దైవమారు ం,' 

అన్నారు. ఆ తరువాత ఆ గీత ఇరుప్ర కొల గీతలు 

గీస్ల, ‘ఇవి వకరమారాు లు, వీటిపైె షై'తాన్ కూర్కచని 

ఉన్నాడు. ప్ర జలను తన వైెపు పిలుసేున్నాడు.’ ఆ 

తరువాత దీనిా సమరిసేూ ఈ ఆయతను 

ప్ఠించారు.  

అల్లు హ్ ఆదేశం: ''మరయు్ నిశచయంగా ఇదే 

రుజుమారు ం. కావున మీరు దీనినే అనుసరంచండి, 

ఇతర్మారాు లను అనుసరంచకండి. అవి్మిమిలిా్

ఆయన్మారు ంనుండి్ తపిపసే్సయి...'' 89 (సూ.్ అల్ 

అన ఆమ్, 6:153), (అ'హిద్, నస్సయి, దారీి) 
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عليه   ىل اهلل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ ص ، نإ َعْمٍرو اهللإ بْ  دإ ْن َعبْ َوعَ 
ْئُت بإهإ"   . وسلم: "َل يُْؤمإُن أََحُدكُْم َحّت َ يَُكْوَن َهَواُه تََبًعا ل إَما جإ

 ْ ن َةإ "َرَواُه ِفإ    ."َشْرحإ الس ُ
ْ َوقَ  ْينإهإ "اَل الن َووإي ُ ِفإ يْث   :"أَْربَعإ ْيح   َهَذا َحدإ ْ يْ َروَ  ، َصحإ  َناُه ِفإ

ةإ " َتابإ الُْحج َ  . ْيٍح بإإإْسَناٍد َصحإ  ."كإ
167. (28) [1/59-బలహీన ఆధారం] 

’అబుద ల్లు హ్ బిన్ ’అమర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీలోని ఎవరూ, తన మనోకాంక్షలు, 

కోరకలు నేను తెచిచన షరీఅత్్కు అనుగ్గణంగా 

ఉండనంత వరకు అతను మస్లు మ్్ కాలేరు.'' 
(షర్్హుసుానాహ్, నవవీ- అర్్బయీన్ / దృఢం) 
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قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  ، َوَعْن بإََللإ بْنإ الَْحارإثإ الُْمَزِنإ إ 
ْي ا ُسن َةً عليه وسلم: "َمْن أَْحيَ  ْيَتْت بَْعدإ ْ قَْد أُمإ ْن ُسن َتإ فَإإن َ  ،  مإ

َ  لَهُ  َن اْْل ُ  ْجرإ مإ ْثَل أ ْن َغْْيإ أَْن ُجْورإ َمْن مإ َل بإَها مإ َص مإْن  ْنقَ يَ َعمإ
ْم َشْيًئا َوَمنإ ابَْتَدَع بإْدَعًة َضََللًَة َل يَْرَضاَها اهلُل   ؛أُُجْورإهإ

َن )كَاَن عَلَْيهإ  ،َوَرُسْولُهُ  ثْ مإ َل بإَها َل  (مإ  اِْلإ ْثُل آثَامإ َمْن َعمإ مإ
ْم شَ أَْوَزارإ يُْنَقُص مإْن  ي ُ . رَ "ْيًئاهإ ْمإذإ   َواُه الَت إ

168. (29) [1/59-బలహీనం] 

బిల్లల్్ బిన్ 'హారస్' అల్ మ'జనీ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న తరువాత వదలివేయబడిన 

న్న స్సంప్ర దాయానిా మళ్ళా పార రంభించిన వారకి, 
 

89) ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లందేమిటంటే, రుజుమారు ం 

ఒకొటే. దీనిా ’స్లరా'తె మసేఖీమ్్ అంటారు. ప్ర తి 

నమా'జులో దీనిా గ్గరంచి మనం పార రిసే్సం. 'అల్లు హ్ 

మనకు రుజుమారు ం ప్ర స్స దించ్చగాక! దానిపైె నడిచే 

భాగాం ప్ర స్సదించ్చగాక!' ఆమీన. 
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దానిా ఆచరంచిన వారకి సమానంగా పుణాం 

లభిసేుంది. ఇంకా ఆచరంచిన వార పుణాం ఏమాతు ం 

తగు ంచబడదు. అదే విధంగా ఎవరైన్న అల్లు హ్(త), 

ఆయన ప్ర వకత  (స) అసహాంచ్చకునా మారు ్

భర షట తాపు ఆచరణ ఎవరైన్న  పార రంభిసే్త, దానిా 

ఆచరంచినవారకి సమానంగా అతనికీ పాప్ం చ్చటుట ్

కుంటుంది, అయితే ఆచరంచినవార పాప్ం ఏ మాతు ం 

తగు దు.' ( తిరిజి')  
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  ، َعْن أَبإْيهإ ، ثإْْيإ بْنإ َعْبدإ اهللإ بْنإ َعْمٍروُه َعْن كََو َرَواُه ابُْن َماجَ 
هإ  إ  . َعْن َجد 

169. (30) [1/59-బలహీనం] 

అదేవిధంగా ఇబా మాజహ, కస్త్'ర్్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ్ 

బిన్ 'అమర ర్ దాారా మరయు అమర ర్ తన తండిర  

దాారా, అతడు తన తండిర  దాారా ఉలేు ఖంచారు. 

 (1/60)(   فسنده ضعي [ ) 31]  - 170

قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  : قَاَل  ،َوَعْن َعْمٍرو بْنإ َعْوٍف 
ُز إإىَل  يَْن لََيأرإ إ َج وسلم: "إإن َ الد  َها الْحإ ُة إإىَل ُجْحرإ ُز الَْحي َ ، ازإ كََما تَأرإ

َل َ َولََيعْ  يْ  قإ إ َن اُن الد  ْ  مإ أ َل اْْلُْروإي َةإ مْن ر َ َجازإ َمْعقإ إإن َ   .َبلإ سإ الَْج لْحإ
 َ يًْبا َوَسَيُعْودُ كََما بََدأ يَْن بََدأَ َغرإ إ يَْن   ،فَُطْوََب لإلُْغَربَاءإ  ،الد  َوُهْم ال َذإ

ْ َن َما يُْصلإُحوْ  ْن ُسن َتإ ْي مإ ْن بَْعدإ اُس مإ ُه  . َرَوا" أَْفَسَد الن َ
 ْ ي ُ الَت إ  . مإذإ

170. (31) [1/60-బలహీన ఆధారం] 

’అమర ర్ బిన్ ’ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇస్సు మ్్ ధరిం తిరగ హజా’జ్కు చేరుకుంటుంది, 

పామ తిరగ తన పుటట లోనికి చేరుకునాటుట . ఇస్సు మ్్ 

ధరిం హజా’జ్లోనే సి్లరనివాసం ఏరపరచ్చకుంటుంది. 

మేకలు కొండపైె భాగంలో నివాసం ఏరపరచ్చ్

కునాటుట . ఇస్సు మ్్ ధరిం పేదరకం దాారానే పార రంభ్

మయింది. పార రంభమయినటేట  మగ్గసేుంది. కనుక 

ప్ర జలు వదలి వేస్లన న్న సంప్ర దాయాలను మళ్ళా 

పునుఃపార రంభించిన పేదవారకి ఇందులో శుభవారత  

ఉంది.'' (తిరిజి') 
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عليه   قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  :قَاَل ، ٍرو نإ َعمْ  بْ دإ اهللإ ْن َعبْ َوعَ 
ْ  وسلم: تإ ْ إإسَرائإْيَل َحْذَو الن َْعلإ  كَ"لََيأْتإَْي َ َعىَل أُم َ َما أَََت عىَل بَِنإ
ْ كَاَن  ، َحّت َ إإْن بإالن َْعلإ  ُه عَََلنإَيةً  مإهْْنُ ْ َمْن أَََت أُم َ تإ ْ أُم َ   ، لَكَاَن ِفإ
قَْت َوإإن َ بَِنإ إإْسَرائإي . لإَك  ذَ ْصَنعُ يَ َمْن  َْي َتْْيإ َوَس ثإنْ َل تََفر َ ل َةً ْبعإ ،   مإ

تإ  ْْيَ مإل َةً  َوتَْفََتإُق أُم َ َسْبعإ ل ًَة كل ُُهْم  ،َعىَل ثَََلٍث و َ ْ الن َارإ إإل َ مإ ِفإ
َدًة وَ    عَلَْيهإ ا أَنَا "مَ  :قَاَل  ؟َمْن هإَي يَا َرُسْوَل اهللإ  :قَالُْوا. "احإ
ي ُ "اِبإ أَْصَح وَ  مإذإ ْ  . . َرَواُه الَت إ

171. (32) [1/61-బలహీనం] 

’అబుద ల్లు హ్ బిన్ ’అమర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

''న్న అనుచర సమాజంపైె ఒక కాలం రాబోతంది, 

ఇస్సర యీల్్పైె వచిచనటుట , రండు చెపుపలు సమానంగా 

ఉనాటుట . అంటే బనీ ఇస్సర యీ'ల్్పైె ఒక కాలం 

వచిచనటేట , న్న అనుచర సమాజంపైె కూడా వసేుంది. 

చివరకి బనీ-ఇస్సర యీ'ల్్లోని బుదిధ హీనులు తమ 

తలిు తో సంభోగం చేస్లనటేు , న్న అనుచర సమాజంలో 

కూడా ఇటువంటి వారు జనిిసే్సరు. అల్లగే చేసే్సరు. 

బనీ-ఇస్సర యీ'ల్్లో 72 వరాు లు ఉండేవి, న్న అనుచర 

సమాజం 73 వరాు లుగా చీలిపోతంది. వారలో ఒకొ్

వరు ం వారే సారు ంలోకి ప్ర వేశ్సే్సరు.'' అని అన్నారు. 

దానికి అనుచరులు, 'అది ఎటువంటి వరు ం?' అని 

వినావించ్చకున్నారు. దానికి ప్ర వకత  (స) ''నేన్న, నా 

అనుచర్పలు నడచిన మారాానిె అనుసరించే 

వార్ప,'' అని అన్నారు. (తిరిజి') 
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ْ دَاُودُ  ،أَْحَمَد  َوايَةإ رإ  َوِفإ    بُعْوَن ِفإ َتانإ َوَس َعْن َمَعاَويََة: "ثإنْ  ،َوأَِبإ
ارإ  ْ الَْجن َةإ  ،الن َ َدة  ِفإ تإ  َوإإ  ،َوهإَي الَْجَماَعةُ  ،َوَواحإ ْ أُم َ ن َُه َسَيْخُرُج ِفإ
ْم تإلَْك اْْلَْهَواُء كََما يََتَجاَرى الْكَلْ  تََتَج أَْقَوام   بإهإ ُب بَصااَرى بإهإ   ، حإ
ل  إإل َ دَخَ َل يَْبََق  ْرق  َوَل َمْفصإ  . "لَهُ  مإْنُه عإ

172. (33) [1/61-దృఢం] 

ఈ 'హదీసు'ను అ'హిద్, అబూ-దావూద్లు 

మ’ఆ వియహ్ (ర) దాారా ఉలేు ఖంచారు. అందులో 

ప్దాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి, ''72 వరాు లు నరకం్

లోకి పోతాయి. ఒక వరు ం సారు ంలోకి ప్ర వేశ్సేుంది. ఆ 

సారు బృందంలో, న్న బృందం. భవిషాతేలో న్న 

అనుచరసమాజంలో ఎటువంటి వారు జనిిసే్సరంటే, 
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వారలో మనోకాంక్షలు ఎంత అధికంగా ఉంటాయంటే, 

పిచిచకుకొ తన యజమానిని వదలదు, కాటు్

వేసేుంది. అదీ చసేుంది. అంటే ఇదద రూ చసే్సరు.'' 90  

 

90) వివరణ-172: ఈ 'హదీసు'లో మస్లు మ్ సమాజం 

అంటే బలహీన విశాాస మస్లు మలు. వీరు 

మస్లు మలుగా ప్రగణించబడతారు, కాని అవిశాాసం, 

పాప్కారాాల్ వలు  శ్కిారుు లౌతారు. ఒకవేళ విశాాసం 

మిగలి ఉంటే, క్షమాప్ణకు అరుు లౌతారు. ఒకవేళ 

విశాాసం లేకపోతే శాశాతంగా నరక శ్క్షలోు  ప్డిఉంటారు. 

