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ْؤَيا   -24 ِكَتاُب الر ُ  
24. స్వప్నాల పుస్త కం 

'అబ్దు ర్ర 'హ్మాన్ బిన్ 'ఖుల్దూన్ తన పుస్త కమైన 
ముఖద్ద మ ఇబ్నా 'ఖుల్దూన్లో దైవదౌతయ 
వాస్త వికతను, జ్యయతిష్య వాస్త వికతను ప్ర స్తత విస్తత  
స్వప్నాల విష్యంలో చాలా ప్రిశీలన చేస్తరు. 
ప్రిశోధన జరిప్నరు. మీరు దీన్నా గురించి తెలుసు 
కోవాలన్న, మేము దీన్నా స్ంకి్షప్త ంగా ఇకకడ 
పేర్కంటున్నాము. ఆయన  ఇలా  పేర్కన్నారు: 
ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, ''స్వప్ాం దైవదౌతయం యొకక 

40వ భాగం. మరో 'హదీసు'లో 43వ భాగం, మరో 
'హదీసు'లో 70వ భాగం అన్న ఉంది. ప్నర ర్ంభంలో వ'హీ 
స్వప్ాం రూప్ంలో వచేేది. 6 నెలల వర్కు ఇలాగే 
వచేేది. మకకహ్, మదీనహ్ రండు ప్నర ంతాలను కలపి 
23 స్ంవతసరాలోో అవతరించింది. ఈ విధంగా స్వప్ాం 
దైవదౌతయంలో 46వ వంతు అయంది. 6 నెలలు 23 
స్ంవతసరాలకు 46వ వంతు అయంది. ఇది కేవలం 
ప్ర వకత లకే ప్రిమితం. 
ప్ర వకత  (స్) స్వప్నాలను శుభవార్త లుగా ప్రిగణంచారు. 
ఇంకా దైవదౌతయం పూర్త యంది, 'ఇపుుడు కేవలం 
ముబషి్ష రాత్ మిగిలి ఉన్నాయ,' అన్న అన్నారు. దాన్నక్ష 
ప్ర జలు, 'ఈ ముబషి్షరాత్ అంటే ఏమిటి?' అన్న 
వినావించుకున్నారు. దాన్నక్ష ప్ర వకత  (స్), 'న్నజ 

స్వప్నాలు, వీటిన్న పుణ్యయతుాలు, ప్రిశుద్ధు లే 

చూస్తత రు,' అన్న  అన్నారు. 
ఒక ప్నర మాణక 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది: స్వప్నాలు 
మూడు ర్కాలు. 1. అలోాహ్ (త) తర్ఫు నుండి, 2. 
దైవదూతల తర్ఫు నుండి,  3. షై'తాన్ పేర ర్ణలు.  
అలోాహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో యూసుఫ్, ఇబ్రర హీమ్ల 
స్వప్నాల గురించి పేర్కన్నాడు.  యూసుఫ్ (అ) 
గురించి ఇలా పేర్కన్నాడు:  

''యూసుఫ  తన తండి్రతో: ''ఓ నానాా! నేను 
వాస్త వంగా (కలలో) పదకండు నక్షతా్రలను, సూర్యుణి్ణ 
మరియు చంది్రణి్ణ చూశాను; వాటిని నా మంద్ర 

సాష్ట ంగ పడుతునాట్లు  చూశాను.'' అని అనాప్పుడు! 
(అతని తండి్ర) అనాాడు: ''ఓ నా చిన  ా
పి్రయకుమార్యడా! నీ స్వప్నానిా నీ సోదర్యలకు 
తెలుపకు. ఎంద్రకంటే వార్య నీకు విర్యధ్ధ ంగా కుటా్ 
పనావచ్చు!  నిశ్ుయంగా, షై'త్రన  మానవునికి 
బహిరంగ శ్తాువు.''  (యూసుఫ్, 12:4-5) 
జైలులో అతన్నతో ప్నటు మరో ఇద్ు రు బ్రన్నస్లు 
కూడా ప్ర వేశంచారు. వారిలో ఒకరు ఇలా అన్నారు, '' 
మరియు అతనితో బాట్ల ఇదద ర్య యువకులు కూడా 
చెరసాలలో పివేశంచార్య. వారిలో ఒకడు అనాాడు: 
''నేను సారాయి ప్రండుతూ ఉనాట్లు  కలచూశాను!'' రండో 

వాడు అనాాడు: ''నేను నా తలపై రొట్టట లు 
మోసుత నాట్లు , వాటిని పకుు లు తంట్లనాట్లు  కలలో 
చూశాను.'' (ఇదద రూ కలిసి అనాార్య): ''మాకు దీని 

భావానిా తెలుప్ప. నిశ్ుయంగా, మేమ నినుా 
స్జ్జ నునిగా చూసుత నాామ.'' (యూసుఫ్, 12:36) 
అదేవిధంగా ఈజిపుు  రాజు కలగన్నాడు. దాన్న  ా
గురించి తన స్భికులను ప్ర శాంచాడు. వారు ఇవన్నా 
కాకమా కథలు అన్న కొటిు ప్నరేస్తరు. చివరిక్ష దాన్నా 
గురించి యూసుఫ్ను ప్ర శాంచటం జరిగింది. యూసుఫ్ 
దాన్న ప్ర్మారాాన్నా తెలియప్రిచారు. 

''(ఒక రోజు) రాజు అనాాడు: ''వాస్త వానికి నేను (కలలో) 
ఏడు బలిసిన ఆవులను, ఏడు బకకచికికన (ఆవులు) 
తనివేసుత నాట్లు  మరియు ఏడుపచిు వెనుాలను 
మరొక ఏడు ఎండ్రపోయిన వాటిని చూశాను. ఓ స్భా 

స్ద్రలారా! మీకు స్వప్నాలభావం తెలిస్తత  నాస్వపాప్ప 
భావానిా తెలుపండ్ర!'' వారన్నారు: ''ఇవి పీడకలలు. 
మరియు మాకు కలల గూఢారథ ం తెలుసుకునే  
నైప్పణ్ుం లేద్ర!'' ఆ ఇద్ద రు బందీలలో నుండ్ర విడుదల 
పందిన వుకిికి చాలాకాలం తర్యవాత ఇప్పుడా విషయం 
గురి్యకు వచిుంది. అతడు అనాాడు: ''నేను దీని 
గూఢారాథ నిా  మీకు తెలుప్పత్రను, దానికి ననుా 
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(యూసుఫ  వదద కు) పంపండ్ర.'' (అతడు అన్నాడు): 
''యూసుఫ ! స్తువంతుడా! నాకు – ఏడు బలిసిన 

ఆవులను, ఏడు బకకచికికన ఆవులు 
తనివేయటానిా; మరియు ఏడు పచిువెనుాల మరి 
ఏడు ఎండ్రపోయిన (వెనుాల) – గూఢారథ  మేమిటో 

చెప్పు. నేను (రాజ్ స్భలోని) పిజ్ల వదద కు పోయి 
(చెబుత్రను), వార్య దానిని తెలుసు కుంటార్య.'' 
(యూసుఫ్) అనాాడు: ''మీర్య యథా పికారంగా ఏడు 
స్ంవతసరాలు స్తదుం చేసూత  ఉంటార్య, కాని మీర్య కోసిన 
పంట్లో కంత భాగానిా మాతామే తనటానికి ఉపయో 
గంచ్చకని, మిగలిందంత్ర, వెనుాలతోనే కట్ు లో ఉంచి 
(భదిపరచండ్ర). ''ఆ తరువాత చాలా కఠినమైన ఏడు 
స్ంవతసరాలు వసాత యి, వాటిలో మీర్య మందే 
నిలువచేసి ఉంచిన దానిని తంటార్య. మీర్య (వితత నాని 
కోస్ం) భదింగా ఉంచ్చకునా కంత భాగం తపు! ''ఆ 
తరువాత ఒక స్ంవతసరం వసుత ంది. అంద్రలో పిజ్లకు 
ప్పషకలమైన వరాు లు కుర్యసాత యి. అంద్రలో వార్య 

(రస్ం / నూన) తీసాత ర్య (ప్రండుత్రర్య).'' (యూసుఫ్, 
12:43-49) 
స్వప్నాల ప్ర్మారధ ం తెలిపే వారు ఈ క్షర ంది ఉతత మ 
గుణ్యలు కలిగి  ఉండాలి: 

1. ఖుర్ఆన్ ప్ండితుడై ఉండాలి. 2. ప్ర వకత  (స్) 
'హదీసు'లు కంఠస్త ం అయ ఉండాలి. 3. అర్బీ భాష్ 
వచిేనవాడై ఉండాలి. 4. ప్ర జల ప్రిసా్థతులు తెలిస్థన 

వాడై ఉండాలి. 5. ప్ర్మారా్ న్నయమాలు తెలిస్థనవాడై 
ఉండాలి. 6. ప్రిశుద్ధు డై ఉండాలి. 7. ఉతత మ గుణ్యలు 
కలవాడై ఉండాలి. 8. స్ద్వచనుడు, న్నర్ాలమైన 
హృద్యం  కలవాడై  ఉండాలి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం ا
 ( 2/1297)[ ) صحيح (  1]  - 4606

ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعْن أَِِبْ ُهَر
َراِت" ةِ إِّل َ الُْمِبش ِ لُْوا: ومَ  ."لَْم يَْبَق ِمَن الن ُُبو َ َراُت؟  اقَا الُْمَبش ِ

لَِحةُ  ا ْؤيَا الص َ لر ُ َ  .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ  "قَاَل: "ا
4606. (1) [2/1297 -దృఢం] 

అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్), 'దైవ 
దౌతయంలో శుభస్వప్నాలు తప్ు మరేమీ మిగలలేద్ధ.' 
అని అనాార్య. దాన్నక్ష ప్ర జలు, 'ఈ శుభవార్త లు అంటే 
ఏమిటి?' అన్న అడిగారు. ప్ర వకత  (స్), 'న్నజమైన 
స్వప్నాలు,'  అన్న  అన్నారు.  (బ్ద'ఖారీ) 

 (2/1297)[ ) متفق عليه (  2]  - 4607
لٌِك بِ  ٍر:"َوَزادَ َما َيِة َعَطاِء بِْن يََسا ُجُل الُْمْسِلُم يَرَ ِرَوا اَها الر َ

 .ُتَرى لَُه" أَوْ 
4607. (2) [2/1297] 
'అ'తా బిన్ యస్తర్ కథనం. 1 (మాలిక్) 

 (2/1297)[ ) متفق عليه (  3]  - 4608
َوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  

ةِ  َن الن ُُبو َ ْن ِست ٍَة َوأَْربَِعْْيَ ُجْزًءا م ِ لَِحُة ُجْزء م ِ ا ْؤيَا الص َ  . " "الر ُ
4608. (3) [2/1297 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, ''న్నజమైన 
స్వప్ాం దైవదౌతయ 46 భాగాలోో ఒక భాగం.'' (బ్ద'ఖారీ, 
ముసో్థమ్)  
దీన్నా గురించి ఇంతకుముంద్ధ వివరించడం జరిగింది. 

