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َداِب   -25  ِكَتاُب اْلآ
25. సంస్కారాల పుసత కం 

ََلم -  1  َباُب الس َ
1. సలం అధ్యాయం 

ప్ర తి జాతిలో నమ్మకాలు, ప్ద్ధ తులు, ఆచరణలు, 
నివసించే కలిసే, అననపానీయాలు, ప్డుకునే, లేచే, 
స్నననాదులు, సింభాషణలు, సింతోష దుుఃఖవిచారాల 
కొనిన ప్ర త్యేక ప్ద్ధ తులు ఉనానయి. వాటివలల  వాటిని 
గుర్త ించడిం జరుగుతుింది. వీటనినటినీ కలిపి 
సమాజింగా ప్ర్గణించడిం జరుగుతుింది. వీటిని 
సింసకృతి, నాగర్కతలుగా భావిించడిం జరుగుతుింది. 

  వివిధ జాతులలో వివిధ రకాల స్నమాజిక నియమ్ 
నిబింధనలు ఉనానయి. కొనిన అకకడి వాతావరణింపై 
ఆధారప్డి ఉనానయి. వాతావరణం వేడిగా ఉన్న 
ప్ర ంతంలోని ప్ర జలు లూజుగా ఉన్న దుస్తు లు ధరిస్తు రు 
మరియు ప్గిడి ధరిస్తు రు. 

చల్ల ని వాతావరణంలోని ప్ర జలు దుడ్డు గా ఉన్న 
దుస్తు లు ధరిస్తు రు. వాతావరణం స్తమాన్యంగా ఉన్న 
ప్ర ంతం ప్ర జలు తమకు తగిన్ విధంగా దుస్తు లు 
ధరిస్తు రు. 
కొనిన జాతులోల  ఆవు మ్లమూతాాలను ప్ర్శుభ్ర తా 
స్నధనాలుగా ప్ర్గణించటిం జరుగుతుింది, భోజనిం 
చేసే టప్పుడు నగనింగా  ఉిండి చెటల  ఆకులపై తినటానిన 
శుభ్ింగా భావిసా్నరు, మ్లమూతాాల విసరజ నా 
సమ్యాలోల  చెవికి దారిం కట్టు కోవటిం ఆరాధనగా, 
దైవస్ననినహితేింగా భావిించడిం జరుగుతుింది. 
ఇట్టవింటి నమ్మకాలు, భావాలనే స్నమాజిక 
పార మాణకతగా ప్ర్గణించటిం జరుగుతుింది.  

   కాని ఇస్నల మీయ నియమ్ నిబింధనలు నమ్మకాలపై, 
ఆచారాలపై ఆధారప్డి లేవు. ఇవి కేవలిం అల్లల హ్ (త) 
ఆదేశాలు, నిబింధనలపై ఆధారప్డి ఉనానయి అల్లల హ్ 
(త) నుిండి వీటిని ప్ర వకత లు, ప్ర జలకు అింద్జేస్నరు. అింటే 
ఆద్రశ జీవితిం ప్ర స్నదిించబడిింది. అింటే ఇస్నల మీయ 
నియమ్ నిబింధనలనీన అల్లల హ్(త) మ్ర్యు ఆయన 

ప్ర వకత  తరఫు నుిండి నిరే్దశించబడి ఉనానయి. 
ఇస్నల మ్లోని అనేక  ప్ర త్యేక నియమ్ నిబింధనలు ఇతర 
జాతులోల  ఏమాతాిం కానరావు.  

1. జీవితింలోని ప్ర తి ప్నికి ప్ర త్యేక నియమ్ 
నిబింధనలు ఉనానయి. చివరకు నిద్ర పోవటిం, 
మేల్కకనటిం, మ్లమూతా విసరజ నలకు కూడా నియమ్ 
నిబింధనలు ఉనానయి. ఒక యూదుడు, 'మీ ప్ర వకత  
అనిన విషయాలు బోధిసా్నరు. చివరకు మ్లమూతా 

విసరజ న నియమాలు కూడా బోధిసా్నరు,' అని అనానడు. 
దానికి, 'అవును, మా ప్ర వకత  ప్ర తి విషయిం గుర్ించి 
బోధిసా్నరు,'  అని చెప్ుటిం జర్గింది.  

 2. ఆరాధనలు, ల్లవాదేవీలోల , సింభాషణలోల , 
ఖరుులో, వాేపారింలో మ్ధ్మమమారగ ిం ఉింది.  

3. ఇిందులోని ప్ర తి నియమ్ిం ప్ర కృతిపై ఆధారప్డి 
ఉింది. ఇస్నల మీయ నియమ్ నిబింధనలు మానవునికి 
సహజతాానిన ప్ర స్నదిస్తు యి. 

 4. ఇస్నల మీయ విధానింలో గొప్ులు, చూప్పగోలు, 
ఆరాాటాలు ఉిండవు. ఇిందులో నిరాడింబరత 
ఉటిు ప్డుతుింది.  

5. ఇస్నల మీయ విధానాల వలల  మానవులోల  
సమానతాిం, సౌభార తృతాిం, సోద్రభావిం మొద్లైన 
వాటికి చాల్ల పార ముఖేత ఉింది. 

 6. పేద్, గొప్ు; పాలకులు, పాలితులు; సేవకుడు 
యజమానుల గుర్ించి అనేక నియమ్ నిబింధనలు 
ఉనానయి. వీటి వలల  ఎవర్ హకూక కొలల గొటు టిం 
జరుగదు. 

 7. ఇస్నల మీయ విధానిం దాారా అజాాన కాలప్ప మూఢా 
చారాలు, మూఢ నమ్మకాలు అనిన రూప్పమాప్ 

బడాాయి.  
8. ఇస్నల మీయ విధానింవలల  ప్రసుర సింబింధాలు, 
పేర మానురాగాలు విలసలుల తాయి. జనిసా్నయి. 
శతృతాిం, ఈరాయ ే దేాషాలు తొలగపోతాయి. 
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 9. మానవునికి ఇస్నల మీయ విధానాల దాారా ఒక 
మ్ించి శక్షణ లభిసా్ింది. దీనివలల  ఒక ఉతామ్ వేకిత గా 
ప్ర్గణించ బడతాడు.  

10. ఇస్నల మీయ విధానాల వలల  ఉతామ్ గుణాలు, 
ప్ర త్యేకతలు లభిించి ఒక ప్ర్పూరణ  మానవునిగా 
వరి్లల డిం జరుగుతుింది. వీటివలల  ఆతమ ప్ర్శీలన, 
ఆతమశుదిధ  జరుగుతుింది. శరీరానికి, ఆతమకూ అనిన 

రకాల చెడుల నుిండి దూరింగా ఉించడిం జరుగుతుింది. 
చివర్కి వీటివలేల   స్నఫలేిం సదిధ సా్ింది. 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నేను సదుగ ణాల ప్ర్పూరణ తకే 
ప్ింప్బడాాను.'' (అ'హమద్, బైహఖీ) అయినప్ుటికీ 
ప్ర వకత  (స) ఇల్ల దు'ఆ చేసేవారు, ''ఓ అల్లల హ్(త)! 
నువుా నాకు ఉతామ్ గుణాలు ప్ర స్నదిించు, నీవు తప్ు 
ఇతరులవారూ ఉతామ్ గుణాలు ప్ర స్నదిించేవారు లేరు, 
ఇింకా, చెడునడత నుిండి ననున వార్ించు, నీవు తప్ు 
ఇతరులవారూ చెడుగుణాల నుిండి వార్ించలేరు.'' 
(ముసల మ్)  
ఉతామ్ గుణాలు గలవేకిత ని అింద్రూ పేర మిసా్నరు. ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనిం, ''ఉతామ్ గుణాలు గలవాడు అింద్ర్కింటే 
మ్ించివాడు.'' (బు'ఖారీ) ఇస్నల మ్లో నమా'జు, 
రో'జాలకు చాల్ల పార ధానేత ఉింది. అయిత్య ఉతామ్ 
గుణాలకు కూడా వాటిసి్ననిం ఉింది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
''మానవుడు సదుగ ణాల దాారా నమా'జీల, 
ఉప్వాసకుల  సి్ననానిన పింద్గలడు.'' (అబూ 
దావూద్) 
ఈ ఉతామ్ సదుగ ణాలే తీరుుదినిం నాడు దైవతూనికలో 
ఆరాధనలనినింటి కింటే బరువుగా ఉింటాయి. ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''తీరుుదినిం నాడు తూనికలో సదుగ ణాలు 
తప్ు మ్ర్ద వసా్వూ బరువుగా ఉిండదు.'' (అబూ 
దావూద్, ఇబన హిబ్బాన్). 

 సదేుణాలు దైవప్రర తిని పిందే ఒక మారగ ిం. సదుగ ణ 
సింప్నునడు అల్లల హ్ వదే్ అింద్ర్కనాన పిర యమైన 

వాడు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''దైవదాస్లోల  అల్లల హ్ వదే్ 
సదుగ ణ సింప్నునడే అింద్ర్కింటే పిర యమైనవాడు.''  

ఈ సదుగ ణాలే సారగ  ప్ర వేశానికి కూడా కారణిం 
అవుతాయి. ప్ర వకత  (స) కాలింలో ఇదే్రు ప్పణేసా్త్ీలు 
ఉిండేవారు. 

 వార్లో ఒకామ నమాజులు అధికింగా ఆచర్ించేది. 
ఉప్వాస్నలు కూడా అధికింగా ఆచర్ించేది. అయిత్య 
ఆమలో మాట దురుస్తనిం ఉిండేది. తన నోటితో 
ఇరుగు పరుగు వార్ని హిింసించేది. మ్రొకామ కేవలిం 
విధి ఆరాధనలనే పాటిించేది. పేద్లోల  దుసా్లు 
ప్ించిపటేు ది. అయిత్య ఎవర్కీ హాని చేకూర్దుది కాదు. 
ఇింకా నోటి దురుస్తనిం ప్ర ద్ర్శించేది కాదు. ప్ర వకత  
(స)ను వార్దే్ర్ గుర్ించి ప్ర శనించడిం జర్గింది. దానికి 
ప్ర వకత  (స) మొద్టి సా్త్ీ గుర్ించి, ఆమలో ఏ మేలూ లేద్ని, 
ఆమ తన చెడు నడత, నోటి దురుస్తనిం వలల  
శకియ ించబడుతుింద్ని, రిండవ సా్త్ీ గుర్ించి ఆమ 
సారగ ింలోనికి ప్ర వేశసా్ింద్ని సమాధానిం ఇచాురు. (అల్ 
అద్బుల్ మ్ఫర ద్,  బు'ఖారీ)  
ఈ హదీస్వలల  సదుగ ణాల, ఉతామ్ గుణాల 
పార ముఖేత, పార ధానేత విశద్మ్వుతుింది. ఒక 
అనుచరుడు వచిు 'ఓ ప్ర వకాత ! సారగ ింలోనికి ప్ర వేశింప్జేసే 
కారేిం ఏదైనా ఉింటే బోధిించిండి,' అని విననవిించు 

కునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స) బ్బనిసలను విడుద్ల 
చేయి. రుణగర సా్ల రుణానిన చెలిల ించు, దురామరుగ డైన 
బింధువును దురామరగ ిం నుిండి వార్ించు. ఒక వేళ ఇది 
చేయలేకపోత్య ఆకలిగొన్న వార్కి అననిం పట్టు . పేర మ్తో 
నీళ్ళు తాాపిించు, ఏదైనా మ్ించి వచనిం బోధిించు, 
ప్ర జలను చెడు నుిండి వార్ించు, ఇది కూడా స్నధేిం 
కాకపోత్య, చెడు ప్లక కుిండా నీ నోటిని వార్ించు,' అని 
హితబోధ చేస్నరు. ఖుర్ఆన్ మ్ర్యు ప్ర వకత  (స) 
స్నింప్ర దాయింలో సతేిం ప్లకమ్ని, ఇతరులకు హాని 

చేకూరురాద్ని, హానికరమైనవసా్వులను మారగ ింనుిండి 
తొలగించమ్ని, శాింతిభ్ద్ర తలను వాేపిింప్జేయమ్ని, 
తాను ఇషు ప్డే వసా్వునే ఇతరులకొరకు కూడా 
ఇషు ప్డమ్ని, ఇతరుల ప్టల  చెడుగా ప్ర వర్త ించవదే్ని, 
అమానతులో ద్రర హిం చేయరాద్ని, ప్ర్శుభ్ర తలను 
అనుసర్ించమ్ని, సగుగ  బిడియానిన కలిగ ఉిండమ్ని, 
కలిసే వార్ని ముిందు సల్లమ్ చేయమ్ని, పదే్లను 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1618 25-  َِداب   II :  لآدالجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
గౌరవిించమ్ని, చిననలను పేర మిించమ్ని నొకికచెప్ుటిం 
జర్గింది.  

  ఏది ఏమైనా ఉతు మన్డవడికలో అనేక విషయాలు 
ఉనానయి. వాటనినటినీ పేర్కొన్టం చాల్ల కషట ం. 

అందువల్ల  చెడ్డ విషయాల్కు దూరంగా ఉంటూ మంచి 

విషయాల్ను అల్వరచుకోవడమే ఉతు మ నైతికత. 
వీటనినటి గురించి కిర ంద 'హదీస్త'లోల  చదవండి.   

----- 
لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ  మొదటి విభాగం     ا

 (3/1315)[ ) متفق عليه (  1]  - 4628
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   يآَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوآ َعنآ أَِِبآ ُهَر

لُهِ  م َا َخلََقُه قَاَل اذآَهبآ فَلَ ِذَراعًا  "َخلََق اهلُل آدم َعىَل ُصوآَرتِِه ُطوآ
ٌس  َن الآَمََلئَِكِة ُجلُوآ ِر َوُهمآ نََفٌر م ِ لَِئَك الن َفآ فََسل ِمآ َعىَل أُوآ
نََك فَإِن ََها َتَحي َُتَك َوَتَحي َُة ذُر ِي َِتَك فََذَهَب  َتِمعآ َما يَُحي ُوآ فَاسآ

ََلُم عَلَيآُكمآ  ا: ال  .فََقاَل: الس َ لُوآ ََلُم عَ فََقا َمُة اهلِل"لَيآ س َ   .َك َوَرحآ
ُخُل الآَجن ََة َعىَل  َمُة اهلِل". قَاَل: "فَكُل ُ َمنآ ي َدآ هُ َوَرحآ قَاَل: "فََزادُوآ
َدهُ   َن ِذَراعًا فَلَمآ يََزِل الآَخلآُق يَنآُقُص بَعآ لُُه ِست ُوآ َرةِ آدََم َوُطوآ ُصوآ

َن"  .َحّت َ اْلآ
4628. (1) [3/1315 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్ (త) ఆద్మ్ (అ)ను తన రూప్ింతో 
సృష్ు ించాడు. అతని పడవు 60 మూరలు ఉిండేది. 
సృష్ు ించిన తరాాత, 'ఓ ఆద్మ్! దైవదూతల బృింద్ిం 
కూరొుని ఉింది. నువుా వెళ్ళు వార్కి సల్లమ్ చెయిే, 
ఇింకా వార్ సమాధానానిన కూడా విను, ఈ సల్లమ్ 
నీకూ, నీ సింతానానికి దు'ఆగా నిరణ యిించడిం జర్గింది,' 
అని ఆదేశించాడు అల్లల హ్ (త). ఆద్మ్ (అ) వెళ్ళు, 
''అససల్లము అలైకుమ్,'' - 'మీపై శాింతి కుర్యుగాక,' 
అని అనానరు, దైవదూతలు అతని సల్లముకు 
సమాధానింగా, 'మీపై కూడా అల్లల హ్ శాింతి మ్ర్యు 
కారుణేిం కుర్యు గాక!' అని అనానరు. అింటే 
దైవదూతలు సల్లముకు సమాధానింలో, 'వ 
రహమతుల్లల హ్,' అధికిం చేస్నరు. సారగ ింలో ప్ర వేశించే 
వేకిత  ఆద్మ్ (అ)ను పోలి ఉింటాడు, ఇింకా 60 మూరలు 
పడుగాగ  ఉింటాడు. ఆ తరువాత సింతానిం పడవు 
రానురాను తగిి ఇప్పుడు మీరు చూసా్ననట్టల  ఉింది.1  

(బు'ఖారీ, ముసల మ్) 
 

1) వివరణ-4628: అల్లల హ్ (త)  ఆద్మ్ 

అలైహిససల్లమ్ను తన పోలికలో సృష్ు ించాడు. 

 (1/1315)ه ( [ ) متفق علي 2]  - 4629
َل اهلِل صىل اهلل   َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َعمآٍرو: أَن َ َرُجًَل َسأََل َرُسوآ
ِرأُ   َعاُم َوُتقآ ِعُم الط َ ؟ قَاَل: " ُتطآ ٌ ََلِم َخْيآ ِسآ عليه وسلم: أَي ُ اْلآ

" ِرفآ ََلَم َعىَل َمنآ َعَرفآَت َوَمنآ لَمآ َتعآ  . الس َ
4629. (2) [3/1315-ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  

(స) ను, 'ఇస్నల మ్ ప్ర త్యేకతలనినింటిలో గొప్ు ప్ర త్యేకత 
ఏమిటి?' అని ప్ర శనించాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'(పేద్లకు) అననిం పటు టిం, (ప్ర తి ముసల మ్కు) సల్లమ్ 

 

అిందువలేల  సమ్సా వసా్వులనూ అతని అధీనింలో 

ఉించాడు. ఇింట్లల  ప్ర వేశించినప్పడు తల్లల  ద్ిండుర లకు, 

భారాేబిడాలకు సల్లమ్ చేయటిం వలల  మేలు, శుభ్ిం 

కలుగుతుింది. ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల ఉింది. ''మీరు ఇింట్లల కి 

ప్ర వేశసాే ఇింటివార్కి సల్లమ్ చేయిండి.'' ఇది దైవిం 

తరఫున ఆశీర్వాద వచనాలు. తఫ్స్త్ర్్ ఇబన కస్త్ర్్లో ఈ 

వాకేిం వివరణలో ఇల్ల ఉింది, ''జాబిర్్ (ర) కథనిం: మీరు 

ఇింటిలోనికి ప్ర వేశించినప్పడు దైవిం నేర్ున శుభ్కరమైన 

సల్లమ్ చేయిండి. నేనైత్య ప్ర యతినించి చూస్నను. ఇది 

పూర్త గా శుభాలతో కూడుకొని ఉింది.  

అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ననున 5 విషయాల గుర్ించి 

బోధిించారు. ఓ అనస్ నీవు ప్ర్పూరణ ింగా వు'దూ చేయి. 

దాని వలల  నీ ఆయుష్షయ  పరుగుతుింది, కలసన ముసల మ్కు 

సల్లమ్ చేయి. దానివలల  నీ ప్పణాేలు పరుగుతాయి, 

ఇింట్లల  సల్లమ్ చేస ప్ర వేశించు. దానివలల  ఇింటికి మేలు 

కలుగుతుింది. సూరోేద్యిం తరువాత నమా'జు 

చదువు, ఇది పూరీాకుల ప్ద్ధ తి, దానివలల  వారు 

దైవభ్కుత లు అయాేరు. ఓ అనస్! నీవు చిననలపై 

ద్యచూప్ప. పదే్లను గౌరవిించు, దానివలల  నా 

స్ననినహితేిం లభిసా్ింది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఓ 

కుమారా! నీవు నీ ఇింటిలోనికి ప్ర వేశించినప్పడు సల్లము 

చెయిే, దాని వలల  నీకు, నీ ఇింటివార్కి శుభ్ిం 

కలుగుతుింది.'' (తిర్మజి', తఫ్స్త్ర్్ ఇబన కస్త్'ర్్) 
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చేయటిం మొద్లైనవి అనినటి కింటే గొప్ు 
ప్ర త్యేకతలు,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 (3/1315)[ و ) لم تتم دراسته (   3]  - 4630
يآَرةَ قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعنآ أَِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ

ِمِن ِست ُ ِخَصاٍل: "لِلآُمؤآ  َهُدهُ   ِمِن َعىَل الآُمؤآ َيشآ دُهُ إِذَا َمِرَض َو يَُعوآ
يُِجيآُبُه إِ  إِذَا َماَت  ُيَشم ُِتُه إِذَا  ذَا َو ُيَسل ُِم عَلَيآِه إِذَا لَِقَيُه َو دَعَاهُ َو

َينآَصُح لَُه إِذَا غَاَب أَوآ َشِهَد   .َعَطَس َو
 ِ ِحيآَحيآ هُ" ِِف الص َ لَِكنآ   " ."لَمآ أَِجدآ َوََل ِِفآ ِكَتاِب الآَحِميآِدي ِ َو

َكَرهُ َصاِحُب" ِمِع"  ذَ َيِة  .الآَجا  .الن ََسائِ ِبِِرَوا
4630. (3) [3/1315 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్పై మ్రో ముసల మ్ యొకక 6 హకుకలు 
ఉనానయి. 1. అతడు అనారోగాేనికి గురైత్య, 
ప్రామ్ర్శించాలి. 2. అతడు మ్రణసాే, అతని 
జనా'జహ్లో పాల్కగ నాలి. 3. ఆతిథేిం ఇసాే స్త్ాకర్ించాలి. 
4. కలిసాే సల్లమ్ చేయాలి. 5. తుమిమత్య సమాధానిం 
ఇవాాలి. 6. అతని ప్టల  ప్ర తేక్షింగా, ప్రోక్షింగా 
శ్రరయోభిల్లష్గా ఉిండాలి.  (నస్నయి') 

 ( 3/1316)[ ) صحيح (  4]  - 4631
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:"ََل   َوَعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ
َن الآَجن َةَ  ُخلُوآ َ  َتدآ ا وَ  تُ َحّت  ِمُنوآ ا أَوآ ََل  ََل ؤآ ا َحّت  َتَحاب ُوآ ِمُنوآ ُتؤآ

ََلَم  ا الس َ ؟ أَفآُشوآ هُ َتَحاَببآُتمآ ٍء إِذَا فََعلآُتُموآ ل ُُكمآ َعىَل َشيآ أَدُ
" ِلٌم  .بَيآَنُكمآ     .َرَواهُ ُمسآ

4631. (4) [3/1316 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు విశాసించనింతవరకు సారగ ింలో ప్ర వేశించలేరు, 
మీరు ప్రసురిం పేర మిించనింతవరకు విశాాసకాలేరు, 
మీకు ఒక విషయిం తెలుప్పతాను, దానిన ఆచర్సాే 
ప్రసురిం మీలో పేర మ్ జనిసా్ింది. అదేమిటింటే 
సల్లమ్ను వాేపిింప్జేయిండి.  (ముసల మ్)  
ఈ 'హదీస్' దాారా సల్లమ్ చేయడిం ప్రసురిం 
పేర మానురాగాలకు కారణభూతిం అవుతుింది. దీనివలేల  
ఈరాయ ేదేాషాలు, శతాుతాాలు దూరిం కాగలవని 
తెలిసంది. 

 (3/1316)[ ) متفق عليه (  5]  - 4632

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآُه قَاَل: "يَُسل ُِم  قَاَل َرُسوآ
ِكُب َعىَل الآَماِشيآ َوالآَماِشيآ َعىَل الآَقاعِِد َوالآَقِليآ  ا ُل َعىَل  الر َ

 ِ  . "الآَكِثْيآ
4632. (5) [3/1316- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''వాహనింపై వెళ్ళతుననవారు నడుసా్ననవార్కి సల్లం 
చేయాలి. నడుసా్ననవారు కూరుుననవార్కి సల్లమ్ 
చేయాలి. అలుసింఖేలో ఉననవారు అధిక సింఖేలో 
ఉననవార్కి సల్లమ్ చేయాలి.'' (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 ( 3/1316)[ ) صحيح ( 6]  - 4633
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآُه قَاَل: "يَُسل ُِم  قَاَل َرُسوآ

 "ِ ُل َعىَل الآِكِثْيآ َوالآَمار َُعىَل الآَقاعِِد َوالآَقِليآ آ َعىَل الآِكِبْيآ ُ ِغْيآ  . الص َ
4633. (6) [3/1316 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''చిన్నవాళ్ళు పెదద వారికి సలామ్ చేయాలి. వెళ్ళ 
తున్నవారు కూరుున్నవారికి సలామ్ చేయాలి, 
కొద్దద మంద్ద ఎక్కువ మంద్దకి సలామ్ చేయాలి.'' 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1316)[ ) متفق عليه (  7]  - 4634
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمر َ َعىَل  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: إِن َ َرُسوآ

آ غِلآ  ِ     .َماٍن فََسل ََم عَلَْيآ
4634. (7) [3/1316- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) యువకుల ప్ర కక నుిండి 
వెళ్ళతూ వార్కి సల్లమ్ చేస్నరు. (బు'ఖారీ, ముసల మ) 

 ( 3/1316)[ ) صحيح (  8]  - 4635
يآَرةَ قَاَل: ُل قَاَل رَ  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  م: وسل  ىل اهلل عليهاهلِل ص ُسوآ

ََلِم َوإِذَا لَِقيآُتمآ أََحَدُهمآ  "ََل  لس َ دَ َوََل الن ََصاَرى بِا َتبآَدُؤوا الآَيُهوآ
َيِقِه" هُ إََِل أَضآ وآ َطر ُ يآٍق فَاضآ  . ِِفآ َطِر

4635. (8) [3/1316- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''యూదులను, కై్ీసావులకు ముిందు సల్లమ్ 
చేయకిండి. ఒకవేళ వాళ్ళు సల్లమ్ చేసాే, 'అలైక,' అని 
అనిండి. మారగ ింలో వాళ్ళు ఒక ప్ర కకగా నడిచేల్ల 
నిరాింధిించిండి.'' (ముసల మ్) 
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 (3/1316)[ ) متفق عليه (  9]  - 4636

بآِن ُعَمَرقَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا  قَاَل َرُسوآ
دُ فَ "إِذَا َسل ََم عَلَيآ  :  َماإِن َ ُكُم الآَيُهوآ ُل أََحُدُهمآ اُم عَلَيآَك.  يَُقوآ لس َ  اَ

:  َوعَلَيآَك"   فَُقلآ
4636. (9) [3/1316- ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''యూదులు మిమ్మలిన కలసనప్పడు, 
'అససల్లము అలైకుమ్'కు బదులు, ''అస్నసము అలైక'' 
అింటే, 'మీపై మ్రణిం సింభ్విించుగాక!' అని అింటారు. 
మీరు ''అలైక'' అని అనిండి, అింటే 'మీపై సింభ్విించు 

గాక!'  (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 
 (3/1316)[ ) متفق عليه (  10]  - 4637

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: "إِذَا   قَاَل َرُسوآ
" َسل ََم عَلَيآُكمآ أَهآَل الآِكَتاِب  ا: َوعَلَيآُكمآ لُوآ    .فَُقوآ

4637. (10) [3/1316- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''గర ింథ ప్ర జలు 
మీకు సల్లమ్ చేసాే, దానికి సమాధానింగా, 'వ 
అలైక్కమ్' అని అనిండి.''  (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 (3/1316)[ ) متفق عليه (  11]  - 4638
َل  َتأآذََن َرهآ َوَعنآ عَائَِشَة قَا : اِسآ َن الآ تآ ِد َعىَل الن َِب ِ صىل  َيهُ ٌط م ِ وآ

ا  لُوآ اُم عَلَيآُكمآ ''اهلل عليه وسلم فََقا ُكُم  ''. فَُقلآُت: ''الس َ بَلآ عَلَيآ
َنةُ  اُم َوالل َعآ فآَق ''الس َ ِ . فََقاَل: "يَا عَائَِشَة إِن َ اهلَل َرِفيآٌق يُِحب ُ الر 
ِر كُل ِِه" َمآ َمعآ َما قَ .ِِفآ اْلآ لَمآ َتسآ لُوآ قُلآُت: أَوآ قَدآ قُلآُت  ا؟ قَاَل:ا

 . 'َوعَلَيآُكمآ '
َيٍة:   "  َوِِفآ ِرَوا كُِر الآَواوَ  ."عَلَيآُكمآ لَمآ يَذآ   .َو

. َيِة لِلآُبَخاِري ِ : َوِِفآ ِرَوا لَتآ ِب َ صىل اهلل   قَا دَ أََتُوا الن َ إِن َ الآَيُهوآ
ا:  لُوآ اُم 'عليه وسلم فََقا "'عَلَيآَك الس َ لَتآ  فَقَ  .. قَاَل: "َوعَلَيآُكمآ ا

لََعَنُكُم اهلُل َوَغِضَب عَلَيآُكمآ ''عَائَِشَة:  اُم عَلَيآُكمآ َو لس َ فََقاَل   .''اَ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  فآِق  َرُسوآ ِ لر  ًَل يَا عَائَِشَة عَلَيآَك بِا "َمهآ

َش  : أَوآ "َوإِي َاِك َوالآُعنآَف َوالآُفحآ لَتآ َمعآ . قَا ا؟ قَا لَمآ َتسآ لُوآ َل:  َما َقا
آ َوََل  ِ َتَجاُب ِِلآ فِْيآ آ فَُيسآ ِ َمِعيآ َما قُلآُت َردَدآت ُ عَلَْيآ "أَوآ لَمآ َتسآ

َتَجاُب لَُهمآ ِِفآ"     .يُسآ
ِِنآ فَاِحَشًة فَإِن َ اهلَل ََل يُِحب ُ   ِلٍم قَاَل: "ََل َتُكوآ َيٍة لُِمسآ َوِِفآ ِرَوا

َش َوالت َ  َش" الآُفحآ    .َفح ُ

4638. (11) [3/1316 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: యూదుల ఒక బృింద్ిం ప్ర వకత  

(స)ను కలవడానికి అనుమ్తి కోర్ింది. ప్ర వకత  (స) వార్ని 
అనుమ్తిించారు. వారు ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచిు, 
'అస్నసము అలైకుమ్,' అని అనానరు. నేను వెింటనే, 
''అస్నసమువల్లల నతు అలైకుమ్,'' అింటే 'మీపై మ్రణిం, 
శాప్ిం అవతర్ించు గాక!' అని అనానను. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స) ఓ 'ఆయి'షహ్! అల్లల హ్ (త) స్నినతింగా 
వేవహర్సా్నడు, వేవహారాలోల  స్నినతతాిం 
కోరుతంటాడు,' అని అనానరు. అప్పుడు నేను, 'వారు 
చెపిుింది మీరు వినలేదా,' అని అనానను. దానికి ప్ర వకత  
(స), ''నేను వార్కి సమాధానింగా, 'వ అలైక్కమ్,' అని 
అనానను. అింటే అదే మీపై అవతర్ించుగాక!'' అని 
అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 
బు'ఖారీలోని ఒక ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, '' 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం, ''యూదులు ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
వసాే, 'అస్నసము అలైకుమ్,' అని అనేవారు. ప్ర వకత  (స) 
సమాధానింగా, 'వ అలైకుమ్,' అని అనేవారు. 
'ఆయి'షహ్ (ర) ''అస్నసము అలైకుమ్ వ 
లఅనకుముల్లల హు వ 'గజి'బ అలైకుమ్''  -- అింటే, 
'మీపై మ్రణిం, శాప్ిం, దైవాగర హిం అవతర్ించుగాక,' అని 
ప్లికారు. అది విని ప్ర వకత  (స), ''ఓ 'ఆయి'షహ్, నువుా 
స్నినతింగా వేవహర్ించు. కాఠినాేనికి, నోటి దురుస్ 

తనానికి దూరింగా,''  ఉిండు అని అనానరు. దానికి 
నేను,  ''ప్ర వకాత ! వారననది మీరు వినలేదా?'' అని 
అనానను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''నేనననది నీవు వినలేదా, 
నేను 'వ అలైకుమ్' అని అనానను. నా దు'ఆ వార్ 
గుర్ించి స్త్ాకర్ించబడిింది. వార్శాప్ిం నాగుర్ించి 
స్త్ాకర్ించబడలేదు.'' (బు'ఖారీ)  

 (3/1317)[ ) متفق عليه (  12]  - 4639
َ   َوَعنآ أَُساَمَة بآِن َزيآٍد: َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمر  أَن َ َرُسوآ

َوآثَاِن  َ َعبآَدةِ اْلآ ِرِكيآ َ َوالآُمشآ ِلِميآ َن الآُمسآ ََلٌط م ِ ِلٍس فِيآِه أَخآ بَِمجآ
آ َوا ِ ِد فََسل ََم عَلَْيآ  .لآَيُهوآ

4639. (12) [3/1317- ఏకీభవితం] 
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ఉస్నమా బిన్ 'జైద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) కొింద్రు 
కూరుుననవారి ప్ర కకనుిండి వెళ్ళురు. వార్లో 
ముసల ములు, విగర హారాధకులు ఉనానరు. ప్ర వకత  (స) 
వార్కి సల్లమ్ చేస్నరు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  

 (3/1317)[ ) متفق عليه (  13]  - 4640
آ  ِري ِ َعِن الن َِب ِ ص َسِعيآِد الآ  َوَعنآ أَِِب هلل عليه وسلم  ىل اُخدآ

ُرقَاِت". قَاَل: لط ُ ِس ِبا ُكمآ َوالآُجلُوآ ا:  "إِي َا لُوآ َل اهلِل َما  فََقا يَا َرُسوآ
َها. ُث فِيآ لِِسَنا بُد ُ نََتَحد َ َ   قَاَل: لََنا ِمنآ َمَجا "فَإِذَا أَبَيآُتمآ إَِل 

ُطوا الط َ  ِلَس فَأَعآ يآَق َحق َهُ الآَمجآ ا: َوَما َحق ُ "ِر لُوآ يآِق يَا ط َ ل ا . قَا ِر
َل اهللِ  ُر   .َرُسوآ َمآ ََلِم َواْلآ َذَى َوَرد ُ الس َ قَاَل: "َغض ُ الآَبَصٍر َوكَف ُ اْلآ

ُي َعِن الآمُنآَكر"  ِف َوالن َهآ ُروآ لآَمعآ    .بِا
4640. (13) [3/1317 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీరు మారాగ ల ప్ర కకన కూరోుకిండి'' అని 
అనానరు. దానికి ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! ఇకకడ కూరోువటిం 
తప్ునిసర్, ఎిందుకింటే మేము ఇకకడ కూరొునే 
మాటాల డుకుింటాిం,' అని అనానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'కూరోువటిం తప్ునిసర్ అయిత్య దాని హకుకను 
చెలిల ించిండి,' అని అనానరు. దానికి ప్ర జలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
మారాగ లహకుక ఏమిటి?' అని విననవిించుకునానరు. 
ప్ర వకత  (స), 'మీ ద్ృష్ు ని కిర ిందికి మ్రలిు ఉించిండి. 
హానికరమైన వసా్వులను మారగ ిం నుిండి తపిుించిండి. 
సల్లమ్కు సమాధానిం ఇవాిండి, మ్ించిని ఆదేశించిండి, 
చెడునుిండి వార్ించిండి,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, 
ముసల మ్) 

 (3/1317)م دراسته ( م تت[ ) ل  14]  - 4641
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفآ َهِذهِ   يآَرةَ َعِن الن َ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

ِة قَاَل: ِل".  الآِقص َ ِبيآ َشادُ الس َ َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َعِقيآَب َحِديآِث  "َوإِرآ
ِري ِ َهَكَذا  .الآُخدآ

4641. (14) [3/1317 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) పైనపేరొకనన 
విషయాలతో పాట్ట దార్ తపిున వార్కి దార్ 
చూపిించమ్ని  ఉప్దేశించారు.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1317)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 4642

ةِ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفآ َهِذهِ الآِقص َ  قَاَل:  َوَعنآ ُعَمَر َعِن الن َ
ُد  َف َوَتهآ ". َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َعِقيآَب  وا "َوُتِغيآثُوا الآَملآُهوآ ال َ الض َ

" ِ ِحيآَحيآ ُهمَا ِِف "الص َ لَمآ أَِجدآ يآَرةَ َهَكَذا َو     .َحِديآَث أَِِبآ ُهَر
4642. (15) [3/1317- అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) పైన పేరొకనన 
విషయాలతో పాట్ట బ్బధితుని ఆరత నాదానికి దూరంగా 
ఉండమని, దార్ తపిున వార్కి మారగ ిం చూప్మ్ని 
ఉప్దేశించారు.  (అబూ  దావూద్) 

----- 

ُل الث َاِِنآ  لآَفصآ َ    రండవ విభాగం   ا
 (3/1318)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 4643

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   وَعنآ علي قَاَل: قَاَل َرُسوآ
ِل  ِف: يَُسل ُِم ِم َعىَل "لِلآُمسآ ُروآ لآَمعآ ِلِم ِست ٌ بِا يآِه إِذَا لَِقَيُه  عَلَ  الآُمسآ

َيت َِبُع   دُهُ إِذَا َمِرَض َو َيُعوآ يَُشم ُِتُه إِذَا َعَطَس َو يُِجيآُبُه إِذَا دَعَاهُ َو َو
يُِحب ُ لَُه َما يُِحب ُ لَِنفآِسِه" ُ  .َجَناَزَتُه إِذَا َماَت َو ِمِذي  آ   َرَواهُ الّت ِ

َرِمي ُ  ا   َوالد َ
4643. (16) [3/1318 -అప్రిశోధితం] 
'అల్ల (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక ముసల మ్కు 
మ్రొక ముసల మ్పై 6 హకుకలు ఉనానయి. 1. కలిసాే 
సల్లమ్ చేయాలి. 2. ఆహాానిసాే విిందు స్త్ాకర్ించాలి. 3. 
తుముమకు సమాధానిం ఇవాాలి. 4. అనారోగాేనికి 
గురైత్య ప్రామ్ర్శించాలి. 5. అతని జనా'జహ్లో 
పాల్కగ నాలి. 6. తనకు ఇషు మైన వసా్వునే ఇతరుల 
కొరకు కూడా ఇషు ప్డాలి.  (తిర్మజి', దార్మ)  

 ( 3/1318)[ ) حسن (  17]  - 4644
ِب ِ صىل اهلل   ٍ أَن َ َرُجًَل َجاَء إََِل الن َ َوَعنآ ِعمآَراَن بآِن ُحَصيآ

ََلُم  لس َ فََرد َ عَلَيآِه ثُم َ َجلََس.   .عَلَيآُكمآ  عليه وسلم فَقاَل: اَ
ٌر".   صىل اهلل عليه وسلم: ِب ُ فََقاَل الن َ  َخُر فََقاَل:  "َعشآ  ثُم َ َجاَء ْلآ

مَُة اهللِ  ََلُم عَلَيآُكمآ َوَرحآ  فََرد َ عَلَيآِه ثُم َ َجلََس. فََقاَل:  . الس َ
روَن".  َخُر فََقاَل: "َعشآ ََلُم عَ  ثُم َ َجاَء ْلآ َمُة اهلِل لَيآُكمآ َورَ الس َ حآ

 َ ك ُتهُ َوَبرآ َن"فَ  .فََرد َ عَلَيآهِ  .ا ِمِذي ُ َوأَبُوآ  َقاَل:"ثَََلثُوآ آ . َرَواهُ الّت ِ
   .دَاُودَ 

4644. (17) [3/1318 -ప్ర మాణికం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు ఒక 
వేకిత  వచిు, 'అససల్లముఅలైకుమ్,' అని అనానడు. 
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ప్ర వకత  (స) అతనికి సమాధానిం ఇచాురు. ఆ వేకిత  
కూరుునానడు. ప్ర వకత  (స) 10 ప్పణాేలు అనానరు. ఆ 
తరువాత మ్రో వేకిత  వచాుడు, అతడు, 'అససల్లము 
అలైకుమ్ వ రహమతుల్లల హ్,' అనానడు. ప్ర వకత  (స) 
అతనికి సమాధానిం ఇచాురు. ఆ వేకిత  కూరుునానడు. 
ప్ర వకత  (స) 20 ప్పణాేలు అనానరు. మ్రో వేకిత  వచిు, 
'అససల్లము అలైకుమ్ వ రహమతుల్లల హి వ బరకా 
తుహు,' అని అనానడు. ప్ర వకత  (స) అతనికి సమాధానిం 
ఇచాురు. అతడు కూరుునానడు. ప్ర వకత  (స) 30 
ప్పణాేలు  అనానరు.  (అబూ  దావూద్)   
ఈ 'హదీస్'వలల  తెలిసిందేమిటింటే ఒక ముసల మ్ మ్రో 
ముసల మ్ను కలసనప్పడు పూర్త  సల్లమ్ చేసాే 30 
ప్పణాేలు సింపాదిించుకోగలడు. 

 (3/1318) [ ) لم تتم دراسته ( 18]  - 1645
َناهُ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم بَِمعآ َوَعنآ ُمَعاِذ بآِن أَنٍَس َعِن الن َ

َمُة اهللِ  ََلُم عَلَيآُكمآ َوَرحآ ُتُه   َوَزادَ ثُم َ أَََت آَخُر فََقاَل: الس َ كَا َوَبرآ
َن" بَُعوآ ِفَرُتُه فََقاَل: "أَرآ ُن الآَفَضائُِل َتكُ َوقَاَل: "َهَكَذا  .َوَمغآ . "وآ

 َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  
4645. (18) [3/1318 -అప్రిశోధితం] 
ము'ఆజ్ బిన్ అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) పైన 
పేరొకన్న విషయాలతో పాట్ట ఇల్ల అధికిం చేస్నరు. 
నాలగ వ వేకిత  వచాుడు. ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స)కు, 
'అససల్లము అలైకుమ్ వ రహమతుల్లల హి వ 
బరకాతుహు వ మ్'గ్ఫిరతుహు,' అని అనానడు. ప్ర వకత  
(స), 'అతనికి 40 ప్పణాేలు లభిించాయి. ఈ విధింగా 
సమాధానింలో ప్పణాేలు పరుగుతాయి,' అని 
అనానరు.  (అబూ  దావూద్) 

 (1318/ 3)[ ) إسناده صحيح (  19]  - 4646
َمَة قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآ أَِِبآ أَُما  قَاَل َرُسوآ

ُ  "إِن َ  ِمِذي  آ َمُد َوالّت ِ ََلُم". َرَواهُ أَحآ ََل الن َاِس بِاهلِل َمنآ بََدأَ الس َ  أَوآ
 . َوأَبُوآ دَاُودَ 

4646. (19) [3/1318 -ఆధార్వలు దృఢమైన్వి] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ముిందు సల్లమ్ చేసేవాడే గొప్ువాడు.'' (అ'హమద్, 
తిర్మజి',  అబూ  దావూద్)  

 (3/1318)[ ) صحيح (  20]  - 4647
يآٍر: َوٍة  َوَعنآ َجِر َعىَل نِسآ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َمر َ أَن َ الن َ

َمُد   فََسل ََم  . َرَواهُ أَحآ   عَلَيآِهن َ
4647. (20) [3/1318 -దృఢం] 
జరీర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) సా్త్ీల ప్ర కక నుిండి వెళ్ళతూ 
సా్త్ీలకు సల్లమ్ చేస్నరు.  (అ'హమద్) 

 ( 3/1318)[ ) حسن (  21]  - 4648
ِزُئ َعِن   لٍِب َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل: يُجآ َوَعنآ عَلِي ِ بآِن أَِِبآ َطا

ا أَنآ ي َُسِلَم أََحُدُهمآ  وآ ِس أَنآ الآَجَماَعِة إِذَا َمر ُ ِزُئ َعِن الآُجلُوآ يُجآ  َو
. َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ"شُ  عًا. َعِب يرد َ أََحُدُهمآ فُوآ ِيآَماِن"َمرآ   اْلآ

آ   َوَرَوى أَبُوآ دَاُودَ َوقَاَل: َوَرفََعُه الآَحَسُن بآُن عَلِي ِ َوُهَو َشيآُخ أَِِب
  . دَاُودَ 

4648. (21) [3/1318- ప్ర మాణఇకం] 
'అల్ల (ర) కథనిం: ఒక బృింద్ిం నుిండి ఒక వేకిత  సల్లమ్ 
చేసాే అింద్ర్ తరఫున సర్పోతుింది. (బైహఖీ / 
ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1319)[ ) ضعيف (  22]  - 4649
آ أَن َ   ُ هِ َرِضَي اهلُل َعهْنآ ِ َوَعنآ َعمآِروبآِن ُشَعيآٍب َعنآ أَبِيآِه َعنآ َجد 

َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َشب ََه  ا َمنآ تَ "لَيآَس ِمن َ  َرُسوآ
لن ََصاَرى فَ  ِد َوََل بِا لآَيُهوآ ا ِبا ِنَا ََل َتَشب َُهوآ َد إِن َ بَِغْيآ ِليآَم الآَيُهوآ  َتسآ

." ِ َكُف  َرةُ بِاْلآ َِشا ِليآَم الن ََصاَرى اْلآ ََصاِبِع َوَتسآ َرةُ بِاْلآ َِشا َرَواهُ  اْلآ
ِمِذي ُ َوقَاَل: آ َنادُهُ َضِعيآٌف  الّت ِ    .إِسآ

4649. (22) [3/1319 -బల్హీన్ం] 
'అమ్్ర్ బిన్ ష్ష'ఐబ్ తన తిండిర  తాతల్ దాారా, 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ముసల మేతరులను 
అనుకర్ించే ముసల ములు, ముసల ములు కారు. మీరు 
యూదులను కై్ీసావులను అనుకర్ించకిండి. 
యూదులు చేతివేర ళు దాారా సల్లమ్ చేసా్నరు, 
కై్ీసావులు అరచేతులతో సల్లమ్ చేసా్నరు.'' (తిర్మజి' / 
బల్హీన్  ఆధార్వలు)   
అింటే సల్లమ్ నోటి దాారా చేయాలి. వేర ళుతో, అర 
చేతులతో చేయరాదు. ఇింకా ప్ర వకత  (స) బోధిించిన 
వచనాలనే వలిల ించాలి. ఇదే సర్యైన స్నింప్ర దాయక 
మైన  ప్ద్ధ తి. 

 3/1319) [ ) له إسنادان أحدهما صحيح ( 23]  - 4650
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آ   يآَرةَ َرِض َوَعنآ أَِِب ِب ِ صىل اهلل عليه  ُهَر َي اهلُل َعنآُه َعِن الن َ

لَتآ   .ُدكُمآ أََخاهُ فَلآُيَسل ِمآ عَلَيآهِ أَحَ وسلم قَاَل: "إِذَا لَِقَي  فَإِنآ َحا
ٌر أَوآ َحَجرٌ  َرَواهُ   ."ثُم َ لَِقَيُه فَلآُيَسل ِمآ عَلَيآهِ  .بَيآَنُهَما َشَجَرةٌ أَوآ ِجَدا

  أَبُوآ دَاُودَ 
4650. (23) [3/1319 -దీని రండ్డ ఆధార్వలోల  ఒకటి 

దృఢమైన్ది] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు మీ ముసల మ్ సోద్రునినకలిసాే సల్లమ్ చేయిండి. 
ఆ తరువాత ఒకవేళ చెట్టు గానీ, గోడగానీ, బిండరాయి 
గానీ మ్ధే వచిు తొలగపోతే, మ్ళ్ళు సల్లమ్ 
చేయిండి.''  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1319)[ ) ضعيف (  24]  - 4651
ِب ُ صىل اهلل عل  "إِذَا   سلم:يه وَوَعنآ قََتادَةَ قَاَل: قَاَل الن َ

ا أَهآلَُه  ِدُعوآ ُتمآ فَأَوآ ا َعىَل أَهآِلِه َوإِذَا َخَرجآ دََخلآُتمآ بَيآًتا فََسل ُِموآ
ِيآَماِن  .بَِسََلٍم" َسًَل  َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ   " ُمرآ

4651. (24) [3/1319 -బల్హీన్ం] 
ఖతాద్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మీరు మీ 
ఇింటిలోనికి ప్ర వేశసాే, మీ ఇింటివార్కి సల్లమ్ చేయిండి. 
ఇింటి నుిండి బయటకు వెళ్ళత్య సల్లమ్చేస బయలు 

దేరిండి.''  (బైహఖీ / తాబయీ  ప్రర కత ం)  
  ( 3/1319))   ؟ ([  25]  - 4652
َ وَعنآ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: أ "يَا بَُن َ  نٍَس أَن َ َرُسوآ

ُن بََركًَة عَلَيآَك َوَعىَل أَهآِل  َك فَ إِذَا دََخلآَت َعىَل أَهآِل  َسل ِمآ يَُكوآ
ُ  بَيآِتَك". ِمِذي  آ    .َرَواهُ الّت ِ

4652. (25)  [3/1319 ? ] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇల్ల అనానరు, ''ఓ 
కుమారా! నువుా నీ ఇింటిలోనికి ప్ర వేశసాే ఇింటివార్కి 
సల్లమ్ చేస ప్ర వేశించు, అది నీకూ నీ ఇింటి వార్కీ 
శుభ్కరింగా  ఉింట్టింది.''  (తిర్మజి') 

 ( 3/1319)) ؟ ([   26]  - 4653
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآ َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوآ

ََلُم قَبآَل الآكَََل  لس َ ِمِذي ُ وقَاَل: َهَذا َحِديآٌث "ِم "اَ آ . َرَواهُ الّت ِ
َكٌر    ُمنآ

4653. (26) [3/1319- ? ] 

జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మాటాల డే 
ముిందు  సల్లమ్  చేయాలి.''  (తిర్మజి /  తిరస్ొృతం) 

 (3/1319) [ ) لم تتم دراسته ( 27]  - 4654
 ٍ ُل:  قَاَل: َوَعنآ ِعمآَراَن بآِن ُحَصيآ أَنآَعَم   كُن َا ِِف الآَجاِهِلي َِة نَُقوآ
َ  اهلُل بَِك عَيآًنا َوأَنآِعمآ َصَباًحا. لَِك.   اَن فَلَم َا ك ََلُم نُِهيآَنا َعنآ ذَ ِسآ اْلآ

   .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ 
4654. (27) [3/1319- అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనిం: మేము ఇస్నల మ్కి 
ముిందు అజాాన కాలింలో ప్రసురిం కలసనప్పుడు 
''అన్'అమ్ల్లల హు బిక 'ఐనన్ వ 'అన్ఇమ్ 'సబ్బ'హన్,'' -----
-- అింటే 'అల్లల హ్ నీ దాారా కింటిచలువ ప్ర స్నదిించుగాక! 
ఇింకా నీవు పార రింభ్కాలింలో అనుగర హాలు కలవాడిగా 
ఉిండు.' ఇస్నల మ్ వచిున తరాాత దీనిన వార్ించడిం 
జర్గింది.  (అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1319؟ )[  28]  - 4655
ٌس بَِباِب الآَحَسِن الآَبَصِري ِ إِذَ َجاءَ  لٍِب قَاَل: إِن َا لََجلُوآ   َوَعنآ غَا

يآ  ُجٌل فََقاَل:رَ  ِ ثَِنآ أَِِبآ َعنآ َجد  ِل   قَاَل:  .َحد َ آ إََِل َرُسوآ بََعثَِنآ أَِِب
ََلَم. قَاَل:ئهُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: ائآِتيآِه فَأقآرِ    الس َ

ََلَم. فَأََتيآُتُه فَُقلآُت: عَلَيآَك َوَعىَل أَبِيآَك  فََقاَل: أَِِبآ يُقِرُئَك الس َ
 دَ . ُم. َرَواهُ أَبُوآ دَاوُ ََل الس َ 

4655. (28) [3/1319 ? ] 
'గాలిబ్ కథనిం: మేము 'హసన్ బ'స్త్ర  వదే్ కూరొుని 
ఉనానము. ఒక వేకిత  వచిు మా తిండిర గారు ఈ 
'హదీస్'ను వినిపిించారు, మా తాతగారు మా 
తిండిర గార్తో ఈ 'హదీస్' అనానరు. ''మా తిండిర గారు 
ననున ప్ర వకత  (స) వదే్కు ప్ింపి, 'నీవు ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
వెళ్ళు నా సల్లమ్ అింద్జేయి,' అని అనానరు. నేను 
ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచాును. 'మా తిండిర గారు తమ్కు 
సల్లమ్ చెపాురు,' అని అనానను. దానికి ప్ర వకత  (స) 
'అలైక వ అల్ల అబీక ససల్లము,' – అింటే, 'నీపై, నీ 
తిండిర పై శాింతి కుర్యు గాక! ' అని సమాధానిం 
ఇచాురు.''  2 (అబూ  దావూద్)  

 

2) వివరణ-4655: అింటే ఎవరైనా ఇతరుల సల్లమ్ 

అింద్జేసాే సమాధానింగా, ''అలైక వ అలైహిససల్లమ్'' – 
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 (3/1320) [ ) لم تتم دراسته ( 29]  - 4656

َرِمي ِ أَن َ الآُعََلَء الآَح  آ الآَعََلِء بآِن الآَحضآ رَ َوَعنآ أَِِب ِمي َ كَاَن  ضآ
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمَل َرُسوآ َوكَاَن إِذَا كََتَب إِلَيآِه بََدأَ   .عَا

 . ُودَ دَا بَِنفآِسِه. َرَواهُ أَبُوآ 
4656. (29) [3/1320 -అప్రిశోధితం] 
అబుల్ 'అల్ల' హ'ద్రమీ (ర) కథనిం: 'అల్ల' హ'దర మీ 

(ర) ప్ర వకత  (స) దాారా తాసలే్లరుగా, గవరనర్్గా 
నియమిించబడాారు. 'అల్ల' హ'దర మీ ప్ర వకత  (స)కు 
ఉతారిం వార సాే అనినటి కింటే ముిందు తన పేరు 
రాసేవారు.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1320)) لم تتم دراسته (  [ 30]  - 4657
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا كََتَب  َوَعنآ َجاِبٍرأَن َ الن َ

ُ  ِه فَإِن َُه أَنآَجُح لِلآَحاَجِة".بِ أََحُدكُمآ ِكَتاًبا فَلآُيَّت ِ  ِمِذي  آ َرَواهُ الّت ِ
َكٌر  َوقَاَل:  . َهَذا َحِديآٌث ُمنآ

4657. (30) [3/1320 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మీరు ఎవర్ 
కై్నా ఉతారిం వార సాే, దానిపై మ్టిు వేయిండి, దానివలల  మీ 
ఉదేేశేిం  నరవేరుతుింది.'' (తిర్మజి'  /  తిరస్ొృతం) 

 ( 3/1320؟ )[ 31]  - 4658
دََخلآُت َعىَل الن َِب ِ صىل اهلل عليه   َعنآ َزيآِد بآِن ثَاِبٍت قَاَل: 

ُل: سلم و ُتُه يَُقوآ تٌِب فََسِمعآ َ يََديآِه كَا "َضِع الآَقلََم َعىَل   َوَبيآ
َكُر لِلآَمآِل. آ  أُذُنَِك فَإِن َُه أَذآ َهَذا َحِديآٌث  ِذي ُ َوقَاَل: مِ َرَواهُ الّت ِ
ٌف   َناِدهِ ُضعآ يآٌب َوِِفآ إِسآ    .َغِر

4658. (31) ? [3/1320] 
'జైద్ బిన్ స్న'బిత్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
వచాును. ప్ర వకత  (స) వదే్ వార సే ఒక వేకిత  ఉనానడు. ప్ర వకత  
(స) అతనితో, 'నువుా నీ కల్లనిన చెవిపై పట్టు కో, ఇల్ల 
ఉించుకుింటే నీ ప్ని నీకు బ్బగా గురుత ింట్టింది' అని 
అనానరు.3  (తిర్మజి  /  'గరీబ్, 'దయీఫ్- అస్తనద్)  

 

అింటే, 'నీపై, వార్పై శాింతి కుర్యుగాక!' అని అనాలి. 

నస్నయి'లో కూడా ఇట్ట వింటి ఉలేల ఖనిం ఉింది.  

3) వివరణ-4658: కల్లనిన చెవిపై పట్టు కోవటిం అింటే 

శర ద్ధ గా విని వార యాలి. ఎిందుకింటే చెవి కూడా నోరుల్ల 

ఒక అవయవిం. నోరు మాటలను ప్లికిత్య, చెవి 

 (3/1320)[ ) صحيح (  32]  - 4659
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَنآ أََتَعل ََم  نآُه قَاَل:َوعَ  أََمَرِِنآ َرُسوآ

َيٍة: إِن َهُ  نِي ََة. َوِِفآ ِرَوا َيا رآ َ الس ُ دَ َوقَاَل: أ  َمَرِِنآ أَنآ أََتَعل ََم ِكَتاَب َيُهوآ
دَ َعىَل ِكَتاِب".  آ َما آَمُن يَُهوآ ُف َشهآ  قَاَل:  "إِِن ِ ِِبآ نِصآ ّت َ  حَ  رٍ فََما َمر َ

آُت لَُه   ا إِلَيآِه قََرأ ِد كََتبآُت َوإِذَا كََتُبوآ َتَعل َمآُت فَكَاَن إِذَا كََتَب إََِل يَُهوآ
. رَ  ِمِذي ُ وَ ِكَتاَبُهمآ آ    .اهُ الّت ِ

4659. (32) [3/1320- దృఢం] 
'జైద్ బిన్ స్న'బిత్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ననున 

స్తర్యాని (Syriac) భాష నేరుుకోమ్ని ఆదేశించారు. 
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, ననున యూదుల భాష 
చద్వటిం, వార యటిం నేరుుకోమ్ని ఆదేశించారు. ఇింకా 
యూదుల వార తలో నాకు నమ్మకిం లేద్ని అింటే నేను 15 
రోజులోల  నేరుుకునానను. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 
యూదులకు ఉతారిం వార యిసాే నేను రాసేవాడిన. ఇింకా 
యూదులు, ప్ర వకత  (స) కు ఉతారాలు ప్ింపిత్య నేనే 
చదివేవాడిన. 4  (తిర్మజి') 

 ( 3/1320)[ ) حسن (  33]  - 4660
يآَرةَ َرِضَي اهلُل عَ  ِب ِ صىل اهلل عليه  نآهُ وَعنآ أَِِبآ ُهَر  َعِن الن َ

ِلٍس فَلآُيَسل ِمآ فَإِنآ بََدا  : وسلم قَالَ  نآَتََه أََحُدكُمآ إََِل َمجآ "إِذَا ا
ِلَس فَ  ََل لآيَ لَُه أَنآ يَجآ ُوآ ِلسآ ثُم َ إِذَا قَاَم فَلآُيَسل ِمآ فَلَيآَسِت اْلآ جآ

ِخَرةِ" َ  .بِأََحق ِ ِمَن اْلآ ُ َوأ ِمِذي  آ  وآ دَاُودَ  بُ َرَواهُ الّت ِ
4660. (33) [3/1320 -ప్ర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఏ 
సమావేశింలోనైనా మీరు వెళ్ళిత్య వార్కి సల్లమ్ 
చేయిండి. అవకాశిం ఉింటే కూరోుిండి. అకకడి నుిండి 
వెళ్ళిత్య సల్లమ్ చేసవెళల ిండి.ఎిందుకింటే వచిునప్పుడు 
ఎల్లింటి హకోక వెళ్ళునప్పుడు చేయటిం కూడా 
అల్లింటి హకేక. అింటే వచిునప్పుడు వెళ్ళునప్పుడు 
సల్లమ్  చేయాలి.'' (తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 

 

మాటలను విింట్టింది. కలిం చెవిపై పట్టు కుింటే ఆలోచనా 

శకిత  పరుగుతుింది.  