హజుాన అంటే సమానమైెన కొలతతో కతేిరంచటం. 

అంటే ఒక చెపుప మర్కక చెపుపకు సమానంగా 

కతేిరంచటం. అంటే బనీ-ఇస్సర యీ'ల్ కు సరసమానంగా 

ఉంటారు. విషయాలనిాటిలో వారని అనుసరసే్సరు. ఒక 

'హదీసు'లో ఇల్ల ప్ర వచించడం జరగంది, “మీరు మీకంటే 

మందుగల యూదులు మరయు కై్ీసేవులను అనుస 

రసే్సరు,'' ఒక చెపుప మర్కక చెపుపకు సమానంగా 

కతేిరంచి నటుట . ''తలిు  అంటే సవతి తలిు . ఎందుకంటే 

కనాతలిు తో అవిశాాస్ల కూడా ఇటువంటి చరాకు 

స్సహస్లంచడు. తతజారా అంటే ప్ర వేశ్ంచటం, 

వాాపించటం అని అరధ ం. అంటే మనోకాంక్షలు, 

మనోవాంఛలు వారలో పిచిచకుకొ వాాధి, పిచిచకుకొ 

కాటుకు గ్గరైన వాకిత లో ప్ర వేశ్ంచినటుట  ప్ర వేశ్సేుంది. ఇంకా 

దాని విషమంతా శరీరంలో ప్ర వేశ్సేుంది. కలబర ఎటువంటి 

వాాధి అంటే, ఇది పిచిచ కుకొకు స్తకు తంది. ఆ కుకొ 

ఎవరని కరసే్త, వారకి ఆవాాధి స్తకుతంది. ఇంకా దాని 

విషమంతా అతని శరీరంలో వాాపిసేుంది. అంటే 

మనోకాంక్షలు, మనోవాంఛలకు గ్గరయి మీరూ న్నశనం 

అవుతారు. ఇతరులనూ న్నశనం చేసే్సరు. మనసుా ఎంత 

ప్ర మాదకరమైెనదంటే, దైవసహాయం లేనిదే అది 

అధీనంలో ఉండదు. ఒక కుకొ, ఒక ప్ంది మనసుా 

వెంటప్డి ఉన్నాయి. అటు కుకొ అతనిా కలహాలకు, 

పోటాు టలకు ఇతరులకు హాని చేకూరచడానికి పోర తా్

హసేుంది. ఇటు ప్ంది స్సధామైెనంత వరకు తినూ తాు గ్గ, 

సే్త్ీలతో సంభోగంచేయి, పార ప్ంచిక రుచ్చలంటే ఇవే అని 

పోర తాహసేుంది. ఈ కుకొ మరయు ప్ంది చకర వరత  అయిన 

బుధిధ ని ఒక మూల కూరోచ బడతాయి. అతనిపైె 

అధికారానాంతా చేజికిొంచ్చ కుంటాయి. బుధిధ  వాటికి 

భయప్డి మౌనంగా ఉండిపోతంది. ఒకవేళ దైవ సహాయం 

లేకుంటే ఆ కుకొల ప్ందుల అధీనంలోనే ప్డి ఉంటాడు. 

(ల్ల హౌల వల్ల ఖువాత ఇల్లు  బిల్లు హ.) 

 

     ఈ'హదీసు'ను  వివిధ ప్దాల దాారా వివిధ 

ప్ర మాణ్యలతో ఉలేు ఖంచడం జరగంది. దీని అరధ ం ఇదే 

అయి ఉండవచ్చచ లేదా ప్ండితలు 'అబుద ల్ ఖాదర్ 

జీల్లనీ, ఇబుా జౌ'జీ గర హంచినటుట  ఉండవచ్చచ. ఇబుా 

జౌ'జీ యొకొ ప్ర ఖాాత పుసేకం తలీబస ఇబీు స 23వ 

పేజీలో పైెన పేర్కొనా 'హదీసు' గ్గరంచి కొనిా వాకాాలను 

కిర ంద పేర్కొనడం జరగంది.  

     ప్ండిత ప్రశీలకులు ఏకతా విశాాసం, మనిష్ 

స్సఫల్లానికి ప్ర ధానమని పేర్కొన్నారు. ప్ర వకత (స) 

మరణ్యనంతరం 'ఉస్సిన (ర) తీవర  ఆందోళనకు గ్గరయి, 

అబూ-బకర్(ర)తో అల్లు హ(త) తన ప్ర వకత ను ఎతే 

కున్నాడు, స్సఫలాం ఎల్ల లభిసేుందని అడగలేక్

పోయమ.' అని వినావించ్చకున్నారు. దానికి అబూ-

బకర్(ర), 'నేను అడిగ తెలుసుకున్నాను,' అని 

అన్నారు. దానికి 'ఉస్సిన(ర), 'న్న తలిు దండుర లు 

మీకోసం తాాగంకాను. అల్లు హ(త) తమకు ఈప్ర తేాకత 

ప్ర స్సదించాడు దయచేస్ల దానిా తెలియజేయండి,' అని 

వినావించ్చకున్నారు. అపుపడు అబూ-బకర్ (ర) నేను 

దీనిా గ్గరంచి ప్ర వకత (స)ను అడిగాను, దానికి ప్ర వకత (స), 

'స్సఫలాం నేను మా చిన్నానా అబూ 'తాలిబ 

మందుపెటిట న ప్వితు  వచనంపైె ఆధారప్డి ఉంది. అతడు 

దానిా నిరాకరంచాడు,' అని అన్నారు,'' అని 

పేర్కొన్నారు.  ఈ 'హదీసు' దాారా అసలు స్సఫలాం 

ఏకతా విశాాసంలో ఉంది అంటే, ''ల్ల ఇల్లహ 

ఇలా్లా్లహ్, ము'హమెదురిసూలులా్లహ్.'' ఈ విశాాసం 

మనసులో ప్ర వేశ్సే్త, మనిష్ మనోకాంక్షల దాసాం మానివేస్ల 

అల్లు హ(త) కు దాసాం చేసే్సడు. నమా'జ, ఉప్వాసం, 

'జకాత్, 'హజజ ర మొదలన వాటిని ఆచరసే్సడు.' అని 

పేర్కొన్నారు. మరకొందరు ప్ండితలు, 'ఈ 

ఆచరణలనీా ఏకతా విశాాసం్ మందు ఇసుక 

రేణువుల్లంటివి,' అని పేర్కొన్నారు. 

    మర్కక విషయం ఏమిటంటే, ప్ర వకత (స) తన 

అనుచరులకు బోధించిన ఏకతా విశాాసం కలిగ ఉండి, 

అల్లు హ(త) ప్రర తి కోసం తలవంచి, ప్ర వకత (స) బోధించిన 

విషయాలపైె నమికం కలిగ, ప్ర వకత (స) ఆచరంచిన 

విధంగా ఆచరసే్త, అదే స్సఫలా మారు ం. కాని ఒకడు ఈ 

విశాాస్సనిా 'ఖారజీలు, రాఫి'దీలు, మ'అత'జిలీల్లు  

వాతిరేకిసే్త స్సఫలామారు ం నుండి తపిప పోయినటేట . ఇంకా 

దానిలో రవాంత బుహుదైవారాధన కలిపంచిన్న, 

నరకాగాలో అంతరాబహాాలు కాలుతూ ఉంటాడు. 
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అయితే పూరత  అవిశాాస్సనికి గ్గరకాకుండా ఉండాలి. 

అల్ల అయితే అవిశాాసులు, విగర హారాధకులతో పాటు 

నరకాగాలో శాశాతంగా ఉంటాడు. ఒకవేళ అవిశాా స్సనికి 

గ్గరకాకుండా పాపాలకు గ్గరయితే, ప్రలోకంలో శ్క్షలకు 

గ్గరవుతాడు. అయితే అవిశాాసుల్లు  ప్రగణించ బడడు. 

'అలీ(ర) కథనం –విశాాసులోు  నుండి నరకశ్క్షలకు 

గ్గరయినవారు పైెవరు ంలో ఉంటారు. అకొడకు చేరగానే 

శవంగా మారపోతారు. కాని నరకాగా అతని 

హృదయానిా తాకలేదు. దీనిాగ్గరంచి పూరత  ఉలేు ఖన 

జామె'సగీర్ లో ఉంది.  

    ఈ వివరణ దాారా 'హదీసు' అరధ ం సపషట ంగా తెలిస్ల 

పోయింది. రుజుమారు ం తపిపన వరాు లు నరకంలోనికి 

ప్ర వేశ్సే్సయి. అయితే అహుు సుానాహ వల్ జమా'అత్ 

వరు ం మాతు ం సారు ంలో ప్ర వేశ్సేుంది. 'హదీసు'లో పేర్కొ 

నా దార తపిపన వరాు లను మీరుకూడా గ్గరత ంచగలరు. 

    దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే, మస్లు మ్ సమాజం 

చీలికలకు గ్గరయిందనామాట వాసేవమే. అంటే 

ప్ర వకత (స) అనుచరులు కలస్లకటుట గా ఉనా సమూహం 

నుండి మందు 'ఖారజీల వరు ం వేరైపోయింది. తరువాత 

మ'అత'జిల, రాఫి'దీ వరాు లు వేరై పోయాయి. ఇంకా 

తమ వరాు లు ఏరపరచ్చకున్నాయి. మస్లు మ్ సమాజం 

నుండి వేరైన వరాు ల స్సధ ప్కుల గ్గరంచి కూడా తెలిస్ల 

పోయింది. ఈ వరాు లనిాటి గ్గరంచి మనం సపషట ంగా 

తెలుసుకున్నాం. అయితే వాటి పేరుు  మనకు 

తెలియకపోవచ్చచ. అదేవిధంగా కలిపత వరాు ల గ్గరంచి 

మనకు సపషట ంగా తెలిస్లపోయింది. అవి I. 

'హరూరయహ, II. ఖదరయహ, III. జహీమియహ, 

IV. మరజిజ యహ, V. రాఫి'దహ, VI. జబరయహ. ఈ 

ఆర్ప బహరు తం అయాాయి. కొందరు ప్ండితలు 

కలిపతాలకు మారు భర షట తకు మూల్లలు ఈ 6 వరాు లే అని 

పేర్కొన్నారు. ఇంకా ప్ర తి వరు ంలో 12 శాఖలు ఉన్నాయి. 

మొతేం 72 శాఖలు అయాాయి. ఇవనీా మస్లు మ్ 

సమాజం నుండి వేరై వరాు లుగా మారపోయాయి. 

  I. 'హురూరియహ్ వరు ం: ఇందులో 12 శాఖలు 

ఉన్నాయి. ప్ర తి ఒకొ 'ఖారజీ వరాు నికి ఒక ప్ర తేాక 

భర షట నమికం ఉంది . అందువలు  అనిాటికంటే 

మొటట మొదటిది.  

1. అ'జ్ర ఖియాహ్ వరు ం, దీని వావస్సధ ప్కుడు న్నఫె అ'జర ఖ 

'ఖారజీ. ఈ వరు ం ఆవరు ం వారు తప్ప మరవారూ 

 

విశాాసులు కారు అని భావిసేుంది. వీరు ఖబాు  వారని 

అవిశాాసులుగా ప్రగణించారు.  

2. నా'సియహ్ వరు ం: వీరు మా మాట వినావారు 

విశాాసులని, మమిలిా తిరసొరంచినవారు కప్టా 

చారులని అంటే వారు విశాాసులూ కారు, అవిశాాసులూ 

కారు అని భావిసే్సరు.  

3. త'గాిబియాహ్ వరు ం: ఈ వరు ం దేవుడు ఏ ఆదేశానిా  

జారీ చేయలేదని మరయు  విధివార తలో ఏదీ వార యలేదు 

అని భావిసే్సరు . 

4. జారిమియాహ్ వరు ం: వీరు  విశాాసం అంటే ఏమిటో 

మనం తెలుసుకోలేమని, సృష్ట తాలోు  దేనికీ ఈ శకిత  లేదని, 

విశాాస్సనిా గ్గరంచి తెలుసుకోవడం అసంభవం అని 

భావిసే్సరు. 

5. 'ఖల ఫియహ్ వరు ం: వీరు దైవమారు ంలో పోరాటం 

వదలిన వారు సే్త్ీలయిన్న పురుష్టలైన్న అవిశాాసులే 

అని భావిసే్సరు. 

