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 ِكَتاُب الِْجَهاِد   -19
19. పోరాటం (జిహాద్) పుసత కం 

జిహాద్ అంటే కష్ట ం, శ్ర మ, ప్ర యత్నం. ఇసా్లమీయ 
పరిభాషలో ధన, మాన, పా్రణ భయం లేకండా ఇసా్లమ్పై 
సి్థరంగా ఉండటానికి కృషి పర యత్నాలు, పోరాటం 
చేయటం. చేతులతో, కాళ్ళతో, నోటితో, కలంతో లేదా 
ఆయుధాలతో అంటే దైవవయవస్థ ను వ్యయపంప 

జేయటంలో పర యత్ాంచడం, కృషి చేయటం. అలా్లహ్ 
(త) మరియు ఆయన పర వకత  (స్)ల వయత్రేకులతో 
యుద్ధ ం తపపనిస్రి అయితే యుద్ధ ం చేయటం జిహాద్ 
అనబడుతుంది. షరతులన్నాఉంటేనే జిహాద్ చేయడం 
తపపనిస్రి అవుతుంది. ఖుర్ఆన్లో జిహాద్ గురించి 
అనేక ఆయతులు అవతరించబడా్డయి. సూరహ్ 
బఖరహ్(2)లో అలా్లహ్ ఆదేశ్ం: ''మీక 
అసహ్యకరమైనా! (ధరమ) యుధధ ం చేయటం మీక 
విధిగా నిరణ యంచబడంది. మరియు మీక నచచని 
విషయమే మీక మేలైనది కావచ్చచ మరియు మీక 
నచేచ విషయమే మీక హానికరమైనది కావచ్చచ! 
మరియు అలా్లహ్క అంతా తెలుసు, కాని మీక ఏమీ 
తెలియదు.'' (అల్ బఖరహ్, 2:216) 
తఫ్సీర్ ఇబ్నా కసీ'ర్ ఈ వ్యకయం గురించి వివరిసూూ , 
ఇసా్లమ్ శతుు వుల నుండి ఇసా్లమ్ను రకిష ంచడ్డనికి వ్యరితో 
యుద్ధ ం చేయవచచని ఈ వ్యకయంలో పేర్కొనడం 
జరిగంది. ఇమామ్ జుహ్రీ అభిప్రర యం, ''జిహాద్ పర త్ 
వయకిత పై తపపనిస్రి విధి. యుదాధ నికి బయలు 

దేరడంలోనూ, ఇంటా్ల కూర్చచవడంలోనూ, స్హాయం 
కోరితే స్హాయం చేయాలి, యుదాధ నికి పలిస్తూ  యుదాధ నికి 
సిద్ధ ం కావ్యలి.''  

'స్'హీ'హ్ 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ''మరణంచిన వయకిత  
జిహాద్ చేయకున్నా, తన మనసుులో జిహాద్ పటా 
కోరకుండ్డ ఉన్నా, అతడు అజా్ఞనకాలపు మరణం 
పందుత్నడు. ఒక 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ''మకొహ 
విజయం తర్వాత హిజ్రత్ లేదు. అయితే జిహాద్ 
మరియు స్ంకలపం ఉంది. ఒకవేళ్ మిమమలిా జిహాద్ 

కోస్ం బయలుదేరమని ఆదేశిస్తూ  వంటనే బయలు 
దేర్వలి. ఇల్ల మకొహ విజయం న్నడు ఆదేశించడం 
జరిగంది. అదేవిధంగా జిహాద్ ఆదేశం మీకు కషట ంగా 
ఉంటంది. అందులో ఆపద్లు, కష్టట లు కనబడత్నయి. 
ఎందుకంటే అందులో హతమారచబడటం కూడ్డ 
స్లధయమే. అందులో గాయాల ప్రలవవచ్చచ. పర యాణ 
కషట నష్టట లు ఎదురవవచ్చచ. దీనిా మీరు చెడుగా 
భావించవచ్చచ. కాని అందులో మీకు మేలు ఉంది. 
ఎందుకంటే దీనివలాే మీకు ఆధిపతయం లభిసుూ ంది. 
శతుు వులకు ఓటమి. వ్యరి ధన స్ంపద్లు, వ్యరి ఆసుూ లు 
చివరికి వ్యరి భార్వయబిడాలు సైతం మీ ప్రదాలపై పడటం 
జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఒక విషయానిా తమ 
కోస్ం మంచిదిగా భావించవచ్చచ. కాని అది మీకోస్ం 
హానికరమైనదిగా ఉండవచ్చచ. 
స్లధారణంగా మానవుడు ఒక విషయానికి 
ఇషట పడత్నడు. అయితే అందులో ఎటవంటి ల్లభం 
ఉండదు. అదేవిధంగా మీరు యుద్ధ ం చేయక 
పోవటంలోనే ల్లభం ఉంద్ని మీరు భావిస్లూ రు. కాని అది 
మీకోస్ం హానికరంగా ఉండవచ్చచ. ఎందుకంటే దీనివలా 
శతుు వు మీపై ఆధికాయనిా పందుత్నడు. దానివలా 
పర పంచంలో కాలుపటట  టానికి కూడ్డ మీకు వీలుఉండదు. 
కార్వయల పరయవస్లనం అలా్లహ్(త)కే తెలుసు. ఏ కారయం 
మీకు ల్లభకరమైనది, ఏ కారయం మీకు హానికరమైనది 
అనేది కేవలం అలా్లహ్(త)కే తెలుసు. దేనిలో మీ కోస్ం 
ల్లభం ఉందో అలా్లహ్(త) వ్యటినే ఆదేశిస్లూ డు. 
అలా్లహ్(త) ఆదేశాలను తూ.చ. తపపకుండ్డ 
ఆచరించండి. ఇందులోనే మీ అంద్రికీ ల్లభం, స్లఫలయం 
ఉంది. మౌల్లన్న ఆ'జ్ఞద్ స్దాయ్ 'హఖ్లో ఈ జిహాద్ 
గురించి ఎంతగానో పర స్ంశించారు.  
అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద్ మంచిని బోధించటం: 
మంచిని బోధించడం చెడును నిర్మమలించడ్డనేా 
ఖుర్ఆన్ దైవమారగ ంలో జిహాద్గా పేర్కొంటంది. దీనిా 
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ఇసా్లమ్ స్లథ పనకు మారగ ంగా, ముసాిముల ప్రర రథ నలకు, 
ఆచరణలకు మూలంగా అభివరిిసుూ ంది. జిహాద్ అనే 
పద్ం జుహుద్ నుండి వచిచంది. దీని అరథ ం కష్ట ం, శ్ర మ, 
ప్ర యత్నం, ఆశయస్లధన కోస్ం కష్టట లను, నష్టట లను 
అధిగమించడం అని అరథ ం. జిహాద్ అంటే శతుు వు 
ఎదురుదాడిలో స్లధయమైనంత వరకు పూరిత  శకిత ని 
ఉపయోగంచటం. ఆ శతుు వు ఇసా్లమ్, ముసాిమ్ 
బహిరంగంగా శతుు వులైన్న, అంతరగ త శతుు వులు 
షై'త్నన్, మనోకాంక్షలైన్న స్రే. పర పంచంలో శాంత్ 
భద్ర తలను స్లథ పంచడం చెడును, అజా్ఞన్ననిా 
నిర్మమలించడమే ఇసా్లమ్ పర ధాన ఉదేేశయం. అయితే 
మంచిని బోధించడం, చెడును నిర్మమ లించడం దాార్వనే 
ఇది స్లధయం అవుతుంది. చెడు అనేక ర్మప్రలాో 
ఎదురౌతుంది. అందువలా మానవుల నుండి 
అజా్ఞన్నంధకార్వలను దూరం చేయటానికి 
పర యత్ాంచాలి. చెడును నిర్మమలించటం దైవ 

ధర్వమనిా స్లథ పంచటం మొద్లైన వ్యటినే ఖుర్ఆన్లో 
జిహాద్ ఫీ స్బీలిలా్లహ్గా పేర్కొనడం జరిగంది. ఇసా్లమ్ 
అస్లు ఉదేేశయం మంచిని బోధించడం. అయితే చెడును 
నిర్మమలించనంత వరకు మంచిని బోధించడం స్లధయం 
కాదు. మంచిని ఆదేశించడమంటే స్త్నయనిా, 
స్త్నొర్వయలను గురించి ఆదేశించటం, ఆహాానించడం 
చెడును నిర్మమలించటమంటే ప్రప్రలనుండి, చెడు 
నుండి వ్యరించటం, వలుగు ఉంటేనే కదా స్పషట ంగా 
కనబడుతుంది. దీనేా మనం జిహాద్ అంటాం.  
అంతర్వాహాయల గురించి ముఫర దాత్ రచయిత చాల్ల 
చకొగా పేర్కొన్నారు. ఈ చెడు ఒకోొస్లరి శతుు వుల 
ఆయుధాల ర్మపంలో కనబడుతుంది. ఒకోొస్లరి 
నమమకాలు, ఆచరణల ర్మపంలో కనబడుతుంది. 
ఒకోొస్లరి ఆకర మణ ర్మపంలో కనబడుతుంది. ఒకోొస్లరి 
స్త్నయనిా ఓడించటానికి, న్నయయానిా ర్మపుమాప 
టానికి కరవ్యల్లలు పర తయక్షం అవుత్నయి. ఒకోొస్లరి విష 
ప్రన్న యాలు త్ను పంచటానికి సిద్ధ ం అవుత్నయి. చెడుకు 
స్ంబం ధించిన సైనయంలో ఆయుధాలు ఉంటే స్త్నయనికి 
చెందిన సైనయం వద్ద  కూడ్డ ఆయుధాలు ఉండ్డలి. 

మనోకంక్షలు, షైతాన్ ప్ర భావం 
ఆయుధాలతో దాడిచేసిన శతుు వును ఆయుధాలతో 
ఎదుర్కొంటాం. కాని ఎకొడైతే అజా్ఞనం, మారగ  

భర షట తాం, మూఢ నమమకాలు, ఆచార్వలు, కలిపత్నలు 
ఉంటే అకకడ ఒక మోమిన్, ముసాిమ్ మంచిని బోధించే, 
చెడును నిర్మమలించే ఆయుధాల దాార్వ, తన నోటి 

దాార్వ, కలం దాార్వ చెడును నిర్మమలించడం కోస్ం 
జిహాద్ (కృషి) చేయాలి. అది బహిరగ తం అయితే ఇది 
అంతరగ తం. 
వివరణ: అందువలాే అనేక 'హదీసు'లాో జిహాద్ ఆదేశం 
గురించి వివరంగా చెపపటం జరిగంది. షైత్ననుకు, 
మనోకాంక్షలకు వయత్రేకంగా చేస్త పర యత్నాలనిాంటిన్న 
జిహాద్గా పరిగణంచడం జరిగంది. ఉదాహరణకు 
శతుు వులకు వయత్రేకంగా ఆయుధాలతో పోర్వడినటా 
మీ మనోకాంక్షలకు వయత్రేకంగా పోర్వడండి. వ్యస్ూ వంగా 
ఇదే చాల్లగొపప జిహాద. నస్లయి,  
అబూదావూద్లో అనస్ (ర) ఉలాేఖనం ఉనా 

'హదీసు'లో స్పషట ంగా వివరించటం జరిగంది. ''అవిశాా 
సులకు వయత్రేకంగా మీ ధన, ప్రర ణాల దాార్వ, నోటి 
దాార్వ జిహాద్ చేయండి. అంటే తపపనిస్రి జిహాద్. 
ఒకోొస్లరి యుద్ధ ం, పోర్వటాల ర్మపంలో, ఒకోొస్లరి 
స్తయవ్యకుొ పలకటానికి, ఒకోొస్లరి నోటితో మంచిని 
బోధించడం, చెడును నిర్మమలించడం దాార్వ 
చేయండి.''  
ఇసా్లమ్ వచిచంది మంచిని ఆదేశించి, చెడును 
నిర్మమలించడం కోస్మే. అంతేకాదు, మంచిని ఆదే 
శించడం, జిహాద్ అనేది ఒకే ఆదేశానికి రండు పేరాు. 
స్త్నయనికి చేస్త ఏ పర యతాం అయిన్న, స్తయం కోస్ం చేస్త 
ఎటవంటి ఖరుచ అయిన్న, స్తయంకొరకు చేస్త 
ఎటవంటి శరమ అయిన్న, ఎటవంటి కషట ం, నషట ం 
అయిన్న జిహాద్ ఫీ స్బీలిలా్లహ్గా పరిగణంచబడు 
తుంది. ఈ పరిసిథ తులాో ఎటవంటి పరిసిథ త్ అయిన్న 
జిహాద్ అనబడుతుంది. ఇవన్నా మంచిని ఆదేశించడం, 
చెడును వ్యరించడంలోనికి వస్లూ యి. ఎవరికి ఎంత 
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భాగయం కలిగతే అంతవరకు కృషి పర యత్నాలు 
చేయాలి. 

జిహాద్ వాస్త వం 
ఈ కారణంగానే జిహాద్ ఆదేశం ఇసా్లమ్లో తపపనిస్రి 
అయింది. ముజ్ఞహిద్ కానంత వరకు ఎవర్మ ముసాిమ్ 
కాలేరు. అనేకచోటా ఖుర్ఆన్ జిహాద్ ఫీ స్బీలిలా్లహ్ను 
ఒక ముసాిమ్ పర తేయకతలుగా సూచించింది.  

''మరియు అలా్లహ్ మారగ ంలో పోరాడవలస్థన విధంగా 
ధరమపోరాటం చేయండ. ఆయన మిమమలిి ఎన్ని 
కనాిడు. మరియు ఆయన ధరమవిషయంలో మీక 
ఎల్లంటి ఇబబంది కలిగంచలేదు. ఇది మీ తండా 
ఇబా్రహీమ్ మతమే. ఆయన మొద్టి న్నండ మీక 
అలా్లహ్క విధేయులు (ముసా్థంలు) అని పేరు పటాాడు. 
దీనికై మీ సందేశహ్రుడు మీక సాకిిగా ఉండటానికి 
మరియు మీరు పా్జలక సాకిలుగా ఉండటానికి. కావున 
నమా'జ్  సిాపంచండ, విధిదానం ('జకాత్) ఇవవండ. 
మరియు అలా్లహ్తో గటాి సంబంధం కలిగ ఉండండ, 
ఆయనే మీ సంరక్షకడు. ఎంత శే్రషామైన సంరక్షకడు 
మరియు ఎంత ఉతత మ సహాయకడు!'' (అల్'హజజ ్, 
22:78) 
ఈ ఆయతులో అలా్లహ్ (త) ముసాిములకు ఇతరుల 
కంటే గొపపతనం, శ్రర షఠ త పర స్లదించే శుభవ్యరత  ఇచాచడు. 
ఇబ్రర హీమ్ (అ) గురించి సూచిసూూ  అతనిా ఆద్రశంగా 
సీాకరించాలని హితబోధ చేస్లడు. అతడు దైవప్రర త్ 
కోస్ం తన మనోకాంక్షలను, చివరికి తన స్ంత్నన్ననిా 
కూడ్డ త్నయగం చేయడ్డనికి సిద్ధ పడా్డడు. మీరు కూడ్డ 
అతని ధరమ అనుచరులుగా పరిగణంపబడత్నరు. 
నమా'జ్, 'జకాత్ పర స్లూ విసూూ  ఈ రంటిదాార్వ త్నయగానికి 
సిద్ధ ంగా ఉండ్డలని శిక్షణ ఇవాడం జరిగంది. నమా'జ్ 
దాార్వ తన మనోకాంక్షలను, కోరికలను అదుపులో 
ఉంచ్చతూ, తన అస్హాయతను పర కటించడం. అతను 
పర స్లదించిన తలను అతనిముందే వంచాలి. 'జకాత్ 
దాార్వ తన ధనంలో నుండి దైవమారగ ంలో ఖరుచచేసి 
అవస్ర్వరుథ లను ఆదుకునే అవకాశం లభిసుూ ంది. 
అదేవిధంగా మంచిని బోధిసూూ , చెడును నిర్మమలిసూూ  

ఉండ్డలని, మీకు ముసాిమ్ అనే పేరు ఎందుకు పటట టం 
జరిగంద్ంటే మీరు స్త్నయనిా పర పంచంలో వ్యయపంపజేసి 
స్లకుష లుగా ఉండటానికి, పర వకత  (స్) మీ విధేయతకు 
స్లక్షయంగా ఉండటానికి. అదేవిధంగా వ్యకయం ప్రర రంభంలో 
పర తేయకంగా అలా్లహ్ మారగ ంలో చేయవలసిన విధంగా 
జిహాద్ చేయండి అని సూచించడం జరిగంది. అలా్లహ్ 
ధర్వమనిా పరిపూరిత కి, వ్యయపూ కి దైవమారగ ంలో జిహాద్ 
చేయడం మీ బ్రధయత. దానిా గురించి కృషి, 
పర యత్నాలు చేయండి. దాని కొరకు మీ ద్గగ ర ఉనా 
వనరులన్నా ఉపయోగంచండి. ఈ మారగ ంలో వివిధ 
రకాలైన ఆటంకాలు, ఆపద్లు, కష్టట లు, నష్టట లు 
వస్లూ యి. అదేవిధంగా ప్రర పంచిక విషయాలకు, 
ఆకరష ణలకు లంగపోకండి, అంద్ర్మ కలసి కటట గా 
ఉండండి అని హితబోధ చేయడంజరిగంది. అతనితో 
గటిట  స్ంబంధం కలిగ ఉండండ, మానవులాోని చాల్ల 
మంది లకొ లేననిా దేవుళ్ళళ కలిపంచ్చకున్నారు, కాని 
మీకు ఒకే ఒకొ దేవుడు, మీరు ఆయనేా నముమకోవ్యలి, 
ఆయనకే భయ పడ్డలి,' అని ఆదేశించబడింది.  
ఇసా్లమ్ జిహాద్ను ఇసా్లమ్ వయత్రేకులను 
ఎదుర్కొనటానికి సూచించింది. అంటే ప్రర రంభకాలంలో 
ఇసా్లమ్ శతుు వులు ముసాిములపై దాడిచేస్తవ్యరు. వ్యరిని 
ఎదుర్కొనేందుకు, తమ ప్రర ణ, ధన, మాన్నలను 
కాప్రడుకొనేందుకు జిహాద్ను ఆదేశించడం జరిగంది. 
దీనిా గురించి ఖుర్ఆనా్ల ఇల్ల ఆదేశంచడం జరిగంది: 

 ''మరియు మీతో, పోరాడేవారితో, మీరు అలా్లహ్ 
మారగ ంలో పోరాడండ, కాని హ్దుద లన్న అతికేమించకండ. 
నిశచయంగా, అలా్లహ్ హ్దుద లన్న అతికేమించేవారిని 
పాేమించడు.  

 వారు, మీక ఎకకడ ఎదురైతే అకకడనే  వారిని 
చంప్ండ. మరియు వారు మిమమలిి ఎచచటిన్నండ 
తరిమివేశారో, మీరు కూడా వారిని అచచటిన్నండ 
తరిమివేయండ. మరియు సతయధరామనికి అడుు గా 
నిలవటం (ఫితాి),  చంప్టంకంటే ఘోరమైనది. మస్థజ ద్ 
అల్-'హ్రామ్ వద్ద  వారు మీతో యుధధ ం చేయనంత 
వరక మీరు వారితో అకకడ యుధధ ం చేయకండ.  
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ఒకవేళ వారే  మీతో (ఆ ప్వితర  సిలంలో) యుద్ధ ంచేస్తత  
వారిని వధించండ. ఇదే సతయతిరసాకరులక తగన శిక్ష.  

 కానీ, వారు (యుధధ ం చేయటం) మాన్న కంటే (మీరు 
కూడా మాన్నకండ). ఎందుకంటే నిశచయంగా, అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపా్దాత. (అల్ బఖరహ్, 
2:190-192) 
ఈ ఆయతులలో ఇసా్లమీ జిహాద్ కేవలం ఇసా్లమ్ 
శతుు వులను ఎదుర్కొనడ్డనికే తపప కలాోల్లలు, 
ఉపద్ర వ్యలు స్ృషిట ంచడ్డనికి కాదు,  అని సపషాం 

చేయబడంది. మౌల్లన్న అబుల్ కల్లమ్ ఆజ్ఞద్ 'అల్ 
హర్బ్  ఫిల్ ఖుర్ఆన్'లో  పేర్కొనా దానిా చద్వండి. 

అల్ జిహాద్ 
అందువలాే ఇసా్లమ్ యుద్ధ ం, విపావం మొద్లైన వ్యటి 
పదాలను వద్లి కేవలం జిహాద్ అనే స్లమానయ పదానిా 
ఉపయోగంచింది. ఇందులో ఎటవంటి ఆగర హావేశాలు, 
దోపడీలు, భయం బహిరగ తం అయ్యయవి కావు. ఇది ఒక 
ఉతూ మ పర యతాం, స్ంకల్లపనిా సూచించేది. దీనిా 
దైవభీత్దాార్వ, నోటిదాార్వ, ఆచారణల దాార్వ, 
కరవ్యలం దాార్వ దీనిా బహిరగ తం చేయడం జరిగేది. 
ఎందుకంటే మానవునికి కేవలం అతని శరమకు తగన 
ఫలితమే లభిసుూ ంది. ఖుర్ఆన్ యుద్ధ  స్ంద్ర్వా 
లనిాటిలో దీనిా ఉపయోగంచింది. దీనిా కేవలం 
యుద్ధ ంగా కాకుండ్డ అనేక అర్వథ లు అంటే ఆతమ 
పరిశీలన, మౌనం, ఇతరులకు ప్రర ధానయత ఇవాటం 
జరిగంది. ఖుర్ఆన్:  

 ''కాని, పా్వకత  మరియు అతనితో ప్రటు విశవస్థంచిన 
వారు తమ స్థరిసంప్ద్లతో మరియు తమ పా్రణాలతో 
(అలా్లహ్ మారగ ంలో) పోరాడారు. మరియు అల్లంటి 
వారికి అనిి మేళ్ళూ ఉనాియ. మరియు అల్లంటి 
వారే సాఫలయం పందేవారు.  

 అలా్లహ్ వారి కొరక కేింద్ సెలయేళ్ళూ పా్వహంచే 
సవరగ వనాలు స్థధధ ంచేస్థ ఉంచాడు, వారందులో 
శాశవతంగా ఉంటారు. అదే గొప్ప విజయం.'' 
(అత్తూ బహ, 9:88-89) 

ఈ ఆయతులో ఏ జిహాద్న్న గురించైెతే పేర్కొనడం 
జరిగందో దానిా పర వకత  (స్) అనిాటికంటే గొపప 'హదీసై'న 
'హదీస' జిబా్రల్లో స్పషట ంగా వివరించారు. అంటే, 
అలా్లహ (త)న్న మనం చూసుూ నాటట  ఆర్వధించాలి. 
అల్ల స్లధయం కాకపోతే కన్నస్ం ఆయన మమమలిా 
చూసుూ న్నాడు అనాటా భావించాలి. చూ. ఖుర్ఆన్:  
''ఇక నిశచయంగా నీ పా్భువు! వారి కొరక ఎవరైతే 
మొద్ట ప్రీక్షక గురిచేయబడ, పద్ప్ (తమ ఇలా్ల 

వాకిలి విడచి) వలసపోయ, తరువాత ధరమపోరాటంలో 

ప్రల్గ ంటారో మరియు సహ్నం వహసాత రో! దాని 
తరువాత నిశచయంగా అల్లంటి వారి కొరక నీ పా్భువు! 
ఎంతో క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపా్దాత. ఆ 
దినమును (జా్ఞప్కముంచ్చకండ), ఎప్పపడైతే పా్తిపా్రణి 
కేవలం తన సవంతం కొరకే బాతి మాలుకంటుందో! పా్తి 
పా్రణికి దాని కరమలక తగన పా్తిఫలం ఇవవబడుతుంది 
మరియు వారికల్లంటి అనాయయం జరుగదు.'' 
(అనా'హాల్, 16:110-111) 

''నిశచయంగా, అలా్లహ్! తన మారగ ంలో ద్ృఢమైన 
కటాడం వలే బ్రరులుతీరి పోరాడేవారిని పాేమిసాత డు.'' 
(అ'స్ుఫ్, 61:4) 
ఈ మూడు ఆయతుల దాార్వ ఇసా్లమీ జిహాద్ వ్యస్ూ వం 
కేవలం స్హనం, సిథ రతాం, పటట ద్ల, ఇతరుల పటా 
ప్రర ముఖయం మొద్లైన వ్యటిలోనే ఇమిడి ఉంది. యుద్ధ  
ధనం, ఆగర హం, ఆవేశం, పర తీకారం దీని పరిధిలోనికి 
ర్వవు. ఇవన్నా త్నత్నొలికమైనవే. అస్లు ఉదేేశయం 
చాల్ల గొపపది, శ్రర షఠ  మైనది. ఇసా్లమ్ ప్రర రంభంలో యుద్ధ  
ధనంపై ఆస్కిత  చూపే వ్యరిని హెచచరించటం జరిగంది. 
బద్ర ల్ యుద్ధ ంన్నడు యుద్ధ ధనాన్నన 
స్మకూరచటంలో నిమగామయి పోయారు. అపపటికి 
ఇంకా అది ధరమస్మమతం కాలేదు. ఒకవేళ్ అలా్లహ్ మీ 
పటా ఒక నిరియం తీసుకోకుండ్డ ఉంటే మీపై అలా్లహ (త) 
శిక్ష అవతరించి ఉండేది. 
ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక 
ఇసా్లమీయ జిహాద్ ఉదేేశయం దోపడీయ్య అయితే 
శతుు వులైన ఖురైష్ న్నయకులను దోచ్చకొని ఉండేవ్యరు. 
అటవంటి మంచి అవకాశం వచిచంది. ఆ తరువ్యత 
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యుద్ధ  ధనం ధరమస్మమతం చేయబడింది. దీనివలా 
జిహాద్ పుణయంలో, స్ంకల్లపలాో, చితూ శుదిధ లో లోపం వచిచ 
ఉండేది. 
అలా్లహ మారగ ంలో పోర్వడి యుద్ధ  ధనం పందే సైనయం 
దాని పరలోక పుణాయనికి చెందిన మూడులో రండు 
వంతులు వంటనే పందుతుంది. ఇంకా ఒక వంతు మిగలి 
ఉంటంది. ఆ తరువ్యత వ్యరు దోపడి చేయకపోతే ఈ 

వంతు కూడ్డ వ్యరికి లభిసుూ ంది. స్ాయంగా పర వకత  (స్)ను 
హెచచరించటం జరిగంది. అంటే న్నకు ఆ విషయంలో 
ఎటవంటి హకుొలేదు. అలా్లహ్ (త) వ్యరిని 
శికిష ంచగలడు లేదా క్షమించగలడు. ఎందుకంటే వ్యరు 
దుర్వమరుగ లు. 
ఇక జిహాద్ గురించి పేర్కొనా 'హదీసు'లను 
చదువుదాం.  

-------- 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొద్టి విభాగం       ا

 ( 2/1117)[ ) صحيح (  1]  -3787
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ُهَر

الةَ َوَصاَم َرَمَضاَن كَاَن  َحق ًّا "َمْن آَمَن بِاهلِل َوَرُسْولِِه َوأَقَاَم الص َ
الَْجن ََة َجاَهَد ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْو َجلََس ِِفْ أَْرِضِه يُْدِخلَُه   اهلِل أَْن َعىَل 

لُْوا: لَِد فِْيَها". قَا ُرالن َاُس؟ ال َِِت ُو "إِن َ ِِف الَْجن َِة  قَاَل: أَفاََل نَُبش ِ
َها اهلُل لِلُْمَجاِهِدْيَن ِِفْ َسِبْيِل  بَْْيَ اهلِل َما  ِماَئَة دََرَجٍة أَعَد َ

َماِء َواْْلَْرِض َرَجَتْْيِ كَالد َ  فَإِذَا َسأَلُْتُم اهلَل فَاْسأَلُْوهُ   .َما بَْْيَ الس َ
َوفَْوقَُه َعْرُش  . الِْفْردَْوَس فَإِن َُه أَْوَسُط الَْجن َِة َوأَْعىَل الَْجن َةِ 

ُر أَْنَهاُر الَْجن َةِ  ْحمِن َوِمْنُه َتَفج َ  .  لُْبَخاِري ُ . َرَواهُ ا"الر َ
3787. (1) [2/1117 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 

'అలా్లహ్(త)ను, ఆయన పర వకతనూ విశాసించిన వ్యని, 
నమా'జ్ ప్రటించే వ్యరిని, రమ'దాన్ ఉపవ్యస్లలు 
ప్రటించేవ్యరిని అలా్లహ్(త) తపపకుండ్డ స్ారగ ంలోనికి 
పర వేశింపజేస్లూ డు వ్యరు జిహాద్ చేసిన్న లేదా ఇంటా్ల 
కూరుచన్నా స్రే' అని పర వచించారు. దానికి అకొడునా 

వ్యరు, 'మరి మేము పర జలకు ఈ శుభవ్యరత  అంద్జేస్లూ ం,' 
అని అన్నారు. దానికి పర వకత  (స్) స్ారగ ంలో ఇటవంటి 
100 తరగతులు ఉన్నాయి. వీటిని అలా్లహ్ (త) 
ముజ్ఞహిదీనా కొరకు తయారుచేసి ఉంచాడు. పర త్ 
రండు తరగతుల మధయ భూమాయకాశాలంత దూరం 
ఉంటంది. మీరు అలా్లహ్(త)ను స్ారగ ం అరిథ స్తూ  
జనాతుల్ ఫిర్దౌస్ను అరిథ ంచండి. ఎందుకంటే 
జనాతుల్ ఫిర్దౌస్ స్ారగ ంలో అనిాటికంటే శ్రర షఠ మైనది. 
దానిపై అలా్లహ (త) సింహాస్నం ఉంది. అకొడి నుండే 

స్ారగ కాలువలు పా్వహసాత యి అని అన్నారు.1  

(బు'ఖారీ) 
 (2/1117)) متفق عليه (  [ 2]  - 3788

"َمثَُل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْنُه قَاَل:
َياِت  نِِت بِآ ائِِم الَْقائِِم الَْقا الُْمَجاِهِد ِِفْ َسِبْيِل اهلِل كََمثَِل الص َ

ْيِل ُد ِِفْ َسبِ الُْمَجاهِ  اهلِل ََل يَْفُُتُ ِمْن ِصَياٍم َوََل َصاَلةٍ َحّت َ يَْرِجعُ 
 ." اهللِ 

3788. (2) [2/1117 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అలా్లహ(త) మారగ ంలో జిహాద్ చేస్తవ్యడు ఎలాపుపడూ 
ర్చ'జ్ఞ ప్రటించేవ్యరితో, ఎలాపుపడూ ఆర్వధించేవ్యరితో, 
ఎలాపుపడూ ఖుర్ఆన్ పఠిస్తత  ఉండేవ్యరితో స్మానం. 
అంటే అతడు ఉపవ్యస్ం ప్రటించడం, నమా'జు 
చద్వడం, జిహాద్ దినాలలో మానకండా ప్రటించినటాు. 
ఇది వ్యరు త్రిగ వచేచవరకు లకికంచబడుతుంది.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1117)[ ) متفق عليه (  3]  - 3789
 

1) వివరణ-3787: ఈ 'హదీసు' దాార్వ విశాసించి 

నమా'జు, ఉపవ్యస్లలు ప్రటిస్తూ  స్ారగ ంలో పర వేశించే అరహ త 

లభిసుూ ంద్ని తెలిసింది. 'హజ్ గురించి ఇందులో 

పర స్లూ వించబడలేదు. అపపటికి 'హజ్ విధి అయి ఉండక 

పోవచ్చచ. లేదా 'హజ్ ముసాిము లంద్రిపై విధికాదు, 

కేవలం ధనవంతులపైనే. జిహాద్ కూడ్డ ఫరె కిఫాయ. 

అంద్రిపై విధికాదు. ముజ్ఞహిదీనాకు గొపప గొపప 

తరగతులు ఉన్నాయి. ఈ 'హదీసు'లో ఇంకా ఇతర 

'హదీసు'లాో పేర్కొనడం జరిగంది. 
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ْنَتَدَب   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل: "اِ
ِرُجُه إَِل َ إِْيَماٌن ِِبْ َوَتْصِدْيٌق ْيلِِه ََل يُخْ َخَرَج ِِفْ َسبِ  لَِمْن اهللُ 

 . " بُِرُسلِْي أَْن أَْرِجَعُه بَِما َناَل ِمْن أَْجٍر َوَغِنْيَمٍة أَْو أُْدِخلُُه الَْجن َةَ 
3789. (3) [2/1117 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''అలా్లహ్ (త) అలా్లహ్ మారగ ంలోని ముజ్ఞహిద్ కోస్ం 
బ్రధ్యయడయిపోత్నడు. అతనికి పర త్ఫలం, యుద్ధ ధనం 
ఇచిచ పంప్రలి, లేదా విచారించకుండ్డ స్ారగ ంలోనికి 
పంప్రలి. అయితే ఆ వయకిత  అలా్లహ్(త) మరియు పర వకత ను 
విశాసించి, ఆయనుా ధృవీకరించి అంటే అలా్లహ్(త) 
ప్రర త్కోస్ం ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఉండ్డలి, 
మనోకాంక్షల కోస్ం, పేరు పా్ఖ్యయతుల కసం కాకుండ్డ 
ఉండ్డలి. అంటే ముజ్ఞహిద్ చితూ శుదిధ తో జిహాద్ చేస్తూ  
పర త్ఫలం, యుద్ధ ధనం తీసుకొని సురకిష తంగా త్రిగ 
వస్లూ డు. లేదా వీరమరణం పంది స్ారగ ంలో పర వేశిస్లూ డు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1117)عليه ( [ ) متفق  4]  - 3790
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َوال َِذْي  اَل: قَاَل َوَعْنُه قَ

َن الْمُْسِلِمْْيَ ََل َتِطْيُب أَْنُفَسُهْم   نَْفِسْي بَِيِدهِ لَْوََل أَن َ ِرَجاَلًّ م ِ
ْ َوََل أَِجُد َما أَْحِملُُهْم عَلَْيِه َما َتَخل َْفُت   َعْن أَْن ي ََتَخل َُفْوا َعّن ِ

َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ لَْوِدْدُت أَْن أُقَْتَل  . َسِبْيِل اهللِ ي ٍِة َتْغُزْو ِِفْ َسرِ 
ِِفْ َسِبْيِل اهلِل ثُم َ أُْحََي ثُم َ أُقَْتُل ثُم َ أُْحََي ثُم َ أُقَْتُل ثُم َ أُْحََي 

   .ثُم َ أُقَْتُل" 
3790. (4) [2/1117- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''ఎవరి చేతులాో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన స్లకిష ! నేను 
విశాాసులన్న విడిచి పోత్నననా భయం లేకుంటే, 
అంద్రిన్న తీసుకువళ్ళళ వ్యహన్నలు గనుక ఉంటే నేను 
సైన్నయలతో బయలుదేరి అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద్ 
చేస్లూ ను. ఎవరి చేత్లో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆ దైవం స్లకిష ! న్న 
కోరిక ఏమిటంటే నేను అలా్లహ్(త) మారగ ంలో 
చంపబడ్డలి. మళ్ళళ స్జీవపరచబడ్డలి. మళ్ళళ 
చంపబడ్డలి, మళ్ళళ స్జీవపరచబడ్డలి. మళ్ళళ 
చంపబడ్డలి, మళ్ళళ స్జీవపరచబడ్డలి.'' (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/1118) [ ) متفق عليه ( 5]  - 3791
 اهلل عليه  ُل اهلِل صىلقَاَل َرُسوْ  َوَعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل:

ْنَيا َوَما عَلَْيَها" وسلم: َن الد ُ    ."ِربَاُط يَْوٍم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َخْْيٌ م ِ
3791. (5) [2/1118 -ఏకీభవితం] 
స్హల్ బిన్ స్'అద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అలా్లహ(త)మారగ ంలో ఒకొర్చజు కాపల్ల కాయడం 
పర పంచం, పర పంచంలోని వసుూ వులనిాంటి కంటే 
ఉతూ మం.''   2  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1118)[ ) متفق عليه (  6]  - 3792
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

ْنَيا َوَما فِْيَها  . ""لََغْدَوةٌ ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْو َرْوَحٌة َخْْيٌ م َِن الد ُ
3792. (6) [2/1118 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''అలా్లహ(త) 
మారగ ంలో ఉద్యం నుండి మధాయహాం వరకు, 
మధాయహాం నుండి స్లయంతు ం వరకు కాపల్ల కాయడం, 
నడవటం పర పంచంలోని వసుూ వులనిాటికంటే  శ్రర షఠ ం.'' 
(బు'ఖారీ,  ముసాిమ్) 

 ( 2/1118)[ ) صحيح (  7]  - 3793
 صىل اهلل عليه  َرُسْوَل اهللِ قَاَل: َسِمْعُت  َفاِرِسي ِ َوَعْن َسلَْماَن اْل 
لَْيلٍَة ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َخْْيٌ م ِْن ِصَياٍم   وسلم يَُقْوُل:  "ِربَاُط يَْوٍم َو

ِمِه َوإِْن َماَت َجَرى عَلَْيِه َعَملُُه ال َِذْي كَاَن يَْعَملُُه  َشْهٍر َوقَِيا
 .ْسِلٌم َرَواهُ مُ  .َن"اَن الْفت َ َوأُْجِرَي عَلَْيِه ِرْزقُُه َوأَمِ 

3793. (7) [2/1118- ద్ృఢం] 
స్ల్లమన్ ఫారసీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను విన్నాను, ''అలా్లహ్(త) మారగ ంలో ఒక 
పగలు, ఒక ర్వత్ు  కాపల్ల కాయడం, నెల ర్చజుల 
ఉపవ్యస్లల కన్నా, జ్ఞగరణ, తహజెుద్ కన్నా 
శ్రర షఠ మైనది. ఒకవేళ్ అతడు అదేసిథ త్లో చనిపోతే, 
తీరుపదినం వరకు అతని ఆచరణకు పుణయం లభిసూూ  

 

2) వివరణ-3791: అంటే అలా్లహ్(త) మారగ ంలో 

ముసాిముల ధన, ప్రర ణ, మాన్నలను రకిష ంచటం. 

శతుు వులు ర్వకుండ్డ కాపల్ల కాయటం పర పంచంలోని 

వసుూ వులనిాంటి కంటే శ్రర షఠ ం. 'సుబ్హానలా్లహ్!' 
అలా్లహ్(త) ధరమం కోస్ం పర యత్ాంచటం, కృషి 

చేయటం ఎంత గొపప మహా భాగయం!  



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1358 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

ఉంటంది. స్ారగ ం నుండి అతనికి ఉప్రధి లభిసూూ  
ఉంటంది. ఇంకా పరీక్షకు గురిచేస్త అంటే శికిష ంచే 
దైవదూతలు, షైత్నన్, ద్జె్ఞల్ ల నుండి సురకిష తంగా 
ఉంటాడు. (ముసాిమ్)  

 ( 2/1118)[ ) صحيح (  8]  - 3794
َ َوعَ  "َما   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْبٍس قَاَل:ِِبْ عَ ْن أ

ُه الن َاُر" ُ  .اْغَب َْت قََدَما َعْبٍد ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فََتمَس َ  .َرَواهُ الُْبَخاِري 
3794. (8) [2/1118 -ద్ృఢం] 
అబూ అబ్ స (ర) కథనం: ''పర వకత  (స్) పర వచనం, 
అలా్లహ్ (త) మారగ ంలో దుముమ ధూళికి గురైన కాళ్ళను 
నరకాగా ముటట కోలేదు. అంటే ఆ వయకిత  నరకంలో 
పర వేశించడు.''  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1118)[ ) صحيح (  9]  - 3795
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ا"   .ِلٌم َرَواهُ ُمْس  .يَْجَتِمُع كَافٌِر َوقَاِتلُُه ِِف الن َاِر أَبَدًّ
3795. (9) [2/1118- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అవిశాాసి, అవిశాాసిని చంపేవ్యడు ఇదే్ర్మ 
స్రిస్మానంగా నరకంలో ఉండలేరు. అంటే జిహాద్లో 
అవిశాాసిని చంపన ముసాిమ్ నరకంలో పర వేశించడు.'' 
(ముసాిమ్) 

 (2/1118)[ ) صحيح (  10]  - 3796
 "ِمْن َخْْيِ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :ْنُه قَالَ َوعَ 

مَعاِش الن َاِس لَُهْم َرُجٌل ُمْمِسٌك ِعَناَن فََرِسِه ِِفْ َسِبْيِل اهلِل  
يَِطْْيُ َعىَل َمْتِنِه كُل ََما َسِمَع َهْيَعةًّ أَْو فَْزَعةًّ َطاَرعَلَْيِه يَْبَتِغي الَْقْتَل  

ُجٌل ِِفْ ُغَنْيَمٍة ِِفْ َرأٍْس َشَعَفٍة من َهِذهِ  رَ أَوْ  .ن َهُ اَمْوَت َمَظ َواْل 
يُْؤِِت  اَلةَ َو َعِف أَْو بَْطِن َواٍد م ِْن َهِذهِ اْْلَْوِديَِة يُِقْيُم الص َ الش َ
َيْعُبُد اهلل َحّت َ يَأْتَِيُه الَْيِقْْيُ لَْيَس ِمَن الن َاِس إَِل َ ِِفْ   كَاةَ َو الز َ

 .   ُمْسِلٌم هُ َرَوا ."َخْْيٍ 
3796. (10) [2/1118- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అంద్రికంటే ఉతూ మ జీవితం ఇటవంటి ముజ్ఞహిద్ 
ది.'' అతడు దైవమారగ ంలో తన గురర ంపై కళ్ళం పటట కొని 
కూరుచని ఉంటాడు. ఎపుపడైన్న ఎవరైన్న స్హాయం 

కోరితే వంటనే వళిళ అతనికి స్హాయం చేస్లూ డు. 
వీరమరణం లేదా మరణానిా కోరుకుంటాడు. అంటే 
'జిహాద్ ఫీ స్బీ లిలా్లహ్' కోస్ం వళిళపోత్నడు. వీర 
మరణం పంద్టానికి మరణానిా వదుకుత్నడు. ఎందు 
కంటే అతని ఆలోచన ఇల్లగే ఉంది. ఈ ఉదేేశంతోనే 
అతడు చేర్వడు. అతని తరువ్యత మర్చ వయకిత  జీవితం 
ఉతూ మమైనది. అతడు కొండ శిఖరంపై లేదా అడవిలో 
ఉంటూ నమా'జు చ్చదువుత్నడు, 'జకాత్ చెలాిస్లూ డు, 
ఇంకా తన పర భువును ఆర్వధిస్లూ డు. చివరికి అతనికి 
చావు వసుూ ంది. ఈ వయకిత  పర జలకు దూరంగా ఉంటూ 
ఉతూ మ జీవితం గడుపుత్నడు. 3  (ముసాిమ్) 

 (2/1119)( متفق عليه[ ) 11]  - 3797
ِل    عليه وسلم قَاَل: صىل اهللُسْوَل اهللِ ٍد أَن َ رَ َوَعْن َزْيِد بِْن َخا

َزغَاِزيًّا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فََقَد َغَزا ا ِِفْ َوَمْن َخلََف غَاِزيًّ  ."َمْن َجه َ
ا"  .أَْهلِِه فََقْد َغزًّ

3797. (11) [2/1119- ఏకీభవితం] 
'జైద్ బిన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''ఎవరైన్న ముజ్ఞహిద్కి జిహాద్ పరికర్వలు 
స్మకూరిచతే అతడు జిహాద్ చేసినటాే. అదేవిధంగా 
ఎవరైన్న ముజ్ఞహిద్ భార్వయబిడాలను పరిరకిష స్తూ  వ్యరు 
కూడ్డ జిహాద్ చేసినటేట . అంటే ఈ రండు పుణయ 
కార్వయలకు జిహాద్ పుణయం స్మానంగా లభిసుూ ంది. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (2/1119)[ ) صحيح (  12]  - 3798
ْيَدةَ َوَعْن بُ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل:  َر

َهاِتِهْم  "ُحْرَمُة نَِساِء الُْمَجاِهِدْيَن َعىَل اْلَقاعِِدْيَن كَُحْرَمِة أُم َ
َن  َن الُْمَجاِهِدْيَن ِِفْ  َوَما ِمْن َرُجٍل م ِ الَْقاعِِدْيَن يَْخلُُف َرُجالًّ م ِ

ْ إِ  أَْهلِِه فََيُخْوَنهُ  َمِة فََيأُْخُذ ِمْن َعَملِِه   َف لَهُ َل َ ُوقِ فِهْْيِ يَْوَم الِْقَيا
 .َما َشاَء فََما َظن ُُكْم؟" َرَواهُ ُمْسِلٌم 

 

3) వివరణ-3796: అంటే దుర్వమరుగ లకు, చెడులకు 

దూరంగా ఉంటూ జీవితం గడుపుత్నడు. ఇతరులకు 

హాని చేకూరచడు. అతనికి ఎవర్మ హాని తలపటట లేరు. 

అంటే మొద్టి స్లథ నంలో ముజ్ఞహిద్ ఫీ స్బీలిలా్లహ్, 

రండవ స్లథ నంలో ఇటవంటి భకుత డు.  
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3798. (12) [2/1119 -ద్ృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''ముజ్ఞహిదీనా సీూ ీలను జిహాద్లో వళా్ని వ్యరిపై 
నిషేధించడం జరిగంది. వ్యరి తలాులు, కొడుకులా్ల 
నిషేధం. జిహాద్లో వళ్ళకుండ్డ ముజ్ఞహిదీనా సీూ ీలవైపు 
చెడుద్ృషిట తో చూస్థనవాడని, తీరుపదినంన్నడు దైవం 
ముందు నిలబ్నటట టం జరుగుతుంది. ''ముజ్ఞహిద తో, 
ఇతడు న్న భార్వయపలాల పటా దోర హం చేసినందుకు న్నకు 
ఇషట ం వచిచననిా ఇతని పుణాయలు తీసుకో' అని 
అన్నమతించడం జరుగుతుంది. అతను వదులు 

త్నడని అనుకుంటన్నార్వ? అంటే పుణాయలనిాంటిన్న  
తీసుకుంటాడు.'' (ముసాిమ్) 

 (2/1119)[ ) صحيح (  13]  - 3799
َوَعْن أَِِبْ َمْسُعْوِد اْْلَْنَصاِري ِ قَاَل: َجاَء َرُجٌل بَِناقٍَة َمْخُطْوَمٍة 

ىل اهلل عليه  ُل اهلِل ص َقاَل َرُسوْ فَ  .ِل اهللِ فَقاَل: َهِذهِ ِِفْ َسِبيْ 
َمِة َسْبعُ   .ِماَئِة نَاقٍَة كُل َُها َمْخُطْوَمٌة" وسلم: "لََك بَِها يَْوَم الِْقَيا

  .َرَواهُ ُمْسِلٌم 
3799. (13) [2/1119 -ద్ృఢం] 
అబూ మస్'ఊద్ అ'న్నురీ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  
న్నళ్ళళ ఉనా ఒంటెను పర వకత  (స్) వదే్కు తీసుకొని వచిచ 
'దీనిా అలా్లహ్(త) మారగ ంలో దానం చేసుూ న్నాను,' అని 
అన్నాడు. అది విని పర వకత  (స్) దీనికి బదులుగా న్నకు 
తీరుపదినం న్నడు 700 న్నళ్ళళ ఉనా ఒంటె లభిసుూ ంది 
అన్నారు. (ముసాిమ్)  

 (2/1119)[ ) صحيح (  14]  - 3800
َعَث  يه وسلم بَ  اهلل عل ىلَل اهلِل ص أَن َ َرُسوْ  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد:

بَِّن لِْحَياَن ِمْن ُهَذْيٍل فََقاَل: "لَِيْنَبِعْث ِمْن كُل ِ َرُجلَْْيِ  بَْعثًّا إَِل 
 .. رَواهُ ُمْسِلٌم "أََحُدُهَما َواْْلَْجُر بَْيَنُهَما

3800. (14) [2/1119 -ద్ృఢం] 
అబూ స్'యీద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) హుజైల్ వర్వగ నికి 
చెందిన బన్న లుహ్యాన్ తెగ వదే్కు ముజ్ఞహిదీనా ఒక 
సైన్నయనిా ప్ంప్రలని స్ంకలిపంచినటా చెప్రపరు. ఇదే్రు 
ఉనా ఇంటా్ల నుండి ఒకరు సైనయంలో చేర్వలని, ఒక వయకిత  
ఇంటా్లనే ఉండ్డలని జిహాద్ పుణయం ఇదే్రికీ స్మానంగా 
లభిసుూ ంద్ని అన్నారు. (ముసాిమ్)  

 (2/1119)(  [ ) صحيح  15]  - 3801
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِن َسُمَرةَ قَاَل:اِبِرْب َوَعْن جَ 
ْيُن قَائِمًّا يَُقاِتُل عَلَْيِه ِعَصاَبٌة ِمَن   وسلم: َح َهَذا الد َ "لَْن ي َْبَ

اَعةُ   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "  الُْمْسِلِمْْيَ َحّت  َتُقْوُم الس َ
3801. (15) [2/1119- ద్ృఢం] 
జ్ఞబిర్ బిన్ స్మురహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''ఈ ఇసా్లమ్ ధరమం ఎలాపుపడూ వరిధ లాుతూ ఉంటుంది. 
ముసాిముల వర్వగ లు ఎకొడో ఒకచోట జిహాద్ చేసూూ  

ఉంటాయి. చివరికి పర ళ్యం ర్వనే వసుూ ంది.'' 4 

(ముసాిమ్) 
 (2/1119) [ ) متفق عليه ( 16]  - 3802

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َرُسوْ قَاَل  :ْيَرةَ قَالَ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 
  َ "ََل يُكلَُم أََحٌد ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َواهلِل أَعْلَُم بَِمْن يُكلَُم ِِف َسِبْيلِِه إَِل 
ْيُح   ِ ِم َوالر  ا الل َْوَن لَْوُن الد َ َمِة َوُجْرُحُه يَثَْعُب دَمًّ َجاَء يَْوَم الِْقَيا

  .ِرْيُح الِْمْسِك"
3802. (16) [2/1119- ఏకీభవితం]   
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''జిహాద్లో గాయపడిన వయకిత  అయితే అలా్లహ్ మారగ ంలో 
ఎవరు గాయపడత్నరు అలా్లహ్కు బ్రగా తెలుసు. 
తీరుపదినం నాడు ఆ గాయపడిన ముజ్ఞహిద్ 
ఎటవంటి సిథ త్లో వస్లూ  డంటే, అతని శరీరం నుండి రకత ం 
కారుతూ ఉంటంది. దాని రంగు కూడ్డ రకత ంల్లగే 
ఉంటంది. కాని అందులో కసూూ రి సువ్యస్న ఉంటంది.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ)  

 (2/1120)[ ) متفق عليه (  17]  - 3803
"َما  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

نْ َل اإِ ي َْرِجَع  ِمْن أََحٍد يَْدُخُل الَْجن ََة يُِحب ُ أَْن  لَُه َما ِِف  لد ُ َيا َو
ْنَيا   ِهْيُد يََتَمّن  أَْن ي َْرِجَع إَِل الد ُ اْْلَْرِض ِمْن َشْيٍء إَِل َ الش َ

اٍت لَِما يََرى ِمَن اْلَكَراَمِة"     .فَُيْقَتَل َعَشَر َمر َ
3803. (17) [2/1120- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''స్ారగ ంలోనికి 
పర వేశించిన తర్వాత ఎవర్మ మళ్ళళ పర పంచంలోనికి 

 

4) వివరణ-3801: అంటే తీరుపదినం వరకు జిహాద్ 

కొనస్లగుతుంది. పర పంచంలో ఎకొడో ఒకచోట ముసాిముల 

వర్వగ లు జిహాద్ చేసూూ  ఉంటాయి.  
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ర్వవడ్డనికి ఇషట పడరు, వ్యరికి లకొలేననిా ధన 
స్ంపద్లు లభించిన్న స్రే. కాని అమరవీరుడు మాతు ం 
మళ్ళళ పర పంచంలోనికి ర్వవ్యలని కోరుకుంటాడు, 
పదిస్లరాు వీరమరణం పంది, దాని పర త్ఫల్లనిా 
పందాలని కోరుకుంటాడు. ఎందుకంటే అతడు 
షహాద్హ్ వీరమరణం పర తేయకతను చూచి ఉంటాడు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1120) [ ) صحيح ( 18]  - 3804
َسأَلَْنا َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد َعْن َهِذهِ   َوَعْن َمْسُرْوٍق قَاَل:

تًّا بَْل  )َوََل َتْحَسَب َ ال َِذْيَن قُِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْموَ  اْْليَِة: ا
 َ إِن َا قَْد َسأَلَْنا  ( اْلية قَاَل: 3:169. َرب ِِهْم يُْرَزقُْوَن  ِعْنَد  ْحَياءٌ أ

لَِك فََقاَل: ُخْضٍرلََها قََناِدْيُل  "أَْرَواُحُهْم ِِفْ أَْجَواِف َطْْيٍ  َعْن ذَ
لَْعْرِش َتْسَرُح ِمَن الَْجن َِة َحْيُث َشاَءْت ثُم َ َتأِوْي إِ  َل ُمَعل ََقٌة بِا

ِاَلَعةًّ فََقاَل:ِدْيِل لَْقَنااتِلَْك  ْ َرب ُُهْم اط  لََع إِلهَْْيِ َهْل   فَاط َ
لُْوا: أَْي َشْيٍء نَْشَتِهْي َونَْحُن نَْسَرُح ِمَن   َتْشَتُهْوَن َشْيئًّا؟ قَا

اٍت فَلَم َا َرأَْوا أَن َُهْم  الَْجن َِة َحْيُث ِشْئَنا لَِك بِِهْم ثاََلَث َمر َ فََفعَل ذَ
كُلَ  لُْوا: أَْن ْوا ِمْن ْن ي ُُْتَ ْيُد أَْن َتُرد َ أَْرَواَحَنا ِِفْ   ي َْسأَلُْوا قَا يَا َرب ِ نُِر

ةًّ أُْخَرى فَلَم َا َرأَى أَْن لَْيَس  أَْجَساِدنَا َحّت  نُْقَتَل ِِفْ َسِبْيِلَك َمر َ
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .لَُهْم َحاَجٌة َتَركُْوا"

3804. (18) [2/1120- ద్ృఢం] 
మస్ర్మఖ్ (ర) కథనం: మేము 'అబేులా్లహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ (ర)ను ఈ ఆయతు వివరణ గురించి 
అడిగాము.  

'' మరియు అలా్లహ్ మారగ ంలో చంప్బడన వారిని 
మృతులుగా భావించకండ. వాసత వానికి వారు సజీవులై, 
తమ పా్భువువద్ద  జీవన్లప్రధి పందుతునాిరు. 
అలా్లహ్ తన అన్నగేహ్ంతో పా్సాదించిన దానితో 
(పా్రణతాయగంతో) వారు సంతోషంతో ఉపపంగపోతారు. 
మరియు వారిని కలువక, వెన్నక (బాతికి) ఉని వారి 

కొరక (ఇవవబడన శుభవారత తో) వారు సంతోష 

ప్డుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి ఎల్లంటి 
భయమూ ఉండదు మరియువారు దుుఃఖప్డరు కూడా! 
వారు అలా్లహ్ అన్నగేహానికి, దాతృతావనికి 
సంతోషప్డుతూ ఉంటారు. మరియు నిశచయంగా, 
అలా్లహ్ విశావసుల పా్తిఫల్లనిి వయరిం కానివవడు.'' 
(అల్ మాయి'ద్హ్, 3:169-171)  

దానికి అబేులా్లహ్(ర) కథనం:''పర వకత  (స్) ను మేము ఈ 
ఆయతున్న గురించి అడిగాము. దానికి పర వకత  (స్) 'వ్యరి 
ఆతమలు పచచని పకుష ల గూళ్ళలో స్ారగ ంలోని దీప్రలలో 
వేర ల్లడుతున్నాయి. వ్యరి పర భువు వ్యరివైపు త్రిగ, 
'ఏమైన్న కావ్యల్ల' అని అడిగాడు. దానికి వ్యరు 'పర భూ! 
స్ారగ మంత్న త్రిగ ఏం కావ్యలన్నా త్రిగ త్ంటన్నాం. 
మరి ఇంకేమి కావ్యలి మాకు?' ఇల్ల మూడుస్లరాు 
పర శిాంచడం జరుగుతుంది. వ్యరు అడగటం తపపనిస్రి 
అని భావించి, 'మా ఆ తమలను మా శరీర్వలాోకి పంపు, 
మేము మళ్ళళ పోర్వడి మళ్ళళ వీర స్ారగ ం అలంకరిస్లూ ం,' 
అని అంటారు. దానికి అలా్లహ్ మౌనం వహిస్లూ డు. 
స్లమానయంగా పర జలు మరణంచి స్ారగ  లోనికి వళిళ మళ్ళళ 
దానుాండి బయటకు ర్వకూడద్ని భావిస్లూ రు. కాని 
అమరవీరులు మళ్ళళవచిచ మళ్ళళ వీరమరణం 
పందాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే దాని 
ఔనాత్నయనిా వ్యరు చూసి ఉన్నారు అని 
పా్వచించారు.'' (ముసాిమ్)  

 (2/1120)[ ) صحيح (  19]  - 3805
  ْ َعْن أَِِبْ قََتادَةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَم فهِْْيِ

اهلِل أَفَْضُل بِ  ِن امَ  َواْْلِيْ فََذكََر لَُهْم أَن َ الِْجَهادَ ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 
لش فََقاَم َرُجٌل فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل أََرأَْيَت إِْن قُِتلُْت ِِفْ   اْْلَْعَما

رُ  َعّن ِ َخَطاَياَي؟ فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َسِبْيِل اهلِل يَُكف ِ
أَْنَت  "نََعْم إِْن قُِتلَْت ِِفْ َسِبْيِل اهلِل وَ  عليه وسلم:

ثُم َ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َتِسٌب ُمْقِبٌل َغْْيُ ُمْدبٍِر". ْح مُ رٌ َصاِب 
أََرأَْيَت إِْن قُِتلُْت ِِفْ َسِبْيِل اهلِل   فََقاَل: "كَْيَف قُلَْت؟" عليه وسلم:

ْ َخَطاَياَي؟ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   أَيَُكف َُر َعّن ِ
 َ ْيَن فَإِن َ ْح م ُ  رٌ نََت َصاِب "نََعْم َوأ َتِسٌب ُمْقِبٌل َغْْيُ ُمْدبٍِرإَِل َ الد َ

ِلَك" ْيَل قَاَل ِِلْ ذَ  .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .ِجْبِ
3805. (19) [2/1120 -ద్ృఢం] 
అబూ ఖత్నద్హ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) అనుచరుల 
ముందు నిలబడిపర స్ంగంచారు. ఆపర స్ంగంలో, 'అలా్లహ్ 
(త) మారగ ంలో జిహాద్ చేయడం, అలా్లహ్(త)ను 
విశాసించడం అనిాటి కంటే ఉతూ మమైన కార్వయలు' అని 
అన్నారు. ఒక వయకిత  నిలబడి, 'ఓ పర వకాత ! ఒకవేళ్ నేను 
అలా్లహ్ మారగ ంలో వీరమరణం పందితే న్న ప్రప్రలన్నా 
క్షమించబడత్నయా?' అని పర శిాంచాడు. దానికి పర వకత  
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(స్), 'అవును, ఒకవేళ్ నువుా అలా్లహ్మారగ ంలో 
చంపబడితే. అయితే అపుపడు న్నవు స్హనం ప్రటిసూూ  
పుణయంగా భావిసూూ  శతుు వుతో్ తలపడ్డలి, వీపు 
చూపంచకూడదు,' అని పలికి, ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్) ఆ 
వయకిత  తో, 'నువుా ఏమని అన్నావు,' అని అన్నారు. 
దానికి ఆ వయకిత , 'ఒకవేళ్ నేను అలా్లహ్(త) మారగ ంలో 
చంపబడితే, న్న ప్రప్ర లన్నా క్షమించబడత్నయా, అని 
అన్నాను,' అని అన్నాడు. దానికి పర వకత  (స్), 'అవును, 
అయితే నువుా స్హనంప్రటించాలి.పుణయంగా భావించి 
శతుు వుతో తలపడ్డలి. వనకడుగు వేయర్వదు. కాని 
అపుప్మాతు ం్ క్షమించబడదు. జిబా్రల్ (అ) ఇపుప్
డిపుపడే న్నతో ఇల్ల అన్నారు,' అని అన్నారు. 
(ముసాిమ్) 
అంటే దేవున్న హక్కులు క్షమంచబడతాయి. కన్న 
దాసుల హక్కులు క్షమంచబడవు. 

 (2/1121) [ ) صحيح ( 20]  - 3806
ِب َ صىل اهلل عليه  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن  َعْمِروبِْن الَْعاِص أَن َ الن َ

يْ  وسلم قَاَل:  ُركُل  َشْيٍء إَِل َ الد َ  َن". "الَْقْتُل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل يَُكف ِ
 .ُمْسِلٌم  َرَواهُ 

3806. (20) [2/1121-ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: పర వకత  

(స్) పర వచనం, ''అలా్లహ్ మారగ ంలో వీరమరణం పంద్టం 
వలా అపుప తపప మిగలిన ప్రప్రలనిాటిన్న క్షమించటం 
జరుగుతుంది.'' (ముసాిమ్) 

 (2/1121)ه ( [ ) متفق علي 21]  - 3807
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر
"يَْضَحُك اهلُل َتَعال إَِل َرُجلَْْيِ يَْقُتُل أََحُدُهَما اْْلِخَر يَْدُخاَلِن 
الَْجن ََة: يَُقاِتُل َهَذا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُيْقَتُل ثُم َ يَُتْوُب اهلُل َعىَل 

   .َتْشَهُد"ْس يُ َقاِتِل فَ اْل 
3807. (21) [2/1121-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''యుద్ధ ంలో పరస్పరం చంపుకునా ఇదే్రు వయకుత ల పటా 
అలా్లహ స్ంతోషం వయకత ం చేస్లూ డు. అంటే చంపనవ్యడిని, 
చంపబడినవ్యడిని ఇదే్రిన్న స్ారగ ంలోనికి పంపవేస్లూ డు. 
వ్యరిలో ఒకరు దైవమారగ ంలో అవిశాాసులతో యుద్ధ ం 
చేసూూ  అవిశాాసి దాార్వ చంపబడిన వయకిత  వీరరణం 

పందుత్నడు. ఆ తరువ్యత అవిశాాసికి ఇసా్లమ్ 
సీాకరించే భాగయం కలుగుతుంది. అతడు విశాాసిగా 
మారిపోత్నడు. అపుపడతడు జిహాద్ చేయడ్డనికి వళిళ 
చంపబడి, వీరమరణం పంది, స్ారగ ంలోనికి పర వేశిస్లూ డు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1121)[ ) صحيح (  22]  - 3808
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َسْهِل بِْن ُحَنْيٍف قَاَل:

َهادَةَ بِِصْدٍق  وسلم: ل ََغُه اهلُل َمَناِزَل بَ "َمْن َسأََل اهلُل الش َ
َهَداِء َوإِْن َماَت َعىَل فَِراِش   .ِلٌم ُمْس   ِه. َرَواهُ الش ُ

3808. (22) [2/1121-ద్ృఢం] 
స్హల్ బిన్ 'హన్నఫ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''చితూ శుదిధ తో వీరమరణం కోరేవ్యరిని అలా్లహ్ (త) 
అమరవీరుల స్లథ న్ననికి చేరిచవేస్లూ డు. అతడు తన 
పడకపై  మరణంచిన్న్ స్రే.''  (ముసాిమ్) 

 (2/1121)[ ) صحيح (  23]  - 3809
َ َوَعْن  اِء َوِهَي أُم ُ َحاِرثََة بِْن ُسَراقََة ٍس نَ أ أَن َ الُربَي َِع بِْنَت الَْبَ

لَْت: ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقا يَا َرُسْوَل اهلِل أَََل   أََتِت الن َ
ثُِّنْ َعْن َحاِرثََة وَ  ِ كَاَن قُِتَل يَْوَم بَْدٍرأََصابَُه َسْهُم َغْرٍب  ُتَحد 

 َ لَِك اْجَتَهْدُت عَلَْيِه ِِف ةِ َجن َ اَن ِِفْ اْل فَإِْن ك ذَ ُت َوإِْن كَاَن َغْْيَ  َصَبْ
ُ  الُْبكَاِء فََقاَل:  ْبَنِك   م َ َحاِرثََة إِن ََها ِجَناٌن "يَا أ ِِفْ الَْجن َِة َوإِن َ ا

ُ  أََصاَب الِْفْردَْوَس اْْلَْعىَل".   .َرَواهُ الُْبَخاِري 
3809. (23) [2/1121-ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'హారిస్'హ బిన్తె సుర్వఖహ 
తలాియైన రబీ'అ బిన్తె బర్వఅ', పర వకత  (స్) వదే్కు 
వచిచ, 'ఓ పర వకాత ! న్న కొడుకు 'హారిస్హ, గురించిన 
విషయాలు తెలియ పరచండి. అతడు బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో 
అకస్లమతుూ గా ఒక బ్రణం వచిచ తగలటం వలా 
వీరమరణం పందాడు. ఒకవేళ్ అతడు స్ారగ ంలోనికి 
వళిళ్ ఉంటే నేను స్హనం ప్రటిస్లూ ను, ఒకవేళ్ 
దురద్ృషట వలా అందులోకి వళ్ళకపోతే మొరపటట  
కుంటాను' అని వినావించ్చకుంది. దానికి పర వకత  (స్), 'ఓ 
'హారిస్'హ తలాి! స్ారగ ంలో అనేక తరగతులు ఉన్నాయి. 
అనిాటికంటే ఉతత మమైనది జనాతుల్ ఫిర్దౌస్. న్న 
కొడుకు 'హారిస్'హ జనాతుల్ ఫిర్దౌస్లోనికి 
చేరుకున్నాడు,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ) 
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 (2/1121) [ ) صحيح ( 24]  - 3810
ْنَطلََق َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأَْصَحابُُه  َوَعْنُه قَاَل: اِ

َرُسْوُل  فََقاَل  .َوَجاَء الُْمْشِركُْوَن  .َحّت  َسَبُقْوا الُْمْشِرِكْْيَ إَِل بَْدرٍ 
َماَواُت  وسلم:  هلل عليه صىل ااهللِ  "قُْوُمْوا إَِل َجن ٍَة َعْرُضَها الس َ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   .قَاَل ُعَمْْيُ بُْن الُْحم َاِم: بَْخ بَْخ  َواْْلَْرُض". 
بَْخ بَْخ؟" قَاَل: ََل َواهلِل  اهلل عليه وسلم: "َما يَْحِملَُك َعىَل قَْولَِك 

 أَكُْوَن ِمْن أَْهِلَها قَاَل: "فَإِن ََك ِمْن  اُء أَْن َل َ ِرجَ َل اهلِل إِ يَا َرُسوْ 
قَاَل: فَأَْخَرَج َتمراٍت ِمْن قَْرنِِه فََجَعَل يَأْكُُل ِمْنُهن َ ثُم َ  .أَْهِلَها"

ْيلٌَة قَاَل:  قَاَل: لَِئْن أَنَا َحِيْيُت َحّت َ آكَُل َتَمَراِِتْ إِن ََها لََحياةٌ َطِو
َ ََم بَِما فَرَ  الت ََمِر ثُم َ قَاَتلَُهْم َحّت َ قُِتَل. َرَواهُ   ُه ِمَن اَن َمعَ ك

   .ُمْسِلٌم 
3810. (24) [2/1121-ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత (స్), ఆయన అనుచరులు 
మదీనహ మునవారహ నుండి బయలుదేరి 
అవిశాాసుల కంటే ముందు బద్ర్ ప్రర ంత్ననికి చేరు 
కున్నారు. ఆ తరువ్యత అవిశాాసులు వచాచరు. పర వకత  
(స్) తన అనుచరులను ఉదేేశించి, 'మీరు స్ార్వగ నిా 
పందేందుకు సిద్ధ ంకండి. దాని వైశాలయం భూమాయ్

కాశాలంత ఉంది. పడవు, వడలుపల విషయం ఏమాతు ం 
చెపపనకొర లేదు,' అని అన్నారు. అది విని ఉమైర్ బిన్ 
హమామమ్, 'ఎంత బ్రగుంది,' అని అన్నాడు. అది విని 
పర వకత (స్) అతనితో, 'నువుా ఎంత బ్రగుంది, అని ఎల్ల 
అన్నావు,' అని పర శిాంచారు. దానికి అతడు, 'ఓ పర వకాత ! 
నేను కూడ్డ స్ారగ వ్యసిని అవ్యాలనే ఆశతో అన్నాను,' 
అని అన్నాడు. దానికి పర వకత  (స్), 'నువుా స్ారగ లోనికి 
వళ్ళళవ్యరిలో ఉన్నావు,' అని అన్నారు. ఆ తరువ్యత 
'ఉమైర్ తన పద్లో నుండి ఖరె్మర్వలు తీసి త్నటం 
ప్రర రంభించారు. 'వీటిని త్ంటూ, త్ంటూ జీవితం 
గడిచిపోతుంది,' అని పలికి ఖరె్మర్వలనిాటిన్న ప్రరవేసి 
వళిళ అవిశాాసులతో పోర్వడుతూ వీరమరణం 
పందాడు.'' (ముసాిమ్) 

 (2/1122)[ ) صحيح (  25]  - 3811
ْيَرةَ قَ اهلل عليه وسلم:  هلِل صىل ُسْوُل ارَ اَل: قَاَل َوَعْن أَِِبْ ُهَر

لُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل َمْن قُِتَل ِِفْ   ِهْيَد فِْيُكْم؟" قَا وَن الش َ "َما َتُعد ُ
ِِتْ إِذَا لَِقِلْيٌل: َمْن   .َسِبْيِل اهلِل فَُهَو َشِهْيٌد  قَاَل: " إِن َ ُشَهَداَء أُم َ

ْيِل اهلِل فَُهَو  ِِفْ َسبِ ْن َماَت ِهْيٌد َومَ قُِتَل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُهَو شَ 
اُعْوِن فَُهَو َشِهْيٌد َوَمْن َماَت ِِف الَْبَطِن   َشِهْيٌد َوَمْن َماَت ِِف الط َ

 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "فَُهَو َشِهْيٌد 
3811. (25) [2/1122-ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్), పర జల 
నుదేేశించి, 'అమరవీరుడవర్చ మీకు తెలుస్ల?' అని 
అన్నారు. పర జలు, 'అలా్లహ్(త) మారగ ంలో చంపబడిన 
వయకిత  అమరవీరుడు ఓ పర వకాత !' అని అన్నారు. దానికి 
పర వకత (స్), 'అపుపడైతే న్న అనుచర స్మాజంలో చాల్ల 
తకుొవ అమర వీరులుంటారు. అందువలా 
దైవమారగ ంలో చంపబడిన వారు అమరవీరులు, పాేగు 
వ్యయధి దాార్వ మరణంచినవ్యరు అమరవీరులు, కడుపు 
నొపప దాార్వ మరణంచినవ్యరు అమరవీరులు, అంటే 
వీరంద్ర్మ అమరవీరులుగా పరిగణంచబడత్నరు.' 
(ముసాిమ్)   

 (2/1122) [ ) صحيح ( 26]  - 3812
َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن 
ي ٍَة َتْغزُ َس يٍَة أَْو وسلم: "َما ِمْن غَازِ  َم َوَتْسلَم إَِل َ كَانُْوا ْو فََتْغَتنَ ِر

ي ٍَة ُتْخِفُق  لُْوا ثلُثَْي أُُجْوِرِهْم َوَما ِمْن غَاِزيٍَة أَْو َسِر قَْد َتَعج َ
 . َرَواهُ ُمْسِلٌم  .َوُتَصاُب إَِل َ َتم َ أُُجْوُرُهْم" 

3812. (26) [2/1122-ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''జిహాద్ చేస్త బృంద్ం లేదా జిహాద్ చేస్త వయకిత  
జిహాద్లో ప్రలగ ని యుద్ధ ్ ధనం పంది, సురకిష తంగా 
త్రిగవస్తూ  వ్యరికి 2/3వ వంతులు పుణయం ఇహలోకంలోనే 
లభించినటా. ఒకవేళ్ యుద్ధ ధనం పంద్కుండ్డ 
గాయాలతో త్రిగవస్తూ  వ్యరికి పరిపూరి పుణయం 
లభిసుూ ంది.  (ముసాిమ్)  

 (2/1122)[ ) صحيح (  27]  - 3813
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر
ْن  ُث بِِه نَْفَسُه َماَت َعىَل ُشْعَبٍة م ِ ِ لَْم يَُحد  لَْم يَْغُز َو "َمْن َماَت َو

 .نَِفاٍق". َرَواهُ ُمْسِلٌم  
3813. (27) [2/1122-ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''మరణంచిన వయకిత , జిహాద్ చేయకుండ్డ, కన్నస్ం జిహాద్ 
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చేస్లూ నని కాంకిష ంచకుండ్డ ఉండి ఉంటే, కపటచారిగా 
మరణంచినటాే.'' (ముసాిమ్) 

 (2/1122)[ ) متفق عليه (  28]  - 3814
ِب ِ إِ  َرُجٌل اءَ جَ  َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: عليه وسلم    صىل اهللَل الن َ

ُجُل   فََقاَل: ْكِر َوالر َ ِ ُجُل يُقاِتُل لِلذ  ُجُل يَُقاِتُل لِلَْمْغَنِم َوالر َ الر َ
يَُقاِتُل لُِْيَى َمكَانُُه فََمْن ِِفْ َسِبْيِل اهلِل؟ قَاَل: " َمْن قَاَتَل 

   .ْيِل اهلِل" بِ َو ِِفْ َس لَِتُكْوَن كَِلَمُة اهلِل ِهَي الُْعلَْيا فَهُ 
3814. (28) [2/1122 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్ల అష్'అరీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్కు 
ఒక వయకిత  వచిచ, 'కొంద్రు యుద్ధ  ధనం పంద్టానికి 
యుద్ధ ం చేస్లూ రు. కొంద్రు పేరు పర ఖాయతుల కోస్ం 
మరికొంద్రు గౌరవమర్వయద్ల కోస్ం యుదాధ లు చేస్లూ రు. 
వీరిలో అలా్లహ మారగ ంలో జిహాద్ చేస్తవ్యరవరు?' అని 
పర శిాంచాడు. దానికి పర వకత  (స్) 'దైవధరమ ఔనాతయం 
కోస్ం యుద్ధ ం చేస్తవ్యడే ముజ్ఞహిద్ ఫీ స్బీలిలా్లహ్' అని 
అన్నారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1123)[ ) صحيح (  29]  - 3815
 ْن َجَع مِ م رَ َوَعْن أَنٍَس: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل 

ا َما  ِمَن الَْمِدْيَنِة فََقاَل:ْوَك فََدناَ َغْزَوةِ َتبُ  لَْمِدْيَنِة أَقَْوامًّ "إِن َ بِا
ا َوََل قََطْعُتْم َواِديًّا إَِل َ كَانُْوا َمَعُكْم".   ِسْرُتْم َمِسْْيًّ

َيٍة: وَ  لُْوا:  ِِفْ ِرَوا اهلِل   يَا َرُسْولَ  "إَِل  َشِركُْوكُْم ِِفْ اْْلَْجِر". قَا
لَْمِدْينَ ْم َوهُ  لَْمِدْيَنِة َحَبَسُهُم الُْعْذُر"  ِة؟ بِا َرَواهُ    .قَاَل: "َوُهْم بِا

 .الُْبَخاِري ُ 
3815. (29) [2/1123 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) తబూక్ యుద్ధ ం నుండి 
త్రుగు పర యాణమై మదీనహ స్మీప్రనికి 
చేరుకున్నారు. అపుపడు పర వకత (స్), 'మదీనహ లో 
చాల్లమంది ఉండి పోయారు. మీతో ప్రట ర్వలేక 
పోయారు, అడవులను, ఎడ్డరులను దాటలేదు, కాని 
పుణయంలో మాతు ం మీవంట ఉన్నారు,' అని అన్నారు. 
దానికి పర జలు, 'వ్యళ్ళళ మదీనహ లో ఉన్నార్వ,' అని 
అడిగారు. దానికి పర వకత  (స్), 'అవున్న, వ్యరు 
మదీనహలో ఉన్నారు, అస్హాయత వ్యరిని జిహాద్లో 
ప్రలగ నకుండ్డ చేసింది,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ)  

 (2/1123) [ ) صحيح ( 30]  - 3816

 .َوَرَواهُ ُمْسِلٌم َعْن َجاِبٍر  
3816. (30) [2/1123-ద్ృఢం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం. 5  (ముసాిమ్) 

 (2/1123) [ ) متفق عليه ( 31]  - 3817
 صىل َل َرُسْوِل اهللِ َرُجٌل إِ َء َجا َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروقَاَل:

 "أََحٌي َوالَِدَك؟" يه وسلم فَاْسَتأْذَنَُه ِِفْ الِْجَهاِد فََقاَل:اهلل عل 
 ُمت ََفٌق عَلَْيِه.  "فَِفْيِهَما فََجاِهُد". قَاَل:  ''.نََعْم '' قَاَل:

َيٍة:  . ""فَاْرِجْع إَِل َوالَِدْيَك فَأَْحِسْن ُصْحَبَتُهَما َوِِفْ ِرَوا
3817. (31) [2/1123-ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్కు 
ఒక వయకిత  వచిచ జిహాద్లోకి వళ్తూ నని అనుమత్ కోర్వడు. 
దానికి పర వకత  (స్), 'న్నకు తలాిద్ండుర లు ఉన్నార్వ?' అని 
పర శిాంచారు. దానికి ఆ వయకిత  అవునని స్మాధానం 
ఇచాచడు.అపుపడు పర వకత  (స్) ''తలాిద్ండుర ల స్తవచేసూూ  
ఉండు, ఇదే న్నకు జిహాద్,'' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''నువుా తలాిద్ండుర ల 
వదే్కు వళిళ, వ్యరి పటా మంచిగా పర వరిత ంచ్చ.'' 

 (2/1123)[ ) متفق عليه (  32]  - 3818
بِْن َعب َاٍس َعِن ال  ِب ِ صىلَوَعِن ا   م قَاَل يَْوَم اهلل عليه وسل  ن َ

َلِكْن ِجَهادٌ َونِي ٌَة َوإِذَا اْسُتْنِفْرُتْم   : الَْفْتِح  "ََل ِهْجَرةَ بَْعَد الَْفْتِح َو
ْنِفُرْوا"  .فَا

3818. (32) [2/1123-ఏకీభవితం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మకొహ 
విజయం న్నడు పర స్ంగంలో ఇల్ల ఉపదేశించారు, 
''మకొహ విజయం తరువ్యత హిజర త్ తపపనిస్రి విధి 
కాదు. కాని జిహాద్ మరియు స్త్నొర్వయల స్ంకలపం 

 

5) వివరణ-3816: అంటే అంధ్యలు, వికల్లంగులు, కుంటి 

వ్యరు, మూగవ్యరు, ఒకవేళ్ వీరు ఇల్ల కాకపోతే 

శారీరకంగా ఆర్చగయంగా ఉంటే మీతో ప్రట యుద్ధ ంలో 

ప్రలగ నేవ్యరు. కాని జిహాద్లో ప్రలగ నేవ్యరి స్లథ నం గొపపది. 

అలా్లహ్ ఆదేశ్ం: ''తమధనానిి, పా్రణానిి వినియోగంచి 

ధరమయుధధ ం (జిహాద్) చేస్తవారి సిానానిి అలా్లహ్! ఇంటా్ల 

కూరుచండపోయే వారి సిానంకంటే, ఉనితం్ చేశాడు.'' 

(బు'ఖారీ) 
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శాశాతంగా ఉంటంది. మిమమలిా జిహాద్కి రమమంటే 
వంటనే తమ ఇళూ న్నండ బయలు దేరండి.'' (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 (2/1123) ( تم دراسته[ ) لم ت 33]  - 3819

َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ْيَن  ِِتْ يَُقاِتلُْوَن َعىَل الَْحق ِ َظاِهِر وسلم: "ََل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن أُم َ
اَل". َروَ  ج َ اهُ  َعىَل َمْن نَاَوأُهْم َحّت َ يَُقاِتَل آِخُرُهُم الَْمِسْيَح الد َ

 .اُودَ دَ أَبُْو 
3819. (33) [2/1123- అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ర్వన్ బిన్ హు'సైన్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''న్న అనుచర స్మాజంలోని ఒక బృంద్ం 
సతయం కసం ఎలాపుపడూ యుద్ధ ం చేసూూ  ఉంటంది, 
ఇంకా తన శతుు వులపై ఎలాపుపడూ ఆధికయత కలిగ 
ఉంటంది. చివరికి అంద్రికంటే వనుక 
మసీహుదే్జె్ఞల్తో యుద్ధ ం చేసుూ ంది. (అబూ్ దావూద్)  
అంటే పర ళ్యం వరకు ముసాిమ్ స్మాజంలో నుండి ఒక 
వరగ ం జిహాద్ చేసూూ  ఉంటంది. 

 (2/1123)[ ) ضعيف (  34]  - 3820
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َمَة َعِن الن َ "َمْن لَْم   َوَعْن أَِِبْ أَُما

لَْم يَُج  ْز غَازِ يَْغُز َو  غَاِزيًّا ِِفْ أَْهِلِه بَِخْْيٍ أََصابَُه اهلُل يَْخلُُف  يًّا أَوْ ه ِ
َمةِ   . . رَواهُ أَبُْو دَاُودَ "بَِقاِرَعٍة قَْبَل يَْوِم الِْقَيا

3820. (34) [2/1123 -బలహీనం] 
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''ఎవరైన్న జిహాద్ చేయకుండ్డ లేదా, జిహాద్ చేస్త వ్యరికి 
ఆయుధాలు స్మకూరచకుండ్డ లేదా జిహాద్లో 
వళ్ళళవ్యరి భార్వయపలాలిా మంచిగా స్ంరకిష ంచకుండ్డ 
ఉంటే, తీరుపదినానికి ముందు అలా్లహ్(త) అతనిా 
ఏదో ఒక  కషట ంలో పడవేస్లూ డు.'' (అబూ  దావూద్) 

 (2/1124)[ ) صحيح (  35]  - 3821
ِب ِ صىل اهلل علي ا  ِهُدوْ : "َجاه وسلم قَالَ َوَعْن أَنٍَس َعِن الن َ

. رواهُ أَبُْو دَاُودَ  "ِكْْيَ بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنُفِسُكْم وضأَلِْسَنِتُكْم  الُْمْشرِ 
َرِمي ُ  ا  . َوالن ََسائِ ُ َوالد َ

3821. (35) [2/1124 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''మీ ధన, 
ప్రర ణాలు మరియు నోటిదాార్వ అవిశాాసులతో యుద్ధ ం 
చేసూూ ్ ఉండండి.''  6  (అబూ దావూద్, నస్లయి, దారిమ)  

 (2/1124)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 3822
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َعاَم َواْضِربُوا الَْهاَم ُتْوَرثُوا  الَم َوأَْطِعُموا الط َ "أَفُْشوا الس َ
ْ ال  َرَواهُ  َن"الِْجَنا ْيٌب  ِمِذي ُ َوقَاَل:ُت ِ  .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

3822. (36) [2/1124 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఉపదేశం, 

''మీరు స్ల్లమ్ను వ్యయపంపజేయండి, అనాం పటట ండి, 
శతుు వులను మటట పటట ండి, అంటే అవిశాాసులతో 
యుద్ధ ం చేయండి. అల్ల చేస్తూ  జన్నతుల్ ఫిర్దౌస్కి 
వ్యరసులౌత్నరు. (త్రిమజి') 

 (2/1124)[ ) صحيح (  37]  - 3823
لََة بِْن عُِبْيٍد َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن فََضا

ا ِِفْ   قَاَل: ِبطًّ "كُل ُ َمي ٍِت يُْخَتُم َعىَل َعَملِِه إَِل َ ال َِذْي َماَت ُمرا
َيأَْمُن فِْتَنَة   يُْنََم لَهُ َسِبْيِل اهلِل فَإِن َُه  َمِة َو َعَملُُه إَِل يَْوِم الِْقَيا

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  الَْقْبِ". ْ  . َرَواهُ الُت ِ
3823. (37) [2/1124 -ద్ృఢం] 
ఫజ్ఞలహ్ బిన్ 'ఉబై్నద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''పర త్ మృతుని యొకొ ఆచరణ దాని మరణానంతరం 
స్మాపూ మవుతుంది. కాని దైవమారగ ంలో ప్రటపడే 
ముజ్ఞహిద్ ముసాిముల ధన, ప్రర ణాలను కాప్రడుతూ 
మరణస్తూ , అతని ఆచరణ పర ళ్యం వరకు పరుగుతూ 
ఉంటంది. అంటే అతడు అదే సిథ త్లో ఉనాటట  పరిగ 
ణంచటం జరుగుతుంది. ఇంకా అతనిా స్మాధి శిక్ష 

 

6) వివరణ-3821: ధన, ప్రర ణాలతో జిహాద్ చేయడం అంటే 

ఈ రండు అవస్రమైనపుపడు జిహాద్ కోస్ం ఈ రంటిని 

త్నయగం చేయాలి. అదేవిధంగా నోటిదాార్వ జిహాద్ 

చేయడం అంటే విగర హార్వధకులను విగ్ర హారాధన్ నండి 

వారంచాలి. అంటే మంచిన్న ఆదేశంచాలి, చెడున 

న్నర్మూలించాలి. ఇంకా తపపనిస్రి పరిసిథ తులాో 

అవిశాాసులను శపంచాలి. వారకి వయతిరేకంగా 

దు'ఆయె ఖునూత్ ప్ఠంచాలి. 
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నుండి రకిష ంచటం జరుగుతుంది. (త్రిమజి', అబూ 
దావూద్) 

 (2/1124)صحيح (  [ ) 38]  - 3824
ِمٍر  َرِمي ُ َعْن ُعْقَبَة بِْن عَا ا  . َوَرَواهُ الد َ

3824. (38) [2/1124-ద్ృఢం] 
ఉఖ్బహ బిన్ ఆమిర్ (ర), ఆధారంగా, దారిమ 
ఉలాేఖనం. 

 (2/1124)[ ) صحيح (  39]  - 3825
ليه وسلم  َوَعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل أَن َُه َسِمَع َرُسْول اهلِل صىل اهلل ع

ْوُل: "َمْن قَاَتَل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فََواَق نَاقٍَة فََقْد َوَجَبْت لَُه الَْجن ََة  قُ يَ 
ا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْو نُِكَب نَْكَبةًّ فَإِن ََها َتِجْيُء يَْوَم   َوَمْن ُجِرَح ُجْرحًّ

ْعَفَراُن َورِ  َمِة كَأَْغَزِر َما كَانَْت لَْونَُها الز َ ْسُك َوَمْن  مِ ْيُحَها اْل الِْقَيا
َهَداِء" َرَواهُ   .َخَرَج بِِه ُخَراٌج ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَإِن َ عَلَْيِه َطاَبَع الش ُ

ِمِذي ُ َوأَبُْودَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  ْ  . الُت ِ
3825. (39) [2/1124 -ద్ృఢం] 
మఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్)ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను. ''ఎవరైన్న కొదేిస్త 
పయిన్న అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద్ చేస్తూ , అతని కొరకు 
స్ారగ ం తపపనిస్రి అయిపోతుంది. ఇంకా ఒకవేళ్ 
దైవమారగ ంలో గాయపడి, ఏదైన్న వ్యయధికి గురిచేయ 
బడితే, తీరుపదినం న్నడు అతడు గాయాలతో వస్లూ డు. 
ఆ గాయాలతో రకత ం కారుతూ ఉంటంది. ఆ రకత ం 
కుంకుమ రంగుకలిగ ఉంటంది. ఇంకా ఆ రకత ం నుండి 
కసూూ రి సువ్యస్న వసూూ  ఉంటంది. ఇంకా జిహాద్లో 
ఎవరికైన్న మొటిమలు పుళ్ళళ ఏరపడితే, అవి 
వీరమరణ సూచికలుగా గురిత ంచబడత్నయి. దైవ 
మారగ ంలోని జిహాద్గా పరిగణంచబడత్నయి.''  7 

(త్రిమజి', అబూ్ దావూద్, నస్లయి) 
 ( 2/1125)[ ) صحيح ( 40]  - 3826

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ْيِم بِْن فَاِتٍك قَاَل:َوَعْن ُخرَ 
"َمْن أَْنَفَق نَْفَقةًّ ِِفْ َسِبْيِل اهلِل كُِتَب لَُه بَِسْبِعَماَئِة   وسلم:
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ   .ِضْعٍف" ْ  . َرَواهُ الُت ِ

 

7) వివరణ-3825: 'ఫవాఖ్ న్నఖహ' అంటే ఒంటె ప్రలు 

ఒకస్లరి పత్కి, మళ్ళళ మర్చస్లరి పతకడ్డనికి మధయ గల 

స్మయం. 

3826. (40) [2/1125-ద్ృఢం] 
'ఖురైమ్ బిన్ ఫాత్క్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ మారగ ంలో దాన్ం చేసిన్ వారకి 700 రటా్ల 
అధికం చేసి ప్ర తిఫలం ఇవవబడుతుంది.'' (త్రిమజి', 
నస్లయి)  
అంటే ఒకొ ర్మప్రయి దైవమారగ ంలో ఖరుచ చేస్తూ  700 
ఖరుచ చేసినంత పర త్ఫలం ఇవాటం జరుగుతుంది.  

 ( 2/1125) [ ) حسن ( 41]  - 3827
 َ مَ ِِبْ أُمَ َوَعْن أ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َة قَاَل:ا

َدقَاِت ِظل ُ فُْسَطاٍط ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوِمْنَحُة َخاِدٍم ِِفْ   "أَفَْضُل الص َ
ُ  .َسِبْيِل اهلِل أَْو َطُرْوقَُة فَحٍل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل" ِمِذي  ْ  . َرَواهُ الُت ِ

3827. (41) [2/1125 -పా్రమాణికం] 
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''జిహాద్లో అతుయతూ మమైన దానం న్నడకోస్ం టెంట్ 
ఇవాటం. అంటే ముజ్ఞహిదీనా విశార ంత్కోస్ం టెంట్ 
ఇవాటం అనిాటికంటే ఉతూ మమైన స్ద్ఖ. అదేవిధంగా 
ముజ్ఞహిదీనా స్తవకోస్ం స్తవకుడిా ఇవాడం కూడ్డ 
ఉతూ మమైన దానమే. అదేవిధంగా ముజ్ఞహిదీనాు 
పా్యాణం చేయడ్డనికి ద్ృఢంగా ఉనా ఒంటెను 
ఇవాటం కూడ్డ ఉతూ మమైన్ దానమే.''  (త్రిమజి') 

 (2/1125)[ ) صحيح (  42]  - 3828
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْرِع   ْودَ اللَبُ "ََل يَِلُج الن َاَر َمْن بَََك ِمْن َخْشَيِة اهلِل َحّت َ يَعُ  ِِف الض َ
َرَواهُ    .َوََل يَْجَتِمُع َعىَل َعْبٍد ُغَباٌر ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َودَُخاٌن َجَهن ََم" 

ِمِذي ُ  ْ    .الُت ِ
ا" َوَزادَ الن ََسائِ ُ ِِفْ أُْخَرى  "ِِفْ َمْنَخَرْي ُمْسِلٍم أَبَدًّ

ا َوََل يَْج  ْيَماِن َتِمُع الش ُ َوِِفْ أُْخَرى: "ِِفْ َجْوٍف َعْبٍد أَبَدًّ ح ُ َواْْلِ
ا"      .ِِفْ قَلِْب َعْبٍد أَبَدًّ

3828. (42) [2/1125 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''దైవభీత్వలా  ఏడేచవ్యడు ఎనాడూ నరకంలోనికి 
పర వేశించ లేడు. జంతువు సిర్వల నుండి వలువడిన ప్రలు 
మళ్ళళ త్రిగ సిర్వలాో పర వేశించడం తపప, అదే విధంగా 
జిహాద్లో ముజ్ఞహిద్వంటిపై పడిఉనా మటిట , ధూళి, 
నరకంలోని పగ్ ఒకచోట చేరలేవు. అంటే్  జిహాద్లో 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1366 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

మటిట  ధూళి మొద్లైన వ్యటికి గురైన ముజ్ఞహిద్ 
ఎనాడూ్నరకంలోనికి పర వేశించడు.''(త్రిమజి, నస్లయి)  
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది. పసిన్నరితనం, 
విశాాస్ం ఒక దైవదాసుని హృద్యంలో ఏకం కాలేవు. 
అంటే విశాాసి పసిన్నరి కాలేడు.  