4) వివరణ-4659: సురాానీ యూదుల భాష. అవసర 

మైనప్పుడు ఇతర భాషలు నేరుుకోవచుును. ఎిందు 

కింటే భాషలనీన అల్లల హ్(త)వే. భాషలు ప్రసుర 

మ్నోభావాలను అరిిం చేస్కోవడానికి స్నధనాలు. 
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 (3/1320)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 4661

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َ ِِفآ   َوَعنآه أَن َ َرُسوآ "ََل َخْيآ
ُرقَاِت إَِل َ لَِمنآ  ِس ِِف الط ُ َل َوَرد َ الت َِحي ََة َوَغض َ  هَ  ُجلُوآ ِبيآ َدى الس َ

 َ لَِة" الآَبَصَر َوأ ِكَر   .عَاَن َعىَل الآَحُموآ ن َِة" َوذُ ِح الس ُ َرَواهُ ِِفآ "َشرآ
َدقَِة"أَِِبآ َحِديآُث  ِل الص َ    . ُجَري ٍ ِِف "بَاِب فَضآ

4661. (34) [3/1320 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మారాగ లోల  కూరోువటిం మ్ించిది కాదు. అిందులో 
ఎట్టవింటి మేలూ లేదు. అయిత్య దార్తపిున వార్కి 
దార్ చూపట్టట లి. సల్లమ్కు సమాధానిం ఇవాాలి. 
ఇింకా నిష్ద్ధ  వసా్వుల వైెప్ప చూడరాదు. బరువైెన 
వసా్వులు ఎతాుకొని వెళ్ళతునన వార్కి 
సహాయప్డాలి.'' (షర్్'హుస్సననహ్) 
అింటే బరువులను తీస్కువెళ్ళతునన వార్కి 
సహాయ ప్డాలి. 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ    మూడవ విభాగంا
 (3/1321) [ ) صحيح ( 35]  - 4662

يآَرةَ قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : قََعنآ أَِِبآ ُهَر اَل َرُسوآ
َح َعَطَس فََقالَ  وآ َ "لَم َا َخلََق اهلُل آدََم َونََفَخ فِيآِه الر ُ ِ : ا لآَحمآُد لِِل 

َحُمَك اهلُل يَا آدَُم اِذآَهبآ إَِل  .فََحِمَد اهلَل بِإِذآنِهِ  فََقاَل لَُه َرب ُُه: يَرآ
لَِئَك الآَمََلئَِكِة إََِل َمَلِ  .  م ِ أُوآ ََلُم عَلَيآُكمآ لس َ : اَ ٍس فَُقلآ آ ُجلُوآ ُ هْنآ

ا: عَلَيآَك الس َ  لُوآ . قَا ََلُم عَلَيآُكمآ مَُة اهلِل. ثُم َ  ََل فََقاَل: الس َ ُم َوَرحآ
آ  .  َرَجَع إَِل َرب ِِه فََقاَل: إِن َ َهِذهِ َتَحي َُتَك َوَتَحي َُة بَِنيآَك بَيآهَْنُ

َيَداهُ  َّتآ أَي َت َُهَما ِشئآَت؟ فََقاَل: َمقآ فََقاَل لَُه اهلُل َو َضَتاِن: اِخآ ُبوآ
آ  آ َوكِلآَتا يََديآ َرِب ِ َ َرِب ِ ُت يَِميآ َّتآ ٌ ُمَباَركٌَة ثُم َ بََسَطَها فَإِذَا يَمِ اِخآ يآ

َل: َهُؤََلِء ذُر ِي َُتَك فِيآَها آدَُم َوذُر ِي َُتُه فََقاَل: أَيآ َرب ِ َما َهُؤََلِء؟ قَا
آ َرُجٌل كُل ُ  فَإِذَا ِ َ عَيآَنيآِه فَإِذَا فِْيآ ٌب ُعُمُرهُ بَيآ  إِنآَساٍن َمكآُتوآ

َوُؤُهمآ  وَ  -أَضآ قَاَل: يَا َرب ِ َمنآ َهَذا؟ قَاَل: َهَذا   -مآ ئِهِ أَوآ ِمنآ أَضآ
َ َس  بَِعيآ بآُنَك دَاودُ َوقَدآ كََتبآُت لَُه ُعُمَرهُ أَرآ َنًة. قَاَل: يَا َرب ِ ِزدآ ِِفآ  اِ

آ قَدآ َجَعلآُت ُمرِ عُ  لَِك ال َِذيآ كََتبآُت لَُه. قَاَل: أَيآ َرب ِ فَإِِن ِ هِ. قَاَل: ذَ
َ َسَنَة. قَاَل: أَنآَت َوذَاَك. قَاَل: ثُم َ َسَكَن  ت ِ لَُه ِمنآ ُعُمِريآ ِس  يآ

َ الآَجن ََة َما َشاَء اهلُل ثُم َ أُهآِبَط ِمنآَها َوكَ   َتاهُ اَن آدَُم يَُعد ُ لَِنفآِسِه فَأ
ِت  لآَت قَدآ كُِتَب ِِلآ أَلآُف َسَنٍة.   .َملَُك الآَموآ فََقاَل لَُه آدَُم: قَدآ َعج َ

َلكِ  َ َسَنًة فََجَحَد ن َ قَاَل: بَىَل َو َك َجَعلآَت َِلِبآِنَك دَاُودَ ِست ِيآ

َمِئٍذ   .فََنِسَيتآ ذُر ِيَُتُه"فََجَحَدتآ ذُر ِي َُتُه َونَِسَي  قَاَل: "فَِمنآ يَؤآ
 ُ ِد"  ِمرَ أ ُهوآ لآِكَتاِب َوالش ُ ُ  .بِا ِمِذي  آ    .َرَواهُ الّت ِ

4662. (35) [3/1321- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

''అల్లల హ్ (త) ఆద్మ్ (అ)ను సృష్ు ించి, అతనిలో ఆతమ 
ఊదాడు. ఆద్మ్ (అ)కు తుముమ వచిుింది. అతడు, 
'అల్'హమ్దులిల్లల హ్' అని అనానడు. అల్లల హ్ (త) 
ఆదేశాను స్నరిం అతడు అల్లల హ్(త)ను కొనియాడాడు. 
అతని ప్ర భువు, 'యర్్'హముకల్లల హ్' అని, ఓ ఆద్మ్ ఆ 
దైవదూతల వదే్కు వెళ్ళు, ఇింకా, 'అససల్లము 
అలైకుమ్,' అని ప్లుకు',' అని అనానడు. ఆద్మ్ వెళ్ళు 
'అససల్లము అలైకుమ్,' అని అనానరు. వారు 
'అససల్లము అలైకుమ్ వ రహ్మ్తుల్లల హి,' అని 
సమాధానిం ఇచాురు. మ్రల తన ప్ర భువు వదే్కు తిర్గ 
వచాుడు. అప్పుడు అతని ప్ర భువు ఇది మీరు, మీ 
సింతానిం కొరకు ప్రసురిం ప్లికే శుభ్వచనాలు, మీరు 
ప్రసురిం కలిసాే వీటి దాారా ప్లకర్ించిండి. ఆ 
సమ్యింలో అల్లల హ్ (త) రండ్డ చేతల్ పిడికిలిలు 
మూస ఉనానయి. అప్పుడు అల్లల హ్ (త) సైగ చేస, 'ఈ 
రిండిింటిలో ఏద్ర ఒక దాని కోరుకో,' అని అనానడు. 
అప్పుడు ఆద్మ్ (అ) 'ప్ర భువు కుడిచేతిని ఎనున 
కుింట్టను నా ప్ర భువు రిండు చేతులు కుడిచేతులే, 
శుభ్ిం గలవే.' ఆ తరువాత అల్లల హ్ (త) తన చేతిని 
విపాుడు. అిందులో ఆద్మ్ (అ) సింతానిం కనబడిింది. 
అప్పుడు ఆద్మ్ (అ) 'ప్ర భూ వీళ్ళువరు?' అని 
ప్ర శనించారు. దానికి అల్లల హ్ (త) వీరు నీ సింతానిం. 
వీరిలో ప్ర తి ఒకకర్ ఆయుష్షయ  వార్ నుదురుపై వార యబడి 
ఉింది. వార్లో ఒక వేకిత  చాల్ల అింద్ింగా ఉనానడ్డ. 'ఓ 
ప్ర భూ! ఇతనవరు?' అని విననవిించుకునానడ్డ. దానికి 
అల్లల హ్ (త) 'వీడ్డ నీ కుమారుడ్డ దావూ'ద్, అతని 
ఆయుష్షయ  40 సింవతసరాలు వార సా్నను,' అని అనానడు. 
అప్పుడు ఆద్మ్ (అ) 'నా ఆయుష్షయ లో నుిండి కొింత 
అతని ఆయుష్షయ లో కలప్మ్ని' విననవిించుకునానడ్డ. 
దానికి అల్లల హ్ (త) 'ఎింత పించమ్ింటావు' అని 
అనానడు. అప్పుడు ఆద్మ్ (అ) 'నేను నా ఆయుష్షయ లో 
నుిండి 60 సింవతసరాలు అతనికి ఇసా్నానను' అని 
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అనానడ్డ. దానికి అల్లల హ్ (త) 'అనుమతిించాను' అని 
అనానడు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 'ఆ తరువాత ఆద్మ్ 
(అ) అల్లల హ్ కోర్నింతవరకు సారగ ింలో ఉనానరు. 
తరువాత సారగ ిం నుిండి భూమిపైకి దిించబడాారు. 
ఆద్మ్ (అ) తన వయస్సను లకికసాూ ఉిండేవారు. 
దైవదూత పార ణిం తీయటానికి వచాుడు. ఆద్మ్ (అ) 
'మీరు తారగా వచేుస్నరు. నా వయస్స 1000 సింవ 
తసరాలు లిఖించబడి ఉింది. ఇింకా 60 సింవతసరాలు 
మిగలి ఉనానయి' అని అనానరు. దానికి ఆ దైవదూత, 
'మీరు 60 సింవతసరాలు మీ కుమారుడైన దావూద్ 
(అ)కు ఇచిువేశారు' అని సమాధానిం ఇచాురు. దానికి 
ఆద్మ్ (అ) తిరసకర్ించారు. ఈ బుదిధ  వార్ సింతానింలో 
కూడా వచిుింది. వాగేానిం చేస తిరసకర్సా్ింది. ఆడిన 
మాట తప్పుతుింది. అతడు మ్రచిపోయాడు, అతని 
సింతానిం కూడా మ్రచిపోయిింది. అప్ుటి నుిండి 
వార యమ్ని స్నకుయ ల స్నక్షేిం కూడా వార యమ్ని 
ఆదేశించటిం జర్గింది అని ప్ర వకత  (స) ప్ర వచిించారు. 
(తిర్మజి')  

 (3/1322)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 4663
:َمر َ  لَتآ َماَء بِنآِت يَِزيآَد قَا ُل اهلِل صىل اهلل  عَ َوَعنآ أَسآ لَيآَنا َرُسوآ

بآُن َماَجُه عليه وسلم ِِفآ نِ  َوةٍ فََسل ََم عَلَيآَنا. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوا سآ
َرِمي ُ   ا   َوالد َ

4663. (36) [3/1322- అప్రిశోధితం] 
అస్నమ' బిన్తె య'జీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మా సా్త్ీల 
సమూహిం ప్ర కక నుిండి వెళ్ళతూ మాకు సల్లమ్ చేశారు. 
(అబూ  దావూద్, ఇబన  మాజ,  దారిి)  
అింటే ప్రులు ముసల మ్ సా్త్ీలకు కూడా సల్లమ్ 
చేయవచుు.  

 (3/1322)[ ) لم تتم دراسته (  37]  - 4664
فَ َوَعِن ال  ِل بآِن أَُِب ِ بآِن كَعآب: ط ُ ُدوآ  يآ بآَن ُعَمَرفََيغآ أَن َُه كَاَن يَأآِِت ا

ِق  وآ َعبآُد اهلِل بآِن   .َمَعُه إَِل الس ُ ِق لَمآ يَُمر َ وآ قَاَل فَإِذَا غََدوآنَا إَِل الس ُ
َ  ُعَمرَ  ٍ َوََل أََحٍد إَِل  ِكيآ   َعىَل َسق َاٍط َوََل َعىَل َصاِحِب بَيآَعٍة َوََل ِمسآ

ُل:  َسل ََم عَلَيآِه. َفيآ ًما  قَاَل الط ُ فَِجئآُت َعبآَد اهلِل بآِن ُعَمَر يَوآ
َتتآَبَعِنآ  ِق إِ  فَاسآ وآ ِق َوأَنآَت ََل   فَُقلآُت لَُه:  .َل الس ُ وآ َنُع ِِف الس ُ َوَما َتصآ

لَِع وَ  أَُل َعِن الس ِ ِل  َتِقُف َعىَل الآَبيآِع َوََل َتسآ ُم بَِها َوََل َتجآ ُس َتُسوآ

ِق  وآ لِِس الس ُ . قَاَل: .ِِفآ َمَجا ثآ ِلسآ بَِنا َهُهَنا نََتَحد َ فََقاَل   فَاجآ
ِن  َر: ُعمَ َعبآُد اهلِل بآِن  ٍن  -يَا أَبَا بَطآ ُل ذَا بَطآ َفيآ إِن ََما  -قَاَل َوكَاَن الط ُ

لٌِك  ََلِم نَُسل ُِم َعىَل َمنآ لَِقيآَناهُ. َرَواهُ َما ِل الس َ ُدوآ ِمنآ أَجآ   نَغآ
ِيآَماِن" َوا   لآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ

4664. (37) [3/1322- అప్రిశోధితం]  
తుఫైల్ బిన్ ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ కథనిం: తుఫైల్ బిన్ 
ఉబయ్ 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) వదే్కు వచేు పోయే 
వారు. 'అబేుల్లల హ్ అతనిన తీస్కుని ఉద్యిం వేళ 
బజారుకు వెళ్ళువారు. ఒక రోజు నేను 'అబేుల్లల హ్ వెింట 
బజారుకు వెళ్ళును. 'అబేుల్లల హ్ బజారులో కలిసే ప్ర తి 
ఒకకర్కీ సల్లమ్ చేసేవారు. ఒకరోజు నేను 'అబేుల్లల హ్ 
వదే్కు వచాును. ననున బజారుకు తీస్కొని వెళ్ళురు. 
మీరు బజారులో ఏిం చేసా్నరు అని నేనడిగాను. ఏ 
దుకాణిం వదే్ ఆగరు, ఏదీ కొనరు, కరయవికరయాలు 
చేయరు, ఎకకడా కూరోురు. రిండి, మ్నిం ఇకకడ 
కూరొుని మాటాల డుకుిందాిం అని అనానను. దానికి 
అతను, 'ఓ బొజజ వాడా మ్నిం కేవలిం సల్లమ్ 
చేయడానికి వసాూపోతూ ఉింటాిం. ప్ర్చయమునన 
వార్తో కలస సల్లమ్ చేయడానికి వసా్నము. దానివలల  
మ్నకు సల్లమ్ పుణయం కూడా లభిసా్ింది,' అని 
అనానరు. (ఇమామ్ మాలిక్ - ముఅతాా, బైహఖీ, - 
షు'అబిల్ ఈమాన్ ) 

 (3/1322)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 4665
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: َوَعنآ َجاِبٍرقَاَل:  أَََت َرُجُل الن َ

َسَل الن َ  قِِه فَأَرآ ٌق َوإِن َُه آذَاِِنآ َمكَاُن عَذآ   ِب ُ لُِفََلٍن ِِفآ َحائِِطيآ عَذآ
قََك" صىل اهلل عليه وسلم: ِنآ عَذآ " فََهبآ   قَاَل: ََل. قَاَل:. "أَنآ بِعآ

ٍق ِِف الآَجن َِة؟  قَاَل: .ََل  قَاَل: ِِلآ". ِنيآِه بَِعذآ فََقاَل  .فََقاَل: ََل  ''"فَِبعآ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما َرأَيآُت ال َِذيآ ُهو أَبآَخُل ِمنآَك  َرُسوآ

ََلِم ذِ إَِل َ ال َ  لس َ َمُد َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ" ُشَعِب "يآ يَبآَخُل بِا . َرَواهُ أَحآ
ِيآَماِن "   اْلآ

4665. (38) [3/1322 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచిు, 

'నా తోటలో ఫల్లనా వేకిత కి చెిందిన ఒక ఖరూజ రప్ప చెట్టు  
ఉింది. అది నాకు ఆటింకింగా ఉింది, ఎిందుకింటే ఆ చెట్టు  
యజమాని వేళ్ళపాళ్ళ లేకుిండా నా తోటలోనికి వసాూ 
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ఉిండటిం వలల  దానివలల  నా భారాేబిడాలకు తెరచాట్ట 
విషయింలో చాల్ల అసౌకరేింగా ఉింది,' అని ఫిరాేదు 
చేస్నడు. ప్ర వకత  (స) అతని పిలిపిించారు. అతనితో, 'ఆ 
చెట్టు ను నాకు అమిమవేయి,' అని అనానరు. అతడు 
దానికి నిరాకర్ించాడు. ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ దానిన 
నువుా అమ్మకపోత్య కానుకగా ఇచిువేయి,' అని 
అనానరు. అతడు దానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు. ప్ర వకత  
(స) అతనితో, 'ఆ చెట్టు ను సారగ ింలోని చెట్టు కు బదులు 
అమిమవేయి.' ఆ వేకిత  దానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు. అది 
విని ప్ర వకత  (స), 'నేను నీకింటే పిసనార్ని చూడలేదు. 
సల్లమ్ చేయటింలో పిసనార్తనింగా వేవహర్ించే 
వేకిత  నీకింటే పిసనార్,' అని అనానరు. (అ'హమద, 
బైహఖీ--షు'అబుల్  ఈమాన్) 

 (3/1322)[ ) لم تتم دراسته (  39]  - 4666
لآَباِدُئ  َ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ا   َوَعنآ َعبآِد اهلِل َعِن الن َ

ٌء م ِنبِ  ََلِم بَِريآ لس َ ِيآَماِن" ا ِ". َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ    .الآِكْبآ
4666. (39) [3/1322- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్(ర) కథనిం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనిం: 

''ముిందుగా సల్లమ్ చేసేవారు గరాాహింకారాలకు 
గుర్కారు.''  (బైహఖీ)  
అింటే ముిందు సల్లమ్ చేసేవారు గరాిం, 
అహింకారానికి  గుర్కారు.  

===== 

ِتئآَذاِن   -2 ِسآ  َباُب اَلآ
2. అనుమతి కోరటం (ఇస్తత 'జా'న్) 

ఇసా్త్జా'న్ అింటే అనుమ్తి కోరటిం. ఇతరుల ఇళుకు 
వెళువలస వసాే, ఇతరుల ఇిండల లో ప్ర వేశించేముిందు 
అనుమ్తి కోరటిం తప్ునిసర్. అనుమ్తిసాే లోప్లికి 
వెళ్ళులి. ఎిందు కింటే ఒకోకస్నర్ ఇతరులు తన ఇింట్లల కి 
రావటిం ఇింటి యజమానికి ఇషు ిం ఉిండదు. అతడు 
నగనింగా ఉిండవచుు లేదా ఏదైనా ప్నిలో 
నిమ్గనమ్యి ఉిండవచుు. దీనిన గుర్ించి ఖుర్్ఆన్లో 
ప్ర త్యేకింగా హెచుర్ించటిం జర్గింది. 

'' ఓ విశ్వాసులరా! మీ ఇండ్డల  తప్ప, ఇతరుల్ 
ఇండల లోనికి వారి అనుమతి ల్లకుండా మరియు ఆ ఇంటి 
వారికి స్ల్లమ  చేయకుండా ప్ర వేశంచకండి. ఈ ప్ధధ తి 
మీకు అతి ఉతు మమైన్ది. మీరు ఈ హితోప్దేశం జా్ఞప్కం 
ఉంచుకుంట్టరని ఆశంప్బడ్డతోంది! మరియు ఒకవేళ 
మీకు దానిలో (ఆ ఇంటిలో) ఎవారూ కన్బడక 

ప్రయినా, మీకు అనుమతి ఇవాబడన్ంత వరకు 
అందులోకి ప్ర వేశంచకండి. మరియు (అనుమతి ఇవాక) 
మీతో తిరిగి పొమిని (ఆ ఇంటివారు) అంటే! తిరిగి వెళ్ళి 
ప్రండి. ఇదే మీ కొరకు శ్రర షఠ మైన్ ప్దధ తి. మరియు మీరు 
చేసేదంతా అల్లల హ్ కు బాగాతెలుస్త. ఎవ్ారికీ 
నివాస్స్థ ల్ం కాకుండా మీకు ప్ర యోజన్కరమైన్ 
వస్తు వులున్న ఇండల లో ప్ర వేశసేు , మీపై ఎటిట  దోషం ల్లదు. 
మరియు మీరు వయకత ప్రిచేది మరియు మీరు దాచేది 
అంతా అల్లల హ్ కు బాగా తెలుస్త.'' (అనూనర్్, 24:27-

29) 
ఈ ఆయతల్లో షరీఅత్ నియమ్నిబింధనలు 
పేరొకనడిం జర్గింది. ఇతరుల ఇింట్లల  ప్ర వేశించే ముిందు 
అనుమ్తి కోరాలి. అనుమ్తిసాే లోప్లికి వెళ్ళు ముిందు 
సల్లమ్ చేయాలి. ఒకవేళ మొద్టిస్నర్ అనుమ్తి 
లభిించకపోత్య, మూడు స్నరుల  అనుమ్తి కోరాలి. ఒకవేళ 
అప్ుటికి అనుమ్తి లభిించకపోత్య తిర్గ వెళ్ళు పోవాలి. 
మ్రో ఆయతులలో కూడా అల్లల హ్ (త) దీనిన గుర్ించే 
పేరొకనానడు. 

 ''ఓ విశ్వాసులరా! మీ బానిస్లు మరియు యుకత  
వయస్తుకు చేరని మీ పిల్ల లు, మూడ్డ స్మయాల్లో 
అనుమతి తీస్తకొనే మీవదద కు ర్వవాలి. (అవి) 
ఉదయపు (ఫజర ర ) న్మా'జ కు మందు, మధాయహనం 
("జుహ్ర ) తరువాత – మీరు మీ వస్తు ాలు విడిచి 
ఉన్నపుపడ్డ, మరియు ర్వతిి ('ఇషా) న్మా'జ  
తరువాత. ఈ మూడ్డ, మీ కొరకు ఏకాంత (ప్రదా) 
స్మయాలు. వీటి తరువాత వారు మరియు మీరు 
ఒకరి వదద కు మర్కకరు వచిుప్రతూ వుంటే, వారిపైగానీ, 
మీపై గానీ ఎల్లంటి దోషంల్లదు. ఈ విధంగా అల్లల హ్  
మీకు తన్ ఆజాల్ను విశదీకరిస్తు నానడ్డ. అల్లల హ్  
స్రాజాుడ్డ, మహావివేక వంతడ్డ. మరియు మీ పిల్ల లు 
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యుకత వయస్తుకు చేరుకున్నపుపడ్డ; వారికంటే పదద  

వారు (మందువారు) అనుమతి తీస్తకున్నట్లల  
వారుకూడా అనుమతి తీస్తకోవాలి. ఈ విధంగా 
అల్లల హ్  మీకు తన్ ఆజాల్ను విశదీకరిస్తు నానడ్డ. 
మరియు అల్లల హ్  స్రాజాుడ్డ, మహా వివేకవంతడ్డ. 
మరియు ఋతస్తర వం ఆగిప్రయి, వివాహ ఉతాుహం 

ల్లని స్త్ు ాలు – తమ సందరయం బయటప్డకుండా 
ఉండేటట్లల గా – తమపై వస్తు ాల్ను (దుప్పటల ను) 
తీసవేసేు , వారిపై దోషంల్లదు. కాని వారు అట్లల  
చేయకుండా ఉండటమే వారికి ఉతు మమైన్ది. మరియు 
అల్లల హ్  స్రాం వినేవాడ్డ, స్రాజాుడ్డ. (అనూనర్్, 
24:58-60)  

ఇంతకు మందు ఆయతల్లో అప్ర్చితుల 
అనుమ్తి గుర్ించి పేరొకనడిం జర్గింది. ఈ 
ఆయతల్లో ఇింటి సభుేలకూ మూడు వేళలోల  చివర్కి 
ఇింకా యుకత  వయస్సకు చేరని పిలల లకు కూడా 
అనుమ్తి తీస్కోవాలని ఆదేశించడిం జర్గింది. ఫజర ర్ 
నమాజ్కు ముిందు, మ్ధాేహన సమ్యింలో, ఎిందు 

కింటే అది విశార ింతి సమ్యిం గనుక, 'ఇషానమా'జు 
తరువాత ఎిందుకింటే అది ప్డుకునే సమ్యిం. ఈ 
మూడు సమ్యాలోల  ముిందుగా తెలియప్రుకుిండా 
నిశశబేింగా లోప్లికి వెళురాదు. ఈ సమ్యాలోల  తప్ు 
ఇతర సమ్యాలోల  వెళువచుు. అయిత్య పిలల లు 
పదే్వారైత్య అనుమ్తి లేకుిండా ప్ర వేశించరాదు. ఈ 
ఆయాతల వలల  దీని పార ముఖయత బహిరగ త 

మ్వుతుింది. ఈ 'హదీస్'లను చద్విండి, మ్ర్ింత 
పార ముఖేత  తెలుసా్ింది. 

لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం   ا
 (3/1323)[ ) متفق عليه (  1]  - 4667

ِري ِ قَاَل:ِد َعنآ أَِِبآ َسِعيآ  ََس قَاَل: إِن َ ُعَمَر  الآُخدآ َنا أَبُوآ ُموآ أََتا
َسَل إَِِل َ أَنآ  ِتَيِه فَ  أَرآ لَي َ ابَُه فََسل َمآُت ثَََلثًا فَلَمآ يَُرد َ عَأََتيآُت بَ آ

ُت. فََقاَل: آ أََتيآُت فََسل َمآُت  فََرَجعآ َما َمَنَعَك أَنآ َتأآتِيآَنا؟ فَُقلآُت: إِِن ِ
ُت  بَ َعىَل  ُل اهلِل   .اِبَك ثَََلثًا فَلَمآ َتُرد َ عَلَي َ فََرَجعآ َوقَدآ قَاَل ِِلآ َرُسوآ
ذَنآ لَُه  وسلم:  اهلل عليهصىل َتأآذََن أََحُدكُمآ ثَََلثًا فَلَمآ يُؤآ "إِذَا اسآ

ِجعآ". فََقاَل ُعَمُر: َنَة. قَاَل أَبُوآ َسِعيآٍد: فَُقمآ  فَلآَْيآ ُت  أَقِمآ عَلَيآِه الآَبي ِ
ت ُ   .َمَعُه فََذَهبآُت إََِل ُعَمَر فََشِهدآ

4667. (1) [3/1323- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ఒక రోజు మా వదే్కు 
అబూ మూస్న 'అష్'అరీ (ర) వచిు ఇల్ల అనానరు: 
'ఉమ్ర్్ (ర) నా వదే్కు ఒక వేకిత ని ప్ింపి రమ్మని 
పిలిచారు. నేను వెళ్ళును. అింతకుముిందు ప్ద్ధ తి 
ప్ర కారిం తలుప్ప వదే్కు వెళ్ళు అనుమ్తి తీస్కునే 
వాడిని. నేనతని ఇింటికి వెళ్ళు మూడుస్నరుల  తలుప్ప 
ముిందు నిలబడి సల్లమ్ చేస్నను. మొద్టి సల్లమ్ 
చేర్న తరాాత, రిండవ సల్లమ్ అనుమ్తి కోసిం, 
మూడవ సల్లమ్ తిర్గ వచేు ముిందు. 'ఉమ్ర్్ (ర) నా ఏ 
సల్లమ్కు సమాధానిం ఇవాలేదు. నేను తిర్గ వెళ్ళు 
పోయాను. 'ఉమ్ర్్ (ర) మ్నిష్ని ప్ింపి పిలిపిించారు. 
నేను వెళ్ళున తరాాత అతను, 'నువుా ఎిందుకు 
ఇింటిలోప్లికి ప్ర వేశించలేదు,' అని అడిగారు. దానికి 
నేను, 'మీ ఇింటి ముిందు నిలబడి మూడుస్నరుల  సల్లమ్ 
చేస్నను. మీరు ఏ సల్లమ్కూ సమాధానిం ఇవాలేదు. 
అిందువలల  నేను తిర్గ వెళ్ళుపోయాను,' అని అనానను.  
ప్ర వకత  (స) ననున, 'నీవు ఎవర్ ద్గగ రనైనా వెళ్ళు మూడు 
స్నరుల  అనుమ్తికోరు, ఒకవేళ అనుమ్తి లభిించలేక 
పోత్య తిర్గ వెళ్ళుపో' అని హితబోధచేస్నరు. అప్పుడు 
'ఉమ్ర్్ (ర), 'దీనిన గుర్ించి ఇతరులవరైనా స్నక్షేిం 
ఉనానరా?' అని అడిగారు. దానికి అబూ మూస్న 
'నేనిందుకే వచాును' అని అనానరు. 'నేనతని వెింట 
వెళ్ళు 'ఉమ్ర్్ (ర) వదే్ స్నక్షేిం ఇచాును' అని అబూ 
'సయీద్ 'ఖుదీర  (ర) అనానరు. (ముతా ఫఖున్ అలైహ్) 

'ఉమ్ర్్ (ర) ముింద్సా్గా స్నక్షేిం కోరారు. అయిత్య ఆ 
వారత  నమ్మయోగేత గలదే.  

 ( 3/1323)[ ) صحيح (  2]  - 4668
ٍد قَاَل: بآدِ َوَعنآ عَ  ُعوآ ِب ُ صىل اهلل عليه  اهلِل بآِن َمسآ قَاَل ِِلَ الن َ
َمَع ِسَواِديآ َحّت َ ي َ أَنآ َترآ "إِذآنَُك عَلَ  وسلم: فََع الآِحَجاَب َوأَنآ َتسآ
 . أَنآَهاَك"

4668. (2) [3/1323-దృఢం] 
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'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నేను వార్ించనింతవరకు నా ఇింటి 
తెలుప్పలు తెరుచుకొని లోప్లికి రావచుని, నా రహసే 
విషయాలు వినవచుని నేను అనుమ్తిసా్నానను. 
(ముసల మ్) 

 (3/1323)[ ) متفق عليه (  3]  - 4669
أََتيآُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم ِِفآ دَيآٍن كَاَن   َوَعنآ َجاِبٍرقَاَل: 

أَنَا. فَقاَل: "أَنَا  الآَباَب فََقاَل: "َمنآ ذَا؟" فَُقلآُت: قآُت أَِِبآ فََدقَ َعىَل 
 .َهَها. كَأَن َُه كَرِ "أَنَا

4669. (3) [3/1323- ఏకీభవితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ''మా నానన గార్పై కొింద్ర్ 
రుణభారిం ఉిండేది. దానిన గుర్ించి సఫారస్ కోసిం ప్ర వకత  
(స) వదే్కు వచాును. ఇింటి తలుప్ప తటాు ను. ప్ర వకత  (స) 
లోప్లి నుిండి 'ఎవరు' అని అనానరు. దానికి నేను, 
''నేను'' అని అనానను. ప్ర వకత  (స) ''నేను, నేను ఏమిటి,'' 
అని అనానరు. అింటే దానిన అసభ్ేింగా భావిించారు. 
(బు'ఖారి, మసల ం)  
ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే, 
ఎవరు అని అడిగత్య, తన పేరు, వివరాలు తెలపాలి. 
నేను  అింటే  దాని  వలల  ఏ వివరిం తెలియదు. 

 (3/1323)( متفق عليه[ )  4]  - 4670
آ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه  يآ  ُهرَ َوَعنآ أَِِب َرةَ قَاَل: دََخلآُت َمَع َرُسوآ

ف َِة  ٍ اِلآَحقآ ِبأَهآِل الص ُ وسلم فََوَجَد لََبًنا ِِفآ قََدٍح. فَقاَل: "أَبَا ِهر 
ا فَأَِذَن   ."فَادآُعُهمآ إَِِل َ  َتأآذَنُوآ ا فَاسآ ُتُهمآ فَأَقآَبلُوآ آ فََدَعوآ فَأََتيآهُُتُ
الَُهمآ فََدَخلُ      .وآ

4670. (4) [3/1323- దృఢం] 
అబూ హురైరా (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) వెింట 
ఆయన ఇింట్లల కి వెళ్ళును. అకకడ పాల గనన ఉింది. 
'స్ఫా వార్ని పిలవమ్ని నాతోఅనానరు. వాళ్ళు వచిు 
దాారిం వదే్ నిలబడి లోప్లికి రావటానికి అనుమ్తి 
కోరారు. ప్ర వకత  (స) అనుమ్తిించారు. అప్పుడు వారు 
ఇింటి లోప్లికి వచాురు. (బు'ఖారి) 

----- 

ُل الث َا لآَفصآ َ    రండవ విభాగం ِِن ا
 (1324/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4671 

أَُمي ََة بََعَث بِلََبٍ  بآَن أَن َ َصفآَواَن  َعنآ كَلََدةَ بآِن َحنآَبٍل:
َبةٍ    ِب ُ َوالن َ  .وسلمبِيآَس إَِل الن َِب ِ صىل اهلل عليه  َوَضَغا أَوآِجَدا

ىَل الآَواِديآ قَاَل: لَمآ   صىل اهلل عليه وسلم بِأَعآ فََدَخلآُت عَلَيآِه َو
َتأآِذنآ  لَمآ أَسآ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: .أَُسل ِمآ َو رآ  فََقاَل الن َ  ِجعآ "اِ

ََلُم عَلَيآُكمآ أَأَدآُخُل  : الس َ ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ  ؟فَُقلآ آ  " َرَواهُ الّت ِ
4671. (5) [3/1324 -అప్రిశోధితం] 
కల్ద్హ్ బిన్ 'హింబల్ కథనిం: 'సఫాాన్ బిన్ ఉమ్ 
యే ఖీరా, జిింకపిలల  పాలు నా దాారా ప్ర వకత  (స)కు 
ప్ింపారు. ప్ర వకత  (స) అప్పుడు మ్కకహ్ లో ఎతాు 
పార ింతింలో ఉిండే వారు. నేను ప్ర వకత  (స) వదే్కు అను మ్తి 
కోరకుిండా సల్లమ్ చేయకుిండా వెళ్ళును. ప్ర వకత  (స) 
నాతో, 'నువుా ఇింటి నుిండి బయటకు వెళ్ళుపో, మ్ళ్ళు 
తిర్గ వచిు అససల్లము అలైకుమ్ అని ప్లికి, ఆ 
తరువాత నేను లోప్లికి రావచాు? అని అనుమ్తి కోరు' 
అని అనానరు.(తిర్మజి', అబూ దావూద్) 

 ( 3/1324)[ ) صحيح (  6]  - 4672
يآَرةَ أَن َ َرُسوآ  "إِذَا   ليه وسلم قَاَل:صىل اهلل عَل اهلِل َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

لَِك إِذآٌن".  ِل فَإِن َ ذَ ُسوآ دَاُودَ.  دُِعَي أََحُدكُمآ فََجاَء َمَع الر َ  َرَواهُ أَبُوآ
َيٍة ل َُه قَاَل:  ُجِل إِذآنُُه" ُسوآ "رَ  َوِِفآ ِرَوا ُجِل إَِل الر َ    .ُل الر َ

4672. (6) [3/1324- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీలో ఎవర్నైనా పిలిపిసాే, అతడు ప్ింప్బడిన వేకిత  
వెింటనే రావాలి. అతనికి అదే అనుమ్తి.'' (అబూ 
దావూద్) 

 (1324/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 4673
ٍر قَاَل:َعبآ َوَعنآ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِد اهلِل بآِن بُسآ كَاَن َرُسوآ

ٍم  وسلم إِذَا أَََت بَاَب  َل لَمآ يَ  قَوآ ِهِه َو ِبِل الآَباَب تِلآَقاِء َوجآ َتقآ ِكنآ  سآ
ُل: َيآَسِر فََيُقوآ َيآَمِن أَوآ اْلآ ََلُم عَلَيآُكمآ  ِمنآ ر ُكآِنِه اْلآ ََلُم   ،"الس َ الس َ

 " ِل وَ  عَلَيآُكمآ ٌر. ذَ َمئٍذعَلَيآَها ُسُتوآ وآَرلَمآ يَُكنآ يَوآ َرَواهُ أَبُوآ  َك أَن َ الد ُ
ِكَر دَاُودَ وَ  ََلُم: .أَنٍَس  َحِديُث ذُ ََلةُ َوالس َ ََلُم  قَاَل عَلَيآِه الص َ لس َ "اَ

َيافَِة"  َمُة اهلِل" ِِفآ" بَاِب الض ِ    .عَلَيآُكمآ َوَرحآ
4673. (7) [3/1324 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ బుసర ర్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ఇతరుల ఇింటికి వెళ్ళత్య, తలుప్ప ముిందు నిలబడరు. 
దానికి కుడి లేదా ఎడమ్ ప్ర కక నిలబడేవారు. ఇింకా, 
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'అససల్లము అలైకుమ్, అససల్లము అలైకుమ్' అని 
అనేవారు. అయిత్య దాారాలపై తెరలు ఉిండనప్పుడు 
ఇల్ల  అనేవారు. (అబూ  దావూద్)  
ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే 
ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ఎిందుకు పిలిచేవారింటే, లోప్ల 
ఉననవారు తెలుస్ టారని లేదా లోప్లికి రావడానికి 
అనుమ్తి లభిసా్ింద్ని, అదేవిధింగా ఒకవేళ దాారింపై 
తెర ఉింటే ముిందు నిలబడి పిలవవచుును.  

----- 

ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ  మూడవ విభాగం      ا
 (1324/ 3)ته ( دراس [ ) لم تتم  8]  - 4674

َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعنآ َعَطاٍء أَن َ َرُجًَل َسأََل َرُسوآ
؟ فََقاَل: اَل:فَقَ  َتأآِذُن َعىَل أُم ِيآ " اَسآ ُجُل:. "نََعمآ آ َمَعَها فََقاَل الر َ  إِِن ِ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:. فََقاَل رَ ِِف الآَبيآِت  َتأآِذنآ  " ُسوآ اِسآ
ُل اهلِل صىل اهلل   .ا"عَلَيآهَ  آ َخاِدُمَها. فََقاَل َرُسوآ ُجُل: إِِن ِ فََقاَل الر َ

َتأآِذنآ عَلَيآَها أَُتِحب ُ أَنآ "اِ  عليه وسلم: َنًة؟" قَاَل: سآ َيا  َتَراَها ُعرآ
َتأآِذنآ عَلَيآَها". :قَالَ  ََل. َسًَل  "فَاسآ لٌِك ُمرآ   .َرَواهُ َما

4674. (8) [3/1324 -అప్రిశోధితం] 
'అ'తా బిన్ యస్నర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ను ఒక వేకిత , 

''నేను నా తలిల  వదే్కు వెళ్ళత్య, అప్పుడు కూడా అనుమ్తి 
తీస్కోవాల్ల?'' అని ప్ర శనించాడు. దానికి ప్ర వకత  (స) 
అవునని అనానరు. ఆ వేకిత , ''నేను నా తలిల  వెింటే, నా 
తలిల  ఇింట్లల నే ఉింట్టనానను.'' అని అనానడు. దానికి 
ప్ర వకత  (స) 'అనుమ్తి తీస్కొని వెళ్ళు,' అని అనానరు. 
'ప్ర వకాత ! నేను ఆమ సేవకుడను, ఆమ కుమారుడను,' 
అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అనుమ్తి తీస్కొని 
వెళ్ళు, నువుా నీ తలిల ని నగనింగా చూడాలని 
కోరుకుింటావా?' అని అనానరు. దానికి ఆ వేకిత , 'లేదు' 
అని అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అనుమ్తి తీస్కొని 
వెళ్ళు, ఒకవేళ నగనింగా ఉింటే నీవూ, ఆమ ఇదే్రూ 
సగుగ ప్డాలిస వసా్ింది. (మువ'తాా ఇమామ్ మాలిక్/  
'తాబయీ ప్రర కత ం)  

 ( 3/1325) [ ) ضعيف ( 9]  - 4675

ِل اهلِل صىل  َوَعنآ عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل:  اهلل كَاَن ِِلآ ِمنآ َرُسوآ
لن ََهاِرفَُكنآت إِذَا دََخلآُت   َخٌل بِا ِل َوَمدآ لل َيآ َخٌل بِا عليه وسلم َمدآ

َنَح ِِلآ . َرَواهُ الن ََسائِ ُ لل َ بِا ِل َتَنحآ     .يآ
4675. (9) [3/1325- బల్హీన్ం] 
'అల్ల (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు నేను తరచూ వెళ్ళు 
వాడిని. రాతాిపూట వెళ్ళత్య అనుమ్తి తీస్కునే వాడిని. 
ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదువుతూ ఉింటే, ద్గుగ ల్ల 
శబేించేసేవారు. దానిన నేను అనుమ్తిగా భావిించే 
వాడిని. (నస్నయి) 

 (3/1325) [ ) ضعيف ( 10]  - 4676
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ا  َوَعنآ َجاِبٍر أَن َ الن َ "ََل َتأآذَنُوآ

ََلِم"  لس َ آ بِا ِيآَماِن" هُ اَرَوا .لَِمنآ لَمآ يَبآَدأ   لآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ
4676. (10) [3/1325 -బల్హీన్ం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: సల్లమ్ 
చేయని వార్ని ఇింటిలోప్లికి రానివాకిండి. అింటే అను 
మ్తి కోర్ద ముిందు సల్లమ్ తప్ునిసర్గా చేయాలి. 
(బైహఖీ) 

===== 
َن َباُب الآُمَصافََحِة َوالآمُ   - 3  َقةِ َعا

3. కరచాలనం, ఆలింగన్ం 
కలసనప్పడు పేర మ్పూరాకమైన మ్రో ప్ద్ధ తి 
ము'స్నఫ'హా, ము'ఆనఖహ్. దీని దాారా సల్లమ్ 
ప్ర్పూరణ మ్వుతుింది. అిందువలేల  ఇస్నల మ్ దీనిన సల్లమ్ 
యొకక భాగింగా నిరే్దశించిింది. మీ సల్లమ్ మీ 
ము'స్నఫ'హాదాారా ప్ర్పూరణ మ్వుతుింది. ము'స్న ఫ'హా 
అింటే చేయిచేయి కలప్డిం, ము'ఆనఖహ్ అింటే 
ఆలిింగనిం చేయడిం. ము'స్నఫ'హ్ చేసన తరాాత 
ము'ఆనఖహ్ చేయాలి. ఇవి పేర మ్కు చిహానలు. 

لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ   మొదటి విభాగం     ا
 ( 3/1326)[ ) صحيح (  1]  - 4677

َحاِب  َعنآ قََتادَةَ قَاَل: قُلآُت ِْلَنٍَس: أَكَانَِت الآُمَصافََحُة ِِفآ أَصآ
ِل  ُ   اهللِ َرُسوآ . َرَواهُ الآُبَخاِري     صىل اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: نََعمآ

4677. (1) [3/1326-దృఢం] 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1631 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
ఖతాద్హ్ (ర) కథనిం: నేను అనస్ (ర)ను 'స'హాబ్బలోల  
ము'స్నఫ'హా ఆచారిం ఉిండేదా?' అని అడి గాను. దానికి 
అతను, 'అవును' అనానరు. (బు'ఖారీ)  
అింటే ప్ర వకత  (స) అనుచరులు సల్లమ్ చేసన తరాాత 
ము'స్నఫ'హ్ చేసేవారు. 

 (3/1326)[ ) متفق عليه (  2]  - 4678
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  قَاَل: يآَرةَ َوَعنآ أَِِبآ ُهرَ  قَب ََل َرُسوآ

َقآَرعُ بآُن َحاِبٍس. لآَحَسَن بآَن عَلِي ٍ َوِعنآَدهُ اْلآ َ َقآَرعُ: ا إِن َ  فََقاَل اْلآ
َن الآَولَدِ  َرةً م ِ ُل اهلِل   َما ِِلآ َعشآ آ أََحًدا فََنَظَر إِلَيآِه َرُسوآ ُ قَب َلآُت ِمهْنآ

َحُم" َل: قَاثُم َ  .صىل اهلل عليه وسلم   ."َمنآ ََل يَرَحُم ََل يُرآ
 .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ 

يآَرةَ: كُُرَحِديآث أَِِبآ ُهَر ِل  ِِفآ  "أَثَم َ لَُكُع" َوَسَنذآ "بَاِب َمَناقِِب أَهآ
ِب ِ صىل آ  اهللبَيآِت الن َ ِ ِكَر    عليه َوعَلَْيآ "إِنآ َشاَء َتَعاَل َوذُ َ َمِعيآ أَجآ
نٍِئ َحِديآُث أُم ِ هَ  ََماِن"ا   .ِِفآ "بَاِب اْلآ

4678. (2) [3/1326- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరా (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 'హసన్ను 
ముదేుపట్టు కునానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) వదే్ 
అఖ్ర'అ బిన్ 'హాబిస్ కూరుుని ఉనానరు. ముదేు 

పట్టు కుింటూ ఉిండగా ప్ర వకత  (స) చూచి, 'నాకు 10 మ్ింది 
బిడాలు. కాని వార్లో ఎవర్నీ నేను ముదేుపట్టు కోలేదు' 
అని అనానరు. ప్ర వకత  (స) అతని వైెప్ప చూచి, 'ప్ర జలను 
కనికర్ించనివాడు, కనికర్ించబడడు,' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ, మసల ం)  
అింటే ముదేు పట్టు కోవడిం పేర మ్ వాతసల్లేలకు 
నిద్రశనిం. చినన పిలల లను కనికర్ించని వాడిని 
కనికర్ించడిం జరుగదు. అింటే అల్లల హ్ (త) అతనిన 
కరుణించడు.  

----- 
ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ  రండవ విభాగం    ا

 ( 3/1326)[ ) صحيح (  3]  - 4679
اِء بآِن عَاِزِب َرِضَي اهلُل َعنآُهَما قَاَل: ِب ُ صىل  الَ قَ َعِن الآَْبَ الن َ

ِ يَلآَتِقَياِن فَيَ  عليه وسلم: اهلل  ِلَميآ َ   َتَصافََحاِن "َما ِمنآ ُمسآ إَِل 
قَا". ُغِفرَ  بآُن َماَجُه  لَُهَما قَبآَل أَنآ ي ََتَفر َ ِمِذي ُ َوا آ مَُد َوالّت ِ  َرَواهُ أَحآ

َيٍة أَِِبآ دَاُودَ قَاَل:  ِلمَ  َوِِفآ ِرَوا فََتَصافََحا  اِن "إِذَا الآَتََق الآُمسآ
َفَراهُ ُغِفَرلَُهَما" َتغآ  .َوَحِمَدا اهلَل َواسآ

4679. (3) [3/1326 -దృఢం] 
బర్వఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఇదే్రు ముసల ములు కలస ము'స్నఫ'హా చేసేు , వార్దే్రూ 
విడిపోవటానికి ముిందే వార్ పాపాలు క్షమిించ 
బడతాయి.''  (అ'హమద్, తిర్మజి, ఇబన  మాజహ్)  
అబూ దావూద్లో ఇల్ల ఉింది, ''ఇదే్రు ముసల ములు 
కలస ప్రసురిం ము'స్నఫ'హా చేసాే, అల్లల హ్ (త) 
గొప్ుతనానిన కొని యాడిత్య, క్షమాప్ణకోర్త్య వార్ని 
క్షమిించడిం జరుగుతుింది. ఎిందుకింటే సల్లమ్ 
ము'స్నఫ'హ్ చేయటిం వలల  హృద్యాలలో ఉనన 
కలమషిం దూరమైపోతుింది. హృద్యాలు నిరమలమై 
పోతాయి. ఆ తరువాత దైవకారుణేిం వర్య సా్ింది. 

 (1327/ 3)حسن أو صحيح (  [ ) 4]  - 4680
ُجُل ِمن َا يَلآََق  قَاَل َرُجٌل:  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل:  َل اهلِل الر َ يَا َرُسوآ

ُي  أَفََيلآَتِزُمهُ  قَاَل: "ََل". َصِديآَقُه أَيَنآَحِنآ لَُه؟ قَاَل: أََخاهُ أَوآ  َقب ِلُُه؟ َو
يَُصافُِحُه؟ قَاَل: . َرَواهُ  "قَاَل: "نََعمآ  "ََل". قَاَل: أَفََيأآُخُذ بَِيِدهِ َو

ِمِذي ُ  آ     .الّت ِ
4680. (4) [3/1327 -ఫ్రర మాణికం  /  దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  'ఓ ప్ర వకాత ! మాలో ఎవరైనా 
తన సోద్రునితో కలసనప్పడు గౌరవింగా అతని ముిందు 
వింగగలడా?' అని విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స) 'లేదు' అని అనానరు. ఆ వేకిత  మ్ళ్ళు, 
'కలసనప్పుడల్లల  ము'స్నఫ'హా (చేయికల్ప్డం), 
ము'ఆనఖహ్ (ఆలింగన్ం), తప్ునిసర్ అవుతుిందా? ' 
అని విననవిించుకునానడు. ప్ర వకత  (స), 'లేదు' అని 
అనానరు. మ్రల ఆ వేకిత , 'అతని చేయిప్ట్టు కొని 
ము'స్నఫ'హా చేయగలడా? అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స) 'అవును' అని అనానరు. (తిర్మజి'). 

 (1327/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4681
َل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َمَة أَن َ َرُسوآ  َوَعنآ أَِِبآ أَُما

يآِض أَنآ ي ََضَع أََحُدكُمآ يَ   َعىَل َجبآَهِتِه أَوآ َعىَل  َدهُ "َتَماُم ِعَيادَةِ الآَمِر
أَلُُه: كَيآَف ُهَو؟ َوَتَماُم   مآ بَيآَنُكُم الآُمَصافََحُة". َتِحي َاِتكُ يَِدهِ فََيسآ

مَ  َفهُ َرَواهُ أَحآ ِمِذي ُ َوَضع َ آ  .ُد َوالّت ِ
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4681. (5) [3/1327- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''వాేధిగర సా్ని ప్ర్పూరణ  ప్రామ్రశ ఏమిటింటే, మీరు 
అతని నుదురుపై చేయిపటిు  నీ ఆరోగేిం ఎల్లగుింద్ని 
అడగటిం, ఇింకా మీరు ప్రసురిం కలసనప్పడు, సల్లమ్ 
తరాాత ము'స్నఫ'హా చేయటిం ప్ర్పూరణ  సల్లమ్.'' 
(అ'హమద్, తిర్మజీ'  /  బల్హీన్ం) 

 ( 3/1327)[ ) ضعيف (  6]  - 4682
:َعنآ َوَعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل  لَتآ قَِدَم َزيآُد بآُن َحاِرثََة  َها قَا

ُل  وَ  .الآَمِديآَنةَ  ِِتآ فَ اهلل ع اهلِل صىلَرُسوآ أََتاهُ فََقَرعَ  ليه وسلم ِِفآ بَيآ
ُ  .الآَباَب  ًنا يَُجر  َيا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُعرآ فََقاَم إِلَيآِه َرُسوآ

ًنا قَ َيا بَُه َواهلِل َما َرأَيآُتُه ُعرآ َدهُ فَاعآَتَنَقُه َوقَب َلَُه.  بآلَ ثَوآ ُه َوََل بَعآ
ِمِذي ُ  آ      .َرَواهُ الّت ِ

4682. (6) [3/1327- బల్హీన్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: 'జైద్ బిన్ 'హారిస'హ్ (ర) 
మ్దీనహ్ వచాురు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) నా ఇింట్లల  
ఉనానరు. తలుప్ప తటాు రు. ప్ర వకత  (స) అప్పుడు లంగీ 
ధర్ించి ఉనానరు. పైన దుసా్లేవీ లేవు. 'జైద్ బిన్ 
'హార్స'హ్ పిలుప్ప విని వెింటనే నిలబడాారు. లుింగీ 
ఈడుుకుింటూ అకకడకు చేరారు. శరీర పైభాగిం 
ఖాళ్ళగా ఉింది. అింతకు ముిందు ఎననడూ నేను 
పైభాగానిన నగనింగా చూడలేదు. ప్ర వకత  (స) 'జైద్తో 
ము'ఆనఖహ్  చేస్నరు. ముదేుపటాు రు. (తిర్మజీ')  
దీనిదాారా తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే, ప్ర యాణిం 
నుిండి వచేువార్తో  ము'ఆనఖహ్  చేయాలి. 

 ( 3/1327)) ضعيف (  [ 7]  - 4683
ةَ أَن َُه قَاَل: ٍَعنآ َرُجٍل ِمنآ َعََنَ َب بآِن بَُشْيآ آ   َوَعنآ أَي ُوآ قُلآُت ِْلَِِب

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصافُِح  ذَر ٍ: إِذَا   ُكمآ َهلآ كَاَن َرُسوآ
هُ؟ قَاَل: َما لَِقيآُتُه قَط ُ إَِل َ َصافََح  ٍم  ِنآ َوَبَعَث إَِِل َ لَِقيآُتُموآ  ذَاَت يَوآ

ُت فَأََتيآُتُه وَ  ِْبآ لَمآ أَكُنآ ِِفآ أَهآلِيآ فَلَم َا ِجئآُت أُخآ يآرٍ َو  ُهَو َعىَل َسِر
َودَ  لآَتَزَمِنآ فَكَانَتآ تِلآَك أَجآ َودَ. َرَواهُ  وَ  فَا     .وآ دَاُودَ أَبُ  أَجآ

4683. (7) [3/1327- బల్హీన్ం] 
అయూేబ్ బిన్ బషీర్్  బనూ 'అన్'జహ్ తెగలోని ఒక 
వేకిత  దాారా కథనిం: ఆ వేకిత  అబూ జ'ర్్ (ర)ను, 'ప్ర వకత  
(స) మీతో కలిసాే ము'స్నఫ'హ్ చేసేవారా?' అని 

ప్ర శనించాడు. దానికి అబూ జ'ర్్ (ర) ప్ర వకత  (స), 
'ఎప్పుడు కలిసనా నాతో ము'స్నఫ'హ్ చేసేవారు. 
ఒకస్నర్ ఒక వేకిత ని ప్ింపి ననున పిలిచారు. అప్పుడు 
నేను ఇింట్లల లేను. నేను వచిున తరాాత, నాకు 
తెలియప్రుటిం జర్గింది. నేను వెళ్ళును. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స) ప్రటపై కూరుునానరు. ప్ర వకత  (స) ననున 
కౌగలిించుకునానరు. అనినటి కింటే ఆ ము'ఆనఖహ్ 
చాల్ల  బ్బగుింది. (అబూ  దావూద్) 

 (1327/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 4684
ٍل قَالَ َوَعنآ ِعكآَرَمَة بآِن  ُل اهلِل صىل اهلل   : أَِِبآ َجهآ قَاَل َرُسوآ

ِكِب الآُمَهاِجِر". َرَواهُ  ا لر َ َحًبا بِا َم ِجئآُتُه: "َمرآ عليه وسلم يَوآ
ِمِذي ُ  آ    .الّت ِ

4684. (8) [3/1327 -అప్రిశోధితం] 
ఇకర మ్హ్ బిన్ అబూ జహల్ కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) 
వదే్కు వెళ్ళును. ప్ర వకత (స) ననునచూచి వలస వచిున్ 
బ్బట స్నర్కి స్తా గతం!  అని  దీవిించారు.5 (తిర్మజీ')  

 ( 3/1328)[ ) صحيح (  9]  - 4685
 ٍ َنآَصاِر  -َوَعنآ أَُسيآِد بآِن ُحَضْيآ َن اْلآ َو ا هُ قَاَل: بَيآَنمَ  -َرُجٍل م ِ

َم  ُث الآَقوآ ِ ِحُكُهمآ فََطَعَنُه الن َ بَيآنَ  -َوكَاَن فِيآِه ِمَزاٌح  -يَُحد  ِب ُ  ا يُضآ
دٍ  ِِنآ. قَاَل:  .صىل اهلل عليه وسلم ِِفآ َخاِصَرتِِه بُِعوآ ِْبآ فََقاَل: أَصآ

لَيآَس عَلَي َ قَِميآٌص فََرفََع   ". قَاَل: إِن َ عَلَيآَك قَِميآًصا َو َطِْبآ "اصآ
َتَضَنُه وَ ِب ُ الن َ  ُل  صىل اهلل عليه وسلم َعنآ قَِميآِصِه فَاحآ َجَعَل يَُقب ِ

َحُه قَالَ  َل اهلِل. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ كَشآ    .: إِن ََما أََردآت ُ َهَذا يَا َرُسوآ
4685. (9) [3/1328 -దృఢం] 
ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్్ అన్'స్నరీ (ర) కథనిం: ఒకరోజు 
అతను తన జాతివార్తో మాటాల డుతునానరు. 
అతనప్పుడూ సింతోషింగా ఉిండేవారు. ప్ర జలు 
అతనిమాటలకు నవేావారు. అతను నవిాించేవారు. 
ప్ర వకత  (స) అకస్నమతాుగా వచాురు. అతని నడుమును 
బతాింతో తాకారు. అతడు వెింటనే, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ 

 

5) వివరణ-4684: కలవడానికి లేదా ఎవరైనా వసాూ 

ఉిండటిం చూస, 'మ్ర్్'హబ్బ అహ్లన్ వ సహ్లన్' అని 

స్నాగతిం ప్లకడిం మ్ించిది. మే'రాజ్ 'హదీస్'లో 

ప్ర వకత (స) కలసన ప్ర వకత లింద్రూ ప్ర వకత  (స)ను స్నాగతిం, 

స్స్నాగతిం అని ప్లకర్ించారు.  