6. కౌరయహ్: వీరు ఎవరూ ఎవరనీ మటుట కోరాదని, 

ఎందు కంటే ఎవరు ప్రశుధుధ లో ఎవరు అప్రశుధుధ లో 

తెలుసు కోలేమని, మన మందు స్సానం చేస్ల 

ప్శాచతేాప్ం (త్తబ) చేయనంత వరకు అతనితో కలస్ల 

భోజనం చేయలేమని భావిసే్సరు. అంటే చూడండి 

ప్రశుధధ త పేరుతో షై'తాన ఈ అవివేక వరాు నిా ఎల్ల 

మోసం చేస్సడో. దీనివలు  ప్ర జలు అనేక వరాు లుగా 

విడిపోయి దూరమైెపోయారు. 

కాని ఇస్సు మ్ ధరింలో అందరూ కలస్ల ఉండాలని, ఐక 

మతాంగా ఉండాలని బోధించబడింది.  

7. కన'జియహ్ వరు ం: వీరు ఎవారకీ ధనం ఇవాడం 

ధరిం కాదని, అతడు దానికి తగనివాడు కావచ్చచ, 

తగనివాడికి ఇవాడం దురాిరు ం అవుతందని, దానివలు  

అవిశాాస్సనికి గ్గరకావటం జరుగ్గతందని అందువలు  

ధన్ననిా నిధిగా భూమిలో తప్పని సరగా పాతిపెటాట లని, 

ఆ తరువాత  స్సకిాా ధారాల దాారా అందర కంటే 

ఎకుొవ అరు తగలవారులభిసే్త, అతనికి ఇవాాలని ఆ 

విధంగా ఆ తరువాతవారకి కర మంగా ఇవాాలి. అంటే ఈ 

ప్న్నాగంవలు  'జకాత్ ఇవావలస్లన అవసరమే ఉండదు. 

8. షుమార'ఖియహ్ వరు ం: తసఫీఫ (ర) దీనికి 

ష్టమా'ఖయహ అనే పేరు పెటాట రు. ఈ నీచవరు ం 

ప్రసే్త్ీలను మటుట కోవడంలో, పందడంలో ఎటువంటి 

అభాంతరం లేదని, ఎందుకంటే సే్త్ీలను ప్రమళ 
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పూలుగా సృష్ట ంచడం జరగంది. ప్రమళం ఆస్సా 

దించడంలో ఎటువంటి అభాంతరం లేదని భావిసేుంది.  

9. అ'ఖెసియా వరు ం: ఈ వరు ం మరణించిన తరువాత 

శవానికి మేలుకానీ కీడుకానీ జరగేదేమీ లేదని భావిసేుంది. 

అంటే ఈ వరు ం మరణ్యనంతర జీవితానిా, విచారణ, 

ప్ర తిఫల్లలను తిరసొరసేుంది. 

10. మ'హ్ కుమియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  తీరుపకోర 

ఇతరుల వదద కు వెళ్ళావారు అవిశాాసులు అని 

భావిసేుంది. అందువలేు  'అలీ (ర) మరయు స్లరయా 

ప్ర జలమధా మూడవ వరు ం తీరుప నిరణ యించడం 

జరగనపుపడు ఈ 'ఖారజీవరు ం 'అలీ(ర) సైెనాం నుండి 

వేరై, రండు వరాు లను అవిశాాసులుగా తీరాినించింది. 

11. ము'అత'జిల్హ్ వరు ం: ఇది హ'రూరయా లోని ఒక 

వరు ం. ఈ వరు ం 'అలీ(ర) మరయు మ'ఆవియహ(ర) 

వావహారంలో మాకు అనుమానంగా ఉందని. అంటే 

తీరుప అరధ ంకావడం లేదని. అందువలు  మేమ 

ఇరువరాు లకు దూరంగా ఉంటామని అంటుంది. 

12. మై్మమూనియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  మా వీధివారు 

ఇషట ప్డ నంత వరకు ఎవారూ ఇమామ కాలేరని 

అంటుంది. అంటే మా వరు ం వారు అని అరధ ం. అంతా 

అల్లు హ(త)కే తెలుసు. 

II. ఖదరియహ్ వరు ం: ఇదికూడా 12 వరాు లుగా విభజించ 

బడింది. 

1. 'హమరియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) 

న్నాయానిా జారీ చేయడం తప్పనిసర అని, ఇంకా 

అల్లు హ(త) న్నాయంలో షరత ఏమిటంటే, తన 

దాసులకు వార కారాాలోు  సాతంతు  అధికారం ఇవాాలని, 

ఇంకా అడాుగా ఉండి వార పాప్ కారాాలను ఆపాలని 

భావిసేుంది.   

 2. స'నవియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం మేలు అల్లు హ(త) వైెపు 

నుండి వసేుందని, చెడు ఇబీు సు వైెపు నుండి వసేుందని 

భావిసేుంది. 

3. ము'అత'జిల్హ్ వరు ం: ఈ వరు ం ఖుర్ఆన సృష్ట ంచ 

బడిందని, ప్రలోకంలో దైవదరినం అసంభవమని 

భావిసేుంది.  

4. కైస్లనియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం కరిలు అల్లు హ(త) 

తరపు నుండి జనిసే్సయా లేక దాసుల తరపునుండి 

జనిసే్సయా, ఇంకా దాసులు మరణ్యనంతరం ప్ర తిఫలం 

పందుతారా లేక శ్క్ష అనుభవిసే్సరా అనేది మాకు 

తెలియదు అని భావిసేుంది. 

 

5. షై'త్నియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) షై'తాన ను 

సృష్ట ంచలేదని భావిసేుంది. 

6. షేర మకియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అవిశాాసం తప్ప 

పాపాలనీా విధిలో ఉన్నాయని భావిసేుంది. 

7. వ'హమియా వరు ం: ఈ వరు ం సృష్ట తాల కరిల, పుణా 

కారాాల, పాపాల ఉనికి లేదని భావిసేుంది. 

8. రబ్రాదియహ్(రావనిద యహ) వరు ం: ఈ వరు ం 

అల్లు హ(త) నుండి అవతరంప్జేయబడిన గర ంథాల 

ప్ర కారం ఆచరంచడం తప్పనిసర విధి. ఎవరైన్న వాటిని 

రదుద చేస్తవి లేదా రదుద చేయ బడేవి అని అన్నాసరే. అని 

భావిసేుంది. ఈ మనోకాంక్షలను అనుసరంచే వరు ం 

మాటకు అరధ ం ఏమిటంటే, ఒకవేళ ఆదమ్ కాలంలో 

స్తదరుడు, స్తదర పెళ్ళా ధరిసమితమైెతే, ఇపుపడు 

కూడా ధరిసమితం కావాలి. అదేవిధంగా య'అఖూబ 

కాలంలో  ఇదద రు స్తదరీమణులు ఒకే నికా'హ లో ఉండటం, 

మదాం మొదలయినవాటిని ఇపుపడు కూడా అమలు్

లోకి తీసుకురావాలి. 

9. ముషీరియహ్ వరు ం: ఈవరు ం ఎవరైన్న పాప్ంచేస్ల 

ప్శాచతేాప్ం చెందితే, వార ప్శాచతేాప్ం స్త్ాకరంచబడదు.  

10. నాకిసి'యహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ప్ర వకత (స)తో చేస్లన 

బై'అత్ భంగం చేస్లనవారకి ఎటువంటి పాప్ం చ్చటుట కోదు 

అని భావిసేుంది. 

11. ఖ్యసిత్రయహ్ వరు ం: ఈవరు ం  ప్ర ప్ంచంలో ప్ర ప్ంచ 

విషయాలకు దూరంగా ఉండటం కంటే ప్ర ప్ంచ 

అనుగర హాలను పందటానికి కృష్చేయాలని భావిసేుంది. 

12. ని''జామియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ఇబార హీమ్ వావసధ ను 

అనుసరసేూ, అల్లు హ(త) ను వసేువుతో పోలిచనవారు 

అవిశాాసులు అని భావిసేుంది. 

III. జ్హీమియహ్ వరు ం కూడా 12 శాఖలోు  విడిపోయింది. 

1. ము'అతత ల్హ్ వరు ం: ఈ వరు ం మానవుడు అనుమా 

న్ననికి గ్గరయిన వసేువు సృష్ట తం అని ,అదేవిధంగా 

దేవుని దరినం అసంభవం అని వాదించినవాడు 

అవిశాాస్ల అని భావిసేుంది. 

2. మర సియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం దైవగ్గణ్యలోు ని అనేక 

గ్గణ్యలు మానవునిలో ఉన్నాయని భావిసేుంది. 

3. వారదియహ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) ప్ర తిచోట 

ఉన్నాడని భావిసేుంది. 

4. ముల త'జిఖహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) ను 

గ్గరత ంచినవాడు నరకంలో ప్ర వేశ్ంచడని, నరకంలో ప్ర వే 

శ్ంచిన వాడు బయటకు రావడం జరగదని భావిసేుంది. 
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5. 'జ్నాదిఖహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ఎవరైన్న ఎవరకోసమైెన్న 

దేవుడిా నిరూపించాలి, ఎందుకంటే నిరూపించడం 

గ్గరత ంచిన తరువాతనే జరుగ్గతంది. వాసేవం ఏమి్

టంటే గ్గరత ంచడం అసంభవం, అందువలు  నిరూపించడం 

కూడా జరగదని భావిసేుంది. 

6. 'హరఖియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అవిశాాస్లని నరకంలో 

వేసే్త, నరకాగా వాడిని బొగ్గు గా మారచవేసేుంది, తరు 

వాత వాడు నరకంలో  శాశాతంగా బొగ్గు గ ప్డి ఉంటాడు 

ఏమాతు ం నరకాగా వేడి తగలదు అని భావిసేుంది. 

7. మ'ఖా్లఖియహ్ వరు ం:ఈ వరు ం ఖుర్ఆన సృష్ట తాలోు ని 

ఒకటి అని భావిసేుంది. 

8. ఫానియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం సారు నరకాలు న్నశనం 

అయేావే అని భావిసేుంది, వీరలోనే మరోవరు ం 

సారు నరకాలు ఇంకా   సృష్ట ంచబడనేలేదని భావిసే్తంది. 

9. ఉర యహ్ వరు ం: ఈ వరు ం దైవప్ర వకత లను 

తిరసొరసేుంది, అంటే వారు అల్లు హ(త) తరపు నుండి 

ప్ంప్బడలేదని, అయితే వీరు కేవలం బుధిధ మంతలని 

భావిసేుంది. 

10. వాఖిఫియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం మేమ మౌనం 

వహసే్సమని, అంటే ఖుర్ఆన సృష్ట తం అవునని గాని 

కాదని గాని అనమ అని అంటుంది. 

11. ఖబ్రియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం సమాధిలో శ్కిా ప్ర తి 

ఫల్లలు ఏమీ లేవు, ఇంకా ప్రలోకంలో స్లఫారసూ లేదు 

అని భావిసేుంది.  

12. ల్ఫ''జియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ఖుర్ఆన ను మనం 

వలిు ంచడం సృష్ట తం అవుతందని భావిసేుంది. 

 IV. మురజాియహ్ వరు ం కూడా 12 వరాు లుగా చీలి 

పోయింది.  

1. త్రికియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) కోసం 

సృష్ట తాలపైె కేవలం విశాాసం తప్ప ఏ ఆదేశమూ 

విధించబడలేదు. దాసుడు ఆయనుా విశాస్లంచి, గ్గరత సే్త 

ఏమి చేస్లన్న ఫరవాలేదు అని భావిసేుంది. 

2. స్లబియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  అల్లు హ సృష్ట తాలను 

సృష్ట ంచి, ఏమైెన్న చేసుకోమని వదలివేస్సడు అని 

భావిసేుంది. 

3. మర జియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం మనం ఎవరనీ 

పాపాతిడని లేదా అవిధేయుడని అనలేమ. 

అదేవిధంగా ఎవరనీ పుణ్యాతిడని లేదా విధేయుడని 

అనలేమ. ఎందుకంటే అల్లు హ(త) వదద  అతని కోసం 

ఏమనాదో మనకు తెలియదు అని అంటుంది. అంటే 

 

ఈ వరు ం అంతిమ ప్రావస్సనం మాకు తెలియదని 

అనడం లేదు. ఎందుకంటే అంతిమ ప్రావస్సనం ఎవరకీ 

తెలియదు. కాని కరిలు బహరు తంగా ఉన్నాయి, 

వాటిని్ బటిట  మనం తెలుసు కోవచ్చచ. ఈ వరు ం దీనిా 

తిరసొరసేుంది. అంటే పాపాతిడి పాప్ం మంచిదై 

ఉండవచ్చచ అని అంటుంది. ఇది చాల్ల నీచమైెన 

మారు భర షట తాం. 

