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22. వస్త్ర ాల పుస్ర కం 

ఇసా్లమీ తాలీమ్ 9వ భాగంలో దుస్తు ల నియమ 
నిబంధనలను గురంచి చరచంచడం జరగంది. 
మానవుడు తన శరీరానిి కప్పటం తప్పనిసర. 
జంతువులకూ మానవులకు తేడా దుస్తు ల ద్వారానే 
కనబడుతుంది. దుస్తు లు మానవుల్ని వేడి, చలల దనం, 
నగితాం నుండి కాపాడుతాయి. అల్లల హ్ (త) వీటిని 
శరీరానిి కప్పప ఉంచడానికి, అందం కోసం సృష్ట ంచాడు.  

''ఓ ఆదమ్ సంతానమా! వాసత వానికి మేము మీ 
కొరకు వస్త్ర ాలను కల్పంచాము, అవి మీ 
మర్మంగాలను కప్పుతాయి మరియు మీకు 
అలంకారమిస్తత యి. మరియు దైవభీతియే అనిిటి కంటే 
శే్రష్ఠ మైన వసత రం..'' (అల్ఆరాఫ్, 7:26) 

'అల్లల హ్ (త) ఈ శరీరం కప్పప ఉంచటానిి మానవ 
సాభావంలో ఉంచాడు. ఇది ఆదమ్ సంఘటన ద్వారా 
తెలుస్తు ంది. ఇదద రకీ సారగ ంలో మంచి దుస్తు లు 
ధరంచడానికి లభంచాయి. వారు వీటిని ధరస్తు  
ఉండేవారు. దైవధికాారణకు పాలపడినందువలల  వార 
దుస్తు లు తొలగంచబడాాయి. వంటనే వృకాాల ఆకుల 
ద్వారా తమ మరామంగాలను కప్పసాగారు. వారదద రూ 
చెట్టట  ఫల్లల్ని తినగానే వార వసాు ాలు తొలగ 

పోయాయి. వంటనే ఆకులతో తమ మరామంగాలను 
కప్పపకోసాగారు. నగ్నత్వం మానవ స్వభావానికి 
అయినటే్ట బుది్ధ మరియు షరీఅత్కు వయతిరేకం.'  
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నగింగా ఉండకండి. ఎందుకంటే 
మీతో వేరుకాని వారు మీతో ఉంటారు. అయితే 
మలమూతర  విసరజ న, భారయలతో సంభోగ సమయాలోల  
సిగుగ  లజజ లతో వయవహరంచండి.'' 
శరీరానింతా కప్పప ఉంచటం మంచిదే కాని, 
పురుషులు బొడ్డు  నండి ముడ్డకుల వరకు, స్త్ర ీలు 
త్ల వంట్రు కలు దగ్గ రి నండి కాళ్ళ చీలమండల 
వరకు దాచి ఉంచటం త్ప్పనిస్రి విధి. ఈ భాగాలను 

తెరచి ఉంచటం ఎటిట  ప్రసిితిలోనూ ధరమం కాదు. 
దుస్తు లనిిటిలోకెల్లల  తెలుప్ప దుస్తు లు చాల్ల మంచివి.  
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తెలాని దుస్తర లు ధరించండి. 
ఎందుకంట్ట దుస్తర లా్ల తెలాని దుస్తర లు చాలా మంచివి. 
ఈ దుస్తర లా్లనే మృతులకు కఫన్ ఇవవండి.'' 
ఎరర ని దుస్తర లు పురుషులకు ధరమస్మమత్ం కావు. 
అయితే స్త్ు ాలు ధరంచవచ్చచను. నలల ని, ప్చచని 
దుస్తు లు స్త్ు ా ప్పరుషులు ధరంచవచ్చచను. పురుషులు 
ప్టే్ర, బంగారం ధరించడం నిషిదిం. ఈ రండూ స్త్ు ాల 
కోసం ధరమసమమతం. ' 
అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ట్టట ను కుడిచేతిలో, బంగా 
రానిి ఎడమ చేతిలో తీస్తకొని ఈ రండూ నా అనుచర 
సమాజంలోని ప్పరుషులకు నిష్దధ ం అని ప్ర వచించారు. 
(అ'హమద్, అబూ ద్వవూద్) 
నిరాడంబరత చాల్ల మంచిది. అననపానీయాలా్ల, 
దుస్తర లా్ల ప్ర వకత (స్) నిరాడంబరత్న పాటంచేవారు. 
దళసర కమీ'జు, దళసర దుప్పటి, దొడాుగా ఉని లుంగీ 
ధరంచేవారు. ఒకోా సార అతుకులు ఉని దుస్తు లు 
కూడా ధరంచేవారు. ఎట్టవంటి ఆడంబరతకు 
గురఅయ్యయవారు కారు.   

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకసార ఉదయం 
ఇంటి నుండి బయలుదేరారు. అప్పపడు వంట్టర కల 
నలల ని దుప్పటి ధరంచారు.  
ము'గీరహ్ బిన్ షూబహ్ (ర) కథనం: ఒకసార ప్ర వకత  (స) 
రూమీ కమీ'జు ధరంచి ఉనాిరు. ద్వని భుజాలు 
బిగుతుగా ఉనాియి. (షమాయిలె  తిరమజి') 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: 'ఆయి'షహ్ (ర) అతుకు 
లునన ఒక దుప్పట, ఒక లుంగీ తీసి చూపెటాట రు. ప్ర వకత  
(స) ఇవి ధరంచి ఉనిప్పపడే ఆయన మరణంచారు. 
అంటే ప్ర వకత  (స)కు నిరాడంబరమైన దుస్తు లంటే ఎంతో 
ఇషట ంగా ఉండేది. ఇందులో దీనతాం, స్తనిితతాం 
ఉటిట ప్డుతుంది. ఖరీదైన, ఆకరాణీయమైన దుస్తు లు 
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ధరస్తు , గరాానికి, అహంకారానికి గురకావటం 
జరుగుతుంది.  
ఒక ఉల్లల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) వదద  
అతుకులుని ఒక దుప్పటి ఉండేది. ప్ర వకత  (స) ద్వనిి 
ధరంచి నేనూ ఒక బానిస్నే, బానిస్లాాంట దుస్తర లు 
ధరిస్లర న,'' అని అనాిరు.  
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: దుస్తు లోల  అనిింటికంటే 
కమీ'జు అంటే ప్ర వకత  (స)కు చాల్ల ఇషట ం. (షమాయిలె 
తిరమజి') 
ఎందుకంటే దీనివలల  శరీరం మొతు ం కప్పబడుతుంది. 
ఇందులో నిరాడంబరంగా, హుంద్వతనం 
ఉటిట ప్డుతుంది. 
అసామ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స్) కమీ'జు అరచేతుల 
వరకు ఉండేద్ధ. (షమాయిలె  తిరమజి')  
అంటే భుజాల వరకు ధరంచటం ప్ర వకత  
సాంప్ర ద్వయానికి వయతిరేకం. పైెజామహ్ మరామంగానిి 
కప్పపఉంచటానికి చాల్ల మంచి దుస్తు లోల  ఒకటి. 
ప్ర వకత (స్)కు పైజామహ్ అంట్ట చాలా ఇషేం. దీనిి 
కొనాిరు కూడా. ఇబ్ని ఖయియమ్ ప్ర కారం ప్ర వకత  (స) 
పైెజామహ్ ధరంచడానికి కొనాిరు. అనుచరులు కూడా 
ప్ర వకత  (స) అనుమతితో ధరంచేవారు. ('జాదుల్ 
మ'ఆద్) 
అలల మా షౌకానీ, నైలుల్ అవతార్లో ఇల్ల 
పేర్కానాిరు. 

 అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు 
పైెజామహ్ ధరసాు రా?' అని వినివించ్చకునాిను. ప్ర వకత  
(స), 'అవును. రాతీర , ప్గలు నేను నా శరీరం కప్పప 
ఉంచాలని ననుి ఆదేశంచడం జరగంది. దీనికంటే 
మంచిది నేను చూడల్లదు. 
మున్తఖహ్లో ఇబ్ని తైెమియ అబూ ఉసామా 
ద్వారా కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! యూదులు, కైెాసు వులు 
పైెజామహ్ ధరస్తు నాిరు. వీరు లుంగీ ధరంచరు,' అని 
వినివించ్చకునాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) 'పైెజామహ్ 
లుంగీ ధరంచండి. వారకి వయతిరేకంగా ప్ర వరత ంచండి' అని 
ఆదేశంచారు.  

లుంగీ: ఈ ఉల్లల ఖనాలనిింటి ద్వారా పైెజామహ్ 
ధరంచడం ప్ర వకత (స) సాంప్ర ద్వయం అని తెల్నసింది. కాని 
ప్ర వకత  (స) అధికంగా లుంగీనే ధరంచేవారు. ప్ర వకత  (స) 
లుంగీ నాలుగు గ్జాల ఒక జానెడ్డ ఉండేది. రండ్డ 
గ్జాలు వడలుపగా ఉండేది. చీలమండల వరకు 
ఉండేది. 

'ఉబై్నద్ బిన్ 'ఖాల్నద్ (ర) కథనం: మదీనహ్లో నేను 
నడుస్తు నాిను. అప్పపడు ఒక వయకిత , 'లుంగీని పైెకి 
ఎతుు కోండి, ఎందుకంటే ద్వనివలల  దుస్తు లు ప్రశుభ్ర ంగా 
ఉంటాయి. నేలపైె ఈడచడంతో పాడవదు. 
అహంకారానికి దూరంగా ఉంట్టంది,' అని 
ప్ర కటిస్తు నాిడు. వనకిా తిరగ చూస్తు  ప్ర వకత  (స)ను 
చూచాను. అతను (స) నాతోనే అంట్టనాిరు. 
అప్పపడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒక సాధారణమైన దుప్పటి 
ఉంది. ద్వనిి ఎల్ల రకాించాల్న. అందులో అహంకారం 
ఎకాడుంది,' అని వినివించ్చకునాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'ననుి అనుస రంచ్చ,' అని అనాిరు. చూస్తు  ప్ర వకత  
(స) లుంగీ చీల మండలకు పైెన ఉంది. (షమాయిలె 
తిరమజి')  
దుప్పటి: ప్ర వకత  (స) దుప్పటిని కప్పపకునేవారు, ఇంకా 
ద్వనిపైె నమా'జు కూడా చదివేవారు.  
బరాఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక 
ఎరర టి జత లుంగీ, దుప్పటి ధరంచి ఉండటం చూసాను. 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒక రోజు ఉదయం ప్ర వకత (స) 
బయటకు వచాచరు. ప్ర వకత  (స) శరీరంపైె నలల టి 
వంట్టర కల దుప్పటి ఉండేది. (షమాయిలె తిరమజి') 
ప్గ్డీ, టోపీ: అరబ్లో ప్గ్డీ, టోపీ ధరంచే 
సాంప్ర ద్వయం ఉండేది. ప్ర వకత  (స్) ప్గ్డీ ధరించేవారు, 
అనుచ రులకు కూడా ధరంచమని ఆదేశంచారు. ప్ర వకత  
(స) ప్ర వచనం, ''ఈవిధంగా అమామహ్ ధరంచ్చ. 
ఎందుకంటే అమామహ్ ఇసా్లమ్ చిహ్నం, గురుత . 
దీనిిబటిట  ముసిల మ్, ముష్ర క్ను గురత ంచడం 
జరుగుతుంది. (అబూ న'యీమ్) 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ముసిల ముల, ముష్ర కుల మధయ 
తేడా తెల్నయడానికి టోపీలపై అమామహ్ ధరించండి. 
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అంటే ముందు టోపీ ధరంచి ద్వనిపైె అమామ ధరంచండి. 
ముష్ర కులు టోపీ ల్లకుండా అమామహ్ ధరసాు రు. టోపీ 
ధరించటం కూడా ప్ర వకత  (స్) స్లంప్ర దాయం.  
అబూ కబ్షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స్) అనచరుల 
టోపీలు త్లలకు అంట ఉండేవి. (తిరమజి') 
రూమీ జుబబహ్: ప్ర వకత  (స) చేతులు బిగుతుగా ఉని 
రూమీ జుబబహ్ ధరంచారు.  
ము'గీరహ్ బిన్ షూబహ్ కథనం: ప్ర వకత  (స) తబూక్ 
యుదధ ంలో మలమూతర  విసరజ న కోసం వళ్ళారు. తిరగ 
వస్తు  నేను నీళ్ళా తీస్తకొని వళ్ళాను. ప్ర వకత  (స) వు'దూ 
చేసారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) రూమీ జుబబహ్ ధరంచి 
ఉనాిరు. (బు'ఖారీ) 
షేర్వానీ: మ'ఖ్రమహ్ తన కొడుకు మిస్వర్తో, 

'కుమారా! ప్ర వకత  (స) వదద కు చాల్ల అబ్కన్లు 
వచాచయి. ప్ర వకత  (స) ప్ంచ్చతునాిరు. మనం కూడా 
వళద్వం, మనకూాడా ఏదైనా దొరకిపోతుంది.' అని 
అన్నిరు. తండీర  కొడుగులం కలసి వళ్ళారు. ప్ర వకత (స) 
ఇంటోల  ఉనాిరు. మ'ఖ్రమహ్ తన కొడుకుతో, 'నా 
పేరుతో ప్ర వకత  (స) ను ప్పలువు,' అని అనాిరు. ద్వనికి 
అతడు, 'నేను అల్ల చేయను' అనాిడు. ద్వనికి 
మ'ఖ్రమహ్, 'కుమారా! ప్ర వకత  (స) గరాాహంకారాలు 
గలవారు కారు,' అని అనాిరు. మిస్వర్ ప్ర వకత (స) 
ప్పలిచారు. ప్ర వకత  (స) వచాచరు. 'మఖ్రమహ్! నేను ఒక 
కోట్టను నీ కొరకు ద్వచి ఉంచాను,' అని ప్ల్నకి తెచిచ 
ఇచాచరు. మఖ్రమహ్ చాల్ల సంతోష్ంచారు. 
(బు'ఖారీ) 
మంచి దుస్తర లు ధరించటం: మంచి దుస్తు లు 
ధరంచటం అభలషణీయం. షరీ'అత్ ప్రధిలో ఉంటూ 
మంచి దుస్తు లు ధరంచటం మంచిదే. అల్లల హ్ ఆదేశం: 
''..ప్ర తి మసి్జద్ (నమాజ్)లో  మీ వస్తత రలంకరణ ప్ట్ల  శే్దధ  
వహంచండి...'' (అల్ అ'అర్ఫ్, 7:31)   
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: అల్లల హ్ (త) తన ద్వస్తనికి 
ప్ర సాదించిన అనుగర హాల ప్ర భావానిి చూచి 
సంతోష్సాు డు. ఒకవేళ ఎవరకైెనా ధన సంప్దలు 
ప్ర సాదిస్తు , మంచి దుస్తు లు ధరంచాల్న. స్తు మత ఉనా  ి

మంచి దుస్తు లు ధరంచకపోవటం అల్లల హ్(త) 
అనుగర హాలను గురత ంచక పోవటంగా ప్రగణంచటం 
జరుగుతుంది. అయితే నిరాడంబరత, అణకువలతో 
సామానయ దుస్తు లు ధరంచే వయకిత కి అల్లల హ్ (త) గౌరవా 
దరణలు ప్ర సాదిసాు డు. (అబూ ద్వవూద్) 
ఒక వయకిత , 'నాకు మంచి దుస్తు లు ధరంచాలని, తలకు 
నూన ఉండాలని, చెప్పపలు ఇంకా నాకయ్బీ కూడా 
ఆకరాణీయంగా ఉండాలని కోరకగా ఉంట్టంది,' అని 
వినివించ్చకునాిడు. అది విని ప్ర వకత  (స) అల్లల హ్ (త) 
అందమైన వాడు, అంద్వనిి ఇషట ప్డతాడు. 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ''ఓ ప్ర వకాత ! మంచి 
బటట లు ధరంచడం గరామా?'' అని వినివించ్చ 

కునాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), ''ఎంత మాతర ం కాదు. పైెగా 
ఇది అందం, అల్లల హ్ (త) కూడా అంద్వనిి 
ఇషట ప్డతాడు,'' అని అన్నిరు. (ఇబ్ని మాజహ్) 
ప్లుచని దుస్తర లు: దుస్తు లు అనేవి మరామంగాలను 
కప్పడానికి శరీరం కనబడేల్ల ప్లుచని దుస్తు లు 
ధరంచటం ఎంత మాతర ం ధరమసమమతం కాదు. 
ఇట్టవంటి దుస్తు ల వలల  ఎట్టవంటి ల్లభ్మూ ఉండదు. 
ఇట్టవంటి ప్లుచని దుస్తు లు స్త్ు ా ప్పరుషుల్నరువురకీ 
నిష్దధ ం.  
అసామ బిన్తె అబీ బక్ర్ ప్ర వకత  (స) మరదలు. ఒకసార 
ప్లుచని దుస్తు లు ధరంచి ముందుకు వచిచంది. ప్ర వకత  
(స) ముఖం తిర ప్పపకునాిరు. ఇంకా, 'ఓ అస్లమ! 
యుకత వయస్తుకు చేరిన స్త్ర ీ త్న అవయవాలన 
ప్ర దరిశంచటం స్రికాదు. అయితే అరచేతులు, 
ముఖం త్ప్ప,' అని ఉప్దేశంచారు.  
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: రండు రకాలకు చెందిన నరక 
వాస్తలను నేనింకా చూడల్లదు. ఒకరచేతులోల  
ఆవుతోకల్లల  కొరడాలు ఉంటాయి. వాటితో ప్ర జలను 
అనాయయంగా కొడతారు. అంటే దురామరుగ డైన 
పాలకులుంటారు. రండవ రకానికి చెందినవారు 
ప్లుచని దుస్తు లు ధరంచే స్త్ు ాలు, వాసు వంగా వారు 
నగింగా ఉంటారు. ప్పరుషులను తమ వైప్ప 
రచచగొడతారు. వారుకూడా ప్పరుషుల వైప్ప మొగుగ  
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చూప్పతారు. వార తలలు ఒంటెల్లల  ఒకవైప్ప వంగ 
ఉంటాయి. ఇట్టవంటి వారు సారగ ంలో ప్ర వేశంచరు. 
సారగ  స్తవాసననూ ఆసాాదించల్లరు. అయితే సారగ  
ప్రమళం చాల్ల దూరంవరకు వాయప్పస్తు ంది. (ముసిల మ్) 
అంటే వారు ప్లుచని దుస్తు లు ధరంచి ఉంటారు. 
ద్వనివలల  వార శరీరం కనబడుతూ ఉంట్టంది. వారు 
దుస్తు లు ధరంచి ఉంటారు కాని నగింగా ఉంటారు. ఈ 
కాలంలో ఇట్టవంటి స్త్ు ాలు చాల్లమంది ఉనాిరు. 
ముఖంతో పాట్ట ఇతర అవయవాలను కూడా 
ప్ర దరిసాు రు. తమ అవయవాలను ప్ర దరించి తమ 
వైప్ప ఆకరాసాు రు. వయభచార స్త్ు ాలు తమ అందచంద్వల 
ద్వారా ప్ర జలను, యువకులను తమ వైప్ప ఆకరాసాు రు.  
ఇంకా అనేక 'హదీస్త'లోల  ప్లుచని దుస్తు లు 
ధరంచరాదని హెచచరంచటం జరగంది. ఒకవేళ లోప్ల 
శరీరం కనబడని దుస్తు లు ధరంచి ఉంటే పైెన ప్లుచని 
దుస్తు లు ధరంచడంలో అభ్యంతరం ల్లదు. అయితే 
స్త్ర ీలు బిగుతుగా ఉనన దుస్తర లు ధరించరాదు. 
ఎందుకంటే వాటివలల  శరీర ఎతుు ప్ల్లల లపైె దృష్ట  
ప్డుతుంది. 
ఉమర్ (ర) కథనం: మీ స్త్ు ాలను ఇట్టవంటివి 
ధరంచవదద ని వారంచండి. ఎందుకంటే దీనివలల  శరీరం 
అంతా కనబడుతుంది. స్త్ు ాలను మస్తర రాత్ అంటారు. 
మస్తు రాత్ అంట్ట దాచి ఉంచబడే వస్తర వులు. ముఖం, 
అరచేతులు తప్ప మిగతా శరీరమంతా ద్వచి ఉంచాల్న. 
'హఫ్'సహ్ బిన్తె 'అబుద రర 'హామన్ ప్లుచని ఓణీ ధరంచి 
'ఆయి'షహ్ (ర) వదద కు వచాచరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) ఆ 
ప్లుచని ఓణీ్ణని చింప్ప పారవేసారు. శరీరం కనబడని 
విధంగా ఉని మరో ఓణీ్ణని కప్పపకోవటానికి ఇచాచరు. 
(తిరమజి', ఇబ్ని మాజహ్)  
స్త్ు ాలు ఆభ్రణాలు ధరంచవచ్చచను. అయితే కేవలం 
తమ భ్రత లను చూపెటట టానికే. ఇతరులకు 
చూపెటట టానికి ఆభ్రణాలు, అలంకరణలు చేస్త స్త్ు ాలు 
శాపానికి గురౌతారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్రాయి 
ప్పరుషుల ముందు అంద చంద్వలు, అలంకరణలు చేసి 

వయాయరంగా నడిచే స్త్ు ాలు తీరుపదినం నాడు 
అంధకారంలో నడుసాు రు.'' 
దుస్తు లు చిరగపోతే, పాతవైపోతే అతుకులు వేసి, 
సరచేసి ధరంచడం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర ద్వయం. ఇది వినయ 
విధేయతలకు, అణకువకు చిహిం. 'ఆయి'షహ్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 'ఆయి'షహ్!  ఒకవేళ 
నువుా ననుి కలవాలనుకుంటే ప్ర యాణంలో జీవితం 
గడిప్పనట్టట  గడపాల్న. ధనవంతుల వదద  కూరోచరాదు, నీ 
దుస్తు లు చిరగపోతే అతుకులు వేసి ధరంచాల్న. 
ఎవరైనా తన పాత దుస్తు లను పేదలకు, అకారగల 
వారకి ఇచిచవేస్తు  అతడు జీవితంలో, మరణంచిన 
తరాాత దైవరక్షణ, శరణులో ఉంటాడు. (అ'హమద్, 
తిరమజి')  
ప్ర వకత  (స) కొర తు  దుస్తు లు ధరంచినప్పడు 'బిసిమల్లల హ్' 
ప్ల్నకి ఈ దు'ఆలను ప్ఠంచేవారు, ''స్తు తార లనీి అల్లల హ్ 
కొరకే, ఆయనే నాకు దీనిి ధరంప్జేసాడు. దీనిద్వారానే 
నేను నా మరామంగానిి ద్వచ్చకునాిను. దీనిద్వారానే 
నేను నా జీవితంలో అంద్వనిి పందుతునాిను.''  

''ఓ అల్లల హ్! అనిి రకాల స్తు తార లు నీ కొరకే, నీవు 
ననుి దుస్తు లు ధరంప్ జేసావు. నేను నినుి ఈ దుస్తు ల 
మేలు కోరుతునాిను. ఏ మేలు గురంచి ఇది 
తయారుచేయబడిందో, ఆ మేలును కోరుతునాిను. 
అదేవిధంగా దీని చెడునుండి నీ శరణు కోరుతునాిను. 
అదేవిధంగా దేని గురంచి తయారు చేయబడిందో ద్వని 
చెడునుండి శరణు కోరుతునాిను.'' 
దుస్తు లు ధరంచేటప్పపడు కుడివైప్ప నుండి 
ధరంచాల్న, తొలగంచేటప్పపడు ఎడమవైప్ప నుండి 
తొలగంచాల్న. (ఇబ్ని మాజహ్) అవసరం అనుకుంటే 
వండి ఉంగరం కుడి చేతిలో ధరంచవచ్చచను. ఉంగరంపైె 
పేరుల  ల్లద్వ ఏదైనా ప్దం వార యడం కూడా ప్ర వకత  (స) 
సాంప్ర ద్వయం. ప్ర వకత  (స) ఉంగరం వండితో చేయబడి 
ఉండేది. ఉంగరంపైె 'ము'హమమద్ రస్తలుల్లల హ్' అని 
వార యబడి ఉండేది. 
ప్ర వకత  (స) చెప్పపలు ధరంచేవారు. ద్వనికి రండు 
ప్టాట లు ఉండేవి.  (బు'ఖారీ).  
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ప్ర వకత  (స) చెప్పపలు ధరస్తు  ముందు కుడివైప్ప 
ధరంచమని, తీసినప్పడు ఎడమవైప్ప చెప్పప ముందు 
తొలగంచమని  ఆదేశంచారు. (బు'ఖారీ) 
ఇబ్ని 'అబ్బబస (ర) కథనం: ఎప్పపడైనా, ఎకాడైనా 
కూరుచంటే చెప్పపలు తీసి కూరోచండి. తమ చెంతనే 
ఉంచ్చకోవాల్న. (అబూ  ద్వవూద్).  
చరమంతో చేయబడిన సాకుులు, బూట్టల  ధరంచటం, 
వాటిపైె మసహ్ చేయటం కూడా ప్ర వకత  సాంప్ర ద్వయమే. 
(షమాయిలె తిరమజి') 
చెప్పపలు, బూట్టల , సాకుులు ధరంచటానికి ముందు 
వీటిని దులుప్పకోవాల్న. దుముమ ధూళి ఉనాి తొలగ 
పోతుంది, హానికరమైన కీటకాలు ఏమైనా ఉనాి 
బయటకు వచేచసాు యి.  
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకసార 
అడవిలో ఒక బూట్ట ధరంచి, మరో బూట్ట ధరంచే 
ప్ర యతిం చేస్తు  నాిరు. ఇంతలో ఒక కాకి ఆ సాకుును 
తీస్తకొని ఎగర, పైెకి తీస్తకొని వళిా, పైెనుండి 
ప్డవేసింది. ఆ బూట్టలో పాము ఉంది. బూట్ట కిర ంద 
ప్డగానే పాము బయటకు వచిచ పార పోయింది. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అల్లల హ్(త)కు కృతజఞ తలు 
తెలుప్పకునాిరు. 'ప్ర జల్లరా! బూట్టల  ధరంచే 

టప్పపడు దులుప్పకొని ధరంచండి,' అని ఉప్దేశంచారు. 
(తబ్రానీ)  

అదేవిధంగా ప్డుకునేటప్పపడు ప్డక దులుప్ప 
కోవాల్న. ఒక వేళ దుస్తు లు పెటెట లో నుండి తీసి ధరంచే 
టప్పపడు, ముందు దులుప్పకొని ధరంచాల్న. తలకు 
నూన రాయటం, దువుా వటం అభలషణీయం. 
వంట్రు కలు చెలాాచెదురుగా ఉండటం అస్హ్యకరం. 
ప్ర వకత  (స) ప్రశుభ్ర త, ప్రిశుదిత్ ప్టా 
ప్రర త్ుహంచారు. ప్ర వకత  (స) తల దువుాకునేవారు. 
తలకు నూన కూడా రాస్తవారు. అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  
(స్) త్లకు చాలా అధికంగా నూనె రాసేవారు. గ్డు ం 
దువువకునేవారు. త్లపై టోపీ, వస్ర ీం ఉంచేవారు. 
(షమాయిలె తిరమజి') 
తల వంట్టర కలను గీయించ్చకోవచ్చచ, కతిు రంచ్చ 
కోవచ్చచ. వంట్టర కలను చెవులవరకు ఉంచ్చకోవచ్చచ. 
అయితే గ్డు ం గీయించడం నిషిదిం. మీస్లలన 
కతిర రించాలి. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  
గోళ్ళళ కతిర రించుకోవాలి. చంకల్లని, నాభికిర ంద 
వంట్రు కలు గీయించటం ప్ర వకత  (స్) స్లంప్ర దాయం. 
(నసాయి).  
తెలల ని వంట్టర కలకు రంగు ప్పలుముకోవచ్చచ, కాని 
నలారంగు పులుముకోరాదు. తెలాని వంట్రు కలన 
పీకరాదు. 

===== 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదట విభాగం   ا

 (2/1240)يه ( تفق عل [ ) م  1]  - 4304
َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن أََحب ُ الث َِياب إىِل الن َِب ِ صىل اهلل عليه  

ةَ   .وسلم أَْن يَلَْبَسَها الِْحََبَ
4304. (1) [2/1240 -ఏకీభవితం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు దుస్తు లోల  అనిిటికంటే  
హబరహ్ ధరించాలంటే చాల్ల ఇషట ప్డే వారు.1 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 

1) వివరణ-4304: హిబ్రహ్ అంటే గీతలుని దుప్పటి. 

ఆ గీతలు ఎరర గా ల్లద్వ ప్చచగా ఉండవచ్చచ. 

 (2/1240)[ ) متفق عليه (  2]  - 4305
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم لَِبَس   ةِ بِْن ُشْعَبَة: أَن َ الن َ َوَعِن الُْمِغْْيَ

 . ُجب َُة ُرْوِمي ًَة َضي َِقَة اْلُكم َْْيِ  
4305. (2) [2/1240 -ఏకీభవితం] 
ము'గీర బిన్ ష'అబహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చేతులు 
బిగుతుగా ఉనన రూమీ జుబబహ్ ధరించేవారు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1240) [ ) متفق عليه ( 3]  - 4306
 أَْخَرَجْت إِلَْيَنا عَائَِشُة كََساًء ُملَب ًَدا َوَعْن أَِِبْ بُْردَةَ قَاَل:
لَْت: ًرا غَِلْيًظا فََقا   ىل اهلل عليه وسلمص  قُِبَض ُرْوُح َرُسْوِل اهللِ َوإَِزا

 .   َهَذْيِن ِفْ 
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4306. (3) [2/1240 -ఏకీభవితం] 
అబూ బుర్దహ్ (ర) కథనం: 'ఆయి'షహ్ (ర) 
అతుకులునన ఒక దుప్పట, ఒక లుంగీ తీసి మా 
ముందు పెటిట , 'ఈ రండు దుస్తు లోల నే ప్ర వకత  (స) ప్రమ 
ప్ద్ధంచారని,' అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 (2/1240) ه ([ ) متفق علي 4]  - 4307
لَْت: كَاَن فَِراُش َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه  عَائِ  ْن َوعَ  َشَة قَا

ل َِذْي يََناُم عَلَْيِه أَدًَما َحْشُوهُ لِْيف   َ  . وسلم ا
4307. (4) [2/1240 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్డుకునే ప్డక 
చరమంతో చేయబడి ఉండేది. అందులో దూదికి బదులు 
ఖరూూ రం పొటే్ర నింప్బడి్ఉండేది. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 2/1240) [ ) صحيح ( 5]  - 4308
لَْت: كَاَن ِوَسادُ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْنَها قَا

. َرَواهُ ُمْسِلم   ل َِذْي يَت َِكُئ عَلَْيِه ِمْن أَدٍَم َحْشُوهُ لِْيف  َ  . ا
4308. (5) [2/1240- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చేరబడే త్లగ్డ 
చరమంతో చేయబడి ఉండేది. అది ఖరూూ రం పొటే్రతో 
నింప్ బడి ఉండేది. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 2/1240)[ ) صحيح (  6]  - 4309
لَْت: ةِ قَاَل  َوَعْنَها قَا ِهْْيَ الظ َ ِ بَْيَنا نَْحُن ُجلُْوس  ِفْ َبْيِتَنا ِفْ َحر 

عليه وسلم ُمْقِبًًل اهلِل صىل اهلل ُسْوُل َهَذا رَ  ٍر:ِْلَِِبْ َبكْ  قَائِل  
. َقن ًِعا.ُمتَ   َرَواهُ الُْبَخاِري ُ

4309. (6) [2/1240- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: మేము మా ఇంటోల  మధాయహి 
సమయంలో కూర్కచని ఉనాిం. ఒక వయకిత  అబూ బకర్ 
(ర)తో ప్ర వకత  (స), 'వేడితీవర త కారణంగా దుప్పటి 
కప్పపకొని వస్తు నాిరు. ఇంకా అవిశాాస్తలు 
గురుత ప్టట కుండా ఉండాలని దుప్పటి కప్పపకునాిరు' 
అని అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1240) [ ) صحيح ( 7]  - 4310
 َوَعْن َجاِبٍرأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لَُه:

ِل  ُجِل َوِفَراش  ِِلِْمَرأتِِه َوالث َا يْ "فَِراش  لِلر َ بُِع  ِف َوال ُث لِلض َ ا ر َ
ْيَط   .. َرَواهُ ُمْسِلم  "اِن لِلش َ

4310. (7) [2/1240- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక ప్డక 
ప్పరుషుని కోసం, రండవది అతని భారయకోసం, మూడవ 
ప్డక అతిథి కోసం, నాలగ వది షై'తాన్ కోసం.'' (ముసిల మ్)  
ఎందుకంటే నాలగ వది అవసరానికి మించి ఉంది. అది 
గరాానికి కారణం అవుతుంది. అందువలల  విమరించడం 
జరగంది. 

 (2/1241) [ ) متفق عليه ( 8]  - 4311
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َِل  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َرهُ بََط  َ إَِزا َمِة إىِل َمْن َجر   . ًرا"يَْنُظُر اهلُل يَْوَم الِْقَيا
4311. (8) [2/1241-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లల హ్ (త) తీరుపదినం నాడు, చీలమండల కిర ంద తన 
దుస్తు ల్ని ఈడుచకుంటూ నడిచేవానివైప్ప కారుణయ 
దృష్ట తో చూడడు.'' (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 (2/1241)[ ) متفق عليه (  9]  - 4312
ِب َ صىل اهلل أَن َ ا بِْن ُعَمرَ َوَعِن ا َ  لن َ عليه وسلم قَاَل: "َمْن َجر 

ِمةِ   . "ثَْوبَُه ُخْيًَلَء لَْم يَْنُظِر اهلُل إِلَْيِه يَْوَم الِْقَيا
4312. (9) [2/1241-ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స)ప్ర వచనం, ''గరాాహంకారాలతో తన దుస్తు ల్ని చీల 
మండల కిర ంది వరకు ఈడుచకుంటూ నడిచేవానివైప్ప 
అల్లల హ్ (త) కారుణయ దృష్ట తో చూడడు. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 

 (2/1241)[ ) صحيح (  10]  - 4313
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:"بَْيَنَما َرُجل   َوَعْنُه قَاَل:

َرهُ ِمَن الُْخَيًَلِء ُخِسَف بِِه  يَُجر ُ  َيَتَج إَِزا   ِفْ اْْلَْرِض إىِل لَْجُل فَُهَو
ُ  يَْوِم  ِمِة". َرَواهُ الُْبَخاِري   . الِْقَيا

4313. (10) [2/1241-దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒక వయకిత  తన లుంగీని చీలమండల కిర ంది 
వరకు ఈడుచకుంటూ వళ్ళావాడు. అతనిి భూమిలో 
కూరుకు పోయినట్టల  చేయడం జరగంది. తీరుపదినం 
వరకు అతడు భూమిలో కూరుకుపోతూ ఉంటాడు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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 (2/1241)[ ) صحيح (  11]  - 4314
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ِر ِف ا َزا  .ي ُ لُْبَخارِ َواهُ ارَ  لن َاِر"."َما أَْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْْيِ ِمَن اْْلِ
4314. (11) [2/1241-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''చీలమండల కిర ందివరకు లుంగీ ల్లద్వ పైెజామాను 
ఈడుచకుంటూ నడవటం నరకంలోనికి పోవటానికి 
కారణం అవుతుంది.'' (బు'ఖారీ) 

 (2/1241)[ ) صحيح (  12]  - 4315
صىل اهلل عليه وسلم أَْن  ْوُل اهللِ َرُس  نََه  ٍرقَاَل:َوَعْن َجاِب 

لِِه أَْو يَْمِشَي ِفْ نَْعٍل َواِحٍد َوأَْن يَْشَتِمَل   ُجُل بِِشَما يَأْكَُل الر َ
م َاَء أَْو يَْجَتِِنَ ِفْ ثَْوٍب َواِحٍد كَاِشًفا َعْن فَْرِجِه .  .  َرَواهُ ُمْسِلم   الص َ

4315. (12) [2/1241-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఎడమచేతితో 
తినటానిన, ఒక చెపుప ధరంచి నడవటానిి, 
బిగుతుగా ఉని దుస్తు ల్ని ధరంచటానిి, ఒకే వసు ాం 
అంటే కూరుచంటే మరామంగం కనబడేల్ల ధరంచటం 
మొదలైెన వాటనిింటినీ వారంచారు. (ముసిల మ్) 

4316 - [13 ، ]4317 [14 ، ]4318 [15 ، ]4319  [16 ] 
 ( 2/1241)( متفق عليه )

  ْ َمَة َرِضَي اهلُل َعهْْنُ بَْْيِ َوأَِِب أَُما ْبِن الز ُ َوَعْن ُعَمَر َوأَنٍَس َوا
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن لَِبَس   أَْجَمِعْْيَ َعِن الن َ

ْنَيا لَْم يَلَْبْسُه ِف اْْلِخَرةِ  ْيَر ِف الد ُ  ."الَْحِر
4316. (13), 4317. (14), 4318. (15), 4319. (16) 

[2/1241 -ఏకీభవితం] 
'ఉమర్, అనస్, ఇబ్ని జు'బై్నర్, అబూ ఉమామహ్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇహలోకంలో ప్ట్టట  ధరంచినవాడు 
ప్రలోకంలో ప్ట్టట  ధరంచల్లడని ప్ర వచించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1241) [ ) متفق عليه ( 17]  - 4320
ْبِن ُعَمَر قَا عليه وسلم:  اهلِل صىل اهلل ْوُل قَاَل َرُس  َل:َوَعِن ا

ْنَيا َمْن َِل َخًَلَق لَُه ِف اْْلِخَرةِ  ْيَر ِف الد ُ  . ""إِن ََما يَلَْبُس الَْحِر
4320. (17) [2/1241-ఏకీభవితం] 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్రలోకంలో ఎట్టవంటి వంతు ల్లనివాడే 
ఇహలోకంలో ప్ట్టట  ధరసాు డు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
అంటే ప్పరుషులు ప్ట్టట  ధరంచరాదని అరిం.''  

 (2/1241) [ ) متفق عليه ( 18]  - 4321
َنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن   َوَعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: نََها

َهِب َوأَْن نَأْكَُل فِيْ  ِة َوالذ َ ْبِس  َها َوَعْن لُ نَْشَرَب ِفْ آنَِيِة الِْفض َ
 ِ ْيِر َوالد   .ْيَباِج َوأَْن نَْجِلَس عَلَْيِه الَْحِر

4321. (18) [2/1241-ఏకీభవితం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వండి, బంగారు 
గనిలలో తినటానిి, ప్ట్టట , జరీ వసాు ాలను 
ధరంచటానిి, వాటిపైె కూరోచవటానిి నిషేధించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1241)صحيح ( [ )  19]  - 4322
َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: أُْهِديَْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  
اُء فََبَعَث بَِها إَِل َ فَلَِبْسُتَها فََعَرفُْت  عليه وسلم ُحل َة  ِسَْيَ

ْ لَْم أَبَْعْث بَِها إِلَ  إِن ََما  َسَها ْيَك لَِتلَبَ الَْغَضَب ِفْ َوْجِهِه فََقاَل: "إِّن ِ
َقَها ُخُمًرا بَْْيَ الن َِساءِ بََعثُْت بِ   ."َها إِلَْيَك لُِتَشق ِ

4322. (19) [2/1241-దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ప్ట్టట  వసాు ాలు 
ప్ంప్టం జరగంది. ప్ర వకత (స) ద్వనిి నా వదద కు ప్ంపారు. 
నేను ద్వనిి ధరంచాను. ననుి చూచి ప్ర వకత  (స) ఆగర హం 
వయకత ం చేసి ''నేను దీనిి నీ కోసం ప్ంప్ల్లదు, దీనిి చించి 
మీ ఇంటోల ని స్త్ు ాలకు ఇచిచవేసాు వని ప్ంపాను, '' అని 
అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1242)[ ) متفق عليه (  20]  - 4323
ِب َ صىل اهلل علي ه وسلم نََه َوَعْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ الن َ

ْيِر إِ َعْن لُ  ِل َ َهَكَذا َوَرفََع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ْبِس الَْحِر
َباَبَة َوَضم َُهَما   .وسلم إِْصَبَعْيِه: الُْوْسََط َوالس َ

4323. (20) [2/1242 -ఏకీభవితం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ట్టట  ధరంచరాదని 
వారంచారు. అయితే రండ్డ అంగుళాలు అంత్ మాత్ర ం 
ధరించ వచ్చన్నారు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1242)[ ) صحيح (  21]  - 4324
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لَْجاِبَيِة فََقاَل: نََه َرُسْوُل  َيٍة لُِمْسِلٍم: أَن َُه َخَطَب بِا َوِفْ ِرَوا
ْيِرإِِل َ َمْوِضَع أَْصَبَعْْيِ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن لُْبِس الَْحِر

 .  أَْو أَْربٍَع أَْو ثًََلٍث 
4324. (21) [2/1242 -దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) జాబియహ్ పార ంతంలో ప్ర సంగంచారు: 
అందులో ఈ 'హదీస్త'ను ఇల్ల వినిప్పంచారు, ''ప్ర వకత  (స) 
ప్ట్టట ను నిషేధించారు. కాని రండు, ల్లద్వ నాలుగు 
అంగుళ్ళలు మాతర మే.''  (ముసిల మ్)  

 (2/1242)[ ) صحيح (  22]  - 4325
ْ َماَء بِنْ َوَعْن أَْس  لَِسٍة   بَْكٍر: أَن ََها ِت أَِِب أَْخَرَجْت ُجب ََة ِطَيا

ْيَباِج  ِ لد  نِي ًَة لََها لِْبَنُة ِدْيَباٍج َوفُْرَجْيَها َمْكُفْوفَْْيِ بِا ِكْسَرَوا
لَْت: َهِذهِ ُجب َُة َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَانَْت ِعْنَد   َوقَا

ِب ُ صىل اا َوكَا قََبْضُتهَ عَائَِشَة فَلَم َا قُِبَضْت  هلل عليه وسلم َن الن َ
 . يَلَْبُسَها فََنْحُن نَْغِسلَُها لِلَْمْرََض نَْسَتْشِفْي بَِها. َرَواهُ ُمْسِلم  

4325. (22) [2/1242- దృఢం] 
అసామ బిన్తె అబీ బకర్ (ర) ఒక కిసార వానీ తయాల్నస్త్ 
జుబబహ్ తీసారు. అందులో ప్ట్టట  ముకాలు అతకబడి 
ఉనాియి. భుజాలకు కూడా ప్ట్టట  ముకాలు తగల్న 
ఉనాియి. ఇది ప్ర వకత  (స) జుబబహ్, ఇది 'ఆయి'షహ్ (ర) 
వదద  ఉండేది. 'ఆయి'షహ్ (ర) మరణంచిన తరాాత 
దీనిి నేను తీస్తకునాిను. ప్ర వకత  (స) దీనిి 
ధరంచేవారు. మేము అనారోగాయనికి గురైనవార సాసిత 
కోసం నీటిలో ముంచి ఆ నీటిని రోగులకు తార ప్పంచి వారపైె 
చిలకరంచేవాళాం. (ముసిల మ్) 

 (2/1242)[ ) متفق عليه (  23]  - 4326
َص َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: َرخ َ

ْيِر لِِحك ٍَة بِِهَما  ْحمِن بِْن َعْوٍف ِفْ لُْبِس الَْحِر بَْْيِ َوَعْبِد الر َ لِلز ُ
َي  َص لَُهَما ِف  : إِن َُهَما َشَكوُ ِلٍم قَالَ ٍة لُِمْس َوِفْ ِرَوا ا ِمَن الُْقم ََل فََرخ َ

ْيرِ   .قُُمِص الَْحِر
4326. (23) [2/1242 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'జుబై్నర్ (ర) మరయు 

'అబుద రర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర)కు ప్ట్టట  వసాు ాలు ధరంచే 
అనుమతి ఇచాచరు. ఎందుకంటే వారదద రకీ ఒళాంతా 
దురదగా ఉండేది. ప్ట్టట ధరంచడం వలల  దురదగా 
ఉండేది కాదు. వీరదద రూ యుదధ ంలో ఉనిప్పపడు ఈ 

కారణంగా తాతాాలికంగా వారకి అనుమతించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1242)[ ) صحيح (  24]  - 4327
  ْوُل اهللِ َرأَى َرُس َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل: 

ْيِن فََقاَل: "إِن َ َهِذهِ  صىل اهلل عليه وسل  م عَلَي َ ثَْوَبْْيِ ُمَعْصَفَر
 .ِمْن ثَِيابش اْلُكف َاِر فًََل َتلَْبْسَها"

َيٍة:قُلُْت:   "بَْل اَْحِرقَْها". َرَواهُ   أَْغِسلُْهَما؟ قَاَل: َوِفْ ِرَوا
 .ُمْسِلم  

سلم   صىل اهلل عليه وَج الن َِب ُ َة: َخرَ َوَسَنْذكُُر َحِدْيَث عَائَِش 
ذَاَت غََداةٍ ِفْ "بَاِب َمَناقِِب أَْهِل بَْيِت الن َِب ِ صىل اهلل عليه  

 . "وسلم
4327. (24) [2/1242- దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ననుి కాషాయరంగు దుస్తు లోల  చూచి, 'ఇవి 
అవిశాాస్తల దుస్తు లు, వీటిని ధరంచవదుు ,' అని 
అనాిరు. ద్వనికి నేను, 'వీటి రంగు పోగొటట నా?' అని 
అనాిను. ప్ర వకత  (స) కాల్నచవేయి అనాిరు.2  
(ముసిల మ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِّنْ  َ    రండవ విభాగంا
 (2/1243)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 4328

لَْت: كَاَن  َ َعْن أُم ِ َسلََمَة قَا َياِب َحب ُ  أ  صىل اهلل   إِىل َرُسْوِل اهللِ  الث ِ
ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ   ْ  . عليه وسلم الَْقِمْيُص. َرَواهُ الّت ِ

4328. (25) [2/1243 -అప్రిశోధితం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కు 
దుస్తు లనిిటిలో జుబబహ్ అంటే చాల్ల ఇషట ంగా ఉండేది. 
(తిరమజి', అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1243)لم تتم دراسته ( [ )  26]  - 4329
لَْت: كَاَن كُم ُ قَِمْيٍص َرُسْوِل اهلِل   َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت يَِزْيَد قَا

ْصِغ.  صىل اهلل  ِمِذي ُ َوقَاَل: عليه وسلم إىِل الر ُ ْ َهَذا   َرَواهُ الّت ِ
ْيب    .َحِدْيث  َحَسن  َغِر

 

2) వివరణ-4327: ప్ర వకత  (స) వీటిని కాల్నచవేయమని 

అనాిరు. ఎందుకంటే ఇవి ప్పరుషులకు నిష్దధ ం, కాని 

స్త్ు ాలు ధరంచవచ్చచ.  
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4329. (26) [2/1243 -అప్రిశోధితం] 
అసామ బిన్తె య'జీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుబబహ్ 
చీలమండల వరకు ఉండేవి. (తిరమజి / ప్రర మాణికం - 
ఏకోల్లల ఖనం) 

 (2/1243)[ ) لم تتم دراسته (  27]  - 4330
ْيَرةَ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ِمِذي ُ ِنِه. َرَواهُ امِ الَِبَس قَِمْيًصا بََدأَ بِِميَ  ْ  . لّت ِ
4330. (27) [2/1243- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుబబహ్ 
ధరంచినప్పడు కుడి వైప్ప నుండి పార రంభంచేవారు. అంటే 
ముందు కుడిచేతిని జుబబలో వేస్తవారు. (తిరమజి') 

 (2/1243)[ ) صحيح (  28]  - 4331
َسِمْعُت َرُسْوَل   قَاَل:  َرِضَي اهلُل َعْنهُ ِد الُْخْدِري ِ يْ َوَعْن أَِِبْ َسعِ 

"إِْزَرةُ الُْمْؤِمِن إِىل أَْنَصاِف   صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  اهللِ 
َساَقِْيه َِلُجَناَح عَلَْيِه فِْيَما بَْيَنُه َوَبْْيَ اْلَكْعَبْْيِ َما أَْسَفَل ِمْن  

لَِك فَِفْي الن َاِر" "َوَِل يَْنُظُر اهلُل يَْوَم   .اٍت َك ثًََلَث َمر َ ِل قَاَل ذَ  .ذَ
ا َرهُ بََطر ً َمِة إىِل َمْن َجر َ إَِزا بُْن َماَجُه " الِْقَيا  .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

4331. (28) [2/1243 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినాిను. విశాాసి పైెజామా చీల 
మండలపైె ఉనాి ఫరవాల్లదు. చీలమండల కిర ంద ఉంటే 
మాతర ం నరకం ప్ర వేశానికి కారణం అవుతుంది. ఇల్ల 
మూడుసారుల  అనాిరు. గరాాహంకారాలతో 
చీలమండల కిర ందివరకు తన లుంగీని వేర ల్లడగటేట వాడి 
వైప్ప అల్లల హ్ (త) తీరుపదినం నాడు కారుణయ దృష్ట తో 
చూడడు. (అబూ  ద్వవూద్, ఇబ్ని  మాజహ్) 

 (2/1243)) صحيح ( [  29]  - 4332
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ِلٍم َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ  َوَعْن َسا
َمِة َمْن َجر َ ِمْنَها َشْيًئا  ِر َوالَْقِمْيِص َوالِْعَما َزا "اَْْلِْسَباُل ِف اْْلِ

َمِة".رَ   والنسايئ  َواهُ أَبُْو دَاُودَ ُخْيًَلَء لَْم يَْنُظِر اهلُل إِلَْيِه يَْوَم الِْقَيا
ْبُن   .َماَجُه َوا

4332. (29) [2/1243 -దృఢం] 
సాల్నమ్ తన తండిర  'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పైెజామా ల్లద్వ 

జుబబహ్లను గరాంగా చీలమండల్కంటే కిర ంద వేర ల్లడ్
గటేట  వాడి వైప్ప అల్లల హ్ (త) కారుణయదృష్ట తో చూడడు.'' 
(అబూ  ద్వవూద్, నసాయి', ఇబ్ని  మాజహ్) 

 (2/1243) [ ) لم تتم دراسته ( 30]  - 4333
َوَعْن أَِِبْ كَْبَشَة قَاَل: كَاَن كََماُم أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيث  ُمْنَكر   ْ  .عليه وسلم بُْطًحا. َرَواهُ الّت ِ
4333. (30) [2/1243- అప్రిశోధితం] 
అబూ కబ్షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 
టోపీలు త్లకు అంట్రకొని ఉండేవి. (తిరమజి' / 
మునార్)  
అంటే టోపీలు గుండర ంగా ఉండేవి. 