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1633 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ

బతాింతో తాకి నిందుకు బదులు ఇవాిండి,' అని 
విననవిించుకునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ప్ర తీకారిం 
తీరుుకో,' అని అనానరు. దానికి అతడు, 'మీ శరీరింపై 
చొకాక ఉింది. మీరు ననున బతాింతో తాకినప్పడు నా 
శరీరింపై ఏమీ లేదు,' అని అనానరు. ప్ర వకత (స) తన 

చొకాక తీసవేస్నరు. 'రా, ప్ర తీకారిం తీరుుకో,' అని 
అనానరు. అతడు ప్ర వకత  (స)ను కౌగలిించుకునానరు. 
ప్ర కకలను ముదేుపట్టు కోస్నగారు. ఇింకా, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
అసలు నా ఉదేేశేిం ఇదే, అది పూరత యిేింది,' అని 
అనానరు.  (అబూ  దావూద) 

 (3/1328)[ ) ضعيف (  10]  - 4686
: ِب ِ عآ َفَربآَن   َوَعنآ الش َ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َتلََق َ َجعآ أَن َ الن َ

آ  لآ  أَِِب لٍِب فَا َ عَيآَنيآِه.َتزَ َطا دَاوُ  َمُه َوقَب ََل َماَبيآ   دَ َوالآَبيآَهِقي ُ َرَواهُ أَبُوآ
َسًَل ِِفآ " شُ  ِيآَماِن"ُمرآ   .َعِب اْلآ

ن َِة" َعِن الآَبَياِضي ِ   ِح الس ُ ِض نَُسِخ"الآَمَصاِبيآِح" َوِِفآ " َشرآ َوِِفآ بَعآ
   .ُمت َِصًَل 

4686. (10) [3/1328 -బల్హీన్ం] 
ష'అబీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) జఅ'ఫర్్ బిన్ అబీ 

'తాలిబ్ ను కలిస్నరు. అతనితో ము'ఆనఖహ్ చేస్నరు. 
ఇింకా అతని నుదురుపై ముదేుపట్టు కునానరు. (అబూ 
దావూద్, బైహఖీ)  
ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే, 

'అల్ల (ర) సోద్రులు జ'అఫర్్ (ర) ఖురైష్షల హిింసలు 
భ్ర్ించలేక 'హబషహ్ వలసపోయారు. ప్ర వకత  (స) 
'ఖైబర్్ను జయిించిన తరాాత, జ'అఫర్్ (ర) 'హబ్షహ్ 
ను వద్లి 'ఖైబర్్ వచాురు. ప్ర వకత  (స) తన చినాననన 
కొడుకు వలస రాగానే సింతోషింతో కలస ము'ఆనఖహ్ 
చేస  స్నాగతిం  ప్లికారు. 

 (3/1328)[ ) ضعيف (  11]  - 4687
عِ  ِة ُرُجوآ لٍِب ِِفآ قِص َ َفِر بآِن أَِِبآ َطا ِض الآَحبآَشِة ِه َوَعنآ َجعآ ِمنآ أَرآ

 َ َ أ َنا َحّت  ُل اهلِل صىل اهلل  َتيآَنا الآَمِديآَنَة فََتلَق َاِِنآ قَاَل: فََخَرجآ  َرُسوآ
: عليه وسلم فَاعآَتَنَقِنآ ثُم َ قَاَل: أَنَا بَِفتآِح َخيآَْبَ  "َما أَدآِريآ

لَِك فَتآَح خَ  َفٍر؟" َوَوافََق ذَ . َرَواهُ ِِفآ"  يآَْبَ أَفآَرُح أَمآ بُِقُدوآِم َجعآ
ن َِة" ِح الس ُ     .َشرآ

4687. (11) [3/1328 -బల్హీన్ం] 
జ'అఫర్్ బిన్ అబీ 'తాలిబ్ (ర) 'హబ్షహ్ నుిండి 
తిరుగు ప్ర యాణిం గుర్ించి వివర్సాూ ఇల్ల అనానరు. 
'మేము హబషహ్ నుిండి బయలుదేరి మ్దీనహ్ 
మునవారహ్ వచాుము. ప్ర వకత  (స)ను కలవడిం 
జర్గింది. ప్ర వకత  (స) ము'ఆనఖహ్ చేస్నరు. అప్పుడే 
'ఖైబర్్లో ప్ర వకత  (స)కు విజయిం పార పాిించిింది. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స) నాకు 'ఖైబర్్ విజయిం వలల  సింతోషిం 
కలిగింద్ర, లేక జ'అఫర్్ వచిునిందువలల  సింతోషిం 
కలిగింద్ర చెప్ులేను,' అని అనానరు. దైవ నిరణ యిం వలల  
రిండు సింతోషాలు తోడయాేయి. (షర్్హు స్సననహ్)  

 (3/1328)م تتم دراسته ( [ ) ل  12]  - 4688
ِرٍع نآ زَ َوعَ  َنا   الآَقيآِس قَاَل:َوكَاَن ِِفآ َوفآِدَعبآدِ  .ا لَم َا قَِدمآ

َل اهلل صىل   الآَمِديآَنَة فََجَعلآَنا نََتَبادَُرِمنآ  ُل يََد َرُسوآ َرَواِحِلَنا فَُنَقب ِ
لَُه. َرَواهُ أَبُوآ    ُودَ دَا اهلل عليه وسلم َوِرجآ

4688. (12) [3/1328 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్ ఖైస్ తెగ నాయకులోల  ఒకరైన 'జార'అ కథనిం: 
మేము మ్దీనహ్ చేర్న వెింటనే, తొింద్రగా మా 
వాహనాలపై నుిండి దిగ ప్ర వకత  (స) వదే్కు వెళ్ళు కాళ్ళు 
చేతులకు ముదేులు పట్టు కోస్నగాము. (అబూ దావూద్) 

 (3/1329)[ ) صحيح (  13]  - 4689
: لَتآ َبَه  َوَعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها قَا َما َرأَيآُت أََحًدا كَاَن أَشآ

. َس  يًا و َدََل ً  مآًتا َوَهدآ
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم    َيٍة َحِديآثَا َوكَََلًما بَِرُسوآ َوِِفآ ِرَوا

َذ بَِيِدَها فََقب َلََها أَخَ ِمنآ فَاِطَمَة كَانَتآ إِذَا دََخلَتآ عَلَيآِه قَاَم إِلَيآَها فَ 
لََسَها ِِفآ مَ  ِلِسِه َوكَاَن إِذَا دََخَل عَلَيآهَ َوأَجآ َمتآ إِلَيآِه فَأََخَذتآ جآ ا قَا

ِلِسَها لََستآُه ِِفآ َمجآ     .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ بَِيِدهِ فََقب َلَتآُه َوأَجآ
4689. (13) [3/1329 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: నడకలో, మాటలోల , రూప్ప 
ర్దఖలోల  ప్ర వకత  (స) పోలికలు ఫాతిమ్హ్లో తప్ు 
మ్రవర్లో నేను చూడలేదు. ప్ర వకత  (స) ఇింటికి, 
ఫాతిమ్హ్ వసాే, ప్ర వకత  (స) పేర మ్, వాతసలేింతో నిలబడి 
ఫాతిమ్హ్ చేయి తన చేతిలోనికి తీస్కొని, ఆమ 
నుదురుపై ముదేుపటిు  తాను కూరుునే చోట కూరోు 
బడతారు. అదే విధింగా ప్ర వకత  (స) ఫాతిమ్హ్ ఇింటికి 
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వెళ్ళత్య, ఫాతిమ్హ్ నిలబడి ప్ర వకత  (స) చేతిని తన 
చేతిలోకి తీస్కొని, ప్ర వకత  (స) చేతులపై ముదేులు పటిు  
తన సి్ననింలో కూరోుబడతారు. (అబూ  దావూద్)  

 (3/1329)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 4690
آ  اِء قَاَل: دََخلآُت َمَع أَِِب َل َما   بَ َوَعِن الآَْبَ كآٍر َرِضَي اهلُل َعنآُهَما أَو َ

َط قَِدَم  ِجَعٌة قَدآ أََصاَبَها ُحّم  فَأََتاَها  الآَمِديآَنَة فَإِذَا عَائَِشَة ُمضآ
َها. َرَواهُ أَبُوآ  .أَبُوآ بَكآرٍ  فََقاَل : كَيآَف أَنآِت يَا بُني َُة؟ َوقَب ََل َخد َ

    .دَاُودَ 
4690. (14) [3/1329 -అప్రిశోధితం] 
బరాఅ' (ర) కథనిం: అబూ బకర్్ (ర) మ్దీనహ్ 
వచాురు. నేను అతని వెింట అతని ఇింటికి వచాును. 
అప్పుడు అతని కూతురు 'ఆయి'షహ్ (ర)కు  జారింగా 
ఉింది. అబూ  బకర్్ (ర) ఆమ వదే్కువచిు ఆరోగేిం 
ఎల్ల ఉింది అని అడిగ, తన కూతురుని ముదేు 
పట్లట కునానరు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1329)م تتم دراسته ( ) ل  [ 15]  - 4691
ِب َ صىل اهللِضَي اهلُل َعنآهَ َوَعنآ عَائَِشَة رَ   عليه وسلم ا أَن َ الن َ

َبَنٌة َوإِن َُهمآ لَِمنآ   أُِِتَ بَِصِب ٍ فََقب َلَُه فََقاَل: "أََما إِن َُهمآ َمبآَخلٌَة م َجآ
ن َِة"  ِح الس ُ    .ر َيآَحاِن اهلِل". َرَواهُ ِِفآ " َشرآ

4691. (15) [3/1329  -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ఒక ప్సబిడాను ప్ర వకత  (స) 
వదే్కు తీస్కురావటిం జర్గింది. ప్ర వకత  (స) ముదేు 
పటాు రు. ఇింకా, 'ఈ బిడాలు పిసనార్తనిం, పిర్కి 
తనానికి కారణమౌతారు. కాని ప్ర ప్ించింలో వీరు దైవ 

ప్పషాులు, ఆయన అనుగర హాలు,' అని అనానరు. 6 

(షర్్హు స్సననహ్)  
----- 

 
6) వివరణ-4691.ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన విషయిం 

ఏమిటింటే, మ్నిష్ సింతానిం వలల  పిసనార్గా 

వేవహర్సా్నడు. బిచుగాళుకు, అగతేప్రులకు దాన 

ధరామలు చేయడు, ఇింకా మ్గతనిం లేక జిహాద్ నుిండి 

తపిుించుకుింటాడు. ఎిందుకింటే ఒకవేళ నేను 

చింప్బడిత్య నా సింతానిం నిరాధార మైపోతుింద్ని 

భ్యప్డి. కనుక సింతానిం గుర్ించి చెడుగా మాటాల డ 

కిండి. ఎిందుకింటే పిలల లు ప్పవుాల వింటివారు. ప్పవుాల 

వలల  స్వాసన వసా్ింది. 

ُل الث َ  لآَفصآ َ ِلُث  ا    మూడవ విభాగం  ا
 (3/1329)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 4692

ىَل قَاَل: َتَبَقا إَِل   َعنآ يَعآ آ اِسآ ُ إِن َ َحَسًنا َوُحَسيآًنا َرِضَي اهلُل َعهْنآ
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََضم َُهَما إِلَيآِه َوقَاَل: لََد  لآوَ "إِن َ ا َرُسوآ

َبَنٌة". رَ  مَُد َمبآَخلٌَة َمجآ    .َواهُ أَحآ
4692. (16) [3/1329  -అప్రిశోధితం]  
య'అల్ల (ర) కథనిం: 'హసన్ మ్ర్యు 'హుసైన్ 
బ్బలేింలో ప్ర వకత  (స) వదే్కు ప్ర్గెతాుకుింటూ వచాురు. 
ప్ర వకత  (స) వార్ని గుిండకు హతాుకొని, 'ఈ పిలల లు 
పిసనార్తనిం, పిర్కితనానికి కారణిం అవుతారు. అింటే 
మ్నిష్ బిడాల వలల  పిసనార్తనిం, పిర్కితనానికి 
గురవుతాడ్డ,' అని అనానరు.  (అ'హమద్)  

 (3/1330)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 4693
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنآ َعَطاِء الآُخَراَساِِن ِ أَن َ َرُسوآ

َهِب الآِغل ُ َوَتَها ا يَذآ َهِب دَوآ قَاَل: "َتَصافَُحوآ ا َوَتذآ ا َتَحاب ُوآ
َناُء"الش َ  َسًَل   .حآ لٌِك ُمرآ   َرَواهُ َما

4693. (17) [3/1330- అప్రిశోధితం] 
'అ'తా 'ఖురాస్ననీ కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మీరు 
ఇతరులిన కలిసనప్పడు ము'స్నఫ'హా చేయిండి. 
దానివలల  ఈరాయ ేదేాషాలు తొలగపోతాయి. ప్రసురిం 
కానుకలు ఇచిు ప్పచుుకోిండి. దానివలల  శతాుతాిం 
దూరమ్వుతుింది. ఇింకా పేర మ్ అధికమ్వుతుింది. 
(మాలిక్  /  తాబయీ  ప్రర కత ం) 

 (3/1330)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4694
اِء بآِن عَاِزِب َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل: ُل اهلِل  َوَعِن الآَْبَ قَاَل َرُسوآ
بًَعا قَبآ   الآَهاِجَرةِ فَكَأَن ََماَل صىل اهلل عليه وسلم:"َمنآ َصىل  أَرآ

ُهن َ ِِفآ لَيآلَةِ  ِلَماِن إِذَا تَ َصَل َ ِرَوالآُمسآ َصافََحا لَمآ يَبآَق بَيآَنُهَما  الآَقدآ
ِيآَماِن"  ذَنآٌب إَِل َ َسَقَط".   َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ

4694. (18) [3/1330  -అప్రిశోధితం] 
బరా' బిన్ 'ఆజిబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మ్ధాేహాన నినకి ముిందు 4 రకాతులు చదివిన వార్కి 
షబ ఖద్ర్్లో 4 రకాతులు చదివినింత ప్పణేిం 
లభిసా్ింది. అదే విధింగా ఇదే్రు ముసల ములు 
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కలసనప్పడు ము'స్నఫ'హా చేసాే వార్ పాపాలు తొలగ 

పోయి వారు  ప్ర్శుదుధ లై పోతారు.  (బైహఖీ)   
===== 

 َياِم َباُب الآقِ   - 4
4. గౌరవ్సూచకంగా నిలబడటం (ఖియామ్) 
ఎవరైనా గొప్ువారు వచిునప్పుడు గౌరవ 
సూచకింగా అతని గొప్ుతనిం చాటేిందుకు నిలబడటిం 
సర్కాదు. ఎిందుకింటే గొప్ుతనిం కోసిం నిలబడటిం 
కేవలిం అల్లల హ్ (త) ఆరాధనకోసమే నిలబడాలి. 
అల్లల హ్ ఆదేశం: ''...అల్లల హ్ స్నినధాన్ంలో వినయ 
విధ్మయతలతో నిలబడిండి.''  (అల్ బఖరహ్, 2:238) 

ُل   َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం   ا
 (3/1331)ليه ( [ ) متفق ع 1]  - 4695
آ  ِري ِ قَاَل:َعنآ أَِِب يآَظَة َعىَل ُحكآِم   لَم َا نََزلَتآ بَُنوآ  َسِعيآِد الآُخدآ قَُر

دٍ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِلَيآِه َوكَاَن  َسعآ يآًبا قَرِ بََعَث َرُسوآ
ِجدِ   َعىَل م ِنآُه فََجاءَ  ُل ا .ِحَماٍر فَلَم َا دَنَا ِمَن الآمَسآ هلِل صىل  قَاَل َرُسوآ

َنآَصاِر:"اهلل  ا إَِل َسي ِِدكُمآ عليه وسلم لِلآ ُموآ . ُمت ََفٌق عَلَيآِه.  " قُوآ
َُسَراِء" لِِه ِِفآ "بَاِب ُحكآِم اْلآ     .َوَمََض الآَحِديآُث بُِطوآ

4695. (1) [3/1331 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: బనూ ఖురై''జహ్ 
యూదులు స'అ'ద్ తీరుు ప్టల  సింతృపాి ప్ర కటిసాే, ప్ర వకత  
(స) స'అద్ బిన్ మ్'ఆజ్'ను పిలిపిించారు. అప్ు డతను 
గాయాలు తగలి అనారోగేింగా ఉనానరు. నడవలేక 
పోతునానరు. వాహనింపై ఎకిక ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్కు 
వచాురు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అనాసరులతో 'మీరు మీ 
నాయకుడు స'అద్ బిన్ మ్'ఆజ్' ను వాహనింపై నుిండి 
దిించటానికి నిలబడిండి,' అని అనానరు.'' 7  (బు'ఖారి, 

మసల ం) 
 

7) వివరణ-4695: స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్' అ'నాసరీ అబేుల్ 

అష్హల్ తెగకు చెిందినవారు. ఇతను ము'సఅబ్ బిన్ 

'ఉమైర్ (ర) ద్వారా ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించారు. సహచరుల 

చర్తాలో ఇల్ల ఉింది: ''స'అద్ బిన్ జరారహ్ ఇింట్లల  

ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్్ ఉిండేవారు. అతనితో, ''స'అద్ 

 

బిన్ మ్'ఆజ్' ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్సాే ఇదే్రు వేకుత లు కూడా 

అవిశాాసింలో ఉిండలేరు. అిందువలల  మీరు ఆయన 

గుర్ించి ఆలోచిించిండి'' అని అనానరు. స'అద్ బిన్ 

మ్'ఆజ్', ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్్ వదే్కు వచాురు. 

అప్పుడతను స'అద్తో, 'నేనొక విషయిం చెపాులను 

కుింట్టనానను, తమ్రు కూరొుని నిదానింగా వినిండి, 

స్త్ాకర్ించడిం, స్త్ాకర్ించకపోవడిం మీ ఇషు ిం,' అనానరు. 

స'అద్ దానికి ఒప్పుకునానరు. అప్పుడు ము'స్'అబ్ 

బిన్ 'ఉమైర్ ఇసా్లమ్ వాసావానిన గుర్ించి వివర్ించారు. 

ఈ ఖుర్్ఆన్లోని కొనిన ఆయతలను ప్ఠిించి 

వినిపిించారు. వాటిని వినన స'అద్ కలిమ్ షహాద్హ్ 

ప్లికి ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించారు. 'అబ్దద ల్ అష్హల్ తెగలో 

వెింటనే ఈ వారత  వాేపిించిింది. స'అద్ తన ఇింటికి 

వెళ్ళురు. అకకడ అతని కుట్టింబిం వారు, 'ఇప్పుడు ఆ 

గౌరవిం ఉిండదు,' అని అనానరు. స'అద్ నిలబడి, 'మీలో 

నాకు ఎట్టవింటి సి్ననిం ఉింది,' అని అడిగారు. దానికి 

అింద్రూ, 'నాయకులు మ్ర్యు గౌరవమ్రాేద్లు 

గలవారు,' అని అనానరు. అప్పుడు స'అద్, 'మీరు 

ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించనింత వరకు నేను మీతో మాటాల డను,' 

అని అనానరు. స'అద్కు తన జాతిలో ఉనన గౌరవ 

మ్రాేద్ల ప్ర భావింవలల  స్నయింతాిం కాకముిందే అతని 

తెగ వారింద్రూ ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించారు. మ్దీనహ్ అింతా 

తక్బీరల తో నినాదాలతో మారుమ్్రగింది. ఇస్నల మ్ వాేపాిలో 

స'అద్ (ర) చాల్ల గొప్ుపాతా వహిించారు. ఈ 

విషయింలో ఎవరూ అతనికి వేతిర్దకింగా ఉిండేవారు 

కారు. అిందుకే ప్ర వకత  (స), 'అనాసరులోల ని ఉతామ్ 

కుట్టింబ్బలు బనూన్జాార్వి. వార్ తరువాత సి్ననిం 

'అబ్దద ల్ అష్హల్వి,' అని ప్ర వచిించారు. ఈ సింఘటన 

'ఉఖ్బహ్ ఊల్ల, 'ఉఖ్బహ్ స్ననీల మ్ధేకాలింలో 

జర్గింది. స'అద్ ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించిన తరువాత 

ము'స్'అబ్ను అకకడి నుిండి తన ఇింటికి రపిుించు 

కునానరు.  

ఇతర వివరాల: కొనిన రోజుల తరాాత 'ఉమ్రహ్ కోసిం 

మ్కకహ్ బయలుదేరారు. అతని సేనహితుడు, ప్ర ముఖ 

నాయకుడైన ఉమయ్యహ్ బిన్ 'ఖలఫ్ ఇింట్లల  విడిది 

చేస్నరు. ఉమ్యేహ్ బిన్ 'ఖల్ఫ్ మ్దీనహ్ వసాే వీర్ వదే్ 

విడిదిచేసే వారు. ' 'హరమ్ ఖాళ్ళగా ఉింటే నాకు చెప్పు,' 

అని అనానరు. మ్ధాేహన సమ్యింలో అతడితో కలస 

'తవాఫ్ చేయటానికి బయలుదేరారు. దార్లో అబూ 

జహల్ను కలిస్నరు. ఇత నవరు అని అడిగాడు. దానికి 
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ఉమ్యేహ్, 'స'అద్,' అని అనానరు. అప్పుడు అబూ 

జహల్, ''ఎింత ఆశురేిం నీవు ఆ మారగ భ్ర ష్షు లకు 

ఆశరయిం ఇచిు, వార్కి సహాయిం చేసాూ మ్కకహ్లో 

నిరాయింగా తిరుగుతునానవు. ఒకవేళ నీవు ఇతని 

వెింట ఉిండి ఉిండకపోత్య ఇతడ్డ ఇింటికి చేరటిం కషు ిం 

అయి పోయేది,'' అని అనానడు.  వెింటనే స'అద్ ఆగర హిం 

వేకత ిం చేస, ''ననున ఆపి చూడిండి, నేను మీ మ్దీనహ్ 

మారాగ నిన మూసవేసా్నను,'' అని అనానరు.  ఉమ్యేహ్ 

బిన్ 'ఖల్ఫ్, 'ఓ స'అద్! అబుల్'హకమ్ (అబూ జహల్) 

మ్కకహ్ పాలకుడు. అతని ముిందు మలల గా 

మాటాల డిండి,' అని అనానరు. దానికి స'అద్ (ర), 

'ఊరుకోిండి! నేను ప్ర వకత  (స)ను ముసల ములు మిమ్మలిన 

సింహర్సా్నరని అింటూ ఉిండగా వినానను,' అని అనానరు. 

దానికి వాడు, 'మ్కకహ్లోకి వచిు చింప్పతారా,' అని 

అడిగాడు, అతడ్డ, 'అది మాతాిం తెలియదు,' అని 

అనానడ్డ.  

ఈ భ్విషేవాణ ఫలిించే సమ్యిం బద్ర ర్ యుద్ధ ింగా ప్ర్ణ 

మిించిింది.  

అవిశాాస్లు మ్దీనహ్పై దాడి చేయడానికి 

ఆయుధాలతో యుద్ధ  సనానహాలు చేస్నరు. ఈ వారత  

ప్ర వకత  (స)కు అిందిింది. ప్ర వకత  (స) అనుచరులతో 

సింప్ర దిించారు. స'అద్ ల్లచి, 'ప్ర వకాత ! మేము తమ్ర్న 

విశాసించాము, ధృవీకర్ించాము, విధ్మయత చూపాము. 

మీ మ్నస్లో ఉననది ఆదేశించిండి. మిమ్మలిన ప్ింపిన 

అల్లల హ్ (త) స్నకియ ! ఒకవేళ మీరు సముద్ర ింలో 

దూకమ్నాన మేము సద్ధ ింగా ఉనానిం. మాలో ఒకకరు 

కూడా ఇింట్లల  కూరోురు. యుద్ధ ిం అింటే మాకు 

ఎట్టవింటి భ్యింలేదు. ఇన్షా అల్లల హ్ యుద్ధ  

మైదానింలో మేము సతే సింధులుగా నిరూపిించు 

కుింటాము. అల్లల హ్ మా దాారా తమ్ర్కి కింటిచలువ 

ప్ర స్నదిించు గాక!' అని ప్ర సింగించారు. ప్ర వకత  (స) ఈ 

ప్ర సింగిం వలల  చాల్ల సింతోష్ించారు. సైనాేనిన సననద్ధ ిం 

చేసే సమ్యిం ద్గగ రయిింది. ప్ర వకత  (స) 'ఔస్ తెగ ప్తాకిం 

స'అద్కు అప్ుగించారు. ఉ'హుద్ యుద్ధ ింలో స'అద్ (ర) 

ప్ర వకత  (స) వదేే తన నివాసిం ఏరురచుకునానరు. ప్ర వకత  

(స), 'అవిశాాస్లతో మ్దీనహ్లోనే ఉండి యుద్ధ ిం 

చేదేామ్ని,' అనానరు. 'అబేుల్లల హ్ బిన్ ఉబయ్ బిన్ 

సల్లల్ దీనేన ఏకీభ్విించారు. కాని కొింద్రు వీరమ్రణిం 

కోసిం ఉతాసహవింతులైన యువకులు, 'బయటకు వెళ్ళు 

యుద్ధ ించేదేామ,' అని అనానరు. అధికులు దీనేన 

 

సమ్రి్ించారు. అనింతరిం ప్ర వకత  (స) వార్ని సమ్రి్సాూ 

ఆయుధాలు ధర్ించడానికి లోప్లికి వెళ్ళురు. స'అద్ 

మ్ర్యు ఉసైద్, 'మీరు ప్ర వకత  (స)ను బయటకు తీస్కు 

పోవాలని ప్ట్టు బడుతునానరు. ప్ర వకత  (స)పై దైవవాణ 

అవతర్సాూ ఉింట్టింది. అిందువలల  మీ నిరణ యిం వెనకిక 

తీస్కోిండి, సమ్సేను ప్ర వకత  (స)పై వద్లివేయిండి,' అని 

అనానరు. ప్ర వకత  (స) ఆయుధాలు ధర్ించి బయటకు 

వచాురు. యువకులు, 'తమ్ర్ని వేతిర్దకిించినిందుకు 

సగుగ ప్డుతునానిం, తమ్రు ఎట్టవింటి ఆదేశిం ఇసాే 

అల్లగే వేవహర్సా్నిం,' అని విననవిించుకునానరు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ప్ర వకత  ఆయుధాలు ధర్సాే 

యుదాధ నికి సద్ధ మ్యి దిగుతాడు,' అని అనానరు. ఏది 

ఏమైనా యుద్ధ ిం పార రింభ్మ్యిేింది. ఇస్నల మీయ సైనేిం 

జయిించిింది. కాని మ్ళ్ళు వెనకిక తగగ ింది. అప్పుడు ప్ర వకత  

(స) అింద్ర్కింటే ముిందు ఉనానరు. ఆయన వెింట 

ఇదే్రు యువకులు వీరోచితింగా పోరాడుతునానరు. 

వార్లో ఒకరు స'అద్ బిన్ మ్'ఆజ్'. ఈ యుద్ధ ింలో అతని 

సోద్రుడు వీరమ్రణిం పిందారు.   

కందక యుద్ధ ిం 5వ హిజీర లో జర్గింది. ప్ర వకత  (స) 

అనాసరుల నుిండి మ్దీనహ్ 1/3 వింతు ప్ిండుల  ఐన బిన్ 

హిసనర్ బిన్ స'యీద్కు ఇవాటానికి సింప్ర దిించారు. ఈ 

సింప్ర దిింప్పలోల  స'అద్ బిన్ ఉబాదహ్తో పాట్ట స'అద్ 

బిన్ మ'ఆజ్' కూడా ఉనానరు. యుద్ధ  సమ్యిం 

అసననమ్యిింది. ఆయుధాలు ధర్ించి యుద్ధ  

మైదానానికి బయలుదేరారు. బనూ 'హారిస్ల' కోటలో 

అతని తలిల గారు ఉిండేవారు. ఆమ 'ఆయి'షహ్(ర)వదే్ 

కూరొుని ఉనానరు. కవితాిం చదువుతూ వెళ్ళురు. 

అప్పుడు తలిల గారు 'కుమారా! వెనుక ఉిండిపోయావు 

తొింద్రగా వెళ్ళు. ఆయుధిం ఉనన చేయి బయట ఉింది. 

అప్పుడు 'ఆయి'షహ్ (ర), 'ఓ స'అద్ తలిల గారు 

చూడిండి! ఆయుధిం చాల్ల చిననగా ఉింది,' అని 

అనానరు. యుద్ధ  మైదానింలోకి వెళ్ళత్య హిబ్బాన్ బిన్ 

'అబుద  మనాఫ్ కొడుకునానడు. చేతిమీద్ దాడి 

చేయగానే చేయి తెగపోయిింది. ఇింకా గరాింగా నేను ' 

'అరఫహ్ కొడుకును,' అని అనానడు. ప్ర వకత  (స) విని, 'నీ 

వినాశింగాను,' అని శపిించారు. ఆ తరువాత మ్సజ ద 

నబవీలో ఒక టింట్ వేయబడిింది. రఫీద్ అస్లమియను 

అతని సేవకోసిం నియమిించారు. స'అద్ ఆ టింట్లోనే 

ఉిండేవారు. ప్ర వకత  (స) ప్ర తిరోజు ఆయనున ప్రామ్ర్శించే 

వారు. ఎిందుకింటే అతనికి జీవితింపై విరకిత  ప్పటేు , 
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'అవిశాాస్లతో ఇింకా యుదాధ లు ఉింటే ననున 

బర తికిఉించు, నాకు వార్తో యుద్ధ ిం చేయాలని చాల్ల 

కోర్కగా ఉింది. ఎిందుకింటే వారు నీ ప్ర వకత ను 

హిింసించారు, తిరసకర్ించారు. మ్కకహ్ నుిండి తీస 

వేస్నరు. ఒకవేళ యుదాధ లు పూరత యేే సమ్యిం వసాే ఈ 

గాయిందాారా నాకు వీరమ్రణిం పిందే అవకాశిం 

ప్ర స్నదిించు. ఇింకా బనీ ఖురై''జహ్ విషయింలో నాకు 

కింటిచలువ ప్ర స్నదిించు,' అని అల్లల హ్ను పార రి్ించారు. ఈ 

దు'ఆ యొకక రిండవభాగిం స్త్ాకర్ించబడిింది. ప్ర వకత  (స) 

బనూ ఖురై''జహ్ను బహిషకర్ించినప్పడు వాళ్ళు, 

'మేము స'అద్ను నాేయమూర్త గా స్త్ాకర్సా్నిం,' అని 

అనానరు. ప్ర వకత  (స) స'అద్కు ఈ విషయిం తెలియ 

ప్ర్చారు. గాడిద్పై ఎకికవచాురు. మ్సజ ద్ ద్గగ రకు 

వచాురు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అనాసరులతో, 'మీ 

నాయకుడిన వాహనింపై నుిండి దిింప్టానికి లేవిండి' అని 

అనానరు. ఆ తరువాత స'అద్తో, 'వీళ్ళు మీ 

తీరుుకోసిం వేచి ఉనానరు.' అప్పుడు స'అద్, 'వీర్లో 

యుద్ధ ిం చేయగలిగే వార్ని నర్కివేయిండి, స్త్ు ాల్ను, 

పిలల లిన బ్బనిసలుగా చేస్తకోండి, ఇింకా ధనానిన ప్ించి 

వేయిండి' అని తీరుు ఇచాురు. ప్ర వకత  (స) అది విని, 

'నీవు ఆకాశ ఆదేశాలను అనుసర్ించావు,' అని అనానరు. 

దీని ప్ర కారిం తన ముిందు 400 మ్ిందిని నర్కిించారు.  

మరణం: ఈ సింఘటన జర్గన కొనిన రోజుల వరకు 

బర తికునానరు. సాయింగా ప్ర వకత  (స) చికితసచేస్నరు. 

కాని చేయి వాచిపోయిింది. ఒకరోజు గాయిం చినికి రకత ిం 

ప్ర వహిించిింది. ప్ర వకత  (స)కు ఈ విషయిం తెలియగానే 

ఆింద్రళనతో బటు లు ఈడుుకుింటూ మ్సజ ద్లోనికి 

వచాురు. వచిు చూసేసర్కి స'అద్ మ్రణించి ఉనానరు. 

కళ్ళబరానిన తన ఒడిలో తీస్కొని కూరుునానరు. రకత ిం 

ప్ర వహిసాోింది. ప్ర జలు రా స్నగారు. అబూ బకర్్ (ర) 

వచాురు. కేకవేస 'నడుము విర్గపోయిింది' అని 

ఏడాురు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అల్ల అనకిండని 

అనానరు. 'ఉమ్ర్్ (ర) ఏడుసాూ 'ఇన్ననలిలాాహి 

వఇన్నన ఇలైహి రాజివూన' అని అనానరు. చూసాే 

అతని తలిల  ఇల్ల అింటూ ఏడుసా్ింది. జనా'జహ్ 

బయలుదేర్ింది. ప్ర వకత  (స) వెింట ఉనానరు. ఇింకా అతని 

జనా'జహ్లో 70,000 మ్ింది దైవదూతలు ఉనానరని 

అనానరు. కళ్ళబరిం చాల్ల త్యలిగాగ  అయిపోయిింది. 

కప్టాచారులు ఎగతాళ్ళ చేయస్నగారు. అప్పుడు ప్ర వకత  

(స), 'అతని జనా'జహ్ దైవదూతలు ఎతాుకొని 

 (3/1331)[ ) متفق عليه (  2]  - 4696
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  بآِن ُعَمَرَعِن الن َ يآُم  يُقِ  "ََل  َوَعِن ا

ُجُل الر َ  ِلِس الر َ ُحوآ ُجَل ِمنآ م َجآ لَِكنآ َتَفس َ ِلُس فِيآِه َو ا  ِه ثُم َ يَجآ
ا ُعوآ    .. ُمت ََفٌق عَلَيآهِ "َوَتَوس َ

4696. (2) [3/1331 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం : ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఒక వేకిత ని అతని చోటి నుిండి లేపి అకకడ 
కూరోు రాదు. అయిత్య ప్ర జలు ఒకర్ గుర్ించి మ్రొకరు 
సరేుకోవాలి. దానివలల  ఇతరులకు కూడా కూరుునే 
సిలిం లభిసా్ింది.'' 8  (బు'ఖారీ,  మసల ం) 

 

ఉనానరు,' అని అనానరు. ఖననిం చేస వచిు ప్ర వకత  (స) 

దుుఃఖింలో మునిగ ఉనానరు. కనీనళ్ళు రాలుతూనే 

ఉనానయి. స'అద్ మ్రణిం ఇస్నల మీయ చర్తాలో 

అస్నధారణ సింఘటనగా పేరొిందిింది. అతను ఇస్నల మ్ 

కోసిం ఎనోన గొప్ు సేవలు, తాేగాలు చేస్నరు. అతనిలో 

ధార్మక ఉతాసహిం ఉిండేది. అిందువలేల  వారు 

అ'నాసరులోల  సిద్దద ఖె అకబర్గా భావిించబడే వారు 

నైతికింగా స'అద్ (ర) మొద్టి తరగతికి చెిందిన ఉతామ్ 

ప్పరుష్షలు. ప్ర వకత  (స) తరువాత 'అబేుల్ అష్హల్ 

తెగకు చెిందిన స'అద్ బిన్ మ్'ఆజ', ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్్ 

మ్ర్యు 'ఉబ్బద్హ్ బిన్ బషీర్్ ముగుగ రు వేకుత లు 

ఉతాములుగా భావిించ బడేవారు. సాయింగా స'అద్ 

''నేనొక స్నమానుేడిని, అయిత్య మూడు విషయాలోల  

చేరవలసన సి్ననాలకు చేరుకునానను. మొద్టిది ప్ర వకత  

(స) వినే 'హదీస్'ను అల్లల హ్ తరఫున అవతర్ించినట్టు  

భావిసా్నను. రిండవది నమా'జులో మ్రో విషయానిన 

గుర్ించి ఆలోచిించను. జనా'జహ్ వెింట ఉింటే మునకర్్ 

నకీర్్లు ప్ర శనసా్నరనే భ్యిం ఉింట్టింది.  

స'యీద్ బిన్ ము'సయ్యయబ్ అభిపా్రయ్ం: ఈ గుణాలు 

ప్ర వకత లోల  ఉింటాయి. ప్ర వకత  (స)కు అతని ఆచరణలపై 

ఎింత నమ్మకిం ఉిండేద్ింటే, 'సమాధి శక్ష నుిండి ఎవరైనా 

బయటప్డిత్య అది స'అద్,' అని అనానరు. ఒక స్నర్ ఒక 

వేకిత  ప్ర వకత  (స)కు ఉనినవసాీిం ప్ింపిించారు. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు దానిన తాకి దాని మతాద్నింపై ఆశురేిం 

వేకత ిం చేస్నరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'మీరు దీని మతాద్నింపై 

ఆశురేపోతునానరా? సారగ ింలో స'అద్ యొకక 

రుమాలు దీనికింటే మతాగా ఉింట్టింది,' అని అనానరు.  

8) వివరణ-4696: ఖుర్్ఆన్లో అల్లల హ్ సభ్ నియమ్ 

నిబింధనలను గుర్ించి శక్షణ ఇచాుడు. కూరోువటిం, 
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లేవటింలో ప్రసురిం ఇతరులకు ఇబాింది కలగకుిండా 

మ్లచుకోవాలి. అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఓ విశ్వాసులరా 

స్మావేశాల్లో (వచేువారికి) చోట్ల కలిపంచమని మీతో 

అన్నపుపడ్డ, మీరు జరిగి, చోట్ల కలిపసేు , అల్లల హ్  మీకు 

విశాల్మైన్ చోట్లను ప్ర స్తదిస్తు డ్డ. మరియు ఒకవేళ 

మీతో (న్మా'జ  ల్లక జిహాద్ కు) ల్లవండి అని 

చెప్పబడితే! మీరు ల్లవండి. మరియు మీలో విశాసంచిన్ 

వారికి మరియు జా్ఞన్ం ప్ర స్తదించబడిన్ వారికి అల్లల హ్  

ఉన్నత స్తథ నాల్ను ప్ర స్తదిస్తు డ్డ. మరియు మీరు 

చేసేదంతా అల్లల హ్  బాగా ఎరుగును. '' (అల్ 

మజ్ఞదల్హ్, 58:11)  

అింటే మీరు సభ్లో కూరొుని ఉిండగా మ్రో వేకిత  వసాే చాల్ల 

చాలనింత చోట్ట ఉింటే కొదేిగా జర్గ చోట్ట దొర్కేల్ల 

కూరోుిండి. మీరు ఇతరులప్టల  విశాల హృద్యింతో 

ప్ర వర్త సాే, అల్లల హ్ (త) మీకు విశాలత ప్ర స్నదిసా్నడు.  ఈ 

వాకేిం యొకక అవతరణా కారణిం ఇల్ల ఉింది. ఒకస్నర్ 

ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశసా్నానడు, ప్ర జలు కూరొుని 

విింట్టనానరు. ఎవరైనా వసాే ఎవరు తమ్ చోట్ట నుిండి 

కద్లటేల దు. అప్పుడు ఇతరులు వసాే వార్కీ చోట్ట 

కలిుించిండని ఖుర్్ఆన్ ఆదేశించిింది.  

ముఖాతిల్ (ర) కథనిం: శుకర వారిం నాడు ఈ ఆయత 

అవతర్ించిింది. ప్ర వకత  (స) అప్పుడు అ'స్'హాబ్ 
'సుఫ్ఫహ్లో ఉనానరు. అింటే మ్సజ ద్లో ఒకచోట సిలిం 

ఇరుకుగా ఉిండేది. ప్ర వకత  (స) బద్ర ర్ యుద్ధ ింలో పాల్కగ నన 

ముహాజిరీనల ను, అ'నాసరల ను గౌరవిించేవారు. ఆ రోజు 

అనుకోకుిండా బద్ర ర్ 'స'హాబీలు ఆలసేింగా వచాురు. 

ప్ర వకత  (స)కు సమీప్ింగా నిలబడిపోయారు. ప్ర వకత  (స)కు 

సల్లమ్ చేస్నరు. ప్ర వకత  (స) సమాధానిం ఇచిున 

తరువాత సభికులకు సల్లమ్ చేస్నరు. వారు కూడా 

సమాధానిం ఇచాురు. చోట్ట దొరుకుతుింద్ని వారు వేచి 

ఉనానరు. కాని ఎవరో ఒకరు తన చోటి నుిండి లేచి, బదీర  

'స'హాబీలను కూరోుబటాు రు. నిలబడిన వార్కి కొింత 

అవమానింగా అనిపిించిింది. ఇట్ట కప్టాచారులోల  

గుసగుసలు మొద్లయాేయి. 'చూిండిండి, ఎింత 

అనాేయిం,' అని చెప్పుకోస్నగారు. అది గర హిించిన ప్ర వకత  

(స) తన సోద్రుల కోసిం చోట్ట కలిుించేవార్ కోసిం దు'ఆ 

చేస్నరు. దీనిన విననవెింటనే కూరుుననవారు వచేువార్కి 

చోట్ట కలిుించస్నగారు. శుకర వారిం నాడే ఈ ఆయత 

అవతర్ించిింది. దీనిన గుర్ించి అనేక 'హదీస్'లు 

ఉనానయి.  

 ( 3/1331) [ ) صحيح ( 3]  - 4697
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  يآَرةَ أَن َ َرُسوآ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

ِلٌم "أََحق ُ بِهِ   إِلَيآِه فَُهوَ   ِه ثُم َ َرَجعَ ِلِس "َمنآ قَاَم ِمنآ م ِجآ      .. َرَواهُ ُمسآ
4697. (3) [3/1331- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
కూరుుని, లేచిప్రయి, మ్ళ్ళు తిర్గవచిున వేకిత  
మాతామే, తాను కూరుునన చోట్టకు ఎకుకవ హకుక 
గలవాడు. 9   (ముసల మ్) 

----- 

لآ  َ    రండవ విభాగం اِِنآ ُل الث َ َفصآ ا
 ( 3/1331)[ ) صحيح (  4]  - 4698

لٍِك  آ ِمنآ   قَاَل:َعنآ أَنَِس بآِن َما ِ ٌص أََحب َ إِلَْيآ لَمآ يَُكنآ َشخآ
ِل اهللِ  ا لَِما  .صىل اهلل عليه وسلم َرُسوآ ُموآ هُ لَمآ يَُقوآ ا إِذَا َرأَوآ َوكَانُوآ
َن ِمنآ  لَُموآ ِمِذي ُ َوقَاَل:َهَذا َحِديآٌث  َواهُ َك.رَ َذلِ كََراِهَيِتِه لِ  يَعآ آ الّت ِ
 َحَسٌن َصِحيآٌح 

4698. (4) [3/1331-దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులు ప్ర వకత  (స)ను 
చాల్ల పేర మిించేవారు. అయినప్ుటికీ ప్ర వకత  (స)ను చూస 
నిలబడేవారు కారు. ఎిందుకింటే ప్ర వకత  (స) రాకపై 
నిలబడటిం ప్ర వకత  (స)కు ఎింతమాతాిం ఇషు ిం లేద్ని 
వార్కి  తెలిస  ఉిండేది. (తిర్మజీ' /  ప్ర మాణికం, -దృఢం) 
ఈ 'హదీస్' ఆధారింగానే కొింద్రు ప్ిండితులు 
ఎవరైనా వసాే గౌరవిం కోసిం నిలబడటిం మ్ించిది కాద్ని 
అభిపార యప్డాారు. 

 ( 3/1332) [ ) صحيح ( 5]  - 4699
ُل اهلِل صىل اهلل َيَة قَاَل َرُسوآ هُ   وسلم:  ه ي عل َوَعنآ ُمَعاِو "َمنآ َسر َ
َ َمقآ  أ ًما فَلآَيَتَبو َ َِجاُل قَِيا َرَواهُ  .َعَدهُ ِمَن الن َاِر"أَنآ ي ََتَمث ََل لَُه الر 

ِمِذي ُ َوأَبُوآ دَاُودَ  آ    .الّت ِ
4699. (5) [3/1332 -దృఢం] 

 

9) వివరణ-4697: ఒక వేకిత  నమా'జ్ కోసిం ప్ింకిత లో 

కూరుునానడు. వు'దూ భ్ింగిం అయిింది. వు'దూ 

చేయడానికి వెళ్ళు మ్ళ్ళు తిర్గ వసాే అతడే ఆ చోట్టకు 

తగన హకుకదారుడు. ఈ విధింగా వేర్ద ఏ ప్ని 

ఉనానసర్ద. 
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ము'ఆవియహ్(ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తన 
గౌరవారిిం ప్ర జలు నిలబడాలని కోరుకునేవారు తన 
నివాస్ననిన నరకింలో ఏరురచుకోవాలి.'' (తిర్మజీ', 
అబూ  దావూద్)  

 ( 3/1332)ضعيف ( [ )  6]  - 4700
َمَة قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنآ أَِِبآ أَُما َخَرَج َرُسوآ

َكًئا َعىل َعًصا فَُقمآَنا فََقاَل: َعَ  ُمت ِ ُم اْلآ ا كََما يَُقوآ ُموآ ُم اجِ "ََل َتُقوآ
ًضا". َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  ُضَها بَعآ ُم بَعآ ِ     .يَُعظ 

4700. (6) [3/1332-  బల్హీన్ం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) కరర  
సహాయింతో వచాురు. మేము ప్ర వకత  (స) గౌరవారిిం నిల 
బడాాము. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'మీరు గౌరవారిిం ఈ 
విధింగా నిలబడకిండి. ఇల్ల అరబ్బాతరులు ఒకరు 
మ్రొకర్ గౌరవారిిం నిలబడతారు,' అని అనానరు. 
(అబూ  దావూద్)  

 (1332/ 3)ه ( [ ) لم تتم دراست 7]  - 4701
َرةَ ِِفآ َشَهادٍَة  َوَعنآ َسِعيآِد بآِن أَِِب الآَحَسِن قَاَل: َجاَءنَا أَبُوآ بَكآ

ِلَس فِيآِه َوقَ ِلِسِه فَأَََب أَنآ ي َجآ ِب َ  :الَ فََقاَم لَُه َرُجٌل م ِنآ َمجآ إِن َ الن َ
ِب ُ صىل اهلل عليه    صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعنآ ذَا َونَََه الن َ
ِب َمنآ لَمآ يَكآُسُه. َرَواهُ أَبُوآ  ُجُل يََدهُ بِثَوآ وسلم أَنآ يَمآَسَح الر َ

    .اُودَ دَ 
4701. (7) [3/1332- అప్రిశోధితం] 
స'యీద్ బిన్ అబిల్ 'హసన్ కథనిం: అబూ బకర హ్ 
స్నక్షేిం ఇవాటానికి వచాురు. ఆయన రాగానే ఒక వేకిత  
లేచి నిలబడాాడు. ఆయన అతని సిలింలో కూరోుటానికి 
నిరాకర్ించారు. ఇింకా ప్ర వకత  (స) దీనిన వార్ించారని 
అనానరు. ఇింకా తన చేతిని తనది కాని వసాీింతో 
తుడవరాద్ని వార్ించారు. (అబూ  దావూద్)  
అింటే అప్ర్చిత వేకిత  యొకక వసాీింతో చేయి 
తుడవరాదు. తన కుమారుడు, లేదా తన సేవకుని 
వసాీింతో చేయి తుడవ వచుు. ఎిందుకింటే అది అతడు 
ఇచిుిందే గనుక. 

 ( 3/1332)[ ) ضعيف (  8]  - 4702

دَاِء قَاَل: رآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنآ أَِِبآ الد َ كَاَن َرُسوآ
لَُه  -إِذَا َجلََس  َنا َحوآ َض َما أَرَ فَ  -َجلَسآ لَُه أَوآ بَعآ عَ نََزعَ نَعآ ُجوآ ادَ الر ُ
َن عَلَيآهِ  لَِك  .يَُكوآ ِرُف ذَ َحابَُه فََيثآ  فََيعآ َن. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ أَصآ     .ُبُتوآ

4702. (8) [3/1332- బల్హీన్ం] 
అబూ ద్ర్్దా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) కూరొుని ఉిండి, 
ఆయన చుటూు  మేము కూరొుని ఉిండి, ప్ర వకత  (స) 
ఏదైనా ప్ని ఉిండి ఇింటికి వెళుటానికి నిలబడి, మ్ళ్ళు 
రావాలని ఉింటే తన సి్ననింలో చెప్పులు లేదా దుప్ుటి 
ఉించి వెళతారు. దాని వలల  అనుచరులు ప్ర వకత  (స) 
మ్ళ్ళు తిర్గ వసా్నరని భావిించి అింద్రూ తమ్ సి్ననాలోల  
కూరొుని వేచి  ఉింటారు. (అబూ  దావూద్) 

 (1332/ 3) ( استهم در[ ) لم تت 9]  - 4703
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َعمآٍرو َعنآ َرُسوآ

ِ إَِل َ بِإِذآ قَ ثآَنيآ َ ا َِق بَيآ . َرَواهُ  "نِِهَمااَل: "ََل يَِحل ُ لَِرُجٍل أَنآ ي َُفر 
ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ   آ  الّت ِ

4703. (9) [3/1332 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''కూరుునన ఇదే్రు వేకుత ల మ్ధే వార్ని 
జర్పి కూరోువటిం ఎింతమాతాిం ధరమింకాదు. వారు 
అనుమ్తి ఇసాే మ్ర్దిం ఫరవా లేదు.'' (తిర్మజీ', అబూ 

దావూద్) 
 (3/1332)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 4704

َل اهلِل صىل  أَبآ  َعنآ َوَعنآ َعمآِروبآِن ُشَعيآِب  هِ أَن َ َرُسوآ ِ ِيِه َعنآ َجد 
َ  عليه وسلم قَاَل:  اهلل  ِلسآ بَيآ ِ إَِل َ بِ  "ََل َتجآ َرَواهُ   إِذآنِِهَما". َرُجلَيآ

    .أَبُوآ دَاُودَ 
4704. (10) [3/1332- అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ ష్ష'ఐబ్ తన తిండిర  దాారా, ఆయన తన 
తిండిర  దాారా కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''అనుమ్తి 
లేకుిండా ఇదే్రు వేకుత ల మ్ధే కూరోురాదు.'' (అబూ 
దావూద్) 

----- 

ُل  لآَفصآ َ ِلث   ا    మూడవ విభాగం الث َا
 (3/1332)[ ) ضعيف (  11]  - 4705

يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعنآ أَِِبآ ُهَر كَاَن َرُسوآ
ِلُس َمَعَنا ِِف الآمَ  ِ يَجآ ِجِد يَُحد  ًما َحّت َ نََراهُ ثُنَ سآ ا فَِإذَا قَاَم قُمآَنا قَِيا

ِت أَزآَواجِ  َض بُُيوآ     البيهقي. .هِ قَدآ دََخَل بَعآ
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4705. (11) [3/1332- బల్హీన్ం] 
అబూ హురైరా (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్లో మాతో 
కూరొుని మాటాల డేవారు. ప్ర వకత  (స) నిలబడిత్య, 
ఆయనతో పాట్ట మేము కూడా నిలబడేవాళుిం. ప్ర వకత  
(స) తన ఇింటి లోనికి ప్ర వేశించనింతవరకు మేము 
నిలబడేవాళుిం.  (బైహఖీ)  
అింటే సభ్ ముగసన పిమ్మట నిలబడేవారు, గౌరవ 
సూచకింగా మాతాిం కాదు. 

 (3/1333)[ ) ضعيف (  12]  - 4706
ِل ا اِب قَاَل: دََخَل َرُجٌل إََِل َرُسوآ ِثلََة بآِن الآَخط َ هلِل صىل  َوَعنآ َوا

ُل اهلِل ليه اهلل ع َزَح لَُه َرُسوآ ِجِد قَاعٌِد فََتَزحآ وسلم َوُهَو ِِف الآَمسآ
َل اهلِل إِن َ ِِف الآمَكَاِن  صىل اهلل عليه وس لم. فََقاَل الر َجُل: يَا َرُسوآ
ِلِم لََحق ًا إِذَا  َسَعًة. فََقاَل الن َِب ُ   صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ لِلآُمسآ

 َ هُ أَنآ يَتَ َرآهُ أ ِيآَماِن" "َزَح لَهُ َزحآ ُخوآ    .. َرَواُهَما الآَبيآهِقي ُ ِِفآ" ُشَعِب اْلآ
4706. (12) [3/1333- బల్హీన్ం] 
వాస'ల బిన్ 'ఖ'తాాబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్లో 
కూరొుని ఉనానరు. ఒక వేకిత  వచాుడు. ప్ర వకత  (స) తన 
చోట్టనుిండి కొింత జర్గారు. అతడు కూరోువటానికి 
కొింత సిలిం ఏరుడిింది. అతడు తన ప్ర కకన 
కూర్చువాలని. ఆ వేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! సిలిం చాల్ల ఉింది 
నేను మ్రోచోట కూరుుింటాను. మీరు ఆింద్రళన 
చెింద్కిండి,' అని అనానడు. దానికిప్ర వకత  (స) ''తన 
ముసల మ్ సోద్రుని రాకచూచి కొించెిం సరేుకొని 
కూరోువడిం ఒక ముసల మ్ విధి.'' అని అనానరు. 
(బైహఖీ) 

===== 
ِي   - 5 ِم َوالآمَشآ ِس َوالن َوآ  َباُب الآُجلُوآ

5. కూర్చువటం, నిదాపోవటం, న్డవటం 
ఇస్నల మ్ ధరమిం జీవితానికి సింబింధిించిన అనేక 
నియమ్ నిబింధనల గుర్ించి శక్షణ ఇచిుింది. 
అదేవిధింగా ప్డుకునే, కూరుునే, నడిచే నియమా లను 
గుర్ించి కూడా శక్షణ ఇచిుింది. సభ్లోకి వెళ్ళున తరాాత 
సల్లమ్ చేస ఎకకడ ఎల్ల కూరోువాలో కూడా ఇస్నల మ్ 

బోధిించిింది. ఖుర్్ఆన్లో అల్లల హ్ (త) సభ్ నియమ్ 
నిబింధనల గుర్ించి ఇల్ల ఆదేశంచాడు: '' ఓ 
విశ్వాసులరా! మీరు రహస్య స్మాలోచన్లు చేసేు  – 
ప్ప్కార్వయలు, హదుద లుమీరి ప్ర వరిత ంచటం మరియు 
ప్ర వకత  ఆజాల్ను ఉల్ల ంఘంచటం గురించి కాకుండా – 
పుణయకార్వయలు మరియు దైవభీతికి స్ంబంధించిన్ 
విషయాల్ను గురించి మాతిమే (రహస్య 
స్మాలోచన్లు) చేయండి. మరియు అల్లల హ్  ప్టల  
భయభకుత లు కలిగి ఉండండి. ఆయన్ స్నినధిలోనే 
మీరు స్మావేశప్రచబడతారు. నిశ్చయంగా, రహస్య 
స్మాలోచన్ షై'తాన్  చేషట యే. అది విశాాస్తల్కు దుుఃఖం 
కలిగించట్టనికే! కాని అల్లల హ్  అనుమతిల్లనిదే అది 
వారికి ఏ మాతిం న్షట ం కలిగించ జ్ఞల్దు.  మరియు 
విశాాస్తలు కేవల్ం అల్లల హ్  మీదే న్మికం 
ఉంచుకోవాలి. ఓ విశ్వాసులరా స్మావేశాల్లో (వచేు 
వారికి) చోట్ల కలిపంచమని మీతో అన్నపుపడ్డ, మీరు 
జరిగి, చోట్లకలిపసేు , అల్లల హ్  మీకు విశాల్మైన్ చోట్లను 
ప్ర స్తదిస్తు డ్డ. మరియు ఒకవేళ మీతో (న్మా'జ  ల్లక 
జిహాద్ కు) ల్లవండి అని చెప్పబడితే! మీరు ల్లవండి. 
మరియు మీలో విశాసంచిన్ వారికి మరియు జా్ఞన్ం 
ప్ర స్తదించబడిన్ వారికి అల్లల హ్  ఉన్నత స్తథ నాల్ను 
ప్ర స్తదిస్తు డ్డ. మరియు మీరు చేసేదంతా అల్లల హ్  బాగా 
ఎరుగును. (అల్  ముజాద్లహ్, 58:9-11) 
ఈ ఆయతల్ దాారా కిర ింది విషయాలు తెలిస్నయి: 

(1) కొింతమ్ింది కలస మాటాల డుతుననప్పుడు 
హిింసలు, అతాేచారాలు, పాపాలకు అవిధ్మయతలకు 
సింబింధిించిన విషయాలను గుర్ించి మాటాల డు 
కోరాదు. దైవభ్కిత , దైవభీతి, మ్ించి విషయాలను 
గుర్ించి మాటాల డుకోవాలి. (2) సభ్లోల  
కూరుుననప్పుడు ప్రచుకొని కూరోురాదు. 
ఇతరులకు కూడా చోట్ట లభిించేల్ల సరేుకొని 
కూరోువాలి. (3) సభ్లోల  ఒకవేళ ఎవర్నైనా లేచి 
నిలబడిండి అని అింటే, లేచి నిలబడాలి. (4) సభ్లోల  
ఎకకడ చోట్ట దొర్కిత్య అకకడే కూరోువాలి. ప్ర త్యేక సిలిం 
కోసిం ప్ర యతినించరాదు. (5) భుజాలను దాట్టతూ 
ముిందుకు వెళ్ళు ప్ర యతనిం చేయరాదు. ఎిందుకింటే 
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'హదీస్'లో దీనిన గుర్ించి వార్ించబడిింది. జాబిర్్ (ర) 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) సభ్లోల  మాలో ఎవరైనా వసాే ఎకకడ 
చోట్ట దొర్కిత్య అకకడ కూరుుిండిపోయేవారు. (అబూ 
దావూద్) (6) సభ్లోల  కూరుుననవార్ని లేపి వార్ 
సి్ననింలో కూరోురాదు. (7) అవసరిం ఉిండి, ఎవరైనా తన 
చోటి నుిండి లేచి వెళ్ళత్య తిర్గ వచిున తరాాత అతడే ఆ 
చోట్టకు హకుక గల వాడు. (8) ఇదే్రు వేకుత లు ఏదైనా 
ప్ర త్యేక విషయిం గుర్ించి మాటాల డుతుింటే వార్ 

అనుమ్తి లేకుిండా వార్ని విడదీయరాదు. లేదా వార్ 

మ్ధే కూరొుని వార్ మాటలు వినరాదు. (9) ఒకవేళ 
కొింతమ్ింది బృింద్ింగా కలస కూరొుని ఉింటే వార్ 
మ్ధేకు వెళ్ళుకూరోురాదు. ఎిందుకింటే ఒకర్ వైెప్ప 
ముఖిం, మ్రొకర్ వైెప్ప వీప్ప ఉింట్టింది. ఇది అసభ్ేతను 
సూచిసా్ింది. ఇట్టవింటి వేకిత ని ప్ర వకత  (స) శపిించారు. 
(తిర్మజి) (10) దార్లో కూరోుకూడదు. దానివలల  
వచేుపోయేవార్కి ఇబాింది కలుగుతుింది. ఇింకా ఇది 
అగౌరవింగా కూడా ఉింట్టింది. మారగ ిం హకుకను 
చెలిల ించాలి. ప్ర వకత  (స) మారాగ లోల  కూరోుకూడద్ని 
వార్ించారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు తప్ునిసర్ 
ప్ర్సితులోల  అయిత్య అని విననవిించుకునానరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఒక వేళ తప్ునిసర్ అయిత్య మారగ ిం 
హకుకను చెలిల ించిండి. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు మ్ళ్ళు 
మారగ ింహకుక అింటే ఏమిటి అని విననవిించు 

కునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స) (i) ద్ృష్ు ని కిర ిందికి మ్రలిు 
ఉించాలి. (ii) హానికరమైన వసా్వులను మారగ ిం నుిండి 
తొలగించాలి. (iii) సల్లమ్కు సమాధానిం ఇవాాలి. 
(iv) మ్ించి మాటలను బోధిించాలి. (v) చెడు మాటల 
నుిండి వార్ించాలి. (బు'ఖారీ) (11) సభ్లో కూరుునన 

వారు వచేువేకిత కి గౌరవసూచకింగా నిలబడరాదు. 
ప్ర వకత  (స) దీనిన వార్ించారు. (12) సభ్లో తన 
తోటివార్తో స్నినతింగా వేవహర్ించాలి. అతని 
గౌరవానిన ద్ృష్ు లో పట్టు కోవాలి. అతని ముిందు కాళ్ళు 
చాచి కూరోురాదు. (అద్బుల్ మ్ఫర ద్  / బు'ఖారీ). 
(13) ఇతరులను ఇబాిందికి గుర్చేసే వసా్వులను 
తినరాదు. బీడీ, సగరట్టల , పగాకు, గుటాక, ఖైనీ 
మొద్లైనవి.  (14) రహస్నేలను అమానతుగా భావిించి 
భ్ద్ర ింగా ఉించాలి. (అద్బుల్ మ్ఫర ద్ / బు'ఖారీ). (15) 

సభ్లో అింద్రూ కిర ింద్ కూరుుింటే, ఎతైెన ప్ర దేశింపై 
కూరోురాదు. బోధనా నిమితాిం కూరోువచుు. (16) 
ప్ిండితుల, గురువుల ముిందు వినయింగా 
కూరోువాలి. (17) అింద్రూ కూరొుని ఉింటే 
అనవసరింగా ప్ిండుకోరాదు. (18) సభ్లో కొింద్రు 
కూరొుని ఉింటే, వార్ అనుమ్తి లేకుిండా ఇదే్రు 
వేకుత లతో రహసే సింభాషణ చేయ రాదు. (అద్బుల్ 
మ్ఫర ద్ / బు'ఖారీ). (19) ప్ర జలు మాటాల డు 

కుింట్టననప్పుడు రహసేింగా వార్ మాటలు 
వినరాదు. (అద్బుల్ మ్ఫర ద్) సభ్ నుిండి వెళ్ళునప్పడు 
ఈ దు'ఆ చదివి వెళ్ళులి. ''ఓ అల్లల హ్! మేము నీ 
ప్ర్శుద్ధ తనే కొనియాడు తునానము, నీ గొప్ుతనానేన 
చర్ుసా్ నానము. ఇింకా ఆరాధనకు అరుు డవు నీవేనని 
స్నక్షేిం ఇసా్నానము, నినేన క్షమాప్ణ కోరుతునానను, 
నీ వైెపే మ్రలుతునానను.'' 

