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ْعَواِت   -9  ِكَتاُب الد َ

9. పా్రర్థ న )దు'ఆ(ల పుసత కం 

దు'ఆ అంటే పిలుచుట, మొరపెట్టు కొనుట. అంటే 

కష్టు లో్ల, ఆపదలో్ల సహాయం కొరకు అలో్లహ్(త)ను 

పిలవటం, మొరపెట్టు కోవటం. అలో్లహ్ (త) ఆ 

మొరలను విని కష్టు లను తొలగిసా్తడు. ఆపదలను 

దూరం చేయడానికి అలో్లహ్(త)ను తపప ఇతరు 

లెవవరినీ, ఎన్నడూ పిలువరాదు. ఎందుకంటే 

అలో్లహ్(త) తపప ఇతరులెవవరూ ఆపదలను 

తొలగించలేరు, ల్లభాలు చేకూరచలేరు. అయితే 

అలో్లహ్(త) ను వదలి ఇతరులను మొరపెట్టు కునే 

వారే బుది్ధహీనులు, మారగ భ్ర ష్టు లూను. ఖుర్ఆన్ల్ల 

అలో్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశించాడు: ''మరియు 

అలా్లహ్(త)ను వదలి పునరుతా్థనదినం వరకు తమ 

పా్రరానలను విని సమాధానమివవ్లేనటువంటి వారిని 

పా్రరాించే వారికంటే, ఎకుువ మారగ భా్ష్టు లెవరు? 

మరియు వారు (తమను పా్రరాించే) వారి పా్రరానలను 

ఎరుగకుండా ఉన్నారు.'' (సూ.్ అల్ అ'హ్ఖాఫ్, 

46:5) 

మరో ఆదేశిం: ''నిశ్చయంగా, మీరు అలా్లహ్ను 

విడిచి ఎవరినైతే పిలుస్తు న్నారో, వారు కూడా 

మీల్లంటి దాస్తలే!..'' (సూ.్అల్ అ'అరాఫ్, 7:194)  

వారు మీ కంటే బలహీనులు, ఎందుకంటే సజీవంగా 

ఉన్న వయకిి కొనిన కష్టు లను ఆపదలను పరిష్కరించు్

కుంటాడు. ప్రర ణంలేని వారు దానిన దూరం 

చేసుకోలేరు. ఇతరులకు ఏ సహాయమూ చేయలేరు? 

అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''మరియు ఆయనను విడిచి మీరు 

వేడుకునేవారు మీకు ఏ విధమైన సహాయం 

చేయలేరు. మరియు వారు తమకు త్థము కూడా 

సహాయం చేస్తకోలేరు.'' (సూ.్ అల్ అ'అరాఫ్, 

7:197) 

పైె ఆయతుల దావరా అలో్లహ్ (త) తపప 

ఇతరులందరూ శకిిహీనులే, నిససహాయులే. ఒకరు 

మరొకరి న్ష్టు నిన, కష్టు నిన దూరం చేయలేరని 

తెలిసంద్ధ. కేవలం అలో్లహ్(త) మాతర మే అందరికీ 

సహాయం చేయగలడు. కనుక ఎట్టు  పరిసితిల్లనూ 

అలో్లహ్(త)నే ప్రర రిించాలి. ఆయనేన మొరపెట్టు ్

కోవాలి. ఇతరులను భాగస్తవములుగా చేరచరాదు. 

అలో్లహ్(త)తో ప్రట్ట ఇతరులను ప్రర రిించడం 

మహాప్రపం, మహా అపరాధం, అలో్లహ్ ఆదేశిం: 

''మరియు అలా్లహ్నువదలి నీకు ల్లభ్ంగానీ 

మరియు నష్ు ంగానీ కలిగంచలేని్ దానిని నీవు 

పా్రరాించకు. ఒకవేళ నీవు్అల్లచేస్తు ! నిశ్చయంగా, నీవు 

దుర్మారుగ లలో చేరిన వాడవవుత్థవు.'' (యూనుస్, 

10:106) కనుక ఎట్టు  పరిసితులో్లనూ అలో్లహ్(త)నే 

ప్రర రిించాలి. అలో్లహ్ (త) సవయంగా 

ఆదేశస్తు న్నాడు: ''న్నున పా్రరాించండి, నేను మీ 

పా్రరానలను్ అంగీకరిస్తు ను...'' (సూ.్ గాఫిర్, 40:60) 

మరోచోట ఇల్ల ఆదేశస్తు న్నాడు: ''...పిలిచేవాడు 

న్నున పిలిచినపుుడు నేను అతని్ పిలుపును విని్
జవాబు ఇసా్తను...'' (సూ.్ అల్ బఖరహ, 2:186) 

మరో ఆదేశిం: ''మీ పా్భువును వినయంతో మరియు 

రహసయంగా(మౌనంగా)పా్రరాించండి...'' (సూ.్ అల్ 

అ'అరాఫ్, 7:55)  

పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు: ''దు'ఆ కూడా 

ఆరాధనే, దు'ఆ ఆరాధన్ యొకక గుజురు వంట్టద్ధ, 

దు'ఆ విశ్వవస ఆయుధం మొదలైెన్ పర వచనాలు, 

అలో్లహ్(త) వదద  దు'ఆ కంటే పిర యమైన్ వసాువు ఏదీ 

లేదు. అంతేకాదు దు'ఆ విధివా్రతను కూడా మార్చి 

వేస్తు ింది. దు'ఆ పా్తి ఆప్దను తొలగిస్తు ింది. 

(తిరిిజి') 

పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు: ''మీ పర భువు చాల్ల 

సగుగ  గలవాడు, దాసుడు చేతులెతాి అలో్లహ్(త)ను 

అరిించన్పుడు, ఆ దాసుడ్నన వట్టు చేతులతో తిర పిప 

పంపడానికి అలో్లహ్(త) సగుగ పడతాడు.'' (అబూ 

దావూద్) 
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ఇంకా ఇల్ల పర వచంచారు: ''దు'ఆ కొరకు దావరాలు 

తెరువబడాాయి. అంటే అతనికి దు'ఆ చేసే భాగయం 

పర స్తద్ధంచబడ్నంద్ధ. అంటే ఇట్టవంట్ట వయకిి కొరకు 

సవరగ ం, స్వవకారం, కారుణయం కొరకు దావరాలు తెరువ్

బడాాయి. (ఇబ్నన అబీ షైబహ - 'హిసుస 'హస్వన్) 

అయితే కష్టు లో్ల, ఆపదలో్ల దు'ఆ స్వవకరించబడ్నతే 

సుఖసంతోష్టల సమయాలో్ల అలో్లహ్(త)ను ప్రర రిిసా్త 

ఉండాలి. ('హాకిమ్)  

పర వకి (స) పర వచన్ం, ''దాసుడు దైవానిన ప్రర రిిసాే 

మూడు విష్యాలో్ల ఒక విష్యానిన తపపకుండా 

పర స్తద్ధసా్తడు. 1. అతడు కోరింద్ధ పర స్తద్ధసా్తడు. 2. లేదా 

దానికంటే ఉతామమయిన్ దానిన పర స్తద్ధసా్తడు. 3. 

లేదా దాని దావరా వచేచ ఆపదను దూరం చేసా్తడు. 

ఇసా్లమీ వ''జాయిఫ్లో దు'ఆ పర తేయకతలు, 

నియమాలు, ష్రతులు స్వవకరణా సిల్లలు, 

సమయాలు మొదలైెన్ వాట్టని గురించి అబ్దు ససలం 

బసత వీ గారు, వివరంగా పేరొకనానరు. ఆ పుసాకానిన 

అధయయన్ం చేయండ్న. చాల్ల ల్లభ్ం కలుగుతుంద్ధ. 

ఖుర్ఆన్ల్లని దు'ఆలు, 'హదీసు'ల్లని దు'ఆలు అన్నన 

ఇందుల్ల ఉనానయి. 

-----
ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 691/ 2)[ ) صحيح (   1]  - 2223
ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:عَ  صىل اهلل عليه   قَاَل َرُسْوُل اهللِ  ْن أَِِب

ُ  وسلم: َل كُل ُ نَِب ٍّ دَْعَوتَُه َوإِّن ِ اْخَتَبأُْت  َوٌة م ُ ِب ٍّ دَعْ نَ  ل ِ "لِك ْسَتَجابٌَة فََتَعج َ
ِتْ "دَْعَوِِتْ  إََِل يَْوِم الِْقَياَمِة َفِهَي نَائِلٌَة إِْن َشاَء اهلُل َمْن َماَت  "َشَفاَعًة ِْلُم َ

ِتْ ََل يُْشِرُك بِ   .أَْقَصُرِمْنهُ  ي ِ  َولِلُْبَخارِ ْسلٌِم َرَواُه مُ  اهلِل َشْيًئا".ِمْن أُم َ
2223. (1) [2/691-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''పర తి పర వకికూ ఒక పర తేయక స్వవకరించబడే దు'ఆ ఉంద్ధ. 

అయితే పర తి పర వకి తన్ దు'ఆ విష్యంల్ల తొందర్

పడాారు. పర పంచంల్లనే దానిన ఉపయోగించు 

కున్నారు. అద్ధ స్వవకరించబడ్నంద్ధ. న్నకు్కూడా ఒక 

దు'ఆ చేసే అవకాశం ఇవవబడ్నంద్ధ. అయితే నేను 

దానిన తీరుపద్ధన్ం కొరకు దాచపెటాు ను. అంటే తీరుప్

ద్ధన్ంనాడు నేను దు'ఆ చేసా్తను. అదేమిటంటే,  

''ఓ అలో్లహ్(త) నా అనుచర సమాజానిా 

క్షమించు,'' అని. అయితే ఈ నా దు'ఆ (సఫారసు) 

ఇన్ష్ట' అలో్లహ్ తపపకుండా స్వవకరించబడుతుంద్ధ. 

ఇద్ధ కేవలం నా అనుచర సమాజంల్లని ఏనాడూ 

అలో్లహ్కు స్తట్ట్ కలిపంచకుండా మరణంచిన ఏక్

దైవారాధకుల కొరకు మాతర మే. (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 2/691)[ ) متفق عليه (   2]  - 2224

ْ اَلل ُهم َ إِ "  عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْنُه قَاَل:وَ  ات ََخْذُت  ّن ِ
 َعْهًدا لَْن تُْخلَِفِنْيِه فَإِن ََما أَنَا بََشٌرفَأَي ُ الُْمْؤِمِنْْيَ آذَيُْتُه َشَتْمُتُه  ِعْنَدَك 

بُُه بَِها إِلَْيَك يَْوَم   ِ َزكَاًة َوقُْربًَة تَُقر  لََعْنُتُه َجلَْدت ُُه فَاْجَعلَْها لَُه َصََلًة و َ
 ."ِقَياَمةِ لْ ا

2224. (2) [2/691-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి ఇల్ల 

ప్రర రిించారు, ''ఓ అలో్లహ్(త)! నేను నీతో వినయ 

పూరవకంగా ఒక వాగాద న్ం తీసుకుంట్టనానను. న్నవు 

దానికి వయతిరేకంగా ప్రలపడవని, దానిన తపపకుండా 

స్వవకరిసా్తవని గట్టు న్మికం కలిగిఉనానను. ఆ 

విన్నపం ఏమిటంటే నేను నిమితా్ మాతుర ణి, 

మాన్వుణి. (నా వలా తప్పపపుపలు స్తధయం). ఒకవేళ 

నేను విశ్వవసులో్ల ఎవరినైనా కష్ు ం కలిగించ ఉనాన, 

చీవాటో్ట పెట్టు ్ ఉనాన, శ్వపనారిాలు, ఎతాిప్పడ్నచ్

ఉనాన, కొట్టు ్ ఉనాన, వీటనినట్టకీ అతని్ కొరకు 

కారుణయ్స్తధనాలుగా మారిచవేయి. అతని ప్రప్రలను 

క్షమించు. ఇంకా అతని దావరా తీరుపద్ధన్ం నాడు నా 

స్తనినహితాయనికి స్తధన్ంగా్ చేయి.'' (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  

అంటే నా ఈ బాహయ చీవాటోను అతని కోసం 

ప్రర రిిన్లుగా మారిచవేయి. 

 ( 691/ 2)  [ ) صحيح ( 3]  - 2225
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  ُدكُْم دَعَا أَحَ  ذَا"إِ  ه وسلم:ليع قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل قَاَل:  َعْنهُ وَ 
 وَ  ل ُهم َ اْغِفْر ِِلْ إِْن ِشْئَت اْرَحْمِِنْ إِْن ِشْئَت اْرُزْقِِنْ إِْن ِشْئَت فَََل يَُقْل: اَل

  َرَواُه الُْبَخاِري ُ  لَْيْعِزْم َمْسأَلََتُه إِن َُه يَْفَعُل َما يََشاُء َوََل ُمْكِرَه لَُه".
2225. (3) [2/691-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (రకథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

మీల్ల ఎవరైనా దు'ఆ చేసాే, 'ఓ అలో్లహ్(త)! న్నవు 

కోరితే క్షమించు, న్నవు కోరితే కరుణంచు, న్నవు కోరితే 

ఉప్రధి పర స్తద్ధంచు,' అని ప్రర రిించకూడదు. దు'ఆ 

చేయడంల్ల పట్టష్ు త కన్బరచాలి. ఎందుకంటే 

అలో్లహ్ (త) తానుకోరింద్ధ చేసా్తడు. అతనిన ఎవరూ 

వతాిడ్న, బలవంతం చేయలేరు. 1 (బు'ఖారీ)  

 ( 691/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 2226
َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا دَعَا أََحُدكُْم  وَ 

ْغَبةَ  ِم الر َ ِ إِن َ  فَ  فَََل يَُقْل: اَلل ُهم َ اْغِفْر ِِلْ إِْن ِشْئَت َولَِكْن ل َِيْعِزْم َولُْيُعظ 
 . َرَواُه ُمْسلٌِم . َشْيٌء أَْعَطاُه" َظُمُه اََل يََتعَ  اهللَ 

2226. (4) [2/691-దృఢం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మీల్ల ఎవరైనా దు'ఆ చేసాే, ''ఓ అలో్లహ్(త)! ఒకవేళ 

న్నవు కోరితే క్షమించు'' అని అన్కూడదు. పూరిి 

న్మికంతో దృఢ విశ్వవసంతో ఉతాసహంతో శర దిా-

భ్కిులతో దు'ఆ చేయాలి. ఎందుకంటే అలో్లహ్ (త) 

ఇవవదలచుకున్నద్ధ తపపకుండా ఇసా్తడు. అలో్లహ్ 

వదద  ఏ వసాువూ కష్ు ంగాన్న, అస్తధయంగాన్న లేదు. 

అందువలో, 'ఒకవేళ,' అని దు'ఆ చేయకూడదు. 

(ముసోమ్)  
 ( 692/ 2)[ ) صحيح (   5]  - 2227

ْبِد  "يُْسَتَجاُب لِلْعَ  وسلم: عليهاهلل   صىل اهللِ ُل وْ قَاَل َرُس  قَاَل:  َعْنهُ وَ 
قِْيَل:يَا َرُسْوَل اهلِل  َما لَْم يَْدُع بِإِثْمٍّ أَْو قَِطْيَعِة َرِحمٍّ َما لَْم يَْسَتْعِجْل".

"يَُقْوُل: َوقَْد دََعْوُت فَلَْم أََر يُْسَتَجاُب ِِلْ   َما اَْلِْسِتْعَجاُل؟ قَاَل:
 . . َرَواُه ُمْسلٌِم  " عَاءَ َدُع الد ُ ذَلَِك َويَ  َد نْ فََيْسَتْحِسُر عِ 

 

1) వివరణ-2225: అంటే దు'ఆ చేయడంల్ల నిరిారిత 

వచనాలిన పలకాలి. ఒకవేళ న్నవు కోరితే అనే 

అనుమానాసపదమైన్ వచనాలవలో దు'ఆ స్వవకరించ్

బడదు. అలో్లహ్ (త) ఇల్ల ప్రర రిించటానిన అసహియంచు్

కుంటాడు. 

2227. (5) [2/692-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ''దాసుని 

ప్రర రిన్ స్వవకరించబడుతుంద్ధ. అయితే ప్రపకారాయనికి, 

సంబంధాలను తెర ంచటానికి, హకుకలను కొలోగొటు  

టానికి దు'ఆ చేయకూడదు, అదేవిధంగా, 'తొందర 

పడకూడదు కూడా,' అని అనానరు. 'తొందరంటే 

ఏమిటని' పర జలు విన్నవించుకునానరు. అపుపడు 

పర వకి (స) నేను దు'ఆ చేస్తను, కాని స్వవకరించబడ్న 

న్టో్ట కన్బడలేదు అని పలికి దు'ఆ చేస అలస 

పోతాడు, దు'ఆ చేయడం మానివేసా్తడు అని 

అనానరు. 2  (ముసోమ్)  

 ( 692/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 2228
ْ وَ  ْردَ  َعْن أَِِب َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َي اهلُل َعْنُه قَااِء َرِض الد َ

وسلم: " دَْعَوُة الُْمْسلِِم ِْلَِخْيِه بَِظْهِر الَْغْيِب ُمْسَتَجابٌَة ِعْنَد َرأِْسِه َملٌَك  
.   بِِمثْ َك ْْيَ َولَ  بِِه: آمِ ُل ك َ قَاَل الَْملَُك الُْموَ  .ُمَوك ٌَل كُل ََما دَعَا ِْلَِخْيِه بَِخْيٍّ  لٍّ

 . َرَواُه ُمْسلٌِم 
2228. (6) [2/692-దృఢం] 

అబూ దరా్మ' (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''ఒక 

ముసోమ్ తన్ సోదరుని్ కోసం పరోక్షంగా ప్రర రిిసాే, ఆ 

ప్రర రిన్ స్వవకరించబడుతుంద్ధ. అతని తల దగగ ర ఒక 

దూత నియమించబడ్న ఉంటాడు. ఆ వయకిి తన్ 

సోదరుని గురించ ప్రర రిించన్పుపడలో్ల ఆ నియమిత 

 

2) వివరణ-2227: దు'ఆ స్వవకరించబడటానికి అనేక 

నియమాలు, ష్రతులు ఉనానయి. వాట్టల్ల ఒక ష్రతు 

ఏమిటంటే, ష్రతుపెట్టు  మరీ ప్రర రిించకూడదు, అంటే, 'ఓ 

అలో్లహ్(త)! ఒకవేళ నువువ కోరితే ఇల్ల చెయియ, 

నువువ కోరితే అల్ల చెయియ,' అని అన్కూడదు. తొందర 

పడకూడదు. రండు మూడుస్తరోు లేక కొనిన రోజుల వరకు 

దు'ఆ చేస ఫలించే నిదరశనాలు కన్బడకపోతే, 

అలసపోయి వదలి వేయకూడదు. ఎలోపుపడూ దు'ఆ 

చేసా్త ఉండాలి. దు'ఆ చేయడం మన్ బాధయత. దు'ఆ 

స్వవకరించబడటానికి, నియమాలు, నిబంధన్లు ఇసా్లమి 

వ''జాయిఫ్ లో వివరంగా పేరొకనబడాాయి.  
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దూత ఆమీన్! న్నకు కూడా అల్లగే జరుగుగాక అని 

దీవిసా్త ఉంటాడు. 3 (ముసోమ్) 

 ( 692/ 2)[ ) صحيح (   7]  - 2229
َعْن َجابِرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل تَْدُعْوا وَ 

 َساَعًة يُْسأَُل َوافُِقْوا ِمَن اهللِ ْم ََل تُ أَْوََلِدكُْوا َعىَل عُ ْد َعىَل أَنُْفِسُكْم َوََل تَ 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ." فِْيَها َعَطاًء فََيْسَتِجْيُب لَُكْم 

 "اِت َِق دَْعَوَة الَْمْظلُْوِم". ِِفْ ِكَتاِب  :ذَكََر َحِديُْث ابُْن َعب َاسٍّ وَ 
كَاةِ    .الز َ

2229. (7) [2/692-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) ఉలోేఖన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మిమిలిన మీరు శపించుకోకండ్న. మీ సంతానానిన 

శపించకండ్న. మీ స్తవకులకు, ప్ని మనుష్టలకూ  

శ్వపనారిాలు పెటు కండ్న. ఎందుకంటే ప్రర రిన్లు 

స్వవకరించబడేవేళలో్ల మీరు అల్ల శ్వపనారిాలు పెడ్నతే, 

మీ శాప్ం కూడా స్వవకరించబడుతుంది.  దానివలో మీకే 

న్ష్ు ం కలుగుతుంద్ధ. 4 (ముసోమ్)  

 

3) వివరణ-2228: ఒక ముసోమ్ తన్ సోదరునిన పరోక్షంగా 

చతాశుది్ధతో ప్రర రిిసాే అందుల్ల ఎట్టవంట్ట చూపుగోలు, 

పేరు పర తిష్ఠ లు ఉండవు. అందువలా ఆ దు'ఆ స్వవకరించ్

బడుతుంద్ధ. 

4) వివరణ-2229: దానివలో మీకే న్ష్ు ం కలుగుతుంద్ధ. ఆ 

తరువాత మీరు చాల్ల విచారిసా్తరు. అందువలో 

శ్వపనారిాలు పెటు కండ్న.  

ఖుర్ఆన్ల్ల కూడా తమ ధన్, ప్రర ణాలను శపించటానిన 

వారించడం జరిగింద్ధ. అలో్లహ్(త) ఆదేశిం: ''మరియు 

మానవుడు్ (తెలియక తరచుగా) మేలు్ కొరకు ఎల్ల 

అరాించాలో, కీడుకొరకు కూడా అల్లగే అరాిస్తు డు. 

మరియు మానవుడు చాల్ల తందరప్రటు గలవాడు 

(ఆతర గాడు)'' (సూ. బన్న ఇస్తర యీ'ల్, 17:11)  

అంటే ఒకోక స్తరి మాన్వుడు నిరాశచెంద్ధ తన్ తపప్

టడుగు వలో తనున తాను శ్వపనారిాలు పెట్టు కుంటాడు. 

ఒకోకస్తరి తన్ ధనానికి, సంతానానికి శ్వపనారిాలు 

పెడతాడు. ఒకోకస్తరి చావు గురించ, వినాశన్ం గురించ 

శ్వపనారిాలు పెడతాడు. కాని అతని పర భువు అతనిపైె 

అతనికంటే దయామయుడు. ఇట్ట శపిసాే అట్ట ఆ దు'ఆ 

స్వవకరించబడాలి కాని, అల్ల జరగదు. అలో్లహ్ ఆదేశిం: 

ఇబ్నన 'అబాాస్ యొకక ఈ 'హదీసు' 

కితాబు'జజ కాత్ల్ల పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. ''ఇతాఖి 

ద'అవతుల్ మ''జ్లూమ్'' బాధితుని ఆరినాదానికి 

దూరంగా ఉండండ్న. 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 2/692)[ ) لم تتم دراسته (   8]  - 2230
ْعمَ عَ    صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهللِ  :قَالبَِشْيٍّ  اِن بِْن ِن الن ُ

عَاُء ُهَو الِْعَبادَُة"  ،  ادُْعْوِّنْ أَْسَتِجْب لَُكْم  :)َوقَاَل َرب ُُكُم  ثُم َ قََرأَ: ."اَلد ُ
َسائِ ُ َوا60: 40 ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن َ ْ  . َماَجهُ  ُن بْ ( َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ

2230. (8) [2/692-అప్రిశోధితం] 

ను'అమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

దు'ఆయే ఆరాధన్ అని పలికి, ఆ తరువాత ఈ 

ఆయత్ పఠంచారు. ''మీ పర భువు ఇల్ల అనానడు, 

న్నున్ పా్రరాించండి,్ నేను మీ పా్రరానలను్  అంగీక్

రిసా్తను...'' ('గాఫిర్, 40:60).(తిరిిజి', అ'హిద్, 

అబూ దావూద్, న్స్తయి', ఇబ్నన మాజహ) 

 ( 2/693)  [ ) ضعيف ( 9]  - 2231
عَاُء ُمخ ُ  وَ  َعْن أَنَسٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "الد ُ

ِمِذي ُ  " الِْعَبادَةِ  ْ  . . َرَواُه الّت ِ
2231. (9) [2/693-బలహీనం] 

అన్స్ (ర) ఉలోేఖన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, దు'ఆ, 

(పా్రరాన) ఆరాధన్ యొకు స్తరం (గుజ్జు ). (తిరిిజి') 

 ( 693/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   10]  - 2232
 

''మర్చయు పర జలు తమ మేలు కొరకు తొందరపడ్నన్టో్ట 

అలో్లహ్ వారిపైె కీడును పంపటంల్ల తొందర పడ్నఉంటే, 

వారి వయవధి ఎపుపడో పూరియి ఉండేద్ధ...'' (సూ.్

యూనుస్, 10:11)  

కనుక మాన్వుడు తన్కోసం ఎన్నడూ శ్వప్రనిన ఉపయో 

గించకూడదు. ఎందుకంటే ఒకోక సమయం ప్రర రిన్ 

స్వవకార సమయం ఆసన్నమయి ఉంట్టంద్ధ. ఆ సమ 

యంల్ల నోట్టనుండ్న శ్వప్రలు వెలువడ్నతే, అవి స్వవకరించ్

బడవచుచ. ఎవరిన శపించడం జరిగిందో వారికి తగల 

వచుచ. అందువలో పర వకి (స) దీనిన వారించారు.  
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ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ  َعْن أَِِب
عَاِء"  ْ ا َرَواُه  .وسلم: "لَْيَس َشْيٌء أَْكَرَم َعىَل اهلِل ِمَن الد ُ َوابُْن   ي ُ ِمذِ لّت ِ

مِ و قال  .َماَجهُ  ْ  .غريب  ذا حديث حسنِذي ُ هالّت ِ
2232. (10) [2/693-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ వదద  దు'ఆ కంటే పిర యమైన్ద్ధ మరేదీ లేదు. 

ఆరాధన్, దైవసిరణలో్ల దు'ఆ కంటే గొపపద్ధ ఏదీ 

లేదు. (తిరిిజి' - పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన 

మాజహ) 

 ( 693/ 2)(  [ ) لم تتم دراسته  11]  - 2233
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن َسلَْماَن الَْفاِرِسي ِ قَاَل:وَ 

." عَاُء َوََل يَِزيُْد ِِفْ الُْعُمِرإَِل َ الب ِ ُ ْ  "ََل يَُرد ُ الَْقَضاَء إَِل َ الد ُ    .ِذي ُ مِ َرَواُه الّت ِ
2233. (11) [2/693-అప్రిశోధితం] 

సల్లిన్ ఫారస్వ (ర)కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''విధి వార తను దు'ఆ తప్ు మరేదీ మారచలేదు. 

ఆయుష్టు ను పుణయం తపప మరేదీ పెంచలేదు. 5 

(తిరిిజి') 

 ( 693/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   12]  - 2234
ه  هلِل صىل اهلل عليْوُل اقَاَل َرُس ُه قَاَل: نْ عَ  َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اهللُ وَ 

ا لَْم يَْْنِْل فََعلَيْ "إِن َ الد ُ  وسلم:  ا نََزَل َوِمم َ ُكْم ِعَبادَ اهلِل عَاَء يَْنَفُع ِمم َ
عَاءِ  ِمِذي ُ  "بِالد ُ ْ  . . َرَواُه الّت ِ

2234. (12) [2/693-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) పర వచన్ం, 

''దు'ఆ అవతరించన్ ఆప్దకూ పనిచేసాుంద్ధ. ఇంకా 

అవతరించని ఆప్దకూ పనిచేసాుంద్ధ. ఓ అలో్లహ్ 

దాసుల్లరా! దు'ఆను తమపైె తపపనిసరి చేసుకోండ్న. 

ఎలోపుపడూ దు'ఆ చేసా్త ఉండండ్న. (తిరిిజి')  
 

5) వివరణ-2233: విధివార త రండు రకాలు, ముబరర మ్, 

ముఅలోఖ్. దైవ అనుజఞ తో దు'ఆ తఖ్దీర్ ముఅలోఖ్ను 

మారచ గలదు. అదేవిధంగా పుణయం చేసాే ఆయుష్టు  

పెరుగుతుంద్ధ. కొందరి అభిప్రర యం పర కారం పుణయం ఏ 

విధంగానూ వయరిం కాదు. అతని ఆయుష్టు  కూడా వయరిం 

కాదు. అంటే పుణయం వలో ఆయుష్టు  పెరుగుతుంద్ధ. 

   (693/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 2235
ِمذِ َوقَاَل ا .لٍّ بَ َرَواُه أَْحَمُد َعْن ُمَعاِذ بِْن جَ وَ  ْ َهَذا َحِديٌْث ي ُ لّت ِ
 .ِريٌْب غَ 

2235. (13) [2/693-అప్రిశోధితం] 

ఈ 'హదీస్త'ను అ'హాద్ కూడా ము'ఆజ్' బిన్ 

జబల్ (ర) దావర్మ ఉలాేఖంచారు. (తిరిాజి' -
ఏకోలాేఖనం) 

 ( 693/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   14]  - 2236
اهلل عليه  اهلِل صىل قَاَل َرُسْوُل  :َعْن َجابِرٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل وَ 

ُعْو بُِدعَاءٍّ إَِل َ آتَاُه اهلُل َما َسأََل أَْو كَف َ َعْنُه ِمَن  َما ِمْن أََحدٍّ يَْد وسلم: "
ْوِء ِمْثلَُه َما لَْم يَْدُع بِإِثْمٍّ أَْو قَِطْيَعِة َرِحمٍّ  ِمِذي ُ " الس ُ ْ    .. َرَواُه الّت ِ

2236. (14) [2/693-అప్రిశోధితం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''ఎవరైనా 

అలో్లహ్(త)ను (ప్రర రిిసాే) దు'ఆ చేసాే, అలో్లహ్ (త) 

అతడు అడ్నగింద్ధ ఇచచవేసా్తడు. లేదా అతనిపైె 

రానున్న ఆపదను ఆ దు'ఆ దావరా తొలగించ్

వేసా్తడు. అతడు ప్రపకారాయనికి లేదా బంధుతావనిన 

తెర ంచటానికి దు'ఆ చేయన్ంత వరకు. (తిరిిజి')  

 ( 693/ 2)ه (  [ ) لم تتم دراست 15]  - 2237
ابِْن َمْسُعْودٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعِن وَ 

وسلم: "َسلُوا اهلَل ِمْن فَْضلِِه فَإِن َ اهلَل يُِحب ُ أَْن ي ُْسأََل َوأَْفَضُل الِْعَبادَةِ 
ِمِذي ُ . َرَواُه ال"ِج انِْتَظاُر الَْفرَ  ْ    .ِديٌْث َغِريٌْب َوقَاَل َهَذا حَ  .ّت ِ

2237. (15) [2/693-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''మీరు అలో్లహ్(త)ను ఆయన్ అను 

గర హానిన అరిించండ్న. ఎందుకంటే, అలో్లహ్ (త) అడ్నగే 

వారిని, అరిించేవారిని పేర మిసా్తడు. అనినట్టకంటే గొప్ు 

ఆరాధన్ ఏమిటంటే విసు ృతి (మంచిసా్థతి) కొరకు వేచ 

ఉండటం. అంటే కష్టు లు, దుుఃఖాలు తొలగించడం 

కేవలం అలో్లహ్ (త) బాధయతే అని, ఆయన్ తపప 

ఇతరులెవవరూ దూరం చేయలేరని గట్టు  న్మికం. 

విశ్వవసం కలిగి ఉండాలి. కష్టు లు, ఆపదలు వసాే 

సహన్ం ప్రట్టంచాలి. ఫలితంగా కష్టు లు దూర 
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మవుతాయి, విసు ృతి (మంచి సా్థతి) స్తఖసంతోషాలు 

లభిసా్తయి. (తిరిిజి' - ఏకోలాేఖనం) 
 ( 694/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 2238

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن ل َْم  وَ 
ْ َرَواهُ  .ِه"يْ لَ يَْسأَِل اهلَل يَْغَضْب عَ   . ِذي ُ مِ  الّت ِ

2238. (16) [2/694-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

అలో్లహ్(త)ను అరిించనివాని పటో అలో్లహ్ (త) 

ఆగర హం వయకిం చేసా్తడు. 6 (తిరిిజి') 

 ( 694/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   17]  - 2239
 صىل اهلل عليه وقَاَل َرُسْوُل اهلِل  :َما قَاَل هلُل َعْنهُ ا َي َعِن ابِْن ُعَمَرَرِض وَ 
ْحَمِة َوَما  :سلم عَاِء فُِتَحْت لَُه أَبَْواُب الر َ "َمْن فُِتَح لَُه ِمْنُكْم بَاُب الد ُ

ِمِذي ُ  ُسِئَل اهلُل َشْيًئا يَْعِِنْ أََحب َ إِلَْيِه ِمْن أَْن ي ُْسأََل الَْعافَِيَة"  ْ    .َرَواُه الّت ِ
2239. (17) [2/694-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''మీల్ల ఎవరి కోసం దు'ఆ దావరాలు 

తెరువబడ్న ఉనానయో, అతని కోసం కారుణయ్

దావరాలు తెరువబడ్న ఉనానయి. అయితే అలో్లహ్ 
(త) ను అరిించటానికి కేు మం, ఆరోగయం కంటే గొపప 

విష్యాలు ఏవీ లేవు.'' 7 (తిరిిజి') 

 

6) వివరణ-2238: అంటే అలో్లహ్ (త) అరిిసాే సంతో 

షిసా్తడు. పర జలు మాట్టమాట్టకీ అడ్నగితే విసగిపోతారు. 

కాని అలో్లహ్ (త) అరిిసా్త ఉండేవాడ్నపటో సంతోష్ం వయకిం 

చేసా్తడు. అంటే న్న అవసరం కొరకు ఎవవరిన్న అరిించకు. 

ఎలోపుపడు తలుపులు తెరచ ఉంచేవాడ్నని అరిించు. 

దైవానికి్మాన్వునికి మధయ్ తేడా ఇదే. అలో్లహ్ (త) 

అడగటం మానివేసాే ఆగర హం వయకించేసా్తడు. కాని 

మాన్వుడు అడ్నగితే ఆగర హం వయకించేసా్తడు. 

7) వివరణ-2239: అంటే దు'ఆ చేసే భాగయం పర స్తద్ధంచ్

బడ్నన్ వాడు ఎలోపుపడూ దు'ఆ చేసా్త ఉంటాడు. అంటే 

అతని కోసం కారుణయదావరాలు తెరువబడ్న ఉంటాయి. 

అదేవిధంగా కేుమానిన కోరితే అలో్లహ్(త) చాల్ల సంతో్

షిసా్తడు. ఎందుకంటే కేు మంపైెనే అనిన విష్యాలు 

ఆధారపడ్న ఉనానయి. 

   (694/ 2)  دراسته ([ ) لم تتم  18]  - 2240
ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ  َعْن أَِِب

عَاَء  َدائِِد فَلُْيْكِثِر الد ُ ُه أَْن ي َْسَتِجْيَب اهلُل لَُه ِعْنَد الش َ وسلم: "َمْن َسر َ
مِ ُه ارَوا. اِء"خَ ر َ ِِفْ ال  ْ   .ِديٌْث َغِريٌْب َهَذا حَ  ِذي ُ َوقَاَل:لّت ِ

2240. (18) [2/694-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''కష్టు లో్ల, ఆపదలో్ల, కష్ు సమయాలో్ల త్థము చేసన్ 

దు'ఆలు అలా్లహ (త)  స్వవకరించాలని కోరుకునే 

వారు, సుఖసంతో ష్టలో్ల కూడా అతయధికంగా దు'ఆలు 

చేసా్త ఉండాలి. 8  (తిరిాజి' - ఏకోలాేఖనం) 
 

8)వివరణ-2240: అంటే స్తఖసంతోషాలాో అతయధికంగా 

దు'ఆలు, పా్రరధ నలు చేయటంవలా కషాు లాో, ఆప్దలాో చేస్త 

దు'ఆలు స్వవకరించబడత్థయి. అంటే స్తఖసంతోషాలాో 

ఉన్నా, కషాు లాోఉన్నా, ఎలాపుుడూ్ దు'ఆ చేసూు  

ఉండాలి. కషాు లాో దు'ఆ చేయడం, స్తఖసంతోషాలాో 

మరచిపోవడం చేయర్మదు. ఇట్టవంట్ట వారి గురించ 

అలో్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నాడు, 

''మర్చయు మాన్వునికి కష్ు కాలం వచచన్పుపడు, అతడు 

పరుండ్ననా, కూరుచండ్ననా్లేక నిలుచుండ్ననా, మమిలిన 

ప్రర రిిసా్తడు. కాని మేము అతని ఆపదను తొలగించన్ 

వెంటనే, అతడు తన్కు కలిగిన్ కష్టు నికి, ఎన్నడూ 

మమిలిన ప్రర రిించనేలేదు అన్నటో్ట పర వరిిసా్తడు. ఈ 

విధంగా మితిమీరి పర వరిించేవారికి, వారి చేష్ు లు 

ఆకరు ణీయ మైన్విగా చూపబడతాయి.'' (సూ.్

యూనుస్, 10:12) 

అంటే మాన్వునికి కష్టు లు ఎదురైతే అలో్లహ్ను ప్రర రిిసా్తడు. 

కష్టు లు తొలగిపోగానే దైవానిన మరచపోతాడు. అలో్లహ్ 

ఆదేశిం, ''మర్చయు ఒకవేళ మేము మాన్వుణన 

అనుగర హిసాే, అతడు ముఖం తిర పుపకొని (మా నుండ్న) 

మరలిపోతాడు. కాని అతనికి కీడు కలిగితే నిరాశ 

చెందుతాడు.''(సూ.్బన్న ఇస్తర యీ'ల, 17:83) 

అంటే సుఖసంతోష్టలో్ల అలో్లహ్(త)ను గురుత ంచుకోడు, 

దు'ఆ కూడా చేయడు. గరవంగా పర వరిిసా్తడు. అలో్లహ్ 

ఆదేశిం, ''మర్చయు ఒకవేళ మేము మాన్వునికి మా 

కారుణాయనిన రుచ చూపించ, తరువాత అతని నుండ్న 

దానిని ల్లకుకంటే! నిశచయంగా అతడు నిరాశచెంద్ధ, 

కృతఘ్ననడవుతాడు. కాని ఒకవేళ మేము అతనికి 
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 ( 694/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 2241
َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "اُدُْعوا اهلَل َوأَنُْتْم  وَ 

  لْبٍّ غَافِلٍّ اًء ِمْن قَ عَ دُ ُمْوقُِنْوَن بِاْْلَِجابَِة َواعْلَُمْوا أَن َ اهلَل ََل يَْسَتِجْيُب 
مِ " ََلهٍّ  ْ   .ا َحِديٌْث َغِريٌْب َوقَاَل: َهَذ  .ِذي ُ . َرَواُه الّت ِ

2241. (19) [2/694-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మీరు అలో్లహ్ను వేడుకోండి (దు'ఆ చేయండ్న). మీ 

దు'ఆ తపపకుండా స్వవకరించబడుతుందని గట్టు  

న్మికం కలిగి ఉండండ్న. శర దిాసకిులతో దు'ఆ 

చేయండ్న. ఎందుకంటే అలో్లహ్ (త) శర దిాసకిులు లేని 

దు'ఆలను స్వవకరించడు.'' (తిరిిజి' - ఏకోలాేఖనం)  
 ( 694/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   20]  - 2242

ا  ذَ "إِ َعْن َمالِِك بِْن يََسارٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَ 
 .ْوُه بُِظُهْوِرَها"  تَْسأَلُ ُكْم َوََل اْسأَلُْوُه بُِبُطْوِن أَكُف ِ ُم اهلَل فَ َسأَلْتُ 

2242. (20) [2/694-అప్రిశోధితం] 

మాలిక్ బిన్ యస్తర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వ 

చన్ం, ''మీరు అలో్లహ్ను అరిించన్పుడు, దు'ఆ చేస 

న్పుడు అరచేతుల ల్లపలి భాగాలదావరా 

అరిించండ్న, అరచేతుల వెనుక భాగాల దావరా 

అరిధ ంచకండి. 

 ( 694/ 2)راسته (  [ ) لم تتم د 21]  - 2243
ُكْم َوََل تَْسأَلُْوُه  وَ  ِِفْ ِرَوايَِة ابِْن َعب َاسٍّ قَاَل: "َسلُوا اهلَل بُِبُطْوِن أَكُف ِ

 دَاُودَ  اهُ َروَ . بُِظُهْوِرَها فَإِذَا فََرْغُتْم فَاْمَسُحْوا بَِها ُوُجْوَهُكْم" 
2243. (21) [2/694-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) ఉలాేఖనల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''పర వకి 

(స) మీరు మీ అర్చేతుల లోప్లి భాగాల ద్వారా 

అర్చథ ించిండి, అరచేతుల వెనుక భాగాల దావరా 

అరిించకండ్న. దు'ఆ చేయటం పూరియిన్ తరావత, 

 

ఆపద తరువాత, అనుగర హానిన రుచచూపిసాే, ''నా 

ఆపదలన్నన నానుండ్న తొలగిపోయాయి!'' అనిఅంటాడు. 

నిశచయంగా అతడు ఆన్ందంతో విరర వీగుతాడు. కాని, 

ఎవరైతే సహన్ం వహించ, సతాకరాయలు చేసా్త ఉంటారో, 

అల్లంట్టవారికి క్షమాపణ మరియు గొపప పర తిఫలం 

ఉంటాయి. (సూ.్హూద్, 11:9-11) 

రిండు అర్చేతులతో ముఖానిా తుడుచుకిండి 

అని ఉప్దేశంచారు. 9 (అబూ దావూద్) 

 ( 694/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 2244
َماَن قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ َرب َُكْم  َعْن َسلْ وَ 

  .َحي ٌ كَِريٌْم يَْسَتْحِيي ِمْن َعْبِدهِ إِذَا َرفََع يََديِْه إِلَْيِه أَْن ي َُرد َُهَما َصِفًرا"
ْ الَرَواُه  ْعَواِت الَْكِبْيِ اُودَ َوالَْبْيِهِقي ُ ِِفْ الْو دَ َوأَبُ ِذي ُ مِ ّت ِ   .د َ

2244. (22) [2/694-అప్రిశోధితం] 

సల్లిన్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మీ 

పర భువు చాల్ల సగుగ గలవాడు మరియు గొపప 

వాడూను. దాసుడు ఆయనుా చేతులెతాి దు'ఆ చేసాే, 

ఆ దాసుడ్నన వట్టు  చేతులతో తిర పిప పంపడానికి 

అలో్లహ్ (త) సగుగ పడతాడు. 10 (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, బై్నహఖీ / ద'అవాతుల్ కబీర్) 

 ( 695/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   23]  - 2245
َعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 

ُهمَ عَاِء لَْم لد ُ إِذَا َرفََع يََديِْه ِِفْ ا َرَواُه  ُه.ْجهَ ا َحّت َ يَْمَسَح بِِهَما وَ يَُحط َ
 ْ  .ِمِذي ُ الّت ِ

2245. (23) [2/695-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) దు'ఆల్ల రండు 

చేతులను ఎతాేవారు. చేతులతో ముఖానిన 

తుడుచుకునే వరకు కిర ందకు వద్ధలేవారు కారు. 

(తిరిిజి') 

 

9) వివరణ-2243: దు'ఆ నియమాలో్ల ఒకటేమిటంటే 

రండు చేతులను ఎతాి దు'ఆ చేయాలి. రండు 

అరచేతుల ల్లపలిభాగాలను తన్ముఖం వైెపు ఉంచాలి. 

అరచేతుల వెనుక భాగాలను ముఖం వైెపు ఉంచరాదు. 

ఇంకా దు'ఆ చేసన్ తరావత రండు అరచేతులతో 

ముఖానిన తుడుచుకోవాలి. అయితే ఇస్తిస్ఖా్దు'ఆ 

చేసేటపుపడు అరచేతుల వెనుక భాగాలతో దు'ఆ 

చేయాలి. అంటే అరచేతుల వెనుక భాగాలు తన్ ముఖం 

వైెపు ఉండాలి. 

10) వివరణ-2244: అంటే అలో్లహ్ (త) ముందు ఎవరైనా 

తన్ చేతులు చాచ దు'ఆ చేసాే, అలో్లహ్ (త) అతని 

దు'ఆను స్వవకరిసా్తడు. వట్టు  చేతులతో పంపడానికి 

ఆయన్ సగుగ పడతాడు. 
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 ( 695/ 2)راسته (  [ ) لم تتم د 24]  - 2246
: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه هلُل َعْنَها قَالَْت َعْن عَائَِشَة َرِضَي اوَ 

عَاِء َويََدُع َما ِسَوى َرَواُه أَبُْو   ذَلَِك. وسلم يَْسَتِحب ُ الَْجَواِمَع ِمَن الد ُ
 .دَاُودَ 

2246. (24) [2/695-అప్రిశోధితం]   
'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) జామ' దు'ఆల 

దావరా దు'ఆ చేసేవారు. జామ' కాని దు'ఆలను 

వదలివేసే వారు. 11 (అబూ దావూద్)  

 ( 695/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   25]  - 2247
و قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ  َمرٍّ

عَاِء إِ  ِمِذي ُ وَ َرَواُه . ِب"ئِ ائِبٍّ لَِغا دَْعَوُة غَ ةً بَ َجا"إِن َ أَْسَرَع الد ُ ْ  .أَبُْو دَاُودَ الّت ِ
2247. (25) [2/695-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''ఒక వయకిి మరో వయకిిని గురించ చేసే దు'ఆ 

చాల్ల తవరగా స్వవకరించబడుతుంద్ధ. (తిరిిజి', 

అబూ దావూద్)  

ఎందుకంటే ఇట్టవంట్ట సందరభంల్ల చతాశుది్ధతో 

దు'ఆ చేయబడుతుంద్ధ. 

   (2/695)  [ ) ضعيف ( 26]  - 2248
اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل وَ  ِب َ صىل اهلل  :َعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ اْسَتأْذَنُْت الن َ

ََل  دُعَائَِك وَ  أَُخي َ ِِفْ  اا يَ عليه وسلم ِِفْ الُْعْمَرةِ فَأَِذَن ِِلْ َوقَاَل: "أَْشِرْكنَ 
ِّنْ . فََقاَل كَلَمِ "تَْنَسَنا نَْيا. َرَواُه أَبُْو دَاُوَد  ًة َما يَُسر ُ أَْن ِِلْ بَِها الد ُ

ِمِذي ُ  ْ  . ََل تَْنَسَنا"و " ْنَد قَْولِهِ َوانَْتَهْت ِرَوايَُتُه عِ  .َوالّت ِ
2248. (26) [2/695-బలహీనం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: నేను పర వకి (స)ను 'ఉమరహ్ 

కొరకు అనుమతి కోరాను. అతను(స) నాకు 

అనుమతి ఇచాచరు. ఆ తరాిత, ''ఓ నా సోదరా! న్న 

దు'ఆలో్ల మమిలిన చేరుచకో. మమిలిన మరచ్

 

11) వివరణ-2246: జామ' దు'ఆలంటే పదాలు కొంచెం 

భావం అధికంగా ఉండే, ఉభ్యల్లకాల శుభాలు చేరి్

ఉన్న దు'ఆలను జామ' దు'ఆలు అంటారు. ర్బ్బన్న 

ఆతిన్న ఫిదుు నియా ... చవరి వరకు. 

పోకు,'' అని అనానరు. 'ఉమర్ (ర) అనానరు, ''పర వకి 

(స) నాకు ఎట్టవంట్ట మాట అనానరంటే, ఒకవేళ 

ప్రర పంచక సంపదలన్నన నాకు లభించనా, నాకు అంత 

సంతోష్ం కలుగదు. పర వకి (స) గారి ఈ మాట్వలో 

నాకు చాల్ల సంతోష్ం కలిగింద్ధ.'' 12 (అబూ దావూద్, 

తిరిిజి') 

 ( 2/695)[ ) ضعيف (   27]  - 2249
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ثَََلثٌَة ََل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 

لَْمْظلُْوِم َماُم الَْعاِدُل َودَْعَوُة ا َواْْلِ   يُْفِطرُ ئُِم ِحْْيَ اص َ لا تَُرد ُ دَْعَوتُُهْم:
:يَْرفَ  ب ُ َماِء َويَُقْوُل الر َ ِِتْ   ُعَها اهلُل فَْوَق الَْغَماِم َوتُْفَتُح لََها أَبَْواُب الس َ َوِعز َ

" َْلَنُْصَرن ََك َولَْو بَْعَد حِ  ِمِذي ُ   .ْْيٍّ ْ  .َرَواُه الّت ِ
2249. (27) [2/695-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ముగుగ రు వయకిుల దు'ఆ రదుద  కాదు, వారి దు'ఆ 

ఫలిసాుంద్ధ. ఉపవాసకుడు ఉపవాసం విరమించే్

టప్ుటి దు'ఆ. నాయయప్రలకుని దు'ఆ, బాధితుని 

దు'ఆ. అలో్లహ్ (త) బాధితుని దు'ఆను మేఘాలపైె 

ఎతాుకుంటాడు. దాని కోసం ఆకాశ దావరాలు తెరవ్

బడతాయి. అలో్లహ్ (త) ఇల్ల అంటాడు: ''నేను నా 

గౌరవం స్తకిు గా చెబుతునానను. ఓ బాధితుడా! నేను 

న్నకు తపపకుండా సహాయం చేసా్తను. కొంత ఆలసయం 

అయినా సరే. (తిరిిజి') 

   (695/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 28]  - 2250
 

12) వివరణ-2248: దీని అరిం ఏమిటంటే పర వకి (స) 

అతనిన తన్ సోదరునిగా పేరొకనానరు మరియు తన్ 

గురించ దు'ఆ చేయమని ఆదేశంచారు. 'న్న దు'ఆలో్ల 

మమిలిన చేరుచ, మరచ పోకూడదు' అని అనానరు. 

ఎందుకంటే 'హజు ్, 'ఉమ్రాలో్ల దు'ఆ స్వవకరించబడు 

తుంద్ధ. పర వకి (స) ఎట్టవంట్ట కలిష్ం లేనివారు. పర వకి 

(స) ప్రప్రలన్నన క్షమించబడాాయి. అయిన్పపట్టకీ తాను 

సవయంగా దు'ఆ చేసేవారు, ఇతరులకు కూడా దు'ఆ 

చేయమని ఆదేశంచేవారు. దీనివలో తెలిసన్ విష్యం 

ఏమిటంటే ఎవరైనా 'హజ్, 'ఉమ్రహ్లకు వెళా్త 

న్నపుపడు వారితో తన్ గురించ దు'ఆ చేయమని 

విన్నవించు కోవడం అభిలష్ణీయం.  
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ُث دَْعَواتٍّ ََل "ثَ  ه وسلم:ليع  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
:َشك َ فِْيهِ ُمْسَتَجابَاٌت ََل  الِِد َودَْعَوُة الُْمَسافِِر َودَْعَوُة دَْعَوُة الْوَ  ن َ

ِمِذي ُ وَ  ْ  .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ الَْمْظلُْوِم". َرَواُه الّت ِ
2250. (28) [2/695-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ముగుగ రు వయకిుల దు'ఆ తపపకుండా స్వవకరించబడు 

తుంద్ధ. ఇందుల్ల ఎల్లంట్ట సందేహం లేదు. 1. తండ్నర  

తన్ సంతాన్ం కోసం చేసే దు'ఆ. 2. పర యాణకుని 

దు'ఆ. 3. బాధితుని దు'ఆ. (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, ఇబ్నన మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 2/696)(   [ ) حسن 29]  - 2251
َ عَ   اهلل عليه وسلم:  ُسْوُل اهلِل صىل رَ قَاَل  َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:نَسٍّ ْن أ

 . ذَا انَْقَطَع" "لَِيْسأَْل أََحُدكُْم َرب َُه َحاَجَتُه كُل ََها َحّت َ يَْسأَلَُه َشْسَع نَْعلِِه إِ 
2251. (29) [2/696-పా్రమాణకం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మీరు మీ 

అవసరాలనినట్టకీ అలో్లహ్(త)నే అరిించండ్న. చవరికి 

చెపుప వారు తెగిపోయినా సరే అలో్లహ్ (త)నే 

అరిించాలి. (తిరిిజి')  

అంటే ఎట్టవంట్ట వసాువు గురించైెనా అలో్లహ్(త)నే 

అరిించాలి.  

 ( 2/696)[ ) حسن (  30]  - 2252
   "َحّت َ يَْسأَلُُه الِْملَْح وَحّت َ ُمْرَسًَل َناِّن ِ ابِِت الْبُ ثَ  ْن ادَ ِِفْ ِرَوايَةٍّ عَ زَ 

ِمِذي ُ   .ُه إِذَا انَْقَطَع"يَْسأَلَُه ِشْسعَ  ْ  . َرَواُه الّت ِ
2252. (30) [2/696-పా్రమాణకం] 

తిరిిజి' లోని, స్త'బిత్ బున్నని కథనంలో, ఈ కిర ంది 

వాకయం అధికంగా ఉంది, చివరికి ఉపుు అయిపోయిన్న, 

చెపుుల్ ప్ట్టు  తెగపోయిన్న అలా్లహ్ (త)నే 

అరిధ ంచాలి.13  

 

13) వివరణ-2252: పర వకిలందరూ తమ అవసరాలకు 

అలో్లహ్(త)నే మొరపెట్టు కునానరు. మూస్త (అ) ఆకలి 

దపుపలతో మద్యన్ చేరిన్పుడు ఆహారం కోసం ఇల్ల 

అరిించారు. ''...ఓ నా పర భూ! న్నవు న్నపై ఏ మేలును 

   (696/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 2253
َعْن أَنَسٍّ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْرفَُع يََديِْه ِِفْ وَ 

عَاِء   .َحّت َ يَُرى بََياُض إِبِْطْيهِ الد ُ
2253. (31) [2/696-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) దు'ఆల్ల తన్ రండు 

చేతులను ఎంతపైెకి ఎతాేవారంటే, అతని (స) 

చంకలో్లని తెలుపుదన్ం కన్పడేద్ధ. (బై్నహఖీ) 

   (696/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 32]  - 2254
ِب ٍّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: كَاَن و َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍّ َعِن الن َ

 .ُعوْ ْيِه َويَْد اَء َمْنِكبَ َذ حِ يَْجُعُل أَْصَبَعْيِه 
2254. (32) [2/696-అప్రిశోధితం] 

సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) తన్ 

రండు చేతుల వేర ళళను రండు భుజాలకు సమాన్ంగా 

ఎతాి దు'ఆ చేసేవారు. 14 (బై్నహఖీ) 

   (2/696)  [ ) ضعيف ( 33]  - 2255
ائِِب بِْن يَِزيْدٍّ َعْن أَبِيْ وَ  ه وسلم كَاَن هلل علي ِب َ صىل اأَن َ الن َ  هِ َعِن الس َ

 بَِيَديِْه َرَوى الَْبْيَهِقي ُ اْْلََحاِديَْث يِْه َمَسَح َوْجَههُ إِذَا دَعَا فََرفََع يََد 
ْعَواِت الَْكِبْيِ" الث َََلثََة ِِفْ   . " الد َ

2255. (33) [2/696-బలహీనం] 

తన తండ్నర  దావరా, స్తయి'బ్ బిన్ య'జీద్ (ర) కథ 

న్ం: పర వకి (స) దు'ఆ చేసన్పుడు తన్ రండు 

చేతులను ఎతాేవారు, దు'ఆ తరావత రండు 

చేతులతో ముఖానిన తుడుచుకునేవారు. (బై్నహఖీ-

ద'అవాతిల్ కబీర్) 

 

అవతరింప్జేస్థన్న, నేను దాని ఆవశ్యకత గలవాడనే!'' 

(అల్ ఖసస్, 28:24) 

14) వివరణ-2254: అన్స్ (ర) 'హదీసు' వలో పర వకి (స) 

దు'ఆల్ల చేతులను చంకల తెలోదన్ం కన్బడేంత పైెకి 

ఎతాే వారని తెలిసంద్ధ. అయితే, ఇల్ల అపుపడపుపడూ 

చేసేవారు. ఇస్తిస్ఖా మొదలైెన్ న్మా'జులో్లచేతులను 

తిపిు ఉంచే వారు. సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) ఉలోేఖన్ం 

వలో దు'ఆల్ల చేతుల వేర ళళ చవరోను భుజాలకు 

సమాన్ంగా ఉంచేవారని తెలుసాుంద్ధ. పర వకి (స) 

స్తధారణంగా ఇల్లగే చేసేవారు. ఏద్ధ ఏమైనా రండు 

పదితులు ధరిసమితమే.  
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 ( 696/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 2256
أَْن   ةُ لَ َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب َاسٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: اَلَْمْسأَ وَ 
ِشْيَ بِأَْصَبعٍّ  ْسِتَغَفاُر أَْن تُ  َمْنِكَبْيَك أَْو نَْحَوُهَما َواَْلِ  َحْذوَ َع يََديَْك تَْرفَ 

اِحَدةٍّ َواَْلِبِْتَهاُل أَْن تَُمد َ يََديَْك َجِمْيًعا  .و َ
ا  امَ َوِِفْ ِرَوايَةٍّ قَاَل: َواَْلِبِْتَهاُل َهَكَذا َوَرفََع يََديِْه َوَجَعَل ُظُهْوَرهُ   ِمم َ
 .اُودَ اُه أَبُْو دَ ْجَهُه. َروَ ْي وَ يَلِ 

2256. (34) [2/696-అప్రిశోధితం]  
ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) దావరా 'ఇకర మ కథన్ం: ఇబ్నన 

'అబాాస్ (ర) ఇల్ల అనానరు, ''అరిించే, దు'ఆ చేసే 

పదితి ఏమిటంటే, మీరు మీ రండు చేతులను మీ 

రండు భుజాల వరకు లేదా దగగ రగా ఎతాండ్న. 

మరియు ఇసా'గ్ఫార్ పదితి ఏమిటంటే మీరు మీ 

చేతివేలుతో సైగ చేయండ్న, మరియు దు'ఆల్ల 

అణకువ విన్య విన్మర తల పదితి ఏమిటంటే, మీరు 

మీ రండు చేతులను చాపండ్న. మరో ఉలోేఖన్ంల్ల 

ఇబ్నన 'అబాాస్ ఇల్ల అనానరు: ''అణకువ పదితి 

ఏమిటంటే, 'ఇల్ల' అని ఇబ్నన అబాాస్ తన్ 

రండుచేతులను ఎతాారు. చేతుల వెనుక భాగానిన 

ముఖం వైెపు చేస్తరు. '' 15 (అబూ దావూద్) 

 ( 697/ 2)دراسته (  [ ) لم تتم  35]  - 2257
 

15) వివరణ-2256: అరిించటానిన, దు'ఆ చేయటానిన 

గురించ నియమాలు 'హదీసు'ల్ల పేరొకన్బడాాయి. 

మరియు ఇసా'గ్ఫార్ యొకక అంటే అలో్లహ్(త)ను 

ప్రప్రల పటో క్షమాపణ కోరే పదితి ఏమిటంటే చేతి 

వేర లితో సైగ చేసా్త న్ఫ్స అమాిరాను చీవాటో్ట పటాు లి, 

షై'తాన్ నుండ్న శరణుకోరాలి. అలా్లహ ఏకతావనిన 

స్వవకరించాలి. ఒక వేర లితో సైగ చేయటం ఎందుకంటే ఒకక 

అలా్లహ వైెపు సైగ చేయటానికి అంటే దేవుడు ఒకకడే. 

రండు వేర ళళతో సైగ చేయటానిన వారించడం జరిగింద్ధ. 

అదేవిధంగా ఇబ్తెహాల్ అంటే విలవిలల్లడుతూ దు'ఆ 

చేయటం. ఆ సమయంల్ల రండు చేతులు ఎతాాలి. దీని 

విధాన్ం ఏమిటంటే రండు చేతులను ఒకేస్తరి ఎతాాలి. 

అరచేతుల వెనుక భాగానిన ముఖానికి సమాన్ంగా 

ఉంచాలి. ఇల్ల ఇస్తిస్ఖా సందరభంగా చేయటం 

జరుగుతుంద్ధ.  

َعِن ابِْن ُعَمَر أَن َُه يَُقْوُل: إِن َ َرْفَعُكْم أَيِْديَُكْم بِْدَعٌة َما َزادَ َرُسْوُل وَ 
ْدرِ لا ََل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل َهَذا يَْعِِنْ إِ  َ َروَ  ص َ  .ْحَمُد اُه أ

2257. (35) [2/697-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: అతను (స) 

ఇల్ల అనేవారు, ''మీరు దు'ఆల్ల రండు చేతులను 

చాల్ల ఎకుకవగా ఎతాటం బిద్'అత్ (కలిపతం) 

వంట్టద్ధ. పర వకి (స) రొముికంటే ఎతాుగా చేతులను 

ఎతాలేదు. 16 (అ'హాద్) 

 ( 697/ 2)) لم تتم دراسته (  [  36]  - 2258
 صىل اهلل عليه وسلم إِذَا ذَكََر كَاَن َرُسْوُل اهللِ  َعْن أَُِب ِ بِْن كَْعبٍّ قَاَل:وَ 

َ بَِنْفِسهِ  ِمِذي ُ َوقَاَل َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن   .أََحًدا فََدعَا لَُه بََدأ ْ َرَواُه الّت ِ
 .َغِريٌْب َصِحْيٌح  

2258. (36) [2/697-అప్రిశోధితం] 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఇతరులను గురించ పర సా్తవించ, అతని కోసం దు'ఆ 

చేయదలచుకున్నపుపడు, అనినట్టకంటే ముందు 

తన్ కోసం దు'ఆ చేసా్తరు, తరువాత ఇతరుల కోసం 

దు'ఆ చేసా్తరు. 17 (తిరిిజి' / పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం, 

దృఢం)  

 ( 697/ 2)  (تتم دراسته  مل  ) [ 37]  - 2259
َ وَ  ِب َ ِِبْ َس َعْن أ "َما   سلم قَاَل:  صىل اهلل عليه وِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ الن َ

ِمْن ُمْسلِمٍّ يَْدُعْو بَِدْعَوةٍّ لَْيَس فِْيَها إِثٌْم َوََل قَِطْيَعُة َرِحمٍّ إَِل َ أَْعَطاُه اهلُل  
: ِ  بَِها إِْحَدى ثَََلثٍّ ا أَْن ي َُعج  ِخَرَها لَُه ِِفْ اْْلِخَرةِ  ا أَْن ي َ ُه َوإِم َ ُه دَْعَوتَ لَ   َل إِم َ د َ

 

16) వివరణ-2257: పర వకి (స) వివిధ పరిసితులో్ల, వివిధ 

సమయాలో్ల దు'ఆలో్ల రండు చేతులను ఎతాటం గురించ 

అనేక 'హదీసు'లు ఉనానయి. పర వకి (స) ఒకోకస్తరి 

రొముివరకు ఒకోకస్తరి భుజాలవరకు ఒకోకస్తరి 

అంతకంటే ఎతాుగా చేతులు ఎతాేవారు. ఇబ్నన 'ఉమర్ 

(ర) చెపపటంల్ల అరిం ఏమి టంటే, దు'ఆల్ల ఎలోపుపడూ 

చాల్ల ఎతాుగా చేతులు ఎతాటం పర వకి (స) దావరా 

నిరూపణ జరగలేదు. అయితే ఇస్తిస్ఖా న్మా'జుల్ల 

ఎతాుగా చేతిని ఎతాిన్టో్ట మాతర ం నిరూపణ ఉంద్ధ. 

17) వివరణ-2258: అంటే ఉదాహరణకు ఇల్ల అంటారు: 

''అలో్లహు మి'గ్ఫిర్లీ వలిఫల్లనిన్.'' 
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ْوِء ِمْثلََها"ا أَْن يَْصِرَف َعنْ َوإِم َ   "اهللُ  إِذًا نُْكِثُرقَاَل: قَالُْوا: .ُه ِمَن الس ُ
 .أَْكَثُر". َرَواُه أَْحَمُد 

2259. (37) [2/697-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ఒక ముసోమ్ ప్రపకారాయనికి గాన్న, బంధు 

తావనిన తెర ంచటానికిగాన్న కాకుండా దు'ఆ చేసాే 

అలో్లహ్ (త) మూడు విష్యాలో్ల ఒకట్ట తపపకుండా 

ఇసా్తడు. అతని దు'ఆను వెంటనే స్వవకరిసా్తడు. లేదా 

అతని దు'ఆను తీరుపద్ధనానికి మిగిలిచ ఉంచుతాడు. 

లేదా దాని దావరా దానికి సరిసమాన్మైన్ ఆపదను 

తొలగిసా్తడు. అపుపడు అనుచరులు, 'అపుపడైతే 

మేము అతయధికంగా ల్లభ్ం ప్పందటానికి అతయధికంగా 

దు'ఆ చేస్తు ం,' అని అనానరు. అపుపడు పర వకి (స), 

'అలో్లహ్ (త) అతయంత అనుగర హం గలవాడు' అని 

అనానరు. (అ'హిద్) 

 ( 697/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   38]  - 2260
ِب ِ  ِضَي َعب َاسٍّ رَ َعِن ابِْن وَ  عليه وسلم    صىل اهللاهلُل َعْنُهَما َعِن الن َ
: دَْعَوُة الَْمْظلُْوِم َحّت َ يَْنَتِصرَ "  :قَاَل   َخْمُس دَْعَواتٍّ ي ُْسَتَجاُب لَُهن َ

َمِريِْض  لْ ا ةُ ْعوَ َودَْعَوُة الَْحاج ِ َحّت َ يَْصُدَر َودَْعَوُة الُْمَجاِهِد َحّت َ يَْقُعَد َودَ 
َ ّت َ يَْبَ حَ  "َوأَْسَرَع َهِذه   َل:ثُم َ قَا َغْيِب". بَِظْهِر الْ َودَْعَوُة اْْلَِخ ِْلَِخْيهِ أ

ْعَواِت إَِجابًَة دَْعَوُة اْْلَِخ ِْلَِخْيِه بَِظْهِر الَْغْيِب". َرَواُه الَْبْيِهِقي ُ ِِفْ   الد َ
ْعَواِت الَْكِبْيِ    .الد َ

2260. (38) [2/697-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఐదుగురు వయకిుల దు'ఆలు స్వవకరించబడతాయి: 

1. బాధితుని దు'ఆ - అతాయచారితో పర తీకారం తీరుచ 

కునేవరకు, 2. 'హాజీ దు'ఆ - హజ్ నుండ్న తిరిగి వచేచ 

వరకు, 3. ముజాహిద్ దు'ఆ- జిహాద్ ముగిసేరకు, 4. 

వాయధి గర సాుని దు'ఆ - ఆరోగయం పందేవరకు, 5. ఒక 

ముసోమ్ పరోక్షంగా మరొక ముసోమ్ సోదరుని కొరకు 

చేసే దు'ఆ. ఆ తరువాత పర వకి(స) ఈ 

దు'ఆలనినట్టల్ల ఒక ముసోమ్ మరోముసోమ్ కొరకు 

పరోక్షంగా చేసే దు'ఆయే అనినట్టకంటే ముందు 

స్వవకరించబడుతుంద్ధ. (బై్నహఖీ-ద'అవాతిల్ కబీర్)  

----- 

ِب َعز َ   ِر اهللِ بَاُب ِذْك   -1 َقر ُ   إِلَْيهِ  َوَجل َ َوالت َ

1. అలాహ్(త) స్మర్ణ, ఆయన స్లనిాహిత్యిం 

అలా్లహ సిరణ (అలా్లహ ను గురిుచేసుకోవటం) 

అంటే అలో్లహ్ (త) ను గురిుచేసుకుంటే ఏం 

లభిసాుంద్ధ? ఎంత పుణయం లభిసాుంద్ధ. అలా్లహ సిరణ 

ఆరాధన్లనినట్ట స్తరాంశమన్న విష్యం అందరికీ 

తెలిసందే. న్మా'జ్, రో'జహ, 'హజు ్, 'జకాత్, 

తక్బీర్, త'హ్మీద్, త'హ్లీల్, ఖుర్ఆన్ పఠన్ం 

మొదలైెన్వనిన అలా్లహ సిరణ భాగాలే. అనినట్ట 

ఉదేద శయం అలా్లహ సిరణే. ద్వస్తడు ఎలాప్పుడూ త్న 

పా్భువు, యజమాని స్మర్ణలో నిమగ్ామై 

ఉిండాలి. ఎిందుకింటే అత్ను ప్పట్ట ించబ్డిిందీ 

అిందుకే. అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''మరియు నేను 

జిన్నాతులను మరియు మానవులను సృష్ు ంచింది, 

కేవలం వారు ననుా ఆర్మధించటానికే!'' (సూ.్

అజాజ 'రియాత్, 51:56) 

 ఒకవేళ దాసుడు ఈ ఆరాధన్నూ, అలా్లహ 

సిరణనూ నిరవరిసా్త ఉంటే అలో్లహ్ (త)కూడా 

అతనిన మరచపోడు. ఎందుకంటే అలో్లహ్ (త) 

సవయంగా ఇల్ల ఆదేశసాునానడు, ''కావున మీరు 

ననేాసారించండి, నేను కూడా మిమాలిా జాాప్కం 

ఉంచుకుంటాను...'' (సూ.్అల్ బఖరహ్, 2:152) 

 మరో ఆదేశిం: ''...మరియు మీరు స్తఫలయం 

పందాలంటే అలా్లహ్ను అతయధికంగా సారిసూు  

ఉండండి!'' (సూ.్అల్ జుము'అహ్, 62:10) 

అదేవిధంగా ఎలోపుపడూ అలా్లహ ధాయన్ంల్ల 

అలా్లహ సిరణల్ల నిమగనమై ఉండే వారి కొరకు 

గొపప గొపప గౌరవ సి్తనాలు ఉనానయి. 

''ఎవరైతే నిలుచున్నా, కూరుచన్నా, ప్రుండిన్న, 

అనిా వేళల్ల అలా్లహ్(త)ను సారిస్తు రో, భూమాయ 

కాశాల నిర్మాణానిా గురించి ఆలోచిస్తు రో!...(సూ.్

ఆల 'ఇమార న్, 3:191) అంటే ఎపుపడూ దైవధాయన్ం 

నుండ్న ఏమరుప్రట్టకు గురికారు.  

 మరో ఆదేశిం: ''మరియు నీవు నీ మనస్తులో 

వినయంతో, భ్యంతో మరియు ఎకుువ శ్బాంతో 
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గాక (తగుగ సవరంతో) ఉదయం మరియు స్తయంతర ం 

నీ పా్భువును సారించు. మరియు నిరాక్ష్యం చేస్త 

వారిలో చేరకు.'' (సూ.్అల్ అ'అరాఫ్, 7:205)  

మరో ఆదేశిం: ''...నిశ్చయంగా, నమా'జ్్ అసహయకర 

మైన ప్నులనుండి మరియు అధరామైన ప్నుల 

నుండి నిషేధిస్తు ంది. మరియు అలా్లహ్ ధాయనమే 

(అనిాటికంటే) గొప్ుది...'' (సూ.్ అల్ 'అంకబూత్, 

29:45) 

పర వకి (స)ను, 'తీరుపద్ధన్ం నాడు అందరికంటే 

అతుయన్నత సి్తన్ంల్ల ఎవరుంటారు?' అని 

పర శనంచడం జరిగింద్ధ. దానికి పర వకి (స), 

'అలా్లహ్(త) ను అత్యధికింగా స్మర్చించే స్త్ు ీ 

ప్పరుషులు,' అని సమాధాన్ం ఇచాచరు. పర వకి (స) 

అనుచరులు పర వకి (స)ను, 'దైవమారగ ంల్ల 

పోరాడ్నన్వారి కంటేనా?' అని అడగాగ  పర వకి (స), 

'అవును, దైవమారగ ంల్ల పోరాడ్న అమరగతిని ప్పంద్ధన్ 

వారి కంటే అలో్లహ్ సిరించేవారికి అతుయన్నత 

సి్తనాలు లభిసా్తయి.' అని అనానరు.  
అలో్లహ్ను సిరించని హృదయాలను షై'తాన్ తన్ 

అధీన్ంల్లకి తీసుకుంటాడు. అందువలోే, షై'తాన్ 

మాన్వుని హృదయంపైె కూరుచని ఉంటాడు. అతడు 

అలో్లహ్ను సిరిసాే వెన్కిక తగుగ తాడు, ఏమరు్

ప్రట్టకు గురైతే అనేక దురాల్లచన్లకు గురిచేసా్తడు. 

ఇల్ల అన్డం పర తీతి, కనుక నిరోక్షయంగా ఉన్నవారిల్ల, 

అలో్లహ్ను సిరించేవాడు పిరికిపందలో్ల పోరాట వీరుని 

వంట్టవాడు. (మువతాా ఇమామ్ మాలిక్) 

పర వకి (స) ఉపదేశం: ''కపటాచారులు చూచ, ‘మీరు 

చూపుగోలుకు ప్రలపడుతునానరు’్ అనేటంత 

అధికంగా మీరు అలో్లహ్ సిరణ చేయండ్న. అంతకు 

మించ అనే వాళ్తళ మీ అలో్లహ్ సిరణల్ల 

నిమగనతను చూచ పిచచవారుగా, సంతులన్ం 

కోల్లపయిన్ వారుగా అనేటంత అధికంగా మీరు 

అలో్లహ్ను సిరించండ్న.'' (ఇబ్నన హిబాాన్)  

పర వకి (స) పర వచన్ం, ''సభ్ నుండ్న అలో్లహ్ను 

సిరించకుండా లేచ వెళ్ళళపోయే్ వారు తీరుపద్ధన్ం్

నాడు విచారిసా్తరు.'' ('హాకిమ్, అబూ దావూద్, 

తిరిిజి')  

మరో ఉప్దేశిం, ''ఫజర్ న్మా'జు చద్ధవి 

స్తరోయదయం అయేయవరకు అలో్లహ్ ధాయన్ం చేసే్

వారికి బన్న ఇస్తర యీ'ల్ల్లని న్లుగురు బానిసలను 

విడుదల చేసన్ంత పుణయం లభిసాుంద్ధ. అదేవిధంగా 

'అ'స్ర్ న్మా'జు చద్ధవి స్తరాయసామయం వరకు 

అలో్లహ్ సిరణల్ల నిమగనమై ఉంటే అతనికి కూడా 

న్లుగురు బానిసలను విడుదల చేసన్ంత పుణయం 

లభిసాుంద్ధ.'' (అబూ దావూద్) 

య'హ్యా (అ) పా్వచనిం: ''అలో్లహ్ సిరణ 

చేసేవారు తముి తాము సురకిు తమైన్ కోటల్ల భ్దర ్

పరచుకుంటారు. షై'తాన్ వారిని మారగ -భ్ర ష్ు తావనికి 

గురిచేయలేడు.'' (తిరిిజి', ఇబ్నన హిబాాన్, 

అ'హిద్) 

అలో్లహ్ సిరణ ప్రర ధాన్యత, పర తేయకతల తరావత 

దాని ఔన్నతాయనిన గురించ కూడా తెలుసుకోవడం 

మంచద్ధ. దీనివలో పర తివయకిి అనినట్టకంటే గొపప 

సి్తనాలను ప్పందటానికి పర యతినసా్తడు. అలో్లహ్ (త) 

పర తి ఒకకరికీ దీనిన అనుసరించే భాగయం పర స్తద్ధంచు్

గాక. ఆమీన్!  

అలో్లహ్ సిరణల్ల నాలుగు తరగతులు 

ఉనానయి. 1. కేవలం నోట్టతో సిరించటం, 

హృదయం మాతర ం ఏమరుప్రట్టకు గురై ఉంద్ధ. 

అయితే దీని పర భావం చాల్ల తకుకవ ఉంట్టంద్ధ. 

అయితే వయరిబాతాకాన్నల కంటే న్యమే. 2. 

మన్సుల్ల సిరించటంకాని అలో్లహ్ సిరణ 

హృదయంల్ల సిరంగా నిలవదు. అతికష్ు ంగా 

సిరణకు అంగీకరిసా్తడు. 3. అలో్లహ్ సిరణ 

మన్సుల్ల చోట్టచేసుకుంద్ధ. ఇతర విష్యాలో్ల 

మన్సు సపంద్ధంచదు. 4. అలో్లహ్ సిరణ చేసా్త 

అలో్లహ్ పేర మ మన్సుల్ల చోట్టచేసుకుంద్ధ అలో్లహ్ 

సిరణల్ల హృదయంతో ప్రట్ట శరీర అవయవాలన్నన 

అలో్లహ్ సిరణల్ల నిమగనమయి పోతాయి. ఇద్ధ 

అలో్లహ్ సిరణ చవరి తరగతి. ఇకకడకు చేరిన్ 
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తరావత హృదయం పరిశుభ్ర మై స్తరుయనిల్ల 

మరుసాుంద్ధ. ''తనున తాను పరిశుది్ పరచుకున్న్

వాడు స్తఫలయం ప్పందాతాడు.'' 

అలో్లహ్ సిరణ వలో అనేక ల్లభాలు ఉనానయి. 

ఇబున ఖయియమ్, ''అల్వాబిలు అ'స్సయియబ్''ల్ల, 

'గజాలీ, ''ఇహ్యా ఉల్ 'ఉలూమ్''ల్ల, అబాుసుల్లం 

బసు వి, ''ఇసా్లమీ వ''జాయిఫ''ల్ల పేరొకనానరు. 

ఇపుపడు ఈ 'హదీసు'ల అనువాదం చూదాాం. 

ُل      మొదట్ విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 698/ 2)[ ) صحيح (   1]  - 2261
ْ َة ِِبْ ُهَريْرَ ََ ْن أ عَ   قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْنُهَما قَاََل:هلُل  َرِضَي اَسِعْيدٍّ  َوأَِِب

ُ الَْمََلئَِكُة  ا ٌم ي َْذكُُرْوَن "ََل يَْقُعُد قَوْ  صىل اهلل عليه وسلم: َحف َهْْتُ هلَل إَِل َ
ِكْيَنُة َوذَكََرُهُم اهلُل فِْيمَ  ُ الس َ ْحَمَة َونََزلَْت عَلهَْْيِ ُ الر َ  ْن َوَغِشْيهْْتُ

 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ."هُ َد نْ عِ 
2261. (1) [2/698-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర), అబూ స'యీద్ (ర) కథన్ం: 

పర వకి (స) పర వచన్ం, ఎవరైనా కొందరు వయకిులు 

ఎకుడైన్న అలా్లహ(త) ను సిరించటానికి కూరుచంటే 

దైవదూతలు వారిని చుట్టు ముడతారు. వారిపైె 

కారుణయం కముికుంట్టంద్ధ. వారిపైె శ్వంతి అవత 

రిసాుంద్ధ. అలా్లహ(త) తన్ దగగ రున్నవారితో వీరిని 

గురించ పర సా్తవిసా్తడు. (ముసోమ్) 

   (698/ 2)  صحيح ([ )   2]  - 2262
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يسي ِِفْ   ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:عَ وَ 

ا َهَذا  وْ "ِسْيُ  فََقاَل: .ُن اَد ُجمْ  : لَهُ يََقاُل  .َطِريِْق َمك ََة فََمر َ َعىَل َجَبلٍّ 
دُْوَن  دُْوَن". قَالُْوا:َ َِ الُْمَفرْمَداُن َسَبَق جُ  ِ   َقاَل:؟ يَا َرُسْوَل اهللِ َوَما الُْمَفر 

اِكَراُت".  ا َوالذ َ اِكُرْوَن اهلَل كَِثْيً    .َرَواُه ُمْسلٌِم  "الذ َ
2262. (2) [2/698-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) మకకహ 

ముకరర మహ మారగ ంల్ల ఒక కొండ ప్రర ంతం గుండా 

పోతునానరు. ఆ కొండ ప్రర ంతానిన ''జుమ్దాన్'' అనే 

వారు. పర వకి (స), 'మీరు పదండ్న ఇద్ధ జుమ్దాన్ 

కొండ, ముఫరిరదూన్లు చాల్ల మించపోయారు,' అని 

అనానరు. అద్ధ విని సహచరులు, 'ముఫరిర దూన లు 

అంటే ఎవరు దైవపర వకిా!' అని పర శనంచారు. దానికి 

పర వకి (స) అతయధికంగా దైవానిన సిరించే సా్వీ 

పురుష్టలు అని చెప్రపరు. 18 (ముసోమ్) 

 ( 2/698)) متفق عليه (  [  3]  - 2263
ْ ُمْوََس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمَثُل  وَ  َعْن أَِِب

 .ي ِِت" َحي ِ َوالْمَ الْ  َمَثُل  يَْذكُرُ ََل  ل َِذْي َوا  ال َِذْي يَْذكُُر َرب َهُ 
2263. (3) [2/698-ఏకీభ్వితం] 

అబూ మూస్త అష్'అరీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''తన పా్భువు(త)ను సిరించేవాడు 

సజీవంగా ఉన్నవాడ్నతో సమాన్ం, ''తన పా్భువును 

సిరించనివాడు మృతునితో సమాన్ం. (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  
 ( 2/698)متفق عليه (   )[  4]  - 2264

ْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ  ْوُل  "يَقُ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِب
أَنَا ِعْنَد َظن ِ َعْبِدْي ِِبْ َوأَنَا َمَعُه إِذَا ذَكََرِّنْ فَإِْن ذَكََرِّنْ ِِفْ   اهلُل تََعاَل:

ْ  ِف هُ تُ رْ ََلٍّ ذَكَ  ِِفْ مَ ِّنْ ذَكَرَ   إِْن نَْفِسِه ذَكَْرتُُه ِِفْ نَْفِسْي وَ   .َمََلٍّ َخْيٍّ م ِْْنُ
2264. (4) [2/698-ఏకీభ్వితం] 

 

18) వివరణ-2262: జుమ్దాన్ అన్నద్ధ ఒక కొండ పేరు. 

అది మకుహ-మదీన్హ తోర వలో,  మదీన్హ నుండ్న కొనిన 

కిల్లమీటరో దూరంల్ల ఉంద్ధ. పర వకి (స) ఈ మారగ ం గుండా 

వెళ్తతునానరు. ఆ కొండను చూచ పర వకి (స), 'మదీన్హ 

కొండ జుమ్దాన్ వచేచసంద్ధ, మీ ఇళ్తళ దగగ రికొచాచయి. 

తొందరగా పదండ్న మీ ఇళళకు, తొందరగా 

చేరుకుందురు్ గాని. కాని మిమిలిన ముఫరిరదూన్ 
అధికమించారు. తమ గమయ నానికి చేరుకునానరు,' అని 

అనానరు. పర వకి (స)ను, అనుచరులు, 'ముఫరిరదూన్ 
అంటే ఎవరు,' అని అడ్నగారు. దానికి పర వకి (స), 

'అతయధికంగా దైవానిన సిరించే సా్వీ పురుష్టలు,' అని 

అనానరు.  ''ఫర్ద్'' అలో్లహ్ పేరోల్ల ఒక పేరు. 

ఎందుకంటే ఆయన్ ఒకకడు, ఒంటరివాడు. ఆయన్కు 

ఎవరూ జతగాడు గాన్న, స్తట్టగాన్న, ఆయన్కు 

పోలిన్వారుగాని లేరు. అందువలో ఎలోపుుడూ 

దైవధాయన్ంల్ల నిమగనమై ఉండే వారిని ముఫరిరదూన్ 

అంటారు. అలో్లహ్(త) తపప వారికి మరో ఆల్లచన్, 

ధాయస ఉండదు.  
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పా్వచన్ం, 

అలో్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశంచాడు, ''నేను నా దాసుని 

ఆల్లచన్కు తగగ ట్టు  ఉంటాను. అతను న్నున 

గురిుచేసుకున్నపుపడు నేన్తని్ వెంట ఉంటాను. 

అతను న్నున తన్ మన్సుల్ల గురిుచేసుకుంటే 

నేన్తనిన నా మన్సుల్ల గురిుచేసుకుంటాను. ఒకవేళ 

అతను ఏదైనా సమావేశంల్ల న్నున గురిుచేసుకుంటే 

నేనుకూడా అతనిన వారికంటే శ్రర ష్ఠ మైన్ సమావేశంల్ల 

గురిుచేసుకుంటాను. 19 (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  
   (699/ 2)  [ )صحيح ( 5]  - 2265

َ َعْن وَ  ٍّ ِِبْ ذَ  أ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   قَاَل: ِضَي اهلُل َعْنهُ رَ  ر 
فَلَُه َعْشُرأَْمَثالَِها َوأَْزيَُد الَْحَسَنِة اَء بِ َمْن جَ  "يَُقْوُل اهلُل تََعاَل: وسلم: 

َئةٍّ م ِْثلَُها َئِة فََجَزاُء َسي ِ ي ِ ْ َب أَْوأَْغِفُر َوَمْن تََقر َ  .َوَمْن َجاَء بِالس َ ا  ْبً ِش  ِمِن ِ
بُْت مِ  ْ ذ نْ تََقر َ َب ِمِن ِ بُْت ِمْنُه بَاعًا َوَمْن َِ ُه ِذَراعًا َوَمْن تََقر َ أَتَاِّنْ   َراعًا تََقر َ
أَتَْيُتُه َهْرَولًَة َوَمْن لَِقَيِِنْ بُِقَراِب اْْلَْرِض َخِطْيَئًة ََل يُْشِرُك ِِبْ   يَْمِشْي 

 .ُمْسلٌِم  اُه وَ رَ  .َرًة"ْغفِ َشْيًئا لَِقْيُتُه بِِمْثلَِها مَ 
2265. (5) [2/699-దృఢం] 

అబూజ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి(స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ ఆదేశిం, 'ఎవరైనా ఒక పుణయం చేసాే అతనికి 

ఒక పుణాయనికి బదులు పద్ధ పుణాయలు లేదా 

అంతకంటే అధికంగా పర తిఫలం పర స్తద్ధసా్తను. 

అదేవిధంగా ఎవరైనా ఒక ప్రపం చేసాే ఆ ఒక ప్రప్రనికి 

తగిన్టోే శకిు సా్తను లేదా క్షమించ వేసా్తను. ఎవరైనా ఒక 

జానడు దూరం నా వైెపు వసాే, పుణయం చేస నా 

స్తనినహితయం కోరితే, నేను కారుణయంతో ఒక గజం 

 

19) వివరణ-2264: దీని అరిం ఏమిటంటే, ఒకవేళ నా 

దాసుడు నా పటో క్షమాపణ కోసం ఆశతో ఉంటే, అతను 

ఆల్లచంచన్టో్ట నేను పర వరిిసా్తను. అతనిన క్షమించ 

వేసా్తను. అందువలో అలో్లహ్ (త) పటో ఎపుపడూ సదా 

ఆల్లచన్ కలిగి ఉండాలి. ఇట్టవంట్ట మంచ ఆల్లచన్ 

మంచ పనుల వలో వసాుంద్ధ. అలో్లహ్(త) కారుణయం పటో 

ఆశతో ఉండాలి, ఆయన్ శక్షల పటో భ్యపడుతూ 

ఉండాలి. ఆయన్ కారుణయం పటో నిరాశగా ఉండకూడదు. 

శక్షల పటో నిరభయంగా ఉండకూడదు. విశ్వవసంతో 

మరలటం, భ్యపడటం రండూ అవసరం.  

ముందుకు వెళతాను. అదేవిధంగా సతాకరయం చేస 

ఒక గజం దూరం నా వైెపు వసాే, నేను రండు గజాలు 

అతని వైెపు ముందుకు స్తగుతాను. నా వదద కు 

మలోమలోగా న్డ్నచ వచచన్వాడ్న వైెపు నేను 

పరిగెతాుకుంటూ అతని దగగ రకు వసా్తను. అదే విధంగా 

ఎవరైనా భూమి నిండా ప్రప్రలతో న్నున కలిసాే, నాకు 

ఇతరులెవవరిన్న స్తట్ట కలిపంచకుండా ఉంటే, నేను 

భూమినిండా క్షమాపణ తీసుకుని అతనిా 

కలుసా్తను.''' 20 (ముసోమ) 

  (2/699) ) صحيح ( [ 6]  - 2266

   اهللَ "إِن َ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: 
ا فََقْد  َل:تََعاَل قَا َب إَِِل َ َعْبِدْي آ َمْن عَادَى ِِلْ َولِي ً ذَنُْتُه بِالَْحْرِب َوَما تََقر َ

ا  ُب إَِِل َ  َعْبِدْي يَتَ  َوَما يََزاُل  .هِ يْ لَ عَ  ْضُت اْفَّتَ بَِشْيءٍّ أََحب َ إَِِل َ ِمم َ َقر َ
ُه فَإِذَا أَْحَببْ  َوافِِل َحّت َ أُِحب َ  ال َِذْي يَْسَمُع بِِه َوبََصَرُه  ُتُه كُْنُت َسِمَعهُ بِالن َ

  ِِنْ لَ أَ َس  إِْن ا وَ ال َِذْي يُْبِصُربِِه َويََدُه ال َِتْ يَْبِطُش بَِها َوِرْجلَُه ال َِتْ يَْمِشْي بِهَ 
 ُ ُ  ْعِطَين َهُ َْل اعِلُُه  ْعْيَذن َُه َوَما تََرد َدُْت َعْن َشْيءٍّ أَنَا فَ َولِِئْن اْسَتَعاذَِّنْ َْل

   َعْن ن َْفِس الُْمْؤِمِن يَْكَرُه الَْمْوَت َوأَنَا أَْكَرُه َمَساَءتَُه َوََل بُد َ لَُه ِمْنهُ تََرد ُِدْي 
 . . َرَواُه الُْبَخاِري ُ "

2266. (6) [2/699-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

అలో్లహ్ (త) ఆదేశిం: ''ఎవరైనా నా సేనహితులతో, 

 

20) వివరణ-2265: ఇదంతా అలో్లహ్(త) అనుగర హమే. 

ఒక పుణాయనికి బదులు పద్ధ పుణాయల పర తిఫలం లేదా 

అంతకంటే అధికంగా పర తిఫలం పర స్తద్ధసా్తడు. చాల్ల చన్న 

పుణయం చేస అలో్లహ్(త) స్తనినహితయం కోరితే, అలో్లహ్ 

(త) అతనికి చాల్ల దగగ ర అయిపోతాడు. 

ఏకదైవారాధకుడు, విధేయుడు ఎనిన ప్రప్రలు చేస 

దైవంతో కలసనా, అలో్లహ్(త) అన్ంతమైన్ క్షమాపణ 

తీసుకొని అతనిన కలుసా్తడు. ఈ 'హదీసు' దావరా 

ఏకతవ ప్రర ధానయత, ప్రర ముఖయత తెలుసాుంద్ధ. అలో్లహ్ 

(త) ఏకతవం పటో సంతోషిసా్తడు. స్తట్ట కలిపంచటం పటో 

ఆగర హిసా్తడు. అసహియంచుకుంటాడు. బహుదైవా 

రాధకుడ్నన ఎన్నడూ క్షమించడు. ప్రప్రలు చేసన్ 

విశ్వవసని క్షమించవేసా్తడు. అలో్లహ్ (త) మన్ందరిన్న 

ఏకతవంపైె, పర వకి స్తంపర దాయంపైె నిలకడగా ఉండే 

భాగాయనిన పర స్తద్ధంచుగాక, ఆమీన్! 
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మితుర లతో శతుర తవం వహంచిన్న, వారిని 

హింసంచనా, వారిని కష్ు పెట్టు నా, అల్లంటివాడ్నని, నేను 

వాడ్నతో యుదిం చేసా్తన్ని హెచచరిసా్తను. నా దాసుడు 

నేను అతనిపైె విధించన్ విధులదావరా నా 

స్తనినహితయం ప్పందగోరితే అద్ధ నాకు అనినట్టకంటే 

చాల్ల పిర యమైన్ద్ధ. నా దాసుడు అదన్పు ఆరాధన్ల 

దావరా ఎలోపుపడూ నా స్తనినహితాయనిన ప్పందుతూ 

ఉంటాడు. చవరికి నేను అతనిన నా పిర యమితుర నిగా 

చేసుకుంటాను. నేను అతనిన నా మితుర నిగా 

చేసుకుంటే, అతను వినే చెవుగా మారిపోతాను. 

అతను చూచే కనుా అయిపోతాను, అతను 

పట్టు కునే చేయి అయిపోతాను. అతను న్డ్నచే కాలు 

అపోతాను. ఒకవేళ అతడు ఏదైనా అడ్నగితే నేన్తనికి 

ఇసా్తను. ఒకవేళ దేనునండైనా శరణు కోరితే, నేన్తనికి 

అభ్యం పర స్తద్ధసా్తను. ఇంకా నేను ఒక ముసోమ్ 

ప్రర ణాలు తీయటంల్ల సంకోచంచన్ంతగా మరే 

విష్యంల్లనూ సంకోచంచను. అంటే విశ్వవస్దాసుడు 

మరణంచటం నాకు ఇష్ు ం లేదు. ఇంకా నేన్తని 

ప్రర పంచక ఆపదలకూ ఇష్ు పడను. అయితే చావు 

తపపదు, మరో మారగమూ లేదు.'' 21  (బు'ఖారీ)  

 

21) వివరణ-2266: వలీ అంటే మితుర డు అని కూడా అరిం 

ఉంద్ధ. అంటే ఏకదైవారాధకుడైన్ ముసోమ్ అలో్లహ్ 

మరియు ఆయన్ పర వకి (స)కు విధేయత చూపేవాడు, 

ఎలోపుపడూ ఆరాధిసా్త ఉండేవాడు, ప్రప్రలనినట్టకీ 

దూరంగా ఉండేవాడు, అలో్లహ్ను ఆయన్ పర వకిను 

పర పంచంల్లని వసాువులనినంట్ట కంటే అధికంగా 

పేర మించేవాడు అలో్లహ్కు ప్రర తిప్రతుర డు. అతనేన వలీ 

అని కూడా అంటారు. ఇట్టవంట్ట వలీలను చాల్ల 

పర శంసంచటం జరిగింద్ధ. అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''వినండి, 

నిశచయంగా, అలో్లహ్కు పిరయులైెన్ వారికి ఎల్లంట్ట 

భ్యమూ ఉండదు మరియు వారు దుుఃఖపడరు 

కూడా.'' (సూ.్ యూనుస్, 10:62) అలో్లహ్(త) 

భ్కిులను పేర మించటం విశ్వవసంల్లని భాగమే. వారిని 

పేర మించేవాడు అలో్లహ్(త)ను పేర మిసా్తడు. వారిపటో 

శతుర తవం ఉన్నవాడు అలో్లహ్(త) పటా శతుర తవం 

ఉంచినటాు. కనుకనే 'హదీసు'ల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''నా భ్కిుల 

పటో శతుర తవం కలిగి ఉంటే నేను అతడ్నన నాతో 
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ِ  م:لوسه هلل علي صىل ااهللِ قَاَل َرُسْوُل  قَاَل: َعْنُه وَ  ئَِكًة ََل  مَ "إِن َ ِِل 

ْكِر فَ  ِ ُرِق يَلَْتِمُسْوَن أَْهَل الذ  ْوًما ي َْذكُُرْوَن إِذَا َوَجُدْوا قَ ي َُطْوفُْوَن ِِفْ الط ُ
ْوا إََِل َحاَجِتُكْم" قَاَل: اهلَل تََنادَْوا: ْ إََِل   َهلُم َ ْونَُهْم بِأَْجِنَحهِْتِ "فََيُحف ُ

 

యుదిానికి సదిం కమిని హెచచరిసా్తను.'' అలో్లహ్(త)తో 

ఎవరూ యుదిం చేయలేరు, ఎదురించలేరు. కనుక 

ఆయన్ అవిధేయతల పటో దూరంగా ఉండాలి. 

ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల ఉంద్ధ: ''ఒకవేళ వారు 

అవిధేయతలను విసరిజ ంచకపోతే, అలో్లహ్ మరియు 

ఆయన్ పర వకితో యుదిం చేయటానికి సదిపడాలి.'' 

(సూ.్ అల్ బఖరహ, 2:279). అలో్లహ్తో్ యుదిం 

చేసేవాడు ఎన్నడూ విజయం ప్పందలేడు.  

(2) అలో్లహ్(త) స్తనినహితయం ప్పందటానికి మంచ 

అవకాశం విధి ఆరాధన్లు. న్మా'జు, రో'జహ, 'హజ్, 

'జకాత్, మొదలైెన్వి. ఈ విధి ఆరాధన్ల వలో 

అలో్లహ్(త) చాల్ల సంతోషిసా్తడు. ఇట్టవంట్ట వారిని తన్ 

సనినహితులుగా చేసుకుంటాడు. స్తనినహితయం ప్పంద్ధన్ 

తరావత అలో్లహ్(త) అతని పర తి పని సులభ్తరం 

చేసా్తడు. అతని పర తిపని దైవప్రర తికి అనుగుణంగా 

జరుగుతుంద్ధ. అతడు ప్రప్రలు చేయడు. ప్రప్రల 

ఉదేద శయం కూడా అతనికి కలగదు. అలో్లహ్(త)కు ఇష్ు మైన్ 

వాట్టనే వింటాడు, అలో్లహ్(త)కు ఇష్ు మైన్ వాట్టనే 

కళళతో చూసా్తడు. అలో్లహ్(త)కు ఇష్ు మైన్ వాట్టనే 

చేసా్తడు. అలో్లహ్(త)కు ఇష్ు మైన్ వాట్టనే అనుసరిసా్తడు. 

అలో్లహ్(త)కు ఇష్ు మైన్ వైెపే వెళతాడు. ఈవిధంగా 

దాసుడు దైవధాయన్ంల్ల నిమగుాడయి ఉంటే 

అంతరాాహయ అవయవాలన్నన దైవాదేశ్వలకు అను్

గుణంగా మారిపోతాయి. కనుకనే ఈ 'హదీసు'ల్ల నేను 

అతని ఫల్లనా అవయవంగా మారిపోతాన్ని ఉంద్ధ. అంటే 

అతని కదలికలు, ఆల్లచన్లు, పేర రణలు, న్మికాలు 

అన్నన దైవప్రర తికి అనుగుణంగా మారిపోతాయి. అలో్లహ్ 

(త) అతని సహాయకుడ్నగా, సమరిుడ్నగా మారిపోతాడు.  

(3). అలో్లహ్ (త) సరావధికారి. తాను కోరింద్ధ చేసా్తడు. ఏ 

పనిని చేయటంల్ల అతనికి ఎట్టవంట్ట సంకోచం 

కలుగదు. అంటే నేను విశ్వవస భ్కిునితో కలవాలని 

కోరుతునానను. ఈ కలయిక చావు లేకుండా స్తధయం్

కాదు. విశ్వవసదాసుడు చావుకు ఇష్ు పడడు. నేన్తని 

ప్రర పంచక ఆపదలను భ్రించలేను. అందువలో నేను వేచ్

ఉండ్న, అతని దుసితిపైె జాలిపడతాను.  
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مَ  نْ اءِ الس َ ْم َوُهَو أَعْلَُم بِِهْم:َما يَُقْوُل ب ُهُ ُهْم رَ "فََيْسأَلُ  :َل اَيا" قَ الد ُ
ْونََك َويَْحَمُدْونََك  يَُسب ُِحْونَ  ْوَن:يَُقْولُ " ِعَباِدْي؟" قَاَل:  ُ َك َويَُكب ِ

ُدْونََك"  ِ ا هلِل مَ اوَ  ََل  فََيُقْولُْوَن:" قَاَل: "فََيُقْوُل: َهْل َرأَْوِّنْ؟" قَاَل: .َويَُمج 
 لَْو َرأَْوَك كَانُْوا "فََيُقْولُْوَن: قَاَل: "كَْيَف لَْو َرأَْوِّنْ؟ " ْوُل:قَاَل فََيقُ  ." َرأَْوَك 

 فََيُقْوُل:" قَاَل:  .دًَة َوأََشد َ لََك تَْمِجْيًدا َوأَْكَثَر لََك تَْسِبْيًحا" أََشد َ لََك ِعَبا
َ : َوهَ ُقْوُل : "يَ َل ا قَ  .ن ََة"  الَْج نََك يَْسأَلُوْ " قَالُْوا: "فََما يَْسأَلُْوَن؟ ا؟"  ْوهَ ْل َرأ

: فََكْيَف لَْو  قَاَل: "فََيُقْوُل  ."فََيُقْولُْوَن: ََل َواهلِل يَا َرب َما َرأَْوَها"  قَاَل:
ا َرأَْوَها؟" قَاَل: "يَُقْولُْوَن: لَْو أَن َُهْم َرأَْوَها كَانُْوا أََشد َ ِحْرًصا َوأََشد َ لََها َطلَبً 

ذُْوَن؟" قَاَل: "يَُقْولُْوَن: ِمَن  مِ فَ " : قَاَل  .ْغَبةً رَ  ا فِْيهَ أَْعَظَم وَ  م َ يََتَعو َ
اِر"  َها؟" قَاَل: يَُقْولُْوَن:"ََل َواهلِل يَا َرب ِ َما  َرأَوْ ْوُل: فََهْل قَاَل: "يَقُ  .الن َ
كَانُْوا  اأَْوهَ  رَ َن لَوْ لُوْ "يَُقوْ  قَاَل: "يَُقْوُل: فََكْيَف لَْو َرأَْوَها؟" قَاَل:  .َرأَْوَها" 

ْ قَْد  "فََيُقْوُل: فَأُْشِهُد  قَاَل:  .افًَة" فَِراًرا َوأََشد َ لََها َمخَ  ْنَهاد َ مِ أَشَ  كُْم أَّن ِ
ْ فََُلٌن لَْيَس   .َغَفْرُت لَُهْم"  قَاَل: "يَُقْوُل َملٌَك م َِن الَْمََلئَِكِة: فِهْْيِ

ْ إِن ََما َجاَء لَِحاَجةٍّ قَ  . َرَواُه  " ُسُهْم َجلِيْ  يَْشَق ََل  اءُ َس الُْجلَ : ُهُم اَل ِمْْنُ
   .الُْبَخاِري ُ 

ِ  "إِن َ  ِِفْ ِرَوايَِة ُمْسلِمٍّ قَاَل: وَ  اَرًة فَْضًَل ي َْبَتُغْوَن    َمََلئَِكةً ِِل  َسي َ
ْكِر فَإِذَا َوَجُدْوا َمْجلًِسا فِْيِه ِذْكٌر قََعُدْوا َمَعُهْم َوَحف َ   ِ َمَجالَِس الذ 

ْ ْجِنَح أَ بِ  بَْعًضاُضُهْم بَعْ  نَْيا  يَمْ َحّت َ  هِْتِ َماِء الد َ ْ َوبَْْيَ الس َ ََلُْوا َما بَْيَْنُ
َماءِ قُْوا َعَرُجْوا وَ فَإِذَا تََفر َ  قَاَل: فََيْسأَلُُهُم اهلُل َوُهَو أَعْلَُم   .َصِعُدْوا إََِل الس َ

 َباِدَك َد عِ نْ عِ  ا ِمْن : ِجْئنَ ْوَن ِمْن أَيَْن ِجْئُتْم؟ فََيُقْولُ  وهو أعلم بحالهم : 
ْونََك َويَُهل ِلُْونََك اْْلَرْ ِِفْ  ُ ُد ِض يَُسب ُِحْونََك َويَُكب ِ ِ نََك  ْونََك َويَْحَمُدوْ َويَُمج 

ْ؟ قَالُْوا: يَْسأَلُْونََك  قَاَل:  .َويَْسأَلُْونََك  َتَك جَ َوَماذَا يَْسأَلُْوّن ِ َوَهْل   قَاَل:  .ن َ
ِتْ  َ  الُْوا:؟ قَ َرأَْوا َجن َ ِتْ؟ قَالُْوا:   َف َوكَيْ قَاَل:  .ب ِ رَ  ْي ََل أ لَْو َرأَْوا َجن َ

ْونََك  ْوِّنْ  اقَاَل: َوِمم َ  .َويَْسَتِجْيُ قَاَل: َوَهْل   .؟ قَالُْوا: ِمْن ن َاِرَك يَْسَتِجْيُ
 ْونََك ْغِفرُ ْستَ َرأَْوا نَاِرْي؟ قَالُْوا: ََل. قَاَل: فََكْيَف لَْو َرأَْوا نَاِرْي؟ قَالُْوا: يَ 

ا ْرُت ْد َغفَ ُل: قَ فََيُقوْ : "َل ا قَ . ْ َما َسأَلُْوا َوأََجْرتُُهْم ِمم َ  لَُهْم فَأَْعَطْيهُْتُ
اٌء َوإِن ََما َمر َ قَاَل  .ْسَتَجاُرْوا" ا ْ فََُلٌن َعْبٌد َخط َ : "يَُقْولُْوَن: َرب ِ فهِْْيِ

ِهْم  َق بِ  يَْش ََل  ُم الَْقوْ  ُهُم ْرُت قَاَل: "فََيُقْوُل َولَُه َغفَ  .فََجلََس َمَعُهْم" 
  . ُهْم" لِْيُس جَ 

2267. (7) [2/699-ఏకీభ్వితం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

కొంత మంద్ధ దైవదూతలు ర్మతీర  ప్గలు దైవసిరణ 

చేసే వారిని వెతుకుుంటూ మారాగ లో్ల వీధులాో 

తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎకకడైనా, ఎవరైనా దేవునిన 

సిరిసా్త వారికి కనిపిసాే వారు తోట్ట్ దైవదూతలిన్

పిలుసా్త, ''ఇల్ల రండ్న, మీరు వెతుకుతున్నవారు 

ఇకకడ ఉనానరు,'' అని అంటారు. అంతేకాదు, 

మొదట్ట ఆకాశం వరకు వారిని తమ రకకలతో కపిప్

వేసా్తరు. వారు తిరిగ వెళ్ళిన తరువాత అలా్లహ(త) 

వారిని, ''నాదాసులు ఏమంట్టనానరు?'' అని 

అడుగుతాడు. వాసావానికి వారేమంట్టనానరో 

ఆయనకు బాగా తెలుసు. దానికి సమాధాన్ంగా దైవ్

దూతలు, 'వారు న్న పవితర తను కొనియాడు 

తునానరు. న్న గొపపతనానిన చాట్టతునానరు. 