 (2/1244)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 4334
لَْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِحْْيَ    َوَعْن أُم ِ َسلََمَة قَا

َكرَ  َر:ذَ َزا لْمَ  اْْلِ ا" قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل؟ْرأَةُ فَا لَْت: "ُتْرِخْي ِشَْبً  فََقا
لِك    "فَِذَراعًا َِل َتِزْيُد عَلَْيِه". إِذَا َتْنَكِشُف َعْنَها قَاَل: َرَواهُ َما

بُْن َماَجُه   .َوأَبُْو دَاُودَ َوالنسايئ َوا
4334. (31) [2/1244- అప్రిశోధితం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) పైెజామా 
గురంచి ప్ర సాు వించారు. అప్పపడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! స్త్ు ా 
తన  పైెజామాను ఎకాడి వరకు ఉంచాల్న,' అని 
వినివించ్చకునాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'చీలమండల 
నుండి ఒక జానడు కిర ందికి ఉంచాల్న,' అని అనాిరు. 
అప్పపడు నేను, 'దీనివలల  విడిపోయ్య ప్ర మాదం ఉంది,' 
అని అనాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఒక జానడు 
ఎకుావగా ఉంచాల్న. అంతకంటే అధికం కాదు,' అని 
అన్నిరు. (మాల్నక్, అబూ ద్వవూద్, నసాయి, ఇబ్ని 
మాజహ్) 

 (2/1244)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 4335
ِمِذي ُ َوالن ََسايئِ ِ ْ َيِة الّت ِ ْب َوِفْ ِرَوا لَْت ِن ُعمَ  َعِن ا إِذَا   : َرفََقا

ِخْْيَ ِذًراعًا َِل يَِزْدَن عَلَْيهِ َتْنكَ   . "ِشُف أَقَْداُمُهن َ قَاَل: "فَُْيْ
4335. (32) [2/1244 -అప్రిశోధితం] 
ఇల్ల ఇబ్ని 'ఉమర్ ద్వారా ఉంది: అప్పపడు ఉమమ 
సలమహ్ (ర), 'అప్పపడు్ కూడా పాద్వలు కనబడ 
తాయి,' అని అనాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) 'ఒకా జానడు 
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వేర ల్లడదీయవచ్చు. అంతకంటే అధికం కాదు,' అని 
అన్నిరు. (తిరమజి', నసాయి') 

 (2/1244)[ ) صحيح (  33]  - 4336
ةَ َعْن أَبِْيِه قَاَل: أََتْيُت الن َِب َ صىل اهلل   َيَة بِْن قَر َ َوَعْن ُمَعاِو

رِ ن َُه لَ عليه وسلم ِفْ َرْهٍط ِمْن ُمَزْيَنَة فََباَيُعْوهُ َوإِ    مُْطلَُق اْْلْزَرا
َرَواهُ أَبُْو  ْي ِفْ َجْيِب قَِمْيِصِه فََمِسْسُت الَْخاَتَم .فَأَْدَخلُْت يَدِ 

 . دَاُودَ 
4336. (33) [2/1244- దృఢం] 
ము'ఆవియహ్ బిన్ ఖురర  తన తండిర  ద్వారా 
కథనం:మరీన వరాగ నికి చెందిన ఒక్ బృందం వంట 
ప్ర వకత (స) వదద కు వళ్ళారు. వాళ్ళు ప్ర వకత  (స) చేతిపైె 
బై్న'అత్ చేసారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) జుబబహ్ గుండీలు 
విప్పపఉనాియి. నేను భుజం లోప్ల చేయి వేసి దౌతయ 
ముదర ను చేతోు నిమిరాను. (అబూ ద్వవూద్)  
అంటే జుబబహ్కు గుండీలు పెటాట ల్న. అప్పపడప్పపడు 
విప్పప ఉంచితే ఫరవాల్లదు. 

 (2/1244) [ ) صحيح ( 34]  - 4337
"اِلَْبُسوا    عليه وسلم قَاَل: الن َِب َ صىل اهلل َعْن َسُمَرةَ أَن َ وَ 

َياَب  ُكْم". الِْبْيَض  الث ِ ُنوا فِْيَها َمْوَتا  فَإِن ََها أَْطَهُر َوأَْطَيُب َوكَف ِ
ُ   وَ  َرَواهُ أَْحَمُد  ِمِذي  ْ بُْن َماَجُه  الّت ِ  .َوالن ََسايئِ ُ َوا

4337. (34) [2/1244- దృఢం] 
సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 
తెలాని దుస్తర లు ధరించండి. ఎందుకంటే అవి చాల్ల 
బ్బగుంటాయి. మీ మృతులకు కూడా తెలల ని వసాు ాలోల నే 
కప్పండి.(అ'హమద్, తిరమజి', నసాయి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 (2/1244)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 4338
ْبِن ُعمَ  َ َوَعِن ا إِذَا   صىل اهلل عليه وسلم اَن َرُسْوُل اهللِ َر قَاَل: ك

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا   ْ َمَتُه بَْْيَ كَِتَفْيِه. َرَواهُ الّت ِ اْعَتم َ َسَدَل َعَما
ْيب     .َحِدْيث  َحَسن  َغِر

4338. (35) [2/1244 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
అమామ ధరంచినప్పడు ద్వనిి వనుక  రండు భుజాల 
మధయ వేర ల్లడేటట్టల  ఉంచేవారు. (తిరమజి' / ప్రర మాణికం,్

-ఏకోల్లల ఖనం) 
 (2/1244)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 4339

ْحمِن بِْن َعْوٍف قَاَل: َعم ََمِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن َعْبِد الر َ
 . ْو دَاُودَ ِفْي. َرَواهُ أَبُ َدي َ َوِمْن َخلْ عليه وسلم فََسَدلََها بَْْيَ يَ 

4339. (36) [2/1244 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద రర హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా 
తలపైె అమామహ్ కటిట ంచారు. ద్వని చివరలు ముందు 
వనుక వేర ల్లడేటట్టల  ఉంచారు. అంటే రండు వైప్పల రండు 
చివరలు వదల్నవేసారు. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1244)) ضعيف (  [ 37]  - 4340
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "فَْرُق َما  َوَعْن ُركَانََة َعِن الن َ
َرَواهُ   . "بَْيَنَنا َوَبْْيَ الُْمْشِرِكْْيَ الَْعَمائُِم َعىَل الَْقًَلنِِس 

ِمِذي ُ  ْ ْيب  َوإِْسَنادُهُ لَ  .الّت ِ ْيَس  َوقَاَل: َهَذا َحِدْيث  َحَسن  َغِر
لَْقائِِم   . بِا

4340. (37) [2/1244- బలహీనం] 
రుకాన (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మనలో 
అంటే ముసిల ములోల  అవిశాాస్తలోల  తేడా ఏమిటంటే, 
వాళ్ళా టోపీ ల్లకుండా ప్గడి ధరసాు రు. మనం 
ముసా్లములం టోపీ ధరించి దానిపై ప్గిడి ధరిస్లర ం. 
(తిరమజి' / ప్రర మాణికం,్-ఏకోల్లల ఖనం) 

 (2/1244)صحيح (  [ ) 38]  - 4341
 ْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:عَ وَ 

كُْوِرَها". َم َعىَل ذُ ِ ِِتْ َوُحر  نَاِث ِمْن أُم َ ْيُرلِْْلِ َهُب َوالَْحِر  "أُِحل َ الذ َ
ُ  َرَواهُ  ِمِذي  ْ : َهَذا  َوالن ََسايئِ ُ َوقَالَ   الّت ِ ِمِذي ُ ْ  .َصِحْيح  الّت ِ

4341. (38) [2/1244 -దృఢం] 
అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నా అనుచర సమాజంలోని స్త్ు ాల కోసం 
బంగారం, ప్ట్టట  ధరమసమమతం చేయబడాాయి, 
ప్పరుషుల కోసం నిషేధించబడాాయి.'' (తిరమజి' / 
దృఢం,  నసాయి') 

 (2/1245) حيح ([ ) ص  39]  - 4342
 ْ ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ي ِ قَاَل: كَاَن رَ  َسِعْيِد الُْخْدرِ َوَعْن أَِِب

َمًة أَْو قَِمْيًصا أَْو ِردَاًء ثُم َ   ًبا َسم َاهُ بِاْسِمِه َعَما وسلم إِذَا اْسَتَجد َ ثَْو
لل ُهم َ لََك الَْحْمُد كََما كََسْوَتِنْيِه أَْسأَلَُك خَ  :يَُقْولُ  َ هُ َوَخْْيَ َما  "ا ْْيَ
هِ َوشَ لَُه َوأَُعْوذُ بِ  ُصِنعَ  ِ ِ َما َصَنَع لَُه". َك ِمْن َشر  ُ   ر  ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ

 . وأَبُْو دَاُودَ 
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4342. (39) [2/1245 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కొర తు  
దుస్తు లు ధరంచినప్పడు ముందు ద్వని పేరు, అంటే, 
ప్గిడి ఉంటే ప్గిడి, జుబ్బా ఉంటే జుబ్బా, దుప్ుటి ఉంటే 
దుప్ుటి అని పేరుతీసుకొని ఈ దు'ఆ ప్ఠసాు రు. ''ఓ 
అల్లల హ్ స్తు తార లనీి నీ కొరకే, నీవు నాకు దుస్తు లు 
ప్ర సాదించావు. నేను ద్వని మేలు, మరియు దేనికోసం 
తయారుచేయబడిందో దానిమేలు కోరుతునాిను. 
ఇంకా ద్వని చెడునుండి, మరియు దేనికోసం 
తయారుచేయబడిందో దానికీడు నుండి నీ శరణు 
కోరునాిను.''  (తిరమజి', అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1245) [ ) لم تتم دراسته ( 40]  - 4343
َوَعْن ُمَعاِذ بِْن أَنٍَس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: 

ِ ال َ  لَْحْمُد لِِل  ًما ثُم َ قَاَل: اَ َعاَم  ِذْي أَْطَعَمِِنْ َهَذا الط َ "َمْن أَكََل َطَعا
َم ِمْن  ِه ِمْن َغْْيِ َحوْ َوَرَزقَِنيْ  ةٍ ُغِفَر لَُه َما َتَقد َ ْ َوَِل قُو َ ٍل م ِِن ِ

ًبا فََقاَل:  ِمِذي ُ َوَزادَ أَبُْو دَاُودَ: "َوَمْن لَِبَس ثَْو ْ ذَْنِبِه". َرَواهُ الّت ِ
ِ ال َِذْي كََساِّنْ َهَذا لَْحْمُد لِِل  َ ْ َوَِل َوَرَزقَِنْيِه ِمْن َغْْيِ حَ  ا ِن ِ ةٍ  ْوٍل م ِ  قُو َ

َر"ُغِفَر لَ  َم ِمْن ذَْنِبِه َوَما َتأَخ َ  .ُه َما َتَقد َ
4343. (40) [2/1245- అప్రిశోధితం] 
మ'ఆజ్ బిన్ అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) భోజనం 
చేసిన తరాాత ఈ దు'ఆ ప్ఠస్తు , అతను చేసిన 
పాపాలనీి తొలగపోతాయి అని ప్ర వచంచారు. 
''అల్'హ్మ్దులిలాా హలాజీ' అత్'అమనీ హాజ'హ్  వ 
ర'జఖనీహ మిన్ 'గైరి హౌలిమ్ మినీన వలా 
ఖువవతిన్.'' -- -'స్తు తార లనీి అల్లల హ్ కొరకే, ఆయనే 
నాకు భోజనం తినిప్పంచాడు, ఈ ఉపాధిని ప్ర సాదించాడు, 
ఎట్టవంటి శకిత   శరమ్ ల్లకుండానే.''  (తిరిమజి) 
అబూ ద్వవూద్లో ఇల్ల ఉంది, కొర తు  దుస్తు లు ధరంచిన 
వారు ఈ దు'ఆ ప్ఠంచాల్న. ''అల్'హ్మ్దు 

లిలాాహలాజీ' కస్లనీ హాజ'హ్ వ ర'జఖనీహ మిన్'గైరి 
హౌలిన్ మిన్నా వలా ఖువవతిన్.''  అతని ముందు 
వనుక పాపాలనీి హరంచ బడతాయి. 

 (2/1245)[ ) لم تتم دراسته (  41]  - 4344
لَْت قَاَل ِلْ َرُسْوُل عَائِ  َوَعْن   وسلم: اهلِل صىل اهلل عليهَشَة قَا

ْنَيا كََزاِد   "يَا عَائَِشَة إِذَا أََرْدِت الل ُُحْوَق ِِبْ فَلَْيْكِفِك ِمَن الد ُ

لََسَة اْْلَْغِنَياَء َوَِل َتْسَتْخِلِقْي ثَْوًبا َحّت    ِكِب َوإِي َاِك َوُمَجا ا الر َ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيث  ُتَرق ِِعْيِه".َرَواهُ  ْ ْيب  َِل نَعْ  الّت ِ ِرفُُه  َغِر

اَن قَاَل ُمَحم َُد بُْن إِْسَماِعْيَل:  إِِل  ِمْن حَ  لِِح بِْن َحس َ ِدْيِث َصا
اَن ُمْنَكُر  لُِح بُْن َحس َ  .  الَْحِدْيثَصا

4344. (41) [2/1245 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇల్ల 
అనాిరు, ''ఓ 'ఆయి'షహ్! నువుా ననుి కలుస్తకోవా 

లంటే, జీవితంలో ప్ర యాణీకుడు తనతోడు ఉంచినంత 
జీవితసామాగర ని కల్నగఉండాల్న. ధనవంతుల వదద  
రాకపోకలకు దూరంగా ఉండాల్న. నీ బటట  పాతదైతే, 
వాటికి అతుకులు వేసి ధరంచాల్న. పాతవై పోయాయని 
పారవేయరాదు.'' (తిరమజి' / ఏకోల్లల ఖనం. 'స్తలెహ్ బిన్ 
'హస్తాన్-, తిరసాృతుడు) 

 ( 2/1245)؟ [  42]  - 4345
مة إياس بن ثعلبة قَاَل: قَاَل رسول اهلل صىل اهلل   َعْن أِب أما

"أِل تسمعون؟ أِل تسمعون أن البذاذة من  عليه وسلم:
 . اْليمان أن البذاذة من اْليمان؟" َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4345. (42) [2/1245 ? ] 
అబూ ఉమామ అయాస్ బిన్ స'అలబహ్ కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ''మీరు నా మాట వినరా! నా మాట వినరా! 
అంటే నా మాట వినండి, పాతదుస్తు లను ధరంచటం, 
అలంకరణలను వదల్న వేయటం, అంటే 
నిరాడంబరమైన దుస్తర లన ధరించటం విశ్వవస్ం 
ల్లని  భాగ్మే.'' అని అనాిరు. ఇల్ల మూడు సారుల  
అనాిరు.3   (అబూ  ద్వవూద్) 

 ( 2/1246)[ ) حسن (  43]  - 4346
ْبِن ُعَمَر قَالَ َوَعِن   هلِل صىل اهلل عليه وسلم:: قَاَل َرُسْوُل ا ا

ْنَيا أَلَْبَسُه اهلُل ثَْوَب َمَذل ٍَة يَْوَم   "َمْن لَِبَس ثَْوَب ُشْهَرةٍ ِمَن الد ُ
َمةِ  بُْن َماَجُه "الِْقَيا  .. َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوا

4346. (43) [2/1246- ప్రర మాణికం] 
 

3) వివరణ-4345: అంటే ముసిల మ్ ప్పరుషులు స్త్ు ాలల్ల 

అధిక అలంకరణలకు గురకారాదు. అణకువ, 

నిరాడంబరతలు గల దుస్తు లు ధరంచాల్న. ఒకవేళ 

దుస్తు లు చినికిపోతే అతుకులు వేసి ధరంచాల్న. ద్వనిి 

అవమానంగా భావించరాదు. 
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'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఇహలోకంలో ప్ర ఖాయత ఖరీదైన దుస్తు లు 
ధరంచిన వారకి అల్లల హ్(త) తీరుపదినం నాడు 
అవమాన కరమైన దుస్తు లు ధరంప్జేసాు డు.'' 4 
(తిరమజి', అ'హమద్, అబూ  ద్వవూద్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 2/1246)[ ) حسن (  44]  - 4347
ه وسلم: "َمْن َتَشب ََه  اهلِل صىل اهلل علي اَل: قَاَل َرُسْولُ َوَعْنُه قَ

 ْ  . . َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ "بَِقْوٍم فَُهَو ِمهْْنُ
4347. (44) [2/1246 -ప్రర మాణికం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒక జాతిని అనకరించేవారు, ఆ జాతి 
వారుగానే ప్రిగ్ణంచబడతారు.'' 5 (అ'హమద్, అబూ 
ద్వవూద్) 

 

4) వివరణ-4346: అంటే గరాాహంకారాలతో ప్ర జలోల  

ఖాయతి గడించటానికి గొప్పతనం కోసం ఖరీదైన దుస్తు లు 

ధరస్తు , అల్లల హ్ (త) తీరుపదినం నాడు అవమాన 

కరమైన దుస్తు లు దరంప్జేసి అవమానానికి గురచేసాు డు. 

అందువలల  దుస్తు లు ధరంచటంలో అణకువ, 

నిరాడంబరత తప్పనిసరగా పాటించాల్న. అదేవిధంగా 

ప్ండితుడు కానివయకిత  తనుితాను ప్ండితునిగా 

చెల్లమణ చేస్తు , తీరుపదినం నాడు అల్లల హ్ (త) అతని 

గుట్టట  రట్టట చేసి అతనిినీచఅవమానానికి గురచేసాు డు. 

5) వివరణ-4347: బస్ర వీగారు, ఇసా్త్మీ సీరత్ లో ఈ 

'హదీసు' వివరణలో ఇలా పేర్కాన్నిరు, బహరగ త 

విష్యాలోల  ఎవరిని అనుసరించన్న అంటే మంచవారిని 

అనుసరించన్న చెడడ వారిని అనుసరించన్న, మంచలో 

ల్లదా చెడులో ల్లదా సంసాృతిలో అనుసరించన్న వారిలో 

ఒకడుగా ప్రిగణింప్బడతాడు. అందు వలల  ధారిమక 

ప్ండితులందరూ చరిుంచ, ఒకవేళ జినుిలు ప్రము 

రూప్ంలో కనబడితే, దానిి చంప్ట్ంలో ఏమాతర ం 

భయప్డకూడదు, అని అభిప్రర యప్డ్డడ రు. 'మన్ ఖుతిల 

దూన హైఅతిహీ, ఫదియతుహూ హదరున్.' -- అంటే 

ఒకవయకిత  తన రూప్ంలో కాక మరోరూప్ంలో చంప్బడితే, 

దానికి నష్ట ప్రిహారం ఇవవబడదు. ఎందుకంటే ఇస్తల మీయ 

ధరమచట్ట ం ప్రములకు, తేళుకు 'హరమ లోకూడ్డ శ్రణు 

ఇవవల్లదు. ఒకవేళ జినుి ఆ రూప్రనిి ధరిస్తత , వారిలో 

ఒకడుగా ప్రిగణించబడతాడు. ప్ర వకత (స) అనుచరులు, 

తాబయూనుల , ప్ండితులు ఈ 'హదీసు'ను దృష్టట లో 

 

పెట్టట కొని సమాజంలోని మారుులను, అనుకరణలను 

అసహయంచ్చకునే వారు. ఇంకా ఈ 'హదీసు' దావర్నే 

సమసయలను ప్రిష్ారించే వారు. 

 ఒకస్తరి 'హుజై'ఫహ్ బిన్ యమాన్ కు వలీమ ఆహావనం 

వచుంది. అతడు అకాడికి వెళ్ళు చూస్తసరికి ఆ 

శుభకారయంలో కొనిి అజమీ స్తంప్ర దాయాలు, ఆచార్లు 

నెరవేరుబడుతున్నియి. అది చూస్జ తిరిగి వచేుస్తరు. 

ఇంకా, 'ఒక జాతిని అనుకరించేవారు, వారిలోని ఒకరుగా 

ప్రిగణింప్బడతారు,' అని అన్నిరు. (అల్ ఇఖ్తత జా 

అస్జార్తల్ ముసత ఖీమ)  

అ'హ్మద్ బిన్ హ్ంబల్ ను తల వెనుకభాగం వెంట్టర కలను 

గీయించట్ం గురించ ప్ర శ్ించడం జరిగింది. దానికి 

అతను 'ఇది న్నస్తర కుల స్తంప్ర దాయం' అని అన్నిరు. 

ఇంకా ఒక జాతిని అనుకరించేవారు, వారిలోని ఒకరుగా 

ప్రిగణింప్బడతారు,' అని అన్నిరు. ఈ 'హదీసు' 

గురించ 'హసన్ (ర), 'ఒకజాతిని అనుసరించ కూడ్డ 

వారిలో ఒకరు కానివారు చాలా అరుదు,' అని అన్నిరు. 

అదేవిధంగా గడడ ం గీయించేవారు కూడ్డ ఈ 'హదీసు' 

ప్రిధిలోనికి వస్తత రు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'అవిశ్వవసులను వయతిరేకించండి, ఎందుకంటే వారు 

గడ్డడ నిి గీయిస్తత రు మీస్తలను పెంచ్చతారు. మీరు 

గడా్డన్నా పంచ్ండి, మీస్త్లను కత్తర రంచ్ండి. 

  ఈ 'హదీసు'ను దృష్టట లో పెట్టట కొని 'హతాత బ్ బిన్ మూల్ 

మఖి్జమీ తన కొడుకుతో, 'వివేకవంతులను 

అనుకరించ్చ, వారిలో ఒకడుగా అవుతావు, ప్ర దరశన్న 

బుధిధ తో మంచవైెప్ప వంగిన్న మంచని పందగలవు,' అని 

ఉప్దేశ్ంచారు. దీనిి ఇబ్ని 'హబ్బాన్ తన ప్పసత కం 

రౌ'దతుల్ ఉఖలాలో పేర్కాన్నిరు. ప్ర జలార్! 

మహానుభావులను, వివేకవంతులను అనుకరించండి. 

మీరు వారిలా కాకపోయిన్న, వారి సహవాసమే మీ 

స్తఫలాయనికి చాలు.  

దీనికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నియి. మిష్కాత్ వివరణ 

కరత  ములాా 'అలీ ఖారీ కథనం: మూస్త(అ) కాలంలో 

మాంతిర కులు విశ్వస్జంచడం అలాల హ్ (త) అధీనంలో 

ఉంది. ఎందుకంటే రుజుమారగ ం ప్ర స్తదించడం, 

మారగ భర ష్ట తావనికి గురిచేయడం అలాల హ్ (త) చేతులోల  

ఉంది. అయితే మూస్త(అ) దుసుత లను అనుకరించట్మే 

ముందు వారిని విశ్వవసంవైెప్ప పేర రేపంచంది. వారు 

మూస్త(అ) లాంటి దుసుత లు ధరించ పోటీకి మైదానం 

లోనికి వచాురు. అంటే వారు తమ బ్బహయరూప్రనిి 
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మూస్త (అ)కు అనుగుణంగా చేసుకున్నిరు. బ్బహయ 

ప్రంగా మాంతిర కులోల , మూస్త(అ)లో ఏమీ తేడ్డ ల్లకుండ్డ 

పోయింది. చవరికి వారి ఆంతర్యలు కూడ్డ మూస్త(అ)కు 

విధేయులైె పోయాయి. హృదయాలోల  దేవష్ం అదృశ్యమై 

విశ్వవసం జనించంది. అదేవిధంగా ఫిర్ఔన్ సభలో ఒక 

హాసయగాడు ఉండేవాడు. మూస్త(అ)లా నటించ ప్ర జలను 

నవివంచేవాడు. మూస్త (అ)లా దుసుత లు ధరించ, చేతిలో 

కరే ప్ట్ట కొని సభలోనికి వచు అందరినీ నవివంచేవాడు. 

అందరినీ న్నశ్నంచేస్జ వాడిని రకిష ంచ్చకోవడం జరిగింది. 

అప్పుడు మూస్త(అ) వాడిని ఎందుకు రకిష ంచారు, 

'అందరికంటే వాడే న్నకు బ్బధకు గురిచేస్తడు. ' అని 

వినివించ్చకున్నిరు. దానికి అలాల హ్(త) 

సమాధానమిస్తత  నిసాందేహంగా నీలా నటించ నీకు 

బ్బధకు గురిచేస్తడు ఇంకా వాడి హృదయంలో 

అవిశ్వవసమే ఉండేది. కాని వాడు నీలాంటి దుసుత లు 

ధరించేవాడు, నీలా నటించేవాడు, బ్బహయ ప్ర వరత న అంతా 

నీలా ఉండేది. పర య ప్ర వకత  రూప్ంలో ఉని ఒక 

శ్తృవును శ్కిష ంచడం న్నవలల  కాల్లదు. ఇహలోకంలో నీలా 

నటించనందుకు తాతాాలికంగా వాడిని శ్క్షనుండి 

రకిష ంచ్చకోవడం జరిగింది. అయితే వాడి హృదయం 

అవిశ్వవసంతోనే నిండి ఉంది.  

అంతదూరం ఎందుకు ము'హమమద్ (స) అనుచర 

సమాజంలోనే చూసుకోండి. అబూ మ'హజూరహ్ (ర) 

సంఘట్న (అబూ దావూద్) . 

మిష్కాత్ లో ఉంది. 'హునైన్ యుధధ ం నుండి తిరిగివసుత ని 

ఇస్తల మీయ సైనయం దారిలో విశే్వంతి కోసం ఆగింది. 

ప్లెల టూరి యువకులు ఇస్తల మీయ సైన్నయనిి చూడటానికి 

తండోప్ తండ్డలుగా వచాురు. సైనయంలో అజా'న్ 

ఇవవబడింది. అది విని యువకులందరూ అజా'న్ లాంటి 

శ్బ్బు లు చేయస్తగారు. ప్ర వకత (స) ఆ యువకులను 

ప్ట్టట కురమమని ఆదేశ్ంచారు. అనంతరం కొందరిని 

ప్ట్టట కొని తీసుకుర్వట్ం జరిగింది. ఎవరు అలా 

నటిసుత న్నిరు అని అడగట్ం జరిగింది. అందరూ అబూ 

మహ్ జూరహ్ ను స్తచంచారు. మిగిలిన వారందరినీ 

వదలివేయట్ం జరిగింది. అబూ మహ్ జూరహ్ ను 

అతని అదృష్ట ం ఆపవేస్జంది. ప్ర వకత (స) అతనిి, 

'నిలబడు, అజా'న్ ప్లుకు అంటే అజా'న్ ఇచేులా 

నటించ్చ' అని ఆదేశ్ంచారు. అతను నిలబడి 

ప్ర వకత (స)లా అజా'న్ ఇవవడం ప్రర రంభించారు. ఎట్టవంటి 

జంకుల్లకుండ్డ ప్లుకుతూ పోతున్నిరు. చవరికి ఆ 

 (2/1246)[ ) لم تتم دراسته (  45]  - 4348
ْيِد بِْن َوْهٍب َعْن َرُجٍل ِمْن أَبَْناِء أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل   َوَعْن ُسَو

 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم َعْن أَبِْيِه قَاَل: قَالَ 
   .ُر عَلَْيهِ َماٍل َوُهَو يَْقدِ َك لُْبَس ثَْوِب جَ عليه وسلم: "َمْن َترَ 

  ِ َيٍة: َتَواُضًعا كََساهُ اهلُل حل ََة اْلَكَراَمِة َوَمْن َتَزو ََج لِِل  َوِفْ ِراَو
َجُه اهلُل َتاَج الَْمِلِك   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "َتو َ

4348. (45) [2/1246 -అప్రిశోధితం] 
స్తవైద్ బిన్ వహబ్ (ర) ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 
సంతానం ద్వారా కథనం: శకిత  ఉనాి అందచంద్వలకు, 
ఆడంబరాలకు దూరంగా ఉండే వయకిత  - మరో ఉల్లల ఖనంలో 
నిరాడంబరతను, అణకువను అనుసరస్తు  
అలంకరణలకు దూరంగా ఉండే వయకిత ని తీరుపదినం 
నాడు అల్లల హ్(త) గౌరవాదరణలను ప్ర సాదిసాు డు. 
అదేవిధంగా అల్లల హ్(త) కోసం నికా'హ్ చేస్త వారకి 
అల్లల హ్ (త) తీరుపదినం నాడు కిరీటం ధరింప్ జేసాు డు. 
(అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1246) [ ) لم تتم دراسته ( 46]  - 4349
ِمِذي ُ ِمْنُه َعْن ُمَعاِذ بِْن أَنٍَس َحِديَث الل َِباِس  ْ  .َوَرَوى الّت ِ

4349. (46) [2/1246- అప్రిశోధితం] 
మ'ఆజ్ బిన్ అనస్ (ర) కథనం: 6  (తిరమజి') 

 ( 2/1246) [ ) حسن ( 47]  - 4350
هِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

َعىَل "إِن َ اهلَل يُِحب ُ أَْن ي ََرى أَْثَر نِْعَمِتِه  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
ِمِذي ُ "َعْبِدهِ  ْ  . . َرَواهُ الّت ِ

4350. (47) [2/1246 -ప్రర మాణికం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల ద్వారా 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అల్లల హ్ (త) తన 

 

నోటితోనే ఏకతవం గురించ, దైవదౌతయం గురించ స్తక్షయం 

ఇచువేస్తరు. ఈ సంఘట్న అరబ్ ప్రర ంతమంతా 

చరునీయాంశ్ంగా మారిపోయింది. సు'బా్బనలాల హ్ 

బ్బహయనట్న అతనిి విశ్వవస్జగా, ప్ర వకత  (స) ప్ర ఖ్యయత 

అనుచరుడిగా మారిువేస్జంది.        

 6) వివరణ-4349: అంటే కేవలం దైవప్రర తి పందటానికి 

నికా'హ్ చేసుకునే వయకిత కి అలాల హ్(త) ర్జకిరీటానిి 

ధరింప్ జేస్తత డు.   
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ద్వస్తలపైె తన అనుగర హాల ప్ర భావం చూడాలని 
కుతూహలం కల్నగ ఉంటాడు.''   7 (తిరమజి') 

 

7) వివరణ-4350: దైవానుగర హాలను బహిరగ తం చేయడం 

కృతజఞ తకు స్తచకం. ఇది నోటిదావర్, చేతిదావర్, 

శ్రీర అవయవాలదావర్, దుసుత లదావర్, ఇతర 

స్తమాజిక విధులదావర్ బహరగ తం చేయాలి. వాటిని 

పందుతూ వాటిని మంచికోసం ఉప్యోగంచాల్న. 

ఎలల ప్పపడూ దైవంప్టల  కృతజుఞ లుగా జీవితం గడపాల్న. 

ఖుర్ఆన్ లో అలాల హ్ ప్ర వకత  (స) కు తన అనుగేహాలను 

గురించ తెలిపన తర్వత, 'ఓ ప్ర వకాత , నీవు నీ ప్ర భువు 

అనుగేహాలను బహరగ తంచేయి,' అని ఆదేశ్ంచాడు. 

తఫ్సార్ ఇబ్నికసీ'ర్ లో ఈ ఆయతును గురించ ఇలా 

పేర్కానడం జరిగింది - 'పేదవారైన మిమమలిి ధన 

వంతులుగా మారిువేస్తము. మీరు మా అనుగేహాలను 

కొనియాడుతూ ఉండ్డలి. అందువలల  ప్ర వకత (స), 'ఓ మా 

ప్ర భూ, నీ అనుగేహాల ప్ట్ల  కృతజఞ తలు తెలిపే వారుగా, 

వాటిదావర్ నినుి కీరిత ంచేవానిగా, వాటి గురించ 

కొనియాడేవానిగా చేయి, ఇంకా ఆ అనుగేహాలను మాపైె 

పూరిత చేయి.' అని దు'ఆ చేస్తవారు.్  

అబూ నజర  (ర) కథనం, 'ముస్జల ములు అనుగేహాల ప్ట్ల  

కృతజఞ త చూప్డం అంటే వాటిని ప్ర స్తత వించట్ం, 

ప్ర దరిశంచట్ంగా భావించేవారు. ముసిద్ అ'హమద్ లోని 

ఒక 'హదీసు' లో, అలుమైన అనుగేహంపైె కృతజఞ తలు 

తెలప్నివాడు, అధికమైన అనుగేహాలపైె కూడ్డ 

కృతజఞ తలు తెలప్నటేట . అదేవిధంగా ప్ర జలకు 

కృతజఞ తలు తెలప్నివాడు, అలాల హ్(త) కూ 

కృతజఞ తలు తెలప్నటేట . అనుగేహాలను ప్ర స్తత వించట్ం 

కూడ్డ కృతజఞ తలు తెలిపనటేట , వాటిని ప్ర స్తత వించక 

పోవట్ం కృతజఞ తలు తెలప్నటేట . అని ఉంది.  

అనస్(ర) కథనం, మహాజిరీనుల , 'ఓ ప్ర వకాత , అ'న్నారుల  

ప్పణ్యయనింతా తీసుకొనిపోయారు అని వినివించ్చ 

కున్నిరు.' దానికి ప్ర వకత  (స), 'మీరు వారి్కోసం దు'ఆ 

చేసుత నింత్ వరకు, వారిని పగుడుతునింత్ వరకు 

అలా జరుగదు,' అని అన్నిరు. అబూ దావూద్ లో, 

'ప్ర జలకు కృత్జఞ త్లు తెలప్న్నవాడు, అలాాహ్ కూ 

కృత్జఞ త్లు తెలప్నటే్ట,' అని ఉంది. 

అబూ దావూద్ లోని మరో 'హదీసు'లో, 'అనుగర హ్ం 

పంది, దాన్నా కొన్నయాడేవాడు కృత్జ్ఞఞ డు. దాచిపటే్టన 

వాడు కృత్ఘ్నాడు,' అని ఉంది. మరో ఉల్లల ఖనలో, 

'కానుక ఇవవబడినవాడు. వీలయితే దానికి బదులు 

 (2/1246) لم تتم دراسته ( [ ) 48]  - 4351
َنا َرُسْوُل اهللِ أَتَ  َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: َزائًِرا   صىل اهلل عليه وسلم ا

َق َشْعُرهُ فََقاَل: "َما كَاَن يَِجُد َهَذا َما   فََرأَى َرُجًًل َشِعثًا قَْد َتَفر َ
"َما كَاَن   اَل:َوَرأَى َرُجًًل عَلَْيِه ثَِياب  َوِسَخة  فَقَ  يُْسِكُن بِِه َرأَْسُه ؟" 

 . ايئِ ُ َمُد َوالن ََس َرَواهُ أَحْ  "َبُه؟يَِجُد َهَذا َما يَْغِسُل بِِه ثَوْ 
4351. (48) [2/1246 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా దగగ రకు వచాచరు. 
ప్ర వకత  (స) ఒక వయకిత ని తలవంట్టర కలు చెల్లల చెదురుగా 
ఉండటం చూచి, 'తల దువుాకోడానికి ఇతని్ వదద  
దువాన  ల్లద్వ,' అని అనాిరు. అదేవిధంగా 
మరోవయకిత ని అతని దుస్తు లు మాసిపోయి ఉండటం 
చూసి, 'ఇతని వదద  బటట లు శుభ్ర ప్రచడానికి ఏదైనా 
ల్లద్వ' అని అనాిరు. 8 (అ'హమద్, నసాయి') 

 (2/1246)[ ) صحيح (  49]  - 4352
أََتْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِب اْْلَْحَوص َعْن أَبِْيِه قَاَل:

؟" َل ِلْ:ثَْوب  دُْوَن فََقاعليه وسلم َوعَلَي َ   نََعْم.  قُلُْت: "أَلََك َمال 
قُلُْت:ِمْن كُل ِ الَْماِل قَْد أَْعَطاِّنَ اهلُل ِمَن   "ِمْن أَي ِ الَْماِل؟" قَاَل:

قِْيِق. قَاَل: " َتاَك اهلُل َماًِل فَلُْْيَ اْْلِبِْل َوالَْبَقِر َوالَْخْيِل َوالر َ فَإِذَا آ
. رواهُ أَْحَمُد َوالن ََسايئِ ُ َوِفْ َشْرِح  " هِ اَمتِ َوكَرَ  هلِل عَلَْيَك أَثَُر نِْعَمِة ا

ن َِة بِلَْفِظ الَْمَصاِبْيِح   . الس ُ
4352. (49) [2/1246 -దృఢం] 
అబుల్ అ'హ్వస్ తన తండిర  ద్వారా కథనం: నేను 
ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళాను. నా శరీరంపైె సాధారణమైన 
దుస్తు లు ఉనాియి. వాటిని చూచి ప్ర వకత (స) నీ దగగ ర 

 

తీరిువేయాలి. వీలుకాకపోతే అతనిి పగడ్డలి. 

పగిడినవాడు కృతజఞ తలు తెలిపనటేట . ఇంకా 

అనుగేహాలను బహరగ తం చేయనివాడు కృతఘితకు 

ప్రలుడి నటేట . ' (అబూ దావూద్) 

8) వివరణ-4351: ఈ 'హదీస్త' ద్వారా తల వంట్టర కలు, 

గడాం వంట్టర కలు సరచేస్తకోవటం, శుభ్ర ప్రచ్చకోవటం, 

మంచి దుస్తు లు ధరంచటం ఒక మంచి అలవాట్ట అని 

తెల్నసింది. అందువలల  తలకు నూన రాయటం, దువుా 

కోవటం అభలషణీయం. వంట్టర కలు చెల్లల చెదురుగా 

ఉంచటం అసహయకరం. ప్ర వకత  (స) ప్రశుభ్ర త, ప్రశుదధ  

తల గురంచి చాల్ల అధికంగా పోర తుహించారు. ప్ర వకత  (స) 

తల దువుాకునేవారు, నూన రాస్తకునేవారు.   
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డబుబలు ల్లవా? అని అడిగారు. నేను ఉనాియని 
అనాిను. ఎట్టవంటి ధనం ఉందని అనాిరు. అనిి 
రకాల ధనసంప్దలు అల్లల హ్(త) నాకు ప్ర సాదించాడని 
అనాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), అల్లల హ్ (త) నీకు 
అనిిరకాల ధన అనుగేహాలు ప్ర సాదిస్తు , వాటి ప్ర భావం 
నీపైె కనబడాల్న. ఇంకా ఆయన దయాకారుణ్యయలు 
కూడా బహిరగ తం కావాల్న అని అనాిరు. 9  (నసాయి', 
షర్'హుస్తునిహ్) 

 (2/1247)[ ) ضعيف (  50]  - 4353
َباِن    َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: َمر َ َرُجل  َوعَلَْيِه ثَْو

ِب ِ صىل اهلل عليه و عَلَْيِه .  فَلَْم يَُرد َ  .سلمأَْحَمَراِن فََسل ََم َعىَل الن َ
ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ َروَ  ْ  . اهُ الّت ِ

4353. (50) [2/1247 -బలహీనం] 
 

9) వివరణ-4352: షరీఅత్ ప్రధిలో ఉంటూ మంచి 

దుస్తు లు ధరంచటం, అలంకరణలు చేయటంలో 

అభ్యంతరం ల్లదు. అల్లల హ్ ఆదేశం: ''..ప్ర తి మసి్జద్ 

(నమాజ్)లో  మీ వస్తత రలంకరణ ప్ట్ల  శే్దధ  వహంచండి...'' 

