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َماَرِة َوالإَقَضاءِ  -18 ِ  ِكَتاُب اْلإ
18. నాయకత్వం, తీర్పుల  పుసత కం 

-----
لُ  َو َ ُل اْلإ لإَفصإ َ     మొదటి విభాగం ا

 (2/1085)( متفق عليه [ )  1]  - 3661
يإَرةَ قَالَ  :  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعنإ أَِِبإ ُهَر

َوَمْن   . َوَمْن َعَصاِِنْ فََقْد َعََص اهللَ َمْن أََطاَعِِنْ فََقْد أََطاعَ اهللَ "
َوإِن ََما  .فََقدإ َعَصاِنإ يُِطِع اْْلَِمْْيَ فََقْد أََطاَعِِنْ َوَمْن يَْعِص اْْلَِمْْيَ 

ُيت َََق بِِه فَإِنإ أََمَر بَِتقإَوى اهلِل   َِماُم ُجن ٌَة يَُقاِتُل ِمنإ و ََرائِِه َو اْلإ
ِهِ فَإِنإ عَلَيإِه ِمنإهُ َوعََدَل فَإِن َ لَُه بَِذ  ًرا َوإِنإ قَاَل بَِغْيإ  . "لَِك أَجإ

3661. (1) [2/1085- ఏకీభవతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నాకు విధేయత చూపినవారు అలా్లహ్కు విధేయత 
చూపినటే్ట. నాకు అవిధేయత చూపినవారు అలా్లహ్కు 
అవిధేయత చూపినటే్ట. అదేవిధంగా  నాయకునికి 
విధేయత చూపినవారు నాకు విధేయత చూపినటే్ట. 
ఇంకా నాయకునికి అవిధేయత చూపినవారు నాకు 
అవిధేయత చూపినటే్ట. ఇంకా నాయకుడు ఢాలు 

వంటివాడు. అంట్ట ఎవరి నేతృతవంలో యుద్ధ ం 
చేయబడుతందో, అంట్ట అతని నాయకతవంలో 
శతు వులతో యుద్ధ ం చేయబడుతంది. అతని 
ద్వవరానే రకిష ంచుకోవడం జరుగుతంది. ఒకవేళ అతడు 
దైవభీతి గురించి ఆదేశంచి, నాాయంగా వావహరిసే్త 
అతనికి పుణ్ాం లభిసే్ంది. ఒకవేళ అతడు అల్ల 
చేయకపోతే ద్వని పాప్ం అతనిపైనే ప్డుతంది. 
(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 2/1085)( صحيح [ )  2]  - 3662
لَتإ  ِ قَا  عليه  اهلل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل: َوَعنإ أُم ِ الإُحَصْيإ

ُكْم بِِكَتاِب اهلِل  : "وسلم عٌ يَُقْودُ َرعَلَْيُكْم َعْبٌد ُمَجد َ إِْن أُم ِ
ِلٌم  َرَواه". فَاْسَمُعْوا لَُه َوأَِطْيُعْوا  . ُمسإ

3662. (2) [2/108/5- ద్ృఢం] 
ఉమ్మె హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
ఒకవేళ మీపై అంద్వికారంగా ఉనన బానిసను 

నాయకునిగా నియమిసే్త, అతడు మిమ్ెల్నన దైవగ్ర ంథం 
వైపు ఆహ్వవనిసే్త అంట్ట ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం తీరుుచేసే్త, 
ప్రిపాల్నసే్త మీరు అతనికి విధేయత చూపాల్న. (బుఖారీ, 
ముసా్లమ్)  
అంట్ట ఒకవేళ నలాగా, అంద్వికారంగా ఉనన బానిసను 
కూడా మీ నాయకుడిగా నియమిసే్త, అతడు ఖుర్ఆన్, 
స్ననత్ల ప్ర కారం ప్రిపాల్నసే్త మీరు అతనికి విధేయత 
చూపాల్న. 

 ( 2/1085)( صحيح [ ) 3]  - 3663
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  أَْسَمُعْوا  " :َوَعنإ أَنٍَس أَن َ َرُسوإ

.  "َوأَِطْيُعْوا َوإِِن اْسُتْعِمَل عَلَْيُكْم َعْبٌد َحَبِشي ٌ كَأَن َ َرأَْسُه َزبِْيَبةٌ 
 .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

3663. (3) [2/1085- ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ 
నాయకుని మాట వినండి. అతనికి విధేయత చూప్ండి. 
ఒకవేళ నీగ్రర జాతికి చందినవాడైనా, చినన తలగ్ల 
వాడైనా, నలాటివాడైనా అతను ఇసా్లమ్ ప్ర కారం 
ప్రిపాల్నంచే వరకు అతనికి విధేయతచూప్ండి.1 

(బు'ఖారీ) 
 (2/1085)( متفق عليه [ )  4]  - 3664

بإِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنإُهَما قَالَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : َوَعِن ا
اَعُة َعىَل الَْمْرِء الُْمْسِلِم فِْيَما أََحب َ  : "عليه وسلم ْمُع َوالط َ لس َ اَ

فَََل َسْمَع َوََل  ٍة يَ َوكَِرهَ َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة فَإِذَا أُِمَر بَِمْعِص 
 . "َطاَعة

 

1) వివరణ్-3663: నాయకుడు, ఖలీఫా అవడానికి అరహ త 

కల్నగిన ఖురైషీ అయిఉండాల్న. కాని ఒకవేళ అటువంటి 

వాకిత  లభించకపోతే, హబషీ బానిసలో ఈ షరతలనీన 

ఉంట్ట అతనిన కూడా నాయకునిగా చేస్కోవచుు. 

అతని ప్టా విధేయత పాటించాల్న. 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1318 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
3664. (4) [2/1085- ఏకీభవతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''విధేయత పాటించటం ప్ర తి ముసా్లమ్ యొకక 
విధి. అతనికి ఇషేమై్మనా ఇషేం లేకునాన పాలకుడు పాప్ 
కారాాలకు ఆదేశంచనంతవరకు అతనిమాట వినాల్న. 
ఒకవేళ పాప్కారాాలకు ఆదేశసే్త అతని మాట వినరాదు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1086)( متفق عليه [ )  5]  - 3665
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعنإُه قَالَ 

اَعُة ِِف الَْمْعُرْوِف : "وسلم  . "ََل َطاَعَة ِِفْ َمْعِصَيٍة إِن ََما الط َ
3665. (5) [2/1086 -ఏకీభవతం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, పాప్కారాాలాో 
నాయకునికి విధేయత చూప్నకకరలేదు. 
సత్కకరాాలాో విధేయత చూపాల్న. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1086)( متفق عليه [ )  6]  - 3666
ِمِت قَالَ  ا اهلل   صىل بَاَيْعَنا َرُسْوَل اهللِ : َوَعنإ ُعَبادَةَ بإِن الص َ

اَعِة ِِفْ الُْعْسِر َوالُْيْسِر َوالَْمْنَشِط عل  ْمِع َوالط َ يه وسلم َعىَل الس َ
َوالَْمْكَرهِ َوَعىَل أَثََرةٍ عَلَْيَنا َوَعىَل أَْن ََل نَُناِزعَ اْْلَْمَرأَْهلَُه َوَعىَل أَْن 

مَ ن لإَحق ِ أَيإَنَما كُن َا ََل نََخاُف ِِفإ اهلِل لَوإ َل بِا  . ٍم َة ََلئِ ُقوإ
َيةٍ  ا كُفإًرا   َوَعىَل أَْن ََل نَُناِزعَ اْْلَْمرَ  :َوِِفْ ِرَوا أَهإلَُه إَِل َ أَنإ َتَروإ

َهاٌن   . بََواًحا ِعنإَدكُمإ ِمَن اهلِل فِيإِه بُرإ
3666. (6) [2/1086 -ఏకీభవతం]  
'ఉబాద్హ్ బిన్ 'స్లమిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ద్గ్గ ర 
మేము విధేయత చూపుత్కమ్ని, స్లభమై్మనా, 
కషేమై్మనా ఇషేం ఉనాన లేకపోయినా, మాపై ఇతరులకు 
పార ధానాత ఇసే్త సహనం వహిసే్లమ్ని బై'అత్ చేస్లము. 
ఇంకా మేము ప్ర వకత  (స)తో నాయకత్కవనికి అరుహ లైన 
వారితో మేము కయ్యానికి దిగ్మ్ని, మేము ఎకకడ 
ఉనాన సత్కానేన ప్లుకుత్కమ్ని, ఎవరు ఎల్ల అనాన 
మాకు ఫరవాలేద్ని వాగాు నం చేస్లము.  
మ్రో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) మాతో ఇల్ల 
వాగాు నం తీస్కునానరు. 'మేము నాయకత్కవనికి 
అరహ తగ్ల వారితో కయ్యానికి దిగ్ము, అయితే అతడు 
బహిరంగ్ంగా అవిశ్వవస్లనికి పాలుడితే తప్ు. మీ ద్గ్గ ర 

స్లక్ష్ాం ఉంట్ట మీరు వాతిరేకించగ్లరు. (బు'ఖారీ, 
ముసా్లమ్) 

 (2/1086) (متفق عليه [ )  7]  - 3667
بإِن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعنإُهَما قَالَ  كُن َا إِذَا بَاَيْعَنا َرُسْوَل  :َوَعِن ا

اَعِة يَُقْوُل لََنا ْمِع َوالط َ فِْيَما : " اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل الس َ
 . "اْسَتَطْعُتْم 

3667. (7) [2/1086 -ఏకీభవతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ద్గ్గ ర 
మేము విధేయత చూపుత్కమ్ని బై'అత్ చేస్లము. ప్ర వకత  
(స) మాతో స్లధామై్మనంతవరకు నాకు విధేయత 
చూప్ండి, ననున అనుసరించండి అని అనేవారు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1086)( متفق عليه [ )  8]  - 3668
بإِن َعب َاٍس قَالَ   : اهلل عليه وسلم صىلاهللِ قَاَل َرُسْوُل  :َوَعِن ا

َمْن َرأَى أَِمْْيِهِ يَْكَرُهُه فَلَْيْصِِبْ فَإِن َُه لَْيَس أََحٌد يَُفاِرُق "
ا فََيُمْوَت إَِل َ َماَت ِمْيَتًة َجاِهِلي َةٍ   ."الَْجَماَعَة ِشِْبً

3668. (8) [2/1086- ఏకీభవతం] 
ఇబన 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, మీలో 
ఎవరైనా తమ్ పాలకునిలో తనకు ఇషేంలేని విషయం 
చూసే్త సహనం ఓరుులను పాటించాల్న. ముసా్లములకు 
ఒకక జానెడు దూరమై్మనా వేరుగా ఉంటూ అదే సి్లతిలో 
మ్రణిసే్త, అతనికి అజాానకాలపు మ్రణ్ం 
సంభవిసే్ంది.2 (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 2/1086)( صحيح [ )  9]  - 3669
يإَرةَ رَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل  : اهلُل َعنإُه قَالَ  َي ِض َوَعنإ أَِِبإ ُهَر
اَعِة َوفَاَرَق الَْجَماَعَة " :اهلل عليه وسلم يَُقْولُ  َمْن َخَرَج ِمَن الط َ

 

2) వివరణ్-3668: ముసా్లమ్ సమాజానికి దూరం అంట్ట 

ఇసా్లమ్ పాలకునికి, నాయకునికి దూరంగా ఉండటం. వారి 

విధేయత్క ప్రిధి నుండి వళ్ళిపోవటం. 'అలీ (ర) 

ప్రిపాలనా కాలంలో 'ఖారిజీలు చేస్లనటాు, అంట్ట 

దేశదోర హులు, దీని అరిం బిద్'అతీల నుండి, ముష్రర క్ల 

నుండి వేరు కాకూడద్ని కాదు. తప్ుకుండా వారికి 

దూరంగా ఉండాల్న. అంట్ట ధరెప్రమై్మన పాలకుని 

విధేయత తప్ునిసరి. అయితే వారు అలా్లహ్ మ్రియు 

ఆయన ప్ర వకత (స) ఆదేశ్వలకనుగుణ్ంగా ఆదేశంచాల్న. 
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َيٍة ِعِمي ٍَة يَْغَضُب   .فََماَت َماَت ِمْيَتًة َجاِهِلي َةً  َوَمْن قَاَتَل َتْحَت َرا
ُعوإ لَِعَصِبي َةٍ لَِعَصِبي ٍَة  َ  أَوإ يَدإ وإ يَنإُصُر َعَصِبي ًَة فَُقِتَل فَِقتإلٌَة  أ

َها َو فَاِجَرَها َوََل  ِرُب بَر َ ِِتإ بَِسيإِفِه يَضإ َجاِهِلي ٌَة َوَمنإ َخَرَج َعىَل أُم َ
إ  َدهُ فَلَيإَس ِمّن ِ ٍد َعهإ ِمِنَها َوََل يَِفيإ لِِذيإ َعهإ يََتَحاََشَ ِمنإ ُمؤإ

ُت ِمنإهُ  لَسإ  .  َرَواهُ ُمْسِلٌم . "َو
3669. (9) [2/1086 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
ఆదేశసే్త ఉండగా నేను వినానను, ''నాయకుని 
విధేయత్క ప్రిధినుండి తొలగిపోయిన వాకిత , 
ముసా్లముల సమాజంనుండి వేరై చనిపోయిన వాకిత  
అజాానకాలపు మ్రణానిన పందుత్కడు. అదేవిధంగా 
సత్కాసత్కాలను తెలుస్కోకుండా ప్క్ష్పాతంతో 
సహ్వయం చేసే్త చనిపోతే అజాానకాలపు మ్రణ్ం 
పందుత్కడు. అదేవిధంగా ముసా్లమ్ సమాజంలోని 
విశ్వవస్లను చూడకుండా, ఒప్ుంద్ం గురించి 
ఆలోచించకుండా హింస్లంచినా, చంపినా అతనికి నాకు 
ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అతడు ముసా్లమ్ కాడు అని 
అనానరు. (ముసా్లమ్) 
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ِل اهلِل صىل اهلل عليه   َجِعي ِ َعنإ َرُسوإ َشإ لٍِك اْلإ ِف بإِن َما َوَعنإ َعوإ

يُِحب ُْونَُكْم : "وسلم قَالَ  ِخَياُر أَئِم َِتُكُم ال َِذْيَن يُِحب ُْونَُهْم َو
ُر أَئِم َِتُكْم ال َ  ُيَصل ُْوَن عَلَْيُكْم َوِشَرا ْ َو   ِذْي َوُتَصل ُْوَن عَلهَْْيِ

ُيْبِغُضْونَُكْم َوَتل ُتبْ  نَُكمإ  ِغُضْونَُهْم َو َيلإَعُنوإ نَُهمإ َو : قَالَ  ."َعُنوإ
لَِك؟ قَالَ : قُلَْنا ُمْوا  : "يَا َرُسْوَل اهلِل أَفَََل نَُناِبُذُهْم ِعْنَد ذَ ََل َما أَقَا

 َ ََلةَ أَََل َمْن ُول ِ ُمْوا فِْيُكُم الص َ ََلةَ ََل َما أَقَا  َواٍل لَْيهِ  عَ فِْيُكْم الص َ
ِصَيِة اهلِل  فََرآهُ يَأِِْتْ َشْيًئا  ِصَيِة اهلِل فَلإَيكإَرهُ َما يَأإِِتإ ِمنإ َمعإ م ِنإ م َعإ

َِعن َ يًَدا ِمنإ َطاَعةٍ   .َرَواهُ ُمْسِلٌم . "َوََل يَْنإ
3670. (10) [2/1087-ద్ృఢం]  
ఔఫ్ బిన్ మాల్నక్ అష్జ'యీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం ,''మీ పాలకులాో మీరు వారిని ప్రర మించే, వారు 
మిమ్ెల్నన ప్రర మించే, మీరు వారిని గురించి పార రిించే, 
వారు మీ గురించి పార రిించేవారే, ఉతేములు. 
అదేవిధంగా మీ పాలకులాో మీరు వారిని 
అసహిాంచుకునే, వారు మిమ్ెల్నన అసహిాంచుకునే, 
మీరు వారిని శపించే, వారు మిమ్ెల్నన శపించేవారే, 

నీచులు,'' అని అనానరు. ఉలాేఖన్ కరత  కథనం, 
''అపుుడు మేము ఇల్ల విననవించు కునానం. 'ఓ ప్ర వకాత ! 
ఇటువంటి నీచపాలకులను దించి, వారినుండి వేరై 
పోవచాు?' అని అడిగాము. ద్వనికి ప్ర వకత (స), 'వదుు , 
వారు నమా'జ్ సి్లపిసే్ననంతవరకు, వారు ధరాెనిన 
అనుసరిసే్త ఉననంతవరకు వారినుండి వేరుకాకండి. 
అయితే గురుత ంచు డి! మీ పాలకులు అలా్లహ్, ఆయన 
ప్ర వకత  (స) ఆదేశ్వలను వాతిరేకిసే్త ద్వనిన మీరు చడుగా 
భావించాల్న. వారికి విధేయత చూప్రాదు.' (ముసా్లమ్) 
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لَتإ   :ىل اهلل عليه وسلم ص هللِ ُل ا قَاَل َرُسوْ  : َوَعنإ أُم ِ َسلََمَة قَا

ِكُروإَن فََمنإ أَنإَكَر فََقدإ بَِرَئ  ُتن يَُكْوُن عَلَْيُكْم أَُمَراُء َتْعِرفُْوَن وَ "
َلِكن َ َمنإ َرِضَي َوَتاَبعَ  لُْوا ."َوَمنإ كَِرهَ فََقدإ َسِلَم َو أَفَََل  : قَا

ِرهَ بَِقلِْبِه   كَ ْن مَ : أَْي " ََل َما َصلْوا ََل َما َصلَْوا" :قَالَ  نَُقاِتلُُهْم؟
 .  َرَواهُ ُمْسِلٌم . َوأَْنَكَر بَِقلِْبهِ 

3671. (11) [2/1087-ద్ృఢం] 
ఉమ్మె సలమ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
భవిషాతేలో మీపై ఎల్లంటి పాలకులు వసే్లరంట్ట, వారి 
కొనిన ప్నులు మీకు బాగుంటాయి. కొనిన ప్నులు 
చడుగా ఉంటాయి. వారి చడులను చడుగా 
భావించేవారు ఆ నింద్నుండి తపుుకుంటారు. అతనిన 
విచారించడం జరుగ్దు. అంట్ట చడును తిరసకరించి, 
ద్వనిన చడుగా్భావించి అందులో భాగ్స్లవమి కాకుండా 
ఉంట్ట స్రకిష తంగా ఉంటాడు. అయితే వారి చడుకు 
ఇషేప్డి, అతనిన అనుసరిసే్త, అందులో పాల్గ ంట్ట 
పాప్ంలో అతడు కూడా భాగ్స్లవమి,' అని అనానరు. 
ద్వనికి 'హదీస్' ఉలాేఖనకరత  కథనం: అపుుడు ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులు, 'ఓ అలా్లహ్ ప్ర వకాత ! ఇటువంటి 
పాలకులతో యుద్ధ ం ఎందుకు చేయకూడదు,' అని 
అనానరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'వదుు  వారు నమా'జు 
సి్లపిసే్ననంత వరకు వారితో యుద్ధ ం చేయకండి, 
దోర హం్ తలపటే కండి,' అని అనానరు. (ముసా్లమ్) 
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ٍد قَالَ  ُعوإ قَاَل لََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن َمسإ

ْوَن بَْعِدْي أَثََرةً و َأُُمْوًرا ُتْنِكُرْونََها" :عليه وسلم  ."إِن َُكْم َسََتَ
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لُْوا ْ َحق َُهْم َوَسُل : "َل اهلِل؟ قَالَ ُسوْ رَ يَا فََما َتأُْمُرنَا : قَا  أَد ُْوا إِلهَْْيِ
   ." وا اهلَل َحق َُكمإ 

3672. (12) [2/1087 -ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, 'నా తరువాత మీరు పార ధానాతను చూసే్లరు. 
అంట్ట మీపై అనరుహ లకు పార ధానాత ఇవవడం జరుగు్
తంది. పాలకులు అనేక ధరెవాతిరేక కారాకల్లపాలకు 
పాలుడత్కరు.' ద్వనికి ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! ఇటువంటి ప్రిసి్లతలాో మేము ఏం చేయ్యల్న 
సలవియాండి,' అని విననవించుకునానరు. ద్వనికి 
ప్ర వకత  (స) 'వారి హకుకను చలా్నంచండి. అంట్ట వారి 
నేతృతవంలో ప్నిచేయండి. అలా్లహ్ను తమ్ హకుకను 
అరిించండి,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 
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ِر قَالَ  َسأََل َسلََمُة بُْن يَِزْيَد الُْجْعِفي ُ : َوَعنإ َوائِِل بإِن ُحجإ

يَا نَِب َ اهلِل أََرأَْيَت إِْن : فََقالَ  .َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َيْمَنُعْونَا َحق ََنا فََما َتأُْمُرنَا؟ عَلَيْ ْت مَ قَا َنا أَُمَراُء يَْسأَلُْونَا َحق َُهْم َو

ا َوعَلَيإُكمإ َما : "قَالَ  إ َما ُحم ِلُوإ ِ ا فَإِن ََما عَلهَْيإ ا َوأَِطيإُعوإ َمُعوإ اسإ
 .  َرَواهُ ُمْسِلٌم  ".ُحم ِلإُتمإ 

3673. (13) [2/1087 -ద్ృఢం] 
వాయిల్ బిన్ హజర్ (ర) కథనం: సలమ్హ బిన్ 
య'జీద్ జు'అఫీ (ర) ప్ర వకత  (స)ను 'ఓ అలా్లహ్ ప్ర వకాత ! 
ఒకవేళ మాపై మా హకుకలను హరించే పాలకులు వసే్త 
ఇటువంటి ప్రిసి్లతలాో తమ్రి ఆదేశం ఏమిటి,' అని 
విననవించుకునానరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) 'వారి 
ఆదేశ్వల్నన పాల్నంచండి, ధరెంగా విధేయత చూప్ండి. 
వారి బాధాత నిరవరిత ంచడం వారిపై ఉంది. మీ బాధాత 
నిరవరిత ంచడం మీపై ఉంది.' (ముసా్లమ్)  
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َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن ُعَمَر قَالَ 

َمِة  َم ا يَوْ َمْن َخلََع يًَدا م ِْن َطاَعٍة لَِقَي اهللُ " : وسلم يَُقْولُ  لِْقَيا
َة لَهُ  لَْيَس ِِفْ ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِمْيَتًة  .َوََل ُحج َ َوَمْن َماَت َو

ِلٌم َروَ  ".َجاِهِلي ًَة   .اهُ ُمسإ
3674. (14) [2/1088- ద్ృఢం] 

'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా వినానను, ''నాయకునికి అవిధేయత 
చూపినవాడు తీరుుదినం నాడు అతని వద్ు  ఎటువంటి 
ఆధారం లేకుండా అలా్లహ్ను కలుసే్లడు. అదేవిధంగా 
చని పోయిన వాకిత  మ్మడలో నాయకుని విధేయత లేకుంట్ట 
అతడు అజాాన కాలపు మ్రణ్ం మ్రణిసే్లడు.'' (ముసా్లమ్) 

 (2/1088) (متفق عليه [ )  15]  - 3675
يإرَ  كَانَْت : "ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ الن َ َعِن ةَ َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

بَُنْو إِْسَرائِْيَل َتُسْوُسُهُم اْْلَْنِبَياُء كُل ََما َهلََك نَِب ٌ َخلََفُه نَِب ٌ َوإِن َُه 
لُْوا ."ََل نَِب َ بَْعِدْي َوَسَيُكْوُن ُحلَُفاُء فََيْكثُُرْوَن    ُمُرنَا؟فََما َتأ : قَا

َ ْيعَ ا بِ فُوْ " :قَالَ  ِل أَْعُطْوُهْم َحق َُهْم فَإِن َ اهلَل  َة اْْل ِل فَاْْلَو َ و َ
عَاُهْم    ."َسائِلُُهْم َعم َا اْسََتْ

3675. (15) [2/1088- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'బనీ 
ఇస్లర యీల్ను వారి ప్ర వకత లు ప్రిరకిష ంచే వారు. ఒక ప్ర వకత  
మ్రణిసే్త, మ్రో ప్ర వకత  ఆ బాధాతలను నిరవరిత ంచేవాడు. 
వాసేవం ఏమిటంట్ట నా తరువాత ఏ ప్ర వకాత  రాడు. నా 
తరువాత చాల్లమ్ంది 'ఖలీఫాలు ఉంటారు' అని 
అనానరు. ద్వనికి అనుచరులు, 'మ్రి తమ్రి ఆదేశం 
ఏమిటి,' అని అనానరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'మొద్టి 
'ఖలీఫాకు విధేయత చూప్ండి. అదేవిధంగా ఒకరి 
తరువాత మ్రొకరు 'ఖలీఫా అవుతూ ఉంటారు. వారికి 
విధేయత చూప్ండి. వారి హకుకను చలా్నంచండి. 
ఎందుకంట్ట అలా్లహ్ (త) సవయంగా 'ఖలీఫాలను ప్ర జల 
గురించి ప్ర జల హకుక చలా్నంచారా లేద్వ అని 
ప్ర శనంచుకుంటాడు. ' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1088) (صحيح [ )  16]  - 3676
إ َس   :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :الَ ِعيإٍد قََوَعنإ أَِِب

ِيَع لَِخلَْيَفَتْْيِ فَاقُْتلُوا اْْلِخَر ِمْنُهَما"  .  َرَواهُ ُمْسِلٌم . "إِذَا بُْو
3676. (16) [2/1088 -ద్ృఢం] 
అబూ స'యీద్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
ఇద్ు రు 'ఖలీఫహ లతో బై'అత్ చేస్త ప్రిసి్లతి వసే్త మొద్టి 
'ఖలీఫహ కు విధేయత చూప్ండి, రండో 'ఖలీఫహ మ్మడ 
నరికివేయండి. (ముసా్లమ్)  
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అంట్ట ఒక 'ఖలీఫహ ముందునుండే ఉనానడు. మ్రో 
వాకిత  కూడా 'ఖలీఫహ గా వాదించాడు. ప్ర జలతో బై'అత్ 
తీస్కో స్లగాడు. అతడు దోర హి. అతడివలా కలాోల్లలు, 
ఉప్ద్ర వాలు, యుద్వధ లు ఉతుననం అవుత్కయి. 
అందువలా రండవ వాకిత ని చంపివేయండి. ఎందుకంట్ట 
ఏక కాలంలో ఇద్ు రు రాజులు కాని, 'ఖలీఫహ లు గానీ 
ఉండరాదు. 

 (2/1088) (صحيح [ )  17]  - 3677
فََجَة قَالَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  : َوَعنإ َعرإ

َ : "يَُقْولُ  َ إِن َُه َسَيُكْوُن َهَناٌت َوَهَناٌت فََمْن أ َق أَْمَر َهِذهِ  َفر ِ ْن يُ َرادَ أ
ْيِف كَائِنا َمْن كَاَن  لس َ ِة َوِهَي َجِمْيٌع فَاْضِربُْوهُ بِا َرَواهُ  . "اْْلَم َ

 ُمْسِلٌم 
3677. (17) [2/1088 -ద్ృఢం] 
'అర్ఫజహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను వినానను. ''భవిషాతేలో అనేక 
ఉప్ద్ర వాలు, కలాోల్లలు తలతేత్కయి. నా అనుచర 
సమాజంలో అభిపార య భేద్వలు తలతేితే, ఒక 
నాయకతవం కిర ంద్ ఉండి మ్రో వాకిత  నాయకుడిగా వాదిసే్త 
అతనిన కరవాలంతో నరికివేయండి. అతను ఎవరైనా 
సరే. అతడు ప్ండితడైనా, అజాాని అయినా. 
ఎందుకంట్ట్ రండోవాడు్ దోర హి.  (ముసా్లమ్) 

 (2/1088) (صحيح [ )  18]  - 3678
 :َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ  :لَ  قَاَعنإهُ وَ 
ْيُد أَْن " ُكْم َوأَْمُركُْم َجِمْيٌع َعىَل َرُجٍل و َاِحٍد يُِر ُشق َ يَ َمْن أََتا

هُ  َق َجَماَعتُكمإ فَاقإُتلُوإ ِ ُكمإ أَوإ يَُفر   .  َرَواهُ ُمْسِلٌم . "َعَصا
3678. (18) [2/1088- ద్ృఢం] 
'అర్ఫజ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసే్త ఉండగా 
నేను వినానను, ''మీ నాయకుడిగా ఒక వాకిత  ఉంటూ 
మ్రో వాకిత  నేను మీ నాయకుడిన అని వాదిసే్త, 
ముసా్లముల ప్టా దోర హ్వనికి తలప్డితే అతనిన 
చంపివేయండి.''  (ముసా్లమ్)  

 (2/1089)( صحيح [ )  19]  - 3679
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :الَ ٍرو قََعمإ  بإِن ِد اهلِل َوَعنإ َعبإ 

ًما فَأَْعَطاهُ َصْفَقَة يَِدهِ َوثَْمَرةَ قَلِْبِه فَلُْيِطْعُه  " :وسلم َمْن بَاَيَع إَِما

َخرِ إِِن اْسَتَطاعَ  ا ُعُنِق اْلإ ِربُوإ َرَواهُ  ". فَإِنإ َجاَء آَخُر يَُناِزُعُه فَاضإ
 .ُمْسِلٌم 

3679. (19) [2/1089 -ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా ఒకవాకిత  చేతిపై నిరెలమై్మన 
మ్నస్ుతో బై'అత్ చేసే్త, స్లధామై్మనంతవరకు అతని 
ప్టా విధేయత చూపాల్న. ఒకవేళ మ్రోవాకిత  ఎవరైనా 
నేను నాయకుడని, వాదించి వాద్ ప్ర తివాద్వలకు దిగితే 
అతనిన నరికివేయండి.''  (ముసా్లమ్) 

 (2/1089)( متفق عليه [ )  20]  - 3680
مِن بإِن َسُمَرةَ قَالَ  حإ قَاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل : َوَعنإ َعبإِد الر َ

ََل َتْسأَِل اْْلَِماَرةَ فَإِن ََك إِْن أُْعِطْيَتَها َعْن َمْسأَلٍَة  : " عليه وسلم
 . " َمْسأَلٍَة أُِعْنَت عَلَْيَها َغْْيِ ا َعْن  أُْعِطْيَتهَ ُوكِلَْت إِلَْيَها َوإِْن 

3680. (20) [2/1089 -ఏకీభవితం] 
'అబుు రర 'హ్వెన్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ననున ఇల్ల ఉప్దేశంచారు, ''నువువ నాయకుడవు 
కావాలని కోరకూడదు, ద్వనిన గురించి ఎవరినీ అరిించ్
కూడదు. ఒకవేళ నీ కోరిక, అభారిన, కృష్ర ప్ర యత్కనల 
వలా ఇది నీకు లభిసే్త, నీవు బాధ్యాడవైతే, నువువ ద్వనికి 
గురిచేయబడత్కవు. ఇంకా దైవకారుణ్ాం నీ వంట 
ఉండదు, నీకు సహ్వయమూ అంద్దు. ఒకవేళ 
కోరకుండా, అడకుకండా, ప్ర యతినంచకుండా నువువ 
నాయకుడవైతే, నీకు సహ్వయం అందుతంది, 
దైవకారుణ్ాం నీవంట ఉంటుంది.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1089)( صحيح [ )  21]  - 3681
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  يإَرةَ َعِن الن َ إِن َُكْم " :َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

َمِة فَِنْعَم   َسَتْحِرُصْوَن َعىَل اْْلَِماَرةِ َوَسَتُكْوَن نَِداَمًة يَْوَم الِْقَيا
 . ِري ُ ُبَخاَرَواهُ الْ  ."ةُ الُْمْرَضَعُة َوبِْئَسِت الَْفاِطمَ 

3681. (21) [2/1089 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
భవిషాతేలో నాయకులు కావాలనే కోరికలు, కాంక్ష్లు 
పుడత్కయి. కాని ఈ నాయకతవం తీరుుదినం నాడు 
విచారానికి గురిచేసే్ంది. పాలుప్టే్ట సే్త్ీ మ్ంచిద్ని 
పిసే్ంది. పాలు విడగొటే్ట సే్త్ీ చడు.3  (బు'ఖారీ) 

 

3) వివరణ్-3681: అంట్ట పాలుప్టే్టది. ప్ర భుతవం, స్తవ. 