4. స్లకిత్రయహ్ వరు ం: ఈ వరు ం సతాొరాాలు ,విధేయత 

మొదలైనవి విశాాస్సనికి సంబంధించినవి కావని 

భావిసేుంది.  

5. అమలియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం విశాాసం కేవలం ఆచరణ 

మాతు మేనని భావిసేుంది. 

6. ముస తస నియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం విశాాసంలో 

మినహాయింపును తిరసొరసేుంది. 

7. ముషబిాహ వరు ం: ఈ వరు ం అల్లు హ(త) కళ్ళా 

చేతలూ మన కళ్ళా చేతల్లు  ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 

మనం ఆసన్నలపైె కూరుచనాటేట  అల్లు హ(త) తన 

స్లంహాసనంపైె కూరుచన్నాడు అని భావిసేుంది. 

8. 'హషవియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం 'హదీసు'లనిాటినీ ఒకే 

విధంగా భావిసేుంది. ఫలితంగా విధికారాాలను వదలటం 

అదనపు కారాాలను వదలినటేట నని భావిసేుంది. ఈ 

వరాు నికి ఈ పేరు ఎందుకు పెటాట రంటే, ఈ వరు ం ఖుర్ఆన 

లో కొనిా సూరాల పార రంభంలో ఉనా అక్షరాలను 

అదనపు అక్షరాలని, వాటికి ఎటువంటి అరధ ం లేదని, 

ఇంకా నరక శ్క్షలగ్గరంచి ఉనా ఆయతలు కేవలం 

హెచచరకలు మాతు మేనని భావిసేుంది. అల్లు హ(త) 

మనందరనీ వీర అవిశాాసం నుండి రకిించ్చగాక. 

9. 'జాహిరియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం షరీఅత్ సమసాలోు  

దీరాప్రశీలనను తిరసొరసేుంది. 

10. బిద''ఇయహ్ వరు ం: ఈ వరు ం మస్లు మ్ సమాజంలో 

మొదటి స్సర లో బిద'అతు  పార రంభించింది. 

11. , 12. వీటిని గ్గరంచితెలియదు. ఈ వరు ం మనం విశా 

స్లంచిన తరువాత ఏమాతు ం పుణాం చేస్లన్న స్త్ాకరంచ 

బడుతందని, ఇంకా పాప్కారాాలు అంటే వాభి చారం, 

దొంగతన్నలు మొదలయినవి ప్శచతేాప్ం చెందిన్న 

చెందక పోయిన్న క్షమించబడతాయని భావిసేుంది.  

V. రాఫి'దహ్ వరు ంలో కూడా 12 శాఖలు ఉన్నాయి. 

1. 'అల్వియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అసలు ప్ర వకత  

నియామకం ఆదేశం దైవదూత జిబీర ల్ కు ఇచిచ 'అలీ(ర) 

వదద కు ప్ంప్డం జరగంది. జిబీర ల్ పరపాటున మర్కకరకి 
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అందజేస్సరు, అని భావిసేుంది . ఇదేవిధంగా యూదులు 

కూడా జిబీర ల్ మా శతృతాం వలు  బనీ ఇస్సర యీ'ల్ లో 

కాకుండా బనీఇస్సియీ'ల్ లో దైవవాణి అందజేస్సరని, 

అంటారు . వీరందరూ అవిశాాసులే. 

2. అమరియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం దైవదౌతాంలో 

మ'హమిద(స) తో పాటు 'అలీ కూడా భాగస్సామలే 

అని భావిసేుంది. ఇది కూడా సపషట మైెన అవిశాాసమే. 

3. షీ'అహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ప్ర వకత (స) తన తరాాత 'అలీని 

'ఖలీఫాగా సూచించారని, కాని మస్లు మలు ఇతరులపైె 

బై'అత్ చేస్ల అవిశాాస్సనికి పాలపడాారని భావిసేుంది. 

4. ఇస'హాఖియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం దైవదౌతాం ప్ర ళయం 

వరకు కొనస్సగ్గతందని, అహెు బైత్ గ్గరంచి తెలుసు 

కునావారే ప్ర వకత లుగా అవుతూ ఉంటారని భావిసేుంది.  

5. నాఊ'సియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం 'అలీ(ర) మస్లు మ్ 

సమాజంలో అందరకంటే ఉతేమలని, 'అలీ(ర)పైె ఇతర 

ప్ర వకత  అనుచ రులకు పార ధానాత ఇచిచనవారు 

అవిశాాసులని భావిసేుంది. 

6. ఇమామియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ప్ర ప్ంచం ఎపుపడూ ఒక 

ఇమామ లేకుండా ఉండదని,  ఇంకా ఇమామ 

'హుసైెన(ర) సంతతిలో నుండే అవుతారని, అతనిా 

జిబీర ల్ శ్క్షణ ఇసే్సరని, ఒకరు మరణిసే్త ,అటువంటి వారే 

మర్కకరు ఇమామ అవుతారని భావిసే్తంది. ఈ కాలంలో 

తన పేరు ఇమామియా పెటిట న వరు ం న్నఊ'స్లయా, 

రాఫి'జియాల మిశరమం. 

7. 'జైదియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం నమా'జు ఇమామత్ కు 

'హుసైెన సంతానమే అరుు లు .వారలో ఎవరైన్న ఉనాంత 

వరకు ఇతరుల వెనుక వారు ఎంత ఉతేమలైన్న 

దురాిరుు లైన్న నమా'జు ధరిసమితం కాదు అని 

భావిసేుంది. 

8. 'అబాాసియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం అందరకంటే అధికంగా 

'అబాబస బిన 'అబుద ల్ మ'తేలిబ ఒకొరే 'ఖల్లఫత్ కు 

అరుు లు అని భావిసేుంది . 

9. ముతనాసి'ఖహ్ వరు ం: ఈ వరు ం ఆతి ఒక శరీరం 

నుండి మర్కక శరీరం లోనికి ప్ర వేశ్సే్సయని భావిసే్తంది. 

అంటే పుణ్యాతిడి ఆతి సుఖశాంతలతో జీవించే 

వాకిత లో ప్ర వేశ్సేుంది. పాపాతిడి ఆతి దరదుర నిలో 

ప్ర వేశ్సేుంది. 

10. రజ్'ఇయహ్ వరు ం: ఈవరు ం  'అలీ(ర) మరయు 

అతని అనుచరులు ఈ ప్ర ప్ంచంలోనికి తిరగ వసే్సరని, 

 

తమ శతృవులతో ప్ర తీకారం తీరుచకుంటారని 

భావిసే్తంది. 

11. ల్ల'అనహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  'ఉస్సిన(ర), 'త'ల్లు (ర) 

'జుబైర్(ర), మ'ఆవియ(ర), అబూ మూస్స అష'అరీ(ర), 

'ఆయి'షహ(ర) లను శపిసేుంది. 

12. ముతరబిా'సహ్ వరు ం: ఈ వరు ం బిచచగాళ్ళాంటి 

దుసేులు ధరసే్సరు, ఇంకా ఒకవాకిత ని తమ మహీద గా 

నియమించ్చ కుంటారు . ఒకవాకిత  మరణిసే్త మర్కకరని 

ఆవిధంగానే నియమించ్చకుంటారు.  

VI. జ్బ్రియహ్ వరు ం కూడా 12 శాఖలుగా చీలి 

పోయింది.  

1. ము'ద'తరిియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  మానవుడు ఏమీ 

చేయ లేడు, చేసేునాదంతా అల్లు హ (త) యే 

చేసేున్నాడు అని భావిసేుంది. 

2. అఫ'ఆలియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  మనం చేసేునా 

కరిలు మనవలు  జరుగ్గతన్నాయి, కాని వాటిని 

చేయడం, చేయక పోవడంలో మనక్ల్లంటి అధికారం 

లేదు. మనం ప్శువుల వంటి వాళాం. వాటిని కటిట  ఎటై్టన్న 

తోలుకు పోవచ్చచ అని భావిసేుంది. 

3. మఫ్రర 'గియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  సృష్ట తాలనిా 

సృష్ట ంచబడి ఉన్నాయి. ఇపుపడు మరేదీ సృష్ట ంచ్

బడటం లేదు అని భావిసేుంది. 

4. నజారియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  అల్లు హ(త) తనదాసుల 

మంచి లేదా చెడుకారాాలపైె శ్కిించడు, దాసుడు 

చేస్లనందుకు శ్కిిసే్సడు.  

5. ముబాఇ'నహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  నీ మనసులో మెది 

లిందే నీపైె తప్పనిసర అవుతంది. హృదయం 

సూచించిన వాటిలో నీకు నచిచనదానిా ఆచరంచ్చ అని 

అంటుంది. 

6. కసబియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  దాసుడు ఏమాతు ం  ప్ర తి 

ఫల్లనిాగాని శ్క్షనుగాని సంపాదించడు అని అంటుంది. 

7. స్లబిఖహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  కోరనవారు సతాొరాాలు 

చేయ వచ్చచ కోరనవారు చేయకపోవచ్చచ, ఎందుకంటే 

పుణ్యాతి లకు పాపాలవలు  ఏమీ హాని కలుగదు. 

అదేవిధంగా పాపాతిలకు పుణ్యాలవలు  ఏమీ ల్లభం 

కలుగదు అని అంటుంది. 

8. 'హబ్సిసయహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  దైవప్రర తి పందిన వాకిత  

నుండి ఆరాధన్న విధులు తొలగపోతాయి అని 

అంటుంది.  
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 (1/61) ( ضعيف[ )  34]  - 173

  : قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم :قَاَل ، رَ مَ بْنإ عُ َوَعنإ ا 
ْ "إإن َ اهللَ  تإ ٍد  أَْوقَاَل: - َل يَْجَمُع أُم َ َة ُمَحم َ َويَُد اهللإ   ، ةٍ َضََللَ  َعىَل  -أُم َ

ْ الن َارإ". َشذ َ شَ َوَمْن ، الْجَماَعةإ  َعىَل  ي ُ  ذ َ ِفإ مإذإ ْ  .  َرَواُه الَت إ
173. (34) [1/61-బలహీనం] 

ఇబా ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్(త) న్న అనుచర సమాజానిా 

[మ'హమిద్ (స) అనుచర సమాజానిా] మారు ్

భర షట తాంపైె ఏకం చేయడు. మరయు స్సమూహక వరు ం్

పైె అల్లు హ్(త) సహాయం ఉంటుంది. వరు ం నుండి 

వేరైనవాడు ఒంటరగా నరకంలో వేయబడతాడు.'' 91 

(తిరిజి') 

 (1/62)(  ضعيف) [  35]  - 174

"اإت َبإُعوا  : اهلل عليه وسلمْوُل اهللإ صىلقَاَل: قَاَل َرُس  ،َوَعْنهُ 
َوادَ اْْلَْعَظَم  ْ الن َارإ  ،الس َ ْن َماَجُه ابُْن ). َرَواُه "فَإإن َُه َمْن ُشذ َ ُشذ َ ِفإ مإ
يْثإ أَنٍَس     .(َحدإ

174. (35) [1/62-బలహీనం] 
 

9. 'ఖౌఫియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  దైవానిా పేర మించినవారు 

ఆయనకు భయప్డకూడదు. ఎందుకంటే పేర మించే వారు 

పేర మించబడేవారకి భయప్డరు అని అంటుంది.  

10. బ్కరియహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  విదాాజాాన్నలు పెరుగ్గ్

దలకు సమానంగా ఆరాధన్న విధులు తొలుగ్గతూ 

ఉంటాయని భావిసేుంది. 

11. 'హసనియాహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  ప్ర ప్ంచంలో అందరకి 

భాగస్సామాం ఉందని, ఒకరకి మర్కకరపైె ఆధిప్తాం 

లేదని, అది వార తండిర  ఆదమ్(అ) వారసతాసంప్ద 

అని అంటుంది. 

