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2. విజా్ఞన పుస్త కం 

మానవునికి గౌరవం, గొప్పతనం విద్యాజా్ఞనాలవలే్ల లభంచాయి. అనిిటికంటే మందు మానవునికి 

విద్యాజా్ఞనాలు ప్ర సాదంచబడా్డయి. ఆదమ్ (అ)కు విద్యాజా్ఞనాలు ప్ర సాదంచబడా్డయి. అందువలే్ల దైవదూతల 

కంటే గొప్ప సాానానిి పంద్యరు. ఖుర్ఆన్లో మొట్ట  మొదటి ఆయతు విద్యాజా్ఞనాలను గురంచే 

అవతరంప్జేయబడంద.అలే్లహ్ ఆదేశం: ''చదువు! నీ ప్ర భువు పేరుతో, ఆయనే (సర్వానిి) సృష్ట ంచాడు! 

ఆయనే మానవుణి్ణ రకతమదద తో (జీవకణంతో) సృష్ట ంచాడు. చదువు! మరయు నీ ప్ర భువు ప్రమద్యత. 

ఆయన కలం ద్యార్వ నేర్వపడు. మానవుడు ఎరుగని జా్ఞనానిి అతనికి బోధంచాడు.'' (సూ.్అల్-అలఖ్, 
96:1-5) 

మరోచోట్ ''...విజా్ఞనులు్మరయు అజా్ఞనులు సరసమానులు కాగలర్వ?...'' (సూ.్అజ్-జుమర, 39:9) అని 

ఆదేశంచాడు. అంటే కాల్లరని అరాం. ఎందుకంటే జా్ఞనవంతులకు అలే్లహ్్(త) ఉనిత సాానాలు ప్ర సాదంచాడు. 

ఇకకడ విద్యాజా్ఞనాలు అంటే ధారిక విద్యాజా్ఞనాలు. వీటికి అనుగుణంగా ఉండేవి. కిర ంద వీటికి సంబంధంచిన 

హదీసులు పేర్కకనబడా్డయి.  

మొదటి విభాగం    ُل   اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 1/70( )[ ) صحيح  1]  - 198
ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس  قَاَل: , ْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروعَ 
ْ َولَوْ ا وْ غُ "بَل ِ  سلم: و ثُْوا َعْن بَِّنْ إِْسَرائِْيَل َوََل َحَرَج , آيَة  َعّن ِ ِ ,  َوَحد 

ا َ َمْقَعَدُه ِمَن الن َاِر".فَلَْيتَ  َوَمْن كََذَب عَلَي َ ُمَتَعم ِد  َرَواُه   َبوأ
 الُْبَخاِري ُ 

198. (1) [1/70-దృఢం] 

’అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా నుండ వచిచంద ఒకక ఆయతు 

అయినా సరే (ఇతరులకు) అందజేయండ. ఇంకా బనీ 

ఇసార యీ'ల్ సంఘట్నలను వివరంచండ. ఇందులో 

ఎటువంటి అభ్ాం తరం ల్లదు. అయితే నేను అనని 

ద్యనిి ఉద్దద శ్ాపూరాకంగా నాకు అంట్గటిట న వాడు 

తన నివాసానిి నరకంలో ఏరపరచుకుంటాడు.'' 1 

(బ్ద'ఖారీ) 

 

1) వివరణ-198: అంటే నా నుండ వచిచన దైవసంద్దశానిి 

ఇతరులకు అందజేయండ. అద ఒకక ఆయతు అయినా 

సరే, చినివిషయం అయినా సరే. ఇందులో విద్యా 

జా్ఞనాల ప్ర చారం యొకక ప్రర ధానాత గురంచి పేర్కకనడం 

జరగంద. ప్రర రంభ్ంలో బనీ-ఇసార యీల్ కథలు, 

సంఘట్నలను పేర్కకనట్ం నిష్దధ ంగా ఉండేద. ఇప్పపడు 

 ( 1/70( )يح ) صح [  2]  - 199
ةِ بِْن ُشْعَبةَ , َعْن َسُمرَة بِْن ُجْنُدٍب وَ  قَاََل: قَاَل َرُسْوُل  , َوالُْمَغْْيَ

ْ بَِحِديٍْث يََرى أَن َُه   َث َعّن ِ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن َحد َ
"., كََذَب   . َرَواُه ُمْسلٌِم   فَُهَو أََحُد الْكَاِذبِْْيَ

199. (2) [1/70-దృఢం] 

సమర బిన్ జున్దుబ్ మరయు మ'గైర బిన్ 

షు’అబహ్ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, “ ‘అసతా 

మైన 'హదీస'ని తెలిసినప్పటికీ, ఉద్దద శ్ాపూరాకంగా 

అద నా్ (ప్ర వకత )్ తరఫు్ నుండ,’ అని ఉలే్లఖంచిన్

వాడు, అసతావంతులేో ఒకడు.'' 2  (మసేిమ్)  

 

అనుమతంచ బడంద. వీటిని వినిపంచడంలో ఎటువంటి 

ప్రప్ం ల్లదు. అయితే వాటిని సమరాంచకూడదు, తరసక 

రంచకూడదు. ఒకవేళ ఇసేామ్కు అనుగుణంగా ఉంటే, 

స్వాకరంచట్ంలో ఎటువంటి అభ్ాంతరం ల్లదు. అద్ద 

విధంగా ప్ర వకత  (స) అనని విషయానిి అతను (స) 

అనాిరని అనడం మహాప్రప్ం. అటువంటి వాడ నివాసం 

నరకం. కందరు దీనిి అవిశాాసంగా భావించారు. ఇద 

ముతవాతిర్ 'హదీసు'. దీనిి 62 మంద స'హాబాలు 

ఉలే్లఖంచారు. వీరలో అషరహ్ మబషి్రహ్్ కూడ్డ 

ఉనాిరు. 

2) వివరణ-199: దీని ద్యార్వ విషదమయ్య్ దాద్దమిట్ంటే 

'హదీసు'లను, వాటి వాసత వాలు, సాితులు పేర్కకనకుండ్డ 
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 ( 1/70( )ه [ ) متفق علي 3]  - 200
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن   َل:اقَ , ةَ َعْن ُمَعاِويَ وَ 

يِْن  ِ ْهُه ِِفْ الد  ا ي َُفق ِ   .َوإِن ََما أَنَا قَاِسٌم َواهلِل يُْعِطْي" , ي َِرِد اهلُل بِِه َخْْي 
 متفق عليه

200. (3) [1/70-ఏకీభ్వితం] 

మ’ఆవియహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలే్లహ్్(త) ఒకరకి మంచి చేయాలనుకుంటే, 

అతనికి ధారిక జా్ఞనం ప్ర సాదసాత డు. నేను కేవలం 

ప్ంచేవాడని మాతర మే. ప్ర సాదంచే వాడు అలే్లహ్్య్య్.'' 
3 (బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్)  

 ( 1/70)[ ) صحيح (   4]  - 201
 اهلل ُل اهلِل صىلوْ قَاَل: قَاَل َرُس , َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنهُ وَ 

َ  :سلمعليه و َهِب اُس َمَعاِدُن كَمَ لن َ "ا ةِ  َعاِدِن الذ َ ِخَياُرُهْم   َوالِْفض َ
ِة ِخَياُرُهْم ِِفْ   .َرَواُه ُمْسلٌِم   فََقُهْوا".   اْْلِْسََلِم إِذَاِِفْ الَْجاِهلِي َ

201. (4) [1/70-దృఢం] 

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

''ప్ర జలు బంగారం, వండ గనుల వంటివారు. అజా్ఞన 

కాలంలో ఉతత మలు, ఇసేామ్లో కూడ్డ ఉతత మల్ల. 

అయితే వారు తెలివిగలవారై ఉండ్డలి.'' 4 (మసేిమ్) 

 

వివరంచట్ం తగదు. ఇద చాల్ల నీచమైన అప్నింద 

అవుతుంద.  

3) వివరణ-200: అంటే ఖుర్ఆన్ సునిత్ల జా్ఞనం నాకు 

[మ’హమిద్ (స)కు] ప్ర సాదంచబడుతుంద. నేను 

ద్యనిి ప్ర జలకు వినిపసాత ను, బోధసాత ను. 

4) వివరణ-201: ప్ర జలు గనుల వంటివారు అంటే ప్ర జలేో 

వివిధ వంశాలు, కుటుంబాలు కలిగ ఉనాిరు. ఒక వంశ్ం 

వారు వీరతాం కలిగ ఉంటారు. ఒక వంశ్ంలో దయా 

కారుణ్యాలు ఉంటాయి. ఒక వంశ్ంలో నాాయం ధరిం 

ఉంటాయి. ఒక వంశ్ంవారు నీచులు, ద్రర హులు, 

పసినారులు, పరకివారు, దుర్విరుు లు ఉంటారు. 

ఇసేామ్కు మందు ఇటువంటి వారుంటే, ఇసేామ్లో కూడ్డ 

మంచివారే ఎప్పపడూ మంచివారు. చెడావారు ఎప్పపడూ 

చెడావారే. ఇందులో దైవభీత, విద్యాజా్ఞనాల ప్రర ధానాతను 

గురంచి పేర్కకనడం జరగంద. వంశాల, కుటుంబాల 

గొప్పతనం ఏమీ ల్లదు. వీటిపై గరాం, అహంకారం 

ఏమాతర ం తగదు. అయితే వీటికి తోడు విశాాసం, మంచి 

 ( 1/70)[ ) متفق عليه (  5]  - 202
:  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم, َعْن ابِْن َمْسُعْودٍ وَ 
 َماََل فََسل ََطُه َعىَل َهلََكِتِه ِِفْ اهللُ اُه َرُجٌل آتَ : ْْيِ ِِفْ اِثَْنتَ ََل َحَسَد إَِل َ "

    .يَْقِضْي بَِها َويَُعل ُِمَها" َوَرُجٌل آتَاُه اهلُل الِْحْكَمَة فَُهوَ  ,الَْحِق 
202. (5) [1/70-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్ని మస్'ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇదద రు వాకుత లప్టే్, రండు విషయాలేో ఈరిా 

చెందట్ం సమంజసమే, ఒకడు అలే్లహ్్(త) 

ధనసంప్దలు ప్ర సాదంచి, వాటిని దైవమారు ంలో 

ఖరుచచేసే భాగాం ప్ర సాదంచబడన వాకిత . మర్కకడు 

అలే్లహ్్(త) విద్యాజా్ఞనాలు ప్ర సాదంచి, వాటి ప్ర కారం 

ఆచరంచే, బోధంచే, తీరుపలు చేసే భాగాం 

ప్ర సాదంచబడన వాకిత .'' 5 (బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్)  

 ( 1/71)[ ) صحيح (   6]  - 203
ْوُل اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُس  قَاَل:, رضي اهلل َعْنهُ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ وَ 

نَْساُن اِنَْقَطَع " عليه وسلم:  َعَملُُه إَِل َ ِمْن ثَََلثَِة  عنه إِذَا َماَت اْْلِ
 ."َصالٍِح يَْدُعْو لَه دٍ َولَ  أَوْ , َفُع بِهِ ي ُْنتَ  لٍْم أَْوعِ , : َصَدقٍَة َجاِريَةٍ اءٍ أَْشيَ 
 . مسلم رواه 

203. (6) [1/71-దృఢం] 

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

''మానవుడు మరణ్ణంచిన తరువాత అతని ఆచరణ్య 

మార్వు లనీి మూసుకుంటాయి. అయితే మూడు 

 

నడవడక, సత్కకర్వాలు, విద్యాజా్ఞనాలు ఉంటే ఎంతో 

ఉతత మం. ప్ర వకత  (స) మానవులను గనులతో పోల్లచరు. 

గనులేో బంగారం ఉంటే, ప్ర జలు ద్యనిి గురత ంచరు. కాని 

ఆ బంగార్వనిి తీసి శుదధ  చేసిన తర్వాత, ప్ర జలు ద్యనిి 

ఎంతో ఆశ్తో చూసాత రు. అద్దవిధంగా మనిష్ ఏ 

కుటుంబం, వంశానికి చెందనవాడై నప్పటికీ అతనిలో 

ఉతత మ నడవడక, సదుు ణ్యలు, మంచితనం ఉంటే, 

అతనిి ప్ర జలు పేర మిసాత రు. 

5) వివరణ-202: 'హసద్్ = ఈరిా, అసూయప్డట్ం, 

అంటే ఇతరుల అనుగర హాలు నశంచాలని కోరుకోవట్ం. 

ఇద ఎంత మాతర ం ధరిసమితం కాదు. మరోవిధంగా 

ఇతరులవల్ల తనకూ అనుగర హాలు లభంచాలని కోరట్ం. 

మంచి ఉద్దద శ్ాంతో ఇతరులే్ల తనకు ఆ అనుగర హాలు 

లభంచాలని కోరట్ం ధరిసమితమే.  
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మార్వు లు తెరచి ఉంటాయి. 1. 'సదఖహ్ జ్ఞరయహ్, 

2. అతడు బోధంచిన ల్లభ్ద్యయకమైన విదా, 3. 

తలేి దండుర లకరకు దు’ఆ చేసే ఉతత మ సంత్కనం. 6 

(మసేిమ్) 

 ( 1/71) [ ) صحيح ( 7]  - 204
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َمْن نَف ََس  : "َعْنُه, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

نَْيا, نَف َ  ُ َعْن ُمْؤِمٍن كُْربَة  ِمْن كَُرِب الد ُ   ِمْن َعْنُه كُْربَة   َس اّلل َ
ُ عَلَْيِه ِِف  كُ  َر اّلل َ َر َعىَل ُمْعِسٍر يَس َ َرِب يَْوِم الِْقَياَمِة. َوِمْن يَس َ

نَْيا َواْْلِخَرةِ.   ُ ِِف الد ُ ُه اّلل َ ا َسََتَ نَْيا َواْْلِخَرةِ. َوَمْن َسََتَ ُمْسلِم  الد ُ
ُ ِِف َعْوِن الَْعْبِد َما كَاَن   َسلََك  َمْن . وَ  َعْوِن أَِخيهِ الَْعْبُد ِِف  َواّلل َ

ِة. َوَما  ا إََِل الَْجن َ ُ لَُه بِِه َطِريق  َل اّلل َ ا َسه َ ا يَلَْتِمُس فِيِه عِلْم  َطِريق 
ِ َويََتَداَرُسونَُه   ِ يَْتلُوَن ِكَتاَب اّلل َ اْجَتَمَع قَْوٌم ِِف بَْيٍت ِمْن بُُيوِت اّلل َ

, إَِل َ نََزلَ  ْ ُ بَْيهََنُ ِكيَنُة, ْت عَلَْْيِ ْحَمُة,  ِشيَ َوغَ  الس َ ُ الر َ هْْتُ
أَ بِِه   ُ ِِف َمْن ِعْنَدُه. َوَمْن بَط َ ُ الَْمََلئَِكُة, َوذَكََرُهُم اّلل َ َوَحف َهْْتُ

 .. َرَواُه ُمسلم"َعَملُُه لَْم يُْسِرْع بِِه نسبه
204. (7) [1/71-దృఢం] 

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

''ఎవరైనా ఒక మసేిమ్ వాకిత  ప్రర ప్ంచిక కష్టట లను 

దూరం చేసేత , అలే్లహ్్(త) అతని ప్ర ళయదన కష్టట లను 

దూరం చేసాత డు. అద్దవిధంగా ఎవరైనా మర్కకర 

కష్టట నిి సులభ్తరం చేసాత రో, తీరుపదనం నాడు వార 

కష్టట నిి అలే్లహ్్ (త) సులభ్తరం చేసాత డు. ఒక 

మసేిమ్ లోప్రలను కపపప్పచిచన వార లోప్రలను 

అలే్లహ్్(త) ఇహలోకంలో, ప్రలోకంలో కపపప్పచుచ్

త్కడు. అద్దవిధంగా ఒకరు మరో మసేిమ్ వాకిత  

సహాయంలో ఉనింతవరకు, అలే్లహ్్(త) అతని 

సహాయంలో ఉంటాడు. అద్దవిధంగా విద్యాభాాసం 

 

6) వివరణ-203: మానవుడు తన జీవితంలో చేసిన 

సత్కకర్వాలకు తీరుపదనం నాడు ప్ర తఫలం తప్పకుండ్డ 

లభసుత ంద. ఉద్య. నమా'జు, జకాతు మొదలైనవి. 

మరణ్ణంచిన తరువాత ఆ ప్రంప్ర ఆగపోతుంద. అయితే 

మూడు మార్వు ల ద్యార్వ ప్పణాం చేరుతూ ఉంటుంద: 1. 

మసిిద్్ నిర్విణం ల్లద్య మద్్రసా నిర్విణం, బావి 

నిర్విణం మొదలైనవి, 2. విదా నేరపంచట్ం, ప్పసత కాలు 

వార యట్ం, బోధంచట్ం, 3. ఉతత మ సంత్కనం 

తలేిదండుర ల మరణ్యనంతరం వార గురంచి ప్రర రాసుత ంద. 

కోసం బయలు ద్దరన వార సారు మారు ం అలే్లహ్్(త) 

సులభ్తరం చేసాత డు. అద్దవిధంగా అలే్లహ్్(త) 

గృహాలైన (మసిిదులేో, మద్్రసాలేో) చేర ఖుర్ఆన్ 

నేరుచకోవట్ం, నేరపంచట్ం చేసే వారపై అలే్లహ్్ (త) 

ప్ర శాంతత అవతరసుత ంద. ఇంకా దైవకారుణాం వారని 

ఆవరసుత ంద. ఇంకా కారుణా దూతలు వారని 

చుటుట మడుత్కరు. ఇంకా అలే్లహ్్(త) తన చుట్టట  

ఉని దైవదూతలతో వార గురంచి ప్ర సాత విసాత డు. 

అద్దవిధంగా సత్కకర్వాలు చేయని వారకి, వార 

వంశ్ం, కుటుంబం ఏ మాతర ం ప్నికిర్వవు. (మసేిమ్)  

 ( 1/71)[ ) صحيح (   8]  - 205
ُ عَلَْيِه َوسلم: "إِن أول  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعْنُه, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

فَُه , ْشِهَد  َرُجٌل اْستُ الِْقَياَمةِ  الن َاس يْقىض عَلَْيِه يَْوَم  فَأُِِتَ بِِه فََعر َ
 نَِعَمُه فََعَرفََها, فَقاَل: َما َعِملَْت فِيَها؟ قَاَل: قَاتَلُْت فِيَك َحت َ 
اْسُتْشِهْدُت. قَاَل: كََذبَْت؛ َولَِكن ََك قَاتَلَْت ِْلَْن يَُقاَل: َجِريٌء,  

ا  ألِقي ِِف ىل َوجهه َحت َ فََقْد قِيَل, ثُم َ أَمر بِِه فسحب ع  .  رِ الن َ
فَُه نَِعَمُه   َ الُْقْرآَن, فَأُِِتَ بِِه فََعر َ َوَرُجٌل تََعل ََم الِْعلَْم َوعَل ََمُه, َوقََرأ
فََعَرفََها. قَاَل: فََما َعِملَْت فِيَها؟ قَاَل: تََعل َْمُت الِْعلَْم َوعَل َْمُتُه,  

لْعلم  ا َت َعل َمْ لَِكن ََك تَ كََذبَْت؛ وَ  َوقََرأُْت فِيَك الُْقْرآَن. قَاَل:
, فََقْد قِيَل , ُهَو قَاِرٌئ : َوقََرأَْت الُْقْرآَن لُِيَقاَل , ك عَالٌِم ليقال: إن َ 

ُ  . ثُم َ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعىَل َوْجِهِه َحت َ أُلِْقَي ِِف الن َارِ  َع اّلل َ َوَرُجٌل َوس َ
ُ عَلَْيِه َوأَْعَطاُه ِمْن أَْصَناِف  َ ل ِهِ  الَْماِل ك فَهُ فَ   بِهِ , فَأُِِت نَِعَمُه   َعر َ

َما تََرْكُت ِمْن َسِبيٍل تُِحب ُ  : فََما َعِملَْت فِيَها؟ قَاَل : قَاَل , فََعَرفََها
َولَِكن ََك فََعلَْت  , كََذبَْت : قَاَل . أَْن يُْنَفَق فِيَها إَِل َ أَنَْفْقُت فِيَها لََك 

َب َعىَل َوْجِهِه ثُم َ حِ ُس بِِه فَثُم َ أُِمَر  ,ْد قِيَل قَ فَ ؛ ُهَو َجَوادٌ : لُِيَقاَل 
اِر" أُلِْقَي   .. َرَواُه ُمْسلٌِم ِِف الن َ

205. (8) [1/71-దృఢం] 

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

''తీరుపదనం నాడు అనిిటికంటే మందు వీరమరణం 

పందన వాకిత ని విచారంచడం జరుగుతుంద. తీరుప 

మైద్య నంలో అలే్లహ్్(త) మందు ప్ర వేశ్పట్ట ్

బడత్కడు. అలే్లహ్్ (త) తన అనుగర హాల గురంచి 

ప్ర సాత విసాత డు. అతడు అనిిటిని గురత సాత డు. అప్పపడు 

అలే్లహ్్(త), ‘నీవు ఈ అనుగర హాలను పంద, ఏం 

కరిలు చేశావు?’ అని ప్ర శిసాత డు. అప్పపడు ఆ వాకిత , 

‘నీ మార్వు ంలో పోర్వట్ం చేశాను. చివరకి వీరమరణం 
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పంద్యను,’ అని అంటాడు. అప్పపడు అలే్లహ్్(త), 

‘అసతాం ప్లుకుతునాివు, కాని ఈ వాకిత  మహా 

వీరుడు శూరుడు అనడ్డనికి పోర్వట్ం చేసావు,’ అని 

చెపప, అతనిి గురంచి ఆద్దశసాత డు. అతనిి 

బోరే్వప్డవేసి ఈడుచకు పోయి నరకంలో ప్డవేయడం 

జరుగుతుంద. ఆ తరువాత ఒక ప్ండతుడి, 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచేవాడి తీసుకుర్వవట్ం 

జరుగుతుంద. అతనిి అలే్లహ్్(త) మందు ప్ర వేశ్్

పట్ట ట్ం జరుగుతుంద. అలే్లహ్్(త) అతనికి తన 

అనుగర హాలను గురుత చేసాత డు. అతడు గురత సాత డు. 