(అల్్ అ'అర్ఫ్7:31)'. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: అల్లల హ్ 

(త) ద్వస్తనికి ఇచిచన తన అనుగర హాల ప్ర భావం 

చూడాలని కుతూహలంతో ఉంటాడు. అంటే ఒకవేళ 

అల్లల హ్(త) ధనసంప్దలు ప్ర సాదిస్తు  మంచి దుస్తు లు 

ధరంచాల్న. స్తు మత ఉనాి ప్పసినారతనంతో మంచి 

దుస్తు లు ధరంచకపోవటం దైవ అనుగర హాలను గురత ంచక్

పోవటం అవుతుంది. అయితే ఒక వయకిత  అణకువ, 

నిరాడంబరత అనుసరస్తు  సాధారణ దుస్తు లు ధరస్తు  

అల్లల హ్ (త) అతనికి గౌరవానిి ప్ర సాదిసాు డు. (అబూ 

ద్వవూద్)   

ఒక వయకిత  నేను మంచి బటట లు ధరంచాలని, తలకు నూన 

రాయాలని, చెప్పపలు కూడా సరగా ఉండాలని, ఇంకా 

అనేక విషయాలు ప్ర సాదించి నా కొరడా కూడా మంచిదిగా 

ఉండాలని కోరకగా ఉంట్టంది అనాిడు. ద్వనికి ప్ర వకత  

(స) అల్లల హ్(త) అందగాడు, అంద్వనిి కోరుకుంటాడు. 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను 

మంచి దుస్తు లు ధరంచటం గరామా?' అని 

వినివించ్చకునాిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఎంతమాతర ం 

కాదు. అది అందం, అల్లల హ్(త)కు అందమంటే ఇషట ం.' 

(ఇబ్ని మాజహ్) 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ఎరర ని దుస్తు లు 
ధరంచిన వయకిత  ప్ర వకత  (స) ప్ర కా నుండి వళ్ళతూ ప్ర వకత  (స) 
కు సల్లమ్ చేసాడు. ప్ర వకత  (స) సమాధానం ఇవాల్లదు.10 

(తిరమజి', అబూ్ దావూద్) 
 (2/1247) [ ) لم تتم دراسته ( 51]  - 4354

َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ أَن َ نَِب َ اهلل صىل اهلل عليه وسلم  
ْصَفَر َوَِل أَلَْبَس  قَاَل: "َِل أَْركَُب اْْلُْرُجَواَن َوَِل أَلَْبُس الُْمعَ 

يْ  لَْحِر َِجاِل ِرْيح  َِل   َوِطْيُب اَوقَاَل: "أََِل .  ِر"الَْقِمْيَص الُْمكَف ََف بِا لر 
 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "لَْوَن لَُه َوِطْيُب الن َِساِء لَْون  َِل ِرْيَح لَهُ 

4354. (51) [2/1247 -అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
నేను ఎరేని జీనుపైె కూరోును, స్తవాసనలతో కూడిన్
వస్తత రనిి నేను ధరించను, ప్ట్టట  వస్తత రనిి కూడ్డ నేను 
ధరించను. గురుత ంచ్చకోండి, రంగులేన్న ప్రిమళాలు 
కేవలం పురుషులకు మాత్ు మే ధరమసమమతం. 
రంగులుగ్ల దుస్తర లు కేవలం స్త్ర ీలకు మాత్ు మే. 
అయితే అందుల్ల స్తవాస్న ఉండరాదు.11 (అబూ్ 
ద్వవూద్) 

 (2/1247)[ ) ضعيف (  52]  - 4355
 ْ َنَة قَاَل: َرْيَح َوَعْن أَِِب نََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ا

ْجِل   َعْشٍر: َعْن  َعِن الَْوْشِر َوالَْوْشِم َوالن َْتِف َوَعْن ُمكَاَمَعِة الر َ
ُجَل بَِغْْيِ ِشَعاٍر َوُمكَامَ  َعِة الَْمْرأَةِ الَْمْرأَةَ بَِغْْيِ ِشَعاٍر َوأَْن الر َ

ُجُل ِفْ يَْج  ْيًرا ِمثَْل اْْلَعَاِجِم أَْو يَْجَعُل  أَْسَفِل ثَِيابِهِ  َعَل الر َ َحِر
ْيًرا ِمثَْل اْْلَعَاِجِم َوَعِن الن َْهِب ِ َوَعْن ُركُْوِب   َعىَل َمْنِكَبْيِه َحِر

لُُبْوِس الَْخاِت  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "ِم إِِل َ لِِذْي ُسلَْطاٍن الن ُُمْوِر َو
 .َسايئِ ُ َوالن َ 

4355. (52) [2/1247- బలహీనం] 
 

10)వివరణ-4353: సమాధానం ఎందుకు ఇవవల్లదంటే, 

అతడు ఎరేని దుసుత లు ధరించ ఉన్నిడు. అవి 

ప్పరుషులకు నిష్టధధ ం. దీనివలల  ఎవరైన్న  ఎరేని దుసుత లు 

ధరించ సలామ చేస్తత , సమాధానం ఇవవకూడదని 

తెలిస్జంది.  
11) వివరణ-4354: అంటే ప్ట్టట  వసు ాం ఎకాడ ఉనాి 

కూరోచరాదు. అదేవిధంగా కాషాయరంగు దుస్తు లు కూడా 

ప్పరుషులు ధరంచరాదు. స్త్ు ాలు రంగురంగుల దుస్తు లు 

ధరంచవచ్చచను. స్తవాసనలు ఉండరాదు. 
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అబూ రై'హానహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 10 విష యాల 
నుండి వారంచారు: 1. ప్ళ్ళా స్తదిగా చేయట్ం, 2. 
కొప్పపలు చేయటం, 3. వంట్టర కలు పీకట్ం, 4. 
ప్పరుషులు ప్పరుషులతో కలస్జ ప్డుకోవట్ం, 5. స్త్ు ాలు 
స్త్ు ాలతో కలస్జ ప్డుకోవట్ం, 6. ప్ట్టట  వసాు ానిి ఉప్యో 
గంచటం, 7. భుజా లపైె ప్ట్టట  వస్తత రనిి కప్పుకోవట్ం, 8. 
దోప్పడి చేయడం, 9. చిరుతప్పల్న చరమంపైె కూరోచవట్ం, 
10. ఉంగరం తొడి గంచటం. కాని పాలకుడు, రాజు 
చేయవచ్చచను. 12  (అబూ ద్వవూద్) 

 (2/1247) استه (تتم در [ ) لم 53]  - 4356
  عليه وسلم َعْن ْوُل اهلِل صىل اهلل نََهاِّنْ َرُس  َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل:

ِثِر. َخاَتِم  َهِب َوَعْن لُْبٍس الَْقِسي ِ َوالَْمَيا ِمِذي ُ َوأَبُْو   الذ َ ْ َرَواهُ الّت ِ
بُْن َماَجُه   دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ َوا

َيٍة ِْلَِِبْ دَاوُ  ِثرِ َوِفْ ِرَوا  . اْْلُْرُجَواِن دَ قَاَل: نََه َعْن َمَيا
4356. (53) [2/1247- అప్రిశోధితం]  

 

12) వివరణ-4355: 1. అంటే ప్ళాను సనింగా 

చేయటం. అరబుబలోల ని ముసలి స్త్ు ాలు తమ ప్ళాను 

చినివిగా, సనిగా చేస్తకునేవారు. దీనివలల  వారు 

యువతుల్లల  కనబడేవారు. ఇట్టవంటి అనుకరణను ప్ర వకత  

(స) నిషేధించారు. 2. అంటే శరీరానికి ప్చచ, నలల బొట్టల  

పడవటం. దీనివలల  శాశాతంగా ఆ భాగం నలల గా 

తయారవుతుంది. ఇవనీి షైతాన్ చేషట లు. ప్పరుషులకు 

స్త్ు ాలకు ఇవి నిష్దధ ం. 3. వంట్టర కలు పీకడం అంటే గడాంలో 

తెలల టి వంట్టర కలు రావటం చూచి ఏర పీకడం జరుగు్

తుంది. ఎందుకంటే వార ముసల్నతనం కనబడకూడదని, 

ఇవనీి షై'తాన్ ప్నులు. 4. నగింగా ప్పరుషులు కలసి 

ప్డుకోవటం నిష్దధ ం. అదేవిధంగా స్త్ు ాలు కూడా నగింగా 

కలసి ప్డుకోరాదు. 5. దుస్తు లకు ప్ట్టట వసు ాం ముకా 

తగల్నంచి ధరంచడం కూడా నిష్దధ ం. అయితే భుజాలపైె 

4 అంగుళ్ళల ప్ట్టట  వసాు ానిి అతుకులు వేసి ధరంచడం 

ధరమమే, అంతకుమించి అధరమం. 6. ద్వరదోప్పడీలు, 

దోప్పడీ దొంగతనాలు చేయడం నిష్దధ ం. 7. చిరుత ప్పల్న 

చరమంపైె ప్రుండడం కూడా నిష్దధ ం. ఎందుకంటే ఇందులో 

గరాం ఉంట్టంది. 8. అనవసరంగా ఉంగరం ధరంచడం 

కూడా అధరమం. అయితే పాలకుడు, గుమసాు  

ఉప్యోగంచవచ్చచ. వీటిని గురంచి కిర ంద 'హదీస్త'లు 

ఇవాటం జరగంది.  

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి బంగారు 
ఉంగరానిి, ప్ట్టట వసాు ానిి, ఎరర టి ప్ట్టట 'జీనును 
ఉప్యోగంచరాదని వారంచారు. (తిరమజి', అబూ 
ద్వవూద్, నసాయి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 (2/1248)) لم تتم دراسته ( [  54]  - 4357
َيَة قَاَل: قَالَ  "َِل    اهلل عليه وسلم:  َرُسْوُل اهلِل صىلَوَعْن ُمَعاِو
َمارَ   . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ "َتْركَُبوا الَْخز َ وَِل الن ِ

4357. (54) [2/1248 -అప్రిశోధితం] 
ముఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 
మీరు ప్ట్టట  జీనుపైె, చిరుతప్పలి చరమంపైె కూరోచ కండి.'' 
(అబూ్ ద్వవూద్, నస్తయి') 

 (2/1248)[ ) لم تتم دراسته (  55 ] - 4358
اِء بِْن عَاِزٍب: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم نََه   َوَعِن الََْبَ

ن َِة   . َعِن الَْمْيثََرةِ الَْحْمَراِء. َرَواهُ ِفْ َشْرِح الس ُ
4358. (55) [2/1248- అప్రిశోధితం] 
బరాఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఎరర టి 
జీనుపైె కూరోచరాదని వారంచారు. (షర్'హు స్తునిహ) 

 (2/1248)[ ) لم تتم دراسته (  56]  - 4359
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِبْ ِرْمثََة الت َْيِمي ِ قَاَل: أََتْيُت الن َ

يْ َوعَ  لَُه َشْعر  قَْد عًََلهُ الش َ  َمُر.ُب َوَشْيُبُه أَحْ لَْيِه ثَْوَباِن أَْخَضَراَن َو
ُ   َرَواهُ  ِمِذي  ْ  الّت ِ

َيٍة ِْلَِِبْ دَاُودَ: َوُهَو ذُْو َوْفرَ   ةٍ َوبَِها َرْدع  ِمْن ِحن َاٍء. َوِفْ ِرَوا
4359. (56) [2/1248- అప్రిశోధితం] 
అబూ రమ్స తైెమీ(ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 
వచాచను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ప్చచని దుస్తు లోల  
ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) తల మరయు గడాంలో కొనిి 
తెలల టి వంట్టర కలు, కొనిి ఎరర టి వంట్టర కలు కూడా 
ఉనాియి. (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్)  
ఈ 'హదీస్త' ద్వారా ప్చచని దుస్తర లు 
ధరించవచచని ్తెలుస్తు ంది. 

 (2/1248)[ ) لم تتم دراسته (  57]  - 4360
ِكًيا فََخَرَج عليه وسلم كَاَن َشالن َِب َ صىل اهلل َوَعْن أَنٍَس: أَن َ ا

َح بِِه فََصىل  بِِهْم. َرَواهُ  يََتَوك َأُ َعىَل أَُساَمَة َوعَلَْيِه ثَْوُب قِْطٍر قَْد َتَوش َ
ن َِة   . ِفْ َشْرِح الس ُ
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4360. (57) [2/1248- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనారోగయంగా ఉనాిరు. 
ఉసామా (ర) సహాయంతో బయటకు వచాచరు. ప్ర వకత  
(స) శరీరంపైె ఖత్ర్ దుప్పటి ఉండేది. ద్వనిి కప్పపకొని 
ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదివించారు. (షర్హుస్తునిహ్)  
ఈ ఖతరు దుప్పటిపైె ఎరర టి్ గీతలు ఉండేవి. 
గరుకుగా ఉండేది. అంటే ఎరర టి గీతలు ఉని వసు ాం 
ధరంచవచచని తెల్నసింది. 

 (2/1248)[ ) صحيح (  58]  - 4361
لَْت:  كَاَن َعىَل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن عَائَِشَة قَا

ي َاِن غَِلْيَظاِن َوكَاَن إِذَا قََعَد فرق ثَُقًَل عَلَْيِه فََقِدَم   ثَْوَباِن قِْطِر
ِمَن  .بَز   اِم لُِفًَلٍن الَْيُهْوِدي ِ ْيَت  لَْو بََعثَْت إِلَْيهِ  فَُقلُْت: الش َ فَاْشَّتَ

ْيُد  الَْمْيَسَرةِ فَأَْرَسَل إِلَْيِه فََقاَل:ُه ثَْوَبْْيِ إِىل ِمنْ  قَْد عَِلْمُت َما ُتِر
ْيُد أَْن َتْذَهَب بَِماِلْ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   .إِن ََما ُتِر

َ  سلم: و ْ ِمْن أَْتَقاُهْم َوآدَاُهْم لِْل َنةِ "كََذَب قَْد عَِلَم أَّن ِ . َرَواهُ  "َما
ِمِذي ُ ا ْ  . َوالن ََسايئِ ُ لّت ِ

4361. (58) [2/1248 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖతర్కు చెందిన 
రండు గరుకైెన దుస్తు లు ధరంచి ఉనాిరు. చాల్ల స్తప్ప 
వరకు కూరోచవటంవలల  చెమట రావటంవలల  అవి 
బరువకిాపోయ్యవి. ఆ రోజులోల  ఒక యూద వరత కుని 
వదద కు సిరయా నుండి దుస్తు లు వచాచయి. 'ఎవరనైనా 
ప్ంప్ప గీతలుగల రండు దుస్తు లు కొనుకోాండి' అని 
అనాిను. ప్ర వకత  (స) ఒక వయకిత ని ప్ంపారు. అతడు ప్ర వకత  
(స) సందేశానిి వినిప్పంచాడు. ద్వనికి ఆ యూదుడు, 'మీ 
మితుర డు అప్పపగా తీస్తకొని నా ధనానిి 
దోచ్చకోవాలను కుంట్టనాిడు,' అని అనాిడు. ఆ వయకిత  
వచిచ జరగనదంతా చెపాపడు. ప్ర వకత  (స) అది విని, 
'వాడు అసతయం ప్లుకుతునాిడు. నేను అందర కంటే 
సతయవంతుడను, అమానతు ద్వరుడనని ఆ 
యూదునికి తెలుస్త,' అని అనాిరు. (తిరమజి', 
నసాయి')  

 (2/1248) [ ) ضعيف ( 59]  - 4362
ُسْوُل اهلِل   قَاَل: َرآِّنْ رَ ْمٍرو بِْن الَْعاِص َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن عَ 

ٍد فََقالَ  : صىل اهلل عليه وسلم َوعَلَي َ ثَْوب  َمْصُبْوغ  بُِعْصُفٍر ُمَور َ

ْنَطلَْقُت فأَْحَرقْتُ " ِب ُ صىل  .هُ َما َهَذا؟" فََعْرفَُت َما كَِرَه فَا فََقاَل الن َ
ُه قَاَل:  قُلُْت: أَْحَرقْتُ  "اهلل عليه وسلم: "َما َصَنْعَت بِثَْوبَِك؟

 كََسْوَتُه بَْعَض أَْهِلَك؟ فَإِن َُه َِل بَأَْس بِِه لِلن َِساِء". َرَواهُ أَبُْو  "أَفًََل 
 . دَاُودَ 

4362. (59) [2/1248 -బలహీనం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: నేను 
కాషాయ రంగుగల దుస్తు లు ధరంచి ఉండటం ప్ర వకత  (స) 
చూచారు. 'ఇది ఏమిటి?' అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స) 
ఉదేద శయం గర హించిన నేను ఇంటికి వళిా ద్వనిి 
కాల్నచవేసాను. తిరగ వచాచను. ప్ర వకత  (స), 'నీ బటట లనేం 
చేసావు,' అని అనాిరు. 'వాటిని నేను కాల్నచవేసాను,' 
అని అనాిను. 'ద్వనికి బదులు మీ ఇంటోల  స్త్ు ాలకు 
ఇచిచవేస్తు  బ్బగుండేది. ఎందుకంటే వాళ్ళా ధరంచటంలో 
ఎట్టవంటి అభ్యంతరం ల్లదు,' అని అనాిరు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1249)[ ) صحيح (  60]  - 4363
ِمٍر َعْن أَبِْيِه قَاَل: َرأَْيُت ال  ن َِب َ صىل اهلل  َوَعْن ِهًَلِل بِْن عَا

لِي   بُْرد  أَْحَمُر َوعَعَلَْيِه عليه وسلم بِِمىن يَْخُطُب َعىَل بَْغلٍَة وَ 
َمُه يُ  ُ َعْنُه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ أََما ِ  . َعَب 

4363. (60) [2/1249- దృఢం] 
హిల్లల్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) తన తండిర  ద్వారా కథనం: 
మినాలో ప్ర వకత  (స) ప్ర సంగస్తు  ఉండగా నేను చూచాను. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) కంచర గాడిదపై కూర్చచని 
ఉనానరు. ఎరర నిగీతలుగల దుప్పటి కప్పపకొని 
ఉనాిరు. అలీ (ర) ప్ర వకత  (స) ముందు ఉనాిరు. ప్ర వకత  
(స) ప్ర సంగానిి ఇతరులకు అందజేస్తు నాిరు. (అబూ 
ద్వవూద్)  
అంటే శబద ం చేరని ప్ర దేశానికి వళిా ప్ర సంగం 
వినిప్పంచేవారు. 

 (2/1249)[ ) صحيح (  61]  - 4364
لَْت:  ِب ِ  َوَعْن عَائَِشَة قَا سلم بُْردَة   صىل اهلل عليه وُصِنَعْت لِلن َ

ْوِف فََقَذفََها. َرَواهُ  َسْودَاُء فَلَِبَسَها فَلَم َا َعِرَق فِْيَها َوَجَد ِرْيَح الص ُ
 . أَبُْو دَاُودَ 

4364. (61) [2/1249- దృఢం] 
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కోసం ఒక నలాని 
దుప్పట తయారుచేయబడింది. ప్ర వకత  (స) ద్వనిి 
ధరంచేవారు, చెమటమయం అయి, ఉనిి్ వాసన 
గేహంచ తీసివేస్త వారు. (అబూ్ ద్వవూద్) 
 అంటే ఆదుప్ుటి నలల నివెంట్టర కలతో తయారు 
చేయబడి ఉంది. చెమట్వలల  దుర్వసనవేస్తత  తీస్జవేస్త 
వారు. ఎందుకంటే దుర్వసనను అసహయంచ్చకునే 
వారు. 

 (2/1249) [ ) ضعيف ( 62]  - 4365
ِب َ ْن َجاِبٍر قَاَل: َوعَ  صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو   أََتْيُت الن َ

 . ُمْحَتٍب بَِشْملٍَة قَْد َوقََع هَدبَُها َعىَل قََدَمْيِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4365. (62) [2/1249 -బలహీనం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళాను. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) దుప్పటి కప్పపకొని కూరుచనాిరు. 
ద్వని అంచ్చలు ప్ర వకత  (స) పాద్వలపైె ప్డి ఉనాియి. 
(అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1249) [ ) ضعيف ( 63]  - 4366
ِب ُ صىل اهلل ع ليه وسلم  َوَعْن ِدْحَيَة بِْن َخِلْيَفَة قَاَل: أُِِتَ الن َ

َطَع  َها َصْدَعْْيِ فَاقْ ْصَدعْ بَِقَباطِي َ فَأَْعَطاِّنْ ِمْنَها قُْبِطي ًَة فََقاَل: "اِ 
فَلَم َا أَْدبََر  .ِمْيًصا َوأَْعِط اْْلَخَر اِْمَرأََتَك َتْخَتِمُر بِِه"أََحَدُهَما قَ

ًبا َِل يَِصُفهَ : "قَالَ  َرَواهُ أَبُْو   ا".وأمر اِْمَرأََتَك أَْن َتْجَعَل َتْحَتُه ثَْو
 . دَاُودَ 

4366. (63) [2/1249- బలహీనం] 
ది'హ్యహ్ బిన్ 'ఖలీఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వదద కు ఈజిప్పట కు చెందిన తెలల ని, ప్లుచని వసు ాం దిండు 
తీస్తకు రాబడింది. అందులో నుండి ఒక తాను నాకిచిచ, 
'దీనిి రండు భాగాలుగాచేసి ఒకద్వనిి నువుా జుబబహ్ 
కుటిట ంచ్చకో, రండవ ద్వనిి నీ భారయకు ఇచిచ దుప్టాట  
చేస్తకోమను,' అని అనాిరు. నేను తిరగ వళిాపోతూ 
ఉండగా ప్ర వకత  (స), 'నీవు నీ భారయకు ద్వని కిర ంద మరో బటట  
తగల్నంచ్చకోమను, తల వంట్టర కలు, శరీర ఏ భాగమూ 
కనబడకుండా ఉండటానికి,' అని అనాిరు.13 (అబూ 
ద్వవూద్)  

 

13) వివరణ-4366: స్త్ు ాలు ప్లుచని వసాు ాలు ధరంచ్

గలరు. అయితే ద్వనికిర ంద మరో బటట  శరీరం 

 

కనబడకుండా ఉండటానికి ధరంచాల్న. శ్రీర భాగాల్లవీ 

బహరగ తం కాకూడదు.  
బస్ర వీగారు ఇసా్త్మీ ఖుత్బాత్ 2వ భాగంలో ఇస్తల మీయ 

దుసుత లు  అనే అంశ్ంలో ప్లుచని దుసుత ల గురించ ఇలా 

పేర్కాన్నిరు, దుసుత లు మర్మంగాలను కపు 

ఉంచ్చతాయి. శ్రీర లోప్లి అవయవాలు కనప్డేలా 

ప్లుచని దుసుత లు ధరించడం నిష్టధధ ం. ఎందుకంటే 

దానివలల  ఉదేు శ్ం నెరవేరదు. ఇట్టవంటి ప్లుచని 

దుసుత లు సీత ర ప్పరుషులిరువురికీ నిష్టధధ ం.  అస్త్మ బినెత  

అబీ బకే్(ర) ప్ర వకత (స)కు మరదలు అవుతారు. ఒకస్తరి 

ప్ర వకత (స) ముందు ప్లుచని దుసుత లు ధరించ వచాురు. 

పైెనుండి శ్రీరం కనబడుతుంది. ప్ర వకత (స) వెంట్నే చూప్ప 

మరలుుకొని, ఓ అస్తమ, సీత ర యుకత వయసుాకు చేరిన 

తర్వత శ్రీర భాగాలు కనబడట్ం మంచదికాదు. 

అయితే ఇవితప్ు అని, ముఖం మరియు అరచేతుల్

వైెప్ప సైగచేస్తరు. (అబూ దావూద్)   
  ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, రండు రకాల నరకవాసులు 

ఉన్నిరు. ఇంత వరకు నేను వారిని చూడల్లదు: 1. 

వారిచేతులోల  ఆవు తోకలాల ంటి కొరడ్డలు ఉంటాయి. 

వారు ప్ర జలను అన్నయయంగా కొడుతూఉంటారు. అంటే 

దుర్మరగ ప్రలకులుంటారు. మన కాలంలో చూసుత నే 

ఉన్నిం, 2. పేరుకు మాతర మే దుసుత లు ధరించే సీత రలు, 

కాని వాసత వంగా వారు నగింగా ఉంటారు. ఇంకా వారు 

ప్పరుషులను తమవైెప్ప ఆకరిష స్తత రు, పేర రేపస్తత రు. వారు 

సవయంగా ప్పరుషులవైెప్ప ఆకరిష తులౌతారు, వారిని 

వాంఛిస్తత రు. ఇంకా వారి తలలు ఒంటెలాల  ఒక వైెప్ప వంగి 

ఉంటాయి. అట్టవంటివారు సవరగ ంలో ప్ర వేశ్ంచరు, దాని 

సువాసననూ పందల్లరు. అయితే సవరగ  సువాసన చాలా 

దూరం వరకు వాయపంచ ఉంట్టంది. 

అంటే ప్లుచని దుసుత లు ధరించకూడ్డ పైెనుండి శ్రీరం 

కనిపసుత నిందువలల  వారు నగింగానే ఉంటారు. ఈ 

కాలంలో్ ఇట్టవంటి్ సీత రలు్ అనేకం. శ్రీరంలో్ కొంత్

భాగానిి కపు మరికొంత భాగానిి వదలివేస్తత రు. వాటి 

దావర్ ప్పరుషులను తమవైెప్ప ఆకరిష స్తత రు, పేర రేపస్తత రు.   

నవవీ 'స'హీ'హ్ ముస్జల మ వివరణలో ఈ 'హదీసు' గురించ 

ఇలా పేర్కాన్నిరు, 'శ్రీరంలోని కొంత భాగానిికపు 

ఉంచ్చతుంది, మరికొంత భాగానిి బహరంగ ప్రుసుత ంది.  

వయాయరంగా నడుసుత ంది. దీని దావర్ ప్పరుషులను 

ఆకరిష సుత ంది, పేర రేపసుత ంది.' అనేక 'హదీసు'లోల  ప్లుచని 

దుసుత లు ధరించడ్డనిి నిషేధించడం జరిగింది. ఇవి 
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 (2/1249)[ ) ضعيف (  64]  - 4367
لَْيَها  عليه وسلم دََخَل عَ  َوَعْن أُم ِ َسلََمَة أَن َ الن َِب َ صىل اهلل 

". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوِهَي َتخْ   . َتِمُر فََقاَل: "لَي ًَة َِل لَي ََتْْيِ
4367. (64) [2/1249 -బలహీనం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఆమ వదద కు 
వచాచరు. ఆమ దుప్టాట  కప్పపకొని ఉనాిరు. అది 
చూచి ప్ర వకత  (స), 'తలపైె ఒక పర చాలు, రండు పరలు 
అకార ల్లదు,' అని అనాిరు. (అబూ్ ద్వవూద్)  

 

తరీగ బ్, మునత ఖ్య మొదలైెన వాటిలో ఉన్నియి. దుడుడ గా 

ఉని దుసుత లపైె ప్లుచని వస్తత రలు కప్పుకుంటే మరేం 

ఫరవాల్లదు. సీత రలు బిగుతుగా ఉని దుసుత లు ధరించడం  

నిష్టధధ ం. దీనివలల  శ్రీర మర్మంగాలు కనబడతాయి. 

'ఉమర్ (ర), మీ సీత రలను పైెనుండి శ్రీర భాగాలు 

కనబడేలా బిగుతుగా ఉని దుసుత లు తొడిగించకండి. 

(అల్ మబూాత్ / కితాబుల్ ఇస్జత హాాన్)   

సీత రలను మస్తర రాత్ అంటారు. మస్తత ర్త్ అంటే దాచ 

ఉంచబడే వసుత వులు. అంటే సీత రలు ముఖం మరియు 

అరచేతులు తప్ు శ్రీర్నింతా దాచ్ఉంచడం తప్ుని్

సరి. చవరికి తల, చేతులను కాళువరకు శ్రీర్నింతా 

దాచ ఉంచాలి. భుజాలను విపు్ ఉంచడం కూడ్డ 

నిష్టధధ మే. ప్ర వకత (స) అనుచర సీత రలు మణికట్ల వరకు 

దుసుత లు ధరించేవారు. చేతి వేర ళు మధయ బట్నుల  

పెటేట వారు. బుఖ్యరీలో హందహ్ తన కమీజు చేతుల 

బట్నుల  తన చేతివేర ళుమధయ పెటేట వారు. 

'హ'ఫాహ్ బినెత  'అబుు రే'హామాన్ (ర) ప్లుచని వసత రం 

కప్పుకొని 'ఆయి'ష్హ్ (ర) వదు కు వచాురు. 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర) ఆ ప్లుచని వస్తత రనిి చంచ్ ప్రరవేశ్వరు. మరో 

దుడుడ గా ఉని వస్తత రనిి తెచు, కప్పుకోవటానికి 

ఇచాురు. (తిరిమజి', ఇబుి మాజహ్) 

సీత రలు నగలు, ఆభరణ్యలు ధరించ్చకోవచ్చును. కేవలం 

తమ భరత లకు చూపంచటానికి మాతర మే, ప్ర్

ప్పరుషులకు చూపంచటానికి కాదు. తమ 

అందచందాలను ప్రప్పరుషుల ముందు ప్ర దరిశంచే 

సీత రలను శ్పంచట్ం జరిగింది. ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

ప్రప్పరుషుల్ముందు తమ అందచందాలను ప్ర దరిశస్తత  

వయాయరంగా నడిచే సీత రలు, తీరుుదినంన్నడు వారి 

ఆకరష ణను, వెలుగును హరింప్జేయడం జరుగుతుంది. 

(తిరిమజి')   

అంటే ప్పరుషుల్లల  తలపైె రండేసి పరలు స్త్ు ాలు వేయ 
నకార ల్లదు. ఒక దుప్టాట తోనే తలను ర్కముమను 
కప్పపకోవాల్న. 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ ِلُث ا    మూడవ విభాగంا
 (2/1250)[ ) صحيح (  65]  - 4368

بِْن ُعَمَر قَاَل: َمرَ  لم   صىل اهلل عليه وسْرُت بَِرُسْوِل اهللِ َعِن ا
َرَك" ْرفَْع إَِزا َخاء  فََقاَل: "يَا َعْبَد اهلِل اِ ِرْي اِْسِّتْ فََرفَْعُتُه  .َوِفْ إَِزا

ْل  .ثُم َ قَاَل: "ِزْد" اَها بَعْ فَِزْدُت فََما ِز َد فََقاَل: بَْعُض ُت أَتَحر َ
اقَْْيِ الَْقْوِم: إىِل أَْيَن؟ قَاَل: "إىَِل أَْنَص   . َرَواهُ ُمْسِلم  . "اِف الس َ

4368. (65) [2/1250 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత (స) 
వంట వళ్ళతునాిను. నా లుంగీ కిర ంద వేర ల్లడుతుంది. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఓ 'అబుద ల్లల హ్! నీవు నీ లుంగీని పైెకి 
ఎతుు కో,' అని అనాిరు. నేను పైెకి ఎతుు కునాిను. 
ప్ర వకత  (స) 'ఇంకా పైెకి ఎతుు ,' అనాిరు. నేను ఇంకా పైెకి 
ఎతాు ను. ప్ర వకత  (స) అల్ల అంటూ ఉనాిరు, నేను 
ఎతుు తూ ఉనాిను. చివరకి ప్ర జలు, 'లుంగీ ఎకాడి 
వరకు ఎతాు ల్న,' అని ప్ర శించారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'స్గ్ం మోకాళ్ళ వరకు,' అని సమాధానం ఇచాచరు. 
(ముసిల మ్)  

 అంటే లుంగీ ల్లద్వ పైెజామా సగం మోకాళా వరకు 
ఉండటం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర ద్వయం. 

 (2/1250)[ ) صحيح (  66]  - 4369
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "مَ  ْن َجر َ ثَْوبَُه َوَعْنُه أَن َ الن َ

َمِة". فَقَ ُخَيًَلَء لَْم يَْنُظِر اهلُل إِلَيْ  يَا اَل أَبُْو بَْكٍر: ِه يَْوَم الِْقَيا
ِخْي إِِل َ أَْن أََتعاَهَدهُ. فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل َرُسْوَل اهلِل  ِرْي يَْسَّتْ إَِزا

َيًَلَء". َرَواهُ  صىل اهلل عليه وسلم: "إِن ََك لَْسَت ِمم َْن يَْفَعلُُه خُ 
 .الُْبَخاِري ُ 

4369. (66) [2/1250 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''గరాంగా తన దుస్తు లను చీలమండల కిర ంది 
వరకు వేర ల్లడదీస్త వాని వైప్ప అల్లల హ్ (త) తీరుపదినం 
నాడు కారుణయ దృష్ట తో చూడడు. అది విని అబూ బకర్ 
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(ర), 'ప్ర వకాత ! నా లుంగీ తరచూ జారపోతూ ఉంట్టంది. 
అయితే నేను పైెకే కడుతునాిను,' అని వినివించ్చ్
కునాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'నువుా గరాంగా అల్ల 
చేస్తవారలోని వాడవు కావు, ' అని అనాిరు. (బు'ఖారీ)  
అంటే ఎప్పపడైనా అనుకోకుండా వేర ల్లడితే 
ఫరాాల్లదు.  

 (2/1250)) صحيح ( [  67]  - 4370
ْبَن َعب َاٍس يَأَْتِزُر فََيَضُع َحاِشَيةَ  َوَعْن ِعْكَرَمَة قَاَل:  َرأَْيُت ا

ِرهِ ِمْن مُ  ِمِه َعىَل َظهْ إَِزا ِرةِ قُلُْت لَْم  َقد َ َيْرفَُع ِمْن ُمَؤخ َ ِر قََدِمِه َو
ْزَرةَ؟ َقاَل: عليه وسلم  َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َتأَْتِزُرَهِذهِ اْْلِ

 .َرَواهُ أَبُْودَاُودَ  يَأَْتِزُرَها.
4370. (67) [2/1250- దృఢం] 
ఇకర మ (ర) కథనం: ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) లుంగీ కటట టం 
నేను చూచాను, ముందు భాగం పాద్వలపైె ఉంది, వనుక 
భాగం పైెకి ల్లచ ఉంది. 'ఇల్ల లుంగీ ఎందుకు కడతారు,' 
అని నేనడిగాను. ద్వనికి అతను, 'నేను ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల 
లుంగీ ధరంచి ఉండగా చూచాను' అని అనాిరు. 
(అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1250)[ ) ضعيف (  68]  - 4371
ْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َرِضَي اهلُل عَ  َوَعْن ُعَبادَةَ 

لَْعَمائِِم فَإِن ََها ِسْيَماُء الَْمًَلئَِكِة َوأَْرخُ  ْوَها  وسلم: "عَلَْيُكْم بِا
 . . َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ "َخلَْف ُظُهْوِركُْم 

4371. (68) [2/1250 -బలహీనం] 
'ఉబ్బదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 
ప్గడి ధరంచండి, ఎందుకంటే ఇది దైవదూతల చిహిం, 
ప్గడి కొంతభాగానిి అంటే షమాల ను వీప్ప వనుక వదల్న 
వేయండి.''  14  (బై్నహఖీ) 

 

14) వివరణ-4371: బదర ర్ యుదధ ంలో 5000 మంది 

దైవదూతలు సహాయం కొరకు వచాచరు. వాళ్ళా 

గురార లపైె ఉనాిరు, తలపైె ప్గడి ధరంచి ఉనాిరు. 

ప్గడి ధరంచటం దైవదూతల, ఇంకా ప్ర వకత ల 

సాంప్ర ద్వయం. బసత వీగారు ఇసా్త్మీ ఖుత్బాత్ రండవ 

భాగంలో ఇస్తల మీయ వసత రధారణలోని ప్గిడీ మరియు 

టోప్ర గురించ ఇలా పేర్కాన్నిరు.  

 ( 2/1250)) حسن (  [ 69]  - 4372
  َوَعْن عَائَِشَة أَن َ أَْسَماَء بِْنَت أَِِبْ بَْكٍر دََخلُْت َعىَل َرُسْوِل اهللِ 

اب  ِرقَاق  فَأَْعَرَض َعْنُه َوقَاَل: لم َوعَلَْيَها ثِيَ صىل اهلل عليه وس
 

అరబుాలు స్తధారణంగా తలను కప్ుటానికి టోప్ర 

మరియు ప్గిడి ఉప్యోగించే వారు. ప్ర వకత  (స) కూడ్డ 

ప్గిడి ధరించేవారు. అనుచరులకు కూడా ఆదేశంచే 

వారు. 

'హాఫి''జ్ ఇబ్నా  'హ్జర్ (ర) ఫ'తాుల్ బ్బరీలో త్బార న్న 

దావర్ ఈ 'హదీసును పేర్కాన్నిరు, ప్ర వకత (స) 

అమామహ్ ధరించండి, మేధసుాను అంతకంటే అధికంగా 

పందగలరు. హాఫిజ్ ఐనీ ఉము తుల్ ఖ్యరీలో అబూ 

నయీమ దావర్ ఈ 'హదీసు'ను పేర్కాన్నిరు. ప్ర వకత  

(స) 'అలీ (ర)కు 'గదీర్ ఖమ రోజు అమామహ్ కటిట , 

'ఈవిధంగా అమామ కట్ట ండి, ఎందుకంటే ఈ అమామహ్ 

ఇస్తల మ యొకా చహిం మరియు గొప్ుతనం. ఇంకా ఇది 

ముస్జల మ మరియు అవిశ్వవస్జకి తేడ్డ చూప్పతుంది.' అని 

అన్నిరు. 

ప్ర వకత  (స) అమామహ్ గురించ సుష్ట మైన 'హదీసు' 

లభించల్లదు. కొందరు 7 చేతుల పడవు ఉండేదని, మరి 

కొందరు 12చేతుల పడవు ఉండేదని అభిప్రర యాలు 

వయకత ం చేసుత న్నిరు. ప్ర వకత (స) ష్మాల  4 జానెళు పడవు 

ఉండేది. దానిి వెనుక వేర లాడినట్టల  వదలివేస్తవారు. 

ఫత'హ్ మకాహ్ రోజు మకాహ్ లో ప్ర వేశ్ంచనప్పడు 

ప్ర వకత (స) తలపైె నలల ని అమామహ్ ఉండేది. అంటే ప్ర వకత  

(స) నలల ని అమామహ్ ధరించేవారు. 'అబుు లాల హ్ బిన్ 

'ఉమర్ (ర) కథనం, ప్ర వకత (స) అమామహ్ ధరించ్

నప్పడు, వెనుక రండుభుజాల మధయ ష్మాల  వేర లాడేట్ట్టల  

ఉంచేవారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'ముస్జల ములకు 

మరియు విగేహార్ధకులకు మధయ టోప్రలపైె అమామహ్ 

ధరించట్ం తేడ్డ ఉంది.' అంటే ముందు టోప్ర ధరించ 

దానిపైె అమామహ్ ధరించాలి. విగేహార్ధకులు టోప్ర 

ల్లకుండ్డ అమామహ్ ధరించేవారు.  

ఈ 'హదీసు'ల దావర్ అమామహ్ ధరించడం ఇస్తల మ 

చహిం అని తెలుసుత ంది. కాని ప్ర సుత తకాలంలో 

ముస్జల ములు అమామహ్ ధరించడం వదలివేస్తరు. 

స్జకుాలు దానిి అవలం భిసుత న్నిరు. టోప్ర ధరించట్ం 

కూడ్డ ప్ర వకత (స) స్తంప్ర దాయమే. అబూ కబ్ ష్హ్ (ర) 

కథనం, 'ప్ర వకత (స) అనుచరుల టోప్రలు గుండర ంగా, 

తలలకు అంట్టకొని ఉండేవి.  
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يَُرى ِمْنَها "يَا أَْسَماُء إِن َ الَْمْرأَةَ إِذَا َبلََغِت الَْمِحْيَض لَْن ي َْصلَُح أَْن 
َر إىِل َوْجِهِه َوكَف َْيِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "إِِل َ َهَذا َوَهَذا  . . َوأََشا

4372. (69) [2/1250 -ప్రర మాణికం]  
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: అసామ బిన్తె అబీ బక్ర్ ప్ర వకత  

(స) వదద కు వచాచరు. ఆమ శరీరంపైె ప్లుచని దుస్తు లు 
ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) ఆమ వైప్ప నుండి ముఖం తిర ప్పపకొని, 
'ఓ అసామ స్త్ు ాలు యుకత వయస్తుకు చేరన తరాాత 
ముఖం, అర చేతులు తప్ు శరీరమంతా బహిరగ తం 
కావటం ధరమం కాదు,' అని అన్నిరు. (అబూ ద్వవూద్) 
ఈ 'హదీసు' దావర్ సీత రలు శ్రీరం కనబడేట్ట్టల  
ప్లుచని దుసుత లు ధరించవదు ని తెలిస్జంది.  

 (2/1251)[ ) لم تتم دراسته (  70]  - 4373
ًبا بِثًََلثَِة دَ  َراِهَم فَلَم َا َوَعْن أَِِبْ َمَطٍر قَاَل: إِن َ عَِلي ًا اِْشَّتَى ثَْو

ْل لَ  َ َياِش َما أََتَجم ََل بِِه ِبَسُه قَاَل: "ا ِ ِ ال َِذْي َرَزقَِِنْ ِمَن الر  َحْمُد لِِل 
ِرْي بِِه َعْوَرِِتْ " ثُم َ قَاَل: َهَكَذا َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل ِف الن َاِس َوأَُوا

 .صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل. َرَواهُ أَْحمَُد 
4373. (70) [2/1251 -అప్రిశోధితం] 
అబూ మ'తరన్ కథనం: 'అలీ (ర) 3 దిర్హమ్లు 
ఇచిచ ఒక వసు ాం కొనాిరు. ద్వనిి ధరంచినప్పడు 
''అల్'హ్ముు  లిలాాహలాజీ' ర'జఖనీ మినరిరయాషి, 
మా అత్జమమలు బిహ ఫినానస్ల, ఫఉవారియ బిహీ 
ఔరతీ.'' --- 'ఈ వసాు ానిి ప్ర సాదించిన దైవానికి 
కతజఞ తలు. ప్ర జల ముందు నేను అలంకరణ చేసాు ను. నా 
మరామంగానిి కప్పప ఉంచ్చతాను. అనే దు'ఆ ప్ఠంచి, 
'ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల దు'ఆ ప్ఠంచడం వినాిను,' అని 
అనాిరు. (అ'హమద్) 

 (2/1251) [ ) ضعيف ( 71]  - 4374
َمَة قَاَل: اٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه   َوَعْن أَِِبْ أَُما لَِبَس ُعَمُربُْن الَْخط َ

ِرْي بِِه َعْوَرِِتْ  َقاَل:ْوًبا َجِدْيًدا فَ ثَ  ِ ال َِذْي كََساِّنْ َما أَُوا لَْحْمُد لِِل  َ ا
ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  ُت رَ َسِمعْ  َوأََتَجم َُل بِِه ِفْ َحَياِِتْ ثُم َ قَاَل:

ًبا َجِدْيًدا فََقاَل: وسلم يَُقْوُل: ِ ال َذِ  "َمْن لَِبَس ثَْو لَْحْمُد لِِل  َ ْي  ا
 ُ ِرْي بِِه َعْورَ كََساِّنْ َما أ ِِتْ َوأََتَجم َُل بِِه ِفْ َحَياِِتْ ثُم َ َعَمَد إِىل َوا

َق بِِه كَاَن   ِفْ كََنِف اهلِل َوِفْ ِحْفِظ اهلِل الث َْوِب ال َِذْي أَْخلََق فََتَصد َ
ًتا ِمِذي ُ "َوِفْ ِسّْتِ اهلِل َحي ًا َوَمي ِ ْ بُْن َماَجهُ . َرَواهُ أَْحمَُد َوالّت ِ  . َوا

ْيب   : َهَذا َحِدْيث  َغِر ِمِذي ُ ْ  .َوقَاَل الّت ِ

4374. (71) [2/1251- బలహీనం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) కొర తు  
దుస్తు లు ధరంచి ఈ దు'ఆ ప్ఠంచారు. 
''అల్'హ్మ్దులిలాా హలాజీ' కస్లనీ మా ఉవారియ 
బిహీ ఔరతీ వ అత్జమమలు బిహీ ఫీ 'హ్యాతీ.'' --- 
'స్తు తార లనీి అల్లల హ్ (త) కొరకే. ఆయనే నాకు ఈ 
దుస్తు లు ప్ర సాదించాడు. దీని ద్వారా నేను నా 
మరామంగానిి కప్పపకునాిను. ప్ర జల ముందు 
అలంకరణ చేసాను.' ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా వినాిను: ''ఎవరు ఈ దు'ఆ ప్ఠంచి 
ద్వనిి ధరంచి, ఆ తరు ప్రత ద్వనిి ధరమంచేస్తు  ఆ వయకిత  
బర తికి ఉనాి, చనిపోయినా దేవుని సంరక్షణలో 
ఉంటాడు. (ఇబ్ని మాజహ్, తిరమజి') 

 (2/1251)[ ) لم تتم دراسته (  72]  - 4375
لَْت: دََخلَْت َحْفَصُة  َة بِْن أَِِبْ َوَعْن عَلَْقمَ   عَلَْقَمَة َعْن أُم ِِه قَا

ْحَمِن َعىَل عَائَِشَة َوعَلَ  ْيق  فََشق َْتُه  ْيَها ِخَمار  َرقِ بِْنُت َعْبِد الر َ
لِك  عَ   .ائَِشَة َوكََسْتَها ِخَماًرا كَِثْيًفا. َرَواهُ َما

4375. (72) [2/1251 -అప్రిశోధితం] 
'అల్ఖమహ్ బిన్ అబీ 'అల్ఖమహ్ తన తల్నల  ద్వారా 
కథనం: 'హఫ్'సహ్ బిన్తె 'అబుద రర 'హామన్, 'ఆయి'షహ్ 
(ర) వదద కు వచాచరు. అప్పపడు ఆమ ప్లుచని 
దుప్పటాట  ధరంచి ఉనాిరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) ఆ 
ప్లుచని దుప్టాట ను చించి పారవేసారు. ఒక దళసర 
దుప్పటితో ఆమను కపాపరు. (మాల్నక్)  
ప్లుచని దుప్టాట  ధరంచడం స్త్ు ాలకు నిష్దధ ం గనుక 
ద్వనిి చించిపారవేసారు. 