(వీటి వలా చాల్ల ఉప్యోగాలు ఉనానయి). ఇంకా పాలు 
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؟ يَا َرُسْولَ  : قُلُْت  :َوَعنإ أَِِبإ ذَر ٍقَالَ  ِملُِّنإ َتعإ : قَالَ  اهلِل أَََل َتسإ
ٍ إِن ََك َضِعْيٌف َوإِن ََها " :فََضَرَب بَِيِدهِ َعىَل َمْنِكِبْ ثُم َ قَالَ  يَا أَبَا ذَر 

َنٌة َوإِ  َها َمِة ِقَيان ََها يَْوَم اْل أََما ِخْزٌي َونََداَمٌة إَِل َ َمْن أََخَذَها بَِحق ِ
 .  "َوأَد َى ال َِذْي عَلَْيِه فِْيَها

َيةٍ  وَ  ْ أُِحب ُ لََك  " :قَاَل لَهُ  :ِِفإ ِرَوا ْ أََراَك َضِعْيًفا َوإِِن ِ يَا أَبَا ذَر ٍ إِِن ِ
ْثَنْْيِ َوََل َما أُِحب ُ لَِنْفِسْي ََل َتأم ََرن َ َعىَل  َ  َتوَ  ا . " َماَل يَِتْيٍم ل ََْي 

 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 
3682. (22) [2/1089 -ద్ృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
తమ్రు ననున ఏ పార ంత్కనికైనా పాలకునిగా 
నియమించండి,' అని అనానను. అపుుడు ప్ర వకత  (స) 
తన చేతేో నా భుజంపై ఒకక గుదుు  గుదిు  అబూ-జ'ర్ 
నువువ బలహీనుడవు, ద్వస్లపై అలా్లహ్ హకుక, 
అలా్లహ్పై ద్వస్ల హకుక ఉంది. ఈ రండూ లేని నాడు 
ఈ అధికారం అవమానం, నిరాశే మిగిలుుతంది. కాని 
నాాయంగా ధరెంగా ప్ర వరిత ంచేవారు, ప్ర జల 
హకుకలను చలా్నంచేవారు, ధరెంగా నాాయంగా 
ప్రిపాల్నంచే వారు ఎటువంటి అవమానానికి గురికారు.  
మ్రో ఉలాేఖ నంలో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ఉప్దేశంచారు. ''ఓ అబూ-జ'ర్! నువువ చాల్ల 
బలహీనుడవు. ఈ రాజా, అధికారభారానిన నీవు 
మోయలేవు. అందువలా నా గురించి నేను ఇషేప్డేదే, నీ 
గురించీ ఇషేప్డుతనానను. చివరికి ఇద్ు రు వాకుత లపై 
కూడా నాయకుడు కావాలని అనాథల సంపాద్నపై 

 

విడిపించేది (బరత రఫ్, ప్ద్వీ విరమ్ణ్, మ్రణ్ం) అంట్ట 

అధికారం పందితే మానవునికి సంతోషం కలుగుతంది. 

ధనం, అధికారం లభిసే్లయి. కాని ఈ సంతోషం దేనికీ 

ప్నికిరాదు. ఎందుకంట్ట ద్వనికితోడు నిరాశ కూడా 

ఉంటుంది. ఒక రోజు బరత రఫ్ లేద్వ ప్ద్వీ విరమ్ణ్ లేద్వ 

మ్రణ్ం వసే్ంది. అపుుడు ఈ మ్నోకాంక్ష్లనీన ప్టా్

ప్ంచలై పోత్కయి. ప్ర జల హకుకల భారం మ్మడలో 

సరుంల్ల కదులుతూ ఉంటుంది. ఆ విచారణ్కు స్లద్ధ ం 

కావాల్న. ఇటువంటి అధికారం వలా ఏం ల్లభం? ఇది 

కేవలం కొనిన రోజుల వనెనల రాతిు , తరావత చీకటి రాతిు .  

కూడా సంరక్ష్కుడు కావాలని కోరుకోకు అని 
ఉప్దేశంచారు.4  (ముసా్లమ్) 

 (2/1089)( متفق عليه [ )  23]  - 3683
ََس قَالَ  دََخلُْت َعىَل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  : َوَعنإ أَِِبإ ُموإ

ْرَنا  اهللِ ُسْولَ يَا رَ : ُدُهَمافََقاَل أحَ  .أَنَا َوَرُجََلِن ِمْن بَِِنْ َعم ِْي   أُم ِ
َك اهللُ  لَِك فََقالَ  .َعىَل بَْعِض َما َوَل َ إِن َا َواهلِل : "َوقَاَل اْْلخر ِمثَْل ذَ

إ َعىَل َهَذا الإَعَمل أََحًدا َسأَلَُه َوََل أََحًدا َحَرَص عَلَيإهِ ََل  ّل ِ  . "نَُو
َيٍة قَالَ   . "ادَهُ  أَرَ  َعمَِلَنا َمْن ََل نَْسَتْعِمُل َعىَل : " َوِِفْ ِرَوا

3683. (23) [2/1089- ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్ల (ర) కథనం: నేను నా చినాననన 
కొడుకులు ఇద్ు రు ప్ర వకత  (స) వద్ు కు వళ్ిం. వారిద్ు రిలో 
ఒకరు, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమ్రు మ్మ్ెల్నన ఈ కొనిన 
పార ంత్కలకు అధికారులుగా నియమించండి,' అని 
అనానడు, రండవవాడు కూడా ఇదే అనానడు. 
అపుుడు ప్ర వకత  (స), 'అలా్లహ స్లకిష ! ధరాెధికారిగా 
పాలకునిగా అధికారికావాలని కోరుకునే, కాంకిష ంచే వాకిత ని 
అధికారిగా నియమించను.5 (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1089) (متفق عليه [ )  24]  - 3684
يإَرةَ قَالَ   : مصىل اهلل عليه وسل قَاَل َرُسْوُل اهلِل  :َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

َ  تَ " ُهْم كََراِهَيًة لَِهَذا اْْلَْمِر َحّت  ِجُدْوَن ِمْن َخْْيِ الن َاِس أََشد َ
 . "يََقَع فِْيهِ 

3684. (24) [2/1089-ఏకీభవితం] 
 

4) వివరణ్-3682: అంట్ట నేను కూడా నీల్ల బలహీనుడ్

నయితే ఎననడూ నాయకుడు కావాలని కోరుకోను. కాని 

అలా్లహ్ ననున ఆ శకిత  ప్ర స్లదించాడు. ద్వనికి కావలస్లన 

తెల్నవి తేటలు, బుదిధ బలం ఇచాుడు. ఇవి ఇతరులాో 

లేవు. ఇందులోనే నీ కేష మ్ం ఉంద్ని భావిసే్నానను. 

నువువ ఎననడూ నాయకుడివి కావాలని గాని, అనాథల 

ధనానికి సంరక్ష్కుడివి కావాలని గాని కోరుకోకు. అబూ 

జ'ర్ ప్ర వకత (స) చపిునటేు వినానరు. మ్దీనహ వద్ల్న 

రబ్జహ్ అనే ఊరిలో నివస్లంచస్లగారు. జీవిత్కంతం 

అప్రిచితనిగానే ఉనానరు. 

5) వివరణ్-3683: అంట్ట ఎవరిలో ఆ శకిత  స్లమ్రిాాలు 

మేము చూసే్లమో వారిని అధికారులుగా చేసే్లం. శకిత  

స్లమ్రిాాలు లేకుండా అధికారి కావాలని కోరుకునే వారిని 

అధికారులుగా నియమించలేము.  



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1323 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
అబూ హురైరహ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రాజాాలను, అధికారాలను, పాలనను కోరుకోనివారు 
అంద్రికంట్ట మ్ంచివారు. అయితే వారు ద్వనికి 
గురౌత్కరు. 6  (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1090)( متفق عليه [ )  25]  - 3685
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن ُعَمَر قَالَ 

أَََل كُل ُُكْم َراٍع َوكُل ُُكْم َمْسُؤْوٌل َعْن َرعِي َِتِه فَاْْلَِماُم : "وسلم
ُجُل َراٍع َعىَل َو مَ َوهُ   الن َاِس َراٍع ال َِذْي َعىَل  ْسُؤْوٌل َعْن َرعَِيِتِه َوالر َ

أَةُ َراِِعَيٌة َعىَل بَيإِت  بيأَْهِل  ٌل َعنإ َرعِي َِتِه َوالإَمرإ ُؤوإ ِتِه َوُهَو َمسإ
ُجِل َراٍع َعىَل َماِل  إ َوَعبإُد الر َ ُ لٌَة َعهْنإ ُؤوإ َزوإِجَها َوَولِدهِ َوِهَي َمسإ

ُؤوإ َسي ِدِ  ٌل َعنإ   نإهُ ٌل عَ هِ َوُهَو َمسإ ُؤوإ أَََل فَكُل ُُكمإ َراٍع َوكُل ُُكمإ َمسإ
 . "َرعِي َِته

3685. (25) [2/1090- ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, జాగ్ర తే! మీలో ప్ర తి ఒకకరూ అధికారి, 
ప్రావేక్ష్కుడు, సంరక్ష్కుడు. ప్ర తి ఒకకరినీ వారి 
బాధాత గురించి, ప్ర శనంచడం జరుగుతంది. 
పాలకుడిని అతని పాల్నతల గురించి ప్ర శనంచడం 
జరుగుతంది. మ్నిష్ర తన ఇంటివారిపై బాధ్యాడు. 
అతనిన అతని భారాాబిడడ ల గురించి ప్ర శనంచడం 
జరుగుతంది. సే్త్ీ తన భరత  ఇంటికి బాధ్యారాలు, 
సంరక్ష్కురాలు. భరత  మ్రియు సంత్కనం గురించి 
ఆమ్మను ప్ర శనంచడం జరుగుతంది. స్తవకులు తమ్ 
యజమాని గురించి బాధ్యాలు. వారిని వారి యజమాని 
గురించి ప్ర శనంచడం జరుగుతంది. అదేవిధంగా 
యజమానిని కూడా స్తవకుల గురించి ప్ర శనంచడం 
జరుగుతంది. అంట్ట ప్ర తి ఒకకరూ బాధ్యాలే. ప్ర తి 

 

6) వివరణ్-3684: అంట్ట యోగ్ాత, అరహ త ఉనాన 

అధికారం వద్ు ని అంటారు. ద్వనిన చడుగా భావిసే్లరు. 

ద్వనిన కోరుకోరు. వారే అంద్రికంట్ట ఉతేములు. అయితే 

వారు ద్వనికి గురౌత్కరు. ద్వనిన స్త్వకరిసే్లరు. అంట్ట వారి 

ధరెప్రాయణ్త, నాాయశీలతను బటేి ప్ర జలు వారిని 

అధికారులుగా, పాలకులుగా స్త్వకరిసే్లరు. వారు తప్ుక 

స్త్వకరించవలస్ల ఉంటుంది. వారు ప్ర జలను నాాయంగా 

ధరెంగా ప్రిపాల్నసే్లరు. ఇటువంటివారే ఉతేములు. 

ఒకకరినీ వారి బాధాతల గురించి ప్ర శనంచడం 
జరుగుతంది. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1090)( متفق عليه [ )  26]  - 3686
ٍر قَالَ  ِقِل بإِن يََسا َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ َمعإ

َن الُْمْسِلِمْْيَ فََيُمْوُت َوُهَو : "وسلم يَُقْولُ  َما ِمْن َواٍل يَىِلْ َرِعي ًَة م ِ
َم اهللُ غَاٌش لَُهْم إِ   ." الَْجن َةَ ْيِه عَلَ  َل َ َحر َ

3686. (26) [2/1090- ఏకీభవితం] 
మ్'అఖల్ బిన్ యస్లర్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా వినానను. పాలకుడుగానీ, 
అధికారిగానీ, చకర వరిత గాని తన పాల్నతల హకుకలు, 
సంరక్ష్ణ్ బాధాతలు నిరవరిత ంచకుండా వారిపై 
అత్కాచారాలు, హింసలకు పాలుడితే, అలా్లహ్ (త) 
అతనిపై  సవరాగ నిన నిషేధిసే్లడు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1090) (متفق عليه [ )  27]  - 3687
:  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ : َوَعنإُه قَالَ 

َها " لَْم  بَِنِصْيَحٍة إَِل َ َما ِمْن َعْبٍد يسَتعيِه اهلل َرِعي ًَة فَلَْم يَُحط َ
 ." َرائَِحَة الَْجن َةِ يَِجْد 

3687. (27) [2/1090 -ఏకీభవితం] 
మ్'అఖల్ బిన్ యస్లర్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినానను, ''ప్ర జల బాధాతలు, 
అధికారం ఇవవబడిన వారు ప్ర జల్సంకేష మ్ం, సంరక్ష్ణ్, 
ప్రావేక్ష్ణ్, హకుకల గురించి సుందించకుండా, పాటు 
ప్డకుండా ఉంట్ట, ఇటువంటివారు సవరగ  స్వాసన 
కూడా ఆస్లవదించలేరు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1090)( صحيح [ )  28]  - 3688
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ عَائِِذ بإِن َعمإٍرو قَالَ 

عَاِء الُْحَطمَةُ : " وسلم يَُقْولُ  ِ  .  َرَواهُ ُمْسِلٌم . "إِن َ َشر َ الر 
3688. (28) [2/1090- ద్ృఢం] 
'ఆయి'జ్' బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినానను, ''ప్ర జలను హింస్లంచే 
వారు, వారిపై అత్కాచారాలు చేస్తవారు పాలకులాో 
అంద్రి కంట్ట  నీచులు.''  (ముసా్లమ్) 

 (2/1090)( صحيح [ )  29]  - 3689
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لَتإ  نإ َوعَ  :  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَرُس  قَالَ : عَائَِشَة قَا

ِِتْ َشْيًئا فََشق َ " ِلَ ِمْن أَْمِر أُم َ لل ُهم َ َمْن َو َ إ فَاشُققإ عَلَيإهِ ا ِ  .عَلهَْيإ
فَقإ بِهِ  ِِتإ َشيإًئا فََرفََق بِِهمإ فَارإ ِر أُم َ ِّلَ ِمنإ أَمإ َرَواهُ . "َوَمنإ َو

  ُمْسِلٌم 
3689. (29) [2/1090- ద్ృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నాయకులు, 
పాలకుల గురించి ఇల్ల పార రిించారు, శపించారు, ''ఓ 
అలా్లహ! నా అనుచర సమాజంలోని పాలకులు నా 
అనుచర సమాజానిన పీడించినా, హింస్లంచినా, 
అత్కాచారాలు చేస్లనా నీవు కూడా వారిని ఆప్ద్లకు, 
నషే్టలకు గురిచేస్ల నీచ అవమానానికి గురిచేయి. అదే 
విధంగా నా అనుచర సమాజం ప్టా ద్య, జాల్న, కరుణా 
హృద్య్యలతో ప్ర వరిత సే్త నీవు కూడా వారిపై ద్య్య్

కారుణ్ాంతో  వావహరించు.  (ముసా్లమ్) 
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قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن الإَعاِص قَالَ 
 َعىَل َمَناِبَر ِمْن نُْوٍر َعْن يَِمْْيِ  َد اهللِ ِعنْ  إِن َ الُْمْقِسِطْْيَ : "سلمو

ْحمِن َوكِلَْتا يََدْيِه يَِمْْيٌ ال َِذْيَن يَْعِدلُو إ الر َ ِ َن ِِفإ ُحكإِمِهمإ َوأَهإِلهْيإ
ا لُوإ    .َرَواهُ ُمْسِلٌم . "َوَما َو

3690. (30) [2/1091 -ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'అమ్్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, నాాయంగా ధరెంగా వావహరించే 
పాలకులు తీరుుదినం నాడు అలా్లహ్ (త) వలుగు 
మ్మంబర్పై ఉంటారు. ఇది అలా్లహ్కు కుడి ప్ర కేక 
ఉంటుంది. అలా్లహ్ రండు చేతలూ కుడిచేతలే. అంట్ట 
తనవారైనా ప్రాయివారైనా ప్ర జలప్టా నాాయంగా 
ధరెంగా ప్రిపాల్నంచే  పాలకులు. (ముసా్లమ్)  
అంట్ట తమ్ విషయ్యలాో ప్ర జల విషయ్యలాో నాాయంగా 
ధరెంగా వావహరిసే్లరు. 
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 :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ أَِِبإ َسِعيإٍد قَالَ 

َ ْخِلَف ِمْن َخِلْيَفٍة إَِل َ َما بََعَث اهلُل ِمْن نَِب ٍ َوََل اْستُ " لَُه   انَْت  ك
َنَتاِن  ُه عَلَيْ : بَِطا ِف َوَتُحض ُ لَْمْعُرْو َنٌة َتأُْمُرهُ بِا َنٌة بَِطا ِه َوبَِطا

ر ِ َتأُْمُرهُ بِا ُم َمنإ َعَصَمُه اهلل ش َ ُصوإ ُه عَلَيإِه َوالإمَعإ َرَواهُ  . " َوَتُحض ُ
 .الُْبَخاِري ُ 

3691. (31) [2/1091-ద్ృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలా్లహ్ (త) ప్ర వకత లు ప్ంపినా, లేద్వ ప్ర వకత ల 
ప్ర తినిధ్యలు 'ఖలీఫాలను ప్ంపినా, వారివంట ఇద్ు రు 
రహసా మితు లను అంట్ట కారుణ్ా దైవదూతలను 
నియమిసే్లడు. ఒకదూత అతనికి మ్ంచిని గురించి 
ఆదేశసే్లడు. అతనిన సత్కకరాాల ప్టా పోర తుహిసే్లడు. 
మ్రొకడు షై'త్కన్ కూడా అతని వంట ఉంటాడు. వాడు 
చడును గురించి ఆదేశసే్లడు. చడును పోర తుహిసే్లడు. 
అయితే అలా్లహ్ )త( కాపాడినవాడే వీటి నుండి 
తపిుంచుకోగ్లడు.  (బు'ఖారీ) 

 (2/1091)( صحيح  [ ) 32]  - 3692
ِب ِ صىل اهلل عليهكَاَن قَْيُس بُْن َسْعٍد مِ : َوَعنإ أَنٍَس قَالَ   َن الن َ

َرِط ِمَن اْْلَِمْْيِ بِمَ  وسلم  .  َرَواهُ الُْبَخاِري ُ . ْْنِلَِة َصاِحِب الش ُ
3692. (32) [2/1091-ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఖైస్ బిన్ సఅద్(ర) ప్ర వకత (స) వదద  
సేవకుడు, రక్షకుడుగా ఉండేవార్ప. పాలకుల వద్ు  
చకర వరుత ల వద్ు  సైనికులు, అధికారులు ఉననటేు. 
(బు'ఖారీ)  
అంట్ట ఖైస బిన్ సఅద ప్ర వకత )స( వద్ు  సైనికుడిల్ల, 
రక్ష్కుడిల్ల, స్తవకుడిల్ల  ఉండేవారు. 

 (2/1091)( صحيح [ )  33]  - 3693
لَم َا بَلََغ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  : َوَعنإ أَِِبإ بَكإَرةَ قَالَ 

ْ بِْنَت ِكْسَرى قَاأَن َ أَْهَل فَاَرَس قَْد َمل َُكْوا  لَْن يُْفِلَح  : "لَ عَلهَْْيِ
لَْوا أََمَرُهْم اِْمَرأَةً  ُ  َرَواه. "قَْوٌم َو  .الإُبَخاِري 

3693. (33) [2/1091 -ద్ృఢం] 
అబూ బక్రహ్ (ర) కథనం: ఫారిస్ ప్ర జలు కిస్లర  రాజ 
కుమారిని తమ్ పాలకురాల్నగా ఎనునకునానరనన 
వారత  ప్ర వకత  (స) కు తెల్నయగానే అతను (స), 'స్త్త ీని త్మ 
పాలితురాలిగా ఎన్నుకున్ు ప్ర జలు ఎన్ుడూ 
సాఫలయం  పందర్ప,' అని అనానరు.  (బు'ఖారీ)  
ఎందుకంట్ట స్లధారణ్ంగా సే్త్ీలు పాలనకు అనరుహ లు. 
పురుషులా్ల ప్రిపాలనా బాధాతలు నిరవరిత ంచలేరు. 
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ُل الث َاِنإ   لإَفصإ َ    రండవ విభాగం ا
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عَ  َشإ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :لَ  قَاِري ِ َعِن الإَحاِرِث اْلإ
اَعِة َوالِْهْجَرةِ  :آُمُركُْم بَِخْمٍس " :وسلم ْمِع َوالط َ لَْجَماَعِة َوالس َ بِا

َوإِن َُه َمْن َخَرَج ِمَن الَْجَماَعِة قِْيَد ِشِْبٍ   .َوالِْجَهاِد ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 
ََلِم ِمنإ  ِربَقةفََقْد َخلََع  ِسإ َل َ أَنإ ي َُراِجَع َوَمنإ دَعَا  ِه إِ ُعُنقِ اْلإ

َوى الإَجاِهِلي َِة فَُهَو ِمنإ ُجثَى َجَهن ََم َوإِنإ َصاَم َوَصىل َ َوَزَعَم   بَِدعإ
ِلٌم  ُ    ."أَن َُه ُمسإ ِمِذي  ْ  .َرَواهُ أَْحَمُد َوالَت ِ

3694. (34) [2/1091-ద్ృఢం] 
'హ్వరిస్' అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన 
అనుచరులతో ఇల్ల ప్ర వచించారు, ''నేను మీకు ఐదు 
విషయ్యల గురించి ఆదేశసే్నానను. 1. మీరు 
ముసా్లములంద్రూ స్లమూహికంగా ఉండాల్న. 2. 
ముసా్లములంద్రూ ఐకమ్తాంగా ఉండాల్న. 3. తమ్ 
పాలకుల, నాయకుల ఆదేశ్వలను పాటించాల్న, 
ఆజాాపాలన చేయ్యల్న. 4. అవసర మై్మతే వలసపోవాల్న. 5.్
దైవమారగ ంలో కృష్రచేయ్యల్న. ముసా్లమ్ సమాజానికి 
జానెడు దూరం అయిన వాకిత  ఇసా్లమ్ త్కు డును తన 
మ్మడలో నుండి తీస్లపారేస్లనటా్ట, అంట్ట ఇసా్లమ్ను 
తాజంచినటా్ట. అయితే తిరిగి వసే్త మ్ంచిదే. అదేవిధంగా 
అజా్ఞన్్ కాలపు మూఢాచారాలు, ప్దధ తులవైపు 
ప్ర జలన్న పిలిచేవాడు న్రకవాసి. ఒకవేళ అతడు 
నమా'జ్ చదివినా, రో'జా పాటించినా, తనున త్కను 
ముసా్లమ్గా భావించినా సరే. (అ'హెద్, తిరిెజ') 
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َت كُْنُت َمَع أَِِبْ بَْكَرةَ َتْح  :َوَعنإ ِزيَاِد بإِن كَُسي ِِب الإَعَدِوي  قَالَ 

ِمرٍ  ْبِن عَا ُطُب َوعَلَيإِه ثَِياٌب رِ يَ َوُهَو  ِمْنَِبا  :اَل أَبُوإ بََِلٍل فَقَ  قَاٌق خإ
اِق  ْنُظُرْوا إََِل أَِمْْيِنَا يَلَْبُس ثَِياَب اْلُفس َ ُ  :فََقاَل أَبُْو بَْكَرةَ  .ا

َمْن  " : اُْسُكْت َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ 
نَُه أََهاَن ُسلَْطاَن اهلِل ِِف اْْلَرْ  مِ  ."اهللُ ِض أََها ْ :  الَ َوقَ ِذي ُ َرَواهُ الَت ِ
ْيٌب   .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

3695. (35) [2/1092 -ద్ృఢం]   
జయ్యద్ బిన్ కుసైద్ (ర) కథనం: నేను, అబూ బకర హ్ 
ఇద్ు రం ఇబున 'ఆమిర్ మ్మంబర్ ద్గ్గ ర కూరొుని ఉనానం. 

అతను అపుుడు 'ఖు'త్బహ ఇసే్నానరు. అతను 
ప్లుచని దుసే్లు ధరించి ఉనానరు. 'ఖ'తీబ్ ప్లుచని 
దుసే్లు ధరించి ఉండటం చూచి అబూ బిల్లల్ మ్న 
నాయకుడిన చూడండి, పాపులా్లంటి దుసే్లు ధరించి 
ఉనానరు. అంట్ట ప్లుచని దుసే్లు పాపాతెలే 
ధరిసే్లరు, దైవభీతిప్రులు కాదు. అది విని అబూ బకర హ్, 
''ఓ అబూ బిల్లల్ నోరు మూస్కో, ఏమీ అనకు. 
ఎందుకంట్ట ప్ర వకత  (స)ను, 'ముసా్లముల పాలకులను 
అవమానప్రచిన వారిని అలా్లహ్ (త) నీచ 
అవమానానికి గురిచేసే్లడు' అని అంటూ ఉండగా విని 
ఉనానను'' అని అనానరు. 7  (తిరిెజ్ / పార మాణికం-
ఏకోలాేఖనం) 
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قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :وَعنإ النواس بن سمعان قَالَ 

لِِق ََل "  :موسل  ِصَيِة الإَخا ٍق ِِفإ َمعإ لُوإ َرَواهُ ِِفْ َشْرِح   ". َطاَعَة لَِمخإ
ن َةِ   .  الس ُ

3696. (36) [2/1092- ద్ృఢం] 
నవాస్ బిన్ స్లమ్'ఆన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సృషే్రకరత కు అవిధేయతగా సృషే్రత్కలకు విధేయత 
చూప్ రాదు.''  8  (షర్హుస్ుననహ్)  

 (2/1092)( لم تتم دراسته [ )  37]  - 3697
يإَرةَ قَالَ  :  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

َمِة َمْغلُْوًَل َحّت َ يَُفك َ  " َما ِمْن أَِمْْيِ َعَشَرةٍ إَِل َ يُْؤىت بِِه يَْوَم الِْقَيا
ِبَقُه الَْجْورُ َعْنُه الْعَ  رَ الد َ  َرَواه. "ْدُل أَْو يُْو  . ِمي ُ ا

3697. (37) [2/1092- అప్రిశోధితం] 
 

7) వివరణ్-3695: అంట్ట అతడు ముసా్లమ్ పాలకుడు. 

అతనిన పాపాతెడని, దుషేుడని అనకు, ఇది అతనిన 

అవమానప్రిచేదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంట్ట మీరు మీ 

పాలకులను గౌరవించండి. వారిని అవమానప్రచకండి 

అని ముసా్లములను ఆదేశంచడం జరిగింది. ప్లుచని 

దుసే్లు ధరించడం ధరెసమ్ెతమే. కాని ఇది దైవభీతికి 

వాతిరేకం. ఇల్ల చేస్లనంత  మాత్కు న అతను దుషేుడు 

కాడు. అయితే పాలకులు ద్ళసరి దుసే్లు ధరించాల్న.  