 (2/1297) [ ) متفق عليه ( 4]  - 4609
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْيَطاَن َّل يََتَمث َُل ِِفْ  فَ "َمْن َرآِِنْ ِِف الَْمَناِم فََقْد َرآِِنْ  ِإن َ الش َ
 ."ُصْوَرِتْ 

4609. (3) [2/1297 -ఏకీభవితం] 
 అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం : ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైన్న ననుా స్వప్ాంలో చూస్తత , అతడు నన్నా 
చూస్తడు. ఎంద్ధకంటే షై'తాన్ న్న రూప్ం ధరించలేడు.'' 
(బ్ద'ఖారీ, ముసో్థమ్) 

 (2/1297) فق عليه (ت م [ )  5]  - 4610
 

1) వివర్ణ-4607: అంటే న్నను అంతిమ ప్ర వకత ను. న్న 

తరువాత ప్ర వకత లెవరూ రారు. కాన్న స్తయ ముసో్థములకు 

స్తయమైన స్వప్నాలు వస్తత య. అవి శుభవార్త లు 

ఇచేేవిగా ఉంటాయ. వాటివలో లాభం కలుగుతుంది. 

అయతే ఇది తన గురించైన్న కావచుే లేదా ఇతర్ 

ముసో్థమ్ సోద్రుల గురించైన్న కావచుే. ఇది 

దైవదౌతయంలోన్న 46వ భాగం.  
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 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ قََتادَةَ قَاَل:
 "  ."َمْن َرآِِنْ فََقْد َرأَى الَْحق َ

4610. (5) [2/1297 -ఏకీభవితం] 
అబూ ఖతాద్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''స్వప్ాంలో ననుా చూచిన వయక్షత , న్నజంగా నన్నా 
చూచాడు.''  (బ్ద'ఖారీ, ముసో్థమ్) 

 (2/1297)[ ) متفق عليه (  6]  - 4611
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َرآِِنْ ِِف الَْمَناِم فََيَسَراِِنْ ِِف الَْيْقَظِة َوَّل يََتمَث َُل   وسلم:"َمْن 
ْيَطاُن ِِبْ"   .الش َ

4611. (6) [2/1297- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''స్వప్ాంలో ననుా చూచిన వయక్షత , ననుా ప్ర తయక్షంగా 
కూడా చూస్తత డు. ఎంద్ధకంటే షై'తాన్ న్న రూప్నన్నా 
ధరించలేడు.''  (బ్ద'ఖారీ, ముసో్థమ్)  
ఇది కేవలం ఆయన కాలాన్నకే ప్రిమితం, లేదా 
తీరుుదినం న్నడు ప్ర వకత  (స్)ను ప్ర తయక్షంగా చూస్తత డు. 

 (2/1297) [ ) متفق عليه ( 7]  - 4612
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ُُ قَاَل َرُسْول  َوَعْن أَِِبْ قََتادَةَ قَاَل:

ْيَطاِن فَإِذَا َرأَى   لَِحُة ِمَن اهلِل َوالُْحلُْم ِمَن الش َ ا ْؤيَا الص َ "الر ُ
 َوإِذَا َرأَى َما يَْكَرهُ ب ُ أََحُدكُْم َما يُِحب ُ فَََل يَُحِدُث بِِه إِّل َ َمْن يُحِ 

لَْيْتُفْل ثَََلثًا َوَّل   ْيَطاِن َو ِ الش َ َها َوِمْن َشر  ِ ذُ بِاهلِل ِمْن َشر  فَلَْيَتَعو َ
هُ" ُث بَِها أََحًدا فَإِن ََها لَْن َتُضر َ ِ    .يَُحد 

4612. (7) [2/1297 -ఏకీభవితం] 
అబూ ఖతాద్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''మంచి స్వప్ాం అలు హ్(త) తర్ఫు నుండి ఉంట్లంది, 
ఎవరైన్న స్ంతోష్కర్మైన స్వప్ాం చూస్తత , అతడు తన 
ఆప్త మితుు న్నక్ష తెలియప్ర్చాలి. (దాన్న స్రియైన 
ప్ర్మారా్ం తెలుసుత ంది). మరవరైన్న అస్హయకర్మైన 
స్వప్ాం చూస్తత , షై'తాన్ చడునుండి అలోాహ్(త)ను 
శర్ణుకోరాలి. మూడుస్తరోు ఉమిావేయాలి. ఇతరు 
లెవరికీ తెలియప్ర్ేరాద్ధ. ఎందుకంటే స్వప్ాం 
అతనికి ఎటువంటి హానీ చేకూర్చలేదు. (బ్ద'ఖారీ, 
ముసో్థమ్)  

 ( 2/1297)[ ) صحيح (  8]  - 4613

"إِذَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل: 
ْؤيَا يَْكَرُهَها فَلَْيْبُصْق َعْن يََس  ِرهِ ثَََلثًا اَرأَى أََحُدكُْم الر ُ

ْل َعْن َجْنِبِه ال َِذْي   لَْيَتَحو َ ْيَطاِن ثَََلثًا َو لَْيْسَتِعْذ بِاهلِل ِمَن الش َ َو
 . . َرَواهُ ُمْسِلٌم  "كَاَن عَلَْيهِ 

4613. (8) [2/1297- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, ''మీలో 
ఎవరైన్న అస్హయకర్మైన స్వప్ాం చూస్తత , అతడు తన 
ఎడమ వైపు మూడుస్తరోు ఉమిావేయాలి ఇంకా షై'తాన్ 
చడు నుండి అలోాహ్ శర్ణు కోరాలి. ఇంకా ప్ర కక మారుే 
కోవాలి.  (ముసో్థమ్) 

 (2/1298)[ ) متفق عليه (  9]  - 4614
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ُهَر
َماُن لَْم  َب الز َ يََكْد يَْكِذْب ُرْؤيَا الُْمْؤِمِن َوُرْؤيَا الُْمْؤِمِن  "إِذَا اقََْتَ

ةِ  ةِ َوَما كَاَن ِمَن الن ُُبو َ ْن ِست ٍَة َوأَْربَِعْْيَ ُجْزًءا م ِْن الن َُبو َ ُجْزٌء م ِ
ُب". قَاَل ُمَحم َُد بِْن ِسْْيِْيَن: ْؤيَا   َوأَنَا أَقُْوُل: فَإِن َُه َّل يَُكذ َ الر ُ

ْيَطاِن َوُبْشَرى ِمَن اهللِ  ُث َحِديْ  ثَََلٌث: ْيُف الش َ   .الن َْفِس َوَتْخِو
لَْيُقْم فَلُْيَصل ِ   ُه َعىَل أََحٍد َو فََمْن َرأَى َشْيًئا يَْكَرُهُه فَََل يَُقص َ
يَقاَل:   ْ الَْقْيُد َو ُيْعِجهُُبُ قَاَل: َوكَاَن يَْكَرهُ الُْغل َ ِِف الن َْوِم َو

يْ  ِ لَْقْيُد ثَُباٌت ِِف الد  َ  . ِن ا
4614. (9) [2/1298 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''కాలం ద్గగ రైతే ఏ విశ్వవస్థ స్వప్ాం అస్తయం కాజాలద్ధ. 
విశ్వవస్థ స్వప్ాం దైవదౌతయ 46 భాగాలోోన్న ఒక భాగం. 
దైవదౌతయంలోన్న ఏ భాగమూ అస్తయం కాజాలద్ధ. 
''ము'హమాద్ బిన్ సీరీన్ కథనం: స్వప్నాలు మూడు 

విధాలు అన్న న్నను భావి సుత న్నాను: 1. ఆలోచన, ఊహ, 
2. షై'తాన్ భయం, 3. అలోాహ్ (త) తర్ఫు నుండి 
శుభవార్త . అయతే అస్హయ కర్మైన స్వప్ాం చూస్తత , 
ఎవరికీ తెలియప్ర్చరాద్ధ. న్నలబడి నమా'జ్ 
చద్వాలి. ప్ర వకత  (స్) స్వప్ాంలో స్ంకెళ్ళు చూడ టాన్నా 
అస్హయంగా భావించేవారు, జైలును చూడటాన్నా 
స్ంతోష్కర్మైనదిగా భావించేవారు. జైలు దావరా 
స్థరా్తవం వైపు స్తచించడం జరుగుతుంది. (బ్ద'ఖారీ, 
ముసో్థమ్) 

 (2/1298)[ ) صحيح (  10]  - 4615
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: يُْونُُس َوَهَشاٌم َوأَبُْو ِهََلِل َعِن   قَاَل الُْبَخاِري ُ َرَواهُ قََتادَةُ َو
ْبِن َسْْيِْيَن َعْن أَِِبْ ُهرَ  َّل أَْحِسُبُه إِّل َ َعِن  َوقَاَل يُْونُُس: .َرةَ يْ ا