నినున సాుతిసాునానరు. న్న ఔన్నతాయనిన ప్పగుడు్

తునానరు,'' అని చెబుతారు. ''వారు న్నున 

చూస్తరా?'' అని అడుగుతాడు అలా్లహ. దానికి 

దూతలు, ''అలా్లహ స్తకిు ! వారు నినున చూడలేదు'' 

అని,్ చెబుతారు. ''ఒకవేళ వారు న్నున చూసాే 

అపుపడల్ల ఉంట్టంద్ధ వారి పరిసితి?'' అని 

అడుగుతాడు అలా్లహ. ''వారు గనుక నినున చూసాే 

మరింత అధికంగా నినున ఆరాధిసా్తరు. న్న్

ఔన్నతాయనిన ప్పగుడుతారు. న్న్ పరిశుదితను కొని 

యాడుతారు,'' అని అంటారు దైవదూతలు. అలా్లహ, 

''వారికి ఏం కావాలట?'' అని అడుగుతాడు. ''నువువ 

వారికి సవరగ ం పర స్తద్ధంచాలట,'' అని చెబుతారు 

దైవదూతలు. ''వారు సవరాగ నిన చూస్తరా?'' అని 

అలా్లహ అడ్నగితే, ''అలా్లహ స్తకిు ! వారు్చూడలేదు,'' 

అని చెబుతారు దైవదూతలు. అపుపడు అలా్లహ(త) 

మళ్ళళ అడుగుతాడు, ''వారు గనుక సవరాగ నిన చూసాే 

అపుపడల్ల ఉంట్టంద్ధ వారి్ పరిసితి,'' అని. ''ఓ 

అలా్లహ! ఒకవేళ వారు గనుక సవరాగ నిన చూసాే, 

దానిన ప్పందాలనే ఆశ, కోరిక శర దిాసకిులు వీరిల్ల 

మరింత పెరిగిపోతాయి.'' అని చెబుతారు 

దైవదూతలు. ''సరే, వారు దేనునండ్న శరణు్

కోరుతునానరు,'' అని అలా్లహ అడుగుతాడు. ''వారు 

న్రకాగిన్ నుండ్న శరణుకోరుతునానరు,'' అని 

అంటారు దైవదూతలు. ''అసలు వారు న్రకానిన 

చూస్తరా?'' అని అడుగుతాడు అలా్లహ మళ్ళళ, 

''లేదు, అలా్లహ స్తకిు ! వారు దానిన చూడలేదు,'' అని 
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చెబుతారు దైవ దూతలు. ''ఒకవేళ చూసాే అపుపడల్ల 

ఉంట్టంద్ధ?'' అని అడ్నగితే, దూతలు, ''వారుగనుక 

దానిన చూసాే దాని నుండ్న మరింత ప్రరిపోతారు. 

దానికి ఇంకా భ్యపడతారు,'' అని చెబుతారు. 

అపుపడు అలా్లహ, ''నేను వారందరిని క్షమిసాునానను. 

ఇందుకు మిమిలిన స్తకుు లుగా నిలబ్నడుతునానను,'' 

అంటాడు. దానికి దూతలో్లని ఒక దూత సందేహ 

పడుతూ, ''ఓ అలా్లహ! వారిల్ల ఒక వయకిి మరోపని 

మీద వెళుతూ, వచచ కూరుచనానడు. వాసావంగా 

అతను ముందు నుండ్న వారితోప్రట్ట లేడు,'' అని 

అంటాడు. ఆ మాటవిని అలా్లహ (త) ఇల్ల 

పర కట్టసా్తడు. ''అలా్లహ ను సిరిసా్త కూరుచన్నవారు 

ఎట్టవంట్ట వారంటే వారితో ప్రట్ట కూరుచన్నవారు 

కూడా ఆ శుభాలను ప్పందకుండా ఉండరు.'' 22 

(బు'ఖారీ) 

ముసోమ్ గర ంథంల్ల అబూ హురైరహ్ (ర)చే 

ఉలోేఖించబడ్నన్ మరొక ఉలోేఖన్ం పర కారం దైవపర వకత  

(స) ఈ విధంగా పర వచంచారు, ''అలా్లహ (త) 

నియమించిన్ మరికొందరు దైవదూతలు, దైవసిరణ 

సభ్ల కోసం తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎకకడయినా 

పర జలు దైవసిరణల్ల నిమగనమై ఉన్న సభ్లల్ల 

కనిపిసాే, వీరు కూడా వారితో ప్రట్ట కూరుచంటారు. 

ఒకరి రకకలిన మరొకరితో కలుపుకొని సభ్ను పూరిిగా 

కపుపకుంటారు. ఆవిధంగా మొదట్ట ఆకాశం వరకు 

మధయల్ల ఉన్న సిలం వారితోనే నిండ్నపోతుంద్ధ. పర జలు 

అకకడ్న నుండ్న సెలవు తీసుకున్న తరావత దూతలు 

ఆకాశం వైెపు ఎకికవెళ్ళళ పోతారు. అపుపడు అలా్లహ 

(త) వారిని అడుగుతాడు, 'మీరు ఎకకడ్న నుండ్న వసాు 

 

22) వివరణ-2267: ఈ 'హదీసు' దావరా దైవసిరణ చేసే 

వారి, ఇట్టవంట్ట సభ్ల, సమావేశ్వల ప్రర ధాన్యత విశద 

మవుతుంద్ధ. ఇట్టవంట్ట వారితో ప్రట్ట కూరుచన్న 

ప్రప్రతుిలు కూడా క్షమించబడతారు. పర వకి (స)తో 

కలిసే, కూరుచనే, తోడుండే వారందరూ క్షమించబడాారు. 

అదేవిధంగా పర వకి(స) అనుచరులవెంటకూరుచని, తోడు 

వుండే వారందరూ క్షమించబడతారు. వారితో సంబంధం 

ఉన్నవారు వారిల్ల ఒకరుగా పరిగణంచ బడతారు. 

నానరు?' అని. వాసావం ఏమిటంటే, వారు ఎకకడ్న 

నుండ్న వసాునానరో ఆయన్కు బాగా తెలుసు. ఆ 

పర శనకు దైవదూతలు, 'మేము భూమిపైె ఉన్న న్న 

దాసుల దగగ ర నుండ్న వసాునానం. వారు న్న్పవితర తను 

కొనియాడుతునానరు. న్న గొపపతనానిన చాట్టతు 

నానరు. న్న ఏకతావనిన కీరిిసాునానరు. నినున సాుతిసాు 

నానరు. నినున అరిిసాునానరు,' అని అంటారు. 'వారు 

న్నున ఏమి అరిిసాునానరు?' అని అడుగుతాడు 

అలా్లహ. 'వారు నినున న్న దగగ రున్న సవరగ ం ఇవవమని 

అడుగుతునానరు,' అని చెబుతారు దైవదూతలు. 

'వారు నా సవరగ ం చూస్తరా?' అని అలా్లహ పర శనసా్తడు. 

'లేదు, పర భూ! వారు చూడలేదు,' అని దైవదూతలు 

విన్నవించుకుంటారు. 'ఒకవేళ వారు దానిన చూసాే 

ఏమనుకుంటారు?' అని అంటాడు, అలా్లహ. 

దూతలు, అంటారు, 'వారు నీ శ్రణుకోరుత్థరు.' 

అలా్లహ(త) అడుగుత్థడు, 'వారు దేనినుంచి న్న 

శ్రణు కోరుతున్నారు?' దానికి దైవదూతలు 

సమాధాన్మిసా్త, 'న్న అగిననుండ్న' అని విన్నవించు 

కుంటారు. 'వారు నా అగినని చూస్తరా?' అని 

పర శనసా్తడు అలా్లహ. 'లేదు, చూడలేదు,' అని 

సమాధాన్ం ఇసా్తరు దైవదూతలు. అలా్లహ మళ్ళళ, 

'ఒకవేళ వారు నా అగినని చూసాే ఏమనుకుంటారు?' 

అని అంటాడు. దైవదూతలు, 'వారు న్న మనినంపును 

కోరుత్థరు.' అని అంటారు. అపుపడు అలా్లహ(త) 

ఇల్ల పర కట్టసా్తడు, 'నేను వారిని మనినంచాను. వారు 

అడ్నగిన్ద్ధ ఇచేచస్తను. వారు దేనునండ్న శరణు 

కోరుతునానరో ఆ అభ్యం ఇచాచను.' అని 

అంటాడు. అద్ధ విని దూతలు, 'ఓ పర భూ! వారిల్ల ఒక 

ప్రప్రతుిడు కూడా ఉనానడు. నిజానికి అతను 

అట్టనుండ్న వెళుతూ అకకడ కూరుచనానడు,' అని 

అంటారు. దానికి అలా్లహ, 'నేను అతనిన కూడా 

క్షమించాను. అకకడ కూరుచన్నవారు ఎట్టవంట్ట 

వారంటే వారితో ప్రట్ట కూరుచన్నవారు కూడా 

శుభాలు ప్పందకుండా ఉండరు,' అని అంటాడు.  

   (701/ 2)  [ ) صحيح ( 8]  - 2268
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بَ َعْن وَ  ُ ِع ي ِ َحْنَظلََة بِْن الر ُ كَْيَف  لَِقَيِِنْ أَبُْو بَْكرٍّ فََقاَل:  قَاَل:َسْيِدي ِ  اْْل
: لُْت ُل؟ قُ ا تَُقوْ  مَ ُسْبَحاَن اهللِ  أَنَْت يَا َحْنَظلَُة؟ قُلُْت: نَافََق َحْنَظلَُة قَاَل:

ُرنَ اهلل عليه وس  اهلِل صىل ُسْوِل رَ  ْنَد نَُكْوُن عِ  ِة كَأَ  ا بِالن َارِ لم يَُذك ِ ن َا َوالَْجن َ
إِذَا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  فَ  َرأَي َعْْيٍّ 

ْيَعاِت نَِسيْ    وَ فَ  : قَاَل أَبُْو بَْكرٍّ  .اكَِثْيً  ًناعَافَْسَنا اْْلَْزَواَج َواْْلَْوََلدَ َوالض َ
 َرُسْوِل اهلِل ّت َ دََخلَْنا َعىَل َذا فَانَْطلَْقُت أَنَا َوأَبُْو بَْكرٍّ حَ لَْق ِمْثَل هَ  إِن َا لَنَ اهللِ 

قَاَل َرُسْوُل   .صىل اهلل عليه وسلم فَُقلُْت: نَافََق َحْنَظلَُة يَا َرُسْوَل اهللِ 
َدَك نَُكْوُن ِعنْ اهلِل  َل وْ " قُلُْت: يَا َرُس ذَاَك؟ "َوَما سلم:اهلِل صىل اهلل عليه و

ِة كَأَن َ تُذك ِ  اِر َوالَْجن َ ْجَنا ِمْن ِعْنَدَك عَافَْسَنا  َعْْيٍّ فَإِذَا َخرَ  ا َرأَي ُرنَا بِالن َ
ا ْيَعاِت نَِسْيَنا كَِثْيً   اهلل  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  .اْْلَْزَواَج َواْْلَْوََلدَ َوالض َ

 َما تَُكْونُْوَن ِعْنِدْي  ْوَن َعىَل تَُدْومُ ْو ِدهِ لَ يَ  بِ ال َِذْي نَْفِسْي ووسلم: "عليه 
ْكِر لَ  ِ ََلئَِكُة َعىَل فُُرِشُكْم َوِِفْ ُطُرقُِكْم َولَِكْن يَا َصافََحْتُكُم الْمَ َوِِفْ الذ 

اتٍّ   .  . َرَواُه ُمْسلٌِم " َحْنَظلَُة َساَعًة َوَساَعًة "ثَََلَث َمر َ
2268. (8) [2/701-దృఢం]  
'హన్''జలహ బిన్ రుబయియ'య్ ఉసైదీ (ర) కథన్ం: 

అబూ బకర్ (ర) న్నున కలిస్తరు. ఆయన్ న్నున 

'హన్''జలహ ఎల్ల ఉనానవు అని అడ్నగారు. నేను, ' 

'హన్''జలహ కాపటాయనికి గురయాయడు,' అని 

అనానను. అపుపడతను, 'సుబ్హాన్లో్లహ్ ఎందుకిల్ల 

అంట్టనానవు?' అని అనానరు. దానికి నేను ఇల్ల 

అనానను, 'మేము పర వకి (స) వదద  ఉన్నపుపడు పర వకి 

(స) మాకు హితబోధ చేసేవారు. సవరగ  న్రకాలను 

గురించ పర సా్తవించేవారు. ఆ సమయంల్ల మాకు 

సవరగ న్రకాలను చూసాున్నటో్ట అనిపించేద్ధ. ఆ 

తరువాత పర వకి (స) దగగ ర నుండ్న లేచ వచచ 

భారాయబిడాలతో కలసన్పుపడు  ప్పల్లలు, తోటల 

విష్యాలో్ల నిమగుాలమయి చాల్ల విష్యాలు 

మరచపోతునానము.' అపుపడు అబూ బకర్, 

'అలా్లహ (త) స్తకిు ! న్న పరిసితి కూడా ఇదే,' అని 

అన్న తరావత, మేమిదద రం పర వకి (స) వదద కు వెళ్ళం. 

నేను, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! 'హన్''జలహ కపటాచారి 

అయిపోయాడు,' అని అనానను. పర వకి (స), 

'ఏమయింద్ధ?' అని అనానరు. అపుపడు నేను, 'ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! మేము మీ దగగ ర ఉన్నపుపడు 

సవరగ న్రకాల గురించ విన్నపుపడు సవరగ న్రకాలను 

మా కళళతో చూసా్తం. మీ దగగ ర నుండ్న తిరిగి వెళ్ళళ 

భారాయ బిడాలో్ల ప్రర పంచక వయవహారాలో్ల చకుకకుంటే, 

తమరి హితబోధలు మరచపోతునానం,' అని 

విన్నవించుకునానను. అపుుడు  పర వకి (స) ఇల్ల 

అనానరు, 'ఎవరి చేతులో్ల నా ప్రర ణం ఉందో ఆయన్ 

(త) స్తకిు ! ఒకవేళ మీరు ఎలోపుపడూ నా వదద  ఉన్న 

సితిల్లనే ఉంటే, ఎలోపుపడూ దైవధాయన్ంల్ల ఉంటే, 

ఖచచతంగా మీ పడకలపైె, మీ మారాగ లో్ల దైవదూతలు 

మిమిలిన కరచాలన్ం చేసా్తరు. కాని 'హన్''జలహ ఈ 

పరిసితి అపుపడపుపడూ ఏరపడుతుంద్ధ,' ఇల్ల పర వకి 

(స) మూడు స్తరోు అనానరు. 23  (ముసోమ్) 
----- 

    రండవ విభాగంاَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

   (702/ 2)  [ ) صحيح ( 9]  - 2269
ْردَاءِ وَ   عليه  صىل اهلل اهللِ  ُسْوُل قَاَل رَ  ُه قَاَل: َعنْ َي اهللُ َرِض  َعْن أَِِبْ الد َ

َ  :وسلم ُئُكْم بَِخْيِ أَْعَمالُِكْم َوأَْزك َوأَْرفَِعَها ِِفْ  ِكُكْم؟اَها ِعْنَد َملِيْ "أَََل أُنَب ِ
َهِب َوالَْوِرِق؟ َوَخْيٍّ ل َُكْم ِمْن  دََرَجاتُِكْم؟ َ َوَخْيٍّ ل َُكْم ِمْن إِنَْفاِق الذ َ ْن  أ

كُْم فََتْض َقْوا عَ تَلْ   أَْعَناقَُكْم؟ "قَالُْوا: بىََل قَاَل: ْوا ِربُ اقَُهْم َويَْض نَ ِربُْوا أَعْ ُدو َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ َرَواُه َمالِ  "."ِذْكُر اهللِ  ْ إَِل َ أَْن َمالِكًا   .ٌك َوأَْحَمُد َوالّت ِ

ْردَاءِ   .َوقََفُه َعىَل أَِِبْ الد َ
2269. (9) [2/702-దృఢం] 

 

23) వివరణ-2268: దైవసిరణ వలో హృదయంల్ల ఒక 

వెలుగు జనిసాుంద్ధ. దానివలో ద్ధవయదృషిు  జనిసాుంద్ధ. 

అయితే ఇల్ల ఎలోపుపడూ జరగదు. అపుపడపుపడూ 

ఇల్ల సంభ్విసాుంద్ధ. చవరికి పర వకిలకు కూడా. షేఖ్ 

స'అదీ ఇల్ల పేరొకనానరు: ఒక వయకిి యాఖూబ్ (అ)ను, 

'తమరు ఈజిపుు ల్ల ఉన్న యూసుఫ్ సువాసన్ను 

పసగటాు రు. కాని, కన్ఆన్ల్ల చీకట్టల్ల, బావిల్ల పడ్నవున్న 

యూసుఫ్ను పసగటు  లేకపోయారు?' అని పర శనంచాడు. 

దానికి యాఖూబ్ (అ), 'మన్ పరిసితులన్నన 

అలో్లహ్(త) చేతులో్ల ఉనానయి. ఇవి పిడుగు వంట్టవి. 

ఇవన్నన దైవ అనుజఞ తో జరుగుతాయి. మళ్ళళ వెంటనే 

అదృశయం అవుతాయి. అలో్లహ్ ఆదేశంపైె ఒకోకస్తరి 

మన్ం దైవ సంహాసన్ వారిలు తెలుసుకుంటాము. 

ఒకోకస్తరి మన్ వెనుక ఏముందో కూడా మన్కు 

తెలియదు,' అని సమాధాన్ం ఇచాచరు. 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 790 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

అబూ దర్దా (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఒక స్తరి తన్ 

సహచరులకు హితబోధ చేసా్త, 'మీ ఆచరణలో్లని ఒక 

ఆచరణ గురించ నేను మీకు తెలుపనా? అద్ధ మీ 

ఆచరణలనినట్ట కంటే శ్రర ష్ఠ మైన్ద్ధ. మీ పా్భువు దృష్ు లో 

ప్రిశుధధ మైనది, మీ అంతసాులో ఉనాతమైనద్ధ. మీరు 

వెండ్నబంగారాలు ఖరుచపెటు టం కనాన శ్రర ష్ఠ మైన్ద్ధ. 

మీరు శతుర వులతో తలపడ్న మీరు వారి మడలు 

న్రకటం, వారు మీ మడలు న్రకటం కనాన ఎంతో 

గొపపద్ధ అని పర వచంచారు.' అందుకు సహచరులు 

'తపపకుండా తెలియజేయండ్న,' అని అనానరు. 

దానికి అతను (స), 'ఆ ఆచరణ అలా్లహ ను 

సిరించటం,' అని అనానరు. 24 (మాలిక్, అ'హిద్, 

తిరిిజీ', ఇబ్నన మాజహ,) 

   (2/702)  ح (ي صح [ )   10]  - 2270
 و  صىل اهلل عليهِب ِ  إََِل الن َ َجاَء أَْعَراِِب ٌ  ْسرٍّ قَاَل:بُ ْبِد اهلِل بِْن  عَ َعْن وَ 

؟ فََقاَل: سلم فََقاَل: "ُطْوََب لَِمْن َطاَل ُعْمُرُه َوَحُسَن   أَي ُ الن َاِس َخْيٌ
َ  ُسْوَل يَا رَ  :اَل قَ . َعَملُُه" نْيَ "اَْن تَُفارِ  اَل:قَ ؟ ْعَماِل أَْفَضُل اهلِل أَي ُ اْْل ا َق الد ُ

ِمِذي ُ َواُه أَْحمَ رَ . " اهللَولَِسانَُك َرْطٌب م ِْن ِذْكِر  ْ  .ُد َوالّت ِ
2270. (10) [2/702-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ బుస్ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

వదద కు ఒక బదూ' వచచ, 'అందరికంటే ఉతాములు 

ఎవరు?' అని పర శనంచాడు. పర వకి (స), 'అధిక 

ఆయుష్టు  లభంచి, సతకరిలు చేసేవాడికి  శుభ్వారత , 

మేలు ఉన్నాయి,' అని అన్నారు. మళ్ళళ ఆ వయకిి, 'ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! అనినట్ట కంటే ఉతామమైన్ ఆచరణ 

ఏద్ధ?' అని పర శనంచాడు. పర వకి (స), 'ఎలోపుపడూ 

అలా్లహ(త) సిరణ చేసాున్న నోట్టతో మరణంచటం. 

అంటే ఎలోపుపడూ మరణంచే వరకు అలా్లహ (త) 

సిరణల్ల నిమగుాలమై ఉండాలి. ఎపుపడూ అలా్లహ 

(త) ధాయనానిన మరువరాదు. ఇట్టవంట్ట అలా్లహ 

సిరణ అనినట్ట కంటే ఉతామమైన్ ఆచరణ,' అని 

అన్నారు. (అ'హిద్, తిరిిజి') 

 

24) వివరణ-2269: అంటే దైవధాయన్ం ఆచరణలనినట్ట 

కంటేఉతామమైన్ద్ధ. చవరికి జిహాద్కంటే కూడా గొపపద్ధ. 

   (702/ 2)  ه (م دراستم تت [ ) ل 11]  - 2271
 صىل اهلل عليه  ُسْوُل اهللِ : قَاَل رَ ُه قَاَل نْ عَ هلُل سٍّ َرِضَي اَعْن أَنَ وَ 

قَالُْوا: َوَما ِريَاُض الَْجن َِة؟   .ِة فَاْرتَُعْوا"َجن َ ْم بِِريَاِض الْ "إِذَا َمَرْرتُ  وسلم:
 ِ ِمِذي ُ  .ْكِر"قَاَل: "ِحلُْق الذ  ْ  .َرَواُه الّت ِ

2271. (11) [2/702-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స), ''సవరగ వనాలల్ల 

సంచరించన్పుడు పళ్తళ ఫల్లలను ఆరగించండ్న,'' 

అని అనానరు. అనుచరులు, 'సవరగ వనాలు అంటే 

ఏమిట్ట?' అని విన్నవించుకునానరు. పర వకత (స), 

'అలా్లహ సిరణ, ధాయన సభ్లు,' అని సమాధాన్ం 

ఇచాచరు. 25 (తిరిిజి') 

   (2/702)  ) صحيح ([  12]  - 2272
ْ  َعْن وَ  "َمْن   صىل اهلل عليه وسلم:  ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  قَاَل: ةَ  ُهَريْرَ أَِِب

هلَل فِْيِه كَانَْت عَلَْيِه ِمَن اهلِل تَِرٌة َوَمِن اْضَطَجَع  ًدا لَْم يَْذكُِر اقََعَد َمْقعَ 
 .اُودَ  َرَواُه أَبُْو دَ  .َرٌة"اهلِل تَ َن َمْضَجًعا ََل يَْذكُُر اهلَل فِْيِه كَاَن عَلَْيِه مِ 

2272. (12) [2/702-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఒకచోట కూరుచని అకకడ అలా్లహ (త) సిరణ 

చేయకుంటే, తీరుపద్ధన్ంనాడు అతనిన 

విచారించడం, శకిష ంచడం జరుగుతుంద్ధ. అదేవిధంగా 

ఎకకడైనా ఒకచోట పరుండ్న అలా్లహ (త) సిరణ 

చేయకుంటే తీరుపద్ధన్ంనాడు అతనిన విచారించడం, 
శకిష ంచడం జరుగుతుంద్ధ. 26 (అబూ దావూద్) 

 

25) వివరణ-2271: అంటే మీరు సవరగ వనాలో్ల, సవరగ  

పైెరులో్ల సంచరించే తనివితీరా దైవసారణ సభ్లు, 

సమావేశ్వలు. వీట్టల్ల అనేకమంద్ధ కూరొచని దైవ 

సిరణల్ల నిమగనమై ఉంటారు. ఇట్టవంట్ట పరిశుది 

సభ్లల్ల వెళ్ళతే వారితో ప్రట్ట కూరొచని దైవసిరణల్ల 

ప్రల్గగ న్ండ్న. ఈ దైవసిరణ సవరగ  పర వేశ్వనికి, దాని సుఖ 

సంతోష్టలను అనుభ్వించటానికి కారణమవుతుంద్ధ. 

26) వివరణ-2272: ఏదైనా సమావేశంల్ల కూరొచని, 

అలో్లహ్ (త)ను ప్రర రిించకుంటే, ఎకకడైనా పరుండ్న 

అలో్లహ్(త)ను సిరించకుంటే తీరుపద్ధన్ం నాడు తీవర  

న్ష్టు నికి గురవుతాడు. అందువలో కూరుచనాన, లేచనా, 
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 ( 2/703)[ ) صحيح (   13]  - 2273
"َما ِمْن قَْومٍّ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َعْنُه قَاَل وَ 

َفِة  َعْن م ِْثِل ِجيْ  اُمْواَل َ قَ ِه إِ يَُقْوُمْوَن ِمْن َمْجلِسٍّ ََل يَْذكُُرْوَن اهلَل فِيْ 
َ ِحَمارٍّ وَ  ْ َحْس اك  .َواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ رَ  . ًة" رَ َن عَلهَْْيِ

2273. (13) [2/703-దృఢం]   
అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''కొంతమంద్ధ పర జలు ఒకచోట కూరుచని, అకకడ 

అలా్లహ (త) సిరణ చేయకుండా లేచ నిలబడ్నతే 

వారి ఉపమాన్ం మరణంచన్ గాడ్నద శవం వంట్టద్ధ. 

వారిని గురించ చంతించవలస ఉంటుంద్ధ.'' 27 (అబూ 

దావూద్)  
 ( 2/703)  [ ) صحيح ( 14]  - 2274

اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما َجلََس قَْوٌم َعْنُه قَ وَ 
ْ إَِل َ ىَل نَ ْوا عَ َصل ُ َمْجلًِسا لَْم يَْذكُُرْوا اهلَل فِْيِه َولَْم يُ  ِ ْ ِبهْي ِ تَِرةً   كَاَن عَلهَْْيِ

بَُهْم َوإِْن َشاَء َغَفَر لَ َء عَ َشا فَإِْن  ِمِذي ُ َرَواُه ال .ُهْم"ذ َ ْ  .ّت ِ
2274. (14) [2/703-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఒకచోట కూరుచని, అకకడ అలా్లహ(త) ను సిరించ 

కుండా, పర వకిపైె దరూద్ పఠంచకుండా ఉంటే ఆ సభ్ 

ప్రర ణాంతకంగా తయారవుతుంద్ధ. అలా్లహ(త) కోరితే 

వారిని శకిు ంచవచుచ. లేదా క్షమించవచుచ. (తిరిిజి') 

 ( 703/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   15]  - 2275
  "كُل ُ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أُم ِ َحِبْيَبَة قَالَْت:وَ 
 َ َ آدََم عَلَْيِه ََل  ِن بْ ََلِم اك َ  رٌ مْ لَُه إَِل َ أ أَْو ِذْكُر  ْو نَْهٌي َعْن بَِمْعُرْوفٍّ أ ُمْنَكرٍّ

 ْ : .َماَجهُ  ِمِذي ُ َوابُْن اهلِل". َرَواُه الّت ِ ِمِذي ُ ْ  َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  َوقَاَل الّت ِ
2275. (15) [2/703-అప్రిశోధితం] 

 

పడుకునాన అలో్లహ్(త)ను సిరించాలి. సమావేశ్వలో్ల, 

పడుకునేటపుపడు పఠంచేదు'ఆ ముందుపేరొకన్ బడింద్ధ. 

27) వివరణ-2273: అంటే ఏ సమావేశంల్ల దైవసిరణ 

చేయబడదో, ఆ సమావేశం మరణంచన్ గాడ్నద శవం 

వంట్టద్ధ. పర జలు అకకడ్ననుండ్న లేచ వెళ్ళతే గాడ్నద శవానిన 

తిని లేచారు. తీరుపద్ధన్ం నాడు ఈ సమావేశం 

ప్రర ణాలకు ముపుపగా పరిణమిసాుంద్ధ. 

ఉమి 'హబీబహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మాన్వుని పర తి పలుకు అతనిన శక్షకు, న్షాు నికి గురి 

చేసాుంద్ధ. ల్లభ్ం చేకూరేచద్ధ కాదు. కాని అతని, 

మంచని ఆదేశంచడం, చెడు నుండ్న వారించడం, 

అలా్లహ(త) సిరణ చేయడం ప్రర ణాంతకంగా 

మారదు. పైెగా అతనికి ల్లభ్ం చేకూరేచద్ధగా పరిణ్

మిసాుంద్ధ. (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన మాజహ)  

   (703/ 2)  دراسته ( مت ت[ ) لم  16]  - 2276
 اهلل عليه  ُسْوُل اهلِل صىل رَ قَاَل  َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل:وَ 

"ََل تُْكِثُرْوا الْكَََلَم بَِغْيِ ِذْكِراهلِل فَإِن َ كَْثَرَة الْكَََلِم بَِغْيِِذْكِر   وسلم:
َ  .لِْب ل ِلْقَ  ْسَوةٌ  قَ اهللِ  َرَواُه   .  الَْقاِسْي" اهلِل الَْقلُْب ِمَن  ِس ابَْعَد الن َ َوإِن َ أ

ِمِذي ُ   ْ  .الّت ِ
2276. (16) [2/703-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలా్లహ (త) సిరణ తపప అధికంగా మాటోాడకండ్న. 

ఎందుకంటే అలా్లహ సిరణ లేకుండా అధికంగా 

మాటోాడ్నతే హృదయం కఠన్ంగా తయారవుతుంద్ధ. 

హృదయ కాఠనుయడు అలా్లహ (త) కారుణాయనికి 

చాల్ల దూరంగా ఉంటాడు. 28 (తిరిిజి') 

   (703/ 2)  م تتم دراسته ([ ) ل 17]  - 2277
ْوَن  َعْن ثَْوبَاَن قَاَل:وَ  ا نََزلَْت)َوال َِذيَْن يَْكِْنُ ةَ  لَم َ َهَب َوالِْفض َ : 9 ،الذ َ
ِب ِ صىلن َ كُ .(34  َقاَل بَْعُض اِرهِ فَ أَْسفَ  ِِفْ بَْعِض  ملساهلل عليه و ا َمَع الن َ

هَ  أَْصَحابِِه: ِة لَوْ نََزلَْت ِِفْ الذ َ ِخَذُه؟  ِب َوالِْفض َ  عَلِْمَنا أَي ُ الَْماِل َخْيٌ فََنت َ
ُنُه َعىَل  تُِعيْ ْؤِمَنةٌ م ُ  "أَْفَضلُُه لَِساٌن ذَاِكٌر َوقَلٌْب َشاِكٌر َوَزْوَجةٌ  فََقاَل:
َ ا وَ رَ .  انِِه"إِيْمَ  ْ ُه أ  .ُن َماَجهُ ِمِذي ُ َوابْ ْحَمُد َوالّت ِ

2277. (17) [2/703-అప్రిశోధితం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథన్ం: ''వలోజీ'న్ యక్ని'జూన్ 'దహబ 

వల్ ఫి'దాత'' (సూ.్ అత్-తౌబహ, 9:34) ఆయత్ 

అవతరించబడ్నన్పుపడు మేము పర వకి (స) వెంట 

పర యాణంల్ల ఉనానము. అయితే కొందరు 

 

28) వివరణ-2276: అన్వసరమైన్ వృథా కారయకల్లప్రల 

వలో హృదయం ఏమరుప్రట్టకు గురవుతుంద్ధ. 

హృదయ వెలుగు న్శసాుంద్ధ. ఫలితంగా అలా్లహ(త)కు 

దూరమవుతాడు.  



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 792 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

అనుచరులు, ''ఈ ఆయత్ వెండ్న బంగారాల గురించ 

అవతరించబడ్నందని, ఒకవేళ మాకు ఎట్టవంట్ట 

ధన్సంపదలు ఉతామమైన్వో తెలిసాే, వాట్టనే 

కూడబ్నట్టు కుంటాం,'' అని అనానరు. అద్ధ విని 

దైవపర వకి (స), ''అనినట్టకంటే ఉతామమైన్ ధన్ం 

అలా్లహ (త) సిరణ చేసేనోరు, కృతజఞ తా భావంగల 

హృదయం, విశ్వవస విష్యాలో్ల భ్రికు సహాయపడే 

విశ్వవస సతీమణ,'' అని పా్వచించారు. (అ'హిద్, 

తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ)  

అంటే ఈ మూడు ఉతామమైన్ ధన్సంపదలు. 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

   (2/704)  [ ) صحيح ( 18]  - 2278
ْ َسِعْيدٍّ عَ  َما  َل:فََقاِد جِ ْس َقةٍّ ِِفْ الْمَ َعاِويَُة َعىَل َحلْ َج مُ َخرَ  :قَاَل ْن أَِِب
 َ  ذَلَِك؟ لََسُكْم إَِل َ ا أَجْ آهلِل مَ  َجلَْسَنا نَْذكُُر اهلَل َقاَل: ُكْم؟ قَالُْوا:ْجلََس أ

هُ  ْ لَْم أَْسَتْحلِْفُكْم تُْهمَ  قَاَل: .قَالُْوا: آهلِل َما أَْجلََسَنا َغْيُ َوَما ُكْم ًة ل َ أََما إِّن ِ
 َ لم أَقَل َ َعْنُه َحِديًْثا عليه وس صىل اهللاهلِل  ْوِل ُس رَ لَِتْ َمْن اَن أََحٌد بَِمْْنِ ك
ْ َوإِن َ َرُسْوَل م ِ    .ه وسلم َخَرَج َعىَل َحلَْقةٍّ م ِْن أَْصَحابِهِ اهلِل صىل اهلل علي ِن ِ

ا  َما  هلَل َونَْحَمُدُه َعىَل  انَْذكُرُ َنا َجلَْس  " قَالُْوا:؟فََقاَل: "َما أَْجلََسُكْم َهاُهن َ
  قَالُْوا:  "آاهلِل َما أَْجلََسُكْم إَِل َ ذَلَِك؟   عَلَْيَنا قَاَل:بِهِ َوَمن َ ََلِم ْس ْلِ لِ  َهَدانَا
ُه   َما أَْجلََسَنا إَِل َ ذَلَِك قَاَل:آ اهلِل  ْ لَْم أَْسَتْحلِْفُكْم تُْهَمًة ل َُكْم َولَِكن َ "أََما إِّن ِ
ِّنْ ْبِ جِ  ِّنْ أتَا َمََلئَِكَة". َرَواُه  ُكُم الْ يَُباِهْي بِ  َجل َ وَ  أَن َ اهلَل َعز َ يُْل فَأَْخَبَ

 .ُمْسلٌِم 
2278. (18) [2/704-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: ఒకరోజు 

ము'ఆవియహ్ (ర) ఒక మసజ ద్ల్లనికి వెళ్ళరు. 

అకకడ కొంతమంద్ధ సమావేశమై ఉండటం చూస, 

'మీరందుకు కూరుచనానరు?' అని అడ్నగారు. 

'అలా్లహ (త) సిరణ కోసం సమావేశమయాయం,' అని 

అనానరు వారు. 'అలా్లహ (త) స్తకిు గా చెపపండ్న. 

మీరు సమావేశమయింద్ధ అందుకోసమేనా?' అని 

అడ్నగారు అతను. అందుకు వారు 'ఔను, దాని 

కోసమే మేము సమావేశమయింద్ధ,' అని అనానరు. 

అపుపడు ము'ఆవియహ్ ఇల్ల అనానరు: 'నేను 

మీచేత పర మాణం చేయించాన్ంటే, అద్ధ మీరు 

అసతయం చెబుతునానరన్న అనుమాన్ంతో కాదు. 

దైవపర వకి (స)కు నాకంటే ఎకుకవ సనినహితంగా 

ఉండ్న, నాకనాన తకుకవ 'హదీసు'లు వివరించన్ 

వారు ఎవరూ లేరు. (విన్ండ్న) ఒక స్తరి దైవపర వకి (స) 

కూడా తన్ సహచరులు కొంతమంద్ధ ఇల్లగే సమా 

వేశమై ఉంటే వారి దగగ రకు వచచ, ''మీరు దేనిన 

గురించ కూరుచనానరు?'' అని అడ్నగారు. దానికి 

సహచరులు, ''అలా్లహ (త)ను సిరించటానికి, 

ఆయన్ మాకు ఇసో్తమ్ మారగ ం చూపి మాకు మహో 

పకారం చేసన్ందుకు మేమాయనిన సాుతిసాునానం,'' 

అని సమాధాన్మిచాచరు. దైవపర వకి (స) ''అలా్లహ 

(త) స్తకిు గా చెపపండ్న. అందుకోసమేనా మీరు 

సమావేశమయింద్ధ?'' అని మళ్ళళ అడ్నగారు. దానికి 

వారు ''అలా్లహ స్తకిు ! అందుకోసమే సమావేశ 

మయాయం'' అని  చెప్రపరు. అపుపడతను (స) ఇల్ల 

అనానరు: ''నేను మీ చేత పర మాణం చేయించాన్ంటే, 

మీరు అబదిం చెబుతునానరన్న అనుమాన్ంతో 

కాదు, జిబాీల్ వచచ నాతో చెప్రపరు, 'అలా్లహ(త) మీ 

గురించ తన్ దూతల ముందు గొపపగా చెపుప్

కుంట్టనానడు,' '' అని అన్నారు. 29 (ముసోమ)  

 ( 704/ 2)تتم دراسته (  [ ) لم  19]  - 2279
: أَن َ َرُجًَل قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ شَ بُ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ  ئَِع  َراْسرٍّ
 يََزاُل  بِِه قَاَل: "ََل ءٍّ أَتََشب َُث َشْي بِ  َبِِّنْ عَلَي َ فَأَخْ  ِم قَْد كَُثَرْت ْسََل اْْلِ 

ْ  ."ِذْكِر اهللِ لَِسانَُك َرْطًبا بِ  :  َرَواُه الّت ِ ِمِذي ُ ْ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوقَاَل الّت ِ
   .َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب 

2279. (19) [2/704-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ బుసా్ (ర) కథన్ం: దైవపర వకి (స) 

వదద కు ఒక వయకిి వచచ, ''దైవపర వకిా! ఇసో్తమ్ ఆదేశ్వలు 

 

29) వివరణ-2278: అంటే అలో్లహ్ (త) దైవదూతల 

నుదేద శంచ, ''ఓ్ దైవదూతల్లరా!  వీరి్ గురించే్ కదా! 

మీరు, 'వీరు పర పంచంల్ల కలో్లల్లలు సృషిు సా్తరు, న్నున 

సిరించరని అనానరు. ' మీరే్ చూడండ్న వారు 

పర పంచంల్ల న్నున చూడకుండానే న్నున 

సిరిసాునానరు,'' అని అంటాడు. 
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నాకు చాల్ల ఎకుకవగా అనిపిసా్తయి. కనుక నేను 

సిరంగా ఆచరించదగిన్ ఆచరణ ఒకట్ట నాకు 

తెలపండ్న,'' అని కోరాడు. పర వకి (స), ''న్న న్నలుకను 

ఎలోపుపడూ అలా్లహ (త) సిరణల్ల లీన్మై 

ఉండేటటో్ట చూసుకో,'' అని ఉపదేశంచారు. (తిరిిజి' / 

పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన మాజహ) 

   (704/ 2)  دراسته ( [ ) لم تتم 20]  - 2280
:وَ  ْ َسِعْيدٍّ أَي ُ   أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُسِئَل: َعْن أَِِب

 َ اِكُرْوَن  ذ َ لا" قَاَل:  الِْقَياَمِة؟ْنَد اهلِل يَْوَم َجًة عِ ُع دَرَ ْرفَ الِْعَباِد أَْفَضُل َوأ
ا َوالذ َ اهلَل   َسِبْيِل اهلِل؟  َمِن الَْغاِزْي ِِفْ يَا َرُسْوَل اهلِل وَ  قِْيَل:. اِكَراُت"كَِثْيً
اِر َوالُْمْشِرِكْْيَ َحّت َ يَْنَكِسرَ  قَاَل: َب  يَْخَتِض  وَ "لَْو َضَرَب بَِسْيِفِه ِِفْ الُْكف َ
َ فَإِن َ الذ َ  .ادَمً  ِ أ ِمِذي ُ ُه أَحْ . َرَوا"ُه دََرَجةً نْ َضُل مِ فْ اِكَر ِِل  ْ َوقَاَل  .َمُد َوالّت ِ

: ِمِذي ُ ْ  .َغِريٌْب   َحِديٌْث َحَسٌن  َذاهَ   الّت ِ
2280. (20) [2/704-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స)ను, 'తీరుప 

ద్ధన్ం నాడు ఎవరి సి్తన్ం అందరికంటే ఉన్నతంగా 

ఉంట్టంద్ధ?' అని పర శనంచడం జరిగింద్ధ. పర వకి (స), 

'అలో్లహ్ (త)ను  సిరించే సా్వీ పురుష్టలు,' అని 

అనానరు. ఆ తరువాత మళ్ళళ, 'అలా్లహ(త) సిరణ 

చేసేవారు అలా్లహ(త) మారగ ంల్ల జిహాద్ చేసేవారి్

కంటే ఉతు ముల్ల?' అని పర శనంచడం జరిగింద్ధ. దానికి 

పర వకి (స), 'ఒకవేళ తన్ కరవాలంతో 

అవిశ్వవసులతో, విగర హారాధకులతో యుదిం చేస 

చవరికి అతని కరవాలం విరిగిపోయి, తాను కూడా 

రకిసకిం అయిన్, అంటే అమరగతి ప్పంద్ధన్ 

ముజాహిద్ కంటే అలా్లహ (త) సిరణ చేసేవారు 

ఉతు ములు,' అని అనానరు. (అ'హిద్, తిరిిజి' / 

పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం) 

 ( 705/ 2)دراسته (   [ ) لم تتم 21]  - 2281
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :ب َاسٍّ قَاَل ابِْن عَ  ِن عَ وَ 

ْيَطاُن  فَإِذَا ذَكََر اهلَل َخَنَس َوإِذَا َغَفَل   .ِب ابِْن آدََم قَلْ  َجاثٌِم َعىَل  "اَلش َ
 .ًقاَرَواُه الُْبَخاِري ُ تَْعلِيْ . َوْسَوَس" 

2281. (21) [2/705-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''షై'తాన్ మాన్వుని హృదయానికి అతుకుకని 

ఆకర మించుకుని కూరొచని ఉంటాడు. అతడు అలా్లహ 

(త) సిరణ చేసన్పుడు వెన్కిక తగుగ తాడు. మళ్ళళ 

ఏమరుప్రట్టకు గురైన్ వెంటనే మన్సుల్ల 

దురాల్లచన్లు రేకెతాిసా్తడు. 

బు'ఖారీ దీనిన ఎట్టవంట్ట ఆధారాలు లేకుండా 

ఉలోేఖించారు. 

   (705/ 2)  ) لم تتم دراسته ([  22]  - 2282
 صىل اهلل عليه وسلم كَاَن   أَن َ َرُسْوَل اهللِ َعْن َمالِكٍّ قَاَل: بَلََغِِنْ وَ 

 اهلَل ِِفْ  ذَاِكرُ يَْن وَ ار ِ "ذَاِكُر اهلِل ِِفْ الَْغافِلِْْيَ كَالُْمَقاتِِل َخلَْف الْفَ  يَُقْوُل:
َ ْصنٍّ افِلِْْيَ كَغُ الْغَ  "  َشَجرٍّ يَاَر ِِفْ َض خْ  أ  .بِسٍّ

2282. (22) [2/705-అప్రిశోధితం] 

ఇమామ్ మాలిక్ (ర) కథన్ం: నాకు ఇల్ల తెలిసంద్ధ, 

''పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచేవారు, 'అశర ది, ఏమరు్

ప్రట్టకు గురైన్వారిల్ల, అలా్లహ(త) ధాయన్ం 

చేసేవాడు అలా్లహ (త) మారగ ంల్ల పోరాడుతూ 

అందరూ ప్రరిపోయినా తానొకకడే సిరంగా ఉండ్న 

పోరాడే ముజాహిద్ వంట్టవాడు. అదేవిధంగా శర దిలేని 

వారిల్ల అలా్లహ (త) సిరణ చేసేవారికి చాల్ల 

ప్రర ధాన్యత ఉంద్ధ. ఏమరుప్రట్టకు గురైన్వారిల్ల 

అలా్లహ (త) సిరణ చేసేవారు ఎండ్నన్ చెట్టు కు పచచ 

కొమి వంట్ట వాడు.'' 

 ( 705/ 2)استه (  [ ) لم تتم در 23]  - 2283
َجِرَوذَاِكُر اهلَل َجَرةِ الْ "ِمْثَل الش َ  ايَةٍّ:وَ رِ ِِفْ وَ  ِِفْ َخْضَراِء ِِفْ َوَسِط الش َ

ِمْثَل ِمْصَباحٍّ ِِفْ بَْيتٍّ ُمْظلِمٍّ َوذَاِكُر اهلَل ِِفْ الَْغافِلِْْيَ يُِريِْه اهلُل  الَْغافِلِْْيَ 
َددٍّ كُل ِ بِعَ  لَهُ  يُْغَفرُ  ْْيَ لِ فِ الَْغا اِكُراهلَل ِِفْ َوُهَو َحي ُ َوذَ ن َِة َن الَْج  مِ َمْقَعَدهُ 

  .َرِزيٌْن  َرَواهُ  اَلَْبَهائُِم. :َواْْلَْعَجُم  آدََم  بَُنوْ  َوالَْفِصْيُح:. فَِصْيحٍّ َوأَْعَجَم"
2283. (23) [2/705-అప్రిశోధితం] 

కొనిన ఉలోేఖనాలో్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''అలా్లహ(త) 

సిరణ చేసేవాడు ఎండ్నన్ చెటోల్ల పచచని చెట్టు వంట్ట్

వాడు. ఏమరుప్రట్టకు గురైన్వారిల్ల అలా్లహ(త) 

సిరణ చేసేవారు చీకట్ట గద్ధల్ల దీపం వంట్టవారు. 

ఏమరుప్రట్టకు గురైన్వారిల్ల అలా్లహ(త) ధాయన్ం 
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చేసేవారికి అలో్లహ్ (త) ప్రర పంచక జీవితంల్లనే 

సవరగ ంల్లని అతని నివాస్తనిన చూపెడతాడు. 

ఏమరుప్రట్టకు గురైన్ వారిల్ల అలా్లహ(త) సిరణ 

చేసే వారిని క్షమించుత్థడు. ఇంకా అతని ప్రప్రలను 

మాన్వులు మరియు జంతువుల సంఖయకు 

సమాన్ంగా ఉనాన క్షమించుత్థడు. అంటే 

పా్ప్ంచంలోని మానవులు, జంతువుల సంఖయకు 

సమానంగా అతడి ప్రప్రలు ఉన్నా క్ష్మించ 

బడత్థయి. (ర'జీన్) 

అంటే ప్రప్రలు ఎనిాఉన్నా క్ష్మించబడత్థయి. 

ఫస్వ'హున్ అంటే మానవులు, అ'అజమ్ అంటే 

జంతువులు.  

 ( 705/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   24]  - 2284
َعِمَل الَْعْبُد َعَمًَل أَنََْج لَُه ِمْن عََذاِب  َجَبلٍّ قَاَل: َما  َعْن ُمَعاِذ بِْن وَ 

 ْ  .َماَجهُ ابُْن ِذي ُ وَ مِ اهلِل ِمْن ِذْكِر اهلِل. َرَواُه َمالٌِك َوالّت ِ
2284. (24) [2/705-అప్రిశోధితం] 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) ''దాసుడు చేసే ఆచరణలో్ల 

అలా్లహ (త) ధాయన్ం తపప ఉతామమైన్దీ, అలా్లహ 

(త) శక్ష నుంచ రకిు ంచేదీ మరేదీ లేదు,' అని అనే 

వారు. (మాలిక్, తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ)  

అంటే అలా్లహ(త) ధాయన్ం ఆచరణలనినట్టల్ల 

ఉతామమైన్దీ, అలా్లహ శక్ష నుండ్న రకిు ంచేదీనూ.  

   (2/705)  يح ([ ) صح  25]  - 2285
"إِن َ اهلَل    عليه وسلم: هلِل صىل اهللُسْوُل اقَاَل رَ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: وَ 

كَْت ِِبْ  تََعاَل يَُقْوُل: َرَواُه  ."َفَتاهُ  شَ أَنَا َمَع َعْبِدْي إِذَا ذَكََرِّنْ َوتََحر َ
 .الُْبَخاِري ُ 

2285. (25) [2/705-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి పర వచన్ం, 

అలో్లహ్(త) ఆదేశిం, ''నా దాసుడు న్నున సిరించ్

న్పుడు, నా ధాయన్ంల్ల అతని పెదాలు కదులు్

తున్నపుపడు నేను అతనితో ఉంటాను.'' (బు'ఖారీ) 

   (705/ 2)  ( [ ) لم تتم دراسته 26]  - 2286

ِب ِ  ُعَمَرَعِن ال َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ  ُه كَاَن يه وسلم أَن َ هلل علا صىل  ن َ
اهلِل َوَما ِمْن َشْيءٍّ أَنََْج   الُْقلُْوِب ِذْكرُ  ْوُل: "لِكُل ِ َشْيءٍّ َصَقالٌَة َوَصَقالَةُ يَقُ 

"َوََل   قَاَل: ؟ اهللِ َسِبْيِل  َوََل الِْجَهادُ ِِفْ  قَالُْوا:.ِمْن عََذاِب اهلِل ِمْن ِذْكِراهلِل" 
 َ ْعَواِت الَْكِبْيِ اهُ َروَ . َقِطَع"  يَنْ ّت َ ِه حَ َسْيفِ ِرَب بِ ْن ي َْض أ  . الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ الد َ

2286. (26) [2/705-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) , 

''పర తి వసాువుకు పరిశుదిత, పరిశుభ్ర త ఉంద్ధ. 

హృదయ పరిశుభ్ర త అలా్లహ(త) సిరణల్ల ఉంద్ధ . 

అలా్లహ (త) శక్ష నుండ్న రకిు ంచుకొనటానికి, అలా్లహ 

(త) సిరణ కంటే ఉతామమైంద్ధ మరొకటి లేదు,'' అని 

అనానరు. అకకడ ఉన్నవారు, ''అలా్లహ (త) 

మారగ ంల్ల జిహాద్ చేయడం కూడా కాదా?'' అని 

విన్నవించుకునానరు. పర వకి (స), కాదు ''ఒకవేళ 

జిహాద్ చేసేవాడ్న కరవాలం జిహాద్ చేసా్త విరిగి్

పోయినా, దైవసిరణ కంటే గొపపద్ధ కాజాలదు,'' అని 

అనానరు. 30 (బై్నహఖీ-ద'అవాతిల్ కబీర్) 

===== 

 اهلِل تََعاَل   بَاُب أَْسَماءِ   -2

2. అలా్లహ్ (త్) ఉత్ు మ పేరాు 

అలో్లహ్ (త) యొకక పర ధాన్మైన్ పేరు అలో్లహ్. 

మిగతా వన్నన గుణగ్ణాల ఆధార్ింగా ఉనన పేరా్ల. 

అలో్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఆదేశంచాడు, వారితో 

ఇల్ల అను, ''...మీరు ఆయనను, అలా్లహ్! అని పిల 

వండి, లేదా అనంత కరుణామయుడు (అరర 'హాాన్్)! 

అని పిలువండి, మీరు ఆయనను ఏ పేరుతోనైన్న 

పిలవండి, ఆయనకునా పేరానీా అతుయతు మ 

మైనవే...'' (సూ.్బన్న ఇస్తర యీల, 17:110) 
----- 

 

30) వివరణ-2286: అంటే దైవధాయన్ంవలో హృదయం 

పరిశుదిత ప్పందుతుంద్ధ. ఇంకా ఈ దైవసిరణే దైవశక్ష 

నుండ్న కూడా రకిు సాుంద్ధ. ఇంకా ఈ దైవసిరణే 

దైవమారగ ంల్ల జిహాద్ కంటే కూడా చాల్ల గొపపద్ధ.  
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   మొదట్ విభాగం ُل ْصُل اْْلَو َ فَ اَلْ 

 ( 2/707)) متفق عليه ( [   1]  - 2287
ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاعَ  اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل  َل:ْن أَِِب

تِْسِعْْيَ اِْسًما ِمائًَة  وسلم:  ِ تََعاَل تِْسَعًة و َ َمْن   ة،د َواحِ  إَِل َ "إِن َ ِِل 
: "وَ وَ َوِِفْ رِ . َل الَْجن ََة" أَْحَصاَها دَخَ   .  الِْوتَْر"ٌر يُِحب ُ ُهَو ِوتْ ايَةٍّ

2287. (1) [2/707-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

అలో్లహ్(త)కు 99 పేరోు ఉనానయి. అంటే 100కి 1 

తకుకవ. వీట్టని కంఠసాం చేస సిరించే వయకిి సవరగ ంల్ల 

పర వేశసా్తడు. మరో ఉలోేఖన్ల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''అలో్లహ్ 
(త) ఒకకడు. ఆయన్కు జతగాడు ఎవడూ లేడు. 

ఆయన్ బేస సంఖయనే ఇష్ు పడతాడు.'' (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం الثاّن    اَلَْفْصُل 

   (2/707) [ ) ضعيف ( 2]  - 2288
ْ ُهَريَْرَة َرِض عَ  عليه  هلل ىل اُل اهلِل ص قَاَل َرُسوْ  اَل:ْنُه قَ اهلُل عَ َي ْن أَِِب
ِ تَ  م:لسو   .الَْجن َةَ  تِْسِعْْيَ اِْسًما َمْن أَْحَصاَها دََخل َعاَل تِْسَعًة و َ "إِن َ ِِل 
ْحمُن  ،إِلََه ُهوَ   ال َِذْي ََل اهللُ  ُهوَ  ِحْيُم  ، الر َ ْوُس  ، الَْملُِك  ،الر َ ََلُم  ،الُْقد ُ   ، الس َ
ارُ ا،ُالَْعِزيْز ،ْيِمُن ُمهَ الْ  ،ُن ْؤمِ الْمُ  ُ مُ الْ  ،لَْجب َ   ، اِرُئ الْبَ  ،الَْخالُِق  ،َتَكب ِ

ِرُ  ارُ  ،الُْمَصو  ارُ  ،الَْغف َ اُق  ،الَْوه َاُب  ،الَْقه َ ز َ   ، الَْقابُِض  ،الَْعلِْيُم  ،اُح فت َ الْ  ،الر 
افِعُ  ،الَْخافُِض  ،الَْباِسُط  مِ  ،الُْمِذل ُ  ،الُْمِعز ُ  ،الر َ   ، الَْحَكُم  ،ِصْيُ الْبَ  ،ْيعُ الس َ

ُكْورُ  ،الَْغُفْورُ  ،الَْعِظْيُم  ،الَْحلِْيُم  ،ْيُ بِ الْخَ  ،ُف الل َِطيْ  ،ْدُل الْعَ    ، الَْعلِي ُ  ،الش َ
قِْيُب  ،الَْكِريُْم  ،الَْجلِْيُل  ، ِسْيُب الَْح  ،الُْمِقْيُت  ،الَْحِفْيُظ  ،الَْكِبْيُ    ، الر َ
هِ  ،اِعُث الْبَ  ،الَْمِجْيُد  ،ْودُ الَْودُ  ،ُم الَْحِكيْ  ،الَْواِسعُ  ،الُْمِجْيُب    ، ْيُد الش َ

  ، الُْمْبِدُئ  ،الُْمْحِصْي  ،الَْحِمْيُد  ،الَْوِِل ُ  ، الَْمِتْْيُ ، ِوي ُ قَ الْ  ،الَْوِكْيُل  ،ق ُ َح الْ 
ْوُم  ،الَْحي ُ  ،الُْمِمْيُت  ،ِيي الُْمْح  ،ُمِعْيُد لْ ا  الَْواِحُد  ،الَْماِجُد  ،الَْواِجُد  ،الَْقي ُ
ُم ُمقَ الْ  ،َتِدرُ ُمقْ الْ  ،الَْقاِدرُ  ،َمُد ص َ ال ،( ُد حْ اْْلَ ) ِ رُ لْ ا ،د    ، اْْلِخرُ  ، ُل اْْلَو َ  ، ُمَؤخ ِ

اِهرُ  اُب  ،الَْب ُ  ،الُْمَتعاَِِلْ  ، الَْواِِل ُ  ،الَْباِطُن  ،الظ َ و َ   ، الَْعُفو ُ  ،ُمْنَتِقُم الْ  ،الت َ
ُؤْوُف    ، الَْجاِمعُ  ،ُط ْقِس الْمُ  ،َراِم ذُو الَْجََلِل َواْْلِكْ  ،َمالُِك الُْملِْك  ،الر َ

ار ُ  ،انِعُ مَ لْ ا ،ِِن ُ الُْمغْ  ،َغِِن ُ الْ  ْورُ  ،الن َافِعُ  ،الض َ   ، الَْباِقْ  ،الَْبِديْعُ  ،الَْهاِدْي  ،الن ُ
ُبوْ  ،ْيُد ِش الر َ  ،الَْواِرُث  ْعَواِت   . ُر"الص َ ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ الد َ ْ َرَواُه الّت ِ

ْ اَل الَْكِبْيِ. َوقَ   .َغِريٌْب  : َهَذا َحِديٌْث   ِمِذي ُ الّت ِ

2288. (2) [2/707-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ''అలో్లహ్ 

(త)కు 99 పేరోు ఉనానయని' పర వచంచారు. వాట్టని 

పఠంచన్వాడు సవరగ ంల్లనికి పర వేశసా్తడు. ఆయనే 1. 

అలో్లహ్ ఆయన్ తపప ఆరాధన్కు అరుు లు ఎవవరూ 

లేరు. 2. అనంత్కరుణామయుడు, 3. అప్రర్కరుణా 

పా్దాత, 4. స్తరవభౌముడు, 5. పరమ పవితుర డు, 6. 

శ్వంతిమయుడు, 7. శ్వంతిపర దాత, 8. జాగరూకుడు, 

9. సరవశ్కిత మంతుడు, 10. నిరంకుశుడు, 11. గొప్ు్

వాడు, 12. సరవసృషిు కరి, 13. విశ్వనిర్మాత, 14. 

రూప్మిచేచవాడు, 15. క్షమాశీలుడు, 16. పా్బలుడు, 

17. సరవపరదుడు, 18. ఉప్రధిపా్దాత, 19. తీరుు 

చేస్తవాడు,  20. సరవజా్జడు, 21. వశ్ప్రుచుకునే్

వాడు, 22. విసు రింప్జేస్తవాడు, 23. లంగదీస్త్వాడు, 

24. పైకెతేు వాడు, 25. గౌరవపర దాత, 26. అవమానం్

ప్రలు చేయగలవాడు, 27. సరవశ్ర వణ్ సమరాుడు, 

28. సరవదృష్ు కరత , 29. విశ్వన్నయధిప్తి, 30. నాయయ్

శీలుడు, 31. సూక్ష్ాగార హ, 32. సరవప్రిచితుడు, 33. 

శాంత సవభావుడు, 34. సరోవతు ముడు, 35. క్ష్మించే్

వాడు, 36. పా్తిఫలమిచేచవాడు, 37. 

మహోనాతుడు, 38. మహానీయుడు, 39. 

ప్రయవేక్ష్కుడు, 40. శ్రణమిచేచవాడు, 41. ప్రిగణంచే్

వాడు, 42. ఔనాతుయడు, 43. గౌరవనీయుడు, 44. 
కాచువాడు, 45. జవాబిచేచవాడు, 46. విస్తు రుడు, 

47. మహా వివేకవంతుడు, 48. వాతులుయడు, 49. 

మహతువడు, 50. పునరుతారింప్జేస్తవాడు, 51. 

సరవస్తకిష , 52. ప్రమసతయం, 53. కారయకరత , 54. మహా్

బలవంతుడు, 55. సెర ైరయవంతుడు, 56. 

సరవపోష్కుడు, 57. పా్శ్ంస నీయుడు, 58. 

సరవగార హణ, 59. పా్భ్వింప్జేస్తవాడు, 60. తిరిగ 

ఉనికిలోకి తెచేచవాడు,  61. జీవనమిచేచ వాడు, 62. 

మరణమిచేచవాడు, 63. సజీవుడు, 64. శాశవతుడు, 

65. అధిప్తి, 66. దాతృతువడు,  67. 

అదివతీయుడు (ఏకైెకుడు), 68. నిరపేకాష ప్రుడు, 69. 
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సరవసమరాుడు, 70. సర్మవధికుడు, 71. ముందుగా 

తేగలవాడు, 72. వవధినిచేచవాడు, 73. పా్థముడు, 

74. అంతిముడు, 75. పా్తయకుష డు, 76. గుపాుడు, 77. 

ఆశ్రయుడు, 78. సరోవనాతుడు, 79. కృప్రళువు, 

80. ప్శాచత్థు ప్ం అంగీకరించేవాడు, 81. పా్తీకారం 

చేయగలవాడు, 82. మనిాంచేవాడు, 83. కనికరుడు, 

84. విశ్వస్తమార టుు , 85. గౌరవనీయుడు, 86. 

నిశ్ుక్ష్ప్రతుడు, 87. సమావేశ్ప్రచేవాడు, 88. 

సవయంసమృదుధ డు, 89. భాగయదాత, 90. 

నిషేధించేవాడు, 91. హాని చేయగలవాడు, 92. 

మేలుచేస్త వాడు, 93. విశ్వజ్యయతి, 94. 

మారగ దరశకుడు, 95. ఆరంభ్కుడు, 96. నితుయడు, 

97. వారసుడు, 98. సన్నారగ గామిని, 99. 

సహన్శీలుడు. 31 (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం,  బై్నహఖీ్/ 
దా'అవాతుల్ కబీర్)  

 

31) వివరణ-2288: (1)  ,Allah : هُوَ إّلَّ  إلَهَ الَّذ ي آل َو هللاهُ  

అలాహ్ (స్త.త.) Applied to the Being who 

exists necessarily, by Himself, comprising all 

the attributes of perfection; (TA) ; a proper 

name denoting the true God, comprising all 

the excellent divine names; a unity comprising 

all the essences of existing things. ఇది సరవ 

సృష్ు కరత , సరవ పోష్కుడు మహోనాతుడు అయిన 

విశ్వపా్భువు యోకు పేరు. ఈ పేరితో ఆయన(స్త.త)ను 

తప్ు మరెవవరినీ పిలువర్మదు. దీనికి సరి సమానమైన 

ప్దం వేరే భాష్లో లేదు, ఫారిు భాష్లోని ఖుదా అనే 

ప్దం తప్ు. ఇది ఒక పా్తేయకవైెన, విశేష్ప్దం. ఈ ప్దానికి 

బహువచనం్ గానీ, స్వు ై లింగం్ గానీ లేవు.  అలా్లహ 

(స్త.త.) యొకు సుష్ు మైన నిరవచనంకొరకు చూడండి, 

సూ. అల్-ఇఖా్లస్ (112:1-4).  980 للاه times, 2:7, 

 1125  للاه  ;times, 2:9 592 للاه  ;70: 28 ,20:14 ,10:3

times, 1:2, 28:88. ఇద్ధ విశవం మొతాానిన సృజించన్ 

స్తవమి పేరు. ఇద్ధ పర ధాన్మైన్ పేరు. ఇందుల్ల అనేక 

గుణాలు ఇమిడ్న ఉనానయి. ఆయనే వాసావ ఆరాధుయడు. 

అలో్లహ్ గురించ ఏద్ధ వినాన మాన్వునికి ఆశచరయం 

వేసాుంద్ధ. ఆయన్ తన్ సృషిు తాలపైె ఎంత కారుణయంతో 

 

వయవహరిసా్తడంటే ఒక తలోికూడా్ తన్బిడాలపైె అంత 

కారుణయం చూపదు. దానితోప్రట్ట ఆయన్ తన్ 

దాసులను పేర మిసా్తడు కూడా.  

نُ مَ حْ لرَّ ا  (2)  అర్-రహాాను : The Most Gracious, 

అనంత కరుణామయుడు. (చూడండి, అర్-రహీము 3, 

అర్-రవూ‘ఫు 83) Rahmah means mercy. The 

Compassionate. He is Ar-Rahman with all 

creation and Ar-Raheem with the believers ; 

(At-Tabari). Ar-Rahman is more intensive in 

signification than Ar-Raheem. It includes in 

its objects the believer and the unbeliever. It is 

Hebrew in origin, (I’Ab, TA). The term 

Rahman circumscribes the quality of 

abounding grace inherent in, and inseparable 

from, the concept of Allah’s Being, whereas 

Raheem expresses the manifestation of that 

grace in, and its effect upon, His creation – in 

other words, an aspect of His activity. (Ibn al-

Qayyim).  ْحمنه  ;times,13:30, 67:29 51 الرَّ

حيم ;23:109 , الّراحمين ْحمه  الرَّ نه الرَّ  6 times,1:1, 3,  

2:163, 27:30, 41:2, 59:22 ; అంటే ఇహలోకంలో 

విశావస్తలు మరియు అవిశావస్తలు అందరిప్టా కరుణా 

మయుడు. ఎలోపుపడూ కారుణయం కురిపించేవాడు, 

అందరిన్న క్షమించేవాడు, సేనహితులపైె, శతుర వులపైె 

అతని కారుణయం వాయపించ ఉంద్ధ. ఇద్ధ కేవలం 

ఇహల్లకానికి పర తేయకం.  

يمُ  (3) ح   అర్-రహీము: Most Merciful, Dispenser الرَّ

of Grace, అప్రర్ కరుణాపా్దాత.  = అర్-రవూ‘ఫు 

83, (చూడండి, అర్-రహాాను 2) ; Rahmah means 

mercy. The Compassionate. He is Ar-Rahman 

with all creation and Ar-Raheem with the 

believers ; (At-Tabari). Ar-Rahman is more 

intensive in signification than Ar-Raheem. It 

includes in its objects the believer and the 

unbeliever. It is Hebrew in origin, Ar-Raheem 

has its peculiar object the believer. It is 

Arabic in origin, (I’Ab, TA). The term 

Rahman circumscribes the quality of 

abounding grace inherent in, and inseparable 

from, the concept of Allah’s Being, whereas 
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Raheem expresses the manifestation of that 

grace in, and its effect upon, His creation -in 

other words, an aspect of His activity. (Ibn al-

Qayyim).  يمه حه حيم  ;times 1:1 3 الرَّ نال الرَّ ْحمه رَّ  6 

times,1:1, 3, 2:163,  27:30, 41:2, 59:22 ;  اب وَّ ته

ملرحي ا  9 times, 2:37;  حيمءوف الرره  9 times, 2:143; 

حيم زيز الرحيم عه ال  ;times, 2:173, 39:53 72 غهفهور الرَّ  

13 times, 26 :9 ; حيم ;36:58 ربُّ رحيم  البرُّ الرَّ

 అంటే ప్రలోకంలో కేవలం .11:90 رحيم ودود ;52:28

విశావస్తల ప్టాయే కరుణాపా్దాత, అంటే ప్రలోకంలో 

కేవవలం ఆయనను విశ్వస్థంచినవారిని మాతర మే 

కరుణంచేవాడు, అని కొందరు వాయఖ్లయనించారు.  

كُ الَمل   (4)  అల్-మలికు The Monarch, 

స్లర్వభౌముడు. (చూడండి, మాలిక్  అల్-ములు్ 

84;) The Owner and  King of all things, Who 

has full power over them without resistance or 

hindrance (IK). The Great Master  or Owner, 

(MA); له ال قُّ كه الح مه   2 times, 20:114, 23:116;  له ك المه

وسه القهدّ   2 times, 59:23, 62:1 ; ك النّاسمل  once, 

لك يوم الدينام ; 2: 114  once, 1:4 ; مليك مقتدر once, 

54 :55 ; అధిప్తి, సర్మవధికారి, ర్మజాధిర్మజ్జ, పా్తిదాని 

నిజ స్తవమి. Mighty Emperor, చకర వరిత , 

విశ్వస్తమార టుు . ప్రలకుడు, యజమాని.  

وسُ القُد   (5)  అల్-ఖుదాూస్ : The All-Holy, ప్ర్మ 

ప్విత్రు డు. ‘The Pure,’ according to Wahb bin 

Munabbih, while Mujahid and Qatada said 

that Al-Quddus means ‘The Blessed.’ Ibn 

Jurayj said that Al-Quddus means :‘He Whom 

the honorable angels glorify.’(IK). All-

Perfect. He who is far removed from every 

imperfection or impurity, or from every thing 

derogatory from His glory; or from faults and 

defects, (TA) ; The Blessed ; لهكه القهدُّوسه  2  المه

times 59:23, 62:1. ప్రిశుధుధ డు, ప్రవనుడు. 62:1.  
 ,అస్-సల్లము: The All-Peace السَّالَمُ  (6)

శంతిమయుడు. ‘Free from any defects or short 

comings that lesson or decrease His perfect 

attributes and actions.’ (IK). Author of Safety, 

Security ; because of his safety, or freedom, 

from defect, and imperfection, and cessation 

 

of existence ; (IKt, M, TA). శాంతిమయుడు, 

శాంతి, సరవదౌరబల్లయలకు, బలహీనతకు అతీతుడు.  

చూడండి,  وس لملك القدّ ا السَّالهمه  Once, 59:23. శ్వంతి 

భ్దర తలు, ఎట్టవంట్ట ల్లపం లేనివాడు, ఎట్టవంట్ట న్ష్ు ం, 

కష్ు ం లేకుండా సురకిు తం గలవాడు.  

نُ م  الُمؤْ  (7)  అల్-ము‘మిను: The Giver of Peace, 

శంతిపా్దాత. ‘Who has granted safety to His ser 

vants by promising that: He will be never 

unjust to them.’(IK). He who rendereth 

mankind secure from His wronging them , (T, S) ; 

or He who rendereth his servants secure from his 

punishment; (M, IAth).  نه ؤْ المه مه ملك القدّوس ال السَّالهمه    

Once, 59:23. శాంతి మయుడు, శ్రణమిచేచ 

వాడు,సకల ఆప్దల, యాతనల నుండి కాప్రడి శాంతిని 

పా్స్తదించే వాడు, భ్దాతనిచేచ వాడు. శ్వంతి భ్దర తలు 

పర స్తద్ధంచే వాడు. ఎట్టవంట్ట భ్యంనుండైనా, ఎట్టవంట్ట 

ఆపదనుండైనా తపిపంచే వాడు.  نه ْؤمه الهمه لسَّ ا المه الملك  

لقدّوسا  ఒక స్తరి, 59:23.  

نُ ال (8) ُمَهيم   అల్-ముహైమిను: The Preserver, 

జాగరూకుడు,్ Protector,The Ever-Watchful,్

కాప్రడు్ వాడు. సర్వస్లకి్ష, ఆధారం, రక్షకుడు. 

సంరక్ష్కుడు, సత్థయ-సత్థయలను ప్రిష్ురించేవాడు, 

నిరియించేవాడు,  5:48 for Holy Qur’an.  

originally  نه أْمه ؤه  ,చూడండి, అల్-వలియుయ 56) المه

అల్-వాలి 77); The witness for His 

servants’actions.’ That is the Ever-Watcher 

over them. (IK). The Believer of his servants 

(Th, M, TA) - the muslims - on the Day of 

Ressurrection, when the nations shall be 

inrerrogated respecting the messages of their 

prophets,  (TA) ; or He who will faithfully per 

form to His servants what He has promised 

them ;(T, TA) ; or He who hath declared in 

his word the truth of his unity, (T). Preserver 

of Safety, One who determines what is true 

and false. نه لا يمه هه مه ؤْ ال  نه مه مه ملك القدّوسال السَّالهمه    Once, 
in 59:23.  

يزُ  (9)  అల్-’అ’జీ’జ్జ: The Almighty, సర్వ శ్కి్త العَز 

మంత్రడు. = Omnipotent. (చూడండి, అల్-

ఖవియుయ 54) పరయవేక్షకుడు, ఆధికయత గలవాడు. 
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ఆయన్పైె ఎవరి అధికారం లేనివాడు. సరవశ్కిత  

సంప్నుాడు. ఆయన అధికారం సర్మవనిా ప్రివేష్ఠ ంచి 

ఉనాది. గౌరవానికి మూల్లధారి.  47 الحكيمه times, 

لهيميزه العه العهزه  ;59:24 ,2:129  6 స్తరాు, 6:96 ; تهابه كه ال

يزه العهزه  , 41:41.ఈ శ్బాం దివయఖుర్ఆన్ కొరకు్ గూడా 

వాడబడుతుంది, అల్-కరీమ్ 43, అల్-మజీద్ 49 

మాదిరిగా.  يزه الغهفَّاره العه زه  3 స్తరాు; يزه   العهزه  2 الغهفهوره   

స్తరాు;  يزه يُّ العهزه يمه  العزيز ;స్తరాు, 11:66 7 القهوه حه  13  الرَّ

స్తరాు, 26:9 ; يدمحالعزيز ال  3 స్తరాు, 14:1, 34:6, 85:8; 

زيز الكريم الع  ఒక స్తరి, 44:49;  العزيز الجبار  ఒక స్తరి,  

  .ఒక స్తరి, 38:9 العزيز الوهاب  ;59:23

بَّارُ الجَ  (10)  అల్-జబ్బబరు: The Irresistible, 

నిర్ంకుశుడు. (చూడండి, అల్-ఖహాారు 16, అల్-

ముఖు దిర్ 70. The Compeller, నిరబంధించగల్

వాడు. (IK). So called because of his 

magnifying Himself [above every other being] 

, (K) and his highness, (TA); meaning, The 

Compeller of His creatures to do what soever 

He willeth, (Bd. and Jel. in 59:23) or the 

Compeller of his creatures to obey the 

commands and prohibitions which He 

pleaseth to impose upon them; (Msb, TA). 

Insolent, Who exhalts Himself, Un-

controlled; زيز الجبار الع   once, 59:23; పా్బలుడు, 

గొప్ు పా్రబలయం గలవాడు, చండా శాసనుడు. 

సరావధికారి, అతని ముందు ఎవరూ అధికారం 

చల్లయించ లేరు, విరిగిపోయిన్ దానిన అతికే వాడు, 

ల్లప్రలను పూరిిచేసేవాడు.  

َكب  رُ الُمتَ  (11)  అల్-ముతకబిబర్: The Superb, 

గొప్పవ్రడు. (చూడండి, అల్-కబీర్ 38 = అల్-అజీము 

34, సర్మవధికుడు, గొప్ుదన్ననికి సరోవరం, 

మహానీయుడు, ఘనుడు, దివుయడు. తన్ గొపపతనానిన 

పర దరిశంచేవాడు, కఠన్ంగా శకిు ంచేవాడు. The Great in 

Majesty , (A); or The Most Excellent of 

beings, who has rights which no other has ; 

the Possessor of power and excellence, the 

like of which no other possesses, (TA) ; or He 

whose acts are really good, exceeding the 

good acts of any other , (al-Bashir); Supreme 

(IK).  ّبهر العزيز الجبار تهكه المه  once, 59:23 ;  ْبريهآءه  وله الكه

 

once, 45:37. ّبهر زيز الجالع تهكه بار المه  ఒక స్తరి, 59:23 ; 

ْبريهآءه    .ఒక స్తరి, 45:37 وله الكه

قُ الَخال   (12)  అల్-’ఖ్లలిఖు: The Creator, 

సర్వసృషి్టకరి్. =  الَّقه  ,అల్-’ఖలా్లఖు, (చూడండి الخه

అల్-బ్బరిఉ‘ 13) Al-Khaliq refers to measuring 

and proportioning, (IK). The Creater of all 

things. He who brings into exixtence 

according to the proper measure, or 

proportion, or adaptation, (TA) ; the 

Originator, not after the similitude of any 

thing pre-existing ; (K) ; or He who hath 

brought into existence all things after they 

had not been in existence ;(Az, TA).  َّال قه الخه

الهخه   ; times, 15:86, 36:81 2 العليم  ,times 8 الخه

6:102, 13:16, 15:27, 35:3, 38:71, 39:62, 

لْ ذه هه  ; 59:24 ,40:62 قه للاه ا خه  31:11. సృష్ు  కిరయలో 

ప్రిపూరిుడు. సముచిత రూప్ం శ్కిత స్తమరా్మయలను ఇచిచ 

తీరిచదిదాి అతుయతు మంగా సృష్ు ంచేవాడు.  

ئُ  (13)  .అల్-బ్బరిఉ‘: The Maker, విశ్వనిర్ననత البَار 

(చూడండి, అల్-’ఖ్లలిఖు 12) Al-Bari refers to 

inventing and bringing into existence what He 

has created and measured (IK). The Creater. 

He who hath created the things that are 

created, not after any similitude, or 

model (Nh) ; He who hath created those 

things free from any incongruity, or faultiness 

(Meh) and distiguished one from another by 

their forms and outward appearences ; or the 

Former, or Fashioner.  ئهكهمبه اره  2 times, 2:54 ;   

اله  ئه اقه الخه لبهاره  once, 59:24 ; ఎటిు  పోలిక, స్తమయం 

లేకుండా పా్తిదానిని సృజించేవాడు. లేమినుండి 

ఉనికిలోకి తెచేచవాడు. ఏమీ లేకుండా సృషిు ంచేవాడు. 

رُ  (14)  ,అల్-ము’సవవరు: The Fashioner الُمَصو  

రూప్మిచ్చచవ్రడు. The Former or Fashioner, of 

all existing things, who hath established them, 

and given to every one of them a special form 

and a particular manner of being whereby it 

is distinguished, with their variety and 

multitude, (TA). ا  ئه المه البهالهخه الخه ّوه ره ره صه once, 

ّوه  ;59:24 كهميهصه ره ْرناكم ;64:3 ,3:6  وَّ  ,40:64 ,7:11 صه
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82:6-8; త్థనుకోరిన విధంగా తనసృష్ు  రూప్రనిా 

తీరిచదిదాేవాడు. చతిర ంచేవాడు.  

 అల్-’గఫాారు:  Oft-Forgiving, క్షమా الغَفَّارُ  (15)
శీలుడు.   < అల్-’గఫూరు 35 < అల్-’గాఫిరు 

Covering and very Forgiving, (S, K, TA). 

اره فَّ الغه  2 times, 20:82, 71:10;  غفارز الالعزي  3 times, 

 ప్రప్రలను ;40:3 غافهر ;40:42 ,39:5 ,38:66

క్ష్మించేవాడు. ఎకుువగా క్ష్మించేవాడు. ప్రప్రలను 

కపిపపుచేచవాడు.  

ارُ ا  (16) لقَهَّ  అల్-ఖహాారు: The Subduer, పా్బలుడు. 

(చూడండి, అల్-జబ్బబరు 10,  అల్-ముఖు దిర్ -70. 

లోబరచుకునేవాడు. The Subduer of His 

creatures by His sovereign authority and 

power, and the Disposer of them as He 

pleaseth, with and against their will ; or the 

Overcomer, or Subduer of all created beings. 

The Dominant,   القهاههره అల్-ఖ్లహరు 2 times, 

6:18, 61 ;  The Compeller,  َّاره القهه ده   احه  ,times 6 الوه

అల్-వాహద్ అల్-ఖహాారు 12:39, 13:16, 14:48, 

38:65, 39:4, 40:16. తన సృష్ు పై సంపూరి అధికారం, 

పా్రబలయం, ఆధిప్తయం, ఆధికయత గలవాడు. 

వశ్ప్రచుకునేవాడు, జయించేవాడు. అందరిన్న తన్ 

అధీన్ంల్ల ఉంచే వాడు.  

 అల్-వహాాబు: The Bestower, సర్వ الَوهَّابُ  (17)

పా్దుడు. (ఇంకా చూడండి, అల్-’అ’’జీము 34, అల్-

కరీము 43, అల్-మజీదు 49, అల్-మాజిదు 66) 

ప్రమదాత, సరవవరపా్దాత. He who dispenses His 

bounties universally and perpetually, freely ; 

or without constraint and dis-interestedly, for 

no compensation. (TA). The All-Giving. 

هَّ  ابه الوه  2 times, 3:8, 38:35; العزيز الوهَّاب once in, 

38:9. ఉదారంగా దానంచేస్తవాడు, పర స్తద్ధంచే వాడు, 

అతయధికంగా ఇచేచవాడు, క్షమించేవాడు. 

اقُ  (18) زَّ అర్-ర’జాు الرَّ ఖు: The All-Provider, ఉప్రధి 

పా్దాత. <  ازه قه الرَّ  అర్-ర్మ’జిఖు (చూడండి, అల్-

’హాఫి’’జ్జ 39, అల్-మఖీతు 40, అర్-రఖీబు 44. [The 

supplier of the means of subsistence] ; or the 

Creater of what are termed األْرزاق, and the 

Giver of their أْرزاق to his creatures.(TA). The 

Sustainer. تهينه لقهّوة الاقه ذهوازَّ  هو الرَّ إنَّ للا مه  51:58, 

 

once ;  قههاللا يرزه ْزقهنا ;35:3 ,22:58 ,29:60   ههذها ره

ا ره  ,38:54 ْن مَّ ْقناكهم زه مه  63:10; సరవపోష్కుడు. 

అన్ంతమైన్ ఉప్రధి పర స్తద్ధంచేవాడు. పెరుగుదలకు 

కావలసన్ వాట్టని సమకూరేచవాడు.  ا زَّ  قهّوةذهوالقه هو الرَّ

تهينه  قهها للا ;ఒక స్తరి ,51:58 المه يرزه  29:60, 22:58, 

ْزقهناذها هه  ;35:3 ره ْقناكهم ْن مَّ مه  ,38:54  زه ا ره  63:10; 

సరవపోష్కుడు.  

అల్-ఫత్థు الفَتَّاحُ  (19) ’హు: The Opener of the gates 

of mercy, ఆప్దాబంధవుడు,. ఎట్టవంట్ట ఆపదనైనా 

ప్ర్చష్ొర్చించే వాడు,్ తీరుుచేస్తవాడు. (చూడండి, అల్-

’హకము 29, విశ్వన్నయయసా్తడు; అల్-’అదాు 30. 

న్నయయమూరిత . The Opener of the gates of 

sustenance and of mercy to his servants, (TA). 

ا مه فهتَّاحه العهلي لوههوه  once 34:26 ; بَّنا اْفتهْح بهْينهنا يهْفتهحه  ;7:89 ره

 తనదాస్తలకు జీవనోప్రధి మరియు ; 35:2   للاه 

కారుణయపు దావర్మలు తెరిచేవాదు.  ఆరంభ్కుడు, 

పా్రరంభ్కుడు. The Judge, (IAth), న్నయయాధిప్తి.  

يمُ عَل  ال (20)  అల్-’అలీము: The All-Knowing, 

సర్వజ్ఞు డు. =  The Omniscent, సరవస్తకిష . He who 

knows what has been and what will be ; who 

ever has known, and ever will know, what has 

been and what will be ; from whom nothing is 

concealed in the earth nor in the heaven ; 

whose knowledge comprehends all things, the 

covert thereof and the overt, the small thereof 

and the great, in the most complete manner, 

(TA).  56 العهلهيمه times 2:29,127 ;  يعه السهم العهليمه  32 

times 2:127 ;  كيمه العهليمه ر  ش ;స్తరాు, 2:32 37 الحه ا اكه

يماعل  2 స్తరాు,  2:158, 4:147 ;  3  م خبيره علي స్తరాు, 

يرعليٌم قد ; 66:3 ,49:13 ,31:34  4 స్తరాు,  16:70, 

   ; ఒకస్తరి, 34:26  تَّاٌح العهليمٌ الفه  ;42:50 ,35:44 ,30:54

ٌع عليمٌ   ,స్తరాు, 4:12 3 عليٌم حليمٌ  ; స్తరాు, 2:115 7  واسه

يزه عه ال ; 30:54 ملهي عه ال زه  6 స్తరాు, 6:96;  ٌالّق عهليمٌ  الخه   2 

స్తరాు, 15:86, 36:81 ;  مه ْعله يه أنَّ للاه  2 స్తరాు, 2:235, 

ا ;59: 6 ْلم   ,ఒకస్తరి, 65:12; జాానసంప్నుాడు عه

సరవమూ ఎరిగనవాడు, జాానంగలవాడు, నేరుు 

గలవాడు,  తనదాస్తల – పా్తిమాటనూ, పా్తిప్నినీ, 

భావానీా, అభపా్రయానీా, పా్తయక్ష్ంగా ఎరిగనవాడు. 

తెలుసుకునేవాడు.  
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 ,అల్-ఖ్లబి’దు: The Seizer القَاب ضُ  (21)

వశ్ప్ర్చుకునేవ్రడు. [X అల్-బ్బస్థ’తు, 22], 

(derived-1, స్తకరించబడిన ప్దం); The withholder 

[or Straitener or Scanter] of  the means of 

subsistence, and of other things, from His 

servants, by His graciousness and His 

wisdom ; and the Taker of  souls at the time of 

death, (TA). طه يهْقبهضه و يهْبسه  للاو إلهْينها ْضناه قهبه  ; 2:245 

ا يسيراقه  بضه قهبهضتههه يوم القهيامة وألرض جميع ا  ;25:46 ;   

39:67 ; మరణ సమయమున ఆతాను స్తవధీన 

ప్రచుకునేవాడు. త్థను కోరినవారి జీవనోప్రధీని 

ఉప్సంహరీంచుకునే వాడు లేక ల్లగుకునే వాడు. 

ఉప్రధిని తగిగ ంచే వాడు.  
طُ  (22)  ,అల్-బ్బస్థ’తు: The amplifier البَاس 

విసత రింప్జేసేవ్రడు. [X అల్-ఖ్లబి’దు, 21], 

(derived-2 స్తకరించబడిన ప్దం); The Expander. 

He who amplifies, or enlarges, or makes 

ample or plentiful, the means of subsistence, 

to whomsoever He will, (K, TA) by his 

liberality and his mercy ; (TA) ;  or who 

diffuses ( يهْبسهطه) the  souls in the bodies at the 

time of [their] being animated (TA).  ْبهضه وللا يهق

طه ْبسه و يه  ْزق لموللا يهبسهط ا  ; 2:245  ر ء ويهقدن يشالّره  

13:26, 17:30, 27:82, 29:62, 30:37, 34:36, 39, 

اوهلل جعل لكم األرض بهسهاط   ;42:12 ,39:52  71:19. 

త్థను కోరినవారికి కరుణను, అనుగర హానిా విసు రింప్ 

జేస్తవాడు. ఆతాలను శ్రీర్మలలోనికి పా్సరింప్జేస్తవాడు.  

الَخاف ضُ   (23) అల్-’ఖ్లఫి’దు: The Abaser, 

లంగదీసేవ్రడు, నికృషి్ప్రిచ్చవ్రడు. [X అర్-ర్మఫి’ఉ, 

24], (derived-3, స్తకరించ బడిన ప్దం); The 

Abaser of the proud, hauty or insolent. (K) 

The Abaser of  every thing which He desireth 

to abase. (TA)  ْحم وه ناح الذّهل من الرَّ ة اْخفهْض لههما جه  

رافهع ة  خافهضة  ;17:24  56:3 ; అహంకారుణి అవమాన 

ప్రుచేవాడు, హీనప్రిచేవాడు, కించప్రిచేవాడు.  

اف عُ  (24) అర్-ర్మఫి’ఉ: The Exalter, పైకెతేత الرَّ వ్రడు, 
ఉననత స్లథ యిక్త ఎతేత వ్రడు. అర్-రఫీ’ఉ: Exalted, 

ఉనాత సా్తన్నలు గలవాడు. [X అల్-’ఖ్లఫి’దు, 23], 

(derived-4, స్తకరించబడిన ప్దం); The Exalter of 

the believers by proposing [him] and of his 

 

saints by teaching [them]. (TA). افهعهةٌ خ افهضهةٌ رَّ  

 ,times, 2:63, 93, 4:154, 43:32 11 رفعنا ; 56:3

94:4, 7:176, 19:57, 55:7, 56:3; 4:185, 40:15; 

فهعه  جات  وره ههْم دهره بهْعضه  2:253, 6:83; اهلله ْرفه يه   ;58:11  عه

Exalter of the obedient. విశావస్తలను ఉనాత 

సా్తయిలోకి ఎతేు వాడు లేక పా్శ్ంస్థంచే వాడు.  

ز  ا (25) لُمع   అల్-ము’ఇజ్జు : The Honourer, గౌర్వ 

పా్దాత, శ్కి్తనిచ్చచవ్రడు.  [X అల్-ముజి‘లాు, 26], 

(derived-5, స్తకరించ బడిన ప్దం); The Honourer, 

గౌరవపా్దాత,  He who giveth might to 

whomsoever He will of His servants. తన 

దాస్తలలో త్థనుకోరిన వారికి  శ్కిత నిచేచవాడు. 3 :26, 

3 :55, 28 :77, 40 :51.    

لُّ ال (26) ذه مه  అల్-ముజి‘లాు: The Humiliator 

ప్ర్నభవంప్రలు చ్చయగలవ్రడు. Subduer తన 

దాస్తలను, లోబర్చుకునే, వశ్ప్రుచుకునే, 

స్తవధీనప్రుచుకునే వాడు. [X అల్-ము’ఇజ్జు , 25], 

(derived-6, స్తకరించబడిన ప్దం); The,  زُّ من وه تهعه

تهشهاءه  من  لُّ تهشاءه وتهذه   3:26. لَّةٌ     ْم ذه ّبههه من ره   يأْولهئهكه فه  ; 7:152

  ;20: 58 األذهلّهين

يعُ  (27)  అస్-సమీ’ఉ: The All-Hearing, సర్వ السَّم 

శ్ర వణసమరుథ డు. He whose hearing 

comprehends every thing; Who hears 

everything, అస్-సమీ’ఉన్ ’అలీము : చూడండి,  

يٌع عهلهيمٌ  .127: 2  ,7: 20 ,46: 20 ,28: 31 -అస్ السَّمه

సమీ’ఉన్ ’అలీము, ఈ దవందప్దము ఖుర్ఆనాో  32 

స్తరాు వచిచంది, 2:127 వగైర్మ.  َّيرٌ مه الس يٌع البهصه  12 స్తరాు, 

ءاعدُّ سميعه ال ; 31:28 ,11:24  2 స్తరాు, 3 :38, 14 :39 ; 

قهريبٌ سميٌع   ఒకస్తరి. 34:50 ; ى عه وأره   .20:46 أْسمه

يرُ  (28)  అల్-బస్వరు: The All-Seeing, సర్వదృషి్ట البَص 

కరి్, అంతా చూసేవ్రడు. He who sees all things, 

both what are apparent thereof and what are 

occult, without any organ [of Vision] ; (TA). 

يره البهصه   27 times, 2:96, 40:44 ;   ٌير يٌع البهصه السَّمه  12 

times, 11:24, 31:28 ;  اخبي ا بصير  ر   5 times, 

35:31. అంత్థ గమనించేవాడు. చూచేవాడు.  

అల్-’హకము: The Judge, సర్వవతత الَحَكمُ  (29) మ 

న్యాయాధి ప్తి, సర్వవతత మ శసనుడు.  (derived-

7, స్తకరించబడిన ప్దం); చూడండి, అల్-ఫత్థు ’హు 19, 

అల్-’అదాు 30.   مين أْحكهمه ال حاكه  2 స్తరాు, 11:45, 
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95:8 ; با اينه به  كهمه إنَّ للا قد حه  د لعه  14 للا يحكهم ;40:48 

స్తరాు, 2:113, 10:109, 13:41; ْكمه ا  ;6:62 لههه الحه كهم   حه

6:114. శాసన నిర్మాత, తన దాస్తలపై ప్రిప్రలన 

చేస్తవాడు, నిష్ుక్ష్ప్రతంగా తీరుు చేస్తవాడు. తీరుప 

ఇచేచవాడు.  

لُ عَدْ لا (30)  అల్-’అదాు: The Just, న్యాయశీలుడు, 
న్యాయమూరిి. (derived-8, స్తకరించబడిన ప్దం); 

చూడండి, అల్-ఫత్థు ’హు 19, అల్-’హకము 29. He 

whom desire does not cause to incline or 

decline, so that He should deviate from right 

course in Judgement, (TA). صدقأ  ت كلمة رّبهكوتم

సరైెన తీరుు మాతర ; 16:90 ,6:115 وعهدل   మే 

చేస్తవాడు, న్నయయనిరిేత. గొపప ధరాితి.  
يفُ  (31) అల్-ల’తీఫు: The Subtle, సూక్షమ గార اللَّط  హి, 

సూక్షమబ్దధిి, యుకి్త గలవ్రడు. Gentle, courteous, 

gracious, benign, يفٌ   لطه 2 స్తరాు, 12 :100, 42 :19 ; 

بيره   ,స్తరాు, 6:103, 22:63, 31:16,  67:14 5 الّلطيف الخه

33:34 ; అతి సూక్ష్ా గర హణశ్కిత , అతి విస్తు రమైన తెలివి, 

మృదుహృదయుడు. ఎలోపుపడూ సునినతంగా, దయా 

దాకిు ణాయలతో పర వరిించేవాడు.  

به ا (32) يره لخه  అల్-’ఖబీరు: The All-Aware,   

సర్వప్రిచిత్రడు. అంత్థఎరిగనవాడు. Well-

Acquainted with all things. He who knoweth 

what hath been and what is or will be, (TA). 

Or He who well knoweth the internal qualities 

of things, (Sharh at-Tirmidhi). بهيره   الخه  27 times, 

 عليم خبيرا  ; స్తరాు, 6:18 4 حكيما خبيرا100:11 ,2:234

4 స్తరాు, 31:34 ; ا بصير  خبير  5 స్తరాు, 17:17, 42:27 ; 

بيره طيف اللّ ا لخه  అల్-ల’తీఫు అల్-’ఖబీరు: 5 స్తరాు, 

6:103, 22:63, 31:16, 33:34, 67:14,  అంటే 

అలా్లహ (స్త.త) పా్తి చినాదానిని తెలుస్తకోగలవాడు, 

కాని ఆయనను ఎవవరూ తెలుస్తకోలేరు.  కనిపెట్టు కుని 

ఉండేవాడు.  

َحل يمُ ال (33)  అల్-’హలీము: The All-Clement, శంత 

సవభావుడు, దయాళువు, కృప్రళువు. = అస్-

సబూరు 99 ; The Fore-Bearing. He whom the 

disobedience of the disobedient  does not 

flurry, nor anger against them disquiet, but 

who has appointed to everything  a term to 

which it must finally come (TA).  لهيٌم غهفه وٌر حه  6 

 

స్తరాు, 2:225;  ٌليم شكورا  ;స్తరాు, 4:12, 22:59 3 عهليٌم حه

الحليم  ;once, 2:263 غنيٌّ حليم ; once, 64:17 حليم

شيده   ,once, 11:87; ఓరుు గలవాడు, సౌముాడు الرَّ

విశాలహృదయుడు, సహనశీలుడు, శకిష ంచుటలో 

తందరప్డనివాడు, స్తధువు, తెలివిగల వాడు, దాసుల 

చెడు నుండ్న దృషిు ని మరలించు వాడు.  

يمُ العَ  (34) ظ   అల్-’అ’’జీము:  The Supreme, 

సర్వవతత ముడు, సర్వవతకృష్ఠ డు, మహాత్రమడు, 

ప్ర్మశ్రర ష్ఠఠ డు.  > అల్-కబీరు 38, అల్-వహాాబు 17, 

అల్-మజీదు 49, అల్-మాజిదు 66 ; The All-

Glorious, The Greatest of all, The 

incomparably great, (TA). بَّكم ع ظيم ره  2 times, 

2:49 ; بَّك العظيم   ره  3times, 56:74, 76, 69:52;  اهلله ب 

لعظيما  once, 69:33;   العهظيمه ٌل فهضْ وللا ذهو  7 

times, 2:105; لهيُّ العهظيمه لعه ا  2 times, 2: 255, 42:4 ; 

يمه القهرْ  ; times, 9:129 4 العرشه العهظيم آن العهظه   15:87, 

The Glorious Qur’an. గొపపతన్ం, ఔన్నతయం 

గలవాడు. పర తేయకతలు: ఈ నామానిన నిరంతరం స్తధయ 

మైన్నినస్తరోు పఠసా్త ఉంటే పర జల దృషిు ల్ల పిర యమైన్ 

వాడుగా, గౌరవన్నయునిగా్సి్తన్ం ప్పందుతాడు.   

فُورُ الغَ  (35)  అల్-’గఫూర్: The Forgiver, 

క్షమించ్చవ్రడు. చూడండి, అల్-’గఫాారు 15,   رحيم  

 6 غهفهور حليم  .times, 2:173, 15:49, 39:53 72 غهفهورٌ 

times, 2:225 ; ر زيز غفوع  2 times, 35:28; ا عفو

ورغف  4 times, 22:60 ; 3 غفور شكور times, 35:30; 

وٌر ذو رحمة غف ;once, 85:14 الغفور الودود  once, 

ا ;once, 34:15 ربٌّ غفور ;18:58  ;once, 17:25غفور 

ప్రప్రలను క్ష్మించేవాడు. ప్రప్రలను అమితంగా 

క్షమించేవాడు. ఎవరికైెనా జవరం ఉనాన, తలనొపిప 

ఉనాన, దుుఃఖం, విచారం ఉనాన ఈ నామానిన కాగితంపైె 

వార స దానిన రొట్టు  ప్రలుచకునే టటో్ట చేస దానిన తినాలి. 

అలో్లహ్ (త) ఆ వాయధిని, దుుఃఖానిన, విచారానిన దూరం 

చేసా్తడు. ఎలోపుపడూ దానిన చదువుతుంటే అతని 

హృదయం నుండ్న తుపుప దూరం అయిపోతుంద్ధ. 

ప్రర మాణక 'హదీసు'ల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ. సజాద  చేస సజాద ల్ల, 

''యా రబిా'గ్ఫిర్లీ'' మూడుస్తరోు పఠసాే అలో్లహ్ (త) 

అతని వెనుక ముందు ప్రప్రలను క్షమించవేసా్తడు.  

అష్ష الشَُّكورُ  (36) కూర్: Rewarding  పా్తిఫలమిచ్చచ 
వ్రడు. The Appreciative కృతజ్ు తలను 

ఆమోదంచ్చ వ్రడు. He who Approves, or 
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Rewards, or Forgives much, or largely. He 

who gives large reward for small, or few, 

works ; He in whose estimation small, or few, 

works performed by his servants increase, and 

who multiplies his rewards to them, (TA). 

شكور  غفور  3 times, 35:30, 34, 42:23; يٌم شكور حل  

once, 64:17; అంగీకరించు, ఆదరించు, విలువని్ وللا

చుచ వాడు. తన్దాస్తల మంచి్కార్మయలకు అమితంగా 

పా్తిఫలమిచేచవాడు. 2 للا شاكرا عليم times, 2:158, 

4:147; Rewarding, Appreciative, One who 

approves. ప్రిగణంచువాడు, కృతజాతలను ఆమోదించే్

వాడు. పా్తిఫలం ఇచేచవాడు. తన్ దాసుల 

సతాకరాయలను స్వవకరించేవాడు, ఇష్ు పడేవాడు, 

ప్రర ముఖయత నిచేచ వాడు.  

 ,అల్-’అలియుయ: The Most High العَل ي   (37)

మహోననత్రడు. అల్-ముత’ఆలి 78 – 

సరోవనాతుడు. The High, or He above whom is 

nothing ; (TA) The Sublime.  2 العهلهيُّ العهظيمه 

times, 2:255, 42:4 ; ره ليُّ الكبي لعا  5 times, 22:62, 

حكيم عليٌّ  ; 4:34 ,40:12 ,34:23 ,31:30  2 times, 

42:51, 43:4; అతుయనాతుడు, మహానీయుడు, 

ఉతుృష్ఠ డు. 3 األعلى times, అల్-అ’అల్ల, 16:60, 

انههه و تهعهالىه  ; 92:20 ,87:1   .ఔన్నతుయడు .6:100 سهْبحه

ب يرُ الكَ  (38)  అల్-కబీర్: The Greatest, 

మహానీయుడు. < అల్-’అ’’జీము 34 ; అల్-

ముతకబిబర్ 11. The Majestic ; or He who 

disdains having the attributes of created 

beings ; or He who magnifies Himself against 

the proud and exorbitant among His crea 
tures, (TA). The Incomparably Great, (TA). 

 ,times, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12 5 العليُّ الكبيره 

ا  ; 4:34 اعلو  كبيره  2 times, 17:4, 43;  الهمه الغهيب عه

ة الكبير المتعاله ادهه والشَّ   once, 13:9;మహతవం, పా్భావం, 

పా్త్థప్ం గలవాడు. గొప్ుదన్ననికి సరోవరం, గోప్ువాడు. 

ّبهرْ  ; 31:30 ,25:23 చాల్ల పెదద .74:3 فهكه ్వాడు.  

 ,అల్-’హఫీ”జ్జ: The Guardian الَحف يُظ  (39)

సంర్క్షకుడు. = అల్-ముఖీతు 40, అర్-రఖీబు 44; 

Protector, Keeper, Defender. The Preserver of 

all things. He from whose preservation 

nothing is excluded, (K, TA) ; not even a 

 

thing of the weight of  ة  in the ,(TA) ذهرَّ

heavens, nor on the earth, (K, TA) ; who 

preserves from oblivion, for, or against his 

creatures and his servants, what they do of 

good or evil ; who preserves the heavens and 

the earth by his power, and whom the 

preservation of both does not burden. (TA).   إنَّا

لنها القهْرآن وإنَّا له لحافهظون   خير فاهلل  ; once, 15:9 نحنه نزَّ

فيظه حه  ; once, 12:64 حافهظ ا  2 times, 11:57, 24:21 ; 

ప్ర్ావేక్షకుడు, కనిపటుు కొని ఉండేవాడు, కాచుకొని 

ఉండేవాడు, కావలి ఉండేవాడు, కాప్రడేవాడు. 

రకిు ంచేవాడు, పరిరకిు ంచే వాడు.  

تُ الُمق ي  (40)  అల్-ముఖీతు: The Protector, 

శ్ర్ణమిచుచ, కాప్రడు వ్రడు. = అల్-’హఫీ”జ్జ 39, 

అర్-రఖీబు 44; ఇంకా చూడండి, అర్-ర’జాు ఖు 18 

ఆధార మిచాచవాడు, నిర్మవహకుడు, కావలి ఉండు, 

రక్ష్కుడు, రక్ష్ణనిచేచవాడు. The possesor of power. 

He who gives to every man his  وت قه  [or food] 

and likewise to every thing. The Preserver or 

Protector who gives to every thing such 

preservation, or protection, as is needful ; 

Omnipotent. Sustainer, విశావధికారి. على كان للاو 

قهيت ا كل ش ئي مه  4:85 once. అదుపులో ఉంచు, అణచు, 

కర మబదధ ం్ చేయు, అధికారంగల, కనిపటుు  కొని ఉండు, 

గమనించు వాడు. పా్తిదానిపై తన దృష్ు ని ఉంచివునా్

వాడు, ప్రిశీలకుడు. ఆహారం పర స్తద్ధంచే వాడు, 

అంద్ధంచేవాడు.  

يبُ  (41)  ,అల్-హస్వబు: The Reckoner الَحس 

ప్రిగణంచ్చ వ్రడు, లెకొ పెటేట  వాడు.  (చూడండి  

ي  ; అల్-ము’హ’స్థ 58). Taker of accounts الُمْحص 

or a  Sufficer, or giver of what is sufficient, (K, 

TA). سيبا  حه 3 times, 4:6, 86, 33:39 ; بينا ح سه  2 

times, 6 :62, 21:47, سا ههمب حه  once, 88:26. లెకు్

తీస్తకునే్వాడు. సరిపడేవాడు,  

 ,అల్-జలీలు The Majestic,  ఔననత్రాడు الَجل يلُ  (42)

మహత్రవడు. (derived-9, స్తకరించబడిన ప్దం); 

The great in dignity, (TA, Raghib) సరవశేర ష్ఠ డు 

మహమానివతుడు,్ర్మజాధిర్మజ్జ, ఘనుడు, గంభీరుడు. 

(ఇంకా చూడండి, జ్జల్-జల్లలి వల్-ఇకార మ్ 85). ا ته  لَّ فهلهمَّ جه

بُّ     .పా్త్థప్ం గలవాడు, గొపపతన్ం గలవాడు .7:143  هه ره
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يمُ لكَ ا  (43) ر   అల్-కరీము: The Honourable The 

Noble ఆదర్ణీయుడు, గౌర్వనీయుడు, The 

Generous ప్ర్మదాత. (ఇంకా చూడండి, అల్-వహాాబ్ 

17, అల్-’అ’’జీము 34, అల్-మజీదు 49, అల్-

మాజిదు 66); Liberal, The Bounteous, 

దాతృతువడు, మహోప్కారి, దానశీలుడు, ఔదారుయడు, 

ఉదారుడు, గోప్ువాడు, అతయంత ఆదరణీయుడు, 

దివుయడు. مه الكهري  نه  ;23:116 ,17:20 ,16:12  يمٌ  يٌّ غه كهره  

يمه بهره  ;27:40 بُّكه الكهره بُّ به  ; 82:6  مه ره كه األْكره تهاٌب  ;96:3  كه

يمٌ ره كه  يمٌ لهقه  ;27:29  ْرآٌن كهره يمٌ  ; 56:77  سهوٌل كهره  ,69:40 ره

81:19; ఈ శ్బాం అలా్లహ (స్త.త) కే గాక, దివయఖుర్ఆన్ 

కొరకు గూడా వాడబడింది, అల్-మజీదు మాదిరిగా. 

జ్జల్-జల్లలి వల్-ఇకార మ్ 85, కొరకు చూడండి, 

55:27,78. ఉత్ు మ పా్ద్వత్.  
ق يبُ  (44)  ,అర్-రఖీబు: The Observer ప్రిశీలకుడు الرَّ

Watchful ప్ర్చర్క్షకుడు. = అల్-’హఫీ”జ్జ 39, అల్-

ముఖీతు 40; The Guardian, (A, K, TA)., 

Keeper, or from whom nothing is hidden. 

(TA).రక్ష్కుడు, కనిపటుు కొని ఉండు, కావలి ఉండు, 

కాచు, కాప్రడు, గమనించు, భ్దాంగాఉంచు వాడు. قهي  به الرَّ  

قهيب ا ;5:117     .33:52 ,4:1 ره
يبُ  (45)  అల్-ముజీబు: Answerer, జ్వ్రబిచ్చచ الُمج 

వ్రడు, స్త్ాకర్చించేవాడు. The Answerer of prayer; 

He who recompenses prayer and petition by 

gift and acceptance, (TA). Responding, 

Replying. One who Answers All. తన దాస్తల 

పా్రరానలకు పా్తుయతు ర్మిచేచవాడు.  ٌجيب ّبه قهريٌب مه  إنَّ ره

يبه  ;11:61 بُّههمْ  ; 2:186 اهجه  ,8:9 ,3:195 فهاْستهجابه لههم ره

يبه  ; 12:34 ينه ويهْستهجه الَّذه يبه ن يه امَّ  ;42:26 ,36: 6  جه  

ْبن  ;27:62 افاستهجه بْ  ;90 ,88 ,84 ,21:76    .40:60 أْستهجه

عُ  (46)  ,అల్-వాస్థ’ఉ: The All-Embracing الَواس 

విస్లత రుడు, సర్వవ్రాప్తత . = Omnipresent, Infinite, 

Pervading, Bountiful, Comprehending all, 

Having ample Power or ability (Bd). Has full 

knowledge of all things, All-Sufficient, 

Powerful, Embrassing All, అంతంలేనివాడు, 

సర్వవప్గత్రడు, అప్రరుడు, అతయంత ఉదారుడు, 

సంప్దల నొసంగువాడు. అలా్లహ (స్త.త) జాానం పా్తి 

దానిని ఆవరించుకొని, ఇమడుచకొని ఉనాది. 