8) వివరణ్-3696: అంట్ట ఒకవేళ ఎవరైనా అలా్లహ్ 

అవిధేయతకు ఆదేశసే్త, ఎంతమాతు ం అతని మాట 

వినరాదు. 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1326 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
వాకిత  ప్దిమ్ందిపై కూడా, పాలకుడిగా బాధ్యాడిగా ఉండి 
ఉంట్ట, తీరుుదినంనాడు అతని మ్మడలో కంఠాహ్వరం, 
చేతలకు బేడీలు వేస్ల, నేరసే్నిల్ల తీస్కురావటం 
జరుగుతంది. ఒకవేళ అతడు నాాయంగా ప్ర వరిత ంచి 
ఉంట్ట అతని నాాయం అతనిన విడిపిసే్ంది. ఒకవేళ 
అతడు అనాాయం చేస్లఉంట్ట, అతని అనాాయం 
అతనిన నాశనం చేస్లవేసే్ంది. 9  (ద్వరిె) 

 (2/1092) (ضعيف  [ )  38]  - 3698
ْيٌل  : "اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل :َوَعنإُه قَالَ  َو

ْيٌل لِْْلَمَناِء لََيَتَمن َْْيَ أَقَْواٌم يَْوَم   .ُرفَاءِ لِلْعُ ْيٌل وَ  .لِْْلَُمَراءِ  َو
َماِء  ي َا يََتَجلَْجلُْوَن بَْْيَ الس َ لثَُر ْ ُمَعل َقٌة بِا َمِة أَْن نََواِصهَْيُ الِْقَيا

ا َعَمًَل  .َواْْلَْرِض  ن َةِ " اهُ ِِفْ وَ رَ . "َوأَن َُهمإ لَمإ يَلُوإ َوَرَواهُ  " َشْرِح الس ُ
َيِتهِ ُد وَ أَْحمَ  ي َا : "ِِفْ ِرَوا لثَُر ْ كَانَْت ُمَعل ََقًة بِا أَن َ ذََوائهََِبُ

لَْم يَُكْونُْوا ُعم ِلُْوا َعىَل  َماِء َواْْلَْرِض َو يََتَذبَْذبُْوَن بَْْيَ الس َ
 ."َشْيءٍ 

3698. (38) [2/1092 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నాయకులకు, పద్ు లకు కషే్టలే కషే్టలు. నాాయ్యధి్

కారులకు కూడా, ట్రు జరర్లకు కూడా పద్ు కషే్టలే. 
తీరుుదినంనాడు వీరు పాలకులుగా, నాయకులుగా 
ఉండేకంట్ట, తమ్ తలలు గ్ర హ్వలకు కటేి భూమాాకాశ్వల 
మ్ధా వేర ల్లడదీస్లనా బాగుండేద్ని, భావిసే్లరు. (షర్హు 
స్ుననహ్, అహెద్)  
మ్రో ఉలాే ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''వారి జుటేు గ్ర హ్వలకు 
వేర ల్లడబడి భూమాాకాశ్వల మ్ధా ఊగుతూ ఉండి 
ఉనాన ఫరవాలేదు గాని, ప్ర ప్ంచంలో ఒకరిపై 
అధికారులుగా, పాలకులుగా ఉండకుండా ఉంట్ట 
బాగుండేద్ని విచారిసే్లరు.''  

 (2/1093)( ضعيف  [ )  39]  - 3699
اِن َعنإ َرُجٍل َعنإ أَبِ نإ غَ َوعَ  لِِب الَقط َ هِ قَالَ َعنإ يإِه ا ِ قَاَل   :َجد 

إِن َ الِْعَرافََة َحق ٌ َوََلبٌد  " : َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َلِكن َ الُْعرفَاَء   . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ . "ِِف الن َارِ لِلن َاِس ِمْن ُعَرفَاِء َو

 

9) వివరణ్-3697: ఏదిఏమై్మనా తీరుుదినం నాడు 

పాలకులకు కషే్టలే కషే్టలు. 

3699. (39) [2/1093 -బలహీనం] 
'గాల్నబ్ బిన్ ఖ'తే్కన్ ఒక వాకిత  ద్వవరా కథనం: అతడు 
తనతండిర , త్కతల్ద్వవరా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''నాయకతవం, పతేనం తప్ునిసరి సతాం. ఇది 
లేకుండా వావసి నడవదు. కాని చాల్లమ్ంది 
నాయకులు, హోద్వద్వరులు నరకంలోకి పోత్కరు.'' 10 

(అబూ  ద్వవూద్) 
 (2/1093)( تتم دراسته  مل [ )  40]  - 3700

ِب بإِن  رَ َوَعنإ كَعإ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :الَ ةَ قَُعجإ
َفَهاءِ : "وسلم َوَما ذَاَك يَا  :قَالَ  ".أُِعْيُذَك بِاهلِل ِمْن إَماَرِة الس ُ
أَُمَراَء َسَيُكْونُْوَن ِمْن بَْعِدْي َمْن دََخَل  " :قَالَ  اهلِل؟َرُسْوَل 
 ْ َنُهْم عَلهَْْيِ قَُهْم بَِكِذبِِهْم َوأَعَا ْ ُظلْ  َعىَل  فََصد َ ِمِهْم فَلَْيُسْوا ِمِن ِ

  ْ لَْن يَِردُْوا عَلَي َ الَْحْوَض َوَمْن لَْم يَْدُخْل عَلهَْْيِ ْ َو لَْسُت ِمهْْنُ َو
لَْم  ِ َو إ   قُُهميَُصد  لَِئَك ِمّن ِ إ َعىَل ُظلإِمِهمإ فَأُوإ ُ لَمإ يُِعهْنإ بَِكِذبِِهمإ َو

لَِئَك يَِردُوإَن عَلَ وَ  إ َوأَُو ُ ِمِذي ُ . "ضلإَحوإ ي َ اأَنَا ِمهْنإ ْ َرَواهُ الَت ِ
 .َوالن ََسائِ ُ 

3700. (40) [2/1093- అప్రిశోధితం] 
క'అబ్ బిన్ 'ఉజ్రహ్ కథనం: ప్ర వకత  (స), నాతో ఇల్ల 
అనానరు, 'నేను నీ గురించి బుదిధ హీనులైన 
నాయకులు, అధికారుల నుండి అలా్లహ్ శరణు 
కోరుతనానను. అంట్ట బుదిధ హీనులైన అధికారుల 
నుండి అలా్లహ్ రకిష ంచు గాక!' ద్వనికి క'అబ్ బిన్ 'ఉజ్రహ్ 
ఇల్ల అనానరు, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఇది ఎపుుడు మ్రియు 
ఎల్ల అవుతంది? వారు ఎవరై ఉంటారు,'' అని 
ప్ర శనంచారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'నా తరువాత అవివేక 
నాయకులు ఉద్భవిసే్లరు. ప్ర జలను హింస్లసే్లరు. ప్ర జల 
హకుకలను చలా్నంచరు. ఇటువంటి నాయకుల వద్ు కు 
వళ్ళి, వారి అబద్వధ నిన సతాంగా భావించే, వారి 
అసత్కానిన సతాంగా ధృవీకరించే, ఇంకా వారు పటే్ట 
హింసలాో సహ్వయం చేస్త వాకుత లు ముసా్లములు కారు. 
నేను వారికి చంద్ను. తీరుుదినం నాడు హౌ'దె కౌస'ర్ 
వద్ు  నా నుండి నీళ్ళి త్కు గ్డానికీ రారు. ఇటువంటి 
దుషేపాలకుల వద్ు కు వళిని వారు, వారి అసత్కానిన 

 

10) వివరణ్-3699: అంట్ట నాయకులు, పద్ు తనంద్వరాు, 

అధికారులు అయిన తరావత ప్ర జలప్టా నాాయంగా 

ధరెంగా వావహరించనివారు నరకంలోకి పోత్కరు. 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1327 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
ధృవీకరించనివారు, వారి అత్కాచారాల ప్టా సహ్వ యం 
చేయనివారు ముసా్లములు. నేను వారికి చందుత్కను. 
వీరు హౌ'ద కౌసర్ వద్ు కు వసే్లరు. (తిరిెజ, నస్లయి) 

 (2/1093)( لم تتم دراسته [ )  41]  - 3701
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َعب َ بإِن َوَعِن ا َمْن  " :اٍس َعِن الن َ
لإَطاَن   َسَكَن  يإَد َغَفل َوَمنإ أَََت الس ُ الإَباِديََة َجَفا َوَمنإ أَتإَبَع الص َ
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ."افإُتِتَ  ْ   .َرَواهُ أَْحَمُد َوالَت ِ
َيِة أَِِبْ دَاُودَ  َوِِفْ  ْزدَادَ َعْبٌد  لَْطاالس ُ َمْن لَِزَم " :ِرَوا َن اُْفُتِِتَ َوَما ا

ا لَْطاِن دُنُو  ًدا ِمَن الس ُ    ."إَِل َ ازإدَادَ ِمَن اهلِل بُعإ
3701. (41) [2/1093 -అప్రిశోధితం] 
ఇబన 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
ప్లాలాో నివాసం ఏరురచుకుననవాడు తనునత్కను 
కషే్టనికి గురిచేస్ కునానడు. వేట వంట ప్డినవాడు 
దైవధాానం నుండి ఏమ్రుపాటుకు గురిఅయ్యాడు. 
ఎలాపుుడూ రాజులవద్ు కు వచేు పోయే వారు 
ఉప్ద్ర వాలకు, కలాోల్లలకు గురి్ అవుత్కరు.11   
(అ'హెద్, తిరిెజ', నస్లయి')   
అబూ ద్వవూద్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''రాజుల 
వద్ు కు వచేుపోయే వాకుత లు ప్రీక్ష్కు గురౌత్కరు. 
అదేవిధంగా రాజులకు అధికారులకు ఎంత ద్గ్గ రైతే 
దైవానికి  అంత్దూరం  అవుత్కరు.'' 

 (2/1094)( ضعيف  [ )  42]  - 3702
َل اهلِل صىل اهلل عليه   ِديإ كََرَب أَن َ َرُسوإ َوَعِن الإِمقإَداِم بإِن َمعإ

ِكبَ  َ إِْن أَفْلَْحَت يَا قَُدْيُم : "يإِه ثُم َ قَالَ وسلم َضَرَب َعىَل َمنإ  ُمت 
ْيًفا  ِتًبا َوََل َعِر ا َوََل كَا لَْم َتُكْن أَِمْْيً  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ."َو

 

11) వివరణ్-3701: స్లధారణ్ంగా ప్లాలాో ఉండటం వలా 

హృద్యం కఠినంగా తయ్యరౌతంది. ఎందుకంట్ట అకకడ 

విద్వావంతలు, ప్ండితలు, వివేకవంతలు ఉండరు. 

అకకడ బోధనలూ ఉండవు. అందువలా అకకడివారు 

అజాానానికి గురవుత్కరు. అదేవిధంగా వేటగాళ్ళి 

ఆరాధనకు, విధేయతకు దూరం అయిపోత్కరు. సరైన 

మ్ంచిని పంచడం చడును నిరూెల్నంచడం స్లధాంకాదు. 

ఒకవేళ చేసే్త రాజుల ఆగ్ర హ్వనికి గురవుత్కరు. అంట్ట 

రాజులవద్ు కు, అధికారుల వద్ు కు అసేమానం వసే్తపోతూ 

ఉండటం మ్ంచిది కాదు.  

3702. (42) [2/1094- బలహీనం] 
మిఖ్ద్వమ్ బిన్ మ్'అదీ కర్బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
నాతొడపై తనచేతేో కొటేి ఇల్ల ఉప్దేశంచారు: 'ఓ 
ఖుదైమ, నువువ నాయకుడు, గుమ్సే్ల, సకర టరీ, 
అధికారి, పతేంద్వరు మొద్లైన వారుగా కాకుండా 
మ్రణిసే్త నువువ తప్ుకుండా స్లఫలాం పందుత్కవు.12  

(అబూ్ ద్వవూద్) 
 (2/1094)( ضعيف  [ )  43]  - 3703

ِمٍر قَالَ  َبَة بإِن عَا قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :َوَعنإ ُعقإ
ُر   ."ٍس ََل يَْدُخُل الَْجن ََة َصاِحُب َمكْ : "وسلم يَْعِِن ال َِذْي يَُعش ِ
َرِمي ُ . الن َاُس  ا  . رَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالد َ

3703. (43) [2/1094 -బలహీనం] 
'ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమిర్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అనాాయంగా ప్నున వస్తలుచేస్తవారు సవరగ ంలో 
ప్ర వేశంచరు.''  (అ'హెద్, అబూ  ద్వవూద్,  ద్వరిె) 

 (2/1094)( لم تتم دراسته [ )  44]  - 3704
:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ أَِِبإ َسِعيإٍد قَالَ 

َمِة َوأَقَْرَبُهْم ِمْنُه َمْجِلًسا " إِن َ أََحب َ الن َاِس إََِل اهلِل يَْوَم الِْقَيا
ُهْم  يَوْ  اهللِ َماٌم عَاِدٌل َوإِن َ أَبَْغَض الن َاِس إََِل إِ  َمِة َوأََشد َ َم الِْقَيا

ًبا    ."عََذا
َيةٍ  َرَواهُ   ."َوأَبَْعَدُهْم ِمْنُه َمْجلًِسا إَِماٌم َجائِرٌ " :َوِِفْ ِرَوا

ِمِذي ُ َوقَالَ  إ ْيٌب : الّت ِ  . َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر
3704. (44) [2/1094- అప్రిశోధితం] 
అబూ సయీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుుదినంనాడు అలా్లహ్ వద్ు  అంద్రికంట్ట 
ఉననతడు, శేరషుు డు,  నాాయంగా ధరెంగా ప్రిపాల్నంచే 
పాలకుడు. అదేవిధంగా తీరుుదినంనాడు అంద్రికంట్ట 
నీచుడు కఠిన శక్ష్కు అరుహ డు దురాెరగ  ప్రిపాలకుడు.13  

(తిరిెజ్  / పార మాణికం్-ఏకోలాేఖనం) 
 

12) వివరణ్-3702: అంట్ట స్లధారణ్ంగా రాజులు, 

గుమ్సే్లలు, పతేంద్వరాు ప్ర జల హకుకలు చలా్నంచరు. 

అందువలా వారికి అనేక కషేనషే్టలు ఎదురవుత్కయి. 

అనామ్కుడిగా ఉంట్ట ఎవరి బాధాత్క ఉండదు. 

ఫల్నతంగా తీరుుదినంనాడు చాల్ల స్లభంగా స్లఫలాం 
విముకుత లను పందుత్కడు. 

13) వివరణ్-3704: అంట్ట నాాయ ప్రిపాలకుడు అలా్లహ్ 

వద్ు  అంద్రికంట్ట పీర తిపాతు డిగా, ఉననతడిగా ఉంటాడు. 
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 (2/1094)( صحيح [ )  45]  - 3705

أَفَْضُل  : "قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنإُه قَالَ 
ُ    ."الِْجَهاِد َمْن قَاَل كَِلَمَة َحق ٍ ِعْنَد ُسلَْطاٍن َجائِرٍ  ِمِذي  ْ َرَواهُ الَت ِ

بإُن َماَجُه   .َوأَبُوإ دَاُودَ َوا
3705. (45) [2/1094 -ద్ృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర)కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దురాెరగ  ప్రిపాలకుని ముందు సతాం ప్లకటం 
అనినటి కంట్ట గొప్ు్  జహ్వద్.'' (తిరిెజ, అబూ్ 
ద్వవూద్,  ఇబన మాజహ)  

 (2/1094)( صحيح [ )  46]  - 3706
َمُد َوالن ََسائِ ُ َعنإ َطاِرِق بإِن ِشهَ   .اٍب َوَرَواهُ أَحإ

3706. (46) [2/1094 -ద్ృఢం] 
త్కరిఖ్  బిన్ ష్రహ్వబ్  కథనం. (అ'హెద్, నస్లయి') 

 (2/1094) (لم تتم دراسته [ )  47]  - 3707
لَتإ   :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َوَعنإ عَائَِشَة قَا

ا َجَعَل لَُه َوِزْيَر ِصْد " ك ََرهُ  إِذَا أََرادَ اهلُل بِاْْلَِمْْيِ َخْْيً ٍق إِْن نَِسَي ذَ
نَهُ  َكَر أَعَا َ َوإِ . َوإِْن ذَ لَِك َجَعَل لَُه َوِزْيَر ُسْوٍء إِْن  َرادَ ذَا أ  بِِه َغْْيَ ذَ

هُ َوإِنإ ذكر لَمإ يُِعنإهُ  نَِسي رإ  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ . "لَمإ يَُذك ِ
3707. (47) [2/1094 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ 

(త) పాలకులకు, మేలు చేయ్యలని కోరినపుడు అతని 
కోసం ఒక మ్ంచి మ్ంతిు ని నియమిసే్లడు. ఒకవేళ రాజు 
మ్రచితే మ్ంతిు  గురుత చేసే్లడు. ఒకవేళ అతడు 
గురుత ంచితే మ్ంతిు  అందులో సహ్వయసహకారాలు 
అందిసే్లడు. అదేవిధంగా అలా్లహ్ (త) రాజులప్టా చడు 
చేయ్యలనుకుంట్ట, అతని కోసం బుదిధ హీనుడైన మ్ంతిు ని 
నియమిసే్లడు. ఒకవేళ రాజు మ్రచిపోతే అతనికి 
గురుత చేయడు. సహ్వయసహకారాలు అందించడు. 
గురుత నాన అందులో ఏమాతు ం సహ్వయం చేయడు. 
(అబూ  ద్వవూద్, నస్లయి') 

 (2/1095)( لم تتم دراسته [ )  48]  - 3708
 

దురాెరగ  పాలకులు అలా్లహ్ వద్ు  అంద్రికంట్ట 

నీచుడుగా, మ్హ్వ నేరసే్డిగా దైవకారుణాానికి దూరంగా 

ఉంటాడు. కఠిన శక్ష్కు గురవుత్కడు. 

َمَة َعِن ا إِن َ  "  :الَ لن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قََوَعنإ أَِِبإ أَُما
 َ ْيَبَة ِِف الن َاِس أَفَْسَدُهْم  إِذَ ِمْْيَ اْْل ِ ْبَتََغ الر   .  َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ . "ا ا

3708. (48) [2/1095 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రాజులు, పాలకులు ప్ర జల రహస్లాల వంటప్డితే, 
చివరికి ప్ర జలను చడగొడత్కరు.'' 14 (అబూ ద్వవూద్) 

 (2/1095)( لم تتم دراسته [ )  49]  - 3709
َيَة قَالَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   :َوَعنإ ُمَعاِو

ْتَبْعَت َعْوَراِت الن َاِس أَفَْسْدت َُهْم " :يَُقْولُ  رَواهُ  ."إِن ََك إِذَا ا
ِيإَماِن َعِب شُ  "الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ     ." اْلإ

3709. (49) [2/1095- అప్రిశోధితం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసే్త 
ఉండగా వినానను, ''మీరు ప్ర జల లోపాల వంటప్డితే, 
చివరికి మీరు వారిని చడగొడత్కరు.''  15  (బైహఖీ)  

 (2/1095)( لم تتم دراسته [ )  50]  - 3710
قَ َف  كَْي " :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :الَ َوَعنإ أَِِبإ ذَر ٍ

 َ أََما  :قُلُْت  "ْم َوأئَِمٌة ِمْن بَْعِدْي يَْسَتأْثُِرْوَن بَِهَذا الَْفْيِء؟ْنتُ أ
لَْحق ِ أَضُع َسْيِفْي َعىَل عَاِتِقْي ثُم َ أَْضِرُب بِِه   َوال َِذْي بََعثََك بِا

لَِك؟ ل َُك َعىَل أََوًَل أَدُ : "قَالَ َحّت َ أَلَْقاَك  ْن ذَ ِبُ  َخْْيٍ م ِ َ   َتصإ َحّت 
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ ". اِِنْ َتلْقَ 

3710. (50) [2/1095 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
తరువాత చాల్లమ్ంది పాలకులు, నాయకులు, యుద్ధ  
ధనానికి తనున త్కను పార ధానాత  ఇచిునపుడు, 
హకుక గ్లవారి హకుకలను కొలాగొటేినపుడు మీ 
ప్రిసి్లతి ఎల్ల ఉంటుంది?'' అపుుడు నేను, ''తమ్కు 
సతాం ఇచిు ప్ంపిన దైవం స్లకిష ! నేను నా కరవాల్లనిన నా 
భుజంపై పటేు కుంటాను. ఇంకా ఇటువంటి పాలకులను, 
రాజులను, అధికారులను నరికివేసే్లను. చివరికి 

 

14) వివరణ్-3708: అంట్ట రహసా గూఢచారులు 

నియమించి ప్ర జల రహస్లాల వంటప్డత్కరు. వారిని 

క్ష్మించడం, వద్ల్నవేయడం వంటివి చేయక వారి 

కలాోల్లలకు, ఉప్ద్ర వాలకు కారకుడౌత్కడు. 

15) వివరణ్-3709: అంట్ట ఇతరుల లోపాల వంట 

ప్డకూడదు. 
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మ్రణించి నేను తమ్రిన కలుసే్లను'' అని అనానను. 
అపుుడు ప్ర వకత  (స) ''నేను్ నీకు ఇంతకంట్ట మ్ంచిది 
మ్రియు స్లభమై్మన విషయ్యనిన తెలుప్నా? 
అదేమిటంట్ట ఈ పాలకులతో, రాజులతో, 
అధికారులతో యుద్వధ లు, పోరాటాలు చేయకు. అంట్ట 
ఓరుువహించు, చివరికి మ్రణించి నువువ ననున 
కలుస్కుంటావు,'' అని అనానరు.16  (అబూ ద్వవూద్) 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لإَفصإ َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1095)( ه دراستتتم  لم[ )  51]  - 3711

ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  :  َعنإ عَائَِشَة َعنإ َرُسوإ
َمِة؟ " ِبُقْوَن إََِل ِظل ِ اهلِل َعز َ َوَجل َ يَْوَم الِْقَيا ا     " أََتْدُرْوَن َمِن الس َ

لُْوا ُ ال َِذْيَن إِذَا : "ُه أَعْلَُم قَالَ اهلُل َوَرُسْولُ : قَا ُطوأ هُ  ِبلُوإ ا الإَحق َ قَعإ
ا لِلن َاِس كَُحكإِمِهمإ ِْلَنإُفِسِهمإ وَ  هُ َوَحَكُموإ هُ بََذلُوإ   ."إِذَا ُسِئلُوإ

3711. (51) [2/1095 -అప్రిశోధితం]  
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''తీరుుదినం నాడు 
అలా్లహ్ (త) నీడ వైపు ప్రిగెతేే వారవరో మీకు తెలుస్ల? 
అంట్ట దైవకారుణ్ాం నీడవైపు అంద్రికంట్ట ముందు 
ఎవరు చేరుకుంటారో మీకు తెలుస్ల?'' అని అనానరు. 
ద్వనికి ప్ర జలు 'ఆ విషయం అలా్లహ్, ఆయన ప్ర వకత  (స)కే 
బాగా తెలుస్,' అని అనానరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) ''వీళ్ళి 
ఎవరంట్ట వారిహకుక వారికిసే్త, వారు ద్వనిన 
స్త్వకరిసే్లరు. అంట్ట ధరెరాజులకు ఎవరైనా సలహ్వఇసే్త 
ద్వనిన స్త్వకరిసే్లరు. ప్ర జలకు మేలుచేకూరుసే్లరు. 
అదేవిధంగా ప్ర జలు తమ్హకుకను అడిగినపుడు 
సంతోషంగా వారిహకుకలను్ వారికి చలా్నసే్లరు. ఇంకా 
వారు తమ్ విషయంలో తీరుు ఇచిునటాు ప్ర జల 
విషయంలో కూడా నాాయంగా ధరెంగా తీరుు ఇసే్లరు. 
అంట్ట తమ్ గురించి మేలుకోరినటా్ట ప్ర జల గురించి కూడా 
మేలు కోరుత్కరు,'' అని అనానరు. (అ'హెద్, బైహఖీ) 

 (2/1095)( لم تتم دراسته [ )  52]  - 3712
 

16) వివరణ్-3710:  అంటే రాజులు, నాయకులు, 

పాలకుల అనాయయాలకు పాలుడితే, వారితో 

యుద్ధధ లు, పోరాటాలు చేయకూడదు.  ఓర్పు 

సహన్ం వహంచాలి.  

ةَ قَالَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   :َوَعنإ َجاِبِربإِن َسُمرإ
ِِتْ أَخَ ٌة ثَََلثَ " :وسلم يَُقْولُ  اَْلْسَتْسَقاُء بِاْْلَْنَواِء  :اُف َعىَل أُم َ

 . " لَْطاِن َوَتْكِذْيُب الَْقْدرِ  الس ُ َحْيُف وَ 
3712. (52) [2/1095 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినానను. ''నేను నా ముసా్లమ్ 
సమాజం గురించి మూడు విషయ్యలాో భయప్డు 
తనానను.'' అంట్ట ఈ మూడు విషయ్యలు, నా 
అనుచర సమాజ మారగ భర షేత్కవనికి కారకం అవుత్కయి. 
1. నక్ష్తు ం ద్వవరా వరాష నిన కోరటం అంట్ట వరాష నికి 
గ్ర హ్వలు కారణ్ంగా భావించడం. అంట్ట ఫల్లనా నక్ష్తు ం్
వలా వరష ం ప్డింద్ని భావిసే్లరు. ఇల్ల భావించటం 
అవిశ్వవసం అవుతంది. ఎందుకంట్ట వరష ం కురిపించే్
వాడు అలా్లహ. 2. రాజులు, పాలకులు ప్ర జలపై 
అత్కాచారాలు చేసే్లరు. ప్ర జలను హింస్లసే్లరు. 3. 
విధివార తను తిరసకరించడం. అంట్ట చాల్ల్ మ్ంది 
విధివార తను తిరసకరిసే్లరు. 17   (అహెద్, బైహఖీ) 

 (2/1096) (لم تتم دراسته [ )  53]  - 3713
 َ َة  ِست َ " :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : قَالَ  ذَر ٍ ِِبإ َوَعنإ أ

 َ َما ي َاأ ُد  يَُقالُ ٍم اِْعِقْل يَا أَبَا ذَر ٍ ِبُع . "لََك بَعإ ا فَلَم ا كَاَن الَْيْوُم الس َ
أمِرَك َوعَََلنَِيِتِه َوإِذَا أََسأَْت  " :قَالَ  ٍ أُْوِصْيَك بَِتْقَوى اهلِل ِِفْ ِسر 

ِبَض  َتقْ  َوََل َتْسأَلَن َ أََحًدا َشْيًئا َوإِْن َسِقَط َسْوُطَك َوََل  فَأَْحِسْن 
ْثَِن  َنًة َوََل َتْقِض بَْْيَ ا  . "ِن أََما

3713. (53) [2/1096 -అప్రిశోధితం]  
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇల్ల 
అనానరు, ''ఓ అబూ జ'ర్ 6 రోజుల తరువాత 
చప్ుబోయే విషయ్యలను గురించి స్లధధ ంగాఉండు,'' అని 
అనానరు. 7వ రోజు ప్ర వకత (స) నాతో ఇల్ల అనానరు, ''ఓ 
అబూ జ'ర్! నువువ ఎలాపుుడూ అంతరాాహ్వాలాో 
అలా్లహ్కు భయప్డుతూ ఉండాల్న. దైవభీతి, దైవభకిత  
ప్టేు వద్లరాదు. ఒకవేళ నీ వలల  ఏదైెనా పరపాటు 
జరిగితే, త్ర్పవాత్ వంటనే సత్కారయం చేసుకోవాలి. 

 

17) వివరణ్-3712: ఏ మూడు విషయాల గురించి 

అయితే ప్ర వకత  (స) భయప్డా్డరో ఆ మూడు 

విషయాలూ జర్పగుతునాుయి.  



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1330 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ

నీ సత్కకరాం నీ చడును చరిపివేసే్ంది. ఇంకా ఎన్ుడూ 
ఎవరినీ ఏ వసుత వూ అడగరాదు. చివరికి నీ కొరడా కిర ంద్ 
ప్డిపోయినా ఇతరులను ఎతేి ఇమ్ెని అనరాదు. 
ఇత్ర్పల అమాన్తు నీ దగగ ర ఉంచరాదు. ఇంకా ఇద్ు రి 
మ్ధా తీరుు చేయరాదు. ఎందుకంట్ట అమానత 
ఉంచడం నింద్లకు గురిచేసే్ంది. 