 َ ُل اْلآ لآَفصآ َ لُ ا    మొదటి విభాగం و َ
 ( 3/1334)[ ) صحيح (  1]  - 4707

َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   بآِن ُعَمَر قَاَل: َرأَيآُت َرُسوآ َعِن ا
َتِبًيا بَِيَديآهِ  َبِة ُمحآ     .هُ الآُبَخاِري ُ َوا. رَ بِِفَناِء الآَكعآ

4707. (1) [3/1334 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
క'అబహ్ పార ింగణింలో మోకాళ్ు చుట్టూ  చేతుల 
కట్టూ కొని కూర్చుని ఉండగా నేను చూచాను. (బు'ఖారీ)   

 (3/1334)[ ) متفق عليه (  2]  - 4708
َل اهلِل صىل اهلل   عَ َعنآ  َوَعنآ َعب َاِد بآِن َتِميآٍم  م ِِه قَاَل: َرأَيآُت َرُسوآ

َتلآِقًيا ِجِد ُمسآ َدى قََدَميآِه َعىَل   عليه وسلم ِِف الآَمسآ و َاِضًعا إِحآ
َرى.   ُخآ  اْلآ

4708. (2) [3/1334- ఏకీభవితం] 
'అబ్బాద్ బిన్ తమీమ్ (ర) తన చినాననన దాారా 

కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్లో వెలల కిల్ల ప్డుకొని, ఒక 
కాలును మ్రో కాలిపై పట్టు కొని ఉిండటిం నేను 
చూశాను.10 (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 

10) వివరణ-4708: మ్రామింగాలు కనబడే భ్యిం 

లేకపోత్య ఇల్ల ప్రుిండవచుును. 
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 ( 3/1334)) صحيح ( [  3]  - 4709

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَنآ  َوَعنآ َجاِبٍرقَاَل: نَََه َرُسوآ
فَعَ  َتلآٍق َعىَل  ي َرآ َرى َوُهَو ُمسآ ُخآ لَيآِه َعىَل اْلآ َدى ِرجآ ُجُل إِحآ  الر َ
ِلٌم ِرهِ َظهآ     .. َرَواهُ ُمسآ

4709. (3) [3/1334- దృఢం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ''ఒక కాలిపై మ్రో కాలు 
పట్టు కొని వెలల కిల్ల ప్ిండుకోవటానిన వార్ించారు.'' 
(ముసల మ్) 

 ( 3/1334)[ ) صحيح (  4]  - 4710
َتلآ َوَعنآُه أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل يَ    ِقَي َ سآ

َرى ُخآ لَيآِه َعىَل اْلآ ِلٌم "أََحُدكُمآ ثُم َ يََضُع ِرجآ     .. َرَواهُ ُمسآ
4710. (4) [3/1334- దృఢం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవరూ ఒక 
కాలు మ్రో కాలిపై పట్టు కొని వెలల కిల్ల ప్రుిండరాదు.'' 11  

(ముసల మ్) 
 (3/1334)[ ) متفق عليه (  5]  - 4711

يآَرةَ َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل: َوعَ  ُل اهلِل صىل اهلل   نآ أَِِبآ ُهَر قَاَل َرُسوآ
َجَبتآُه   لم:عليه وس دَيآِن َوقَدآ أَعآ ِِفآ بُرآ َّتُ "بَيآَنَما َرُجٌل يََتَبخآ

َمةِ  نَفآُسُه ُخِسَف بِهِ  ِم الآِقَيا َرآَض فَُهَو بََتَجلآَجُل فِيآَها إَِل يَوآ  .  "اْلآ
4711. (5) [3/1334 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: ఒక 
వేకిత  రిండు దుప్ుట్టల  ధర్ించి గరాింగా వెళ్ళ తునానడు. 
అది అతనికి ఎింతో గొప్ుగా అనిపిించిింది. అతనిన 
భూమిలోకి కృింగవేయటిం జర్గింది. అతడు తీరుు 

 

11) వివరణ-4710: జాబిర్్ (ర) ఈ రిండు 'హదీస్'లను 

ఉలేల ఖించారు. అింటే ఈ విధింగా ప్ిండుకోవటిం ధరమిం 

కాదు. అయిత్య 'అబ్బాద్ బిన్ తమీమ్ ఉలేల ఖనిం దాారా 

ఇది ధరమసమ్మతమే అనిపిసా్ింది. ఈ రిండు 'హదీస్'లోల  

వేతిర్దకత ఉననట్టు  కనిపిసా్ింది. కాళ్ళు తిననగా ఉించి 

ఒక దానిపై మ్రొకటి పట్టు కుింటే మ్ర్దిం అభ్ేింతరిం 

లేదు. అయిత్య ఒక కాలు నిలబటిు  మ్రోకాలు దానిపై 

పడిత్య ఇది అభ్ేింతర కరమైన విషయమే. మ్రామింగాలు 

బహిరగ తింకాని ప్క్షింలో ఎట్టవింటి అభ్ేింతరిం లేదు. 

ధరమసమ్మతమే. పైజామా ధర్ించి ఉింటే ఎట్టవింటి 

భ్యింలేదు.  

దినిం వరకు దిగబడుతూ ఉింటాడు.12  (బు'ఖారీ, 
మసల ం) 

----- 

 َ ُل ا فَ لآ ا    రండవ విభాగం لث َِن صآ
 (1335/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 4712

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  َسُمَرةَ قَالَ َعنآ َجاِبِر بآِن  : َرأَيآُت الن َ
ِمِذي ُ  آ ِرهِ. َرَواهُ الّت ِ     .ُمت َِكًئا َعىَل ِوَسادَةٍ َعىَل يََسا

4712. (6) [3/1335-  అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
తలగడకు ఆనుకొని కూరోువటిం నేను చూస్నను. 
తలగడ ఆయన (స) కు ఎడమ్ ప్ర కక ఉింది. (తిర్మజీ') 

 (1335/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 4713
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  ِري ِ قَاَل : كَاَن َرُسوآ َوَعنآ أَِِبآ َسِعيآِد الآُخدآ

َتََب بَِيِديآِه . َرَواهُ َرِزيآٌن   الآ َس ِِف إِذَا َجلَ  وسلم ِجِد اِحآ   َمسآ
4713. (7) [3/1335- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్లో 
కాళును రిండు చేతులతో చుట్టు కొని కూరుునే వారు. 
(ర'జీన్) 

 (1335/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 4714
َل اهلِل صىل اهلل عليه ِت  بِنآ نآ قَيآلَةَ عَ وَ  َرَمَة أَن ََها َرأَتآ َرُسوآ َمخآ

ِجِد َوُهَو قَ : فَلَم َا َرأَيآُت وسلم ِِف الآَمسآ لَتآ فَُصاَء . قَا اعٌِد الآُقرآ
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ت ُ ِمَن الآَفَرِق.  َرُسوآ عِدآ َع أُرآ لآمَُتَخش ِ َ ا

   .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ 
4714. (8) [3/1335-అప్రిశోధితం] 
ఖైలహ్ బిన్తె మ్'ఖ్రమ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
మ్సజ ద్లో కాళును చేతులతో చుట్టు కొని కూరువటిం 

 
12) వివరణ-4711: వీడు ఖారూన్ కావచుు లేదా 

మ్రోవేకిత  కావచుు. అల్లల హ్కు గరాిం అింటే నచుదు. 

అది నడకలో అయినా, కూరోువటింలో అయినా సర్ద. 

ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల ఉింది: ''మరియు భూమిపై 

విరర వీగుతూ న్డవకు. నిశుయంగా నీవు భూమిని 

చీల్ునూ ల్లవు మరియు ప్రాతాల్ ఎతు కు చేరనూ 

ల్లవు!.'' (బనీ ఇస్నర యీల్, 17:37) 

ఈ ఆదేశాలోల  ఏ ఒకకదానిన అతికర మిించినా అది నీ 

ప్ర భువుకు అసహేకరమైనది.  
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చూశాను. ప్ర వకత  (స)ను ఈ విధింగా దీన సితిలో చూస 
నేను తీవర  ఆింద్రళనకు గురయాేను. (అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1335) [ ) صحيح ( 9]  - 4715
كَاَن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   َرةَ قَاَل:َسمُ بآِن َجاِبِر  نآ َوعَ 

َرَتَرب ََع ِِف مَ  َناَء.َصىل َ الآَفجآ مآُس َحسآ لَُع الش َ ِلِسِه َحّت  َتطآ َرَواهُ   جآ
دَاُودَ     .أَبُوآ

4715. (9) [3/1335 -దృఢం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర 
నమా'జు చదివి పూర్త గా వెలుతురు వాేపిించే వరకు 
మ్రకాళుపై కూరుునేవారు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1335)[ ) صحيح (  10]  - 4716
َس  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا َعر َ َوَعنآ أَِِبآ قََتادَةَ: أَن َ الن َ

َس قُ  َيآَمِن َوإِذَا َعر َ ِه اْلآ َطَجَع َعىَل ِشق ِ ٍل اضآ بآ بِلَيآ َل الص ُ   َصَب ِح نَ َبيآ
ن َِة " ِح الس ُ ِه. َرَواهُ ِِفآ " َشرآ آَسُه َعىَل كَف ِ    .ِذَراَعُه َوَوَضَع َرأ

4716. (10) [3/1335- దృఢం] 
అబూ ఖతాద్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణింలో 
రాతాి చివర్ భాగింలో విశార ింతి తీస్కోవటానికి దిగత్య 
కుడిప్ర కక ప్రుిండేవారు, ఇింకా ఉద్యానికి ముిందు 
విశార ింతి తీస్కుింటే తన చేతిని నిలబటిు  అరచేతిపై తల 
ఉించి ప్రుిండేవారు - నిద్ర రాకూడద్ని. 13 
(షరహుస్సననహ్)  

 (3/1335)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 4717
ِل اهلِل صىل اهلل   ِض آِل أُم ِ َسلََمَة قَاَل: كَاَن فَِراُش َرُسوآ َوَعنآ بَعآ

ًوا ِمم َ  َضعُ عليه وسلم نَحآ ِ  ِِفآ  ا يُوآ آِسِه.  قَْبآ ِجُد ِعنآَد َرأ هِ َوكَاَن الآَمسآ
    .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ 

4717. (11) [3/1335  -అప్రిశోధితం] 
ఉమమ సల్మహ్ సింతానిం కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్డక 
సమాధిలో ఉించబడేల్ల ఉిండేది. మ్సజ ద్ ప్ర వకత  (స) 
తలకు ద్గగ రగా ఉిండేది. అింటే అకకడ ప్ర వకత  (స) 

 

13) ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే, 

మ్నిష్ ఎడమ్ ప్ర కక తిర్గ ప్ిండుకుింటే, అతని 

హృద్యిం సిమితింగా ఉింట్టింది. విశార ింతి లభిసా్ింది. 

మ్ించి నిద్ర  వసా్ింది. వైెదుేల ప్ర కారిం ఎడమ్ వైెప్ప తిర్గ 

ప్ిండుకుింటే ఆహారిం జీరణ ిం అవుతుింది. కాని కుడి 

ప్ర కకలో ఈ ప్ర త్యేకత ఉిండదు 

తహజుజ ద్ నమా'జు చదివేవారు. లేచి స్లువుగా 
నమా'జు చదివేల్ల ఉిండేది.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1335) [ ) صحيح ( 12]  - 4718
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   يآَرةَ قَاَل: َرأَى َرُسوآ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

َعٌة ََل يُ  ِنِه فََقاَل: "إِن َ َهِذهِ ِضجآ َطِجًعا َعىَل بَطآ ِحب َُها اهلُل" َرُجًَل ُمضآ
ُ   اهُ . َروَ  ِمِذي  آ   الّت ِ

4718. (12) [3/1335 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఒక వేకిత ని 
బోరాల ప్ిండుకొని ఉిండటిం చూస, 'ఈ విధింగా ప్ిండు 
కోవటిం అల్లల హ్కు ఇషు ింలేదు,' అని అనానరు. 
(తిర్మజి') 

 (3/1336)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 4719
َفةَ يَِعيآَش بآِن طِ  نآ َوعَ  َوكَاَن   -ِن قَيآِس الآِغَفاِري ِ َعنآ أَبِيآهِ  بآ خآ
ف َِة  ِمنآ  َحاِب الص ُ َطِجٌع ِمَن الس َ قَاَل:بَيآ  -أَصآ َحِرَعىَل  َنَما أَنَا ُمضآ

َعٌة يُبآِغُضَها اهلُل   لِِه فََقاَل:"َهِذهِ ِضجآ كُِنآ بِِرجآ ِ ِنآ إِذَا َرُجٌل يَُحر  بَطآ
لُ ُت فَإِذَا ُهَو َرُس " فََنَظرآ  دَاُودَ    صىل اهلل عليه وسلم.اهللِ  وآ َرَواهُ أَبُوآ

بآُن َماَجُه    َوا
4719. (13) [3/1336 -అప్రిశోధితం] 
'స్ఫఫహ్వార్లో ఒకరైన య'యీష్ బిన్ 'తి'ఖ్ఫహ్ 
బిన్ ఖైస్ 'గఫారీ తన తిండిర దాారా ఉలేల ఖనిం: నేను 
ఉద్యిం వేళ బోరాల ప్డుకొని ఉనానను. ఒక వేకిత  ననున 
తన కాలితో కదిపి 'ఈ విధింగా ప్డుకోవటిం అల్లల హ్కు 
నచుదు' అని అనానడు. నేను లేచి చూసేసర్కి ఆ వేకిత  
ప్ర వకత  (స). (అబూ  దావూద్, ఇబన  మాజహ్)  

 (3/1336) [ ) صحيح ( 14]  - 4720
ُل اهلِل صىل اهلل عل  َوَعنآ عَلِي ِ بآِن َشيآَباَن قَاَل: يه  قَاَل َرُسوآ

 -ِربَيآٍت لَيآَس عَلَيآِه ِحَجاٌب َظهآ ىَل "َمنآ بَاَت عَ  وسلم: 
َيٍة: ُة "دآ بَِرَئتآ ِمنآُه افَقَ  -ِحَجارٌ  َوِِفآ ِرَوا م َ ِ . َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ . لذ 

اِِبآ "ِحىج"  َنِن" لِلآَخط َ ِلِم الس ُ    .َوِِفآ " ُمَعا
4720. (14) [3/1336 -దృఢం] 
'అల్ల బిన్ షైబ్బన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం 

''గోడలులేని ఇింటి పైకప్పుపై ప్డుకునేవేకిత  గుర్ించి 
అల్లల హ్పై ఎట్టవింటి బ్బధేత  లేదు. (అబూ  దావూద్)  
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ఎిందుకింటే చుటూు  గోడలు లేకుింటే ప్డిపోయే 
భ్యిం ఉింట్టింది. 

 (3/1336) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 4721
ُل ا  َوَعنآ َجاِبٍر قَاَل:  أَنآ  يه وسلم هلِل صىل اهلل عل نَََه َرُسوآ

ُ  ي َنَ  ِمِذي  آ ٍر عَلَيآِه. َرَواهُ الّت ِ ُجوآ ٍح لَيآَس بَِمحآ   اَم الر َجُل َعىَل َسطآ
4721. (15) [3/1336  -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) చుటూు  గోడలు లేని 
పైకప్పుపై ప్డుకోరాద్ని వార్ించారు. (తిర్మజీ') 

 (3/1336) ضعيف ([ )  16]  - 4722
ٌن َعىَل لَِساِن ُمَحم ٍَد صىل اهلل عليه َة قَيآفَ َوَعنآ ُحَذ  اَل: َملآُعوآ

َط الآَحلآ  ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ وسلم َمنآ قََعَد َوسآ آ     .َقِة. َرَواهُ الّت ِ
4722. (16) [3/1336- బల్హీన్ం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) సభ్లోకి వచిు 
మ్ధే కూరుునన వేకిత ని శపిించారు. (తిర్మజీ', అబూ 
దావూద్) 

 (3/1336)[ ) صحيح (  17]  - 4723
ِري ِ قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنآ أَِِبآ َسِعيآِد الآُخدآ قَاَل َرُسوآ

لِِس أَوآَسُعَها". َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ وسلم: "خَ  ُ الآَمَجا     .ْيآ
4723. (17) [3/1336 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం: 'విశాలింగా ఉననదే అనినటికింటే మ్ించి సభ్.' 
(అబూ  దావూద్) 

 (3/1336)[ ) صحيح (  18]  - 4724
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنآ َجاِبِربآِن َسُمَرةَ قَاَل: َجاَء َرُسوآ

ٌس فََقاَل: وَ  وسلم َحابُُه ُجلُوآ ُكمآ  أَصآ هُ   ِعِزيآَن؟".َرَوا"َما ِِلآ أََرا
دَ     .اُودَ أَبُوآ

4724. (18) [3/1336 -దృఢం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులు ప్రసురిం దూరింగా కూరొుని ఉనానరు. 
ప్ర వకత  (స) వచిు వార్ని చూస, 'ఇల్ల చెల్లల చెదురుగా 
కూరోుకూడదు. అింద్రూ కలస కూరోువాలి. ప్రసురిం 
పేర మాభి మానాలతో ఉింటారు' అని అనానరు. (అబూ 
దావూద్) 

 (3/1336)[ ) ضعيف (  19]  - 4725

َل اهلِل صىل ا  يآَرةَ أَن َ َرُسوآ هلل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر
مآِس كَاَن أََحُدكُمآ ِِف الآ  ُضُه ِِف الش َ ل ُ فََصاَر بَعآ ِ ِء فََقلََص الظ  َفيآ
ل ِ فَ  ِ ُضُه ِِف الظ      .اُودَ . َرَواهُ أَبُوآ دَ "لآَيُقمآ َوَبعآ

4725. (19) [3/1336 బల్హీన్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

''మీలో ఎవరైనా నీడలో కూరొుని ఉింటే, నీడ అకకడి 
నుిండి జర్గ, ఎిండవసాే, అతని కొింత శరీరభాగిం నీడలో, 
కొింతభాగిం ఎిండలో ఉింటే, అకకడి నుిండి లేచి 
నిలబడాలి. ఎిండలో అయినా కూరోువాలి లేదా నీడలో 
అయినా కూరోువాలి. ఎిందుకింటే కొింత ఎిండలో, 
కొింత నీడలో కూరోువటిం, ప్డుకోవటిం షై'తాన్ ప్ని. 
(అబూ  దావూద్,  షర్్'హుస్సననహ్)  
రింటి ప్ర భావాలు వేర్దారుగా ఉింటాయి. ఒకేస్నర్ రింటి 
వలల  హాని కలగవచుు. 

 (3/1337)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 4726
ن َِة "عَ  ِح الس ُ ِء قَا نآهُ َوِِفآ "َشرآ َل:"َوإِذَا كَاَن أََحُدكُمآ ِِف الآَفيآ

ِل  يآَطاِن فََقلََص َعنآُه فَلآَيُقمآ فَإِن َُه َمجآ َمٌر  "ُس الش َ . َهَكَذا َرَواهُ َمعآ
فًا قُوآ    .َموآ

4726. (20) [3/1337- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: మీలో ఎవరైనా నీడలో 
కూరొుని ఉిండి, ఆ నీడ తగుగ తుింటే అకకడి నుిండి లేచి 
పోవాలి. ఎిందుకింటే కొింత నీడలో మ్ర్కొింత ఎిండలో 
ఉిండే ప్ర దేశిం షైతాన్ కూరుునే ప్ర దేశిం. 
(షర్్'హుస్సననహ్)  

ఇదేవిధింగా మ్'అమ్ర్్ - స్హచరుని ప్రర కత ంగా 
ఉలేల ఖించారు.  

 (3/1337)لم تتم دراسته ( [ )  21]  - 4727
آ  َوَعنآ  َ  أَِِب َنآَصاِري ِ أ َل اهلِل صىل اهلل عليه  َسمِ  ن َهُ أَُسيآِد اْلآ َع َرُسوآ

ِجِد فَاخآ  َن الآَمسآ ُل َوُهَو َخاِرٌج م ِ َجاُل َمَع وسلم يَُقوآ ِ َتلََط الر 
يآِق  ِر َن فَإِن َُه لَيآَس لَكن َ   فََقاَل الن َِساِء: .الن َِساِء ِِف الط َ َتأآِخرآ "اِسآ

ُققآَن  يآَق عَلَيآُكن َ بَِحاف َاِت أَنآ َتحآ ِر يآ الط َ  الط َ أَةُ  ِق".ِر فَكَانَِت الآَمرآ
رِ  لآِجَدا َبَها لََيَتَعل َُق  َتلآَصُق ِبا َر. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َحّت  إِنآ ثَوآ لآِجَدا  ِبا

ِيآَماِن"    .َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ
4727. (21) [3/1337- అప్రిశోధితం] 
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అబూ ఉసైద్ అ'నాసరీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్సజ ద్ 
నుిండి బయలుదేర్ బయటకు వెళ్ళతునానరు. దార్లో 
సా్త్ీ ప్పరుష్షలు కలస నడుసా్నానరు. అది ప్ర వకత  (స) 
చూశారు. ప్ర వకత  (స) సా్త్ీలతో, 'మీరు ప్పరుష్షల వెనుక 
నడవిండి, మారగ ిం మ్ధేలో నడవకిండి. మారాగ నికి ఒక 
మూల నడవిండి,' అని అనానరు. అది వినన వెింటనే 
సా్త్ీలు ఒకమూల నుిండి నడవస్నగారు. ఒకోకస్నర్ వార్ 
దుసా్లు గోడకు తాకేవి. (అబూ దావూద్, బైహఖీ, -
షు'అబిల్ ఈనాన్) 

 (3/1337)[ ) ضعيف (  22]  - 4728
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه أَنآ ي َمآِشَي  بآِن ُعَمَر: أَن َ الن َ َوَعنآ ا

ُجُل  - ِن الر َ . َرَواهُ أَبُوآ  -يَعآ ِ أََتيآ َ الآَمرآ     .ُودَ  دَابَيآ
4728. (22) [3/1337- బల్హీన్ం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం : ప్ర వకత  (స) 
ప్పరుష్షడ్డ ఇదద రు సా్త్ీల మధయ నడవరాద్ని 
వార్ించారు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1337)م تتم دراسته ( [ ) ل  23]  - 4729
ىل اهلل عليه   ص ِب َ قَاَل: كُن َا إِذَا أََتيآَنا الن َ ُمَرةَ بآِن َس َوَعنآ َجاِبٍر 

ِكرَ  . َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوذُ َحِديآثَا  وسلم َجلََس أََحُدنَا َحيآُث يَنآَتِهيآ
كُُر َحِديآَث عَ آ  َعبآِد اهلِل بآِن َعمآٍرو ِِفآ "بَاِب الآِقَياِم" َوَسَنذآ لِي ٍ َوأَِِب

يآَرةَ ِِفآ" بَاِب  َماِء الن َِبِ صىل اهلل عليه وس ُهَر ِه " إِنآ  اِت َوِصفَ لم أَسآ
  .َشاَء اهلُل َتَعاَل

4729. (23) [3/1337- అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: మేము ప్ర వకత  (స) 
సమావేశింలోనికి వసాే, సమావేశిం చివర ఖాళ్ళసిలింలో 
కూరుునేవారిం. (అబూ  దావూద్) 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర(ర) ఉల్లల ఖంచిన్ రండ్డ 
'హదీస్త'ల్ను బాబుల్ ఖయామ లో పేర్కొన్డం 
జరిగింది. ఇనాా అల్లల హ్ 'అలీ (ర), అబూ హురైరహ్ (ర) 
'హదీస్త'ల్ను బాబు అస్తియిన్నబియియ వ 
సఫ్రతిహీలో  పేర్కొంట్టమ. 

----- 
ِلُث ا  ُل الث َا    మూడవ విభాగం     لآَفصآ
 (3/1338)لم تتم دراسته (  [ ) 24]  - 4730

يآِد َعنآ أَبِيآهِ َعنآ َعمآِرو  ِر ُل اهلِل صىل  مَ  :قَالَ  بآِن الش َ ر َ ِِبآ َرُسوآ
ُت يَ  لٌِس َهكََذا َوقَدآ َوَضعآ َرى  اهلل عليه وسلم َوأَنَا َجا دِي الآُيسآ

. ت َكأآُت َعىَل أَلآَيِة يَِديآ ِريآ َوا َدةَ   قَاَل: َخلآَف َظهآ ُعُد قِعآ "أََتقآ
آ  ِ ِب عَلَْيآ ُضوآ دَاُودَ  ".الآَمغآ     .َرَواهُ أَبُوآ

4730. (24) [3/1338- అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ షరీద్ తన తిండిర  దాారా ఉలేల ఖనిం: ప్ర వకత  

(స) నా  ప్ర కక నుిండి వెళ్ళురు. అప్పుడు నేను ఎడమ్ 
చేయి వీప్పపై, కుడి అరచేతిపై సహాయింతో కూరొుని 
ఉనానను. అది చూస ప్ర వకత  (స), 'ఈ విధింగా 
యూదులు కూరుుింటారు. వాళ్ళు దైవాగర హానికి 
గురయాేరు. అింటే గరాాహింకారులు ఇల్లగే 
కూరుుింటారు,'  అని అనానరు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1338)ته ( [ ) لم تتم دراس  25]  - 4731
ِنآ   َوَعنآ أَِِبآ ذَر ٍ قَاَل:  َطِجٌع َعىَل بَطآ َمر َ ِِب الن َِب ُ َوأَنَا ُمضآ

لِِه َوقَاَل:فََركََضِنآ بِرِ  عَ  جآ َ "يَا ُجنآُدُب إِن ََما ِهَي ِضجآ ِل ُة أ  الن َار". هآ
بآُن َماَجهُ      .َرَواهُ ا

4731. (25) [3/1338 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) నా ప్ర కక నుిండి 
వెళ్ళురు. నేను బోరాల  ప్డుకొని ఉనానను. ప్ర వకత  (స) తన 

కాలితో తనిన,'ఓజున్దుబ్! ఈ విధింగా నరకవాస్లు 
ప్ిండుకుింటారు,' అని అనానరు. (ఇబన మాజహ్)  
ఈ'హదీస్' దాారా బోరాల ప్డుకోవటిం నిష్ద్ధ మని 
తెలిసింది. 

===== 
 اُؤِب َباُب الآُعَطاِس َوالت َثَ   -6

6. తుముు, ఆవులింతల నియ్మాల 
ُل   َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం  ا

 ( 3/1339) [ ) صحيح ( 1]  - 4732
َ َعنآ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أ يآَرةَ َعِن الن َ إِن َ اهلَل : "قَالَ  ِِبآ ُهَر

َيكآَرهُ الت َثَاُؤَب فَإِذَا َعَطَس أََحُدكُمآ َوَحمِ  َد اهلُل  يُحب ُ الآُعَطاَس َو
َحُمَك اهللُ  َل: يَرآ ِلٍم َسِمَعُه أَنآ ي َُقوآ ا كَاَن َحق ًا َعىَل كُل ِ ُمسآ . فَأَم َ

َ فَإِن ََما ُهَو ِمَن ال الت َثاُؤُب  يآَطاِن فَإِذَا َتثَاَءَب أ د َهُ  مآ َحُدكُش َ فَلآَْيُ
يآَط  َتَطاعَ فَإِن َ أََحَدكُمآ إِذَا َتثَاَءَب َضِحَك ِمنآُه الش َ . َرَواهُ  "اُن َمااسآ

 الآُبَخاِري ُ 
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ِلٍم  َيٍة لُِمسآ يآ :َوِِفآ ِرَوا  َطاُن "فَإِن َ أََحَدكُمآ إِذَا قَاَل:َها َضِحَك الش َ

 ِمنآُه" 
4732. (1) [3/1339 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్కు తుమ్మింటే ఇషు ిం, ఆవులింతంటే 
అసహయం. మీలో ఎవరైనా తుమిమత్య, 'అల్'హమ్దు 

లిలాాహ్,' అనాలి. వినే ముసల మ్ సమాధానింగా, 
'య్ర్హము కలాాహ్,' అని అనాలి. అదేవిధింగా 
ఆవులిింతలు షై'తాన్ తరఫునుిండి వసా్నయి. మీలో 
ఎవర్కై్నా ఆవులిింతలు వసాే, స్నధేమైనింత వరకు 
దానిన తొలగించడానికి ప్ర యతినించాలి. ఎిందుకింటే 
ఎవరైనా ఆవులిింతలో నోరు విపిుత్య, షై'తాన్ 
నవుాతాడు .  (బు'ఖారీ)   
ఎవరైనా ఆవులిింతలు తీస్కుింటే షైతాన్ 
నవుాతాడు.14 (ముసల మ్) 

 ( 3/1339)[ ) صحيح (  2]  - 4733
"إِذَا َعَطَس   صىل اهلل عليه وسلم: هللِ ُل اَوَعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ 

: لآَيُقلآ  أََحُدكُمآ فَلآَيُقلآ ِ َو لآَحمآُد لِِل  َ هُ ا َحُمَك -هُ أَوآ َصاِحبُ - لَُه أَُخوآ يَرآ
ِديآُكمآ  : يَهآ َحُمَك اهلُل قَلآَيُقلآ ِلُح   اهلُل.فَإِذَا قَاَل لَُه يَرآ ُيصآ اهلُل َو

َلُكمآ  ُ  .بَا    .َرَواهُ الآُبَخاِري 
4733. (2) [3/1339 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

''ఎవర్కై్నా తుముమవసాే దానికి కృతజాతగా, 
'అల్'హమ్దు లిల్లల హ్,' అని ప్లకాలి. వినేవారు, 
'యర్్హముకల్లల హ్,' అని ప్లకాలి. దానికి 

 

14) వివరణ-4732: సహజమైన తుముమ వసాే తల త్యలిక 

అవుతుింది. హృద్యిం ప్ర్శుద్ధ మౌతుింది. పిద్ప్ 

సింతోషిం, ప్ర శాింతత, ప్ర సననత లభిసా్నయి. 

దైవారాధనకు కారణభూతమౌతాయి. ఆవులిింతలు 

అశర ద్ధ ను, సోమ్ర్తనానిన కొనితెసా్నయి. షై'తాన్కు 

ఇవింటే ఇషు ిం. అింత్యకాక ఇది దైవధికాకరానికి గుర్ 

చేసా్నయి. ఆవులిింతలోల  నోరు తెరచు ట్టింది. అప్పుడు 

నోటిపైచేయి పట్టు కోవాలి. చూసే వార్కి అసహేిం 

అనిపిించకుిండా. కీటకాలు, ఈగలు వెళుకుిండా స్నధే 

మైనింత వరకు ఆవులిింతలిన ఆపే ప్ర యతనిం చేయాలి. 

సమాధానింగా తుమిమన వారు, 'య్హ్ద్దక్కమ్ 
అలాాహ్ వ యుస్లిహు బాలక్కమ్,' అని ప్లకాలి. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1339)[ ) متفق عليه (  3]  - 4734
 الن َِب ِ صىل اهلل عليه  َد ََلِن ِعنآ َعَطَس َرجُ  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل:

جُ فََشم ََت أََحَد  وسلم َخَر.فََقاَل الر َ لَمآ يَُشم ِِت اْلآ يَا   ُل:ُهَما َو
َل اهلِل َشم َت َ هَ  ِنآ َرُسوآ لَمآ ُتَشم ِتآ لَمآ  إِن َ َهَذا َحمِ " :الَ  قَ َذا َو َد اهلُل َو

َمِد اهلَل"  .َتحآ
4734. (3) [3/1339 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ముిందు ఇదే్రు వేకుత లు 
తుమామరు. ఒక వేకిత , 'అల్'హమ్దు లిల్లల హ్,' అని 
అనానడు. దానికి సమాధానింగా, 'యర్్హము కల్లల హ్,' 
అని అనానరు. రిండవ వేకిత  తుముమకు సమాధానిం 
ఇవాలేదు. దానికి ఆ వేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! తమ్రు అతని 
తుముమకు సమాధానిం ఇచాురు. నా తుముమకు 
సమాధానిం ఇవాలేదు,' అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స) 'అతడు 'అల్'హమ్దులిల్లల హ్' అనానడు, నేను 
సమాధానిం ఇచాును. 'నువుా 'అల్'హమ్దు లిల్లల హ్' 
అనలేదు. అిందువలల  నేను సమా ధానిం ఇవాలేదు,' అని 
అనానరు.  (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 ( 3/1339)(  [ ) صحيح  4]  - 4735
ََس قَاَل: َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعنآ أَِِبآ ُموآ ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُل: "إِذَا عَ  هُ يَُقوآ مَ َوإِنآ لَمآ يَ  .َطَس أََحُدكُمآ فََحِمَد اهلُل فََشم ُِتوآ ِد  حآ
هُ ا ِلٌم "هلَل فَََل ُتَشم ُِتوآ     .. َرَواهُ ُمسآ

4735. (4) [3/1339 -దృఢం] 
అబూ మూస్న అష్'అరీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''మీలో ఎవరైనా 
తుమిమ, 'అల్'హమ్దులిల్లల హ్,' అని అింటే దానికి 
సమాధానిం ఇవాిండి. ఒకవేళ తుమిమన వేకిత , 
'అల'హమ్దు లిల్లల హ్,' అని అనకపోత్య సమాధానిం 
ఇవాకిండి. (ముసల మ్) 

 ( 3/1339)[ ) صحيح (  5]  - 4736
َكآَوِع أَن َُه َسِمَع الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنآ َسلََمَة بآِن اْلآ

َحَمَك اهلُل" نآَدهُ فََقاَل لَُه:َوَعَطَس َرُجٌل عِ  َرى   "يَرآ ثُم َ َعَطَس أُخآ
ٌم  َل:فََقا كُوآ ُجُل َمزآ لر َ َ ِلٌم ""ا  .. َرَواهُ ُمسآ
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ِمِذي ِ أَن َُه قَ آ َيٍة الّت ِ ُكَوِِفآ ِرَوا لِثَِة: "إِن َُه َمزآ ٌم"اَل لَُه ِِف الث َا    .وآ

4736. (5) [3/1339 -దృఢం] 
సల్మహ్ బిన్ అకా'అ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ముిందు 
ఒక వేకిత  తుమామడు, 'అల్'హమ్దు లిల్లల హ్,' అని 
ప్లికాడు. ప్ర వకత  (స) అతనికి సమాధానింగా, 
'యర్్హముకల్లల హ్,' అని అనానరు. ఆ వేకిత  మ్ళ్ళు 
తుమామడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'అతనికి జలుబు 
చేసింది,' అని  అనానరు. (ముసల మ్)  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో, అతనికి మూడోస్నర్ కూడా 
తుముమ వచిుింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఇతనికి 
జలుబుచేసింది, జలుబులో తుముమలు ఎకుకవగా 
వసా్నయి,' అని అనానరు. (తిర్మజీ') 

 ( 3/1340)صحيح (  [ ) 6]  - 4737
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ِري ِ أَن َ َرُسوآ َوَعنآ أَِِبآ َسِعيآِد الآُخدآ

ن َ فَإِ  "إِذَا َتثَاَءَب أََحُدكُمآ فَلآُيمآِسكآ بَِيِدهِ َعىَل فَِمهِ  قَاَل:
يآَط  ِلٌم الش َ ُخُل". َرَواهُ ُمسآ  . اَن يَدآ

4737. (6) [3/1340 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఎవర్కై్నా ఆవులిింతలు వసాే, తన చేతితో 
నోటిని మూసవేయాలి. ఎిందుకింటే తెరచి ఉనన నోటిలో 
షై'తాన్ ప్ర వేశసా్నడు. అింటే ఈగ, ద్రమ్ మొద్లైన 
రూపాలోల   ప్ర వేశసా్నడు.  (ముసల మ్) 

----- 

ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ    రండవ విభాగం ا
 (3/1340)ده جيد ( [ ) إسنا 7]  - 4738

يآَرةَ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا َعَط  َس  َعنآ أَِِبآ ُهَر
بِهِ  َهُه بَِيِدهِ أَوآ ثَوآ َتُه. َروَ  .َغّط  َوجآ آ اهُ َوَغض َ بَِها َصوآ ِمِذي ُ الّت ِ

: َهَذا َحِديآٌث َحَسٌن َصِحيآٌح  ِمِذي ُ آ    .َوأَبُوآ دَاُودَ. َوقَاَل الّت ِ
4738. (7) [3/1340- ఆధార్వలు  ఆమోదయోగయం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) తుమిమనప్పడు 
తనముఖానిన తనచేతాో లేదా ఏదైనా వసాీింతో 
కప్పుకునే వారు. ఇింకా తన శబే్బనిన తగగ ించేవారు. 
(తిర్మజీ', అబూ దావూద్)  

తన తుముమ యొకక తుింప్రలు ఇతరుల మీద్ 
ప్డకుిండా ఉిండాలని. 

 (3/1340) [ ) إسناده جيد (  8]  - 4739
َل اهلِل صىل اهلل علي َب أَن َ َرُسوآ آ أَي ُوآ "إِذَا   ه وسلم قَاَل:َوَعنآ أَِِب

 : ِ  َعَطَس أََحُدكُمآ فَلآَيُقلآ لآَحمآُد لِِل  َ لآَيُقِل ال َِذيآ  ىَل  عَ ا كُل ِ َحاٍل َو
لآَيُقلآ ُهَو:  يَُرد ُ عَلَيآِه: َحُمَك اهلُل َو ِديآُكمآ يَ  يَرآ " هآ َلُكمآ ِلُح بَا ُيصآ   َو

َرِمي ُ . ا ِمِذي ُ َوالد َ آ  . َرَواهُ الّت ِ
4739. (8) [3/1340 -ఆధార్వలు  ఆమోదయోగయం] 
అబూ అయూేబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీకు తుముమ వసాే 'అల్'హమ్దులిల్లల హి అల్ల కులిల  
'హాలిన' అని ప్లకాలి. దాని సమాధానిం ఇచేు వేకిత  
'యర్్హముకల్లల హ్' అని ప్లకాలి. దానికి సమాధా 
నింగా తుమిమనవారు 'యహ్దీకుముల్లల హు వ 
యుస్లిహు బ్బల కుమ్' అని ప్లకాలి. (తిర్మజీ, దారీి) 

 (3/1340) [ ) إسناده جيد (  9]  - 4740
ِب ِ صىل َن ِعنآَد الن َ دُ يََتَعاَطُسوآ ََس قَاَل: كَاَن الآَيُهوآ   َوَعنآ أَِِبآ ُموآ
ُل:   َحُمُكُم اهلُل فََيُقوآ : يَرآ َل لَُهمآ َن أَنآ ي َُقوآ ُجوآ اهلل عليه وسلم يَرآ

ِديآُكُم "يَ  ُيصآ هآ ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ اهلُل َو آ ". َرَواهُ الّت ِ َلُكمآ     .ِلُح بَا
4740. (9) [3/1340- ఆధార్వలు  ఆమోదయోగయం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ప్ర వకత (స) వదే్కు యూదులు 
వచిు కూరుుిండే వారు. ప్రసురిం ఏమాతాిం సగుగ  
ప్డకుిండా తుమేమవారు. ప్ర వకత  (స) వార్ గుర్ించి 
'యర్్'హముకల్లల హ్' అని ప్లకాలని. కాని ప్ర వకత  (స) 
వార్ గుర్ించి 'యహ్దీకు ముల్లల హు వ యు'స్లిహు 
బ్బలకుమ్,' అని ప్లికేవారు. (తిర్మజీ', అబూ దావూద్)  
ప్ర వకత  (స) యూదుల మారగ ద్రశకతాంకోసిం పార రి్ించే 
వారు.  

 (3/1340)[ ) صحيح (  10]  - 4741
ِلِم بآِن عَُبيآٍد فََعَطَس   :َوَعنآ ِهََلِل بآِن يََساٍف قَالَ  كُن َا َمَع َسا

ِم فَ  َن الآَقوآ ِلٌم:  ا :َقالَ َرُجٌل م ِ . فََقاَل لَُه َسا ََلُم عَلَيآُكمآ لس َ
آ   ُجُل َوَجَد ِِفآ نَفآِسِه فََقاَل:َوعَلَيآَك َوَعىَل أُم َِك. فَكَأَن َ الر َ  أََما إِِن ِ
ِب ُ صىل  اهلل عليه وسلم إِذَا َعَطَس َرُجٌل  لَمآ أَقُلآ إَِل َ َما قَاَل الن َ

ََلُم عَلَيآُكمآ  :الَ فَقَ وسلم ىل اهلل عليه ِعنآَد الن َِب ِ ص  لس َ فََقاَل   .اَ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: إِذَا َعَطَس   أُم َِك  "عَلَيآَك َوَعىَل  الن َ

: لآَيُقلآ  أََحُدكُمآ فَلآَيُقلآ َ َو لَِميآ ِ َرب ِ الآَعا لآَحمآُد لِِل  َ  لَُه َمنآ ي َُرد ُ  ا
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: عَلَيآِه: لآَيُقلآ َحُمَك اهلُل َو ِفُر  يَرآ َل ِِلآ يَغآ "َو ُ .  ُكمآ ِمِذي  آ َرَواهُ الّت ِ

دَاُودَ      .وأَبُوآ
4741. (10) [3/1340- దృఢం] 
హిల్లల్ బిన్ యస్నఫ్ కథనిం: మేము స్నలిమ్ బిన్ 

'ఉబైద్ వెింట ఉనానిం. ఒక వేకిత కి తుముమ వచిుింది. 
అతడు'అససల్లముఅలైకుమ్,' అని అనానడు. స్నలిమ్ 
దానికి సమాధానింగా 'వఅలైక వ అల్ల ఉమిమక,' అని 
అనానరు. ఆ వేకిత  అయిషు ిం వేకత ించేస్నడు. అప్పుడు 
స్నలిమ్, 'ఎిందుకు అసహిేించుకుింట్టనానవు,' అని 
అడిగారు. 'ప్ర వకత  (స) ఇచిునటేల  నేనూ సమాధానిం 
ఇచాును.' ప్ర వకత  (స) ముిందు ఒక వేకిత  తుమామడు. ఆ 
వేకిత , 'అససల్లము అలైకుమ్,' అని అనానడు. ప్ర వకత  
(స) అతనికి సమాధానింగా, 'అలైక వ అల్ల ఉమిమక,' 
అని అనానరు. ఇింకా ప్ర వకత  (స) తుమిమన తరువాత, 
'అససల్లము అలైకుమ్,' అని అనరాదు. 'అల్'హమ్దు 
లిల్లల హి రబిాల్ 'ఆలమీన్,' అని అనాలి. దానికి 
సమాధానింగా 'యర్్ హముకల్లల హ్' అని అనాలి. దానికి 
సమాధానింగా తుమిమన వేకిత  'య'గ్ఫిరుల్లల హుల్ల 
వలకుమ్,' అని ప్లకాలి.15 (తిర్మజీ', అబూ  దావూద్) 

 (3/1341) ته ([ ) لم تتم دراس  11]  - 4742
 َوَعنآ عَُبيآِد بآِن َرفَاَعَة َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:

أَبُوآ اهُ َروَ  اِطَس ثَََلثًا فَإِنآ َزادَ فََشم ِتآُه َوإِنآ ِشئآَت فَََل". الآعَ "َشم ِِت 
يآٌب  وَ  دَاُودَ  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديآٌث َغِر آ    .الّت ِ

4742. (11) [3/1341- అప్రిశోధితం] 
'ఉబైద్ బిన్ ర్ఫా'అహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తుమేమవార్కి మూడుస్నరుల  సమాధానిం ఇవాిండి. 
అింతకింటే ఎకుకవస్నరుల  తుమిమత్య మీరు సమాధానిం 
ఇచిునా ఇవాక పోయినా మీ ఇషు ిం.'' (తిర్మజి' / 
ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1341)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 4743
 

15) వివరణ-4741: ఈ 'హదీస్' దాారా తుమిమన 

తరాాత 'అససల్లము అలైకుమ్' అని అనరాదు. ఎిందు 

కింటే ఇది అసింద్రాిం. సమాధానింగా, 'యహ్దీ 

కుముల్లల హు వ యుస్ లిహూ బ్బలకుమ్,' అననట్టల , 

'యగ్ఫిరుల్లల హు ల్ల వలకుమ్,' అని కూడా అనాలి. 

يآَرةَ قَاَل:عَ وَ  "َشم ِتآ أََخاَك ثَََلثًا فَإِنآ َزادَ فَُهَو ُزكَاٌم".  نآ أَِِبآ ُهَر
ِب ِ صىل  إَِليآَث لآَحدِ أَبُوآ دَاُودَ َوقَاَل: ََل أَعآلَُمُه إَِل َ أَن َُه َرفََع ا َرَواهُ  الن َ

    .اهلل عليه وسلم
4743. (12) [3/1341- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ''ఒకవేళ మీ సోద్రుడు 
మూడుస్నరుల  తుమిమత్య, దానికి సమాధానిం ఇవాిండి. 
ఒకవేళ మూడు కింటే ఎకుకవ స్నరుల  తుమిమత్య అతనికి 
జలుబు చేసింద్ని అనుకోిండి'' అని అనానరు. (అబూ 
దావూద్) 

----- 

 َ ِلُث  لآفَ ا ُل الث َا    మూడవ విభాగం صآ
 (3/1341) [ ) إسناده جيد (  13]  - 4744

 َ ِفٍع:أ لآَحمآُد  ن َ َرُجًَل َعَط َعنآ نَا َ بآِن ُعَمَرفََقاَل:ا َس إَِل َجنآِب ا
ََلُم َعىَل  ِ َوالس َ بآُن لِِل  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل ا  َرُسوآ
لُ  لآ ُعَمَر:َوأَنَا أَقُوآ َ ِ َحمآ : ا لَيآَس  ُد لِِل  ِل اهلِل َو ََلُم َعىَل َرُسوآ  َوالس َ

ُل اهلِل  لآَحمآُد  َهَكَذا . عَل ََمَنا َرُسوآ َ َل : ا صىل اهلل عليه وسلم أَنآ نَُقوآ
آ  ِ َعىَل كُل ِ َحاٍل . َرَواهُ الّت ِ يآٌب لِِل    ِمِذي ُ َوقَاَل :َهَذا َحِديآٌث َغِر

4744. (13) [3/1341 -ఆధార్వలు  అమోదయోగయం] 
నాఫ'అ (ర) కథనిం: 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) 
ముిందు ఒక వేకిత  తుమామడు. ఇింకా, 'అల్'హమ్దు 

లిల్లల హ్ వససల్లము అల్ల రసూలిల్లల హ్,' అని 
అనానడు. అది విని 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర), 
''మేము కూడా 'అల్'హమ్దు లిల్లల హ్ వససల్లము 
అల్ల రసూలిల్లల హ్' అని అనేవారము. కాని ప్ర వకత  (స) 
తుమిమన తరువాత ఇల్ల నేర్ుించలేదు. ప్ర వకత  (స) 
తుమిమన తరాాత 'అల్'హమ్దులిల్లల హి అల్లకులిల  
'హాలిన్' అని ప్లకమ్ని బోధిించారు'' అని అనానరు. 
(తిర్మజీ'  /  ఏకోల్లల ఖన్ం) 

===== 
ِك   - 7 حآ  َباُب الض ِ

7. న్వుా నియ్మాల 
لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం      ا

 ( 3/1342)) صحيح ( [  1]  - 4745
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: لَتآ َما َرأَيآُت الن َِب َ صىل اهلل   َعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها قَا

ِمًعا َضاِحكَا َحّت  أََرى مِ  عليه و َتجآ تِِه إِن ََما كَاَن سلم ُمسآ نآُه لََهَوا
    .َم. َرَواهُ الآُبَخاِري ُ يََتَبس َ 

4745. (1) [3/1342- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను నేనప్పుడూ 
విప్రీతింగా ప్గల్బడి నవాటిం చూడలేదు. 
స్నధారణింగా ప్ర వకత  (స) చిరునవుా నవేావారు.16 

(బు'ఖారీ)  
 (3/1342)[ ) متفق عليه (  2]  - 4746

يآٍر قَاَل:   َما َحَجَبِنَ الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ُمنآُذ  َوَعنآ َجِر
َم.  لَمآ أَسآ    ُت َوََل َرآِِنآ إَِل َ َتَبس َ

4746. (2) [3/1342 -ఏకీభవితం] 
జరీర్్ (ర) కథనిం: నేను ముసల మ్ అయినప్ుటి నుిండి 
ప్ర వకత  (స) ఎననడూ తన వదే్కు రాకుిండా వార్ించ లేదు. 
ననున ఎప్పుడు చూచినా చిరునవుా నవేావారు. 
(బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 ( 3/1342)( [ ) صحيح  3]  - 4747
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنآ َجاِبِر بآِن َسُمَرةَ قَاَل: كَاَن َرُسوآ

هُ ال َِذيآ يَُصل ِيآ فِيآهِ وسلم ََل يَقُ  ُم ِمنآ ُمَصَل َ لَُع   وآ بآَح َحّت َ َتطآ الص ُ
مآُس الش َ  َن فََيأآُخُذوآَن  مآُس فَإِذَا َطلََعِت الش َ ثُوآ ا يََتَحد َ قَاَم َوكَانُوآ
ُم َصىل اهلل عليه وسلم. رِ  أَمآ ِِفآ  َيَبَتس َ َن َو َحُكوآ  الآَجاِهِلي َِة فََيضآ

ِلٌم.   َرَواهُ ُمسآ
رَ  عآ : يََتَناَشُدوآَن الش ِ ِمِذي ُ آ َيٍة لِلّت ِ    .َوِِفآ ِرَوا

4747. (3) [3/1342 -దృఢం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఫజ్ర్్ 
నమా'జ్ చదివిన చోటే సూరోేద్యిం అయేేవరకు 
కూరుునే వారు. సూరోేద్యిం అయిన తరువాత 
వెళ్ళువారు. ఫజ్ర్్ నమా'జు ముగించిన తరాాత 
సూరోేద్యిం వరకు ప్ర వకత  (స) అనుచరులు ప్ర వకత  (స) 
వదే్నే కూరుుని అజాాన కాలప్ప విషయాల గుర్ించి 

 

16) వివరణ-4745: అింటే ప్ర వకత  (స) విప్రీతింగా 

నవేావారు కారు. ఈ విధింగా నవాటిం సభ్లో సభ్ేతగా 

ఉిండదు. అయిత్య మ్ించి మాటలు విని చిరునవుా 

నవేావారు. ఇదే సరైన ఉతామ్మైన్  విధానిం.  

మాటాల డుకుింటూ ప్రసురిం నవుాకునే వారు. ప్ర వకత  
(స) కూడా వార్తో పాట్ట చిరునవుా నవేా వారు. 
(ముసల మ్) 

----- 

ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ    రండవ విభాగం ا
 (1342/ 3)راسته ( [ ) لم تتم د 4]  - 4748

ٍء قَاَل: َرأَيآُت أََحًدا أَكآثََر ا مَ  َعنآ َعبآِد اهلِل بآِن الآَحاِرِث بآِن َجزآ
آ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ الّت ِ ًما ِمنآ َرُسوآ     .ِذي ُ مِ َتَبس ُ

4748. (4) [3/1342 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'హార్స్' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) చిరు 
నవుా నవిానింత అధికింగా నేనవర్నీ చూడలేదు. 
(తిరిిజీ') 
ఈ 'హదీస్' దాారా ప్ర వకత  (స) మాటాల డినప్పడు చిరు 
నవుా నవేావారు. ప్ర తి ఒకకర్తో చిరునవుా నవుాతూ 
కలిసేవారు. అయిత్య విప్రీతింగా నవాటిం అనేది 
ఎననడూ  జరగలేద్ని  తెలిసంది. 