12. మ'ఇయహ్ వరు ం: ఈ వరు ం  ఈ కరిలు మనవలు  

జరుగ్గ తన్నాయని, మనకు వాటి శకిత  ఉందని 

అంటుంది. (తలీబస ఇబీు స)  

91) వివరణ-173: అంటే మ'హమిద్ (స) అనుచర 

సమాజం అంతా మారు భర షట తాానికి గ్గరకాదు. ఒకవరు ం 

మాతు ం ఎలు పుపడూ సతాంపైె ఉంటుంది. అది ప్ర వకత  (స) 

స్సంప్ర దాయం ప్ర కారం ఆచరంచే వరు ం. ఈ వరాు నికి దూర్

మైెనవారు నరకంలో వేయబడతారు. ఆ వరు ం అల్లు హ్ 

(త) రక్షణలో ఉంటుంది. అంటే ఇది సతా పిర యుల వరు ం. 

ఇబా ’ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు పెదద  వరాు నిా అనుసరంచండి. ఎందుకంటే 

పెదద వరాు నికి దూరమైెనవాడిని, ఒింటరగా నరక్ింలో 

వేయడం జరుగ్గ తుింది.''92 (ఇబా మాజహ) 

 (1/62)(  ضعيف[ )  36]  - 175

يَا  : "َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ، قَاَل: قَاَل ِلإ ٍس َعْن أَنَ وَ 
ْ إإْن قََد  !َِن َ بُ  َي لَْيَس ِفإ ش   ْرَت أَْن تُْصبإَح َوتُْمسإ ََحٍد  قَلْبإَك غإ إ ْل 

ْ  !يَا بَُِن َ : "ثُم َ قَاَل . "فَاْفَعْل  تإ ْن ُسن َ ، َوَمْن أََحب َ ُسن َتإ  َوذَلإَك مإ
، وَ فََقْد أََحب َ  ِنإ ِنإ ْ الَْجن َةإ  َمْن أََحب َ َي ِفإ مإ . َرَواُه "كَاَن َمعإ ْ ي ُ الَت إ    ذإ

175. (36) [1/62-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నతో, ''ఓ కుమారా! 

నీకు వీలైతే, ఎలు పుపడూ నీ మనసులో ఇతరుల ప్టు  

ఈరిాా దేాష్టలు, శతు తాం, కాప్టాం ఉండకుండా 

మసలుకో,'' అని అన్నారు. మళ్ళా ప్ర వకత  (స) మాతో, 

''ఓ కుమారా! ఇదే న్న స్సంప్ర దాయం, ఇదే న్న ప్దధ తి. 

న్న స్సంప్ర దాయానిా పేర మించే వారు ననుా 

పేర మించినటేట , ననుా పేర మించేవారు సారు ంలో న్న వెంట 

ఉంటారు'' అని అన్నారు. (తిరిజి') 93  
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ْ ُهَريْ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  ، َي اهلُل َعْنهُ َرَة َرضإ َوَعْن أَِبإ
َك  م: "َمْن عليه وسل ْ تََمس َ تإ ْنَد فََسادإ أُم َ ْ عإ ائَةإ  لَُه أَْجُر مإ فَ  ،  بإُسن َتإ
ْيدٍ   . "َشهإ

176. (37) [1/62-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న అనుచర సమాజంలోని ఉప్దర వాలు, విభేదాల 

 

92) వివరణ-174: పెదద  వరు ం అంటే, ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుల, తాబయీను  వరు ం. ఎందుకంటే, సతాానిా, 

ప్ర వకత  (స) స్సంప్ర  దాయాలను పేర మించే ఏక 

దైవారాధనకుల బృందం ఇదే. 

93) వివరణ-175: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స) స్సంప్ర  

దాయానిా అనుసరంచే వార పార మఖాత నిరూపించ 

బడింది. ఎందుకంటే, ఈ 'హదీసు' ప్ర కారం ఆచరంచే 

వారు ప్ర వకత  (స)ను పేర మించినటుట , ప్ర వకత  (స)ను పేర మించే 

వారు, సారు ంలో ప్ర వకత  (స) వెంట ఉంటారు. అల్లు హ్(త) 

మనందరకి ఈ భాగాం ప్ర స్సదించ్చగాక! 
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సమయంలో న్న స్సంప్ర దాయానిా అనుసరంచేవారకి 

100 మంది అమరవీరుల పుణాం లభిసేుంది.'' 94 

(బైహఖీ)  
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ْْيَ أَتَاُه ُعَمُر  ،رٍ َوَعْن َجابإ  إ صىل اهلل عليه وسلم حإ َعْن الن َّبإ
ْن يَ إإن َا نَْس : فََقاَل  ُبنَ ُهْوٍد تُ َمُع أََحادإيَْث مإ   ْكُتَب ، أَْفََتَى أَْن نَ اْعجإ

إكُوْ أَُمَتهَ : "بَْعَضَها؟ فََقاَل  كَتإ الَْيُهْودُ َوالن ََصاَرى؟  ُتْم كََما َن أَنْو  تََهو َ
ْئُتكُ لَ  ةً َقْد جإ ي َ َعُه إإل َ  ،ْم بإَها بَْيَضاَء نَقإ ا َما َوسإ   َولَْو كَاَن ُمْوََس َحي ً

ي َتابإ الَْبْيهَ وَ  ، َرَواُه أَْحَمُد  . "ات إَباعإ ْ كإ يَْمانإ "  -قإي ُ ِفإ  ."ُشَعبإ اِْلإ
177. (38) [1/63-పార మాణికం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు 'ఉమర్్ (ర) 

వచిచ, 'మేమ యూదుల ఉలేు ఖన్నలను వింటూ 

ఉంటాం, అవి మాకు మంచివనిపిసే్సయి. వాటిని 

మేమ వార సుకోవచాచ?' అని వినావించ్చకున్నారు. 

దానికి ప్ర వకత  (స), ''నువుా, యూదులు మరయు 

కై్ీసేవుల్లు  అస్ింతృపిత గా ఉనాివా? ఎిందుక్ింటే 

యూదులు మరయు కై్ైస్త వులు కూడా తమ ధ్రమిం 

ప్టా అస్ింతృపిత గా ఉనాిర్ప. వారు తమ ధరాినిా 

అసంపూరణ ంగా భావిసేున్నారు. అందువలేు  వారు 

అల్లు హ్(త) గర ంథానిా వదలి తమ ప్ండితల 

మనోకాంక్షలను, కలిపతాలను అనుసరసేున్నారు. 

నేను మీ వదద కు ప్వితు మైెన, ప్రశుదధ మైెన జీవన 

విధాన్ననిా తీసుకువచాచను. ఒకవేళ మూస్స (అ) 

కూడా సజీవంగా ఉన్నా, ననేా అనుసరంచవలస్ల 

ఉంటుంది.'' (అ'హిద్, బైహఖీ - ష్ట'అబిల్ ఈమాన) 
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94) వివరణ-176: అంటే అనుచర సమాజంలో 

ఉప్దర వాలోు  విభేదాలోు  ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయం ప్ర కారం 

ఆచరంచటం చాల్ల కషట ం అవుతంది. వాతిరేకులతో 

పోరాడవలస్ల ఉంటుంది. వార వైెపునుండి కష్టట లు, 

ఆప్దలు కలిగే ప్ర మాద్మంటుంది. ఒకోొస్సర పార ణహాని 

కూడా జరుగ్గతంది. ఇటువంటి సునాత్్ కోసం 

వీరమరణం పందే వారకి 100 మంది అమరవీరుల 

పుణాం లభిసేుంది.  

ْيُد ا ْ َسعإ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  ، ي إ لُْخْدرإ َوَعْن أَِبإ
بً   أَكََل وسلم: "مْن  ْ ُسن َةٍ َوَعمإ  ،اَطي إ   ، َقهُ َوأَمإَن الن َاُس بإَوائإ ، َل ِفإ

ْ   !يَا َرُسْول اهللإ  :فََقاَل َرُجل   ."الَْجن َةَ دََخَل  ِفإ إإن َ َهَذا الَْيْوَم لََكثإْْي 
ْ "َوَسَيُكوْ  قَاَل: ؟الن َاسإ  ْي". َن ِفإ ي ُ  قُُرْوٍن بَْعدإ مإذإ ْ  .َرَواُه الَت إ

178. (39) [1/63-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

''ధరి సంపాదన తింటూ, న్న స్సంప్ర దాయం ప్ర కారం 

ఆచరసేూ, ప్ర జలప్టు  అతాాచారాలకు పాలపడ్

కుండా ఉండే వాకిత  సారు ంలో ప్ర వేశ్సే్సడు,’ అని 

అన్నారు. ఒకవాకిత  లేచి, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇటువంటివారు 

ఈ కాలంలో చాల్లమంది ఉన్నారు,' అని అన్నాడు. 

దానికి ప్ర వకత  (స), 'న్న తరువాత కూడా భవిషాతేలో 

చాల్లమంది ఉంటారు,' అని సమాధానం ఇచాచరు. 

(తిరిజి') 
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َي اهلُل عَ  ْ ُهَريَْرَة َرضإ اَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل  قَ  ، ْنهُ َوَعْن أَِبإ
ْ زَ عليه وسلم: "إإن َكُْم  َر بإهإ  تََرَك  َمْن  َماٍن  ِفإ ْنُكْم ُعْشَر َما أُمإ  مإ

ْ ، َهلََك  ْ بثُم َ يَأِْتإ َل مإهْْنُ َر بإهإ نََجا". َإ  َزَماُن َمْن َعمإ ُعْشرإ َما أُمإ
ي ُ  مإذإ ْ  . َرَواُه الَت إ

179. (40) [1/63-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు ఎల్లంటి కాలంలో ఉన్నారంటే, ఒకవేళ 

ఎవరైన్న దైవాదేశాలోు  10వ వంత వదలివేస్లన్న 

న్నశనం అయి పోతారు. కాని భవిషాతేలో ఒక కాలం 

రాబోతంది. అందులో ఎవరైన్న దైవాదేశాలోు ని 10వ 

వంతను ఆచరంచిన్న స్సఫలాం పందగలరు.'' 

(తిరిజి') 
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ْ أََماَمةَ   اهلل عليه وسلم:  صىل اهللإ َرُسْوُل : قَاَل قَاَل  ،َوَعْن أَِبإ
ثُم َ قََرأَ  ، ا عَلَْيهإ إإل َ أُْوتُوا الَْجَدَل" ُهَدى كَانُوْ  قَْوم  بَْعَد  "َما َضل َ 

هإ اْْلية: لََك إإل َ  َربُْوهُ َما َض ...) َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم َهذإ
ُمْوَن  ي ُ َوال ،َمُد ُه أَحْ َرَوا. (58: 43؛ َجَدًل بَْل ُهْم قَْوم  َخصإ مإذإ ْ ،  َت إ

 . َوابُْن َماَجُه 
180. (41) [1/63-దృఢం] 
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అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'ఏ జాతీ, రుజుమారు ం పందిన తరాాత మారు  

భర షట తాానికి గ్గరకాలేదు, వివాదాలతో కూడిన జాతి 

తప్ప!' అంటే వివాదాలు, కయాాలు కోరుకునే జాతి 

రుజుమారు ం పందిన్తరాాత కూడామారు భర షట తాానికి 

గ్గరవుతంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) దీనిా 

సమరించే ఈ ఆయతను ప్ఠించారు, ''వీరు 

మిమిలిా వివాదాల ఉదాహరణ గ్గరంచి 

మాటాు డుతన్నారు. ఎందుకంటే వీరు సాయంగా 

కయాాలు కోరుకునేవారు.'' 95 (అ'హిద్, తిరిజి', 

ఇబా మాజహ)  
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95) వివరణ-180: ఈ ఆయతు సూరహ్ జుఖ్రుఫ్ 

(43)లో ఉంది, ''మరయు మరామ్్ కుమారుడు ఒక 

ఉదాహరణగా పేర్కొనబడి నపుపడు (ఓ మ'హమిద్!) 

నీ జాతి ప్ర జలు అతనిని గ్గరంచి కేకలువేసే్సరు. మరయు 

అంటారు: "మా దేవుళుా మంచివా లేక అతన్న 

('ఈస్సన్న)?" వారు ఈ విషయం నీమందు పెటేట ది కేవలం 

జగడమాడటానికే. వాసేవానికి వారు కలహపిర యులైన 

జనులు. అతను ('ఈస్స) కేవలం ఒక దాసుడు మాతు మే. 