 (2/1096)( لم تتم دراسته  ) [ 54]  - 3714
ِب ِ  َمَة َعِن الن َ إ أَُماَ َما : "عليه وسلم أَن َُه قَالَ  اهلل  صىلَوَعنإ أَِِب

لَِك إَِل َ أََتاهُ اهلُل َعز َ َوَجل َ   ِمْن َرُجٍل يَلِْي أَْمَر َعَشَرةٍ فََما فَْوَق ذَ
َمِة يَُدهُ إََِل ُعُنِقِه فَك   هُ أَْو أَْوَبَقهُ  هُ َمْغلُْوًَل يَْوَم الِْقَيا إِثإُمُه   بِر َ

َسُط  لََها َمََلَمٌة َوأَوإ َمةِ َدامَ َها نَ أَو َ َم الإِقَيا ٌي يَوإ  . "ٌة َوآِخُرَها ِخزإ
3714. (54) [2/1096 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్దిమ్ంది లేద్వ ప్దిమ్ంది కనాన ఎకుకవ మ్ందికి 
బాధ్యాడైన వాకిత  తీరుుదినం నాడు అలా్లహ్)త( 
ముందుకు వచిు నపుడు అతని చేతలు అతని మ్మడకు 
కటేి ఉంటాయి. ఒకవేళ అతడు ధరెప్రాయణుడు 
అయితే అతని ధరెం అతనిన విడిపిసే్ంది. ఒకవేళ 
అతడు దురాెరుగ డైతే అతని దురాెరగ ం అతనిన 
నాశనం చేసే్ంది. అధికారికి అనినవైపుల నుండి 
విమ్రశలు వసే్లయి. ప్ర జలు విమ్రశనాసే్లీలు 
వదులుతూ ఉంటారు. ఆ తరువాత అవమానాలు, 
ప్రాభవాలు ఎదురవుత్కయి. తీరుుదినం నాడు 
నీచాతినీచ అవమానానికి గురిచేయడం జరుగుతంది. 
(బైహఖీ, అ'హెద్) 

 (2/1096)( لم تتم دراسته [ )  55]  - 3715
َيَة قَالَ  يَا : "اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل: َوَعنإ ُمَعاِو

ت َِق  ل ِْيَت أَْمًرا فَا َيُة إِْن ُو فََما ِزلُْت أَُظن ُ  : قَالَ . "ِدْل َواعْ  اهللَ ُمَعاِو
ْبُتِلْيُت   . أَِن ِ ُمْبَتىل بَِعَمٍل لَِقْوِل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َحّت َ ا
3715. (55) [2/1096 -అప్రిశోధితం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''ఓ 
ము'ఆవియహ్! ఒకవేళ నీవు ఎపుుడైనా నాయకుడిగా 
నియమించబడితే దైవానికి భయప్డుతూ నాాయంగా 
వావహరిసే్త ఉండాల్న,'' అని హితబోధచేస్లరు. అప్ుటి 
నుండి నాకు నాయకుడిగా ననున ప్రీకిష ంచడం జరుగు 
తంద్ని గురుత ంచుకునానను. ప్ర వకత  (స) ఆదేశం ద్వవరా 

నేను దీనికి గురిచేయబడాడ ను. నాయకతవ వివాద్ంలో 
బంధించబడాడ ను. అంట్ట నాయకునిగా ఎనునకో 
బడాడ ను. అంట్ట అందువలాే అతనిన అమీర్ 
ము'ఆవియహ్ అని అనటం జరుగుతంది. (బైహఖీ, 
అ'హెద్) 

 (2/1096)( لم تتم دراسته [ )  56]  - 3716
يإَرةَ قَالَ    : ليه وسلمع اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسْولُ  :َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

ْبِعْْيِ َوإَِمارَ " ذُْوا بِاهلِل ِمْن َرأِس الس َ بْ ةِ اَتَعو َ َرَوى  ". َياِن لص ِ
َيَة ِِفْ   ت ََة أَْحَمُد َوَرَوى الَْبْيَهِقي ُ َحِدْيَث ُمَعاِو اْْلََحاِدْيَث الس ِ

   ."دَََلئِِل النبوةِ "
3716. (56) [2/1096 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''70 
సంవతురాల వయస్ు యొకక చడు నుండి అలా్లహ్ను 
శరణుకోరండి. అదేవిధంగా పిలాల పతేనం నుండి శరణు 
కోరండి.'' 18  (అ'హెద్, బైహఖీ) 

 (2/1097)( ضعيف  [ )  57]  - 3717
َحاَق َعنإ أَبِيإِه   إ إِسإ نَُس بإن أَِِب ََي بإِن َهاِشٍم َعنإ يُوإ َوَعنإ يَحإ

َك َذلِ كََما َتُكْونُْوَن كَ: "قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: الَ قَ
ُر عَلَْيُكْم يُ   ."َؤم َ

3717. (57) [2/1097- బలహీనం] 
య'హ్య్య బిన్ హ్వష్రమ్, యూనుస్ బిన్ అబీ 
ఇస్'హ్వఖ్ ద్వవరా కథనం. అతడు తన తండిర  ద్వవరా 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు ఎటువంటి 
వారయితే మీపై కూడా అటువంటివారే నాయకులు, 
అధికారులు అవుత్కరు.'' అంట్ట ఒకవేళ మీరు 
మ్ంచివారైతే మీ నాయకులు, అధికారులు కూడా 
మ్ంచివారౌత్కరు. మీరు చడడ వారైతే మీ నాయకులు, 
అధికారులు కూడా చడడ వారౌత్కరు. (బైహఖీ) 

 (2/1097)( لم تتم دراسته [ )  58]  - 3718
 

18) వివరణ్-3716: 70 సంవతురాలంట్ట హిజర త్ యొకక 

70 సంవతురాలు. యజీద్ బిన్ ముఆవియహ్ 70 

సంవతురాల హిజీర  కాలంలో నాయకులయ్యారు. వారి 

ఆయుషుష లు కూడా తకుకవగా ఉండేవి. ఈ కాలంలో 

కలాోల్లలు, ఉప్ద్ర వాలు తలతే్కయి. అందువలాే ప్ర వకత  (స) 

ఇటువంటి నాయకుల నుండి ఇటువంటి కాలం నుండి 

శరణు కోరమ్ని ఆదేశంచారు.  
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بإِن ُعَمَرَرِض  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   اهلُل َعنإُه أَن َ الن َ َي َوَعِن ا

َن ِظل ُ اهلِل ِِف اْْلَْرِض يَأِْوي إِلَْيِه كُل ُ َمْظلُْوِم  لَْطاالس ُ إِن َ : "قَالَ 
ُر َوإِذَا  ِمْن ِعَباِدهِ فَإِذَا عََدَل كَا كإ ِعي َِة الش ُ ُر َوَعىَل الر  َجإ َن لَُه اْلإ

ِصإ  ُ رُ َجاَر كَاَن عَلَيإِه اْلإ بإ ِعيِة الص َ  ." َوَعىَل الر َ
3718. (58) [2/1097- అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, భూమిపై పాలకులు అలా్లహ్ నీడల వంటి 
వారు. బాధితలు పాలకులను శరణువేడుకుంటూ 
ఉంటారు. ఒకవేళ పాలకులు ధరాెతెలైతే, వారికి 
ప్ర తిఫలం, పుణ్ాం లభిసే్ంది. పాల్నతలు వారికి 
కృతజాులై ఉంటారు.  ఒకవేళ పాలకులు దురాెరుగ లైతే 
వారికి పాప్ం చుటేుకుంటుంది. అయితే పాల్నతలు 
సహనం ఓరుు పాటించాల్న. (బైహఖీ) 

 (2/1097)( لم تتم دراسته [ )  59]  - 3719
اِب َرِضَي اهلُل َعنإُه قَالَ    ْوُل اهللِ ُس قَاَل رَ  :َوَعنإ ُعَمَربإِن الإَخط َ

ْْنِلٌَة يَْوَم   مَ َد اهللِ إِن َ أَفَْضَل ِعَباِد اهلِل ِعنْ "  :صىل اهلل عليه وسلم
َمِة إَِماٌم عَاِدٌل َرِفْيٌق  َوإِن َ َشر َ الن َاَس ِعْنَد اهلِل َمْْنِلٌَة يَْوَم   .الِْقَيا

 . " اَمِة إَِماٌم َجائٌِر َخِرٌق الِْقَي 
3719. (59) [2/1097- అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్ బిన్ ఖ'తే్కబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నాాయంగా, ధరెంగా పాల్నంచే, స్నినత మ్నసేతవం 
గ్ల పాలకుడు అలా్లహ్ వద్ు  అంద్రికంట్ట శేరషుు డు. 
అదేవిధంగా అనాాయంగా అధరెంగా పాల్నంచే, కఠిన 
హృద్యం కల్నగిన పాలకుడు అలా్లహ్ వద్ు  అంద్రికంట్ట 
నీచుడు.'' (బైహఖీ) 

 (2/1097)( لم تتم دراسته [ )  60]  - 3720
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : قَالَ ٍرو َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن َعمإ 

َمْن نََظَرإََِل أَِخْيِه نَْظَرةً يُِخْيُفُه أََخافُُه اهلُل يَْوَم : "وسلم
َمةِ  بََعَة الإَبيإَهِقي ُ ِِفإ َرَوى اْْلََحا ."الِْقَيا َرإ ُشَعِب  "ِديإَث اْلإ
َيُتُه َضِعْيٌف   َورَقِطعٌ ُمنْ : َوقَاَل ِِفْ َحِدْيِث يَْحََي َهَذا ."اْْلِْيَماِن  َوا

. 
3720. (60) [2/1097- అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తన చూపులద్వవరా మ్రొక ముసా్లమ 
సోద్రుడిని భయభార ంతలకు గురిచేస్త్ వాడిని 

తీరుుదినం నాడు అలా్లహ్ (త) భయపడత్కడు. అంట్ట 
ఒకవేళ ప్ర ప్ంచంలో పాలకుడు ముసా్లమ్ పాల్నతలను 
ఆగ్ర హంగా తన ద్ృషే్రతో భయభార ంతలకు గురిచేసే్త, 
తీరుుదినంనాడు అలా్లహ్ (త) కూడా అతని వైపు 
ఆగ్ర హద్ృషే్రతో చూచి భయపడత్కడు.'' (బైహఖీ / 
బలహీనం)  

 (2/1097) (سته رالم تتم د[ )  61]  - 3721
دَاِء قَالَ  رإ  : عليه وسلمىل اهلل ص قَاَل َرُسْوُل اهللِ  :َوَعنإ أَِِب الد َ

لُِك الُْملُْوِك َوَمِلُك : إِن َ اهلَل َتَعاَل يَُقْولُ " أَنَا اهلُل ََل إِلََه إَِل َ أَنَا َما
َ ن َ الإِعَبادَ إِذَا الْملُْوِك قُلُْوُب الُْملُْوِك ِِفْ يَِدْي َوإِ  لإُت  أ ِنإ َحو َ َطاُعوإ

مَ قُ حإ لر َ إ بِا ِ ِكِهمإ عَلهَْيإ َب ملُوإ ِنإ  الر َ ِة وَ لُوإ أفَِة َوإِن َ الإِعَبادَ إِذَا َعَصوإ
ُهمإ ُسوَء الإَعَذاِب فَََل  َطِة َوالن ِقإمَِة فََساُموإ خإ لس َ َبُهمإ بِا َحول َُت قُلُوإ

عَاِء َعىَل الإُملُوإ  لد ُ ا أَنإُفَسكُمإ   ِك َتشَغلوا أَنإُفَسُكمإ بِا َغلُوإ َلِكِن اشإ َو
ِع كَيإ  كإِر َوالت ََضر ُ ِ لذ  كَُكمإ ِفَيكُ أَكإ  بِا  َرَواهُ أَبُْو نَِعْيم ِِف  ."مإ ُملُوإ

 ."الِْحلَْيةِ "
3721. (61) [2/1097-అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్ర్ద్వ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, అలా్లహ 

(త) ఇల్ల ఆదేశసే్నానడు, ''నేను అలా్లహ్ను, నేను 
తప్ు ఆరాధనకు అరుహ లవరూలేరు. ఇంకా నేను 
రాజులకు రాజును, రాజుల హృద్య్యలు నా చేతిలో 
ఉనానయి. ఒకవేళ నా ద్వస్లు నాకు విధేయత 
పాటిసే్త, వారి రాజుల హృద్య్యలను ద్య 
కారుణాాలతో నింపివేసే్లను. అంట్ట వారిపై మ్ంచి, ధరె, 
నాాయపాలకులను నియమిసే్లను. ద్వస్లు నాకు 
అవిధేయత చూపితే వారి పాలకుల హృద్య్యలను 
కాఠినాం, ఆగ్ర హం, దురాెరగ ంతో నింపివేసే్లను.'' అంట్ట 
దురాెరగ  పాలకులను నియమిసే్లను. వారిని చాల్ల 
నీచంగా హింస్లసే్లరు. ఇటువంటి ప్రిసి్లతలాో మీరు 
వారిని శపించకూడదు. వారి గురించి చడుగా 
మాటాాడరాదు. మీరు దైవారాధనలో దైవసెరణ్లో 
భయభకుత లతో గ్డపాల్న. తమ్ పాపాలకు క్ష్మాప్ణ్ 
కోరుతూ ఉండాల్న. నేను మీ తరఫు నుండి పాలకులను 
నిరోధిసే్లను. (అబూ న'యీమ్ ఫీ హిల్యహ్) 

===== 
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1-   ِ  َباُب َما َعىَل الإُوََلِة ِمَن الت َيإِسْيإ
1. పాలకులు ప్ర జలకు సౌలభయం కలిగించాలి 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 (2/1099)( متفق عليه [ )  1]  - 3722

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا  َرُس  كَاَن : َعْن أَِِبْ ُمْوََس قَالَ 
ُرْوا  : "بََعَث أََحًدا ِمْن أَْصَحابِِه ِِفْ بَْعِض أَْمِرهِ قَالَ  ُرْوا َوََل ُتَنف ِ بَش ِ

ُرْوا ُرْوا َوََل ُتَعس ِ َيس ِ    ." َو
3722. (1) [2/1099 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్ల (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన 
అనుచరులను వివిధ పార ంత్కలకు అధికారులుగా 
నియమించి ప్ంపినపుడు, ఇల్ల హితోప్దేశం చేస్తవారు, 
''మీరు ప్ర జలకు మ్ంచి విషయ్యలు తెల్నయజేయండి. 
అసహాకరమై్మన, భయప్డే విషయ్యలను వినిపించ 
కండి, మీరు ప్ర జలను దేవష్టనికి గురిచేయకండి, వారికి 
సౌలభాం  చేకూరుండి, వారిని కాఠినాానికి గురిచేయ్

కండి.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 
 (2/1099) (متفق عليه [ )  2]  - 3723

: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنإ أَنٍَس قَالَ 
ُرْوا" ُنْوا َوََل ُتَنف ِ ُرْوا َوَسك ِ ُرْوا َوََل ُتَعس ِ    ."يَس ِ

3723. (2) [2/1099-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మీరు 
సౌలభాం కల్నగించండి. కఠినంగా వావహరించకండి. 
మ్నశ్వశంతి, శుభవారత లు ఇచేు్ విషయ్యలను, 
వారత లను తెల్నయజేయండి, అశ్వంతికి, దేవష్టనికి గురి 
చేస్త విషయ్యలు మాటాాడకండి.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (2/1099)( ليه ع متفق[ )  3]  -3724
دَةَ قَالَ  بإِن أَِِبإ بُرإ  عليه وسلم  ىل اهلل ص ِب ُ لن َ بََعَث ا :َوَعِن ا

ََس َوُمَعاذَا إََِل الإَيَمِن فََقالَ  هُ أَبَا ُموإ َرا " :َجد َ َرا َوََل ُتَعس ِ يَس ِ
َرا َوتَطاَوعَا َوََل َتْخَتِلَفا َرا َوََل ُتَنف ِ    ."َوَبش ِ

3724. (3) [2/1099-ఏకీభవితం] 
అబూ బుర్ద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అతని 
త్కతగారు అబూ మూస్ల మ్రియు మ్'ఆజ్ బిన్ 

జబల్లను యమ్న్ గ్వరనరాుగా నియమించి ప్ంపారు. 
ప్ర వకత  (స) వారిద్ు రినీ, ''మీరిద్ు రూ సౌలభాం కల్నగించండి, 
కఠినంగా వావహరించకండి, సంతోషకరమై్మన వారత లు 
వినిపించాల్న, దేవష్టనిన జనింప్ జేయకూడదు. ఇంకా మీ 
రిద్ు రూ ప్రసురం కలస్ల ఉండాల్న, విభేద్వలకు గురి్
కాకూడదు'' అని హితబోధ చేస్లరు.19  (బు'ఖారీ, 
ముసా్లమ్) 

 (2/1099) (متفق عليه [ )  4]  - 3725
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  بإَن ُعَمَرأَن َ َرُسوإ إِن َ  " :َوَعِن ا

َمِة فَُيَقالُ  الَْغاِدَر يُْنَصُب لَُه لَِواءٌ  َهِذهِ غَْدَرةُ فََُلِن بِْن  :يَْوَم الِْقَيا
 ."ٍن فََُل 

3725. (4) [2/1099-ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''వాగాు నభంగ్ం చేస్తవాడిని తీరుుదినం నాడు 
నిలబటేి, అతని వీపుపై అతడు దోర హి అని ఒక జండా నిల 
బటేటం జరుగును. ఇంకా ఇది వాగాు న భంగానికి, 
దోర హ్వనికి  చిహనం అని ప్ర కటించబడును.'' (బు'ఖారీ, 
ముసా్లమ్) 

 (2/1099)( متفق عليه [ )  5]  - 3726
لِكُل ِ غَاِدٍر  " :َوَعنإ أَنٍَس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 

َمِة يُْعَرُف بِهِ   . "لَِواٌء يَْوَم الِْقَيا
3726. (5) [2/1099-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, ''తీరుుదినం 
నాడు వాగాు నభంగ్ం చేస్త, దోర హం చేస్త ప్ర తి ఒకకరికీ ఒక 
చిహనం ఉంటుంది. ద్వని్ ద్వవరా వారు గురిత ంచ 
బడత్కరు.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 

19) వివరణ్-3724: అబూ బుర్ద్హ, అబూ మూస్ల 

కుమారులు. బుర్ద్హ అబూ బుర్ద్హ కు త్కతగారు. 

బు'ఖారీ ఉలాేఖన వలా ఈ 'హదీస్' ఉలాేఖనకరత  స'యీద్ 

బిన్ అబూ బుర్ద్హ. అతను తన తండిర  బుర్ద్హ 

ద్వవరా ఉలాే ఖిసే్నానరని, అబూ బుర్ద్హ తన తండిర  

అబూ మూస్ల అష్'అరీ ద్వవరా ఉలాేఖిసే్నానరని 

తెలుసే్ంది. ఇంచుమించు ఉలాేఖనకరత  సయీ'ద్ బిన్ 

అబీ బుర్ద్హ్ను మ్రచిపోయ్యరు. 
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 ( 2/1100)( صحيح [ )  6]  - 3727

لِكُل ِ  " :سلم قَالَ الن َِب ِ صىل اهلل عليه و ِن َوَعنإ أَِِبإ َسِعيإٍد عَ 
َمةِ اِْستِ ْنَد غَاِدٍر لَِواٌء عِ   .  "ِه يَْوَم الِْقَيا
َيةٍ  ِرهِ  لِكُل ِ : "َوِِفْ ِرَوا ِر غَدإ فَُع لَُه بَِقدإ َمِة يُرإ َم الإِقَيا غَاِدٍر لَِواٌء يَوإ

م َةٍ  ِ عَا َظُم ِمنإ أَِمْيإ   .ْسِلٌم هُ مُ اَروَ . "أَََل َوََل غَاِدَر أَعإ
3727. (6) [2/1100 -ద్ృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వాగాు న భంగ్ం చేస్త ప్ర తి ఒకకరి వీపు కిర ంద్ భాగ్ంలో ఒక 
జండా ఉంటుంది. మ్రో ఉలాేఖనంలో ఒక జండా 
ఉంటుంది. అతడు ఎంత దోర హి అయితే అది అంత 
ఎతేగా ఉంటుంది. రాజులు, నాయకులు తమ్ 
పాల్నతలపై దౌరజ నాం చేసే్లరు. వారి హకుకలను 
చలా్నంచరు. వారి వాగాు నాల్నన పూరిత చేయరు. వీరే 
అంద్రి కంట్ట నీచ్ దోర హులు, వాగాు నభంగ్ం 
చేస్తవారూను. వీరికంట్ట ప్రమ్నీచులు మ్రొకరు 
ఉండరు. (ముసా్లమ్) 

----- 
ُل الث َاِنإ  لإَفصإ َ    రండవ విభాగంا

 (1100/ 2)( لم تتم دراسته [ )  7]  - 3728
َيةَ عَ  ةَ أَن َُه قَاَل لُِمَعاِو  صىل   اهللِ ُسْولَ َسِمْعُت رَ : نإ َعمإِرو بإِن ُمر َ

ْن أَْمِر الُْمْسِلِمْْيَ : "اهلل عليه وسلم يَُقْولُ  هُ اهلل َشْيًئا م ِ َمْن َوَل َ
ْ َوفَْقِرِهْم اِْحَتَجَب اهلل دُْوَن   ْ َوَخل هَِِتِ فَاْحَتَجْب دُْوَن َحاَجهِِتِ

ِرهِ َخل َ وَ  َجَتهَحا َيُة َرُجًَل َعىَل َحَوائِ . "ِتِه َوفَقإ ِج  فََجَعَل ُمَعاِو
ِمِذي ُ . ن َاِس ال  ْ    .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

َيٍة لَُه َوِْلَْحَمَد  َماِء دُْوَن  : "َوِِفْ ِرَوا أَغْلََق اهلُل لَُه أَبَْواَب الس َ
 . "َخل َِتِه َوَحاَجِتِه َوَمْسَكَنِتهِ 

3728. (7) [2/1100- అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ మురర హ్ (ర) ము'ఆవియహ్ (ర)తో ప్ర వకత  

(స) ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను వినానను: ''అలా్లహ్ (త) 
ముసా్లములపై పాలకునిగా నియమించిన వారు, ప్ర జల 
సమ్సాలను ప్రిషకరించక, వారి కషే్టలను, దుుఃఖాలను 
ప్రిషకరించక,్పోగా వారి బాధలను కపిు ఉంచితే, వారి 
బాధలప్టా కూడా తీరుుదినం నాడు అలా్లహ్ (త) 
కళ్ళి మూస్కుంటాడు. వారి సమ్సాలను 

ప్రిషకరించడు, వారి దుుఃఖాలను దూరం చేయడు.'' 
అది విని ము'ఆవియహ్ (ర) ప్ర జల అవసరాలను 
ప్రిషకరించమ్ని, తనకు తెల్నయజేయమ్ని ఒక వాకిత ని 
నియమించారు. (అబూ ద్వవూద్, తిరిెజ')  
మ్రో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఎవరైనా అకకర గ్ల 
వారిని, నిసుహ్వయులను తన వద్ు కు రానీయకుండా 
చేసే్త, అలా్లహ్ (త) కూడా ఆకాశద్వవరాలు అతని 
అవసరాలకు మూస్లవేసే్లడు. అంట్ట అలా్లహ్ (త) కూడా 
అతనికి సహ్వయం, ఆప్ద్లను తొలగించడం వంటివి 
చేయడు.''   

----- 
ِلُث  ُل الث َا لإَفصإ َ    మూడవ విభాగంا

 ( 2/1100)( لم تتم دراسته [ )  8 ]  - 3729
َزِدي   م َاِخ اْلإ بإِن  َعِن  َعنإ أَِِب الش َ َحاِب الن َِب  صىل  ا  َعم ٍ لَُه ِمنإ أَصإ

َيَة فََدَخَل عَلَيإِه فََقالَ  َسِمْعُت   :اهلل عليه وسلم أَن َُه أَََت ُمَعاِو
َ مِ " :َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ  ِرالن َاِس  أ ْن َمْن ُول ِ مإ
 َ ِلِمْيإ َ َشيإًئا ثُم َ أَغإلََق بَابَُه دُوإَن الإُمسإ ِم أَوإ ِذي الإَحاَجِة ِو ا أ لُوإ لإمَظإ

ِرهِ أَفإَقَر َما  َمِتِه ِعنإَد َحاَجِتِه َوفَقإ أَغإلََق اهلُل دُوإنَُه أَبإَواَب َرحإ
ُن إِلَيإهِ   . "يَُكوإ

3729. (8) [2/1100- అప్రిశోధితం] 
అబూ ష్రమాె'ఖ్ అల్ అ'జదియిా తన చినాననన 
కుమారుని ద్వవరా కథనం: ఇతడు ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులలో ఒకరు. అతడు ము'ఆవియహ్ వద్ు కు 
వచిు, 'ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను 
వినానను,' అని అనానరు. ''ఎవరైనా ముసా్లములపై 
పాలకునిగా నియమించబడి, అతడు ముసా్లములను, 
బాధిత లను, అకకర గ్లవారిని తన వద్ు కు రాకుండా 
చేసే్త, అలా్లహ్ (త) తన కారుణ్ాద్వవరాలను అతని కోసం 
మూస్లవేసే్లడు. అపుుడావాకిత  అంద్రి కంట్ట అవసరం గ్ల 
వాడుగా, అకకర గ్ల వాడుగా ఉంటాడు.  (బైహఖీ) 

   ( 2/1101) ( لم تتم دراسته [ )  9]  - 3730
اِب َرِضَي اهللُ  لَُه   َعنإُه أَن َُه كَاَن إِذَا بََعَث ُعم َاَوَعنإ ُعَمَر بإِن الإَخط َ

إ  ِ ا  َتْركَُبْوا  ََل  أَْن  :َشَرَط عَلهَْيإ ا نَِقي ًا َوََل َتلإَبُسوإ ذَوإنَا َوََل َتأإكُلُوإ بِرإ
َبُكمإ دُوإَن َحَوائِج الن َاِس  ا أَبإَوا ِلُقوإ فَإِنإ فََعلإُتمإ  .َرقِيإًقا َوََل ُتغإ
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لَِك فَقَ  َبُة ثُم َ يَُشي ِعُ  دإ َشيإًئا ِمنإ ذَ َرَواُهَما . ُهمإ َحل َتإ بُِكُم الإُعُقوإ
ِيإَماِن   ِِفْ ُشُعبِقي ُ َبْيهَ اْل   .اْلإ

3730. (9) [2/1101- అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్ (ర) ఎవరినైెనా ఏ పార ంత్కనికైనా పాలకునిగా 
నియమించి ప్ంపితే అతనితో, 'తరీక గురర ంపై స్లవరీ 
చేయరాదు, పిండిరొటే్ర తినరాదు, స్నినత వసే్లీలు 
ధరించరాదు, ఇంకా ప్ర జల అవసరాలకు తన ద్వవరం 
మూస్ల ఉంచరాదు. ఒకవేళ ఇల్లచేసే్త నీవు శకాష రుహ డవు,  
నినున తప్ుకుండా శకిష ంచడం జరుగుతంది,' అని 
బోధించిన తరావత కొంత దూరం అతనితో వళ్ళి, తిరిగి 
వచేువారు.'' (బైహఖీ) 

====== 
 ِف ِمنإهُ  الإَقَضاِء َوالإَخوإ ِِف َباُب الإَعَمِل    -2

2. దైెవభీతితో తీర్పు చేయడం 
అంట్ట తప్ునిసరిగా ఖుర్ఆన్, ప్ర వకత  (స) 
స్లంప్ర ద్వయ్యనికి అనుకూలంగా తీరుులు చేయ్యల్న. 
వీటికి వాతిరేకంగా తీరుులు జరగ్కుండా జాగ్ర తే 
ప్డాల్న.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا
 (2/1102)( ليه ع متفق[ )  1]  - 3731

َل اهلِل  ُت َرُسوإ ليه وسلم  هلل عصىل ا َعنإ أَِِبإ بََكرةَ قَاَل َسِمعإ
لُ  َباُن  َحَكٍم ََل يَْقِضَْي َ : "يَُقوإ ِ َوُهَو َغضإ ثإَنْيإ َ ا  . "بَْيإ

3731. (1) [2/110 -ఏకీభవితం] 
అబూ బకరహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినానను, ''ఏ పాలకుడూ 
ఆగ్ర హ్వవేశ్వల సి్లతిలో ఇద్ు రి మ్ధా తీరుుచేయరాదు.''20  

(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 
 (2/1102)( متفق عليه [ )  2]  - 3732

ََل  يإَرةَ قَا قَاَل َرُسْوُل اهلِل  : َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن َعمإٍرو َوأَِِبإ ُهَر
ِكُم فَاْجَتَهَد : "صىل اهلل عليه وسلم فَأََصاَب فَلَُه  إِذَا َحَكَم الَْحا

 . "ٌر و َاِحٌد  أَجْ فَلَهُ َكَم فَاْجَتَهَد فَأَْخَطأَ أَْجَراِن َوإِذَا حَ 
 

20) వివరణ్-3731: ఎందుకంట్ట ఆగ్ర హంలో ఆవేశంలో 

తీరుు సరిగా చేయలేరు. 

3732. (2) [2/1102- ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) మ్రియు అబూ 
హురైరహ్ (ర) ల కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పాల 
కుడు నాాయంగా ధరెంగా తీరుు ఇసే్త, అతనికి ప్ర తి 
ఫలం, రండింతలు పుణ్ాం లభిసే్ంది. ఒకవేళ తీరుు 
ఇవవడంలో కృష్రప్ర యత్కనలు చేస్ల అనుకోకుండా 
పరపాటు జరిగితే అపుుడు కూడా అతనికి ఒక పుణ్ాం 
లభిసే్ంది.''  21  (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 
ُل الث َاِنإ   لإَفصإ َ    రండవ విభాగం  ا

 ( 2/1102)( صحيح [ )  3]  - 3733
إ  يإَرةَ قَالَ هُ َعنإ أَِِب :  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َر

ْْيِ قَاِض َعَل َمْن جَ " َرَواهُ   ."ًيا بَْْيَ الن َاِس فََقْد ذُبَِح بََغْْيِ ِسك ِ
بُْن َماَجُه  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ  .أَْحَمُد َوالَت ِ

3733. (3) [2/1102- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''ప్ర జలపై నాాయమూరిత గా పాలకుడిగా నియమించ 
బడిన వాడు కతేి లేకుండానే జు'బహ్ చేయబడాడ డు.'' 22 

(అ'హెద్, తిరిెజ', అబూ ద్వవూద్, ఇబన మాజహ) 
 

21) అంట్ట పాలకుడు ఆలోచించికూడా ఒకవేళ పరపాటు 

చేసే్త విచారించడం జరగ్ద్ని, పుణ్ాం లభిసే్ంద్ని ఈ 

'హదీస్' ద్వవరా తెలుసే్ంది. అయితే ఆ తీరుు 

ధరెవాతిరేకంగా ఉంద్ని తెల్నస్లన తరావత ద్వనిన 

ఆచరించకూడదు.  