అప్పపడు అలే్లహ్్(త) వీటిని పంద, ‘నీవు ఏం 

చేశావు?’ అని అంటాడు. ద్యనికి అతడు, ‘నేను 

విదానభ్ాసించాను, ఇతరులకు నేరపంచాను, నీ ప్రర త 

కోసం ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచాను,’ అని అంటాడు. ద్యనికి 

అలే్లహ్్(త), ‘నీవు అసతాం ప్లుకుతునాివు,’ 

అని అతనిి గురంచి ఆద్దశసాత డు. అతనిి నరకంలో 

ప్డవేయట్ం జరుగుతుంద. ఆ తరువాత ఒక ద్యనం 

చేసే వాడని తీసుకుర్వవట్ం జరుగుతుంద. అతనికి 

అలే్లహ్్ (త) అనిిరకాల ధనసంప్దలు ఇచిచ 

ఉంటాడు. అలే్లహ్్ (త) అతనికి కూడ్డ తన 

అనుగర హాలను గురుత చేసాత డు. ఇంకా, ‘వీటిని పంద 

నీవు ఏంచేశావు?’ అని ప్ర శిసాత డు. ద్యనికి ఆ వాకిత , 

‘నీ మారు ంలో ఖరుచచేశాను,’ అని అంటాడు. 

అప్పపడు అలే్లహ్్(త), నీవు నాకోసం కాదు, పేరు 

ప్ర ఖాాతుల కోసం చేశావు, అద జరగపోయింద,’ 

అనిచెపప, అతనిి నరకంలో వలేకిల్ల ప్డవేయట్ం 

జరుగుతుంద.'' 7  (మసేిమ్) 

 ( 1/72)[ ) متفق عليه (  9]  - 206
 

7) వివరణ-205: విశాాసం, కరిలేో చితత శుదధ  చాల్ల 

అవసరం. చితత శుదధ  ల్లకుండ్డ ప్ర దరశనాబ్దదధ తో చేసేత , 

వాటికి అలే్లహ్(త) మందు ఎటువంటి విలువ ఉండదు. 

ఈ మగుు రూ చితత శుదధ తో కాక ప్ర దరశనాబ్దదధ తో 

చేశారు. అందువలే్ల వార కరిలు వృథా అయాాయి. 

నరకంలో వేయబడా్డరు. అలే్లహ్్(త) మనందరకీ 

చితత శుదధ  ప్ర సాదంచుగాక! ఇంకా చూప్పగోలుకు, 

ప్ర దరశనాబ్దదధ కి దూరంగా ఉంచుగాక! 

ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ِ بِْن َعْمٍرو, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن َعْبِد اّلل َ
َ : "َوَسل ََم  لَْم انِْتَزاع ا يَْنَتِزُعُه ِمَن الِْعَباِد,  ُض الْعِ  يَْقبِ  ََل إِن َ اّلل َ

َولَِكْن يَْقِبُض الِْعلَْم بَِقْبِض الُْعلََماِء, َحت َ إِذَا لَْم يُْبِق عَالِم ا؛ ات ََخَذ 
, فَُسِئلُوا فَأَْفَتْوا بَِغْْيِ عِلٍْم , ف اَل  ا ُجه َ .  "ضلوا وأضلواالن َاُس ُرؤوس 

 يه. متفق عل
206. (9) [1/72-ఏకీభ్వితం] 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలే్లహ్్(త) ఇహలోకం నుండ విద్యా 

జా్ఞనాలను ఒకేసార ల్లకోకవట్ం, ఎతుత కోవట్ం 

జరుగదు. సతా-బోధకులను, ప్ండతులను ఎతుత ్

కోవట్ం జరుగు తుంద. ఆచరణలతో కూడన 

ప్ండతులవరూ ఉండరు. అప్పపడు ప్ర జలు 

విద్యాజా్ఞనాలుల్లని అజా్ఞనులను తమ నాయకులుగా 

ఎనుికుంటారు. వారని ధారిక సమసాలను 

గురంచి అడగట్ం జరుగుతుంద. ద్యనికి వారు ఏమీ 

తెలియకుండ్డనే సమాధానాలు ఇవాట్ం జరుగు్

తుంద. ఫలితంగా త్కమూ మారు భ్ర షట త్కానికి 

గురవుత్కరు, ఇతరులను కూడ్డ మారు భ్ర షట త్కానికి 

గుర చేసాత రు. 8 (బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్) 

 ( 1/72) [ ) متفق عليه ( 10]  - 207
ُر الن َاَس ِِف كُل ِ َخِميٍس فََقاَل وَ  َعن َشِقيق: كَاَن عبد اهلل يَُذك ِ

ْحَمِن! لََوِددُْت أَن ََك ذكرتنا ِف كُل ِ يَْوٍم.   لَُه َرُجٌل: يَا أَبَا َعْبِد الر َ
َ  ِمْن ذَلِ َنُعِّن ُه يَمْ : أََما إِن َ قَاَل  لُُكْم  َك أَّن ِ أ ْكَرُه أَْن أُِمل َُكْم, َوإِّن ِ أَتََخو َ

 

8) వివరణ-206: ఇద ప్ర వకత  (స) భ్విషావాణ్ణ. 

చివరకాలంలో సతాబోధనలు, ప్ండతులు మరణ్ణసాత రు, 

వార మరణ్య నంతరం ధారిక విద్యాజా్ఞనాలు కూడ్డ 

ఎతుత కోబడత్కయి, అప్పపడు చదవేవారూ ఉండరు, 

చదవించేవారూ ఉండరు. సరైన ప్ండతులు ల్లక పోవట్ం 

వలే ప్ర జలు అజా్ఞనులను నాయకులుగా, ప్ండతులుగా 

స్వాకరంచట్ం జరుగుతుంద. వారకి ధారిక విషయాలు 

ఏవీ తెలిసి ఉండవు, తప్పప ఒప్పపలతో ప్నిల్లకుండ్డ 

తమకు తోచిన విధంగా తీరుపలు ఇసాత రు. 

ధరిసమిత్కలను నిష్ద్యధ లుగా, నిష్ద్యధ లను ధరి 

సమితంగా చేసివేసాత రు. త్కమూ మారు ం తప్పపత్కరు, 

ఇతరులనూ మారు ం తపపసాత రు. 
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لَُنا بَِها  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يََتَخو َ ِ َصىل َ اّلل َ بِالَْمْوِعَظِة كََما كَاَن َرُسوُل اّلل َ
آَمِة عَلَْيَنا. متفق عليه  .َمَخافََة الس َ

207. (10) [1/72-ఏకీభ్వితం] 

షఖీఖ్ (ర) కథనం: ’అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్’ఊద్్ 

(ర) ప్ర తవారం, గురువారం నాడు ధారిక 

విషయాలను బోధంచే వారు. ఒకరోజు ఒక వాకిత  అతని 

వదద కు వచిచ, ఓ అబూ 'అబ్దద రర 'హాిన్! ‘మీరు 

మమిలిి ప్ర త రోజూ బోధంచాలని మేమ 

కోరుకుంటునాిం,’ అని వినివించుకునాిడు. 

ద్యనికి 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్'ఊద్్ (ర) నేను అల్ల 

చేయగలను, కాని అల్ల చేసి నేను మిమిలిి 

విసిగపోయ్య్ల్ల చేయదలచుకోల్లదు. ఎందు కంటే, 

ప్ర వకత  (స) బోధంచిన విధంగానే నేను మిమిలిి 

బోధసుత నాిను. విసుగుచెందకుండ్డ మాప్టే్ 

వావహరంచి నటేట , నేనూ మీప్టే్ వావహ్

రసుత నాిను.'' 9 (బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్)  

 ( 1/72) [ ) صحيح ( 11]  - 208
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم إِذَا تَكَل ََم  وَ  ِب ُ َصىل َ اّلل َ َعْن أَنٍَس, قَاَل: كَاَن الن َ

بِكَلَِمٍة أَعَادََها ثَََلث ا َحت َ تُْفَهَم َعْنُه, َوإِذَا أَََت َعىَل قَْوٍم فََسل ََم 
 ْ ْ عَلَ  َسل ََم عَلَْْيِ  .ُه الُْبَخاِري ُ ثَََلث ا". َرَواْْيِ

208. (11) [1/72-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాటేాడతే, మూడు 

సారేు ప్లుకుత్కరు. ఒకవేళ ఒక వరు ం ల్లద్య ఒక 

బృందం వదద కు వళితే, మూడుసారేు సల్లమ్ చేసాత రు. 
10 (బ్ద'ఖారీ) 
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9) వివరణ-207: ప్ర జలకు విసుగు ప్పట్ట కుండ్డ, వార్వనికి 

ఏద్ర ఒకరోజు ధారిక బోధనా తరగతులు 

నిరాహంచాలని ఈ 'హదీసు' ద్యార్వ బోధప్డంద. 

10) వివరణ-208: మఖా విషయాల గురంచి మాటేాడ 

నప్పడు, ఎదుటివారకి సరగాు  అరాం కాల్లదనే అనుమానం 

వచిచనప్పడు, విషయానిి గురంచి మూడుసారేు వలేించే 

వారు. ద్యనిి విని సరగా గురుత ంచుకోవాలని, సరగా 

అరాం చేసుకోవాలని. ఎకకడకైనా వళితే మూడు 

సల్లమ్లు చేసేవారు. వార ఇంటికి వళిి బయట్నుండ, 

లోప్లికి వళిి కలిసినప్పడు, తరగ వచిచనప్పడు. 

, قَاَل:ْْلَنَْص ود ان أِب َمْسعُ عَ  ُ  َجاَء َرُجٌل إِ  اِري ِ ِب ِ َصىل َ اّلل َ ََل الن َ
عَلَْيِه َوَسل ََم فََقاَل: إِن ِه أُبِْدَع ِِب فَاْحِملِّْن. فََقاَل: "َما ِعْنِدي  
! أَنَا أَدُل ُُه َعىَل َمْن يَْحِملُُه. فََقاَل رَ  ِ ُسوُل  "فََقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اّلل َ

 ِ ُ  َصىل َ اّلل َ دَل َ َعىَل َخْْيٍ فَلَُه مثل أجر   َسل ََم: "َمْن  عَلَْيِه وَ  اّلل َ
. َرَواُه ُمسلم"فَاعله . 

209. (12) [1/72-దృఢం] 

అబూ మస్'ఊద్్ అ'నాారీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద కు ఒక వాకిత  వచిచ, ప్ర వకాత ! ‘నా ఒంటె 

బలహీనప్డ అలసి పోతుంద, నడవల్లక పోతుంద. 

ఏదైనా వాహనం ఉంటే ఇపపంచండ,’ అని 

వినివించుకునాిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘ప్ర సుత తం 

నా దగు ర వాహనం ఏదీ ల్లదు,’ అని అనాిరు. 

అప్పపడు ఒక వాకిత  ల్లచి, ‘ప్ర వకాత ! నాకు తెలిసిన ఒక 

వాకిత  ఉనాిడు. అతడు ఇతనికి వాహనం 

ఇవాగలడు,’ అని వినివించుకునాిడు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స), 'మంచి విషయాలను తెలిపేవారకి ద్యనిి 

ఆచరంచే వానితో సమానంగా ప్పణాం లభసుత ంద,’ 

అని ప్ర వచించారు. (మసేిమ్) 

 ( 1/72) [ ) صحيح ( 13]  - 210
ُ  : َعن جرير, قَاَل وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ا ِِف صدر النهارعند َرُسوِل اّلل َ كُن َ

َمارِ ٌة ُمْج َراْوٌم عُ ُه قَ فََجاءَ , عَلَْيِه َوَسل ََم   ُمَتَقل ِِدي   أَِو الَْعَباءِ َتاِِب الن ِ
ُيوِف  ْ ِمْن ُمَضرَ  ,الس ُ َر َوْجُه   ,بَْل كُل ُُهْم ِمْن ُمَضرَ , عَام َهُْتُ فََتَمع َ

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم لَِما َرأَى بِِهْم ِمَن الَْفاقَةِ  ِ َصىل َ اّلل َ فََدَخَل  , َرُسوِل اّلل َ
َ  : فَأَذ ََن بََِلَل  َر َخَرَج فَأَمَ ثُم َ  يَا  : ")َم فََصىل َ ثُم َ َخَطَب فََقاَل قَاَوأ

إََِل آَخِر  ( أَي َُها الن َاُس ات َُقوا َرب َُكُم ال َِذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ 
َ كَاَن عَلَْيُكْم رقيبا  ,  (1:  4؛ اْْليَِة )إِن َ اّلل َ

َ  ُقواَحْشِر )ات َ اْْليَُة ال َِِت ِِف الْ وَ  مَ  َولَْتْنُظْر نَ اّلل َ ؛  ْت لَِغدٍ ْفٌس َما قَد َ
َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرهِ  ( 18: 59 ِمْن  , ِمْن ثَْوبِهِ , ِمْن ِدْرَهِمهِ , تََصد َ

هِ  ِ فََجاَء : قَاَل "َولَْو بِِشق ِ تَْمَرةٍ : َحت َ قَاَل , ِمْن َصاِع تَْمِرهِ , َصاِع بُر 
َ اِر بُِصر َ َرُجٌل ِمَن اْْلَنَْص  ُه تَْعَجزُ ادَْت ةٍ ك ,  بل قد عجزت, َعْنَها كَف ُ

َحت َ َرأَيُْت  . ثُم َ تََتابََع الن َاُس َحت َ َرأَيُْت كَْوَمْْيِ ِمْن َطَعاٍم َوثَِياٍب 
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يََتَهل َُل كَأَن َُه ُمْذَهَبٌة فََقاَل  ِ َصىل َ اّلل َ َوْجُه َرُسوِل اّلل َ

ِ َص َرُسو ُ ىل َ ُل اّلل َ َمْن َسن َ ِِف اْْلِْسََلِم ُسن َة   : " ل ََم  عَلَْيِه َوَس  اّلل َ
َحَسَنة  فَلَُه أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن بَْعِدهِ ِمْن َغْْيِ أَْن  

َئة  كَاَن   َوَمْن َسن َ ِِف اْْلِْسََلِم ُسن َة  , يَْنُقَص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيءٌ  َسي ِ
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ْنُقَص ِمْن  هِ ِمْن َغْْيِ أَْن يَ بَِها ِمْن بَْعدِ ُر َمْن َعِمَل ا َوِوزْ ُرهَ لَْيِه ِوزْ عَ 
 .. َرَواُه ُمسلمأَْوَزاِرِهْم َشْيء" 

210. (13) [1/72-దృఢం] 

జరీర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు మేమ ఉదయంపూట్ 

ప్ర వకత  (స) వదద  కూరుచని ఉనాిమ. అప్పపడు 

కంతమంద వచాచరు. వార శ్రీరంపై కంబళి ల్లద్య 

'అబా' వేసుకని ఉనాిరు. వార మడలో కరవాలం 

వేర ల్లడుతుంద. వారలో అధక్శాతం అంటే అందరూ 

మ’దర్ తెగకు చెందన వారే. వారు ఆకలి 

దప్పపలతో దీనసాితలో ఉనాిరు. వార సాిత చూసి, 

ప్ర వకత  (స) మఖవరచసుా మారపోయింద. ప్ర వకత  (స) 

ఇంటిలోప్లికి వళ్ళిరు. అనంతరం బయట్కు 

వచాచరు. బిల్లల్ను అ'జ్ఞన్ ఇవామని ఆద్దశంచారు. 

అ'జ్ఞన్ అయిాంద. అందరూ వచిచన తర్వాత 

ఇఖామత్ అయిాంద. ప్ర వకత  (స) నమా'జ్్ 

చదవించారు. నమా'జు తర్వాత ప్ర సంగసూత  ఈ 

వాకాాలు ప్ఠంచారు. 

1. '' ఓ మానవుల్లర్వ! మీ ప్ర భువు ప్టే్ 

భ్యభ్కుత లు కలిగ ఉండండ. ఆయన మిమిలిి 

ఒకేప్రర ణ్ణ (ఆదమ) నుండ సృష్ట ంచాడు మరయు 

ఆయనే ద్యని (ఆ ప్రర ణ్ణ) నుండ ద్యని 

జంట్('హవాా)ను సృష్ట ంచాడు మరయు వారదద ర 

నుండ అనేక ప్పరుషులను మరయు స్వత ీలను 

వాాపంప్జేశాడు. మరయు ఆ అలే్లహ్్ యందు భ్య  

భ్కుత లు కలిగ ఉండండ, ఎవర ద్యార్వ నైతే 

(పేరుతోనైతే) మీరు మీ ప్రసపర (హకుకలను) 

కోరుత్కరో; మరయు మీ బంధుత్కాలను 

గౌరవించండ్ (తెర ంచకండ). నిశ్చయంగా అలే్లహ్్ 

మిమిలిి సద్య కనిపటుట కని ఉనాిడు. (సూ. 

అనిిసా, 4:1)  

2. ''ఓ విశాాసుల్లర్వ! అలే్లహ్్ ప్టే్ భ్యభ్కుత లు 

కలిగ ఉండండ. మరయు ప్ర తవాకిత , త్కను రేప్టి్

కరకు ఏమి సమకూరుచకునాిడో చూసుకోవాలి. 

మరయు అలే్లహ్్ ప్టే్ భ్యభ్కుత లు కలిగ ఉండండ. 

నిశ్చయంగా, మీరు చేసేదంత్క అలే్లహ్్ ఎరుగును!'' 

(సూ.్అల్-హషర ర్, 59:18) 

అనంతరం ప్ర వకత  (స), ''ప్ర జలు తమ సంప్దలలో 

నుండ దైవమారు ంలో ద్యనధర్విలు చేయాలి. చివరకి 

ఖరిూరం మకక అయినా్సరే,” అని అనాిరు. అద 

విని ఒక అనాారీ వాకిత  కాసులతో కూడన ఒక 

సంచిని తీసుకువచాచరు. అద చాల్ల్ బరువుగా 

ఉనిందువలే ద్యనిి మోయల్లక పోతునాిడు. 