ِب ِ صىل اهلل عليه  َّل أَْدِرْي   َوقَاَل ُمْسِلٌم: .وسلم ِِف الَْقْيدِ  الن َ
بُْن  لَُه ا  ِسْْيِْيَن؟  ُهَوِِف الَْحِدْيِث أَْم قَا

َيٍة نَْحَوهُ َوأَْدَرَج ِِف الَْحِدْيِث قَْولَُه:"َوأَْكَرهُ ا "ْل َوِِفْ ِرَوا إىِل   .ُغل َ
 .َتَماِم اْلكَََلِم  

4615. (10) [2/1298- దృఢం]  
బ్ద'ఖారీ కథనం: ''ఈ 'హదీసు'ను ఖతాద్హ్ మరియు 
యూనుస్, హుషైమ్, అబూ హిలాల్ ము'హమాద్ బిన్ 
సైరీన్ దావరా ఉలోేఖంచారు. ఇబ్నా సైరీన్ అబూ 
హురైర్హ్ దావరా ఉలోేఖంచారు. యూనుస్ 
అభిప్నర యం: జైలును సా్థర్తవంగా ప్ర్మారా్ంగా 
తెలుపుట ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనమే. అయతే ముసో్థమ్ 
దీన్నా 'హదీసు' భాగం లేదా ఇబ్నా సీరీన్ అభిప్నర యం 
కావచుే. అంటే ఇంద్ధలో అనుమానం ఉంది.2  

 

2) వివర్ణ-4615: కాలం ద్గగ ర్ కావటం అంటే తీరుుదినం 

లేదా మర్ణం ద్గగ ర్ కావటం అన్న అరా్ం. లేదా రాతిు  

ప్గలు స్మానమైన కాలం. అంటే తీరుుదినం ద్గగ ర్ 

అయతే విశ్వవస్థ స్వప్ాం తప్ు కాజాలద్ధ. ఎంద్ధకంటే 

తీరుుదిన్నన్నక్ష ముంద్ధ అవిశ్వవస్ం వాయపిసుత ంది. 

అపుుడు ప్రిపూర్ణ  విశ్వవస్ం గలవాడే, స్వప్నాలు స్తయం 

అయనవాడై విశ్వవస్థ అవుతాడు. మరో 'హదీసు'లో 

''చివరి కాలంలో స్మయం చాలా వేగంగా గడుసుత ంది. ఒక 

స్ంవతసర్ం ఒక నెలలా కనబడుతుంది. ఎంద్ధకంటే 

ప్ర జలు సుఖసౌఖాయలోో, విలాస్తలోో గడుపుతారు. 

స్మయం ఎలా గడిచిందో కూడా వారిక్ష తెలియద్ధ.'' 

కొంద్రు కాలంలో శుభం ఉండద్న్న, ఆయుషి్షలు 

తగిగ పోతాయన్న ఒక కాలాన్నక్ష, మరోకాలాన్నక్ష చందినవారు 

ద్గగ రౌతార్న్న భావించారు. కిర్మానీ ప్ర జలు విచారాలకు 

గురిఅవుతార్న్న, కాఠిన్నయన్నక్ష గుర్వుతార్న్న, కలోోలాలకు, 

ఉప్ద్ర వాలకు గుర్వుతార్న్న, ప్ర జలు మతి సా్థమితం 

కోలోుతార్న్న, వారిక్ష స్ంవతసర్ం, నెలలు తెలియకుండా 

పోతాయన్న, వాస్త వం ఏమిటంటే శుభం అంతరిసుత ంద్న్న, 

ప్ర తి విష్యంలో శుభం నశసుత ంద్న్న చివరిక్ష కాలంలో 

కూడా శుభం నశసుత ంద్న్న అభిప్నర యప్డాారు. 

ము'హమాద్ బిన్ సీరీన్ చాలా గొప్ు ప్నండితయం గల 

తాబియీ. 33వ హిజ్రర లో 'ఉస్తాన్ (ర్) ప్రిప్నలన్న చివరి 

 (2/1298)[ ) صحيح (  11]  - 4616
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: َوَعْن َجاِبٍرقَاَل: َ  َجاَء الن َ ُت يْ َرأ

ِب ُ صىل اهلل عليه   قَاَل: .الَْمَناِم كَأَن َ َرأِْسْي قُِطعَ  ِِف  فََضِحَك الن َ
ْث  وسلم َوقَاَل: ِ ِمِه فَََل يَُحد  ْيَطاُن بِأََحِدكُْم ِِفْ َمَنا "إِذَا لَِعَب الش َ

 .بِِه الن َاَس. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
4616. (11) [2/1298- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) వద్ు కు ఒక వయక్షత  వచిే, 

'న్న తల నరిక్షవేయబడినటుు  న్నను కలగన్నాను,' అన్న 
వినావించుకున్నాడు. అది విన్న ప్ర వకత  (స్) నవవ 

స్తగారు. ఇంకా, 'ఇవి షై'తాన్న పీడకలలు, వీటిన్న గురించి 
ఇతరులకు తెలియప్ర్చవద్రద ,' అన్న స్తచించారు. 
(ముసో్థమ్) 

 (2/1298) [ ) صحيح ( 12]  - 4617
"َرأَْيُت   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 

ِرُعْقَبَة بِْن َراِفٍع فَأُْوتِْيَنا  ذَاَت لَْيلٍَة فِْيَما يََرى الن َائُِم كَأَن َا ِِفْ دَا
ْنَيا   فَْعَة لََنا ِِف الد ُ ِ لُْت أَن َ الر  بِْن َطاٍب فَأَو َ بُِرَطٍب ِمن ُرَطِب ا

 . . َرَواهُ ُمْسِلٌم  "قَِبَة ِِف اْْلِخَرةِ َوأَن َ ِدْيَنَنا قَْد َطاَب اَوالْعَ 
4617. (12) [2/129 8-దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, ''రాతిు  న్నను కల 
గన్నాను, న్నను 'ఉఖ్బ బిన్ రాఫె'అ ఇంటో్ల కూరుే 
న్నాను. న్న ముంద్ధకు ఇబ్నా తాబ్ ఖరూూ రాల ప్ళ్ుం 
తీసుకురావటం జరిగింది. ఈ కల యొకక ప్ర్మారా్ం 
ప్ర ప్ంచంలో మన కోస్ం ఔనాతయం, గౌర్వం లభిసుత ం ద్న్న, 

 

కాలంలో జన్నాంచారు. ఇతడు 'ఆయ'ష్హ్ (ర్), అబూ 

హురైర్హ్ (ర్), అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర్), 'అబ్దు లోాహ్ బిన్ 

'జుబై్నర్ (ర్), 'హుజై'ఫ బిన్ యమామహ్ (ర్), 

ము'ఆవియహ్ (ర్), అబూ ద్ర్దా (ర్), అబూ ఖతాద్హ్ 

(ర్), 'హస్న్ (ర్)ల నుండి 'హదీసు'లు న్నరుేకున్నారు. 

వారి దావరా 'హదీసు'లను ఉలోేఖంచారు. ఇతడు 77 

స్ంవతసరాల వయసుసలో 110వ హిజ్రర లో ష్వావల్ 

నెలలో మర్ణంచారు. ఇతడు చాలా గొప్ు 'హదీసు'వేతత , 

ప్ండితుడు, ధారిాకవేతత , దైవభకుత డు, దైవభీతిప్రుడు, 

ఇసో్తమ్ ప్ర తిన్నధి. స్వప్నాల ప్ర్మారాాలు తెలుప్డంలో 

ఇతన్నక్ష చాలా ప్నర వీణయత ఉండేది. అన్నక స్వప్నాల 

ప్ర్మార్ు ం అతన్న గురించే స్తచించబడాాయ.  
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ప్ర్లోకంలో శ్వంతి, కిేమాలు లభిస్తత  యన్న, మన ధర్ాం 
స్రైనద్న్న భావిసుత న్నాను. 3  (ముసో్థమ్) 

 (2/1299)[ ) متفق عليه (  13]  - 4618
ِب ِ صىل اهلل علي "َرأَْيُت ِِف   وسلم قَاَل: هَوَعْن أَِِبْ ُمْوََس َعِن الن َ

ْ أَُهاِجُرِمْن َمك ََة إىِل أَْرٍض بَِها نَْخٌل فََذَهَب َوْهلِْي إِىل  الَْمَناِم أَِن ِ
َمُة أَْوَهَجٌر فَإِذَا ِهَي الَْمِدْيَنُة يَثَْرُب  َوَرأَْيُت ِِف ُرْؤيَاَي   .أَن ََها الَْيَما

ْنَقَطعَ  َهِذهِ:  ْ َهَزْزُت َسْيًفا فَا َصْدُرهُ فَإِذَا ُهَوَما أُِصْيَب ِمَن   أَِن ِ
الُْمْؤِمِنْْيَ يَْوَم أُُحٍد ثُم َ َهَزْزُتُه أُْخَرى فََعادَ أَْحَسَن َما كَاَن فَإِذَا 