మేమ అతనిని అనుగర హంచామ. మరయు మేమ 

అతనిని ఇస్సర 'యీల్్ సంతతి వారకి ఒక నిదరినంగా 

చేశామ.'' (సూ.్జుఖు రుఫ, 43:57-59) 

దీని అవతరణ్య కారణం ఏమిటంటే, ప్ర వకత  (స) వలీద్ బిన్ 

మగీరహ మొదలైన ఖురైష్ న్నయకుల వదద  కూర్కచని 

ఉన్నారు. ఇంతలో న'జర ర్ బిన్ 'హారస్' కూడా వచాచడు. 

ప్ర వకత  (స)తో మాటాు డస్సగాడు. చివరకి సమాధానం 

ఇవాలేక్ పోయాడు. ప్ర వకత  (స), ''మీరూ మీ విగర హాలు 

నరకానికి ఆహుతి అవుతారు'' అనే ఖుర్ఆన వాకాం 

ప్ఠించి వినిపించారు. అది విని అవిశ్వవస్ నాయక్తలు, 

'ఈస్మ, ఉ'జైర్ మరయు దైవదూతలు కూడా నరక్ింలోకి 

వెళతారా? ఎిందుక్ింటే వారని కూడా ప్ర జలు 

పూజిసుత నాిరు!' అన్న అనాిర్ప. దానికి ప్ర వకత  (స), 

'ఆరాధించేవారు, ఆరాధించమని కోరేవారు నరకంలోకి 

వెళతారు, ఈ దైవదాసులు ఇతరులను ఆరాధించలేదు, 

తమను ఆరాధించమని ఇతరులను కోరలేదు,' అని 

అన్నారు. అపుపడు ఈ వాకాం అవతరంచింది.  

صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َرُسْوَل اهللإ أَن َ ، َوَعْن أَنٍَس بْنإ َمالإٍك 
دَ اهلُل عَلَْيُكْم "يَُقْوُل:  إ ُكْم فَُيَشد  دُْوا َعىَل أَنُْفسإ إ ْوًما فَإإن َ قَ ، َل تَُشد 

ْم شَ  هإ دُْوا َعىَل أَنُْفسإ ْ ، د َ دَ اهلُل عَلهَْْيإ لْ ، فََشد َ ْ  يَاُهْم اَك بَقَ فَتإ ِفإ
إ  َوامإعإ َوالد  ة ابَْتَدعُ َرْهَبا...يَارإ )الص َ ْ ونإي َ ؛  ...َها َما كََتْبَناَها عَلهَْْيإ

 .رواه أبو داود ."(27: 57
181. (42) [1/64-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మిమిలిా మీరు 

కష్టట లకు, కాఠిన్నాలకు గ్గరచేసుకోకండి, ఫలితంగా 

అల్లు హ్(త) మీకు కష్టట లకు గ్గరచేసే్సడు. ఎందుకంటే 

మీ కంటే మందు బనీ-ఇస్సర యీ'ల్్ జాతి 

తమితామ కష్టట లకు గ్గరచేసుకుంది. ఫలితంగా 

అల్లు హ్(త) కూడా వారపైె అధిక బరువు బాధాతలు్

వేశాడు. ఈకాలంలో కనబడే, సైెనగోజీలు, చరీచలు 

(ఆరాధన్నలయాలు) మొదలైనవి వార జాాప్కారిాలే. 

వారు సన్నాసతాానిా స్త్ాకరంచి, ప్ర కృతి 

బాధాతలను తాజించారు. ఇవనీా అల్లు హ్ 

ఆదేశ్ంచని ఆజాలే.'' 96 (అబూ-దావూద్)  
 

96) వివరణ-181: మిమిలిా మీరు కష్టట లకు గ్గరచేసు 

కోకండి. అంటే శకిత కి మించిన ఆరాధన్న ప్దధ తలను నెతేిన 

వేసుకో కండి. అల్లు హ్(త) మీ కోసం ధరి సమితం 

చేస్లన వివాహం, లైంగక కోరకలను వదలి, జనవాస్సలకు 

దూరంగా, అడవులోు  నగాంగా లేదా అరినగాంగా 

తిరుగ్గతూ దానిా దైవస్సనిాహతాం పందే మారు ంగా 

భావించకండి. ఇవనీా మీరు కలిపంచ్చకునా విషయాలే. 

వీటిని గ్గరంచి ఎటువంటి దైవాదేశాలూ అవతరంచ 

లేదు.  

సన్నాసతాానికి చెందిన వాకాం సూరహ్  హద్రద్ లో ఉంది. 

''మరయు వాసేవంగా మేమ నూ'హ్ను మరయు 

ఇబార హీమ్్ను ప్ంపామ. మరయు వారదద ర సంతానంలో 

ప్ర వకత  ప్దవినీ మరయు గర ంథానిా ఉంచామ. కాని వార 

సంతతిలో కొందరు మారు దరికతాం మీద ఉన్నారు, 

కాని వారలో చాల్ల మంది అవిధేయులు (ఫాస్లఖూన్) 
ఉన్నారు. ఆ తరువాత చాల్ల మంది ప్ర వకత లను మేమ 

వార తరువాత ప్ంపామ. మరయు మరామ్్ 

కుమారుడు ఈస్సను కూడా ప్ంపామ మరయు అతనికి 

ఇంజీల్్ను ప్ర స్సదించామ. మరయు అతనిని అనుసరంచే్

వార హృదయాలలో మేమ జాలిని, కరుణను 

కలిగంచామ, కాని సన్నాస్సనిా వారే సాయంగా 
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 (1/64)(  ضعيف جدا[ )  43]  - 182

َي اهلُل َعْنه ْ ُهَريَْرَة َرضإ قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل   قَاَل:  ، وَعْن أَِبإ
،  َوَحَراٍم ، ُجٍه: َحََلٍل َسةإ أَوْ مْ ىَل خَ ْرآُن عَ نََزَل الْقُ : "عليه وسلم
ل ُوا الَْحََلَل وَ  ،ُمَتَشابإهٍ و َ  ،َوُمْحَكٍم  ُمْوا الَْحَراَم ، أَْمَثاٍل. فَأَحإ إ   ، َوَحر 

ُنْوا بإالُْمَتَشابإ ، َواْعَملُْوا بإالُْمْحَكمإ  ْوا بإاْْلَْمَثالإ َوا، هإ َوآمإ ُ . َهَذا "ْعَتِبإ
، لَْفُظ الَْمَصابإيْ  ْ ْيَهقإي ُ بَ َوى الْ َورَ حإ يَْمانإ " ِفإ َولَْفُظُه:   "ُشَعبإ اِْلإ

ُبْوا الَْحَراَم  ،الَْحََللإ فَاْعَملُْوا بإ "  ."َوات َبإُعْوا الُْمْحَكَم  ،َواْجَتنإ
182. (43) [1/64-అతి బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్్ఆన్ ఐదు విధాలుగా అవతరంచబడింది. అంటే 

ఐదురకాల్ ఆదేశ్వలు అవతరంచబడాాయి. 1. 

'హల్లల్్, 2. హరామ్్, 3. మహ్కమ్్, 4. మత్

ష్టబిహ్, 5. అమ్్స్సల్్. కనుక మీరు 'హల్లల్్ను 

'హల్లల్్ గా ప్రగణించండి, 'హరామ్్ను 'హరామ్్గా 

ప్రగణించండి, మ'హకమ్్ ప్ర కారం ఆచరంచండి, 

మతష్టబిహ్లను విశాస్లంచండి, అమ్్స్సల్్ అంటే 

గాథలు వృతేాంతాలదాారా గ్గణపాఠంనేరుచకోండి. 97 

(బైహఖీ)  

 

కలిపంచ్చకున్నారు. మేమ దానిని వారపైె విధించలేదు, 

కాని అల్లు హ్ ప్ర సనాతను పందగోర వారే దానిని 

విధించ్చకున్నారు, కాని వారు దానిని పాటించవలస్లన 

విధంగా నిజాయితీతో పాటించలేదు. కావున వారలో 

విశాస్లంచిన వారకి వార ప్ర తిఫల్లనిా ప్ర స్సదించామ. 

కాని వారలో చాల్ల మంది అవిధేయులు (ఫాస్లఖూన్) 
ఉన్నారు.'' (సూ. అల్్ హదీద్, 57:26-27) 

పూరాం ఆచరణలో ఉనా సన్నాసతాం ఇస్సు మ్్లో నిష్దధ ం. 

ప్ర వకత  (స), ''న్న అనుచర సమాజంలోని సన్నాసతాం 

'దైవ మారు ంలో పోరాడటం' అని అన్నారు.'' (మసాద్ 

అ'హిద్) 

97) వివరణ-182: మహ్కమ్్ అంటే సపషట ంగా ఉనావి. 

ఏమాతు ం సందేహాలు, అనుమాన్నలు లేనివి. ఉదా. 

నమా'జు ఆచరంచండి, 'జకాత్్ చెలిు ంచండి. మతష్టబిహ్ 

అంటే వాటి అరిం అల్లు హ్(త) తప్ప ఎవారూ ఎరుగరు. 

హురూఫె మఖతే ఆత్్, గ్గణ్యలు. అంటే చేయి, దృష్ట , 

వినడం మొదలైనవి. ఇటు వంటి వాటిని విశాస్లంచాలి. 

అమ్్స్సల్్ అంటే పార చీన గాథలు, కథలు వీటిదాారా 

గ్గణపాఠం నేరుచకోవాలి. 

 (1/64)(  ضعيف[ )  44]  - 183

اٍس  قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  : قَاَل  ،َوَعْن ابْنإ َعب َ
: إ   "اَْْلَْمُر ثَََلثَة  إ  فَات َبإْعهُ ْشُدُه رُ  أََمر  بَْي  ُه فَاْجَتنإْبهُ  ، َوأَْمر  بَْي   ،َغي ُ

 .اه أحمد رو". هإ فَكإلُْه إإىَل اهللإ َعز َ َوَجل َ َف فإيْ لإ  اُْختُ َوأَْمر  
183. (44) [1/64-బలహీనం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మూడురకాల్ ఆచరణలు ఉన్నాయి. 1. సపషట ంగా 

ఉనావాటిని ఆచరంచండి, 2. సపషట ంగా చెడు 

ఉనావాటి నుండి దూరంగా ఉండండి, 3. 

అనుమానాస్ుద విషయాలను అలా్లహ్(త)క్త 

అప్ుజప్ుిండ్న.'' (అ'హిద్)  
----- 

 َ    మూడవ విభాగం   ْصُل الث َالإُث لْفَ ا

 (1/65)(  ضعيف[ )  45]  - 184

عليه   صىل اهللقَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ  ،َعْن َمَعاذإ بْنإ َجَبٍل 
ئْبإ  نَْسانإ كَذإ ْيَطاَن ذإئُْب اِْلإ ُخُذ  يَأْ  ، الَْغَنمإ وسلم: "إإن َ الش َ

َيةَ الش َ  َيَة َوالن َاحإ َعاَب اكَُوإإي َ ، اذََة َوالَْقاصإ َوعَلَْيُكْم  ، ْم َوالش إ
  . َرَواُه أَْحَمُد "بإالَْجَماَعةإ َوالَْعام َة

184. (45) [1/65-బలహీనం] 

మ’ఆజ్ బిన్ జబల్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''షైతాన్ మానవుని ప్టు  తోడేలు వంటి 

వాడు. మేకను తోడేలు ఎతేకుపోయినటుు . 

ఎందుకంటే అది మందనుండి దూరంగా వెళ్ళా 

ఉంటుంది ఏ విధ్ింగా తోడేలు ఒింటరగా ఉనా 

మేక్ను ఎతుత క్తపోయి చింపివేసుత ిందో, అదేవిధంగా 

సంఘం నుండి వేరైన మస్లు మ్్పైె షై'తాన్ ప్టుట  

స్సధిసే్సడు. కనుక కొండ మారాు లకు దూరంగా 

ఉండండి. అంటే ఇస్సు మీయ మారాు నిా వదలకండి. 

మస్లు మ్్ సంఘానిా అంటిపెటుట కొని ఉండండి.'' 