చివరకి తెచిచపటాట డు. అద చూసి ఇతరులు కూడ్డ 

తమ తమ ధనసంప్దల నుండ తీసుకుర్వవట్ం 

జరగంద. చివరకి కాసులు, బట్ట లు, ఆహార ధానాాలు 

పోర గులు ఏరపడా్డయి. అద చూసి, ప్ర వకత  (స) చాల్ల 

సంతోష్ంచారు. చివరకి ప్ర వకత  (స) మఖ్ వరచసుా 

సంతోషంతో మరవసాగంద. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

‘ఇసేామ్లో ఒక వాకిత  మంచి ప్దధ త ప్రర రంభసేత , అతనికి 

ద్యని ప్పణాంతో ప్రటు ద్యనిి అనుసరంచిన వార 

ప్పణాం కూడ్డ లభసుత ంద. అనుసరంచిన వార ప్పణాం 

ఏమాతర ం తగు దు. అద్దవిధంగా ఇసేామ్లో ఒక చెడు 

ప్దధ తని ప్రర రంభసేత , అతనికి ద్యని ప్రప్ంతో ప్రటు, 

అనుసరంచేవార ప్రప్ం కూడ్డ చుటుట కుంటుంద. 

అనుసరంచేవార ప్రప్ం ఏమాతర ం తగు దు,’ అని 

ప్ర వచించారు.'' (మసేిమ్) 

 ( 1/72)(  [ ) متفق عليه 14]  - 211
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  : قَاَل قَاَل  ، ْسُعودٍ ابِْن مَ ِن عَ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ  َرُسوُل اّلل َ

ِل ِكْفٌل ِمْن دَِمَها؛  ا إَِل َ كَاَن َعىَل ابِْن آدََم اْْلَو َ "ََل تُْقَتُل نَْفٌس ُظلْم 
ُل َمْن َسن َ الَْقْتَل   . متفق عليه. "ِْلَن َُه أَو َ

ِِت" ِِف بَ  يََزاُل ِمْن َة: "ََل اِويَ َحِديَث ُمعَ َسَنْذكُُر وَ  اِب ثََواِب  أُم َ
ِة إِْن َشاَء اهلل تََعاََل .   َهِذهِ اْْلُم َ

211. (14) [1/72-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్ని మస్'ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర ప్ంచంలో అనాాయంగా చంప్బడన ప్ర త వాకిత కి 

బదులు, ఆదమ్ (అ) కుమారుడైన ఖాబిల్కు ఒక 

ప్రప్ం చుటుట కుంటుంద. ఎందుకంటే హతాను 

మొట్ట మొదట్ ప్రర రంభంచిన వాడు అతడే!'' 

(బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్)  
----- 
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 ( 1/74)[ ) حسن ( 15] - 212
ْردَاِء ِِف  عَ  ا َمَع أَِِب الد َ ن كثْي بن قيس, قَاَل: كُْنُت َجالِس 

ْردَاِء! : يَا أَبَا ا فََقاَل َرُجٌل  شق , فََجاءَ َمْسِجد دم  إِّن ِ ِجْئُتَك ِمْن  لد َ
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم, َما ِجْئُت لَِحاَجٍة. قَاَل:  ُسوِل َصىل َ اّلل َ َمِديَنِة الر َ
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يَُقوُل: "َمْن َسلََك  ِ َصىل َ اّلل َ فَإِّن ِ َسِمْعُت َرُسوَل اّلل َ

ا َس يِه عِلْ ا يَْطلُُب فِ َطِريق   ُ م  الََك اّلل َ ِمْن ُطُرِق الَْجن َِة, َوإِن َ   بِِه َطِريق 
َوإِن َ الَْعالَِم , لَِطالِِب الِْعلِْم  َة لََتَضُع أَْجِنَحَتَها ِرض  الَْمََلئِكَ 

َمَوات َوَمْن ِِف اْْلَْرِض َوالِْحيَتاُن ِِف َجْوِف   يْسَتْغفر لَُه من ِِف الس َ
ِل الَْقَمِر لَْيلََة الَْبْدِر َعىَل  ابِِد كََفْض ِم َعىَل الْعَ لَْعالِ فَْضَل اَوإِن َ , ءِ الَْما

َوإِن َ اْْلَنِْبَياَء لَْم  , َوإِن َ الُْعلََماَء َوَرثَُة اْْلَنِْبَياءِ , َسائِِر الَْكَواِكِب 
ا ا َوََل ِدْرَهم  ثُوا ِديَنار  ِ ثُوا الِْعلَْم , يَُور  َ فََمْن أَخَ  ,َوإِن ََما َور َ ٍ َخَذ بِ َذُه أ َحظ 

َ َوافِرٍ  ِمِذي ُ َوأَبُو دَاُودَ ". َرَواُه أ ْ اِرِمي ُ   َوابُْن َماَجهْ  ْحَمُد َوالَت ِ  .َوالد َ
ِمِذي ُ قَْيَس بن كثْي ْ اُه الَت ِ  . َوَسم َ

212.(15) [1/74-ప్రర మాణ్ణకం] 

కస్వ‘ర్ బిన్ ఖైస్ (ర) కథనం: దమిషకర్ జ్ఞమ 

మసిిద్్లో అబూ-దర్వద ' (ర) వదద  నేను కూర్కచని 

ఉనాిను. ఇంతలో ఒకవాకిత  అతని వదద కు వచిచ, ‘మీ 

వదద  ప్ర వకత  (స)కు సంబం ధంచిన ఒక 'హదీసు' ఉందని 

మదీనహ్ మనవారహ్ లో వినాిను. అకకడ నుండ 

కేవలం ఆ'హదీసు' నేరుచకోవ్టానికి వచాచను. నాకు 

మరేం ప్ని ల్లదు,’ అని అనాిడు. అద విని అబూ-
దర్వద ', నేను ప్ర వకత  (స), 'విద్యాభాాసం కోసం 

బయలుద్దరన వాకిత కరకు, అలే్లహ్్(త) అతనిి 

సారు  మారు ంపై నడపసాత డు, దైవదూతలు విద్యారాులపై 

తమ రకకలను విపప నీడ కలిపసాత రు. ఆచరంచే 

ప్ండతుని క్షమాప్ణ కరకు భూమాాకాశాలేో ఉని 

ప్రర ణులనీి ప్రర రాసాత యి. చివరకి చేప్లు కూడ్డ 

ప్రర రాసాత యి. ప్ండతుని సాానం భ్కుత లపై, నక్షత్కర లపై 

వనిల ర్వతర  చందుర నిల్ల ఉంటుంద. ప్ండతులు 

ప్ర వకత ల వారసులు. ఎందుకంటే దైవప్ర వకత లు 

వారసతా సంప్దగా ధనానిి, ఆసుత లను వదల 

ల్లదు. విద్యాజా్ఞనాలను వారసతాంలో వదల్లరు. 

అందువలే విద్యాజా్ఞనాలను పందనవాడు తన 

ప్రపూరి వంతును పందనటేు'' అని ప్ర వచిసూత  

ఉండగా వినాిను,’ అని అనాిరు.11 (అ'హిద్్, 

తరిజి', అబూ ద్యవూద్్, ఇబ్ని మాజహ్, ద్యరీి) 

 

11) వివరణ-212: 'హదీసు'లోని భావం సపషట ంగా ఉంద. 

అతడు కేవలం 'హదీసు' నేరుచకోవటానికి మదీనహ్ 

నుండ దమిషకర్ వచాచరు. అబూ దర్వద 'ను కలుసుకని 

ఆ 'హదీసు'ను నేరుచకునాిరు. అబూ-దర్ద్య' 

'హదీసు'ల ప్టే్ అతని శ్రద్యధ సకుత లు చూసి, దీని 

ప్ర తేాకతను తెలుప్పతూ ఈ 'హదీసు' వినిపంచారు. దీని 

ద్యార్వ 'హదీసు' విదా ప్రర మఖాత  వలేడౌతుంద. 

ధారిక విదా నేరుచకునేవార కరకు విశ్ాంలోని 

ప్రర ణులనీి చివరకి దైవదూతలు్ కూడ్డ ప్రర రాసాత రు. 

దైవభ్కుత ల కనాి, ధారిక్ విదా నేరుచకునేవార సాానం 

గొప్పద. అయితే ఆ 'స'హాబీ పేరు తెలియల్లదు. ఇంకా 

ఏ 'హదీసు'ను గురంచి వచాచరో అని కూడ్డ 

తెలయల్లదు. దీనిి గురంచి ఇంకా అనేక ఉలే్లఖనా్

లునాియి. ఉద్యహరణకు కనిి సంఘట్నలను ఇకకడ 

పేర్కకంటాం. 

1. 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్-బ్దరైదహ్్ (ర) కథనం: ఒక ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుడు మదీనహ్ నుండ ఈజిప్పట  వళిి ఫు'ద్యల 

బిన్ 'ఉబై్నద్్ అనే మర్కక ప్ర వకత  అనుచరుని వదద కు వళిి, 

అతనిి కలిశారు. అతడు తన ఒంటెను గడా 

తనిపసుత నాిరు. ఫు'ద్యల కలసి సల్లమ్ చేసిన తర్వాత 

సాాగతం ప్లికారు. తరువాత ఆ వాకిత , ‘నేను మీ వదద కు 

కలవడ్డనికి ర్వల్లదు. మీరూ, నేను కలసి ప్ర వకత  (స) నుండ 

ఒక 'హదీసు' వినాిం. అద మీకు గురుత ండ ఉంటుంద,’ 

అని అనాిడు. ద్యనికి, ‘ఫు'ద్యల్ల ఏ 'హదీసు',’ అని 

అడగారు. ద్యనికి అతడు, ‘ఫల్లనా 'హదీసు',’ అని 

అనాిరు.  

2. జ్ఞబిర్ బిన్ 'అబ్దద లే్లహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) యొకక 

ఒక 'హదీసు' ఒక వాకిత  ద్యార్వ నాకు చేరంద. ద్యనిి నేను 

ప్ర వకత  (స) ద్యార్వ వినల్లదు. ద్యని ప్రశోధనకు నేనొక 

ఒంటెను కనాిను. ద్యనిపై మావటిని పటిట  నలరోజులు 

ప్రయాణంచేసి, సిరయా ద్దశ్ం వళ్ళిను. 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 

ఉనైస్ (ర) ఇంటి వదద కు వళిి, అతనికి జ్ఞబిర్ వచాచడని  

చెప్పమని అనాిను. 'ఏ జ్ఞబిర్' అని అడగట్ం 

జరగంద. 'జ్ఞబిర్ బిన్ 'అబ్దద లే్లహ్్' అని సమాధానం 

ఇవాట్ం జరగంద. అద విని 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ ఉనైస్ 

తారగా బట్ట లు ధరంచి బయట్కు వచాచరు. సల్లమ్ 

తర్వాత జ్ఞబిర్ (ర), నీవు ఉలే్లఖంచినటుట  ఖ'సా'స్కు 

చెందన ఒక 'హదీసు' నాకు చేరంద. ద్యనిి నేను ప్ర వకత  
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ُ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: ذُِكَر لَِرُسوِل اّلل َ  عَلَْيِه  َعن أِب أَُماَمة الَْباِهلِي 
ِ َصىل َ  .َخُر عَالٌِم ا عَابٌِد َواْْل ََلِن أََحُدُهمَ َم َرجُ َسل َ وَ  فََقاَل َرُسوُل اّلل َ

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "فَْضُل الَْعالِِم َعىَل الَْعابِِد كََفْضلِي َعىَل   اّلل َ
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  ."أَدْنَاكُْم  ِ َصىل َ اّلل َ َ ": ثُم َ قَاَل َرُسوُل اّلل َ   إِن َ اّلل َ
َماَواِت ئَِكَتُه َوأَهْ َوَمََل  ْملََة ِِف ُجْحِرَهاَل الس َ ،  َواْْلَْرِض َحت َ الن َ

ِمِذي   "الَْخْي لَُيَصل ُوَن َعىَل معلم الن َاس  ،َوَحت َ الُْحوَت  ْ . َرَواُه الَت ِ
 .  َوقَاَل حسن َغِريب

213. (16) [1/74-ప్రర మాణ్ణకం] 

అబూ-ఉమామ బాహలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద  ఇదద రు వాకుత లను గురంచి ప్ర సాత వించట్ం 

జరగంద. ఒకడు ప్రమభ్కుత డు, మర్కకరు 

ప్ండతుడు. ప్ర వకత  (స) మాటేాడుతూ మీలో నాకు 

ఎటువంటి ప్రర మఖాత ఉంద్ర, భ్కుత లపై ప్ండతుడకి 

అటువంటి ప్రర మఖాత ఉంద. ఇంకా అలే్లహ్్(త), 

ఆయన దూతలు, భూమాా కాశాలలో ఉని 

 

(స) ద్యార్వ వినల్లదు. మన మిదద రం విడపోతే ఆ విషయం 

అల్లగే ఉండ పోతుంద. అద విని 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 

ఉనైస్ ఆ 'హదీసు'ను పేర్కకనాిరు.  

3. వా'హబ్ బిన్ 'అబ్దద లే్లహ్్ అల్ మ'ఆరఫీ (ర) కథనం: 

ఒక సార ఒక అ'నాారీ వాకిత  ప్రయాణం చేసి మస్లమహ్్ 

బిన్ మ'ఖలేద్్ వదద కు వళ్ళిరు. అనుకోకుండ్డ ఆ 

సమయంలో అతడు నిదర పోతునాిడు. ఆ అ'నాారీ వాకిత  

అతనిి ల్లప్ మనాిడు. ఇంటివారు ల్లప్టానికి 

నిర్వకరంచారు. చివరకి అతని ప్టుట కు ఆయన 

ల్లప్బడా్డరు. అతని మాట్లు విని సాాగతం అని 

ప్లుకుతూ బయట్కు వచాచరు. వాహనంపై నుండ 

దగమనాిరు. ద్యనికి అతను, ' 'ఉఖ్బహ్ బిన్ 

'ఆమిర్ను పలుచుకుర్వనంత వరకు నేను దగననాిరు. 

'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ వచిచన వంట్నే అ'నాారీ 

అతనితో, 'ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అనట్ం నీవు వినాివా?' అని 

అడగారు. ద్యనికతను అవుననాిరు. 

4. అబ్దల్ 'ఆలియహ్్ (ర) కథనం: మేమ బ'సార లో 

'హదీసు'లను వినేవారమ. మళ్ళి వాటిని ప్రకించ్

టానికి, ప్రశోధంచటానికి మదీనహ్ కు వళ్శశవారమ. 

నేరుగా ప్ర వకత  (స) అనుచరుల నోటిద్యార్వ వినాలని. 

'హదీసు' ప్ర తేాకతలను గురంచి, 'హదీసు' విద్యారాులను 

గురంచి మందు మాట్లో పేర్కకనడం జరగంద. 

ప్రర ణులు, చివరకి చీమలు, చేప్లూ, ప్ర జలకు 

మంచిని బోధంచేవార గురంచి ప్రర రాసాత రు,'' అని 

అనాిరు. (తరిజి' / ప్రర మాణ్ణకం, ఏకోలే్లఖనం) 

 ( 1/75)[ ) حسن (  17]  - 214
، َولَْم يَْذكُْر: َرُجََلِن  وَ  اِرِمي ُ َعْن َمْكُحوٍل ُمْرَسَل  َرَواُه الد َ

ْم، ثُم َ تَََل  َعىَل أَدْنَاكُ ابِِد كََفْضلِي الْعَ  َعىَل ُل الَْعالِِم َوقَاَل: "فَْض 
.  ("28: 35؛ َهِذهِ اْْليََة: )إِن ََما يْخََش اهلل من عباده الْعلَماء

 وسرد الَحِديث إََِل آِخره . 
214. (17) [1/75-ప్రర మాణ్ణకం] 

ఈ 'హదీసు'ను ద్యరీి, మక్’హూల్ (ర) ద్యార్వ 

ఉలే్లఖంచారు. అయితే అందులో వీరదద ర ప్ర సాత వన 

ల్లదు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) మీలో నాకు ఎటువంటి 

ప్రర మఖాత ఉంద్ర, భ్కుత లపై ప్ండతునికి అటువంటి 

ప్రర మఖాత ఉంద. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఈ 

ఆయతును ప్ఠంచారు. ''అలే్లహ్్ద్యసులలో జా్ఞనం్

గలవారు్ మాతర మే్ ఆయనకు భ్యప్డత్కరు...'' 

(సూ.్ ఫాతర, 35:28) తరువాత చివర్ వరకు 

'హదీసు'ను పేర్కకనాిరు. 

 ( 1/75)) ضعيف ( [  18]  - 215
ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب َسِعيٍد الُْخْدِري ِ

َوَسل ََم: "إِن َ الن َاَس لَُكْم تََبٌع، َوإِن َ ِرَجاَل  يَأْتُونَُكْم ِمْن أَْقَطاِر 
يِن اْْلَْرِض يَ  ِ ُهوَن ِِف الد  .  "ْياْوُصوا بهم خْوكُْم فَاْستَ ا أَتَ ، فَإِذَ َتَفق َ

ِمِذي   ْ  .َرَواُه الَت ِ
215. (18) [1/75-బలహీనం] 

అబూ-స'యీద్్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''వాసత వంగా ప్ర జలు మిమిలిి అనుస్

రసాత రు. భూమిపై అనిివైప్పల నుండ ప్ర జలు ధారిక 

విదా అభ్ాసించటానికి మీ వదద కు వసాత రు. వాళ్ళి మీ 

వదద కు వసేత , మీరు వార ప్టే్ మంచిగా ప్ర వరత ంచాలని 

హతబోధ్చేసుత నాిను.'' 12 (తరిజి') 

 

12) వివరణ-215: నా మరణ్యనంతరం ప్ర ప్ంచ 

నలుమూలల నుండ ప్ర జలు ధారికవిదా అంటే 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల విదా అభ్ాసించటానికి వసాత రు. 

వాళ్ళి మీ వదద కు వసేత  వాళిప్టే్ మంచిగా, ఉతత మంగా 

ప్ర వరత ంచాలి. ఇద ప్ర వకత  (స) అనుచరు లను ఉద్దద శంచి 
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ُ  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ُ َعْنُه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ
َ عَ  فََحْيُث َوَجَدَها  الَْحِكيِم، ُة، َضال َةُ ِحْكمَ لَِمُة الْ لَْيِه َوَسل ََم: "الْك

ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهْ "فَُهَو أََحق ُ بَِها ْ : َهَذا   .. َرَواُه الَت ِ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الَت ِ
اِوي يضعف ِِف  َحِديٌث َغِريٌب، َوإِبَْراِهيُم بُْن الَْفْض  ِل الر َ

 الَحِديث 
216. (19) [1/75-బలహీనం] 

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

''వివేకవంతమైన వచనాలు, విషయాలు వివేకవంతుని 

తపపపోయిన సొతుత . వాటిని ఎకకడ పందనా అతడే 

ద్యనికి అరుు డు.'' 13 (తరిజీ / ఏకోలే్లఖనం. 
ఇబార హీమ్ బిన ఫ’దల ఈ 'హదీస' ను బలహీన్

మైనదగా పేర్కకనాిరు. 

 ( 1/75)( [ ) موضوع  20]  - 217
اٍس َعِن اوَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  ، قَاَل: قَ بِْن َعب َ ِ َصىل َ اّلل َ اَل َرُسوُل اّلل َ
ْيَطاِن ِمْن أَلِْف عَابِدٍ " ِمِذي ُ " فَِقيٌه َواِحٌد أََشد ُ َعىَل الش َ ْ . َرَواُه الَت ِ

    َوابْن َماَجه.
217. (20) [1/75-కలిపతం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బ్దదీధ  జా్ఞనాలు కలిగ, ఆచరణ్యప్రుడైన ప్ండతుడు 

షైత్కన్పై 1000 మంద భ్కుత లకంటే దృఢమైనవాడు.'' 
14 (తరిజి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 

ప్ర వచించడం జరగంద. కాని ఇద అందరకీ అంటే ధారిక 

విద్యాలయాలకు, కళ్ళశాలలకు, విశ్ావిద్యాలయాలకు 

వాటి అధకారులకు, యంత్కర ంగానికి కూడ్డ వరత సుత ంద. 

13) వివరణ-216: బ్దదీధ  వివేకాల వచనాలు వివేకవంతుని 

సంప్దలు. ఎకకడ లభంచినా వంట్నే వాటిని పంద్యలి. 

ఎందుకంటే వివేకవచనాలు వివేకవంతులకే తగనవి. 

అంటే పోగొటుట కుని వివేక విషయాలు లభంచినటుట . 