----- 

ُل الث َا لآَفصآ َ     మూడవ విభాగం لُِث ا
 (1343/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 4749

بآُن ُعَمَر:  قَاَل:َعنآ قََتادَةَ  ِل اهلِل   ُسِئَل ا َحاُب َرُسوآ َهلآ كَاَن أَصآ
َن  َحُكوآ ِيآَماُن ِِفآ  َل:قَا ؟صىل اهلل عليه وسلم يَضآ نََعمآ َواْلآ

َظُم ِمَن الآَجَبِل. ِبِهمآ أَعآ ٍد:َوقَاَل بَِلُل بآُن  قُلُوآ آ  َسعآ أَدآَركآهُُتُ
َحُك  َيضآ َراِض َو َغآ َ اْلآ وآَن بَيآ َتد ُ ٍض فَإِذَا كَاَن   يَشآ ُضُهمآ إَِل بَعآ بَعآ

ا رُ  ُل كَانُوآ ًنا. َروَ الل َيآ ِح الس ُ هآَبا  ."ن َةِ اهُ ِِفآ "َشرآ
4749. (5) [3/1342 -అప్రిశోధితం] 
ఖతాద్హ్ (ర) కథనిం: 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ 

(ర)ను, 'అనుచరులు ప్ర వకత  (స) ముిందు నవేావారా?' 
అని ప్ర శనించ డిం జర్గింది. దానికి అతను, 'అవును, 
వార్ హృద్యాలోల  కొిండలకనాన పదే్దైన విశాాసిం 
ఉిండేది. అింటే ప్ర్పూరణ  విశాాస్లై కూడా ప్ర వకత  (స) 
ముిందు నవేావారు. ప్ర వకా (స)ను గౌరవిించేవారు,' అని 
అనానరు. బిల్లల్ బిన్ స'అద్ ఇల్ల అనానరు: నేను 
అనుచరులను బ్బణాల పోటీలో ప్ర్గెతాుతూ ఉిండగా 
చూస్నను. అింటే బ్బణాలు వదిలిన తరువాత, బ్బణాలు 
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తగలే చిహనిం వదే్కు ప్రసురిం ప్ర్గెతా్య వారు. ఇింకా 
ఎవర్ బ్బణిం గుర్పై తగలిింద్ని, ఎవర్ది తగ లేల ద్ని 
చూసే వారు. ఇింకా ప్రసురిం నవుాకునే వారు. జిహాద్ 
శక్షణలో ఇల్ల చేసేవారు. అయిత్య  రాతాివేళ మాతాిం 
తమ్ ప్ర భువుకు అధికింగా భ్యప్డే వారు. 
(షర్్'హుస్సననహ్)  

===== 
َُساِمي   - 8  َباُب اْلآ

8. న్నమకరణం 
గురుత ప్టు టానికి, నిరిారణకు, పేరుల  పటు టిం జరుగు 
తుింది. అయిత్య పేరుపటు టానికి కూడా నియమ 
నిబింధనలు ఉనానయి. మ్ించి పేరుల  పటాు లి. చెడా పేరుల  
పటు రాదు. అల్లల హ్ ఖుర్్ఆన్లో కూడా దీనిన గుర్ించి 
సూచిించారు: ''విశాసించిన తరాాత చెడా పేరు చాల్ల 
చెడాది. అింటే విశాసించిన తరాాత మ్ించి పేర్ద పటాు లి. 
స్నధేమైనింత వరకు సునినతతాం, ద్దన్తాం ఉటిూ పడే 
పేరుల  పటాు లి. ఇసా్లమీయ్ పరిధిలోని పేరా్ల పటాు లి. 
అవిశాాస్ననికి ధికాకరానికి గుర్చేసే పేరుల  పటు రాదు. 
అల్లల హ్ ఆదేశ్ం: ''ఆయనే, మిమిలిన ఒకేవయకిత  నుండి 
స్ృష్ట ంచాడ్డ మరియు అతని నుండియే జీవిత సఖయం 
పొందట్టనికి అతని భారయను ('జౌజను) పుటిట ంచాడ్డ. 
అతను ఆమను కలుస్తకున్నపుడ్డ, ఆమ ఒక తేలికైన్ 
భార్వనిన ధరించి దానిని మోస్తు  తిరుగుతూ ఉంట్లంది. 
పిదప్ ఆమ గరభభారం అధికమైన్పుపడ్డ, వారు 
ఉభయులూ కలిస వారి ప్ర భువైెన్ అల్లల హ్ ను ఇల్ల వేడ్డ 
కుంట్టరు: “నీవు మాకు మంచి బిడు ను ప్ర స్తదిసేు  మేమ 
తప్పక నీకు కృతజాతలు తెలిపేవారమవుతామ!''  
ఆయన వారికి ఒక మంచి బిడు ను ప్ర స్తదించిన్ పిదప్ 
వారు, ఆయన్ ప్ర స్తదించిన్ దాని విష యంలో ఆయన్కు 
స్తటి (భాగస్తామల్ను) కలిపంచస్తగుతారు. కాని వారు 
కలిపంచే భాగస్తామల్ కంటే అల్లల హ్  
మహోన్నతడ్డ.'' (అల్ అ'అరాఫ, 7:189-190) 
అింటే ప్ర ప్ించింలో మానవులు ఆద్మ్, 'హవాాల 
దాారా వాేపిించారు. వార్దే్ర్లో పేర మానురాగాలు 
జనిింప్జేశాడు అల్లల హ్. దానివలల  సింతానిం కలుగు 

తుింది. ఇది అల్లల హ్(త) గొప్ు అనుగర హిం. అిందుకు 
కృతజాతలు తెలుప్పకోవాలి. కాని కొింద్రు బిడాలు 
స్రకియ తింగా జనిమించినా దైవానికి స్నటి కలిుసాూ 
ఉింటారు. అింటే వార్కి సరైన, ధరమసమ్మతమైన పేరుల  
పటు రు. అిందువలల  ఇస్నల మ్ పేరుల  పటు టింలో కూడా 
అప్ర మ్తాింగా ఉిండాలని సూచిసా్ింది. 

لآ  َ َ فَ ا ُل اْلآ لُ صآ   మొదటి విభాగం    و َ
 (3/1344)[ ) متفق عليه (  1]  - 4750

ِق  هلل صىل اكَاَن الن َِب ُ  َعنآ أنس قَاَل: وآ عليه وسلم ِِف الس ُ
لآَتَفَت إِلَيآِه الن َ  ِب ُ صىل اهلل عليه  فََقاَل َرُجٌل: يَا أَبَا الآَقاِسِم فَا

ُت َهَذ  وسلم فََقاَل: ِب ُ فََقاَل ا ا.إِن ََما دََعوآ صىل اهلل عليه  لن َ
ا  وسلم: ِميآ َوََل َتكآَتُنوآ ا بِاِسآ  بُِكنآَيِِتآ " .  " َسم ُوآ

4750. (1) [3/1344 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) బజారులో వెళ్ళ 
తునానరు. ఎవరో, 'అబుల్ ఖాసమ్' అని పిలిచారు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అతనివైెప్ప చూస్నరు, దానికి ఆ వేకిత , 
'నేను మిమ్మలిన పిలవలేదు,' అని అనానడు. అప్ుటి 
నుిండి ప్ర వకత  (స), 'నా పేరు వింటి పేరుల  మీరు పట్టు కో 

వచుు. కాని అబుల్ ఖాసమ్ అని పట్టు కోకిండి,' అని 
ప్ర వచిించారు. (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1344)[ ) متفق عليه (  2]  - 4751
ِميآ  يه وسلم قَاهلل عل   صىلَوَعنآ َجاِبٍرأَن َ الن َِب َ  ا بِاِسآ اَل: "َسم ُوآ

آ إِن ََما جُ  ا بُِكنآَيِِتآ فَإِِن ِ " قَِعلآُت َوََل َتكآَتُنوآ  .اِسًما أَقآِسُم بَيآَنُكمآ
4751. (2) [3/1344- ఏకీభవితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నా పేరువింటి 
పేరుపట్టు కోిండి. నా కునియత్ వింటి కునియత్ పట్టు కో 
కిండి. నేను ఖాసమ్గా చేయబడాాను. నేను అల్లల హ్ 
ఆదేశాలను మీకు ప్ించుతాను.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1344)[ ) صحيح (  3]  - 4752
ُل اهلِل صىل اهلل بآِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوآ  عليه وسلم:  َوَعِن ا

َمائُِكمآ إَِل اهلِل:  مِن" َوعَ  هللِ ُد اَعبآ  "إِن َ أََحب َ أَسآ حآ َرَواهُ   .بآُد الر َ
ِلٌم   . ُمسآ

4752. (3) [3/1344- దృఢం] 
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'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''అల్లల హ్ (త) వదే్ అనినటికింటే ఉతామ్మైన, 
పిర యమైన పేరుల  'అబ్దద లాాహ్, 'అబ్దద రర 'హాున్.'' 
(ముసల మ్) 

 ( 3/1344)يح ( [ ) صح  4]  - 4753
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنآ َسُمَرة بآِن ُجنآُدٍب قَاَل:  قَاَل َرُسوآ

َ  وسلم:  ًرا َوََل َربَاًحا َوََلنَِجيآًحا َوََل أَفآلََح غََُل  "ََل ُتَسم َِي  ًما يََسا
ُل: ُل ََل"  ُهوَ أَثَم َ  فَإِن ََك َتُقوآ ُن فََيُقوآ ِلٌم . .؟ فَََل يَُكوآ    َرَواهُ ُمسآ

َيٍة لَُه قَاَل:  َوِِفآ  ًرا َوََل أَفآلََح  ِرَوا "ََل ُتسم ِ غََُلًما َربَاًحا َوََل يََسا
   .ا"َوََل نَاِفعً 

4753. (4) [3/1344- దృఢం] 
సమురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీరు మీ బ్బనిసలకు, య్స్లర్, రబా'హా, 
నజీ'హా, అఫ్ల'హ్, అనే పేరాు పెటూ కండి. ఎందుకంటే, 
మీరు 'యస్తర్ అకొడ ఉనానడా,' అని అంట్టరు. 
యస్తర్ అకొడ ల్లకప్రతే, స్మాధాన్ం ఇచేువారు, 
'యస్తర్ ల్లడ్డ' అని అంట్టరు.'' (ముసల మ్)  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో  ''రబ్బహ్, యస్నర్్, అఫ్లహ్, 
న్నఫె'అ'' అనే పేరుల  పటు కిండని ఉింది. 

 ( 3/1344) [ ) صحيح ( 5]  - 4754
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم أَنآ ي َنآَهي َعنآ رٍ ِب  َجاَوَعنآ  قَاَل أََرادَ الن َ

ىَل َوبَِْبآ  أَنآ  لَِك. َوِب كََة ي َُسّم  بَِيعآ ِو ذَ ِفٍع َوِبَنحآ ٍر َوِبَنا أَفآلََح َوِبَيَسا
ُد َعنآَها ثُم َ  ِلٌم  ثُم َ َسَكَت بَعآ لَِك. َرَواهُ ُمسآ لَمآ يَنآَه َعنآ ذَ     .قُِبَض َو

4754. (5) [3/1344-దృఢం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) య'అల్ల, బరకహ్ 
అఫ్ల'హ, యస్నర్్, నాఫ'అ మొద్లైన పేరుల  పటు కూడ 
ద్ని వార్ిం చాలని అనుకునానరు. కాని ప్ర వకత  (స) మౌనిం 
వహిించారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మ్రణించారు. 
అింటే ప్ర త్యేకింగా నిషేధిించలేదు.17 (ముసల మ్) 

 ( 3/1345) صحيح ([ )  6]  - 4755

 

17) వివరణ-4754: మొద్టి 'హదీస్'లో ఇట్టవింటి పేరుల  

పటు కూడద్ని వార్ించడిం జర్గింది. అింటే జాబిర్్ (ర) 

మొద్టి'హదీస్' విననట్టు ింది. అిందుకే ఇల్ల అనానరు. 

يآَرةَ قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ
َن  َ "أَخآ َمِة ِعنآَد اهلِل َرُجٌل يُسّم َ َمِلَك سآ  اْلآ َم الآِقَيا   .َماِء يَوآ

َمآََلِك". . َرَواهُ  اْلآ  الآُبَخاِري ُ
ِلٍم قَاَل:   َيٍة لُِمسآ يَ  َوِِفآ ِرَوا َمِة   ٍل ُظ َرجُ "أَغآ َم الآِقَيا َعىَل اهلِل يَوآ

ََلِك ََل َمِل  َمآ َبثُُه َرُجٌل كَاَن يَُسّم  َمِلَك اْلآ    .هلل"   َل َ َك إِ َوأَخآ
4755. (6) [3/1345-దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్ వదే్ అనినటికింటే చెడా పేరు, 'చకర వర్త ' లేదా 
'షాహిన్ షాహ్'. (బు'ఖారీ)  

మసల మ లోని ఉలేల ఖనింలో ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
''ప్ర ప్ించింలో షాహీన్షాహ్ (చకర వర్త ) అనే పేరు 
పట్టు కునన వాడు తీరుుదినిం నాడు అల్లల హ్ (త) వదే్ 
అనినటి కింటే నీచుడు, అింద్ర్కింటే అధికింగా 
దైవాగర హానికి గురయేే వేకిత . ఎిందుకింటే ఉభ్య 
లోకాలోల  అధికారిం అల్లల హ్(త)దే. 

 ( 3/1345)[ ) صحيح (  7]  - 4756
: ُسم ِ  لَتآ ُل  بَر َ يآُت َوَعنآ َزيآَنَب بِنآِت أَِِبآ َسلََمَة قَا ةَ فََقاَل َرُسوآ

ا أَنآُفَسُكمآ اهلُل أَعآ  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ك ُوآ لَُم بِأَهآِل "ََل ُتَز
ِ ِمنآُكمآ َسم ُوآ  ِلٌم اهُ مُ َها َزيآَنَب". َروَ الآِْب      .سآ

4756. (7) [3/1345  -దృఢం] 
'జైనబ్ బినా అబీ సల్మహ్ (ర) కథనిం: మొద్ట నాకు 
బరర హ్ అనే పేరు పటు టిం జర్గింది. దాని అరిిం 
ప్పణామతుమరాలు. ప్ర వకత  (స) 'నినున నువుా 
పగుడుకోకు. ఎవరు పాపాతుమలో, ఎవరు 
ప్పణామతుమలో అల్లల హ్ (త)కు తెలుస్, ఈమ పేరు 
'జైనబ్  పటు ిండి,' అని ఆదేశించారు. అప్ుటి నుిండి నా 
పేరు 'జైనబ్గా చల్లమ్ణ అవుతోింది. అింటే అవసర 
మైతే పేరు మారుుకోవచుును.  

 ( 3/1345)[ ) صحيح (  8]  - 4757
بآِن َعب َاٍس قَاَل: َي  َوَعِن ا يآِر ُمَها بَر َ كَانَتآ ُجَو َل  ُة اِسآ ةُ فََحو َ
ُل اهلِل صىل اهلل علي مَ  ه وسلمَرُسوآ َيَة َوكَاَن يَ اِسآ ِر يآ أَنآ كآَرهُ َها ُجَو

ِل  ي َُقاَل: ةَ. َرَواهُ ُمسآ     .ٌم َخَرَج ِمنآ ِعنآَد بَر َ
4757. (8) [3/1345-  దృఢం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) భారేలోల  ఒకర్ 
పేరు జువైెర్యహ్ ఉిండేది. ఆమకు ముిందు 'బరర హ్' అనే 
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పేరు ఉిండేది. ప్ర వకత  (స) దానిన మార్ు జువైెర్యహ్ 
పటాు రు. ఎిందుకింటే ప్ర వకత  (స)కు బరర హ్ - అంటే మేలు 
ప్రయింది - అనే పేరు నచులేదు. (ముసల మ) 

 ( 3/1345)[ ) صحيح (  9]  - 4758
بآِن ُعَمَر أَن َ بِنآًتا كَانَتآ لِعُ  َمَر يَُقاُل لََها: عَاِصَيُة فََسم َاَها َوَعِن ا

ُل اهلِل رَ  ِلٌم  عليه اهللصىل ُسوآ     .وسلم َجِميآلََة. َرَواهُ ُمسآ
4758. (9) [3/1345 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: 'ఉమ్ర్్ కూతుర్ 
పేరు 'ఆ'సయహ్ ఉిండేది. అింటే అవిధ్మయురాలు. ప్ర వకత  
(స) ఆమ పేరు మార్ు, జమీలహ్  పటాు రు. (ముసల మ్) 
అరబుాలు అజాాన కాలింలో ఇట్టవింటి పేర్దల  పటేు  
వారు. వాటిని వార్ించడిం జర్గింది.  

 (3/1345)[ ) متفق عليه (  10]  - 4759
ِل بآِن َسعآ  لآُمنآِذِر بآِن أَِِبآ أَُسيآٍد إَِل الن َِب ِ   :الَ ٍد قََوَعنآ َسهآ أُِِتَ بِا

 َ لَِد فََوَضَعُه َعىَل فَِخِذهِ فََقاَل: "َوَما صىل اهلل عليه وسلم ِحيآ ُو
ُمُه؟" ُمُه الآُمنآِذُر" قَاَل: فََُلٌن: "ََل  اسآ لَِكنآ اِسآ  .َو

4759. (10) [3/1345- ఏకీభవితం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ కథనిం: మున్జి'ర్్ బిన్ అబీ ఉసైద్ 

(ర) జనిమించినప్పడు అతనిన ప్ర వకత  (స) వదే్కు తీస్కు 
రావటిం జర్గింది. ప్ర వకత  (స) అతనిన తన తొడలపై 
కూరోు బట్టు కునానరు. ఇింకా, 'ఈ బిడా పేరు ఏమిటి' 
అని అడిగారు. 'ఫల్లనా పేరు' అని చెప్ుటిం జర్గింది. 
దానికి ప్ర వకత  (స) కాదు, 'ఇతని పేరు మున్జి'ర్్' అని 
అనానరు. (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 (3/1345)[ ) صحيح (  11]  - 4760
يآ َعنآ أَِِبآ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه و َرةَ قَاَل: ُهَر "ََل   لم:سقَاَل َرُسوآ

لَن َ أََحُدكُمآ َعبآِديآ َوأََمِِتآ كُل ُُكمآ ِعَبادُ اهللِ  َوكُل ُ نَِسائُِكمآ   .يَُقوآ
:. وَ اهللِ  إَِماءُ  غََُلِميآ َوَجاِريَِِتآ َوفََتاَي َوفََتاِِتآ. َوََل  لَِكن َ لَِيُقلآ

"يَُقِل الآَعبآ  : َسي ِِديآ َلِكنآ لَِيُقلآ آ َو    .ُد: َرِب ِ
ََلَي ٍة: "لَِيُقلآ َي َوِِفآ ِرَوا  . " : َسي ِِديآ َوَموآ

ََلَي  َيٍة: "ََل يَُقِل الآَعبآُد لَِسي ِِدهِ: َموآ ُكُم   مَ فَإِن َ َوِِفآ ِرَوا ََل وآ
ِلٌم "اهللُ     .. َرَواهُ ُمسآ

4760. (11) [3/1345-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
''ఎవరూ తన బ్బనిసను, బ్బనిసరాలిని 'నా బ్బనిస, నా 
బ్బనిసరాలు,' అని పిలవరాదు. మీరింద్రూ అల్లల హ్ 
బ్బనిసలు. సా్త్ీలు అల్లల హ్ బ్బనిసరాళ్ళు. అయిత్య 
'నాసేవకుడు నాసేవకురాలు' అనిపిలవిండి. 
అదేవిధింగా బ్బనిసలు తమ్ యజమానులను 'మా 
సింరక్షకుడు,' అని పిలవరాదు. అయిత్య 'మా 
నాయకుడు,' అని  పిలవిండి.  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో బ్బనిసలు తమ్ యజమానులను 

'మా యజమాని' అని పిలవరాదు. ఎిందుకింటే అింద్ర్ 
యజమాని, సింరక్షకుడు అల్లల హ్ ఒకకడే.' (ముసల మ్)  
ఇవనీన వినయ పూర్తమైన  ప్దాలు.  

 (3/1345)[ ) صحيح (  12]  - 4761
ا:  َوَعنآُه َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه و  لُوآ سلم قَاَل: "ََل َتُقوآ

َم  لآَكرآ َ َم فَإِن َ الآ ا ِمِن َكرآ ِلٌم " قَلآبث الآُمؤآ    .. َرَواهُ ُمسآ
4761. (12) [3/1345 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
మీరు దార క్షను 'కర్్మ్' అనకిండి. ఎిందుకింటే కర్్మ్ అింటే 
విశాాస  హృద్యిం. (ముసల మ్) 

 (3/1346)[ ) صحيح (  13]  - 4762
َيٍة ل َُه َعنآ  لُوآ   َوائِِل َوِِفآ ِرَوا ٍر قَاَل: "ََل َتُقوآ ُم بآِن ُحجآ لآَكرآ َ ا: ا

لآِعَنُب َوالآَحَبلَُة "   َ ا: ا لُوآ َلِكنآ قُوآ   َو
4762. (13) [3/1346- దృఢం] 
వాయి'ల్ బిన్ 'హుజిర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం 

''మీరు దార క్షను కర్్మ్ అనకిండి, 'ఇన్బ్,  'హబలహ్ 
అనిండి,'' అని మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఉింది. (ముసల మ్)  

'ఇనబ్ మ్ర్యు 'హబలహ్ అనాన దార క్ష ప్ళ్ళల . 
అరబుాలు కర్మ్ అనేవారు. కర్మ్ అింటే గౌరవ 

నీయుడు, మ్ించి, కారుణేిం అనే అరిాలునానయి. ఈ  
ప్ద్ిం  దార క్ష  ప్ిండల కు  తగదు. 

 (3/1346)[ ) صحيح (  14]  - 4763
 َ ُل ِِبآ ُهرَ َوَعنآ أ وسلم:  اهلِل صىل اهلل عليه يآَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوآ

َم َوََل تَ  ا الآِعَنَب الآَكرآ هآِر فَإِن َ اهلَل  "ََل ُتَسم ُوآ ا: يَا َخيآَبَة الد َ لُوآ ُقوآ
هآ ُهَو ا    .. َرَواهُ الآُبَخاِري ُ "رُ لد َ

4763. (14) [3/1346  -దృఢం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు దార క్షకు కర్మ్ అనే పేరు పటు కిండి. ఇింకా మీరు 
కాల్లనిన నిరాశకు చెిందిన పేరుల  పటు కిండి. ఎిందుకింటే 
అల్లల హ్యే కాలిం. 18 (బు'ఖారీ) 
అింటే అంతా అల్లల హ్ (త) చేతులోల నే ఉింది. 

 (3/1346)[ ) صحيح (  15]  - 4764
ُل اهلِل صىل اهلل  عليه وسلم: "ََل يَُسب ُ َوَعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ

هآ هآَر فَإِن َ اهللَ ُم الد َ أََحُدكُ ِلٌم  ُهَو الد َ    .ُر". َرَواهُ ُمسآ
4764. (15) [3/1346- దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు కాల్లనిన తిటు కిండి. ఎిందుకింటే అల్లల హ్ (త)యే 
కాలిం. ఆయనే దానిన తన ఇషు ిం వచిునట్టు  
మ్లచుతాడు. కాల్లనిన తిటు టిం అల్లల హ్(త)ను 
తిటిు నటేల .  (ముసల మ్) 

 (3/1346)[ ) متفق عليه (  16]  - 4765
: لَتآ ُل اهلِل صىل اهلل ع َوَعنآ عَائَِشَة قَا "ََل   سلم:ليه وقَاَل َرُسوآ
: لَن َ أََحُدكُمآ :لَِقَستآ   يَُقوآ َلِكنآ لَِيُقلآ َخُبثَتآ نَفآِسيآ َو

." ِكَر َحدِ  .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ نَفآِسيآ يآَرةَ:يآُث أَِِبآ هُ َو ذُ بآُن  َر ِنآ اِ ِذيآ "يُؤآ
ِيآَماِن"    .آدََم"ِِفآ"بَاُب اْلآ

4765. (16) [3/1346 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఎవారూ నా మ్నస్స చెడాదైపోయిింది అని 
అనకూడదు, నా మ్నస్ భారమైపోయిింది'' అని 
అనవచుును. (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

----- 
ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ    రండవ విభాగం ا

 (3/1346)[ ) إسناده جيد (  17]  - 4766
نٍِئ َعنآ أَبِيآِه أَن َُه لَم َا يآِح بآِن َها ِل اهلِل صىل  َد إِ َوفَ  َعنآ ُشَر َل َرُسوآ

ِمِه َسِمَعُهمآ يَُكن ُونَُه بِأَِِبآ  الآَحَكِم فََدعَاهُ اهلل عليه وسلم َمَع قَوآ
"إِن َ اهلَل ُهَو الآَحَكُم فَلَمآ  اَل:سلم فَقَ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وَرُسوآ 

 

18) వివరణ-4763: అజాాన కాలింలో ప్ర జలు కాల్లనిన 

తిటేు వారు. ప్ర వకత  (స) దీనిన వార్ించారు. మ్ించీ, చెడు 

రిండూ అల్లల హ్ (త) చేతులోల నే ఉనానయి. కాల్లనిది 

అిందులో ఏల్లంటి ప్ర మేయిం లేదు. 

ا َتلَُفوآ ِميآ إِذَا اخآ ِِنآ َشيآ  ِِفآ  ُتَكن  أَبَا الآَحكِم؟" قَاَل:إِن َ قَوآ ٍء أََتوآ
. ِ بُِحكآِميآ يآَقيآ آ فََرِضَي كََِل الآَفِر ُل اهلِل  َل رَ فََقا فََحَكمآُت بَيآهَْنُ ُسوآ

َسَن َهَذا   عليه وسلم:صىل اهلل   قَاَل:  لَِد؟"فََما لََك ِمَن الآوَ "َما أَحآ
ِلٌم  يآٌح َوُمسآ ؟ َوَعبآُد اهلِل قَاَل: .ِِلآ ُشَر ُهمآ  لآُت:قَُل قَا ""فََمنآ أَكآَْبُ

يآٍح". يآٌح.قَاَل فَأَنآَت أَبُوآ ُشَر     َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  ُشَر
4766. (17) [3/1346 -ఆధార్వలు ఆమోదయోగయం] 
ష్షరై'హ్ బిన్ హానీ తన తిండిర  దాారా ఉలేల ఖనిం: 
అతడు తన జాతివార్తో కల్స  ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
ప్ర తినిధిగా వచాురు. అతనిన ప్ర జలు అబుల్ 'హకమ్ 
అని పిలవటిం ప్ర వకత  (స) వినానరు. ప్ర వకత  (స) అతనిన 
పిలిచి, 'అల్లల హ్(త) యే అధికార్, అధికారాలు ఆయన 
వదే్నుిండే వెలువడతాయి. నువుా నీ కునియత్ 
అబుల్ 'హకమ్ ఎిందుకు పట్టు కునానవు,' అని 
అడిగారు. దానికి అతడ్డ, 'నా జాతిలో తగాదాలూ, 
వివాదాలు తలతాిత్య ప్ర జలు నా ద్గగ రకే వసా్నరు. నేను 
తీరుు ఇసాే ఇరువరాగ లు సింతోష్సా్నరు. అిందువలల  
ననున అబుల్ 'హకమ్ అని పిలుసా్నరు,' అని 
సమాధానిం ఇచాుడ్డ. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'చాల్ల 
మ్ించిది, నీకు ఎింతమ్ింది పిలల లు,' అని అడిగారు. 
దానికి అతడు ముగుగ రు షురై'హ్, ముసల మ్, 'అబేుల్లల హ్ 
అని అనానడ్డ. ప్ర వకత  (స), 'పదే్ వారవరు,' అని 
అడిగారు. దానికి అతడ్డ, 'ష్షరై'హ్' అని అనానడ్డ. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నువుా అబూ ష్షరై'హ్,' అని 
అనానరు. (అబూ  దావూద్,  నస్తయీ') 

 (3/1347)[ ) ضعيف (  18]  - 4767
ُروآٍق قَاَل: لَِقيآُت  فََقاَل: َمنآ أَنآَت؟ قُلآُت: َر  ُعمَ َوَعنآ َمسآ

ُت َرُس  َدِع. قَاَل ُعَمُر: َسِمعآ َجآ ُروآُق بآُن اْلآ َل اهلِل صىل اهلل  َمسآ وآ
َد عليه  َجآ ُل: "اَْلآ بآُن   .َطاٌن"عُ َشيآ وسلم يَُقوآ َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوا
   .َماَجهُ 

4767. (18) [3/1347 -బల్హీన్ం] 
మ్స్రూఖ్ (ర) కథనిం: నేను 'ఉమ్ర్్ (ర)ను కలిస్నను. 
అతను, 'నీవెవరవు,' అని అడిగారు. దానికి నేను 
మ్స్రూఖ్ బిన్ అజ్ద్'అ అని అనానను. అది విని 
'ఉమ్ర్్ (ర)  'ప్ర వకత  (స) అజ్ద్'అ షై'తాన్ అని అింటూ 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1654 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
ఉిండగా నేను వినానను,'  అని అనానరు. 19  (అబూ 
దావూద్, ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1347)[ ) ضعيف (  19]  - 4768
دَاِء قَاَل: نآ َوعَ  رآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَِِبآ الد َ  قَاَل َرُسوآ

َم  َن يَوآ َعوآ َمِة بِ "ُتدآ مَ  الآِقَيا َ ائُِكمآ أَسآ َبائُِكمآ فَأ َماِء آَ ا  َوأَسآ ِسُنوآ حآ
" َماَئُكمآ َمُد َوأَبُوآ دَاُودَ   .أَسآ  َرَواهُ أَحآ

4768. (19) [3/1347- బల్హీన్ం] 
అబూ ద్ర్్దా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుుదినిం నాడు మిమిలిన, మీ పేరల దాారా, మీ 
తిండుర ల పేరల  దాారా పిలవటిం జరుగుతుింది. 
అిందువలల  మీరు మ్ించి పేరుల  పట్టు కోిండి. (అబూ 
దావూద్, అ'హమద్) 

 (3/1347)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 4769
يآَرةَ أَن َ الن َ  َمَع  صىل ِب َ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر اهلل عليه وسلم نَََه أَنآ ي َجآ

 َ ُيَسّم  أ ِمِه َوكُنآَيِتِه َو َ اِسآ ِمِذي ُ بَا الآَقاِسِم. َرَواهُ أََحٌد بَيآ آ     . الّت ِ
4769. (20) [3/1347- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) తన పేరును, 
తన కునియత్ను ఒకచోట చేరుటానిన (అింటే 
ము'హమ్మద్ అబుల్ ఖాసమ్ అని అన్ట్టనిన) 
వార్ించారు. (తిర్మజీ')  
ఈ  నిషేధిం  ఆయన  జీవితకాలిం  వరకే.  

 ( 3/1347) [ ) منكر ( 21]  - 4770
ِب َ  َوَعنآ َجاِبٍر: "إِذَا َسم َيآُتمآ   قَاَل: وسلم  صىل اهلل عليهأَن َ الن َ

ا بُِكنآَيِِتآ  ِميآ فَََل َتكآَتُنوآ آ "بِاِسآ بآُن َماَجُه. َوقَاَل  ي ُ ِمذِ . َرَواهُ الّت ِ َوا
يآٌب.  : َهَذا َحِديآٌث َغِر ِمِذي ُ آ  الّت ِ

َيِة  ِميآ فَََل يَكآَتِ أَِِبآ دَاُودَ قََوِِفآ ِرَوا  اَل: "َمنآ َتَسّم  بِاِسآ
"بُِكنآَيِِتآ َوَمنآ َتَكن  بُِكنآَيِِتآ  ِميآ    . فَََل يََتَسم َ بِاِسآ

4770. (21) [3/1347 -తిరస్ొృతం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నా పేరును 
మీ పేరుల గా పట్టు కోవచుు, కాని నా కునియత్ను మీ 
కునియత్గా పటు వదుద . ము'హమ్మద్ అని పేరు పట్టు కో 

 

19) వివరణ-4767: అజ్ద్'అ అింటే ముకుక, చెవి, చేయి, 

పదాలు కోయబడి ఉిండేవి. షై'తాన్ను కూడా అింటారు. 

ఇది మ్ించి పేరు కాదు.  

వచుును. కాని అబుల్ ఖాసమ్ అని కునియత్ 
పట్లట కోకూడదు. (తిర్మజి / ఏకోల్లల ఖన్ం, ఇబన 
మాజహ్)  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో నా పేరు పట్టు కున్నవారు నా 
కునియత్  పటు కిండి. నా కునియత్ పటిు నవారు నా 
పేరు  పటు కిండి. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1347)[ ) ضعيف (  22]  - 4771
آ  َوَعنآ  َل اهلِل إِِن ِ : يَا َرُسوآ لَتآ َرأَةً قَا عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها أَن َ اِمآ

ت ُ غََُلًما فَ  لَدآ ُه ُمَحم ًَدا َوكَن َيآُتُه أَبَا الآَقاِسِم فَُذِكَر ِِلآ أَن ََك  يآتُ َسم َ َو
لَِك. َم كُنآَيِِتآ ال َذِ "َما  فََقاَل:  َتكآَرهُ ذَ ِميآ َوَحر َ أَوآ   ؟ يآ أََحل َ اِسآ

؟"  ِميآ َم كُنآَيِِتآ َوأََحل َ اِسآ ُيي  َماال َِذيآ َحر َ َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ. َوقَاَل ُمحآ
يآٌب  ِة: ن َ الس ُ   .َغِر

4771. (22) [3/1347 -బల్హీన్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ఒక సా్త్ీ వచిు ప్ర వకత  (స)తో, 

'నాకు బిడా జనిమించాడు. నేను ఆ బిడాకు ము'హమ్మద్ 
అనే పేరు అబుల్ ఖాసమ్ అనే కునియత్ పటాు ను. 
అయిత్య తమ్కు ఈ విషయిం ఇషు ిం లేద్ని నాకు 
తెలిసింది,' అని విననవిించుకుింది. అది విని ప్ర వకత  (స) 
'ఏ విషయిం నా పేరును ధరమసమ్మతిం చేసింది. ఎవరు 
నా కునియత్ నిష్ద్ధ ిం చేసింది. అింటే నా పేరును పేరుగా 
పటు వచుును. నా కునియత్ను కునియత్గా పటు టిం 
కూడా ధరమసమ్మతమే. అయిత్య నా జీవితింలో ఆ 
రింటినీ ఒకచోట చేరురాదు,' అని అనానరు.(అబూ 
దావూద్, మ'హియయుున్నహ్  /  ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1348)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 4772
َل اهلِل ِة َعنآ أَبِيآِه قَاَل: قُلآُت: يَا َرُس ِفي َ بآِن الآَحنَ  َوَعنآ ُمَحم َدِ  وآ

لَِد ِِلآ بَعآ  ِمَك َوأُكَن ِيآِه بُِكنآَيِتَك أََرأَيآَت إِنآ ُو لٌَد أَُسم ِيآِه بِاِسآ ؟ َدَك َو
    .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ ""نََعمآ َل: قَا

4772. (23) [3/1348 -అప్రిశోధితం] 
ము'హమ్మద్ బిన్ 'హన్ఫియేహ్, తన తిండిర  దాారా 
కథనిం: ''ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ తమ్ర్ మ్రణానింతరిం నాకు 
బిడా జనిమసాే, వాడికి ము'హమ్మద్ అనే పేరు, అబుల్ 
ఖాసమ్ అనే కునియత్ పట్టు కోవచాు?'' అని అడిగాను. 
దానికి ప్ర వకత  (స) ''అవును'' అనానరు. (అబూ దావూద్) 

 (3/1348) ته ([ ) لم تتم دراس  24]  - 4773
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ُل اهللِ  لٍَة  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: كَن َاِِنآ َرُسوآ  صىل اهلل عليه وسلم بَِبقآ

ُ  َتِنيآَها.كُنآُت أَجآ  ِمِذي  آ رِ  نَ َوقَاَل: َهَذا َحِديآٌث ََل   َرَواهُ الّت ِ فُُه إَِل َ  عآ
َحُه  ِه. َوِِفآ "الآَمَصابِيآِح" َصح َ  ِمنآ َهَذا الآَوجآ

4773. (24) [3/1348 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: నేను ఒక మొకకను ప్రకాను. దానిన 
హమ్'జహ్ అనేవారు. ప్ర వకత  (స) నా కునియత్ అబూ 
హమ్జహ్ పటాు రు. (తిర్మజీ' / ఏకోల్లల ఖన్ం, 
మస్తబీహ్  /  దృఢం) 

 (3/1348)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 4774
: إِ  لَتآ صىل اهلل عليه   ِب َ ن َ الن َ َوَعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها قَا

 ُ َم  وسلم كَاَن يَُغْي ِ ِسآ ُ  الآَقبِ اَلآ ِمِذي  آ     .يآَح. َرَواهُ الّت ِ
4774. (25) [3/1348 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) చెడా పేరల ను మార్ు 
మ్ించి పేరుల  పటేు  వారు. (తిర్మజీ') 

 (3/1348)[ ) إسناده جيد (  26]  - 4775
َد نآ بُ َوعَ  ٍن َعنآ أَُساَمَة بآِن أَخآ ِبآِن َميآُموآ ِري ٍ أَن َ َرُجًَل يَُقاُل َشْيآ

َرُم كَاَن ِِف الن َ  َل اهلِل صىل اهلللَُه أَصآ ا َرُسوآ ه   عليَفِر ال َِذيآَن أََتوآ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .لموس ُمَك؟"   فََقاَل َرُسوآ "َما اسآ
  .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  "َعةُ "بَلآ أَنآَت ُزرآ  قَاَل:

4775. (26) [3/1348- ఆధార్వలు ఆమోదయోగయం] 
బషీర్్ బిన్ మైమూన్ తన చినాననన ఉస్నమా బిన్ 
అ'ఖ్ద్రీ దాారా ఉలేల ఖనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు ఒక 
బృింద్ిం వచిుింది. వార్లో ఒక వేకిత  పేరు అ'స్రమ్ 
ఉిండేది. (దీని అరిిం చెట్టు  నర్కే వాడు) ప్ర వకత  (స) అతనిన 
'నీ పేర్దమిటి' అని అడిగారు. ఆ వేకిత  'నా పేరు అ'స్రమ్' 
అని అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) కాదు, 'నీ పేరు 
జుర్్'అ  ఉిండని,'  అని  అనానరు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1348)[ ) لم تتم دراسته (  27]  - 4776
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم اِ  َ الن َ َم الآَعاِص َوقَاَل: َوَغْي َ  َوَعِزيآزسآ

قَاَل: َتَركآُت  َوُغَراٍب َوُحَباٍب َوِشَهاٍب وَ َوَعَتلََة َوَشيآَطاٍن َوالآَحَكٍم 
ِتَصارِ  ِخآ   .أََسانِيآَدَها لَِلآ

4776. (27) [3/1348- అప్రిశోధితం] 
ప్ర వకత  (స) అనేక చెడాపేరల ను మార్ువేస్నరు. ఉదా: 

'ఆ'స్, 'అ'జీ'జ్, 'అత్లహ్, షై'తాన్, 'హకమ్, 

'గురాబ్, 'హుబాబబ్, షిహాబ్ మొద్లైన పేరల ను 
మార్ువేస్నరు.  

'ఆ'స్త్ అింటే అవిధ్మయుడు, 'అ'జీ'జ్ అల్లల హ్ పేరు. 
కాబటిట , కేవల్ం 'అ'జీ'జ్, అని పేరు పటట కూడదు. 
'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్, అని పటట వచుు. 'ఉత్లహ్ అింటే 
కాఠినేిం, ఇది విశాాసకి తగదు. షై'తాన్ అింటే తల 
బిరుస్గా  ప్ర వర్త ించేవాడు, 'హకమ్ అింటే పాలకుడు, 
ఇది కూడా దేవుని గుణిం, 'గురాబ్ కాకి అని అరిిం, ఇది 
ఒక ప్కియ  పేరు, 'హుబాాబ్ అింటే పాము ఇింకా షై'తాన్ను 
కూడా అింటారు. ష్హాబ్  అింటే  అగిన అని  అరిిం.  

 (3/1348)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 4777
ُعوآ أَِِبآ َوَعنآ  َنآَصاِري ِ قَاَل ِْلَِِبآ َعبآِد اهلِل  َمسآ أَوآ قَاَل أَبُوآ  ِد اْلآ

ُعوآ  َل اهلِل صىل اهلل عليه   ٍد:َعبآِداهلِل ِْلَِِبآ َمسآ ُت َرُسوآ َما َسِمعآ
ا( قَاَل:) ُل ِِفآ وسلم يَُقوآ  َل اهلِل صىل اهلل عليه  َزَعُموآ ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُجِل". ُة "بِئآَس َمِطي َ  وسلم يقول: َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوقَاَل: إِن َ أَبَا  الر َ
    .بآَد اهلِل ُحَذيآَفةُ عَ 

4777. (28) [3/1348- అప్రిశోధితం] 
అబూ మ్స్'ఊద్ అ'నాసరీ (ర) అబూ 'అబేుల్లల హ్తో, 

''తమ్రు 'జ'అమూ అనే ప్ద్ిం గుర్ించి ప్ర వకత  (స) దాారా 
వినానరా?'' అని అనానరు. దానికతను, ' 'జ'అమూ 
మ్నిష్కి చాల్ల చెడా వాహనిం,'' అని ప్ర వకత  (స) అింటూ 
ఉిండగా వినానను అని అనానరు.20  (అబూ  దావూద్)  

 (3/1349) [ ) صحيح ( 29]  - 4778
ِب ِ صىل ا ا  ليه هلل عَوَعنآ ُحَذيآَفَة َعِن الن َ لُوآ وسلم قَاَل: "ََل َتُقوآ

لُ  َلِكنآ قُوآ ا: َما:َما َشاَء اهلُل َوَشاَء فََُلٌن َو َشاَء اهلُل ثُم َ َشاَء  وآ
َمُد َوأَبُ "فََُلٌن   .وآ دَاُودَ . َرَواهُ أَحآ

4778. (29) [3/1349 -దృఢం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, మీరు 

''అల్లల హ్ కోర్త్య, ఫల్లనా వేకిత  కోర్త్య'' అని అనకిండి. 
కాని 'అల్లల హ్ కోర్ింది' - ఆ తరువాత - 'ఫల్లనావేకిత  
కోరింద్ద.'  అని అనిండి.  (అ'హమద్, అబూ  దావూద్) 

 (3/1349)دراسته ( [ ) لم تتم  30]  - 4779
 

20) వివరణ-4777: 'జ'అమూ అింటే అనుమానిం, 

సింకోచిం.  
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ا: لُوآ َيِة ُمنآَقِطًعا قَاَل: "ََل َتُقوآ  َما َشاَء اهلُل َوَشاَء ُمَحم ٌَد  َوِِفآ ِرَوا

لُ َوقُ َدهُ وآ ا َما َشاَء اهلُل َوحآ ن َِة""وآ ِح الس ُ    .. َرَواهُ ِِفآ " َشرآ
4779. (30) [[3/1349- అప్రిశోధితం] 
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది: ''అల్లల హ్ కోర్ింది 
మ్ర్యు ము'హమ్మద్ కోర్ింది అని అనకిండి. కాని 
కేవలిం అల్లల హ్ కోర్ిందే అని అనిండి.'' 
(షర్్'హుస్సననహ్) 

 (3/1349)) صحيح ( [  31]  - 4780
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل  لُوا  َوَعنآُه َعِن الن َ  َتُقوآ

ِفِق َسي ٌِد فَإِن َُه إِنآ ي َُك َسي ًِدا فََقدآ  َخطآ  لِلآُمَنا ". َرَواهُ  أَسآ ُتمآ َرب َُكمآ
    .أَبُوآ دَاُودَ 

4780. (31) [3/1349- దృఢం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, మీరు 
కప్టాచారులను నాయకులుగా పిలవకిండి. ఒకవేళ 
మీరు వార్ని అల్ల పిలిసాే దైవానిన అయిషాు నికి గుర్చేస 
నటేల . (అబూ  దావూద్)  
ఎిందుకింటే నాయకుడు గౌరవిించబడతాడు. కాని 
అరు తలేని వాడిని గౌరవిించటిం అప్రాధిం. 

----- 

ِلُث  ا  ُل الث َا    మూడవ విభాగం  لآَفصآ
 (3/1349) يح () صح  [ 32]  - 4781

ِ بآِن َشيآَبَة قَ ُت إَِل َس  اَل: َعنآ َعبآِد الآَحِميآِد بآِن ُجَبْيآ ِعيآِد  َجلَسآ
نً بآِن الآمُ  هُ َحزآ ثَِنآ أَن َ َجد َ ا قَِدَم َعىَل الن َِب ِ صىل اهلل  َسي َِب فََحد َ
ٌن قَاَل: "بَلآ عليه و ِميآ َحزآ ُمَك؟" قَاَل: اِسآ  سلم فََقاَل: "َما اسآ

نِيآِه أَِِبآ َت أَنآ  ًما َسم َا ٍ اِسآ ٌل" قَاَل: َما أَنَا بُِمَغْي ِ بآُن َسهآ . قَاَل ا
ُد. َرَواهُ الآُمَس  ُ  ي َِب: فََما َزالَتآ فِيآَنا الآُحُزوآنَُة بَعآ     .الآُبَخاِري 

4781. (32) [3/1349- దృఢం] 
'అబేుల్ 'హమీద్ బిన్ జుబైర్్ బిన్ షైబహ్ కథనిం: నేను 
స'యీద్ బిన్ ముసయిేబ్ వదే్ కూరొుని ఉనానను. 
అతను నాకు ఇల్ల తెలిపారు. అతని తాతగారు 
'హ'జనర్ ప్ర వకత  (స) వదే్కు వెళ్ళురు. ప్ర వకత  (స) అతనిన 
'నీ పేర్దమిటి' అని అడి గారు. దానికి అతడు నా పేరు '' 
'హ'జనర్'' అని అనానడ్డ. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''కాదు 
నువుా సహల్వి,'' అని అనానరు. దానికి అతడు, ''మా 
తిండిర గారు పటిు న పేరును మారును,'' అని అనానడ్డ. 

అప్ుటి నుిండి మా కుట్టింబిం లో దుుఃఖవిచారాలు 
చోట్టచేస్ కునానయి.21  

 (3/1349)[ ) ضعيف (  33 ] - 4782
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنآ أَِِبآ َوهآِب الآُجَشِمي َ قَاَل: قَاَل َرُسوآ

َماِء إَِل اهلِل َسم َ "تَ  :وسلم َسآ َنآِبَياِء َوأََحب ُ اْلآ َماَء اْلآ ا أَسآ َعبآُد اهلِل  وآ
َدقَُها َحاِرٌث َوَهم َاٌم أَقآَبُحَها  َوَعبآُد  َمِن َوأَصآ حآ ةُ". الر َ ٌب َوُمر َ َحرآ
    .أَبُوآ دَاُودَ َرَواهُ 

4782. (33) [3/1349- బల్హీన్ం] 
అబూ వహబ్ జుషమియిే (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ప్ర వకత ల పేరుల  పట్టు కోిండి. అల్లల హ్ వదే్ 
పేరల నినటిలో 'అబేుల్లల హ్, 'అబేురర 'హామన్ ఉతామ్మైనవి. 
అదే విధింగా అనినటికింటే సతేమైన పేరు 'హారిస్'. దీని 
అరిిం సింపాదిించేవాడు. ఇింకా హమాుమ్ అింటే 
నిశుయిించుకునే వాడు. అదేవిధింగా అనినటికింటే 
చెడాపేరు 'హర్్బ్ అింటే యుద్ధ ిం, ఇింకా మురర హ్ అింటే 
చేదు, అని అరిిం. (అబూ  దావూద్) 

===== 
رِ   - 9 عآ  َباُب الآَبَياِن َوالش ِ

9. వాక్చచతురాం, కవితాం 

لآ  َ ُل  فَ ا َو َ ُل اْلآ   మొదటి విభాగం    صآ
 ( 3/1350) [ ) صحيح ( 1]  - 4783

بآِن ُعَمَر قَاَل: قَِدَم َرُجََل  ِرِق فََخَطَبا فََعِجَب   ِمَن ِن َعِن ا الآَمشآ
نِِهَما  الن َاُس  ُل اهلِل صىل َل َرُس فََقا .لَِبَيا "إِن َ   اهلل عليه وسلم: وآ

ًرا    .ِري ُ الآُبَخا . َرَواهُ "ِمَن الآَبَياِن لَِسحآ
4783. (1) [3/1350- దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు 

తూరుప నుిండి ఇదే్రు వేకుత లు వచాురు. తమ్ 
 

21) వివరణ-4781: 'హ'జనర్ అింటే బింజరు నేల. సహల్ 

అింటే స్నరవింతమైన నేల. ప్ర వకత  (స) సహల్ అనే పేరు 

పటాు రు. కాని అతను దానికి నిరాకర్ించారు. పాతపేర్ద 

ఉించుకునానడు. వార్ కుట్టింబిం దార్ద్ేీ ప్ర భావానికి 

గురయిింది. అింటే దీనినబటిు  మ్ించి, చెడా పేరల  ప్ర భావిం 

ఉింట్టింద్ని తెలిసింది. 
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మాటల దాారా ప్ర భావితిం చేస్నరు. ప్ర జలింద్రూ వార్ 
మాటలు విని ఆశురేిం వేకత ిం చేస్నరు. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స) 'కొింద్ర్ ప్ర సింగాలు, మాటలు చేతబడిల్ల ప్ర భావ 
పూర్తింగా ఉింటాయి' అని ప్ర వచించారు.22  (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1350)[ ) صحيح (  2]  - 4784
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل أَُِب ِ  َعنآ وَ  ٍب قَاَل: قَاَل َرُسوآ م:   بآِن كَعآ

رِ  عآ     . ِحكآَمًة". َرَواهُ الآُبَخاِري ُ "إِن َ ِمَن الش ِ
4784. (2) [3/1350- దృఢం] 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

''కొనిన కవితాాలు వివేకపూర్తింగా ఉింటాయి.'' 23  

(బు'ఖారీ) 
 ( 3/1350) [ ) صحيح ( 3]  - 4785

بآِن  ٍد قَاَل: َوَعِن ا ُعوآ ُل اهلِل صىل اهلل َرُس الَ قَ َمسآ   عليه وسلم:وآ
لََها ثَََلثً  َن". قَا ُعوآ ِ ِلٌم "َهلََك الآُمَتَنط     .ا. َرَواهُ ُمسآ

4785. (3) [3/1350 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మాటల దాారా, ప్దాల దాారా ప్ర భావానికి 
గుర్ చేసేవారు నాశనిం అయాేరు.'' ఇల్ల మూడుస్నరుల  
ప్లికారు. (ముసల మ్)  

 (3/1350)[ ) متفق عليه (  4]  - 4786
َ َوعَ  يآَرةَ قَاَل:نآ أ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ

اعِ  لََها الش َ َدُق كَِلَمٍة قَا َ "أَصآ ٍء َما َخََل اهلَل   ُة لَِبيآٍد:ِلمَ ُر ك أَََل كُل ُ َشيآ
 بَاِطُل". 

4786. (4) [3/1350- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''కవులోల  ఎవరైనా మ్ించిమాట అని ఉింటే అది లబీద్ 
 

22) వివరణ-4783: అింటే ప్ర భావపూర్తమ్యిన 

మాటలు. అదేవిధింగా కొింద్ర్ ప్ర సింగాలు కూడా అవి 

నాేయానిన-అనాేయింగా, సతాయనిన-అసతేింగా 

నిరూపిసా్నయి. అింటే కొింతమ్ింది మాటలు, ప్ర సింగాలు 

చాల్ల ప్ర భావపూర్తింగా ఉింటాయి. 

23) వివరణ-4784: కొనిన కవితాాలోల  ఎింతో వివేక 

పూర్తమైన విషయాలు ఉింటాయి. దానివలల  ప్ర జలకు 

ల్లభ్ిం కలుగుతుింది. కొనిన కవితాాలు వృథాగా 

ఉింటాయి. 

చెపిపన్ మాటే అనినకంటే స్తయమైన్దని చెప్ు 
వచుును. అింటే అల్లల హ్ (త) తప్ు ఇతరులింద్రూ 
నాశిం అయేేవార్ద.'' 24  (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 ( 3/1350)) صحيح ( [  5]  - 4787
يآِد َعنآ أَبِيآِه قَاَل:ِروبآِن اَوَعنآ َعمآ  ِر لَ  لش َ  اهلِل صىل  َرِدفآُت َرُسوآ

ًما فََقاَل: اهلل ِر أَُمي ََة بآِن أَِِب  عليه وسلم يَوآ "َهلآ َمَعَك ِمنآ ِشعآ
لَِت َشيآ  . ُت: قُلآ " ٌء؟الص َ ت ُُه بَيآًتا. نََعمآ  َل: فََقا قَاَل:"ِهيآِه "فَأَنآَشدآ

ت ُ  "ِهيآِه" ت ُُه ِماَئةَ  َقاَل: "ِهيآِه"ُه بَيآًتا فَ ثُم َ أَنآَشدآ بَيآٍت.  ثُم َ أَنآَشدآ
ِلٌم      .َرَواهُ ُمسآ

4787. (5) [3/1350- దృఢం] 
'అమ్్ర్ బిన్ ష్షరైద్ తన తిండిర  దాారా కథనిం: ఒక రోజు 
నేను వాహనింపై ప్ర వకత  (స) వెనుక కూరుునానను. ప్ర వకత  
(స) నాతో, 'ఉమ్యే బిన్ 'సలార్ కవితాాలు ఏవైెనా 
గురుత నానయా?' అని అనానరు. దానికి నేను 'అవును' 
అని అనానను. ప్ర వకత  (స), 'అయిత్య వినిపిించు,' అని 
అనానరు. నేను ఒక ప్ద్ేిం వినిపిించాను, 'ఇింకా 
వినిపిించు,' అనానరు. నేను వినిపిించాను. ప్ర వకత  (స), 
'ఇింకా వినిపిించు,' అని అనానరు. ప్ర వకత  (స), అల్ల 
అింటూ ఉనానరు, నేను వినిపిసాూ పోయాను. చివర్కి 
నేను 100 ప్దాేలు వినిపిించాను. 25   (ముసల మ్) 

 (3/1351)[ ) متفق عليه (  6]  - 4788
ِب َ صىل اهلل ع َوَعنآ ُجنآُدٍب:  ِض  سلم ليه وأَن َ الن َ كَاَن ِِفآ بَعآ

َبعُ  َ  ُه فََقاَل:الآَمَشاِهِد َوقَدآ دَِمَيتآ أَصآ َبٌع دَِميآِت   َهلآ أَنآِت إَِل  أصآ
ِل اهلِل َما لَِقيآِت     .َوِِفآ َسِبيآ

4788. (6) [3/1351 -ఏకీభవితం]  
 

24) వివరణ-4786: ఇతడు ప్ర ఖాేత కవులోల  ఒకడు. 

ఇతడు అజాాన కాలిం, ఇస్నల మ్ రింటినీ పిందాడు. ఇతడు 

157 సింవతసరాలు జీవిించాడు. ఇతని ఒక కవితాాల 

సింప్పటిం ఉిండేవి, దానిన ''సబ్'అహ్ ము'అలాఖహ్'' 

అింటారు. 