దివయఖుర్ఆనాో,  عهلهيمٌ  عٌ واسه  (వాస్థ’ఉన్-అలీము) అనే 

 

దవంద ప్దం 7 చోటాలో వచిచంది, 2:115, 247, 261, 

عهْت كه  ;24:32 ,5:54 ,3:73 ,268 تي وسه ْحمه لُّ شهْىء  ره  

بّّك واسعا المغفرة ;7:156 ا  ;53:32 إنَّ ره ع ا حكوه يماسه  

once, 4:130. ఇంకా చూడండి, 4:130, 7:156, 53:32. 

విశ్వలపరిచేవాడు. పర తి వసాువును ఆవరించేవాడు.  

يمُ  (47)  ,అల్-’హకీము: The All-Wise الَحك 

మహావివేకవంత్రడు, మహావివేచన్యప్రుడు. The 

All-Wise, in His legislation and decrees, (IK). 

Possessing knowledge or Science, 

Omniscient,  47 العهزيز الحكيم times, 2:129, 

كيم ;59:24 ; times, 2:32, 9:28 36  العهليٌم الحه كي   ٌم الحه

بير كيم ;times 4 حه اٌب حه كيما حع ا اسه وه  ;once 24:10 تهوَّ  

once, 4:130; ْكره ال ي الذّه كه مه حه ميدٌ ي كه حه  ;36:2 ,31:2  ٌم حه   

41:42; దవాఖుర్ఆన్ కొరకు వాడబడింది. [The 

Admonition]. means that decides judicially in 

your favour and against you; or that is 

rendered free from defect or imperfection; in 

which is no incongruity, nor any unsoundness, 

(TA).  

 ,అల్-వదూద్: The Affectionate الَوُدودُ  (48)

వ్రతసలుాడు. The Loving. The Loving, towards 

his servants or towards those who obey, 

(Bayd). He who regards with approbation his 

righteous servants; or He who is beloved in 

the hearts of his saint, (IAth, L).  دهوده حيٌم وه ّبه ره  ره
دًّا سهيهْجعهله لههه  ;11:90 حمنه وه ْم الرَّ ههوه الغهفهوره  ;19:96  وه

وده ده الوه   85:14. తన దాస్తల ప్టా వాతులయం, పాేమ, పా్రతి 

గలవాడు. ఎలోపుపడూ అనినవేళల్ల అతయధికంగా 

పేర మించేవాడు,  

يدُ  (49)  అల్-మజీదు: The Sublime الَمج 
మహానీయుడు, మహతవపూరుు డు. చూడండి, అల్-

మాజిదు 66: The Bountiful, The Exalted, 

దాతృతువడు; (ఇంకా చూడండి, అల్-వహాాబు 17, అల్-

’అ ’’జీము 34, అల్-కరీము 43); يله الفهعال مه شهريفه  جه

،الزَّ  اته  The Noble, or Great, or Great in 

Dignity, who gives liberally or bountifully, ; or  

and Beneficient, (L,TA).  يده المه جه يدٌ ;85:15  جه يدٌ مه مه  حه

11:73; పా్శ్ంసనీయుడు, వైెభ్వం, పా్భావం, పా్త్థప్ం, 

విశష్ు త, ఘనత గలవాడు. యోగుయడు, ఉతుృష్టు డు, 

శేరష్టఠ డు, ఉదారుడు, పా్భువు.  ي ال القهْرآنه جه ده مه  50:1, 
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85:21; Noble. Glorious (Zj, L, K). ఈ శ్బాం 

దవాఖుర్ఆన్ కొరకు గూడా వాడబడింది, అల్-కరీము 

43, మాదిరిగా. దివయమైన, ఉతుృష్ు మైన. 

మహమానివతుడు,  గొపపతన్ం, గౌరవం గలవాడు.   

ثُ  (50)  ,అల్-బ్బ’ఇస్త‘: The Resurrector البَاع 

పునరుతథ రింప్జేసేవ్రడు. The Quickner of 

mankind after death, on the Day of  

Resurrection, (TA). పునరుతా్థన దినమున 

మానవులకు జీవం పోస్తవాడు.  12: 5 ,259 ,56: 2 بهعهثه; 

 ,17:79 ,84 ,38 ,16:36 ,7:167 ,65 ,60 ,6:36 يهْبعهث

22:7, 28:59, 40:34, 58:6, 18, 72:7. లేపేవాడు, 

తిరిగి లేపేవాడు. మృతులను సమాధుల నుండ్న 

లేపేవాడు.  

يدُ  (51)  .అష్-ష్హీదు: The Witness, సర్వస్లకి్త الشَّه 

The Faithful or Trusty, in His testimony, (Zj, 

L) or his testimony, (K,Zj,K). He from whose 

knowledge nothing is hidden; (Zj); The 

Omniscient (Zj,L, K).   يده  ,times, 3:98 9 الشَّهه

يد ا ;41:53 ,34:47 ,19: 6  ,times, 4:33, 166 11 شههه

ادةمه اعهاله  ;5:117 لغهيبه والشَّهه  '6:73, 9:94, 105, 23:92, 

الشَّههادة الكبير المتعاله غهيب وال عهالهمه  ; ,62:8 ,39:46  once, 

حيمالغهيبه والشَّ  عهالهمه  ;13:9 يزه الرَّ ادة العهزه هه عهالهمه  ,32:6 

حيمالغهيبه والشَّ  حمنه الرَّ ادة ههوه الرَّ هه  غهيبه ال عهالهمه  ,59:22 

ادوا كيمة اللشَّهه يزه الحه عهزه  64:18, అనీా ఎరిగనవాడు. 

పా్తిచోట ఉండేవాడు. పర తయక్షంగా ఉండేవాడు, 

హాజరయేయవాడు. ఏ వసాువు అతనికి వెనుక లేదు.  

అల్-’హఖుు الَحق   (52) : The All-Truth, ప్ర్మ 

సతాం. Means the Really-Existing ;  whose 

existence and divinity are proved to be true; 

(IAth, TA) ; or the Creator according to the 

requirements of wisdom, justice, right, or 

rightness నిజ్ం, సతాం. యథార్థ ం.  ّق  ,18:44 للا الحه

قّ تهعال للا المه فه  ;24:25 ,62 ,22:6 لهكه الحه  20:114, 

ق  ;31:30 ,24:25 ,23:116 والههم الحه بَّكهم  ;6:62 مه ره

قّ  بالحقّ  كنالْرسه أ ;13:1 ,53 ,10:32 الحه  2:119, 

قُّ  ;35:31 اليهقهين إنَّهه لهحه  69:51 - దవాఖర్ఆన్ కొరకు 

వాడబడింది.  الحقم ينهده ين الحقّ  ;28:53 ,24:25   ده

48:28, 61:9 - ఇసా్లం కొర్కు వాడబడింది.  ّيهومه الحق 

78:39; పునరుతా్థన దినం కొరకు వాడబడింది. వాసావ 

యజమాని, అతను తపప ఇతరులందరూ న్శంచేవారే.  

 

يلُ ال  (53) َوك   అల్-వకీలు: The Trustee, కార్ాకరి్, 
కార్ాస్లధకుడు. Care taker, Overseer, Keeper, 

Guardian, Disposer of affairs, Responsible; 

كيل  وههوه عهلى كهلُّ شْيء   ;times. 3:173, 11:12 10 الوه

كيلوه  كيال   ;107 ,102: 6   ,times, 4:81,109 13 وه

17:2; ధర్మకరి్, బ్బధుయడు, కార్ానిర్నవహకుడు,. సదిం 

చేసేవాడు, దాసుల అవసరాల బాధయత తీసుకునేవాడు.  

 అల్-ఖవియుయ: The All-Strong మహా القَو ي   (54)
బలవంత్రడు, Owner of Power, Excellent in 

strength, (TA). ميع ا إ  ةه هلله جه نَّ القهوَّ يُّ القه  ; ,2:165    العهزيز وه

7 times, 8:52, 11:66, 58:21;  ةه  ال بهاهلل ال  إه  قهوَّ ة    ,18:39  قهوَّ

 2 times, 41:15;  ته ة المه اقه ذهو القهوَّ زَّ نه ي ههوه الرَّ  51:58;  

మహా్ బలుడు, బల్లఢ్యయడు, బలశాలి, అతని ముందు 

ఎవరూ తల ఎతాలేనివాడు.  

َمت ينُ ال (55)  అల్-మతీను: The Steadfast, 

సై్థర్ావంత్రడు. The Firm, The Strong, The Hard. 

Possessing any quality in a strong degree, 

(Msb, S, K). ته   ة المه اقه ذهو القهوَّ زَّ ينه ههوه الرَّ كهيدي  إنَّ  ;51:58 

 దృఢమైనవాడు, సా్తమము, నిలకడ ;68:45 ,7:183 متينٌ 

గలవాడు, ప్టిష్టఠ డు. ఏమాతర ం బలహీన్తలేని 

బలవంతుడు.   

 ,అల్-వలియుయ: The Patron الَول ي   (56)

సర్వపోష్కుడు = అస్-సయయదు (చూడండి, అల్-వాలి 

77,  అల్-ముహైమిన్ 8) ; 7:196, 42:9. Owner, 

Defender, Friend, Guardian, Manager, The 

Patron, Protector;  18  لهيٌّ وه times, 2:107, 257, 

يمٌ وه   ;42:9 ,7:196 ,3:68 حه لهيٌّ ره ي  ;41:43  مه لهيٌّ حه دٌ وه  

يَّ  ;42:28 له اوه  13 times, 4:45, 4:75,; ْولى  ª«s°ÍØ 7 مه

times, 47:11, 8:40, 22:13, 78, 44:41, 47:11; 

والكهمْ  ْواله  ;times, 3 :150, 8:40 5 مه نامه  2:286, 9:51; 

ْوالههه  وْ  ;66:4 ,16:76 مه الههمْ مه  6:62, 10:30; ఆర్మధుయడు, 

స్తాహతుడు, సహాయకుడు, రకిష ంచువాడు, సంరక్ష్కుడు, 

యజమాని, స్తవమి, అండగా నిలుచువాడు. మితుర డు, 

సమరిుడు.  

يدُ  (57)  ,అల్-’హమీదు: The Praiseworthy الَحم 

పా్శ్ంసనీయుడు. పా్శ్ంస్తరాుడు. He who is Praised, 

in every case, (L).  ميدٌ غه نهيٌّ حه  10 times, 2:267, 

يدٌ  ;14:8 جه يدٌ مه مه يدٌ زيزٌ عه  ;11:73 حه مه  ,times, 14:1 3  حه

ميدٌ  ;85:8 ,34:6 يٌم حه كه ميدٌ  ;41:42  حه لهيٌّ حه  ;42:28 وه

సరవస్తు త్థర లకు అరాుడు. పర శంసంచేవాడు, ప్పగిడేవాడు, 
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పర తేయకతలు గలవాడు. ఈ నామానిన అతయధికంగా 

పఠంచేవారు మంచ పనులు, పుణయకారాయలు చేసా్తరు. 

చెడు పలుకులు, చెడు న్డతకు గురయిన్్ వారికి 

గిననల్ల ఈ నామానిన వార స ఎలోపుపడూ దానిల్ల న్నళ్తళ 

తార గుతూ ఉండాలి. ఇన్ష్ట అలో్లహ్ అశో్లల పలుకులు, 

చెడు న్డతల నుండ్న రకిు ంపబడతాడు.  

يُمحْ ال (58) ص   అల్-ము’హ’స్థ: Comprehender, 

సర్వగార హిణ. (derived-10, స్తకరించబడిన ప్దం); 

చూడండి, అల్-హస్వబు 41. He who 

comprehendeth everything by his knowledge; 

nothing escaping him thereof, small or great. 

(TA). పా్తిదానిని గర హంచేవాడు. Who Counts, 

Enumerates, Calculates or Computes, The 

Reckoner,   ْصىه أح 18:49, 19:94, 36 :12, 58:6, 

72:28, 78:29, అదుప్పలో ఉించేవాడు, లెకొపెటేట  

వాడు, లెకొలు తెలిసే వాడు.   

ئُ ْبد  المُ  (59)  అల్-ముబాిఉ‘: The Originator, 

పా్భవింప్జేసేవ్రడు. Innovator. [X అల్-ము’ఈదు 

60], చూడండి, అల్-బదీ’ఉ 95, ఆరంభ్కుడు. The 

Creator of the things [that exist], who hath 

produced them at the beginning, not after the 

similitude of any thing pre-existing ; (Nh). He 

who createth mankind, and who returneth 

them after life to death in the present world 

and after death to life on the day of 

resurrection ; (TA).    يده إنَّهه ئه ويٌعه نَّهه إ .85:13  ههوه يهبده

ْلق ثه  يهْبدهؤ يده مَّ يهعه الخه  6 times, 10:4, 34, 27:64, 30:11, 

ئه يه  ;27 بده  29:19, 34:49, పా్రర్ంభకుడు, మొదటిస్తరి 

కొర తు గా సృటించువాడు. లేమి నుండి ఉనికిలోకి 

తెచేచవాడు. మొదట్ట నుండ్న ఉన్నదానిన ఉనికిల్లకి 

తెచేచవాడు. మొటు మొదట్టస్తరి సృషిు ంచే వాడు.  

يدُ  (60)  అల్-ము’ఈదు: The Restorer, తిరిగి الُمع 

ఉనిక్తలోక్త తెచ్చచవ్రడు. [X అల్-ముబాిఉ‘59]  ههوه إنَّهه 

يده ئه يهبده  ويٌعه ْلق ثهمَّ يه  إنَّهه يهْبدهؤ .85:13  يده الخه عه  6 times, 

يده  ;27 ,30:11 ,27:64 ,34 ,10:4 ئه ويٌعه  ,29:19 يهبده

لق ثهمَّ يهعيدٌ الخه  ؤه يهْبده  ,21:104 نهعيدههه  ;34:49  30:11. 

పూరవసా్థతికి తెచేచవాడు. న్శంచబడ్నన్ వసాువును మళ్ళళ 

ఉనికిల్లనికి తెచేచవాడు.  

يي  الُمحْ  (61)  అల్-ము’హయయ్: The Giver of life, 

జీవనమిచ్చచ వ్రడు. [X అల్-ముమీతు-మరణమిచేచ 

 

వాడు 62];  20 كهذهالهكه يهْحي للاه times, 2:73, ;  هْحيهْينههه  فها

يهاكهمْ أحْ   ;6:122 7times, 22:66;   يته يهْحي ويهمه  للاه وه  

21times, 2:258, 2:259, 3:156, 7:158;  ْحيه مه له

وته  ىاْلمه نه إنَّا نهْحنه  ,30:50  يته مه  نهْحيه وه  4 times, 50:43. 

స్జీవ ప్ర్చచేవాడు.   

يتُ مُ ال (62) م   అల్-ముమీతు: The Giver of  Death, 

మర్ణమిచ్చచవ్రడు. [X అల్-ము’హయయ్ 61], 

(derived-11, స్తకరించబడిన ప్దం); The Life 

taker, اته وه أْحيها  ,times, 53:44, 2:259 3 ههوه  أمه

80:29; نا ْت أمه   40:11; ; للاه يه  يته ْحي ويهمه وه  21times, 

نه  نهْحنه  إنَّا ;7:158 ,3:156 ,2:259 ,2:258 يته نهْحيه وه مه  8 

times, 15 :23, 50:43;  مثهمَّ يهْحيهيكه  مثهمَّ يهميتهكه  4 times, 

2:28, 22:66, 30:40, 45:26.  

َحي  ال (63)  అల్-హయుయ: The Ever-Living. 

సజీవుడు. Deathless, (ar-Raghib). నితాజీవుడు, 

يُّ القهيُّوم يُّ   ;20:111 ,3:2 ,2:255 ههوه الحه الحه 25:58, 

40:65. శ్వశవతుడు.  

قَي ومُ ال (64)  అల్-ఖయూయమ్: The Eternal, 

శశ్వవత్రడు. (చూడండి, అసుమదు 68- నిరంతరుడు, 

అల్-బ్బఖ 96 - శేశుడు, అల్-వారిస్త 97, వారస్తడు ) ; 

Self-subsisting by Whom all things subsist, 

(TA). يُّ القه ههوه ال يُّومحه  2:255, 3:2, 20:111. విశావనికి 

ఆధారుడు, నిరంతరుడు, విశ్వవయవసాకు ఆధార్

భూతుడు. తన్ సవశకిితో విశ్వవనిన పరిరకిు ంచేవాడు.  

دُ الَواَج   (65)  అల్-వాజిదు: The All-Potent, All-

Capable, కొర్తలేనివ్రడు, సమరాతగల, అరాతగల; ్ 

ره  = ، القهاده الهكه -చూడండి, అల్-’గనియుయ 88, అల్) , المه

ము’గ్ ని 89), [derived-12, స్తకరించబడిన ప్దం]; 

He who has no wants, The Finder, All-Able, 
Free of Want, 93:70, 3:30, 73:20, 24:39, 34:3; 

స్తవమి, నిరపేకాష ప్రుడు, శ్కిత -స్తమరాయం గలవాడు,్

అధిప్తి, ర్మజ్జ, ప్రలకుడు, సర్మవధిప్తి, పా్భువు, 

కనుగొన, కనిపటు , గర హంచ గలవాడు. సరవగార హణ, 

ప్పందేవాడు, అకకరలేని వాడు.  

دُ  (66)  ,అల్-మాజిదు: Bountiful,  దాతృత్రవడు الَماج 

The Noble, [derived-13, స్తకరించ్ బడిన ప్దం]; 

(చూడండి, అల్-మజీదు 49; = అల్-’అ’’జీము 34 ; 

ఇంకా చూడండి, అల్-కరీము 43, అల్-వహాాబు 17; 

فاتالّصه يل عظيم الجاه، جم  The Glorious, He who is 

Glorified for his deeds. ఇతర అరా్మలు, వైెభ్వం, 
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పా్భావం, పా్త్థప్ం, విశష్ు త, ఘనత గలవాడు. 

సరవశేరష్టఠ డు, దివుయడు, పా్శ్ంసనీయుడు, 

మహతవపూరిుడు, మహమానివతుడు. ఉతుృష్టు డు, 

ఔదారుయడు. గౌరవన్నయుడు.  

دُ  (67)  .అల్-వా’హదు: The One, అదవతీయుడు الَواح 

ده  =  The Sole. He who has ever been one األحه

and alone ; or the indivisible ; or He who has 

no second [to share] in his lordship, nor in his 

essence, nor in his attributes,(TA)  ٌد احه  13 وه

times, 2:163 ; حده د ا ;times, 7:70 6  وه احه  ,times 3 وه

2:133; ఒకే ఒకుడు, ఏకైెకుడు.  اره ده القههَّ احه  ,times 6 الوه

అల్-వా’హదుల్-ఖహాారు, 12:39, 13:16, 14:48, 

38:65, 39:4, 40:16. ఒంటరివాడు.  ُاألَحد అల్ అ'హద్: 

ఏకైెకుడు, ఒంటరివాడు. 

َمدُ الصَّ  (68)   అ’సుమదు: Besought of All, 

నిర్పేకిాప్రుడు, ఎవవరి అకొర్లేనివాడు. The 

Eternal నిర్ంతరుడు,  (చూడండి, అల్-ఖయూయమ్ 

64, అల్-బ్బఖ 96, అల్-వారిస్త 97); Signifies a 

Lord to Whom obedience is rendered without 

whom no affair is accomplished; or one to 

whom lordship ultimately pertains, (M,A); Or 

the Being that continues for ever, after his 

creatures have perished, (M); or the Creator 

of every thing of whom nothing is 

independent, and whose unity everything 

indicates ; or one who takes no nourishment, 

or food, (M,L). The Everlasting Refuge, 

without whom no affair is accomplished.  ده مه  الصَّ

once only, 112:2. నిత్రాడు, శశ్వవత్రడు, సమసు  

వయవహార్మలు అందరూ అతని (స్త.త) పైననే ఆధారప్డి 

ఉనావాడు. పరిపూరణ  ఉన్నతుడు, సమసా గుణ 

సంపనునడు,  

رُ القَاد   (69)  అల్-ఖ్లదిరు: The All-able, సర్వ 

సమరుథ డు. < అల్-ఖదీరు < అల్-ముఖు దిరు 70. ذهو

ي ةه الَّذه ْزهه شهييهعْ  ال القهدْره ٌء جه  (ఇంకా చూడండి, 69,10,16) 

The Decreeing, Appointing, Ordaining, 

Deciding, Possessing power, or ability ; (TA). 

Omnipotent, He who does what he will, 

according to what wisdom requires, not more 

not less ; Decreeing, Ordaining, The Powerful. 

 

ره القه  اده ر   ,17:99 ,65 ,6:37 ,  ,46:33 ,36:81 بهقهاده

ره قهاده له  ,75:40  86:8; పా్తీది చేయగల సమరాుడు. శకిి 

స్తమరిాయలు కలవాడు.  

رُ الُمْقتَ  (70) د   అల్-ముఖు దిరు: The Prevailing, 

సర్నవధికారి. అల్-ఖ్లదిరు 69. ره قه  ْظهه ره المه ةه القهاده دْره  

(చూడండి,10, 16)  Omnipotent. He who is able 

to do every thing. He who does what he will, 

according to what wisdom requires, not more 

not less; (TA).  ر ْقتهده ْقتهده  ;55 ,54:42 مه ر  مه  18:45; 

ونه  ره ْقتهده  పా్బలుడు, పా్తిదానిపై సంపూరి ;43:42 مه

అధికారంగలవాడు, విస్తు రుడు. ఆయన్ ఎట్టవంట్ట 

శకిిస్తమరిాయలు గౌరవం గలవాడంటే అతని ముందు 

ఎవరూ పెదవి విపపలేరు.  

مُ  (71)  ,అల్-ముఖదాిము: The Preponer الُمقَد  

ముందుగా తేగలవ్రడు.  [X అల్-ముఅ‘’ఖు రు 72], 

(Hadis-1, derived-14, స్తకరించబడిన ప్దం);   َّهه إن

له  نهازه له األْشيهاءه مه مه ماهسهْبحانههه يهنهّزه ره ما يهشهاءه  ا، يهقهدّه يهشاءه وه يهئهّخه   

The Promoter. Presenter, (TA). Donor, 

Donator,Offerer, The Advancer, 34:30, 50:28. 

అందరికంటే ముందువాడు. ముందుకు న్డ్నపేవాడు.  

رُ المُ  (72) َؤخ    అల్-ముఅ‘’ఖు రు: The Postponer, The 

Detainer.  వావధినిచ్చచవ్రడు, ఆలసాం చ్చయగల 

వ్రడు [X అల్-ముఖదాిము్ 71], (Hadis-2, 

derived-15, స్తకరించబడిన ప్దం);   له سهْبحانههه يهنهّزه

له نهءه مه األْشيها مه ما يه ازه اءه ما يهشه  ره شاءه وه يهئهّخه ها، يهقهدّه  Delayer, 

He who postpones, or delays, things, and puts 

them in their places; [or He who puts, or 

keeps, back, or backward; or He who 

degrades]; (TA).  Respiter,  ఒక కార్మయనిా 

నిలుప్గలవాడు,. 11:104, 14:44, 34:30. అందరి 

కంటే వెనుక వాడు, వెన్కిక నటేు వాడు.   

لُ األ  (73) وَّ  అల్-అవవలు: The First, పా్థముడు. [X 

అల్-ఆ’ఖరు 74], originally  األْوأله from   أله وه  (A, 

Msb); اههره وا ره والزَّ له واألخه نه ههوه األوَّ لباطه  57:3, మొటు  

మొదటి వాడు, ఆదుయడు, సరవ సృష్ు ర్మస్తల సృష్ు కి 

పూరవమే ఉనావాడు. అందరికంటే మొటు  మొదట్ట 

వాడు.  

رُ  (74)  అల్-ఆ’ఖరు: The Last, అంతిముడు. [X اآلخ 

అల్-అవవలు 73], Aftermost, Hindmost, (S, 

Msb) ; نه اههره والباطه ره والزَّ له واألخه  ; 57:3 ههوه األوَّ



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 807 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

 

కడప్టి, చివరికి మిగలేవాడు. , సరవ సృష్ు ర్మస్తల 

విన్నశ్ం తరువాత కూడా ఉండేవాడు. అందరూ న్శంచన్ 

తరావత కూడా మిగిలి ఉండేవాడు.  

 ,అ’’జ్-’’జాహరు: The Evident الظَّاه رُ  (75)

పా్తాకిుడు, బహిరగ తుడు. [X అల్-బ్బ’తిను 76], The 

Ascendant or Predominant, over all things ; or 

He who is known by inference of the mind 

from what appears to mankind of the effects of 

his actions and his attributes ;(TA, IAth).  ههوه

ره وال  له واألخه نه اههره والباطه زَّ األوَّ  57:3 ; గోచరుడు,  

బ్బహయం. అతని ఉనికి, కారాయలు అన్నన బహిరంగంగా 

ఉనానయి.  

نُ  (76) అల్-బ్బ’తిను: The Hidden. గుప్పు البَاط  డు.  

[X అ’’జ్-’’జాహరు 75], He who knows the 

inward, or intrinsic, states or circumstances of 

things , (S) ; or He who knows the secret and 

hidden things ;  or  He who is veiled from the 

eyes and imaginations of created beings. 

(TA) ;  له واألخه ههوه نه اطه لب اههره واره والزَّ  األوَّ  57:3 ; 

అగోచరుడు,  దృష్ు కి గోచరించని,  గోప్యమైన, మరుగైన 

వాడు. తన్కు సంబంధించన్ విష్యాలన్నన గుపాంగా 

ఉంచుతాడు.  
يل  َوا ال  (77)  అల్-వాలి: Defender, ర్కి్తంచువ్రడు, 

వాసావ యజమాని.  (చూడండి, అల్-వలియుయ 56, 

అల్-ముహైమిను 8); وره  لَّى اهمه ْلقه إنَّهه ههوه الَّذهي يهتهوه ،  هه خه

فه بهها كيفه يهشهاءه؛ ويهته  صهرَّ  Protector, Friend, Owner, 

Patron.    ال وه 13:11. ఆర్మధుయడు, స్తాహతుడు, 

సహాయకుడు, సంరక్ష్కుడు, యజమాని, స్తవమి, 

అండగా నిలుచువాడు.  

 అల్-ముతఆలి: The Most High, The الُمتَعَال   (78)

Sublime, సర్వవననత్రడు. (చూడండి, అల్-

అలియుయ 37-మహోనాతుడు. He who is great, or 

supremely great, above the lie [or lying 

imputation] of the forgers of falsehood ; or 

The High; and the Most High; who is higher 

than every [other] high one; (TA); or He who 

has ascendency over everything by his power; 

or He who is great, and exalted, or supremely 

exalted, above [the ascription of ] the 

attributes of the created beings, (Ksh, Bd.). 

 

ادة الكبير المتعاله عهاله  مه الغهيب والشَّهه  once, 13:9; విశ్వంలో 

ఉనా పా్తి దాని కంటే అతుయనాతుడు. ఖుర్ఆన్ లో 

ఇకుడ ఒకుస్తరి మాతర మే వచిచంది. గొపప 

గుణసంపనునడు.  

అల్-బరుర البَر   (79) : The All-Benign, కృప్రళువు. 

The Benificient, The Merciful, or 

Compassionate, (M) to his servants; (IAth); 

the Ample in goodness or beneficence; 

(B); ْم نه إلهيهه ْحسه حيمبه ال ألمه رُّ الرَّ  once, 52:28; 

మహోప్కారి, దయాళువు, దయామయుడు. సహాయం, 

ఉపకారం చేసేవాడు.  

ابُ  (80)  ,అత్-తవావబు: Oft-Returning التَّوَّ

ప్శచతాత ప్ం అంగీకరించ్చవ్రడు. The Acceptor of 

Repentance,  One who returns [much or often] 

to forgiveness towards his servant who 

returns unto Him, (T). or who [often]  

disposes, or adapts, to repentence, or 

returning from sin or disobedience; or reverts 

from severity to mildness; or returns with his 

favour or grace & c., (A, K); or who forgives 

much, and saves from acts of disobedience. 

(Msb). ابه ال  حيمه التَّوَّ رَّ 9 times,  2:37, 54, 128, 

اٌب  ;64 ,4:16 ;49:12 ,118 ,9:104 ,160 كتهوَّ يمٌ حه  

ابا ;24:10 తన దాస్తని ప్శాచత్థు .10:3 تهوَّ ప్రనిా 

అంగీకరించే వాడు. ప్రప్రతుిల ప్రప్రలను 

మనిాించేవాడు, వారివైెపు మరలేవాడు.  

مُ الُمْنتَق   (81)  అల్-ముంతఖము: The Retributor of 

evil, పా్తీకార్ం చ్చయగల వ్రడు. (Hadis-3, 

స్తకరించబడిన ప్దం); The Retributor ;  ْمناقه إْنته  5 

times, 7:136, 15:79, 30:47, 43:25, 55; ذهو إْنتهقهام  

4 times, జూ‘- ఇంతిఖ్లము, 3:4, 5:95, 14:47, 

ونه مه  ; 39:37 ْنتهقهمه  3 times, 32:22, 43:41, 44:16 ; 

పా్తీకారం చేయగలవాడు. ప్రప్రలకు తగిన్ శక్ష 

విధించేవాడు.  
لعَفُو  ا (82)  అల్-అఫువువ: The Pardoning, 

మనినంచ్చవ్రడు. (Hadis-4, స్తకరించబడిన ప్దం);  

The Forgiving. Who forgives much (S) ;  

Effacer, Erasing, Obliterating. فإن للا كان عغوا

اغهفهورٌ  ;once, 4:149 قديرا  ,times, 4:43, 99 4 عهفهو 
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58:2; రదాుచేస్త, క్ష్మించే వాడు. ప్రప్రలను అతయధికంగా 

క్షమించే వాడు.  

ؤُ  (83) وفُ الرَّ  అర్-రవూ‘ఫు: The Compassionate, 

కనికరుడు. = అర్-ర’హీము 3, The Gentle, 

Merciful.  ٌيم حه ءهوٌف ره  ,times, 2:143, 4:28 9 ره

9:117,128, 16 :7, 47, 22 :65, 24:20, 57:27, 

59:10; ءهوفٌ   times, 2:207, 3:30. దయా 2  ره

మయుడు, సునినతంగా ఆదరించేవాడు.  

لك  المُ  َمال كُ  (84)  మాలికుల్-ములుు: The Sovereign 

of the Universe, విశ్వస్లమాాటి్ట.  الدينمالك يوم   

Once 1:4; لك  ,Once, 3:26, See also, 67:1 مالهك المه

10:31, 36:83; The Lord of the kingdom. ఎవరికీ 

ఎట్టవంట్ట అధికారం లేని స్తమార జాయనికి ప్రలకుడు.  

َرام  واإلكْ  (85)  జ్జల్-జల్లలి వల్-ఇకార ము: The Lord of 

Majesty and Generosity, సర్వశ్రర ష్ఠ దాత, 
మహత్రత వడు-గౌర్వనీయుడు. Possessor of 

majesty, or greatness, and bounty; or of 

absolute independence and universal bounty. 

55:27, 78. ఉన్నత సి్తనాలు, గౌరవం పర స్తద్ధంచేవాడు.  

طُ  (86)  ,అల్-ముఖు’తు: The Equitable الُمْقس 

నిష్పక్షప్రత్రడు. (derived-16, స్తకరించబడిన ప్దం); 

The Just, (TA). Maintains his creation in 

justice. న్నయయప్రిరక్ష్కుడు, న్యాయవంత్రడు. 3:18, 

7:29, 10:54, 21:47. నాయయంగా ధరింగా 

పర వరిించేవాడు.  

عُ ا  (87) لَجام   అల్-జామి’ఉ: The Gatherer, సమావేశ్ 
ప్రచేవాడు. (Hadis-5, derived-17, స్తకరించబడిన 

ప్దం); The collector, of the created beings for 

the Day of Reckoning; or the Combiner of 

things of similar natures and of things of 

contrary natures, in existence. (IAth). 3:9, 

4:140, 42:29, 75:3, 6, 17, 77:38, 56:49, 

పాోగుచేస్త, కూడబెటేు  వాడు. అందరిన్న ఒకచోట చేరేచ 

వాడు, వాయపించ ఉన్న వాట్టని ఒకచోట చేరేచవాడు.  

 ,అల్-’గనియుయ: The Self-Sufficient الغَن ي   (88)

సవయంసమృధి్ధడు. (చూడండి, అల్-ము’గా 89, 

అల్-వాజిదు 65, నిరంతరుడు 68); He who has no 

need of any one in any thing, (TA).  ٌّ6 غهنهي 

times, 3:97, 6:133, 10:68, 29:6, 39:7, 

ميدٌ   ;2:263 غهنهيٌّ حليمٌ  ;47:38  ,times 10 غهنهيٌّ حه

 

2:267, 14:8; సరవసంప్నుాడు, నిరపేకాష  ప్రుడు. 

అకకరలేని వాడు.  

ْغن ي المُ  (89)  అల్-ము’గా: The Enricher, 

భాగాదాత. (చూడండి, అల్-’గనియుయ 88, అల్-

వాజిదు 65,్నిరంతరుడు 68); (Hadis-6, derived-

18, స్తకరించబడిన ప్దం); 2:263, 4:130, 9:28, 74, 

24:32, 33, 40:39, 53:48, 93:8. ధనసంప్తుు లు, 

భోగభాగాయలు పా్స్తదించేవాడు. తాను తపప ఇతరు్

లెవవరి అవసరం లేకుండా చేసేవాడు. పర తేయకతలు: 

ల్లభ్తావనికి గురయిన్ వయకిి తన్ శరీరంల్లని పర తి కీలుపైె 

అంటే ముఖం, కళ్తళ, చెవి, చేయి, కాళ్తళ మొదలైెన్ 

వాట్టపైె చేయిపెట్టు  అల్'గన్న పఠంచాలి. ఆ తరువాత 

చేయి తీసవేయాలి. ఇన్ష్ట అలో్లహ్ సవసిత 

కలుగుతుంద్ధ. పర తిరోజు 70 స్తరోు పఠసాే ధన్ సంపదలో్ల 

శుభ్ం కలుగుతుంద్ధ. ఎన్నడూ దారిదయీం తాకదు. పర తి 

శుకర వారం 1000 స్తరోు అల్ ము'గ్న్న అని పఠసాే ఈ 

విధంగా 10 వారాలు పఠసాే ఇతరుల అవసరం 

ఎంతమాతర ం ఉండదు. షేఖ్ వలీఉలో్లహ్ 'హదీసు'వేతా 

దహలివ తన్ రచన్లో్ల ఇల్ల పేరొకనానరు. 11 స్తరోు 

ప్రర రంభ్ం నుండ్న చవరి వరకు దరూద్ ష్రీఫ్ పఠంచ, ఆ 

తరువాత యా ముగ్న్న 111 స్తరోు పర తి రోజు ధాయనిసా్త 

ఉండాలి. అంతరాాహాయల అకకరలేని వాడ్నగా 

అయిపోతాడు.  

ان عُ المَ  (90)  అల్-మాని’ఉ: The Withholder, 

నిషేధించ్చ వ్రడు, వార్చించే వాడు. و معناه : الحامي

نجي والنّاصروالم  (Hadis-7, derived-19, 

స్తకరించబడిన ప్దం); Preventer, Restrainer, 

Hinderer, Prohibitor. Forbidding, 17:59, 

22:43, 50:25, 56:33, 68:12, 70:21, 107:7. 

ఆపేవాడు, తపిుంచే, ఆటంకప్రిచే, అణచే, అడాగంచే 

వాడు. తాను కోరిన్ దానిన వారించేవాడు.  

అ’ద్-’దారుర الضَّار   (91) : The Afflictor, హానిచ్చయ 
గలవ్రడు. [X అన్-న్నఫి’ఉ 92], (Hadis-8, 

derived-20, స్తకరించబడిన ప్దం); He who 

Harmeth, whomsoever He will, of  His 

creatures. 2:102, 6:17, 10:49,107, 42, 71, 

18:68, 22:12, 29:2, 34:42, 48:11. త్థను కోరిన 

వానికి, అప్రయం, బ్బధ, కలిగంచగలవాడు.  

 ,అన్-న్నఫి’ఉ: The Benifiteth النَّاف عُ  (92)

మేలుచ్చసేవ్రడు. [X అ’ద్-’దారుర  91], (Hadis-9, 
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derived-21, స్తకరించబడిన ప్దం); He who 

Benefiteth whomsoever He will, of  His 

creatures. 2:102, 7:188,10:49,107, 22:12, 

26:78-80, 34:42, 48:11. త్థను కోరిన వానికి 

సహాయం లేక ల్లభ్ం చేస్తవాడు. ల్లభ్ం చేకూరేచవాడు.   

 అన్-నూరు: The Light, జ్యాతి. He by الن ورُ  (93)

whose light the obscure in perception sees, 

and by whose guidance the erring is directed 

aright; or the Manifest by whom is every 

manifestation, (TA). 24:35, 39:22, 69, 61:8. 

వెలుగు, కాంతికి నిలయం. ఈ ప్దం దవాఖుర్ఆన్ 

కొరకుగూడా వాడబడింది. చూడండి, 24:35, 35:20, 

64:8. వెలుగు పా్స్లదిించేవాడు.  

ي  (94) అల్-హాది: The Guide, మార్గ الَهاد  దర్శకుడు. 

(Hadis-10, స్తకరించబడిన ప్దం);  Leader, 3:8, 

10:9,19:59, 20:50, 22:54, 25:31, 42:13, 

47:17, 48:42, 76:3, 87:1, 90:10. సన్నారగ ం్

చూపువాడు. మారగ ం చూపేవాడు.   
يعُ د  البَ  (95)  అల్-బదీ’ఉ: The Innovator, 

ఆర్ంభకుడు. (Hadis-11, స్తకరించబడిన ప్దం); . 

చూడండి, అల్-ముబాి’ఉ 59- పా్భ్వింప్జేస్తవాడు. The 

Originator of the creation, according to his 

own will, not after the similitude of any  thing 

pre  existing; (TA).  Who has produced them 

at the beginning, not after the similitude of 

any thing pre-existing.  يعه البهده  2:117, 6:101, 

పా్రరంభ్కుడు, మొదటిస్తరి కొర తు గా సృష్ు ంచువాడు. కొతా 

కొతా విష్యాలను కనిపెటేు వాడు.   

 .అల్-బ్బఖ: The Ever-Lasting, నిత్రాడు البَاق ي (96)

(చూడండి, అల్-ఖయూయము 64, అ’సుమదు 68, 

అల్-వారిస్త‘ 97) ; (Hadis-12, derived-22, 

స్తకరించబడిన ప్దం); He whose existence will 

have no end; (TA). 20:73, 55:27. నితుయడు, 

మిగలి ఉండేవాడు, చిరసా్తయిగా ఉండేవాడు. శ్వశవతుడు, 

శ్వశవతంగా ఉండేవాడు.  

ثُ  (97)  ,అల్-వారిస్త‘: The Inheritor الَوار 

వ్రర్సుడు. (చూడండి, అల్-బ్బఖ 96, అల్-

ఖయూయము 64, అ’సుమదు 68); (derived-23, 

స్తకరించబడిన ప్దం); He who Remains after 

everythong beside Him has perished, (TA). 

 ( 708/ 2)حيح (  ص   [ ) 3]  - 2289
َرُجًَل يَُقْوُل:   عليه وسلم َسِمَع أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل َعْن بَُريَْدَة:وَ 
ْ أَْسأَلَُك بِأَن ََك أَنَْت اهلُل ََل إِلَ " َ َه إِ اَلل ُهم َ  إِّن ِ َمُد نَْت اَل َ أ    ال َِذْي لَْم ْْلََحُد الص َ

َ كُلَُه  لَْم يَُكْن وَ  يُْولَْد يَلِْد َولَْم  "دَعَا اهلَل بِاْسِمِه اْْلَْعَظِم   فََقاَل: ".َحٌد ْفًوا أ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاوُ  ِذْي إِذَا ُسِئَل ال َ  ْ    .دَ بِِه أَْعََط َوإِذاَ دُِعَي بِِه أََجاَب". َرَواُه الّت ِ

2289. (3) [2/708-దృఢం] 

బురైదహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఒక వయకిిని ఈ 

దు'ఆ పఠసా్త ఉండగా విని అతడు అలో్లహ్ (త) 

గొపప న్నమము దావరా అరిించాడు. అలో్లహ్(త) 

గొపపపేరుతో అరిిసాే, అలో్లహ్ (త) తపపకుండా 

స్వవకరిసా్తడు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ. ''అలో్లహుమి ఇన్నన 

 

ن وثه اره الوه   3 times, 15:23, 21:89, 28:85;  اث يره  مه

ثه  ,57:10 ,3:180  శేశుడు, మిగలి .19:40 نهره

ఉండేవాడు, చిరసా్తయిగా ఉండేవాడు. అందరి వారసుడు.   
يدُ  (98) ش   ,అర్-రషీదు: The Director الرَّ

సన్యమర్గ గామిని. (derived-24, స్తకరించబడిన ప్దం); 

The Guide. The Director to the Right way, (L, 

K) ; and He who appoints, or ordains, well 

that which He appoints, or ordains, (K) ; or 

He whose regula tions are conducted to the 

attainment of their ultimate objects in the 

right way, without any one’s aiding in 

directing their course aright, (L). The 

Leader, 2:186,256, 11:87, 18:10, 17,  21:51, 

72:2, 14 సన్నారగ ం చూపేవాడు. దారి తపపకుండా రుజు్

మారగ ంపైె న్డ్నచేవాడు.   

بُورُ  (99)  ,అస్-సబూరు: The Forbearing الصَّ

సహనశీలుడు. (Hadis-13, derived-25, స్తకరించ 

బడిన ప్దం); ا ره به الصَّ  అ’స్-’స్తబిరు, بَّاره الصًّ    అ’స్-

’సబ్బబరు  The Clement, Patient, Enduring. 

One who does not hastily avenge Himself  

upon the disobedient, but forgives or defers, 

(K, Aboo-Ishaaq). 16:127, 32:24. శాంత 

సవభావుడు. సహన్ం, ఓరుపలను ప్రట్టంచేవాడు. 

అలా్లహ్ తపప మిగిలిన్ పేరోన్నన గుణాలతో 

కూడుకున్నవి.  

[Total: Derived=25; from Ahadees=13]  
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అస్అలుక, బిఅన్నక అన్త అలో్లహు ల్ల ఇల్లహ 

ఇలో్ల అంతల్ అ'హదు అ'ససమదు అలో'జీ లమ్ 

యలిద్ వలమ్ యూలద్ వలమ్ యకులోహు 

కుఫువన్ అ'హద్.'' -- 'అలా్లహ , నేను నినుా 

మాతర మే అరాిస్తు న్నాను. ఎందకంటే నువువ మాతర మే 

ఆర్మధుయడవు. నీవు ఒకుడవు తప్ు మరెవవరు 

ఆర్మధుయలు కారు. నీవు ఎల్లంటి అకురలు లేని్

వాడవు. నీకు సంత్థనం లేదు. నీవు కూడా ఎవరి 

సంత్థనం కాదు. నీకు స్తటి, సమానం ఎవరూ లేరు. 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్)  

 ( 708/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 2290
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  قَاَل:َعْن أَنَسٍّ وَ   كُْنُت َجالًِسا َمَع الن َ

ْ أَْس اَلل ُهم َ " اَل:ْي فَقَ يَُصل ِ ُل الَْمْسِجِد َوَرجُ  ََل إِلََه   ُد مْ بِأَن َ لََك الَْح َك أَلُ إِّن ِ
َماَواِت َواْْلَرْ أَنْ إَِل َ  اُن بَِديُْع الس َ اُن الَْمن َ ِل  ِض يَا ذَا الَْجََل َت الَْحن َ

ْوُم أَْسأَلَُك  ِب ُ صىل اهلل ." َواْْلِْكَراِم يَاَحي ُ يَا قَي ُ  م:ليه وسل  عفََقاَل الن َ
 َل بِِه أَْعََط".ئِ ا ُس أََجاَب َوإِذَ  هِ بِ ْي إِذَا دُِعَي ال َذِ  اْْلَْعَظِم  "دَعَا اهلُل بِاْسِمهِ 

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ َسائِ ُ َوابْ الوَ َرَواُه الّت ِ  .ُن َماَجهُ ن َ
2290. (4) [2/708-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: నేను పర వకత  (స) తో కలస్థ 

మసజ ద్ల్ల కూరుచనానను. ఆ సమయంల్ల ఒక వయకిి 

న్మా'జు చదువుతునానడు. ఆ వయకిి ఇల్ల దు'ఆ  

పఠంచాడు. ''అలో్లహుమి ఇనిన అస్అలుక బిఅన్న 

లకల్'హమ్దు ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల అంత అల్ 

'హనాననుల్ మనానను బదీ'ఉ ససమావాతి వల్ 

అర్'ది యా జుల్ జ'ల్లలి వల్ ఇక్రామ్ యా 

'హయుయ యా ఖయూయము అస్ అలుక'' - 'ఓ 

అలో్లహ్ నేను నినేన అరిిసాునానను. ఎందుకంటే 

సాోతార లన్నన న్న కొరకే, న్నవు తపప ఆరాధుయలెవరూ 

లేరు. న్నవు చాల్ల దయామయుడవు, ఉపకారం చేసే 

వాడవు, భూమాయకాశ్వలను సృషిు ంచేవాడవు, గౌరవం, 

ఘన్త గలవాడవు, ఓ నితయం సజీవంగా ఉండేవాడా! 

పరిరకిు ంచే వాడా! నినేన అరిిసాునానను,' ఇద్ధ విని 

పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు, ''ఇతడు అలో్లహ్ను 

ఆయన్ అనినట్ట కంటే గొపప పేరుతో దు'ఆ చేస్తడు, 

దీని దావరా దు'ఆ చేసాే, అద్ధ తపపకుండా 

స్వవకరించబడుతుంద్ధ. దీని తరావత ఏద్ధ కోరినా 

తపపకుండా అద్ధ ఇవవబడుతుంద్ధ,'' అని 

అనానరు.32 (తిరిిజి', అబూ దావూద్, నస్తయి', 

ఇబ్నన మాజహ)  

 ( 2/709)  ( هاست [ ) لم تتم در 5]  - 2291
ِب َ  .ْنِت يَِزيَْد َرِضَي اهلُل َعْنَهاَماِء بِ أَْس َعْن وَ  عليه    صىل اهللأَن َ الن َ

: )َوإِلَُهُكْم  اِحٌد  ٌه و َ إِلَ  وسلم قَاَل: "اْسُم اهلِل اْْلَْعَظُم ِِفْ َهاتَْْيِ اْْليََتْْيِ
ْحمُن  إِلََه إَِل َ ََل  ِحْيُم ُهَو الر  الم  : )( )آِل ِعْمَراَن  ةِ تَِح ( َوفَا163: 2، الر َ

ْوُم  ْ  .(2-1: 3، اهلُل ََل إِلََه إَِل َ ُهَو الَْحي ُ الَْقي ُ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن  َرَواُه الّت ِ
اَرِمي ُ   .َماَجُه َوالد َ

2291. (5) [2/709-అప్రిశోధితం]  

అస్తి' బినా య'జీద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

అలో్లహ్(త)కు చెంద్ధన్ అనినట్టకంటే గొపప పేరు ఈ 

రండు వాకాయలో్ల ఉంద్ధ అని పా్వచించారు, ''వ 

ఇల్లహుకుమ్ ఇల్లహున్ వా'హిదున్ ల్ల ఇల్లహ 

ఇలో్ల హువ రర హాిను రర హీమ్,'' మరొకట్ట ఆలి 'ఇమార న్ 

స్తరహ్ ప్రర రంభ్ంల్ల ''అలిఫ్ ల్లమ్ మీమ్ అలో్లహు 

ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల హువల్ 'హయుయల్ ఖయూయమ్, '' 

-- ' మీ ఆరాధుయడు ఒకే ఆరాధుయడు, ఆయన్ తపప 

ఆరాధన్కు ఎవవరూ అరుు లు కారు. ఆయన్ అన్ంత 

కరుణామయుడు, అప్రర కరుణాపా్దాత. అలిఫ్ ల్లమ్ 
 

32) వివరణ-2290: అరిింపుల్ల,దు'ఆల్ల వయతాయసం ఉంద్ధ. 

దాసుడు నాకుఫల్లనావసాువు పర స్తద్ధంచండ్న అని అంటే 

అద్ధ అతనికిఇవవబడుతుంద్ధ. దు'ఆ అంటే దాసుడు 

యా రబిా యారబిా అని పిలిసాే, అలో్లహ్ (త) స్వవక 

రిసా్తడు. అంటే పర శనకు సమాధాన్ం ఇచచవేయడం, 

దు'ఆకు సమాధాన్ం స్వవకరణ, జవాబుఇవవడం ఈ 

'హదీసు' దావరా అలో్లహ్ పేరోల్ల అల్'హన్నాన్, 

అల్మన్నాన్లు కూడా ఉనానయని తెలిసంద్ధ. ఇంతకు 

ముందు 'హదీసు'ల్ల ఇవి లేవు. 'హనానన్ అంటే దయా 

మయుడు, ఉదారసవభావుడు అని అరిం. మనానన్ 

అంటే ఉపకారం అనిఅరిం. ఈ రండూ అతయధిక గుణానిన 

తెలుపుతాయి. అంటే అతయధికంగా దయా దాకిుణాయలు 

చూపేవాడు, అతయధికంగా ఉపకారం చేసేవాడు అని అరిం. 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 811 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

మీమ్ అలో్లహ్ ఆయన్ తపప ఎవవరూ ఆరాధుయలు 

కారు, ఆయన్ నితయడు, సజీవుడు, నిరంతరం 

ఆదుకునే వాడు.' 33 (తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజహ, దారమి) 

 

33) వివరణ-2291: ఈ 'హదీసు'లన్నన అలో్లహ్ అనినట్ట 

కంటే గొపప పేరు పర తేయకతల గురించ పేరొకన్బడాాయి. 

అయితే అనినట్టకంటే గొపప పేరు ఫల్లనాద్ధ అని మాతర ం 

పేరొకన్డం జరగలేదు. ఈ విష్యంల్ల అనేక భేదాభి 

ప్రర యాలు ఉనానయి. కొందరు అలో్లహ్ పేరోన్నన గొపపవే 

అని అ'అ''జమ్ అంటే గొపపదని అంటే పర తి పేరు 

గొపపదని భావం. అలో్లహ్(త) పేరోల్ల కొనిన చన్నవని, 

కొనిన పెదద వని అరిం కాదు. మరి కొందరు ఏ ఉలోేఖన్ంల్ల 

అ'అ''జమ్ వచచందో ఆ దు'ఆ పఠంచే వారికి అధిక 

పుణయం లభిసాుందని అభిప్రర యపడాారు. మరికొందరు 

అలో్లహ్ (త) పర ధాన్ నామములను దాచ ఉంచాడని 

ఎవవరికీ తెలియపరచ లేదని అందువలో అలో్లహ్ 

పేరోనినట్టన్న పఠసాుండాలని, వాట్టల్ల ఏదో ఒకట్ట 

ఉంట్టందని 'అభిప్రర యపడాారు. 'హాఫి''జ్ ఇబ్నన 'హజర్ 

ఇసి అ'అ''జమ్ గురించ 14 అభిపా్రయాలు 

ప్పందుపరిచారు. వాట్టని కిర ంద ఇవవటం జరిగింద్ధ.  

(1) అద్ధ ''హువ''దీనిన ఇమామ్ రాజీ కొందరు పండ్నతుల 

దావరా పేరొకనానరు. దీనికి ఆధారం ఏమిటంటే పెదద వారి 

గురించ చెపిపన్పుడు వారు ఇల్ల అనానరు, మహారాజు 

గారు ఇల్ల అనానరు; యజమాని ఇల్ల అనానరు అని 

అంటారు అంటే ఇద్ధ గౌరవ స్తచకం. 

(2) ఆ గొపప నామం ''అలా్లహ్'' ఇదే ఆ గొపప పేరు ఎందు 

కంటే దీనికి మరో్ పేరుతో ఎట్టవంట్ట సంబంధం లేదు. 

అయితే దీనికి ఇతర పేరోన్నన గుణాలుగా పనిచేసా్తయి. 

(3) ఆ గొపప పేరు అర్ర 'హ్మా నిర్ర 'హీమ్ దీనికి 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) 'హదీసు' ఆధారం. పర వకి (స) ముందు 

ఆమ ఈ్ విధంగా దు'ఆ చేస్తరు, ''అలో్లహుమి ఇన్నన 

అద్'ఊకలో్లహ్ వద్'ఊక రర హాిన్, వద్'ఊకరర హీమ్, 

వద్'ఊక బిఅస్తియికల్ 'హుస్నా కులోిహా మా 

'అలిమ్తు మిమాా వమాలమ్ అ'అలము''. ఇద్ధ విని 

పర వకి(స) అలో్లహ్ గొపప నామం ఈ నామాలో్లనే ఉంద్ధ 

అని పర వచంచారు. 'హాఫిజ్ ఇబ్నన 'హజర్ దీనిన 

ప్రర మాణకతలేని 'హదీసు'గా పేరొకనానరు. పరిశోధన్ల్ల 

తేలింద్ధ ఇదే. దీనిన ఇబ్నన మాజహ ఉలోేఖించారు. 

 

(4) ఆ గొపప పేరు అర్ర 'హ్మమనిర్ర 'హీమ్ 'హయుయల్ 

ఖయ్యయమ్. ఇద్ధ తిరిిజీ' అభిప్రర యం. దీని ఆధారం 

అస్తి' బిన్తె య'జీద్ 'హదీసు', ''పర వకి (స) ఈ రిండు 

వాకాయలో్ల ఆ గొపపనామం ఉంద్ధ'' అని పర వచంచారు. 

(a) వ ఇల్లహుకుమ్ ఇల్లహున్ వ్ర'హిదున్ ల్ల 

యిల్లహ ఇలా్ల హువర్ర 'హ్మమ నిర్ర హీమ్.  
(b) స్తరహ్ ఆలి 'ఇమార న్ ప్రర రంభ్ంల్ల అలా్లహు ల్ల 

ఇల్లహ ఇలా్లహువల్ 'హయుయల్ ఖయ్యయమ్. ఈ 

ఉలోేఖన్ను న్స్తయి, ఇతర 'హదీసు'వేతాలు 

ఉలోేఖించారు. తిరిిజీ' దీనిన 'హసన్గా పేరొకనానరు. 

కాని ఒక పర తిల్ల 'హసన్ పదానికి బదులు 'స'హీ'హ 

పేరొకన్బడ్న ఉంద్ధ. 'స'హీ'హ అన్డం సరికాదు. 

ఎందుకంటే ఉలోేఖన్కరిల్ల ఒకరైన్ ష్హ్ర్ బిన్ 'హష్బ్ 

చాల్ల బలహీనులు.  

(5) ఆ గొపప పేరు అల్ 'హయుయల్ ఖయ్యయమ్. ఇబ్నన 

మాజహ అబూ ఉమామహ దావరా ఉలోేఖించారు. ఆ 

గొపప పేరు మూడు స్తరాలో్ల ఉంద్ధ. అంటే బఖరహ్, 

ఆలి 'ఇమార న్, 'తాహా. ఉమామహ దావరా ఉలోేఖించన్ 

ఉలోేఖన్కరి ఖాసమ్ కథన్ం, ''నేను ఖుర్ఆన్ల్ల వెద్ధకాను. 

నాకు అల్ 'హయుయల్ ఖయూయమ్ దొరికింద్ధ. ఇద్ధ 

మూడవ స్తరహ్ల్ల ఉంద్ధ. ఇమామ్ రా'ది దీనిన 

ప్రర మాణకమైన్ద్ధగా పేరొకనానరు. ఈ రండు నామాలు 

దేవుని గొపపతన్ం, పర భుతవంపైె ఆధారపడ్న ఉనానయి. 

ఇందుల్ల ఉన్నటో్ట ఇతర నామాలో్ల లేదు. 

(6) మరో గొప్ు పేరు అల్ 'హన్నాను. అల్ మన్నాను, 

బ్ది'ఉ స్సమావాతి వల్ అర్'ద జు'ల్ జల్లలి వల్ 

ఇక్రామ్, అల్ 'హయుయల్ ఖయ్యయమ్. ఈ వాకాయనిన 

అన్స్, 'హదీసు' దావరా్ ఇమామ్ అ'హిద్ 'హాకిమ్, 
అబూ్దావూద్ న్స్తయి మొదలైెన్్వారు ఉలోేఖించారు. 

ఇబ్నన 'హిబాాన్ ఈ ఉలోేఖన్ం ప్రర మాణకమైన్ద్ధగా 

ధృవీకరించారు. 

(7) ఆ్గొపప్పేరు బ్దీ'ఉస్సమావాతివల్ అర్'దజు'ల్ 

జల్లలి వల్ ఇక్రామ్. దీనిన అబూ్ య'అల్ల' 

ఉలోేఖించారు. 

(8) ఆ గొపప పేరు జు'ల్జల్లలి వల్ ఇక్రామ్. దీనిన 

తిరిిజి' మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ దావరా ఇల్ల ఉలోేఖించారు. 

''పర వకి (స) ఒక వయకిిని యా జ'ల్జల్లలి వల్ ఇకార మ్ అని 

ప్రర రిిసా్త ఉండగా వినానరు. పర వకి (స), 'న్న పలుకు 

స్వవకరించబడ్నంద్ధ. ఇపుపడు న్నకు తోచంద్ధ కోరుకో,' అని 

పర వచంచారు.  దైవతావనికి కావలసన్ గుణాలనినట్టనీ ఈ 
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గొపప పేరు  ఆవరించ ఉంద్ధ. జల్లల్ల్ల అనేక పర వాహ 

గుణాలు ఉనానయి. ఇక్రామ్ల్ల అనేక ఆధికయతా 

గుణాలు ఉనానయి.  

(9) మరో గొపప పేరు అలా్లహు ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లహు 

వల్ అ'హదు'స్సమదులాజీ లమ్యలిద్ వలమ్ 

య్య'లద్ వలమ్యకులాహూ కుఫువన్ అ'హద్. 

దీనిన అబూ దావూద్, తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ, ఇబ్నన 

'హిబాాన్, 'హాకిమ్ బురైదహ (ర) దావరా ఉలోేఖించారు. 

'హాఫిజ్ ఇబ్నన 'హజర్ దీనిన పరంపర రీతాయ అనినట్ట 

కంటే ఉతామమైన్దని పేరొకనానరు. 

(10) ఆ గొపప పేరు ర్బబ్. దీనిన 'హాకిమ్ అబూ దరా్మ 

(ర) దావరా ఉలోేఖించారు. అలో్లహ్ యొకక గొపప పేరు 

రబబ్. ఇబ్నన 'అబాాస్ కూడా దీనిన ఉలోేఖించారు. 

ఇబ్నన అబిదుద నియా 'ఆయి'ష్హ్ (ర) దావరా ఇల్ల 

ఉలోేఖించారు. ''దాసుడు ఓ నా పర భూ! ఓ నా పర భూ! అని 

అన్నపుపడు అలో్లహ్ (త) ఓ దాసుడా! అడుగు న్నకు 

ఇవవబడుతుంద్ధ, అని అంటాడు. ఈ 'హదీసు' మర్ఫూఅ 

మౌఖూఫ్గానూ ప్రర మాణకమైన్ద్ధ.  

(11) జు'నూనన్ (అ) దు'ఆయే అనినట్టకంటే గొపప పేరు. 

న్స్తయీ, 'హాకిమ్ దీనిన ఫుజా'ల్ల బిన్ 'ఉబై్నద్ దావరా 

ఉలోేఖించారు. జు'నూనన్ చేప కడుపుల్ల ఇల్ల 

ప్రర రిించారు, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల అన్త్ స్తబ్'హ్మనక 

ఇనీా కున్తు మినజాాలి మీన్.'' విశ్వవస  దీని దావరా 

దు'ఆ చేసన్పుపడలో్ల స్వవకరించడం జరిగింద్ధ.  

(12) దేవుని గొపప పేరు విష్యంల్ల రా'దీ ఇమామ్ 

'జైనుల్ 'ఆబిదీన్ దావరా ఉలోేఖిసాునానరు. ''అతను 

అలో్లహ్(త)ను తన్కు దేవుని గొపపపేరును నేరిపంచ 

వలసంద్ధగా కోరారు. ఆ తరువాత అతను కలల్ల ఇల్ల 

చూస్తరు, హువలా్ల హులాజీ ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లహు వ 

ర్బ్బబల్ అర్షిల్ 'అ''జీమ్. 

(13) ఆ గొపపపేరు దైవ నామాలనినట్టల్ల దాగి ఉంద్ధ. 

దీనిన 'ఆయి'ష్హ్ (ర) 'హదీసు' సమరిిసాుంద్ధ. దీనిన 

ఇబ్నన మాజహ పేరొకనానరు. దీనిన గురించ రండవ 

అభిప్రర యంల్ల పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. ఎందుకంటే ఈ 

'హదీసు' దావరా కొనిన అలా్లహ నామాలను పేరొకని 

దీనికి తోడు ''బిల్ అస్తియి'ల్ హుస్తన'' అనే పదం 

కూడా పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. పర వకి (స) 'ఆ గొపప పేరు 

న్నవు పఠంచన్ ఉన్నత పేరోల్లనే ఉంద్ధ,' అని అనానరు.  

(14) ఆ గొపపపేరు తౌ'హీదు వచన్ం అంటే ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్. దీనిన ఖా'దీ 'అయా'ద్ (రహ) పేరొకనానరు. 
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صىل اهلل عليه  اَل َرُسْوُل اهللِ َعْن َسْعدٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَ وَ 

ْوِن إِذَا دَعَا َرب َُه َوُهَو ِِفْ بَ  أَنَْت   إِلََه إَِل َ ْوِت )ََل  الُْح ْطِن وسلم: دَْعَوُة ِذْي الن ُ
 

(కితాబి మ'ఆరిఫిల్ అస్తి', ష్రహ్ అస్తి'ఉలో్లహి అల్ 

'హస్నా, ఖా'దీ సులైెమాన్).  

మ''జాహిర 'హఖ్ల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ. పరిశోధనావేతాలు 

అభిప్రర యాలనినట్టన్న ఒకచోట చేరిచ ఈ క్షర ింది దు'ఆలో 

ఆ గొపప పేరు ఉందని అనానరు. ''అలో్లహుమి ఇన్నన 

అస్అలుక బి అన్నలకల్ 'హమ్దు ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల 

అంత యా'హనానను, యా  మనానను, యా బదీ'అ 

ససమావాతి వల్ అర్'ది, యా జ'ల్జల్లవల్ ఇక్రామ్ 

యా 'ఖైరల్ వారిస్వ'న్, యా అర్'హమ రార 'హిమీన్, యా 

సమీఅ దుద 'ఆయి, యా అలో్లహు, యా అలో్లహు, యా 

అ'అలిము, యా సమీ'ఉ, యా'అలీము, యా 'హలీము, 

యా మాలికల్ములిక, యా మలికు, యా సల్లము, 

యా 'హఖుు , యా ఖదీము, యా ఖయియము, యా 

గనియుయ, యా ముహీతు, యా 'హకీము, యా 

అలియుయ, యా ఖాహిరు, యా ర'హాిను, యా 

ర'హీము, యా సరీ'ఉ, యా కరీము, యా ము'ఖ్ఫీ, యా 

మూతీ, యా మానిఉ, యా ముహ్యీ, యా 

ముఖ్సతు, యా 'హయుయ, యా ఖయూయము, యా 

అ'హ్మదు, యా 'హమ్దు' యా ర'దియా రబిా, యా 

రబిా, యా రబిా, యా రబిా, యా వహాు బు, యా 

'గప్రారు, యా ఖలీబు, యా ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల అంత 

సుబ్'హాన్క ఇన్నన కున్తు మిన్''జాజ లిమీన్, అంత హస్బీ 

వన్నమల్ వకీల్. 

ఇబ్నన మాజహ మరియు తర్'గీబ్ తర్హీబ్ల్ల 'ఆయి'ష్హ్ 

దావరా ఉలోేఖించడం జరిగింద్ధ. ఆమ ఇల్ల అంట్ట 

నానరు, ''నేను పర వకి (స)ను, 'అనినట్టకంటే ఉతామమైన్ 

పేరును గురించ అనేకస్తరోు అడ్నగాను. పర వకి (స) ఓ 

'ఆయి'ష్హ్ ఇద్ధ న్నకు తగదు,' అని అనేవారు. ఆ 

తరువాత నేను నిలబడ్న వు'దూ చేస్తను. రండు 

రకాతులు న్మా'జుచేస్తను. ఆ తరువాత ఈ క్షర ింది దు'ఆ 

ప్ఠించాను. అపుపడు పర వకి (స) న్వివ, 'ఈ దు'ఆల్ల 

దేవుని అనినట్టకంటే గొపపపేరు ఉంద్ధ,' అని అనానరు. ఆ 

దు'ఆ ఇద్ధ, ''అలో్లహుమి ఇన్నన అద్'ఊకలో్లహ 

వద్'ఊకరర 'హాిన్ వ'ద్ఊ కల్బిరర 'హీమ వద్ఊక బి 

అస్తియికల్ 'హస్నా కులోహా మా 'అలిమ్తు మిన్హా 

వల్లలమ్ అ'అలమ్ అన్త'గ్ఫిరలీ వతర్'హమన్న.'' 
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ْ كُنْ ُسْبَحانَ  ْسلٌِم ِِفْ   ْم ( لَ 87: 21، ِمْْيَ لِ اظ َ ُت ِمَن الَك إِّن ِ يَْدُع بَِها َرُجٌل م ُ
ِمِذي ُ َواُه رَ . اَب لَُه"َشْيءٍّ إَِل َ اْسَتَج  ْ  .أَْحَمُد َوالّت ِ
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స'అద్ (ర) కథన్ం: ''పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు, 

''చేపలవాడు చేప కడుపుల్ల తన్ పర భువుతో చేసన్ 

దు'ఆ ఇద్ధ, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలో్లఅన్త సుబ్హాన్క ఇన్నన 

కున్తు మిన్''జాజ లిమీన్.'' - '...్ వాసు వానికి న్నవు్
(అలా్లహ) తపప మరొక్ఆరాధయదేవుడు లేడు. నీవు్
సరవలోప్రలకు్ అతీతుడవు. నిశ్చయంగా నేనే 

అపరాధులలోని్ వాడను.' (సూ.్ అల్ అంబియా', 

21:87) విశ్వవసులో్ల ఎవరైనా ఏదైనా పర తేయక 

అవసరం కోసం ఈ దు'ఆ చేసాే అలో్లహ్ (త) అతని 

దు'ఆను స్వవకరిసా్తడు. 34 (అ'హిద్, తిరిిజి') 

 

34) వివరణ-2292: చేపలవాడు అంటే యూనుస్ అలైెహి 

ససల్లమ్. ఇతను పర ఖాయత పర వకి. ఇతనిన జు'నూనన్, 

స్తహిబుల్ 'హూత్ అని కూడా అంటారు. అలో్లహ్ (త) 

ఇతనిన పర వకిగా చేస, నైనవ్ర వైెపు, వారి 

మారగ దరశకతవం కోసం పంపించాడు. చాల్ల కాలం వరకు 

ఏకతవ సందేశ పర చారం చేసా్త ఉనానరు. కాని అతని 

జాతి్వారు ఈ సతయ సందేశ్వనిన తిరసకరించారు. వారు 

అవిశ్వవసం, అధరింపైెనే సిరంగా ఉండి, పర వకిను 

ఎగతాళ్ళ చేస్తరు. యూనుస్ అలైెహిససల్లమ్ 

అసహియంచుకొని, వారిని శపించ అలా్లహ అనుమతి 

లేకుండా అకకడ్న నుండ్న వెళ్ళళపోయారు. ఒక పడవ మీద 

పరయాణమయాయరు. సముదర ంల్ల తుఫాన్ వచచంద్ధ. 

పడవ కదలటం ప్రర రంభించంద్ధ. పడవల్ల ఎవరో బానిస 

తన్ యజమానికి చెపపకుండా ప్రరిపోయి వచాచడని, 

అందువలోే ఈ తుఫాన్ వచచందని, అతనిన పడవ నుండ్న 

వేరు చేయన్ంత వరకు తుఫాన్ నుండ్న విముకిి 

లభించదని పడవల్ల ఉన్నవారు గర హించారు. ల్లటరీ 

వేయబడ్నంద్ధ. అందుల్ల యూనుస్ (అ) పేరు వచచంద్ధ. 

అతనిా సముదర ంల్లకి ప్రరవేయడం జరిగింద్ధ. అలో్లహ్ 

అనుజఞ తో ఒక చేప అతనిన మిర ంగివేసంద్ధ. యూనుస్ 

(అ) చేప కడుపుల్ల దైవానిన ప్రర రిించారు. తమ ప్రప్రలకు 

క్షమాపణ వేడుకున్నారు. 'ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల అంత 

----- 
   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

   (2/709)  تتم دراسته ( [ ) لم 7]  - 2293
ىل اهلل عليه ص اهلِل  ُسْوِل َع رَ دََخلُْت مَ  ْن بَُريَْدَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:عَ 
ُ َرُجٌل ي َقْ  فَإِذَاًء َشاِجَد عِ َمْس لْ ا موسل يَا َرُسْوَل   َويَْرفَُع َصْوتَُه فَُقلُْت: َرأ

؟ اهلِل أَتَُقْوُل: ِنْيٌب" "بَْل ُمْؤِمٌن  :اَل قَ  َهَذا ُمَراءٍّ َوأَبُْو ُمْوََس   قَاَل: م ُ
ُ َويَْرفَُع َصْوتَ  لم  ه وسي عل ُل اهلِل صىل اهللَرُسوْ  َجَعَل ُه فَ اْْلَْشَعِري ُ يَْقَرأ

َ َءتِِه ثُم َ الَِقرَ  عُ َسم َ يَتَ  ْ أُْشِهُدَك  بُْو ُمْوََس َيْدُعْو فََقاَل: َجلََس أ اَلل ُهم َ إِّن ِ
  إَِل َ أَنَْت أََحًدا َصَمًدا لَْم يَلِْد َولَْم يُْولَْد َولَْم يَُكْن لَهُ  َت اهلُل ََل إِلَهَ أَن ََك أَنْ
َ كُفُ  هلَل "لََقْد َسأََل ا م: وسل ليهاهلل ع صىل  هللِ فََقاَل َرُسْوُل ا. َحٌد ًوا أ

 يَا َرُسْوَل اهللِ  ُت:قُلْ . ل َِذْي إِذَا ُسِئَل بِِه أَْعََط َوإِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب"بِاْسِمِه ا
ُه بَِما َسِمْعُت ِمْنَك؟ قَاَل: تُُه بَُقْوُل  ."نََعْم" أُْخِبُ ىل  اهلِل ص ُسْوِل  رَ فَأَْخَبْ

ثَْتِِنْ بِ ْوَم ِِلْ أٌَخ الْيَ  َت أَنْ َل ِِلْ:َقافَ  .وسلماهلل عليه  َحِديِْث   َصِديٌْق َحد 
 .ٌن َرَواُه َرِزيْ  اهلل عليه وسلم. َرُسْوِل اهلِل صىل 

2293 . (7) [2/709-అప్రిశోధితం] 

బురైదహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) వెంట నేను 'ఇష్ట' 

సమయంల్ల మసజ ద్ల్లనికి పర వేశంచాను. ఒక వయకిి 

బిగగ రగా ఖుర్ఆన్ పఠసాునానడు. అపుపడు నేను, 'ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! ఇతనిన కపటకారి అన్వచుచనా?' 

అని విన్నవించుకునానను. దానికి పర వకి (స), 'కాదు, 

ఇతడు విశవసన్నయుడు, మరలేవాడు, దైవసాోతర ం 

చేసేవాడు,' అని అనానరు.  

 

సుబ్'హాన్క ఇన్నన కుంతు మిన్''జాజ లిమీన్,' అని 

జపించేవారు. అలో్లహ్ (త) అతని ప్రర రిన్ను 

స్వవకరించాడు. చేప కడుపు నుండ్న అతనికి విముకిి 

పర స్తద్ధంచాడు. అతను చాల్ల బలహీన్ పడ్న పోయారు. 

కొంత తేరుకున్న తరావత అలో్లహ్ (త) అతనికి మళ్ళళ 

నైనవా వైెపు పంపించాడు. నైనవా పర జలు యూనుస్ (అ) 

వెళ్ళళపోయిన్ తరావత ఇసో్తమ్ స్వవకరించారు. అందువలోే 

వారిపైె దైవశక్ష అవతరించలేదు. యూనుస్ (అ) మళ్ళళ 

రండవస్తరి అకకడకు వెళ్ళరు. వారికి హితబోధ చేస్తరు. 

ఖుర్ఆన్ల్లని 6 స్తరాలో్ల ఆయన్ గురించ పర సా్తవించడం 

జరిగింద్ధ. వీటనినట్టన్న అబాుసుల్లం బసు వీగారు, ఇసో్తమీ 

తాలీమ్ 11వ భాగంల్ల ప్పందుపరిచారు.  
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బురైదహ (ర) కథన్ం, ''అబూ మూస్త అష్'అరీ 

ఖుర్ఆన్ బిగగ రగా చదువుతునానరు. పర వకి (స) 

చెవియొగిగ  శర దిగా వింట్టనానరు. ఆ తరువాత అబూ 

మూస్త (ర) కూరొచని ఈ దు'ఆ చదవస్తగారు. 

''అలో్లహుమి ఇన్నన ఉష్హిదుక అన్నక అంతలో్లహు 

ల్లఇల్లహ ఇలో్ల అంత అ'హద్ అ'సుమద్ లమ్ 

యలిద్ వలమ్ యూ'లద్ వలమ్ యకులోహు 

ఫఫువన్ అ'హద్.'' - 'ఓ అలో్లహ్! న్నవే వాసావ 

ఆరాధుయడవు, న్నవు తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు, 

న్నవు ఒకకడ్నవి, న్నవు అకకర లేనివాడవు, నినున 

ఎవరూ కనలేదనిలేదు, న్న దావర్మ ఎవరూ పుటు లేదు, 

న్నకు ఎవరూ స్తట్టలేరు, అని నేను నినున స్తక్షయంగా 

నిలబ్నడుతునానను.'' పర వకి (స) ఈ దు'ఆ విని 

ఇతను అలో్లహ్(త) పేరు దావరా అరిించాడు. 'దీని 

దావరా అరిించబడ్నన్పుపడలో్ల ఇసా్తడు. ఇంకా దు'ఆ 

చేసాే స్వవకరిసా్తడు,' అని అనానరు. దానికి నేను, ''ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! ఇపుపడు మీ దావరా నేను విన్నద్ధ 

అబూ మూస్తకు తెలియపరచనా,'' అని విన్న్

వించుకునానను. దానికి పర వకి (స), 'అవును,' అని 

అన్న పిదప నేను అబూ మూస్తకు పర వకి (స) యొకక 

ఈ 'హదీసు'ను వినిపించాను. అపుపడు అబూ 

మూస్త, ''మీరు ఈ నాట్ట నుండ్న నా సోదరులు. ఎందు్

కంటే, మీరు పర వకి (స) 'హదీసు'ను నాకు 

వినిపించారు'' అని అనానరు. (ర'జీన్)  

===== 

ْكِبْيِ يْ لِ هْ ت َ َوال    دِ ِميْ ْح الت َْسِبْيِح َوالت َ اُب  ثَوَ ُب  بَا  -3  ِل َوالت َ

3. త్స్'బీహ్, త్'హ్మీద్, త్హ్లీల్, 

త్క్బీర్ల పా్తిఫలిం 

ُل     మొదటి విభాగం   اَلَْفْصُل اْْلَو َ

   (711/ 2)  [ ) صحيح ( 1]  - 2294
 م:ه وسلهلل علي صىل ااهللِ قَاَل َرُسْوُل  ْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدبٍّ قَاَل:عَ 

َ لْ ا "أَْفَضُل  ِ َوََل ُسْبَحاَن اهلِل َوا ٌع:بَ ِم أَرْ ََل ك  إِلََه إَِل َ اهلُل َواهلُل لَْحْمُد ِِل 
 "  .أَْكَبُ

:وَ  ِ َوََل "  اهلِل أَْربٌَع : لْكَََلِم إََِل ب ُ ا"أَحَ  ِِفْ ِرَوايَةٍّ ُسْبَحاَن اهلِل َوالَْحْمُد ِِل 
ْ َد بَ  ي ِِهن َ أَ بِ  َك ََل يَُضر ُ  ".أَْكَبُ  َواهللُ  إِلََه إَِل َ اهللُ   .ٌم ُمْسلِ  َرَواهُ .   َت"أ

2294. (1) [2/711-దృఢం] 

సమురహ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం:  

''వచనాలనినట్టల్ల నాలుగు వచనాలు ఉతు మ 

మైన్వి. 1. స్తబ్'హ్మనలా్లహ్, 2. వల్ 

'హమ్దులిలా్లహ, 3. వల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్, 4. 

వలా్లహు అకబర్. మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, 

''వచనాలనినట్టల్ల అలో్లహ్(త)కు ప్రర తికరమైన్ 

వచనాలు, 1. సుబ్'హాన్లో్లహ్, 2.వల్'హమ్దు 

లిలో్లహ్, 3. వల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహ్, 4. వలో్లహు 

అకార్. వీట్టల్ల దేనిన ముందు పఠంచనా ఎల్లంట్ట 

అభ్యంతరం లేదు. 35 (ముసోమ్) 

 ( 711/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 2295
ْ وَ  صىل اهلل عليه وسلم: "َْلَْن   َرُسْوُل اهللِ  َة قَاَل: قَاَل يْرَ ُهرَ  َعْن أَِِب

 ِ ا  َوََل إِلََه إِ أَقُْوُل: ُسْبَحاَن اهلِل َوالَْحْمُد ِِل  َل َ اهلُل َواهلُل أَْكَبُ أََحب ُ إَِِل َ ِمم َ
مْ   .ٌم   ُمْسلِ َرَواهُ  .ُس" َطلََعْت عَلَْيِه الش َ

2295. (2) [2/711-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''సుబ్'హాన్లో్లహి, వల్'హమ్దులిలో్లహి, వల్ల 

ఇల్లహ ఇలోలో్లహు వలో్లహు అకార్ అని పలకటం 

నాకు స్తరుయడు ఉదయించే వసాువులనినట్ట కంటే 

పిర యమైన్వి. (ముసోమ్)  
   (2/711)  ( فق عليه) مت [  3]  - 2296

ُسْبَحاَن  " َمْن قَاَل:  لم: ىل اهلل عليه وساهلِل ص  ُل وْ قَاَل َرُس  : َل قَا َعْنهُ وَ 
ْت خَ  " اهلِل َوبَِحْمِدهِ  ةٍّ ُحط َ َ ِِفْ يَْومٍّ ِمائََة َمر َ نَْت ِمْثَل َزبَِد  اَطايَاُه َوإِْن ك

 .الَْبْحِر" 
 

35) వివరణ-2294: ఈ నాలుగు వచనాలు ఖుర్ఆన్ల్లని్
వివిధ వాకాయలో్ల్ఉనానయి. అలో్లహ్ ఆదేశ్వలు: ''సుబ్'హా్
న్లో్లహి 'హీన్ తుమ్స్తన్, అల్'హమ్దు్ లిలో్లహి 

కస్వ'రన్, ఫ'అలమ్ అన్నహూ ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహు, వ 

కబిబర్హు తక్బీరా, వ రబిాక ఫకబిార్, వలజిక్రులో్లహి 

అకార్, వ రి'దావనున్ మిన్లో్లహి అక్బరు.'' 

వీటనినట్టల్ల అధిక ప్రర ముఖయత ఉంద్ధ.  
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2296. (3) [2/711-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

రోజుకి 100 స్తరోు ''సుబ్'హాన్లో్లహి వబి'హమ్ద్ధహీ'' 

అని పఠంచేవారి ప్రప్రలు సముదర పు నురుగుకు 

సమాన్ంగా ఉనానసరే అవన్నన సమసపోతాయి. 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 2/711)[ ) متفق عليه (   4]  - 2297
َمْن قَاَل ِحْْيَ  " وسلم: ليه قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع َعْنُه قَاَل: وَ 
ةٍّ لَْم يَأِْت أََحٌد يَْوَم َحْمِدهِ ِمائَةَ َحاَن اهلِل َوبِ : ُسبْ ْي ِس مْ ِحْْيَ يُوَ  ُح بِ ْص يُ   َمر َ

ا جَ   .َما قَاَل أَْو َزادَ عَلَْيهِ ٌد قَاَل ِمْثَل اَء بِِه إَِل َ أَحَ الِْقَياَمِة بِأَْفَضَل ِمم َ
2297. (4) [2/711-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం: 

''ఉదయం, స్తయంతర ం 'స్తబ్'హ్మనలా్లహి వబి 

'హమ్దిహీ' 100 స్తరోు పఠసాే తీరుపద్ధన్ం నాడు ఆ 

పుణాయనికి మించంద్ధ మరొకట్ట ఉండదు. అయితే 

అట్టవంట్ట సతాకరయం చేస ఉంటే, లేదా అంతకంటే 

అధికంగా చేస ఉంటే తపప.'' (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  
   (2/712)  [ ) متفق عليه ( 5]  - 2298

"كَلَِمَتاِن  اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  :اَل َعْنُه قَ و
ْحَمِن:  َزاِن َحِبْيَبَتاِن َخِفْيَفَتاِن َعىَل الل َِساِن ثَِقْيلََتاِن ِِفْ الِْميْ   إََِل الر َ

 ." ِم  ُسْبَحاَن اهلِل الَْعِظيْ ُسْبَحاَن اهلِل َوبَِحْمِدهِ "
2298. (5) [2/712-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''రెండు వచనాలు పలకటానికి చాల్ల తేలికగా, 

తార సుల్ల మాతర ం చాల్ల బరువుగా ఉనానయి. ఇంకా 

అవి కరుణామయునికి చాల్ల పిర యమయిన్వి, అవి: 

''స్తబ్'హ్మనలా్లహి వబి'హమ్దిహీ, స్తబ్'హ్మనలా్ల 

హిల్ 'అ''జీమ్'' -- 'అలా్లహ (త) తన్ సాోతార లతో 

కూడిన పరమ పవితుర డు, మహోన్నతుడైన్ అలో్లహ్ 

పరమ పవితుర డు.' (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (712/ 2)  [ ) صحيح ( 6]  - 2299
ْ َوق َاَعْن َسْعِد بْ وَ  : ِن أَِِب ا ِعْنَد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   صٍّ قَاَل:كُن َ

َ  وسلم فََقاَل:  َ َحُد "أَيَْعِجُزأ ُ كْ ْن ي َ كُْم أ "فََسأَلَُه   ةٍّ؟َسنَ حَ  أَلَْف  مٍّ ل َ يَوْ ِسَب ك

؟  ْن ُجلََسائِِه: َسائٌِل م ِ  "يَُسب ُِح   قَاَل:  كَْيَف يَْكِسُب أََحُدنَا أَلُْف َحَسَنةٍّ
َرَواُه   كَْتَب لَُه أَلَْف َحَسَنةٍّ أَْو يَُحط ُ َعْنُه أَلَْف َخِطْيَئةٍّ". يَ  تَْسِبْيَحةٍّ فَ ِمائَةَ 
   ِكَتابِِه: ِِفْ وَ  لٌِم ُمْس 
: ْن ُمْوََس الُْجهَ يَاِت عَ َوار ِ ال ْيِع مِ  جَ ِِفْ  ِ " ِن ِ قَاَل أَبُْو بَْكِر   ."أَْو يَُحط ُ

قَاِّن ُ َوَرَواُه ُشْعَبُة َوأَبُوْ  اُن َعْن ُمْوََس   َعَوانََة َويَْحَي الَْبْ  بُْن َسِعْيِد الَْقط َ
َ  فََقالُْوا: " بِِغْيِ أ  .ي ِ دِ الُْحَميْ  ا ِِفْ ِكَتاِب َذ  َهكَ لْفٍّ "َويَُحط ُ

2299. (6)[2/712-దృఢం] 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాు 'స్ (ర) కథన్ం: మేము పర వకి 

(స) దగగ ర కూరొచని ఉండగా ఆయన్ మమిలిన, 

'మీల్ల ఎవరైనా రోజుకి 1000 పుణాయలు సంప్రద్ధంచ 

గలరా?' అని అడ్నగారు. ఆ మాటకు అకకడ 

కూరుచన్న వారిల్ల ఒకరు 'రోజుకి వెయియ పుణాయలు 

ఎవరైనా ఎల్ల సంప్రద్ధంచగలరు?' అని అనానరు. 

అపుపడు దైవపర వకి (స), ''స్తబ్హ్మనలా్లహ్'' అని 

100 స్తరోు పఠసాే అతని కరిల పతర ంల్ల 1000 

పుణాయలు లిఖించబడతాయి. 1000 ప్రప్రలు 

మనినంచ బడతాయి,'' అని పా్వచించారు. (ముసోమ్) 

 ( 712/ 2)[ ) صحيح (   7]  - 2300
ٍّ  ْن عَ وَ  ْ ذَر  َ عليه وسلم  اهلِل صىل اهلل ُل وْ َل َرُس ئِ ُس  قَاَل: أََِب ََلِم  أَي ُ الْك

َرَواُه  .  هِ"  َوبَِحْمدِ ُسْبَحاَن اهللِ " "َما اْصَطََف اهلُل لَِمََلئَِكِتِه: قَاَل: أَْفَضُل؟
  .ُمْسلٌِم 

2300. (7) [2/712-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథన్ం: దైవపర వకి (స) ను అనిాటి్

కంటే ఉతు మమైన పలుకు ఏద్ధ? అని పర శనంచడం 

జరిగింద్ధ. పర వకి (స) ''అలో్లహు (త) దైవదూతల్

కొరకు ఎనుాకునా: 

''స్తబ్'హ్మన హి వబి 'హమ్దిహీ'' అని 

అనానరు.36 (ముసోమ్) 

   (712/ 2)  [ ) صحيح ( 8 ] - 2301
ِب َ صىل اهلل علي ََ و ةً ْكرَ ِعْنِدَها بُ  َج ِمْن لم َخرَ ه وس َعْن ُجَويِْري ََة أَن َ الن َ
ْبَح َوهِ  َصىل َ ْْيَ حِ  َوِهَي   م َ َرَجَع بَْعَد أَْن أَْضَح ْسِجِدَها ثُ َي ِِفْ مَ الص ُ

 

36) వివరణ-2300: ఈ 'హదీసు' స్తరహ్ బఖరహ్ల్లని 

30వ ఆయతును స్తచసాుంద్ధ.  
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ْقُتِك عَلَْيَها؟" َحاِل ال َِتْ فَارَ "َما ِزلِْت َعىَل الْ  َجالَِسٌة قَاَل:   .نََعْم  قَالَْت:  
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: َ بَْعَدِك أَْربَ  لُْت  قُ َقْد "لَ  قَاَل الن َ  َث ََل اتٍّ ثَ لِمَ َع ك

اتٍّ لَوْ  :َما قُ نَْت بِ ُوزِ  َمر َ ُسْبَحاَن اهلِل َوبَِحْمِدهِ  "  لِْت ُمْنُذ الَْيْوِم لََوَزنَْتُهن َ
كَلَِماتِِه".  ِه َوِزنََة َعْرِشِه َوِمَدادَ ِه َوِرَضاَء نَْفِس عََددَ َخلْقِ   .َرَواُه ُمْسلٌِم  

2301. (8) [2/712-దృఢం]  
జువైెరియహ బినా 'హారిస్' (ర) కథన్ం: ఒకస్తరి 

ఉదయం దైవపర వకి (స) ఫజర ర్ న్మా'జ్ చేసుకొని 

బయటకు వెళ్ళళ న్పుపడు ఆమ తన న్మా'జ్ చేసన్ 

చోటే కూరొచని ఉనానరు. బాగా ప్పర దద కికన్ తరావత 

అతను (స) తిరిగొచాచరు. అపపట్టకీ ఆమ అకకడే 

కూరొచని ఉండటం చూచ, ''నేను బయటకు 

వెళ్ళళన్పపట్ట నుండ్న నువువ ఇకకడే కూరొచని 

ఉనానవా?'' అని అడ్నగారు. ఆమ 'అవును' అని 

సమాధాన్ం ఇచాచరు. అపుపడు దైవపర వకి (స) ఇల్ల 

అనానరు, ''నేను న్న దగగ రి నుండ్న వెళ్ళళన్ తరావత 

నాలుగు వచనాలు ఒకొకకకట్ట మూడుస్తరోు 

పఠంచాను. వాట్టని గనుక న్నవు ఈ రోజు ఉదయం 

నుండ్న కూరుచని పలుకుతూ ఉనా పలుకులతో 

సరిచూసాే అవే ఎకుకవ బరువుగా ఉంటాయి. ఆ 

వచనాలు ఇవి, ''స్తబ్'హ్మనలా్లహి వ బి'హమ్దిహీ 

అదద 'ఖల్ఖిహీ, వ ర్చ'దా నఫ్సిహీ వ'జినత్ 

'అర్షిహి, వమిద్వద కలిమాతిహీ.'' -- 'అలా్లహ 

సృషిు తాల సంఖయకు సమాన్ంగా, దైవాభీష్టు నికి అను్

గుణంగా అలా్లహ సంహాసన్ం బరువుకు సమాన్ంగా, 

అలా్లహ వచనాలను లిఖించటానికి కావలసన్ సరాకు 

సమాన్ంగా ఆయన్ పవితర తను కొనియాడు్

తునానను. ఆయనున సాుతిసాున్నాను.'37 (ముసోమ)  
 

37) వివరణ-2301: జువైెర్చయహ్ (ర్.అ.) 'హ్మర్చస్ బిన్ 

'దర్నర్ కుమారె. ఈ తెగ బ్నీ ముస్ు లిఖ్క్ష నాయకతవం 

వహించేద్ధ. నా'ఫె బిన్ 'సఫావన్తో పెళళయింద్ధ. ఇతను 

మర్చస్త్'అ యుదింల్ల వధించబడాారు. ఈ యుదింల్ల 

అనేకమంద్ధ బానిస సా్వీ పురుష్టలు ముసోముల చేతికి 

చకాకరు. వీరిల్ల జువైెరియ ఒకరు. యుది్ ధన్ం పంప 

కంల్ల ఈమ స్త'బిత్ బిన్ ఖైస్ బిన్ ష్మాిస్ అ'నాసరీ 

వంతుల్లనికి వచాచరు. అయితే ఇసో్తమ్ల్ల ఒకవేళ 

యజమాని కోరితే బానిసలు, బానిస సా్వీలు యజమానికి 

   (2/713)  يه ([ ) متفق عل 9]  - 2302
ْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل وَ  ْن  سلم: "مَ عليه و  اهللَعْن أَِِب
ُك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعىَل كُل ِ  لَُه لَُه الُْملْ ُه ََل َشِريَْك  َوْحَد اهللُ  إَِل َ  لَهَ ََل إِ "قَاَل: 

 

కొంత ధన్ం ఇచచ విడుదల అయేయ అవకాశం ఉండేద్ధ. 

దీనిన ఇసో్తమీయ పరిభాష్ల్ల ''కితాబత్'' అంటారు. ఈ 

పదితి పర కారం జువైెరియా ఈ పదితిని అనుసరించారు. 

పదితి పర కారం ఈమ 9 ఊఖియాల బంగారం చెలోించ 

వలస ఉంద్ధ. కాని ఆ ధన్ం ఆమ శకిికి మించన్ద్ధగా ఉంద్ధ. 

ఆమ పర వకి (స) వదద కు వచచ, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నేను 

ముసోమ్ సా్వీని నా పేరు జువైెరియ, హారిస్ కూతురిన. 

ఆయన్ తన్ తెగకు నాయకుడు, నాపైె వచచన్ కష్టు లు 

మీకు తెలియనివి కావు. నేను స్త'బిత్ బిన్ ఖైస్ 

వంతుల్లకి వచాచను. ఇంకా 9 ఊఖియాల బంగారం 

దావరా ఆయన్తో ఒపపందం కుదురుచకునానను. ఇంత 

పెదద  మొతాం నా దగగ రలేదు కాని అలా్లహపైె భారం వేస ఈ 

ఒపపందానిన స్వవకరించాను. దీనిన గురించే మిమిలిన 

సహాయం అరిించడానికి వచాచను,' అని పలికింద్ధ. పర వకి 

(స), 'న్నకు ఇంతకంటే మంచ విష్యం గురించ కోరిక్

లేదా?' అని అనానరు. ఆమ 'అదేమిట్ట' అని అనానరు. 

దానికి పర వకి (స) 'ఈ మొతాానిన నేను చెలోించవేసా్తను. 

న్నతో నికాహ్ చేసుకుంటాను' అని అనానరు. ఆమ 

ఒపుపకుంద్ధ. పర వకి (స) స్త'బిత్ బిన్ ఖైస్ను 

పిలిపించారు. ఆయన్ కూడా ఒపుపకునానరు. పర వకి (స) 

మొతాానిన చెలోించారు. ఆమను విడుదల చేయించి, 

ఆమతో వివాహం చేసుకునానరు. ఈ సంగతి అనిన 

వైెపుల్ల వాయపించంద్ధ. ఇద్ధ విన్న పర జలు బన్న ముసాలిఖ్ 

బానిస సా్వీ పురుష్టలను అనేకమంద్ధని పర వకి (స) బన్న 

ముసాలిఖ్తో బంధుతవం ఏరపరచుకున్నందుకు 

విడుదలచేస్తరు. విడుదల చేయబడ్నన్ వారి సంఖయ ఒక 

ఉలోేఖన్ం పర కారం 70 అని పేరొకన్బడ్నంద్ధ. 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర) కథన్ం పర కారం జువైెరియ శుభ్ం వలో అనేక 

కుట్టంబాలు విడుదల చేయబడాాయి. ఆమ పేరు 

బ్ర్హ్ ఉండేద్ధ. పర వకి (స) దానిన మారిచ జువైెరియా అని 

పెటాు రు. జువైెరియా 50 హిజీర ల్ల మరణంచారు. 

మఖబరతుల్ బ్ఖీలో ఖన్న్ం చేయబడాారు. అపుపడు 

ఆమ వయసుస 60 సంవతసరాలు. అబాుసుల్లం బసు వీ 

గారు ''ఖవాతీన జన్నత''ల్ల ఈమను గురించ కోుపాంగా 

పేరొకనానరు.  
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ةٍّ كَانَ ِِفْ يَْومٍّ م ِا ."َشْيءٍّ قَِديْرٌ   لَُه عِْدَل َعَشَر ِرقَابٍّ َوكُِتَبْت لَُه ْت ئََة َمر َ
َئةٍّ  ائَةُ ْنُه مِ ْت عَ َوُمِحيَ  .ِمائَُة َحَسَنةٍّ  ْيَطاِن  ا م َِن زً  ِحرْ هُ ْت لَ َوكَانَ  .َسي ِ الش َ

ا َجاَء بِِه إَِل َ ُه ذَلَِك َحّت َ يَْومَ    َعِمَل  َرُجٌل يُْمِسَي َولَْم يَأِْت أََحٌد بِأَْفَضِل ِمم َ
 .ْنُه"أَْكَثَر مِ 

2302. (9) [2/713-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఎవరు ఈ దు'ఆను రోజుకి 100 స్తరోు పఠసా్తరో వారికి 

10 మంద్ధ బానిసలను విడుదలచేసన్ంత పుణయం 

లభిసాుంద్ధ. 100 పుణాయలు వార యబడతాయి. ఇంకా 

ప్రప్రలనీా క్షమించబడతాయి. ఆ రోజంతా షై'తాన్ 

చెడుల నుండ్న దూరంగా ఉంటాడు. తీరుపద్ధన్ంనాడు 

అంతకంటే మంచ కారయం చేస్తవాడు మరొకడు 

ఉండడు. అయితే ఈ దు'ఆను పఠంచేవాడు తపప.  

ఆ దు'ఆ ఇద్ధ, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు 

ల్ల ష్రీకలహూ లహుల్ ములుొ వలహుల్ 

'హమ్దు వహువ అల్లకులాి ష్య్'ఇన్ ఖదీర్.'' -- 

'అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయడు ఎవరూ లేరు. ఆయన్ 

ఒకకడే. ఆయన్కు స్తట్ట ఎవరూ లేరు. స్తమార జయం 

అంతా ఆయన్దే. సకల సాోతార లు ఆయన్ కొరకే. 

ఆయన్ పర తి విష్యంపైె అధికారం కలిగి ఉనానడు.' 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 2/713)[ ) متفق عليه (   10]  - 2303
ْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ قَ وَ  ا َمَع رَ  اَل: َعْن أَِِب ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  كُن َ

  هللِ ْوُل اَرُس  فََقاَل  .ْكِبْيِ  بِالت َ ْوَن فََجَعَل الن َاُس يَْجَهرُ  .وسلم ِِفْ َسَفرٍّ 
ا"يَا أَي ُ   عليه وسلم:هللا صىل ُس اْربَُعْوا َعىَل أَنُْفِسُكْم إِن َُكْم ََل َها الن َ

ا َوُهَو َمَعُكْم َوال َِذْي  إِن َُكْم تَْدُعوْ  تَْدُعْوَن أََصم َ َوََل غَائًِبا َن َسِمْيًعا بَِصْيً
َ  َل فقا ." لَِتهِ َراحِ  م ِْن ُعُنِق ِدكُْم  أَحَ إََِل  تَْدُعْونَُه أَْقَرُب  َوأَنَا   بُْو ُمْوََس:أ

َ خَ  َة إَِل َ بِاهلِل ِِفْ نَْفِسْي لَْفُه أ  بِْن  َد اهللِ "يَا َعبْ  فََقاَل: .قُْوُل: ََل َحْوَل َوََل قُو َ
 اهلِل َرُسْوَل  يَا بَىَل  أَََل أَدُل َُك َعىَل كَْْنِ م ِْن كُُنْوِز الَْجن َِة ؟" فَُقلُْت::سٍّ قَيْ 
َة إَِل َ  ََل َل وَ وْ ََل حَ  : "قَاَل   . اهلِل"  بِ قُو َ

2303. (10) [2/713-ఏకీభ్వితం] 

అబూ మూస్త అష్'అరీ (ర) కథనం, మేము పర వకి 

(స) వెంట పర యాణంల్ల ఉనానం. పర జలు తక్బీరోు 

ఎలుగెతాి పలకస్తగారు. అంటే అతి బిగగ రగా పలకటం 

ప్రర రంభించారు. పర వకి (స) అద్ధ విని, 'పర జల్లరా! మీపైె 

మీరు దయచూపండ్న. ఎందుకంటే మీరు చెవిట్ట్

వాడ్నని, పరోక్షంగా ఉన్నవాడ్నని పిలవటంలేదు. మీరు 

వినేవాడ్నని, చూచేవాడ్నని పిలుసాునానరు. మీరు 

పిలుసాున్నవాడు మీ వెంటే ఉనానడు. ఆయన మీ 

వాహనాల మడల కంటే దగగ రగా ఉనానడు. అంటే 

అలో్లహ్ (త) చాల్ల దగగ రగా ఉనానడు. పర తి విష్యం 

ఆయన్ వింటాడు, ఆయన్కు తెలిస ఉంట్టంద్ధ. 

ఎలోపుపడూ మీ వెంట ఉంటాడు. మరి కేకలువేస 

పిలవటం దేనికి. మీరే అలసపోతారు. మీ గొంతే 

నొపెపడుతుంద్ధ. అందుకే మీపైె మీరు దయచూపండ్న,' 

అని అనానరు. అపుపడు అబూ మూస్త (ర), ''నేను 

మీ వెనుక, 'ల్ల 'హౌల వల్ల ఖువవత ఇలో్ల బిలో్లహ్' 

అని మన్సుల్ల పలుకుతునానను,'' అని అనానరు. 

దానికి పర వకి (స), ''ఓ 'అబుద లో్ల బిన్ ఖైస్! నేను న్నకు 

సవరగ నిధులో్ల ఒక నిధిని చూపనా?'' అని అనానరు. 

దానికి నేను, 'చూపండ్న ఓ అలో్లహ్ పర వకిా!' అని 

అనానను. పర వకి (స) ''ల్ల 'హౌల వల్ల ఖువాత్ 

ఇలా్ల బిలా్లహ్.'' స్ార్గ నిధులాోని ఒకనిధి అని 

పర వచంచారు. 38 (బు'ఖారీ, ముసోమ) 
----- 

   రిండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

   (2/713)  [ ) صحيح ( 11]  - 2304
قَاَل:ْن َجابِ عَ  "َمْن قَاَل   ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُس  رٍّ
 َرَواهُ  َجن َِة".الْ ِِفْ  ْخلَةٌ ُه نَ ُغِرَسْت لَ  "ْمِدهِ  َوبَِح ْيِم ُسْبَحاَن اهلِل الَْعظِ "

 ْ  .  ِمِذي ُ الّت ِ
2304. (12) [2/713-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: దైవపర వకి (స) పర వచన్ం, 

''స్తబ్'హ్మనలా్లహిల్ 'అ''జీమ్  వబి'హమ్దిహీ'' 

అని పఠంచన్ రి కొరకు సవరగ ంల్ల ఒక ఖరూజ రపు చెట్టు  

నాటబడుతుంద్ధ.'' (తిరిిజి' / పా్రమాణకం) 

 

38) వివరణ-2303: అంటే అలో్లహ్(త) భాగయం పర స్తద్ధంచ 

కుంటే మన్ం ప్రప్రలకు దూరంగా ఉండలేము. అదే 

విధంగా అలో్లహ్ భాగయం ఉంటేనే మన్ం ఆరాధన్ చేయ 

గలం. ఆయన్ సహాయం ఉంటేనే మన్ం సమసయలను 

పరిష్కరించగలం. ఈ  దు'ఆకు చాల్ల ప్రర ముఖయత 

ఉంద్ధ. దీనిన పఠసాే 99 వాయధులు న్యం అవుతాయి. 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 818 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

 ( 714/ 2)دراسته (  تم م ت[ ) ل 12]  - 2305
بَْيِقَاَل: ِن عَ وَ  "َما ِمْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: الز ُ

ْوَس"  َبادُ فِْيِه إَِل َ َصَباحٍّ يُْصِبُح الْعِ  َرَواُه  . ُمَنادٍّ ي َُناِدْي َسب ُِحوا الَْملَِك الُْقد ُ
 ْ    .ِمِذي ُ الّت ِ

2305. (12) [2/714-అప్రిశోధితం] 

'జుబైెర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''పర తిరోజు 

ఉదయం ఒక దైవదూత బిగగ రగా కేకలు వేసా్త ''సబిబ 

'హుల్ మలికల్ ఖుదూద స్'' -- పరిశుది చకర వరిి 

'పరిశుదితను కొనియాడండ్న,' అని అంటాడు. అంటే,్

''స్తబ్'హ్మనల్ మలిక్షల్ ఖుద్దు స్,'' అని పఠంచండ్న,్

అని్అరాము. (తిరిిజి') 

   (2/714) [ ) حسن ( 13]  - 2306
ه وسلم: "أَْفَضُل  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي َجابِرٍّ َعْن وَ 

ْكِر: ِ "لاهلُل َوأَْفَضُل اََل إِلََه إَِل َ  الذ  ِ عَاِء: اَلَْحْمُد ِِل  ِمِذي ُ َوابُْن   َرَواهُ  .د ُ ْ الّت ِ
 .هُ َماجَ 

2306. (13) [2/714-పా్రమాణకం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''అనినట్ట్

కంటే శుభ్కరమైన్ వచన్ం (తస్బబహ్), ''ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్'' అదేవిధంగా, ప్రర రిన్లనినట్టల్ల 

ఉతామమైన్ పా్రర్థ న, ''అల్'హమ్దు లిలా్లహ్''. 

(తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ)  

 ( 714/ 2)(  دراسته تتم [ ) لم  14]  - 2307
  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: و قَاَل: قَاَل َرُسْوُل رٍّ بِْن َعمْ  اهللِ ِد بْ َعْن عَ وَ 

ْكِر َما َشكَ  ""اَلَْحْمُد   " .َر اهلَل َعْبٌد ََل يَْحَمُدهُ َرأُْس الش ُ
2307. (14) [2/714-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''అల్'హమ్దులిలా్లహ్,'' కృతజఞ తా 

పర ధాన్ కాండము. అలో్లహ్ను కీరిించనివాడు, 

ఆయన్కు కృతజఞ త చూపన్టేు .  

   (2/714)  [ ) ضعيف ( 15]  - 2308
ُل ُل اهلِل صىل َرُسوْ قَاَل  َعِن ابِْن َعب َاسٍّ قَاَل:وَ  اهلل عليه وسلم: "أَو َ

ِة يَْوَم الْ  ر َ  هللَ  اَن  يَْحِمُدوْ َن الِذيْ اَمِة ِقيَ َمْن يُْدََع إََِل الَْجن َ اِء ِِفْ الس َ
ر َ   .ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن الَْبْيهَ  اُهَما. َروَ "اءِ َوالض َ

2308. (15) [2/714-బలహీనం] 

ఇబ్నన 'అబ్బబస్ (ర) కథన్ం: తీరుపద్ధన్ం నాడు 

సవరగ ంవైెపు అందరికంటే్ ముందు పర పంచంల్ల 

కలిమిలేములో్ల ''అల్'హమ్దు లిలా్లహ్'' అని 

పలికేవారిని పిలవటం జరుగుతుంద్ధ. ఈ రండు 

'హదీసు'లను బై్నహఖీ విశ్వవస భాగంల్ల పేరొకనానరు. 

(బై్నహఖీ / ష్ట'అ బిల్ ఈమాన్) 

   (714/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2309
  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   الُْخْدِري ِ قَاَل: ْن أَِِبْ َسِعْيدِ عَ وَ 
ََل لَ ى عَ ََ سوْ َل مُ قَا " بِِه َوأَدُْعْوَك  أَذْكُُرَك  .اْمِِنْ َشْيئً ا َرب ِ عَل ِيَ  :ُم ْيِه الس َ
ُقْوُل اِدَك يَ كُل ُ ِعبَ  : يَا َرب ِ  : ََل إِلََه إَِل َ اهلُل فََقاَل : يَا ُمْوََس قُْل  فََقاَل  .بِهِ 

ِِنْ بِِه قَاَل :  َ  لَوْ  ُمْوََس يَا َهَذا إِن ََما أُِريُْد َشْيًئا تَُخص ُ مَ أ ْبَع  ال  ِت َواان َ الس َ س َ
ْبَع ُوِضْعَن ِِفْ كَف َةٍّ َوََل إِلََه إِ ْرِضْْيَ ْي َواْْلَ اِمَرُهن َ َغْيِ َوعَ  َل َ اهلُل ِِفْ  الس َ

ن َةِ   .  اهلُل"ََل إِلََه إَِل َ "  كَف َةٍّ لََمالَْت بِِهن َ   . (بغوي ) َرَواُه ِِفْ َشْرِح الس ُ
2309. (16) [2/714-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''మూస్త (అ)  అలో్లహ్(త)ను, 'ఓ నా 

పర భూ! నాకేదైనా ఉతామ వచనానిన నేరిపంచండ్న. 