14) వివరణ-217: ఎందుకంటే బ్దదీధ వివేకాలు గల ప్ండ 

తుడి షై'త్కన్ ఎతుత లు, కుట్ర లు తెలిసి ఉంటాడు. వాటి 

గురంచి ప్ర జలకు తెలియప్రుసాత డు. కాని భ్కుత డు 

దైవార్వధనలో నిమగిమయి ఉంటాడు. షై'త్కన్ 

ఎతుత లు, కుట్ర ల గురంచి అతనికి తెలిసి ఉండదు. 

అందువలే షై'త్కన్ కుట్ర లకు, ప్నాిగాలకు 

 ( 1/76)( لغْيه [ ) حسن  21]  - 218
ِ َصىل َ وَ  ُ عَلَْيِه  َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ  اّلل َ
 ُمْسلٍِم، َوَواِضُع الِْعلِْم ِعْنَد  ٌة َعىَل كُل ِ ِعلِْم فَِريَض ُب الْ َم: "َطلَ َوَسل َ 

َهَب  . َرَواُه ابُْن  "غْي أَهله كمقلد الَْخَناِزير الَْجْوَهر واللؤلؤ َوالذ َ
ُمْسلٍِم".  َوَرَوى الَْبْيَهِقي ُ ِِف "ُشَعِب اْْلِيَماِن" إََِل قَْولِِه " .َماَجهْ 

َضِعيٌف، َوقَْد ُرِوَي   َوإِْسَنادُهُ  َمْشُهوٌر، َمْتُنهُ َحِديٌث  َوقَاَل: َهَذا
 من أوجه كلَها َضِعيف . 

218. (21) [1/76-ప్ర్వప్రర మాణ్ణకం] 

అనస (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''విదానభ్ా 

సించట్ం ప్ర త మసేిమ్ స్వత ీ ప్పరుషులపై తప్పనిసర 

విధ. అరు తల్లని వాడకి విదా నేరపనవాడు, ప్ంద 

మడలో మత్కాల హారం, బంగారు హారం వేసిన 

వాడతో సమానం.'' 15 (ఇబ్ని మాజహ్, బై్నహఖీ-

షు'అబిల్ ఈమాన్ / ఆధార్వలు బలహీనం)  

బై్నహఖీ దీని మూలం ప్ర సిదధ చెందనదని, ప్రర మాణ్ణకత 

బలహీనమైనదని, ఇద అనేక మార్వు ల ద్యార్వ 

ఉలే్లఖంచబడందని, అయితే మార్వు లనీి బలహీన 

మైనవని పేర్కకనాిరు.  

 ( 1/76)ضعيف ( [ )  22]  - 219
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

"َخْصلََتاِن ََل تَْجَتِمَعاِن ِِف ُمَنافٍِق: ُحْسُن َسْمٍت، َوََل فِْقٌه ِِف  
 ْ ين". َرَواُه الَت ِ  ِمِذي  .الد 

 

గురఅవుత్కడు. అందువలే్ల భ్కుత నిపై ప్ండతునికి అధక 

ప్రర ధానాత ఇవాబడంద. 

15) వివరణ-218: ఇకకడ విదా అంటే ధారిక విదా. 

అంటే ప్ర త స్వత ీ ప్పరుష మసేిమలు ధారిక విదా అంటే 

ఏకతాం, దైవదౌతాం, నమా'జు, ఉప్వాసం, 'హజిర, 

'జకాత్, నికా'హ్్, 'తల్లఖ్, 'హైజ్్, నిఫా'స్ మొదలైన 

విషయాలను అవసర్వరాం తప్పనిసరగా నేరుచకోవాలి. 

జీవిత వివిధరంగాలేో, వావ హార్వలేో వీటి అవసరం 

ఎంతయినా ఉంటుంద. సరగాు  ఆచరంచటానికి విదా 

నేరుచకోవాలి. విదా నేరుచకని, ఆచరంచనంత వరకు 

ఒక వాకిత  మసేిమ్ కాల్లడు. ఈ 'హదీసు' బలహీనమైనద. 

కాని అనేక మార్వు ల ద్యార్వ ఉలే్లఖంచబడనందున 

''హసన్ లి'గైరహీ'' అవట్ం్ వలే ఆచరణయోగామైనద. 

చరతర హీనులకు విదా నేరపంచట్ం వలే ఎటువంటి 

ల్లభ్ంల్లదు. 
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219. (22) [1/76-బలహీనం] 

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

''ఈ ఉతత మ గుణ్యలు కప్టాచారలో ఉండవు. 1. 

మంచి ప్ర వరత న 2. ధారిక అవగాహన. 16 (తరిజి') 

 ( 1/76)[ ) ضعيف (  23]  - 220
ُ عَلَ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ْيِه َوَسل ََم: "َمْن  َعْن أَنٍَس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ِ َحت َ يرجعَو ِِف َسِبي الِْعلِْم فَهُ َطلَِب َج ِِف َخرَ  . َرَواُه  "ِل اّلل َ

ِمِذي  والدارمي  ْ  .الَت ِ
220. (23) [1/76-బలహీనం] 

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

''విద్యాభాాసం కోసం బయలుద్దరన వాకిత  తరగవచేచ 

వరకు దైవమారు ంలో ఉనిటేట . 17 (తరిజి', ద్యరీి) 

 ( 1/76)) ضعيف ( [  24]  - 221
ُ عَلَْيِه  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ ة اْْلَْزِدي  َعن َسْخََبَ

اَرة  لَِما َمىَض  ِمِذّي ُ   "َوَسل ََم: "ِمْن َطلََب الِْعلَْم كَاَن كَف َ ْ . َرَواُه الَت ِ
 ْ . َوقَاَل الَت ِ اِرِمي ُ : َهَذا َحِديٌث َوالد َ َ  .ْسَنادِ  اْْلِ  َضِعيُف ِمِذي ُ بُو  َوأ

ُف. دَ  اِوي يَُضع َ  اُودَ الر َ
221. (24) [1/76-బలహీనం] 

స’ఖ్బరహ్్ అల్ అ’జదీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ధారిక విద్యాభాాసం పందన వాకిత  

యొకక వనుకటి ప్రప్రలు క్షమించబడత్కయి.'' 

(తరిజి' / బలహీనం, ద్యరీి, అబూ ద్యవూద్ / ర్వవీ-

బలహీనం) 

 ( 1/77)ضعيف ( [ )  25]  - 222
ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب َسِعيٍد الُْخْدِري ِ

َوَسل ََم: "لَْن يَْشَبَع الُْمْؤِمُن ِمْن َخْْيٍ يَْسَمُعُه َحت َ يَُكوَن ُمْنَتَهاُه 
ِمِذي  . َواهُ . رَ "الْجن َة ْ   الَت ِ

 

16) వివరణ-219: కప్టాచార ధారిక ప్ండతుడు 

కాల్లడు. ఈరండు గుణ్యలు కలిగ ఉని వాకిత  

కప్టాచారకాల్లడు. అందు వలే ఇటువంటి ఉతత మ 

గుణ్యలు పందటానికి ప్ర యతించాలి. 

17) వివరణ-220: అంటే ధారిక విద్యాభాాసం కోసం ఇలేు 

వదలి వళిినవాడు పోర్వట్ం చేసే వాడతో సమానం. ఏ 

విధంగా జిహాద్్ చేసేవారకి ప్పణాం లభసుత ంద్ర, అద్ద 

విధంగా విదా నేరుచకునేవారకి లభసుత ంద. ఎందు కంటే 

వీరదద రూ దైవ మారు ంలో కృష్ చేసుత నాిరు. 

222. (25) [1/77-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విశాాసికి విద్యాజా్ఞనాలు, మేలు 

విషయాలేో ఎనిడూ కడుప్ప నిండదు. అతడు 

చివరకి సార్వు నికి చేరుకుంటాడు. అంటే మరణం 

వరకు విదానభ్ాసించినా తకుకవే. జీవిత మంత్క 

విద్యాభాాసం, శక్షణలేోనే గడుప్పత్కడు. చివరకి 

సార్వు నికి చేరుకుంటాడు. (తరిజి') 

 ( 1/77)[ ) صحيح (  26]  - 223
ُ  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ

  كََتَمُه؛ أُلِْجَم يَْوَم  عَلَْيِه َوَسل ََم: "من ُسِئَل َعْن عِلٍْم عَلَِمُه ثُم َ 
ِمِذي  ." نَارٍ بِلَِجاٍم ِمْن  َياَمةِ الْقِ  ْ  . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُو دَاُود َوالَت ِ

223. (26) [1/77-దృఢం] 

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

''అతనికి తెలిసి ఉని ధారిక విషయం గురంచి 

ప్ర శించబడ, అతడు తెలియప్రచకపోతే తీరుపదనం 

నాడు అతని నోటికి అగికళ్ిం వేయబడుతుంద.'' 

(అ'హిద్్, అబూ ద్యవూద్్, తరిజి') 

 ( 1/77) [ ) صحيح ( 27]  - 224
 َرَواُه ابْن َماَجه َعن أنس . وَ 

224. (27) [1/77-దృఢం] 

ఇబ్ని మాజహ్ ఈ 'హదీస' ను, అనస్ (ర) ద్యార్వ 

ఉలే్లఖంచారు. 

 ( 1/77)[ ) ضعيف (  28]  - 225
ِ اَل: قَ ٍك، قَ َعْن كَْعِب بِْن َمالِ وَ  ُ اَل َرُسوُل اّلل َ  عَلَْيِه  َصىل َ اّلل َ

َوَسل ََم: "َمْن َطلََب الِْعلَْم لُِيَجاِرَي بِِه الُْعلََماَء، أَْو لُِيَماِرَي بِِه  
َفَهاَء، أَْو يصرف بِِه ُوُجوه الن َاس إِلَْيِه؛ أَدخله اهلل الن َار . َرَواُه  "الس ُ

.ال ِمِذي  ْ  َت ِ
225. (28) [1/77-బలహీనం] 

క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''గొప్ప ప్ండతునిగా పేరు ప్ర ఖాాతులు 

గడంచటానికి, అజా్ఞనులపై గర్వాహంకార్వలు 

ప్ర దరశంచటానికి, ప్ర జలను ఆకరించటానికి విదా 

నభ్ాసించిన వారని అలే్లహ్్ (త) నరకంలో 

ప్డవేసాత డు.'' (తరిజి') 
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 ( 1/77)ف ( [ ) ضعي29] - 226
 .اَجه َعن ابْن عمر ابْن مَ َرَواهُ وَ 

226. (29) [1/77-బలహీనం] 

ఇబ్ని మాజహ్ ఈ ’హదీసు‘ను, 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 

'ఉమర్ ద్యార్వ ఉలే్లఖంచారు. 

 ( 1/77)[ ) صحيح (  30]  - 227
ُ َعْنُه، قَ وَ  ِ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ ُ  َصىل َ  اَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ اّلل َ

، ََل يََتَعل َُمهُ َسل ََم: "َمْن تَعَ عَلَْيِه وَ  ِ ا يُْبَتََغ بِِه َوْجُه اّلل َ ا ِمم َ  ل ََم عِلْم 
ِة يَْوَم   نَْيا؛ لَْم يَِجْد َعْرَف الَْجن َ ا ِمَن الد ُ إَِل َ لُِيِصيَب بِِه َعَرض 

 . َوابْن َماَجهدَاُودَ  وَوأَبُ  أَْحَمُد ا. َرَواُه . يَْعِّن ِريَحهَ "الِْقَياَمةِ 
227. (30) [1/77-దృఢం] 

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

''విద్యాజా్ఞనాలు పందనవాడు దైవప్రర తని కోరడం 

జరుగుతుంద. కాని కేవలం ప్రర ప్ంచిక ప్ర యోజనాలు 

పందటానికి మాతర మే విదానభ్ాసించినవారు, తీరుప 

దనం నాడు సారు సువాసన కూడ్డ ఆసాాదంచ ల్లరు.'' 

(అ'హిద్్, అబూ ద్యవూద్్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/78)[ ) صحيح ( 31] - 228
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعِن ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ا َسِمَع َمَقالَِِت فََحِفَظَها َوَوعَ  ُ َعْبد  َر اّلل َ  فَُرب َ  .اَها َوأَد َاَها"نَض َ
َوُرب َ َحاِمِل فِْقٍه إََِل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه.   .يهٍ  فِْقٍه َغْْيِ فَقِ َحاِمِل 

ِ  َوالن َِصيَحُة   ثَََلٌث ََل يَِغل ُ عَلَْيِهن َ قَلُْب ُمْسلٍِم: إِْخََلُص الَْعَمِل ّلِل َ
، فَإِن َ  .لِلُْمْسلِِمَْي  ْ   ْن  دَْعَوتَُهْم تُِحيُط مِ َولُُزوُم َجَماَعهِْتِ

افِ "مورائه  . ِِف الْمْدخل ِعي َوالَْبْيَهِقي  . َرَواُه الش َ
228. (31) [1/78-దృఢం] 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్'ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా 'హదీసు'లను విని, గురుత ంచుకని, 

ప్ర జలకు అందజేసే వారని అలే్లహ్్(త) ఎలేప్పపడూ 

సంతృపత  కరంగా ఉంచుగాక!'' అంటే ఇతరులకు 

నేరపంచేవాడు. కందరు ప్ండతులు వారకంటే తెలివి 
గలవారకి 'హదీసు'లను అందజేసాత రు. మూడు 

విషయాలేో మసేిమ్ విశాాసి ద్రర హం తలపట్ట డు: 1. 

అలే్లహ్్(త) కోసం సరైన విధంగా ఆచరంచట్ం, 2. 

మసేిమల ప్టే్ శ్రరయోభల్లష, 3. మసేిమల 

వర్వు నిి అంటిపటుట కని ఉండట్ం. ఎందు కంటే 

మసేిమల దీవనలు వారని ఆవరంచి ఉంటాయి. 

(ష్టఫయీ, బై్నహఖీ-మ'దిల లో) 

 ( 1/78)[ ) صحيح (  32]  - 229
ِمِذي ُ  َرَواُه أَْحَمُد وَ  ْ اِرِمي ُ  َوابُْن َماَجهْ  َوأَبُو دَاُودَ  َوالَت ِ َعْن  ، َوالد َ

ِمِذي  َزيِْد بِْن ثَابٍِت. إَِل َ  ْ َ  أَن َ الَت ِ   ٌث ََل "ثَََل د لَْم يَْذكَُرا: دوا ابَوأ
"  .  إََِل آِخره يَِغل ُ عَلَْيِهن َ

229. (32) [1/78-దృఢం] 

అ'హ్్మద్్, తరిజి', అబూ-ద్యవూద్్, ఇబ్ని-
మాజహ్, ద్యరీి, ఈ ’హదీసు‘ను 'జైద్్ బిన్-సా'బిత్ 

ద్యార్వ ఉలే్లఖంచారు. కాని తరిజి', అబూ-ద్యవూద్్ 
ఈ మూడు విషయాలను పేర్కకనల్లదు. 18  

 ( 1/78)( [ ) صحيح  33]  - 230
ُ عَلَْيِه  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعن ابْن َمْسُعوٍد، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اّلل َ

ا فََبل ََغُه كََما َسِمَعُه،  ا َشْيئ  ُ اْمَرأ  َسِمَع ِمن َ َر اّلل َ َوَسل ََم يَُقوُل: "نَض َ
ِمِذي ُ َوابُْن اوَ . رَ "ََع لَُه ِمْن َساِمٍع فَُرب َ ُمَبل ٍَغ أَوْ  ْ  . َماَجهْ ُه الَت ِ

230. (33) [1/78-దృఢం] 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్-మస్'ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల అంట్ట ఉండగా నేను వినాిను, ''మా నుండ 

'హదీసు'లు విని, వినిద్ వినిటుట  ప్ర జలకు 

అందజేసిన వారని అలే్లహ్్ (త)  సుఖసంతోష్టలు 

ప్ర సా దంచుగాక!  

 

18) వివరణ-229: అంటే ఇవి దీవన వచనాలు. ప్ర వకత  (స) 

'' 'హదీసు'లను గురుత ంచుకునే వారకి, అందజేసే్వారకి 

అలే్లహ్్(త) సుఖసంతోష్టలు ప్ర సాదంచు్ గాక!'' అని 

దీవించారు. 'హదీసు' విదా నేరుచకునేవారకి ఇద గొప్ప 

శుభ్వారత  మరయు గొప్ప దైవానుగర హం. ఈ 'హదీసు' 

వారే ప్ర వకత  (స) వారసులు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) వీర 

గురంచి ప్ర తేాకంగా ప్రర రాంచారు.  

'అలీ (ర) కథనం: ఒకసార ప్ర వకత  (స) మా వదద కు వచిచ, ''ఓ 

అలే్లహ్్(త)! నా 'ఖలీఫాలను కరుణ్ణంచు,'' అని 

ప్రర రాంచారు. అప్పపడు మేమ, ''ఓ ప్ర వకాత ! తమర 

'ఖలీఫాలు ఎవరు,'' అని వినివించుకునాిమ. ద్యనికి 

ప్ర వకత  (స), ''నా ఖలీఫాలు నా తరువాత వసాత రు, నా 

'హదీసు'లను, నా సాంప్ర ద్యయాలను ఉలే్లఖసాత రు, వాటిని 

ప్ర జలకు బోధసాత రు,'' అని అనాిరు.  
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ఎందుకంటే, విని అందజేసినవార కంటే అందజేయ 

బడన వారు బాగా గురుత ంచుకోవచుచ.'' (తరిజి', 

ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/79)[ ) صحيح ( 34] - 231
ْردَاء وَ  ارِمي  َعن أِب الد َ  .َرَواُه الد َ

231. (34) [1/79-దృఢం] 

ద్యరీి, ఈ 'హదీస'నే అబూ దర్ద్య' ద్యార్వ 

ఉలే్లఖంచారు. 

 ( 1/79)صحيح (  ) [ 35 ] - 232
اٍس َعِن ابِْن وَ  ُ   َعب َ ِ َصىل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َرِضَي اّلل َ

عَلَْيِه َوَسل ََم: "ات َُقوا الَْحِديَث َعّن ِ إَِل َ َما عَلِْمُتْم، فََمْن كََذَب عَلَي َ 
أْ َمقْ  ا فَلَْيَتَبو َ ِمِذي  . وَ . رَ "َعَدُه ِمَن الن َارِ ُمَتَعم ِد  ْ  اُه الَت ِ

232. (35) [1/79-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నా నుండ విని 'హదీసు'లనుమాతర మే అంద్

జేయండ. ఇతర 'హదీసు'లకు దూరంగా ఉండండ. 

ఉద్దద శ్ాపూరాకంగా నాపై అసతాం అంట్గటిట నవాడు 

తన నివాసానిి నరకంలో  ఏర్వపటు చేసుకుంటాడు.'' 

(తరిజి') 

 ( 1/79)حيح ( [ ) ص  36]  - 233
َولَْم يَْذكُِر: "ات َُقوا   َرَواُه ابُْن َماَجْه َعِن ابِْن َمْسُعوٍد َو َجابِرٍ وَ 

 . "الَْحِديَث َعّن ِ إَِل َ َما علْمُتم
233. (36) [1/79-దృఢం] 

ఇబ్ని మాజహ్, ఈ‘హదీసు‘ను, ఇబ్ని మస్'ఊద్్ 

మరయు జ్ఞబిర్ (ర) ద్యార్వ ఉలే్లఖంచారు. అయితే 

అందులో ''ఇతత ఖుల-'హదీస' 'అనీి ఇలే్ల మా 

'అలిమత మ'' ల్లదు. 

 ( 1/79)[ ) ضعيف (  37]  - 234
اٍس وَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ،َعِن ابِْن َعب َ ِ َصىل َ اّلل َ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
أْ مَ َمْن قَاَل ِِف الُْقْرآِن بَِرأْيِِه "  .  " ِمَن الن َارِ ْقَعَدهُ فَلَْيَتَبو َ

أ َمْقَعده من  "ايٍَة: ِِف ِروَ وَ  َمْن قَاَل ِِف الُْقْرآِن بَِغْْيِ عِلٍْم فَلَيَتَبو َ
ِمِذي   ."الن َار ْ  .َرَواُه الَت ِ

234. (37) [1/79-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తన అభప్రర యాల ద్యార్వ ఖుర్ఆన్ వాాఖాానం 

చేసేత , అంటే ఖుర్ఆన్ వాాఖాానం బ్దదధ ్

నుప్యోగంచి, దైవగర ంథం మరయు ప్ర వకత (స) 

సాంప్ర ద్యయాలను ఉప్యోగంచకుండ్డ చేసేత , అటు్

వంటి వాకిత  తన నివాసానిి నరకంలో ఏర్వపటు 

చేసుకుంటాడు.  