 (2/1125)[ ) صحيح (  43]  - 3829
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا

ُهَما الن َاُر: َعْْيٌ بََكْت ِمْن َخْشَيِة اهلِل َوَعْْيٌ   "عَْيَناِن ََل َتَمس ُ
ُ  .ِل اهلِل" يْ ِِفْ َسبِ  بَاَتْت َتْحُرُس  ِمِذي  ْ  . َرَواهُ الُت ِ

3829. (43) [2/1125 -ద్ృఢం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''ఆ 
రండు కళ్ళకు నరకాగా ఎనాడూ ముటట కోదు. ఒకటి 
దైవభీత్తో ఏడేచకనుా, రండవది అలా్లహ్ మారగ ంలో 
జ్ఞగరణచేస్త కనుా. అంటే ముజ్ఞహిద్ కాపల్ల 
కాచేవ్యడు, దైవభీత్తో ఏడేచవ్యడు ఇదే్ర్మ నరకంలో 
పర వేశించరు.'' (త్రిమజి')  

 ( 2/1125) [ ) حسن ( 44]  - 3830
ْيَرةَ قَاَل:  َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صىل  َمر َ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

اٍء عَْذبٍَة فَأَْعَجبَ  ْتُه اهلل عليه وسلم بِِشْعٍب فِْيِه عَُيْيَنٌة ِمْن م َ
ِلَك فََقالَ  ْعِب فََذكََر ذَ : لَِو اْعَتَزلُْت الن َاَس فَأَقَْمُت ِِفْ َهَذا الش ِ

"ََل َتْفَعْل فَإِن َ َمَقاَم   فََقاَل: .سلم لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه و 
ا أَََل   مًّ أََحِدكُْم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَفَْضُل ِمْن َصاَلتِِه َسْبِعْْيَ عَا

ُيْدِخلَُكُم الَْجن ََة؟ اُْغُزْوا ِِفْ َسِبْيِل أَْن ي َْغفِ ُتِحب ُْوَن  َر اهلُل لَُكْم َو
َرَواهُ   .اهلِل َمْن قَاَتَل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُواَق نَاقٍَة َوَجَبْت لَُه الَْجن ََة" 

ِمِذي ُ  ْ  . الُت ِ
3830. (44) [2/1125 -పా్రమాణికం] 
అబూ హురైరహ్(ర) కథనం: పర వకత (స్)అనుచరులాోని 
ఒక వయకిత  ఒక కొండ పర కొనునా ఊట పర కొనుండి 
వళ్ళతూ దానిా చూచి చాల్ల స్ంతోసించి తన 
మనసులో పర జల నుండి వేరై ఇకొడే నివసిసూూ  
దైవ్యర్వధన చేసుకుందామని తలచ్చకొని, తన 
అభిప్రర యానిా  పర వకత  (స్) ముందు పటాట డు. పర వకత  (స్) 
ఆ వయకిత తో, 'నువుా అల్ల చేయకు. ఎందుకంటే అలా్లహ్ 
(త) మారగ ంలో గడపటం 70 స్ంవతుర్వలు అతను తన 
ఇంటా్ల చేసిన నమా'జు కంటే గొపపది, అలా్లహ్ (త) నినుా 

క్షమించి, స్ారగ ంలోనికి పంపవేయాలనే కోరిక న్నకు లేదా 
అలా్లహ్(త) మారగ ంలో జిహాద్ చేయి. ఎందుకంటే 
అలా్లహ్ మారగ ంలో కొదేిస్తపు పోర్వడిన వయకిత  కోస్ం స్ారగ ం 
తపపనిస్రి అవుతుంది' అని హితబోధ చేస్లరు. 
(త్రిమజి') 

 (2/1126)[ ) ضعيف (  45]  - 3831
َوَعْن ُعثَْماَن َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  

ْن أَلِْف يَْوٍم فِْيَما  وسلم قَاَل: م ِ "ِربَاُط يَْوِم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َخْْيٌ
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ."ِل زِ اَن الَْمنَ ِسَواهُ مِ  ْ  .َرَواهُ الُت ِ

3831. (45) [2/1126 -బలహీనం] 
'ఉస్లమన్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''అలా్లహ(త) 
మారగ ంలో అవిశాాసులకు వయత్రేకంగా స్రిహదేుపై ఒక 
ర్వత్ు  పగలు కాపల్ల కాయటం వేల దిన్నలకంటే ఎంతో 
ఉతత మం, అయితే ఈ ప్రర ంత్నలు తపప.'' (త్రిమజి', 
నస్లయి') 

 (2/1126)[ ) لم تتم دراسته (  46]  - 3832
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:    َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ُل ثَ  َشِهْيٌد َوَعِفْيٌف  اَلثٍَة يَْدُخلُْوَن الَْجن ََة:"ُعِرَض عَلَي َ أَو َ
ٌف َوَعْبٌد أَْحَسَن ِعبَ  َرَواهُ   .َصَح لَِمَوالِْيِه"نَ وَ  ادَةَ اهللِ ُمَتَعف ِ

ِمِذي ُ  ْ  . الُت ِ
3832. (46) [2/1126 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, ''న్న 
ఎదుట మూడు రకాలకు చెందిన స్ారగ వ్యసులను 
పర వేశపటట టం జరిగంది. అంద్రికంటే ముందు వీరు 
స్ారగ ంలోనికి పర వేశిస్లూ రు. వీరిలో ఒకరు వీరమరణం 
పందిన్వ్యరు, మర్కకరు నిషిద్ధ  కార్వయలకు దూరంగా 
ఉండేవ్యరు, ఎవరిన్న అరిథ ంచనివ్యరు, మూడవ వయకిత  
చితూ శుదిధ తో అలా్లహ్(త)ను ఆర్వధిసూూ , తనయజమాని 
స్తవచేసిన  స్తవకడు.'' (త్రిమజి') 

 (2/1126) [ ) صحيح ( 47]  - 3833
 : َ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُحَبِشي ٍ  صىل اهلل عليه وسلم   الن َِب َ ن َ أ

ُ   قِْيَل:   "ُطْوُل الِْقَياِم"  ُسِئَل أَي ُ اْْلَْعَماِل أَفَْضُل؟ قَاَل: فَأَي 
َدقَِة أَفَْضُل؟ قَاَل: "ُجْهُد  فَأَي ُ الِْهْجَرةِ  ل ِ " قِْيَل:قُ الْمِ الص َ

َم اهلُل عَلَْيِه" َ قِْيَل  . أَفَْضُل؟ قَاَل: "َمْن َهَجَر َما َحر َ لِْجَهاِد  اي ُ : فَأ
لِِه َونَْفِسهِ  ُ    ."أَفَْضُل؟ قَاَل: "َمْن َجاَهَد الُْمْشِرِكْْيَ بَِما قِْيَل: فَأَي 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1367 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

ْيَق دَُمُه َوُعِقَر َجَوادُهُ"  َرَواهُ أَبُْو   .الَْقْتِل أَْشَرُف؟ قَاَل: "َمْن أُْهِر
 . دَاُودَ 

َيِة للن ََسائِ ِ: أَن َ الن َِب َ صىل ُ    اهلل عليهَوِِفْ ِرَوا وسلم ُسِئَل: أَي 
اْْلَْعَماِل أَفَْضُل؟ قَاَل: "إِْيَماٌن ََل َشك ُ فِْيِه َوِجَهادٌ ََل غُلُْوَل فِْيِه 

ْوَرةٌ"  ٌة َمْبُ اَلةِ أَفَْضُل؟ قَالَ   .َوَحج َ ُطْوُل  : "قِْيَل: فَأَي ُ الص َ
ت ََفَقا ِِف الَْباِِقْ  .الُْقُنْوِت"  .ثُم َ ا

3833. (47) [2/1126 -ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'హుబషీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ను 

'ఎటవంటి ఆచరణ అనిాటికంటే ఉతూ మం,' అని 
పర శిాంచడం జరిగంది. దానికి పర వకత  (స్) నమా'జులో 
చాల్లస్తపు వరకు నిలబడటం, అంటే నమా'జులో 
అనిాటి కంటే ఉతూ మమయినది చాల్లస్తపు వరకు 
నిలబడటం,' అని అన్నారు. ఆ తరు వ్యత, 'ఏ స్ద్ఖహ 
ఉతూ మమైనది,' అని పర శిాంచడం జరిగంది. దానికి పర వకత  
(స్), 'పేద్వ్యడు శరమించి, కషట పడి తన శకిత కి తగగ టట  చేసిన 
దానం,' అని స్మాధానం ఇచాచరు. ఆ తరువ్యత 'ఏ 
హిజర త్ ఉతూ మమైనది,' అని పర శిాంచడం జరిగంది. 
దానికి పర వకత  (స్), 'అలా్లహ్ (త) నిషిద్ధ ంచేసిన వ్యటి 
నుండి, అంటే వ్యటిని వద్లివేయటం,' అని అన్నారు. 
ఆ తరువ్యత, 'మళ్ళళ ఏ జిహాద్ ఉతూ మమైనది,' అని 
పర శిాంచటం జరిగంది. దానికి పర వకత  (స్), 'తన 
ధనప్రర ణాలతో చేసిన జిహాద్,' అని స్మాధానం 
ఇచాచరు. మళ్ళళ, 'ఎటవంటి హతయ అనిాటికంటే 
మంచిది,' అని పర శిాంచడం జరిగంది. దానికి, 'అతనిా 
హతయచేసి అతని గురర ం కాళ్ళళ కోసివేయబడనది.' 
(అబూ్ దావూద్, నస్లయి')  
మరొక ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, పర వకత  (స్)ను, 'ఆచరణ 
లనిాటిలో ఏ ఆచరణ గొపపది' అని పర శిాంచడం 
జరిగంది. దానికి పర వకత  (స్) ఎటవంటి అనుమానం లేని 
విశాాస్ం, ఇంకా, ఎటవంటి దోర హం లేని జిహాద్, ఇంకా 
ఆమోద్యోగయమైన 'హజజ ్,' అని స్మాధానం 
ఇచాచరు. ఆ తరువ్యత 'ఏ నమా'జు ఉతూ మ నది,' అని 
పర శిాంచడం జరిగంది. దానికి, 'చాల్ల్ స్తపువరకు 
నిలబడే నమా'జు,' అని స్మాధానం ఇచాచరు. 
(నస్లయి') 

 (2/1127)[ ) صحيح (  48]  - 3834
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   قَاَل:ي كَرَب دِ  بِْن َمعْ َوَعِن الِْمْقَداِم 

ِهْيِد ِعْنَد اهلِل ِست ُ ِخَصاٍل: سلم: عليه و ِل   "لِلش َ يُْغَفُرلَُه ِِفْ أَو َ
َيأَْمُن   يَُجاُرِمْن عََذاِب الَْقْبَِو ُيَرى َمْقَعَدهُ ِمَن الَْجن َِة َو دَفَْعٍة َو

يُوْ  َوقَاِر الَْياقُْوَتُة ِمْنَها َتاُج اْل َرأِْسِه  َضُع َعىَل ِمْن الَْفَزِع اْْلَْكَبِ َو
ُيَزو َُج ثِْنَتْْيِ َوَسْبِعْْيَ َزْوَجةًّ م َِن   ْنَيا َوَما فِْيَها َو َخْْيٌ م َِن الد ُ

ُيَشف َُع ِِفْ َسْبِعْْيَ ِمْن أَقِْرَبائِِه" الَْحْورِ  ُ   .الَْعْْيِ َو ِمِذي  ْ َرَواهُ الُت ِ
ْبُن َماجَ   .ُه َوا

3834. (48) [2/1127-ద్ృఢం] 
మిఖ్దామ్ బిన్ మ'అదీ కరబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''అలా్లహ్ వదే్ వీరమరణం పందిన వయకిత కోస్ం 6 
విషయాలు ఉన్నాయి. 1. అతని రకత ం మొద్టి చ్చకొ 
చిమిమన వంటనే అతనిా క్షమించడం జరుగుతుంది. 2. 
స్ారగ ంలోని అతని నివ్యస్ం అతనికి చూపటట డం 
జరుగుతుంది. 3. స్మాధి శిక్ష నుండి రకిష ంచడం 
జరుగుతుంది. 4. ఇంకా తీరుపదినం న్నటి ఆందోళ్న 
నుండి దూరంగా పర శాంతంగా ఉంచడం జరుగుతుంది. 5. 
ఇంకా అతని తలపై గౌరవ కిరీటం  పటట డం జరుగుతుంది. 
దాని ముతయం పర పంచంలోని వసుూ వులనిాటి కంటే 
గొపపదిగా ఉంటంది. 6. అతనికి 72 స్ారగ  కనయలతో 
నికా'హ్ చేయటం జరుగుతుంది. వ్యరికి పదే్ పదే్ కళ్ళళ 
ఉంటాయి. ఇంకా అతని బంధ్యవులాో 70 మంది కొరకు 
సిఫారసుచేస్త అనుమత్ ఇవాటం జరుగుతుంది.'' 
(త్రిమజి', ఇబ్నా మాజహ) 

 (2/1127)[ ) لم تتم دراسته (  49]  - 3835
َيَرةَ قَالَ   عليه وسلم: صىل اهلل  ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  :َوَعْن أَِِبْ ُهْر

. َرَواهُ  " "َمْن لَِقَي اهلل بَِغْْيِ أَثٍَر م ِْن ِجَهاٍد لَِقَي اهلُل َوِفْيِه ثُلَْمةٌ 
ْبُن َماَجُه  ِمِذي ُ َوا ْ  .الُت ِ

3835. (49) [2/1127- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''శరీరంపై ఎటవంటి జిహాద్ చిహాం లేకుండ్డ 
అలా్లహ్(త)ను కలిస్తూ , ఒక విధమైన నషట ం ఉనాటేట .'' 
(త్రిమజి', ఇబ్నా్ మాజహ) 

 ( 2/1127)[ ) حسن ( 50]  - 3836
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ِهْيُد ََل   لش َ َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "اَ
. َرَواهُ  "ةِ َقْرَص ْل ْم أَلََم ايَِجُد أَلَم الَْقْتِل إَِل َ كََما يَِجُد أََحُدكُ

َرِمي ُ  ا ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوالد َ ْ : َهَذا َحِدْيٌث   .الُت ِ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الُت ِ
ْيٌب   .َحَسٌن َغِر

3836. (50) [2/1127 -పా్రమాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''వీరమరణం పందినపుపడు అమరవీరుడికి చీమ 
కుటిట నంత బ్రధ కలుగుతుంది.'' (త్రిమజి / పా్రమాణికం- 
ఏకలాేఖనం, నస్లయి', దారిమ) 

 ( 2/1127)[ ) حسن (  51]  - 3837
َمَة َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "لَْيَس   َوَعْن أَِِبْ أَُما

ْيِن:   قَْطرةُ دُُمْوٍع ِمْن  َشْيٌءأََحب َ إَِل اهلِل ِمنء قَْطَرَتْْيِ َوأَثَر
ا اْْلَثََراِن: فَأَثٌَر   قَْطَرةُ  وَ  هللِ اَخْشَيِة  دَم ٍ يُْهَراُق ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوأَم َ

ْيَضٍة م ِْن فََرائِِض اهلِل َتَعال" ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوأَثٌَرِِفْ  َرَواهُ   .فَِر
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ ْيٌب  الُت ِ  .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

3837. (51) [2/1127-పా్రమాణికం] 
అబూ ఉమామ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ వదే్ రండు చ్చకొలు, రండు చిహాాలు చాల్ల 
విలువైనవి. అవి. 1. దైవభీత్వలా ర్వలే కన్నాటి చ్చకొ 2. 
దైవమారగ ంలో చిందే రకత పుచ్చకొ. చిహాాలాో 1. 
దైవమారగ ంలో ఏరపడే చిహాం. కాళ్ళళ చేతులు 
నుదురు మొద్లైన వ్యటిపై నమాజు వలా కలిగే 
చిహాాలు. (త్రిమజి'  /  పా్రమాణికం- ఏకలాేఖనం) 

 (2/1127)[ ) ضعيف (  52]  - 3838
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

ا أَْوغَاِزيًّ  ا أَْو ُمْعَتِمرًّ ِل  يْ ا ِِفْ َسبِ وسلم: "ََل َتْركَِب الَْبْحَر إَِل َ َحاج ًّ
ا" فَإِ اهللِ  ا َوَتْحَت الن َاِر بَْحرًّ    .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .ْن َتْحَت الَْبْحِر نَارًّ

3838. (52) [2/1127 -బలహీనం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''స్ముద్ర  పర యాణం కేవలం 'హాజీలు, 
'ఉమ్రహ్ చేస్తవ్యరు లేదా దైవమారగ ంలో పోర్వడేవ్యరే 
చేయాలి. ఎందుకంటే స్ముద్ర ం కిర ంద్ అగి ఉంది. అగి 
కిర ంద్ స్ముద్ర ం్ ఉంది. (అబూ  దావూద్)  
అంటే స్ముద్ర  పర యాణం చాల్ల పర మాద్కరమైనది. 
అయితే ఈమూడు కార్వయలకు మాతు మే ఇది తగనది. 

అయితే ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లను నేరుచకోవడ్డనికి, 
వ్యయప్రర్వనికి పర యాణం చేయవచ్చచను. బు'ఖారీ (ర) 
పేర్కొనాటా.  

 ( 2/1127) [ ) حسن ( 53]  - 3839
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "الَْمائُِد   َوَعْن أُم ِ َحَراٍم َعِن الن َ

ْيُق لَُه أَْجُر   ِِف الَْبْحِر ال َِذْي يُِصْيُبُه الَْقْيُء لَُه أَْجُر َشِهْيٌد َوالَْغِر
َ  .َشِهْيَدْيِن"     .دَ وُ بُْو دَارَواهُ أ

3839. (53) [2/1127 -పా్రమాణికం] 
ఉమమ 'హర్వమ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''ఎవరికైన్న స్ముదా్ పర యాణంలో వ్యంత్ వస్తూ  అతనికి ఒక 
వయకిత  వీరమరణం పందినంత పుణయం లభిసుూ ంది. అదే 
విధంగా మునిగ మరణస్తూ  ఇదే్రు షహీదుల పుణయం 
లభిసుూ ంది.'' (అబూ  దావూద్) 

 (2/1127)[ ) ضعيف (  54]  - 3840
لٍِك اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ َما
عليه وسلم يَُقْوُل: "َمْن فََصَل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فََماَت أَْو قُِتَل أَْو 

ٌة أَوْ  م َ هُ أَْو لََدَغْتُه َها بِأَي ِ ِشِه فَِرا َماَت ِِفْ  َوقََصُه فََرُسُه أَْو بَِعْْيُ
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .َحْتٍف َشاَء اهلُل فَإِن َُه َشِهْيٌد َوإِْن لَُه الَْجن ََة" 

3840. (54) [2/1127- బలహీనం] 
అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచిసూూ  ఉండగా నేను విన్నాను, ''అలా్లహ్(త) 
మారగ ంలో బయలుదేరి చనిపోయిన్న, హతయ్

చేయబడిన్న, లేదా అతని గురర ం లేదా అతని ఒంటె 
అతనిా కిర ంద్పడేసిన్న, లేదా విషజంతువు కాటేసిన్న, 
లేదా తన పడకపై మరణంచిన్న, ఏవిధంగా మరణంచిన్న 
అతడు షహీద్గానే పరిగణంచబడత్నడు. అతనికోస్ం 
స్ారగ ం తపపనిస్రి అయిపోతుంది.'' (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1127) (ته تتم دراس [ ) لم  55]  - 3841
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ."قَْفلٌَة كََغْزَوةٍ"  قَاَل:
3841. (55) [2/1127 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''జిహాద్ నుండి త్రిగ ర్వవటం జిహాద్కి 
వళ్ళూ నాటేట . అంటే జిహాద్ నుండి త్రుగు పర యాణం 
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కూడ్డ జిహాద్గానే పరిగణంచబడుతుంది. అంటే దానికీ 
పుణయం  లభిసుూ ంది.'' (అబూ  దావూద్)  

 (2/1127)[ ) لم تتم دراسته (  56]  - 3842
َغاِزْي َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لِلْ 

لِلَْجاعِِل أَْجُرهُ َوأَْجُر الَْغاِزْي"رُ أَجْ     .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .هُ َو
3842. (56) [2/1127 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వ 
చనం, ' 'గాజీకి, ముజ్ఞహిద్కి వారి పుణయం లభిసుూ ంది, 
ముజ్ఞహిద్కు జీతం ఇచిచ జిహాద్ చేయించిన వ్యరికి 
పర త్ఫలం లభిసుూ ంది. అంటే ఇటవంటి వయకిత కి రండు 
పర త్ఫల్లలు లభిస్లూ యి.'' (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1127)[ ) لم تتم دراسته (  57]  - 3843
ْ أَي ُْوَب َسِمَع الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  َوَعْن أَِِب

ْودٌ ُمَجن ََدةٌ يُْقَطُع ُكْوُن ُجنُ "َسُتْفَتُح عَلَْيُكْم اْْلَْمَصاُرَوَستَ 
ُجُل الَْبْعَث فََيَتَخل َُص ِمْن قَْوِمِه   عَلَْيُكْم فِْيَها بُُعْوٌث فََيْكَرهُ الر َ
ْ َمن أَْكِفْيِه بََعَث  ثُم َ يََتَصف َُح الَْقَبائَِل يَْعِرُض نَْفَسُه عَلهَْْيِ

إَِل أَِخِرقَْطرَ  لَِك اْْلَِجْْيُ    .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ِه".مِ ةٍ ِمْن دَ كََذا أَََل َوذَ
3843. (57) [2/1127- అప్రిశోధితం] 
అబూ అయ్యయబ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) ను ఇల్ల 
అంటూఉండగా నేను విన్నాను. ''భవిషయతుూ లో మీరు 
పద్ద  పదే్ నగర్వలను జయిస్లూ రు. మీవదే్ పదే్సైన్నయలు 
ఉంటాయి. జిహాద్ కోస్ం పంపడం జరుగుతుంది. ఒక 
వయకిత  ప్రరితోషికం లేకుండ్డ జిహాద్ చేయటానికి 
సిద్ధ పడడు. అతడు తన జ్ఞత్ నుండి వళిళ మర్చ 
జ్ఞత్లోనికి వళిళ నేను జీతంపై జిహాద్కు వళ్త్ననని 
వినావించ్చకుంటాడు. జీతంపై చేస్త ఈ ముజ్ఞహిద్ 
ముజ్ఞహిద్ కాడు. అతడు తన చివరి రకత పుబొటట  వరకు 
కూలివ్యడిగానే ఉంటాడు.'' (అబూ  దావూద్) 

 (2/1129) [ ) لم تتم دراسته ( 58]  - 3844
آذََن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن يَْعىَل بَْن أَُمي ََة قَاَل: 

ا   لَْتَمْسُت أَِجْْيًّ لَْغْزِو َوأَنَا َشْيٌخ كَِبْْيٌ لَْيَس ِِلْ َخاِدٌم فَا وسلم بِا
فَلَم َا َحَضَرْت ِن ثََة دَنَايَْكِفْيِّنْ فََوَجْدت ُ َرُجالًّ َسم َْيُت لَُه ثاََل  ْْيَ

َغِنْيَمٌة أََرْدت ُ أَْن أُْجِرَي لَُه َسْهَمُه فَِجْئُت الن َِب  صىل اهلل عليه  
ْنَيا  فََذكَْرُت لَُه فََقاَل: .وسلم "َما أَِجُد لَُه ِِفْ غزوته َهِذهِ ِِف الد ُ

 " هُ ال َِِتْ ُتَسَم  نِْْيَ َ َروَ   .َواْْلِخَرةِ إَِل َ دَنَا  .اُودَ  دَ بُْو اهُ أ

3844. (58) [2/1129 -అప్రిశోధితం] 
య'అల్ల బిన్ ఉమయయ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) జిహాద్ 
గురించి పర కటించినపుడు నేను చాల్ల ముస్లి వ్యడిా. 
న్న ద్గగ ర పనివ్యడు కాని స్తవకుడు కాని లేడు. నేను 
పనివ్యడిా వతకటం ప్రర రంభించాను. న్న వంట 
ఉండటానికి న్న స్తవ చేయటానికి. న్నకు ఒక వయకిత  
దొరికాడు. అతనికి మూడు దీన్నరాు జీతం 
నిరియించాను. అతడు న్న వంట వచాచడు, యుద్ధ ం 
జరిగంది. యుద్ధ ంలో యుద్ధ ధనం చేత్కి చికిొంది. 
అందులో అతని వంతును కూడ్డ నిరియిదేామని అను 
కున్నాను. దీనిా గురించి అడగటానికి పర వకత  (స్) వదే్కు 
వచిచ జరిగంది వినావించ్చకున్నాను. దానికి పర వకత  (స్), 
'న్నవు నిరేేశించిన ఆ మూడు దీన్నరాే అతనికి 
చెందుత్నయి. అవి తపప అతనికి పుణయం కాని, యుద్ధ ్

ధనంలో నుండి గాని ఏమీ లభించదు' అని అన్నారు.'' 
(అబూ  దావూద్) 

 (2/1129)[ ) صحيح (  59]  - 3845
ْيَرةَ أَن َ َرُجالًّ  ْيُد : يَ  قَالَ َوَعْن أَِِبْ ُهَر ا َرُسْوَل اهلِل َرُجٌل يُِر

ْنَيا ا ِمْن َعَرِض الد ُ  .الِْجَهادَ ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوُهَو يَْبَتِغْي َعَرضًّ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "ََل أَْجَر لَُه"  .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ    .فََقاَل الن َ

3845. (59) [2/1129-ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత , 'ఓ పర వకాత ! ఒక 
వయకిత  జిహాద్లో వళ్తళలనుకుంటన్నాడు. ఇంకా అతడు 
ధన స్ంపద్లపటా కూడ్డ ఆశగా ఉన్నాడు' అని 
అన్నాడు. దానికి పర వకత  (స్) ఇటవంటి ముజ్ఞహిద్ కోస్ం 
పుణయం లేదు. ఎందుకంటే అతడు ప్రర పంచిక అన్నగేహాల 
కోస్ం జిహాద్ చేస్లడు. దైవధరమ ఆధికయత కోస్ం కాదు.' 
(అబూ  దావూద్) 

 ( 2/1129) [ ) حسن ( 60]  - 3846
لَْغْزُو   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن ُمَعاٍذ قَاَل: َ "ا

ْيَمَة  ْبَتََغ َوَجَه اهلِل َوأََطاعَ اْْلَِماَم َوأَْنَفَق اْلَكِر ا َمِن ا َغْزَواِن فَأَم َ
ْيَك َواْجَتَنَب الْ  ِر َياَسَر الش َ ن َ نَْوَمُه َونُْهَبُه أَْجٌر كُل ُُه.  فَإِ  َفَسادَ َو

ا َوِريَاءًّ َوُسْمَعةًّ َوَعََص اْْلَِماَم َوأَفَْسَد ِِف   ا َمْن َغَزا فَْخرًّ َوأَم َ
لٌِك َوأَبُْو دَاُودَ   .اْْلَْرِض فَإِن َُه لَْم يَْرِجْع بِالءكََفاِف" َرَواهُ َما

 .َوالن ََسائِ ُ 
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3846. (60) [2/1129- పా్రమాణికం] 
ము'ఆజ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''జిహాద్ 
రండు రకాలు. ఒక ముజ్ఞహిద్ దైవప్రర త్ కోస్ం జిహాద్ 
చేస్లూ డు. తన న్నయకునికి విధేయత చూపుత్నడు, తన 
ప్రర ణానిా ధన్ననిా స్ంతోషంగా ఖరుచపడత్నడు. తన 
భారయపటా మంచిగా వయవహరిస్లూ డు. ఉపద్ర వ్యలకు, 
కలాోల్లలకూ దూరంగా ఉంటాడు. అతని పగలు ర్వత్ు  
అంత్న పుణయమే  పుణయం. మర్చవయకిత  గరాంగా 
చూపుగోలు కోస్ం పేరు పర త్షట ల కోస్ం జిహాద్ చేస్లూ డు. 
గొపపలు చెపుపకుంటాడు. తన న్నయకునికి 
అవిధేయత చూపుత్నడు. భూమిపై కలాోల్లలు 
రేపుత్నడు. అతనికి జిహాద్ పుణయం లభించదు. దానికి 
పర యత్ాంచడు కూడ్డ. స్రిస్మానంగా కూడ్డ త్రిగ 
ర్వడు.'' (మాలిక్, అబూ  దావూద్, నస్లయి') 

 (2/1129)[ ) ضعيف (  61]  - 3847
ِِنْ َعِن   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمروأَن َُه قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَْخِبْ

ا  فََقاَل: .الِْجَهادِ   "يَا َعْبَد اهلِل ْبِن َعْمٍروإِْن قَاَتلَْت َصاِبرًّ
ا ِسبًّ م ُْحتَ  ِثرًّ ا ُمْحَتِسبًّا َوإِْن قَاَتلَْت ُمَرائِيًّا ُمكَا ا بََعثََك اهلُل َصاِبرًّ

ا ِثرًّ يَا َعْبَد اهلِل بِْن َعْمٍروَعىَل أَي ِ َحاٍل  .بََعثََك اهلُل ُمَرائِيًّا ُمكَا
 . دَ قَاَتلَْت أَْو قُِتلَْت بََعثََك اهلُل َعىَل تِلَْك الَْحاِل".َرَواهُ أَبُْو دَاوُ 

3847. (61) [2/1129 -బలహీనం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్(ర) ఇల్ల వినావించ్చ 
కున్నారు: ''ఓ పర వకాత ! ద్యచేసి తమరు జిహాద్లో 
ఎంత పుణయం ఉంద్నేది తెలియపరచండి.'' దానికి 
పర వకత (స్), 'అబేులా్లహ్! ఒకవేళ్ న్నవు పుణయంగా భావించి 
చితూ శుదిధ తో స్హనం వహించి జిహాద్ చేస్తూ  అలా్లహ్ (త) 
న్నకు స్హనం వహించినందుకు పుణయం, ముజ్ఞహిద్ 
పుణయం పర స్లదిస్లూ డు. ఒకవేళ్ న్నవు ఆ సిథ త్లోనే మరణస్తూ , 
ఆసిథ త్లోనే అలా్లహ్ (త) నిన్ని లేపుత్నడు. ఒకవేళ్ 
న్నవు చూపుగోలు కోస్ం, పర త్షఠ ల కోస్ం జిహాద్ చేస్తూ , 
ఒకవేళ్ న్నవు మరణస్తూ , ఆ సిథ త్లోనే అలా్లహ్ (త) నిన్ని 
లేపుత్నడు. ఓ 'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్! ఏ సిథ త్లో 
నువుా యుద్ధ ం చేసిన్న చంపబడిన్న, అలా్లహ్ (త) ఆ 
సిథ త్లోనే నినుా లేపుత్నడు. '' ( అబూ్ దావూద ) 

 (2/1130)[ ) لم تتم دراسته ( 62]  - 3848

لٍِك َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه   : الَ وسلم قَ َوَعْن ُعْقَبَة بِْن َما
"أََعَجْزُتْم إِذَا بََعثُْت َرُجالًّ فَلَْم يَْمِض ِْلَْمِرْي أَْن َتْجَعلُْوا َمكَانَُه  

لََة:  َمْن يَْمِضْي ِْلَْمِرْي؟" ِكَرَحِدْيُث فََضا   َرَواهُ أَبُْودَاُودَ َوذُ
ْيَماِن  ."َوالُْمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَْفَسُه"  " .ِِفْ " ِكَتاِب اْْلِ

3848. (62) [2/1130 -అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బహ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''నేను ఎవరినైెన్న ప్రలకునిగా నిరియించి 
పంపతే, అతడు న్న ఆదేశాల కనుగుణంగా పరిప్రలించ్
కుంటే, అతని స్లథ నంలో న్న ఆదేశాల కనుగునంగా 
పరిప్రలించే వ్యడని ఎనుాకోండి.'' (అబూ్ దావూద్) 

 ఫ'దాలహ 'హదీసు'న్న ''కిత్నబుల్ ఈమాన్'' లో 
పేర్కొనడం జరిగంది. 'తన ధన ప్రర ణాల దాార్వ జిహాద్ 
చేస్త వయకిత  పరిపూరి ముజ్ఞహిద్,' అని పేర్కొనడం 
జరిగంది. 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1130)[ ) لم تتم دراسته (  63]  - 3849

َمَة قَاَل: َخرَ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه  وْ َرُس  ا َمعَ ْجنَ َعْن أَِِبْ أَُما
َث  اٍء َوَبْقٍل فََحد َ َرُجٌل بَِغاٍر فِْيِه َشْيٌء ِمن م َ ي َِة فََمر َ وسلم ِِفْ َسِر
ْنَيا فَاْسَتأْذََن َرُسْوَل اهلِل  َيَتَخىل  ِمَن الد ُ نَْفَسُه بِأَْن ي ُِقْيَم فِْيِه َو

لَِك  ىل اهلل عليه  ص   اهللِ ْولُ َرُس  فََقالَ  .صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ ذَ
لَْيُهْوِدي َِة وَ  وسلم:  ْ لَْم أُبَْعْث بِا ْ   "إِِن ِ َلِكّن ِ نِي َِة َو لن َْصَرا ََل بِا

ْمَحِة َوال َِذْي نَْفُس ُمَحم ٍَد بَِيِدهِ لََغْدَوةٌ  لَْحنْيِفي َِة الس َ بُِعثُْت بِا
نْ  م َِن الد ُ لَِمَقاُم  ْيهَ فِ  َوَماَيا أَوء َرْوَحٌة ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َخْْيٌ ا َو

ْن َصاَلتِِه ِست ِْْيَ َسَنةًّ".  م ِ ِ َخْْيٌ ف   . َرَواهُ أَْحَمُد  أََحِدكُْم ِِف الص َ
3849. (63) [2/1130 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: మేము పర వకత  (స్) వంట 
ముజ్ఞహిదీనా సైనయంతో బయలుదేర్వము. మాలో ఒక 
వయకిత కి, ఒక గుహలో న్నటిని, ఆకుకూరలను చూచి ఇకొడే 
నివసిదేాము, పర జలకు దూరంగా ఉందామనే ఆలోచన 
వచిచంది. అతడు పర వకత  (స్)ను అనుమత్ కోర్వడు. 
దానికి పర వకత  (స్) య్యదుతాం, కైీస్ూ వతాం కోస్ం నేను 
పంపబడలేదు. నేను సులభమైన ధరమం పర చారం కోస్ం 
పంపబడా్డను. ఎవరి చేత్లో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన 
స్లకిష ! ఉద్యం లేదా స్లయంతు ం అలా్లహ (త) మారగ ంలో 
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ప్రర ణాలు అరిపంచడం ప్రర పంచిక వసుూ వులనిాటికంటే 
ఉతత మమైనది. జిహాద్ పంకుత లాో నిలబడటం 60 
స్ంవతుర్వల నమాజ్ కంటే ఉతత మమైనది.'' (అ'హమద్)  

 (2/1130)[ ) صحيح (  64]  - 3850
ِمِت قَ ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه  وْ َرُس قَاَل  اَل:َوَعْن ُعَبادَةَ بِْن الص َ

لَْم يَْنِو إَِل َ ِعَقاَلًّ فَلَُه َما نََوى" وسلم:  ."َمْن َغَزا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َو
   .َرَواهُ الن ََسائِ ُ 

3850. (64) [2/1130 -ద్ృఢం] 
'ఉబ్రద్హ్ బిన్ 'స్లమిత్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద్ చేస్తవాడు, ఒకొ 
త్ను డు కోస్ం జిహాద్ చేస్తూ , అతనికి అదే లభిసుూ ంది.'' 
(నస్లయి')  

 (2/1130)[ ) صحيح (  65]  - 3851
َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  

َلًّ  وْ َرُس ِبُمَحم ٍَد "َمْن َرِضَي بِاهلِل َرب ا َواْْلِْساَلِم ِدْينًّا وَ  وسلم قَاَل:
فََعِجَب لََها أَبُْو َسِعْيٍد فََقاَل: أَعِْدَها عَلي يَا   َوَجَبْت لَُه الَْجن َُة". 

"َوأُْخَرى يَْرفَُع اهلُل بَِها  ثُم َ قَاَل: .َرُسْوَل اهلِل فَأَعَادََها عَلَْيهِ 
َماِء ْْيَ بَ  َتْْيِ كََماالَْعْبَد ِماَئَة دََرَجٍة ِِف الَْجن َِة َما بَْْيَ كُل ِ دََرجَ   الس َ

لِْجَهادُ ِِفْ َسِبْيِل   قَاَل:  َواْْلَْرِض". َ َوَما ِهَي يَا َرُسْوَل اهلِل ؟ قَاَل:"ا
 . " َرَواهُ ُمْسِلٌم .الِْجَهادُ ِِفْ َسِبْيِل اهلِل الِْجَهادُ ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 

3851. (65) [2/1130 -ద్ృఢం] 
అబూ స్యీద్ (ర) కథనం : పర వకత  (స్) 'అలా్లహ్ను 
పర భువుగా, ఇసా్లమ్ను తన ధరమంగా, ము'హమమద్ 
(స్)ను తన పర వకత గా సీాకరిస్తూ , అతని కోస్ం స్ారగ ం 
తపపనిస్రి అయిపోతుంది' అని అన్నారు. అది విని 
అబూ స్'యీద్ 'ఖుద్రీ చాల్ల ఆశచరయపడి, 'ఓ పర వకాత ! 
ఈ పదాలిా మళ్ళళ ఉచచరించండి,' అని అన్నాడు. 
పర వకత  (స్) ఈ పదాలిా మళ్ళళ మళ్ళళ ఉచచరించారు. ఆ 
వంటనే, 'మర్చ విషయం దీనివలా అలా్లహ్(త) తన 
దాసుని 100 తరగతులు ఉనాతం చేస్లూ డు, వాటి మధయ 
భూమాయకాశాలంత దూరం ఉంటుంది,' అని అన్నారు. 
అబూ స్'యీద్ 'ఖుద్రీ, 'ఓ పర వకాత ! అది ఏమిటి?' అని 
వినావించ్చకున్నారు. దానికి పర వకత (స్), 'అలా్లహ్ 
మారగ ంలో జిహాద్,' ఈ పదానిా పర వకత  (స్) మూడుస్లరాు 
వలాించారు.'' (ముసాిమ్)  

 (2/1131)[ ) صحيح (  66]  - 3852
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: 

ُيْوِف"  "إِن َ   ث ُ ُجٌل رَ َم رَ فََقا. أَبَْواَب الَْجن َِة َتْحَت ِظاَلِل الس ُ
يَا أَبَا ُمْوََس أَْنَت َسِمْعَت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   لَْهْيَئِة فََقاَل:ا

أقَْرأُ  قَاَل: نََعْم فََرَجَع إَِل أَْصَحابِِه فََقاَل: ''وسلم يَُقْوُل َهَذا؟ 
اَلَم ثُم َ كََسَرَجْفَن َسْيِفِه فَأَلَْقاهُ ثُم َ َمََش بِ  َسْيِفِه  عَلَْيُكُم الس َ

 .لَْعُدو ِ فََضَرَب بِِه َحّت َ قُِتَل. رَواهُ ُمْسِلٌم ا َل إِ 
3852. (66) [2/1131-ద్ృఢం] 
అబూ మూస్ల (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''స్ారగ  
దాార్వలు ఖడ్డగ ల న్నడలో ఉన్నాయి. అది విని ధూళితో 
ఉనా ఒక వయకిత  ఓ అబూ మూస్ల! నువుా ఈ 'హదీసు'ను 
పర వకత  (స్) పర వచిసూూ  ఉండగా విన్నావ్య?' అని అడిగాడు. 
దానికి అతడు, అవునని అన్నాడు. అది విని అతడు 
తన స్హచరుల వదే్కు వళిళ నేను మీకు చివరి స్ల్లమ్ 
చేయడ్డనికి వచాచను అని పలికి తన కరవ్యలం యొకొ 
ఒరను విరచిప్రరేస్లడు. శతుు వువైపు వళ్తళడు. 
పోర్వడుతూ వీరమరణం్ పందాడు. (ముసాిమ్) 

 (2/1131)تتم دراسته (  لم )[  67]  - 3853
ْبِن َعب َاٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  َوَعِن ا
ُنُكْم يَْوَم أَُحٍد َجَعَل اهلُل   ِْلَْصَحابِِه: "إِن َُه لَم َا أُِصْيَب إِْخَوا

َماِرَها ثِ  ْن َتأْكُُل مِ  أَْرَواَحُهْم ِِفْ َجْوِف َطْْيٍ ُخْضٍر َتِرد ُ أَْنَهاَر الَْجن َةِ 
َوَتأِْوْي إَِل قََناِدْيَل ِمْن ذََهٍب ُمَعل ََقٍة ِِفْ ِظل ِ الَْعْرِش فَلَم َا َوَجُدْوا  

لُْوا: نََنا  '' ِطْيَب َمأْكَِلِهْم َوَمْشَرِبِهْم َوَمِقْيِلِهْم قَا َمْن يَُبل ُِغ إِْخَوا
 الَْجن َِة َوََل يَْنكُلُْوا ِعْنَد  ِِف ا وْ  يَْزَهُد َعن َا أَن ََنا أَْحَياٌء ِِف الَْجن َِة لَِئال َ 

فَأَْنَزَل اهلُل   ''.أَنَا أُبَل ُِغُكْم َعْنُكْم ''فََقاَل اهلُل َتَعال:  ''الَْحْرِب 
تًّا بَْل  َتَعال: )وََل َتْحَسَب َ ال َِذْيَن قُِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْمَوا

 . هُ أَبُْو دَاُودَ اوَ رَ ( 3:169يَاِت ( إِل أَِخِر اْْل ...أَْحَياءٌ 
3853. (67) [2/1131 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) తన 
అనుచరులతో ఉహుద్ యుద్ధ  అమరవీరుల గురించి 
పర స్లూ  విసూూ  ఉహుద్ యుద్ధ ంలో వీరమరణం పందిన మీ 
సోద్రుల ఆతమలను అలా్లహ్ ఆకుపచచని గూళ్ళలో 
భద్ర పరచి ఉంచాడు. అవి స్ారగ ంలోని కాలువల వదే్కు 
వచిచ, వ్యటి పళ్ళను త్ంటాయి. బంగారపు పడకలపై 
విశార ంత్ పందుత్నయి. అవి దైవసింహాస్నం కిర ంద్ 
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వేర ల్లడుతూ ఉన్నాయి. అవి తమ రుచికరమైన 
ఆహారం, విల్లస్ వంతమైన విశార ంత్ మందిర్వలను 
చూచి, 'మన సోద్రుల వదే్కు మనం ఇకొడ స్జీవంగా 
విల్లస్వంతమైన జీవితం గడుపుతున్నామని, వ్యరిని 
కూడ్డ వీటికోస్ం కృషిచేయాలని, యుద్ధ ంలో అశర ద్ధ , 
సోమరితనం చూపకూడద్నే స్ందేశం ఇచేచదవరు?' అని 
అంటారు. అపుపడు అలా్లహ్, 'నేను మీ ఈ స్ందేశానిా 
మీ సోద్రుల వరకు చేరుస్లూ నని,' అన్నాడు, వ్యరిని 
గురించే అలా్లహ్ (త) ఈ ఆయతును అవతరింప్
జేస్లడు: ''అలా్లహ మారగ ంలో చంప్బడన వ్యరిని 
మృతులుగా భావించకండి, వాసత వానికి వ్యరు స్జీవులై, 
తమ పర భువు వదే్ జీవన్లప్రధి పందుతున్నారు.'' (ఆల్
ఇమాాన్,్3:169). (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1131) [ ) لم تتم دراسته ( 68]  - 3854
  ه وسلمَوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علي

لُْمْؤمِ قَالَ  َ ْنَيا َعىل َثاَلثَِة أَْجَزاٍء:ُنوْ : "ا ل َِذْيَن آَمُنْوا  َن ِِف الد ُ َ ا
َوَجاَهُدْوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم   .بِاهلِل َوَرُسْولِِه ثُم َ لَْم يَْرَتابُْوا 

ْم الِهِ أَْموَ  َوال َِذْي يَأَْمُنُه الن َاُس َعىَل الن َاِس َعىَل  .ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 
ِ َعز َ َوَجل َ  ِهْم َوأَْنُفِس  .  " ثُم َ ال َِذْي إِذَا أَْشَرَف َعىَل َطَمٍع َتَركَُه لِِل 

 . َرَواهُ أَْحَمُد 
3854. (68) [2/1131 -అప్రిశోధితం] 
అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''పర పంచంలోని విశాాసులు మూడు రకాలు. 
1. అలా్లహ్(త) నూ, ఆయన పర వకతనూ విశాసించి, 
ఏమాతు ం స్ంకోచానికి గురికాకండా తమ ధన 
ప్రర ణాలతో దైవమారగ ంలో జిహాద్ చేస్తవారు. ఇటవంటి 
వ్యరు అంద్రికంటే ఉతూ ములు. 2. ఇతరులకు ధన, ప్రర ణ 
నష్టట నిా కలిగంచని వ్యరు. వీరు రండవ తరగత్కి 
చెందినవ్యరు. 3. వీరి హృద్యంలో ఆశగా ఉంటంది. 
కాని దైవప్రర త్ కోస్ం తన మనోకాంక్షలిా వద్లి వేస్లూ రు.'' 
(అ'హమద్) 

 ( 2/1132)[ ) حسن (  69]  - 3855
ةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ْحمِن بِْن أَِِبْ ُعَمْْيَ َوَعْن َعْبِد الر َ

"َما ِمْن نَْفٍس ُمْسِلَمٍة يَْقِبُضَها َرب َها ُتِحب ُ أَْن  عليه وسلم قَاَل:
بُْن   .ِهْيِد"ْنَيا َوَما فِْيَها َغْْيُ الش َ الد ُ أَن َ لََها ُكْم وَ إِلَيْ َتْرِجَع  قَاَل ا

ةَ: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َْلَْن أُقتَل ِِفْ   عِمْْيَ
َبِر َوالَْمَدِر" َرَواهُ   .َسِبْيِل اهلِل أََحب ُ إَِِل َ ِمْن أَْن يَُكْوَن ِِلْ أَْهُل الَْو

 . ائِ ُ الن ََس 
3855. (69) [2/1132- పా్రమాణికం] 
అబేురర 'హామన్ బిన్ అబీ 'ఉమైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  

(స్) పర వచనం: ''ఏ విశాాసి ఆతమను అలా్లహ్ (త) 
ఎతుూ కుంటాడో ఆ ఆతమ మళ్ళళ పర పంచంలోనికి 
ర్వవడ్డనికి ఇషట పడదు, భూలోకంలోని ధన స్ంపద్ లన్నా 
లభించిన్న స్రే. అయితే షహీద్ తపప. అంటే షహీద్ 
స్ారగ ంలోని అనుగర హాలను చూచి మళ్ళళ పర పంచంలోనికి 
ర్వవ్యలని కాంకిష స్లూ డు, ''నేను అలా్లహ (త) మారగ ంలో 
వీరమరణం పంద్టం పర పంచంలోని వసుూ వులనిాటి 
కంటే్ న్నకు్ ఇషట ం.''  (నస్లయి') 

 (2/1132)[ ) لم تتم دراسته (  70]  - 3856
َي َوَعْن َحْسَناَء بِْنِت مُ  لَْت َة قََعاِو ثََنا : ا قُلُْت   ْي قَاَل:َعم ِ  َحد َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: ِب ُ ِِف الَْجن َِة   قَاَل: َمْن ِِف الَْجن َِة؟ لِلن َ "الن َ
ِهْيُد ِِف الَْجن َِة َوالَْمْولُْودُ ِِف الَْجن َِة َوالَْوئِْيُد ِِف الَْجن َِة"  َرَواهُ   .َوالش َ

 . أَبُْو دَاُودَ 
3856. (70) [2/1132 -అప్రిశోధితం] 
'హస్న్న' బిన్తె ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: మా 
చిన్నానా న్నతో ఇల్ల అన్నారు, ''నేను పర వకత  (స్)ను, 
'స్ారగ ంలో ఎటవంటి వ్యరుంటారు,' అని అడిగాను. 
దానికి పర వకత  (స్) స్ారగ ంలో పర వకత లు, అమరవీరులు, 
యుకత  వయసుుకు చేరని పలాలు, స్జీవంగా ఖననం 
చేయబడిన బ్రలికలు ఉంటారు,' అని స్మాధానం 
ఇచాచరు.  (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1132)[ ) ضعيف (  71]  - 3857
َمَة َوَعْبِد اهلِل بِْن   ْيَرةَ َوأَِِبْ أَُما ْردَاِء َوأَِِبْ ُهَر َوَعْن عَلِي ٍ َوأَِِبْ الد َ

ِن  اَن بْ ِعْمرَ ُعَمَر َوَعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروَوَجاِبِربِْن َعْبِد اهلِل وَ 
ُث َعْن َرُسْوِل اهلِل  اهللُ  ْْيٍ َرِضَي ُحَص  ِ ْ أَْجَمِعْْيَ كُل ُُهْم يَُحد   َعهْْنُ

"َمْن أَْرَسَل نََفَقةًّ ِِفْ َسِبْيِل اهلِل   صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل:
كُل ِ ِدرَهٍم َسْبُعِماَئِة ِدْرَهٍم َوَمْن غَ  َزا  َوأَقَاَم ِِف بَْيِتِه فَلَُه بِ

كُل ِ ِدْرَهٍم  وَ َسِبْيِل اهللِ ِه ِِف َنْفِس بِ  لَِك فَلَُه بِ أَْنَفَق ِِفْ َوْجِهِه ذَ
اهلِل يَُضاِعُف لِمَْن  )وَ  َسْبُعِماَئِة أَلِْف ِدْرَهٍم".ثُم َ َتاَل َهِذهِ اْْليَِة:

ْبُن َماَجُه   .(261: 2؛ ي ََشاءُ   .َرَواهُ ا
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3857. (71) [2/1132 -బలహీనం] 
అలీ, అబూ ద్ర్దా, అబూ హురైరహ్, అబూ 
ఉమామ, అబేులా్లహ్ బిన్ ఉమర్ మరియు అబేులా్లహ్ 
బిన్ అమ్ల్, జ్ఞబిర్ బిన్ అబేులా్లహ్, ఇమ్ాన్ బిన్ 
హుసైన్ (ర) మొద్లైన వ్యరి కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 
''దైవ మారగ ంలో ఖరుచల నిమితూ ం ధన్ననిా పంప, త్నను 
ఇంటా్ల కూరుచనా వయకిత కి పర త్ దిర్హమ్కు బదులు 700 
దిర్హమ్ల పుణయం లభిసుూ ంది. అదేవిధంగా త్నను 
దైవమారగ ంలోని జిహాద్లో ప్రలగ ని, తన ధన్ననిా కూడ్డ 
ఖరుచపడితే, పర త్ దిర్హమ్కి బదులు అతనికి 7 లక్షల 
దిర్హమ్ల పుణయం లభిసుూ ంది. దీనిా స్మరిథ సూూ  ఈ 
వ్యకాయనిా పఠించారు: ''..అలా్లహ్ త్నను కోరినవ్యరికి 
హెచ్చచగా నొసంగుతాడు...'' (ఇబ్నా  మాజహ) 

 (2/1132)[ ) لم تتم دراسته (  72]  -3858
َل َض وَعْن فُ   : ولُ قُ يَ  اِب ط َ الخَ  بِن رَ مَ عُ  ُت عْ مِ َس  قَاَل: دٍ يْ بَ عُ  ِن بْ  ةَ ا
  اءُ َد هَ "الش ُ  : ولُ قُ م يَ ل َ وَس  يهِ لَ اهلل عَ  ىل َ ول اهلل َص ُس رَ  َسِمْعُت 

العدو فصدق اهلل حّت   َي قِ لَ  اِن يمَ ْلا ُد ي َ جَ  ٌن ؤمِ م ُ  ٌل جُ رَ  :ةٌ عَ بَ أر
مة   قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعيهْن يوم القيا

ورفع رأسه حّت سقطت قلنسوته فما أدري أقلنسوة  . هكذا "
"ورجل   قَاَل:  عمرأراد أم قلنسوة النب صىل اهلل عليه وسلم؟

  بشوك طلح  ب جلدهنما ضرمؤمن جيد اْليمان لقي العدو كأ
نية  هاه سمن الجب أت م غرب فقتله فهو ِف الدرجة الثا

لحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق   ورجل مؤمن خلط عمال صا
لثة ورجل مؤمن أسرف   اهلل حّت قتل فذلك ِف الدرجة الثا
عىل نفسه لقي العدو فصدق اهلل حّت قتل فذاك ِف الدرجة 

بعة"  .سن غريب ديث ح هذا ح رواه الُتمذي وقَاَل:  .الرا
3858. (72) [2/1132 -అప్రిశోధితం] 
ఫుజ్ఞల బిన్ ఉబై్నద్ కథనం: నేను ఉమర్ (ర) ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా విన్నాను, ''పర వకత  (స్)ను ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను విన్నాను, ''అమరవీరులు న్నలుగు 
రకాలు. 1. ద్ృఢ విశాాస్ం కలిగ దైవమారగ ంలో 
శతుు వులతో పోర్వడి అలా్లహ్తో చేసిన వ్యగేాన్నలను 
నిజమని నిర్మపంచి పోర్వడుతూ వీరమరణం పందాడు. 
తీరుపదినం న్నడు అతనికి ఎంత గొపప స్లథ నం 
లభిసుూ ంద్ంటే, పర జలు అతనివైపు కళ్తళరపకుండ్డ 

చూసూూ  ఉంటారు. వ్యరు తమ తలలు ఎతూ టం వలావ్యరి 
ట్లప్రలు పడిపోత్నయి. ఉలాేఖనకరత  ఎవరి ట్లప్ర పడిందో 
న్నకు తెలీదు అని అన్నారు. ఉమర్(ర)దా లేక 
పర వకత (స్)దా. 2. పరిపూరి విశాాస్ం కలిగ, అలా్లహ్ (త) 
మారగ ంలో శతుు వుతో పోర్వడ్డడు. భయాందోళ్నలకు 
గురి అయాయడు. తనకు ముళ్ళళ గుచిచనటా 
గర హించాడు. ఇంతలో అనుకోకుండ్డ బ్రణం వచిచంది, 
అతనిా హతమారిచంది. ఇతనికి రండవ స్లథ నం 
లభిసుూ ంది. 3. ఇతడు కొనిా స్త్నొర్వయలు చేస్లడు. 
కొనిా ప్రపకార్వయలు చేస్లడు.  ఇంకా దైవమారగ ంలో 
శతుు వుతో పోర్వడి దైవంతో చేసిన వ్యగేా లను స్తయమని 
నిర్మపంచాడు, చివరికి వీరమరణం పందాడు. ఇతడు 
మూడవ తరగత్కి చెందినవ్యడు. 4. తనుా త్నను 
దుర్వమర్వగ నికి గురిచేసుకునా విశాాసి. అంటే ప్రప్రలు 
చేసి అలా్లహ్ మారగ ంలో శతుు వులతో పోర్వడి, అలా్లహ్తో 
చేసిన వ్యగేాన్నలను నిజమని నిర్మపంచాడు. అంటే 
చాల్ల వీర్చచితంగా పోర్వడ్డడు. అమరవీరుల గురించి 
అలా్లహ్ (త) చేసిన వ్యగేాన్నలను స్తయమైనవని 
గర హించాడు. చివరికి వీరమరణం పందాడు. ఇతడు 
న్నలగ వ తరగత్కి చెందినవ్యడు. (త్రిమజి' / పా్రమాణికం-
ఏకలాేఖనం)  

 (2/1133)[ ) صحيح (  73]  - 3859
لَِمي ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن عُْتَبَة بِْن َعْبِد الس ُ

لَْقْتىَل ثاََلثٌَة: عليه وسلم :  َ لِِه ِِفْ   "ا ُمْؤِمٌن َجاَهَد بَِنْفِسِه َوَما
ِب ُ صىل  اقَ.  يُْقَتَل" َحّت َ اَتَل و  قََسِبْيِل اهلِل فَإِذَا لَِقَي الَْعُد  َل الن َ

ِهْيُد الُْمْمَتَحُن ِِفْ َخْيَمِة اهلِل   اهلل عليه وسلم فِْيِه:  "فََذلَِك الش َ
ةِ  َوُمْؤِمٌن   .َتْحَت َعْرِشِه ََل يَْفضلُُه الن َِبي ُْوَن إَِل َ بَِدَرَجِة النُبو َ

ئًّا ا َوآَخَر َسي ِ لِحًّ لِهِ ْفِس َد بِنَ َجاهَ  َخلََط َعَمالًّ َصا  َسِبْيِل   ِِفْ ِه َوَما
ِب ُ صىل اهلل عليه   .اهلِل إِذَا لَِقَي الَْعُدو َ قَاَتَل َحّت َ يُْقَتَل" قَاَل الن َ

ْيَف   وسلم فِْيِه: "ُمَمْصِمَصٌة َمَحْت ذُنُْوبَُه َوَخَطاَياهُ إِن َ الس َ
اٌءلِلَْخَطاَيا َوأُْدِخَل ِمْن أَي ِ أَبَْواِب  ِف َشا ن َةِ  الَْج َمح َ اَهَد ٌق جَ َء َوُمَنا

لِِه فَإِذَا لَِقَي الَْعُدو  قَاَتَل َحّت َ يُْقَتَل فََذاَك ِِف الن َاِر  بَِنْفِسِه َوَما
ْيَف ََل يَْمُحوالن َِفاَق" َرِمي ُ  .إِن َ الس َ ا  .َرَواهُ الد َ

3859. (73) [2/1133- ద్ృఢం] 
'ఉత్బహ బిన్ 'అబేుసులమీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, దైవమారగ ంలో మరణంచేవ్యరు మూడు 
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రకాలు. 1. దైవమారగ ంలో తన ధనప్రర ణాల దాార్వ 
జిహాద్ చేసూూ  శతుు వుతో వీర్చచితంగా పోర్వడి, 
వీరమరణం పందిన విశాాసి. పర వకత  (స్) 'అతడు షహీద్, 
అతనిా స్హనం, కష్టట లు, సిథ రత్నాల దాార్వ 
పరీకిష ంచడం జరిగంది, అతడు పరీక్షలో నెగాగ డు,' కనుక 
అతడు అలా్లహ్ (త) సింహాస్నం కిర ంద్ అమోఘమైన 
భావనంలో ఉంటాడు. పర వకత లు తపప అతనికంటే గొపప 
స్లథ న్నలు కలిగ ఇతరులవార్మ ఉండరు. పర వకత లు 
మాతు మే దైవదౌతయంవలా అతనికంటే గొపపస్లథ న్నలు 
కలిగ ఉంటారు,' అని అన్నారు. 2. కొనిా 
స్త్నొర్వయలు, కొనిా ప్రపకార్వయలు చేసి, తన ధన 
ప్రర ణాల దాార్వ అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద్ చేసూూ  
శతుు వును ఎదుర్కొని అతనితో యుద్ధ ం చేసూూ  
చంపబడిన విశాాసి. అతని గురించి పర వకత  (స్) చరిచసూూ  
అతడి ప్రప్రలను అతని వీరమరణం తుడిచివేసుూ ంది. 
ఎందుకంటే కరవ్యలం ప్రప్రలను చెరిపవేసుూ ంది. ఇంకా 
అతనిా స్ారగ ంలోని ఏ దాారం దాార్వ నైెన్న 
పర వేశించవచచని ఆదేశించడం జరుగుతుంది,' అని 
అన్నారు. 3. తన ధన ప్రర ణాల దాార్వ దైవమారగ ంలో 
పోర్వడి శతుు వులను ఎదుర్కొని వీర్చచితంగా పోర్వడి 
చివరికి చంపబడా కపటాచారి నరకంలో పర వేశిస్లూ డు. 
ఎందుకంటే కరవాలం కప్ట్యయన్నన తొలగంచదు. 
(దారిమ)  

 (2/1133)) لم تتم دراسته (  [ 74 ] - 3860
ْبِن عَائٍِذ قَاَل: َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن ا

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه:    ِِفْ َجَناَزةِ َرُجٍل فَلَم َا ُوِضَع قَاَل ُعَمُر بُْن الَْخط َ
لَْتَفَت َرُسْوُل   . ''ُجٌل فَاِجرٌ ُه رَ اهلِل فَإِن َ ََل ُتَصل ِ عَلَْيِه يَا َرُسْوَل '' فَا

ْنُكْم   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إَِل الن َاِس فََقاَل: "َهْل َرآهُ أََحٌد م ِ
نََعْم يَا َرُسْوَل اهلِل َحَرَس  ''فََقاَل َرُجٌل:  َعىَل َعَمِل اْْلِْساَلِم؟" 
وسلم   هعلي  صىل اهللُل اهللِ ْيِه َرُسوْ فََصىل  عَلَ  .''لَْيلَةًّ ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 

اَب َوقَاَل: َ "أَْصَحاُبَك يَُظن ُْوَن أَن ََك ِمْن أَْهِل الن َاِر  َوَحثَا عَلَْيِه الُت ُ
َوقَاَل: "يَا ُعَمُر إِن ََك ََل ُتْسأَُل  .َوأَنَا أَْشَهُد أَن ََك ِمْن أَْهِل الَْجن َِة"

َلِكْن   الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  هُ اوَ . رَ "ِفْطَرةِ ِن اْل ُتْسأَُل عَ َعْن أَْعَماِل الن َاِس َو
   ."ُشَعِب اْْلِْيَماِن"

3860. (74) [2/1133 -అప్రిశోధితం] 

ఇబ్నా 'ఆయిజ్' (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఒక జన్న'జహ 
లో ప్రలగ న్నారు. జన్న'జహ ను ఉంచి నపుడు పర వకత  (స్) 
జన్న'జహ నమా'జు చద్వటానికి సిద్ధ పడగా, 'ఉమర్ (ర) 
'పర వకాత ! ఈ వయకిత  జన్న'జహ నమా'జు చద్వకండి, 
ఎందుకంటే ఇతడు చాల్ల న్నచమైనవ్యడు,' అని 
అన్నారు. అపుపడు పర వకత  (స్) పర జల నుదేేశించి, 'మీలో 
ఎవరైన్న ఇతనిా ఇసా్లమీయ కారయం చేసుూ ండగా 
చూస్లర్వ?' అని పర శిాంచారు. ఒక వయకిత , 'అవును ఓ 
పర వకాత ! ఈ వయకిత  ఒక ర్చజు ర్వత్ు  అలా్లహ (త) మారగ ంలో 
కాపల్లకాస్లడు' అని అన్నాడు. పర వకత  (స్) అతని 
జన్న'జహ నమా'జు చదివించారు, ఇంకా తన చేతోూ  
అతని స్మాధిలో మటిట  వేస్లరు. ఇంకా అతని గురించి 
పర స్లూ విసూూ  'న్న మితుు లు నినుా నరకవ్యసిగా భర మపడు 
తున్నారు. అయితే న్నవు స్ారగ వ్యసివని నేను స్లక్షయం 
ఇసుూ న్నాను,' అని పలికి, ఆ తరువ్యత, 'ఓ 'ఉమర్! 
పర జల ఆచరణల గురించి నినుా పర శిాంచడం జరుగదు. 
అయితే నినుా ఇసా్లమ్ గురించి పర శిాంచడం 
జరుగుతుంది.'  (బై్నహఖీ) 

===== 
لَِة الِْجَهاِد  -1  َباُب إِعَْداِد آ

1. యుద్ధ ంకోసం ఆయుధాలు సిద్ధ ప్రచటం 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం  ا

 ( 2/1135)حيح ( ص [ )  1]  - 3861
ِمٍر قَاَل:  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن ُعْقَبَة بِْن عَا
ْوا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن   وسلم َوُهَو َعىل الِْمْنَبِ يَُقْوُل:  ")َوأَعِد ُ

ةٍ  َ  .(8:60...قُو َ ْمُي أ ةَ الر َ ْمُي ُقو َ ََل إِن َ اْل أَََل إِن َ الُْقو َ َ  .ة الر َ ََل إِن َ  أ
ْمُي  ةَ الر   . َرَواهُ ُمْسِلٌم  .الُْقو َ

3861. (1) [2/1135- ద్ృఢం] 
ఉఖ్బ బిన్ ఆమిర్ (ర) కథనం: మంబరుపై పర వకత  (స్) 
ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను. ''మరియు మీరు 
వారి (మీ శతుర వుల) కొరక, మీ శకిత మేరక  
బలసామాగేని, స్థద్ధ ప్రచ్చకొండ..(అల అనాాల, 
8:60),'' అయితే గురుత ంచ్చకోండి! బలం అంటే 
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విస్రటమే, గురుత ంచ్చకోండి! బలం అంటే విస్రటమే, 
గురుత ంచ్చ కోండి! బలం అంటే విస్రటమే.'' 8 (ముసాిమ్)  

 ( 2/1135)[ ) صحيح (  2]  - 3862
 ُقْوُل:َسِمْعُت َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يَ  َوَعْنُه قَاَل:

َيْكِفْيُكُم اهلُل فاََل يُْعَجُز أََحُدكُْم أَْن ر ُ ل  اُكْم ُح عَلَيْ ْفتَ "َستُ  ْوُم َو
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم   .يَلُهَو بِأَْسُهِمِه"

3862. (2) [2/1135- ద్ృఢం] 
'ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచిసూూ  ఉండగా నేను విన్నాను. ''భవిషయతుూ లో మీరు 
ర్మమ్ స్లమ్ాజ్ఞయనిా జయిస్లూ రు. అలా్లహ్ (త) మీకు 
స్హాయం చేస్లూ డు. అయితే మీరు బ్రణవిద్యను 
విస్మరించర్వదు, సోమరితన్ననికి గురికార్వదు.'' 9  
(ముసాిమ్) 

 ( 2/1135)[ ) صحيح (  3]  - 3863
  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  َوَعْنُه قَاَل:

َرَواهُ ُمْسِلٌم   .لَْيَس ِمن َا أَْو قََد َعََص"ُه فَ ثُم َ َتَركَ ْمَي الر َ  عَِلَم "َمْن 
. 

3863. (3) [2/1135- ద్ృఢం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచిసూూ  ఉండగా నేను విన్నాను, ''బ్రణ్ విద్య 
నేరుచకొని, దానిి వద్లివేసినవ్యడు మనలోనివ్యడు 
కాడు, లేదా అతడు అవిధేయతకు ప్రలపడా్డడు'' అని 
అన్నారు.  (ముసాిమ్) 

 ( 2/1135)[ ) صحيح (  4]  - 3864
َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َسلََمَة بِْن اْْلَْكَوِع قَاَل:

ْوِق فََقاَل: لس ُ ْرُمْوا   وسلم عىَل قَْوٍم ِمْن أَْسلََم يََتَناَضلُْوَن بِا "ا
 

8) వివరణ-3861: అంటే ఈ ఆయతులో శకిత  అంటే 

విస్రటం అని అరథ ం. అది తుప్రకి అయిన్న, గుండు 

అయిన్న, మషీన్ గన్ అయిన్న, బ్రంబు అయిన్న, ర్వకట్ 

అయిన్న ఇవన్నా యుద్ధ  బలగం కిర ందికే వస్లూ యి. 

9) వివరణ-3862: అంటే ఆ విజయం తరువ్యత 

ఎలాపుపడూ మీరు జిహాద్కు స్ంసిదుధ లై ఉండ్డలి. ఒకవేళ్ 

ఇటవంటి విజయం తరువ్యత మీరు ఆధికయత కోలోపతే, 

ఆ అహంకారం మూలంగా సోమరితన్ననికి గురయితే, మీ 

విజయం ఓటమిగా మారిపోతుంది. 

ُك أَبَ فَإِن َ  .بَِّنْ إِْسَماِعْيَل  ِْلََحٍد  .ا َوأَنَا َمَع بَِّن فاَُلٍن"يًّ امِ ْم كَاَن رَ ا
ْيَقْْيِ فَأَْمَسُكْوا بِأَْيِدْيِهْم فََقاَل: لُْوا: "َما لَُكْم؟" الَْفِر َوكَْيَف   قَا
ْرُمْوا وأَنَا َمَعُكْم كُل ُِكْم  نَْرِمْي َوأَْنَت َمَع بَِّنْ فاَُلٍن؟ قَاَل: .  " "ا

 . ُبَخاِري ُ َرَواهُ اْل 
3864. (4) [2/1135- ద్ృఢం] 
స్లమహ బిన్ అకవ'అ కథనం: పర వకత  (స్) అస్లమ్ 
వరగ ం వదే్కు వళ్తళరు. అకొడ వ్యరు బజ్ఞరులో 
బ్రణాలు వద్లటం చూచారు. అదిచూసి పర వకత (స్) 'ఓ 
ఇస్లమయీల్ స్ంత్ననమా! అంటే అరబ్ పర జల్లర్వ! మీరు 
బ్రణవిద్య నేరుచకుంటూ ఉండండి. మీ తండిర  
ఇస్లమయీల్ కూడ్డ విలువిద్యలో ప్రర వీణ్యయలే. 
ఇకొడునా రండు బృందాలలో, ఒక బృంద్ంతో నేను 
ఉన్నాను,' అని అన్నారు. అది వినా మర్చ వరగ ం వ్యరు 
నేరుచకుంటనా విలువిద్య ఆపవేస్లరు. పర వకత  (స్) 
వ్యరితో, 'మీరందుకు ఆపవేస్లరు,' అని పర శిాంచారు. 
దానికి వ్యరు, 'తమరు వ్యరి వైపు ఉన్నారు, మా వైపుకు 
ర్వలేదు, మరి మేమల్ల బ్రణాలు వద్ల్లలి,' అని 
అన్నారు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'ఇపుపడు నేను మీ 
అంద్రివంట ఉన్నాను. ఇపుపడు మీరు పరస్పరం 
బ్రణవిద్య నేరుచకోవడం కొనస్లగంచండి,' అని 
అన్నారు.  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1136)[ ) صحيح (  5]  - 3865
َ  :َوَعْن أَنٍَس قَالَ  ِب ِ صىل اهلل َُت َ لَْحَة يَتَ بُْو َط كَاَن أ ُس َمَع الن َ

ْمِي فَكَاَن   ٍس َواِحٍد َوكَاَن أَبُْو َطلَْحَة َحَسَن الر َ عليه وسلم بُُِتْ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََيْنُظُر إَِل َمْوِضِع   َف الن َ إِذَا َرََم َتَشر َ

 ُ  .نَْبلِِه. َرَواهُ الُْبَخاِري 
3865. (5) [2/1136 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: అబూ 'త'ల్లహ  ఒక ఢాలుతో పర వకత  

(స్)ను శతుు వుల నుండి తపపంచేవ్యరు, అబూ 'త'ల్లహ  
విలువిద్యలో ప్రర వీణ్యయలు. అబూ 'త'ల్లహ  బ్రణాలు 
వదిలినపుపడు పర వకత  (స్) అతని బ్రణం పడే చోటను, 
అంటే ఆ బ్రణం శతుు వుకు తగలిందా లేదా చూచేవ్యరు. 
(బు'ఖారీ)  

 (2/1136) () متفق عليه [  6]  - 3866
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كَُة ِِفْ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْنُه قَاَل: لَْبَ َ )ا
 .(نََواِصْي الَْخْيِل 

3866. (6) [2/1136- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ''గుర్వర ల నుదుటిపై శుభం 
ఉంది'' అని అన్నారు. 10 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/1136)[ ) صحيح (  7]  - 3867
ْيِر بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن َجِر

َيُقْوُل: لَْخْيُل   عليه وسلم يَلِْوْي نَاِصَيَة فََرٍس بِأْصَبِعِه َو َ "ا
َمِة: اْْلَْجُر    . "ْيَمةُ َوالَْغنِ َمْعُقْودٌ بَِنَواِصْيَها الَْخْْيُ إَِل يَْوِم الِْقَيا

 .ِلٌم َرَواهُ ُمْس 
3867. (7) [2/1136- ద్ృఢం] 
జరీర్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ (ర) కథనం: నేను పర వకత  (స్) ను 
ఒక గురర ం యొకొ నుదుటి వంటు కలను త్ు పుపతూ 
చూచాను. పర వకత  (స్) తన వేర ళ్ళతో త్ు పుపతూ గుర్వర ల 
నుదురాలో తీరుపదినం వరకు శుభం ఉంచడం 
జరిగంది.11 (ముసాిమ్) 

 ( 2/1136)صحيح (  [ ) 8]  - 3868
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر
نًّا َوَتْصِدْيقًّا بَِوعِْدهِ فَإِن َ   ا ِِفْ َسِبْيِل اهلِل إِْيَما "َمِن اْحَتَبَس فََرسًّ

نِِه يَ ِمْيزَ  ِشَبَعُه َوَري َُه َوَرْوثَُه َوبَْولَُه ِِفْ  مَ وْ ا َرَواهُ   ."ةِ َم الِْقَيا
 .الُْبَخاِري ُ 

3868. (8) [2/1136 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

'విశాాస్ంతో, పర త్ఫలం లభిసుూ ంద్నే ద్ృఢ నమమకంతో 
గుర్వర నిా దైవమారగ ంలో ఉంచితే గురర ం ఆహారం, న్నరు, 
మూతు ం, మలం మొద్లైన వ్యటనిాటిన్న తీరుపదినం 
న్నడు తూనికలాో పటిట  తూయటం జరుగుతుంది. అంటే 
వీటనిాటికీ పుణయం లభిసుూ ంది.'  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1136)[ ) صحيح (  9]  - 3869
 

10) వివరణ-3866: అంటే జిహాద్ గుర్వర లు ఉభయ 

లోకాలాోనూ శుభానిా తెచిచ పడత్నయి. 

11) వివరణ-3867: అంటే గురర ంపై జిహాద్ చేయడం వలా 

పుణయం లభిసుూ ంది. యుద్ధ  ధనం కూడ్డ లభిసుూ ంది. ఈ 

పరంపర తీరుపదినం వరకు కొనస్లగుతుంది. 

َوَعْنُه قَاَل:كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْكَرهُ 
كَاُل: أَْن ي َُكْوَن الَْفَرُس  كَاَل ِِف الَْخْيِل َوالش ِ ُيْمَّن ِه اْل ِرْجِل ِِفْ الش ِ

ِِفْ يَِدهِ الُْيْسَرى أَْو ِِفْ يَِدهِ الُْيْمَّن َوِرْجلِِه الُْيْسَرى. َرَواهُ  وَ اٌض بِيَ 
 .ُمْسِلٌم 

3869. (9) [2/1136- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) షికాల్ ఉండే 
గురేం అంటే ఇషాప్డేవ్యరు కాదు. షికాల్ అంటే 
కుడికాలు, ఎడమచేత్లో తెలాద్నం లేదా ఎడమకాలు, 
కుడిచేత్లో తెలాద్నం ఉండటం. (ముసాిమ్)  

 (2/1136)[ ) متفق عليه (  10]  - 3870
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر:

َبَق بَْْيَ الَْخْيِل ال َِِتْ أُْضِمَرْت ِمَن الَْحْفَياِء َوأََمُدَها ثَ  ُة ِني َ َسا
َبَق بَْْيَ الَْخْيِل ال َِِتْ لَْم َس َما  َوَبْيَنهُ الَْودَاِع  ت َُة أَْمَياٍل َوَسا

 . ُتْضَمْرِمَن الث َني َِة إَِل َمْسِجِد بَِّنْ ُزَرْيٍق َوَبْيَنُهَما ِمْيٌل 
3870. (10) [2/1136- ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ము'దమిర్ గుర్వర ల మధయ గురర పు పందాలు పటాట రు. 
హఫ్యా నుండి స్వియయతుల్ విదా వరకు. అంటే ఈ 
రండు పర దేశాల మధయ దూరం 6 మైళ్ళ దూరం ఉంటంది. 
కళ్తళలు లేని గుర్వర లకు ఒక మైలు దూరంలో పోటీ 
జరిగంది.12 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1137)[ ) صحيح (  11]  - 3871
 

12) వివరణ-3870: 'దిమార్ అంటే పలుచని, బకొ 

చికిొన, అంటే బకొచికిొన గుర్వర నిా పరిగెత్ూ ంచటానికి 

తయారు చేయటం. అంటే ముందు దానిా బ్రగా 

త్నిపంచి దొడాుగా చేస్లూ రు. ఆ తరువ్యత ఆహారం తగగ ంచి 

నడక, పరిగెతూ టం నేరపటానికి మైదానంలో పరిగెత్ూ ంచి 

బకొపలుచగా చేస్లూ రు. అపుపడది స్నాగా శకిత మంతంగా 

తయారవుతుంది. ఇటవంటి గుర్వర లు చాల్ల 

వేగవంతంగా ఉంటాయి. యుద్ధ ంలో చాల్ల పనికి వస్లూ యి. 

ఇల్ల కాని గుర్వర లు దూరం వరకు పరిగెతూ లేవు. దీనివలా 

తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే జిహాద్ కోస్ం శిక్షణ 

ఇవాటానికి, గురర పు పందాలు పటట టం మంచిదే. ఇందులో 

షరతులు పందాలు జూద్ం మొద్లైనవి జరుగవు. 

ఒకవేళ్ ఉంటే ఇటవంటివి ధరమం కావు. 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1377 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

 صىل اهلل عليه وسلم  هللِ ا   لَِرُسْوِل كَانَْت نَاقَةٌ  :َوَعْن أَنٍَس قَالَ 
ُتَسَم َ الَْعْضَباء َوكَانَْت ََل ُتْسَبُق فََجاَء أَْعَراِِب  َعىَل قُُعْوٍد لَُه  

لَِك عىَل الُْمْسِلِمْْيَ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   .فََسَبَقَها فَاْشَتد َ ذَ
َ  َن م ِ  ِفَع َشْيءٌ َل َ يَْرتَ  أَن "إِن َ َحق ا َعىَل اهللِ  عليه وسلم: ْنَيا إَِل   الد ُ

ُ  .َوَضَعُه"  .َرَواهُ الُْبَخاِري 
3871. (11) [2/1137 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) వదే్ 'గ్'ద్బా అనే ఆడ 
ఒంటె ఉండేది. ఇది చాల్ల వేగంగా పరిగెతేూ ది. ఏ ఒంటే 
దానికంటే ముందు పరిగెతేూ ది కాదు. అంటే పర వకత  (స్) 
ఒంటె ఎపుపడూ ముందు్ఉండేది. ఒకపలావ్యసి ఒంటెపై 
కూర్కచని వచాచడు. అతడు పర వకత  (స్) ఒంటె కంటే 
ముందుకు పోయాడు. ముసాిములు దీనిా భరించలేక 
పోయారు. అది చూచి పర వకత  (స్) ''పర పంచంలో ఒకోొస్లరి 
ముందు ఉండటం, ఒకోొస్లరి వనుక ఉండటం అలా్లహ్ 
తీరేప,''  అని అన్నారు.13  (బు'ఖారీ) 

----- 

لْفَ  َ    రండవ విభాగం ِِنْ الث َا  ْصُل ا
 (2/1137)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 3872

ِمٍر قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن ُعْقَبَة بِْن عَا
ْهِم الَْواِحِد ثاََلثََة  وسلم يَُقْوُل: لس َ "إِن َ اهلَل َتَعال يُْدِخُل بِا

نُِه يَْحتَ  : ةَ ن َ الَْج  نََفرِ  اِمَي بِِه تِ عَ نْ ِسُب ِِفْ َص َصا ِه الَْخْْيَ َوالر َ
ْركُبْوا َوأَْن َتَرُمْوا أََحب ُ إَِِل َ ِمْن أَْن َتْركَُبْوا كُل ُ   َوُمَنب ِلَُه فَاْرُمْوا َوا
ُجُل ِباِطٌل إَِل َ َرْمَيُة بَِقْوِسِه َوَتأِْدْيَبُه فََرَس  ُه  َشْيٍء يَلُْهْو بِِه الر َ

".إِن َ َرأََتُه فَ َماَلعََبَتُه اِمْ وَ  بُْن   َرَواهُ  ُهن َ ِمَن الَْحق ِ ِمِذي ُ َوا ْ الُت ِ
 َماَجُه 

 : َرِمي ُ ا ْمَي بَْعَد َما عَِلَمُه  َوَزادَ أَبُْودَاُودَ َوالد َ "َوَمْن َتَرَك الر َ
 . " " كََفَرَها أَْوقَاَل: َرْغَبةًّ َعْنُه فَإِن َُه نِْعَمٌة َتَركََها".

3872. (12) [2/1137- అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను. ''అలా్లహ్ (త) ఒక  ొ
బ్రణం వలా ముగుగ రిని స్ారగ ంలోనికి పంపస్లూ డు: 1. 

 

13) వివరణ-3871: అంటే పర త్ వసుూ వు ముందుకు 

వళ్ళూ ంది, వనుకకు వసుూ ంది. ముందుకళ్ళళ పర త్ వసుూ వు 

వనుక కూడ్డ వళ్ళతుంది. న్న ఒంటె వనుక వళ్ళటంలో 

ఆశచరయం ఏమీ లేదు. ఇది దైవ నియమమని అన్నారు. 

పుణయఫల్ల పేక్షతో బ్రణం తయారుచేస్త వ్యడిని, 2. 
జిహాద్లో బ్రణం విసిరే వ్యడిని, 3. జిహాద్లో 
ముజ్ఞహిద్కు బ్రణం అందించే వ్యడిని. అందువలా మీరు 
బ్రణవిద్య నేరుచకోండి, గురర పు స్లారీ నేరుచకోండి. 
అయితే గురర పు స్లారీ కంటే విలువిద్య మాకు చాల్ల 
ఇషట ం. పర పంచంలో పర త్ ఆట ల్లభం లేనిదే. కాని 
విలువిద్య, గుర్వర నిా పరిగెత్ూ ంచటం నేరపటం ఇంకా తన 
భారయపటా స్ంతోషంగా పర వరిత ంచటం, నవుా, ఎగత్నళి 
ధరమమైనవి. ఎందుకంటే ఇవి వ్యరి హకుొలు.'' 
(త్రిమజి,  ఇబ్నా  మాజహ)  
అయితే అబూ్  దావూద్, దారిమలలో అధికంగా, 

''విలువిద్య నేరుచకుని వద్లివేసి, దానిపటా ఆస్కిత  
చూపక్  పోతే కృతఘాతకు ప్రలపడినటావుతుంది.'' 
అని ఉంది. 

 (2/1137)يح ( [ ) صح  13]  - 3873
ْ نَ  ْن َوعَ  لَِمي ِ قَاَل: ِجيْ أَِِب َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ٍح الس ُ

"َمْن بَلََغ بَِسْهٍم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُهَو لَُه دََرَجٌة  عليه وسلم يَُقْوُل: 
 .رٍ ُل ُمَحر َ َوَمْن َرََم بَِسْهٍم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُهَو لَُه عِْد  .ِِف الَْجن َةِ 
َمِة".  اْْلِ َشْيَبةًّ ِِف  َوَمْن َشاَب  ا يَْوَم الِْقَيا َرَواهُ   ْساَلِم كَانَْت لَُه نُْورًّ

 الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشْعِب اْْلِْيَماِن.
َل َوالث َاِِنْ   ُل َوالن ََسائِ ُ اْْلَو َ لَْفْصُل اْْلَو َ َ َوَرَوى أَبُْو دَاُودَ ا

ِمِذي ُ الث َاِِنَ  ْ َيِتِهَمالَِث َوِِفْ رِ االث َ   وَ َوالُت ِ ْن َشاَب َشْيَبةًّ ِِفْ "مَ  :َوا
  "بََدَل" ِِف اْْلِْساَلِم". َسِبْيِل اهللِ 

3873. (13) [2/1137 -ద్ృఢం] 
అబూ నజీ'హ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల పర వచిసూూ  
ఉండగా, నేను విన్నాను. ''అలా్లహ(త) మారగ ంలో బ్రణం 
వద్లి శతుు వును చంపతే అతని కొరకు స్ారగ ం 
తపపనిస్రి అవుతుంది. అదేవిధంగా అలా్లహ(త) 
మారగ ంలో బ్రణం వదిలితే, అతనికి బ్రనిస్ను విడుద్ల 
చేసినంత పుణయం లభిసుూ ంది. అదేవిధంగా ముసాిమ్గా 
ముస్లివ్యడైతే తీరుప దినం న్నడు అతని ముస్లితనం 
వలుగుగా మారిపోతుంది.'' (బై్నహఖీ, అబూ దావూద్, 
నస్లయి, త్రిమజి')  
మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''అలా్లహ్(త) మారగ ంలో 
ముస్లి తన్ననికి చేరుకునావ్యడు అంటే ఇసా్లమీయ 
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ఆచరణలు ఆచరిసూూ  లేదా అలా్లహ్ (త) మారగ ంలో 
జిహాద్ చేసూూ  ముస్లివ్యడైతే తీరుపదినం న్నడు అతని 
ముస్లితనం వలుగుగా, కారుణయంగా పనికివసుూ ంది. 

 (2/1137)[ ) صحيح (  14]  - 3874
يْ  ْن َوعَ    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَالَ  َرةَ قَاَل:أَِِبْ ُهَر

ِفٍر" ٍ أَْو َحا ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ   ."ََل َسَبَق إَِل َ ِِفْ نَْصٍل أَْو ُخف  ْ َرَواهُ الُت ِ
 .َوالن ََسائِ ُ 

3874. (14) [2/1137 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''పందాలు కేవలం 3 విషయాలాో ధరూస్మూత్ం: 1. 
బ్రణాలు విస్రటం, 2. ఒంటె, లేదా 3. గుర్వర లన్న 
పరిగెత్ూ ంచటం.'' 14  (త్రిమజి', అబూ దావూద్, 
నస్లయి')  

 (2/1138) [ ) ضعيف ( 15]  - 3875
َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن أَْدَخَل  

َ ا بَْْيَ فَ فََرسًّ  َ اَن يُْؤَمُن َرَسْْيِ فَإِْن ك  يَْسِبَق فاََل َخْْيَ فِْيِه َوإِْن  ْن  أ
ن َِة    كَاَن ََل يُْؤِمُن أَْن يَْسِبَق فاََل بَأَْس بِِه". َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ

 

14) వివరణ-3874: అంటే ఇతరుల కంటే ముందుకు 

వళ్ళడం. అంటే పోటీలు, మూడు విషయాలాో అనే షరతు 

పటట టం స్రైనదే. ఒంటె, గురర ం మరియు బ్రణాలు. 

ఇపుపడు బ్రణాల స్లథ నంలో తుప్రకులు, పసోూ లు 

మొద్లైనవి వచేచస్లయి. ముసాిములు వీరతాంలో 

ఇతరుల్ కంటే తకుొవేమీ కాదు. అయితే అజా్ఞనం, 

విల్లస్లలకు బ్రనిస్లవటం వలా న్నశనమవుతున్నారు. 

ఇతర జ్ఞతులు, విద్యలో, శాస్ూ ీ్ పరిజా్ఞనంలో చాల్ల 

అభివృదిధ  చెందారు, ఆధ్యనిక ఆయుధాలు తయారు 

చేస్లరు. ముసాిములకు ఇవి తెలియవు. ముసాిములు 

పరస్పరం స్హాయ స్హకార్వలు అందించ్చకోరు. 

ముసాిములు అజా్ఞనంగా పర వరిత సూూ  ఒకరినొకరు 

శతుు వులుగా భావిసుత నాిరు. ముసాిముల పరిసిథ త్ ఇల్ల 

ఉంటే, వ్యరి శకిత  ఎల్ల పనికి వసుూ ంది. ప్ర తి జాతి యొకు 

ధారూక, ప్రర ప్ంచిక అభివృదిధ  వార స్దుగ ణాలపై 

ఆధారప్డి ఉంట్లంది. ముసాిములు విద్య నభయసించ్

నంత వరకు ఎటవంటి స్లంకేత్క పరిజా్ఞనం నేరుచకో 

లేరు. తమ ధరమంపై నడవలేరు. అంతవరకు హీన, 

న్నచమైన సిథ త్ నుండి బయటకు ర్వలేరు. 

ا بَْْيَ فََرَسْْيِ يَْعِّنْ  َيِة أَِِبْ دَاُودَ: قَاَل: "َمْن أَْدَخَل فََرسًّ   َوِِفْ ِرَوا
ا بَْْيَ   بِِقَماٍروَ  ْيَس ْسَبَق فَلَ  يَأَْمُن أَْن يُ َوُهَو ََل  َمْن أَْدَخَل فََرسًّ

  أَْن يُْسَبَق فَُهَو قَِماٌر".فََرَسْْي وقَْد أَِمَن 
3875. (15) [2/1138 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''ఎవరైన్న తన గుర్వర నిా పందంలో ఉనా రండు గుర్వర ల 
మధయ వద్లి, ఈ గురర ం ఆ రంటికన్నా ముందుకు 
దూసుకు పోతుంద్నే నమమకం ఉంటే ఇది మంచిపని 
కాదు. ఒకవేళ్ ముందుకు దూసుకు పోతుంద్ని నమమకం 
లేకుంటే ఎటవంటి అభయంతరం లేదు.'' 15 

(షర్హుసుునాహ్) 
అబూ దావూద్లోని ఒక ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 

''ఎవ రైన్న రండు పందప్ప గుర్వర ల మధయ తన గుర్వర నిా 
వదిలితే, అది ముందుకు దూసుకుపోతుంద్ని నమమకం 
లేకుంటే ఇది జూద్ం కాదు. అదేవిధంగా ఎవరైన్న తన 
గుర్వర నిా రండు గుర్వర ల మధయ వదిలితే, అది ముందుకు 
పోతుంద్ని నమమకం ఉంటే అది జూద్ం అవుతుంది.''  

 (2/1138) [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 3876
اهلل عليه   صىل هللِ ُسْوُل اقَاَل رَ   قَاَل:بِْن ُحَصْْيٍ َوَعْن ِعْمَراَن 

 "ََل َجلََب َوََل َجَنَب".  وسلم:
َهاِن".  ِ  .َرَواهُ أَبُْودَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  َزادَ يَْحََي ِِفْ َحِدْيِثِه:"ِِف الر 
ِمِذي ُ َمَع زيَ   ْ  ادَةٍ ِِفْ بَاِب "الَْغْضِب". َوَرَواهُ الُت ِ

3876. (16) [2/1138 -అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''గురర పు పందాలలో జలబ్, జనబ్ ధరమ స్మమతం 
కావు.'' 16  (అబూ్ దావూద్, నస్లయి', త్రిమజి') 

 

15) వివరణ-3875: ఈ మూడవ వయకిత ని ముహలాిల్ 

అంటారు. అంటే పందానిా ధరమస్మమతం చేస్తవ్యడు. 

పందంలో ర్మప్రయిలు ఒకవేళ్ వినోద్ం కోస్ం లేదా ఒక 

వైపు పందంగాపడితే ఎటవంటి అభయంతరంలేదు. రండు 

వైపుల్ల పందం ఉంటే ముహలాిల్ లేకుండ్డ అది చెలాదు. 

16) వివరణ-3876: జలబ్, జనబ్ 'జకాత్ అధాయయం లో 

కూడ్డ ఉన్నాయి. వీటిని గురించి కిత్నబు'జెకాత్లో 

పేర్కొనటం జరిగంది. ఇవి గురర పు పందాలలో కూడ్డ 

ఉన్నాయి. గురర పు పందాలలో జలబ్ అంటే తన గురర ం 
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 (2/1138)[ ) صحيح (  17]  - 3877
َل: "َخْْيُ  َوَعْن أَِِبْ قََتادَةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَا

َ  اْْلَقَْرُح  ْيِل اْْلَْدَهُم الْخَ  ُل ُطلُُق  .ْرثَُم اْْل ثُم َ اْْلَقَْرُح الَْمَحج 
َيَة". َرَواهُ   الَْيِمْْيِ فَإِْن لَْم يَُكْن أَْدَهَم فَُكَمْيٌت َعىَل َهِذهِ الش ِ

َرِمي ُ  ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ  . الُت ِ
3877. (17) [2/1138 -ద్ృఢం] 
అబూ ఖత్నద్హ (ర) కథనం: పర వకత  (స్)  పర వచనం: 

''అనిాటి కంటే మేలైన గురర ం అద్హమ్ -అఖ్ర'హ్-
అర్స్'మ్. ఆ తరువ్యత అఖ్రహ్ ము'హజెల్ 
తుల్ఖుల్ యమీన్. ఒక వేళ్ అద్హమ్ లేకుంటే, దాని 
చిహాాలు గల దానిా ఎంచ్చకోవటం జరుగుతుంది.''17 

(త్రిమజి', దారిమ)  
 (2/1139) [ ) ضعيف ( 18]  - 3878
 ْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   الَ ي ُ قَاَل: قََشمِ َوْهِب الُْج  َوَعْن أَِِب

ٍل  ٍل أَْو أَْشَقَر أََغر َ ُمَحج َ كُل ِ كَُمْيٍت أََغر َ ُمَحج َ وسلم: "عَلَْيُكْم بِ
ٍل   .  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ "أَْو أَْدَهَم أََغر َ ُمَحج َ

3878. (18) [2/1139 -బలహీనం] 
అబూ వహబ్ జుషమీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''ఒకవేళ్ మీరు గుర్వర లు ఉంచితే అ'గరర ల్-ము'హజెల్ 
(అంటే నుదురులు, కాళ్ళళ చేతులు తెలాగా ఉనాది) 
లేదా అష్ఖర- అ'గరర ల్-ము'హజెల్ (అంటే ఎరర గా ఉండ, 
నుద్రు, కాళ్ళళ చేతులు తెలాగా ఉనాది) లేదా 
అద్హమ్ అ'గరర ల్-ము'హజెల్ (అంటే నలాగా ఉండ, 

 

వనుక ఒక మనిషిని నియమించడం, అతడు దానిా 

తోలుతూ ఉంటాడు, అది ముందుకు పోవ్యలని. అదే 

విధంగా గురర పు పందాలలో జనబ్ అంటే ఒక గుర్వర నిా 

తన గురర ం వనుక ఉంచటం, త్నను ఉనా గురర ం అలసి 

పోతే దీనిపై నుండి దిగ దానిపై ఎకిొ కూర్చచవడం, అది 

ముందుకు పోవ్యలని. ఇల్ల చేయడం ధరమం కాదు. 

17) వివరణ-3877: అంటే అనిాటికంటే ఉతూ మమైన 

గురర ం నలాగా ఉండి నుదుటిపై తెలాద్నం ఉంటంది. పై 

పదాలు కూడ్డ తెలాగా ఉంటాయి. ఇటవంటి గురేం 

ఉతూ మ గురర ంగా పరిగణంచబడుతుంది. రండవది 

అఖ్రహ-ముహజెల్ అంటే నుదుటిపై తెలాద్నం ఉండి, 

దాని కాళ్ళళ చేతులు కూడ్డ తెలాగా ఉంటాయి. కాని 

కుడిచేయి తెలాగా ఉండదు. 

నుదురు, కాళ్ళళ చేతులు తెలాగా ఉనా) గుర్వర లు 
ఉంచండి.'' 18  (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 2/1139)[ ) حسن (  19]  - 3879
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا
ْقرِ  ِمِذي ُ وَ . رَ ""يُْمُن الَْخْيِل ِِف الش ُ ْ  .   َوأَبُْو دَاُودَ اهُ الُت ِ

3879. (19) [2/1139 -పా్రమాణికం] 
ఇబ్నా అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''ఎరర గా ఉండే గురర ంలో శుభం ఉంది.'' (త్రిమజి, అబూ్

దావూద్)  
 (2/1139)[ ) ضعيف (  20]  - 3880

لَِمي ِ أَن َ  هلِل صىل اهلل  ُه َسِمَع َرُسْوُل ا َوَعْن عُْتَبَة بِْن َعْبِد الس ُ
ْوا نََواِصَي الَْخْيِل َوََل َمَعاِرفََها َوََل  ُل: ه وسلم يَُقوْ علي "ََل َتُقص ُ

ب َُها َوَمَعاِرفََها ِدفَاُءَها َونََواِصَيَها  أَذْنَاَبَها فَإِن َ أَذْنَاَبَها َمَذا
 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "َمْعُقْودٌ فِْيَها الَْخْْيُ 

3880. (20) [2/1139- బలహీనం] 
'ఉత్బహ బిన్ 'అబేల్ సులామీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ను ఇల్ల పర వచిసూూ  ఉండగా నేను విన్నాను, 'మీరు 
గుర్వర ల నుదుటి వంటు కలు కత్ూ రించకండి. వ్యటి తోక 
వంటు కలను కత్ూ రించకండి. ఎందుకంటే తోక వ్యటికి 
చాల్ల ఉపయోగకరమైనది. దానితో అవి ఈగలను 
తోలుకుంటాయి. వ్యటి నుదురుపై శుభం ఉంటుంది.'' 
(అబూ్ దావూద) 

 (2/1139)[ ) ضعيف (  21]  - 3881
َوَعْن أَِِبْ َوْهِب الُْجَشِمي ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ْرَتِبُطوا الَْخْيَل َواْمَسُحْوا بَِنَواِصَيَها َوأَْعَجاِزَها أَْو  وسلم: "ا

 َ لَِها َوقَل ُِدوْ قَاَل: ا َ ُدْوَها َها َوََل ُتَقل ِ ْكَفا . َرَواهُ أَُبْو دَاُودَ ار"تَ وْ اْْل
 .َوالن ََسائِ ُ 

3881. (21) [2/1139 -బలహీనం] 
అబూ వహబ్ జుషమీ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''మీరు గుర్వర లను కటిట  ఉంచండి. వ్యటి నుదుటిపై, 
తొడలపై చేతోూ  నిమురుతూ ఉండండి, వ్యటి మడలో 

 

18) వివరణ-3878: అష్ఖర్ ఎరర గా ఉండే గుర్వర నిా 

అంటారు. కమీత్ ఏమిటంటే కమీత్ తోక నలాగా, 

అష్ఖర్ది ఎరర గా ఉంటాయ. 
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ఏదైన్న హార్వనిా వేసి ఉంచండి. అయితే త్నవీజులు, 
త్నయతుూ లు మాతు ం తొడిగంచకండి.'' 19 (అబూ 
దావూద్.  నస్లయి') 

 (2/1139)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 3882
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن ا

ا ا َما اْختصَنا دُ  َعْبدًّ أََمَرنَا  إَِل َ بِثاََلٍث:ْوَن الن َاِس بَِشْيٍء َمأُْمْورًّ
 َ ا َعىَل  ْسِبغَ نُ ْن أ َدقََة َوأَْن ََل نُْْنَِي ِحَمارًّ الُْوُضْوَء َوأَْن ََل نَأْكَُل الص َ

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ْ  .فََرٍس. َرَواهُ الُت ِ
3882. (22) [2/1139- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) అలా్లహ్ యొకొ 
పరమ విధేయులైన దాసులు. అలా్లహ్ (త) ఆదేశించిన 
విధంగానే ఆచరించేవ్యరు. తన ఇషట ం వచిచనటా 
ఏమాతు ం పర వరిత ంచేవ్యరు కారు. ఇతరుల మాదిరిగానే 
మమమలిా ఆదేశించేవ్యరు. మాకు పర తేయకంగా 
ఆదేశించేవ్యరు కారు. అయితే మూడు విషయాల పటా 
మాకు పర తేయకంగా ఆదేశించే వ్యరు. 1. పరిపూరి వు'దూ 
చేయమని. 2. 'జకాత్ ధన్ననిా త్నకూడద్ని. 3. గురేం 
మీద్  గాడిద్న్న  ఎకికంచ రాద్ని. 20  (త్రిమజి', 
నస్లయి') 

 (2/1140)[ ) صحيح (  23]  - 3883
 

19) వివరణ-3881: అంటే గుర్వర ల మడలలో హార్వలు 

వేయవచ్చచను. కాని త్నయతుూ లు, త్నవీజులు 

వేయర్వదు. అజా్ఞనకాలంలో దిషిట ్ తగలకుండ్డ 

ఉండటానికి త్నవీజులు, త్నయతుూ లు కటేట వ్యరు. అయితే 

ఈ త్నయతుూ లు దైవనిరియాలను మారచలేవు. 

త్నవీజులు్ కూడ్డ ఇల్లంటివే. చాల్ల మంది పర జలు 

త్నవీజులు, త్నయతుూ లు ధరిసూూ  ఉంటారు. ఇది 

ఎంతమాతు ం ధరమస్మమతం కాదు. 

20) వివరణ-3882: అంటే పర తేయకంగా ఈ మూడు 

విషయాల పటా మాకు ఆదేశించేవ్యరు. పరిపూరింగా 

వు'దూ చేయడం అంద్రికీ వరిత సుూ ంది. కాని, మాకు మరీ 

శరదాధ శకుత లతో వు'దూ చేయమని ఆదేశించారు. రండవది 

దానధర్వమలు సీాకరించటం కూడ్డ మాకు తగని పని. 

మూడవది గురర ంపై గాడిద్ దాార్వ జతకటిట స్తూ  కంచర 

గాడిద్ జనిమసుూ ంది. దీనిా గురించి కూడ్డ అంద్రిన్న 

వ్యరించడం జరిగంది. అయితే, మమమలిా పర తేయకంగా 

వ్యరించడం జరిగంది.  

أُْهِديَْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
:ْغلٌَة فََرِكَبَها فََقاَل عَ عليه وسلم بَ  َعىَل  ْْيَ َحمِ لَْنا اْل لَْو َحمَ  لِي ٌ

الَْخْيِل فَكَانَْت لََنا ِمثُْل َهِذهِ؟ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
لَِك ال َِذْيَن ََل يَْعلَُمْوَن  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "وسلم: "إِن ََما يَْفَعُل ذَ

 .َوالن ََسائِ ُ 
3883. (23) [2/1140- ద్ృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) కు కానుకగా ఒక కంచర 
గాడిద్ ఇవాబడింది. పర వకత  (స్) దానిపై ఎకాొరు. 
అపుపడు 'అలీ (ర) 'ఒకవేళ్ మనం కూడ్డ గాడిద్లను 
గుర్వర లపై జత కటిట స్తూ  మనకు కూడ్డ ఇటవంటి 
జంతువులు దొరుకుత్నయి,' అని అన్నారు. అది విని 
పర వకత (స్), 'ధర్వమదేశాలు, నియమాలు తెలియని వ్యరే 
ఇల్ల చేస్లూ రు,' అని అన్నారు. 21  (అబూ దావూద్, 
నస్లయి') 

 (2/1140)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 3884
َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَانَْت قَِبْيَعُة َسْيِف َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ ٍة. َرَواهُ الُت ِ َرمِ وسلم ِمْن فِض َ ا  .ي ُ  َوالن ََسائِ ُ َوالد َ
3884. (24) [2/1140- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) కరవ్యల్లనికి వండి పడికిలి 
ఉండేది.22 (త్రిమజి', అబూ దావూద్, నస్లయి', దారిమ) 

 (2/1140)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 3885
هِ َمِزْيَدةَ قَاَل:َوَعْن ُهْوِد بِْن َعْبِد اهلِل بِْن َسْعٍد  ِ دََخَل   َعْن َجد 

يه وسلم يَْوَم الَْفْتِح َوَعىَل َسْيِفِه ذَهٌَب  ل  عاهلِل صىل اهللَرُسْوُل 
ٌة.  ْيٌب  َوِفض َ ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ    .َرَواهُ الُت ِ

3885. (25) [2/1140 -అప్రిశోధితం] 
హూద్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ బిన్ స్'అద్ తన త్నత 
మ'జీద్హ దాార్వ కథనం: పర వకత  (స్) మకొహ విజయం 
న్నడు మకొహ ముకరర మహలో పర వేశించారు. అపుపడు 
పర వకత  (స్) కరవ్యలం పడికిలికి బంగారం, వండి పదుగులు 
ఉన్నాయి. (త్రిమజి' /  ఏకలాేఖనం) 

 

21) వివరణ-3883: అంటే ఇటవంటి పని అజా్ఞనులే 

చేస్లూ రు. న్నకు ధారిమక విషయాలన్నా తెలుసు. కనుక న్నకు 

ఇది తగదు. 

22) వివరణ-3884: దీనివలా వండిని పురుషులు 

ఉపయోగంచ వచచని తెలిసింది. 
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 (2/1140)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 3886
ائِِب بِْن يَِزْيَد  ِب َ صىل اهلل عل  َوَعِن الس َ وسلم كَاَن  يه: أَن َ الن َ

ُ عَلَيْ  بُْن   ِدْرعَاِن قَْد َظاَهَر بَْيَنُهَما. َرَواهُ  ُحدٍ ِه يَْوَم أ أَبُْو دَاُودَ َوا
 َماَجهُ 

3886. (26) [2/1140 -అప్రిశోధితం] 
స్లయి'బ్ బిన్ య'జీద్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో 
పర వకత  (స్) శరీరంపై రండు కవచాలు ఉండేవి. అంటే ఒక 
దానిపై ఒకటి ఉండేవి. (అబూ దావూద్, ఇబ్నా మాజహ) 

 ( 2/1140؟)[  27]  - 3887
َيُة نَِب ِ اهلل صىل اهلل عليه  ْبِن َعب َاٍس قَاَل: كَانَْت َرا َوَعِن ا

ْبُن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوا ْ لَِواُؤهُ أَبَْيُض. َرَواهُ الُت ِ    .وسلم َسْودَاَء َو
3887. (27) [2/1140- ? ] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్ పదే్ జండ్డ 
నలాగా ఉండేది, చినా జండ్డ తెలాగా ఉండేది. (త్రిమజి', 
ఇబ్నా  మాజహ)  

 (2/1140)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 3888
َل ُمَحم َِد بِْن الَْقاِسِم قَاَل: بََعثَِّنْ   َوَعْن ُمْوََس بِْن عَُبْيَدةَ ُمْو

اَحم َُد بُْن مُ  َيِة َرُسْوِل  ْن رَ ْسأَلُُه عَ ِء بِْن عَاِزٍب يَ الَْقاِسِم إَِل الَْبَ ا
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: كَانَْت َسْودَاَء ُمَرب ََعةًّ م ِْن نَِمرةٍ .  