 . " ُهَو َجاَء اهلُل بِِه ِمَن الَْفْتِح َواْجِتَماِع الُْمْؤِمِنْْيَ 
4618. (13) [2/1299 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్త అష్'అరీ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) న్నను 
స్వప్ాం ఇలా చూస్తను. ''న్నను మకకహ్ నుండి ఒక 
ప్నర ంతాన్నక్ష వలస్పోయాను. అకకడ ఖరూూ రాలు చాలా 
అధికంగా ఉన్నాయ. దాన్నక్ష న్నను యమామహ్ ప్టు  ణం 
వైపు వలస్పోతానన్న ప్ర్మారా్ంగా భావించాను. కాన్న 
అది మదీనహ్ అన్న తేలింది. ఎంద్ధకంటే మదీనహ్లో 
అన్నక ఖరూూ ర్ తోటలు ఉన్నాయ. ఇంకా న్నను కలలో 
కర్వాలం ఊపుతూ ఉన్నాను, దాన్న పైభాగం 
విరిగిపోయంది అన్న చూచాను. దాన్నక్ష న్నను ఒక 
యుద్ు ంలో చాలామంది ముసో్థములు వీర్మర్ణం 
పంద్ధతార్న్న భావించాను. అనంతర్ం ఉ'హుద్ 
యుద్ు ంలో 70 మంది అనుచరులు వీర్మర్ణం 
పందారు. ఇంకా చాలామంది గాయప్డాారు. రండవ స్తరి 
ఆ కర్వాలాన్నా ఊప్నను. మొద్టి కన్నా మంచి సా్థతి 
తటసా్థంచింది. దాన్నక్ష న్నను అలోాహ్ (త) విజయం 
ప్ర స్తదిస్తత డన్న భావించాను. అనంతర్ం మకకహ్ 
విజయం, 'హుదైబియహ్ ఒప్ుంద్ం లభించింది.4 

(బ్ద'ఖారీ, ముసో్థమ్) 
 

3) వివర్ణ-4617: ఈ కాలలో 'ఉఖ్బహ్ మరియు రాఫె'అ 

మరియు రు'తబ్ దావరా ప్ర్మారా్ం గర హించటం 

జరిగింది. అంటే రాఫె'అ అన్న ప్ద్ం దావరా ఔనాతయం, 

గౌర్వం మరియు 'ఉఖ్బహ్ దావరా ప్ర్లోక స్తఫలయం, 

కిేమం మరియు రుతబ్ అన్న ప్ద్ం దావరా తాజాద్నం, 

శ్రర ష్ఠ త అన్న గర హించటం జరిగింది. రుతబ్ ఇబ్నా తాబ్ 
అంటే మదీనహ్లోన్న మంచి రకానికి చందిన ఖరూూ రాలు. 

4) వివర్ణ-4618: యమామ హిజాజ్ ప్టు ణ్యలోోన్న ఒక 

ప్టు ణం. ఇకకడ చాలా అధిక స్ంఖయలో ఖరూూ రాలు 

 (2/1299) [ ) صحيح ( 14]  - 4619
ْيَرةَ قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:وقَاَل َرُس  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

َراِن ِمْن   ْي َسَوا "بَْيَنا أَنَا نَائٌِم بَِخَزائِِن اْْلَْرِض فَُوِضَع ِِف كَف ِ
ا عَلَي َ فَأُْوِحَي إَِل َ أَْن أْنُفْخُهَما فََنَفْخُتُهَما فََذَهَبا  ذََهٍب فََكُُبَ

َبْْيِ الل ََذْيِن أَنَا بَْينَ  ا لُْتُهَما اْلَكذ َ َما َصاِحُب َصْنَعاَء هُ فَأو َ
َمةِ   ُمت ََفٌق عَلَْيِه .   ".َوَصاِحُب الَْيَما

َمِة  َيٍة: "يَُقاُل ِْلََحِدِهَما ُمْسَيلَْمَة َصاِحُب الَْيَما َوِِفْ ِرَوا
َيَة ِِفْ  َوا ِ َوالَْعَنِسي ُ َصاِحُب َصْنَعاَء " لَْم أَِجْد َهِذهِ الر 

َكَرَها َصاِحُب  ( َوذَ ِحْيَحْْيِ ِمِذي ِ   )الص َ ْ ِمِع َعِن الَت ِ   الَْجا
4619. (14) [2/1299- దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''కలలో న్నకు గుప్త న్నధులు ప్ర స్తదించబడాాయ, ఇంకా న్న 
రండు చేతులోో రండు బంగారు కడియాలు తొడిగించ 
బడాాయ. అది న్నకు మంచిద్న్నపించలేద్ధ. అయష్ు తకు 
గుర్యాయను. మర్ల కలలోన్న వాటిపై ఊద్మన్న 
ఆదేశంచడం జరిగింది. న్నను వాటిపై ఊదాను. ఆ రండు 
కడియాలు ఎగిరిపోయాయ. దాన్నక్ష న్నను న్న కాలంలో 
ఇద్ు రు అబదాు ల కోరులు పుడతార్న్న తాము 
దైవప్ర వకత లమన్న వాదిస్తత ర్న్న, వారి మధయ న్నను 
ఉన్నానన్న, వారిలో ఒకడు స్న్ఆకు చందిన వాడన్న, 
మర్కడు యమామకు చందినవాడన్న అన్నారు. ఒక 
ఉలోేఖనంలో ముసైలమహ్ యమామకు చందిన వాడన్న, 
మర్కడు అనసీ స్న్ఆకు చందినవాడు అన్న ఉంది. 5  
(బ్దఖారీ, ముసో్థమ్) 

 

ప్ండుతాయ. కాన్న అలోాహ్ (త) న్నకు మదీనహ్ 

చేర్వేస్తడు. ఇకకడ ఖరూూ ర్ం తోటలు చాలా అధిక 

స్ంఖయలో ఉన్నాయ. అజాాన కాలంలో దీన్నా యస్రిబ్ 
అన్న అన్నవారు. ఇపుుడు దాన్న పేరు మదీనహ్ 

మునవవర్హ్.  

5) వివర్ణ-4619: ప్ర వకత  (స్)కు న్నధులు ఇవవబడటం 

అంటే గుప్త న్నధుల తాళాలు ఇవవబడటం. దీన్న 

ప్ర్మారా్ం ఏమిటంటే అన్నక దేశ్వలను జయంచడం 

జరుగుతుంది. అకకడి న్నధులు ప్ర వకత  (స్) లేదా ఆయన 

అనుచర్ స్మాజం చేతులోో ఉంటాయ. రండు బంగారు 

కడియాలు అంటే ఇద్ు రు అస్తయవంతులు ప్ర వకత లుగా 

వాదించటం, అబూబకర్ ప్రిప్నలన్న కాలంలో నహ్ష్షయయ 
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 (2/1299) [ ) صحيح ( 15]  - 4620
لَْت: َرأَْيُت لُِعثَْماَن بَْن َمْظُعْوِن   َوَعْن أُم ِ الَْعََلِء اْْلَْنَصاِري َِة قَا

عَْيًنا َتْجِرْي فََقَصْصُتَها َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   ِِف الن َْوِم 
لَِك َعَملُُه يَْجِرْي لَُه". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ   .وسلم فََقاَل: "ذَ

4620. (15) [2/1299- దృఢం] 
ఉముాల్ 'అలా అ'న్నసరీ (ర్) కథనం: న్నను కలలో 

'ఉస్తాన్ బిన్ మజ్'ఊన్ యొకక ప్నరుతునా కాలువను 
చూచాను. ఆ కల గురించే న్నను ప్ర వకత  (స్) ముంద్ధ 
ప్ర స్తత వించాను. ప్ర వకత  (స్) ఆ కల ప్ర్మారా్ంగా, అది 
'ఉస్తాన్ (ర్) ఆచర్ణ, అతన్న మర్ణ్యనంతర్ం కూడా 
కొనస్తగుతుంది,'  అన్న అన్నారు. (బ్ద'ఖారీ) 

 (2/1299)[ ) صحيح (  16]  - 4621
صىل اهلل عليه وسلم   كَاَن الن َِب ُ  َعْن َسُمَرةَ بِْن ُجْنُدٍب قَاَل:َُ و

"َمْن َرأَى ِمْنُكُم الل َْيلََة   إِذَا َصىل َ أَقَْبَل عَلَْيَنا بَِوْجِهِه فََقاَل:
َها فََيُقْوُل: ُرْؤيَا؟" َما َشاَء اهلُل فََسأَلََنا   قَاَل: فَإِْن َرأَى أََحٌد قَص َ

ْ   قَاَل: .َّل  قُلَْنا: "َهْل َرأَى ِمْنُكْم أََحد ُرْؤيَا؟" يَْوًما فََقاَل: "لَِكّن ِ
َرأَْيُت الل َْيلََة َرُجلَْْيِ أََتَياِِنْ فَأََخَذا بَِيِدي َ فَأَْخَرَجاِِنْ إِىل أَْرٍض  
لٌِس َوَرُجٌل قَائٌِم بَِيِدهِ كَل ُْوٌب ِمْن َحِدْيٍد   َسٍة فَإِذَا َرُجٌل َجا ُمَقد َ

 ثُم َ يَْفَعُل بِِشْدقِِه  هُ ايُْدِخلُُه ِِفْ ِشْدقِِه فََيْشق ُُه َحّت َ يَْبلَُغ قَفَ 
َيلَْتِئُم ِشْدقُُه َهَذا فََيُعْودُ فََيْصَنُع  لَِك َو اْْلَخِر ِمثَْل ذَ

ْنَطلَْقَنا َحّت َ أََتْيَنا َعىَل َرُجٍل  ِمثْلَُه.قُلُْت:َما َهَذا؟ قَاَّل: ْنَطِلُق فَا ا
أَْو َصْخَرةٍ   رٍ ُمْضَطِجٍع َعىَل قََفاهُ َوَرُجٌل قَائٌِم َعىَل َرأِْسِه بِِفهْ 

ْنَطلََق إِلَْيِه   يَْشَدُخ بَِها َرأَْسُه فَإِذَا َضَربَُه َتَدْهَدهُ الَْحَجُر فَا
لَِيأُْخَذهُ فَََل يَْرِجُع إِىل َهَذا َحّت َ يَلَْتِئَم َرأُْسُه وعَادَ َرأُْسُه كََما كَاَن  