మరో ఉలే్లఖనంలో జా్ఞనం ల్లకుండ్డ ఖుర్ఆన్ 

గురంచి మాటేాడే వాకిత  తన నివాసానిి నరకాగిలో 

నిరించు కుంటాడు.'' (తరిజి') 

 ( 1/79)[ ) ضعيف (  38]  - 235
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "َمْن  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعْن ُجْنُدٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ِمِذي  "قَاَل ِِف الُْقْرآِن بَِرأْيِِه فَأََصاَب فقد أَخَطأ ْ َوأَبُو   . َرَواُه الَت ِ
 .دَاُود 

235. (38) [1/79-బలహీనం] 

జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవ 

రైనా ఖుర్ఆన్ విషయంలో తన సొంత అభప్రర యం 

ప్ర కారం వాాఖాానించి అనుకోకుండ్డ అద 

సరైనదయినా అతడు పరప్రటు చేసినటేట .'' (తరిజి', 

అబూ ద్యవూద్్) 

 ( 1/79) [ ) صحيح ( 39]  - 236
ُ َعْنُه، قَاَل: قَ ِض َرَة رَ َعْن أَِِب ُهَريْ وَ  ُ َي اّلل َ ِ َصىل َ اّلل َ   اَل َرُسوُل اّلل َ

 .. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُو دَاُود " عَلَْيِه َوَسل ََم: "الِْمَراُء ِِف الُْقْرآِن كُْفرٌ 
236. (39) [1/79-దృఢం] 

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

''ఖుర్ఆన్ విషయంలో వాదనలకు దగట్ం అవిశాాసం 

అవుతుంద.'' 19 (అ'హిద్్, అబూ ద్యవూద్్) 

 ( 1/79)[ ) حسن (  40]  - 237
ِب ُ  وَ  هِ، قَاَل: َسِمَع الن َ ِ َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجد 

ا يتدارؤون ِِف الُْقْرآِن، فََقاَل  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم قوم  "إِن ََما  : َصىل َ اّلل َ
 

19) వివరణ-236: అంటే ఖుర్ఆన్ ఆయాతులలో 

వాతరేకత సృష్ట ంచి ఉద్దద శ్ాపూరాకంగా వాదనలకు 

దగట్ం, ల్లద్య కనిి వాకాాలను స్వాకరంచట్ం, 

మరకనిి వాకాాలను తరసక రంచట్ం. 
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َ َهلََك  ِ بَْعَضُه بِ  قَْبلَُكْم بَِهَذا: َضَربُ َن اَمْن ك َبْعٍض،  وا ِكَتاَب اّلل َ
بُوا بَْعَضُه   ِ ا، فَََل تَُكذ  ُق بَْعُضُه بَْعض  ِ ِ يَُصد  َوإِن ََما نََزَل ِكَتاُب اّلل َ

 عَالِِمِه".  ََل بَِبْعٍض، فََما عَلِْمُتْم ِمْنُه فَُقولُوا، َوَما َجِهلُْتْم فَكِلُوُه إِ 
َ رَ   .مد، َوابْن َماَجهحْ َواُه أ

237. (40) [1/79-ప్రర మాణ్ణకం] 

'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండర  ద్యార్వ, 

అతను తన తండర  ద్యార్వ కథనం: ప్ర వకత  (స), ‘నేను, 

కంత మందని ఖుర్ఆన్ విషయంలో వాద్రప్వాదం, 

ఘరిణ, దూష్ంచుకోవట్ం, చేసుత నిటేు వినాిను. 

ప్రర చీన కాలప్ప ప్ర జలు దీని మూలంగానే నాశ్నం 

అయాారు. వారు అలే్లహ్ (త) గర ంథంలోని కనిి 

విషయాలను స్వాకరంచేవారు. మర కనిి 

విషయాలను తరసకరంచే్ వారు. అంటే కనిి 

ఆయతులు కనిి ఆయతులకు భనింగా 

ఉనాియనాిరు. వాసత వం ఏమిట్ంటే, కనిి 

ఆయతులు మరకనిి ఆయతులను ధృవీక 

రసుత నాియి. అందువలే కనిి వాకాాలను 

స్వాకరంచి, మరకనిి వాకాాలను తరసకరంచకండ. 

ఖుర్ఆన్ నుండ మీకు అరామైనంత వివరంచండ. 

మీకు తెలియనిద్యనిి తెలిసిన వారని అడగ 

తెలుసుకోండ,'' అని ప్ర వచించారు. (అ'హిద్్, ఇబ్ని 

మాజహ్)  

 (80/ 1)(  ته[ ) لم تتم دراس  41]  - 238
ُ عَلَيْ  ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْس ابِْن مَ َعِن وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ِه َوَسل ََم:  اّلل َ

  .لِكُل ِ آيٍَة ِمْنَها َظْهٌر َوبَْطٌن  ."أُنِْزَل الُْقْرآُن َعىَل َسْبَعِة أَْحُرٍف 
ٍ َمْطلٌَع"  ن َةِ  .َولِكُل ِ َحد   .َرَواُه ِِف َشْرِح الس ُ

238. (41) [1/80-అప్రశోధతం] 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్'ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ 7 విధాలలో అవతరంప్జేయ 

బడంద. ప్ర త ఒకకఆయత కు  అంతర్వాహాాలు 

ఉనాియి. ఇంకా ప్ర త హదుద కు ఒక ప్ర తేాక సంసిధధ త 

ఉంద.'' 20  (షర్’హ్ సునిహ్్) 

 

20) వివరణ-238: హరఫర అంటే ఒక వైప్ప, ల్లక ఒక మూల 

అని అరాం అంటే భాషలు. ఖుర్ఆన్ అరబ్బులో్లని 

ప్ర ఖ్యాత తెగల భాషలల్ల అవతరంప్జేయబడంద. 

 ( 1/80) [ ) ضعيف ( 42]  - 239
ِ وَ  ُ عَلَ  َعْمٍرو، قَاَل: قَاَل َرُسو بِْن َعْن َعْبِد اّلل َ ِ َصىل َ اّلل َ ْيِه ُل اّلل َ

ٌة قَائَِمٌة، أَْو فَِريَضٌة   َوَسل ََم: "الِْعلُْم ثَََلثٌَة: آيٌَة ُمْحَكَمٌة، أَْو ُسن َ
ن َماَجه بْ عَاِدلٌَة. َوَما كَاَن ِسَوى ذَلَِك فَُهَو فضل". َرَواُه أَبُو دَاُود ، َوا

. 
239. (42) [1/80-బలహీనం] 

’అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ ’అమ్ర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జా్ఞనం 3 రకాలు. 1. మ'హ్్కమతున, 

అంటే సపషట మైనద. రదుద  కానిద. 2. సునితె 

ఖాయిమతున, 3. ఫరీ’దతున ’ఆదలతున. ఇవేకాక 

ఇంకా ఉనాియి. 21   (అబూ-ద్యవూద్్, ఇబ్ని-
మాజహ్) 

 ( 1/80)يح ( [ ) صح  43]  - 240
َ وَ  ، قَاَل: قَاَعن َعْوف بن َمالك اْْل ُ  ْشَجِعي  ِ َصىل َ اّلل َ َل َرُسوُل اّلل َ

. َرَواُه أَبُو  "عَلَْيِه َوَسل ََم: "ََل يَُقص ُ إَِل َ أَِمٌْي أَْو َمأُْموٌر أَو مختال
 .دَاُود 

240. (43) [1/80-దృఢం] 

 

అంటే 7 తెగల భాషలపై అవతరంప్జేయబడంద. ఆ 

ప్ర ఖాాత తెగలు: ఖురైష్, ’తయ్, హవా’జిన్, అహ్్ల 

యమన్, స‘ఖీఫ్, హు’జైల్, బనూ తమీమ్. ఎందుకంటే 

ఈ తెగలు భాష్ట ప్రండతాంలో పేరుగాంచాయి. 

అందువలే ఖుర్ఆన్ వీర భాష్ట ప్ద్యలేోనే 

అవతరంప్జేయబడంద. బాహాప్రంగా అంటే ఆ 

భాషవారు ద్యనిి సులువుగా అరాం చేసుకోగలరు. 

ఆంతరాప్రంగా అంటే ప్ర తేాక వాకుత లు ద్యనిి 

తెలుసుకుంటారు. ఇంకా 'హద్ అంటే అంతం. అంటే 

ఆంతర్వానికి, బహరు త్కనికి ఒక హదుద  ఉంటుంద. 

ప్ర తద్యనికి తెలుసుకునే ఒక సూచన ఉంటుంద. 

నేరుచకోవట్ం, ప్రశ్రమించట్ం, విధేయత అవసరం. 

ఆలోచించేవారకి అవి తెలుసాత యి. ఇతరులకు 

తెలియవు. అయితే అలే్లహ్(త) కే అంత్క తెలుసు.  

21) వివరణ-239: అంటే ధార్మిక విదా 3 రకాలు: 1. 

ఖుర్ఆన్లోని సపషట మైన వాకాాలు. రదుద  కానివి, ఇవే 

మూల గర ంథ సూచనలు, 2. సునితె ఖాయిమహ్్ అంటే 

ప్రర మాణ్ణక 'హదీసు'లు, 3.  ఫరీ’దయె ’ఆదలహ్్ అంటే 

హకుకలకు సంబంధంచినద.  
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’ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మగుు రు వాకుత లు ప్ర సంగం చేసాత రు. ప్రలకుడు, 

ప్రలకులు, అహంకార.'' (అబూ ద్యవూద్్) 

 ( 1/80)[ ) ضعيف (  44]  - 241
هِ ،  وَ  ِ ، َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجد  اِرِمي ُ َرَواُه الد َ

 ."مختاٌل أَو   " دلب  ُمَراٍء"أَو "يوجد   َوِِف ِرَوايَته
241. (44) [1/80-బలహీనం] 

ద్యరీి కూడ్డ దీనిి, 'అమ్ర బిన షు'ఐబ, అతని, 

తండర , త్కతల ద్యార్వ, ఉలే్లఖంచారు. 22  

 ( 1/81)[ ) حسن (  45]  - 242
ُ  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ
َوَمْن  ، َعىَل َمْن أَْفَتاهُ ْْيِ عِلٍْم كَاَن إِثُْمُه غَ َت بِ َسل ََم: "َمْن أَفْ وَ عَلَْيِه 

ْشَد ِِف َغْْيِهِ فََقْد خانه . َرَواُه  "أََشاَر َعىَل أَِخيِه بِأَْمٍر يَْعلَُم أَن َ الر ُ
 .أَبُو دَاُود 

242. (45) [1/81-ప్రర మాణ్ణకం] 

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

''విషయం గురంచి తెలియకుండ్డ ఫత్కా (తీరుప) 

ఇవాబడన వాకిత  ప్రప్ం ఫత్కా ఇచిచన వాకిత పై 

ప్డుతుంద. అద్దవిధంగా తన సోదరునికి ల్లభ్ంల్లని 

విషయం గురంచి సలహా ఇచిచనవాడు ద్రర హం 

చేసినటేట . అంటే అతడు తప్పపడు సలహా ఇచాచడు. 

ఇద ద్రర హం అవుతుంద.'' (అబూ ద్యవూద్్) 

 ( 1/81)[ ) ضعيف (  46]  - 243
ُ عَلَ ْن ُمَعاِويََة، قَاَل: إِن َ عَ وَ  ِبَ َصىل َ اّلل َ ْيِه َوَسل ََم نَََه َعِن   الن َ

 .اْْلُغْلُوَطاِت. َرَواُه أَبُو دَاُود 
243. (46) [1/81-బలహీనం] 

మ’ఆవియహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చికుకలేో 

ప్డవేయటానిి వారంచారు.23 (అబూ ద్యవూద్్) 

 

22) వివరణ-241: మూడు రకాల వాకుత లు ప్ర సంగం 

చేసాత రు. 1. ప్రలకుడు ప్ర జల సుఖసంతోష్టల కోసం, వార 

మంచి కోసం హతబోధచేసాత డు. ల్లద్య ద్యని కోసం తన 

ప్ర జలేో ఎవరనైనా (ప్రలించబడేవాడని) నియమించ్

వచుచ. వీరదద రూ ప్ర సంగంచట్ం ధరిసమితమే. 

అయితే తన గొప్పతనానిి చాటుకునే నిమితత ం 

ప్ర సంగంచట్ం మంచిద కాదు. ఎందుకంటే దీనివలే ప్ర జలేో 

అభప్రర యభేద్యలు, మనసపరాలు జనిసాత యి.  

 ( 1/81)يف ( [ ) ضع 47]  - 244
ُ َعْنُه، قَاَعْن أَِِب ُهَريَْرَة رَ وَ  ُ  ِضَي اّلل َ ِ َصىل َ اّلل َ َل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

عَلَْيِه َوَسل ََم: "تََعل َُموا الَْفَرائَِض َوالُْقْرآَن َوعَل ُِموا الن َاَس فَإِّن ِ  
ِمِذي  "َمْقُبوٌض  ْ  .. َرَواُه الَت ِ

244. (47) [1/81-బలహీనం] 

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

''విధులను, ఖుర్ఆన్ను నేరుచకోండ, ప్ర జలకు 

నేరపంచండ. ఎందుకంటే ననుి ల్లప్పకోవట్ం జరుగు 

తుంద.'' 24 (తరిజి')  

 ( 1/81)[ ) صحيح (  48]  - 245
ِ وَ  ا َمَع َرُسوِل اّلل َ ْردَاِء، قَاَل: كُن َ ُ َعْن أَِِب الد َ   عَلَْيهِ  َصىل َ اّلل َ

َماِء ثُم َ قَاَوَسل ََم فََشَخَص بَِبَصرِ  َل: "َهَذا أََواٌن يُْخَتلَُس  هِ إََِل الس َ
. َرَواُه  "فِيِه الِْعلُْم ِمَن الن َاِس، َحت َ ََل يَْقِدُروا ِمْنُه عىل َشْيء

ِمِذي   ْ  .الَت ِ
245. (48) [1/81-దృఢం] 

అబూ దర్ద్య‘ (ర) కథనం: మేమ ప్ర వకత  (స) వదద  

ఉనిప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఆకాశ్ంపై దృష్ట సారంచి, ఈ 

సమయం ప్ర జల వదద  నుండ జా్ఞనానిి(వహీని) 

హరసుత ం తుంద. చివరకి వారు ఏమాతర ం శ్కిత ల్లని 

వారగా ఉండ పోత్కరు అని అనాిరు.'' 25 (తరిజి') 

 

23) వివరణ-243: అంటే ప్ండతులను అనవసరంగా 

ప్ర శ్ిలు వేసి వారని చికుకలేో ప్డవేయట్ం, దీనివలే 

ఉప్దర వాలు, కలేోల్లలు తలతుత త్కయి. అందువలే ప్ర వకత  

(స) దీనుిండ వారంచారు.  

24) వివరణ-244: ఫర్వయి’జ్్ అంటే మానవునిపై 

విధంచిన తప్పనిసర అయిన విషయాలు. ఇవి ల్లకుండ్డ 

ఒక వాకిత  ప్రపూరి మసేిమ్ కాల్లడు. తౌహీద్్, దైవదౌతాం, 

సల్లహ్్, ఉప్వాసాలు, 'హజిర, జకాత్ మొదలైనవి. ల్లద్య 

ఆసిత కి సంబంధంచిన విదా. దీనితో ఆసిత తో, వారసులతో 

సంబంధం ఉంద. దీనిి తెలుసుకోవట్ం కూడ్డ 

తప్పనిసర విషయమే. ఇద అరాజా్ఞనం. ఖుర్ఆన్ను 

నేరుచకోవట్ం, నేరపంచట్ం కూడ్డ ప్ర ధానమైన 

విషయమే. ఎందుకంటే ఇద అనిిటికీ కేందర ం. ఇసేామీయ 

విషయాలనీి దీనిపైనే ఆధారప్డ ఉనాియి. 

25) వివరణ-245: ఈ 'హదీసు'లో జా్ఞనం అంటే దైవవాణ్ణ 

(వ’హీ) అని అరాం. అంటే ప్ర వకత  (స) నేను మరణ్ణసాత నని, 

దైవవాణ్ణ అవతరంచట్ం ఆగపోతుందని పేర్కకనాిరు. 
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 ( 1/82)[ ) ضعيف (  49]  - 246
: "يُوِشُك أَْن ايَ َعن أِب ُهَريَْرة ِروَ وَ  بِ َب يَْضرِ ة  ِل  الن َاُس أَْكَبادَ اْْلِ

ا أَعْلََم ِمْن عَالم الَْمِديَنةيَْطلُُبوَن الِْعلَْم، فَ  . َرَواُه  "ََل يَِجُدوَن أََحد 
ِمِذي  ِِف َجاِمِعِه.  ْ  الَت ِ

اق قَ  ز َ  .اَل ابُْن عَُيْيَنَة: إِن َُه َمالُِك بُْن أنس، َومثله َعن عبد الر َ
ُه قَاَل: ُهَو  ِمْعُت ابَْن عَُيْيَنَة أَن َ : َوَس  اسحق بُْن ُموَس اَل قَ  

اِهُد َواْسُمُه َعْبُد الَْعِزيِز بُْن عبد اهلل  الُْعَمِري ُ   .الز َ
246. (49) [1/82-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: అత తారలోనే 

ప్ర జలు విదానభ్ాసించటానికి ఒంటెలను చితకబాదు్

త్కరు. అంటే ఒంటెలను వేగంగా నడుప్పత్కరు. విదా 

నేరుచకోవటానికి దూర్ప్రర ంత్కలకు ప్ర యాణం చేసాత రు. 

కాని మదీనహ్ ప్ండతుని కంటే గొప్ప ప్ండతుడు 

వారకి దొరకడు. (తరిజి')  

ఇబ్ది ఉయైెన మరయు 'అబ్దద రర 'జి్ఞఖ, 

అభప్రర యంలో, మదీనహ్ కు చెందన గొప్ప 

ప్ండతుడు అంటే మాలిక్ బిన్ అనస్.  

ఇక ఇస్'హాఖ్ బిన్ మూసా కథనంలో: ఇబ్ది ఉయైెన 

అభప్రర యంలో, ''మదీనహ్ ప్ండతుడు అంటే 'ఉమ్రీ 

'జ్ఞహద్్, అంటే 'ఉమర్ కుటుంబానికి చెందన అబ్దద ల్ 

'అ'జీ'జ్్ బిన్ 'అబ్దద లే్లహ్్.'' 26  

 ( 1/82)[ ) صحيح (  50]  - 247
ِ َصىل َ  ،َعْنهُ وَ  ُ فِيَما أَعْلَُم َعْن َرُسوِل اّلل َ ل: قا َم  عَلَْيِه َوَسل َ اّلل َ
َ َعز َ َوَجل َ " ُ إِن َ اّلل َ ِة َعىَل َرأِْس كُل ِ ِمائٍَة َسَنٍة َمْن   يَْبَعُث لَِهِذهِ اْْل م َ

دُ لََها ِديَنَها ِ  .. َرَواُه أَبُو دَاُود "يَُجد 
 

26) వివరణ-246: ఈ 'హదీసు'ను అబూ హురైరహ్్ (ర) 

ప్ర వకత  (స) ద్యార్వ ఉలే్లఖంచారు. ఇద ప్రర మాణ్ణకమైన 

'హదీసు'. ఒంటెలను కట్ట ట్ం అంటే, దూరప్రర ంత్కలకు 

ప్రయాణం చేయట్ం. 'ఉమ్రీ అంటే 'ఉమర్ (స) 

సంత్కనం. అతని పేరు: 'అబ్దద ల్ 'అ'జీ'జ్్ బిన్ 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'హ'ఫార్ బిన్ 'ఆసిమ్ బిన్ 

'ఉమర్ బిన్ 'ఖ'త్కత బ్. ఇద అతని అభప్రర యం. మదీనహ్ 

లో పదద పదద  ప్ండతులు, త్కబియీనేు, తబ్న-త్కబియీనేు 

ఉండేవారు. వీరు కూడ్డ ఒకరై ఉండవచుచ. 

తీరుపదనానికి మందు ధరిజా్ఞనం మళ్ళి మదీనహ్ కు 

ప్రమితమై పోతుంద. అప్పపడు గొప్ప ప్ండతులు 

మదీనహ్ లో తప్ప మరకకడ్డ ఉండరు. 