దాని దావరా నేను మిమిలిన సిరించడానికి. దానిన 

పఠంచ మిమిలిన ప్రర రిించ నికి,' అని విన్నవించు 

కునానరు. అపుపడు అలో్లహ్ (త), ''ఓ మూస్త! న్నవు, 

'ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్,' అని ప్లుకు,'' అని 

ఆదేశంచాడు. దానికి, ''దీనిా న్న దాసులందరూ 

పఠసా్తరు. పర తేయకంగా ఏదైనా ఉంటే, నాకు నేరిపంచు, 

అద్ధ ఇతరులెవవరికీ తెలియనిదై ఉండాలి,'' అని 

విన్నవించుకునానరు. దానికి అలో్లహ్ (త), ''ఓ 

మూస్త! 'ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహ్'కు మించన్ 

శుభ్వచన్ం లేదు. ఒకవేళ న్నున తపప సపా భూమాయ 

కాశ్వలను, వాటిలోని  పర జలను తూనికల్లని ఒక 

పళో్ంల్ల ఉంచ రండవ పళ్ళంల్ల 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలోలో్లహ్' ను ఉంచతే, ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహ్ ఉన్న 

పళళమే బరువుగా ఉంట్టంద్ధ,''  అని ఆదేశంచాడు. 

దీనిన ష్ర్హు సుసన్నహ్ (బ'గవీ) ల్ల పేరొకన్డం 

జరిగింద్ధ.  
 ( 714/ 2)) لم تتم دراسته (  [  17]  - 2310



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 819 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاََل وَ  ْ َسِعْيدٍّ َوأَِِب  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  :َعْن أَِِب
  .قَُه َرب ُهُ د َ َص  " َبُ  أَكْ اهللِ ََل إِلََه إَِل َ اهلُل وَ " "َمْن قَاَل: صىل اهلل عليه وسلم:

َ َه إَِل َ ََل إِلَ  :َل اقَ  ََل إِلََه إَِل َ اهلُل َوْحَدُه ََل َشِريَْك  "  َوإِذَا قَاَل: .ْكَبُ  أَنَا َوأَنَا أ
ََل إِلََه إَِل َ  " ا َوْحِدْي ََل َشِريَْك ِِلْ َوإِذَا قَاَل:إِلََه إَِل َ أَنَ  يَُقْوُل اهلُل : ََل  ." لَهُ 
َوإِذَا   .ُد الُْملُْك َوِِلْ الَْحمْ لََه إَِل َ أَنَا ِِلْ إِ  ََل  قَاَل:  ." ُد مْ  الَْح َولَهُ  ُك الُْملْ  لَُه اهللُ 
َة إَِل َ "  قَاَل: ََل إِلََه إَِل َ أَنَا ََل   :قَاَل  ." بِاهللِ ََل إِلََه إَِل َ اهلُل َوََل َحْوَل َوََل قُو َ

َة إَِل َ ِِبْ"  م َ َماَت لَْم  ِه ثُ َمْرِض  ِِفْ  ا"َمْن قَالَهَ  ُل:ُقوْ َن يَ كَاوَ  .َحْوَل َوََل قُو َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  َرَواهُ  .الن َار" تَْطَعْمهُ  ْ  .الّت ِ

2310. (17) [2/714-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర), అబూ హురైరహ్ (ర)ల 

కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు, ''ఎవరైనా, 'ల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహు, అలాహు అకబర్, ' అని పలికితే 

అతని పర భువు అతని ఈ పదాలను ధృవీకరిసా్త 

సమాధాన్ంగా, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల అనా వ అనా 

అకార్'' -- 'నేను తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు 

మరియు నేను అందరి కంటే పెదద వాడ్నని,' అని 

అంటాడు. అదేవిధంగా ఎవరైనా, 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు వ'హ్దహ్ ల్ల ష్రీక లహు,' అని అంటే, 

అలో్లహ్ దానికి సమాధాన్ంగా, 'ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల 

అనా వ'హ్దీ ల్ల ష్రీక లీ'' -- 'దాసుడు అలో్లహ్ (త) 

తపప ఆరాధుయ లెవరూ లేరని, ఆయన్ ఒంటరి్

వాడని, అతనికి ఎవరూ స్తట్టలేరని అంటే, అలో్లహ్ 

(త) అవును నేను తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు, నేను 

ఒకకడ్ననే నాకు ఎవరూ స్తట్ట లేరు,' అని సమాధాన్ం 

ఇసా్తడు. అదేవిధంగా ఎవరైనా, 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు లహుల్ ములుొ వలహుల్ 

'హమ్దు,' -- 'అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు, 

సరావధి్ కారాలూ ఆయన్వే. సాోతార లన్నన ఆయన్కే,' 

అని పలికితే, దానికి సమాధాన్ంగా అలో్లహ్ (త), 

''ల్లఇల్లహ ఇలో్ల అనా లియల్ ములుక వలియల్ 

హమ్దు,' -- 'నేను తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు, 

అధికారం నాదే, సాోతార లూ నావే.' అని సమాధాన్ం 

ఇసా్తడు. అదేవిధంగా ఎవరైనా, 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలోలో్లహు వల్ల 'హౌల వల్ల ఖువవత ఇలో్ల బిలో్లహ,' 
-- 'అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయ లెవరూ లేరు. ప్రప్రల 

నుండ్న దూరంగా ఉండటం పుణయం చేయటం అలో్లహ్ 

అనుగర హం వలోనే,' అని పఠసాే అలో్లహ్ (త) దానికి  

సమాధాన్ంగా, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల అన్న ల్లహౌల 

వల్లఖువాత్ ఇలా్ల బీ '' -- 'నేను తపప ఆరాధుయ 

లెవరూ లేరు, శకిి స్తమరిాయలు లేవు, కాని నేను 

తపప,' అని అంటాడు. ఎవరైనా తాను అనారోగయంగా 

ఉన్నపుపడు పఠంచ చనిపోతే న్రకాగిన అతనిని 

హరించదు (కాలచదు). (తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ) 

 ( 2/715)ضعيف (    [ ) 18]  - 2311
ْ َوق َاصٍّ وَ  ِب  صىل اهلل عليه وسلم  ، َعْن َسْعِد بِْن أَِِب أَن َُه دََخَل َمَع الن َ
َ  ْْيَ يََديَْها نَوى َ أَْو َحىص تَُسب ُِح بِِه فََقاَل:ىَل اْمَرأَةٍّ َوبَ عَ  َو  َما هُ َك بِ أُْخِبُ  ََل "أ

َماِء  اَن اهللِ ُسْبَح " ُل؟َذا أَْو أَْفَض ِمْن هَ َك يْ لَ أَيَْسُرعَ   عََددَ َما َخلََق ِِفْ الس َ
ا بَْْيَ ذَلَِك اَن اهلِل عََددَ مَ َوُسْبَحاَن اهلِل عََددَ َما َخلََق ِِفْ اْْلَْرِض َوُسْبَح 

مِ  أَكْ َواهللِ َوُسْبَحاَن اهلِل عََددَ َما ُهَو َخالٌِق  ِ َحمْ ْثَل ذَلَِك َوالْ َبُ ْثَل  مِ ُد ِِل 
ةَ إَِل َ اهللُ ََل إِلََه ذَلَِك وَ    إَِل َ بِاهلِل ِمْثَل ذَلَِك".   ِمْثَل ذَلَِك َوََل َحْوَل َوََل قُو َ

مِ  ْ : َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  .دَ ِذي ُ َوأَبُْو دَاوُ َرَواُه الّت ِ ِمِذي ُ ْ   .َوقَاَل الّت ِ
2311. (18) [2/715-బలహీనం] 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాు 'స్ (ర) కథన్ం: అతను పర వకి 

(స) వెంట ఒకమహిళ ఇంట్టకి వెళ్ళరు. ఆమ ముందు 

ఖరూజ రపు గింజలు, కంకరరాలుళ ఉనానయి. వాట్ట 

దావరా ఆమ తస్బీహ్ పఠసాునానరు. అద్ధ చూస 

పర వకి (స) ఇంతకంటే సులభ్మైన్ దానిన, ఇంతకంటే 

ఉతామమైన్ దానిన నీకు చూపించనా? అద్ధ: 

''సుబ్'హాన్లో్లహి,్  'అదద్ మా 'ఖలఖ 

ఫిససమాయి', వ సుబ్'హాన్లో్లహి, 'అదద మా 

'ఖలఖ ఫిల్ అర్'ది, వ సుబ్'హాన్లో్లహి, 'అదద 

మాబై్నన్ జా'లిక, వ సుబ్'హాన్లో్లహి, 'అదద్మా 

హువ 'ఖాలిఖున్,్ వలో్లహు అకార్, మిసా'జా'లిక,్్

వలామాులిలా్లహ్ మిసా'జా'లిక,్ వల్ల్ ఇల్లహ్ ఇలాా్

లా్లహు మిసా'జా'లిక, వల్ల'హౌల్ వల్లఖువవత 

ఇలా్లహ బిలా్లహ మిసా'జా'లిక.'' 39 (తిరిిజి' / 

ఏకోలాేఖనం, అబూ దావూద్)  

 

39) వివరణ-2311: ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిసన్ 

విష్యం ఏమిటంటే పర దరశనా్బుది్ధ, చూపుగోలు ఉదేద శం 
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   (715/ 2)  راسته (م تتم د) ل [ 19]  - 2312
هِ قَاَل:ْن أَبِْيِه َعْن َعْيبٍّ عَ بِْن شُ  ْمِروعَ َعْن وَ  ِ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َجد 

َح  وسلم:اهلل عليه  َ الَْغَداةِ َوِماهلَل ِمائًَة بِ  ا"َمْن َسب َ اَن كََمْن  ئًَة بِالَْعِشي ِ ك
ةٍّ َوَمْن َحِمَد اهلَل ِمائَ     كَاَن كََمْن ي ِ ِمائًَة بِالَْعِش اةِ وَ الَْغَد ًة بِ َحج َ ِمائََة َحج َ

ئًَة ِماِبالَْغَداةِ وَ ًة ِبْيِل اهلِل َوَمْن َهل ََل اهلُل ِمائَ سٍّ ِِفْ َس ِمائَِة فَرَ َحَمَل َعىَل 
َ اهلَل أَْعَتَق ِمائََة رَ كَاَن كََمْن بِالَْعِشي ِ  لَِد إِْسَماِعْيَل َوَمْن كَب َ قََبةٍّ ِمْن و ُ

َ  ِِفْ ذَلَِك ا لَْم يَأِْت ي ِ ِمائًَة بِالَْعِش َداةِ وَ بِالْغَ ًة ِمائَ  ا أَََت َحٌد بِأَكْ لَْيْوِم أ َثَر ِمم َ
َ  مِ بِِه إَِل َ َمْن قَاَل  مِ َرَواُه  اَل.َزادَ َعىَل َما قَ ْو ْثَل ذَلَِك أ ْ .الّت ِ اَل: َهَذا  قَ وَ  ِذي ُ

 .َغِريٌْب   حسن َحِديٌْث 
2312. (19) [2/715-అప్రిశోధితం]  

'అమర ్ బిన్ ష్టఐబ్, తన్ తండ్నర  తాతల దావరా 

పేరొక నానరు, ''పర వకి (స) పర వచన్ం, ఉదయం 100 

స్తరోు స్తయంతర ం 100 స్తరోు, స్తబ్'హ్మనలా్లహ్ అని 

పలికిన్ వారికి 100 'హజ్లు చేసన్వారితో 

సమాన్ంగా పుణయం లభిసాుంద్ధ. అదేవిధంగా ఉదయం 

100 స్తరోు, స్తయంతర ం 100 స్తరోు అల్'హమ్దు 

లిలా్లహ్ అని పఠంచన్ వారికి దైవమారగ ంల్ల 100 

మంద్ధ ముజాహి దులను 100 గురార లపైె పంపిన్ంత 

పుణయం లభిసాుంద్ధ. అదేవిధంగా ఉదయం స్తయంతర ం 

100 స్తరోు ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు, పఠసాే అతనికి 

ఇస్తి'యీల్ (అ) సంతతిల్లని 100 బానిసలను 

విడుదల చేసన్ంత పుణయం లభిసాుంద్ధ. అదేవిధంగా 

ఉదయం స్తయంతర ం 100 స్తరోు అలా్లహు అకబర్ అని 

పఠంచేవయకిి తీరుపద్ధన్ం నాడు అతని కంటే అధిక 

పుణయంగల వారవరూ ఉండరు. అయితే ఈ 

వచనాలిన ఇనినస్తరోు లేదా అంతకంటే ఎకుకవస్తరోు 

పఠంచన్వారు తపప. (తిరిిజి' / పా్రమాణకం, 

ఏకోలాేఖనం) 

   (716/ 2)  سته (تتم درالم   [ ) 20]  - 2313
  ىل اهلل عليه وسلم: ُل اهلِل ص قَاَل َرُسوْ  وقَاَل:َعْمرٍّ   بِْن هللِ  ادِ بْ َعْن عَ وَ 

ِ يَْملَُؤُه َوََل مْ َح الِْمْيَزاِن َوالْ  "اَلت َْسِبْيُح نِْصُف  لَْيَس لََها  إِلََه إَِل َ اهللُ ُد ِِل 
 

లేకుండా గింజల దావరా, కంకర రాళళదావరా తస్బీ'హ్ 

హారాల దావరా తస్బీ'హలు, త'హ్లీల్లత్లు చదవ 

వచుచ. రానున్న పేజీలో్ల వీటిని వివరంగా పేరొకన్డం 

జరిగింద్ధ. 

ْ َواُه رَ  ".ِحَجاٌب دُْوَن اهلِل َحّت َ تَْخلَُص إِلَْيهِ  .الّت ِ   ِديٌْث حَ  َذاهَ  َوقَاَل: ِمِذي ُ
 .ي ِ دُُه بِالَْقوِ لَْيَس إِْسَناٌب وَ َغِريْ 

2313. (20) [2/716-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''సుబ్'హాన్లో్లహ్, పఠసాే తూనిక పళ్ళం 

సగం నిండ్నపోతుంద్ధ. అల్'హమ్దు లిలో్లహ్, తూనిక 

పళ్ళనిన నింపుతుంద్ధ. సుబ్'హాన్లో్లహ్ మరియు 

అల్'హమ్దు లిలో్లహ్ పఠంచన్ందుకు ఎంత ఎకుకవ 

పుణయం లభిసాుందంటే పుణయంతో తూనిక పళ్ళం 

నిండ్నపోతుంద్ధ. ఇంకా  ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహు, వచన్ం 

దైవం వరకు చేరిపోతుంద్ధ. ఏ వసాువు దానిన దైవం 

వరకు చేరకుండా ఆపజాలదు. అంటే  ల్ల ఇల్లహ 

ఇలోలో్లహు, పఠంచన్ పుణయం తినాగా అలా్లహ వరకు 

చేరిపోతుంద్ధ. అలా్లహ దానిన స్వవకరిసా్తడు. (తిరిిజి' /  
ఏకోలాేఖనం -దీని ఆధార్మలు దృఢమైనవికావు) 

   (716/ 2)  لم تتم دراسته (  [ ) 21]  - 2314
"َما َقاَل   م: ليه وسلاهلل ع صىل َقاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َقاَل: وَ 
َماِء َحّت َ إَِل َ فُِتَحْت لَ  .إَِل َ اهلُل ُمْخلًِصا َقط ُ   إِلَهَ ََل  ٌد َعبْ  يُْفِضَي   ُه أَبَْواُب الس َ

ْ رَ  َر". َما اْجَتَنَب الَْكَبائِ  ِش رْ عَ إََِل الْ  . َواُه الّت ِ ا َحِديٌْث  َهَذ  َوَقاَل:  ِمِذي ُ
 .َغِريٌْب 

2314. (21) [2/716-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి(స) పర వచన్ం, 

''ఎవరైనా నిష్కలిష్మైన్ మన్సుసతో, చతా శుది్ధతో, 

పర దరశనాబుది్ధ లేకుండా, చూపుగోలు లేకుండా ''ల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్'' పఠసాే అతని కొరకు ఆకాశ 

దావరాలు తెరువబడతాయి. ఆ పర వచన్ం  దైవ 

సంహాసన్ం వరకు చేరుకుంటుంద్ధ. అంటే తవరగా 

స్వవకరించబడుతుంద్ధ. ఇల్ల పెదద  పెదద  ప్రప్రల నుండ్న 

దూరంగా ఉన్నంత వరకు. (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం) 

 ( 2/716)ف (  [ ) ضعي  22]  - 2315
"لَِقْيُت   اهلل عليه وسلم: ْوُل اهلِل صىلَرُس  قَاَل  ُعْودٍّ قَاَل:ِن َمْس ابْ  َعِن وَ 

ُ يَا ُمَحم َُد أَْقرِ  َل:فََقا .ِِبْ إِبَْراِهْيَم لَْيلًَة أُْسِرَي  تَ ْئ أ ْ َك مِ م َ ََلَم  ِن ِ  وَ  الس َ
بَِة عَْذبَُة  ُهْم أَْخِبْ  ْ َة َطي َبُة الّت ُ   اَسَها ْيَعاٌن َوأَن َ ِغرَ ا قِ الَْماِء َوأَن َهَ أَن َ الَْجن َ
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ِ َوََل إِلََه إَِل َ اهلُل َواهلِل أَْكَبُ ُسْبَحاَن اهلِل وَ  ْ َرَواهُ    ." الَْحْمُد ِِل  .   الّت ِ ِمِذي ُ
 .دًا َحَسٌن َغِريٌْب إِْسَنا ٌث يْ دِ َذا حَ : هَ َوقَاَل 

2315. (22) [2/716-బలహీనం] 

ఇబ్నన మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

మే'రాజ్ రాతిర  నేను ఇబార హీమ్ (అ)ను కలిస్తను. 

అతను (అ) నాతో ఓ ము'హమిద్ ! మీరు మీ 

అనుచర సంఘానికి నా సల్లమ్ అందజేయండ్న, ఇంకా 

వారితో ఇల్ల అనండి, ''సవరగ ంల్లని మట్టు  పరిశుదింగా 

పరిమళభ్రితంగా ఉంది, ఇంకా అందుల్లని న్నరు 

చాల్ల తియయగా ఉంది, కాని అద్ధ బంజరు భూమిల్ల 

ఉంది, అంటే అందుల్ల మొకకలు గాన్న, చెటో్టగాన్న 

లేవు. అందుల్ల, ''స్తబ్'హ్మనలా్లహి, అల్'హమ్దు 

లిలా్లహి, ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు, అలా్లహు 

అకబర్,'' అనే చెటో్ట ఉనానయి. అంటే వాట్టని పఠసాే 

మొకకలు చెటో్ట మొలకెతాుతాయి, అంటే చద్ధవిన్ 

పర తి పర వచనానికి ఒకొకకక చెట్టు  మొలకెతాుతుంది 

ఎంత అధికంగా పఠసాే అంతపెదద గా 

తయారవుతుంద్ధ.'' (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం, దీని 

ఆధార్మలు అప్రిచితమైనవి) 

 ( 2/716)[ ) حسن (  23]  - 2316
قَاَل لََنا    الُْمَهاِجَراِت قَالَْت:كَانَْت ِمَن  َعْنَها وَ َة َرِضَي اهللُ ِسْيَ ْن يُ عَ وَ 
ْهلِْيِل  لت َ لت َْسِبْيِح َوا"عَلَْيُكن َ بِا سلم: عليه و  اهلل ْوُل اهلِل صىلَرُس 

ْقِديِْس َواْعِقْدَن بِاْْلَنَاِمِل فَإِن َ    ََل وَ  .نَْطَقاٌت ََ ٌت ُمْستُؤْوََل  َمْس ُهن َ َوالت َ
ْحمَ ْْلَ فَُتْنَس تَْغفُ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َة". َرَواهُ ْْيَ الر َ ْ  .الّت ِ

2316. (23) [2/716-పా్రమాణకం] 

యుస్వరహ (ర) కథన్ం: ఈమ వలస వెళ్ళళన్ 

సా్వీలల్ల ఒకరు. ఈమ కథన్ం: ''పర వకి (స) మమిలిన, 

''సుబ్'హాన్లో్లహ్, ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహ్, సుబ్'హాన్ల్ 

మలికిల్ ఖుదూద స్,'' కర మం తపపకుండా పఠంచాలి, 

వాట్టని తమ వేర ళళతో లెకకపెటాు లి, ఎందుకంటే 

తీరుప ద్ధన్ం నాడు చేతి వేళళను పా్శాించడిం 

జరుగుతుంది. ఈ వేర ళ్తళ మాటోాడుతాయి, 

సమాధాన్ం ఇసా్తయి. మీరు ఈ దు'ఆలు పఠంచడంల్ల 

అశరధధ  చేయవదాు, అల్ల చేసాే అలా్లహ (త) శుభాలు 

మీకు దూరం అవుతాయి, ఇంకా అలా్లహ(త) 

కారుణాయనికి మీరు దూరం అవుతారు, అని 

హెచచరిసా్త హితబోధ చేస్తరు.'' 40  (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్)  
 

40) వివరణ-2316: ఈ 'హదీసు' దావరా త్స్త్బహ్లు, 

త్'హ్లీలులు తన్ చేతివాేళళపైె లెకొపెట్ట డిం పర వకి 

స్తంపర దాయం అని తెలిసంద్ధ. ఈ విధంగా చేతివేళళ 

దావరా లెకకపెటు డానిన 'అఖ్ద అనామిల్ అంటారు. 

అరబుాలు తమ స్తంపర దాయ పదితి పర కారం వేర ళళ్

దావరా ఒకటో్ట, పదులు, వందలు, వేల వరకు లెకకపెటేు  

వారు. వీట్టకి కొనిన పర తేయక పదితులు ఉండేవి. 

స్తబ్బలుస్సల్లమ్, 'గియాస్త'లాు'గాత్లలో ఈ 

పదితులను వివరంగా పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. ఇద్ధ అందరికీ 

తెలిసందే. 1- 9 వరకు ఒకటా్ల అంటారు. వీట్టని అరబీల్ల 

అ'హ్మద్ అంటారు. పద్ధ, ఇరవైె, ముపైెా, న్లభై, యాభై, 

అరవైె, డభైభ, ఎన్భై, తొంభై వరకు ప్దులు అని 

అంటారు. వీటిని 'అరబాీల్ల 'అష్రాత్ అంటారు. 

వందలకు మిఆ'త్, వేలకు ఉలూఫ్ అంటారు.  

వీట్టని మీ చేతులతో లెకకపెటు ండ్న. ఒకటా్ల కేవలిం కుడి 

చేతి చిట్కెన వాేలు ('ఖి'నసర్), ఆ తరువాతి వేలు 

ఉంగరపు వేలు (బింసర్), ఆతరువాత మధయ వాేలు 

(వు'స్లత ) ఈ మూడు వేర ళ్తళ విపపడం, ముడుచుకోవటం 

దావరా లెకక పెటు డం జరుగుతుంద్ధ. ఇందుల్ల చూపుడు 

వేర లు (సబాబహ్) బొటన్వేర లు (ఇబ్ హామ్). ఎడమ 

చేయి పర మేయం ఏమాతర ం లేదు. 

కుడ్నచేతి చట్టకెన్ వేర లు ('ఖ'నుర్) ముడుచుకోండ్న, ఒకటి 

(1) అవుతుంద్ధ. ఉంగరపు వేలు (బింసర్) కూడా 

ముడుచు కుంటే రెండు (2), మధయ వాేలు (వు'స్తు ) కూడా 

ముడుచు కుంటే మూడు (3). (వేళళను విపిపన్పుడు 

తిన్నగా ఉంచాలి. ముడుచు కున్నపుపడు సరిగా 

ముడుచుకోవాలి.)  

ఇపుపడు చట్టకెన్ వేర లు ('ఖ'నుర్)విపిపతే నాలుగు (4), 

పర కకవేలు విపిపతే అయిదు (5) అవుతుంద్ధ. ఇక 

మధయవేలు (వు'స్తు ) ను విపిప పర కకవేలు (బింసర్)ను 

ముడుచు కుంటే ఆరు (6) అవుతుంద్ధ. పర కకవేలు 

(బింసర్) ను విపిప, చట్టకెన్ వేర లు ('ఖ'నుర్)ను కొద్ధద  

ప్రడవుగా ముడుచుకుంటే ఏడు (7) అవుతుంద్ధ. అదే 

విధంగా పర కక వేలును (బింసర్)ను కూడా ముడుచు 

కుంటే ఎనిమిద్ధ (8) అవుతుంద్ధ. మరియు మధయ వేలు 

(వు'స్తు )ను ముడుచుకుంటే తొమిిద్ధ (9) అవుతుంద్ధ. 
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7, 8, 9 కోసం చట్టకెన్ వేర లును, దాని పర కకవేలును 

ముడుచుకున్నపుపడు వాట్టని కిర ంద్ధ వైెపు తిన్నగా 

ఉంచాలి. లెకకల్ల అంతరాయం కలగకుండా ఉండ 

టానికి. వీట్టని గురించ పిలోలకు అభాయసం చేయించాలి. 

పర తిరోజు పరీకిు ంచాలి. ఉదా. ఐదు ఎల్ల అవుతుందని 

అడగండ్న. మూడు్ ఎల్ల్ అవుతుందని అడగండ్న. 

రండుల్ల ఎనిమిద్ధల్ల వయతాయసం ఏమిటని అడగండ్న, 

మొదలైెన్వి. నిరాటంకంగా చెపపగలిగితే ముందుకు 

వెళళండ్న.  
అష్రాత్ అింటే ప్దులు: పద్ధ, ఇరవైె, ముఫైెప, న్లబై్న, 

యాభై, అరవైె, డబై్నభ, ఎన్భై, తొంభై -- పదులు 

అన్బడతాయి. పదులు కేవలం కుడ్నచేతి, బొట్న వాేలు 

(ఇబ్ హామ్) - చూప్పడు వేర లు (సబ్బబహ)తో లెకికంచ్

బడతాయి. మిగిలిన్ మూడు వేళ్తళ, ఎడమ చేతితో 

ఎట్టవంట్ట పని ఉండదు.  

10 కోసం బొటన్ వేర లు (ఇబ్ హామ్)ను నిలబ్నట్టు  చూపుడు 

వేర లు (సబ్బబహ) ను బొటన్ వేర లు పైె భాగం గీతవదద  

ఉంచాలి. ఈ విధంగా గుండర ంగా్వృతాం ఏరపడాలి.  

20 కోసం బొటన్వేర లు (ఇబ్ హామ్)పైె భాగం చూపుడు 

వేర లు (సబ్బబహ) కిర ంద గీతపైె ఉంచ మధయ వేర లు వైెపు 

కలప్రలి. 

చూసేవాళళకు బొటన్ వేర లు చూపుడు వేలు మధయ 

భాగానికి తగిలిన్ట్టు  ఉండాలి. అయితే పదుల లెకకలో్ల 

మధయవేలు ప్రతర  ఏమీలేదు. బొటన్వేర లు పైెభాగం 

చూపుడువేలు కిర ంద్ధభాగంతో మధయవేలువైెపు కలస 

ఉండాలి.   

30 కోసం బొటన్ వేర లు (ఇబ్ హామ్)ను నిలబ్నట్టు , 

చూపుడువేలు కలప్రలి. చూపుడువేలు విలోుల్ల, బొటన్ 

వేలు చన్గగింజ రూపంల్ల ఉండాలి. 

40 కోసం బొటన్వేర లు (ఇబ్ హామ్) పైెభాగానిా, 

చూపుడువేర లు (సబ్బబహ) కిర ందిపర కక భాగంపైె ఉంచాలి. 

బొటన్వేలు అరచేతితో కలసఉన్నట్టు  మధయ ఖాళ్ళ 

ఉండన్ట్టు  ఉంచాలి. 

50 కోసం బొటన్వేర లు (ఇబ్ హామ్)ను చూపుడువేర లు 

(సబ్బబహ) కిర ంద్ధ భాగంల్ల అంటే బొటన్వేలుకు 

చూపుడువేలుకు మధయ ఉంచాలి. చూపుడువేలు 

తిన్నగా బొటన్వేలు దాని కిర ంద్ధభాగానికి తగిలి ఉండాలి. 

60 కోసం బొటన్వేలు (ఇబ్ హామ్)ను చూపుడువేలు 

(సబ్బబహ) యొకక రండవగీతపైె ఉంచ 

 

చూపుడువేలును మడచ బొటన్వేలుపైె ఉంచాలి. అంటే 

బొటన్వేలు గోరు కపపబడ్నపోవాలి. 

70 కోసం బొటన్వేర లి (ఇబ్ హామ్) గోరు చవరిభాగానిన 

చూపుడువేలు (సబ్బబహ) పైెగీతతో కలపండ్న. ఈ 

సితిల్ల గోరుపైెన్ ఉంట్టంద్ధ. 

80 కోసం బొటన్వేలు (ఇబ్ హామ్)ను నిలబ్నట్టు  దాని 

పైెభాగం వెనుక చూపుడువేలు (సబ్బబహ) పైెభాగానిన 

ఉంచాలి. 

90 కోసం బొటన్వేలు (ఇబ్ హామ్)ను నిలబ్నట్టు  దాని కిర ంద 

భాగంల్ల ఉన్న గీతపైె చూపుడువేలు (సబ్బబహ) 

పైెభాగం తగిలించాలి. 

ప్దుల లెకకలు పూరియాయయి. వీట్టని బాగా అభ్య 

సంచండ్న. ఇవి కంఠసాం అయేయవరకు ముందుకు 

వెళళకండ్న. 

మిఅతున్, ఉలూఫున్ అంటే వందలు, వేలు:  

మీరు కుడ్నచేతాో అభ్యసంచ ఉనానరు. అదేవిధంగా 

ఇపుపడు ఎడమచేతాో అభ్యసంచండ్న. కుడ్నచేతితో లెకక్

పెట్టు న్ ఒకటో్ట ఎడమ చేతిల్ల వందలలుగా ప్రిగణంప్్

బడత్థయి. కుడ్నచేతిల్ల ఉన్న 9 పదులు ఎడమ చేతిల్ల 

వేలుగా ప్రిగణంప్బడత్థయి. 

ఉదాహరణకు: కుడ్నచేతిల్ల 7 ఉంటే ఎడమ చేతిల్ల 

700 అవుత్థయి. కుడ్న చేతిల్ల 70 ఉంటే ఎడమ చేతిల్ల 

7000 అవుత్థయి. ఈ విధంగా విలువలను గురిించండ్న. 

పైెన్ పేరొకన్న వాటిని కిర ంద్ధ విలువలలో చూపటం 

జరిగింద్ధ. 
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వీట్ట పరసపర రెండు, మూడు, నాలుగులు వాట్ట ఫారుిల్ల 
దావరా లెకక కడ్నతే 9999 వరకు లెకక పెటు వచుచను. 
ఉదా: కుడ్నచేతి బొటన్ వేర లు మరియు చూపుడువేలు 
దావరా 10ను విలువగా కర మంగా లెకకకడ్నతే 11 నుండ్న 
19 వరకు విలువలు వసా్తయి. అదేవిధంగా 20వ 
విలువగా దానితో ప్రట్ట 9 ఒకటోను విలువలో్ల చేరిచతే 
21 నుండ్న 29 వరకు విలువలు ఏరపడతాయి. 
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ఈవిధంగా మిగతా పదులతో ఒకటోను కలపండ్న. 99 
వరకు విలువలు ఏరపడతాయి. 

ఇపుపడు ఎడమ చేతిల్లని మధయ వేలు, దాని ఇరుపర కకల 

ఉన్న వేర ళళ దావరా 9 వందలు ఏరపడతాయి. వీట్టల్ల 

పర తివందకు చేతాో కర మంగా గత 99 విలువలను కర మంగా 

కలుపుతూ పోతే 999 వరకు విలువలు పరిష్కృత్

మవుతాయి. ఇపుపడు కుడ్నచేతి చూపుడు వేలు బొటన్ 

వేలుతో 9999 వరకు లెకికంచడం జరుగుతుంద్ధ. 

పద్ధవేల కోసం రండు చేతుల వేళ్తళ విపిప వేరు వేరుగా 

నిలువునా నిలబ్నటు ండ్న. ఈ పద్ధ ఆ పద్ధ అంటే 10000 గా 

పరిగణంచడం జరుగుతుంద్ధ. 

అఖ్ద అనామిల్ అంటే చేతి గీతల దావరా తస్బీహ్ 

పఠంచడం పర వకి స్తంపర దాయం, ఉతామం. ఒకవేళ 

సౌలభ్యం కోసం ఖరూజ రపు గింజలు, కంకర రాళ్తళ ఇంకా 

ఇతర గింజల దావరా తస్బీహ్ పఠసాే అద్ధ ధరి 

సమితమే. దీనిన గురించ పైె 'హదీసు'లో్ల పేరొకన్డం 

జరిగింద్ధ. అబూ హురైరహ్ (ర) గింజల దావరా, 

కంకరరాళళ దావరా తస్బీహ్ పఠంచేవారు. తుఫాత్కి 

చెంద్ధన్ ఒక సజజ నుడు ఇల్ల వివరించారు.  

అంటే నేను అబూ హురైరహ్ వదద  అతిథిగా ఉనానను. 

ఆయన్ చాల్ల అతిథి మరాయదలు చేస్తరు. భ్కిి 

ఆరాధన్లు చేస్తరు. ఆయన్ మంచంపైె కూరుచనానరు. 

ఆయన్ వదద  ఒక సంచ ఉండేద్ధ. అందుల్ల కంకరరాళ్తళ 

లేదా ఖరూజ రపు గింజలు నిండ్న ఉండేవి. ఆయన్ 

సేవకురాలు మంచం కిర ంద కూరుచనేద్ధ. ఈ గింజలు, 

కంకర రాళళను తస్బీహ్ పఠసా్త మంచం కిర ంద్ధకి వేసా్త 

ఉంటారు. అతని సేవకురాలు వాట్టని ఏరి కూడబ్నటేు ద్ధ. 

అతని వదద  అవన్నన అయిపోతే, ఆ సేవకు రాలు తిరిగి 

వాట్టని సంచల్ల వేస ఇచేచద్ధ. మళ్ళళ అతను వాట్టదావరా 

తస్బీహ్ పఠంచేవారు. అబూ హురైరహ్ యొకక ఈ 

ఆచరణ వలో పర దరశనాబుది్ధ, చూపుగోలు లేకుండా వీట్ట 

దావరా తస్బీహ్ పఠంచవచుచన్ని తెలిసంద్ధ. పర సాుతం 

ఆచరణల్ల ఉన్న గింజలు, హారాలు కూడా దీని 

పరిధిల్లనికే వసా్తయి. 

పైె 'హదీసు'ల్ల మీరు చేతిగీతల దావరా, ''ల్ల ఇల్లహ 

ఇలోలో్లహు వ సుబ్'హాన్ మలికిల్ ఖుదూద స్, 

సుబూా'హున్, ఖుదూద సున్, రబుాల్ మల్లయికతి 

వరూర హ్,'' మొదలైెన్ వాట్టని పఠంచమని ఆదేశంచడం 

జరిగింద్ధ. ఎందుకంటే తీరుపద్ధన్ం నాడు ఈ చేతివేర ళళను 

పర శనంచడం జరుగుతుంద్ధ. అవి సమాధాన్ం ఇసా్తయి. 

అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''ఆ రోజ్జ (తీరుప ద్ధన్ం నాడు) మేము 

----- 

   మూడవ విభాగం  الث َالُِث اَلَْفْصُل  

 ( 2/717)[ ) صحيح (   24]  - 2317
َ عَ  ِل اهلِل صىل اهلل  وْ َرُس  إََِل  َجاَء أَْعَراِِب ٌ  : صٍّ قَاَل َوق َا ِِبْ ْن َسْعِد بِْن أ

  اهلُل َوْحَدُه ََل  إَِل َ ََل إِلَهَ ْل "قُ  عَل ِْمِِنْ كَََلًما أَقُْولُُه قَاَل:  سلم فََقاَل:عليه و 
ا َوُسْبَحاَن اهللِ  لَُه اهلُل أَْكَبُ َشِريَْك  ِ كَِثْيً ا َوالَْحْمُد ِِل    َرب ِ  كَِبْيً

ُؤََلِء َحِكْيِم". فََقاَل فَهَ  بِاهلِل الَْعِزيِْز الْ ََل إِ َة قُو َ  ََل ََل َحْوَل وَ  .الَِمْْيَ الْعَ 
ْ فََما ِِلْ؟ فَ  ُزْقِِنْ  َواْهِدِّنْ َوارْ  ِِلْ َواْرَحْمِِنْ م َ اْغِفرْ  اَلل هُ َقاَل: "قُْل لَِرِب ِ

 " اِوْي ِِفْ "  .َوعَافِِِنْ " َشك َ الر   .ٌم ُمْسلِ اُه  وَ رَ  . عَافِِِنْ
2317. (24) [2/717-దృఢం] 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాు 'స్ (ర) కథన్ం: ఒక 

ఎడారివాస(బదూ) పర వకి (స) వదద కు వచచ, ''నేను 

తరచూ పఠసా్త ఉండటానికి అనువైెన్ వచనాలు 

నాకు నేరిపంచండ్న.'' అని అనానడు. అపుపడు పర వకి 

(స) అతనికి ఈవిధంగా పలక మని ఉపదేశంచారు:  

''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు, వ'హాహు ల్ల ష్రీక 

లహూ, అలా్లహు అకబర్ కబీర్మ, వలామాు లిలా్లహ 

కస్వర్మ, వ స్త'బా్బనలా్లహ రబిబల్ఆలమీన్, వల్ల హౌల 

వల్ల ఖువవత ఇలా్లబిలా్లహల్ 'అ'జీ'జిల్ 'హకీమ్.'' -

- 'అలో్లహ్ తపప మరొక ఆరాధుయడు లేడు. ఆయన్ 

ఒకకడే. ఆయన్కు సరిసమానులు ఎవరూ లేరు. 

అలో్లహ్ అందరికంటే గొపపవాడు, మహోన్నతుడు, 

అతయధిక సాోత్థర లు ఆయన్కే శోభిస్తు యి. అలో్లహ్ 

పరిశుదిుడు. ఆయన్ సరవల్లకాల పర భువు. ప్రప్రల 

నుండ్న కాప్రడుకునే భాగయం, సతాకరాయలు చేసే 

స్తమరియం అలో్లహ్ వదద  నుండే లభిసాుంద్ధ. ఆయన్ 

 

వారి నోళిమీద ముదావేసా్తము. వారు ఏమి అరిు ంచారో 

వారి చేతులు మాతో చెబుతాయి మరియు వారి కాళ్తళ 

మా ముందు స్తక్షయమిసా్తయి.'' (సూ.్యా-స్వన్, 36:65) 

ఒకవేళ సతాకరాయలు చేసా్త ఉంటే వాట్ట గురించ స్తక్షయం 

ఇసా్తయి. ఒకవేళ చెడు కారాయలు చేసా్త ఉంటే వాట్టని 

గురించ కూడా స్తక్షయమిసా్తయి. ఖుర్ఆన్ వాకయం, 

'హదీసు' దావరా తమ చేతులతో లెకక పెటు టమే 

ఉతామమని తెలుసాుంద్ధ. 
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సరావధికుడు, వివేచనాపరుడు.'' ఇద్ధ విని ఆ 

పలోెవాస, ''ఇవన్నన నా పర భువుకి సంబంధించన్వి 

కదా! మరి నా కోసం ఏమిట్ట?'' అని అడ్నగాడు. 

అందుకతను (స), వాడికి ఈ విధంగా పఠసా్త 

ఉండమని ఉపదేశంచారు: 

''అలాహు మమ'గిిర్ లీ, వ'ర్హ మీన, వహిు నీ, 

వ'రుు ఖ్నన, వ 'ఆఫినీ,'' -- 'ఓ అలో్లహ్! న్నున 

క్షమించు. న్నున కరుణంచు, నాకు సనాిరగ ం చూపు. 

ఇంకా న్న అనుగర హానిన పర స్తద్ధంచు.' (ముసోమ్)  
   (717/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 2318

َعىَل   صىل اهللَل اهللِ وْ ُس سٍّ أَن َ رَ َعْن أَنَ وَ  ةٍّ  َشَجَرةٍّ يَابَِس عليه وسلم َمر َ
ِ  َقاَل:ُق فَ الَْوَرِق فََضَربََها بَِعَصاُه فََتَناثََر الَْورَ  َن  اَح بْ َوُس  "إِن َ الَْحْمَد ِِل 

َوَرُق  يََتَساقَُط  تَُساقُِط ذُنُْوَب الَْعْبِد كََما . َواهلِل أَْكَبُ  إِلََه إَِل َ اهللُ  َوََل اهللِ 
َجرَ هَ  ِمِذي ُ َرَواُه ال ةِ".ِذهِ الش َ ْ  .َل: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب قَا. وَ ّت ِ

2318. (25) [2/717-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఆకులు ఎండ్న 

పోయిన్ ఒకచెట్టు  పర కక్ నుండ్న వెళ్తతూ బ్నతాంతో 

దానిన కొటాు రు. వెంటనే దాని ఆకులు రాలి కిర ంద్

ప్డాాయి. అపుపడు పర వకి (స): 

''అల్'హమ్దు లిలా్లహ్, స్తబ్'హ్మనలా్లహ్, వల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్, అలా్లహు అకబర్,'' అనే దాసుని 

ప్రప్రలను ఈ చెట్టు  ఆకులు రాలిన్టో్ట రాలిచ 

వేసా్తయి అని పా్వచించారు.  (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం) 

   (717/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 26]  - 2319
صىل اهلل عليه   َرُسْوُل اهللِ ِل   قَاَل  َريَْرَة قَاَل: َعْن أَِِبْ هُ ْولٍّ َمْكُح َعْن وَ 

كَْْنِ  ِمْن  َهان َ إِ فَ  ."َة إَِل َ بِاهللِ و َ َوََل قُ َل ََل َحوْ " "أَْكِثْر ِمْن قَْوِل: وسلم:
َمْنََج  ََل وَ  "اهللِ َة إَِل َ بِ ََل َحْوَل َوََل قُو َ ": فََمْن قَاَل : َمْكُحْوٌل  ِة". قَاَل الَْجن َ 

ِ أَدْنَاَها الْفَ  كََشَف اهلُل َعنْ ِمَن اهلِل إَِل َ إِلَْيهِ  ر  . ْقرُ ُه َسْبِعْْيَ بَابًا م َِن الض َ
ْ َرَوا . َوقَاُه الّت ِ َمْكُحْوٌل لَْم  ت ََصلٍّ وَ َنادُُه بِمُ ٌث لَْيَس إِْس َحِديْ ا َذ هَ  :َل ِمِذي ُ

 .يَْرةَ ْع َعْن أَِِبْ ُهرَ ََ يَْسم
2319. (26) [717-అప్రిశోధితం] 

మక్'హూల్ (ర), అబూహురైరహ్ (ర) దావరా 

ఉలోేఖిసాునానరు. అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం, 

''పర వకి (స) నాతో ఓ అబూ్ హురైరహ్ నువువ 

అతయధికంగా: 

'ల్ల హౌల వల్ల ఖువాత్ ఇలా్ల బిలా్లహ్,' 

పఠంచు. ఎందుకంటే ఇద్ధ సవరగ ంల్లని నిధులో్లని ఒక 

నిధి,'' అని అనానరు. ఉలోేఖన్ కరి మక్'హూల్ (ర) 

ఇల్ల అనానరు, ''ల్ల హౌల వల్ల ఖువవత ఇలో్ల 

బిలో్లహి వల్ల మన్జఅ మిన్లో్లహి ఇలో్ల ఇలైెహి,'' అని 

పలికితే 70 రకాల బ్బధలను అలో్లహ్ (త) దూరం 

చేసా్తడు. వీట్టల్ల అనినట్ట కంటే చన్న బ్బధ దారిదాయం. 

(తిరిిజి')  

ఈ 'హదీసు'కు ప్రర మాణకత లేదు, ఎందుకంటే 

మక్'హూల్ అబూ హురైరహ్ నుండ్న విన్లేదు, అని 

తిరిిజి' పేరొకనానరు. 

 ( 717/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   27]  - 2320
ْ َعْن وَ    َحْوَل "ََل  عليه وسلم:صىل اهلل  ُل اهللِ وْ ُس رَ  قَاَل  َريَْرَة قَال:َُ ه  أَِِب

َة إَِل َ بِاهلِل دََواٌء م ِْن   َرَواهُ  ". دَاًء أَيَْسُرَها الَْهم ُ تِْسِعْْيَ تِْسَعةٍّ و َ  َوََل قُو َ
ْعَواِت الَْكِبْيِ الَْبْيِهِقي ُ ِِفْ    الد َ

2320. (27) [2/717-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం: 

''ల్లహౌల వల్లఖువాత్ ఇలా్లబిలా్లహ్,'' 99 

వాయధులకు చకితస. వీట్టల్ల అనినట్టకంటే చన్నద్ధ 

దుుఃఖం, విచారం. అంటే దీనిన పఠంచడం వలో 99 

వాయధులు న్యమవుతాయి. (బై్నహఖీ-ద'అవాతుల్ 

కబీర్) 

   (717/ 2)  ([ ) لم تتم دراسته  28]  - 2321
َ  عليه وسلم: اهلل هلِل صىل ا ُل وْ ُس قَاَل رَ  َعْنُه قَاَل:وَ  َعىَل كَلَِمةٍّ  دُل َُك "أَََل أ

َة إَِل َ بِاهللِ ْوَل وَ ََل حَ " .الَْجن َةِ ِمْن تَْحِت الَْعْرِش ِمْن كَْْنِ  يَُقْوُل اهلِل  "ََل قُو َ
ْعَواِت الْكَ ِهِقي ُ َبيْ َرَواُه الْ  . أَْسلََم َعْبِدْي َواْسَتْسلََم" َعاَل:تَ   .ْيِ بِ  ِِفْ الد َ

2321. (28) [2/717-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ''దైవ 

సంహాసన్ం కిర ంద సవరగ  నిధులో్లని ఒక వచనానిన మీకు 

తెలుపనా? అని పలికి, అద్ధ: 'ల్ల 'హౌల వల్ల 

ఖువాత్ ఇలా్ల బిలా్లహ్,' దాసులో్లని ఎవరైనా దీనిన 

పఠసాే, అలో్లహ్ (త) దానికి సమాధాన్ంగా, 'నా 
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దాసుడు నా పటో విధేయుడయాయడు. ఇంకా అతడు 

తన్ సమసయలనినట్టన్న నాకు అపపగించాడు,' అని 

అంటాడు అని పా్వచించారు.'' (బై్నహఖీ-ద'అవాతుల్ 

కబీర్) 

 ( 2/718)(   ) لم تتم دراسته   [ 29]  - 2322
ِ َحمْ لْ ا وَ َي َصََلُة الَْخََلئِِق هِ اهلِل  اَن ُسْبَح  َعِن ابِْن ُعَمَر أَن َُه قَاَل:وَ   ُد ِِل 
ْكرِ كَلَِمُة  بَْْيَ    َماََلُ تَمْ  أَْكَبُ َواهلُل . َوََل إِلََه إَِل َ اهلُل كَلَِمُة اْْلِْخََلِص . الش ُ
َة إَِل َ بِاهللِ َوإِذَا قَاَل الْعَ  .َماِء َواْْلَْرِض الس َ  هلُل  َل اقَا .ْبُد: ََل َحْوَل َوََل قُو َ
 .ٌن َرَواُه َرِزيْ  لََم.ْس تَ ْس َوا اَل: أَْسلََم َعْبِدْي عَ تَ 

2322. (29) [2/718-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) ఇల్ల పలికే వారు, 

''స్తబ్'హ్మనలా్లహ్,'' పలకటం సృషిు తాలకు ఆరాధన్ 

వంట్టద్ధ. మరియు ''అల్'హమ్దులిలా్లహి'' 

కృతజఞ తా వచన్ం మరియు ''ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్,'' చతాశుది్ధ వచన్ం. అంటే దానిన పలకటం 

వలో న్రకం నుండ్న విముకిి లభిసాుంద్ధ. మరియు 

''అలా్లహు అకబర్,'' పుణయం భూమాయకాశ్వల మధయ 

ఉన్నవాట్టని నింపి్ వేసాుంద్ధ. దాసుడు ''ల్ల హౌల 

వల్ల ఖువాత్ ఇలా్ల బిలా్లహ్,'' అని పలికితే అలో్లహ్ 

(త) సమాధాన్ంగా, 'నా దాసుడు నాకు విధేయు్

డయాయడు, తన్ పన్ంతా నాకు అపపగించాడు,' అని 

అంటాడు.' (ర'జీన్)  

===== 

ْوبَةِ   -4  بَاُب اَْلِْسَتْغَفاِر َوالت َ

4. ప్శ్చిత్తు ప్ిం చిందట్ిం, క్షమాప్ణ కర్ట్ిం 

ఇసా'గ్ఫార్, 'గఫ్ర్ నుండ్న వచచంద్ధ. అంటే దాచటం, 

కపపటం అని అరిం. దీని నుండే 'గప్రార్, 'గాఫిర్ 

వచాచయి. ఇవన్నన అలో్లహ్ గుణనామాలు. అంటే 

ప్రప్రలను కపిపపుచేచ వాడు. క్షమించేవాడు, 

ఇసా'గ్ఫార్ అంటే క్షమాపణ వేడుకోవటం, అంటే 

అపరాధాల నుండ్న, ప్రప్రల నుండ్న క్షమాపణ కోరటం, 

అదేవిధంగా తౌబహ అంటే మరలటం, అంటే ప్రప్రల 

నుండ్న వెనుతిరగటం, దీని నుండే తవావబ్ వచచంద్ధ. 

ఇద్ధ అలో్లహ్ గుణసంపన్నమైన్ పేరు. అంటే 

అలో్లహ్ (త) తౌబహ స్వవకరించి ప్రప్రలను క్షమిసా్తడు. 

ప్రప్రతుిలకు తౌబహ, ఇసా'గ్ఫార్ చాల్ల అవసరం. 

తౌబహ నియమాలో్ల ప్రప్రల పటో సగుగ పడటం, ఇక్

ముందు ప్రప్రలకు ప్రలపడనని దృఢ సంకలపం 

చేయటం, దాసుల హకుకలను చెలోించడం తపపని్

సరి. ఒక 'హదీసు'ల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''తన్ ప్రప్రలపైె 

పశ్వచతాాపం చెందటమే తౌబహ.'' (ఇబ్నన హిబాాన, 

'హాకిమ్ / తర్'గీబ్).  
'అలీ (ర) ఇల్ల అనానరు, తౌబహల్ల 6 విష్యాలు 

ఉండాలి. 1. ప్రప్రల పటో పశ్వచతాాపం, 2. ఏదైనా విధి 

తపిపపోతే దానిన చెలోించాలి, 3. బాధితుని హకుక 

చెలోించాలి, 4. వివాదం జరిగిన్ వారిని క్షమాపణ 

కోరాలి, 5. ఇక ముందు ప్రప్రలకు ప్రలపడన్ని దృఢ 

సంకలపం కలిగి్ ఉండాలి, 6. దైవారాధన్ల్ల 

ఎలోపుపడూ నిమగనమై ఉండాలి. ప్రప్రల 

రుచచూచన్టో్ట దైవారాధన్ రుచకూడా చూడాలి. 

(అన్వారులాు'గాత్) 

న్వవీ (ర) రియా'దుస్తసలిహీన్ల్ల ఇల్ల 

పేరొకనానరు, ''పర తి ఒకక ప్రపం పటో తౌబహ 

చేయాలి. ప్రపం దైవం మరియు దాసునితో సంబంధం 

కలిగి ఉంట్టంద్ధ. దీనికి మూడు ష్రతులు ఉనానయి. 

1. ప్రప్రలకు దూరంగా ఉండాలి. 2. వాట్టపటో 

పశ్వచతాాపం చెందాలి. 3. ఇక ముందు చేయన్ని 

దృఢనిశచయం కలిగిఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రపపు 

సంబంధం దాసులతో ఉంటే - ఈ మూడు ష్రతులతో 

ప్రట్ట మరోష్రతు ఉంది, అదేమిటంటే అతని 

హకుకను చెలోించాలి, అతనిన క్షమాపణ కోరాలి. 

'గ'జాలీ (ర) ఇ'హ్యా ఉల్ 'ఉలూమ్ల్ల ఇల్ల 

పేరొకనానరు, ''మూడు విష్యాలను తౌబహ 

అంటారు. అయితే ఇవి శక్షణ దావరా లభిసా్తయి. 

వీట్టల్ల మొదట్టద్ధ జాఞ న్ం. రండవద్ధ పరిసితి, 

మూడవద్ధ ఆచరణ. మొదట్టద్ధ రండవ దానికి 

కారణభూతమౌతుంద్ధ. రండవద్ధ మూడవదానికి 

కారణభూత మౌతుంద్ధ. పర తి ఒకదానిన కుు ణణ ంగా అరిం 

చేసుకోవాలి. ప్రప్రల న్ష్ు ం చాల్ల పర మాదకరమైన్ద్ధ. 
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ఈ ప్రపమే వయకిికీ అతని పిర యమైన్ వారికి మధయ 

తెరగా ఏరపడుతుంద్ధ. ఈ విష్యం అతని 

హృదయంల్ల నాట్టకుంటే, అతనికి తెలియటం వలో 

పిర యుని కోల్లపతానేమో అని భ్యం వేసాుంద్ధ. ఒకవేళ 

తన్ ఆచరణ వలోే పిర యుడు కలవక పోతే చాల్ల 

విచారం, దుుఃఖం కలుగుతుంద్ధ. దీనేన చంతించటం 

అంటారు. దీనేన మరోవిధంగా సితిగా భావించాలి. 

హృదయంల్ల ఈ పరిసితి అధికమైతే మరోసితి 

ఉదభవిసాుంద్ధ. దీనేన ఉదేద శయం అంటారు. అయితే 

మూడు కాల్లలకు సంబంధించన్ సంకలపం, ఉదేద శయం 

కలుగుతుంద్ధ. పర సాుత సితిల్ల ఇంతకుముందు చేసే 

ప్రప్రలను వదలి వేయాలి. భ్విష్యతాు పటో అంటే ఏ 

అపరాధాల వలో పిర యతముడు దొరకలేదో దానిన 

వదలివేయాలి. వరిమాన్ కాలం అంటే దానిల్ల 

ఎవరికైెనా న్ష్ు ం కలిగించతే దానిన పూరిిచేయాలి. 

వీటనినట్టకంటే ముందు జాఞ న్ం కలిగి ఉండటమే 

విశ్వవసం. అంటే హృదయంల్ల ఏమాతర ం సంకోచం, 

అనుమాన్ం రాన్ట్టవంట్టద్ధ.  
స్తరాంశం ఏమిటంటే ఈ మూడు వరుస కర మ 

అంశ్వలను తౌబహ అంటారు. ఇవి ఒక దాని 

తరువాత ఒకట్ట ఉంటాయి. 1. జాఞ న్ం 2. 

విచారించటం 3. భ్విష్యత్ కాల్లలో్ల చెడుకు దూరంగా 

ఉండే గట్టు  సంకలపం. వరిమాన్ంల్ల జరిగిన్ వాట్టకి 

ల్లప్రలకు పరిహారం చెలోించటం, వీటనినట్టన్న కలిపి 

తౌబహ అంటారు.  
ఖుర్ఆన్ మరియు 'హదీసు'ల్ల తౌబహ గురించ 

దాని పర తేయకతల గురించ గుచచచెపపటం జరిగింద్ధ. 

అలో్లహ్ (త) ఆదేశిం: ''... ఓ విశావస్తల్లర్మ! 

మీరందరూ కలస్థ అలా్లహ్ను క్ష్మాప్ణకైె వేడుకుంటే, 

మీరు స్తఫలయం పందవచుచ!'' (సూ.్ అనూనర్, 

24:31) 

ఈ ఆయతుల్ల ముసోములందరిన్న తౌబహ 

చేయమని ఆదేశంచడం జరిగింద్ధ. అలో్లహ్ ఆదేశిం: 

''ఓ విశావస్తల్లర్మ! మీరు అలా్లహ్ వైెపునకు 

మనఃపూరవకమైన ప్శాచత్థు ప్ంతో, క్ష్మాప్ణ కొరకు 

మరలితే! మీ పా్భువు మీ ప్రప్రలను తలగంచి, 

మిమాలిా కిర ంద సెలయేళుి పా్వహంచే సవరగ ్

వన్నలలో పా్వేశంప్జేస్తు డు. ఆ రోజ్జ అలా్లహ్ తన 

పా్వకత ను మరియు అతనితోప్రటు విశ్వస్థంచిన వారిని 

అవమానం ప్రలు చేయడు. వారి కాంతి, వారి ముందు 

మరియు వారి కుడివైెపు నుండి పా్సరిసూు  ఉంటుంది. 

''...వారు ఇల్ల పా్రరాిస్తు రు: 'ఓ మా పా్భూ! మా కాంతిని 

మా కొరకు ప్రిపూరించేయి మరియు మమాలిా 

క్ష్మించు. నిశ్చయంగా, నీవే పా్తిదీ చేయగల 

సమరాుడవు!' (సూ.్అత్ త'హర ర్మ్, 66:8) 

అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''(వీరే అలా్లహ్ ముందు) 

ప్శాచత్థు ప్ప్డే్ వారు, ఆయనను ఆర్మధించే్ వారు, 

స్తు తించే వారు (అలా్లహ్ మారగ ంలో) సంచరించే వారు 

(ఉప్వాస్తలు చేస్తవారు). ఆయన సనిాధిలో వంగే 

(రుకూ'ఉ చేస్త) వారు, స్తషాు ంగం (సజాా) చేస్తవారు, 

ధరామును ఆదేశంచే వారు మరియు అధరామును 

నిషేధించే వారు మరియు అలా్లహ్ విధించిన 

హదాులను ప్రటించేవారు కూడాను. మరియు 

విశావస్తలకు శుభ్వారత  తెలుపు.'' (సూ.్ అతాౌబహ, 

9:112) 

ఈ ఆయతుల్ల తౌబహ చేసేవారి సుగుణాలను 

పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. అంటే ఇట్టవంట్ట సుగుణాలు 

కలిగి ఉండాలి. ఈ ప్రర పంచక జీవితానిన ఎంత 

మాతర ం న్మిరాదు. ఎపుపడూ చావుభ్యం 

ఉంట్టంద్ధ. అందువలో తౌబహ మరియు క్షమాపణను 

ఎట్టు  పరిసితులో్లనూ విసిరించరాదు. తౌబహ చేసే 

వారిని అలో్లహ్ (త) అమితంగా పేర మిసా్తడు.  

ఖుర్ఆన్ల్ల ఇంకా ఇల్ల ఆదేశించాడు: '' 'హా-మీమ్్. 

ఈ గర ంథ (ఖుర్్ఆన్్) అవతరణ సరవశ్కిత మంతుడు, 

సరవజా్జడు అయిన అలా్లహ్ తరఫునుండి జరిగంది. 

ప్రప్రలను క్ష్మించేవాడు మరియు ప్శాచత్థు ప్రనిా 

అంగీకరించేవాడు, శకిష ంచటంలో కఠనుడు, ఎంతో 

ఉదార సవభావుడు. ఆయన తప్ు మరొక 

ఆర్మధుయడు లేడు. (అందరీ) మరలింపు ఆయన 

వైెపునకే ఉంది!'' (సూ.్ముఅ'మిన్, 40:1-3) అంటే -
- 'ఖుర్ఆన్ అలో్లహ్ వదద  నుండ్న అవతరింప్జేయ్

బడ్నంద్ధ. ఆయన్ గౌరవం, జాఞ న్ం గలవాడు. ఆయన్ 
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సరవల్లప్రలకు అతీతుడు. ఆయన్కు తెలియనిద్ధ 

ఒకరవవ్కూడాలేదు, అద్ధ ఎనినతెరల వెనుక ఉనాన్

సరే. ఆయన్ ప్రప్రలను క్షమించేవాడు. ఆయన్ తన్ 

వైెపు మరలేవారి వైెపు మరలేవాడు. అదేవిధంగా 

ఆయన్ను లక్షయపెటు ని వారిని, ఆయన్ పటో 

అహంకారంగా తలబిరుసుతన్ంగా పర వరిించే వారిని 

ఐహిక వాంఛల వెంటపడ్న పరల్లకానిన మరచేవారిని, 

అవిధేయతకు ప్రలపడేవారిని కఠన్ంగా శకిు ంచేవాడు.'  

అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''న్న దాసులకు ఇల్ల 

తెలియజెయియ, 'నిశ్చయంగా, నేను్ కేవలం్ నేనే,్ 

క్షమించేవాడను, కరుకరుణంచేవాడను. మరియు 

నిశ్చయంగా, నా శక్షయే అతి్ బ్బధాకరమైన్ శక్ష.' 

అని.'' (సూ.్అల్ హజా్, 15:49-50) 

ఇట్టవంట్ట అనేక్ ఆయతులు ఖుర్ఆన్ల్ల 

ఉనానయి. వీట్టల్ల కరుణ క్షమాపణలతో ప్రట్ట 

శక్షలను గురించ కూడా పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. దీనివలో 

దాసుడు భ్యం ఆశలతో ఉంటాడు. ఆయన్ విశ్వల 

ధన్సంపదలు గలవాడు. ఆయన్ చాల్ల ఉన్నతుడు. 

ఆయన్ మహా ఉపకారి. అన్ంతమైన్ అనుగర హాలు, 

కారుణాయలు కలవాడు. దాసులపైె ఆయన్ అనేక 

ఉపకారాలు ఉనానయి. వాట్టని ఎవరూ లెకక 

పెటు లేరు. మరి కృతజఞ తలు ఎల్ల తెలుపగలరు? 

మాన్వులు ఒకక అనుగర హానికి కూడా కృతజఞ తలు 

తెలుపలేరు. ఆయన్ల్లంట్ట వారు లేరు. ఆయన్వంట్ట 

గుణం ఎవరిల్లనూ లేదు, ఆయన్ తపప ఎవరూ 

ఆరాధన్కు అరుు లు కారు. ఆయన్ తపప పరిరకిు ంచే, 

సంరకిు ంచే వారవరూ లేరు. అందరూ ఆయన్ వైెపున్కే 

వెళళవలస ఉంద్ధ. అపుపడు ఆయన్ పర తి ఒకకరికీ 

వారి ఆచరణలను గురించ తవరగా విచారిసా్తడు. 

లెకక తీసుకుంటాడు.  
'ఉమర్ (ర) వదద కు ఒక వయకిి వచచ, ''నేనొక వయకిిని 

హతయ చేస్తను. నా పశ్వచతాాపం స్వవకరించబడు 

తుందా?'' అని పర శనంచాడు. అపుపడు 'ఉమర్ (ర) 

ప్రర రంభ్ స్తరహ్ రెండు ఆయతులు పఠంచ విని 

పించారు. ఇంకా ఇల్ల అనానరు: ''నిరాశచెందకండ్న, 

సతాకరాయలు చేసా్త పోండ్న.'' (ఇబ్నన అబీ 'హాకిమ్) 

''ఉమర్ (ర) వదద కు సరియాకు చెంద్ధన్ ఒక వయకిి 

వచేచవాడు. ఒకస్తరి చాల్ల రోజుల వరకు రాలేదు. 

'ఉమర్ (ర) పర జలతో అతని గురించ అడ్నగారు. 

దానికి పర జలు, 'అతడు తార గటం మొదలెటాు డు,' అని 

అనానరు. 'ఉమర్ (ర) తన్ గుమసా్తను పిలిపించ 

ఇల్ల వార యి అనానరు, ''ఉమర్ బిన్ ఖతాాబ్ తరఫు 

నుండ్న, ఫల్లనా వయకిి వైెపు, అససల్లము అలైెకుమ్. న్న 

పర భువును కొనియాడుతునానను. ఆయన్ తపప 

ఆరాధుయ లెవరూ లేరు. ఆయన్ ప్రప్రలను మనినంచే 

వాడు. పశ్వచతాాప్రనిన స్వవకరించేవాడు. కఠన్ంగా 

శకిు ంచేవాడు, గొపప ఉపకారం చేసేవాడు, ఆయన్ 

తపప మరో ఆరాధుయడులేడు. ఆయన్ వైెపున్కే 

మరలవలస ఉంద్ధ. ఈ ఉతారం అతనికి పంపి తన్ 

మితుర లతో, 'మీ సోదరుని అలో్లహ్ మరలించమని, 

అతని దు'ఆ స్వవకరించమని దు'ఆ చేయండి,' అని 

అనానరు. ఆ వయకిికి ఉతారం అంద్ధన్ తరావత ఆ వయకిి 

ఉతారానిన అనేకస్తరోు చదవటం ప్రర రంభించాడు. 

అలో్లహ్ (త) తన్ శక్ష దావరా భ్యపెటాు డు, తన్ 

కారుణయం పటో ఆశ చూప్రడు, మనినంపు వాగాద న్ం్

చేస్తడు' అని అనానడు. అనేక్ స్తరోు చద్ధవి ఏడ్నచ 

దైవానిన క్షమాపణ కోరి పశ్వచతాాపం చెందాడు. 

'ఉమర్ (ర) కు ఈ విష్యం తెలిస చాల్ల 

సంతోషించారు. 'ఇంకా ఈ విధంగానే చేయండ్న,' అని 

అనానరు. ముసోములో్లని ఎవరైనా ఈ విధంగా 

తపపటడుగు వేసాే అతనికి మారగ ం చూపండ్న.  
స్త'బిత్ (ర) కథన్ం: ''నేను కూఫా పరిసర ప్రర ంతంల్ల 

ముస్'అబ్ బిన్ 'జుబై్నర్ వెంట ఉనానను. ఒక తోట్

ల్లనికి వెళ్ళళ నేను రండు రక'అతులు న్మా'జ్ 

ప్రర రంభించాను.  
స్తరహ్ మూ'మిన్ పఠంచస్తగాను. ఇంకా నేను 

ఇలైెహల్ మస్వ'ర్ వరకే చేరాను. నా వెనుక కంచర్

గాడ్నదపైె యమన్న దుపపటో్ట కపుపకొని ఉన్న వయకిి 

నాతో ఇల్ల అనానడు, ''గాఫిరి జు ంబి,'' పఠసాే, యా 

'గాఫిరిజు ంబి, ఇ'గ్ఫిర్లీ,' అని, ''ఖాబిలి తాౌబి,'' అని 

పఠసాే, 'యా ఖాబిలితాౌబి, ఇఖ్బల్ తౌబతీ,' అని, 
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''ష్దీదుల్ ఇఖాబి'' అని పఠసాే, 'యా ష్దీదల్ 

ఇఖాబి, ల్ల తుఆ'ఖి'జ్న్న,' అని పఠంచు.'' 

ము'స్'అబ్ కథన్ం: నేను చూసాే నాకు ఎవరూ 

కన్బడ లేదు. న్మా'జు ముగించ తలుపువదద కు 

వెళ్ళను. అకకడ కొంతమంద్ధ కూరొచని ఉనానరు. 

'యమన్న దుపపట్ట కపుపకొని ఉన్న వయకిి ఎవరైనా 

ఇట్టగా వచాచరా?' అని వారిని అడ్నగాను. వారు 

'ఇట్టగా ఎవరీన వచచన్టో్టగా, పోయిన్టో్టగా మేము 

చూడలేదు,' అని అనానరు. అపుపడు పర జలు ఆ వయకిి 

ఇల్యాస్ అని భావించారు. ఈ ఉలోేఖన్ం మరో 

పరంపర దావరా కూడా ఉలోేఖించడం జరిగింద్ధ. 

అందుల్ల ఇల్యాస్ పర సా్తవన్ లేదు. (ఇబ్నన కస్వర్)  

ఇసా'గ్ఫార్ పర తేయకతలను  కిర ంద పేరొకన్డం 

జరిగింద్ధ. 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 719/ 2)ح (  [ ) صحي  1]  - 2323
َ عَ  ْ "َواهللِ  :مه وسلاهلِل صىل اهلل علي ْوُل  َرُس اَل قَ  :ِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل ْن أ    إِّن ِ

ًة ْيِه ِِفْ الَْيْوِم أَْكَثَرِمْن َسْبِعْْيَ  َوأَتُْوُب إِلَ َْلَْسَتْغِفُراهللَ   َرَواهُ  ".َمر َ
   .اِري ُ ُبخَ الْ 

2323. (1) [2/719-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ స్తకిు ! నేను రోజుకు 70 కింటే ఎకుొవ స్లరాు 

అలో్లహ్ను క్షమాపణకైె వేడుకుంటాను. ఆయన్ 

సనినధిల్ల పశ్వచతాాపపడతాను. 41 (బు'ఖారీ) 

   (719/ 2)  [ ) صحيح ( 2]  - 2324
َ وَ  ِ الُْمزَ غَ َعِن اْْل  اهلِل صىل اهلل  ِّن  َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ر 
ْ  قَلْ اُن َعىَل ُيغَ يه وسلم: "إِن َُه لَ عل  ِم ِمائَةَ  ِِفْ الَْيوْ هللَ اُر فِ غْ ْستَ  َْلَ ِبْ َوإِّن ِ

ةٍّ"  .َرَواُه ُمْسلٌِم  . َمر َ
 

41) వివరణ-2323: పర వకి (స) ప్రపరహితులు. పర వకి (స) 

తన్ అనుచర సంఘానిన నేరేపందుకు, శక్షణ 

ఇచేచందుకు, ఉన్నత సి్తనాలు ఇపిపంచడానికి క్షమాపణ 

కోరేవారు. ప్రప్రలు క్షమించమని కాదు. 70 స్తరోు అంటే 

ఆధికయత చూపటానికి, అంటే రోజుకు. అతయధికంగా 

క్షమాపణ కోరుతాను అని అరిం.  

2324. (2) [2/719-దృఢం] 

అ'గరర ్ ము'జని (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల పర బో 
ధించారు: నేను రోజుకు వందస్తరోు అలో్లహ్(త)ను 

క్షమాభిక్షకోసం వేడుకుంటూ ఉంటాను, అయిన్న 

అపుపడపుపడూ నా హృదయం మీద కూడా ఒక 

తెరల్లంట్టద్ధ కరముికుంటూ ఉంట్టంద్ధ. 42  (ముసోమ్)  

 ( 719/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 2325
"يَا أَي َُها الن َاُس    عليه وسلم: اهللاهلِل صىل  ُسْوُل قَاَل رَ  َعْنُه قَاَل:وَ 

ْ أَتُوْ تُْوبُْوا إََِل اهللِ   .ْسلٌِم َرَواُه مُ . ةٍّ"َة َمر َ ِم ِمائَ َيوْ ُب إِلَْيِه ِِفْ الْ  فَإِّن ِ
2325. (3) [2/719-దృఢం]  
అ'గరర ్ ము'జని (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం 

''పర జల్లరా! మీరు పశ్వచతాాపంతో అలా్లహ(త) వైెపు 

మరలండి. నేను రోజుకి 100 స్తరోు పశ్వచతాాపంతో 

అలా్లహ(త) వైెపు మరలుతూ ఉంటాను.'' (ముసోమ్) 

 

42) వివరణ-2324: యు'గాస్త అనే పదం 'గైెన్ నుండ్న 

వచచంద్ధ. దీని అరిం తెర కపుపకోవటం. దీని అరిం 

ఏమిటంటే నా హృదయంపైె కూడా తెర ధూళ్ళ కపుప్

కుంట్టంద్ధ. ఏవిధంగా అదద ంపైె ధూళ్ళ పడ్నన్టో్ట. దానిన 

దూరం చేయటానికి తౌబహ ఇసాగ్ఫార్ చేసా్తను. న్వవీ 

ముసోమ్ల్లని ఈ 'హదీసు' వివరణల్ల ఇల్ల పేరొకనానరు, 

''పర వకత  (స) ఎలోపుపడూ దైవధాయన్ంల్ల దైవభీతిల్ల 

నిమగుాలైె ఉండేవారు. అందుల్ల కూడా ఒకోకస్తరి 

ఏమరుప్రట్టకు గురయేయవారు. పర వకి (స) దానిన 

ప్రపంగా భావించేవారు. దానునండ్న ఇసా'గ్ఫార్ చేసేవారు 

మరికొందరు పర వకి (స) తన్ అనుచర సంఘం గురించ 

ఆల్లచంచేవారని, లేదా జిహాద్ ఏరాపటోల్ల శతుర వును 

ఓడ్నంచే ఏరాపటోల్ల నిమగుాలైె ఉండేవారు. అయితే ఇవి 

కూడా దైవారాధన్లే వాట్ట క్షమాపణ కోసం పర వకి (స) 

ఇసా'గ్ఫార్ చేసేవారు. అందువలోే, ''పుణాయతుిల 

సతాకరాయలు, సనినహితుల ప్పరప్రటో్ట అన్బడతాయి. 

కొందరు తెర అంటే పర శ్వంతత అని అభిప్రర యపడాారు. 

ఇసా'గ్ఫార్ దాస్తయనిన బహిరగ తం చేయడానికి. ముహాసబీ 

ఇల్ల అభిప్రర యపడాారు, ''పర వకిలు, దైవదూతలు అలా్లహ 

గొపపతన్ం వలో ఆయన్కు భ్యపడతారు. అయితే 

వారికి శక్ష భ్యం లేదు. మరియ కొందరు, ''ఇవి 

ఎల్లంట్టవంటే ఇవి అలో్లహ్కు తపప ఇతరు లెవవరికీ 

తెలియదు అని అభిప్రర యపడాారు. ష్ట'జిలీ ''హువ ఐను 

అన్వారిన్ ల్ల 'గైెను అ'గ్బారిన్'' అభిప్రర యపడాారు.  
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 ( 719/ 2)  ح ([ ) صحي  4]  - 2326
ْ ََ و ٍّ َعْن أَِِب اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ُسْوُل قَاَل رَ  َعْنُه قَاَل: هللُ َي اَرِض  ذَر 

َ فِْيَما يَْرِوْي َعِن اهلِل تَبَ  ْمُت   ُه قَاَل:ن َ اَرَك َوتََعاَل أ ْ َحر َ "يَا ِعَباِدْي إِّن ِ
لَْم عَ   ْم كُل ُكُ  ْي َبادِ يَا عِ  .الَُمْواََل تََظ ًما فَ َحر َ لُْتُه بَْيَنُكَم مُ ىَل نَْفِسْي َوَجعَ الظ ُ
ٌع إَِل َ  يَا ِعَباِدْي كُل ُُكْم َجائِ  .ْوِّنْ أَْهِدكُْم يُْتُه فَاْسَتْهُد  إَِل َ َمْن َهَد َضال ٌ 
 َ  َل َ َمْن كََسْوتُهُ رٍّ إِ كُل ُُكْم عَا يَا ِعَباِدْي  .فَاْسَتْطِعُمْوِّنْ أُْطِعُمُكْم ْمُتُه ْطعَ َمْن أ
َهارِ ُئْوَن بِالل َيْ ْم تُْخطِ كُ ْي إِن َ دِ ِعَبايَا  .أَْكُسُكْم  ْوِّنْ ْسَتْكُس فَا َوأَنَا   ِل َوالن َ

نُْوَب َجِمْيًعا فَاْسَتغْ  يَا ِعَباِدْي إِن َُكْم لَْن   .ُكْم  لَ ِفُرْوِّنْ أَْغِفرْ أَْغِفُر الذ ُ
ْي  ِ ْوِّنْ وَ  تَْبلُُغْوا ُضر  َ  وْ ْي لَ يَا ِعَبادِ  .ِّنْ َفُعوْ  فََتنْ ِعْي لَْن تَْبلُُغْوا نَفْ فََتُضر ُ  ن َ أ

 َ َ لَُكْم َوآِخَركُْم َوإِ و َ أ ُكْم ك ُكْم انُْوا أَتَْق قَلِْب َرُجلٍّ َواِحدٍّ م ِنْ نَْسُكْم َوِجن َ
َوإِنَْسُكْم  لَُكْم َوآِخَركُْم يَا ِعَباِدْي لَْو أَن َ أَو َ  .ا ِِفْ ُملِْكْي َشْيئً لَِك َما َزادَ ذَ 
ا قَلِْب   أَْفَجرِ ا َعىَل كَانُوْ  ُكْم َوِجن َ  ْي  ُملْكِ ِمْن ذلك   ْم َما نََقَص كُ م ِنْ دٍّ حِ و َ
لَُكْم َوآِخَركُْم  .َشْيًئا ُكْم قَاُمْوا ِِفْ  ن َ  َوإِنَْسُكْم َوجِ يَا ِعَباِدْي لَْو أَن َ أَو َ
ا  ذَلَِك نََقَص َما َسانٍّ َمْسأَلََتُه ْعَطْيُت كُل َ إِنْ َواِحدٍّ فَْسأَلُْوِّنْ فَأَ ِعْيدٍّ َص  ِمم َ
ُ ُص الِْمْخيَ قُ ا يَنْ كَمَ  َل َ ِدْي إِ ِعنْ  يَا ِعَباِدْي إِن ََما ِهَي  .رَ ْح دِْخَل الْبَ ُط إِذَا أ

ا فَلْيَ  أَُوف َِيُكْم إِي َ ثُم َ ْيَها عَلَْيُكْم ِص َْ أَْعَمالُُكْم أُح ْحَمِد  اَها فََمْن َوَجَد َخْيً
َجَد َغْيَ ذَلِ  اهلَل َوَمْن     .ٌم لِ اُه ُمْس وَ رَ  ." نَْفَسهُ  إَِل َ لُْوَمن َ ََل يَ َك فَ و َ

2326. (4) [2/719-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పా్వచన్ం: 

అలో్లహ్ ఆదేశిం, ''నా దాసుల్లరా! న్నపై నేను 

దౌరజ నాయనిన నిషేధించుకునానను, మీ మధయ కూడా 

నేను దౌరు న్నయనిా నిషేధించాను. కనుక మీరు 

పరసపరం దౌరజన్నయనికి ప్రలుడకండి. ''నా 

దాసుల్లరా! మీల్ల పర తి ఒకకడూ దారి తపిపన్వాడే. 

నేను మారగ ం చూపిన్ వయకిి తపప. కనుక సనాిరగ ం 

చూపమని న్నున ప్రర రిించండ్న. నేను మీకు మారగ ం 

చూపుతాను. నా దాసుల్లరా! మీల్ల పర తి ఒకకడూ 

ఆకలిగొన్న వాడే. నేను అన్నం పెట్టు న్ వాడు తపప. 

కనుక మీ జీవనోప్రధికైె న్నున అరిించండ్న. నేను మీకు 

అనాం పెడతాను. నా దాసుల్లరా! మీల్ల పర తివాడూ 

దుసాులు లేనివాడే. నేను తొడ్నగించన్వాడు తపప. 

కనుక  న్నున వసా్తీలకైె అరిించండ్న. నేను మీకు 

వసా్తీలను పర దాన్ం చేసా్తను. నా దాసుల్లరా! మీరు 

రాతీర , పగలు ప్రప్రలు చేసాుంటారు. నేను 

ప్రప్రలనినట్టన్న మనినంచగలను. కనుక న్నున 

క్షమాభిక్షకైె వేడుకోండ్న. నేను మిమిలిన క్షమిసా్తను. ఓ 

నా దాసుల్లరా! మీరందరూ కలస నాకు న్ష్ు ం 

కలిగించాలని కోరినా, మీరు ఏ మాతర ం నాకు న్ష్ు ం 

కలిగించలేరు. అదేవిధంగా ఒకవేళ మీరు నాకు 

ల్లభ్ం చేకూరచదలచిన్న నాకు ల్లభ్ం చేకూరచలేరు. 

ఓ నా దాసుల్లరా! మీ పూరీవకులు మీ ముందువారు, 

మాన్వులు జినునలు అందరూ కలస దైవభీతి్

పరులైెనా మీ దైవభీతి నా స్తమార జాయనికి ఎట్టవంట్ట 

ల్లభ్ం చేకూరచదు. ఓ నా దాసుల్లరా! మీరంతా 

మాన్వులు, జినునలు సా్వీలు పురుష్టలు దురాిరుగ లైె 

నా స్తమార జాయనికి ఎట్టవంట్ట హాని తలపెటు లేరు. ఓ 

నా దాసుల్లరా! మీ పూరీవకులు, ముందు వారు 

సా్వీలు పురుష్టలు ఒకచోట నిలబడ్న మీరు కోరింద్ధ 

అడ్నగినా, పర తిఒకకరికీ వారడ్నగిన్ంత నేను ఇచచ్

వేసనా నా స్తమార జయంల్ల ఏమాతర ం కొరతరాదు. 

స్తద్ధకి తగిలిన్ంత న్నరు తపప. ఓ నా దాసుల్లరా! 

మీ ఆచరణలను కనిపెట్టు  ఉనానను. వాట్టని వార సా్త 

ఉనానను. వాట్టకి పూరిి పర తిఫలం ఇవవటానికి, మీకు 

మంచ జరిగితే అలో్లహ్కు కృతజఞ తలు తెలుపండ్న, 

దీనికి వయతిరేకంగా జరిగితే తనున తాను చీవాటో్ట 

పెట్టు కోవాలి. 43 (ముసోమ్)  

 

43) వివరణ-2326: ఖుర్ఆన్ల్ల ఆయతుల్ కురీస, 

'హదీసు'లో్ల ఈ 'హదీసు' అలా్లహ గొపపతనానిన ఔన్న 

తాయనిన తెలుపడంల్ల పర ధాన్ప్రతర  వహిసాునానయి. ఈ 

'హదీసు' దావరా అలా్లహ(త) అధికారం దాసుల 

అధికారం వంట్టద్ధ కాదని తెలుసాుంద్ధ. ఆయన్ 

నిరపేకాు పరుడు. ఆయన్కు ఏమాతర ం భ్యం లేదు. 

దాసుడు ఎల్లంట్టవాడయినా ఆయన్ ముందు 

విన్యవిధేయతలతో తలవంచ ఉండటం తపప మరేమీ 

చేయలేడు. మాన్వులందరూ ఆయన్ దాసులు. ఆయన్ 

మహాచకర వరిి. ఆయన్ ఉభ్య ల్లకాలో్లనూ ఆహారం 

పర స్తద్ధసా్తడు, తినిపిసా్తడు. ఆయన్ తపప మరవవరూ 

యజమానులు కారు. సహాయకులు కారు. ఆయన్ 

స్తమార జయం ఎంత విశ్వలంగా ఉందంటే మాన్వులందరూ 

సజజ నులుగా మారినా ఆయన్కు రవవంత ల్లభ్ం లేదు. 

అదేవిధంగా మాన్వులందరూ ప్రప్రతుిలుగా మారినా 

అతనికి ఎల్లంట్ట న్ష్ు ం లేదు. అలా్లహ(త) పిర య్
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ْ َس وَ  صىل  هلِل  اُل َرُسوْ : قَاَل ُه قَاَل  َعنْ ِضَي اهللُ  رَ ِعْيِد الُْخْدِرْي َعْن أَِِب
تِْسِعْْيَ ِِفْ  "كَاَن  سلم:ليه و هلل عا بَِِنْ إِْسَرائِْيَل َرُجٌل قََتَل تِْسَعًة و َ

َقَتلَُه ََل فَ  اَل:ْوبٌَة قَ أَلَُه تَ  ا فََسأَلَُه فََقاَل:أَُل فَأَََت َراِهبً يَْس انًا ثُم َ َخَرَج إِنَْس 
َمْوُت فََناَء فَأَدَْركَُه الْ َذا كَا وَ كََذ  ةَ يَ  قَرْ فََقاَل لَُه َرُجٌل ائِْت  .أَُل يَْس  َوَجَعَل 

ْحَمِة َوَمََل َصْدِرهِ نَْحَوَها فَاْخَتَصَمْت فِْيِه َمََلئِكَُة ابِ   .ُة الَْعَذاِب ئِكَ لر َ
ِِبْ َوإََِل هَ فَأَْوََح اهلُل إََِل َهِذهِ أَْن تَ  ُسْوا َما َل قِيْ فََقا .ِدْي ِذهِ أَْن تََباعَ َقر َ

َ َهِذهِ  ََل َد إِ ُوجِ فَ َما بَْيَنهُ   . لَُه"   فَُغِفرَ ْقَرَب بِِشْبٍّ  أ
2327. (5) [2/720-ఏకీభ్వితం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''బన్న ఇస్తర యీ'ల్ల్ల ఒక వయకిి ఉండే 

వాడు. అతడు 99 మంద్ధని హతయచేస్తడు. మళ్ళళ ఆ 

వయకిి ఈ సమసయ గురించ పరిష్టకరం అడగడానికి 

బయలుదేరాడు. ఒక పండ్నతుని వదద కు వెళ్ళడు. 

అతనిన ఈ సమసయ గురించ పర శనంచాడు. ఆ 

పండ్నతుడు కాదు అని సమాధాన్ం ఇచాచడు. ఆ వయకిి 

అతనిన కూడా చంపివేస్తడు. 100 హతయలు 

పూరియాయయి. మళ్ళళ ఆ వయకిి ఆ సమసయ కోసం 

మరొకరి వదద కు వెళ్ళడు, సమసయను 

పరిష్కరించమని అనానడు. అంటే 100 హతయలు 

చేస ఒకవేళ పశ్వచతాాపం చెందగోరితే అతని 

పశ్వచతాాపం స్వవకరించబడుతుందా లేదా అని 

పర శనంచాడు. దానికి ఆ పండ్నతుడు ఉందని చెపిప 

''నువువ ఫల్లనా చోట్టకి వెళ్తళ. అకకడ కొంత మంద్ధ 

అలో్లహ్(త) ను ఆరాధించడంల్ల నిమగునలైె 

ఉనానరు. న్నవు కూడా వారితో కలిస అలో్లహ్(త)ను 

ఆరాధించు. అని పంప్రడు. ఆ వయకిి బయలుదేరాడు. 

సగం దూరం వెళ్ళళసరికి అతనికి మరణసమయం  

దగగ ర ప్డింది. నడవలేక నేలపై పా్రకుతూ ఊరివైెపు 

ముందుకు స్తగుతున్నాడు. మరణం సంభ్వించింది. 

 

దాసులు సఫారసు చేసా్తరని 'హదీసు'ల్ల వచచంద్ధ. అంటే 

ఆయన్ ఆదేశం పర కారం సఫారసు చేసా్తరు. దాసుడు 

చకర వరిి ఆదేశంతో ప్రప్రతుిని కొరకు సఫారసు చేసా్తరు. 

వతాిడ్నవలో కాదు. ఆయన్పైె ఎవరి అధికారమూ చెలోదు. 

అతనిన వయతిరేకించటం ఎవరితరమూ కాదు. ఇట్టవంట్ట 

వారిని ఆయన్ ఒకక నిమిష్ంల్ల నాశన్ం చేసవేసా్తడు.  

కారుణయ దూతలు, శకిు ంచే దూతలు ఇరువురూ 

వచాచరు. వారి మధయ వివాదం తలెతాింద్ధ. 'అతడు 

ప్శ్చత్థు ప్ంచెంది వచాచడు, అందువలా మేము అతని 

పా్రణం తీస్తు ము,' అని కారుణయదూతలు అన్నారు. 

'అతడు 100 హతయలు చేస్తడు, అందువలా మేము 

అతని పా్రణం తీస్తు ము,' అని శకిష ంచే దూతలు 

అన్నారు. అపుుడు అలా్లహ(త) చేరవలస్థన 

ఊరును దగగ రగా అవమని, విడిచి వెళ్ళిన ఊరిని 

దూరంగా అవమని ఆదేశంచాడు. దైవదూతలను 

రెంటినీ కొలవమని ఆదేశంచాడు. కొలచ చూసాే ఆ 

వయకిి ప్రపవిముకిి కోసం పోదలచుకున్న ఊరు ఒక 

జానడు  దగగ రగా ఉంద్ధ. అపుుడు కారుణయ దూతలు 

అతనిన తమ అధీన్ంల్లనికి తీసుకునానరు ఇంకా 

అతనిా క్ష్మించడం జరిగంది. 44 (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  

   (721/ 2)  يح (ح [ ) ص  6]  - 2328
ْي  ل َذِ "َوا  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:عَ وَ 

 يُْذنُِبْوَن  َولََجاَء بَِقْومٍّ  نُِبْوا لََذَهَب اهلُل بُِكْم ِدهِ لَْولَْم تُْذ يَ نَْفِسْي بِ 
 .ْسلٌِم َرَواُه مُ  ."ْم ِفُر لَهُ َن اهلَل فََيغْ ْغِفُروْ ْستَ فَيَ 

2328. (6) [2/721-దృఢం]  
 

44) వివరణ-2327: న్వవీ ముసోమ్ వివరణల్ల ఇల్ల 

అభిప్రర యపడాారు, ''ఉదేద శయపూరవకంగా హతయచేసన్ వాని 

పశ్వచతాాపం స్వవకరించబడుతుందని ధారిిక్ పండుతు 

లందరూ ఏకాభిప్రర యం కలిగి ఉనానరు. అయితే ఇబ్నన 

'అబాాస్ మరియు ఇతరులు హంతకుని పశ్వచతాాపం 

స్వవకరించబడదని అభిప్రర యపడటం అసహయ స్తచకంగా 

ఉంద్ధ. ఖుర్ఆన్లో, '' మరియు ఎవడైతే ఒక విశావస్థని 

బుదిధ పూరవకంగా చంపుత్థడో అతని పా్తీకారం నరకమే! 

అందులో అతడు శాశ్వతంగా ఉంటాడు మరియు 

అతనిపై అలా్లహ్ ఆగర హం మరియు శాప్ం (బహషాురం) 

ఉంటుంది మరియు ఆయన (అలా్లహ్) అతని కొరకు 

ఘోరమైన శక్ష్ను స్థధధ ప్రిచాడు.'' (సూ.్అన్ నిస్త', 4:93) 

అయితే అద్ధ అలా్లహ(త) ఇష్టు యిష్టు లపైె ఆధారపడ్న 

ఉంద్ధ. అలా్లహ (త) శకిు ంచగలడు, క్షమించగలడు. మరి 

కొందరు ఒకవేళ ఎవరైనా విశ్వవసని ధరిసమితంగా 

భావించ వధించన్వాడు అవిశ్వవస అయిపోతాడు. లేదా 

ఖాలిదన్ అంటే చాల్ల కాలం వరకు ఉండటం అని అరిం. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఎవరి చేతిల్ల నా ప్రర ణం ఉందో ఆ అలో్లహ్ (త) స్తకిు ! 

ఒకవేళ మీరు ప్రపం చేయకపోతే అలో్లహ్ (త) 

మిమిలిన నాశన్ం చేస మరొక జాతిని తీసుకు 

వసా్తడు. వారు ప్రపంచేస, క్షమాపణ కోరుతారు. 

అలో్లహ్ (త) వారిని క్షమించవేసా్తడు.'' 45 (ముసోమ్) 

 ( 721/ 2)[ ) صحيح (   7]  - 2329
ْ ُمْوََس رَ وَ  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َل قَاِضَي اهلُل َعْنُه َعْن أَِِب

 يََدهُ  ُط ُس يَبْ وَ  َهارِ ْيُء الن َ َب ُمِس َيُتوْ ِل لِ  يََدُه بِالل َيْ إِن َ اهلَل يَْبُسُط "  وسلم: 
ْمُس ِمْن مَ َمِسْيُء الل َْيِل َحّت َ ِر لَِيُتْوَب اهَ بِالن َ  َرَواُه   .ْغِربَِها"  تَْطلَُع الش َ
 .لٌِم ُمْس 

2329. (7) [2/721-దృఢం] 

అబూ మూస్త (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

పగట్ట పూట ప్రపం చేసన్వాడు రాతిర  పశ్వచతాాపం 

చెందాలని, అలో్లహ్(త)క్ష్మించడానికి రాతిర వేళ తన్ 

చేయిని చాపుతాడు. అల్లగే రాతిర వేళ ప్రపంచేసన్ 

వాడు పగలు పశ్వచతాాపం చెందాలని, అలో్లహ్ (త) 

క్ష్మించడానికి పగట్టపూట తన్ చేయిని చాచ్ఉంచు 

తాడు. స్తరుయడు పడమట్ట ద్ధకుక నుంచ ఉదయించే 

వరకు ఇల్ల కొన్స్తగుతూ ఉంట్టంద్ధ. 46  (ముసోమ్) 

 ( 2/721)  ليه ([ ) متفق ع 8]  - 2330
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه    َعْنَها قَالَْت: قَاَل َة َرِضَي اهللُ َش ئِ اَعْن عَ وَ 

َف وسلم: "إِن َ الَْعبْ      ."عَلَْيهِ  م َ تَاَب تَاَب اهللُ ثُ  َد إِذَا اْعَّتَ
2330. (8) [2/721-ఏకీభ్వితం] 

 

45) వివరణ-2328: ఈ 'హదీసు' వలో మాన్వుడు తపప 

కుండా ప్రపం చేసా్తడని దేవుడు తపపకుండా క్షమిసా్తడని 

తెలిసంద్ధ. ఒకవేళ ప్రప్రలు చేయకపోతే ప్రప్రలు చేసే, 

క్షమాపణలు కోరే జాతిని తీసుకువసా్తడు. ఎందుకంటే 

అలో్లహ్(త) కారుణయం చాల్ల విశ్వలమైన్ద్ధ. ఇంకా 

అలో్లహ్(త) క్షమించేవాడూ, దయామయుడూను. 

46) వివరణ-2329: అంటే తీరుప ద్ధన్ం వరకు అలో్లహ్ 

(త) దు'ఆ (ప్రర రిన్) స్వవకరిసా్త ఉంటాడు. చేయిచాపడం 

అంటే విశ్వల క్షమాగుణానికి నిదరశన్ం. ఇతర 

దైవగుణాల వంట్టవి. చేయిచాచే సితిని మన్ం తెలుసు 

కోలేము. దాని ఉనికి, రూపం అగోచరం వంట్టద్ధ.  

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) పా్వచన్ం, 

''దాసుడు తన్ ప్రప్రలను ఒపుపకొని పశ్వచతాాపం 

చెంద్ధతే అలో్లహ్(త) పశ్వచతాాపం స్వవకరిసా్తడు.'' 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (721/ 2)  ([ ) صحيح  9]  - 2331
ْ َعْن وَ   "َمْن  ىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص  َرَة قَاَل: ُهَريْ أَِِب

 َ مْ  ْطلُعَ ْن تَ تَاَب قَْبَل أ ْغِربِ ُس مِ الش َ  .م  َرَواُه ُمْسلِ  ".هِ  عَلَيْ اهللُ  اَب تَ َها ْن م َ
2331. (9) [2/721-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''స్తరుయడు పడమట్ట ద్ధకుక నుండ్న ఉదయించన్ంత 

వరకు తన్ ప్రప్రలపైె పశ్వచతాాపం చెందేవాని 

పశ్వచతాాప్రనిన అలో్లహ్(త) స్వవకరిసా్త ఉంటాడు. 

(ముసోమ్)  
 ( 2/721)(   [ ) صحيح 10]  - 2332

"هلُل أََشد ُ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَل:َعْن أَنَسٍّ قَ وَ 
بِأَْرِض  هُ لَتُ َراحِ  نتُب إِلَْيِه ِمْن أََحِدكُْم كَايَُتوْ  بَِة َعْبِدهِ ِحْْيَ فََرًحا بَِتوْ 

 َشَجَرًة  ََت أَ فَ ْنَها َس مِ أَيِ فَ بُُه َشَراَطَعاُمُه وَ ْيَها  َوعَلَ ْنهُ ََلةٍّ فَانَْفلََتْت مِ فُ 
ا لَِك إِذْ ُهَو بَهَ َطَجَع ِِفْ ِظل َِها قَْد أَيَِس ِمْن َراِحلَِتِه فََبْيَنَما ُهَو كََذ اْض فَ 

أَنَْت  م َ اَلل هُ  ةِ الَْفَرِح:اَل ِمْن ِشد َ  قَ ثُم َ  .أََخَذ بِِخَطاِمَهاقَائَِمٌة ِعْنَدُه فَ 
ةِ ِمْن أَ َط أَخْ  ِدْي َوأَنَا َرب َُك َعبْ   .لٌِم ُه ُمْس َرَوا  . َفْرِح" لْ ا ِشد َ

2332. (10) [2/721-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచారు, 

''అలో్లహ్ (త) తన్ దాసుడు, ప్రప్రలపైె పశ్వచతాాప 

పడ్నన్ందుకు ఎడారి పర దేశంల్ల ఒంట్టను పోగొట్టు  కొని 

తిరిగి ప్పంద్ధన్ వయకిికనాన ఎకుకవగా సంతోషిసా్తడు. 

'ఒక వయకిి ఎడారి ప్రర ంతంల్ల తన్ ఒంట్టపైె 

పర యాణసాునానడు. దానిపైెనే అతని ఆహారస్తమగిర , 

న్నరు ఉనానయి. మారగ ం మధయల్ల ఆ ఒంట్ట 

తపిపపోయింద్ధ. అతను ఇక ఆ ఒంట్ట దొరకదని 

భావించాడు. వెతికి వెతికి నిరాశతో తిరిగివచచ ఓ 

చెట్టు  న్నడల్ల మేనువాల్లచడు. ఇంతల్ల ఆ ఒంట్ట వచచ 

అతని ముందు నిలబడ్నంద్ధ. వెంటనే అతను దాని 

ముకుుతాడు పట్టు కొని ఆన్ందంతో ఉబిా తబిాబై్నా 

పోయి, ''ఓ అలో్లహ్(త)! న్నవు నా దాసుడ్నవి. నేను న్న 

పర భువును.'' అనానడు. సంతోష్ం పటు లేక ఆ వయకిి 
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మాటలు అల్ల తడబడాాయను కుంటే నిశచయంగా 

అలో్లహ్ (త) తన్ దాసుని పశ్వచతాాపంపైె అంతకనాన 

ఎకుకవగానే సంతోషిసా్తడు. (ముసోమ్)  
   (2/722)  [ ) متفق عليه ( 11]  - 2333

ْ ُهَريَْرَة َرِضَي وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :اهلُل َعْنُه َقاَل  َعْن أَِِب
َ َرب ِ  ذَنًْبا فََقاَل:ًدا أَذْنََب  َعبْ "إِن َ  وسلم:   : ب ُهُ فََقاَل رَ  .فَاْغِفْرهُ  ذْنَْبُت  أ
نْْي أَن َ لَُه َرب ً  َعْبدِ أَعَلَِم  َغَفْرُت لَِعْبِدْي ثُم َ   َب َويَأُْخُذ بِِه؟ا يَْغِفُر الذ َ

َ اَشاَء اهلُل ثُم َ َمَكَث مَ  َقاَل فَ  .ًبا فَاْغِفْرهُ َرب ِ أَذْنَْبُت ذَنْ فََقاَل: .اذْنََب ذَنْبً  أ
ثُم َ  َعْبِدْي َغَفْرُت لِ  ؟بِهِ  ُذ يَأْخُ َب وَ نْذ َ لِفُرالَُه َرب ًا يَغْ   أَن َ َعْبِدْي  َم أَعْلِ  َرب َُه:

َ َرب ِ  َمَكَث َما َشاَء اهلُل ثُم َ أَذْنََب ذَنًْبا قَاَل:  .ِِلْ  هُ آَخَر فَاْغِفرْ ا ذْنَْبُت ذَنْبً  أ
نَْب ُه َرب ً ِدْي أَن َ لَ أَعَلَِم َعبْ  فََقاَل: ْي  ْبدِ َغَفْرُت لِعَ  بِِه؟ أُْخُذ َويَ  ا يَْغِفُرالذ َ

 . "ءَ اَما شَ  َيْفَعْل لْ فَ 
2333. (11) [2/722-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''దాసుడు ప్రప్రనికి ప్రలపడ్నన్ తరావత 

విచారిసా్త ఇల్ల అంటాడు, ''ఓ నా పర భూ! నేను 

ప్రప్రనికి ప్రలపడాాను, న్నున క్షమించు.'' అతని 

పర భువు, ''నా దాసునికి అతని పర భువు ఉనానడని, 

ప్రప్రలను క్షమిసా్తడని, ప్రప్రల వలో విచారిసా్తడని 

తెలుస్త? నేను నా దాసునిన క్షమించాను.'' అని 

అంటాడు.  ఆ తరువాత ఆ దాసుడు కొంతకాలం 

వరకు ప్రప్రలకు దూరంగా ఉంటాడు. అలో్లహ్ 

కోరిన్ంత వరకు ప్రప్రలకు ప్రలపడలేదు. ఆ 

తరువాత మళ్ళళ ప్రప్రలకు ప్రలపడాాడు. మళ్ళళ ఆ 

దాసుడు, ''ఓ నా పర భూ! నేను ప్రప్రలకు ప్రలపడాాను, 

న్నున క్షమించు,'' అని అంటాడు. అపుపడు అలో్లహ్ 

(త) ''నా దాసునికి అతని పర భువు ఉనానడని, తాను 

కోరిన్పుడు క్షమిసా్తడు, తాను కోరిన్పుడు పట్టు ్

కుంటాడు. అందు్ వలో ఓ దైవదూతల్లరా మీరు 

స్తక్షయంగా ఉండండ్న. నేను నా దాసునిన క్షమించ 

వేస్తను. అని అంటాడు.'' ఆ తరువాత కొంతకాలం 

అంటే అలా్లహ కోరిన్నానళ్తళ ప్రప్రలకు దూరంగా 

ఉనానడు. ఆ తరువాత మళ్ళళ ప్రప్రలకు 

ప్రలపడాాడు. ఆ వెంటనే విచారిసా్త ఇల్ల అంటాడు, 

''ఓ నా పర భూ! నేను ప్రప్రలకు ప్రలపడాాను. న్నున 

క్షమించు. అపుపడు అలో్లహ్ (త) నా దాసునికి అతని 

పర భువు ఉనానడని, కోరిన్పుడు క్షమిసా్తడని, 

కోరిన్పుడు పట్టు కుంటాడని తెలుస్త? ఓ దైవ్

దూతల్లరా, స్తకిు గా ఉండండ్న. నేను అతనిన క్షమించ్

వేస్తను. అతను కోరింద్ధ చేసుకోవచుచ. అంటే, 

'అతను క్షమాపణ కోరుతున్నంత వరకు నేను 

క్షమిసా్త ఉంటాను' అని అంటాడు.'' 47  (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  
   (2/722)  [ ) صحيح ( 12 ] - 2334

 ليه وسلمَعْن ُجْنُدبٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عوَ 
َث:  َ َحد َ تََعاَل قَاَل:   َوأَن َ اهللَ  .نٍّ قَاَل: َواهلِل ََل يَْغِفُر اهلُل لُِفََل ن َ َرُجًَل "أ

ْ   عَلَي َ َتأََل َ ِذْي يَ ذَا ال َ ْن مَ  َ  ََل أَّن ِ ْ نٍّ لُِفََل  ْغِفرُ  أ  وَ  ُت لُِفََلنٍّ قَْد َغَفرْ   فَإِّن ِ
 .اُه ُمْسلٌِم ا قَاَل. َروَ أَْو كَمَ  .أَْحَبْطت ُ َعَملََك"

2334. (12) [2/722-దృఢం] 

జున్దుబ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''పూరవ 

కాలంల్ల ఒక వయకిి ఇల్ల అనానడు, ''అలా్లహ స్తకిు ! 

ఫల్లనా వయకిిని అలా్లహ (త) క్షమించడు.'' అపుపడు 

అలో్లహ్ (త) ఇల్ల అనానడు, ''ఎవరీ వయకిి, నాపైె 

పర మా ణం చేస 'నేను ఫల్లనా వయకిిని క్షమించను,' అని 

అంట్టనానడు. ఓ దూతల్లరా! మీరు స్తక్షయంగా 

ఉండండ్న. నేను ఫల్లనా వయకిిని క్షమించాను. ఇంకా ఈ 

పర మాణం చేసన్ వయకిి ఆచరణను రదుద చేస్తను.'' 48 

(ముసోమ్)  

 

47) వివరణ-2333: న్వవీ (ర) ముసోమ్ వివరణల్ల ఇల్ల 

పేరొకనానరు, ''ఈ 'హదీసు' వలా తెలిసన్ విష్యం 

ఏమిటంటే ఒకవేళ ఎవరైనా 100 స్తరోు లేదా 1000 

స్తరోు ప్రపం చేస పర తి ప్రపం తరావత క్షమాపణ కోరితే 

అలో్లహ్(త) అతని పశ్వచతాాప్రనిన స్వవకరిసా్తడు. అతని 

ప్రప్రలను క్షమిసా్తడు. 100 ప్రప్రలు చేస ఆ తరువాత 

పశ్వచతాాపం చెంద్ధతే అపుపడు కూడా క్షమిసా్తడు. 

ఇపుపడు కోరింద్ధ చేసుకోవచుచ. అంటే ప్రప్రలు చేస 

వెంటనే పశ్వచతాాపం చెందుతున్నంత వరకు నేను 

క్షమిసా్త ఉంటాను అని అరిం. 

48) వివరణ-2334: అంటే పూరవకాలంల్ల ఒక వయకిి 

ప్రప్రలు చేసాుండేవాడు. ఎవరో అతనిన 'అలా్లహ నినున 

క్షమించడు' అని అనానడు. అంటే ఆ వయకిి గరవంగా 
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اِد بِْن أَْوسٍّ قَاَل:وَ   وسلم: ليههلل ع اهلِل صىل اقَاَل َرُسْوُل  َعْن َشد َ

َ " "َسي ُِد اَْلِْسِتْغَفاِر أَْن تَُقْوَل: ْ ََل إِلََه لل ُهم َ أَنَْت رَ ا  َوأَنَا  َقَتِِنْ َت َخلْ  أَنْإَِل َ ِب ِ
ِ َما  َما اْستَ  َوَوعِْدَك َك َعْهدِ  ا َعىَل أَنَ  وَ َك َعْبُد  َطْعُت أَُعْوذُ بَِك ِمْن َشر 

َ ْعَمِتَك عَلَي َ َصَنْعُت أَبُْوُء لََك بِنِ  ْغِفُر  ُه ََل يَ اْغِفْر ِِلْ فَإِن َ بُْوُء بَِذنِْبْ فَ َوأ
هَ ْن قَ "َومَ  :اَل قَ  إَِل َ أَنَْت".نُْوَب الذ ُ  ْن اَت مِ مَ َها فَ ًنا بِ قِ وْ اِر مُ الََها ِمَن الن َ
ِة َوَمْن قَالََها ِمَن  قَْبَل أَْن  يَْوِمهِ  الل َْيِل َوُهَو يُْمِسَي فَُهَو ِمْن أَْهِل الَْجن َ
 .ي ُ ارِ َرَواُه الُْبخَ  ." ن َةِ  أَْهِل الَْج فَُهَو ِمْن ْبَل أَْن يُْصِبَح قٌِن بَِها فََماَت قَ وْ مُ 

2335. (13) [2/722-దృఢం] 

ష్దాద ద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, సయియదుల్ ఇసా'గ్ఫార్ అంటే, 

''అలా్లహుమా అను  రబీబ ,ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల అంత, 

'ఖలఖు నీ వ అన్న అబాుక, వ అన్న 'అల్ల అహ దిక, వ 

వ'అదిక మసు 'త్థతు, అ'ఊజ్జబిక మిన్ ష్రిర  మా 

సన'అతు, అబూఉ' లక బిని'అమతిక 'అలయయ, వ 

అబూఉ' బిజ'న్ బీ, ఫ'గారాీ, ఫ ఇనాహూ ల్ల 

యగారుజ్జు 'నూబ ఇలా్ల అంత '' -- 'ఓ అలో్లహ్(త)! 