 (2/1251)[ ) صحيح (  73]  - 4376
دََخلُْت َعىَل  ْن أَبِْيِه قَاَل: ِد بِْن أَْيَمَن عَ َوَعْن َعْبِد الَْواحِ 

لَْت: ْرفَْع   عَائَِشَة َوعَلَْيَها ِدْرع  قِْطِري   ثََمُن َخْمَسِة دََراِهَم فََقا اِ
ْنُظْر إِلَْيَها فَإِن ََها ُتْزِِهْ أَْن َتلَْبَسُه ِفْ الَْبْيِت  َرَك إىِل جَ بََص  ُ اِريَِِتْ ا

صىل اهلل عليه وسلم   ْهِد َرُسْوِل اهللِ َها ِدْرع  َعىَل عَ َوقَْد كَاَن ِلْ ِمنْ 
لَْمِدْيَنِة إِِل َ أَْرَسلَْت إَِل َ َتْستَ  ُ بِا َ هُ. َرَواهُ  فََما كَانَْت اِْمَرأَة  ُتَقْي  ِعْْيُ

 .الُْبَخاِري ُ 
4376. (73) [2/1251-దృఢం] 
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'అబుద ల్ వా'హిద్ బిన్ ఐమన్ తన తండిర  ద్వారా 
కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ (ర) వదద కు వచాచను. 
అప్పపడు ఆమ శరీరంపైె మిస్రీ కురాత  ఉంది. ద్వని వల 5 
దిర్హమ్లు. (అంటే సాధారణమైన కురాత ) అది చూచి 
నాకు ఆశచరయం కల్నగంది. 'ఆయి'షహ్ (ర) అది గర హించి, 
'నువుా తలఎతిు  నా బ్బనిసరాల్నని చూడు, ఆమ ఇంటోల  
ఆ కురాత ను తొడగమంటే అసహియంచ్చకుంట్టంది. అంటే 
ఇంటిలోప్ల ధరంచమంటేనే అసహియంచ్చకుంట్టంది. 
బయట తరువాత సంగతి. ఈ కురాత లోల ని  ఒక కురాత  
ప్ర వకత  (స) కాలంలో నా దగగ ర ఉండేది. ఏ స్త్ు ాకైెనా 
అలంకరంచి ఆమ భ్రత  ఇంటికి ప్ంపేటప్పపడు దీనిి నా 
దగగ ర నుండి తాతాాల్నకంగా తీస్తకొని ఆమను ధరంచి, 
అలంకరంచి ఆమ భ్రత  ఇంటికి ప్ంపేవారు. (బు'ఖారీ)  
అంటే ప్ర వకత  (స) కాలంలో బటట లు కూడా చాల్ల 
తకుావగా ఉండేవి. నిరాడంబరత కూడా ఉండేది. 
ఇప్పపడు చాల్ల బటట లు ఉనాియి. ఇప్పపడు 
అట్టవంటి కురాత  ప్నిమనిష్ ఇంటోల  ధరంచమంటే 
అసహియంచ్చకుంట్టంది. 

 (2/1252)[ ) صحيح (  74]  - 4377
ِبَس َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْوًما لَ  ْن َجاِبٍر قَاَل:َوعَ 

ىَل  قَُباَء ِدْيَباٍج أُْهَدي لَُه ثُم َ أَْوَشَك أَْن نََزَعُه فَأَْرَسَل بِِه إِ 
ْنَتَزْعَتُه يَا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   ُعَمَرفَِقْيَل: قَْد أَْوَشَك َما اِ

ْيُل ""نََهاِّنْ  وسلم فََقاَل: ِكْي فََقاَل: يَا فََجاَء ُعَمُر يَبْ  َعْنُه ِجَْبِ
ْ لَْم  َرُسْوَل اهلِل كَِرْهَت أَْمًرا َوأَْعَطْيَتِنْيِه فََما ِلْ؟ فََقاَل: "إِّن ِ

 ُ . فََباَعُه بِأَلَْفْي ِدْرَهٍم.  "ْعِطَكُه َتلَْبُسُه إِن ََما أَْعَطْيُتَكُه َتِبْيُعهُ أ
 .َرَواهُ ُمْسِلم  

4377. (74) [2/1252 -దృఢం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) ప్ట్టట  పైెజామా 
ధరంచారు. అది కానుకగా వచిచంది. ఆ తరువాత 
వంటనే ద్వనిి తొలగంచారు, 'ఉమర్ (ర) వదద కు 
ప్ంప్పవేసారు. ప్ర వకత  (స)ను ద్వనిి వంటనే ఎందుకు 
తొలగంచారని ప్ర శించడం జరగంది. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'ఇప్పపడిప్పపడే జిబీర ల్(అ) ద్వనిి ధరంచవదద ని' 
వారంచారు. ఆ తరువాత 'ఉమర్ (ర) ఏడుస్తు  
వచాచరు. 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు ఒక వస్తు వును చెడుగా 

భావించి, ద్వనిి నా దగగ రకు ప్ంప్పంచారు, నేను 
ధరంచాలని, మర నా ప్రసిితి ఏం కాను?' ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'ద్వనిి నేను నీవు ధరంచాలని ప్ంప్ల్లదు, ద్వనిి 
అమమకానికి ఇచాచను. ద్వనిి అమిమ ల్లభ్ం 
పంద్వలని,' అని అనాిరు. 'ఉమర్ (ర) ద్వనిి రండు 
వేల దిరాంలకు అమిమవేసారు. (ముసిల మ్) 

 (2/1252)[ ) ضعيف (  75]  - 4378
ْبِن َعب َاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َقاَل: إِن ََما نََه َرُسْولُ  اهلِل  َوَعِن ا

ْيرِ ه وسلم َعْن ثَْوِب صىل اهلل علي ا   .الُْمْصَمِت ِمَن الَْحِر فَأَم َ
 . دَ الَْعلَُم َوَسَدى الث َْوِب فًََل بَأَْس بِِه. َرَواهُ أَبُْو دَاوُ 

4378. (75) [2/1252 -బలహీనం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
పూరత గా ప్ట్టట వసాు ానిి ధరంచడానిి నిషేధించారు. 
అయితే కేవలం గీతలు ల్లద్వ నాలుగు అంగుళ్ళల ప్ట్టట  
ఉని వసాు ానిి ధరంచడంలో ఎట్టవంటి అభ్యంతరం 
ల్లదు. (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1252) [ ) صحيح ( 76]  - 4379
َخَرَج عَلَْيَنا ِعْمَراُن بُْن ُحَصْْيٍ َوعَلَْيِه   َوَعْن أَِِبْ َرَجاٍء قَاَل:

َوقَاَل:ِمْطَرف  مِ    َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ن َ إِ  ْن َخز ٍ
نَْعَمِتِه  "َمْن أَْنَعَم اهلُل عَلَْيِه نِْعَمًة فَإِن َ اهلَل يُِحب ُ أَْن يََرى أَثَرَ 

 . . َرَواهُ أَْحَمُد  " َعىَل َعْبِدهِ 
4379. (76) [2/1252 -దృఢం] 
అబూ రజాఅ' కథనం: 'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) నా 
వదద కు వచాచరు. అప్పపడతను ఊలు జుబబహ్ ధరంచి 
ఉనాిరు. అతను ఇల్ల అనాిరు, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
'అల్లల హ్ (త) తన ద్వస్తనికి ప్ర సాదించిన అనుగర హాల 
ప్ర భావానిి తన ద్వస్తలపైె చూడాలని కుతూహలం 
కల్నగ ఉంటాడు.'' (అ'హమద్) 

 (2/1252)[ ) صحيح (  77]  - 4380
بِْن َعب َاٍس رَ َوَعِن  ا قَاَل: كُْل َما ِشْئَت َوالَْبْس  ِضَي اهلُل َعْنُهمَ  ا

. َرَواهُ  ْثَنَتاِن: َسَرف  َوَمِخْيلَة  الُْبَخاِري ُ ِفْ َما ِشْئَت َما أَْخَطأَْتَك ا
 .َتْرَجَمِة بَاٍب 

4380. (77) [2/1252 -దృఢం] 
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'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ధరమ 
సమమతమైన వస్తు వులను తినండి, ధరంచండి. అయితే 
అందులో దుబ్బరా ఖరుచ, గరాం, అహంకారం 
ఉండకూడదు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1252) [ ) حسن ( 78]  - 4381
هِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  ِن ُشَعْيٍب َعْن َوَعْن َعْمِرو بْ  ِ  أَبِْيِه َعْن َجد 

قُْوا َوالَْبُس اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "كُلُْوا َواْشَربُْوا َوَتَص  ْوا َما د َ
ِل  بُْن  "ْط إِْسَراف  َوَِل َمِخْيلَة  لَْم يَُخا . رواهُ أَْحَمُد َوالن ََسايئِ ُ َوا
 .َماَجهُ 

4381. (78) [2/1252 -ప్రర మాణికం] 
అమ్ర్ బిన్ షుఐబ్ తన తండిర  ద్వారా, అతడు తన 
తాత ద్వారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ''తినండి, తార గండి, ద్వన 
ధరామలు చేయండి, ధరంచండి. అయితే దుబ్బరా 
ఖరుచలకు, గరాాహంకారాలకు గురకాకండి.'' 15   

(అ'హమద్, నసాయి', ఇబ్ని్ మాజహ్) 
 (2/1252)[ ) لم تتم دراسته (  79]  - 4382

ْردَاِء قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِب الد َ
.  "َياُض بِ َوَمَساِجِدكُُم اْل ِفْ قُُبْوِركُْم  "إِن َ أَْحَسَن َما ُزْرُتُم اهللَ 

ْبُن َماَجُه.  َرَواهُ ا
4382. (79) [2/1252- అప్రిశోధితం] 
అబూ దర్ద్వ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 
ధరంచి సమాధులలోనికి వళ్ళా, నమా'జుల కోసం ధరంచి 
మసిజ దులలోనికి వళ్ళా తెలల టి వసాు ాలు అనిిటికంటే 
ఉతు మమైనవి.'' 16  (ఇబ్ని మాజహ్) 

===== 

 

15) వివరణ-4381: అంటే ప్ర తి ధరమసమమతమైన 

వస్తు వులను తినవచ్చచను, తార గవచ్చచను, ధరంచ 

వచ్చచను. అయితే అందులో దుబ్బరా ఖరుచలకు, 

గరాాహంకారాలకు గురకారాదు. 

16) వివరణ-4382: అంటే మృతులను తెలల వసాు ాలోల  కఫన్ 

చేయడం అనిిటికంటే ఉతు మం. మసిజ దులలో తెలల  

వసాు ాలు ధరంచి నమా'జుకు వళాడం అనిిటికంటే 

ఉతు మం.  

 َباُب الَْخاَتِم   -1
1. ఉంగ్రం 

 అవసరం అనుకుంటే వండి ఉంగ్రం కుడిచేతిల్ల 
ధరంచడం ప్ర వకత  సాంప్ర ద్వయం. ఉంగరంపైె తన పేరు 
చెకాడం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర ద్వయం. అంటే ఇది గురుత గా 
ఉండటానికి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదట్ట విభాగం    ا
 (2/1253)تفق عليه ( [ ) م  1]  - 4383

ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: ِب ُ صىل اهلل   َعِن ا ت ََخَذ الن َ اِ
َيٍة:عليه وسلم َخاِتًما ِمْن ذََهٍب َوِفْ  َوَجَعلَُه ِفْ يَِدهِ الُْيْمىَن   ِرَوا

ت ََخَذ َخاَتًما ِمَن الَْوِرِق نُِقَش فِْيِه: ُمَحم َ  د  َرُسْوُل  ثُم َ أَلَْقاهُ ثُم َ ا
َوكَاَن إِذَا   "َِل يَُنق َِشن َ أََحد  َعىَل نَْقِش َخاَتِمْي َهَذا". َوقَاَل: اهللِ 

ُه ِمم َا يَلِْي  ِه  لَِبَسُه َجَعَل فَص َ  . بَْطَن كَف ِ
4383. (1) [2/1253 -ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
బంగారం ఉంగరం చేయించారు. మరో ఉల్లల్లఖనలో ఆ 
ఉంగర్నిి కుడిచేతి వేలిలో ధరించారు. మళ్ళా ద్వనిి 
పారవేసారు. ఆ తరువాత వండి ఉంగ్రానిన తయారు 
చేయించారు. ద్వనిపైె ము'హమమద్, రస్తలుల్లల హ్ అని 
చెకిాంచారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇతరు లెవారూ 
ఈ విధంగా ము'హమమద్ రస్తలుల్లల హ్ చెకిాంచరాదని 
అనాిరు. ఉంగరం ధరస్తు  ద్వని వజర ం అరచేతివైప్ప 
ఉండేది. 17  (బు'ఖారీ,  ముసిల మ్) 

 ( 2/1253) [ ) صحيح ( 2]  - 4384
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن  َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: نََه َرُسْولُ 

َهِب َوَعْن قَِراَءةِ لُبْ  ِس الَْقِسي ِ َوالُْمَعْصَفِر َوَعْن َتْخُتِم الذ َ
كُْوِع. َرَواهُ الُْقْرآِن ِف   .  ُمْسِلم  الر ُ

 

17) వివరణ-4383: ప్ర వకత  (స) పార రంభ్ంలో బంగారు ఉంగ 

రానిి చేయించారు. ఆ తరువాత బంగారం 

ప్పరుషులకు నిషేధించబడింది. అందువలల  ప్ర వకత  (స) 

ద్వనిి తీసివేసారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వండి 

ఉంగరానిి తయారు చేయించారు. అవసరమైనప్పప 

డల్లల  ద్వనిి ఉప్యోగంచే వారు. 
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4384. (2) [2/1253 -దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి ప్ట్టట  వసాు ాలు, 
రంగు ప్టిట ంచిన వసాు ాలు, బంగారు ఉంగరాని  ి
ధరంచవదద ని, రుకూ' సి్లతిల్ల ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచవదద ని 
వారంచారు. (ముసిల మ్) 

 ( 2/1253)[ ) صحيح (  3]  - 4385
ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِن َعب َاٍس أَن َ رَ ْن َعْبِد اهلِل بْ َوعَ 

َعُه فََطرَ  َحُه فََقاَل: "يَْعِمُد  َرأَى َخاِتًما ِمْن ذََهٍب ِفْ يَِد َرُجل فَََنَ
ُجِل أََحُدكُْم إِىل َجْمَرةٍ ِمْن نَاٍر فََيْجَعلََها ِفْ يَِدهِ؟ "فَِقيْ  َل لِلر 

ُخْذ َخاَتَمَك   هلل عليه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل ا بَْعَدَما ذََهَب رَ 
ْنَتِفْع بِِه. هلِل  َِل َواهلِل َِل آُخُذهُ أَبًَدا َوقَْد َطَرَحُه َرُسْوُل ا  قَاَل: اِ

 . صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ ُمْسِلم  
4385. (3) [2/1253 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక 
వయకిత  చేతిలో బంగారు ఉంగరానిి చూచారు. ప్ర వకత  (స) 
అతని చేతి నుండి ద్వనిి తీసి పారవేసారు. ఇంకా, 'మీరు 
అగికణానిి చేతులోల  తీస్తకోవాలను కుంట్టనాిరు,' 
అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స) వళిా పోయిన తరాాత ప్ర జలు 
ఆ వయకిత తో, 'ద్వనిి ఎతుు కో, అమిమ ల్లభ్ం్పందు' అని 
అనాిరు. ద్వనికి ఆ వయకిత , 'అలాల హ్ సాకాి! ప్ర వకత  (స) 
విసరవేసిన ద్వనిి నేను ఎంతమాతర ం తీస్తకోను,' అని 
అనాిడు. 18  (ముసిల మ్) 

 ( 2/1253)[ ) صحيح (  4]  - 4386
َوَعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم أََرادَ أَْن يَْكُتَب إِىل  

َ إِن َُهْم َِل يَقْ  َجاِشي ِ فَِقْيَل:ِكْسَرى َوقَْيَصَر َوالن َ  َبلُْوَن ِكَتاًبا إِِل 
ٍة بَِخاَتٍم فََصاغَ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخاِتًما َحلْ  َقَة فِض َ

 نُِقَش فِْيِه: ُمَحم َد  َرُسْوُل اهلِل. َرَواهُ ُمْسِلم  .
: كَاَن نَْقُش الَْخاَتِم  َيِة لِلُْبَخاِري ِ  :ُمَحم َد    ثًََلثَُة أَْسُطرٍ َوِفْ ِرَوا

 .  َوَرُسْول  َسْطر  َواهلِل َسْطر    َسْطر  
4386. (4) [2/1253- దృఢం] 

 

18) వివరణ-4385: ఈ 'హదీస్త' ద్వారా తెల్నసిన 

విషయం ఏమిటంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా బంగారు 

ఉంగరానిి ధరంచి ఉంటే, ద్వనిి వారంచాల్న. అంటే 

షరీఅత్కు వయతిరేకంగా జరుగుతూ ఉంటే ద్వనిి 

వారంచాల్న.  

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కిస్లర  మరయు రూమ్, 
నజాూ షీ మొదలైెన రాజుల వదద కు ఉతు రాలు వార ద్వద మని 
నిశచయించ్చకునాిరు. వాళ్ళా ముదర ల్లని ఉతు రాలను 
నమమరని తెల్నయప్రచబడింది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 
వండిముదర  చేయించారు. ద్వనిపైె ము'హమమద్ అని 
వార సి ఉంది. (ముసిల మ్)  
బు'ఖారీ ఉల్లల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ముదర పైె మూడు 
లైెనుల  ఉండేవి. మొదటి లైెనులో ము'హమమద్, రండవ 
లైెనులో రస్తలు మూడవ లైెలోల  అల్లల హ్ అని వార యబడి 
ఉంది.''  (ము'హమమద్  రస్తల్  అల్లల హ్) 

 ( 2/1254)[ ) صحيح (  5]  - 4387
 َ ٍة  َوَعْنُه أَن َ نَِب َ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َخاَتُمُه ِمْن فِض 

 ُ ُه ِمْنُه. َرَواهُ الُْبَخاِري   . َوكَاَن فَص ُ
4387. (5) [2/1254 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద  వండి ఉంగరం 
ఉండేది. ద్వని పందిక కూడా వండితో చేయబడింది.19  

(ముసిల మ్)  
 (2/1254)[ ) متفق عليه (  6]  - 4388

ٍة ِفْ  َوَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع ليه وسلم لَِبَس َخاَتَم فِض َ
ُه ِمم َا يَلِْي كَف َهُ يَمِ   .ْيِنِه فِْيِه فَص َ َحَبِشي   كَاَن يَْجَعُل فَص َ

4388. (6) [2/1254- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన కుడిచేతిలో వండి 
ఉంగరం ధరంచారు. దీనిి నలారాతితో పొదగ్డం 
జరగంది. ఉంగరానిి అరచేతుల వైప్ప తిర ప్పప 
ధరంచారు.  (బు'ఖారీ,  ముసిల మ్) 

 ( 2/1254) [ ) صحيح ( 7]  - 4389
هِ  عليه وسلم ِفْ َهذِ َوَعْنُه قَاَل: كَاَن َخاِتُم الن َِب ِ صىل اهلل 

َر إِىل ا  . لِْخْنَصِر ِمْن يَِدهِ الُْيْسَرى . َرَواهُ ُمْسِلم  َوأََشا
4389. (7) [2/1254 -దృఢం] 

 

19) వివరణ-4387: ప్ర వకత  (స) వదద  అనేక ఉంగ్రాలు 

ఉండేవి. కొనిింటి పందికలు వండిని, మరకొనిి నలల గా 

ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) మరణానంతరం అబూ బకర్, 'ఉమర్, 

'ఉసామన్లు ధరంచారు. 'ఖిల్లఫత్ చివరకాలంలో 'అరీస్ 

బ్బవిలో ప్డిపోయింది, ఎంత వతికినా దొరకల్లదు. 
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అనస్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉంగరం ఎడమ చేతి ప్ర క  ా
వేర లులో ఉండేది. 20  (ముసిల మ్) 

 ( 2/1254) [ ) صحيح ( 8]  - 4390
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ِّنْ نََها َعْنُه قَاَل:َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل 

َ  وسلم أَْن أََتْخت ََم ِفْ إِْصَبِعْي َهِذهِ أَْو َهِذهِ قَاَل: َمأَ إِىل الُْوْسََط وْ فَأ
 .َوال َِِتْ َتِلْيَها. َرَواهُ ُمْسِلم  

4390. (8) [2/1254 -దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి ఈ వేర లులో ఉంగరం 
ధరంచరాదని వారంచారు. అంటే మధయవేర లు, చూప్పడు 
వేర లు. అందువలల  ఉంగరం ప్ర కా వేలులో ధరంచాల్న.21  
(ముసిల మ్) 

----- 

ْل  َ    రండవ విభాగం ْصُل الث َاِّنْ فَ ا
 (1254/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 4391

ِب ُ صىل اهلل علي َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َجْعَفٍر قَالَ  ه وسلم  :كَاَن الن َ
بُْن َماَجُه ِفْ يَِمْيِنِه. رَ يََتَخت َُم   .َواهُ ا

4391. (9) [2/1254 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ జ'అఫర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ఉంగరానిి కుడిచేతిలో ధరంచేవారు. (ఇబ్ని్ మాజహ్) 

 (2/1254)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 4392
 . لِي ٍ لن ََسايئِ ُ َعْن عََوَرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

4392. (10) [2/1254- అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: (అబూ ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1254) لم تتم دراسته ( [ ) 11]  - 4393
بِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يََتَخت َُم   َوَعِن ا

ِرهِ َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   . ِفْ يََسا
4393. (11) [2/1254- అప్రిశోధితం] 

 

20) వివరణ-4389: ఉంగరం కుడిచేతిలో ధరంచడం ప్ర వకత  

సాంప్ర ద్వయం. ఒకవేళ కుడిచేతిలో బ్బధగా ఉంటే ఎడమ 

చేతిలో ధరంచవచ్చచను. 

21) వివరణ-4390: ముస్జల ం ప్పరుషులు ప్ర కా్ (న్నలగ వ) 
వేలులో ధరంచాల్న. అయితే స్త్ు ాలు తమ ఇషట ం వచిచన 

వేర ల్నలో ధరంచ వచ్చచను. 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఎడమ 
చేతిలో ఉంగరానిి ధరంచేవారు. 22  (అబూ ద్వవూద్) 

 (2/1254)[ ) صحيح (  12]  - 4394
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم أََخَذ   َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ الن َ

ْيًرا فََجَعلَُه ِفْ  َ َحِر لِِه ثُم َ قَاَل: َخَذ ذََهًبا فََجعَ  يَِمْيِنِه َوأ لَُه ِفْ ِشَما
كُْورِ  ِِتْ". "إِن َ َهَذْيِن َحَرام  َعىَل ذُ َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ   أُم َ

 .َوالن ََسايئِ ُ 
4394. (12) [2/1254- దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కుడిచేతిలో ప్ట్టట ను, 
ఎడమ చేతిలో బంగారానిి ప్ట్టట కొని, ఈ రండూ అంటే 
ప్ట్టట , బంగారం నా అనుచర సమాజంలోని 
ప్పరుషులకు నిష్దధ ం అని ప్ర వచంచారు. (అ'హమద్, 
అబూ ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1255) [ ) صحيح ( 13]  - 4395
َيَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  نََه َعْن  َوَعْن ُمَعاِو

َهِب ْبِس ال َوَعْن لُ رِ ُركُْوِب الن ُُموْ  ًعا. ذ َ   أَبُْودَاُودَ  َرَواهُ  إِِل  ُمَقط َ
 .  َوالن ََسايئِ ُ 

4395. (13) [2/1255 -దృఢం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చిరుత చరమంపైె 
కూరోచవటానిి, ప్డుకోవటానిి నిషేధించారు. (అబూ 
ద్వవూద్, నసాయి') 
అంటే చాలా కొంచం బంగారం ధరమసమమతంగా 
ఉండేది. ఆ తరువాత రదుు చేయబడింది. అవసరమైతే 
బంగారం ముకుా్ ప్పడక ల్లదా బంగారం్ ప్నుి 
చేయించ్చకో వచ్చును. 

 (2/1255)[ ) ضعيف (  14 ] - 4396
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لَِرُجٍل عَلَْيِه  ْيَدةَ أَن َ الن َ َوَعْن بَُر

َطَرَحُه ثُم َ  اْْلَْصَناِم؟" فَ َخاَتم  ِمْن َشَبٍه: "َما ِلْ أَِجُد ِمْنَك ِرْيَح 
لَْيَة َك حِ  َوعَلَْيِه َخاِتم  ِمْن َحِدْيٍد فََقاَل: "َما ِلْ أََرى عَلَيْ َجاءَ 

يَا َرُسْوَل اهلِل ِمْن أَي ِ َشْيٍء أَت َِخُذهُ؟   أَْهِل الن َاِر؟" فََطَرَحُه فََقاَل:
 

22) వివరణ-4393: అయితే కుడిచేతిలో ధరంచటమే 

ఉతు మం. ఒకవేళ కుడిచేతిలో నొప్పపగా ఉంటే ఎడమ 

చేతిలో ధరంచవచ్చచను. 



22. వస్ర ా పుస్ర కం : 4304-4513    ;   స్ంపుటం : II 1548 22-  َْلدالجِ   ؛   4513-4304 :  ِس ل ِبَاالاُب ِكت :  II 
 

ًِل  ِمِذي ُ . َروَ "قَاَل: "ِمْن َوِرٍق َوَِل ُتِتم َُه ِمثَْقا ْ َوأَبُْو دَاُودَ   اهُ الّت ِ
 الن ََسايئِ ُ وَ 

4396. (14) [2/1255- బలహీనం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు ఒక వయకిత  
ఇతు డి ఉంగరానిి ధరంచి హాజరయాయడు. అది చూచి 
ప్ర వకత  (స), 'ఏంటీ సంగతి, నీలో విగర హాల దురాాసన 
వస్తు ంది,' అని అనాిరు. ఆ వయకిత  ఆ ఉంగరానిి 
పారవేసాడు. మరో వయకిత  ఇనుప్ ఉంగరం ధరంచి 
వచాచడు. ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'నినుి నరకవాస్తల 
ఆభ్రణాలు ధరంచి ఉండటం చూస్తు నాిను,' అని 
అనాిరు. ఆ వయకిత  ద్వనిి పారవేసాడు. ఆ వయకిత , 'ఓ 
ప్ర వకాత ! మర దేనితో చేయించిన ఉంగరం ధరంచాల్న,' 
అని వినివించ్చకునాిడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'వండి 
ఉంగరం చేయించ్చకో, అయితే అది ఒక తులం కనాి 
ఎకుావ ఉండరాదు,' అని అనాిరు. 23 (తిరమజి', 
అబూ  ద్వవూద్, నసాయి')  
ము'హ్యుస్తునిహ్లో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఒక 
వయకిత ని నువుా వళిా ఏదైనా వస్తు వు తీస్తకురా, అది 
ఇనుప్్ ఉంగరం అయినా సరే''  అని్ అనాిరు.  

 ( 2/1255)[ ) ضعيف (  15]  -4397
ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: ِب ُ  َوَعِن ا يه وسلم يَْكَرهُ  صىل اهلل عل كَاَن الن َ

ِر   ٍل: َعْشَر ِخًَل  ْيِب َوَجر ُ اْْلََزا ْفَرةُ يَْعِِن الَْخلُْوَق َوَتْغِيْْيَ الش َ الص ُ
َج  َهِب َوالت َََب ُ لذ َ ْيَنِة لِغَ  َوالت ََخت َُم بِا لز ِ َرَب  ْْيِ َمَحل َِها َوابِا لض َ

ذَاِت وَ  لُْمَعو َ ىق إِِل َ بِا ْلِكَعاِب َوالر ُ َمائِِم َوَعْزَل الَْماِء  َعْقَد الت َ بِا
ِب ِ ُمَح  ِمِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ لَِغْْيِ َمَحل ِِه َوفََسادَ الص َ ِ  . ر 

4397. (15) [2/1255 -బలహీనం]  
 

23) వివరణ-4396: చాల్లమంది అవిశాాస్తలు, విగర హా 

రాధకులు ఇతు డి విగర హాలు తయారుచేసాు రు. అందువలల  

ప్ర వకత  (స) నువుా ఇతు డి ఉంగరం ధరంచివచాచవు. 

అందులో విగర హాల దురాాసన వస్తు ంది. అందువలల  ప్ర వకత  

(స) దీనిి అసహియంచ్చకునాిరు. అదేవిధంగా ప్ర వకత  (స) 

ఇనుప్ ఉంగరానిి అసహియంచ్చకునాిరు. ఎందుకంటే 

ఇది నరకవాస్తల ఆభ్రణం. నరకవాస్తల మడలోల  

ఇనుప్హారాలు, గొలుస్తలు ఉంటాయి. ఇనుప్ ఉంగరం 

గురించ అడిగిన 'హదీసు'లో దీనిి రదుు  చేయడం 

జరిగింది. 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ 
10 విషయాలను అస్హయంచుకునే వారు: 1. 
కుంకుమతో తయారయ్యయ ప్స్తప్పరంగు, 2. తెలల  
వంట్టర కలను పీకడం ల్లద్వ నలల టిరంగు ప్టిట ంచటం, 3. 
లుంగీ ల్లద్వ పైెజామా చీల మండల కిర ంద 
వేర ల్లడదీయడం, 4. బంగారు ఉంగరానిి ధరంచటం, 5. 
స్త్ు ాలు ప్రాయి ప్పరుషులకు చూప్టానికి ఆభ్రణాలు 
ధరంచటం, 6. చదరంగం ఆడటం, 7.చేతబడి 
చేయటం, 8. తావీజులు తాయెతుు లు ధరంచటం, 9. 
వీరాయనిి లోప్ల్నకి పోకుండా చేయటం, 10. బిడాకు హాని 
చేకూరచటం అంటే భారయతో సంభోగం చేస్తు  బిడా పాలు 
ఆగపోతాయి. ఇవనీి నిష్దధ ం కావు, కాని అసహియంచ్చ 
కోదగగ వి. (అబూ ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1256)[ ) ضعيف (  16]  - 4398
بَْْيِ  بِْن الز ُ بَْْيِإىِل  َِلةً لَهُ أَن َ َموْ  :َوَعِن ا ْم ذََهَبْت بِاْبَنِة الز ُ

اِب َوِفْ ِرْجِلَها أَْجَراس  فََقَطَعَها ُعَمُرَوقَاَل: ُعَمَربِْن  َسِمْعُت   الَْخط َ
ُ  صىل اهلل عليه وسلم َرُسْوَل اهللِ  ل ِ َجَرٍس يَُقْوُل: "َمَع ك

". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   . َشْيَطان 
4398. (16) [2/1256 -బలహీనం] 
ఇబ్ని జుబై్నర్(ర) కథనం:అతను విడుదల చేసిన 

బ్బనిస రాలు 'జుబై్నర్ కుమారత ను 'ఉమర్ (ర) వదద కు 
తీస్తకు వళిాంది. ఆ అమామయి కాళాకు ప్టీట లు 
ఉనాియి. 'ఉమర్ (ర) వాటిని తెర ంచివేసి, నేను ప్ర వకత  (స) 
''ప్ర తి ప్టీట , మరయు గంటల వంట షై'తాన్ ఉంటాడని 
అనటం  వినాిను,' అని అనాిరు. (అబూ  ద్వవూద్)  
ఈ 'హదీస్త' ద్వారా శబద ం చేస్త ప్టీట లు, గంటలు 
ధరంచ రాదని తెల్నసింది. 

 (2/1256) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 4399
ْحَمِن بِْن َنَة َمْوَِلةٍ َعبْ َوَعْن بَُنا َحي َاَن اْْلَْنَصاِري ِ كَانَْت  ِد الر َ
ُِتَن إِذْ دُِخلَْت عَلَيْ ِعْنَد عَائَِشَة  َها بَِجاِرَيٍة َوعَلَْيَها َجًَلِجُل يَُصو 

لَْت: َعن َ َجًَلِجلََها َسِمْعُت َرُسْوَل  فََقا ِ َِل ُتْدِخلَن ََها عَلَي َ إِِل َ أَْن ُتَقط 
ْدُخُل الَْمًَلئَِكُة بَْيًتا فِْيِه  لم يَُقْوُل: "َِل تَ  صىل اهلل عليه وساهللِ 

"  . دَ َرَواهُ أَبُْو دَاوُ   .أَْجَراس 
4399. (17) [2/1256 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద రర 'హామన్ బిన్ 'హయాయన్ అ'నాురీ విడుదల 
చేసిన బ్బనిసరాలు బనానహ్ కథనం: ఆమ 'ఆయి' షహ్ 
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(ర) వదద  ఉంది. ఆమ వదద కు ఒక అమామయి వచిచంది, 
ఆమ ప్టీట లు ధరంచి ఉంది. వాటి నుండి శబద ం వస్తు ంది. 
'ఆయి'షహ్ (ర) ఆ అమామయిని తెచిచన స్త్ు ాతో ఈ 
అమామయిని మళ్ళా నా ఇంటికి ఈ ప్టీట లు ఉనింత 
వరకు తీస్తకురాకు. నువుా ఈ ప్టీట లను తెర ంచి 

పారేయి. ఎందుకంటే ప్ర వకత (స), 'ఏ ఇంటిలో శబద ంచేస్త 
ఆభ్రణాలు అంటే ప్టీట లు గంటలు ఉంటాయో, ఆ 
ఇంటోల  కారుణయ దైవదూతలు ప్ర వేశంచరు,' అని 
అనాిరు.  24  (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1256)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4400
هُ َعْرفََجَة بَْن أَْسَعَد   ْحمِن بِْن َطَرفََة أَن َ َجد َ َوَعْن َعْبِد الر َ

ِمْن َوِرٍق فَأَْنََتَ عَلَْيِه فَأََمَرهُ فَات ََخَذ أَْنًفا يَْوَم اْلكًَُلِب  قُِطَع أَْنُفهُ 
ِب ُ صىل ا لم أَْن ي ت َِخَذ أَْنًفا ِمْن ذََهٍب. َرَواهُ  هلل عليه وسالن َ

ِمِذي ُ وأَبُْو  ْ  دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ  الّت ِ
4400. (18) [2/1256 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద రర 'హామన్ బిన్ 'తరఫహ్ కథనం: అతని తాత 
గారైన 'తరఫ బిన్ స'అద్ యొకా ముకుా కిల్లబ్ 
యుదధ ంలో తెగపోయింది. అతడు వండి ముకుా 
చేయించ్చకునాిరు. కాని అందులో దురాాసన 
ఏరపడింది. ప్ర వకత  (స) బంగారు ముకుాను చేయించ్చ 
కోమని ఆదేశంచారు. (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, 
నసాయి') 

 ( 2/1256)[ ) جيد (  19]  - 4401
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َ "مَ  ْن ي َُحل َِق َحِبْيَبُه َحلَْقًة ِمْن نَاٍر فَلُْيَحل ِْقُه َحلَْقًة ِمْن ْن أََحب َ أ
َِق َحِبْيَبُه َطْوقًا ِمْن نَاٍر فَلْيُ ذََهٍب َومَ  َطِوقُْه َطْوقًا ْن أََحب َ أَْن يَُطو 

َ مِ  ًرا ِمْن نَاٍر فَلْيُ ْن ذََهٍب َوَمْن أ َِر َحِبْيَبُه ِسَوا ِْرهُ َحب َ أَْن يَُسو  َسو 
لَْعُبْوا بَِهامِ  ِة فَا لِْفض َ لَِكْن عَلَْيُكْم بِا  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "ْن ذََهٍب َو

4401. (19) [2/1256 -ఆమోదయోగయం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తన మితుర లకు నరకాగి అంటే అగి ఉంగరం, జుమ్కా 
ధరంప్జేయగోరే వయకిత , బంగారం ఆభ్రణాలు ధరంప్ 
జేయాల్న. అదేవిధంగా తన భారాయబిడాలకు, 

 

24) వివరణ-4399: అంటే ప్టీట లు, గంటల శబద ం వచేచ 

ఆభ్ర ణాలను అమామయిలు, స్త్ు ాలు ధరంచరాదు. 

బంధువులకు నరకాగి ఆభ్రణాలు ధరంప్జేయగోరే్

వారు బంగారు ఆభ్ర ణానిి ధరంప్జేయాల్న. అయితే 
మీరు వండి ఆభ్రణాలు ధరంచవచ్చచను. 25 (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1257) [ ) ضعيف ( 20]  - 4402
ىل اهلل عليه وسلم  ُسْوَل اهلِل ص َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت يَِزْيَد أَن َ رَ 

"أَي َُما اْمَرأَةٍ َتَقل ََدْت قًَِلدَةً ِمْن ذََهٍب قُل َِدْت ِفْ ُعُنِقَها ِمثْلََها   قَاَل:
َمِة وَ  نَِها ُخْرًصا ِمْن  َجَعلَْت ِفْ أُذُ  أَي َُما اْمَرأَةٍ ِمَن الن َاِريَْوَم الِْقَيا
ِمِة".ثْلَُه ِمَن ال ذََهٍب َجَعَل اهلُل ِفْ أُذُنَِها مِ  َرَواهُ أَبُْو  ن َاِريَْوَم الَْقَيا

 .دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ 
4402. (20) [2/1257 -బలహీనం] 
అసామ బిన్తె య'జీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బంగారు హారానిి ధరంచిన వయకిత కి తీరుపదినంనాడు 
నరకాగిహారానిి తొడిగంచడం జరుగుతుంది. 
అదేవిధంగా బంగారు జుమ్కా ధరంచే వయకిత  చెవికి 
నరకాగి జుమ్కా తొడిగంచడం జరుగుతుంది.'' (అబూ 
ద్వవూద్, నసాయి')  
అయితే ఇదంతా 'జకాత్ చెల్నల ంచనప్పడు 
జరుగుతుంది. 

 (2/1257) [ ) ضعيف ( 21]  - 4403
 اَل:َوَعْن أُْخٍت لُِحَذْيَفَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَ

ِة َما ُتَحل ِْْيَ بِِه؟ْعَشَر "يَا مَ  ا إِن َُه  الن َِساِء أََما لَكن ِف الِْفض َ أَم َ
ْو   أَبُ َرَواهُ  بَْت بِِه".لَْيَس ِمْنُكن َ اِْمَرأَة  ُتَحىل َ ذََهًبا ُتْظِهْرهُ إِِل َ عُذ ِ 

 .  دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ 
4403. (21) [2/1257 -బలహీనం] 
హుజైఫ (ర) చెలెల లు కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 
స్త్ు ాల్లరా! మీకు వండి ఆభ్రణాలు చాలవా? అంటే వండి 
ఆభ్రణాలు ధరంచండి. శర దధ గా వినండి, మీలో బంగారు 

 

25) వివరణ-4401: ఆభరణ్యల 'జకాత్ చెలిల ంచకుంటే 

ఇలా జరుగుతుంది. బంగారం,ఆభరణ్యల జకాత్ కేమం 

తప్ు కుండ్డ చెలిల స్తత  ఉండ్డలి. సీత రలు బంగారం, వెండి 

ఆభరణ్యలు ధరించవచ్చును. కొందరు విదావంసులు ఈ 

'హదీసు' రదుు చేయబడినదని పేర్కాన్నిరు. ల్లదా ఈ 

'హదీసు' ఇతర 'హదీసు'ల కంటే బలహీనమైనది 

కావచ్చు. వలాల హు ఆలము.   
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ఆభ్రణాలు ధరంచి అసందరభంగా ప్ర దరించే వారు 
ద్వనికి బదులుగా నరక్శక్ష అనుభ్విసాు రు.''  26  (అబూ 
ద్వవూద్, నసాయి') 

----- 

لُِث ُل الث َ الَْفْص     మూడవ విభాగంا
 (2/1257)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 4404

ِمٍر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن  َعْن ُعْقَبَة بِْن عَا
َيقُ يَْمَنُع أَْهَل الِْحلَْيِة  ْيِر َو "إِْن كُْنُتْم ُتِحب ُْوَن ِحلَْيَة   ْوُل:َوالَْحِر
ْيَرَها ْنَيا". َرَواهُ الن ََسايئِ ُ فًََل َتلَْبُسْوَها ِف  الَْجن َِة َوَحِر  .   الد ُ

4404. (22) [2/1257 -అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ట్టట  
వసాు ాలు ధరించేవారని, ఆభ్రణాలు ధరించేవారని 
వారంచేవారు. 'ఒకవేళ మీరు సారగ ంలో ఆభ్రణాలు, 
ప్ట్టట  ధరంచాలని కోరితే, ప్ర ప్ంచంలో వీటిని 
ధరంచకండి,'  అని హతబోధ  చేస్తవారు. (నసాయి') 

 (2/1257) [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 4405
ْبِن َعب َاٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  ت ََخَذ َوَعِن ا م اِ

نَْظَرة    "َشْغلَِِنْ َهَذا َعْنُكْم ُمْنُذ الَْيْوِم إِلَْيهِ  ا فَلَِبَسُه قَاَل:َخاَتمً 
 . ُكْم نَْظَرة " ثُم َ أَلَْقاهُ. َرَواهُ الن ََسايئِ ُ َوإِلَيْ 

4405. (23) [2/1257- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉంగరం 
చేయించారు. ద్వనిి ధరంచారు. ఈ రోజు అది న్నకు మీ 
నుండి మరల్నచవేసింది. ఒకసార మిమమల్ని 
చూస్తు నాిను, మరోసార ద్వనిి చూస్తు నాిను అని 
ప్ల్నకి ద్వనిి తొలగంచి వేసారు. (నసాయి)  
ఇది బంగారు ఉంగరం అయి ఉంట్టంది. దైవభీతి, 
అణుకువ వలల  ఇల్ల చేసారు. 

 (2/1258)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4406
 

26) వివరణ-4403:ఈ 'హదీసు'లదావర్ ఆభరణ్యలోల  

'జకాత్ ఉందని నిరూపంచబడింది.అయితే అవి నిరీీత 

ప్రిమాణ్యనికి చేర్లి. ఇంకా సంవతారం పూరిత కావాలి. ఈ 

ప్పసత కంలోనే 'జకాత్ అధాయయంలో దీనిిగురించ 

చరిుంచడం జరిగింది. 

لٍِك قَ أَنَا أَْكَرهُ اَْن يُلَْبَس الِْغلَْماُن َشْيًئا ِمَن   اَل:َوَعْن َما
َهِب   أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نََه َعِن  ِْلَن َُه بَلََغِِنْ الذ َ

َهِب فَأَنَ  لذ َ ِغْْيِ.الت ََخُتِم بِا ْ َوالص َ َجاِل اْلَكِبْْيِ ِمهْْنُ ِ  ا أَْكَرهُ لِلر 
أ َرَوا  .  هُ ِف الُْمَوط 

4406. (24) [2/1258- అప్రిశోధితం] 
మాల్నక్ (ర) కథనం: అబ్బబయిలకు బంగారం 
ధరంచటం నాకు ఇషట ం ల్లదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) 
బంగారు ఉంగ రానిి వారంచారు. పెదద లకు నిష్దధ మైన 
వస్తు వు చినిలకు కూడా నిష్దధ మే. (మువ'తాత ) 
అంటే చినిప్పలల లకు కూడా ప్ట్టట , బంగారం 
తొడిగంచరాదు.  