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ   وَ  َرَواهُ أَْحَمُد  ْ  .الُت ِ
3888. (28) [2/1140 -అప్రిశోధితం] 
మూస్ల బిన్ 'ఉబై్నద్హ (ర) అంటే ము'హమమద్ బిన్ 
ఖాసిమ్ (ర) విడుద్ల చేసిన బ్రనిస్ కథనం: 
ము'హమమద్ బిన్ ఖాసిమ్ (ర) ననుా బర్వఅ' బిన్ 
'ఆ'జిబ్ వదే్కు పంప, పర వకత  (స్) జండ్డ రంగు ఎల్ల 
ఉండేదో తెలుసుకొని రమమన్నారు. నేను అతనిని పర వకత  
(స్) జండ్డరంగు ఎల్ల ఉండేద్ని అడిగాను. దానికి 
అతడు, పదే్ జండ్డ రంగు నలాగా, న్నలుగు పలకలుగా 
ఉండేది. అందులో నలాని, తెలాని గీతలు ఉండేవి. 
(అ'హమద్, త్రిమ'జి, అబూ  దావూద్) 

 (2/1140)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 3889
لَِواُؤهُ   ِب َ صىل اهلل عليه وسلم دََخَل َمك ََة َو َوَعْن َجاِبٍر: أَن َ الن َ

 َ ِمِذي ُ َوأَبُوْ أ ْ بُْن  بَْيُض. َرَواهُ الُت ِ  .َماَجُه دَاُودَ َوا
3889. (29) [2/1140 -అప్రిశోధం] 

జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మకొహ లో పర వేశించి 
నపుడు, ఆయన చిన్న జండా తెలాగా ఉండేది. 
(త్రిమజి', అబూ  దావూద్, ఇబ్నా  మాజహ) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగంا
 (2/1141)[ ) لم تتم دراسته (  30]  - 3890

 َشْيٌء أََحب َ إَِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ْن يَكُ قَاَل: لَْم َعْن أَنٍَس 
 . عليه وسلم بَْعَد الن َِساِء ِمنض الَْخْيِل. َرَواهُ الن َِسائِ ُ 

3890. (30) [2/1141 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్)కు సీూ ీల తర్వాత 
గుర్వర లంటే  చాల్ల  ఇషట ం.  (నస్లయి') 

 (2/1141) ه (لم تتم دراست[ )  31]  - 3891
كَانَْت بَِيِدَرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: 

 "َما َهِذهِ؟ َعَرِبي ٌَة فََرأَى َرُجالًّ بَِيِدهِ قَْوٌس فَاِرَسي ٌَة قَاَل: قَْوٌس 
ي ُِد ا َقَنا فَإِن ََهاأَْشَباِهَها َوِرَماِح اْل  لَْيُكْم بَِهِذهِ وَ ا َوعَ أَلِْقهَ   هللُ يَُؤ

ُن لَُكْم ِِف الِْباَلدِ  ُيَمك ِ ْيِن َو ِ بُْن َماَجُه "لَُكْم بَِها ِِف الد   .. َرَواهُ ا
3891. (31) [2/1141 -అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) చేత్లో అరబ్రబ విలాు 
ఉండేది. పర వకత  (స్) ఒక వయకిత  చేత్లో ఫారసీ విలాు చూచి, 
ఆ ఈర్వన్న, ఫారసీ విలాును ప్రరవేసి ఇటవంటి అరబీ 
విలాును ఉంచ్చకో, ఇంకా దీటగా ఉనా బలాం ఉంచ్చ. 
ఎందుకంటే అలా్లహ్ (త) వీటి మూలంగానే మీ ధర్వమనికి 
స్హాయం చేస్లూ డు, ఇంకా అవిశాాసులను ఓడించి వ్యరి 
నగర్వలపై మీకు ఆధిపత్నయనిా పర స్లదిస్లూ డు అని 
పా్వచించారు. (ఇబ్నా మాజహ) 

===== 
 َفرِ ِب الس َ آَدا   َباُب   -2

2. ప్ర యాణ న్నయమాలు 
మానవ అవస్ర్వల కోస్ం పర యాణ అవస్రం ఎంతైెన్న 
పడుతుంది. పర యాణంలో ఒక మంచి, ఉతూ మ, దైవభీత్ 
గల వయకిత తో తోడైతే మరీ బ్రగుంటంది. ఎందుకంటే 
మంచి వ్యళ్ళతో ల్లభం కలుగుతుంది. అందువలా 
పర యాణం చేసినపుపడు మంచి వ్యళ్ళను ఎనుాకోవ్యలి. 
చెడా వ్యళ్ళతో పర యాణం చేయటం గాని, చెడావ్యళ్ళను 
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పర యా ణంలో తోడుగా ఉంచ్చకోవటం గాన్న చేయర్వదు. 
పర యాణంలో ఇతరులకు స్లధయమైనంత వరకు స్హాయం 
చేయాలి. అదేవిధంగా ఇతరులకు ఎటవంటి ఆటంకం 
కలిగంచర్వదు. అయితే గురువ్యరం పర యాణం 
చేయటం మంచిది. ఉద్యం కూడ్డ బయలుదేర 

వచ్చచను. పర యాణానికి బయలుదేరటానికి ముందు 
ఇసిూ ఖార్వ చేసుకోవ్యలి. పర యాణానికి ముందు రండు 
రకాతులు నమా'జును ఇంటా్ల చదువుకోవటం మంచిది. 
ఒకవేళ్ తనపై అపుప ఉన్నా, లేక అమానతు ఉన్నా 
వ్యటిని చెలాించి వళ్తళలి. తన కుటంబీకులను 
అలా్లహ్(త)కు అపపజపప వళ్తళలి. పర జలను తన 
తపుపలుంటే క్షమాపణ కోరుకోవ్యలి. దైవంపై 
నమమకంతో, చితూ శుదిధ తో ఇంటి నుండి బయలుదేర్వలి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం  ا
 ( 2/1142)[ ) صحيح (  1]  - 3892

ِب ُ صىل اهلل عل  لٍِك: أَن َ الن َ يه وسلم َخَرَج  َعْن كَْعِب بِْن َما
َج َيْوَم رُ خْ ِحب ُ أَْن ي َ ُبْوَك َوكَاَن يُ يَْوَم الَْخِمْيِس ِِفْ َغْزَوةِ تَ 
 . الَْخِمْيِس. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

3892. (1) [2/1142 -ద్ృఢం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) తబూక్ 
యుదాధ నికి గురువ్యరం బయలుదేర్వరు, గురువ్యరం 
పర యాణం చేయటం అంటే ఆయనకు చాల్ల ఇషట ం.23  
(బు'ఖారీ) 

 ( 2/1142)[ ) صحيح (  2]  - 3893
ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس  اهلِل بِْن ُعَمَرقَاَل: ْبدِ َوَعْن عَ 
ِكٌب  وسلم:" َر َرا لَْو يَْعلَُم الن َاُس َما ِِف الَْوْحَدةِ َما أَعْلَُم َما َسا

 . َخاِري ُ . َرَواهُ الْبُ "بِلَْيٍل َوْحَدهُ 
3893. (2) [2/1142 -ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''ఒకవేళ్ పర జలకు ఒంటరిగా పర యాణం 

 

23) వివరణ-3892: తబూక్ అంటే సవూది అరేబియా 

లోని ఒక పర దేశం పేరు. మదీనహ నుండి నెల ర్చజుల 

పరయాణం. ఈ యుద్ధ ం మంచి ఎండ కాలంలో 9 హిజీర లో 

జరిగంది.  

చేయటంలోని కషట ం తెలిస్తూ , ఎనాడూ ఒంటరిగా 
పర యాణం చేయరు. 24   (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1142)[ ) صحيح (  3]  - 3894
ْيَرةَ قَالَ  هلل عليه وسلم: "  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اَوَعْن أَِِبْ ُهَر

 . َها كَلٌْب َوََل َجَرٌس". َرَواهُ ُمْسِلٌم يْ  فِ َكُة ُرْفَقةًّ ْصَحُب الَْماَلئِ ََل تَ 
3894. (3) [2/1142- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''కుకొ మరియు గంట ఉనా పర యాణ బృంద్ం వంట 
కారుణయ దూతలు ఉండరు.''  25  (ముసాిమ్) 

 ( 2/1142)[ ) صحيح (  4]  -3895
لَْجَرُس  هلل ىل اْوَل اهلِل ص ْنُه أَن َ َرُس عَ وَ  َ  عليه وسلم قَاَل: "ا

ْيَطاِن". َرَواهُ ُمْسِلٌم    .َمَزاِمْْيُ الش َ
3895. (4) [2/1142- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''గంటలు షైత్నన్ పలానగోర వి వంటివి.''  26 (ముసాిమ) 
 (2/1142)(  [ ) متفق عليه 5]  - 3896
:ْْيِ  بَِش  أَِِبْ َوَعْن  أَن َُه كَاَن َمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   اْْلَْنَصاِري ِ
سلم ِِفْ بَْعِض أَْسَفاِرهِ فَأَْرَسَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   عليه و 

: َ  وسلم َرُسْوَلًّ َ  ٍة بَِغْْيٍقاَِلدَةٌ ِمْن َوَتٍرأَْوقاََلدَ  ِِفْ َرقَبَ "ََل ُتْبَقَْي  ةٌ إَِل 
 ." قُِطَعْت 

3896. (5) [2/1142-ఏకీభవితం]   
అబూ బషీర్ అ'న్నురీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వంట ఒక 
పర యాణంలో ఉన్నాను. పర వకత  (స్) ఒక వయకిత ని 

 

24) వివరణ-3893: ఒంటరిగా పరయాణం చేయటంలో 

స్లమానయ ఆహార భద్ర తలో చాల్ల ఆటంకాలు ఎదురవు 

త్నయి. అందువలా పరయాణంలో కన్నస్ం ముగుగ రు 

తోడుగా ఉండ్డలి. 

25) వివరణ-3894: అంటే వేటకోస్ం్ రక్షణకోస్ం కాక 

కుకొలను తోడుగా ఉంచితే కారుణయ దూతలు వంట 

ఉండరు. అయితే వేటకోస్ం, లేదా రక్షణకోస్ం 

క్కకులన ఉంచవచ్చున. అదేవిధంగా పరయాణంలో 

జంతువు మడలో గంటలు ఉన్నా కారుణయ దూతలు 

తోడు ఉండరు. 

26) వివరణ-3895: ఏవిధంగా పిలాన్ గ్రర వి ధరూం కదో, 

అదే విధంగా గ్ంటలు కూడా కటట డం మంచిది కదు. 
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పర యాణీకుల వదే్కు పంప ఎవరైన్న ఒంటె మడలో 
త్నయతుూ లు, త్నవీజులు కటిట  ఉంటే దానిా 
తెంపవేయమని పర కటించమని చెపప పంప్రరు.  
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/1142) [ ) صحيح ( 6]  - 3897
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

 اْْلَْرِض َوإِذَا  "إِذَا َسافَْرُتْم ِِف الِْخْصِب فَأْعُطوا اْْلِبَْل َحق ََها ِمَن 
َنِة فَأَْسِرُعوْ  لل َْيِل  َعر َ  ْْيَ َوإِذَاا عَلَْيَها الس َ َسافَْرُتْم ِِف الس َ ْسُتْم بِا

لل َْيِل  َواب ِ َوَمأَوى الَْهَوام ِ بِا ْيَق فَإِن ََها ُطُرُق الد َ ِر  . "فَاْجَتِنُبْوا الط َ
َنِة فَ  َيٍة: "إِذَا َسافَْرُتْم ِِف الس َ . َرَواهُ  "َباِدُرْوا بَِها نِْقَيَهاَوِِفْ ِرَوا

 .ُمْسِلٌم 
3897. (6) [2/1142- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం: 

''మీరు మంచి సిథ త్లో పర యాణం చేస్తూ  ఒంటెలకు వ్యటి 
హకుొలను చెలాించండి. అంటే గడాి, మేత, న్నరు వేసూూ  
తీసుకువళ్ళండి. అవి ఆహారం అంద్టం వలా చాల్ల 
చ్చరుగాగ  ఉంటాయి. అదేవిధంగా కరువుకాటకాలాో 
పర యాణం చేస్తూ  వేగంగా పర యాణంచండి, దీనివలా గమయం 
తొంద్రగా వసుూ ంది. గమయం చేరుకునా తరువ్యత మేత 
న్నరు వయయండి. ఒకవేళ్ పర యాణంలో ర్వత్ు పూట 
ఎకొడైన్న దిగతే, దారికి అడాంగా ఉండకుండ్డ కొంత 
ఎడంగా విడిది చేయండి. ఎందుకంటే వచేచపోయ్య 
మారగ ంలో ర్వత్ు పూట అడవి జంతువులు, కిర మి కీటకాలు 
మొద్లైనవి తమ గూళ్ళ నుండి బయటకు వచిచ 
స్ంచరిసూూ  ఉంటాయి.  
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఒకవేళ్ మీరు కరువు 
కాటకాలలో పర యాణంచేస్తూ  తొంద్రగా పర యాణం్

చేయండి. దానివలా జంతువుల శరీరంలో శకిత  ఉంటంది. 
(ముసాిమ్)  

 ( 2/1143)[ ) صحيح (  7]  - 3898
 ِِفْ َسَفٍرَمَع َرُسْوِل  ُن نَْح بَْيَنمَا  :لُْخْدِري ِ قَالَ َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد ا

صىل اهلل عليه وسلم إِذْ َجاَءهُ َرُجٌل َعىَل َراِحلٍَة فََجَعَل   اهللِ 
وسلم:  يَْضِرُب يَِمْينًّاَوِشَماَلًّ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 

  َن كَا  لَُه َوَمْن   َمْن ََل َظْهرَ "َمْن كَاَن َمَعُه فَْضُل َظْهٍر فَلَْيُعْد بِِه َعىَل 
لَُه فَْضُل َزاٍد فَلَْيُعْد بِِه َعىَل َمْن ََل َزادَ لَُه " قَاَل: فََذكََر ِمْن  

ن َا ِِفْ فَ  ْضٍل. َرَواهُ  أَْصَناِف الَْماِل َحّت َ َرأَْيَنا أَن َُه ََل َحق َ ِْلََحٍد م ِ
 .ُمْسِلٌم 

3898. (7) [2/1143- ద్ృఢం] 
అబూస్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: మేము పర వకత  (స్) 
వంట పర యాణంలోఉన్నాం. ఒకవయకిత  ఒంటెపై వచాచడు. 
అతడు తన ఒంటెను ఎడమవైపు త్ు పుపతున్నాడు, 
లేదా కుడి, ఎడమలవైపు త్ు పుపతున్నాడు. అది చూచి 
పర వకత  (స్) ఎవరి ద్గగ రైన్న గురర ం అనవస్రంగా ఉంటే 
వ్యహనం లేని వ్యరికి తన గుర్వర నిా ఇచిచవేయాలి. అదే 
విధంగా అనాం, లేదా బటట లు అనవస్రంగా ఉంటే, 
వ్యటి అవస్రం ఉనా వ్యరికి ఇచిచ వేయాలి. అదే విధంగా 
అనేకవసుూ వులను పర స్లూ విసూూ  ఇల్ల అన్నారు. అది విని 
మేము అనవస్రమైనది ఏ వసుూ వునూ ఉంచే హకుొ్
లేనటాగా్ భావించాము. 27 (ముసాిమ్) 

 (2/1143)[ ) متفق عليه (  8]  - 3899
 ْ ْيَرةَ  َوَعْن أَِِب  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : الَ قَُهَر

َمُه  َفُر قِْطَعةًّ م َِن الَْعَذاِب يَْمَنُع أََحَدكُْم نَْوَمُه َوَطَعا لس  "اَ
بَُه فَإِذَا قَََض نَْهَمَتُه مِ  ْل إَِل أَْهلِهِ َوَشَرا متفق  ."ْن َوْجِهِه فَلُْيَعج َ

 .عليه
3899. (8) [2/1143 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''పర యాణం శిక్ష్మరియు కషట ం్వంటిది. అది మిమమలిా 
నిద్ర  నుండి, అనాప్రన్నయాల నుండి దూరంగా ఉంచ్చ 
తుంది. పర యాణంలో మీ పని పూరత యితే తొంద్రగా 
తమ ఇళ్ళకు వచేచయండి.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/1143)صحيح ( [ )  9]  - 3900
 بِْن َجْعَفٍرقَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  اهللِ  َعْن َعْبدِ وَ 

وسلم إِذَا قَِدَم ِمْن َسَفٍر ُتلق َِي بِِصْبَياِن أَْهِل بَْيِتِه َوإِن َُه قَِدَم  
َ ِمْن َسَفٍر فَُس  ْبَّنْ ِبَق ِِبْ إِلَْيِه فََحَملَِّنْ بَْْيَ يََدْيِه ثُم َ ِجْيَء بِأ َحِد ا

 

27) వివరణ-3898: ఒంటెపై వచిచన వయకిత  అటూ ఇటూ 

త్రుగుతూ ఉన్నాడు. అతనికి ఆహారం అవస్రం 

ఉనాటట ంది. కాని అతడు ఎవరిన్న ఏదీ అడగలేదు. పర వకత  

(స్) అతని పరిసిథ త్ని గమనించి మీ ద్గగ ర ఏదైన్న వసుూ వు 

అనవస్రంగా ఉంటే అవస్రం ఉనా వ్యరికి ఇచిచవేయండి 

అని్అన్నారు. 
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َ فَاطِ  بٍة.    َخلَْفُه قَاَل: هُ دَفَ رْ َمَة فَأ فَأُْدِخلَْنا الَْمِدْيَنَة ثاََلثَةًّ َعىَل دَا َ
 .رَواهُ ُمْسِلٌم 

3900. (9) [2/1143- ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ జ'అఫర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర యాణం నుండి త్రిగ వస్తూ , ఆయన కుటంబ్రనికి 
చెందిన పలాలిా స్లాగత్ంచడ్డనికి రపపంచడం జరిగేది. 
పర వకత  (స్) ఒక పర యాణం నుండి త్రిగ వచాచరు. ననుా 
ఆయన ముందు ఉంచడం జరిగంది. పర వకత  (స్) ననుా 
తన వ్యహణంపై తన ముందు కూర్చచబ్నటట  కున్నారు. ఆ 
తరువ్యత ఫాత్మహ కుమారులాోని ఒకరిని పర వకత  (స్) 
ముందుకు తీసుకుర్వవటం జరిగంది. పర వకత  (స్) తన్
వనుక కూర్చచబ్నటట కున్నారు. మేము ముగుగ రం గురర ంపై 
కూర్కచనే మదీనహలో  పర వేశించాము. (ముసాిమ్) 

 (2/1143)[ ) صحيح (  10]  - 3901
  َحَة َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل أَن َُه أَقَْبَل ُهَو َوأَبُْو َطلْ  َوَعْن أَنٍَس: 

َها َعىَل  ِدفَ ِفي َُة ُمرْ اهلل عليه وسلم َص  سلم َوَمَع الن َِب ِ صىل عليه و 
 .َراِحلَِتِه. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

3901. (10) [2/1143 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: అనస్ (ర), అబూ 'తల్'హా పర వకత  

(స్) వంట ఒక పర యాణం నుండి మదీనహ త్రిగ 
వచాచరు. పర వకత  (స్) వంట అతని(స) స్తీమణ 
స్ఫియయహ (ర) కూడ్డ ఉన్నారు. వ్యహనంపై అతని 
(స్) వనుక   ఆమ కూర్కచని  ఉన్నారు.28  (బు'ఖారీ) 

 (2/1143)[ ) متفق عليه (  11]  - 3902
َوَعْنُه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََل يَْطُرُق  

 .متفق عليه .َوكَاَن ََل يَْدُخُل إَِل َ غُْدَوةًّ أَْو َعِشي َةًّ  أَْهلَُه لَْيالًّ 
3902. (11) [2/1143-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర యాణం నుండి త్రిగ 
ర్వత్ు పూట ఇంటికి వచేచవ్యరు కారు. ఉద్యం గాని 
స్లయం తు ంగాని్ వచేచవ్యరు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1143)ليه ( [ ) متفق ع 12]  - 3903
 

28) వివరణ-3901: అంటే 'ఖైబర్ యుద్ధ ం నుండి త్రిగ 

వసుూ నాపుపడు పర వకత (స్) తన భారయ స్ఫియయహ (ర)ను 

తమ వనుక కూర్చచబ్నటట కున్నారు.  

"إِذَا   سلم: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: 
 .متفق عليه ."ْيَبَة فاََل يَْطُرُق أَْهلَُه لَْيالًّ الْغَ أََحُدكُُم  َطالَ 

3903. (12) [2/1143 -ఏకీభవితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 'మీరు పర యాణంలో 
ఎకుొవ ర్చజులు గడిపన తర్వాత తెలియ పరచకుండ్డ 
ర్వత్ు పూట ఇంటికి ర్వకండి' అని పర వచించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1144)عليه (  متفق[ )  13]  - 3904
َوَعْنُه أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : " إِذَا دََخلَْت لَْيالًّ  

ِعثَةُ فاََل َتْدُخْل َعىَل أَْهِلَك َحّت َ َتْسَتِحد  الُْمغِ  "  ْيَبُة َوَتْمَتِشَط الش َ
 .متفق عليه

3904. (13) [2/1144- ఏకీభవితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''ఒకవేళ్ 
పర యాణం నుండి ఇంటికి త్రిగవస్తూ , ర్వత్ు పూట ఇంటి 
లోనికి పర వేశించకండి. అంటే మీ భారయలు బొడాుకిర ంద్ 
వంటు కలను, తలను దువానతో స్రిచేసుకోనంత 
వరకు ఇంటిలోనికి పర వేశించకండి.'' 29 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/1144)( يهمتفق عل [ ) 14]  - 3905
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم لَم َا قَِدَم الَْمِدْيَنَة  َوعَ  ْنُه أَن َ الن َ

ا أَْو بََقَرةًّ. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ   . نََحَرَجُزْورًّ
3905. (14) [2/1144 -ఏకీభవితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర యాణం నుండి 
మదీనహ త్రిగవస్తూ , సురకిష తంగా వచిచన స్ంతోషంలో 
ఒంటె లేదా ఆవు జిబహ్ చేస్తవ్యరు. 30  (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 

29) వివరణ-3904: సుదూర పరయాణం నుండి త్రిగ 

వచిచనపుడు ఇంటి్ వ్యరికి తెలియపరచకుండ్డ 

అకస్లమతుూ గా ఇంటా్లకి ర్వకూడదు. ఇంటి్వ్యరికి తెలియ్

పరిస్తూ , తన భారయ ఉనా సిథ త్ని మారుచకుంటంది. భరత  

ననుా చూచి స్ంతోషపడ్డలని పర యత్ాసుూ ంది. 

ఎందుకంటే అస్భయంగా ఉనా వంటు కలను చూచి 

అస్హియంచ్చకునే పర మాద్ం ఉంది. 

30) వివరణ-3905: అంటే పరయాణం నుండి త్రిగ వచిచన 

తర్వాత విందు చేయటంలో అభయంతరం ఏమీ లేదు. 
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 (2/1144)[ ) متفق عليه (  15]  - 3906
لٍِك قَاَل: ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ََل  َوَعْن كَْعِب بِْن َما كَاَن الن َ
ا ِِفْ  ىح فَإِذَا قَِدَم بََد يَْقَدُم ِمْن َسَفٍر إَِل َ نََهارًّ لَْمْسِجِد  الض ُ َ بِا أ

 متفق عليه .ْكَعَتْْيِ ثُم َ َجلََس فِْيِه لِلن َاِس ِه رَ فََصىل  فِيْ 
3906. (15) [2/1144 -ఏకీభవితం] 
కఅబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర యాణం 
నుండి పగటి్ పూట సూర్చయద్యానికి, మిటట  
మధాయహాానికి మధయ త్రిగ వచేచవ్యరు. అనిాటి కంటే 
ముందు మసెిద్లోకి వళిళ రండు రకాతులు నమా'జ్ 
కృతజాత్న సూచకంగా చదివేవ్యరు. ఆ తరువ్యత 
పర జలతో కూర్కచని వ్యరి కేష మ స్మాచార్వలను అడిగ 
తెలుసుకునే్వ్యరు.  (బుఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1144)[ ) صحيح (  16]  - 3607
ِب ِ صىل اهلل عليه وسل  َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: م ِِفْ َسَفٍر  كُْنُت َمَع الن َ

"اْدُخِل الَْمْسِجَد فََصل ِ فِْيِه  لَْمِدْيَنَة قَاَل ِِلْ:ا َنا م َا قَِدمْ فَلَ 
". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ   .َرْكَعَتْْيِ

3907. (16) [2/1144 -ద్ృఢం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వంట నేను పర యాణంలో 
ఉన్నాను. నేను త్రిగ వచిచనపుడు పర వకత  (స్) ననుా 
మసెిద్లోనికి వళిళ రండు రకాతులు నమా'జ్ చద్వమని 
ఆదేశించారు. (బు'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ     రండవ విభాగంا
 ( 2/1144)[ ) جيد (  17]  - 3908

مِ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ِدي ِ قَاَل: َعْن َصْخِرْبِن َودَاَعَة الَْغا
ُ  سلم:  و  عليه لل ُهم َ بَاِرْك ِْل َ ِِتْ ِِفْ بُ "ا َ . ُكْوِرَها"م َ َن إِذَا بََعَث  اَوك

ا فَكَاَن  ِل الن ََهاِرَوكَاَن َصْخٌرَتاِجرًّ ْ ِمْن أَو َ ا بََعهََثُ ي َةًّ أَْو َجْيشًّ َسِر
َل الن ََهاِرفَ  لُُه.يَْبَعُث تَِجاَرَتُه أَو َ ُ   أَْثَرى َوكَثَُرَما ِمِذي  ْ َرَواهُ الُت ِ

َرِمي ُ  ا  .  َوأَبُْودَاُودَ َوالد َ
3908. (17) [2/1144- ఆమోద్యోగయం] 
'స్'ఖర్ బిన్ వదా'అ 'గామిదీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ఇల్ల ప్రర రిథ ంచారు, ''అలా్లహుమమ బ్రరిక్ లి ఉమిమతీ ఫీ 
బుకూరిహా'' -'ఓ అలా్లహ్ న్న అనుచర స్మాజం కోస్ం 
ఉద్యం తొంద్రగా లేవడంలో శుభం పర స్లదించ్చ.' పర వకత  

(స్) ఏ ప్రర ంత్ననికైన్న ఎటవంటి సైనయం పంపన్న పగటి 
ప్రర రంభ స్మయంలో పంపేవ్యరు. స్'ఖర్ అనే వయకిత  పదే్ 
వ్యయప్రరి. తన స్తవకులను, ఉదోయగులను ఉద్యం 
కాగానే పంపంచేవ్యడు. అతనికి చాల్ల ల్లభాలు 
వచాచయి. చాల్ల పద్ధ  ధన వంతుడగా మారిపోయాడు. 
(త్రిమజి',  అబూ్ దావూద్,  దారిమ) 

 ( 2/1144)[ ) جيد (  18]  - 3909
 ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: رَ  الَ قَ ٍس قَاَل: َوَعْن أَنَ 

لل َْيِل  لَْجِة فَإِن َ اْْلَْرَض ُتْطَوى بِا لد ُ  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ ""عَلَْيُكْم بِا
3909. (18) [2/1144- ఆమోద్యోగయం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''మీరు ర్వత్ు  
పూట పర యాణం కొనస్లగంచండి. ఎందుకంటే భూమి 
ర్వత్ు ్ పూట చ్చటిట వేయబడుతుంది.'' 31 (అబూ 
దావూద్) 

 ( 2/1144) [ ) صحيح ( 19]  -3910
هِ أَن َ َرُسْوَل اهللِ  ِ  صىل  َوَعْن َعْمِروبِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

َناِن  اهلل عليه وسلم قَاَل: ِكَباِن َشْيَطا ا ِكُب َشْيَطاٌن َوالر َ ا لر َ َ "ا
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  هُ مَ َرَوا  .ٌب"الث اََلثَُة َركْ وَ  ْ لٌِك َوالُت ِ  .ا

3910. (19) [2/1144-ద్ృఢం] 
'అమ్ల్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  త్నతల దాార్వ కథనం: 
పర వకత (స్) పర వచనం, ''ఒంటరి పర యాణీకుడు ఒక షై'త్నన్, 
ఇదే్రు పర యాణీకులు ఇదే్రు షై'త్ననులు, ముగుగ రు 
పర యాణీకులు ఒక బృంద్ం.'' 32  (మాలిక్, త్రిమజి', 
అబూ దావూద, నస్లయి)  

 

31) వివరణ-3909: అంటే కేవలం పగటి పూట మాతు మే 

పరయాణం స్లగంచకండి, ర్వత్ు  కూడ్డ పరయాణం 

స్లగంచండి. ఎందుకంటే ర్వత్ు  పరయాణంలో దూరం చాల్ల 

తొంద్రగా తగుగ తుంది.  

32) వివరణ-3910: అంటే ఒంటరిగా పరయాణం చేయటం 

వలా మారగ ంలో ఒకోొస్లరి కష్టట లను, ఆపద్లకు గురి 

కావలసి వసుూ ంది. అనేక శుభాలకు దూరం కావలసి 

వసుూ ంది. అందు వలా షై'త్నన్ పర భావం అతనిపై అధికంగా 

ఉంటంది. అందువలాే అతనికి షై'త్నన్ అనటం జరిగంది. 

అదేవిధంగా ఇదే్రు వయకుత లు కలసి పరయాణం చేసిన్న 

ఇటవంటి ఆటంకాలు ఎదురవుత్నయి. పరయాణంలో 

ఒకవేళ్ ముగుగ రు ఉంటే చాల్ల సౌలభయంగా ఉంటంది. 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1386 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

 ( 2/1145)[ ) حسن (  20]  - 3911
عليه وسلم  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل 

ُروْ   .اُودَ رَواهُ أَبُْو دَ  . "ا أََحَدُهْم قَاَل: "إِذَا كَاَن ثاََلثٌَة ِِفْ َسَفٍر فَلُْيَؤم ِ
3911. (20) [2/1145 -పా్రమాణికం] 
అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''పర యాణంలో ఒకవేళ్ ముగుగ రు కలసి ఉంటే 
ఒకరిా న్నయకునిగా చేసుకోవ్యలి.'' 33 (అబూ 
దావూద్) 

 ( 2/1145)[ ) مرسل (  21]  - 3912
ِب ِ  ْبِن َعب َاٍس َعِن الن َ  "َخْْيُ  وسلم قَاَل: صىل اهلل عليه َوَعِن ا

الُْجُيْوِش أَْربََعُة  َيا أَْربَُعِماَئٍة َوَخْْيُ َرا الس َ َحاَبِة أَْربََعٌة َوَخْْيُ الص َ
ْثَنا َعَشَرأَلْفًّا  لَْن يُْغلََب اِ ْن قِل َةٍ آَْلٍف َو ُ   ." م ِ ِمِذي  ْ َرَواهُ الُت ِ

َرِمي ُ  ا ْ  َوقَالَ   .َوأَبُْودَاُودَ َوالد َ : َهَذ الُت ِ يْ ا َحِدْيٌث غَ ِمِذي ُ  . ٌب ِر
3912. (21) [2/1145 -తాబయీ పాోకత ం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''నలుగురు వయకుత లు కలసి పర యాణం చేస్తూ  చాల్ల 
మంచిది. అదేవిధంగా చినా సైనయం  (సరాయహ)లో 
400 మంది సైనికులు గల సైనయం మంచి సైనయం. పదే్ 
సైన్నయలలో 4000 గల సైనయం ఉతూ మ సైనయం. 12000 
మంది గల సైనయం ఎంత మాతు ం ఓటమి చవిచూడదు. 34 

(త్రిమజి'  / ఏకలాేఖనం, అబూ్ దావూద్, దారిమ) 
 

స్లమూహికంగా నమా'జు చదువు కోవచ్చచ. కలసి 

పేర మాభిమాన్నలతో  మాటాాడుకోవచ్చచ. పరస్పరం అనేక 

విధాలుగా స్హాయం చేసుకోవచ్చచ. 

33) వివరణ-3911: ఒకవేళ్ వివ్యద్ం తలత్ూ తే అతడు 

తీరుపచేయడ్డనికి కారయం చాల్ల సులువుగా నెరవేరు్

తుంది. న్నయకుడు కూడ్డ తన అనుచరుల పటా 

సునిాతంగా వయవహరించాలి. వ్యరి స్తవచేయాలి.  

34) వివరణ-3912:పరయాణంలో నలుగురు్ ఉంటే్

మంచిది. ఎందుకంటే, ఒకవేళ్ ఎవరైన్న వ్యయధికి గురైతే, 

వ్యఙ్మమలం ఇచిచనపుడు ఇదే్రు స్లకుష లుగా ఉంటారు. ఈ 

'హదీసు' లో కన్నస్ం నలుగురు అని పేర్కొనడం జరిగంది. 

కాని పరయాణంలో ఎంతమంది అధికంగా ఉంటే అంత 

మంచిది. 12 వేల మంది గల సైనయం తకుొవ కారణంగా 

ఓడిపోదు. ఒకవేళ్ ఓడిపోయిన్న అలా్లహ్ (త) ఆయన 

పర వకత  (స్)క అవిధేయత వలాే ఓడిపోతుంది. 

 ( 2/1145)[ ) جيد (  22]  - 3913
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يََتَخل َُف  ِبٍر قَاَل: َجاَوَعْن 

ِعْيَف ِِف الَْمِسْْيِفَيُ  ُيْرِدُف  ْزِجي الض َ َي َو ُعْو لَُهْم.َرَواهُ أَبُْو ْد َو
 .دَاُودَ 

3913. (22) [2/1145 -ఆమోద్యోగయం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) సౌమయం, అణకువను 
అవలంబిసూూ  బిడ్డరం వనుక ఉంటూ పర యాణం 
చేస్తవ్యరు. బలహీనమైన వ్యహన్నలను వనుక నుండి 
తోలుతూ, వ్యటికి స్హాయపడుతూ వచేచవ్యరు. ఇంకా 
తన స్హచరుల కోస్ం దుఆ' చేస్తవ్యరు. (అబూ 
దావూద్) 

 ( 2/1145)[ ) جيد (  23]  - 3914
َلًّ كَاَن الن َاُس إِذَا نََزلُْوا َمْْنِ  َوَعْن أَِِبْ ثَْعلََبَة الُْخَشِّن ُ قَاَل:

 َ َعاِب َواْْل قُْوا ِِف الش ِ وِديَِة فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َتَفر َ
قَكُ  وسلم: لُِكْم ِمَن  ل هِ اْم ِِف َهذِ "إِن  َتَفر ُ َعاِب َواْْلَْوِديَِة إِن ََما ذَ ش ِ

ْيَطاِن". ْنَضم َ بََعُضُهْم  الش َ لَِك َمْْنَِلًّ إَِل َ ا إَِل  فَلَْم يَْْنِلُْوا بَْعَد ذَ
ْ ثَْوٌب لََعم َُهْم. َرَواهُ أَبُْو دَا بَْعِض َحّت  يَُقاَل:  .ُودَ  لَْو بُِسَط عَلهَْْيِ

3914. (23) [2/1145 -ఆమోద్యోగయం] 
అబూ స్'అలబహ 'ఖుష్న్న (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
అనుచరులు పర యాణంలో ఎకొడైన్న దిగతే కొంద్రు 
అట, మరికొంద్రు ఇటూ వేరేారుగా బస్చేస్తవ్యరు. 
అది చూసి పర వకత  (స్) మీరిల్ల వేరేారుగా బస్ చేయడం 
షై'త్నన్ పన్నాగం వలాే ఈ విధంగా మీ మధయ విభేదాలు 
కలిపస్లూ డు. విభేదాలు మీకు నష్టట నిా కలిగస్లూ యి. ఈ 
ఆదేశం వినా తర్వాత అనుచరులు పర యాణంలో 
ఎకొడ బస్చేసిన్న ఒకచోట కలసి బస్చేస్తవ్యరు. 
ఒకవేళ్ వ్యరిపై ఏదైన్న వస్ూ ీం కపపతే అంద్ర్మ దాని్
కిర ందికి్ వచేచటటా్ ఉండే్వ్యరు. 35  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1145)ه ( [ ) لم تتم دراست 24]  - 3915
ِن َمْسُعْوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: كُن َا يَْوَم بَْدٍر بْ  ْبِد اهللِ ْن عَ َوعَ 

لٍِب َزِمْيلَْي  كُل ُ ثاََلثٍَة َعىَل بَِعْْيٍ فَكَاَن أَبُْو لَُباَبَة وعَلِي ُ  بُْن أَِِبْ َطا
 ُعْقَبُة َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: فَكَانَْت إِذَا َجاَءْت 

 

35) వివరణ-3914: పరయాణంలో అంద్ర్మ ఒకేచోట బస్ 

చేయాలని ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసింది.  
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عليه وسلم قَاََل: نَْحُن نَْمِشْي َعْنَك قَاَل:   اهلل  ِل اهلِل صىلَرُسوْ 
ْ َوَما أَنَا بِأَْغّن َعِن اْْلَْجِر ِمْنُكَما . رَواهُ ِِف  ""َما أَْنُتَما بِأَقَْوى ِمّن ِ

ن َةِ   .َشْرِح الس ُ
3915. (24) [2/1145 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: బద్ర్ న్నడు 
మేము ఒకోొ వంతులో ముగుగ రేసి ఒక ఒంటెపై కూరుచనే 
వ్యరం. అబూ లుబ్రబహ్ (ర), 'అలీ (ర) మరియు పర వకత  
(స్)ల కోస్ం ఒక ఒంటె ఉండేది. ఈ ముగుగ రు తమ 
వంతుల పర కారం వ్యహనంపై కూరుచనేవ్యరు, దిగేవ్యరు. 
పర వకత  (స్) దిగే వంతువస్తూ , అబూ లుబ్రబహ, 'అలీలు, 
'ఓ పర వకాత ! తమరు కూర్చచండి. మేము మా వంతులో 
నడుసుూ ంటాము,' అని అన్నారు. దానికి స్మాధానంగా 
పర వకత  (స్), 'మీరు నా కంటే శ్కిిమంతులు కరు, ఇంక 
మీ దావరా పుణయం అకుర లేన్ంత్ గొప్పవాడిని 
కన,'  అని అన్నారు. (షర్హుసుునాహ్) 
పర వకత  (స్) పర యాణంలో తన స్హచరుల పటా ద్యా 
కారుణాయలతో వయవహరించేవ్యరు. 

 (2/1146)[ ) صحيح (  25]  - 3916
ِب ِ صىل اهلل عليه   ْيَرةَ َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َ َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ِبُكْم َمَناِبرَ وسلم قَاَل: "ََل َتت َِخُذ  فَإِن َ اهلَل َتَعال  .ْوا ُظُهْوَر دََوا
َرَها لَُكْم لُِتَبل ِغَ  لِْغْيِه إَِل َ بِِشق ِ  انُوْ لَْم َتُكوْ  ُكْم إَِل بَلَدٍ إِن ََما َسخ َ بِا

َرَواهُ  .اْْلَْنُفِس َوَجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض فََعلَْيَها فَاقُْضْوا َحاَجاِتُكْم"
   .أَبُْو دَاُودَ 

3916. (25) [2/1146 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''మీరు మీ వ్యహన్నల వీపులను మంబరాుగా చేయకండి. 
అలా్లహ్ (త) వ్యటిని మీ అధీనంలోకి ఎందుకు 
ఇచాచడంటే మీరు వ్యటిపై ఎకిొ సులభంగా మీ 
గమాయనికి చేరుకోవ్యలని. భూమిని కూడ్డ మీ సౌలభయం 
కోస్ం స్ృషిట ంచాడు. ఆ భూమి పైనే మీ అవస్ర్వలను 
తీరుచకోండి.'' 36  (అబూ దావూద్) 

 

36) వివరణ-3916: కొంద్రు తమ వ్యహన్నలపై కూర్చచనే 

మారగ ంలో ఇతరులతో మాటాాడుతూ ఉండిపోత్నరు. 

వ్యహన్నలను అల్లగే్ నిలబ్నటిట  వ్యటిపై కూర్కచనే 

ఉంటారు. కిర ంద్కు దిగరు. వ్యహన్నల వీపులను 

 (2/1146)[ ) صحيح (  26]  - 3917
َنا َمْْنَِلًّ ََل نَُسب ُِح َحّت  نَُحل َ َزلْ ن َا إِذَا نَ  قَاَل: كُأَنٍَس  َوَعْن 

َحاَل. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ِ  .الر 
3917. (26) [2/1146- ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర యాణంలో మేము ఎకొడైన్న 
దిగతే, వ్యహన్నలపై ఉనా స్లమానాను కిర ంద్పటేట  వరకు 
నమా'జు చదివేవ్యరము  కాదు. 37 (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1146) يح ([ ) صح  27]  - 3918
ْيَدةَ قَاَل:  بَْيَنَما َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن بَُر

ْركَْب  فََقاَل:. ارٌ يَْمِشْي إِذَا َجاَءهُ َرُجٌل َمَعُه ِحمَ  يَا َرُسْوَل اهلِل ا
ُجُل  َر الر َ لم: "ََل أَْنَت  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس .َوَتأَخ َ

 َ ْبِتَك إَِل َ أَْن َتْجَعلَُه ِِلْ دَ ِر َحق ُ بَِصْد أ . قَاَل: َجَعلُتُه لََك فََرِكَب.  "ا
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ  . َرَواهُ الُت ِ

3918. (27) [2/1146- ద్ృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) కాలి నడకన 
వళ్ళతున్నారు. ఇంతలో గాడిద్పై కూర్కచని ఒక వయకిత  
వచిచ, ఓ పర వకాత ! తమరు దీనిపై ఎకొండి అని పలికి 
త్నను వనకిొ తగాగ డు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'వ్యహనం 
యజమానికే ముందు కూరుచనే హకుొ ఉంది. అయితే 
అతను తన హకుొ న్నకు ఇస్తూ  తపప,' అని అన్నారు. 
దానికి ఆ వయకిత , 'న్న హకుొను మీకు ఇసుూ న్నాను,' అని 
అన్నాడు. అపుపడు పర వకత  (స్) ముందు కూరుచన్నారు. 
(త్రిమజి',  అబూ దావూద్) 

 ( 2/1146)[ ) حسن (  28]  - 3919
 

మంబరాుగా మారుచకుంటారు. దానివలా వ్యహన్ననికి 

ఎంతో బ్రధ కలుగుతుంది. అందువలా పర వకత (స్) వ్యటి 

వీపులను మంబరాుగా మారచటానిా వ్యరించారు. కిర ందికి 

దిగ తన అవస్ర్వనిా తీరుచకోమని ఆదేశించారు. 

నైెత్కతలో ఇదొక బోధన. దీనివలా జంతువుకు కూడ్డ 

కషట ం కలుగదు. 

37) వివరణ-3917: స్లమానాు దించటంవలా జంతువుకు 

కొంత సుఖంగా ఉంటంది. అంటే వ్యహనంపై స్లమానాు 

ఉంటే పరయాణంలో ఎకొడైన్న దిగతే, వ్యటిని దించిన 

తర్వాతనే నమా'జు చద్వ్యలి. దానివలా వ్యటికి కొంత 

విశార ంత్ కలుగుతుంది. 
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ْيَرةَ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل َوَعْن َسِعْيِد بِْن أَِِبْ ِهْنٍد َعْن أَِِبْ ُهَر
َياِطْْيِ َوُبُيْوٌت   صىل اهلل عليه وسلم: " َتُكْوُن  إِبٌِل لِلش َ

َياِطْْيِ  ا إِبِ لِلش َ َيا"  فَأَم َ  فََقْد َرأَْيُتَها: يَْخُرُج أََحُدكُْم  ِطْْيِ ُل الش َ
َي  ا ِمْنَها َو ُمر ُ بِأَِخْيِه قَِد  بَِنِجْيَباٍت َمَعُه قَْد أَْسَمَنَها فاََل يَْعلُْو بَِعْْيًّ

ْنَقَطَع بِِه فاََل يَْحِملُهُ  َ  .ا َياِطْْيَ فَلَْم أََرَها ك ا بُُيْوُت الش َ اَن َوأَم َ
َ  ْوُل:َسِعْيٌد يَقُ  ا إَِل َ َهِذهِ اْْلَقَْفاَص ال َِِتْ يَْسُُتُ الن َاُس َراهَ ََل أ

ْيَباِج. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ِ لد   . بِا
3919. (28) [2/1146 -పా్రమాణికం] 
స్'యీద్ బిన్ అబీ హింద్ అబూ హురైరహ్ దాార్వ 
కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 'కొనిా ఒంటెలు షై'త్న నుల 
కోస్ం్ ఉంటాయి. కొనిాగృహాలుకూడ్డ షై'త్ననుల 
కోస్ం ఉంటాయి. షై'త్ననుల్ఒంటెలను నేను చూస్లను. 
మీరు మంచి, బలసిన ఒంటెలను తమవంట 
పర ద్రశనగా, గరాంగా, అహంకారంగా, గొపపగా 
తీసుకొని వళ్త్నరు. వ్యటిపై ఎవర్మ కూర్కచని ఉండరు. 
అతడు అంత గొపప ధనవంతుడని చెపుపకోటానికి. 
ముందు వనుక అటూ్ ఇటూ ఒంటెలు నడుసూూ  
ఉంటాయి. అతనితో స్మానంగా ఒక ముసాిమ్ 
నడుసుూ న్నాడు. అతడు నడచి నడచి అలసిపోత్నడు 
కాని ఒంటెల యజమాని త్నను ఎకొడు, ఇతరులను 
ఎకొనివాడు. ఇటవంటి ఒంటెలు షై'త్నన్ ఒంటెలు. 
ఇంకా నేను షై'త్నన్ గృహాలు చూడలేదు.' ఈ 'హదీసు' 
ఉలాేఖన కరత  అయిన స్'యీద్ తన అభిప్రర యానిా ఇల్ల 
వలాడిసుూ న్నారు, 'షై'త్నన్ గృహాలంటే న్న అనుమానం 
గరాంగా, గొపపతనంగా పదే్పదే్ ఎతైెన భవన్నలు 
నిరిమంచి వ్యటికి అంద్చందాలు దిదేి ఖరీదైన తెరలతో 
అలంకరిస్లూ రు. కాని అందులో ఎవర్మ ఉండరు. 
ఇటవంటివి్ షై'త్నన్  గృహాలు.'  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1147)[ ) صحيح (  29]  - 3920
ِب ِ صىل اهلل  بِْن ُمَعاٍذ َعْن أَبِْيِه قَاَل: ْهِل َوَعْن َس  َغَزْونَا َمَع الن َ
ْيَق فََبَعَث نَِب ُ سلم فََضي ََق الن َاُس الَْمَناِزَل وَ  عليه و  ِر   قََطُعوا الط َ

ْن  "إِن َ مَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُمَناِديًّا ي َُناِدْي ِِف الن َاِس:
ْيقًّا فاََل َجَهادَ لَهُ   َطعَ َلًّ أَْو قَ َق َمْْنِ َضي َ   . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "َطِر

3920. (29) [2/1147-ద్ృఢం] 
స్హల్ బిన్ మ'ఆజ్ (ర) తన తండిర  దాార్వ కథనం: 
మేము పర వకత  (స్) వంట ఒక జిహాద్లో వళ్తళము. 
విశార ంత్కి స్థ లం చాల్ల ఇరుకుగా అయింది. అంటే 

కొంద్రు ఎకుొవ స్థ ల్లనిా ఆకర మించ్చకున్నారు. 
అంతేకాదు వచేచ పోయ్య వ్యరి కోస్ం కూడ్డ స్థ లం 
ఇరుకుగా్  కాస్లగంది. పర వకత  (స్) ఒక పర కటించేవ్యడిని 
పంప బిగగ రగా ఇల్ల పర కటించమని ఆదేశించారు, 
'స్థ ల్లనిా ఇరుకుగా చేస్త, మార్వగ నిా ఆకర మించ్చకునే 
వయకిత కి  జిహాద్ పుణయం లభించదు.''  (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1147)تم دراسته ( تلم  [ ) 30]  - 3921
َوَعْن َجاِبٍرَرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  

ُل   َما دََخَل ا"إِن َ أَْحَسَن  قَاَل: ُجُل أَْهلَُه إِذَا قَِدَم ِمْن َسَفٍرأَو َ لر َ
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   الل َْيِل".

3921. (30) [2/1147 -అప్రిశోధితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: ''పర యాణం 
నుండి ఇంటికి త్రిగ ర్వవటానికి అనిాటి కంటే మంచి 
స్మయం ర్వత్ు   ప్రర రంభ  భాగం.''  38 (అబూ దావూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం ا
 (2/1147)[ ) صحيح (  31]  - 3922

عليه وسلم إِذَا   هللا اهلِل صىل كَاَن َرُسْولُ  َل:َعْن أَِِبْ قََتادَةَ قَا
َس بِلَْيٍل اِْضَطَجَع َعىَل يَِمْيِنهِ  كَاَن ِِفْ  َس قُبَ  .َسَفٍرفََعر َ ْيَل  َوإِذَا َعر َ

ْبِح نََصَب  ِه. َرَواهُ ُمْسِلٌم  الص ُ  . ِذَراَعُه َوَوَضَع َرأَْسُه َعىَل كَف ِ
3922. (31) [2/1147-ద్ృఢం] 
అబూ ఖత్నద్హ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర యాణంలో 
ఎకొడైన్న ర్వత్ు పూట దిగతే కుడి పర కొవైపు త్రిగ 
పడుకుంటారు. ఉషోద్యానికి ముందు దిగతే తన 
కుడిచేయి నిలబ్నటిట  ఉంచ్చత్నరు. తన అరచేత్పై తల 
ఉంచ్చత్నరు. నిద్ర  ర్వకుండ్డ ఉండటానికి. అంటే పూరిత గా 
పడుకోరు. (ముసాిమ్) 

 (2/1147)دراسته ( [ ) لم تتم  32]  - 3923
 

38) వివరణ-3921: ఒకవేళ్ సుదూర పరయాణం నుండి 

ఇంటికి త్రిగ వస్తూ  పగటిపూట ర్వవ్యలి. ఒకవేళ్ ద్గగ రి 

పరయాణం అయితే ర్వత్ు  ప్రర రంభ స్మయంలో ర్వవటం 

మంచిది.  

మరి కొంద్రు పరయాణంతోవస్తూ  ర్వత్ు  ప్రర రంభంలో తన 

భారయతో స్ంభోగం చేస్తూ  అలస్ట దూరమై సుఖంగా 

నిద్ర వసుూ ంద్ని అభిప్రర యపడా్డరు. 
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بِْن  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َعْبَد   اٍس قَاَل:ب َ  عَ َوَعِن ا بََعَث الن َ
ي ٍَة فََوافََق  لَِك يَْوَم الُْجُمَعِة فََغَدا أَْصَحابُُه  اهلِل بِْن َرَواَحَة ِِفْ َسِر  ذَ

م َ  أََتَخل َُف َوأَُصل ِْي َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ثُ  َوقَاَل:
َع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َرآهُ مَ ىل  فَلَم َا َص  أَلَْحُقُهْم 
َمَنَعَك أَْن َتْغُدَوَمَع أَْصَحاِبَك؟" فََقاَل: أََرْدت ُ أَْن  :الَ فَقَ  "َما

ا  فََقاَل: .أَُصل َِي َمَعَك ثُم َ أَلَْحَقُهْم  "لَْو أَْنَفْقَت َما ِِف اْْلَْرِض َجِمْيعًّ
ُ  هُ َوارَ  َوتِِهْم".ْكَت فَْضَل غَْد َما أَْدرَ  ِمِذي  ْ  .  الُت ِ

3923. (32) [2/1147- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) జిహాద్లో 

'అబేులా్లహ్ బిన్ రవ్య'హ (ర) ను చిని సైనయం ఇచిచ 
పంపుదా మని అనుకున్నారు. అనుకోకుండ్డ పర యాణం 
చేస్త ర్చజు శుకర వ్యరం వచిచంది. అతని మితుు లంద్ర్మ 
శుకర వ్యరం ఉద్యం వళిళపోయారు. 'అబేులా్లహ్ బిన్ 
రవ్య'హ తన మనసులో నేను వనుక ఉండిపోయి 
శుకర వ్యరం నమాజు పర వకత  (స్) వంట చదివి ఆ తరువ్యత 
సైనయం వ్యళ్ళతో కలుస్లూ ను అనుకున్నారు. పర వకత  (స్) 
శుకర వ్యరం నమా'జు తర్వాత అతనిా చూసి, 'న్నవు న్న 
స్తాహితుల వంట ఉద్యం ఎందుకు వళ్ళలేదు?' అని 
పర శిాంచారు. దానికి అతను, 'జుమ'అ నమాజును మీ 
వనుక చదివి, వ్యళ్ళతో కలుదేామని అనుకున్నాను,' 
అని వినా వించ్చకున్నాడు. దానికి పర వకత  (స్) భూమిపై 
ఉనా ధనస్ంపద్లన్నా అలా్లహ (త) మారగ ంలో 
ఖరుచచేసిన్న, ఉద్యం జిహాద్లో వళితే లభించినంత 
పుణయం లభించదు అని హితబోధ చేస్లరు. (త్రిమజి') 

 (2/1148) [ ) لم تتم دراسته ( 33]  - 3924
ْيَرةَ قَاَل:  اهلل عليه وسلم:  ُل اهلِل صىلقَاَل َرُسوْ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ ""ََل َتْصَحُب الَْماَلئَِكُة ُرْفَقُة فِْيَها ِجلُْد نَْمرٍ 
3924. (33) [2/1148 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''చిరుత్పులి చరూం ఉన్న బిడారం వంట కరుణయ 
దూత్లు ఉండరు.'' 39 (అబూ్ దావూద్) 

 

39) వివరణ-3924: చిరుతపులి ఒక కూర ర జంతువు. దాని 

చరమంపై స్లారీ చేయడం, దానిా పరచి కూర్చచవడం 

అహంకారుల పని. ఇది నిషిద్ధ ం కూడ్డ. అందువలా 

 (2/1148) [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 3925
صىل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل  َوَعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

َفِرَخاِدُمُهْم فََمْن َسَبَقُهْم  الْقَ "َسي ُِد  م:اهلل عليه وسل  ْوِم ِِف الس َ
َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ   .َهادَةَ"بِِخْدَمٍة لَْم يَْسِبُقْوهُ بَِعَمٍل إَِل َ الش َ 

 .ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن"
3925. (34) [2/1148- అప్రిశోధితం] 
స్హల్ బిన్ స్'అద్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: 

''పర జల న్నయకుడు పర యాణంలో పర జల స్తవకుడు. 
అంటే పర యాణంలో న్నయకుడు తన అనుచరుల 
స్తవచేయాలి. పర యాణంలో ఇతరుల స్తవ చేయడంలో 
ఇతరులను అధిగమిస్తూ  అతనిా అమరవీరుడు తపప 
ఎవార్మ అధిగమించ లేరు.'' 40  (బై్నహఖీ) 

===== 
 اَلِم ِهْم إِل اْْلِْس َباُب الِْكَتاِب إِل الُْكف َاِر َوُدعَائِ   -3

3. ముసాిమేత్రులక్క ఉత్త రాలు వాాయటం 
వారిని ఇసా్లమ్ వైపుకు ఆహాానించడం 
ముసాిమేతరులకు అనిాటికంటే ముందు ఇసా్లమ్ 
స్ందేశానిా అంద్జేయాలి. ఒకవేళ్ వ్యరు ఇసా్లమ్ 
సీాకరించడ్డనికి సిద్ధ ంగా లేకపోతే ఒపపందానికి 
పర యత్ాంచాలి. దానిా కూడ్డ త్రస్ొరించి, 
యుదాధ నికి కాలుదువిాతే, ఎదుర్కొనే విధంగా వ్యరితో 
పోర్వడ్డలి. ఇసా్లమీయ స్ందేశం అంద్జేసూూ , ఉతూ ర 
పర తుయతూ ర్వల దాార్వ పర యత్ాంచాలి.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం  ا
 (2/1149)[ ) متفق عليه (  1]  - 3926

ْبِن َعب َاٍس: ِب َ صىل اهلل َعِن ا  إَِل   عليه وسلم كََتَب أَن َ الن َ
  .َوَبَعَث بِِكَتابِِه إِلَْيِه دَْحَيَة اْلكَلِْبْ  .يَْدُعْوهُ إَِل اْْلِْساَلِم  َصرَ قَيْ 

 

సింహం, చిరుతపులుల చర్వమనిా ఇంటా్లనూ ఉంచ 

కూడదు. పరయాణంలో కూడ్డ ఉపయోగంచకూడదు. 

40) వివరణ-3925: ఈ హదీసు దాార్వ పరయాణంలో తన 

అనుచరులకు స్లధయమైనంత అధికంగా స్తవచేయడంలో 

ముందు ఉండ్డలి. అంటే అతనిా కేవలం అమరవీరుడే 

అధిగమిస్లూ డు.  
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 َ  َعِظْيِم بُْصَرى لَِيْدفََعُه إَِل قَْيَصَرفَإِذَا فِْيِه: إِل ْن يَْدفََعُه َوأََمَرهُ أ
ِحْيِم  ْحمِن الر َ َل  ِه إِ  َوَرُسْولِ ِد اهللِ م ٍَد َعبْ ِمْن ُمَح  ."بِْسِم اهلِل الر َ

ْوِم  ِهَرقَْل َعِظْيِم  ت ََبَع الُْهَدى '' .الر ُ ا بَْعُد  .''َساَلٌم َعىَل َمِن ا   .أَم َ
 ْ َوأَْسِلْم يُْؤتَِك اهلُل  ،أَْسِلْم َتْسلَْم  ،ُعْوَك بَِداِعَيِة اْْلِْساَلِم  أَدْ فَإِِن ِ

َتْْيِ  َو)يَا أَْهَل   .ي ْْيَ  اْْلَْريُِس فََعلَْيَك إِْثُم  َوإِْن َتَول َْيَت  ،أَْجَرَك َمر َ
لَْوا إِل كَِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوَبْيَنُكْم أَْن َل َ نَ  ْعُبَد إَِل َ اهلَل  اْلِكَتاِب َتَعا

ا أَْربَابًّا  ِمْن دُْوِن  َوََل نُْشِرَك بِه َشْيئًّا َوََل يَت َِخَذ بَْعُضَنا بَْعضًّ
َ اْشَهُدْوا '' ا فَُقْولُْوا:فَإِْن َتَول وْ  .اهللِ  ( ُمت ََفٌق  3:64''ا ُمْسِلُمْوَن ن َ بِأ

 عَلَْيِه. 
َيٍة لُِمْسِلٍم قَاَل:  وقَاَل: "إِْثُم   ."َرُسْوِل اهللِ  ِمْن ُمَحم َدٍ ''َوِِفْ ِرَوا

"  .متفق عليه .َوقَاَل: "بِِدعَاَيِة اْْلِْساَلِم" .الَْْيِْيِسي ِْْيَ
3926. (1) [2/1149- ఏకీభవితం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఖై'స్ర్ ర్వజుకు 
ఉతూ రం వ్యర స్లరు. అందులో ఇసా్లమ్ సీాకరించమని 
స్ందేశం అంద్జేస్లరు. ఆ ఉతూ ర్వనిా ద్'హియయ కలీాకి 
ఇచిచ పంప్రరు. దానిా బ'స్లర  అధికారికి ఇవామని, బ'స్లర  
అధికారి ఖై'స్ర్ ర్వజుకు ఇవామని ఆదేశించారు. ఆ 
ఉతూ రంలో ఇల్ల ఉంది: ''నేను అలా్లహ్ పేరుతో 
ప్రర రంభిసుూ న్నాను. ఆయన 'అనంత కరుణామయుడు, 
అప్రర కరుణాపా్దాత.' ఈ ఉతూ రం అలా్లహ (త) 
దాసుడు, ఆయన (త) పర వకత  ముహమమద్ (స్) తరఫు 
నుండి ర్మమ్ ర్వజుకు. 'స్న్నమర్వగ నిా అవలంబించిన 
వయకిత పై కారుణాయలు కురియుగాక! ఆ తరువ్యత నేను 
న్నకు ఇసా్లమ్ స్ందేశానిా అంద్జేసుూ న్నాను. ఒకవేళ్ న్నవు 
ఇసా్లమ్ సీాకరిస్తూ  ఉభయలోకాలాోనూ శాంత్ లభిసుూ ంది. 
అలా్లహ్ (త) న్నకు రటిట ంపు పుణయం పర స్లదిస్లూ డు. ఒక వేళ్ 
న్న స్ందేశానిా త్రస్ొరిస్తూ , న్న పర జల ప్రపం కూడ్డ న్నపైనే 
పడుతుంది. ఇంకా: 'ఇల్ల అన్న: 'ఓ గేంథ పా్జల్లరా! 
మాకూ మరియు మీకూ మధయ ఉమమడగా ఉని ధరమ 
విషయం (ఉతత రువు) వైెప్పనక రండ, అది ఏమిటంటే: 
'మనం అలా్లహ తప్ప మరవవరినీ ఆరాధించరాదు, 
ఆయనక భాగసావములన్న ఎవవరినీ నిలబెటారాదు 
మరియు అలా్లహ తప్ప, మనవారిలో న్నండ ఎవవరినీ 
పా్భువులుగా చేసుకరాదు.' వారు (సమమతించక) 
తిరిగపోతే: 'మేము నిశచయంగా అలా్లహ్క 

విధేయులము (ముసా్థం లము), దీనికి మీరు సాకిలుగా 
ఉండండ.' అని ప్లుక అని చెపపండి.'' 41  (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 ముసాిమ్ ఉలాేఖనంలో: ''అలా్లహ్ పర వకత  ము'హమమద్ 
తరఫున,'' అని ఉంది. 

 ( 2/1149) [ ) صحيح ( 2]  - 3927
ىل اهلل عليه وسلم بََعَث بِِكَتابِِه إَِل  ص  َرُسْوَل اهللِ  َوَعْنُه أَن َ 

ْهِمي ِ فَأََمرَ  هُ أَْن يَْدفََعُه إِل ِكْسَرى َمَع َعْبِد اهلِل بِْن ُحَذافََة الس َ
ْيِن إِل ِكْسَرى فَلَم َا قَ  ْيِن فََدفََعُه َعِظْيُم الْبَْحَر َرأَ  َعِظْيِم الَْبْحَر

قَ ْبُن ا  هُ َمز َ ْ َرُسْول اهلِل صىل اهلل عليه َد فَ  لُْمَسي َِب:قَاَل ا عَا عَلهَْْيِ
ٍق. َرَواهُ الْبَُخاِري ُ  قُْوا كُل  ُمَمز َ  .وسلم أَْن يَُمز َ

3927. (2) [2/1149- ద్ృఢం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర)కథనం: పర వకత  (స్) 'అబ్దద లా్లహ బిన్ 
హుజ్ఞ'ఫహ(ర)క ఒక ఉతూ రం ర్వసి ఇచిచ అతనితో 
బ'హ్రైన్ గవరార్ కిసాా వదే్కు ప్ంప్రరు. బ'హ్రైన్ 
ప్రలకుడు దానిా ర్వ ర్వజైన కిస్లర  వదే్కు పంప్రడు. కిస్లర   ర్వ్
ర్వజు ఆ ఉతూ ర్వనిా చదివి, దానిా చింపవేస్లడు. 
స్'యీద్ బిన్ ము'స్యియబ్ కథనం: 'ఈ స్ంఘటనను 
విని పర వకత  (స్) కిస్లర  ర్వర్వజు కూడ్డ ఉతూ రంల్ల ముకొలు్

ముకొలు్ అవ్యలని్ శపంచారు.' 42 (బు'ఖారీ) 
 

41) వివరణ-3926: ఖైస్ర్ అనేది ర్మమ్ ప్రలకుల 

బిరుదు. అదేవిధంగా కిస్లర , ఫారస్ ర్వజుల బిరుదు. 

న్జాాషీ, హబ్షీ ర్వజుల బిరుదు. పర వకత  (స్) ఉతూ రం 

పంపన ఖైస్ర్ ర్వజు పేరు హిర్ఖల్. 6వ హిజీర  

స్ంవతురంలో పర వకత  (స్) ఈ ఉతూ ర్వనిా పంప్రరు. బస్లర  

అనేది సిరియా దేశంలోని ఒక పటట ణం పేరు. ఈ 'హదీసు' 

దాార్వ ఉత్త రం ప్రర రంభంలో బిసిూలా్లహ్ వార య్

వచ్చున. సులైమాన్ (అ) కూడా బిల్ఖీస్ ఉత్త రం 

ప్రర రంభంలో వార స్లరు.  

42) వివరణ-3927: అయితే అలా్లహ్ (త) పర వకత  (స్) ఈ 

దుఆ'ను సీాకరించాడు. కిస్లర  స్లమ్ాజయం ముకొలు 

ముకొలు అయిపోయింది. అనంతరం స్ాయంగా వ్యడి 

కొడుకే అతడి కడుపు చీల్లచడు. అతడు మరణంచి్

నపుడు మందుల భాండ్డగారం తెరచి విషం ఉనా 

డబ్రాపై కామశకిత కి మంచి ఔషధం అని వ్యర స్లడు. అతడి 

కొడుకు కామవ్యంఛి కావటం చేత, అతడు చనిపోయిన 

తర్వాత అతనికొడుకు ఆ్ మందును త్న్నాడు. కాని 
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 ( 2/1150)[ ) صحيح (  3]  - 3928
َرى  أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم كََتَب إِل ِكْس  َوَعْن أَنٍَس: 

لَْيَس   َوإِل قَْيَصَرَوإِل الن ََجاِشي ِ َوإِل كُل ِ  َجب َاٍريَْدُعْوُهْم إِل اهلِل َو
لن ََجاِشي ِ ال َِذْي َصىل   ه وسلم. َرَواهُ  ي عل ِب  صىل اهلل عَلَْيِه الن َ بِا

 .ُمْسِلٌم 
3928. (3) [2/1150 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) కిస్లర , ఖై'స్ర్, న్జాాషీ, 
పర త్ ప్రలకుని వదే్కు ఇసా్లమ్ స్ందేశానిా పంప్రరు. కాని 
ఈ నజె్ఞషీ పర వకత  (స్) పర్చక్షంగా జన్నజహ నమా'జు 
చదివిన నజ్ఞషీ కాదు. 43  (ముసాిమ్)  

 ( 2/1150)يح ( ح ) ص  [ 4]  - 3929
يَدةَ َعْن أَبِْيِه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل   َوَعْن ُسلَْيَماَن بِْن بَُر

ي ٍَة أَْوَصاهُ ِِفْ  :عليه وسلم اهلل ا َعىَل َجْيٍش أَْو َسِر َر أَِمْْيًّ إِذَا أَم َ
ِتِه بَِتْقَوى اهلِل َوَمْن َمَعُه ِمَن  ا ثُم َ الُْمْسِلِمْْيَ  َخاص َ َل: ا قََخْْيًّ

"اْغُزْوا بِْسِم اهلِل قَاِتلُْوا َمْن كََفَر بِاهلِل اْغُزْوا فاََل َتُغل ُْوا َوََل 
ا َوإِذَا لَِقْيَت عَُدو ََك ِمَن  َتْغِدرُ  لِْيدًّ ْوا َوََل َتَمث َلُْوا َوََل َتْقُتلُْوا َو
َما  ُهن َ ٍل فَأَي تُ ِخَصاٍل أَْو ِخاَل فَاْدُعُهْم إَِل ثاََلِث  قْْيِ الُْمْشرِ 

ْ ُثم َ اْدُعُهم إِل اْْلِْساَلِم فَإِْن   ْ َوكُف َ َعهْْنُ أََجابُْوَك فاقَبل ِمهْْنُ
ِل ِمْن  أََجابُوْ  ْ ثُم َ اْدُعُهْم إِل الت ََحو ُ ْ َوكُف َ َعهْْنُ َك فَاقَْبَل ِمهْْنُ

ِرِهْم إَِل دَا ْيَن َوأَخْ دَا ُهْم أَن َُهْم ِر الُْمَهاِجِر ِلَك  ْوا إِْن فََعلُ ِبْ ذَ
ْيَن فَإِْن أَبَْوا أَْن  ْ َما َعىَل الُْمَهاِجِر ْيَن َوعَلهَْْيِ فَلَُهْم َما لِلُْمَهاِجِر
ُهْم أَن َُهْم يَُكْونُْوَن كَأَْعَراِب الُْمْسِلِمْْيَ  لُْوا ِمْنَها فَأَْخِبْ ي ََتَحو َ

ْ ُحْكُم اهلِل ال َ يُْجَري  ْ حُ ِذْي يَْجِرْي عَ عَلهَْْيِ اهلِل ال َِذْي   ْكُم لهَْْيِ
َشْيٌء  يَْجِرْي َعىَل الُْمْؤِمِنْْيَ َوََل يَُكْوُن لَُهْم ِِف الَْغِنْيَمِة َوالَْفْيِء 

 

అది విషయం కావటం చేత అతడు కూడ్డ మరణంచాడు. 

ఆ ర్చజు నుండి స్లమ్ాజయ పతనం మొద్లైంది. చివరికి 

ఉమర్ (ర) కాలంలో వ్యరి చిహాాలు కూడ్డ మిగలకుండ్డ 

పోయాయి. 

43) వివరణ-3928: పర వకత  (స్) హుదైబియ నుండి త్రిగ 

వచిచనతర్వాత ర్వజుల్పేర ఇసా్లమ్ స్ందేశాలు పంప్రరు. 

అపుపడు అనుచరులు ముద్ర లేనిదే ర్వజులు ఉతూ ర్వలు 

సీాకరించరని స్లహా ఇచాచరు. అపుపడు పర వకత  (స్) 

వండిముద్ర  చేయించారు. అందులో మూడు లైనాు 

ముహమమద్, రసూల్, అలా్లహ్ అని చెకిొంచారు. దానిా 

ఉతూ ర్వలపై వేయించారు. 7వ హిజీర  ముహరర మ్ మాస్ం లో 

పర త్నిధ్యలు ఉతూ ర్వలు తీసుకొని బయలుదేర్వరు. 

إَِل  أَْن ي َُجاِهُدْوا َمَع الُْمْسِلِمْْيَ فَإِْن ُهْم أَبَْوا فََسلُْهُم الِْجْزَيَة 
ْ وَ إِْن ُهْم أََجابُْوَك فَاقْ فَ  ْ َبَل ِمهْْنُ إِْن ُهْم أَبَْوا  فَ كُف َ َعهْْنُ

أَْن فَاْسَتِعْن بِاهلِل َوقَاِتلُْهْم َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَأََرادُْوَك 
َة اهلِل َوََل   َة نَِبي ِِه فاََل َتْجَعَل لَُهْم ِذم َ َة اهلِل َوِذم َ َتْجَعَل لَُهْم ِذم َ

َلِكِن ذِ  َة نَِبي ِِه َو أَْصَحاِبَك فَإِن َُكْم أَْن  ةَ َتَك َوِذم َ اْجَعل لَُهْم ِذم َ م َ
ُرْوا ِذم ََة  ُتخِفُرْوا ِذَمَمُكم َوِذَمَم أَْصَحاِبُكْم أَْهَوُن ِمْن أَْن ُتْخفِ 

لَ  َة َرُسْولِِه َوإِْن َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَأََرادُْوَك أَْن ُتْْنِ ُهْم  اهلِل َوِذم َ
َلِكن َ أَْنِزلُْهْم َعىَل   اهللِ َعىَل ُحْكِم  اَل ُتْْنِلُْهْم َعىَل ُحْكِم اهلِل فَ   َو

 ْ أَْم ََل؟"  َرَواهُ  ُحْكِمَك فَإِن ََك ََل َتْدِرْي: أَُتِصْيُب ُحْكَم اهلِل فِهْْيِ
 .ُمْسِلٌم 

3929. (4) [2/1150- ద్ృఢం]  
సులైమాన్ బిన్ బురైద్హ్ తన తండిర  దాార్వ కథనం: 
అతని తండిర  కథనం: పర వకత  (స్) ఎవరినైెన్న సైనయం లేదా 
బృందానికి న్నయకునిగా నియమిస్తూ , ఆ న్నయకునికి 
పర తేయకంగా అలా్లహ్ (త) పటా భయపడమని, ఇతర 
ముసాిముల పటా స్తవ్యభావంతో మలగమని 
ఉపదేశించేవారు.అంటే జిహాద్లో అలా్లహ్కు్

భయపడుతూ ఉండమని, తన స్హచరుల పటా 
స్తవ్యభావంతో మంచిగా పర వరిత ంచమని, దైవమారగ ంలో 
దేవుని పేరుతో జిహాద్ చేయమని, అలా్లహ్ (త) పటా 
స్లటికలిపంచే వ్యరిని చంపమని, ఇంకా ఎవరికీ దోర హం 
తలపటట వదే్ని, వ్యగేానభంగం చేయర్వద్ని, 
మృతులను్ వయత్రేకదిశలో అవయవ్యలుకోసి అంద్్
వికారంగా్ చేయర్వద్ని, పలాలిా చంపర్వద్ని, మీకు 
శతుు వులను కలిస్తూ  యుదాధ నికి ముందు వ్యరికి మూడు 
విషయాలాో ఒక విషయం వైపునకు పలవండి. వ్యటిలో 
దేనిా అంగీకరించిన్న దానిా మీరు సీాకరించండి. 
యుదాధ నిా మానుకోండి. అనిాటి్ కంటే మొద్టి 
విషయం. 1. వ్యరిని ఇసా్లమ్ వైపునకు ఆహాానించండి. 
అంటే మీరు ఇసా్లమ్ సీాకరించండి, అలా్లహ్ (త) 
మరియు ఆయన పర వకత (స)కు విధేయత చూపండి. 
ఒకవేళ్ వ్యరు సీాకరిస్తూ , వ్యరితో యుద్ధ ం చేయకండి, ఆ 
తరువ్యత వ్యరితో దారుల్ హరాల్ నుండి దారుల్ 
ముహాజిరీన్ లోనికి వచేచయమని చెపపండి. అంటే 
దారుస్ుల్లమ్లోనికి రమమని చెపపండి. ఒకవేళ్ వ్యరు 
అకొడకి వస్తూ , వ్యరికి ముహాజిరీనాకు చెందిన హకుొలే 
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వ్యరికీ చెందుత్నయని చెపపండి. ఒకవేళ్ వ్యరు 
ర్వవడ్డనికి సిద్ధ పడకపోతే, అకొడే ఉంటామంటే ఇతర 
ముసాిములా్ల వ్యరు పరిగణంచబడత్నరు. అంటే వ్యరు 
నమా'జు, ర్చ'జహ మొద్లైనవి ఆచరిస్లూ రు. అయితే 
అకొడి జిహాద్ యుద్ధ  ధనం నుండి ఏమీ లభించద్ని, 
ఒకవేళ్ వ్యరు ముసాిములతో కలసియుద్ధ ంలో ప్రలగ ంటే 
వ్యరికి కూడ్డ యుద్ధ  ధనం లభిసుూ ంద్ని చెపపండి. 
ఒకవేళ్ వ్యరు ఇసా్లమ్ సీాకరించడ్డనికి సిద్ధ ంగా లేకపోతే, 
మాకు టాకుల్ చెలాిసూూ  ఉండ్డలని, మేము మీ ధన, 
ప్రర ణాల రక్షణా బ్రధయతలు సీాకరిస్లూ మని చెపపండి. 
దానికి వ్యరు ఒపుప కుంటే దానిా సీాక రించండి. యుద్ధ ం 
చేయకండి. ఒకవేళ్ టాకుు ఇవాటానికి అంగీకరించక 
పోతే, అలా్లహ్ను స్హాయం కోరి వ్యరితో యుద్ధ ం 
చేయండి. ఒకవేళ్ మీరు కోటను ముటట డిస్తూ , వ్యరు 
అలా్లహ్ (త) ఆయన పర వకత  (స) అభయం అరిథ స్తూ , వ్యరికి 
అలా్లహ్ (త) మరియు ఆయన పర వకత  (స) అభయం 
ఇవాకండి. మీది, మీ స్హచరుల అభయం ఇవాండి. 
ఎందుకంటే దానికంటే దీనిా భంగంచేయడం మీకు 
సులభం. ఒకవేళ్ మీరు కోటను ముటట డిస్తూ , వ్యరు మీ 
ఆదేశాలకు లంగతే, వ్యరిని మీ ఇషట పర కారం లంగదీసు్
కోండి. ఎందుకంటే అలా్లహ(త) తీరుప ఏమిట్ల మీకు 
తెలియదు. అంటే మీ నిరణ యం సరిగా ఉంటుందో లేదో 
మీక తెలియదు. (ముసాిమ్) 

 (2/1151)يه ( [ ) متفق عل  5]  -3930
ْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِبْ أَْوىف: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  عَ وَ 

ِمِه  لَِت  وسلم ِِفْ بَْعِض أَي َا ْنَتَظَر َحّت َ َما ال َِِتْ لَِقَي فِْيَها الَْعُدو َ ا
ْمُس ثُم َ قَاَم ِِف الن َاِس فََقا   ْوا لَِقاءَ اُس ََل َتَتَمن َ "يَا أَي َُها الن َ  َل:الش َ

ِفَيةَ عَ اْل  ْوا َواعْلَُمْوا أَن َ  . ُدو ِ َواْسأَلُوا اهلَل الَْعا فَإِذَا لَِقْيُتْم فَاْصِبُ
ُيْوِف"ثُم َ قَاَل: الَْجن َةَ  " الل ُهم َ ُمْْنَِل اْلِكَتاِب   َتْحَت ِظاَلِل الس ُ

 ُ َحاِب َوَهاِزَم اْْلَْحَزاِب َوا ْن  ْهِزْمُهْم وَ َوُمْجِرَي الس َ نَا ُصرْ ا
ْ عَلَ   ."هْْيِ

3930. (5) [2/1151-ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
శతుు వులతో యుద్ధ ం చేయడ్డనికి నిశచయించ్చ 
కునాపుపడు సూర్వయస్ూ మయం కోస్ం వేచి ఉండేవ్యరు. 

సూర్వయస్ూ మయం అయిన వంటనే పర జల మధయ నిలబడి 
ఇల్ల పర స్ంగంచేవ్యరు. ''ఓ పర జల్లర్వ! శతుు వుతో 
యుద్ధ ం చేయాలని కోరకండి. అలా్లహ్(త)తో మీ కేష మం 
కోరండి. అయితే శతుు వును ఎదుర్కొంటే మాతు ం 
స్హనం, సిథ రత్నాలను అవలంబించండి. అయితే్ 
స్ారగ ం కరవ్యల్లలన్నడలో ఉంద్నే విషయానిా మాతు ం 
మరువకండి.'' మళ్ళళ ఇల్ల ప్రర రిథ ంచారు, ''ఓ గర ంథాలను 
అవతరింపజేస్తవ్యడ్డ! ఓ మేఘాలను నడిపంచే వ్యడ్డ!  
మరియు అవిశాాసులను ఓడించేవ్యడ్డ! ఆ 
అవిశాాసులను ఓడించ్చ. వ్యరిపై మాకు స్హాయం 
చేయి.''  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1151) [ ) متفق عليه ( 6]  - 3931
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا َغَزا بِنَ  ا َوَعْن أَنٍَس: أَن َ الن َ

ا لَْم يَ  ْ فَإِْن َسِمَع  ْو بِ ُكْن يَْغزُ قَْومًّ َيْنُظَر إِلهَْْيِ َنا َحّت  يُْصِبَح َو
 َ ْ َوإِْن لَْم يَْسَمْع أ نًّا كَف َ َعهْْنُ ْ قَاَل: فََخَرْجَنا أَذَا نًّا أَغَاَر عَلهَْْيِ ذَا

ْ لَْيالًّ فَلَم َ  ْنَتَهْيَنا إِلهَْْيِ لَْم يَ إِل َخْيَبَ فَا نًّا  ا أَْصَبَح َو ْسَمْع أَذَا
َخلَْف أَِِبْ َطلَْحَة َوإِن َ قََدِمْي لََتَمس ُ قََدَم نَِب  اهلِل   ْبُت ِكَب َوَركِ رَ 

ِتِلِهْم  ُجوْ فََخرَ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ا إِلَْيَنا بَِمكَا
لُْوا: ُمَحم ٌَد   ْ فَلَم َا َرأَى الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم قَا َوَمَساِحهْْيِ

ا إِل الِْحْصِن فَلَم َا َرآى َرُسْوُل وْ َجؤُ ِمِِْيُس فَلَ َمَحم ٌَد َوالْخَ َواهلِل 
 َخِرَبْت َخْيَبُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "اهلُل أَْكَبُ اهلُل أَْكَبُ 
 . "إِن َا إِذَا نََزلَْنا بَِساَحِة قَْوٍم فََساَء َصَباُح الُْمْنِذِرْيَن 

3931. (6) [28/1151 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మమమలిా తీసుకొని 
ఏదైన్న పోర్వటినికి వళితే, ఉద్యం వరకు శతుు వుపై 
దాడిచేయరు. ఉద్యం అయిన తర్వాత ఎకొడి 
నుండైన్న అ'జ్ఞన్ శబేం వస్తూ  యుద్ధ ం్ చేయరు, దాడి్
చేయరు. అ'జ్ఞన్ వినకపోతే దాడి చేస్తవ్యరు. మేము 
'ఖైబర్ వళ్తళము. అకొడకి ర్వత్ు చేర్వము. ఉద్యం 
పర వకత  (స్) అ'జ్ఞన్ శబేం వినలేదు. పర వకత  (స్) వ్యహనంపై 
కూరుచన్నారు. నేను అబూ 'తల్'హా వనుక 
కూరుచన్నాను. పర వకత  (స్) వాహనంతో ప్రట న్న 
వ్యహనం కూడ్డ నడుసుూ ంది. న్న ప్రదాలు పర వకత  (స్) 
ప్రదాలకు తగలేవి. అంటే మేము స్రిస్మానంగా 
నడుసుూ న్నాము. ఉద్యం ఖైబర్ పర జలు తమ 
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పనిముటా స్ంచ్చలు, ప్రరలు, మొద్లైనవి పటట కొని 
బయలుదేర్వరు. వ్యరు పర వకత  (స్) ను చూచి దైవం స్లకిష ! 
ముహమమద్(స) సైనయంతో వచాచరని పలికి, కోటలోనికి 
వళిళపోయారు. పర వకత  (స్) వ్యరిని చూచి, 'అలా్లహ్ (త) 
చాల్ల గొపపవ్యడు. 'ఖైబర్ ప్రడుగాను. మేము ఏ జ్ఞత్్
వదే్కైన్న యుదాధ నికి దిగతే భయపడే ఆ జ్ఞత్ పరిసిథ త్ 
చాల్ల న్నచంగా తయారవుతుంది,' అని అన్నారు.44 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్). 
 

44) వివరణ-3931: ఈ 'హ్దీసు'లో 6వ హజాీ లేదా 7వ 

హజాీ పా్రరంభంలో జరిగన 'ఖైబర్ యుధధ ం గురించి 

పా్సాత వించటం జరిగంది. సీరతునిబ్ర 1వ్ భాగం న్నండ 

మరియు అసహుు స్థియర్ న్నండ కొనిి వివరాలు ఇకకడ 

పందుప్రచబడాు య. 'ఖైబర్ అనేది (హీబాూ) 'ఇబా్రనీ 

ప్ద్ం. 'ఖైబర్ అంటే కోట అని అరధ ం. ఇది మదీనహ 

మునవవరహ న్నండ 8 కసుల దూరంలో ఉంది. యూరప్ 

క చందిన డా్రటీ కేీ.శ 1877లో అనేక నెలలు ఇకకడ 

బసచేసాడు. అతడు మదీనహ న్నండ దాని దూరం 200 

మైళ్ళూ అని వాాసాడు. ఇది ససయశాయమలమైన ఖర్జజ ర 

తోటల పా్కకన ఉంది. యూదులు ఇకకడ అనేక కటలు 

నిరిమంచారు. వీటిలో కొనిిటి శిథిల్లలు ఇప్పటివరక 

ఉనాియ.  
అరబ్ లో యూదులక ఇది పా్ధాన కేందా్ంగా ఉండేది. 

మదీనహ న్నండ బనూ న'దీర్ నాయకలు 

బహషకరించబడ 'ఖైబర్ లో నివాసం ఏరపరచ్చ 

కనిప్పపడు, వారు అరబ్దబలంద్రినీ ఇసాామ క 

వయతిరేకంగా రచచగొటాారు. దాని మొద్టి ఫలితమే 

అ'హాాబ్ యుధధ ం. వారి నాయకలాో 'హ్యయ బిన్ అఖత బ్ 

'ఖురై''జహ యుధధ ంలో హ్తమారచబడాు డు. వీడ 

తరువాత అబూ రాఫె'అ సల్లమ బిన్ అబిల 'హ్ఖీఖ్ 

నాయకడయాయడు. ఇతడు పా్ముఖుడు మరియు గొప్ప 

వాయప్రరి. 

అరబ్దబలక చందిన పా్ముఖ 'గతాాన్ వరగ ం 'ఖైబర్ 

పా్కకనే ఉండేది. చాల్ల్ కాలంగా యూదులు మరియు 

'ఖైబర్ వరగ ం మధయ మంచి మితర తవం ఉండేది. 6వ 

హజాీలో సవయంగా సల్లమ వెళ్ళూ 'గతాాన్ మరియు 

చ్చటాుపా్కకల ఉని ఇతర వరాగ లన్న ముసా్థములతో 

పోరాటానికి రచచగొటాాడు. చివరికి ఒక పద్ద  సైెనయం 

తీసుకొని మదీనహ పై దాడకి సనాిహాలు చేసాడు. 

పా్వకత (స)క ఈ విషయం తెలిస్థంది. పా్వకత (స) స్తచనతో 

 

6వ హజాీ రమ'దాన్ లో 'అబ్దద లా్లహ బిన్ 'అతీక్ అనే 

'ఖజాజీ అ'నాిరీ దావరా తన కొట ఖైబర్ లో ప్డుకొని 

ఉండగా చంప్బడాు డు.  

   సలా్లమ తరువాత యూదులు 'అసీర్ బిన్ రజ్ఞజ మ న్న 

నాయకడగా ఎన్నికనాిరు. వాడు యూద్ తెగ్

లనిిటినీ ఒకచోట చేరిచ పా్సంగం చేస్తత , 'నాకంటే 

ముందు మన నాయకలు ము'హ్మమద (స) క 

వయతిరేకంగా ప్నిిన ప్నాిగాలనీి ప్నికిరానివి. సరైన 

ప్నాిగం ఏమిటంటే, ము'హ్మమద (స) పా్ధాన కేందా్ంపై 

దాడచేయాలి, నేన్న ఇల్లగే చేసాత న్న,' అని అనాిడు. 

దీనికసం వాడు 'గతాాన్ మరియు ఇతర వరాగ లన్న 

సంద్రిశంచాడు. ఒకపద్ద  సైెనాయనిి తయారుచేసాడు. 

పా్వకత (స)క ఈ్ వారత  అందింది. కాని పా్వకత (స) దానిపై 

ఏమాతర ం శేధధ  చూప్లేదు. ఇంకా 'అబ్దద లా్లహ బిన్ 

రవా'హాన్న 'ఖైబర్ వెళ్ళూ వాసత వాలు తెలుసుక రమమని 

ప్ంపంచారు. అనంతరం అతడు కొంతమందిని తీసుకొని 

'ఖైబర్ వెళ్ళూడు. రహ్సయంగా వారి కటర లు, కతంతార ల 

గురించి వినాిడు. తిరిగవచిచ పా్వకత (స)క వివరాలనీి 

అంద్జేసాడు. పా్వకత (స) అతనికి 30మందిని ఇచిచ 'ఖైబర్ 

ప్ంపంచారు. వారు 'అసీర్ తో మీరు కరితే ఖైబర్ 

పా్భుతవం మీక అప్పగంచమని పా్వకత  (స) మాక 

ప్ంప్రరని అనాిరు. అనంతరం అతడు ఆ 30మందిని 

తీసుకొని 'ఖైబర్ న్నండ బయలుదేరారు. రక్షణా 

బ్రధయతలు ద్ృషా్టలో పటాుకొని ఒకక వాహ్నంపై ఇద్ద రు 

కూరుచనాిరు. వారిలో ఒకరు ముసా్థమ మరొకరు 

యూదుడు. ఖరఖ రహ చేరిన తరువాత అసీర్ క 

దురాలోచన కలిగంది. వాడు తన చేతిని చాచి 

'అబ్దద లా్లహ బిన్ 'ఉనైెస్ కరవాల్లనిి ల్లకకబోయాడు. 

అప్పపడతన్న, 'ఓ అలా్లహ (త) శతుర వా, వాగాద న భంగం 

చేయాలన్నకంటునాివా,' అని వాహ్నానిి ముందుక 

నడప్రరు. కాని అసీర్   కరవాలంతో కొటాాడు. వాడ తొడ 

తెగపోయంది. గురేం న్నండ కేింద్ప్డాు డు. కాని వాడు కేింద్ 

ప్డుతూ 'అబ్దద లా్లహ న్న గాయరిచాడు. వెంటనే అది 

గేహంచిన ముసా్థములు యూదులపై విరుచ్చకప్డాు రు. 

ఫలితంగా ఈ యుధధ ంలో ఒకకడు తప్ప యూదు్

లంద్ర్జ హ్తమారచబడాు రు.  6వ హజాీ చివరాో లేదా7వ 

హజాీ ము'హ్రేమ లో జరిగన సంఘటన ఇది.  

ఇసాామ క అంద్రికంటే 'ఖైబర్ బధధ  శతుర వుగా, పా్మాద్కర 

మైనదిగా ఉండేది. వీరు మకకహ వెళ్ళూ ఖురైషుల దావరా 

ఇసాామ క వయతిరేకంగా రచచగొటాి, యుధాధ నికి సనిధధ ం 
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చేసారు. ఫలితంగా అహాజ బ్ సంఘటనలో ఇసాామ కేందా్మైన 

మదీనాహ మునవవరహ అస్థధ రతక గురయయంది. 

అయతే ఈ పా్యతిం ఫలించలేదు.కాని కతంతార లు 

ప్నేివారు ఇప్పటికీ ఉనాిరు. 

 అహాాబ్ యుధధ ం సంభవించడంలో పా్ధాన కారకలు 

పా్ముఖ ఇబ్ది అబిల హ్ఖీఖ్ కటుంబం. వీరు బనూ 

న'దీర్ వరాగ నికి చందినవారు. మదీనహ న్నండ 

బహషకరించబడ ఇకకడక వచాచరు. అతడు పా్ఖ్యయత 

'ఖైబర్ కటన్న ఆకేమించ్చకనాిడు. పైన 

పా్సాత వించబడన సలా్లమ బిన్ అబిల 'హ్ఖీఖ్ ఈ 

కటుంబ్రనికి చందిన నాయకడే. వాడు హ్తయచేయ 

బడన తరువాత అతని అని కొడుక కనాన బిన్ అరేబ్ర 

బిన్ అబిల 'హ్ఖీఖ్ నాయకడయాయడు. 

    ఇటు 'ఖైబర్ యూదులు 'గతాాన్ తెగవారితో కలస్థ 

ఇసాామ క వయతిరేకంగా కటర లు ప్న్నితునాిరు. అటు 

మదీనహ కచందిన కప్టాచారులు, ముసా్థముల వారత లు 

వారికి అంద్జేస్తత  ముసా్థములు మిమమలిి 

ఎదురోకలేరని వారికి ధైరయం చపేపవారు. పా్వకత (స) 

వారితో సంధి కదురుచకంటే బ్రగుంటుంద్ని 

నిరణ యంచ్చకొని 'అబ్దద లా్లహ బిన్ రవా'హా(ర)న్న 

ప్ంప్రరు. కాని ఇటు కఠిన హ్ృద్యులైన అన్నమానాలు 

అప్రరాధ లు చేసుకనే యూదులు ఉండేవారు. అటు 

వారిని పాోతిహంచే కప్టాచారులు ఉండేవారు. 

ఆకాలంలోనే కప్టాచారుల నాయకడు 'అబ్దద లా్లహ బిన్ 

ఉబయ్ బిన్ సల్లల 'ఖైబర్ పా్జలక, 'ము'హ్ మమద 

(స) మీపై దాడచేయటానికి స్థధధ ంగా ఉనాిరు, కాని మీరు 

ఏమాతర ం భయప్డకండ, వారు పడకడు మంది మాతర మే 

ఉనాిరు, వారివద్ద  ఆయుధాలు కూడా లేవు,' అని 

కబ్దరు ప్ంప్రడు. అది విని యూదులు మాతో కలస్థ 

మదీనహ పై దాడ చేస్తత  సగం ఖర్జజ రం ప్ంట మీక ఇసాత ం 

అనే వారత తో కనాన మరియు హ్వా బిన్ ఖైస్ న్న 

'గతాాన్ వద్ద క ప్ంప్రరు. మరో ఉలాే ఖనలో, 'గతాాన్ 

వరగ ం దానిి సీవకరించింది,' అని ఉంది.  

'గతాాన్ వరగ ంలో శకిత  సామరాధ యలు కలిగ వీరోచితంగా 

పోరాడే తెగ బనూ ఫజ్ఞరహ. 'ఖైబర్ పా్జలు పా్వకత (స)పై 

దాడచేయా లన్నకంటునాిరని వారికి తెలిస్థన వెంటనే, 

వారు సవయంగా 'ఖైబర్ వచిచ, 'మేము మీతో కలస్థ 

యుధధ ం చేసాత ం,' అని అనాిరు. ఈ విషయం తెలిస్థన 

వెంటనే పా్వకత (స) బనూ ఫజ్ఞరహ క, మీరు 'ఖైబర్ 

వారికి సహాయం చేయటం మానివేయండ, 'ఖైబర్ 

 

జయంచబడతే, మీక కూడా వంతు లభిసుత ంది అని 

ఉతత రం వాాసారు. కాని బనూ ఫజ్ఞర దానిి 

తిరసకరించింది. 

జీఖిరద ్ ముహ్రేమ 7వ హజాీలో 'గతాాన్ యుధధ ంలో ప్రలు 

ప్ంచ్చకవటానికి ఈవిధంగా పా్రరంభం అయయంది. జీఖిరద ్ 

ప్చిచక మైదానం పా్కకనే పా్వకత (స) ప్చిచక మైదానంకూడా 

ఉండేది. ఆ వరాగ నికి చందిన కొంద్రు 'అబ్దద రే'హామన్ బిన్ 

'ఐనియ నేతృతవంలో దాడ చేస్థ 20 ఒంటెలు తీసుకొని 

పోయారు. ఇంకా ఒంటెలన్న కాప్ల్ల కాసుత ని అబూ 

జ'ర్(ర) కమారునిి చంప, అతని భారయన్న బంధించి 

తీసుకొని వెళ్ళూరు. ముసా్థములు వెంటాడారు. వారు 

కొండలాో దాకకనాిరు. అకకడ 'గతాాన్ తెగక చందిన 

సైెనాయధికారి ఐనియ బిన్ హసి్ వారి సహాయంకసం 

వేచి ఉనాిడు. ముసా్థములాో పా్ముఖ అన్నచరులు సల్లమ 

బిన్ అకవ బ్రణ విద్యలో పా్వీణులు. అంద్రికంటే ముందు 

అతనికి ఈ వారత  అందింది. మితుర ల్లరా ప్ద్ండ అని 

కేకలు వేస్తత  వారిని ప్టాుకవటానికి బయలుదేరాడు. 

అప్పపడు వారు ఒంటెలక నీళ్ళూ తార పసుత నాిరు. 

సలమహ (ర) వారిపై బ్రణాల వరిం కరిపంచసాగారు. 

వెంటనే వారు ప్రరిపోయారు. వారిని వెంబడంచి వారితో 

యుధధ ంచేస్థ ఒంటెలన్న విడపంచ్చకొని తెచాచరు. 

పా్వకత (స) వద్ద కవచిచ, 'శతుర వులన్న దాహ్ంతో వద్లి 

వచాచన్న. ఒకవేళ 100మంది దొరికినా ఒకొకకకరినీ 

ప్టాుకొని వసాత న్న,' అని అనాిరు. అప్పపడు పా్వకత (స), 

'వారిని అధిగమిస్తత  వారిప్టా విశాలహ్ృద్యంతో 

పా్వరిత ంచ్చ,' అని హతబోధ చేసారు. ఈ సంఘటన జరిగన 

3రోజుల తరావత 'ఖైబర్ యుధధ ం సంభవించింది.  

   ఇతర యుధాధ ల కంటే 'ఖైబర్ యుధాధ నికి ఒక పా్తేయకత 

ఉంది. అయతే చరితర కారుల ద్ృషా్ట వీటి కారణాలపై 

ప్డలేదు. సంఘటనాప్రంగా కూడా పా్తేయకతలు 

ఉండవచ్చచ. అయతే చరితర కారులు కూడా దీనిి 

గురించి చరిచంచకండా ఉండలేక పోయారు. పా్తేయకతలాో 

అనిిటికంటే ముందు ఏమిటంటే, 'ఖైబర్ యుధాధ నికి 

ముందు పా్వకత  (స) జిహాద న్న కరుకనే వారే మాతో 

రావాలి అని పా్కటించారు.  

ఇప్పటి వరక జరిగన యుధాధ లనీి కేవలం రక్షణకసం 

మాతర మే జరిగాయ. కాని ఇందులో ముసా్థమేతర 

ప్రలితులన్న చటాబధధ ం చేయటం జరిగంది. పా్భుతవ్

సాధ ప్న జరిగంది. ఇసాామ అసలు ఉదేద శం ఇసాామ 

సందేశానిి అంద్జేయటం. ఒకవేళ ఏ వరగ ం అయనా 
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దానిి సీవకరించకపోతే, దానితో యుధధ ం చేయటంగాని, 

వారిని ప్రలితులుగా భావించటంగాని జరుగదు. వారితో 

సంధి, ఒప్పందాలు మాతర మే చేసుకవటం జరుగుతుంది. 

దీనిి గురించి అనేక ఉదాహ్రణలు ఉనాియ. కాని 

ఒకవేళ ఏవరగ మైనా ఇసాామ ప్టా వయతిరేకిగా దానికి హాని 

చేకూరచద్లిస్తత  మాతర ం, రక్షణకసం యుధధ ం్ చేయటం 

తప్పనిసరి అవుతుంది. ఇంకా దానిి తన అధీనంలో 

ఉంచవలస్థ వసుత ంది. 

ఈ స్తతార ల్ పా్కారం జయంచబడన మొటామొద్టి దేశం 

'ఖైబర్. యుధాధ ల పా్సాత వన తరావత దీనిి గురించి 

వివరంగా చరిచంచటం జరిగంది.ఎందుకంటే అరబ్దబల 

పా్రచీన ప్ధధ తి పా్కారం చాల్లకాలం వరక పా్జలు జిహాద 

న్న ఉప్రధి సాధనంగా భావించేవారు. 'ఖైబర్ యుధధ ం 

వరక ఈ అప్రరాధ లు అల్లగే ఉనాియ.  

ఇది తెర ఎతత వేయబడన మొటామొద్టి యుధధ ం. 

అందువలాే పా్వకత (స), 'ఖైబర్ యుధాధ నికి ముందు, 'ఇసాామ 

ఔనితయం కసం జిహాద న్న కరుకనేవారే మాతో 

రావాలి,' అని పా్కటించారు. పా్వకత (స) 'గతాాన్ మరియు 

యూదుల దాడులన్న ఎదురొకనడానికి మదీనహ న్నండ 

ము'హ్రేమ 7వ హజాీలో సబ్ర బిన్ అరాత 'గఫారీని 

మదీనహ అధికారిగా నియమించి బయలుదేరారు. 

పా్వకత (స) భారయలాో ఉమ్మె సలమహ (ర) వెంట్

ఉనాిరు. సైెనయం 1600. ఇందులో 200 మంది గురేాలపై 

మిగలిన్ వారు కాలినడకన ఉనాిరు. మొటా మొద్టి 

సారిగా పా్వకత  (స) 3 జండాలు తయారు చేయంచారు. 2 
జండాలన్న 'ఖబ్రాబ్ బిన్ మునాిర్ మరియు స'అద్ 

బిన్ 'ఉబ్రద్హ లక ఇచాచరు. 'ఆయ'షహ(ర) 

దుప్పటితో తయారుచేయబడన మూడవ జండా పా్వకత ్

(స) తనవద్ద  ఉంచ్చకనాిరు. సైెనయం 

బయలుదేరినప్పడు పాముఖ కవి 'ఆమిర్ బిన్ 

అల్అకా ఈ కవితావలు చదువుతూ ముందుక 

సాగారు. ''ఓ దేవా , ఒకవేళ నీవు మాక సనామరగ ం చూప్్

కంటే, మేము సనామరగ ం పంద్కండా, నమా'జు 

చద్వకండా, దాన ధరామలు చేయకండా ఉండేవాళూం. 

నేన్న నీకసం తాయగంకాన్న. ఆచరణలాో మా కొరతన్న 

క్షమించ్చ. మాపై పా్శాంతతన్న అవతరింప్జేయ. 

మమమలిి సహాయం కరితే, వెంటనే చేరుకంటాము. 

మేము తలప్డనప్పడు మమమలిి స్థధ రంగా ఉంచ్చ. 

పా్జలు మమమలిి సహాయంకసం వేడుకనాిరు.''  

 

   ఈ కవితావలు 'స'హీ'హ ముసా్థమ, 'స'హీ'హ బ్ద'ఖ్యరీలాో 

ఉనాియ. ముసిద ఇబ్ది 'హ్ంబల లో కొనిి 

కవితావలు అధికంగా ఉనాియ. మొద్టి రండు లైనా్న 

కొంత వయతాయసంతో 'స'హీ'హ ముసా్థమ లో ఉనాియ. 

మాపై దురామరాగ నికి ప్రలపడనవారు ఏదైనా కలాోలం 

రేకతిత ంచ ద్లచినప్పడు, మేము వారి ముందు తలదించ్చ 

కము. ఇంకా ఓ పా్భూ, మేము నీ అన్నగేహాల అవసరం 

లేనివాళూం కూడా కాలేము. 

మారగ ంలో ఒక మైదానం వచిచంది. పా్వకత  (స) అన్నచరులు 

తకీబర్ నినాదాలు బిగగ రగా ప్లకసాగారు. ఎందుకంటే 

ఎలాప్పపడూ విదాయ శిక్షణ, హతబోధనలు జరిగేవి. పా్తి 

సంద్రాానికి ఆదేశాలు, ఉప్దేశాలు లభించేవి. అప్పపడు 

పా్వకత  (స), 'నెమమదిగా ప్లకండ, మీరు చవిటివాడని, 

గృడు వాడని పలవటం లేదు. మీరు పలుసుత నివాడు 

మీవద్ద నే ఉనాిడు,' అని ఉప్దేశించారు. ఈ యుధధ ంలో 

కొంతమంది సీత ీలు తమ ఇషాంతో సైెనయం వెంట వచాచరు. 
ఈ విషయం పా్వకత (స)క తెలిస్థంది. పా్వకత (స) వారిని 

పలిచి ఆగేహ్ం వయకత ంచేస్తత , 'మీరు ఎవరివెంట వచాచరు, 

ఎవరి ఆదేశంతో వచాచరు,' అని పా్శిించారు. దానికి 

వారు సహాయంగా ఉంటామని, గాయప్డన వారికి 

మందులతో కటాు్ కడదామని, బ్రణాలు ఏరి తీసుక్

వదాద మని సైెనయం స్తవచేదాద మని వచాచమని వినివించ్చ 

కనాిరు. విజయం పా్సాదించబడన తరువాత యుధధ  

ధనం ప్ంచినప్పడు, వాళూకూ వాటాలు (వంతులు) 

ఇచాచరు. అవి ఏమిట్ల తెలుసా? ధనసంప్ద్లు దీనారాు 

కాదు. అవి ఖర్జజ రాలు. అంద్రికీ ఇవే లభించాయ. 