25) వివరణ-4787: ఉమయ్యహ్ బిన్ అబి-'సలత ్ ఒక 

ప్ర ఖాేత కవి. అతని కవితాింలో ఏకతాిం, విశాాసిం, 

ప్ర ళయిం మొద్లైన విషయాలు ఉిండేవి. అిందువలల  ప్ర వకత  

(స) చాల్ల శర ద్ధ గా అతని కవితాాలు వినేవారు. అయిత్య 

అతడు ప్ర వకత  (స) కాల్లనిన పిందినప్ుటికీ ఇస్నల మ్ 

స్త్ాకర్ించలేదు. 
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జున్దుబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఒక యుద్ధ ింలో 
పాల్కగ నానరు. ప్ర వకత  (స) చేతివేర లు గాయప్డిింది. రకత ిం 
కార స్నగింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) తనునతాను 
ఓదారుుతూ ఇల్ల కవితాిం చెపాురు. ''ఓ వేర లు నీవు నా 
శరీరింలోని ఒక భాగానివి , నీపై ఆప్ద్ వచిుింది, రకత సకత ిం 
అయాయవు. నీవు దైవమారగ ింలో పాల్కగ నానవు, సహనిం 
వహిించు, దైవిం వదే్ ప్పణేిం లభిసా్ింది.'' (బు'ఖారీ, 
ముసల మ్) 

 (3/1351) [ ) متفق عليه ( 7]  - 4789
اِء َوَعِن الآ  ِب ُ َْبَ َم  قَاَل: قَاَل الن َ  صىل اهلل عليه وسلم يَوآ

يآ  اَن بآِن لِ َظَة قَُر َل  ثَاِبِت: َحس َ يآ ِ َ فَإِن َ ِجْبآ ِرِكيآ "أُهآُج الآُمشآ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَ  .َمَعَك" اَن ُل لِ ُقوآ َوكَاَن َرُسوآ  : َحس َ

ِح  آ الل ُهم َ أَي َِدهُ بُِروآ  الآُقُدِس".  "أَِجبآ َعن ِ
4789. (7) [3/1351-ఏకీభవితం] 
బరా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఖురై''జహ్ దినమన, 

'హస్లాన్ బిన్ స్ల'బిత్ను కవితాింలో అవిశాాస్లను 
చీవాట్టల  పట్టు , జిబీ్రల్ (అ) నీక్క సహాయ్ం చేసా్లరు,' 
అని అనానరు. ఇింకా ప్ర వకత  (స) 'హస్నసన్తో, నా 
తరఫున అవిశాాస్లకు సమాధానిం ఇవామ్ని 
చెపేువారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 'హస్నసన్ కొరకు ''ఓ 
అలాాహ్! జిబీ్రల్ ద్వారా 'హస్లాన్క్క సహాయ్ం 
చేయ్య'' అని పార రి్ించేవారు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  

 ( 3/1351)[ ) صحيح (  8]  - 4790
َل اهلِل صىلَعنآ وَ  اهلل عليه    عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها أَن َ َرُسوآ

ا"أُهآ  وسلم قَاَل: ِق ا ُجوآ آ ِمنآ َرشآ ِ يآًشا فَإِن َُه أََشد ُ عَلَْيآ   لَنبآِل". قَُر
ِلٌم    .َرَواهُ ُمسآ

4790. (8) [3/1351-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) యుద్ధ ింలో తమ్ 
కవులతో మీరు ఖురైష్షలను విమ్ర్శించిండి. అవి 
ఖురైష్షలకు గాయాలకంటే వేధాభ్ర్తింగా ఉింటాయి. 
(ముసల మ్) 

 ( 3/1351)[ ) صحيح (  9 ] - 4791
 : لَتآ لَ  َوَعنآَها قَا ُت َرُسوآ ُل    اهلِل صىل اهلل َسِمعآ عليه وسلم يَُقوآ

اَن: َف  لَِحس َ ي ُِدَك َما نَا َت "إِن َ ُروآَح الآُقُدِس ََل يََزاُل يَُؤ  اهلِل َعِن  حآ

َل اهلِل صىل اهلل ع ُت َرُسوآ لِِه". َسِمعآ ُل:َوَرُسوآ  ليه وسلم يَُقوآ
اُن "َهَجاُهمآ  ِلٌم  َحس َ َتََف". َرَواهُ ُمسآ    . فََشََف َواشآ

4791. (9) [3/1351- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 'హస్నసన్తో 

'ఓ 'హస్నసన్! నువుా అల్లల హ్, ఆయన ప్ర వకత ల కోసిం 
అవిశాాస్లను విమ్ర్శసా్ననింత వరకు, జిబీర ల్ (అ) 
నీకు సహాయిం చేసాూ ఉింటారు,' అని అనటిం వినానను.  
ఇింకా ప్ర వకత  (స) 'హస్నసన్(ర) అవిశాాస్లను 
విమ్ర్శించినిందుకు ముసల ములకు, ఆయనకు సాసిత 
ప్ర స్నదిించటిం జర్గింది. అింటే 'హస్నసన్ (ర) 
అవిశాాస్లను విమ్ర్శించటిం వలల  ముసల ములకు 
మ్నశాశింతి లభిించిింది,'' అని కూడా అనటిం వినానను. 
(ముసల మ్) 

 (3/1351) [ ) متفق عليه ( 10]  - 4792
اِء قَاَل: لُ كَاَن رَ  َوَعِن الآَْبَ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَنآُقُل   ُسوآ

لُ  ُنُه يَُقوآ َْب َ بَطآ َم الآَخنآَدِق َحّت َ اغآ اَب يَوآ َ ََل اهلُل َما اهللِ وَ  :الّت ُ  لَوآ
قآَنا َوََل  يآَنًة عَلَيآَنا َوثَب ِِت   َصل َيآَنا فَأَنآِزلَنآ َسكِ اهآَتَديآَنا َوََل َتَصد َ

َقآَداَم إِنآ ََلقَيآَنا إِ  ََل قَدآ بََغوآ اْلآ َوآ ا فِتآَنًة  ن َ اْلآ ا عَلَيآَنا إِذَا أََرادُوآ
َتُه: "أَبَ  فَُع بَِها َصوآ َ يآنَ أَبَيآَنا يَرآ    .بَيآَنا"ا أ

4792. (10) [3/1351 -ఏకీభవితం] 
బరా' (ర) కథనిం: కింద్కయుద్ధ ింలో ప్ర వకత  (స) మ్టిు  
విస్రుతూ ఉనానరు. ప్ర వకత  (స) శరీరమ్ింతా మ్టిు  
మ్యిం అయిపోయిింది. ప్ర వకత (స) ఇల్ల ప్లకస్నగారు. 
''అల్లల హ్ స్నకియ ! ఒకవేళ అల్లల హ్ (త) మాకు సనామరగ ిం 
చూప్కుిండా ఉింటే, మేము సనామరగ ిం పిందే వాళుము 
కామ, దానధరామలు చేసేవాళుిం కాము, నమా'జ్ 
చదివేవాళుిం కాము. 'ఓ అల్లల హ్! మాకు శాింతి, 
సిమితాలను ప్ర స్నదిించు. ఇింకా శతాువులతో పోరాడి 

నప్పడు మాకు సిరతాానిన ప్ర స్నదిించు. వాళ్ళు 
మ్మ్మలిన కలోల ల్లలకు గుర్ సనా, అవిశాాసిం వైెప్పనకు 
పిలిచినా మేము తిరసకర్సా్నిం.' ప్ర వకత  (స) తిరస్నకర 
ప్ద్ిం అనేకస్నరుల , బిగగ రగా ప్లికారు.'' (బు'ఖారీ, 
ముసల మ్) 

 (3/1352)[ ) متفق عليه (  11]  - 4793



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1659 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
َن   اَل: ٍس قَ أَنَ َوَعنآ  ِفُروآ َنآَصاُر يَحآ َجَعَل الآُمَهاِجُروآَن َواْلآ

َن ال  اَب وَ الآَخنآَدَق َو يَنآُقلُوآ َ َن:يَقُ ُهمآ ّت ُ لُوآ ا  وآ نث ال َِذيآَن بَاَيُعوآ نَحآ
ِب ُ َما بَِقيآَنا أَبًَد َهادِ جِ ُمَحم ًَدا َعىَل الآ  ُل الن َ  صىل اهلل عليه  ا يَُقوآ
آ وسلم َوُهَو  لل  يُِجيآُُبُ َ ِخَرةِ  ُهم َ ََل : ا عَيآَش إَِل َ عَيآُش اْلآ

ِفرآ  َنآَصاِر َوالآُمَهاِجَرةِ فَاغآ   .متفق عليه .لِلآ
4793. (11) [3/1352 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: కింద్క యుద్ధ ింలో ముహాజిరీనుల  
అ'నాసరుల  కింద్కిం తావుాతునానరు. మ్టిు  ఎతాి 
విస్రుతూ ఇల్ల అనేవారు, ''మేము ము'హమ్మద్ (స) 
చేతిపై ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించిన వాళుిం. మేము 
బర తికుననింత వరకు జిహాద్ చేసాూ ఉింటాము.''  ప్ర వకత  
(స) కూడా వార్కి సమాధానింగా ఇల్ల అనేవారు: ''ఓ 
అల్లల హ్! అసలైన విల్లసిం ప్రలోక విల్లసమే, 
అ'నాసరల ను ముహాజిరీనల ను క్షమిించు.'' ఈ 'హదీస్'లో 
ప్ర వకత  (స) అనుచరులకు ఆప్ద్లలో సహనిం 
వహిించమ్ని ఆదేశించటిం జర్గింది. (బు'ఖారీ, 
ముసల మ్)  

 (3/1352)[ ) متفق عليه (  12]  - 4794
َ  نآ َوعَ  يآَرةَ قَاَل:ِِبآ أ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُهَر   : قَاَل َرُسوآ

يآ "َْلَنآ ي َمآَتىِلَء َجوآ  ٌ ِمنآ أَنآ ي َمآَتلَِئ ِش ُف َرُجٍل قَيآًحا يَِر ًرا"ِه َخْيآ  .عآ
4794. (12) [3/1352- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిించారు, ''ఒక వేకిత  కవితాాల దాారా తన కడుప్ప 
నిింప్టిం కింటే చీముదాారా తన కడుప్పనిింప్డమే 
మేలు.'' 26 (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

----- 
ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ    రండవ విభాగంا

 (3/1352)(  ) صحيح [  13]  - 4795
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: لٍِك أَن َُه قَاَل لِلن َ ِب بآِن َما إِن َ   َعنآ كَعآ

َ اهلَل َتَعاَل قَ ِب ُ صىلنآزَ دآ أ ِرَما أَنآَزَل. فََقاَل الن َ عآ  اهلل  َل ِِف الش ِ
 

26) వివరణ-4794: అింటే అశీలల కవితాిం దాారా తన 

కడుప్ప నిింప్టిం చాల్ల చెడా విషయిం. ఎిందుకింటే 

ఇట్టవింటి వేకిత  దైవగర ింథానికి, దైవధాేనానికి, దైవభ్కిత కి, 

ధరమజాానానికి దూరింగా ఉింటాడు. అిందువలల  ఇట్టవింటి 

వాటికి దూరింగా ఉిండాలి. 

مِ  عليه وسلم:  لَِسانِِه َوال َِذيآ  َن يَُجاِهُد بِ "إِن َ الآُمؤآ َسيآِفِه َو
نَُهمآ بِِه نَ نَفآِسيآ بِ  ُموآ َح الن َبآِل"َيِدهِ لَكَأَن ََما َترآ ِح  .ضآ َرَواهُ ِِفآ َشرآ
ن َةِ     .الس ُ

 ِ تِ َوِِفآ "اَلآ ِ أَن َُه قَاَل:يآعَ سآ لَ يَا رَ  اِب" َِلِبآِن َعبآِد الآَْب  اهلِل َماذَا  ُسوآ
ِر؟ فََقاَل:َتَرى ِِف الش ِ  ِمَن يَُجاِهُد بَِسيآِفِه وَ  عآ     .لَِسانِِه""إِن َ الآُمؤآ

4795. (13) [3/1352 -దృఢం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) 'ప్ర వకత  (స) తో, అల్లల హ్ (త) 
కవితాిం గుర్ించి ఏమి అవతర్ింప్జేస్నడు?' అని 
అనానరు. దానికి ప్ర వకత  (స) ''విశాాస తన కరవాలింతో 
జిహాద్ చేసా్నడు, ఇింకా తన నోటితో జిహాద్ చేసా్నడు, 
ఎవర్ చేతిలో నా పార ణిం ఉింద్ర ఆ అల్లల హ్ స్నకియ ! నీవు 
అవిశాాస్లను బ్బణాలతో కొటిు నట్టు  కవితాాలతో 
కొటిు  చింప్పతునానవు.'' అని అనానరు. 27 

(షర్'హుస్సననహ్) 
 

27) వివరణ-4795: అల్లల హ్ (త) చెడా కవులను గుర్ించి 

ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల పేరొకనానడు:   

''మరియు మారిభర షుట ల్ల కవులను అనుస్రిస్తు రు. ఏమీ? 

నీకు తెలియదా? నిశుయంగా వారు(కవులు) తమ 

కవితాంలో ప్ర తి విషయానిన ఉదేద శరహితంగా 

(ప్ర శంసస్తు ) ఉంట్టరని; మరియు నిశుయంగా, వారు 

తామ ఆచరించని దానిని చెపుపకుంట్టరని;.'' 

(అష్షయ 'అరా, 26:224-226)  

ఈ ఆయాతన్ను గుర్ించి వాేఖాేనిసాూ  ఇబన కస్త్ర్్ 

ఇల్ల పేరొకనానరు: ''అవిశాాసప్ప కవులను మారగ  

భ్ర ష్షు లే అనుసర్సా్నరు. అరబుాలోల  కవులు ఇతరులను 

విమ్ర్శించేటప్పుడు నోటికి వచిునవిధింగా వాగేవారు. 

ప్ర జలోల  కొింద్రు వార్ ప్క్షిం చేర్దవారు. అతడు ఏమి 

అనాన దానిన సమ్రి్ించేవారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 

బృింద్ిం తీస్కొని అరబ్ వెళ్ళతునానరు. అప్పుడు ఒక 

కవి కవితాిం పాడుతూ కలిస్నడు. ప్ర వకత  (స) షై'తాన్ను 

ప్ట్టు కోిండి అని ఆదేశసాూ, మీలో ఎవరైనా కవితాింతో 

తనకడుప్ప నిింప్పకోవటిం కింటే చీమునతాురుతో నిింప్ప 

కోవటిం మేలు. వీరు అడవులోల  మైదానాలోల  తచాుడుతూ 

ఉింటారు, వేరి ప్ర ల్లప్నలు చేసాూ ఉింటారు. ఒకోకస్నర్ 

ఇతరులను ప్ర శింససాూ, భూమాేకాశాలను కలిపివేసా్నరు. 

ఒకోకస్నర్ ఇతరులను విమ్ర్శసాూ భూమి తలపైక్తాు 

కుింటారు. వేరి హరయ ధాానాలు చేసా్నరు, అసతేిం, 

అశీలలిం, చెడు ఎట్టవింటి సింకోచిం సగుగ  లేకుిండా 
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ఇసా్త్'ఆబ్లో ఇల్ల ఉింది, ''క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) ఓ 
ప్ర వకాత ! కవితాం గుర్ించి మీ అభిపార యిం ఏమిటి'' అని 
అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ''విశాాస తన కరవా 
లింతో, తన నోటితో జిహాద్ చేసా్నడ్డ,'' అని అనానరు.  

 (3/1352)ته ( [ ) لم تتم دراس  14]  - 4796
َمَة َعِن الن َِب ِ صىل اهلل لآَحَياُء   عليه وسلم قَاَل:َوَعنآ أَِِبآ أَُما َ "ا

ِيآَماِن َوالآَبَذاُء َوالآ الآِعي ُ ُشعآ وَ  َبَتاِن ِمَن  َبَتاِن ِمَن اْلآ َبَياُن ُشعآ
ُ  الن َِفاِق". ِمِذي  آ     .َرَواهُ الّت ِ

4796. (14) [3/1352- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''సగిు, అసభ్ే, అశీల ల విషయాల నుిండి దూరింగా 
ఉిండం, విశాాసగుణాలోల ని రండ్డగుణాలు. ఇంకా అసభ్ే 
అశీల ల విషయాలను ప్లకడిం కాప్టయ గుణాలోల ని రండ్డ 
గుణాలు.'' 28 (తిర్మజీ') 

 (3/1352)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 4797
لَبَ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  لآخُ َة اَوَعنآ أَِِبآ ثَعآ َشِن ِ أَن َ َرُسوآ

َ قَ َمِة أََحاِسُنُكمآ اَل: "إِن َ أََحب َُكمآ إَِِل َ َوأ َم الآِقَيا آ يَوآ قآَرَبُكمآ ِمن ِ
ََلقًا  ََلقًا َوإِن َ أَبآَغَضُكمآ أَخآ  يآُكمآ أَخآ آ َمَساِو إَِِل َ َوأَبآَعَدكُمآ ِمن ِ

 

ప్లుకుతారు. వీర్కి నోటి దురుస్తనమే కాని ప్ని, శరమ్, 

కృష్ చేతకావు.  'ఉమ్ర్్ బిన్ 'ఖతాాబ్ (ర) తన 

ప్ర్పాలనా కాలింలో నోమాన్ బిన్ అదీ బిన్ ఫ'దల రను 

బ'స్నర లోని మైస్నన్ గవరనర్్గా నియమిించారు. అతను 

ఒక కవి. ఒకస్నర్ కవితాింలో ఏమి అింద్గతాెలకు వార్ 

పేర మికుడు మైస్నన్లో ఉనానడనే సింగతి తెలియదా. 

అకకడ ఎలల ప్పుడూ గాజు గాల స్లతో మ్ద్ేిం తాాగటిం 

జరుగుతుింది. ఊర్లో అమామయిలు ఆడుతూ పాడుతూ 

గడుప్పతునానరు. నోటితో నిిండిన గాల స్లతో నాకు 

తాాపిించాలి. కాని చినన గాల స్లు నాకు నచువు. 

ప్ర భువులకు ఈ విషయిం తెలియకూడదు లేకపోత్య 

చాల్ల కఠినింగా కొడతారు, శకియ సా్నరు అని అనానరు.   

28) వివరణ-4796: సగుగ , లజజ  విశాాస గుణాలు. 

అిందువలేల  విశాాస సగుగ , లజజ ల వలల , తన ప్ర్ధిలో 

ఉిండటిం వలల  మాటలోల  గెలవలేడు. చెడు మాటలకు 

దూరింగా ఉింటాడు. కాని కప్టాచార్ చెడు, అశీలలిం 

అసభ్ేతల కారణింగా నగిుతాడు. ఇింకా తన నోటిని 

కతాెరల్ల ఉప్యోగసా్నడు. చాల్ల అసభ్ేింగా 

మాటాల డుతాడు.  

ثَاُروآَن الآ  ِ ُمَتَش الث َرآ َن".د  َن الآُمَتَفيآِقُهوآ  ِِفآ"ُشَعِب  َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ  قُوآ
 ِ  .يآَماِن" اْلآ

4797. (15) [3/1352- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'అలబ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుుదినిం నాడు ఉతామ్గుణాలు గలవార్ద నాకు 
అింద్ర్కింటే సనినహితులు, స్ననినహితేిం గలవారుగా 
ఉింటారు. ఇింకా దురుగ ణాలు గలవారు, అహిం 
కారులూ, వేరి పేర ల్లప్నలు చేసేవారు నాకు అింద్ర్ 

కింటే దూరింగా ఉింటారు. (బైహఖీ/షు'అబిల్ ఈమాన్) 
 (3/1353)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 4798

ا: لُوآ َيِتِه قَا َوهُ َعنآ َجاِبٍرَوِِفآ ِرَوا ِمِذي ُ نَحآ آ َل   َوَرَوى الّت ِ يَا َرُسوآ
َن فََما الآمُ ا ا ِلمآنَ اهلِل قَدآ عَ  قُوآ ِ ثَاُروآَن َوالآُمَتَشد  َن؟ قَاَل:  لث َرآ َتَفيآِقُهوآ
 ُ ِ لآُمَتَكْب  َ   .وآَن""ا

4798. (16) [3/1353- అప్రిశోధితం] 
ఒక ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది: ''అనుచరులు అది విని, 

'ఓ ప్ర వకాత ! దురజ నులు, అహింకారులు అింటే మాకు అరిిం 
అయిపోయిింది. కాని ముతఫైఖహూన్ అింటే ఎవరు' 
అని విననవిించుకునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స) 
'అహింకారులు,' అని అనానరు. (తిర్మజీ') 

 ( 3/1353)[ ) حسن (  17]  - 4799
آ  ِد بآِن أَِِب ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوقَاٍص قَاَل:َوَعنآ َسعآ قَاَل َرُسوآ

ٌم  وسلم: ُرَج قَوآ اَعُة َحّت َ يَخآ ُم الس َ ُ "ََل َتُقوآ آ لُوآ يَأآك َن بِأَلآِسَنهُِتِ
َمُد  .ةُ بِأَلآِسَنِتَها"كََما َتأآكُُل الآَبَقرَ      .َرَواهُ أَحآ

4799. (17) [3/1353 -ప్ర మాణికం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం: ''ఆవు తన నోటితో తిననట్టు , తమ్ నోటితో 
తినేవారు జనిమించనింత వరకు ప్ర ళయిం 
సింభ్విించదు.'' 29  (అ'హమద్) 

 (3/1353)(  [ ) لم تتم دراسته 18]  - 4800
 

29) వివరణ-4799: తమ్ నోటిని తినటానికే ప్ర త్యేకిించు 

కుింటారు. బూటకప్ప ప్ర శింసలు, పగడాలు చేసా్నరు. 
అసతే స్నకాయ ేలు ఇసా్నరు. పేరు ప్ర ఖాేతుల కోసిం 

ప్ర సింగాలు చేసా్నరు. తప్పుడు వివరణలు ఇచిు ప్ర జలను 

సింతోష పడతారు. ఇప్పుడు అల్లగే జరుగుతుింది. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1661 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
َل اهلِل صىل ا َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن ُعمَ  هلل عليه وسلم  َر أَن َ َرُسوآ

َِجاِل ال َِذيآ يََتَخل َُل بِِلَسانِِه هلَل يُبآ "إِن َ ا قَاَل: ِغُض الآَبِليآَغ ِمَن الر 
دَاوُ َسا ِبِل كََما يََتَخل َُل الآَباقَِرةُ  ِمِذي ُ َوأَبُوآ آ َوقَاَل  .دَ نَِها". َرَواهُ الّت ِ

: ِمِذي ُ آ يآٌب َهَذا َحِديآٌث  الّت ِ     . َغِر
4800. (18) [3/1353- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''తన నోటి దురుస్తనిం దాారా సింపాదిించే 
వేకిత ని అల్లల హ్ (త) తన శతాువుగా భావిసా్నడు. అింటే 
తన నోటి దురుస్తనిం దాారా ప్ర జల మప్పు 
పిందుతాడు. ప్ర సింగాలు, కవితాాల దాారా సింపా 
దిసా్నడు. ఎిందుకింటే ఆవు కూడా తన నోరు ఆడిసాూ 
తిింట్టింది.'' (తిర్మజీ' / ఏకోల్లల ఖన్ం, అబూ  దావూద్) 

 (3/1353) [ ) ضعيف ( 19]  - 4801
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: الَ قَ :َوَعنآ أَنٍَس قَالَ   َرُسوآ

ٍم ُتقآَرُض ُت لَيآ "َمَررآ  ِرَي ِِبآ بَِقوآ ِشَفاُهُهمآ بَِمَقاِريآَض الن َاَر  لََة أُسآ
يآ  فَُقلآُت: ِ ِتَك ال َِذيآَن   قَاَل: ََلِء؟ُل َمنآ َهؤُ يَا ِجْبآ َهُؤََلِء ُخَطَباُء أُم َ

َن". َن َما ََل يَفآَعلُوآ لُوآ ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديآٌث   ال َواهُ رَ  يَُقوآ آ ّت ِ
يآ    .ٌب َغِر

4801. (19) [3/1353 -బల్హీన్ం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మేరాజ్ రాతాి 
నేను కొింతమ్ిందిని చూస్నను. వార్ పదాలను అగన 
కతాెరల దాారా కోయటిం జరుగుతూ ఉింది. నేను జిబీర ల్ 
(అ)ను 'వీరవరు' అని అడిగాను. దానికి అతను(అ) 'మీ 
అనుచర సమాజానికి చెిందిన ఉప్నాేసకులు, 
బోధకులు. వీరు ప్ర జలకు బోధిించే వారు, కాని తాము 
మాతాిం ఆచర్ించేవారు కారు,' అని అనానరు. (తిర్మజీ' 
/ ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1353)[ ) ضعيف (  20]  - 4802
ُل اهلِل صىل يآَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوآ يه وسلم:   عل  اهللَوَعنآ أَِِبآ ُهَر

َف الآكَََلِم  َِجاِل أَوِ  "َمنآ َتعل ََم َصرآ َب الر  ِبَ بِِه قُلُوآ ن َاِس لَمآ  ال  لَِيسآ
َمِة َصرآ  َم الآِقَيا َبِل اهلُل ِمنآُه يَوآ ًَل يَقآ     .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  . "فًا َوََل عَدآ

4802. (20) [3/1353 -బల్హీన్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర జల హృద్యాలను ద్రచుకోవటానికి, వార్ 
ప్ర సింశలు పింద్టానికి మాటకార్తనిం నేరుుకునన 

వేకిత  యొకక విధి ఆరాధనలైనా, అద్నప్ప 
ఆరాధనలైనా తీరుుదినిం నాడు అల్లల హ్ (త) 
స్త్ాకర్ించడు.''  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1354)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 4803
ًما َوقَاَم َرُجٌل َعاِن الآ َوَعنآ َعمآِرو بآ   فَأَكآثََر  ِص أَن َُه قَاَل يَوآ

َل. فََقاَل َعمآرٌ  ا لَهُ و: لَوآ قَالآَقوآ ً لِِه لَكَاَن َخْيآ ُت   .َصَد ِِفآ قَوآ َسِمعآ
لَ  ُل: "لََقدآ َرأَيآُت  اهلِل صىل اهلل َرُسوآ ُت  -عليه وسلم يَُقوآ أَنآ   -أَوآ أُِمرآ

ِل فَ  ٌ  الآ إِن َ أََتَجو ََز ِِف الآَقوآ َز ُهَو َخْيآ     .دَاُودَ . َرَواهُ أَبُوآ " َجَوا
4803. (21) [3/1353 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనిం: ఒకవేకిత  చాల్ల ప్ర భావ 
పూర్తమైన ప్ర సింగిం చేస్నడు. 'అమ్్ర్, అతనితో 
ప్ర సింగిం మ్ధేసిింగా ఉింటే బ్బగుిండు,' అని అనానరు. 
ప్ర వకత  (స) ''ప్ర సింగింలో మ్ధ్మేమారాగ నిన పాటిించమ్ని 
నేను ఆదేశించబడాు ను'' అని అనటిం నేను వినానను. 
ఎిందుకింటే ప్ర సింగానిన సింకియ పా్ింగా చేయడమే మ్ించిది'' 
అని అనానరు.  (అబూ  దావూద్)  

 (3/1354)[ ) ضعيف (  22]  - 4804
هِ  ِ يآَدةَ َعنآ أَبِيآِه َعنآ َجد  ِر بآِن َعبآِد اهلِل بآِن بَُر :  قَالَ َوَعنآ َصخآ

َل اهلِل صىل اهلل عليه َس  ُت َرُسوآ ُل: "إِن َ ِمَن الآَبَياِن ِمعآ   وسلم يَُقوآ
ًرا َوإِ  ِر ِحَكًماِسحآ عآ ًَل َوإِن َ ِمَن الش ِ َوإِن َ ِمَن   ن َ ِمَن الآِعلآَم َجهآ
ِل ِعيَ   .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ "اًَل الآَقوآ

4804. (22) [3/1354- బల్హీన్ం] 
'స'ఖ్ర్్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ బిన్ బురైదహ్ తన తిండిర  
తాతల్ దాారా కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అింటూ ఉిండగా 
నేను వినానను, ''కొనిన ప్ర సింగాలు చేతబడిల్ల ప్ర భావ 
పూర్తింగా ఉింటాయి. కొనిన విద్ేలు అజాానానికి 
కారణ భూతమౌతాయి. కొనిన కవితాాలోల  వివేకిం 
ఉింట్టింది. కొనిన మాటలు పార ణిం పైకి తెసా్నయి.'' 30  

(అబూ  దావూద్) 
 

30) వివరణ-4804: అింటే విద్ే నేరుుకొని ఆచర్ించని 

వారు మూరాులు. షీరాజీ (ర) అభిపార యిం: ''విద్ే ఎింత 

నేరుుకునాన, దానికనుగుణింగా ఆచర్ించకపోత్య నువుా  

అజాానివి, మూరాుడివి.'' ఇట్టవింటి వార్ గుర్ించి అల్లల హ్ 

(త) ఇల్ల పేరొకనానడు: తౌరాత్ ప్ర కారిం ఆచర్ించమ్ని 

ఆదేశించబడిన వారు దానిన ఆచర్ించలేదు. వార్ 
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ُل الث َ ا  ِلُث  لآَفصآ    మూడవ విభాగం  ا
 (3/1354)[ ) صحيح (  23]  - 4805

ُل اهلِل صىل اهلل عليه و نآ عَ  : كَاَن َرُسوآ لَتآ سلم يََضُع  عَائَِشَة قَا
ا ِِف الآمَ  اَن ِمنآَْبً ِل لَِحس َ ُم عَلَيآِه قَائًِما يَُفاِخُر َعنآ َرُسوآ ِجِد يَُقوآ سآ

ُيَناِفُح. وَ  اهللصىل  اهللِ  ُل اهلِل صىلعليه وسلم أَوآ ُل َرُسوآ  اهلل  َيُقوآ
اَن بُِروآِح الآُقُدِس َما نَافََح أَوآ عليه وسلم: "إِن َ اهلَل  ي ُِد َحس َ يَُؤ

ِل اهلِل صىلفَا     .. َرَواهُ الآُبَخاِري ُ " اهلل عليه وسلمَخُر َعنآ َرُسوآ
4805. (23) [3/1354- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 'హస్నసన్ (ర) కోసిం 
మ్సజ ద్లో మింబరు పటిు ించేవారు. దానిపై అతను 
నిలబడి ప్ర వకత  (స) తరఫున అవిశాాస్ల కవితాాలకు 
సమాధానిం ఇచేువారు. ఇింకా తన కవితాాల దాారా 
గరాానిన ప్ర ద్ర్శించేవారు. ప్ర వకత  (స), 'హస్నసన్ (ర) - 
ప్ర వకత  (స) సమ్రినలో - అవిశాాస్లపై గరాిం 
ప్ర ద్ర్శసా్ననింతవరకు జిబీర ల్(అ) అతనికి సహాయిం 
చేసాూ ఉింటారు,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1355)[ ) متفق عليه (  24]  - 4806
 َ ِب ِ َحاٍد يَُقاُل لَُه: :نٍَس قَالَ َوَعنآ أ  أَنآِجَشُة َوكَاَن َحَسَن  كَاَن لِلن َ

ِت. فََقاَل لَُه الن َ  وآ يآ  صىلِب ُ الص َ َدَك يَا   اهلل عليه وسلم: "ُرَو
ِريآَر". أَنآِجَشُة ََل تَ  َفَة الن َِساِء.  ادَةُ: يَ قَاَل قَتَ   كآِسِر الآَقَوا ِنآ َضعآ  عآ

4806. (24) [3/1355 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్ ఒక ఒింటలను తోలే 
వాడు ఉిండేవాడు. అతని పేరు అన్జ షహ్. అతని గొింతు 
చాల్ల మ్నోహరింగా ఉిండేది. ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'ఓ 
అన్జ షహ్ ఒింటలను మలల గా తోలు, అదేాలను విరవకు 
అింటే సా్త్ీలను,' అని అనానరు.31  (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 

ఉదాహరణ ఆ గాడిద్ల్ల ఉింది. దేని వీప్పపై అనేక 

ప్పసాకాలు ఉనానయో.  

31) వివరణ-4806: అింటే ఒింటలు తోలటిం. అరబ్లో 

ఒింటలు నడుసాూ, అలసపోత్య వాటిలో చురుకుతనిం 

త్యవటానికి మ్ించి సారింతో కవితాిం చదివి వినిపిించే 

వారు. కవితాిం విని ఒింటలు చురుగాగ  నడిచేవి. అన్జష 

ఒింటలోల  చురుకుతనిం త్యవటానికి మ్ించి సారింతో 

కవితాిం చదువుతునానరు. సా్త్ీలు కూడా ఒింటలపై 

 ( 3/1355)[ ) حسن (  25]  - 4807
ِل اهلِل صىل   ِكَر ِعنآَد َرُسوآ : ذُ لَتآ َوَعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنآَها قَا

رُ ه وس علياهلل عآ ُل اهللِ فََقاَل رَ  .لم الش ِ  صىل اهلل عليه وسلم:  ُسوآ
ِن ُ "ٌن َوقَِبيآُحُه قَِبيآٌح "ُهَو كَََلٌم فََحَسُنُه َحَس  َرقُطآ ا     .. َرَواهُ الد َ

4807. (25) [3/1355- ప్ర మాణికం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ముిందు కవి తాిం 
గుర్ించి మాటాల డటిం జర్గింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'అది మ్ించివిదేే. మ్ించి కవితాిం మ్ించిదే, చెడా 
కవితాిం చెడాదే. అింటే దాని అింశిం మ్ించిది లేదా 
చెడాద్వుతుింది,' అని అనానరు. (దారు ఖుతునీ) 

 (3/1355)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 4808
َسًَل   َوةَ ُمرآ افِِعي ُ َعنآ ُعرآ   َوَرَوى الش َ

4808. (26) [3/1355 -అప్రిశోధితం] 
ఇమామ్ షాఫ'యీ దీనిన ఉర్్వహ్ దాారా తాబయీ 

ప్రర కత ంగా ఉలేల ఖించారు. 
 (3/1355)[ ) صحيح (  27 ] - 4809
آ  ِري ِ وَعنآ أَِِب ِل   قَاَل:  َسِعيآِد الآُخدآ ُ َمَع َرُسوآ ُن نَِسْيآ بَيآَنا نَحآ

لآَعرآ   ُد.يُنآِش إِذآ َعَرَض َشاِعٌر  .ِج اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِا
ُل اهللِ  يآَطاَن أَوآ    صىل اهلل عليه وسلم:فََقاَل َرُسوآ ا الش َ "ُخُذوآ

ا ال  ِسُكوآ يآَطاَن أَمآ ٌ  .ش َ ُف َرُجٍل قَيآًحا َخْيآ  لَُه ِمنآ أَنآ  َْلَنآ ي َمآَتلَِئ َجوآ
ًرا ِلٌم "ي َمآَتلَِئ ِشعآ    .. َرَواهُ ُمسآ

4809. (27) [3/1355 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: మేము ప్ర వకత  (స) 
వెింట అరబ్ పార ింతానికి వెళ్ళతునానము. ఒక కవి 
కవితాిం చదువుతూ ప్ర వకత  (స) ప్ర కకనుిండి వెళ్ళుడు. 
ప్ర వకత  (స) అతని అశీల ల కవితాిం విని, 'ఆ షై'తాన్ను 
ప్ట్టు కోిండి,' అని అనానరు. 'ఎిందుకింటే మ్నిష్ తన 
కడుప్పను కవితాింతో నిింప్టిం కింటే చీము నతాురుతో 
నిింప్టిం మ్ించిది,' అని అనానరు. (ముసల మ్) 

 

ఉనానరు. అింటే సా్త్ీలు గాజు వింటివారు. ఒింటలు 

వేగింగా నడవటిం వలల  సా్త్ీలు ప్డిపోయే భ్యింవేసింది. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఓ అన్జషహ్! కవితాిం ఆప్ప, 

ఒింటలు మలల గా నడవనీ, సా్త్ీలు కిర ింద్ప్డి గాయాలపాలు 

కాకుిండా,' అని అనానరు. 
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 (3/1355)[ ) ضعيف (  28]  - 4810

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل: وَعنآ َجاِبرٍ   قَاَل َرُسوآ
لآِغنَ  َ عَ". اُء يُنآبِ "ا رآ َرَواهُ   ُت الن َِفاَق ِِف الآَقلآِب كَمَا يُنآِبُت الآَماُء الز َ

ِ ُشَعِب  ِِفآ " الآَبيآَهِقي ُ   " .يآَماِن  اْلآ
4810. (28) [3/1355 -బల్హీన్ం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: పాటలు 
హృద్యింలో కాప్టాేనిన జనిింప్జేసా్నయి. నీరు 
పల్లనిన ప్ిండిించినట్టల . (బైహఖీ / షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 ( 3/1355)[ ) حسن (  29]  - 4811
ِفِع َرِحَمُه اهلُل قَاَل: يآ  بآِن َع اِ كُنآُت مَ  وَعنآ نَا ِق ُعمََرِِفآ َطِر

مَ  َبَعيآِه ِِفآ أُذُنَيآِه َونَاءَ فََسِمَع ِمزآ يآِق إَِل  اًرا فََوَضَع أَصآ ِر  َعِن الط َ
َخرِ  نِِب اْلآ َد أَنآ ثُم َ قَاَل ِِلآ  .الآَجا َمُع  '' بَُعَد:  بَعآ ِفُع َهلآ َتسآ يَا نَا

َبَعيآِه َعنآ  .؟ قُلآُت: ََل  ''َشيآًئا َع   قَاَل: كُنآُت مَ يآهِ أُذآنَ فََرفََع أَصآ
ِل اهلِل  َت يََراٍع فََصنَ َرُسوآ َع ِمثآَل  صىل اهلل عليه وسلم فََسِمَع َصوآ

ِفُع: فَُكنآُت إِذآ ذَاَك  ُت. قَاَل نَا َمُد  َما َصَنعآ ا. َرَواهُ أَحآ ً  َوأَبُوآ َصِغْيآ
    .دَاُودَ 

4811. (29) [3/1355 -ప్ర మాణికం] 
నాఫ'అ (ర) కథనిం: నేను 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) 
వెింట నడుసా్నానను. దార్లో 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ 
(ర) పిలల నగోర వి శబేిం వినానరు. వెింటనే తన చెవులను 
వేళుతో మూస్కునానరు. అకకడి నుిండి కొింత జర్గ 
నడవస్నగారు. చాల్లదూరిం వెళ్ళున తరాాత, 'ఏదైనా 
శబేిం వసా్ిందా?' అని అడిగారు. నేను, 'లేదు' అని 
అనానను. అప్పుడు అతను చెవుల నుిండి తన వేళును 
తీస, 'నేను ప్ర వకత  (స) వెింట వెళ్ళును. దార్లో పిలల నగోర వి 
శబేిం విని ప్ర వకత  (స) కూడా నేను ఎల్ల చేస్ననో అల్లగే 
చేస్నరు,' అని అనానరు. 'అప్పుడు నేను చినన వాడిన,' 
అని  నాఫ' అనానరు. (అ'హమద్, అబూ  దావూద్) 

===== 
ِم فآِظ ا َباُب حِ   - 10 تآ  لل َِساِن َوالآِغيآَبِة َوالش َ

10. నోటిని అదుపులోఉంచుకోవ్టం,  
పర్చక్షనింద, దూషణలు 

నాలుక మ్న జీవితింలో ప్ర ధాన పాతా వహిసా్ింది. దీని 
దాారా మ్నిం మాటాల డుతాిం. రుచులు చూసా్నిం. దీని 
దాారానే మ్న మ్నోభావాలిన వేకత ిం చేసా్నిం. మ్నల్ల 
మాటాల డలేని వార్ని మూగవారు అింటాిం. ఇదొక పదే్ 
దైవ ప్ర స్నద్ిం. బుదీధ , మ్నస్ల భావాలిన ఇతరుల వరకు 
అనువదిసా్ింది. ఖుర్్ఆన్లో అల్లల హ్ (త) ఇల్ల 
ఆదేశంచాడు: ''ఏమీ మేము అతనికి రిండు కళ్ళి 
ఇవాల్లదా?  మరియు నాలుకను మ్ర్యు రిండు 
పద్వుల్ను?'' (అల్ బల్ద్, 90:8-9) 
దైవానుగర హాలోల  నాలుక కూడా ఒక గొప్ు అనుగర హిం, 
మ్న మ్నస్లోని భావాలిన ఇతరుల ముిందు వేకత ిం 
చేసా్నిం, దైవగర ింథిం ప్ఠిసా్నిం, దైవధాేనిం చేసా్నిం, 
ఇతరులకు బోధిసా్నిం. జింతువులకు, మానవులకు ఈ 
నాలుకవలేల  ఉింది. ఒకవేళ నాలుకను ప్ర్రకియ సాే దానివలల  
అనేక ల్లభాలు ఉనానయి. ఒకవేళ దానిన ప్రరకియ ించక 
పోత్య దానివలల  అనేక ఉప్ద్ర వాలు, కలోల ల్లలు, కలహాలు 
తలతాుతాయి. ఖుర్్ఆన్, 'హదీస్'లోల  నోటి ప్ర్రక్షణ 
గుర్ించి అనేక విధాలుగా గురుత చేయడిం, గుచిు 
చెప్ుటిం  జర్గింది. కిర ింది  'హదీస్'లను చద్విండి.  

لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం   ا
 ( 3/1356)[ ) صحيح (  1]  - 4812

ِل بآِن نآ عَ  ٍد قَا َسهآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َل:َسعآ قَاَل َرُسوآ
مَنآ ِِلآ  وسلم: َي "َمنآ يَضآ َ لَحآ مَنآ لَ  َما بَيآ لَيآِه أَضآ َ ِرجآ ُه  يآِه َوَما بَيآ
ُ  الآَجن ََة".     .َرَواهُ الآُبَخاِري 

4812. (1) [3/1356 -దృఢం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''రిండు పదాల మ్ధే ఉననదాని మరియు రిండు కాళు 
మ్ధే ఉనన దాని ప్ర్రక్షణ గాేరింటీ ఇచిున వార్కి 
నేను సారగ ిం గాేరింటీ  ఇసా్నను.'' (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1356)[ ) صحيح (  2]  - 4813
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َيَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآ أَِِبآ ُهرآ  قَاَل َرُسوآ

لآكَ كَل ُ لََيتَ  بآَد الآعَ "إِن َ  َواِن اهلِل ََل يُِلقآي لََها بَاًَل ُم بِا ِلَمِة ِمنآ ِرضآ
فَُع ا لآكَِل  .هلُل بَِها دََرَجاٍت يَرآ َمِة م ِنآ َسَخِط  َوإِن َ الآَعبآَد لِيتكلُم بِا

ِويآ بَِها ِِفآ َجَهن ََم اهلِل ََل يُلآِقيآ  ."لََها بَاًَل يَهآ   . َرَواهُ الآُبَخاِري ُ
َي  َوِِفآ  ِرِق  ُهَما: "يَ ِة لَ ِرَوا َ الآَمشآ ِويآ بَِها ِِف الن َاِر أَبآَعَد َما بَيآ هآ
ِرِب" َوالآ     .َمغآ

4813. (2) [3/1356 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''దాస్డు ఒకోకస్నర్ అననమాటలకు అల్లల హ్(త) 
చాల్ల సింతోష్సా్నడు. దానివల్ల  అల్లల హ్ (త) అతని 
తరగతులు ఉననతిం చేసా్నడు. కాని ఒకోకస్నర్ దాస్డు 
ఆలోచిించకుిండా అనన మాటకు దైవిం చాల్ల ఆగర హిం 
వేకత ిం చేసా్నడు. దానివలల  అతనిన నరకింలో 
ప్డవేసా్నడు.32  (బు'ఖారీ) 

 (3/1356)[ ) متفق عليه (  3]  - 4814
ُل اهللِ  ٍد قَاَل: قَاَل َرُسوآ ُعوآ    اهلل  صىلَوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َمسآ

رٌ   ِسَباُب م: " وسل  عليه لُُه ُكفآ ٌق َوِقَتا لِِم فَُسوآ  .  "الآُمسآ
4814. (3) [3/1356 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం: ''ముసాిమ్ను తిటూ టం ప్రపం, చంపటం 
అవిశ్వాసం.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 
అింటే ముసల మ్ను తిటిు నవాడు పాపాతుమడవుతాడు, 
ముసల మ్ను చింపినవాడు అవిశాాస అయిపోతాడు. 

 

32) వివరణ-4813: ఈ 'హదీస్' దాారా ఆలోచిించి 

మాటాల డాలని, ఆలోచిించకుిండా మాటాల డరాద్ని 

తెలిసింది. షీరా'జీ (ర) అభిపార యిం: ఒక వేకిత  

మాటాల డనింత వరకు, అతని మ్ించి, చెడు దాగ 

ఉింట్టింది. మాటాల డిన తరువాత అతని మ్ించి, చెడులు 

బహిరగ తమ్వుతాయి. మ్ించిగా మాటాల డిత్య మ్ించి 

వాడని, చెడు మాటాు డిత్య చెడావాడని తెలిసపోతుింది. 

షీరా'జీ (ర) మ్రో అభిపార యిం: ఏమిటంటే ఆలోచిించ 

కుిండా మాటాల డకిండి. ఒకవేళ మ్ించి మాట ఆలసేింగా 

అనాన ఫరవా లేదు. కవి 'జహీర్్ అభిపార యిం: చాల్ల 

మ్ింది మౌనవర తులు చూడటింలో మ్ించివారుగా 

అనిపిసా్నరు. అయిత్య మ్ించీ, చెడు అనేవి మాటాల డటిం 

వల్లల  తెలుస్తు యి.  

 (3/1356)[ ) متفق عليه (  4]  - 4815
ُل اهلِل صىل ا بآِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوآ  هلل عليه وسلم:َوَعِن ا

  .يآهِ ُمت ََفٌق عَلَ  "أَي َُما َرُجٍل قَاَل ِْلَِخيآِه كَافٌِر فََقدآ بَاَء بَِها أََحُدُهَما".
4815. (4) [3/1356- ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 
చనిం, ''ఎవరు తన సోద్రుణణ  అవిశాాస అని అంట్టర్చ, 
వార్దే్ర్లో ఒకరు అవిశాాస.'' (బు'ఖారీ, మసల ం)  
అంటే ఒక వేళ్ ఎవరినైన్న అవిశ్వాసి అంటే, అతడు 
అవిశ్వాసి కాక్కంటే చెపేేవాడు అవిశ్వాసి 
అయ్యపోతాడు. 

 ( 3/1356)[ ) صحيح (  5]  - 4816
لُ  َوَعنآ أَِِبآ ذَر ٍ قَاَل: "ََل    عليه وسلم:اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسوآ
ِميآ َرُجٌل َرُجًَل بِ  ِق يَرآ لآُفُسوآ تآ   .ا َتد َ رآ ِر إَِل َ ا لآُكفآ ِميآِه بِا َوََل يَرآ

  ِري ُ اُبخَ هُ الآ اوَ رَ  ." عَلَيآِه إِنآ ل َمآ يَُكنآ َصاِحُبُه كَِذلََك 
4816. (5) [3/1356- దృఢం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒకవేళ 
ఎవరైనా ఒక ముసల మ్పై అవిశాాస, పాప్ప్ప నిింద్వేసాే, 
ఒక వేళ అతడు అల్ల కాకుిండా ఉింటే అది తిర్గ 
నిింద్వేసన వేకిత పై ప్డుతుింది.'' (బు'ఖారీ) 

  అింటే నిిందిించబడిన వేకిత  దానికి తగన వాడయిత్య 
సర్ద, లేకుింటే నిిందిించిన వేకిత  పాపాతుమడు, 
అవిశాాసగా ప్ర్గణించ బడతాడు. 

 (3/1357)[ ) متفق عليه (  6]  - 4817
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: رَ قَالَ  َوَعنآُه قَاَل: "َمنآ دَعَا   ُسوآ

لَيآَس  َرُجًَل  ِر أَوآ قَاَل: عَُدو َ اهلِل َو لآُكفآ  ." عَلَيآهِ ارَ  حَ إَِل َ َك كََذلِ بِا
4817. (6) [3/1357- ఏకీభవితం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒకవేళ 
ఎవరైనా ముసల మ్ను, 'అవిశాాస లేదా అల్లల హ్(త) 
శతాువు', అని పిలిసాే, ఒకవేళ అతడు అల్ల కాకుిండా 
ఉింటే, అది తిర్గ పిలిచిన వానిపై ప్డుతుింది.'' 
(బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1357))َصِحيح(  [7]- 4818
ِ َصىل َ  يآَرةَ أَن َ َرُسوَل الِل َ ُ عَلَيآِه َوَسل ََم  َوَعن أنس َوأَِِب ُهَر  الِل َ

َتب َاِن مَ  لُوم« . قَاا قَاَل: »الآُمسآ تد الآَمظآ لم يعآ ََل فََعىَل الآَباِدِئ ما
 َرَواهُ ُمسلم
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4818. (7) [3/1357 -దృఢం] 
అనస్, అబూ హురైరహ్ (ర)ల్  కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం: ''ప్రసురిం ఇదే్రు వేకుత లు తిట్టు కుింటే, 
ఇదే్ర్ పాప్ిం మొద్ట పార రింభిించిన వానిపై ప్డుతుింది. 
అయిత్య బ్బధితుడు హదేు దాటకుిండా ఉిండాలి.'' 
(ముసల మ్) 

 ( 3/1357)[ ) صحيح (  8]  -4819
َل اهلِل صىل يآَرةَ أَن َ َرُسوآ : "ََل وسلم قَالَ  هعلي اهلل َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

ِلٌم يَنآ  ًنا". َرَواهُ ُمسآ ا َن لَع َ يآٍق أَنآ ي َُكوآ ِ    .َبِغيآ لِِصد 
    4819. (8) [3/1357 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్కు శపిించేవాడ్డ కావటం తగదు.'' (ముసల మ్) 

 ( 3/1357)[ ) صحيح (  9]  - 4820
آ  َعنآ وَ  رآ أَِِب َل اهلِل صىل اهلل عليه   :دَاِء قَالَ  الد َ ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُل: "إِن َ ا َن ُشَهَداَء َوََل ُشَفَعاَء  وسلم يَُقوآ نُوآ َ ََل يَُكوآ نِيآ ا لل َع َ
ِلٌم يَوآ  َمِة". َرَواهُ ُمسآ    .َم الآِقَيا

4820. (9) [3/1357 -దృఢం] 
అబూ ద్ర్్దా' (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా వినానను, 'అనవసరింగా 
ఇతరులను చీవాట్టల , శాపాలు పటేు వారు, తీరుుదినిం 
నాడు స్నకుయ లుగా గాని, సఫారస్ చేసేవారుగా గాని 
కాలేరు.'' (ముసల మ్)  

 ( 3/1357)[ ) صحيح ( 10] - 4821
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  يآَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوآ   وسلم: َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

ُجُل: هَ ذَا قَاَل ا"إِ  ِلٌم "لََك الن َاُس فَُهَو أَهآلَُكُهمآ لر َ   .. َرَواهُ ُمسآ
4821. (10) [3/1357- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

'ప్ర జలు నాశనిం అయిపోయారు అని' అననవాడు 
అింద్ర్కింటే అధికింగా నాశనిం అవుతాడు.'' 33 

(ముసల మ్) 
 

33) వివరణ-4821: అింటే ఇల్ల అనేవాడు దైవదాస్లను 

హీనద్ృష్ు తో చూసా్నానడు. తనునతాను గొప్ుగా 

గరాింగా భావిసా్నానడు. లేదా ప్ర జలను పాపాతుమలుగా 

భావిించి దైవకారుణాేనికి దూరిం చేసా్నానడు. 

ఇట్టవింటి వార్కి మ్ించి తనింతో హితబోధ చేయాలి. 

 (3/1357)ليه ( فق ع) مت  [ 11]  - 4822
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمقَاَل رَ  قَاَل: َوَعنآُه: َن   :ُسوآ "َتِجُدوآ
ِ ال َذِ َشر َ الن َا َهيآ َمِة ذَا الآَوجآ َم الآِقَيا ٍه يآ يَأآِِتآ َهُؤََلِء ِس يَوآ بَِوجآ

ٍه"    .َوَهُؤََلِء بَِوجآ
4822. (11) [3/1357 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''రిండు నాలుకల ధోరణగల వాళ్ళు తీరుుదినిం నాడు 
రిండు ముఖాలతో వసా్నరు.'' 34  

 (3/1357) [ ) متفق عليه ( 12]  - 4823
َل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  قَاَل: َوَعنآ ُحَذيآَفةُ  ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُل: ُخُل الآَجن ََة قَت َاٌت".ُمت ََفٌق  يَُقوآ َيٍة  َوِِفآ رِ  .يآهِ لَ عَ  "ََل يَدآ َوا
ِلٍم:" نَم َاٌم "  مُ   سآ

4823. (12) [3/1357- ఏకీభవితం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 'చాడీలు 
చెపేువాడు సారగ ింలో ప్ర వేశంచల్లడు' అని అింటూ 
ఉిండగా నేను వినానను.  35  (బుఖారీ, మసల ం)   

 

34) వివరణ-4822: అింటే ఒక వేకిత  వదే్కు వచిు అతనిన 

పగుడుతాడు. మ్రోవేకిత  వదే్కు వెళ్ళు మొద్టి వేకిత  

గుర్ించి చెడుగా మాటాల డుతాడు. ఇింకా రిండవవేకిత ని 

పగుడుతాడు. అింటే అతనికి రిండు నాలుకలు 

ఉననట్టు . మొద్టి వేకిత ని ప్రోక్షింగా నిిందిసా్నడు. రిండవ 

వేకిత నిప్ర సింశసా్నడు. ఇదే్ర్ సింబింధాలను చెడగొడతాడు, 

ఇదే్ర్ మ్ధే కలహాలు సృష్ు సా్నడు. కలోల ల్లలు సృష్ు సా్నడు. 

అల్లల హ్ (త) ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''మరియు 

విశాాస్లను కలిసన్పుపడ్డ, వారు 'మేమూ 

విశాసంచామ' అని అింటారు. కానీ,  తమ షైతానుల 

(దుషట నాయకుల్) దగిర ఏకాంతంలో ఉన్నపుపడ్డ, 

వారు, 'నిశుయంగా మేము మీతోనే ఉనానమ, కేవలిం 

వారి (ముసల ముల) ఎగతాళ్ళ చేసా్నానమ,' అని 

అింటారు.'' (అల్ బఖరహ్, 2:14) 

'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర)తో ప్ర జలు ''మేము 

ధనవింతుల వదే్కు, పాలకుల వదే్కు వెళ్ళతూ ఉింటాిం. 

వార్ ముిందు ఒక విధింగా మాటాల డుతాిం, వార్ వదే్ 

నుిండి వచిున తరాాత మ్రోవిధింగా మాటాల డుతాిం'' 

అని అనానరు. అది విని 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ ''ప్ర వకత  

(స) కాలింలో, ''మేము దీనిన కాప్టేింగా భావిించే 

వాళుిం'' అని అనానరు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1666 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
 (3/1358)[ ) متفق عليه (  13]  - 4824

عُ  هللِ ِد اَوَعنآ َعبآ  ٍد قَالَ بآِن َمسآ ُل اهلِل صىل اهلل  وآ : قَاَل َرُسوآ
دآ  لص ِ ِ عليه وسلم: "عَلَيآُكمآ بِا ِديآ إَِل الآِْب  َق يَهآ دآ ِق فَإِن َ الص ِ

ِديآ إَِل الآَجن َةِ َوإِن َ الآِْب َ  ى   يَهآ َيَتَحر َ ُدُق َو ُجُل يَصآ  َوَما يََزاُل الر َ
َق َحّت َ يُكآَتَب ِعنآ  دآ يآًقا هللِ َد االص ِ ِ ُكمآ َوالآَكِذَب فَإِن َ  . َوإِي َا ِصد 

ِر وَ  ِديآ إَِل الآُفُجوآ ِديآ إَِل الن َاِر َوَما  الآَكِذَب يَهآ ِر يَهآ إِن َ الآُفُجوآ
َيَتَحر َ يََزاُل الر َ  ى الآَكِذَب َحّت َ يُكآَتَب ِعنآَد اهلِل  ُجُل َيكآِذُب َو
ًبا ا  . ُمت ََفٌق عَلَيآِه.  "كَذ َ
ِل َوارِ  َوِِفآ  ِديآ إَِل  ٌم قَاَل: "َيٍة ُمسآ َق بِر ٌ َوإِن َ الآِْب َ يَهآ دآ إِن َ الص ِ
ٌر َوإِن َ الآفُ الآَجن َةِ  ِديآ . َوإِن َ الآَكِذَب فُُجوآ َر يَهآ  .إَِل الن َاِر"ُجوآ

4824. (13) [3/1358- ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఎలల ప్పుడూ సతేిం ప్లకిండి, ఎిందుకింటే 
సతేిం సతాకరాేల మారగ ిం చూప్పతుింది, సతాకరేిం 
సారగ ింలోనికి తీస్కొనిపోతుింది. ఎలల ప్పుడూ సతేిం 
ప్లికేవాడు అల్లల హ్ (త) వదే్ సతేవింతులోల  
లిఖించబడతాడు. అసతాేనికి దూరింగా ఉిండిండి. 
ఎిందుకింటే అసతేిం పాపాల మారగ ిం చూప్పతుింది. 
పాపాలు నరకింలోనికి తీస్కొనిపోతాయి. ఎలల ప్పుడూ 
అసతేిం ప్లికేవాడు అల్లల హ్ వదే్ అసతేవింతుల 
జాబితాలో లిఖించబడతాడు. (బు'ఖారీ, మసల ం) 
ముసల మ్ ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది: ''సతేిం ప్లకటిం 
ప్పణేిం. ప్పణేిం సారగ ింలోనికి తీస్కువెళ్ళతుింది. ఇింకా 
అసతేిం పాప్ిం. పాప్ిం  నరకానికి  తీస్కొని పోతుింది.'' 

 (3/1358)[ ) متفق عليه (  14]  - 4825
ٍم رضي اهلُل َعنآَها قَ :َوَعنآ أُم ِ كَلآثُوآ لَتآ ُل اهلِل صىل  ا قَاَل َرُسوآ

اٌب "لَيآَس ا اهلل عليه وسلم: َ الن َاِس لآَكذ َ ِلُح بَيآ  ال َِذيآ يُصآ
ا  ً َينآِميآ َخْيآ ا َو ً ُل َخْيآ َيُقوآ  .متفق عليه ."َو

4825. (14) [3/1358 -ఏకీభవితం] 
ఉమమ కుల్స్త'మ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర జల కలహాలు ప్ర్షకర్ించేవాడు, మ్ించి విషయాలు 
బోధిించేవాడూ, చెడునుిండి వార్ించేవాడు, 

 

35 ) వివరణ-4823: అింటే అతడు ముసల మ్ అయినా, 

అతడ్డ మొదట సారగ ింలో ప్ర వేశించడు, కాని శక్ష అనుభ్ 

విించిన తరాాత క్షమింప్బడవచుని ఆశంచ వచుు. 

సదుదేద శంతో అబదా్వల పలికేవాడు అబదా్వలకోరు 
కాడు.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1358)[ ) صحيح (  15]  - 4826
وَ قآَداِد بآِن لآمِ ا نآ عَ وَ  َسآ ُل اهلِل   اْلآ ِد َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ

ا ِِفآ  صىل اهلل علي ثُوآ َ فَاحآ اِحيآ ه وسلم: "إِذَا َرأَيآُتُم الآَمد َ
اَب  َ ِهِهُم الّت ُ ِلٌم "ُوُجوآ     .. َرَواهُ ُمسآ

4826. (15) [3/1358 -దృఢం] 
మిఖ్దాద్ బిన్ అసాద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం: ''పాసంశంచేవారిని చూసా్త వాళ్ు ముఖంపైె 
మటిూ  కొటూ ండి.''  (ముసల మ్)  
అింటే లేని గొప్ులు చెపేువార్ ముఖింపై మ్టిు  
కొటు ిండి. వాళుకు ఏమీ ఇవాకిండి, మీ ద్గగ ర్ నుిండి 
గెింటి వేయిండి. ప్ర వకత  (స) దీనిన కఠినింగా వార్ించారు. 

 (3/1358) ليه (تفق ع[ ) م  16]  - 4827
ِب ِ صىل   بَكآَرةَ قَاَل: أَِِبآ َوَعنآ  اهلل  أَثآَن َرُجٌل َعىل َرُجٍل ِعنآَد الن َ

َت ُعُنَق أَِخيآَك  عليه وسلم فََقاَل: يآلََك قََطعآ َمنآ كَاَن  ." ثَََلًثا""َو
: لََة فَلآَيُقلآ َسُب فََُلًنا َواهلِل َحِسيآ  ِمنآُكمآ َماِدًحا ََل ُمَحا   إِنآ  .ُبهُ أَحآ

 َ َ ك ك ِيآ َعىَل اهلِل ن َُه كََذلِ اَن يُرى أ    .أََحًدا". ُمت ََفٌق عَلَيآهِ َك َوََل يَُز
4827. (16) [3/1358 -ఏకీభవితం] 
అబూ బక్రహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ముిందు ఒక వేకిత  
మ్రోవేకిత  గుర్ించి ప్ర సింశించాడు. అది విని ప్ర వకత  (స) 
''చాల్ల విచారకరమైన విషయిం, నువుా నీ సోద్రుని 
మడ నర్కివేస్నవు.'' ఇల్ల మూడుస్నరుల  అనానరు. ఇింకా 
ఒకవేళ నీకు పగడాలనే ఉింటే, 'ఫల్లనా వేకిత ని మ్ించి 
వాడుగా భావిసాున్ననను,' అని అనవచుును కదా! 
ఎవరు ప్ర సింశలకు అరుు లో ఎవరు కాద్ర అల్లల హ్(త)కు 
బ్బగా తెలుస్. ఎవరూ ఎవర్నీ తగని విధింగా 
ప్ర సింశించరాదు,''  అని  అనానరు. 36   

 (3/1358)[ ) صحيح (  17]  - 4828

 

36) వివరణ-4827: దానివలల  అతనిలో గరాిం, అహింకారిం 

పరుగుతుింది. దానివలల  ప్ర తిచోట అవమానానికి 

గురవుతాడు. ఇదే అతని మడ తెగటానికి కారణిం 

అవుతుింది. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1667 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
َل اهلِل صىل يآَرةَ أَن َ َرُسوآ   اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

ُروآَن َما الآِغيآَبُة؟"  ُل قَ "أََتدآ ا: ا لُُه أَعآلَُم. وآ كآُرَك   قَاَل: اهلُل َوَرُسوآ ِذ
َ  أََخاَك بَِما يَكآَرهُ". َل أَفََرأ َ قِيآ ُل؟ أَِخيآ َما ِِفآ اَن يآَت إِنآ ك  قَاَل: أَقُوآ

َتهُ  ُل فََقِد اغآَتبآ ُل  نآ لَ َوإِ  ."إِنآ كَاَن فِيآِه َما َتُقوآ مآ يَُكنآ فِيآِه َما َتُقوآ
بََهت َُه". ِلٌم.هُ مُ َرَوا فََقدآ   سآ
َيٍة: َتهُ  َوِِفآ ِرَوا ِه فََقِد اغآَتبآ َت  ا قُلآ َوإِذَ  ."إِذَا قُلآَت ِْلَِخيآَك َما فِيآ

   .ُه"دآ بََهت َ فِيآِه فَقَ  يآَس ا لَ مَ 
4828. (17) [3/1358- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులతో, ' 'గీబత్ (ప్ర్చక్ష నింద) అింటే ఏమిట్ల 
మీకు తెలుస్న?' అని అడిగారు. దానికి అనుచరులు, 
'అల్లల హ్(త)కు, ఆయన ప్ర వకత కే బ్బగా తెలుస్,' అని 
అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఒక ముసల మ్ సోద్రుని 
గుర్ించి అతను అసహిేించుకుననట్టు  మ్రొకర్ ముిందు 
ప్ర సా్నవిించటిం,' అని అనానరు. దానికి అనుచరులు, 
'ఒకవేళ ఆ చెడు గుణిం అతనిలో ఉింటే,' అని అనానరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'అతనిలో ఆ చెడుగుణం ఉంటేనే 
'గీబత్ అవుతుంద్ద. ఒకవేళ ఆ గుణిం అతనిలో లేక పోత్య 
అది  ఆర్చపణ  అవుతుింది,' అని  అనానరు.  