===== 
 َباُب الن َِعاِل   -2

2. పాదరక్షలు 
పాదరక్షణ కోసం దుస్తు ల్లల  చెప్పపలు, సాకుులు చాల్ల 
అవసరం. వీటిని ప్ర వకత  సాంప్ర ద్వయం ప్ర కారం 
ఉప్యోగస్తు  మనకు ప్పణయం లభస్తు ంది. ప్ర తిదేశం, 
జాతుల యొకా సాంప్ర ద్వయాల ప్ర కారం అనేక రకాల 
చెప్పపలు, సాకుులు ధరంచడం జరుగుతుంది. నేటి 
చెప్పపల్ వంటి చెప్పపలను ప్ర వకత  (స) ధరంచేవారు. 
వాటికి్ రండు ప్టీట లు ఉండేవి. (బు'ఖారీ).  
చెప్పపలు ధరస్తు  ముందు కుడికాల్న చెప్పప 
ధరంచమని, తీసినప్పడు ముందు ఎడమ కాల్న చెప్పప 
తీయమని ఉప్దే శంచారు. (బుఖారీ).  
అదేవిధంగా కూరుచంటే చెప్పపలు తీసి కూరోచవాలని, 
వాటిని తన దగగ ర ఉంచ్చకోమని ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) 
పేర్కానాిరు. (అబూ్ ద్వవూద్) 
చరమం సాకుులను ధరంచటం, వాటిపైె మసహ్ 
చేయటం నిరూప్పంచటం జరగంది. ప్ర వకత  (స) సాకుులు 
ధరంచేవారు, వాటిపైె మసహ్ చేస్తవారు. చెప్పపలను 
సాకుులను ధరంచేముందు వాటిని దులుప్పకోవాల్న. 
ద్వనివలల  దుముమ ధూళి హానికరమైన కీటకాల నుండి 
రక్షణ లభస్తు ంది. 
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ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అడవిలో 
ఒకసార సాకుులు ధరంచారు. రండవసాకుు ధరంచ 
ప్ర యతిించారు. ఒక కాకి వచిచ ద్వనిి తీస్తకొని 
ఎగరపోయింది.  పైెకి తీస్తకువళిా కిర ందప్డవేసింది. 
అందులో పాము ల్లద్వ తేలు ఉండేది. సాకుు కిర ంద 
ప్డగానే అది బయటకు వచిచ పారపోయింది. ప్ర వకత  (స) 
దైవానికి కృతజఞ తలు తెలుప్పకునాిరు. ఆ తరువాత 
సాకుులు ధరంచినప్పడు దులుప్పకొని 
ధరంచమనాిరు. అదేవిధంగా ప్డుకునిప్పపడు 
కూడా ప్డకను దులుప్పకోవాల్న, అదేవిధంగా పెటెట  
లోప్ల్న నుండి బటట లు తీసి ధరంచటానికి ముందు 
వాటిని దులుప్పకోవాల్న.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదట విభాగం ا
 ( 2/1259)[ ) صحيح (  1 ] - 4407

ْبِن ُعَمَر قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعِن ا
. َرَوا َعاَل ال َِِتْ لَْيَس فِْيَها َشْعر    هُ الُْبَخاِري ُ يَلَْبُس الن ِ

4407. (1) [2/1259 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 
ధరంచిన చెప్పపపైె వంట్టర కలు ల్లకపోవటం నేను 
చూసాను. అంటే ఆ చరమం నుండి వంట్టర కలను శుభ్ర  
ప్రచటం జరగంది. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1259) [ ) صحيح ( 2]  - 4408
وسلم كَاَن لََها   صىل اهلل عليه إِن َ نَْعَل الن َِب ِ َوَعْن أَنٍَس قَاَل: 

 .  قَِباَِلِن 
4408. (2) [2/1259 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చెప్పపలకు రండు ప్టీట లు 
ఉండేవి. (బు'ఖారీ)  
ఒకప్టీట  బొట్నవేర లిలో, రండవది మధయవేర లులో 
వేసుకునే వారు. 

 ( 2/1259)[ ) صحيح (  3]  - 4409
ِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِفْ  َس  ْن َجاِبٍر قَاَل:َوعَ 

ُجَل َِل ا ِمَن الن ِعَ "اِْسَتْكِثُروْ  ْوُل:َغْزَوةٍ َغَزاَها يَقُ  اِل فَإِن َ الر َ
ْنَتَعَل" ِكًبا َما ا  .َرَواهُ ُمْسِلم   .يََزاُل َرا

4409. (3) [2/1259 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక యుదధ ంలో ఇల్ల 
ప్ర వచిస్తు  ఉండగా వినాిను, ''మీరు చెప్పపలు 
ధరంచండి, ఎందుకంటే చెప్పపలు ధరంచేవాడు 
ఎలల ప్పపడూ చెప్పపలపైెనే ఉంటాడు. అతని పాద్వలకు 
పాములు, తేళ్ళా, ఇంకా ఇతర హానికరమైన పార ణుల 
నుండి రక్షణ లభస్తు ంది. (ముసిల మ్) 

 (2/1259)[ ) متفق عليه (  4]  - 4410
َي وَ  ْ ُهْر  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َرةَ قَاَل:َعْن أَِِب

ْنَتَعَل  لُْيْمىَن َوإِذَا نََزعَ فَلْ لَْيبْ  أََحُدكُْم فَ "إِذَا ا َماِل َدأ بِا لش ِ َيْبَدأُ بِا
عُ لَُهَما ُتْنَعُل َوآِخَرُهَما ُتَْنَ  ."لَِتُكِن الُْيمَىَن أَو َ

4410. (4) [2/1259 ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు చెప్పపలు ధరస్తు  ముందు కుడికాల్నకి ధరంచండి, 
తీసినప్పడు ఎడమకాల్న్ నుండి తీయండి. కుడికాల్న 
చెప్పప ధరంచినప్పడు ముందు,  తీసినప్పడు తరువాత 
ఉండాల్న.''  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1259) [ ) متفق عليه ( 5]  - 4411
لم: "َِل يَْمِشْي   صىل اهلل عليه وسقَاَل َرُسْوُل اهللِ  َوَعْنُه قَاَل:
    .ًعا أَْو لُيْنِعلُْهَما َجِمْيًعا"ٍل َواِحَدةٍ لُِيْحِفِهَما َجِميْ أََحُدكُْم ِفْ نَعْ 

4411. (5) [2/1259 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
చెప్పప ధరంచి నడవకండి. రండు చెప్పపలు ధరంచి ల్లద్వ 
రండు చెప్పపలు ధరంచకుండా నడవండి.''  27  

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 ( 2/1259)[ ) صحيح (  6]  - 4412

"إِذَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل:
ْنَقَطَع ِشْسُع نَْعلِِه فًََل يَْمِش ِفْ نَْعٍل َواِحَدةٍ َحّت  يُْصِلَح ِش  ْسَعُه اِ

ٍ َواِحدٍ َوَِل يَْمِش  لِِه َوَِل يَ  ِفْ ُخف  لث َْوِب   َوَِل يَأْكُُل بِِشَما ْجَتِبْ بِا
م َاءَ الَْواِحِد وَ   . . َرَواهُ ُمْسِلم  "َِل يَلَْتِحُف الص َ

4412. (6) [2/1259- దృఢం] 
 

27) వివరణ-4411: అంటే ఒకవేళ చెప్పులు ధరిస్తత  రండు 

కాళుకూ ధరించండి. విపుతే రండుకాళు చెప్పులూ తీస్జ  

వేయండి. కాని ఒకవేళ ఒక కాల్నలో నొప్పప ఉంటే, ఒక 

కాల్నకి చెప్పప ల్లద్వ సాకుు ధరంచి నడవవచ్చచను. 
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జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక చెప్పప 
ప్టీట  తెగపోతే, రండవ చెప్పప సరచేస్తకునే వరకు ఒక 
చెప్పపతో నడవకండి. అదేవిధంగా ఒక సాకుు ధరంచి 
నడవకండి. ఎడమ చేతితో తినకండి. ఒకే వసు ాం ధరిస్తత  
విడిపోయి నట్టల  ఉండకూడదు. చేయి బయట్కు తీస్తత , 
విడిపోయినట్టల  వసత రం చ్చట్ట కండి.''  (ముసిల మ్) 

----- 
لَْفْصُل الث َاِّنْ   َ    రండవ విభాగం ا

 (1260/ 2)سته ( [ ) لم تتم درا 7]  - 4413
بِْن َعب َاٍس قَاَل: ِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  لَِنعْ كَاَن  َعِن ا

ْ وسل  ُكُهَما. َرَواهُ الّت ِ  .ِمِذي ُ م قَِباَِلِن ُمثَىن ً ِشَرا
4413. (7) [2/1260 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చెప్పపలోల  రండు 
ప్టీట లు ఉండేవి. ఇంకా ప్ర తీది డబల్ ప్టీట  ఉండేది. 
(తిరమజి') 

 ( 2/1260) [ ) صحيح ( 8 ] - 4414
هلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن  : نََه َرُسْوُل اَوَعْن َجاِبٍر قَالَ 

ُجُل قَائًِما. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   . يَْنَتِعَل الر َ
4414. (8) [2/1260 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నిలబడి బూట్టల  ధరంచ 
వదద ని వారంచారు. (అబూ్ ద్వవూద్)  
ఎందుకంటే తార ళ్ళా కటట టం కషట ంగా ఉంట్టంది. తార ళ్ళా 
ల్లకపోతే నిలబడి ధరంచవచ్చచను. 

 ( 2/1260)[ ) صحيح (  9]  - 4415
ْيَرةَ  ْبُن َماَجُه َعْن أَِِبْ ُهَر ِمِذي ُ َوا ْ  .َوَرَواهُ الّت ِ

4415. (9) [2/1260 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం. (తిరమజి', ఇబ్ని 
మాజహ్) 

 (2/1260)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 4416
لَْت:  بِْن ُمَحم َدٍ َوَعِن الَْقاِسِم  ُرب ََما َمََش الن َِب ُ   َعْن عَائَِشَة قَا

   .صىل اهلل عليه وسلم ِفْ نَْعٍل َواِحَدةٍ 
َيٍة: ِمِذي ُ ْعٍل َواِحَدةٍ. َروَ أَن ََها َمَشْت بِنَ  َوِفْ ِرَوا ْ َوقَاَل:  اهُ الّت ِ

 . ح ُ َهَذا أََص 
4416. (10) [2/1260- అప్రిశోధితం] 

ఖాసిమ్ బిన్ ము'హమమద్, 'ఆయి'షహ్ (ర) ద్వారా 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకోాసార ఒకే చెప్పపతో నడిచేవారు. 
'ఆయి'షహ్ (ర) కూడా ఒకోాసార ఒకే చెప్పపతో నడిచే 
వారు. 28  (తిరమజి' - దృఢం) 

 (2/1260) [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 4417
بِْن َعب َاٍس قَاَل:وَ  ن َِة إِذَا َجلَ  َعِن ا ُجُل أَْن يَْخلَعَ ِمَن الس ُ  َس الر َ

 . نَْعلَْيِه فََيَضُعُهَما بَِجْنِبِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4417. (11) [2/1260- అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: కూరుచంటే, 
రండు చెప్పపలను తీస్తకొని చంకలో ఉంచ్చకోవాల్న. 
(అబూ్ ద్వవూద)  
అంటే చెప్పులతో కూరోుకూడదు. చెప్పులను 
ఎడమచంకలో పెట్టట కోవాలి. దీని్ వలల  చెప్పులు 
సురకిష తంగా ఉంటాయి. దీనినే నఅలైెన్ బగలైెన్ 
అంటారు. 

 (2/1260) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 4418
ْيَدةَ عَ  َوَعِن  ْبِن بَُر ِب ِ صىل  أَْهَدى إِىَل الن ََجاِشي َ ْن أَبِْيِه أَن َ ا الن َ

 َ بُْن   ْسَودَْيِن َساِذَجْْيِ فَلَِبَسُهَما.اهلل عليه وسلم ُخف َْْيِ أ رَواهُ ا
أَ   َماَجُه. ْيَدةَ َعْن أَبِْيِه: ثُم َ َتَوض َ ْبِن بَُر ِمِذي ُ َعِن ا ْ َوَزادَ الّت ِ

 ْيِهَما َوَمَسَح عَلَ 
4418. (12) [2/1260- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని బురైదహ్ తన తండిర  ద్వారా కథనం: నజాజ షీ 
రాజు ప్ర వకత  (స)కు రండు నలల ని సాకుులు కానుకగా 
ఇచాచడు. ప్ర వకత  (స) వాటిని ధరంచారు. 29  (తిరమజి') 

 

28) వివరణ-4416: మొదటి 'హదీస్త'లోల  ఒక చెప్పప 

ధరంచి నడవరాదని వారంచడం జరగంది. ఈ 'హదీస్త' 

ద్వారా అనుమతించడం జరగంది. ఈ రండూ 

వయతిరేకంగా ఉనాియి. అనుమతించబడిన 'హదీస్త' 

బలహీనమైనది. ల్లదా ఇంటి ప్రర ంగణంలో అవసరం ఉండి 

ఒకచెప్పు ధరించ కొనిి అడుగులు వేయడంలో 

తప్పుల్లదు. బయట్ మాతర ం రండు కాళుకూ చెప్పులు 

ధరించ నడవాలి.  

29) వివరణ-4418: మరో ఉల్లల ఖనంలో ''ప్ర వకత  (స) వాటిపైె 

మసహ్ కూడా చేసారని'' ఉంది. 'హబష్ రాజుకు నజాూ షీ 

అనే బిరుదు ఉండేది. అతను ప్ంప్పన సాకుులను ప్ర వకత  
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لُِث. لَْفْصُل الث َا َ  وهذا الباب خال من ا
ఇందులో మూడవ విభాగం ల్లదు 

===== 
3-   َ َ ِل َباُب الّت   ج ُ

3. త్లదువువకోవటం 
తల వంట్టర కలను చెల్లల చెదురుగా ఉంచరాదు. ప్ర వకత  

(స) ప్రశుభ్ర త, ప్రశుదధ తల ప్టల  పోర తుహించారు. ప్ర వకత  
(స) తల దువుాకునేవారు, తలకు నూనకూడా 
రాస్తకునే వారు. తల వంట్టర కలను గీయించటం, కతిు  
రంచటం మంచిదే. చెవులవరకు తల వంట్టర కలను 
పెంచటం ధరమమే. వంట్టర కలు చినివిగా కూడా ఉంచ 
వచ్చచను. గడాం గీయించటం నిష్దధ ం. మీస్లలన 
త్ప్పని స్రిగా కతిర రించి చినావిగా ఉంచాలి. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
గోళ్ళా కతిు రంచ్చకోవాల్న, చంకల్లని, నాభికిర ంద 
వంట్రు కలు శుభ్ర ప్రచుకోవాలి. (నసాయి').  
తెలల టి వంట్టర కలకు రంగు ప్టిట ంచవచ్చచ, కాని 
నలారంగు ప్టేంచకూడదు. తెలాట వంట్రు కలన 
పీకడం నిషిదిం. 

 َ لَْفْصُل اْْل َ لُ ا    మొదట విభాగం و َ
 (2/1261)[ ) متفق عليه (  1]  - 4419

لَْت:َعْن عَائَِش  ُل َرأَْس َرُسْوِل  َة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا كُْنُت أَُرج ِ
َ اهلِل صىل   .نَا َحائِض  اهلل عليه وسلم َوأ

4419. (1) [2/1261- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను బహిషుట సిితిలో 
ఉనిప్పటికీ ప్ర వకత  (స) తల దువేాద్వనిి. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్)  
అంటే స్త్ు ాలు బహషేు సి్లతిల్ల ఉనిప్పటికీ తమ 
భ్రత ల స్తవ చేయవచ్చు. ఆమ శరీరమంతా అప్రశుదధ ం 

 

(స) ఏ జంతువు చరమం అని ప్రిశీలించకుండ్డ, 

ఎట్టవంటి సంకోచం ల్లకుండా ధరంచారు. 

కాదు. అయితే్  ఆమతో స్ంభోగ్ం మాత్ు ం 
చేయరాదు. 

 (2/1261) [ ) متفق عليه ( 2]  - 4420
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

: لِْفْطَرةُ َخْمس  َ ِرِب َوَتْقِلْيُم   "ا ا لِْخَتاُن َواِْلِْسِتْحَدادُ َوقَص ُ الش َ َ ا
 .ْْلِبِِط"ْْلَْظَفاِرَونَْتُف اا

4420. (2) [2/1261 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ ఐదు 
విషయాలు ప్ర కృతి సహజసిదధ మైనవి. అంటే 
ప్ర వకత లందర్  సాంప్ర ద్వయాలు: 1. ఖతనహ్ చేయడం, 
2. నాభ కిర ంది, వంట్టర కలు శుభ్ర ప్రచటం, 3. మీసాలను 
కతిత రించడం, 4. గోళ్ళా కతిు రంచటం, 5. చంకలోని 
వంట్టర కలు శుభ్ర  ప్రచటం, గీయించటం. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 

 (2/1261)[ ) متفق عليه (  3]  - 4421
ْبِن ُعمَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َر قَاَل:َوَعِن ا

: لُِفْوا الُْمْشِرِكْْيَ ِرَب".  "َخا َوا  أَْوِفُرْوا الل ِىح َوأَْحُفوا الش َ
َيٍة: َ  َوِفْ ِرَوا رِ "أ َوا  .ىح"َب َوأَْعُفوا الل ِ ْنَهُكوا الش َ

4421. (3) [2/1261- ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మీరు అవిశాాస్తలను వయతిరేకించండి. 
వాళ్ళా గడాం గీయిసాు రు, మీసాలు పెంచ్చతారు. మీ 
రందరూ గడాాలను పెంచండి, మీసాలను గీయించండి, 
ల్లద్వ చినివి చేయించండి.''  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 2/1261)[ ) صحيح (  4]  - 4422
ِرِب َوَتْقِلْيِم  َنا ِفْ قَ ُوق َِت لَ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: ا ص ِ الش َ

َك أَْكثََرِمْن  َنِة أَْن َِل َتّْتَ اْْلَْظَفاِرَونَْتِف اْْلِبِِط َوَحلِْق الَْعا
 اهُ ُمْسِلم  أَْربَِعْْيَ لَْيلًَة. َروَ 

4422. (4) [2/1261- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మీసాలను, గోళాను, 
చంకలోని వంట్టర కలను నిరీీతవయవధి 40్ రోజులుగా 
నిరీయించారు. అంటే వీటిని్40్రోజులకంటే అధికంగా 
వదలరాదు. (ముసిల మ) 
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అంటే 40 రోజుల లోప్ప మీసాలు, గోళ్ళా, చంకలోని 
వంట్టర కలు, నాభకిర ంద వంట్టర కలు కతిు రంచ్చకోవాల్న. ఈ 
ఆదేశం స్త్ు ా ప్పరుషుల్నరువురకీ  వరత స్తు ంది.  

 (2/1261)[ ) متفق عليه (  5]  - 4423
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ   ْيَرةَ أَن َ الن َ َوَعْن أَِِبْ ُهَر

لُِفْوُهْم"  . الَْيُهْودَ َوالن ََصاَرى َِل يَْصِبُغْوَن فََخا
4423. (5) [2/1261-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''యూదులు మరయు కైెాసు వులు గోరంటాకు 
ప్టిట ంచ్చకోరు. మీరు వారకి వయతిరేకించండి. అంటే 
గోరంటాకు ప్టిట ంచ్చ కోండి.'' 30  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

30) వివరణ-4423: గోరంటాకు గురంచి ధారమక 

ప్ండితులోల  అభపార య్ భేద్వలునాియి. గోరంటాకు 

ప్టిట ంచడం ఉతు మమా? ల్లక ప్టిట ంచకపోవటం 

ఉతు మమా? కాని అనేక ఉల్లల ఖనాల ద్వారా 

అల్లల హ్(త)కు తెలల టి వంట్టర కలంటే ఇషట మని 

తెలుస్తు ంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తెలల ని వంట్టర కలను 

పీకకండి, అవి ముసిల ముల వలుగు. ఇసాల మ్లో 

వృధాధ పాయనికి చేరుకునివయకిత కి అల్లల హ్ (త) 

వృధాధ పాయనికి బదులు ప్పణయం ప్ర సాదిసాు డు, అతని 

ఉనిత సిానాలు అధికం చేసాు డు, అతని తప్పపలను్

క్షమిసాు డు. (అబూ్ద్వవూద్) 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులు తల, గడాం తెలల ని వంట్టర కలను 

పీకటానిి అసహయంగా భావించేవారు. (ముసిల మ్).  

తెలల టి వంట్టర కలు గల ముసిల మ్కు తీరుపదినం నాడు 

అల్లల హ్(త) వలుగు ప్ర సాదిసాు డు. (తిరమజి).  

ఇబ్బర హీమ్ (అ) తన శరీరంపైె తెలల టి వంట్టర కలు చూచి, 'ఓ 

అల్లల హ్! ఇవి ఏమిటి?' అని ప్ర శించారు. 'ఇవి గౌరవ 

చిహాిలు,' అని సమాధానం లభంచింది. (మువ'తాు  

ఇమామ్ మాల్నక్) 

తెలల ని వెంట్టర కలు తలవైెన్న మీస్తలవైెన్న ప్రకడం నిష్టధధ ం. 

ఇది సీత రప్పరుషు లిరువురికీ వరిత సుత ంది. ప్ర వకత (స) 

సుమారు 17 వెంట్టర కలు తెలల గా అయిపోయాయి. 

ఖ్త'జాబ్ తగిలించేనంతగా కాల్లదు. అందువలల  ప్ర వకత (స) 

ఖి'జాబ్ ప్ట్ట ల్లదు. ధరమసమమతం గనుక అప్పు 

డప్పుడూ ప్టేట వారు. ముసలివారు గోరింటాకు ప్టిట ంచ్చ 

వచ్చును అని ఈ 'హదీసు' దావర్ తెలిస్జంది.  

 ( 2/1261)[ ) صحيح (  6]  - 4424
ُ  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل: َمك ََة َوَرأُْسُه   فََة يَْوَم فَْتِح ِِتَ بِأَِِبْ قَُحاأ

َمِة بَِياًضا فََقاَل الن َِب ُ  لث ََغا لِْحَيُتُه كَا   صىل اهلل عليه وسلم:َو
َوادَ  ْوا َهَذا بَِشْيٍء َواْجَتِنُبوا الس َ ُ  . . َرَواهُ ُمْسِلم  ""َغْي ِ

4424. (6) [2/1261-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: మకాహ్ విజయంనాడు అబూ 
ఖహాఫా (ర) ప్ర వకత  (స) ముందు హాజరుప్రచబడాారు. 
అప్పపడు వార వంట్టర కలు తెలల బడి ఉనాియి. ప్ర వకత  
(స) చూచి, 'ఈ తెలల ని వంట్టర కలకు ఏదైనారంగు 
ప్పలమండి, అయితే నలల రంగు మాతర ం తగల్నంచకండి' 
అని  అన్నిరు. (ముసిల మ్) 

 (2/1262)[ ) متفق عليه (  7]  - 4425
بِْن َعب َ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يُِحب ُ  ا اٍس قَاَل: كَاَن َوَعِن ا لن َ

َوكَاَن أَْهُل اْلِكَتاِب  .َما لَْم يُْؤَمْر فِْيهِ ُمَوافََقَة أَْهَل اْلِكَتاِب فِيْ 
لُْوَن أَْشَعاَرُهْم َوكَاَن الُْمْشِركُْوَن يَْفِرقُْوَن ُرُؤْوَسُهْم    .يَُسا

ِب ُ   .فََرَق بَْعُد  نَاِصَيَتُه ثُم َ  صىل اهلل عليه وسلم فََسَدَل الن َ
4425. (7) [2/1262 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అలాల హ్(త) 
ఆదేశం అవతరంచని విషయంలో గర ంథప్ర జలను అనుస 

 

అబూ బకర్ (ర) త్ండిర  అబూ ఖహాఫహ్ (ర) మకాహ్ 

విజయం నాడు ఇసాల మ్ స్త్ాకరంచారు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), 'అతని తల, గడాం తెలల ని వంట్టర కలకు గోరంటాకు 

ప్టిట ంచండి' అని ఆదేశంచారు. (ముసిల మ్, అ'హమద్) 

సాయంగా ప్ర వకత  (స) ప్సుప్పప్చచని రంగు ప్టిట ంచే వారు. 

(అబూ ద్వవూద్).  

ఒకోాసార ఎరర టి రంగు ప్టిట ంచేవారు. ప్స్తప్పప్చచని 

రంగు అంటే ప్ర వకత  (స)కు ఎంతో ఇషట ం. అయితే నలల ని 

రంగు ప్టిట ంచరాదని ప్ర వకత  (స) వారంచారు. ఒక 

'హదీసు'లో నలల ని ఖ్త'జాబ్ కు దూరంగా ఉండమని 

వారించడం జరిగింది. (ముస్జల మ)  

మరో 'హదీసు'లో ప్ర ళయానికి ముందు చాల్ల మంది నలల ని 

రంగు ప్టిట సాు రు. ప్రవుర్ల వెంట్టర కలు నలల గా ఉనిట్టట . 

ఇట్టవంటి వారు సారగ  స్తవాసనకూడా ఆసాాదించల్లరు. 

(అబూ ద్వవూద్).  

ప్ర వకత  (స) వంట్టర కలకు రంగు ప్టిట ంచడం, తెలల  

వంట్టర కలను అల్లగే వదల్న వేయటం రండూ నిరూప్పంచ 

బడి ఉనాియి. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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రంచే వారు. గర ంథప్ర జలు తల దువుాకునేవారు కారు. 
అవిశాాస్తలు తల దువుాకునేవారు. ప్ర వకత  (స) ముందు 
అవిశాాస్తలను వయతిరేకించారు. ఆ తరువాత 
దువుాకో సాగారు. 31  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1262)عليه (  [ ) متفق 8]  - 4426
 

31) వివరణ-4425: ప్ర వకత  (స) తలపైె పెదద  పెదద  వంట్టర కలు 

ఉండేవి. ఒకోాసార సగం చెవుల వరకు ఉండేవి. ఒకోాసార 

చెవుల కిర ందిభాగం వరకు ఉండేవి. ఒకోాసార భుజాల 

వరకు ఉండేవి. (తిరమజి, అబూ  ద్వవూద్)  

ఇంతకంటే పడవైెన వంట్టర కలు ఉంచటం ప్ర వకత  

స్తంప్ర దాయానికి విరుధధ ం. (అబూ ద్వవూద్). తల మధయ 

నుండి రండువైెప్పల దువువకునే వారు. (బు'ఖ్యరీ, 

ముస్జల మ)   

అట్ట ఇట్ట దువువకోవడం ప్ర వకత  స్తంప్ర దాయానికి విరుధధ ం.  

ప్ర వకత  (స) తలవెంట్టర కలకు, గడ్డడ నికి సువాసనగల నూనె 

ర్స్తవారు. దువువకునేవారు.  (బు'ఖ్యరీ, ముస్జల మ) 

ప్ర వకత (స), 'తల్ వెంట్టర కలనిిటినీ పెంచండి ల్లదా 

గీయించండి,'్అని అన్నిరు.(ముస్జల మ)  

గీయించడంకన్ని ఉంచడం ఉతత మం. ప్ర వకత (స) 'హజ్ 

మరియు 'ఉమర హ్ తప్ు మరప్పుడూ తలవెంట్టర కలను 

గీయించల్లదు. (నైలుల్ అవార ర్) తలవెంట్టర కలను 

సరిసమానంగా కతిత రించడం కూడ్డ ధరమసమమతమే. తల 

వంట్టర కలను కొనిింటిని చినివి చేయటం, కొనిింటిని 

వదలటం నిష్దధ ం. బు'ఖ్యరీ, ముస్జల మ లో ఒక 'హదీసు' 

ఉంది, తల వంట్టర కలను కొనిింటిని గీయించట్ం, 

కొనిింటిని వదలటం నిష్దధ ం. గీయించట్ం, కతిత రించట్ం 

సమానమే. సీర ాలు త్లవంట్రర కలన్నాట్టన్న గీయంచ్టం 

న్నషిధ్ధ ం. (నస్తయి')  

అదే విధంగా కష్కట లోల  తల గీయించట్ం నిష్టధధ ం. (బుఖ్యరీ, 

ముస్జల మ)  

అబూ బకర్ (ర) తన సైనకాధికారులను తల మధయ 

భాగంలో గీయించేవారిని కలిస్తత , గీయించనచోట్ 

అకాడికకాడే కరవాలంతో నరకమని ఆదేశ్ంచారు. 

(మువ'తాత  మాలిక్) 

కొందరు ప్రరల  మరియు అవలియాల్ పేర మొకుాబడిగా 

జడలు పెంచ్చతారు. ఇది ప్రమ అవిశ్వవసం. 

యూదులను, కై్రసత వులను అనుకరిస్తత  తలవెంట్టర కలను 

కతిత రించట్ం ప్ర వకత  (స) స్తంప్ర దాయానికి వయతిరేకం. 

ِب َ صىل اهلل عليه   بِْن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعُت الن َ ِفٍع َعِن ا َوَعْن نَا
 عُ؟ قَاَل: يُْحلَُق وسلم يَْنَه َعِن الَْقَزعُ. قِْيَل لَِنافٍِع: َما الَْقزَ 

 ْ ُك الَْبْعُض َوأَلَْحَق بَْعُضُهُم الت َْفِسْْيَ  ِس الص َ بَْعُض َرأ ُيّْتَ ِب ِ َو
ْل   .َحِدْيِث بِا

4426. (8) [2/1262 -ఏకీభవితం]  
ఇబుి 'ఉమర్ (ర) దావర్ న్నఫె'అ కథనం: ఇబ్ని 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖ'జ'అను వారస్తు ండగా 
నేను వినాిను. ఖ'జ'అ అంటే ఏమిటని నాఫె'ను 
ప్ర శించడం జరగంది. ద్వనికి అతను బ్బలుని తల 
వంట్టర కలోల  కొనిింటిని గీయించి మరకొనిింటిని 
వదల్నవేయడం అని అనాిరు. 32 (బుఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 2/1262)[ ) صحيح (  9]  - 4427
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرأَى ْبِن ُعمََر : أَن َ الن َ َصِبًيا قَْد   َوَعِن ا

ْ ُحِلَق  لَِك َوقَاَل: ِسِه وَ  بَْعُض َرأ ُتِرَك بَْعُضُه فََنَهاُهْم َعْن ذَ
ْتُركُْوا كُل َهُ "اْحِلُقْوا كُل َُه   . . َرَواهُ ُمْسِلم  " أَْو ا

4427. (9) [2/1262 -దృఢం]  
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక 
బ్బలుడిి చూచారు. తల వంట్టర కలోల  కొనిింటిని గీసి 
మరకొనిింటిని వదల్నవేయడం జరగంది. ప్ర వకత  (స) 
ద్వనిి వారంచారు. ఇంకా గీయిస్తు  అనిింటినీ 
గీయించమని, ల్లద్వ అనిిటినీ వదల్నవేయమని 
ఆదేశంచారు. (ముసిల మ్) 

 (2/1262)[ ) صحيح (  10]  - 4428
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:لََعَن اهلُل الُْمخَ  َجاِل ن َِثْْيَ ِمَن الر ِ َوَعِن ا

ًَلِت ِمَن الن َِساِء َوقَاَل:لُْمَّتَ َوا . ""أَْخِرُجْوُهْم ِمْن بُُيْوتُِكْم  ج ِ
 .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

4428. (10) [2/1262-దృఢం] 
 

32) వివరణ-4426: అంటే బ్బలుని తలపైె కొనిిచోటల  

గీయడం, కొనిిచోటల  వదల్నవేయడం. అంటే వీటిని 

మేఘాల ముకాల్లల  పోలచటం జరగంది. బ్బలుడిి కాదు 

ఏ వయస్తుకు చెందినవారైనా స్త్ు ాలయినా, ప్పరుషు 

లైెనా ఇది వరత స్తు ంది. అయితే వాయధివలల  అల్లచేస్తు  ఎట్ట 

వంటి అభ్యంతరం ల్లదు.  
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ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కొజాావాళును 
అనుకరంచేవారని  శప్పంచారు. అదేవిధంగా 
ప్పరుషులను అనుకరంచే స్త్ు ాలను కూడా శప్పంచారు. 
అదే విధంగా కొజిావాళును తమ ఇళాలోల కి రానీయ 
కూడదని వారంచారు.  (బు'ఖారీ) 

 (2/1262)[ ) صحيح (  11]  - 4429
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل: "لََعَن اهلُل   قَاَل الن ِ

لن َِساءِ  َِجاِل بِا اِء ِت ِمَن الن َِس  َوالُْمَتَشب َِهاالُْمَتَشب ِِهْْيَ ِمَن الر 
لر ِ  ."َجاِل بِا  . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ

4429. (11) [2/1262 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్త్ర ీలన 
అనకరించే పురుషులన, పురుషులన అనకరించే 
స్త్ర ీలన  శపంచారు.  (బు'ఖారీ) 

 (2/1262)[ ) صحيح (  12]  - 4430
ْبِن ُعَمَر أَن َ َوَعِن  ِب َ  ا "لََعَن اهلُل    عليه وسلم قَاَل: صىل اهلل الن َ

 ."لَْواِشَمَة َوالُْمْسَتْوِشَمةَ الَْواِصلََة َوالُْمْسَتْوِصلََة َوا
4430. (12) [2/1262 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వా'స్లలహ్ మరయు ముస్తా'స్లలహ్, వాషిమహ్ 
మరయు ముస్ర వ్షిమహ్ స్త్ు ాలను శప్పంచారు. 33 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 (2/1262)[ ) صحيح (  13]  - 4431

ْسُعْوِد قَاَل: لََعَن اهلُل الَْواِشَماِت اهلِل بِْن مَ  َوَعْن َعْبدِ 
اِت  َ َوالُْمْسَتْوِشَماِت َوالُْمَتَنم َِصاِت َوالُْمَتَفل َِجاِت لِلُْحْسِن الُْمَغْي ِ

 

33) వివరణ-4430: వా'స్లలహ్ అంటే ఇతరుల వంట్టర  

కలను తన వంట్టర కలతో జతప్రచి ఉప్యోగంచటం. 

పడవైన వంట్టర కలు ప్ర దరించటానికి కొందరు పడవైన 

వంట్టర కలంటే ఇషట ప్డతారు. మోసగంచటానికి ఇల్ల 

చేసాు రు. అదేవిధంగా ముస్ర వ్'స్లలహ్ అంటే ఇతర స్త్ు ాల 

వంట్టర కలను తన వంట్టర కలతో జతప్రచటం. దీనివలల  

ఆమ్వంట్టర కలు పడవుగా కనబడతాయి. ఇది మోసం. 

ఇట్టవంటి స్త్ు ాలను ప్ర వకత (స) శప్పంచారు. అదేవిధంగా 

వాషిమహ్ అంటే ప్చచబొట్టల  పెటేట  స్త్ు ా, ముస్ర వ్షిమహ్ 

అంటే ప్చచబొట్టల  పెటిట ంచ్చకునే స్త్ు ా, వీరదద రనీ శప్పంచటం 

జరగంది. ఎందుకంటే ప్చచబొట్టల పెటట టం నిష్దధ ం.ఇవనీి 

అవిశాాస్తల సాంప్ర ద్వయాలు, షై'తానీ ప్నులు. 

لَْت: إِن َُه بَلََغِِنْ أَن ََك لََعْنَت كَْيَت  ُه اِْمرَ فََجاَءتْ  .َق اهللِ َخلْ  أَة  فََقا
ا ِلْ َِل أَلَعُن ِمْن لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوكَْيَت فََقاَل: مَ 
لَْت: لََقْد قََرأُْت َما بَْْيَ الل َْوَحْْيِ وسلم َوَمْن ُهَو ِفْ   ِكَتاِب اهلِل فََقا
َل: لَِئْن كُْنِت قََرأتِْيِه لََقْد َوَجْدتِْيِه  اُقْوُل قَِه َما نَ فََما َوَجْدُت فِيْ 
ُكْم َعْنُه  أََما قََرأِْت: )َما ُسْوُل فَُخُذْوهُ َوَما نََها ُكُم الر َ َتا آ

ْنَتُهْوا لَْت: بىََل (59:7؛ فَا  . ''فَإِن َُه قَْد نََه َعْنهُ ''قَاَل:   .؟ قَا
4431. (13) [2/1262-దృఢం]  
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్చచబొట్టల  పెటిట ంచ్చకునే, ప్చచబొట్టల  పెటేట  స్త్ు ాలను 
శప్పంచారు. అదేవిధంగా మీసాల వంట్టర కలను పీకే 
స్త్ు ాలను శప్పంచారు. అదేవిధంగా ప్ళాను ప్దును 
ప్టిట ంచే స్త్ు ాలను శప్పంచారు. దైవం సృష్ట ంచిన ద్వనిి 
మారుపలు చేరుపలు చేసాు రు. అది విని ఒక స్త్ు ా వచిచ 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ను, 'ఇట్టవంటి స్త్ు ాలను 
శప్పంచారని వినాిను,' అని వినివించ్చ కుంది. ద్వనికి 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర), ప్ర వకత  (స) శప్పంచిన 
వారని నేనందుకు శప్పంచకూడదు, వారు అల్లల హ్(త) 
గర ంథంలో కూడా శప్పంచబడాారు. ద్వనికి ఆ స్త్ు ా, 'నేను 
మొదటి నుండి చివరద్వకా ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచాను, ఇల్ల 
నేనకాడా చదవల్లదు,' అని వినివించ్చకుంది. ద్వనికి 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ ఒకవేళ నీవు శర దధ గా చదివితే 
దీనిి గురత ంచే ద్వనివి, '' ...వమా అత్బకుమ్ 
అరర స్తలు ఫ'ఖుజూహు, వమా నహాకుమ్ 'అనుు  
ఫనర హూ...'' --- '..మరియు ప్ర వకత  మీకు ఇచిచన ద్వనిి 
తీస్తకోండి, మరియు అతను నిషేధించన దానికి 
దూరంగా ఉండండి..,' (అల్ హష్ర ్, 59:7) అని నీవు 
చదవల్లద్వ?'' అని ప్ర శించారు. ద్వనికి ఆ స్త్ు ా అవును 
నేను ఈ ఆయతును చదివాను. అప్పపడు 'అబుద ల్లల హ్ 
బిన్ మస్'ఊద్, 'ప్ర వకత  (స) దీనిి వారంచారు,' అని 
అనాిరు. 34  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 

34) వివరణ-4431: బస్ర వీగారు ఇసా్త్మీ సీరత్ లో ఈ 

'హదీసు'ను గురించన చరులో గడడ ం గీయించట్ం కూడ్డ 

నిష్టధధ మని, ఎందుకంటే దీనివలల కూడ్డ ముఖవరుసుా 

చెడుతుందని, ఇంకా ప్ర వకత (స) ఆదేశ్వలకు, స్తంప్ర దా 

యానికి వయతిరేకం అని పేర్కాన్నిరు. (ఇంకా చూడండి, 

4:59, 4:80, 5:92, 9:63, 24:55, 56, 47:33) 
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 (2/1263) ( [ ) صحيح  14]  - 4432
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:    َوَعْن أَِِبْ ُهَر

" لَْعْْيُ َحق   َ  .َونََه َعِن الَْوْشِم. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ  ."ا
4432. (14) [2/1263 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ద్ధషిి త్గ్లటం వాస్ర వమే. ఇంకా ప్చచబొట్టల  
పడిప్పంచ్చ కోవటానిి నిషేధించారు.'' (బు'ఖారీ)  
అంటే చేత్బడి ప్ర భావం చూపనటా్ట ద్ధషిికూడా 
ప్ర భావం చూపుతుంద్ధ. 

 (2/1263) [ ) صحيح ( 15]  - 4433
بِْن ُعَمَر قَاَوعَ  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   أَْيُت َقْد رَ َل: لَ ِن ا

 . وسلم ُملَب ًَدا. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 
4433. (15) [2/1263- దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) ను 
చూచాను, తల మరయు గడాం వంట్టర కలను గమ్తో 
అంటించి ఉనాిరు. పేళ్ళా ప్డకుండా ఉండటానికి, 
ఇ'హ్రామ్ సిితిలో వంట్టర కలు రాలకుండా ఉండటానికి. 
(బు'ఖారీ) 

 (2/1263) ([ ) متفق عليه  16]  - 4434
سلم أَْن  نََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و َوَعْن أَنٍَس قَاَل:
ُجُل.  يََتَزْعَفَر الر َ

4434. (16) [2/1263- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాషాయ రంగు దుస్తు లను 
ప్పరుషులు ధరంచటానిి నిషేధించారు. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 
ఎందుకంటే ఇది సీత రలకు ప్ర తేయకం. 

 (2/1263)[ ) متفق عليه (  17]  - 4435
لَْت: كُْنُت أََطي ُِب الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن عَائَِشَة قَا

ِ  أَِجُد َوِبْيَص ابِأَْطَيَب َما نَِجُد َحّت   لِْحَيِتِه  َرأِْس ِب ِفْ يْ لط   .  ِه َو
4435. (17) [2/1263- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్(ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) తలకు, 
గడాానికి మంచ స్తగంధ ప్రమళ్ళనిి పూస్తద్వనిి. 
చివరకి ద్వని మరుప్ప తలలో, గడాంలో కనబడేది. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1263)ح ( [ ) صحي  18]  - 4436
ةٍ   ٍع قَاَل:ِف انَ  َوَعْن  ْبُن ُعَمَرإِذَا اْسَتْجَمَر اِْسَتْجَمَر بِأُلُو َ كَاَن ا

ةِ ثُم َ قَاَل: َهَكَذا كَا َغْْيِ ُمَطر َ  َن  اةٍ َوِبكَافُْوٍر يَْطَرُحُه َمَع اْْلُلُو َ
 .  يَْسَتْجِمُر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ ُمْسِلم  

4436. (18) [2/1263-దృఢం] 
నాఫె'అ (ర) కథనం: 'అబుద ల్లల మ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 
స్తవాసన కోసం పగవేస్తు  అందులో కస్తు ర ఉండేది కాదు.  
కరూపరం స్తవాసన, అగర్లను కల్నప్ప కాల్నచ వాటి 
స్తవాసన వదజల్లల వారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) ఇల్లగే 
స్తవాసన వదజల్లల  వారని ప్ల్నకేవారు. (ముసిల మ్)  
ప్ర సుత త కాలంలో సువాసన కోసం అగర్ బతీత లు, 
స్తంబ్బర ని కాలిునట్టట , ఆ కాలంలో పగదావర్ సువాసన 
పందేవారు. 

----- 
لَْفْص  َ    రండవ విభాగంاِّنْ ُل الث َ ا

 (2/1263)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 4437
ُ أَْو   ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُقص  ْبِن َعب َاٍس قَاَل: كَاَن الن َ َعِن ا

رِ يَ  َ بِ أُْخُذ ِمْن َشا ْحمِن َصلََواُت بَْراهِ اَن إِ ِه َوك ْيُم َخِلْيُل الر َ
ْحمِن عَلَْيِه يَْفَعلُُه. رَ  ِمِذي ُ الر َ ْ  .َواهُ الّت ِ

4437. (19) [2/1263 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన మీసాలను 
కతిత రించ్చకునేవారు. అదేవిధంగా ఇబ్బర హీమ్ (అ) కూడా 
ఇల్లగే చేస్తవారు. (తిరమజి') 

 ( 2/1263) [ ) جيد ( 20]  - 4438
"  : هلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْن َزْيِد بِْن أَْرقََم أَن َ َرُسْوَل ا

ِربِِه فَلَْيَس ِمن َا ِمِذي ُ  "َمْن لَْم يَأُْخْذ َشا ْ . َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
 .َوالن ََسايئِ ُ 

4438. (20) [2/1263- ఆమోదయోగయం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీసాలను కతిత రించని వారు మనలోనివారు కారు.'' 
(తిరమజి')  

 (2/1263)[ ) ضعيف (  21]  - 4439
ِب َ صىل اهلل   هِ: أَن َ الن َ ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

َوُطْولَِها. َرَواهُ   ْرِضَهاِتِه ِمْن عَ ْحيَ أُْخُذ ِمْن لِ عليه وسلم كَاَن يَ 
ْيب   ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيث  َغِر ْ  .الّت ِ
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4439. (21) [2/1263 -బలహీనం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  తాతల ద్వారా కథనం: 
ప్ర వకత  (స) తన గడాానిి పడవు, వడలుపలలో కొంత 
సరచేస్తకునేవారు.35 (తిరమజి'  /  ఏకోల్లల ఖనం) 

 ( 2/1264) ؟ [ 22]  - 4440
ِب َ صىل اهلل عليه و َوَعْن يَْعىَل بَْن  ةَ أَن َ الن َ سلم َرأَى عَلَْيِه  ُمر َ

قَاَل: "فَاْغِسلُْه ثُم َ اْغِسلُْه  ."أَلََك اِْمَرأَة ؟" قَاَل: َِل  َخلُْوقًا فََقاَل:
مِ ثُم َ اْغِسلُْه ثُم َ َِل َتُعْد". َروَ  ْ  .  الن ََسايئِ ُ ِذي ُ وَ اهُ الّت ِ

4440. (22) ? [2/1264]  
య'అల్ల బిన్ మురర హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
య'అల్ల శరీరంపైె స్తవాసన గమనించి, 'నీకు భారయ 
ఉంద్వ,' అని అడిగారు. ద్వనికి అతడు, 'ల్లదు' అని 
వినివించ్చకునాిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ద్వనిి 
కడిగేయి, ఇక ముందు దీనిి ఉప్యోగంచకు,' అని 
ఆదేశంచారు. 36  (తిరమజి', నసాయి') 

 (2/1264) [ ) ضعيف ( 23]  - 4441
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َِل    قَاَل:َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس 

 . ".َرَواهُ أَبُْودَاُودَ ُخلُْوٍق يَْقَبُل اهلُل َصًَلةَ َرُجٍل ِفْ َجَسِدهِ َشْيء  ِمْن 
4441. (23) [2/1264 -బలహీనం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లల హ్(త) శరీరంపైె 'ఖులూఖ్ స్తవాసన గల వయకిత  
నమా'జ్  స్త్ాకరంచడు.''  (అబూ  ద్వవూద్) 

 

35) వివరణ-4439: ఈ 'హదీసు' దావర్ గడ్డడ నిి పడవు, 

వెడలుులలో కతిత రించ సరిచేసుకోవచుని తెలుసుత ంది. 