َّل: فََعادَ إِلَْيِه فََضَربَُه فَُقلُْت: ْنَط  َما َهَذا؟ قَا َ ِل اِ ْنَطلَْقَنا َحّت  ْق فَا
أََتْيَنا إِىل ثَْقٍب ِمثَْل الت َن َْوِرأَعََْلهُ َضي ٌِق َوأَْسَفلُُه َواِسٌع َتَتَوق َُد  

ْرَتَفُعْوا َحّت  كَادَ أَْن يَْخُرُجْوا ِمْنَها َوإِذَا   .َتْحَتُه نَارٌ  ْرَتَفَعِت ا فَإِذَا ا
 َما َهَذا؟ َونَِساٌء ُعَراةٌ فَُقلُْت: لٌ َخَمَدْت َرَجُعْوا فِْيَها َوِفْيَها ِرَجا

ْنَطلَْقَنا َحّت  أََتْيَنا َعىَل نَْهٍر ِمْن دٍَم فِْيِه َرُجٌل   قَاَّل: ْنَطِلْق فَا ا
قَائٌِم َعىَل َوْسِط الن َْهِر َوَعىَل َشِط الن َْهِرَرُجٌل بَْْيَ يََدْيِه ِحَجاَرٌة 

ُجُل ال َِذْي ِِف الن َْهرِ  ُجُل  فَأَقَْبَل الر َ فَإِذَا أََرادَ أَْن يَْخُرَج َرََم الر َ
بَِحَجٍر ِِفْ فِْيِه فََرد َهُ َحْيُث كَاَن فََجَعَل كُل ََما َجاَء لَِيْخُرَج َرََم ِِفْ  

 

ముసైలమను చంప్టం జరిగింది. మర్కడు అనసీ ప్ర వకత  

(స్) కాలంలో ఫేరోజ్ దైలమీ చంప్నరు. వీరిద్ు రూ 

అంతమయాయరు.  

ْنَطِلْق  ِجُع كََما كَاَن فَُقلُْت َما َهَذا؟ قَاَّل: ا فِْيِه بَِحَجٍر فََْيْ
ْنَتَهْيَنا إِىل رَ  ْنَطلَْقَنا َحّت  اِ َضٍة ُخَضَراَء فِْيَها َشَجَرةٌ َعِظْيَمٌة وْ فَا

َجَرةِ بَْْيَ   َن الش َ ْيٌب م ِ َوِِفْ أَْصِلَها َشْيٌخ َوِصْبَياٌن َوإِذَا َرُجٌل قَِر
ٌر أَْوَسَط  َجَرةَ فَأَْدَخََلِِنْ دَا يََدْيِه نَاٌر ُيْوقُِدَها فََصِعَدا ِِبَ الش َ

َجَرةَ لَْم أََر قَط ُ أَْحَسَن ِمنْ  ا فِْيَها ِرَجاٌل ُشُيْوٌخ وَشَباٌب هَ الش َ
َجَرةَ   َونَِساٌء َوِصْبَياٌن ثُم َ أَْخَرَجاِِنْ ِمْنَها فََصِعَدا ِِب الش َ
ٌر ِهَي أَْحَسُن َوأَفَْضُل ِمْنَها فِْيَها ُشُيْوٌخ َوَشَباٌب   .فَأَْدَخََلِِنْ دَا

ْفُتَماِِنْ الل َيْ  اِِنْ َعم َا َرأَْيُت لَ فَُقلُْت لَُهَما: إِن َُكَما قَْد َطو َ َة فَأَْخَُبَ
اٌب  .قَاَّل: نََعْم  ُجُل ال َِذْي َرأَْيُتُه يَُشق ُ ِشْدقُُه فََكذ َ ا الر َ أَم َ

ْلِكْذبَِة فَُتْحَمُل َعْنُه َحّت َ َتْبلَُغ اْْلفَاَق فَُيْصَنُع بِِه َما  ُث بِا ِ يَُحد 
َمِة َوال َِذْي َرأَْيتَ  يُْشَدُخ َرأُْسُه فََرُجٌل عَل ََمُه  هُ َتَرى إِىل يَْوِم الِْقَيا

لن ََهاِر  لَْم يَْعَمْل بَِما فِْيِه بِا لل َْيِل َو اهلُل الُْقْرآَن فََناَم َعْنُه بِا
َمِة َوال َِذْي َرأَْيَتُه ِِف الث ََقِب فَُهُم  يُْفَعُل بِِه َما َرأَْيَت إِىل يَْوِم الِْقَيا

نَاةُ َوال َِذْي َرأَْيَتُه ِِف  ْيُخ ال َِذْي َرأَْيَتُه ِِف   الز ُ َبا َوالش َ ِ الن َْهِر آكُل الر 
ْبَياُن َحْولَُه فَأَْوَّلدُ الن َاِس َوال َِذْي   َجَرةِ إِبَْراِهْيُم َوالص ِ أَْصِل الش َ

ُر   .يُْوقُِد الن َارَ  ىَل ال َِِتْ دََخلَْت دَا ُر اْْلُْو ا لٌِك َخاِزُن الن َاِر َوالد َ َما
ُة الُْمؤْ  م َ ْيُل مِ عَا َهَداِء َوأَنَا ِجُْبَ ُر الش ُ ُر فََدا ا ا َهِذهِ الد َ ِنْْيَ َوأَم َ

َوَهَذا ِمْيكَائِْيُل فَاْرفَْع َرأَْسَك فََرفَْعُت َرأِْسْي فَإِذَا فَْوِِقْ ِمثُْل  
لَِك َمْْنِلَُك  َباَبِة اْلَبْيَضاِء قَاَّل: ذَ َيٍة ِمثُْل الر َ َحاِب َوِِفْ ِرَوا الس ِ

اِِنْ أَْدُخْل َمْْنِِلْ قَاَّل: إِن َُه بَِقَي لََك ُعُمٌر لَْم َتْسَتْكِملُْه عَ قُلُْت: دَ 
. "فَلَِو اْسَتْكَملَْتُه أََتْيَت َمْْنِلََك  ِكرَ . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ َحِدْيُث  َوذُ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِف الَْمِدْيَنِة   َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر ِِفْ ُرْؤيَا الن َ
 . "بَاُب َحَرِم الَْمِدْيَنِة" ِِفْ 

4621. (16) [2/1299- దృఢం] 
స్ముర్హ్ బిన్ జున్ద్ధబ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్)కు 
ఉద్యం నమా'జు చదివి, మా వైపు తిరిగి కూర్ేన్న, 'ఈ 
రోజు రాతిు  మీలో ఎవరైన్న కలగంటే విన్నపించండి,' అన్న 
అన్నవారు. ఎవరైన్న చూస్తత , విన్నపిస్తత , ప్ర వకత  (స్) దాన్న 
ప్ర్మా రాాన్నా తెలిపేవారు. ఒకరోజు అలవాటు ప్ర కార్ం 
మమాలిా, 'ఈ రోజు రాతిు  ఎవరైన్న కలగన్నారా' అన్న 
అడిగారు. మేము లేద్న్న అన్నాము. అపుుడు ప్ర వకత  
(స్), ''ఈ రోజు రాతిు  న్నను కలగన్నాను, ఇద్ు రు వయకుత లు 
న్న ద్గగ ర్కు వచాేరు. న్న రండు చేతులను ప్టుు కొన్న 
బై్నతుల్ ముఖద్ు స్ వళాురు. న్నను కూడా వారివంట 
వళాును. దారిలో ఒక వయక్షత  కూరుేన్నాడు, మరో వయక్షత  
న్నలుచున్నాడు. అతన్న చేతిలో ఇనుప్ కడా్డ ఉంది. ఆ 
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వయక్షత  కూరుేనా వయక్షత  నోటిలో దాన్నా దూరిే, అతన్న 
నోటిన్న చీలుే తున్నాడు. అతన్న తల వనుక భాగం 
వర్కు చీలుేతాడు. 'అస్లు స్ంగతేంటి?' అన్న 
వారిద్ు రిన్న అడిగాను. దాన్నక్ష వారు 'ముంద్ధకు ప్ద్ండి,' 
అన్న అన్నారు. మేము ముంద్ధకు స్తగాము. మేము ఒక 
వయక్షత న్న చూస్తము, అతడు వలోక్షలాు  ప్డి ఉన్నాడు. 
అతన్న తల ద్గగ ర్ ఒక వయక్షత  రాళ్ళు ప్టుు కొన్న న్నలబడి 
ఉన్నాడు. అతడు ఆ రాయతో అతన్న తల ప్గల 
గొడుతున్నాడు. అతడు రాయన్న కొడితే ఆ రాయ 
దూర్ంగా వళ్ళు ప్డుతుంది, ఆ వయక్షత  తల నుజుూ  నుజుూ  
అయపోతుంది. ఈ వయక్షత  రాయన్న తీసుకోవడాన్నక్ష వళ్ళతే, 
ఇటు రండవ వయక్షత  తల మొద్టి సా్థతిక్ష చేరిపోతుంది. ఆ 
వయక్షత  తిరిగి వచిే మళ్ళు దాన్నా ప్గలగొడతాడు. తల 
నుజుూ  నుజుూ  అయపోతుంది. మళ్ళు ఆ రాయ దూర్ంగా 
వళ్ళు ప్డుతుంది. ఆ వయక్షత  దాన్నా తీసుకోవటాన్నక్ష 
వళతాడు, మళ్ళు కొడతాడు. అదేవిధంగా జరుగుతూ 
ఉంటుంది. న్నను వారితో, 'వీరవరు,' అన్న అడిగాను. 
దాన్నక్ష వారిద్ు రూ, 'ముంద్ధకు ప్ద్ండి,' అన్న అన్నారు. 
మేము ముంద్ధకు స్తగాము. మేము ఒక గొయయ ప్ర కక 
నుండి వళాుము. అది అగిా గుండంలా ఉంది. దాన్న 
పైభాగం చాలా ఇరుకుగా ఉంది. క్షర ంది భాగం విశ్వలంగా 
ఉంది. దాన్న క్షర ంద్ అగా కాలుతుంది. దాన్న జావలలు 
పైవర్కు వచేేసుత న్నాయ. అంద్ధలో నుండి చాలా 
మంది ప్నరిపోబోతారు. కాన్న అగిా జావలలు ఆరిపోయ 
లోప్ లిక్ష వళ్ళు పోతాయ. వాళ్ళు కూడా లోప్లిక్ష వళ్ళు 
పోతారు. అంద్ధలో చాలామంది పురుష్షలు, సీత ీలు 
నగాంగా ఉన్నారు. న్నను వారితో, 'వీరవరు, వీరికి 
ఏమయంది?' అన్న అడిగాను. దాన్నక్ష వారు, 'ముంద్ధకు 
ప్ద్ండి,' అన్న అన్నారు. మేము ముంద్ధకు స్తగాము. 
ఒక ర్కత ం కాలువ వద్ు కు చేరాము. దాన్న ఒడాున ఒక వయక్షత  
న్నలబడి ఉన్నాడు. ఇంకా కాలువ మధయ ఒక వయక్షత  
ఈద్ధతూ కాలువ వద్ు కు చేరాలన్న ప్ర యతిాసుత న్నాడు. 
కాలువ ఒడాున న్నలబడిన వయక్షత  అతన్న ముంద్ధ చాలా 
రాళ్ళు ఉన్నాయ. ఆ ఈద్ధతూ ఉనా వయక్షత  బయటకు 
రావాలన్న కోరుతున్నాడు. కాన్న ఈ వయక్షత  రాళుతో కొటిు  
అతన్నా మళ్ళు కాలువ మధయకు ప్ంపివేసుత న్నాడు. 