న్నవే నా పర భువవు. న్నవు తపప ఆరాధయ దేవుడు 

మరొకడు లేడు. న్నవు న్నున పుట్టు ంచావు. నేను 

న్నదాసుణణ . న్నతో చేసన్ పర మాణానిన, వాగాద నానిన నా 

శకిి మేరకు, నరవేరచటానికి కృషిు  చేసాునానను. నేను 

చేసుకున్న చెడు పనుల కీడు నుండ్న న్న శరణు కోరు 

తునానను. న్నవు నాకు చేసన్ ఉపకారాలను ఒపుప 

 

అనానడు. అహంకారిగా పర వరిించాడు. అందువలో 

అలా్లహ(త) అతని ఆచరణను రదుద  చేశ్వడు. ప్రప్రలు 

చేసేవాడ్నకి పశ్వచతాాపం చెందే భాగయం పర స్తద్ధంచాడు. 

మరణానికి ముందు ఆవయకిి పశ్వచతాాపం చెందాడు. 

అలో్లహ్ (త) అతనిన క్షమించాడు. ఈ 'హదీసు' వలో 

తెలిసన్ విష్యం ఏమిటంటే అలో్లహ్(త) కారుణయం పటో 

నిరాశ చెందరాదు. ఎందుకంటే అలో్లహ్(త) సరవశకిి 

మంతుడు. పశ్వచతాాపం చెందకుండానే క్షమించగలడు. 

అదేవిధంగా సతకరిల పటో గరవపడరాదు. అలో్లహ్ 

(త) కు విన్య విన్మర తలంటే చాల్ల ఇష్ు ం. అలో్లహ్  

(త)కు గరవం, అహంకారం అంటే గిటు దు. ప్రప్ిం చేసి 

క్షమాప్ణ కర్ట్ిం మించిదే. అయితే ప్పణయిం చేసి 

గ్ర్ాింగా పా్వరె్చించట్ిం మించిది కాదు. 

కుంట్టనానను. నా ప్రప్రలను అంగీకరిసాునానను. 

న్నున క్షమించు, న్నవు తపప క్షమించే వాడు ఎవడూ 

లేడు. ఎవరైనా పగట్టపూట చతాశుది్ధతో దీనిని 

పఠంచ స్తయంతర ం మరణసాే అతను సవరాగ నికి 

వెళతాడు. మరవరైనా రాతిర పూట చతా శుది్ధతో దీనిని 

పఠంచ ఉదయం కాకముందే మరణసాే అతను 

సవరగ ంల్లనికి పర వేశసా్తడు. (బు'ఖారీ)  
----- 

   రిండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 723/ 2)  (سته لم تتم درا[ )   14]  - 2336
َل اهلُل  ا"قَ  اهلل عليه وسلم:  صىلُل اهللِ وْ ُس اَل رَ ْن أَنَسٍّ قَاَل: قَ عَ 
 َما كَاَن فِْيَك  ىَل  َغَفْرُت لََك عَ يَا ابَْن آدََم إِن ََك َما دََعْوتَِِنْ َوَرَجْوتَِِنْ  تََعاَل: 

 ِِنْ م َ اْسَتْغَفْرتَ َماِء ثُ  الس َ َناَن ْوبَُك عَ  لَْو بَلََغْت ذُنُ  يَا ابَْن آدََم إِن ََك ََل أُبَاِِلْ وَ 
 لَْو لَِقْيَتِِنْ بُِقَراِب اْْلَْرِض َخَطايَا بَْن آدََم إِن ََك  أُبَاِِلْ يَا ا ََل لََك وَ َغَفْرُت 
ِمِذي ُ رَ . ابَِها َمْغِفَرًة"تَْيُتَك بِِقرَ ُك ِِبْ َشْيًئا َْلَ ْشرِ ِقْيَتِِنْ ََل تُ ثُم َ لَ  ْ   َواُه الّت ِ

2336. (14) [2/723-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''అలో్లహ్ 

ఆదేశం, ''ఓ మాన్వుడా! నువువ న్నున దు'ఆ 

చేసాున్నంత వరకు అంటే నువువ న్నున క్షమాపణ 

కోరుతున్నంత వరకు, నా కారుణయం పటో ఆశ 

ఉన్నంత్ వరకు, న్న ప్రప్రలను నేను మనినసా్త 

ఉంటాను. న్నవు ఏ ప్రపం చేస ఉనాన నాకేం 

అభ్యంతరం లేదు. అంటే నినున క్షమించటం 

నాకేమంత పెదద  పనికాదు. ఓ ఆదమ్ కుమారా! 

ఒకవేళ న్న ప్రప్రలు ఆకాశ్వనికి చేరినా అంటే భూమి 

నుండ్న ఆకాశం వరకు ప్రప్రలు నిండ్నవునాన న్నవు 

న్నున క్షమాపణ కోరితే నేను నినున క్షమిసా్తను. ఇంకా 

నేను దానేనమి పట్టు ంచుకోను. ఇంకా ఓ ఆదమ్ 

కుమారా! ఒకవేళ న్నవు భూమినిండా ప్రప్రలు చేస 

న్నున కలిస్థ, నాకు ఇతరులెవవరిన్న స్తట్టకలిపంచ 

కుండా ఉంటే నేను భూమినిండా క్షమాపణ తీసుకొని 

నినున కలుసా్తను.'' 49 (తిరిిజి') 

 

49) వివరణ-2336: అంటే నా క్షమాపణ అందరికీ 

వరిిసాుంద్ధ. ఎందుకంటే నేను క్షమించేవాడ్నని, అన్ంత 
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   (723/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 2337
اَرِمي ُ عَ  َرَواُه أَْحَمُد وَ  ْ َوالد َ ٍّ  ْن أَِِب : َهَذ اَل ال َوقَ ذَر  ِمِذي ُ ْ   ٌث يْ ا َحدِ ّت ِ
 .ٌب  يْ ٌن َغرِ َحَس 

2337. (15) [2/723-అప్రిశోధితం] 

అ'హాద్, దారిమి, ఈ 'హదీస్త'ను అబూ జ'ర్ 

కథనంగా ఉలాేఖంచారు. (తిరిాజి' / పా్రమాణకం, 

ఏకోలాేఖనం) 

   (723/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2338
 و  ليه اهلل ع ىل ص  هللِ ا َما َعْن َرُسْوِل ْنهُ اهلُل عَ َي اسٍّ َرِض َعِن ابِْن َعب َ وَ 
نُْوِب  َل: تََعا"قَاَل اهللُ  م قَاَل:لس ْ ذُْو قُْدرةٍّ َعىَل َمْغِفَرةِ الذ ُ  َمْن عَلَِم أَّن ِ

ِة  َرَواُه ِِفْ َشرْ  َما لَْم تُْشِرْك ِِبْ َشْيًئا".أُبَاِِلْ  ََل َغَفْرُت لَُه وَ  ن َ  .ِح الس ُ
2338. (16) [2/723-అప్రిశోధితం] 

'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచనాలు, 

''అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''నేను ప్రప్రలను క్షమించే శ్కిత  కలిగ 

ఉన్నానని,''  తెలిసన్వాడ్నని నేను అతని ప్రప్రలను 

క్షమిసా్తను. అతను నాకు స్తట్ట కలిపంచన్ంత వరకు 

నేను అతనిన ఏమాతర ం కఠన్ంగా పర వరిించను.'' 

(ష్రహ్సుసన్నహ్)  
   (723/ 2)  ه (تسم درا[ ) لم تت  17]  - 2339

"َمْن لَِزَم   ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: رَ قَاَل  قَاَل:  ْنهُ عَ وَ 
ُ  اَْلِْسِتْغَفاَر َجَعَل  ًجا َوِمْن كُل ِ َهم ٍّ فََرًجا  َضي ِقٍّ َمْخرَ ل ِ اهلُل لَُه ِمْن ك

َ اهُ َروَ  ِسُب".َحْيُث ََل يَْحتَ  ْن َوَرَزقَُه مِ   .اَجهُ مَ  ُن َوابْ أَبُْو دَاُودَ ُد وَ ْحمَ  أ
2339. (17) [2/723-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఇసాగ్ఫార్ల్ల ఎలోపుపడూ నిమగనమై ఉండే వాడ్నని 

అలో్లహ్ (త) అతని పర తి కష్టు న్నన దూరం చేసవేసా్తడు. 

దుుఃఖాలనినట్ట నుండ్న విముకిి పర స్తద్ధసా్తడు. అతడు 

ఊహించనిద్ధకుకనుండ్న అతనికి ఉప్రధిపర స్తద్ధసా్తడు.''50 

(అ'హిద్, అబూ దావూద్, ఇబ్నన మాజహ) 

 

కరుణామయుడ్నన, అప్రర కరుణాపా్దాతను. న్నకు స్తట్ట 

కలిపంచటం తపప మిగిలిన్ ప్రప్రలనినట్టన్న నేను 

క్షమిసా్తను. 

50) వివరణ-2339: ఇసా'గ్ఫార్కి చాల్ల ప్రర ధాన్యత ఉంద్ధ. 

అలో్లహ్ (త) దీని దావరా కష్టు లనూ ఆపదలను, 

దుుఃఖాలను దూరం చేసా్తడు. దుుఃఖం విచారం నుండ్న 

 ( 2/723)[ ) ضعيف (   18]  - 2340
َ وَ  ِ ْكِر الص ِ ِِبْ بَ َعْن أ اهلل  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل يِْق َرِضَي اهللُ د 

.  " ةً ر َ  مَ ْبِعْْيَ ِم َس وْ يَ  الْ َفَر َوإِْن عَادَ ِِفْ َتغْ ِن اْس  مَ ا أََصر َ عليه وسلم: "مَ 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َرَواهُ  ْ  .الّت ِ

2340. (18) [2/723-బలహీనం] 

అబూ బకర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''చేసన్ పర తిప్రపం తరావత ఇసా'గ్ఫార్ చేసన్వాడు 

ప్రప్రలను అలవాట్టగా చేసుకోలేదు, అంటే ప్రప్రలు 

చేసన్పుపడలో్ల ఇసా'గ్ఫార్ చేసేవాడు ప్రప్రలను 

అంట్టపెట్టు కొని ఉండలేదు. అతడు రోజుకు 70 స్తరోు 

ప్రప్రలు చేసనా సరే. 51  (తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

 ( 2/724) ن ([ ) حس  19]  - 2341
دََم  آ  بَِِنْ  عليه وسلم: "كُل ُ َعْن أَنَسٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
و َ ال ائِْْيَ اٌء َوَخْيُ الَْخط َ ط َ خَ  ْ وَ رَ ". ابُْوَن ت َ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه  اُه الّت ِ

اَرِمي ُ   . َوالد َ
2341. (19) [2/724-పా్రమాణకం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''పర తి 

మాన్వుడు అపరాధాలు చేసేవాడే. అపరాధులాో 

అందరికంటే మంచవాడు, ప్రప్రలు చేసన్ తరావత 

పశ్వచతాాపప్డే వాడు. (తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ, 

దారమి) 

   (724/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 2342
ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنهُ وَ  هلل عليه  اهلِل صىل اْوُل قَاَل َرُس  َقاَل: َعْن أَِِب

َ  وسلم:  قَلِْبِه فَإِْن تَاَب  دَاُء ِِفْ َسوْ َتًة ذْنََب كَانَْت نُكْ "إِن َ الُْمْؤِمَن إِذَا أ
اُن  ادَ َزاَوإِْن زَ . هُ قَلْبُ  َصِقَل  َفرَ َتغْ ْس َوا دَْت َحّت َ تَْعلُْو قَلَْبُه فََذلُِكْم الر َ

: 83، لُْوبِِهْم َما كَانُْوا يَْكِسُبْوَن َراَن َعىَل قُ ْل )كََل َ بَ  تََعاَلال َِذْي ذَكََر اهلُل 
 

విముకిి పర స్తద్ధసా్తడు. ఇంకా అన్ంత ఉప్రధిని పర స్తద్ధసా్తడు. 

ఖుర్ఆన్ మజీద్ల్ల ఇల్ల మారాగ నిన చూపుతాడు, ఇంకా 

వారు ఊహించని వైెపునుండ్న ఉప్రధి పర స్తద్ధసా్తడు. 

అదేవిధంగా అలో్లహ్ను న్ముికున్న వారికి 

అలో్లహ్(త)యే చాలు. 

51) వివరణ-2340: అలో్లహ్కు ఇసా'గ్ఫార్ అంటే చాల్ల 

ఇష్ు ం. ప్రపం చేస క్షమాపణ కోరేవాడు ప్రపం చేయన్టేు . 

ప్రపం చేస పశ్వచతాాపం చెంద్ధన్ వయకిి ప్రపం చేయన్టేు . 
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ْ ُد وَ ( َرَواُه أَْحمَ 14 ِمذِ لا اَل َوقَ  .َوابُْن َماَجهُ  ي ُ ِمذِ الّت ِ ْ :ّت ِ يٌْث دِ َذا حَ هَ  ي ُ
   . َصِحْيٌح َسٌن حَ 

2342. (20) [2/724-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''విశ్వవస అయిన్ దాసుడు ప్రప్రనికి ప్రలపడ్నతే అతని 

హృదయంపైె ఒక న్లోని మచచ ఏరపడుతుంద్ధ. ఒక 

వేళ అతడు క్షమాపణ, పశ్వచతాాపం చెంద్ధతే ఆ 

మచచ తొలగిపోతుంద్ధ. ఒకవేళ అనేక ప్రప్రలు చేస 

పశ్వచతాాపం చెందకపోతే అతని హృదయంపైె న్లోని 

మచచలు ఏరపడతాయి. చవరికి హృదయం నిండా 

వాయపిసా్తయి. అలో్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్ల్ల పేరొకన్న ఆ 

తుపుప ఇదే: ''అల్ల కాదు వాసు వానికి వారి 

హృదయాలకు, వారి (దుష్ు ) కార్మయల తుపుప 

పటిు ంది.'' (సూ.్ అల్ ముతఫిాఫీన్, 83:14). 

(అ'హిద్, తిరిిజి' / పా్రమాణకం-దృఢం, ఇబ్నన 

మాజహ)  
 ( 724/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   21]  - 2343

إِن َ اهلَل  "  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : ُعَمَر قَاَل ِن َعِن ابْ وَ 
ْ ا َرَواهُ  ْر". َعْبِد َما لَْم يَُغْرغِ لْ بََة اوْ تَ  يَْقَبُل   .هُ َماجَ بُْن ا وَ ِذي ُ مِ لّت ِ

2343. (21) [2/724-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్ల బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, అంతిమ ఘడ్నయలు దాపురించన్ంత 

వరకు అలో్లహ్(త) తన్ దాసుని పశ్వచతాాప్రనిన 

స్వవకరిసా్తనే ఉంటాడు. 52 (తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ) 

   (2/724)  ) ضعيف ( [ 22 ] - 2344
َ َعْن وَ   "إِن َ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْيدٍّ قَاَل: عِ ِِبْ َس أ

ْيَطاَن قَاَل:  تَِك يَا رَ " الش َ  ِعَبادََك َما دَاَمْت  أُْغِوْي  ََل أَبَْرُح  ب ِ َوِعز َ
:الر َ اَل قَ فَ  ."اِدِهْم  ِِفْ أَْجَس أَْرَواُحُهْم  َوَجل َ  وَ  ََلِِلْ  َوجَ ِِتْ َوِعز َ " ب ُ َعز َ

َ  َفاِع اْرتِ   .َرَواُه أَْحَمُد     ْغَفُرْوِّنْ" اُل أَْغِفُر لَُهْم َما اْستَ اِّنْ ََل أَزَ َمك
 

52) వివరణ-2343: అంటే అలో్లహ్ అన్ంత కరుణా 

మయుడు, అప్రర కరుణాపా్దాత. అలో్లహ్ (త) తన్ 

దాసుని మరణసమయం ఆసన్నమయేయవరకు తన్ 

దాసుని పశ్వచతాాప్రనిన స్వవకరిసా్తనే ఉంటాడు. 

మరణసమయం ఆసన్నమయిన్తరువాత,్పశ్వచతాాపం్

వలో ఏమీ ల్లభ్ం లేదు. 

2344. (22) [2/724-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''షై'తాన్, 'ఓ అలో్లహ్ (త)! న్న గౌరవం స్తకిు ! 

న్న దాసులను ఎలోపుపడూ మారగ భ్ర ష్ు తావనికి గురి్

చేసా్త ఉంటాను. వారి ఆతిలు వారి శరీరాలో్ల 

ఉన్నంత్ వరకు,'' అని అన్నాడు. అలో్లహ్ (త) 

కూడా ''నా గౌరవం, గొపపతన్ం స్తకిు ! నా దాసులు 

న్నున క్షమాపణ కోరుతున్నంతవరకు నేను వారిని 

క్షమిసా్త్ఉంటాను.'' అని ఆదేశంచాడు. (అ'హిద్) 

 ( 725/ 2)ته (  تم دراس[ ) لم ت 23]  - 2345
الٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َصْفوَ  َعْن وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   اَن بِْن َعس َ
ةُ   تََعاَل جَ هللَ "إِن َ ا ليه وسلم: اهلل ع َعَل بِالَْمْغِرِب بَابًا َعْرُضُه َمِسْيَ

َك  َوذَلِ  َبلِهِ قِ  ْن ْمُس مِ ِه الش َ لَيْ  عَ ِع تَْطلُ  يُْغلَُق َما لَْم  ََل بَةِ وْ لت َ لِ َسْبِعْْيَ عَاًما 
: )يَْوَم يَأِِْتْ بَْعُض آيَاتٍّ َرب َِك ََل يَ  انَُها  مَ ْنَفُع نَْفًسا إِيْ قَْوُل اهلُل َعز َ َوَجل َ

ِمذِ َرَواُه ا .( 158: 6، َنْت ِمْن قَْبُل لَْم تَُكْن آمَ  ْ  .َجهُ َماُن ي ُ َوابْ لّت ِ
2345. (23) [2/725-అప్రిశోధితం] 

'సఫావన్ బిన్ 'అస్తసల్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, అలో్లహ్ (త) పడమరవైెపు తౌబహ దావరం 

నియమించాడు. దాని వెడలుప 70 సంవతసరాల 

పర యాణ దూరం. ఈ దావరం ఎపుపడూ తెరచ 

ఉంట్టంద్ధ. స్తరుయడు పడమట్ట ద్ధకుకనుండ్న 

ఉదయించన్ంతవరకు ఈదావరం మూసవేయబడదు. 

తీరుుదినం వరకు ఈ దావరం తెరచి ఉంటుంది. 

అలో్లహ్ ఆదేశం: ''...నీ పా్భువు యొకు కొనిా 

(బహరంగ) నిదరశన్నలు వచేచరోజ్జన, పూరవం 

విశ్వస్థంచ కుండా ఆ రోజ్జన విశ్వస్థంచిన వయకిత కీ, లేదా 

విశ్వస్థంచి కూడా ఏ మంచినీ సంప్రదించుకోని వయకిత కీ, 

తన విశావసం వలా (ఆ రోజ్జ) ఏ పా్యోజనం 

చేకూరదు...'' (సూ.్ అల్ అన్ఆమ్, 6:158) 

(తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ). 53 

 

53) వివరణ-2345: ఎందుకంటే అతడు ఇంతకు ముందు 

విశవసంచలేదు. అంటే ఈ నిదరశనాలు ఉదభవించక 

ముందు విశవససాే అతనికి ల్లభ్ం చేకూరేద్ధ. ఇవి 
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 ( 725/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   24]  - 2346
سلم: "ََل تَْنَقِطُع   صىل اهلل عليه واهللِ قَاَل َرُسْوُل : َعْن ُمَعاِويََة قَاَل وَ 

ْوبَةُ  تَنْ َوََل  ةَ ْوبَ َقِطَع الت َ نْ تَ الِْهْجَرَة َحّت َ  ْن  ْمَس مِ  الش َ ْطلُعَ تَ  َحّت َ  َقِطُع الت َ
اَرِمي ُ "اِربِهَ غْ مَ   .. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالد َ

2346. (24) [2/725-అప్రిశోధితం] 

ము'ఆవియహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''తౌబహ ముగియనంత వరకు వలసపోవటం ఆగదు. 

స్తరుయడు పడమట్ట ద్ధకుక నుండ్న ఉదయించన్ంత 

వరకు తౌబహ ముగియదు.'' 54 (అ'హిద్, అబూ 

దావూద్, దారమి)  
   (725/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 2347

ْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعنْ وَ  صىل اهلل عليه  ْوُل اهللِ ُس قَاَل رَ  ُه َقاَل:َعْن أَِِب
 ٌد َتهِ  أََحُدُهَما ُمْج اب َْْيِ َتَح مُ  ْيَل  إِْسَرائِ "إِن َ َرُجلَْْيِ كَانَا ِِفْ بَِِنْ  وسلم:

ا أَنَْت فِْيِه   ُمْذنٌِب فََجَعَل يَُقْوُل: :ُقْوُل يَ  رُ َواْْلخَ ادَةِ لِْعبَ لِ  أَْقِصْرَعم َ
ْ َحّت َ َوجَ فََيُقْوُل َخل ِِِنْ وَ  أَْقِصْر   َظَمُه فََقاَل:بٍّ اْسَتعْ ُه يَْوًما َعىَل ذَنَْد َرِب ِ

ْ َخل ِِِنْ وَ  فََقاَل:  أَبًَدا لََك اهلُل ْغِفرُ  يَ  ََل هللِ َوا :اَل قَ ا؟ فَ َت عَلَي َ َرقِْيبً ِعثْ  أُبْ َرِب ِ
َمَعا ْجتَ أَْرَواَحُهَما فَاَك الَْجن ََة فََبَعَث اهلُل إِلَْيِهَما َملَكًا فََقَبَض َوََل يُْدِخلُ 
َة بَِرحْ  فََقاَل لِلُْمْذنِِب: .ِعْنَدهُ  أَتَْسَتِطْيُع   :َخر ْل َل لِ َوقَا .َمِتْ أدُْخِل الَْجن َ
ََل  اذَْهُبْوا بِِه إِ  قَاَل: .ََل يَا َرب ِ  :فََقاَل  ؟َرْحَمِتْ ْبِدْي  عَ َعىَل  ْحُظرَ أَْن تَ 

اِر". َرَواُه أَْحَمُد   الن َ
2347. (25) [2/725-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''బన్న ఇస్తర యీల్ల్ల ఇదద రు సేనహితులు ఉండేవారు. 

వారు ప్రర ణసేనహితులు, వారిల్ల ఒక మితుర డు 

నిరంతరం ఆరాధన్ల్ల నిమగనమై ఉండేవాడు. రండవ 

సేనహితుడు ప్రప్రలకు గురయాయడు. సజజ నుడైన్ 

సేనహితుడు తన్ ప్రప్రతుిడైన్ సేనహితుడ్నన ప్రప్రల 

నుండ్న వారించే వాడు. ఇంకా, 'ఓ మితర మా! ఇట్టవంట్ట 

 

ఉదభవించన్ తరువాత విశవససాే ఏమాతర ం ల్లభ్ం 

చేకూరదు. ఈ నిదరశన్ం అంటే స్తరుయడు పడమట్ట 

ద్ధకుకన్ ఉదయించడం.  
54) వివరణ-2346: అంటే వలస వెళళటం తీరుపద్ధన్ం 

వరకు ఉంట్టంద్ధ. తౌబహ కూడా తీరుపద్ధన్ం వరకు 

ఉంట్టంద్ధ. అంటే స్తరుయడు పడమట్ట ద్ధకుక నుండ్న 

ఉదయించన్ంత వరకు ఉంట్టంద్ధ.  

ప్రప్రలకు దూరంగా ఉండు,' అని హితబోధ 

చేసేవాడు. చెడు మితుర డు, 'నాకు నా పర భువుకు 

మధయ రాకు అంటే ఈ వయవహారంల్ల నువువ తల 

దూరచకు, నేనూ నా పర భువు చూసుకుంటాం,' అని 

అనేవాడు. ఒకరోజు సజజ నుడైన్ మితుర డు ప్రప్రతుిడైన్ 

మితుర ణన ఒక మహా ప్రపం చేసా్త ఉండగా చూచాడు. 

ఆ సజజ నుడు అతడ్నతో ఆ ప్రప్రనికి దూరం కమిని 

సలహా ఇచాచడు. ఆ చెడుమితుర డు, 'న్నున నా 

పర భువును వదలివేయి, నువువ ఏమైనా నాపైె 

రక్షకుడ్నవా?' అని అనానడు. ఇద్ధ విని ఆ సజజ నుడైన్ 

వయకిి అలా్లహ స్తకిు ! అలా్లహ (త) నినున ఎన్నడూ 

క్షమించడు, సవరగ ంల్ల పర వేశంపజేయడు,' అని 

అనానడు. అలో్లహ్ (త) వీరిదద రి వదద కు మృతుయ 

దూతను పంపించాడు. ఆ దూత ఇదద రి ప్రర ణాలు 

తీస్తడు. వీరిదద రూ అలో్లహ్ (త) వదద  హాజరయాయరు. 

అలో్లహ్ (త) ప్రప్రతుిడ్నతో, 'నువువ నా కారుణయం 

దావరా సవరగ ంల్ల పర వేశంచు. రండవ వానితో, 'నువువ 

నా దాసుణి, నా కారుణయం నుండ్న దూరం 

చేయగలవా?' అని అనానడు. దానికి అతడు, 'ఓ 

అలో్లహ్ న్నకు ఆశ్కిత  లేదు,' అని అన్నాడు. అపుుడు 

అలా్లహ. 'అతనిన న్రకంల్ల పడవేయండి,' అని  

ఆదేశంచాడు.55 (అ'హిద్) 

 ( 725/ 2)(   [ ) لم تتم دراسته 26]  - 2348
 عليه  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ْنِت يَِزيَْد قَالَْت:َماَء بِ أَْس َعْن وَ 

َ  ا)يَ  :َرأيَقْ وسلم  ْوا ِمْن  ْقَنُط تَ ْم ََل ِسهِ أَنْفُ  َعىَل ا وْ ْسَرفُ ِعَباِدَي ال َِذْي أ
 

55) వివరణ-2347: ఈ సజజ నుడు గరవంగా అహంకారంగా 

పర వరిించ ఉంటాడు. అందువలోే అతని ఆచరణలు 

వయరిమయాయయి. న్రకానికి గురయాయడు. అందుకే 

ఆరాధన్ అయిన్న గరవం అహంకారంతో అయితే 

మంచద్ధ కాదు. ప్రపం చేస పశ్వచతాాపం చెంద్ధతే గరవం 

అహంకారం లేకుంటే అద్ధ మంచద్ధ. సజజ నుడ్నని కొంత 

కాల్లనికి న్రకంల్లనికి పంపి ఆ తరావత సవరాగ నికి 

పంపడం జరుగుతుంద్ధ. దీనిన గురించ కారుణయ భాగంల్ల 

పేరొకన్డం జరుగుతుంద్ధ.  
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نُْوِب َجِمْيًعاَرْحمَ  َمُد أَحْ َرَواُه  .َباِِلْ َوََل يُ  (53: 39،  ِة اهلِل إِن َ اهلَل يَْغِفُر الذ ُ
 ْ  .َوقَاَل َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب  .ِمِذي ُ َوالّت ِ
 .أه ْقره بهدْله : يه  : قهْوله ةه يه نَّ لسُّ حه افهْي شهرْ وه 

2348. (26) [2/725-అప్రిశోధితం] 

అస్తి' బిన్తె య'జీద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

ఆయత్రను పఠసా్త ఉండటం నేను వినానను, ''ఇల్ల 

అను: "సవయంగా మీకు (మీ ఆతాలకు) మీరే 

అన్నయయం చేస్తకునా న్న దాస్తల్లర్మ! అలా్లహ్ 

కారుణయంప్టా నిర్మశ్చెందకండి. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ 

అనిా ప్రప్రలను క్ష్మిస్తు డు...'' 56 (సూ.్అజ్ జ్జమర్, 

39:53). (అహాద్, తిరిాజి' / పా్రమాణకం - 

ఏకోలాేఖనం) 

ష్రహుస్తునాహ లో 'యఖర ఉ' కు బదులు 

'యఖూలు' అని ఉంది.  

   (726/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 27]  - 2349
صىل اهلل    اهللِ ُسْوُل رَ  َل ( قَاالل ََمَم إَِل َ : )َعاَل لِِه تَ قَوْ : ِِفْ َعِن ابِْن َعب َاسٍّ وَ 
ا ،إِْن تَْغِفُر الل ُهم َ تَْغِفْر َجم َا" :ليه وسلمع اُه  َروَ  ،َوأَي ُ َعْبدٍّ ل ََك ََل أَلَم َ
ِمِذي ُ ا ْ  . َحَسٌن َصِحْيٌح َغِريٌْب ِديٌْث قَاَل: َهَذا حَ . وَ لّت ِ

2349. (27) [2/726-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ కథనం: ఖుర్ఆన్ ల్లని, ''ఇలో 

లోమమ్'' ను గురించి వాయఖాయనిసా్త పర వకి (స), 'ఓ 

అలో్లహ! పదాపదా ప్రప్రలనే న్నవు క్ష్మిస్తు , చినాచినా 

ప్రప్రలను క్ష్మిండం నీకేమి పదాప్నికాదు, వాటిని 

నువువ తప్ుకుండా క్ష్మిస్తు వు. ఎందుకంటే చన్న 

చన్న ప్రప్రలు చేయని న్న దాసులు ఎవరునానరు,' 

అని పా్రరిధ ంచారు. 57 (తిరిిజి' / పా్రమాణకం. దృఢం . 

ఏకోలాేఖనం)  

 

56) వివరణ-2348: అంటే పశ్వచతాాపం దావరా 

ప్రప్రలనినట్టన్న క్షమించవేసా్తడు. పర వకి (స), అలో్లహ్ (త) 

ప్రప్రలనినట్టన్న క్షమిసా్తడని, ఏమాతర ం జంకడని 

పర వచంచారు. 

57) వివరణ-2349: ఇలోలోమమ అనే పదం స్తరహ్ 

నజమమ్లో ఉంద్ధ. ''...మర్చయు సతాకరాయలు 

   (726/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 28]  - 2350
ٍّ قَاوَ  ْ ذَر  وسلم: "يَُقْوُل اهلُل  صىل اهلل عليه اهللِ  قَاَل َرُسْوُل  :َل َعْن أَِِب

َ ُهَد لْ  ا َهَديُْت فَاْسأَلُْوِّنْ ْن َل َ مَ  إِ  َضال ٌ تََعاَل يَا ِعَباِدْي كُل ُُكْم    ْهِدكُْم ي أ
َ ْم فَُقرَ كُ َوكُل ُ   َمْن  ْغَنْيُت فَاْسأَلُْوِّنْ أَْرُزقُُكْم َوكُل ُُكْم ُمْذنٌِب إَِل َ اُء إَِل َ َمْن أ

َ فَمَ عَافَْيُت  ْ ذُْو قُْدَرةٍّ عَ ْن عَلَِم ِمْنُكْم أ  َفْرُت  غَ َفَرِّنْ ىَل الَْمْغِفَرةِ فَاْسَتغْ ّن ِ
َ لَْو لَُه َوََل أُبَاِِلْ وَ  َتُكْم ْم َوَحي َ َوآِخَركُ لَُكْم أَو َ  ن َ أ  َوَرْطَبُكْم  ُكْم َوَمي ِ

ْي َما َزادَ ِِفْ ُملْكِ  ْي ْبدٍّ م ِْن ِعَبادِ َويَابَِسُكُم اْجَتِمُعْوا َعىَل أَتَْق قَلِْب عَ 
لَُكْم وَ  َجَناَح بَُعْوَضةٍّ  َتُكْم َوَرْط كُ َوَحي َ ْم آِخَركَُولَْو أَن َ أَو َ   ْم َبكُ ْم َوَمي ِ

دٍّ م ِْن ِعَباِدْي َما نََقَص ذَلَِك ِمْن  أَْشَق قَلِْب َعبْ ا َعىَل وْ ْجَتِمعُ اَسُكُم يَابِ وَ 
. َولَْو أَن َ ُملِْكْي َجَناَح بَعُ  لَُكْم َوآِخَركُ ْوَضةٍّ ُكْم َوَمي ِ أَو َ َتُكْم  ْم َوَحي َ
اِحدٍّ  اِمُعوْ اْجتَ َسُكُم َوَرْطَبُكْم َويَابِ  ْم كُ نٍّ م ِنْ اإِنَْس  كُل ُ َل أَ فََس  ِِفْ َصِعْيدٍّ و َ

ُملِْكْي إَِل َ  ُه فَأَْعَطْيُت كُل َ َسائِلٍّ م ِْنُكْم َما نََقَص ذَلَِك ِمْن لََغْت أُْمِني َتُ َما بَ 
ْ   ذَلَِك  َها َرفَعَ َغَمَس فِْيِه إِبَْرًة ثُم َ  َمر َ ِبالَْبْحِر فَ لَْو أَن َ أََحُدكُْم  َماكَ بِأَّن ِ

ادٌ َماجِ  َ َجو َ ء  ٌم َوعََذاِِبْ كَََل  كَََل ئُِْد َعَطاا أُِريْ ُل مَ عَ فْ ٌد أ ٌم إِن ََما أَْمِرْي لَِشيٍّ
ِمِذي ُ   .(117: 2،  )كُْن فََيُكْوُن إِذَا أََردْت ُ أَْن أَقُْوَل لَهُ  ْ َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ

 .َوابُْن َماَجهُ 
2350. (28) [2/726-అప్రిశోధితం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పా్వచన్ం: 

అలో్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ నా దాసుల్లరా! మీరంతా 

మారగ భ్ర ష్టు లే. కాని నేను మారగ దరశక భాగయం 

పర స్తద్ధంచన్ వాడు తపప.'' కనుక మీరు న్నున 

మారగ దరశకతవం అరిించండ్న. నేను మీకు మారగ  

దరశకతవం పర స్తద్ధసా్తను. మీరందరూ దరిదుర లే. కాని 

 

చేసన్వారికి మంచ పర తిఫలం ఇవవటానికి, ఎవరైతే 

చన్న చన్న తపుులు తప్ు, పదా ప్రప్రల నుండి 

మరియు అసహయకరమైన్ ప్నుల నుండి దూరంగా 

ఉంటారో వారి కొరకు, నిశచయంగా, న్న పర భువు క్షమాపణ 

పరిధి చాల్ల విశ్వలమైన్ద్ధ...'' (సూ.్అన్న్జిర్, 53:31-

32) -- అంటే దీని అరిం  పెదద  పెదద  ప్రప్రలకు దూరంగా 

ఉంటే చన్న చన్న ప్రప్రలను అలో్లహ్ (త) క్షమించ్

వేసా్తడు. అయితే చన్న చన్న ప్రప్రల నుండ్న తపిపంచు్

కోవడం చాల్ల కష్ు ం. చవరికి పర వకిల వలో కూడా చన్న 

చన్న ప్రప్రలు జరిగిపోయాయి. అందువలోే పర వకి (స) 

''చనా చన్న ప్రప్రల నుండ్న ఎవరు తపిపంచు్

కునానరు,'' అని అనానరు.  
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నేను ధన్సంపదలు పర స్తద్ధంచన్ వాడు తపప. కనుక 

మీరు ధన్ సంపదలకు న్నున అడగండ్న. నేను మీకు 

ధన్సంపదలు పర స్తద్ధసా్తను. మీకు ఉప్రధి పర స్తద్ధసా్తను. 

మీరంతా ప్రప్రతుిలే. కాని నేను ప్రప్రల నుండి రకిష ంచి 

కేష మం పా్స్తదించినవాడు్ తపప. నేను క్షమించే శకిి, 

విముకిి పర స్తద్ధంచే శకిి కలిగి ఉనానన్ని తెలిస న్నున 

క్షమాపణ కోరితే నేన్తనిన క్షమించేవేసా్తను. నేనేమీ 

అలక్ష్యం చేయను. ఒకవేళ మీల్లని పూరీవకులు, 

రానున్నవారు సజీవులు, మృతులు, మీ 

యువకులు, ముసలి్వాళ్తళ అందరూ అందరికంటే 

ఉతాములు, దైవభీతి పరులుగా మారిపోతే దైవభీతి్

పరుని హృదయంల్ల అయిపోతే, మీ అందరి పుణయం 

నా స్తమార జయంల్ల ఒకక దోమ రకకంత కూడా ల్లభ్ం 

చేకూరచ లేదు. దానివలో నా స్తమార జాయనికి ఎట్టవంట్ట 

ల్లభ్ం చేకూరదు. అదేవిధంగా మీల్లని పూరీవకులు, 

ముందు తరాల వారు సజీవులు నిరీజ వులు, సా్వీలు, 

పురుష్టలు అందరూ ప్రప్రతుిలైెతే, అంటే షై'తాన్ల్ల 

అయిపోతే నా స్తమార జాయనికి దోమ రకకంత న్ష్ు ం 

కూడా జరగదు. ఒకవేళ మీ పూరీవకులు రాబోయే 

సంతతి, మీ  మృతులు సజీవులు, సా్వీలు 

పురుష్టలు, యువకులు, వృదిులు అందరూ ఒక 

మైదాన్ంల్ల నిలబడ్న పర తిఒకకరు తాను కోరిన్ంత 

న్నున అడ్నగితే, నేను పర తి ఒకకరు కోరిన్ంత 

ఇచచవేసాే, నా స్తమార జయంల్ల ఏమాతర ం ల్లట్టరాదు. 

మీలో ఎవరైెన్న సముదాంలో సూది ముంచితే, స్తద్ధకి 

తగిలిన్ న్నరంత తపప సముదర ంల్ల ఏమాతర ం ల్లట్ట 

రాదు. ఈ విధంగా సృషిు తాల కోరికల పర కారం 

ఇచచవేస్థన్న నా నిధులో్ల ఏమాతర ం కొరతరాదు. ఇల్ల 

ఎందుకంటే నేను చాల్ల దాతృతవం గలవాణణ . 

అధికంగా పర స్తద్ధంచేవాణన, కోరింద్ధ చేసేవాణన. నేను 

ఇవవటానికి కేవలం ఆజఞ చాలు, నేను శకిు ంచటానికి 

కేవలం ఆజఞ చాలు: ''...ఆయన్ ఏదైనా చేయాలని్

నిరియించుకునాపుుడు,్ దానిని కేవలం, 'అయిపో' 

అని్ఆజాాపిస్తు డు. అంతే అద్ధ అయిపోతుంద్ధ.'' (సూ.్

అల్ బఖరహ, 2:117). (అ'హిద్, తిరిిజి', ఇబ్నన 

మాజహ)  

 ( 727/ 2)  ( ه[ ) لم تتم دراست 29]  - 2351
َ يه وسعل اهلل صىل  ِب ِ الن َ  أَنَسٍّ َعِن َعْن وَ  ُهَو أَْهُل  ...ن َُه قََرأَ) لم أ

ْقَوى َوأَْهُل الَْمْغِفرَ  ْم أَنَا أَْهُل أَْن أُت ََق فََمِن  اَل َرب ُكُ قَ  ( قَاَل:56: 74،ةِ الت َ
ِمذِ "ات ََقاِّنْ فَأَنَا أَْهٌل أَْن أَْغِفَر لَهُ  ْ اَماَجهُ   َوابُْن  ي ُ . َرَواُه الّت ِ  .ِمي ُ رَ  َوالد َ

2351. (29) [2/727-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) ఈ ఆయతు 

పఠంచారు: ''...ఆయనే (అలా్లహ యే) భ్య-
భ్కుత లకు అరాుడు మరియు ఆయనే క్ష్మించే్

అరాతగలవాడు.'' (సూ.్ అల్ ముదస్థుర్, 74:56). 

పర వకి (స) ఇల్ల అనానరు, ''అలో్లహ్ ఇల్ల 

ఆదేశసాునానడు: 'నే నల్లంట్ట వాడ్నన్ంటే నాకు 

స్తట్టకలిపంచడానికి దూరంగా ఉండాలి. షిరకర్కు 

దూరంగా ఉండాలి. షిరకర్ నుండ్న తపిపంచుకున్న్

వాడ్నని నేను క్షమిసా్తను, విముకిి పర స్తద్ధసా్తను. 58 

(తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ, దారమి)  

 ( 727/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   30]  - 2352
ا ن َ إِ َر قَاَل: مَ بِْن عُ ِن اعَ وَ  وسلم   صىل اهلل عليهاهللِ ِل ُسوْ رَ لِ  د ُ عُ لَنَ  كُن َ

اُب الَْغُفْوُر"  لَي َ إِن ََك عَ   َوتُْب ْغِفْر ِِلْ "َرب ِ ا  يَُقْوُل: ِِفْ الَْمْجلِِس  و َ  أَنَْت الت َ
ِمِذي ُ وَ  ْ ةٍّ. َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ  .َماَجهُ ُن أَبُْو دَاُودَ َوابْ ِمائََة َمر َ

2352. (30) [2/727-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఏ 

సభ్లో ఉన్నా, అకుడ  ఇసా'గ్ఫార్ చేస్తవారు. మేము 

పర వకి(స) ఇసా'గ్ఫార్ను 100 స్తరోు లెకక పెటేు  వాళిం: 

 ''ర్బిబ'గిిర్ లీ వత్రబ్ అలయా ఇననక 

అంతత వ్రవబ్దల్ 'గఫూర్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! న్నున 

క్షమించు ఇంకా నా పశ్వచతాాపం స్వవకరించు. న్నవే 

 

58) వివరణ-2351: ఇవి స్తరహ్ ముదద ససర్ (74:54-56) 

చవరి ఆయతులు. దీనికి ముందు అలో్లహ్ (త) ఇల్ల 

ఆదేశసాునానడు, ''అలకాదు! నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన) ఒక హితోప్దేశ్ం. కావున కోరిన్వాడు దీని 

నుండి హతబోధ గర హంచవచుచ. కాని అలా్లహ కోరితే 

తప్ు, వీరు దీనినుండి హతబోధ గర హంచలేరు. ఆయనే 

(అలా్లహ యే) భ్యభ్కుత లకు అరాుడు మరియు ఆయనే 

క్ష్మించే అరాత గలవాడు.'' 
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తౌబహ స్వవకరించేవాడవు, న్నవే క్షమించేవాడవు.' 

(అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నన మాజహ) 

 ( 727/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 2353
:  قَاَل  سلموه هلل عليصىل ا ِب ِ الن َ  َعْن بََِلِل بِْن يََساِر بِْن َزيْدٍّ َمْوََل وَ 
ْ  ِِنْ ثَ د َ حَ  ْي أَن َهُ َعْن  أَِِب ِ  يَُقْوُل:   صىل اهلل عليه وسلم َسِمَع َرُسْوَل اهللِ  َجد 

ْوَم َوأَتُْوُب إِلَْيهِ " :اَل َمْن قَ   " أَْسَتْغِفُراهلَل ال َِذْي ََل إِلََه إَِل َ ُهَوالَْحي ُ الَْقي ُ
َ  .لَهُ  ُغِفرَ  ِمَن ْد فَ قَ اَن َوإِْن ك ْ ُه الَرَوا .ِف حُ لز َ  ار َ َ ِمِذي ُ ّت ِ  هُ  دَاُودَ لَِكن َ بُوْ  َوأ

ْ ِعْنَد أَِِبْ دَاُودَ َهََلُل بِْن يََس  َوقَاَل الّت ِ : مِ ارٍّ  . َغِريٌْب  َهَذا َحِديٌْث  ِذي ُ
2353. (31) [2/727-అప్రిశోధితం] 

బిల్లల్ బిన్ యస్తర్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథన్ం: నాకు 

మా నాన్నగారు తెలిప్రరు, అతనికి వారి నాన్న 

గారు తెలిప్రరు. అతడు పర వకి (స)ను ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా వినానరు, ఎవరైనా, ''అస్ు 'గ్ఫిరులా్లహలాజీ' 

ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లహువల్ 'హయుయల్ ఖయ్యయము 

వ అతూబ్బఇలైెహి,'' -- 'నేను అలా్లహ ను క్ష్మాప్ణ్

కోరుతున్నాను, ఆయన తప్ు ఆర్మధుయలెవవరూ 

లేరు, ఆయన సజీవుడు, శాశవతుడు, ఇంకా నేను 

ఆయన సనిాధిలో ప్శాచత్థు ప్ం చెందుతున్నాను,' 

పఠసాే అతని ప్రప్రలన్నన తొలగిపోతాయి. ఒకవేళ 

అతడు జిహాద్ నుండ్న ప్రరిపోవటానికి సదిపడ్ననా్

సరే.59 (తిరిిజి  / ఏకోలాేఖనం, అబూ దావూద్)  
----- 

    మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

   (727/ 2)  (لم تتم دراسته   [ ) 32 ] - 2354
َ  ْن عَ   ىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ اهللَ ْوُل اهلِل ص َل: قَاَل َرُس َة قَاَريْرَ ِِبْ هُ أ

الِِح ِِفْ الَْجن َِة فََيُقْوُل: فَُع الد َ َيْ َعز َ َوَجل َ لَ  يَا َرب ِ أَّن  ِِلْ  "َرَجَة لِلَْعْبِد الص َ
َ وَ رَ  .ِدَك لََك َولَ َفاِر ِتغْ بِاِْس  : فََيُقْوُل   "َهِذهِ؟  .ُد ْحمَ اُه أ

2354. (32) [2/727-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

అలో్లహ్ (త) సవరగ ంల్ల సవరగ వాస తరగతిని ఉన్నతం 

చేసా్తడు. అపుపడు ఆ దాసుడు అలో్లహ్ (త)ను, 'ఓ 

 

59) వివరణ-2353: యుదిం నుండ్న, జిహాద్ నుండ్న ప్రరి 

పోవడం మహా ప్రపం. కాని ఈ దు'ఆ పఠంచటం వలో ఆ 

మహా ప్రపం కూడా తొలగిపోతుంద్ధ.  

అలో్లహ్ (త)  నా తరగతి ఎందుకు ఇంత ఉన్నతం 

చేయబడ్నంద్ధ, నేనల్ల ఈ సి్తనానికి చేరుకునానను,' 

అని పర శనసా్తడు. అపుపడు అలో్లహ్ (త), 'న్న 

కుమారుని ఇసా'గ్ఫార్ వలో,' అని సమాధాన్ం 

ఇసా్తడు.60 (అ'హిద్)  

   (728/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 33]  - 2355
يه  عل اهلل  صىلقَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َاسٍّ قَاَل:وَ 

ِث يَ لَْغِريِْق الْ  كَاإَِل َ الَْقْبِ  ِِفْ ُت ي ِ مَ لْ ا  "َما وسلم:  ِ ْنَتِظُردَْعَوًة تَلَْحُقُه  ُمَتَغو 
َ  ْن أَبٍّ أَْو أُم ٍّ مِ  َ أ نَْيا َوَما  ْو أَخٍّ أ ْو َصِديْقٍّ فَإِذَا لَِحَقْتُه كَاَن أََحب َ إِلَْيِه ِمَن الد ُ

َ دُ  ْن مِ ْورِ بُ قُ لْ ىَل أَْهِل اعَ  ْدِخُل لَيُ  فِْيَها َوإِن َ اهلَل تََعاَل ِض ْْلَرْ ْهِل اعَاِء أ
َرَواُه  ُر لَُهْم".ْسِتْغَفا اْْلَْمَواِت اَْلِ ن َ َهُديََة اْْلَْحَياِء إََِل الِْجَباِل َوإِ أَْمَثاَل 
 .ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن الَْبْيهَ 

2355. (33) [2/728-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''సమాధిల్ల మృతుడు న్నట్టల్ల మునిగి 

పోయిన వాడ్నల్ల, అరిిసాున్నవాడ్నల్ల, ఎవరైనా చేయి 

పట్టు కొని తీస్తు రని ఎదురుచూస్తు నా వాడ్నల్ల 

ఉంటాడు. అదేవిధంగా సమాధిల్ల మృతుడు తన్ 

బంధువులు సోదరులు, తలోి, తండ్నర , మితుర లు, 

సేనహితులు మొదలైెన్ వారి ప్రర రిన్ల కొరకు ఎదురు 

చూసా్త ఉంటాడు. ఎవరైనా ప్రర రిిసాే అద్ధ మృతునికి 

చేరుతుంద్ధ. అతనికి ప్రర పంచక కాంక్షలనినట్టకంటే 

పిర యమైన్ద్ధగా ఉంట్టంద్ధ. ఇంకా అలో్లహ్ (త) 

సమాధివాసులకు సజీవుల దు'ఆకు చాల్ల అధికంగా 

అంటే కొండంత పుణయం పర స్తద్ధసా్తడు. ఇద్ధ సజీవుల 

తరఫున్ మృతులకు ఈ ఇసా'గ్ఫార్ చాల్ల 

ఉన్నతమైన్ కానుక.'' (బై్నహఖీ-ష్'అబిల్ ఈమాన్)  

   (728/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 2356
قَاَل:ْس بُ  ِد اهلِل بِْن َعبْ  َعْن وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  رٍّ

ا    ىَروَ  وَ  ُن َماَجهُ ابْ َواُه رَ  "."ُطْوََب لَِمْن َوَجَد ِِفْ َصِحْيَفِتِه اْسِتْغَفاًرا كَِثْيً
لَيْ َمِل يَ  "عَ  ِِفْ ائِ ُ َس الن َ   " .لَةٍّ ْوِم و َ

 

60) వివరణ-2354: సంతాన్ం తమ తలోిదండుర ల కొరకు 

ప్రర రిిసాే, అలో్లహ్ (త) ఆ దు'ఆ ఫలితంగా వారి సి్తనాలను 

ఉన్నతం చేసా్తడు.  
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2356. (34) [2/728-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ బుస్ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''తీరుపద్ధన్ంనాడు తన్ ఆచరణల పట్టు కల్ల 

అతయధికంగా ఇసాగ్ఫార్ను ప్పంద్ధన్వాడే అదృష్ు  

వంతుడు, శుభ్కరుడు.'' (ఇబ్నన మాజహ, న్స్తయి') 

   (728/ 2)  سته (تتم درا[ ) لم  35]  - 2357
ِب َ صىل اهللوَ  "اَلل ُهم َ   ُقْوُل: يَ   عليه وسلم كَاَن َعْن عَائَِشَة أَن َ الن َ

  اهُ َروَ  اْجَعلِِْنْ ِمَن ال َِذيَْن إِذَا أَْحَسُنْوا اْسَتْبَشُرْوا َوإِذَا أََساُؤْوا اْسَتْغَفُرْوا".
 .ِبْيِ الْكَ  ْعَواِت  الد َ ِِفْ  ي ُ َهقِ َبيْ لْ ا َماَجُه وَ ُن ابْ 

2357. (35) [2/728-అప్రిశోధితం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి ఇల్ల పర వచంచే 

వారు, ''ఓ నా పర భూ! పుణయంచేస సంతోషించే, చెడు 

చేస క్షమాపణ కోరేవారిల్ల న్నున చేరుచ.'' (ఇబ్నన 

మాజహ, బై్నహఖీ-ద'అవాతిల్ కబీర్)  

   (2/728)  (صحيح   )[  36]  - 2358
ثََنا َعْبُد اهلِل بِْن َمْسُعوْ  اَل:ِث بِْن ُسَويْدٍّ قَ الَْحارِ َعِن وَ  دٍّ َحد َ

 : َواْْلَخُر َعْن  ُهَما َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُد أَحَ  َحِديَْثْْيِ
َ  اُف يَخَ َبلٍّ جَ عٌِد تَْحَت ان َُه قَ كَأَ : إِن َ الُْمْؤِمَن يََرى ذُنُْوبَُه ن َْفِسِه قَاَل  ْن أ

َعىَل ِجَر يََرى ذُنُ َوإِن َ الَْفاْيِه َع عَلَ ي َقَ  ِه َهَكَذا  بِ  فََقاَل  .أَنِْفهِ  ْوبَُه كَُذبَابٍّ َمر َ
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ثُم َ قَاَل: .أَي بَِيِدهِ فََذب َُه َعْنهُ 

ي َ ِِفْ نََزَل َرُجلٍّ  ْن مِ ِن مِ الُْمؤْ  ِة َعْبِدهِ بَ  بَِتوْ َرُح "هلُل أَفْ  يَُقْوُل: ةٍّ أَْرضٍّ دَو 
َعُه َراِحلَُتُه عَلَْيهَ ُمْهلَِكةٍّ  َضَع َرأَْسُه فََناَم نَْوَمًة ُه فَوَ ابُ ا َطَعاُمُه َوَشرَ م َ

  ر ُ  الَْح ْيهِ فَاْسَتْيَقَظ َوقَْد ذََهَبْت َراِحلََتُه فََطلََبَها َحّت َ إِذَا اْشَتد َ عَلَ 
َ  اَل:اهلُل قَ  اءَ شَ  َما أَوْ  َطُش َوالْعَ  ْيِه فَأَنَاَم   ال َِذْي كُْنُت فِ ِجُع إََِل َمكَاِّنْ رْ أ
أَْسُه َعىَل َساعِِدهِ لَِيُمْوَت فَاْسَتْيَقَظ فَإِذَا َراِحلَُتُه  رَ  أَُمْوَت فََوَضعَ َحّت َ 

 َ ا  ْن َهَذ ِمِن مِ ؤْ مُ الْ  دِ الَْعبْ  ا بَِتْوبَةِ حً  فَرْ َشد ُ ِعْنَدُه عَلَْيَها َزادَُه َوَشَرابُُه فَاهلِل أ
ليه وسلم   ع َرُسْوِل صىل اهلل. َرَوى ُمْسلٌِم الَْمْرفُْوَع إََِل " ادَهُ اِحلَِتِه َوزَ بِرَ 
 . فََحَسُب وَرَوى الُْبَخاِري ُ اَلَْمْوقُْوَف َعىَل ابِْن َمْسُعْودٍّ أَيًْضا ِمْنهُ 

2358. (36) [2/728-దృఢం] 

'హారిస్' బిన్ సువైెద్ (ర) కథన్ం: 'అబుద లో్లహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ మాకు రండు 'హదీసు'లు తెలిప్రరు. ఒకట్ట 

పర వకి (స) దావరా తెలిప్రరు. రండవద్ధ తన్ తరఫు 

నుండ్న చెప్రపరు. అవేమిటంటే, ఆయన్ ఇల్ల 

అనానరు, ''విశ్వవస తన్ ప్రప్రలను ఒక పెదద  కొండల్ల 

దాని కిర ంద కూరుచన్నట్టు . ఆ కొండ తన్పైె ఎకకడ 

పడుతుందోన్ని భ్యపడతాడు, ప్రప్రతుిడు 

దురాిరుగ డు తన్ ప్రప్రలను తన్ ముకుుపైె ఈగ 

వాలిన్టో్ట దానిన చేతాో దులుపుకున్నటో్ట భావిసా్తడు. 

ఆ తరువాత పర వకి (స)ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను 

వినానన్ని అనానరు, ''అలో్లహ (త) తన్ దాసుని 

పశ్వచతాాపం పటో ఆ వయకిికంటే అధికంగా 

సంతోషిసా్తడు. ఎవడైతే ఒక ఎడారి ప్రర ంతంల్ల అడవి్

ల్లంట్ట బంజరు భూమిపైె వెళా్తనానడు. అతనితో 

ప్రట్ట అతని వాహన్ం కూడా ఉంద్ధ. వాహన్ంపైె అన్న్

ప్రన్నయాలు కూడా ఉనానయి. అతడు అకకడ ద్ధగి 

విశ్వర ంతి తీసుకుంటూ నిదర  పోయాడు. ఆ తరువాత 

మేల్గకనేసరికి అతని వాహన్ం అతనికి కన్బడ లేదు. 

ఎకకడ్నకో వెళ్ళళపోయింద్ధ. దానిన వెదకడానికి 

బయలుదేరాడు. దానినవెదుకుతూ అలస పోయాడు. 

వాతావరణం చాల్ల వేడ్నగా ఉంద్ధ. ఆకలి, దాహం 

వేసాునానయి. అలా్లహ(త) కోరింద్ధ జరిగింద్ధ, కష్టు లు 

కూడా వచాచయి. అతడు తన్ మన్సుల్ల 

బయలుదేరిన్ చోట్టకే బయలుదేరుతాన్ని, అకకడే 

పడుకుంటాన్ని చవరికి అకకడే చచచపోతాన్ని 

నిశచయించుకొని అకకడ్నకి తిరిగి వచచ తలను తన్ 

చేతిపైె పెట్టు కొని చనిపోదామని నిదర పోతాడు. అతడు 

నిదర పోయాడు. మళ్ళళ మేల్గకని లేచ చూసాే, పోయిన్ 

అతని వాహన్ం అతని తలవదద  నిలబడ్న ఉంద్ధ. 

దానిపైె అతని అన్నప్రన్నయాలన్నన ఉనానయి. దానిన 

చూచ అతడు చాల్ల సంతోషించాడు.'' విశ్వవస 

పశ్వచతాాపం వలో అలో్లహ్(త)కు ఆ వయకిత  కంటే 

ఎకుకవ సంతోష్ం కలుగుతుంద్ధ. (ముసోమ్ - పా్వకత  
పాోకత ం, బు'ఖ్లరి్- సహచరుని పాోకత ం) 

   (729/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 37]  - 2359
  يُِحب ُ   اهللَ "إِن َ  :وسلمَعْن عَلِي ٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 
َ ِمَن ا ؤْ مُ الْ  َعْبَد الْ  اَب"لُْمَفت َ  .أَْحَمُد  هوار . الَتو َ

2359. (37) [2/729-అప్రిశోధితం] 
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'అలీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, అలో్లహ్ 

(త) అధికంగా క్షమాపణ కోరే ప్రప్రతుమడైన విశవస 

దాసునిన, అధికంగా పేర మిసా్తడు. (అ'హిద్)  

   (729/ 2)  ه (تستم درا) لم ت [ 38]  - 2360
َما "   اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:ْوَل اهلِل صىلَسِمْعُت َرُس  :اَل بَاَن قَ َعْن ثَوْ وَ 

نَْيا بَِهِذهِ ِِلْ أُِحب ُ أَن َ  اْْليَِة )يَا ِعَباِدَي ال َِذيَْن أَْسَرفُْوا َعىَل أَنُْفِسِهْم    الد ُ
  صىل اهلل ِب ُ ن َ ل  اَت كَ َك؟ فََس رَ  أَشْ فََمْن  :َرُجٌل  اَل فَقَ  .(" 53: 39، ََل تَْقَنُطْوا

اتٍّ ْن أَْشَرَك" ثَََلَث مَ "أَََل َومَ قَاَل: ثُم َ   .وسلم عليه  َمُد أَحْ  رواه.  ر َ
2360. (38) [2/729-అప్రిశోధితం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ను ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా నేను వినానను. ''ఇల్ల అను: 'సవయంగా 

మీకు (మీ ఆతాలకు) మీరే అన్నయయం చేస్తకునా 

న్న దాస్తల్లర్మ! అలా్లహ్ కారుణయం ప్టా నిర్మశ్ 

చెందకండి. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ అనిా ప్రప్రలను 

క్ష్మిస్తు డు... ' '' (సూ.్ అజ్ జ్జమర్, 39:53). ఇద్ధ 

నాకు పర పంచంల్లని అనినట్టకంటే ఎంతో 

ప్రర తికరమైన్ద్ధ. ఒకవయకిి, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకి, షిరకర్ 

చేసన్ వారు్ కూడా క్షమించబడతారా?' అని  

పర శనంచాడు. పర వకి (స) దైవవాణ కొరకు 

ఎదురుచూసా్త మౌన్ం వహించారు. దైవవాణ 

వచచంద్ధ. పర వకి (స) ఇల్ల అనానరు, ''వినండి,  

షిర్ొమ్ చేసన్వారు కూడా'' ఈ విధంగా మూడుస్తరోు 

పలికారు. 61  (అ'హిద్)  

   (729/ 2)  استه (م در[ ) لم تت  39]  - 2361
"إِن َ اهلَل  سلم: صىل اهلل عليه وْوُل اهللِ َل َرُس اقَ  اَل: ذر قَ ِبأ َعْن و

ْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل َوَما الِْحَجاُب". قَالُ ِع ِدهِ َما لَْم يَقَ تََعاَل لََيْغِفُر لَِعبْ 
 

61) వివరణ-2360: అలో్లహ్ (త) మహా క్షమాగుణం 

కలవాడు, తౌబహ దావరా ప్రప్రలనినట్టన్న క్షమిసా్తడు. 

అందువలో ఆయన క్షమాస్తగరం పటా నిరాశ చెందరాదు. 

'అలీ (ర) ఒక పదయం పఠంచారు. దాని అరిం, ''ఓ 

ప్రప్రతుిడా దైవకారుణయం పటో నిరాశచెందకు, 

ఎందుకంటే అలో్లహ్ క్షమించేవాడు, దయామయుడు, 

ఆహార స్తమాగిర  లేకుండా పరయాణం చేయకు. ఎందుకంటే 

మారగ ం చాల్ల పర మాదకరమైనది.  

ْفُس َوِهَي ُمْشِركٌَة"  قَاَل: الِْحَجاُب؟  َ َروَ  ."أَْن تَُمْوَت الن َ ُث يْ َحادِ ى اْْل
 .ِكَتاِب الَْبْعِث َوالن ُُشْورِ  ي ُ اْْلَِخْيَ ِِفْ َبْيَهقِ َوى الْ رَ ُد وَ  أَْحمَ ةُ ثَ الث َََل 

2361. (39) [2/729-అప్రిశోధితం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ (త) తన్ దాసుని ప్రప్రలను క్షమిసా్త 

ఉంటాడు. దాసునికి దైవకారుణాయనికి మధయ తెర అడాు 

రాన్ంత వరకు. పర వకి అనుచరులు, 'ఆ తెర ఏమిట్ట' 

అని విన్నవించుకునానరు. పర వకి (స), 'షిర్ొమ్ 

సితిల్ల మరణంచటం,' అని అనానరు. ఈ మూడు 

'హదీసు'లను అ'హిద్ పేరొకనానరు. ఈ చవరి 

'హదీసు'ను బై్నహఖీ, కితాబుల్ బ'అసవనునషూర్ ల్ల 

పేరొకనానరు.  

 ( 729/ 2)  (راسته م تتم د[ ) ل 40]  - 2362
"َمْن لَِقَي اهلَل ََل  اهلل عليه وسلم: ْوُل اهلِل صىلَرُس  قَاَل  : قَاَل   هُ َعنْ وَ 
نَْيا ثُم َ كَاَن عَلَْيِه ِمْثَل ِجَبالٍّ ذُنُْوٌب َغَفَر اهلُل لَهُ  ا ِِفْ ْعِدُل بِِه َشْيئً يَ  .  "  الد ُ

 .ُشْورِ الن ُ ْعِث وَ الْبَ ِكَتاِب َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 
2362. (40) [2/729-అప్రిశోధితం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''పర పంచంల్ల అలో్లహ్కు స్లట్ కలిుించని సితిల్ల 

అలో్లహ్ (త) ను కలిసాే, అతనిపైె కొండంత 

ప్రప్రలునాన అలో్లహ్ (త) అతనిన క్షమించ వేసా్తడు. 

(బై్నహఖీ-బ'అస్ వనాషూర్) 

 ( 730/ 2)ه (  تسرا[ ) لم تتم د 41]  - 2363
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   قَاَل:ٍَّ  بِْن َمْسُعْود ِد اهللِ ْن َعبْ عَ وَ 
ائُِب  سلم:و نِْب كَمَ ِمَن "اَلت َ َرَواُه ابُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ   ْن ََل ذَنَْب لَُه". الذ َ

 َشْرِح  َوِِفْ  .ُهْوٌل َو َمْج هُ وَ  اِّنْ ن َْهرَ بِِه ال دَ َوقَاَل تََفر َ  .ِِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن 
ن َِة َرَوي عَ  َدُم تَْوبٌَة  اَل:ْنُه َمْوقُْوفًا قَ الس ُ ائُِب كََمْن َوالالن َ  . ذَنَْب لَهُ  ََل ت َ

2363. (41) [2/730-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ప్రప్రల పటో పశ్వచతాాపం చెందేవాడు ప్రపం 

చేయని వాడ్నతో సమాన్ం. (ఇబ్నన మాజహ, బై్నహఖీ-

ష్టఅబిల్ ఈమాన్) 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ గారి మరో కథన్ం ఇల్ల 

ఉంద్ధ, 'ప్రప్రలపటో చంతించడమే పశ్వచతాాపం.' 
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ప్రప్రలపటా పశ్వచతాాపం చెంద్ధన్వాడు ప్రపం చేయని 

వాడ్నతో సమాన్ం. (ష్'రా్ స్తనాహ / సహచరుని 

పాోకత ం) 
===== 

اهللِ َمِة  َرحْ   بَاُب   -5  

5. దైవకారుణయ విశ్చలత్ 

 َ ُل اَلَْفْصُل اْْل     మొదటి విభాగంو َ

 ( 2/731)عليه (   [ ) متفق 1]  - 2364
ْ  ْن عَ  ا قَََض  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ُهَريَْرَة قَاَل:أَِِب "لَم َ

 ْت َسَبقَ  َمِتْ حْ رَ  إِن َ  :ْرِشهِ ْوَق عَ َدُه فَ ِعنْ اهلُل الَْخلَْق كََتَب ِكَتابًا فَُهوَ 
"  يَةٍّ "ِرَوا . َوِِفْ " ِبْ َغَض   .غَلََبْت َغَضِبْ

2364. (1) [2/731-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ (త) సృషిు తాలను సృషిు ంచ నిశచ్

యించాడు. ఆయన్ ఒక గర ంథం వార స్తడు. ఆ గర ంథం 

ఆయన్ వదద  సంహాసన్ంపైె ఉంద్ధ. ఆ గర ంథంల్ల, ''నా 

కారుణయం, న్న ఆగర హానిా మించపోతుంది,'' అని ఉంద్ధ.  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ''నా కారుణయం, నా ఆగర హానిన 

అధిగమించంద్ధ,'' అని ఉంద్ధ. 62 (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  

   (2/731)  [ ) متفق عليه ( 2]  - 2365
ِ ن َ "إِ  م:ه وسلهلل علي صىل ااهللِ قَاَل َرُسْوُل  َعْنُه قَاَل: وَ  َمةٍّ  حْ ائَُة رَ مِ   ِِل 
اِحَدًة بَْْيَ َل ِمْنَها رَ أَنْزَ  َوام ِ فَِبَها الْهَ وَ  ِم نِْس َوالَْبَهائِ الِْجن ِ َواْْلِ ْحَمًة و َ

َر اهللُ  اَحُمْوَن َوبَِها تَْعِطُف الَْوْحُش َعىَل َولَِدَها َوأَخ َ  يََتَعاَطُفْوَن َوبَِها يََّتَ
 ." الِْقَياَمةِ  يَْوَم ادَُه بَ عِ بَِها  َحُم  يَرْ َمةً حْ ْْيَ رَ تِْسعِ ْسًعا وَ تِ 

2365. (3) [2/730-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ (త) వదద  100 కారుణాయలు ఉనానయి. 

వాట్టల్ల ఒకదానిన పర పంచంల్లనికి ద్ధంచాడు. దానిన 

 

62) వివరణ-2364: ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిసన్ 

విష్యం ఏమిటంటే అలో్లహ్ (త) కారణయం చాల్ల 

విశ్వలమైన్ద్ధ. ఆయన్ ఆగర హం కారుణయం కంటే 

తకుకవగా ఉంట్టంద్ధ. అందువలోే, ''నా కారుణయం 

వసాువులనినట్టకంటే విశ్వలమైన్ద్ధ.''అని అన్నాడు. 

జినునలకు, మాన్వులకు, జంతువులకు, 

పశువులకు, పురుగులకు, కిర మికీటకాలకు పంచ 

వేస్తడు. ఈ కారుణయం దావరానే పరసపరం కలుసా్తరు, 

పరసపరం పేర మించుకుంటారు, దయచూపుతారు, 

ఒకరిన ఒకరు కరుణసా్తరు. ఇంకా ఈ కారుణయం 

దావరానే అడవి జంతువులు కూడా తమ సంతాన్ం 

పటో ఎంతో పేర మతో, కరుణతో ఉదారంగా 

వయవహరిసా్తయి. ఇంకా 99 కారుణాయలను అలో్లహ్ 

(త)తీరుపద్ధన్ం కొరకు మిగిలిచ ఉంచాడు. ఆ 99 

కారుణాయలను తన్ భ్కిులపైె అవతరింపజేసా్తడు. 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (731/ 2)  [ ) صحيح ( 3]  - 2366
َم َن يَوْ ذَا كَافَإِ ِِفْ ِرَوايَةٍّ لُِمْسلِمٍّ َعْن َسلَْماَن نَْحَوُه َوِِفْ آِخِرهِ قَاَل: "وَ 
َ مَ ايَ الْقِ  ْحمَ هِ ال ذِ ا بِهَ هَ لَ ْكمَ ِة أ  .ِة" ر َ

2366. (3) [2/731-దృఢం] 

ముసా్థమ్ లోని మరొక ఉలాేఖనలో, సల్లాన్ (ర) 

కథనం: తీరుపద్ధన్ం నాడు అలో్లహ్ (త) 99 

కారుణాయలతో ఈ ప్రర పంచక కారుణాయనిన 

కలిపివేసా్తడు. ఇవన్నన కలస 100 పూరివుతాయి. 63 

 ( 2/731)) متفق عليه (   [ 4]  - 2367
ْ  َعْن وَ    "لَْو يَْعلَُم  صىل اهلل عليه وسلم:  ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  :  قَاَل يَْرةَ رَ  هُ أَِِب

ِتِه أََحٌد َولَْو يَْعلَُم الْكَافُِر َد اهللِ ِعنْ َما  الُْمْؤِمُن   ِمَن الَْعُقْوبَِة َما َطِمَع بَِجن َ
حْ   .ٌد" أَحَ  هِ تِ  ِمْن َجن َ ِنَط قَ  َما َمةِ َما ِعْنَد اهلِل ِمَن الر َ

2367. (4) [2/731-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (రకథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఒకవేళ విశ్వవస అలో్లహ్ (త) ఎంత కఠన్ంగా 

శకిు సా్తడో తెలిసాే ఎవరూ సవరాగ నిన గురించ కాంకిు ంచరు. 

అదేవిధంగా అవిశ్వవస అలో్లహ్ వదద  ఎంత విశ్వల 

కారుణయం ఉందో తెలిసాే సవరగ ం పటో నిరాశచెందడు.64 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 

63) వివరణ-2366: ఈ 'హదీసు' దావరా కూడా 

దైవకారుణయ విశ్వలత అరిం అవుతుంద్ధ. 

64) వివరణ-2367: అలో్లహ్ (త) చాల్ల ఆగర హం 

గలవాడు, కఠన్ంగా శకిు ంచేవాడు. అన్ంత కరుణా 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 843 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

 ( 731/ 2)[ ) صحيح (   5]  - 2368
 صىل اهلل عليه وسلم: ْوُل اهللِ ُس قَاَل رَ  دٍّ قَاَل: َعِن ابِْن َمْسُعوْ وَ 

اُر ِمْثُل ذَ  ُة أَْقَرُب إََِل أََحِدكُْم ِمْن ِشَراِك نَْعلِِه َوالن َ   َرَواهُ  ." لَِك "اَلَْجن َ
 .اِري ُ الُْبخَ 

2368. (5) [2/731-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''సవరగ ం మీ చెపుప తార డుకంటే దగగ రగా 

ఉంద్ధ. అదేవిధంగా న్రకం కూడా మీకు చాల్ల దగగ రగా 

ఉంద్ధ. 65 (బు'ఖారీ)  

   (2/732)  [ ) متفق عليه ( 6]  - 2369
ْ َعْن وَ   "قَاَل  : يه وسلماهلل عل صىل هللِ اُل وْ َرُس  َل اقَ  َة قَاَل:يْرَ  ُهرَ أَِِب
ا قَط ُ ِْلَْهلِهِ  ٌل َرجُ     .لَْم يَْعَمْل َخْيً
ا َحَضَرُه الَْمْوُت أَْوََص بَِنْيِه إِذَا  َرَف َرُجٌل َعىَل أَْس ِِفْ ِرَوايَةٍّ وَ  نَْفِسِه فَلَم َ

قُْوُه ثُم َ اذُْرْوا نِ  ِ    لَِئْن َو اهللِ َبْحِر فَ لْ  ا ِِفْ هُ فَ ْص  َونِ  الِْب ِ ُه ِِفْ ْصفُ َماَت فََحر 
بَن َهُ قََدَراهللُ  ِ بُُه أََحًدا م ِ  عََذابًا ََل يُعَ  عَلَْيِه لَُيَعذ  ا َماَت  اَن ذ َ لَْعالَِمْْيَ فَلَم َ

ا  َمَع مَ  فََج َب َ فَأََمَر اهلُل الَْبْحَر فََجَمَع َما فِْيِه َوأََمَر الْ  .ُهْم  فََعلُْوا َما أََمرَ 
أَنَْت أَعْلَُم  ْشَيِتَك يَا َرب ِ وَ  خَ ِمْن  قَاَل: ؟ َهَذافََعلَْت  لََم  ُه: لَ اَل  قَ م َ ثُ  فِْيهِ 
 . َفَر لَُه" فَغَ 

2369. (6) [2/732-ఏకీభ్వితం] 

 

మయుడు అప్రర కరుణాపా్దాత. అందువలో దైవశక్షల 

పటో ఎలోపుపడూ భ్యపడుతూ ఉండాలి. ఇంకా ఆయన్ 

కారుణయంపటో ఆశతో ఉండాలి. అందువలోే, ''విశ్వవసం 

భ్యం మరియు ఆశల మధయ ఉంద్ధ,'' అని అంటారు. 

ఒకవేళ విశ్వవస అలో్లహ్(త) వదద  ఎట్టవంట్ట శక్ష ఉందో 

తెలిసాే, తన్ ప్రప్రల కారణంగా సవరగ ంపటో ఆశతో 

ఉండడు. అదేవిధంగా ఒకవేళ అలో్లహ్(త) వదద  ఎంత 

విశ్వలంగా కారుణయం ఉందో తెలిసాే సవరగ ంపటో నిరాశ 

చెందడు. ఈ 'హదీసు' దావరా అలో్లహ్(త) అధిక 

కారుణయం, అలో్లహ్(త) అధిక శక్ష గురించ తెలుపటమే 

అసలు ఉదేద శయం. అందువలో విశ్వవస గరవపడకూడదు. 

అవిశ్వవస నిరాశ చెందకూడదు. 

65) వివరణ-2368: అంటే ఈ రండూ మంచ చెడుల 

పర కారం దగగ రగా ఉనానయి. ఒకవేళ మంచ పనిచేసాే 

సవరగ ం చాల్ల దగగ రగా ఉంటుంది. ఒకవేళ చెడు చేసాే 

న్రకం చాల్ల దగగ రగా ఉంటుంది.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

ప్రర చీన్ కాలంల్ల ఒక వయకిి ఉండేవాడు. అతడు ఎట్ట 

వంట్ట సతాకరయం చేయలేదు. తనకు తాను 

అనాయయం చేసుకునానడు. అతడు మరణంచ 

న్పుపడు తన్ కుమారులను, 'నేను చనిపోయిన్ 

తరావత న్నున కాలిచ బూడ్నదచేస, కొంత బూడ్నదను 

అడవులలో మరికొంత బూడ్నదను న్దులలో, 

సముదర ంల్ల ప్రరవేయాలి, అలా్లహ స్తకిు ! ఒకవేళ 

అలో్లహ్(త) కు ఆశకిి ఉంటే సృషిు తాలో్ల ఎవవరినీ 

శకిష ంచనివిధంగా న్నుా శకిష సా్తడు,' అని హితబోధ 

చేస్తడు. అతడు చనిపోయిన్ తరావత అతని 

కొడుకులు అతడు చెపిపన్టోే చేస్తరు. అలో్లహ్(త) 

న్దులకు సముదార లకు అతడి బూడ్నదను ఒకచోట 

చేరచమని ఆదేశంచాడు. నేలను, అడవులను వాట్టల్ల 

ఉన్న బూడ్నదను ఒకచోట చేరచమని ఆదేశంచాడు. 

అలో్లహ్ (త) ఆదేశంపైె ఇవన్నన అతని బూడ్నదను 

ఒకచోట చేరాచయి. అలో్లహ్ (త) ఆ బూడ్నద నుండ్న 

మాన్వుణి సృషిు ంచ, 'నువువ అల్ల ఎందుకుచేస్తవు,' 

అని పర శనంచాడు. ఆ వయకిి, 'ఓ నా పర భూ! న్న భ్యం 

వలో అల్ల చేస్తను, వాసు వం నీకు తెలుస్త,' అని 

అనానడు. అపుపడు అలో్లహ్ (త) అతనిన 

క్షమించవేస్తడు. 66  (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  

 ( 2/732)  [ ) متفق عليه ( 7]  - 2370
اِب قَاَل وَ  ه وسلم  ِب ِ صىل اهلل علي ن َ قَِدَم َعىَل ال  :َعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ

ْبِ قَْد تََحل ََب ثَْديَُها تَْسََع إِذَا َوَجَدْت َص   ا ِِفْ ِبي  َسْبٌ فَإِذَا اْمَرأٌَة م َِن الس َ
ِب ِ  ِب  صىل اهلل  .َوأَْرَضَعُتهُ َها ْطنِ بَ ْتُه بِ قَ َص أَلْ فَ  تْهُ َذ  أَخَ الس َ فََقاَل لََنا الن َ

لََدَها  َط "أَتَُرْوَن َهِذهِ  عليه وسلم: اِر؟"اِرَحًة و َ ََل َوِهَي تَْقِدُر  فَُقلَْنا: ِِفْ الن َ
  . َها" دِ لَ وَ بِ  ْن َهِذهِ ِدهِ مِ بِِعَبا ُم هلُل أَْرحَ ا" َعىَل أَْن َل َ تَْطَرُحُه فََقاَل: 

2370. (7) [2/732-ఏకీభ్వితం] 

 

66) వివరణ-2369: ఈ వయకిి విశ్వవస, కాని ప్రప్రతుిడు. 

తాను చేసన్ ప్రప్రలకారణంగా భ్యపడ్న ఇల్ల చేస్తడు. 

ఒకవిధంగా చూసాే తన్ ప్రప్రలకు ప్రర యశచతాం కూడా 

చేసుకునానడనిపిసాుంద్ధ. అలో్లహ్ (త) అతని విచారిం 

చడం, భ్యపడటం వలో అతనిన క్షమించవేస్తడు. దీని 

దావరా కూడా దైవకారుణయ విశ్వలత అరిం అవుతుంద్ధ. 
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'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) వదద కు కొంత మంద్ధ 

ఖైదీలు వచాచరు. వారిల్ల ఒక సా్వీ కూడా ఉంద్ధ. ఆమ 

పిలోల తలోి. ఆమ బిడా ఆమ వెంటలేడు. ఈ కారణంగా 

రొముిల దావరా ప్రలు పర వహిస్తు నానయి. ఆమ తన్ 

బిడాకోసం అటూ ఇటూ వెదుకుతుంద్ధ. ఖైదీలో్ల ఒక 

బిడాను చూచ వెళ్ళళ వెంటనే ఒడ్నల్లకి ఎతాుకుంద్ధ. 

ఆప్రయయంగా పేర మతో తన్ప్రలు పటు స్తగింద్ధ. ఇద్ధ 

చూచ పర వకి (స) మాతో, 'మీ దృషిు ల్ల ఈ సా్వీ తన్ 

బిడాను మంటలో్లకి విసురుతుందా?' అని అడ్నగారు. 

'లేదు, ఆమ శకిి ఉనాన వెయయలేదు' అని అనానము. 

అపుపడు పర వకి (స), అలో్లహ్ (త) తన్ దాసులపైె ఈ 

సా్వీ తన్ బిడాపైె చూపే కరుణకంటే అధికంగా కరుణ 

చూపేవాడు.  (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 2/732)[ ) متفق عليه (   8]  - 2371
ْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ  "لَْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِب
َ يُنْ  "َوََل أَنَا  ؟ قَاَل:يَا َرُسْوَل اهللِ  َت أَنْ  ََل وَ  ْوا:لُ اقَ . "لُهُ مَ عَ  ا م ِْنُكْم َحًد ِجَي أ

دُْوا َوقَاَربُْوا َواغُْدْوا َوُرْوُحْوا بَِرْحَمِتهِ  هُ َدِّنَ اهلُل ِمنْ إَِل َ أَْن ي ََتَغم َ  ِ  فََسد 
لَْجِة َوالْ   . ُغْوا"ْبلُ َقْصَد الَْقْصَد تَ َوَشْيٌء م َِن الد ُ

2371. (8) [2/732-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''దైవకారుణయం లేకుండా మీల్లని ఎవరి ఆచరణ ఎంత 

మాతర ం విముకిి పర స్తద్ధంచలేదు.'' అపుపడు పర జలు, 

''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! మీ ఆచరణ కూడా విముకిి పర స్త 

ద్ధంచ లేదా?'' అని పర శనంచారు. పర వకి (స) 'అవును,' 

కాని అలో్లహ్ (త) కారుణయం న్నున కపిపవేసాేనే తపప. 

కనుక మీరు రుజు రగ ంపైె న్డవండ్న. మధ్యయ మారాగ నిన 

అవలంబించండ్న. దానికి దగగ రగా ఉండండ్న. ఉదయం 

స్తయంతర ం రాతిర  కొంత భాగంల్ల ఆరాధన్ చేసుకోండ్న. 

పర తి పనిల్ల మధేయమారాగ నిన అవలం బించండ్న. దానిన 

తపపనిసరి చేసుకోండ్న. మీరు మీ గమాయనిన 

చేరుకుంటారు. (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 732/ 2)[ ) صحيح (   9]  - 2372
"ََل يُْدِخُل   يه وسلم:هلِل صىل اهلل عل اقَاَل َرُسْوُل  اَل:َعْن َجابِرٍّ قَ وَ 

اِرَوََل  ُه ِمَن الن َ َة َوََل يُِجْيُ .  "َمِة اهللِ  بَِرحْ ا إَِل َ أَنَ أََحًدا ِمْنُكْم َعَملُُه الَْجن َ
 .لٌِم ْس مُ ُه اَروَ 

2372. (9) [2/732-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మీల్ల 

ఎవరి ఆచరణా తన్ను సవరగ ంల్ల పర వేశంపజేయలేదు, 

న్రకం నుండ్న రకిు ంచనూ లేదు. ననుా కూడా రకిు ంచ 

లేదు, దైవకారుణయం వలో తపప.'' 67 (ముసోమ్)  

 ( 2/732)[ ) صحيح (   10]  - 2373
َ َعْن وَ  "إِذَا   يه وسلم: هلِل صىل اهلل علقَاَل َرُسْوُل ا :اَل دٍّ قَ ِعيْ  َس ِِبْ  أ

َئةٍّ كَاَن َزل ََفَها َوكَاَن مُ ُد فََحُسَن إِْسََل أَْسلََم الَْعبْ  ُر اهلُل َعْنُه كُل َ َسي ِ ُه يَُكف ِ
  أَْضَعافٍّ  ََل إِ  ْعفٍّ ِض ِة ِمائَ  ِع  َسبْ َها إََِل الِ الَْحَسَنُة بَِعَشِرأَْمثَ  بَْعُد الِْقَصاُص:

َئةُ ْيَ كَثِ  ي ِ  .اِري ُ ُبخَ َرَواُه الْ  َها". أَْن ي ََتَجاَوَزاهلُل َعنْ  بِِمْثلَِها إَِل َ ةٍّ َوالس َ
2373. (10) [2/732-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''దాసులో్ల ఎవరైనా ఇసో్తమ్ స్వవకరిసాే, 

అతడు పూరిిగా ఇసో్తమ్ను ఆచరిస్తు . అనిన విధాల్ల 

దైవానికి విధేయుడుగా ఉన్నటోయితే, ఇసో్తమ్ 

స్వవకరించడానికి ముందు అతడు చేసన్ ప్రప్రలను 

అలో్లహ్ (త) క్షమించవేసా్తడు. ఇసో్తమ్ స్వవకరించన్ 

తరావత చేసన్ ఆచరణకు తగిన్ పర తిఫలం 

లభిసాుంద్ధ. అంటే ఒక పుణాయనికి 10 పుణాయల నుండ్న 

700 పుణాయల వరకు లేదా అంతకంటే అధికంగా 

లభిసా్తయి. ప్రపంచేసాే దానికి సమాన్ంగా ప్రపం 

లిఖించడం జరుగుతుంద్ధ. అంటే ఒక ప్రపం చేసాే ఒక 

ప్రపమే లిఖించబడుతుంద్ధ. అయితే దీనిన కూడా 

అలో్లహ్ (త) క్షమించ్వచుచ. 68 (బు'ఖారీ) 

   (2/733)  [ ) متفق عليه ( 11]  - 2374
 صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  قَاَل:  َعْنهُ اهللُ َي ِض اسٍّ رَ ِن ابِْن َعب َ عَ وَ 
َيَئا"إِن َ اهلَل كََتَب الَْحَس  سلم:و فََمْن َهم َ بَِحَسَنةٍّ فَلَْم   ِت:َناِت َوالس ِ

ُه  اهلُل لَ  َتَبَهاَها كَْملِ يَْعَملَْها كََتَبَها اهلُل لَُه ِعْنَدُه َحَسَنًة كَاِملًَة فَإِْن َهم َ بِعَ 
 

67) వివరణ-2372: అంటే తాను చేసాునా ఆచరణపైె 

గరవంగా పర వరిించరాదు. దైవకారుణయం లేకుండా ఎవరూ 

సవరగ ంల్ల పర వేశంచలేరు. 

68) వివరణ-2373: ఇదంతా అలో్లహ్(త) దయా 

కారుణాయలే. సతాకరాయల పుణయం పెంచుతూ ఉంటాడు. 

అయితే ప్రపంల్ల ఏమాతర ం అధికం చేయడు. పైెగా తాను 

తలచుకుంటే దానిన కూడా క్షమించవేసా్తడు. 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 845 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

ةٍّ َوَمْن َهم َ  ِضْعفٍّ إََِل أَْضعَ ََل َسْبِعِمائِِة َناتٍّ إِ َر َحَس ْش عَ  هُ َد نْ عِ  افٍّ كَِثْيَ
َئةٍّ فَلَْم يَ بَِس   بها  َبَها اهلُل ِعْنَدُه َحَسَنًة كَاِملًَة فَإِْن ُهَو َهم َ لَْها كَتَ ْعمَ ي ِ
احِ َئةً َعملََها كََتَبَها اهلُل لَُه َسي ِ فَ     .َدًة"  و َ

2374. (11) [2/733-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''అలో్లహ్ (త) పుణాయలను వార సా్తడు, 

ప్రప్రలనూ వార సా్తడు. ఎవరైనా సతాకరయం చేదాద మని 

నిశచయించుకొని ఇంకా చేయన్పపట్టకీ అలో్లహ్ (త) 

ఒక పూరిి పుణాయనినవార సా్తడు. ఒకవేళ అతడు 

నిశచయించుకొని ఆ సతాకరయం పూరిిచేసాే 10 

పుణాయలు వార సా్తడు. అంతకంటే అధికంచేస 700 

రటోవరకు ఇంకా అంతకంటే అధికంగా వార స్తు డు. 

ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రపకారయం నిశచయించుకొని, ప్రపం 

చేయకపోతే ఒక సతాకరయ పుణయం రాసా్తడు. ఒకవేళ 

ప్రపకారయం ఉదేద శంచ ప్రపం చేసాే ఒక ప్రప్రనికి తగిన్ 

ఒక ప్రపం  మాతర మే వార సా్తడు. (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 
----- 

   రిండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

2375 -  [12  ]?   (2/733 ) 
قَاَل:عَ   "إِن َ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمرٍّ

َئةِ لس َ َمَثل ال َِذْي يَْعَمُل ا  َ ُجلٍّ َثِل رَ مَ كَ اِت نَ الَْحَس  يَْعَمُل ثُم َ  ي ِ  عَلَْيهِ  انَْت ك
 ثُم َ َعِمَل أُْخَرى  ةٌ َفانَْفك َْت َحلْقَ َضي َِقٌة َقْد َخَنَقْتُه ثُم َ َعِمَل َحَسَنًة  عٌ ِدرْ 
ن َةِ .  ك َْت أُْخَرى َحّت َ تَْخُرَج إََِل اْْلَْرِض" فَانْفَ   . َرَواُه ِِفْ َشْرِح الس ُ

2375. (12) [2/733-?] 

'ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమిర్ కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

ఒకవయకిి ప్రప్రలు చేసా్త ఉంటాడు. ఆ తరువాత 

పుణాయలు చేయనారంభిసా్తడు. అతని ఉదాహరణ ఒక 

వయకిి శరీరంపైె చాల్ల బిగుతుగా ఉన్న ఒక కవచం 

ఉంద్ధ. దాని వలయాలు అతని శరీరానిన నొకిక 

ఉంచాయి. అతడు పుణయం చేయనారంభిసా్తడు. దాని్

వలో అతని ఒక వలయం తెరుచుకుంట్టంద్ధ. ఆ 

తరువాత రండవవలయం తెరచుకుంట్టంద్ధ. అదే 

విధంగా ఎనిన వలయాలు ఉనానయో అన్నన విడ్న 

పోత్థయి. చవరికి ఆ కవచం వొదులుగా అయి నేలపైె 

పడ్నపోతుంద్ధ. 69 (ష్రహ్సున్నహ్) 

   (733/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 2376
َ عَ وَ  ْردَاِء:لِِبْ اْن أ َ  د َ َعىَل   وسلم يَُقص ُ  عليه صىل اهللِب َ ن َ ل ا عَ ُه َسمِ ن َ أ
  قُلُْت:  .( 46: 55، ِن اتَ اَم َرب ِِه َجن َ )َولَِمْن َخاَف َمقَ  َبِ َوُهَو يَُقْوُل:الِْمنْ 

ب ِِه اَم رَ َمقَ  )َولَِمْن َخاَف  فََقاَل الث َانَِيَة: ؟يا َرُسْوَل اهللِ  َوإِْن َزََن َوإِْن َسَرَق 
تَ جَ  فََقاَل الث َالَِثَة:  ؟اهللِ يَا َرُسْوَل  َوَسَرَق   َزََن ْن : َوإِ انَِيةَ ث َ لا ُت فَُقلْ  .(اِن ن َ

َتاِن(جَ  َف َمَقاَم َرب ِهِ )َولَِمْن َخا فَُقلُْت الث َالَِثُة: َوإِْن َزََن َوَسَرَق يَا   . ن َ
ْ َرُسْوَل اهلِل قَاَل: "َوإِْن َرِغَم أَنُْف  َ َروَ  .دَاِء"رْ د َ  الأَِِب  .ُد ْحمَ اُه أ

2376. (13) [2/733-అప్రిశోధితం] 

అబూ దర్దా (ర) కథన్ం: నేను, పర వకి (స)ను 

మంబర్పైె హితబోధ చేసా్త ఈ వాకాయనిన పఠసా్త 

ఉండగా వినానను. ''మరియు్ఎవడైతే తన్ పర భువు 

సనిాధిల్ల హాజరుకావలస్థ్ ఉంటుందనే్భ్యం్ కలిగ్

ఉంటాడో, అతనికి రండు సవరగ వన్నలుంటాయి.'' 
(సూ. అర్ రహాాన్, 55:46) నేనిల్ల అనానను, ''ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! అతడు వయభిచారం చేసనా, 

దొంగతన్ం చేసనాన్న?'' పర వకి (స) రండవస్తరి 

''ఎవడైతే తన్ పర భువు సనిాధిల్ల హాజరుకావలస్థ్

ఉంటుందనే్ భ్యం్ కలిగ్ ఉంటాడో, అతనికి రండు 

సవరగ వన్నలుంటాయి.'' అని పఠంచారు. మళ్ళళ నేను 

''అతడు వయభిచారం చేసనా, దొంగతన్ం చేసనాన్న?'' 

అని అనానను. మూడవస్తరి, ఎవడైతే తన్ పర భువు 

సనిాధిల్ల హాజరుకావలస్థ్ ఉంటుందనే్భ్యం్ కలిగ్

ఉంటాడో, అతనికి రండు సవరగ వన్నలుంటాయి.'' అని 

పఠంచారు. మళ్ళళ నేను మూడవస్తరి ఓ అలో్లహ్ 

పర వకిా! అతడు వయభిచారం చేసనా,'' దొంగతన్ం 

చేసనాసరేన్న? అన్నాను. అపుపడు పర వకత  (స) 'అబూ 

దరాద  నీదుంప తెగ,' అని అనానరు.70 (అ'హిద్)  

 

69) వివరణ-2375: అంటే ప్రపం చేసాే అద్ధ బిగుతుగా 

అయిపోతుంద్ధ. పుణయం చేసాే అద్ధ వొదులుగా అయి 

పోతుంద్ధ. దాని వలా రొముి భాగం తెరచుకుంట్టంద్ధ.  

70) వివరణ-2376: అంటే మీకిద్ధ ఇష్ు ం లేకపోయినా 

అలా్లహ ఆదేశం ఇల్లగే ఉంద్ధ. ఒకవేళ అతడు విశ్వవస, 

ఏకదైవా రాధకుడైతే సవరగ  పర వేశ్వనికి అరుు డు. 
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   (734/ 2)  لم تتم دراسته (  [ ) 14]  - 2377
اِم قَاَل:وَ  ِب ِ صىل اهلل   َعْن عَاِمرٍّ الر َ بَْيَنا نَْحُن ِعْنَدُه يَْعِِنْ ِعْنَد الن َ

  .هِ لَْتف َ عَلَيْ ا قَْد ْيءٌ ٌء َوِِفْ يَِدهِ شَ اإِذْ أَْقَبَل َرُجٌل عَلَْيِه ِكَس  . عليه وسلم
َواَت فَِراخٍّ  فِْيَها أَْص ُت فََسِمعْ  َشَجرٍّ ةِ بَِغْيَض ْرُت َمرَ  اهللِ  َل ا َرُسوْ َل: يَ فََقا
ُهن َ فَاْسَتَداَرْت َعىَل  .َطائِرٍّ  فَأََخْذتُُهن َ فََوَضْعُتُهن َ ِِفْ ِكَسائِْ فََجاَءْت أُم ُ

  ُهن َ فَ  ائَِْس كِ ن َ بِ َفْفُتهُ ن َ فَلَ عَلَْيهُ قََعْت فَوَ  لََها َعْنُهن َ ُت َرأِْسْي فََكَشفْ 
فََقاَل  .َضْعُتُهن َ َوأَبَْت أُُمُهن َ إَِل َ لَُزْوَمُهن َ وَ " فَ "َضْعُهن َ  قَاَل:   َمِعَي ََلءِ أَوْ 

  فََراِخ أَتَْعَجُبْوَن لَِرْحِم أُم ِ اَْل " َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 
ُ هِ مِ ادِ بَ  بِعِ ُم أَْرحَ هلُل  ق ِ بِالَْح  َثِِنْ ْي بَعَ ل َذِ ا؟ فََو افَِراَخهَ  اِخ اَْلَْفرَ  م ِ ْن أ
ُهن َ  ْع بِِهن َ َحّت َ تََضَعُهن َ ِمْن َحْيُث أََخْذتَ جِ ارْ  .اِخَهابِِفرَ  ُهن َ َوأُم ُ

" َ فََرَجَع بِِهن َ  . َمَعُهن َ  .بُْو دَاُودَ . َرَواُه أ
2377. (14) [2/734-అప్రిశోధితం] 

'ఆమిర్ ర్మమి (ర) కథన్ం: మేము పర వకి (స) వదద  

కూరొచని ఉనానము. కంబళ్ళ కపుపకొని ఉన్న ఒక వయకిి 

వచాచడు. అతని చేతిల్ల ఏదో ఉంద్ధ. దానిన అతడు 

కంబళ్ళల్ల దాచ ఉంచాడు. ఆ వయకిి ఇల్ల అనానడు, 

''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నేను అనేక చెటో్ట ఉన్న పర దేశం 

నుండ్న వచాచను. అకకడ పకిు  పిలోల శబాద లు 

వినానను. నేను వాట్టని పట్టు కొని నా కంబళ్ళ ల్లనికి 

తీసుకునానను. వాట్ట తలోి వచచంద్ధ. నా తలపైె 

తిరగస్తగింద్ధ. నేను దాని పిలోలిన దాని ముందు 

పెటాు ను. ఆ పకిు  వాట్ట ముందు పడ్నపోయింద్ధ. నేను 

వాట్టని వాట్ట తలోితో ప్రట్ట కంబళ్ళల్ల కపుప్

కునానను. ఇపుపడు అవన్నన నా వదద  ఉనానయి. 

అపుపడు పర వకి (స) ''వాటనినట్టన్న విపిప నేలపైె 

పెటు మని'' అనానరు. ఆ వయకిి తీస పెటాు డు. ఆ పకిు  

తన్పిలోలను్ కపుపకుంద్ధ. ఆపకిు  అకకడ్న నుండ్న 

ఎగరలేదు. అద్ధ చూచ పర వకి (స), 'న్నవు ఆ తలోి పకిు  

పాేమపైె ఆశచరయపోతునానవా? తలోిపకిు  తన్ పిలోల 

పేర మవలో ఎల్ల కపుపకొనిఉందో చూడు. సతయం ఇచచ 

న్నుా పంపిన్ అలా్లహ (త) స్తకిు ! ఆయన (త) తన్ 

విశ్వవసదాసుల పటో ఇంతకంటే అధిక కారుణయంతో 

వయవహరిసా్తడు,' అని అనానరు. ఆ తరువాత పర వకి 

(స) ఆ వయకిితో, 'ఎకకడ్న నుండ్న తెచాచవో అకకడే పెట్టు  

రా,' అని అనానరు. ఆ వయకిి తిరిగి తీసుకువెళ్ళడు. 

(అబూ దావూద్) 
----- 

 َ    మూడవ విభాగం  ُث لَْفْصُل الث َالِ ا
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ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ   ْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر َقاَل:عَ  ا َمَع الن َ كُن َ

 َن ُموْ ُمْسلِ الْ  نَْحُن  الُْوا:َقْوُم؟" قَ  الْ "َمِن  :َقاَل ر َ بَِقْومٍّ فَ مَ بَْعِض َغَزَواتِِه فَ 
ْت بِهِ ا ابٌْن لََها فَإِذَ َعهَ بِِقْدِرَها َومَ  ُب ِض اْمَرأٌَة تَْح وَ    .ا اْرتََفعٍّ َوَهٌج تََنح َ

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   ." "نََعْم  أَنَْت َرُسْوُل اهلِل؟ قَاَل: فََقاَل: .فَأَتَِت الن َ
قَالَْت:   ."؟ قَاَل:"بَىَل ْْيَ اِحمِ الر َ  َم حَ  أَرْ ْيَس اهللُ َوأُم ِْي أَلَ  أَنَْت  ِِبْ بِأَ  قَالَْت:
إِن َ   قَالَْت: . "بىََل" هِ ِمَن اْْلُم ِ َعىَل َولِِدَها؟ قَاَل: أَْرَحَم بِِعَبادِ اهللُ أَلَْيَس 

ارِ  م  ليه وسل اهلل ع صىل  ُل اهللِ  َرُسوْ فَأَكَب َ . اْْلُم َ ََل تُلِْقْي َولََدَها ِِفْ الن َ
ِ  ن َ "إِ  ا فََقاَل:هَ يْ  إِلَ  َرأَْسهُ عَ َرفَ  ثُم َ  .ْي يَْبكِ    ِمْن ِعَباِدهِ إَِل َ ُب اهلَل ََل يُِعذ 

دُ َعىَل اهلِل َوأَََب أَْن يَُقْوَل: دَ ال َِذْي يََتَمر َ ِ َرَواُه  .  اهلُل"ََل إِلََه إَِل َ  الَْماِردَ الُْمَتِمر 
 . َماَجهُ ُن ابْ 

2378. (15) [2/734-అప్రిశోధితం]  
'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

వెంట మేము ఒక పోరాటంల్ల ఉనానము. పర వకి (స) 

ఒక బృందం పర కకనుండ్న వెళ్తతూ వారిని, 'మీరవరు,' 

అని అడ్నగారు. వారు మేము, 'ముసోములమని' 

అనానరు. వారిల్ల ఒక సా్వీ కూడా ఉంద్ధ. ఆమ 

వండుతూ ఉంద్ధ. కుండకిర ంద మండుతున్న అగిగ ఉంద్ధ. 

ఆమ దగగ ర ఆమ బిడా కూడా ఉనానడు. మంటలు 

అధికం అయిన్పుడు ఆ సా్వీ తన్ బిడాను దూరం 

చేసేద్ధ. ఆ సా్వీ పర వకి (స) వదద కు వచచంద్ధ. 'మీరు 

అలో్లహ్ పర వకిన్న?' అని అడ్నగింద్ధ. దానికి పర వకత  (స), 

'అవును నేను అలో్లహ్ పర వకిను,' అని అనానరు. ఆ 

సా్వీ, 'నా తలోి దండుర లిన మీపైె తాయగం అవుగాక! 

అలో్లహ్(త) అందరికంటే గొపప కరుణామయుడు 

కదా?' అని అన్నద్ధ. పర వకి (స), 'అవును' అనానరు. 

ఆ సా్వీ, 'అలో్లహ్ (త) తన్ దాసులపైె ఒక తలోికి, తన్ 

బిడాపైె ఉన్న పేర మకంటే అధిక కారుణయంతో 

వయవహరించడా?' అని విన్నవించుకుంద్ధ. పర వకి (స), 

'అవును,' అని అనానరు. ఆ సా్వీ, 'తలోి తన్ బిడాను 

అగిగ ల్ల వేయదు, మరి అలో్లహ్(త) తన్ దాసులిన 

న్రకంల్ల ఎందుకువేసా్తడు.' ఇద్ధ విని పర వకి (స) 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 847 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

తలద్ధంచుకునానరు. ఏడవస్తగారు. ఆ తరువాత 

తలఎతాి, 'అలో్లహ్ (త) తన్ దాసులిన శకిు ంచడు, 

కాని అహంకారంగా తలబిరుసుతన్ంగా పర వరిించే, 

అలా్లహ(త) పటో తలబిరుసుతన్ంగా వయవహరించే 

వాడ్నని, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహ్ను'' తిరసకరించే 

వాడ్ననే వేసా్తడు,' అని అన్నారు. (ఇబ్నన మాజహ)  
   (735/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2379

َد  لَْعبْ  ا"إِن َ  َل:سلم قَاعليه و اهللِب ِ صىل َعْن ثَْوبَاَن َعِن الن َ وَ 
َوَجل َ اهللُ   فََيُقْوُل َذلَِك اُل بِ زَ اَة اهلِل فَََل يَ َض َمرْ  ُس َتمِ لْ يَ لَ  إِن َ    لِِجْبِيَْل: َعز َ

فََيُقْوُل   .أَََل َوإِن َ َرْحَمِتْ عَلَْيهِ  .يَلَْتِمُس أَْن ي ُْرِضَيِِنْ   فََُلنًاَعْبِدْي 
ُقْولَُها َمْن  يَ ِش وَ لَْعرْ  اةُ َحَملَ  ْولَُهانٍّ َويَقُ  فََُل  َعىَل اهللِ  : َرْحَمةُ ِجْبِيَْل 

َ  ا يَُقْولَهَ َحّت َ  لَُهْم وْ حَ  ْبِع ثُم َ تَْهِبُط لَُه إِ  ْهُل أ َماَواِت الس َ  ََل اْْلَْرِض". الس َ
 .َرَواُه أَْحَمُد 

2379. (16) [2/735-అప్రిశోధితం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, దాసుడు 

దైవ సంతృపాిని వెదుకుతూ ఉంటాడు. ఎలోపుపడూ 

ఈ పర యతనంల్లనే ఉంటాడు. అలో్లహ్ (త) జిబాీల్తో 

ఇల్ల అంటాడు, ''నా ఫల్లనా దాసుడు నా సంతృపాిని 

వెదుకుతునానడు. మీరంతా విన్ండ్న, నా కారుణయం 

అతనిపైె ఉంద్ధ.'' ఆ తరావత జిబాీల్, ''అలో్లహ్ (త) 

కారుణయం ఫల్లనా దాసునిపైె అవతరించుగాక!'' అని 

అంటారు. ఇద్ధ విని అలా్లహ(త) సంహాసన్ం 

మోసాున్న దైవదూతలు, వారికి దగగ రగా ఉన్న దైవ 

దూతలు చవరికి సపా్రకాశ్వల దైవదూతలు, 'ఈ 

దాసునిపైె అలో్లహ్(త) కారుణయం కురియుగాక,' అని 

అంటారు. ఆ తరువాత ఆ కారుణయం భూమిపైె 

ద్ధంచబడుతుంద్ధ. భూవాసులు కూడా అతనిన 

పేర మిసా్తరు. 71 (అ'హాద్) 

   (735/ 2)  استه (ردم تتم [ ) ل 17 ] - 2380
ِب ِ َعِن ِن َزيْدٍّ اَمَة بْ ْن أَُس عَ وَ  صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ قَْوِل اهلِل َعز َ  الن َ

: ْ َسابٌِق بِ  َوَجل َ ِمْْنُ ْ ُمْقَتِصٌد و َ ْفِسِه َوِمْْنُ ْ َظالٌِم لِن َ  ،اِت لَْخْيَ ا)فَِمْْنُ
 

71) వివరణ-2379: అంటే సతాకరయం చేస దేవుని 

సంతృపాి కోరే దాసుడు, అలో్లహ్(త)కు ప్రర తిప్రతుర డై్
పోతాడు. అలో్లహ్(త) అతనిన పేర మిసా్తడు. భూమాయ-
కాశ్వలో్ల ఉన్న దైవదూతలందరూ అతనిన పేర మిసా్తరు 

ఉభ్యల్లకాలో్ల ఖాయతి ప్పందుతాడు. 

ِث  الَْبعْ  ِكَتاِب  الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  َرَواهُ . ِة"ن َ َج  الْ  ِِفْ ُهْم كُل ُ  ( قَاَل : 32: 35
 .رِ ُشوْ َوالن ُ 

2380. (17) [2/735-అప్రిశోధితం] 

'ఉస్తమహ బిన్ 'జైద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఖుర్ఆన్ మజీద్ల్లని ఈ ఆయత్ర, ''వారిల్ల కొందరు్

తమకు్తాము అనాయయం చేసుకున్న్వారునానరు. 

మరికొందరు మరికొందరు మధయసాంగా ఉండే్

వారున్నారు, ఇంకా్ కొందరు,్ అలా్లహ్ సెలవుతో్ 

సతాకరాయలలో్మునుాందు్ఉండేవారూ ఉనానరు...'' 