247. (50) [1/82-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: నాకు తెలిసినంత 

వరకు ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచించారు: ''అలే్లహ్్ ఈ 

అనుచర సమాజం కరకు ప్ర త శ్త్కబద ంలో ఒక వాకిత ని 

ప్ంప్పతూ ఉంటాడు. అతడు ఈ ధర్వినిి నూతన 

ఉత్కాహానిి నింప్పతూ ఉంటాడు.'' 27 (అబూ 

ద్యవూద్్) 

 ( 1/82)[ ) صحيح (  51]  - 248
، قَاَل: قَاوَ  ْحَمِن الُْعْذِري ِ َرُسوُل   َل َعْن إِبَْراِهيَم بِْن َعْبِد الر َ

ِ َصىل َ  ُ  ااّلل َ َخلٍَف   َهَذا الِْعلَْم ِمْن كُل ِ  عَلَْيِه َوسلم: "يَْحِمُل ّلل َ
عُُدولُُه، يَْنُفوَن َعْنُه تَْحِريَف الَْغالَِْي، َوانِْتَحاَل الُْمْبِطلَِْي،  

 .. َرَواُه الَْبْيَهِقي  "َوتَأِْويَل الَْجاِهلْي
248. (51) [1/82-దృఢం] 

ఇబార హీమ్ బిన్ అబ్దద ర'హాిన 'ఉజీర ‘ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ధరి (ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల) 

జా్ఞనానిి మందు తర్వలవారలో ప్పణ్యాతుిలు 

అభ్ాసిసాత రు. ధరిం లోని కలిపత్కలను, మూఢా 

చార్వలను, మారుపలు చేరుపలను, తప్పపడు 

అరా్వలను దూరం చేసాత రు.'' 28 (బై్నహఖీ) 

----- 

మూడవ విభాగం   ْث َالُِث ُل الْص فَ اَل  
 ( 1/83)[ ) ضعيف (  52]  - 249
ُ عَلَْيِه عَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ ِن الَْحَسِن ُمْرَسَل 

َوَسل ََم: "َمْن َجاَءُه الَْمْوُت َوُهَو يَْطلُُب الِْعلَْم لُِيْحِيَي بِِه اْْلِْسََلَم،  
ارِمي  "ِِف الَْجن َةِ  ِحَدةٌ َرَجٌة َواَْي دَ ِبي ِ  الن َ ْْيَ فََبْيَنُه َوبَ   .. َرَواُه الد َ

249. (52) [1/83-బలహీనం] 

'హసన్ బ'స్వర  కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఇసేామ్ 

అభవృదధ  కోసం, ధారిక విదా అభ్ాసిసుత ని వాకిత  

 

27) వివరణ-247: అలే్లహ్్(త) ప్ర తయుగంలో ఒక వాకిత ని 

సృష్ట సాత డు. అతడు మూఢనమికాలను, మూఢా 

చార్వలను రూప్పమాప ధర్వినిి ప్రశుదధ ప్రుసాత డు. 

28) వివరణ-248: అంటే మ’హదద స్వ'నే వరు ం. వీరు 

ప్రర మాణ్ణక 'హదీసు'లను, బలహీనమైన 'హదీసు'లను 

వేరుప్రచే ఒక నియమావళిని తయారుచేశారు. నాాయ 

ప్రంగా ధరిప్రంగా దీనిి అనుసరంచట్ం జరగంద.  
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మరణ్ణసేత , అతనికి ప్ర వకత లకు ఒకకసాానమే తేడ్డ 

ఉంటుంద.'' (ద్యరీి) 

  ( 1/83) (  [ ) حسن 53]  - 250
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم َعْن  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اّلل َ َعْنُه ُمْرَسَل 

ا يَُصل ِي الَْمْكُتوبََة،  َرُجلَْْيِ كَانَا ِِف بَِّن إِْسَرائِيَل: أََحُدُهَما كَاَن عَالِم 
َهاَر َويَُقوُم  وُم ال ِخُر يَُص َواْْل  ،ْْيَ  الْخَ اَس ثُم َ يَْجلُِس فَُيَعل ُِم الن َ  ن َ

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  ؛ أَي ُُهَما أَْفَضُل؟ قَ الل َْيَل  ِ َصىل َ اّلل َ اَل َرُسوُل اّلل َ
"فَْضُل َهَذا الَْعالِِم ال َِذي يَُصل ِي الَْمْكُتوبََة ثُم َ يَْجلُِس فَُيَعل ُِم  

َهاَر َويَُقوُم الل َْيَل   الابِِد ال َِذي يَُصوُم الن َاَس الَْخْْيَ َعىَل الْعَ  ن َ
اِرِمي ُ . َروَ "أَدْنَاكُْم  ْضلِي َعىَل كَفَ   اُه الد َ

250. (53) [1/83-ప్రర మాణ్ణకం]   

'హసన్ బ'స్వర  కథనం: ప్ర వకత  (స)ను బనీ 

ఇసార యీ'ల్కు చెందన ఇదద రు వాకుత ల గురంచి 

ప్ర శించట్ం జరగంద. 'వారలో ఒకరు ప్ండతుడు. 

అతడు విధ నమా'జులు చదవే వాడు, ప్ర జలకు 

మంచి విషయాలు బోధంచేవాడు. రండవ వాకిత  ప్గలు 

ఉప్వాసం ఉండేవాడు, ర్వతర  నమా'జు చదవే వాడు. 

వీరదద రలో ఎవరు గొప్పవారు' అని ప్ర శించట్ం 

జరగంద. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘ప్గలు ఉప్వాసం 

ఉండ, ర్వతర  నమాజులు చదవే భ్కుత నిపై --  కేవలం 

విధ నమా'జులు చదవి ప్ర జలకు మంచి విషయాలు 

బోధంచే ప్ండతునికి -- మీలోని సామానా వాకిత పై, 

నాకు ఎటువంటి సాానంఉంద్ర అటువంటి సాానం ఉంద.'' 

అని సమాధానం ఇచాచరు. (ద్యరీి)  

 ( 1/83)[ ) موضوع (  54]  - 251
ُ َعْنُه، قَاوَ  ُ عَلَْيِه قَ  َل:َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اّلل َ ِ َصىل َ اّلل َ اَل َرُسوُل اّلل َ

ُجُل الَْفِقيُه  يِن ِِف َوَسل ََم: "نِْعَم الر َ ِ َوإِِن  ، إِِن اْحِتيَج إِلَْيِه نََفعَ  ؛ الد 
   .اْسُتْغِّنَ َعْنُه أَْغََن نَْفَسُه". َرَواُه رزين

251. (54) [1/83-కలిపతం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ధారిక 

విషయాలేో బ్దదధ గల వాకిత  మంచివాడు. ఒకవేళ 

ఎవరైనా అవసరం ఉందని వసేత  సహాయం చేసాత డు. 

ఒకవేళ అతనికి దూరంగా ఉంటే, త్కను అకకరల్లని 

వాడగా ఉంటాడు.'' 29 (ర’జీన్) 

 

29) వివరణ-251: అంటే ప్ండతుడు ఇల్లగే ఉండ్డలి. ఇద్ద 

అతనికి తగనద. ప్ర జలకు ల్లభ్ం చేకూరచడం, 

 ( 1/84)[ ) صحيح (  55]  - 252
ِث الن َاَس ، َعن ِعْكِرَمةوَ  ِ اٍس، قَاَل: َحد  ُجُمَعٍة  كُل َ أَن َ ابَْن َعب َ
ة   تَْْيِ  ،َمر َ اٍت  ،فَإِْن أَبَْيَت فََمر َ َوََل تُِمل َ  ،فَإِْن أَْكَثْرَت فََثََلَث َمر َ

َوََل أُلِْفَين ََك تَأِِْت الَْقْوَم َوُهْم ِِف َحِديٍث ِمْن  ؛ الن َاَس َهَذا الُْقْرآَن 
ْ َحِدي  ْ فََتْقَطُع عَلَْْيِ ْ فََتُقص ُ عَلَْْيِ ْ َحِديهِِثِ ؛  فَُتِمل َُهْم هَِثُ

ثُْهْم َوُهْم يَْشَتُهونَ  ،َولَِكْن أَنِْصْت  ِ َوانُْظِر  ، هُ فَإِذَا أََمُروَك فََحد 
عَاِء فَاْجَتِنْبهُ  ْجَع ِمَن الد ُ ُ  ، الس َ ِ َصىل َ اّلل َ فَإِّن ِ َعِهْدُت َرُسوَل اّلل َ

 .ُبَخاِري  ال ُه عَلَْيِه َوَسل ََم َوأَْصَحابُُه ََل يَْفَعلُوَن ذَلِك. َرَوا
252. (55) [1/84-దృఢం] 

'ఇకర మహ్ (ర) కథనం: ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర) 

'ఇకర మతో, ''నీవు ప్ర త శుకర వారం హతబోధ చేసూత  

ఉండు. ఒకవేళ నీకు ఇషట మైతే వార్వనికి రండుసారేు 

హతబోధచేయి. ఒకవేళ ఇంకా ఎకుకవగా 

చేయదలచుకుంటే, వార్వనికి మూడు సారేు హతబోధ్

చేయి. అయితే ప్ర జలకు ఖుర్ఆన్ వినిపంచి 

విసుగుచెంద్దల్ల చేయకు. వారని ఆంద్రళనకు 

గురచేయకు. ఇంకా ఓ 'ఇకర మ! నీవు ప్ర జల వదద కు 

వళిినప్పడు వారు మాట్లేో నిమగిమయి ఉంటే, 

వార మాట్లు ఆప నీవు హతబోధ ప్రర రంభంచర్వదు, 

వారని బాధపట్ట కు. అటువంటి సమయంలో నీవు 

మౌనంగా ఉండు. వారు సాయంగా హతబోధ్

చేయమని చెబితే, నీవు హతబోధ చేయి. అయితే 

అందులోనూ, వారు విసుగు చెంద్దల్ల ప్ర వరత ంచకు. 

వారలో వినేశ్కిత , ఉత్కాహం, శ్ర దధ  ఉనింతవరకు 

వారని బోధంచు. వారు కోరతేనే, హతబోధ 

ప్రర రంభంచు. ఇంకా దు’ఆలను కవితాంల్ల ప్ఠంచకు. 

ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) 'ఇల్ల చేసేవారు కాదు. 

సాధారణ ప్దధ తలో దు’ఆ చేయి.'' (బ్ద'ఖారీ) 

 ( 1/84)[ )ضعيف جدا(  56]  - 253
ُ عَلَْيِه   لَةَ َعْن َواثِ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ بِْن اْْلَْسَقِع، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ْن  فَإِ  ؛كَاَن لَُه ِكْفََلِن ِمَن اْْلَْجرِ  ،َوَسل ََم: "َمْن َطلََب الِْعلَْم فَأَدَْركَهُ 
َراِمي "كَاَن لَُه كفل من اْْلجر ،ْدِرْكهُ يُ لَْم  ِ  .. َرَواُه الد 

 

గొప్పవారకి దూరంగా ఉండట్ం. అంటే అతడు తన 

ఆర్వధనలేో, బోధనలేో, రచనలో, తీరుపలు ఇవాట్ంలో, 

ప్పసత కాలు చదవట్ంలో నిమగిమయి ఉంటాడు. 
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253. (56) [1/84-అత బలహీనం] 

వాసి‘లహ్్ బిన్ అస్ఖ’అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విదాను అరాంచి, అభ్ాసించిన వాడకి 

రండంతలు ప్పణాం లభసుత ంద. ఒకవేళ అభ్ాసించ 

ల్లకపోతే అతనికి ఒక ప్పణాం లభసుత ంద.'' 30 (ద్యరీి) 

 ( 1/84)[ ) حسن (  57]  - 254
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  َرُس  ْن أَِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل عَ  ِ َصىل َ اّلل َ وُل اّلل َ

ا يَلَْحُق الُْمْؤِمَن ِمْن َعَملِِه َوَحَسَناتِِه بَْعَد َمْوتِهِ  ا عَ : "إِن َ ِمم َ   هُ مَ لِ عِلْم 
ثَهُ ف  َح ْص ومُ ، أهُ كَا تَرَ ح  َصالِ  اد  لَ َووَ ، هُ رَ َش ونَ  ا بََناهُ  ،ا َور َ أَْو  ، أَْو َمْسِجد 

ا َِلبِْن  ا أَْجَراهُ ، ِبيِل بََناهُ الس َ  بَْيت  أَْو َصَدقَة  أخرجَها من  ، أَْو نَْهر 
ته وحياته  . َرَواُه بن َماَجه"ن بعد َموتهلْحقُه مِ ، تُ َماله ِِف ِصح َ
 ." يَمانَوالَْبْيَهِقي  ِِف "شعب اْْلِ 

254. (57) [1/84-ప్రర మాణ్ణకం] 

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

''విశాాసి మరణ్యనంతరం, అతనికి ప్పణాం లభంచే 

మార్వు లేో: 1. ఒకటి విదా. అతడు విదానభ్ాసించి, 

ద్యనిి ప్ర చారం చేసి ఉంటాడు, 2. ఉతత మ సంత్కనం, 

3. ఖుర్ఆన్ ప్ర త వారసుల కిచిచ ఉంటాడు, 4. 

మసిిద్్ నిరించి ఉంటాడు, 5. ప్ర యాణీకుల నిమితత ం 

ధరిశాల, 6. కాలువ తర విాంచి ఉంటాడు, 7. తన 

జీవితంలో చేసిన ద్యన ధర్విలు. వీట్నిిటి ప్పణాం 

అతని మరణ్యనంతరం కూడ్డ అతనికి లభసూత  

ఉంటుంద.'' (ఇబ్ని మాజహ్, బై్నహఖీ-షు'అబిల 

ఈమాన) 

 ( 1/85)[ ) صحيح (  58]  - 255
ُ عَلَْيِه اْن عَ عَ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ئَِشَة، أَن ََها قَالَْت: َسِمْعُت َرُسوَل اّلل َ
َ َعز َ َوَجل َ أَْوََح إَِل َ "يَُقوُل: َم َوَسل َ  أَن َُه َمْن َسلََك َمْسلَك ا ِِف  :إِن َ اّلل َ

لُْت لَُه َطِريَق الَْجن َةِ ، َطلَِب الِْعلِْم    ؛هِ َتيْ يمَ َوَمْن َسلَْبُت كَرِ ؛ َسه َ
َة. َوفَْضٌل ِِف عِلٍْم َخْْيٌ ِمْن فَْضٍل ِِف    .دَةٍ ِعَباأَثَْبُتُه عَلَْيِهَما الَْجن َ

يِن الَْوَرعُ  ِ  . "شعب اْْلِيَمان". َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِف "َوِمََلُك الد 
 

30) వివరణ-253: అంటే శ్రమకు, పంద ప్ర జలకు నేరపంచి 

నందుకు రండు ప్పణ్యాలు. ఒకవేళ పందకపోతే కృష్ 

ప్ర యత్కిలకు ఒక ప్పణాం ఎల్లగూ ఉంద. అంటే ఎటిట  

ప్రసాితులేోనూ ప్పణాం లభసుత ంద. 

255. (58) [1/85-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసూత  

ఉండగా నేను వినాిను, ''అలే్లహ్్(త) నా వైప్ప 

దైవవాణ్ణ ఇల్ల ప్ంప్రడు, విదానభ్ాసించిన వాకిత  

కరకు సారు మారు ం సులభ్తరం చేసాత ను, ఇంకా నేను 

రండు కళ్ళి తీసుకుని వారకి వాటికి బదులుగా 

సారు ం ప్ర సాదసాత ను. ఆర్వధన ఆధకాత కంటే విదా 

ఆధకాత గొప్పద. ఇంకా ధర్వినికి మూలం దైవభీత.'' 
31 (బై్నహాఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/85)[ ) ضعيف (  59]  - 256
ُرُس الِْعلِْم َساَعة  ِمَن الل َْيِل َخْْيٌ  تََدا َعن ابْن َعب َاس، قَاَل:وَ 

ارِمي     .من إحيائها. َرَواُه الد َ
256. (59) [1/85-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర) కథనం: ''ర్వతర పూట్ కంతసేప్ప 

చదవట్ం, చదవించట్ం, ర్వతర ంత్క ప్రర రాంచట్ం కంటే 

గొప్పద.'' (ద్యరీి)  

 ( 1/85)[ ) ضعيف (  60]  - 257
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  ْن َعبْ عَ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ِ بِْن َعْمٍرو، أَن َ َرُسوَل اّلل َ ِد اّلل َ

 َماهُ َوأََحُد ، َمر َ بَِمْجلَِسْْيِ ِِف َمْسِجِدهِ فََقاَل: "كََِلُهَما َعىَل َخْْيٍ 
َ َويَْرَغُبوَن إِلَْيهِ ؛ ُل ِمْن َصاِحِبهِ َض أَفْ  ا َهُؤََلِء فََيْدُعوَن اّلل َ ْن  فَإِ ، أَم َ

ا َهُؤََلِء فََيَتَعل َُموَن الِْفْقَه أَِو   َشاَء أَْعَطاُهْم َوإِْن َشاَء َمَنَعُهْم. َوأَم َ
ثم َ  . َعل ِم ا"مُ  ِعْثُت ا بُ فَُهْم أَْفَضُل َوإِن َمَ  ،الِْعلَْم َويَُعل ُِموَن الَْجاِهَل 

ارِمي    .جلس فْي. َرَواُه الد َ
257. (60) [1/85-బలహీనం] 

'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మసిిదులో రండు బృంద్యలు కూరుచని ఉండట్ం 

 

31) వివరణ-255: దైవవాణ్ణ అంటే రహసా దైవవాణ్ణ. 

అంటే అలే్లహ్్(త) ఇల్ల ఆద్దశసుత నాిడు, ''ధారిక విదా 

అభ్ాసించటానికి బయలుద్దరన వాకిత కోసం సారు మారు ం 

సులభ్ంచేసి వేసాత ను. ధారిక విదాగర హంచే, ఆర్వధంచే 

భాగాం ప్ర సాదసాత ను. ద్యనిద్యార్వ అతడు సారు ంలో 

ప్ర వేశసాత డు. అద్దవిధంగా రండుకళి దృష్ట  కోలోపయిన 

వాడు సహనం ఓరుపలను వహంచి దైవంపై నమికంతో 

ఉంటే, ద్యనికి బదులుగా అతనికి సారు ం ప్ర సాదసాత ను. 

విద్యాధకాత, భ్కిత  ఆధకాత కనాి గొప్పద. అయితే 

భ్యభీతుల్ల ధర్వినికి మూలం. 
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చూచి, ''మీరండు బృంద్యలవాళ్ళి మంచిప్ని 

చేసుత నాిరు. కాని మీలో ఒక బృందం మర్కక 

ద్యనికంటే శ్రర షఠ మైనద. ఒక బృందం దైవార్వధనలో 

నిమగిమయి ఉంద, దైవానిి ప్రర రాసుత ంద. తన 

కోరకలను తెలుప్పకుంటుంద. దైవం కోరతే 

ప్ర సాదంచవచుచ, ప్ర సాదంచకపోవచుచ. మర్కక బృందం 

విద్యాభాాసంలో నిమగిమయి ఉంద, తెలియని 

వారకి విదా నేరుపతుంద. వీరే ఉతత మలు. 

ఎందుకంటే నేను బోధకునిగా ప్ంప్బడా్డను,'' అని 

చెపప వార దగు రే కూరుచనాిరు. 32 (ద్యరీి) 

 ( 1/86)ضعيف ( [ )  61]  - 258
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ْردَاِء، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب الد َ

ُجُل كَاَن فَ  ا؟ فَقَ قِ َما َحد ُ الِْعلِْم ال َِذي إِذَا بَلََغُه الر َ ِ اَل يه   َرُسوُل اّلل َ
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "من َحِفَظ َعىَل أُم َ  ِعَْي َحِديث ا ِِف أَْمِر  ِِت أَْربَ َصىل َ اّلل َ

ا َوكُْنُت لَُه يَْوَم الِْقَياَمة شافعا وشهيدا" ُ فَِقيه   .ِديِنَها بََعَثُه اّلل َ
258. (61) [1/86-బలహీనం] 

అబూ దర్వద ' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను ప్ండతుడు 

కావటానికి జా్ఞన ప్రమాణం ఏమిటి అని ప్ర శించట్ం 

జరగంద. ద్యనికి ప్ర వకత  (స) సమాధానమిసూత , నా 

అనుచర సమాజ్ఞనికి ల్లభ్ం చేకూరచటానికి, 

ధర్వినికి చెందన 40 'హదీసు'లు గురుత ంచుకుని 

వారని, అలే్లహ్్ (త) తీరుపదనం నాడు, ప్ండతునిగా 

ల్లప్పత్కడు. ఇంకా నేను అతని గురంచి సిఫారసు 

చేసాత ను, సాక్షాం ఇసాత ను.'' (బై్నహఖీ-షు'అబిల 

ఈమాన) 

 ( 1/86)ف ( [ ) ضعي 62]  - 259
 

32) వివరణ-257: అంటే మసిిదులో ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుల రండు బృంద్యలు వేరేారుగా కూర్కచని 

ఉనాియి. ఒక బృందం వారు దైవార్వధనలో 

నిమగిమయి ఉనాిరు. రండవ బృందం వారు 

విద్యాబోధనలో ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఆ రండు 

బృంద్యలను చూసి మీరదద రూ మంచిప్ని చేసుత నాిరు. 