ఇలా జరుగుతూన్న ఉంటుంది. న్నను వారితో, 'అస్లు 
స్ంగతిఏంటి?' అన్నఅడిగాను. దాన్నక్షవారు, 'ముంద్ధకు 
ప్ద్ండి,' అన్న అన్నారు. మేము  ముంద్ధకు స్తగాము. 
మేము ఒక ప్చేన్న తోటలోన్నక్ష వళాుము. అంద్ధలో ఒక 
మహ్మ వృక్షం ఉంది. దాన్న క్షర ంద్ ఒక ముస్లి వయక్షత  
కూరుేన్న ఉన్నాడు. చాలామంది పిలోలు అతన్న చుట్టు  
ఉన్నారు. ఆ చటుు కు స్మీప్ంలో మరో వయక్షత  కూడా 
ఉన్నాడు. అతడు అగిా వలి గిసుత న్నాడు. వాళ్ళుద్ు రూ 
ననుా చటుు పై ఎక్షకంచి వళ్ళు పోయారు. న్నను ఒక 
అంద్మైన ఇంటిలో ప్ర వేశంచడం జరిగింది. ఇంత వర్కు 
అటువంటిది చూడలేద్ధ. ఆ ఇంటో్ల వృద్ధు లు, 
యువకులు, సీత ీలు, పిలోలు ఉన్నారు. న్నను వారిద్ు  
రితో, 'ఈ రాతు ంతా మీరు ననుా తిు పుుతూ ఉన్నారు. 
దీన్న స్ంగతేంటి?' అన్న అడిగాను. దాన్నక్ష వారు, అయతే 
వినండి: 'అన్నాటి కంటే ముంద్ధ ద్వడలు చీలేబడు 
తునా వయక్షత  వద్ు కు వళాురు. ఆ వయక్షత  అబదాు లకోరు. 
అబదాు లను వాయపింప్జేస్తవాడు. తీరుుదినం వర్కు 
అతన్నా ఇలా శకి్షంచడం జరుగుతుంది. అతడు 
అబదాు లు ప్లిక్షనంద్ధకు శకి్షంచడం జరుగుతుంది. 
ఇంకా తల నుజుూ  నుజుూ  చేయబడుతునా వయక్షత  
ప్ండితుడు. అలోాహ్ (త) అతన్నక్ష ఖుర్ఆన్ జాానం 
ప్ర స్తదించాడు. రాతిు  ప్డుకున్నవాడు, ప్గలు కూడా 
ఆచరించలేద్ధ. అంద్ధవలో తీరుుదినం వర్కూ ఇలాగే 
శకి్షంచడం జరుగుతుంది. ఇంకా తమరు చూచిన వారు 
వయభిచార్ సీత ీ, పురుష్షలు, ఇంకా ర్కత  స్ముద్ర ంలో మీరు 
చూచిన వయక్షత  వడా్డ వాయప్నరి. చటుు  క్షర ంద్ మీరు చూచిన 
వృద్ధు డు ఇబ్రర హీమ్ (అ). అతన్న ముంద్ధ 
ఆడుకుంటునా పిలోలు పిజ్ల పిలోలు. ఇంకా అగా 
వలిగిసుత నా వయక్షత  నర్క ప్నలకుడు. మీరు ప్ర వేశంచిన 
ఇలోు ముసో్థముల ఇలోు, ఈ రండవ ఇలోు అమర్ 

వీరులది. ఇంకా న్నను జిబి్రల్ను, ఇతడు మీకాయ'ల్,' 
అన్న అన్నాడు. ఇంకా, 'మీ తలపైక్ష ఎతత ండి,' అన్న 
అన్నాడు. న్నను తల  ఎతిత  పైక్ష చూచాను. పైన మేఘంలా 
ఉంది. వారు, 'ఇది మీ ఎతైెన సా్తనం,' అన్న అన్నారు. 
అపుుడు న్నను, 'ననుా వద్లండి, న్నన్నంద్ధలోక్ష 
ప్ర వేశస్తత ను,' అన్న అన్నాను. దాన్నక్ష వారు, 'ఇంకా మీ 



24. స్వప్నాల పుస్త కం : 4606-4627 ;  స్ంపుటం : II 1613 24- ْؤيَا  II:   ْلدالجِ    ؛  4627-4606:   ِكتَاُب الرُّ
 

ఆయుషి్ష మిగిలి ఉంది. మీరు మీ జ్రవితం పూరిత చేస్తత  
ఇంద్ధలోక్ష  ప్ర వేశస్తత రు,' అన్న అన్నారు.'' (బ్ద'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం ا
 (2/1301)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 4622

ْ َرِزْيِن الُْعَقْيلِي ُ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن أَِِب
َن الن ُبوةِ   وسلم: "ُرْؤيَا الُْمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِست ٍَة َوأَْربَِعْْيَ ُجْزًءا م ِ

ْث ِبَها فَإِ  ِ َث بَِها َوقََعْت  ذَاَوِهَي َعىَل َرُجٍل َطائٍِر َما لَْم يَُحد  . "َحد َ
  ُ ِمِذي  ْ ْث إِّل َ َحِبْيًبا أَْو لَِبْيًبا". َرَواهُ الَت ِ ِ  َوأَْحِسُبُه قَاَل: "َّل ُتَحد 

 ْ َ ْؤيَا َعىَل َرُجٍل َطائٍِر َما لَْم ُتَعُب  َيٍة أَِِبْ دَاُودَ قَاَل: "الر ُ َوِِفْ ِرَوا
ْت َوقََعْت  َ ِ َها إِّل َ َعىَل َواد ٍ أَْو  قَالَ . َوأَْحِسُبُه " فَإِذَا ُعُب  : "َوَّل َتُقص َ

 ."ِذْي َرأٍي 
4622. (17) [2/1301-అపరిశోధితం] 
అబూ ర్'జ్రన్ 'అఖీలీ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''విశ్వవస్థ స్వప్ాం దైవదౌతయంలోన్న 46వ భాగం. ఈ 
స్వప్ాం ఇతరులకు విన్నపించనంత వర్కు ఒక ప్కి్ష 
కాళుకు వేర లాడుతూ ఉంటుంది. ఇతరులకు విన్నపిస్తత  
అది ప్డిపోతుంది. అంద్ధవలో స్వప్నాన్నా గురించి 
కేవలం శ్రరయోభిలాష్ష అయన స్తాహితున్నక్ష లేదా బ్దదిు  
మంతున్నకే  విన్నపించాలి.'' 6  (తిరిాజి', అబూ దావూద్) 

 (2/1302)[ ) ضعيف (  18]  - 4623
لَْت ُسِئَل رَ  ُل اهلِل صىل اهلل  ُسوْ َوَعْن عَائَِشَة َرضَي اهلُل َعْنَها قَا

قََك   لَْت لَُه َخِدْيَجُة: إِن َُه كَاَن قَْد َصد َ عليه وسلم َعْن َوَرقََة. فََقا
َلِكْن َماَت قَْبَل أَْن َتْظَهَر. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َو

 َ لَْو كَاَن ِمْن أ   ْهِل وسلم: "أُِرْيُتُه ِِف الَْمَناِم َوعَلَْيِه ثَِياٌب بِْيٌض َو
لَِك". رواه أحمد والَتمذي   . الن َاِر لَكَاَن عَلَْيِه لَِباٌس َغْْيَ ذَ

4623. (18) [2/1302- బలహీనం] 
'ఆయ'ష్హ్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ను వర్ఖహ్ బిన్ 
నౌఫిల్ విశ్వవస్త లేక అవిశ్వవస్త అన్న ప్ర శాంచడం 
జరిగింది. స్మాధానంగా 'ఖదీజహ్ (ర్), 'అతడు మీ 

 

6) వివర్ణ-4622: ప్కి్ష కాళ్ళుకు వేర లాడటం అంటే దాన్నక్ష 

సా్థర్తవం ఉండద్ధ. ఎవరు ఎలా ప్ర్మారా్ం చబితే 

అలాగే జరుగుతుంది. అయతే విధివిాత కూడా దాన్నక్ష 

అనుగుణంగా ఉంటే అలాగే జరుగుతుంది. 