ఈ సంఘటన గురించి అబూ దావూద లో పా్సాత వించడం 

జరిగంది. 'హ్దీసు మరియు చారితర క ప్పసత కాల దావరా 

యుధాధ లాో సీత ీలు కూడా ప్రల్గ నేవారని, గాయప్డన 

వారికి కటాు కటాేవారని, దాహ్ం వేస్తవారికి నీళ్ళూ తార పంచే 

వారని తెలుసుత ంది. ఉ'హుద యుధధ ంలో 'ఆయ'షహ (ర) 

కండలతో నీళ్ళూ తీసుకరావటం, గాయప్డన వారికి 

తార పంచటం గురించి ఇంతక ముందు పా్సాత వించటం 

జరిగంది. అదేవిధంగా సీత ీలు యుధధ  మైదానం న్నండ 

బ్రణాలు ఏరితెచిచ సైెనికలక ఇచేచవారు. దీనిి 

గురించి అబూ దావూద మాతర మే పేరొకనాిరు. అంతే్

కాదు పా్రమాణిక ఆధారాలతో పేరొకనాిరు. అందువలా 

అన్నమానాలక తావులేదు. అరబ్దబ సీత ీల న్నండ 

కనీసం దీనేి ఆశించవచ్చచ.  
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'గతాాన్ వరగ ం 'ఖైబర్ పా్జలక సహాయం కసం వసుత ంద్ని 

తెలిస్థన పా్వకత  (స) సైెనాయనిి రజీ పా్రంతంలో దించారు. 

ఇది 'గతాాన్ మరియు 'ఖైబర్ ల మధయ ఉంది. సీత ీలన్న, 

ఇతర సామగేని ఇకకడ వద్లివేస్థ సైెనయం ఖైబర్ వైెప్ప 

ముందుక సాగాయ. ముసా్థముల సైెనయం 'ఖైబర్ 

చేరుకంటుంద్ని తెలిస్థన 'గతాాన్ ఆయుధాలు ధరించి 

బయలుదేరారు. కాని ముందుక వెళ్ళూన తరువాత 

తాము పా్మాద్ంలో ఉనాిమని తెలిస్థ, తిరిగ వెళ్ళూ్

పోయారు. 'ఖైబర్ లో 6 కటలు ఉండేవి. సాలిమ, 

ఖమూస్, నతాతున్, ఖసారహ, షఖ్, మరబతహ. 

యాఖూబ్ర పేరొకనిటాు వీటిలో 20,000 మంది 

సైెనికలు ఉనాిరు. ఈ కటలనిిటిలో ఖమూస్ 

బలమైన మరియు సురకిితమైన కట. మురహు బ్ 

అరబ్దబలాో పా్ఖ్యయత ప్హ్ల్లవన్. 1000 మందికి 

సమానంగా భావించబడేవాడు. అతడు ఈ కటక 

నాయకడు. అదేవిధంగా మదీనహ న్నండ 

బహషకరించబడ, 'ఖైబర్ లో పౌరసతవం పందిన ఇబ్ది 

అబిల 'హ్ఖీఖ్ ఇకకడే ఉండేవాడు.  

ముసా్థముల సైెనయం 'ఖైబర్ క సమీప్ంలో ఉని సహాబ 

చేరుకనిప్పటికి అసా్ సమయం రానేవచిచంది. 

పా్వకత (స)తో సహా అంద్ర్జ అసా్ నమాజు ఆచరించారు. 

ఆహారం కరారు. ఆహారంలో సతూత  మాతర మే ఉండేది. 

పా్వకత (స) దానేి నీటిలో కలుప్పకొని తినాిరు. రాతిర  

అయనప్పటికి 'ఖైబర్ పలిమేరలక చేరుకనాిరు. 

భవనాలు కనప్డసాగాయ. అప్పపడు పా్వకత (స) 

అన్నచరులతో ఆగపోండ అని ప్లికి అలా్లహ(త) న్న 

ఇల్ల పా్రరిధ ంచారు. ''ఓ పా్భూ, నిన్ని ఈ ఊరి మంచిని, 

ఈ ఊరివారి మంచిని, ఈ ఊరి వసుత వుల మంచిని 

కరుతునాిము. ఇంకా వీరంద్రి చడున్నండ నీ శరణు 

కరుతునాిము.''  

సాధారణంగా పా్వకత (స) ఏదైనా పా్రంతంలో దిగతే, ముందు 

ఈ దు'ఆ చదివేవారు అని ఇబ్ది హషామ పేరొకనాిరు. 

అదేవిధంగా రాతిర పూట దాడ చేస్తవారు కారు. అందువలా 

రాతిర  అకకడే గడప్రరు.ఉద్యం 'ఖైబర్ లో పా్వేశించారు. 

యూదులు తమ సీత ీలన్న సురకిిత పా్రంతాలక తరలించి 

వేసారు. ఆహార సామాగే, ఇతర వసుత వులన్న నాయమ 

కటలో చేరవేసారు. సైెనాయలన్న నతాతున్, ఖమూస్ 

కటలక ప్ంప్రరు. సలా్లమ బిన్ ముష్టకమ నజీరీ 

అనారోగయంగా ఉనాిడు. అయనా అంద్రికంటే అధికంగా 

ప్రల్గ నాిడు. సవయంగా నతాతున్ కటలోనికి వచిచ 

 

సైెనయంలో ప్రల్గ నాిడు. పా్వకత (స)క యుధధ ం ఏమాతర ం 

ఇషాంలేదు. కాని యూదులు పద్ద  ఎతుత న ఆయుధాలతో 

యుధధ  సనాిహాలు చేయటంవలా, పా్వకత (స) 

అన్నచరులన్న ఉదేద శించి ఉప్దేశిస్తత  జిహాద ప్టా 

పాోతిహంచారు.  

ఈ సంద్రాం గురించి తారీఖ్ ఖమీస్ లో ఇల్ల పేరొకనడం 

జరిగంది. యూదులు యుధాధ నికి సనిధ్ధధ లై ఉనాిరని 

పా్వకత  (స)క నమమకం కలగగానే, అన్నచరులక 

హతబోధ చేస్తత  జిహాద ప్టా పాోతిహంచారు. అనిిటి 

కంటే ముందు నాయమ కటపై దాడచేసారు. మ'హ్మమద 

బిన్ మసామహ ధైరయం కూడ గటాుకొని దాడచేసారు. 

చాల్లస్తప్ప వరక యుధధ ం చేస్తత  ఉనాిరు. ఎండవేడ 

చాల్ల అధికంగా ఉండడంవలా, అలస్థపోయ కొంత విశేాంతి 

తీసుకవడానికి కటగోడనీడలో కూరుచండ్ పోయారు. 

కనానహ బిన్ రబ్ర'అ కటగోడ పైన్నండ రాతిమరన్న 

అతనిపై ప్డ వేయంచాడు. దానివలా తలప్గలి అతన్న 

మరణించారు. కాని కటన్న చాల్ల్తవరగా జయంచటం్

జరిగంది. నాయమ కట విజయం తరువాత మురహు బ్ 

స్థంహాసనం ఉని ఖమూస్ కట తప్ప మిగలిన కటలు 

చాల్ల సులువుగా జయంచబడాు య. ఖమూస్ కటపై 

పా్వకత (స) అబూ బకర్(ర) మరియు 'ఉమర్(ర)లన్న 

ప్ంప్రరు. కాని వారిద్ద ర్జ విఫలయతిం చేస్థ తిరిగ్

వచాచరు.  

ఒక్రోజు సాయంతర ం పా్వకత (స), 'రేప్ప నేన్న ఒక వయకిత కి జండా 

ఇసాత న్న, అతని దావరా అలా్లహ (త) విజయం 

పా్సాదిసాత డు. అతడు అలా్లహ(త) న్న ఆయన పా్వకత న్న 

పాేమిసుత నాిడు. అలా్లహ(త) మరియు ఆయన పా్వకత  

కూడా అతనిి పాేమిసుత నాిరు' అని పా్వచించారు. 

అన్నచరులు రాతర ంతా ఈ అద్ృషాం ఎవరికి 

ద్కకతుందా అనే అన్నమానాలాో, ఆశలాో తలమునకలై 

ఉనాిరు. ప్ద్వులు, అధికారాలు ఆశించని 'ఉమర్ (ర) 

కూడా దీనికి గురయాయరు. 'స'హీ'హ ముసా్థమ, 'అలీ 

పా్తేయకతలు లో 'ఉమర్(ర) సవయంగా ఈ విషయానిి 

తెలిప్రరు. ఉద్యం అకసామతుత గా అంద్రి చవులలో 'అలీ 

ఎకకడ? అనే శబద ం ఢీకొంది. ఇది ఎవర్జ ఆశించని శబద ం. 

ఎందుకంటే 'ఆలీ(ర) కంటి జబ్దబతో ఉనాిరు. 

యుధాధ నికి సనిధధ ంగా లేరనే విషయం అంద్రికీ తెలుసు. 

అనంతరం పా్వకత (స) ఆదేశంపై 'అలీ(ర) వచాచరు. 

పా్వకత (స) 'అలీ (ర) కళూలాో తన ఉమిమని పూస్థ 

పా్రరిధ ంచారు. అనంతరం జండా అతనికి ఇచిచనప్పడు, 
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'యూదులతో యుధధ ం చేస్థ వారిని ముసా్థములుగా 

చేసుకవాల్ల?' అని వినివించ్చకనాిరు. దానికి పా్వకత  

(స) మంచిగా వారికి ఇసాామ సందేశం అంద్జేయ. నీవలా 

ఒకక వయకిత  ఇసాామ సీవకరించినా, ఎంతో ఖరీదైన ఒంటెల 

కంటే ఉతత మం. కాని యూదులక ఇసాామ లేదా 

ఒప్పందానికి స్థధధ ంగా ఉనిటాు అనిపంచలేదు. 

మురహు బ్ కట్ లోప్లి్ న్నండ ఇల్ల గరవంతో కూడన 

కవితవం చదువుతూ బయటక వచాచడు. 'నేన్న 

మురహు బ్ది , ధైరయవంతుడన్న, అన్నభవం్గల్వాడని, 

సాయుధ్ధడన్న' అని 'ఖైబర్ పా్జలంద్రికి తెలుసు. 

'మురహు బ్ తలపై ప్సుప్ప ప్చచని యమనీ ప్గడ ఉండ, 

మధయ గుండాని రాతి కిరీటం ఉండేది. దీనేి ఖూద అనే్

వారు. మురహు బ్ క సమాధానంగా 'అలీ(ర) ఈ 

కవితవం చదివారు. 'నేన్న ఎటువంటివాడనంటే, నాతలాి 

నాక స్థంహ్ం అని పేరు పటాింది. స్థంహాలవలే నేన్న చాల్ల 

భయంకరమైన వాణిణ .  

మురహు బ్ చాల్ల గరవంతో వచాచడు. కాని 'అలీ(ర) ఎంత 

బలంగా కరవాలంతో కొటాారంటే, కరవాలం తలన్న 

చీలుచతూ ప్న్నిల వరక దిగపోయంది. అతడు 

చంప్బడాు డు, అనేవారత  సైెనయం వరక  చేరుకంది. 

నాయకడు మరియు చాల్ల బలవంతుడు చంప్బడటం 

అనేది చాల్ల ఆశచరయకరమైన విషయం. అందువలా 

ఆశచరాయనికి గురైనవారు అప్రరాధ లతో కూడన ప్పకారాు 

వాయపంచారు. మఆలి ముతత నీజ ల పా్కారం, 'అలీ (ర) 

మురహు బ్ తలపై కరవాలంతో కొటాినప్పడు, రకిించ్చ 

కవడానికి పా్యతిించాడు. కాని అప్పటికే కరవాలం 

కిరీటానిి, తలన్న చీలుచతూ ప్న్నిల వరక 

దిగపోయంది. మురహు బ్ చంప్బడన తరువాత యూదు 

లంద్ర్జ ఏకమై దాడచేస్థనప్పడు అన్నకకండా 'అలీ 

(ర) చేతిన్నండ ఢాలుజ్ఞరి కేింద్ప్డంది. వెంటనే రాతితో 

చేయబడన కట గోప్ప రానిి పకిలించి దానిి ఢాలుగా 

ఉప్యోగంచారు.  

అనంతరం ఖమూస్ కటన్న 20 రోజుల నిరబంధం 

తరువాత జయంచడం జరిగంది. ఈ యుధధ ంలో 92 
మంది యూదులు చంప్బడాు రు. వీరిలో హారిస్, 

మురహు బ్ అసర్, యాస్థర్, ఆమిర్ పా్ముఖులు. 

పా్వకత (స) అన్నచరులాో 15 మంది వీరమరణం పందారు. 

వీరి పేరాన్న ఇబ్ది స'అద వివరంగా పేరొకనాిరు.  

'ఖైబర్ విజయం తరువాత దానిి అధీనంలోకి 

తీసుకవటం జరిగంది. కాని యూదులు భూములన్న 
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మా అధీ నంలోనే ఉండనివవండని, ప్ంటలో సగభాగం 

చలాిసాత మని వినివించ్చకనాిరు. వారి వినిప్ం 

సీవకరించబడంది. ప్ంటకతక వచిచనప్పడు పా్వకత (స) 

'అబ్దద లా్లహ బిన్ రవా'హాన్న ప్ంపేవారు. అతన్న ప్ంటన్న 

రండు భాగాలుగా చేస్థ, యూదులతో మీ కిషామైన 

వంతున్న తీసుకండని చపేప వారు. ఆతీరుపక 

యూదులు ఆశచరయంతో భూమాయకాశాలు ఇటువంటి 

నాయయంతోనే సాధ పంచబడాు య అని ప్లికేవారు. 'ఖైబర్ 

భూమంతా 'ఖైబర్ విజయంలో ప్రల్గ నివారిలో ప్ంచి 

వేయబడంది. ఇందులో పా్వకత (స) ఖుముస్ కూడా 

ఉండేది. 

ఒక ఉలాేఖనలో ఇల్ల ఉంది, యుధధ  ధనంలోన్నండ ఖుముస్ 

తో ప్రటు మరోవంతు కూడా పా్వకత  (స) కసం 
కేటాయంచటం జరిగేది. దానిి సఫీ అనేవారు. ఎందు 

కంటే పా్వకత (స) కనానహ బిన్ రబీ'అ భారయను తీసుకొని, 

ఆమన్న విడుద్లచేస్థ వివాహ్ం చేసుకనాిరు. 

'ఖైబర్ విజయం తరువాత పా్వకత (స) కొనిిరోజులు 'ఖైబర్ 

లో ఉనాిరు. యూదులక ప్రిపూరణ  రక్షణ, శాంతి్

భదా్తలు, అన్నమతులు ఇచిచనప్పటికీ, వారు 

వయతిరేకత, విదాోహ్చరయలక ప్రలపడేవారు. దాని 

మొద్టి ఉదాహ్రణ ఏమిటంటే, ఒకరోజు మురహు బ్ 

వదిన, సల్లమ్ బిన్ ముష్కిమ్ భారయ అయిన జైనబ్ 

పా్వకత  (స) మరియు అన్నచరులన్న ఆతిధాయనికి 

ఆహావనించింది. పా్వకత  (స) ఆతిధాయనిి సీవకరించారు. 

ఆమ అనింలో విషం కలిపంది. పా్వకత (స) ఒకక్ముద్ద  

తిని ఆపవేసారు. కాని బషా్ బిన్ బరాఅ(ర) కడుప్ప్

నిండా తినటంవలా విషపా్భావం్ వలా మరణించారు. 

పా్వకత (స) జైనబ్ న్న పలిపంచి అడగాగ , తన నేరానిి 

ఒప్పపకంది. యూదులు, 'మేము ఇల్ల ఎందుక 

చేసామంటే, ఒకవేళ తమరు పా్వకత  అయతే, విషం ప్ని్

చేయదు. ఒకవేళ తమరు పా్వకత  కాకపోతే మీ్ న్నండ 

మమమలిి మేము రకిించ్చకంటాము,' అని అనాిరు. 

పా్వకత  (స) ఏనాడూ తన్ కసం ఎవరితోనూ పా్తీకారం 

తీరుచకనేవారు కాదు. అందువలా ఆమన్న ఏమీ 

అనలేదు. కాని రండు, మూడు రోజుల తరావత బిషా్ (ర) 

విష పా్భావం్ వలా మరణించారు. అతని పా్రణానికి 

బదులుగా ఖిసాస్ లో ఆమన్న చంపవేయటం జరిగంది. 

'ఖైబర్ విజయం గురించి పూరిత  వివరాలు రహ్మతులాిల 

ఆలమీన్ మొద్లైన ప్పసత కాలాో చూడండ.  
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ِن قَاَل: َشِهْدت ُ الِْقَتاَل َمَع َرُسْوَل اهلِل   ِ َوَعِن الن ُْعَماِن بِْن ُمَقر 
َل الن َ صىل اهلل عليه وسلم فَكَاَن إِذَا لَْم يُقَ  ْنتَ اِتُل أَو َ َ   َظرَ َهاِر ا َحّت 

اَلةُ. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ   .َتُهب َ اْْلَْرَواُح َوَتْحُضَر الص َ
3932. (7) [2/1151-ద్ృఢం] 
నోమాన్ బిన్ ముఖరిర న్ (ర) కథనం: నేను పర వకత  (స్) 
వంట అనేక యుదాధ లాో తోడుగా ఉన్నాను. పర వకత  (స్) 
పగలు ప్రర రంభద్శలో యుద్ధ ం చేస్తవ్యరు కారు. 
అనంతరం దైవస్హాయ స్హకార్వల గాలులు్వీయడం 
ప్రర రంభమవుత్నయి. నమాజు స్మయం అయిన 
తరువ్యత్ పర వకత ్ (స్) యుద్ధ ం్ చేస్తవ్యరు.  (బు'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం    ا
 (1152/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 3933

ٍن قَاَل: َشِهْد  ِ   اهلل  اهلِل صىل ت ُ َمَع َرُسْوِل َعِن الن ُْعَماِن بِْن ُمَقر 
ْنَتَظَر َحّت َ َتُزْوَل   َل الن ََهاِر ا عليه وسلم فَكَاَن إِذَا لَْم يَُقاِتْل أَو َ

ْمُس ا َيْْنَِل الن َْصُر. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ لش َ َياُح َو ِ  . َوَتُهب َ الر 
3933. (8) [2/1152- అప్రిశోధితం] 
నోమాన్ బిన్ ముఖరిర న్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వంట 
నేను అనేక యుదాధ లలో ప్రలగ న్నాను. పర వకత  (స్) పగలు 
ప్రర రంభద్శలో యుద్ధ ం చేయకపోతే ఆగ వేచి్ ఉండి, 
సూరుయడు వ్యలిన తర్వాత గాలులు వీసూూ  
దైవస్హాయం అవతరించస్లగనపుడు పర వకత   (స్) 
యుద్ధ ం్ ప్రర రంభిస్లూ రు.  (అబూ  దావూద్) 

 (1152/ 2)( [ ) لم تتم دراسته  9]  - 3934
ٍن قَاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسْوِل اِن دَةَ عَ قََتا َوَعْن  ِ لن ُْعَماِن بِْن ُمَقر 

ا َطلََع الَْفْجُر أَْمَسَك َحّت َ َتْطلََع فَكَاَن إِذَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
ْنَتَص  ْمُس فَإِذَا َطلََعْت قَاَتَل فَإِذَا ا َف الن ََهاُر أَْمَسَك َحّت َ الش َ

ْمُس فَ َتزُ  ْمُس قَاَتَل َحّت َ الَْعْصِر ثُم َ أَْمَسَك ش َ  ال إِذَا َزالَِت ْوَل الش َ
ِلَك  َقاِتُل َقالَ َحّت َ يَُصل ِي الَْعْصَر ثُم َ يُ  َقَتادَةَ: كَاَن يَُقاُل: ِعْنَد ذَ

َيْدُعو الُْمْؤِمُنْوَن  لُِجُيْوِشِهْم ِِفْ َصاَلتِِهْم. َتِهْيُج ِريَاُح الن َْصِر َو
ِمذِ رَ  ْ  . ي ُ َواهُ الُت ِ

3934. (9) [2/1152 -అప్రిశోధితం] 
ఖత్నద్హ్ (ర), నోమాన్ బిన్ ముఖరిర న్ (ర) కథనం: 
పర వకత  (స్) వంట నేను యుద్ధ ంలో ప్రలగ న్నాను. ర్వత్ు  
యుద్ధ ం జరుగుతూ ఉంటంది. ఉషోద్యం కాగానే పర వకత  

(స్) యుద్ధ ం సూర్చయద్యం వరకు ఆపవేస్లూ రు. 
సూర్చయద్యం అయిన తర్వాత యుద్ధ ం చేస్లూ రు. 
మధాయహాం అయితే యుదాధ నిా ఆపవేస్లూ రు. 
సూరుయడు వ్యలిన తర్వాత అస్ర ల్ వరకు యుద్ధ ం 
చేస్లూ రు. అస్ర ల్ స్మయం కాగానే యుద్ధ ం ఆపవేస్లూ రు. 
అస్ర ల్ నమాజు చదివిన తర్వాత మళ్ళళ యుద్ధ ం చేస్లూ రు. 
ఖత్నద్హ కథనం, ''అపుపడు అలా్లహ విజయ, 
స్హాయాల గాలులు వీసూూ  ఉంటాయి. ముసాిములు 
తమ్  నమా'జులలో ముసాిముల విజయం కోస్ం 
దు'ఆలు్ చేస్లూ రు.''  (త్రిమజి') 

 (2/1152)دراسته ( [ ) لم تتم  10]  - 3935
ِ قَالَ  عليه   بََعثََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل :َوَعْن ِعَصاِم الُْمَزِن ِ

ي ٍَة فَقاَل:   فاََل  نًّا ُمَؤذ ِ ا أَْو َسِمْعُتْم إِذَا َرأَْيُتْم َمْسِجدًّ "  وسلم ِِف َسِر
ا".  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َتْقُتلُْوا أََحدًّ ْ  . َرَواهُ الُت ِ

3935. (10) [2/1152 -అప్రిశోధితం]  
ఇస్లమ్ ము'జ్న్న కథనం: పర వకత  (స్) ఒక సైనయం ఇచిచ 
మమమలిా పంప్రరు. ఇంకా మీరు ఎకొడైన్న మసెిద్ 
చూసిన్న, అ'జ్ఞన్ విన్నా అకొడ వ్యరవరిన్న చంపకండి 
అని  ఉప్దేశించారు.45  (త్రిమజి', అబూ్ దావూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ  మూడవ విభాగం       ا
 (2/1152)(  [ ) لم تتم دراسته 11]  - 3936

لُِد بُْن الَْولِْيِد إَِل أَْهِل فَاِرَس: َعْن أَِِبْ َوائٍِل قَاَل:  كََتَب َخا
ِحْيِم ' ْحمِن الر َ لِِد  '. بِْسِم اهلِل الر َ إِل ُرْسُتم   دِ يْ بِْن الَْولِ ِمْن َخا

ت َبَ  ا بَعْ َوِمْهَراَن ِِفْ َمََل فَاِرَس. َساَلٌم َعىَل َمِن ا ُد َع الُْهَدى. أَم َ
فَإِن َا نَْدُعْوكُْم إِل اْْلِْساَلِم فَإِْن أَبَْيُتْم فَأَْعُطوا الِْجْزَيَة َعْن يٍَد  

اْيُتْم فَإِن َ مَ َوأَْنُتْم َصاِغُرْوَن فَإِْن أَبَ  ب ُْوَن الَْقْتَل ِِفْ يُحِ  ِعَي قَْومًّ
اَلُم َعىَل َمِن  َسِبْيِل اهلِل كََما يُِحب ُ فَاِرُس الَْخْمرَ  ت ََبَع  َوالس َ ا

ن َِة. الُْهَدى.   َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ
3936. (11) [2/1152 -అప్రిశోధితం] 
అబూ వ్యయిల్ (ర) కథనం: 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ ఫారిస్ 
ప్రలకులకు ఇల్ల ఉతూ రం వ్యర స్లూ రు: ''బిసిమలా్లహ్ 
హిరర హామ నిరర హీమ్. ఈ ఉతూ రం ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ 

 

45) వివరణ-3935: ఎందుకంటే మసెిద్, అ'జ్ఞన్ ఉనా 

చోట ముసాిములు ఉనాటేట  కదా!  
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తరఫునుండి ఫారిస్ ప్రలకుడు రుసుూ మ్కి వ్యర యబడు్

తోంది. రుజుమార్వగ నిా అవలంబించే వ్యరిపై శాంత్ 
కురియుగాక! ఆ తరువ్యత నేను మీ అంద్రికీ ఇసా్లమ్ 
సీాకరించమని స్ందేశం అంద్జేసుూ న్నాను. అంటే మీరు 
ఇసా్లమ్ సీాకరించమని కోరుతున్నాను. ఒకవేళ్ 
త్రస్ొరిస్తూ , మీరు టాకుల్ చెలాించాలి. మీరు మా 
అధీనంలో ఉండ్డలి. దీనిా కూడ్డ త్రస్ొరిస్తూ , మా 
సైనయంలో ఎటవంటి వ్యరున్నారంటే దైవమారగ ంలో 
యుదాధ లు చేయటానికి, వీరమరణం పంద్టానికి ఫారిస్ 
పర జలు మదాయనిా పేర మించినటా పేర మిస్లూ రు. రుజుమారగ ం 
అనుస్రించేవ్యరిపై శాంత్ కురియు్ గాక!'' 
(షర్హుసుునాహ్) 

===== 
 الِْقَتاِل ِِف الِْجَهاِد ُب  َبا   -4

4. జిహాద్ లో వీరమరణం 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం   ا
 (2/1153)[ ) متفق عليه (  1]  - 3937

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم  ٌل إِ : قَاَل َرجُ ْن َجاِبٍر قَالَ عَ  ل الن َ
: "ِِف الَْجن َِة" فَأَلََْق ثََمَراٍت ُت فَأَْيَن أَنَا؟ قَالَ أُُحٍد: أََرأَْيَت إِْن قُِتلْ 

 .متفق عليه .ِِفْ يَِدهِ ثُم َ قَاَتَل َحّت َ قُِتَل 
3937. (1) [2/1153- ఏకీభవితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుద్ధ ం ర్చజు ఒక 
అనుచరుడు పర వకత  (స్)ను, 'ఒకవేళ్ నేను వీరమరణం 
పందితే నేనెకొడ ఉంటాను,' అని పర శిాంచాడు. దానికి 
పర వకత  (స్), 'స్ారగ ంలో' అని స్మాధానం ఇచాచరు. 
అపుపడు అతని చేత్లో కొనిా ఖరె్మరం పళ్ళళ 
ఉన్నాయి. పర వకత  (స్) స్మాధానం వినా వంటనే 
ఖరె్మర్వలను ప్రరవేసి యుద్ధ ం చేయస్లగాడు.చివరికి 
వీరమరణం్ పందాడు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/1153) ح ([ ) صحي  2]  - 3938
ِل َوَعْن كَْعِب  ٍك قَاَل: لَْم يَُكْن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن َما

ْيُد َغْزَوةُ إَِل َ َور ى بَِغْْيَِها َحّت َ كَانَْت تِ  لَْك الَْغْزَوةُ وسلم يُِر
ٍ   َوةَ يَْعِّنْ َغزْ  َتُبْوَك َغَزاَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َحر 

ا َشِديْ  ا فََجىل    ٍد َواْسَتْقَبَل َسْفرًّ ا َوعَُدو ًّا كَِثْْيًّ ا َوَمَفازًّ بَِعْيدًّ
ُهْم لِلُْمْسِلِمْْيَ أََمَرُهْم لَِيَتأَه َُبوْ   بَِوْجِهِه ا أُْهَبَة َغزِوِهْم فَأَْخَبَ

ْيُد ال َ   .َواهُ الُْبَخاِري ُ . رَ ِذْي يُِر
3938. (2) [2/1153-ద్ృఢం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) యుద్ధ ంలో 
వళ్ళడ్డనికి నిశచయించ్చకునాపుపడు, త్తరియ 
చేస్లూ రు. కాని తబూక్ యుద్ధ ంలో వళిళనపుపడు మాతు ం 
త్తరియ చేయలేదు. అంద్రి ముందు స్పషట ంగా, 'త్బూక్ 
వళిళ మనం యుద్ధ ం చేయాలి,' అని అన్నారు. మంచి 
ఎండ్డ కాలంలో పర వకత  (స్) యుదాధ నికి పూనుకున్నారు. 
సుదూర పర యాణం, అడవులు దాటి శతుు వులతో 
పోర్వడ్డలనే తన నిశచయానిా వలాడించారు. అంద్ర్మ 
యుద్ధ ్ స్లమాగర ని స్మకూరుచకోవ్యలని, ఏమారగ ం 
గుండ్డ వళ్తళలో దానిా అంద్రికీ స్పషట పరిచారు.46 

(బు'ఖారీ) 
 

46) వివరణ-3938: త్తరియహ్ అంటే దాచటం, అంటే ఒక 

పద్ందాార్వ మర్కక అరథ ం గర హించటం, దానిా ఎదుటి 

వ్యడు గర హించ్లేక్పోవటం. దాని్దాార్వ తన ఉదేేశయం 

పూరిత ్ కావటం. పర వకత  (స్) యుదాధ నికి వళ్ళడ్డనికి 

నిశచయించ్చకునాపుపడు, ఆ రహస్లయనిా ఎవరి 

ముందూ బహిరగ తం చేస్తవ్యరు కారు. ఒక పర తేయక పర దేశం 

పేరును పేర్కొనే్వ్యరు. ఎందుకంటే పర వకత  (స్)కు యుధధ  

నియమాల గురించి తెలిసి్ ఉండేది. ముందుగాఎవరికీ 

తెలియపరిచేవ్యరు కారు. కాని తబూక్ యుద్ధ ం 

స్ంద్రాంగా మాతు ం స్పషట ంగా పర కటించారు. అంద్ర్మ 

మంచిగా స్నాదుధ లు కావ్యలని. తబూక్ అనేది ఒక 

పర ఖాయత పర దేశం పేరు. ఇది మదీనహ మరియు దిమిషొల్ 

మధయ ఉంది. మౌతహ యుద్ధ ం తరువ్యత ర్మమీ 

స్లమ్ాజయం అరబ్పై ద్ండతూ టానికి నిశచయించ్చకుంది. 

'గస్లున్న వంశం ష్టమ్లో ర్మమీల అధీనంలో 

పరిప్రలించేది. వీరు కైీస్ూ వ మతసుూ లు.  అందువలాే 

ర్మమీ ఖైస్ర్ వీరినే దీనికి నియమించాడు. ఈ వ్యరత  

మదీన్నలో వినబడేది. పర వకత  (స్) ఈల్ల స్ంఘటనలో 

ఉత్బ్రన్ బిన్ మాలిక్ వచిచ అకస్లమతుూ గా 'ఉమర్ (ర)తో 

'కొంప మునిగంది' అని అన్నాడు. దానికి 'ఉమర్ (ర) 

'గస్లున్నలు వచాచర్వ ఏంటి?' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, 

ఈల్ల స్ంఘటన) 
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ఏమైతేనేం ఈ వ్యరత లు అరబంత్న వ్యయపంచాయి. బలమైన  

సూచనలు కనిపంచస్లగాయి. అపుపడు పర వకత  (స్) సైనయం 

సిద్ధ ం చేయమని ఆదేశించారు. అనుకోకుండ్డ అది కరువు 

కాటకాల కాలం, తీవర  ఎండ్డకాలం. ఈ పరిసిథ తులాో పర జలు 

ఇంటినుండి బయటకు ర్వవటమే కషట ం. కపటలు తముమ 

త్నము ముసాిములుగానే పర కటించ్చకుంటూ ఉండేవ్యరు. 

వ్యరి బండ్డరం బయటపడింది. త్నము వళ్ళడ్డనికి 

వనుకంజ వేస్తవ్యరు. ఇతరులకూ వళ్ళవదే్ని వ్యరించే్

వ్యరు. శ్రరయోభిల్లషులా్ల, ఎండలాో వళ్ళకండని 

చెపేపవ్యరు. 

సువైలిమ్ అనే ఒక య్యదుడుండే్ వ్యడు. వ్యడి ఇంటా్ల 

కపటలంద్ర్మ స్మావేశమయి పర జలను వళ్ళవదే్ని 

రచచగొటేట వ్యరు. దేశంపై ర్మమీల దాడి భయం ఉండేది. 

అందువలా పర వకత (స్) అరబ్లో ఉనా జ్ఞతుల వ్యరి్

నంద్రిన్న స్హాయం కోర్వరు. పర వకత  (స్) అనుచరులాో 

'ఉస్లమన్ (ర) 200 ఊఖియాల వండి, 200 ఒంటెలు 

స్హాయం చేస్లరు. చాల్లమంది అనుచరులు చాల్ల పదే్ 

పదే్ మొత్నూ లు తెచిచ ఇచాచరు. చాల్ల మంది 

ముసాిములు పరయాణ సౌకర్వయలు లేనందున యుదాధ నికి 

వళ్ళలేక్పోయారు. వ్యరు పర వకత  (స్) వదే్కు వచిచ తమ 

అస్హాయతను వినావించ్చకుంటూ ఏడ్డచరు. పర వకత  (స్) 

వ్యరి సిథ త్ని చూచి చాల్ల జ్ఞలి్పడా్డరు. వ్యరు బయలు్

దేరడ్డనికి ఎటవంటి స్లమాగర  లభించలేదు. వ్యరి 

గురించే ఈ వ్యకయం అవతరించింది: 

''మరియు ఎవరైతే నీవద్ద క వచిచ వాహ్నాలు 

కరినప్పపడు నీవు వారితో: 'నా ద్గగ ర మీకివవటానికి ఏ 

వాహ్నం లేదు.' అని ప్లికినప్పపడు, ఖరుచ చేయటానికి 

తమద్గగ ర ఏమీలేదు కదా అనే చింతతో కనీిరు 

కారుచతూ తిరిగపోయారో, అల్లంటి వారిపై కూడా 

ఎల్లంటి నింద్లేదు.'' (అత్తూ బహ్, 9:92) 

స్లధారణంగా పర వకత  (స్) మదీనహ నుండి వళాినపుడు ఎవరి 

నైెన్న ప్రలకునిగా నియమించి వళ్ళళవ్యరు. ఎందుకంటే ఈ 

యుద్ధ ంలో పర వకత  (స్) భారయలు వంట్ వళ్ళళలేదు. 

మదీనహ రక్షణకు ఎవర్చ ఒకరు ఉండటం తపపనిస్రి 

అయింది. ఇపుపడు ఈ స్లథ నం 'అలీకి లభించింది. అయితే 

'అలీ (ర) ననుా మహిళ్లాో పలాలాో విడిచిపోతున్నారని 

ఫిర్వయదు చేస్లరు. దానికి పర వకత  (స్), 'న్నకూ న్నకూ 

మూస్లకు హార్మన్కు ఉనాంత స్ంబంధం ఉండటం న్నకు 

ఇషట ం లేదా' అని ఓదార్వచరు. (బు'ఖారీ) 

 

అయితే పర వకత  (స్) 30 వేల మంది గల సైన్నయనిా తీసుకొని 

మదీనహ నుండి బయలుదేర్వరు. ఇందులో 10 వేలు 

గుర్వర లు కూడ్డ ఉన్నాయి. మారగ ంలో చారితు క గుణప్రఠ 

పర దేశాలు కూడ్డ ఉన్నాయి. వీటి గురించి ఖుర్ఆన్లో 

పర స్లూ వన ఉంది. అంటే స్మూద్ గృహాలు. వీరు కొండలను 

తొలచి గృహాలుగా చేస్తవ్యరు. ఇకొడ దైవశిక్ష 

అవతరించి ఉంది. అందువలా పర వకత  (స్) ఎవర్మ ఇకొడ 

దిగర్వద్ని, న్నరు త్నగర్వద్ని, దేనికీ ఉపయోగంచర్వద్ని. 

తబూక్ చేరిన తర్వాత ఈ వ్యరత  అస్తయం అని తేలింది. 

అయితే కొంతైెన్న నిజం ఉండకపోలేదు. గస్లయి 

ధనవంతుడు 'అరబ్లో కుటు లు పనుాతునాటా 

తెలిసింది. (బు'ఖారీ)  

తబూక్లో కఅబ్ బిన్ మాలిక్ స్ంఘటన జరిగంది. ష్టమ్ 

నుండి ఒక ర్వయబ్రరి వచిచ క'అబ్ బిన్ మాలిక్కు 

రయీ'స్ 'గస్లున్ ఉతూ రం ఇచాచడు. అందులో ఇల్లఉంది: 

''ముహమమద్ నినుా స్రిగా గురిత ంచలేద్ని నేను 

విన్నాను. అందువలా నువుా న్న ద్గగ రకు వచేచయి. నేను 

న్నకు మంచి గురిత ంపు ఇస్లూ ను. అపుపడు క'అబ్ ఆంక్షలకు 

గురై ఉన్నారు. కాని అతను ఆ ఉతూ ర్వనిా పయియలో 

వేస్తస్లరు.  

తబూక్ చేరి పర వకత  (స్) 20 ర్చజుల వరకు అకొడే 

ఉన్నారు. ఈల్ల న్నయకుడైన యోహన్నా వచిచ టాకుల్ 

ఇస్లూ మని ఒపుపకున్నాడు. ఒక తెలాని కంచరగాడిద్ను 

కానుకగా ఇచాచడు. దానికి బదులుగా పర వకత  (స్) తన 

దుపపటిని కానుకగా ఇచాచరు. (జర్త్నన్న) 

దౌమతుల్ జంద్ల్ దిమిషొల్ నుండి కొంతదూరంలో ఉంది. 

అకొడి న్నయకుడు అకీద్ర్ ఖైస్ర్ అధీనంలో ఉన్నాడు. 

పర వకత  (స్) ఖాలిద్కు 400 సైనయం ఇచిచ అతనిా ఎదుర్కొ 

నడ్డనికి పంప్రరు. ఖాలిద్ అతనిాబంధించారు. అయితే 

స్ాయంగా్వచిచ పర వకత (స్) ఒపపంద్ం్కుదురుచకోవ్యలని 

షరతు పటాట రు. అతడు తన సోద్రుని వంట మదీనహ 

వచాచడు. పర వకత  (స్) అతనికి అభయం ఇచాచరు.  

పర వకత  (స్) తబూక్ నుండి త్రిగ వచిచ మదీనహ చేరేస్రికి 

పర జలు ఆనందోత్నుహాలతో స్లాగత్ంచడ్డనికి బయలు 

దేర్వరు. సీూ ీలు కూడ్డ తమ ఇళ్ళ నుండి బయలుదేరి 

వచాచరు. అమామయిలు గీత్నలు, ప్రటలు ప్రడస్లగారు.  

మసాిద 'దిరార్: కపటలు ఎలాపుపడూ ముసాిములను 

విడగొడదా మనే పర యతాంలోనే ఉండేవ్యరు. చాల్ల 

కాలంగా వ్యరు మసెిద్ ఖుబ్ర'కు ద్గగ రగా ఉండ్డలని 

కోరుకునేవ్యరు. మర్చ మసెిద్ను నిరిమంచాలనే ఆలోచ 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1401 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

 (2/1153)[ ) متفق عليه (  3]  - 3939
: سلمُل اهلِل صىل اهلل عليه وَوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوْ 

لَْحْرُب ُخْدَعةٌ " َ  . "ا
3939. (3) [2/1153 -ఏకీభవితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, ''యుద్ధ ం 
అంటే  కుటు లు, కతంతార లే.'' 47 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

నలో ఉండేవ్యరు. అన్నురీ నుండి కైీస్ూ వునిగా మారిన 

అబూ 'ఆమిర్ కపటలతో, 'మీరు స్లమానాు సిద్ధ ం 

చేయండి. నేను ఖైస్ర్ వదే్కు వళిళ సైనయం తెస్లూ ను. దీని్

దాార్వ ఇసా్లమ్ను చెరిపవేదేాం' అని అన్నాడు. 

పర వకత  (స్) తబూక్ వళ్ళతునాపుపడు కపటలు వచిచ, 

మేము ర్చగుల కోస్ం, బలహీనుల కోస్ం ఒక మసెిద్ను 

నిరిమంచాం. ద్యచేసి తమరు ఒకస్లరి అందులో 

నమాజ్చేస్తూ  బ్రగుంటంది అని వినావించ్చకున్నారు. 

దానికి పర వకత  (స్) 'ఇపుపడు నేను యుదాధ నికి 

వళ్ళతున్నాను' అని అన్నారు. తబూక్ నుండి త్రిగ 

వసూూ  మాలిక్, మ'అద్ బిన్ 'అదీలను ఆ మసెిద్కు 

నిపపంటించమని ఆదేశించారు. దీనిా గురించే ఈ 

వ్యకాయలు అవతరించబడా్డయి:  

''మరియు (కప్టవిశావసులలో) కొంద్రు (విశావసులక) 

హాని కలిగంచటానికి, సతయతిరసాకరవైెఖరిని (బలప్రచ 

టానికి) మరియు విశావసులన్న విడదీయటానికి, 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన సందేశహ్రునితో ఇంతక 

ముందు పోరాడనవారు పంచి్ ఉండటానికి, ఒక మస్థజ ద్ 

నిరిమంచారు. మరియు వారు: ''మా ఉదేద శం మేలు 

చేయటం తప్ప మరేమీ కాదు!'' అని గటాి పా్మాణాలు 

కూడా చేసుత నాిరు. కాని వారువాసత వంగా 

అసతయవాదులని అలా్లహ్ సాక్షయమిసుత నాిడు.  

నీవననడూ దానిలో (నమా'జ్క) నిలబడక. మొద్టి 

రోజు న్నండయే దైవభీతి ఆధారంగా సిాపంచబడన మస్థజ దే 

నీక (నమా'జ్క) నిలబడటానికి తగనది. అందులో 

ప్రిశుదుధ లు కాగోరే వారునాిరు. మరియు అలా్లహ్ 

ప్రిశుదుధ లు కాగోరేవారిని పాేమిసాత డు.'' (అత్తూ బహ, 

9:107-108) 

47) వివరణ-3939: అంటే యుద్ధ ం అంటే కుటు లూ, 

పన్నాగాలే. వీటిలో అధిగమించినవ్యడే గెలుస్లూ డు. 

పన్నాగాలు, కుటు లు స్రిగా లేకపోతే సైన్నయలు కూడ్డ 

ఏమీ చేయలేవు. పర జలు విజయం ఆశతో వళ్త్నరు. 

కాని అకొడ చంపబడత్నరు. చాల్ల విచారకరమైన 

 ( 2/1153)[ ) صحيح (  4 ] - 3940
 اهلل عليه وسلم يَْغُزو  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل

َن اْْلَْنَصاِر َمَعُه إِذَا َغَزا يَْسِقْْيَ بِ   الَْماَء أُم ِ ُسلَْيٍم َونِْسَوةٍ م ِ
ْيَن الَْجرَح ٌ. َرَواهُ ُمْسِلٌم  ُيَداِو  . َو

3940. (4) [2/1153 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఉమమ సులైమ్,మరియు 
ఇతర అ'న్నురీ సీూ ీలను తన వంట జిహాద్కి తీసుకు్
వళ్ళళవ్యరు. వీరు యుద్ధ ంలో ముజ్ఞహిదీనాకు న్నళ్ళళ 
త్ను పంచేవ్యరు, ఇంకా గాయాలకు కటా కటేట వ్యరు, 
మందులు ఇచేచవ్యరు. 48  (ముసాిమ్)  

 

విషయం ఏమిటంటే 14 వంద్ల స్ంవతుర్వల కిర తం 

ముసాిముల పర వకత  యుద్ధ  కుతంత్ను లను వివరించారు. 

వ్యటిని ముసాిములు వద్లివేస్లరు. ఇతరులు వ్యటిని 

అనుస్రించారు. వ్యరు వీటిని ఉపయోగంచి 

ముసాిములను చీలిచవేస్లరు. స్తాహితులుగా మారి 

ఇతరుల నుండి వేరుచేస్లరు. ఆ తరువ్యత ఇదే్రిన్న 

న్నశనం చేస్లరు. య్యదులుగాని, ప్రరసీలుగాని, 

కైీస్ూ వులుగాన్న మీ మితుు లు కాలేరనే స్ంగత్ 

గర హించరందుకని? వీరంద్ర్మ ఒకొటే. ముసాిములకు 

వయత్రేకంగా వీరంద్ర్మ ఒకొటౌత్నరు. 

48) వివరణ-3940: ధారిమక స్తవలాో అనిాటి్ కంటే 

ఉతూ మమైన స్తవ జిహాద్. పర వకత  (స్) అనుచర మహిళ్లు 

ఎంత ఉత్నుహంగా, ఎంత స్ంతోషంగా ఈ స్తవ చేస్త్

వ్యరంటే, ఇటవంటి ఉపమానం చరితు లో మరకొడ్డ 

కానర్వదు. ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో అవిశాాసులు ఆకసిమక్

దాడికి ప్రలపడా్డరు. పర వకత  (స్) వంట కొంద్రు 

అనుచరులు చేరి తనుాత్నను పర వకత  (స్) రక్షణా 

కవచంగా నిలబడా్డరు. అవిశాాసులు పర వకత  (స్)పై దాడి 

చేసినపుడు బ్రణాల దాార్వ కరవ్యలం దాార్వ ఎదుర్కొనే 

వ్యరు. కంద్కం యుద్ధ ంలో 'స్ఫియాయ (ర) ఎంతో 

వీర్చచితంగా పోర్వడి ఒక య్యదుని అంతం చేస్లరు. ఇంకా 

య్యదుల దాడిని ఎదుర్చొవడ్డనికి అవలంబించిన 

పద్ధ త్ చాల్ల అమోఘమైనది. 'హునైన్ యుద్ధ ంలో 

ఉమమ సులైమ్ కరవ్యలం తీసుకొని బయలు దేరటం 

అనేది పర ఖాయత స్ంఘటన. అబూ బకర్ కాలంలో జరిగన 

యర్మూక్ యుద్ధ ంలో అస్లమ బిన్తె అబూ బకర్, ఉమమ 

అబ్రన్, ఉమమ 'హకీమ్ ఖౌల, హింద్, మరియు ఉముమల్ 

మూమినూన్  జువైరియ చాల్ల వీర్చచితంగా పోర్వడ్డరు. 
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ఇంకా అస్లమ బిన్తె యజీద్ అన్నురీ్ఖౌమ సూదులతో 

ర్మమీలను స్ంహరించారు.  భూమిపై యుదాధ లలోనే 

కాదు స్ముద్ర  యుదాధ లలో కూడ్డ అనుచర మహిళ్లు 

ప్రలగ నేవ్యరు. యుద్ధ  మైదానంలో 1. న్నళ్ళళ త్ను పంచడం. 

2. గాయపడిన వ్యరికి కటా కటట టం. 3. చనిపోయిన 

వ్యరిని, గాయపడిన వ్యరిని యుద్ధ ్ మైదానం నుండి 

తీసుకు్వళ్ళడం. 4. నూలు వడకడం. 5. బ్రణాలు ఏరి 

ఇవాడం. 6. ఆహార పదార్వథ లు ఏర్వపట చేయడం, 

వండటం. 7. స్మాధ్యలు తు వాటం. 8. సైనికులను 

పోర తుహించడం. ఆయిషహ్, ఉమమ సులైమ్, ఉమమ 

సులైత్ ఉహుద్ యుద్ధ ంలో గాయపడిన వ్యరిని న్నళ్ళళ 

త్ను పంచేవ్యరు. ఉమమ సులైమ్ మరియు అన్నురాకు 

చెందిన కొంద్రు సీూ ీలు గాయపడిన వ్యరికి స్తవలు 

చేస్తవ్యరు. ఈ ఉదేేశయంతోనే వీరు ఎలాపుపడూ, పర వకత  (స్) 

వంట యుదాధ లాో ప్రలగ నేవ్యరు. రబీ'అ బిన్తె ము'అవిాజ్ 

మొద్లైన వ్యరు చనిపోయిన వ్యరిన్న, గాయపడిన వ్యరిన్న 

మైదానం నుండి ఎతుూ కొని పోయి మదీనహ చేర్వచరు. 

ఉమమ జియాద్ అషష యీ మరియు ఇతర ఐదుగురు 

సీూ ీలు ఖైబర్ యుద్ధ ంలో ముసాిములకు స్హాయపడా్డరు. 

ఆమ బ్రణాలు ఏరి ఇవాటం, స్తూూ  త్ను పంచడం చేస్తది. 

ఉమమ అతియయహ్ 7 యుదాధ లాో పర వకత  (స్) స్హచరుల 

కోస్ం అనాం వండ్డరు. అబూ బకర్ కాలంలో జరిగన 

గవ్యస్, అమారత్ మొద్లైన యుదాధ లాో సీూ ీలు, పలాలు 

అనేక స్తవలు అందించారు. యర్మమక్ యుద్ధ ంలో 

ముసాిములు వనకిొ తగగ తే ఉత్నుహవంతమైన పదాయలు 

చదివి వ్యరిని పౌరుషం తెపపంచారు.  

ఇసా్లమ్ వ్యయపూ  కూడ్డ ఒక గొపప స్తవే. అనుచర మహిళ్లు 

కూడ్డ ఇందులో పర ధాన ప్రతు  పోషించారు. ఫాత్మహ 

బిన్తె ఖత్నూ బ్ ఆహాానంపై 'ఉమర్ (ర) ఇసా్లమ్ 

సీాకరించారు. ఉమమ సులైమ్ పర యతాం వలా అబూ 

'తల్'హా ఇసా్లమ్ సీాకరించారు. ఇకర మ తన్ భారయ 

హితబోధ వలా ఇసా్లమ్ సీాకరించారు. అదేవిధంగా ఉమమ 

షరీక్ దోసియ వలా ఖురైష్ సీూ ీలాో ఇసా్లమ్ వ్యయపంచింది. 

ఈమ చాల్ల రహస్యంగా చేస్తది. ఇసా్లమ్ రక్షణ కూడ్డ 

చాల్ల గొపప బ్రధయతే. అంద్రికంటే అధికంగా ఈ 

బ్రధయతను 'ఆయి'షహ్ (ర) నిరారిత ంచారు. 35 హిజీర లో 

'ఉస్లమన్ వీరమరణం పందినపుడు ఇసా్లమ్ వయవస్థ  అంత్న 

ఛిన్నా్ భినాం అయిపోయింది. ఆమ స్ంస్ొర 
ణోద్యమానిా ప్రర రంభించారు. దీనికి మకొహ, బస్ర 

పర జలు స్ంసిద్ధ త వయకత ం చేస్లరు. 'ఆయి'షహ్ (ర), ఉమమ 

 

స్లమహ, ఉమమ వరఖ సీూ ీలకు ఇమామత్ చేస్తవ్యరు. 

అ'జ్ఞన్ ఇచేచ వ్యరు. సీూ ీలను సీూ ీలు నమా'జ్ 

చేయించవచ్చచను. ర్వజకీయ ఘనకార్వయలు: అనుచర 

మహిలలు అనేక ర్వజకీయ స్తవలు అందించారు. షఫా' 

బిన్తె 'అబేులా్లహ్ చాల్ల గొపప వయకిత తాం గలవ్యరు. 

'ఉమర్ (ర)  ఆమ స్లహాలు సీాకరించేవ్యరు. ఒకోొ స్లరి 

బజ్ఞరు వయవహారం ఆమకే అపపజపేపవ్యరు. హిజర త్కి 

ముందు పర వకత  (స్)ను ముటట డిదేామనే అవిశాాసుల కుటు  

గురించి రఖీఖ బిన్తె సైఫీ పర వకత  (స్)కు తెలియ్

పరిచారు. అనంతరం పర వకత  (స్) పడకపై 'అలీ (ర)ను 

పడుకోబ్నటిట  మదీనహ వైపు బయలుదేర్వరు. సీూ ీలకు 

ర్వజకీయ హకుొలున్నాయి. వ్యరు శతుు వులను 

అభయం ఇవాగలరు. ప్రలకులు ఆమ అభయానిా 

కొనస్లగంచాలి. సునన్ అబూ దావూద్లో ఇల్ల ఉంది: 

''మకొహ విజయం ర్చజులాో ఉమమ హాన్న (ఈమ 'అలీ (ర) 

చెలాలు). ఒక అవిశాాసికి అభయం ఇచాచరు. అపుపడు 

పర వకత  (స్) ఇల్ల అన్నారు, ''న్నవు అభయం ఇచిచన 

వ్యరికి మేమూ అభయం ఇసుూ న్నాము.''   

విదాయ ఘనకార్వయలు: ఇసా్లమీయ విద్యలు అంటే పఠనం, 

తఫ్సీర్, 'హదీస్', ఫిఖహ్, ఫర్వయి'ద మొద్లైన వ్యటిలో 

అనేక మంది అనుచర మహిళ్లు గొపప జా్ఞనం కలిగ 

ఉండేవ్యరు. 'ఆయి'షహ్ (ర), 'హఫ్స్హ (ర), ఉమమ 

స్లమహ (ర), ఉమమ వరఖహ్ (ర), ఖుర్ఆన్ అంతటిన్న 

తమ హృద్యాలలో భద్ర పరచ్చకున్నారు. హింద్ బిన్తె 

అసీద్, ఉమమ హిష్టమ్ బిన్తె 'హారిస్'హ, ర్వయిత బిన్తె 

'హయాయన్ మరియు ఉమమ స్'అద్ బిన్తె స్'అద్ ఇబుా 

రబీ కొనిా భాగాలు గురుత  చేసుకున్నారు. ఉమమ స్'అద్ 

ఖుర్ఆన్ బోధించేవ్యరు. తఫ్సీర్లో 'ఆయి'షహ్ (ర)కు 

పర తేయక స్లథ నం ఉండేది. అందువలాే ముసాిమ్ చివరి 

భాగంలో వీరి కొనిా భాగాలు ఉన్నాయి. 'హదీసు'లో 

పర వకత  (స్) సతీమణ్యలాో 'ఆయి'షహ్ (ర), ఉమమ 

స్లమహ (ర) పర తేయకంగా అంద్రికంటే పర తేయక స్లథ నం కలిగ 

ఉండేవ్యరు. 'ఆయి'ష్హ్ (ర) 2210 'హదీసు'లు 

ఉలాేఖంచారు. ఉమ్మూ స్లమహ 378 'హదీసు'లు 

ఉలాేఖంచారు. వీరేకాక ఇంకా ఇతరులు ఉమమ అత్య, 

అస్లమ బిన్తె అబూ బకర్, ఉమమ హాన్న, ఫాత్మహ బిన్తె 

ఖైస్ కూడ్డ అధిక స్ంఖయంలో ఉలాేఖంచారు. ఫిఖహ్లో 

'ఆయి'షహ్ (ర) ఫత్నాలు ఎంత అధిక స్ంఖయంలో 

ఉన్నాయంటే ఇపుపడు అవి ఎనోా కాండ్డలుగా 

తయారయి ఉన్నాయి. ఉమమ స్లమహ ఫత్నాలు ఒక  
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 ( 2/1153)) صحيح ( [  5]  -3941
لَْت: عطي َ  َوَعْن أُم   َغَزْوُت َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َة قَا
لِِهْم ْبَع َغْزَواٍت أَْخلُُفُهْم ِِفْ وسلم َس  َعاَم   . ِرَحا فَأْصَنْع لَُهُم الط َ

 .َوأَدَاِوي الَْجْرَح َوأَقُْوُم َعىَل الَْمْرََض. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
3941. (5) [2/1153- ద్ృఢం] 
ఉమమ 'అ'త్యయహ (ర) కథనం: నేను పర వకత  (స్) వంట 

7 యుదాధ లాో ప్రలగ న్నాను. ముజ్ఞహిదీనా టెంటాలో వ్యరు 
యుదాధ నికి వళిళపోయిన తర్వాత వ్యరికోస్ం అనాం 
తయారు చేస్తదానిా, గాయపడిన వ్యరికి కటా 
కటేట దానిా. అన్నర్చగయంగా ఉనావ్యరిని కనిపటట  కొని 
ఉండేదానిా. 49 (ముసాిమ్) 

 (2/1154)عليه (  قمتف  [ ) 6]  - 3942
 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَاَل: نََه 

ْبَياِن وسل   . م َعْن قَْتِل الن َِساِء َوالص ِ
 

చినా పుస్ూ కం తయారవుతుంది. ఫర్వయి'దలో 

'ఆయి'షహ్ (ర)కు పర తేయక స్లథ నం ఉండేది. గొపప గొపప 

'స్'హాబీలు ఆమను ఫర్వయి'ద గురించి విషయాలను 

అడిగ తెలుసుకునేవ్యరు. ఇసా్లమీయ విద్యలేకాక, ఇతర 

విద్యలాోనూ వీరికి అనుభవం ఉండేది. ఉదాహరణక, 

ర్వజకీయంలో ఉమమ స్లమహ ఆరితేరినవ్యరు. 

పర స్ంగంలో అస్లమ బిన్తె స్కన్క పర తేయక స్లథ నం ఉండేది. 

పరమారథ ంలో అస్లమ బిన్తె అమీస్ పర ముఖులు. వైద్యం, 

శస్ూ ీచికితులో రఫీద్హ్ (ర), అసా్మియయ (ర), ఉమమ 

మత్న, ఉమమ కబ్స్, హమ్న బిన్తె జహష్, ముఆజహ్, 

లైల్ల, ఉమైమ, ఉమమ జియాద్, రబీ బిన్తె ము'అవాజ్, 

ఉమమ అత్యయ, ఉమమ స్లీమ్ మొద్లైన వ్యరు 

నిపుణ్యలు. రఫీద్ ఖీమ శస్ూ ీచికిత్ను శిబిరంగా ఉండేది. 

ఇది మసెిద్ నబవీకి ద్గగ ర గానే ఉండేది.  కవితాంలో 

ఖన్స్ల, సూదీ, స్ఫియయ, ఆత్క, అమామ మరీదియయ, 

హింద్ బిన్తె 'హారిస్', జైనబ్ బిన్తె అవ్యామ్ అరీా, 

ఆత్క బిన్తె జైద్, హింద్ బిన్తె అస్లస్, ఉమమ 

అయ్మన్ (ర), ఖన్నల అజెదియయ, కబ్స్ బిన్తె ర్వఫె, 

మైమూనహ బలవియయ, నఅమున్, రుఖయయహ్ 

పర ముఖులు.  

49) వివరణ-3941: ఉమమ 'అ'త్యయ పర వకత  (స్) పర ముఖ 

అనుచర మహిళ్. ఈమ పర వకత  (స్) వంట 7 యుదాధ లాో 

ప్రలగ న్నారు. ఈ 'హదీసు' దాార్వ ఈ స్తవల కోస్ం 

సీూ ీలను యుద్ధ ంలో తీసుకొని వళ్ళవచచని తెలిసింది. 

3942. (6) [2/1154 -ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
సీూ ీలను, పలాలను చంపకూడద్ని వ్యరించారు.50 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 (2/1154)[ ) متفق عليه (  7]  - 3943

َمَة قَاَل:ِن اَوعَ  ْعِب بِْن َجث َا ُسِئَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   لص ُ
ُتْوَن ِمَن الُْمْشِرِكْْيَ فَُيَصاُب ِمْن  وس ِر يَُبي ِ ا لم َعْن أَْهِل الد 

ِرْيِهْم قَالَ نَِسائِِهْم َوذَ  ْ َرا    .": "ُهْم ِمهْْنُ
َيٍة : "ُهْم ِمْن آَبائِِهْم"وَ   .ِِفْ ِرَوا

3943. (7) [2/1154 -ఏకీభవితం]  
'స్'అబ్ బిన్ జస్ల'మహ (ర)కథనం: పర వకత  (స్)ను ర్వత్ు  
దాడి గురించి పర శిాంచడం జరిగంది. అంటే ర్వత్ు పూట 
అవిశాాసులతో యుద్ధ ం జరిగతే, యుద్ధ ంలో 
అనుకోకుండ్డ సీూ ీగాన్న, పలాలుగాన్న చంపబడితే 
పరిష్టొరం ఏమిటని వినావించ్చకున్నారు. దానికి 
పర వకత  (స్) ''వ్యరు వ్యరి తండుర లను అనుస్రించి 
ఉంటారు. అంటే ఒకవేళ్ అనుకోకుండ్డ ముసాిముల 
చేతులాో చనిపోతే మరేం ఫరవ్యలేదు,'' అని అన్నారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1154)يه ( تفق عل [ ) م  8]  - 3944
بِْن عُ  ِن َوعَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قََطَع   :َمرَ ا

لََها يَقُ  الن َِضْْيِ َوَحر َ نَْخَل بَِّن  اٌن َق َو : َوَهاَن َعىَل َسَراةِ ْوُل َحس َ
لَِك نََزلَْت )َما قََطْعُتْم  يَرةِ ُمْسَتِطْْيُ َوِِفْ ذَ لُْبَو ْيٌق ِبا  بَِّنْ لَُؤي ٍ َحِر

 َ  . ( 59:5، ا قَائَِمة َعىَل أُُصْولَِها فَِبإِذِْن اهللِ ْوهَ ْو َتَرْكُتمُ ِمْن لِْيَنٍة أ
3944. (8) [2/1154-ఏకీభవితం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) బనూ న'దీర్క 
చెందిన ఖరె్మరప్ప చెటాను నరకమని, కాలచమని 
ఆదేశించారు. అపుపడు ఈ ఆయతు అవతరించింది.  

 

50) వివరణ-3942: అంటే జిహాద్లో ఒకవేళ్ శతుు వుకు 

చెందినవ్యరవరైన్న సీూ ీలు లేదా పలాలు, వృదుధ లు, 

అంధ్యలు, కుంటివ్యరు, అంగవైకలయం గలవ్యరు, 

పచిచవ్యరు కనబడితే, వ్యరిని చంపకూడద్ని, ఒకవేళ్ సీూ ీ 

సైన్నయధిపత్గా యుద్ధ ం చేసుూ ంటే మాతు ం ఆమను 

చంపవచ్చచను. 
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 ''(ఓ విశావసుల్లరా!) మీరు ఏ ఖర్జజ రప్ప చటాన్న 
నరికి వేశారో  లేక ఏ ఖర్జజ రప్పచటాన్న వాటి వాేళూ మీద్ 
నిలబడేల్ల వద్లిపటాారో, అంతా అలా్లహ్ ఆజాతోనే 
జరిగంది. మరియు ఇద్ంతా అవిధేయులన్న అవమా 
నించటానికి జరిగన విషయం.'' 51 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 
51) వివరణ-3944: బనూ న్'దీర్ యుద్ధ  స్ంఘటన ఇల్ల 

ఉంది. దీనిా మేము సీరతునాబీ నుండి తీసు 

కున్నాము. 'ఉమర్ బిన్ ఉమయయ 'ఆమిర్ వర్వగ నికి 

చెందిన ఇదే్రిని చంపవేస్లరు. దాని హత్నయపరిహారం ఇంకా 

బ్రకీ ఉంది. అదేవిధంగా ఒపపంద్ంపరంగా బనూ 

న'దీర్క చెందిన య్యదులపై కూడ్డ ఒక భాగం ఇంకా 

బ్రకీ ఉంది. దానిా కోరుతూ పర వకత  (స్) బనూ న'దీర్ 

వదే్కు వళ్తళరు. వ్యరు దానికి ఒపుపకున్నారు. కాని 

తెరచాటగా కుటు పన్నారు. ఒక వయకిత  రహస్యంగా డ్డబ్ర 

పైకి ఎకిొ పర వకత  (స్)పై ఒక బండర్వయిని పడవేయాలని 

పర యత్ాంచాడు. అనుకోకుండ్డ పర వకత  (స్) ఆ గోడ 

న్నడలోనే నిలబడి ఉన్నారు. అమ్ల్ బిన్ హిజ్ఞష్ అనే ఒక 

య్యదుడు పైకి ఎకాొడు. పర వకత  (స్) కు ఈ విషయం 

తెలిసిపోయింది. అనంతరం పర వకత  (స్) మదీనహ త్రిగ 

వళిళపోయారు. విషయం ఏమిటంటే ఖురైష్ పర వకత  (స్)ను 

చంపవేయమని బనూ న'దీర్క వ్యరత  పంప్రరు. లేదా 

మేము మీ మీద్కు ద్ండత్ూ  వస్లూ మని హెచచరించారు. 

మొద్టి నుండీ బనూ న'దీర్ ఇసా్లమ్ శతుు వులు. 

ఖురైషుల వ్యరత  వ్యరిని మరీ రచచగొటిట ంది. పర వకత  (స్)ను 

బనూ న'దీర్ 30 మందిని తీసుకురమమని, మేము కూడ్డ 

మా వ్యళ్ళను తీసుకువస్లూ మని స్ందేశం పంప్రరు.  పర వకత  

(స్) మాటలు విని ఒకవేళ్ మా పండితులు ధృవీకరిస్తూ  

మాకూ అభయంతరం ఉండదు. ఎందుకంటే వ్యరు దోర హం 

తలపటేట  ఉదేేశయంతో ఉన్నారు. పర వకత  (స్) ఒక ఒపపంద్ం 

వ్యర యమని అన్నారు. దానికి వ్యరు సిద్ధ పడలేదు. పర వకత  

(స్) బనీ ఖురైజహ య్యదుల వదే్కు వళ్తళరు. వ్యరిని 

ఒపపందానిా పునరిాచారించాలని కోర్వరు. దానికి వ్యరు 

స్రైన విధంగా స్పందించారు. బనూ న'దీర్క ఈ 

ఉదాహరణ ముందు ఉంది. వ్యరి పండితులు 

ఒపపందానిా వ్యర స్లరు. కాని వ్యరు ఒపపందానికి సిద్ధ ం 

కాలేదు. చివరికి పర వకత  (స్)కు ముగుగ రు వయకుత లిా తీసుకు 

రమమని, మేము కూడ్డ ముగుగ రు పండితులను తీసుకు 

వస్లూ మని, వీరు మిమమలిా విశాసిస్తూ  మేము కూడ్డ 

మిమమలిా విశాసిస్లూ మని స్ందేశం పంప్రరు. పర వకత  (స్) 

దానికి ఒపుపకున్నారు. కాని మారగ ంలోనే ఒక ప్రర మాణక 

 

వ్యరత దాార్వ య్యదులు కరవ్యల్లలు ధరించి ఉన్నారని, 

తమరు వళితే చంపవేస్లూ రని తెలిసింది. బనూ న'దీర్ 

అనేక విధాలుగా ధికాొరణకు దిగంది. వ్యరు చాల్ల 

ద్ృఢమైనకోటలాో ఉండేవ్యరు. వ్యటిని జయించడం అంత 

తేలిక పని కాదు. అంతేకాక 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ ఉబయ్, 

మీరు వ్యరి మాట వినకూడదు, బనూ ఖురైజహ మీకు 

స్హాయం చేస్లూ రు, ఇంకా నేను 2000 మందిని తీసుకొని 

మీ స్హాయం కోస్ం వస్లూ న్న,' అని కబురు పంప్రడు. 

ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల ఉంది:  

''(ఓ ము'హ్మమద్!) కపట విశావసులన్న గురించి నీక 

తెలియదా? వారు గేంథపా్జలలో సతయతిరసాకరులైన 

తమ సోద్రులతో, ఇల్ల అంటారు: "ఒకవేళ మీరు 

వెళూగొటాబడనటాయతే, మేము కూడా తప్పక 

మీతోబ్రటు వెళ్ళత ము. మరియు మీ విషయంలో మేము 

ఎవవరి మాటా వినము. ఒక వేళ మీతో యుద్ధ ం జరిగతే, 

మేము తప్పక మీక సహాయప్డతాము..." (అల్ 

'హష్ర్, 59:11)  

కాని బనూ న'దీర్ అంచన్నలన్నా త్నరుమారయాయయి. 

బనూ ఖురైజ వ్యరికి స్హాయం చేయలేదు. కపటలు 

బహిరంగంగా ఇసా్లమ్కు వయత్రేకంగా బహిరంగంగా 

నిరస్న తెలియజేయలేక పోయారు. పర వకత  (స్) 15 

ర్చజుల వరకు వ్యరిని చ్చటట ముటిట  ఉంచారు. కోటచ్చటూట  

ఉనా ఖరె్మరపు చెటాలో కొనిాటిని నరికివేయించారు. 

ఖుర్ఆన్లో కూడ్డ దీనిా పేర్కొనడం జరిగంది: 

''(ఓ విశ్వాసుల్లరా!) మీరు ఏ ఖర్జజ రప్ప చటాన్న నరికి 

వేశారో లేక ఏ ఖర్జజ రప్పచటాన్న వాటి వాేళూ మీద్ 

నిలబడేల్ల వద్లిపటాారో, అంతా అలా్లహ్ ఆజాతోనే 

జరిగంది. మరియు ఇద్ంతా అవిధేయులన్న 

అవమానించటానికి జరిగన విషయం.'' (అల్ హష్ర్, 

59:5)  చివరికి బనూ న'దీర్ ఒక షరీతుపై 

ఒపుపకున్నారు. తమ ధన స్ంపద్లను ఒంటెలపై 

తీసుకొనివళ్ళగలిగనంత తీసుకొని వళ్ళవచ్చచను. 

మదీనహ నుండి బయటకు వళిళపోవ్యలి. అనంతరం 

అంద్ర్మ తమ ఇళ్ళను వద్లి వళిళపోయారు. వీరిలో 

పదే్పదే్ న్నయకులు స్ల్లమ్ బిన్ అబీల్ 'హఖీఖ్, కన్నన 

బిన్ రబీఅ, 'హయియ బిన్ అఖ్తబ్ ఖైబర్ 

వళిళపోయారు. అకొడి ప్రలకుడు వ్యరిని ఆద్రించి 

గౌరవించాడు. బనూ న'దీర్ తమ ప్రర ంత్ననిా వద్లి 

బయలుదేర్వరు. కాని చాల్ల అటట హాస్ంగా, గొపపగా 

ఒంటెలపై కూర్కచని డపుపలు వ్యయి సూూ  వళ్ళతున్నారు. 

మదీనహ పర జలు కూడ్డ ఎనాడూ చూడని అటవంటి 
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 (2/1154)[ ) متفق عليه (  9]  - 3945
بَْن  :ْوٍن هلِل بِْن عَ َوَعْن َعْبِد ا  هُ أَن َ ا ا كََتَب إِلَْيِه يُْخِبُ أَن َ نَاِفعًّ

ْبَن ُعَمَر أَخْ رَ مَ عُ  هُ أَن َ ا ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   أَْخَبَ هُ أَن َ الن َ َبَ
ْيِسْيِع فََقتَ أَغَاَر َعىَل بَِّن الُْمْصَطِلق غَار ِْيَن ِِفْ نَ  لُْمَر َل  َعِمِهْم بِا

 َة. ي َ ر ِ ذ ُ َوَسىب ال  َقاِتلَةَ الْمُ 
3945. (9) [2/1154 -ఏకీభవితం] 
అబేులా్లహ్ బిన్ ఔన్ (ర) కథనం: న్నఫె అతనికి ఉతూ రం 
పంప్రరు. అందులో ఇల్ల ఉంది, ''అబేులా్లహ్ బిన్ ఉమర్ 
అతనికి ఈ విషయం తెలిప్రరు, 'పర వకత  (స్) బన్న 
ముస్ూ లిఖ్పై దాడి చేయించారు.  అపుపడు వ్యరు 
ఏమరుప్రటకు గురై ఉన్నారు. మరీసీ ప్రర ంతంలో 
వ్యరిని చంప్రరు. వ్యరి సీూ ీలను, పలాలిా అదుపులోకి 
తీసుకున్నారు.  52 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1154)[ ) صحيح (  10]  - 3946
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لََنا يَْوَم  َوَعْن أَِِبْ أَُسْيٍد: أَن َ الن َ

يْ بَْدٍر ِحْْيَ  كثَبوكُْم فََعلَْيُكْم  ا لَ ٍش َوَصف ُوْ َصَفْفَنا لُِقَر ُ َنا: "إِذَا ا
لن َْبِل". َوِِفْ  َيٍة: "إِذَا أَْكثَُبْوكُْم فَابِا ْرُمْوُهْم َواْسَتْبُقْوا   ِرَوا

 . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "نَْبلَُكْم 
ْضِل  َوَحِدْيُث َسْعٍد: "ُهَو ُتْنَصُرْوَن" َسَنْذكُُرهُ ِِفْ بَاِب" فَ 

اِء: بََعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َبَ اْل  . َوَحِدْيث"الُْفَقَراءِ 
لُْمْعِجَزاِت" إِْن شَ  .ا ِِفْ بَاِب وسلم َرْهطًّ  َ  . اَء اهلُل َتَعال "ا

 

స్ంఘటనను చూసూూ  ఉండిపోయారు. వ్యరు చాల్ల 

ఆయుధాలు వద్లి వళ్తళరు. ఆ తరువ్యత కొంద్రు 

అ'న్నుర్ యువకులు య్యదులుగా మారిపోయారు. 

వ్యర్మ వళ్ళడ్డనికి పర యత్ాంచారు. అపుపడు 

అ'న్నురీలు వ్యరిని అడాుకున్నారు. అపుపడు ఈ 

ఆయతు అవతరించింది. ''ధరమం విషయంలో బలవంతం 

లేదు...'' (అల్ బఖరహ్, 2:256)   

అబూ దావూద్ ఈ స్ంఘటనను 'అబేులా్లహ్ బిన్ 

'అబ్రాస్ దాార్వ పేర్కొన్నారు. 

52) వివరణ-3945: మరీసీ ఒక పర దేశం పేరు. ఇది మకొహ 

మదీనహ ల మధయ ఉంది. ఇకొడ బనీ ముస్త లిఖ్ కనేరు 

ఉండేది. అకొడ వీరు తమ జంతువులను మేపేవ్యరు. 

వీరు ముసాిములకు బద్ధ శతుు వులు. పర వకత  (స్) వీరితో 

యుద్ధ ంచేస్లరు. విజయం స్లధించారు. వీరిని చంప 

సీూ ీలను, పలాలిా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  

3946. (10) [2/1154 -ద్ృఢం]  
అబూ ఉసైద్ (ర) కథనం: బద్ర ల్ యుద్ధ ం స్ంద్రాంగా 
మేము ఖురైషులకు వయత్రేకంగా యుదాధ నికి సిద్ధ మ 
యాయము. వ్యళ్ళళ మాకు వయత్రేకంగా సిద్ధ పడా్డరు. 
అపుపడు పర వకత  (స్) మాతో ఇల్ల అన్నారు, ''ఈ 
అవిశాాసులు మీ ద్గగ రకు వచిచనపుడు మీరు వ్యరిని 
బ్రణాలతో కొటాట లి. మర్చ ఉలాేఖనంలో ''వ్యరు మీ 
ద్గగ రకు వస్తూ  మీరు వ్యరిపై బ్రణాలు వద్లండి. అయితే 
బ్రణాలను మిగలిచ ఉంచండి.''  53  (బు'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل ا  َ    రండవ విభాగంِِنْ الث َ ا
 (2/1155)ه ( [ ) لم تتم دراست 11]  - 3947

ْحمِن بِْن َعْوٍف  ِب ُ صىلَعْن َعْبِد الر َ اهلل عليه    قَاَل: َعب َأنَا الن َ
ِمِذي ُ  ْ . َرَواهُ الُت ِ    .وسلم بَِبْدٍر لَْيالًّ

3947. (11) [2/1155-అప్రిశోధితం] 
'అబేురర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర): బద్ర ల్లో ర్వత్ు పూట 
పర వకత  (స్) మమమలిా సిద్ధ ం చేస్లరు. అంటే సైన్నయనిా 
యుద్ధ ం కోస్ం అంద్రిన్న తమ తమ స్లథ న్నలాో స్నా దుధ లు 
చేస్లరు. అరబుాలు దీనిా ఉబ్సు జైషన్ అంటే 
సైన్నయనిా సిద్ధ ం చేయటం అని అంటారు. (త్రిమజి')  
అంటే యుద్ధ ం కోస్ం సైనికులను తమ తమ స్లథ న్నలాో 
నియమించారు. 

 (2/1155) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 3948
"إِْن   هلل عليه وسلم قَاَل:هل َِب أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل ا الْمُ  َوَعِن 
ََل يُْنَصُرْوَن". َرَواهُ   حم"الَْعُدو  فَلَْيُكْن ِشَعاُركُْم:  بَي ََتُكُم 

ِمِذي ُ َوأَبُْو  ْ  .دَاُودَ الُت ِ
3948. (12) [2/1155- అప్రిశోధితం] 
ముహలాబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఒకవేళ్ ర్వత్ు  
స్మయంలో శతుు వు మీపై దాడిచేస్తూ , మీ చిహాం ''హా-

 

53) వివరణ-3946: అంటే యుద్ధ ంలో దూరం నుండి 

బ్రణాలు కొటట కండి. శతుు వు ద్గగ రకు వస్తూ  బ్రణం కొటట ండి. 

అనవస్రంగా తమ బ్రణాలను వృథా చేయకండి. అవి 

అయిపోతే మీరు నిస్ుహాయులై పోత్నరు. 
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మీమ్, ల్ల యున్స్ర్మన్'' ఉండ్డలి అని అనాిరు.54  

(త్రిమజి', అబూ  దావూద్) 
 (2/1155)[ ) ضعيف (  13]  - 3949

ْيَن: َعْبُد اهلِل   اْل كَاَن ِشَعارُ ُجْنُدٍب قَاَل:  َوَعْن َسُمَرةَ بِْن  ُمَهاِجِر
ْحمِن . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ اِر: َعبْ َوِشَعاُر اْْلَْنَص   .  ُد الر َ

3949. (13) [2/1155 -బలహీనం] 
స్మురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ముహాజిరీనా 
చిహాం, 'అబేులా్లహ్' ఉండేది. అ'న్నురా చిహాం, 
'అబేురర 'హామన్'  ఉండేది. (అబూ  దావూద్) 
అంటే ఒక యుధధ ంలో ముహాజిరీనా చిహాం 'అబేు 
లా్లహ్' ఉండేది. అన్నురా చిహాం, 'అబేురర 'హామన్' 
ఉండేది.     

 ( 2/1155)[ ) حسن (  14]  - 3950
  َوَعْن َسلََمَة بِْن اْْلَْكَوع ِقَاَل: َغَزْونَا َمَع أَِِبْ بَْكٍر َزَمَن الن َِب  

َك لْ تِ ': نَْقُتلُُهْم َوكَاَن ِشَعاُرنَاْم اهُ لم فَبي َُتنَ صىل اهلل عليه وس
 . ُودَ . َرَواهُ أَبُْو دَا ''أَِمْت أَِمْت ''  الل َْيلََة :

3950. (14) [2/1155 - పా్రమాణికం] 
స్లమహ బిన్ అక్వ'అ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) కాలంలో 
అబూ బకర్ (ర) వంట యుద్ధ ంలో ప్రలగ న్నాను. 
ర్వత్ు పూట మేము అవిశాాసులపై దాడి చేస్లము, వ్యరిని 
చంపస్లగాము. ఆ ర్వత్ు  మా చిహాం ''అమిత్ 
అమిత్''గా ఉండేది. ---- అంటే ''ఓ అలా్లహ! నువుా 
శతుు వులను చంపు.'' (అబూ  దావూద్)  

 (2/1155)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 3951
ِب ِ صىل َوَعْن قَْيِس بِْن ُعَباٍد قَاَل: كَاَن أَْصَحاُب  اهلل عليه  الن َ

ْوَت ِعْنَد اْل لم يَ وس    .دَاُودَ ِقَتاِل. َرَواهُ أَبُْو ْكَرُهْوَن الص َ
3951. (15) [2/1155- అప్రిశోధితం] 

 

54) వివరణ-3948: అంటే ర్వత్ు  యుద్ధ ంలో ముసాిమ్ 

ఎవర్చ, అవిశాాసి ఎవర్చ తెలియదు. అందువలా 

ముసాిములు యుద్ధ ంలో, ''హామీమ్ ల్ల తున్స్ర్మన్'' 
అనాలి. దీనివలా ముసాిములవర్చ తెలిసిపోతుంది. అంటే 

ఇది ముసాిముల గురుత . ముసాిమ్ మర్చ ముసాిమ్ను 

చంపకుండ్డ ఉండటానికి. కంద్క యుద్ధ ం స్ంద్రాంగా ఈ 

చిహాానిా ఆదేశించడం జరిగంది. మర్చ స్ంద్రాంలో 

మర్చ చిహాం సూచించడం జరిగంది. 

ఖైస్ బిన్ 'ఉబ్రద్ (ర) కథనం: యుద్ధ  స్మయంలో 
పర వకత  (స్) అనుచరులు అలారి చేయటానిా, శబే్రలు 
చేయటానిా అస్హియంచ్చకునేవ్యరు. అంటే మౌనంగా 
ఉంటూ యుద్ధ ం చేస్తవ్యరు. అలారాు చేస్తవ్యరు కారు. 
(అబూ  దావూద్) 

 (2/1155)استه ( [ ) لم تتم در 16]  - 3952
ِب ِ َوَعْن َسُمَرةَ بِْن جُ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْنُدٍب َعِن الن َ

َنُهْم  . ""اقُْتلُْوا ُشُيْوَخ الُْمْشِرِكْْيَ َواْسَتْحُيوا َشْرَخُهْم أَْي ِصْبَيا
 ْ  . دَاُودَ  وْ أَبُ ِمِذي ُ وَ َرَواهُ الُت ِ

3952. (16) [2/1155 -అప్రిశోధితం] 
స్మురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''అవిశాాసులాో పదే్లను చంపవేయండి. 
చినా వయసుుగల, యుకత వయసుుకు చేరనివ్యరిని 
విడిచి పటట ండి.''  55  (త్రిమజి', అబూ  దావూద్) 

 (2/1155) ) ضعيف ( [ 17]  - 3953
ثَِّنْ أَُساَمُة أَن َ َوَعْن ُعْرَوةَ قَاَل: حَ  ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  رَ  د َ

ا َوحَ  أَِغرْ ِهَد إِلَْيِه قَاَل: "وسلم كَاَن عَ  ْق"َعىَل أُبَّْن َصَباحًّ ِ َرَواهُ  .ر 
 أَبُْو دَاُودَ. 

3953. (17) [2/1155- బలహీనం] 
'ఉర్వహ (ర) కథనం: ఉస్లమహ (ర) న్నకు ఈ 'హదీసు' 
వినిపంచారు: ''పర వకత  (స్) అతనిా ఉబ్న్న వరగ ంపై 
ఉద్యం వేళ్ దాడిచేయమని, వ్యరిని కాలిచవేయమని 
ఆదేశించారు.''  56  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1155)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 3954
ه وسلم َوَعْن أَِِبْ أَُسْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي

 ُيْوَف َحّت   َوََل َتُسل ُوا الس ُ ُبْوكُْم فَاْرُمْوُهْم ثَ أَكْ ٍر: "إِذَا يَْوَم بَْد 
 . دَ  َرَواهُ أَبُْو دَاوُ   .يَْغَشْوكُْم"

 

55) వివరణ-3952: షుయ్య'ఖ్ అంటే శకిత మంతులు లేదా 

అధిక వయసుొలు. అయితే వృదుధ లనుచంపటం ధరమం 

కాదు. 

56) వివరణ-3953: పర వకత  (స్) ఉస్లమహ (ర)ను ఒక 

సైన్నయనికి న్నయకుడిగా చేసి పంపుతూ సిరియా దేశానికి 

చెందిన ఉబ్న్న వరగ  పర జలపై ఉద్యం వేళ్ దాడి 

చేయమని, వ్యరి పల్లలను, తోటలను కాలిచవేయమని 

ఆదేశించారు. 
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3954. (18) [2/1155 -అప్రిశోధితం]  
అబూ ఉసైద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) బద్ర్ యుద్ధ ం 
న్నడు ఇల్ల ఉపదేశించారు: ''అవిశాాసులు మీ ద్గగ రకు 
ర్వగానే వ్యరిని బ్రణంతో కొటట ండి, అయితే వ్యరు మీకు 
చాల్ల ద్గగ రకు వచిచ మిమమలిా చ్చటట ముటట కోనంత 
వరకు కరవ్యలం ఎతూ కండి.'' (అబూ  దావూద్) 

 (2/1156)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 3955
ِبْيِع قَاَل: كُن َا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َربَاِح بِْن الر َ

َرُجالًّ ىَل َشْيٍء فََبَعَث َس ُمْجَتِمِعْْيَ عَ الن َ ةٍ فََرأَى اوسلم ِِفْ َغَزوَ 
ْنُظُرْوا عاََلَم اْجَتَمَع َهُؤََل  :فََقالَ  ُ فََجاَء فََقاَل َعىل اِْمَرأَةٍ   ِء؟""ا

لُِد بُْن   ."َما كَانَْت َهِذهِ لُِتَقاِتَل" قَِتْيٍل فََقاَل: َمِة َخا َوَعىَل الُْمَقد َ
لٍِد: ََل َقالَ  َرُجالًّ فَ َولِْيِد فََبَعَث اْل  َ : "قُْل لَِخا ةًّ َوََل   َتْقُتْل اِْمَرأ

 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .فًّا" َعِسيْ 
3955. (19) [2/1156 -అప్రిశోధితం] 
రబ్ర'హ్ బిన్ రబీ'అ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వంట 
మేము ఒక యుద్ధ ంలో ప్రలగ న్నాము. పర వకత  (స్) చాల్ల 
మంది పర జలు ఒకచోట గుమిగూడి ఉండటం చూస్లరు. 
పర వకత  (స్) ఒక వయకిత ని పంప కారణం ఏమిట్ల 
తెలుసుకోమని చెప్రపరు. ఆ వయకిత  త్రిగ వచిచ, 'ఒక సీూ ీ 
హతయ చేయబడింది, ఆమ శవం వదే్ పర జలు గుమి 
గూడ్డరు,' అని అన్నాడు. అది విని పర వకత  (స్), 'ఆ సీూ ీ 
యుద్ధ ం చేసుూ నాటవంటిది కాద్నిపసుూ ంది, మరి 
ఆమను హతయ ఎందుకు చేస్లరు?' అకొడి సైనికుల 
ముందుభాగాన 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ సైన్నయధికారిగా 
ఉన్నారు. ఒక వయకిత ని పంప 'ఖాలిద్ను పలిపంచి 
సీూ ీలను చంపర్వద్ని, అదేవిధంగా యుద్ధ ం చేయని 
స్తవకులనూ చంపర్వద్ని వ్యరించారు. (అబూ దావూద్) 

 (2/1156)دراسته ( م تتم [ ) ل  20]  - 3956
َ َوَعْن  نْ  صىل اهلل عليه وسلم قَالَ هللِ ا  ٍس أَن َ َرُسْولَ نَ  أ ْوا  َطلِقُ : "اِ

ا َوََل ىل ِمل َِة َرُسْوِل اهلِل ََل َتْقُتلُْوا َشيْ بِاْسِم اهلِل َوِباهلِل َوعَ  ِنيًّ ا فَا خًّ
ا َوََل اْمَرأَةًّ َوََل َتُغل ُْوا َوُضم ُْوا غَ  َ ِطْفالًّ َصِغْْيًّ ْصلُِحْوا َنائَِمُكْم َوأ

 . اُودَ أَبُْو دَ  " َرَواهُ  .ْْيَ يُِحب ُ الُْمْحِسنِ  ُنْوا فَإِن َ اهللَ ِس أَحْ وَ 
3956. (20) [2/1156- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇసా్లమ్ ముజ్ఞహిదీనాు 
జిహాద్లోకి వళ్ళూ నాపుపడు ఇల్ల ఉపదేశించేవ్యరు. 

''మీరు అలా్లహ(త) పేరుతో బయలుదేరండి, 
అలా్లహ్(త) మరియు పర వకత ను స్మరిథ సూూ  పోర్వడండి, 
యుద్ధ ంలో వృదుధ లను, బలహీనులను, పలాలను, 
సీూ ీలను చంపకండి, యుద్ధ ధనం విషయంలో దోర హానికి 
ప్రలపడకండి, యుద్ధ ధన్ననిా ఒకచోట చేరచండి. 
పరస్పరం మంచిగా పర వరిత ంచండి, ఉపకారం చేయండి, 
ఎందుకంటే, 'అలా్లహ్ (త)కు ఉపకారం చేస్తవ్యరంటే 
ఎంతో ఇషట ం.'  ''  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1156) سته ([ ) لم تتم درا 21]  - 3957
َم عُْتَبُة    َعْنُه قَاَل:َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ  لَم َا كَاَن يَْوُم بَْدٍرَتَقد َ

ْبنَه َوأُخْوهُ فََنادَى: ْنَتَدَب  ُز؟َمْن يَُبارِ  بُْن َربِْيَعَة َوَتِبَعُه ا لَُه  فَا
ْوهُ فَ  َمْن أَْنُتْم؟ : اْْلَْنَصاِر فََقالَ َن م ِ  َشَباٌب  ََل َحاَجَة  َقاَل:فَأَْخَبُ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   .َما أََرْدنَا بَِّنْ َعم َِنالََنا فِْيُكْم إِن َ 
 ".ةَ بَْن الَْحاِرثوسلم: "قُْم يَا َحْمَزةُ قُْم يَا عَلِي ُ قُْم يَا عَُبْيَد 

لََف بَْْيَ عَُبْيَدةَ  َة َواْختَ أَقَْبلُْت إِل َشْيبَ َزةُ إَِل عُْتَبَة وَ مْ  حَ فَأَقَْبَل 
ْنُهَما َصاِحَبُه ثُم َ ِملَْنا َعىَل َوالَْولِْيِد َض  ْرَبَتاِن فَأَْثَخَن كُل ُ َواِحٍد م ِ
 .   اُودَ َوأَبُْو دَ  َرَواهُ أَْحَمُد  لَْناهُ َواْحَتَملَْنا عَُبْيَدةَ.الَْولِْيِد فََقتَ 

3957. (21) [2/1156- అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: బద్ర్ యుద్ధ ం న్నడు అవిశాాసుల 
సైనయం నుండి 'ఉత్బహ బిన్ రబీ'అహ ముందుకు 
వచాచడు, వ్యడి కొడుకు వలీద్ బిన్ 'ఉత్బహ, అతడి 
సోద్రుడు షీబహ అతని వనుక నిలబడా్డరు. వ్యడు 
స్వ్యలు చేసూూ , 'మాతో యుద్ధ ం చేయాలని ఎవడు 
పర యత్ాసుూ న్నాడు, ద్ముమంటే ముందుకు ర్వవ్యలి' 
అని అన్నాడు. వంటనే అనేక అ'న్నురీ యువకులు 
వ్యడికి ఎదురుగా ముందుకు వచాచరు. మీరవరని వ్యడు 
అడిగాడు. అంటే అ'న్నురా్వ లేక ముహాజిరా్వ. దానికి 
వ్యరు, 'మేము అ'న్నురాము,' అని స్మాధానం 
ఇచాచరు. దానికి వ్యడు, 'మాకు మీ అవస్రం లేదు. 
మేము మా చిన్నానా కొడుకులతో అంటే ఖురైష్ 
మరియు ముహాజిరాతో యుద్ధ ం చేయాలని 
కోరుతున్నాం,' అని అన్నాడు. అది విని పర వకత  (స్), 'ఓ 
'హ్ంజహ నువుా నిలబడు, ఇంకా ఓ 'అలీ నువూా 
నిలబడు, ఇంకా ఓ 'ఉబై్నద్హ్ బిన్ 'హారిస్' నువూా 
నిలబడు.' అంటే ఈ ముగుగ రిన్న, ఆ ముగుగ రికి 
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వయత్రేకంగా పంప్రరు. అనంతరం 'హ్ంజహ, 'ఉత్బహ 
బిన్ రబీ'అహకు వయత్రేకంగా వళిళ వధించారు. ఇంకా 
నేను అంటే 'అలీ (ర) షీ'అబకు వయత్రేకంగా వళిళ 
అతనిా వధించాను. ఇంకా 'ఉబై్నద్హ్ మరియు వలీద్ల 
మధయ చాల్ల ఘోరమైన యుద్ధ ం జరిగంది. ఒకరు 
మర్కకరిా గాయపరిచారు. కాని ఎవర్మ చావలేదు. 
నేను వలీద్పై దాడిచేసి వ్యడిా చంప్రను. అనంతరం 
తీవర ంగా గాయపడిన 'ఉబై్నద్హ్ను యుద్ధ మైదానం 
నుండి తొలగంచాము.'' (అ'హమద్, అబూ  దావూద్)  

 (2/1156) [ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 3958
بِْن ُعَمَر قَاَل: بََعثََنا رَ    ِِفْ سلم اهلل عليه و  ُسْوُل اهلِل صىلَوَعِن ا

ي ٍَة فََحاَص  َمِدْيَنَة فَاْخَتَفْيَنا بَِها أََتْيَنا اْل الن َاُس َحْيَصةًّ فَ  َسِر
 ا: َهلَْكَنا ثُم َ أََتْيَنا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَُقلَْنا: َوقُلْنَ 

ُرْوَن. قَاَل: َ "بَْل  يَا َرُسْوَل اهلِل نَْحُن الَْفَرا َ  أ ُرْوَن وَ ْنُتْم الَْعك    ا أَنَ ا
مِ َرَواهُ ."فَِئُتُكْم  ْ .  الُت ِ  ِذي ُ

َيٍة  ُرْوَن" ْحَوهُ َوقَاَل: " ََل أَِِبْ دَاُودَ نَ َوِِفْ ِرَوا   .بَْل أَْنُتُم الَْعك َا
" : "قَاَل: فََدنَْونَا فََقب َلَْنا يََدهُ فََقالَ     .أَنَا فَِئُة الُْمْسِلِمْْيَ

َوَحِديَْث  : كَاَن يَْسَتْفَتُح اهللِ بِْن َعْبِد  ِدْيَث أَُمي َةَ َوَسَنْذكُُر حَ 
ْب أَِِب الد َ  "فَْضِل الُْفَقَراِء" إِْن  ُغْوِِنْ ِِفْ ُضَعَفائُِكْم" ِِفْ بَاِب ْردَاِء "اِ

 .َشاَء اهلُل َتَعال 
3958. (22) [2/1156 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) 
మమమలిా ఒక సైనయంలో జిహాద్ కోస్ం పంపంచారు. 
శతుు వులు అధిక స్ంఖయలో ఉన్నారు, మేము తకుొవ 
స్ంఖయలో ఉన్నాము. శతుు వుల అధిక స్ంఖయను చూచి 
సైనికులు ప్రరిపోవటానికి సిద్ధ పడా్డరు. మేము మదీనహ 
చేరి సిగుగ తో దాకుొన్నాము. ఇంకా, 'యుద్ధ ం నుండి 
ప్రరిపోయి న్నశనం అయాయము,' అని అనస్లగాము. ఆ 
తరువ్యత పర వకత  (స్) ముందుకు వచిచ, 'ఓపర వకాత ! మేము 
యుద్ధ ంనుండి ప్రరిపోయి వచాచం,' అని వినావించ్చ 

కున్నాం. పర వకత  (స్) మమమలిా పోర తుహించేందుకు, 
'మీరు ప్రరిపోయ్య వ్యరు కారు, మళ్ళళ దాడి చేయవలసిన 
వ్యరు, నేను కూడ్డ మీతో ప్రట ఉంటాను,' అని 
అన్నారు. (త్రిమజి') 

అబూ దావూద్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''మీరు ప్రరి 
పోయ్యవ్యరు కారు, మళ్ళళ దాడి చేస్తవ్యరు,'' అని 
అన్నారు. ఆ తరువ్యత మేము పర వకత  (స్) కు 
ద్గగ రయాయము. పర వకత  (స్) చేత్కి ముదేు 
పటట కున్నాము. ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్), 'నేను 
ముసాిముల బృంద్ంవంట ఉన్నాను. ఇంకా వ్యరి 
స్హాయ కుడిని, స్హాయకారిని,' అని అన్నారు. 57 

----- 

لْفَ  َ ِلُث   ْصُل ا    మూడవ విభాగంالث َا
 (2/1157)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 3959
َباَن بِْن يَِزْيَد: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم نََصَب  ثَوْ  َعْن 

مِ  ْ ائِِف . َرَواهُ الُت ِ  .ِذي ُ ُمْرَسالًّ الَْمْنَجِنْيَق َعىَل أَْهِل الط َ
3959. (23) [2/1157 -అప్రిశోధితం] 
సౌ'బ్రన్ బిన్ య'జీద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 'త్నయిఫ్ 
వ్యళ్ళకోస్ం ర్వళ్ళను విసిరే పరికర్వనిా ఎకుొ 
పటాట రు.58 (త్రిమజి' /  తాబయీ  పాోకత ం) 

===== 
 َباُب ُحْكِم اَْلَسَراءِ   -5

5. ఖైదీల గురంచి ఆదేశాలు 
لَْفْصُل ا  َ لُ ا     మొద్టి విభాగం  ْْلَو َ

 ( 2/1158) [ ) صحيح ( 1]  - 3960
ْيَرةَ َعِن الن َ  َب  "َعجِ  :ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َعْن أَِِبْ ُهَر

اَلِسِل اهللُ   . " ِمْن قَْوٍم يُْدِخلُْوَن الَْجن ََة ِِفْ الس َ
اَلِسِل"وَ  لس َ َيٍة: "يَُقادُْوَن إِل الَْجن َِة بِا  . اِري ُ َرَواهُ الُْبخَ  .ِِفْ ِرَوا

3960. (1) [2/1158-ద్ృఢం] 
 

57) వివరణ-3958: అకాొర్మన అంటే దాడిచేస్తవ్యరు. 

అంటే శతుు వులతో పోర్వడుతూ రహస్య ఉదేేశయంతో 

వనుత్రిగ ప్రరిపోయి మళ్ళళ అవకాశం చూచి దాడి 

చేయడం. ఇల్ల చేయడంలో అభయంతరం ఏమీ లేదు.  

58) వివరణ-3959: మిన్ జన్నఖ్ ఒక రకమైన పరికరం. 

ప్రర చీన కాలంలో  ఇందులో ర్వయి పటిట  శతుు వును 

చంపేవ్యరు. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 
''అలా్లహ్ (త) గొలుసులతో బంధించబడి వచేచవ్యరి 
పటా ఆశచరయం వయకత ం చేస్లూ డు. మర్చ ఉలాేఖనంలో ఈ 
విధంగా ఉంది, ''గొలుసులతో బంధించి స్ారగ ంవైపు 
ఈడచబడే వారు.'' 59   (బు'ఖారీ) 

 (2/1158) يه ([ ) متفق عل  2]  - 3961
 صىل اهلل عليه وسلم  الن َِب  أَََت  : بِْن اْْلَْكَوِع قَالَ َسلََمةَ َوَعْن 
ِعْنَد أَْصَحابِِه  الُْمْشِرِكْْيَ َوُهَو ِِفْ َسَفٍر فََجلََس َعْْيٌ ِمَن 

ِب ُ صىل اهلل عليه وس ْنَفَتَل فََقاَل الن َ ُث ثُم َ ا ُْطلُُبْوهُ يََتَحد َ  لم: "ا
 . لَِّنْ َسلَْبهُ فََقَتلُْتُه فنف  ."هُ َواقُْتلُوْ 

3961. (2) [2/1158- ఏకీభవితం] 
స్లమహ బిన్ అకా'అ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్కు 
అవిశాాసుల గూఢచారి వచాచడు. అపుపడు పర వకత  (స్) 
పర యాణంలో ఉన్నారు. పర వకత  (స్) అనుచరులు 
పరస్పరం కూర్కచని మాటాాడుకుంటన్నారు. ఆ 
గూఢచారి వ్యరివదే్ కూర్కచని వ్యళ్ళ మాటలు వింటూ 
ఉన్నాడు. అతడు త్రిగ వళ్ళబోయాడు. అపుపడు 
పర వకత  (స్), 'ఇతనిా తనిఖీ చేయండి, ఇంకా చంప్
వేయండి,' అని ఆదేశించారు. నేనతనిా చంపవేస్లను. 
పర వకత  (స్) అతని స్లమానాు న్నకు ఇపపంచారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1158)متفق عليه ( [ )  3]  - 3962
ِزَن َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل ا: َغَزْونَا َوَعْنُه قَالَ  هلل عليه وسلم َهَوا
إِذْ َجاَء  . نََتَضىح  َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمفََبْيَنا نَْحُن 

ٌة  ْعَفٌة َوِرق َ ا َض َرُجٌل َعىَل َجَمٍل أَْحَمَرفَأَنَاَخُه َوَجَعَل يَْنُظُر َوِفْينَ 
َن ا هْ م ِ لَُه فَأََثاَرُه  يَْشَتد ُ فَأَََت َجمَ اةٌ إِذْ َخَرَج َوَبْعُضَنا ُمَش رِ لظ 

َمُل فََخَرْجُت أَْشَتد ُ َحّت َ أََخْذُت بِِخَطاِم الَْجَمِل  فَاْشَتد َ بِِه الَْج 
ُجِل ثُ فَأَْنَخُتُه ثُم َ اْخُتطُت َس  م َ ِجْئُت ْيِفْي فََضَرْبُت َرأَْس الر َ

 

59) వివరణ-3960: అంటే యుద్ధ ంలో అవిశాాసులను 

గొలుసులతో బంధించి ఖైదీగా చేయబడుతుంది. ఆ 

తరువ్యత వ్యరు స్ంతోషంగా ముసాిమ్ అయిపోత్నరు, 

ముసాిమ్గానే మరణస్లూ రు. వ్యరిని గొలుసులతో 

బంధించడం స్ారగ పర వేశానికి కారణం అవుతుంది. 

అందువలా అలా్లహ్ (త) వ్యరిపటా ఆశచరయం వయకత ం 

చేస్లూ డు. ఇంకా స్ంతోషిస్లూ డు. 