22) వివరణ్-3733: అంట్ట నాాయమూరిత గా నియమించ 

బడిన డు, కతేిలేకుండానే జు'బహ్ చేయబడాడ డు. అంట్ట 

అతని శరీరం స్రకిష తంగా ఉంటుంది. కాని అతని 

భయభకుత లు నాశనం అవుత్కయి. కతేిఉంట్ట జంతవు 

స్లభంగా జు'బహ్ అవుతంది. కాని కతేి లేకుండా 

చంపితే చాల్ల బాధతో చసే్ంది. అదేవిధంగా 

నాాయమూరిత  చాల్ల వాధతో చసే్లడు. నివోయలో ఇల్ల 

ఉంది, ''త్కను నాాయమూరిత గా అవావలని ద్వనిన 

గురించి కృష్ర ప్ర యత్కనలుచేస్త వాకిత గురించి ఉంది. కాని 

ఒక వాకిత  బలవంతంగా నాాయమూరిత గా నియమించబడి, 

ద్వని కోరిక లేకుంట్ట అలా్లహ్ (త) అతనికి 

సహ్వయప్డత్కడు, అతనికి నాాయంగా ధరెంగా 

తీరుుచేస్త భాగ్ాం ప్ర స్లదిసే్లడు.''  
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  ِن مَ " : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ أَنٍَس قَالَ 
ْبَتََغ الَْقَضاَء َوَسأََل ُوك َِل إََِل نَْفِسِه َوَمْن أُكْ  ْيِه أَْنَزَل اهلُل  عَلَ  ِرهَ ا

دُهُ  ِ ْبُن َماَجُه . "عَلَْيِه َملَكًا يَُسد  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ  . َرَواهُ الَت ِ
3734. (4) [2/1103 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''పాలకునిగా 
నాాయ్యధికారిగా కావాలనుకుననవారు, అధికారులను 
రాజులను నాాయ్యధికారి చేయమ్ని విననవించుకునే్
వారు పాలకులుగా, నాాయ్యధికారులుగా నియమించ్

బడితే, అతనికి దైవ సహ్వయం ఉండదు. అయితే 
బలవంతంగా నాాయమూరిత గా నియమించబడితే, 
అలా్లహ్(త) అతని్ కోసం ఒక్ దైవదూతను 
నియమిసే్లడు. ఆ దైవదూత అతనికి సరైనమారగ ం 
చూపుత్కడు.'' (తిరిెజ, అబూ్ ద్వవూద్, ఇబన్
మాజహ) 

 ( 2/1103) (صحيح [ )  5]  - 3735
يإَدةَ قَالَ   :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ بَُر

لُْقَضاةُ ثَََلثَةٌ " َ ا ال َ : ا ْثَناِن ِِف الن َاِر فَأَم َ ْي ِِف ذِ َواِحٌد ِِف الَْجن َِة َواِ
َحق َ فََجاَر ِِف َف اْل َعرَ  ٌل الَْجن َِة فََرُجٌل َعَرَف الَْحق َ فََقََض بِِه َوَرجُ 

ٍل فَُهَو ِِف الن َارِ فَُهوَ الُْحْكِم    . " ِِف الن َاِر َوَرُجٌل قَََض لِلن َاِس َعىَل َجهإ
بُْن َماَجُه   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

3735. (5) [2/1103 -ద్ృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''పాలకులాో, నాాయమూరుత లాో మూడు రకాలునానరు. 
ఒకరు సవరగ ంలోనికి వళత్కరు. మిగ్త్క రండురకాలు 
నరకంలోనికి వళత్కరు. సవరగ ంలోనికి వళ్ళి పాలకులు, 
నాాయమూరుత లు, సత్కానిన గ్ర హిసే్లరు. ధరెంగా 
తీరుు్ ఇసే్లరు. సత్కానిన గ్ర హించికూడా హింస్లంచి, 
అనాాయం చేస్తవారు నరకంలోనికి పోత్కరు. అదే 
విధంగా ఆలోచించకుండా తీరుు ఇచేువారు కూడా 
నరకం లోనికి వళత్కరు. ఎందుకంట్ట అతడు సత్కానిన 
గ్ర హించటానికి ప్ర యతినంచలేదు.''(అబూ ద్వవూద్, 
ఇబన్ మాజహ) 

 ( 2/1103)( ضعيف [ )  6]  - 3736

يإرَ    : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :قَالَ  ةَ َوَعنإ أَِِبإ ُهَر
لَُه ثُم َ الْمُ اَء َمْن َطلََب قََض " َرُه فَلَُه ْسِلِمْْيَ َحّت َ يََنا لُُه َجوإ غَلََب عَدإ

لَُه فَلَُه الن َارُ  ُرهُ عَدإ  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ."الإَجن َُة َوَمنإ غَلََب َجوإ
3736. (6) [2/1103- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా ముసా్లముల పాలకుడుగా కావాలని కోరి 
పాలకుడయితే, అంట్ట అధికారి లేద్వ పాలకుడు 
అయితే, ఒకవేళ అతని నాాయం అతని హింసపై 
ఆధికాత పందితే అతనికి సవరగ ం లభిసే్ంది. ఒకవేళ 
అతని హింస అతని నాాయంపై ఆధికాత పందితే 
అతనికి నరకం లభిసే్ంది. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 ( 2/1103)( ضعيف [ )  7]  - 3737
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَم َا : بإِن َجَبٍل اِذ  ُمعَ َوَعنإ 

 "كَْيَف َتْقِضْي إِذَا َعَرَض لضَك قََضاٌء؟" :بََعثَُه إََِل الَْيَمِن قَالَ 
  " لَْم َتِجْد ِِفْ ِكَتاِب اهلِل؟  ْن إِ فَ " :قَالَ  .أَقِْضْي بِِكَتاِب اهللِ  :قَالَ 
فَإِْن لَْم  " :قَالَ  .اهلل عليه وسلم صىل هللِ افَِبُسن َِة َرُسْوِل  :قَالَ 

لُوْ : قَالَ  "َتِجْد ِِفْ ُسن َِة َرُسْوِل اهلِل؟ :  قَالَ  . أَْجَتِهُد َرأْيِْي َوََل آ
 :الَ قَفََضَرَب َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل َصْدِرهِ وَ 

ِ ال َِذْي َوف ََق َرُسْوَل َرُسْوِل اهللِ " لَْحْمُد لِِل  َ ُل لَِم  ا ََض بِِه َرُسوإ َيرإ ا
َرِمي ُ  ".اهللِ  ا ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالد َ ْ  .َرَواهُ الَت ِ

3737. (7) [2/1103- బలహీనం] 
మ్ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అతనిన 
యమ్న్ వైపు గ్వరనర్గా ప్ంపినపుడు ప్రీకిష సే్త 
అతనిన, 'ఒకవేళ నీ వద్ు కు ఏదైనా కేస్వసే్త నువువ 
ఎల్ల తీరుుఇసే్లవు' అని అడిగారు. ద్వనికి మ్ఆజ్,' 
'ఖుర్ఆన్ ద్వవరా తీరుుచేసే్ల ను' అని అనానరు. 
అపుుడు ప్ర వకత (స) 'ఒకవేళ ఆ విషయం గురించి 
ఖుర్ఆన్లో లేకపోతే' అని అనానరు. ద్వనికి మ్ఆజ్' 
'ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర ద్వయం ప్ర కారం తీరుు ఇసే్లను' అని 
అనానరు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) 'ఆ రంటిలోనూ లేకపోతే' 
అని అనానరు. ద్వనికి మ్ఆజ్' 'నా బుదిధ బల్లలు 
ఉప్యోగించి సరైన తీరుు ఇవవటానికి ప్ర యతినసే్లను. 
అందులో ఎటువంటి లోప్ం రానివవను' అని అనానరు. 
అది విని ప్ర వకత  (స) 'మ్ఆజ్' (ర) గుండపై ప్రర మ్గా 
చేయిపటేి సేోత్కు లనీన అలా్లహ్ కొరకే, తన ప్ర వకత  
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రాయబారికి ఈ బాధాత పూరిత చేస్త భాగ్ాం 
ప్ర స్లదించాడు. దీనిప్టా దైవప్ర వకత  (స) సంతృపేిగా 
ఉనానరు' అని అనానరు.'' (తిరిెజ', అబూ ద్వవూద్, 
ద్వరిె) 

 (1104/ 2)( لم تتم دراسته [ )  8] - 3738
صىل اهلل عليه  هلِل ُل ابََعثَِِنْ َرُسوْ  :َعنإ عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعنإُه قَالَ 

يَا َرُسْوَل اهلِل ُتْرِسلُِِنْ َوأَنَا  :وسلم إََِل الَْيَمِن قَاِضًيا فَُقلُْت 
لَْقَضاِء؟ ن ِ َوََل عِلَْم ِلْ بِا إِن َ اهلَل َسَيْهِدْي  " :فََقالَ  َحِدْيُث الس ِ

ِل  ِض لِ َتقإ  لَِسانََك إِذَا َتَقاَض إِلَيإَك َرُجََلِن فَََل  يُثَب ُِت َبَك وَ لْ قَ َو َ ْلإ
َ لََك الإَقَضاءُ  َ َرى أَنإ يََتَبْي  َخِر فَإِن َُه أَحإ َمَع كَََلَم اْلإ  ". َحّت َ َتسإ

بُْن   . فََما َشكْكُت ِِفْ قََضاٍء بَْعُد  :قَالَ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ َرَواهُ الَت ِ
 َماَجُه 
كُُر َحِديإَث أُم ِ َسلََمةَ َس وَ  ِِفْ "ْم بَِرأْيِْي إِن ََما أَقَْضي بَْيَنكُ " :َنذإ
َهادَاِت " بَاِب   . إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَل  ."اْْلَقِْضَيِة َوالش َ

3738. (8) [2/1104- అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననున యమ్న్ 
గ్వరనర్గా నియమించి ప్ంపినపుడు నేను ప్ర వకత  
(స)తో, 'తమ్రు ఈ ప్ని మీద్ ననున ప్ంపుతనానరు. 
ఇంకా నేను చాల్ల చినన వయస్ు గ్లవాడినే, ఇంకా 
నాకు తీరుుచేస్త అనుభవం కూడా లేదు' అని 
అనానను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'అలా్లహ్ నీకు మారగ ం 
చూపుత్కడు. నీ నోట సతాం వలువడేల్ల చేసే్లడు. నీ 
వద్ు కు ఇద్ు రు వాకుత లు అంట్ట వాద్ ప్ర తివాదులు వసే్త, 
కేవలం ఒకరి మాట విని తీరుుచేయకు. ఇద్ు రిది విని 
తీరుుచేయి. ఇల్ల చేసే్త సతాం తెల్నస్లపోతంది' అని 
అనానరు. 'అలీ (ర), 'ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆ మ్రియు 
శక్ష్ణ్ల తరువాత నేను ఎటువంటి తీరుులోనూ 
అనుమానానికి సంశయ్యనికి గురికాలేదు' అని 
అనానరు. (తిరిెజ, అబూ్ ద్వవూద్, ఇబన  మాజహ) 

----- 
 َ ِلُث لإَفصإ ا    మూడవ విభాగంُل الث َا
 (1104/ 2)( لم تتم دراسته [ )  9]  - 3739

ٍد قَالَ  ُعوإ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َعنإ َعبإِد اهلِل بإِن َمسإ
َمِة  َما ِمْن : "وسلم ِكٍم يَْحُكُم بَْْيَ الن َاِس إَِل َ َجاَء يَْوَم الِْقَيا َحا

َماِء فَإِْن قَالَ َوَملٌَك آَخٌذ بَِقَفاه ثُم َ  أَلِْقِه   :يَْرفَُع َرأَْسُه إََِل الس َ
يإًفا أَلَْقاه َ َخِر بَِعْيإ َواةٍ أَرإ بُْن َماَجُه ". ِِفإ َمهإ َرَواهُ أَْحَمُد َوا

ْيَماِن َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ   .  ُشَعِب اْْلِ
3739. (9) [2/1104 -అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం: ''భూమిపై పాలకుడు తీరుుదినం నాడు 
అలా్లహ్ )త( ముందు ఎటువంటి ప్రిసి్లతిలో 
నిలబడత్కడంట్ట దైవదూత అతని మ్మడప్టేుకొని, 
ఆకాశం వైపు తన తల ఎతేి, అలా్లహ )త( ఆదేశం కోసం 
ఎదురుచూసే్త ఉంటాడు. ఒకవేళ అలా్లహ్ అతనిన 
విసరివేయమ్ని ఆదేశసే్త, అతడు నరకలోయలో 40 
సంవతురాల వరకు ప్డుతూ ఉంటాడు. (అ'హెద్, 
ఇబన్ మాజహ, బైహఖీ్/ షు'అబుల ఈమాన) 

 (2/1104)( لم تتم دراسته [ )  10]  - 3740
ِل اهلِل صىل   : اهلل عليه وسلم قَالَ  َوَعنإ عَائَِشَة َعنإ َرُسوإ

" َ َمِة يََتَمّن  أ ن َُه لَْم يَْقِض  لََيأْتَِْي َ َعىَل الَْقاِضي الَْعْدِل يَْوَم الِْقَيا
ْثَنْْيِ ِِفْ َتْمَرةٍ قَط ُ   .َرَواهُ أَْحَمُد   ."بَْْيَ ا

3740. (10) [2/1104 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''తీరుు 
దినంనాడు నాాయప్రిపాలకుడు, రాజు, ఒకక ఖరూజ రం 
విషయంలో ఇద్ు రి మ్ధా తీరుు చేయకుండా ఉంట్ట 
ఎంత బాగునున'' అని విచారిసే్లరు. (అ'హెద్) 

 (2/1104)( لم تتم دراسته [ )  11]  - 3741
إ أَوإََف قَالَ  عليه   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  :َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن أَِِب

إِن َ اهلَل َمَع الَْقاِضْي َما لَْم يَُجْرفَإِذَا َجاَر َتَخىل  َعْنُه " :وسلم
ْيَطا لَِزَمُه الش َ ْبُن َماَجُه  ".ُن َو ِمِذي ُ َوا ْ  َرَواهُ الَت ِ
َيةٍ   ."فَإِذَا َجاَر َوكَلَُه إََِل نْفِسهِ : "َوِِفْ ِرَوا

3741. (11) [2/1104- అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం: ''అలా్లహ్ (త) పాలకులు, నాాయమూరుత లై, 
దురాెరాగ లు చేయనంతవరకు వారి వంట ఉంటాడు. 
వారు దురాెరాగ లు చేయడం పార రంభిసే్త అలా్లహ్ వారి 
నుండి వేరైపోత్కడు. షైత్కన్ వారితో కలస్లపోత్కడు.'' 
(తిరిెజ, ఇబన్ మాజహ)  



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1337 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
అంట్ట నాాయపాలకుని వంట అలా్లహ్ కారుణ్ాం 
ఉంటుంది. దురాెరగ  ప్రిపాలకుని వంట షైత్కన్ 
ఉంటాడు. 

 (2/1105)( تم دراسته لم ت[ )  12]  - 3742
َيُهْوِدي ًا اِْخَتَصَما إََِل  :َوَعنإ َسِعيإِد بإِن الإُمَسي ِِب  أَن َ ُمْسِلًما َو

فََقاَل لَُه   .ُربِهِ ُعَمَر فََرأَى الَْحق َ لِلَْيُهْوِدي  فََقََض لَُه ُعمَ 
لد ُ : الَْيُهْوِدي ُ  لَْحق ِ فََضَربَُه ُعَمُرِبا :  ر َةِ َوقَالَ َواهلِل لََقْد قََضْيَت بِا

ُ َوَما  ِدي  ِريإَك؟ فََقاَل الإَيُهوإ َواهلِل إِن َا نَِجُد ِِف الت َْوَراةِ أَن َُه لَْيَس : يُدإ
لَْحق ِ إَِل َ كَاَن َعْن يَمِ  لِِه َملٌَك قَاٍض يَْقِضْي بِا ْيِنِه َملٌَك َوَعْن ِشَما

نِِه لِلَْحق ِ َما دَاَم َمَع ا يَُوف َِقا نِِه َو دُا ِ َك الإَحق َ لَْحق ِ فَإِذَا َترَ يَُسد 
لٌِك . َعَرَجا َوَتَركَاهُ   .َرَواهُ َما

3742. (12)  [2/1105 -అప్రిశోధితం] 
స'యీద్ బిన్ ముసయిాబ్ కథనం: ఒక యూదుడు, 
ఒక ముసా్లమ్ ఏదో విషయంలో వివాద్ప్డాడ రు. 'ఉమ్ర్ 
(ర) వద్ు కు వళ్ిరు. 'ఉమ్ర్ (ర) యూదునివైపు 
నాాయం ఉననటాు గ్ర హించి అతనికి అనుగుణ్ంగా 
తీరుు ఇచాురు. ద్వనికి యూదుడు 'దైవం స్లకిష ! మీరు 
నాాయంగా తీరుు ఇచాురు' అని అనానడు. ఉమ్ర్ (ర) 
అతనిని బతేంతో కొటేి, 'నేను నాాయంగా తీరుు 
ఇచాునని నీకల్ల తెల్నస్లంది,' అని అడిగారు. ద్వనికి ఆ 
యూదుడు ప్ర మాణ్ం చేస్ల, 'మేము తౌరాత్లో 
నాాయంగా తీరుుచేస్త పాలకుని రండు వైపుల ఇద్ు రు 
దైవదూతలు ఉంటారు, అతనికి సరైన తీరుు 
స్తచిసే్లరు, నాాయమై్మన తీరుు ఇచేు భాగ్ాం 
ప్ర స్లదిసే్లరు, ఇల్ల అతడు సతాం వైపు ఉననంత వరకు 
ఉంటారు, అతడు సత్కానిన విడిచిపడితే ఆ ఇద్ు రు 
దైవదూతలు అతనిన వద్ల్న ఆకాశం వైపు 
వళ్ళిపోత్కరు,' అని  ఉంది, '' అని అనానడు. (మాల్నక్) 

 (2/1105)( لم تتم دراسته [ )  13]  - 3743
َهٍب  بإِن َموإ أَن َ ُعثَْماَن بَْن َعف َاَن َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل   :َوَعِن ا

أَْو َتَعاقِْبِِنْ يَا أَِمْْيَ  :قَالَ  .اِقِْض بَْْيَ الن َاِس  :بِْن ُعَمرَ َِلِ 
؟ قَ لَِك َوقَْد كَاَن أَبُْوَك قَاِضًيا؟ قَالَ : الَ الُْمْؤِمِنْْيَ : َوَما تكرهُ ِمْن ذَ

 ْ لُ  ِْلَِن ِ َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقوإ ُت َرُسوإ َمْن كَاَن : "َسِمعإ
لَْحِري ِ أَْن يَْنَقلَِب ِمْنُه كََفافًا قَاِضًيا فََقََض  لَْعْدِل فََبا فََما . "بِا

لَِك  ِمِذي ُ رَ . َراَجَعُه بَْعَد ذَ ْ  . َواهُ الَت ِ

3743. (13) [2/1105 -అప్రిశోధితం] 
ఇబన మౌహబ్ కథనం: 'ఉస్లెన్ బిన్ 'అపాాన్, 

'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్తో, 'నీవు ప్ర జలాో తీరుు చేయి.' 
అంట్ట నేను నినున పాలకునిగా నియమించాలను 
కుంటునానను. అని అనానరు. ద్వనికి 'అబుు లా్లహ్ బిన్ 
'ఉమ్ర్ (ర), 'ఓ ప్ర భూ! నాకు దీనునండి దూరంగా 
ఉంచండి' అని అనానడు. ద్వనికి 'ఉస్లెన, 'నువువ దీనిన 
ఎందుకు చడుగా భావిసే్నానవు. మీ తండిర  'ఉమ్ర్ 
పాలకుడు, నాాయమూరిత  నాయకుడిగా ఉండేవాడు. 
అతడు ప్ర జల మ్ధా తీరుుచేస్తవాడు.' అది విని 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర) 'ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను వినానను' అని అనానడు, ''నాాయంగా 
వావహరించే పాలకుడు శక్ష్లేకుండా బయటప్డితే 
మ్ంచిదే.'' అంట్ట పాలకుడు అవటంవలా ఎటువంటి 
ల్లభంలేదు. నషేమే నషేం, ఒకవేళ అనాాయంగా 
ప్ర వరిత సే్త తగిన శక్ష్. ఒకవేళ నాాయంగా వావహరిసే్త శక్ష్ 
లేకుండా బయట ప్డత్కడు. శక్ష్ ఉండదు, ప్ర తిఫలమూ 
ఉండదు. ఇది కూడా చడడ  విషయమే. అది వినన 'ఉస్లెన్ 
ఈ విషయంలో అతనితో మ్ళ్ళి మాటాాడలేదు.'' 
(తిరిెజ') 

 (2/1105)( استه لم تتم در[ )  14]  - 3744
بإَن ُعَمَرقَاَل لُِعثإَماَن  ِفٍع أَن َ ا َيٍة َرِزيإٍن َعنإ نَا أَِمْْيَ يَا  :َوِِفإ ِرَوا

فَإِن َ أَبَاَك كَاَن يَْقِضْي   :قَالَ  :الُْمْؤِمِنْْيَ ََل أَقِْضْي بَْْيَ َرُجلَْْيِ 
لُ إِن َ أَِِبْ لَوْ  :فََقالَ  ٌء َسأََل َرُسوإ كََل عَلَيإِه َشيإ  اهلِل صىل اهلل عليه  أَشإ
ٌء  .وسلم ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َشيإ كََل َعىَل َرُسوإ لَوإ أَشإ َو
ََلُم َسأَلَ  يإَل عَلَيإِه الس َ ِ ٌت   . ِجبإ أَلُُه َوَسِمعإ إ ََل أَِجُد َمنإ أَسإ َوإِن ِ

لُ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقوإ َمْن عَاذَ بِاهلِل فََقْد عَاذَ  " :َرُسوإ
ذُ  وَ  ".َمْن عَاذَ بِاهلِل فَأَِعْيُذْوهُ " :َوَسِمْعُتُه يَُقْولُ  ".َعِظْيٍم بِ  إ أَُعوإ إِن ِ

َفاهُ َوقَالَ بِاهللِ  َعلَِّنإ قَاِضًيا فَأَعإ  . ََل ُتْخِِبْ أََحًدا : أَنإ َتجإ
3744. (14) [2/1105 -అప్రిశోధితం] 
ర'జీన్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: '' 'అబుు లా్లహ్ బిన్ 

'ఉమ్ర్ 'ఉస్లెన్ (ర) తో, ఓ నాయకా! ఇద్ు రు వాకుత లపై 
కూడా నేను అధికారి కావాలని కోరుకోను. ద్వనికి 
'ఉస్లెన్ (ర), 'మీ తండిర  'ఉమ్ర్ తీరుులు ఇచేువారు' 
అని అనానరు. ద్వనికి 'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్, 'ఒకవేళ 
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మా తండిర గారికి ఏదైనా ఆటంకం వసే్త ప్ర వకత  (స)ను అడిగి 
తెలుస్కునే వారు, ప్ర వకత  (స)కు ఏదైనా ఆటంకం వసే్త 
జబర యీల్ దూతను అడిగి తెలుస్కునేవారు. 
ఇపుుడు నేను అడిగి తెలుస్కోవటానికి ప్ర వకాత  లేరు, 
నేను అడిగి తీరుు ఇవవడానికి అటువంటి వాకీత  లేడు. 
అదీగాక ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను వినానను, 
అలా్లహ్ ద్వవరా శరణు కోరేవారు. గొప్ువాకిత  ద్వవరా 
శరణు కోరినవారవుత్కరు. ఇంకా అలా్లహ్ ద్వవరా శరణు 
కోరితే అతనికి అభయం ఇచిు వేయండి. అదేవిధంగా 
ననున పాలకుడు, నాాయమూరిత  చేయటం నుండి నేను 
అలా్లహ్ను శరణు కోరుతనానను అని అనానరు. 
అపుుడు ఉస్లెన్ (ర) అతనిన క్ష్మించి, అతనిన 
అధికారిగా నియమించలేదు. కాని 'ఉస్లెన్ (ర) 'ఈ 
సంఘటన గురించి ఎవరికీ చప్ువదుు ,' అని అనానరు. 
(ర'జీన్)  

===== 
َياُهمإ   -3 ِق الإُوََلِة َوَهَدا  َباُب ِرزإ

3. పాలకుల జీత్కలు, మరియు వారికి 
కాన్నకలు ఇవవడం 

పాలకులకు, రాజులకు ప్ర జా సంకేష మ్నిధి నుండి వారి 
ఖరుుల నిమితేం జీత్కలు ఇవవవచుు. వారు 
తీస్కోవటం కూడా ధరెసమ్ెతమే. వాటి్ ద్వవరా 
వారు తమ్ భారాా బిడడ లను పోష్రంచుకోగ్లరు. అయితే 
వారికి కానుకలు, కటానలు ఇవవరాదు, ఎందుకంట్ట 
లంచంగా అనుమానించ బడవచుు. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا
 ( 2/1106)( صحيح [ )  1]  - 3745
 َ َيَرةَ قَالَ َعنإ أ َما " :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :ِِبإ ُهرإ

ُت ُكْم أَنأُْعِطْيُكْم َوََل أَْمَنعُ  َرَواهُ  ". ا قَاِسٌم أََضُع َحيإُث أُِمرإ
 .الُْبَخاِري ُ 

3745. (1) [2/1106 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను మీకు ఇచేువాడీన కాను, వారించేవాడీన కాను. 

నాకు ఎకకడ ఇవవమ్ని ఆదేశంచబడితే అకకడ 
దైవాజాకు అనుగుణ్ంగా ఇసే్లను, ప్ంచుత్కను, కేవలం 
నేను ప్ంచేవాడిని మాతు మే. నాకు ఇచేు అధికారమూ 
లేదు, వారించే అధికారమూ లేదు.'' (బుఖారీ) 

 ( 2/1106)( صحيح [ )  2]  - 3746
َنإَصاِري َ  لََة اْلإ لَتإ َوَعنإ َخوإ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   : ِة قَا

ُضْوَن ِِفْ َماِل رِ إِن َ : "وسلم  َحق ٍ فَلَُهُم بَِغْيِي اهلِل  ُجاًَل يََتَخو َ
َمةِ  َم الإِقَيا ُ   ."الن َاُر يَوإ  .َرَواهُ الُْبَخاِري 

3746. (2) [2/1106- ద్ృఢం] 
'ఖౌలహ అనాురీయహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''చాల్లమ్ంది అలా్లహ్ )త( ధనానిన 
అనాాయంగా ఖరుు చేసే్నానరు. అంట్ట సంకేష మ్నిధి 
నుండి లేద్వ యుద్ధ  ధనంలో నుండి అధికారుల 
అనుమ్తి లేనిదే అధరెంగా ఖరుుచేసే్త ఉంటారు. 
ఇటువంటివారు తీరుుదినం నాడు నరకంలో 
ప్ర వేశసే్లరు.'' (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1106) (صحيح [ )  3]  - 3747
لَتإ َوعَ  :  لَم َا اْسُتْخِلَف أَبُْوَبْكٍرَرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ  :نإ عَائَِشَة قَا

ْوِمْي أَن َ ِحْرفَِِتْ لَْم َتُكْن َتْعِجُزَعْن َمُؤْونَِة أَْهلِْي لََقْد عَِلَم قَ
ُل أَِِبْ بَْكٍر ِمْن َهَذا الَْماِل  َوُشِغلُْت بِأَْمِر الُْمْسِلِمْْيَ فََسَيأْكُُل آ

َ فِيإهِ يَ و ِلِمْيإ َّتُِف لِلإُمسإ  .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ . حإ
3747. )3( [2/1106 -ద్ృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) ఖలీఫహ గా 
నియమించబడినపుడు ''నా వృతేి ద్వవరా నా కుటుంబ 
ఖరుులనీన నడుసే్లయననది నా జాతికి తెలుస్. అంట్ట 
నేను చేస్త వాాపారం వలా నా ఇలాు గ్డిచేది. ఆ సంపాద్నే 
నా కుటుంబానికి సరిపోయేది. ఇపుుడు కూడా ఇల్ల 
జరగ్ గ్లదు. కాని ఇపుుడు నేను ముసా్లముల 
సమ్సాలాో  నిమ్గ్నమ్యి ఉనానను. అంట్ట ననున 
ఖలీఫాగా నియమించడం జరిగింది. రాతీు ప్గ్లు ప్ర జల 
సమ్సాలాో నిమ్గ్నమ్యి ఉంటాను. ఇపుుడు నేను 
వాాపారం చేయలేను. అందువలా అబూ బకర ర భారాా్
బిడడ లు ఈ సంకేష మ్ నిధి నుండే తింటారు. అబూ బకర్ 
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ముసా్లముల ధనానిన వాాపారం ద్వవరా పంచుతూ 
పోత్కడు,'' అని అనానరు. 23   (బు'ఖారీ) 

 

23) వివరణ్-3747: అంట్ట ఇపుుడు నేను ప్రిపాలనా 

బాధాతలాో నిమ్గ్నమ్యి ఉండి నా వాాపారం నేను 

చేయలేను. వాాపార నిమితేం తిరిగే అవకాశం నాకు 

లభించదు. ప్ర జా సంకేష మ్ నిధినుండి నా కోసం, నా 

కుటుంబ ఖరుుల కోసం ఖరుుచేసే్లను. ప్ర జా సంకేష మ్ 

నిధి ధనం్ ద్వవరా వాాపారం చేసే్లను. ఈవిధంగా 

ముసా్లముల ధనానిన అధికం చేసే్లను. 'లేద్వ అబూ బకర్ 

ఇపుుడు దీనివలా తన వాాపారం చేయలేడు. రాతీు  

ప్గ్లు ప్ర జాస్తవలో నిమ్గ్నమ్యి ఉంటాడు. దీనికి 

బదులుగా తన ఖరుుల కోసం ప్ర జా సంకేష మ్ నిధి నుండి 

జీతం తీస్కుంటాడు' అని అనానరు. అంద్రూ దీనిన 

ఆమోదించారు. అబూ బకర్ (ర) బటేల వాాపారం చేస్త 

వారు. ఇదే అతని వృతేి కూడా. 'ఉమ్ర్ (ర) కూడా 

వాాపారం చేస్తవారు. ఆహ్వర ధానాాలు అమేెవారు. 