 (3/1359)[ ) متفق عليه (  18]  - 4829
َتأآذََن َعىَل اَة َرِضَي اهللُ َوَعنآ عَائَِش  ِب ِ صىل  َعنآَها أَن َ َرُجًَل اِسآ لن َ

ةِ"اهلل عليه وسلم. فََقاَل: "اِئآ  َ ا لَُه فَِبَئَس أَُخو الآَعِشْيآ َ  .َذنُوآ ا م َ فَل
ِب ُ  َق َتَطل َ َجلََس  نآَبَسَط إِلَيآِه.  صىل اهلل ع الن َ ِهِه َوا ليه وسلم ِِفآ َوجآ

نآَطلََق  َل اهلِل قُلآَت لَ  فَلَم َا ا لَتآ عَائَِشَة: يَا َرُسوآ ُجُل قَا ُه: كََذا  الر َ
لُ َوكََذا ثُم َ َتَط  ت َ إِلَيآِه. فََقاَل َرُسوآ نآَبَسطآ ِهِه َوا اهلِل   ل َقآَت ِِفآ َوجآ

ت َ سلم: "َمّت َ يه و عل صىل اهلل  اَشا؟ َعَهدآ إِن َ َشر َ الن َاِس  ''ِنآ فَح َ
َم الآِقيَ  ِلًَة يَوآ ت َِقاَء َشر ِ َمَنآ َمِة َمنآ َتَركَُه الن َاُس اِ َيةٍ َوِِفآ  .هِ"ا : ِرَوا
ِشِه".   ت َقاَء فُحآ  "اِ

4829. (18) [3/1359 -ఏకీభవితం]   
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు రావటానికి 
ఒక వేకిత  అనుమ్తి కోరాడు. ప్ర వకత  (స) అతనికి 
అనుమ్తి ఇచిువేయమ్ని చెపిు, 'ఈ వేకిత  తన జాతిలో 
చాల్ల నీచ వేకిత ,' అని అనానరు. ఆ వేకిత  వచిు ప్ర వకత  (స) 
వదే్ కూరుునానడు. ప్ర వకత  (స) అతనితో నగు 

మ్రముతో మాటాల డారు. అతడు వెళ్ళుపోయిన 
తరువాత 'ఆయి'షహ్ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! అింతకు ముిందు 

తమ్రు ఆ వేకిత  చాల్ల నీచుడని అనానరు. మ్ర్ ఆ 
వేకిత తో అింత మ్ించిగా మాటాల డారు ఏమిటి సింగతి?' 
అని విననవిించుకునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స) 
'ఆయి'షహ్! నువుా ననున ఎప్పుడైనా దురుగ ణాలు గల 
వాడిగా, అశీల ల మాటలు మాటాల డేవాడిగా చూస్నవా? 
''చెడు వలల  ప్ర జలు వార్తో కలవడానికి భ్యప్డి 
దూరిం పార్పోయే వేకుత లే  అల్లల హ్ వదే్ అింద్ర్కింటే 
హీనులు,'' అని అనానరు. 37   

 (3/1359)[ ) متفق عليه (  19]  - 4830
يآَرةَ قَاَل: عَ وَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  نآ أَِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ

ِِتآ  َمَل   ن َ َوإِ  .ُروآَن اهِ لآُمَج  ا  ُمَعاِف إَِل َ "كُل ُ أُم َ َنِة أَنآ ي َعآ ِمَن الآَمَجا
ِل ثُم َ  لل َيآ ُجُل َعَمًَل بِا ِبُح َوقَالر َ هُ اهلُل.يُصآ ُل: دآ َسَّتَ يَا  فََيُقوآ

هُ َرب ُ  .َحَة كََذا َوكََذاِملآُت الآَبارِ فََُلُن عَ  ُّتُ ِبُح َو قَدآ بَاَت يَسآ ُيصآ ُه َو
َ يَكآِش  آ  .  هِ َفٌق عَلَيآ ُمت َ  ". هُ  َعنآ اهللِ ُف ِسّتآ ِكَر ِِفآ َحِديآِث أَِِب َوذُ

يآَرةَ: ِمُن بِاهللِ  ُهَر َيافَةِ "ِِفآ""َمنآ كَاَن يُؤآ    . "بَاِب الض ِ
4830. (19) [3/1359 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నా 
అనుచర సమాజింలోని ప్ర తి ఒకకర్నీ క్షమిించడిం 
జరుగుతుింది. కాని, బహిరింగింగా పాపాలు, అశర ద్ధ గా 
వేవహర్ించిన వార్ని, ఒకర్ పాపాలను మ్రొకరు 
కపిుప్పచుని వార్ని క్షమిించడిం జరుగదు. ఒక వేకిత  
రాతాి పాప్ిం చేస ఉద్యిం కాగానే ప్ర జలకు తెలియ 

జేసా్నడు. అల్లల హ్ (త) దానిన దాచి ఉించాడు. అింటే 
చెడును చేసిందికాక దానిన ఇతరులకు కూడా 
తెలియజేస్తు నానడ్డ. 38 (బు'ఖారీ, మసల ం) 

----- 

 

37) వివరణ-4829: ఆ వచిున వయకిి 'ఉయయ్న్హ్ బిన్ 

'హు'సైన్. అతడు చాల్ల కఠిన హృద్యుడు, ఇింకా 

చాల్ల చెడావాడు. ధరమిం విషయింలో అరకొర ఆచరణ 

కలిగన తనజాతికి నాయకుడు. ప్ర వకత  (స) మ్రణా 

నింతరిం ఇస్నల మ్ను తేజిించాడు. ఆ తరువాత ఖైదీగా 

అబూబకర్్ చేతికి చికాకడు. మళ్ళు ఇసా్లమ్ 

స్వాకరించాడు. ఇసా్లమ్పైెనే మరణంచాడు. 

38) వివరణ-4830: అింటే పాప్ిం చేసింది కాక దానిన 

ఇతరులకు తెలియప్రచటిం అనేది చాల్ల ఘోర 

అప్రాధిం. అదేవిధింగా ప్రోక్షనిింద్, చాడీలు చెప్పు 

కుింటూ తిర్గే వార్ని కూడా క్షమిించడిం జరుగదు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1668 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ

ُل الث َاِِنآ   لآَفصآ َ   రండవ విభాగం ا
 (3/1360)استه ( تتم در [ ) لم 20]  - 4831

ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َل:َعنآ أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعنآُه قَا قَاَل َرُسوآ
ِة َجن َ ِض الآ بُِنَ لَُه ِِفآ َربَ  "َمنآ َتَرَك الآَكِذَب َوُهَو بَاِطٌل  وسلم:
 َحُسَن  ِمَراَء َوُهَو ُمِحق ٌ بُِنَ لَُه ِِفآ َوَسِط الآَجن َِة َوَمنآ َتَرَك الآ  َوَمنآ 

ِمِذي ُ َرَواهُ ال  ُخلُُقُه بُِنَ لَُه ِِفآ أَعآََلَها". آ َهَذا َحِديآٌث   َوقَاَل: .ّت ِ
ن َةِ  ِح الس ُ     .يآٌب َغرِ  مََصاِبيآِح قَالَ  الآ َوِِف  .َحَسٌن. َوكََذا ِِفآ َشرآ

4831. (20) [3/1360- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనాేయమైన అబదాధ నిన చెప్ుని వేకిత  కొరకు 
అల్లల హ్ (త) సారగ ిం మ్ధేలో ఒక భ్వనిం నిర్మసా్నడు. 
అదేవిధింగా నాేయం తన్వైెపు ఉననప్ుటికీ వివాద్ిం, 
కలహాలకు దూరింగా ఉనన వేకిత  కొరకు అల్లల హ్ (త) 
సారగ ింలో ఒక గొప్ు భ్వనానిన నిర్మసా్నడు. అదేవిధింగా 
తనునతాను సర్దిదేుకొని ఉతామ్ సదుగ ణాలు కలిగ 
ఉనన వేకిత  కొరకు అల్లల హ్ (త) సారగ ింలో అింద్మైన 
భ్వనిం నిర్మసా్నడు. (తిర్మజి / ప్ర మాణికం, 
షర్్హుస్సననహ్ / ప్ర మాణికం, మస్తబీహ్ / 
ఏకోల్లల ఖన్ం)  

 (3/1360) راسته () لم تتم د [ 21]  - 4832
يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوآ

ِخُل الن َ  ُروآَن َما أَكآثَُرَما يُدآ   َتقآَوى اهلِل َوحُسُن  اَس الآَجن ََة؟"أََتدآ
ُروآَن َما أَكآثَُر مَ  الآُخلُِق. ِخُل الن َاَس الن َ أََتدآ َ  اَر؟ا يُدآ َوفَاَن:اْلآ  جآ

ُج"  لآَفُم َوالآَفرآ َ بآُن َماَجُه  . ا ِمِذي ُ َوا آ  َرَواهُ الّت ِ
4832. (21) [3/1360- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులతో  ''ఏ విషయిం చాల్లమ్ింది ప్ర జలను 
సారగ ింలో ప్ర వేశింప్జేసా్ింద్ర మీకు తెలుస్న? దైవభీతి, 
సదుు ణాల. అదే విధింగా ఏ విషయిం చాల్లమ్ింది 
ప్ర జలను నరకింలోకి తీస్కు పోతుింద్ర మీకు తెలుస్న? 
అవి, నోరు, మరాుంగం.'' అని అనానరు. (తిర్మజీ', 
ఇబన మాజహ్) 

 (3/1360)دراسته (  [ ) لم تتم 22]  - 4833

ُل اهلِل  صىل اهلل عليه َوَعنآ بََِلِل بآِن الآَحاِرِث قَاَل: قَاَل َرُسوآ
لآكَ  لََيَتكَل َ ُجَل الر َ  وسلم: "إِن َ  لَُم َمبآلََغَها ُم بِا ِ َما يَعآ َن الآَخْيآ ِلَمِة م ِ
ِم يَلآَقاهُ. َوإِن َ الر َ  يَكآُتُب اهللُ  نَُه إَِل يَوآ َوا ُجَل لََيَتكَل َُم  لَُه بَِها ِرضآ

لآكَ  لَُم َمبآلََغَها يَكآ بِا ِ َما يَعآ ر  َن الش َ   َطهُ َسخَ  ُتُب اهلُل بَِها عَلَيآهِ ِلَمِة م ِ
ِم  ن َةِ " يَلآَقاهُ إَِل يَوآ ِح الس ُ مِ  .. َرَواهُ ِِفآ َشرآ آ لٌِك َوالّت ِ ُ  َو َرَوى َما ِذي 

َوهُ  بآُن َماَجُه نَحآ    .َوا
4833. (22) [3/136 -అప్రిశోధితం] 
బిల్లల్ బిన్ 'హార్స్' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మ్నిష్ ప్లికిన ఒక మాట దైవ సింతృపాికి కారకిం 
అవుతుింది. కాని ఆ విషయిం అతనికి తెలియకుిండా 
ఉింట్టింది. దానికి బదులుగా అల్లల హ్ (త) తీరుు దినిం 
నాడు ప్ర స్నదిసా్నడు. మ్ర్కొింద్రు అజాానింవలల  తమ్ 
నోటితో ఎట్టవింటి మాటలు మాటాల డుతారింటే 
దానివలల  అల్లల హ్ (త) ఆగర హిం చెిందుతాడు. 
తీరుుదినింనాడు దాని మూలింగా శకియ సా్నడు. 
(షర్'హిస్తన్నహ్, మాలిక్, తిర్మజీ, ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1360)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 4834
هِ قَاَل: قَ بَهآ َوَعنآ  ِ ُل اهلِل ِز بآِن َحِكيآٍم َعنآ أَبِيآِه َعنآ َجد  اَل َرُسوآ

ٌل ل ِمَ  يآ ُث فََيكآِذُب لِيُ صىل اهلل عليه وسلم: "َو ِ ِحَك بِِه نآ يَُحد  ضآ
َم وَ  يآٌل لَ لَهُ  يآٌل الآَقوآ ِمِذي ُ َوأَبُوآ دَاُودَ  "هُ  َو آ َمُد َوالّت ِ . َرَواهُ أَحآ
َرِمي ُ  ا     .َوالد َ

4834. (23) [3/1360 -అప్రిశోధితం] 
బహ్'జ బిన్ 'హకీమ్ తన తిండిర  దాారా, మ్ర్యు 
తాత దాారా ఉలేల ఖనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, పాజలను 
న్విాంచడానికి అబదా్వలపలికే వయకిికి తీరుేద్దన్ం 
న్నడు కఠిన్ శక్ష పడుతుంద్ద. (అ'హమద్, తిర్మజీ', అబూ 
దావూద్, దార్మ) 
అింటే నవిాించటానికి కూడా అసతాేలు, అబదాధ లు 
ప్లకరాదు. 

 (3/1360)لم تتم دراسته ( [ )  24]  - 4835
يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسوآ

لُ بآَد الآعَ  "إِن َ  ِحَك بِِه الن َاَس  الآكَِلمَ  لََيُقوآ لَُها إَِل َ لُيضآ َة ََل يَُقوآ
ِويآ بِهَ  ِض َوإِن َُه لَيَ يَهآ َرآ َماِء َواْلآ َ الس َ ِزل ُ َعنآ لَِسانِِه ا أَبآَعَد َما بَيآ

ِ َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ   ِمم َا يَِزل ُ َعنآ قََدِمِه".أََشد َ   .اِن يآمَ  ِِفآ ُشَعِب اْلآ
4835. (24) [3/1360- అప్రిశోధితం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం: 

''కొింద్రు ప్ర జలను నవిాించడానికి రకరకాల అబదేాలు 
ప్లుకుతారు. అవి కలోల ల్లలకు, ఉప్ద్ర వాలకు కారణిం 
అవుతాయి. దాని ప్రేవస్ననిం వార్కి తెలిస ఉిండదు. 
దానివలల  ఆ చెపిున వేకిత ని నరకింలో వేయడిం 
జరుగుతుింది. దాని వెడలుు భూమాేకాశాలింత 
ఉింట్టింది. కొింద్రు నోటికొచిుింది వాగుతూ ఉింటారు, 
దానివలల  వారు నరకింలో జార్ప్డతారు. (బైహఖీ /-
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1360)[ ) لم تتم دراسته (  25 ] - 4836
ُل اهلِل صىل اهلل عَوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َعمآٍرو قَاَل: قَاَل  ليه  َرُسوآ

َرِمي ُ "َت نََجا"َمنآ َصمَ  سلم:و ا ِمِذي ُ َوالد َ آ َمُد َوالّت ِ . َرَواهُ أَحآ
ِيآَماِن  َوالآَبيآَهقِ   ي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ

4836. (25) [3/1360- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 
చనిం, ''మౌనింగా ఉననవాడు స్నఫలేిం పింది నటేు .'' 39 

(అ'హమద్, తిర్మజీ, దార్మ, బైహఖ/-షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1360)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 4837
َل اهللِ  ِمٍر قَاَل: لَِقيآُت َرُسوآ َبَة بآِن عَا  صىل اهلل عليه  َوَعنآ ُعقآ

ِلكآ عَلَيآَك وسلم فَُقلآُت: َما الن ََجاةُ؟ فََقالَ  لآَيَسعآ  : "أَمآ َك لَِسانََك َو
بآ ُتَك بَيآ  ِمِذي ُ ِطيآَئِتَك ِك َعىَل خَ َوا آ َمُد َوالّت ِ    .". َرَواهُ أَحآ

4837. (26) [3/1360 -అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స)ను, 

'కలస స్నఫలేిం పింద్టానికి ఏమిచేయాలి?' అని 
 

39) వివరణ-4836: అల్లల హ్ (త) మ్నకు మాటాల డట్టనికి, 

మ్ించిప్లుకులు ప్లకటానికి ఇతరులకు ల్లభ్ిం, 

ఉప్కారిం చేకూరుడానికి, చెడుమాటల నుిండి దూరింగా 

ఉిండటానికి నోరు ప్ర స్నదిించాడు. నోటినుిండి వెలువడే 

మాటలను దైవదూతలు వార సాూ ఉింటారు. తీరుుదినిం 

నాడు దానిన గుర్ించి విచార్ించటిం జరుగుతుింది. 

అవసరానికి మిించి మాటాల డిత్య దానివలల  మ్నకే నషు ిం. 

ఒక 'హదీస్'లో ఇల్ల ఉింది, ''దైవధాేనిం, దైవసమరణ 

తప్ు అధికింగా మాటాల డకిండి, ఎిందుకింటే అధికింగా 

మాటాల డిత్య హృద్యిం కఠినింగా తయారవుతుింది. కఠిన 

హృద్యుడు దైవకారుణాేనికి దూరమ్వుతాడు.''  

అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స) నీవు నీ నోటిని ప్రిరకియ ించు, 
ఇింటిప్టల నే ఉిండు. చేసన పాపాలప్టల  ఏడుసాూ 
ఉిండు.40  (అ'హమద్,  తిర్మజీ') 

 (3/1361)( [ ) لم تتم دراسته  27]  - 4838
 َ بآُن آدََم فَإِن َ  َوَعنآ أَِِبآ َسِعيآٍد َرفََعُه قَاَل: "إِذَا أ َبَح اِ صآ

َضاَء كُل َ  َعآ ُر الل َِساَن فَ اْلآ ت َِق اهلَل فِيآ َها ُتَكف ِ ُل: ا ُن  ن َافَإِ  َناَتُقوآ نَحآ
َنا فَإِِن اسآ بَِك  َوَججآ َت اِعآ َوَججآ َتَقمآَنا َوإِِن اعآ اهُ  َروَ  ."َتَقمآَت اِسآ

ِمِذي ُ  آ     .الّت ِ
4838. (27) [3/1361- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''తెలల వారగానే శరీర భాగాలనీన నోటితో మా 
విషయింలో దైవానికి భ్యప్డుతూ ఉిండాలని, నీ 
వెనుకనే మేము ఉనానమ్ని, నీవు కేయ మ్ింగా ఉింటే మేము 
కేయ మ్ింగా ఉింటామ్ని, నీవు విచారణకు గురయిత్య 
మేమూ గురవుతామ్ని పార ధ్మయప్డుతూ విననవిించు 

కుింటాయి.''  (తిర్మజీ') 
 (3/1361)[ ) صحيح (  28]  - 4839

ِ َرِضَي اهلُل َعنآهُ وَعنآ عَلي بآِن الآُحَس  هلِل صىل  ُل اُسوآ  قَاَل رَ يآ
كُُه َما ََل يَِعِنيآهِ  م:  عليه وسل اهلل ِء َترآ ََلِم الآَمرآ ِن إِسآ  ". "ِمنآ ُحسآ

َمُد  لٌِك َوأَحآ     .َرَواهُ َما
4839. (28) [3/1361 -దృఢం] 
'అల్ల బిన్ 'హుసైన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనవసరమైన వేరి బ్బతాఖానీలకు దూరింగా 
ఉిండటిం కూడా ఇస్నల మ్ ప్ర త్యేకతలోల  ఒకటి.'' 41 (మాలిక్, 
అ'హమద్) 

 

40) వివరణ-4837: తన నోటిని ప్ర్రకియ ించుకోవటింలోనే 

ప్రలోక స్నఫలేిం ఉింది. నోటితో ఎట్టవింటి అసభ్ే 

ప్లుకులు ప్లకకూడదు. అనవసరింగా ఇింటినుిండి 

బయటకు వెళుకిండి, చేసన పాపాలను గురుత  చేస్కొని 

కుమిలి పోవడింలోనే స్నఫలేిం ఉింది. 

41) వివరణ-4839: ఇస్నల మ్ ప్ర త్యేకతలింటే, ఇస్నల మ్లో 

ప్ర వేశించే వేకిత  యొకక అింతరాాహాేలు ఇస్నల మ్కు 

అనుగుణింగా ఉిండాలి. ఎట్టవింటి పాపాలకై్నా దూరింగా 

ఉిండాలి. నోటిని చెడునుిండి దూరింగా ఉించాలి. దీని వలల  

నోటిని మాతామే నరకింనుిండి రకియ ించడింకాదు, మొతాిం 

శరీరానిన నరకిం నుిండి రకియ ించుకోవచుు. 
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 (3/1361)[ ) صحيح (  29]  - 4840

بآُن  يآَرةَ    َماَجُه َعنآ َوَرَواهُ ا  أَِِبآ ُهَر
4840. (29) [3/1361- దృఢం] 
అబూ-హురైరహ్ (ర) దాారా ఉలేల ఖన్ం. (ఇబన 
మాజహ్) 

 ( 3/1361) [ )َصِحيح(30]- 4841
ِمِذي  َوالآَبيآ  آ ِ  ِِف َهِقي  َوالّت ِ  ُهَما.يَمان« َعنآ  »شعب اْلآ

4841. (30) [3/1361 -దృఢం]  
'అల్లబిన్ 'హసన్ (ర), అబూ హురైరహ్ (ర)ల్ దాారా 
ఉలేల ఖన్ం.( తిర్మజీ', బైహఖీ / - ష్ష'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1361)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 4842
َحاَبةِ  : َوَعنآ أَنٍَس قَالَ  َن الص َ َ َرُجٌل م ِ َ َقالَ . فَ ُتَوِف ِ بآِشرآ  َرُجٌل: أ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أََو ََل بِا ِريآ   لآَجن َِة. فََقاَل َرُسوآ َتدآ
ِنيآِه أَوآ  َما ََل يَعآ . َرَواهُ  "هُ  بَِخَل بَِما ََل يَنآُقُص فَلََعل َُه َتكَل ََم فِيآ

ِمِذي ُ  آ     .الّت ِ
4842. (31) [3/1361- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ఒక అనుచరుడు మ్రణించాడు. 
మ్రో 'స'హాబీ అతనికి సారగ  శుభాకాింక్షలు తెలిపాడు. 
అది విని ప్ర వకత  (స) ''నీకు తెలుస్న! ఆ వేకిత  ఏదైనా 
చెడామాట అని ఉిండవచుు, లేదా పిసనార్తనిం చూపి 

ఉిండవచుు, అతనిన విచార్ించడిం జరగవచుు. మ్ర్ 
నువుా ఎల్ల అతనికి సారగ  శుభాకాింక్షలు తెలియ 

జేసా్నానవు,'' అని  అనానరు.  (తిర్మజీ') 
 (3/1361)[ ) صحيح (  32]  - 4843

َل اهللِ  قُلآُت: ي ُ قَاَل:َعبآِد اهلِل الث ََقفِ َوَعنآ ُسفآَياَن بآِن    يَا َرُسوآ
َوُف مَ  ؟ قَاَل: فَأََخَذ بِِلَساِن نَ َما أَخآ  فآِسِه َوقَاَل:ا َتَخاُف عَلَي َ

آ  "َهَذا". َحُه  وَ ِمِذي ُ َرَواهُ الّت ِ   َصح َ
4843. (32) [3/1361 -దృఢం] 
స్ఫియాన్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఏ విషయిం వలల  అధికింగా నేను 
భ్యప్డాలి,' అని విననవిించుకునానను. దానికి ప్ర వకత  
(స) తన్ న్నలకను పట్టూ కొని 'ఇద్ద అంటే న్నలక. 
ద్దనునండి చాలా భయ్పడుతూ ఉండాలి,' అని 
అనానరు. (తిర్మజీ' /  దృఢం) 

 (3/1361)[ ) لم تتم دراسته (  33]  - 4844
ب  ُل اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل: ن ُعَمرَ وَعنآ ا  سلم:  و قَاَل َرُسوآ

َكَذَب الآَعبآُد َتَباعََد َعنآُه الآَملَُك ِميآًَل ِمنآ " ِ َما َجاَء بِِه".  إِذَا نَتآ
ِمذِ  آ     .ي ُ َرَواهُ الّت ِ

4844. (33) [3/1361-అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మ్నిష్ అబద్ధ ిం ప్లికితే, దాని దురాాసన 
వలల  అతనిన కాప్ల్ల కాచుకొని ఉనన దైవదూతలు ఒక 
మైలు దూరిం  వెళ్ళుపోతారు.''  (తిర్మజీ') 

 (3/1361)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 4845
َرِمي ُ قَاَل:ِن أََسِد ُسفآَياَن بآ  نآ َوعَ  َل اهلِل   الآَحضآ ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُل:صىل اهلل عليه وسل  َث أََخاَك   م يَُقوآ ِ َنًة أَنآ ُتَحد  "كَُْبَتآ ِخَيا
ٌق َوأَنآَت بِِه َحدِ  ِ     .أَبُوآ دَاُودَ اهُ . َروَ "كَاِذٌب يآثًا ُهَو لََك بِِه ُمَصد 

4845. (34) [3/1361- అప్రిశోధితం] 
స్ఫియాన్ బిన్ అసద్ (ర) కథనిం : ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''అనినటికింటే 
నీచమైన్ దా్రహం ఏమిటింటే, నీ సోదరుడు నినున 
సతయవంతుడని భావిసాుండగా, నీవు అతనితో 
అసతయం పలకటం.'' (అబూ దావూద్) 

 (3/1361)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 4846
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اٍرقَاَل:َعم َ نآ عَ وَ  "َمنآ   قَاَل َرُسوآ

ِ ِِف ال  َهيآ َم الآِقيَ كَاَن ذَا َوجآ نآَيا كَاَن لَُه يَوآ َمِة لَِسانَاِن ِمنآ نَ د ُ  اِر".ا
ِرِمي ُ  ا     .َرَواهُ الد َ

4846. (35) [3/1361- అప్రిశోధితం] 
'అమామర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ప్ర ప్ించింలో 
రిండు నాలుకల ధోరణగల వేకిత  కొరకు తీరుుదినిం 
నాడు  రిండు నాలుకల  అగన ఉింట్టింది.  (దారీమ)  

 (3/1362)[ ) لم تتم دراسته (  36]  -4847
بآِن مَ  ٍد قَالَ َوَعِن ا ُعوآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وس :سآ   لم: قَاَل َرُسوآ

لل َ  اِن َوََل بِا ع َ لط َ ِمُن بِا ا"لَيآَس الآُمؤآ ِحِش َوََل  ََل الآَفاِن وَ ع َ
ِء".  ِمِذي ُ َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ"ُشعَ  الآَبِذيآ آ ِيآَماِن".َرَواهُ الّت ِ َوِِفآ   ِب اْلآ
َرى لَهُ  ءِ "َوََل الآَفاِحِش الآ  أُخآ : َهَذا  "َبِذيآ ِمِذي ُ آ . َوقَاَل الّت ِ
   .يآٌب َحِديآٌث َغرِ 

4847. (36) [3/1362 -అప్రిశోధితం] 
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'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ప్ర్పూరణ  విశాాస ఎతాి పడవడు, 
శాప్నారిాలు పటు డు. అసభ్ే ప్లుకులు ప్లకడు, 
హదేుమీర్ మాటాల డడు.'' (తిర్మజీ / ఏకోల్లల ఖన్ం, 
భైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్)  

 (3/1362) [ ) لم تتم دراسته ( 37 ] -4848
بآِن ُعَمرَ  لُ قَ : قَالَ َوَعِن ا "ََل   اهلل عليه وسلم:   اهلِل صىلاَل َرُسوآ

ًنا". ا ِمُن لَع َ ُن الآُمؤآ َيةٍ َوِِفآ رِ  يَُكوآ َن   : َوا ِمِن أَنآ ي َُكوآ "ََليَنآَبِغيآ لِلآُمؤآ
ًنا".لَع َ  ُ  ا ِمِذي  آ     .َرَواهُ الّت ِ

4848. (37) [3/1362 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 
చనిం, ''ప్ర్పూరణ  విశాాస శాప్నారిాలు పటు డు. ఎిందు 

కింటే శాప్నారిాలు పటు టిం అతనికి తగనిప్ని.'' 
(తిర్మజీ')  

 (3/1362)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 4849
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   رَ قَالَ  َوَعنآ َسُمَرةَ بآِن ُجنآُدٍب قَاَل:  ُسوآ

ا وسلم: نَ بِلَ  "ََل َتََلَعُنوآ   اهلِل َوََل بَِجَهن ََم". ََل بَِغَضِب ِة اهلِل وَ عآ
لن َاِر".  َيٍة"وََل بِا ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ  َوِِفآ ِرَوا آ     .َرَواهُ الّت ِ

4849. (38) [3/1362 -అప్రిశోధితం] 
సమురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీరు ఎవరినీ శపంచకండి. నషు ిం కలగాలని 
గాని, దైవాగర హానికి గుర్కావాలని గాని, నరకింపాలు 
కావాలని గాని.''  (తిర్మజీ,  అబూ దావూద్)  
అింటే మీరు ఎవర్నీ ''నీపై దేవుని శాప్ిం ప్డాలనిగాని, 
నువుా నరకిం పాలు కావాలని గాని శపిించకూడదు.''  

 (3/1362)[ ) ضعيف (  39]  - 4850
دَاِء قَاَل: رآ ُت َسمِ  َوَعنآ أَِِب الد َ َل اهلِل َرُس  عآ يه  صىل اهلل عل وآ

ُل: "إِن َ الآَعبآَد إِذَا لََعَن َشيآًئا َصِعَدِت  َنُة إَِل وسلم يَُقوآ  الل َعآ
مَ  لَُق أَبآَواُب الس َ َماِء فَُتغآ ِبُط الس َ َرآِض اِء دُوآنََها ثُم َ َتهآ  إَِل اْلآ

ُبهَ فَ  لَُق أَبآَوا  مآ َتِجدآ فَإِذَا لَ  .اًَل ِشمَ ا دُوآنََها ثُم َ َتأآُخُذ يَِميآًنا وَ ُتغآ
 َ هآًَل َوإَِل َ َرَجَعتآ  َمَساغًا َرَجَعتآ إَِل ال َِذيآ لُِعَن فَإِنآ كَاَن لَِذلَِك أ

    .اُودَ إَِل قَائِِلَها". َرَواهُ أَبُوآ دَ 
4850. (39) [3/1362 -బల్హీన్ం] 
అబూ ద్ర్్దా'(ర)కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల అింటూ 
ఉిండగా నేను వినానను. మ్నిష్ ఎవర్నైనా శపిసాే, అది 

ఆకాశింవైెప్ప ఎతాబడుతుింది. ఆకాశదాారాలు 
మూస్కుపోతాయి. దానిన మ్ళ్ళు భూమి వైెప్ప దిించటిం 
జరుగుతుింది. భూమి కూడా దానిన స్త్ాకర్ించటానికి 
నిరాకర్సా్ింది. దానికి ఏమారగ ిం దొరకక శపిించిన 
వానిపైనే  ప్డుతుింది.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1362)[ ) صحيح (  40]  - 4851
بآِن وَ  َ  َعِن ا يآُح ِردَاَءهُ فَلََعَنَها. َعب َاٍس أ ِ ُه الر  ن َ َرُجًَل نَاَزَعتآ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فََقا َرةٌ "ََل َتلآَعنآَها فَإِ  َل َرُسوآ  ن ََها َمأآُموآ

َنُة عَلَيآِه".يآًئا لَيآَس لَُه بِأَهآ َوإِن َُه َمنآ لََعَن شَ  هُ  َرَوا ِل َرَجَعِت الل َعآ
ِمِذي ُ ا آ     .دَاُودَ  َوأَبُوآ لّت ِ

4851. (40) [3/1362- దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: గాలి ఒక వేకిత  
వింటిపై ఉనన వసా్నీనిన ఎగరవేసింది. ఆ వేకిత  గాలిని 
శపిించాడు. అది విని ప్ర వకత  (స) ''నువుా గాలిని తిటు కు. 
ఎిందుకింటే దైవిం తరఫున దానికి వీచే ఆదేశిం 
లభిించిింది. శాపానికి తగనిదానిన శపిసాే అది తిర్గ 
శపిించినవానిపైనే ప్డుతుింది'' అని ప్ర వచించారు. 
(తిర్మజీ',  అబూ  దావూద్) 

 (3/1362) ته (تتم دراس [ ) لم  41]  - 4852
عُ  بآِن َمسآ ٍد قَاَل:َوَعِن ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وآ  قَاَل َرُسوآ

َ ُغِنآ "ََليَُبل ِ َحاِِبآ َحٌد ِمنآ  أ ُرَج  أَصآ آ أُِحب ُ أَنآ أَخآ َعنآ أََحٍد َشيآًئا فَإِِن ِ
ِر". إِلَيآُكمآ  دآ     . َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  َوأَنَا َسِليآٌم الص َ

4852. (41) [3/1362 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నా అనుచరులోల  ఎవారూ మ్రొకర్ గుర్ించి 
నాతో చెడుగా చెప్ుకిండి. ఎిందుకింటే మీలో ఎవార్ 
గుర్ించీ ఎట్టవింటి కలమషిం లేకుిండా మిమిలిన 
కల్వటం మ్ించిద్ని భావిసా్నానను.'' (అబూ దావూద్) 

 (3/1363)[ ) لم تتم دراسته (  42]  - 4853
: لَتآ ِب ِ صىل اهلل عليه و َوَعنآ عَائَِشَة قَا ُبَك  َحسآ  سلم:قُلآُت لِلن َ

ةً  -ِفي ََة كََذا َوكََذا َص  ِمنآ  َ ِن قَِصْيآ َمًة لَوآ فََقاَل: "لََقدآ قُلآِت كَِل  -َتعآ
ُر لََمَزَجتآهُ   ُمِزَج  َ "بَِها الآَبحآ مَُد َوا. َرَواهُ أ ِمِذي ُ َوأَبُوآ دَاوُ حآ آ   دَ  لّت ِ

4853. (42) [3/1363 -అప్రిశోధితం] 
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 

'సఫియేహ్ (ర) పటిు తనిం గుర్ించి సైగ చేస్నను. అది 
విని ప్ర వకత  (స) 'ఆయి'షహ్! నువుా ఎట్టవింటి మాట 
అనానవింటే దీనిన మ్ించినీటి నదిలో గనుక వేసాే, దానిన 
చేదుగా మార్ు వేసా్ింది. అింటే నీ ప్రోక్షనిింద్ చెడు వలల  
మ్ించి నీటి నది కూడా చేదుగా మార్పోతుింది. అింటే 
ఇది చాల్ల పదే్ పాప్ిం అని అనానరు. (అ'హమద్, 
తిర్మజీ', అబూ  దావూద్) 

 (3/1363)سته ( [ ) لم تتم درا 43]  - 4854
ُل اهلِل ص  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: "َما  ىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسوآ

ُش  ٍء إَِل َ كَاَن الآُفحآ ٍء  ِِفآ َشيآ  َشانَُه َوَما كَاَن الآَحَياُء ِِفآ َشيآ
زَ إِ  َن َل َ ُ  َرَواهُ  ُه".ا ِمِذي  آ     .الّت ِ

4854. (43) [3/1363 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఏ మాటలోల  
అశీల లిం, కాఠినేిం ఉింటే అవి దానిన లోప్ిం గలదిగా చేస 
వేసా్ింది. అదేవిధింగా ఏమాటలోల  సగుగ  బిడియిం 
ఉింటాయో అవి దానిన అింద్మైనవిగా తీర్ు 

దిదేుతాయి.''  (తిర్మజి')  
 (3/1363)[ ) لم تتم دراسته (  44]  - 4855

َداَن َعنآ  لِِد بآِن َمعآ ُل اهلِل صىل    ُمَعاٍذ قَاَل:َوَعنآ َخا قَاَل َرُسوآ
أََخاهُ بَِذنآٍب لَمآ  اهلل عليه وسلم: َ َملَُه" "َمنآ َعْي َ  يَُمتآ َحّت َ يَعآ

ِن ِمنآ ذَنآٍب قَدآ . آ اهُ َتاَب ِمنآُه. َروَ  يَعآ َوقَاَل: َهَذا  .ِمِذي ُ الّت ِ
َنادُهُ بُِمت َِصٍل ِْلَن َ  لَيآَس اِسآ يآٌب َو ِركآ   َحِديآٌث َغِر لًِدا لَمآ يُدآ َخا

  .ُمَعاذَ بآِن َجَبٍل 
4855. (44) [3/1363- అప్రిశోధితం] 
'ఖాలిద్ బిన్ మ్'అదాన్ కథనిం: మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ 

(ర)తో ఇల్ల అనానరు, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవరైనా 
ఒక ముసల మ్ సోద్రునికి అతడు చేసన తప్పుకు 
ప్శాుతాాప్ిం చెిందినప్ుటికీ, ఆ తప్పుపై అవమానిసా్నడో 
ఈ అవమానిించిన వాడు తాను మ్రణించడానికి 
ముిందు తప్ుకుిండా ఆ తప్పుకు గురవుతాడు.'' 
(తిర్మజి / ఏకోల్లల ఖన్ం. -'ఖాలిద్, మ'ఆజ బిన్ జబల్ ను 
ఎరుగడ్డ) 

 (3/1363)سته ( درا م تتم[ ) ل  45]  - 4856

ِثلََة قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآ َوا "ََل   قَاَل َرُسوآ
هِ  َيبآ  رِ ُتظآ َحُمُه اهلُل َو َماَتَة ِْلَِخيآَك فََْيآ ِمذِ  َتِليآَك".الش َ آ ُ  َرَواهُ الّت ِ ي 

يآٌب  َوقَاَل:    .َهَذا َحِديآٌث َحَسٌن َغِر
4856. (45) [3/1363- అప్రిశోధితం] 
వాస'లహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''కషాు లకు 
గురయిన ఒక ముసల మ్ సోద్రుణణ  చూచి సింతోషిం వేకత ిం 
చేయకిండి. ఎిందుకింటే అల్లల హ్ (త) అతనిన కరుణించి 
నినున ఆ ఆప్ద్కు గుర్చేయ వచుు.'' (తిర్మజి' / 
ప్ర మాణికం, ఏకోల్లల ఖన్ం)  
అింటే కషాు లకు గురయిన ఒక వేకిత ని చూస సింతోషిం 
వేకత ిం చేయరాదు. విచారిం వేకత ిం చేయాలి. 

 (3/1363)[ ) صحيح (  46]  - 4857
َل وَعنآ عَائِ  :َشَة قَا ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: تآ "َما   قَاَل الن َ

 ُ آ َحَكيآُت أََحًد  ِحب ُ أ ُ   كََذا".ا َوأَن َ ِِلآ كََذا وَ أَِن ِ ِمِذي  آ َرَواهُ الّت ِ
َحهُ     َوَصح َ

4857. (46) [3/1363 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక ర్ని 
అనుకర్ించటిం అింటే నాకు నచుదు, దానికి బదులు 
నాకు ఎింత ధనిం లభిించినా సర్ద.''  (తిర్మజి' / దృఢం)  
అింటే ఒకర్ని అవమానిించటానికి అతని చేషు లు చేస 
చూప్ టిం నిష్ద్ధ ిం. ఎిందుకింటే ఇదీ ఒక రకమైన ప్రోక్ష 
నిిందే  అవుతుింది. 

 (3/1363)[ ) لم تتم دراسته (  47]  - 4858
َ  قَاَل:َوَعنآ ُجنآُدٍب  َراِِب ٌ فَأ ُه ثُم َ َعَقلََها ثُم َ نَاَخ َراِحلَتَ َجاَء أَعآ

ِجَد  دََخَل  ِل اهلِل ص َخلآَف َرُس   فََصىل َ الآَمسآ   .ىل اهلل عليه وسلموآ
لَ  لل ُهم َ   دَى: ثُم َ نَاِكَب م َ رَ َقَها ثُ فَلَم َا َسل ََم أَََت َراِحلََتُه فَأَطآ َ ا

ِنآ َوُمَحم ًَدا َوََل تُ  َحمآ رآ َ ا مَِتَنا أ ِركآ ِِفآ َرحآ ُل اهلِل فََقاَل َرُس  َحًدا.شآ وآ
لُوآ أََتقُ " صىل اهلل عليه وسلم: هُ؟َن ُهَو أََضل ُ وآ ُ أَلَمآ   أَمآ بَِعْيآ

ا إَِل َما قَا َمُعوآ ا: َل؟"َتسآ لُوآ دَاَرَواهُ أَبُ  ىَل؟بَ  قَا كِ  وَ  ُودَ وآ يآُث أَِِبآ  َحدِ َر ذُ
يآَرةَ: ِعآ  ُهَر ِء كَِذبًا " ِِفآ"بَاِب اَلآ لآَمرآ ِل  "كَََف بِا ِتَصاِم" ِِف الآَفصآ
ِل  َو َ     .اْلآ

4858. (47) [3/1363 -అప్రిశోధితం] 
జున్దుబ్ (ర) కథనిం: స్హార్వ నుిండి ఒక వేకిత  
వచాుడు. అతడు తన ఒింటను కూరోుబటాు డు. దాని 
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కాళుకు తాాడుకటిు  మ్సజ ద్లోనికి ప్ర వేశించాడు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స)తో కలస నమా'జు చదివాడు. 
అనింతరిం లేచి మ్సజ ద్ నుిండి బయటకు వచాుడు. 
ఒింట కాళును విపిు దానిపైకి ఎకాకడు. ఇల్ల అింటూ 
ముిందుకు పోస్నగాడు, ''ఓ అల్లల హ్! ననున కరుణించు, 
ఇింకా ము'హమ్మద్ను కరుణించు. మా కారుణేింలో 
మ్రవర్నీ చేరుకు.'' అది విని ప్ర వకత  (స) ''ఏమిటి అల్ల 
అింట్టనానడ్డ? ఇతడు అజాాని, అవివేకి, మీరు 
వినలేదా?'' అని అనానరు. దానికి ప్ర జలు ''అవును, 
వినానిం అనానరు.''  42  (అబూ  దావూద్) 

----- 

ِلُث   ُل الث َا لآَفصآ َ     మూడవ విభాగం ا
 (3/1363)[ ) ضعيف (  48]  - 4859
َ َعنآ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  نٍَس قَاَل: أ "إِذَا   قَاَل َرُسوآ

لَُه ُمِدَح الآَفاِسُق َغِضَب  ب ُ َتَعاَل َواهآَتز َ ُش"الر َ َرَواهُ    .الآَعرآ
ِيآَماِن" "ُشَعِب يآَهِقي ُ ِِفآ الآبَ      .اْلآ

4859. (48) [3/1363 -బల్హీన్ం]  
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''దురామ రుగ ణన 
ప్ర సింశసాే, అల్లల హ్(త) ఆగర హిసా్నడు. అధరమమైన ఆ 
ప్ర సింశ వలల  అల్లల హ్(త) సింహాసనిం కూడా కంపి స్తు ంది.'' 
(బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1364)(  تم دراسته[ ) لم ت 49]  - 4860
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َمَة قَاَل: قَاَل َرُسوآ َوَعنآ أَِِبآ أَُما

ِمُن  َبعُ "يُطآ  َنَة َوالآَكِذَب". َعىَل الآ الآُمؤآ َرَواهُ   ِخََلِل كُل َِها إَِل َ الآِخَيا
  . َمُد أَحآ 

4860. (49) [3/1364- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''విశ్వాసిలో అనిన గుణాల ఉంటాయ్య, దా్రహం, 
అబదాం తప్ప.'' (అ'హమద్) 

 (3/1364)دراسته ( تتم ) لم [  50]  - 4861
ِد بآِن أَِِبآ وَ  ِيآَماِن َعنآ َسعآ   ق َاٍص َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ ُشَعِب اْلآ

 

42) అింటే అల్లల హ్(త) యొకక అనింత కారుణాేనిన ఆ 

వేకిత  ఇదే్రు వేకుత లకే ప్ర్మితించేస్నడు. అిందువలల  

ప్ర వకత (స) అసహిేించుకునానరు. దు'ఆను ఎప్పుడూ 

ప్ర్మితిం చేయకూడదు. అింద్ర్కోసిం దు'ఆ చేయాలి. 

4861. (50) [3/1364- అప్రిశోధితం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ ఉలేల ఖన్ం. (బైహఖీ / -
ష్ష'అబిల్ ఈమాన్) 
అింటే విశాాసలో అబద్ధ ిం, ద్రర హిం అనే గుణాలు ఉిండ 
కూడదు. సతేవింతునిగా, అమానతుదారుగా 
వేవహర్ించాలి. 

 (3/1364)[ ) لم تتم دراسته (  51]  - 4862
ِل اهلِل صىل اهلل عليه ِن ُسلَيآٍم أَن َ َوَعنآ َصفآَواَن بآ  َل لَِرُسوآ  ُه قِيآ

ًنا؟أَيَكُ  وسلم: ِمُن َجَبا ُن الآُمؤآ ". قَاَل: وآ ُن   "نََعمآ َل: أَيَُكوآ فَِقيآ
ِمُن بَِخيآًَل؟ ".نَعَ " َل:قَا الآُمؤآ ًبا؟ َل:فَِقيآ  مآ ا ِمُن كَذ َ ُن الآُمؤآ  أَيَُكوآ

لٌِك َوالآبَ  "ََل". قَاَل: َسًَل يآَهِقي ُ ِِفآ " ُشعَ َرَواهُ َما ِيآَماِن " ُمرآ    .ِب اْلآ
4862. (51) [3/1364- అప్రిశోధితం] 
'సఫాాన్ బిన్ స్లైమ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ను, 

'విశాాస పిర్కివాడు కాగలడా?' అని ప్ర శనించడిం 
జర్గింది. ప్ర వకత (స), 'కాగలడు,' అని సమాధానిం 
ఇచాురు. అనుచరులు, 'విశాాస పిసనార్ కాగలడా?' 
అని ప్ర శనించారు. ప్ర వకత  (స), 'అవును' అని అనానరు. 
అనుచరులు మ్ళ్ళు, 'విశాాస అసతేవింతుడు 
కాగలడా?' అని ప్ర శనించారు. ప్ర వకత  (స), 'కాలేడు,' అని 
అనానరు. (మాలిక్, బైహఖీ-/ష్ష'అబిల్ ఈమాన్,  
తాబయీ  ప్రర కత ం) 

 (3/1364)[ ) صحيح (  52]  - 4863
ٍد قَاَل:نآ اَوعَ  ُعوآ يآَطاَن لََيَتَمث َ  بآِن َمسآ َرةِ  ُل ِِفآ "إِن َ الش َ ُصوآ

ُجِل فَيَ  لآَحِديآِث ِمَن الآَكِذِب الر َ ثُُهمآ بِا ِ َم فَُيَحد  أآِِت الآَقوآ
قُ َن فََيَتَفر َ ُل الر َ فَيَ  وآ آ ُقوآ ُ َهُه  ُجُل ِمهْنآ ِرُف َوجآ ُت َرُجًَل أَعآ : َسِمعآ

ُث".أَدآِريآ َما اسآ  َوََل  ِ ِلٌم  ُمُه يَُحد    .َرَواهُ ُمسآ
4863. (52) [3/1364 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: షై'తాన్ 
మానవ రూప్ింలో ప్ర జల వదే్కు వచిు, వార్కి అసతే 
'హదీస్'లు వినిపిసా్నడు. అబదాధ లు మాటాల డుతాడు. ఆ 
తరువాత ఆ ప్ర జలు అనినవైెప్పల వాేపిసా్నరు. వార్లో 
ఒకరు ప్ర జలతో ఈ రోజు నేను ప్ర్చయిం ఉనన ఒక వేకిత  
దాారా ఈ విషయిం వినానను అని అింటాడు.43 

(ముసల మ్) 
 

43) వివరణ-4863: అింటే షై'తాన్ మానవాకారిం ధర్ించి 

ప్ర జలను ప్ర కకదార్ ప్టిు ించటానికి వార్ సమావేశాలోల  
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 (3/1364) [ ) لم تتم دراسته ( 53]  - 4864

ا َ  اَل:َن قََوَعنآ ِعمآَراَن بآِن ِحط َ ت ُُه ِِف  بَا ذَر ٍ أََتيآُت أ فََوَجدآ
َودَ وَ  َتِبًيا بِِكَساٍء أَسآ ِجِد ُمحآ َدهُ.الآَمسآ َماَهِذِه  فَُقلآُت: حآ يَا أَبَا ذَر ٍ

َدةُ؟ ُل: :لَ اقَ فَ  الآَوحآ َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقوآ ُت َرُسوآ  َسِمعآ
ءِ  وآ ٌ م َِن َجِليآِس الس  َدةُ َخْيآ لآَوحآ َ ٌ ِليآُس الص َ َج لآ ا وَ  "ا لُِح َخْيآ م َِن  ا

ِت  ُكوآ م َِن الس َ ٌ َِخْيآ ََلُء الآَخْيآ َدةِ َوإِمآ ٌ م ِنآ   وَ  الآَوحآ ُت َخْيآ ُكوآ الس َ
ر ِ  ََلِء الش َ  ". إِمآ

4864. (53) [3/1364 -అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హి'తాాన్ కథనిం: నేను అబూ జ'ర్్ (ర) 
వదే్కు వచాును. అతను నలల ని కింబలి కప్పుకొని 
కాళును చుట్టు కొని కూరొుని ఉిండటిం చూస్నను. 'ఓ 
అబూ జ'ర్్ మ్సజ ద్లో ఒింటర్గా ఎిందుకు 
కూరుునానవు,' అని అడిగాను. అది విని అతను నేను 
ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల అింటూ ఉిండగా వినానను, 
''ఒింటర్తనిం చెడు సేనహితునికింటే మ్ించిది, మ్ించి 
మితాుడు ఒింటర్తనిం కింటే నయిం, మ్ించిని పింద్టిం, 
మ్ించిని బోధిించటిం మౌనిం కనాన మ్ించిది. చెడు 
నేరుుకోవటిం కింటే మౌనిం మ్ించిది.'' 

 (3/1364)[ ) لم تتم دراسته (  54]  - 4865
ٍ َص َوَعنآ ِعمآَراَن بآِن حُ  َل يآ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   أَن َ َرُسوآ

مآِت أَفآَضُل ِمنآ ِعبَ  قَاَل: لص َ ُجِل بِا َ َسنَ ِست ِ  ادَةِ "َمَقاُم الر َ    .ًة"يآ
4865. (54) [3/1364- అప్రిశోధితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనిం : ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మౌనిం వహిించటిం, మౌనింగా ఉిండటిం 60 
సింవతసరాల ఆరాధన కింటే ఉతామ్ిం, అింటే 
అనవసరమైన, వేరి ప్లుకులు ప్లకకుిండా మౌనింగా 
ఉిండటిం కూడా ఆరాధనే.'' 

 (3/1364) دراسته ( تتم ) لم [ 55]  - 4866
ِل اهلِل صىل اهلل  َوَعنآ أَِِبآ ذَر ٍ قَاَل: عليه وسلم  دََخلآُت َعىَل َرُسوآ
لِ  َل اهلِل أَوآِصِنآ   لآُت:قُ ِه إَِل أَنآ قَاَل:فََذكََر الآَحِديآَث بُِطوآ يَا َرُسوآ

ِرَك  قَاَل: دآِِنآ قُلآُت: زِ  .ِه"كُل ِ "أُوآِصيآَك بَِتقآَوى اهلِل فَإِن َُه أَزآيَُن ِْلَمآ
 

పాల్కగ ని అబదాధ లు వినిపిసాూ ఉింటాడు. అిందువలల  ఏ 

విషయానిన ప్ర్శీలిించనిదే, ప్ర్శోధిించనిదే 

విశాసించరాదు. 

كآِر اهلِل َعز َ َوَجل َ قَا آِن َوِذ كآٌر لََك َل: "عَلَيآَك بِِتََلَوةِ الآُقرآ  فَإِن َُه ِذ
ٌر لََك ِِف ا َماِء َونُوآ َ ِِف الس َ ِل  "رآِض ْلآ . قُلآُت: ِزدآِِنآ. قَاَل: "عَلَيآَك بُِطوآ

يآَطاِن َوعَ  َردَةٌ لِلش َ مآِت فَإِن َُه َمطآ ٌن الص َ   ." ِر ِديآِنَك َعىَل أَمآ  لََك وآ
ِك فَإِن َُه يُمِ  حآ َهُب قُلآُت: ِزدآِِنآ. قَاَل: "إِي َاَك َوالض ِ َيذآ يآُت الآَقلآَب َو

ِه" ِر الآَوجآ ا".. قَاِِنآ دآ قُلآُت: زِ  .بُِنوآ   قُلآُت:  َل: قُِل الآَحق َ َوإِنآ كَاَن ُمر ً
َمةَ  ِزدآِِنآ.قَاَل: َك   قُلآُت:  ".ئٍِم  ََل "ََل َتَخفآ ِِف اهلِل لَوآ ُجزآ ِزدآِِنآ. لَِيحآ

لَُم ِمنآ نَفآِسَك"   .َعِن الن َاِس َما َتعآ
4866. (55) [3/1364- అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) వదే్కు వెళ్ళి, 

'నాకు హితోప్దేశిం చేయిండి,' అని అనానను. దానికి 
ప్ర వకత  (స), ''అబూ జ'ర్్ నేను నీకు ఎలల ప్పుడూ 
అల్లల హ్(త)కు భ్యప్డుతూ ఉిండమ్ని ఉప్దే 

శసా్నానను. నువుా ఎలల ప్పుడూ దైవానికి భ్య 
ప్డుతూ ఉిండు, ఎిందుకింటే దానివలల  ఉభ్య 
లోకాలలో నీ సమ్సేలనీన తొలగపోతాయి. ప్ర్షక 

ర్ించబడతాయి,'' అని అనానరు. ''ఇింకే మైనా 
బోధిించిండి,'' అని విననవిించుకునానను. దానికి ప్ర వకత  
(స), ''ఎలల ప్పుడూ ఖుర్్ఆన్ ప్ఠిసాూ ఉిండు, 
దైవధాేనానిన ఎప్పుడూ వద్లకు. దానివలల  ఆకాశాలోల  
నినున గుర్ించి ప్ర సా్నవిించబడుతుింది. ఇింకా భూమిపై 
దానివలల  నీ కొరకు వెలుగు ఉింట్టింది,'' అని అనానరు. 
''ఓ ప్ర వకాత ! ఇింకేమైనా బోధిించిండి,'' అని అనానను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), ''అబూ జ'ర్్! నువుా మౌనింగా ఉింటూ 
ఉిండు. ఎిందు కింటే మౌనిం షై'తాన్ను తర్మివేసా్ింది, 
ధరమింలో నీకు సహాయిం లభిసా్ింది,'' అని అనానరు. 
మ్ళ్ళు నేను, ''ఇింకేమైనా బోధిించిండి,'' అని అనానను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), ''అబూ-జ'ర్్! అధికింగా నవాకు, ఎిందు 
కింటే అధికింగా నవాటిం వలల  హృద్యిం కీయ ణసా్ింది, 
ఇింకా ముఖవరుస్స యొకక వెలుగు కీయ ణసా్ింది,'' అని 
అనానరు. మ్ళ్ళు నేను, ''ఇింకా బోధిించిండి,'' అని 
అనానను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''అబూ జర్్! సతేిం, 
నాేయిం ప్లకడింలో ఎవార్కీ భ్యప్డకు,'' అని 
అనానరు. మ్ళ్ళు నేను, ''ఇింకా బోధిించిండి,'' అని 
అనానను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''ప్ర జల లోపాలను 
బహిరగ తిం చేయకు. అింటే ప్ర జల తప్పులిన కపిు 
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ప్పచుు. ఇతరుల లోపాలను ఎతాి చూప్కు. నీలో కూడా 
లోపాలు ఉిండవచుు,'' అని ఉప్దేశంచారు.  

 (3/1365)[ ) لم تتم دراسته (  56]  - 4867
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:" َ َوَعنآ أَنٍَس َعنآ َرُسوآ  بَايَا أ

ل َُك ذَر ٍ أَََل  ِر َوأَثآَقُل ِِف   أَدُ هآ ِ ُهَما أََخف ُ َعىَل الظ َ لََتيآ   َعىَل َخصآ
مآ  ُل الص َ ُن الآُخلُِق وَ  ِت الآِميآَزاِن؟" قَاَل :قُلآُت:بَىَل.قَاَل:"ُطوآ ُحسآ

 " .ِذيآ نَفآِسيآ بَِيِدهِ َما َعِمَل الآَخََلئُِق بِِمثآِلِهَماَوال َ 
4867. (56) [3/1365 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''అబూ -జ'ర్్! 
నేను నీకు రిండు విషయాల గుర్ించి బోధిసా్నను అవి 
చాల్ల త్యలికై్నవి. కాని తూనికలో చాల్ల బరువైెనవి,'' 
అని అనానరు. అప్పుడు అబూ జర్్, 'ప్ర వకాత ! తమ్రు 
తప్ుకుిండా బోధిించిండి,' అని అనానరు. ప్ర వకత  (స), 
'మౌన్ం, సదుు ణాల. ఎవర్ చేతిలో నా పార ణిం ఉింద్ర 
ఆయన స్నకియ ! ఈ రింటి కింటే ఉతామ్ గుణాలు మ్ర్దవీ 
లేవు.'  