ْل  اهلِل صىل  ْولُ َرُس   َوِساَلُحُه فَاْسَتْقَبلَِّنْ هُ َوعَلَْيِه َرْحلُ  دُهُ َجَمِل أَقُوْ بِا
لُوْ اهلل عليه وسلم َوالن َاُس  ُجَل؟" قَا ْبُن  فََقاَل: "َمْن قََتَل الر َ ا: اِ

 . "اْْلَْكَوِع فََقاَل: "لَُه َسلُْبُه أَْجَمعُ 
3962. (3) [2/1158- ఏకీభవితం] 
స్లమహ బిన్ అకా'అ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) తో ప్రట 
మేము హవ్య'జిన్ వరగ ం వ్యరితో యుద్ధ ం చేస్లము. మేము 
పర వకత  (స్) పర కొన కూర్కచని అల్లపహారం స్తవిసుూ న్నాము. 
ఒక వయకిత  ఎరర టి ఒంటెపై కూర్కచని వచాచడు. ఒంటెను 
కూర్చచబ్నటిట  దిగ, అటూ ఇటూ చూడస్లగాడు. మాలో 
చాల్లమంది వ్యహన్నలు లేక పోవటం వలా అలస్త్నానికి 
గురయాయరు. బలహీనపడా్డరు. కొంద్రు కాలినడకన 
నడిచేవ్యర్మ ఉన్నారు. ఆ తరువ్యత ఆ వయకిత  తొంద్రగా 
తనఒంటె వదే్కు వచిచ దానిపై కూర్కచని దానిా లేప 
తోలుకొని పోతున్నాడు. నేను పరిగెతుూ కుంటూ అతని 
వనుక వళ్తళను. అతని ఒంటె కళ్తళనిా పటట కొని 
దానిా కూర్చచబ్నటిట , న్న కరవ్యల్లనిా తీసి అతని తల 
నరికివేస్లను. ఆ తరువ్యత ఒంటెను తీసుకొని వళిళ పర వకత  
(స్) ముందు నిలబ్నటాట ను. ఆ ఒంటెపై అతని స్లమానాు, 
ఆయుధాలు ఉన్నాయి. పర వకత  (స్), ఇతరులు న్న 
ముందుకు వచాచరు. పర వకత  (స్), 'ఈ వయకిత ని ఎవరు 
వధించారు,' అని అడిగారు. పర జలు, స్లమహ బిన్ 
అకా'అ,' అని అన్నారు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'ఈ 
మృతుని స్లమానంత్న స్లమహ బిన్ అకా'అకు 
చెందుతుంది,'  అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1158)[ ) متفق عليه (  4]  - 3963
َة َعىَل  ْيَظ  بَُنْو قُرَ لََما نََزلَْت  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:

وسلم إِلَْيِه  ىل اهلل عليه َعَث َرُسْوُل اهلِل ص ْعِد بِْن ُمَعاٍذ بَ َس ِم ُحكَ 
 َقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .م َا دَنَافََجاَء َعىَل ِحَماٍر فَلَ 

اهلل  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  ."قُْوُمْوا إَِل َسي ِِدكُْم"فََجاَء فََجلََس 
ْ أَْحُكُم  َك". قَاَل:َزلُْوا َعىَل ُحْكمِ نَ ِء إِن َ َهُؤََل " عليه وسلم: فَإِِن ِ

ر ِيَُة. ُة َوأَْن ُتْسىب  ُتْقَتَل الُْمَقاِتلَ أَْن  ْ   قَاَل: الذ ُ " لََقْد َحَكْمت فهِْْيِ
 . "بُِحْكِم الَْمِلِك 

ِيٍة : "بُِحْكِم اهللِ   . "َوِِفْ ِرَوا
3963. (4) [2/1158 -ఏకీభవితం]  
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అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: స్'అద్ బిన్ 
మ'ఆజ్' తీరుపను సీాకరించినపుడు, పర వకత  (స్) స్'అద్ 
బిన్ మ'ఆజ్' ను పలుచ్చకురమమని ఒక వయకిత ని పంప్రరు. 
ఎందుకంటే స్'అద్ బిన్ మ'ఆజ్' అన్నర్చగయం వలా 
మదీనహలోనే ఉండిపోయారు. అనంతరం స్'అద్ బిన్ 
మ'ఆజ్' గాడిద్పై ఎకిొ పర వకత  (స్) వదే్కు వచాచరు. 
అపుపడు పర వకత  (స్) అకొడునా అన్నురాతో, ''మీరు మీ 
న్నయకుడు స్'అద్ బిన్ మ'ఆజ్' వదే్ నిలబడి అతనిా 
వ్యహనం నుండి దింప తీసుకురండి, ఎందుకంటే 
అన్నర్చగయం వలా వ్యరు స్ాయంగా వ్యహనం నుండి 
దిగలేరు,'' అని అన్నారు. ఆ తరువ్యత దిగ పర వకత  (స్) 
వదే్కు వచిచ కూరుచండి పోయారు. అపుపడు పర వకత  (స్) 
అతనితో, 'బనూ ఖురై''జహ పర జలు మీ తీరుపను 
ఒపుపకున్నారు. కనుక వ్యరి విషయంలో తీరుప చేసివేస్తూ  
బ్రగుంటంది,' అని అన్నారు. దానికి స్'అద్ బిన్ 
మ'ఆజ్', 'వ్యరి గురించి న్న తీరుప ఏమిటంటే 
ప్పరుషులన్న చంపటం, పలాలిా, సీూ ీలను అదుపులోకి 
తీసుకోవటం,' అని అన్నారు. అది విని పర వకత  (స్), 'న్నవు 
చాల్ల మంచి తీరుప ఇచాచవు.' మర్చ ఉలాేఖనంలో, 'న్నవు 
అలా్లహ(త) నిరియానికి అనుగుణంగా తీరుప 
ఇచాచవు,' అన్నారు. 60 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/1159) [ ) صحيح ( 5]  - 3964
ْ  َوَعْن  ْيَرةَ أَِِب  عليه وسلم  ُسْوُل اهلِل صىل اهللرَ َث  قَاَل: بَعَ  ُهَر
َمُة  فََجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن بَِّنْ َحِنْيفَ قَِبَل نَْجٍد  َخْيالًّ  َة يَُقاَل لَُه: ثَُما

 

60) వివరణ-3963: పర వకత  (స్) బనూ ఖురైజహ 

య్యదులతో ఒపపంద్ం కుదురుచకున్నారు. అయితే 

వ్యరు చాల్ల పదే్ దోర హానిా తలపటాట రు. అపుపడు పర వకత  

(స్) వ్యరిని ముటట డించారు. నెలర్చజుల వరకు ముటట డి 

కొనస్లగంచారు. చివరికి అస్హాయులై స్అద్ బిన్ 

మఆజ్ తీరుపను సీాకరించారు. ఎందుకంటే స్అద్ బిన్ 

మఆజ్ వ్యరి మితు వర్వగ నికి చెందినవ్యరు. అపుపడు స్అద్ 

బిన్ మఆజ్ లేరు. కంద్క యుద్ధ ంలో బ్రణం తగలటం 

వలా తీవర ంగా గాయపడి, మదీనహలోనే ఉండి పోయారు. 

మసెిద నబవీకి చెందిన ఒక్ ఖైమలో నివసిసుూ న్నారు. 

పర వకత  (స్) ఒక వయకిత ని పంప పలిపంచి ఈ వయవహారం 

అతనికి అపపగంచారు. అనంతరం అతను య్యదుల 

ధరమశాస్ూ ీం పర కారం తీరుప ఇచాచరు.  

ِريٍَة م ِ  َمَة فََربَُطْوهُ بَِسا ِري  بُْن أُثَاٍل َسي ُِد أَْهِل الَْيَما ْن َسَوا
 عليه وسلم فََقاَل: اهلل اهلِل صىل إِلَْيِه َرُسْوِل  الَْمْسِجِد فََخَرَج 

َمُة؟""  نَْقُتَل  ِعْنِدْي يَا ُمَحم َُد َخْْيٌ إِْن  :الَ فَقَ  َماذَا ِعْنَدَك يَا ثََما
ْيُد الَْماَل َتْقُتْل ذَا دٍَم َوإِ  ِكٍر َوإِْن كُْنَت ُتِر ْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعىَل َشا

كَُه رَ فََسْل ُتْعَط ِمْنُه َما ِشئْ  اهلل عليه وسلم   صىل ُسْوُل اهللِ َت فََُتَ
َمُة؟" فََقاَل: ِعْندِ اَل لَُه: "َما  كَاَن الَْغُد فَقَ َحّت َ  ْي َما  ِعْنَدَك يَا ثَُما

ِكٍر َوإِْن َتْقُتل َتْقُتْل ذَا دٍَم   قُلُْت لََك: إِْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعىل َشا
ْيُد الَْماَل فََسْل َوإِ  ُه َرُسْوُل كََُتَ ا ِشْئَت. فَ ُتْعَط ِمْنُه مَ  ْن كُْنَت ُتِر

"َما  َد الَْغِد فََقاَل لَُه: ّت َ كَاَن بَعْ ىل اهلل عليه وسلم حَ اهلِل ص 
َمُة؟ِعْنَدَك  إِْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم   ِعْنِدْي َما قُلُْت لََك:  فََقاَل: "يَا ثََما

ِكٍر َوإِْن َتْقُتْل َتْقُتْل ذَا دٍَم َوإِْن  ْيُد  َعىَل َشا ْل  الَْماَل فََس كُْنَت ُتِر
  عليه وسلم:  اهلِل صىل اهلل َت. فََقاَل َرُسْولُ ْعَط ِمْنُه َما ِشئْ تُ 

َمَة" نْ فَ  ."أَْطِلُقْوا ثَما َن الَْمْسِجِد ا ْيٍب م ِ َطلََق إِل َنْخٍل قَِر
هلُل  فَاغَْتَسَل ثُم َ دََخَل الَْمْسِجِد فََقاَل: أَْشَهُد أَْن ََل إِلَِه إَِل َ ا 

 َ ا ن َ ُمَحم َ َوأَْشَهُد أ ىَل  يَا ُمَحم َُد َواهلِل َما كَاَن عَ  .ْبُدهُ َوَرُسْولُهُ عَ دًّ
من وجهك فقد أصبح وجهك  ض إِلَوْجِه اْْلَْرِض َوْجِه أَبْغ 
واهلل ما كان من دين أَبَغَض إَِِل َ ِمْن  .أحب الوجوه كلها إِل

 ُ لٍَد  بَ من   َما كَاَن له إِِل َ َو واهللِ ِدْيِنَك فَأَْصَبَح ِدْينَك أحب ُ الديِن ك
َ أَبَْغَض إَِِل َ  ن َ  َوإِ   أحب  الِْباَلِد كُل َها إَِِل َ. ْصَبَح بَلَُدَك  ِمْن بَلَِدَك فَأ

َخْيلَُك أخذتّن َوأَنَا أُِرْيُد الُْعْمَرةَ فََماذَا َتَرى؟ فبشره رسول اهلل  
قَاَل له صىل اهلل عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة 

ْ أَْسلَمْ  ََل  : فََقالَ  ت؟بوأص قائل: َلِكّن ِ  صىل اهلل  ُت َمَع َرُسْوِل اهللِ َو
َمِة َحب َُة ِحْنَطٍة حَ َواهلِل ََل يَأْتَِيُكْم ِمَن  .يه وسلمعل  ّت   الَْيَما

َرَواهُ ُمْسِلٌم   يَأْذََن فِْيَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.
 .ي ُ َواْخَتَصَرهُ الُْبَخارِ 

3964. (5) [2/1159 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక సైన్నయనిా నజ్ద్ వైపు 
పంప్రరు. ఆ సైనయం బనూ 'హనీఫహ క చెందిన ఒక 
వయకిత ని పటట కున్నారు. మదీనహ తీసుకొని వచాచరు. 
అతని పేరు సు'మామహ బిన్ అస్ల'ల్, అతడు 
యమామహ పటట ణ న్నయకుడు కూడ్డను. పర వకత  (స్) 
అనుచరులు అతనిా మసెిద్లోని ఒక స్ూ ంభానికి 
కటిట వేస్లరు. పర వకత  (స్) వచిచ, 'సు'మామహ న్న స్ంగ్
తేమిటి?' అని అడిగారు. దానికి అతడు, 'కేష మంగా 
ఉన్నాను, ఎందుకంటే నేను ధనవంతుడిా, వ్యయప్ర రిని 
కూడ్డ. ఒకవేళ్ మీరు ననుా చంపతే నేను దానికి తగన 
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వ్యడను. నా జ్ఞతి పా్తీకారం తీరుచకంటుంది. లేదా 
ఒకవేళ్ మీరు ననుా ఉపకారం చేస్తూ  కృతజాుడిా. ఈ 
ఉపకార్వనికి పర త్ఫలం చెలాిస్లూ ను. ఒకవేళ్ పరిహారం 
కోరితే చెపపండి పరిహారం చెలాించడం జరుగుతుంది.' 
అది విని పర వకత  (స్) అతనిా వద్లి త్రిగవళిళ పోయారు. 
రండవ ర్చజు కూడ్డ ఈ స్మాధానమే దొరికింది. మూడవ 
ర్చజు తర్వాత పర వకత  (స్), ''సుమామహ ను విపప 
విడుద్ల చేయండి,' అని ఆదేశించారు. అనంతరం 
అతనిా విపప విడుద్ల చేయడం జరిగంది. అతను 
విడుద్లై మసెిదనబవీ నుండి బయటకు వళిళ్
పోయాడు. మసెిద్ బయట ఖరె్మరప్ప తోట ఉండేది. 
అందులో ఒక న్నటి కొలను ఉండేది. అకొడ స్లానం చేసి 
మళ్ళళ మసెిదులోనికి వచిచ, ''అలా్లహ్ తపప 
ఆర్వధ్యయలవర్మ లేరని స్లక్షయం ఇసుూ న్నాను, ఇంకా 
ము'హమమద్ (స్) అలా్లహ్ పర వకత  అని నేను స్లక్షయం 
ఇసుూ న్నాను'' అని పలికి, 'ఇసా్లమ్ సీాకరించడ్డనికి 
ముందు తమరి (స్) ముఖం న్నవదే్ అంద్రికంటే న్నచంగా 
ఉండేది. అదేవిధంగా తమరి ధరమం కూడ్డ అనిాటి కంటే 
న్నచంగా ఉండేది. అదేవిధంగా తమరి పటట ణం కూడ్డ 
న్నచంగా ఉండేది. కాని ముసాిమ్ అయిన తర్వాత తమరి 
ముఖవరచసుు, తమరి ధరమం, తమరి ఊరు అనిాటి 
కంటే పర యమైనవిగా అయిపోయాయి. ఇంకా నేను 
'ఉమ్రహ్ ఆచరించటానికి మకొహ వళ్ళతున్నాను. 
మీ సైనికలు ననుా బంధించారు. ఇపుపడు మీరే 
చెపపండి నేను ఏమి చేయాలి?' పర వకత  (స్) అతనికి 
శుభవ్యరత  తెలియపరుసూూ  'ఉమ్రహ్ చేయడ్డనికి 
అనుమత్ ఇచాచరు. అతడు మకొహ వచాచడు. ఒక 
వయకిత , 'నువుా మారగ భర షట తకు గురయాయవు,' అని 
అన్నాడు. దానికి అతడు, 'నేను మారగ భర షట త్నానికి 
గురికాలేదు. పర వకత  (స్) చేత్పై ఇసా్లమ్ సీాకరించాను. 
అలా్లహ స్లకిష ! పర వకత  (స్) అనుమత్ ఇచేచ వరకు 
యమామహ నుండి ఒకొ గోదుమగంజ కూడ్డ మీరు 
పంద్లేరు,' అని అనాిడు . (ముసాిమ్)  
ఇమామ్ బు'ఖారీ దీనిని స్ంకిష పూ ంగా పేర్కొన్నారు. 

 ( 2/1160)[ ) صحيح (  6]  - 3965

لم قَاَل ِِفْ   صىل اهلل عليه وسِب َ لن َ ِعٍم أَن َ ابِْن ُمْط ُجَبْْيِ َوَعْن 
َ "لَوْ  بَْدٍر:  أَُسارى ثُم َ كَل ََمِّنْ ِِفْ َهُؤََلِء   اَن الْمُْطِعُم بُْن عَِدي ٍ َحي ًّا ك
ْ لَهُ  الَنْتَّن  ْكهُُتُ  . . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "لََُتَ

3965. (6) [2/1160- ద్ృఢం] 
జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యిమ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) బద్ర ల్ 
యుద్ధ  ఖైదీల గురించి ఇల్ల ఆదేశించారు. ''ఒకవేళ్ 
ము'త్'యిమ్ బిన్ 'అదీ బర త్కిఉంటే ఈ న్నచఖైదీల 
గురించి ననుా సిఫారసు చేస్తవాడు. నేను వ్యళ్ళంద్రిన్న 
వద్లి వేస్తవాడని.''  61  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1160) [ ) صحيح ( 7]  - 3966
ِن  ٍس: َوَعْن أَنَ  ِل  ُطْوا َعىَل َرُسوْ أَْهِل َمك ََة َهَب  ِمْن  ْْيَ َرُجالًّ أَن َ ثََما

َتَسل ِحْْيَ  عليه وسلم ِمْن َجَبِل الت َْنِعْيِم مُ  اهلِل صىل اهلل
ةَ الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َوأَْصَحابَُه فَأََخَذُهْم   ْيُدْوَن ِغر َ يُِر

 مًّا فَاْسَتْحَياُهْم. ِسلْ 
َيٍة: فَ َوِِفْ ِروَ  َ   ال َِذْي )َوُهَو   َتَعال اهللُ ْم فَأَْنَزلَ أعَتقهُ ا كَف 

ْ بَِبْطٍن َمك َ َوأَْيِديَ  أَْيِديَُهْم َعْنُكْم  َرَواهُ    .( 48:24؛ ةَ ُكْم َعهْْنُ
 .ُمْسِلٌم 

3966. (7) [2/1160- ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మకొహ నుండి 80 మంది 
ఆయుధాలతో పర వకత  (స్) ను, అనుచరులపై దాడిచేసి 
చంపవేదేామని వచాచరు. కాని ముసాిములు వ్యరిని 
పటట కున్నారు. కాని వ్యరికి ఎటవంటి హాని 
చేకూరచలేదు. పర వకత  (స్) వ్యరిని స్జీవంగా వద్లివేస్లరు. 

 

61) వివరణ-3965: పర వకత  (స్) 'త్నయిఫ్ నుండి మకొహ 

వసుూ నాపుపడు అలారి మూకలు పర వకత  (స్)ను 

వంబడించారు. ము'త్'యిమ్ బిన్ 'అదీ వ్యరి నుండి 

పర వకత  (స్) ను కాప్రడ్డరు. అంటే అతడు పర వకత  (స్)కు 

ఉపకారం చేస్లడు. పర వకత  (స్) కూడ్డ ఉపకారం చేస్తవ్యరికి 

ఉపకారం చేస్తవ్యరు. అందువలాే పర వకత  (స్), 'ఒకవేళ్ 

ము'త్'యిమ్ బిన్ 'అదీ బర త్కిఉండి, ఈ ఖైదీల గురించి 

సిఫారసుచేస్తూ , నేను తపపకుండ్డ అతని సిఫారసును 

సీాకరించేవాడని.్ ఖైదీలను విడుద్లచేసి ఉపకార్వనికి 

ఉపకారం చేసి ఉండేవ్యడని,' అని అన్నారు. ఈ 'జుబై్నర్ 

బిన్ ము'త్'యిమ్ బిన్ 'అదీ బిన్ నౌఫిల్ బిన్ 'అబేల్ 

మున్నఫ్ పర వకత  (స్) దూరపు బంధ్యవులు.  
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విడుద్ల చేస్లరు. వీరి గురించే అలా్లహ్ (త) ఈ 
ఆయతులు అవతరింపజేస్లడు,  

''మరియు మకకహ లోయలో మీక వారి మీద్ 
పా్రబలయం ఇచిచన తరావత, ఆయనే వారి చేతులన్న 
మీపై ప్డకండా మరియు మీ చేతులు వారిపై 
ప్డకండా చేశాడు.''  62 (ముసాిమ్) 

 (2/1160)يه ( [ ) متفق عل  8]  - 3967
لٍِك َعْن أَِِبْ َطلَْحَة أَن َ   َوَعْن قََتادَةَ قَاَل: َكَرلََنا أَنَُس بُْن َما ذَ

يَْن   َعةٍ ْدٍر بِأَْربَ أََمَر يَْوَم بَ  نَِب َ اهلل صىل اهلل عليه وسلم و َِعْشِر
 

62) వివరణ-3966: ఈ ఆయతు సూరహ్ ఫతహ్(48)కు 

చెందినది. ఇందులో హుదైబియహ ఒపపంద్ం గురించి 

ఉంది. ఒపపంద్ం అయిన తరువ్యత మకొహ 

అవిశాాసులు దోర హం తలపటాట రు. పర వకత  (స్), 

అనుచరులు త్రిగ వసుూ నాపుపడు త్న్'యీమ్ కొండ్

వదే్ ర్వత్ు పూట దాడికి ప్రలపడా్డరు. ఎందుకంటే 

ఒపపంద్ం వలా పర వకత  (స్) నిశిచంతగా ఉండస్లగారు. కాని 

అవిశాాసులు ఎకొడ ఏ అవకాశం దొరికిన్న చంప్

వేదేామని పర యత్ాంచారు. ఈ పని్కోస్ం అవిశాాసులు 

80 మందిని ఎనుాకున్నారు. వ్యరు ఆయుధాలు 

ధరించి తన్'యీమ్ కొండవైపు నుండి రహస్యంగా 

అవకాశం చూచి దిగవచాచరు. కాని అలా్లహ్ (త) 

ముసాిములకు ఈ విషయానిా గురించి తెలియ్

పరిచాడు. ముసాిముల సైనికులు వీరంద్రిన్న 

పటట కున్నారు. పర వకత  (స్) వదే్కు తీసుకొనివచాచరు. 

పర వకత  (స్) వ్యరిని, 'మీరికొడికి ఎందుకు వచాచరు? మీకు 

అనుమత్ ఎవరిచాచరు? ఎవరి వలా మీరు ఇకొడికి 

వచాచరు?' అని అడిగారు. కాని వ్యరు స్రైన స్మాధానం 

ఇవాలేకపోయారు. దోర హానికి ప్రలపడినందువలా 

వీరంద్ర్మ మరణశిక్షకు అరుహ లే. కాని పర వకత  (స్) వీరిని 

విడుద్ల చేసివేస్లరు. ఇంకా దోర హం వ్యరి వైపునుండే 

ప్రర రంభం కావ్యలి. ముసాిముల తరఫు నుండి కాకూడదు. 

ఎందుకంటే పర వకత  (స్) వ్యరిని చంపవేస్తూ  అవిశాాసులు 

ముసాిములపై ఆర్చపణాస్లూ ీలు స్ంధిస్లూ రు. ఈ ఆయతులో 

దీనిా గురించే పేర్కొనడం జరిగంది. అంటే అలా్లహ్ (త) 

ఇటవంటి స్మయంలో అవిశాాసుల చేతుల నుండి 

మిమమలిా రకిష ంచాడు. వ్యరు మిమమలిా హాని తలపటట  

లేక పోయారు. అదేవిధంగా మీ నుండి వ్యళ్ళను 

రకిష ంచాడు, ఇద్ంత్న అలా్లహ్ ఉపకారం. 

ْن َصَناِدْيدِ َرُجالًّ  ْيٍش فَُقذِ   م ِ ٍر  فُْوا ِِفْ َطِوي ٍ ِمْن أَْطَواِء بَْد قَُر
لَْعْرَصِة ثاََلَث لََياٍل   َخِبْيٍث ُمْخِبٍث َوكَاَن ذَا َظَهَر َعىَل قَْوٍم أَقَاَم بِا

لُِث أَْمَر بِ م َا كَاَن بَِبْدِر الَْيْوُم الث َ فَلَ  ا  عَلَْيَها َرَحلَهَ د َ فََش َراِحلَِتِه ا
كِ َبَعُه أَْصَح ثُم َ َمََش َوأَت َ  ي ِ فََجَعَل  ابُُه َحّت َ قَاَم َعىَل َشَفِة الر َ

َيا  .يَُناِدْيِهْم بِأَْسَمائِِهْم َوأَْسَماِء آَبائِِهْم  "يَا فاََلُن بُْن فاَُلٍن َو
َ فاَُلُن بَْن فاَُلٍن أَيَُسر ُ  ا قَْد  َرُسْولَُه ؟ فَإِن َ وَ  َطْعُتُم اهللَ كُْم أَن َُكْم أ

َدكُْم َرب ُُكْم َنا َحق ًّا فََهْل َوَجْدت ُْم َما َوعَ ا َوعََدنَا َرب ُ َوَجْدنَا مَ 
فََقاَل ُعَمُر: يَا َرُسْوَل اهلِل َما ُتكَل ُِم ِمْن أَْجَساٍد ََل أَْرَواَح   َحق ًّا؟"

ِب ُ  نَْفُس ُمَحم ٍَد   ِذْي "َوال َ  سلم: صىل اهلل عليه ولََها ؟ قَاَل الن َ
َ ِدهِ َما أَْنُتْم بِ بِيَ  ْ أَْسَمَع لما أ  ."قُْوُل ِمهْْنُ

َيٍة: "مَ  َلِكن َ ََل يُِجْيُبْوَن" ا أَْنُتْم بِأَْسمَ َوِِفْ ِرَوا ْ َو    .ع م ِهْْنُ
 ُمت ََفٌق عَلَْيِه.  

: قَاَل قََتادَةُ: أَْحيَ  ْولُه  قَْم  أَْسَمَعهُ اُهُم اهلُل َحّت َ َوَزادَ الُْبَخاِري ُ
ا وَ  ا َونَْقمَ َتْوِبْيخًّ ا ُة َوَحْسَرةُ َتْصِغْْيًّ  .َونََدمًّ

3967. (8) [2/1160- ఏకీభవితం] 
ఖత్నద్హ్ (ర) కథనం: అనస్ బిన్ మాలిక్ అబూ 

'తల్'హా దాార్వ ఇల్ల పేర్కొన్నారు, ''పర వకత  (స్) బద్ర ర్ 
యుద్ధ ం న్నడు అవిశాాసుల 24 శవ్యలను ఆ ప్రర ంతంలోని 
ఒక ప్రడుబడిన నుయియలో ప్రరవేయమని ఆదే 
శించారు. అనంతరం ఆ శవ్యలను అందులో 
ప్రరవేయడం్జరిగంది. పర వకత (స్) ఎకొడైన్న యుద్ధ ంలో 
గెలిస్తూ   మూడు ర్చజుల వరకు అకొడ ఉండేవ్యరు. ఈ 
అలవ్యట పర కారం మూడు ర్చజుల వరకు బద్ర ల్లో ఉండి, 
మూడవ ర్చజు, న్న ఒంటె తీసుకురండని, ఆదేశించారు. 
దానిా రపపంచి దానిపై మావటి పటట టం జరిగంది. ఆ 
తరువ్యత పర వకత  (స్) కాలినడకన బయలుదేర్వరు. 
అనుచరులు కూడ్డ ఆయనిా అనుస్రించారు. పర వకత  
(స్) ఎకొడికో వళ్ళూ న్నారు అని అనుచరులు 
భావించారు. పర వకత  (స్) నడుసూూ  అవిశాాసుల శవ్యలు 
పడిఉనా బ్రవివదే్కు వళిళ, వ్యరిని వ్యరితండుర ల 
పేరాతో పలవటం ప్రర రంభించారు. 'ఓ ఫల్లన్న వయకిత , ఓ 
ఫల్లన వాని కమారుడా! ఇపుపడు మీకు అలా్లహ్, 
ఆయన పర వకత ను అనుస్రిస్తూ  బ్రగుండేద్ని తెలిసి 
నటట ంది. అలా్లహ్ (త) మాతో చేసిన వ్యగేానం మాకు 
లభించింది. దానిా మేము స్తయమైనదిగా పందాము. 
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మీతో చేసిన వ్యగేానం మీరు పంది, స్తయమైనద్ని 
తెలుసుకున్నార్వ?' అని అన్నారు. అది విని, 'ఉమర్ 
(ర), 'ఓ పర వకాత ! తమరు శవ్యలతో ఇల్ల మాటాాడు 
తున్నారు. వ్యటిలో ప్రర ణం లేదు. వ్యరల్ల వింటారు,' 
అని అన్నారు. దానికి పర వకత  (స్), 'ఎవరి చేత్లో న్న 
ప్రర ణం ఉందో ఆయన స్లకిష ! నేను చెపుతునాద్ంత్న 
మీకంటే, వ్యరే బ్రగా వింటన్నారు. కాని స్మాధానం 
ఇవాలేక పోతున్నారు,' అని అన్నారు. 'పర వకత  (స్) 
చీవ్యటా, న్నచ అవమానకరమైన మాటలు వినడ్డనికి 
అలా్లహ్ (త) వ్యరిని స్జీవపరిచాడు,' అని ఖత్నద్హ్ 
పేర్కొన్నారు. (బు'ఖారీ)  

 ( 2/1161)[ ) صحيح (  9]  - 3968
ىل اهلل  َمَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل ص ْخرَ َوَر بِْن مَ َوالِْمْس  ْرَواَن َوَعْن مَ 

ِزَن ُمْسِلمِ عليه وسلم قَاَم ِحْْيَ  ْْيَ فََسأَلُْوهُ  َجاَءهُ َوْفُد من َهَوا
ْ فََقاَل: "فَاْخَتاُرْوا إِ  ْ أَْمَوالُِهْم َوَسْبهَْيُ ْحَدى  أَْن يَُرد َ إِلهَْْيِ

ا ال  : إِم َ ائَِفَتْْيِ ا الط َ ْبَ َوإِم َ ُل . قَ"الَْمالَ س َ َنا. ا: فَإِن َا نَْخَتاُر َسبيوْ ا
 بَِما ُهَو أَْهلَُه صىل اهلل عليه وسلم فَأَْثَّن َعىَل اهللِ  فََقاَم َرُسْوُل اهللِ 

َنُكْم قَْد َجاُؤْوا َتائِِبْْيَ  ا بَْعُد فَإِن َ إِْخَوا ْ قَْد  ثُم َ قَاَل: "أَم َ  َوإِِن ِ
 َ ْ َرأَْيُت أَْن أ َ ْن سبهِْيْ فَمَ  ُرد َ إِلهَْْيِ لَِك  َحب َ ِمْنُكْم أَْن يَُطي ِ أ َب ذَ
ِه َحّت َ نُْعِطَيُه إِي َاهُ   ْن أََحب َ ِمْنُكْم أَْن يَُكْوَن َعىَل فَلَْيْفَعْل َومَ  ِ َحظ 

ٍل َما يُفْيُء اهلل عَلَْيَنا فَلَْيْفَعْل" فََقاَل الن َاُس: قَْد َطي ََبَنا  .ِمْن أَو َ
ِل  وسلم: "إِن َا  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َل رَ فََقا .اهللِ َك يَا َرُسْوَل ذَ

ْرِجُعْوا َحّت َ يَْرفََع ْن أَِذَن ِمْنُكْم ِمم َْن لَْم يَأْذَ مَ ََل نَْدِرْي  ْن فَا
. فََرَجَع الن َاُس فَكَل ََمُهْم ُعَرفَاُؤُهْم ثُم َ "إِلَْيَنا ُعَرفَاُؤكُْم أَمَركُْم 

ْم قَْد  فَأْخُبْوهُ أَن َهُ  .ه وسلمي عل هلِل صىل اهلل ا إِل َرُسْوِل ا َرَجُعوْ 
 .ْوا. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ َوأَِذنُ َطي َُبْوا 

3968. (9) [2/1161-ద్ృఢం] 
మర్వ్యన్, మిస్వర్ బిన్ మకేమహ ల కథనం: పర వకత  

(స్) వదే్కు హవా'జిన్ తెగకు చెందిన కొంతమంది 
పర త్నిధ్యలు వచాచరు. తమ ఖైదీలను, ధన్ననిా త్రిగ 
ఇమమని కోర్వరు. ఎందుకంటే 'హునైన్ యుద్ధ ంలో చాల్ల 
న్నచంగా ఓడిపోయి ప్రరిపోయారు. వ్యరి ధన్ననిా, వ్యరి 
సీూ ీలను పటట కోవటం జరిగంది. 15 ర్చజుల వరకు పర వకత  
(స్), వీరు ముసాిములయి త్రిగవస్తూ  వీరి ఖైదీలను, 
ధన్ననిా త్రిగ ఇచిచవేదేామని వేచి ఉన్నారు. కాని 

వ్యరు ర్వలేదు. అనంతరం వ్యరి ధన్ననిా, ఖైదీలను 
పంచివేయటం జరిగంది. పర వకత  (స్) మదీనహ చేరిన 
తర్వాత, హవ్య'జిన్ తెగవ్యరు తమ పర త్నిధ్యలను 
మదీనహ పంపంచారు. వ్యరు వచిచ, 'మేము ఇసా్లమ్ 
సీాకరించాము, మా ధనస్ంపద్లు, ఖైదీలు త్రిగ 
ఇపపంచమని,'  కోర్వరు. అది విని పర వకత  (స్), 'రండు 
విషయాలాో ఏదో ఒకటి కోరుకోండి. ఖైదీలనైెన్న 
విడిపంచ్చకుపోండి లేదా ధన స్ంపద్లు తీసుకోండి. 
రండూ లభించవు,' అని అన్నారు. అనంతరం వ్యరు 
ఖైదీలను కోర్వరు. అపుపడు పర వకత  (స్) నిలబడి 
పర స్ంగంచారు. అనిాటికంటే ముందు అలా్లహ (త) 
సోూ తు ం పఠించి, అనుచరులను ఉదేేశించి, మీ హవ్య'జిన్ 
సోద్రులు ముసాిములై పశాచత్నూ పం చెంది త్రిగ వచిచ 
ననుా తమ ధన స్ంపద్లను, ఖైదీలను 
కోరుతున్నారు. నేను ఆలోచించి వ్యరితో, 'ధన 
స్ంపద్లైన్న కోరుకోండి, లేదా ఖైదీలనైెన్న విడిపంచ్చకు్
పోండి,' అని అన్నాను. దానికి వ్యరు 'ఖైదీలను త్రిగ 
ఇచిచ వేయండి,' అని కోర్వరు. నేను కూడ్డ దానేా స్మరిథ  
సుూ న్నాను. అంటే వ్యరిఖైదీలను వ్యరికి ఇచిచవేయండి. 
మీలో స్ంతోషంగా త్రిగ ఇవాద్లచ్చకునా వ్యరు త్రిగ 
ఇచిచవేయండి. ఇంకా మీలో దీనికి బదులుగా పర త్ఫలం 
తీసుకొని ఇవాద్లచ్చకునావ్యరు కూడ్డ ఇచిచ 
వేయండి. దీని తరువ్యత యుద్ధ ం జరిగతే, అనిాటికంటే 
ముందు యుద్ధ  ధనం నుండి అతనికి దీనికి తగనంత 
ధనం ఇవాటం జరుగుతుంది. అంద్ర్మ ముకత  కంఠంతో, 
'మేమంద్రం త్రిగ ఇవాడ్డనికి స్ంతోషంగా సిద్ధ ంగా 
ఉన్నాము,' అని అన్నారు. దానికి పర వకత  (స్), 'ఎవరు 
స్ంతోషంగా ఇస్లూ ర్చ, ఎవరు కాదో న్నకు తెలియడం 
లేదు. అందువలా మీరు మీ ఇళ్ళకు త్రిగ వళ్ళండి, మీ 
పదే్లతో స్ంపర దించండి. ఒకవేళ్ వ్యరు స్ంతోషంగా 
ఇవాటానికి సిద్ధ పడితే ఇచిచవేయండి,' అని అన్నారు. 
అంద్ర్మ తమ ఇళ్ళకు త్రిగవళిళ తమ పదే్లతో 
స్ంపర దించారు. వ్యరు స్ంతోషంగా అనుమత్ంచారు. 
మళ్ళళ త్రిగ వచిచ పర వకత  (స్)కు అంద్ర్మ స్ంతోషంగా 
త్రిగ ఇవామని ఆదేశించారని వినావించ్చకున్నారు. 
(బు'ఖారీ) 
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 (2/1161)[ ) صحيح (  10]  - 3969
َقْيٍل  كَاَن ثَِقْيٌف َحِلْيفًّا لَِبِّنْ عُ  َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَاَل:

فَأَسرت ثَِقْيٌف َرُجلَْْيِ ِمْن أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  
ْن  اهللِل اهلِل صىل أَْصَحاُب َرُسوْ وسلم َوأَْسرَ   عليه وسلم َرُجالًّ م ِ

ةِ فََمر َ بِ َقْيٍل فَأَْوثَُقْوهُ بَِّنْ عُ  ِه َرُسْوُل اهلِل صىل  فََطَرُحْوهُ ِِف الَْحر َ
قَاَل:  اهلل عليه وسلم فََنادَاهُ: يَا ُمَحم َُد يَا ُمَحم َُد فِْيَم أََخْذَت؟

ْيَرةِ ُحلََفائُِكْم  َنادَاهُ: يَا ُمَحم َُد يَا  فَ  َوَمََض كَهُ فََُتَ  . ثَِقْيٍف""بَِجِر
َقاَل: "َما ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََرَجَع فَ ُد فََرِحَمُه َرُسوْ ُمَحم َ 

ْ ُمْسِلٌم. فََقاَل: " لَْو قلتها َوأَْنَت َتْمِلُك أَْمرَ  َك َشأْنَُك؟" قَاَل: إِِن ِ
اهلل عليه    صىلُسْوُل اهللِ : فََفَداهُ رَ الَ . قَ"أَفْلَْحَت كُل َ الَْفاَلِح 
ُجلَْْيِ ال  لر َ  . ا ثَِقْيٌف. َرَواهُ ُمْسِلٌم ل ََذْيِن أََسَرْتُهمَ وسلم بِا

3969. (10) [2/1161-ద్ృఢం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: స్'ఖీఫ్, బనీ 

'అఖీల్ మితు వర్వగ లు. స్'ఖీఫ్ వర్వగ నికి చెందినవ్యరు, 
ఇదే్రు పర వకత  అనుచరులను పటట కున్నారు. వ్యరికి 
బదులుగా పర వకత  (స్) బనూ 'అఖీల్క చెందిన ఒక వయకిత ని 
పటట కున్నారు. బంధించి ర్వళ్ళ మైదానంలో ఉంచారు. 
పర వకత  (స్) అతని పర కొనుండి వళ్ళతుండగా ఆ వయకిత  పర వకత  
(స్)ను, 'ఓ ము'హమమద్, ఓ ము'హ మమద్ అని కేకవేసి 
ననుా ఎందుకు పటట కున్నారు,' అని అడిగాడు. దానికి 
పర వకత  (స్), 'మీ మితు వరగ ం చేసిన నేర్వనికి అంటే, మీ 
మితు వరగ ం వ్యరు మాకు చెందిన ఇదే్రు వయకుత లిా 
పటట కున్నారు. వ్యరికి బదులు నేను నినుా 
పటట కున్నాను.' ఇల్ల చెపప పర వకత  (స్) వళిళపోయారు. 
మళ్ళళ ఆ వయకిత , 'ఓ ము'హమమద్, ఓ ము'హమమద్,' అని 
కేకవేస్లడు. పర వకత  (స్)కు అతనిపై జ్ఞలివేసింది. పర వకత  (స్) 
త్రిగ వచిచ, 'ఏమిటి?' అని అడిగారు. ఆ వయకిత , 'నేను 
ముసాిమును,' అని అన్నాడు. అపుపడు పర వకత  (స్), 
'పటట కోక ముందు అని ఉంటే విముకిత  లభించి ఉండేది.' 
అని అనాిరు. ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్) ఆ ఇదే్రు 
ముసాిములకు బదులు అతనిా వద్లి వేస్లరు. 
(ముసాిమ్)  

----- 

   రండవ విభాగం اَْلَفْصُل الثَّانِيْ 

 (2/1162)استه ( [ ) لم تتم در 11]  - 3970

لَْت:  لَم َا بََعَث أَْهُل َمك ََة ِِفْ فَِداِء   َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا
 بَِماٍل َوَبَعثَْت فِْيهِ  َعاِص ِء أَِِب اْل ْيَنُب ِِفْ فَِداأَُسَرائِِهْم بََعثَْت زَ 

 أَِِب الَْعاِص فَلَم َا ْنَد َخِدْيَجَة أَْدَخلَْتَها بَِها َعىَل ْت عِ بَِقاَلدَةٍ لََها كَانَ 
 َدةًّ َوقَاَل:َرآَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َرق َ لََها ِرق َةًّ َشِديْ 

 َ   .ِذْي لََها" َتَرد ُْوا عَلَْيَها ال َ وَ َها َها أَِسْْيَ ْن ُتْطِلُقْوا لَ "إِن َ َرأَْيُتْم أ
لُْوا: نَعَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وس .ْم فََقا لم أََخَذ عَلَْيِه أَْن  َوكَاَن الن َ
ِبْيَل َزْيَنَب إِلَْيِه َوَبَعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  يَُخل َِي َس 

َن اْْلَ َزْيَد بَْن َحاِرثََة وَ  ٍج : "كَْونَا بَِبْطِن يَأحِ َقالَ ْنَصاِر فَ َرُجالًّ م ِ
. َرَواهُ أَْحَمُد "َهاَنُب فََتْصَحَباَها َحّت َ َتأْتَِيا بِ َزيْ  َحّت َ َتُمر َ بُِكَما

 . َوأَبُْو دَاُودَ 
3970. (11) [2/1162- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: బద్ర ల్ యుద్ధ ం తరువ్యత 
మకొహ అవిశాాసులు తమ ఖైదీలను విడిపంచడ్డనికి 
కొంత మొతూ ం పంపంచారు. పర వకత  (స్) కుమారత  'జైన్బ్ 
(ర) తన భరత ను విడిపంచడ్డనికి కొంత మొతూ ం పంప్రరు. 
అందులో 'ఖదీజహ (ర)కు చెందిన హారం కూడ్డ ఉంది. 
ఆమ దానిా జైనబ్కు, ఆమ పళిళ స్ంద్రాంగా 
బహూకరించారు. ఆ హార్వనిా చూచి పర వకత  (స్) చాల్ల 
పర భావితులయాయరు. 'ఖదీజహ (ర) గురుత కు వచాచరు. 
ఆమ ఆ హార్వనిా ధరించేవ్యరు. పర వకత  (స్) 
అనుచరులతో 'జైనబ్ ఖైదీలను విడిచిపటిట , ఇంకా వ్యరు 
పంపన మొతూ ం కూడ్డ త్రిగ ఇచిచవేస్తూ  బ్రగుంటంది,' 
అని అన్నారు. దానికి అనుచరులు, 'చాల్ల బ్రగుంది,' 
అని అన్నారు. పర వకత  (స్) అబుల్ 'ఆ'స్ నుండి, తమ 
కూతురిని మదీనహ పంపవేయాలని వ్యగేానం 
తీసుకున్నారు. దానికి అతడు ఒపుపకున్నాడు. 
అబుల్ 'ఆ'స్ మకొహ బయలుదేరినపుడు 'జైద్ బిన్ 
హారిస్హ ను, మర్చ అ'న్నురీ వయకిత ని అతని వంట 
పంపుతూ, 'మీరు బత్న్యాహిజ్ వదే్ ఉండిపోండి (ఇది 
మకొహ నుండి 8 కోసుల దూరం). అబుల్ 'ఆ'స్, 
'జైనబ్ను మీ వదే్కు చేరుచత్నడు. మీరు 'జైనబ్ను మీ 
వంట మదీనహ తీసుకురండి,' అని అన్నారు. 
అనంతరం అల్లగే జరిగంది. 63  (అ'హమద్, అబూ 
దావూద్) 

 

63) వివరణ-3970: పర వకత  (స్) అబుల్ 'ఆ'స్ను విడిచిపటిట  

'జైనబ్ను అవిశాాసుల చేతులాో నుండి విడిపంచి 

మదీనహ పంపమని షరతుపటాట రు. పర వకత  (స్)కు 
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అంద్రికంటే ముందు 'జైన్బ్ జనిమంచారు. దైవదౌతయం 

లభించడ్డనికి 10 స్ంవతుర్వలు ముందు పర వకత  (స్) 

వయసుు 30 స్ం. ఉనాపుపడు జనిమంచారు. పర వకత  (స్) 

మదీనహ వలస్పోయినపుపడు భార్వయ బిడాలు మకాొహ 

లోనే ఉండిపోయారు. 'జైనబ్(ర) పళిళ ఆమ పనిా 

కొడుకు అబ్దల్ 'ఆ'స్ బిన్ రబీ'అతో జరిగంది. బద్ర ల్ 

యుద్ధ ంలో అబుల్ 'ఆ'స్ పటట బడా్డరు. అతనితో 

పైవిధంగా వ్యగేానం తీసుకోవటం జరిగంది. ఆ తరువ్యత 

'జైనబ్ (ర) మదీనహ వచాచరు. తన భరత  అబుల్ 

'ఆ'స్ను అవిశాాస్ సిథ త్లో వద్లిపటాట రు. అబుల్ 'ఆ'స్ 

మళ్ళళ ఒక యుద్ధ ంలో పటట బడా్డరు. అపుపడు కూడ్డ 

'జైనబ్ (ర) విడిపంచారు. మకొహ వళ్ళూ అతడు తన 

వదే్ ఉనా అమానతులను త్రిగ అప్పజపప ఇసా్లమ్ 

సీాకరించి మదీనహ వచాచరు. 'జైనబ్ అతనిా అవిశాాస్ 

సిథ త్లో వద్లిపటాట రు. అందువలా ఇదే్రిని వేరు చేయటం 

జరిగంది. అతడు మదీనహ వచిచన తర్వాత 'జైనబ్ 
మళ్ళళ అతని నికా'హ్లోకి చేరారు. అబుల్ 'ఆ'స్ 'జైనబ్ 

పటా చాల్లమంచిగా వయవహరించారు. పర వకత  (స్) కూడ్డ 

అతనిా పర శంసించారు. నికా'హ్ తరువ్యత 'జైనబ్ (ర) 

చాల్ల తకుొవ ర్చజులు బర త్కి ఉన్నారు. ఉమమ ఐమన్ 

(ర) సౌ'ద్హ బిన్తె జుము'అహ (ర), ఉమమ స్లమహ 

(ర) ఆమను స్లానం చేయించారు. పర వకత  (స్) జన్న'జహ 

నమా'జు చదివించారు. అబుల్ 'ఆ'స్ మరియు పర వకత  

(స్) స్మాధిలోకి దింప్రరు. 'జైనబ్ (ర) కు స్ంతాన్ం 

ఇదే్రు. ఉమామహ, 'అలీ. పర వకత  (స్) ఉమామహను 

చాల్ల పేర మించేవ్యరు. ప్రర రథ న్న స్మయాలాో కూడ్డ ఆమను 

వద్లిపటేట వ్యరు కారు. ఒకస్లరి ఎవర్చ ఒక ఖరీదైన హారం 

కానుకగా ఇచాచరు. పర వకత  (స్) భారయలంద్ర్మ అది 

'ఆయి'షహ్ (ర)కు ద్కుొతుంద్ని భావించారు. కాని 

పర వకత  (స్) ఉమామహను పలిచి ఆ హార్వనిా పర వకత  (స్) 

స్ాయంగా ఆమ మడలో వేస్లరు. అబుల్ 'ఆ'స్ 'జుబైర్ 

బిన్ 'అవావమ్న ఉమామహతో పళిళ చేసుకోమని 

మరణంచడ్డనికి ముందు కోర్వరు. ఫాత్మహ 

మరణానంతరం అతడు 'అలీ (ర)తో ఆమకు నికా'హ్ 

చేయించారు. 'అలీ (ర) వీరమరణం పందిన తర్వాత 

ము'గీరహ్న ఆమను పళిళచేసుకోమని కోరడం 

జరిగంది. ము'గీరహ్ ఆమను పళిళచేసుకున్నారు. 

అతనికి ఒక స్ంత్ననం కలిగంది. అతని పేరు 

య'హ్యా, ఉమామహ ముగీరహ వదేే మరణంచారు. 

(సీరతునాబీ) 

 (2/1162)[ ) لم تتم دراسته (  12]  -3971
َ اهلل عليه وسلم لَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  َوَعْنَها: بَْدٍر  ْهَل م َا أََسَرأ

ةَ  بِْن الَْحاِرِث َوَمن َ َعىَل أَِِبْ ُمَعْيٍط َوالن َْضرَ  ِن أَِِبْ ُعْقَبَة بْ  قََتَل  َعز َ
بُْن إِ  افِِعي ُ َوا ن َِة َوالش َ . َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ ْسَحاَق  الُْجَمِحي ِ

ةِ" ْْيَ  .ِِفْ"الس ِ
3971. (12) [2/1162 -అప్రిశోధితం] 
ఆయిషహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో 
అవిశాాసులను పటట కున్నారు. వ్యరిలో ఉఖ్బ బిన్ 
ముహీత్, నజ్ర్ బిన్ హారిస్లను చంపవేస్లరు. అయితే 
అబూ ఉజె్ఞను ఉపకార్వనికి పర తుయపకారంగా వద్లి్
వేస్లరు. (షరహ సునిహ, షాఫ'యీ, ఇబెి ఇసాు ఖ్--
సీరతునిబ్ర) 

 (2/1162)( استه تتم در [ ) لم 13]  - 3972
بِْن َمْسعُ  اهلل عليه وسلم لَم َا أََرادَ  َل اهلِل صىل ْوٍد أَن َ َرُسوْ َوَعِن ا

لن َ قَْتَل عُ  َ ْبَيِة؟ قَاَل: "ا . َرَواهُ  "ارُ ْقَبَة بِْن أَِِبْ ُمَعْيٍط قَاَل: َمْن لِلص ِ
 أَبُْو دَاُودَ. 

3972. (13) [2/1162- అప్రిశోధితం] 
అబేులా్లహ్ బిన్ మస్ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ఉఖ్బ బిన్ ముఐతను చంపనపుడు, అతడు న్న 
స్ంత్నన్ననిా ఎవరు స్ంరకిష స్లూ రు. దానికి పర వకత  (స్) అగా 
అని అన్నారు. (అబూ  దావూద్)  
అంటే, 'నీమరణానంతరం నీ సంతానానిి గురించి 
విచారమందుక, నీల్ల వాళ్ళూ అవిశావసులైతే, 
నరకాగికి  గురౌతారు,' అని అనాిరు. 

 (2/1162) ( تم دراسته[ ) لم ت 14]  - 3973
صىل اهلل عليه  ُه َعْن َرُسْوِل اهلِل ِضَي اهلُل َعنْ َوَعْن عَلِي ٍ رَ 

ْيَل َهَبَط عَلَْيِه فَ  ُهْم يَْعِّنْ  وسلم: "أَن َ ِجْبِ ْ َقاَل لَُه: َخْي ِ
لْقَ  َ َرى بَْدٍر: ا ْ   ي َ َء َعىَل أَْن ْتَل اِوالِْفَداأَْصَحاَبَك ِِفْ أَُسا ْقُتَل ِمهْْنُ

لُْوا الِْفَد  ." اباِلًّ م ِثْلَُهْم قَ ُيْقَتُل قَا مِ اُء َو ْ ِذي ُ َوقَاَل: ِمن َا. رَواهُ الُت ِ
ْيٌب   .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

3973. (14) [2/1162 -అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల పర వచించారు: 

''జిబా్రల్ (అ) న్న ద్గగ రకు వచిచ బద్ర ల్ యుద్ధ  ఖైదీలను 
చంపవేస్త లేదా వ్యరి నుండి పరిహారం తీసుకొని 
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వద్లిపటేట  అనుమత్ తమ అనుచరులకు ఇవామని. 
అయితే ర్వబోయ్య యుద్ధ ంలో అంతమంది వీరమరణం 
పందుత్నరు అని ఆదేశించారు. అనంతరం అనుచరులు 
మేము పరిహారం తీసుకుంటామని, ర్వబోయ్య యుద్ధ ంలో 
మాలో 70 మందికి వీరమరణం పంద్టం  ఇషట మేనని 
అన్నారు.  64  (త్రిమజి')  

 

64) వివరణ-3973: బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో 70 మంది 

అవిశాాసులను పటట కొని మదీనహ తీసుకొని ర్వవడం 

జరిగంది. అలా్లహ్ (త) తరఫు నుండి జిబా్రల్ (అ) వచిచ 

ఈ ఖైదీలను చంపవేయండి లేదా పరిహారం తీసుకొని 

విడిచిపటట ండి. కాని ఒకవేళ్ పరిహారం తీసుకొని వద్లివేస్తూ  

వచేచ యుద్ధ ంలో 70 మంది ముసాిములు వీరమరణం 

పందుత్నరు అనే స్లహా ఇచాచరు. అయితే అనుచరులు 

పరిహారం తీసుకొని, యుద్ధ ంలో చంపబడటానిా ఎనుా్

కనాిరు. అనంతరం ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో 70 మంది 

ముసాిములు వీరమరణం పందారు. పరిహారం తీసుకొని 

వద్లిపటట టం అనేది అలా్లహ (త) నిరేేశానికి వయత్రేకంగా 

జరిగంది. అస్లు అలా్లహ (త) నిరియం వ్యరిని 

చంపవేయాలనే సూచించింది. అయితే ఆలోచనల 

అంచన్నల పరప్రట జరిగంది. అలా్లహ్ ఆదేశ్ం: 

''(శతుర వులతో తీవాంగా పోరాడ, వారిని) పూరిత గా 

అణచనంతవరక, తనవద్ద  యుద్ధ ఖైదీలన్న 

ఉంచ్చకవటం ధరణిలో, ఏ పా్వకతకూ తగదు. మీరు 

పా్రప్ంచిక సామగే కరుతునాిరు. కాని అలా్లహ్ (మీ 

కొరక) ప్రలోక (సుఖ్యనిి) కరుతునాిడు. మరియు 

అలా్లహ్ సరవ శకిత మంతుడు, మహా వివేచనాప్రుడు. 

ఒకవేళ అలా్లహ్ (ఫరామనా) ముందే వాాయబడ 

ఉండకపోతే, మీరు తీసుకనిదానికి (నిరణయానికి) మీక 

ఘోరశిక్ష విధించబడ ఉండేది. కావున మీక ధరమ 

సమమతంగా లభించిన ఉతత మమైన విజయధనానిి 

అన్నభవించండ. అలా్లహ్ యందు భయభకత లు కలిగ 

ఉండండ. నిశచయంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపా్దాత.  ఓ పా్వకాత ! నీ అధీనంలో ఉని యుధధ  

ఖైదీలతో ఇల్ల అన్న: ''ఒకవేళ అలా్లహ్ మీ 

హ్ృద్యాలలో మంచితనం చూస్తత  ఆయన మీ వద్ద  

న్నండ తీసుకని దానికంటే ఎంతో ఉతత మమైన దానిని 

మీక పా్సాదించి ఉంటాడు. మరియు మిమమలిి  

క్షమించి ఉంటాడు. మరియు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్రర కరుణాపా్దాత.'' కాని ఒకవేళ వారు నీక 

 

నమమకదాోహ్ం చేయాలని తలచ్చకంటే, వారు ఇంతక 

పూరవం అలా్లహ్క నమమకదాోహ్ం చేశారు, కావున వారిపై 

నీక శకిత నిచాచడు. మరియు అలా్లహ్ సరవజాుడు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.'' (అల్ అన్ఫాల్, 8:67-71) 

బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో అవిశాాసులు ముసాిములకు 

పటట బడా్డరు. అలా్లహ్ (త) వీరి్ గురించే ముసాిముల 

ముందు రండు మార్వగ లు పటాట డు.  

1. చంపటం.  

2. పరిహారం తీసుకొని విడిచిపటట డం.  

అయితే విడిచిపడితే వచేచ యుద్ధ ంలో 70 మంది 

ముసాిములు చంపబడత్నరని తెలియపరచడం జరిగంది. 

వ్యస్ూ వంగా రంటిలో ఒక దానిా వ్యరిని ఎంచ్చకోమని 

చెపపడం జరిగంది. అనంతరం పర వకత  (స్) అనుచరుల 

అభిప్రర యానిా కోర్వరు. అపుపడు అబూ బకర్ (ర), 'ఓ 

పర వకాత ! ఈ ఖైదీలంద్ర్మ మన బంధ్యవులు, చ్చటాట లే. 

పరిహారం తీసుకొని వద్లివేస్తూ , ఈ ఉపకారం గురిత ంచి 

వీరిలో కొంత మంది ఇసా్లమ్ సీాకరించవచ్చచ. వచేచ ధనం 

స్లమాజిక, ధారిమక పనులాో పనికివసుూ ంది. అయితే వచేచ 

యుద్ధ ంలో 70 మంది చనిపోత్నరనేది. మరేం భయం 

లేదు. వీరమరణం స్లథ నం లభిసుూ ంది.' పర వకత  (స్) కూడ్డ 

దీనేా కోరుకునేవ్యరు. అయితే కొంద్రు ధన ల్లభానిా 

ద్ృషిట లో ఉంచ్చకొని ఒపుపకున్నారు. అయితే 'ఉమర్ 

(ర) మరియు స్'అద్బిన్ మ'ఆజ్ (ర) దీనికి వయత్రేకంగా 

స్పందించారు. 'ఉమర్ (ర), 'ఓ పర వకాత ! ఈ ఖైదీలు 

అవిశాాసుల న్నయకులు, వీరిని చంపటమే మంచిది. 

దీనివలా వ్యరిలో భయం చోటచేసుకుంటంది. ఇక 

ముందు ముసాిములపై దాడి చేయటానికి స్లహసించరు. 

ఇంకా దైవం ముందు మనం వీరిపటా ఆగర హం, అస్హయం 

పర కటించి బంధ్యవులని గాని, ధన వ్యయమోహానికి గాని 

లంగలేద్ని తేలిపోతుంది. ఈ ఖైదీలాో మన ద్గగ రి 

బంధ్యవులు ఉంటే, ఎవరి బంధ్యవును వ్యరు 

స్ంహరించాలి,' అని వినావించ్చకున్నారు. ఏది ఏమైన్న 

అబూ బకర్ (ర) స్లహాపై అమలు చేయడం జరిగంది. 

ఎందుకంటే అధికస్ంఖయ దీనేా కోర్వరు. స్ాయంగా పర వకత  

(స్) కూడ్డ దీనేా స్మరిథ ంచారు. ఈ అభిప్రర యమే 

స్రైనద్ని భావించారు. కాని పరిసిథ తులను బటిట  వ్యరిని 

స్ంహరించటమే మంచిద్ని ఇసా్లమ్ కోరింది. అయితే 

పరిహారం తీసుకొని వద్లివేయడం చాల్ల పదే్ 
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 (2/1163)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 3974
ْيَظَة َعْن َعِطيَة الَْقْرِظي ِ قَاَل  ُعِرْضَنا َعىَل  : كُْنُت ِِفْ َسْبِ قَُر

عَر   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَكَانُْوا يَْنُظُرْوَن فََمْن أَْنَبَت الش َ الن َ
َنِِتْ ْقَتْل فََكَشفُ ْم يُ يَْنُبْت لَ  ِتَل َوَمْن لَْم قُ  فََوَجُدْوَها لَْم  ْوا عَا

ْبِ . َرَواُتْنِبْت  بُْن َماَجُه .   فََجَعلُْوِِنْ ِِفِ الس َ هُ أَبُْو دَاُودَ َوا
َرِمي ُ  ا  . َوالد َ

 

అపర్వధంగా పరిగణంచడం జరిగంది. పర వకత  (స్) మాతు ం 

బంధ్యతాం, ద్య, జ్ఞలి మొద్లైన కారణాలవలా అబూ 

బకర్ (ర) అభిప్రర యానిా స్మరిథ ంచారు. కొంద్రు 

ధన్ననిా ద్ృషిట లో పటట కొని ఈ అభిప్రర యానిా 

స్మరిథ ంచారు. మరికొంద్రు ధారిమక, నైెత్క ల్లభాలతో 

ప్రట ఆరిథ క వనరులను కూడ్డ ద్ృషిట లో పటట కొని దీనిా 

స్మరిథ ంచారు. అయితే ఇది చాల్ల పదే్ అపర్వధమని 

అలా్లహ (త) ఆగర హం వయకత ం చేస్లడు.  
ఒక 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ''ఒక వయకిత  తలపై గాయం 

తగలింది. అతనికి స్లానం అవస్రం ఏరపడింది. న్నళ్ళళ 

ఉపయోగంచడం చాల్ల పర మాద్కరంగా ఉంది. 

స్హచరులతో విషయానిా గురించి అడిగారు. వ్యళ్ళళ 

న్నళ్ళళ  ఉప్యోగంచమని సలహా ఇచాచరు. అతడు 

నీళ్ళూ ఉపయోగంచాడు, మరణంచాడు. పర వకత (స్)కు ఈ 

విషయం తెలియగానే, 'వ్యళ్ళళ అతనిా చంపవేస్లరు,' 

అని అన్నారు.  

3. బద్ర ల్ వ్యరి పరప్రటాను అలా్లహ్ (త) మనిాంచివేస్లడు. 

4. ఈ నిరియం అలా్లహ నిరియంగా, ఇక ముందు దీని 

అనుమత్ వసుూ ంద్ని సూచించడం జరిగంది.  

5. పర వకత  (స్) వ్యరిలో ఉనాంతవరకు చితూ శుదిధ తో వ్యరు 

క్షమాపణ కోరితే శికిష ంచడం జరగద్ని సూచించడం 

జరిగంది.  

6. ఈ ఖైదీలాోని చాల్లమంది విధివాాతలో ఇసా్లమ్ సీాకరణ 

వ్యర యబడింది.  ఇటవంటి అవకాశాలు ఉండకపోతే, ఈ 

మహాపర్వధానికి అలా్లహ్ (త) శిక్ష అవతరించి 

ఉండవలసింది.  

ఒక స్ంద్రాంలో ఆ శిక్షను పర వకత  (స్)కు చూపంచడం 

జరిగంది. 'ఉమర్ (ర) కారణం అడిగారు. దానికి పర వకత  

(స్) వ్యరి శిక్షను న్న ముందు పర ద్రిశంచడం జరిగంది. ఒక 

స్ంద్రాంలో పర వకత  (స్) కుసూఫ్ స్ల్లహ్ చేసుూ నాపుపడు 

పర వకత  (స్) ముందు స్ారగ , నరకాలను పర ద్రిశంచడం 

జరిగంది.  

3974. (15) [2/1163-అప్రిశోధితం] 
'అత్యయ ఖుర''జియియ (ర) కథనం: నేను బనూ 
ఖురై''జహ ఖైదీలాో ఉన్నాను. మా అంద్రిన్న పర వకత  (స్) 
ముందు పర వేశపటట డం జరిగంది. అంద్ర్మ చూడస్లగారు. 
న్నభి కిర ంద్ వంటు కలు వచిచ ఉనావ్యరిని చంపవేయడం 
జరిగంది. న్నభికిర ంద్ వంటు కలు ర్వనివ్యరిని 
వద్లివేయడం జరిగంది. వ్యరు న్న న్నభికిర ంద్ చూచారు. 
అకొడ వంటు కలు లేక పోవటం చూచి ననుా 
యుకత వయసుుకు చేరనివ్యడిగా పరిగణంచి 
వద్లివేస్లరు. 65  (అబూ దావూద్, ఇబ్నా మాజహ, 
దారిమ)  

 (2/1163)سته ( [ ) لم تتم درا 16]  - 3975
َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َخَرَج َعْبَدان إِل َرُسْوِل اهلِل  

لْ لُْحَدْيِبَيِة قَ صىل اهلل عليه وسلم يَْعِّن يَْوَم ا َكَتَب ِح فَ ْبَل الص ُ
ْ إِلَيْ  لُْوا: يَا ُمَحم َُد وَ ِه َمَوالهِْْيِ ِِفْ اهلِل َما َخَرُجْوا إِلَْيَك َرْغَبةًّ  قَا

. فََقاَل نَاٌس: َصَدقُْوا َيا  ق ِ ِ َن الر  ِدْيِنَك َوإِن ََما َخَرُجْوا َهَربًّا م ِ
 

65) వివరణ-3974: స్'అద్ (ర) బనీ ఖురై''జహ ఖైదీల 

విషయంలో, యుకత వయసుుకు చేరిన వ్యరిని చంపమని, 

పలాలిా, సీూ ీలను విడిచిపటట మని తీరుప ఇచాచరు. 

అదేవిధంగా ఆచరించటం జరిగంది. వ్యరి బటట లు విపప 

న్నభి కిర ంద్ వంటు కలు వచిచ ఉంటే వ్యరిని చంపటం 

జరిగంది. ర్వని వ్యరిని పలాలుగా పరిగణంచడం జరిగ, 

వ్యరిని విడిచిపటట టం జరిగంది. వీరిలో 'అత్యయహ ఖరెీ 

కూడ్డ ఉన్నారు. ఆ తరువ్యత మసెిద్లో ఇసా్లమ్ 

సీాకరించారు. సీూ ీలంద్రిన్న వద్లివేయడం జరిగంది. 

కేవలం ఒకొ సీూ ీని చంపటం జరిగంది. ఎందుకంటే ఆమ 

పర జలను చాల్ల దుర్వమరగ ంగా చంపంది. ఆమను రకత  

పర తీకారంగా చంపటం జరిగంది.  
అబూ దావూద్లో 'ఆయి'షహ్ (ర) ఆ సీూ ీ గురించి ఇల్ల  

పేర్కొన్నారు. ఆ సీూ ీకి త్నను చంపబడే వ్యళ్ళలో త్నను 

కూడ్డ ఉన్నానని తెలిసిపోయింది. ఇంతలో ఆమ పేరు 

పలవటం జరిగంది. అపుపడు ఆమ 'ఆయి'షహ్తో 

మాటాాడుతూ నవుాతూ ఉంది. వంటనే ఆమ లేచి, 

నిలబడి వళ్ళస్లగంది. నేను ఆమతో, 'ఎకొడికి 

వళ్ళతున్నావు,' అని అడిగాను. దానికి ఆమ, 'నేరం 

చేస్లను, శిక్ష అనుభవించడ్డనికి వళ్ళతున్నాను,' అని 

పలికి, అకొడికి వళ్ళగానే కరవ్యలం కిర ంద్ తలపటిట , 

చంపబడింది.  
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ْ فَغَ َرُسوْ  وسلم  عليه صىل اهلل ِضَب َرُسْوُل اهللِ َل اهلِل ُرد َُهْم إِلهَْْيِ
ُكْم َتْنَتُهْوَن يَا َمْعَشَر " :َوقَالَ  ْيٍش َحّت َ يَْبَعَث اهلُل  َما أََرا قَُر
. َوأَََب أَْن يَُرد َُهْم َوقَاَل: "  "ْم َمْن يَْضِرُب ِرقَاَبُكْم َعىَل َهَذاعَلَْيكُ 

 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "ُهْم ُعَتَقاُء اهللِ 
3975. (16) [2/1163 -అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: హుదైబియా ఒపపందానికి ముందు 
మకొహ నుండి కొంద్రు బ్రనిస్లు వలస్వళిళ పర వకత  (స్) 
వదే్కు వళ్తళరు. వ్యరి యజమానులు పర వకత  (స్)కు 
ఉతూ రం వ్యర సూూ , ''మా బ్రనిస్లు ఇకొడి నుండి ప్రరిపోయి 
మీ ద్గగ రకు వచాచరు. వీరు మీ ధర్వమనిా 
పేర మిసుూ న్నారని కాదు, బ్రనిస్తాం నుండి విముకిత  
పంద్టానికి ప్రరిపోయి మీ ద్గగ రకు వచాచరు. కొంద్రు 
ఈ విషయానిా ధృవీకరించారు. వ్యరిని 
పంపవేయండని సిఫారసు చేస్లరు.'' అది విని పర వకత  (స్) 
ఆగర హం వయకత ం చేస్లరు. ఇంకా ఇల్ల అన్నారు, ''ఓ 
ఖురైషుల్లర్వ! ఇంకా మీరు మీ కుటు లు, పన్నాగాలను 
మీ తలలు నరకడ్డనికి అలా్లహ్ (త) ఒక వయకిత ని 
పంపనంత వరకు మానర్వ?'' అని పలికి, త్రిగ 
పంపటానికి నిర్వకరించి, 'వీరంద్ర్మ అలా్లహ్ (త) 
దాార్వ స్ాతంతుు లు,' అని అన్నారు. (అబూ  
దావూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1163)[ ) صحيح (  17]  - 3976

ْبِن ُعمَ  لَِد بَْن   ِب ُ الن َ  َث عَ بَ  َر قَاَل:َعِن ا صىل اهلل عليه وسلم َخا
فَلَْم يُْحِسُنْوا أَْن  .اْْلِْساَلِم  إِل بَِّنْ َجَذْيَمَة فََدعَاُهْم إِل الَْولِْيِد 
لٌِد   .َصَبأنَا َصَبأْنَا أَْسلَْمَنا فََجَعلُْوا يَُقْولُْوَن: ي َُقْولُْوا: فََجَعَل َخا

َيأِْس  ُ ل ُرَودَفََع إِ يَْقُتُل َو هُ َحّت  إِذَا كَاَن يَْوٌم َرُجٍل ل ِ ك ن َا أَِسْْيَ    م ِ
لٌِد أَْن ي َْقُتَل كُل ُ َرجُ  هُ فَُقلُْت: أََمَرَخا َواهلِل ََل أَقُْتْل   ٌل من َا أَِسْْيَ

هُ َحّت َ قَِدْمنَ  ْن أَْصَحاِِب أَِسْْيَ   ا إِل الن َِب ِ أَِسْْيِْي َوََل يَْقُتُل َرُجٌل م ِ
لل َُهم َ  كَْرنَاهُ فََرفََع يََدْيِه فََقاَل:َذ فَ  .لمسيه و صىل اهلل عل  َ ْ "ا    إِِن ِ

لٌِد"أَبَْرأُ إِلَْيَك ِمم َا َصنَ  . .َع َخا َتْْيَ ُ  َمر َ  .َرَواهُ الُْبَخاِري 
3976. (17) [2/1163 -ద్ృఢం] 

'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 'ఖాలిద్ 
బిన్ వలీద్ను బన్న జజై'మహ్ వరగ ం వ్యరి వైపు పంప్రరు. 
'ఖాలిద్ (ర) వ్యరిని ఇసా్లమ్ వైపు ఆహాానించారు. 
వ్యరంద్ర్మ ముకత కంఠంతో ఇసా్లమ్ సీాక రించాం, అనక, 
'స్బ్రన్న, 'స్బ్రన్న – అంటే, 'మేము మా 
త్నతముత్నూ తల ధర్వమనిా విడిచిపటాట ం,' అని 
అన్నారు. 'ఖాలిద్ (ర) దానిా అరథ ం చేసుకో లేక వ్యరిని 
పటట కొని చంపస్లగారు. మాలో పర త్ ఒకొరికి ఒకొొకొ 
ఖైదీని ఇచిచ, మరుస్టి ర్చజు పర త్ఒకొరు వ్యరి 
ఖైదీనిచంపమని ఆదేశించారు. దానికి నేను న్న ఖైదీని 
చంప్రను, న్న అనుచరులు వ్యరి ఖైదీలను చంప్రరు. ఈ 
విషయం పర వకత  (స్) వదే్కు ఎల్లగైెన్న వళ్ళవలసిందే. 
మేము పర వకత  (స్) వదే్కు వళిళ జరిగ నద్ంత్న చెప్రపము. 
అది వినా పర వకత  (స్) రండు చేతులు పైకి ఎత్ూ , ''ఓ 
అలా్లహ్! 'ఖాలిద్ చేసిందానికి నేను బ్రధ్యయడను కాను,'' 
అని రండు స్లరాు అన్నారు. 66  (బు'ఖారీ) 

===== 
 َباُب اْْلََماِن   -6

6. శరణు ఇవవటం 
 َ لَْفْصُل اْْل َ لُ ا     మొద్టి విభాగం  و َ

 (2/1164)عليه (  [ ) متفق 1]  - 3977
 ْ نٍِئ بِْنِت أََِب لَْت: ذََهْبُت َعْن أُم ِ َها لٍِب َقا ْوِل اهلِل عَاَم  إِل َرُس   َطا

ْبنَ  هُ بِثَْوٍب فََسل َْمُت الَْفْتِح فََوَجْدت ُُه يَْغَتِسُل َوفَاِطَمُة ا َتُه َتْسُُتُ
نٍِئ  " فَُقلُْت: أَنَافََقاَل: "َمْن َهِذهِ؟ لٍِب ُت أَِِبْ نْ  بِ أُم  َها فََقاَل:    َطا

نٍِئ" َصىل  ثََماِِنَ فَلَم َا فََرغَ ِمْن ُغْسلِِه قَاَم فَ  ."َمْرَحَبا بِأُم ِ َها

 

66) వివరణ-3976: 'స్బ్రన్న 'సుబూఉన్ నుండి వచిచంది. 

అంటే ఒక ధర్వమనిా వద్లి మర్చ ధర్వమనిా 

అవలంబించడం. బన్న జజీమ వ్యరు, 'మేము మా 

ధర్వమనిా వద్ల్లము,' అని అన్నారు. కాని 'ఖాలిద్ వ్యరి 

ఈ పలుకులను నమమలేదు. చాల్ల్ మందిని హతయ 

చేస్లరు. ఈ స్ంఘటన వినా పర వకత  (స్), 'ఖాలిద్ పర వరత న 

పటా ఆగర హం వయకత ంచేస్లరు. అంటే 'ఖాలిద్ అభిప్రర యం 

తపపయింది. పర వకత  (స్) రకత పరి హారం ఇచిచ ఉండవచ్చచ. 
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ْنَصَرَف فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل َزَعَم   َرْكَعاٍت ُملَْتِحفًّا ِِفْ ثَْوٍب ثُم َ ا
ْبُن أُم ِْي عَلِي ٌ أَن َ  فََقاَل  .ةَ  ُهَبْْيَ اَلَن بَْن ُه فُ الًّ أََجْرتُ ُه قَاِتٌل َرجُ ا

َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   يَا أُم َ َجْرِت عليه وسلم: "قَْد أََجْرنَا َمْن أ
نٍِئ" لَِك ُضىح. ُمت ََفٌق عَلَْيِه .   .َها نٍِئ َوذَ لَْت أُم ُ َها  قَا

لَْت: أََجرْ  ِمِذي  قَا ْ َيٍة لِلُت ِ َقاَل فَ  . أَْحَمائُِْت َرُجلَْْيِ ِمْن َوِِفْ ِرَوا
 . "َمْن أَمْنِت   صىل اهلل عليه وسلم: "قَْد أََمن َاْوُل اهللِ َرُس 

3977. (1) [2/1164- ఏకీభవితం]  
ఉమమ హాన్న బిన్తె అబీ 'త్నలిబ్ (ర) కథనం: ఫత'హ్ 
మకొహ స్ంవతురం నేను పర వకత  (స్) వదే్కు వళ్తళను. 
అపుపడు పర వకత  (స్) స్లానం చేసుూ న్నారు. పర వకత  (స్) 
కూతురు ఫాత్మహ ఒక వస్లూ ీనిా తెరగా ఉంచారు. 
నేను స్ల్లమ్ చేస్లను. పర వకత  (స్) 'ఎవరు న్నవు' అని 
అన్నారు. నేను 'ఉమ్మూ హానీ, అబూ తాలిబ్ 
కూతురన' అని స్మాధానం ఇచాచను. పర వకత  (స్) 
స్ంతోషంతో, 'స్లాగతం ఉమమ హాన్న' అని పలికారు. 
పర వకత  (స్) స్లానం చేసి వస్ూ ీం కపుపకొని 8  రకాతులు 
నమా'జు ఆచరించారు. నమా'జు ముగసిన తర్వాత, 
నేను, 'ఓ పర వకాత ! న్న సోద్రుడు 'అలీ (ర), ఫల్లన్న వయకిత ని 
చంప్రలని అనుకుంటన్నారు. అయితే అతనికి నేను 
అభయం ఇచిచ ఉన్నాను,' అని అన్నాను. అది వినా 
పర వకత  (స్) 'ఓ ఉమమ హాన్న! న్నవు అభయం ఇచిచన వయకిత కి, 
నేనూ అభయం ఇసుూ న్నాను,' అని అన్నారు. పర వకత  (స్) 
చదివింది సూర్చయద్యం తరువ్యత నమా'జు అని ఉమమ 
హాన్న పేర్కొన్నారు. 67 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

67) వివరణ-3977: ఉమమ హాన్నకి ఫాఖ్త్ అనే పేరు  

ఉండేది. ఉమమ హాన్న ఆమ బిరుదు. ఆమ పర వకత  (స్) 

చిన్నానా కూతురు. ఈ విధంగా పర వకత  (స్)కు ఈమ 

చెలాలు అవుతుంది. 8వ హిజీర లో ఇసా్లమ్ సీాకరించారు. 

ఈమ పర వకత  (స్)ను చాల్ల అధికంగా పేర మించేవ్యరు. 

మకొహ విజయం న్నడు పర వకత  (స్) ఆమ ఇంటికి 

వళ్తళరు. స్లానం చేస్లరు, తీప ప్రన్నయం త్ను గారు. 

ఒకస్లరి ఉమమ హాన్న పర వకత (స్)తో నేను చాల్ల 

ముస్లిదానాయి పోయాను. నడవలేకపోతున్నాను, 

కూర్కచని చేస్త పని ఏదైన్న ఉంటే చెపపండి అని 

వినావించ్చకున్నారు. దానికి పర వకత  (స్) 100 స్లరాు 

సుబ్'హానలా్లహ్, 100 స్లరాు అల్'హమ్దులిలా్లహ్, 100 

 త్రిమజి' ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''నేను న్న ఇదే్రు 
మరిదులకు అభయం ఇచాచను అని ఉమమ హాన్న 
అన్నారు. అపుపడు పర వకత (స్) న్నవు అభయం ఇచిచన 
వ్యరికి నేనూ అభయం ఇచాచను,'' అని అన్నారు. 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ   రండవ విభాగంاِِنْ ا
 (1164/ 2)استه ( تتم در [ ) لم 2]  - 3978

ْيَرةَ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: " إِن َ   َعْن أَِِبْ ُهَر
. رَواهُ  ْس مُ ْل ْْيُ َعىل ايَْعِّنْ ُتجِ  .ِم"الَْمْرأَةَ لََتأُْخُذ لِلَْقوْ  ِلِمْْيَ

ِمِذي ُ  ْ  . الُت ِ
3978. (2) [2/1164 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచించారు: ''సీూ ీ తన జ్ఞత్ చేత్ని ఆప గలదు, అంటే 
ఒకవేళ్ సీూ ీ అవిశాాసికి అభయం ఇస్తూ  ఆమ అభయం ఆ 
తెగ మొతూ ం అభయం ఇచిచనటేట . అంటే సీూ ీ అభయం 
ఇచిచనవ్యరిని చంపడం తగదు. ఎందుకంటే వ్యగేాన 
భంగం అవుతుంది.'' (త్రిమజి') 

 (1164/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  3]  - 3979
َوَعْن َعْمِرو بِْن الَْحِمِق قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  

ُ "َمْن أََمَن َرُجالًّ َعىل نَفْ  وسلم يَُقْوُل: َء  ْعِطَي لَِواِسِه فََقَتلُه أ
َمةِ ْل ا  . ن َة. َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ " َغْدِر يَْوَم الِْقَيا

3979. (3) [2/1164 -అప్రిశోధితం] 
అమ్ల్ బిన్ 'హమిఖ్(ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచిసూూ ఉండగా నేను విన్నాను, ''ఎవరైన్న ఒకరికి 
అభయం ఇచిచన తరువ్యత చంపతే, తీరుపదినం న్నడు 
వ్యగేాన భంగం జండ్డ అతనికి ఇవాటం జరుగుతుంది.'' 
(షర్హుసుునాహ్) 

 

స్లరాు అలా్లహు అకార, 100 స్లరాు ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ 

పఠిసూూ  ఉండమని ఉపదేశించారు. (ముస్ాద్ అహమద్) 

ఫతహ్ మకొహ కాలంలో ఉమమ హాన్న ఇదే్రు వయకుత లకు 

అభయం ఇచాచరు. పర వకత  (స్) ఆమ అభయానిా 

కొనస్లగంచారు. దీనివలా ఒకవేళ్ సీూ ీ కూడ్డ అవిశాాసికి 

అభయం ఇస్తూ , దానిపటా ముసా్థములంద్ర్జ 

గౌరవించాలని తెలిసింది. 
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అంటే వ్యగేానభంగం జండ్డ అతనికి ఇవాటం జరుగు 
తుంది. దానిదాార్వ పర జలు అతనిా ఈ వయకిత  
మోస్గాడు, దోర హి అని గురిత స్లూ రు. ఇది న్నచ అవమానం.  

 (1165/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 3980
ْوِم  ْْيَ بَ  كَاَن  قَاَل: ِمٍر ِم بِْن عَاَوَعْن َسِليْ  َيَة َوَبْْيَ الر ُ  ُمَعاِو

ْنقَ َعْهٌد َوكَاَن يَِسْْيُ  َ إِذَا ا ََض الَْعْهُد أَغَاَر  نَْحَو باَِلِدِهْم َحّت 
ْ فََجاَء َرُجٌل َعىَل فََرٍس أَْو بِْرذَْوٍن َوُهَو يَُقْوُل: اهلُل أَْكَبُ  عَلهَْْيِ

ْبُن عََبَسَة فََسأَلَُه هُ  اذَ َنَظَر فَإِ اٌء ََل غَْدٌر فَ اهلُل أَْكَبُ َوفَ  َو َعْمُرو ا
َيُة َعْن  لَِك فََقاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ ُمَعاِو صىل اهلل عليه وسلم   ذَ

ا َوََل  يَُقْوُل:  َ َ َعْهدًّ "َمْن كَاَن بَْيَنُه َوبَْْيَ قَْوٍم َعْهٌد فاََل يَُحل 
ن َُه َحّت َ يَمْ  ْ لَ  يَْنِبَذ إِ ِضي أََمُدهُ أَوْ يَُشد َ  َعىَل َسَواٍء". قَاَل:  هْْيِ

لن َ  َيُة بِا ِمِذي ُ َوأَبُْو فََرَجَع ُمَعاِو ْ  . دَاُودَ اِس . َرَواهُ الُت ِ
3980. (4) [2/1165- అప్రిశోధితం] 
స్లీమ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ము'ఆవియహ్ (ర) 
మరియు ర్మమీల మధయ ఒక నిరిీత గడువు వరకు 
ఒపపంద్ం కుదిరింది. మేము, ము'ఆవియహ్ తో సహా 
వ్యరి దేశంవైపు సైనయంతో నిరిీత గడువు పూరిత  కాగానే 
వ్యరిపై అకస్లమతుూ గా దాడిచేదేా మని వళ్ళతున్నాము. 
ఒక వయకిత  గురర ంపై వచిచ, ''అలా్లహు్అకబర్,్అలా్లహు్

అకబర్, వ్యగేానం నెరవేరచండి, వ్యగేానభంగం 
చేయకండి,'' అని అనస్లగాడు. పర జలు చూడగా అతను 
'అమ్ల్ బిన్ 'అబస్ పర వకత  (స్) అనుచరులు. 
ము'ఆవియహ్ దాని కారణం అడిగారు. దానికి అతను 
పర వకత  (స్)ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను, 
''ఒకరికి మర్చ వర్వగ నికి మధయ ఒపపంద్ం జరిగతే, దానిా 
భంగం చేయర్వదు. లేదా అందులో ఎటవంటి మార్మప 
చేయకూడదు. దాని నిరిీత గడువు పూరిత చేయాలి. 
లేదా ఇరువర్వగ లు ఒపపంద్ం భంగం చేస్త పర కటన 
చేయాలి. ఒక వరగ ం మర్చ వర్వగ నికి తెలియపరచాలి.'' 
అది వినా ము'ఆవియహ్ (ర) సైన్నయనిా తీసుకొని త్రిగ 
వళిళపోయారు. (త్రిమజి', అబూ  దావూద్) 

 (1165/ 2)(  [ ) لم تتم دراسته 5] - 3981
ْ َرا ْيٌش إَِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   ِّنْ ثَ بَعَ  ِفٍع قَاَل:َوَعْن أَِِب قَُر

عليه وسلم أُلِْقَي ِِفْ  هلل لَم َا َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل افَ  سلم عليه و 
ا   قَلِْب  ْ أَبَدًّ ْ َواهلِل ََل أَْرِجُع إِلهَْْيِ اْْلِْساَلِم فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ

ْ ََل قَ ْل أَِخْيُس بِ  اَل: "إِِن ِ ْرِجْع فَإِْن  وْهدِ عَ ا َلِكِن ا دَ َو ََل أَْحِبُس الُْبُ
 َ . قَاَل: فََذَهْبُت ثُم َ  " اْلَن فَاْرِجعْ اَن ِِفْ نَْفِسَك ال َِذْي ِِفْ نَْفِسَك ك

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْسلَْمُت. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   . أََتْيُت الن َ
3981. (5) [2/1165 -అప్రిశోధితం] 
అబూ రాఫె'అ (ర) కథనం: హుదైబియ ఒపపంద్ం 
తరువ్యత ఖురైషులు ననుా పర వకత  (స్) వదే్కు పంప్రరు. 
నేను పర వకత  (స్)ను చూడగానే ఇసా్లమ్ పటా పేర మతో న్న 
హృద్యం నిండిపోయింది. అపుపడు నేను పర వకత  (స్) 
తో, 'ఓ పర వకాత ! ఇపుపడు నేను త్రిగ మకొహ ఖురైషుల 
వదే్కు వళ్ళను,' అని అన్నాను. అపుపడు పర వకత  (స్), 
'లేదు నేను ఒపపందానిా భంగం కానివాను. ఇంకా 
ర్వయబ్రరిని, పర త్నిధిని వళ్ళకుండ్డ ఆపలేను. కాని 
నువుా ఇపుపడు త్రిగ వళిళపో, ఒకవేళ్ న్న 
హృద్యంలో ఇపుపడునాదే ఉంటే నువుా త్రిగ 
వచేచయి.' నేను త్రిగ వళిళపోయాను. ఆ తరువ్యత 
త్రిగ వచిచ పర వకత  (స్) వదే్ ఇసా్లమ్ సీాకరించారు. 68 

(అబూ్ దావూద్) 
 

68) వివరణ-3981: ఇతని పేరు విషయంలో విభేదాలు 

ఉన్నాయి. అతని పేరు అస్లమ్ అని కూడ్డ అంటారు. 

అబూ రాఫె'అ అత్న్న బిరుదు. పర వకత  (స్) అతనిా తన 

కుటంబంలో చేరుచకున్నారు. ఇతడు 'అబ్రాస్ (ర) 

స్తవకులు. 'అబ్రాస్ (ర) ఇతనిా పర వకత  (స్)కు 

ఇచిచవేస్లరు. పర వకత  (స్) అతనిా విడుద్ల చేస్లరు. 

ఇతడు స్ాయంగా తన ఇసా్లమ్ స్ంఘటనను 

పేర్కొన్నారు. ఇతడు తెరవనుక చాల్ల కాలం ముందే 

ఇసా్లమ్ సీాకరించారు. కాని తన ఇసా్లమ్ గురించి 

పర కటించలేదు. ఒక ర్చజు 'జమ్'జమ్ న్నటి వదే్ కూర్కచని 

బ్రణాలు స్రిచేసు కుంటన్నారు. 'అబ్రాస్ (ర) భారయ 

కూడ్డ అకొడే కూర్కచని ఉన్నారు. ఇంతలో అబూ 

లహబ్ వచాచడు. గది పర కొన  కూరుచన్నాడు. ఆ 

తరువ్యత అబూ 'సుఫియాన్ వచాచడు. అబూ లహబ్ 

అతనిా బద్ర ల్ యుద్ధ ం గురించి అడిగ తెలుసు 

కోస్లగాడు. దానికి అతడు, 'ఏం చెపపమంటావు! 

ముసాిములు మన బలగాలిా స్రాన్నశనం చేసివేస్లరు. 

చాల్ల్ మందిని చంప్రరు, ఇంకా చాల్ల మందిని 

పటట కున్నారు. ఈ స్ంఘటన గురించి విచితు ంగా 

చెపపటం జరుగుతుంది. యుద్ధ మైదానంలో ఆకాశం 

నుండి భూమి వరకు తెలాని వస్లూ ీలు ధరించి, గురర ంపై 
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 (1165/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 3982
َعْيِم بِْن َمْسُعْوٍد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْن نُ َوعَ 

َ قَاَل لَِرُجلَْْيِ َجاَءا ِمْن ِعْنِد ُمَسْيلَمََة: "أََما وَ  َسَل اهلِل لَْوََل أ   ن َ الر ُ
 . َوأَبُْو دَاُودَ . َرَواهُ أَْحَمُد "ُتْقَتُل لََضَربُْت أَْعَناقَُكَما ََل 

3982. (6) [2/1165- అప్రిశోధితం]  
న'యీమ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ముసైలమహ ద్గగ ర నుండి వచిచన ఇదే్రు 
పర త్నిధ్యలతో,  ''ఒక వేళ్ ఇసా్లమ్లో ర్వయబ్రరులను, 
పర త్నిధ్యలను చంపటం నిషిద్ధ ం కాకుండ్డ ఉండిఉంటే, 
నేను మీ ఇదే్రి తలలు నరికి ఉండేవ్యడిని.'' అని 
అన్నారు. 69 (అ'హమద్, అబూ  దావూద్) 

 (1165/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 3983
هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

"أَْوفُْوا بِِحلِْف الَْجاِهِليِة فَإِن ُِه ََل  :ةِ  ِِفْ ُخْطبَ  عليه وسلم قَالَ اهلل
ةًّ وَ يَِزْيُد   .ََل تُْحِدثُْوا ِحلْفًّا ِِف اْْلِْساَلِم" يَْعِّن اْْلِْساَلِم إَِل َ ِشد َ

 

కూరుచనా వయకుత లు కనబడా్డరు,' అని అన్నాడు. దానికి 

అబూ ర్వఫె'అ, 'వ్యరు దైవదూతలు,' అని అన్నారు. 

అబూ లహబ్ అతని ముఖంపై చాల్ల బలంగా ఒక దబా 

కొటాట డు. అతను ఓరుచకున్నాడు. అబూ లహబ్ 

అతనిా ఎత్ూ  పడేస్లడు. పైకకిొ కొటట గలిగనంత వరకు 

కొటాట డు. 'అబ్రాస్ (ర) భారయ ఈ  హింస్ చూడలేక 

పోయింది. ఆమ కరర  స్ూ ంభం ఎత్ూ  అబూ లహబ్ తలపై 

ఒకొ దబా కొటిట ంది. 'అతని యజమాని లేడని 

బలహీనుడను కున్నావ్య?' అని అనిది. (ఇబ్నా స్అద్)  

బద్ర ల్ యుద్ధ ం తరువ్యత హిజర త్ చేసి మదీనహ వచాచడు. 

పర వకత  (స్)తో కలసి నివసించస్లగాడు. అనేక యుదాధ లాో 

ప్రలగ ంటూ ఉన్నాడు. ఇతడు గొపప పండితుడు, పర వకత  

(స్) యొకొ అనేక హదీసులను ఇతడు ఉలాేఖంచాడు. 

'అలీ (ర) పరిప్రలన ప్రర రంభకాలంలో మరణంచాడు. 

69) వివరణ-3982: ముసైలమ కజాా'బ్ పర వకత  (స్) 

కాలంలో నేనూ పర వకత నే అని వ్యదించాడు. ఇంకా వ్యడు 

ఇదే్రు వయకుత లను తన పర త్నిధ్యలుగా పర వకత  (స్) వదే్కు 

పంప్రడు. ఈ ఇదే్రు వయకుత లు ముసైలమ పర వకత  అని 

విశాసించి ఉన్నారు. అందువలా వీరు మరణ శిక్షకు 

అరుహ లు. అందువలా పర వకత  (స్) నేను మీ ఇదే్రిన్న నరికి 

ఉండేవ్యడిని, కాని ఇసా్లమ్లో ర్వయబ్రరులను, 

పర త్నిధ్యలను చంపటం నిషిద్ధ ం. అందువలా ఇపుపడు 

నేను మీ ఇదే్రిన్న చంపను,'' అని అన్నారు. 

ْكَواَن َعْن َعْمٍرو َوقَاَل: َحَسٌن   ْبِن ذَ ْيِق ا ِمِذي ُ ِمْن َطِر ْ َرَواهُ الُت ِ
ِكَر َحِدْيُث عَوَ  ْل ذُ َ : "ا  "  .ِِفْ"ِكَتاِب الِْقَصاِص  .ِلُمْوَن َتْتكَافَأُ"ْس مُ لِي ٍ

3983. (7) [2/1165 -అప్రిశోధితం]  
'అమ్ల్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  త్నతల దాార్వ కథనం: 
పర వకత  (స్) ఒక పర స్ంగంలో అజా్ఞన కాలపు ఒపపందాలను, 
వ్యగేాన్నలను పూరిత చేయండి. ఎందుకంటే  ఇసాామ 
ఒపపందాలను, వ్యగేాన్నలను పూరిత చేయటానిా 
స్మరిథ సుూ ంది. ఇపుపడు వేరే ఒపపంద్ం అవస్రం లేదు.70  

(త్రిమజి') 
----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం ا
 (1166/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 3984

ْبُن أُثَاٍل َرُس  ْبُن الن ََواَحِة َوا ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: َجاَء ا ْوَلًّ َعِن ا
 صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل لَُهَما: "أََتْشَهَداِن ِب ِ لن َ َة إِل اُمَسْيلَمَ 

 َ ْ َرُسْوُل اهلِل؟" فََقاََل: نَْشهَ أ ُد أَن َ ُمَسْيلََمَة َرُسْوُل اهلِل فََقاَل ِن ِ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "آَمْنُت بِاهلِل وَ  لَْو كُْنُت  الن َ َرُسْولِِه َو

ن َُة أَن َ   َعْبُد اهلِل:  لَ قَا. "لُْتُكَماَرُسْوَلًّ لََقتَ  قَاتاِلًّ  فََمَضِت الس ُ
ُسْوَل ََل   .  يُْقَتُل. َرَواهُ أَْحمَُد الر َ

3984. (8) [2/1166- అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ఇబ్నా 
నవ్య'హ, ఇబ్నా ఉస్లల్ ఇదే్ర్మ ముసైలమ కజె్ఞ'బ్ 
పర త్నిధ్యలుగా పర వకత  (స్) వదే్కు వచాచరు. పర వకత  (స్) 
వ్యరిదే్రితో, 'మీరు ఇదే్ర్మ నేను అలా్లహ్ పర వకత నని 
స్లక్షయం ఇస్లూ ర్వ?' అని అంటే, వ్యరు ''మేము ముసైలమ 
అలా్లహ్ పర వకత  అని స్లక్షయం ఇస్లూ ం,'' అని అన్నారు. 
అపుపడు పర వకత (స్), 'నేను అలా్లహ్నూ, ఆయన 

 

70) వివరణ-3983: అంటే ఒపపందాలను, వ్యగేాన్నలను 

పూరిత చేయాలి. ఇసా్లమ్కు పూరాం చేసిన్న స్రే. అయితే 

ఇసా్లమ్కు వయత్రేకంగా ఉండర్వదు. ఒకవేళ్ వయత్రేకంగా 

ఉంటే వ్యటిని పూరిత  చేయనకొరలేదు. ఇతరులక హాని 

చేకూరేచ ఉదేేశయంతో ఒపపందాలు, వ్యగేాన్నలు 

చేయర్వదు. అయితే ఇతరులకు స్హాయం చేయటానికి 

ముసాిముల ఒక వరగ ం మర్చ వరగ ంతో ఒపపందాలు 

కుదురుచకోవటంలో ఎటవంటిఅభయంతరం లేదు. 
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పర వకతనూ విశాసించాను. ఒకవేళ్ నేను ర్వయబ్రరులను 
చంపద్లచ్చకుంటే మీ ఇదే్రిన్న చంప ఉండేవ్యడిని,' అని 
అన్నారు. ''ర్వయబ్రరుల పటా, పర త్నిధ్యల పటా పర వకత  
స్లంపర దాయం ఇల్లగే కొనస్లగుతుంది,'' అని 'అబేులా్లహ్ 
బిన్ మస్'ఊద్ పేర్కొన్నారు.  (అ'హమద్)  

===== 
 ْوُل فِْيَها َباُب قِْسَمِة الَْغَنائِِم َوالُْغلُ   -7

7. యుద్ధ పా్రప్తత  పంప్తణి, అందులో నమెకదోర హం 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం  ا
 (2/1167)[ ) متفق عليه (  1]  - 3985

ْيَرةَ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َعْن أَِِبْ ُهَر
 ا َفنَ َضعْ   َرأىلَِك بِأَن َ اهللَ "فَلَْم َتِحل َ الَْغَنائُِم ِْلََحٍد ِمْن قَْبِلَنا ذَ 

 ْجَزنَا فََطي ََبَها لََنا".َوعِ 
3985. (1) [2/1167-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం: ''న్న 
కంటే ముందు ఎవారికీ యుద్ధ  ధనం ధరమస్మమతం 
కాలేదు. అలా్లహ్ (త) మన బలహీనత, 
నిస్ుహాయతను చూచి యుద్ధ  ధన్ననిా మన కోస్ం 
ధరమస్మమతం చేస్లడు.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1167)[ ) متفق عليه (  2]  - 3986
 ْ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  ةَ قَاَل: َخَرْجَنا َمَع الن َ  قََتادَ َوَعْن أَِِب

َن عَاَم ُحَنْْيٍ فَلَم َ  ا الَْتَقْيَنا كَانَْت لِلُْمْسِلِمْْيَ َجْولٌَة فََرأَْيُت َرُجالًّ م ِ
 الُْمْسلِِمْْيَ فََضَرْبُتُه ِمْن و ََرائِِه َعىَل  َن م ِ  ُجالًّ اَل رَ ْشِرِكْْيَ قَْد عَ الْمُ 
ْيِف فََقَطْعُت احَ  لس َ ْرعَ وأَقَْبَل عَلَي َ فََضم َِّن َضم َةًّ  َبٍل عَاِتِقِه بِا ِ لد 

ْقُت ُه الَْمْوُت فَأَْرَسلَِّنْ فَلَحِ َوَجْدت ُ ِمْنَها ِرْيَح الَْمْوِت ثُم َ أَْدَركَ 
لُْت: َما بَاُل الن َاس؟ قَاَل: أَْمُر اهلِل ثُم َ قُ فَ  اِب الَْخط َ  ُعَمَر بِْن 

ِب ُ صىل اهلل عليهَرجَ  وسلم فََقاَل: "َمْن قََتَل   ُعْوا َوَجلََس الن َ
َنٌة فَلَُه َسلَُبُه" فَُقلُْت: َمْن يَْشَهُد ِِلْ؟ ثُم َ   .قَِتْيالًّ لَُه عَلَْيِه بَي ِ

ِب ُ َجلَْسُت ثُم َ  وسلم ِمثْلَُه فَُقْمُت فََقاَل:  هعلياهلل  صىل  قَاَل الن َ
ُتُه فََقاَل َرُجٌل:"َما لََك يَا أََبا قَتَ  َصَدَق َوَسلُْبُه  ادَةَ؟" فَأَْخَبْ
 ْ فََقاَل أَبُْو بَْكٍر: ََل َها اهلُل إِذَا ََل يَْعِمُد اِل   .ِعْنِدْي فَأَْرِضِه ِمّن ِ

ْولِِه فَُيْعِطْيَك َسلََبُه.  ُس رَ  وَ َعْن اهللِ اهلِل يَُقاِتُل  أََسٍد م ِْن أََسدِ 
ِب ُ صىل اهلل نِْيِه  عليه وسلم: "َصَدَق فَأَْعِطِه" فَأَعْ فََقاَل الن َ َطا

ُل َماٍل َتأَث َلْ  ْتَبْعُت بِِه َمْخَرفًّا ِِفْ بَِّنْ َسِلَمٍة فَإِن َُه ِْلَو َ ُتُه ِِف  فَا
   .اْْلِْساَلِم 

3986. (2) [2/1167- ఏకీభవితం] 
అబూ ఖత్నద్హ (ర) కథనం: 'హునైన్ యుద్ధ ం 
స్ంవతురం మేము పర వకత  (స్) వంట యుద్ధ ం చేయడ్డనికి 
బయలు దేర్వము. మేము అవిశాాసులను కలసి 
వ్యరితో యుద్ధ ం ప్రర రంభం అయియంది. ముసాిములు 
ఓడిపోయ్య సూచనలు కనిపంచాయి. ఒక అవిశాాసి ఒక 
ముసాింపై ఆధికయత పందినటా చూచాను. వ్యడి వనుక 
నుండి నేను కరవ్యలంతో మడపైకొటాట ను. అది అతని 
కవచానిా ఛేదించింది. అతడు న్న వైపు త్రిగ ననుా 
గటిట గా కౌగలించ్చ కున్నాడు. ఇంతలో నేను చావు 
సువ్యస్న గర హించాను. వంటనే వ్యడు మరణంచాడు. 
ననుా వద్లివేస్లడు. ఆ తరువ్యత 'ఉమర్ బిన్ ఖ'త్నూ బ్ 
(ర)ను కలిస్లను. 'ఏమయింది, పర జలు అటూ ఇటూ 
పరిగెడుతున్నారు. ఓడి పోయామా?' అని అన్నాను. 
దానికి అతను దైవనిరియం ఇదే అయి ఉంటంది,' అని 
అన్నారు. ఆ తరువ్యత రండవ స్లరి యుద్ధ ం ప్రర రంభం 
అయియంది. ముసాిములు విజయం స్లధించారు. పర జలు 
త్రిగ వచాచరు. పర వకత  (స్) ఒకచోట కూరుచండి 
పోయారు. ఇంకా, 'ఎవరైన్న అవిశాాసిని చంపఉంటే 
దానికి స్లక్షయం కూడ్డ ఉంటే ఆ అవిశాాసి స్లమాను 
అతనికి లభిసుూ ంది,' అని అన్నారు. నేను న్న మనసులో, 
'న్న గురించి స్లక్షయం ఎవరిస్లూ రు,' అని కూరుచన్నాను. 
పర వకత  (స్) మళ్ళళ అల్లగే పర కటించారు. నేను నిలబడి 
మళ్ళళ మనసులో, 'న్నకు స్లక్షయం ఎవరు ఇస్లూ రు?' అని 
కూరుచండి పోయాను.  మళ్ళళ పర వకత  (స్) అల్లగే 
అన్నారు. నేను మళ్ళళ, 'న్నకు స్లక్షయం ఎవరున్నారు,' 
అని కూరుచండిపోయాను. అపుపడు పర వకత  (స్) అబూ 
ఖత్నద్హ, 'ఏమయింది మాటి మాటికీ 
నిలుచ్చంటన్నావు, కూరుచంటన్నావు?' అని 
పర శిాంచారు. అపుపడు నేను జరిగనద్ంత్న వినావించ్చ 
కున్నాను. ఒక వయకిత  నిలబడి, 'అబూ ఖత్నద్హ నిజం్
చెబుతున్నారు. అతని హతుని స్లమానాు న్న ద్గగ ర 
ఉన్నాయి. తమరు అతనిా ఒపపంచి ఆ స్లమానాు 
అతనికి ఇవవండి,' అని అన్నాడు. అపుపడు అబూ 
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బకర్ (ర), 'అలా్లహ స్లకిష ! అబూ ఖత్నద్హ్ విషయంలో 
అతనికి వయత్రేకంగా విచారించటం జరుగదు. అలా్లహ్, 
ఆయన పర వకత  (స్) ఆదేశాల పర కారం యుద్ధ ం చేసినవ్యరి 
హతుని స్లమాను అతనికి ఇవాకపోవడం ఎంతమాతు ం 
జరుగదు,' అని అన్నారు. పర వకత  (స్), 'అబూ బకర్ నిజం 
పలుకుతున్నారు, ఆ ధనం అతనికి ఇచిచవేయండ,' 
అని ఆదేశించారు. పర వకత  (స్) ఆ స్లమానాను అతనికి ఇచిచ 
వేస్లరు. నేను ఆ స్లమానాతో బనూ స్లమహ తెగకు 
చెందిన ఒకతోట కొన్నాను. ఇసా్లమ్ సీాకరించిన 
తర్వాత అనిాటికంటే ముందు దానిా పందాను. 71 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 

71) వివరణ-3986: 'హునైన్ మకొహ మరియు 

'త్నయఫ్ల మధయ ఒక లోయ. ఇకొడ యుద్ధ ం జరిగంది. 