దైవదౌతాయన్నా ధృవీకరించాడు. కాన్న దైవదౌతయం 
లభించక ముందే మర్ణంచాడు,' అన్న అన్నారు. ప్ర వకత  
(స్) న్నను అతన్నా స్వప్ాంలో చూచాను. అతడు తెలోని 
వస్తత ీలు ధరించి ఉన్నాడు. ఒకవేళ అతడు నర్క వాస్థ 
అయతే అతడు నలోటి వస్తత ీలు ధరించి ఉండేవాడు అని 
పివచించార్య. 7  (అ'హాద్, తిరిాజి') 

 

7) వివర్ణ-4623: వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్ అంద్రికంటే 

ముంద్ధ ప్ర వకత  (స్)ను ధృవీకరించారు. ప్ర వకత  (స్) 'హిర్మ 

గుహ నుండి మొటు  మొద్టి స్తరిగా ఇంటిక్ష తిరిగి వచిే 

జరిగినద్ంతా 'ఖదీజహ్ (ర్)కు తెలియప్రాేరు. 

'ఖదీజహ్ (ర్) ప్ర వకత  (స్)ను ఓదారాేరు. ఇంకా తన 

చిన్నానా కొడుకైెన వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్ వద్ు కు 

తీసుకొన్న వళ్ళు జరిగినద్ంతా చప్నురు. వర్ఖహ్ బిన్ 

నౌఫిల్ ఇద్ంతా విన్న, 'మూస్త (అ) పై అవతరించిన 

దైవదూత ఈ దైవదూత, మీ జాతివారు మిమాలిా 

బహిష్కరించినపుడు న్నను యుకత వయసుసలో ఉంటే 

ఎంత బ్రగుండు,' అన్న అన్నారు. దాన్నక్ష ప్ర వకత  (స్), 'న్న 

జాతివారు ననుా తీస్థవేస్తత రా?' అన్న అడగాగ , వర్ఖహ్ 

బిన్ నౌఫిల్, 'న్నజంగా, మీర్నబోతునాటుు  ఎవరు 

ప్లిక్షన్న వారిన్న హింస్థంచారు, వారి శతుు వులైె పోయారు. 

అప్ుటి వర్కు న్ననుంటే న్నను మీకు తప్ుకుండా 

స్హ్మయం చేస్తత ను.' కాన్న కొంత కాలం గడిచిన తరావత 

వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్ మర్ణంచారు. (బ్ద'ఖారీ) 

అజాాన కాలంలో అంతా అంధకార్ంగా ఉండేది. కాన్న ఆ 

అంధకార్ంలో కూడా వలుగు దీపికలు ఉండేవి. వీరిలో 

ఖైస్ బిన్ స్త'యద్హ్, వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్, 'ఉబై్నద్ధ 

లోాహ్ బిన్ జ'హష్, 'ఉస్తాన్ బిన్ హువైరిస్, 'జైద్ బిన్ 

అమ్ర్ బిన్ నౌఫిల్, వీర్ంద్రూ ఏకదైవా రాధకులు. 

దైవదౌతాయన్నక్ష ముంద్ధ ప్ర వకత  (స్) వీరిన్న కలిస్తరు, 

భవిష్యవాణ ప్ర కార్ం ప్ర వకత  (స్)ను విశవస్థంచారు కూడా. 

సీర్తు ఇబ్నా హిషామ్లో ఇలా ఉంది, ''అజాాన కాలంలో 

అవిశ్వవసులు వారిిక జాతర్లు, ఊరేగింపులు న్నర్వహించే 

వారు. ఇకకడ చిలోర్ దైవాల పేర్ పూజలు, ఆరాధనలు, 

మొకుకబడులు స్మరిుంచేవారు. వీటిన్న దైవాలుగా, 

ఆప్దాబంధవులుగా భావించేవారు. ఒకస్తరి ఆ జాతర్లో 

వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్, 'ఉబేద్ధలోాహ్ బిన్ జ'హష్, 

'ఉస్తాన్ బిన్ హువైరిస్, 'జైద్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ నౌఫిల్ 

కూడా ప్నల్గగ న్నారు. అవిశ్వవసుల చేష్ు లకు చాలా 

విచారిస్తత , లాభంగాన్న నష్ు ంగాన్న చేకూర్ేన్న వారి 
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 (2/1302) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 4624
بِْن ُخَزْيمََة بِْن ثَاِبٍت َعْن َعم ِِه أَِِبْ ُخَزْيمََة َرِضَي اهلُل   َوَعِن ا

 ْ أَن َُه َرأَى فِْيَما يََرى الن َائُِم أَن َُه َسَجَد َعىَل َجْبَهِة الن َِب ِ   .َعْْنُ
هُ فَاْضَطَجَع لَُه  .صىل اهلل عليه وسلم "َصَدَق   اَل: َوقَفَأَْخَُبَ

ن َةِ  .  َجْبَهِته فََسَجَد َعىَل   .ُرْؤيَاَك"  .َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ
َماِء ِِفْ  َوَسَنْذكُُرَحِدْيَث أَِِبْ بَْكَرةَ: ًنا نََزَل ِمَن الس َ كَأَن َ ِمْيَزا

 ." َمَناقِِب أَِِبْ بَْكٍر َوُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما .بَاِب"
4624. (19) [2/1302 -అపరిశోధితం] 
ఇబ్నా 'ఖు'జైమ బిన్ స్త'బిత్ తన చిన్నానా అబూ 

'ఖు'జైమ దావరా కథనం: అతను కలలో ప్ర వకత  (స్) 
నుద్ధటిపై స్జాు  చేస్థనటోు చూచి, దాన్నా గురించి ప్ర వకత  
(స్) ముంద్ధ ప్ర స్తత వించారు. అది విన్న ప్ర వకత  (స్) 
ప్ండుకున్నారు. ఇంకా, 'నువువ న్న స్వప్నాన్నా 
న్నజంచేసుకో,' అన్న అన్నారు. అతడు ప్ర వకి (స్) 
నుద్ధటిపై స్జాు  చేస్తరు. (ష్ర్'హుసుసనాహ్)  

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ      మూడవ విభాగం ا
 (2/1303)[ ) صحيح (  20]  - 4625

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َسُمَرةَ بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: 
 َ َحاِبِه: "َهْل َرأَى أََحٌد ِمْنُكْم ِمْن ْص وسلم ِمم َا يَْكثُُر أَْن يَُقْوَل ِْل

لََنا ذَاَت   :ُرْؤيَا؟" فََيُقص ُ عَلَْيِه َمْن َشاَء اهلُل أَْن يَُقص َ َوإِن َُه قَالَ 
 

ముంద్ధ ఎంద్ధకు తలలు వంచుతార్న్న, వారిన్న 

ఉప్దేశంచారు. ఈ ప్ర యతాంలో న్నమగామయ 

పోయారు. 

అస్తా బిన్తె అబీ బక్ర్ (ర్) కథనం: న్నను 'జైద్ బిన్ అమ్ర్ 

బిన్ నౌఫిల్ను ముస్లితనంలో చూచాను. బై్నతులోాహ్కు 

వీపు ఆన్నంచి కూరుేన్నారు. ప్ర జలకు హితబోధ 

చేసుత ండే వారు. ఇంకా, 'ఓ మకకహ్ వాసులారా! అలాు హ్ 

స్తకి్ష! న్నను తప్ు ఇబ్రర హీమ్ మార్గ ంపై మీరవరూ లేరు,' 

అన్న అన్నవారు. వీరు చాలా ద్యామయులు. 

బ్రలికలను చంప్రాద్న్న బోధించేవారు. ఎకకడైన్న బ్రలిక  

జన్నాంచింద్న్న తెలిస్తత , అకకడకు వళ్ళు ఆ అమాాయన్న 

తీసుకొన్నవచిే, పోష్షంచి, యుకత వయసుసకు చేర్గాన్న 

ఆమకు వివాహం చేస్తవారు. ఇంకా విగర హ్మరాధనను 

అస్హియంచుకున్నవారు. (బ్ద'ఖారీ, సీర్తు ఇబ్నా 

'హిషామ్) 

ْبَتَعثَاِِنْ َوإِن َُهَما قَاَّل ِلْ:   ِتَياِن َوإِن َُهَما ا غََداةٍ: "إِن َُه أََتاِِن الل َْيلََة آ
 ْ ْنَطِلْق َوإِِن ِ نْ  اِ َكَر ِمثَْل الَْحِدْيِث الْمَْذكُْوِر ِِف   َطلَْقُت َمَعُهَما". اِ َوذَ

ِل بُِطْولِِه َوِفْيِه ِزيَادَةٌ لَْيَسْت ِِف الَْحِدْيِث الَْمْذكُْوِر  الَْفْصِل اْْلَو َ
ِبْيِع   َوِهَي قَْولُُه: "فَأََتْيَنا َعىَل َرْوَضٍة ُمَعَتم ٍَة فِْيَها ِمْن كُل ِ نَْوِر الر َ

ْيٌل َّل أَكَادُ أََرى َرأَْسُه ُطْوًّل ِِف َوإِ  ْوَضِة َرُجٌل َطِو ذَا بَْْيَ َظْهِري الر َ
ْ قَط ُ قُلُْت   لَْداٍن َرأَْيهُُتُ ُجِل ِمْن أَْكثَِر ِو م َاِء َوإِذَا َحْوَل الر َ الس َ
نَطلَقْ  ْنَطِلْق فَاْ َنا لَُهَما: َما َهَذا َما َهُؤَّلِء؟" قَاَل: "قَاَّل ِلْ: اِ

ْنَتَهْيَنا إِىل َرْوَضٍة َعِظْيَمِة لَْم أََر َرْوَضًة قَط ُ أَْعَظَم ِمْنَها َوَّل   فَا
ْرَق فِْيَها"أَْحَسَن  . قَاَل: "فَاْرَتَقْيَنا فِْيَها ". قَاَل: "قَاَّل ِلْ: ا