(సూ.్ఫాతిర్, 35:32) గురించి పా్స్తు విసూు   వీరందరూ 

సవరగ వాసులు,' అని అనానరు. '' 72  (బై్నహఖీ)  

===== 

َباِح وَ يَُقْوُل    باُب َما   -6  َناِم َوالْمَ   َمَساءِ الْ ِعْنَد الص َ

6. ఉదయిం, స్లయింత్ర ిం, 
ప్డుకునేట్ప్పుడు ప్ఠించే దు’ఆలు 

َ ا   ْصُل فَ اَلْ  ُل ْْل    మొదట్ విభాగం و َ
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عليه وسلم إِذَا أَْمََس  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْن َعْبِد اهلِل قَاَل:عَ 
ِ ُك أَْمَسْيَنا َوأَْمََس الُْملْ " :قَاَل  ِ َوالَْح ِِل    ََل  ْحَدهُ اهلُل وَ َل َ إِ  هَ إِلَ   َوََل ْمُد ِِل 

 

72) వివరణ-2380: ఇద్ధ స్తరహ్ ఫాతిర్ల్లని 32వ 

ఆయతు. ''ఆ తరువాత మేము ఈ గర ంథానికి, మా 

దాసులల్ల నుండ్న మేము ఎనున కున్నవారిని 

వారసులుగా చేస్తము. వారిల్ల కొందరు తమకు తాము 

అనాయయం చేసుకున్నవారునానరు. మరికొందరు 

మధయసాంగా ఉండేవారున్నారు. మరికొందరు అలో్లహ్ 

అనుగర హంతో సతాకరాయలో్ల మునుాందు్ ఉండేవారూ 

ఉనానరు. ఇదే ఆ గొపప అనుగర హం.'' పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''మూడు రకాల పర జలు సవరగ వాసులు. 

అయితే వీరి తరగతులో్ల వయతాయసం ఉంద్ధ. (1) 
సతాకరాయలో్ల నిమగనమై ఉండేవారు ఎట్టవంట్ట ఆటంకం 

లేకుండా సవరగ ంల్ల పర వేశసా్తరు. (2) మధయసింగా 

ఉండేవారిని సులభ్ంగా విచారించడం జరుగుతుంద్ధ. (3) 

తమకు తాము అనాయయం చేసుకున్న వారిని తీరుప 

మైదాన్ంల్ల ఆపి ఉంచడం జరుగుతుంద్ధ. ఆ తరువాత 

దైవ్ కారుణయం దావరా సవరగ ంల్లనికి పంపడం జరుగు్

తుంద్ధ. దీనిన గురించ వివరంగా ఇబ్నన కస్వర్ల్ల ఉంద్ధ.  
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ْ  . الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيءٍّ قَِديْرٌ  هُ لَ  لَُه َشِريَْك  اَلل ُهم َ إِّن ِ
َما َوَشر ِ  َهاْوذُ بَِك ِمْن َشر ِ ا َوأَعُ هَ َهِذهِ الل َْيلَِة َوَخْيَِما فِيْ أَْسأَلَُك ِمْن َخْيِ 

َ  .فِْيَها ْ  ل ُهم َ لا َ إِّن ِ نَْيا  وَ  َرِم لْهَ َوا َكْسِل َن الْ مِ  َك ذُ بِ ُعوْ  أ ُسْوِء الِْكَبَِوفِْتَنِة الد ُ
ِ". أَْصَبْحنَ " َوإِذَا أَْصَبَح قَاَل أَيًْضا: . لَْقْبِ"ا َوعََذاِب    َوِِفْ  ا َوأَْصَبَح الُْملُْك ِِل 

:ِرَوا َ " يَةٍّ ْ أ َرَواُه   . "َقْبِ ِِفْ الْ َذابٍّ عَ وَ ِر ان َ  الِِفْ بٍّ عََذا ِمْن ذُ بَِك ُعوْ َرب ِ إِّن ِ
 .ْسلٌِم مُ 

2381. (1) [2/736-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఈ దు'ఆను స్తయంతర ం వేళ పఠంచేవారు: 

''అమ్సయ్నా, వ అమ్సల్ ముల్కు, లిలో్లహి, 

వల్'హముద  లిలో్లహి, వల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహు, 

వ'హ్దహు, ల్ల ష్రీక లహు, లహుల్ ముల్కు, 

వలహుల్ హమ్దు, వహువ అల్ల కులోి ష్య్ఇన్ 

ఖదీర్. అలో్లహుమి ఇనీా అస్అలుక మిన్ 'ఖైరి 

హాజి'హిల్ లైెలతి, వ 'ఖైరి మాఫీహా, వ అఊజు'బిక, 

మిన్ష్రిర హా, వ ష్రిర  మాఫీహా. అలో్లహుమి ఇన్నన 

అ'ఊజు'బిక మిన్ల్ కసలి, వల్హరమి వ 

స్తయిల్కిబ్రి, వ ఫిత్న్తి దుద నియా, వ అజాబిల్ 

'ఖబ్రి.'' -- 'మేము స్తయంతర ం చేస్తము. ఇంకా 

అలా్లహ స్తమార జాయధికారం కూడా స్తయంతర ం చేస్థంది. 

సాోతార లన్నన అలో్లహ్కే చెందుతాయి. అలో్లహ్ తప్ు 

మరో ఆరాధయదేవుడు లేడు. ఆయన్ ఒకకడే. 

ఆయన్కు సహవరిులు ఎవరూ లేరు. ఆయన కొరకే 

స్తమార జయం, ఆయన కొరకే స్తు తర ం . ఇంకా ఆయన పా్తి 

విష్యంపై శ్కిత గలవాడు. ఓ అలా్లహ, ఈ ర్మతిర  మేలు, 

ఈ ర్మతిర లో ఉనావాటి మేలు్ కొరకు నినుా 

అరిధ స్తు న్నాను. ఇంకా ఈ ర్మతిర  చెడునుండి, ఇంకా 

ఈర్మతిర లో ఉనావాటి చెడునుండి నీ శ్రణు 

కోరుతున్నాను, ఓ అలా్లహ, స్తమరితనం నుండి 

ముసలితనం మరియు ముసలితనం అవమానం 

నుండి, ఇహప్ర్మల కలాోల్లల నుండి, సమాధి శక్ష్ 

నుండి నీ శ్రణు కోరుతున్నాను.'  

అదేవిధంగా ఉదయం, ''అ'స్ బ'హన్న వ అ'స్ 

బ'హల్ ములుు లిలా్లహ.'' -- 'మేము ఉదయం 

చూస్తము, ఇంకా అలా్లహ (త) స్తమార జయం కూడా 

ఉదయం చూస్థంది,' అని పా్రరంభంచేవారు.  

మరో ఉలాేఖనలో, ''రబిబ ఇనీా అ'ఊజ్జ'బిక మిన్ 

అజా'బిన్ ఫిన్నార్, వ అజా'బిన్ ఫిల్ ఖబర్.'' -- 'ఓ 

న్న పా్భూ, నరక శక్ష్ నుండి, సమాధి శక్ష్ నుండి నేను 

నీ శ్రణు కోరుతున్నాను.' అని చదివేవారని ఉంది.  

(ముసా్థమ్) 
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َذ  أَخَ  إِذَا :لموس ليهع اهلل  صىلِب ُ الن َ َن كاَ قَاَل:  َذيَْفةَ  حُ َعْن وَ 
هِ ثُم َ يَُقْوُل: ل َيْ َن ال مِ  هُ عَ َج َمْض  ِ "اَلل ُهم َ بِاْسِمَك   ِل َوَضَع يََدُه تَْحَت َخد 

ِ  َوإِذَا اْسَتْيَقَظ قَاَل: أَُمْوُت َوأَْحَيا". َما َما أَْحَيانًا بَْعَد  ال َِذْي "اَلَْحْمُد ِِل 
 .ي ُ ارِ خَ  الْبُ . َرَواهُ " ُشْورِ ِه الن ُ َوإِلَيْ  اتََناأَمَ 

2382. (2) [2/736-దృఢం] 

'హుజై'ఫా (ర) కథన్ం: పర వకి (స) రాతిర  

పడుకునాపుడు తన్ చేతిని తన్ బుగగ ల్ కిర ంద 

పెట్టు కొని ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి బిసిక అమూతు వ అ'హ్యా'' -- 

'ఓ అలో్లహ్ న్న పేరుతోనే మరణసా్తను మరియు 

సజీవుడనౌతాను.'  

పర వకి (స) నిదర  నుండ్న మేల్గకన్నపుపడు, 

''అల్'హమ్దు లిలో్లహిలోజీ అ'హ్యానా బ'అద మా 

అమాతనా వ ఇలైెహినునషూర్'' -- 'సాోతార లన్నన ఆ 

అలో్లహ్ కొరకే. ఆయన చంపిన్ తరావత మళ్ళళ 

బర తికించాడు. అందరికీ ఆయన్ వదద కే పోవలస ఉంద్ధ,' 

అని ప్ఠంచేవారు. (బు'ఖారీ)  

 ( 736/ 2)  حيح ([ ) ص  3]  - 2383
االْ ِن ُمْسلٌِم عَ وَ      .ءِ َبَ

2383. (3) [2/736-దృఢం] 

ఇదే్బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) దావర్మ. (ముసోమ్) 

   (2/736)  [ ) متفق عليه ( 4]  - 2384
"إِذَا أََوى   :ه وسلم علي قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة وَ 

هِ فَإِن َُه ََل يَْدِرْي  َداِخلَِة إَِزارِ بِ  َيْنُفْض فَِراَشهُ ِه فَلْ َراِش فِ   إََِل أََحُدكُْم 
ْ َوَضْعُت َجْنِبْ َوبَِك أَْرفَُعُه إِْن " َماَخل ََفُه عَلَْيِه ثُم َ يَُقْوُل:   بِاْسِمَك َرِب ِ
َ أَْمَسَكَت نَْفِسْي فَاْرَحْمَها َوإِ   َك ِعَبادَ بِِه ُظ فَ تَْح  اَها بِمَ اْحَفْظ َتَها فَ ْرَسلْ ْن أ
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الِِحْْيَ  ِه اْْلَيَْمِن ثُم َ لَِيُقْل:  : َوِِفْ ِرَوايَةٍّ  ".الص َ "ثُم َ لَِيْضَطِجْع َعىَل ِشق ِ
   .بِاْسِمَك" 

: "فَلَْيُنُفْضُه بَِصِنَفِة ثَوْ وَ  اتٍّ َوإِْن أَْمَس ِِفْ ِرَوايَةٍّ  ْفِسْي نَ  َت كْ بِِه ثَََلَث َمر َ
 . ا"فَاْغِفْر لَهَ 

2384. (4) [2/736-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

మీల్ల ఎవరైనా పడక మీదకు వచచన్పుడు లుంగీ 

ల్లపలి భాగంతో పడకను తుడుచుకోవాలి. మీరు 

లేన్పుపడు మీ పడకలపైె ఏమి వచచ వాలిందో మీకు 

తెలియదు. ఆ తరావత ఈ విధంగా ప్రర రిించాలి: ''ఓ 

పర భూ! నేను న్న పేరుతోనే మేను వాల్లచను. తిరిగి న్న 

పేరుతోనే దానిన లేపుతాను. న్నవు నా ఆతిను 

ఆపుకుంటే దానిపైె కరుణంచు. ఒకవేళ విడ్నచపెట్టు  

న్టోయితే న్నవు దానిన న్న పుణయ దాసులిన ఎల్ల 

కాప్రడుతావో అల్ల కాప్రడు.'' (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  

మరో ఉలాేఖనలో కుడిపా్కు ప్ండుకొని బిస్థాక.... 

దు'ఆను ప్ఠంచాలని ఉంది.  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, 'నిదర పోవటానికి 

ముందు పడకను తన్ బటు తో మూడుస్తరోు 

తుడవాలి. ఇంకా ''ఒక వేళ నా ఆతిను ఆపుకుంటే 

దానిన క్షమించు,'' అని పలకాలి. ఈ ఉలోేఖన్ంల్ల 

'కరుణంచుకు' బదులు 'క్షమించు' అని ఉంద్ధ.  

 ( 2/737)ه (  تفق علي [ ) م  5]  - 2385
اهلل عليه وسلم إِذَا   ْوُل اهلِل صىلُس رَ  كَاَن  قَاَل: بٍّ زِ ِن عَااِء بْ َبَ  الْ َعِن وَ 

ِه اْْلَيَْمِن ثُم َ قَاَل: "اَلل ُهم َ أَْسلَْمُت نَْفِسْي   أََوى إََِل فَِراِشِه نَاَم َعىَل ِشق ِ
ْهُت َوَجِهَي إِلَْيَك َوفَ إِلَيْ  ْض َك َوَوج َ   لَْيَك ْي إِ رِ هْ ُت َظ أْ َوأَلَْج لَْيَك ِرْي إِ ُت أَمْ و َ

لَْجأَ َوََل َمْنَجاَ ِمْنَك إَِل َ إِلَْيَك آَمْنُت بِِكَتابَِك  لَْيَك ََل مَ إِ  ةً َوَرْهبَ  َرْغَبةً 
اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسْوُل  َوقَاَل  ال َِذْي أَنَْزلَْت َونَِبي َِك ال َِذْي أَْرَسلَْت".

   .ةِ" رَ الِْفْط  َعىَل  َماَت ِه  تِ ْيلَ تَْحَت لَ   ثُم َ َماَت ن َ قَالَهُ  ْن "مَ   وسلم:
:  َل:ِرَوايَةٍّ قَا ِِفْ وَ  "يَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَِرُجلٍّ

أْ ُوُضْوَءَك لِلص َ  ََلةِ ثُم َ اْضَطِجْع َعىَل فََُلُن إِذَا أََويَْت إََِل فَِراِشَك فََتَوض َ
َك ا َ "ْل: ثُم َ قُ يَْمِن ْْلَ ِشق ِ  أَْرَسلَْت"  : هِ لِ َك إََِل قَوْ لَيْ إِ  ِسْي نَفْ  ُت مْ أَْسلَ ُهم َ لل  ا

َت أََصْبَت  "فَإِْن م ِت َ ِمْن لَْيلَِتَك ِمت َ َعىَل الِْفْطَرةِ َوإِْن أَْصَبْح  َوقَاَل:.
ا"   .َخْيً

2385. (5) [2/737-ఏకీభ్వితం] 

బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) తన్ 

పడకపైెకి వచచన్పుడు కుడ్నపర కకపైె పడుకొని ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి అస్లమ్తు న్ఫ్స్వ ఇలైెక, వజజ హ్తు 

వజ్హియ ఇలైెక, వ ఫవవ'ద్తు అమ్రీ ఇలైెక, వల్ 

జఅతు ''జహ్రీ ఇలైెక, ర'గ్బతన్ వర'హ్బతన్ 

ఇలైెక, ల్ల మల్జఅ వల్లమన్జఅ మిన్క, ఇలో్ల ఇలైెక . 

ఆమన్తు బికితాబిక అలోజీ' అన్'జల్త, వ 

న్బియియక అలోజీ అర్సల్త.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నా 

ప్రర ణానిన న్నకు అపపగించాను. ఇంకా నా ముఖానిన న్న 

వైెపు తిర ప్రపను. నా పనులను న్నకు అపపగించాను. 

ఇంకా నా వీపును న్న అధీన్ంల్లకి ఇచాచను. 

సంతోష్ంగా న్న భ్యంవలో, న్న శక్షనుండ్న నేను శరణు్

కోరుతునానను. ముకిి న్నవదా తపప మరకకడా లేదు. 

న్నవు అవతరింపజేసన్ గర ంథానిన, న్నవు పంపిన్ 

పర వకిను విశవసంచాను.' పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''ఎవరైనా ఈ దు'ఆను పఠంచ ఆ 

రాతిర ల్లనే చనిపోతే విశ్వవసగా మరణసా్తడు.''  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''పర వకి (స) ఒక 

వయకిితో న్నవు పడుకునే ఉదేద శయంతో పడకపైెకి 

వెళో్ళన్పుడు పడుకునే ముందు పరిపూరణ ంగా వు'దూ 

చేయి, కుడ్నపర కకపైె పండుకొని, ''అలో్లహుమి 

అస్లమ్తు న్ఫ్స్వ.. నుండ్న... అర్సల్త'' వరకు 

పఠంచు. ఇల్ల చెపిప, ''ఒకవేళ నువువ అదే రాతిర  

చనిపోతే పర కృతి అంటే ఇసో్తమ్ ధరింపై మరణసా్తవు. 

ఒకవేళ ఉదయం సజీవంగా లేసాే మంచని 

ప్పందుతావు,'' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  
   (737/ 2)  [ ) صحيح ( 6]  - 2386

َعْن أَنَسٍّ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا أََوى إََِل  وَ 
ِ ال َذِ  قَاَل: فَِراِشهِ  ْن م َ ْم م ِ كَ فَ  .اانَ وَ آ ا وَ انََوكَفَ  َسَقانَاَنا وَ أَْطَعمَ ْي "اَلَْحْمُد ِِل 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  . َي"  ُمْؤوِ َوََل  هُ لَ  ََل كَاِِفَ 

2386. (6) [2/737-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) నిదర పోవటానికి పడకపైె 

వెళ్ళళన్పుడు ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు:  
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''అల్'హమ్దు్లోిలో్లహిలోజీ అత్అమనా వ సఖానా 

వ కఫాన్న వ ఆవానా. ఫకమ్ మిమిలో్ల కాఫియ లహు 

వల్ల ముఅ'వియ.'' -- 'సరవ సాోతార లూ ఆ అలో్లహ్కే 

ఎవరైతే మమిలిన తినిపించాడు, త్థర పించాడు, 

సంరకిు ంచాడు, నివాసం కలిపంచాడు, సంరక్షకుడు లేని 

చాల్లమంద్ధకి రక్షణ కలిపంచాడు. (ముసోమ్)  

   (2/737)  ليه (فق ع[ ) مت  7]  - 2387
 إِلَْيِه َما تَْشُكوْ وسلم  ليه ع صىل اهللِب َ الن َ  أَتَِت  َمةَ فَاطِ  أَن َ  :عَلِي ٍّ َعْن وَ 

َح َوبَلََغَها أَن َُه َجاَءُه َرقِْيٌق فَلَْم تَُصاِدْفُه فََذكَْرُت   تَلَْق ِِفْ يَِدَها ِمَن الر َ
تْهُ ئِ ذَلَِك لَِعا ا َجاَء أَْخَبَ َ قَ نَا وَ فََجاءَ  قَاَل:  .ائَِشةَ  عَ َشَة فَلَم َ ا ْذنَ خَ ْد أ

 َمكَانُِكَما فََجاَء فََقَعَد بَْيِِنْ َوبَْيَنَها  َعىَل  فََقاَل:  .ُم وْ َهْبَنا نَقُ فََذ َنا َضاِجعَ مَ 
ا مَ فََقاَل: "أَََل أَدُل ُكُ  .َحّت َ َوَجْدت ُ بَْردَ قَْدِمِه َعىَل بَْطِِنْ  ا َعىَل َخْيِ م ِم َ

ثَ ََلثًا ا ثَ َح ب ِ ا فََس ِجَعُكمَ َما َمْض أََخْذتُ إِذَا  َما؟لْتُ َسأَ  ثًا  ثَََل  َدامِ ثِْْيَ َواحْ ََل و َ
ثَََلثِْْيَ فَُهوَ و َ  "   ثَََلثِْْيَ َوكبا ثَََلثًا و َ  .َخْيٌ ل َُكَما ِمْن َخاِدمٍّ

2387. (7) [2/737-ఏకీభ్వితం] 

'అలీ (ర) కథన్ం: ఫా'తిమ (ర) పిండ్నమర తిర పపటం 

వలో చేతుల కష్టు నిన చెపుపకోవటానికి పర వకి (స) 

వదద కు వెళ్ళరు. ఎందుకంటే పర వకి (స) వదద కు 

బానిసలు వచాచరన్న వారి ఆమకు అంద్ధంద్ధ. 

సేవకోసం ఒక బానిసను నాకు ఇసా్తరని అనుకుంద్ధ. 

ఫా'తిమ పర వకి (స) ఇంట్టకి వెళ్ళళ న్పుడు పర వకి (స) 

ను కలవలేక్ పోయారు. ఫాతిమ (ర) 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర)తో తన్ కష్టు నిన గురించ చెపుపకునానరు. ఆ 

తరువాత పర వకి (స) వచాచరు. 'ఆయి'ష్హ్ (ర) పర వకి 

(స)తో 'ఫా'తిమహ ఫల్లనా పనిమీద ఇకకడ్నకి వచచ 

వెళ్ళరని' తెలిపింద్ధ.  

'అలీ (ర) కథన్ం, ''ఇద్ధ విని పర వకి (స) మా ఇంట్టకి 

మేము పడుకున్న సమయంల్ల వచాచరు. పర వకి (స) 

రాగానే మేము లేవబోయాము. పర వకి (స), 'మీరు 

నిశచంతగా, అల్లగే ఉండండ్న,' అని పలికి మా ఇదద రి 

మధయ కూరుచనానరు. చవరికి నేను పర వకి (స) 

అడుగుల చలోదనానిన గర హించాను. అపుపడు పర వకి 

(స) న్నవు న్నున అడగటానికి వచచన్ దాని కంటే 

ఉతామమైన్ దానిన గురించ చెపా్రను, అంటే బానిస, 

సేవకుడ్నకంటే ఉతామమైన్ద్ధ. అదేమిటంటే: 

''మీరిదద రూ, '33 స్లరాు స్తబ్'హ్మనలా్లహ్, 33 

స్లరాు అల్'హమ్దులిలా్లహ్, 34 స్లరాు అలా్లహు 

అకబర్,' అనండి. ఇద్ధ మీకు బానిసకంటే ల్లభ్దాయక 

మైన్ద్ధగా పనికివసాుంద్ధ,'' అని పర వచంచారు. 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (738/ 2)  يح () صح [  8]  - 2388
َ وَ  ِب ِ ُة إََِل ال مَ فَاطِ  َجاَءْت  اَل:قَ  ةَ يْرَ رَ ِِبْ هُ َعْن أ ليه وسلم  هلل ع صىل ان َ

؟ تَُسب ِِحْْيَ   تَْسأَلُُه َخاِدًما فََقاَل: "أَََل أَدُل ُِك َعىَل َما ُهَو َخْيٌ م ِْن َخاِدمٍّ
ثَََل  ثَََل  ثًاْْيَ َوتَْحَمِديَْن اهلُل ثَََل ثِ اهلَل ثَََلثًا و َ ِيَْن  َوتُكَ ثِْْيَ و َ ا بَعً أَرْ  اهللَ  ب ِ

ثَ  ُ ْْيَ ََلثِ و َ  .َرَواُه ُمْسلٌِم .  َمَناِمَك" َد ِعنْ ةٍّ وَ َصََل ل ِ  ِعْنَد ك
2388. (8) [2/738-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: ఫా'తిమహ (ర) పర వకి 

(స) వదద కు ఒక బానిస అడగటానికి వెళ్ళరు. పర వకి 

(స) ''బానిసకంటే ఉతామమైన్ దానిన న్నకు 

తెలుపనా? అద్ధ పర తి రోజు పడుకునేటపుపడు 

మరియు పర తి విధి న్మా'జు తరావత, '33 స్తరోు 

సుబ్హాన్లో్లహ్, 33 స్తరోు అల్హమ్దు లిలో్లహ్, 34 

స్తరోు అలో్లహు అకార్,'' అని పఠంచు అని 

పర వచంచారు. (ముసోమ్)  
----- 

   రిండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

   (2/738)  ه (تتم دراست [ ) لم  9]  - 2389
ْ  ْن عَ  َ  :َريَْرَة قَاَل هُ  أَِِب ىل اهلل عليه وسلم إِذَا أَْصَبَح  َرُسْوُل اهلِل ص َن اك
إِلَْيَك  "اَلل ُهم َ بَِك أَْصَبْحَنا َوبَِك أَْمَسْيَنا َوبَِك نَْحَيا َوبَِك نَُمْوُت وَ  قَاَل:

." َوبَِك نَْحَيا  اَبْحنَ  أَْص بَِك وَ َنا  أَْمَسيْ "اَلل ُهم َ بَِك  قَاَل:ََس َوإِذَا أَمْ  الَْمِصْيُ
ُش  نَُمْوُت َوإِلَْيَك  بَِك وَ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه   ْوِر".الن ُ ْ  .َرَواُه الّت ِ

2389. (9) [2/738-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) తెలోవారి 

నిదర లేచన్ తరావత:  

''అలా్లహుమా బిక అ'స్ బ'హాా వ బిక అమ్ సయ్ 

న్న, వబిక న'హాయ, వబిక నమూతు, వ ఇలైెకల్ 

మస్వర్.'' -- 'అలా్లహ! న్న కృపతోనే మేము 

తెలోవారాచము. న్న కృపతోనే స్తయంతర ం చేస్తము. నీ 

కృప్తోనే జీవిస్తు ం, నీకృప్తోనే మరణస్తు ం, తిరిగి 
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లేపబడ్నన్ తరావత మేమంతా న్న వదద కే మరలి 

రావలస ఉంద్ధ,' అని ప్రర రిించేవారు.  

స్తయంతర ం ఈ విధంగా ప్రర రిించే వారు, 

''అలా్లహుమా బిక అమ్ సైెన్న వ బిక అస్ 

బ'హాా,వబిక న'హాయ వబిక నమూతు, వ 

ఇలైెకనుాషూర్.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! న్న కృపతోనే మేము 

స్తయంతర ం చేస్తము, న్న కృపతోనే మేము ఉదయం 

చేస్తము, న్న శకిితోనే జీవించ ఉనానం. తిరిగి న్న 

శకిితోనే మరణసా్తం. తిరిగి లేపబడ్నన్ తరువాత 

మేమంతా న్న వదద కే మరలి రావలస ఉన్నద్ధ.' (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ) 

   (738/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 2390
:  َعْنُه قَاَل: وَ  ذَا  لُُه إِ  أَقُوْ ْيءٍّ يَا َرُسْوَل اهلِل ُمْرِّنْ بَِش  ُت لْ قُ  قَاَل اَبُْوبَْكرٍّ
َهادَةِ فَاِطَر َم الَْغْيِب َوالش َ الِ عَ  "قُْل اَلل ُهم َ  : ُت قَاَل َسيْ أَمْ  اإِذَ وَ َبْحُت أَْص 

َماَواِت َواْْلَْرِض َرب َ كُل ِ َشْيءٍّ َوَملِْيَكُه أَْشَهُد أَْن َل َ إِلََه إَِل َ أَنَْت أَعُ  ذُ  وْ الس َ
ِ نَْفِسْي َوِمْن  َ ذَ ُه إِ ِكِه قُلْ  َوِشرْ ْيَطاِن  الش َ َشر ِ  بَِك ِمْن َشر  ذَا  إِ ْحَت وَ ْصبَ ا أ

 َ اِرِمي ُ " أََخْذَت َمْضِجَعَك  اإِذَ ْمَسْيَت وَ أ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالد َ ْ  .  . َرَواُه الّت ِ
2390. (10) [2/738-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: అబూ బకర్ (ర) 

కథన్ం, నేను పర వకి (స)ను, ''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! 

ఉదయం స్తయంతర ం చదవడానికి నాకేదైనా మంచ 

దు'ఆ నేరపండ్న,'' అని విన్నవించుకునానను. పర వకి 

(స) నువువ ఈ దు'ఆను పఠసా్త ఉండు: 

''అలా్లహుమా ఆలిమల్ 'గైబి వష్ష హాదహ, 

ఫాతిరసుమావాతి వల్అ'రాి, రబబకులాి షైయిన్ 

వమలీకహు, అష్ హదు అలా్లయిల్లహ ఇలా్ల అంత, 

అ'ఊజ్జ' బిక మిన్ ష్రిర  నఫీు, వ మిన్ ష్రిర  షైత్థని వ 

ష్రిుహీ.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! గుపాంగాను, బహిరంగం్

గాను ఉన్నవాట్టని ఎరిగిన్వాడవు, భూమాయ-

కాశ్వలను సృషిు ంచన్వాడవు, పర తి వసాువుకు పర భువు, 

యజమానివి. నేను న్నవే వాసావ ఆరాధుయడవని, న్నవు 

తపప వాసావ ఆరాధుయలు లేరని స్తక్షయం ఇసాునానను. 

ఇంకా నేను నా ఆతి చెడుల నుండ్న, షై'తాన్ చెడుల 

నుండ్న, వాడు షిరకర్వైెపు పిలవటానునండ్న న్న శరణు 

కోరుతునానను.' ''ఈ దు'ఆను ఉదయం, స్తయంతర ం, 

పడుకునేటపుపడు పఠసా్త ఉండు,'' అని అనానరు. 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్, దారమి) 

   (2/739)  () صحيح [  11]  - 2391
َ عَ وَ  ْ يَ مِ : َس قَاَل  اَن مَ ُعثْ   بِْن بَاِن ْن أ  صىل  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  :ْوُل قُ ْعُت أَِِب

َمَساءٍّ كُل ِ لَْيلَةٍّ  اهلل عليه وسلم: "َما ِمْن َعْبدٍّ يَُقْوُل ِِفْ َصَباحٍّ كُل َ يَْومٍّ و َ
َ  ِِفْ  ََل يَُضر ُ َمَع اْسِمِه َشْيءٌ ْي بِْسِم اهلِل ال َذِ  مَ ََل ِِفْ ْرِض وَ  اْْل  وَ هُ اِء وَ  الس َ

هُ َمر َ َث ثَََل  .ْيُم َعلِ الْ  ِمْيعُ الس َ  ٌء". فَكَاَن أَبَاَن قَْد أََصابَُه  َشْي اتٍّ فََيُضر َ
ُجُل يَْنُظُر إِلَْيِه فََقاَل لَُه أَبَاَن:  ؟ أََما إِن َ  ُر إَِِل َ َما تَْنُظ  َطَرُف فَالِجٍّ فََجَعَل الر َ

ثْتُ كََما حَ َث الَْحِديْ  ْ َك َولَ د َ َ لَ ِكِن ِ قََدُرُه.   ي َ عَلَ ِضَي اهلُل َيمْ  لِ ْوَمِئذٍّ ُه يَ لْ قُ ْم أ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوأَبُْو دَاُودَ َرَواُه ا ْ    .لّت ِ
ْن قَالََها ِحْْيَ  مَ "لَْم تُِصْبُه فََجاَءُة بَََلءٍّ َحّت َ يُْصِبَح وَ  ِِفْ ِرَوايَِتِه: وَ 

 .َي" ِس يُمْ  ءٍّ َحّت َ ُة بَََل فََجاءَ ِصْبُه  تُ يُْصِبُح لَْم 
2391. (11) [2/739-దృఢం] 

'అబ్బన్ బిన్ 'ఉస్తి'న్ (ర) కథన్ం: నేను పర వకి (స) 

ను ఇల్ల పర వచసా్త ఉండగా వినానను, ''దాసులో్ల 

ఎవరైనా పర తిరోజూ ఉదయం, స్తయంతర ం మూడుస్తరోు 

ఈ దు'ఆను పఠసాే, ఏ వసాువు అతనికి హాని చేకూరచ 

లేదు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''బిస్థాలా్లహలాజీ' ల్లయ'దురుర  మ'అ ఇస్థాహీ  

షైఉన్ ఫిల్ అరిు  వల్ల ఫిసుమాయి వ హువసుమీ'ఉల్ 

'అలీమ్.'' -- 'ఉదయం, స్తయంతర ం ఆ అలో్లహ్ పేరు 

సిరిసాునానను. ఆయన్ పేరుతో  భూమాయకాశ్వలో్ల ఏ 

వసాువూ హాని చేకూరచలేదు. ఆయన్ వినేవాడు, 

పరిపూరణ  జాఞ న్సంపనునడు, 'హదీసు' ఉలోేఖన్కరి 

అబ్బన్ బిన్ 'ఉస్తిన్ ఒకస్తరి ప్క్ష్వాత్థనికి 

గురయాయరు. ఈ 'హదీసు'ను తన్ శష్టయనికి 

వినిపిసాున్నపుపడు, శష్టయడు ఆశచరయంతో చూడ్

స్తగాడు. ఎందుకంటే ఈ దు'ఆను తెలుపు తునానరు, 

సవయంగా తాను వాయధికి గురయాయరు. 'అబ్బన్ బిన్ 

'ఉస్తిన్కు అరిమైపోయింద్ధ. సమాధాన్ంగా, ''నువువ 

న్నున ఎందుకల్ల చూసాునానవు! ఈ 'హదీసు'ను 

నేను చెపిపన్టోే ఉంద్ధ. ఇందుల్ల ఏమాతర ం అనుమాన్ం 

లేదు. కాని ఈ వాయధి నాకు సోకిన్్ రోజు నేను ఈ 

దు'ఆను పఠంచలేదు. విధివార త జరగాలి, అద్ధ 
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పూరివావలి,'' అని అన్నారు. (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, ఇబ్నన మాజహ)  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''ఉదయం, 

స్తయంతర ం ఈ దు'ఆను పఠంచన్ వారిపైె ఎట్టవంట్ట 

ఆపదరాదు. ఉదయం చద్ధవితే స్తయంతర ం వరకు 

అతనిపైె అకస్తితాుగా ఏ ఆపద ర్మదు. 

   (739/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 2392
ِب َ صىل اهلل علي َعْن َعْبِد اهلِل أَن َ وَ    أَْمََس:  إِذَا يَُقْوُل كَاَن  وسلمه الن َ
ِ  ُك الُْملْ  أَْمََس ا وَ ْينَ َس "أَمْ  ِ الَْحْمُد  وَ ِِل  َه إَِل َ اهلُل َوْحَدُه ََل َشِريَْك  ََل إِلَ  و  ِِل 
  َك َخْيَ َما ِِفْ َرب ِ أَْسأَلُ  .لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيءٍّ قَِديْرٌ . لَهُ 

َ  .ْعَدَها َما بَ َوَخْيَ  ْيلَةِ الل َ َهِذهِ  ِ مَ  ِمْن  بَِك ْوذُ عُ َوأ ِ ِة لَ هِ الل َيْ  َهذِ ِِفْ ا َشر  َوَشر 
 َرب ِ أَُعْوذُ بَِك ِمَن الَْكْسِل َوِمْن ُسْوِء الِْكْبِ أَِو الُْكْفِر".  .ْعَدَهاَما بَ 
اِر الن َ ِِفْ ِب  عََذا َك ِمْن ذُ بِ َرب ِ أَُعوْ  .َوالُْكْفرِ  "ِمْن ُسْوِء الِْكْبِ  ِِفْ ِرَوايَةٍّ:وَ 
َ َوإِذَ  ". الَْقْبِ ِِفْ بٍّ اَوعََذ  َ  أَيًْضا: َك ذَلِ َح قَاَل ْصبَ ا أ ْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الُْملُْك  "أ
."ِ ِمِذي ُ  ِِل  ْ  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
   . الُْكْفِر"ءِ ِِفْ ِرَوايَِتِه لَْم يَْذكُْر: "ِمْن ُسوْ وَ 

2392. (12) [2/739-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

స్తయంతర ం వేళ, ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''అమ్సైనా వ అమ్సల్ ముల్కు లిలో్లహి వల్ 
'హమ్దు లిలో్లహి వల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహు 

వ'హ్దహు, ల్ల ష్రీకలహు, లహుల్ ముల్కు 

వలహుల్ హమ్దు, వహువ అల్లకులోి ష్య్ఇన్ 

ఖదీర్. రబీా అస్అలుక 'ఖైర మాఫీ హాజి'హిలైెలతి, 

వ 'ఖైరమా బ'అదహా, వ అ'ఊజు'బిక మిన్ ష్రిర  మా 

ఫీహాజి' హిలైెలతి, వ ష్రిర మా బ'అదహా. రబిా 

అ'ఊజు'బిక మిన్ల్కస్లి వమిన్ స్తయిల్ కిబరి వల్ 

కుఫ్రి'' -- 'మేము స్తయంతర ం చేస్తము. ఇంకా అలో్లహ్ 

సృషిు తాలన్నన స్తయంతర ం చేస్తయి. సరవసాోతార లన్నన 

అలో్లహ్ కొరకే. అలో్లహ్ తపప ఆరాధన్కు అరుు లు 

ఎవరూ లేరు. ఆయన్ ఒకే ఒకకడు. అతనికి ఎవరూ 

స్తట్టలేరు. రాజాయధికారం ఆయన్దే. సాోతర ం ఆయన్ 

కొరకే. ఇంకా ఆయన్ పర తి విష్యానిన చేయగల 

సమరిుడు. ఓ నా పర భూ! ఈ రాతిర  మంచని, ఈ 

రాతిర ల్ల ఉన్న మంచని, ఈ్ రాతిర  తరువాత 

రాబోతున్న మంచని నీ నుండి అరిిసాునానను. 

అదేవిధంగా ఈ రాతిర  చెడునుండి ఈ రాతిర  తరువాత 

రాబోయే చెడునుండ్న న్న శరణు కోరుతునానను. ఓ నా 

పర భూ! సోమరితన్ం నుండ్న, ముసలితన్ంల్లని 

అవమాన్ం నుండ్న, అవిశ్వవసం, కృతఘనతల నుండ్న 

నినున శరణుకోరుతునానను.' 

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''మిన్ స్తయి'ల్ 

కిబరి, వల్కిబరి రబిా, అ'ఊజు'బిక మిన్ అజా'బిన్ 

ఫినానరి వ అజా'బిన్ ఫిల్ ఖబ్రి.'' -- 'ఓ నా పర భూ! 

నా ముసలితన్ం, అహంకారాల చెడునుండ్న నినున 

శరణు కోరుతునానను. మరియు న్రక శక్ష్నుండ్న, 

సమాధి శక్షనుండ్న నినున శరణు కోరుతునానను.' 

పర వకి (స) ఉదయంవేళ అ'స్బ'హ్నా వ అ'స్బహల్ 

ముల్కు. చవరి వరకు పఠంచేవారు. (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి')  

   (739/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 2393
ِب َ وَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َ الن َ ىل اهلل عليه  ص َعْن بَْعِض بََناِت الن َ

  ْبَحاَن اهللِ ُس " : ِحْْيَ بِ تُْص  ْْيَ ِِلْ حِ وْ "قَ  ْوُل:فََيقُ  ُمَهاَعل ِ وسلم كَاَن يُ 
َة إَِل َ  قُ ََل َحْمِدهِ وَ َوبِ  بِاهلِل َما َشاَء اهلُل كَاَن َوَما لَْم يََشأْ لَْم يَُكْن أَعْلَُم أَن َ   و َ

ُ قَ َوأَن َ اهلَل  .اهلَل َعىَل كُل ِ َشْيءٍّ قَِديْرٌ  ك فَإِن َُه َمْن   .لًْما عِ ل ِ َشْيءٍّ ْد أََحاَط بِ
ُحِفَظ َحّت َ   ْْيَ يُْمِسْي حِ  َهاَمْن قَالَ ِسَي وَ ّت َ يُمْ حَ  ُحِفَظ  ِبحُ يُْص  ِحْْيَ قَالََها 
 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ " ِبَح يُْص 

2393. (13) [2/739-అప్రిశోధితం] 

పర వకి (స) కుమారిలు కొందరు ఉలోేఖిసాునానరు, 

పర వకి (స) తన్ కుమారిలకు ఈ దు'ఆను ఉదయం 

పఠంచమని నేరేపవారు: 

''సుబ్'హాన్లో్లహి వబి్ 'హమ్ద్ధహీ, వల్ల్ఖువవత 

ఇలో్ల బిలో్లహి, మాష్ట అలో్లహు కాన్ వమాలమ్ 

యష్అ' లమ్యకున్ అ'అలము, అన్నలో్లహ 

అల్లకులోి ష్య్ఇన్ ఖదీర్. వ అన్నలో్లహ 

ఖద్అ'హా'త బికులోి ష్య్ఇన్ ఇల్మా.'' -- 'నేను 

అలో్లహ్ను సాుతి సాునానను. ఇంకా ఆయనున 

కీరిిసాునానను. ప్రప్రల నుండ్న మరలే శకిి లేదు, 
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సతాకరాయలు చేసే శకిి లేదు కాని అలో్లహ్ భాగయం వలో 

ఆయన్ సహాయం వలో. అలో్లహ్ కోరింద్ధ జరిగింద్ధ. 

కోరనిద్ధ జరగలేదు. అలో్లహ్ (త) అనిన విష్యాలపైె 

సమరిుడు. ఇంకా ఆయన్ తన్ జాఞ న్ం దావరా పర తి 

వసాువును ఆవరించ ఉనానడు.'  

ఈ దు'ఆను ఉదయం పఠంచన్ వాడ్నకి స్తయంతర ం 

వరకు రక్షణ లభిసాుంద్ధ. అనిన రకాల ఆపదలు, 

కష్టు ల నుండ్న సురకిు తంగా ఉంటాడు. అదేవిధంగా 

స్తయంతర ం పఠంచన్ వారికి ఉదయం వరకు రక్షణ 

కలిపంచడం జరుగుతుంద్ధ. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/740)(  [ ) ضعيف  14]  - 2394
لم: "َمْن  عليه وسىل اهلل  ص ُل اهللِ اَل َرُسوْ قَ  َل:اسٍّ قَاَعِن ابِْن َعب َ وَ 
فَُسْبَحاَن اهلِل ِحْْيَ تُْمُسْوَن َوِحْْيَ تُْصِبُحْوَن َولَُه  " : ْْيَ يُْصِبُح  حِ اَل قَ 

ا َوِحْْيَ  َمَواِت َواْْلَْرِض َوَعِشي ً ِه:  ْولِ إََِل قَ  " تُْظِهُرْوَن الَْحْمُد ِِفْ الس َ
 ِحْْيَ  ن َ هُ الَ َوَمْن قَ . َك  ذَلِ ْوِمهِ ِِفْ يَ اتَُه َما فَ  َك رَ أَدْ  ." ُجْوَن كََذلَِك تُْخرَ وَ "
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   . ِتِه"ْمِسْي أَدَْرَك َما فَاتَُه ِِفْ لَْيلَ يُ

2394. (14) [2/740-బలహీనం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

ఎవరు ఈ దు'ఆను ఉదయం పఠసాే, ఏవైెనా 

వచనాలు, ధాయనాలు మరచపోతే వాట్ట్ పుణయం 

అతనికి లభిసాుంద్ధ: 

''సుబ్'హాన్లో్లహి 'హీన తుమ్స్తన్ వ 'హీన్ 

తు'స్బి 'హూన్ వలహుల్ 'హమ్దు ఫిససమావాతి 

వల్అర్'ది వ 'అషియయన్ వ 'హీన్ తు''జ్హిరూన్ 

యు'ఖ్రిజుల్ 'హయయ మిన్ల్ మయియతి 

వయు'ఖ్రిజుల్ మయియత మిన్ల్'హయియ, వ 

యు'హ్యిల్ అర్'ద బ'అద మౌతిహా, వ కజా'లిక 

తు'ఖ్రజూన్.'' --  'ఉదయం స్తయంతర ం అలో్లహ్ 

సాోతార లిన కొనియాడండ్న. భూమాయ కాశ్వలో్ల గొపపతన్ం 

మధానహనం, స్తయంతర ం ఆయన్దే. ఆయనే జీవం 

గల దానిన నిరీజ వునిగా చేసా్తడు. నిరీజ విని సజీవునిగా 

చేసా్తడు. ఆయనే మృత భూమిని చనిపోయిన్ 

తరావత సజీవంగా చేసా్తడు. అదే విధంగా మిమిలిన 

సమాధులనుండ్న జీవంపోస లేపుతాడు.' 

 ఈ దు'ఆను స్తయంతర ం పఠసాే రాతిర  తపిపన్ దైవ 

సారణల పుణయం లభిసాుంద్ధ. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/740)[ ) صحيح (   15]  - 2395
ْ  َعْن وَ    َمْن قَاَل " اَل:ه وسلم قَ اهلل علي صىل َل اهللِ ُسوْ  َعي َاشٍّ أَن َ رَ أَِِب
َ  إِذَا ِرْيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َوْحَدُه ََل شَ  هللُ  ا َه إَِل َ  إِلَ ََل  ْصَبَح:أ

َوكُِتَب لَُه   .اِعْيَل كَاَن لَُه عِْدُل َرقََبةٍّ ِمْن ُولِْد إِْسمَ  .َعىَل كُل ِ َشْيءٍّ قَِديْرٌ 
  َوكَاَن ِِفْ  .َرَجاتٍّ ُر دَ َع َعْش َوُرفِ  .اتٍّ ئَ ي ِ ُر َس ْنُه َعْش َوُحط َ عَ  .اتٍّ  َحَسنَ ْشرُ عَ 
َوإِْن قَالََها إِذَا أَْمََس كَاَن لَُه ِمْثُل ذَلَِك   .ْيَطاِن َحّت َ يُْمِسْي َن الش َ ْرزٍّ م ِ حِ 

ادُ بُْن َسلَ  َحّت َ يُْصِبَح". ُس  َة:مَ قَاَل َحم َ   صىل اهلل   اهللِ ْوَل فََرأَى َرُجٌل ر َ
َ  ن َ َل اهلِل إِ ُسوْ رَ  يَا فََقاَل:  .ائُِم الن َ ى رَ َما يَ سلم فِيْ وعليه  بَا َعي َاشٍّ أ

ُث َعْنَك بَِكَذا َوكََذا قَاَل:يُ  ِ أَبُْو دَاُودَ َوابُْن  َرَواهُ   ."َعي َاشٍّ "َصَدَق أَبُْو  َحد 
 .َماَجهُ 

2395. (15) [2/740-దృఢం]  

అబూ 'అయాయష్ (ర) కథన్ం: పర వకి  (స) పర వచన్ం, 

ఉదయం ఈ దు'ఆను పఠంచన్ వారికి ఇస్తి'యీల్ 

(అ) సంతతిల్లని ఒక బానిసను విడుదల చేసన్ంత 

పుణయం లభిసాుంద్ధ. అంటే ఇస్తి'యీల్ కుట్టంబానికి 

చెంద్ధన్ బానిసను విడుదల చేసన్ంత పుణయం 

లభిసాుంద్ధ. దానికి 10 పుణాయలు లిఖించబడతాయి. 

10 ప్రప్రలు చెరిపివేయబడతాయి. ఇంకా 10 

తరగతులు ఉన్నతం చేయబడతాయి. స్తయంతర ం 

వరకు షై'తాన్ కుటర ల నుండ్న రకిు ంచబడతాడు. 

అదేవిధంగా స్తయంతర ం ఈ దు'ఆను పఠంచనా ఈ 

పుణయమే లభిసాుంద్ధ. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు, ల్లష్రీక 

లహు, లహుల్ ముల్కు, వలహుల్'హమ్దు, 

వహువ అల్ల కులాి ష్య్ఇన్ ఖదీర్.'' -- 'అలో్లహ్ 

తపప ఆరాధుయ్లెవరూ లేరు, ఆయన్ ఒకే ఒకకడు, 

అతనికి ఎవరూ స్తట్టలేరు, సరవల్లకాలు ఆయన్వే, 

సాోతార లనిన ఆయన్వే, ఆయన్ సమసా విష్యాలపైె 

అధికారం గలవాడు.'  

ఈ 'హదీసు' ఉలోేఖన్్ కరి ఇల్ల అనానరు, ''ఒక 

వయకిి పర వకి (స)ను సవపనంల్ల చూచ ఇల్ల 

విన్నవించుకునానడు, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! అబూ 

'అయాయష్ ఇట్టవంట్ట 'హదీసు'ను మీ దావరా 

ఉలోేఖిసాునానరు, అద్ధ నిజమేనా?' అపుపడు పర వకత  
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(స), 'అబూ 'అయాయష్ సతయం పలికాడు,' అని 

అనానరు. 73 (అబూ దావూద్, ఇబ్నన మాజహ)  

 ( 2/741)(   [ ) ضعيف 16]  - 2396
مِ  ُمْسلِِم  بِْن اِرِث َعِن الَْح وَ  َ ْن عَ  ْيِمي ِ الت َ   اهلل اهلِل صىل ْوِل ْن َرُس ْيِه عَ بِ أ

َ عليه وسل "إِذَا انَْصَرْفَت ِمْن َصََلةِ الَْمْغِرِب فَُقْل  ِه فََقاَل:ُه أََسر َ إِلَيْ ن َ م أ
اتٍّ  "ارِ ن َ اَلل ُهم َ أَِجْرِّنْ ِمَن ال "قَْبَل أَْن تُكَل َِم أََحًدا    لَْت إِذَا قُ ن ََك فَإِ  َسْبَع َمر َ

إذا صليت صبح فقل   و. ْنَهاَواٌزم ِ جَ َك لَ  له َب  كُتِ ْيلَِتَك ِِفْ لَ  ِمت َ   ثُم َ لَِك ذَ 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  . "ِمت َ ِف يومك كتب لك جواز منها .كذلك فإنك إذا 

2396. (16) [2/741-బలహీనం] 

'హారిస్' బిన్ ముసా్థం తమీమీ తన్ తండ్నర  దావరా 

కథన్ం: పర వకి (స) నా తండ్నర  గారితో రహసయంగా ఇల్ల 

అనానరు, ''మీరు మ'గ్రిబ్ న్మా'జ్, ముగించన్ 

తరావత ఎవరితోనూ మాటోాడటానికి ముందు 7 

స్తరోు ఈ దు'ఆను పఠంచండ్న. ఒకవేళ నువువ ఆ రాతేర  

మరణసాే మీకు న్రకం నుండ్న విముకిి లభిసాుంద్ధ. 

అదేవిధంగా ఉదయం ఫజ్ర్ న్మా'జు తరావత ఈ 

దు'ఆను 7 స్తరోు పఠంచ ఈ పగట్ట పూట మరణసాే 

న్రకాగిన నుండ్న విముకిి లభిసాుంద్ధ. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ. 

''అలా్లహుమమ అజిర్నీ మినన్నార్'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! న్నున న్రకాగిననుండ్న కాప్రడు.' (అబూ 

దావూద్)  
   (741/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 2397

يََدعُ  ه وسلم يل ع اهلل هلِل صىلُسْوُل اُكْن رَ لَْم يَ  َل:َعِن ابِْن ُعَمَر قَاوَ 
ْ أَْسأَلَُك الَْعافَِيَة ِِفْ   ُح:ْي َوِحْْيَ يُْصبِ ِس مْ ْْيَ يُاِت حِ كَلِمَ ِء الْ َهُؤََل  "اَلل ُهم َ إِّن ِ

نَْيا َواْْلِخَرةِ  ْ أَْسأَلَُك الَْعْفَو َوا .الد ُ َي  دُنَْيا وَ َعافَِيَة ِِفْ ِديِِْنْ لْ اَلل ُهم َ إِّن ِ
 َ َ  .َماِِلْ ْهلِْي وَ َوأ َعوْ ُهم َ اْس ل  لا   ْحَفْظِِنْ مْن م َ اهُ لل  ا .ْوعَاِِتْ ْن رَ ِِتْ َوآمِ َراُّتْ

بَْْيَ يََدي َ َوِمْن َخلِْفْي َوَعْن يَِمْيِِنْ َوَعْن ِشَماِِلْ َوِمْن فَْوِقْ َوأَُعْوذُ  
 .دَ اوُ أَبُْو دَ َرَواُه  ".ْسَف  الْخَ ِِنْ يَعْ تَْحِتْ   َتاَل ِمْن أَْن أُغْ  من  .بَِعْظَمِتَك 

2397. (17) [2/741-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

శుభ్వచనాలను ఉదయం స్తయంతర ం ఎపుపడూ 

 

73) వివరణ-2395: ఈ సవపనం ప్రర మాణకమైన్ద్ధ. ఎందు 

కంటే ఇద్ధ దైవదౌతయ శుభ్వారిలో్ల ఒకట్ట. 

వద్ధలేవారు కారు. నిరాటంకంగా పర తిరోజు ఉదయం 

స్తయంతర ం పఠంచేవారు.  

''అలో్లహుమి ఇనిా అస్అలు కల్ 'ఆఫియత 

ఫిదుద నియా వల్ ఆ'ఖిరతి. అలో్లహుమి ఇన్నన 

అస్అలు కల్ 'అఫ్వ వల్ 'ఆఫియత ఫీ దీన్న వ 

దునియాయ, వ అహ్లీ వమాలీ. అలో్లహుమిస్ 
తుర్ ఔరాతీ, వ ఆమిన్ రౌఆతీ. అలో్ల్

హుమి'హ్ఫ''జ్న్న మిన్బై్నని యదయయ వమిన్ 'ఖల్ఫీ 

వ 'అన్ యమీన్న, వ 'అన్ షిమాలీ, వ మిన్ఫౌఖీ, వ 

అ'ఊజు' బి 'అ''జ్మతిక మిన్అన్ ఉగ్తాల, మిన్ 

త'హ్తీ.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నేను నినున ఉభ్య 

ల్లకాల కేుమానిన కోరుకుంట్టనానను. ఓ అలో్లహ్! 

నేను నినున నా ధరింల్ల, నా జీవితంల్ల, నా 

కుట్టంబంల్ల, నా ధన్ంల్ల క్షమాపణను, కేుమానిన 

కోరుతునానను. ఓ అలో్లహ్! నా ల్లప్రలను 

కపిపపుచుచ. ఇంకా న్నున భ్యపెటేు  విష్యాల 

నుండ్న రకిు ంచు. ఓ నా పర భూ! నా ముందు నుండ్న, 

వెనుక నుండ్న, కుడ్న పర కక నుండ్న, ఎడమ పర కక నుండ్న, 

పైెనుండ్న రక్షణ కలిపంచు. న్న గొపపతన్ం స్తకిు ! కిర ంద్ధ 

నుండ్న, నాశన్ం చేయబడటానునండ్న అంటే భూమిల్ల 

ద్ధగబడ్న పోవటం నుండ్న నేను శరణుకోరుతునానను.' 

(అబూ దావూద్) 

   (741/ 2)  ( دراسته ) لم تتم [ 18]  - 2398
َمْن قَاَل  "   اهلل عليه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل رَ َل قَا قَاَل:أَنَسٍّ  ْن عَ وَ 

اَلل ُهم َ أَْصَبْحَنا نُْشِهُدَك َونُْشِهُد َحَملََة َعْرِشَك  ِحْْيَ يُْصِبُح:
َ َك َوَجِمْيِع َخلْقِ تِ َوَمََلئِكَ  َشِريَْك   ََل  ْحَدَك أَنَْت وَ  إَِل َ   إِلَهَ اهلُل ََل أَنَْت ن ََك َك أ

 يَْوِمِه ذَلَِك  اهلُل لَُه َما أََصابَُه ِِفْ إَِل َ َغَفرَ  .َك ُدَك َوَرُسْولُ َعبْ  اًد َوأَْن ُمَحم َ َك لَ 
لليلت من  ا ما أصابه ِف تلك  و إن قالها حْي يمسي غفراهلل لهِمْن ذَنْبٍّ 
مِ ُه اَرَوا  ."ذنب ْ ْ  َل اَوقَ  .دَاُودَ  ي ُ َوأَبُوْ ذِ لّت ِ  .ِريٌْب ٌث غَ َهَذا َحِديْ  :ِمِذي ُ الّت ِ

2398. (18) [2/741-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ఈ 

దు'ఆను ఉదయం పఠంచన్ వారి ఆ రోజు ప్రప్రలన్నన 

అలో్లహ్ (త) క్షమించవేసా్తడు. ఒకవేళ స్తయంతర ం 

పఠసాే, ఆ  రాతిర  ప్రప్రలన్నన అలో్లహ్ (త) క్షమిసా్తడు.  
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''అలో్లహుమి అ'స్బ'హ్నా, నుష్హిదుక వనుష్ 
హిదు 'హమలత అర్షిక, వ మల్లయికతిక, వ 

జమీ'అ 'ఖల్ఖిక అన్నక అంతలో్లహు, ల్ల ఇల్లహ 

ఇలో్ల అంత వ'హ్దక, ల్ల ష్రీకలక, వ అన్న 

ము'హమిదన్ 'అబ్దుక వ రస్తలుక.'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! నేను ఉదయం చూస్తను. ఇంకా నినున, న్న 

సంహాసనానిన మోసాున్న దూతల, ఇంకా సృషిు తాల 

స్తకిు గా న్నవే వాసావ ఆరాధుయడవు. ఇంకా న్నవు తపప 

ఆరాధుయలెవరూ లేరు. న్నవు ఒకకడ్నవే ఆరాధన్కు 

అరుు డవు. న్నకు ఎవరూ స్తట్ట లేరు. వాసావంగా 

ము'హమిద్ (స) న్న దాసులు, న్న పర వకి (స).' 

(తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం, అబూ దావూద్) 

 ( 741/ 2)استه (  م تتم درل  [ ) 19]  - 2399
"َما ِمْن َعْبدٍّ   عليه وسلم:هلِل صىل اهللُسْوُل ا رَ اَل قَ  :بَاَن قَاَل ثَوْ َعْن وَ 

بِ  .ُمْسلِمٍّ يَُقْوُل إِذَا أَْمََس َوإِذَا أَْصَبَح ثَََلثًا  اْْلِْسََلِم  َرِضْيُت بِاهلِل َرب ًا و َ
ادٍّ نَبِ ُمَحم َ َوبِ ِديًْنا  َ َعىَل ا ا َحقً  كَاَن َل َ إِ  .ي ً   اهُ َروَ  . "  الِْقَياَمةِ ْوَم ْرِضَيُه يَ  يُ ْن هلِل أ

 ْ  .  ِمِذي ُ أَْحَمُد َوالّت ِ
2399. (19) [2/741-అప్రిశోధితం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 
''ముసోములో్ల ఎవరైనా పర తి రోజూ ఉదయం 

స్తయంతర ం మూడు స్తరోు ఈ దు'ఆను పఠంచాలి. 

నిశచయంగా అలో్లహ్ (త) తన్ కారుణయం, అనుగర హం 

దావరా తీరుపద్ధన్ం నాడు అతనిన సంతోష్పరుసా్తడు. 

అంటే ఎంత పుణయం పర స్తద్ధసా్తడంటే అతడు చాల్ల 

సంతోషిసా్తడు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''ర'దీతు బిలో్లహి రబాన్, వ బిల్ ఇసో్తమి దీన్న్, వ 

బి ము'హమిద్ధన్ న్బియయన్.'' -- 'నేను అలో్లహ్ను 

దైవంగా, ఇసో్తమ్ను ధరింగా, ము'హమిద్ (స)ను 

దైవపర వకిగా ఆమో దిస్తు న్నాను.' (అ'హిద్, తిరిిజి')  

   (742/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 2400
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَاوَ    أََرادَ أَْن ي ََناَم  َعْن ُحَذيَْفَة أَن َ الن َ
ْ ُه تَْح َع يََد َوَض   دََك ابَ َم تَْجَمُع عِ يَوْ  ِِنْ عََذابََك ُهم َ قِ : "اَلل  َل  قَاِسِه ثُم َ َت َرأ

ِمِذي ُ . ادََك"أَْو تَْبَعُث ِعبَ  ْ  .َرَواُه الّت ِ
2400. (20) [2/742-అప్రిశోధితం] 

'హుజై'ఫహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పడుకున్నపుపడు తన్ కుడ్నచేతిని తల కిర ంద పెట్టు  ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి, ఖిన్న 'అజా'బక యౌమ తజ్మ'ఉ 

'ఇబాదక  అవ్ తబ్'అస్త 'ఇబాదక.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! న్నవు న్న దాసులను కూడబ్నట్టు  జీవంపోస మరల 

లేపిన్ ద్ధనాన్ న్నున న్న శక్ష నుండ్న రకిు ంచు.' (తిరిిజి') 

 ( 742/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   21]  -2401
اَعِن ا َمُد َرَواُه أَحْ ََ و  .  ءِ لَْبَ

2401. (21) [2/742-అప్రిశోధితం] 

దీనేా బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ కూడా ఉలాేఖంచారు. 

(అ'హిద్) 

   (742/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 22 ] - 2402
َعْن َحْفَصَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن و
ِ َت خَ ََن تَْح  الُْيمْ  يََدهُ  َوَضعَ قَُد ذَا أََرادَ أَْن ي َرْ إِ  ِِنْ   قِ "اَلل ُهم َ  ُل:وْ  يَقُ  ثُم َ هِ د 

اتٍّ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  ْبَعُث ِعَبادََك". تَ ْوَم يَ  عََذابََك   .ثَََلَث َمر َ
2402. (22) [2/742-అప్రిశోధితం] 

'హఫ్'సహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పడుకోగోరి 

న్పుపడు కుడ్నచేతిని తన్ కుడ్న బుగగ కిర ంద పెట్టు  ఈ 

దు'ఆను మూడు స్తరోు పఠసా్తరు:  

''అలో్లహుమి ఖిన్న అజాబక యౌమ తబ్'అసు' 

'ఇబాదక.'' -- 'ఓ నా పర భూ! న్నవు న్న దాసులను లేపే 

రోజున్ న్నున న్నశక్ష నుండ్న రకిు ంచు.' (అబూ దావూద్) 

   (742/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 2403
َ  عَ  عَلِي ٍّ َرِضَي اهللُ ْن عَ وَ   كَاَن وسلم يه لعاهلل  هلِل صىلُسْوَل ان َ رَ ْنُه أ
ْ هُ "اَلل   َجِعِه:َمْض  ْوُل ِعْنَد قُ يَ   ِهَك الَْكِريِْم َوكَلَِماتَِك ذُ بَِوجْ َْ  أَُعوم َ إِّن ِ

َما أَنَْت آِخٌذ بَِناِصَيِتهِ  ِ اِت ِمْن َشر  ام َ َمْغَرَم  لْ اَلل ُهم َ أَنَْت تَْكِشُف ا .الت َ
َ َوالَْمأْثََم  ِ  ذَا  ََل يَْنَفعُ و َك عُْد لُف وَ يُخْ  َوََل  ُجْنُدَك ْهَزُم  ََل يُ لل ُهم َ  ا الَْجد 

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .ْمِدَك" ُسْبَحانََك َوبَِح  د ُ الَْج َك ِمنْ 
2403. (23) [2/742-అప్రిశోధితం]  

'అలీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పడుకునే టపుపడు ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  
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''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు' బి వజ్హికల్ కరీమి, 

వ కలిమాతికతాామాితి, మిన్ ష్రిర మా అంత 

ఆ'ఖిజు'న్ బినా'సయతిహీ. అలో్లహుమి అంత 

తక్షిఫల్ మ'గ్రమ వల్ మాస'మ, అలో్లహుమి ల్ల 

యహ్'జము జ్జందుక వల్ల యు'ఖ్లఫు వ'అదుక, 

వల్ల యన్ఫ'ఉ జ'ల్జద్ధద  మిన్కల్ జదుద , సుబ్'హాన్క 

వబి'హమిద క.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నేను న్న 

మహోన్నతమైన్ ముఖం మరియు వచనాలనినట్ట 

శుభాల దావరా న్న అధీన్ంల్ల ఉన్నవాట్ట చెడునుండ్న 

శరణు కోరుతునానను. ఓ అలో్లహ్! నువువ నా 

రుణానిన, ప్రప్రనిన దూరం చేయి, ఓ అలో్లహ్! న్న 

సైెనయం ఎన్నడూ ఓటమి చవిచూడదు. నువువ 

వాగాద నానికి వయతిరేకంగాచేయవు. ధన్ వంతునికి 

అతని ధన్సంపదలు న్న శక్ష నుండ్న కాప్రడలేవు. న్నవు 

పరిశుది ఆరాధుయడవు. సాోతార లన్నన న్న కొరకే. (అబూ 

దావూద్) 

   (2/742)  [ ) ضعيف ( 24]  - 2404
قَاَل   َعْن أَِِبْ َسِعْيدٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن وَ 

ْوَم ي ُ َح َل َ ُهَو الْ  إِ لَهَ  إِ ََل  ْي ذِ ل َ  ااهللَ  ْغِفرُ أَْستَ  :َراِشهِ ََل فَ ْي إِ ِحْْيَ يَأْوِ     الَْقي ُ
اتٍّ َغَفَر اهلُل لَُه ذُنُْوبَُه َوإِْن كَانَْت ِمْثُل َزبَِد الَْبْحِر  ثَََلَث  ."  إِلَْيهِ أَتُْوَب وَ   َمر َ

َجرِ دَ َوَرِق أَْو عََد  .أَْو عََددَ َرْمِل عَالََج    هُ َرَوا . "نَْيااِم الد ُ  أَي َ  عََددَ أَوْ  الش َ
ْ ال  .َغِريٌْب  يٌْث دِ اَل: َهَذا حَ َوقَ  ي ُ ِمذِ ّت ِ

2404 . (24) [2/742-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఎవరైనా పడుకున్నపుపడు ఈ దు'ఆను మూడు 

స్తరోు పఠసాే, అలో్లహ్ (త) అతని ప్రప్రలన్నన క్షమించ 

వేసా్తడు. అతని ప్రప్రలు సముదర పు నురగుకు 

సమాన్ంగా ఉనాన లేదా ఇసుక రేణువులనిా ఉనాన 

సరే, లేదా, చెటో ఆకులనిా ఉనాన సరే లేదా ఇహల్లక 

ద్ధనాలనిా ఉనాన సరే: 

 ''అస్ు 'గ్ఫిరులా్లహలాజీ' ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల 

హువల్ 'హయుయల్ ఖయ్యయము, వ అతూబ్బ 

ఇలైెహి.'' -- 'నేను అలో్లహ్ను క్షమాపణ 

కోరుతునానను, ఆయన్ తపప మరో ఆరాధుయడు 

లేడు, ఆయన్ శ్వశవతంగా సజీవంగా ఉండేవాడు, 

నేను ఆయన్ వైెపున్కే మరలుతునానను.' 74  

(తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం)  
 ( 2/743)[ ) ضعيف (   25]  - 2405

اِد بِْن أَْوسٍّ قَاَل:وَ   ه وسلم:يقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل َعْن َشد َ
 َوكََل اهلُل اهلِل إَِل َ  ِكَتاِب م ِْن  َرةٍّ ُسوْ  اَءةِ ُه بَِقرَ  َمْضَجعَ أُْخُذ لِمٍّ ي َ ُمْس "َماِمْن 

ً  مَ بِهِ  ِمِذي ُ  ََل يَْقَربُُه َشْي ا فَ لَك ْ ". َرَواُه الّت ِ  .ٌء يُْؤِذيِْه َحّت َ يَُهب َ َمَّت َهب َ
2405. (25) [2/743-బలహీనం] 

ష్దాద ద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం: 

''ఎవరైనా ముసోమ్ పడుకునేటపుపడు ఖుర్ఆన్ 

స్తరాలో్లని ఏదైనా స్తరహ్ పఠసాే, అలో్లహ్ (త) 

అతని కొరకు ఒక దూతను రక్షకుడుగా 

నియమిసా్తడు. అతడు రాతర ంతా అతనిన కాప్రడుతూ 

ఉంటాడు. ఎట్టవంట్ట హాని చేకూరేచ వసాువు అతడు 

మేల్గకనే వరకు అతని దగగ రకు రాలేదు.75  

(తిరిిజి') 

   (2/743)  ([ ) صحيح  26]  - 2406
اَل  قَ  َعْنُهَما قَاَل:  اهللُ َي ِض و بِْن الَْعاِص رَ اهلِل بِْن َعْمرِ ِد بْ ْن عَ عَ وَ 

ْسلٌِم إَِل َ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ُخل ََتاِن ََل يُْحِصْيِهَما َرُجٌل م ُ
َ  .دََخَل الَْجن َةَ   دُبِرِ   ِِفْ  اهللَ ُح ب ِ  يَُس قَلِْيٌل ا  بِِهمَ يَْعَمُل َوَمْن  َوُهَما يَِسْيٌ  ََل أ

ُه عَ ْشرَ ُه عَ َد ةٍّ َعْشًرا َويَْحمَ كُل ِ َصََل  ُ  .ْشًرا"ا َويَُكب ِ
 .َعْن: َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمرَ  ِِفْ أَْكَثِر نَُسِخ الَْمَصابِْيِح وَ 

2406. (26) [2/743-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ బిన్ 'ఆస్' (ర) కథన్ం: 

పర వకి (స) పర వచన్ం, ''రండు అలవాటో్ట ప్రట్టంచక 

పోవటం, పఠంచకుండానే వెళ్ళళపోవటం, నిదర పోయే్

 

74) వివరణ-2404: 'ఆలిజ్ పడమర ప్రర ంతంల్లని ఒక 

దటు మైన్ అడవి మైదానాల పేరు. అకుడ చాల్ల ఇసుక 

ఉంట్టంద్ధ. వీటనినట్టన్న పర సా్తవించడంల్ల ఉదేద శం ఏమి 

టంటే అతని ప్రప్రలు అసంఖాయకంగా ఉనాన సరే, ఈ 

దు'ఆ పఠంచటం వలో అనిన క్షమించవేయ బడతాయి. 

75) వివరణ-2405: ఈ 'హదీసు'ల్ల ఖుర్ఆన్ల్లని ఏ 

స్తరానైనా పఠంచవచుచన్ని పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. కొనిన 

'హదీసు'లో్ల సూర్హ్ ఫాతి'హ్మ మరియు సూర్హ్ 
ఇ'ఖ్ల్ల'స్ మరియు ము'అవాజ'తైెన్ పఠంచమని 

ఉంద్ధ. దీనిన గురించ ముందు పేజీలో్ల వసాుంద్ధ. 



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 857 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

టపుపడు కూడా షై'తాన్ అతనిన పడుకోబ్నటు డు. ఈ 

వచనాలను పఠంచలేక పోవటం. ఎందుకంటే పడుకునే్

టపుపడు షై'తాన్ అతనిన జోకొట్టు  పడుకోబ్నటు టం 

పఠంచకుండా నిదర పోవటం. (తిరిిజి', అబూ దావూద్, 

న్స్తయి')  

అబూ దావూద్ల్లని ఒక ఉలోేఖన్ం ఇల్ల ఉంద్ధ, 

''పర వకి (స) పర వచన్ం: ''రండు అలవాటో్ట ఉనానయి. 

వాట్టని ఎవరైనా ముసోమ్ కర మం తపపకుండా ఆచరిసాే 

అతడు సవరగ ంల్ల పర వేశసా్తడు,'' అని ఉంద్ధ.  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ. తూనికల్ల వీట్ట 

సంఖయ 1500 ఉంట్టంద్ధ. పర వకి (స) పర వచన్ం, ''34 

స్లరాు అలా్లహు అకబర్, 33స్లరాు అల్'హమ్దు 

లిలా్లహ్, 33 స్లరాు స్తబ్'హ్మనలా్లహ్,'' పడుకునే్

టపుపడు పలకాలి అని ఉంద్ధ. 

   (2/744)  [ ) ضعيف ( 27]  - 2407
  م: ه وسلهلل علي صىل ااهللِ قَاَل َرُسْوُل  :َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َغن َامٍّ قَاَل وَ 

َ  :ُح يُْصبِ  ْْيَ َل حِ "َمْن قَا  َحدٍّ م ِْن َخلِْقَك  أَْو بِأَ َمةٍّ َح ِِبْ ِمْن ن ِعْ ُهم َ َما أَْصبَ لل  ا
ْكُر فََقْد أَد َى   فَِمْنَك َوْحَدَك ََل َشِريَْك لََك فَلََك الَْحْمُد َولََك الش ُ

  . ِه" تِ ْيلَ لَ ُشْكَر  ْد أَد ىي فَقَ  يُْمِس ْْيَ َك حِ  ِمْثَل ذَلِ َل َوَمْن قَا .ُشْكَريَْوِمهِ 
َ اَروَ   . ْو دَاُودَ بُ ُه أ

2407. (27) [2/744-బలహీనం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'గనానమ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''ఉదయం, స్తయంతర ం ఈ దు'ఆను 

పఠంచన్ వారు ఆ నాట్ట రాతిర  పగలు కృతజఞ త 

తెలుపు కునానరు.  

''అలో్లహుమా మా అ'స్బ'హ బీ మిన్ ని'అమతిన్, 

అవ్ బిఅ'హద్ధన్ మిన్ 'ఖల్ఖిక, ఫమిన్క వ'హ్దక, 

ల్లష్రీక లక ఫలకల్'హమ్దు వలకష్టష క్రు.'' -- 'ఓ 

నా పర భూ! నాకు లేదా ఎవరికైెనా ఏ అనుగర హం 

లభించనా అద్ధ నీ ఒకకడ్న తరఫునుండే, న్నకు ఎవరూ 

స్తట్టలేరు, సాోతార లన్నన న్న కొరకే, కృతజఞ తలు కూడా 

న్నకే.' (తిరిిజి')  

   (2/744)  صحيح (  )[  28]  - 2408

ْ ُهرَ وَ  ِب ِ يْ َعْن أَِِب َ اهلل  صىل َرَة َعِن الن َ اَن يَُقْوُل إِذَا  عليه وسلم أَن َُه ك
َماَواِت َوَرب َ اْْلَْرِض َوَرب َ كُل ِ َشْيءٍّ  أََوى إََِل فَِراِشِه:  "اَلل ُهم َ َرب َ الس َ

 ِ ِ   ِن أَُعْوذُ بَِك ْرآ الْقُ وَ  ْيِل نْجِ َواْْلِ  ْوَراةِ َل الت َ ى ُمْْنِ الن َوَ  وَ فَالِِق الَْحب  ِمْن َشر 
َ  ِذْي كُل ِ  ٍّ أ ُل فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء َوأَنَْت   . ِتهِ نَْت آِخٌذ بَِناِصيَ َشر  أَنَْت اْْلَو َ

اِهرُ  أَنَْت وَ . ْيءٌ  شَ فَلَْيَس فَْوقََك  اْْلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيٌء َوأَنَْت الظ َ
يْ ْق ا .ْيءٌ َك شَ نَ وْ َس دُ ُن فَلَيْ الَْباطِ  ِ الد َ َرَواُه   . الَْفْقِر" َن  َوأَْغِنِِنْ مِ َن ِض َعِن ِ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوَرَواُه ُمْسلٌِم َمَع اْخِتََلفٍّ يَِسْيٍّ أَبُْو دَ  ْ   .اُودَ َوالّت ِ

2408. (28) [2/744-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పడుకోవటానికి పడకపైె వెళ్ళళన్పుడు ఈ దు'ఆ 

పఠసా్తరు: 

''అలో్లహుమి రబిా ససమావాతి వ రబాల్ అర్'ది 

వ రబా కులోి ష్య్ఇన్ ఫాలిఖల్ 'హబిా వన్నవా, వ 

మున్'జిల తాౌరాతి వల్ ఇన్జీలి, వల్ ఖుర్ఆని. 

అ'ఊజు'బిక మిన్ ష్రిర  కులోి జీ' ష్రిర న్, అంత 

ఆ'ఖిజు'న్ బి నా'సయతిహీ. అంతల్ అవవలు ఫలైెస 

ఖబ్లక షైఉన్, వ అంతల్ ఆ'ఖిరు ఫలైెస బ'అదక 

ష్య్ఉన్, వ అంత ''జాజ హిరు ఫలైెస ఫౌఖక ష్య్ఉన్ 

వ అంతల్ బా'తిను ఫలైెస దూన్క ష్య్ఉన్ ఇఖ్'ది 

అనిాదైన. వ అ'గ్నిన్న మిన్ల్ ఫఖర !''  -- 'ఓ అలో్లహ్! 

సపా్రకాశ్వలకు భూమికి పర భువువే అనినట్టకీ పర భువువీ, 

బీజానిన చీలేచవాడా! గింజలను మొలకెతాించే వాడా, 

తౌరాతు, ఇంజీలు, ఖుర్ఆన్ను అవతరింపజేస్థన 

వాడా! నినున నేను శరణు్ కోరుతునానను. చెడు 

వసాువు యొకక చెడు నుండ్న అంటే పర తి హాని తలపెటేు  

వసాువు నుండ్న. దాని నుదురు న్న చేతిల్లనే ఉంద్ధ. న్నవే 

అందరికంటే ముందువాడవు. న్న కంటే ముందు 

ఏదీలేదు. న్నవే అందరికంటే చవరివాడవు. న్న తరావత 

ఏదీ లేదు. న్నవు బహిరగ తుడవు, న్నవు అంతరగ తుడవు. 

న్నకంటే రహసయమైన్ద్ధ ఏదీలేదు. న్నవు న్నున రుణం 

తీరిచవేయడంల్ల, దారిదాయీనునండ్న దూరం కావడంల్ల 

నాకు సహాయం చేయి.' 76 (అబూ దావూద్, తిరిిజి', 

ఇబ్నన మాజహ, ముసోమ్) 

 

76) వివరణ-2408: ఈ దు'ఆలు ఎల్లంట్టవంటే వీట్టని 

ముసోములో్లని ఎవరైనా కర మం తపపకుండా ప్రట్టసాే 
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   (744/ 2)  راسته (تم دلم ت)   [ 29]  - 2409
ْ اْْلَزْ عَ وَ  ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َماِري ِ أَن َ رَ نِْر اْْلَ هَ ْن أَِِب

ِ اَلل هُ  إِذَا أَخَذ َمْضَجَعُه ِمَن الل َْيِل قَاَل: "بِْسِم اهلِل َوَضْعُت َجْنِبْ    م َ ِِل 
َ  الن َِدي ِ اِِفْ  ِِنْ اِّنْ َواْجَعلْ ِرهَ ك َ فُ  وَ اِّنْ َط  َشيْ أْ َواْخَس  ذَنِْبْ  ِِلْ اْغِفرْ  . " ىَل عْ ْْل

 . اُودَ َرَواُه أَبُْو دَ 
2409. (29) [2/744-అప్రిశోధితం] 

'అబుల్ అ'జ్హర్ అన్నారీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

రాతిర  పడుకునేటపుపడు ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు:  

 

అతడు తపపకుండా సవరగ ంల్ల పర వేశసా్తడు. ఈ రండూ 

చాల్ల సులువైెన్వి. అయితే వీట్టని ప్రట్టంచేవారు చాల్ల 

అరుదు. ఆ రండు అలవాటోల్ల ఒకట్ట. పర తి విధి న్మా'జు 

తరావత 10 స్తరోు సుబ్'హాన్లో్ల 10 స్తరోు అల్'హమ్దు్

లిలో్లహి, 10 స్తరోు అలో్లహు అకార్ అని పలకాలి.  

'హదీసు' ఉలోేఖన్కరి 'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ర్ బిన్ 'ఆస్ 

(ర) కథన్ం, ''నేను పర వకి (స)ను తన్ చేతి వేర ళళ దావరా 

లెకకపెడుతూ ఉండగా చూశ్వను. ఆ తరువాత పర వకి (స) 

'ఈ వచనాలు అయిదు పూటలు నోట్టదావరా 150 స్తరోు 

ఉచచరించబడాాయి. తూనికల్ల మాతర ం పుణయపరంగా 

చూసాే 1500 ఉనానయి. ఎందుకంటే, ఒకస్తరి అంటే 10 

పుణాయలు లభిసా్తయి. మరో విష్యం ఏమిటంటే ఎవరైనా 

పడుకునే ముందు '100 స్తరోు, సుబ్'హాన్లో్లహ్, 

అల్'హమ్దు లిలో్లహ, అలో్లహు అకార్' - అంటే 33 

స్తరోు సుబ్హాన్లో్లహ్, 33 స్తరోు అల్హమ్దులిలో్లహ్, 34 

స్తరోు అలో్లహు అకార్ అని పలికితే 100 స్తరోు 

అవుతుంద్ధ. పుణాయల తూనికల్ల అవి 1000 అవుతాయి. 

అంటే రాతీర  పగలల్ల ఈ వచనాలు పఠసాే 1500 

పుణాయలు లభిసా్తయి,' అని పర వచంచారు. ఆ తరువాత 

మళ్ళళ ఇల్ల అనానరు, 'మీల్ల ఎవరైనా రాతీర పగలో్ల 

2500 ప్రప్రలు చేసే వారవరైనా ఉనానరా? ఇనిన 

ప్రప్రలు మరకకడ ఉంటాయి.' దానికి పర జలు, 'ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! మరయితే ఇద్ధ చాల్ల సులభ్ం. ఏ్

మాతర ం కష్ు ం లేదు. మేమల్ల వదలేసా్తం, తపపకుండా 

ప్రట్టసా్తం,' అని అనానరు. అపుపడు పర వకి (స) ''మీరు 

న్మా'జు ప్రర రంభిసాే షై'తాన్ మీ వదద కు వచచ, 'ఫల్లనా 

పనిని గురిుకు తెచుచకో, ఫల్లనా పని గురిుకు 

తెచుచకో,' అని ప్రర పంచక సమసయలను గురిుచేసా్తడు. 

షై'తాన్ చెడు ఆల్లచన్ల నుండ్న ఈ వచనాలు 

నివారిసా్తయి.'' 

''బిసిలో్లహి వ'ద'అతు జమ్బీ లిలో్లహి, అలో్లహు 

మి'గ్ఫిర్లీ జ'న్బీ వ'ఖ్స అషై'తాన్న వ ఫుకక 

రిహాన్న, వజ్'అల్న్న ఫిన్నద్ధయియల్ ఆల్ల.'' -- 

'అలో్లహ్ పేరుతో, అలో్లహ్ కొరకు పర కకను వాల్లచను. 

ఓ అలో్లహ్! నా ప్రప్రలను క్షమించు, నా షై'తాన్ను 

అవమాన్పరచు, న్నున విడ్నపించు, న్నున 

ఉన్నతులో్ల చేరుచ.'' (అబూ దావూద్)  

 ( 745/ 2)(  سته درا [ ) لم تتم 30]  - 2410
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا أََخَذ  أَن َ َرُسْوَل  َمَر:عُ ابِْن ِن عَ وَ 

ِ ال َِذْي كََفاِّنْ  َمْضَجَعُه ِمَن الل َْيِل قَاَل: َ  َوآَواِّنْ "اَلَْحْمُد ِِل    ْطَعَمِِنْ َوأ
َ َض أَفْ  فَ لَي َ  عَن َ ْي مَ َوال َذِ  َقاِّنْ َوَس  ِ مْ لَْح  فَأَْجَزَل ا اِّنْ ْعَط َل َوال َِذْي أ  َعىَل  ُد ِِل 

الٍّ اَلل ُهم َ َرب َ كُل ِ َشْيءٍّ َوَملِْيَكُه َوإِلََه كُل ِ َشْيءٍّ أَُعْوذُ بَِك ِمْن  كُل ِ حَ 
اِر". َرَواُه أَبُْو   . اُودَ دَ الن َ

2410. (30) [2/745-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

తన్ పడకపైెకి వచచన్పుడు ఇల్ల పఠసా్తరు:  

''అల్ 'హమ్దులిలో్లహిలోజీ కఫాన్న వ ఆవాన్న వ 

అత్అమన్న వ సఖాన్న వలోజీ మన్నఅలయయ వ 

అఫ్జల వలోజీ ఆతాన్న ఫఅజ్జల అల్హమ్దు్

లిలో్లహి అల్లకులోి హాలిన్. అలో్లహుమి రబాకులోి 

ష్య్ఇన్ మలీకహు వ ఇల్లహ కులోి ష్య్యిన్ 

అఊజుబిక మిన్నానర్.'' -- 'సాోతార లన్నన అలో్లహ్కే, 

ఆయన్ న్నున సంరకిు ంచాడు, ఇతరుల అవసరం 

లేకుండా చేస్తడు, ఉండటానికి చోట్ట ఇచాచడు, 

న్నున తినిపించాడు, తార పించాడు, నాకు ఉపకారం 

చేస్తడు ఇంకా ననుా చాల్ల అనుగర  హించాడు, చాల్ల 

పర స్తద్ధంచాడు. సరవ వేళల్ల సాోతార లన్నన అలో్లహ్కే. ఓ 

అలా్లహ! న్నవు పర తి వసాువుకు పరిపోష్కుడవు, పర తి 

వసాువుకు యజమానివి, పర తివసాువుకు ఆరాధయదైవం 

న్నవే, నినున న్రకం నుండ్న శరణుకోరుతునానను.' 

(అబూ దావూద్)  

   (745/ 2)  ته (دراس[ ) لم تتم  31]  - 2411
ِب ِ ََل ال  الَْولِْيِد إِ بُْن ُد لِ اكَا خَ شَ  :قَاَل  َريَْدةَ َعْن بُ وَ  ه  عليصىل اهلل  ن َ

فََقاَل نَِب ُ اهلِل  .َل اهلِل َما أَنَاُم ِمَن الل َْيِل ِمَن اْْلََرِق فََقاَل يَا َرُسوْ  وسلم
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 َرب َ  ُهم َ اَلل  ": ُقِل َراِشَك فَ فِ "إِذَا أََويَْت إََِل  صىل اهلل عليه وسلم: 
َماَواال َ ل َ أََظ َما ِع وَ بْ س َ ِت ال س َ َياِطْْيَ  ب َ روَ  ْت َما أَقَل َ  وَ ْرِضْْيَ ْت َوَرب َ اْْل الش َ
ِ َخلِْقَك كُل ِِهْم َجِمْيًعا أَْن ي َْفُرَط عَلَي َ أََحٌد َومَ  ا أََضل َْت كُْن ِِلْ َجاًرا ِمْن َشر 

ْ أَْو أ    َت".لََه إَِل َ أَنْإِ  ََل َك َغْيُ َه لَ  إِ َوََل اُؤَك   ثَنَ ل َ َك َوجَ  َجارُ َعز َ يَْبِغَي  ْن ََ م ِْْنُ
مِ  َرَواُه   ْ  لَْيَس إِْسَنادُُه بِالَْقِوي ِ َوالَْحَكُم بُْن  ٌث قَاَل َهَذا َحِديْ ي ُ وَ ذِ الّت ِ

اِوْي   . يِْث قَْد ت َُرَك َحِديَْثُه بَْعُض أَْهِل الَْحدِ  ُظَهْيٍّ الر َ
2411. (31) [2/745-అప్రిశోధితం] 

బురైదహ్ (ర) కథన్ం: 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ పర వకి 

(స)ను రాతిర  పూట ఆందోళన్కరంగా మన్శ్వశంతి 

లేకుండా ఉంట్టందని ఇల్ల విన్నవించుకునానరు, ''ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! రాతిర  మన్శ్వశంతి లేకుండా ఆందోళన్ 

కరంగా ఉండటం వలో నేను పడుకోలేకపోతునానను.'' 

దానికి పర వకి (స) న్నవు పడకపైెకి వెళ్ళళన్పుడు ఈ 

దు'ఆను పఠంచు: 

''అలో్లహుమి రబాససమావాతి ససబఇ, వమా 

అజలోత్ వరబాల్ అర్జీన్, వమా అఖలోత్ 

వరబాష్ు యాతీన్ వమా అజలోత్ కున్లీ జారన్ మిన్ 

ష్రిర  ఖల్ఖిక కులోిహిమ్ జమీఅన్ అయయఫ్రుత 

అలయయ అహదుమిిన్హుమ్, అవ్ అయయబ్గియ 

అజజ జారుక వ జలోసనాఉక వల్లయిల్లహ గైెరుక ల్ల 

ఇల్లహ ఇలో్లఅన్త.'' -- 'ఓ అలో్లహ్ న్నవు 

సపా్రకాశ్వలకు వాట్ట న్నడల్ల ఉన్నవాట్టకి పర భువువు, 

న్నవు భూములకు వాట్టల్ల ఉన్నవాట్టకి పర భువువు. 

న్నవు షై'తానులకు వారికి గురైన్ వారికి పర భువువు, 

న్నవు న్న సృషిు తాల చెడునుండ్న వారు నాపైె 

అతాయచారం చేయకుండా న్నున కాప్రడు, న్న శరణు 

చాల్ల గొపపద్ధ, న్న సాోతర ం చాల్ల పవితర మైన్ద్ధ, న్నవు 

తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు. తపపకుండా న్నవే 

ఆరాధుయడవు.' (తిరిిజి' / దీని ఆధార్మలు 

దృఢమైనవి కావు. హకీం బిన్ ''జ్జహైర్ - ఉలాేఖకుని 

'హదీస్త'లను కొందరు 'హదీస్త' వేతు లు తీస్తకోవటం 

మానేశారు.)  
----- 

   మూడవ విభాగంُث الث َالِ   ُل ْص فَ اَلْ 

 ( 746/ 2)دراسته (  ) لم تتم  [ 32 ] - 2412

َ وَ  "إِذَا أَْصَبَح   َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:كٍّ أَن َ ِِبْ َمالِ َعْن أ
ِ مُ أَْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الْ " أََحُدكُْم فَلَْيُقْل: ْ ُهم َ إِ  اَلل  الَِمْْيَ  الْعَ َرب ِ  لُْك ِِل    ّن ِ

ذُ بَِك  َداُه َوأَُعوْ َوهُ  َوبَْركََتهُ ُه ُه َونُْورَ رَ نَْص ُه وَ ْتَح ا الَْيْوِم فَ َهَذ  َخْيَ أَلَُك أَْس 
ِ َما بَْعَدهُ  ِ َما فِْيِه َوِمْن َشر  اُه  َروَ  .لَِك ثُم َ إِذَا أَْمََس فَلَْيُقْل ِمْثَل ذَ  "ِمْن َشر 

 َ  .دَ اوُ بُْو دَ أ
2412. (32) [2/746-అప్రిశోధితం] 

అబూ మాలిక్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం,  

మీరు ఉదయం ఇల్ల పఠంచండ్న:  

''అస్బహ్నా వఅస్బహల్ ములుక లిలో్లహి 

రబిాల్ ఆలమీన్, అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక ఖైర 

హాజల్ యౌమి ఫత్హహూ వన్స్రహు, వ నూరహు, 

వబర్కతహు, వహుదాహు, వ అఊజుబిక మిన్ 

ష్రిర మా ఫీహి వష్రిర  మా బాదహు.'' -- 'మేము 

మరియు అలో్లహ్ దేశమంతా ఉదయం చూస్తము. ఓ 

నా పర భూ! ఈ రోజు మంచని, విజయాన్నన, 

సహాయానిన, వెలుగును, శుభానిన, మారగ దరశ 

కతావనిన నేను నినున అరిిసాునానను. అదేవిధంగా ఈ 

రోజు చెడును, దాని తరువాత చెడునుండ్న న్న శరణు 

కోరుకుంట్టనానను.' 77 (అబూ దావూద్).  

 ( 2/746)(   م تتم دراسته[ ) ل33] - 2413
حْ َعْن عَ وَ  َ ْبِد الر َ يَا أَبَِت أَْسَمُعَك   قُلُْت ِْلَِِبْ: :ِِبْ بَْكَرَة قَاَل مِن بِْن أ

  اَلل ُهم َ ْمِعْي ِِفْ َس  عَافِِِنْ  "اَلل ُهم َ عَافِِِنْ ِِفْ بََدِّنْ اَلل ُهم َ  تضُقْوُل كُل َ غََداةٍّ:
َ  لَهَ إِ  ََل .ْي َصرِ  بَ  ِِفْ ِِنْ عَافِ ثَََلثًا ِحْْيَ  تُْصبُح وَ ََلثًا ِحْْيَ ا ثَ ُرهَ تَُكر ِ  ." َت نْإَِل َ أ

 

77) వివరణ-2412: మరియు స్తయంతర ం కూడా ఈ్

విధంగా పఠంచాలి. అంటే ఇల్ల పలకాలి:  

''అమ్సైనా వఅమ్సల్ముల్కు లిలో్లహి రబిాల్ ఆలమీన్, 

అలో్లహుమి అస్అలుక ఖైర హాజిహి లైెలతి ఫత్హహా 

వన్స్రహా వనూరహా వ బర్కతహా వహుదాహావ 

అఊజుబిక మిన్ ష్రిర మా ఫీహా వ ష్రిర మా బఅదహా.'' -- 

'మేము మరియు అలో్లహ్ స్తమార జయం అంతా ఉదయం 

చేస్తము. ఓ నా పర భూ! ఈ రోజు మంచని, విజయానిన, 

సహాయానిన, వెలుగును, శుభానిన, మారగ దరశ 

కతావనిన నేను నినున అరిిసాునానను. అదేవిధంగా ఈ్

రోజు చెడును, దీని తరావత చెడునుండ్న న్నశరణు 

అరిిసాునానను.' (అబూ దావూద్) 
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فََقاَل: يَا بَُِن َ َسِمْعُت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْدُعْو  .ْمِسْي تُ 
َ بِِهن َ فَأَنَا أُِحب ُ أَْن   .دَ ْو دَاوُ َرَواُه أَبُ ِه. نِ ُسن َ  بِ ْسَت َ أ

2413. (33) [2/746-అప్రిశోధితం] 

'అబుద రర హాిన్ బిన్ అబీ బక్ర్ (ర) కథన్ం: నేను 

మా తండ్నర  గారితో తమరు పర తిరోజూ మూడుస్తరోు 

ఉదయం, మూడు స్తరోు స్తయంతర ం చదువు్

తునానరు. ఏనాడూ తపపటం లేదు' అని అనానను. 

అపుపడు మా తండ్నర గారు అబూ బకర్ (ర) 

'కుమారా! నేను పర వకి (స)ను ఈ దు'ఆ పఠసా్త 

ఉండగా వినానను. అందువలో ఆయనున అనుసరిసా్త 

నేను కూడా చదువుతునానను. ఇంకా నేను ఆయన్ 

స్తంపర  దాయానిన అనుసరించడం అంటే ఎంతో ఇష్ు ం.' 

ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''అలో్లహుమి ఆఫిన్న ఫీబదనీ, వఆఫినీ ఫీసమ్ 

యీ, వఆఫినీ ఫీ బసరీ ల్ల ఇల్లహ ఇలో్ల అన్త'' -- 

'ఓ అలో్లహ్ నా శరీరంల్ల కేుమానిన పర స్తద్ధంచు, ఓ నా 

పర భూ! నా చెవులకు, కళళకు కేుమానిన పర స్తద్ధంచు. 

న్నవే వాసావ ఆరాధుయడవు, న్నవు తపప 

ఆరాధుయలెవరూ లేరు.' (అబూ దావూద్) 

 ( 746/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   34]  - 2414
 سلم ليه واهلل ع  صىلاهللِ  ْوُل َن َرُس كَاقَاَل:  أَْوَف أَِِبْ ِن اهلِل بْ  َعْن َعْبدِ وَ 
َ "أَْصبَ  :َل اَبَح قَ ذَا أَْص إِ  ِ َوالَْحْمُد ْصَبَح الُْملُْك ْحَنا َوأ ِ َوالِْكْبِيَاُء  ِِل   ِِل 

َهاُر َوَما َسَكَن  ِ َوالَْخلُْق َواْْلَْمُر َوالل َْيُل َوالن َ ِ فِْيِهمَ  َوالَْعْظَمُة ِِل  َ ا ِِل   لل ُهم َ  ا
هَ ال ا َهَذ َل ْل أَو َ اْجعَ  َ ًحا وَ اَر َصََل ن َ ا أَْرَحَم فَََلًحا يَ آِخَرُه وَ نََجاًحا ْوَسَطُه أ
".الر َ  ْوِوي ُ ِِفْ ِكَتاِب اْْلَذْكَارِ ذَكَرَ  اِحِمْْيَ ْ  ُه الن َ ِن ِ  . بِِرَوايَِة ابِْن الس ُ

2414. (34) [2/746-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఉదయం మేల్గకన్న తరావత ఈ దు'ఆ పఠంచే 

వారు:  

''అస్బహ్నా వఅస్బహ్ల్ ములుక లిలో్లహి, 

వల్హమ్దులిలో్లహి, వల్కిబ్రియాఉ వల్ అజ్మతు 

లిలో్లహి వల్ ఖల్ఖువల్ అమ్రు వల్లైెలు 

వన్నహారు వమా సకన్ ఫీ హిమా లిలో్లహి 

అలో్లహుమిజ్ అల్ అవవల హాజన్నహార సల్లహవవ 

వ అన్సతహు న్జాహన్ వ ఆఖిరహు ఫల్లహన్ 

యాఅర్హమరార హిమీన్'' -- 'మేము మరియు 

అలో్లమ్ స్తమార జయం తెలోవారు చేస్తం. సాోతార లన్నన 

అలో్లహ్ కొరకే. సృషిు ంచడం, ఆదేశంచడం, రాతిర  

పగలు వాట్టల్ల జీవించే వారందరూ అలో్లహ్ కొరకే. ఓ 

అలో్లహ్! ఈ ద్ధన్ం మొదట్ట భాగానిన శుభ్ం, దాని 

మధయ భాగానిన సమసయ పరిష్టకరం, చవరి భాగానిన 

స్తఫలయం పర స్తద్ధంచేద్ధగా చేయి. ఓ అందరి కంటే గొపప 

కరుణామయుడా!' (న్వవీ, కితాబుల్ అజ్'కార్) 

 ( 746/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   35]  - 2415
َ وَ  ْحَمِن بِْن أ َ  :بَْزى قَاَل َعْن َعْبِد الر َ يه  اهلل علاهلِل صىل ُسْوُل اَن رَ ك
ْخََلِص  ْْلِ ا ِم َوكَلَِمةِ ةِ اْْلِْسََل  فِْطرَ ىَل َنا عَ "أَْصَبْح  : َح أَْصبَ   إِذَاُقْوُل يَ  ملوس

َنا ُمَحم َدٍّ صىل اهلل عليه وسلم َوَعىَل ِمل َِة أَبِْيَنا إِبَْراِهْيَم  َوَعىَل  ِديِْن نَِبي ِ
 َ  .ِمي ُ ارَ َوالد َ  أَْحَمُد َواُه رَ   ."ْشِرِكْْيَ لْمُ اَن ِمَن اَحِنْيًفا َوَما ك

2415. (35) [2/746-అప్రిశోధితం] 

'అబుద రర హాన్ బిన్ అబ్'జా (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఉదయం ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు:  

''అన్బహ్నా అల్ల ఫిత్రతిల్ ఇసో్తమి వ కలిమతిల్ 

ఇఖ్ల్లస వ అల్ల దీని న్బియియనా ము'హమిద్ధన్ 

సలోలో్లహు అలైెహి వ సలోమ్ వ 'అల్ల మిలోతి అబీనా 

ఇబార హీమ 'హన్నఫన్ వమాకాన్ మిన్ల్ ముష్రికీన్.'' -
- 'మేము ఇసో్తమ్ ధరి ఆధారంగా, చతా శుది్ధవచన్ం 

దావరా, మా పర వకి ధరిం దావరా, మా తండ్నర  

ఇబార హీమ్ (అ) సంఘం దావరా ఉదయం్చూస్తము. 

ఆయన్ వేరుగా్ ఉండేవారు, ఆయన్ ముషిర కులో్లని 

వారు కారు.' (అ'హిద్, దారమి)  
===== 

َ  ِِفْ ْعَواِت اُب الد َ بَ   -7  ت ْوَقا  اْْل

7. వివిధ స్మయాలాో చ్చసే దు'ఆలు 

 َ ُل اَلَْفْصُل اْْل    మొదటి విభాగం و َ

 ( 2/748)[ ) متفق عليه (   1]  - 2416
  سلم: "لَْو أَن َ و  يهِن ابِْن َعب َاسٍّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علعَ 
 َ َ بِْسِم " قَاَل:  لَهُ أَهْ  أِِْتَ أَْن ي َ  أََرادَ   إِذَاَحَدكُْم أ ْيَطاَن ْبَنا الش َ م َ َجن ِ هُ لل  اهلِل ا
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َر بَْيَنُهَما َولٌَد ِِفْ ذَلَِك لَْم ْيَطاَن َما َرَزقْ الش َ َوَجن ِِب  ُه  َتَنا فَإِن َُه إِْن يَُقد َ  يَُضر َ
 .َشْيَطاٌن أَبًَدا"

2416. (1) [2/748-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మీల్ల ఎవరైనా తన్ భారయ్వదద కు గాని, బానిసరాలి్

వదద కు గాని, సంభోగ ఉదేద శయంతో వెళ్ళళన్పుడు 

సంభోగానికి ముందు ఈ దు'ఆను పఠంచాలి, 

ఫలితంగా అలో్లహ్ (త) వానికి సంతాన్ భాగయం 

పర స్తద్ధసాే, షై'తాన్ అతని సంతానానికి ఎట్టవంట్ట హాని 

తలపెటు లేడు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''బిసిలో్లహి, అలో్లహుమి జనినబ్న్షై'తాన్ వ 

జనినబి షై'తాన్ మా ర'జఖ్తనా.'' -- 'అలో్లహ్ 

పేరుతో ప్రర రంభిసాునానను. ఓ అలో్లహ్ మమిలిన 

షై'తాన్ నుండ్న రకిు ంచు. ఇంకా న్నవు మాకు పర స్తద్ధంచన్ 

దానిన కూడా షై'తాన్ నుండ్న రకిు ంచు.' 78 (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  
 

78) వివరణ-2416: జిమా (సంభోగం) నియమాలో్ల ఈ 

దు'ఆ పఠంచడం కూడా ఉంద్ధ. దీనివలో అంతరాాహాయలో్ల 

శుభ్ం ఉంద్ధ. భారాయభ్రిలిదద రూ ఈ దు'ఆను పఠంచాలి. 

దీనివలో వీరిదద రి మరియు సంతాన్ం మధయ షైతాన్ 

పర మేయం ఉండదు. జ'అఫర్ బిన్ ము'హమిద్ ఇల్ల 

అంట్టనానరు, ''ఒకవేళ సంభోగం చేసన్పుడు ఈ దు'ఆ 

పఠంచకపోతే మరాింగంపైె షై'తాన్ పట్టు  ఉంట్టంద్ధ. 

అతనితో ప్రట్ట వాడు కూడా సంభోగం చేసా్తడు. వాడు 

కూడా పురుష్టనిల్ల సా్వీ మరాింగంల్ల వీరాయనిన 

వదులుతాడు. ఇట్టవంట్ట సమయంల్ల సా్వీ గరభం ధరిసాే 

ఉతామ సంతాన్ం జనిించదు.'' ఇబ్నన 'అబాాస్ వదద కు 

ఒక వయకిి వచచ, ''నా భారయ పడుకొని లేచన్పుడు ఆమ 

మరాింగంల్ల అగిన జావల ఉంద్ధ, ఇల్ల ఎందుకు 

జరిగింద్ధ?'' అని పర శనంచాడు. దానికి ఇబ్నన 'అబాాస్ 

సమాధాన్మిసా్త, ఇద్ధ షై'తాన్ మరాింగం, న్నవు 

సంభోగానికి ముందు బిసిలో్ల హిరర హాినిరర హీమ్ 

తపపకుండా పఠంచుకుంటూ ఉండు,'' అని సలహా 

యిచాచరు. దీనిన గురించ వివరంగా ఇసో్తమీ 

వ'జాయిఫ్ల్ల ఉంద్ధ. పర వకి (స) షై'తాన్ ఆ బిడాను 

ఏవిధంగానూ హాని చేకూరచలేడని అంటే అరిం ఉతామ 

విశ్వవస సంతాన్ం జనిిసాుందని, అవిశ్వవస జనిించడని, 

 ( 2/748)  ه (تفق علي [ ) م  2]  - 2417
 ْنَد الَْكْرِب:لم كَاَن يَُقْوُل عِ وس اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسْوَل ْنُه أَن َ عَ وَ 

َه   إِلَ ِم ََل ْرِش الَْعِظيْ عَ الْ "ََل إِلََه إَِل َ اهلُل الَْعِظْيُم الَْحلِْيُم ََل إِلََه إَِل َ اهلُل َرب ُ 
مَ لَرب ُ ا  اهللُ إَِل َ  َ  َورَ اِت وَ اس َ  .يِْم" الَْكرِ  ِش رْ الْعَ ب ِ  رَ ْرِض ب ِ اْْل

2417. (2) [2/748-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) విచారం, 

దుుఃఖం ఆందోళన్కరమైన్ సమయాలో్ల ఈ దు'ఆను 

పఠంచేవారు:  
''ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహుల్ అజీముల్ హలీము, ల్ల 

ఇల్లహ ఇలోలో్లహు రబుాల్ అర్షిల్ అజీమి, ల్ల 

ఇల్లహ ఇలోలో్లహు రబుాససమావాతి వ రబుాల్ 

అర్'ది వ రబుాల్ అర్షిల్ కరీమ్.'' -- 'అలో్లహ్ 

తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు. ఆయన్ గొపపవాడు, 

వివేకవంతుడూను. అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయలెవరూ 

లేరు ఆయన్ మహా సంహాసనానికి పర భువు. అలో్లహ్ 

తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు. ఆయన్ ఆకాశ్వలకు 

పర భువు, భూమికి పర భువు. గౌరవపర దమైన్ 

సంహాసనానికి పర భువు.' (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (2/748)  متفق عليه ( [ ) 3]  - 2418
ِب ِ  َعْن ُسلَْيَماَن بِْن ُصَردٍّ قَاَل: وَ  اهلل   ىلص  اسَتب َ َرُجََلِن ِعْنَد الن َ

ا قَْد بً َض ُه ُمغْ َصاِحبَ ب ُ يَُس  اُهمَ ُد  َوأَحَ ُجلُْوٌس  ْنَدهُ ْحُن عِ َونَ  عليه وسلم
ِب ُ صىل اهلل عاَل افَقَ  .ُههُ َوجْ َمر َ حْ ا ْ  ليه وسلم:لن َ َْلَعْلَُم كَلَِمًة لَْو "إِّن َ

ْيَطاِن  لش َ أَُعْوذُ بِاهلِل ِمَن ا من الغضِب  قَالََها لََذَهَب َعْنُه َما يَِجُد 
جِ  جُ الُوْ فَقَ  ". ْيِم الر َ عليه   صىل اهللِب ُ الن َ ُقْوُل ُع َما يَ مَ تَْس ََل أِل: ا لِلر َ
ْ  قَاَل:  لم؟وس    .َمْجُنْونٍّ بِ  لَْسُت  إِّن ِ

2418. (3) [2/748-ఏకీభ్వితం]  

సులైెమాన్ బిన్ 'సురద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

సమక్షంల్ల ఇదద రు వయకిులు పరసపరం 

తిట్టు కునానరు. అపుపడు మేము పర వకి (స) వదద  

 

హాని తలపెటు లేడని షై'తాన్ కుటర లకు, పనానగాలకు 

మంతర  తంతార లకు గురికాడని, లేదా జనిించన్ తరావత 

షై'తాన్ ఆ బిడాను గిలోలేడని అరిం. ఏద్ధ ఏమైనా 

ఇట్టవంట్ట సమయంల్ల కూడా అలో్లహ్ను మరువరాదని 

అరిం.  
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కూరుచనానము. వారిల్ల ఒకరు కోపంగా రండవ 

వయకిిని తిటాు డు. కోపంతో అతని ముఖం మండి్

పోతుంద్ధ. ఈ పరిసితి చూస పర వకి (స) ఇల్ల 

అనానరు, ''ఒక పవితర  వచన్ం ఉంద్ధ. ఒకవేళ కోపంతో 

ఉండ్న తిడుతున్న ఈ వయకిి ఆ వచనానిన పఠసాే 

అతని కోపమంతా తొలగిపోతుంద్ధ. ఆ వచన్ం: 

''అ'ఊజు'బిలా్లహి మినషై్ష'త్త నిర్ర జీమ్.'' పర జలు 

ఆ వయకిితో, 'వింట్టనానవా, పర వకి (స) 

ఏమంట్టనానరో? అంటే నువువ కోపంల్ల ఉనానవు. 