అయితే, విద్యాబోధన చేసుత ని బృందం అందరకంటే 

గొప్పద అని చెపప ప్ర వకత  (స) విద్యాబోధన 

జరుగుతుని బృందంలో కూరుచనాిరు. అంటే ధారిక 

విదా నేరుచ కోవట్ం, నేరపంచట్ం చాల్ల ఉతత మమైనవి. 

ُ عَلَْيِه  وَ  ِ َصىل َ اّلل َ َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
 ُ أَعْلَُم.   َرُسولُهُ وَ  َوَسل ََم: "َهْل تَْدُروَن َمْن أَْجَودُ ُجود ا؟" قَالُوا: اّلل َ

ُ تََعاََل أَْجَودُ ُجود ا َوأَْجَودُُهْم ِمْن  ، آدََم ثُم َ أَنَا أَْجَودُ بَِّن  ،قَاَل: "اّلل َ
ا فََنَشَرهُ  ا َوحده  ،بَْعِدي َرُجٌل عَلَِم عِلْم  أَو   ،يَأِِْت َيْوَم الِْقَياَمِة أَِمْي 

 . "أمة َوحده :قَاَل 
259. (62) [1/86-బలహీనం] 

అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 

అందరకంటే ద్యనధర్విలు చేసేవారవరో మీకు 

తెలుసా? అని ప్ర శించారు. ద్యనికి అనుచరులు 

అలే్లహ్్ (త)కు, ఆయన ప్ర వకత కే బాగా తెలుసు అని 

వినివించుకునాిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

''అందరకంటే అధకంగా ద్యతృతా గుణం గలవాడు 

అలే్లహ్్ (త). మానవులేో అందరకంటే ద్యతృతా్

గుణం గలవాడని నేను. నా తరువాత అందర కంటే 

ద్యతృతాగుణం గలవాడు విదా్ నేరుచకని ద్యనిి 

ఇతరులకు అందజేసేవాడు. తీరుప్ దనంనాడు ఆ 

వాకిత  ఒక నాయకునిగా, ఒక బృందంగా వసాత డు'' అని 

అనాిరు. 33 (బై్నహఖీ -షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/86)( [ ) صحيح  63]  - 260
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم قَاَل: "َمْنُهوَماِن ْنهُ عَ وَ  ِب َ َصىل َ اّلل َ ََل   ، أَن َ الن َ

نَْيا ََل  يَْشَبعَ  اِن: َمْنُهوٌم ِِف الِْعلِْم ََل يَْشَبُع ِمْنُه، َوَمْنُهوٌم ِِف الد ُ
ِب عَ يَْشَبُع ِمْنَها". َرَوى الَْبْيَهِقي ُ اْْلََحاِديَث الث َََلثََة ِِف"شُ 

ْردَاِء: َهَذ اِن مَ اْْلِي ا " َوقَاَل: قَاَل اْْلَِماُم أَْحَمُد ِِف َحِديِث أَِِب الد َ
 .ُهوٌر فِيَما بَْي الن َاس َولَْيَس لَُه إِْسَناد َصِحيح َمْْتٌ َمْش 

260. (63) [1/86-దృఢం] 

అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఇదద రు వాకుత లకు ఎనిడూ తనివి 

తీరదు. 1. ప్ండతుడు ఎంత విదానేరుచకునాి 

అతని్ కడుప్ప నిండదు. 2. ఐహక వాంఛగలవాడు. 

ఎంత సంప్రదంచినా అతని కడుప్ప నిండదు.'' 

(బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన)  

 

33) వివరణ-259: అంటే ఆ వాకిత  ఒక బృంద్యనికి నాయ 

కునిగా వసాత డు. 
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దీనిి గురంచి అ'హ్్మద్్ పేర్కకంట్ట, ''ఈ 'హదీసు' 

ప్రర చురాంలో ఉంద, కాని దీనికి ప్రర మాణ్ణకత ల్లదు,'' 

అని అనాిరు.  

 ( 1/87)[ ) ضعيف (  64]  - 261
ِ بُْن َمْسُعودٍ عَ  ِن ََل  : َمْنُهوَمان َعْوٍن، قَاَل: قَاَل َعْبُد اّلل َ

نَْيا، يَْشَبَعاِن َصاِحُب الِْعلِْم  ا  ؛َوََل يَْسَتِويَاِن ، َوَصاِحُب الد ُ أَم َ
ْحَمِن  ا َصاِحُب ، َصاِحُب الِْعلِْم فََيْزدَادُ ِرض  لِلر َ نَْيا  ال َوأَم َ د ُ

ِ َيتَ فَ  ْغَياِن. ثُم َ قََرأَ َعْبُد اّلل َ ْطََغ  نَْساَن لَيَ )كََل َ إِن َ اْْلِ : َمادَى ِِف الط ُ
 ( 6: 96؛ أَْن َرآُه اْسَتْغََن 

َ ِمْن عباده الْعلَماء: قَاَل   : 35؛ َوقَاَل اْْلَخُر )إِن ََما يَْخََش اّلل َ
ارِمي  . (28  . َرَواُه الد َ

261. (64) [1/87-బలహీనం] 

’ఔన్ (ర) కథనం: 'అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్'ఊద్్ (ర), 

''ఇదద రు ఆసకిత ్ గలవార కడుప్ప ఎనిడూ నిండదు. 

ఒకటి ప్ండతునిద, రండు ఐహకవాంఛ్ గలవాడద. 

అయితే వీరదద ర సాానం ఒకటి కాదు. ప్ండతుడు 

దైవప్రర తని అధకం చేసాత డు. ఐహకవాంఛగల వాడలో 

తలబిరుసుతనం అధక్ మవుతుంద అని చెపప, 

దీనిి సమరాసూత  ఈ ఆయత్: ''...మానవుడు 

తలబిరుసుతనంగా ప్ర వరత సాత డు. ఎందుకంటే అతడు్

తనను్ త్కను నిరపేకిాప్రుడగా భావిసాత డు,'' (సూ. 
అల-'అలఖ, 96:6) ప్ఠంచారు. ఇంకా ప్ండతుని 

గురంచి దీనిి సమరాసూత ్ ఈ ఆయత్, ''అలే్లహ్్

ద్యసులలో జా్ఞనం్ గలవారు్ మాతర మే్ ఆయనకు 

భ్యప్డత్కరు...'' (సూ.్ఫాతర, 35:28) (ద్యరీి) 

 ( 1/87)[ ) ضعيف (  65]  - 262
اٍس، قَاَل: وَ  ُ عَلَْيِه َوسلم  قَاَل َعِن ابِْن َعب َ ِ َصىل َ اّلل َ َرُسوُل اّلل َ

يِن ويقرؤون   ِ ُهوَن ِِف الد  ِِت َسَيَتَفق َ ا ِمْن أُم َ قَاَل: "إِن َ أُنَاس 
يُب ِمْن دُنَْياُهْم َونَْعَتِزلُُهْم   فَُنِص اءَ ِِت اْْلَُمرَ الُْقْرآن، يَُقولُوَن: نَأْ 

ْوُك،   يُْج بِِديِنَنا. َوََل يَُكوُن ذَلَِك، كََما ََل  َتََن ِمَن الَْقَتاِد إَِل َ الش َ
اِح: كَأَن َُه   -كََذلَِك ََل يُْجَتََن ِمْن قُْربِِهْم إَِل َ  ب َ ُد بُْن الص َ قَاَل ُمَحم َ

 اَجه . ابْن مَ اهُ َطايَا". َروَ الْخَ  -يَْعِّن 
262. (65) [1/87-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''భ్విషాతుత లో నా అనుచర సమాజంలోని కందరు 

ధారిక విదా నేరుచకుంటారు, ఖుర్ఆన్ ప్ఠసాత రు. 

ఇంకా, 'మేమ నాయకుల వదద కు, ధనవంతుల వదద కు 

వళిి ధనం సంప్రదంచి, ధర్వినిి వారనుండ 

కాప్రడుత్కమ,'  అని అంటారు. కాని అద 

జరగనిప్ని. ఎందుకంటే మళిచెటుట  నుండ మళ్శి 

లభసాత యి. అద్దవిధంగా ధనవంతులు, నాయకుల 

వదద కువళితే ప్రప్ం చుటుట కోవట్ం తప్ప మరేమీ 

లభంచదు.'' (ఇబ్ని మాజహ్)  

 ( 1/87)[ ) صحيح (  66]  - 263
ِ وَ  لَْو أَن َ أَْهَل الِْعلِْم َصانُوا وٍد، قَاَل: ْسعُ بِْن مَ  َعْن َعْبِد اّلل َ

ْ   ، لََسادُوا الِْعلَْم، َوَوَضُعوُه ِعْنَد أَْهلِهِ  ُ بِِه أَْهَل َزَمانِِهْم، َولَِكهَن َ
 . ْ نَْيا لَِيَنالُوا بِِه ِمْن دُنَْياُهْم؛ فََهانُوا عَلَْْيِ بََذلُوُه ِْلَْهِل الد ُ

ُكْم  ُ َصىل َ  َسِمْعُت نَِبي َ َوَسل ََم يَُقوُل: "َمْن َجَعَل الُْهُموَم    عَلَْيهِ اّلل َ
ا َهم َ آِخَرتِهِ  ا َواِحد  ُ َهم َ دُنَْياهُ ، كََفاُه َهم   َبْت بِِه  ، اّلل َ َوَمْن تََشع َ
نَْيا ُ ِِف أَي ِ أَْوِديَِتَها َهلََك ، الُْهُموُم ِِف أَْحَواِل الد ُ  . َرَواهُ "لَْم يَُباِل اّلل َ

 .هاجَ ابُْن مَ 
263. (66) [1/87-దృఢం] 

’అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్’ఊద్్ (ర) ఇల్ల అనాిరు, 

''ఒకవేళ ప్ండతులు విదాను ప్రరకిిసేత , విద్యారాులకే 

నేరపతే, వారు తమ కాలంలో నాయకులుగా 

ర్వణ్ణసాత రు, కనసాగుత్కరు. కాని వారు తమ విదాను 

ఐహక వాంఛగల వార కరకు నేరుచకునాిరు. ద్యని్

ద్యార్వ ధనవంతుల ధనానిి సంప్రదంచాలని 

కోర్వరు. అందువలే్ల వారు ధనవంతుల దృష్ట లో 

హీనులయాారు. నేను ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల ప్ర వచిసూత  

ఉండగా వినాిను, ''ప్రలోక లక్షాంతో జీవించే వాకిత  

యొకక ప్రర ప్ంచిక లకిాాలను అలే్లహ్్(త) 

నరవేరుసాత డు. అద్ద విధంగా ప్రర ప్ంచిక లకిాాలతో 

జీవించే వాకిత ని అలే్లహ్్ ఏ మాతర ం ప్టిట ంచుకోడు. 

అతడు ఎల్ల ఉనాి, ఎకకడకు పోయి మరణ్ణంచినా 

సరే. అంటే అతనిపై తన కారుణ్యానిి కురపంచడు. 

ఇంకా అతడ ప్రర ప్ంచిక ప్రసాితులను చకకదదద డు.'' 

(ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/88)[ ) صحيح (  67]  - 264
ِن" َعِن ابِْن ُعَمَر ِمْن قَْولِِه:  َعِب اْْلِيَما"شُ  ِِف َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ وَ 

 ."َمْن َجَعَل الُْهُموَم" إََِل آِخره 
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264. (67) [1/88-దృఢం] 

బై్నహఖీ దీనిి షు'అబిల్ఈమాన లో 'అబ్దద లే్లహ్్ 

బిన్ 'ఉమర్ (ర) ద్యార్వ ఉలే్లఖంచారు. 

 ( 1/88)[ ) ضعيف (  68]  - 265
ِ  رَ : قَاَل َل َعِن اْْلَْعَمِش، قَاوَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  ُسوُل اّلل َ  َصىل َ اّلل َ

َث بِِه َغْْيَ أَْهلِهِ اَعُتُه أَْن "آفَُة الِْعلِْم الن ِْسَياُن، َوإَِض  ِ . َرَواُه  " تَُحد 
اِرِمي ُ ُمْرسَل .   الد َ

265. (68) [1/88-బలహీనం] 

అ’అమష్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''విద్యా 

జా్ఞనాల ఆప్ద, వాటిని మరచిపోవట్ం అవుతుంద. 

ద్యనికి తగని వారకి బోధంచట్ం ద్యనిి వృథా 

చేయట్ం అవు తుంద.''34  (ద్యరీి / త్కబయీ పోర కత ం) 

 ( 1/88)[ ) ضعيف (  69]  - 266
ُ َعْنُه، قَاَل  وَ  اِب َرِضَي اّلل َ َعْن ُسْفَياَن، أَن َ ُعَمَر بَْن الَْخط َ

َملُوَن بَِما يَْعلَُموَن. قَاَل: : ال َِذي يَعْ اَل ِم؟ قَ لْ لِـَكْعٍب: َمْن أَْربَاُب الْعِ 
اِرِمي ُ لُْعلََماءِ فََما أَْخَرَج الِْعلَْم ِمْن قُلُوِب ا َمُع. َرَواُه الد َ  .؟ قَاَل الط َ

266. (69) [1/88-బలహీనం] 

’సుఫియాన్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) క'అబ్ 

(ర)ను, ‘ప్ండతులంటే ఎవరు,’ అని ప్ర శించారు. 

ద్యనికి క'అబ్ సమాధానమిసూత , ‘తమ విదాకు 

అనుగుణంగా ఆచరంచే్ వారే ప్ండతులు,’ అని 

అనాిరు. ఆ తరువాత 'ఉమర్ (ర), ''ప్ండతుల 

హృదయాలనుండ జా్ఞనానిి ఏ విషయం 

తొలగసుత ంద,'' అని ప్ర శించారు. ద్యనికి క'అబ్, 

''ఐహక వాంఛలు, ల్లలస,'' అని సమాధానం 

ఇచాచరు. (ద్యరీి) 

 ( 1/88)ضعيف (  [ ) 70]  - 267
ِب َ وَ   َعن اْْلَْحَوص بن َحِكيم، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسأََل َرُجٌل الن َ

،  َصىل َ اهلل ِ ر  . فََقاَل: "ََل تَْسأَلُوِّن َعِن الش َ ِ ر   عَلَْيِه سلم َعِن الش َ
 

34) వివరణ-265: మతమరుప్ప యొకక కారణ్యలకు 

దూరంగా ఉండ్డలి. మతమరుప్పకు కారణం ప్రప్రలు. 

ష్టఫయీ కథనం, ''నేను మా గురువు వకీ'అతో నాకు 

మరచిపోయ్య్ వాాధ్ ఉందని అనాిను. ద్యనికి అతను 

నాతో ప్రప్కార్వాలను వదలివేయి, ఎందుకంటే 

విద్యాజా్ఞనాలు అలే్లహ్్ (త) అనుగర హాలు. అలే్లహ్్ (త) 

అనుగర హాలు ప్రప్రతుిలకు ఇవాబడవు.  

ِ  لش َ َشر َ ا "يَُقولَُها ثَََلث ا  ثُم َ قَاَل: "أَََل إِن َ  .َوَسلُوِّن َعِن الَْخْْيِ  ر 
ارِمي  "الُْعلََماِء، َوإِن َ خْيالَْخْْي ِخَياُر الْعلَماءِشَراُر   .  . َرَواُه الد َ

267. (70) [1/88-బలహీనం] 

అహ్్వ'స్ బిన్ ’హకీమ్ (ర) తన తండర  ద్యార్వ 

కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వాకిత , ‘చెడావాకిత  అంటే 

ఎవరు,’ అని ప్ర శించాడు. ద్యనికి ప్ర వకత  (స), ''కేవలం 

చెడావార గురంచే ప్ర శించకు, మంచివారని గురంచి, 

చెడావార గురంచి ప్ర శించు,’ అని అనాిరు. ఇల్ల 

మూడుసారేు అనాిరు. తర్వాత, ‘గురుత ంచుకోండ, 

అందరకంటే నీచులైన ప్ండతు లునాిరు, 
అందరకంటే ఉతత మలైన ప్ండతులూ ఉనాిరు.'' 35 

(ద్యరీి) 

 ( 1/89)يف جدا ( ضع [ ) 71]  - 268
ِ الن َاِس ِعْنَد اوَ  ْردَاِء، قَاَل: "إِن َ ِمْن أََشر  ِ َمْْنِلَ َعْن أَِِب الد َ ة   ّلل َ

ارِمي     .يَْوَم الِْقَياَمِة: عَالٌِم ََل يْنَتفع بِِعلِْمِه". َرَواُه الد َ
268. (71) [1/89-అత బలహీనం] 

అబూ దర్ద్య' (ర) కథనం: అలే్లహ్్(త) వదద  

అందర కంటే నీచుడు తన జా్ఞనం ద్యార్వ ల్లభ్ం 

పందని ప్ండతుడు. 36 (ద్యరీి) 

 ( 1/89)[ ) صحيح (  72]  - 269
بن ُحدير، قَاَل: قَاَل ِل ُعَمُر: َهْل تَْعِرُف َما يَْهِدُم   َعن ِزيَادوَ 

اْْلِْسََلَم؟ قَاَل: قُلُْت: ََل! قَاَل: يَْهِدُمُه َزل َُة الَْعالِِم، َوِجَداُل 
َراِمي    بِالِْكَتاِب.فِِق ُمَناالْ  ِ ِة المضلْي". َرَواُه الد   .َوُحْكُم اْْلَئِم َ

269. (72) [1/89-దృఢం] 

’జియాద్్ బిన్ ’హుదైర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) 

ననుి, ''ఇసేామ్ ప్పనాదని ఏ విషయం 

 

35) వివరణ-267: చెడు గురంచి అడగతే, కేవలం నాకు 

చెడా వారగురంచే అడగవదుద , మంచివార గురంచి కూడ్డ 

అడగండ అని అనాిరు. తనజా్ఞనానికి వాతరేకంగా 

ఆచరంచే ప్ండతుడు అందరకంటే చెడావాడు. 

36) వివరణ-268: ధరిజా్ఞనం పంద ల్లద్య ధరివాతరేక 

జా్ఞనం పంద, తను సాయంగా ద్యనిి ఆచరంచల్లదు, 

ఇతరులకు నేరపల్లదు. ఇటువంటి ప్ండతునికి కఠన మైన 

శక్ష ఉంద. ''అజా్ఞనికి ఒక శక్ష మరయు ప్ండతునికి 7 

శక్షలు.'' 
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ప్డగొడుతుంద్ర నీకు తెలుసా?'' అని అడగారు. 

ద్యనికి నేను, 'నాకు తెలియదు,' అని అనాిను. 

అప్పపడు అతడు (ర), ''1. ధారిక ప్ండతుడు 

తప్పట్డుగు వేయట్ం, 2. దైవగర ంథం విషయంలో 

కప్టాచార వాదనకు దగట్ం. 3. జా్ఞన్ హీనులైన 

ప్రలకులు తీరుప ఇవాట్ం, ఈ మూడు విషయాలు 

ఇసేామ్ను ప్డగొడత్కయి'' అని అనాిరు. 37 

(ద్యరీి) 

 ( 1/89)[ ) ضعيف (  73]  - 270
فَِعلٌْم ِِف الَْقلِْب فََذاَك  لَْماِن:  عِ : الِْعلُْم َل َعن الْحسن، قَاوَ 

ِ الْعلم النافع، َوعلم عىل الل َِسان فََذاك ُحج َ   َعز َ َوَجل َ َعىَل  ُة اّلل َ
ارِمي      .ابِْن آدََم. َرَواُه الد َ

270. (73) [1/89-బలహీనం] 

’హసన్ బ'స్వర  కథనం: జా్ఞనం రండు రకాలు: 1. 