ٍة فَأََتْينَ  لََِب فِض َ ْنَتَهْيَنا إِىل َمِدْيَنٍة َمْبِني ٍَة بِلَََبٍ ذَْهِب َو اُب ا بَ فَا
َنا فِْيَها ِرَجاٌل  الَْمِدْيَنِة فَاْسَتْفَتْحَنا فَُفِتَح لََنا فََدَخلَْناَها فََتلَق َا
ْ كَأَقَْبِح َما   ْن َخلِْقِهْم كَأَْحَسِن َما أَْنَت َراٍء َوشْطٌر م ِْْنُ َشْطٌر م ِ

لَِك ال "أَْنَت َراءٍ  قَاَل:   .ِر" ن َهْ . قَاَل: "قَاَّل لَُهْم: اذَْهُبْوا فََقُعْوا ِِف ذَ
"َوإِذَا نَْهٌر ُمْعََتٌِض يَْجِرْي كَأَن َ َماَءهُ الَْمْحُض ِِف الِْبَياِض 
ْوُء  لَِك الس ُ فََذَهُبْوا فََوقَُعْوا فِْيِه ثُم َ َرَجُعْوا إِلَْيَنا قَْد ذََهَب ذَ

ْ فََصاُرْوا ِِف أَْحَسِن ُصْوَرةٍ" َكَر ِِفْ َتْفِسْْيِ َهِذهِ  .َعْْنُ َيادَةِ: الز ِ َوذَ
ا  ْوَضِة فَإِن َُه إِبَْراِهْيُم َوأَم َ ْيُل ال َِذْي ِِف الر َ ِو ُجُل الط َ ا الر َ "َوأَم َ

قَاَل:   .الِْولَْداُن ال َِذْيَن َحْولَُه فَكُل ُ َمْولُْوٍد َماَت َعىَل الِْفْطَرةِ" 
: يَا َرُسْوَل اهلِل َوأَْوَّلدُ الْمُ  ؟ فََقاَل ْشرِ فََقاَل بَْعُض الُْمْسِلِمْْيَ ِكْْيَ

ا الَْقْوُم   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َوأَْوَّلدُ الُْمْشِرِكْْيَ َوأَم َ
ْ َحَسٌن َوَشْطٌر   ْ َحَسٌن َوَشْطٌر ِمْْنُ ال َِذْيَن كَانُْوا َشْطٌر ِمْْنُ

لًِحا َوآَخرَ  ْ قَِبْيٌح فَإِن َُهْم قَْوٌم قَْد َخلَُطْوا َعَمًَل َصا ًئا   َس ِمْْنُ ي ِ
". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ  ْ  .َتَجاَوَز اهلُل َعْْنُ

4625. (20) [2/1303 -దృఢం] 
స్ముర్హ్ బిన్ జున్ద్ధబ్ (ర్) కథనం: తర్చూ ప్ర వకత  

(స్) అనుచరులను, 'మీలో ఎవరైన్న కలగన్నారా?' అన్న 
ప్ర శాంచేవారు. ఒకవేళ ఎవరైన్న చూస్తత  ప్ర వకత  (స్) 
ముంద్ధ ప్ర స్తత వించేవారు. ప్ర వకత  (స్) దాన్నక్ష స్రైన 
ప్ర్మారా్ం చపేువారు. ఒకరోజు ప్ర వకత  (స్), 'ఈ రోజు రాతిు  
న్నను కలగన్నాను, ఇద్ు రు వయకుత లు న్న వద్ు కు 
వచాేరు. ననుా లేపి, మా వంట ప్ద్ండి,' అన్న 
అన్నారు. న్నను వారి వంట బయలు దేరాను. (ఉలోేఖన 
కర్త  మొద్టి అధాయయంలో ఉనా 'హదీసు' 
పేర్కన్నారు). ఆ 'హదీసు'లో ఈ ప్దాలు అధికంగా 
ఉన్నాయ. మేము వళ్ళు ఒక ప్చేన్న తోటలోన్నక్ష 
వళాుము. అకకడ ర్కర్కాల మొగగ లు, పువువలు 
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ఉన్నాయ. ఆ తోటలో ఒక చాలా పడవైన వయక్షత  
కనబడాారు. పడవుగా ఉండటం వలో అతన్న తల 
కనబడటం లేద్ధ. అతన్న తల ఆకాశంపై ఉనాటోు 
అన్నపించింది. అతన్న చుట్టు  చాలామంది బ్రలురు 
ఉన్నారు. వారిన్న న్ననెపుుడూ చూడలేద్ధ. న్నను 
వారిద్ు రిన్న ఇంత పడవైన వయక్షత  ఎవర్య? ఈ పిలోలు 
ఎవర్య?' అని అడిగాను. వారు, 'ముంద్ధకు ప్ద్ండి,' 
అన్న అన్నారు. మేము ముంద్ధకు స్తగాము. ఒక పద్ు  
తోటలోకి వళాుము. మొద్టి తోట కంటేనూ చాలా 
బ్రగుంది. ఇటువంటి తోటను న్న నెపుుడూ చూడలేద్ధ. 
వారు న్నతో, 'దీన్నపైక్ష ఎకకండి,' అన్న అన్నారు. న్నను 
ఎకాకను. మేము ఒక ప్టు ణంలోక్ష ప్ర వేశంచాం. అకకడ 
బంగారు, వండి ఇటుకలు ఉన్నాయ. ఒక ఇటుక 
బంగార్ంతో ఉంటే మర్కటి వండిది. ఆ ప్టు ణం చాలా 
అంద్ంగా ఉంది. మేము ఆ ప్టు ణం దావర్ం వద్ు కు 
వళాుము. అకకడి దావర్ ప్నలకున్నతో తలుపు 
తెర్వండన్న అన్నాము. తలుపు తెర్వబడింది. మేము 
లోప్లిక్ష వళాుము. మేము ఒక వయక్షత న్న కలిస్తము. అతన్న 
స్గం శరీర్ం చాలా అంద్ంగా ఉంది. స్గం శరీర్ం చాలా 
అంద్వికార్ంగా ఉంది. ఇంతలో అతన్నతో, 'వళ్ళు ఆ 
నదిలో స్తానంచేస్థ ర్ండి,' అన్న చప్ుటం జరిగింది. ఆ 
నది న్నరు చాలా ప్రిశుద్ు ంగా ఉంది, ప్నలలా తెలోగా 
ఉంది.  అతడు వళాుడు, నదిలో దూకాడు. ఈద్ధతూ 
స్తానంచేస్థ బయటకు వచాేడు. బయటకు రాగాన్న 
అంద్వికార్మంతా మటుమాయమై పోయంది. చాలా 
అంద్ంగా తయారై బయటకు వచాేడు. అకకడ చాలా 
పడవుగా ఉనా వయక్షత  ఆద్మ్ (అ). ఇంకా వారి చుట్టు  
ఆడుతునావారు యుకత వయసుసకు ముందే 
చన్నపోయన పిలోలు. కొంతమంది యుకత వయసుసకు 
చేర్న్న అవిశ్వవసుల పిలోల గురించి ప్ర వకత  (స్)ను 
అడగటం జరిగింది. దాన్నక్ష ప్ర వకత  (స్), 'అవిశ్వవసుల 
యుకత  వయసుసకు చేర్న్న పిలోలు ప్ర్లోకంలో ఇబ్రర హీమ్ 
(అ) వద్ు  ఉంటారు,' అన్న అన్నారు. ఆ తరువాత 
స్వప్ాం ప్ర్మారాాన్నా వివరిస్తత  స్గం శరీర్ం అంద్ంగా 
స్గం శరీర్ం అంద్వికార్ంగా ఉనా వయక్షత , స్గం 
ఆచర్ణలు మంచివి, స్గం ఆచర్ణలు చడావిగా ఉనా 

ప్ర జలు. అలోాహ్ (త) వారిన్న నదిలో స్తానం చేయంచి 
వారి ప్నప్నలు తొలగించాడు. అంటే క్షమించాడు. 
అంద్ంగా తయార్యా ర్ంటే అలోాహ్ (త) వారిన్న 
స్వర్గ ంలో ప్ర వేశంప్జేస్తత డు. (బ్ద'ఖారీ) 

 (2/1304)[ ) صحيح (  21]  - 4626
ْبِن ُعَمَرأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ِمْن   َوَعِن ا
َيا". ُجُل عَْيَنْيِه َما لَْم َتَر َرَواهُ  أَفَْرى الِْفرى أَْن يُِرَي الر َ

 .الُْبَخاِري ُ 
4626. (21) [2/1304- దృఢం] 
'అబ్దు లోాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) 
ప్ర వచనం, ''అన్నాటికంటే ఘోర్మైన న్నంద్ ఏమిటంటే 
తన కనుాలు చూడన్న దాన్నా చూస్తయన్న చప్ుటం 
అంటే అస్తయ స్వప్నాన్నా విన్నపించటం, ఇది  కళుపై 
చాలా ఘోర్మైన అప్న్నంద్.''  (బ్ద'ఖారీ) 

 (2/1304) [ ) ضعيف ( 22]  - 4627
"أَْصَدَق   الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِن َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد عَ 
ْؤيَا بِاْْلَْسَحاِر". َرِمي ُ  الر ُ ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ   .َرَواهُ الَت ِ

4627. (22) [2/1304 -బలహీనం] 
అబూ స్యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స్) ప్ర వచనం, 

''ఉషోద్య కాలంలో చూచే స్వప్ాం చాలా 
స్తయమైనది.'' 8   (తిరిాజి', దార్మి)  

***** 

 

8) వివర్ణ-4627: ఎంద్ధకంటే ఇది ప్ర శ్వంత స్మయం, 

ఇంకా ఇది సీవకార్యోగయమైన స్మయం, కారుణయ 

దైవదూతలు వచేేపోయే స్మయం ఇది. 

*** 