'ఉస్లెన్ (ర) కూడా ఖరూజ రం, బటేల వాాపారం 

చేస్తవారు. అబాాస్ (ర) ఇళి నిరాెణ్ం ప్నిచేస్తవారు. 

అబుు రర 'హ్వెన్ బిన్ 'ఔఫ్ చాల్ల పద్ు  వరత కులు. సలమ్హ 

కూడా వాాపారం చేస్తవారు. ఇతడు ఒక వాాపార 

ప్రయ్యణ్ంలో ఉండగా ప్ర వకత  (స) ప్ంప్బడినటేు వారత  

వినగానే వంటనే ఇసా్లమ్ స్త్వకరించారు. మ్దీనహ లో 

నివాసమేరురచుకునానరు. వావస్లయం కూడా చేస్త్

వారు. వీటివలా ఇతను చాల్ల అభివృదిధ  చంద్వరు. ప్ర తి 

రోజు 3000 దిర్హమ్లు రాబడి ఉండేది. (తబఖాత 

ఇబన సఅద్ 1/2, 3/58)  

జుబైర్ కూడా వాాపారం చేస్తవారు. అలా్లహ్ (త) అతని 

ధనంలో అదుభతమై్మన శుభం ప్ర స్లదించాడు. అతడు ఏ 

ప్నిలో చేయివేస్లనా విజయం లభించేది. (ఇసే్లఆబ్ 

1/2008)  
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ ఒంట్రల వాాపారం చేస్తవారు. 

వాటిని అమేెవారు. (ఇబన మాజద్)  

అర్ఖమ్ బిన్ అర్ఖమ్ చాల్లపద్ు  వాాపారసే్లు. మిఖ్ 

ద్వద్కు ప్ర వకత  (స) ఖైబర్లో భూమి ఇచిునా అతని 

అసలువృతేి వాాపారమే ఉండేది. (తబఖాత్ ఇబన్

సఅద్)  

ప్ర వకత  (స) అనుచరులాో చాల్లమ్ంది వాాపారమే చేస్తవారు. 

ఇతరుల వద్ు  ప్నిచేస్త వారు కారు. ఒకస్లరి 'ఉమ్ర్ ప్ర జా 

సంకేష మ్ నిధి నుండి జీత్కలు నిరణ యించాలని చూస్లరు. 

అపుుడు స్ఫియ్యన్ ''మా ప్రరాు కూడా రూమిలా్ల 

----- 
ُل الث َاِنإ   لإَفصإ َ    రండవ విభాగం  ا

 ( 2/1107)( صحيح [ )  4]  -3748
يإَدةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسل  َمِن  " :م قَالَ َعنإ بَُر

َملإَناهُ َعىَل  َتعإ لَِك  اسإ َد ذَ َعَمٍل فََرَزقإَناهُ ِرزإقًا فََما أََخَذ بَعإ
لٌ فَ   . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ . "ُهَوغُلُوإ

3748. (4) [2/1107- ద్ృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ఒక వాకిత ని 
మేము అధికారిగా నియమించి, అతని జీతం 
నిరణ యించిన తరావత అనుమ్తి లేకుండా జీతం కనాన 
ఎకుకవ తీస్కుంట్ట అది దోర హం అవుతంది.'' (అబూ 
ద్వవూద్)  

 ( 2/1107)( صحيح [ )  5]  - 3749
َعِملُْت َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل  : َوَعنإ ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنإُه قَالَ 

 .  دَ َرَواهُ أَبُْو دَاو. صىل اهلل عليه وسلم فََعم َلَِِنْ 
3749. (5) [2/1107 -ద్ృఢం] 
'ఉమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో నేను ఒక 
ప్నిచేస్లను. ప్ర వకత  (స) ద్వనికి ప్ర తిఫలం ఇచాురు. 
(అబూ్ ద్వవూద్)  

 (1107/ 2) (لم تتم دراسته [ )  6]  - 3750
بََعثَِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إََِل   :َوَعنإ ُمَعاٍذ قَالَ 

أََتْدِرْي لَْم  " : فَلَم َا ِسْرُت أَْرَسَل ِِفْ أَثَِرْي فَُرِدْدت ُ فََقالَ الَْيَمِن 
ََل ُتِصْيَب َ َشْيًئا بَِغْْيِ إِذِِْنْ فَإِن َُه غُلُْوٌل َوَمْن ي َْغلُْل  ؟بَِعثُْت إِلَْيَك 

مإِض لَِعَمِلَك  يَاإِت  ُتَك فَا َمِة لَِهَذا دََعوإ َم الإِقَيا َواهُ رَ . "بَِما غَل َ يَوإ
ِمِذي ُ  ْ  . الَت ِ

3750. (6) [2/1107- అప్రిశోధితం] 
ము'ఆజ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననున యమ్న్ 
గ్వరనర్గా నియమించి ప్ంపారు. నేను బయలు దేరి 
వళ్ళతండగా నా వనుక ఒక వాకిత ని ప్ంపారు. నేను తిరిగి 
వచాును. ప్ర వకత  (స) నాతో, ''నేను మ్ళ్ళి ఎందుకు 
పిల్నచానో నీకు తెలుస్ల? నేను నీకు మ్ళ్ళి ఎందుకు 

 

రిజసేరాలో వార యడం జరుగుతంద్వ? ఒకవేళ వీరి్

జీత్కలు నిరణ యించడం జరిగితే వీటికి అలవాటు్ ప్డి 

వాాపారం మానివేసే్లరు'' అని అనానరు.  



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1340 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ

పిల్నచానంట్ట, నా అనుమ్తి లేకుండా ఏ వసే్వూ 
తీస్కోకూడదు. ఒకవేళ నువువ అనుమ్తి లేకుండా 
ఏదైనా వసే్వు తీస్కుంట్ట అది దంగ్తనం, దోర హం 
అవుతంది. ఎవరైనా ప్ర ప్ంచంలో ఏదైనా వసే్వు 
దంగ్ల్నసే్త, తీరుుదినం నాడు అతడే ఆ వసే్వును 
తీస్కువసే్లడు. ఇది చప్ుడానికే నినున పిల్నచాను. 
ఇపుుడు నీవు నీ ప్ని మీద్ బయలుదేరు,'' అని 
అనానరు. (తిరిెజ') 

 ( 2/1107)( صحيح [ )  7 ] - 3751
اٍد قَالَ  ِرِد بإِن َشد َ َتوإ ِب َ صىل اهلل عليه  َسِمْعُت الن َ  :َوَعِن الإَمسإ

لُ يَ وسلم  ِمًَل فَلَْيْكَتِسْب زَ " :ُقوإ ْوَجًة فَإِْن لَْم َمْن كَاَن لََنا عَا
يَُكْن لَُه َخاِدٌم فَلَْيْكَتِسْب َخاِدًما فَإِْن لَْم يَُكْن لَُه َمْسكٌَن  

 ."فَلَْيْكَتِسْب َمْسَكًنا
َيةٍ   لَِك فَُهَو غَالٌ : "َوِِفْ ِرَوا ت ََخَذ َغْْيَ ذَ  .اُودَ َرَواهُ أَبُْو د ."َمِن ا

3751. )7( [2/1107- ద్ృఢం] 
ముసేవిర ద్ బిన్ షద్వు ద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినానను: ''ఎవరినైెనా మేము 
ఒక పార ంత్కనికి అధికారిగా నియమిసే్త, ఒకవేళ అతడు 
అవివాహితడైతే ప్ర జా సంకేష మ్ నిధి ధనంతో పళ్ళి 
చేస్కోవచుు. ఒకవేళ అతని వద్ు  స్తవకుడు లేకపోతే 
అధికారికంగా ఒక స్తవకుడిన ఉంచగ్లడు. ఒకవేళ 
ఉండటానికి ఇలాు లేకపోతే అధికారికంగా ఇలాు 
తీస్కోవచుును. ఇవి తప్ు తీస్కుననది దోర హం 
అవుతంది.  (అబూ్ ద్వవూద)  

 ( 2/1108) (صحيح [ )  8]  - 3752
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ةَ أَن َ َرُسوإ َ َوَعنإ عَِدي ِ بإِن َعِمْيإ

ْنُكْم لََنا َعىَل َعَمٍل فََكَتَمَنا ِمْنُه  يَا أَي َُها الن َاُس َمْن ُعِمَل مِ " :قَالَ 
َمةِ ِمْخَيًطا فََما فَْوقَُه فَُهَوغَاٌل يَأِِْتْ بِِه  َن  ".يَْوَم الِْقَيا فََقاَم َرُجٌل م ِ

ْ  :فََقالَ  اْْلَْنَصارِ  َوَما " :قَالَ  .َعَملََك يَا َرُسْوَل اهلِل اِقَْبْل َعِن ِ
لَِك  "  :قَالَ  .كََذا َوكََذا :َسِمْعُتَك َتُقْولُ  :قَالَ  "ذَاَك؟ َوأَنَا أَقُْوُل ذَ

َقِلْيلِِه َوكَِثْْيِهِ فََما أُْوِِتَ ِمْنُه َمِن اْسَتْعَملَْناهُ َعىَل َعَمٍل فَلَْيأِْت بِ 
ْنَتَه  َ . "أََخَذهُ َوَما نُِهَي َعْنُه ا  .  دَاُودَ َوالل َفإُظ لَهُ  بُوَرَواهُ ُمْسِلٌم َوأ

3752 .)8( [2/1108 -ద్ృఢం] 
 'అదీ బిన్ 'అమీరహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచించారు, ''ప్ర జల్లరా! మేము ఎవరినైెనా అధికారిగా 

నియమించితే, అతడు తన జీతం కంట్ట ఒకక స్తది లేద్వ 
ద్వనికంట్ట అధిక విలువగ్లది తీస్కునాన అది దోర హం 
అవుతంది. తీరుుదినం నాడు అతడు ఆ వసే్వునే 
అలా్లహ్ )త( ముందుకు తీస్కువసే్లడు. అది విని ఒక 
అనాురీ వాకిత  నిలబడి, 'ఓ ప్ర వకాత ! మీరు ఇచిున ప్ద్వి 
తిరిగి తీస్కోండి' అని అనానడు. ప్ర వకత  (స) 'ఎందుకు' 
అని అడిగారు. ద్వనికి ఆ వాకిత  'ఇపుుడిపుుడే మీరు 
అననమాట నేను వినానను' అని అనానడు. ద్వనికి 
ప్ర వకత  (స), 'ఇపుుడు కూడా నేను ఇదే అంటాను. నేను 
ఎవరినైెనా అధికారిగా నియమిసే్త, అతడు రాబడి 
ఎకుకవైనా తకుకవైనా అంత్క నా ముందు ఉంచాల్న. 
ద్వనిలో నుండి అతనికి ఇవవబడింది తీస్కోవాల్న, 
ఇవవని ద్వనునండి దూరంగా ఉండాల్న,' అని అనానరు. 
(ముసా్లమ్, అబూ  ద్వవూద్)  

 ( 2/1108)( صحيح [ )  9]  - 3753
لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   : اهلِل بإِن َعمإٍرو قَالَ َوَعنإ َعبإدِ 

اِشَي َوالُْمْرَتِشَي  لر َ َ بُْن َماَجهُ . وسلم ا  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا
3753. (9) [2/1108- ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) లంచం 
ఇచేువారిని, లంచం పుచుుకునే వారిని శపించారు, 
లంచం గురించి మాటాాడేవారిని కూడా శపించారు. 
(అబూ్ ద్వవూద్,  ఇబన్ మాజహ) 

 (2/1108)( حيح ص [ )  10]  - 3754
يإَرةَ  ِمِذي ُ َعنإُه َوَعنإ أَِِبإ ُهَر إ  .َوَرَواهُ الّت ِ

3754. (10) [2/1108- ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్, అబూ హురైరహ్ల కథనం: 

(తిరిెజ') 
 (2/1108)( صحيح [ )  11]  - 3755

مَُد َوالإَبيإَهِقي ُ ِِفإ    : َوَزادَ .ثَْوَباَن  َعْن "ُشَعِب اْْلِْيَماِن "َوَرَواهُ أَحإ
ائَِش "  .يَْعِِنْ ال َِذْي يَْمِشْي بَْيَنُهَما" َوالر َ

3755. (11) [2/1108-ద్ృఢం] 
సౌబాన్ (ర) కథనం. 24 (అహెద్, బైహఖీ్ / షు'అబుల  
ఈమాన) 

 

24) వివరణ్-3755: లంచం అంట్ట అధరె కారాాలకు 

ఆటంకప్రచకుండా స్లగ్నివవడం. ద్వనికోసం ధనం 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1341 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ

 (2/1108)( صحيح [ )  12]  - 3756
اهلل   أَْرَسَل إَِل َ َرُسْوُل اهلِل صىل :وَعنإ َعمإِروبإِن الإَعاِص قَالَ 

 . "أَِن اْجَمَع عَلَْيَك ِسََلَحَك َوثَِياَبَك ثُم َ اْئِتِِنْ " :عليه وسلم
أُ فََقالَ  :قَالَ  ْ أَْرَسلُْت " :فَأََتْيُتُه َوُهَو يََتَوض َ إِلَْيَك  يَا َعْمُرو إِِن ِ

َبًة م َِن  ِْلَبَْعثََك ِِفْ َوْجهٍ  ُيَغن ُِمَك َوأَزإَعُب لََك ُزعإ   يَُسل َِمَك اهلل َو
يَا َرُسْوَل اهلِل َما كَانَْت ِهْجَرِِتْ لِلَْماِل َوَما كَانَْت  :فَُقلُْت  ".الإَماِل 

ِلَرُسْولِِه قَالَ  ِ َو لِِح لِلر َ : "إَِل َ لِِل  ا لَْماِل الص َ لِِح نِِعم َا بِا ا .  "ُجِل الص َ
ن َةِ  "َرَواهُ ِِفْ  ِح الس ُ    ."َشرإ

َيتِ  لُِح : "قَالَ : هِ َوَرَوى أَْحَمُد نَْحَوهُ َوِِفْ ِرَوا ا نِْعَم الَْماُل الص َ
لِِح  ا ُجِل الص َ  . "لِلر َ

3756. (12) [2/1108 -ద్ృఢం] 
'అమ్్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నువువ నీ 
ఆయుధాలు, దుసే్లు తీస్కొని నా ద్గ్గ రకు రా అని 
కబురు ప్ంపారు. అనంతరం నేను ప్ర వకత  (స) వద్ు కు 
వళ్ిను. అపుుడు ప్ర వకత  (స) వు'దూ చేసే్నానరు. 
ననున చూచి నినున ఎందుకు పిల్నచానంట్ట ఒక ప్ని 
మీద్ నినున ప్ంపాల్న, అలా్లహ్ (త) నినున కేష మ్ంగా 
ఉంచుగాక! అని ప్ల్నకి యుద్ధ ధనం తీస్కొని వచిు, 
'ఇందులో నుండి నీకు కొంత ఇసే్లను' అని అనానరు. 
ద్వనికి నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! నా వలస పోవటం ధన సంపాద్న 
కోసంకాదు. నేను అలా్లహ్, ఆయన ప్ర వకత కోసం వలస 
పోతనానను,' అని అనానను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) 
సజజ నులకు మ్ంచి ధనం మ్ంచిది.  అంట్ట నీవు 

 
ఇవవటానిన లంచం అంటారు. ఇచేు వారిని రాషీ, 

పుచుుకునే వారిని ముర్తషీ అంటారు. ఇద్ు రి మ్ధా 

ఒప్ుంద్ం కుదిరించే వాకిత ని రాయిష్ అంటారు. ఈ 

ముగుగ రిని శపించడం జరిగింది. లంచం ఇచిు పుచుు 

కోవడానిన ఈ 'హదీస్'లో వారించినటేు ఖుర్ఆన్లో 

కూడా నిషేధించడం జరిగింది. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

''మరియు మీరు ఒకరి సొముెను మ్రొకరు 

అనాాయంగా కబళ్ళంచకండి మ్రియు బుధిధ పూరవకంగా, 

అకర మ్మై్మనరీతిలో, ఇతరుల ఆసే్లలో కొంతభాగ్ం తినే 

దురుదేు శంతో, నాాయ్యధికారులకు లంచాలు 

ఇవవకండి.''  (అల బఖరహ, 2:188) 

ఇందులో దంగ్తనం, దోర హం, దోచుకోవటం, లంచం, వడీడ  

అనీన ఉనానయి. లంచాల సంపాద్న నిష్రద్ధ ం. లంచం 

అధరె సంపాద్న. 

సజజ నుడివి. నీ శరమ్కు ప్ర తిఫలంగా నీకు లభించే ధనం 
చాల్లమ్ంచిది. (షర్హుస్ుననహ్, అ'హెద్) 

----- 
ِلُث   ُل الث َا لإَفصإ َ    మూడవ విభాగం ا

 ( 2/1109)( حسن  [ )  13]  - 3757
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  َمَة أَن َ َرُسوإ إ أَُماَ َمْن  " :َعنإ أَِِب

عَلَْيَها فََقِبَها فََقْد أىََت بَاًبا  َشَفَع ِْلََحٍد َشَفاَعًة فَأَْهَدى لَُه َهِدي َةً 
َبا َعِظيًما ِ  . دَ َرَواهُ أَبُْو دَاوُ   ."ِمنإ أَبإَواِب الر 

3757. (13) [2/1109- పార మాణికం[ 
అబూ ఉమామ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా ఒక అధికారికిగాని, పాలకునికిగాని స్లఫారస్ 
చేస్ల ఆ తరావత ఆ స్లఫారస్ చేస్లనవారికి స్లఫారస్కు 
బదులు కటానలు, కానుకలు ఇవవగా అతడు వాటిని 
స్త్వకరిసే్త అతడు వడీడ కి చందిన ఒక పద్ు  ద్వవరం లోనికి 
ప్ర వేశంచినటే్ట.''  25   (అబూ  ద్వవూద్) 

===== 

َهاَداِت   -4 َقإِضَيِة َوالش َ  َباُب اْلإ
4. సాకాయ యధారాలు, తీర్పులు 

ఏదైనా వావహ్వరంలో వివాద్ం తలతేితే, తీరుుకోసం 
నాాయమూరిత  ద్గ్గ రకు వళిటానిన ఖ'దియా 

 

25) వివరణ్-3757: అంట్ట ఈ కానుక లంచం, వడీడ  కిర ందికే 

వసే్లయి. అదేవిధంగా అపుు ఇచేువాడికి అపుు వలా 

ఏదైనా కానుకలు ఇసే్త వాటిని కూడా తీస్కోరాదు. 

ఎందుకంట్ట అవి కూడా లంచం, వడీడ  కిర ందికే వసే్లయి. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'మీరు ఎవరికైనా అపుు ఇసే్త 

కానుకలు ఇచిునా, తన వాహనంపై కూరోుబటేినా 

కూరోుకూడదు. అతని కానుకలను స్త్వకరించకూడదు. 

అంతకుముందు నుండి వారిద్ు రి మ్ధా ఇటువంటి 

వావహ్వరం ఉంట్ట మ్రేం భయంలేదు.' (ఇబన మాజహ)  

ఎవరైనా ఒకరికి అపుు ఇసే్త అతని నుండి కానుకలు 

స్త్వకరించరాదు. ఎందుకంట్ట అది వడీడ  అయేా భయం 

ఉంది. స్లఫారస్ చేస్లంద్వనికీ కానుక స్త్వకరించరాదు. అది 

కూడా వడీడ  అయేా ప్ర మాద్ముంది. (బుఖారీ)  

ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశం: 'ఒకరు మ్రొకరి గురించి స్లఫారస్ 

చేస్ల, అతడు కానుకలు ఇసే్త అతడు స్త్వకరిసే్త అది వడీడ  

అవుతంది.' (అబూ ద్వవూద్) 
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అంటారు. ఒక ప్క్ష్ంవారు, నాాయమూరిత  ముందు తమ్ 
వాద్వనిన ప్ర వేశపడత్కరు. ఒకరు ముదద యి మ్రొకరు 
ముదద యి ఇలైహ ఉంటారు. తీరుు వినిపించటానికి 
నాాయమూరిత  ఉంటారు. ఇరుప్కాష ల వాద్న విని 
నాాయమూరిత  చేస్లందే సరైన తీరుు అవుతంది. ఈ 
విషయంలో తమ్ వాద్నలను సమ్రిించటానికి 
స్లకాష ాధారాల అవసరం ఎంతైెనా ప్డుతంది. స్లక్ష్ాం 
ఇచేువారిని షాహద్ అంటారు. అతను వినిపించే 
వాద్నను షహాదత్ అంటారు. స్లకాష ానికి అనేక 
షరతలు ఉనానయి. ఆ షరతలు స్లకుష లాో ఉంట్ట 
స్లకుష ాలను నమ్ెటం జరుగుతంది లేకపోతే లేదు. 
ఖుర్ఆన్లో స్లకాష ాలను గురించి ప్రరొకనటం జరిగింది. 
అలా్లహ్ ఆదేశం:  '' ఓ విశ్వవసులారా! మీరు ప్రసురం 
ఒక నిరీణ తకాలం కొరకు అపుు తీస్కుననపుుడు, 
ద్వనిని వార స్లపటేుకోండి. మ్రియు మీలో ప్తు ం 
వార స్తవాడు, నాాయంగా వార య్యల్న. మ్రియు వార స్తవాడు 
నిరాకరించకుండా, అలా్లహ్ నేరిునటాు వార య్యల్న. 
ఋణ్గ్ర హీత అలా్లహ్కు భయప్డి, నిరీణ త షరతలను 
తగిగ ంచకుండా, చపిు వార యించాల్న. ఋణ్గ్ర హీత 
అలుజాాని లేక స్లమ్రిాం లేనివాడు లేక బలహీనుడు 
మ్రియు త్కను చపిు వార యించలేని వాడైతే, అతని 
సంరక్ష్కుడు నాాయంగా వార యించాల్న. మ్రియు మీలో 
ఇద్ు రు మ్గ్వారిని స్లక్ష్ామివవటానికి స్లకుష లుగా 
ఉంచుకోండి. ఇద్ు రు పురుషులు దరకని ప్క్ష్మున ఒక 
పురుషుడు మ్రియు మీకు సమ్ెతమై్మన ఇద్ు రు 
సే్త్ీలను స్లకుష లుగా తీస్కోండి. )ఎందుకంట్ట( వారిలో 
ఒకామ్మ మ్రచిపోతే, రండవసే్త్ీ ఆమ్మకు జాాప్కం 
చేయించవచుు. మ్రియు పిలువబడినపుుడు 
స్లకుష లు, స్లక్ష్ామివవటానికి నిరాకరించకూడదు. 
మ్రియు వావహ్వరం చిననదైనా పద్ు దైనా ద్వనిని 
గ్డువు నిరణ యంతో పాటు వార స్లపటేటానికి అశర ధధ  చూప్ 
కూడదు. అలా్లహ్ ద్ృషే్రలో ఇది నాాయసమ్ెతమై్మనది 
మ్రియు సి్లరమై్మన స్లక్ష్ాంగా తోడుడుతంది మ్రియు 
ఏ విధమై్మన సందేహ్వలకు అవకాశం లేకుండా చేసే్ంది. 
కాని, మీరు అప్ుటికపుుడు ఇచిు పుచుుకునే 
)స్లధారణ్( ల్లవాదేవీలు చేసే్ననపుడు వార యకునాన 

దోషంలేదు. కాని, వాాపార వావహ్వరాలు నిరణ యించే 
టపుుడు స్లకుష లను పటేుకోండి. కాని వార స్తవానికి గానీ, 
స్లకుష లకు గానీ ఏ విధమై్మన హ్వని జరుగ్కూడదు. ఒక వేళ 
అల్ల జరిగితే! నిశుయంగా, అది మీకు పాప్ం. మ్రియు 
అలా్లహ్ యందు భయభకుత లు కల్నగి ఉండండి. 
మ్రియు ఇది అలా్లహ్ మీకు నేరుుతనానడు. 
మ్రియు అలా్లహ్కు ప్ర తిద్వని జాానం ఉంది.'' (అల్ 
బఖరహ్, 2: 282) 
అలా్లహ్ ఆదేశం: '' ఓ విశ్వవసులారా! మీరు నాాయం 
కొరకు సి్లరంగా నిలబడి, అలా్లహ్ కొరకే స్లక్ష్ామివవండి. 
మ్రియు మీస్లక్ష్ాం మీకుగానీ, మీ తలా్న-ద్ండుర లకుగానీ, 
మీ బంధ్యవులకుగానీ, విరుధధ ంగా ఉనానసరే. వాడు 
ధనవంత డైనా లేక ప్రద్వాడైనా సరే! (మీకంట్ట ఎకుకవ) 
అలా్లహ్ వారిద్ు రి మేలుకోరేవాడు. కావున మీరు మీ 
మ్నోవాంఛలను అనుసరిసే్త నాాయం చేయక పోవచుు. 
మీరు మీ స్లకాష ానిన వకీర కరించినా, లేక ద్వనిని 
నిరాకరించినా! నిశుయంగా, మీరు చేస్తద్ంత్క అలా్లహ్ 
బాగా ఎరుగును.'' (అనినస్ల', 4:135) 
అంట్ట వావహ్వరాలాో, ల్లవాదేవీలాో, చలా్నంపులలో, 
తీరుులు ఇచేుటపుుడు నాాయంగా ధరెంగా 
వావహరించండి. అదేవిధంగా అలా్లహ్ పీర తికోసం 
సతామై్మన స్లక్ష్ాం ఇవవండి. అది మీకూ మీ 
బంధ్యవులకూ వాతిరేకంగా ఉనానసరే. వీడు 
నాయకుడు, వీడికి ల్లభం చేకూరుుద్వం అనే భావన 

లేకుండా ధనవంతడైనా, ప్రద్వాడైనా సత్కానిన 
అనుసరించండి. వారంద్రి కంట్ట అలా్లహ్ గొప్ువాడు. 
అదేవిధంగా మీ మ్నోకాంక్ష్లను మీరు అనుసరించకండి. 
మీరు ఎననడూ నాాయ్యనిన, ధరాెనిన వద్లకండి. 
ఒక వేళ మీరు తపుుడు స్లక్ష్ాం ఇచిునా, స్లక్ష్ాం 
ఇవవటం నుండి తపిుంచుకునాన, ఇచిున స్లకాష ానిన 
ఒపుుకోకపోయినా అలా్లహ్ (త) మీ ప్నులనీన 
చూసే్నానడని గురుత ంచుకోండి. స్లక్ష్ాం గురించి 
వివరంగా వాాఖాాన గ్ర ంథాలాో  ప్రరొకనడం  జరిగింది. 

----- 
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لُ  َو َ ُل اْلإ لإَفصإ َ     మొదటి విభాగం   ا
 ( 2/1110)( صحيح [ )  1]  - 3758
بإ  ِب ِ صىل اهلل عليه َعِن ا ِن َعب َاٍس َرِضَي اهلُل َعنإُهَما َعِن الن َ
لَْو يُْعََط الن َاُس بَِدْعَواُهْم ََلد َََع نَاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل : "وسلم قَالَ 
َلِكن َ الَْيِمْْيَ َعىَل اْلُم َوأَْمَوالَهُ   َرَواهُ ُمْسِلٌم  ."د َََع عَلَيإهِ ْم َو
َيةٍ  :أَن َُه قَالَ "ِوي ِ َشْرِحِه لِلن َوْ " َوِِف    " الَْبْيَهِقي ِ " َوَجاَء ِِفْ ِرَوا

ْبِن  عًا بِإَْسَناٍد َحَسٍن أَْوَصِحْيٍح ِزيَادَةٌ َعِن ا فُوإ لَِكن َ  : " َعب َاٍس َمرإ
َنَة عَ  ِعْي َوالَْيِمْْيَ َعىَل الَْبي ِ  ."أَنإَكرَ  َمنىَل الْمُد َ

3758. (1) [2/1110 -ద్ృఢం] 
ఇబన అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
వేళ ప్ర జలకు వారి వాద్నకు తగ్గ టేు ఇవవబడితే, ప్ర జల 
ధన, పార ణ్ సంప్తేలను వాదించి తీస్కుంటారు. కాని 
ప్ర తివాది  ప్ర మాణ్ం  చేయ్యల్న. 26  (ముసా్లమ్)  
బైహఖీలో ద్ృఢ- ప్ర వకత   పోర కత ం ఇల్ల ఉంది: వాది 
స్లకాష ాధారాలు ప్ర వేశపటేాల్న. ఇంకా ప్ర తివాది ప్ర మాణ్ం 
చేయ్యల్న.  

 (2/1110)( متفق عليه [ )  2]  - 3759
ٍد قَالَ  ُعوإ بإِن َمسإ   : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعِن ا

ُع بَِها َماَل اْمرٍئ َمْن َحلََف َعىَل يَِمْْيٍ َص " ِ ِْبٍَوُهَو فِْيَها فَاِجٌر يَْقَتط 
َم الإِقَيا ِلٍم لَِقَي اهلُل يَوإ َباٌن م ُسإ فَأَْنَزَل اهلُل  "َمِة َوُهَوعَلَيإِه َغضإ

لَِك  نِِهْم ثََمًنا ) :َتْصِدْيَق ذَ ْوَن بَِعْهِد اهلِل َوأَْيَما إِن َ ال َِذْيَن يَْشََتُ
 . ْْليَةِ إَِل آِخِر ا( قَِلْيًَل 

3759. (2) [2/1110-ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒక ముసా్లమ్ యొకక హకుకను 
కొలాగొటేటానికి అసతా ప్ర మాణ్ం చేస్లనవాడు 
తీరుుదినం నాడు అలా్లహ్)త( ఆగ్ర హంగా ఉనన సి్లతిలో 
అలా్లహ్ను కలుసే్లడు. దీనిన ధృవీకరిసే్త ఈ ఆయత 
అవతరింప్జేయబడింది: ''నిశచయంగా, ఎవరైతే 

 

26) వివరణ్-3758: ప్ర తివాది ఒకవేళ వాద్నకు 

అనుగుణ్ంగా ఇద్ు రు స్లకుష ాలను తెసే్త, అతనికి 

అనుగుణ్ంగా తీరుు ఇవవటం జరుగుతంది. ఒకవేళ 

అతని వద్ు  స్లకాష ాధారాలు లేకపోతే ప్ర తివాదితో ప్ర మాణ్ం 

తీస్కొని తీరుు ఇవవటం జరుగుతంది. ధారిెక 

ప్ండితలంద్రి అభిపార యం ఇదే. 