మర్కక 'హదీసు' దావర్ గడడ ం వెంట్టర కలను కతిత రించట్ం 

నిష్టధధ మని తెలుసుత ంది. దీనికి 'హదీసు'వేతత లు ఈ 

'హదీసు'బలహీనమైనదని, ఇందులోని ఇదు రు్ ఉల్లల ఖన 

కరత లు విమరశలకు గురైనవారని, ఈ 'హదీసు' దావర్ 

నిరూపంచడం ధరమసమమతం కాదని పేర్కాన్నిరు.  

 36) వివరణ-4440: 'ఖులూఖ్ అంటే ఒక మిశే్మ 

సువాసన. అందులో కస్తత రి మొదలైెనవి కలస్జ ఉంటాయి. 

ఇది సీత రల కోసం, ప్పరుషులకోసం కాదు. ఒకవేళ భారయ ఈ 

సువాసన ప్పలుముకొని ఉండి, భరత  బట్ట లకు తగులు్

కుంటే మరేం ఫరవాల్లదు. కాని దానిి కడిగి 

శుభర ప్రచ్చకోవాలి. అందువల్లల  ప్ర వకత (స) నీకు భారయ 

ఉందా అని అడిగారు.  

  

 (2/1264) [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 4442
  قَْد َسَفٍر وَ قَِدْمُت َعىَل أَْهلِْي ِمْن  بِْن يَاِسٍر قَاَل: َوَعْن َعم َارِ 

ِب ِ صىل اهلل َتَشق َ  َقْت يََداَي فََخل َُقْوِّنْ بَِزْعَفَراٍن فََغَدْوُت َعىَل الن َ
اِذَْهْب فَاْغِسْل " فَلَْم يَُرد َ عَلَي َ َوقَاَل: فََسل َْمُت عَلَْيهِ  عليه وسلم
   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َهَذا َعْنَك". 

4442. (24) [2/1264 -అప్రిశోధితం] 
'అమామర్ బిన్ యాసిర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర యాణం 
నుండి ఇంటికి వచాచను. నా రండుచేతులూ ప్గల్న 
ఉనాియి. మా ఇంటివారు నా చేతులకు కస్తు ర 
ప్రమళం పూసారు. మరుసటి రోజు ఉదయం ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వళ్ళాను. సల్లమ్ చేసాను. ప్ర వకత  (స) నా 
సల్లమ్కు సమాధానం ఇవాల్లదు, ఇంకా, 'ఇకాడి నుండి 
వళ్ళా, శుభ్ర ంగా కడిగ దీనిి వదిల్నంచ్చకో,' అని 
అనాిరు. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1264)[ ) صحيح (  25]  - 4443
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َِجاِل َما َظَهَرِرْيُحُه َوَخِفَي لَْونُُه َوِطْيُب الن ِ  َر  َما َظهَ َساِء "ِطْيُب الر 
ِمِذي ُ َوالن ََسايئِ ُ لَوْ  ْ  . نُُه َوَخِفَي ِرْيُحُه". َرَواهُ الّت ِ

4443. (25) [2/1264 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్పరుషులు రంగుల్లని స్తవాసన ఉప్యోగంచాల్న. 
స్త్ు ాలు స్తవాసనల్లని రంగు ఉప్యోగంచాల్న.'' (తిరమజి', 
నసాయి') 

 (2/1264) تم دراسته ([ ) لم ت 26]  - 4444
 َ ة   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَانَْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُسك 

 .  يََتَطي َُب ِمْنَها. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4444. (26) [2/1264- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద  స్తకా అనే పేరుగల 
స్తవాసన దర వయం ఉండేది. ప్ర వకత  (స) ద్వనిి ఉప్యోగంచే 
వారు. (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1264)[ ) لم تتم دراسته (  27]  - 4445
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُْكِثُردُْهَن   اَل:َوَعْنُه قَ

ُيْكِثُر الِْقَناعَ كَأَن َ ثَْوبَُه ثَْوُب َزي َ  ْيَح لِْحَيِتِه َو  اٍت.َرأِْسِه َو َتْسِر
ن َِة  ِفْ َشرْ َرَواهُ   ِح الس ُ

4445. (27) [2/1264 -అప్రిశోధితం] 
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అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తలకు, గడాానికి చాల్ల 
అధికంగా నూన రాస్తవారు, దువుాకునేవారు. నూన 
రాసి తలపైె ఏదైనా వసు ాం కప్పపకునేవారు. ద్వని వలల  ఆ 
వసు ాం అంతా నూనమయం అయిపోయ్యది. (షర్'హు 
స్తునిహ్) 

 (2/1264)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 4446
لَت: نٍِئ قَا عليه وسلم   قَِدَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َوَعْن أُم ِ َها

لَُه أَْربَُع غََدائَِر. َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ   عَلَْيَنا بَِمك ََة قَْدَمًة َو
ْبُن َماَجُه.وَ  ِمِذي ُ َوا ْ  الّت ِ

4446. (28) [2/1264 -అప్రిశోధితం] 
ఉమమ హానీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మకాహ్ విజయం 
నాడు మకాహ్కు వచాచరు. అప్పపడు, ప్ర వకత  (స) 
తలకు నాలుగు జడలు ఉండేవి. అంటే తల వంట్టర కలు 
నాలుగు భాగాలుగా ఉండేవి. అవి భుజంపైె ప్డి 
ఉనాియి. (అ'హమద్, అబూ ద్వవూద్, తిరమజి', ఇబ్ని 
మాజహ్)  

 (2/1264)ته ( تتم دراس [ ) لم  29 ] - 4447
لَْت: إِذَا فََرقُْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن عَائَِشَة قَا

َوأَْرَسلُْت نَاِصَيَتُه بَْْيَ   .م َرأَْسُه َصَدْعُت فَْرقَُه َعْن يَافُْوِخهِ وسل 
 َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ.  ْيَنْيِه.عَ 

4447. (29) [2/1264- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) తలపైె భాగం 
నుండి నుదురు వరకు వంట్టర కలను చీల్నచవేస్త ద్వనిి. 
అంటే వంట్టర కలను రండుగా చీల్నచవేస్తద్వనిి. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1265)[ ) لم تتم دراسته (  30]  - 4448
ه  صىل اهلل علي  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف ٍَل قَاَل: نََه َرُسْوُل اهللِ 

ِمِذي ُ وسلم عَ  ْ ل ُ إِِل َ ِغب ًا. َرَواهُ الّت ِ ج ُ َ  وأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ. ِن الّت َ
4448. (30) [2/1265 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ ము'గప్ఫల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర తి రోజు దువుాకోకూడదని వారంచారు. అయితే ఒక 
రోజు తప్పప ఒక రోజు. (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, 
నసాయి')  
అంటే ప్ర తిరోజు తలదువుాకోకూడదు. ఒకరోజు తప్పప 
ఒకరోజు తల దువుాకోవాల్న. 

 (2/1265) [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 4449
ْيَدةَ قَاَل: لََة بِْن عَُبْيٍد: َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن بَُر  قَاَل َرُجل  لُِفَضا

 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن  َرُسْولَ  إِن َ  قَاَل: َما ِلْ أََراَك َشِعثًا؟
َنا َعْن كَِثْْيٍ ِمَن اْْلِْرفَاهِ    َِل أََرى عَلَْيَك ِحَذاًء؟َماِلْ  قَاَل: .يَْنَها

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَأُْمُرنَا أَْن نَْحَتِفَي  قَاَل:
ًنا. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ. أَحْ   َيا

4449. (31) [2/1265 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ బురైదహ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  
ఫు'దాలహ్ బిన్ ఉబై్నద్ (ర)తో ''అసలు సంగతేంటి, నీవు 
చెల్లల చెదురు వంట్టర కలు కల్నగ ఉంటావు, నువుా తల 
దువుాకోవు,'' అని అనాిడు. ద్వనికి అతడు, 
'మమమలిి ప్ర వకత  (స) ప్ర తిరోజు అలంకరణలు, 
విల్లసాలు చేయకూడదని వారంచారు,' అని అనాిడు. 
ద్వనికి ఆ వయకిత , 'నీవు చెప్పపలు ధరంచవా? నీ కాళాకు 
చెప్పపలు ల్లవు,' అని అనాిడు. ద్వనికి అతడు, 'ప్ర వకత  
(స) మాకు ఒకోాసార చెప్పపలు ల్లకుండా నడవమని 
ఆదేశంచారు,' అని సమాధానం ఇచాుడు. (అబూ 
ద్వవూద్)  

 (2/1265) ه (لم تتم دراست )[  32]  - 4450
ْيَرةَ أَن َ َرُسوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

 . ُه َشْعر  فَلُْيْكِرْمُه". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "َمْن كَاَن لَ 
4450. (32) [2/1265 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తలపైె వంట్టర కలు ఉనివారు వాటిని గౌరవించాల్న. 
అంటే వాటిని నీటితో శుభ్ర ప్రచాల్న, నూన రాయాల్న, 
తల దువాాల్న, స్తవాసన రాయాల్న.'' (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1265)[ ) لم تتم دراسته (  33]  - 4451
"إِن َ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل:
بِ  َ ْيُب اْل  هِ أَْحَسَن َما ُغْي ِ ُ  "  َواْلَكَتُم ِحن َاءُ الش َ ِمِذي  ْ . َرَواهُ الّت ِ

 وأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ. 
4451. (33) [2/1265 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ముసల్న 
తనానిి మారేచ అనిిటికంటే మంచి వస్తు వు, 
గోరింటాకు మరయు వస్మహ్. (తిరమజి', అబూ 
ద్వవూద్,  నసాయి')  
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అంటే గోరంటాకు, వస్మహ్ కల్నప్ప్ రాయటం 
మంచిది. 

 (2/1265) [ ) صحيح ( 34]  - 4452
بِْن َعب َا  ٍس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعِن ا

َوادَ كََحَواِصِل  َماِن يَْخِضبُْوَن بَِهَذا الس َ "يَُكْوُن قَْوم  ِفْ آِخِر الز َ
 . َجن َِة". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ َحَة اْل ِجُدْوَن َرائِ َِل يَ الَْحم َاِم 

4452. (34) [2/1265 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''చివర కాలంలో నలల టి రంగు పూసాు రు. అది 
పావురాల మడల కిర ంద నలల గా ఉనిట్టట  ఉంట్టంది. 
ఇట్టవంటి వారు సారగ  ప్రమళ్ళనిి ఆసాాదించల్లరు.'' 
(అబూ్ ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1265)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 4453
ْب  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَلَْبُس َوَعِن ا ِن ُعَمَرأَن َ الن َ

ْعَفَراِن وَ  لَْوْرِس َوالز َ ُيْصِفُر لِْحَيَتُه بِا ْبِتي ََة َو َعاَل الس ِ كَاَن الن ِ
َي  ْبُن ُعَمَر لَِك. َرَواهُ الن ََسايئِ ُ  ْفَعُل ا  . ذَ

4453. (35) [2/1265- అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సిబీు  
చెప్పపలు ధరంచేవారు. అంటే ద్వని చరమంలో 
వంట్టర కలు ఉండేవి కావు, తన గడాానికి వరస్, కస్తు ర 
రంగు ప్పల్నమేవారు. 'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ కూడా 
ఇల్లగే్ చేస్తవారు. (నసాయి')  
ఈ 'హదీస్త' ద్వారా ప్ర వకత  (స) తన గడాానికి రంగు 
ప్పల్నమే వారని తెలుస్తు ంది.  

 ( 2/1265)[ ) جيد (  36]  - 4454
بِْن َعب َاٍس قَاَل: َمر َ َعىَل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن ا

لِْحن َاَرُجل  قَْد َخَضَب بِ  َ  َسَن َهَذا". قَاَل:َما أَحْ ِء فََقاَل: "ا فََمر 
 َ لِْحن َاِء َواْلَكَتِم فََقاَل: "َهَذا أ   .ْحَسُن ِمْن َهَذا" آَخُر قَْد َخَضَب بِا

ْفَرةِ فََقاَل: "َهَذا أَْحَسُن ِمْن َهَذا  لص ُ ثُم َ َمر َ آَخُر قَْد َخَضَب بِا
 . كُل ِِه". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4454. (36) [2/1265 -ఆమోదయోగయం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 
ముందు నుండి ఒక వయకిత  వళ్ళాడు. అతడు గోరంటాకు 
రాస్తకునాిడు. అంటే గోరంటాకు రాస్తకొని 
ఉనాిడు, ఆ తరువాత మరోవయకిత  వళ్ళాడు. అతడు 

గోరంటాకు, మసమ రండూ కల్నప్ప రాసి్ఉనాిడు. ప్ర వకత  
(స), 'ఇతడు మొదటి వానికంటే మంచివాడు,' అని 
అనాిరు. ఆ తరువాత మూడవవయకిత  వళ్ళాడు. అతడు 
ఎరర ని రంగు రాసిఉనాిడు. ప్ర వకత  (స), 'ఇతడు 
అందరకనాి మంచివాడు,' అని అనాిరు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1266)[ ) صحيح (  37]  - 4455
ْيَرةَ قَاَل: سلم:   عليه واهلِل صىل اهللُسْوُل قَاَل رَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

لَْيُهْوِد  ْيَب َوَِل َتَشب َُهْوا بِا ْوا الش َ ُ ِمِذي ُ  ""َغْي ِ ْ  .  . َرَواهُ الّت ِ
4455. (37) [2/1266- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రంగు రాసి ముసల్నతనానిి మారచవేయండి. ఇంకా 
యూదులను అనుకరంచకండి, వాళ్ళా ఎంత మాతర ం 
రంగులు రాయరు.'' (తిరమజి')  
ఈ ఆదేశ్ం ముసలి వారికి. ఎందుకంటే, దీనివలల  
ముస్జల ముల బలానిి ప్ర దరిశంచట్ం, అవిశ్వవసులను 
భయ పెట్ట ట్ం ముఖయ ఉదేు శ్యం. 

 ( 2/1266) ) صحيح ( [39] -  4457[ و 38] - 4456
بَْْيِ  ْبِن ُعَمَر َوالز ُ  .  َوَرَواهُ الن ََسايئِ ُ َعِن ا

4456. (38), 4457. (39) [2/1266 -దృఢం] 
ఇదేవిధంగా నసాయిలో ఇబ్ని 'ఉమర్, 'జుబై్నర్ల 
ద్వారా ఉల్లల ఖించడం జరగంది. 

 ( 2/1266) [ ) حسن ( 40]  - 4458
هِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيِب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

ْيَب فَإِ ِتُفوا اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َِل َتنْ  ْوُر الُْمْسِلِم ن َُه نُ الش َ
كَف ََر َعْنُه  َمْن َشاَب َشْيَبًة ِف اْْلِْسًَلِم كََتَب اهلُل لَُه بَِها َحَسَنًة وَ 

 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "بَِها َخِطْيَئًة َوَرفََعُه بَِها دََرَجةً 
4458. (40) [2/1266- ప్రర మాణికం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  తాతల ద్వారా కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు తెలల టి వంట్టర కలను 
పీకివేయకండి. ఎందుకంటే అవి ముసిల ముల వలుగు, 
ఇసాల మ్లో వృధాధ పాయనికి చేరుకుని వయకిత కి అల్లల హ్ (త) 
అతని ప్ర తి వంట్టర కకు బదులు ప్పణయం రాసాు డు. అతని 
పాపాలను క్షమిసాు డు. అతని సిానాలు ఉనితం 
చేసాు డు.'' (అబూ  ద్వవూద్)  
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 (2/1266)[ ) لم تتم دراسته (  41]  - 4459
ةَ َعْن رَ  ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َوَعْن كَْعِب بِْن ُمر َ

َمةِ    . َرَواهُ ""َمْن َشاَب َشْيَبًة ِف اْْلِْسًَلِم كَانَْت لَُه نَْوًرا يَْوَم الِْقَيا
ِمذِ  ْ  .الن ََسايئِ ُ ي ُ وَ الّت ِ

4459. (41) [2/1266 -అప్రిశోధితం] 
క'అబ్ బిన్ మురరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇసాల మ్లో వృధాధ పాయనికి చేరుకుని వయకిత  యొకా 
వృధాధ ప్యం తీరుపదినం నాడు వలుగుకు కారకం 
అవుతుంది.'' (తిరమజి', నసాయి') 

 ( 2/1266) [ ) حسن ( 42]  - 4460
َل َعْن عَائَِش وَ  كُْنُت أَغَْتِسُل أَنَا َوَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْت:َة قَا

 َ فَْوَق الُْجم َِة َودُْوَن عليه وسلم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد َوك اَن لَُه َشْعر 
ِمِذي ُ َوالن ََسايئِ ُ  َرَواهُ  الَْوْفَرةِ. ْ  . الّت ِ

4460. (42) [2/1266 -ప్రర మాణికం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను మరయు ప్ర వకత  (స) ఒకే 
తొటెట  నుండి సాినం చేస్తవాళాం. ప్ర వకత (స) వంట్టర కలు 
జుమమహ్ కంటే అధికంగా వఫ్రహ్కు తకుావగా 
ఉండేవి.37 (తిరమజి', నస్తయి') 

 (2/1266)[ ) لم تتم دراسته (  43]  - 4461
ْبِن الَْحْنَظِلي َِة َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب ا ِب ِ َوَعِن ا يه  صىل اهلل عل لن َ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: وسلم  ُجُل   قَاَل: قَاَل الن ِ "نِْعَم الر َ
ْيم  اْْلََسِدي ُ لَْوَِل  لَِك .  ُطْوُل ُجم َِتِه َوإِْسَباُل إَِزِراهِ"ُخَر فََبلََغ ذَ

ْيًما فَأََخَذ َشْفَرةً فََقَطَع بَِها  إىِل  إَِزَراهُ ُجم ََتُه إِىل أُذُنَْيِه َوَرفََع  ُخَر
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ْيِه.اِف َساقَأَْنَص 

4461. (43) [2/1266 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'హన్''జలహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఖురైమ్ 
అసదీ గురంచి ప్ర సాు విస్తు , 'ఖురైమ్ 'అసదీ చాల్ల 

 

37) వివరణ-4460: ప్ర వకత  (స) వంట్టర కల గురంచి అనేక 

ఉల్లల ఖనాలు ఉనాియి. కొనిి ఉల్లల ఖనాల ద్వారా 

చెవుల్ వరకు ఉనాియని, మరకొనిి ఉల్లల ఖనాల 

ద్వారా చెవులపైెకి ఉండేవని, కొనిి ఉల్లల ఖనాల ద్వారా 

భుజాలవరకు ఉండేవని తెలుస్తు ంది. వీటిలో ఎల్లంటి 

వయతిరేకత ల్లదు. ఎందుకంటే వంట్టర కలు పెరగే 

వస్తు వులు. ఒక సమయంలో చెవులవరకు ఉంటాయి. 

మరో సమయంలో భుజాలవరకు ఉంటాయి. 

మంచివాడు, కాని అతడు పడవైన జుట్టట  కల్నగ 
ఉనాిడు, చీలమండల కిర ంది వరకు దుస్తు లు 
వేర ల్లడుతూ ఉంటాయి,' అని అనాిరు. ఈ వారత  
'ఖురైమ్ కు తెల్నసింది. అతడు వంటనే కతిు తో తన 
వంట్టర కలను కోసి చెవులవరకు ఉండేటట్టల , తన 
లుంగీని చీలమండలపైె ఉండేటట్టల  చేస్తకునాిడు. 
(అబూ్ ద్వవూద్) 
అంటే ఈ 'హదీస్త' ద్వారా ప్పరుషులు 
చెల్లల చెదురుగా పడవైన వంట్టర కలు ఉంచ్చకోరాదు. 
చీలమండల కిర ంద లుంగీని పైెజామాను వేర ల్లడదీయడం 
నిష్టధధ ం. 

 (2/1267)[ ) ضعيف (  44]  - 4462
لَْت ِلْ أُم ِْي:  قَاَل:َوَعْن أَنٍَس  بَة  فََقا َها كَاَن  كَانَْت ِلْ ذَُؤا َِل أَُجز ُ

َيأُْخُذَها. رَ  َها َو َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُمد ُ بُْو َواهُ أ
 . دَاُودَ 

4462. (44) [2/1267- బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: నాకు పడవైన వంట్టర కలు ఉండేవి. 
మా అమమగారు వాటిని కతిు రంచమని అనాిరు. 
ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) వాటిని ల్లగేవారు. ముట్టట కునే్

వారు. ప్ట్టట కునే వారు. అంటే పేర మతో అల్ల చేస్తవారు. 
(అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1267)صحيح (  [ ) 45]  - 4463
ْن َعْبِد اهلِل بِْن َجْعَفٍر: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوعَ 

َل َجْعَفَر  ثًََلًثا ثُم َ أََتاُهْم فََقاَل: "َِل َتْبُكوا َعىَل أَِخْي أَْمَهَل آ
ا َنا كَأَن َ . فَِجْيَء بِ "بَْعَد الَْيْوِم". ثُم َ قَاَل: "اُْدُعْوا ِلْ بَِِنْ أَِخْي 

َق"َقاَل: أَفُْرخ  فَ  فَأََمَرهُ فََحل ََق ُرُؤْوَسَنا. َرَواهُ أَبُْو  ."اُْدُعْوا ِلَ الَْحًل َ
 .  الن ََسايئِ ُ  دَاُودَ وَ 

4463. (45) [2/1267- దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ జ'అఫర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

'జ'అఫర్ ఇంటివారని మూడు రోజులవరకు వదల్న్
వేయండి,' అని అనాిరు. మూడు రోజుల తరాాత ప్ర వకత  
(స) వచిచ, 'ఇప్పపడు మూడురోజుల తరాాత నా 
స్తదరునిపైె ఏడాకండి,' అని అనితరాాత, 'నా అని 
కొడుకులను అంటే 'అబుద ల్లల హ్ (ర), 'ఔన్ (ర), 
ము'హమమద్లను నా దగగ రకు తీస్తకురండి,' అని 
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అనాిరు, వారని తీస్తకురావటం జరగంది. అప్పపడు 
వాళాందరూ ప్సిప్పలల లు. ప్ర వకత  (స) మంగల్న వాడిని 
ప్పలవమని ఆదేశంచారు. మంగల్నవాడు వచిచ ప్ర వకత  (స) 
ఆదేశంపైె మా తలలు గీసాడు. (అబూ ద్వవూద్, 
నసాయి') 

 అంటే జ'అఫర్ (ర) వీరమరణం వారత విని అతని 
కుట్టంబం వారు ఏడుపలు, పెడబొబబలు పెటట సాగారు. 
ప్ర వకత  (స) వార దుుఃఖానిి దూరం చేయడానికి, మూడు 
రోజులవరకు వారని వదల్నవేయండని ప్ల్నకి, మూడవ 
రోజు వచిచ ఏడుపలు, పెడబొబబలు పెటట రాదని 
వారంచారు.  

 (2/1267)[ ) لم تتم دراسته (  46]  - 4464
لَْمِدْيَنةِ  . َوَعْن أُم ِ َعِطي ََة اْْلَْنَصاِري ََة: أَن َ اْمَرأَةً كَانَْت َتْخَِتُ بِا

ِب ُ فََقالَ  لَِك أَْحََظ    صىل لَُه الن َ اهلل عليه وسلم: "َِل ُتْنِهِكْي فَإِن َ ذَ
ْعِل". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوقَاَل: َهَذا الَْحِدْيُث  لِلَْمْرأَةِ َوأََحب ُ إِىل الْبَ 

ْيِه َمْجُهْول    . َضِعْيف  َوَراِو
4464. (46) [2/1267 -అప్రిశోధితం] 
ఉమమ 'అతియయ అ'నాురీ (ర) కథనం: మదీనహ్లో 
ఒక స్త్ు ా ఉండేది. స్త్ు ాలకు ఖత్నహ్ చేస్తది. ప్ర వకత  (స), 'ఆ 
భాగంలో చరామనిి అధికంగా కోయరాదని, ఎందుకంటే 
ద్వనివలల  స్త్ు ాకి స్తఖంగా, భ్రత కు సంతోషంగా ఉంట్టంది,' 
అని అనాిరు. (అబూ ద్వవూద్ / బలహీనం. దీని 
కథకుడు  మజాూల్). 

 (1267/ 2) استه () لم تت در[  47]  - 4465
ْيَمَة بِْنِت ُهَماٍم:َوَعْن  أَن َ اْمَرأَةً َسأَلَْت عَائَِشَة َعْن ِخَضاِب    كَِر
لَْت:الِْحن َاِء  ْ أَْكَرهُُه كَاَن َحِبْيِبْ يَْكَرهُ ِرْيَحُه.   فََقا َلِكِن ِ َِل بَأَْس َو

 .  َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ 
4465. (47) [2/1267 -అప్రిశోధితం] 
కరీమహ్ బిన్తె హుమామ్ (ర) కథనం: 'ఆయి'షహ్ 

(ర) ను ఒక స్త్ు ా గోరంటాకు గురంచి ప్ర శించింది. ద్వనికి 
'ఆయి'షహ్ (ర) ద్వనిి ఉప్యోగంచటంలో ఏమీ 
అభ్యంతరం ల్లదు, కాని నాకు నచచదు, ఎందుకంటే 
ప్ర వకత  (స) ద్వని వాసనను అసహియంచ్చకునేవారు అని 
సమాధానం ఇచాచరు. (అబూ్ ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1267) [ ) لم تتم دراسته ( 48]  - 4466

َل  ْت: يَا نَِب َ اهلِل َباِيْعِِنْ َوَعْن عَائَِشَة أَن َ ِهْنًدا بِْنَت عُْتَبَة قَا
ِْي كَف َْيِك فَكَأَن َُهَما كَف ًا َسُبٍع": فَقالَ  َرَواهُ  ."َِل أُبَاِيُعَك َحّت  ُتَغْي ِ
 . ُودَ أَبُْو دَا

4466. (48) [2/1267- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: హంద్ బిన్తె 'ఉత్బహ్, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! తమరు నా నుండి బై్న'అత్ తీస్తకోండి,' అని 
వినివించ్చకునిది. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) నీవు నీ చేతుల 
రంగు మారుచకోనంత్ వరకు నేను నీతో బై్న'అత్ 
తీస్తకోను. ఎందుకంటే నీ చేతులు కూర రమృగాల 
ప్ంజాల్లల  ఉనాియి,' అని అన్నిరు. (అబూ్ ద్వవూద్) 
అంటే స్త్ు ాలు గోరంటాకు పెట్టట కోవచ్చచను. 

 (2/1267)دراسته ( [ ) لم تتم  49]  - 4467
لَْت: أَْوَمْت اِْمَرأَة  ِمْن َوَراِء ِسّْتٍ بَِيِدَها ِكَتاب  إِىَل  َوَعْنَها قَا

يه اهلل عل  لن َِب ُ صىلفََقَبَض ا .َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
لَْت: "َما أَْدِرْي أَيَد ُ َرُجٍل أَْم يَد اِْمَرأَةٍ؟" وسلم يََدهُ فََقاَل: بَْل  قَا
ِت أَْظَفاَرِك" يَُد اِْمَرأَةٍ قَاَل: ْ لِْحن َاِء .   ."لَْو كُْنِت اِْمَرأَةً لََغْي َ يَْعِِنْ بِا

 .    َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسايئِ ُ 
4467. (49) [2/1267 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒక స్త్ు ా తెరచాట్ట నుండి తన 
చేయిచాచి ప్ర వకత (స) కు ఒక ఉతు రం ఇవాటానికి 
ప్ర యతిించింది. ప్ర వకత  (స) తన చేతిని ల్లకొాని, 'ఈ 
చేయి స్త్ు ాదో, ప్పరుషునిదో నాకు అరిం కావటం ల్లదు,' 
అని అనాిరు. ఆమ స్త్ు ా చేయి అని ప్ల్నకింది. అప్పపడు 
ప్ర వకత  (స), 'నువుా స్త్ు ావైతే చేతులకు, గోళాకు 
గోరంటాకు పెట్టట కునే ద్వనివి,' అని అనాిరు. (అబూ 
ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1268) [ ) لم تتم دراسته ( 50]  - 4468
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: لُِعَنِت الَْواِصلَُة َوالُْمْسَتْوِصلَُة  َوَعِن ا

ِمَصُة وَ َوالن َ   َواِشَمُة َوالُْمْشَتْوِشَمُة ِمْن َغْْيِدَاٍء.ُة َواْل الُْمَتَنم َِص  ا
 . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4468. (50) [2/1268 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: వంట్టర కలు 
వేస్త, వేయించ్చకునే స్త్ు ాలు, ఇతరుల వంట్టర కలు కల్నపే, 
కలప్బడడ  స్త్ు ాలు, వంట్టర కలు పీకేవారు, పీకించ్చకునే 
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వారు, ప్చచ బొట్టల  వేస్త, వేయించ్చకునే వారిని అందరనీ 
శప్పంచటం్జరగంది. (అబూ్ ద్వవూద) 

 (2/1268) [ ) صحيح ( 51]  - 4469
ْيَرةَ قَاَل: لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِبْ ُهَر
ُجَل يَلَْبُس لِْبَسًة الْمَ  ُجِل.ُس لِْبَس ْرأَةِ َتلْبَ ْرأَةِ َوالْمَ الر َ َرَواهُ   َة الر َ

 .  أَبُْو دَاُودَ 
4469. (51) [2/1268 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్త్ు ాల దుస్తు ల్ని 
ధరంచే ప్పరుషులను, ప్పరుషుల దుస్తు లను ధరంచే 
స్త్ు ాలను శప్పంచారు. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1268) دراسته ( [ ) لم تتم 52]  - 4470
ْب   ُملَْيَكَة قَاَل : قِْيَل لَِعائَِشَة : إِن َ اْمَرأَةً َتلَْبُس  ِن أَِِبْ َوَعِن ا

لَْت : لَ  ُجلََة ِمَن الن َْعَل قَا َعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم الر َ
 .  أَبُْو دَاُودَ الن َِساِء . َرَواهُ 

4470. (52) [2/1268 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని అబీ ములైెక (ర) కథనం: ఫల్లనా స్త్ు ా 
ప్పరుషుల్లల ంటి చెప్పపలు ధరస్తు ందని 'ఆయి'షహ్ (ర) 
కు తెల్నయప్రచటం జరగంది. అప్పపడు 'ఆయి'షహ్ 
(ర) ప్పరుషుల్లల ంటి దుస్తు లు, చెప్పపలు ధరంచే స్త్ు ాలను 
ప్ర వకత (స) శ్పంచారు,' అని అనాిరు. (అబూ ద్వవూద్)  

 (2/1268) [ ) ضعيف ( 53]  - 4471
َب  َ َوَعْن ثَْو ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا اَن َرُس اَن قَاَل: ك

ُل َمْن يَْدُخُل  َسافََر كَاَن آِخُر َعْهِدهِ بِإِْنَساٍن ِمْن أَْهِل  ِه فَاِطَمَة َوأَو َ
ا َعىَل   عَلَْيَها فَاِطَمَة فََقِدَم ِمْن َغَزاةٍ َوقَْد عَل ََقْت ِمْسًحا أَْو ِسّْتً

ٍة فََقِدَم فَلَْم  َسْْيَ قَُسَن َوالُْح ا َوَحل َِت الَْح بَاِبهَ  لَْبْْيِ ِمْن فِض َ
ّْتَ يَْدُخْل فََظن َْت أَن َ َما َمَنَعُه أَْن يَْدُخَل   َما َرأَى فََهَتَكِت الس ِ

ْنَطلََقا إِىَل  ِبي َْْيِ َوقََطَعْتُه ِمْنُهَما فَا َوفَك َِت الُْقلَْبْْيِ َعِن الص َ
أََخَذهُ ِمْنُهَما فََقاَل: َياِن فَ ه وسلم يَْبكِ هلِل صىل اهلل عليَرُسْوِل ا

أَْهلِْي أَْكَرهُ أَْن يَأْكُلُْوا "يَا ثَْوَباَن اِذَْهْب بَِهَذا إِىل فًَُلٍن إِن َ َهُؤَِلِء 
ْنَيا. يَا ثَْوَباُن اِْشَّتِ لَِفاِطَمَة قًَِلدَةً ِمْن   َباِتِهْم ِفْ َحَياِتِهْم الد ُ َطي ِ

َريْ   . اهُ أَْحَمُد وأَبُْو دَاُودَ . َروَ "ِن ِمْن عَاٍج َعَصٍب َوِسَوا
4471. (53) [2/1268 -బలహీనం] 
సౌ'బ్బన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణానికి 
వళ్ళాలనుకునిప్పపడు తమ ఇంటి వారందరలో 

చివరన ఫాతిమహ్ (ర)తో కలసివళతారు. అదేవిధంగా 
తిరగ వచిచనప్పపడు అందరకంటే ముందు ఫాతిమహ్ 
(ర)ను కలుసాు రు. ఒకసార ప్ర వకత (స) ప్ర యాణం నుండి 
తిరగ వచాచరు. ఫాతిమహ్ (ర) వదద కు వళ్ళారు. 
అకాడ ఫాతిమహ్ తన ఇంటి ద్వారానికి గోనసంచి ల్లద్వ 
తెర తగల్నంచి ఉంచారు. ఇంకా 'హసన్, 'హుసైన్లకు 
రండు వండి కడియాలు ధరంచారు. అది చూచి ప్ర వకత  
(స) ఇంటోల  ప్ర వేశంచకుండా తిరగ వళిాపోయారు. అది 
గమనించిన ఫాతిమహ్ (ర) ఆ తెరను చించివేసారు, ఆ 
రండు కడియాలను విరచేసారు. వారదద రూ ఏడుస్తు  
ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) వారిదద రనీ ఓడిలోకి 
తీస్తకొని సౌ'బ్బన్ (ర) తో దీనిి ఫల్లనా వయకిత  వదద కు 
తీస్తకొనివళ్ళా. వీరు నా కుంట్టంబంవారు, వీళ్ళా 
తమ ప్రలోకానికి చెందిన వాటిని ఇహలోకంలోనే 
ఆరగంచటం నాకు ఇషట ం ల్లదు. 'ఓ సౌ'బ్బన్ నువుా 
ఫాతిమహ్ కోసం ముళా్ హారం మరయు ఏనుగు 
దంతాల రండు కడియాలుకొని తెచిచ్ ఇవుా,'అని 
అనాిరు. (అ'హమద, అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1268) ([ ) لم تتم دراسته  54]  - 4472
ْبِن َعب َاٍس َوَعِن  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: أَن َ ا  الن َ

ْثِمِد فَإِن َُه يَْجلُو الْبَ  ْكَتِحلُْوا بِاْْلِ ْعَر". "اِ ُيْنِبُت الش َ َوَزَعَم   َصَرَو
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَانَْت لَُه ُمْكَحلَة  يَْكَتِحُل بَِها كُل َ  أَن َ الن َ

ِمِذي ُ ًة ِفْ هِ َوثًََلثَ ثًََلثًَة ِفْ َهذِ لَْيلًَة  ْ  .  َهِذهِ. َرَواهُ الّت ِ
4472. (54) [2/1268 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు అస్ఫ'హానీ స్తరమ ఉప్యోగంచండి. అది కంటి 
చూప్పను మరంత తేజోవంతంచేస్తు ంది, కనురప్పలను 
పెంచ్చతుంది. ప్ర వకత  (స) వదద  ఒక స్తరమ ఉండేది. ద్వని 
నుండి రాతిర పూట ఒకోా కంటికి మూడుసారుల  స్తరామ 
ప్టిట ంచేవారు. (తిరమజి') 

 (2/1269) تتم دراسته ([ ) لم  55]  - 4473
كَاَن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْكَتِحُل قَْبَل أَْن   َوَعْنُه قَاَل:

ْثِمِد ثًََلثًا  َما  "إِن َ  :َوقَالَ  قَاَل:ِفْ كُل ِ َعْْيٍ يََناَم بِاْْلِ  َخْْيَ
َمُة َوالَْمِشي ُ َوَخْْيَ  ُعْوُط َوالِْحَجا ْيُتْم بِِه الل َُدْود َوالس َ  َما َتَداَو

ْثِمُد فَإِن َُه يَْجلُو الَْبَصَر وَ  ْكَتَحلُْتْم بِِه اْْلِ ْعَر َوإِن َ   ا يُْنِبُت الش َ
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يَوْ  يَْوَم َسْبَع عَ َخْْيَ َما َتْحَتِجُمْوَن فِْيهِ   َعَشَرةَ  َم تِْسعَ ْشَرةَ َو
ْيَن" يَْوَم إِْحَدى و َِعْشِر َوإِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .َو

لُْوا: عَلَْيَك َحيْ  َعىَل َمَلٍ ِمَن الَْمًَلئَِكِة إِِل َ قَا ُث ُعِرَج بِِه َما َمر َ
ِمِذي ُ َوقَا ْ ِمِة. َرَواهُ الّت ِ لِْحَجا يْ  َل: َهَذا َحِدْيث  بِا  . ب  َحَسن  َغِر

4473. (55) [2/1269 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 
రోజూ రాతిర  ప్డుకునే ముందు ఒకోా కంటికి మూడుసారుల  
స్తరామ ప్టిట ంచేవారు. ఇంకా అనిిటికంటే మంచి వైదయం, 
లదూద్, సఊత్, హుజుమత్, మష్యి అనిిటి కంటే 
మంచిది అస్ఫహానీ స్తరామ, ఎందుకంటే అది దృష్ట ని 
అధికం చేస్తు ంది, కనురప్పలను పెంచ్చతుంది, 
అదేవిధంగా మీరు హజామహ్ చేయస్తత  17, 19, 21 
తేదీలలో చేయించ్చకోవటం మంచిది. నేను 
మే'అరాజ్లో వళిానప్పడు ఒక దైవదూతల బృందం 
గుండా నేను వళిానప్పపడు ప్ర తిదూత, 'ఓ 
ము'హమమద్! మీ అనుచర సంఘానికి హజామహ్ 
కొరకు ఆదేశంచండి,' అని చెబుతూ ఉనాిరు. 38 

(తిరమజి'  /  ప్రర మాణికం,్-ఏకోల్లల ఖనం) 
 (2/1269) [ ) لم تتم دراسته ( 56]  - 4474

َجاَل  ِ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نََه الر  َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ الن َ
َماِت َوالن َِساَء َعْن دُخُ  َص  ْوِل الَْحم َا َجاِل أَْن يَْدُخلُْوا  لِلر ِ ثُم َ َرخ َ

ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ   ْ لِْمَياِزِر. َرَواهُ الّت ِ    بِا
4474. (56) [2/1269- అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్త్ు ా ప్పరుషులను 
సాినాల గదిలో ప్ర వేశంచటానిి వారంచారు. ఆ 
తరువాత ప్పరుషులకు లుంగీ ధరంచ 'హమామమ లో 
వెళ్ళు అనుమతి ఇచాచరు.39  (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్) 

 

38) వివరణ-4473: లదూద్ అంటే రోగ నోటోల  వేస్తమందు, 

సఊత్ అనేది ముకుాలో వేస్త మందు, హజామత్ అంటే 

శసు ాచికితు, మష్యి అంటే విరోచనాల మందు. 

39) వివరణ-4474: బజారులోల  బ్బతూర మ్లు ఉండేవి. 

వాటిలో అదద  ఇచిచ ప్పరుషులు, స్త్ు ాలు సాినం చేస్తవారు. 

ప్ర వకత  (స) దీనిి వారంచారు. వీటివలల  కలోల ల్లలు తలెతేు  

భ్యం ఉంది. అయితే ప్పరుషులు లుంగీ ధరంచి 

 (2/1269)[ ) صحيح (  57]  - 4475
ِلْيِح قَاَل: قَِدَم َعىَل عَائَِشَة نِْسَوة  ِمْن أَْهِل ِحْمَص  َوَعْن أَِِب الْمَ 

لَْت: ؟ فََقا : ِمْن أَْيَن أَْنَُت َ َ  قُْْلَ اِم فَل ْوَرةِ َعل َُكن َ ِمَن اْلكُ ِمَن الش َ
َماِت؟ َتْد ال َِِتْ  : ُخُل نَِساُؤَها الَْحم َا لَْت: قُْْلَ ْ َسِمْعُت   بَىَل قَا فَإِّن ِ

صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "َِل َتْخلَُع اِْمَرأَة  ثَِياَبَها َرُسْوَل اهلِل 
ّْتَ بَْينَ   ا". َها َوَبْْيَ َرب ِهَ ِفْ َغْْيِ بَْيِت َزْوِجَها إِِل َ َهَتَكِت الس ِ

َيٍة:َوِفْ رِ  َها بَْيَنَها َوَبْْيَ اهلِل   َوا "ِفْ َغْْيِ بَْيِتَها إِِل َ َهَتَكْت ِسّْتَ
ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ  "َعز َ َوَجل َ  ْ  .. َرَواهُ الّت ِ

4475. (57) [2/1269 -దృఢం] 
'అబూ మలీహ్ కథనం: 'ఆయి'షహ్ (ర) వదద కు 
కొందరు షామీ స్త్ు ాలు వచాచరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) 
మీరకాడ నుండి వచాచరని వారని అడిగారు. వారు 
మేము షామ్ నుండి వచాచమని అనాిరు. అప్పపడు 
'ఆయి'షహ్ (ర) వారతో బహుశా మీరు, 'స్త్ు ాలు 
బ్బతూర మ్లలో ప్ర వేశంచే ప్టట ణానికి చెందిన వారుల్ల 
ఉనాిరు,' అని అనాిరు. ద్వనికి వారు అవును,' అని 
అనాిరు. అప్పపడు 'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స)ను, 'తన 
భ్రత  ఇంటిలో తప్ప మరో ఇంటిలో తన దుస్తు లను 
తొలగంచే స్త్ు ా తనకూ, తన ప్ర భువుకూ మధయ ఉని 
తెర చించివేసినటేట ,' అని ప్ర వచిస్తు  ఉండగా వినాిను'' 
అని అనాిరు. (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్)  
అంటే తగని ప్ర దేశంలో తన దుస్తు లను తొలగస్తు , 
తనుి తానే్ అగౌరవానికి్ గురచేసుకునిట్టట .  

 (2/1269)[ ) ضعيف (  58]  - 4476
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو أَن َ َرُسوْ 

قَاَل: "َسُتْفَتُح لَُكْم أَْرُض الَْعَجِم َوَسَتِجُدْوَن فِْيَها بُُيْوًتا يَُقاُل 
 َ َماُت فًََل يَْد لََها: ا َجالُ ُخلَن ََها ال لَْحم َا ِ إِِل َ بِاْْلُُزِر َواْمَنُعْوَها  ر 

ْيَضًة أَْو نََفَساءَ   . أَبُْو دَاُودَ . َرَواهُ  "الن َِساَء إِِل َ َمِر
4476. (57) [2/1269 -బలహీనం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''భ్విషయతుు లో మీరు అరబ్బబతరుల 
రాజాయలు్  జయిసాు రు. మీరు అకాడ సాినాల 

 

వాటిలో ప్ర వేశంచి సాినం చేస్తు  అభ్యంతరం ల్లదు. 