(అ'హిద్) 

 (1/65)(  صحيح [ )  46]  - 185

ْ ذَر ٍ  َمْن  : "قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم ، َوَعْن أَِبإ
ْن ُعنْ اَرَق افَ  ا فََقْد َخلََع رقة اِْلإْسََلمإ مإ ِْبً ". رَ لَْجَماَعَة شإ اُه  وقإهإ
 َ    .أَبُْو دَاُودَ ْحَمُد وَ أ
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185. (46) [1/65-దృఢం] 

అబూ జ'ర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 

వాకిత  మస్లు మ్్ సంఘానికి ఏమాతు ం దూరం అయిన్న, 

అతడు తన మెడలో ఉనా ఇస్సు మ్్ ప్టాట ను 

తీస్లపారవేస్ల నటేట .'' (అ'హిద్, అబూ దావూద) 

 (1/66) (حسن  [ ) 47]  - 186

 صىل اهلل   اهللإ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل , نإ أَنٍَس ُمْرَسًَل َمالإكإ بْ  َعْن وَ 
َما:  َكُتْم بإهإ ل ُْوا َما تََمس َ عليه وسلم: "تََرْكُت فيإُكْم أَْمَريْنإ لَْن تَضإ

َتاُب اهللإ َوُسن َ  ". ُة َرُسوْ كإ ْ   لإهإ أ"َرَواُه ِفإ  ."الُْمَوط َ
186. (47) [1/66-పార మాణికం] 

మాలిక్ బిన్ అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నేను మీలో రండు విషయాలు వదల్లను. 

మీరు ఆ రంటిని అంటిపెటుట కొని ఉనాంత్ వరకు, 

మీరు ఎంత మాతు ం మారు భర షట తాానికి గ్గరకారు. 

అవి: 1. దైవ గర ంథం, 2. ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయం.'' 

(మవ'తేా-మాలిక్)  
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ْ َوَعْن ُغَض  ُل اهللإ صىل  َرُسوْ قَاَل  قَاَل:, ْيفإ بْنإ الَْحارإثإ الث ََماِلإ
ْثلَُها مإَن  اهلل عليه وسلم: " َما أَْحَدَث قَْوم  بْدَعًة إإل َ ُرفإَع مإ

َنةإ  ْن إإْحَداثإ بإْدَعٍة"ةإ خَ َك بإُسن َ فََتَمس ُ ؛ الس ُ  . َرَواُه أَْحَمُد  .ْْي  م إ
187. (48) [1/66-బలహీనం] 

’గ్గ'దై ఫ బిన ’హారస్‘ అసా‘మాలీ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఏదైన్న జాతి ఒక కలిపతానికి 

పాలపడితే, ఆ జాతి నుండి ఒక సునాత్్ ఎతేకోవటం 

జరుగ్గతంది. కనుక ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయాలను 

అంటిపెటుట కొని ఉండండి. ఇది కలిపంచటం కంటే 

శ్రర షామైెనది.'' 98 (అ'హిద) 

 

98) వివరణ-187: ధరింలో కలిపంచటం చాల్ల అశుభకర 

మైెన విషయం. కలిపతం రాగానే స్సంప్ర దాయం యొకొ 

వెలుగ్గ తొలగపోతంది. సునాత్్ సి్సనంలో అంధకారం 

వాాపిసేుంది. ఈ అంధకారమే మస్లు మ్్ సమాజానిా 

తపుప ప్టిట సేుంది. దీనివలు  బిద్’అత్్లకు పాలపడిన 

వారకి సునాత్్లపైె ఆచరంచే భాగాం కలుగదు. ఎటిట  

ప్రసి్లత లోు నూ ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయం (సునాత్్) ప్ర కారమే 

ఆచరంచాలి. ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయానికి (సునాత్్ కు) అను 

 (1/66) ( صحيح [ )  49]  - 188

اَن  ْ إإل َ نََزَع   "َما قَاَل:, َوَعْن َحس َ إ ْ دإيهْْنإ ابَْتَدَع قَْوم  بإْدَعًة ِفإ
ْثلََها ْ مإ إ ْيُدَها إإ , اهلُل مإْن ُسن ََتإ ْ ثُم َ َل يُعإ .   لهَْْيإ إإىَل يَْومإ الَْقَياَمةإ

اَرمإي ُ      .َرَواُه الد َ
188. (49) [1/66-బలహీనం] 

'హస్సాన్ బిన్ స్స'బిత్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒకజాతి ఒక కలిపతానికి పాలపడితే, 

అల్లు హ్ (త) ఆ జాతి నుండి ఒక సునాత్్ ఎతే 

కుంటాడు. తీరుప దినం వరకు దానిా మళ్ళా వెనకిొ 

ప్ంప్టం జరుగదు.'' (దారీి) 
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ْيَم ْن إإبْرَ َوعَ  هلل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل ا, َسَرةٍ  بْنإ َميْ اهإ
َب بإْدَعةٍ ع ق ََر َصاحإ فََقْد أَعَاَن َعىَل َهْدمإ  , ليه وسلم: "َمْن و َ

ْ "اِْلإْسََلمإ  يَْمانإ ُشَعبإ ا " . َرَواُه الَْبْيَهقإي ُ ِفإ  .ُمْرَسًَل " ِْلإ
189. (50) [1/66-బలహీనం] 

ఇబార హీమ్్ బిన్ మైెసర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''బిద్'అతీని ఆదరంచిన వాడు ఇస్సు మ్్ను 

కూలిచ వేయడంలో సహాయప్డి నటేట .'' 99 (బైహఖీ-

ష్ట'అబిల్ ఈమాన / తాబయీ పోర కత ం)  
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اٍس وَ  َتاَب اهللإ ثُم َ , َعْن ابْنإ َعب َ ؛ فإْيهإ  َما عَ  ات َبَ قَاَل: َمْن تََعل ََم كإ
نْهَ  ْ الد ُ ََللَةإ ِفإ َن الض َ َوَوقَاُه يَْوَم الَْقَياَمةإ ُسْوَء  , َياَداُه اهلُل مإ

َسابإ  ل ُ . الْحإ َتابإ اهللإ َل يَضإ َوايٍَة قَاَل: َمنإ اْقَتَدى بإكإ ْ رإ ْ  َوِفإ ِفإ
َرةإ الد ُ  ْ اْْلخإ هإ اْْل , نَْيا َوَل يَْشََق ِفإ   نإ ات ََبعَ فَمَ ...: )يَةإ ثُم َ تَََل َهذإ

ل ُ َوَل يَْشََق  ُهَداَي   . َرَواُه َرزإيْن   . (123: 20؛فَََل يُضإ
190. (51) [1/67-అప్రశోధితం] 

ఇబా 'అబాబస్ (ర) కథనం: ''దైవగర ంథం నేరుచకొని, 

దానిప్ర కారం ఆచరంచేవారని, అల్లు హ్(త) ప్ర ప్ంచంలో 

 

గ్గణంగా ఆచరంచేవారు నిరంతరం అభివృదిధ  చెందుతూ 

ఉంటారు. అతన్న హృదయింలో వెలుగు జన్నసేూ్

ఉంటింది. 

99) వివరణ-189: ఎందుకంటే, బిద్’అతీని గౌరవించటం, 

ఇస్సు మ్్ను అవమానించటం అవుతంది. సునాత్్ 

మరయు ఇస్సు మ్్ను అవమానించటం వలు  ఇస్సు మ్్ 

పున్నదులు ధాంసం అవుతాయి. 
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మారు భర షట తాం నుండి దూరంగా ఉంచ్చతాడు. ఇంకా, 

తీరుపదినంన్నడు అతనిా్ అవమాన్ననికి గ్గర్

చేయడు. 

మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'అల్లు హ్ గర ంథం 

ప్ర కారం ఆచరంచినవారు ప్ర ప్ంచంలో మారు ్ భర షట తాా్

నికి గ్గరకారు, ప్రలోకంలో అవమాన్ననికి గ్గరకారు.' 

ఆ తరువాత ఇబా 'అబాబస్, ''...న్న మారు దరి్

కతాానిా అనుసరంచేవాడు, మారు భర ష్టట డూ్ కాడు 

మరయు్దురవసికూ్గ్గరకాడు.'' (సూ.్'తా-హా, 20: 

123) ఆయతను ప్ఠించారు. (ర'జీన్)  
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قَاَل:   ليه وسلمأَن َ َرُسْوَل اهللإ صىل اهلل ع, َوَعْن ابْنإ َمْسُعْودٍ 
ْيمً  ْسَتقإ َراًطا م ُ َراطإ  َبَت الص إ  َجنْ ْن َوعَ , ا"َضَرَب اهلُل َمَثًَل صإ

َما أَبَْواب  ُمفَ , ُسْوَرانإ  َح فإْيهإ ْرَخاة  , ة  ت َ ْنَد  , َوَعىَل اْْلَبَْوابإ ُسُتْور  م ُ َوعإ
َراطإ َوَل  ْيُمْوا َعىَل الص إ راطإ دَاٍع يَُقْوُل: اإْسَتقإ ,  ْواتَْعَوج ُ  َرأْسإ الصإ

َشْيًئا مإْن تإلَْك  ي َْفَتَح أَْن  ْم َعْبد  كُل ََما هُ , َوفَْوَق ذَلإَك دَاٍع ي َْدُعوْ 
. ثُم َ  "فَإإن ََك إإْن تَْفَتْحُه تُلإْجهُ , َل تَْفَتْحهُ ! يَْحَك اْْلَبَْوابإ قَاَل: وَ 

َراَط ُهو اِْلإْسََلُم  : "أَن َ الص إ َرُه فَأَْخَِبَ َ َوأَن َ , فَس َ َحَة   اْْل بَْواَب الُْمْفت َ
َي َعىَل  , ْودُ اهللإ َخاَة ُحُد الُْمرْ  ُتْورَ َوأَن َ الس ُ , ُمَحارإُم اهللإ  اعإ َوأَن َ الد َ

 ْ َراطإ ُهَو الُْقْرآُن سإ ال َرأ ْن فَْوقإهإ واعُظ اهللإ , ص إ َي مإ اعإ ْ  َوأَن َ الد َ ِفإ
 . ُد َرَواُه َرزإيْن  َوأَْحمَ قَلْبإ كُل إ ُمْؤمإٍن". 

191. (52) [1/67-దృఢం] 

ఇబా మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లు హ్ రుజుమారాు నిా గ్గరంచి ఒక ఉదాహరణ 

పేర్కొ న్నాడు, 'ఒక మారు ం నిటారుగా ఉంది. ఆ 

మారాు నికి ఇరువైెపుల రండు గోడలు ఉన్నాయి. ఆ 

గోడలకు తెరచి ఉనా దాారాలు ఉన్నాయి. ఆ 

దాారాలపైె తెరలు ఉన్నాయి. మారు ం పైె ఒక 

పిలిచేవాడు నిలబడి ఉన్నాడు. అతను, తినాగా 

వెళాండి అటూ ఇటూ తిరగకండి అని కేకలు 

వేసేున్నాడు. అతని పైె భాగంలో మర్కక పిలిచేవాడు 

కూడా, తినాగా వెళ్ళాపోండి, అటూ ఇటూ చూడకండి 

అని కేకలు పెడుతన్నాడు. ఎవరైన్న ఆ దాారాలను 

తెరవటానికి ప్ర యతిాసే్త, ఆ పిలిచేవాడు, చాల్ల 

విచారకరమైెన విషయం. ‘ఈ తలుపును తెరవకు, 

ఎందుకంటే ఒకవేళ నువుా తెరచి వేసే్త తప్పకుండా 

అందులో ప్ర వేశ్సే్సవు,’ అని అంటాడు. ఈ 

ఉదాహరణను పేర్కొని, ప్ర వకత  (స), దీనికి ఈ విధంగా 

వివరణ ఇచాచరు, ''రుజుమారు ం ఇస్సు మ్్. ఇది 

సారాు నికి తీసుకుపోతంది. గోడలకు ఉనా దాారాలు 

అల్లు హ్ (త) నిషేధించిన విషయాలు. వాటిపైె ఉనా 

తెరలు అల్లు హ్ (త) హదుద లు. మారు ంపైె 

నిలుచనావాడు ఖుర్్ఆన్. అతని మందు నిలబడి 

కేకలు పెడుతనావాడు హతబోధ చేస్త మనిష్లో 

దాగ ఉనా అతని మనసుా. అంటే అతనిలో ఉనా 

దైవదూత,'' అని అన్నారు. (ర'జీన్, అ'హిద్) 
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ْ َوالَْبْيَهقإي ُ  يَْماَعبإ شُ " ِفإ اسإ بْنإ َسْمَعاَن " نإ اِْلإ و َ ا  َوكََذ , َعنإ الن َ
 ْ ْنُه الَت إ ي ُ َعْنُه إإل َ أَن َُه ذَكََر أَْخَصَر مإ  . مإذإ