అందువలా ఇసా్లమీయ చరితు లో ఈ యుద్ధ ం పర ఖాయత్ 

గాంచింది. మకొహ విజయం తరువ్యత 'అరబ్ తెగలన్నా 

స్ాయంగా ముందుకు వచిచ ఇసా్లమ్ సీాకరించస్లగారు. 

కాని 'హవాజిన్, మరియు స్ఖీఫ్ వర్వగ లపై వయత్రేక 

పర భావం పడింది. ఈ తెగలు యుద్ధ  నైెపుణయం కలిగ ఉండే 

వ్యరు. ఇసా్లమ్ ఆధికయత పందుతునా కొలది వీరు 

భయానికి గురవుతూ పోయారు. వ్యరి ర్వజయ 

ప్రర ముఖయత పతనమవుతూ ఉంది. ఈ కారణం వలా 

మకొహ విజయం తరువ్యత 'హవ్యజి'న్, 'స్ఖీఫ్ 

న్నయకులు ఇపుపడు తమ వంతు వసుూ ంద్ని, అందువలా 

పరస్పరం కలసి స్ంపర దింపులు జరుపుదామని ఆలోచించి 

పరస్పరం మకొహ లో ఉనా ముసాిములపై దాడి్

చేదేామని నిరియించ్చకున్నారు. ఈ ఒపపంద్ం పర కారం 

తెగలన్నా చ్చరుగాగ , ఉత్నుహంగా దాడికి ముందుకు 

స్లగాయి. పర త్ వరగ ం తన వ్యరంద్రిన్న తీసుకు ర్వవటం 

జరిగంది. పలాలు, సీూ ీలు తోడుంటే వ్యరి రక్షణ కోస్ం 

తమ ప్రర ణాలు అరిపంచటానికైన్న సిద్ధ పడత్నరు. ఈ 

యుద్ధ ంలో 'స్ఖీఫ్, 'హవ్యజి'న్లకు చెందిన తెగలన్నా 

ప్రలగ న్నాయి. కాని క'అబ్, కిల్లబ్ తెగలు వేరుగా 

ఉన్నారు. సైన్నయధికారిగా మాలిక్ బిన్ ఔఫ్న 

నియమించడం జరిగంది. ఇతడు 'హవ్యజి'న్ తెగలో 

గొపప ధనవంతుడు. కాని కవిగా దురైద్ బిన్ 

అసుుమ్అను తీసుకోవటం జరిగంది. ఇతడు పర ఖాయత 

'అరబ్ కవి. జష్మ్ తెగ న్నయకుడు. ఇతని కవితాం 

అరబ్లో ఖాయత్ గాంచింది. కాని అతని వయసుు 100 

దాటి పోయింది. కేవలం దుముమలే మిగలి ఉన్నాయి. 

 

అరబుాలు అతనిని చాల్ల గౌరవించేవ్యరు. అతని 

స్లహాలకు ప్రర ధానయత ఇచేచవ్యరు. స్ాయంగా మాలిక్ 

బిన్ 'ఔఫ్ అతనిా ప్రలగ న వలసిందిగా కోర్వడు. అతనిా 

మంచంపై ఉంచే తీసుకువళ్ళడం జరిగంది. పర వకత  (స్)కు 

ఈ వ్యరత లందాయి. పర వకత  (స్) ధృవీకరణకు 'అబేులా్లహ్ 

బిన్ అబీ్ హద్రద్ను పంప్రరు. అతను గూఢచారిగా 

హునైెన్లోకి వచిచ కొనిా ర్చజులు సైనయంలో ఉండి, 

పరిశీలించారు. పర వకత  (స్) మర్చ మారగ ం లేక యుద్ధ  

స్న్నాహాలు చేస్లరు. యుద్ధ  స్న్నాహాల కోస్ం రుణం 

తీసుకోవలసి వచిచంది. 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ రబీ'అ చాల్ల 

ధనవంతులు. అతని ద్గగ రి నుండి 30 వేల దిర్హమ్లు 

రుణం తీసుకోవటం జరిగంది. 'స్ఫావన్ బిన్ ఉమయయ 

మకొహలోని చాల్ల పదే్ ధనవంతులు. ఆత్థయంలో 

చాల్ల పేరు పర ఖాయతులు గలవ్యడు. కాని అపపటి వరకు 

ఇంకా ఇసా్లమ్ సీాకరించలేదు. అతని వదే్ పర వకత  (స్) 

ఆయుధాలను త్నత్నొలికంగా అడిగారు. అతడు 100 

కవచాలు, వ్యటికి స్ంబంధించిన పరికర్వలు ఇచాచడు. 

షవ్యాల్ 8 హిజీర , జనవరి, ఫిబర వరి 630 కీర సుూ  శకం 

ఇసా్లమీయ సైనయం 12000 స్ంఖయలో ఈ కొనిా 

ఆయుధాలతో 'హునైెన్కు చేరింది. కొంద్రు పర వకత  (స్) 

అనుచరులు ''ఈ్న్నడు మనలిా ఎవరు అధిగమించ్

గలరు,'' అని గరాంగా పలకడం జరిగంది. కాని అలాహ 

క ఇది ఎంతమాతు ం నచచలేదు. '' 'హునైెన్ స్ంగార మం 

ర్చజున:  

''వాసత వానికి ఇది వరక చాల్ల యుధధ రంగాలలో (మీరు 

కొదిద  మంది ఉనాి) అలా్లహ్ మీక విజయం 

చేకూరాచడు. మరియు 'హునైెన్్ (యుధధ ం) రోజు మీ 

సంఖ్యయబలం మీక గరవ కారణ మయంది. కాని, అది 

మీక ఏ విధంగానూ ప్నికిరాలేదు. మరియు భూమి 

విశాలమైనది అయనప్పటికీ మీక ఇరుకై పోయంది. 

తరువాత మీరు వెన్నిచూప ప్రరిపోయారు. త్రువాత్ 

అలా్లహ్ తన పా్వకత పై మరియు విశావసులపై పా్శాంత 

సి్థతిని అవతరింప్జేశాడు. మరియు మీక కనిపంచని 

(దైవదూతల) ద్ళ్ళలన్న దింప, సతయ తిరసాకరులన్న 

శికిించాడు. మరియు ఇదే సతయ తిరసాకరులక లభించే 

పా్తిఫలం.'' (అత్ త్తబహ్, 9:25-26)  

ఫతహ్ మకొహ కంటే ఇకొడ ఆకాశం నిరమలంగా ఉంది. 

పర వకత  (స్) తలఎత్ూ  చూస్లరు. తన మితుు లాో ఎవర్మ 

లేరు. యుద్ధ ంలో ప్రలగ నా అబూ ఖత్నద్హ కథనం: 

పర జలు ప్రరిపోస్లగారు. ఇంతలో ఒక అవిశాాసి ఒక 
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 (2/1168) [ ) متفق عليه ( 3]  -3987
بِْن ُعَمَر: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه و سلم أَْسَهَم  ِوَعِن ا

لِفَ ُجِل لِلر َ   . ِسِه  ِه ثاََلثََة أَْسَهٍم: َسْهمًّا لَُه َوَسْهَمْْيِ لَِفرْ ِس رْ َو

 

ముసాిమ్ గుండపై కూర్కచని ఉన్నాడు. నేను వనుక నుండి్

వళిళ కరవ్యలంతో ఒకొ వేట వేస్లను. అది కవచానిా 

ఛేదిసూూ  లోపలికి దూసుకు పోయింది. ఆ వయకిత  వంటనే న్న 

వైపు త్రిగ ననుా గటిట గా పటట కున్నాడు. న్నకు 

చచేచంత అనుభూత్ కలిగంది. కాని వంటనే వద్లి్

పడిపోయాడు. ఇసా్లమీయ సైనయం ఉద్యం స్మయాన 

ఇంకా తెలావ్యరక్ముందే దాడిచేసింది. యుద్ధ  మైదానం 

వ్యలుగా ఉంది. ప్రదాలకు నిలకడ లేకుండ్డ పోయింది. 

ముందు్ నుండి సైన్నయలు దాడచేస్లయి. అట నుండి 

బ్రణాల వరష ం కురవస్లగంది. ఇసా్లమీయ సైనయం 

అతల్లకుతలం అయింది. ప్రదాల కిర ంద్ భూమి 

కద్లస్లగంది. 

బు'ఖారీలో ఇల్ల ఉంది, ''అంద్ర్మ ప్రరిపోయారు, పర వకత  

(స్) ఒకొరే మిగలి ఉన్నారు. బ్రణాల వరష ం కురుసుూ ంది. 

12 వేల మంది సైనికులు చెలా్లచెద్రైపోయారు. పర వకత  (స్) 

కుడివైపు చూస్లరు. 'ఓ అ'న్నుర్ యువకులా్లర్వ!' అని 

కేకవేస్లరు. అట నుండి, 'మేమున్నాం,' అనే శబేం 

వచిచంది. ఆ తరువ్యత ఎడమ వైపు త్రిగ పలిచారు. 

ఇపుపడు కూడ్డ అటవంటి శబేమే వచిచంది. పర వకత  (స్) 

వ్యహనం నుండి దిగారు. 'నేను అలా్లహ దాసుణి, ఆయన 

పర వకత ను,' అని అన్నారు. 

 'స్'హీ'హ్ బు'ఖారీలోని రండవ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 

''నేను పర వకత ను అస్తయవ్యదిని కాను, నేను 'అబేుల్ 

ము'తూ లిబ్ స్ంత్నన్ననిా,'' అని అన్నారు. 'అబ్రాస్ (ర) 

బిగగ రగా కేకలు వేయగలిగేవ్యరు. ముహాజిరాను, 

అన్నురాను బిగగ రగా పలవమని పర వకత  (స్) అతనిా 

ఆదేశించారు. ఈ శబేం చెవిలో పడగానే సైనయం అంత్న 

ఒకొస్లరిగా త్రిగంది. సైనికులు తమ గుర్వర లపై నుండి 

దిగ, కవచాలు ప్రరవేసి దూసుకుపోస్లగారు. యుద్ధ ం 

రంగు మారిపోయింది. అవిశాాసులు ప్రరిపోస్లగారు. 

మిగలిన వ్యరి చేతులకు బేడీలు పడా్డయి. 'స్ఖీఫ్కు 

చెందిన బనూ మాలిక్ పటట ద్లతో యుద్ధ ం చేసింది. కాని 

వ్యరి 70 మంది హతమారచబడా్డరు. వ్యరి జండ్డ 

ఎత్ూ నవ్యడు 'ఉస్లమన్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ 

చంపబడిన తరువ్యత వ్యరు కూడ్డ నిలువ లేక 

పోయారు. అంద్ర్మ ప్రరిపోయారు. 

3987. (3) [2/1168 -ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
ముజ్ఞహిద్ వీరులకు, వ్యరి గుర్వర లకు యుద్ధ  ధనం 
నుండి 3 వంతులు నిరియించారు. ఒక్ వంతు వయకిత కి, 
రండు వంతులు అతని గుర్వర నికి. 72 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 ( 2/1168)[ ) صحيح (  4]  - 3988
ُ إَِل َوَعْن يَِزْيَد بِْن ُهْرُمَز قَاَل:  بِْن  كََتَب نَْجَدةُ الَْحْرَوِري  ا

  َعب َاٍس يَْسأَلُُه َعِن الَْعْبِد َوالَْمْرأَةِ يَْحُضَراِن لَْمْغَنَم َهْل يُْقَسُم 
ُ  َد:ْزِي لِيَ  لَُهَما؟ فََقاَل    ُتْب إِلَْيِه أَن َُه لَْيَس لَُهَما َسْهٌم إَِل َ أَْن كْ ا

َيٍة: كََتَب إِ  بُْن َعب َاٍس: إِن ََك كََتْبَت إَِِل َ  يُْحَذيَا. َوِِفْ ِرَوا لَْيِه ا
: َهْل كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  عليه وسلم يَْغُزْو  َتْسأَلُِّنْ

لن َِساءِ  َسْهٍم؟ فََقْد كَاَن يَْغُزو بِِهن َ بِ  ُهن َ ُب لَ ْضرِ ؟ َوَهْل كَاَن يَ بِا
ْيَن الَْمرْ  يُْحَذْيَن ِمَن الَْغِنْيَمِة وَ يَُداِو ْهُم فَلَْم ََض َو ا الس َ أَم َ

 . يَْضِرْب لَُهن َ بَِسْهٍم. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
3988. (4) [2/1168 -ద్ృఢం] 
య'జీద్ బిన్ హుర్ము'జ్ కథనం: నజ్ద్హ్ 'హర్మరీ 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్కు ఉతూ రం వ్యర సి, ''ఒకవేళ్ యుద్ధ ంలో 
సీూ ీలు బ్రనిస్లు ప్రలగ ంటే యుద్ధ ్ ధనం నుండి వ్యరికి 
భాగం ఇవాబడుతుందా లేదా?'' అని అడిగారు. దానికి 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ య'జీద్ బిన్ హుర్ము'జ్తో, ''వీరిదే్రికీ 
యుద్ధ  ధనం నుండి ఎటవంటి భాగమూ లేదు, అయితే 
కానుకగా వ్యరికి కొంత ఇవా వచ్చచ.'   
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఇబ్నా 'అబ్రాస్ 
స్మాధానంగా ఇల్ల వ్యర స్లరు: 'న్నవు పర వకత  (స్) సీూ ీలను 
జిహాద్లోకి తీసుకొని వళ్ళళవ్యర్వ? మరియు యుద్ధ ధనం 
నుండి వ్యరికి కొంత భాగం ఇచేచవ్యర్వ,' అని 
పర శిాంచావు. అయితే పర వకత  (స్) సీూ ీలకు జిహాద్లో 
ప్రలగ నే అనుమత్ ఇచేచవ్యరు. సీూ ీలు యుద్ధ  
మైదానంలో గాయపడిన వ్యరికి స్తవ చేస్తవ్యరు, వ్యరి 

 

72) వివరణ-3987: అంటే యుద్ధ  ధనం నుండి కాలి 

నడకన నడిచే వ్యరికి ఒక వంతు, వ్యహన్ననికి రండు 

వంతులు. ఒక వంతు సైనికులది, రండు వంతులు 

వ్యహన్ననిది అంటే, గురర ం కూడ్డ ముజ్ఞహిద్ 

అనామాట. దాని ఆహారం నిమితూ ం రండు వంతులు. 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1425 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

గాయాలకు కటా కటేట వ్యరు. ఫలితంగా కానుకల 
ర్మపంలో వ్యరికి కొంత ఇచిచవేయటం జరిగేది. కాని 
వ్యరికి యుద్ధ  ధనం నుండి ఎటవంటి వంతులు  
ఇవాబడేవి కావు. (ముసాిమ్)  

 ( 2/1168) ( [ ) صحيح  5]  - 3989
 صىل اهلل عليه   َسلََمَة بِْن اْْلَْكَوِع قَاَل: بََعَث َرُسْوُل اهللِ ْن َوعَ 

بَاِح غاَُلٍم َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وسلم بَِظْهِرهِ َمَع رِ 
َ َوأَنَا َمَعُه فَلَم َا أَْصَبْحَنا إِذَا َعبْ  ِري ُ قَْد أ ْحمِن الَْفَزا غَاَر َعىَل ُد الر َ

صىل اهلل عليه وسلم فَُقْمُت َعىل أَكَمٍَة   اهللِ ُسْوِل رَ  رِ َظهْ 
يَا َصَباَحاهُ ثُم َ َخَرْجُت ِِفْ ُت الَْمِدْيَنَة فََنادَْيُت ثاََلثًّا فَاْسَتْقَبلْ 

 َ لن َْبِل َوأَْرَتِجُز َوأ ْ بِا َثاِر الَْقْوِم أَْرِمهْْيِ بُْن اْْلَْكَوِع آ قُْوُل: أَنَا ا
ِع فَ ر ُ ال الَْيْوُم يَْوُم وَ  ْ َوأَْعِقُر بِِهْم َحّت  َما َخلََق زِ  َماض  لُْت أَْرِمهْْيِ
َ   هلُل ِمْن بَِعْْيٍ ِمْن َظْهِر َرُسْوِل ا اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إَِل 

 ْ ْ أَْرِمهْْيِ ت ََبْعهُُتُ  َحّت  أَلَْقْوا أَْكثََر ِمْن َخل ََفُتُه َوَراَء َظْهِرْي ثُم َ ا
  ْمَحا يَْسَتِخف ُْوَن وََل يَْطَرُحْوَن َشْيئًّا إَِل َ رُ  ثاََلثِْْيَ وَ  اَلثِْْيَ بُْردَةًّ ثَ 

ا ِمَن الِْحَج  اَرةِ َيْعِرفَُها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َجَعلُْت عَلَْيِه آَرامًّ
ِرَس َرُس  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأَْصَحابُُه َحّت  َرأَْيُت فََوا

َل  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ُس  رَ  فَاِرُس ةَ ادَ ِحَق أَبُْو قَتَ عليه وسلم َو
ْحمِن فََقتَ  ه  لَُه قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليوسلم بَِعْبِد الر 

لَتَنا َسلَمةُ  ا . "وسلم: "َخْْيُ فُْرَسانَِنا الَْيْوَم أَبُْو قََتادَةَ َوَخْْيُ َرج َ
َم  هْ : َس ْهمَْْيِ َس م صىل اهلل عليه وسل قَاَل: ثُم َ أَْعَطاِِنْ َرُسْوُل اهلِل 

اِجِل فََجَمَعُهَما إَِِل َ  ا ثُم َ أَْردَفَِّنْ َرُسْولُ الَْفاِرِس َوَسْهَم الر َ    َجِمْيعًّ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَراَءهُ َعىل الَْعْضَباِء َراِجَعْْيِ إِل  

 . ُمْسِلٌم الَْمِدْيَنِة. َرَواهُ 
3989. (5) [2/1168 -ద్ృఢం] 
స్లమహ బిన్ అకా'అ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) తన 
వ్యహన్నలను మేపటానికి రబా'హ్ అనే వయకిత కి ఇచిచ 
అడవిలోనికి పంపేవ్యరు. నేనూ అతని వంట ఉన్నాను. 
ఉద్యం వేళ్ 'అబేురర 'హామన్ అనే దోపడీ దొంగ దాడిచేసి 
ఒంటెలను దోచ్చకున్నాడు. నేను ఒక కొండపైకి ఎకిొ 
మదీనహ వైపు త్రిగ మూడు స్లరాు బిగగ రగా, 'పర జ ల్లర్వ! 
జ్ఞగర తూ గా ఉండండి. శతుు వు ఉద్యం వేళ్ దాడిచేస్లడు,' 
అని కేకవేసి నేను 'అబేురర 'హామన్, అతని స్హచరుల 
వంటపడా్డను. వ్యరిపై బ్రణాలు కురిపంచస్లగాను. 
కవిత్నాలు పఠిసూూ  ''నేను అకా'అ స్ంత్నన్ననిా, 'ఈ 
న్నడు దుర్వమరుగ ల న్నశనం ఉంది,'' అని అంటూ 

ఉన్నాను. చివరికి ఒంటెలన్నా విడిపంచ్చకున్నాను. 
వ్యటిని వదులుతూ వ్యటిపై గురుత లువేసూూ  పోయాను, 
ఇతరులు తీసుకోకుండ్డ ఉండేందుకు. మళ్ళళ వ్యరివంట 
పడా్డను. వ్యరు ప్రరిపోతూ 30 దుపపటా, 30 బలా్లలు 
ప్రరవేసి వళిళ పోయారు. చివరికి పర వకత  (స్), ఆయన 
అనుచరులు ర్వవటం చూస్లను. పర వకత  (స్) వ్యహనం 
నడిపే అబూ ఖత్న ద్హ, 'అబేురర హామ'న్ దోపడీ దొంగను 
కలిసి అతనిా పటట కొని అతనిా చంపవేస్లరు. పర వకత  (స్) 
ఈన్నడు వ్యహన స్లరథులాో ఉతూ మ స్లరథి అబూ 
ఖత్నద్హ్ ఇంకా కాలి నడకన వళ్ళళవ్యరిలో అంద్రికంటే 
శ్రరషుఠ డు స్లమహ బిన్ అకా'అ అని అనాిరు.73 

(ముసాిమ్) 
 

73) వివరణ-3989: ఈ 'హదీసు' ఉలాేఖనకరత  స్లమహ 

బిన్ అకవ'అ. పర ఖాయత అరబ్ ప్హిల్లవన్, వేగంగా 

పరిగెతూ డంలో అంద్రికంటే్గొపపవ్యడు. ఇతడు్వీరులలో 

ఒకడు. పరిగెతూ డంలో గుర్వర లతో పోటీ పడేవ్యడు. 

వ్యటికంటే వేగంగా ముందుకు పోయ్యవ్యడు. హుదైబియా 

ఒపపంద్ం స్ంద్రాంగా పర వకత  (స్), 'వ్యహనులాో 

ఉతూ ముడు అబూ ఖత్నద్హ్, ప్రద్స్ంచారంలో స్లమహ 

బిన్ అకా'అ ఉతూ ముడు,' అని అన్నారు. ఈ పర శంస్ 

తరువ్యత అతనికి రండు వంతులు ఇవాబడా్డయి. 

స్లమహ బిన్ అకా'అ 6వ హిజీర లో ఇసా్లమ్ 

సీాకరించాడు. ఆ తరువ్యత హిజర త్ చేసి మదీనహ 

వళిళపోయాడు. మదీనహ వచిచన తరువ్యత 

ఇంచ్చమించ్చ అనిా యుదాధ లాో ప్రలగ న్నాడు. అనిాటి 

కంటే ముందు హుదైబియాలో ప్రలగ న్నాడు.హుదైబియా 

ఒపపంద్ంలో బైె'అతె రి'దావన్ క చారితు క ప్రర ముఖయత 

ఉంది.  

ఖర్ద్హ్ యుద్ధ ం: పర వకత  (స్)కు చెందిన కొనిా ఒంటెలు జీ' 

ఖర్ద్హ్ మైదానంలో మేసుూ న్నాయి. 'గ్త్ప్రన్ వరగ ం 

వ్యరు వ్యటిని తోలుకొని పోయారు. స్లమహ బిన్ 

అకా'అ ఫజ్ర్క ముందు బయలుదేర్వరు. 

'అబేురర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ స్తవకుడు అతనితో, 'పర వకత  (స్) 

ఒంటెలు దోపడీకి గురయాయయ అని' అన్నాడు. 'ఎవరు 

దోచ్చకున్నారని,' అని అన్నారు. 'గత్ఫాన్,' అని 

అన్నారు. అది వినా స్లమహ బిన్ అకా'అ పదే్గా 

కేకలు వేస్లరు. మదీనహ ఈ మూల నుండి ఆ మూల 

వరకు కేకలు వినిపంచాయి. ఒంటరిగా దోపడీ దొంగల 

వనుక బయలుదేర్వరు. వ్యళ్ళూ న్నళ్ళళ వతుకు 
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తున్నారు. ఇంతలో స్లమహ బిన్ అకా'అ చేరు 

కున్నారు. వీరు బ్రణ విద్యలో నిపుణ్యలు. గురిచూసి 

బ్రణాల వరష ం కురిపంచస్లగారు. దోపడీ దొంగలు 

ఒంటెలను వద్లి ప్రరిపోయారు. ప్రరిపోయ్య పర యతాంలో 

తమ వదే్ ఉనా దుపపటాను  వదిలి పోయారు. ఈ మధయ 

పర వకత  (స్) కూడ్డ స్హచరులను తీసుకొని 

చేరుకున్నారు. అపుపడు స్లమహ, 'ఓ పర వకాత ! నేను 

వ్యరిని న్నలుళ త్ను గనివాలేదు. ఇపుపడు కూడ్డ వ్యరిని 

వంటాడితే దొరికిపోత్నరు,' అని అన్నారు. కాని పర వకత  

(స్), 'న్న అధీనంలోనికి వచిచన తర్వాత వ్యరిని 

క్షమించివేయి,' అని అన్నారు.  

'ఖైబర్: దీని తర్వాతనే ఖైబర్లో వీర్చచితంగా పోర్వడ్డరు. 

'ఖైబర్ విజయం తరువ్యత పర వకత  (స్) చేత్లో చేయివేసి 

త్రిగ వచాచరు. 'ఖైబర్ యుద్ధ ం తరువ్యత 'స్ఖీఫ్, 

హవ్య'జిన్ యుదాధ లలో ప్రలగ న్నారు. ఈ యుద్ధ ంలో ఒక 

వయకిత  ముసాిముల సైనయం ఉనాచోట ఒంటెపై వచిచ, దానిా 

కటిట  ముసాిములతో ప్రట అల్లపహారం స్తవించాడు. 

తరువ్యత అనిా వైపుల చూచి, ముసాిముల శకిత  అంచన్న్

వేసి, ఒంటెపై ఎకిొ వేగంగా వళ్ళతున్నాడు. అతని ఈ 

వయవహారంపై ముసాిములకు అనుమానం కలిగంది. ఒక 

వయకిత  అతని వనుక వళ్తళడు. స్లమహ కూడ్డ వనుక 

వళ్తళరు. ముందుకు వళిళ అతనిా పటట కొని 

కరవ్యలంతో ఒకొవేట వేస్లరు. అతను అకొడికకొడే 

మరణంచాడు. అతని వ్యహనం తీసుకొని త్రిగ 

వచాచరు. పర వకత  (స్)చూచి, 'ఆ వయకిత ని ఎవరు చంప్రరు,' 

అని అన్నారు. దానికి పర జలు 'స్లమహ' అని అన్నారు. 

'అయితే మృతుని స్లమానాన్నా అతనికే చెందుత్నయి,' 

అని అన్నారు.  
బనీ కిల్లబ్ యుద్ధ ం: 7వ హిజీర లో పర వకత  (స్) అబూ బకర్ 

నేతృతాంలో ఒక సైన్నయనిా బనూ ఫజ్ఞరహ్ వైపు 

పంప్రరు. అందులో స్లమహ కూడ్డ ఉన్నారు. అతడు 7 

కుటంబ్రలను స్మాపూ ం చేస్లరు. వ్యరి సీూ ీలను 

పటట కున్నారు. వ్యరిలో ఒక అమామయి చాల్ల అంద్ంగా 

ఉండేది. అబూ బకర్ (ర) ఆమను స్లమహకు 

ఇచిచవేస్లరు. మదీనహ వచిచన తర్వాత పర వకత  (స్) ఆ 

అమామయిని న్నకివామని చెప్రపరు. దానికి స్లమహ 

పర వకాత ! ఇంకా నేను ముటట కోనైెన్న ముటట కోలేదు అని 

పలికి ఆమను తెచిచ ముందుంచాడు. పర వకత  (స్) ఆమను 

మకొహ పంప, ఆమకు బదులు అవిశాాసుల వదే్ 

ఖైదీలుగా ఉనా ముసాిములను విడిపంచారు. 

 స్లమహ బిన్ అకా'అ కథనం: పర వకత  (స్) న్నకు రండు 
వంతులు ఇచాచరు. ఒకటి వ్యహన్ననిది, రండవది 
కాలినడకన వళ్ళళవ్యనిది. నేను ఈ రండు వంతులను 
కూడబ్నటిట  తీసు కున్నాను. త్రుగు పర యాణంలో పర వకత  
(స్) నన్ని, తమ వ్యహనంపై వనుక కూర్చచబ్నటట ్
కున్నారు. మేము అజ్బ్ర ఒంటెపై కూర్కచని మదీనహ 
త్రిగ వచాచము. (ముసాిమ్)  

 (2/1169)[ ) متفق عليه (  6]  - 3990
بِْن ُعَمَر:  وسلم كَاَن    صىل اهلل عليهأَن َ َرُسْوَل اهللِ  َوَعِن ا

ةًّ ِسَوى  َيا ِْلَْنُفِسِهْم َخاص َ َرا يُْنِفُل بَْعَض َمْن ي َْبَعُث ِمَن الس َ
ِة اْل  م َ    .َجْيِش قِْسَمِة عَا

3990. (6) [2/1169-ఏకీభవితం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) సైన్నయలలో పంపే 
వ్యరిలో కొంద్రికి ఇవాబడే వంతులే కాక పర తేయకంగా 
కొంత అధికంగా పోర త్నుహకాలుగా ఇచేచ వ్యరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1169) [ ) متفق عليه ( 7]  - 3991
لم نََفالًّ ِسوى سويه  عل صىل اهلل ا َرُسْوُل اهللِ َوَعْنُه قَاَل: نَف َلَنَ 

لُْمِسن ُ  نَِصْيِبَنا ِمَن الُْخُمِس فَأََصاَبِّنْ  َ ِرُف: ا ا ِرٌف َوالش َ  َشا
 .َكِبْْيُ اْل 

3991. (7) [2/1169-ఏకీభవితం]  
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒకస్లరి పర వకత  (స్) 
స్లధారణ వంతు కాకుండ్డ, కొంత అధికంగా ఇచాచరు.  

 

యుదాధ ల స్ంఖయ: స్లమహ బిన్ అకా'అ ఇసా్లమ్ 

సీాకరించిన తర్వాత అనేక యుదాధ లలో ప్రలగ న్నారు. 

కొనిా ఉలాేఖన్నలాో 14 యుదాధ లాో ప్రలగ నాటా ఉంది. 

వ్యటిలో 7 యుదాధ లాో అయితే పర వకత  (స్)కు తోడుగా 

కూర్కచనే భాగయం కలిగంది. మిగత్న 7 యుదాధ లాో వివిధ 

ప్రర ంత్నలకు అతనిా పంపటం జరిగంది. 

మరణం: పర వకత  (స్) మరణానంతరం మదీనహలోనే 

నివసిసూూ  ఉండేవ్యరు. 'ఉస్లమన్ వీరమరణం తరువ్యత 

రబ్జహ్లో నివసించస్లగారు. అకొడే పళిళ 

చేసుకున్నారు. స్ంత్ననమూ కలిగంది. బు'ఖారీ పర కారం 

73 హిజీర లో మళ్ళళ మదీనహ త్రిగ వచాచరు. త్రిగ 

వచిచన న్నలుగైెదు ర్చజులాోనే మరణంచారు. 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1427 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

అంటే ఒక అధిక వయసుు గల ఒంటె న్నకు లభించింది. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/1169) صحيح ( [ ) 8]  - 3992
ُ  ْت فََرٌس لَُه فَأََخَذ َوَعْنُه قَاَل: ذََهْب  َها الَْعُدو ُ فََظَهَر عَلهَْْيِ

د َ عَلَْيِه ِِفْ َزَمٍن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   عليه وسلم. الُْمْسِلُمْوَن فَر ُ
ُ َق أَبَ َيٍة: ِرَوا ِِفْ وَ  ْوِم فََظَهَر عَلهَْْيِ لر ُ  َعْبٌد لَُه فَلَِحَق بِا

لُِد  ِب ِ صىل اهلل عليه  الُْمْسِلُمْوَن فَُرد َ عَلَْيِه َخا  بُْن الَْولِْيِد بَْعَد الن َ
 ُ  . وسلم. َرَواهُ الُْبَخاِري 

3992. (8) [2/1169- ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: న్న గురర ం ప్రరి 
పోయింది. దానిా శతుు వులు పటట కున్నారు. ఆ 
తరువ్యత వ్యరితో ముసాిములు యుద్ధ ం చేయడం 
జరిగంది. యుద్ధ ధనంగా గురర ం కూడ్డ తీసుకొని 
వచాచరు. ఆ గుర్వర నిా నాక ఇచిచవేయడం జరిగంది. 
దానిా యుద్ధ ధనంలో చేరచలేదు. ఇల్ల పర వకత  (స్) 
కాలంలో జరిగంది.  
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'అబేులా్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ స్తవకుడు ప్రరిపోయాడు. వళిళ ర్మమీలతో 
కలసిపోయాడు. ముసాిములు ర్మమీలతో యుద్ధ ం చేసి 
జయించిన తరువ్యత 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ ఆ స్తవకుడిా 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్కు త్రిగ ఇచిచ వేస్లరు. అయితే 
ఈ స్ంఘటన పర వకత  (స్) మరణానంతరం జరిగంది. 74 

(బు'ఖారీ)  
 ( 2/1169)[ ) صحيح (  9]  -3993

َماُن بُْن َعف َاَن إِل َمَشْيُت أَنَا َوُعثْ  ِن ُمْطِعٍم قَاَل:َوَعْن ُجَبْْيِ بْ 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَ  لِِب ِمْن  الن َ ُقلَْنا: أَْعَطْيَت بَِّن الْمُط َ

 م ِْنَك؟ فََقاَل: "إِن ََما ةٍ ِحَد  َواْْنِلَةٍ َنا َونَْحُن بِمَ ُخْمِس َخْيَبَ َوَتَرْكتَ 
لِِب َواِحٌد بَُنْو َهاِشٍم َوَبُنو اْل  : وَ "ُمط َ   لَْم يُْقِسِم الن َِب ُ . قَاَل ُجَبْْيُ

صىل اهلل عليه وسلم لَِبِّنْ َعْبِد َشْمٍس َوَبِّنْ نَْوفٍَل َشْيئًّ ا. َرَواهُ 
 .الُْبَخاِري ُ 

 

74) వివరణ-3992: ఒకవేళ్ ఒకరి గురర ం లేదా స్తవకుడు 

అవిశాాసుల అధీనంలోకి వళిళపోయి, మళ్ళళ ముసాిములు 

వ్యటిని తమ అధీనంలోనికి తీసుకుంటే, ఆ వసుూ వు 

ఎవరిదైతే వ్యరికి ఇచిచవేయాలి. దానిా యుద్ధ ధనంగా 

పరిగణంచర్వదు. 

3993. (9) [2/1169 -ద్ృఢం] 
జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యిమ్ (ర) కథనం: నేనూ, 

'ఉస్లమన్బిన్ 'అప్రాన్(ర) పర వకత  (స్) వదే్కు వళ్తళము. 
మేము ''ఓ పర వకాత ! తమరు 'ఖైబర్ యుద్ధ  ధనం నుండి 
బన్న ము'తూ లిబ్కి ఇచాచరు. మమమలిా వద్లివేస్లరు. 
మేమంద్రం స్మానులమే కదా,'' అని వినావించ్చ 
కున్నాం. దానికి పా్వకత (స) ''అవును బనూ హాషిమ్, 
బనూ ము'తూ లిబ్ ఒకొటే,'' అని అనాిరు, అప్పపడు 
'జుబైెర్ కాని పర వకత  (స్) బనీ అబే్న షముల్ మరియు బన్న 
నౌఫిల్కి ఏమీ ఇవాలేదు. అంటే 'ఉస్లమన్ మరియు 
'జుబై్నర్లక ఏమీ ఇవాలేదు. 75  (బు'ఖారీ) 

 (2/1169)[ ) صحيح (  10]  - 3994
يْ وَ  اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : قَةَ قَالَ رَ َعْن أَِِبْ ُهَر

َيٍة  َيٍة أََتْيُتُمْوَها َوأَقْمُتْم فِْيهَ "أَي َُما قَرْ  ا فََسْهُمُكْم فِْيَها َوأَي َُما قَْر
ِلَرُسْولِِه ثُم َ ِهَي لَُكْم". ِ َو  َعَصِت اهلُل َوَرُسْولَُه فَإِن َ ُخْمَسَها لِِل 

 .اهُ ُمْسِلٌم َروَ 
3994. (10) [2/1169- ద్ృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''మీరు ఏదైన్న పటట ణంలోకి వళిళ, అకొడ నివసిస్తూ , 
అందులో మీ వంతు ఉంది. ఒక పటట ణం వ్యరు 
అలా్లహ్(త)కు ఆయన పర వకత కూ అవిధేయత చూపతే, 
ఆ పటట ణం ధనంలో ఐద్వ వంతు అలా్లహ్ (త) మరియు 
ఆయన పర వకత ది. మిగలింది మీది. 76  (ముసాిమ్) 

 

75) వివరణ-3993: 'ఖైబర్ యుద్ధ  ధనం నుండి పర వకత  (స్) 

బన్న ము'తూ లిబ్కుఇచాచరు. 'ఉస్లమన్ (ర)కు, 'జుబై్నర్ బిన్ 

ము'త్'యిమ్ (ర)లకు ఇవాలేదు, అయితే వంశం పర కారం 

అంద్ర్మ స్మానులే. ఎందుకంటే వీరంద్ర్మ 'అబేు 

మున్నఫ్ స్ంత్ననమే. బన్నము'తూ లిబ్కు ఇచాచరు. అబే్న 

షముల్ మరియు నౌఫిల్ స్ంత్నన్ననికి ఇవాలేదు. 

దీనిాగురించే వీరిదే్ర్మ పర వకత  (స్) వదే్కు వళా్తరు.  

76) వివరణ-3994: యుద్ధ ం, పోర్వటం లేకుండ్డ ఏదైన్న 

పటట ణంలో మీరు పర వేశిస్తూ , అకొడి పర జలు పటట ణం ఖాళ్ళ 

చేసి వేస్తూ , మీతో ఒపపంద్ం కుదురుచకొని, మీరు అకొడ 

నివసిస్తూ , ఆ ధనం మీదే కాదు, ఇతర ముసాిములదీను. 

ఒకవేళ్ అకొడునా వ్యరు అలా్లహ్ (త), ఆయన పర వకత  

పటా అవిధేయత చూపతే, యుద్ధ ం దాార్వ మీరు వ్యరిని 
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 (2/1170)[ ) صحيح (  11]  - 3995
لَْت: َس َوَعْن  ِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل َخْولََة اْْلَْنَصاِري َِة قَا

ُضْوَن ِِف َماِل اهلِل بَِغْْيِ َحق ٍ رِ عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ  َجاَلًّ يََتَخو َ
َمةِ فَلَُهُم الن َاُر يَ  ُ ْل  ا". َرَواهُ  ْوَم الِْقَيا  .بَُخاِري 

3995. (11) [2/1170 -ద్ృఢం] 
'ఖౌలహ అన్నురియహ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను, 'అలా్లహ (త) ధన్ననిా 
అన్నయయంగా ఖరుచచేస్తవ్యరి కొరకు తీరుపదినం న్నడు 
నరకాగా ఉంది.''  77 (బు'ఖారీ)  

 (2/1170)ق عليه ( [ ) متف  12]  - 3996
 ْ ْيَرةَ قَاَل: قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن أَِِب وسلم  ُهَر

َ   ذَاَت يَْوٍم فََذكََر الُْغلُْولَ  َم أَْمَرهُ ثُم َ قَاَل: "ََل أُلِْفَْي  َمُه َوَعظ َ فََعظ َ
َمِة َعىل َرْقَبِتِه بِِعْْيٌ لَُه رَ  يَا : غَاٌء يَُقْولُ أََحَدكُْم يَِجْيُء يَْوَم الِْقَيا

قَْد أَبْلَْغُتَك. ََل   أَِغثِّْنْ فَأَقُْوُل: ََل أَْمِلُك لََك َشْيئًّا هللِ  اَرُسْولَ 
َمِة َعىَل َرقَْبِتِه فََرٌس لَُه َحْمَحَمٌة  أُلِْفَْي َ أَحَ  َدكُْم يَِجْيُء يَْوَم الِْقَيا

  ْيئًّا قَْد شَ   أَْمِلُك لََك فََيُقْوُل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَِغثِّْنْ فَأَقُْوُل: ََل 
 َ َمِة َعىَل َرقَْبِتِه َشاةٌ لَْغُتَك ََل أُلِْفَْي َ أََحَدكُْم يَِجْيُء يَْوَم بْ أ  الِْقَيا
َها ثَُغاٌء يَُقْوُل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَِغثِّْنْ فَأَقُْوُل: ََل أَْمِلُك لََك َشْيئًّا لَ 

مَ  َم  يَِجْيُء يَوْ قَْد أَبْلَْغُتَك ََل أُلِْفَْي َ أََحَدكُْم  ىَل َرقَْبِتِه  عَ ِة الِْقَيا
ََل أَْمِلُك َرُسْوَل اهلِل أَِغثِّْنْ فَأَقُْوُل: نَْفٌس لََها ِصَياٌح فََيُقْوُل: يَا 

َمِة َعىَل   لََك َشْيَئا قَْد أَبْلَْغُتَك ََل أُلِْفَْي َ أََحَدكُْم يَِجْيُء يَْوَم الِْقَيا
َ  ُسْوَل اهللِ رَ  فََيُقْوُل: يَاَرقَْبِتِه ِرقَاعٌ َتْخفُق  ِغثِّْنْ فَأَقُْوُل: ََل  أ
 يَِجْيُء يَْوَم  أَبْلَْغُتَك ََل أُلِْفَْي َ أََحَدكُْم أَْمِلُك لََك َشْيئًّا قَْد 

ِمٌت فََيُقْوُل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَِغثِّْنْ فَأَقُْوُل:  َمِة َعىَل َرقَْبِتِه َصا الِْقَيا
 . ْفٌظ ُمْسِلٍم َوُهَو أََتم ٌ لَ ا . َوَهَذ "َك تُ ا قَْد أَبْلَغْ ََل أَْمِلُك لََك َشْيئًّ 

3996. (12) [2/1170 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒకర్చజు పర వకత  (స్) 
ఉపదేశించడ్డనికి నిలబడా్డరు. అందులో దోర హానిా 

 

జయిస్తూ  అది యుద్ధ  ధనం అవుతుంది. అందువలా దానిా 

ఐదువంతులు చేయాలి. ఐద్వవంతు అలా్లహ్ (త), 

ఆయన పర వకత ది. ఈ న్నలుగు వంతులు సైనికుల మధయ 

పంచడం జరుగుతుంది. 

77) వివరణ-3995: అంటే యుద్ధ ధన్ననిా, 'జకాత్ 

ధన్ననిా అన్నయయంగా ఖరుచచేస్తవ్యరి కొరకు తీరుప 

దినం న్నడు కఠినమైన శిక్ష ఉంది.  

గురించి పర తేయకంగా పేర్కొన్నారు. దాని ప్రపభార్వనిా 
గురించి పేర్కొంటూ, తీరుపదినం న్నడు మీలో ఎవర్మ 
తన భుజంపై ఒంటెను మోసుకుంటూ బ్రధపడుతూ 
ర్వడు. దొంగతనం చేసి ఉనివాడు, లేదా దోర హం చేసి 
ఉనివాడు తప్ప, ఒంటెను తన భుజంపై మోసుకుంటూ 
న్న ముందుకు సిఫారసు కోస్ం ర్వవటం జరగర్వదు. 
వాడు వచిచ, 'ఓ పర వకాత ! న్నకు స్హాయం చేయండి,' అని 
అంటాడు. అపుపడు నేను న్నకు ఎటవంటి స్హాయం 
చేయలేన్న. ఇహలోకంలో నేను స్పషట ంగా దొంగతనం 
చేసినవ్యడు తీరుపదినం న్నడు దానిా తీసుకువస్లూ డని 
చెపప ఉన్నాను. నేనతనికి ఎటవంటి స్హాయం 
చేయలేను. అదేవిధంగా మీలో ఎవర్మ తీరుపదినం 
న్నడు తన భుజంపై గురర ం మోసుకొని ర్వవటం 
జరగర్వదు. గురర ం శబేం చేసూూ  ఉంటంది. పర జలంద్రికీ 
ఇది  దొంగతనం చేసిన గురర ం అని తెలిసిపోతుంది. 
అతడు న్న ద్గగ రికి వచిచ, 'ఓ పర వకాత ! న్నకు స్హాయం 
చేయండి,' అని అంటాడు. అపుపడు నేను నేనేమీ 
చేయలేను, ఎందుకంటే ఇహలోకంలోనే నేను న్నకు 
తెలియపర్వచను.' ఆ తరువ్యత ఇల్ల అన్నారు, ''మీలో 
ఎవర్మ ఎంతమాతు ం తన భుజంపై మేకను మోసుకొని 
ర్వవటం నేను చూడకూడదు. మేక అరుసూూ  ఉంటంది. 
అతడు న్న ద్గగ రకు వచిచ, 'ఓ పర వకాత ! న్నకు స్హాయం 
చేయండి,' అని అంటాడు. అపుపడు నేను న్నకు 
ఎటవంటి స్హాయం చేయలేను. దీనిా గురించి న్నకు 
ముందే చెప్రపను. అదేవిధంగా మీలో ఎవార్మ 
తీరుపదినంన్నడు మానవుడిా, బ్రనిస్ను తన 
భుజ్ఞలపై వేసుకొని ర్వవటం జరగర్వదు. ఆ వయకిత  
అరుసూూ  ఉంటాడు. న్న ద్గగ రకు వచిచ, ఓ పర వకాత ! న్నకు 
స్హాయం చేయండి,' అని అంటాడు. నేను, 'న్నకు ఏమీ 
చేయలేను. దీనిా గురించి న్నకు ముందే చెపప 
ఉన్నాను,' అని అంటాను. అదే విధంగా మీలో ఎవర్మ 
తన భుజ్ఞలపై బటట లు మోసుకొని ర్వవటం 
జరగకూడదు. అంటే పర పంచంలో ఆ వయకిత  యుద్ధ ధనం 
నుండి బటట లు దొంగలించాడు. లేదా అన్నయయంగా 
ఇతరుల బటట లిా ధరించాడు. ఆ బటట లు కదులుతూ 
శబేం చేసూూ  ఉంటాయి. అతడు, 'ఓ పర వకాత ! న్నకు 
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స్హాయం చేయండి,' అని అంటాడు. నేను న్నకు 
ఎటవంటి స్హాయం చేయలేన్న, దీనిా గురించి న్నకు 
ముందే చెప్రపన్న,' అని అంటాను. అదేవిధంగా మీలో 
ఎవార్మ బంగారం, వండి, మొద్లైనవి తన భుజ్ఞన 
వేసు కొని ర్వవటం జరకూొడదు. అతను వచిచ, 'ఓ 
పర వకాత ! న్నక స్హాయం చేయండి,' అని అంటాడు. 
దానికి నేను ఇహలోకంలో దీనిా గురించి హెచచ రించి 
ఉన్నాను,' అని అంటాను.''  78  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1170)عليه (  قمتف [ )  13]  - 3997
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْنُه قَاَل: أَْهَدى َرُجٌل لَِرُس 

ا يَُقاُل لَُه: ِمْدَعٌم فََبْيَنَما ِمْدَعٌم يَُحط ُ َرْحالًّ لَِرُسْوِل اهلِل غاَُلمًّ 
ِثٌر فََقتَ  اُس: لَُه فََقاَل الن َ صىل اهلل عليه وسلم إِذْ أََصابَُه َسْهٌم عَا

"كاَل َ  يه وسلم: فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل  .ا لَُه الَْجن َةَ ْيئًّ َهنِ 
َيِدهِ إِن َ الث َْملََة ال َِِتْ أََخَذَها يَْوَم َخْيَبَ ِمَن  َوال َِذْي نَْفِسْي بِ 

ِنِم لَْم ُتِصْبَها الَْمَقاِسُم لَِتْشَتِعُل عَلَْيِه نَارًّ  َع . فَلَم َا َسمِ "االَْمَغا
لَِك  َكْْيِ إَِل الن َ الن َ ذَ ِب ِ صىل اهلل  اُس َجاَء َرُجٌل بِِشَرٍك أَْو ِشَرا

اكَاَن ِمْن "ِش  عليه وسلم فََقاَل:  .نَار"َراٌك ِمْن نَاٍر أَْو ِشرًّ
3997. (13) [2/1170 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర)కథనం: పర వకత  (స్)కు ఒక వయకిత  ఒక 
బ్రనిస్ను కానుకగా ఇచాచడు. ఆ బ్రనిస్ పేరు 
మిద్'అమ్. అతడు పర యాణంలో పర వకత  (స్) వ్యహనం 
మావటిని విపుపతున్నాడు. అకస్లమతుూ గా ఒక బ్రణం 
వచిచ తగలింది, అతడు మరణంచాడు. పర జలు అతడు 
అమరవీరుడు, స్ారగ వ్యసి,' అని శుభాకాంక్షలు 
పలుకుతున్నారు. అంటే దైవమారగ ంలో వీరమరణం 
పంద్టం వలా స్ారగ వ్యసి అని అన్నారు. అది విని పర వకత  
(స్), 'ఎంతమాతు ం కాదు, ఎవరి చేత్లో న్న ప్రర ణం ఉందో 
ఆయన స్లకిష ! ఖైబర్ యుద్ధ ం తరువ్యత యుద్ధ ధనం 
పంచటానికి ముందు దొంగలించిన దుపపటి అతనిపై 
నరకాగా జ్ఞాలలు ర్వజేసుూ ంది. ఎందుకంటే అతను 
దొంగతనం చేస్లడు,' అని అన్నారు. అది వినా పర జలాోని 

 

78) వివరణ-3996: అలా్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల 

ఆదేశంచాడు: '' అప్పపడు పా్తివయకిత కి తన కరమల 

పా్తిఫలం ఇవవబడుతుంది. వారి కల్లంటి అనాయయం 

జరుగదు.'' (బఖరహ, 2:281) 

ఒక వయకిత  చరమం చెపుపలు తెచిచపటాట డు. అపుపడు 
పర వకత  (స్) ఇవి అగాచెపుపలు అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/1171)[ ) صحيح (  14]  - 3998
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو قَاَل: كَاَن َعىَل ثَْقٍل الن َِب  صىل اهلل  

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  .َت امَ ِكَرةُ فَ رَ ٌل يَُقاُل لَُه كِ عليه وسلم َرجُ 
َن فََوَجُدْوا  فََذَهُبْوا يَْنُظُروْ   .ِِف الن َاِر"اهلل عليه وسلم: "ُهَو 

.َعَباَءةًّ قَْد غَ   ل ََها. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ
3998. (14) [2/1171-ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్ 
కర్కరహ్ అనే బ్రనిస్ ఉండేవ్యడు. అతడు పర వకత  (స్) కు 
స్తవలు చేస్తవ్యడు. జిహాద్లో అతడు మరణంచాడు. 
పర వకత  (స్), 'అతడు నరకంలోనికి వళ్తళడు,' అని 
అన్నారు. పర జలు వళిళ అతని స్లమానాు చూస్లరు. 
అతని స్లమానాలో ఒక కంబళి ఉంది. దానిా అతడు 
యుద్ధ ధనం నుండి దొంగలించాడు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/1171) [ ) صحيح ( 15]  - 3999
ْبِن ُعَمَر قَاَل:  ْسَل َوالِْعَنَب كُن َا نَِصْيُب ِِفْ َمَغاِزْيَنا الْعَ َوَعِن ا

 .فََنأْكلُه َوََل نَْرفَُعُه َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 
3999. (15) [2/1171-ద్ృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: యుద్ధ ంలో 
మాకు యుద్ధ ధనంగా తేనె, దార క్ష లభించేవి. మేము 
వ్యటిని త్నే వ్యరం. వ్యటిని పర వకత  (స్) వదే్కు తీసుకొని 
వళ్ళళవ్యరం కాము. 79  (బు'ఖారీ) 

 (2/1171)[ ) متفق عليه (  16]  - 4000
بًّا ِمْن َشَحٍم يَْوَم   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف ٍَل قَاَل: أََصْبُت ِجَرا

لَْتَزْمُتهُ َخْيَب  ا ِمْن َهَذا َشْيئًّا   ََل  فَُقلُْت:  فَا أُْعِطَي الَْيْوَم أََحدًّ
 

79) వివరణ-3999: అంటే త్నే్ త్ను గే వసుూ వులు 

న్నయకుని అనుమత్ లేకుండ్డ  తీసుకోవటంలో 

ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. యుద్ధ ం చేసుూ నా 

సైనికుడు దాహం వేస్తూ  యుద్ధ ధనంలో వచిచన న్నటిని 

త్ను గగలడు. అదేవిధంగా ఆహార వసుూ వులు ఆకలిగా 

ఉనా ముజ్ఞహిద్కి దొరికితే త్న వచ్చచను. ఇది 

దొంగతనంలోకి ర్వవు. 
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لْتَ  ُم إَِِل َ.  فت ُ فَإِذَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل فَا عليه وسلم يََبَتس َ
 ُمت ََفٌق عَلَْيِه.  

ْيَرَة "َما أُْعِطْيُكْم" ِِفْ بَاِب" ِكَر الَْحِدْيُث أَِِبْ ُهَر ِرْزِق   .َوذُ
 ."َوََلةِ اْل 

4000. (16) [2/1171-ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ ము'గఫాల్ (ర) కథనం: యుద్ధ ంలో 
న్నకు ఒక స్ంచి దొరికింది. అందులో కొర వుా నిండి ఉంది. 
నేను దానిా తీసుకొని, 'ఇందులో నుండి ఎవరికీ 
ఇవాను,' అని అంటూ త్రిగ చూస్తస్రికి పర వకత  (స్) న్న 
వనుక నిలబడి చిరునవుా నవుాతున్నారు. 80 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగం     ا
 (2/1171)[ ) لم تتم دراسته (  17 ] - 4001
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ اهلَل  َعْن  َمَة َعِن الن َ أَِِبْ أَُما

لَِّنْ َعىَل اْْلَْنِبَياِء   فَض َ
ِِتْ  َل أُم َ ُ أَْو قَاَل: فَض َ . َرَواهُ  "ا الَْغَنائَِم نَ لَ   َوأََحل َ َمِم  َعىَل اْْل

ِمِذي ُ  ْ  . الُت ِ
4001. (17) [2/1171-అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచించారు, ''అలా్లహ్ (త) పర వకతలంద్రిపై న్నకు 
పర తేయకతను పర స్లదించాడు. న్న అనుచర స్మాజ్ఞనిా 
ఇతర స్మాజ్ఞలనిాటిపై పర తేయకతను పర స్లదించాడు. 
మా కోస్ం యుద్ధ ధన్ననిా ధరమస్మమతం చేస్లడు.'' 
(త్రిమజి')  

 (2/1171)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4002
َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: يَْوَمِئٍذ  وَ 

ا فَلَُه َسلَُبُه " َة َطلَْح َل أَبُْو فََقتَ  .يَْوَم ُحَنْْي: "َمْن قََتَل كَافِرًّ
ْيَن َرُجالًّ َوأََخَذ أَْساَلبَُهْم. َرَواهُ الد َ عِ ٍذ يَْوَمئِ  َرِمي ُ ْشِر  . ا

4002. (18) [2/1171-అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 'హునైెన్ యుద్ధ ం న్నడు 
ఇల్ల పర వచించారు, ''ఎవరైన్న అవిశాాసిని చంపతే 

 

80) వివరణ-4000: పర వకత  (స్) చిరునవుా అనుమత్ని 

సూచిసుూ ంది. 

మృతుని స్లమానాన్నా హ్ంతకనికి లభిస్లూ యి,'' అని 
అన్నారు. ఆ ర్చజు అబూ 'తల్'హా 20 మంది 
అవిశాాసులను హతమార్వచరు. వ్యళ్ళంద్రి 
స్లమానాను అతను తీసుకున్నారు.  (దారిమ) 

 (2/1171)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 4003
لِِد بِْن الَْولِْيِد: أَن َ َرُسْوَل   لِِك اْْلَْشَجِعي ِ َوَخا َوَعْن َعْوِف بِْن َما

لَْم يَُخم ِِس  الس َ قَََض ِِف  يه وسلمىل اهلل عل اهلِل ص  لَِب لِلَْقاِتِل. َو
لَب. َرَواهُ   . أَبُْو دَاُودَ  الس َ

4003. (19) [2/1171-అప్రిశోధితం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ అష్జ'యీ మరియు 'ఖాలిద్ బిన్ 
వలీద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మృతుని స్లమానా గురించి 
పర స్లూ విసూూ , అతని స్లమానాన్నా హంతకుడికి 
ద్కుొత్నయని, అందులో నుండి ఐద్వ వంతు తీయటం 
జరగద్ని పర వచించారు. (అబూ  దావూద్) 

 (2/1171)سته ( [ ) لم تتم درا 20]  - 4004
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: نَف َلَِّنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

َ عليه وسلم يَْوَم بَْدٍر َسْيَف أَِِبْ جَ   . أَبُْو دَاُودَ  اهُ لَُه. َروَ اَن قَتَ ْهٍل َوك
4004. (20) [2/1171-అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
బద్ర ల్ యుద్ధ ం న్నడు అబూ జహల్ కరవ్యలం 
న్నకిచాచరు. దాని తోనే వ్యడిని చంప్రరు. 81 (అబూ 
దావూద్) 

 (2/1172) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 4005
 َشِهْدت ُ َخْيَبَ َمَع َسادَاِِتْ  آِِب الل َْحِم قَاَل: ل ُعَمْْي َموْ ْن َوعَ 

ْ َمْملُْوٌك فَكَل َُمْوا ِِفْ َرُسْوِل اهلِل ص  ىل اهلل عليه وسلم َوكَل َُمْوهُ أَِن ِ
ِِلْ بَِشْيٍء ِمْن  هُ فَأََمَر  ُخرثِي ِ  فَأََمَرِِنْ فَُقِلْدت ُ َسْيفًّا فَإِذَا أَنَا أَُجر ُ

نِْْيَ  ْضُت اِع َوَعرَ َمتَ اْل   فَأََمَرِِنْ عَلَْيِه ُرقِي َةًّ كُْنُت أَْرِِقْ بَِها الَْمَجا
 

81) వివరణ-4004: అబూ జహల్న ఇదే్రు అ'న్నురీ 

యువకులు చంప్రరు. 'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) 

కూడ్డ వ్యడిని చంపటంలో ప్రలగ న్నారు. ఎల్ల అంటే ఆ 

ఇదే్రు యువకులు అబూ జహల్ను చంప కిర ంద్పడేస్లరు. 

'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ వ్యడి తలను కరవ్యలంతో 

వేరుచేసి వేస్లరు. కనుక అబూ జహల్ కరవ్యల్లనిా 

పోర త్నుహకంగా 'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్కి 

ఇవాబడింది.  
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ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ إَِل َ أَن َ  بَِطْرِح بَْعَضَها وَ  ْ َحْبٍس بَْعِضَها . َرَواهُ الُت ِ
لَْمَتاِع  َ ْنَتَهْت ِعْنَد قَْولِِه : ا َيَتُه اِ  . َرَوا

4005. (21) [2/1172- అప్రిశోధితం] 
'ఉమైర్ మౌల్ల అబీలాహమ్ (ర) కథనం: నేను న్న 
యజమానుల వంట 'ఖైబర్లో ప్రలగ న్నాను. అంటే 
నేను కూడ్డ యుద్ధ ంలో ప్రలగ న్నాను. న్న 
యజమానులు న్న గురించి పర వకత  (స్)తో మాటాాడ్డరు. 
నేను వ్యరి బ్రనిస్నని పర వకత  (స్) కు తెలియపరిచారు. 
ఇది తెలుసుకునా పర వకత  (స్) కానుకగా ఏదో ఇవామని 
ఆదేశించారు. న్న మడలో ఒక కరవ్యలం వేయడం 
జరిగంది. అది న్న కంటే పడవైనది. అందువలా దాని  ా
ఈడుచకుంటూ నడిచేవ్యడిని. అది చూచి పర వకత  (స్), 
'ఇంటా్ల  పనికివచేచ వసుూ వు ఏదైన్న ఉంటే ఇచిచ 
వేయండి,' అన్నారు. నేను ఇసా్లమ్క ముందు అజా్ఞన 
కాలంలో మత్సిథ మితం లేనివ్యరిని, పచిచవ్యరిని 
మంత్ు ంచేవ్యడిని. ఆ మంత్ను లు, దు'ఆలను పర వకత  (స్)కు్
వినిపంచాను. వ్యటిలో కొనిా స్రిగాలేవు. అపుపడు 
పర వకత  (స్) ఈ పదాలను పఠించకు, వీటిని పఠించ్చ అని 
ఆదేశించారు. (త్రిమజి', అబూ్ దావూద్) 

 (2/1172)[ ) لم تتم دراسته (  22]  -4006
اِريََة قَاَل: قُِسَمْت َخْيَبُ َعىل أَْهِل  جَ ِن بْ  َجم َِع مُ ْن َوعَ 
نَِيَة  ْيِبي َِة فََقَسَمَها َرُسْوُل اهلِل ص الُْحَد  ىل اهلل عليه وسلم ثََما

ْ ثاََلثُِماَئِة  َعْشَر َسْهمًّا َوكَاَن الَْجْيُش أَلْفًّا َوَخْمَسِماَئٍة فِهْْيِ
اجِ  ْْيِ اِرَس َسْهمَ فَاِرٍس فَأَْعََط الْفَ  ْهمًّا َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َس َل َوالر َ

ْبِن  ْلَعَمُل عَلَْيِه وَ  َوقَاَل: َحِدْيُث ا أَََت الَْوْهُم ِِفْ ُعَمَر أََصح ُ فَا
َحِدْيِث ُمَجم ٍَع أَن َُه قَاَل: إِن َُه قَاَل: َثاَلثَِماَئِة فَاِرٍس َوإِن ََما كَانُْوا 

 . ِماَئَِتْ فَاِرٍس 
4006. (22) [2/1172 -అప్రిశోధితం] 
ముజమమ'అ బిన్ జ్ఞరియహ్ (ర) కథనం: 'ఖైబర్ 
యుద్ధ ధన్ననిా 'హుదైబియావ్యరిలో పంచటం 
జరిగంది. పర వకత  (స్) యుద్ధ ధన్ననిా 18 వంతులుగా 
చేస్లరు. సైనయం 1500 మంది. వీరిలో 300 మంది గురర ంపై 
స్లారీ చేస్తవ్యరు. మిగలిన వ్యరు నడిచేవ్యరు. గురర ం 

గలవ్యరికి రండు వంతులు, కాలి నడక గలవ్యరికి 1 
వంతు ఇచాచరు. 82  (అబూ్ దావూద్) 
అబూ దావూద్ అభిప్రర యం: 'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

'హదీసు ప్రర మాణకమైనది. చాల్లమంది పండితులు 
దీనేా స్మరిథ సుూ న్నారు. ముజమమ'అ 'హదీసు'లో 
అనుమానం ఉంది. 200 గురర పు స్లారీలకు బదులు 
300 గురర పు స్లారీలు అని్ పేర్కొన్నారు.  

 (2/1172)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 4007
َل َشِهْدت ُ الن َِب  صىل اهلل ْيِب بِْن َمْسلََمَة الِْفْهِري ِ قَاَوَعْن َحبِ 

ْجَعِة. بَُع ِِف الَْبَدأةِ َوالث ُلَُث ِِف الر َ َرَواهُ   عليه وسلم نَف ََل الر ُ
 . أَبُْودَاُودَ 

4007. (23) [2/1172 -అప్రిశోధితం] 
'హబీబ్ బిన్ మస్లమహ్ (ర) కథనం: నేను పర వకత  (స్). 
ప్రర రంభంలో 1/4వ వంతు ఇవవటం,్ తరువాత్ 1/3వ 
వంతు ఇవవటం్చూసాన్న. 83  (అబూ  దావూద్) 

 

82) వివరణ-4006: 'హుదైబియా వారంటే 7వ హిజ్రర లో 

'ఉమ్రహ్ చేస్త ఉదేేశయంతో మదీనహ నుండి బయలు్

దేరిన పర వకత (స్) అనుచరులు. 'హుదైబియ ప్రర ంత్ననికి 

చేరుకునా తరువ్యత అవిశాాసులు మకొహ్ లోకి 

పా్వేశించకుండ్డ ఆపవేస్లరు. ఇకుడ ఒప్పంద్ం జరగంది. 

అనుచరుల స్ంఖయలో అభిప్రర యభేదాలు ఉన్నాయి. 

కొనిా ఉలాేఖన్నలాో 1400 మంది అని ఉంది. మరికొనిా 

ఉలాేఖన్నలాో 1500 మంది అని ఉంది. అయితే 1400 

మంది గల ఉలాేఖనం ప్రర మాణకమైనది. గురర పు స్లారీలు 

200 ఉన్నారు. యుద్ధ ద్నంలో గురర పు స్లారీల వ్యరికి 3 

వంతులు కేటాయించారు. ఒక వంతు మనిషికి, రండు 

వంతులు గుర్వర నికి లభించాయి.  
83) వివరణ-4007: సైనయం యుదాధ నికి వళిళనపుపడు 

న్నయకుని అనుమత్తో కొంతమంది సైనయం నుండి వేరై 

శతుు వులతో యుద్ధ ం చేయటానికి వళ్ళళది. యుద్ధ ద్నం 

తీసుకొని సైనయం త్రిగవస్తూ , ఆ ధన్ననిా పర వకత  (స్) 4 

భాగాలు చేస్తవ్యరు. ఒకవంతు యుద్ధ ం చేసిన వ్యరికి, 

మిగలిన 3 వంతులు యుద్ధ ం చేసిన వ్యరికి మరియు 

చేయమని వ్యరికి్కలిప ప్ంచేవ్యరు. త్రుగు పరయాణంలో 

శతుు వులతో యుద్ధ ం చేసి యుద్ధ  ధనం తీసుకొని వస్తూ  

దానిా మూడు భాగాలు చేస్త వ్యరు. ఒక వంతు యుద్ధ ం 

చేసినవ్యరికి, రండువంతులు యుద్ధ ం చేస్థనవారికి్

మరియు్చేయనివ్యరికి్కలిప ఇచేచవ్యరు. 
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 (2/1172)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4008
 ُبعَ ُل الر ُ ف ِ ه وسلم كَاَن يُنَ َوَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علي

 . َفَل. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ بَْعَدالَْخُمِس َوالث ُلَُث بَْعَد الُْخُمِس إِذَا قَ 
4008. (24) [2/1172 -అప్రిశోధితం]  
'హబీబ్ బిన్ మస్లమహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 1/5 
వంతు తీసిన తర్వాత 1/4 వంతు ఇచేచవ్యరు. త్రుగు 
పర యాణంలో 1/5 వంతు తీసిన తర్వాత 1/3 వంతు 
ఇచేచవ్యరు.84 (అబూ  దావూద్) 

 (2/1172) [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 4009
َيةِ  ْيِر ة  َوَعْن أَِِب الُْجَو ْوِم َجر َ الَْجْرِمي ِ قَاَل: أََصْبُت بِأَْرِض الر ُ

َيَة َوعَلَْيَنا َرُجٌل مِ  نِْْيُ ِِفْ إِْمَرةِ ُمَعاِو ْن أَْصَحاِب َحَمَراَء فِْيَها دَنَا
ُن  اهلل عليه وسلم ِمْن بَِّن ُسلَْيٍم يَُقاُل لَُه :َمعْ  صىلهلِل ْوَل اُس رَ 

َقَسَمَها بَْْيَ الُْمْسِلِمْْيَ َوأَْعَطاِِنْ ِمْنَها بُْن يَِزْيَد فَأََتْيُتُه بَِها فَ 
ْ َسِمْعُت َرُس  ْ ثُم َ قَاَل: لَْوََل أَِن ِ ْوَل اهلِل ِمثَْل َما أَْعََط َرُجالًّ ِمهْْنُ

 .ُقْوُل: "ََل نََفَل إَِل َ بَْعَد الُْخُمس"م يَ ه وسل  علياهللصىل 
 . ْيُتَك. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َْلَْعَط 

4009. (25) [2/1172 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జువైరియ జరీమ కథనం: ర్మమీల ప్రర ంతంలో 
న్నకు ఒక ఎరర టి కుండ దొరికింది. అందులో అషర ఫీలు 
ఉన్నాయి. అపపటి  ప్రలకులు, పర వకత  (స్) 
అనుచరులైన మ'అన్బిన్ య'జీద్ ముందు ఉంచాను. 
అతను దానిా యుద్ధ ధనంగా పరిగణంచి ఇతరులకు 
ఇచిచనంతే న్నకూ ఇచాచరు. ఇంకా ''ఒకవేళ  పర వకత (స్) 
ను, '1/5 తరువ్యత ఇవావచ్చచ' అని అనటం విని ఉంటే 
నేను న్నకు తపపకుండ్డ అధికంగా ఇచిచ ఉండేవ్యడిని,'' 
అని అన్నారు.85  (అబూ దావూద్) 

 

84) వివరణ-4008: ఇంతకు ముందు 'హదీసు'లో 1/5 

వంతు తర్వాత 1/4 వంతు మరియు 1/3 వంతు ఇచేచ 

పర స్లూ వన లేదు. ఇందులో 1/5వ వంతు తీసిన తర్వాత 

1/4 వంతు లేదా 1/3 వంతు ఇచేచవ్యరని ఉంది. అంటే 

మొద్టి 'హదీసు'లో స్ంకిష పూ ంగా ఉంది. ఈ 'హదీసు'లో 

వివరంగా ఉంది. 

85) వివరణ-4009: అంటే 1/2 వ వంతు ఇచిచన తర్వాత 

అద్నంగా ఇవావచ్చచ. ఇది కేవలం యుద్ధ ధనంలోని 

1/5వంతులో్ఉంటంది. కాని్అంద్రి్సొతుూ లో 1/5 వంతు 

లేదు. కనుక ఇందులో అద్నంగా ఇవాటం జరుగదు. 

 (2/1173)لم تتم دراسته (  )[  26]  - 4010
 َ ا َرُسْوَل اهلِل  ْشَعِري ِ قَاَل: قَِدْمَنا فََوافَْقنَ َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْل

صىل اهلل عليه وسلم ِحْْيَ اْفَتَتَح َخْيَبَ فَأَْسَهَم لََنا أَْو قَاَل:  
َنا ِمْنَها َوَما قََسَم ِْلََحدٍ  َها َشْيئًّا ِمنْ ْيَبَ  خَ ْتِح غَاَب َعْن فَ  فَأَْعَطا

ا َوأَْصَحاَب إَِل َ لَِمْن َشِهَد َمَعُه إَِل َ أَْصَح  ُه أَْسَهُم  اَب َسِفْيَنِتَنا َجْعَفرًّ
 . لَُهْم َمَعُهْم . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4010. (26) [2/1173 -అప్రిశోధితం] 
అబూ మూస్ల అష్'అరీ (ర) కథనం: మేము 'హబ్షా 
నుండి త్రిగ వచిచ మదీనహ చేర్వము. అపపటికి 
'ఖైబర్ను జయించడం జరిగంది. పర వకత  (స్) 'ఖైబర్ 
యుద్ధ ధనం నుండి మాకు కూడ్డ వంతు ఇచాచరు. 
అయితే మేము యుద్ధ ంలో ప్రలగ నలేదు. మా తపప మరే 
ప్రలగ ననివ్యరికి వంతు ఇవాబడలేదు. కాని పడవ 
పర యాణీకులకు అంటే అంద్రితో సమానంగా జ'అఫర్ 
అతని మితుు లకు వంతులు ఇచాచరు.  86 (అబూ 
దావూద్)  

 

86) వివరణ-4010: అబూ మూస్ల అష్'అరీ పేరు 

'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ ఖైస్. ఇతడు యమన్కి చెందినవ్యరు. 

అష్'అర్ తెగకు చెందినవ్యరు. అందువలాే ఇతనిా అబూ 

మూస్ల అష్'అరీ అంటారు. ఇతని ఇసా్లమ్ సీాకరణ 

స్ంఘటన ఈ విధంగా ఉంది. అబూ మూస్ల యమన్ 

నుండి నడచి మకొహ వచాచరు. వంటనే ఇసా్లమ్ 

సీాకరించారు. తరువ్యత తన ప్రర ంత్ననికి వళిళ ఈ 

స్ందేశానిా అందేజేస్లరు. అబూ మూస్ల అష్'అరీ అతని 

కుటంబంలో చాల్ల గొపప ధనవంతులు. అందువలాే 

అతని స్ందేశం చాల్ల తారగా వ్యయపంచింది,. అతను 

సుమారు 50 మంది నూతన ముసాిములను తీసుకొని 

స్ముద్ర  మార్వగ న బయలుదేర్వరు. కాని తుఫాను ఆ 

న్నవను 'హబ్ష్ట చేరిచంది. ఇకొడ వలస్ వచిచన 

జ'అఫర్ మొద్లైనవ్యరు కూడ్డ ఉన్నారు. వీరు 

మదీనహ కు బయలుదేర్వరు. అబూ మూస్ల (ర) కూడ్డ 

ఈ బృంద్ంలో చేరిపోయారు. వీరు మదీనహ 

చేరుకునాపపటికి ఖైబర్ను జయించి త్రిగ ర్వవటం 

జరిగంది. అపుపడు పర వకత  (స్) అబూ మూస్లకు, అతని 

మితుు లకు 'ఖైబర్ యుద్ధ ధనంలో నుండి వంతులు 

ఇచాచరు. (బు'ఖారీ) 

అబూ మూస్ల అష్'అరీ అనేక యుదాధ లాో ప్రలగ న్నారు. 

పర వకత  (స్) అబూ మూస్ల అష్'అరీని యమన్కి 
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 (2/1173)[ ) لم تتم دراسته (  27]  - 4011
لٍِد: أَن َ  ْن أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صىل   َوَعْن يَِزْيَد بِْن َخا َرُجالًّ م ِ

ْ يَْوَم َخْيَبَ فََذكُُرْوا لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   اهلل عليه وسلم ُتَوِف ِ
ْت ُوُجْوهُ  .ُكْم"ِحبِ َعىَل َصاا وْ فََقاَل: "َصل ُ عليه وسلم  َ فََتَغْي َ

فََفت ََشَنا   .ْيِل اهلِل"َل: "إِن َ َصاِحَبُكْم غَل َ ِِفْ َسبِ الن َاِس لَِذلَِك فََقا
. ا ِمْن َخَرِز يَُهْودَ ََل يَُساِوْي ِدْرَهَمْْيِ َرَواهُ   َمَتاَعُه فََوَجْدَنا َخْرزًّ

لٌِك َوأَبُْو دَا  .   ائِ ُ ُودَ َوالن ََس َما
4011. (27) [2/1173- అప్రిశోధితం] 
య'జీద్ బిన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: ' ఖైబర్ యుద్ధ ంలో 
ఒక అనుచరుడు మరణంచాడు. పర జలు పర వకత  (స్)కు ఈ 
విషయం తెలియపరిచారు. దానికి పర వకత  (స్), 'మీ 
స్హచరుని జన్న'జ'హ నమా'జు చద్వండి,' అని 
అన్నారు. అది విని అనుచరులు ఆశచరయం వయకత ం 
చేస్లరు. అది చూచి పర వకత  (స్), 'మీ స్హచరుడు 
దైవమారగ ంలో దోర హం, దొంగతనం చేస్లడు. నేను ఇల్లంటి 
వ్యరి జన్న'జహ నమా'జు చద్వను,' అని అన్నారు. 
మేము అతని స్లమానాను పరిశీలించాము. వ్యటిలో 
య్యద్సీూ ీల లోపలి దుసుూ లు ఉన్నాయి. వ్యటి వల 
రండు దిర్హమ్ల కంటే అధికం లేదు. (మాలిక్, అబూ 
దావూద్, నసాయ')  

 (2/1173)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 4012
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروقَالَ 

وسلم إِذَا أََصاَب َغِنْيَمةًّ أََمَر باَِلَلًّ فََنادَى ِِف الن َاِس فََيِجْيُئْوَن 
ُيْقِسَمهُ ُه ْم فَُيَخم ُِس بَِغَنائِِمهِ  لَِك  فَ َو ا بَْعَد ذَ َجاَء َرُجٌل يَْومًّ

ا فِْيَما كُن َا أََصْبَناهُ ِمَن فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل َهَذ  .ْعرٍ بِِزَماِم م ِْن شَ 
أََسِمْعَت باَِلَلًّ نَادَى ثاََلثًّا؟" قَاَل: نََعْم قَاَل:  : "قَالَ  .الَْغِنْيَمةَ 

 َ قَاَل: "كُْن أَْنَت َتِجْيُء بِِه  رَ ؟" فَاْعَتَذ ِبهِ ْن َتِجْيَء "فََما َمَنَعَك أ
َمةِ  َ "فََلْ أَقَْبلَُه َعْنَك  يَْوَم الِْقَيا  . بُْو دَاُودَ . َرَواهُ أ

4012. (28) [2/1173 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'అమ్ల్ (ర) కథనం: స్లధారణంగా 
పర వకత  (స్) యుద్ధ ంలో యుద్ధ ధనం లభిస్తూ  బిల్లల్ను 

 

గవరార్గా నియమించారు. అబూ మూస్ల అష్'అరీ 

పర వకత  (స్) స్నిాహిత అనుచరులలో ఒకరు. ఇతనికి 

పర వకత  (స్) వదే్ పర తేయక స్లథ నం ఉండేది. ఖుర్ఆన్ చాల్ల 

బ్రగా పఠించే వ్యరు. 44వ హిజీర లో మరణంచారు. 

సైనయంలో ఎవరి వదే్నైెన్న యుద్ధ ధనంలో నుండి ఏదైన్న 
ఉంటే చేరవేయమని పర కటించమని ఆదేశించేవ్యరు. 
ఉనా వ్యరంద్ర్మ తెచిచ ఇచేచవ్యరు. పర వకత  (స్) 1/5 
వంతు తీసి మిగలింది అంద్రికీ పంచేవ్యరు. ఒకస్లరి 
పర వకత  (స్) పంచి వేసిన తర్వాత ఒక వయకిత  కళ్ళం తీసుకొని 
వచిచ, 'పర వకాత ! ఇది యుద్ధ ధనం నుండి తీసుకున్నాను,' 
అని అన్నాడు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'నువుా, బిల్లల్ 3 
స్లరాు పర కటించింది, విన్నావ్య?' అని అన్నారు. దానికి ఆ 
వయకిత , 'విన్నాను,' అని అన్నాడు. 'అపుపడు ఎందుకు 
తీసుకుర్వలేదు,' అని అడిగారు. ఏదో స్లకు చెప్రపడు. 
'ఇల్లగే తీరుపదినం న్నడు దీనిా తీసుకువస్లూ వు,' అని 
అన్నారు. (అబూ  దావూద్) 

 (2/1173)( [ ) لم تتم دراسته  29]  - 4013
هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب  ِ  َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

قُْوا َمَتاعَ الَْغال ِ َوَضَربُْوهُ  .  اهلل عليه وسلم َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َحر َ
َ َرَوا  .دَاُودَ  بُوْ هُ أ

4013. (29) [2/1173- అప్రిశోధితం] 
'అమ్ల్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  దాార్వ, అతడు తన 
తండిర  దాార్వ కథనం: పర వకత  (స్) మరియు అబూ బకర్ 
మరియు 'ఉమర్ దొంగతనం చేసిన వ్యరిని కొటేట వ్యరు, 
వ్యరి వసుూ వులను కాలిచవేస్తవ్యరు. 87(అబూ  దావూద్) 

 (2/1173)سته ( درا لم تتم [ ) 30]  - 4014
هلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َسُمَرةَ بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: كَاَن َرُسْوُل ا

َل ًّ فَإِن َُه ِمثْلُهُ وسلم يَُقْوُل: "َمْن   . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ " يَْكُتم غَا
4014. (30) [2/1173- అప్రిశోధితం] 
స్మురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
పర వచనం, ''దోర హం చేసిన వ్యరి దోర హానిా కపపపుచచటం 
దోర హం  చేసినటాే.''  (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1174)ه ( [ ) لم تتم دراست 31]  - 4015
َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: نََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

ِنِم َحّت  ُتْقَسَم. َرَواهُ ال  َعْن  ْ ِشَري الَْمَغا  . ِمِذي ُ ُت ِ
 

87) వివరణ-4013: కాలచటం ఇపుపడు నిషిద్ధ ం. శిక్షగా, 

గుణప్రఠంగా దొంగతనం చేసినవ్యరిని కొటాట లి. దీనివలా 

ఇతరులు జ్ఞగర తూ గా ఉంటారు. 
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4015. (31) [2/1174- అప్రిశోధితం] 
అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకత  (స్) యుద్ధ  
ధన్ననిా పంచకముందే దానిా అమమటానిా 
నిషేధించారు. 88  (త్రిమజి') 

 (2/1174)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 4016
َمَة َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم اعَ  ُتبَ : نََه أَْن َوَعْن أَِِبْ أَُما

هَ  َرِمي ُ   اُم الس ِ ا  .َحّت  ُتْقَسَم. َرَواهُ الد َ
4016. (32) [2/1174 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) యుద్ధ ధనం 
పంచబడనంతవరకు వంతును అమమటానిా 
నిషేధించారు.  (దారిమ) 

 (2/1174)[ ) لم تتم دراسته (  33]  - 4017
لَْت: َسمِ : قَبِْنِت قَْيٍس  َوَعْن َخْولَةَ   َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ُت عْ ا

ْن أََصاَبُه َهِذهِ الَْماَل َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فَمَ عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ 
ِه بُْوِرَك لَُه فِْيِه َوُرب َ ُمَتَخو ٍِض فََما َشاَءْت بِِه نَْفُسُه ِمْن م َاٍل  بَِحق ِ

ِمِذي ُ  "ارُ ن َ ال  َمِة إَِل َ َيا يَْوَم الْقِ اهلِل َوَرُسْولِِه لَْيَس لَهُ  ْ  .. َرَواهُ الُت ِ
4017. (33) [2/1174 -అప్రిశోధితం] 
'ఖౌలహ బిన్తె ఖైస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచిసూూ  ఉండగా నేను విన్నాను, ''ఈ ధనం పచచగా, 
త్యయగా ఉంటంది. అంటే హృద్యానిా ఆకరిష సుూ ంది. 
ధరమంగా దొరికిన వ్యరికి శుభం కలుగుతుంది. అయితే 
చాల్ల మంది అలా్లహ్ (త) మరియు ఆయన పర వకత  (స్) 
ధనంలో అనవస్రంగా, అధరమంగా ఖరుచచేసూూ  
ఉంటారు. ఇటవంటి వ్యరికి తీరుపదినం న్నడు నరకాగా 
ఉంది. 89  (త్రిమజి') 

 (2/1174) [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 4018
ِب َ  ْبِن َعب َاٍس أَن َ الن َ ْيَفُه   َس لم َتَنف ََل ه وسصىل اهلل علي َوَعِن ا

بُْن َماَجُه  َرَواهُ أَْحمَُد  .ذَا الَْفَقاِر يَْوَم بَْدرٍ   َوا
 

88) వివరణ-4015: ఎందుకంటే పంచక ముందు అతడు 

దానికి యజమాని కాడు.  

89) వివరణ-4017: అంటే 'జకాత్, యుద్ధ ధనం మొద్లైన 

వ్యటి నుండి అధరమంగా ఖరుచచేస్తూ , ఎందుకంటే అందులో 

ఇతరుల హకుొలు కూడ్డ ఉంటాయి. ఇతరుల 

హకుొలిా కొలాగొటిట నందువలా తీరుపదినంన్నడు కఠిన 

శిక్షలకు గురి కావలసి వసుూ ంది. 

 ُ ِمِذي  ْ ْؤيَا يَْوَم أُُحٍد َوَزادَ الُت ِ  . َوُهَو ال َِذْي َرأَى فِْيِه الر ُ
4018. (34) [2/1174- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) బద్ర ల్ 
యుద్ధ ంలో తన నిరిీతవంతు కంటే అద్నంగా ఒక 
కరవ్యలం తీసుకున్నారు. దాని పేరు జు'ల్ ఫఖాార్. 
(ఇబెి మాజహ, త్రిమజి')  
త్రిమజీ'లో ఇల్ల ఉంది: ''ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్) కల్
గన్నారు. బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో మమ్బహ బిన్ 'హజె్ఞజ్ 
హతమారచబడా్డడు. ఈ కరవ్యలం అతనిదే. ఇది చాల్ల 
పర ఖాయత కరవ్యలం. పర వకత  (స్) ముందు త్నను దాని  ా
ఉంచ్చకున్నారు. తరువ్యత 'అలీ (ర) కు ఇచిచవేస్లరు. 
ఈ కరవాల్లనిి జు'లాఖ్యఖ ర్ అని ఎందుకంటారంటే, దీని 
పడకిలిలో్ పదుగులు  ఉండేవి. 

 (2/1174)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 4019
ْيِفِع بِْن ثَاِبٍت أَن َ الن َ   سلم قَاَل:يه و صىل اهلل عل ِب َ َوَعْن ُرَو

ب َةًّ ِمْن ِفِء   كَاَن يُْؤِمُن بِاهلِل َوالَْيْوِم اْْلِخِرفاََل يَ ْن "مَ  ْركَْب دَا
 َحّت  إِذَا أَْعَجَفَها َردَها فِْيِه َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن بِاهلِل  الُْمْسِلِمْْيَ 

 َقهُ ذَا أَْخلَ  إِ ِلِمْْيَ َحّت  لُْمْس َوالَْيْوِم اْْلِخِرفاََل يَلَْبْس ثَْوبًّا ِمْن َِفِْء ا
 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َرد َها فِْيِه".

4019. (35) [2/1174 -అప్రిశోధితం] 
రువైఫి'అ బిన్ స్ల'బిత్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''అలా్లహ్(త)ను, తీరుపదిన్ననిా విశాసించే వయకిత  
ముసాిముల యుద్ధ ధనంలోని జంతువులపై పంచక 
ముందు అనవస్రంగా కూర్చచర్వదు. దానిపై 
కూరుచంటూ అది బకొ చికిొనదైన తర్వాత మళ్ళళ 
తెచిచ యుద్ధ ధనంలో కలపర్వదు. అదేవిధంగా 
అలా్లహ్(త)నూ, తీరుపదిన్ననిా విశాసించే వయకిత  
ముసాిముల యుద్ధ ధనంలోని దుసుూ లను ధరించర్వదు. 
ధరించి, చించి త్రిగ తీసుకుర్వవటం స్రికాదు. 90 

(అబూ్ దావూద్) 
 (2/1174)(  هاست) لم تتم در[  36]  - 4020

 

90) వివరణ-4019: అంటే ఇంకా పంచబడని 

యుద్ధ ధన్ననిా ఉపయోగంచర్వదు. ఇది కూడ్డ దోర హం, 

దొంగతనంగా పరిగణంచబడుతుంది. 
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لِِد  ْ أَْوىَف َوَعْن ُمَحم َِد بِْن أَِِب الُْمَجا قَاَل:  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِب
َعاَم ِِفْ َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   قُلُْت: َهْل كُْنُتْم ُتَخم ُِسْوَن الط َ

ا  مًّ ُجُل  اَن َخْيَبَ فَكَ  يَْوَم عليه وسلم؟ قَاَل: أََصْبَنا َطَعا ْيُء يَجِ الر َ
َر َما يَْكِفْيِه ثُم َ   . يَْنَصِرُف. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  فََيأُْخُذ ِمْنُه ِمْقَدا

4020. (36) [2/1174 -అప్రిశోధితం] 
ము'హమమద్ బిన్ అబిల్ ముజ్ఞలిద్ 'అబేులా్లహ్ బిన్ 
అబీ 'అవ్ఫా (ర) దావరా కథనం: నేను, 'మీరు పర వకత  (స్) 
కాలంలో ఆహార వసుూ వులాో 1/5 వంతు తీస్తవ్యర్వ?' అని 
అడిగాను. దానికి అతను 'ఖైబర్ యుద్ధ ంలో మాకు త్నే 
వసుూ వులు దొరికాయి. ఎవరికి ఎంత అవస్రం ఉంటే 
అంత తీసుకొని వళ్ళళవ్యరు. (అబూ్ దావూద్)  
అంటే త్నే వసుూ వులాో 1/5 వంతు తీస్తవ్యరు కాదు. 