అయితే స్త్ు ాలు తమ ఇళాలోల ని బ్బతూర మ్లలో 

ప్ర వేశంచవచ్చచను. 
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గదులను చూసాు రు. మీరు లుంగీ ధరంచి వాటిలో 
సాినం చేయగలరు. మీరు మీ స్త్ు ాలను అకాడికి 
వళాకుండా వారంచండి. అయితే స్త్ు ాలకు అతయవసర 
ప్రసిితిలో ఉంటే వారు ఒంటరగా వసు ాం కట్టట కొని 
సాినం చేయగలరు. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1270)( [ ) صحيح  59]  - 4477
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َعْن َجاوَ  "َمْن كَاَن   ِبٍر أَن َ الن َ

ٍرَوَمْن   الَْيْوِم  يُْؤِمُن بِاهلِل وَ  اْْلِخِرفًََل يَدُخِل الَْحم َاَم بَِغْْيِإَِزا
  ْيلََتُه الَْحم َاَم َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن بِاهلِل َوالَْيْوِم اْْلِخِرفًََل ُيْدِخْل َحِل 

ُر  ُن بِاهللِ كَاَن يُْؤمِ   َوالَْيْوِم اْْلِخِرفًََل يَْجِلْس َعىَل َمائَِدةٍ ُتَدا
ِمِذي ُ َوالن ََسايئِ ُ َرَوا عَلَْيَها الَْخْمُر". ْ  .هُ الّت ِ

4477. (59) [2/1270- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లల హ్(త)నూ, తీరుపదినానిి విశాసించే వయకిత  లుంగీ్
ధరంచ కుండా బ్బతూర మ్ లోనికి ప్ర వేశంచరాదు. 
అదేవిధంగా అల్లల హ్ (త) నూ, తీరుపదినానిి 
విశాసించే వయకిత , తన భారయను ఇట్టవంటి 
బ్బతూర మ్లలో ప్ర వేశంప్నీయరాదు. అదేవిధంగా 
అల్లల హ్(త) నూ, తీరుప దినానిి విశాసించే వయకిత , 
మతుు పానీయాలు గల విందులో పాల్గగ నరాదు. 
(తిరమజి', నసాయి') 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం ا
 (2/1270)[ ) متفق عليه (  60]  - 4478
ِب ِ صىل اهلل عليه   ثَاِبٍت قَاَل: َعْن  ُسِئَل أَنَس  َعْن ِخَضاِب الن َ

 اَل:ٍت كُن َ ِفْ َرأِْسِه فََعلُْت قَلَْو ِشْئُت أَْن أَعُد َ َشَمَطا وسلم فَقاَل:
لَْم يَ     ْخَتِضْب و

َيٍة: لِْحَناِء َواْلَكَتِم  َزادَ ِفْ ِرَوا َوقَْد اْخَتَضَب أَبُْو بَْكٍر بِا
لِْحن َاِء بَْحًتاَواْخَتَض   .َب ُعَمُر بِا

4478. (60) [2/1270 -ఏకీభవితం] 
సా'బిత్ (ర) కథనం: అనస్ (ర) ను ప్ర వకత  (స) రంగు 
ప్టిట ంచటానిి గురంచి ప్ర శించడం జరగంది. ద్వనికి 
అనస్ (ర) ఒకవేళ నేను కోరతే ప్ర వకత  (స) తెలల ని 
వంట్టర కలను లెకా్ పెట్టట కునే్ వాడిని. అంటే తెలల ని 
వంట్టర కలు కొనిి మాతర మే ఉండేవి. అంటే వాటిని రంగు 

ప్టిట ంచే అవసరం రాల్లదు. అయితే అబూ బకర్ (ర) 
గోరంటాకు, వస్మహ్ కల్నప్ప రాస్తకునేవారు. 'ఉమర్ 
(ర) కేవలం గోరంటాకు రాస్తకునాిరు, అని 
సమాధానం ఇచాురు.40  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1270)[ ) لم تتم دراسته (  61]  - 4479
ْفَرةِ َحّت  َتْمَتلَِئ   لص ُ ُر لِْحَيَتِه بِا بِْن ُعَمَر أَن َُه كَاَن يَُصف ِ َوَعِن ا

ْفَرةِ فَِقْيَل لَُه: ثَِيابُُه ِمَن ال  ْفرَ لَْم َتْصِبغْ  ص ُ لص ُ ْ   :ةِ؟ قَالَ  بِا إِّن ِ
لَْم يَكُْن   َرأَْيُت َرُسْوَل اهللِ  صىل اهلل عليه وسلم يَْصِبُغ بَِها َو

َمَتُه. َشْيء    أََحب َ إِلَْيِه ِمْنَها َوقَْد كَاَن يَْصِبُغ ثَِيابَُه كُل َها َحّت  ِعَما
 . الن ََسايئِ ُ َرَواهُ أَبُْودَاُودَ وَ 

4479. (61) [2/1270 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) తన గడాానికి ప్స్తప్ప 
ప్చచని రంగు పూస్తకునేవారు. చివరకి ఆ రంగు వలల  
బటట లనీి ప్స్తప్పప్చచ రంగుగా తయారయ్యయవి. 
ప్స్తప్పప్చచ్ రంగు ఎందుకు ఉప్యోగసాు రని 
ప్ర శించడం జరగంది. ద్వనికి అతను, 'ప్ర వకత  (స)ను 
ప్స్తప్పప్చచ రంగు పూస్త టూ ఉండగా నేను చూచాను, 
ఇంకా ప్స్తప్పప్చచ రంగంటే ప్ర వకత  (స) చాల్ల ఇషట ప్డే్
వారు, బటట ల్ని కూడా ప్స్తప్ప రంగుగా చేస్తకునేవారు, 
చివరకి ప్గడి కూడా ప్స్తప్ప ప్చచగా తయారయ్యయది,' 
అని  అనాిరు. (అబూ  ద్వవూద్, నసాయి') 

 (2/1270) [ ) صحيح ( 62]  - 4480
دََخلُْت َعىَل أُم ِ  اَل:ْوِهٍب قَاهلِل بِْن مَ َوَعْن ُعثَْماِن بِْن َعْبِد 

صىل اهلل عليه وسلم   َسلََمَة فَأَْخَرَجْت إِلَْيَنا َشْعًرا ِمْن َشْعِر الن َِب ِ 
 .َمْخُضْوًبا. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

4480. (62) [2/1270- దృఢం] 

 

40) వివరణ-4478: ఈ 'హదీస్త' ద్వారా ప్ర వకత  (స) 

గోరంటాకు పెట్టట కోల్లదని తెలుస్తు ంది. ఇతర ఉల్లల ఖనాల 

ద్వారా పెట్టట కునాిరని తెలుస్తు ంది. అంటే ప్ర వకత  (స) 

గోరంటాకు ఉప్యోగంచే వయస్తుకు చేరల్లదు. కేవలం 

16, 17 వంట్టర కలు తెలుప్పగా అయాయయి. 

అప్పపడప్పపడూ గోరంటాకు పూస్తకోవటం ధరమమని 

తెలుప్టానికి ఇల్ల పూస్తకునేవారు. 
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'ఉసామన్ బిన్ 'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మూహిబ్ కథనం: నేను 
ఉమమ సలమహ్ ఇంటికి వళ్ళాను. ఆమ ప్ర వకత  (స) 
వంట్టర కల నుండి కొనిింటిని తీసి నా ముందు ఉంచారు. 
అవి రంగు ప్టిట ంచినట్టల  నేను చూచాను.41  (బు'ఖారీ) 

 (2/1270) [ ) لم تتم دراسته ( 63]  - 4481
ْيَرةَ قَاَل:  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  أُِِتَ َرُسْولُ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

لِْحن َاءِ  يََديْ ِث قَْد َخَضَب بُِمَخن َ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل   .ِه َوِرْجلَْيِه بِا
لُْوا: ا؟"صىل اهلل عليه وسلم: "َما بَاُل َهَذ  لن َِساِء   قَا يََتَشب َُه بِا

أََِل َتْقُتلُُه؟ فَأََمَر بِِه فَُنِفَي إِىل الن َِقْيِع . فَِقْيَل: يَا َرُسْوَل اهلِل 
 ْ  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "الُْمَصل ِْْيَ قَْتِل  نُِهْيُت َعْن فََقاَل: "إِّن ِ

4481. (63) [2/1270- అప్రిశోధితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

కొజాావాడిని తీస్తకురావటం జరగంది. అతడు తన 
కాళాకూ, చేతులకూ గోరంటాకు పెట్టట కొని ఉనాిడు. 
ప్ర వకత  (స) అది గమనించి కారణం అడిగారు. అకాడి 
ప్ర జలు, 'వీడు స్త్ు ాలను అనుకరస్తు నాిడు,' అని 
అనాిరు. ప్ర వకత  (స), 'వీడిని బఖీ పార ంతం వైప్ప 
బహిషారంచండి,' కొందరు, 'ఇతడిి చంప్పవేద్వద మా,' 
అని అనాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ననుి నమాజీలను 
చంప్రాదని వారంచడం జరగంది,' అని అన్నిరు.  
(అబూ్ ద్వవూద్)   

 (2/1270)(  م دراسته[ ) لم تت 64 ] - 4482
عليه   َوَعِن الَْولِْيِد بِْن ُعْقَبَة قَاَل: لَم َا فََتَح َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل

نِِهْم فََيْدُعو لَُهْم   وسلم َمك ََة َجَعَل أَْهُل َمك ََة يَأُْتْونَُه بِِصْبَيا
َي  كَِة َو لََْبْ لَْم ل َق  فَ  َوأَنَا ُمخَ ْمَسُح ُرُؤْوَسُهْم فَِجْيَء ِِبْ إِلَْيهِ بِا

 . يَْمَسِِنْ ِمْن أَْجِل الَْخلُْوِق. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4482. (64) [2/1270 -అప్రిశోధితం] 
వలీద్ బిన్ 'ఉఖ్బహ్ (ర) కథనం: మకాహ్ విజయం 
తరువాత  మకాహ్ వారు తమ ప్పలల ల్ని దు'ఆ కోసం, 

 

41) వివరణ-4480: ప్ర వకత  (స) తల నుండి కొనిి 

వంట్టర కలు రాల్నపోయాయి. ల్లద్వ 'హజ్ సందరభంగా 

గీయించ్చకొని ఉంటారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర సాదంగా ప్ంచిపెటిట  

ఉనాిరు. అదే విధంగా ఉమమ స్తలైెమ్ వదద కూడా 

ఉండేవి. ఆమ ప్ర వకత  (స) చూడని వారకి ప్ర వకత  (స) 

వంట్టర కలను చూపెటేట వారు. 

శుభ్ం పందటానికి ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్తకువచేచవారు. 
ప్ర వకత  (స) వారని దీవించేవారు, పేర మతో వార తలను 
నిమిరేవారు. ననుి కూడా తీస్తకురావటం జరగంది. 
నాకు 'ఖలూఖ్ స్తవాసన పూయడం జరగంది. ద్వనివలల  
ప్ర వకత  (స) నా తలను తన చేతోు  నిమిరల్లదు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1271)لم تتم دراسته (  [ ) 65]  - 4483
إِن َ   :لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل ادَةَ أَن َهُ َوَعْن أَِِبْ قَتَ 

"نََعْم    صىل اهلل عليه وسلم:ِلْ ُجم ًَة أَفَأَرِجلَُها؟ قَاَل َرُسْوُل اهللِ 
َتْْيِ   قَاَل: فَكَاَن أَبُْو قََتادَةَ ُرب ََما دَه ََنَها ِف  .َوأَْكِرْمَها" الَْيْوِم َمر َ

 عليه وسلم: "نََعْم  صىل اهلل ُسْوِل اهللِ ِمْن أََجِل قَْوِل رَ 
لِك  "َوأَْكِرْمَها  .. َرَواهُ َما

4483. (65) [2/1271-అప్రిశోధితం] 
అబూ ఖతాదహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) ను, 'నా వంట్టర కలు 
భుజాల వరకు ఉనాియి. నేను దువుాకో వచ్చచనా?' 
అని వినివించ్చకునాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'తల 
దువుాకో ఇంకా వాటిని గౌరవించ్చ, అంటే నూన రాస్తకో,' 
అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఆదేశం తరువాత అతను 
రోజుకు రండుసారుల  నూన రాస్తకునేవారు, తల 
దువుాకునేవారు. (మాల్నక్) 

 (2/1271)[ ) ضعيف (  66]  - 4484
اَن  اِح بِْن َحس َ لٍِك  : قَالَ َوَعِن الَْحج َ   دََخلَْنا َعىَل أَنَِس بِْن َما

ثَتْ  لَْت: ِِنْ أُخْ فََحد َ ةُ قَا لََك قَْرنَاِن  ِِت الُْمِغْْيَ َوأَْنَت يَوَمِئٍذ غًَُلم  َو
َتاِن فَ  َك عَلَْيَك َوقَاَل: "اِْحِلُقْوا َهَذْيِن أَْو أَْو قُص َ َمَسَح َرأَْسَك َوبر َ

ْوُهَما فَإِن َ َهَذا ِزي ُ   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "الَْيُهْوِد  قُص ُ
4484. (66) [2/1271 -బలహీనం] 
'హజాజ జ్ బిన్ 'హసాున్ కథనం: నేను అనస్ బిన్ మాల్నక్ 
వదద కు వళ్ళాను. మా అకా నాతో, 'నీ బ్బలయంలో నీకు 
రండు జడలు ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) నీ తలను చేతోు  నిమిర, 
దీవించి, 'నీ రండు జడలు కతిు రంచమన్నిరు. 
ఎందుకంటే ఇది యూదుల చిహిం,' అని అనాిరు. 
(అబూ్ ద్వవూద్)   
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అంటే పడవైన వంట్టర కలు ఉంచరాదని, ఇది 
యూదుల కైెాసు వుల చిహిమని ఈ 'హదీస్త' ద్వారా 
తెల్నసింది. 

 (2/1271)[ ) لم تتم دراسته (  67]  - 4485
وسلم أَْن َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: نََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 

 .  ايئِ ُ َواهُ الن ََس َتْحِلَق الَْمْرأَةُ َرأَْسَها. رَ 
4485. (67) [2/1271-అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్త్ు ాలను తల గీయించ 
వదద ని వారంచారు. (నసాయి)  
ఎందుకంటే స్త్ు ాల తల వంట్టర కలు, ప్పరుషుల గడాం 
ల్లంటివి. అందువలల  ప్పరుషులు గడాం గీయించటం, 
స్త్ు ాలు తల వంట్టర కలు గీయించటం అధరమం. 

 (2/1271)تم دراسته ( [ ) لم ت 68]  - 4486
ٍر قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي ََ و ه  َعْن َعَطاِء بِْن يََسا

َر  أِْس َوالل ِْحَيِة فَأََشا وسلم ِف الَْمْسِجِد فََدَخَل َرُجل  ثَائُِر الر َ
ًَلِح ُمُرهُ بِإِْص  صىل اهلل عليه وسلم بَِيِدهِ كَأَن َُه يَأْ إِلَْيِه َرُسْوُل اهللِ 

لِْحَيِتِه فََفَعَل ثُم َ َرَجعَ شَ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  .ْعِرهِ َو
 َ أِْس وسلم: "أ ا ِمْن أَْن يَأِِْتَ أََحُدكُْم َوُهَو ثَائُِر الر َ لَْيَس َهَذا َخْْيً

لِك  . َروَ "كَأَن َُه َشْيَطان    .اهُ َما
4486. (68) [2/1271-అప్రిశోధితం] 
'అ'తా బిన్ యసార్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మసిజ ద్లో 
ఉనాిరు. వంట్టర కలు చెల్లల చెదురుగా ఉని ఒక వయకిత  
వచాచడు. ప్ర వకత  (స) తన చేతోు  వంట్టర కలు సర 
చేస్తకోమని ఆదేశంచారు. ఆ తరువాత ఆ వయకిత  తన 
తల్ వెంట్టర కలు, గడడ ంసరిచేసుకొని వచాచడు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ ప్రిస్జధ తి ఇంతకు ముందుకంటే 
బ్బగుంది కదా  షై'తాన్ల్ల వంట్టర కలు చెల్లల చెదురుగా 
ఉండటం మంచిది కాదు,' అని అనాిరు. (మాల్నక్) 

 ( 2/1271) [ ) حسن ( 69]  - 4487
بِْن الُْمَسي َِب َسِمَع يَُقْوُل: "إِن َ اهلَل َطي ِ  ْيَب  َوَعِن ا ِ ب  يُِحب ُ الط 

يْ نَِظْيف  يُِحب ُ الن ََظ  اد  يُِحب ُ الُْجْودَ م  يُِحب ُ افََة كَِر  اْلَكَرَم َجو َ
ُفْوا أََراهُ قَاَل: أَفِْنَيَتُكْم َوَِل  ِ لَْيُهْوِد"فََنظ  قَاَل:  .َتَشب َُهْوا بِا

ثَِنْيهِ  ْيَن ِمْسَماٍر فََقاَل: َحد َ لَِك لُِمَهاِجِر ِمُر بُْن   فََذكَْرُت ذَ عَا
وسلم ِمثْلَُه إِِل َ أَن َُه قَاَل:  عليه ِب ِ صىل اهللَسْعٍد َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ 
ُفْوا أَفِْنَيَتُكْم"  ِ ُ   ."نَظ  ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

4487. (69) [2/1271-ప్రర మాణికం] 
స'యీద్ బిన్ ముసయియబ్ కథనం : ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అనాిరు: ''అల్లల హ్ (త) ప్రశుదుధ డు, ప్రశుదధ త, 
ప్రశుభ్ర తలను పేర మిసాు డు. అల్లల హ్ (త) గొప్పవాడు, 
గొప్పతనానిి ఇషట  ప్డతాడు. ద్వతృతాం గలవాడు, 
ద్వతృతాానిి పేర మిసాు డు. మీరు మీ ఇళాను, 
పార ంగణాలను ప్రశుభ్ర ంగా ఉంచండి. యూదులను 
అనుసరంచకండి. ఎందుకంటే యూదులు తమ 
ఇళాను, పార ంగణాలను ప్రశుభ్ర ంగా ఉంచరు. ఈ 
విధంగా నేను ముహాజిర్ బిన్ మిస్మార్తో అనాిను. 
ద్వనికి ఆయన 'ఆమిర్ బిన్ స'అద్ తన తండిర  ద్వారా 
ఉల్లల ఖిస్తు  ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచంచారని అనాిరు.'' 
(తిరమజి') 

 (2/1272) [ ) لم تتم دراسته ( 70]  - 4488
ْيَد بَْن الُْمَسي َِب يَُقْوُل:  َوَعْن يَْحََي بِْن َسِعْيٍد أَن َُه َسِمَع َسعِ 

َل الن َاِس ْيَل الر َ اِهْيُم َخِل كَاَن إِبْرَ  َل الن َاِس َضي ََف َوأَو َ ْحمِن أَو َ
َل الن َاِس قَص  َشا ْيَب  اْخَتََتَ َوأَو َ َل الن َاِس َرأَى الش َ ِربَُه َوأَو َ

: فََقاَل: ب ُ َتَباَرَك َوتَ  َما َهَذا؟ يَا َرب ِ يَا  َعاىل:َقاَل الر َ َوقَار 
لِك  اًرا. رَ ِزْدِّنْ َوقَ َرب ِ  إِبَْراِهْيُم قَاَل:  .َواهُ َما

4488. (70) [2/1272-అప్రిశోధితం] 
య'హ్యా బిన్ స'యీద్, స'యీద్ బిన్ 
ముసయియబ్ ద్వారా విని ఇల్ల అనాిరు. ఇబ్బర హీమ్ 
(అ) అందరకంటే ముందు అరబ్లో ఆతిథయం ఇచాచరు. 
ఇంకా అందరకంటే ముందు ఖత్నా చేసారు, ఇంకా 
అందరకంటే ముందు తన మీసాలను కతిు రంచారు. 
అందరకంటే ముందు తన తలలో తెలల ని వంట్టర కలు 
చూచారు. ఇంకా ప్ర భూ! 'ఇవి ఏమిటీ,' అని అనాిరు. 
ద్వనికి అల్లల హ్ (త), 'గొప్పతనం మరయు గౌరవం,' 
అంటే తెలల ని వంట్టర కలు రావటం గొప్పతనం, 
గౌరవస్తచకం అని సమాధానం ఇచాచడు. అప్పపడు 
ఇబ్బర హీమ్ (అ), 'ఓ ప్ర భూ! అప్పపడైతే ఈ 
గొప్పతనానిి, గౌరవానిి ఇంకా అధికంగా ప్ర సాదించ్చ,' 
అని అన్నిరు.'' (మాల్నక్) 

===== 
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ْيرِ َباُب    -4  الت ََصاِو
4. చిత్బర లు 

  ఇకాడ చతార లు అంటే పార ణుల చిత్బర లు. ఇస్తల మ లో 
ప్రర ణుల చతార లు తీయట్ం నిష్టధధ . ఎందుకంటే ఇదే 
చవరికి విగేహార్ధనకు గురిచేసుత ంది. విగేహార్ధన 
దీనినుండే ప్రర రంభం అయియంది. దైవప్ర వకత లోల  గొప్ు ప్ర వకత  
నూహ్(అ). ఆదమ (అ) 8వ త్రంలో జన్నమంచారు. 
నూహ్(అ) త్ండిర  పేరు మాల్క్. ఇతడు ఏకదైవా 
ర్ధకుడు, సజినుడూను. ప్ర జలకు ఏకతావనిి 
బోధించేవారు. మాల్క్ తండిర పేరు మనూషలఖ ్. 
మనూషలఖ ్ తండిర  పేరు ఇద్రర స్ (అ). మనూష్లఖ ్ చాలా 
బుధీధ వివేకాలు గలవారు. 10 సంవతార్ల 
వయసులోనే ఇదీర స్ (అ), షీస్ (అ), ఆదమ (అ)లపైె 
అవతరించబడిన అలాల హ్ గేంథాలను కంఠసత ం 
చేసుకున్నిరు. ఇదీర స్ (అ) తరువాత అతని 
వారసులయాయరు. అతని ప్ర యతాిలనీి మానవ 
కళ్యయణ్యనికి ఉప్యోగప్డ్డడ యి. ఇద్రర స్(అ) అస్లుపేరు 
అఖ్ నూఖ్. ఖుర్ఆన్ లో అనేక చోట్ల  ఇతనిి గురించ 
ప్ర స్తత వించట్ం జరిగింది. ఇది అతని ప్ర తేయకతకు 
స్తచకం. యూన్నన్ వైెదుయలు గణితంలో 
భౌతికశ్వసత రంలో ఇతనేి గురుత చేసుకుంటారు. 
వార యడం, కుట్ట ట్ం ఇతనే కనుగొన్నిరు. ఇద్రర స్(అ)  
తండిర పేరు బీరో. ఇతను ఎలల ప్పుడూ ఖాబీల్ 
స్ంత్త్తతో యుధధ ం చేస్తవారు. ఆదమ (అ) ఖ్తలాఫత్ 
ప్దవినలంకరించారు. బీరో త్ండిర పేరు ముహ్ 
లాయల్. ప్ర జలను ప్ట్ట ణ్యలోల  ప్లెల లోల  విభజించ 
జనవాస్తలు ఏర్ుట్ట చేస్జంది ఈయనే. ఈయనే 
బాబుల్ నగరం నిరిమంచారు. ఇకాడే తన 
కుట్టంబంవారితో సహా నివాసం ఏరురచ్చకున్నిరు. 
ముహ్ లాయల్ తండిర  పేరు ఖీ'త్బన్. ఇతను కూడ్డ 
తన తాతముతాత తలాల  సజినుడు. ఖీత్బన్ త్ండిర పేరు 
అనూష్. షీస్ సంతానంలో వీరికి ఉనిత స్తధ నం ఉంది. 
అనూష్్ తన త్బత్గారైన ఆదమ్(అ) ప్ర కాన ఖననం 
చేయబడ్డడ రు. అనూష్ తండిర పేరు షీస్(అ). అతడు 
ఆదమ (అ) తరువాత బ్బధయతలు అందుకున్నిరు. 

వీరు గొప్ు ప్ర వకత లోల  ఒకరుగా ప్రిగణింప్బడతారు. 50 
గేంథాలు ఇతనిపైె అవతరించబడ్డడ యి. యూన్నన్ 
ప్ండితులు దైవనిరీయాల గురించ ఇతనుిండే 
తెలుసుకున్నిరు. ఇతడు అధిక సమయం 
దైవార్ధనలోనే గడిపేవారు. 8తర్ల వివర్లు 
ఉన్నియి. అందరూ ప్రిపూరీ ముస్జల ముల్ల. ఇదీర స్ (అ) 
మరణ్యనంతరం మానవులోల  విగేహార్ధన ప్రర రంభ 
మయింది. దీనికి కారణం ఏమిట్ంటే, ఇదీర స్ (అ) 
సంతానంలోని అందరూ ప్పణ్యయతుమల్ల ప్ర తిఒకారూ 
ఆర్ధనకోసం వేరేవరుగా మసి్జదులు నిరిమంచ్చ 
కున్నిరు. వాటిలో వారు సవయంగా ఆర్ధన 
చేసుకునేవారు. ఇతరులను్ కూడ్డ ఆర్ధనప్ట్ల  
పోర తాహంచేవారు. చాలామంది వారితో కలస్జ 
శే్ధాధ భకుత లతో ఆర్ధించేవారు. వారి సహవాసంలో 
ఒకప్ర తేయక తృపత ని పందేవారు.  
   ఇదీర స్ (అ) సంతానం కేమంగా అంతరించపోయింది. 
ప్ర జలు చాలా విచారించ, తరచూ తమ సభలోల  ఆ మహా 
వయకుత ల సహవాసంలో ఆర్ధనలో ఒక ప్ర తేయక సంతృపత , 
సంతోష్ం కలిగేది, అది మనకిప్పుడు లభించట్ంల్లదని 
చెప్పుకునేవారు.షై'తాన్ మానవునికి బధధ శ్తృవు. ఈ 
అవకాశ్వనిి మహా భాగయంగా భావించ, ముసలివాని 
రూప్ంలో తలపైె అమామ కట్టట కొని, చేతికరే ప్ట్టట కొని, 
ప్ర జలు చరిుంచ్చకునే సభలోల కి వచు, ప్ర జలార్, నేను 
మీకు ఒకప్దు తి చెబుతాను. దానివలల  మీ సమసయలనీి 
తీరి పోతాయి. ఇంతకు ముందులా సంతృపత  లభిసుత ంది. 
ఆ ప్దు తి ఏమిట్ంటే, ''ఆ మహావయకుత ల ర్తి విగేహాలు 
చెకిాంచండి, వారి దుసుత లు వాటికి తొడిగించండి, 
దానిి మసి్జద్ లో మీ ముందు ఉనిట్టట  మహార బ్ లో 
ఉంచండి. ఇంకా అవి మిమమలిి చూసుత నిట్టట  
భావించండి. 'ఇని అవ్ లియా అలాల హ లా 
యమూతూన,' అనే ఈ ఆలోచన దావర్ ఇంతకు 
ముందు లాంటి సంతృపత  లభిసుత ంది,'' అని అన్నిడు. 
ప్ర జలకు ఈ ఆలోచన బ్బగా నచుంది. విగేహాలు చెకిా 
మసి్జదులోల  ఉంచస్తగారు. ఇంకా ప్రర రధ నల తర్వత 
బయట్కు వెళ్ళునప్పడు విగేహాల కాళ్ళు చేతులకు 
ముదుు పెట్టట కునే వారు. తాము వచునట్టట  వాటి 
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ఆతమలు తెలుసుకొని, దైవం ముందు స్తక్షయం ఇవావలని. 
కొంతకాలం గడచన తరువాత, ఆర్ధన కంటే 
విగేహాలను ముదుు పెట్టట కోవట్మే మిగిలిపోయింది. 
మసి్జద్ లోనికి వచేువారు విగేహాల కాళ్ళు చేతులకు 
ముదుు పెట్టట కొని బయట్కువచేు ఆచారమే మిగిలి్
పోయింది. మరి్ కొంతకాలం తరువాత సజాు  (స్తష్కట ంగ 
ప్ర ణ్యమం) ఆచారం ప్రర రంభమైపోయింది. నూ'హ్ (అ) 
తండిర  గారు ప్ర జలను దీనుిండి వారించేవారు. కాని 
ప్ర జలు వినేవారుకారు. చవరికి అలాల హ్ (త) నూ'హ్ (అ) 
ను ప్ర జల మారగ దరశకతవం కోసం ప్ర వకత గా ప్ంప్రడు. 
ఆదమ (అ) సంతతిలోని 8వ త్రం తరువాత నుండి 
విగేహార్ధన ప్రర రంభమయిందని పైెవాకాయలు 
నిరూపసుత న్నియి. ఇదంతా షై'తాన్ వల్లల  జరిగింది. 
షై'తాన్ అలాల హ్(త) సనిిధిలో, 'నేను నీదాసులను 
సన్నమర్గ నికి దూరం చేయడ్డనికి శ్వయశ్కుత లా 
ప్ర యతిిస్తత ను. ఇంకా వారిని నీ ఆర్ధనకు దూరంగా 
ఉంచ్చతాను,' అని వాగాు నం చేస్తడు. అనంతరం వాడు 
వల ప్న్నిడు. వాడివల ఫలించంది. దైవమారగ ం్నుండి 
ప్ర జలను దూరంగా ఉంచడ్డనికి తన మార్గ నికి 
గురిచేయడ్డనికి ఈ్మారగ మే వాడికి లభించంది. ఈ్
విధంగా దైవార్ధనకు బదులు విగేహార్ధన ప్రర రంభం 
అయియంది. అనంతరం షై'తాన్ తన ప్రప్వాగాు నం 
కొంతవరకు చేస్జ చూప్రడని అలాల హ్(త) పేర్కాన్నిడు. 
ఏది ఏమైన్న విగేహార్ధన ఈ చతార లనుండే 
ప్రర రంభమయింది. అలాల హ్(త) చతార ల, ఫొటోల 
ఆర్ధనను నిషేధించాడు. అందువలల  ఫొటోలకు 
చతార లకు విగేహాలకు బొమమలకు దూరంగా ఉండ్డలి. 
ఇవేకాక ఇతర షై'తాన్ మార్గ లనిిటికీ దూరంగా 
ఉండ్డలి.  
బు'ఖ్యరీలో ఇలా ఉంది, నూహ్ జాతి విగేహాలను 
అరబ్ అవిశ్వవసులు అనుసరించారు. దౌమతుల్ 
జందల్ లో కలా్ వరగ ం వారు వదు ్ ను పూజించేవారు. 
హుజైల్ వరగ ం వారు సువా'అను పూజించే వారు. ఇంకా 
ముర్ద్, సరఫ్ వారైన బనూగతీఫ్ తెగలవారు 
యగూస్ ను పూజించేవారు. హ్మాు న్ తెగవారు 
యఊఖ్ ను పూజించేవారు. హ్మీర్ తెగవారు నస్ర ్ ను 

పూజించేవారు. ఈ విగేహాల పేరల నీి నూహ్ జాతికి 
చెందిన మహాప్పరుషులవి. వీరి మరణ్యనంతరం షైతాన్ 
ఈ మహావయకుత ల ఆర్ధన్నలయాలోల  వారి జాఞ పకలను 
స్తధ పంచవలస్జందిగా, ఆ కాలప్ప ప్ర జల హృదయాలోల  
ఆలోచనలను రేక్తిత ంచాడు. అనంతరం అకాడ స్తమరక 
చహాిలు స్తధ పంచడం జరిగింది. విగేహాల పేరల తో వాటిని 
గురించ ప్ర చారం చేయడం జరిగింది. స్తమరక చహాిలు 
స్తధ పంచన ఈ ప్ర జలు బర తికి ఉనింతకాలం అకాడ 
ఏపూజా జరగల్లదు. వీరు మరణించన తరువాత కేొతత  
తరంవారు ఆయా స్తధ న్నలోల  ఆర్ధనలు, ప్రర రధ నలు, 
పూజలు, భజనలు ప్రర రంభించారు. ఇకర మ, 'దిహాక్, 
ఖత్బదహ్ మొదలైెన వారందరూ ఈ విధంగానే 
ఉల్లల ఖ్తంచారు.  
  ముహమమద్ బిన్ ఖైస్ కథనం: ఈ మహావయకుత లు, 
భకుత లు ఆదమ(అ), నూ'హ్(అ)లను అనుసరించే 
వారు. ఇతరులు వీరిని అనుసరించేవారు. వీరి 
మరణ్యనంతరం వీరి శ్షుయలు ఒకవేళ మనం వీరి్
చతార లు చేస్జ ఉంచ్చకుంటే, ఆర్ధనలో శే్ధాధ భకుత లు 
అధికంగా ఉంటాయి. ఇంకా అధికం అవుతూ ఉంటాయి 
అని భావించారు. అలాగే చేయడం జరిగింది. వీరి 
మరణ్యనంతరం వీరి సంతతిని, మీ పెదు లు వారిని 
పూజించేవారని, వరష ం మొదలైెనవాటి గురించ వారిని 
మొరపెట్టట  కునేవారని పేర రేపంచాడు. అది వినివారు ఆ 
మహాప్పరుషుల చతార లను పూజించడం 
ప్రర రంభించారు. హాఫిజ్ ఇబుా అస్త్కిర్ షీస్ 
వృతాత ంతంలో కథనం, 'అబుు లాల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) 
కధనం, ఆదమ (అ)కు 40మంది సంతానం. 20మంది 
అబ్బాయిలు, 20 మంది అమామయిలు. వీరిలో 
పెదు వారు హాబీల్, ఖాబీల్, 'స్త్ల్'హ్ మరయు 
'అబుు రర 'హామన్, ఇతని మొదట్ట పేరు అబుు ల్ హారస్ 
మరియు వదు ్. ఇతనిి షీస్ మరియు అబుత లాల హ్ అని 
కూడ్డ పలిచే వారు. సోదరులందరూ ఇతనిి 
న్నయకునిగా గౌరవించే వారు. ఇతని సంతానం సువా, 
యగూస్, య'ఊఖ్ మరియు నస్ర ్.  
   'ఉరవహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ (ర) కథనం, ఆదమ(అ) మరణించ 
నప్పడు అతని సంతానంలో వదు ్, యగూస్, యఊఖ్, 
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స్వాఅ, నస్ర ్ మాతర మే మిగిలి ఉన్నిరు. వీరందరిలో 
వదు ్ పెదు  వారూ మరియు సజినులూను. ఇబు  ి
అబీ'హాతిమ లో ఇలా ఉంది, అబూ జ'అఫర్ నమా'జు 
చదువుతున్నిరు. ప్ర జలు య'జీద్ బిన్ మహాత బ్ 
గురించ ప్ర స్తత వించారు. నమా'జు పూరత యిన తరువాత 
వినండి, అనిిటికంటే ముందు దైవేతరులను 
ఆర్ధించనచోట్ అతడు వధించబడ్డడ డు. 
అదేమిట్ంటే, ఒక ముస్జల మ అలాల హ్(త) భకుత డు 
ఉండేవాడు. అతనిి ప్ర జలు చాలా అధికంగా 
పేర మించేవారు, గౌరవించేవారు. అతడు మరణించాడు. 
వారు అతని సమాధి వదు  కూరోుని ఏడవట్ం, 
పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం ప్రర రంభించారు. తీవర ్ దుఖ్యఖ నికి 
గురయాయరు. అది చూస్జన షై'తాన్ వారి్ వదు కు 
మానవరూప్ంలో వచు, వారితో, 'ఈ మహాప్పరుషుని 
స్తమరక చహిం నిరిమంచ్చ్ కుంటే బ్బగుంట్టంది. 
ఎలల ప్పడ డూ మీ ముందు ఉంట్టంది, ఇంకా మీరు 
మరవరు,' అని పేర రేపంచాడు. అందరూ అతని 
సలహాను సమరిధ ంచారు. షై'తాన్ ఆ మహాప్పరుషుని 
చతర ం తయారుచేస్జ వారి ముందు నిలబ్నటాట డు. ప్ర జలు 
దానిి చూస్జ గురుత చేసుకునే వారు. అతని గురించ 
గొప్ుగా చెప్పుకునేవారు. అందరూ ఇందులో 
నిమగిమయిపోయారు. 'మీ అందరికీ ఇకాడకు 
ర్వలస్జవసుత ంది. కనుక నేను అనేక చతార లను 
తయారుచేస్జ మీకు ఇస్తత ను, మీరు తీసుకొని వెళ్ళు మీ 
ఇళులోల  ఉంచ్చకోండి,' అని అన్నిడు. దానికి కూడ్డ 
వారు, 'సరే,' అన్నిరు. అప్ుటివరకు ఈ చతార లూ, 
విగేహాలూ స్తమరక చహాిలుగానే ఉండేవి. కాని వారి 
తరువాతి తరం వారు వీటిని ఆర్ధించస్తగారు. అసలు 
విష్యానిి అందరూ మరచపోయారు. తమ తాత 
ముతాత తలు కూడ్డ వాటిని అర్ధించేవారుగా భావించ, 
వారు కూడ్డ విగేహా ర్ధనలో నిమగుిలయి పోయారు. 
అతని పేరు వుదు ్. దైవానికి వయతిరేకంగా ఆర్ధించన 
మొటేమొదట్ట విగర హ్ం ఇదే. వారు చాలా మందిని 
వకేమార్గ నికి గురిచేస్తరు. అప్ుటినుండి ఇప్ుటి వరకు 
ప్ర ప్ంచంలో అలాల హ్ (త) ను వదలి విగేహార్ధన 
జరుగుతూ ఉంది. దైవ సృష్టట తాలు మారగ ం తప్రుయి. 

అందు వల్లల , ఇబ్బర హీమ (అ) అలాల హ్ ను, ''ఓఅలాల హ్(త) 
ననూి న్న సంతా న్ననిి విగేహార్ధన నుండి కాప్రడు, 
వారు చాలా మందిని మారగ ం తపుంచారు.'' అని 
ప్రర రిధ ంచేవారు. 
   ఖుర్ఆన్ లో అలాల హ్(త) నూహ్(అ) సంఘట్నను ఇలా 
పేర్కాన్నిడు, నూహ్(అ) ఇలా ప్రర రిధ ంచారు, ఓ న్న 
ప్ర భూ, వీరు ననుి తిరసారించారు. వీరు విధేయత 
చూపనవారికి, వారి సంతానం ధనసంప్దలు నష్కట నేి 
అధికంచేస్తయి. వీరు నీచ కుట్ర ప్న్నిరు. ఇంకా, 
'ఎంతమాతర ం మీ విగేహాలను వదలకండి, ఇంకా వుదు ్ 
నూ, సువాఅను, యగూస్ ను, యఊఖ్ ను, నస్ర ్ నూ 
వదలకండి' అని అన్నిరు. ఇంకా వారు చాలా మందిని 
మారగ ం నుండి తపుంచారు. 'ఓ న్న ప్ర భూ ఈ్
దుర్మరుగ లను అంధకారంలో్ ఇంకా్లోప్లికి్నెట్టట .'  

  కొందరు వసుత వులను ప్రర రంభంలో స్తమరక 
చహాిలుగా తయారుచేస్తత రు. వారి ఉదేు శ్యం 
ఆర్ధించాలని ఉండదు. కాని తరువాత పూజలు, 
ప్రర రధ నలు ప్రర రంభమయిపోతాయి.  ఉదాహరణకు 
రి'దావన్ చెట్టట నే తీసుకోండి. దీని కేింద ప్ర వకత (స) చేతిపైె 
అనుచరులందరూ ప్ర మాణం (బై్న'అత్) చేస్తరు. దీనిి 
గురించ ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లోల  ఉంది. దీనిి కూడ్డ 
'ఉమర్ (ర)వేర ళుతో సహా నరికించవేస్తరు. ఇబుి 'అబీ 
షైబ'అలో ఇలా ఉంది, ప్ర జలు దరశనం కోసం బై్నతు 
రేి'దావన్ వదు కు వస్తత  పోతూఉన్నిరని, 'ఉమర్ (ర)కు 
తెలిస్జంది. ఆయన వెంట్నే దానిి నరికివేయమని 
ఆదేశ్ంచారు. దానిి వేర ళుతోసహా నరికి వేయడం 
జరిగింది.  (ఫతుు ల్  బయాన్). 

'అబుు లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర), 'ఆ చెట్టట ను దాచ 
వేయడం జరిగింది. దానిి దాచవేయడమే దైవ 
కారుణయం, ల్లకపోతే ప్ర జలు దానిికూడ్డ వదిల్లవారు 
కారు' , అని అన్నిరు. 
   మజాల్సుల్ అబార ర్ 128,129 పేజీలోల  ఇలా ఉంది, 
ప్ర జలు దరశనంకోసం బై్నతురేి'దావన్ వదు కు వస్తత పోతూ 
ఉన్నిరని, 'ఉమర్(ర)కు తెలిస్జంది. అతడు వెంట్నే 
సైనికులను ప్ంపంచ దానిి నరికి వేయమని 
ఆదేశ్ంచారు. దానిి వేర ళుతోసహా నరికివేయడం 
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జరిగింది. ఈ సంఘట్న ప్ర స్తత వించ తరువాత 
మజాలిసుల్ అబ్బర ర్ రచయిత ఇలా పేర్కా న్నిరు. 
ప్ర వకత (స) ఖలీఫహ్ ఆ బై్నతురర 'దాాన్ ను నరికి 
వేయించారు. దీనిిగురించ అలాల హ్(త) తన గేంథంలో 
పేర్కాన్నిడు. ఎందుకంటే ప్ర జలు దానిి దరిశంచ 
డ్డనికి ర్వడం ప్రర రంభించారు. కేమంగా పూజలు, 
ప్రర రధ నలు ప్రర రంభిస్తత రని భయంవేస్జ, ప్ర జలోల  కలిుత 
ఆచార్లు, జనిస్తత యని దానిి నరికి వేయించారు. 
   అదేవిధంగా 'ఉమర్ (ర) ప్రిప్రలన్నకాలంలో 
'అబుు లాల హ్ బిన్ తా'మిర్ సమాధి బహరగ తం 
అయియంది. దీనిమగురించ స్తరహ్ బురూజ్్ (85) లో 
ఉంది. అప్పుడు అతని సమాధిని అలాగే ఉంచ, సమాధి 
చహాిలు ల్లకుండ్డ చేస్జవేయమని ఆదేశ్ంచారు. 
  స్తమరక చహాిలుగా ఎతైెన కట్ట డ్డలు కలిగి్ ఉన  ి
సమాధులను నేలకు సమానంగా చేయమని ఆదే 
శ్ంచడం జరిగింది. తరువాత వచేువారు దాని  ి
ప్రర రధ న్నలయంగా చేసుకో కూడదని. ఎకాడైన్న చతార లు, 
విగేహాలు కనబడితే, వాటిని తొలగించవేస్తరు. 
విగేహాలకు కట్ట డ్డలుగల సమాధులకు ఒకే ఆదేశ్ం 
వరిత సుత ంది.  
ముస్జల మ లో ఇలా ఉంది, 'అలీ(ర) అబుల్ 'హయాయ'జ్ 
అసదీతో, ప్ర వకత (స) ఏ ప్నిమీద ననుి ప్ంప్రరో, 
ఆప్నిమీద నినుి ప్ంప్న్న, అదేమిట్ంటే ప్రర ణుల 
చతార లను, బొమమలను, విగేహాలను న్నశ్నం చేయట్ం, 
ఎతైెన సమాధులను ఎకాడ చూచన్న నేలకు 
సమానంగా చేయట్ం.  
  అబుల్ 'హయాయ'జ్ అసదీ (ర)  జాబిర్ (ర) దావర్ 
కథనం, ప్ర వకత (స) సమాధిని ఎతుత గా నిరిమంచటానిి, 
సమాధిపైె కట్ట డ్డలు కట్ట టానిి, సమాధిపైె 
కూరోువటానిి నిషేధించారు. 
  షేఖ్ 'అబుు ల్ 'హ్ఖ్ ము'హ్దిు స్ దెహ్లీా మిష్కాత్ 
అనువాదంలో సమాధిపైె కూరోువటానిి ఎందుకు 
వారించారంటే, ఇది ముస్జల మ గౌరవమర్యదలకు 
వయతిరేకం. మరి కొందరు కాలకృతాయలకు కూరోువట్ం 
నిష్టధధ ం' అని పేర్కాన్నిరు.  