త్కము అలా్లహ తో చేస్లన ఒప్ుంద్వనిన మ్రియు తమ్ 
ప్ర మాణాలను సవలు ల్లభాలకు అముెకుంటారో 
అల్లంటి వారికి ప్రలోక జీవితంలో ఎల్లంటి భాగ్ం 
ఉండదు మ్రియు పునరుతి్కన దినమున అలా్లహ 
వారితో మాటాాడడు మ్రియు వారివైపు కూడా 
చూడడు మ్రియు వారిని ప్రిశుదుధ లుగా చేయడు 
మ్రియు వారికి బాధాకరమై్మన శక్ష్ ఉంటుంది.'' )ఆల 
ఇమ్ాన, 3:77(  27  (బుఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 2/1111)( صحيح [ )  3]  - 3760
َمَة قَالَ    : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ أَِِبإ أَُما

 وَ  َيِمْيِنِه فََقْد أَْوَجَب اهلُل لَُه الن َارَ َمِن اقَْتَطَع َحق ُ اْمِرٍئ م ُْسِلٍم بِ "
َم اهلُل عَلَْيِه الَْجن َةَ  ا يَا   :ُه َرُجٌل فََقاَل لَ  ."َحر َ َوإِْن كَاَن َشْيًئا يَِسْْيً

 . َرَواهُ ُمْسِلٌم  ."َوإِْن كَاَن قَِضْيًبا ِمْن أََراٍك : "؟ قَالَ  اهللِ َرُسول رَ 
3760. (3) [2/1111-ద్ృఢం] 
అబూ ఉమామ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఎవరైనా 
అసతా  ప్ర మాణ్ం చేస్ల ఒక ముసా్లమ్ హకుకను కొలా 

గొడితే, అలా్లహ్ అతని కోసం నరకానిన తప్ునిసరి 
చేసే్లడు. సవరాగ నిన నిషేధిసే్లడు అని ప్ర వచించారు.' ఒక 
వాకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ స్లధారణ్మై్మన వసే్వైనానా?' 
అని విననవించుకునానడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) జలాేడు 
చటేు యొకక ఒకక కొమ్ె అయినా సరే అని 
ప్ర వచించారు .28 (ముసా్లమ్) 

 (2/1111)( متفق عليه [ )  4]  - 3761
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  إِن ََما : "َوَعنإ أُم ِ َسلََمَة أَن َ َرُسوإ

لََعل َ بَْعَضُكْم أَْن يَُكْوَن أَلَْحَن أَنَا بََشٌر َوإِن َُكْم َتْخَتِصُمْوَن إَِل َ   َو
 

27) వివరణ్-3759: సబ్ర్ అంట్ట ఆప్టం, నిరోధించడం. 

యమీన్ సబ్ర్ అంట్ట ఒకరు మ్రొకరికి బలవంతంగా 

ప్ర మాణ్ం చేయించటం, ద్వని ద్వవరా ఇతరుల వసే్వును 

త్కను ఆకర మించుకోవడం. అంట్ట అసతా ప్ర మాణ్ం చేస్ల 

ఇతరుల వసే్వులను దోచుకోవటం. 

28) వివరణ్-3760: ముసా్లముల హకుకలు దోచుకోవటం, 

అసతా ప్ర మాణ్ం చేయటం మ్హ్వ పాప్ం. దీనికి సవరగ ం 

నిషేధించడమే సరైన శక్ష్. నరకంలోనికి వళత్కడు. ఇది 

చిననదైనా, పద్ు దైనా సరే. ఎటేి ప్రిసి్లతలాోనూ ఇదే శక్ష్. 

ఎందుకంట్ట అతడు ఇసా్లమ్ హకుకను గురిత ంచలేదు. 

ఇంకా దైవనామానిన గౌరవించనూ లేదు. 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1344 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ

ِتِه ِمْن بَْعٍض فَأَقِْضَي لَُه َعىَل َنْح    قََضيُت ِو َما أَْسَمْع ِمْنُه فََمْن بُِحج َ
َعًة م َِن   ٍء ِمنإ َحق  أَِخيإِه فَََل يَأإُخَذن َُه فَإِن ََما أَقإَطُع لَُه قِطإ لَُه بَِشيإ

  ."الن َارِ 
3761. (4) [2/1111-ఏకీభవితం] 
ఉమ్మె సలమ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచించారు, ''నేను కూడా మానవుడినే. మీరు వివాద్ 
ప్డుతూ నా ద్గ్గ రకు వసే్లరు, ఒకోకస్లరి ఒక వాకిత  తన 
వాద్వనిన ప్ర తిప్క్ష్ం కంట్ట వివరంగా వాదించితే నేను 
అతనికి అనుగుణ్ంగా తీరుు ఇసే్లను. ఒకవేళ నేను నా 
పరపాటు వలా ప్రుల హకుకను అతనికి ఇచిువేసే్త 
అతడు ద్వనిన తీస్కో రాదు. ఎందుకంట్ట అతనికి నేను 
ఒక అగిన కణానిన ఇచిునటాు అవుతంది.'' 29 

(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)   
 (2/1111)( متفق عليه [ )  5]  - 3762

لَتإ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : َوَعنإ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنإَها قَا
َجاِل إََِل اهلِل اْْلَلَد ُ الَْخِصُم : "وسلم عليه ِ    ."إِن َ أَبَْغَض الر 

3762. (5)[2/1111-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అనవసరంగా వివాద్ప్డే వాడు అలా్లహ్ వద్ు  అంద్రి 

కంట్ట  నీచుడు.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)  
 ( 2/1111)( صحيح [ )  6]  - 3763
بإِن َعب َاٍس  َوَعِن  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَََض  : ا

 .ِلٌم رَواهُ ُمْس . بَِيِمْْيٍ َوَشاِهدٍ 
3763. (6) [2/1111-ద్ృఢం] 

 

29) వివరణ్-3761: అంట్ట నేను అతని వాద్న స్లకాష ాల 

కారణ్ంగా అతనికి అనుగుణ్ంగా తీరుు ఇచిు, వాదికి 

త్కను అసతావాదినని, తన హకుకలేద్ని తెలస్ల ఉండి 

కూడా అతనికి నేను ఇచిువేసే్త నేనతనికి నరకాగినని 

ఇచిునటే్ట. నా తీరుు వలా ఆ ధనం అతనికి ధరెసమ్ెత 

మై్మనదిగా అవుతంద్ని భావించరాదు. ఈ 'హదీస్' 

ద్వవరా సుషేంగా తెల్నస్లన విషయం ఏమిటంట్ట ప్ర వకత  (స) 

కు అగ్రచరాల జాానం ఉండేది కాదు. ప్ర వకత  (స) కూడా 

ఇతర నాాయమూరుత లా్ల వాద్ప్ర తివాద్వలు, స్లకాష ా్

ధారాల ద్వవరా తీరుు ఇచేువారు. నాాయమూరిత  తీరుు 

ఇచిునంత మాత్కు న అధరెం ధరెం కాజాలదు. అందుకే 

అంద్రూ దైవానికి భయప్డుతూ జీవించాల్న.  

ఇబన 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ఒక స్లక్ష్ాం ఒక 
ప్ర మాణ్ంతో తీరుు్ ఇచాురు.''  30 (ముసా్లమ్) 

 ( 2/1111)( صحيح [ )  7]  - 3764
ْن  :َعنإ عَلإَقَمَة بإِن َوائٍِل َعنإ أَبِيإِه قَالَ وَ  َجاَء َرُجٌل م ِ

ِكْنَدةَ إََِل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل َحْضَرُمْوَت َوَرُجٌل ِمْن 
يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ َهَذا غَلََبِِنْ َعىَل أَْرٍض ِلْ فََقاَل   :الَْحْضَرِمي ُ 
ِب ُ  .ِضيإ َوِِفإ يَِديإ لَيإَس لَُه فِيإَها َحق ٌ ِهَي أَرْ  :اْلِكْنِدي ُ  فََقاَل الن َ

َرمِ  َنٌة؟" :ي ِ صىل اهلل عليه وسلم لِلإَحضإ   : قَالَ  .ََل  :قَالَ " أَلََك بَي ِ
ُجَل فَاِجٌرََل يَُباِلْ َعىَل  :قَالَ  ."فَلََك يَِمْيُنهُ " يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ الر َ

لَيْ  ءٍ َس يََتوَ َما َحلََف عَلَْيِه َو َ  "  :قَالَ  .ر َعُ ِمنإ َشيإ لَْيَس لََك ِمْنُه إَِل 
لَِك  ْنَطلََق لَِيْحِلَف  ."ذَ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .فَا

لِِه لَِيأْكُلَُه ُظلًْما لَِيلِْقَْي َ اهلَل َوُهَو َعْنُه  " :لَم َا أَْدبَرَ  لَِئْن َحلََف َعىَل َما
 . ُمْسِلٌم َرَواهُ  ."ُمْعِرٌض 

3764. (7) [2/1111-ద్ృఢం] 
అల్ఖమ్హ్ బిన్ వాయి'ల్ తన తండిర  వాయి'ల్ 
ద్వవరా కథనం: ఒకరు హ'ద్రమౌత్కు చందినవారు, 
మ్రొకరు కన్ద్కు చందినవారు. ఇద్ు రూ ప్ర వకత  (స) 
ద్గ్గ రకు వచాురు. హ'ద్రమౌత్ వాకిత ,'ఓ ప్ర వకాత ! ఇతడు 
అధరెంగా నా భూమిని ఆకర మించుకునానడు,' అని 
ఫిరాాదు చేస్లడు. ద్వనికి కింద్ నివాస్ల, 'ఈ భూమి నాది, 
ఇది నా అధీనంలో ఉంది. ఇందులో అతనికి ఎల్లంటి 
హకుకలేదు,' అని అనానడు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) 
హ'ద్రమీతో, 'నీ వద్ు  స్లక్ష్ాం ఉంద్వ?' అని అనానరు. 
ద్వనికతను, 'లేదు' అని సమాధానం ఇచాుడు. 
అపుుడు ప్ర వకత  (స), 'మ్రయితే కింద్ వాడితో ప్ర మాణ్ం 
తీస్కోవటం జరుగుతంది,' అని అనానరు. ద్వనికి 
హ'ద్రమి, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ కింద్వాడు దురాెరుగ డు. వీడు 
ప్ర మాణ్ం చేయడానికైనా వనుకాడడు,' అని అనానడు. 
ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'మ్న ద్గ్గ ర మ్రే మారగ ం లేదు, నువువ 
స్లక్ష్ాం తీస్కురాని ప్క్ష్ంలో అతని నుండి ప్ర మాణ్ం 
తీస్కోవటం జరుగుతంది.' ఆ కింద్ వాకిత  ప్ర మాణ్ం 
చేయటానికి స్లద్ధ ప్డాడ డు. అతడు తిరిగి వళ్ళతండగా 
ప్ర వకత (స), 'ఒకవేళ అతడు అసతాపు ప్ర మాణ్ం చేస్ల 

 

30) వివరణ్-3763: అంట్ట ఒకవేళ వాది వద్ు  ఒకే స్లక్ష్ాం 

ఉంట్ట మ్రో స్లకాష ానికి బదులు ప్ర మాణ్ం సరిపోతంది.  
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ఇతరుల ధనానిన అనాా యంగా దోచుకుంట్ట, అతడు 
అలా్లహ్ )త(ను కలుస్కునన పుుడు అలా్లహ్ )త( తన 
ముఖానిన తిు పుుకుంటాడు,' అని అనానరు. 31   

(ముసా్లమ్) 
 ( 2/1112)( صحيح [ )  8]  - 3765

َرِض  َي اهلُل َعنإُه أَن َُه َسِمَع َرُسوَل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنإ أَِِبإ ذَر ٍ
لُ  أ َمْقَعَدهُ  " :وسلم يَُقوإ لَْيَتَبو َ َمِن اد َََع َما لَْيَس لَُه فَلَْيَس ِمن َا َو

 . َرَواهُ ُمْسِلٌم   ."ِمَن الن َارِ 
3765. (8) [2/1112 -ద్ృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: అతను ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసే్త  ఉండగా వినానరు, ''తనకు చంద్ని 
వసే్వును పంద్డానికి ఎవరైనా వాదిసే్త అతడు 
ముసా్లమ్ కాడు. అతడు తన నివాసం నరకంలో 
ఏరురచుకోవాల్న.'' (ముసా్లమ) 

 ( 2/1112)( يح صح [ )  9]  - 3766
لٍِد قَالَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َوَعنإ َزيإِد بإِن َخا

َهَداِء؟ ال َِذْي يَأِِْتْ بَِشَهادَتِِه أَََل : "وسلم كُْم بَِخْْيِ الش ُ أُْخِِبُ
 . َرَواهُ ُمْسِلٌم . "قَْبَل أَْن يُْسأَلََها

3766. (9) [2/1112-ద్ృఢం] 
 

31) వివరణ్-3764: నవవీ ముసా్లమ్ వివరణ్లో ఈ 

'హదీస్' గురించి వివరిసే్త, ఈ రండు 'హదీస్'ల వలా 

అనేక విషయ్యలు తెలుసే్నానయి, 1. అధీనంలో ఉనన్

వాడు అధీనంలో లేనివాడి కంట్ట ఎకుకవ అరుహ డు. 2. 

ప్ర తివాది వాతిరేకిసే్త, వాది వద్ు  స్లకాష ాధారాలు లేకపోతే 

ప్ర తివాది ప్ర మాణం చేయ్యల్న. 3. స్లకాష ాధారాలు లేకపోతే 

ప్ర మాణ్ం చేయ్యల్న. ప్ర మాణ్ం చేయకుండా వసే్వు 

అతనికి ఇపిుంచడం జరుగుదు. 4. ఒకవేళ ప్ర తివాది 

దురాెరుగ డైనా అతని ప్ర మాణానికి విలువ ఇవవటం 

జరుగుతంది. వాది వాద్న రదుు  చేయబడుతంది. 5. 

తీరుు సమ్యంలో ఇద్ు రూ ప్రసురం తిటేుకుంట్ట వారిని 

విచారించటం జరుగ్దు. 6. ఒకవేళ వారస్డు దేనిన 

గురించైనా వాదిసే్త, వాకిత  మ్రణిసే్త స్లకాష ాధారాలు 

లేకుండా అతనిన వారస్డిగా గురిత ంచడం జరుగుతంది. 

ఒకవేళ తెల్నయకపోతే వారసత్కవనిన గురించి స్లకాష ాలు 

స్తకరించి ఆ తరువాత వాద్నను ప్రిశీల్నంచడం 

జరుగుతంది.  

'జైద్ బిన్ 'ఖాల్నద్ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''స్లకుష ాలాో అంద్రికంట్ట గొప్ువారు ఎవరో నేను మీకు 
తెలుప్నా? స్లక్ష్ాం కోరక ముందే స్లక్ష్ాం ఇచేువారు.'' 32 

(ముసా్లమ్) 
 (2/1112)( متفق عليه [ )  10]  - 3767

ٍد قَالَ  ُعوإ بإِن َمسإ  :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعِن ا
الن َاِس قَْرِِنْ ثُم َ ال َِذْيَن يَلُْونَُهْم ثُم َ ال َِذْيَن يَلُْونَُهْم ثُم َ  َخْْيُ "

ِيِمْيَنُه َشَهادََتُه يَِجْيُء قَوْ   ."ٌم َتْسِبُق َشَهادَةٌ أََحِدِهْم َيِمْيَنُه َو
3767. (10) [2/1112 -ఏకీభవితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అంద్రి్ కంట్ట ఉననతలు నా కాల్లనికి 
చందిన వారు, అంట్ట ప్ర వకత  (స) అనుచరులు. ఆ 
తరువాత వీరి తరువాతి వారు. ఆ తరువాత వారి 
తరువాత్ వారు. ఆ తరువాత ఎటువంటి వారు 
జనిెసే్లరంట్ట ప్ర మాణానికి ముందే అసతా్ ప్ర మాణ్ం 
ఇవవడానికి స్లద్ధ ప్డత్కరు. స్లక్ష్ాం ఇవవడానికి ముందే 
ప్ర మాణ్ం చేయడానికి స్లద్ధ ప్డత్కరు. అంట్ట నా కాలంలో 
అనుచరులు అంద్రికనాన ఉననతలు. వారి తరావత 
త్కబయీనాు. వారి తరావత తబ'అ త్కబయీనాు, వారి 
తరువాత నమ్ెశకాం లేనివాళ్ళి ఉంటారు. (బు'ఖారీ, 
ముసా్లమ్) 

 (2/1112)( صحيح [ )  11]  - 3768
يإَرةَ َرِضَي اهلُل َعنإهُ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوَعنإ أَِِبإ ُهَر  أَن َ الن َ

ا فَأََمَرأَنإ  َرُعوإ َ فَأَسإ ٍم الإَيِمْيإ إ ِِف َعَرَض َعىَل قَوإ َهَم بَيإهَْنُ يُسإ
ِلُف  ِ أَي ُُهمإ يَحإ ُ  . الإَيِمْيإ  .َرَواهُ الُْبَخاِري 

3768. (11) [2/1112-ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కొంద్రిని 
ప్ర మాణ్ం చేయమ్ని కోరారు. అంద్రూ ప్ర మాణ్ం 

 

32) వివరణ్-3766: అంట్ట ఒకరికి అనాాయం 

జరుగుతనాన, పార ణానికి హ్వని కలుగుతనాన, స్లక్ష్ాం 

తెల్నయకపోతే కోరకుండా స్లక్ష్ాం్ ఇవావల్న. మ్రో 

'హదీస్'లో తీరుు్ దినానికి ముందు స్లక్ష్ాం 

అడకుకండానే స్లక్ష్ాం ఇవవటానికి ముందుకు రావటం 

జరుగుతంద్ని, ఉంది. అయితే అది ఈ 'హదీస్'కు 

వాతిరేకం కాదు. 
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చేయడానికి తొంద్రప్డాడ రు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) వారి 
మ్ధా చీటీలు వేయమ్ని ఎవరిప్రరాు వసే్త వారు ప్ర మాణ్ం 
చేయమ్ని ఆదేశంచారు. 33  (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 
ُل الث َاِنإ  لإَفصإ َ    రండవ విభాగంا

 (2/1112)( لم تتم دراسته [ )  12]  - 3769
ِب َ صىل اهلل   َعنإ َعمإِرو هِ أَن َ الن َ ِ بإِن ُشِعيإٍب َعنإ أَبِيإِه َعنإ َجد 

لَْبي ِ " : عليه وسلم قَالَ  َ َعي  ا ِعْي َوالَْيِمْْيُ َعىَل الُْمد َ َنُة َعىَل الُْمد َ
ِمِذي ُ " .عَلَْيهِ  ْ  . َرَواهُ الَت ِ

3769. (12) [2/1112- అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  ద్వవరా, అతడు తన 
తండిర  ద్వవరా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''వాది స్లక్ష్ాం  
ప్ర వేశ పటేాల్న, ప్ర తివాది ప్ర మాణ్ం చేయ్యల్న.'' (తిరిెజ') 

 ( 2/1112)( حسن  [ )  13]  - 3770
ِب ِ صىل اهلل عليه   َوَعنإ أُم ِ َسلََمَة َرِضَي اهلُل َعنإَها َعِن الن َ

َنٌة  ِِفْ َرُجلَْْيِ اِخْ  :وسلم ِرْيَث لَْم َتُكْن لَُهَما بَي ِ َتَصَما إِلَْيِه ِِفْ َمَوا
ْن قََضْيُت لَُه بَِشْيٍء م ِْن َحق ِ أَِخْيِه فَإِن ََما  مَ : "إَِل َ دَْعَواُهَما فََقالَ 

َن الن َارِ أ َعُة م ِ ُجََلِن  ."قإَطُع لَُه قِطإ يَا : كُل ُ َواِحٍد ِمْنُهَما :فََقاَل الر َ
َلِكِن اذَْهَبا فَاقَْتِسَما : " َحق ِْي َهَذا لَِصاِحِبْ فََقالَ َرُسْوَل اهللِ  ََل َو

َيا الَْحق َ ثُ  ُكَمام َ اْسَتِهَما ثُم َ لُِيَحل ِْل كُل ُ َواِحٍد َوَتَوخ    ."َصاِحَبهُ  ِمنإ
َيٍة قَالَ  ْل : "َوِِفْ ِرَوا إِن ََما أَقِْضْي بَْيَنُكمَا بَِرأْيِْي فِْيَما لَْم يُْْنَ

 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ."لَي َ فِْيهِ عَ
3770. (13) [2/1112-పార మాణికం] 

 

33) వివరణ్-3768: అబూ ద్వవూద్ మ్రియు నస్లయి'లో 

ఇల్ల ఉంది: ఇద్ు రు వాకుత లు ఒక వసే్వు విషయంలో 

వాద్నకు దిగారు. ఎవరిద్గ్గ రా స్లకుష ాలు లేవు. అపుుడు 

ప్ర వకత  (స) చీటీలు వేయమ్ని, ఎవరి ప్రరు వసే్త వారు 

ప్ర మాణ్ం చేయ్యలని అనానరు. హ్వకిమ్ ఉలాేఖనంలో 

ఇల్ల ఉంది, ''ఇద్ు రు వాకుత లు ఒక ఒంట్ర విషయంలో 

వాద్నకు దిగారు. ఇద్ు రూ స్లకాష ాలు తెచాురు. ప్ర వకత (స) 

ఒంట్రను ఇద్ు రికీ సగ్ం, సగ్ం ప్ంచిపటేారు. అబూద్వవూద్ 

ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) చీటీలు వేయమ్ని, 

ఎవరి ప్రరు వసే్త వారిచేత ప్ర మాణ్ం చేయించారు. దీనేన 

వివరంగా ప్రరొకనటం జరిగింది.''  

ఉమ్మె సలమ్హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ు కు ఇద్ు రు 
వాకుత లు ఆసే్లకోసం వివాద్ప్డుతూ వచాురు. 
వీరిద్ు రిలో ఎవరి వద్వు  స్లకుష ాలు లేరు. అయితే ఇద్ు రూ 
వాదిసే్నానరు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) 'ఎవరికైనా అతనిది 
కాని ద్వనిన అతనికోసం నేను తీరుు చేసే్త నేనతనికి అగిన 
కణ్ం ఇచిునటే్ట. అంట్ట స్లక్ష్ాం లేకుండా ఆసే్ల ఎవరిదో 
తెల్నయడం లేదు. కనుక నేను ఆలోచించి తీరుు ఇసే్త అది 
సరైన తీరుు కావచుు. హకుకగ్ల వానికి దరకక్
పోవచుు. హకుకలేని వారికి అది లభించవచుు. 
అయితే తీస్కునన వాకిత కి ఇది నాది కాద్ని మ్రో 
వాకిత ద్ని తప్ుకుండా తెల్నస్ల ఉంటుంది. అది అగిన 
కణ్ంతో సమానం. ద్వనిన తీస్కోవటం అతనికి ఎటేి 
ప్రిసి్లతలాోనూ ధరెసమ్ెతం కాదు' అని అనానరు. 
అది విని వారిద్ు రూ, 'ప్ర వకాత ! నేను నా హకుకను నా 
సోద్రునికి ఇచిు వేసే్లను. అంట్ట నేను నా హకుక వద్ల్న 
వేసే్నానను, అంత్క అతనికి ఇచిు వేసే్నానను,' అని 
అనానరు. అపుుడు ప్ర వకత (స) 'అల్ల వదుు . మీరిద్ు రూ 
ద్వనిన సరిసమానంగా నాాయంగా ప్ంచుకోండి. ద్వనిన 
రండు భాగాలు చేస్కోండి. ఆ రండు భాగాలను చీటీలు 
వేయండి, ఆ తరువాత మీలో ప్ర తి ఒకకరూ తన 
వంతను ఇతరులకు ఇవవండి,' అని అనానరు. 
మ్రో ఉలాేఖనంలో ప్ర వకత  (స) ''ఏ విషయం గురించి 
అయితే దైవవాణి అవతరించలేదో ద్వనిన నేను 
ఆలోచించి తీరుు ఇసే్లను. అందులో పరపాటు జరిగే 
అవకాశం ఉంది. అటువంటపుుడు మ్రొకరు ద్వనిన 
తీస్కోవటం్ సరికాదు.''  )అబూ ద్వవూద( 

 (2/1113) (تتم دراسته لم [ )  14]  - 3771
َ  :َوَعنإ َجاِبِر بإِن َعبإِد اهللِ  َبًة فَأ قَاَم كُل ُ أَن َ َرُجلَْْيِ َتَداَعًيا دَا

ب َُتُه نََتَجَها فََقََض  َنَة أَن ََها دَا ْنُهَما الَْبي ِ ُل اهلِل   بَِهاَواِحٍد م ِ َرُسوإ
ن َةِ " َرَواهُ ِِفْ . صىل اهلل عليه وسلم لِل َِذيإ ِِفإ يَِدهِ   "   .َشْرِح الس ُ

3771. (14) [2/1113- అప్రిశోధితం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుు లా్లహ్ (ర) కథనం: ఇద్ు రు వాకుత లు 
ఒక జంతవు గురించి వాదించారు. ఇద్ు రూ స్లకుష ాలను 
తీస్కువచాురు. ఇంకా ఆడ్ జంతవుపై మ్గ్ 
జంతవును వద్లడం వలా పుటేింద్ని నిరూపించడం 
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జరిగింది. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) ఎవరి అధీనంలో ఆ జంతవు 
ఉందో అతనికి్ ఇపిుంచారు. 34   (షర్హుస్ుననహ్) 

 (2/1113)( دراسته لم تتم [ )  15]  - 3772
َعِري ِ  َشإ ََس اْلإ ا َعىَل َعْهِد   :َوَعنإ أَِِبإ ُموإ أَن َ َرُجلَْْيِ اد ََعًيا بَِعْْيً

ْنُهَما  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََبَعَث كُل ُ َواحِ  ٍد م ِ
.  َشاِهَدْيِن فََقَسَمُه الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم بَْيَنُهَما نِْصَفْْيِ 

  أَبُْو دَاُودَ َرَواهُ 
بإُن َماَجهُ و لِلن ََسائِ ِ َوا َيٍة لَُه َو ا : ِِفإ ِرَوا أَن َ َرُجلَْْيِ اد ََعَيا بَِعْْيً

َنٌة فََجَعلَُه  ْنُهَما بَي ِ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  لَْيَسْت لَِواِحٍد م ِ الن َ
 .بَْيَنُهَما

3772. (15) [2/1113- అప్రిశోధితం] 
అబూ మూస్ల అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో 
ఇద్ు రు వాకుత లు ఒక ఒంట్ర విషయంలో వివాద్ప్డాడ రు. 
ఇద్ు రూ స్లకాష ాధారాలను ప్ర వేశపటేారు. అపుుడు ప్ర వకత  
(స) ఆ ఒంట్రను వాళ్ళిద్ు రికీ చరిసగ్ంగా ప్ంచిపటేారు. 
(అబూ్ ద్వవూద్)  
మ్రొక అబూ ద్వవూద్, నస్లయి, ఇబనమాజహ ఉలాే 
ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఇద్ు రు వాకుత లు ఒక ఒంట్ర 
విషయంలో వివాద్ప్డాడ రు. ఇద్ు రి్ వద్ు  స్లకాష ాధారాలు్
లేవు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) ఒంట్రను ఇద్ు రికీ ప్ంచివేస్లరు. 

 (2/1113)( لم تتم دراسته [ )  16]  - 3773
نَ  لَيإَس لَُهَما بَي ِ ب ٍَة َو َتَصَما ِِفإ دَا ِ اِخإ يإَرةَ أَن َ َرُجلَْيإ ٌة  َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َرَواهُ   ."اِْسَتِهَما َعىَل الَْيِمْْيِ : " فََقاَل الن َ
ْبُن َماَجُه   . أَبُْو دَاُودَ َوا

3773. (16) [2/1113- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఇద్ు రు వాకుత లు ఒక 
జంతవు విషయంలో ఇది నాది, ఇది నాది, అని వివాద్ 
ప్డాడ రు. వీరిద్ు రిలో ఎవరివద్వు  స్లకాష ాలు లేవు. అపుుడు 
ప్ర వకత  (స) ప్ర మాణ్ం చేయించటానికి ఇద్ు రిలో చీటీలు 
వేయండి  అనానరు. (అబూ్ ద్వవూద్, ఇబన మాజహ) 

 (2/1113) (لم تتم دراسته [ )  17]  - 3774
 

34) వివరణ్-3771: ఎవరి అధీనంలో ఉందో వారి స్లక్ష్ాం 

నమ్ెడం జరుగుతంది. 