192. (53) [1/67-దృఢం] 

నవాస్ ఇబా సమ్్’ఆన్ (ర)...ఈ 'హదీసు'ను కొంత 

తగు ంచి చెపాపరు... (బైహఖీ, తిరిజి') 
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ْسََت َ بإَمْن قَْد فَلْيَ  ؛ا, قَاَل: َمْن كَاَن ُمْستإن   َمْسُعْودٍ َعْن ابْنإ وَ 
ٍد  , َماَت  ْتَنُة. أُولئإَك أَْصَحاُب ُمَحم َ فَإإن َ الَْحي َ َل تُْؤَمُن عَلَْيهإ الْفإ

, لم كَانُ صىل اهلل عليه وس ةإ هإ اْْلُم َ َها قُلُْوبً ْوا أَْفَضَل َهذإ , اأَبَر َ
 َ ي إهإ اهلُل اإْخَتاَرُهُم , َوأَقَل ََها تَكَل ًُفا, اَها عإلْمً َمق َ عْ َوأ ,  لإُصْحَبةإ نَبإ

إقَاَمةإ دإيْنإهإ  ْم  ,فَاَْعَرفُْوا لَُهْم فَْضلَُهْم , َوِلإ ,  َوات َْبُعْوُهْم َعىَل آثَارإهإ
كُ  ْم ا ا ْوا بإمَ َوتََمس َ ْن أَْخََلقإهإ ْم ْسَتَطْعُتْم مإ َْيإهإ   ْوا َعىَل كَانُ  ْم إإن َهُ فَ  ,َوسإ

يْ  ْيمإ . َرَواُه َرزإ  .ن  الُْهَدى الُْمْسَتقإ
193. (54) [1/67-బలహీనం] 

ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ఒకవేళ ఎవరైన్న 

ఎవరనైెన్న అనుసరంచాలనుకుంటే, గతించిన వారని 

అనుసరంచాలి. ఎిందుక్ింటే స్జీవింగా ఉనివార్ప 

ఉప్దర వాలకు, క్లాోల్లలక్త గురవుతూ ఉింటార్ప. 

అనుసరంచవలస్లనవారు మరణించిన ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు. ఈ అనుచర సమాజంలో అందరకంటే 

శ్రర షా్టలు. వార హృదయాలు అందరకంటే నిషొలిష 

మైెనవి. వారు ప్రపూరణ ్వాకుత లు. అతి స్సమానాంగా 

మొహమాటం ప్డేవారు. అల్లు హ్(త) వారని తన 
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ప్ర వకత  (స) అనుచరులుగా, ఇంకా తన ధరాినిా 

సి్సపించటానికి ఎనుాకున్నాడు. అందువలు  మీరు 

వార గొప్పతన్ననిా గ్గరత ంచండి, ఇంకా వార అడుగ్గ్

జాడలను అనుసరంచండి, స్సధామైెనంత వరకు వార 

సదుు ణ్యలను, అలవాటు ను కలిగ ఉండండి. ఎందుకంటే 

వీరే స్లరాతె మసేఖీమ్్పైె ఉనావారు. అదే రుజు 

మారు ం.'' 100 (ర'జీన్) 
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َي اهللُ , َجابإرٍ  َعْن  ابإ َرضإ أَََت َرُسْوَل   :َعْنُهَما أَن َ ُعَمَر بْنإ الَْخط َ
ْوَراةإ  يَا َرُسْوَل : فََقاَل , اهللإ صىل اهلل عليه وسلم بإُنْسَخٍة م إَن الت َ

َن ا! اهللإ  هإ نُْسَخة  م إ ْورَ َهذإ ْولإ َرُس  فََجَعَل يَْقَرأُ َوَوْجهُ , فََسَكَت , اةإ لت َ
ُ و سلم اهلل عليه صىل  اهللإ  !  الث ََواكإُل ثَكإلَْتَك : فََقاَل أَبُْو بَْكرٍ . يََتَغْي َ

فََنَظَر ُعَمُر إإىَل   ؟َما تََرى َما بإَوْجهإ َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل عليه وسلم
أَُعْوذُ بإاهللإ من  : لم فََقاَل عليه وس  َوْجهإ َرُسْولإ اهللإ صىل اهلل

ْيَنا بإاهللإ َرب ًا,  عليه وسلمهإ صىل اهللَرُسْولإ َغَضبإ َغَضبإ اهللإ وَ  , َرضإ
ا, مإ دإيًْنابإاِْلإْسََل وَ  ي ً ٍد نَبإ فََقاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه  .َوبإُمَحم َ

هإ  ٍد بإَيدإ َحم َ ْي نَْفُس م ُ لَُكْم ُمْوََس فات ََبْعُتُمْوُه  بََداَ  لَوْ , وسلم: "َوال َذإ
ْ لَ َوتََرْكُتُموْ  ْيلإ ْم َعْن َس َضلَلْتُ ِنإ بإ ا وَ ؛ َواءإ الس َ َك أَدْرَ َولَْو كَاَن َحي ً

ْ نُ  ْ َلت ََبَعِنإ ِتإ اَرمإي ُ  ."ُبو َ    . َرَواُه الد َ
194. (55) [1/68-పార మాణికం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ఒకస్సర 'ఉమర్్ (ర) ప్ర వకత  (స) 

వదద కు ఒక త్తరాత ప్ర తి ఒకటి తీసుకొని వచిచ, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! ఇది త్తరాత కాప్ర,' అని అన్నారు. ప్ర వకత  (స) 

మౌనంగా ఉన్నారు. 'ఉమర్్ (ర) దానిా చదవటం 

 

100) వివరణ-193: 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ తన 

కాల్లనికి చెందిన తాబయీను తో, ‘మీరు ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులను  అనుసరంచండి, ఎందుకంటే వీరే 

అందరకంటే ప్రపూరణ  విశాాసం కలిగ ఉండేవారు. వీరే 

ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయాలను అనుసరంచేవారు. వాటిని 

గ్గరంచి అందరకంటే వీరకే ఎకుొవగా తెలిస్ల ఉండేది. 

వీరు ఎటువంటి ప్ర దరిన్న్బుదిధ కి పాలపడేవారు కాదు. 

ప్ర తి విషయంలో వీరు మధామారాు నిా అనుసరంచే 

వారు. అందుకే అల్లు హ్(త) వీరని తన ప్ర వకత  

అనుచరులుగా ఎనుాకున్నాడు. కనుక మీరందరూ 

వీరనే అనుసరంచండి, వీర అడుగ్గ జాడలపైెనే 

నడవండి,’ అని హతబోధ చేస్తవారు.  

పార రంభించారు. అది వినా ప్ర వకత  (స) మఖవరచసుా 

మారపోయింది. అది చూస్లన అబూ-బకర ర్ (ర), ''ఓ 

'ఉమర్్! నీకేమయింది?'' 'ఉమర్్ మళ్ళా చూస్ల, ప్ర వకత  

(స) మఖం ఆగర హంతో నిండి ఉండటం గమనించారు. 

వెంటనే, ''నేను అల్లు హ్(త) అయిషట ం నుండి, ఆయన 

ప్ర వకత  (స) అయిషట ం నుండి శరణుకోరుతన్నాను. 

ఇంకా, అల్లు హ్(త)ను మా ప్ర భువుగా, ఇస్సు మ్్ను 

ధరింగా, మ'హమిద్ (స)ను ప్ర వకత గా స్త్ాక్

రసేున్నాను,'' అని అన్నారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

ప్ర మాణం చేస్ల, ''ఎవర చేతలోు  న్న పార ణం ఉందో ఆ 

అల్లహ స్సకిి! ఒకవేళ మూస్స (అ) కూడా మీలో ఉండి, 

మీరు ననుా వదలి అతనికి విధేయత చూపితే, 

సన్నిరు ం నుండి దూరమైె మారు భర షట తాానికి గ్గరవు్

తారు. మూస్స (అ) సజీవంగా ఉండి, ఈ సమాజంలో 

ఉంటే, అతనికి ననుా అనుసరంచడం తప్ప మరో 

మారు ం లేదు,'' అని అన్నారు. 101 (దారీి)  
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اَل رسوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل: قَ , رٍ َوَعْن َجابإ 
هللإ َوكَََلُم ا, َوكََلُم اهللإ يَْنَسُخ كَََلمإْي , "كَََلمإْي َل يَْنَسُخ كَََلُم اهللإ 

   .َسُخ بَْعُضُه بَْعضا"يَنْ 
 195. (56) [1/68-కలిపతం] 

జాబిర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 

వాకుొ అల్లు హ్ (త) వాకుొను రదుద  చేయలేదు, 

అల్లు హ్(త) వాకుొ న్నవాకుొను రదుద  చేయగలదు, 

అదేవిధంగా ఒక దైవవాకుొ మరో దైవవాకుొను 

రదుద చేసేుంది.'' 102 (దారు ఖుతనీ) 

 

101) వివరణ-194: ఈ 'హదీసు' దాారా ఖుర్్ఆన్, 

'హదీసు'లను వదలి, ఇతర దైవగర ంథాలను చదవటం, 

అనుసరంచటం అల్లు హ(త) ఆగర హానికి, ప్ర వకత  (స) 

అయిషట తకు గ్గరచేసే్సయని తెలిస్లంది. ఇంకా ఖుర్్ఆన్, 

ప్ర వకత  స్సంప్ర దాయాలను చదవటం, అనుసరంచటం మారు  

దరికతాానికి గ్గరచేసే్సయి. 

102) వివరణ-195: నస్ఖ్ అంటే రదుద  చేయటం. 

అల్లు హ్(త) ఖుర్్ఆన్లో మేమ ఒక ఆదేశానిా 

రదుద చేస్లన్న, లేదా మరపింప్జేస్లన్న, దానికి 

సమానమైెనది, లేదా దానికంటే మంచిది తీసుకువసే్సమ. 
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ْوُل اهللإ صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل َرُس  قَاَل:, ُعَمرَ َوَعنإ ابْنإ 
 . "ْنَسُخ بَْعُضَها بَْعًضا كََنْسخإ الُْقْرآنادإيَْثَنا يَ "إإن َ أَحَ 

196. (57) [1/68-కలిపతం] 

ఇబా 'ఉమర్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మా వాకుొలోు  కొనిా మరకొనిాంటిని రదుద చేసే్సయి, 

దైవవాకాాలు కొనిా మరకొనిాంటిని రదుద  చేస్లనటుు .'' 

(దారు ఖుతనీ) 
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ْ ثَْعلََبَة الُْخَشِنإ إ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللإ صىل اهلل عليه , َوَعْن أَِبإ
َم ُحُرَماٍت فَََل ,  تَُضي إُعْوَهائإُض فَََل وسلم: "إإن َ اهلَل فََرَض فََرا َوَحر َ

كُ تَ  ْن   أَْشَياءإ مإ َوَسَكَت َعْن , ُدْودًا فَََل تَْعَتُدْوَهاَوَحد َ حُ  ,ْوَهاْنَتهإ
َغْْيإ نإْسَياٍن فَََل تَْبَحُثْوا َعْنَها". َروى اْْلََحادإيَْث الث َََلثََة  

اَرقُْطِنإ ُ   . الد َ
197. (58) [1/69-బలహీనం] 

అబూ-స‘’అలబహ అల్్ ’ఖుషనీ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అల్లు హ్(త) కొనిా 

విషయాలను విధిగా్ చేశాడు. మీరు వాటిని 

నిరు క్షాంగా వృథా చేసుకోకండి. కొనిా విష యాలను 

నిష్దధ ంచేశాడు. మీరు వాటి దగు రకు కూడా 

వెళాకండి. అల్లు హ్(త) కొనిా హదుద లను 

విధించాడు. మీరు వాటిని మీరకండి. అల్లు హ్(త) 

అనేక విషయాల ప్టు  మౌనం వహంచాడు. మీరు 

వాటి గోతలను తు వాకండి.'' (దారు ఖుతనీ) 

***** 

 

 

ఖుర్్ఆన్లో కొనిా ఆదేశాలు రదుద  చేయబడాాయి, కాని 

వాటి ప్ఠనం రదుద  కాలేదు. మరకొనిా్ఆదేశాలు, ప్ఠనం 

రండూ రదుద చేయబడాాయి. దీనిా గ్గరంచి అనేక 

ఆయతలు ఉన్నాయి. 

*** 