   'హాఫి''జ్ ఇబుా ఖయిమ్, ఇఘాస్త్లో, ఇబుా 
తైెమియ దావర్ ఇలా పేర్కాన్నిరు. ష్రీ'అత్ 
సమాధులను ప్రర రధ న్నలయాలుగా చేయవదు ని 
వారించడ్డనికి గల కారణ్యలు చాలా ప్ర మాదకరమైనవి, 
నీచమైనవి. అవి ఎంతోమందిని మారగ భర ష్ట తావనికి, స్తటి్
కలిుంచటానికి, కలిుతాలకు గురిచేస్తయి. ఎందుకంటే 
మహావయకుత ల సమాధులను గౌరవించట్ం అనేది 
విగేహాలను, ర్ళును, చెట్ల ను దైవానికి స్తటి 
కలిుంచట్ం కంటే చాలా ప్ర భావపూరితమైనది, 
ప్ర మాదకర మైనది. అందువల్లల  మనం చూస్తత  ఉంటాం, 
ఒకవయకిత  సమాధి వదు  ఏడిునంత, పెడబొబాలు 
పెటిట నంత, వినయ విధేయతలు ప్ర దరిశంచ నంత 
అధికంగా నమాజులోల , తహజిుద్ లో ప్రర రధ నలోల  
ప్ర దరిశంచడు. సమాధుల వదు  నమా'జులు, ఉప్వాస్తలోల  
ఉనింత నమమకం, మసి్జదులోల  నమా'జులు, ఉప్వాస్తలోల  
ఉండదు. ఇట్టవంటి మహా ఉప్దర వాలను అంటే సమాధి్

పూజలను, సృష్టట తాల పూజలను అంతం చేయటానికి 
ప్ర వకత (స) సమాధుల వదు  నమా'జు చేయర్దని 
ప్ర జలను కఠినంగా వారించ్ఉన్నిరు. సమాధి గౌరవం 
ఆలోచన ఉన్ని,ల్లకపోయిన్న అకాడ మాతర ం నమాజు 
చదవర్దు. ప్ర వకత (స) స్తరుయడు ఉదయించనప్పడు, 
నడినెతిత న ఉనిప్పుడు, స్తర్యసత మయం 
అవుతునిప్పుడు నమా'జు చదవటానిి వారించారు. 
ఎందుకంటే ఈ సమయాలోల  విగేహార్ధకులు 
స్తరుయనిి పూజిస్తత రు. ఎవరైన్న శ్భంకోసం ల్లదా 
శుభంలో ఆధికయత కోసం సమాధి వదు  నమా'జు చదివితే, 
అది సమాధి ఆర్ధనగా ప్రిగణించబడుతుంది. ఇది 
ఇస్తల మ ధర్మనికి సర్సరి వయతిరేకం. అలాల హ్(త), 
ఆయన ప్ర వకత   ఇలాంటి ఆదేశ్ం ఎప్పుడూ ఇచు ఉండ 
ల్లదు. పైెగా ఇట్టవంటి ప్నులనుండి వారించ ఉన్నిరు. 
   మజాల్సుల్ అబార ర్ లో ఇలా ఉంది, ప్ర వకత (స) 
ఇట్టవంటి కలోల లం (సమాధి పూజ) నుండి వారించ 
నప్పడు, విగేహార్ధనకు కారణమైన ఈ కలోల లం ఎంత 
ప్ర మాదకరమైనదో తెలుసుత ంది. చాలామంది కేవలం 
కూరుున్ని, ప్డుకున్ని, నడుసుత న్ని, సమాధులోల  
ఉనివారిని ఓ ప్ర భూ, ఓ దేవా అని ప్రర రిధ ంచట్ం, 
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మొరపెట్టట కోవట్ం, సహాయం కోరట్ం వలల నే న్నశ్నం 
అయాయరు. ఇట్టవంటివారు మసి్జదులోల  నమా'జు 
చదవడం కంటే సమాధుల వదు  నమా'జు చదవట్ం 
ఉతత మంగా భావిస్తత రు. 
   'హాఫి''జ్ ఇబుాల్ ఖయిమ్, ఇ'గాస్త్లో ఇలా 
పేర్కాన్నిరు, 'ఎవరైన్న ఈ కాలం ముస్జల ముల 
వాకారమలు, ఆచరణలు, ప్ర వకత (స), అనుచరుల 
వాకారమలు, ఆచరణలు ప్రికించ చూస్తత , రంటికీ 
భూమాయకాశ్మంత తేడ్డ కనబడుతుంది. ఉదాహ 
రణకు కొనిివిష్యాలను గమనించండి.' 

1. ప్ర వకత (స), ప్ర వకత ల సమాధుల్ వదు  నమా'జు 
చదవటానిి వారించారు. కాని ఈ న్నడు ముస్జల ములు 
శే్ధాధ భకుత లతో అకాడ నమా'జు చదువుతున్నిరు. 

2. ప్ర వకత (స), సమాధులపైె మసి్జదులు నిరిమంచటానిి 
వారించారు. కాని ఈన్నడు ముస్జల ములు సమాధులపైె 
మసి్జదులు నిరిమసుత న్నిరు. దానికి దర్గ  అని పేరు 
పెడుతున్నిరు. 

3. ప్ర వకత (స), సమాధులపైె దీప్రలు వెలిగించటానిి 
వారించారు. కాని ముస్జల మ సమాధి పూజారులు 
సమాధులపైె దీప్రలు వెలిగిసుత న్నిరు. పైెగా దానికోసం 
తమ ఆసుత లను దానం చేసుత న్నిరు. 

4. ప్ర వకత (స) సమాధులను స్జమంట్ట, ఇట్టకలతో 
ఎతుత గా చేయడ్డనిి వారించారు. కాని ఈ న్నటి 
ముస్జల ములు సమాధులపైె ఎతైెన కట్ట డ్డలు, గోప్పర్లు 
నిరిమసుత న్నిరు.  

5. ప్ర వకత (స), సమాధులపైె ఎతైెన కట్ట డ్డలు, 
గోప్పర్లు నిరిమంచటానిి, వాటిపైె వార యటానిి 
వారించారు. కాని ఈ న్నటి ముస్జల ములు సమాధులపైె 
ఎతైెన కట్ట డ్డలు, గోప్పర్లు నిరిమసుత న్నిరు, వాటిపైె 
ఖుర్ఆన్ వాకాయలు వార యిసుత న్నిరు. 

6. ప్ర వకత (స), సమాధులపైె అవసర్నికి మించ, మటిట ని 
వేయటానిి వారించారు. కాని ఈన్నటి ముస్జల ములు 
సమాధులపైె మటిట కి బదులు స్జమంట్ట, ఇట్టకలు, 
ర్ళుతో దృఢమైన, ఎతైెన కట్ట డ్డనిి నిరిమసుత న్నిరు. 

7. ప్ర వకత (స), సమాధులను జాతరలు, ఉతావాల 
కేందార లుగా చేయవదు ని వారించారు. కాని ఈన్నటి 

ముస్జల ములు సమాధుల వదు  కొనిి దిన్నలను 
నిరీయించ్చకొని, కలిుత ఉతావాలు, జాతరలు జరుప్ప 
కుంట్టన్నిరు. 
  స్తర్ంశ్ం ఏమిట్ంటే వీరు ప్ర వకత (స) ఆదేశ్వలకు 
వయతిరేకులు, ఇస్తల మ శ్తుర వులు. దీనిి గురించ 
మిస్త్ాహుల్ మూమిన్నన్ ఉరూు  అనువాదం 
బలాగుల్ ముబీన్ లో వివరంగా పేర్కాన్నిము. 
ప్రర ణుల చతార లు, విగేహాలు, స్తమరక చహాిలు 
నిరిమంచడం శ్వప్రనికి గురిచేసుత ంది, ఇంకా స్తటి 
కలిుంచట్ం అవుతుంది. ఇక 'హదీసు'ల అనువాదానిి 
ప్రిశీలిదాు ం. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ      మొదట్ట విభాగం ا
 (2/1273)[ ) متفق عليه (  1]  - 4489
 َ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "َِل  قَاَل:  ِِبْ َطلَْحةَ َعْن أ قَاَل الن َ

ْيُر" َتْدُخُل الَْمًَلئَِكُة بَْيًتا فِْيِه كَلْب  وَ   .َِل َتَصاِو
4489. (1) [2/1273- ఏకీభవితం]   
అబూ 'తల్'హా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''కుకాలు, పార ణుల చితార లు ఉని ఇళాలోల  దైవదూతలు 
ప్ర వేశంచరు.'' (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 2/1273)[ ) صحيح (  2]  - 4490
ْبِن َعب َاٍس َعْن َمْيُمْونََة:  َرُسوَل اهلِل صىل اهلل عليه  أَن َ  َوَعِن ا
ْيَل كَاَن َوعََدِّنْ  وسلم أَْصَبَح يَْوًما َواِجًما َوقَاَل: أَْن   "إِن َ ِجَْبِ

". َما  أَْم َواهللِ يَلَْقاِّنَ الل َْيلََة فَلَْم يَلَْقِِنْ  ثُم َ َوقََع ِفْ   أَْخلََفِِنْ
ِه فَأُْخِرَج ثُم َ أََخَذ  نَْفِسِه َجْرُو كَلٍْب َتْحَت فُْسَطاٍط لَُه فَأََمَر بِ 

ِيُل فَقَ  "لََقْد   اَل:بَِيِدهِ َماًء فََنَضَح َمكَانَُه فَلَم َا أَْمََس لَِقَيُه ِجَْبَ
َلِكن َا َِل نَْدُخُل   قَاَل: َحَة".اِّنَ الَْبارِ كُْنَت َوعَْدَتِِنْ أَْن َتلْقَ  أََجْل َو

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  بَْيًتا فِْيِه كَلْب  َوَِل ُصْوَرة  فَأَْصَبَح َرُس 
اْلكَلِْب الَْحائِِط  يَْوَمِئٍذ فَأََمَر بَِقْتِل اْلكًَِلِب َحّت  إِن َُه يَأُْمُر بَِقْتِل 

ُك  َيّْتُ ِغْْيِ َو  .َكِبْْيِ. َرَواهُ ُمْسِلم  ائِِط اْل كَلَْب الَْح  الص َ
4490. (2) [2/1273 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) మైమూనహ్ (ర) ద్వారా కథనం: 
ఒక రోజు ఉదయం ప్ర వకత  (స) చాల్ల విచారంగా, మౌనంగా 
ల్లచారు. ఇంకా, 'జిబీర ల్ (అ) ఈ రోజు రాతిర  ననుి 
కలుసాు నని వాగాద నం చేసారు. కాని ననుి కలవల్లదు. 
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అలాల హ్ సాకాి! జిబీర ల్ (అ) ఏనాడూ నాతో వాగాద న భ్ంగం 
చేయల్లదు,' అని అనాిరు. ఆ తరువాత కుకాప్పలల  
గురంచి ఆలోచన వచిచంది. ఆ కుకా ప్పలల  ఖైమలో ఒక 
ప్ర కా కూర్కచని ఉంది. ద్వనిి బయటకు తీసివేయమని 
ఆదేశంచారు. ద్వనిి బయటకు తీసివేయటం 
జరగంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఆ ప్ర దేశంలో తన చేతోు  
నీళ్ళా తీస్తకొని చిలకరంచారు. సాయంతర ం జిబీర ల్ (అ) 
వచాచరు. అప్పపడు ప్ర వకత (స), 'నినిటి రాతిర  కలుసాు నని 
వాగాద నంచేసి కలువల్లదు,' అని వినివించ్చకునాిరు. 
ద్వనికి జిబీర ల్ (అ) సమాధానమిస్తు , 'అప్పపడు మీ 
ఇంటోల  కుకాఉండేది, కుకా మరయు పార ణుల చితార లు 
ఉని ఇంటోల  మేము ప్ర వేశంచం,' అని అనాిరు. 
మరుసటి రోజు ప్ర వకత (స) కుకాలను చంప్పవేయండని 
ఆదేశంచారు. చివరకి తోటల కాప్ల్ల కుకాలను కూడా 
చంప్మని ఆదేశంచారు. పెదద పెదద  తోటల కాప్ల్ల 
కుకాలను వదల్నవేయమనాిరు. (ముసిల మ్) 

 ( 2/1273)يح ( [ ) صح  3]  - 4491
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن  عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن َ الن َ

ُك ِفْ  لِْيُب إِِل َ نََقَضُه.لَْم يَُكْن يَّْتُ َرَواهُ    بَْيِتِه َشْيًئا فِْيِه َتَصا
 .الُْبَخاِري ُ 

4491. (3) [2/1273- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన ఇంటోల ని 
పార ణుల చితార లు ఉని ఎట్టవంటి చితర ప్టానిి 
వదిల్లవారు కారు. ద్వనిి చింప్పవేస్తవారు. 42 (బు'ఖారీ) 

 (2/1273)تفق عليه ( [ ) م  4]  - 4492
 

42) వివరణ-4491:అంటేచితార లు, ఉరకంభానిి 

అంటారు. దీనిి కైెాసు వులు ఆరాధిసాు రు. దీనిపైెనే 'ఈసా 

(అ)ను ఉరతీయటం జరగందని వారు భావిసాు రు. 

అయితే ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం 'ఈసా (అ) ఉరతీయ 

బడల్లదు. చంప్బడ ల్లదు. అల్లల హ్ (త) సజీవంగా తన 

వదద కు ఎతుు  కునాిడు. ఒకవేళ ఇంటోల  కూడా 

ఉరకంబంల్లంటి వస్తు వు ఏదైనా ఉంటే ద్వనిి చించి 

వేయాల్న. దానిి కూడా విగర హంగానే ప్రగణంచబడటం 

జరుగుతుంది. 

ْيُر فَلَم َا َرآَها َرُسوْ  ْت نُْمُرقًُة فِْيَها َتَصاِو ُل اهلِل  َوَعْنَها أَن ََها اِْشَّتَ
فََعَرفُْت ِفْ   يَْدُخْل َباِب فَلَْم صىل اهلل عليه وسلم قَاَم َعىَل اْل 

لَْت:  ىَل اهلِل َوإىِل  يَا َرُسْوَل اهلِل أَُتْوُب إِ  فَُقلُْت: َوْجِهِه اْلَكَراِهَيَة قَا
"َما  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َرُسْولِِه َما أَذْنَْبُت؟ 

ْيُتَها لَ  هِ الن ُْمُرقَِة؟"بَاُل َهذِ  َدَها  عَلَيْ َك لَِتْقُعَد قُلُْت اِْشَّتَ َها َوَتَوس َ
ُ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوِر  "إِن َ أَْصَحاَب َهِذهِ الص 

َمةِ  بُْوَن يَْوَم الِْقَيا ُيَقاُل لَُهْم: .يَُعذ َ  َوقَاَل: أَْحُيْوا َما َخلَْقُتْم".  َو
ْوَرةُ َِل تَ  "إِن َ   ."ةُ َمًَلئِكَ ْدُخلُُه اْل الَْبْيَت ال َِذْي فِْيِه الص ُ

4492. (4) [2/1273 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) కోసం ఒక తలగడ 
కొనాిరు. కాని ద్వనిపైె పార ణుల చితార లు ఉండేవి. ప్ర వకత  
(స) ద్వనిి చూచి తలుప్పవదద నే నిలబడిపోయారు. 
ఇంటిలోప్ల్నకి రాల్లదు. 'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) 
ఆగర హానిి, అసహాయనిి గర హించి, 'ప్ర వకాత ! అల్లల హ్ 
మరయు ఆయన ప్ర వకత  (స) వయతిరేకత నుండి నేను 
శరణుకోరుతునాిను, నేనేం పాప్ం చేసానని తమరు 
ఇంటోల కి రావటం ల్లదు,' అని వినివించ్చకునాిరు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ తలగడ నీవు ఎకాడి నుండి 
తెచాచవు, ఎందుకు తెచాచవు, ద్వనిపైె ఈ బొమమలు 
ఉనాియి,' అడిగారు. ద్వనికి 'ఆయి'షహ్ (ర), 'తమరు 
కూరుచంటారని, అప్పపడప్పపడూ ద్వనిి తలగడగా 
ఉప్యోగసాు రని, ద్వనిి నేను కొనాిను' అని 
వినివించ్చకునాిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఈ చితార లు 
వేస్తవారకి తీరుప దినాన శకాించడం జరుగుతుంది. ఇంకా 
వారతో మీరు తయారుచేసిన చితార లలో పార ణం 
పోయండి, ఆతమలు ప్ర వేశంప్జేయండి,' అని అనబడు 
తుంది. అది వారవలల  ఎంతమాతర ం సాధయంకాదు. ఇలా 
ఆదేశంచడం జరుగుతుంది. ఇంకా పార ణుల చితార లు 
ఉని ఇంటోల  కారుణయదూతలు ప్ర వేశంచరు,' అని 
ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1274) يه ( [ ) متفق عل  5]  - 4493
ِثْيُل فََهَتَكُه َوَعْنهَ  ا فِْيِه َتَما ا أَن ََها كَانَْت َعىَل َسْهَوةٍ لََها ِسّْتً
ِب ُ  صىل اهلل عليه وسلم فَات ََخَذْت ِمْنُه نُْمُرقََتْْيِ فَكَانََتا ِف   الن َ

 ْ  . الَْبْيِت يَْجِلُس عَلهَْْيِ
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4493. (5) [2/1274- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) తన ఇంటిలో ఒక తెర తగల్నంచారు. 
ద్వనిపైె పార ణుల చితార లు ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) ఆ తెరను  
చంచవేసారు. చితర ం కూడా చిరగపోయింది. 'ఆయి'షహ్ 
(ర) ఆ వసు ాంతో రండు తలగడలు చేసారు. ప్ర వకత  (స) 
వాటిద్వారా విశార ంతి తీస్తకునేవారు. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 

 (2/1274) ليه ( [ ) متفق ع 6]  - 4494
َها أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج ِفْ َغَزاةٍ فَأََخْذُت  َوَعنْ 

ت ُ  ُه َعىَل الَْباِب فَلَم َا قَِدَم فََرأَى الن ََمَط فََجَذبَُه َحّت   نََمًطا فََسَّتْ
َة  لَْم يَأُْمْرنَا أَْن نَْكُسَو الِْحَجارَ َهَتَكُه ثُم َ قَاَل: "إِن َ اهللَ 

ْْيَ  ِ  . " َوالط 
4494. (6) [2/1274  -ఏకీభవితం]  
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక యుదధ ంలో 
వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) వళిాన తరాాత నేను ఒక వసు ాం 
కొనాిను. ద్వనిపైె  పార ణుల చితార లు ఉండేవి, ద్వనిి 
ద్వారానికి అమరాచను. ప్ర వకత  (స) యుదధ ం నుండి తిరగ 
వచిచ తెరను చూసి, ల్లగ చించివేసారు. ఇంకా, 'అల్లల హ్ 
(త) ననుి రాళాను, మటిట ని వసు ాం తొడిగించే 
అనుమతి ఇవాల్లదు,' అని అనాిరు. 43 (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్)  

 (2/1274)[ ) متفق عليه (  7]  - 4495
ِب ِ صىل اهلل ع ليه وسلم قَاَل: "أََشد ُ الن َاِس َوَعْنَها َعِن الن َ

ًبا يَ  َمِة ال َ ْوَم الِْقيَ عََذا  ."ِذْيَن يَُضاُهْوَن بَِخلِْق اهللِ ا
4495. (7) [2/1274 -ఏకీభవితం] 

 

43) వివరణ-4494: అంటే ఆ వసత రం చతార లు గలది 

అయిన్న ఉండవచ్చు ల్లదా దుబ్బరా ఖరుచ చేయ 

కూడదని హెచచరంచేందుకు ఇల్ల చేస్జ ఉండవచ్చు 

ఎందుకంటే దావరం వదు  తెరవేస్తత  గోనెసంచ తెరగా 

వేయవచ్చు. 'హదీసు'లో నమత ్ అనే ప్దం వచుంది. 

అంటే ఖరీదైన ప్డక ల్లదా తెర అని అరధ ం. స్తధారణంగా 

దీనిి ధనవంతులు ఉప్యోగిస్తత రు. దైవప్ర వకత  (స) 

కుట్టంబ్బనికి ఇది తగదు. 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుప 
దినం నాడు అల్లల హ్(త) సృష్ట ంచిన పార ణుల నకిలీ 
చితార లు చేస్తవారని, అంటే పార ణుల చితార లు తయారు 

చేస్త వారని అందరకంటే కఠనంగా శకాించటం 
జరుగుతుంది.'' (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1274)[ ) متفق عليه (  8]  - 4496
ْيرَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ةَ قَاَل:َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ِمم َن ذََهَب يَْخلُُق كََخلِْقْي َوَمْن أَْظلَُم (يَُقْوُل: "قَاَل اهلُل َتَعاىل: 
ةً أَْو لِ  ُقْوا ذَر َةً فَلَْيْخلُ   .متفق عليه .)"َيْخلُُقْوا َحب ًَة أَْو َشِعْْيَ

4496. (8) [2/1274- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిస్తు  
ఉండగా నేను వినాిను. అల్లల హ్ ఆదేశం, ''నేను 
సృష్ట ంచే వాటిల్ల సృష్ట ంచే అంటే చితార లు వేస్తవాడి 
కంటే దురామరుగ డు మరవడు కాగలడు? అతడిని ఒక 
చీమ ల్లద్వ ఒక గోధుమ గంజ సృష్ట ంచి 
చూప్మనండి.''44  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1274) ) متفق عليه ( [ 9]  - 4497
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  

ًباعل  ُِرْوَن الُْمَص  ِعْنَد اهللِ  يه وسلم يَُقْوُل: "أََشد ُ الن َاِس عََذا  . "و 
4497. (9) [2/1274- ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర విచిస్తు  ఉండగా నేను వినాిను, ''పార ణుల చితార లు 
తయారుచేస్త వారని తీరుపదినం నాడు అందర కంటే 
కఠనంగా శకాించడం జరుగుతుంది.'' (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 

 (2/1274) [ ) متفق عليه ( 10]  - 4498
بِْن َعب َاٍس قَاَل: عليه  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َوَعِن ا

كُل ِ ُصْوَرةٍ َصو ََرَها  وسلم يَُقْوُل:  ٍِرِف الن َاِريَْجَعُل لَُه بِ "كُل ُ ُمَصو 
بُُه ِفْ َجَهن ََم".نَْفًسا فَيُ  ِ ْبُن َعب َ  َعذ  بُد َ  ْنُت َِل فَإِْن كُ اٍس: قَاَل ا

َجَرَوَما َِل ُرْوَح فِْيهِ   .فَاعًًِل فَاْصَنِع الش َ
 

44) వివరణ-4496: ఇల్ల ఎందుకు ఆగర హించడం జరగం 

దంటే, చీమను ల్లద్వ గోధుమ గంజను సృష్ట ంచల్లడు. 

అందు వలల  పార ణుల చితార లుగానీ ఫోటోలను గానీ 

తీయరాదు అని హెచచరంచడం జరగంది. 
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4498. (10) [2/1274 -ఏకీభవితం]  
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిస్తు  ఉండగా నేను వినాిను, ''పార ణుల చితార లు 
తయారుచేస్త ప్ర తిఒకారనీ నరకంలో వేయబడును. 
ఇంకా వారతో, చేసిన చితార లనిింటిలో్  పార ణం 
పోయమని ఆదేశంచటం జరుగును. వారు ఎల్లగూ 
పార ణం పోయల్లరు, అందువలల  నరకంలోనే ఉండవలసి 
వస్తు ంది. ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) అభపార యం, ''ఒకవేళ 
చితర ం వేస్త అవసరంవస్తు  చెట్టల , నిరీూ వ వస్తర వుల 
చితాు లు వేస్తకోండి.'' (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) అంటే 
బటట లపైె, దుస్తు లపైె నిరీజ వ్ఫలాల, ఆకుల, వస్తర వుల 
చితాు లు వేస్తకోవచుచన. 

 (2/1275) [ ) صحيح ( 11]  - 4499
َسِمْعُت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:   َوَعْنُه قَاَل:

َتْْيِ  لَْم يََرهُ كُل َِف أَْن يَْعِقَد بَْْيَ شَ "َمْن َتَحل ََم بُِحلٍْم  لَْن   ِعْْيَ َو
ْوَن   ِرُهْوَن أَْو يَِفر ُ يَْفَعَل َوَمِن اْسَتَمَع إِىل َحِدْيِث قَْوٍم َوُهْم لَُه كَا

َمةِ مِ  َب  .ْنُه ُصب َ ِفْ أُذُنَْيِه اْْلَنُك يَْوَم الِْقَيا ِ َوَمْن َصو ََر ُصْوَرًة عُذ 
 َ لَْيَس بَِناِفٍخ". َروَ َوكُل َِف أ  .ِري ُ اهُ الُْبَخاْن يَْنُفَخ فِْيَها َو

4499. (11) [2/1275 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిస్తు  ఉండగా నేను వినాిను. చూడని కలను 
చూసానని ప్ర సాు వించే వారని తీరుపదినం నాడు రండు 
జొనిల మధయ ముడివేయమని ఆదేశంచడం జరుగు్
తుంది. అతడు ఎనిడూ అల్ల చేయల్లడు. అదే 
విధంగా ఒక జాతి రహసాయలను చెవియొగగ  వినివాడిని 
తీరుపదినం నాడు అతని చెవిలో స్త్సం కరగంచి పోయడం 
జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పార ణుల చితార లు 
తయారుచేసిన వారని శకాించడం జరుగుతుంది. ఇంకా 
వాటిలో పార ణం పోయమని నిరబంధించడం జరుగు 
తుంది. ఆ వయకిత  ఎంత గంజుకునాి వాటిలో పార ణం 
పోయల్లడు.''  (బు'ఖారీ) 

 (2/1275)[ ) صحيح (  12]  - 4500
ِب َ  ْيَدةَ أَن َ الن َ "َمْن لَِعَب    صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعْن بَُر

لن َْرِدشْْي فَكَأَن ََما َصَبَغ يََدهُ ِفْ لَْحِم ِخَْنِ  . َرَواهُ  "ْيٍر َودَِمهِ بِا
 .ُمْسِلم  

4500. (12) [2/1275-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''చదరంగ్ం 
ఆడిన వయకిత  ప్ందిరకత ంలో చేతులు ముంచినటేట . తన 
చేతితో ప్ందిమాంసం ప్టిట నటేట .''  45  (ముసిల మ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِّنْ   َ    రండవ విభాగం ا
 (2/1275)) صحيح ( [  13]  - 4501

ْيَرةَ قَا   صىل اهلل عليه وسلم: ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  َل:َعْن أَِِبْ ُهَر
ًَلَم قَاَل: ْيُل عَلَْيِه الس َ اِرَحَة فَلَْم يَْمَنْعِِنْ أََتْيُتَك الْبَ  "أََتاِّنْ ِجَْبِ

 َ ِثْيُل َوك اَن ِف الَْبْيِت  أَْن أَكُْوَن دََخلُْت إِِل  أَن َُه كَاَن َعىَل الَْباِب َتَما
فِْيِه َتَما ْمثَاِل  ِف اْل ِثْيُل َوكَاَن قَِرام  ِسّْت  َبْيِت كَلْب  فَُمْرِبَرأِس الت ِ

َجَرةِ َوُمْر  ال َِذْي َعىَل بَاِب الَْبْيِت فَُيْقَطَع فََيِص  كََهْيَئِة الش َ ْْيُ
ّْتِ فَلُْيْقَطْع فَلُْيْجَعْل َوَسادََتْْيِ َمْنُبْوذََتْْيِ  لس ِ  ُتْوَطآِن  بِا

ْلكَلِْب فَلَْيْخُرْج".  صىل اهلل عليه وسلم.  ْوُل اهللِ فََفَعَل َرُس  َوُمْرِبا
ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ  ْ  . َرَواهُ الّت ِ

4501. (13) [2/1275 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
వదద కు జిబీర ల్ (అ) వచాచరు. 'రేప్ప రాతిర  మిమమల్ని 
కలవ టానికి వసాు ను' అని వాగాద నం చేసారు. కాని రాల్లదు. 
ఆ తరువాత వచిచ, 'నాకు మీ ఇంటోల  రానీయకుండా 
ఏదీ ఆప్ల్లదు, కాని మీ ఇంటోల  పార ణుల చితార లుఉండేవి. 
పార ణులచితార లు, కుకాలు ఉనిచోట మేము 
ప్ర వేశంచల్లము. తమరు ద్వనిి చింప్పవేయమని, 
ద్వనితో రండు తలగడలు చేయించ్చ కోమని, కుకాను 
ఇంటి నుండి బయటకు తీస్త కెళామని ఆదేశంచమని,' 
అనాిరు. ప్ర వకత  (స) అల్లగే చేసారు.'' (తిరమజి', అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1275)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 4502
 

45) వివరణ-4500: నరు ్ అంటే ప్రచకల ఆట్, ఈ ఆట 

జూదం వంటిది. దీనిి దరు ్ షేర్ ర్జు ప్రర రంభించాడు. 

చదరంగం, పేకాట్ ఈ జాతికి చెందినవే. వీటిని జూదంగా 

ఆడుతారు. వీటిలో సమయం వృథా అవుతుంది. ఇవనీి 

నిష్టధధ మే. వీటిపైె కూడ్డ పార ణుల ఫొటోలుకూడా 

ఉంటాయి. రండూ నిష్దధ మైనవే. అందువలల  దీనిి 

ప్ందిరకత ంలో చేతులు ముంచనట్టట  ప్రగణంచటం 

జరగంది. అంటే వీటిని కఠనంగా నిషేధించటం జరగంది. 



22. వస్ర ా పుస్ర కం : 4304-4513    ;   స్ంపుటం : II 1576 22-  َْلدالجِ   ؛   4513-4304 :  ِس ل ِبَاالاُب ِكت :  II 
 

"يَْخُرُج   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل: 
َمِة لََها عَْيَناِن َتْبُصَراِن وَ  ُعُنق  ِمَن الن َاِر يَْوَم  أُذُنَاِن الِْقَيا

لَِسان  يَْنِطُق يَُقْوُل: َمَعاِن َتْس  ْ ُوك ِلُْت بِثًََلثٍَة: َو كُل ِ َجب َاٍر  إِّن ِ بِ
ِِرْيَن ِعِنْيٍد وَ  لْمَُصو  لَِها آَخَر َوِبا . َرَواهُ  "كُل ِ َمْن دَعَا َمَع اهلِل آ
ِمِذي ْ  .  الّت ِ

4502. (14) [2/1275- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుపదినం నాడు నరకంలో నుండి ఒక మడ బయటకు 
వస్తు ంది. ద్వనికి రండు కళ్ళా ఉంటాయి, రండు చెవులు 
ఉంటాయి, నోరు ఉంట్టంది. ఇవనీి చూసాు యి, 
వింటాయి, మాటాల డుతాయి. ఇంకా నేను ముగుగ రపైె 
నియమించబడాాను అంటే మూడు రకాల వయకుత లపైె 
నియమించబడాాను. వారని నరకంలోనికి తీస్తకొని 
వళతాను: 1. అహంకారులు, 2. సాటి కల్నపంచే వారు, 3. 
పార ణుల చితార లు వేస్తవారు అని అంట్టంది. (తిరమజి') 

 (2/1276)[ ) صحيح (  15]  - 4503
بِْن َعب َاٍس َعْن َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َوَعِن ا

َم الَْخمْ  ُكْوَبَة َوقَاَل: كُل ُ ُمْسِكٍر َر َواْل َر َوالَْمْيِس "إِن َ اهلَل َتَعاىل َحر َ
ْبُل. َرَواهُ الْبَ "َحَرام   ْلُكْوَبُة الط َ َ ْيَماِن . قِْيَل: ا  .  ْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْْلِ

4503. (15) [2/1276 -దృఢం] 
ఇబ్ని అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అల్లల హ్ (త) మదయపానం, జూద్వనిి, ఇంకా ప్ర తి మతుు  
ప్ద్వరిానిి నిషేధించాడు.'' (బై్నహఖీ్ / షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (2/1276)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 4504
ْبِن ُعَمَر:َوعَ  أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم نََه َعِن   ِن ا
اِء. الَْمْيِسِر َواْلُكْوَبةِ  وَ  الَْخْمرِ  اُء:  َوالَْغِبْْيَ ْعَملُُه  َشَراب  يَ  الَْغِبْْيَ

ُكْركَُة. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   َحَبَشةُ اْل  َرةِ يَُقاُل لَُه: الس ُ  .  ِمَن الذ ُ
4504. (16) [2/1276 -అప్రిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
సారాయి స్తవించటానిి, జూద్వనీి నిషేధించారు. ఇంకా 
గబీర్ను ఉప్యోగించటానిి వారించారు. దీనితో్ 
హబ్బష  ప్ర జలు జొని మతుత ప్రనీయం తయారుచేస్జ 
తార గుతారు. దీనిి సకేుక్ అనికూడ్డ అంటారు.(అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1276) [ ) لم تتم دراسته (  17 ] - 4505
يه وسلم  َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عل 

لن َْرِد فَقَ  . َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو  "ْولَهُ  َوَرُس ْد َعََص اهللَ قَاَل: "َمْن لَِعَب بِا
 .  دَاُودَ 

4505. (17) [2/1276 -అప్రిశోధితం] 
అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''చదరంగం ఆడేవారు అల్లల హ్(త), ఆయన 
ప్ర వకత ల అవిధేయులు.'' (అ'హమద్, అబూ్ ద్వవూద్) 
ఎందుకంటే  ఇట్టవంటి వారు  జూదగాళ్ళు. 

 ( 2/1276)ن ( [ ) حس  18]  - 4506
ْيَرةَ: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َرأَى   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َنةُ َرجُ  َمًة فََقاَل: "َشْيَطان  يَْتَبُع َشْيَطا . َرَواهُ أَْحَمُد  "ًًل يَْتَبُع َحم َا
بُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب َوأَبُْو دَاُودَ وَ  ْيَماِن ا  .  اْْلِ

4506. (18) [2/1276- ప్రర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ఒక వయకిత ని 
చూసారు. పావురాల వంట ప్డి ఉనాిడు. అంటే 
పావురాలను వేటాడుతునాిడు. ప్ర వకత  (స), 'వీడు 
షైతాన్, షైతాన్ వీడి్ వంటప్డి ఉనాిడు,' అని 
అనాిరు.'' 46   (అహమద్, అబూ ద్వవూద్, ఇబ్ని 
మాజహ్, బై్నహఖీ్- షు'అబిల్ ఈమాన్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 (2/1276) [ ) صحيح ( 19]  - 4507

ْبِن َعب َاٍس إِذْ  َعْن َسِعْيِد  بِْن أَِِب الَْحَسِن قَاَل: كُْنُت ِعْنَد ا
ْبَن َعب َا ْ َرُجل  إِن ََما َمِعْيَشِِتْ ِمْن َجاَءهُ َرُجل  فََقاَل: َيا ا   ٍس إِّن ِ

ْيرَ ْي َوإِ ُصْنَعِة يَدِ  ْ أَْصَنُع َهِذهِ الت ََصاِو ْبُن َعب َاٍس: َِل  .ّن ِ فََقاَل ا
ثَُك إِِل َ َما َس  ِ ِمْعُت ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أُحد 
بُُه َحّت  يَْنُفَخ فِْيِه  "َمْن َصو َرُصْوَرًة فَإِن َ اهللَ  َسِمْعُتُه يَُقْوُل: ِ ُمَعذ 

ْوَح  لَْيَس بِنَ  الر ُ ِفِخ فِ َو ُجُل َربَْوةً َشِدْيَدةً  ْيَها أَبًَدا". ا فََرَبا الر َ
 

46) వివరణ-4506: అంటే, 'ఎట్టవంటి ల్లభ్ం ల్లని 

పావురాల వేటలో ప్డి ఉని వయకిత , షై'తాన్. దైవ 

అవిధేయుడు,' అని అనాిరు. అంటే పావురాలను 

వేటాడటం నిష్దధ ం.  
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ْيَح  َك إِْن أَبَْيَت إِِل َ أَْن َتْصَنَع فََعلَْيَك َواْصَفر َ َوْجَهُه فََقاَل: َو
َجِر َوكُل ِ َشْيٍء لَْيَس فِْيِه ُرْوح    . . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ بَِهَذا الش َ

4507. (19) [2/1276- దృఢం] 
స'యీద్ బిన్ అబిల్ 'హసన్ కథనం: నేను ఇబ్ని 

'అబ్బబస్ వదద  కూర్కచని ఉనాిను. ఇంతలో ఒక వయకిత  
వచిచ, ''నేను చేతి వృతిు  ప్నివాడను, చేతి ప్నుల 
ద్వారా సంపాదిసాు ను. ఇంకా నేను చితార లు కూడా 
వేసాు ను. అయితే ఈ నా సంపాదన ధరమమా? 
అధరమమా'' అని ప్ర శించాడు? ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) ఈ 
విషయంలో నేను ప్ర వకత  (స) ద్వారా ఇల్ల వినాిను. 
ద్వనేి నీకు వినిప్పసాు ను. ''పార ణుల చితార లు వేస్తవాడికి 
అల్లల హ్ (త) ఆ చితర ంలో పార ణం పోస్తవరకు శకాిసాు డు. 
ఎప్పటికీ, అతడు పార ణం పోయల్లడు.'' అది విని ఆ వయకిత  
నిటూట రుప విడిచాడు, అతని ముఖవరచస్తు మార్

పోయింది. అంటే అతడు భ్యంతో వణకసాగాడు. ఇబ్ని 
'అబ్బబస్ అతని ప్రసిితి చూచి, 'చాల్ల విచారంచ్
వలసిన విషయం, ఒకవేళ నువుా ఈ వృతిు నే 
అవలంబించాలనుకుంటే నిరీజ వచితార లు్ వేసి ఉపాధి 
సంపాదించ్చకో. ఎందుకంటే నిరీజ వచితార లు వేయటంలో 
ఏమాతర ం అభ్యంతరం ల్లదు,' అని అన్నిరు. 
(బు'ఖారీ) 

 (2/1277) [ ) متفق عليه ( 20]  - 4508
لَْت:  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  لَم َا اْشَتََك الن َ  َوَعْن عَائَِشَة قَا

َكَر بَْعُض نَِسائِِه كَِنْيَسًة يَُقاُل لََها: لََمَة  َماِريَُة َوكَانَْت أُم ُ َس  ذَ
ِمْن ُحْسِنَها  كََرنَاَحْبَشِة فََذ َوأُم ُ َحِبْيَبَة أََتَتا أَْرَض اْل 

ْيَرفِْيَها فََرفََع َرأَْسُه فََقاَل: ُ  َوَتَصاِو لِئَك إِذَا َماَت فِهْْيِ ُجُل "أُو  الر َ
َوَر  لُِح بََنْوا َعىَل قََْبِهِ َمْسِجًدا ثُم َ َصو َُرْوا فِْيِه تِلَْك الص ُ ا الص َ

 ُ ُر َخلِْق اهللِ أ لَِئَك َشَرا  . "و
4508. (20) [2/1277 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనారోగాయనికి 
గురైనప్పడు 'హబ్షాలోని 'మారయ' అనే పేరుగల 
సజీవ సమాధిని చూచిన ప్ర వకత (స) భారయలోల  ఉమమ 
సలమహ్ మరయు ఉమమ 'హబీబహ్ కూడా ఉనాిరు. 
వీరు మకాహ్ నుండి వలసపోయి 'హబ్షా వచాచరు. ఆ 
తరువాత మదీనహ్ వచాచరు. ప్ర వకత  (స) ముందు 

ద్వనిి గురంచి ప్ర సాు వించారు. అందులో ఉని చితర  
ప్టాల గురంచి ప్ర సాు వించారు. ద్వని అలంకరణలను 
కూడా  ప్ర సాు వించారు. ప్ర వకత  (స) తల ఎతిు , 'వినండి, ఈ 
కైెాసు వులోల  ప్పణాయతుమలు ఎవరైనా చనిపోతే, వాళ్ళా 
అతని సమాధిపైె మసిజ ద్ నిరమంచే వారు. వారి చితర  
ప్టాలు కూడా తయారుచేస్తవారు. జాఞ ప్కారిం కోసం 
ఇవనీి చేస్తవారు. ప్ర జలు వారని పూజించేవారు. వీరు  
దైవ సృష్ట తాలోల  అందరకంటే ప్రమ్ నీచ్చలు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (2/1277)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 4509
بِْن َعب َاٍس قَاَل:  َوَعِن  وسلم:   صىل اهلل عليهقَاَل َرُسْوُل اهلِل  ا

َمِة َمْن قََتَل نَِبي ًا أَْو قََتلَُه نَ " ًبا يَْوَم الِْقَيا ِب   إِن َ أََشد َ الن َاِس عََذا
ِلم  لَْم يَْنَتِفْع بِِعلِْمهِ  ُِرْوَن َوعَا  ." أَْو قََتَل أََحَد َوالَِدْيِه َوالُْمَصو 

4509. (21) [2/1277- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుపదినం నాడు అందరకంటే అధికంగా దైవ 
ప్ర వకతలను చంప్పన వయకుత లను శకాించడం జరుగుతుంది. 
ల్లద్వ అవిశాాసం, ధికాారం వలల  ప్ర వకతలను చంపన 
వయకుత లను శకాించడం జరుగుతుంది, ల్లద్వ తన 
తల్నల దండుర లలో ఎవరనైనా చంప్పనవారిని, శకాించడం 
జరుగుతుంది. ల్లద్వ పార ణుల చితార లు వేసిన వారిని 
శకాించడం జరుగుతుంది. ఇంకా తన జాఞ నం ద్వారా 
తనకు ల్లద ఇతరులకు ఏ విధమైన ల్లభ్ం చేకూరని 
ప్ండితునిి శకాించటం జరుగుతుంది. (బై్నహఖీ)  

 (2/1277)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 4510
ْطَرْنُج ُهَوَمْيِسُر  ال  ْوُل: ُه كَاَن يَقُ َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ  ش َ

 .اْْلَعَاِجِم 
4510. (22) [2/1277- అప్రిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: చదరంగం ఆడటం అరబ్బబతరుల 
జూదం.  

 (2/1277)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 4511
بِْن َشهاٍب أَن َ أَبَا مُ  ْوََس اْْلَْشَعِري َ قَاَل: َِل يَلَْعُب  َوَعِن ا

ْطَرْنِج بِا  .اِطئ  إِِل َ خَ لش َ
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4511. (23) [2/1277 -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని ష్హాబ్ కథనం: అబూ మూసా అష్'అరీ కథనం: 

''చదరంగం ఆడేవాడు పాపాతుమడు మరయు దైవ 
అవిధేయుడు.'' (బై్నహఖీ) 

 (2/1277)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4512
ْطَرْنٍج فَقَ َوَعْنهُ  ِطِل َوَِل   الَْباِهَي ِمَن  اَل: أَن  ُسِئَل َعْن لَْعِب الش َ

 ُشَعِب َرَوى الَْبْيِهِقي ُ اْْلََحاِدْيَث اْْلَْربََعَة ِفْ  يُِحب ُ اهلُل الَْباِطَل.
ْيَماِن   .اْْلِ

4512. (24) [2/1277- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని ష్హాబ్ (ర) కథనం: చదరంగం ఆట గురంచి 
అతనిి ప్ర శించటం జరగంది. ద్వనికి అతను, 
'చదరంగం ఆడటం అనవసరమైన, వయరిమైన ప్ని. 
అల్లల హ్ (త) అసహియంచ్చ కునే ప్ని,' అని సమాధానం 
ఇచాచరు. (బై్నహఖీ) 

 (2/1277)ضعيف (  [ ) 25]  - 4513
ْيَرةَ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

رَ  ر  يَأِِْتْ دَا ِل  قَْوِم ِمَن اْْلَْنَصاِر َودُْونَُهْم دَا ْ َك عَلَ  فََشق َ ذَ هْْيِ
َرنَا. فَقَ  َر فًَُلٍن َوَِل َتأِِْتْ دَا لُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل َتأِِْتْ دَا اَل الن َِب ُ  فََقا

ِرِهْم   لُْوا: إِن َ ِفْ دَا ِركُْم كَلًْبا". قَا صىل اهلل عليه وسلم: "ِْلَن َ ِفْ دَا
لس ِ فََقاَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه  .ن َْوًراِس  َسب َع ". َرَواهُ  ن َْوِر وسلم: "اَ

َرقُْطِِن ُ   ا  . الد َ
4513. (25) [2/1277-బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక అ'నాురీ 
ఇంటికి వళ్ళావారు. అయితే ప్ర వకత  (స)కు దగగ రలో చాల్ల 
మంది పరుగువారు ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) వీళాందరనీ 
వదల్న దూరంగా ఉని ఆ అ'నాురీ ఇంటికి వళాడం 
వాళాకు కొంత బ్బధ కల్నగంచింది. ద్వనిి గురంచి వారు 
ప్ర వకత  (స)కు వినివించ్చకునాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) 
సమాధానం ఇస్తు , 'నేను మీ ఇంటికి ఎందుకు రానంటే, 
మీ ఇళాలోల  కుకాలు ఉంటాయి,' అని అనాిరు. ద్వనికి 
వారు, 'మర తమరు వళ్ళు ని వాడి ఇంటోల  ప్పల్నల  
ఉంట్టంది,' అని వినివించ్చకునాిరు. ద్వనికి ప్ర వకత  

(స), 'ప్పల్నల  జంతువే, కాని అప్రశుదధ మైనది కాదు,' అని 
సమాధానం ఇచాచరు. 47  (దారు ఖు'తీి) 

***** 
 

 

47) వివరణ-4513: ప్పల్నల  ఉనాి కారుణయదూతలు వసాు రు. 

కాని కుకాలు ఉంటే మాతర ం కారుణయదూతలు ఇళాలోకి 

ప్ర వేశంచరు. 

*** 