بإِن َعب َاٍس  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لَِرُجٍل  :َوَعِن ا أَن َ الن َ
لَُه ِعْنَدَك َشْي اِ " :َحل ََفهُ   ."ءْحِلْف بِاهلِل ال َِذْي ََل إِلََه إَِل َ ُهَو َما

ِعْي   . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ . يَْعِِنْ لِلُْمد َ
3774. (17) [2/1113 -అప్రిశోధితం] 
ఇబన 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర మాణ్ం 
చేయడానికి నిశుయించుకునన వాకిత తో నువువ 
''ఆయన తప్ు ఆరాధ్యాడు ఎవరూ కాని దైవంస్లకిష గా 
అతనికి సంబం ధించిన ఏ వసే్వూ నా వద్ు  లేదు'' అని 
ప్ర మాణ్ం చేయి'' అని్ అనానరు.  (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1113) (لم تتم دراسته [ )  18]  - 3775
َعِث بإِن قَيإٍس قَالَ  َشإ كَاَن بَْيِِنْ َوَبْْيَ َرُجٍل م َِن  : َوَعِن اْلإ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   الَْيُهْوِد أَْرٌض  ْمُتُه إََِل الن َ فََحَجَدِِنْ فََقد َ
َنةٌ " :فََقالَ  يَا : قُلُْت  ."اَْحِلْف : "لِلَْيُهْوِدي  قَاَل  .ََل : قُلُْت " ؟ أَلََك بَي ِ
َيْذَهُب بِمَاِلْ فَأَْنَزَل اهلُل َتَعاَلَرُسْولَ  إِن َ  : ) اهلِل إِذَْن يَْحِلُف َو

نِِهْم ثََمًنا قَِلْيًَل ال َِذْيَن يَْشََتُ  (  3:77)-(ْوَن بَِعْهِد اهلِل َوأَْيَما
بُْن . اْلية  .َماَجُه َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

3775. (18) [2/1113- అప్రిశోధితం] 
అష్'అస్ బిన్ ఖైస్ (ర) కథనం: నాకూ, ఒక యూదునికీ 
మ్ధా ఒక భూమి ఉండేది. అంట్ట మా ఇద్ు రి భాగ్్
స్లవమ్ాంలో ఉండేది. అతడు ననున తపిుంచి అంత్క 
తనదేనని వాదించాడు. ప్ర వకత  (స) వద్ు కు వచాుడు. 
ప్ర వకత  (స) 'నీ ద్గ్గ ర ఏదైనా స్లక్ష్ాం ఉంద్వ,' అని ననున 
అడిగారు. ద్వనికి నేను, 'లేదు' అని అనానను. ప్ర వకత  (స) 
'ఆ యూదునితో నువువ ప్ర మాణ్ం చేయి,' అని 
అనానరు. ద్వనికి ఆ వాకిత  ప్ర మాణ్ం చేయటానికి 
స్లద్ధ ప్డాడ డు. అపుుడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ యూదుడు 
అసతా ప్ర మాణ్ం చేస్ల నా్ భూమిని ఆకర మించు 
కుంటునానడు,' అని అనానను. అపుుడు అలా్లహ్ (త) 
ఈ్ ఆయతను్ అవతరింప్ జేస్లడు.  

''నిశుయంగా, ఎవరైతే త్కము అలా్లహ తో చేస్లన 
ఒప్ుంద్వనిన మ్రియు తమ్ ప్ర మాణాలను సవలు్
ల్లభాలకు అముెకుంటారో అల్లంటివారికి ప్రలోక 
జీవితంలో ఎల్లంటి భాగ్ం ఉండదు మ్రియు 
పునరుతి్కన దినమున అలా్లహ వారితో మాటాాడడు 
మ్రియు వారివైపు కూడా చూడడు మ్రియు వారిని 
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ప్రిశుదుధ లుగా చేయడు మ్రియు వారికి బాధాకరమై్మన 
శక్ష్ ఉంటుంది.'' )ఆల ఇమ్ాన, 3:77(. (అబూ 
ద్వవూద్, ఇబన  మాజహ) 

 (2/1114)( لم تتم دراسته [ )  19]  - 3776
َتَصَما إََِل   َت اِخإ َرَموإ َوَعنإُه أَن َ َرُجًَل ِمنإ ِكنإَدةَ َوَرُجًَل م ِنإ َحضإ

 َ ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفإ أ َن الإَيمَِن فََقاَل َرُسوإ رإٍض م ِ
َرِمي ُ  َ : الإَحضإ بُوإ َهَذا َوِهَي ِِفإ  يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ أَْرِضْي اْغَتَصبِنْيَها أ
َلِكْن أَُحل ُِفُه َواهلِل َما يَْعلَُم : قَالَ "َهْل لََك بَِين ٌَة؟ : "يَِدهِ قَالَ  ََل َو

َ اْلِكْنِدي ُ لِلَْيِمْْيِ فََقاَل  أَن ََها أَْرِضْي اْغَتَصبَنْيَها أَبُْوهُ ؟ فَ  َتَهي َأ
َ ََل يَْقَط : "َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ٍ إَِل َ  عُ أ َحٌد َماًَل بَِيِمْيإ

َذُم   . رَواهُ أَبُْو دَاُودَ . ِهَي أَْرُضهُ : فََقاَل اْلِكْنِدي ُ  ."لَِقَي اهلُل َوُهَو أَجإ
3776. (19) [2/1114 -అప్రిశోధితం] 
అష్'అస్ బిన్ ఖైస్ కథనం: యమ్న్లో ఒక భూమి 
కొరకు,్ ఒక కిందీ్ మ్రియు ఒక హ'ద్ర మీల మ్ధా 
వివాద్ం తలతేింది. ఇద్ు రూ కలస్ల ప్ర వకత  (స) వద్ు కు 
వచాురు.. హ'ద్ర మీ, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇది నా భూమి, అతని 
తండిర  ద్వనిన్బలవంతంగా ఆకర మించుకునానడు, అది 
నా అధీనంలో ఉండేది,' అని్అనానడు. ద్వనికి ప్ర వకత  )స( 
నీ వద్ు  స్లకుష ాలు ఉనానరా అని అతని(హ'ద్ర మీతో)్
అడిగారు. ద్వనికి అతడు 'లేదు, కాని నేనతని్ (కిందీ)్
తో ప్ర మాణ్ం చేయిసే్లను. ఎందుకంట్ట ఇది నాద్ని 
అతనికి తెల్నయదు. మా తండిర గారి్ నుండి్ 
బలవంతంగా ల్లకుకనబడింది. కిందీ ప్ర మాణ్ం 
చేయడానికి స్లద్ధ ప్డాడ డు. అపుుడు ప్ర వకత  (స) ''ఎవరైనా 
అసతా ప్ర మాణ్ం చేస్ల ఇతరుల ధనానిన దోచుకుంట్ట, 
అతడు అలా్లహ్)త(ను కుష్రు రోగిగా, చేతలు నరికి 
వేయబడిన వాడిగా కలుసే్లడు,'' అని అనానరు. అది 
విని కిందీ ఈ భూమి అతనిదే  అనానడు. (అబూ్  
ద్వవూద్) 

 (2/1114)( لم تتم دراسته [ )  20]  - 3777
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :  قَالَ َوَعنإ َعبإِد اهلِل بإِن أُنَيإٍس 

ْرَك بِا: "وسلم هلِل َوَعُقْوَق الَْوالَِدْيِن  إِن َ ِمْن أَْكَِبِ اْلَكَبائِر الش ِ
ٍ فَأَدإَخَل فِيإَها  َ َصبإ لٌِف بِاهلِل يَِمْيإ َس َوَما َحلََف َحا َ الإَغُموإ َوالإَيِمْيإ

َضٍة إَِل َ ُجِعلَ  َمةِ ِمثإَل َجَناٍح بَُعوإ ِم الإِقَيا ".  تإ نُكإَتًة ِِفإ قَلإِبِه إََِل يَوإ
ِمِذي ُ َوقَالَ  ْ ْيٌب َهَذا َحدِ : َرَواهُ الَت ِ  . ْيٌث َغِر

3777. (20) [2/1114 అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉనైెస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్)త(కు స్లటి కల్నుంచడం, తలా్న 
ద్ండుర లకు అవిధేయత చూప్టం, అసతా ప్ర మాణ్ం 
చేయటం మొద్లైనవి మ్హ్వ పాపాలు. ఎవరైనా అసతా 
ప్ర మాణ్ం చేస్ల, దోమ్రకకంత ప్రుల ధనానిన నాది, అని 
వాదిసే్త తీరుుదినం నాడు అతని హృద్యంపై ఒక 
మ్చు తగిల్నంచడం జరుగుతంది. అంట్ట అతడు 
అసతా ప్ర మాణ్ం చేయడం వలా శకిష ంచడం 
జరుగుతంది.  (తిరిెజ') 

 (2/1114)( صحيح [ )  21]  - 3778
ََل  "  :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعنإ َجاِبٍرقَالَ 

لَويَْحِلُف  ِثَمٍة َو َعىَل ِسَواٍك   أََحٌد ِعْنَد ِمْنَِبِْي َهَذا َعىَل يَِمْْيٍ آ
َوَجَبتإ لَُه الن َارُ  َعَدهُ ِمَن الن َاِرأَوإ أََمقإ َضَرإَِل َ َتَبو َ لٌِك َرَواهُ  ."أَخإ َما

بُْن َماَجهُ   . َوأَبُْو دَاُودَ َوا
3778. (21) [2/1114 -ద్ృఢం] 
జాబిర్ బిన్ అబుు లా్లహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా నాయీ మ్మంబర్పై అసతా 
ప్ర మాణ్ం చేసే్త, అది చినన జలాేడు పులాకైనాసరే, అతడు 
తన నివాసం నరకంలో ఏరురచుకోవలస్లందే.35 

(మాల్నక్, అబూ్ ద్వవూద్, ఇబన్ మాజహ) 
అంట్ట అతని కోసం నరకం తప్ునిసరి అవుతంది. 

   (2/1114) ؟[ 22]  - 3779
يإِم بإِن فَاِتٍك قَالَ َوَعنإ  َصىل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :  ُخَر

ْبِح  ْنَصَرَف قَاَم قَائًِما فََقالَ  .وسلم َصََلةَ الص ُ عُِدلَْت  :"فَلَم َا ا
ْورِ  اٍت "  بِاْْلِْشَراِك بِاهلِل َشَهادَةُ الز ُ َ . ثَََلَث َمر َ فَاْجَتِنُبوا : )ثُم َ قََرأ

َتنِ ثَاِن َواْجَس ِمَن اْْلَوْ الر ِ  َ  جإ ِ َغْيإ وإِر ُحَنَفاَء لِِل  َل الز ُ ُبوا قَوإ
َ بِهِ  ِرِكْيإ ْبُن َماَجُه ( ُمشإ  .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

3779. (22) [2/1114- ? ] 
ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజ్ర్ 
నమాజు తరావత నిలబడి ప్ర సంగిసే్త, ''అసతా స్లక్ష్ాం 

 

35) వివరణ్-3778: నా మ్మంబరు అంట్ట అది చాల్ల 

గౌరవం కలది. ఇటువంటి చోట అసతా ప్ర మాణ్ంచేసే్త 

దైవశక్ష్ తప్ు  కుండా అవతరిసే్ంది. 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1349 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ

దైవానికి స్లటి కల్నుంచడంతో సమానం'' అని మూడు 

స్లరాు అనానరు. అనంతరం ఈ ఆయతును ప్ఠించారు.  
''…ఇక మీరు విగ్ర హ్వరాధనవంటి మాల్ననాం నుండి 
దూరంగా ఉండండి మ్రియు అబద్ు పు )బూటకపు( 
మాటల నుండి కూడా దూరంగా ఉండండి.''(అల హజజ ర, 
22:30)  36   (అబూ  ద్వవూద్, ఇబన  మాజహ) 

 

36) వివరణ్-3779: అంట్ట అసతాపు స్లక్ష్ాం దైవానికి స్లటి 

కల్నుంచే  పాపానికి సమానం. ఎందుకంట్ట స్లటి 

కల్నుంచటం కూడా అసతామే. అసతాపు స్లక్ష్ాం 

ఇవవటం కూడా అసతామే. అందువలా రండూ మ్హ్వ 

పాపాలే. ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్ (ర)   ప్ర వకత  (స) ప్ర ముఖ 

అనుచరుడు. అతడు తన ఇసా్లమ్ స్త్వకరణ్ సంఘటనను 

ఇల్ల ప్రరొకనానరు, ''ఒకస్లరి నా ఒంట్రలు తపిు 

పోయ్యయి. వాటిని వదుకుతూ బయలు దేరాను. 

అడవిలో చాల్ల దూరంగా అవి నాకు దరికి పోయ్యయి. 

కాని ఇంతలో స్లయంతు ం అయిపోయింది. అజాానకాలపు 

ఆచారం ప్ర కారం నేను బిగ్గ రగా ''ఈ అడవి నాయకుని 

శరణుకోరుతనానను'' అని అనానను. ఈ ప్ద్వలు అనన 

వంటనే ఇల్ల ఒక శబు ం వచిుంది: ''ఓ జనునలను శరణు 

కోరేవాడా! నీపై చాల్ల విచారం వేసే్ంది. 

శుభాలమ్యుడైన, గొప్ువాడైన, కటాకిష ంచేవాడైన, 

కరుణించేవాడైన అలా్లహ్(త)ను శరణువేడుకో. ఆయన 

ధరాెధరాెల ఆదేశ్వలను జారీ చేస్తవాడు. అలా్లహ్(త) 

ఏకత్కవనిన స్త్వకరించు, ఏమాతు ం విచారించకు. 

జనునలకు భయప్డటం మానివేయి, స్తరహ్ అన్ఫాల్ 

వాకాాలు ప్ఠించు. ఎలాపుుడూ కేవలం అలా్లహ్(త)ను 

పార రిించు, మై్మద్వనాలాో, కొండలాో, ప్రవత్కలాో ఆయనేన 

ధాానించు, జనునల కుటు లు, కుతంత్కు లు అనీన అంత 

రించాయి. ఇపుుడు కేవలం దైవభీతి, సత్కకరాాలే ప్నికి 

వసే్లయి. 'ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్ ఈ ప్ద్వలు విని భయంతో 

కంపించిపోయ్యరు. సుృహ కోలోుయినటాు అయింది. 

కొంచం ధైరాం తెచుుకొని ఇల్ల అనానరు, ''ఓ 

పిల్నచేవాడా, ఇవి మారగ ద్రశకత్కవనికి చందినవా? లేక 

మారగ భర షేత్కవనికి చందినవా?''  ''వీరు అలా్లహ్(త) 

ప్ర వకత , శుభాలు గ్లవారు, సత్కకరాాలు గ్లవారు. 

మ్దీనహ లో పిలుసే్నానరు. ప్ర జలకు స్లఫలాం 

వైపునకు పిలుసే్నానరు. వీరు ఖుర్ఆన్లోని య్య స్త్న్ 

మ్రియు హ్వ మీమ్ స్తరాలు తీస్కొనివచాురు. వీటి 

తరావత అనేక సుషేమై్మన స్తరాలు తీస్కొనివచాురు. 

 

ఈ స్తరాలాో ధరాెధరె ఆదేశ్వలు సుషేంగా ఉనానయి. 

ఇంకా ఈ ప్ర వకత  నమా'జు గురించి, రోజాల గురించి 

ఆదేశసే్నానరు, చడుకారాాల నుండి వారిసే్నానరు. 

భూమిపై ఉనన అంధకార తెరలను తొలగిసే్నానరు.''  

'ఖురైమ్ బిన్ పాతిక్ కథనం: నాకు చాల్ల భయం 

ఆవరించింది. నాతో మాటాాడుతననది ఎవరని చాల్ల 

కంగారుప్డాడ ను. నేను ధైరాం తెచుుకొని ఇల్ల అనానను! 

'ఓ కవిత్కవలు చదువతనన వాడా, నీవవరవు? ' అని 

అడిగాను. అతడు సమాధానంగా నా ప్రరు మాల్నక్, నేను 

ముసా్లమ్ జనునను. ప్ర వకత  (స) ననున నజ్ద్ వైపు 

ముసా్లమ్ జనునల నాయకునిగా నియమించి ప్ంపారు. 

నేను వారంద్రికీ నాయకుడను. నేను ఈ అడవిగుండా 

పోతూ ఉంట్ట నువువ అడవి నాయకుడి శరణుకోరటం 

వినానను. ఈ స్లటి కల్నుంచే ప్ద్వలు విని నాకు చాల్ల 

ఆగ్ర హం కల్నగింది. నినున సందేశం వినిపించడానికి 

వచాును. ఈ పాపానిన వద్ల్న ఏకతవం మారాగ నిన 

అవలంబించు. ఇతరులను పిలవటం మాని వేస్ల కేవలం 

అలా్లహ్(త)నే పార రిించు. ఓ మానవుడా! నేను ఇసా్లమ్ 

ధరాెనిన స్త్వకరించాను. ఇంకా ప్ర వకత  (స) ప్రర మ్తో నా 

శరీరం నిండిపోయింది. ఎందుకంట్ట అతని ద్వవరా నాకు 

సనాెరగ ం లభించింది'' అని అనానడు. 

'ఖురైమ్ ఫాతిక్ ఇల్ల అనానడు, ''ఓ మాల్నక్, జనానత్ల 

నాయకుడా! నీ మాటలు విని నా హృద్యంలో కూడా 

ఆ అలా్లహ్ (త) ప్ర వకత ను కలుస్కోవాలనే కుతూహలం 

కల్నగింది. ఒకవేళ ఇపుుడు ఎవరైనా నా ఒంట్రలు 

ప్రిరకిష ంచే వారుంట్ట నేను ఇకకడి నుండి తిననగా 

మ్దీనహ వళ్ళి ఇసా్లమ్ సందేశకరత ను కలుస్కుంటాను. 

ఇసా్లమ్ స్త్వకరిసే్లను'' అని అనానను. ద్వనికి జనానత్ల 

నాయకుడు, ''ఒకవేళ నీ ఉదేు శాం ఇదే అయితే నువువ 

మ్దీనహ వళ్ళి, నీ ఒంట్రలను స్రకిష తంగా నీ ఇంటికి 

చేరుసే్లను,'' అని అనానడు. 'ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక ఈ 

మాటలు విని సంతోషం ప్టేలేక ఒక ఒంట్రపై కూరొుని 

మ్దీనహ వైపు బయలుదేరాడు. 'ఖురైమ్ ఫాతిక 

బయలుదేరి నపుడు అతనిన ఈ విధంగా వీడోకలు 

ప్లకడం జరిగింది. 'దైవం నీకు తోడుగా ఉండుగాక! 

నినున స్రకిష తంగా ఉంచుగాక! నినున నీ వాహనానిన నీ 

గ్మాానికి చేరుుగాక! నీవు అతనిన విశవస్లంచు, 

అలా్లహ్(త) నీకు స్లఫలాం ప్ర స్లదించుగాక! నీవు అతని 

ధరెంలో సహ్వయంచేయి. దైవం నీకు సహ్వయం 

చేయుగాక!'  'ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్ నడుసే్త నడుసే్త 
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 (2/1115)( م دراسته لم تت[ )  23]  - 3780

يإٍم  ِمِذي ُ َعنإ أَيإَمِن بإِن ُخَر إ َمُد َوالّت ِ بإَن   .َوَرَواهُ أَحإ إَِل َ أَن َ ا
كُِر الإِقَراَءةَ   .َماَجَه لَمإ يَذإ

3780. (23) [2/1115- అప్రిశోధితం] 
ఐమ్న్ బిన్ 'ఖురైమ్. (అ'హెద్, తిరిెజ') 
 ఇబన మాజహ ఉలాేఖనంలో ఖుర్ఆన్ ఆయత 
ప్ఠించడం లేదు. 

 (2/1115) (لم تتم دراسته [ )  24]  - 3781
 

మ్దీనహ చేరుకునానడు. మ్స్లజ ద నబవీ వద్ు  తన 

ఒంట్రపై నుండి దిగాడు, అది శుకర వారం. ప్ర జలు 

మ్స్లజ ద్లోనికి వచిు ఉనానరు.  

'ఖురైమ్ కథనం: నేను ఒంట్రను కటేివేస్ల, నమా'జు తరావత 

ప్ర వకత  (స)ను కలుద్వు మ్ని నిరణ యించుకునానను. ఇంతలో 

ఇద్ు రు అనుచరులు ఒకరు అబూ జ'ర్, మ్రొకరు అబూ 

బకర్ నా ద్గ్గ రకు వచిు ప్ర వకత  (స) తమ్ను లోప్ల్నకి 

రమ్ెంటునానరని అనానరు. నేను నా మ్నస్లో చాల్ల 

సంతోష్రంచి, ప్రిశుభర తను పంది మ్స్లజ ద్ లోప్ల్నకి వళా్ను. 

లోప్ల చూచే సరికి ప్ర వకత  (స) జుమ్'అహ ఖుత్బహ 

ఇసే్నానరు. దైవం స్లకిష ! ప్ర వకత  (స) నాకు వనెనల రాతిు  

చందుర డిల్ల మ్మరుసే్త కనిపించారు.  ప్ర వకత  (స) ననున 

చూచి ఇల్ల అనానరు, ఎందుకంట్ట అనిన విషయ్యలు 

దైవవాణి ద్వవరా తెల్నయప్రుబడాడ యి. '' 'ఖురైమ్ బిన్ 

ఫాతిక్, ఆ జనానతల నాయకుడు మీ ఒంట్రలను 

స్రకిష తంగా మీ ఇంటికి చేరుుత్కనని వాగాు నం చేస్లడా? 

అతడు తన వాగాు నం ప్ర కారం మీ ఒంట్రలను స్రకిష తంగా 

మీ ఇంటికి చేరిువేస్లడు.'' 'ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్, ''అలా్లహ్ 

(త) మీపై తన కారుణ్ాం అవతరింప్జేయుగాక!'' అని 

అనానడు. ప్ర వకత  (స) కూడా అతనిపై అలా్లహ్(త) 

కారుణాాలు కురవాలని పార రిించారు. 'ఖురైమ్ బిన్ ఫాతిక్ 

తనివితీరా ప్ర వకత  (స)ను ద్రిశంచుకునానడు. వంటనే 

అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్ అని ప్ల్నకి ఇసా్లమ్ 

స్త్వకరించాడు.  

'ఖురైమ్ (ర) కథనం: జుము'అహ్ రోజు ఈ 'హదీస్'ను 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించారు.'' ఎవరైతే భకిత శర ద్ధ లతో వుజూ 

చేస్ల, భయభీతలతో నమా'జు చేసే్లరో అతడు సవరగ ంలో 

ప్ర వేశసే్లడు. (తబ్రానీ, సంకిష పే్ కన్జుల్ ఉమాెల్, 

ముసనద్ అహ్మ్ద్)  

*** 

لَتإ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : َوَعنإ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنإَها قَا
ا ََل َتُجْوُز َشهَ : "عليه وسلم ادَةُ َخائٍِن َوََل َخائَِنٍة َوََل َمْجلُْوٍد َحد ً

نِِع  ْْيٍ ِِف ِوََلٍء َوََل ِذْي ِغْمٍر َعىَل أَِخْيِه َوََل َظنِ  َبٍة َوََل الإَقا َوََل قََرا
ِمذي ُ َوقَالَ  ."َمَع أَهإِل الإَبيإِت  ْ ْيٌب  :َرَواهُ الَت ِ  .َهَذا َحِدْيُث َغِر

َيِزْيُد بُْن ِزيَاِد الد َ  اِوي ُ ُمْنَكُر الَْحِدْيثَو  .ِمْشِقي ُ الر َ
3781. (24) [2/1115- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''వీరి 
స్లకాష ానికి ఎటువంటి విలువ ఉండదు: 1. దోర హం తలపటే్ట 
సే్త్ీ పురుషులు, 2. నింద్మోప్బడినవారు, 3. తన 
సోద్రులను శతు వులుగా భావించేవారు, 4. తన 
యజమానిని కాద్ని మ్రొకరిన తన యజమానిగా 
గురిత ంచే బానిస, 5. తన తండిర ని కాక మ్రొకరిన తన 
తండిర గా  గురిత ంచేవారు. (తిరిెజ'  /  ఏకోలాేఖనం)  
ఈ 'హదీస్'లో య'జీద బిన 'జయ్యద ఉలాేఖన కరత  
తిరసకరింప్ద్గిన వాడు. 

 (2/1115)( لم تتم دراسته [ )  25]  - 3782
ِب ِ صىل اهلل  َوَعنإ َعمإرِ  هِ َعِن الن َ ِ و بإِن ُشَعيإٍب َعنإ أَبِيإِه َعنإ َجد 

ُز َشَهادَُة َخائٍِن َوََل َخائَِنٍة َوََل َزاٍن َوََل  ََل َتُجوْ : "عليه وسلم قَالَ 
نَِيٍة َوََل ِذْي ِغْمٍر َعىَل أَِخْيهِ  نِِع ِْلَهإِل الإَبيإِت وَ . "َزا .  َرد َ َشَهادَةَ الإَقا

 َ  بُْو دَاُودَ  َرَواهُ أ
3782. (25) [2/1115 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  మ్రియు త్కతల 
ద్వవరా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''దోర హం చేస్త సే్త్ీ 
పురుషులు, వాభిచారం చేస్త సే్త్ీ పురుషుల స్లక్ష్ాం 
చలాదు. అదేవిధంగా తన సోద్రుని ప్టా శతు తవంగా 
వావహరించే వారు, ఒకేచోట కలస్ల ఉండేవారు అంట్ట 
బంధ్యవులు, స్తవకుల స్లక్ష్ాం చలాదు.'' (అబూ 
ద్వవూద్)   

 (2/1115) (تتم دراسته لم [ ) 26]  - 3783
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  يإَرةَ َعنإ َرُسوإ ََل  "  :َوَعنإ أَِِبإ ُهَر

َيةٍ  بإُن  َرَواهُ  ."َتُجْوُز َشَهادَةُ بََدِوي ٍ َعىَل َصاِحِب قَْر دَاُودََوا أَبُوإ
 .َماَجهُ 

3783. (26) [2/1115 -అప్రిశోధితం] 



 18. నాయకత్వం, తీర్పు: 3661-3786; సంపుటం: II 1351 18-  َِماَرِة َوالإقََضاء ِ   II :  لإدالجِ   ؛3786-3661 :  ِكتَاُب اْلإ
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్టేణ్ంలో ఉననవారి కోసం ప్లావాస్ల స్లక్ష్ాం చలాదు. 
ఎందుకంట్ట అతనికి వాసేవ విషయ్యలు తెల్నయవు.'' 
(అబూ  ద్వవూద్, ఇబన  మాజహ) 

 (2/1116) ( لم تتم دراسته[ ) 27]  - 3784
لٍِك  ِف بإِن َما ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَََض   :َوَعنإ َعوإ أَن َ الن َ

َحْسِبَ اهلُل َونِْعَم   : فََقاَل الَْمْقِضي ُ عَلَْيِه لَم َا أَْدبَرَ بَْْيَ َرُجلَْْيِ 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم .الَْوِكْيُل  إِن َ اهلَل َتَعاَل يَلُْوُم " :فََقاَل الن َ

َلِكْن عَلَْيَك بِال  الَْعْجزِ َعىَل  ٌر فَُقلإ َو َحْسِبَ  :كَيإِس فَإِذَا غَلََبَك أَمإ
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ". الَْوِكْيل اهلُل َونِْعَم 

3784. (27) [2/1116- అప్రిశోధితం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాల్నక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇద్ు రు వాకుత ల 
మ్ధా తీరుుచేస్లరు. తనకు తీరుు వాతిరేకంగా 
చేయబడినవాడు తిరిగి వళ్ళతూ 'హస్బియలా్లహు వ 
ని'అమ్ల్ వకీల్' -- 'నాకు అలా్లహ్యే చాలు. కారా 
స్లధకుడు ఆయనే' అని అనానడు. అది విని ప్ర వకత  (స) 
అలా్లహ్ (త) అవివేకానిన తెల్నవితకుకవతనానిన 
సమ్రిించడు. నువువ తెల్నవితేటలను, వివేకానిన 
ప్ర ద్రిశంచి ఉండవలస్లంది, స్లకాష ాధారాలు 
సమ్రిుంచినప్ుటికీ ఓడిపోతే అపుుడు, 
'''హస్బియలా్లహు వని'అమ్ల్ వకీల్' అని అనాల్న, అని 
ప్ర వచించారు.'' (అబూ  ద్వవూద్) 

 ( 2/1116)( حسن  [ )  28]  - 3785
هِ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل   ِ ِز بإِن َحِكيإٍم َعنإ أَبِيإِه َعنإ َجد  َوَعنإ بَهإ

َمةٍ  عليه ِمِذي ُ . وسلم َحَبَس َرُجًَل ِِفإ ُتهإ ْ َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوَزادَ الَت ِ
 . ثُم َ َخىَل َعْنُه  : الن ََسائِ ُ و

3785. (28) [2/1116- పార మాణికం] 
బహ'జ్ బిన్ 'హకీమ్ తన తండిర  త్కతల ద్వవరా 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక వాకిత ని అతనిపై ఉనన ఒక ఆరోప్ణ్ 
కారణ్ంగా జైలులో వేస్లరు. ప్రిశీలన తరావత అతడు 
నిరోు ష్ర అని తేల్నంది, అతనిన విడిచిపటేటం జరిగింది. 
(అబూ ద్వవూద్, తిరిెజ', నస్లయి')  
అంట్ట ఒక వాకిత ని ఆరోప్ణ్  కారణ్ంగా బంధించటం 
ధరెమే. ప్రిశీలన తరావత నిరోు ష్ర అయితే అతనిన 
వద్ల్నవేయవచుు. అంట్ట బంధించటం ధరెమే. 

---------- 
ُل الث َ  لإَفصإ َ ِلُث  ا    మూడవ విభాగం  ا

 (2/1116)( لم تتم دراسته [ )  29]  - 3786
 ِ بَْيإ قَََض َرُسْوُل  : َرِضَي اهلُل َعنإُهَما قَالَ َعنإ َعبإِد اهلِل بإِن الز ُ

اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَن َ الَْخْصَمْْيِ يُْقَعَداِن بَْْيَ يََدِي  
ِكِم      .ُودَ َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَا .الَْحا

3786. (29) [2/1116- అప్రిశోధితం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'జుబైర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''వాదిని, ప్ర తివాదిని నాాయ్యధికారి ముందు 
కూరోుబటేటం జరగాల్న.'' (అబూ ద్వవూద్, అ'హెద్, 
'హ్వకిమ్) 
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