 (2/1175)ه ( تم دراست[ ) لم ت 37]  - 4021
ْبِن عُ َوعَ  ا َغِنُمْوا ِِفْ َزَمِن َرُسْوِل اهلِل َمرَ ِن ا صىل اهلل  : أَن َ َجْيشًّ

ا َوَعَسالًّ  مًّ ُ الُْخُمُس.َرَواهُ أَبُْو  عليه وسلم َطَعا فَلَْم يُْؤَخْذ ِمهْْنُ
  دَاُودَ 

4021. (37) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 
కాలంలో ముజ్ఞహిదీనాకు యుద్ధ ధనంగా అనాం, తేనె 
లభించేది. అందులో నుండి 1/5 వంతు తీయబడేది 
కాదు. (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1175)) لم تتم دراسته (  [ 38]  -4022
ْحَمِن َعْن بَْعِض أَْصَحاِب الن َِب    َل َعْبِد الر َ َوَعِن الَْقاِسِم َمْو

َغْزِو َوََل  ْل  اَجُزْوَر ِِف اْل  ن َا نَأْكُُل قَاَل: كُ صىل اهلل عليه وسلم
لَِنا َوأَْخِرَجُتَنا ِمنْ نُْقِسُمُه َحّت  إِذَا كُن َا لََنْرِجعُ  ُه َمْملُْوَءةٌ.  إِل َرَحا

   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4022. (38) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
ఖాసిమ్  'అబేురర 'హామన్ బ్రనిస, కొంద్రు పర వకత  (స్) 
అనుచరుల దాార్వ కథనం: యుదాధ లాో మేము 
ఒంటెలను జి'బహ్ చేసి త్నేవ్యరము. పంచేవ్యరం 
కాము. అంటే యుద్ధ ధనం ఒంటెలనుండి ఆకలికి తటట ్
కోలేక నిస్ుహాయ సిథ త్లో న్నయకుని అనుమత్తో 
జి'బహ్ చేసి త్నేవ్యరం. అంటే పంచకముందు ఇది 
జరిగేది. మేము మా ఇళ్ళకు త్రిగ వచిచనపుడు 
స్ంచ్చలు మాంస్ంతో నిండి్ ఉండేవి. (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1175)[ ) لم تتم دراسته (  39]  - 4023
ِب َ صىلَوَعْن ُعَبادَ  ِمِت أَن َ الن َ ا  اهلل عليه وسلم كَاَن ةَ بِْن الص َ

ُكْم َوالُْغلُْوَل فَإِن َُه عَاَر َعىَل  يَُقْوُل: "أد ُوا الِْخَياَط َوالِْمْخَيَط َوإِي َا
َمِة". يَْوَم اْل  أَْهلِهِ  رَ َروَ ِقَيا ا  .  ي ُ مِ اهُ الد َ

4023. (39) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
'ఉబ్రద్హ్ బిన్ 'స్లమిత్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) ఇల్ల 
పర వచించేవ్యరు, ''యుద్ధ ధనంగా సూది లేదా దారం 
దొరికిన్న దానిా కూడ్డ తెచిచ ఉంచండి. దోర హానికి 
దొంగతన్ననికి దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే 
తీరుపదినంన్నడు దొంగతనం చేసినవ్యడు న్నచ 
అవమాన్ననికి, పర్వభవ్యనికి గురవుత్నడు. అతడు 
సూది, దార్వలను తీసుకొని తీరుప మైదానంలో 
త్రుగుతూ ఉంటాడు. పర జలు చూచి, ఇహలోకంలో 
సూదీ దార్వల దొంగ అని గర హిస్లూ రు. ఇంత కంటే న్నచమైన 
అవమానం మరేముంటంది. (దారీమ) 

 (2/1175)استه ( [ ) لم تتم در 40]  - 4024
هِ   عَ لن ََسائِ ُ هُ اَوَرَوا ِ  .  ْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

4024. (40) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్ల్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండా, తాతల దావరా 
కథనం. (నస్లయి) 

 (2/1175)[ ) لم تتم دراسته (  41]  - 4025
ِ َعْن أَبِيْ  َوَعْن َعْمِروبِْن ُشَعْيٍب  ن َِب ُ صىل  ل ا ا دَنَ  قَاَل:هِ ِه َعْن َجد 

ِمِه ثُم َ قَاَل: يَااهلل عليه وسلم ِمْن بَِعْْيٍ فَأََخَذ وَ   َبَرةًّ ِمْن َسَنا
أَي َُها الن َاُس إِن َُه لَْيَس ِِلْ ِمْن َهَذا الَْفْيِء َشْيٌء َوََل َهَذا َوَرفََع  

َياَط لْخِ فَأَد ُوا ا ْم ْودٌ عَلَْيكُ ُمُس َمْردُ أَْصَبَعُه إَِل َ الُْخَمَس َوالْخُ 
ٌة َشْعٍر فََقاَل: أََخْذُت َهِذهِ فََقاَم َرُجٌل ِِفْ يَِدهِ كُب َ  .َوالِْمْخَيَط"

 ُ ا َما  ِْل ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "أَم َ ْصِلَح بَِها بَْردََعةًّ فََقاَل الن َ
لِِب فَهُ  لَِبِّنْ َعْبِد الُْمط َ ا مَ ْت ذَا َبلَغَ ا إِ فََقاَل: أَم َ . "َو لََك كَاَن ِِلْ َو

 .  أَبُْو دَاُودَ أََرى فاََل أََرَب ِِلْ فِْيَها َونَبَذَها. َرَواهُ 
4025. (41) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్ల్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  త్నతల దాార్వ కథనం: 
పర వకత  (స్) ఒక ఒంటెవదే్ నిలబడా్డరు. ఒంటె కుహరంపై 
నుండి కొనిా వంటు కలు తీసుకొని ఇల్ల పర వచించారు, 
''పర జల్లర్వ! ఈ యుద్ధ ధనం నుండి ఏమాతు ం 
తీసుకోవడం కూడ్డ న్నకు ధరమస్మమతం కాదు. ఇంకా 
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తన వేలును ఎత్ూ  ఈ మాతు ం కూడ్డ కాదు. కాని 1/5వ 
వంతుకూడ్డ, ఇది కూడ్డ మీలో పంచటం జరుగుతుంది. 
అందువలా యుద్ధ ధన్ననికి చెందిన పర తీది తెచిచ ఇకొడ 
పటట ండి. చివరికి సూది, దారం కూడ్డ,'' అని అన్నారు. 
అది వినా ఒక వయకిత  నిలబడా్డడు. అతని చేత్లో 
వంటు కల త్ను డు ఉంది. ఆ వయకిత , 'ఓ పర వకాత ! దీనిా 
అవస్ర్వనికి తీసుకున్నాను,' అని అన్నాడు. దానికి 
పర వకత (స్), 'ఈ త్ను డులో న్న వంతు, బన్న అబేుల్ 
ము'తూ లిబ్ వంతు ఉనాియ, అద్ంతా నీదే, నేను 
నిన్ని క్షమిసుత నాిను. అది తపప అందులో మిగలిన 
వ్యరి వంతు ఉంది. దానికి నేను బ్రధ్యయణా కాను.' అది 
విని ఆ వయకిత , 'దీనికి ఇంత గొపప ప్రర ముఖయత ఉంటే 
న్నకకొర లేదు,' అని ప్రరవేస్లడు.'' (అబూ దావూద్) 

 (2/1175)[ ) لم تتم دراسته (  42]  - 4026
: َصىل  بَِنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  الَ عََبَسَة قَ بِْن َعْن َعْمِرو وَ 

َم أََخَذ َوَبَرةًّ ِمْن َجَنِب بَِعْْيٍ ِمَن الُْمْغَنِم فَلَم َا َسل َ وسلم إِل 
  َ الَْبِعْْيِ ثُم َ قَاَل: "َوََل يَِحل ُ ِِلْ ِمْن َغَنائِِمُكْم ِمثُْل َهَذا إَِل 

 . اهُ أَبُْو دَاُودَ َروَ . "فِْيُكْم دٌ َمُس َمْردُوْ َس َوالْخُ الُْخمَ 
4026. (42) [2/1175 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్ల్ బిన్ 'అబస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మాకు 
నమా'జ్ చదివించారు. ఆ తరువ్యత యుద్ధ ధనంలోని 
ఒక ఒంటె పర కొన నిలబడి దాని కొనిా వంటు కలు 
చేత్లోకి తీసుకొని ఈ మాతు మైన్న మీ యుద్ధ ధనం న్న 
కోస్ం ధరమస్మమతం కాదు. అయితే 1/5వ వంతు తపప. 
అయితే 1/5వ వంతు కూడ్డ మీకే త్రిగ ఇవాడం 
జరుగుతుంది. (అబూ్ దావూద్) 

 (2/1175)[ ) لم تتم دراسته (  43]  - 4027
َوَعْن ُجَبْْيِ بِْن ُمْطِعٍم قَاَل: لَم َا قََسَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

لٍَب  اِش  بَِّنْ هَ بَْْيَ ي الُْقْرََب ْهَم ذَوِ عليه وسلم َس  ٍم َوَبِّنْ الُْمط َ
اهلِل َهُؤََلِء  بُْن َعَفاَن فَُقلَْنا: يَا َرُسْوَل  أََتْيُتُه أَنَا َوُعثَْماُن 

َنَنا ِمْن بَِّن َهاِشٍم ََل نُْنِكُر فَْضلَُهْم لَِمكَانَِك ال َِذْي َوَضَعَك  إِْخَوا
 َ ْ أََرأ َنَنا ِمْن ْيَت إِْخوَ اهلُل ِمهْْنُ ِل بَِّن ا ْ َوَتَرْكَتَنا   ِب  الُْمط َ أَْعَطْيهَُتُ
َبُتَنا  ْ َواِحَدةٌ َوإِن ََما قََرا َبهُُتُ ْوُل اهلِل صىل اهلل فََقاَل َرُس  .َوقََرا

لِِب َشْيٌء َواِحٌد َهَكَذا".   عليه وسلم: "إِن ََما بَُنو َهاِشٍم َوَبُنو الُْمط َ
 اِبِعِه.َوَشب ََك بَْْيَ أََص 

ارَ     .ي ُ فِعِ َواهُ الش َ
َيٍة أَِِبْ دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ نَْحَوهُ َوِفيْ  رِ َوِِفْ  لِِب ََل  َوا ِه: "إِن َا َوَبُنو الُْمط َ

 .نَْفَُتُِق ِِفْ َجاِهِلي َِة َوََل إِْساَلٍم َوإِن ََما نَْحُن َوُهْم َشْيٌء َواِحٌد"
 .َوَشب ََك بَْْيَ أََصاِبِعهِ 

4027. (43) [2/1175-అప్రిశోధితం] 
జుబై్నర్ బిన్ ముత్'యిమ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) ద్గగ రి 
బంధ్యవుల వంతులు కూడ్డ బన్న హాషిమ్, బన్న 
ము'తూ లిబ్లకు పంచిపటాట రు. అపుపడు నేను, 'ఉస్లమన్ 
బిన్ అప్రాన్ (ర) పర వకత  (స్) వదే్కు వళిళ, 'ఓ పర వకాత ! 
మేము మా సోద్రులు బన్న హాషిమ్ల స్లథ న్ననిా వయత్రే 
కించటం లేదు. కాని తమరు బంధ్యవు వంతులను కూడ్డ 
వ్యరిలోనే పంచి పటాట రు. మాది, వ్యరిది బంధ్యతాం 
స్మానమే,' అని అన్నారు. దానికి పర వకత (స్), 'అవును 
బన్న హాషిమ్ మరియు బనూ ము'తూ లిబ్ ఇదే్ర్మ 
స్మానులే అని పలికి ఒక చేత్ వేర ళ్ళను మర్చ చేత్ 
వేళ్ళతో కలిప, 'ఇదేవిధంగా అజా్ఞన కాలంలో కలసి 
ఉండేవ్యరు,' అని అన్నారు. మర్చ ఉలాేఖనంలో 
''మేమూ, బన్న ము'తూ లిబ్ అజా్ఞన కాలంలోనూ వేరు 
కాలేదు. ఇసా్లమ్లోనూ వేరు కాలేదు. మేమంత్న 
ఒకొటే,'' అని అన్నారు. (అబూ దావూద్, నస్లయి', 
ష్టఫ'యీ) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1176)عليه (  [ ) متفق 44]  - 4028

ِ ر َ ال  َعْن َعْبدِ  ف  ْ َواقٌِف ِِف الص َ  يَْوَم  ْحمِن بِْن َعْوٍف قَاَل: إِِن ِ
َمْْيِ ِمَن اْْلَْنَصاِر بَْدٍر فََنَظْرُت َعْن يَِميْ  ِّنْ َوَعْن ِشَماِِلْ فَإِذَا بُِغالًّ

ُنَها فََتَمن َْيُت أَْن أَكُْوَن بَ   َزِِنْ ْنُهَما فََغمَ ْْيَ أَْضلََع مِ َحِدْيثٍَة أَْسَنا
: نََعْم فََما فََقاَل: َيا َعم ِ َهْل َتْعِرُف أَبَا َجْهٍل؟ قُلُْت  امَ أََحُدهُ 

ْبَن أَِخْي؟ قَالَ  لَْيِه يَاَحاَجُتَك إِ  ُت أَن َُه يَُسب ُ َرُسْوَل اهلِل  ا : أْخِبْ
يَُفاِرُق  َرأَْيُتُه ََل  صىل اهلل عليه وسلم َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ لَِئْن 

ْبُت لَِذلِ  حَ ْي َسَوادَهُ ادِ َسوَ  قَاَل:   .َك ّت َ يَُمْوَت اْْلَْعَجُل ِمن َا فََتَعج َ
 ِِلْ ِمثْلََها فَلَْم أَْنَشُب أَْن نََظْرُت إَِل أَِِبْ  َوَغَمَزِِن اْْلَخُر فََقالَ 

َياِن؟ هَ  ا ال َِذْي َذا َصاِحُبُكمَ َجْهٍل يَُجْوُل ِِف الن َاِس فَُقلُْت: أَََل َتَر
َ تَ  ْبَتَدَراهُ بَِسْيَفْيِهَما فََضَرَباهُ َحّت   هُ ََلِِنْ َعنْ ْسأ  قََتاَلهُ ثُم َ  قَاَل: فَا
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ْنَصَرفَا إَِل رَ  اهُ ا فََقاَل:  .ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخَبَ
اَل: "َهْل  قََتلُْتُه فَقَ  "أَي ُُكَما قََتلَُه؟" فََقاَل كُل ُ َواِحٍد ِمْنُهَما: أَنَا

عليه   فََنَظَر َرُسْوُل اهلِل صلىاهلل .َما؟" فََقاََل: ََل كُ يْ ُتَما َسْيفَ َسْح مَ 
ْيَفْْيِ فََقالَ  : "كاَِلكَُما قََتلَُه". َوقَََض َرُسْوُل اهلِل  وسلم إَِل الس َ

 صىل اهلل عليه وسلم بَِسلَِبِه لُِمَعاِذ بِْن َعْمِرو بِْن الَْجُمْوِح 
ُجاَلِن:  . مُْوِح َوُمَعاذُ بُْن َعْفَراءَ لَْج ِرو بِْن اَعمْ  ُمَعاذُ بُْن  َوالر َ

4028. (44) [2/1176- ఏకీభవితం] 
'అబేురర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: బద్ర ల్ న్నడు నేను 
పంకిత లో నిలబడి ఉన్నాను. నేను కుడిపర కొ, ఎడమ 
పర కొక చూస్లను. ఇదే్రు అ'న్నురీ యువకులు నిలబడి 
ఉన్నారు. మీ రవరని నేను వ్యరిని అడిగాను. ఆ 
యిదే్ర్మ అ'న్నురీ యువకులని తెలిసింది. అపుపడు 
నేను, 'ఇదే్రు వీరుల మధయ ఉంటే బ్రగుండేది, ఈ 
ఇదే్ర్మ అనుభవం లేనివ్యరు,' అని అనుకున్నాను. 
ఇంతలో ఆ ఇదే్రిలో ఒకరు, 'చిన్నానాగార్మ అబూ 
జహల్ ఎవర్చ మీకు తెలుస్ల?' అని అడిగారు. నేను, 
'అవును, కాని అతనితో మీకేంపని,' అని అడిగాను. 
దానికి ఆ యువకుడు, 'వ్యడు పర వకత  (స్)ను త్డు్
తున్నాడు. ఎవరి చేత్లో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆ అలా్లహ 
(త) స్లకిష ! ఒకవేళ్ నేను వ్యడిని చూస్తూ  న్నశరరం వ్యడి 
శరీరంతో వేరుకాదు. చివరికి ఎవరి మరణం 
స్ంభవించిన్న స్రే,' అంటే అతడైన్న, నేనైెన్న చావ్
వలసిందే అని అన్నాడు. అది విని న్నకు చాల్ల 
ఆశచరయం వేసింది. ఇంతలో మర్చ యువకుడు కూడ్డ 
ఇల్లగే అన్నాడు. అతనికి కూడ్డ నేను అదే స్మాధానం 
ఇచాచను. 
అదే స్మయంలో అబూ జహల్ పర జల మధయ అటూ 
ఇటూ త్రుగుతున్నాడు. నేను వ్యరిదే్రితో, 
'మీరిపుపడు ఎవరి గురించి అడిగార్చ ఆ వయకిత  అకొడ 
త్రుగాడుతున్నాడు చూడండి,' అని అన్నాను. అది 
వినగానే ఆ యిదే్రు యువకులు తమ కరవ్యల్లలు 
తీసుకొని వ్యడిపై దాడి చేసి వ్యడిని చంప కిర ంద్పడేస్లరు. 
ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్) వదే్కు త్రిగ వచిచ జరిగనద్ంత్న 
చెప్రపరు. పర వకత  (స్), 'మీ ఇదే్రిలో ఎవరు వ్యడిని 
చంప్రరు,' అని అడిగారు. పర త్ ఒకొర్మ, 'నేను,' అని 
స్మాధానం ఇచాచరు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'మీరిదే్ర్మ 

మీ కరవ్యల్లలను తుడుచ్చ కున్నార్వ?' అని అడిగారు. 
దానికి వ్యరు, 'లేదు,' అని స్మాధానం ఇచాచరు. పర వకత  
(స్) వ్యరిదే్రి కరవ్యల్లలు చూచి, 'అవును మీరిదే్ర్మ 
చంప్రరు,' అని అన్నారు. పర వకత  (స్) అబూ జహల్ 
స్లమానాను, మ'ఆజ్ బిన్ 'అమ్ల్ బిన్ జమూహ్, మ'ఆజ్ 
బిన్ అఫార లకు ఇపపంచారు. 91  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1177) عليه ([ ) متفق  45]  - 4029
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم   َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

ْنَط  ٍل؟"َصَنَع أَبُْو َجهْ  "َمْن يَْنُظُرلََنا َما بَْدٍر: ْبُن َمْس  لََق فَا ٍد ُعوْ ا
ْبَنا َعْفَراَء َحّت  بَ  فَأََخَذ ِبلَْحَيِتِه  َردَ قَاَل:فََوَجَدهُ قَْد َضَربَُه ا

   فَْوَق َرُجٍل قََتلُْتُمْوهُ.َوَهْل  أَْنَت أَبُْوَجْهٍل فََقاَل: اَل:فَقَ 
َيٍة: قَالَ  َ َوِِفْ ِرَوا َر قََتلَِّنْ : فَلَْو َغْْيَ أَك  . ا

4029. (45) [2/1177 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: బద్ర ల్ యుద్ధ ం న్నడు పర వకత  (స్) 

''ఎవరైన్న అబూ జహల్ చచాచడ్డ, బర త్కి ఉన్నాడ్డ 
చూచిరండని పంప్రరు. 'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ 
చూడటానికి వళ్తళరు. అకకడ 'అఫ్ర్వఅ' ఇదే్రు 
కుమారులు వ్యడిని పడవేసి ఉండటం చూచి, అబూ 
జహల్ గడాం పటట కొని, 'నువేాన్న అబూ జహల్వి,' అని 
అన్నారు. అపుపడు అబూ జహల్ మరణావస్థ లో 
ఉన్నాడు. మరణసూూ , 'తన జ్ఞత్వ్యరే చంపనవ్యడి కంటే 
గొపపవ్యడు ఎవడు కాగలడు.' అంటే ఖురైష్లో 
అంద్రికంటే నేనే గొపపవ్యడిని అని అనాిడు.''   
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'జమిందారులు, 
రైతులన్న వద్లి మరొకరు ఎవరైనా నన్ని చంపతే 
బ్రగుండేది,' అని అనాిడు. అంటే అ'నాిరులు కాక 
ముహాజిరాు చంపతే బ్రగుండేది ఎందుకంటే 
అ'నాిరులు వయవసాయం చేస్తవారు. రైతులన్న ఖురైషీ 
జమిందారులు నీచంగా భావించేవారు. ''ఖురైషులాో 

 

91) వివరణ-4028: అంటే చంపటంలో వీరిదే్ర్మ 

ప్రలగ న్నారు. 'అబేులా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ కూడ్డ కలసి 

పోయారు. ఇతనికి అబూ జహల్ కరవ్యలం ఇవాడం 

జరిగంది. ఈవిధంగా అబూ జహల్ స్లమానాు ఈ 

ముగుగ రికి పంచటం జరిగంది. ఎందుకంటే వ్యడిని 

చంపటంలో ముగుగ ర్మ ప్రలగ న్నారు. 
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ఎవరైన్న ననుా చంపతే బ్రగుండేది,'' అని అన్నాడు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1177) متفق عليه ( )[  46]  - 4030
 َ ْ َوق  اهلل  اٍص قَاَل: أَْعََط َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِب

َك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   لٌِس فََُتَ ا َوأَنَا َجا عليه وسلم َرْهطًّ
 ْ ْ َرُجالًّ َوُهَو أَْعَجُُبُ لََك َعْن َما ُت فَُقلُْت:  ِإَِل َ فَُقمْ وسلم ِمهْْنُ

ْ َْلََراهُ ُمْؤِمنًّااَل فُ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  فََقاَل َرُس  .ٍن؟ َواهلِل إِِن ِ
ِلَك ثُم َ  .ْسِلمًّا"وسلم: "أَْو مُ  َكَر َسْعٌد ثَاَلثًّا َوأََجابَُه بِِمثِْل ذَ ذَ

هُ  ُجَل َوَغْْيُ ْ َْلُْعِطي الر َ  يَُكب َ أَْن  ْنُه َخْشَيةَ أََحب ُ إَِِل َ مِ قَاَل: "إِِن ِ
 . ُمت ََفٌق عَلَْيِه . "لن َاِر َعىل َوْجِههِ ا ِِف 

: َوِِفْ رِ  ْهِري ُ َيٍة لَُهَما: قَاَل الز ُ فََُتَى: أَن َ اْْلِْساَلَم اْلكَلِمَُة  َوا
لُِح  ا ْيَماَن الَْعَمُل الص َ  .َواْْلِ

4030. (46) [2/1177- ఏకీభవితం] 
స్'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: నేను పర వకత  (స్) 
వదే్ కూర్కచని ఉన్నాను. యుద్ధ ధనంలో నుండి పర జలకు 
ఇచాచరు. ఒక వయకిత కి మాతు ం ఇవాలేదు. అయతే 
అతడు నా ద్ృషా్టలో అంద్రికంటే ఎకకవ హ్కక్
గలవాడు. అపుపడు నేను పర వకత  (స్)తో, 'ఓ పర వకాత ! 
తమరు అంద్రికీ ఇచాచరు, కాని ఆ వయకిత కి ఇవాలేదు. 
అయితే అతడు ముసాిము, హకుొగల వ్యడు,' అని న్న 
ఉదేేశయం,'' అని అన్నాను. అపుపడు పర వకత  (స్) ముసాిమ్ 
అను, ఇల్ల మూడుస్లరాు జరిగంది. ఆ తరువ్యత పర వకత  
(స్) స్'అద్! నేను వ్యరిని పోర త్నుహకాలుగా ఇసుూ న్నాను. 
విశాాస్ ద్ృఢత్నానికి ఇసుూ న్నాను. లేకపోతే వ్యరు 
చత్కిల నరకంలో వేయబడత్నరనే భయంతో 
ఇసుూ న్నాను అన్నారు. 92  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/1177)تم دراسته ( [ ) لم ت 47]  - 4031
ْبِن ُعمَ  َر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَم يَْعِّن  َوَعِن ا

ْنَطلََق ِِفْ   ِة َرُسْولِهِ  َحاَجِة اهلِل َوَحاجَ يَْوَم بَْدٍر فََقاَل: "إِن َ ُعثَْماَن اِ
ْ أُبَ وَ  لَْم  .ُع لَُه"اِي إِِن ِ  يَْضِرْب  فََضَرَب لَُه َرُسْوُل اهلِل بَِسْهٍم َو

 . هُ. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ بَِشْيٍء ِْلََحٍد غَاَب َغْْيَ 
4031. (47) [2/1177 -అప్రిశోధితం] 

 

92) వివరణ-4030: అంటే వ్యరి విశాాస్లనిా ద్ృఢం 

కావటానికి ఇసుూ న్నాను. ఒకవేళ్ వ్యరికి ఇవాకపోతే వ్యరు 

ఇసా్లమ్ను తయజిస్లూ రు. ఫలితంగా వ్యరు చత్కిల్

పడవేయబడి నరకంలో విస్రివేయబడత్నరు.  

'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో 
పర వకత  (స్) నిలబడి, 'ఉస్లమన్, అలా్లహ్ (త), ఆయన పర వకత  
(స్) పనిమీద్ వళ్తళరు, నేను అతని తరఫున బై్న'అత్ 
చేసుూ న్నాను అని పలికి, పర వకత  (స్) 'ఉస్లమన్ వంతు 
ఇచాచరు. ఇతరు లవారికీ పర్చక్షంగా వంతు 
ఇవాలేదు.93  (అబూ దావూద్) 

 (2/1177)[ ) لم تتم دراسته (  48]  - 4032
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  وْ ُس َل: كَاَن رَ قَا بِْن َخِدْيٍج َوَعْن َراِفِع 

اِء بَِبعِ وسلم يَْجَعُل ِِفْ قَْسِم اْل  ا م َِن الش َ ِنِم َعْشرًّ َرَواهُ   ْْيٍ.َمَغا
 .  الن ََسائِ ُ 

 

93) వివరణ-4031: అంటే బైతురర 'దాాన్ల్ల బద్ర ల్ యుద్ధ  

స్ంద్రాంగానూ పర వకత  (స్) అనుచరులనుండి బై్న'అత్ 

తీసుకునాటట  తెలుసుూ ంది. చివరకి 'ఉస్లమ'న్ (ర) అకొడ 

లేనందున అతని తరఫున స్ాయంగా పర వకత  (స్) బై్న'అత్ 

తీసుకున్నారు. బద్ర ల్ యుద్ధ ంలో 'ఉస్లమ'న్ లేకపోవటానికి 

కారణం ఏమిటంటే, పర వకత  (స్)కుమారత  రుఖయయహ (ర) 

'ఉస్లమ'న్ భారయ, చాల్ల తీవర  అస్ాస్థ తకు గురయాయరు. 

స్తవచేయడ్డనికి ఎవర్మ లేరు. పర వకత  (స్) 'ఉస్లూ'న్ 

(ర)ను, ఉస్లమహ (ర)ను, మదీనహ నుండి బద్ర ల్ 

బయలుదేరుతూ, 'మీరిదే్ర్మ యుద్ధ ంలో పలగ నకండి, 

రుఖయయ అన్నర్చగయంతో ఉంది. ఇకొడ ఎవర్మలేరు 

అందువలా మీరు ఆమకు స్తవచేసూూ , కనిపడుతూ 

ఉండండి. అయితే బద్ర ల్ యుద్ధ ప్ప పుణయం యుద్ధ ధనం 

ఇతరులకు లభించినటేట  మీకూ లభిసుూ ంది,' అని 

అన్నారు.  అందువలా వీరిదే్ర్మ మదీనహలోనే ఉండి్

పోయారు. ఆ ర్చజు బద్ర ల్లో ముసాిములకు విజయం 

ప్రర పూ ంచింది. ఆ ర్చజు ర్వత్ు  రుఖయయహ మరణంచారు. 

పర వకత  (స్) విజయ శుభవ్యరత  అందించటానికి 'జైద్ బిన్ 

'హారస్'హన మదీనహ పంప్రరు.  

ఉస్లమహ కథనం, ''రుఖయయహ మరణంచిన తరువ్యత 

'జైద్ మదీనహ చేర్వరు. మేము అపుపడే ఖనన 

స్ంస్లొర్వల నుండి త్రిగ వచాచము. మేము మా 

న్ననాగారి ద్గగ రకు వచిచ చూస్లము. పర జలు అతనిా 

చ్చటట ముటిట  ఉన్నారు. ఆయన 'ఉత్బహ బిన్ రబీ'అ, 

షీబహ బిన్ రబీ'అ, అబూ జహల్, 'ఉమయయ బిన్ 

'ఖలఫ్ మొద్లైన వ్యరంద్ర్మ హతమారచబడా్డరు అని 

అన్నారు. నేను, 'ఇది నిజమా,' అని అన్నాను. దానికి 

మా న్ననాగారు, 'అవును కుమార్వ ఇది నిజం,' అని 

అన్నారు.''  
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4032. (48) [2/1177 -అప్రిశోధితం] 
రాఫె'అ బిన్ 'ఖదీజ (ర)కథనం: పా్వకత (స) ప్శువుల 
ప్ంప్కంలో పదిమేకలన్న ఒకఒంటెక సమానంగా 
నిరణ యంచేవారు . 94 (నసాయీ')   

 (2/1177)[ ) متفق عليه (  49]  - 4033
 َ ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْولُ َوَعْن أ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ِِبْ ُهَر

َن اْْلَْنِبَياِء فََقاَل لَِقْوِمِه: ََل يَت َِبُعِّنْ َرُجٌل  َملََك بُْضَع "َغَزا نَِب ٌ م ِ
ْيُد اْمَرأَةٍ وَ  َ ُهَو يُِر لَم َا يَْبَ بَِها َوََل أََحٌد بََّن بُُيْوتًّا هَ بِ  ْن يَْبِّنَ  أ   ا َو

لَْم يَْرفَْع ُسُقْوفََها َوََل َرجُ  ٌل اِْشَُتَى َغَنمًّا أَْو َخِلَفاٍت َوُهَو َو
يَِة َصاَلةَ ا ْيبًّا مِ يَْنَتِظُر َوََلدََها فََغَزا فََدنَا ِمَن الَْقْر َن  لَْعْصِر أَْو قَِر

لَِك  مْ َقافَ  .ذَ ِبْسَها إِن ََك َمأُْمْوَرٌة َوأَنَا َمأُْمْوٌر الل ُهم َ احْ  ِس:َل لِلش َ
َح اهلُل عَلَْيِه فََجَمَع الَْغَنائَِم فََجاَءْت عَلَْيَنا فَُحِبَسْت َحّت  فَتَ 

  فَلُْيَبا : إِن َ فِْيُكْم غُلُْوَلًّ يَِعِّن الن َاُر لَِتأْكُلََها فَلَْم َتْطَعْمَها فََقالَ 
ُ ْعِّنْ يِ  اَل: فِْيُكُم  قَِبْيلٍَة َرُجٌل فَلَِزقَْت يَُد َرُجٍل بَِيِدهِ فَقَ  ل ِ  ِمْن ك

ْهِب فََوَضَعَها الُْغلُْوُل فََجاُؤْوا  بَِرأِس ِمثَْل َرأِْس بََقَرةٍ ِمْن الذ َ
 . "فََجاَءِت الن َاُر فَأَكَلَْتَها

َيٍة: "فَلَْم َتِحل َ اَزادَ ِِفْ ِروَ  َ ا م َ أََحل َ اهلُل  ثُ ا ٍد قَْبلَنَ حَ لَْغَنائَِم ِْل
 ."َوِعْجَزنَا فَأََحل ََها لََنا لََنا الَْغَنائَِم َرأَى َضْعَفَنا

4033. (49) [2/1177 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) పర వచనం, 

''పూరాం పర వకత లాో ఒకరు యుదాధ నికి వళ్తళరు. అపుపడు 
ఆ పర వకత , న్నవంట మూడురకాల వయకుత లు ర్వకూడదు 
అన్నారు. 1. పళిళ చేసుకొని, ఇంకా తన ఇంటికి తీసుకు 
ర్వలేదు, ఇంకా ఆమతో స్ంభోగం చేయలేదు. ఇటవంటి 
వయకిత  న్నతో ర్వకూడదు. 2. తన ఇంటి గోడలు నిరిమంచి 
ఇంకా పైకపుపవేయనివ్యడు అంటే ఇంకా ఇలాు పూరిత గా 
నిరిమంచని వ్యడు. 3. గరాంతో ఉనా ఆవు, మేక కొని, 
ఇంకా అవి బిడాను ఇవాక, అతడు వేచి ఉనావ్యడు. 
మిగలిన వ్యరంద్రిన్న తీసుకొని యుదాధ నికి వళ్తళరు. 
యుద్ధ ం చేసూూ  అస్ర్ స్మయం అయిపోయింది. ప్రర చీన 
కాలంలో సూర్వయస్ూ మయం అవగానే యుద్ధ ం ఆగ్
పోయ్యది. ఆయన సూరుయనితో, 'ఓ అస్ూ మించే 
సూరుయడ్డ! న్నకు అస్ూ మించమని దైవం ఆదేశించాడు. 

 

94) వివరణ-4032: మగానిమ ప్ద్ం సరికాదు. గనాయమ 

సరైన ప్ద్ం (తన్ ఖీహురేువాత 3 / 177)  

న్నకు కూడ్డ ఈ పటట ణానిా జయించమని ఆదేశ్
మివవబడింది.' 'ఓ అలా్లహ్! ఈ సూరుయణి అస్ూ మించ్
కుండ్డ విజయం పందేవరకు ఆపు,' అని ప్రర రిథ ంచారు. 
సూరుయడు ఆగపోయాడు. అలా్లహ్ (త) విజయం 
పర స్లదించాడు. యుద్ధ ధన్ననాంత్న ఒకచోట ఉంచారు. 
అగా హరించటానికి వచిచంది కాని, హరించలేదు. 
అపుపడు ఆ పర వకత  మీలో ఎవర్చ దొంగతనం చేస్లరు. 
కనుక పర త్ వర్వగ నికి చెందిన ఒక వయకిత  వచిచ న్న చేత్పై 
బై్న'అత్ చేయండ,' అని ఆదేశించారు. బై్న'అత్ ప్రర రంభ 
మయింది. ఒక వయకిత  చేయి ఆయన చేత్ని అంటకొని 
ఉండిపోయింది. 'మీలో ఎవర్చ దొంగ ఉన్నారు, దొంగ 
సొముమ బయటకు తీయండి,' అని అన్నారు. 
అనంతరం దొంగలించబడిన వసుూ వు తీయగా అది ఒక 
బంగారు ఆవుతల బయటపడింది. దానిా యుద్ధ  
ధనంలో ఉంచడం జరిగంది. ఆకాశం నుండి అగా 
వచిచంది. దానిా హరించి వళిళపోయింది. మనకంటే 
ముందు ఎవారికీ యుద్ధ ధనం ధరమస్మమతం చేయబడ్

లేదు. మన బలహీనత, అస్హాయత చూచి అలా్లహ్ 
(త) యుద్ధ  ధన్ననిా మన కోస్ం ధరమస్మమతం చేస్లడు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (2/1178)[ ) صحيح (  50]  - 4034
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:َوعَ  ثَِّنْ ُعَمُرقَاَل: ِن ا لَم َا كَاَن يَْوُم  َحد َ

ْن َصَحاَب  أَقَْبَل نََفٌر م ِ ا:  لُوْ فََقا .ه وسلمِة الن َِب  صىل اهلل عليَخْيَبَ
ْوا َعىَل َرُجٍل فَ َشهِ فاَُلٌن  لُْوا: فاَُلٌن ْيٌد َوفاَُلٌن َشِهْيٌد َحّت  َمر ُ َقا

ْ َرأَْيُتُه ِِف   ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َشِهْيٌد فََقاَل رَ  "كاَل  إِِن ِ
ه  علي هلِل صىل اهلل " ثُم َ قَاَل َرُسْوُل االن َاِر ِِفْ بُْردَةٍ غَل ََها أَْوَعَباَءةٍ 

ْ وسلم: "يَ  اِب اِذَْهْب فََناِد ِِف الن َاِس: أَن َهُ ا ا  ََل يَْدُخُل َبن الَْخط َ
أَََل إِن َُه ََل   قَاَل: فََخَرْجُت فََنادَْيُت: .ْؤِمُنْوَن ثاََلثًّا"الَْجن ََة إَِل َ الْمُ 

 .ْسِلٌم ُنْوَن ثاََلثًّا. َرَواهُ مُ يَْدُخُل الَْجن ََة إَِل َ الُْمْؤمِ 
4034. (50) [2/1178-ద్ృఢం] 
ఇబ్నా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) న్నతో ఇల్ల 
అన్నారు, ' 'ఖైబర్ యుద్ధ ంలో కొంద్రు అనుచరులు 
ఒక వయకిత  వీరమరణం పందాడని పర వకత  (స్)కు 
తెలియజేయస్లగారు. ఒక వయకిత  వీరమరణం పందిన 
వ్యరిని గురించి పర స్లూ విసూూ  ఒక వయకిత  పేరు కూడ్డ 
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పర స్లూ వించాడు. అది వినా పర వకత  (స్) ఎంత మాతు ం 
అతడు వీరమరణం పంద్లేదు. నేనతనిా నరకంలో 
కాలుతుండగా చూచాను, అతడు యుద్ధ ధనం నుండి 
ఒక దుపపటి దొంగలించాడు. పర వకత  (స్) 'ఉమర్ను, ''ఓ 
'ఉమర్! 'స్ారగ ంలో కేవలం పరిపూరి విశాాసి మాతు మే 
పర వేశిస్లూ డు' అని 3 స్లరాు పర కటించ్చ,'' అని అన్నారు. 
నేను వళిళ 3 స్లరాు, 'పరిపూరి విశాాసి మాతు మే స్ారగ ంలో 
పర వేశిస్లూ డు,' అని పర కటించానని అన్నారు. (ముసాిమ్) 

===== 

 ْزَيةِ الْجِ َباُب    -8
8. రక్షణ రుసుము (జి'జ్యహ) 

దారుల్ ఇసా్లమ్లో అవిశావసుల రక్షణా 
బాధయత్లక్క ముసాిమ్ ప్రలక్కలు వారిక టేక్ర్ 
తీసుక్కంట్యరు. దీన్నన జి'జ్యహ అంట్యరు. ఇవి 
రండు రకాలు: 1. ధనప్రర ణం రక్షణా బ్రధయతలు 2. 
ర్వబడి పనుా వసూలుచేయబడుతుంది. అంటే 
పంటల్ ర్వబడిలో ముసాిముల నుండి 'జకాత్ ముసాి 
మేతరులనుండి పనుా్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది. 
ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశించాడు, 
''య్యదులు మరియు కైీస్ూ వులు పనుా చెలాిస్తూ  వ్యరి 
ధనప్రర ణాలకు రక్షణ లభిసుూ ంది. దీనిా గురించే కిర ంది 
'హదీసు'లు పేర్కొనబడా్డయి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ   మొద్టి విభాగం      ا
 ( 2/1179)[ ) صحيح (  1]  - 4035

لََة قَالَ  ِتبًّا لُِجزْ َعْن بََجا َي ِء بِْن ُمَعا: كُْنُت كَا َ ِو َنِف  حْ َة َعم ِ اْْل
اِب َرِض  َنا ِكَتاُب ُعَمَر بِْن الَْخط َ ٍة: َي اهلُل َعْنُه قَْبَل َمْوتِِه بَِسنَ فَأََتا

لَْم يَُكْن ُعَمُر أََخَذ   قُْوا بَْْيَ كُل ِ ِذْي َمْحَرٍم ِمَن الْمَُجْوِس َو ِ فَر 
ْحمِن ُجْوِس َحّت  َشِهَد َعبْ الِْجْزَيَة ِمَن الْمَ  َ بُْن  ُد الر َ   ن َ  َعْوٍف أ

َرَواهُ  ْوِس َهَجَر.َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََخَذَها ِمْن َمُج 
  .الُْبَخاِري ُ 

ا َعىَل َجْيٍش ِِفْ "بَاِب وَ  َر أَِمْْيًّ ْيَدةَ: إِذَا أَم َ ِكَر َحِدْيُث بَُر ذُ
   .اْلِكَتاِب إِل اْلُكف َاِر"

4035. (1) [2/1179-ద్ృఢం] 

బజ్ఞలహ్ (త్నబ'యీ) కథనం: నేను అహ్నఫ్ 
చిన్నానా అయిన జ'జ్ బిన్ ము'ఆవియహ్ వదే్ 
గుమస్లూ గా ఉండే వ్యడిని. అతడు మరణంచటానికి ఒక 
స్ంవతురం ముందు 'ఉమర్ (ర) ద్గగ ర నుండి ఒక ఉతూ రం 
వచిచంది, ''న్నసిూ కులాో, అగా ఆర్వధకులాో ఎవరైన్న 
నిషిద్ధ  సీూ ీలతో వివ్యహం చేసి ఉంటే వ్యరిని 
విడదీయమని, ఎందుకంటే ఇసా్లమ్ దీనిా 
నిషేధించింద్ని, వ్యరు ముసాిమయిన్న, 
ముసాిమేతరులైన్న స్రే అని వ్యర స్లరు. 'ఉమర్ (ర) 
న్నసిూ కుల నుండి పనుా వసూలు చేస్తవ్యరు కారు. 
చివరికి 'అబేురర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ పర వకత  (స్) 
ముసాిమేతరుల నుండి పనుా వసూలు చేస్తవ్యరని 
స్లక్షయం ఇచాచరు. 95   (బు'ఖారీ) 

----- 
   రండవ విభాగంلَْفْصُل الث َاِِنْ ا 

 (1179/ 2)تتم دراسته ( [ ) لم  2]  - 4036
 َ َهُه إِل  َعْن ُمَعاٍذ: أ ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَم َا َوج َ

لٍِم يَْعِّنْ ُمْحَتِلٍم دِ الَْيَمِن أََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن كُل ِ  ا أَوْ  َحا   ْيَنارًّ
َ اْل  ْدلَُه ِمَن عِ  لَْيْمِن. َرَواهُ أ : ثَِياٌب َتُكْوُن بِا  .بُْو دَاُودَ  ُمَعاِفِري ِ

4036. (2) [2/1179-అప్రిశోధితం] 
ము'ఆజ్(ర) కథనం: పర వకత (స్) ము'ఆజ్ను యమన్ 
ప్రలకునిగా నియమించి పంపనపుడు యమనాో పర త్ 
యుకత  వయసుుకు చేరిన్వయకిత  నుండి వ్యరిష క పనుాగా, 
'ఒక అష్రఫీ లేదా దానికి స్మానంగా ము'ఆఫిరీ వస్ూ ీం 
తీసుకో' అని ఆదేశించారు. (అబూ దావూద్) 

 

95) వివరణ-4035: ఖుర్ఆన్లోగర ంథపర జల నుండి పనుా 

తీసుకోవటం గురించి స్పషట ంగా పేర్కొనడం జరిగంది. కాని 

న్నసిూ కులతో పనుా వసూలు చేయటం గురించి స్పషట ంగా 

లేదు. 'ఉమర్ (ర) తన పరిప్రలన్న కాలంలో న్నసిూ కుల 

నుండి పనుా వసూలు చేస్తవ్యరు కారు. అపుపడు 

'అబేురర 'హామన్ పర వకత (స్) 'హిజ్ర్ ప్రర ంత్ననికి చెందిన అగా 

ఆర్వధకుల నుండి పనుా వసూలుచేస్త వ్యరని తెలిప్రరు. 

అపుపడు 'ఉమర్ (ర) అనిా ప్రర ంత్నలాో ఈ ఆదేశానిా 

జ్ఞరీచేస్లరు. గర ంథపర జలా్ల వీరినుండి కూడ్డ పనుా 

వసూలు చేయస్లగారు. 
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 (1179/ 2) استه ([ ) لم تتم در 3]  - 4037
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعِن ا

.  " ةٌ ْزَي ُمْسِلِم جِ اْل  لَْيَس َعىَل لََتاِن ِِفْ أَْرٍض و َاِحَدةٍ وَ "ََل َتْصلُُح قِبْ 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاوُ  ْ  . دَ َرَواهُ أَْحَمُد َوالُت ِ

4037. (3) [2/1179 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

''రండు  ధర్వమల్ వ్యరు ఒక దేశంలో స్మానంగా 
ర్వజయమేలలేరు. ముసాిములపై పనుా లేదు.'' 96 

(అ'హ్మద్, త్రిమజి', అబూ  దావూద్) 
 (1179/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  4 ] - 4038

لَِد  بََعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسَوَعْن أَنٍَس قَاَل:  لم َخا
َمُه  بَْن الَْولِْيِد إِل أُكَْيِدِر دُْوَمَة فَأََخُذْوهُ فَأََتْوا بِِه فََحَقَن لَُه دَ 

لََحُه َعىَل الِْجْزَيِة.   .اُودَ   دَ َرَواهُ أَبُوْ َوَصا
4038. (4) [2/1179 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ను 
అకీద్ర్ ర్మమా వదే్కు వళిళ అతనిా బంధించి తెమమని, 
ఆదేశించారు. అతనిా క్షమించి పనుాపై ఒపపంద్ం 
కుదురుచ కున్నారు. 97 (అబూ  దావూద్) 

 (1179/ 2)م دراسته ( [ ) لم تت 5]  - 4039
ِه َعْن ِب رْ َوَعْن حَ  ْ أُم ِ هِ أَِِب ِ  أَبِْيِه أَن َ   بِْن عَُبْيِد اهلِل َعْن َجد 

 عليه وسلم قَاَل: "إِن ََما الُْعُشْوِر َعىَل الَْيُهْوِد َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل
لَْيَس َعىَل الْمُ   دَ َوأَبُْو دَاوُ َواهُ أَْحَمُد . رَ "ْسِلِمْْيَ ُعُشْورٌ َوالن ََصاَرى َو

4039. (5) [2/1179 -అప్రిశోధితం] 
'హర్బ్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ తన త్నతగారితో, అతడు 
తన తండిర గారి దాార్వ కథనం: పర వకత  (స్) పర వచనం, 

 

96) వివరణ-4037: ఒక దేశంలో రండు ధర్వమలు 

స్రిస్మానంగా ఉండలేవు. అంటే ఒక ధరమం ఆధికయత 

కలిగ ఉంటంది. మర్కకటి అణగ ఉంటంది. దారుల్ 

ఇసా్లమ్లో ఇసా్లమ్, దారుల్ కుఫ్ర్లో కుఫ్ర్.  
97) వివరణ-4038: దౌమహ అనేది సిరియా దేశంలోని 

ఒక నగరం. ఇది తబూక్క స్మీపంగా ఉంది. అకీద్ర్ 

అనేది అకొడి ర్వజుపేరు. ఇతడు కైీస్ూ వుడు. పర వకత  (స్) 

పనుాదాార్వ ఒపపంద్ం కుదురుచకున్నారు. అతనిా 

క్షమించివేస్లరు.  

''1/10 వంతు య్యదులు, కైీస్ూ వులపై ఉంది. 
ముసాిములపై  లేదు.'' 98 (అ'హమద్, అబూ్ దావూద్) 

 (1180/ 2)( [ ) لم تتم دراسته  6]  - 4040
ِمٍر قَاَل: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا نَم َ ِن ُعْقَبَة بْ  َعْن وَ  ٌر بَِقْوٍم  عَا

ْ ِمَن الَْحق ِ َوََل  فاََل ُهْم يَُضي ُفْونَا  َوََل ُهْم يَُؤد ُْوَن َما لََنا عَلهَْْيِ
. ْ "إِْن  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  نَْحُن نَأُْخُذ ِمهْْنُ

َ  أَبَْوا ِمِذي ُ "ُذْوا كُْرهًّا فََخُذْواأْخُ  أَْن تَ إَِل  ْ  . . َرَواهُ الُت ِ
4040. (6) [2/1180- అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత (స్) ను నేను 
ఇల్ల వినావించ్చకున్నాను, ''ఓ పర వకాత ! ఒకోొస్లరి 
ఎటవంటి వ్యరు ఎదురవుత్నరంటే, మాకు ఆత్థయం 
ఇవారు, మా హకుొలను నేరవేరచరు, వ్యరి్ నుండి 
మేము ఏదైన్న వసుూ వులను తీసుకోలేము,'' అని 
వినావించ్చకున్నారు. అది విని పర వకత (స్) ''ఒక వేళ్ 
వ్యరు స్ంతోషంగా మీ హకుొలను ఇవాకపోతే, మీరు 
బలవంతంగా మీ హకుొలను తీసుకోండి,'' అని 
అన్నారు. 99   (త్రిమజి') 

----- 
ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا

 (1180/ 2)دراسته (  تتم[ ) لم  7]  - 4041
اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه َضَرَب اْل َعْن أَْسلََم أَن َ ُعَمَر بِْن اْل  ِجْزَيَة  َخط َ

نِْْيَ َوَعىَل أَْهِل الَْوِرِق  ْهِب أَْربََعَة دَنَا أَْربَِعْْيَ ِدْرَهمًّا  َعىَل أَْهِل الذ َ
لَِك أَْرَزاُق الُْمْس  َف ِلِمْْيَ َوِض َمَع ذَ َ ِة ُة ثاََلثَ َيا لٌِك أ  .ي َاٍم. َرَواهُ َما
 

98) వివరణ-4039: ఈ 'హదీసు'లో ఉష్ర్ అంటే వ్యయప్రర 

స్లమాగర లో 10వ వంతు అని అరథ ం. అంటే య్యదులు, 

కైీస్ూ వుల వ్యయప్రర స్లమాగర  నుండి 10వ వంతు, ముసాిమ్ 

ప్రలకుడు స్ంకేష మనిధి కోస్ం వసూలు చేస్లూ డు. అయితే 

ముసాిములకు లేదు. అయితే అందులో 'జకాత్ ఉంది. 

అది నిరిీత పరిమాణానికి చేరితే, స్ంవతురం పూరిత గా 

గడిచితే. 

99) వివరణ-4040: 'మేము పనుా మొద్లైన వ్యటిని 

తీసుకోవటానికి వ్యరి వదే్కు వళ్త్నము. వ్యరు మాకు 

ఆత్ధయం ఇవారు. స్ంతోషంగా పనుా చెలాించరు, దాన్

ధర్వమలూ ఇవారు.' దానికి పర వకత  (స్), 'ఇటవంటి 

పరిసిథ త్లో మీరు మీ హకుొను బలవంతంగా వసూలు్

చేయగలరు,' అని అన్నారు.  
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4041. (7) [2/1180- అప్రిశోధితం] 
అసా్మ్ కథనం: 'ఉమర్ (ర) బంగారం వ్యయప్రరులపై 
స్ంవతుర్వనికి 4 అషర ఫీలు పనుా విధించారు. 
అదేవిధంగా వండివ్యయప్రరులపై 40 దిర్హమ్లు, 
దీనితోప్రట 3 ర్చజులు ముసాిమ్ త్నహీిల్లద రా ఆత్థయం 
విధించారు. (మువత్నూ  ఇమామ్ మాలిక్) 

===== 
لِْح   -9  َباُب الص ُ

9. సంధి ఒపపందాలు 
ఒపపంద్ం అంటే కలయిక అంటే భేదాభిప్రర యాలు 
మరియు మనస్పరథ లు ఏరపడినపుడు వివ్యద్ం తలత్ూ  
నపుడు ఒపపంద్ం కుదురచటం మానవతాం మరియు 
ఎంతో గొపపతనం. అంద్ర్మ దానిా మంచిగానే 
భావిస్లూ రు. కాని ఇసా్లమ్లో దానికి చాల్ల గొప్ప 
ప్రర ధానయత ఉంది. ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ (త) ఇల్ల 
ఆదేశంచాడు: ''మరియు ఒకవేళ విశావసులలోని 
రండువరాగ ల వారు ప్రసపరం కలహంచ్చకంటే, 
వారిద్ద రి మధయ సంధి చేయంచండ. కాని ఒకవేళ, 
వారిలోని ఒక వరగ ంవారు రండవవరగ ం వారిపై దౌరజ నయం 
చేస్తత , దౌరజ నయం చేస్థనవారు, అలా్లహ్ ఆజావైెప్పనక 
మరలే వరక, వారికి వయతిరేకంగా పోరాడండ. తరువాత 
వారు మరలివస్తత , వారి మధయ నాయయంగా సంధి 
చేయంచండ మరియు నిషపక్షప్రతంగా 
వయవహ్రించండ. నిశచయంగా, అలా్లహ  నిషపక్ష 
ప్రతంగా వయవహ్రించే వారిని పాేమిసాత డు. వాసత వానికి 
విశావసులు ప్రసపరం సహోద్రులు, కావున మీ 
సహోద్రుల మధయ సంధి చేయంచండ. మరియు మీరు 
కరుణించబడాలంటే అలా్లహ్ యందు భయ-భకత లు 
కలిగ ఉండండ.'' (అల్  'హుజుర్వత్, 49:9-10) 
ఈ వ్యకయంలో ఒకవేళ్ ముసాిముల వర్వగ లు వివ్యదానికి 
దిగన్న, పోర్వటానికి దిగన్న ముసాిములు వ్యరి 
వివ్యదానిా పరిషొరించాలి. ఎందుకంటే వ్యరు 
అనాద్ముమలు. సోద్రభావం కోరేదీ ముసాిములను 
వివ్యదాలకు దూరంగా ఉంచడమే. ఒక ముసాిమ్క బ్రధ 

కలిగతే మనకూ బ్రధ కలుగుతుంది. ముసాిము 
లంద్ర్మ ఒక శరీరం వంటివ్యరు. ఒకవేళ్ శరీరంలోని ఒక 
అవయవ్యనికి బ్రధ కలిగతే శరీరమంత్న నొపపతో 
అలమటిసుూ ంది. అందువలాే ఒపపంద్ం, ఐకమతయం 
సోద్రభావ్యనికి, స్ంఘీభావ్యనికి స్రైన మారగ ం. ఒకవేళ్ 
భార్వయభరత లాో ఏకాభిప్రర యం లేనపుపడు స్మస్యను 
పరిషొరించడం చాల్ల మంచి పని.  

''మరియు ఒకవేళ సీత ీ తనభరత , అనాద్రణతో 
పా్వరిత సాత డేమోనని, లేదా విముఖుడవుతాడేమోనని, 
భయప్డతే! వారిద్ద ర్జ తమ మధయ రాజీచేసుకంటే! 
వారిపై ఎల్లంటి దోషం లేదు. రాజీప్డటం ఎంతో ఉతత మ 
మైనది. మరియు మానవుల మనసుిలలో పేరాస 
ఇమిడవునిది. మీరు సజజ న్నలై, దైవభీతి కలిగ 
ఉండండ! ఎందుకంటే! నిశచయంగా, అలా్లహ్ మీ కరమ 
లనిింటినీ బ్రగా ఎరుగున్న. మరియు మీరు ఎంత 
కరినా, మీ భారయలమధయ పూరిత  నాయయంచేయటం మీ 
చేతకానిప్ని.కన్నక ఒకభారయవైెప్పనక ఎకకవగామొగగ  
మరొకామన్న డోల్లయమాన సి్థతిలో వద్లకండ. మీరు 
మీ పా్వరత నన్న సరిజేసుకొని దైవభీతి కలిగ ఉండండ! 
ఎందుకంటే నిశచయంగా, అలా్లహ్ క్షమా శీలుడు, అప్రర 
కరుణాపా్దాత.'' (అనిాస్ల', 4:128-129) 
పర జల వివ్యదాలను స్ంస్ొరించే వ్యరికి గొపప ఉనాత 
స్లథ న్నలు ఉన్నాయి. పర పంచంలో స్ంస్ొరత కు చాల్ల 
గౌరవం ఉంటంది. వ్యరిని గౌరవించటం స్న్నమనించటం 
జరుగుతుంది. పరలోకంలో కూడ్డ అలా్లహ్ (త) వ్యరికి 
గొపప్ పర త్ ఫల్లనిా్ పర స్లదిస్లూ డు.   

''వారు చేస్త రహ్సయసమావేశాలలో, చాల్లమటాుక ఏ 
మేలు లేదు. కాని ఎవరైనా దానధరామలు చేయటానికి, 
సతాకరాయలు (మ'అర్జఫ్) చేయటానికి లేదా పా్జల 
మధయ సంధి చేకూరచటానికి (సమాలోచనలు) చేస్తత  
తప్ప! ఎవడు అలా్లహ్ పా్రతికొరక ఇల్లంటి ప్న్నలు్
చేసాత డో, అతనికి మేము గొప్ప పా్తిఫల్లనిి 
పా్సాదిసాత ము.'' (అనిాస్ల', 4:114) 
వ్యంఙ్మమలంలో మారుపలు చేరుపలు చేయర్వదు. 
అయితే అధరమ వ్యంఙ్మమల్లలను మారిచ షరీ'అత్ 
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పర కారం స్రిచేయ వచ్చచ. ఇటవంటి కార్వయలలో పుణయం 
ఉంది. అలా్లహ్ (త) ఆదేశ్ం:  ''కాని వీలునామా చేస్థన 
వయకిత  ప్క్షప్రతమో, లేదా అనాయయమో చేశాడనే భయం 
ఎవనికైనా ఉంటే, అతడు ఈ వయవహారంతో సంబంధ 
ముని వారంద్రి్ మధయ్ రాజీ్ కదిరిస్తత  అందులో 
ఎల్లంటి దోషంలేదు. నిశచయంగా, అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణా్పా్దాత.'' (అల్ బఖరహ్, 
2:182) 
తగాదాలను పరిషొరించటం వలా నమా'జ్, ర్చ'జ్ఞల 
కంటే అధిక పుణయఫలం లభిసుూ ంది. పర వకత  (స్) తన 
అనుచరులతో, 'నేను మీకు నమా'జ్ ర్చ'జ్ఞల కంటే 
ఉతూ మమైన ఆచరణను గురించి తెలియపరచన్న,' 
అన్నారు. దానికి అనుచరులు, 'తపపకుండ్డ,' అని్
అన్నారు. అపుపడు పర వకత  (స్), 'ఇదే్రిమధయ ఉనా 
వివ్యదానిా పరిషొరించడం,' ఇంకా వయత్రేకత, 
అస్తయం ధర్వమనిా, విశాాస్లనిా హరించివేస్లూ యి, ఇంకా 
మానవుని శరీరంలో 360 కీళ్ళళ ఉన్నాయి. పర త్ర్చజు ఒక 
కీలుకు బదులు దానధర్వమలు్చేయాలి. ఇదే్రి్మధయ 
న్నయయంగా వయవహార్వనిా పరిషొరిస్తూ  దానధర్వమల 
పుణయం లభిసుూ ంది.  పర జలాో వివ్యదాస్పద్ విషయాలను 
పరిషొరించటం చాల్ల గొపప ధరమం. పర జల 
వయవహార్వలను పరిషొరించటం అంటే అలా్లహ్(త)కు 
చాల్ల ఇషట ం. పర జల వివ్యదాలను పరిషొరించేవ్యరి 
స్మస్యలను అలా్లహ్ (త) పరిషొరిస్లూ డు. పర త్ తీరుపకు 
బదులు ఒక బ్రనిస్ విడుద్ల చేస్త పుణయం లభిసుూ ంది. 
ఇంకా అతని భవిషయతుూ లోని ప్రప్రలను క్షమించటం 
జరుగుతుంది.  పై ఆయతుల 'హదీసు'ల దాార్వ 
పరిష్టొరం ప్రర ధానయత, ప్రర ముఖయత నిర్మపంచడం 
జరిగంది. ఇది కేవలం ముసాిములకే కాదు, ముసాిమే 
తరులలో కూడ్డ చేయవచ్చచను. పర వకత  (స్) 
య్యదులతో, కైీస్ూ వులతో, అవిశాాసులతో ఒపపంద్ం 
చేసుకున్నారు. ''ఒకవేళ్ వ్యరు ఒపపందానికి వస్తూ  మీరు 
కూడ్డ ఒపపందానికి స్ంసిద్ధ త వయకత ం చేయండి.'' 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొద్టి విభాగం    ا
 ( 2/1181)يح ( ) صح [  1]  - 4042

َكِم قَاََل: َخَرَج ِن الِْمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة َوَمْرَواَن بِْن الَْح عَ 
ِب ُ صىل اهلل  عليه وسلم عَاَم الُْحَدْيِبي ِِة ِِفْ بِْضِع َعْشَرةَ ِماَئٍة الن َ
ْن أَْصَحابِِه فَ  َرَم  أَحْ َوأَْشَعَر وَ  لَم َا أَََت ذَا الُْحلَْيَفَة قَل ََد الَْهْدَي م ِ

لث َِني َِة ال َ بِ ا ِمْنهَ  َر َحّت  إِذَا كَاَن بِا ْ ِمْنَها ُعْمَرةٍ َوَسا ِِتْ يُْهَبُط عَلهَْْيِ
َخََلِت الَْقْصَواُء َخََلِت  َحُل َحُل كَْت بِِه َراِحلَُتُه فََقاَل الن َاُس: بَرَ 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "الْقَ  ْصَواُء  الْقَ َما َخََلَِت ْصَواُء فََقاَل الن َ
َلِكْن َحَبَسَها َحاِبُس الْفِ  َماوَ  ثُم َ قَاَل:  .ْيِل"ذَاَك لََها بُِخلٍُق َو

ُمْوَن فِْيَها ُحُرَماِت "َوال َِذْي نَْفِس  ِ ةًّ يَُعظ  ْي بَِيِدهِ ََل يَْسأَلُْوِِنْ ُخط َ
ْ إِي َاَها"اهلِل إَِل َ  ْ  َبْت فََعَدلَ ثُم َ َزَجَرَها فََوثَ  .أَْعَطْيهُُتُ   َحّت َ َعهْْنُ

ُضُه الن َاُس َزَل بِأَقََْص الُْحَدْيِبَيِة َعىَل ثََمٍد قَِلْيِل نَ  الَْماِء يََتَب َ
ا فَلَْم يُلِْبثُْه الن َاُس َحّت َ نََزُحْوهُ َوُشِكَي إَِل َرُسْوِل اهلِل صىل  َتَب   ضًّ
ْنَتَزعَ َسْهمًّا ِمْن ا لَْعْطُش فَا َ َنِتِه  هلل عليه وسلم ا   أََمَرُهْم ثُم َ ِكَنا
 َ ِي ِ َحّت  َصَدُرْوا  ْن يَْجَعلُْوهُ فِْيِه فََو اهلِل َما َزاَل َيِجْيُش أ لر  لَُهْم بِا

ٍر  ُه فََبْيَنا ُهْم كََذلَِك إِذْ َجاَء بَُدْيُل بُْن َوَرقَاَء الُْخَزاِعي ُ ِِفْ نَفَ َعنْ 
 أَْن  لإِ  الَْحِدْيَث اَق ْسُعْوٍد َوَس ِمْن ُخَزاَعَة ثُم َ أََتاهُ ُعْرَوةُ بُْن مَ 
ِب ُ صىل اهلل عليه  فََقا .قَاَل: إِذْ َجاَء ُسَهْيُل بُْن َعْمٍرو َل الن َ

كْ  وسلم: فََقاَل   َهَذا َما قَاََض عَلَْيِه ُمَحم َد ر َُسْوُل اهلِل". ُتْب:"اُ
 َعِن َصَدْدنَاَك   لَْو كُن َا نَْعلَُم أَن ََك َرُسْوُل اهلِل َماُسَهْيٌل: َواهللِ 

ْكُتْب: ُمَحم َُد بُْن َعبْ َوََل الَْبْيِت  ُ َلِكْن ا ِد اهلِل فََقاَل  قَاَتلَْناَك َو
ِب ُ صىل اهلل ع ْ لََرُسْوُل اهلِل َوإِْن  الن َ ليه وسلم: "َواهلِل إِِن ِ

ْكُتْب: ُمَحم َ  ُ بُْتُمْوِِنْ ا أَْن   فََقاَل ُسَهْيٌل: َوَعىل .َد بَْن َعْبِد اهلِل"كَذ َ
لَْيَنا فَلَم َا ٌل َوإِْن كَاَن َعىَل دِْيِنَك إَِل َ َردَْدت َُه عَ جُ رَ  َيَك ِمن َاأْتِ َل َ يَ 

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   . اْلِكَتاِب  فََرغَ ِمْن قَِضي َةِ 
نْ  ثُم َ َجاَء نِْسَوةٌ  .َحُرْوا ثُم َ اْحِلُقْوا"ِْلَْصَحابِِه: "قُْوُمْوا فَا

ُم ال: )يَا أَي َُها ال َِذْيَن آَمُنْوا إِذَا َجاَءكُعَ تَ  َزَل اهللُ أَنْ ْؤِمَناٌت فَ م ُ 
( اْلية. فََنَهاُهُم اهلُل َتَعال أَْن 60:10...؛الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت 

َداَق ثُم َ َرَجَع إِل الَْمِدْيَنِة  يَُرد ُْوُهن َ َوأََمَرُهْم أَْن يَُرد ُوا  الص َ
ْيٍش َوُهَو ُمْسِلٌم فَأَْرَسلُْوا ِِفْ َطلَِبهِ  ْن  َرُجٌل م ِ ِصْْيٍ هُ أَبُْو بَ فََجاءَ    قَُر

ُجلَْْيِ  َ إِذَا بَلََغا ذَا الُْحلَْيَفِة  َرُجلَْْيِ فََدفََعُه إِل الر َ  فََخَرَجا بِِه َحّت 
ُجلَْْيِ  فََقاَل أَبُْو بَِصْْيٍ ِْلََحدِ  . َتْمٍر لَُهْم نََزلُْوا يَأْكُلُْوَن ِمْن  :  الر َ

ْ وَ  ا أَِرِِنْ  اهلِل إِِن ِ أَْنُظْر إِلَْيِه فَأَْمَكَنُه  َْلَُرى َسْيَفَك َهَذا يَا فاَُلُن َجي ِدًّ
فََضَربَُه َحّت  بََردَ َوفَر َ اْْلَخُر َحّت َ أَََت الَْمِدْيَنَة فََدَخَل  ِمْنُه 
ِب ُ صىل اهلل عليه و .ِجُد يَْعُدوْ الَْمْس  َ سلم: "لََقْد فََقاَل الن َ ى  َرأ

ْ لََمقْ  ."ارًّ َهَذا ذُعْ  ُتْوٌل فََجاَء أَبُْو فََقاَل: قُِتَل َواهلِل َصَحاِِبْ َوإِِن ِ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلمفََقالَ  .بَِصْْيٍ  ِه ِمْسَعُر : " الن َ ْيٌل أُم ِ َو

لَِك َعْرَف أَن َُه َسَْيُ  .ٌد"َحْرٍب لَْو كَاَن لَُه أَحَ  ْ فَلَم َا َسِمَع ذَ   د ُهُ إِلهَْْيِ
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ْنَفلََت أَبُْو َجنْ  ّت  فََخَرَج حَ  َدِل بِْن  أََِت ِسْيَف الَْبْحِرقَاَل: َو ا
ْيٍش َرُجٌل قَْد ُسَهْيٍل فَلَِحَق بِأَِِبْ  بَِصْْيٍ فََجَعَل ََل َيْخُرُج ِمْن قَُر
 َ ْ ِعَصاَبةٌ أَْسلََم إَِل َ لَِحَق بِأ َما  فََو اهلِل ِِبْ بَِصْْيٍ َحّت  اْجَتَمَعْت ِمهْْنُ

اِم إَِل َ اِْعَُتَ  بِ يَْسَمُعْوَن  ْيٍش إِل الش َ ُضْوا لََها  ِعْْيٍَخَرَجْت لُِقَر
ْيٌش إِل الن َِب ِ صىل اهلل  فََقَتلُْوُهْم َوأََخُذوْ  ا أَْمَوالَُهْم فَأَْرَسلَْت قَُر

ْ فَ عليه وسلم ُتَناِشُدهُ  ِحَم لَم َا أَْرَسَل إِلهَْْيِ َو فَهُ َمْن أََتاهُ  اهلَل َوالر َ
ِب ُ أَرْ آِمٌن فَ  .َسَل الن َ ْ  .  الُْبَخاِري ُ َرَواهُ   صىل اهلل عليه وسلم إِلهَْْيِ

4042. (1) [2/1181-ద్ృఢం] 
   మిస్వర్ బిన్ మ'ఖ్రమహ్ మరియు మర్వాన్ బిన్ 
'హకమ్ కథనం: పర వకత  (స్) 'హుదైబియహ ఒపపంద్ం 
స్ంవతురం 1000 మందికి పైగా అనుచరులతో 
'ఉమ్రహ్ చేయటానికి బయలుదేర్వరు. జు'ల్ 
'హులైఫహ ప్రర ంత్ననికి చేరుకున్నారు. అకొడ 
ఖుర్బ్రన్న జంతువుల మడలో చిహాంగా హార్వలు 
వేస్లరు. 'ఉమ్రహ్ ఇహ్రామ్ ధరించారు. ఆ తరువ్యత 
అకొడి నుండి బయలుదేర్వరు. మకొహలో దిగేచోట 
అయిన స్న్యయ చేరగానే పర వకత (స్) ఒంటె కూరుచండి 
పోయింది. పర జలు దానిా లేపటానికి చాల్ల 
పర యత్ాంచారు. కాని అది లేవలేదు. అది చూచి 
పర జలు, 'ఖన్వా ఒంటె అలిగంది,' అని అన్నారు. 
అపుపడు పర వకత  (స్), 'దానికి అలిగే అలవ్యట లేదు, కాని 
దానిా ఆపడం జరిగంది. ఏనుగును ఆపనవ్యరే దానిా 
ఆప్రరు,' అని అన్నారు. ఇంకా, ''ఎవరి చేత్లో న్న ప్రర ణం 
ఉందో ఆయన స్లకిష ! ఒకవేళ్ మకొహ వ్యరు అలా్లహ్(త), 
చిహాాల గౌరవం విషయంలో, వ్యటి గౌరవం విషయంలో 
ఏదైన్న కోరితే నేను వ్యరి మాటను సీాకరిస్లూ ను,'' అని 
పలికి దానిా కసిర్వరు. అది వంటనే నిలబడింది. ఆ 
తర్వాత పర వకత (స్) త్రిగ 'హుదైబియహ ప్రర ంత్ననికి 
చెందిన ఒక లోయ ప్రర ంతంలో దిగారు. అకొడ కొంత న్నరు 
ఉంది. అది చూచిన పర జలు అకొడినుండి న్నళ్ళళ 
త్ను గటం ప్రర రంభించారు. న్నళ్ళనిా అయిపోయాయి. 
ఇంకా పర జలు దాహంతో అలమటిసూూ  పర వకత  (స్)కు 
ఫిర్వయదు చేస్లరు. పర వకత  (స్) తన బ్రణాలాోని ఒక 
బ్రణానిా ఇచిచ దానిా ఆ గొయియలో ప్రతిపటట మని 
ఆదేశించారు. బ్రణానిా ప్రత్ పటిట న వంటనే అందులో 
నుండి న్నళ్ళళ ర్వవటం ప్రర రంభం అయింది. పర జలంద్ర్మ 

తమ అవస్ర్వలకు న్నటిని ఉపయోగసూూ  ఉన్నారు. 
పర జలు తమ అవస్ర్వలు తీరుచకొని టెంటా వైపు 
ర్వస్లగారు. ఇంతలో బుదైత్ బిన్ వరఖహ్ 'ఖుజ్ఞ'యీ 
తన జ్ఞత్ 'ఖుజా'యీ వ్యరిని తీసుకొని అకొడికి చేరు 
కున్నాడు. వ్యళ్ళళ మకొహ వ్యరి తరఫున పర వకత  (స్) 
వదే్కు వచాచరు. అయితే వీరు పర వకత  (స్) శ్రరయం 
కోరుతూ ఉన్నారు. అతడు ఇల్ల అన్నాడు, ''క'అబ్ 
బిన్ లు'యీ మరియు 'ఆమిర్ బిన్ లు'యీని 
'హుదైబియహ వదే్ వద్లి వచాచను. అకొడ న్నటి ఊట 
ఉంది. వ్యరు అకొడే ఉన్నారు. వ్యరి వదే్ చాల్ల 
అధికంగా ఆహారపదార్వథ లు ఉన్నాయి. వ్యరి వంట 
బిడాలు గల ఆడ ఒంటెలు ఉన్నాయి. మరియు ఇంకా 
ప్రలు ఇచేచ ఒంటెలు కూడ్డ ఉన్నాయి. అంటే న్నటి ఊట 
వదే్ వ్యరు ఆధికయత కలిగ ఉన్నారు. వ్యరి స్ంఖయ కూడ్డ 
అధికంగా ఉంది. వ్యరు మీతో యుద్ధ ం చేయాలనే 
కోరుతున్నారు. వ్యరు మిమమలిా బై్నతులా్లహ్ 
చేరకుండ్డ చేయాలని కోరుతున్నారు'' అని అన్నాడు. 
అది విని పర వకత  (స్), ''నేను యుద్ధ ం చేయటానికి ర్వలేదు, 
మేము కేవలం 'ఉమ్హ్ చేయడ్డనికి వచాచము,'' అని 
అన్నారు. ఇట స్ంభాషణ జరుగుతూ ఉంది. ఇంతలో 
'ఉర్వహ్ బిన్ మస్'ఊద్ కూడ్డ వచాచడు. ఇతరులు 
కూడ్డ వచాచరు. ఉలాేకనకరత  కథనం: ఆ తరువ్యత 
సుహైల్ బిన్ 'అమ్ర్ కూడ్డ వచాచడు. అపుపడు పర వకత  
(స్) ఒపపంద్ం పతు ం ఇల్ల వ్యర యండి, ''ము'హమమద్ (స్) 
ఈ ఒపపందానిా తీర్వమనించారు. అపుపడు సుహైెల్, 
''మేము మిమమలిా అలా్లహ్ పర వకత గా సీాకరించము. 
ఒకవేళ్ అల్ల సీాకరిస్తూ  ఆపడం, యుద్ధ ం రండూ జరిగ 
ఉండేవి కావు. మీరు మీ పేరు కేవలం ము'హమమద్ బిన్ 
అబేులా్లహ్ మాతు మే వ్యర యండి,'' అని అన్నాడు. దానికి 
పర వకత  (స్) నేను అలా్లహ్ స్తయ పర వకత ను. వీరు 
సీాకరించిన్న, సీాకరించకపోయిన్నస్రే. పర వకత  (స్) 
గుమస్లూ తో, 'ము'హమమద్ బిన్ 'అబేులా్లహ్య్య వ్యర యి,' 
అని అన్నారు. అనంతరం ఈ పద్ం వ్యర యబడింది. 
అపుపడు సుహైెల్, 'న్న తరఫు నుండి ఒపపంద్ం పతు ంలో 
భవిషయతుూ లో ఎవరైన్న ముసాిమ్ అయి మీ ద్గగ రకు వస్తూ , 
ఆ వయకిత ని మా వదే్కు త్రిగ పంప్రలి.' ఒపపంద్ం 
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వ్యర యడం పూరిత  అయిన తర్వాత పర వకత  (స్) తన 
అనుచరులతో, 'నిలబడండి, ఖుర్బ్రన్న జంతువులను 
జి'బహ్ చేసి, తలగీయించి 'హల్లల్ అయిపోండి.' 
ఒపపంద్ం కుదిరిన తర్వాత చాల్లమంది సీూ ీలు 
ముసాిములయి మదీనహ వచాచరు. మకొహ వ్యరు 
వ్యళ్ళను త్రిగ పంపమని కోర్వరు. కాని పర వకత  (స్) 
త్రస్ొరించారు. వీరి గురించే అలా్లహ్ (త) ఈ వ్యకయం 
అవతరింపజేస్లడు. దీనిా అనుస్రిసూూ  సీూ ీలను త్రిగ 
పంపలేదు. ఎందుకంటే, అలా్లహ్ (త) [అల 
ముంతహనహ, 60:10]లో ఆ ముసాిమ్ సీూ ీలను త్రిగ 
పంపటానిా వ్యరించాడు. అయితే వ్యరి మహరాను 
త్రిగ ఇవామని ఆదేశించాడు. ఆ తరువ్యత పర వకత  (స్) 
మదీనహ మునవారహ్ త్రిగ వచాచరు. మదీనహ 
చేరిన తర్వాత ఖురైషులకు చెందిన అబూ నసీర్ అనే 
వయకిత  ముసాిమ్ అయి మదీనహ చేరుకున్నారు. ఖురైష్ 
ఇదే్రు వయకుత లను అతనిా త్రిగ తీసుకురమమని 
పంప్రరు. వ్యరు వచిచ, 'మన ఒపపంద్ం పర కారం అతనిా 
మీరు త్రిగ పంపవేయండి,' అని అన్నారు. పర వకత  (స్) 
వ్యరి మాట పర కారం ఆ వయకిత ని వ్యరికి అపపగంచారు. 
వ్యరు అతనిా తీసుకొని మదీనహ నుండి బయలు్

దేర్వరు. జు'ల్'హులైఫహ చేర్వరు. అకొడ టిఫిన్ 
చేదేామని తమ వ్యహన్నలపై నుండి దిగారు. ఆహార 
పదార్వథ లు తీసి త్నటం ప్రర రంభించారు. టిఫిన్ చేసూూ  
అబూ నసీర్ ఆ ఇదే్రిలో ఒకరితో, 'అలా్లహ స్లకిష ! న్న 
కరవ్యలం చాల్ల బ్రగుంది,' అని అన్నారు. ఆ వయకిత  
ఒరలోనుండి తీసి కరవ్యల్లనిా అతనికి ఇచాచడు. 
అబూ న్సీర్ ఆ కరవ్యల్లనిా తీసుకొని అతనిా 
హతమార్వచడు. అది చూచిన రండవ వయకిత  భయంతో 
ప్రరిపోయి మదీనహ చేరాడు. పర వకత  (స్) అతని చూచి, 
'చాల్ల భయపడి ఉన్నాడు,' అని అన్నారు. దానికి 
అతడు, 'ఒకవేళ్ ప్రరిపోకపోతే నేను కూడ్డ చంపబడి 
ఉండేవ్యడిని.' అని అనాిడు. ఇంతలో వనుక అబూ 
నసీర్ కూడ్డ వచాచరు. పర వకత  (స్) అతనిా చూచి, 'ఈ 
వయకిత  కలహాలు రేపేవ్యడుల్ల ఉన్నాడు. అకొడ ఎవరైన్న 
ఉండి స్హాయం చేస్తూ  యుద్ధ మే ప్రర రంభమై ఉండేది.' అని 
అనాిరు. అపుపడు అబూ నసీర్, 'ఓ పర వకాత ! మీరు మీ 

ఒపపందానిా పూరిత చేస్లరు. అలా్లహ్ (త) న్నకు విముకిత  
పర స్లదించాడు,' అని అనాిడు. పర వకత (స్) ఒపపంద్ం 
పర కారం మళ్ళళ త్రిగ పంప్రలని అనుకున్నారు. అది 
గర హించిన అబూ నసీర్ మదీనహ నుండి ప్రరిపోయి 
స్ముద్ర ్ ఒడాుకు చేరుకున్నాడు. 
ఉలాేఖన కరత  కథనం: అబూ జన్ద్ల్ బిన్ అబూ 
సుహైెల్ మకొహ వ్యరి నుండి తపపంచ్చకొని ప్రరిపోయి 
అబూ బసీర్ను కలిస్లరు. ఆ తరువ్యత మకొహలో 
ముసాిమైన పర త్ వయకిత  స్ముద్ర ్మార్వగ న వళిళ అబూ నసీర్ 
గూర పులో చేరిపోయ్య వ్యరు. ఇల్ల చేసూూ  వీరంద్ర్మ ఒక 
బృంద్ంగా తయారయాయరు. ఈ మార్వగ న పోయ్య 
బిడ్డరులు వీరిని అలారిపడితే వ్యరితో పోర్వడేవ్యరు, 
యుద్ధ ం్ చేసి విజయం స్లధించి యుద్ధ ధన్ననిా పందే్
వ్యరు. ఖురైష్ ఈ బ్రధ భరించలేక మకొహ నుండి 
వయకుత లను పంప ఈ ఒపపంద్ం రదేుచేయవలసిందిగా 
కోర్వరు. (బు'ఖారీ) 

 (2/1183)ه ( [ ) متفق علي 2]  - 4043
اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: َعِن وَ  ِب ُ صىل الَْبَ لََح الن َ  اهلل عليه وسلم  َصا

لُْمْشِرِكْْيَ يَوْ  َ َم الُْحَدْيِبَيِة َعىَل ثاََلثَِة أَْشَياَء:َعىَل أَن َ َمْن أََتاهُ ا
 َ ْ َوَمْن أ هُ  ْم يَُرد ُو لَ لُْمْسِلِمْْيَ َتاُهْم ِمَن اِمَن الُْمْشِرِكْْيَ َرد َهُ إِلهَْْيِ

ُيِقْيَم بَِهاوَ  َثاَلثََة أَي َاٍم َوََل يَْدُخلََها  َعىَل أَْن يَْدُخلََها ِمْن قَاِبٍل َو
ْيِف َوالَْقْوِس َونَْحوهِ فََجاَء أَبُْو َجْنَدٍل  اَلِح َو الس َ بُِجلُب َاِن الس َ إَِل َ

ْ يَْحُجُل ِِفْ قُيْوِدهِ فََرد َ   .   هُ إِلهَْْيِ
4043. (2) [2/1183 -ఏకీభవితం] 
బర్వఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) మకొహ 
అవిశాాసులతో 'హుదైబియహ స్ంద్రాంగా ఈ మూడు 
విషయాలపై ఒపపంద్ం కుదురుచకున్నారు.  
1. మకొహ అవిశాాసులాో ఎవరైన్న ముసాిములు 
మదీనహ వస్తూ , అతనిా మకొహ త్రిగ పంప్రలి.  
2. ఒకవేళ్ ముసాిములాోని ఎవరైన్న అవిశాాస్ం 
అవలంబించి మకొహ వస్తూ , వ్యరిని త్రిగ పంపటం 
జరుగదు. 
3. ఈ స్ంవతురం 'ఉమ్రహ్ కోస్ం మకొహలో పర వేశించ 
లేరు, వచేచ స్ంవతురం పర వేశించగలరు. 'ఉమ్రహ్ 
చేయగలరు. అయితే 'ఉమ్రహ్ విషయంలో 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1446 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

మకొహలో కేవలం మూడు ర్చజులు మాతు మే ఉండ్
గలరు. ఇంకా వచేచ స్ంవతురం వచిచనపుడు 
కరవ్యల్లలు, బ్రణాలు పర ద్రిశసూూ  ర్వకూడదు, వ్యటిని 
స్ంచ్చలలో దాచిపటిట  ఉంచాలి. ఈ ఒపపంద్ం 
జరుగుతూనే ఉంది. అబూ జన్ద్ల్ ముసాిమ్ 
అనుచరుడు స్ంకళ్ళలో బంధించబడి 
'హుదైబియహలో పర వకత  (స్) వదే్కు చేరుకున్నారు. 
ఇట అతని తండిర  సుహైెల్ ఒపపంద్ం వ్యర యిసుూ న్నాడు. 
తన కుమారుణా చూచి అంద్రికంటే ముందు అబూ 
జంద్ల్ను అవిశాాసులకు అపపగంచండి. అపుపడే 
ఒపపంద్ం పూరత యినటట  లేకపోతే లేదు. అని అనాిడు. 
పరిసిథ తులను ద్ృషిట లో పటట కొని పర వకత  (స్) అతనిా 
త్ు పపపంపవేస్లరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/1183)صحيح (  [ ) 3]  - 4044
لحوا النب صىل اهلل عليه وسلم  ق أن وَعْن أنس:  ريشا صا
ُطْوا عَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َ فَاْشَُتَ  َمْن َجاَءنَا ىَل الن َ

مشْنُكْم لَْم نُُرد َهُ عَلَْيُكْم َوَمْن َجاَءكُْم ِمن َا َردْدت ُُمْوهُ عَلَْيَنا 
لُْوا: يَا رَ  َ فََقا إِن َُه َمْن ذََهَب ِمن َا  ْم قَاَل: "نَعَ ا؟ نَْكُتُب َهَذ ُسْوَل اهلِل أ

ْ فَأَبَْعَدهُ اهللُ  ْ َسَيْجَعُل إِلهَْْيِ ا  َوَمْن َجاَءنَا ِمهْْنُ  اهلُل لَُه فََرجًّ
ا" َمْخَرجًّ  .َرَواهُ ُمْسِلٌم   .و َ

4044. (3) [2/1183- ద్ృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మకొహ అవిశాాసులు పర వకత  (స్) 
తో ఒపపంద్ం కుదురుచకునాపుపడు, ముసాిములు 
మకొహలో మాకు దొరికితే మేము వ్యరిని మదీనహ 
పంపము. కాని మా వ్యరు ఎవరైన్న ముసాిములై 
మదీనహ వస్తూ  త్రిగ పంపవేయాలి అనే షరతు పటాట రు. 
అది విని ముసాిములు, 'పర వకాత ! ఇది వ్యర దేామా?' అని 
కోర్వరు. పర వకత  (స్), 'అవును, మనలో ఎవరైన్న 
అవిశాాస్లనికి గురయి మకాొ వళితే అలా్లహ్ (త) 
అతనిా తన కారుణాయనికి దూరంచేసి వేస్లూ డు, వ్యరిలో 
ఎవరైన్న ముసాిమయి వస్తూ , అలా్లహ్ (త) వ్యరి కోస్ం ఏదో 
ఒక మారగ ం చూపస్లూ డు, మీరు స్ాతంతుు లైపోత్నరు,' 
అని అన్నారు. (ముసాిమ్) 

 (2/1183) ق عليه ([ ) متف  4]  - 4045

لَْت ِِفْ َشةَ َوَعْن عَائِ  بَْيَعِة الن َِساِء: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل    قَا
 اْْليَِة: )يَا أَي َُها الن َِب ُ إِذَا  يه وسلم كَاَن يَْمَتِحن َُهن َ بَِهِذهِ عل 

ْت بَِهَذا  60:12...َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت يَُباِيْعَنَك  ( فََمْن أَقَر َ
كاََلَما يُكَل ُِمَها بِِه َواهلِل َما  ."ِك ْد بَاْيعتُ " قَ قَاَل لََها: ْرِط ِمْنُهن َ الش َ 

ْت يَُد   . متفق عليه َعِة  هُ يََد اِْمَرأَةٍ قَط ُ ِِف الُْمَباَي َمس َ
4045. (4) [2/1183 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒపపంద్ం తరువ్యత 
మకొహ నుండి సీూ ీలు ముసాిములై వస్తూ , పర వకత  (స్) వ్యరిని 
కుష ణింగా పరిశీలించి, వ్యరు కేవలం అలా్లహ్ మరియు 
ఆయన పర వకత  కోస్ం ఇసా్లమ్ సీాకరించారని తెలిస్తూ  
వ్యరితో బై్న'అత్ తీసు కుంటారు. వీరి గురించే అలా్లహ్ 
(త) ఈ ఆయతులు అవత రింపజేస్లడు.  

''ఓ పా్వకాత ! విశవస్థంచిన సీత ీలు పా్మాణం (బైె'అత్) 
చేయటానికి నీ వద్ద క వచిచ, తాము ఎవరినీ అలా్లహ్క 
సాటి కలిపంచము మరియు దొంగతనం చేయము 
మరియు వయభిచారం చేయము మరియు తమ 
సంతానానిి హ్తయచేయము మరియు తమ చేతుల 
మధయ మరియు తమ కాళూమధయ నిందారోప్ణ 
కలిపంచము మరియు ధరమసమమతమైన విషయాలలో 
నీక అవిధేయత చూప్ము అని, పా్మాణం చేస్తత , వారి 
న్నండ పా్మాణం (బైె'అత్) తీసుక మరియు వారిని 
క్షమించమని అలా్లహ్న్న పా్రరిించ్చ. నిశచయంగా, 
అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపా్దాత.'' (అల 
ముమత హనహ, 60:12) 
పర వకత  (స్) వ్యరితో ఒపపంద్ం చేసుకునేవ్యరు. కాని, 
చేత్లో చేయి వేసి పురుషులు చేసినటా చేస్త వ్యరు కారు. 
ఎందుకంటే పర్వయి సీూ ీలను ముటట కోవటం పర వకత లను, 
ఇతరులకూ నిష్టధధ మే. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

------ 
لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగం  ا

 (1184/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4046
ِب َعِن الِْمْسَوِر َوَمْرَواَن:أَن َُهْم اْصَطلَُحْوا َعىَل َوْضِع الَْحرْ 

َ  اُس َوَعىَل الن َ  َمُن فِْيَهاَعْشَرِسِنْْيَ يَأْ  ن َ بَْيَنَنا عَْيَبةًّ َمْكُفْوفٌَة  أ
 . اُودَ اَلَل َوََلإِغاَْلَل. رَواهُ أَبُْو دَ َوأَن َُه ََلإِْس 
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4046. (5) [2/1184 -అప్రిశోధితం] 
మిస్వర్ మరియు మర్వాన్ కథనం: 'హుదైబియహ 
ఒపపంద్ంలో అవిశాాసుల తరఫున ఈ నిబంధన కూడ్డ 
వ్యర యడం జరిగంది. ''10 స్ంవతుర్వల వరకు మీకూ 
మాకూ యుద్ధ ం ఉండదు.'' దీనివలా 10 స్ంవతుర్వల 
సూతు ం పర కారం పర జలు పర శాంతంగా ఉంటారు. 
కరవ్యల్లలను ఒరలాో పటట కొని ఉంటారు. హృద్యాల 
నుండి ఈర్వష య దేాష్టలను తీసివేస్లూ రు. నిరమలమైన 
మనసుులు కలిగ ఉంటారు. పరస్పరం మోస్లనికి 
ప్రలపడరు, ఒకరికి ఇంకొకరు హాని తలపటట రు. ఒకరిపై 
ఒకరు దాడిచేయరు. (అబూ్ దావూద్) 

 ( 2/1184)جيد (  [ ) 6]  - 4047
ةٍ ِمْن أَبَْناِء أَْصَحاِب َرُسْوِل َوَعْن َصْفَواَن بِْن  ُسلَْيٍم َعْن عِد َ

اهلِل صىل اهلل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن آَبائِِهْم َعْن َرُسْوِل 
َ عليه وس ْنَتَقَصُه أَْو كَل ََفُه فَْوَق  عَ مُ  َمْن َظلََم ََل لم قَاَل: "أ ا أَِو ا اِهدًّ
 ِطْيِب نَْفٍس فَأَنَا َحِجْيُجُه يَْوَم ِه أَْو أََخَذ ِمْنُه َشْيئًّا بَِغْْيِ َطاقَتِ 

َمِة".  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   الِْقَيا
4047. (6) [2/1184- ఆమోద్యోగయం] 
స్ఫాాన్ బిన్ సులైమ్ అనేకమంది అనుచరుల 
స్ంత్ననం దాార్వ కథనం: వ్యరు వ్యరి్పదే్లదాార్వ ఇల్ల 
విన్నారు, ''పర వకత  (స్) పర వచనం, 'ఎవరైన్న ఒపపంద్ం 
కుదురుచకునా వయకిత పై అత్నయచారం చేసిన్న, ఒపపంద్ం 
భంగంచేసిన్న, అతని హకుొను కొలాగొటిట న్న, శకిత కి 
మించిన భారం వేసిన్న, అతనికి ఇషట ం లేక పోయిన్న 
అతనుాండి ఏదైన్న వసుూ వు తీసుకున్నా, నేను 
తీరుపదినం న్నడు అతనితో కలహానికి దిగుత్నను. వ్యరి 
హకుొను వ్యరికి ఇపపస్లూ ను.'' (అబూ  దావూద్) 

 ( 2/1184)[ ) صحيح (  7]  - 4048
لَْت: بَايَْعُت الن َِب  صىل اهلل عليه   َوَعْن أَُمْيَمَة بِْنِت ُرقَْيَقَة قَا

"ا ا َنا: "فِْيمَ  لَ ْسَوةٍ فََقالَ وسلم ِِفْ نِ  قُلُْت: اهلُل   .ْسَتَطْعُت َ َوأَْطقُت َ
يَا َرُسْوَل اهلِل بَاِيْعَنا   قُلُْت: .ُه أَْرَحُم بَِنا ِمن َا بِأَْنُفِسَناَوَرُسْولُ 

ِِلْ لَِماَئِة اِْمَرأَةٍ كَ .َتْعِّنْ َصافِْحَنا ِِلْ َِلْمَرأَةٍ قَاَل: "إِن ََما قَْو َقْو
مِ َواهُ . رَ "اِحَدةٍ و َ  ْ لٌِك ِِف ِذي ُ  الُت ِ ْبُن َماَجُه َوَما  َوالن ََسائِ ُ َوا
أْ الْمُ     .َوط َ

4048. (7) [2/1184-ద్ృఢం] 

ఉమైమ బిన్తె రఖీఖ తన స్ంఘటన ఇల్ల 
తెలుపుతుంది: పర వకత  (స్)తో సీూ ీలతో ప్రట నేనూ 
బై్నఅత్ చేస్లను. పర వకత  (స్) మాతో వ్యగేానం 
తీసుకునాిరు, ఇంకా, 'స్లధయమైనంత వరకు 
ఆచరించండి,' అని అనాిరు. అలా్లహ్, పర వకత  (స్) మాపై 
చాల్ల ద్యామయులు అని అన్నాము. అపుపడు 
నేను ఓ పర వకాత ! మాతో కరచాలనం చేయండి అని 
అన్నాను. అపుపడు పర వకత  (స్) ఒకొ సీూ ీకైన్న, 100 
సీూ ీలకైన్న నేను నోటితో చెబితే చాలు. సీూ ీలతో 
కరచాలనం చేయడం ధరమం కాదు'' అని అన్నారు. 
(త్రిమజి', నస్లయి', ఇబ్నా మాజహ, మాలిక్- మువ'తాత ) 

----- 
لَْفْصُل   َ ِلُث ا    మూడవ విభాగంالث َا

 (2/1184) متفق عليه ( [ ) 8]  -4049
اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: اْعَتَمَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعِن الَْبَ

َ لم ِِف ِذي الَْقْعَدةِ فَأَََب أَهْ وس ُخَل َمك ََة َحّت   يَْد يَْدُعْوهُ ْن ُل َمك ََة أ
َم بَِها ِّنْ ِمَن الَْعاِم الْمُْقِبِل يُِقيْ قَاَضاُهْم َعىَل أَْن يَْدُخَل يَعْ 

م ٌَد  ثاََلثََة أَي َاٍم فَلَم َا كََتُبْوا اْلِكَتاَب كََتُبْوا: َهَذا َما قَاََض عَلَْيِه ُمَح 
لُْوا: ََل  أَن ََك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ُم لَْو نَْعلَ ا فَ  نُِقر ُ بِهَ َرُسْوُل اهلِل. قَا
َلِكْن أَْنَت ُمَحم َُد بُْن عَ عليه وسلم َما َمَنْعنَ  ْبِد اهلِل فََقاَل: "  اَك َو

ي ِ بِْن أَِِبْ . ثُم َ قَاَل لَِعِل "أَنَا َرُسْوُل اهلِل َوأَنَا ُمَحم َُد بُْن َعْبِد اهللِ 
لٍِب: "أُْمُح:  ا فَأََخَذ  هللِ َواقَاَل: ََل  ." َرُسْوَل اهللِ َطا  ََل أَْمُحْوَك أَبَدًّ
لَْيَس يُْحِسُن يَكْ َرُسْوُل اهلِل صىل ُتُب فََكَتَب:   اهلل عليه وسلم َو

"َهَذا َما قَاََض عَلَْيِه ُمَحم َُد بُْن َعْبُد اهلِل: ََل يَْدُخُل َمك ََة  
لس ِ  ْيَف ِِف الَْقرَ بِا َ ْخُرَج ِمْن  يَ اِب َوأَْن ََل اَلِح إَِل َ الس َ ْهِلَها بِأََحٍد  أ

ا إِْن أََرادَ أَْن يَْتَبَعُه َوأَْن  إِْن أََرادَ أَْن  ََل يَْمَنَع ِمْن أَْصَحابِِه أََحدًّ
لُْوا: .يُِقْيَم بَِها" قُْل   فَلَم َا دََخلََها َوَمََض اْْلََجُل أَتْوا عَِلي ًّا فََقا

َ  فََقْد َمََض  لَِصاِحِبَك: اُْخُرْج َعن َا  ِب ُ صىل اهلل   َج ْجُل فَخرَ اْْل الن َ
 .عليه وسلم 

4049. (8) [2/1184 -ఏకీభవితం] 
బర్వఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) జు'ల్ 
ఖ'అద్హ్ నెలలో 'ఉమ్రహ్ ఇహ్ర్వమ్ ధరించి మకొహ 
ముకరర మహ బయలుదేర్వరు. కాని అవిశాాసులు 
మకొహలో కి ర్వనివాకుండ్డ ఆపవేస్లరు. ఇంకా ఈ కిర ంది 
విషయాలపై ఒపపంద్ం చేస్లరు. 1. పర వకత  (స్) వచేచ 
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స్ంవతురం 'ఉమ్రహ్ చేస్లూ రు. 2. కేవలం మూడు 
ర్చజులు మాతు మే మకొహలో ఉంటారు. ఒపపంద్ం పతు ం 
వ్యర సినపుపడు పర వకత  (స్) ఇల్ల అన్నారు, ''అలా్లహ పర వకత  
అయిన, ము'హమమద్ ఈ విషయాలపై ఒపపంద్ం 
చేస్లడు.'' అపుపడు అవిశాాసులు 'తమరిని, 
దైవపర వకత గా సీాకరిస్తూ  ఆపడమూ ఉండదు, యుద్ధ మూ 
జరుగదు. అందువలా ము'హమమద్ పద్ం తరువ్యత 
పర వకత  పద్ం వ్యర యకూడదు. మీరు ము'హమమద్ బిన్ 
'అబేులా్లహ్, గన్నక, అదే వ్యర యండి,' అని అన్నారు. 
అపుపడు పర వకత  (స్) నేను అలా్లహ్ పర వకత ను, మరియు 
'అబేులా్లహ్ కుమారుడిా కూడ్డ అని పలికి గుమస్లూ తో 
అంటే 'అలీ (ర)తో రసూలులా్లహ్ పదానిా చెరిప్
వేయమని ఆదేశించారు. 'అలీ (ర), తమరి పేరును 
వ్యర సిన తర్వాత చెరపలేనని అన్నారు. పర వకత  (స్)కు 
చద్వడం, వ్యర యడం ర్వదు. అందువలా 'అలీ (ర) నుండి 
కలం తీసుకొని ము'హమమద్ బిన్ 'అబ్దద లా్లబ్, ఈ 
ఒపపందానిా సీాకరిసుూ న్నాడు అని వ్యర స్లరు. 1. వచేచ 
స్ంవతురం ఆయుధాలను ఒరలాో ఉంచి పర వేశిస్లూ రు. 2. 
మకొహలో పర వేశించిన తర్వాత ఎవరైన్న వ్యరి వంట 
వళ్త్ననంటే వ్యరిని తీసుకొని పోలేరు. ఒకవేళ్ వ్యరిలో 
ఎవరైన్న మకొహలో ఉండిపోత్ననంటే వ్యరిని ఆపలేరు. 
వచేచ స్ంవతురం ఒపపంద్ం పర కారం మకొహ వస్తూ  
మూడు ర్చజులు్ మాతు మే మకొహలో ఉండగలరు. 
మూడవ ర్చజు పూరిత  కావటానికి కొంత స్మయం ఉండగా 
అవిశాాసులు 'అలీ (ర)తో, 'న్న న్నయకునిా ఇకొడి 
నుండి వళిళపోమను. స్మయం కావసుూ ంది,' అని 
అన్నారు. పర వకత  (స్) ఒపపంద్ం పర కారం మూడవ ర్చజు 
స్ంతోషంగా మదీనహ వైపు బయలుదేర్వరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
పర వకత  (స్) వాాయడం మహిమగా ఏరపడింది. 

===== 
 
 
 
 

ْيَرِة الَْعَرِب َباُب إِْخَرا   -10  ِج الَْيُهْوِد ِمْن َجِز
10. అరబ్ భూభాగ్ం నండి యూదుల 

బహిష్ురణ 
చ్చటూట  న్నళ్ళళ ఉనా భూభాగానిా దీవప్ం అంటారు. 
అరబ్కి మూడు వైపుల న్నరు ఉంది. అంటే ఇది ఒక 
దీాపం. ఈ భూభాగంలో అనేక జ్ఞతులు నివసించేవి. 
య్యదులు, కైీస్ూ వులు కూడ్డ ఉండేవ్యరు. వీళ్ళళ 
భూమిపై ఉపద్ర వ్యలు, కలాోల్లలు స్ృషిట ంచేవ్యరు. చేసిన 
ఒపపందాలను  భంగం చేస్తవ్యరు. ఇకొడ శాంత్ 
భద్ర తలు వ్యయపంపజేయటానికి వీరిని ఇకొడి నుండి 
బహిషొరించటమే మంచిది. కిర ంది 'హదీసు'లాో దీనిా 
గురించే పేర్కొనడం జరిగంది.   

لَْفْصُل   َ لُ ا     మొద్టి విభాగం    اْْلَو َ
 (2/1186)[ ) متفق عليه (  1 ] - 4050

ْيَرةَ قَاَل: بَْيَنا نَْحُن ِِف الَْمْسِجِد َخَرَج  الن َِب ُ صىل   َعْن أَِِبْ ُهَر
ْنَطِلُقوْ  اهلل عليه وسلم فَقاَل: َ  ."ل يَُهْودَ ا إِ "اِ فََخَرْجَنا َمَعُه َحّت 
َرِس  ِب ُ صىل اهلل عليه وسل  .ِجْئَنا بَْيَت الِْمْدا م فََقاَل:  فََقاَم الن َ

ِ وَ  ِلَرُسْولِِه  "يَا َمْعَشَر يَُهْودَ أَْسِلُمْوا َتْسلَُمْوا اِعْلَُمْوا أَن َ اْْلَْرَض لِِل 
 ُ ْ أُِرْيُد أَْن أ َ ْن ْجِلَيُكْم مِ َوأَِن ِ . فََمْن َوَجَد ِمْنُكْم  ِض رْ َهِذهِ اْْل
لِِه َشْيئًّا فَلَْيِبعْ   ."هُ بَِما

4050. (1) [2/1186- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మేము మసెిద్లో 
కూర్కచని ఉన్నాము. పర వకత  (స్) వచిచ మాతో, 
'మీరంద్ర్మ న్నతో ప్రట య్యదులవదే్కు పద్ండి,' 
అని అన్నారు. మేము పర వకత  (స్) వంట య్యదుల 
ప్రఠశాలలోనికి వళ్తళము. పర వకత  (స్) వ్యరి మధయ 
నిలబడి వ్యరితో, 'ఓ య్యదుల్లర్వ! మీరు 
ముసాిములైపోతే్  బ్రగుంటంది. మీ ధన ప్రర ణాలకు 
రక్షణ ఉంటంది. ఒకవేళ్ మీరు మీ ధరమంపైనే 
ఉండ్డలనుకుంటే మీ ఇషట ం. ఈ భూభాగం అలా్లహ్ (త) 
మరియు ఆయన పర వకత ది. ఆయన ఎవరికైన్న పర స్లదించ 
వచ్చచను. నేను మిమమలిా 'హిజ్ఞ'జ భూభాగం నుండి 
మర్చ 'అరబ్ ప్రర ంత్ననికి మార్వచలని నిరియించ్చ 
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కున్నాను. కనుక మీలో ఎవరైన్న తన ధన స్ంపద్లాో 
దేనాయిన్న అమిమ వళిళపోవ్యలనుకుంటే వళిళ 
పోవచ్చచ,' అని్ అన్నారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/1186)صحيح ( [ )  2]  - 4051
بِْن وَ  َل اهلِل  إِن َ َرُسوْ  قَاَم ُعَمُرَخِطْيبًّا فََقاَل: َرقَاَل:مَ عُ  َعِن ا

مَ  َل يَُهْودَ َخْيَبَ َعىَل أَْمَوالِِهْم َوقَاَل: صىل اهلل عليه وسلم كَاَن عَا
كُُم اهلُل". َوقَْد رَ  كُْم َما أَقَر َ َع ُعَمُر أَْيُت إِْجاَلَءُهْم فَلَم َا أَْجمَ "نُِقر ُ

َ هُ لَِك أََتا ذَ َعىَل  الُْمْؤِمِنْْيَ َحُد بَِّنْ أَِِب الُْحَقْيِق فََقاَل: يَا أَِمْْيَ أ
 َ َملَنَ أَُتْخِرُجَنا َوقَْد أ نَا ُمَحم ٌَد َوعَا  فََقاَل ُعَمُر:  ا َعىَل اْْلَْمَواِل؟قَر َ

ْ نَِسْيُت    وسلم: "كَْيَف قَْوَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه أََظَنْنَت أَِن ِ
 ْعَد لَْيلٍَة؟"ْوُصَك لَْيلَةًّ بَ َت ِمْن َخْيَبَ َتْعُدْو بَِك قُلُ جْ رِ  إِذَا أُخْ بَِك 

فََقاَل كََذبَْت يَا عَُدو َ  .ْت ُهَزْيلَةًّ ِمْن أَِِب الَْقاِسِم َهِذهِ كَانَ  فََقاَل:
 َ اَلًّ  مَ ِمَن الث ََمرِ ْعَطاُهْم قِْيَمَة َما كَاَن لَُهْم اهلِل فَأَْجاَلُهْم ُعَمُر َوأ

لَِك. الًّ َوإِبِ  ا ِمْن أَقَْتاِب َوِحَباٍل َوَغْْيَ ذَ ُ  َوَعُرْوضًّ  . َرَواهُ الُْبَخاِري 
4051. (2) [2/1186-ద్ృఢం]  
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) తన 
పరిప్రలన్న కాలంలో పర స్ంగంచడ్డనికి నిలబడా్డరు. తన 
పర స్ంగంలో పర వకత  (స్) 'ఖైబర్ య్యదులతో ఎల్ల 
వయవహారం చేస్లరంటే 'ఖైబర్ భూమిని పంటలు 
పండించమని వ్యరికిఇచిచ వ్యళ్ళనే వయవస్లయం 
చేయమని అయితే పంటలో స్గం ముసాిములకు 
ఇవామని ఆదేశించారు. అయితే ఇపుపడు ఆ నిరిీత 
గడువు ముగుసుూ ంది, అందువలా నేను మీకు మర్చచోట 
పంపటానికి నిరియించాన్న,' అని అన్నారు. అపుపడు 
అబిల్ హుఖైఖ్ తెగకు చెంద్న ఒక వయకిత  'ఉమర్ (ర) 
వదే్కు వచిచ, 'ఓ విశావసుల నాయకడా! మీరు 
మమమలిా ఇకొడి నుండి బహిషొరించాలని 
అనుకుంటన్నార్వ? పర వకత  (స్) మాకు ఇకొడ 
ఉండమని, వయవస్లయం చేసుకోమని ఆదేశించారు,' అని 
అన్నాడు. దానికి 'ఉమర్ (ర) పర వకత  (స్) శాశాతంగా ఇల్ల 
నిరియించలేదు. నిరిీత గడువువరకే ఇల్ల చేసారు. 
ఇపుపడు ఆ గడువు పూరత వుతుంది, పర వకత  (స్) పలికిన ఆ 
భవిషయవ్యణని మరచిపోయాననుకున్నార్వ? పర వకత  (స్) 
మీ గురించి భవిషయవ్యణ ఇల్ల పలికారు, ''అపుపడు 
మీరు 'ఖైబర్ నుండి బహిషొరించబడి నపుడు ఎల్ల 
ఉంటంది? మీరు ఆడ ఒంటెలపై కూర్కచని ఇకొడి నుండి 

వళ్త్నరు, మీ ఆడఒంటెలు మిమమలిా తీసుకొని ర్వత్ు కి 
ర్వత్ు  వేగంగా పరిగెతుూ తూ తీసుకొని వళ్త్నయి,' అని 
అన్నారు. అపుపడు అబుల్ 'హఖీఖ్ అనే వయకిత , 'అబుల్ 
ఖాసిమ్ ఇల్ల పరిహాస్లనికి మాతు మే అన్నారు,' అని 
అన్నాడు. దానికి 'ఉమర్ (ర), 'న్నవు అస్తయం 
పలుకుతున్నావు,' అని అన్నారు. ఏదైతేనేం 'ఉమర్ 
(ర) వ్యరిని బహిషొరించారు. ఇంకా వ్యరి పండాు 
మొద్లైన వ్యటికి తగన వల్ఇచిచ వ్యరిని స్లగనంప్రరు. 
ఇంకా వ్యరు వళ్ళటానికి ఒంటెలకు కావలసిన త్ను ళ్ళళ 
కళ్తళలు మొద్లైన వ్యటిని స్మకూర్వచరు. (బ్ద'ఖ్యరీ) 

 (2/1187) ليه (فق ع[ ) مت  3]  - 4052
بِْن َعب َاٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع ليه وسلم أَْوََص  َوَعِن ا

أَْخِرُجوا الُْمْشِرِكْْيَ ِمْن َجِزْيَرةِ الَْعَرِب َوأَِجْيُزوا  بِثاََلثٍَة: قَاَل: "
ْبُن َعب َاٍس: "ُزُهْم الَْوْفَد بَِنْحِو َما كُْنُت أُِجيْ    َوَسَكَت َعِن . قَاَل ا

َ الث َ  لِثَِة أ  قَاَل: فَأُْنِسْيُتَها   وْ ا
4052. (3) [2/1187-ఏకీభవితం] 
ఇబుా 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) త్నను 
మరణంచటానికి కొనిా దిన్నలు్ముందు ఈ మూడు 
విషయాలను గురించి ఉపదేశించారు, 1. 
అవిశాాసులను అరబ్ భూభాగం నుండి తొలగంచాలి. 
2. ర్వజుల పర త్నిధ్యల, ర్వయబ్రరులపటా మంచిగా 
వయవహరించాలి. నేను చేసినటట . 3. మూడవ విషయం 
చెపపలేదు, లేదా నేను మరచిపోయాను. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  
కొంద్రి అభిప్రర యం: 'ఆ మూడవ విషయం ఏమిటంటే 
న్న స్మాధిని  పూజ్ఞ స్థ లంగా చేయర్వదు, అకొడ 
జ్ఞతరలు జరగర్వదు. ఉరుసులు మొద్లైనవి 
చేయర్వదు' అని అన్నారు. 