హృదయంలో ఉనిద. ఇద ల్లభ్ద్యయకమైనద. 2. 

నోటిపై ఉనిద, ఈ జా్ఞనం మానవునిపై అలే్లహ్్(త) 

యొకక నిదరశనం, సాకిాాధారం. 38 (ద్యరీి) 

 ( 1/89)[ ) صحيح (  74]  - 271
ُ َعْنُه، وَ  ِ  قَاَل:  َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اّلل َ

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم ِوعَا ا ، َما فََبَثْثُتُه فِيُكْم ا أََحُدهُ م َ فَأَ ؛ يِْن ءَ َصىل َ اّلل َ َوأَم َ
َعام - وُم ُبلْعُ اْْلَخُر فَلَْو بََثْثُتُه قُِطَع َهَذا الْ  َرَواُه   . يَْعِّن مْجرى الط َ

   . الُبَخاِري  
 

37) వివరణ-269: అంటే వీటికి ప్రలపడట్ం వలే ఇసేామ్ 
యొకక మఖా్ విధులు తౌ'హీద్్, రసాలత్, 

'హజిర'జకాత్ నమా'జ్్, రో'జ్ఞ మొదలైనవనీి వారా్

మవుత్కయి. ఒకక ధారిక ప్ండతుడు తప్ప్ ట్డుగు 

వేసేత , అతనిి చూసి చాల్ల పదద  సంఖాలో ప్ర జలు 

తప్పట్డుగు వేసాత రు జా్ఞనం, ఆచరణల్లని కప్టాచార 

దైవగర ంథం విషయంలో వాద-ప్ర తవాదనలకు దగట్ంవలే, 

ఇసేామీయ వనరులకు హాని కలుగుతుంద. జా్ఞన్

హీనులైన ప్రలకులు ఇసేామ్ను పూరత గా చెరపవేసాత రు. 

38) వివరణ-270: జా్ఞనం రండు రకాలు: 1. 

బహరు తమైనద, 2. రహసామైనద. బహరు తమైనద 

నోటిపై ఉంటుంద. ఆంతరాంలో ఉని జా్ఞనంవలే 

హృదయంలో వలుగు జనిసుత ంద. ద్యనివలే దైవానిి 

గురత ంచడం జరుగుతుంద. ఇద్ద ల్లభ్ం చేకూరుచతుంద. 

271. (74) [1/89-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ''నేను ప్ర వకత  (స) 

ద్యార్వ రండు గనిలు అంటే రండు రకాల విదాలు 

నేరుచకునాిను. వాటిలో ఒకద్యనిి మీ అందర 

మధా వాాపంప్జేసాను. రండవ విదాను ఒకవేళ నేను 

ఇతరు్ లకు తెలియప్రసేత  నామడ 

కోసివేయబడుతుంద.''  39 (బ్ద’ఖారీ)  

 ( 1/90)[ ) متفق عليه (  75]  - 272
ِ بِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: يَا أَي ُهَ وَ   ْن عَلَِم ! مَ ا الن َاُس َعْن َعْبِد اّلل َ

ُ أعلم، فَإِ  ا فَلَْيُقْل بِِه، َوَمْن لَْم يَْعلَْم فَلَْيُقِل: اّلل َ   ن َ ِمَن َشْيئ 
ُ تََعاََل لَِنِبي ِِه:   ُ أَعْلَُم. قَاَل اّلل َ الْعلم أَن يَُقول لَِما ََل تَْعلَُم: اّلل َ

:  38؛ فْيمن المتكل ا)قُْل َما أَْسأَلُُكْم عَلَْيِه ِمْن أَْجٍر، َوَما أَن
86.)  

272. (75) [1/90-ఏకీభ్వితం]  

’అబ్దద లే్లహ్్ బిన్ మస్’ఊద్్(ర) కథనం: ప్ర జల్లర్వ! 

ఎవరకైనా ఏదైనా విషయం తెలిసి ఉంటే, ఇతరులకు 

తెలియజేయాలి. తెలియని విషయానిి గురంచి 

అడగతే, ''అలో్లహ్(త)కే తెలుసు'' అని ప్లకాలి. 

ఇద కూడ్డ ఒక రకమైన జా్ఞనమే. అలే్లహ్్(త) తన 

ప్ర వకత  గురంచి ఇల్ల పేర్కకనాిడు, ''ఓ ప్ర వకాత ! వారతో్

అను, 'నేను దీని్ (ఈ సంద్దశ్ం) కరకు మీ నుండ 

ఎల్లంటి్ ప్ర తఫల్లనిి అడగట్ం ల్లదు. మరయు 

నేను వంచకులలోనివాడనూ కాను.'' (సూ.్ 'సాద్, 

38:86) (బ్ద'ఖారీ, మసేిమ్)  

 ( 1/90)[ ) صحيح (  76]  - 273
َهَذا الِْعلَْم ِديٌن؛ فَانُْظُرواَعم َْن  إِن َ  َل:قَا، بِْن ِسِْييَن اَعِن وَ 

 .تَأُْخُذوَن ِديَنُكْم. َرَواُه ُمْسلٌِم 
 

39) వివరణ-271: రండు గనిలు అంటే రండు రకాల 

విదాలు. 1. బహరు తమైనద. అంటే నమా'జు, రో'జ్ఞ, 

ఇంకా ఇతర ఆద్దశాలు, సదుు ణ్యలు. 2. రహసాకరమైన 

విదా. ప్ర జల నుండ ద్యచి ఉంచడం జరగంద. ద్యనిి 

బహరంగ్ ప్రచల్లదు. ఎందుకంటే భ్విషాతుత లో 

జరగబోయ్య్ సంఘట్నలు, ఉప్దర వాలు, కలేోల్లలు 

సూచిసాత యి. ఒకవేళ నేను తెలిపతే ప్ర జలు ననుి 

చంపేసాత రు. వీటిని గురంచి తెలిపే అవసరం ల్లదు. 
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273. (76) [1/90-దృఢం] 

ఇబ్ని స్వరీన్ (ర) కథనం: ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల 

జా్ఞనమే ధరిం. కనుక మీరు ఎవర్ నుండ విదాను 

అభ్ాసిసుత నాిరో చూసుకోండ. 40 (మసేిమ్)  

 ( 1/90)( صحيح )  [ 77]  - 274
اِء! اْسَتِقيُموا، فََقْد َس وَ  ُتْم  َبقْ َعن ُحَذيَْفة، قَاَل: يَا َمْعَشَر الُْقر َ

ا، َوإِْن أُِخْذتُْم يَِمين ا َوِشَماَل  لََقْد ضلَلتم ضَلَل   ا بَِعيد  َسْبق 
ا. َرَواُه الُبَخاِري    .بَعيد 

274. (77) [1/90-దృఢం] 

’హుజై‘ఫహ్ (ర) కథనం: ఓ ఖుర్ఆన్ ప్రర్వయణం 

చేసే ప్ర జల్లర్వ! మీరు తనిగా ఉండండ. ఎందుకంటే 

మీరే అందరకంటే మందు ఉనాిరు. ఒకవేళ మీరు 

నిటారుగా వళిడ్డనికి బదులు అట్ట, ఇట్ట 

తరగతే, మీరు మారు భ్ర షట త్కానికి గురవుత్కరు. 41 

(బ్ద'ఖారీ) 

 ( 1/90)[ ) ضعيف جدا (  78]  - 275
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  َل رَ قَاُهَريَْرَة، قَاَل:  َعْن أَِِب وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ُسوُل اّلل َ

ِ ِمْن ُجب ِ  ذُوا بِاّلل َ ! َوَما ُجب ُ  .َحَزِن"الْ  "تََعو َ ِ  قَالُوا: يَا َرُسوَل اّلل َ
ذُ ِمْنُه َجَهن َم كل يَْوم أَْربَعِمائَة   َم تََتَعو َ الَْحَزِن؟ قَاَل: "َواٍد ِِف َجَهن َ

ة"م  ِ ُسوقِيَل: يَا رَ   .ر  اُء  َل اّلل َ ! َوَمْن يَْدُخلَُها؟ قَاَل: "الُْقر َ
، َوكََذا ابُْن َماَجْه، َوَزادَ اهُ َروَ  .الُْمَراُؤوَن بِأَْعَمالِِهْم" ِمِذي ُ ْ  الَت ِ

ِ تََعاََل ال َِذيَن يَُزوُروَن   اِء إََِل اّلل َ فِيِه: "َوإِن َ ِمْن أَبَْغِض الُْقر َ
 .: يَْعِّن الجورةِِب ُ ارِ قَاَل الُْمَح    .اَء" رَ اْْلُمَ 

275. (78) [1/90-అత బలహీనం] 

 

40) వివరణ-273: మీ దగు ర ఉలే్లఖంచేవానిి, మీ 

గురువును బాగా ప్రీకిించుకోండ. దైవభీతప్రుడైన, 

ఆచరంచే ప్ండతుని వదద  ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల విదా 

నేరుచకోండ. కలిపత్కలకు ప్రలపడే్వారవదద , దుర్విరుు ల 

వదద , ప్రప్రతుిల వదద  విదా నేరుచకోకండ. ల్లకపోతే మీరు 

మారు భ్ర షట త్కానికి గురవుత్కరు. 

41) వివరణ-274: ’హుజై'ఫహ్ తన కాల్లనికి చెందన 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులను, త్కబయీనేను ఉద్దద శంచి, 

ఇతరులకనాి మీరు చాల్ల మందు ఉనాిరు. కనుక 

మీరు తనిగా ఉండ్డలి, మీ తర్వాత వచేచవారు 

మిమిలిి అనుసరసాత రు. ఒకవేళ మీరు అట్ట ఇట్ట 

తరగతే రుజుమారు ం తప్పపత్కరు. 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''దుుఃఖాల 

గొయిా నుండ అలే్లహ్్(త)ను శ్రణుకోరండ'' అని 

హత బోధ చేశారు. ద్యనికి ప్ర జలు, ఓ ప్ర వకాత ! 

‘దుుఃఖాల గొయిా అంటే ఏమిటి,’ అని అడగారు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘అద నరకంలోని ఒక లోయ, 

సాయంగా నరకం ద్యనుిండ రోజుకు 400 సారేు 

అలే్లహ్్(త)ను శ్రణు వేడుకుంటుంద.’ అని 

సమాధానం ఇచాచరు. అప్పపడు ప్ర జలు, ‘ప్ర వకాత ! 

అందులో ఎవరు ప్డవేయ బడత్కరు?’ అని 

వినివించు కునాిరు. ద్యనికి ప్ర వకత  (స), 

ప్ర దరశనాబ్దదధ తో, ‘ఖుర్ఆన్ చదవే, ఆచరంచే 

వారు,’ అని సమాధాన మిచాచరు.'' (తరిజి')   

అయితే! ఇబ్నిమాజ ఉలే్లఖనంలో ఈ ప్ద్యలు 

అధకంగా ఉనాియి, ''అలే్లహ్్ వదద  అందరకంటే 

ప్రమ నీచులు దుర్విరు  ప్రలకులతో కలిసే ఖుర్ఆన్ 

ప్రఠకులు. అంటే ప్ర దరశనా బ్దదధ తో ప్ఠంచేవారు ఈ 

భ్యంకరమైన గోతలో శకిించబడుత్కరు. అందువలే 

ప్ర త ఆచరణలో చితత శుదధ  ఉండ్డలి.”  

 ( 1/91)[ ) ضعيف (  79]  - 276
، قَاَل: قَاوَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "يُوِشُك َل رَ َعْن عَلِي ٍ ِ َصىل َ اّلل َ ُسوُل اّلل َ

ََل يَْبََق  وَ أَْن يَأِِْتَ َعىَل الن َاِس َزَماٌن ََل يَْبََق ِمَن اْْلِْسََلِم إَِل َ اْسُمُه، 
إَِل َ َرْسُمُه، َمَساِجُدُهْم عَاِمَرٌة َوِهَي َخَراٌب ِمَن  ْرآِن لْقُ ِمَن ا

َماِء، ِمْن ِعْنِدِهْم   ُهْم الُْهَدى، عُلََماؤُ  َشر ُ َمْن تَْحَت أَِديِم الس َ
 ." . َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِف "ُشَعِب اْْلِيَمان"تَْخُرُج الِْفْتَنُة، َوفِِْيْ تَُعودُ 

276. (79) [1/91-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అత 

తారలో ప్ర జలపై ఒక కాలం వసుత ంద. అప్పపడు ఇసేామ్ 

పేరుకు మాతర మే మిగలి ఉంటుంద. అద్దవిధంగా 

ఖుర్ఆన్ ను కూడ్డ వాాఖాానంతో ప్నిల్లకుండ్డ 

ఆచరంచట్ం జరుగుతుంద. మసిిదులు ఉంటాయి 

కాని వాటిలో సనాిరు ం ఉండదు. అంటే నమా'జు 

చదవే్వారుంటారు, కాని వారలో విశాాసం ఉండదు. 

వార ప్ండతులు ఆకాశ్ంకిర ంద ఉని ప్రర ణులనిిటిలో్

కలే్ల నీచులై ఉంటారు. వారలో నుండ ఉప్దర వాలు, 

కలేోల్లలు తలతుత త్కయి. మళ్ళి వార వైప్పనకే 

మళ్ళిత్కయి.'' (బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 
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 ( 1/91)حيح ( ص [ )  80]  - 277
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  َعن زِ وَ  ِب ُ َصىل َ اّلل َ يَاد بن لبيد، قَاَل: ذَكََر الن َ
ا، فَ َشيْ  !  "الِْعلِْم  ذََهاِب َقاَل: "ذَاَك ِعْنَد أََواِن ئ  ِ . قُلُْت: يَا َرُسوَل اّلل َ

َوكَْيَف يَْذَهُب الِْعلُْم َونحن نَْقَرأ الُْقْرآن ونقِرئُه أبناءنا،  
َك  نا أَبْنَ ناؤِرُؤه أبق وي  اَءُهم إََِل يَْوم الِْقَياَمة؟ قَاَل: "ثَكِلَْتَك أُم ُ

اَك ِمْن أَْفَقِه َرُجٍل بِالَْمِديَنِة! أََولَْيَس َهِذهِ   َْلُرَ ِزيَادُ! إِْن كُْنُت 
ْوَراَة َواْْلِنِْجيَل ََل يَْعَملُوَن بَِشْيٍء   الَْيُهودُ َوالن ََصاَرى يَْقَرُؤوَن الت َ

ا فِ مِ  ِمِذي ُ َعنُه نَحوه َما؟" َروَ يهِ م َ ْ    .اُه أَْحَمُد َوابُْن َماَجْه َوَرَوى الَت ِ
277. (80) [1/91-దృఢం] 

’జియాద్్ బిన్ లబీద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక 

కలేోలం గురంచి ప్ర సాత వించి, ‘ఇద ఎప్పపడు 

జరుగుతుందంటే, అప్పపడు ధారికజా్ఞనం నశసూత  

ఉంటుంద’ అని అనాిరు. అద విని నేను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

మేమ ఖుర్ఆన్ను ప్ఠసాత మ, మా సంత్కనానికి 

కూడ్డ నేరుపత్కమ, ఇంకా మా పలేలు తమ 

సంత్కనానికి నేరుపత్కరు. ఈ విధమైన ప్రంప్ర 

తీరుప దనం వరకు ఉంటుంద కద్య, మర ధరిజా్ఞనం 

ఎల్ల నశసుత ంద,’ అని ఆశ్చరాం వాకత ం 

చేసుకునాిరు. ద్యనికి ప్ర వకత  (స), ‘నీ ప్రడుగాను, 

నువుా మదీనహ్ లోని తెలివిగల వారలో ఒకడవని 

అనుకునే వాడవి. యూదులు, కైీసత వులు తమ 

గర ంథమైన తౌర్వతు, ఇంజీలును చదవర్వ? 

చదవించర్వ? అయినప్పటికీ వారు వాటి ఆద్దశాలను 

ప్రలించరు. వాటి ప్ర కారం నడవరు. అద్దవిధంగా ఈ 

అనుచర సమాజ్ఞనికి చెందనవారు కూడ్డ ప్ఠసాత రు, 
బోధసాత రు, కాని ఆచరంచరు,’ అని అనాిరు. 

(అ'హిద్్, ఇబ్ని మాజహ్, తరిజి')  

 ( 1/91)ضعيف (  [ ) 81]  - 278
ارِمي  َعن أِب أَُماَمة وَ   .كََذا الد َ

278. (81) [1/91-బలహీనం] 

ఈ 'హదీసు'ను, అబూ ఉమామ ద్యార్వ ద్యరీి 

కూడ్డ ఉలే్లఖంచారు. 

 ( 1/91) ( ف [ ) ضعي 82]  - 279

ُ عَلَْيِه  َعِن ابْ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ ِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل اّلل َ
 َعل َُموا الِْعلَْم َوعَل ُِموُه الن َاَس، تََعل َُموا الَْفَرائَِض َوعَل ُِموَهال ََم: "تَ َوَس 

ُبوٌض، قْ ٌؤ مَ رُ الن َاَس، تََعل َُموا الُْقْرآَن َوعَل ُِموُه الن َاَس؛ فَإِّن ِ امْ 
ِريَضٍة  ِعلُْم َسَيْنَقِبُض، َوتَْظَهُر الِْفَْتُ َحت َ يَْخَتلَِف اثَْناِن ِِف فَ َوالْ 
ا يَْفِصُل بَْيَنُهَماََل  اَرقُْطِّن  " يَِجَداِن أََحد  اِرِمي ُ َوالد َ  .. َرَواُه الد َ

279. (82) [1/91-బలహీనం] 

ఇబ్ని మస్’ఊద్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి 

ఇల్ల ఉప్ద్దశంచారు, ''విదా నేరుచకో, నేరపంచు, 

ఇంకా ఆసిత  ప్ంప్కాల విదాను కూడ్డ నేరుచకో, 

ఇతరులకు నేరపంచు, ఖుర్ఆన్ను కూడ్డ నేరుచకో, 

ఇతరులకు నేరపంచు, ఎందు కంటే అత తారలో 

నేను వళిిపోనునాిను. విదా కూడ్డ నశసుత ంద. అనేక 

ఉప్దర వాలు తలతుత త్కయి. చివరకి ఇదద రు వాకుత లు 

ఒక విషయంపై వాగావాద్యనికి దగతే, వార మధా 

తీరుప ఇచేచవారవరూ ఉండరు.'' (ద్యరీి, ద్యర 

ఖు'తీి) 

 ( 1/92)(   حسن[ )  83]  - 280
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ،َعْن أَِِب ُهَريَْرةَ وَ  ِ َصىل َ اّلل َ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ْْنٍ ََل يُْنَفُق ِمْنُه ِِف َسِبيل اهلل".  كََمَثِل كَ هِ ُع بِ فَ "َمَثُل عِلٍْم ََل يُْنتَ 
ارِمي       .َرَواُه الد َ

280. (83) [1/92-ప్రర మాణ్ణకం] 

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

''ల్లభ్ం చేకూరచని విదా, దైవమారు ంలో 

ఖరుచచేయని నిధవంటిద.'' 42 (ద్యరీి) 

***** 

 

42) వివరణ-280: విదా నిధ వంటిద. ఎంత అధకంగా 

ఖరుచ చేసేత  అంతే అద పరుగుతుంద. అద్దవిధంగా ఎంత 

ద్యచితే, అంతే అద నాశ్నం అవుతుంద. అందువలే్ల 

'హదీసు'లో ఈవిధంగా దు’ఆ ఉంద. ''ఓ అలే్లహ్్! నాకు 

నేరపన ద్యని ద్యార్వ నాకు ల్లభ్ం చేకూరుచ, ల్లభ్ం 

చేకూరేచద్ద నాకు నేరపంచు, నా జా్ఞనానిి వృదధ ప్రచు. 

ఓఅలే్లహ్్! నేను నీ శ్రణు్ కోరుతునాిను. ల్లభ్ం 

చేకూరచని విదా్నుండ, భ్యప్డని హృదయం నుండ, 

తీరని తనివి నుండ, స్వాకరంచని ప్రర రాన నుండ.''  

*** 