ఇద్ధ షై'తాన్ వలో జరుగుతుంద్ధ. అందు వలా 

షై'తాన్ను కోప్రనిన దూరం చేయడానికి, ''అ'ఊజు' 

బిలో్లహి మిన్షై'తానిరర జీమ్'' అని పలుకు,' అని 

అనానరు. దానికి ఆ వయకిి, 'నేను పిచచ వాడ్నన మతి్

సిమితం లేనివాడ్నన కాను. ఈ వచన్ం పిచచ 

వాళళను, సంతులన్ం కోల్లపయిన్ వారిచేత 

చద్ధవిసా్తరు,' అని అనానడు. 79 (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  

 ( 2/748)[ ) متفق عليه (   4]  - 2419
ْ َعْن وَ   ذَا "إِ  : وسلم عليه صىل اهلل ْوُل اهللِ َرُس  قَاَل  :اَل َة قَ  ُهَريْرَ أَِِب
ِ اَح الُتْم ِصيَ عْ َسمِ  ذَا َرأَْت َملَكًا َوإِ  لِِه فَإِن ََها ِمْن فَْض فََسلُوا اهللَ  يَْكةِ د 

ِجيْ  ْيَطاِن الر َ ذُْوا بِاهلِل ِمَن الش َ َرأى   هُ ِم فَإِن َ َسِمْعُتْم نَِهْيَق الِْحَمارٍّ فََتَعو َ
 .ا" نً َشْيَطا

2419. (4) [2/748-ఏకీభ్వితం] 
 

79) వివరణ-2418: ఇసాఆజహ అంటే ''అ'ఊజుబిలో్లహి 

మిన్షై'తానిరర జీమ్''కి చాల్ల ప్రర ముఖయత ఉంద్ధ. షై'తాన్ 

కుటర ల నుండ్న మోస్తల నుండ్న తపిపంచుకోవడానికి, 

కోప్రనిన తొలగించడానికి ఇదొక చాల్ల మంచ స్తధన్ం. 

ఖుర్ఆన్ల్ల అలో్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశసాునానడు, ''ఒక 

వేళ షై'తాన్ కుటర లకు, మోస్తలకు గురయితే అలో్లహ్ను 

శరణు కోరండ్న. ఎందుకంటే, అలో్లహ్ అంతా వినేవాడు, 

అన్ననతెలిసన్వాడూను.'' పర వకి(స), అనుచరులు ఈ 

దు'ఆను పఠంచ షై'తాన్ నుండ్న అలో్లహ్ శరణుకోరారు. 

పర తేయకంగా కోపం ఉన్నపుపడు దీనిన చదవటం వలో 

అలో్లహ్ ఆదేశంతో షై'తాన్ నుండ్న రక్షణ లభిసాుంద్ధ. 

తిటిు న్వాడు ఈ దు'ఆను పఠంచలేదు. అజాఞ న్ం వలో 

కావచుచ లేదా మూరు తవం వలో కావచుచ.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి(స) పర వచన్ం, 

మీరు కోడ్నపుంజ్జ కూత వింటే అలో్లహ్ను ఆయన్ 

అనుగర హానిన అరిించండ్న. ఎందుకంటే ఆ కోడ్న పుంజు 

దైవదూతను చూచంద్ధ. అంటే మీరు ఇల్ల పలకండ్న: 

''అలా్లహుమమ ఇనిా అస్అలుక మిన్ఫజ్లిక. '' -
- 'ఓ అలా్లహ నేను నీ అనుగర హానిా అరిధ స్తు న్నాను.' 

అదేవిధంగా మీరు గాడ్నద శబద ంవింటే షై'తాన్ నుండ్న 

శరణుకోరండ్న. ఎందుకంటే ఆ గాడ్నద షై'తాన్ను 

చూచంద్ధ.  అంటే గాడ్నద శబద ం విని ఇల్ల పలకాలి: 

''అలా్లహుమమ ఇనిా అఊజుబిక మినషై్షత్త 

నిర్ర జీమ్.'' -- 'ఓ అలా్లహ బహష్ురించబడిన 

షై'త్థన్ నుండి నీ శ్రణు కోరుతున్నాను.'  (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  

 ( 749/ 2)(  يح [ ) صح  5]  - 2420
كَاَن إِذَا اْسَتَوى    صىل اهلل عليه وسلمَعِن ابِْن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهللِ وَ 

ْفرِ  َ ثَََلثًا ثُم َ قَ " : َعىَل بَِعْيِهِ َخاِرًجا إََِل الس َ َر  ِذْي َس ْبَحاَن ال َ :)ُس اَل كَب َ خ َ
ا لَهُ ا وَ لََنا َهَذ  ( اَلل ُهم َ  13: 43،..ُبْوَن َقلِ ا لَُمنْ نَ  َرب ِ ن َا إَِلْقِرنِْْيَ َوإِ مُ  َما كُن َ
ْقَوى َوِمَن الَْعَمِل َما تَْرََض اَلل ُهم َ  نَْسأَلَُك ِِفْ َسَفرِ إِن َا  نَا َهَذا الِْب َ َوالت َ

ِْن عَلَْيَنا  َفِر ُب ِِفْ الس َ احِ م َ أَنَْت الص َ ل هُ اَل .َدهُ َنا بُعْ اْطِو لَ ا َهَذا وَ َرنَ َسفَ َهو 
َ  ُة ِِفْ فَ َخلِيْ َوالْ  ْ  .ْهِل َوالَْماِل اْْل َفِر َوكَآبِِة  أَُعْوذُ بَِك ِمْن وَ اَلل ُهم َ إِّن ِ ْعَثاِء الس َ

 . الَْمْنَظِر َوُسْوِء الُْمْنَقلَِب ِِفْ الَْماِل َواْْلَْهِل" 
:ادَ فِْيهِ  َوزَ قَالَُهن َ ذَا َرَجَع إِ وَ  َنا َن لَِرب ِ ْوَن عَابُِدوْ بُ ئِ "آيُِبْوَن تَا ن َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم   . "ِمُدْوَن احَ 

2420. (5) [2/749-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర యాణం చేయ నిశచయించన్పుడు ఒంట్టపైె 

కూరుచన్న తరావత: ''మూడుస్తరోు, 'అలో్లహ్ అకార్, 

అలో్లహు అకార్, అలో్లహు అకార్' అని పలికి ఒకస్తరి 

ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు, '' 'స్తబ్'హ్మనలాజీ 

స్'ఖఖ ర్లన్న హ్మజహ్ వమా కున్నా లహు 

ముఖ్ర్చనీన వఇన్నా ఇల్ల ర్బిబన్న లమున్ 

ఖలిబూన్.' అలా్లహుమమ ఇన్నా నస్అలుక ఫీ 

స్ఫర్చన్న హ్మజ'ల్ బిర్ర  వత్ు ఖ్వా వమినల్ అమలి 

మా త్ర్'దా అలా్లహుమమ హవిాన్ అలైెన్న 

స్ఫ్ర్న్న హ్మజ'హ్ వత్విలన్య బ్ద'ఉదహు, 
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అలా్లహుమమ అంతస్లసహిబ్బ ఫిస్సఫర్చ 

వల్ఖలీఫతు ఫిల్అహ్లి, అలా్లహుమమ ఇనీా 

అ'ఊజు'బిక మిన్ వఅస్లయి స్సఫర్చ వ కఅబ్తిల్ 

మన్జర్చ వసూయిల్ మున్ఖలబి ఫిల్మాలి 

వల్అహ్లి.'' -- 'అలో్లహ్ (త) పరిశుదిుడు. ఆయనే 

మన్ కోసం ఈ వాహనానిన లోబరచాడు. అంతే గాన్న 

దానిన మన్ం మన్ అధీన్ంల్ల చేసే శకిి మన్కెకకడ్నద్ధ? 

మన్ం మన్ పర భువు వైెపు మరలవలస ఉన్నవారమే. 

ఓ అలో్లహ్! మేము ఈ పర యాణంల్ల నితో, మంచని, 

దైవభీతిని, ఇంకా న్నకు ప్రర తికరమైన్ ఆచరణను 

అరిిసాునానము. ఓ అలో్లహ్! ఈ పర యాణానిన 

సులభ్తరం చేయి. ఇంకా దాని దూరానిన చుట్టు ్

వేయి. ఓ అలో్లహ్! ఈ పర యాణంల్ల న్నవే మా ఆపా 

మితుర డవు, మా ఇంట్ట మంచీ చెడాలను చూచే 

సంరక్షకుడ్నవి. ఓ అలో్లహ్! పర యాణపు కష్టు ల నుండ్న, 

చెడు దృశ్వయల నుండ్న, ఇంటో్లని అనివారయ పరిసితుల 

నుండ్న, భారాయ బిడాల చెడు సితిని చూడటానునండ్న 

న్న శరణు కోరుతునానను.'  
పర వకి (స) పర యాణం నుండ్న తిరిగి వచచన్ తరావత 

పైెన్ పేరొకన్న వచనాలేన పఠంచేవారు. వాట్టతో 

ప్రట్ట ఈ వచనాలిన కూడా పఠంచేవారు: 

 ''ఆయిబూన్, తాయిబూన్, ఆబిదూన్ లిరబిానా 

హామిదూన్,'' -- 'మేము తిరిగవచాచము, మేము 

పశ్వచతాాపం చెందేవాళళం, ఆరాధించే వాళళం, మా 

పర భువు గొపపతనానిన కొనియాడేవాళళం.' 

(ముసోమ్)  
 ( 749/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 2421

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه بِْن َسْرِجَس قَاَل:  َعْن َعْبِد اهللِ وَ 
فَ  ذُ ِمْن َوْعَثاِء الس َ ِربَْعَد الَْحوْ َقلَِب وَ ِة الُْمنْ كَآبِ ِروَ وسلم إِذَا َسافََريََتَعو َ

َ ِر ِِفْ ْنَظ مَ َوُسْوِء الْ الَْمْظلُْوِم  ةِ دَْعوَ  ْوِر وَ الْكَ   .َرَواُه ُمْسلٌِم  ِل َوالَْماِل. هْ  اْْل
2421. (6) [2/749-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ సర్జిస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర యాణం చేసాే పర యాణంల్ల పర యాణపు కష్టు లు 

న్ష్టు ల నుండ్న, చెడు సితిల్ల తిరిగి రావటానునండ్న, 

సితి మారుపనుండ్న, ల్లభ్ం తరావత న్ష్టు నునండ్న, 

వృది్ధ తరావత పతన్ం నుండ్న, బాధితుని ఆరినాదం 

నుండ్న, భారాయబిడాలను, ధన్సంపదలను చెడుసితిల్ల 

చూడటానునండ్న నేను అలో్లహ్ శరణు 

కోరుకుంట్టనానను. అంటే ఇల్ల దు'ఆ చేసేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అఊజుబిక మిన్ వఅస్తయి 

ససఫరి వ కఆబతిల్ మున్ఖలబి వల్హౌరి బాదల్ 

కౌరి వమిన్ దావతిల్ మజ్లూమి వమిన్ స్తయిల్ 

మన్జరి ఫిల్అహ్లి వల్మాలి.'' (ముసోమ్) 

   (749/ 2)  [ ) صحيح ( 7]  - 2422
عليه   اهلل اهلِل صىل  َرُسْوَل ْعُت مِ َعْن َخْولََة بِْنِت َحِكْيمٍّ قَالَت: َس وَ 

اِت ِمْن اهللِ  كَلَِماِت ْوذُ بِ أَعُ " اَل:َمْْنًَِل فَقَ  َل "َمْن نَزَ  ْوُل: يَقُ وسلم  ام َ  الت َ
ِ َماَخلََق  ُه َشْيءٌ  َشر  َرَواُه   . لِِه ذَلَِك"َحّت َ يَْرتَِحَل ِمْن َمْْنِ  لَْم يَُضر َ

 .ُمْسلٌِم 
2422. (7) [2/749-దృఢం] 

'ఖౌలహ బిన్తె 'హకీమ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను వినానను, 'ఎవరైనా 

పర యాణంల్ల ఒకచోట ద్ధగి, అకకడ విశ్వర ంతి తీసుకొని 

ఈ దు'ఆను పఠసాే అకకడ ఉన్నంతసేపు అతనికి ఏ 

వసాువూ హానిచేకూరచ లేదు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ: 

''అఊజుబిక లిమాతిలో్లహి తాామాితి మిన్ ష్రిర  

మాఖలఖ'' -- 'అలో్లహ్ సృషిు ంచన్ వాట్ట చెడు 

నుండ్న, ఆయన్ సంపూరణ  వచనాల దావరా నేను శరణు 

కోరుతునానను.' (ముసోమ్) 

 ( 750/ 2)  [ ) صحيح ( 8]  - 2423
َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   : أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل َعْن وَ 

ْو لَ  اَة قَاَل: "أَمَ ِرحَ  الَْباَدَغْتِِنْ َربٍّ لَ ُت ِمْن َعقْ ِقيْ فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل َما لَ 
َ "َت:  أَْمَسيْ قُلَْت ِحْْيَ  ِ كَلِ ُعْوذُ بِ أ اِت ِمْن َشر  ام َ َما َخلََق لَْم  َماِت اهلِل الت َ

 . َرَواُه ُمْسلٌِم  .َك"تَُضر َ 
2423. (8) [2/750-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర)కథన్ం: ఒక వయకిి పర వకి (స) 

వదద కు వచచ ''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నిన్న రాతిర  నాకు 

ఒక తేలు కుటు టం వలో చాల్ల బాధ కలిగింద్ధ,'' అని 

విన్నవించుకునానడు. దానికి పర వకి (స) 'ఒకవేళ 

నువువ స్తయంతర ం, ''అ'ఊజు'బి కలిమాతిలో్లహి 
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తాామాితి మిన్ ష్రిర మా 'ఖలఖ,'' అని పఠంచ ఉంటే 

ఈ తేలు కుట్టు  ఉండేద్ధ కాదు, మరే వసాువూ హాని 

చేకూరిచ ఉండేద్ధకాదు' అని అనానరు. (ముసోమ్)  

 ( 750/ 2)(   ح) صحي [  9]  - 2424
ِب َ صىل اهلل عليهعَ وَ   ِِفْ َسَفرٍّ َوأَْسَحَر وسلم كَاَن إِذَا كَاَن  ْنُه أَن َ الن َ

 وَ  َناَصاِحبْ  َوَرب ََنا َنايْ َساِمُع بَِحْمِد اهلِل َوُحْسِن بَََلئِِه عَلَ  َسِمعَ "  يَُقْوُل: 
 .لٌِم  ُمْس َرَواهُ  .اِر"  الن َ  ِمَن اهللِ َنا عَائًِذا بِ لَيْ أَْفِضْل عَ 

2424. (9) [2/750-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర యాణంల్ల ఉన్నపుపడు సహ్రీ సమయంల్ల ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''సమి'అ స్తమి'ఉన్ బి'హమ్ద్ధలో్లహి వ'హుస్ని 

బల్లయి'హీ అలైెనా, రబానా 'స్తహిబ్నా వఅఫ్'దిల్ 

అలైెనా 'ఆయి'జ'న్ బిలో్లహి మిన్నానరి'' -- 'అలో్లహ్ 

సాోతార నిన, మన్పైె ఉన్న అనుగర హాల గురించ 

వినేవాడు వినానడు. ఓ మా పర భూ! మాతో ఉండు, 

మముా అనుగర హించు. న్రకం నుండ్న నేను అలో్లహ్ 

శరణు కోరుతునానను.' (ముసోమ్) 

   (2/750)  (ق عليه [ ) متف  10]  - 2425
إِذَا قََفَل وسلم هلل عليه اصىل ُسْوُل اهلِل كَاَن رَ  اَل:قَ  ِن ابِْن ُعَمرَ عَ وَ 

 َ ُ ِمْن َغْزوٍّ أَْو َحج ٍّ أ َعىَل كُل ِ َشَرفٍّ ِمَن اْْلَْرِض ثَََلَث   ْو ُعْمَرةٍّ يَُكب ِ
 ُملُْك َولَهُ الْ  لَُه لَهُ  ِريَْك ُه ََل شَ هلُل َوْحَد  ا "ََل إِلََه إَِل َ  تَْكِبْيَاتٍّ ثُم َ يَُقْوُل:

ْوَن  ْوَن تَائُِبْوَن عَابُِدْوَن َساِجُد آيِبُ .قَِديٌْر  ْيءٍّ ىَل كُل ِ شَ ْمُد َوُهَو عَ َح لْ ا
 .ْوَن َصَدَق اهلُل َوعَْدُه َونََصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَدُه" لَِرب َِنا َحاِمُد 

2425. (10) [2/750-ఏకీభ్వితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

యుదిం నుండ్న లేదా 'హజు ్ నుండ్న లేదా 'ఉమ్రహ్ 

నుండ్న తిరిగి వచచన్పుపడు మారగ ంల్ల ఎతాుగా ఉన్న 

ప్రర ంతాలో్ల మూడుస్తరోు ''అలో్లహు అకార్ ''అని 

అంటారు. ఆ తరువాత ఈ దు'ఆను ఒకస్తరి 

పఠసా్తరు:  

''ల్ల ఇల్లహ ఇలోలో్లహు వ'హ్దహు ల్లష్రీక లహు 

లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హమ్దు వహువ 

అల్లకులోి ష్య్ఇన్ ఖదీర్. 'ఆయిబూన్, 

తాయిబూన్ 'ఆబిదూన్, స్తజిదూన్ లిరబిానా 

'హామిదూన్ 'సదఖలో్లహు వ'అదహు వన్'సర 

'అబ్దహు వ 'హ'జమల్ అహ్'జాబ వ'హ్దహు.'' --
'అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు. ఆయన్కు 

ఎవరూ స్తట్టలేరు. రాజయం ఆయన్దే, సాోతర ం 

ఆయన్దే. ఆయన్ పర తి విష్యంపైె శకిిగలవాడు. 

మేము తిరిగి వచాచము. పశ్వచతాాపం చెందేవారుగా, 

ఆరాధించేవారుగా, సజాద  చేసేవారుగా, తన్ పర భువు 

సాోతర ం చేసేవారుగా. అలో్లహ్ (త) తన్ వాగాద నానిన 

నిజంచేస చూప్రడు. ఇంకా తన్ దాసుడైన్ 

ము'హమిద్కు సహాయం చేస్తడు. ఇంకా 

అవిశ్వవసుల సమూహానిన తాను ఒంటరిగా 

ఓడ్నంచాడు.  (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  

 ( 2/750)  [ ) متفق عليه ( 11]  - 2426
َ َعْن َعبْ وَ  دَعَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ْوَف قَاَل:ِد اهلِل بِْن أَِِبْ أ

اِب َسِريَْع  ِكتَ ْْنَِل الْ ُهم َ مُ "اَلل   : فََقاَل ِكْْيَ يَْوَم اْْلَْحَزاِب َعىَل الُْمْشرِ 
 . اْهِزْمُهْم َوَزلِْزلُْهْم"ل ُهم َ َزاِب اَلحْ ْْلَ م َ اْهِزِم ااَلل هُ  .َساِب حِ لْ ا

2426. (11) [2/750-ఏకీభ్వితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

అ'హ్'జాబ్ యుదిం నాడు అవిశ్వవసులను ఇల్ల 

శపించారు,  

''అలో్లహుమి మున్జిలల్ కితాబి, సరీ'అల్ 

'హిస్తబ్. అలో్లహుమిహ్జిమిల్ అ'హ్'జాబ, 

అలో్లహుమిహ్ 'జిమ్హుమ్ వ'జల్'జిల్హుమ్.'' -- 

'ఓ అలో్లహ్! గర ంథాలను అవతరింపజేసేవాడా! 

తవరగా లెకక తీసుకునేవాడా! అవిశ్వవసులను 

ఓడ్నంచేవాడా! వారిని ఓడ్నంచు ఇంకా వారి ప్రదాలను 

అసిరతకు గురిచెయియ.' (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  
 ( 2/750)[ ) صحيح (   12]  - 2427

وسلم   اهلِل صىل اهلل عليه نََزَل َرُسْوُل  ْسرٍّ قَاَل:بُ اهلِل بِْن ْبِد َعْن عَ وَ 
َوَطَبةً  بَْنا إِلَْيِه َطَعاًما و َ َ  .َعىَل أَِِبْ فََقر َ ُه  أْكُلُ كَاَن يَ بَِتْمرٍّ فَ  َِت فَأَكََل ِمْنَها ثُم َ أ

بَ وَ  .ْصَبَعْيهِ إِ  الن ََوى بَْْيَ ْي َويُلْقِ  :  ْسََط َة َوالْوُ ابَ يَْجَمُع الس َ  َوِِفْ ِرَوايَةٍّ
َبابََة َوالُْوْسََط لن ََوى َعىَل َظْهِر أ فََجَعَل يُلِْقْي ا ثُم َ أُِِتَ   .ْصَبَعْيِه الس ُ



9. పా్రర్థ న(దు’ఆ)లు -’హ. 2223-2504  ;  సంపుటం: I 865 9-   -  تَاُب الدَّْعَوات لد  ؛ 2504-2223 . ح - ك   I :  الج 
 

 ْ َ  بَِشَرابٍّ فََشِربَُه فََقاَل أَِِب  لََنا فََقاَل: ادُْع اهللَ  :ب َِتهِ اِم دَاَخَذ بِلَِج َوأ
" َ ْ ا َك لَُهْم فِْيمَ لل ُهم َ بَارِ ا  .ُمْسلٌِم  َرَواُه  .اْغِفْر لَُهْم َواْرَحْمُهْم"  وَ َرَزْقهَْتُ

2427. (12) [2/750-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ బుసా్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) నా 

తండ్నర గారి వదా అతిధిగా వచాచరు. మేము పర వకి (స) 

ముందు భోజన్ం మరియు మలిదహ్ ఉంచాము. 

పర వకి (స) వాట్టల్ల నుండ్న ఆరగించారు. ఆ తరువాత 

పర వకి (స)  ముందు ఖరూజ రాలు ఉంచడం జరిగింద్ధ. 

పర వకి (స) ఖరూజ రాలను తింటూ వాట్ట గింజలను 

రండు వేళళ మధయ ఉంచ రండు పర కకల ప్రరవేసా్త 

ఉనానరు. ఆ తరువాత ఆయన్కు తార గటానికి న్నళ్తళ 

ఇవవటం జరిగింద్ధ. పర వకి (స) వాట్టని తార గారు. పర వకి 

(స) వెళళస్తగారు. అపుపడు మా తండ్నర గారు పర వకి 

(స) వాహన్ం యొకక  కళ్ళం పట్టు కొని, ఓ అలో్లహ్ 

పర వకిా! 'మా గురించ దు'ఆ చేయండ్న' అని 

విన్నవించుకునానరు. పర వకి (స) ఇల్ల దు'ఆ చేస్తరు: 

''అలో్లహుమి బారిక్ లహుమ్ ఫీమా 

ర'జఖ్తహుమ్ వ'గ్ఫిర్లహుమ్ వర్'హమ్హుమ్,'' -
- 'ఓ అలో్లహ్! వీరికి పర స్తద్ధంచన్ వాట్టల్ల శుభ్ం 

పర స్తద్ధంచు, వారిని క్షమించు, వారిని కరుణంచు.' 

(ముసోమ్)  
----- 

   రిండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 751/ 2)دراسته (   تتم م[ ) ل 13]  - 2428
ِب َ صىل  ْيِد اهلِل أَن َ عُبَ  َحَة بِْن ْن َطلْ عَ  َ  الن َ َ  إِذَااَن اهلل عليه وسلم ك ى  َرأ

ََلَمِة َواْْلِْسََلِم  ْيَنا بِاْْلَْمِن َواْْلِ "اَلل ُهم َ أَِهل َُه عَلَ  الِْهََلَل قَاَل:  يَْماِن َوالس َ
ْ َوَرب َُك اهلُل" ْ  .َرِب ِ . َوقَ مِ َرَواُه الّت ِ  .ِريٌْب   غَ يٌْث َحَسٌن ا َحدِ اَل: َهَذ ِذي ُ

2428. (13) [2/751-అప్రిశోధితం] 

'తల్'హా బిన్ 'ఉబేదులో్లహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

మొదట్ట్ తేదీ నలవంకను్చూచ ఈ దు'ఆ పఠంచే 

వారు:  

''అలో్లహుమి అహిలోహు 'అలైెనా బిల్ అమ్ని వల్ 

ఈమాని వససల్లమతి వల్ ఇసో్తమి రబీా వ 

రబుాకలో్లహ్.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! మాకు శ్వంతి, 

విశావసం, పర శ్వంతత, ఇసో్తమ్ల చందుర నిన చూపించు. 

మరియు ఓ చందుర డా! న్నకు నాకు పర భువు, ఆ 

అలో్లహ్యే.' (తిరిిజి' / పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం)  

 ( 751/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   14]  - 2429
ْ اِب َخط َ َعْن ُعَمَر بِْن الْ وَ   هلل اْوُل اهلِل صىل َرُس قَاَل  :َة قَاََل ُهَريْرَ  َوأَِِب

ِ ال َِذْي عَافَاِّنْ  َتىَل بْ أَى مُ رَ  َما ِمْن َرُجلٍّ " عليه وسلم:  فََقاَل: اَلَْحْمُد ِِل 
ا ابَْتََلَك بِِه مِ  ْن َخلََق تَِفِضْيًَل إَِل َ لَْم يُِصبْ م َ لَِِنْ َعىَل كَِثْيٍّ م ِم َ َك  ذَلِ ُه َوفَض َ

َ  َنا َماُء كَائِ الَْبََل  ِمِذي ُ َوارَ  .اَن"ك ْ  .ُه الّت ِ
2429. (14) [2/751-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్, అబూ హురైరహ్ (ర)ల కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, ''మీల్ల ఎవరైనా కష్టు లో్ల ఉన్న వయకిిని చూచ 

ఈ దు'ఆ పఠసాే, ఆ ఆపద, పర మాదం అతనికి్

ఎన్నడూ ఎదురు కావు. అద్ధ ఎట్టవంట్ట ఆపద 

అయినాసరే: 

''అల్హమ్దులిలో్లహిలోజీ' ఆఫాన్న మిమిబ్తల్లక 

బిహీ ఫ'దాలన్న అల్ల కస్వరిమ్ మిమిన్ 'ఖలఖ 

తఫ్'దీల్ల''  -- 'సాోతార లన్నన అలో్లహ్ కొరకే, ఆయనే 

నాకు, నినున గురిచేసన్ ఈ వాయధి నుండ్న రకిు ంచాడు, 

ఇంకా తన్ అనేక సృషిు తాలపైె న్నకు ప్రర ధాన్యత 

ఇచాచడు.' (తిరిిజి')  
   (751/ 2)  (سته لم تتم درا[ )   15]  - 2430

ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  اَل َر. َوقَ مَ ُه َعِن ابِْن عُ ُه ابُْن َماجَ اوَ رَ وَ  ْ الّت ِ
اِوي ِ ُن ِديَْنارٍّ َوَعْمُرو بْ   . لَْيَس بِالَْقِوي ِ الر َ

2430. (15) [2/751-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం. (ఇబ్నన మాజహ). 

తిరిాజి' దీనిా ఏకోలాేఖనం ('గరీబ్) అన్నారు, 

ఎందుకంటే 'అమర ్ బిన్ దీన్నర్ బలహీన కథకుడు. 

 ( 751/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 2431
َ ََ و  "َمْن دََخَل   اهلل عليه وسلم قَاَل:ن َ َرُسْوَل اهلِل صىلَعْن ُعَمَرأ

ْوَق فََقاَل:  ُد  َولَُه الَْحمْ لُْك لَُه الْمُ  َك لَهُ  َشِريْ َوْحَدُه ََل  اهللُ  ََل إِلََه إَِل َ " الس ُ
  ."يْرٌ ُت بَِيِدهِ الَْخْيُ َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيءٍّ قَدِ ُموْ  ََل يَ ي ُ ِمْيُت َوُهَو حَ يُ ََ يُْحِيْي و 

َئةً  .ُه أَلَْف أَلَْف َحَسَنةٍّ كََتَب اهلُل لَ  أَلَْف   لَهُ َع َوَرفَ  .َوَمَحا َعْنُه أَلَْف أَلَْف َسي ِ
ِمِذي ُ َرَواُه  ِة. ن َ َج ْيًتا ِِفْ الْ ُه بَ بَََن لَ و َ  .َجةً َف دَرَ أَلْ  ْ َوقَاَل   اَجهُ بُْن مَ َواالّت ِ
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: ِمِذي ُ ْ ن َةِ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب وَ  الّت ِ "َمْن قَاَل ِِفْ ُسْوقٍّ   :ِِفْ َشْرِح الس ُ
 .َق "وْ دََخَل الس ُ "َدَل َمْن  َجاِمعٍّ يَُباُع فِْيِه" بَ 

2431. (16) [2/751-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, బజారుల్ల 

పర వేశంచన్ తరావత ఈ దు'ఆను పఠంచన్ వయకిి 

కొరకు అలో్లహ్ (త) పద్ధలక్షల పుణాయలు వార సా్తడు. 

అదేవిధంగా పద్ధలక్షల ప్రప్రలను తుడిచివేసా్తడు. 

అదేవిధంగా పద్ధలక్షల సా్తన్నలను ఉన్నతం చేసా్తడు. 

సవరగ ంల్ల అతని కొరకు ఒక భ్వన్ం నిరిిసా్తడు. ఆ 

దు'ఆ ఇద్ధ:  

''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు ల్లష్రీక 

లహూ లహుల్ ముల్కు, వలహుల్ 'హమ్దు 

.యు'హ్యీ వయుమీతు వహువ 'హయుయన్ 

ల్లయమూతు బియది హిల్'ఖైరు, వహువ అల్ల 

కులాి ష్య్ఇన్ ఖదీర్.'' -- 'అలో్లహ్ తపప ఆరాధుయ్

లెవరూ లేరు. ఆయన్కు ఎవరూ స్తట్టలేరు, రాజయం 

ఆయన్దే, సాోతార లన్నన ఆయన్కే, ఆయన్ జీవం 

పోసా్తడు, మరణం పర స్తద్ధసా్తడు, ఆయన్ శ్వశవత 

సజీవుడు, ఆయన్కు చావురాదు, మంచ ఆయన్ 

చేతులో్లనే ఉంద్ధ. ఆయన్ సమసా విష్యాలపైె 

అధికారం గలవాడు.' (తిరిిజి' / ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన 

మాజహ)  

 ( 752/ 2)سته (  لم تتم درا  [ ) 17 ] - 2432
ِب ُ  :َل بِْن َجَبلٍّ قَااِذ َعْن ُمعَ وَ    ُجًَل وسلم رَ  ليه صىل اهلل عَسِمَع الن َ

ْ أَْسأَلَُك  ي َْدُعْو يَُقْوُل: "أَي ُ َشْيءٍّ تََماُم   َقاَل:تََماَم الن ِْعَمِة فَ اَلل ُهم َ إِّن ِ
ِة ْعمَ َماَم الن ِ ِمْن تَ "إِن َ  فََقاَل: .اْيً خَ  دَْعَوٌة أَْرُجْو بَِها الن ِْعَمِة؟ "قَاَل:

ِة َوالَْفوْ َج دُُخْوَل الْ  ان َ يَا ذَا الَْجََلِل   ُجًَل يَُقْوُل:َع رَ . َوَسمِ ِر" َز ِمَن الن َ
ِب ُ صىل اهلل عليه  َب لََك فََسْل"."قَْد اْسُتِجيْ  َقاَل:َواْْلِْكَراِم فَ  َوَسِمَع الن َ

ْ اَلل ُهم َ  :ْوُل قُ وسلم َرُجًَل َوُهَو يَ  َت اهلَل لْ "َسأَ   فََقاَل:ْبَ لَُك الص َ  أَْسأَ  إِّن ِ
ِمِذي ُ  ." َيةَ الَْعافِ ُه ََلَء فَاْسأَلْ الْبَ  ْ  .َرَواُه الّت ِ

2432. (17) [2/752-అప్రిశోధితం] 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఒక 

వయకిిని ఈ దు'ఆ పఠసా్త ఉండగా వినానరు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక తమామనేనమతి'' 

-- 'ఓ అలా్లహ! నేను నినున న్న అనుగర హాలనినట్టన్న 

కోరుతునానను.' పర వకి (స)ను ఆ వయకిిని, 

'అనుగర హాలన్నన అంటే అరిం ఏమిట్ట?' అని 

పర శనంచారు. ఆ వయకిి, 'ఈ దు'ఆ, దీనిదావరా మంచని 

ఆశసాునానను,' అని అనానడు. అపుపడు పర వకత (స) 

అనుగర హమంతా అంటే సవరగ ంల్లనికి పర వేశంచడం, 

న్రకం నుండ్న తపిపంచుకోవటం అనినట్టకంటే గొపప 

అనుగర హం ఇదే,' అని అనానరు. 

పర వకి (స) మరో వయకిిని ''యా జ'ల్ జల్లలివల్ 

ఇక్రామ్'' అని అంటూ ఉండగా వినానరు. అంటే ఓ 

గౌర్వోనాతులు గలవాడా! పర వకి (స) ''మరయితే 

న్న విన్నపము తపప కుండా స్వవకరించబడుతుంద్ధ, 

నువువ అడుగుతూ పో,'' అని అనానరు.  

పర వకి (స) ఒక వయకిిని, ''అలో్లహుమి ఇన్నన 

అస్అలుకససబ్ర,'' -- 'ఓ అలో్లహ్ నాకు సహించే 

భాగయం పర స్తద్ధంచు,' అని ప్రర రిిసా్త ఉండగా వినానరు. 

అపుపడు పర వకి (స), 'నువువ కష్టు నిన, ఆపదలిన 

గురించ అరిిసాునానవు, నువువ కేుమానిన అరిించు,' 

అని అనానరు. (తిరిిజి')  
 ( 2/752)) صحيح (   [ 18 ] - 2433

ْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ  "َمْن    عليه وسلم: َرُسْوُل اهلِل صىل اهللقَاَل  َعْن أَِِب
َ قَْبَل  فََقاَل  .َجلََس َمْجلًِسا فََكُثَر فِْيِه لََغُطهُ    اَلل ُهم َ  َحانََك ُسبْ " :ْن ي َُقْوَم  أ

إَِل َ ُغِفَر لَُه َما  " ِفُرَك َوأَتُْوُب إِلَْيَك َتغْ أَْس  أَنَْت لََه إَِل َ  أَْن َل َ إِ ُد هَ بَِحْمِدَك أَشْ وَ 
ع ".ِِفْ َمْجلِِسِه ذَلَِك  كَاَن  ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ الد َ ْ  .ْيِ َواِت الَْكبِ َْ َرَواُه الّت ِ

2433. (18) [2/752-దృఢం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథన్ం, పర వకి (స) పర వచన్ం: 

అసహజ వచనాలు్ గల, వయరామాటల సభ్ల్ల 

కూరోచని, ఆ సభ్నుండ్న లేచన్పుడు ఒకవేళ ఈ దు'ఆ 

పఠసాే ఆ సభ్ల్ల జరిగిన్ ప్రప్రలన్నన తొలగిపోతాయి. 

అంటే క్షమించబడతాయి:  

''సుబ్హాన్కలో్లహుమి వబి'హమ్ద్ధక అష్హదు 

అలో్లయిల్లహ ఇలో్ల అన్త అసా'గ్ఫిరుక అతూబు 

ఇలైెక'' -- 'ఓ అలో్లహ్ మేము న్న పరిశుదితను 

సాుతిసాునానము, న్న గొపపతనానిన సిరిసాునానము, 

న్నవు తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరని స్తక్షయం 

ఇసాునానము, నినేన క్షమాపణ వేడుకుంట్టనానము. 
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ఇంకా న్న వైెపు మరలుతునానము. (బై్నహఖీ-

ద'అవాతిల్ కబీర్, తిరిిజి') 

 ( 752/ 2)راسته (  تم د[ ) لم ت 19]  - 2434
: وَ  كَاِب قَاَيْ  لِ اب َةٍّ بَِد  أَن َُه أُِِتَ َعْن عَلِي ٍّ ِ ا َوَضَع ِرْجلَُه ِِفْ الر   َل:كََبَها فَلَم َ

ِ ثُم َ قَاَل: ا اْسَتَوى َعىَل َظْهِرَها قَاَل:بِْسِم اهلِل فَلَم َ  اَن  ْبَح )ُس  اَلَْحْمُد ِِل 
اا َوَما كُا َهَذ َر لَنَ ال ِذْي َسخ َ  :  43 ، َن لُِبوْ ْنقَ  َرب َِنا لَمُ َوإِن َا إََِل  لَُه ُمْقِرنِْْيَ  ن َ

ِ ثَََلثًا َواهللُ  قَاَل:  ( ثُم َ 13 ْ َظلَْمُت  ُس  . أَْكَبُ ثَََلثًااَلَْحْمُد ِِل  ْبَحانََك إِّن ِ
ِمْن   ِقْيَل:فَ  .م َ َضِحَك ثُ  .َت َل َ أَنْنُْوَب إِ الذ ُ  ِفرُ نَْفِسْي فَاْغِفْر ِِلْ فَإِن َُه ََل يَغْ 

 َ ؟ قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ِنْْيَ ُمْؤمِ الْ  َت يا أَِمْيَ َشْيءٍّ َضِحكْ  ي ِ أ
فَُقلُْت: ِمْن أَي ِ َشْيءٍّ َضِحْكَت   .م َ َضِحَك َنَع كََما َصَنْعُت ثُ عليه وسلم َص 
ْغِفْر ِِلْ  ا ذَا قَاَل: َرب ِ  إِ ْن َعْبِدهِ َجُب مِ  لََيعْ ن َ َرب ََك : "إِ اَل يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَ 

نُْوَب َغْيِْي" لَُم : يَعْ ْوُل يَقُ  .نُْوِِبْ ذُ  َمُد َرَواُه أَحْ . أَن َُه ََل يَْغِفُر الذ ُ
ِمِذي ُ وَ  ْ  .َوأَبُْو دَاُود  الّت ِ

2434. (19) [2/752-అప్రిశోధితం] 

'అలీ (ర) వాహన్ంగా ఒక జంతువును తీసుకు 

రావడం జరిగింద్ధ. అలీ (ర) దానిపైె ఎకిక రికాబ్ల్ల 

కాళ్తళపెట్టు  'బిసిలో్లహ్' అని పఠంచారు. నిదాన్ంగా 

వీపుపైె కూరుచన్న తరావత, 'అల్'హమ్దులిలో్లహ్' 

అనానరు. ఆ తరావత ఈ దు'ఆ పఠంచారు: 

''సుబ్హాన్లోజీ స'ఖు రలనా హాజ' వమాకునాన 

లహు ము'ఖ్రిన్నన్ వ ఇనాన ఇల్ల రబిానా లమున్ 

ఖలిబూన్.'' (సూ.్ అజ్జు 'ఖుర ఫ్, 43:13) -- 'ఆయన్ 

పరిశుదిుడు, ఆయనే దీనిన మా కొరకు ఏరాపట్ట 

చేస్తడు. లేకపోతే దానిన మన్ం అధీన్ంల్ల చేసుకునే 

శకిి మన్కెకకడ్నద్ధ. మన్ం మన్ పర భువు వైెపున్కు 

మరలేవారమే.' ఆ తరువాత మళ్ళళ మూడుస్తరోు 

అల్'హమ్దులిలో్లహ్, మూడుస్తరోు అలో్లహు అకార్ 

అని పలికి, ఆ తరువాత, ''సుబ్'హాన్క ఇన్నన 

జ'లమ్తు న్ఫ్స్వ ఫ'గ్ఫిర్లీ ఫఇన్నహు 

ల్లయ'గ్ఫిరుజ్జు 'నూబ ఇలో్ల అన్త'' -- 'ఓ నా పర భూ 

న్నవు పరిశుదిుడవు, నాపైె నేను అనాయయం 

చేసుకునానను. న్నున క్షమించు, ఎందుకంటే న్నవే 

క్షమించేవాడవు.'  

ఆ తరువాత 'అలీ (ర) న్వవస్తగారు. ఆయనున ఓ 

నాయకుడా! మీరందుకు న్వువతునానరని 

పర శనంచడం జరిగింద్ధ. దానికి 'అలీ (ర) సమాధాన్ 

మిసా్త పర వకి (స)ను కూడా ఇల్లగే చేసాుండగా 

చూచాను. అందువలో నేను కూడా అల్లగే చేస్తను. 

నేను పర వకి (స) ను మీల్లగే ఎందుకు న్వావరని 

అడ్నగాను. దానికి పర వకి (స), ''అలో్లహ్ (త) తన్ 

దాసునిపటో సంతోషిసా్తడు. దాసుడు ఇల్ల పలికి్

న్పుడు, ''రబిాగ్ఫిర్లీ జు'నూబీ'' -- 'ఓ నా పర భూ! 

నా ప్రప్రలను క్షమించు.' అలో్లహ్ తపప తన్ను 

ఎవరూ క్షమించలేరని దాసునికి తెలుసున్నమాట 

అని అంటాడు. (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

 ( 2/753)(  [ ) صحيح  20]  - 2435
ًَل  َرجُ  عَ َود َ ا  عليه وسلم إِذَ ِب ُ صىل اهلل ن َ ل كَاَن ا  قَاَل: َمرَ  ابِْن عُ َعِن وَ 
 َ ُجُل أ ِب ِ صىل اهلل ُهَو يََدُع يََد الن َ  َخَذ بَِيِدهِ فَََل يََدْعَها َحّت َ يَُكْوَن الر َ

 .  َملَِك" آِخَر عَ انََتَك وَ أَمَ  وَ "أْسَتْوِدُع اهلَل ِديَْنَك   عليه وسلم َويَُقْوُل:
مِ رَ  ". َعَملَِك  َم ايَةٍّ "َخَواتِيْ ِروَ ِِفْ وَ  ْ َ ِذي ُ َواُه الّت ِ   .دَ َوابُْن َماَجهُ دَاوُ بُْو  َوأ

 . : "َوآِخَر َعَملَِك" يُْذكَرْ  َوِِفْ ِرَوايَِتِهَما لَْم 
2435. (20) [2/753-దృఢం] 

'అబుద లో్ల బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఎవరినైనా వీడోకలు పలికిన్పుడు ఆతీియతతో 

అతని చేయి పట్టు కుంటారు. తాను సవయంగా 

అతని చేతిని వదలరు. చవరికి ఆ వయకిి 

వెళళగోరుతూ తన్ చేతిని విడ్నపించుకుంటాడు. 

వీడోకలు పలికిన్పుడు ఈ దు'ఆను పఠసా్తరు: 

''అసావ్ద్ధ ఉలో్లహ దీన్క వ అమాన్తక వ ఆఖిర 

అమలిక'' -- 'న్న ధరాినిన, న్న అమాన్తును, న్న 

చవరి ఆచరణను అలో్లహ్కు అపపగిసాునానను.'  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, '' 'ఖవాతీము 

అమలిక'' -- 'న్న చవరి ఆచరణలు' అని ఉంద్ధ. 80 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నన మాజహ) 

 

80) వివరణ-2435: ఈ 'హదీసు' వలో తెలిసన్ విష్యం 

ఏమిటంటే అతిథిని వీడోకలు పలికిన్పుడు అతిథి చేతిని 

వీడోకలు పలుకుతూ ఆప్రయయత, పేర మతో పట్టు కోవాలి. 

తాను సవయంగా వదలరాదు. వీడోకలు పలుకుతూ ఈ 

దు'ఆను పఠంచాలి. 
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   (2/753)  [ ) صحيح ( 21]  - 2436
َ  َعْن َعْبِد اهلِل الِْخْطِمي ِ قَاَل:وَ    ذَا ليه وسلم إِ اهلل ع هلِل صىلَرُسْوُل ا اَن ك

ْم َوأََمانََتُكْم ِديَْنكُ هلَل ْوِدُع اتَ "أْس  ْيَش قَاَل:َتْودََع الَْج ْس أََرادَ أَْن يَ 
 . أَبُْو دَاُودَ َرَواهُ  . ُكْم" َوَخَواتِْيَم أَْعَمالِ 

2436. (21) [2/753-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ 'ఖ'త్మియియ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

సైనాయనిన పంపిన్పుడు ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు: 

''అస్తౌద్ధ 'ఉలో్లహ దీన్కుమ్ వ అమాన్తకుమ్ వ 

'ఖవాతీమ ఆమాలికుమ్'' -- 'నేను మీ ధరాినిన, మీ 

అమాన్తులను, మీ చవరి ఆచరణలను అలో్లహ్కు 

అపపగిసాునానను.' (అబూ దావూద్) 

   (753/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 2437
ِب ِ ُجٌل إِ َجاَء رَ  سٍّ قَاَل:أَنَ  َعْن وَ  يَا   م قَاَل:سل وصىل اهلل عليه  ََل الن َ
ْ رَ  ِدِّْنْ فََقاَل:َفًرا ُد َس  أُِريْ ُسْوَل اهلِل إِّن ِ ْقَوى". فََزو  دََك اهلُل الت َ  َل: قَا "َزو َ

ْ أَنَْت َوأُم ِْي قَ  قَاَل:. َغَفَر ذَنَْبَك""وَ  ِزدِّْنْ قَاَل: رَ  اَل:ِزدِّْنْ بِأَِِب لََك   "َويَس َ
ْ اَرَواُه   . َت"كُنْ  َحْيُثَما َخْيَ الْ  ٌن  يٌْث َحَس َهَذا َحدِ  قَاَل:وَ  .ِمِذي ُ لّت ِ
 .ِريٌْب غَ 

2437. (22) [2/753-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) వదద కు ఒక వయకిి 

వచచ, ''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నేను పర యాణంల్ల 

వెళ్ళలనుకుంట్టనానను, తమరు నాకు పర యాణ 

స్తమగిర  ఇవవండ్న అంటే నా గురించ దు'ఆ చేయండ్న'' 

అని విన్నవించుకునానడు: 

పర వకి (స) '' 'జవవదకలో్ల హతాఖ్వా'' -- 'అలో్లహ్ 

(త) న్నకు దైవభీతిని, దైవభ్కిిని పర స్తద్ధంచుగాక!' అని 

దీవించారు. ఆ వయకిి మరి కాసా దు'ఆ చేయండ్న పర వకిా! 

అని విన్నవించుకునానడు. పర వకి (స) 

''వ'గఫరజ'మ్బక'' -- 'అలో్లహ్ న్న ప్రప్రలను 

క్షమించుగాక!' అని అనానరు. ఆ వయకిి, 'నా తలోి 

దండుర లు మీ తాయగంకాను మరికొంత దు'ఆ 

చేయండ్న,' అని అనానడు. పర వకి (స) ''యససరలకల్ 

ఖైరహైెసు మా కున్త'' -- 'నీ వెకుడ ఉన్నా, అలో్లహ్ 

(త) మంచని న్న కొరకు సులభ్తరం చేయుగాక!' అని 

దీవించారు. (తిరిిజి' / పా్రమాణకం, ఏకోలాేఖనం) 

   (753/ 2)  سته (م درا[ ) لم تت  23]  - 2438
ْ أُِريُْد أَْن أَُسافَِر يَا َرُسْوَل اهلِل  :إِن َ َرُجًَل قَاَل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ  إِّن ِ

".كُل ِ  َعىَل ْكِبْيِ  َوالت َ َتْقَوى اهللِ  بِ "عَلَْيَك  فَأَْوِصِِنْ قَاَل: ا  :قَاَل   َشَرفٍّ فَلَم َ
ُجُل قَاَل:َوَل َ  َ "اَلل ُهم َ   الر َ َفَر". رَواُه  ْطِو لَهُ  ا ِْن عَلَْيِه الس َ الُْبْعَد َوَهو 
 ْ  . ِمِذي ُ الّت ِ

2438. (23) [2/753-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) వదద కు ఒక 

వయకిి వచచ, 'నేను పర యాణానికి వెళ్ళలను 

కుంట్టనానను. నాకు హితబోధచేయండ్న,' అని 

అనానడు. పర వకి (స):  

''దైవభీతిని అవలంబించు, న్నవు ఎకకడునాన 

దైవభీతితో ఉండు, ఇంకా పర తి ఎతాుగా ఉండే 

ప్రర ంతంల్ల 'అలో్లహు అకార్ ' అని పలుకు,'' అని 

అనానరు. అతడు వెను తిరిగి వెళ్ళళన్పుడు పర వకి 

(స) అతని గురించ ఈ దు'ఆ చేస్తరు: ''అలో్లహుమి 

అ'త్వి లహుల్ బు'అద, వ'హవివన్ అలైెహిససఫర'' -
- 'ఓ నా పర భూ! ఇతని దూరానిన చుట్టు  వేయి, ఇతని 

పర యాణానిన సులభ్తరం చేయి.' (తిరిిజి')  

   (753/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 2439
َر افَ يه وسلم إِذَا َس  عل صىل اهللُل اهللِ َن َرُسوْ كَا قَاَل:َمرَ َعِن ابِْن عُ وَ 

ْ  يَا أَْرُض " الل َْيُل قَاَل: فَأَْقَبَل  ِ َما  ِك َورب ُ  َرِب ِ ِك َوَشر  ِ اهلُل أَُعْوذُ بِاهلِل ِمْن َشر 
ِ َما  ِك فِيْ  ِ َما  فِْيِك لََق خُ َوَشر  دٍّ أََس  َوأَُعْوذُ بِاهلِل ِمْن  عَلَْيِك ب ُ يَُد َوَشر 

ِة َواَن الَْح دَ َومِ َوأَْسوَ  الِدٍّ وَ  َشر ِ  لَِد َوِمْن  َساِكِن الْبَ ر ِ ْقَرِب َوِمْن شَ لْعَ ي َ َما و َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .لََد"وَ 

2439. (24) [2/753-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర యాణంల్ల 

రాతర యితే ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు: 

''యా అర్'దు రబీా వరబుాకిలో్లహు అ'ఊజు్

బిలో్లహి మిన్ష్రిర కి వష్రిర మా ఫీకి వష్రిర మా 'ఖులిఖ 

ఫీకి వష్రిర మా యుదిబుా అలైెకి వ అ'ఊజు'బిలో్లహి 

మిన్ అసద్ధన్ వఅసవద వ మిన్ల్ 'హయయతి వల్ 

'అఖ్రబి వమిన్ ష్రిర  స్తకినిల్ బలది వమిన్ 

వాలిదివవ మా వలద.'' -- 'ఓ నేల! న్నకు నాకు 

పర భువు అలో్లహ్ ఒకకడే. న్న చెడు నుండ్న న్నల్ల ఉన్న 
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చెడు నుండ్న, న్నల్ల ఉన్న దానిన చెడు నుండ్న, న్న పైెన్ 

న్డ్నచేవాని చెడు నుండ్న నేను అలో్లహ్ను శరణు 

కోరుతునానను. సంహం మరియు నలాసరపం నుండ్న, 

తేలు నుండ్న ఈ భూమిపైె ఉన్నవాళళ చెడు నుండ్న, 

ఇబోీసు మరియు వాడ్న సంతాన్ం చెడు నుండ్న న్న 

శరణు కోరుతునానను.'' (అబూ దావూద్) 

   (754/ 2)  تتم دراسته ( لم  [ ) 25]  - 2440
َ ََ و قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْنُه اهللُ  سٍّ َرِضَي نَ َعْن أ

َك بِ وَ أَنَْت َعُضِدْي َونَِصْيِْي بَِك أَُحْوُل َوبَِك أَُصْوُل ا قَاَل: "اَلل ُهم َ إِذَا َغزَ 
ْ َروَ  ."أُقَاتُِل   . أَبُْو دَاُودَ  وَ ِمِذي ُ اُه الّت ِ

2440. (25) [2/754-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) జిహాద్కు బయలు 

దేరితే ఈ దు'ఆ పఠసా్తరు:  
''అలో్లహుమి అన్త 'అ'దుదీ వ న్'స్వరీ బిక 

అ'హూలు వబిక అ'స్తలు వబిక ఉఖాతిలు.'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! న్నవే నా కండబల్లనివి, సహాయకుడ్నవీను, న్న 

శకిివలోే తిరుగుతునానను, న్డుసాునానను. న్న శకిివలోే 

దాడ్నచేసాునానను. ఇంకా న్న సహవాసంతోనే జిహాద్ 

చేసాునానను.' (తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

   (754/ 2)  راسته ([ ) لم تتم د 26]  - 2441
ِب َ صىلوَ  ْ ُمْوََس: أَن َ الن َ ا اَف قَْومً إِذَا خَ م كَاَن  عليه وسل  اهللَعْن أَِِب
َواُه  رَ  .ُشُرْوِرِهْم"بَِك ِمْن ْوذُ ْم َونَعُ َك ِِفْ نُُحْوِرهِ إِن َا نَْجَعلُ  اَل: "اَلل ُهم َ قَ 

 .أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ 
2441. (26) [2/754-అప్రిశోధితం] 

అబూ మూస్త (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఎపుపడైనా ఏ 

జాతికైెనా భ్యపడ్నతే ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు: 

''అలా్లహుమమ ఇన్నా నజ్అలుక ఫీను'హూర్చ 

హిమ్ వనఊజుబిక మిన్ షురూర్చహిమ్'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! ఆ శతుర వులకు వయతిరేకంగా నినున 

పెడుతునానము. వారి చెడు నుండ్న న్న శరణు 

కోరుతునానము.' (అ'హాద్, అబూ దావూద్) 

   (2/754)  [ ) صحيح ( 27]  - 2442
ُ ْن عَ وَ  َ   اهللُ َة َرِضَي م ِ َسلَمَ  أ ِب َ صىل ن َ َعْنَها أ َ اهلل الن َ اَن إِذَا   عليه وسلم ك

ْوذُ بَِك ِمْن  اَلل ُهم َ إِن َا نَعُ  .ِم اهلِل تََوك َلُْت َعىَل اهللِ اَل: "بِْس ِه قَ ْن بَْيتِ مِ َخَرَج 

َرَواُه   ْيَنا".َل عَلَ أَْو يُْجهَ  َل هَ أَْو نَِضل َ أَْو نَْظلَِم أَْو نُْظلَِم أَْو نُْج  .ِزل َ أَْن ن َ 
 َ مِ ْحمَ أ ْ َسائِ ُ ي ُ ذِ ُد َوالّت ِ ْ  . َوالن َ  َحَسٌن ا َحِديٌْث : َهَذ ِمِذي ُ َوقَاَل الّت ِ

 َصِحْيٌح  
ْ دَاُودَ َوابْ وَ   َسلََمَة: َما َخَرَج َرُسْوُل اهلِل  ُن َماَجُه قَالَْت أُم ِ ِِفْ ِرَوايَِة أَِِب

َماءِ ُه إِ َع َطْرفَ  َرفَ ط ُ إَِل َ بَْيِتْ قَ  ْن مِ صىل اهلل عليه وسلم  َقاَل:  فَ  ََل الس َ
ْ أَُعوْ "اَلل هُ  َ م َ إِّن ِ َ ذُ بَِك أ َ  ِضل َ أَوْ ْن أ ْجَهَل أَْو  أََضل َ أَْو أَْظلَِم أَْو أُْظلََم أَْو أ
"  يُْجَهُل   . عَلَي َ

2442. (27) [2/754-దృఢం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఇంట్ట 

నుండ్న బయటకు వెళ్ళళన్పుడు ఈ దు'ఆ 

పఠంచేవారు: 

''బిసిలో్లహి తవకకల్తు 'అలలో్లహి, అలో్లహుమి 

ఇనాన న్'ఊజుబిక మిన్ అన్ న్'జిలో అన్న్'జిలో అవ్ 

న్''జ్లిమ అవ్ ను''జ్లమ అవ్ న్జ్'హల అవ్ 

యుజ్'హల అలైెనా.'' -- 'అలో్లహ్ పేరుతో 

బయలుదేరు తునానను. ఇంకా అలో్లహ్నే న్ముి్

కునానను, ఓ అలా్లహ! జారిపోవడం నుండ్న, మారగ ్

భ్ర ష్ు తకు గురికావటం నుండ్న, ఇతరులకు అనాయయం 

చేయటానునండ్న, మాకు అనాయయం జరగటా్

నునండ్న, తెలివి తకుకవ పదాలు పలకటానునండ్న 

మేము తెలివి తకుకవ తనానికి గురికావటానునండ్న, 

న్న శరణు కోరుతునానను.' (తిరిిజి', అ'హిద్, 

న్స్తయి')  

మరియు అబూ దావూద్ మరియు ఇబ్నన మాజహ 

ఉలోేఖ న్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ, ''ఉమి సలమహ (ర) 

కథన్ం: పర వకి (స) ను ఇంట్ట నుండ్న బయటకు 

వెళ్ళళన్పుడు ఆకాశం వైెపు చూసా్త ఈ దు'ఆను 

పఠసా్తరు:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక అన్అ'దిలో 

అవ్ఉ'దలో అవ్ అ''జ్లమ అవ్ ఉ''జ్లిమ అవ్ 
అజ్హిల అవ్ యుజ్హల 'అలయయ.'' -- 'ఓ అలో్లహ్ 

నేను ఇతరులను మారగ భ్ర ష్ు తకు గురిచేయటా 

నునండ్న, మేము అపమారాగ నికి గురిచేయ్

బడటానునండ్న లేదా మేము అనాయయం చేయటా్

నునండ్న, లేదా మేము అనాయయం చేయబడ్
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టానునండ్న లేదా అనుచిత మాటలు పలకటం నుండ్న 

లేదా మాపైె అనుచిత మాటలు పలకబడటం నుండి, 

న్న శరణు కోరుతునానను.'' (అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజహ) 

 ( 755/ 2)استه (  ر[ ) لم تتم د 28]  - 2443
َ خَ َعْن أَنَسٍّ وَ  َرَج  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذا

ُجُل ِمْن بَ    َة إَِل َ  قُو َ َحْوَل َوََل  ََل  بِْسِم اهلِل تََوك َلُْت َعىَل اهللِ "ْيِتِه فََقاَل: الر َ
ْيَط  ح َ َت فََيَتنَ َوكُِفْيَت َوُوقِيْ ِئذٍّ ُهِديَْت نَ َقاُل لَُه َحيْ يَ  ."بِاهللِ    .اُن لَُه الش َ

َرَواُه أَبُْو .  ُوِقَ" َوكُِفَي وَ  .ْد ُهِدَي َويَُقْوُل َشْيَطاٌن آَخُر: كَْيَف لََك بَِرُجلٍّ قَ 
ِمِذي ُ  ْ  .ُن" ْيَطا ِه: "الش َ ََل قَْولِ  إِ دَاُودَ َوَرَوى الّت ِ

2443. (28) [2/755-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''ఎవరైనా 

ఇంట్ట నుండ్న బయలుదేరి ఈ దు'ఆను పఠసాే, దానికి 

సమాధాన్ంగా, ''న్నకు రుజుమారగ ం ఇవవబడ్నంద్ధ, న్నకు 

ఇద్ధ సరిపోతుంద్ధ, న్నవు కేు మంగా ఉనానవు.'' అద్ధ్విని 

షై'తాన్ అకకడ్ననుండ్న తొలగిపోతాడు. మరో షై'తాన్ 

మొదట్ట షై'తాన్తో, ''అతనికి రుజుమారగ ం చూప 

బడ్నంద్ధ, అతనిా రక్ష్ణలోకి తీసుకోబడ్నంద్ధ, అతనిన 

కనిపెటు డం జరిగింద్ధ. మరి ఇపుపడు ఎల్ల అతనిపైె 

పట్టు స్తధిసా్తవు,'' అని అంటాడు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ: 

''బిసిమలా్లహి త్వకొల్తు అలలా్లహి లహౌల 

వల్ల ఖువాత్ ఇలా్లబిలా్లహ్'' -- 'అలో్లహ్ పేరుతో 

నేను బయలుదేరుతునానను. ఇంకా నేను అలో్లహ్నే 

న్ముికునానను. ప్రప్రలకు దూరంగా ఉండే శకిి, 

సతాకరాయలు చేసే శకిి కేవలం అలో్లహ్ సహాయం్వలోే 

లభిసాుంద్ధ.' (అబూ దావూద, తిరిిజి') 

 ( 755/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   29]  - 2444
َ وَ  هلل عليه وسلم:  ُل اهلِل صىل اوْ اَل: قَاَل َرُس  قَ ْشَعِري ُ لِكٍّ اْْلَ ِِبْ َماَعْن أ
ْ أَْسأَلَُك َخْيَ الَْموْ "فَلَْيُقْل: ُجُل بَْيَتُه الر َ  ا َولََج ذَ إِ  لِِج َوَخْيَ  اَلل ُهم ِ إِّن ِ

.  " لِهِ  أَهْ ْم َعىَل لَُيَسل ِ َنا ثُم َ ك َلْ َرِج بِْسِم اهلِل َولَْجَنا َوَعىَل اهلِل َرب َِنا تَوَ الَْمخْ 
 .ُودَ ادَ َرَواُه أَبُْو 

2444. (29) [2/755-అప్రిశోధితం] 

అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

పర వచన్ం, తమ ఇంటో్ల పర వేశంచన్ వారు ఈ దు'ఆ 

పఠంచ సల్లమ్ చేయాలి:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక ఖైరల్మౌలిజి వ 

ఖైరల్ మఖ్రజి, బిసిలో్లహి వలజ్నా వ అలలో్లహి 

రబిానా తవకకల్నా.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నేను నినున 

ఇంటో్ల పర వేశంచే శుభానిన అరిిసాునానను. ఇంటో్లనుండ్న 

బయటకువచేచ శుభానిన అరిిసాునానను. అలో్లహ్ 

పేరుతో పర వేశంచాము. మా పర భువునే న్ముి్

కునానము.' (అబూ దావూద్) 

 ( 2/755)(  ) صحيح  [ 30]  - 2445
ْ َعْن وَ  َ أَِِب ِب َ ص ن َ  ُهَريَْرَة أ  ف َأَ اْْلِنَْساَن ذَا رَ كَاَن إِ م ىل اهلل عليه وسل الن َ

َج قَاَل: "بَاَرَك اهلُل لََك َوبَاَرَك عَ    .ْيَنُكَما ِِفْ َخْيٍّ" لَْيُكَما َوَجَمَع بَ إِذَا تََزو َ
مِ  ْ  .َماَجهُ ابُْن اُودَ وَ أَبُْو دَ وَ  ي ُ ذِ َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ

2445. (30) [2/755-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) నూత్న 

వధూ వరులకు ఇల్ల ఆశ్లరవద్ధంచేవారు:  

''బార్కలా్లహులక వబార్క 'అలైెకుమా వజమ'అ 

బైనకుమా ఫీ 'ఖైర్చన్'' -- 'అలో్లహ్ (త) మీపైె 

శుభానిన అవతరింపజేయు గాక! ఇంకా మీ ఇదద రి 

మధయ మంచల్ల ఐకయతగా ఉండే భాగయం పర స్తద్ధంచు 

గాక!' (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజహ) 

   (2/755) [ ) حسن ( 31]  - 2446
ِ وَ  ِب ِ صىلَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيِب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  اهلل عليه   هِ َعِن الن َ

َج أََحُدكُْم  وسلم قَاَل: َ امْ إِذَا تََزو َ َ " فَلَْيُقْل  اِدًماَّتَى خَ ًة أَِو اشْ َرأ لل ُهم َ  ا
 ْ ِ َما عَلَْيِه َوأَُعْوذُ  َتَهاا َجَبلْ مَ َها َوَخْيَ أَْسأَلَُك َخْيَ  إِّن ِ َها َوَشر  ِ  بَِك ِمْن َشر 

   ".َجَبلَْتَها عَلَْيهِ 
ا فَلَْيأُْخْذ بَِذْرَوةِ َسَناِمِه َولَْيُقْل إِذَا اْشَّتَى بَعِ وَ    ذَلَِك.  ْثَل مِ  ْيً
ْدعُ ا َولْيَ هَ ُخْذ بَِناِصَيتِ "ثُم َ لَْيأْ  :ِم أَةِ َوالَْخادِ َمرْ  ِِفْ الْ َوايَةٍّ ِِفْ رِ وَ 

 .اُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  . َروَ " بِالَْبَكَةِ 
2446. (31) [2/755-పా్రమాణకం] 

'అమర ్ బిన్ ష్టఐబ్ తన్ తండ్నర  త్థతల దావరా 

కథనం, ''పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మీరు సా్వీతో వివాహం 

చేస్తకున్నా, బానిసను కొనాన ఈ దు'ఆ పఠంచాలి: 

''అలా్లహుమమ ఇనీా అస్అలుక 'ఖైర్హ్మ వ 

'ఖైర్మా జబ్ల్త్హ్మ 'అలైెహి వ అ'ఊజుబిక మిన్ 
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ష్ర్చర హ్మ వ ష్ర్చర మా జబ్ల్త్హ్మ 'అలైెహి.'' -- 'ఓ్

అలో్లహ్ నేను నినున దాని శుభానిన 

కోరుకుంట్టనానను. న్నవు దేనిపైె సృషిు ంచావో దాని 

శుభానిన కోరుకుంట్టనానను. దాని చెడునుండ్న నేను 

శరణు కోరుతునానను. ఇంకా దేనిపైె సృషిు ంచావో దాని 

చెడునుండ్న శరణుకోరుతునానను.'  

ఒంట్టను గాన్న ఏదైనా జంతువును గాన్న కొంటే దాని 

మూపురానిన, నుదురును పట్టు కొని ఈ దు'ఆను 

పఠంచాలి. (అబూ దావూద్, ఇబ్నన మాజహ) 

 ( 756/ 2)ه (  تتم دراست [ ) لم 32]  - 2447
َ َعْن وَ  اُت  دَْعوَ   عليه وسلم: اهلل اهلِل صىلُل قَاَل َرُسوْ  اَل: بَْكَرَة قَ ِِبْ أ

ِسْي َطْرفََة َعْْيٍّ  تَكِلِِْنْ إََِل نَفْ اَلل ُهم َ َرْحَمَتَك أَْرُجْو فَََل " :الَْمْكُرْوِب 
 ْو دَاُودَ أَبُ . َرَواُه "أَنَْت إَِل َ  ََل إِلَهَ  هُ َوأَْصلِْح ِِلْ َشأِّْنْ كُل َ 

2447. (32) [2/756-అప్రిశోధితం] 

అబూ బక్రహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

ఆందోళన్కు, అశ్వంతికి ఈ దు'ఆను పఠంచాలి: 

''అలో్లహుమి ర'హితక అర్జూ ఫల్లతకిల్న్న ఇల్ల 

న్ఫ్స్వ తరఫత ఐనిన్ వఅస్లి'హ్లీ ష్టన్న కులోహూ 

ల్లఇల్లహ ఇలో్ల అంత.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నేను న్న 

కారుణాయనిన అరిిసాునానను. ఒకక ఘడియ కూడా 

న్నున నా అంతరాతి వైెపు విడ్నచ పెటు కు. నా 

పనులనినట్టన్న పరిష్కరించు. న్నవు తపప ఆరాధన్కు 

అరుు లు ఎవవరూ లేరు.' (అబూ దావూద్) 

 ( 756/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   33]  - 2448
َ  َعْن وَ  يُْوٌن يَا  ِزَمْتِِنْ َودُ لَ  ُهُمْوم َرُجٌل:اَل قَ  قَاَل: ْدِري ِ ِد الْخُ ِِبْ َسِعيْ أ
َك َوقَََض "أَفَََل أُعَل ُِمَك  اَل: اهلِل قَ َل َرُسوْ     كَََلًما إِذَا قُلَْتُه أَذَْهَب اهلُل َهم َ

 َت:ا أَْمَسيْ إِذَ "قُْل إِذَا أَْصَبْحَت وَ  بىََل قَاَل: قُلُْت: َل:قَا َعْنَك دَيَْنَك؟"
َ  ل ُهم َ اَل" ْ أ زي و  العج  ِمْن  َوأَُعْوذُ بَِك  .ِن م ِ َوالُْحزْ هَ لْ ذُ بَِك ِمْن اُعوْ إِّن ِ

يِْن  البخلي و الجيِن و أعوذبك منالكسلي و أعوذبك من    . غَلََبِة الد َ
َجاِل". َوقَْهرِ  ِ .  يِِْنْ  دَ ِنْ عَ  فَأَذَْهَب اهلُل َهم ِْي َوقَََض  .َفَعلُْت ذَلَِك فَ  قَاَل: الر 
    .دَاُودَ   أَبُوْ رَواهُ 

2448. (33) [2/756-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

వదద కు ఒక వయకిి వచచ, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నేను 

చాల్ల దుుఃఖ విచారాలో్ల ఉనానను. అపుపలతో 

అలమట్టసాునానను. తీరచటానికి మారగ మేదీ కన్బడాం 

లేదు. కనుక నేను చాల్ల కష్టు లో్ల ఉనానను,' అని 

అనానడు. దానికి పర వకి (స) 'నేను న్నకు ఒక దు'ఆ 

నేరిపసా్తను. నువువ దానిన ఉదయం స్తయంతర ం 

పఠంచు. అలో్లహ్ (త) న్న కష్టు లను, దుుఃఖానిన దూరం 

చేసా్తడు, న్న అపుపను కూడా తీరిచవేసా్తడు,' అని 

అనానరు. దానికి ఆ వయకిి, 'అల్లగే ఓపర వకిా! మీరు 

నాకు చూపెటు ండ్న,' అని అనానడు. పర వకి (స), 

'నువువ ఉదయం స్తయంతర ం ఈ దు'ఆను పఠంచు,' 

అనానరు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ల్ హమిి 

వల్'హుజ్ని, వ అ'ఊజుబిక మిన్ల్ 'అజ్'జి వల్ 

కసలి, వ అ'ఊజుబిక మిన్ల్ బు'ఖ్లి వల్ జుబ్ని, వ 

అ'ఊజుబిక మిన్ 'గలబతిదైని వ ఖహ్రిరిర జాల్.'' -- 

'ఓ నా పర భూ! దుఖం నుండి, విచారం నుండి నేను న్న 

శరణుకోరు తునానను,  ఓ నా పర భూ! ల్గంగుబాట్ట 

నుండ్న, అలసతవంనుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను. పిరికితన్ంనుండ్న, పిసనారితన్ం 

నుండ్న నేను న్న శరణుకోరుతునానను, అపుపల 

ఆధికయతనుండ్న, పర జల వతాిడ్ననుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.'  

'ఆ వయకిి కథన్ం, ''నేను పర వకి (స) హితబోధ పర కారం 

ఆచరించాను. ఈ దు'ఆ చదువుతూ్ ఉనానను. 

అలో్లహ్ (త) నా దుుఃఖానిన, విచారానిన దూరం 

చేస్తడు.'' నా అపుపను కూడా తీరిచవేస్తడు. (అబూ 

దావూద్)  
 ( 756/ 2)ه (  م دراست) لم تت  [ 34]  - 2449

:وَ  َ  َعْن عَلِي ٍّ ْ إِ  كَاتٌَب فََقاَل:ُه َجاَءُه مَ ن َ أ ْ  َتاِِبْ فَأَعِ ْن كِ َعِجْزُت عَ ّن ِ ِن ِ
اهلل عليه وسلم لَْو  َرُسْوُل اهلِل صىل قَاَل: أَََل أُعَل ُِمَك كَلَِماتٍّ عَل ََمِنْيِهن َ 

ِفِِنْ  كْ ا"اَلل ُهم َ  :قُْل   َعْنَك. اُه اهللُ ا أَد َ  دَيْنً ْيٍّ كَبِ  كَاَن عَلَْيَك ِمْثُل َجَبلٍّ 
ْن ِس َفْضلِ ِنِِنْ بِ  َوأَغْ لَِك َعْن َحَراِمَك بَِحََل  ِمِذي ُ   َواَك".َك َعم َ ْ َرَواُه الّت ِ

:ْعَواِت الَْكِبْيِ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ الد َ    "إِذَا َسِمْعُتْم  َوَسَنْذكُُر َحِديَْث َجابِرٍّ
 . َعاَلَشاَء اهلُل تَ   ْن اْْلََواِّنْ" إِ ِة  "تَْغِطيَ  بَاِب ِب" ِِفْ  الْكََِل اَح نُبَ 

2449. (34) [2/756-అప్రిశోధితం] 
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'అలీ (ర) కథన్ం: అతని వదద కు ఒక ముకాతబ్ 

బానిస వచచ, ''నేను ఒపపంద ధనానిన ఇవవలేక 

పోతునానను. చాల్ల కష్ు ంగా ఉంద్ధ. నాకు సహాయం 

చేయండ్న.'' అని అనానడు. అపుపడు 'అలీ (ర) నేను 

న్నకు కొనిన వచనాలు చూపెటు నా? పర వకి (స) నాకు 

వీట్టని తెలిప్రరు, ఒకవేళ న్నపైె పెదా కొండంత అపుప 

ఉనాన, అలో్లహ్ (త) దానిన తీరిచవేసా్తడు. నువువ ఈ 

దు'ఆ పఠంచు అని అనానరు:  

''అలో్లహుమిక్ఫిన్న  బి'హల్లలిక 'అన్ 'హరామిక 

వఅ'గ్నిన్న బిఫ'ద్లిక అమిన్ సవాక.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! పరిశుదిమైన్ సంప్రదన్తో నా అవసరాలన్నన 

తీరుచ, అకరమారజ న్ నుండ్న న్నున కాప్రడు. న్న 

అనుగర హాలతో న్నున ఇతర విష్యాలో్ల నిరపేకాు  

పరునిగా చెయియ.' (తిరిిజి', బై్నహఖీ-ద'అవాతిల్ 

కబీర్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

   (2/757)  صحيح (  [ ) 35]  - 2450
َ  صىل اهلل عليه و  َرُسْوَل اهللِ ن َ َشَة قَالَْت: إِ ائِ َعْن عَ وَ  اَن إِذَا سلم ك

َقاَل: "إِْن  تَكَل ََم بِكَلَِماتٍّ فََسأَلُْتُه َعِن الْكَلَِماِت فَ   َمْجلًِسا أَْو َصىل  َجلََس 
ٍّ كَل ََم بِ إِْن تَ اَمِة وَ ِم الِْقيَ وْ  يَ بَِخْيٍّ كَاَن َطابًِعا عَلَْيِهن َ إََِل  تَكَل ََم   كَاَن َشر 
ا ْغِفُرَك َوأَتُْوُب  َه إَِل َ أَنَْت أَْستَ إِلَ  ْمِدَك ََل َوبَِح انََك اَلل ُهم َ ُسْبَح "  لَُه:ةٌ رَ كَف َ
َسائِ ُ  .ْيَك" إِلَ   .َرَواُه الن َ

2450. (35) [2/757-దృఢం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఎకకడైనా 

కూరుచనాన లేదా న్మా'జ్ చేసనా తరువాత కొనిన 

శుభ్వచనాలు పలికేవారు. నేను వాట్ట గురించ 

అడ్నగాను. దానికి పర వకి (స), 'ఈ శుభ్వచనాలకు 

ముందు ఏవైెనా మంచ మాటలు మాటోాడ్న ఉంటే 

వాట్టపైె ఇవి తీరుపద్ధన్ం వరకు ముదర గా మారి 

పోతాయి. అంటే ఆ వచనాలు సురకిు తంగా ఉంటాయి. 

వాట్ట పుణయం ఎన్నడూ వయరిం కాదు. ఏ విధంగా 

ముదర వేయబడ్నన్ద్ధ వయరింకాదో. ఒకవేళ వాట్టకనాన 

ముందు చెడు మాటోాడ్నతే, ఈ వచనాలు వాట్టకి 

పరిహారంగా అవుతాయి. ఆ వచనాలు ఇవి: 

''సుబ్'హాన్క అలో్లహుమి వబి'హమ్ద్ధక 
ల్లఇల్లహ ఇలో్ల అన్త అస్త'గ్ఫిరుక వఅతూబు 

ఇలైెక'' -- 'ఓ అలా్లహ! నేను న్న పరిశుదితను 

కొనియాడుతునానను. నినున సాుతిసాునానను. న్నవు 

తపప ఆరాధుయలెవరూ లేరు, నేను క్షమాపణ 

కోరుతునానను. న్న వైెపే పశ్వచతాాపంతో మరలు్

తునానను.' (న్స్తయి')  

   (757/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 36]  - 2451
َ ليه  عبَلََغُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل :َعْن قََتادَةَ وَ    ا َرأَى اَن إِذَ وسلم ك

ُرْشدٍّ هِ ْيٍّ "ِهََلُل خَ  اَل: قَ الِْهََلَل  ُرشْ و َ رُ  ُل َخْيٍّ دٍّ ِهََل ََلُل َخْيٍّو َ   .ْشدٍّ و َ
اتٍّ ثُم َ يَُقْوُل: "اَلَْحْمُد آَمْنُت بِال َذِ  ِ ال َِذْي ذَهَ ْي َخلََقَك" ثَََلَث َمر َ َب   ِِل 

َ رَ  . ا" بَِشْهِر كََذا َوَجاَء بَِشْهِر كََذ   .اُودَ بُْو دَ َواُه أ
2451. (36) [2/757-అప్రిశోధితం] 

ఖతాదహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) మొదట్ట తేదీ నల 

వంకను చూచ: 

''హిల్లలు 'ఖైరిన్ వరుష్ద్ధన్, హిల్లలు 'ఖైరిన్ వ 

రుష్ద్ధన్, హిల్లలు 'ఖైరిన్ వ రుష్ద్ధన్, ఆమంతు 

బిలోజీ' 'ఖలఖక'' మూడుస్తరాు, తరువాత, 

''అల్'హమ్దులిలో్ల్ హిలోజీ' జ'హబ్ బిష్హ్రిక 

జ'వజాఅ' బిష్హ్రి కజ' '' అని ప్ఠంచేవారు.'' 

(అబూ దావూద్) 

'ఈ నలవంక మంచదీ, పుణయపర దమైన్దీను. ఈ 

నలవంక మంచదీ పుణయపర దమైన్దీను, ఈ నలవంక 

మంచదీ పుణయపర దమైన్దీను. నినున సృషిు ంచన్ 

వాడ్నని నేను విశవసంచాను. సాోతార లన్నన అలో్లహ్ (త) 

కొరకే. ఆ నలను తీసుకువెళ్ళడు, ఈ నలను తీసుకు 

వచాచడు.' (అబూ దావూద్)  

 ( 757/ 2)  سته (لم تتم درا  [ ) 37]  - 2452
دٍّ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن  َعِن ابِْن َمْسُعوْ وَ 

ُه فَلَْيقُ  ْ َعْبُد  ْل:كَُثَر َهم ُ َ ِدَك وَ ُن َعبْ َوابْ َك اَلل ُهم َ إِّن ِ   ِِفْ َمِتَك وَ ابُْن أ
 أَْسأَلَُك بِكُل ِ  اُؤَك قََض  ِِف َ  َك عَْدٌل ُحْكمِ  ِِف َ  َماضٍّ  ِتْ بَِيِدَك يَ ِص قَْبَضِتَك نَا
ْيَت بِِه نَْفَسَك أَْو أَنَْزلَْتُه ِِفْ كِ اْسمٍّ ُهوَ  ُه أََحًدا ِمْن  َتابَِك أَْو عَل َْمتَ  لََك َسم َ
َ َت ِعبَ َهمْ أَلْ  َخلِْقَك أَوْ  َدَك أَْن  الَْغْيِب َعنْ  ِن  ِِفْ َمْكُنوْ بِهِ  َتأْثَْرَت ْو اْس ادََك أ
ْي َما قَالََها َعْبٌد قَط ُ إَِل َ  ِبْ َوِجََلَء َهم ِْي َوَغم ِ قَلْ   َربِْيعَ َن الُْقْرآ  تَْجَعَل 

 .َرَواُه َرِزيٌْن   .ا"حً ُه َوأَبَْدلَُه فَرْ أَذَْهَب اهلُل َغم َ 
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2452. (37) [2/757-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''చాల్ల అధికంగా దుుఃఖం విచారంల్ల ఉన్న వయకిి ఈ 

దు'ఆను పఠంచాలి. దీనిా పఠంచన్ వారి విచారానిన, 

దుుఃఖానిన అలో్లహ్ (త) తొలగించవేసా్తడు. ఇంకా 

దానికి బదులుగా సుఖసంతో ష్టలను పర స్తద్ధసా్తడు. ఆ 

దు'ఆ ఇద్ధ: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అబ్దుక, వబ్నుఅబ్ద్ధక 

,వబ్ను అమతిక, వఫీ ఖబ్'దతిక, నాసయతీ 

బియద్ధక, మాది ఫి 'హుక్ముక, అద్లున్ ఫీయ 

ఖ'దావుక ,అస్అలుక బికులోి ఇసిన్, హువలక 

సమైాత బిహ న్ఫ్సక, అవ్ అన్'జల్తహు ఫీ 

కితాబిక, అవ్ అలోమ్తహు అ'హదన్ మిన్ ఖల్ఖిక, 

అవ్ అల్హమ్త ఇబాదక, అవిసా్తస'ర్త బిహీ ఫీ 

మక్నూనిల్ గైెబి ఇందక, అన్ తజ్అలల్ ఖుర్ఆన్ 

రబీఅ ఖల్బీ వజిల్లఅ హమిి వ గమీి.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! నేను న్న దాసుణి, న్న దాసుని-న్న దాస 

కుమారుణన. నా నుదురు న్న చేతిల్ల ఉంద్ధ. న్నవు 

జారీచేసే పర తి ఉతారువు నాపైె అమలు జరుగుతుంద్ధ. 

నా విష్యంల్ల న్నవు చేసే పర తి తీరుప నాయయంతో 

కూడుకున్నద్ధ. న్నవు న్న కోసం ఇష్ు పడ్నన్, న్న గర ంథంల్ల 

అవతరింపజేసన్, న్నవు న్న సృషిు కి నేరిపంచన్, న్న 

అగోచర జాఞ న్ంల్ల భ్దర ంగా ఉంచన్ పేరోను స్తధన్ంగా 

చేసుకొని అరిిసాునానను. ఖుర్ఆన్ను నా 

హృదయానికి వసంతంగా నా కళికు జోయతిగా నా 

విచార దుుఃఖాలను దూరం చేసే స్తధన్ంగా చెయియ.' 
(ర'జీన్) 

   (2/758)  صحيح ([ )   38]  - 2453
ا إِذَا َصِعْد ْن جَ عَ وَ  نَا َوإِذَا ابِرٍّ قَاَل: كُن َ َ َحَنا. َرَواُه  نََزلََنا َس ا نَا كَب َ ب َ
 ُبَخاِري ُ الْ 

2453. (38) [2/758-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: ''మేము ఎతైెన్ పర దేశ్వనికి ఎక్షొ 

న్పుపడు 'అలా్లహు అకబర్ ' అని, కిర ంద్ధకి దిగినప్పడు 

'స్తబ్హ్మనలా్లహ్' అని పలికేవారం. (బు'ఖారీ) 

   (758/ 2)  تتم دراسته ([ ) لم  39]  - 2454

َ  َعْن أَنَسٍّ أَن َ َرُسْوَل اهللِ وَ  اَن إِذَا كََربَُه أَْمٌر صىل اهلل عليه وسلم ك
وْ  ي ُ يَا"يَا حَ  ُل:ُقوْ يَ  ْ  . "َك أَْسَتِغْيُث َمتِ ُم بَِرحْ قَي ُ َذا ِمذي ُ َوقَاَل: هَ َرَواُه الّت ِ

 .لَْيَس بَِمْحُفْوظٍّ ٌب وَ ٌث َغِريْ يْ َحدِ 
2454. (39) [2/758-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) కు ఏదైనా పని కష్ు  

మైనదిగా ఉంటే  ఈ దు'ఆ పఠసా్తరు: 

''యా 'హయుయ యా ఖయూయము. బిర'హ్మతిక 

అసా'గీసు.'' - 'శ్వశవత సజీవుడా! అందరిన్న 

ఆదుకునేవాడా! నేను న్న కారుణయం దావరా ఫిరాయదు 

చేసాునానను.'' (తిరిిజి'  / ఏకోలాేఖనం, ఈ 'హదీస్త' 

ఆధార ప్రంప్ర భ్దాప్రచ బడలేదు)  

 ( 758/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   40]  - 2455
ْ َسِعْيدِ وَ   اهلِل َل وْ يَا َرُس " َدِق:َخنْ يَْوَم الْ لَْنا قُ  قَاَل:ِري ِ ُخْد  الْ َعْن أَِِب

  . َعْم نَ  قَاَل:. ُقلُْوِب الَْحَناِجرَ ِت الْ ْد بَلَغَ قَ فَ  "ُه؟ ْن َشْيءٍّ نَُقْولُ َهْل مِ 
  اهلُل ُوُجْوَه أَعَْدائِهِ  قَاَل: فََضَرَب  .َنا"اَلل َُهم َ اْسُّتْ َعْوَراتَِنا َوآِمْن َرْوعَاتِ "
يِْح.هلُل بِ َهَزَم ايِْح وَ لر ِ بِا ِ  .اُه أَْحَمُد َروَ  الر 

2455. (40) [2/758-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: కందక యుదిం 

నాడు మేము పర వకి  (స)ను ఇల్ల పర శనంచాము, ''ఓ 

అలో్లహ్ పర వకిా! మా హృదయాలు గొంతుల్లకి 

వచాచయి, ఏదైనా దు'ఆ ఉంటే చెపపండ్న. మేము 

చదవడానికి.'' అంటే మేము చాల్ల అశ్వంతికి, 

ఆందోళన్కు గురిఅయాయము, అని అరిం. పర వకి (స) 

అవును, ఆ దు'ఆ ఇద్ధ అని అనానరు: 

''అలో్లహు మిసాుర్ 'అవ్రాతినా వ ఆమిన్ 
రౌ'ఆతినా.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! మా ల్లప్రలను 

కపిపపుచుచ, ఇంకా మాకు భ్యం నుండ్న పర శ్వంతతను 

పర స్తద్ధంచు.'  

ఉలోేకన్కరి కథన్ం: ఈ దు'ఆ శుభ్ం వలో అలో్లహ్ 

తుఫాను గాలి దావరా శతుర వులను వెనుతిరిగేటటో్ట 

చేస్తడు. ఇంకా వారిని ఓటమికి అవమానానికి 

గురిచేస్తడు. (అ'హిద్) 

 ( 758/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   41]  - 2456
ِب ُ  اَل:َعْن بَُريَْدَة قَ وَ  وْ َل دَخَ  صىل اهلل عليه وسلم إِذَا كَاَن الن َ َق  الس ُ
َ : "بِْس قَاَل  َ لل  ِم اهلِل ا ْ أ ْوِق وَ أَلَُك َخْيَ ْس ُهم َ إِّن ِ  ا فِْيَهامَ َخْيَ َهِذهِ الس ُ
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 َ ِ مَ َوأ َها َوَشر  ِ ْ أَُعْوذُ بَِك أَْن أُِصيْ  .ا فِْيَهاُعْوذُ بَِك ِمْن َشر  َب فِْيَها اَلل ُهم َ إِّن ِ
 .ِبْيِ ِت الْكَ ْعَواد َ ِِفْ الي ُ َهقِ َرَواُه الَْبيْ  .اِسَرًة"َصَفَقًة خَ 

2456. (41) [2/758-అప్రిశోధితం] 

బురైదహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) బజారుకు 

వెళ్ళళన్పుడు ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు: 

''బిసిలో్లహి అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక 'ఖైర 

హాజ' స్తసఖి, వ 'ఖైర మాఫీహా, వ అ'ఊజుబిక మిన్ 

ష్రిర హా, వ ష్రిర  మా ఫీహా, అలో్లహుమి ఇన్నన 

అ'ఊజుబిక అన్ ఉ'స్వబ ఫీహా 'సఫఖతన్ 

'ఖాసరతన్.'' -- 'అలో్లహ్ పేరుతో, ఓ అలో్లహ్ నేను 

నినున ఈ బజారు యొకక మంచని  కోరుతునానను.  

ఈ బజారుల్ల ఉన్న  చెడునుంచ న్న శరణు 

కోరుతునానను. అదేవిధంగా ఈ కొనుగోలుల్ల న్ష్ు  

పోవటానునండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను.'' 

(బై్నహఖీ - ద'అవాతుల్ కబీర్)  

===== 

 َذِة ا عَ بَاُب اَْلِْستَ   -8

8. శర్ణు కర్ల (ఇసిు ఆజ'హ్) దు'ఆలు 

మాన్వుని జీవితంల్లని కష్టు లు, న్ష్టు లు, ఆపదలు 

అతనిన చుట్టు ముట్టు  ఉనానయి. ఈ కష్ు న్ష్టు లు, 

ఆపదలు అన్నన తాను సవయంగా ప్రప్రలకు 

ప్రలపడ్నన్ దాని ఫలితమే. పర తివయకిి వీట్ట దావరా 

ముకిి, స్తఫల్లయలు ప్పందాలని పర యతినసా్త ఉంటాడు. 

అయితే పర వకి స్తంపర దాయానిన అనుసరించటమే 

అనినట్టకంటే మంచ పదితి. పర వకి (స) కష్టు ల నుండ్న 

న్ష్టు లనుండ్న, ఆపదలనుండ్న అలో్లహ్ను శరణు 

కోరారు. అదే విధంగా తన్ అనుచరులకు కూడా 

దీనిన గురించ శక్షణ ఇచాచరు. ''మీకేదైనా కష్ు ం 

సంభ్విసాే అలో్లహ్ (త)ను శరణుకోరండ్న, అలో్లహ్ (త) 

వాట్టని దూరం చేసా్తడు అని తన్ అనుచరులకు 

హితబోధ చేస్తరు. అనుచరులు దీనిన 

అనుసరించారు. అలో్లహ్ (త) వారి కష్టు లను దూరం 

చేస వారికి సుఖపర దమైన్ జీవితం పర స్తద్ధంచాడు. 

మన్ం కూడా మన్ కష్టు లను దూరం చేయటానికి పర వకి 

(స) చూపెట్టు న్ పదితిని అనుసరించ ఆచరిసాే ఇన్ష్ట 

అలో్లహ్ కష్టు లు న్ష్టు లు తొలగిపోతాయి. పర వకి (స) 

శరణుకోరే దు'ఆలను కర మం తపపకుండా సమయాను 

స్తరంగా పఠసా్త ఉండండ్న. అలో్లహ్ (త) ముసోము 

లందరి ఆపదలను, కష్టు లను తొలగించు గాక. 

ఆమీన్! 
----- 

 َ َ لْفَ ا     మొదటి విభాగం ُل و َ ْصُل اْْل

 ( 2/759)  ( ه[ ) متفق علي  1 ] - 2457
ْ ُهَريَْرَة ْن عَ  ذُْوا  ىل اهلل عليه وسلم ص ُسْوُل اهللِ رَ قَاَل  قَاَل:أَِِب "تََعو َ
َقاِء َوُسْوِء ابِاهللِ   .اْْلَعَْداِء"لَْقَضاِء َوَشَماتَِة  ِمْن َجْهِد الَْبََلِء َودَْرِك الش َ

2457. (1) [2/759-ఏకీభ్వితం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మీరు ఆపదలు, కష్టు లనుండ్న, దురదృష్ు ం నుండ్న, 

చెడు తీరుపల నుండ్న, శతుర వుల సంతోష్ం నుండ్న 

అలో్లహ్ను శరణుకోరండ్న:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ జహ్ద్ధల్ 

బల్లయి' వదర్కిష్ు ఖాయి' వ స్తయి'ల్ ఖ'దాయి వ 

ష్మాతతిల్ అ'అదాయి'.'' -- 'ఆపదల న్ష్టు నునండ్న, 

దురదృష్ు ం నుండ్న చెడు తీరుపల నుండ్న, శతుర వుల 

సంతోష్ం నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను.' 

(బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

   (2/759)  [ ) متفق عليه ( 2]  - 2458
ِب ُ صىل اَعْن أَنَسٍّ قَاَل وَ  ْ هُ "اَلل   : ْوُل هلل عليه وسلم يَقُ كَاَن الن َ   م َ إِّن ِ
  لَِع ُبْخِل َوِض لُْجُُبِ َوالْ ِز َوالَْكْسِل َواْزِن َوالِْعْج ُح  الَْهم ِ َوالْ ِمَن  ْوذُ بَِك أَعُ 

يِْن َوغَلَ  َجاِل" الد َ ِ  .َبِة الر 
2458. (2) [2/759-ఏకీభ్వితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆను 

పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ల్ హమిి 

వల్'హుజ్ని వల్ 'అజ్'జి వల్ కస్లి వల్ జుబ్ని 

వల్బు'ఖ్లి వ'దలయి'దైని వ 'గలబతి రిర జాలి.'' -- 

'ఓ అలో్లహ్! దుుఃఖం, విచారాల నుండ్న, దీన్తవం, 

బదద కం, పిరికితన్ం, పిసనారి తన్ం, రుణభారం, పర జల 
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బలవంతం వతాిడ్న నుండ్న న్న శరణు కోరుతునానను.' 

(బు'ఖారీ, ముసోమ)  

 ( 2/759)ه (  علي  [ ) متفق 3]  - 2459
ِب ُ  لَْت:عَائَِشَة قَا ْن عَ وَ  "اَلل َُهم َ   ْوُل:م يَقُ  عليه وسل  صىل اهللكَاَن الن َ

ْ أَُعْوذُ بَِك  َ  . ِمَن الَْكْسِل َوالَْهَرِم َوالَْمْغَرِم َوالَْمأْثَِم إِّن ِ ْ أ ُعْوذُ بَِك  اَلل ُهم َ إِّن ِ
ااِب العََذ  ِمْن  اِر وَ َنِة اِر َوفِتْ ن َ ِ فِ  َذاِب الَْقْبِ عَ وَ َنِة الَْقْبِ فِتْ لن َ ْتَنِة َوِمْن َشر 
ِ فِْتنَ   فِْتَنِة الَْفْقرِ َشر ِ  ََن َوِمْن الْغِ  اِل َوِمْن َشر  ج َ اَلل ُهم َ   .ِة الَْمِسْيِح الد َ

ِد َونَق ِ  بَِماِء الث َلِْج وَ َخَطايَاَي  اْغِسْل  َ  الث َ يَُنق َ  َماِبْ كَقَلْ  الَْبْ ُض  بْيَ ْوُب اْْل
نَ    الَْمْشِرِق بَْْيَ  بَاعَْدَت  اايَاَي كَمَ ِِنْ َوبَْْيَ َخَط َوبَاعِْد بَيْ  ِس ِمَن الد َ
 .َوالَْمْغِرِب" 

2459. (3) [2/759-ఏకీభ్వితం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆను 

పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ల్ కస్లి వల్ 

'హరమి వల్ మ'గ్రమి వల్ మాసమి, అలో్లహుమి 

ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ అజా'బినానరి, వఫిత్న్ 

తినానరి, వ ఫిత్న్తిల్ 'ఖబ్రి, వ అజా'బిల్ ఖబరీ, 

వ మిన్ ష్రిర  ఫిత్న్తిల్ 'గన్న, వ మిన్ ష్రిర  ఫిత్న్తిల్ 

ఫఖర , వ మిన్ ష్రిర  ఫిత్న్తిల్ మస్వ'హిదద జాజ లి, 

అలో్లహుమి'గిసల్ 'ఖ'తాయాయ బిమాయి' 

సస'ల్జి వల్ బర్ద్ధ. వన్ఖిు  ఖల్బీ కమా యున్ఖు  

సౌస'బుల్ అబ్య'దు మిన్దద న్స వబాయిద్ బై్నన్న 

వబై్నన్ 'ఖ'తాయాయ కమా బాఅతా బై్నన్ల్ మష్రిఖి 

వల్మగ్రిబి.'' -- 'ఓ నా పర భూ! బదద కం నుండ్న, 

వృదిాపయం నుండ్న, రుణం నుండ్న, ప్రప్రల నుండ్న న్న 

శరణు కోరుకుంట్టనానను. ఓ నా పర భూ! న్రక శక్ష 

నుండ్న, అగిన పరీక్ష నుండ్న సమాధి ఉపదర వం నుండ్న, 

సమాధి శక్ష నుండ్న, ఐశవరాయల ఉపదర వాల చెడు 

నుండ్న, దారిదయీం నుండ్న, మస్వహదద జాజ ల్ కలో్లలం 

నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను. ఓ అలో్లహ్! నా 

ప్రప్రలను వడగళళ దావరా న్నట్ట దావరా శుభ్ర పరచు, 

నా హృదయానిన తెలోని వసాీం మురికి నుండ్న 

శుభ్ర పరచబడ్నన్టో్ట శుభ్ర పరచు. నాకూ నా ప్రప్రలకూ 

మధయ తూరుప పడమరల మధయ ఉన్నంత దూరం 

చేసవేయి.'' (బు'ఖారీ, ముసోమ్) 

 ( 760/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 2460
 ْوُل:يَقُ   عليه وسلم  ىل اهللاهلِل ص   ُل َن َرُسوْ كَا أَْرقََم قَاَل:  َعْن َزيِْد بِْن وَ 
ْ أَُعوْ  م َ "اَلل هُ    َوالُْبْخِل َوالَْهَرِم ُجُْبِ ْسِل َوالْ ْجِز َوالْكَ ذُ بَِك ِمْن الْعِ إِّن ِ

َها أَنْ .ْبِ َوعََذاِب الْقَ  أَنَْت  .اَت َخْيُ َمْن َزكَاهَ اَلل ُهم َ آِت نَْفِسْي تَْقَواَها َوَزك ِ
َ  ل ُهم َ اَل .َهاََل ا َوَموْ هَ َولِي ُ  ْ أ  َوِمْن قَلْبٍّ مٍّ ََل يَْنَفعُ لْ عِ ذُ بَِك ِمْن ُعوْ إِّن ِ
لََها". َرَواُه   تَْشَبُع َوَمْن دَْعَوةٍّ ََل يُْسَتجاَُب ََل  ْن نَْفسٍّ مِ يَْخَشُع وَ ََل 

 . ُمْسلٌِم 
2460. (4) [2/760-దృఢం] 

'జైద్ బిన్ అరు మ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ల్ అ'జ్'జి 

వల్కసలి, వల్జుబ్ని వల్బుఖ్లి ,వల్ 'హరమి 

వఅజా'బిల్ ఖబ్రి, అలో్లహుమి ఆతిన్ఫ్స్వ 

తఖ్వాహా ,వ'జకికహా అన్త ఖైరు మన్'జకాకహా 

,అన్త వలియుయహా వ మౌల్లహా, అలో్లహుమి ఇన్నన 

అ'ఊజుబిక మిన్ ఇల్మిన్ ల్లయన్ఫఉ, వమిన్ 

ఖల్బిన్ ల్ల యఖ్ష్ఉ, వమిన్ న్ఫ్సన్ ల్ల తష్బఉ, 

వమిన్ దావతిన్ ల్ల యుస్తజాబు లహా.'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! బలహీన్త, బదద కం, సోమరితన్ం, 

పిరికితన్ం, పిసనారితన్ం నుండ్న, ముసలితన్ం 

నుండ్న, సమాధి శక్ష నుండ్న, న్న శరణు కోరుతునానను. 

ఓ అలో్లహ్! నా హృదయానికి దైవభీతి, దైవభ్కిి 

పర స్తద్ధంచు. దానిన పరిశుభ్ర పరచు. న్నవు అందరికంటే 

బాగా పరిశుభ్ర పరిచేవాడవు. న్నవే ఈ ఆతికు 

యజమాని, సంరక్షకుడవు. ఓ అలో్లహ్! ల్లభ్ం 

చేకూరచని జాఞ న్ం నుండ్న దైవభీతిలేని హృదయం 

నుండ్న, తృపాిచెందని హృదయం నుండ్న స్వవకరించ 

బడని దు'ఆ నుండ్న న్న శరణు కోరుతునానను.'' 

(ముసోమ్) 

   (760/ 2)  [ ) صحيح ( 5]  - 2461
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َرُس  ْن دُعَاءِ كَاَن مِ   قَاَل:بِْن ُعَمرَ  اهللدِ َعْن َعبْ وَ 

ْ أَُعْوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك َوتَ "اَلل   سوسلم: ِل عَافَِيِتَك ُهم ِ إِّن ِ  وَ  َحو ُ
 . ٌم ْسلِ َرَواُه مُ  . ِطَك" ِع َسخَ َك َوَجِميْ َمتِ فَُجاَءةِ نِقْ 

2461. (5) [2/760-దృఢం] 
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'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను కూడా పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ 'జవాలి 

ని'అమతిక వత'హవువలి 'ఆఫియతిక వఫుజాఅ'తి 

నిఖ్మతిక వ జమీ'ఇ స'ఖతిక్,''  -- 'ఓ నా పర భూ! న్న 

అనుగర హం ల్లకోకబడటంనుండ్న, న్న రక్షణ తొలగించ 

బడటంనుండ్న, న్న వయధా భ్రితమైన్ శక్ష నుండ్న న్న 

అనేక విధాల ఆగర హం నుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.' (ముసోమ్)  

 ( 760/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 2462
 ْوُل:قُ عليه وسلم يَ هلل ُل اهلِل صىل اكَاَن َرُسوْ  قَالَْت: َعْن عَائَِشةَ وَ 
ْ "اَلل   ِ َما َعمِ  ْن أَُعْوذُ بَِك مِ  ُهم َ إِّن ِ   َرَواهُ  . " َما لَْم أَْعَمْل  لُْت َوِمْن َشر ِ َشر 
 .لٌِم  ُمْس 

2462. (6) [2/760-దృఢం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆ 

పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ష్రిర మా 

'అమిల్తు వ మిన్ ష్రిర  మా లమ్ అ'అమల్.'' -- 'ఓ 

నా పర భూ! ఇంత వరకు చేసన్ మరియు ఇంకా నేను 

చేయని ప్రప్రల చెడునుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.'' (ముసోమ్) 

   (2/760)  تفق عليه ([ ) م  7]  - 2463
 :ْوُل سلم كَاَن يَقُ اهلِل صىل اهلل عليه و َعِن ابِْن َعب َاسٍّ أَن َ َرُسْوَل وَ 
 بَِك لَْيَك أَنَْبُت وَ َوك َلُْت َوإِ تَ  ْنُت َوعَلَْيَك  آمَ ْمُت َوبَِك أَْسلَ  لََك م َ "اَلل هُ 

َ  .َخاَصْمُت  ْ ل ُهم َ إِ لا تَِك ََل إِلََه إَِل َ  ّن ِ أَْن تُِضل ِِِنْ أَنَْت الَْحي ُ   . أَنَْت أَُعْوذُ بِِعز َ
 .تُْوَن" ُموْ َواْْلِنُْس يَ ن ُ   يَُمْوُت َوالْجِ ال َِذْي ََل 

2463. (7) [2/760-ఏకీభ్వితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆను 

కూడా పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి లక అస్లమ్తు వబిక ఆమన్తు 

వఅలైెక తవకకల్తు వఇలైెక అన్బ్తు వబిక 

'ఖా'సమ్తు, అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు' బి 

'ఇ'జజ తిక ల్లయిల్లహ ఇలో్ల్ అన్త్ అన్తు'దిలోన్న 

అన్తల్ 'హయుయలోజీ ల్లయమూతు, వల్జినున 

వల్ఇన్సు యమూతూన్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! న్న కోసం 

నేను ఇసో్తమ్ స్వవకరించాను, న్న కోసం విశవసంచాను, 

నినేన న్ముికునానను, న్నవైెపే మరల్లను, న్న 

దావరానే శతుర వులతో తలపడాాను. ఓ నా పర భూ! న్న 

గౌరవం స్తకిు ! న్నవు తపప ఆరాధుయ్లెవరూ లేరు. న్నవు 

న్నున అవమాన్పరచటానునండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను. న్నవు్మరణంచని నితయ్సజీవుడవు. 

జినునలు, మాన్వులు మరణసా్తరు.' (బు'ఖారీ, 

ముసోమ్)  
----- 

   రిండవ విభాగం    لث َاِّنْ اَلَْفْصُل ا 

 ( 2/760)(   [ ) لم تتم دراسته 8]  - 2464
َ  :يَْرَة قَاَل ُهرَ  ْن أَِِبْ عَ   ْوُل:قُ هلل عليه وسلم يَ ىل ا ص ُل اهللِ َرُسوْ  اَن ك
ْ "اَلل هُ   ََل يَْنَفُع َوِمْن قَلْبٍّ ََل يَْخَشُع  عِلْمٍّ ِمْن  ِع:بَ ذُ بَِك ِمَن اْْلَرْ أَُعوْ  م َ إِّن ِ
دَ َوابُْن اوُ دَ أَبُْو اُه أَْحَمُد وَ َروَ  عَاِء ََل يَْسَمُع". نَْفسٍّ ََل تَْشَبُع َوِمْن دُ َوِمْن 
 .هُ َماجَ 

2464. (8) [2/760-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) ఇల్ల ప్లికే 

వారు, ''నేను నాలుగు విష్యాల నుండ్న శరణు 

కోరుతున్నాను. ల్లభిం చేకూరచని జాఞ న్ం, 

భయప్డని హృదయం, త్ృపిు చిందని ఆతి, 

స్త్ాకర్చించబ్డని దు'ఆ.'' (అ'హిద్, అబూ దావూద్, 

ఇబ్ననమాజహ, న్స్తయి') 

   (2/761)  ته (دراس) لم تتم  [ 9]  - 2465
مِ رَ وَ  ْ َسائِ ُ ا. وَ ََ اهلِل بِْن ُعَمر دِ ِذي ُ َعْن َعبْ َواُه الّت ِ  . ْنُهَما عَ لن َ

2465. (9) [2/761-అప్రిశోధితం] 

దీనినే, 'అబాులా్లహ బిన్ 'ఉమర్ (ర) దావర్మ. 

తిరిిజి', నస్తయి', ఉలాేఖంచారు.  
   (761/ 2)  ( ه[ ) لم تتم دراست 10]  - 2466

ذُ مِْن  عليه وسلم يَتَ  هللُل اهلِل صىل اُسوْ كَاَن رَ  :قَاَل  رَ ْن ُعمَ عَ وَ  َعو َ
ْدِر َوعََذاِب الُْجُْبِ : م َِن اسٍّ َخمْ  لَْقْبِ.   َوالُْبْخِل َوُسْوِء الُْعُمِر َوفِْتَنِة الص َ

َسائِ ُ   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن َ
2466. (10) [2/761-అప్రిశోధితం] 
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'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 5 విష్యాల 

నుండ్న శర్ణు్కోరేవారు. ''పిరికితన్ం, పిసనారితన్ం, 

వృదిాపయం, హృదయాల కలతలు, సమాధి శక్ష.'' 

(అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

 ( 2/761)[ ) صحيح (   11]  - 2467
ْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهللوَ   : ْوُل  عليه وسلم كَاَن يَقُ َعْن أَِِب

ْ "اَلل ُهم َ  ل َ ل َ قِ الَْفْقِرَوالْ  ِمْن ْوذُ بَِك  أَعُ  إِّن ِ ِ َ َوأَُعْوذُ مِ  .ةِ ِة َوالذ   أَْو  ْظلَِم ْن أَْن أ
َسائِ ُ  .أَْظلََم"   . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن َ

2467. (11) [2/761-దృఢం] 

అబూ్ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను కూడా పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ల్ ఫఖ్రి, 

వల్ ఖిలోతి, వజిజ 'లోతి, వ అ'ఊజు' బిక మిన్ 
అన్అ''జ్లిమ అవ్ ఉ''జ్లమ.'' -- 'ఓ నా పర భూ! 