 ( 2/1187) ( ح صحي [ )  4]  - 4053
َ  َوَعْن َجاِبِربِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: اِب َرِض أ ِِنْ ُعَمُر بُْن الَْخط َ َي  ْخَبَ

 اهلُل َعْنُه أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:
ََل أَدَعَ  الَْعَرِب َحّت َ َصاَرى ِمْن َجِزْيَرةِ "َْلُْخِرَجن َ الَْيُهْودَ َوالن َ 

  .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "َها إَِل َ ُمْسِلمًّافِيْ 
َيٍة:َوِِفْ ِروَ   َْلُْخِرَجن َ الَْيُهْودَ  "لَِئْن ِعْشُت إِْن َشاَء اهللُ  ا

 . " َوالن ََصاَرى ِمْن َجِزْيَرةِ الَْعَرِب 



19. పోరాటం (జిహాద్) : 3787-4063 ;   సంపుటం :  II 1450 19-  ِْلدالجِ   ؛  4063-3787 :  ِكتَاُب اْلِجَهاد  : II 
 

4053. (4) [2/1187-ద్ృఢం] 
జ్ఞబిర్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) న్నతో 
ఇల్ల అన్నారు, ''పర వకత  (స్)ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా 
నేను విన్నాను, ''మీరు న్న మరణానంతరం 
య్యదులను, కైీస్ూ వులను 'అరబ్ భూభాగం నుండి తీసి్
వేయండి. ముసాిములు తపప మరవర్మ ఉండర్వదు. 
ఒకవేళ్ నేను బర త్కి ఉంటే, అలా్లహ్ కోరితే య్యదులను, 
కైస్ూ వులను అరబ్ భూభాగం నుండి నేను తీసివేస్లూ ను.'' 
(ముసాిమ్) 

----- 

రండవ విభాగం       ْلَْفْصُل الث َاِِن َ ا  
بُْن َعب َاٍس لَْيَس فِ  ََل َتُكْوُن قِْبلََتاِن" َوقَْد  " :ْيِه إَِل َ َحِدْيُث ا

 .َمر َ ِِفْ بَاِب الِْجْزَيةِ 
ఈ భాగంలో ఇంతకు ముందు పేర్కొనా 
ఇబ్నాఅబ్రాస్ 'హదీసు' వసుూ ంది. అంటే ''ఒక 
భూభాగంపై రండువర్వగ లు ఉండలేవు.'' ఇది జి'జయ 
అదాయయంలో వచిచంది. 

----- 
لَْفْصُل الث َ  َ ِلُث  ا  మూడవ విభాగం     ا

 (2/1187) فق عليه ([ ) مت  5]  -4054
بِْن ُعَمَر: اِب َرِضَي اهلُل َعْنُهَما أَْجىَل   َعِن ا أَن َ ُعَمَربَْن الَْخط َ

اهلِل صىل اهلل   لُ كَاَن َرُسوْ  وَ ِض الِْحَجازِ الَْيُهْودَ َو الن ََصاَرى ِمْن أَرْ 
دَ ِمْنَها ْيَبَ أََرادَ أَْن يُْخِرَج الَْيُهوْ عليه وسلم لَم َا َظَهَر َعىَل أَْهِل خَ 

لِلُْمْسِلِمْْيَ  لَِرُسْولِِه َو ِ َو فََسأََل   .َوكَانَِت اْْلَْرِض لَم َا َظَهَر عَلَْيَها لِِل 
ُهْم َعىَل أَْن  كَلم أَْن يَُْت ه وسصىل اهلل علي الَْيُهْودُ َرُسْوَل اهللِ 

لَُهْم نِْصُف ال    فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  . ث ََمرِ يَْكُفوا الَْعَمَل َو
لَِك َما ِشْئَنا" عليه وسلم: كُْم َعىَل ذَ ْوا َحّت َ أَْجاَلُهْم . "نُِقر ُ فَأُقِر ُ

 . عليهمتفق  .َحاءَ إَِماَرتِِه إَِل َتْيَماَء َوأَِريْ ُعَمُر ِِفْ 
4054. (5) [2/1187 -ఏకీభవితం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) 
య్యదులను కైీస్ూ వులను హిజ్ఞ'జ్ ప్రర ంతం అంటే అరబ్ 
దీాపం నుండి బహిషొరించారు. ఇంకా పర వకత  (స్) 
'ఖైబర్ను జయించినపుడే య్యదులను 'ఖైబర్ నుండి 
బహిషొరించాలని నిశచయించ్చకున్నారు. మీకు 

కూడ్డ ఈ విషయం తెలుసు. అదేవిధంగా మీరు 
వయవస్లయం చేస్లూ రని పంటలో స్గం మీకు ఇస్లూ రని దానికి 
ఒక గడువు కూడ్డ నిరియించా రు. అయితే ఇపుపడు ఆ 
గడువు పూరత యియంది. అందువలా నేను మీకు తైెమా 
మరియు రైహాల వైపు బహిషొరిసుూ న్నాన్న,' అని 
అన్నారు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

=====  
 ءِ ْي لفَ َباُب ا   -11

11. యుద్ధ ం జరగ్క్కండా లభించే ధన్ం్(ఫైెఅ') 
తఫ్సీర్ ఇబ్నా కసీ'ర్లో ఇల్ల ఉంది. మాల ఫైెఅ' అంటే 
అవిశాాసులతో యుద్ధ ం జరగకుండ్డ లభించేది. ఉదా: 
వ్యరితో ఒపపంద్ం కుదురుచకొని కొంత ధనం 
పరిహారంగా వసూలు చేయటం. లేదా యజమాని లేని 
ధనం, వ్యరసుడు లేని ధనం లేదా పనుా మొద్లైనవి. 
ఇమామ్ ష్టఫ'యీ ఇంకా ఇతర పండితుల అభిప్రర యం 
ఇదే:  

''మరియు అలా్లహ్ తన పా్వకత క, వారి న్నండ 

ఇపపంచిన  ఫయ్'అ కొరక, మీరు గురేాలన్న గానీ 

ఒంటెలన్న గానీ ప్రిగెతిత ంచలేదు. కాని అలా్లహ్ 

తాన్న కరిన వారిపై, తన సందేశహ్రునికి ఆధికయత 

నొసంగుతాడు. మరియు అలా్లహ్ పా్తిదీ చేయగల 

సమరిుడు. అలా్లహ్ తన పా్వకత క ఆ నగరవాసుల 

న్నండ ఇపపంచిన దానిలో (ఫయ్్అ'లో), అలా్లహ్క 

మరియు ఆయన పా్వకత క మరియు అతని ద్గగ రి 

బంధ్ధవులక మరియు అనాథులక మరియు 

పేద్లక మరియు బ్రటసారులక హ్కక్ ఉంది. 
అది మీలో ధనవంతులైన వారి మధయనే తిరగ్

కండా ఉండటానికి, ఇల్ల నిరణ యంచబడంది. 

మరియు పా్వకత  మీక ఇచిచన దానిని తీసుకండ 

మరియు అతన్న మీక నిషేధించిన దానికి దూరంగా 

ఉండండ. అలా్లహ్ ప్టా భయభకత లు కలిగ 

ఉండండ. నిశచయంగా, అలా్లహ్ శికిించటంలో చాల్ల 

కఠిన్నడు. ''   (అల్ హష్ర్. 59: 6-7) 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం    ا
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 (2/1188)عليه (  تفق[ ) م  1]  - 4055
لِِك بِْن أَْوِس بِْن الَْحَد  اِب ثَاِن قَاَل : قَاَل ُعَمُر بُْن الَْخط َ َعْن َما

 عليه وسلم ِِفْ َرِضَي اهلُل َعْنُه : إِن َ اهلَل قَْد َخص َ َرُسْولَُه صىل اهلل
ا  هُ ثُم َ َهَذا الَْفْيِء بَِشْيٍء لَْم يُْعِطِه أََحدًّ َ  قَ َغْْيَ َء اهلُل َعىَل  افَ َرأَ )َما أ

( إِل قَْولِِه )قَ ْ لَِصٍة لِرَ َرُسْولِِه ِمهْْنُ ُسْوِل اهلِل  ِدْيٌر( فَكَانَْت َهِذهِ َخا
ْ ِمْن َهَذا  صىل اهلل عليه وسلم يُْنِفُق َعىَل أَْهلِِه نََفَقَة َسنَ  هُِتِ

 .ِل اهلِل َما لُُه َمْجَعَل الَْماِل . ثُم َ يَأُْخُذ َما بَِقَي فََيْجعَ 
4055. (1) [2/1188 -ఏకీభవితం] 
మాలిక్ బిన్ ఔస్బిన్ హద్స్లన్ కథనం: ఉమర్ (ర)  
ఇల్ల అన్నారు, ''అలా్లహ్ (త) ఈ ధనంలో తన పర వకత  
కొరకు ఒక పర తేయక వంతు నిరియించాడు. మరవరికీ 
ఇవాలేదు. ఆ తరువ్యత దానిా పఠించారు. ఈ ధనం 
పర వకత  (స్)కు పర తేయకించడం జరిగంది. ఈ వంతునుండే 
తన భార్వయ బిడాలకు స్ంవతురం ఖరచంత్న ఇచేచస్త 
వ్యరు. మిగలిన ధన్ననిా అలా్లహ్ మారగ ంలో ఖరుచపటేట  
వ్యరు. (బుఖారీ, ముసాిమ్) తరువ్యత్ వ్యకాయలాో దీని 
అరహ త గలవ్యరి గురించి పేర్కొనడం జరిగంది. 
'' (దానిలో న్నండ కొంత భాగంపై) తమ ఇండా న్నండ 

మరియు తమ ఆస్థత ప్రసుత ల న్నండ వెడలగొటాబడ, 

వలస వచిచన (ముహాజిర్్లక) పేద్వారికి కూడా 

హ్కక ఉంది. వారు అలా్లహ్ అన్నగేహానిి మరియు 

ఆయన పా్సనితన్న కరుతునాిరు. మరియు వారు్

అలా్లహ్ మరియు ఆయన పా్వకత క సహాయం 

చేసుత నాిరు. ఇల్లంటి వారు, వీరే సతయవంతులు. 

మరియు ఎవరైతే – ఈ (వలస వచిచనవారు) రాక 

పూరవమే – విశవస్థంచి వలస కేందా్ం (మదీనహ)లో 

నివస్థస్తత  ఉండేవారో! వారికి కూడా హ్కకవుంది.   

వారు తమ వద్ద క వలస వచిచన వారిని పాేమిసాత రు. 

మరియు వారు (వలసవచిచన) వారికి ఏది ఇవవ 

బడనా! దాని అవసరం తమక ఉనిటాు భావించరు. 

మరియు తమక అవసరమునాి వారికి తమ సంత 

(అవసరాల) మీద్ పా్రధానయతనిసాత రు. మరియు 

ఎవరైతే ఆతమలోభం న్నండ రకిింప్బడతారో! 

అల్లంటివారు, వారే! సాఫలయం పందేవారు. మరియు 

ఎవరైతే వారి తరువాత వచాచరో! వారికి అందులో 

హ్కకఉంది. వారు ఇల్ల అంటారు: "ఓ మా పా్భూ! 

మమమలిి మరియు మాకంటే ముందు విశవస్థంచిన 

మా సోద్రులన్న క్షమించ్చ. మరియు మా 

హ్ృద్యాలలో విశావసులప్టా దేవషానిి కలిగంచక.   

ఓ మా పా్భూ! నిశచయంగా, నీవు చాల్ల కనికరించే 

వాడవు, అప్రర కరుణాపా్దాతవు!"  (అల్ హషర ల్, 
59:8-10) 

 (2/1188) (يه [ ) متفق عل  2]  - 4056
  الن َِضْْيِ ِمم َا أفَاَء اهلُل َعىَل كَانَْت أَْمَواُل بَِّن  َوَعْن ُعَمَر قَاَل:

َرُسْولِِه ِمم َا لَْم يُْوِجِف الُْمْسِلُمْوَن عَلَْيِه بَِخْيٍل َوََل ِركَاٍب فَكَانَْت  
ِل  َقَة  فَ نَ   أَْهلِهِ َعىَل  َصةًّ يُْنِفُق لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخا
اَل  ْ ثُم َ يَْجَعُل َما بَِقَي ِِف الس ِ ةًّ ِِفْ َسِبْيِل َسَنهُِتِ   ِح َواْلُكَراِع عُد َ

 . اهلِل 
4056. (2) [2/1188 -ఏకీభవితం] 
ఉమర్ (ర) కథనం: బనూ న్జ్రర్ ధనం ఆ లభించిన 
ధనంలోనిదే. అలా్లహ్ (త) దానిా తన పర వకత  (స్)కు 
పర స్లదించాడు. దీనిా గురించి ముసాిముల గుర్వర లు 
పరిగెతూ  లేదు, ఒంటెలు పరిగెతూ లేదు. అంటే యుద్ధ ం 
చేయకుండ్డనే లభించింది. ఈ ధనం పర తేయకంగా పర వకత  
(స్)కు చెందింది. ఇందులో నుండే పర వకత (స్) తన 
భార్వయబిడాల కొరకు ఖరుచచేస్తవ్యరు. మిగలిన 
ధన్ననిా పర జ్ఞ స్ంకేష మనిధిలో వేసి ఆయుధాలు 
కొనేవ్యరు.  

----- 

لَْفْص  َ    రండవ విభాగంالث َاِِنْ   ُل ا
 (1188/ 2)ه ( [ ) لم تتم دراست 3]  - 4057

لٍِك:  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن  َعْن َعْوِف بِْن َما
ْْيِ َوأَعْ  ََط إِذَا أََتاهُ الَْفْيُء قََسَمُه ِِفْ يَْوِمِه فَأَْعََط اْْلِهَل َحظ َ

ااْْلَْعَزَب حَ  َ فَ  فَُدِعْيُت  ظ  ْْيِ َوكَاَن ِِلْ أَْهٌل ثُم َ دُِعَي أ   ْعَطاِِنْ َحظ َ
ا. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ بَْعِدْي َعم َاُر بُْن يَاِسٍر فَأُعِ  ا َواِحدًّ  . ْطَي َحظ ًّ

4057. (3) [2/1188 -అప్రిశోధితం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్కు ఏ ర్చజు 
ఈ ధనం వస్తూ  ఆ ర్చజే పంచిపటేట వ్యరు. భార్వయ బిడాలు గల 
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వ్యరికి రండువంతులు ఇచేచవ్యరు. లేని వ్యరికి ఒక వంతు 
ఇచేచ వ్యరు. ననుా పలిచి రండువంతులు ఇచాచరు. 
ఎందుకంటే నేను భార్వయబిడాలు గలవ్యడిని, న్న 
తరువ్యత 'అమామర్ను పలిచి ఒకవంతు ఇచాచరు. 
(అబూ  దావూద్) 

 (1189/ 2)ته ( دراس [ ) لم تتم  4]  - 4058
ْبِن ُعَمَر قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىلوَ  اهلل عليه وسلم  َعِن ا

َل َما َجاَءهُ شَ  ِرْيَن. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ أَو َ لُْمَحر َ  . ْيٌء بََدأَ بِا
4058. (4) [2/1189- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: ధనం వస్తూ  పర వకత  (స్) అంద్రి 
కంటే ముందు విడుద్ల అయిన బ్రనిస్లకు, బ్రనిస్ 
సీూ ీలకు ఇవాటం నేను చూస్లను. (అబూ దావూద్) 

 (1189/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4059
َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم أُِِتَ بَِطْبَيِة فِْيَها 

ةِ َواْْلََمةِ  َل  َخَرٌز فََقَسَمَها لِلُْحر َ ِ ِس قْ َن أَِِبْ يَ كَا ْت عَائَِشُة:قَا ُم لِلُْحر 
 . َوالَْعْبِد. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4059. (5) [2/1189- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స్) వదే్కు ఒక స్ంచి 
తీసుకుర్వవటం జరిగంది. అందులో వజ్ఞర లు ఉన్నాయి. 
పర వకత  (స్) వ్యటిని విడుద్ల అయిన బ్రనిస్ సీూ ీ 
పురుషులలో పంచివేస్లరు. మా న్ననాగారైన అబూ 
బకర్ (ర) కూడ్డ తన పరిప్రలన్న కాలంలో ఇటవంటి 
ధన్ననిా బ్రనిస్లాో, విడుద్ల అయిన వ్యరిలో పంచివేస్త 

వ్యరు.  (అబూ దావూద్) 
 (1189/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 4060

َكَر ُعَمرُ  لِِك بِْن أَْوِس بِْن الَْحَدثَاِن قَاَل: ذَ بُْن   َوَعْن َما
ْل  ْ اِب يَوْ ا اَخط َ لَْفْيءَ  مًّ َ َما اَل: َما أَنَا أََحق ُ بَِهَذا الَْفْيِء ِمْنُكْم وَ قَ فَ  ا

ن َا بِأََحق َ بِِه ِمْن  أََحٍد إَِل َ أَنَا َعىَل َمَناِزلَِنا ِمْن ِكَتاِب اهلِل َعز َ   أََحٌد م ِ
ُجُل  لر َ ُه َوقَِدمُ  َوَجل َ َوقَْسِم َرُسْولِِه َصىل اهلل عليه وسلم فَا

ُجُل  َ ر َ ال باََلُؤهُ وَ  وَ َوالر َ ُجُل َوَحاَجُتُه. َرَواهُ أ لُُه َوالر َ بُْو  ُجُل َوِعَيا
 . دَاُودَ 

4060. (6) [2/1189 -అప్రిశోధితం] 
మాలిక్ బిన్ ఔస్ బిన్ 'హద్స్ల'న్ కథనం: 'ఉమర్ (ర) 
ఒకస్లరి ఇటవంటి ఫైెఅ' ధన్ననిా గురించి పర స్లూ విసూూ  

మాలో ఒక ఎకుొవ హకుొ గలవ్యరని, ఒకరు మర్కకరి 
కంటే అధిక హకుొగలవ్యరని ఎంతమాతు ం కాదు. 
ఖుర్ఆన్ పర కారం, పర వకత  (స్) పంచే విధాన్ననిాబటిట  మా 
కోస్ం కొనిా రకాలు, కొనిా స్లథ న్నలు ఉన్నాయి. వ్యరిలో 
అంద్రికంటే ముందు ఇసా్లమ్ సీాకరించిన వయకిత , 
వీర్చచితంగా పోర్వడేవయకిత , భార్వయపలాలుగల వయకిత .100  
(అబూ  దావూద్) 

 (1189/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 7 ] - 4061
 َ اِب َرِضَي اهللُ َوَعْنُه قَاَل: قََرأ إِن ََما : ) َعْنهُ   َعَمُر بُْن الَْخط َ

( َحّت  بَلَغَ  ِكْْيَ َدقاَُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَسا ؛   عِِلْيٌم َحِكْيٌم ) الص َ
َ ُؤََلِء. ( فََقاَل: َهِذهِ لِهَ 9:60 َ َوا) ثُم َ قََرأ َما َغِنْمُتْم ِمْن   ن َ عْلَُمْوا أ

ِ ُخُمَسُه وَ  ُسْوِل( َحّت َ بَلَغَ َشْيٍء فَأَن  لِِل  بِْن  ) لِلر َ َوا
ِبْيِل ا َ 8:41؛لس َ َما أَفَاَء اهلُل  ) ( ثُم َ قَاَل: َهِذهِ لَِهُؤََلِء. ثُم َ قََرأ

  ( ثُم َ 59:7 ؛اءِ لِلُْفَقرَ ) ّت َ بَلَغَ َعىَل َرُسْولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرى( حَ 
َ قَ  م َ قَاَل: َهِذهِ  ( ثُ 59:10؛ َوال َِذْيَن َجاُؤْوا ِمْن بَْعِدِهْم ) َرأ

اِعَي َوُهَو اْسَتوَعَبِت الُْمْس  م َةًّ فَلَِئْن ِعْشُت فَلَْيأْتَِْي َ الر َ ِلِمْْيَ عَا
 َشْرِح  ِِفْ َنُه. َرَواهُ َها َجِبيْ بَِسْرِو ِحْمَْيَ نَِصْيُبُه ِمْنَها لَْم يَْعَرْق فِيْ 

 . ن َِة لس ُ ا
4061. (7) [2/1189 -అప్రిశోధితం] 
మాలిక్ బిన్ ఔస్ కథనం: ఉమర్ (ర) ''ఇన  ా
మస్ుద్ఖాతు లిల్ ఫుఖర్వయి వల్ ముహాజిరీన'' 
నుండి ''అలీమున్ హకీమ,'' (అత తౌబహ, 9:60) వరకు 
పఠించి, 'జకాత్ వీరికొరకే అని పలికిన తర్వాత, ''వ 
అ'అలమూ నుండి ఇబుాస్ుబీల్ (అల అనాాల, 
8:41), వరకు పఠించి యుద్ధ  ధనం వీరి కొరకే అని 
పఠించి, ఆ తరువ్యత, ''మా అఫా' అలా్లహు'' నుండి 
బ'అదిహిమ్'' (అల 'హ్షా్, 59:6-10), వరకు. 'ఇది 

 

100) వివరణ-4060: అంటే అంద్రికంటే ముందు ఇసా్లమ్ 

సీాకరించిన వయకిత ని ద్ృషిట లో పటట కోవటం జరుగుతుంది. 

ఆ తరువాత ఇసా్లమీయ వ్యయపకిత కి వీర్చచితంగా పోర్వడే 

వయకిత ని ద్ృషిట లో పటట కోవటం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత 

భార్వయబిడాలు ఉనా వయకిత ని కూడ్డ ద్ృషిట లో పటట కోవడం 

జరుగుతుంది. ఇందులో అంద్రికీ వంతులు ఉన్నాయి. 

కాని వ్యరి అవస్రం మేరకు హెచ్చచతగుగ లు స్లధయం. 

ఇవన్నా ఖుర్ఆన్ ఆయతులల దాార్వ తెలుసుూ ంది. 
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ఫైెఅ' ధనం, ఇది ముసాిము లంద్రికీ లభిసుూ ంది, ఈ 
ఆయతు దాార్వ అంద్ర్మ హకుొ గలవ్యరు. ఒకవేళ్ 
నేను బర త్కుంటే బిసా్ 'హ్మీర్ పా్రంతంలో ఉని ఒంటెల, 
గొరర ల కాపరులకు ఇంకా న్నదుటిపై చమట రానివారికి 
కూడ్డ వంతు లభిసుూ ంది,' అని అన్నారు.101 (షర్హు 
సుునాహ్)  

 

101) వివరణ-4061: అంటే అంద్రికంటే ముందు ఇసా్లమ్ 

సీాకరించిన వయకిత ని ద్ృషిట లో పటట కోవటం జరుగుతుంది. 

ఆ తరువాత ఇసా్లమీయ వ్యయపకిత కి వీర్చచితంగా పోర్వడే 

వయకిత ని ద్ృషిట లో పటట కోవటం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత 

భార్వయ డాలు ఉనా వయకిత ని కూడ్డ ద్ృషిట లో పటట కోవడం 

జరుగుతుంది. ఇందులో అంద్రికీ వంతులు ఉన్నాయి. 

కాని వ్యరి అవస్రం మేరకు హెచ్చచతగుగ లు స్లధయం. 

ఇవన్నా ఖుర్ఆన్ ఆయతుల దాార్వ తెలుసుూ ంది.  

''నిశచయంగా దానాలు ('సద్ఖ్యత్) కేవలం యాచించే నిరు 

పేద్లక మరియు యాచించని పేద్వారికి, ('జకాత్) 

వయవహారాలపై నియుకత లైన వారికి మరియు ఎవరి 

హ్ృద్యాలనైెతే (ఇసాాంవైెప్పక) ఆకరిించవలస్థ ఉందో 

వారికి, బ్రనిసల విముకిత కొరక, ఋణగేసుత లైన 

వారికొరక, అలా్లహ్ మారగ ంలో (పోయేవారి కొరక) 

మరియు బ్రటసారుల కొరక. ఇది అలా్లహ్ నిరణ యంచిన 

ఒక విధి. మరియు అలా్లహ్ సరవజాుడు, మహా 

వివేకవంతుడు.'' (అత్తూ బహ్, 9:60)  

మర్చచోట ఇల్ల ఆదేశంచడం జరిగంది:  

''అలా్లహ్ మారగ ంలో నిమగుిలైన కారణంగా (తమ 

జీవన్లప్రధి కొరక) భూమిలో తిరిగే అవకాశం లేక లేమికి 

గురిఅయేయ పేద్వారు (ధనసహాయానికి అరుు లు). 

ఎరుగని మనిష్ట వారి అడగకపోవటానిి చూస్థ, వారు 

ధనవంతులని భావించవచ్చచ! (కాని) వారి ముఖ 

చిహాిలు చూస్థ నీవు వారిని గురిత ంచగలవు. వారు 

పా్జలన్న ప్టాుబటాి అడగేవారు కారు...'' ఆతమ గౌరవం 

వలా పర జల ముందు చేయిచాపరు. వీరే అస్లైన పేద్లు. 

1. ఫఖీర్ అంటే ఏమీ లేనివ్యడు అకొరగలవ్యడు. 2. 

మిస్కీన్ అంటే అవస్ర్వనికి తగుగ టట  లేనివ్యడు. పర వకత  (స్) 

అడుకుొంటూ త్రిగేవ్యరు మిస్కీన్ కారని, మిస్కీన్ అంటే 

తన అవస్ర్వనికి తగగ టట  లేనివ్యడు, తన అవస్ర్వనిా 

ఇతరుల ముందు చెపుపకోలేని వ్యడు. ఇటవంటి వ్యడే 

అరుహ డు. 3. 'ఆమిలీన్ అంటే 'జకాత్ ధన్ననిా వసూలు 

చేస్త అధికారులు, స్తవకులు అంటే వీరికి జీత్నలు ఈ 

 

ధనంలో నుండి ఇవా వచ్చచను. 4. పోర త్నుహకాలు: వీరిలో 

అనేకమంది ఉన్నారు. ఇంకా ముసాిములు కాలేదు, కాని 

ఇసా్లమ్ వైపు మొగుగ  చూపుతున్నారు. మరికొంద్రు 

ఇసా్లమ్ సీాకరించారు కాని కొంత బలహీనత ఉనావ్యరు. 

వీరికి ఇసూూ  ఉండ్డలి. దీని దాార్వ వీరు సిథ రత్నానిా 

పందుత్నరు. 5. బ్రనిస్లను విడిపంచడ్డనికి, ఖైదీలను 

విడిపంచటానికి ఈ ధన్ననిా ఉపయోగంచ వచ్చచను. 6. 

రుణగర సుూ లకు కూడ్డ ఈ ధన్ననిా ఇవావచ్చచను. 7. దైవ 

మారగ ంలో జిహాద్, జిహాద్ అవస్ర్వలకు. 8. పరయాణీ 

కులకు అంటే పరయాణంలో నషట ం వ్యటిలాినందున, 

ధనవంతుడైన్న తొంద్రగా తెపపంచలేని సిథ త్ ఉనా 

వ్యడు. ఈ 8 రకాల మార్వగ ల గురించి ఉమర్ (ర) 

సూచించారు. 

''మరియు మీ విజయధనంలో నిశచయంగా, అయద్వ 

భాగం, అలా్లహ్ మరియు ఆయన పా్వకత క మరియు 

(అతని) ద్గగ రి బంధ్ధవులక మరియు అనాథులక 

మరియు యాచించని పేద్ వారికి మరియు పా్యాణీ 

కలక ఉంద్ని తెలుసు కండ.'' (అల అనాాల, 8:41)  

అంటే ఈ యుద్ధ  ధనంలో నుండి ఐద్వ వంతు అలా్లహ్ది, 

ఆయన పర వకత ది. ఇంకా పర వకత  ద్గగ రి బంధ్యవులది, 

అన్నథు లది, పేద్వ్యరిది, పరయాణీకులది. మిగలిన 4 

వంతులు ముజ్ఞ హిదీనాది. 'ఉమర్ (ర) ఈ వంతుల 

గురించే సూచించారు,  

మూడవది సూరహ్ హష్ర్ లోనిది. ''మరియు అలా్లహ్ తన 

పా్వకత క, వారిన్నండ ఇపపంచిన  ఫయ్్'అ కొరక, మీరు 

గురేాలన్న గానీ ఒంటెలన్న గానీ ప్రిగెతిత ంచ లేదు.  కాని 

అలా్లహ్ తాన్న కరినవారిపై, తన సందేశహ్రునికి 

ఆధికయత నొసంగుతాడు. మరియు అలా్లహ్ పా్తిదీ 

చేయగల సమరిుడు. అలా్లహ్ తన పా్వకత క ఆ నగర 

వాసులన్నండ ఇపపంచిన దానిలో (ఫయ్్అ'లో), 

అలా్లహ్క మరియు ఆయన పా్వకత క మరియు అతని 

ద్గగ రి బంధ్ధవులక మరియు అనాథులక మరియు 

పేద్లక మరియు బ్రటసారులక హ్కక ఉంది. అది 

మీలో ధనవంతులైన వారి మధయనే తిరగకండా 

ఉండటానికి, ఇల్ల నిరణ యంచబడంది. మరియు పా్వకత  

మీక ఇచిచన దానిని తీసుకండ మరియు అతన్న మీక 

నిషేధించినదానికి దూరంగా ఉండండ. అలా్లహ్ ప్టా భయ 

భకత లు కలిగ ఉండండ. నిశచయంగా, అలా్లహ్ 

శికిించటంలో చాల్ల కఠిన్నడు. (దానిలో న్నండ కొంత 

భాగంపై) తమ ఇండా న్నండ మరియు తమ ఆస్థత ప్రసుత ల 
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 (1190/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 4062
ُسْوِل  لِرَ  اَل: كَانَْت ُر أَن َ قََوَعْنُه قَاَل: كَاَن فِْيَما اْحَتج َ فِْيِه ُعمَ 

َو َخْيَبُ ىل اهلل عليه وسلم ثاََلُث َصَفاَيا بَُنو الن َِضْْيِ ص  اهللِ 
ا بَُنْو ال  ا فََدُك فَكَانَْت َوفََدُك فأَم َ ا لَِنَوائِِبِه َوأَم َ ن َِضْْيِ فَكَانَْت ُحْبسًّ

ا َخْيَبُ فََجزَ  ِبْيِل َوأَم َ ا ِْلَبَْناِء الس َ هلل  ىل ا ْوُل اهلِل ص أََها َرُس ُحْبسًّ
َوُجْزَء نََفَقةًّ   اَلثََة أَْجَزاٍء: ُجْزأَْيِن َبْْيَ الُْمْسِلِمْْيَ ثَ لم عليه وس

ْيَن.  ِْلَْهلِِه فََما فَ  َضَل َعْن نَْفَقِة أَْهلِِه َجَعلَُه بَْْيَ فَُقَراِء الُْمَهاِجِر
 َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4062. (8) [2/1190- అప్రిశోధితం] 
మాలిక్ బిన్ ఔస్ కథనం: పర వకత  (స్)కు ఈ మూడు 
ఆదాయాలు ఉండేవి. 1. బనూ న్'దీర్ 2. 'ఖైబర్ 3. 
ఫద్క్. 'ఉమర్ (ర) ఈ మూడు ఆదాయాల నుండి 'అలీ 
(ర)ను, 'అబ్రాస్ (ర)ను ఏం కోర్వరంటే బనూ న'దీర్ 
భూమి మొద్ లైన వ్యటి నుండి వచేచ ర్వబడి దాార్వ 
పర వకత  (స్) వదే్కు వచేచ అత్థులకు, యుద్ధ స్లమగర కి 
వినియోగంచబడేది. మరియు 'ఖైబర్ ర్వబడిని పర వకత  

 

న్నండ వెడలగొటాబడ, వలస వచిచన (ముహాజిర్్లక) 

పేద్ వారికి కూడా హ్కకఉంది. వారు అలా్లహ్ 

అన్నగేహానిి మరియు ఆయన పా్సనితన్న కరు 

తునాిరు. మరియు వారు అలా్లహ్ మరియు ఆయన 

పా్వకత క సహాయంచేసుత నాిరు. ఇల్లంటివారు, వీరే 

సతయవంతులు. మరియు ఎవరైతే – ఈ (వలస వచిచన 

వారు) రాకపూరవమే – విశవస్థంచి వలస కేందా్ం 

(మదీనహ)లో నివస్థస్తత  ఉండేవారో! వారికి కూడా 

హ్కకవుంది. వారు తమవద్ద క వలస వచిచన వారిని 

పాేమిసాత రు. మరియు వారు (వలస వచిచన) వారికి ఏది 

ఇవవబడనా! దాని అవసరం తమక ఉనిటాు 

భావించరు. మరియు తమక అవసరమునాి వారికి 

తమ సంత (అవసరాల) మీద్ పా్రధానయతనిసాత రు. 

మరియు ఎవరైతే ఆతమ లోభం న్నండ రకిింప్బడతారో! 

అల్లంటి వారు, వారే! సాఫలయం పందేవారు. మరియు 

ఎవరైతే వారి తరువాత వచాచరో! వారికి అందులో 

హ్కక ఉంది. వారు ఇల్ల అంటారు: "ఓ మా పా్భూ! 

మమమలిి మరియు మాకంటే ముందు విశవస్థంచిన మా 

సోద్రులన్న క్షమించ్చ. మరియు మా హ్ృద్యాలలో 

విశావసుల ప్టా దేవషానిి కలిగంచక. ఓ మా పా్భూ! 

నిశచయంగా, నీవు చాల్ల కనికరించేవాడవు, అప్రర 

కరుణాపా్దాతవు!'' (అల్ 'హష్ర్, 59:6-10) 

(స్) మూడు భాగాలుగా విభజించారు. రండు 
వంతులను ముసాిములపై ఖరుచచేస్త వ్యరు. ఒక వంతు 
తన భార్వయబిడాలపై ఖరుచచేస్తవ్యరు. మిగలింది 
ముహాజిరీనాపై, అవస్ర్వరుథ లపై ఖరుచచేస్త వ్యరు.102 

(అబూ  దావూద) 
 

102) వివరణ-4062: 'స్ఫాయా 'సఫియయక బహు 

వచనం. అంటే యుద్ధ  ధనం నుండి ఇమాము తీసి తన 

కోస్ం పర తేయకించ్చకునా వసుూ వు. ఇది కేవలం పర వకత (స్) 

కొరకే పర తేయకం. పర వకత  (స్) తర్వాత ఎవరికీ 

ధరమస్మమతం కాదు. పర వకత  (స్) 'స్ఫాయా ర్వబడిని 

దైవ్యదేశానుస్లరం ఆయుధాల కోస్ం, పరయాణీకుల 

స్హాయారథ ం, నిరుపేద్ల స్హాయం కొరకు ఇంకా తన 

భార్వయబిడాల పోషణ కోస్ం ఖరుచ పటేట వ్యరు. పర వకత  (స్)క 

చెందిన తర్వాత, దానిని దైవమారగ ంలోనికి అంకితం 

చేస్లరు. 'హ్దీసు'లో, ''మా తరకాిహు సద్ఖతున్,'' 
అంటే పా్వకత  (స) వద్లి వెళ్ళూన ఆస్థత ్అంతా దైవమారాగ నికి 

చందినది, వారసతవసంప్ద్గా ప్ంచబడదు అని ఉంది. 

పా్వకత (స) మరణించిన తరువాత వారసులక ఏమీ 

ద్కకలేదు. 

చినాిని 'అబ్రబస్(ర), కూతురు ఫాతిమహ(ర) తరప్పన 

'అలీ(ర) ఆస్థత కసం నిలబడాు రు. దీని తీరుపకసం అబూ 

బకర్ (ర) నాయయసాధ నంలోనికి వెళ్ళూరు. అనంతరం 

అబూ బకర్(ర) పై 'హ్దీసు' పా్కారం దానిి ఆస్థత గా 

ప్ంచలేదు. వాళ్ళూ తిరిగ వెళ్ళూపోయారు. అబూ బకర్ 

(ర) మరణానంతరం 'ఉమర్ (ర) ఖలీఫహ 

నాయయసాధ నంలో మళ్ళూ ఆస్థత ప్ంప్కం గురించి కేసు పటాు 

కనాిరు. దానికి 'ఉమర్ (ర) సాకిాయధారాలన్న 

పేరొకంటూ, వారికి వివరిస్తత  ఈ ఆసుత ల రాబడని పా్వకత  

(స) తన జీవితంలో ఏవిధంగా ఖరుచచేస్తవారో మీరు 

కూడా అదేవిధంగా ఖరుచచేయగలిగతే, మీరు వీటికి 

బ్రధ్ధయలు కాగలరు, లేకపోతే లేద్ని వివరించారు. 

సీరతునిబ్ర 1వ భాగంలో ఇల్ల ఉంది, 'ఖైబర్ భూమి 

రండు వంతులుగా చేయటం జరిగంది. ఒక భాగానిి 

'ఖజ్ఞనహ, ఆతిధయం, రాయబ్రరుల్ కసం మొద్లైన 

ఖరుచల్కసం పా్తేయకించబడంది. మిగలిన సగ్భాగం ఈ 

యుధధ ంలో ప్రల్గ నివారికి సమానంగా ప్ంచిపటాటం 

జరిగంది. మొతత ం సైెనయం 1400.  200మంది వాహ్నాలు 
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కలిగ ఉనివారు, వాహ్నం వెంట ఉనివారికి రండు 

వంతులు, కాలినడకన ఉనివారికి ఒకవంతు లభించేది. 

ఈ పా్కారంగా మొతత ం సైెనయం 1800. అందు వలా యుధధ  

ధనానిి 1800 భాగాలుగా చేయటం జరిగంది. పా్తి 

సైెనికడకి ఒకవంతు లభించింది. పా్వకత  (స)క కూడా 

అంద్రిల్ల ఒకేవంతు లభించింది.  
      అసహుు స్థియర్ లో ఇల్ల ఉంది, ఫద్క్ పా్జలక ఈ 

విషయం తెలిస్థన వెంటనే వారు సంధి కదురుచ 

కనాిరు. ఎందుకంటే ఇకకడక సైెనయం రావటంగాని 

యుధధ ంగాని జరగలేదు. అందువలా వయవహారమంతా 

పా్వకత (స) చూసుకనాిరు. ఫద్క్ వయవహారం సగం 

భూమిపై ఒప్పంద్ం జరిగంది. అంటే ఫద్క్ క చందిన 

సగం భూమి ఫద్క్ పా్జలక, సగం భూమి పా్వకత (స)క 

లభించింది. 'ఉమర్(ర) యూదులన్న హజ్ఞజ న్నండ 

బహషకరించినప్పడు వారికి భూముల విలువన్న 

ఇవవలేదు. కాని ఫద్క్ వారికి సగం్ భూముల ధర 

చలాించారు. ఏది ఏమైనా ఖైబర్, ఫద్క్, బనూ న''జీర్ 

మొద్లైన భూములన్న ఇసాామీయ సైెనయంలో ప్ంచివేసారు.  

     అబూదావూద లో బిషా్ బిన్ యసార్ దావరా ఇల్ల 

ఉలాేఖన ఉంది, 'ఖైబర్ భూములనిిటినీ 36 భాగాలుగా 

చేయటం జరిగంది. పా్తిభాగంలో 100 వంతులు 

నిరణ యంచటం జరిగంది. ఇంకా వాటిన్నండ 18భాగాలన్న 

వేరుచేయటం జరిగంది. అంటే వాటిని ప్ంచకండా 

రాయబ్రరుల కసం, పా్తినిధ్ధల్ కసం, ఇంకా ఇతర 

జ్ఞతీయ పా్యోజనాల్ కసం భదా్ప్రచి ఉంచటం 

జరిగంది. మిగలిన 18 భాగాలన్న ప్ంచటం జరిగంది. 
ఇబెి ష్టహాబ్ పా్కారం కేవలం హుదైబియలో ప్రల్గ ని్

వారిలో ప్ంచటం జరిగంది. వారిలో అకకడ ఉనివారిని, 

అన్నమతితో ప్నిమీద్ వెళ్ళూన్ వారిని అంద్రినీ 

విశాలహ్ృద్యంతో ప్ంచటం జరిగంది.  

  చరితర కారులు పేరొకనిటాు హుదైబియవారిలో కేవలం 

జ్ఞబిర్ బిన్ అబ్దద లా్లహ (ర) 'ఖైబర్ పోలేదు. కాని అతనికీ 

వంతు ఇవవటం జరిగంది. 

ప్ంచకండా ఉంచబడన భాగాలాో అల కతైెబహ, అల 

వతీహ, అసిల్లలిమ మొద్లైన్ వాటికి చందిన 

భూములు ఉనాియ. ప్ంచబడన భూములాో అయిఖ్, 

అనితాత మొద్లైన వాటికి చందిన భూములు 

ఉనాియ. 

ఇప్పపడు ఆ 18 భాగాలన్న ఎల్ల్ ప్ంచటం జరిగంది 

అనేదాని గురించి అనేక ఉలాేఖనాలు ఉనాియ. సరైన 
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భాగాలు వారివి. ఎందుకంటే ఒక్భాగంలో 100వంతులు 

ఉండేవి. 200 మంది గురేప్పసావరీలు ఉనాిరు. వీరిలో 

పా్తిఒకకరికీ 2 భాగాలు లభించాలి. ఈ్ విధంగా 18 

భాగాలు పూరతయాయయ.  

   అబూ బకర్ (ర) మరియు 'ఉమర్ (ర) ఫద్క్ మరియు 

'ఖైబర్, బనూ న'దీర్ లక చందిన భూములన్న 

ప్ంచలేదు. ఎందుకంటే, పా్వకత (స) దైవమారగ ంలో దానం 

చేయటం వలా అవి పా్వకత (స) యాజమానయం న్నండ 

తొలగ పోయాయ.   

      బ్ద'ఖ్యరీ, ముసా్థమ లలో ఇల్ల ఉంది, 'అబ్రబస్(ర) 

మరియు 'అలీ(ర) ఆస్థత  తీసుకవటానికి వచాచరు. 

అప్పపడు అబూ బకర్ (ర) ఈ 'హ్దీసు'న్న పా్సాత విస్తత  

పా్వకత (స): ''నహుి మఆష్టరుల అంబియాఇ ల్ల నరిసు' 

వల్ల నూరసు' మా తరకాిహు ఫహువ సద్ఖతున్.'' --' 

మేము పా్వకత లం, ఒకరి ధనానికి మేము వారసులం కాము, 

మా ధనానికి మరొకరు వారసులు కారు, మేము వద్లి్

వెళ్ళూనది సద్ఖహ అవుతుంది.'' అది పేద్లక, 

అగతయప్రులక చందుతుంది. అదే విధంగా ఈ 

'హ్దీసు'న్న ఆధారంగా చేసుకొని అబూ బకర్ (ర) 

ఫాతిమహ (ర) క పా్వకత (స) ఆస్థత ని ఇవవ లేదు. 'ఉమర్ 

(ర) కూడా తన ప్రిప్రలనా కాలంలో కేవలం బ్రధయతలు 

నిరవరిత ంచడానికి దీనిి వారికి అప్పగంచారు. దానిి 

వారు ప్ంచాలని పా్యతిించారు. కాని 'ఉమర్ (ర) 

దానికి అన్నమతి ఇవవలేదు. ఎందుకంటే ఇది ఆస్థత కాదు. 

దాని బ్రధయతలు వారికి అప్పగంచడం జరిగంది. వారు 

పా్వకత  (స) దాని రాబడని ఖరుచ చేస్త విషయాలాో  

వినియోగంచాలని.  

 'అలీ(ర) మరియు 'అబ్రబస్(ర) లక ఈ 'హ్దీసు' 

గురించి తెలిస్థఉండ, మరందుక ప్ంచటానికి ప్టాు్

ప్టాారు అనే పా్శి్ వసుత ంది. అయతే బ్రధయతాప్రంగా 

ప్ంచబడ, పా్తివయకిత  తన బ్రధయతలు నిరవరిత ంచాలని 

వారి అభిపా్రయం. కాని భవిషయతుత లో పా్జలు దానిి 

ఆస్థత గా భావించే భయం ఉండడం వలా ప్ంప్కాలు 

చేయలేదు. 

అనంతరం 'అలీ (ర), 'అబ్రబస్(ర), ఫాతిమహ (ర) ఈ 

'హ్దీసు'న్న విని మౌనం వహంచారు. తరువాత 'అలీ (ర) 

మరియు 'హ్సన్ 'హుసైెన్ లు కూడా తమ ప్రిప్రలనా 

కాలంలో దానిి ప్ంచలేదు. అలా్లహ(త) వారిప్టా, వారు 

అలా్లహ (త) ప్టా సంతృపత  చందారు. కాని ష్టయాలు 
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ةَ قَاَل: إِ  َمَع بَِّنْ َمْرَواَن  ن َ ُعَمَر بَْن َعْبِد الَْعِزْيِز جَ َعِن الُْمِغْْيَ
ِحْْيَ اْسُتْخِلَف فََقاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَانَْت  

َيُعْودُ ُق ِمْنهَ لَُه فََدُك فَكَاَن يُْنفِ   بَِّنْ َهاِشٍم ْْيِ غِ َها َعىَل َص ِمنْ ا َو
ُيَزو ُِج ِمْنَها أَيِم َُهْم وَ  لََها لََها فَأَََب إِن َ فَاِطَمَة َسأَلَْتُه أَْن ي َْجعَ َو

فكَانَْت كََذلَِك ِِفْ ِحَياةِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َحَياتِِه  
َ ِه فَلَم َ َحّت َ َمََض لَِسِبْيِل  َ أ فِْيَها بَِما َعِمَل َرُسْوُل  َم بَْكٍر عَِل  بُوْ ا ُوِل ِ

لِِه فَلَم َا أَْن م ِِفْ َحَياتِِه َحّت َ َمََض لَِسِبيْ اهلِل صىل اهلل عليه وسل 
اِب َعِمَل فِْيَها بِِمثِْل َما َعِمالًّ َحّت َ َمََض  َ ُعَمُر بُْن الَْخط َ ُوِل ِ

بْن َعْبِد الَْعِزْيِز   رَ اَرْت لُِعمَ  َص ْرَواُن ثُم َ َطَعَها مَ لَِسِبْيلِِه ثُم َ اقْتَ 
ا َمَنَعُه رَ  َة لَْيَس  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَاِطمَ فََرأَْيُت أَْمرًّ

ْ َردَْدت َُها َعىَل َما كَانَْت. يَْعِّنْ َعىَل َعْهِد  ْ أُْشِهُدكُْم أَِن ِ ِِلْ بَِحق ٍ َوإِِن ِ
َ صىل اهلل  َرُسْوِل اهللِ   . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َمرَ بَْكر َوعُ   ِِبْ عليه وسلم وأ

4063. (9) [2/1190 -అప్రిశోధితం] 
ముగీరహ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దు ల్'అ'జ్ర'జ్ 

'ఖలీఫహ అయిన తర్వాత, సింహాస్నంపై కూర్చచగానే 
మరావన్ కుమారులను పలిచి, ఒకచోట చేరిచ, ఫద్క్ 
భూమి కేవలం పర వకత  (స్)కు చెందినద్ని, ఆ భూమి నుండి 
ర్వబడి దాార్వ పర వకత  (స్) బనూ హాషిమ్, ఇతర 
రుణగర సుూ లపై ఖరుచచేస్తవ్యరని, ఇంకా వ్యరి 
వితంతువులకు, అన్నథులకు వివ్యహం చేస్తవ్యరు. 

 

ఎలాప్పపడూ అబూ బకర్(ర)క, 'ఉమర్(ర)క, 

'ఉసామన్(ర) క, ఇంకా ఇతర పా్వకత  (స) అన్నచరులక 

వయతిరేకంగా బ్రణాలు సంధిసుత ంటారు. అంతకనాి 

అధికంగా పా్వరిత స్తత , ఇప్పపడు దానిి విశావస భాగంగా 

భావిసుత నాిరు. 'ఖులఫాయె రాష్టదీన్ మరియు ఇతర 

అ'నాిర్, ముహాజిరీనా పా్తేయకతలు ఖుర్ఆన్, 'హ్దీసు' 

లు మరియు ఇజ్ఞమల దావరా నిర్జపంచబడ ఉనాియ. 

మనం వాటిని గురించి వాాస్తత  ఒకపద్ద  ప్పసత కం 

తయారవుతుంది. ఇంకా వివరాలు కరేవారు 

ఇ'జ్ఞలతుల 'ఖులఫా, మినాు జుసుినిహ మొద్లైన 

ప్పసత కాలు చద్వగలరు. అలా్లహ (త) మనంద్రికి 

రుజుమారగ ంపై నడచే భాగయం పా్సాదించ్చగాక.ఆమీన్!  

ఇంకా పేద్లకు, అకొర గలవ్యరికి స్హాయం చేస్తవ్యరు. 
ఫాత్మహ (ర) అందులో నుండి పర వకత  (స్)ను కోరగా పర వకత  
(స్) ఇవాలేదు. పర వకత  (స్) కాలంలో ఆ భూమి ర్వబడి 
రుణగర సుూ లపై, అన్నథులపై, పేద్లపై ఖరుచ్

చేయబడేది. చివరికి పర వకత  (స్) ఈ లోకం నుండి పరమ 
పదించారు. ఈ భూమి ఒకరి తర్వాత ఒకరి ఖలీఫాల 
చేతులాోకి వచిచంది. వీరు కూడ్డ పర వకత  (స్) పద్ధ త్ 
పర కారమే చేస్తవ్యరు. ఆ తరువ్యత ఆ భూమి మర్వాన్ 
అధీనంలోనికి వచిచంది. ఆ తర్వాత మరావన్ 
వ్యరసులు వ్యరస్తా స్ంపద్గా దానిా ఆకర మించ్చ్
కున్నారు. దానిా విభజించి తమ తమ వంతులుగా 
తీసుకున్నారు. మర్వాన్ మరణానంతరం ఈ భూమి 
'ఉమర్ బిన్ 'అబేుల్'అ'జీ'జ్ అధీనంలోకి వచిచంది. ఏ 
భూమినైెతే పర వకత  (స్) తన కుమారత కు కూడ్డ ఇవాలేదో, 
దానిపై ఎవరికీ ఎటవంటి హకుొలేదు. నేను మీకు 
స్లకుష లుగా పటిట  ఈ భూములను పర వకత  (స్) కాలంలో ఏ 
సిథ త్లో ఉండేవో ఆ సిథ త్లోనే వద్లిపడుతున్నాను. ఇవి 
అలా్లహ్ (త)కు చెందినవి. దీనికి ఎవర్మ యజమానులు 
కారు''  అని అన్నారు.103   (అబూ్ దావూద్) 

 

103) వివరణ-4063: ఇతన్న 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దు ల్ 

'అ'జ్ర'జ్ బిన్ మరావన్ బిన్ 'హకమ్ బిన్ అల్ 'ఆ'స్ 

బిన్ 'ఉమయయహ బిన్ 'అబు  ష్మ్స్. ఇతడు చాల్ల 

న్నయయశీలుడు. ధరమపర్వయణ్యడు, ఇతని తలాి 'ఉమర్ 

(ర) కుటంబ్రనికి చెందినది. ఇతడు దైవభకిత , సతయతలో 

అబూ బకర్(ర)న్న, ధరమం, నాయయంలో 'ఉమర్(ర)న్న, 

స్థగుగ , బిడయంలో 'ఉసామన్ (ర)న్న, దైవాదేశాల ప్రలనలో 

'అలీ (ర) న్న పోలి ఉండేవాడు. చాల్ల దైవభకిత , దైవభీత్ 

గలవ్యడు. ఇతడు ధరమంగా న్నయయంగా పరిప్రలించే 

వ్యడు. ఇతడు సాధించిన ఘనకార్వయలు స్తరయ 

చందాాదులు ఉనింత్వరక పా్జల హ్ృద్యాలాో నిలిచి 

ఉంటాయ. ఇతని జీవితానిి స్తషమద్ృషా్టతో ప్రిశీలిస్తత  

ఒక పద్ద  గేంథం తయారవుతుంది.  

     'అరబీ, ఫారసీ, ఉరే్మలో ఇతని జీవిత చరితు న్న అనువ 

దించడం జరిగంది. అందులో అతని జ్ఞతీయ, ధారిమక 

స్తవలు పేరొకనబడ ఉనాియ. వీటిలో ఒకక విషయం 

గురించి మేము స్తచిసుత నాిము. దాని దావరా ఇతర 

విషయాలగురించి కూడా మీరు తెలుసుకగలరు. 

ఎలాప్పపడూ అతడు 'ఖలీఫాల ప్రలనన్న మరల 
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సాధ పంచాలని, పా్వకత (స) సాంపా్దాయానిి ప్పనరుధధ  

రించాలని ,అధరామనిి, దురామరాగ నిి ర్జప్పమాప్రలని, 

నాయయమైన, ధరమమైన ప్రిప్రలన వాయపంప్జేయాలని 

కృష్ట పా్యతాిలు చేస్తవారు. కితాబు తాబియీన్ 

328వ పేజీలో 'ఉమర్ బిన్ 'అబుు ల్ 'అ'జీ'జ్ జీవిత 

విశ్రషాలన్న గురించి ఇల్ల ఉంది: ఈ ద్శలన్న దాటిన 

అనంతరం ప్రిప్రలనా బ్రధయతల వైెప్ప శేధధ చూప్రరు. 

ఇతడ ప్రిప్రలనా ప్ధధ తి ఖలీఫాల ప్రిప్రలనక 

భినింగా ఉండేది. ఇందులో ఒక విఫావాతమకమైన మారుప 

తీసుకరావాలనిదే అతని ఉదేద శం. అతడు రాజయ 

అభివృధిధ , అంటే విజయాలు, ప్న్ని, భవనాలు 

మొద్లైనవాటిపై శేధధ  చూప్లేదు. కాని 'ఉమవీ 

పా్భుతావనిి 'ఖలీఫాల్ ప్రిప్రలనగా మారిచవేయాలని 

కరేవారు. కాని ఇది చాల్ల ముఖయమైన మరియు 

పా్మాద్కరమైన కారయంగా మారింది. ఇందులో చ్చటాు 

పా్కకల రాజ్ఞయల దాడుల భయం కూడా ఉండేది. కాని 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ పా్మాదాలక భయప్డ 

కండా విఫావాతమకమైన మారుప తీసుక వచాచరు.   

ఇందులో అనిిటి్కనాి ముందు అనిిటి్కంటే సునిిత్

మైనది పా్జల ధనసంప్ద్లు తిరిగ ఇపపంచటం. వీటిని 

'ఉమవీ కటుంబం అధరమంగా దోచ్చకొని తమ ఆసుత లాో 

కలుప్పకంది. కాని అనిిటికంటే ముందు 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ ఈ ప్పణయకారాయనిి పూరిత చేసారు. 
అంద్రికంటే ముందు తన్న, తన కటుంబం న్నండ 

పా్రరంభించారు. అప్పపడు కొంద్రు ఆప్పత లు, 'ఈ ధన 

సంప్ద్లనీి తిరిగ ఇచిచ వేస్తత , మన సంతానానికి ఏం 

మిగులుచతాం,' అనే అభిపా్రయం వయకత ం చేసారు. దాని్

కతన్న, 'అలా్లహ (త)క  వద్లివేదాద ం' అని సమాధానం 

ఇచాచరు. ఆతరువాత వంశ సభుయలంద్రినీ ఒకచోట 

చేరిచ, ఇల్ల పా్సంగంచారు. ''ఓ బనీ మరావన్ పా్జల్లరా, 

మీక గౌరవం, ధనసంప్ద్లు చాల్ల అధికంగా 

లభించాయ. ముసా్థములక చందిన సగం లేదా 

మూడులో రండు వంతుల ధనం మీ అధీనంలోనే ఉంది'' 

అని అనాిరు. పా్జలు వెంటనే గేహంచి, సమాధానంగా 

దైవం్సాకిి, మా  కంఠంలో పా్రణం ఉండగా ఇది జరగని ప్ని, 

దైవంసాకిి, మేము మా తాతముతాత తలన్న తప్పపప్టాము. 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ తమ పూరీవకల 

కారాయలన్న తప్పపగా భావించరు, ఇంకా 'తమ 

సంతానానిి దారిదాాయనికి గురిచేయరు,' అని అనాిరు. 

దానికి 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ, 'అలా్లహ సాకిి, 

 

ఒకవేళ మీరు ఈ విషయంలో నాతో సహ్కరించకపోతే, 

నేన్న మిమమలిి నీచ అవమానానికి గురిచేసాత న్న, నా 

ద్గగ రి న్నండ వెళ్ళూపోండ,' అని అనాిరు.  
ఆ తరువాత సామానయ ముసా్థములంద్రినీ మస్థజ ద లో 

చేరిచ,  వారు అంటే బనీ 'ఉమయయ వారు మాక చాల్ల 

ఆసుత లు ప్రసుత లు ఇచాచరు. కాని అలా్లహ సాకిి, వాసత వంగా 

వారికి ఇచేచ హ్కకగానీ, మాక తీసుకనే హ్కకగాని 

లేదు. ఇప్పపడు నేన్న వాటనిిటినీ వాటి వాసత వ 

యజమాన్నలక తిరిగ ఇచిచవేసాత న్న, అంతే కాదు దానిి 

నాన్నండ, నా వంశం్ న్నండ పా్రరంభిసాత న్న,' అని 

పా్సంగంచారు. వెంటనే ధృవప్తార లన్న తెపపంచి, 

ఒకొకకకటిగా వాటిని మజ్ఞహమ చదువుతూ్ ఉంటే, 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ వాటిని కతెత రతో కతిత రించే 

వారు. ఈ వయవహారం ఉద్యం న్నండ జుహా్్ సల్లహ 

వరక కొనసాగంది.  

ఈ విధంగా తన మరియు తన వంశానికి చందిన ఆసుత లన్న 

తిరిగ వాటి యజమాన్నలక అప్పగంచారు. ఇంకా తన్

వద్ద  ఒకక వజాం కూడా ఉంచ్చకలేదు. అతని భారయ 

ఫాతిమాహ వద్ద  ఆమ్మ త్ండా్ర 'అబుు ల్ మలిక్ ఇచిచన 

ఒక వజాం ఉండేది. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ తన 

భారయతో, 'దానిి పా్జ్ఞనిధిలో చేరిచవేయ లేదా నన్ని 

వద్లివేయ,' అని అనాిరు. భరత  విధేయురాలైన ఆమ 

వెంటనే దానిి పా్జ్ఞనిధిలో చేరవేస్థంది.  

ఫద్క్ సమసయ అనిిటికంటే పా్ధానమైనదిగా మారింది. 

చాల్లకాలంగా ఖలీఫాల మరియు అహాెబైెత ల మధయ 

వివాదాసపద్మైన సమసయగా వస్తత వుంది. ఇప్పపడు అది 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ చేతిలోనికి వచిచంది. 
దీనిపైనే అతని మరియు అతని కటుంబ జీవన్లప్రధి 

ఆధారప్డ ఉండేది. దీనిిగురించి పా్వకత (స), 'ఖలీఫాల 

ఆచరణా విధానానిి ప్రిశీలించి, మరాాన్ కటుంబంతో 

ఫద్క్ కేవలం పా్వకత (స)క చందినద్ని, దాని రాబడ పా్వకత  

(స) తనకసం, బనూ హాష్టమ అవసరాలకసం ఖరుచచేస్త 

వారని, సవయంగా ఫాతిమహ(ర) దానిి కరినా 

పా్వకత (స) నిరాకరించారని, 'ఉమర్ (ర) ప్రిప్రలనా కాలం 

వరక ఇల్లగే కొనసాగంద్ని, చివరికి మరాాన్ దానిి 

తన ఆస్థత లో కలుప్పకనాిడని, చివరికి అది నా 

చేతిలోనికి వచిచంద్ని, కాని పా్వకత  (స) ఫాతిమహ క 

ఇవవని దానిపై నాక ఎల్లంటి అధికారం లేద్ని, 

అందువలా నేన్న మీ అంద్రినీ సాక్షయంగా నిలబెటాి, పా్వకత  

(స) కాలంలో ఫద్క్ ఏ స్థధ తిలో ఉండేదో ఆ స్థధ తికి 
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మారిచవేసుత నాిన్న' అని అనాిరు. (అబూ దావూద 

కితాబ్దలిఖ రాజ, వల అమారహ ఫీ 'సఫాయా 

రస్తలిలా్లహ సలాలా్లహు అలైహ వ సలామ, తబఖ్యతు 

ఇబ్ది సఅద, తజికరహ 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ) 

తనక, తన కటుంబ్రనికి చందిన ఆసుత లన్న తిరిగ 

అప్పగంచిన తరువాత, దోపడీకి గురయన పా్జల 

ధనసంప్ద్ల సమసయలన్న ప్రిషకరించడం పా్రరం 

భించారు. అమీర్ ము'ఆవియ (ర) కాలంన్నండ అప్పటి 

వరక అనాయయంగా దోచ్చకబడన పా్జల ఆసుత లన్న, 

ధనసంప్ద్లన్న తిరిగ ఇపపంచారు. మ'ఆవియ 

మరియు య'జీద్ ల వారసుల న్నండ తీసుకొని వాటి 

యజమాన్నలక ఇపపంచారు. (ఇబ్ది సఅద 5/252) 

స్థరియాతో ప్రటు రాజయంలోని అనీి పా్రంతాల 

అధికారులక పా్జల న్నండ అనాయయంగా దోచ్చకబడన 

ధనసంప్ద్లన్న తిరిగ ఇవవటం గురించి కఠినమైన 

ఆదేశాలు జ్ఞరీచేసారు. ఇరాఖ్ లో దీని వలా పా్భుతవ 

ఖజ్ఞనా ఖ్యళ్ళ అయపోయంది.  'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ క దిమిషక్ న్నండ పా్భుతవ ఖరుచలక ధనం 

ప్ంప్వలస్థ్వచిచంది. (ఇబ్దిసఅద 5వ్భాగం) 

ధనసంప్ద్లు తిరిగ ఇచేచ విషయం, సాకిాయధారాల 

విషయం సులభతరం చేయబడాు య. సాధారణమైన 

సాక్షయం ఇచిచనా, ధనసంప్ద్లు లభించేవి. మరణించిన 

వారి ధనసంప్ద్లు వారి వారసులక అప్పగంచడం 

జరిగేది. ఈ ప్రంప్ర 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

మరణం వరక కొనసాగంది. (ఇబ్దిసఅద,్5వ భాగం) 

కుటంబంవారి ఆగర హం: 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

తన కటుంబ్రనికి చందినవారి ధనసంప్ద్లనేకాదు, 

వారిని పా్తేయక ప్ద్వుల న్నండ తొలగంచి, వారి 

గరావహ్ంకారాలన్న  మటాిప్రలు చేస్థవేసారు. అందువలా 

కటుంబంలో అతనికి వయతిరేకంగా ఆగేహావేశాలు 

చలరేగాయ. వారు అతనిి ప్ద్వి న్నండ తపపంచటానికి 

విశవపా్యతాిలు చేసారు. అమర ్ బిన్ వలీద్ తీవా 

ఆగేహ్ం వయకత ం చేస్తత  ఇల్ల ఉతత రం వాాసారు. 

''మీరు ఇంతక్ముందు ప్రలకలపై నింద్లు వేసారు. వారి్

ప్టా వారి సంతానంప్టా వయతిరేక చరయలక ప్రలపడాు రు. 

మీరు ఖురైష్ ధనసంప్ద్లన్న, ఆసుత లన్న అనాయయంగా 

పా్జ్ఞనిధిలోనికి చేరిచ బధ్ధవుల హ్కకలన్న కొలా్

గొటాారు. ఓ 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ, అలా్లహ క 

భయప్డండ, మీరు పా్జలపై అతాయచారాలక 

ప్రలపడాు రు, అధికారప్రఠంపై మీరింకా కూరుచననే్ లేదు, 

 

తన కటుంబంవారిపై అతాయచారాలు చేయటం 

పా్రరంభించారు. ముహ్మమద(స)క అనేక పా్తేయకతలు 

పా్సాదించి ప్ంపన ఆ అలా్లహ సాకిి, మీరు మీ ప్రిప్రలనలో 

ప్రీకిా సమయం, కషాసమయం అంటూ దైవానికి దూర్

మయాయరు. అందువలా మీరు మన్లకాంక్షలన్న 

విడనాడండ. మీ ప్టాు ఒక బలవంతుడైన, దూరద్ృషా్ట్

గల శకిత చేతిలో ఉంద్ని గురుత ంచ్చకండ. ఆయన 

మిమమలిి ఎంత మాతర ం వద్లడు.  

దీనికి సమాధానంగా 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ కూడా 

చాల్ల కఠినంగా సమాధానం ఇచాచరు, ఉతత ర 

పా్తుయతత రాలు 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల'అ'జీ'జ చరితర లో 

పేరొకనబడ ఉనాియ. 

   మరాాన్ కుటంబంవారు హిషామ్ న్న తమ 

పా్తినిధిగా చేస్థ ఉమర్ బిన్ అబ్దద ల అజీజ వద్ద క 

ప్ంప్రరు. అతన్న వారి తరప్పన మరావన్ కటుంబం్

వారు ఏమంటునాిరంటే, 'మీక సంబంధించిన 

విషయాలాో మీ ఇషాంవచిచనటాు పా్వరిత ంచండ. కాని గత 

ప్రలకలు వద్లివెళ్ళూన విషయాలన్న యథాతథంగా 

కొనసాగ నివవండ,' అని అనాిరు. దానికి 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల' అ'జీ'జ  సమాధానంగా పా్శిిస్తత , 'ఒకవేళ 

ఏదైనా విషయంలో రండు ద్సాత వేజులు ఉంటే, అంటే 

ఒకటి ము'ఆవియహ క చందినది మరొకటి 'అబుు ల్ 

మలిక్ క చందినది ఉంటే, మీరు దేనిి అన్నసరిసాత రు,' 

అని పా్శిించారు. దానికి హషామ, 'ప్రతదానిి 

అన్నసరిసాత ం' అని అనాిరు. అప్పపడు 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల'అ'జీ'జ సమాధానం ఇస్తత , 'దైవగేంథానిి నేన్న 

ప్రత ద్సాత వేజుగా భావిస్తత , నా అధికారంలో, నాప్రిధిలో 

ఉనివాటిని, నా ప్రిప్రలనా కాల్లనికి చందినవైెనా, 

అంతక్ముందు ప్రలకల కాల్లనికి చందినవైెనా దాని 

పా్కారమే చరయలు తీసుకంటాన్న,' అని అనాిరు.  

అది్ విని స'యీద్ బిన్ 'ఖాలిద్, 'అమీర్ మీ 

ప్రిప్రలనలో, మీ బ్రధయతలో ఉని వాటిని గురించి, 

నాయయంగా ధరమంగా తీరుపచేయండ, కాని గత 

ప్రలకలు చేస్థన నిరణయాలాో జోకయం చేసుకకండ. ఇదే 

తమరికి శే్రయసకరం,' అని అనాిరు.  

అప్పపడు 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల'అ'జీ'జ అతనితో, 

''అలా్లహ సాకిిగా నిన్ని నేన్న పా్శిిసుత నాిన్న, 'ఒక వయకిత , 

పద్ద  కొడుకలున్న, చిని కొడుకలన్న వద్లి 

మరణించాడు. అనంతరం పద్ద  కొడుకలు బలవంతంగా 

దోచ్చకంటే, చినివారు సహాయం కసం నీ వద్ద క వస్తత , 
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నీవు ఏం చేసాత వు' '' అని అనాిరు. దానికి స'యీద బిన్ 

'ఖ్యలిద, 'వారి హ్కకలన్న తిరిగ ఇపపసాత న్న,' అని 

అనాిరు.  

  అప్పపడు 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ నేన్న చేసుత నిదీ 

అదే. నా కంటే ముందు ప్రలకలు పా్జలన్న తమ శకిత తో 

దోచ్చకనాిరు. వారి సహాయకలు కూడా వారిని 

అన్నసరించారు. ఇప్పపడు నేన్న అధికార బ్రధయతలు 

చేప్టాిన తరావత, బలహీన పా్జలు నావద్ద క వచాచరు. 

అందువలా బలవంతుల న్నండ బలహీన్నల హ్కకలన్న, 

ధనవంతుల న్నండ పేద్ల హ్కకలన్న తిరిగ ఇపపంచడం  

నాపై తప్పనిసరి విధి అయంది. (సీరతు 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ)  

ఒకసారి మరాాన్ కటుంబమంతా, 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ వద్ద , గుమిగూడారు. అత్ని కుమారుడు 

'అబుు ల్ మలిక్ తో మాక లోప్లికి వెళూడానికి 

అన్నమతి ఇపపంచండ లేదా మీ తండాగారితో అతనికంటే 

ముందు ప్రలకలు మాక ఇచిచ ప్పచ్చచకనేవారు, 

మమమలిి గౌరవించేవారు. మీ తండా గారు మమమలిి 

బొతిత గా తీస్థప్రరేసారు,' అని చప్పండ అని అనాిరు. 

'అబ్దద ల మలిక్ వెళ్ళూ సందేశం అంద్జేసారు. దానికి 

'ఉమర్ బిన్'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ వారితో, 'ఒకవేళ నేన్న 

అవిధేయతక ప్రలపడతే, తీరుపదినం నాటి శిక్ష్న్నండ 

భయప్డతాన్న అని చప్పమని,' చప్రపరు. (సీరతు 

'ఉమర్ బిన్'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ)  

సవయంగా తనకటుంబ్రనికే తనవలా ఇబబంది కలిగంది. 

అవ్ జ్ఞయీ కథనం పా్కారం 'ఉమర్ బిన్'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

తన కటుంబ సభుయల వేతనాలు ఆపవేసారు. అప్పపడు 

'ఉతబ బిన్ స'అద, 'మీపై మా బంధ్ధతవ హ్కక ఉంది,' 

అని అనాిరు. దానికి 'ఉమర్ బిన్'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

సమాధనం ఇస్తత , నా ధనంలో న్నండ ఇవవటం సాధయం్

కాదు. పా్జ్ఞనిధి న్నండ ఇంతకంటే అధికం ధరమంకాదు. 

చివరిహ్దుద  బరుకల గమాద వాడ హ్కక ఉనిటాే. 

అలా్లహ సాకిి ఒకవేళ పా్ప్ంచ పా్జలంద్ర్జ మిమమలిి 

సమరిధ స్తత , వారిపై దైవశిక్ష అవతరించ్చ గాక అని 

అనాిరు. ఇటువంటి అనేక సంఘటనలు ఉనాియ. 

కాని వీటిలో ఏదీ అతనిి ధరమ సంసాధ ప్న న్నండ ఆప్లేక 

పోయంది.  

దురాెరగ  అధికారులపై త్గిన చరయలు: హ్కకలు తిరిగ 

ఇపపంచిన తరువాత అదికారుల దురామరాగ లప్టా సరైన 

చరయలు తీసుకనాిరు. ఎందుకంటే, అధికారులు దీనికి 

 

బ్రగా అలవాటు ప్డపోయారు. ఆయన ఆదేశంపై 

సులైమాన్ కాలంలోనే చాల్ల వరక దీనిి అరికటాటం 

జరిగంది. కాని కొంత మాతర ం ఉండ పోయంది. 'ఉమవీ 

పా్భుతవంలో అంద్రికంటే 'హజా్జజ్ కటుంబం మరియు 

అతని అధికారులు దురామరుగ లు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ హ్జ్ఞజ జ కటుంబం వారిని దేశబహిషిరణ చేసి 

యమన్ వైెప్పక ప్ంపవేసారు. ఇంకా అకకడ అధికారికి 

నేన్న నీవద్ద క అఖీల కటుంబ్రనిి ప్ంప్పతునాిన్న, 

ఇది అరబ్దబలాో నీచ కటుంబం. వీరిని నీ పా్రంతంలో 

అనిి వైెప్పల వాయపంప్జేయ అని ఉతత రం వాాసారు. ఇంకా 

'హజా్జజ్ తెగక చందిన వారిని, అతని అధీనంలో 

ప్నిచేస్థన అధికారులన్న పా్భుతవ వేతనాలు, 

సహాయాలు పంద్కండా చేస్థవేసారు. 

'ఉమవీ ప్రలనలో అప్రరాధ లక, అన్నమానాలక శిక్ష 

సమానంగా ఉండేది. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ దీనిి 

పూరిత గా తొలగంచారు. మౌస్థల లో దొంగతనాలు, 

దారిదోపడీలు చాల్ల అధికంగా జరిగేవి. ఇకకడ అధికారి 

యహాయ గసాినీ అన్నమానంపైనైెనా ప్టాుకొని శికిించనంత్

వరక ఇటువంటి సంఘటనలు ఆగవని ఉతత రం వాాసారు. 

దానికి  'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ ఆదేశిస్తత , 'ధారిమక 

సాకిాయధారాలపైనే విచారించండ, 'ఒకవేళ సతయం వారిని 

సంసకరించకలేకపోతే, అలా్లహ కూడా వారిని 

సంసకరించడు,' అని ఉతత రం వాాసారు. (తారీఖుల 

'ఖులఫా -238) 

అదేవిధంగా 'ఖురాసాన్ గవరిర్ అయన  జరేాహ బిన్ 

'అబ్దద లా్లహ 'హ్కమీ 'ఖురాసాన్ పా్జలు చాల్ల మితిమీరి 

పోయారు. వారిని కొరడాలు, కరవాల్లలు తప్ప మరేమీ 

సరిచేయలేవు, అమీర్ గారు దీనిి సరైనద్ని భావిస్తత , 

అన్నమతించగలరు అని ఉతత రం వాాసారు. సమాధానం 

వాాస్తత , 'మీ ఉతత రం అందినది, 'ఖురాసాన్ పా్జలు చాల్ల 

మితిమీరి పోయారు. వారిని కొరడాలు, కరవాల్లలు 

తప్ప మరేమీ సరిచేయలేవు' అనే నీ అభిపా్రయం 

ఎంతమాతర ం సరైనది కాదు. వారిని సతయం, నాయయం, 

ధరమం సరిచేయగలవు. వాటినే అనసరించండ,'అని 

పేరొకనాిరు. 

ఏ అధికారి పా్జల ధనసంప్ద్లన్న తకకవ ధర ఇచిచ 

కొనగలిగేవాడు కాడు. దీనిి అరికటాటానికి ఫారిస్ 

అధికారి అదీ బిన్ అరాత త క, 'మీ అధికారులు ప్ళూన్న 

అంచనావేస్థ, సాధారణ రేటుకంటే తకకవరేటు ఇచిచ 

కొంటునాిరని, కరద ్ పా్యాణీకల న్నండ 10వ వంతు 
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వస్తలు చేసుత నాిరని నాక తెలిస్థంది. ఒకవేళ ఇద్ంతా 

నీ ఆదేశంపై జరుగుతుంద్ని లేదా దానిి న్నవువ 

ఇషాప్డుతునాివని తెలిస్తత , నేన్న నీక ఎంత మాతర ం 

అవకాశం ఇవవన్న,' అని పేరొకనాిరు. బిషా్ బిన్ 

సఫావన్, 'అబ్దద లా్లహ బిన్ అజా్ఞన్, 'ఖ్యలిద బిన్ సాలిమ 

లన్న ప్రిశీలించటానికి ప్ంప్పతునాిన్న. ఒకవేళ వారికి 

ఇది నిజమని తెలిస్తత , ప్ళూన్న వాటి యజమాన్నలక 

తిరిగ అప్పగసాత రు. అంతేకాదు నాక తెలిస్థన 

విషయాలనిిటి గురించి ప్రిశీలిసాత రు. నీవు వారికి 

ఎటువంటి ఆటంకం కలిగంచరాదు  అని ఉతత రం వాాసారు. 

(ఇబ్ది సఅద-5వ భాగం) 

అప్పపడప్పపడూ అధికారులక ధరమ నాయయప్రలన, 

దురామరాగ లన్న అరికటాటానికి ఆదేశాలు ప్ంపేవారు. 

ఒకసారి అధికారులంద్రికీ ఒకే ఆదేశం ప్ంప్రరు, పా్జలు 

చడు చటాాలు చేస్థ, నాయయం, ధరమం, మేలు మరచి 

పోయన అధికారుల వలా, దైవైెదేశాలాో కషాాలు, కఠినతవం, 

దురామరాగ లక ప్రలపడాు రు. (యాఖూబ్ర 2/364)  

ఒక అధికారి 'అబ్దద ల 'హ్మీద క మొద్టి ఉతత రం ఇల్ల 

వాాసారు, షై'తానీ కలతలు, పా్భుతవంలోని దురామరాగ ల 

తరువాత మానవుడగా ఉండటం కషాం, అందువలా నీక 

నా ఉతత రం అందిన వెంటనే హ్కకగలవారి హ్కకలన్న 

చలాించ్చ. (ఇబ్ది సఅద 5/271) అధరమ టాకి 

లనిింటినీ రదుద చేసారు. ఇంకా ఇతర దురామరగ  మారాగ  

లనిింటినీ కఠినంగా అరికటాారు.  
పాజ్జనిధి రాబడ్ర సంసిరణ: 'ఉమవీ ప్రిప్రలనా కాలంలో 

పా్భుతవ ఖజ్ఞనాలో రాబడ, ఖరుచలాో అనేక సాకమ లు, 

పరప్రటాు ఉండేవి. రాబడలో ధరామధరామల పా్మేయం 

ఎంత మాతర ం ఉండేది కాదు. అధరమ రాబడతో పా్భుతవ 

ఖజ్ఞనా నింప్డం జరిగేది. అదేవిధంగా దానిి ఖరుచ 

చేయడం జరిగేది. జ్ఞతీయ ఖజ్ఞనా వయకిత గత ఖజ్ఞనాగా 

మారిపోయంది. దాని అధిక భాగం 'ఖలీఫాల ఖరుచలక 

ఉప్యోగంచబడేది. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

వీటిిటినీ చాల్ల కఠినంగా అరికటాారు. రాజ 

కటుంబ్రనికి కొనసాగుతుని పా్తేయక వేతనాలనీి రదుద  

చేసారు. రాజ వయవసధ  అలంకరణ ఖరుచలనిింటినీ రదుద  

చేసారు. అతన్న బ్రధయతల చేప్టాిన తరావత రాజ 

వాహ్నాల అధికారి వాహ్నాల ఖరుచలక అడగాగ , 

వాహ్నాలన్న అమిమ, ఆ డబ్దబన్న పా్భుతవ ఖజ్ఞనాలో 

వేయవలస్థందిగా ఆదేశించారు. ఇంకా, 'నా వాహ్నం 

నాక చాలు,' అని అనాిరు. 

 

పా్భుతవ 'ఖజ్ఞనా నింప్డానికి 'హ్జ్ఞజ జ ముసా్థముల న్నండ 

కూడా ప్న్ని వస్తల్ల చేస్తవాడు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ ముసా్థములుగా మారిపోయనవారి ప్న్ని 

రదుద చేయవలస్థందిగా ఆదేశం జ్ఞరీచేసారు. ఈ ఆదేశంపై 

అనేకమంది ఇసాామ సీవకరించారు, దానివలా ప్న్నిరాబడ 

శాతం తగగ  పోయంది.  

'హ్యాయన్ బిన్ షురైహ ఉతత రం వాాస్తత  పా్జలు ఎంత 

అధికంగా ఇసాామ సీవకరించారంటే, అప్పపతీసుకొని 

ముసా్థముల వేతనాలు ఇవవవలస్థ వచిచంద్ని 

పేరొకనాిరు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ కఠినంగా 

ఉతత రం వాాస్తత , ఏది ఏమైనా వారి ప్న్నిలు రదుద  

చేయాలి. పా్వకత (స) రుజుమారగ ద్రిశగా ప్ంప్బడాు రు, 

తహీిల్లద ర్ గా కాదు. (మఖీర జీ 3/125)  

ఈ విషయంలో ఎంతకఠినంగా వయవహ్రించారంటే, ఒకవేళ 

ప్న్నితూనికలో ఉంచబడనప్పటికీ, ఆస్థధ తిలోనే ఇసాామ 

సీవకరించినా లేదా సంవతిరం పా్రరంభానికి ఒకకరోజు 

ముందు (మొతత ం సంవతిరం ప్న్ని తప్పనిసరి 

అవుతుంది) ఇసాామ్సీవకరిస్తత  ప్న్నితీసుకకూడదు అనే 

ఆదేశం జ్ఞరీచేసారు. (ఇబ్దిసఅద 5/262) 

ప్న్ని సంసకరణ విషయంలో 'అబ్దద ల 'హ్మీద బిన్ 

'అబ్దద రే'హామన్ క ఇల్ల ఆదేశం ప్ంప్రరు, భూమిని 

ప్రిశీలించండ, బంజరు భూమిపై సాగుభూమి ప్న్ని, 

సాగు భూమిపై బంజరు భూమి ప్న్ని వేయకండ. 

బంజరు భూములన్న ప్రిశీలించండ, ఒకవేళ వాటిలో 

సాగుచేస్త శకిత  ఉంటే వీలయనంత ప్న్ని తీసుకండ, సాగు్

భూమిగా దానిి సంసకరించండ. ప్ంటలు ప్ండని సాగు 

భూముల న్నండ ప్న్ని వస్తలు చేయకండ. కరవు 

కాటకాలక గురయన భూముల ప్న్నిల విషయంలో 

యజమాన్నల ప్టా సునిితంగా వయవహ్రించండ. 

ప్న్నిలో బంగారం ఉండకూడదు, నాణేలు మరియు 

వెండకరగంచే వారి న్నండ నౌరజ, మహ్రాజ న్ కాన్నకలు, 

భూముల పా్రన్నలు, పళ్ళూప్న్నిలు, ఇంటిప్న్నిలు, 

నికాహ ప్న్నిలు తీసుకకండ. ఇసాామ సీవకరించిన 

ముసా్థములపై ఎటువంటి ప్న్నిలేదు. పా్భుతవ 

ఖజ్ఞనాలో అధరమ రాబడులనిింటినీ అరికటాారు. 

రక్షణా వయవసధ : రక్షణలో కటాుదిటామైన ఏరాపటాు. ఒకసారి 

యమన్ 'ఖజ్ఞనా న్నండ ఒకక దీనారు తకకవ 

వచిచంది. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ అకకడ పా్భుతవ 

'ఖజ్ఞనా అధికారికి ఉతత రం వాాస్తత , 'నేన్న నీ నిజ్ఞయతీని 

అన్నమానించటం లేదు, కాని నీ అశేధధ న్న నేరంగా 
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ప్రిగణిసుత నాిన్న. ముసా్థముల తరప్పన నేన్న వారి 

ధనానికి బ్రధ్ధయడన్న, కన్నక నీవు ధారిమక పా్మాణం 

చేయడం తప్పనిసరి' అని ఆదేశించారు. 'ఖురాసాన్ 

అధికారి య'జీద బిన్ ముహ్లాిబ్ బిన్ అబ్ర 'సఫాహ 

అవినీతి నేరానికి ప్ద్వి న్నండ తొలగంచబడ జైలుశిక్షక 

గురయాయడు. అబూ బకర్ బిన్ 'హ్జమ్ సులైమాన్ 

చివరి్ కాలంలో కాగతాలు, కలములు, స్థరా, ఆఫీసు 

ఖరుచలక అధికంగా ప్ంప్మని వాాసాడు. ఏరాపటాు 

కాకముందే 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ అధికార 

బ్రధయతలు చేప్టాారు. అతన్న అబూ బకర్ క ఉతత రం 

వాాస్తత , 'నీవు చీకటి రాతిర లో ఎటువంటి వెలుగు లేకండా 

బ్దరద్లో తన ఇంటి న్నండ మస్థజ ద నబవీకి వెళ్ళూవాడవి. 

ఈ నాడు నీ ప్రిస్థధ తి అంతకంటే మరుగాగ  ఉంది, కల్లనిి 

సనింగాచేసుక, వాకాయలు ద్గగ రగా వాాయ, అవసరాలాో 

తగగ ంచి ఖరుచచేయ, ముసా్థముల 'ఖజ్ఞనా న్నండ 

అనవసరంగా ఖరుచచేయటం నాక ఇషాంలేదు. పద్ద  

కాగతంపై పద్ద పద్ద  అక్షరాలు వాాయకూడద్ని 

ప్ండతులక కూడా ఇటువంటి ఆదేశాలే అంద్జేయ్

బడాు య. అంత ఎందుక ఆయన ఆదేశాలు కూడా ఒకక 

జ్ఞనెడు పడవుకంటే అధికంగా ఉండేవికావు. (ఇబ్ది 

సఅద 5) 

బైెతుల మాల యొకక రాబడ, ఖరుచలక వేరేవరు 

ద్సాత వేజులు ఏరాపటు చేయబడాు య. అదేవిధంగా 

సద్ఖ్య, ఖుముస్, యుధధ  ధనం మొద్లైన వాటికి పా్తేయక 

ఎకంటాు ఏరాపటు చేయబడాు య. అంతక ముందు 

ఖలీఫాలు నిరిధ షామైన ప్ధధ తి అవలంబించ లేదు. 'ఉమర్ 

బిన్ 'అబ్దద ల'అ'జీ'జ 'ఖుముసున్న సరైనమారాగ లాో 

ఖరుచచేస్తవారు. (ఇబ్ది సఅద 5) 

పాభుత్ా 'ఖజ్జనా ఖరుులు: పా్భుతవ 'ఖజ్ఞనాన్న మళ్ళూ   

  ముసా్థముల ఉమమడ అమానతుగా చేస్థవేసారు. దాని 

ధనానింతా దాని అవసరాలకే కేటాయంచారు. దాని 

రాబడ యొకక అధిక భాగానిి పా్జల ల్లభం్ కసమే 

ఖరుచ్ చేస్తవారు. దేశంలో ఉని అంగవైెకలయం గల 

వారంద్రి పేరాు నమోదు అయ ఉండేవి. వారంద్రికి 

పంషనా్న లభించేవి. అందులో ఏ మాతర ం అశేధధ  లేదా 

పరప్రటుక ప్రలపడే అధికారులన్న హెచచరించడం 

జరిగేది. దిమిషక్ పా్భుతవ ఖజ్ఞనాలోని  అంగవైెకలయం 

గల ఒక వయకిత  వేతనం విషయంలో మైమూన్ బిన్ మ'హాాన్, 

'వారి ప్టా ద్యాభావంతో పా్వరిత ంచడం జరుగుతుంది, 

కాని ఆరోగయవంతుడకి సమానంగా వేతనం లభించదు,' 

 

అని అనాిడు. ఈ విషయం తెలిస్థన 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ ఆగేహ్ం వయకత ం చేస్తత  ఉతత రం వాాసారు. 

(తబఖ్యతు ఇబిి స'అద) 

చాల్లమందికి నగదుక బదులు ఆహార్ ధానాయలు 

లభించేవి. కొంత మందికి నాలుగునిర అరద బా ఆహార్

ధానాయలు లభించేవి. అప్పపవాళూక ఇవవడానికి కూడా 

ఒక ముద ఉండేది. ప్స్థ పలాలక పంషనా్న ఇవవబడేవి. 

ఒక కేందా్ం ఉండేది, అకకడ నిరుపేద్లక, బిచచగాళూక 

అనిం లభించేది. అరుు లక దానధరామలు, సద్ఖ్యలు 

ఇవవబడేవి. ఒకసారి  'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ ఒక 

వయకిత ని ధనం ప్ంచటానికి రుఖహ ప్ంప్రరు. దానికతన్న, 

'మీరు నన్ని ఎల్లంటి పా్దేశానికి ప్ంప్పతునాిరంటే, 

అకకడ నేన్న ఎవరినీ ఎరుగన్న, వారిలో పేద్వారు, 

ధనవంతులు అంద్ర్జ ఉంటారు' అని అనాిడు. దానికి, 

'నీ ముందు చేయ చాపనవాడకి ఇచిచవేయ,' అని 

ఆదేశించారు. ఇదేకాక ఇంకా అనేక మేలుతో కూడన 

బ్రధయతలు ఇవవబడాు య. ఈ విశాల హ్ృద్యంవలా 

ఖజ్ఞనాపై చాల్ల అధిక పా్భావం ప్డంది. కొంద్రు 

అధికారులు దీనిిగురించి వినివించ్చకనాిరు. దానికి 

అతన్న సమాధానం వాాస్తత , 'ఉనింత వరక ఇస్తత పోండ, 

అయపోతే చతాత చదారంతో నింపవేయండ,' అని 

ఆదేశించారు. 

ముసాిమేత్రుల హకుిలు: ఏదైనా పా్భుతవం యొకక 

నాయయం, ధరమం లేదా హంసా దౌరజ నాయల అంచనా ఇతర 

జ్ఞతులు, ఇతర ధరామల వారితో వారి పా్వరత నవలా 

తెలుసుత ంది. ఆయన పా్భుతవం ప్రిపూరణ  ధరమం 

నాయయంతో కూడుకొని ఉండేది. ఆయన ముసా్థమేతరుల 

హ్కకలన్న కాప్రడనటాు, వారిప్టా సునిితంగా 

వయవహ్రించినటాు ఫార్జఖీ ప్రిప్రలనా కాలంలో తప్ప 

మరకకడా కనబడదు. ముసా్థములతో ప్రటు వారికి 

కూడా ధన, మాన, పా్రణ రక్షణ ఉండేది. వారి ధారిమక 

విషయాలాో ఎటువంటి జోయకయం ఉండేదికాదు. ప్న్ని 

వస్తలు చేయడంలో సునిితంగా వయవహ్రించేవారు. 

ప్ంప్బడే అధికారులు వారిప్టా ఎంతో ఉనితంగా 

పా్వరిత ంచేవారు.  
అదీ బిన్ అరాత త క ఉతత రం వాాస్తత , ముసా్థమేతరుల ప్టా 

సునిితంగా పా్వరిత ంచమని, వారిలోని వృధ్ధధ లన్న, 

అనాథులన్న సంరకిించమని, ఒకవేళ వారి బంధ్ధవులు 

ఉంటే సంరకిించమని ఆదేశించాలని, అదేవిధంగా మీ 

స్తవకలాోని ఎవరైనా వృధాధ ప్రయనికి చేరుకంటే, అతనిి 
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విడుద్ల చేయలి లేదా మరణించేవరక సంరకిించాలి. 

ముసా్థమేతరుడ రకత ం ముసా్థమ రకాత నికి సమానం చేసారు. 

ఒకసారి హీరహ క చందిన ఒక ముసా్థమ ఒక 

ముసా్థమేతరుడి చంపవేసాడు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ అకకడ అధికారికి ఉతత రం వాాస్తత , 'హ్ంతకడి 

హ్తుని వారసులక అప్పగంచండ, వారు కరితే 

చంప్పతారు లేదా వద్లివేసాత రు,' అని ఆదేశించారు. 

అనంతరం హ్ంతకనిి వారికి అప్పగంచడం జరిగంది. 

వారు అతనిి చంపవేసారు.  
ముసా్థములక వారి ధనసంప్ద్లన్న దోచ్చకనే ధైరయం 

ఉండేది కాదు. ఎవరైనా దానికి ప్రలపడతే శిక్ష ప్డేది. 

ఒకసారి ఒక ముసా్థమ రబ్ర'అ స'ఊదీ పా్భుతవ నిధిలో ఒక 

ఖిబ్రత  గురేానిి ప్టాుకనాిడు, ఇంకా దానిపై ఎకిక సావరీ 

చేసాడు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ అతనికి 40 

కొరడా దబబలు కొటాించారు.  

దోచ్చకని ధనసంప్ద్లు తిరిగ ఇపపంచినప్పడు రాజ్

కటుంబం న్నండ ముసా్థమేతరుల భూములన్న తిరిగ 

ఇపపంచారు. ఒక ముసా్థమేతరుడు ' 'అబ్రబస్ బిన్ వలీద 

నా భూమిని ఆకేమించ్చకనాిడు,' అని పరాయదు 

చేసాడు. అప్పపడు 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

'అబ్రబస్ తో, 'దీనికి నీ సమాధానం ఏమిటి,' అని 

అనాిరు. దాని కతన్న వలీద నాక జ్ఞగీర్ లో ఇచాచడు, 

దాని ధృవప్తర ం కూడా నాద్గగ ర ఉంది,' అని అనాిరు. 

అప్పపడు ఆ ముసా్థమేతరుడు 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ తో, 'నేన్న మీ న్నండ దైవగేంథం పా్కారం తీరుప 

కరుతునాిన్న,' అని అనాిడు. అప్పపడు 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ, 'దైవగేంధం వలీద ధృవప్తర ం కంటే 

ఉనితమైనది,' అని ప్లికి ముసా్థమేతరుడకి తిరిగ ఆ 

భూమిని ఇపపంచారు. 

అంతక ముందు ప్రలకలకాలంలో కొలాగొటాబడన వారి 

ధారిమక హ్కకలనిింటినీ సాధ పంచారు. దిమిషక్ లో ఒక 

చరచ్  ఒక ముసా్థమ వంతులో వచిచ ఉండేది. కైీసత వులు 

వచిచ 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ క పరాయదు చేసారు. 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ దానిి తిరిగ వారికి 

ఇపపంచారు. ఒక ముసా్థమ ఒక చరచ్ తన ఆస్థత లో 

ఉంద్ని పరాయదు చేసాడు. దానికి 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 

'అ'జీ'జ ఒకవేళ కైీసత వుల ఒప్పంద్ంలో ఉంటే , దానిి 

న్నవువ ఇప్పపడు పంద్లేవు,' అని అనాిరు. 

ప్న్ని వస్తలుచేయటంలో సులభమైన ప్ధధ తులు 

పటాారు. ఈ విషయంలో దురవవసధ న్న, అవకతవకలన్న 

 

అరికటాారు. 'హ్జ్ఞజ జ బిన్ అష్'అస్ న్న సమరిధ స్తత  'ఇరాఖ్ 

లో ముసా్థమేతరుల ప్న్ని పంచడం జరిగంది. 'ఉమర్ 

బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ దానిి తగగ ంచారు. 

ఆయన కాలంలో సాధ నిక ముసా్థమేతరుల ప్టా ఎంత 

సునిితంగా పా్వరిత ంచడం జరిగంద్ంటే, దానివలా 

సామాన్నయలక కషాాలన్న ఎదురోకవడం జరిగంది. అతని 

కాలంలో ఆహార ధానాయలు విప్రీతంగా ధరలు పరిగాయ. 

ఒకవయకిత  ఆయన్ని దీనికి కారణం అడగాడు. దీనికి 

అతన్న సమాధానం ఇస్తత  ఇంతక ముందు 

ముసా్థమేతరులన్న ప్న్ని వస్తలుచేయడంలో భయంక 

రంగా కషాాలక గురిచేస్తవారు, అందువలా వారు ఏదో ఒక 

ధరక ఆహారధానాయలన్న అమిమవేస్త వారు. కాని నేన్న 

పా్తి వయకిత పై భరించగలిగనంత భారానేి వేసుత నాిన్న. 

అందువలా పా్తి వయకిత  తన ఇషా పా్కారం అముమతునాిడు 

అని సమాధానం ఇచాచరు. ఇంకా ఆయన రాజ్

కటుంబ్రకల్ప్టా మరియు సాధ నిక ముసా్థమేతరుల్ప్టా 

సమానంగా వయవహ్రించేవారు. 

  ఒకసారి హషామ బిన్ అబ్దద ల మలిక్ ఒక కైీసత వునిపై కేసు 

వేసారు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ ఇద్ద రినీ 

సమానంగా నిలబెటాారు. హషామ కైీసత వునితో 

అహ్ంకారంగా కఠినంగా మాటాడారు. అప్పపడు 'ఉమర్ 

బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ కలుగజేసుకొని అతని ప్టా 

ఆగేహ్ంగా పా్వరిత స్తత  శికిిసాత నని హెచచరించారు.  

పనునలు పరుగుద్ల: ఆశచరయకరమైన విషయం ఏమి 

టంటే, అధరమ రాబడులన్న అరికటాటం, దానిపై అధిక 

ఖరుచలు ఉనాి పా్భుతవ ఖజ్ఞనాపై ఎటువంటి పా్భావం 

ప్డలేదు. పైగా కొనిి రాషాాీలలో అంచనాలక మించిన 

అధికరాబడ వచిచంది. ఇరాఖ్ లో 'హ్జ్ఞజ జ దురామరగ  ప్రి 

ప్రలనలో వచిచన రాబడ కంటే అధికరాబడ రాసాగంది. 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ తరచూ, 'దైవం 'హ్జ్ఞజ జ న్న 

శపంచ్చగాక, వాడకి ధారిమక జా్ఞనం ఉండేది కాదు, 

పా్రప్ంచిక జా్ఞనమూ ఉండేదికాదు,' అని అనేవారు. 

'హ్జ్ఞజ జ తన దురామరగ  ప్ధధ తుల దావరా ఇరాఖ్ న్నండ 

కేవలం 28,000,000 దిరు మ లు మాతర మే వస్తలు 

చేసాడు. ఇంక రైతులక 2,000,000 దిరు మ లు భూమి 

సాగు్ చేయటానికి అప్పపగా ఇచాచడు. అంటే 

10,700,000 అధికం అయంది ఇటువంటి ప్రిస్థద తి 

ఉనిప్పటికీ ఇరాఖ్ నా ప్రలనలోనికి వచిచనప్పడు నేన్న 

124,000,000 దిరు మ లు వస్తలు చేసాన్న. బాతికి ఉంటే 
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'ఉమర్ బిన్ 'ఖతాత బ్ ప్రిప్రలనా కాలం కంటే అధికంగా 

వస్తలు చేసాత న్న. (ఫుతూహుల బ్దల్లద న్) 

పాజల సుఖసంతోషాలు: దురామరాగ లన్న అరికటాటం, 

అధరమ ప్న్నిలన్న సంసకరించటం, సాధ నిక 

ముసా్థమేతరుల కసం ప్థకాలు ర్జపందించటం, శాంతి 

భదా్తల వలా దేశంలో సుఖసంతోషాలు వెలస్థలా్లయ. 

పా్జలంద్ర్జ ఎంతో సంతోషంగా జీవించసాగారు. దేశంలో 

దారిదా్యం అనే పేరుగాని చిహ్ింగాని ఉండకండా 

పోయంది. ముహాజిర్ బిన్ య'జీద కథనం, మేము 

సద్ఖహ ప్ంచే్ వాళూం. ఒక సంవతిరం తరువాత 

రండవ సంవతిరం మా ద్గగ ర సద్ఖహ తీసుకనేవారు 

ఇతరులక సద్ఖహ ఇచేచవారు. 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ కేవలం 2 1/2్సంవతి రాలు 

మాతర మే ప్రిప్రలించారు. ఈ అతి తకకవ కాలంలో 

ప్రిస్థధ తి ఎల్ల అయంద్ంటే , పేద్లాో ప్ంచటానికి పా్జలు 

తమ సద్ఖహ ధనానిి అధికారుల వద్ద క తీసుకొని 

వచేచవారు. కాని పేద్వారు కనప్డేవారు కారు. చివరికి ఆ 

ధనానిి తిరిగ తీసుకొని వెళూవలస్థ వచేచది. 'ఉమర్ 

బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ అంద్రినీ ధనవంతులుగా మారిచ్

వేసారు, పా్జలాో ఎవవర్జ ద్రిదాులుగా బిచచగాళ్ళూగా 

ఉండకండా చేస్థవేసారు. ( ఫతుు ల బ్రరీ) 

'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ పా్జలు ధనసంప్ద్లాో ఎంత 

మునిగ పోయారంటే, ధనసంప్ద్ల మతుత లో గరావహ్ం 

కారాలక గురయేయ పా్మాద్ం ఏరపడంది. అనంతరం 

అదీ బిన్ అరాత త, 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ క బసాా 

పా్జలు ధన సంప్ద్లాో తేలిఆడుతునాిరు, ఎకకడ 

వారు గరావహ్ం కారాలక గురవుతారోనని నాక 

భయంగా ఉంద్ని ఉతత రం వాాసారు. దానికి 'ఉమర్ బిన్ 

'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ పా్తుయతత రం వాాస్తత  అలా్లహ 

సవరగ వాసులన్న సవరగ ంలోనికి ప్ంపనప్పడు, వారు, 

అల'హ్మ దు లిలా్లహ ప్లకాలని ఆదేశించాడు. అందు 

వలా నీవుకూడా పా్జలక  అల'హ్మ దు లిలా్లహ 

ప్లకాలని, దైవానికి కృతజాతలు తెలుప్పకవాలని 

ఆదేశించ్చ' అని ఆదేశం ప్ంప్రరు. 

పాజ్జ సంకే్షమ పథకాలు: 'ఉమర్ బిన్ 'అబ్దద ల 'అ'జీ'జ 

చేస్థన సంసకరణలనీి అసలు పా్జ్ఞ సంకిేమ ప్థకాలే. 

అయతే ఇవే కాక ఇంకా అనేక పా్జ్ఞ సంకిేమ కారయకేమాలు 

చేప్టాారు. దేశంలో అనిిచోటా సరాయ్ లు నిరిమంచారు. 

'ఖురాసాన్ అధికారికి ఉతత రం వాాస్తత  అకకడ 

మారగ లనిిటిలో సరాయ్ లు నిరిమంచాలని ఆదేశించారు. 

***** 

 

సమర్ ఖంద అధికారి సులైమాన్ బిన్ అబిసిరా క 

అకకడ మారగ లనిిటిలో సరాయ్ లు నిరిమంచాలని, ఇంకా 

అటు్న్నండ వెళ్ళూ ముసా్థముల కసం ఒక్రాతిర  ఆతిథయం 

ఏరాపటాు చేయాలని, వారి వాహ్నాలక రక్షణ 

కలిపంచాలని, పా్యాణికలాో రోగులు ఉంటే వారికి రండు 

రోజులు పూరిత గా నివాసం కలిపంచాలని, ఒకవేళ తన ఇలాు 

చేరుకనే సౌకరయం లేకపోతే, వారిని వారి ఇంటికి చేరేచ 

సౌకరాయలు కలిపంచాలని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా 

పేద్లక అగతయప్రులక ఉచిత భోజనం పటాే ఒక 

పా్తేయక కేందా్ం నిరిమంచారు. ఇంకా అనేక సంసకరణలు 

సంఘటనలు ఉనాియ. ఇతర ప్పసత కాలాో చద్వగలరు. 

*** 