దారిదయీం నుండ్న, ధన్కొరత నుండ్న, అవమాన్ం 

నుండ్న, అగౌరవం నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతు 

నానను. ఓ నా పర భూ! దురాిరాగ నికి ప్రలపడటం 

నుండ్న, దురాిరాగ నికి గురికావటం నుండ్న నేను శరణు 

కోరుతునానను.' (అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

 ( 761/ 2)دراسته (  تتم  [ ) لم 12 ] - 2468
ْ  َن يَُقْوُل:َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاوَ  "اَلل ُهم َ إِّن ِ

َسائِ ُ  ُودَ أَبُْو دَاَواُه رَ  .ِق" ِء اْْلَْخََل ُسوْ َقاِق َوالن َِفاِق وَ أَُعْوذُ بَِك ِمَن الش ِ    َوالن َ
. 

2468. (12) [2/761-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచే వారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్షిు ఖాఖి, 
వనినఫాఖి, వ స్తయి'ల్ అ'ఖ్ల్లఖ్.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! వయతిరేకత నుండ్న, కాపటయం నుండ్న, 

దురుగ ణాల నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను.' 

(అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

   (761/ 2)  راسته (تتم د[ ) لم  13 ] - 2469
ْ  َن يَُقْوُل:َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاوَ  "اَلل ُهم َ إِّن ِ

ِة فَإِن ََها  انَ َن الِْخيَ بَِك مِ  أَُعْوذُ ِجْيُع وَ الض َ  ْوِع فَإِن َُه بِْئَس أَُعْوذُ بَِك ِمَن الُْج 
َ  . ُة" َسِت الِْبَطانَ ئْ بِ  َسائِ ُ َوابُْن َماَجُه   َواْو دَاُودَ بُ َرَواُه أ  .لن َ

2469. (13) [2/761-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను కూడా పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు బిక మిన్ల్ జూ'ఇ, ఫ 

ఇన్నహూ బీ'స'దాజీ'ఉ, వ అ'ఊజుబిక మిన్ల్ 

'ఖియాన్తి, ఫ ఇన్నహా బీ'సతిల్ బి'త్థన్హ.''  -- 

'ఓ నా పర భూ! ఆకలి నుండ్న శరణు కోరుతునానను. 

ఎందుకంటే అద్ధ చెడా సహవాస, ఇంకా దోర హం నుండ్న 

న్న శరణు కోరుతునానను. ఎందుకంటే అద్ధ చెడా 

అలవాట్ట.'' (అబూ దావూద్, న్స్తయి', ఇబ్నన 

మాజహ) 

   (2/761)  دراسته (تتم [ ) لم  14]  - 470
ْ   وسلم كَاَن يَُقْوُل: عليه  صىل اهللأَن َ َرُسْوَل اهللِ َعْن أَنَسٍّ وَ  "اَلل ُهم َ إِّن ِ

  . رَواهُ  َوالُْجَذاِم َوالُْجُنْوِن َوِمْن َسي ِئٍّ اْْلَْسَقاِم" أَُعْوذُ بَِك ِمَن الَْبَِص 
َسا دَ وُ أَبُْو دَا  .ئِ ُ َوالن َ

2470. (14) [2/761-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆను కూడా 

పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ల్ బర'స, 

వల్ జుజా'మి, వల్ జునూని, వమిన్ సయియయిల్ 

అస్ఖామ్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! తెలోమచచల రోగం 

నుండ్న, కుష్టు వాయధి నుండ్న, పిచచతన్ం నుండ్న, ఇంకా 

ఇతర పర మాద కరమైన్ రోగాల నుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.' (అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

   (761/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 2471
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: قَاَل:َعْن قُْطَبَة بِْن َمالِكٍّ وَ   كَاَن الن َ
 َ ْ أَعُ "ا َ ُمْنَكرَ   بَِك ِمْن ذُ وْ لل ُهم َ إِّن ِ اُه  َروَ  .َواِء" هْ ْْلَ ْْلَْعَماِل َواَوا  ْخََلِق اِت اْْل

ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ
2471. (15) [2/761-అప్రిశోధితం] 

ఖు'త్బహ బిన్ మాలిక్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను కూడా పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ 

మున్కరాతిల్ అ'ఖ్ల్లఖి వల్ అ'అమాలి వల్ 

అహ్వాయి'.'' -- 'ఓ నా పర భూ! దురుగ ణాల నుండ్న, 
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చెడు పనుల నుండ్న, చెడు కోరికల నుండ్న నేను న్న 

శరణు కోరుతునానను.'' (తిరిిజి')  

   (762/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2472
  ِب َ اهللِ نَ ا يَ  قُلُْت: ِه قَاَل:َعْن ُشَتْيِ بِْن َشكَِل بِْن ُحَمْيدٍّ َعْن أَبِيْ وَ 

َ  تَعْ عَلَْمِِنْ  ذُ بِِه قَاتَعَ ِويًْذا أ ْ أَُعْوذُ "قُْل الل ُهم َ  :َل و َ   وَ  َسْمِعَي َشر ِ  بَِك ِمْن   إِّن ِ
ِ قَلِْبْ َوَشر ِ  ِ لَِساِّنْ َوَشر  ِ بَْصِرْي َوَشر  ِمِذي ُ "  َمِني ِْي َشر  ْ . َرَواُه أَبُْو دَاُوَد َوالّت ِ

َسائِ ُ وَ   . الن َ
2472. (16) [2/762-అప్రిశోధితం] 

ష్టతైెర్ బిన్ ష్కల్ బిన్ 'హుమైద్ (ర) తన్ తండ్నర  

దావరా ఉలోేఖిసాునానరు, అతని తండ్నర  పర వకి (స)ను 

ఇల్ల విన్నవించుకునానరు, 'తమరు శరణు కోరే 

దు'ఆ ఏదైనా ఉంటే నాకు నేరిపంచండ్న దాని దావరా 

నేను శరణు కోరుతూ ఉంటాను.'  పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచు అని ఉపదేశంచారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ ష్రిర  

సమ్'యీ వష్రిర  బ'స్రీ వ ష్రిర  లిస్తన్న వష్రిర  ఖల్బీ, 

వష్రిర  మనియీయ.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నా చెవుల 

నుండ్న, కళళ నుండ్న, నా హృదయం నుండ్న, నా 

నాలుక నుండ్న, న్న వీరయం కీడుల నుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.' (అబూ దావూద్, తిరిిజి', న్స్తయి') 

   (762/ 2)  م تتم دراسته (ل  )[  17]  - 2473
َ وَ  َ  الَْيَس ِِبَ َعْن أ  ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْدُعْو:ِر أ

 ْ د ِْي َوِمَن  أَُعْوذُ بَِك ِمَن الَْهْدِم َوأَُعْوذُ بَِك ِمَن ا"اَلل ُهم َ إِّن ِ َ َرِق  غَ الْ لّت َ
َطِِنَ يَ   بَِك ِمْن أَْن ْوذُ َوأَعُ  .ِم الَْهرَ َحَرِق وَ َوالْ  ْيَطاُن ِعنْ  َتَخب َ الَْمْوِت   َد الش َ
َك ِمْن أَْن أَُمْوَت َوأَُعْوذُ بِ  .ْوذُ بَِك ِمْن أَْن أَُمْوَت ِِفْ َسِبْيلَِك ُمْدبًِراَوأَعُ 

َسائِ ُ  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ . لَِديًْغا"   َوالن َ
 ." "اَلَْغم ِ أُْخَرىَوايَةٍّ ادَ ِِفْ رِ زَ وَ 

2473. (17) [2/762-అప్రిశోధితం] 

అబుల్ యస్ర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) ఈ దు'ఆను 

కూడా పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజు'బిక మిన్ల్ హదమి వ 

అ'ఊజు'బిక మిన్తారదీద  వ మిన్ల్ 'గరఖి వల్ 'హరఖి 

వల్ హరమి, వ అ'ఊజు'బిక మిన్ అన్ యత్

'ఖబాతనియ షై'తాను ఇందల్ మౌతి. వ  

అ'ఊజు'బిక మిన్ అన్అమూత ఫీ సబీలిక 

ముద్బిరన్. వ అ'ఊజు'బిక మిన్ అన్ అమూత 

లదీ'గన్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నొకిక వేయబడ్న 

మరణంచటం నుండ్న, కిర ందపడ్న మరణంచటం నుండ్న, 

మునిగి మరణంచటం నుండ్న, కాలి మరణంచడం 

నుండ్న, వృదిాపయపు చవరిదశ నుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను. ఇంకా నేను మరణ సమయంల్ల 

షై'తాన్ న్నున అసిరతకు గురిచేయటానునండ్న నేను 

న్న శరణు కోరుతునానను. ఇంకా నేను న్న మారగ ంల్ల 

యుది మైదాన్ం నుండ్న వెనునచూపి ప్రరిపోవ 

టానునండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను. ఇంకా 

నేను విష్జంతువులు కుట్టు  మరణంచటానునండ్న నేను 

న్న శరణు కోరుతునానను.' (అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

 ( 2/762)(  [ ) ضعيف  18]  - 2474
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َعاذٍّ َعْن مُ وَ   ِمْن  "أَْسَتِعْيُذ بِاهللِ   َعِن الن َ
 .ْيِ الَْكبِ  ْعَواِت لد َ  ا ِِفْ الَْبْيَهِقي ُ َرَواُه أَْحَمُد وَ  ."يَْهِدْي إََِل َطَبعٍّ   َطَمعٍّ 

2474. (18) [2/762-బలహీనం] 

ము'ఆజ్' (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మీరు 

పేర్మస (అతాయస) నుండ్న అలో్లహ్(త)ను శరణు 

కోరండ్న. ఎందుకంటే అద్ధ ల్లప్రలకు గురిచేసాుంద్ధ.'' 

(అ'హిద, బై్నహఖీ-ద'అవాతుల్ కబీర్) 

 ( 762/ 2)م تتم دراسته (  [ ) ل 19]  - 2475
َ َعْن عَاوَ  ِب َ ص ن َ ال ئَِشَة أ  َمِر فََقاَل: "يَاَر إََِل الْقَ َظ هلل عليه وسلم نَ ىل ان َ
ِ َهَذا فَإِْن َهَذا ُهَو الَْغاِسُق إِذَا وَ ْيِذْي َة اْسَتعِ عَائَِش  .  " َب قَ  بِاهلِل ِمْن َشر 

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه الّت ِ
2475. (19) [2/762-అప్రిశోధితం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) చందుర ని వైెపు 

చూచ ఇల్ల్ అనానరు. ''ఓ'ఆయి'ష్హ్! దీని చెడు్

నుండ్న అలో్లహ్ (త)ను శరణుకోరు. ఎందుకంటే ఇద్ధ 

వెలుగుకోల్లపయి చీకట్టని వాయపింప్జేస్తు ంది.'' 81 

(తిరిిజి') 

 

81) వివరణ-2475: ఖుర్ఆన్ల్ల ''వమిన్ ష్రిర 'గాసఖిన్'' 

అనే పదం వచచంద్ధ. అలో్లహ్ ఆదేశిం, ''మీరు అనిన 

వైెపుల్ల వాయపించ ఉనా చీకట్ట రాతిర  నుండ్న శరణు  
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 ( 762/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   20]  - 2476
:  لم ِْلَِِبْ عليه وسىل اهلل ِب ُ ص لن َ َل اقَا َصْْيٍّ قَاَل:َعْن ِعْمَراَن بِْن حُ وَ 
ْ قَا ْوُم إِلًَها؟"تُْعَبُد الْيَ  ْم يَا ُحَصْْيُ كَ" ا ِِفْ اْْلَْرِض ِس ، ةٌ َسْبعَ  :َل أَِِب  وَ  ت ً

َماءِ  ال َِذْي   قَاَل: ْم تَُعد ُ لَِرغَْبِتَك َوَرْهَبِتَك؟""فَأَي ُهُ  قَاَل: .َواِحًدا ِِفْ الس َ
َماءِ  َ ا إِن َ ْْيُ أَمَ "يَا ُحَص  :اَل قَ  .ِِفْ الس َ كَلَِمَتْْيِ  َك ْمَت عَل َْمتُ ْسلَ َك لَْو أ

ا أَْس لَ فَ  َل:قَا .ْنَفَعانَِك" تَ  يَا َرُسْوَل اهلِل عَل ِْمِِنْ  ُحَصْْيٌ قَاَل:لََم م َ
َ ْمِِنْ ُرْشِدْي وَ فََقاَل: "قُِل الل ُهم َ أَلْهِ  عَْدت َِِنْ  وَ  َتْْيِ الْكَلَِمَتْْيِ الل َ  ِّنْ  ْذ عِ أ

ِ نَ  ِمْن  ْ  َرَواهُ  ." ْفِسْي َشر   .ِمِذي ُ  الّت ِ
2476. (20) [2/762-అప్రిశోధితం]  

ఇమార న్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) మా 

తండ్నర  గారైన్ 'హు'సైన్ తో ఇల్ల అనానరు, ''ఓ 

'హు'సైన! నువువ రోజుకి ఎంతమంద్ధ దేవుళళకు 

పూజలు చేసాునానవు?'' మా తండ్నర గారు, '7గురు 

దేవుళళను పూజిసా్తను. 6గురు భూమిల్ల ఉనానరు, 

అంటే, య'గూస్, య'ఊఖ్, న్'స్ర్, ల్ల'త్, మనాత్, 

'ఉ'జాజ  మరొక దేవుడు  ఆకాశంల్ల ఉనానడు, అంటే 

అలో్లహ్(త)' అని అనానరు. పర వకి (స), 'ఓ 'హు'సైన్! 

ఈ దేవుళళల్ల ఎవరినుండ్న ఆశతో ఉనానవు,' అని 

అడిగారు, దానికి అతడు, 'ఆకాశంల్ల ఉన్న దేవుని 

నుండ్న మంచ చేకూరుతుందని ఆశతో ఉనానను. 

ఆయన్ శక్షలకు భ్యపడుతునానను,' అని 

అనానరు. పర వకి(స), 'ఓ 'హు'సైన్! ఒకవేళ న్నవు 

ఇసో్తమ్ స్వవకరిసాే న్నకు ల్లభ్ం చేకూరేచ రండు 

వచనాలను నేరుపతాను,' అని అనానరు. ఇమార న్ 

కథన్ం: నా తండ్నర గారు ఇసో్తమ్ స్వవకరించారు. ఆ 

తరువాత అతడు, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! మీరు వాగాద న్ం 

చేసన్ ఆ 2 వచనాలను నేరపండ్న,' అని అనానరు. 

పర వకి (స) నువువ ఇల్ల పలుకు: 

 

కోరండ్న. 'గాసఖ్ అంటే కొందరు రాతిర గా భావించారు. 

మరికొందరు వఖబ అంటే స్తరాయసామయంగా 

పేరొకనానరు. కొందరి న్మికం పర కారం రాతిర పూట 

ఆపదలు అవతరిసా్తయి. ఈ 'హదీసు' దావరా 'గాసఖన్ 

అంటే చందుర డు అని తెలిసంద్ధ. ఎందుకంటే చందుర డు 

అసామించన్ తరావత చీకట్ట అలుముకుంట్టంద్ధ. చెడుకు 

కారణం అవుతుంద్ధ. అందువలోే పర వకి (స) 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర)ను దీని చెడునుండ్న శరణు కోరమని ఆదేశంచారు. 

''అలో్లహుమి అల్హిమ్న్న రుష్దీ వఅ'ఇజ్న్న 

మిన్ష్రిర  న్ఫ్స్వ.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నా హృదయంల్ల 

మంచని వేయి, ఇంకా నా ఆతి చెడు నుండ్న న్నున 

కాప్రడు.' (తిరిిజి') 

   (2/763)  دراسته ( تمت[ ) لم 21] - 2477
هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل َعْن ُشَعْيبٍّ  و بِْن َعْن َعْمرِ وَ  ِ أَبِْيِه َعْن َجد 

ْوِم فَلَْيُقْل:فَزِ "إِذَا  عليه وسلم قَاَل:  اهللِ  ْوذُ بِكَلَِماِت أَعُ  َع أََحُدكُْم ِِفْ الن َ
ام َ  ِ ِعَباابِهِ ِه َوِعقَ  َغَضبِ اِت ِمْن الت َ َياِطْْيِ  َوِمْن َهَمزَ هِ دِ  َوَشر  َ اِت الش َ ْن  َوأ
ُه" ُرْوَن ي َْحُض  و يُعَ  . فَإِن ََها لَْن تَُضر َ ل ُِمَها ِمْن بَلََغ  َوكَاَن َعْبُد اهلِل بِْن َعْمرٍّ

لَِدهِ َوَمْن لَْم يَْبلُغْ  ْ كتبَها  ِمْن و َ ٍّ ثُم َ  ِِفْ ِمْْنُ َرَواُه   ." ُعُنِقهِ َها ِِفْ  عَل َقَ َصك 
ْ ادَ أَبُْو   .ْفُظهُ ِمِذي ُ َوَهَذا لَ ُودَ َوالّت ِ

2477. (21) [2/763-అప్రిశోధితం] 

'అమర ్ బిన్ ష్ట'ఐబ్ తన్ తండ్నర  త్థతల దావరా 

అంటే 'అబుద లో్లహ్ దావరా కథనం, పర వకి (స) ఇల్ల 

పర వచంచారు, ''మీల్ల ఎవరైనా నిదర ల్ల భ్యపడ్నతే ఈ 

దు'ఆ పఠంచాలి. దీనిా పఠసాే జినునలు, ఏమాతర ం 

హాని చేకూరచలేవు.' ఆ తరువాత 'అబుద లో్లహ్ బిన్ 

'అమర ర్ తన్ యుకత  వయసుసకు చేరిన్ కొడుకులను 

ఈ వచనాలను నేరేపవారు, కంఠసాం చేయించే వారు. 

యుకి వయసుసకు చేరని పిలోలకు వార స మడల్ల 

వేసేవారు. ఆ వచనాలు ఇవి: 

''అ'ఊజు' బికలిమా తిలో్లహి తాామాితి మిన్ 

'గ'దబిహీ, వ 'ఇఖాబిహీ వ ష్రిర  ఇబాద్ధహీ వమిన్ 

'హమజాతిష్ు యా'తీని, వ అన్ యహ్'దురూన్.'' -- 

'నేను దైవాగర హం నుండ్న, ఆయన్ (త) శక్ష నుండ్న, 

ఆయన్ దాసుల వలో కలిగే కీడు నుండ్న, షైతాన్ దుష్ు  

పేర రణల్నుండ్న, ఇంకా అవి నా దగగ రకు రావటం నుండ్న 

దేవుని సంపూరణ  వచనాల దావరా శరణు్

కోరుతునానను.'' (తిరిిజి') 

 ( 763/ 2)  م دراسته (ت م ت[ ) ل 22]  - 2478
 َسأََل اهلُل "َمْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ،َعْن أَنَسٍّ قَاَل وَ 

اتٍّ  َ اَلل ُهم َ  ن َُة:قَالَِت الَْج  .الَْجن ََة ثَََلَث َمر َ   ِمَن اْسَتَجارَ َوَمِن َجن َة ُخلُْه الْ دْ  أ
اِر ثَََل  اتٍّ  َث الن َ اُر: اَلل  قَالَ  .َمر َ اِر"  ِمَن  أَِجْرهُ م َ هُ ِت الن َ ِمِذي ُ   َرَواهُ  . الن َ ْ الّت ِ
َسائِ ُ   .َوالن َ
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2478. (22) [2/763-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''అలో్లహ్ 

(త)ను 3 స్తరోు సవరగ ం అరిించన్ వారికి అంటే: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుకల్ జన్నత'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! నేను నినున సవరగ ం అరిిసాునానను.'' లేదా 

''అలో్లహుమి అద్'ఖిల్నిల్ జన్నత'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్! న్నున సవరగ ంల్ల పర వేశంప యియ,' అని ప్రర రిిసాే 

సవరగ ం అతని గురించ అలో్లహ్(త)ను ఇల్ల 

ప్రర రిిసాుంద్ధ, ''ఓ అలో్లహ్! తమరు ఇతనిన సవరగ ంల్ల 

పర వేశంపజేయండ్న.'' అదేవిధంగా  3స్తరోు న్రకం నుండ్న 

శరణు కోరితే అంటే: 

''అలో్లహుమి అజిర్న్న మిన్నానర్'' -- 'ఓ 

అలో్లహ్(త)! న్నకు న్రకం నుండ్న విముకిి పర స్తద్ధంచు' 

అని ప్రర రిిసాే న్రకం అతని కొరకు ''అలో్లహుమి 

అజిర్హు మిన్నానర్'' -- 'ఓ అలో్లహ్ నువువ 

ఇతనిన న్రకం నుండ్న రకిు ంచు.' (తిరిిజి', న్స్తయి') 

----- 

   మూడవ విభాగం الَْفْصُل الث َالُِث 

   (763/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 2479
ُهن َ  أَقُْولُ ٌت َمالَْوََل كَلِ  َل:أَن َ كَْعَب اْْلَْحَباِر قَا  ِن الَْقْعَقاِع:عَ 
  اهللِ   بَِوْجهِ ذُ أَُعوْ "  ؟ قَاَل:َما ُهن َ  لَُه: َل ِحَماًرا فَِقيْ  ْودٌ ِِنْ يَهُ َجَعلَتْ لَ 

اِت ال َِتْ الَْعِظْيِم ال َِذْي لَْيَس َشْيٌء أَْعَظَم ِمْنُه َوبِكَلَِماِت اهلِل ا ام َ لت َ
َوََل فَاجِ   ُت ِمْنَهاعَلِمْ  ََن َما الُْحْس هللِ ِء ا َوبِأَْسَما .رٌ ََل يَُجاِوُزُهن َ بَر ٌ

ِ َما مِ  ا لَْم أَعْلَُم َومَ  َ بَ َخلََق َوذََرأَ وَ ْن َشر   .َمالٌِك  اهُ وَ . رَ "َرأ
2479. (23) [2/763-అప్రిశోధితం] 

ఖ'అఖా'అ (ర) దావర్మ, క'అబ్ అ'హ్బార్ కథన్ం: 

'ఒకవేళ నేను ఈ వచనాలను పలికితే యూదులు 

న్నున గాడ్నదగా చేసవేసా్తరు.'  'ఆ వచనాలు ఏవి,' 

అని అతనిన పర శనంచడం జరిగింద్ధ. దానికి అతను 

ఇల్ల పలికాడు:  
 ''అ'ఊజు' బివజ్హిలో్లహిల్ అ''జీమిలోజీ' లైెస 

ష్య్ఉ'న్ అ'అ''జము మిన్హు వ బి కలిమాతిలో్లహి 

తాామాితిలోతీ ల్ల యుజావి'జుహున్న బరుర న్ వల్ల 

ఫాజిరున్ వ బి అస్తి యి'లో్లహిల్ 'హుస్నా మా 

అలిమ్తు మిన్హా వ బి మాలమ్ ఆలమ్ 

మిన్ష్రిర మా 'ఖలఖ వజ'రఅ' వబరఅ' '' -- 'అలో్లహ్ 

మహా వయకిితవం దావరా, ఆయన్ కంటే పెదద ద్ధ ఏదీ 

లేదు. అలో్లహ్ (త) పరిపూరణ  వచనాల దావరా 

వాట్టని ఏ పుణయం, ఏ ప్రపం అధిగమించలేదు. ఇంకా 

నాకు తెలిసన్, తెలియని అలో్లహ్ (త) ఉన్నత పేరో 

దావరా వాట్టని అలో్లహ్(త)యే సృషిు ంచాడు, వాట్టని 

వాయపింప్జేస్తడు, వాట్టని సరిచేస్తడు.'' 82  (మువ'తాా 

ఇమామ్ మాలిక్) 

 

82) వివరణ-2479: క'అబ్ అహ్బార్ పర ఖాయత 

త్తబ్యీ. ఇసో్తమ్ స్వవకరించడానికి ముందు ఇతడు 

యూదుల పర ఖాయత పండ్నతుడు. ఇతడు ఉమర్ 

పరిప్రలనా కాలంల్ల ఇసో్తమ్ స్వవకరించారు. సయీద్ బిన్ 

ముసయియబ్ కథన్ం: ''కఅబ్ ఇసో్తమ్ స్వవకరించన్ 

తరావత అతనితో 'అబాాస్ (ర) ఇల్ల పర శనంచారు, 

''పర వకి (స), అబూ బక్ర్ కాలంల్ల మీరు ఇసో్తమ్ 

స్వవకరించలేదు. ఇపుపడు 'ఉమర్ (ర) కాలంల్ల ఇసో్తమ్ 

స్వవకరించారు?'' దానికి ఆయన్ ''నా తండ్నర గారు తౌరాతు 

నుండ్న ఒక విష్యం వార స నాకు ఇచాచరు. దానిన 

అమలుపరచాలని ఆదేశంచారు. ఇంకా తన్ ధారిిక 

పుసాకాలనినట్టన్న మూటకట్టు  వాట్టపైె ముదర వేయించ దైవ 

పర మాణం చేయించ ఆ స్వలును ఎన్నడూ తెరువరాదని 

నాతో వాగాద న్ం తీసుకునానరు. అందువలో నేను దానిన 

విపేప స్తహసం చేయలేదు. తండ్నర గారు ఆ లేఖను నాకు 

ఇచచవేస్తరు. దాని పర కారం అమలు్చేసేవాడ్నని. ఇసో్తమ్ 

వాయపించ అద్ధ ఆధికయత పెరిగి ఎట్టవంట్ట భ్యమూ ఇక 

మిగలలేదు. అపుపడు నేను తండ్నర గారు, నా నుండ్న ఏదో 

ఉంచన్టో్ట వాట్టని తెరచ చూడాలనిపించంద్ధ. అపుపడు 

నేను ఆ ముదర  తొలగించ ఆ పుసాకాలను చద్ధవాను. 

అందుల్ల ముహమిద్, ఆయన్ అనుచరుల గుణాలు 

కన్బడాాయి. వాసావం నాకు తెలిసంద్ధ. ఫలితంగా 

ఇపుపడు నేను ఇసో్తమ్ స్వవకరించాను. (ఇబ్నన కస్వ'ర్) 

ఇసో్తమ్ స్వవకరించన్ తరావత అతను పర వకి (స) 

చనానన్న అయిన్ 'అబాాస్ (ర) మితర తవం 

ఏరపరచుకునానరు. క'అబ్ (ర), 'ఉమర్ (ర), సుహైెబ్, 

'ఆయి'ష్హ్ వదద  ఖుర్ఆన్ హదీసుల విదయ 
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అంటే సరైన్ అవయవాలు అమరాచడు. 

   (763/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 2480
ََل دُبُِر  ُل ِِفْ أَِِبْ َيُقوْ  كَاَن  َعْن ُمْسلِِم بِْن أَِِبْ بَْكَرَة قَاَل:وَ  َ " ةِ:الص َ لل ُهم َ  ا
 ْنُت أَقُْولُُهن َ فََقاَل:فَكُ  ." الَْقْبِ  لَْفْقِر َوعََذاِب الَْكْفِر َوا َن أَُعْوذُ بَِك مِ ْن إِ 

ْن أََخْذَت َهَذا؟ قُلُْت:أَْي بَُِن   إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َك قَاَل:َعنْ  َعم َ
ََلةِ بُِر ال دُ ِِفْ  لُُهن َ يَُقوْ  عليه وسلم كَاَن  َس َرَوا .ص َ ِمذِ ائِ ُ ُه الن َ ْ  ي ُ  َوالّت ِ

ُه:  ََلةِ َوَرَوى أَْحَمُد لَْفُظ الَْحِديِْث َوِعْنَد الص َ   دُبُرِ ِِفْ ُه لَْم يَْذكُْر إَِل َ أَن َ  
 .ةٍّ ِِفْ دُبُِر كُل ِ َصََل 

2480. (24) [2/763-అప్రిశోధితం] 

ముసోమ్ బిన్ అబీ బక్రహ్ (ర) కథన్ం: మా తండ్నర ్

గారు పర తి విధి న్మా'జు తరావత ఈ దు'ఆను 

పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ల్ కుఫ్రి వల్ 

ఫఖ్రి వ అజా'బిల్ ఖబ్రి.'' -- 'ఓ నా పర భూ! 

అవిశ్వవసం నుండ్న, దారిదయీం నుండ్న, సమాధి శక్ష 

నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను.'' నేను కూడా 

ఆ వచనాలను చదవస్తగాను. మా్ తండ్నర గారు, 

'కుమార్మ! ఈ వచనాలు ఎవరివదద  నేరుచకునానవు,' 

అని అడ్న గారు. నేను, 'మీ నుండ్న,' అని సమాధాన్ం 

ఇచాచను. అపుపడు మా తండ్నర గారు, 'పర వకి (స) విధి 

న్మా'జుల తరావత ఈ వచనాలను పలికేవారు,' అని 

అనానరు. (న్స్తయి', తిరిిజి', అ'హిద్)  
   (764/ 2)  سته (تتم درالم   [ ) 25 ] - 2481

ْ و ُل:  يَُقوْ يه وسلم عل اهلِل صىل اهلل ْعُت َرُسْوَل مِ َس  ِعْيدٍّ قَاَل: َس َعْن أَِِب
يِْن"  اهلِل أَتَْعِدُل يَا َرُسْوَل  فََقاَل َرُجٌل:. "أَُعْوذُ بِاهلِل ِمَن الُْكْفِر َوالد َ

يِْن؟  ". "نََعْم  قَاَل: الُْكْفُر بِالد َ
َ ايَةٍّ وَ ِِفْ رِ وَ  ْ لل ُهم َ  "ا ُجٌل:  . قَاَل رَ "ْقرِ فَ الُْكْفِر َوالْ  ِمَن ْوذُ بَِك  أَعُ  إِّن ِ
َسائِ ُ " َعْم : "نَ ِن؟ قَاَل ََل َويُْعَد   .. َرَواُه الن َ

 

న్భ్యసంచారు. ఇతని జాఞ న్ సంపన్నత, విదాయ 

పరిపూరణ తల గురించ పండ్నతులందరూ ఏకాభిప్రర యం 

కలిగి ఉనానరు. ఇతను క'అబ్ అహ్బార్ అనే పేరుతో 

పర ఖాయతి గాంచారు. 'ఉస్తి'న్ పరిప్రలనా కాలంల్ల 32 

హిజీర  శకంల్ల సరియా దేశంల్ల మరణంచారు. (తబఖాత్ 

ఇబ్నన స'అద్) 

2481. (25) [2/764-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: నేను పర వకి 

(స)ను ఇల్ల పఠసా్త ఉండగా వినానను: 

''అ'ఊజు బిలో్లహి మిన్ల్ కుఫ్రి వదైని'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! అవిశ్వవసం నుండ్న, రుణంనుండ్న నేను న్న శరణు 

కోరుతునానను.' ఒక వయకిి, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! 

అవిశ్వవసం రుణం సమానమా?' అని అనానడు. పర వకత  

(స), 'అవును,' అని అనానరు.  

మరో ఉలోేఖన్ంల్ల ఇల్ల ఉంద్ధ: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అ'ఊజుబిక మిన్ల్ కుఫిర  
వల్ఫఖ్రి.'' -- 'ఓ నా పర భూ! అవిశ్వవసం నుండ్న, 

దారిదయీం నుండ్న నేను న్న శరణు కోరుతునానను.' ఒక 

వయకిి, 'రండూ సమాన్మేనా?' అని అడ్నగాడు. పర వకి 

(స), 'అవును,' అని అనానరు. 83  (న్స్తయి') 

===== 

عَاءِ   -9  بَاُب َجاِمِع الد ُ

9. సమగర మైన దు'ఆలు 

َ   َفْصُل اَلْ  ُل اْْل    మొదటి విభాగం و َ

   (2/765)  (ه ي [ ) متفق عل 1]  - 2482
ْ ُمْوََس ْن عَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم:ي ُ ْْلَْشَعرِ ا  أَِِب أَن َُه كَاَن  َعِن الن َ

عَاِء:  اِِفْ ِِفْ اَلل ُهم َ اْغِفْر ِِلْ َخِطْيَئِتْ َوَجْهلِْي َوإِْسرَ " يَْدُعْو بَِهَذا الد ُ
 َ َ َما وَ  .ْي ْمرِ أ ْ  عْلَُم أَنَْت أ ْي  رْ اَلل ُهم َ اْغفِ  بِِه ِمِن ِ ِ   ئِْ َوَهْزِِلْ َوَخَط ِِلْ ِجد 

ْرُت  .َوكُل ُ ذَلَِك ِعْنِدْي  ِدْي َوَعمَ  َمْت َوَما أَخ َ َوَما اَلل ُهم َ اْغِفْر ِِلْ َما قَد َ
ْ أَْسَرْرُت َوَما أَعْلَْنُت َوَما أَنَْت أَعْلَُم  َ  .بِِه ِمِن ِ ُم وَ لُْمقَ نَْت اأ ِ ُر الُْمَؤخ ِ  أَنَْت د 

ُ  َعىَل َوأَنَْت   . يٌْر" َشْيءٍّ قَدِ ل ِ ك
2482. (1) [2/765-ఏకీభ్వితం] 

అబూ మూస్త అష్'అరీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  
''అలో్లహుమిగ్ ఫిర్లీ ఖతీఅతీ వజహ్లీ వ ఇస్తర ఫి, 

ఫీఅమరీ వమా అన్త అ'అలము బిహీ మినీా, 

 

83) వివరణ-2481: అవిశ్వవసం, రుణం ఎందుకు సమాన్ 

మంటే రుణ్ భారమున్నవయకిి అవిశ్వవస్తనిన 

అవలంబిసా్తడు. లేదా దారిదాయీనికి గురయిన్పుపడు 

అవిశ్వవస్తనిన అవలం బిసా్తడు.  
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అలో్లహుమి'గ్ ఫిర్లీ జిదీద  వ హ'జ్లీ, వ ఖతయీ, 

వ అమదీ వ కులాు జా'లిక ఇందీ, 

అలో్లహుమి'గ్ఫిర్లీ మా ఖదద మ్తు  వమా అఖు రుత  

వమా అసారుత  వమా ఆలనుు  వమా అంత అ'అలము 

బిహీ మినీా అంతల్ ముఖదదము వ అంతల్ 

ముఅఖు రు. వ అంత 'అల్ల కులోి ష్య్ఇన్ ఖదీర్.'' -
- 'ఓ నా పర భూ! నా తపుపలను, మూరు తావనిన, 

ఆచరణల్ల హదుద మీరి పర వరిించటానిన, నా కంటే న్నవు 

ఎరిగిన్్వాట్టని క్షమించు. ఓ నా పర భూ! ఎగతాళ్ళ్

దావరా చేసన్ప్రప్రలను లేదా ఏమరు ప్రట్టకు గురై 

లేదా ఉదేద శయపూరవకంగా చేసన్ ప్రప్రలను నాల్ల ఉన్న్

చెడును్ క్షమించు. ఓ్నా్ పర భూ! ఇంతకు ముందు 

చేసన్ ప్రప్రలను, తరువాతచేసన్ ప్రప్రలను, బహిరం 

గంగా చేసన్ ప్రప్రలను, రహసయంగా చేసన్ ప్రప్రలను, 

నా కంటే అధికంగా న్నకు తెలిసన్ ప్రప్రలను అనినట్టన్న 

క్షమించు. న్నవే ముందుకు స్తగించే వాడవు. న్నవే 

వెన్కిక నటేు వాడవు. న్నవు సమసా విష్యాలపైె శకిి 

గలవాడవు.' (బు'ఖారీ, ముసోమ్)  
   (765/ 2)  () صحيح  [ 2]  - 2483

ْ  َعْن وَ    يَُقْوُل:  وسلم  عليهاهلل ْوُل اهلِل صىلكَاَن َرُس  َل:اقَ  ُهَريَْرَة أَِِب
 ِِلْ دُنَْياَي ال َِتْ  َوأَْصلِْح  ."اَلل ُهم َ أَْصلِْح ِِلْ ِديِِْنَ ال َِذْي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِرْي 

دًَة ايَ زِ  الَْحَياةَ  َعِل َواجْ  . ِدْي ا َمَعا فِْيهَ  ال َِتْ َرِِتْ  آخِ ِِلْ َوأَْصلََح  . فِْيَها َمَعاِشْي 
ْ ِِفْ  ُ ِل الْ اْجعَ و َ   . كُل ِ َخْيٍّ ِل ِ ْ ِمْن ك "َمْوَت َراَحًة ِل ِ ٍّ  .َرَواُه ُمْسلٌِم  .ل ِ َشر 

2483. (2) [2/765-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి అ'స్లిహ్ లీ దీని యలోజీ హువ 

'ఇ'స్మతు అమ్రీ వ అ'స్లిహ్లీ దున్యాయ 

అలోతీ ఫీహా మఆషీ వ అ'స్లిహ్లీ ఆ'ఖిరతీ అలోతీ 

ఫీహా మ'ఆదీ వజ్అలిల్ 'హయాత 'జియాదతన్లీ ఫి 

కులోి 'ఖైరిన్ వజ్అలిల్ మౌత రా'హతన్లీ మిన్కులోి 

ష్రిర న్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నా ధరాినిన సంసకరించు, 

అదే నా అంతిమ పరయవస్తనానిన రకిు ంచేద్ధ. నా 

ప్రర పంచక వయవహారానిన చకకబ్నట్టు . ఎందుకంటే 

అందుల్ల నా జీవనోప్రధి ఉంద్ధ. ఓ నా పర భూ! నా 

పరల్లక జీవితానిన చకకద్ధదుద . మరణాన్ంతరం నేను 

తిరిగి అకకడ్నకే వెళళ వలస ఉంద్ధ. నా పుణయకారాయలు 

పెరిగి పోయేందుకు అనువుగా, నా జీవితానిన 

తీరిచద్ధదుద . అనిన రకాల చెడుల నుండ్న 

కాప్రడుకోవటానికి వీలుగా మరణానిన నాకొరకు 

సుఖవంతం చేయి.'' (ముసోమ్) 

   (765/ 2)  [ ) صحيح ( 3]  - 2484
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه كَاَن َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْودٍّ َعِن وَ   الن َ

َ يَُقْوُل:  ْ ُهم َ لل  "ا َ  إِّن ِ اُه  َروَ  .لِْغََن"اوَ  َوالَْعَفاَف َق َدى َوالت ُ َك الْهُ ْسأَلُ أ
 .ُمْسلٌِم 

2484. (3) [2/765-దృఢం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుకల్ హుదా వతాుఖా 

వల్'అఫాఫ వల్'గినా'' -- 'ఓ నా పర భూ! నాకు 

సనాిరాగ నిన, దైవ భీతిని, శ్లల్లనిన, నిరపేకాు  భావానిన 

పర స్తద్ధంచమని వేడుకుంట్టనానను.' (ముసోమ్)  
   (765/ 2)  [ ) صحيح ( 4]  - 2485

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِل قَاَل  َعْن عَلِي ٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
دِّْنْ  وَ ِّنْ دِ الل ُهم َ اهْ "وسلم: قُِل  ِ رِ ِهَد الُْهَدى كُْر بِ َواذْ  ."َسد    َق يْ ايََتَك الط َ
َدا  .ُمْسلٌِم   َواهُ رَ   .ِم" هُ ِد َسَدادَ الس َ َوبِالس َ

2485. (4) [2/765-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) న్నున ఈ దు'ఆ 

పఠంచమని ఉపదేశంచారు: 

''అలో్లహుమిహ్ద్ధన్న వ సద్ధద ద్న్న.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! రుజుమారాగ నిన పర స్తద్ధంచు మరియు న్నున 

మారగ ంల్ల పెట్టు .' ఒకవేళ న్నవు రుజుమారగ  భాగయం 

అరిధ సాే, సతయమారగ  భాగయం పా్స్తదించమని అరిధ ంచు. 

సతయమారగ ంపైె పెటు టమంటే బాణంల్ల తిన్నగా ఉండే 

భాగయం పర స్తద్ధంచమని కోరాలి. (ముసోమ్) 

   (766/ 2)  [ ) صحيح ( 5]  - 2486
َ عَ ََ و َ ْشَجِعي ِ ْْلَ كٍّ اِِبْ َمالِ ْن أ ُجُل إِذَا ال  كَاَن  ِه قَاَل:بِيْ  َعْن أ  أَْسلََم عَل ََمهُ ر َ
ِب ُ  ََلةَ   صىلالن َ ثُم َ أََمَرُه أَْن ي َْدُعَو بَِهُؤََلِء الْكَلَِماِت:  .اهلل عليه وسلم اَلص َ
 َ "اوَ   لل ُهم َ اْغِفْر ِِلْ َواْرَحْمِِنْ َواْهِدِّنْ َوعَافِِِنْ "ا  .ٌم  ُمْسلِ َواهُ رَ  . ْرُزْقِِنْ
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2486. (5) [2/766-దృఢం] 

అబూ మాలిక్ అష్జ'యీ (ర) కథన్ం: అతని తండ్నర  

గారి కథన్ం, ఎవరైనా ఇసో్తమ్ స్వవకరిసాే పర వకి (స) 

అతనికి న్మా'జ్ నేరేపవారు. ఆ తరువాత ఈ 

వచనాలను పఠంచ దు'ఆ చేయమని ఆదేశంచేవారు:   
''అలో్లహుమి'గ్ఫిర్లీ వర్'హమ్న్న వహ్ద్ధన్న వ 

ఆఫిన్న వర్'జుఖ్న్న.'' - 'ఓ నా పర భూ! న్నున క్షమించు 

నాపైె దయచూపు, నాకు సనాిరగ ంచూపు, న్నున 

సురకిు తంగా ఉంచు, నాకు ఉప్రధి పర స్తద్ధంచు.' 

(ముసోమ్) 

 ( 2/766)  [ ) متفق عليه ( 6]  - 2487
ل ُهم َ  "اَل)  :وسلمليه صىل اهلل ع ِب ِ َعْن أَنَسٍّ قَاَل: كَاَن أَْكَثُر دُعَاِء الن َ وَ 
نْيَ  َناأتِ  قَِنا  ةً اْْلِخَرةِ َحَسنَ  َسَنًة َوِِفْ حَ  اِِفْ الد ُ اِر" عََذاو َ     (  201: 2، َب الن َ

2487. (6) [2/766-ఏకీభ్వితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) సరవస్తధారణంగా ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు:   
''అలా్లహుమమ ఆతిన్న ఫిదుు నియా 'హస్నత్న్ 

వఫిల్ ఆ'ఖిర్తి 'హస్నత్న్ వఖిన్న 'అజా' 
బ్న్నార్.'' -- 'ఓ మా పర భూ! మాకు ఇహల్లకంల్ల 

మంచని మరియు పరల్లకంల్ల కూడా మంచని 

పర స్తద్ధంచు. మరియు మమిలిన నరకాగా నుండ్న 

కాప్రడు.' (సూ.్అల్ బఖరహ, 2:201).(ముసోమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 2/766)ه (  تم دراست ) لم ت[  7 ] - 2488
ِب ُ :  َعب َاسٍّ قَاَل ابِْن ِن عَ  ُقْوُل:  ْو يَ سلم يَْدعُ و  صىل اهلل عليه كَاَن الن َ

ْ َوََل تُِعْن عَلَي َ  َوََل تَْمُكْر  َواْمُكْر ِِلْ . َوانُْصْرِّنْ َوََل تَْنُصْر عَلَي َ  ."َرب ِ أَِعِن ِ
  ب ِ رَ  .ََغ عَلَي َ  بَ لَي َ َمْن ِّنْ عََوانُْصرْ  .ِِلْ َدى الْهُ ِر َواْهِدِّنْ َويَس ِ  .عَلَي َ 

إِلَْيَك    ،ل ََك ُمْخِبًتا، لََك ِمْطَواعًا  ،َراِهًبا لََك  ،ذَاِكًرا لََك  ،َك َشاِكًرااْجَعلِِْنْ لَ 
اَها ُمِنْيًبا ْل تَْوبَِتْ  ،أَو َ  ب ِْت ثَ  َواْغِسْل َحْوبَِتْ َوأَِجْب دَْعَوِِتْ وَ َرب ِ تََقب َ

ِ  ِتْ ُحج َ  ْ ا دْ لَِس َوَسد  َرَواُه   . ْدِرْي"َسِخْيَمَة َص  ْل قَلِْبْ َواْسلُ ِهد ِّنْ َوا
ِمذِ ا ْ  .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ ي ُ وَ لّت ِ

2488. (7) [2/766-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ దు'ఆను 

పఠంచేవారు: 

''రబిా అ'ఇనిన వల్ల తు'ఇన్ 'అలయయ, 

వన్'సుర్న్న వల్లతన్'సుర్ 'అలయయ, వమ్కుర్లీ 

వల్ల తమ్కుర్ అలయయ, వహ్ద్ధన్న వయ'ససరిల్ 

హుదా లీ, వన్'సుర్న్న అల్ల మన్బ'గా అలయయ, 

రబిాజ్'అల్న్న లక ష్టకిరన్, లక జా'కిరన్, లక 

రా'హిబన్, లక మిత్వా'అన్, లక ముఖ్బితన్, ఇలైెక 

అవవ'హన్ మున్నబన్. రబిా తఖబాల్ తౌబతీ, 

వగుల్ హౌబతీ,  వ అజిబ్ దావతీ, వసబిబత్ 

'హుజు తీ, వసదాిద్లిస్తన్న, వహ్ద్ధ ఖల్బీ, వసా్తల్ 

సఖీమత 'సద్రీ.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నాకు సహాయం 

చేయి, నాకు వయతిరేకంగా సహాయం చేయకు. నాకు 

ఆధికయతను పర స్తద్ధంచు, న్నున ఓటమికి గురి్

చేయకు, నాకు మారాగ నినచూపు, నాకు వయతిరేకంగా 

శతుర వులకు మారగ ంచూపకు. నాకు రుజుమారాగ నిన 

చూపు, నా కోసం రుజుమారాగ నిన సులభ్తరం చేయి. 

దురాిరుగ లకు వయతిరేకంగా నాకు సహాయం చేయి. ఓ 

నా పర భూ! న్న కృతజుఞ డ్నగా, నినున సిరించేవానిగా, 

న్నకు భ్యపడేవానిగా, న్న ఆదేశం ప్రలించేవానిగా, న్న 

వైెపు మరలేవానిగా చేయి. ఓ నా పర భూ! నా 

పశ్వచతాాప్రనిన స్వవకరించు, నా ప్రప్రలను 

శుభ్ర పరచు, నా దు'ఆను స్వవకరించు, నా ఆధారానిన 

సిరంగాఉంచు, నా నాలుకను సరిచేయి, నా 

హృదయానికి రుజుమారగ ం పర స్తద్ధంచు, నా 

హృదయంల్ల ఉన్న న్నచతావనిన తీసవేయి.' 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబెా మాజహ)  
 ( 766/ 2)(   صحيح[ )   8 ] - 2489

َعىَل الِْمْنَبِ  وسلم اهلل عليه  صىلَم َرُسْوُل اهلِل رٍّ قَاَل: قَاكْ بَ َعْن أَِِبْ وَ 
ْم يُْعَط بَْعَد  فَإِن َ أََحًدا لَ  ."الَْعْفَو َوالَْعافَِيةَ "ثُم َ بَََك فََقاَل: َسلُْوا اهلَل 

ا م َِن  مِ َواُه ا. رَ افَِيِة" لْعَ  االَْيِقْْيِ َخْيً ْ   َل َوقَا .َماَجهُ  بُْن  َواِذي ُ لّت ِ
ِمِذي ُ  ْ  .َنادً اإِْس   َغِريٌْب ٌن َس ٌث حَ : َهَذا َحِديْ الّت ِ

2489. (8) [2/766-దృఢం] 

అబూ బకర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) మంబరుపైె 

నిలబడ్న ఏడవస్తగారు. ఆ వెంటనే, 'మీరు అలో్లహ్ను 

క్షమాపణ, కేు మం అరిించండ్న,' ఎందుకంటే విశవసంచన్ 

తరువాత ఎవవరికీ కేుమానిన మించంద్ధ పర స్తద్ధంచ 
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బడలేదు అని హితబోధచేశ్వరు.'' (తిరిిజి' / 

పా్రమాణకం - ఆధార్మల రీతయ ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన 

మాజహ) 

 ( 2/767)ه (  [ ) لم تتم دراست  9]  - 2490
يَا  : َقاَل سلم فَ يه واهلل عل صىل ِب ِ ََل الن َ  إِ اءَ َعْن أَنَسٍّ أَن َ َرُجًَل جَ وَ 

َعافَاَة ِِفْ الْمُ افَِيَة وَ الْعَ " :َسْل َرب ََك  اَل:عَاِء أَْفَضُل؟ قَ  أَي ُ الد ُ اهللِ  َرُسْوَل 
نَْيا َواْْلِخَرةِ" يَا َرُسْوَل اهلِل أَي ُ  فََقاَل: .ثُم َ أَتَاُه ِِفْ الَْيْوِم الث َاِّنْ . الد ُ

  فََقاَل لَهُ  .لِِث َيْوِم الث َاالْ  م َ أتَاُه ِِفْ  ثُ ذَلَِك  ْثَل لَُه مِ فََقاَل  ؟أَْفَضُل  اءِ عَ الد ُ 
نَْيا َواْْلِخَرةِ  ْيَت ذَا أُْعطِ إِ "فَ  ِمْثَل ذَلَِك قَاَل: الَْعافِيضَة َوالَْمَعافَاَة ِِفْ الد ُ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه "فََقْد أَْفلَْحَت  ْ ْ  اَل َوقَ . َرَواُه الّت ِ :ِمذِ الّت ِ  يٌْث َذا َحدِ هَ  ي ُ

 .ا دً ِريٌْب إِْسَناٌن غَ َحَس 
2490. (9) [2/767-అప్రిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) వదద కు ఒక వయకిి వచచ 

ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! ఏ దు'ఆ అనినట్ట కంటే 

ఉతామమైన్ద్ధ?' అని పర శనంచాడు. పర వకి (స) ''న్నవు న్న 

పర భువును, కేుమానిన, జీవితంల్ల ధారిికతల్ల 

రక్షణను అరిించాలి. అంటే ఇల్ల అనాలి: 

''రబిా ఇన్నన అస్అలుకల్ 'ఆఫియత వల్ 

ము'ఆఫాత ఫి దుద నియా వల్ ఆ'ఖరతి.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! నినున కేుమానిన, ఉభ్యల్లకాలో్ల క్షమాపణను 

అరిిసాునానను.' రండవరోజు మళ్ళళ ఆ వయకిి వచాచడు. 

'ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! ఏ దు'ఆ అనినట్టకంటే గొపపద్ధ?' 

అని పర శనంచాడు. పర వకి (స), 'మొదట్ట రోజు ఇచచన్ 

సమాధాన్మే మళ్ళళ ఇచాచరు. మళ్ళళ మూడవ రోజు 

ఆ వయకిి వచచ మళ్ళళ అల్లగే పర శనంచాడు. పర వకి (స) 

మళ్ళళ ఆ విధంగానే సమాధాన్ం ఇచాచరు. పర వకి (స) 

''న్నకు కేుమానిన, జీవితం, ధారిికతల్ల రక్షణ ఇవవ్

బడ్నతే, న్నవు స్తఫలయం ప్పంద్ధన్టోే. ఇంకా న్నవు న్న 

లక్షయంల్ల స్తఫలయం ప్పంద్ధన్టోే అని అన్నారు.'' 

(తిరిిజి' / పా్రమాణకం - ఆధార్మల రీతయ ఏకోలాేఖనం, 

ఇబ్నన మాజహ)  
   (767/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 2491

ليه   عصىل اهللاهلِل  َرُسْوِل ِمي ِ َعْن ْط خَ الْ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن يَِزيَْد وَ 
 َ َك "اَلل   دُعَائِِه: يَُقْوُل ِِفْ  َن اوسلم أَن َُه ك ْنَفُعِِنْ   ي َ ُحب َ َمْن وَ ُهم َ اْرُزْقِِنْ ُحب َ

ُه ِعْنَدَك  ا أُِحب ُ فَاْجعَ  . ُحب ُ ًة ِِلْ فِْيَما تُِحب ُ اَلل ُهم َ َما َرَزْقَتِِنْ ِمم َ   . لُْه قُو َ
ْ َما َزَويْ  م َ ل هُ اَل ْ فِْيَما اغً اْجَعلُْه فَِرافَ  .ب ُ ا أُحِ  ِمم َ َت َعِن ِ " تُ  ِل ِ   َرَواهُ  .ِحب ُ

ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ
2491. (10) [2/767-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ య'జీద్ 'ఖ'త్మి (ర) కథన్ం: 

పర వకి (స) తన్ దు'ఆల్ల ఇల్ల పలికేవారు: 

''అలో్లహుమిర్'జుఖ్న్న 'హుబబక వ'హుబా 

మయయన్ఫ'ఉన్న 'హుబుాహూ 'ఇన్దక ,అలో్లహుమి 

మా ర'జఖ్తన్న మిమాి ఉ'హిబుా ఫజ్అల్హు 

ఖువవతలోీ ఫీమా తు'హిబుా, అలో్లహుమి 

మాజవైెత అన్నన మిమాి ఉ'హిబుా ఫజ్అల్హు 

ఫర్మ'గలోీ ఫీమా తు'హుబుా.'' -- 'ఓ నా పర భూ! 

నాకు న్న పేర మను, నీవదా నాకు ల్లభ్ం చేకూరేచ వారి 

పేర మను పర స్తద్ధంచు, ఓ నా పర భూ! న్నవు నాకిచేచ 

పేర మను న్నకిష్ు మైన్ వాట్టల్ల నాకు బలం చేకూరుచ. ఓ 

నా పర భూ! న్నవు నాకు పర స్తద్ధంచిన పిర యమైన్వాటిలో, 

న్నకు ఇష్ు మైన్ వాట్టల్ల నిమగనమై ఉన్నటో్ట నాకు 

సిరతావనిన పర స్తద్ధంచు.'' (తిరిిజి')  

   (767/ 2)  (سته درا[ ) لم تتم  11]  - 2492
ا كَاَن رَ قَ  :اَل َمَر قَ بِْن عُ َعِن اوَ  ْوُم اهلل عليه وسلم يَقُ ُل اهلِل صىل وْ ُس لَم َ

ْجلِسٍّ َحّت َ  َعَواِت ِْلَْصَحابِِه:بَِهؤُ يَْدُعْو  ِمْن م َ "اَلل ُهم َ اْقِسْم لََنا   ََلِء الد َ
َما  اَعِتَك َوِمْن َط  . ْيَك اِص ا تَُحْوُل بِِه بَْيَنَنا َوبَْْيَ َمعَ ِمْن َخْشَيِتَك مَ 

َتَك بِهِ  َناَبل ِغُ تُ  ُِن بِهِ  الَْيِقْْيِ َن مِ وَ  . َجن َ نَْيا  عَلَْيَنا ُمِصْيَباِت الد ُ  َما تَُهو 
تَِنا َما أَْحَيَيْتَنا َواْجَعلُْه الْ ِتعْ َومَ  ا َنا بِأَْسَماِعَنا َوأَبَْصاِرنَا َوقُو َ َواِرث ِمن َ

  ْل نَا َوََل تَْجعَ ادَاعَ   َمْن نَا َعىَل انُْصرْ َظلََمَنا وَ ْن  مَ َواْجَعْل ثَأَرنَا َعىَل 
َ ِِفْ ِديِْنَنا وَ  ُمِصْيَبِتَنا نَْيا أ َوََل َمْبلََغ عِلِْمَنا َوََل  َنا َبُ َهم ِ ْكََل تَْجَعِل الد ُ

ِمِذي ُ َوقَاَل َروَ  تَُسل ِْط عَلَْيَنا َمْن َل َ يَْرَحُمَنا". ْ َسٌن   حَ يٌْث َهَذا َحدِ  :اُه الّت ِ
 .ٌب َغِريْ 

2492. (11) [2/767-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) అనుచరుల 

సమావేశంనుండ్న లేచ అనుచరులకొరకు ఆ 

సమావేశంల్ల దు'ఆ చేసేవారు: 

''అలో్లహుమిఖ్సమ్లనా మిన్ 'ఖష్యతిక, 

మాత'హూలు బి'హీ బై్నన్నా వబై్నన్ మ'ఆ'స్వక, వమిన్ 
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తా'అతిక మా తుబలోి'గునా బి'హీ జన్నతక, వ 

మిన్ల్ యఖీన్ మాతు'హవివను బి'హీ అలైెనా 

ము'స్వబాతి దుద నియా, వ మతాీనా బిఅస్మాయి'నా 

వఅబ్'స్తరినా వ ఖువవతినా మా అ'హ్యయ్తనా 

,వజ్అల్'హుల్ వారిస' మినాన ,వజ్అల్ స్తరనా 

'అల్ల మన్ ''జలమనా, వన్'సుర్నా 'అల్ల మన్ 

అ'అదానా, వల్ల తజ్అల్ ము'స్వబతనా ఫీ దీనినా, 

వల్లతజ్ అలిదుద నియా అకార 'హమిినా, 

వల్లమబ్ల'గ 'ఇల్మినా, వల్లతు'సలోిత్ అలైెనా 

మన్ ల్ల యర్హమునా.'' -- 'ఓ నా పర భూ! న్న 

భ్యానిన మాకు పంచపెట్టు . అద్ధ మాకు న్న 

అవిధేయతకు మధయ అడాుతెర కావాలి. మాకు 

విధేయత పర స్తద్ధంచు. అద్ధ మమిలిన సవరాగ నికి 

చేరాచలి. మాకు గట్టు న్మికం పర స్తద్ధంచు. దానివలో 

ఇహల్లక కష్టు లు మాకు చాల్ల తేలిక అయిపోవాలి. 

మాకు సజీవంగా ఉంచన్ంత వరకు మా చెవులల్ల, 

కళళల్ల, శకిి యుకిులల్ల ల్లభానిన చేకూరుచ. 

వాట్టల్ల పర తి ఒకకదానిన మా వారసులుగా చేయి. 

మాకోప్రనిన మా దైరు నయప్రులపైె వేయి. మా 

శతుర వులకు వయతిరేకంగా మాకు సహాయం చేయి. మా 

ధారిికతల్ల కష్టు లకు గురిచేయకు. ప్రర పంచక 

జీవితానిన మా దుుఃఖాలకు మూలంగా, మా జాఞ న్ం 

చేరిన్ చోట్టగా చేయకు. ఇంకా మాపైె కఠోర 

మన్సుకలను అవతరింపజేయకు.' (తిరిిజి' / 

పా్రమాణకం-ఏకోలాేఖనం)  
   (768/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 2493

ْ ْن عَ وَ   لم يَُقْوُل:وس  صىل اهلل عليهاهللِ َرُسْوُل  كَاَن  :قَاَل َة  ُهَريْرَ أَِِب
ِ َعىَل  يَْنفَ ِِنْ َما مْ ِِنْ بَِما عَل َْمِِنْ َوعَل ِاَلل ُهم َ انَْفعْ " ُعِِنْ َوِزدِّْنْ عِلًْما الَْحْمُد ِِل 

اِر". َروَ كُل ِ َحالٍّ َوأَُعْوذُ بِاهللِ  ِمِذي ُ  الاهُ  ِمْن َحاِل أَْهِل الن َ ْ  .ُه   َماجَ ابُْن  وَ ّت ِ
: َل اقَاوَ  ِمِذي ُ ْ  .ِريٌْب إِْسَنادًاا َحِديٌْث غَ َذ هَ لّت ِ

2493. (12) [2/767-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఈ 

దు'ఆను పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమిన్ఫ'అన్న బిమా 'అలోమ్తన్న, వ 

'అలోిమ్న్న మా యన్ఫఉన్న, వ'జిద్న్న 'ఇల్మన, 

అల్'హమ్దులిలో్లహి 'అల్లకులోి 'హాలిన్, వ 

అ'ఊజుబిలో్లహి మిన్ 'హాలి అహ్లినానరి.'' -- 'ఓ నా 

పర భూ! న్నవు నాకు నేరిపన్దాని దావరా నాకు ల్లభ్ం 

చేకూరుచ, ఇంకా నాకు ల్లభ్ం చేకూరేచదానిన  నాకు 

నేరుప. ఇంకా నా జాఞ నానిన వృది్ధపరచు. ఎలోవేళల్ల 

సాోతార లన్నన అలో్లహ్ కొరకే. ఇంకా న్రకవాసుల దుసితి 

నుండ్న నేను అలో్లహ్ను శరణు కోరుతునానను.'' 

(తిరిిజి' / ఆధార్మల రీతయ ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన 

మాజహ)  

   (768/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 2494
اِب َرِضَي اهللُ وَ  ِب ُ   َعْنُه قَاَل:َعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ  عليه  اهلل صىلكَاَن الن َ

  . ْحِل  كََدِوي ِ الن َ َوْجِهِه دَِوي ٌ  َد ُي ُسِمَع ِعنْ َوحْ لَْيِه الْ ِزَل عَ نَ ا إِذَ  وسلم
َي َعْنُه فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة َوَرفََع  ْثَنا ا فََمكَ مً فَأُنِْزَل عَلَْيِه يَوْ  ِ َساَعًة فَُسر 
َ ا اَلل ُهم َ ِزدْنَا َوََل تَْنُقْصنَ " يََديِْه َوقَاَل: ا وَ تُهِ  ََل ْكِرْمَنا وَ َوأ  َوََل  أَْعِطَنان َ
ُ  :م َ قَاَل ثُ  َوأَْرِضَنا َوأَْرَض َعن َا".تُْؤثِْرعَلَْيَنا ثِْرنَا َوََل آ وَ تَْحِرْمَنا  نِْزَل  "أ

ْن أَقَاَمُهن َ دََخَل الَْجن ََة"  َ  .عَلَي َ َعْشُر آيَاتٍّ م َ : )قَْد أَْفلََح  ثُم َ قََرأ
ْ  أَْحَمُد َوالاهُ وَ يَاتٍّ . رَ ْشَر آ َم عَ َختَ َحّت َ   (10-1: 23 ،الُْمْؤِمُنْوَن   .ِمِذي ُ ّت ِ

2494. (13) [2/767-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పైె దైవవాణ 

అవతరించబడ్నన్పుడు, పర వకి (స) ముఖం ముందు 

మధురమైన్ శబద ం విన్పడేద్ధ. తేనటీగలు ఎగురు 

తున్నటో్ట శబద ం వచేచద్ధ. ఒకస్తరి పర వకి (స)పైె 

దైవవాణ అవతరించస్తగింద్ధ. మేము కొంత సేపు పర వకి 

(స)వదద  నిలబడ్న ఉనానం. దైవవాణ అవతరణ 

పూరియింద్ధ. పర వకి (స) నుండ్న దైవవాణ తీవర త దూర 

మయింద్ధ. పర వకి (స) కొంత విశ్వర ంతి తీసుకునానరు. 

ఆ తరువాత పర వకి (స) ఖిబోా వైెపు తిరిగి రండు 

చేతులు ఎతాి ఈ దు'ఆ పఠంచారు: 

''అలో్లహుమి 'జిద్నా వల్ల తన్ఖుస్నా 

వఅక్రిమ్నా వల్లతు'హినాన, వ ఆతినా వల్ల 

త'హ్రిమ్నా, వ ఆస'ర్నా వల్ల తూస'ర్అలైెనా, వ 

అర్జినా వర్జఅనాన.'' -- 'ఓ నా పర భూ! న్నవు మా 

సి్తయిని పెంచనూవదుద , తగిగ ంచనూ వదుద . మాకు 

గౌరవనానిన పర స్తద్ధంచు. మమిలిన అవమాన్ 

పరచకు. మాకు పర స్తద్ధంచు, తపిపంచకు. మమిలిన 
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పెంచ సంతోష్ప్రచు. ఇతరులను మాకంటే పెంచకు, 

మమిలిన సంతోష్పరచు. మా పటో సంతోష్ం వయకిం 

చేయి.' ఆ తరువాత పర వకి (స), నాపైె 10 

ఆయతులు అవతరింప్జేయబడాాయి. వాట్టని 

ఆచరించ, వాట్ట ఆదేశ్వలను ప్రలించేవాడు సవరగ ంల్ల 

పర వేశసా్తడు అని పలికి, ''సూరహ అల్-మూమినూన్, 

23:1-10 ఆయతులు పఠంచారు.'' 84  (అ'హిద్, 

తిరిిజి') 
----- 

   మూడవ విభాగం   ُث اَلَْفْصُل الث َالِ 

   (2/768)  [ ) صحيح ( 14]  - 2495
 

84) వివరణ-2494: స్తరహ్ మూమిన్ మొదట్ట పద్ధ 

ఆయతులు ఇవి, 1. ఖద్అఫ్ల'హల్ అల్మూమినూన్. 

2. అలోజీ'న్హుమ్ ఫీ 'సల్లతిహిమ్ 'ఖాషి'ఊన్ 3. 

వలోజీ'న్ హుమ్ అనిలో'గ్వి ము'అరి'దూన్, 4. 

వలోజీ'న్హుమ్ లి'జజ కాతి ఫా'యిలూన్. 5. వలోజీ'న్హుమ్ 

లిఫురూజిహిమ్ 'హాఫి''జూన్ 6. ఇలో్ల 'అల్ల 

అ'జ్వాజిహిమ్ అవ్ మా మలకత్ అయ్మాను హుమ్ ఫ 

ఇన్నహుమ్ 'గైెరుమలూమీన్, 7. ఫమనిబ్త'గా వరాఅ' 

జా'లిక ఫ ఉల్లయికహుముల్ 'ఆదూన్, 8. 

వలోజీ'న్హుమ్ లి అమాన్నతి హిమ్ వ 'అహ్ద్ధహిమ్ 

రా'ఊన్, 9. వలోజీ'న్ 'అల్ల 'సల్లతిహిమ్ 

యు'హాఫి''జూన్, 10. ఉల్లయిక హుముల్లవరిసూన్.  

అనువాదం: 1. వాసావానికి విశ్వవసులు స్తఫలయం 

ప్పందుతారు. 2. వారే! ఎవరైతే తమ న్మాజుల్ల 

విన్మర తను ప్రట్టసా్తరో 3. మరియు ఎవరైతే వయరిమైన్ 

మాటల నుండ్న దూరంగా ఉంటారో 4. మరియు ఎవరైతే 

విధిదాన్ం (జకాత్) సకర మంగా చెలోిసా్తరో. 5. మరియు 

ఎవరైతే తమ మరాింగాలను కాప్రడుకుంటారో -- 6. 

తమ్ భారయ (అజావజ్)లతో లేక తమ అధీన్ం 

(కుడ్నచేతి)ల్ల ఉన్న బానిససా్వీలతో తపప, అల్లం 

టపుపడు వారు నిశచయంగా నిందారుు లు కారు. 7. కాని 

ఎవరైతే, దీనిని మించ కోరుతారో! అల్లంట్టవారే 

వాసావంగా హదుద లను అతికర మించన్వారు. 8. మరియు 

వారు ఎవరైతే తమ పూచీల (అమాన్తుల)ను మరియు 

తమ వాగాద నాలను కాప్రడుకుంటారో, 9. మరియు వారు 

ఎవరైతే తమ న్మా'జ్లను కాప్రడుకుంటారో, 10. 

అల్లంట్ట వారే (సవరాగ నికి) వారసులు అవుతారు. (సూ. 
అల్ మూమినూన్, 23:1-10) 

ىل  ص ِب َ ِريَْر الَْبَصِر أَََت الن َ ْن ُعْثَماَن بِْن ُحَنْيفٍّ قَاَل :إِن َ َرُجًَل َض عَ 
َ ادُْع اهللَ  اَل:قَ ه وسلم فَ اهلل علي  ِشْئَت دََعْوَت فََقاَل: "إِْن  ي َُعافِْيِِنْ  ْن  أ

َت فَُهوَ  قَاَل: فَأََمَرُه أَْن ي ََتَوَضأَ   .اَل: فَادُْعهُ ". قَ َخْي لََك  َوإِْن ِشْئَت َصَبْ
عَاِء: "اَلل ُهم َ فَُيْحِسَن الَْوُضْوَء َويَْدُعْو بِ  ْ  َهَذا الد ُ َ  أَْسأَلُ إِّن ِ   ُه إِلَْيَك َوج َ تَ َك َوأ

ْ تَ  نَِب ِ الر َ دٍّ ي َِك ُمَحم َ َنبِ بِ  ْ ْحَمِة إِّن ِ ْهُت بَِك إََِل َرِب ِ ِِفْ َحاَجِتْ  ِِلْ  َيْقِضَي لِ َوج َ
ْعُه  .َهِذهِ  ِمِذي ُ َوقَاَل: هَ "َ ََ ِِف الل ُهم َ فََشف ِ ْ ِديٌْث َحَسٌن َذا حَ . َرَواُه الّت ِ

 .ٌب ِريْ  غَ َصِحْيٌح 
2495. (14) [2/768-దృఢం] 

'ఉస్తి'న్ బిన్ 'హునైఫ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

వదద కు ఒక అంధుడు వచచ ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! 

అలో్లహ్ (త) న్నున కేు మంగా ఉంచమని (అంధతవం 

దూరం చేయమని) దు'ఆ చేయండని విన్న 

వించుకునానడు. పర వకి (స) 'ఒకవేళ నువువ కోరితే న్న 

గురించ దు'ఆ చేసా్తను. ఒకవేళ నువువ కోరితే ఓరుప, 

సహన్ం వహించు. ఇద్ధ న్నకు చాల్ల మంచద్ధ,' అని 

అనానరు. ఆ వయకిి, ''తమరు దు'ఆ చేయండని'' 

అనానడు. పర వకి(స) అతనిన శుభ్ర ంగా వు'జూచేస 

రమిని ఆదేశంచారు. ఈ దు'ఆను పఠంచమని 

అనానరు:  
''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక వ అతవజజ హు 

ఇలైెక బిన్బియియక ము'హమిద్ధన్ న్బియిరర 'హ్మతి 

,ఇన్నన తవజజ 'హ్తు బిక ఇల్ల రబీా లియఖు దియలీ 

ఫీ 'హాజతీ హాజిహీ అలో్లహుమి ఫష్ఫీాహు ఫియయ.''  

-- 'ఓ నా పర భూ! నినున అరిిసాునానను. న్న కారుణయ 

పర వకి ము'హమిద్ (స) దావరా న్న వైెపు మరలు్

తునానను. ఓ పర వకిా! నేను మిమిలిన నా 

అవసరాలను పరిష్కరించటానికి మీ పర భువు వైెపు 

మరలిసాునానను. దానివలో అలో్లహ్ (త)ను 

అవసరాలు పూరిిచేయాలని. ఓ నా పర భూ! పర వకి (స) 

నా గురించ చేసన్ సఫారసును స్వవకరించు.'' 85  

(తిరిిజి'  / పా్రమాణకం, దృఢం, ఏకోలాేఖనం) 

 

85) వివరణ-2495: ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిసన్ 

విష్యం ఏమిటంటే, ఎవరైనా ఒక పుణాయతుిడ్న వదద కు 

వెళ్ళళ తన్కోసం దు'ఆ చేయిసాే, ఆ వయకిి దు'ఆ చేసాే అద్ధ 
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ధరిసమితమే. అంటే, సజీవుల దు'ఆయే వస్వలను 

చేయించవచుచను. ఖుర్ఆన్ల్ల అలో్లహ్ ఆదేశిం: ''యా 

అయుయహలోజీ'న్  ఆమనుతా ఖులో్లహ, వబ్త'గూ 

ఇలైెహిల్ వస్వలత, వ జాహీదూ ఫీ సబీలిహీ, లఅలోకుమ్ 

తుఫ్లి'హూన్.'' (సూ.్అల్ మాయిదహ, 5:35) -- ' ఓ 

విశావస్తల్లర్మ! అలా్లహ్ యందు భ్యభ్కుత లు కలిగ 

ఉండండి. మరియు ఆయన స్తనిాధాయనికి చేరే మార్మగ నిా  

అనేవష్ంచండి.  మరియు ఆయన మారగ ంలో నిరంతరం 

కృష్చేస్తు  మీరు స్తఫలయం పందవచుచ.'  

ఈ ఆయతుల్ల వస్త్లహ్ అంటే సతాకరాయలు. పర వకి (స) 

విన్య విధేయతలు అనినట్టకంటే గొపప సతాకరాయలు. 

ష్టహ్ వలియులో్లహ్ ముహద్ధద స్ దహెలీవ, ''బల్లగుల్ 

ముబీన్''ల్ల అంధుడు పేరొకన్బడ్నన్ ఉలోేఖన్ం గురించ 

వాయఖాయనిసా్త ఈ 'హదీసు'ల్ల వస్వల్లకి ఉన్న రండు 

మారాగ లూ ధరిసమితమైన్వే అని పేరొకనానరు. 1. 

షిరకర్ పర భావం ఏమాతర ం లేని వారు. 2. షిరకర్కి 
దూరంగా ఉన్నవారు. అనినట్టకంటే సరైన్ పదితి 

ఏమిటంటే ఇద్ధ పర వకి (స) జీవితంల్ల జరిగిన్ పర తేయక 

సంఘటన్. ఆ అంధుడు మసజ ద న్బవీల్ల పర వకి (స) 

వదద కు వచచ రండు రక'అతులు న్ఫిల్ న్మా'జు చద్ధవి 

తన్ దు'ఆల్ల పర వకి (స) శుభ్నామంతో, యా 

న్బియలో్లహ్ అని అరిించ ఉండవచుచ. చవరికి పర వకి 

(స)కు అతనిపైె జాలికలిగి అతని కొరకు దు'ఆ చేస్తరు. 

కనుక అలో్లహుమి ఫష్ఫిాహు అనే పదం వలో సపష్ు ంగా 

ఇదే అరిం అవుతుంద్ధ. అందువలో కొందరు పర వకి (స) 

యొకక ఈ అస్తధారణ ఆచరణను మహిమలుగా 

పరిగణంచారు. దీనిని మరోవిధంగా సమరిించబడ్నంద్ధ. 

గొపప గొపప అనుచరులో్ల ఎవరూ తమ అవసరాలకు ఈ 

దు'ఆను చదవలేదు. అదేవిధంగా అనేక 'హదీసు'లను 

అనుచరులు ఆచరించలేదు. కనుక వీట్టని 

స్తంపర దాయంగా స్వవకరించన్కకర లేదు. ఎందుకంటే ఈ 

దు'ఆను పఠంచమని పర వకి (స) పర జలకు ఆదేశంచలేదు. 

కష్టు లో్లనూ ఈ దు'ఆను పఠంచమని ఆదేశంచలేదు. 

'హదీసు'ల్ల ఉన్న వాకాయనిన ప్రర రంభ్ంనుండ్న చవరి వరకు 

గమనిసాే ఏ విధమైన్ ల్లపంలేదు. అంటే ఆ వయకిి కేవలం 

సఫారసు చేయమని విన్నవించుకోవటానికి వచాచడు. ఆ 

వయకిి పర వకి (స) జీవితంల్ల సవయంగా వచచ ఇల్ల 

మాటోాడాడు. ''ఓ అలో్లహ్ పర వకిా! నేను మిమిలిన నా 

పర తేయక అవసరం తీరచటానికి తన్ పర భువు వైెపు 

మరలిసాునానను. నా అవసరం తీరాలని. పర వకి (స) 

 

అతని సఫారసు కోసం సదిమయిన్పుడు ఆ వయకిి 

అలో్లహ్ను ఓ అలో్లహ్! నా గురించన్ పర వకి (స) 

సఫారసును స్వవకరించు,్ అని ప్రర రిించాడు. ఇద్ధ ఎల్ల 

ఉందంటే ఒక పేద వయకిికి రాజు తరఫున్ కష్ు ం కలిగింద్ధ. ఆ 

వయకిి మంతిర వదద కు వెళ్ళళ ఇల్ల విన్నవించుకునానడు, 

'మంతిర గారు మీరు నాకేదైనా మారగ ం చూపెటు ండ్న. దాని 

వలో నా కష్ు ం దూరమై పోవాలి.' దానికి మంతిర గారు, 

'రాజుగారి గురించ నాకు బాగా తెలుసు. ఆయన్కు 

విన్య విన్మర తలంటే చాల్ల ఇష్ు ం. అందువో న్నవు అతని 

సనినధిల్ల విన్యవిన్మర తలతో అరిించన్ంత వరకు నా 

సఫారసు న్న గురించ ఏమాతర ం పనిచేయదు.' అయితే 

రాజుగారి సనినధిల్ల ముందు దానిన వయకించేస, 'ఓ మహా్

పర భూ! తమరు మంతిర గారిపైె చాల్ల దయామయులు. 

నేను మీ మంతిర గారి సేనహితుణన. ఆ సేనహితుని 

దావరానే మీ సనినధిల్ల హాజరయాయను. అంతేకాదు, 

తమరి మంతిర గారు కూడా మీ సనినధిల్ల హాజరై నా 

గురించ సఫారసు చేసాునానరు.' ఆ తరువాత నాతో 

అంటే మంతిర తో, 'ఓ మంతిర వరాయ! విన్య విన్మర తలతో 

నా సమసయను పరిష్కరించటానికి రాజుగారి ముందు 

మిమిలిన కారయస్తధకులుగా పర వేశపెట్టు  మహారాజును 

సమసయను పరిష్కరిసా్తరని ఆశసాునానను.' అపుపడు నేను 

న్న గురించ సఫారసు చేసా్తను. అయితే న్నవు కూడా 

ఏమరు ప్రట్టగా ఉండకూడదు. (నా సఫారసు తరావత) 

వెంటనే ఇల్ల విన్నవించుకోవాలి, 'ఓ మహారాజా! నా 

గురించ మంతిర వరుయల సఫారసు స్వవకరించు, ఎందుకంటే 

న్నవు స్వవకరించనిదే నేను స్తఫలయం్ ప్పందడం అస్తధయం.' 

'ఉమర్ ఇస్తిస్ఖా సంఘటన్ సరిగాగ  దీనివంట్టదే 'ఉమర్ 

సంఘటన్ కూడా, అతను ఇస్తిస్ఖాల్ల పర వకి (స) 

పిన్తండ్నర  'అబాాస్ (ర)ను వస్వలహ్గా నిలబ్నటాు రు. 

అంటే ఒకస్తరి వరాు లు లేకపోవడం వలో 'ఉమర్ (ర) 

'అబాాస్ (ర)ను అలో్లహ్ సనినధిల్ల నిలబ్నట్టు  ఇల్ల దు'ఆ 

చేస్తరు, 'ఓ మా పర భూ! మేము ఇంతకు ముందు వరు ం 

లేకపోవటం వలో న్న పర వకి (స)ను వరు ం అరిించటానికి 

స్తధన్ంగా ఉపయోగించేవారు. ఇపుపడు న్న పర వకి మా 

మధయలేరు. అందువలో న్న పర వకి పిన్తండ్నర  'అబాాస్ 

గారిని వస్వలహ్గా న్న సనినధిల్ల పర వేశపెట్టు  

ప్రర రిిసాునానము. నువువ దయచేస వరాు నిన కురిపించు. 

మా ఈ దు'ఆను స్వవకరించు. మేమంతా న్న పర వకి 

కుట్టంబానిన పేర మించేవాళళం, విధేయత చూపేవాళళం.'  
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దీనివలో తెలిసందేమిటంటే పైె పదితి దావరా సజీవంగా 

ఉన్న దైవభ్కిులను తమ దు'ఆల స్వవకరణ్ కొరకు 

వస్వల్లగా ఉపయోగించవచుచను. ఇద్ధ పర వకి (స) 

అనుచరుల స్తంపర దాయం. ఒకవేళ, ఇద్ధ పర వకి (స) 

స్తంపర దాయం, అని అనాన చెలోుతుంద్ధ. ఇంతకు మించ 

మరేదీ ధరిసమితం కాదు. ఎందుకంటే పర వకి (స) 

కూడా ఆ అంధునికి కేవలం ఈ విధంగా మాతర మే 

వస్వలహ్ ఉపయోగించమని ఉపదేశంచారు. షిరకర్ నుండ్న 

తపిపంచుకునే సులువైెన్ పదితి ఇదే. అద్ధ ఈ 'హదీసు'ల్ల 

ఉంద్ధ. అంటే ఆ వయకిితవం కేవలం పర వకి (స) మాతర మే. 

పర వకి (స) వయకిితవం దైవదౌతయ గుణగణాలు కలిగి 

ఉండటం వలో ముసోముల హృదయాలో్ల ఆయన్ పేర మ 

ఉంద్ధ. పర వకి (స) దైవదౌతాయనిన విశవసంచడం విశవంల్లని 

పర ధాన్ విధి వంట్టద్ధ. అంధుని ప్రర రిన్ల్ల ఉదేద శయం 

ఏమిటంటే నేను న్న పర వకి (స)ను విశవసంచాను. న్న 

ముందు నేను నిలబ్నడుతున్న వయకిి మహా ఉన్నతుడు. 

కనుక న్న పర వకి సఫారసును స్వవకరించ న్నున కష్టు ల 

నుండ్న గట్టు కికంచు. అలో్లహ్ (త)ను ప్రర రిించేవారు కొనిన 

సమయాలో్ల తన్ కోరికలను తీరుచకోవడానికి కలిపత 

సమసయలను విన్నవించుకుంటాడు. అయితే అవి 

షిరకర్కు చేరన్ంతవరకు వారి దు'ఆ స్వవకరణకు కారణ 

భూతం అవుతుంద్ధ. అయితే ఈ కలిపత సమసయలు 

మలోమలోగా పర జలను షిరకర్ సుడ్నగుండంల్ల 

పడవేసా్తయి. అందువలోే పర వకి (స) దీనిన గురించ 

అనేకచోటో హెచచరించ ఉనానరు. ఈ 'హదీసు'ల్ల దీనిన 

గురించ స్తచంచడం జరిగింద్ధ. ఇందుల్ల, యాన్బీ, యా 

ము'హమిద్ అనేద్ధ కలిపత ఉదేద శయంగా ఉంద్ధ. వాసావంగా 

కాదు. కొందరు ఈ సి్తనానిన గురించ ఇల్ల పేరొకనానరు. 

ఇందుల్ల పర వకి (స) గురించ పేరొకన్డం జరిగింద్ధ. 

వస్వల్లల్లని రండు వకరమారాగ లు: ఈ 'హదీసు'ల్ల రండు 

వకరమారాగ లకు గురయేయ భ్యం ఉంద్ధ. ఒకట్ట చాల్ల 

చెడాద్ధ. అనినట్టకంటే చెడామారగ ం. రండవద్ధ అనినట్టకంటే 

చాల్ల చెడాద్ధ. అదేమిటంటే ఈనాడు సమాధి పూజారుల 

పరిశుదిాతిలను ప్రర రిించడం, వారిని మొరపెట్టు కోవటం 

ధరసమితంగా భావిసాునానరు. కాని అద్ధ సరికాదు. అద్ధ 

ప్రప్రనిన పుణయంగా భావించడం అవుతుంద్ధ. అలో్లహ్ 

(త) మన్ందరిన్న దీనునండ్న రకిు ంచుగాక! మరోచెడా 

మారగ ం ఏమిటంటే కొంతమంద్ధ ఈ 'హదీసు' దావరా తమ 

అవసరాలకు, తమ కాంక్షలకు పరిశుదిాతిలను 

వేడుకోవటం, వారి సఫారసు దావరా తమ దు'ఆ 

   (769/ 2)  راسته (تم دم ت[ ) ل 15]  - 2496
َ عَ وَ  كَاَن ِمْن   صىل اهلل عليه وسلمُسْوُل اهلِل رَ  قَاَل  قَاَل:  اءِ ْردَ ِِبْ الد َ ْن أ

َك َوالَْعَمَل  "اَلل   ُقْوُل:يَ دُعَاِء دَاُودَ  َك َوُحب َ َمْن يُِحب ُ ْ أَْسأَلَُك ُحب َ ُهم َ إِّن ِ
َك ال َِذْي يَُبل ُِغِِنْ  َو  َماِِلْ ْفِسْي وَ ْن نَ مِ  إَِِل َ  َك أََحب َ ُحب َ ْل الل ُهم َ اْجعَ  . ُحب َ

إِذَا  وسلم  اهلل عليه َوكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل :قَاَل  الَْباِرِد".ِمَن الَْماِء وَ  أَْهلِْي 
ُث َعْنُه يَُقْوُل: "كَاَن أَْعَبَد الَْبَشِر"  ِ ْ  .ذُِكَر دَاُودَ يَُحد  ِمِذي ُ َوقَاَل: َرَواُه الّت ِ

 .يٌْب  َحَسٌن َغرِ  يٌْث دِ َهَذا حَ 
2496. (15) [2/769-అప్రిశోధితం] 

అబూ దరాద  (ర) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

దావూ'ద్ (అ) ఈ దు'ఆను పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక 'హుబాక వ 

'హుబా మన్ యు'హిబుాక, వల్ 'అమలలోజీ యు 

బలోి'గున్న 'హుబాక, అలో్లహుమిజ్ అల్ 'హుబాక 

అహుబాఇలయయ మిన్ న్ఫ్స్వ వమాలీ వ అహ్లీ 

వమిన్ల్ మాయిల్బారిది.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నేను న్న 

పేర మ, నీ పిర యుల పేర మ్ కొరకు, నినున 

కోరుతునానను. ఇంకా న్న పేర మవరకు చేరేచ ఆచరణను 

అరిిసాునానను. ఓ అలో్లహ్ న్న పేర మను అనినట్టకంటే 

పిర యమైన్ద్ధగా అంటే నాప్రర ణం, నాధన్ం, నా 

కుట్టంబం, చలోని న్నట్టకంటే పిర యమైన్ద్ధగా 

నిరణ యించు.'  

ఉలోేఖన్కరి కథన్ం: పర వకి (స) దావూ'ద్ 

అలైెహిససల్లమ్ గురించ పర సా్తవించనా, అతని గురించ 

ఏదైనా వివరించనా దావూ'ద్ (అ) తన్ కాలంల్ల 

అందరికంటే అధికంగా దైవారాధన్ల్ల నిమగనమై 

ఉండేవారు అని చెపేపవారు. (తిరిిజి' / పా్రమాణకం-

ఏకోలాోఖనం)  
   (2/769)  ح (صحي [ )   16]  - 2497

ائِِب َعْن َعْن َعَطاِء بْ وَ    .يَاِسرٍّ َصََلةً  ُر بُْن ا َعم َاَصىل  بِنَ   أَبِْيِه قَاَل:ِن الس َ
َ  فَأَْوَجَز فِْيَها فََقاَل لَُه بَْعُض الَْقْوِم: ْفَت َوأ ََلةَ لََقْد َخف َ  فََقاَل  .ْوَجْزَت الص َ

 َ ُسْوِل اهلِل صىل  ُتُهن َ ِمْن رَ عْ َعَواتٍّ َسمِ بَِد َها ْوُت فِيْ  دَعَ ْد لَِك لَقَ عَلَي َ ذَ  َماأ
 

స్వవకరించబడుతుందని భావించడం ధరిసమితమని 

భావిసా్తరు. వస్వలహ్ గురించ పూరిి వివరాలు క్షత్తబ్బల్ 

వస్త్లహ్ల్ల చూడగలరు.  
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ا قَ  .اهلل عليه وسلم ْ َغْيَ أَن َُه كَََن  ُه َرجُ َم تَِبعَ افَلَم َ ٌل م َِن الَْقْوِم ُهَو أَِِب
  م َ "اَلل هُ  الَْقْوَم:ِه  بِ ثُم َ َجاَء فَأَْخَبَ  .عَاءِ َعْن نَْفِسِه فََسأَلَُه َعِن الد ُ 

ْ أَْحِيِِنْ َما عَ  ىَل الَْخلِْق عَ  َوقُْدَرتَِك  َب َغيْ لِْمَك الْ بِعِ  ا ِل ِ   لِْمَت الَْحَياَة َخْيً
ِِنْ َوتَ  ْ َوف َ ا ِل ِ ْيِب  اَلل ُهم َ َوأَْسأَلَُك َخْشَيَتَك ِِفْ الْغَ  . إِذَا عَلِْمَت الَْوفَاَة َخْيً

َهادَةِ َوأَْسأَ  َ لُ َوالش َ َقْصَد ِِفْ لْ اأَْسأَلَُك  وَ َضِب ََض َوالْغَ الر ِ  َحق ِ ِِف لَِمَة الْ َك ك
ُة َعْْيِ ََل تَْنَقِطُع  َوأَْس  يَْنَفُد  َوأَْسأَلَُك نَِعْيًما ََل  َفْقِر َوالِْغََن الْ  أَلَُك قر َ

 َوأَْسأَلَُك ِت َموْ بَْردَ الَْعْيِش بَْعَد الْ  َوأَْسأَلَُك الر ََِض بَْعَد الَْقَضاِء َوأَْسأَلَُك 
ةَ  وْ هِ َوجْ  ْظِر إََِل الن َ  لَذ َ ةِ َوََل فِْتنَ  ِِفْ َغْيِ َضر َ إََِل لَِقائَِك  َق َك َوالش َ   ةٍّ اَء ُمِضر َ
َ  .ةٍّ ُمِضل َ  ي ِ ا ِ ْهد  "لل ُهم َ َزي ًِنا بِِزيَْنِة اْْلِيَْماِن َواْجَعلَْنا ُهَداًة م َ   َرَواهُ  .ْْيَ

َسائِ ُ   .الن َ
2497. (15) [2/769-దృఢం] 

'అ'తా' బిన్ స్త'యిబ్ తన్ తండ్నర దావరా కథనం: 

'అమాిర్ బిన్ యా'సర్ మాకు న్మా'జ్ చాల్ల 

సంకిు పాంగా చద్ధవించారు. కొంతమంద్ధ, ''ఈ వేళ మీరు 

చాల్ల సంకిు పాంగా న్మా'జు చద్ధవించారు,'' అని 

అనానరు. దానికి 'అమాిర్ బిన్యాసర్ సమాధాన్ం 

ఇసా్త, ''సంకిు పాంగా న్మా'జు చదవటం నాకేం నష్ు మైన్ 

పనికాదు. ఎందుకంటే ఈ న్మా'జుల్ల నేను పర వకి(స) 

పఠసా్త ఉండగా వినా దు'ఆలను పఠంచాను,' అని 

సమాధాన్ం ఇచాచరు. ఆ తరువాత 'అమాిర్ బిన్ 

యా'సర్ అకకడ్న నుండ్న బయలు దేరి వెళ్తతుండగా 

ఒకవయకిి ఆయన్ వెంట వెళ్ళడు. ఆ వయకిి మా నాన్న్

గారు 'స్తయిబ్ 'అమాిర్ నుండి ఆ దు'ఆ కనుకొుని  

తిరిగి వచచ పర జలకు తెలిప్రరు. ఆ దు'ఆ ఇద్ధ: 

''అలో్లహుమి బి'ఇల్మికల్ 'గైెబ, వఖుద్రతిక 

'అలల్ 'ఖల్ఖ, అ'హ్యిన్న మా 'అలిమ్తల్ 

'హయాత 'ఖైరలోీ, వతవపాన్న ఇజా' 'అలిమ్తల్ 

వఫాత 'ఖైరలోీ, అలో్లహుమి వ అస్అలుక 

'ఖష్యతక ఫిల్'గైెబి వష్ు హాదతి, వఅస్అలుక 

కలిమతల్ 'హఖిు  ఫిరిర 'దా వల్ 'గజబి,  వ 

అస్అలుకల్ ఖస్ద ఫిల్ ఫఖ్రి వల్'గినా, వ 

అస్అలుక న్యీమన్ ల్లయన్ఫు'దు,  వఅస్అలుక 

ఖురర త ఐనిన్ ల్ల తన్ఖతి'ఉ, వఅస్అలు క రిర జా 

బాదల్ ఖ'దాయి, వఅస్అలుక బర్దల్ఐషి బ'అదల్ 

మౌతి, వ అస్అలుక లజజ తన్నజ్రి ఇల్ల వజ్'హిక, 

వష్షు ఖ ఇల్ల లిఖాయిక, ఫీ 'గైెరి 'దరార అ ము'దిరర తిన్,  

వల్ల ఫిత్న్తిన్ ము'దిలోతిన్.  అలో్లహుమి 

'జయియనాన బి'జీన్తిల్ ఈమాని,  వజ్అల్నా 

హుదాతన్ మహ్ద్ధయీయన్.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! న్న 

అగోచర జాఞ న్ం శుభ్ంతో, సృషిు తాలపైె న్న శకిి దావరా 

నాకు జీవితం శుభ్కరంగా ఉన్నంతవరకు సజీవంగా 

ఉంచు. ఇంకా నా చావు నాకు శుభ్కరమైన్పుడు 

నాకు చావు పర స్తద్ధంచు. ఓ అలో్లహ్! సంతోష్ంల్ల 

ఆగర హంల్ల నాకు సతయం, నాయయం పలికే భాగాయనిన 

పర స్తద్ధంచు. ఇంకా కష్టు లో్లనూ సుఖాలో్లనూ నాకు మధేయ్

మారాగ నిన పర స్తద్ధంచు. ఓ అలో్లహ్ నేను న్శంచని 

అనుగర హాలు, కంట్టచలువ అరిిసాునానను. నా పటో న్న 

తీరుప తరువాత న్న సంతృపాిని కోరుతునానను. ఇంకా 

నేను మరణం తరువాత సుఖజీవితానిన 

అరిిసాునానను. ఇంకా న్న ముఖానిన చూచే 

మాధురాయనిన, ఎట్టవంట్ట కష్ు ం లేని, నినున కలిసాే 

ఉతాసహానిన, ఎట్టవంట్ట అవమాన్ంలేని పరీక్షను 

కోరుతునానను. ఓ అలో్లహ్! విశ్వవసం దావరా 

మమిలిన అలంకరించు. మమిలిన రుజు 

మారగ గాముల మారగ దరిశగా చేయి.' (న్స్తయి') 

 ( 770/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   17]  - 2498
ِب َ صىل اهلل علوَ  ةِ  ََل  َص يه وسلم كَاَن يَُقْوُل ِِفْ َعْن أُم ِ َسلََمَة أَن َ الن َ

َ  ُهم َ "اَلل   :الَْفْجرِ  ْ أ ًَل َورِ ًعا َوَعَمًَل فِ اعِلًْما نَ لَُك ْسأَ إِّن ِ َتَقب َ ًبا". َرَواُه  م ُ ْزقًا َطي ِ
ْعَواِت الَْكِبْيِ َجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ُن َماُد َوابْ مَ أَحْ   . ِِفْ الد َ

2498. (17) [2/770-అప్రిశోధితం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) ఫజర ర్ 

న్మా'జు తరావత ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు: 

''అలో్లహుమా ఇన్నన అస్అలుక 'ఇల్మన్ నాఫిఅన్ 

వ అమలన్  ముతఖబాలన్ వరి'జ్ఖన్ తయియబన్.'' 

-- 'ఓ అలో్లహ్! నేను ల్లభ్ం చేకూరేచ జాఞ నానిన, 

స్వవకరించబడే కరిను, పరిశుది ఉప్రధికి నినున 

అరిిసాునానను.' (ఇబ్నన మాజహ, బై్నహఖీ-

ద'అవాతుల్ కబీర్) 

   (770/ 2)  راسته (تم دلم ت[ )   18]  - 2499
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ْ وَ  اهلل عليه  هلِل صىلْوِل اُس دُعَاٌء َحِفْظُتُه ِمْن رَ  : ُهَريَْرَة قَاَل َعْن أَِِب
َرَك َوأَت َِبُع  ُم ُشْكَرَك َوأَْكِثُر ِذكْ أُْعظِ "اَلل ُهم َ اْجَعلِِْنْ  وسلم ََل أَدُْعُه:

َ َحَك وَ َْ نُص ِمذِ ُه اَوارَ . َك" تَ ُظ َوِصي َ ْحفَ أ ْ  .ي ُ لّت ِ
2499. (18) [2/770-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: ఈ దు'ఆను నేను 

పర వకి (స) నుండ్న విని కంఠసాం చేసుకునానను. దీనిన 

ఎపుపడూ వద్ధలేవాడ్నని కాను. అంటే ఎలోపుపడూ 

చదువుతూ ఉంటాను:  

''అలో్లహుమిజ్అల్న్న ఉ'అజిము ష్టక్రక, వ 

ఉక్సరు జిక్రక, వఅతు బిఉ ను'స్'హక, వఅ'హ్ఫి''జు 

వ'సయయతక.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! న్నున న్న చాల్ల 

గొపప కృతజుఞ నిగా చేయి, ఎలోపుపడూ నినున 

గురిుచేసేవానిగా చేయి. న్నున న్న బోధన్లను 

అనుసరించేవానిగా, గురిుంచేవానిగా చేయి.'' 

(తిరిిజి') 

 ( 770/ 2)  تم دراسته (لم ت)   [ 19]  - 2500
و قَ  بِْن  َعْبِد اهللِ  َعْن وَ  عليه وسلم ُل اهلِل صىل اهلل كَاَن َرُسوْ  :َل اَعْمرٍّ

ْ إِ "اَلل ُهم َ  يَُقْوُل: َة َواْْلََمانََة َوُحْسَن الُْخلُِق  أَْسأَلُ ّن ِ َة َوالِْعف َ ح َ َك الص ِ
 َكِبْيِ ْعَواِت الْ لد َ  اَرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  .َوالر ََِض بِالَْقْدرِ 

2500. (19) [2/770-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 

ఇల్ల పర వచంచేవారు:  

''అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక సస'హు త వల్ 

ఇపాత వల్ అమాన్త వ'హుస్న్ల్ 'ఖులుఖి వరిర 'దా 

బిల్ ఖద్ర్.'' -- 'ఓ నా పర భూ! నేను నినున ఆరోగయం, 

దైవభీతి, అమాన్తు, సదుగ ణాలు, విధివార తపైె 

సంతృపాులను అరిిసాునానను.' (బై్నహఖీ) 

   (770/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 2501
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َمْعَبدٍّ قَالَْت: أُم ِ َعْن ََ و

ُر قَلِْبْ ِمَن الن ِ يَُقْوُل: "اَلل ُهم َ  َن   مِ َولَِساِّنْ اِء يَ َن الر ِ َعَملِْي مِ ِق وَ َفاَطه ِ
ْخِفْي  َوَما تُ  َك تَْعلَُم َخائَِنَة اْْلَْعُْيِ فَإِن َ  .ِخَيانَةِ ِِنْ ِمَن الْ يْ عَ لَْكِذِب وَ ا

ُدْورُ  ْعَواِت الَْكِبْيِ . َرَواُهَما الَْبْيَهِقي ُ "الص ُ  . ِِفْ الد َ
2501. (20) [2/770-అప్రిశోధితం] 

ఉమి మ'అబద్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స)ను ఈ 

దు'ఆ పఠసా్త ఉండగా నేను వినానను:  

''అలో్లహుమి 'తహిు ర్ ఖల్బీ, మిన్నినఫాఖి, వ 

'అమలీ మిన్రిరయాయి',  వలిస్తన్న మిన్ల్ కజి'బి, వ 

'ఐన్న మిన్ల్ 'ఖియాన్తి, ఫఇన్నక త'అలము 

'ఖాయి న్తల్ అ'అయుని వమాతు'ఖ్ఫి'సుసదూర్.''  

-- 'ఓ నా పర భూ! కాపటయం నుండ్న నా హృదయానిన, 

నా ఆచరణను చూపుగోలునుండ్న, నా న్నలుకను 

అసతయంనుండ్న, నా కళళను దోర హంనుండ్న పరిశుభ్ర ్

పరచు. ఎందుకంటే నిససందేహంగా కళళదోర హం, 

హృదయాలు దాచేవి సైతం న్నకు తెలుస్త.' (బై్నహఖీ) 

 ( 2/770)[ ) صحيح (   21]  - 2502
:أَن َ رَ وَ  َن   مِ ادَ َرُجًَل م عَ وسل  هلل عليهاهلِل صىل اَل ُسوْ َعْن أَنَسٍّ
ْرِخ فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  فََصاَرِمْثَل الْفَ  قَْد َخَفَت ْْيَ لُْمْسلِمِ ا

نََعْم   قَاَل:  ْنَت تَْدُعو اهلَل بَِشْيءٍّ أَْو تَْسأَلُُه إِي َاُه؟""َهْل كُ وسلم:  هعلي
ِ ةِ فَ اْْلِخرَ ِِفْ ِه بِ  ِب َ ُمَعاقِ ْنَت ا كُمَ  اَلل ُهم َ  ْنُت أَقُْوُل:كُ نَْيا. ِِفْ  لُْه ِِلْ َعج     الد ُ

  ُه َوََل تُِطْيقُ  "ُسْبَحاَن اهلِل ََل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فََقاَل َرُسْوُل 
نَْيا حَ ") تَْسَتِطْيُعُه أَفَََل قُلَْت: ِِفْ اْْلِخَرةِ اَلل ُهم َ آتَِنا ِِفْ الد ُ   َنةً َحَس َسَنًة و َ

قَِنا    َرَواهُ  ُه اهلُل . بِِه فََشَفاهللَ فََدعَا ا  اَل:قَ  . (201: 2، "ارِ الن َ عََذاَب و َ
 .ُمْسلٌِم  

2502. (21) [2/770-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) అనారోగయంగా ఉన్న 

ఒక ముసోమ్ను పరామరిశంచడానికి వెళ్ళరు. 

అతడు పకిు  పిలోల్ల చాల్ల బలహీనుడైపోయాడు. 

పర వకి (స) అతనిన: ''నువువ అలో్లహ్ (త)ను 

ప్రర రిించావా లేదా అలో్లహ్ (త)ను అరిించావా,'' అని 

అడ్నగారు. దానికి ఆ వయకిి, ''అవును, నేను: 

'అలో్లహుమి మాకును  ము'ఆఖిబియయ  బి'హీ ఫిల్ 
ఆ'ఖిరతి, ఫఅజిజ ల్హు లీ ఫిదుద నియా.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ! నువువ న్నున పరల్లకంల్ల ఇవవదలచు్

కున్న శక్షను భూల్లకం ల్లనే తవరగా ఇచచవేయి,' 

అని ప్రర రిించాను'' అని అనానడు.  

పర వకి (స) అద్ధ విని, ''అలో్లహ్ (త) పరిశుదిుడు, 

నువువ అలో్లహ్ (త) శక్షను భూల్లకంల్లనూ, 

పరల్లకంల్లనూ భ్రించలేవు. నువువ: 
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''అలో్లహుమి అ'అతినా ఫిదుద నియా 'హసన్తన్ 

వఫిల్ 'ఆ'ఖిరతి 'హసన్తన్ వ ఖినా 'అజాబనానర్.'' 

-- 'ఓ మా పర భూ! నువువ మాకు ఇహల్లకం ల్లనూ 

మంచని పర స్తద్ధంచు, ఇంకా మాకు పరల్లకంల్లనూ  

మంచని పర స్తద్ధంచు,' (సూ.్ అల్-బఖరహ, 2:201) 

అని ఎందుకు ప్రర రిించలేదని అనానరు. అపుపడా 

వయకిి ఈ దు'ఆ దావరా అలో్లహ్ను ప్రర రిించాడు, 

అలో్లహ్ (త) అతనికి సవసితను పర స్తద్ధంచాడు. 

(ముసోమ్)  
 ( 771/ 2)م تتم دراسته (  [ ) ل 22]  - 2503

"ََل يَْنَبِغْي   عليه وسلم:ىل اهلل اهلِل ص  قَاَل َرُسْوُل  َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل:وَ 
ُض "يََتَعر َ  :قَاَل  ؟َف يُِذل ُ نَْفَسهُ َوكَيْ  قَالُْوا: لِلُْمْؤِمِن أَْن ي ُِذل َ نَْفَسُه".

ِمذِ اوَ رَ .  يُِطْيُق"ا ََل  لِمَ ََلءِ  الْبَ ِمَن  ْ  َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب  ي ُ َوابُْن َماَجهُ ُه الّت ِ
   اْْلِيَْماِن.

ْ قَاَل وَ  : الّت ِ  .َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب  ِمِذي ُ
2503. (22) [2/771-అప్రిశోధితం] 

'హుజై'ఫహ (ర) కథన్ం: పర వకి (స) 'తనున తాను 

పరాభ్వంప్రలు చేయడం విశ్వవసకి తగదు,' అని 

అనానరు. అకకడున్నవారు, 'తనున తాను ఎల్ల 

పరాభ్వంప్రలు చేసా్తడు,' అని అడ్నగారు. దానికి పర వకి 

(స) ''తట్టు కునే శకిిలేని కష్టు లకు, న్ష్టు లకు, 

ఆపదలకు గురికావడం,'' అని సమాధాన్ం ఇచాచరు. 

(తిరిిజి' / పా్రమాణకం-ఏకోలాేఖనం, ఇబ్నన మాజహ, 

బై్నహఖీ-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 ( 771/ 2)تتم دراسته (   لم  [ ) 23]  - 2504
ىل اهلل عليه و  اهلِل ص  ُسْوُل رَ عَل ََمِِنْ  َر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َعْن ُعمَ وَ 

ا م ِْن عَََل  "قُْل  سلم قَاَل:   نَِيِتْ َواْجَعْل اَلل ُهم َ اْجَعْل َسِريَْرِِتْ َخْيً
ْ  م َ اَلل هُ  .الَِحةً نََيِتْ َص ََل عَ  َ إِّن ِ اْْلَْهِل  الن َاَس ِمَن لِِح َما تُْؤِِتْ اَص ْن ْسأَلَُك مِ  أ

"ََل الْمُ ال ِ وَ َوالَْماِل َوالَْولَِد َغْيِالض َ  ِمِذي ُ . ِضل ِ ْ  .رَواُه الّت ِ
2504. (23) [2/771-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స) నాకు ఈ దు'ఆ 

నేరిప దీనిన పఠసా్తఉండు అని అనానరు. 

''అలో్లహుమిజ్అల్ సరీరతీ 'ఖైరన్ మిన్ 

'అల్లనియతీ, వజ్అల్ 'అల్లనియతీ 'స్తలి'హతన్, 

అలో్లహుమి ఇన్నన అస్అలుక మిన్'స్తలి'హ మాా 

తూతీనానస మిన్ల్ అహ్లి వల్ మాలి వల్ వలద్ధ 

గైెరిజాజ లోి వల్ ముజిలోి.'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నా 

ఆంతరాయనిన బాహయం కంటే మంచగా చేయి. నా 

బాహాయనిన మంచగా మారుచ. ఓ అలో్లహ్! న్నవు 

పర జలకు ఇచేచ దానికంటే మంచ విష్యానిన నేను 

కోరుతునానను. అంటే భారయ, సంపదలు, సంతాన్ం 

మారగ భ్ర ష్ు తకు గురికానివి, మారగ భ్ర ష్ు తకు 

గురిచేయనివి. (తిరిిజి')  

***** 