 (3/1365)[ ) لم تتم دراسته (  57]  - 4868
: َوَعنآ عَائَِش  لَتآ آ   َة قَا َمر َ الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بِأَِِب

لآتَ  َض َرقِيآِقِه فَا ٍرَوُهَو يَلآَعُن بَعآ َ   :يآِه فََقالَ إِلَ َفَت بَكآ نِيآ ا "لَع َ
؟ َ يآِقيآ ِ َتَق  َوِصد  َبِة " فَأَعآ َض كَُل َ َوَرب ِ الآَكعآ َمِئٍذ بَعآ ٍر يَوآ أَبُوآ بَكآ

دُ.  الن َِب ِ صىل ا ِه ثُم َ َجاَء إَِلَرقِيآقِ   هلل عليه وسلم َوقَاَل:ََل أَُعوآ
ََحاِديآُث الآَخمآَسة ِِف  ِيآَما َعِب " شُ  َرَوى الآَبيآَهِقي ُ اْلآ  ِن " اْلآ

4868. (57) [3/1365 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స), అబూ  బకర్్ 

'సదేీఖ్ (ర) ప్ర కక నుిండి వెళ్ళురు. అప్పుడు అబూ బకర్్ 
(ర) తన సేవకులను చీవాట్టల  పడుతునానరు. అది 
చూచి ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'నువుా చీవాట్టల  పటేు వార్ని, 
సతేసింధులను ఒకే చోట చూస్నవా? అనానరు. అింటే 
సతేసింధత చీవాట్టల పటు టిం రిండూ వేతిర్దక 
ఆచరణలు. రిండూ ఒకేచోట చేరలేవు. నువుా 
సతేసింధుడివి. మ్ర్ ఈ శాప్నారిాలు ఏమిటి,' అని 
అనానరు. అది విని అబూ -బకర్్ (ర) చాల్ల 
విచార్ించారు. ప్ర్హారింగా తన సేవకులోల ని కొింద్ర్ని 
విడుద్ల చేసవేస్నరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వదే్కు 

వచిు ఇల్ల ఇింక్ప్పుడూ ప్ర వర్త ించను అని వాగేానిం 
చేస్నరు. ఈ ఐదు 'హదీస్'లను బైహఖీ / ష్ష'అబుల్ 
ఈమాన్లో  పేరొకనానరు. 

 (3/1365)[ ) صحيح (  58]  - 4869
لََم قَاَل:  ِ  َوَعنآ أَسآ د  ِر الص ِ ًما َعىَل أَِِبآ بَكآ  يآِق إِن َ ُعَمَر دََخَل يَوآ

آ وَ ِضَي اهلُل رَ  ُ ِبُذ لَِسانَُه.فََقاَل ُعَمُر: َعهْنآ   َمُه َغَفَر اهلُل لََك.  ُهَو يَجآ
رِ إِن َ َهَذا أَوآَردَِِن الآ  فََقاَل أَبُوآ بَكآٍر: لٌِك َمَوا   .دُ . َرَواهُ َما

4869. (58) [3/1365 -దృఢం] 
అస్లమ్ (ర) కథనిం: ఒక రోజు 'ఉమ్ర్్ (ర) అబూ  
బకర్్ (ర) ఇింటికి వెళ్ళురు. అప్పుడు అబూ బకర్్ (ర) 
తన నాలుకను ప్ట్టు కొని ల్లగుతునానరు. అది చూస 
'ఉమ్ర్్ (ర) ''దైవిం క్షమిించుగాక! నువుా చేసా్నన ప్ని 
ఏింటి?'' అని అడిగారు. దానికి అబూ బకర్్ ఈ నాలుకే 
నాకు ప్ర మాద్కరమైన సిల్లలకు తీస్కొని పోతుింది. 
అిందువలేల  నేను దీనిన శకియ సా్నానను అని స్మాధాన్ం 
ఇచాురు. (మువ'తాా ఇమామ్ మాలిక్) 

 (3/1365)[ ) لم تتم دراسته (  59]  - 4870
ِمِت أَن َ الن َِب َ  ا   عليه وسلم قَاَل:صىل اهللَوَعنآ ُعَبادَةَ بآِن الص َ

ا " َمُنوآ َمنآ لَُكُم الآَجن ََة:  اضآ ا إِ  ِِلآ ِست ًا ِمنآ أَنآُفِسُكمآ أَضآ ُدقُوآ ذَا  اُصآ
َ د َ حَ  ا إِذَ ثآُتمآ َوأ فُوآ ا  وآ َفُظوآ ا إِذَا ائآُتِمتآُنمآ َواحآ ت ُمآ َوأَد ُوآ ا َوعَدآ
ا أَيآدِ فُرُ  ا أَبآَصاَركُمآ َوكُف ُوآ وآ "وآَجُكمآ َوُغض ُ   .يَُكمآ

4870. (59) [3/1365- అప్రిశోధితం] 
'ఉబ్బద్హ్ బిన్ 'స్నమిత్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నువుా 6 విషయాల గుర్ించి వాగేానిం 
చేయి, నేను నీ కోసిం సారగ ిం గుర్ించి వాగేానిం చేసా్నను. 
అవి: 1. మాటాల డిత్య సతేమే ప్లకాలి. 2. వాగేానిం చేసాే 
నరవేరాులి. 3. నీ ద్గగ ర ఏదైనా అమానతు ఉించ 
బడిత్య, ఉించబడినద్ింతా తిర్గ ఇవాాలి. 4. 
మ్రామింగాలను ప్ర్రకియ సాూ ఉిండాలి. 5. ఎలల ప్పుడూ నీ 
ద్ృష్ు ని కిర ిందికి మ్రలిు ఉించాలి. 6. నీ చేతిని నీ 
అధీనింలో ఉించు. ఎవర్పైననూ అతాేచారిం చేయటిం 
గానీ, హదేులుమీర్ ప్ర వర్త ించడింగానీ చేయరాదు. 
(బైహఖీ /  ష్ష'అబుల్ ఈమాన్) 

 ( 3/1366))لم تتم دراسته(   ]61[  4872،  [60] - 4871
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مَ  َمِن بآِن َغنآٍم َوأَسآ حآ   َرِضَي اهللُ  ِت يَِزيآَد بِنآ اَء َوَعنآ َعبآِد الر َ

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: آ أَن َ الن َ ُ اهلِل   ِعَبادِ  "ِخَيارُ  َعهْنآ
ِكَر اهللُ  ا ذُ رُ َوِش  .ال َِذيآَن إِذَا ُرُؤوآ َمِة  َرا لن َِميآ اُؤوآَن بِا ِعَباِد اهلِل الآَمش َ
َِحب َةِ  َ اْلآ َن بَيآ قُوآ ِ َن ا َوالآُمَفر  َمُد   .الآَعَنَت" اءَ لآَْبَ الآَباُغوآ َرَواُهَما أَحآ

ِيآَماِن"   .َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ
4871. (60),  4872. (61) [3/1366 -అప్రిశోధితం] 
'అబేురర హామన్ బిన్ 'గనిి మ్ర్యు అస్నమ' బిన్తె 
య'జీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''అల్లల హ్ 
యొకక మ్హా భ్కుత లవరింటే, వార్ని చూడగానే దైవిం 
గురుత కువసా్నడు. అదేవిధింగా అింద్ర్కింటే నీచులు 
ఎవరింటే చాడీలు చెపేు వాళ్ళు. ప్రోక్షనిింద్లు చేసే 
వాళ్ళు. సేనహితుల మ్ధే కలహాలు ర్దపి వార్ని 
విడగొటేట వాళ్ళి. సతేవింతులపై లేనిపోని అప్నిింద్లు 
వేసేవారు.'' (అ'హమద్, బైహఖీ-/షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1366) ته (لم تتم دراس [ )  62]  - 4873
ِ َصل ََيا َصََلةَ الظ ُ  بآِن َعب َاٍس أَن َ َرُجلَيآ ِرَوكَانَا َوَعِن ا ِر أَِو الآَعصآ هآ

ِ فَلَم َا  ََلةَ قَاَل:ن َ قَََض ال َصائَِميآ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم الص َ
َءكَُما َوَصََلَتُكَما َوامِضَيا ِِفآ َصوآ  ًما َواقآِضَيا َما ِمكُ "أَِعيآًدا ُوُضوآ يَوآ

َل اهلِل؟ قَاَل: "اَغآَتبآُتمآ فََُل آخَ     .نًا"َر". قَاََل  لَمآ يَا َرُسوآ
4873. (62) [3/1366- అప్రిశోధితం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ఇదే్రు వేకుత లు ''జుహ్ర 

ల్లక 'అ'సర ర్ నమా'జు చదివారు. వారిదే్రూ ఉప్వాసింతో 
ఉనానరు. ప్ర వకత  (స) నమా'జు ముగించి వార్దే్ర్తో, 
''మీరు మ్ళ్ళు వు'దూచేయిండి, నమా'జులు కూడా 
మ్ళ్ళు చద్విండి, ఉప్వాసిం పూర్త చేయిండి, కాని ఆ 
తరువాత దానిన తిర్గ పాటిించిండి,'' అని అనానరు. 
దానికి ఆఇదే్రూ,'ఎిందుకు ఓప్ర వకాత !' అని విననవిించు 
కునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'మీర్దే్రు వు'దూ చేసన 
తరాాత ఫల్లనా వాడిని ప్రోక్షింగా నిిందిించారు. ప్రోక్ష 
నిింద్వలల  వు'దూ భ్ింగమ్వుతుింది. వు'దూ భ్ింగ 
మ్యిత్య నమా'జు కూడా భ్ింగమ్యిింది, ఉప్వాసిం 
కూడా చెడిింది. అిందువలల  అనినటినీ మ్ళ్ళు నరవే 
రుిండి,' అని అనానరు. (బైహఖీ / ష్ష'అబుల్ ఈమాన్) 

 (3/1366)[ ) لم تتم دراسته (  63]  - 4874

آ  َوَجاِبٍر قَاََل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صىل اهلل عليه    َسِعيآدٍ َوَعنآ أَِِب
لآ  َ ا: يَا َرُسوآ وسلم: "ا لُوآ نَا". قَا هلِل َوكَيآَف َل اِغيآَبُة أََشد ُ ِمَن الز ِ
 َ ُب الآِغيآَبُة أ ُب فََيُتوآ ِِنآ فََيُتوآ ُجَل لََيزآ نَا؟ قَاَل: "إِن َ الر َ   َشد ُ ِمَن الز ِ

 لَيآِه"   عَ اهللُ 
4874. (63) [3/1366- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ (ర), జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''పర్చక్షనింద, చాడీల, వయభిచారం కంటే 
పెదద  నేరం.'' దానికి ప్ర జలు 'అదల్ల' అని విననవిించు 
కునానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ''మ్నిష్ వేభిచారిం 
చేసా్నడు, తరువాత దైవానికి భ్యప్డి ప్శాుతాాప్ిం 
చెిందుతాడు, ఫలితింగా అల్లల హ్ (త) క్షమిించివేసా్నడు. 
కాని ప్రోక్షనిింద్ చేసేవాడు ప్శాుతాాప్ిం చెింద్డు, కనీసిం 
అతనికి ప్శాుతాాప్ిం చెిందే భాగేిం కూడా కలగదు, 
అతడిన క్షమిించడానికి. ఎిందుకింటే అతడు దానిన 
ఏమాతాిం పాప్ింగా భావిించడు.''  

 (3/1366) (تتم دراسته  لم  )  ] 64  [- 4875
ِفُر اهلُل لَهُ  ُب فََيغآ َيٍة: "فََيُتوآ يآَبِة ََل اِحُب الآغِ َوإِن َ َص  .َوِِفآ ِرَوا

ِفَرهَ  َفُر لَُه َحّت  يَغآ     .َصاِحُبُه"  ا لَهُ يُغآ
4875. (64) [3/1366 -అప్రిశోధితం] 
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది: ''మ్నిష్ వేభిచారిం 
చేసా్నడు, తరువాత ప్శాుతాాప్ిం చెిందుతాడు. 
అల్లల హ్(త) అతనిన క్షమిించివేసా్నడు. కాని ప్రోక్షనిింద్ 
చేసే వాడిని ప్రోక్షనిింద్ చేయబడిన వాడు క్షమిించనింత 
వరకు, అల్లల హ్(త) క్షమిించడు.  

 (3/1366) [ ) لم تتم دراسته ( 65]  - 4876
َيٍة أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعنآُه قَاَل:  ُب  ا يَ الِزنَ "َصاِحُب  َوِِفآ ِرَوا ُتوآ

َبٌة". اِحُب الآغِ َوَص  ََحاِديآ  يآَبِة لَيآَس لَُه َتوآ ُث  َرَوى الآَبيآَهِقي ُ اْلآ
 ِ    .يآَماِن"الث َََلثََة ِِفآ "ُشَعِب اْلآ

4876. (65) [3/1366- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) ఉలేల ఖనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''వేభిచారిం చేసనవాడి కొరకు తౌబహ్ ప్శాుతాాప్ిం 
ఉింది. కాని ప్రోక్షనిింద్ చేసేవార్ కొరకు తౌబహ్ 
ప్శాుతాాప్ిం లేదు.'' (బైహఖీ / షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1366)[ ) لم تتم دراسته (  66]  - 4877
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ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل رَ  َل:ٍس قَاَوَعنآ أَنَ  إِن َ  " ُسوآ

فِ  َتغآ لُ بآتَ اغآتَ َرلِمَِن ِمنآ كَف َاَرةِ الآَغيآَبِة أَنآ َتسآ لل ُهم َ   :ُه َتُقوآ َ ا
لَُه". لََنا َو ِفرآ وَ  اغآ عآ ِ" وقَاَل : ِِفآ َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " الد َ اِت الآَكِبْيآ

 ِ َناِد ُض َهَذا اْلآ ٌف سآ     .عآ
4877. (66) [3/1366 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నీవు ప్రోక్ష 
నిింద్ చేసనవాడి క్షమాప్ణ కొరకు దు'ఆ చేయటమే 
దాని ప్ర్హారిం.'' 
ఇల్ల ప్లకాలి, ''అలాాహుముగ్ఫిర్లన్న వలహు'' 
అింటే ఓ అల్లల హ్! మ్మ్మలిన మ్ర్యు అతనిన 
క్షమిించు. (బైహఖీ- / దఅవాతల్ కబీర్, ఆధార్వలు 
బల్హీన్ం)  
అింటే ఒకవేళ ఎవర్ గుర్ించైెనా ప్రోక్షింగా నిిందిసాే, 
అతని వదే్కు వెళ్ళు క్షమాప్ణ కోరాలి. ఒకవేళ మ్రణించి 
ఉింటే అతని క్షమాప్ణ కోసిం దు'ఆ చేసాూ ఉిండాలి. 

===== 
 َباُب الآَوعآدِ   - 11

11. వాగాద న్ం 
ఒకవేళ ఎవరైనా మ్రొకర్కి మాట ఇసాే దానిన వాగేానిం 
అింటారు. వాగేానానిన పూర్త చేయాలి. ఇది తప్ునిసర్. 
వాగేానిం నరవేరునివారు మ్హా నేరసా్లు. అనినటి 

కింటే ముిందు అల్లల హ్(త) మ్న నుిండి వాగేానిం 
తీస్కునానడు. దానిన పూర్త  చేసనవారు విశాాస్లు. 
తమ్ వాగేానానిన నరవేరుని వారు అవిధ్మయులు. 
అల్లల హ్ (త) ఖుర్్ఆన్లో ఇల్ల ఆదేశంచాడు: 
''వాగేానానిన నరవేరుిండి. ఎిందుకింటే దానిన గుర్ించి 
విచార్ించటిం జరుగుతుింది.'' (అల్  ఇస్తర అ', 17:34) 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 'ఎవర్లో మూడు గుణాలు ఉింటే 
వారు కపటాచారుల. 1. మాటాల డిత్య అబద్ధ ిం ప్లకడిం, 
2. వాగేానిం చేస వాగేాన భ్ింగిం చేయడిం, 3. అమానతు 
ఉించబడిత్య అిందులో ద్రర హిం చేయడిం.' 
అల్లల హ్ (త) వాగేానిం నరవేర్దువార్ని ప్ర శంసంచాడు. 
ఇస్నమ'యీల్ (అ) అనే ఒక గొప్ు ప్ర వకత . ఆయన 
వాగేానానికి కట్టు బడి ఉిండేవారు. వాగేానిం చేసాే దానిన 

పూర్త  చేసేవారు. అదేవిధింగా మ్న ప్ర వకత  (స) కూడా 
వాగేానానికి కట్టు బడి ఉిండేవారు. 'అబేుల్లల హ్ బిన్ అబీ 
'హస్నమ కథనిం: దైవదౌతాేనికి ముిందు నేను ప్ర వకత  (స) 
నుిండి ఒక వసా్వు కొనానను. అిందులో నేను కొింత 
అతనికి బ్బకీప్డాాను. అప్పుడు నేను ఫల్లనా చోట 
ఉిండిండి నేను తెచిు ఇసా్నను అని అనానను. నేను వెళ్ళు 
మ్రచిపోయాను. మూడు రోజుల తరాాత నాకు 
గురుత కు వచిుింది. అకకడకు వెళ్ళు చూసాే ప్ర వకత  (స) 
ఉనానరు. ననున చూస, 'మూడు రోజుల నుిండి ఇకకడే 
నీ కోసిం ఎదురు చూసా్నానను' అని అనానరు. (అబూ 
దావూద్) 
వాగేానిం విషయింలో శతాువులు కూడా పగడేవారు. 
రూమ్ చకర వర్త  ఖైసర్్ తన సభ్లో ప్ర వకత  (స) గుర్ించి 
అప్ుటికి ఇింకా ముసల మ్ కాని అబూ 'స్ఫియాన్ను 
అడిగారు. అిందులో ప్ర వకత  (స) వాగేాన భ్ింగిం చేసేవారా 
అని కూడా అడిగారు. దానికి అబూ 'స్ఫియాన్ లేదు, 
'అతను(స్) ఏనాడూ వాగేాన భ్ింగిం చేసేవారు కారు,' 
అని సమాధానిం ఇచాురు. దానికి రూమ్ చకర వర్త  
'దైవప్ర వకత లు వాగేానభ్ింగిం చేయరు,' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ) 

 వాగేానానిన నరవేరుడిం విశాాసింలోని ఒక గుణిం. 
వాగేానిం చేస నరవేరునివారు మ్హా నేరస్తథ లు, 
భ్ర ష్షు లు.  

 َ َو َ فَ لآ ا ُل اْلآ    మొదటి విభాగం لُ صآ
 (3/1367)[ ) متفق عليه (  1]  - 4878

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: لَم َا َماَت َرُس َعنآ َجاِبٍر قَالَ    وآ
 َ ٍر َماٌل ِمنآ قَِبِل الآَعََلءِ َوَجاَء أ . فََقاَل أَبُوآ بُوآ َبكآ َرِمي ِ  بآِن الآَحضآ

سلم دَيآٌن أَوآ كَانَتآ  اهلل عليه وِب ِ صىل الن َ نآَد بَكآٍر: َمنآ كَاَن لَُه عِ 
ُل اهلِل  فَُقلآُت: َل َجاِبٌر:لَُه قَِبلَُه عَِدةً فَلآَيأآتَِنا. قَا صىل  َوعََدِِنآ َرُسوآ

ِطَيِنآ َهَكَذا وَ اهلل ع فََبَسَط يََديآِه  َهَكَذا َوَهَكَذا.ليه وسلم أَنآ يُعآ
اٍت. دآُتَها فَإِذَا ِهَي  َيًة فََعَد ا ِِلآ َحثآ َحثَ : فَ قَاَل َجاِبرٌ  ثَََلَث َمر َ

    .ت ََفٌق عَلَيآهِ َخمآُسِماَئٍة َوقَاَل: ُخذآ ِمثآلَيآَها. مُ 
4878. (1) [3/1367- ఏకీభవితం]  
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మ్రణించిన అనింతరిం 
గవరనరు, 'అల్ల' బిన్ హ'దరమీ వదే్ నుిండి అబూ బకర్్ 
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(ర) వదే్కు టాకసర్ ధనిం వచిుింది. అప్పుడు అబూ 
బకర్్ (ర), 'ప్ర వకత  (స) ఎవర్కై్నా బ్బకీ ఉనాన లేదా ప్ర వకత  
(స) ఇసా్ననని వాగేానిం చేస ఉనాన నా ద్గగ రకు వసాే ఆ 
బ్బకీని, తీరుసా్నన్ని చేసన వాగేానానిన కూడా 
పూర్త చేసా్నన్ని' ప్ర కటిించారు.జాబిర్్ (ర) కథనిం, ''నేను 
అబూ బకర్్ (ర) దగిరికి వెళ్ళు, 'ప్ర వకత  (స) ధనిం వసాే నీకు 
ఇింత ఇసా్ననని తన చేతులతో సైగ చేస వాగేానిం చేస్నరు.' 
అని అనానను. అబూ బకర్్ (ర) రిండు చేతులు నిిండా 
నాకు ఇచాురు. నేను లకకపటిు  చూసాే 500 ఉనానయి. 
అబూ బకర్్ నాతో, 'ఇప్పుడు నా నుిండి రిండు వింతులు 
తీస్కో,' అని ప్లికి మొతాిం మూడుస్నరుల  అింటే 1500 
దిర్్హమ్లు ఇచాురు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  
అింటే ఎవరైనా అప్పు తీస్కొని మ్రణసాే, అతని 
వారస్లు ఆ  అప్పును  తీరాులి.  

----- 
لآ  َ ُل الث َافَ ا   రండవ విభాగం ِِنآ  صآ

 (1367/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  2]  - 4879
ليه وسلم  صىل اهلل ع هللِ َل اَعنآ أَِِبآ ُجَحيآَفَة قَاَل: َرأَيآُت َرُسوآ 

 َ َ أ ِبُهُه َوأ َمَر لََنا بِثَََلثََة بآَيَض قَدآ َشاَب َوكَاَن الآَحَسُن بآُن عَلِي ٍ يُشآ
َنا نَقآبِ ًصا فََذ َعَشَر قُلُوآ  ُتُه َهبآ َنا َموآ نَا َشيآًئا. ُضَها فَأََتا ُطوآ فَلَمآ يُعآ

ٍر قَاَل: َمنآ كَانَتآ  ِل ِعنآ لَُه فَلَم َا َقاَم أَبُوآ َبكآ اهلل اهلِل صىل  َد َرُسوآ
تُ  َْبآ ُه فَأََمَر لََنا بَِها. َرَواهُ عليه وسلم عَِدةٌ فَلآَيِجَئ فَُقمآُت إِلَيآِه فَأَخآ

آ      .ي ُ ِمذِ الّت ِ
4879. (2) [3/1367 -అప్రిశోధితం]  
అబూ జు'హైఫహ్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) ను 
ముసలితనింలో ఎరర గా బురర గా చూస్నను. వెింటా్టకలోల  
కొనిన తెలల గా ఉనానయి. 'హసన్ బిన్ 'అల్ల ఇించు 

మిించు ప్ర వకత  (స)ల్ల ఉిండేవారు. ప్ర వకత  (స) మాకు 13 
ఒింటలు ఇవామ్ని ఆదేశించారు. మేము ఆ ఒింటలను 
తీస్కోవటానికి వెళ్ళుము. ఇింతలో ప్ర వకత  (స) 
మ్రణించారనే వారత  వచిుింది. వాళ్ళు మాకు ఏమీ 
ఇవాలేదు. అబూ బకర్్ (ర) ఖల్లఫా అయిన తరువాత 
ప్ర వకత  (స) ఎవర్కై్నా ఏదైనా ఇసా్ననని వాగేానిం చేస ఉింటే 
నేనిసా్ననని ప్ర కటిించారు. నేను వెళ్ళును. అబూ బకర్్ (ర) 

ప్ర వకత  (స) వాగేానిం ప్ర కారిం ఒింటలను ఇవామ్ని 
ఆదేశించారు. (తిర్మజి') 

 ( 3/1367) [ ) ضعيف (3]  - 4880
ِب َ صىل اهلل   :َماِء قَالَ َحسآ  الآ َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن أَِِب  ُت الن َ بَاَيعآ

ُتُه أَنآ  عليه وسلم قَبآَل أَنآ ي ُبآَعَث َوَبِقَيتآ  ِت  لَُه بَِقي َُة فََوعَدآ َيُه  آ
َد ثَََلٍث فَإِذَا ُهَو ِِفآ َمكَانِِه  نِِه فََنِسيآُت َها ِِفآ َمكَابِ  ُت بَعآ  فََذكَرآ

َ  َنا ُمنآُذ َههُ  أَنَا"لََقدآ َشَققآَت عَلَي َ  فََقاَل: َرَواهُ أَبُوآ  نآَتِظُرَك".ثَََلٍث أ
    .دَاُودَ 

4880. (3) [3/1367 -బల్హీన్ం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ అబిల్ 'హస్నమ' కథనిం: దైవ 
దౌతాేనికి ముిందు ప్ర వకత  (స) వదే్నుిండి ఒక వసా్వు 
కొనానను. అిందులో కొింత బ్బకీ ప్డాాను. నేను ప్ర వకత  (స) 
తో తమ్రు ఫల్లనా చోట ఉిండిండి, ఇప్పుడే వెళ్ళు తెచిు 
ఇసా్నను అని చెపిు వెళ్ళు నేను మ్రచిపోయాను. మూడు 
రోజుల తరాాత గురుత కు వచిుింది. ఆ ప్ర దేశానికి 
వెళ్ళుచూసాే ప్ర వకత  (స) అకకడే ఉనానరు. ననున చూస, 
''నేను మూడు రోజుల నుిండి నీ గుర్ించి ఎదురు 

చూసా్నానను,'' అని మాతామే అనానరు. (అబూ 
దావూద్)  
ఈ 'హదీస్' దాారా ప్ర వకత  (స) వదే్ వాగేానానికి ఎింత 
పార ముఖేత ఉిండేద్ర తెలుసా్ింది. అదేవిధింగా తన 
అనుచర సమాజానికి కూడా శక్షణ ఇచాురు. అిందువలల  
ముసల ములు వాగేానానిన నరవేరాులి. వాగేానిం 
నరవేరుడిం అనే ఈ గుణిం ప్ర వకత లింద్ర్లో ఉిండేది.  

 ( 3/1368) ) ضعيف ([  4]  - 4881
"إذا   وَعنآ زيد بن أرقم َعنآ النب صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:

ولم يجئ  ف ينيته أن يفي له فلم جل أخاه ومن وعد الر
    .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ والّتمذي"عليهميعاد فَل إثم لل 

4881. (4) [3/1368 -బల్హీన్ం] 
'జైద్ బిన్ అర్్ఖమ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఒకవేళ ఎవరైనా వాగేానిం నరవేర్దు ఉదేేశింతో వాగేానిం 
చేస, అనివారే కారణాల వలల  వాగేానిం నరవేరుకపోత్య 
అతనిపై ఎట్టవింటి పాప్మూ లేదు.'' (అబూ దావూద్, 
తిర్మజి') 

 (1368/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4882
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ِمٍرقَاَل: ُ ِنآ تآ دَعَ  َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن عَا ُل اهلِل  ًما َوَرُسوآ م ِيآ يَوآ  أ

لَتآ  ِطيآَك.  ا َتَعالُ هَ  صىل اهلل عليه وسلم قَاعٌِد ِِفآ بَيآِتَنا فََقا أُعآ
لُ  فََقالَ  "َما أََردآِت أَنآ    عليه وسلم: اهلِل صىل اهلللََها َرُسوآ

ِطيآِه؟" : ُتعآ لَتآ ِطَيُه َتمآًرا. قَا لُ  أََردآُت أَنآ أُعآ ىل  ص  اهللِ فََقاَل َرُسوآ
ِطيآِه َشيآًئا كُِتَبتآ عَلَيآَك   ه وسلم:اهلل علي ا أَن َِك لَوآ لَمآ ُتعآ "أَم َ

دَاُودَ   بٌَة".كَذِ  ِيآَماِن"   ِِفآ"ُشَعِب الآَبيآَهِقي ُ وَ َرَواهُ أَبُوآ  اْلآ
4882. (5) [3/1368- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ జాబిర్్ (ర) కథనిం: ఒకస్నర్ నా 
అమ్మగారు ననున, ''ఇల్ల రా నీకు ఒక వసా్వు ఇసా్నను'' 
అని అనానరు. అది వినన ప్ర వకత  (స) నా అమ్మ గార్తో, 
'నువుా ఏమి ఇవాాలనుకునానవు?' అని అడిగారు. 
దానికి నా అమ్మగారు, 'ఖరూజ రిం ఇవాాలను 

కునానను,' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'ఒకవేళ నీవు ఉతాినే అల్ల అని ఉింటే, నీ కరమల ప్తాింలో 
(అసతేిం) ఒక పాప్ిం వార యబడేది,' అని అనానరు. 
అప్పుడు నేను బ్బలుడను, 'పిలల లిన అల్లగే చెపిు 
పిలవబడుతుింద్ని అనానరు 'అబేుల్లల హ్. (అబూ 
దావూద్, బైహఖీ-/షు'అబిల్ ఈమాన్) 
అింటే మ్రసగించటానికి వాగేానిం చేయటిం అసతేిం 
అవుతుింది. 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ    మూడవ విభాగంا
 (1368/ 3)) لم تتم دراسته ( [  6]  - 4883

َل اهلِل  قََم أَن َ َرُسوآ  :صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َعنآ َزيآِد بآِن أَرآ
ََلةِ َوذََهَب ال َِذيآ  ِت أََحُدُهَما إَِل َوقآِت الص َ  فَلَمآ يَأآ "َمنآ َوعََد َرُجًَل 

    .يآٌن  َرزِ . َرَواهُ "َجاَء لُِيَصل َِي فَََل إِثآَم عَلَيآهِ 
4883. (6) [3/1368 -అప్రిశోధితం] 
'జైద్ బిన్ అర్్ఖమ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఒక వేకిత  మ్రో వేకిత తో ఫల్లనా సమ్యింలో వసా్ననని 
వాగేానిం చేస, వచాుడు. రిండవ వేకిత  ఆ సమ్యింలో 
నమా'జు చద్వడానికి వెళ్ళుపోయాడు. 
అట్టవింటప్పుడు వాగేానిం ప్ర కారిం సమ్యానికి 
చేరలేకపోత్య ఏ పాప్మూ చుట్టు కోదు. ఎిందుకింటే 
ముిందు అల్లల హ్(త) హకుకను నరవేరాులి. (ర'జీన్) 

===== 
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12. హాసయం, సంతోష మన్సాతాం 
لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ     మొదటి విభాగం     ا

 (3/1369)[ ) متفق عليه (  1]  - 4884
َ  َعنآ أَنٍَس قَاَل: لُِطَنا  هلل عليه وسِب ُ صىل ا لن َ اَن اإِن َ ك لم لَُيَخا

 :ٍ ُل ِْلٍَخ ِِل َصِغْيآ ٍ "يَا أَبَ  َحّت َ يَُقوآ ؟"َما فََعَل ا ُعَمْيآ ُ ُه  كَاَن لَ  الن َُغْيآ
 ٌ    .ت ََفٌق عَلَيآهِ لآَعُب بِِه فََماَت. مُ  يَ نَُغْيآ

4884. (1) [3/1369 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మాతో కలసనప్పడు 
హాసేిం, సింతోష మ్నసాతాింగా ప్ర వర్త ించేవారు. చివర్కి 
చిననపిలల లతో కూడా నవుాల్లటలు ఆడేవారు. మా 
చినన తముమడు కోకిల పించేవాడు, దానితో ఆడుకునే 
వాడు. అది చనిపోయిింది. దానివలల  వాడు చాల్ల 
విచారానికి గురయాేడు. ప్ర వకత  (స) మా ఇింటికి 
వచాురు. మా తముమణణ  చూస హాసేింగా ''ఓ ఉమైర్్! నీ 
కోకిల ఏమ్యిింది,'' అని అనానరు.44  (బు'ఖారీ, 
మసల ం) 

----- 

ُل ال  لآَفصآ َ    రండవ విభాగంث َاِِنآ ا
 (1369/ 3) م دراسته ([ ) لم تت 2]  - 4885

يآَرةَ قَاَل: ا: َعنآ أَِِبآ ُهَر لُوآ َل اهلِل إِن ََك ُتَداعُِبَنا.قَاَل: قَا  يَا َرُسوآ
آ ََل  لُ  أَقُ"إِِن ِ ُ  ق ًا". إَِل َ حَ وآ ِمِذي  آ   .َرَواهُ الّت ِ

4885. (2) [3/1369 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! తమ్రు 
మాతో హాసేిం, ఎగతాళ్ళ చేసా్నానరు,' అని అనానరు. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'నిజమైన హాసేిం చేసా్నానను,' అని 
అనానరు. (తిర్మజి')  
అింటే హాసేిం, ఎగతాళ్ళగానైనా సతేమే 
ప్లుకుతాను అని అరిిం. 

 

44) వివరణ-4884: అింటే చినన పిలల లిన కూడా 

కునియత్తో పిలవచుు. ఓదారుటానికి హాసేింగా 

మాటాల డవచుు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1680 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
 ( 3/1369) [ ) صحيح ( 3]  - 4886

َل اهلِل اِ  ًَل  أَن َ َرجُ َوَعنآ أَنٍَس  َمَل َرُسوآ َتحآ صىل اهلل عليه سآ
لَِد  ِملَُك َعىَل َو آ َحا َنُع بَِولَِد  فََقاَل: نَاقٍَة ؟"وسلم فََقاَل: "إِِن ِ َما أَصآ

ِبآَل  ه وسلم:ىل اهلل عليُل اهلِل ص ُسوآ رَ اَل فَقَ  الن َاقَِة؟ "َوَهلآ َتِلُد اْلآ
آ  ُق". َرَواهُ الّت ِ َ إَِل َ الن ُوآ   .بُوآ دَاُودَ ِمِذي ُ وأ

4886. (3) [3/1369 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వేకిత  వాహనింగా 
ఒక ఒింటను అడిగాడు. ప్ర వకత  (స), 'హాసేింగా నేను నీకు 
ఒింట బిడాను ఇసా్నను,' అని అనానరు. దానికి ఆ వేకిత , 
'నేను ఒింట బిడాను తీస్కొని ఏిం చేయను,' అని 
అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఒింట కూడా ఒింట బిడాే 
అవుతుింది కదా, అది పదే్దైనాసర్ద,' అని అనానరు. 
(తిర్మజి', అబూ  దావూద)  

 (1369/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 4887
َ َعنآ وَ  ِب َ ُه أ ".   عليه وسلم قَاَل لَُه: صىل اهللن َ الن َ ِ ُذُنَيآ   "يَا ذَا اْلآ

آ ل  دَاُودَ َواَرَواهُ أَبُوآ   ِمِذي ُ ّت ِ
4887. (4) [3/1369 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ఒకస్నర్ ప్ర వకత  (స) నాతో ''ఓ రిండు 
చెవులవాడా'' అని అనానరు. 45  (అబూ దావూద్, 
తిర్మజి')  

 (1369/ 3) راسته () لم تتم د [ 5 ] - 4888
رَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل َِلمآ "إِن َُه   :زٍ أَةٍ َعُجوآ َوَعنآُه َعِن الن َ

ُخُل الآَجن َ  ٌز"فَ ََل َتدآ َرأُ  َة َعُجوآ ؟َوكَانَتآ َتقآ :َوَما لَُهن َ لَتآ َقا
آَن.فََقاَل لََها:" ا آَن؟)إِن َ  لآُقرآ َ الآُقرآ َرئِيآ َ أََما َتقآ أآنَاُهن َ  نآَش ا أ

ًراإِنآَشاء فَ  ِح  ( َرَواهُ َرِزيآٌن. َوِِفآ َشرآ 35: 56؛ َجعلآَناُهن َ أَبآكَا
ن َ   َصاِبيآِح "  " الآمَ   " بِلَفآِظ ةِ الس ُ

4888. (5) [3/1369- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఒక వృదుధ రాలితో, 

'ముసలి సా్త్ీ సారగ ింలో ప్ర వేశించదు,' అని అనానరు. 
దానికి ఆ వృదుధ రాలు, 'వారి తపేుింటి? ఎిందుకు 
ప్ర వేశించరు?' అని ప్ర శనించిింది. ఆమ ఖుర్్ఆన్ చదివి 
ఉననిందున ప్ర వకత  (స) ఆమతో, ''నువుా ఖుర్్ఆన్లోని 

 

45) వివరణ-4887: అింద్ర్కీ రిండు చెవులే ఉింటాయి. 

కాని హాసేింగా పిలవటిం జర్గింది. ఇింకా నీవు చాల్ల 

తెలివైెన వాడివి అని సూచిించటిం జర్గింది. 

ఈ వాకేిం చద్వలేదా? 'మేము తీరుుదినిం నాడు 
సా్త్ీలను కనన యువతులను చేసవేసా్నము,' '' (అల్-
వాఖఅహ్, 56:35) అని అనానరు. (ర'జీన్, షర్్హు 
స్సననహ్, -మస్తబీహ్)  
అింటే ముసలి ప్పణేసా్త్ీలు తీరుుదినిం నాడు 
కననయువతులుగా మారుబడతారు. ఆ సితిలోనే 
వారు సారగ ింలో ప్ర వేశసా్నరు. ప్ర వకత  (స) సతేిం ప్లికారు. 
అింటే ఏ సా్త్ీ కూడా వృదాధ ప్ేసితిలో సారగ ింలో 
ప్ర వేశించదు. ప్ర వకత  (స) హాసేింగా ఇల్ల అనానరు. 

 (1370/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 4889
َ َوَعنآُه أَن َ َرجُ  ُمُه هآِل اًَل ِمنآ أ َراٍم َزاِهَر بآَن حِ لآَباِديَِة كَاَن اسآ

ِب ِ صىل ا ِديآ الن َ ُزهُ  َوكَاَن يُهآ هلل عليه وسلم ِمَن الآَباِديَِة فَُيَجه ِ
ُل اهلِل صىل َ ه وسلم إِذَ علي اهلل َرُسوآ ُرَج فََقاَل الن َِب ُ  ا أََرادَ أ نآ ي َخآ

هُ يَُتَنا َونَِهًرا بَادِ صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ َزا ُن َحاِضُروآ .  "حآ
ِب ُ كَاَن وَ  سلم يُِحب ُُه َوكَاَن دَِميآًما فَأَََت الن َِب ُ   صىل اهلل عليه و الن َ

ًما َوُهَو يَ  َتَضَنهُ َتاَعُه فَ ُع مَ ِبيآ صىل اهلل عليه وسلم يَوآ ِمنآ   احآ
ِسلآِنآ َمنآ  لآَتَفَت فَ  َهَذا؟ فَ َخلآِفِه َوُهَو ََل يُبآِصُرهُ. فََقاَل: أَرآ َعَرَف  ا

ا َما اهلل عليه وسلمالن َِب  صىل  ِر   فََجَعَل ََل يَأآلُوآ َرهُ بَِصدآ أَلآَزَق َظهآ
َ َعَرفَُه َوجَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِحيآ اهلل   ِب ُ صىلالن َ  َعَل الن َ

َّتِِي الآَعبآَد؟" فََقاَل:عليه  ُل: "َمنآ ي َشآ  َل اهللِ يَا َرُسوآ  وسلم يَُقوآ
عليه وسلم: "لَِكنآ   ِب ُ صىل اهللفََقاَل الن َ  .ا َواهلِل َتِجُدِِنآ كَاِسًداذَ إِ 

َت بِكَاِسٍد" ن َِة "  .ِعنآَد اهلِل لَسآ ِح الس ُ   َرَواهُ ِِفآ" َشرآ
4889. (6) [3/1370- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: 'జాహిర్్ బిన్ 'హిరామ్ అనే ఒక 

బదూ ఉిండేవాడు. అతడు బాదియహ్ నుిండి 
కూరగాయలు తెచిు మ్దీనహ్లో అమేమవాడు. ప్ర వకత  
(స) కు కానుకగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తెచిు 
ఇచేువాడు. అతడు తిర్గ వెళ్ళునప్పడు ప్ర వకత  (స) 
కూడా కానుకలు ఇచేు వారు. ప్ర వకత  (స) '' 'జాహిర్్ బిన్ 
'హిరామ్ ప్లల నుిండి కానుకలు తెచిు మాకు 
ఇసా్ింటాడు, మేము కూడా ప్టు ణిం నుిండి అతనికి 
కానకలు ఇసాూ ఉింటాిం'' అని అనేవారు. ప్ర వకత  (స) 
అతనిన చాల్ల అభిమానిించేవారు. అతనిప్టల  చాల్ల 
పేర మ్తో ప్ర వర్త ించేవారు. అయిత్య అతడు అింద్ 
వికారింగా ఉిండేవాడు.  ఒకస్నర్ 'జాహిర్్ మ్దీనహ్ 
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బజారులో తన సరుకు అముమకుింట్టనానడు. ప్ర వకత  
(స) కూడా అకకడకు వచాురు. ప్ర వకత  (స) హాసేింగా 
అతనిన వెనుక నుిండి ప్ట్టు కునానరు. అతని కళ్ళు తన 
చేతులతో మూసవేస్నరు. అప్పుడు అతడు 'ఎవరు, 
వద్లిండి' అని అనన తరువాత ప్ర వకత  (స) అని ప్సగటిు , 
గురుత ప్టిు  ప్ర వకత  (స)ను గుిండకు హతాుకునానడు. ప్ర వకత  
(స) హాసేింగా, 'ఈ బ్బనిసను నా నుిండి ఎవరు 
కొింటారు,' అని అనానరు. దానికి 'జాహిర్్, 'ప్ర వకాత ! నేను 
ప్నికిరాని వాడిన అింద్వికారుడిన, నననవరూ కొనరు,' 
అని అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నీవు అల్లల హ్(త) 
వదే్ ప్నికిరానివాడవు కావు, అల్లల హ్(త) వదే్ నీకు 
చాల్ల విలువఉింది,' అని అనానరు. 
(షర్్'హుస్సననహ్) 

 (1370/ 3)استه ( [ ) لم تتم در 7]  - 4890
َجِعي ِ قَاَل: َشآ لٍِك اْلآ ِف بآِن َما َل اهلِل صىل   َوَعنآ َعوآ أََتيآُت َرُسوآ

وَ   ِمنآ أَدٍَم فََسل َمآُت فََرد َ  ِِفآ قُب َةٍ َك َوُهَو ُبوآ ةِ تُ اهلل عليه وسلم ِِفآ َغزآ
"فَ  َ  ُقلآُت:عَلَي َ َوقَاَل: "اُدآُخلآ ُ أ َل ال ِيآ يَا ك  "كُل َُك" قَاَل: هلِل؟َرُسوآ

َل أَدآُخُل كُل ِيآ ِمنآ  إِن ََما قَا َماَن بآُن أَِِب الآَعاتِكَِة:قَاَل ُعثآ  لآُت.خَ فََد 
دَاوُ اهُ َروَ  ِصَغِرالآُقب َِة.  .دَ أَبُوآ

4890. (7) [3/1370 -అప్రిశోధితం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ అష్జ'యీ (ర) కథనిం: నేను 
తబూక్ యుద్ధ  సింద్రాింగా ప్ర వకత  (స) వదే్కు వెళ్ళును. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) చరమింతో చేయబడిన ఒక టింట్లో 
విశార ింతి తీస్కుింట్టనానరు. నేను సల్లమ్ చేస్నను. 
ప్ర వకత  (స) నా సల్లమ్కు జవాబు ఇచాురు. ఆ తరువాత 
నేను టింట్ లోప్లికి రావటానికి అనుమ్తికోరాను. 
ప్ర వకత  (స), 'వచేుయి' అనానరు. అప్పుడు నేను, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! నేను శరీరింతో సహా రావచాు?' అని అనానను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అవును, అవును పూర్త  శరీరింతో సహా 
వచేుయి,' అని అనానరు. (అబూ  దావూద్) 

 పూర్త  శరీరింతో సహా అింటే హాసేింగా అనటిం 
జర్గింది. ఎిందుకింటే మ్నిష్ ఎకకడికి వెళ్ళునా 
శరీరింతో సహా వెళతాడు. 

 (1370/ 3)دراسته (  [ ) لم تتم 8]  - 4891
ٍقَاَل: َماِن بآِن بَِشْيآ ِب ِ صىل  َوَعِن الن ُعآ َتأآذََن أَبُوآ بَكآٍرَعىَل الن َ اِسآ

َت عَ َسمِ لم فَ اهلل عليه وس لََها ائَِشَة عَ َع َصوآ لًِيا فَلَم َا دََخَل َتَناَو ا

َ  ََل  قَاَل: لَِيلآِطَمَها وَ  فَ َراِك أ َ َترآ تَ  ِعيآ ِل َصوآ    اهلِل صىل اهلل ِك َعىَل َرُسوآ
ُجُزهُ َوأَبُوآ عليه وسلم فََجَعَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَحآ 

َضًبا. ٍر ُمغآ ِب ُ  بَكآ َ اهلل عليه وصىل  فََقاَل الن َ َخَرَج أَبُوآ سلم ِحيآ
ُتِك ِمَن ال  بَكآٍر: ُجِل؟""كَيآَف َرأَيآَتِنآ أَنآَقذآ : .ر َ لَتآ َمَكَث أَبُوآ فَ  قَا
 َ ٍرأ ًما ثُم َ بَكآ َتأآذََن فََوَجَدُهَما قَدآ ي َا َطلََحا فََقاَل لَُهَما: اسآ  اصآ

ِب  ِِنآ ُتَماأَدآِخََلِِنآ ِِفآ ِسلآِمُكَما كََما أَدآَخلآ  ِب ُ صىل   .ُكَماِِفآ َحرآ فََقاَل الن َ
دَ اهُ َروَ  َنا"."قَدآ فََعلآَنا قَدآ فََعلآ  اهلل عليه وسلم:    .اُودَ  أَبُوآ

4891. (8) [3/1370 -అప్రిశోధితం] 
నోమాన్ బిన్ బషీర్్ (ర) కథనిం: అబూ బకర్్ (ర) ప్ర వకత  

(స)ను ఇింటిలోప్లికి రావటానికి అనుమ్తి కోరారు. 
అప్పుడు 'ఆయి'షహ్ (ర) ఇింటిలోప్ల బిగగ రగా 
మాటాల డుతునానరు. అబూ బకర్్ (ర) లోప్లికి వెళ్ళున 
తరాాత 'ఆయి'షహ్ (ర)ను చెింప్పై కొడదామ్ని 
నిశుయిించుకునానరు. 'ఇల్ల ప్ర వకత  (స) ముిందు 
బిగగ రగా గొింతెతాి మాటాల డుతావా? ఖుర్్ఆన్లో అల్లల హ్ 
(త)ఆదేశ్ం: ''ఓ విశ్వాసులరా! మీ కంఠస్ార్వల్ను, 
ప్ర వకత  కంఠస్ార్వని కంటే పంచకండి ... 'అని (సూ. 
హుజురాత, 49:2 లో) వార్ించింది తెలియదా?' అని 
అనానరు . కనుక ఇక ముిందు ప్ర వకత  (స) ముిందు బిగగ రగా 
గొింతెతాి మాటాల డకు,' అని అనానరు. ఎిందుకింటే 
'ఆయి'షహ్ (ర) అబూ బకర్్ (ర) కూతురు. ఆమ ఈ 
అప్రాధింపై ఆమను కొటాు లనుకునానరు, కాని ప్ర వకత  
(స) ఆపివేస్నరు. అబూ బకర్్ (ర) ఆగర హింతో 
ఇింటిలోప్లి నుిండి బయటకు వచేుస్నరు. అబూ బకర్్ 
(ర) వెళ్ళున తరువాత ప్ర వకత  (స) 'ఆయి'షహ్ (ర)తో, 
'అబూ బకర్్ (ర) నినున కొటు కుిండా నేనల్ల తపిుించానో 
తెలియదా!' అని అనానరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: 
చాల్ల రోజుల వరకు కోప్ిం వలల  అబూ బకర్్ (ర) ప్ర వకత  (స) 
ఇింటికి రాలేదు. ఆ తరువాత ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) ఇింటికి 
వచాురు. లోప్లికి రావటానికి అనుమ్తి కోరారు. 
అనుమ్తి లభిించిన తరాాత లోప్లికి వచిు ప్ర వకత  (స), 
'ఆయి'షహ్ల మ్ధే కలహిం సదేుమ్ణగింద్ని 
తెలుస్కొని, అబూ బకర్్ (ర) ఇదే్ర్తో, 'మీర్దే్రూ మీ 
ఒప్ుింద్ింలో ననున కూడా చేరుుకోిండి, యుద్ధ ింలో 
ననున చేరుుకుననట్టు ,' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1682 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
(స), 'మా ఒప్ుింద్ింలో మిమ్మలిన చేరుుకునానిం,' అని 
అనానరు. (అబూ  దావూద్) 

 (1371/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 4892
بآِن َعب َاٍس عَ   ِب ِ ِن ال َوَعِن ا "ََل   م قَاَل: عليه وسل  صىل اهللن َ

هُ مَ  ُه َوََل َتِعدآ عًِداُتَماِرأََخاَك َوََل ُتَماِزحآ ِل  وآ اهُ  وَ رَ  َفُه ". فَُتخآ
ِمذِ  آ يآٌب َه  ي ُ َوقَاَل:الّت ِ   .َذا َحِديآٌث َغِر

4892. (9) [3/1371 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, 'మీరు మీ ముసల మ్ సోద్రునితో పటాల డకిండి, 
అసహేిం కలిగేవిధింగా హాసేమాడకిండి, అదేవిధింగా 
పూర్త  చేయలేని వాగేానిం కూడా చేయకిండి.' (తిర్మజి' / 
ఏకోల్లల ఖన్ం) 

لِِث  ِل الث َا  َوَهَذا الآَباُب َخاٍل َعِن الآَفصآ
ఇందులో మూడవ్ విభాగం ల్లదు 

===== 
 ِبي َةِ  َوالآَعَص َرِة َفاخَ َباُب الآمُ   - 13

13. డంబిక్చలు, జాతి దురభిమానం 
గరాిం, అహింకారిం, ప్క్షపాతిం ఇవనీన చెడుగుణాలే. 
తనవారు పరపాట్టచేసనా వార్నే సమ్రి్ించడిం అనేది 
చాల్ల చెడాగుణిం. అదేవిధింగా తన కుట్టింబిం ప్టల , తన 
జాతి ప్టల  అధరమింగా సమ్రి్ించటిం సర్కాదు. 

ُل  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగంا
 (3/1372)[ ) متفق عليه (  1]  - 4893

يآَرةَ قَاَل:  لُ  َعنآ أَِِبآ ُهَر  عليه وسلم:  صىل اهلل اهلِل  ُسِئَل َرُسوآ
 َ ".  : فََقالَ  كآرُم؟ أَي ُ الن َاِس أ ا:  "أَكآرُمُهمآ ِعنآَد اهلِل أَتآَقاُهمآ لُوآ  قَا

أَلَُك.   اهلِل  ُسُف نَِب ُ يُوآ  اِس قَاَل: "فَأَكآَرُم الن َ  لَيآَس َعنآ َهَذا نَسآ
ِل اهلِل". اِ  بآِن َخِليآ ا: بآُن نَِب ِ اهلِل ا لُوآ  أَلَُك.نَسآ َهَذا  لَيآَس َعنآ  قَا

ِِنآ؟"الآَعَرِب َتسآ "فََعنآ َمَعاِدِن  قَاَل: ا:  أَلُوآ لُوآ .  قَا قَاَل:   نََعمآ
ََلِم إِذَ  ِسآ ا". ُمت َ ُقهُ ا فَ فَِخَياُركُمآ ِِف الآَجاِهِلي َِة ِخَياُركُمآ ِِف اْلآ َفٌق  وآ

   .هِ عَلَيآ 
4893. (1) [3/1372- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను, 'అింద్ర్ 
కింటే గొప్ువారు (గౌరవనీయులు) ఎవరు,' అని 

ప్ర శనించడిం జర్గింది. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అింద్ర్కింటే 
అధిక దైవభీతిగల వార్ద అల్లల హ్(త) వదే్ అింద్ర్కింటే 
గొప్ువారు,' అని సమాధానిం ఇచాురు. అప్పుడు 
ప్ర జలు, 'మానవులోల  ఎవరు గొప్ువారు అనేది మా 
ఉదేేశేిం,' అని అనానరు. దానికి  ప్ర వకత  (స), 'అింద్ర్ 

కింటే గౌరవనీయులు యూస్ఫ్ (అ), అతను దైవప్ర వకత  
య'అఖూబ్ (అ) కుమారులు, అతను దైవప్ర వకత  
ఇస్హాఖ్ (అ) కుమారులు, అతను దైవప్ర వకత  ఇబ్బర హీమ్ 
(అ) కుమారులు,' అని అనానరు. అప్పుడు 
అనుచరులు, 'మేము అడుగుతుింది వీర్ని గుర్ించి 
కాదు,' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'మీరు 
అడుగుతుననది అరబుాలోల ని కుట్టింబ్బలు, వింశాల 
గుర్ించా?' అని అనానరు. దానికి అనుచరులు, 
'అవును,' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'అజాానకాలింలో మీలో అింద్ర్కింటే మ్ించి వారే, 
ఇస్నల మ్లోనూ అింద్ర్కింటే మ్ించివారు, ఉతాములు, 
అయిత్య అతడు బుదిధ మ్ింతుడూ, తెలివి గలవాడై 
ఉిండాలి' అని సమాధానిం ఇచాురు. 46  (బు'ఖారీ, 
మసల ం)  

 

46) వివరణ-4893: కుట్టింబ్బలు, వింశాలప్రింగా 

అింద్రూ సమానమే. అింద్ర్ తిండిర  ఆద్మ్ (అ), అింద్ర్ 

తలిల  హవాా (అ). అిందువలల  అింద్రూ సమానులే. 

ఈవిధింగా చూసాే ఎవర్కీ ఎవర్పైనా ఎట్టవింటి ఆధికేత 

లేదు. అయిత్య అింద్ర్కింటే అధికింగా జాానిం, తెలివి 

త్యటలు, సదుగ ణ సింప్నునలు జాలి, ద్యాగుణిం 

గలవార్ద అింద్ర్కింటే గొప్ువారు, గౌరవనీయులు.  

అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఓ మాన్వుల్లర్వ! నిశుయంగా మేమ 

మిమిలిన ఒక పురుషుడ్డ మరియు ఒక స్త్ు ా నుండి 

పుటిట ంచామ మరియు మీరు ఒకరి నొకరు గురిత ంచు 

కోవట్టనికి మిమిలిన జ్ఞతలుగా మరియు తెగలుగా 

చేశామ.  నిశుయంగా, మీలో ఎకుొవ దైవభీతి 

గల్వాడే, అల్లల హ్  దగిర ఎకుొవ గౌరవం గల్వాడ్డ. 

నిశుయంగా, అల్లల హ్  స్రాజాుడ్డ, స్రాం తెలిసన్వాడ్డ.'' 

(అల్ 'హుజురాత్, 49:13)  

ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతను గుర్ించి వివర్సాూ ఇల్ల 

ఉప్దేశించారు: ''ఓ ప్ర జల్లరా! మీ ప్ర భువు ఒకకడే, మీ 

అింద్ర్ తిండిర  ఒకకడే, అరబుాలకు ఇతరులపై, 

ఇతరులకు అరబుాలపై ఎల్లంటి ఆధికేత లేదు. 
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అదేవిధింగా నలల వానికి తెలల వానిపై, తెలల వానికి నలల వానిపై 

ఎల్లంటి ఆధికేత లేదు. అయిత్య అల్లల హ్(త) ప్టల  

భ్యభ్కుత లు గలవార్ద అల్లల హ్(త) వదే్ అింద్ర్కింటే 

అధికింగా గౌరవనీయులు, గొప్ువారు. కుట్టింబ్బనికి 

వింశానికి ఎట్టవింటి పార ధానేతలేదు, వాటిప్టల  గరామూ 

సర్కాదు. ఎిందుకింటే అింద్ర్ మూలిం ఆ మ్టేు . 

ప్రలోకింలో మానవుని విశాాసిం, ఆచరణలే ప్నికి 

వసా్నయి. కుట్టింబిం, వింశిం, జాతి ఏమీ ప్నికిరావు, వీటికి 

ఎల్లంటి పార ధానేత లేదు. అింటే నీవు ఎవర్ 

సింతానమైనా బుదీధ జాానాలు నేరుుకో. ఎిందుకింటే ఇవి 

ఉింటే నీకు కుట్టింబిం, వింశాల అవసరిం ఉిండదు. 

బిల్లల్ (ర) సి్ననిం ఏమిట్ల ప్ర ప్ించాని కింతటికీ తెలుస్. 

అబూ జహల్ కు, ఉననత వింశానికి చెిందిన వాడై 

నప్ుటికీ తిరస్నకరిం, అవిశాాస్నల వలల  ఎింత నీచగతి 

ప్టిు ింద్ర చర్తా చెబుతోింది. దీనికి ఖుర్్ఆన్ స్నక్షేింగా 

ఉింది. మానవులింద్రూ ఏ దేశానికి చెిందిన వారైనా, ఏ 

వృతాివారైనా, నలల వారైనా, తెలల వారైనా, ధనవింతులైనా, 

పేద్వారైనా అింద్రూ సమానులే. అింద్రూ ఆద్మ్ (అ) 

సింతానమే. ఆద్మ్ (అ) సింతానిం అనిన పార ింతాలకూ, 

అనిన వైెప్పల వాేపిించిింది. ప్ర తి కుట్టింబిం తమ్ తాతల 

పేరుతో పిలువబడస్నగింది. అదే దాని పేరుగా 

ప్ర్గణించడిం జర్గింది. ఉదాహరణకు య'అఖూబ్ 

(అ)కి మ్రో పేరు ఇస్నర యీ'ల్ కూడా ఉింది. అదేవిధింగా 

ప్ర వకత  (స) సయిేద్ అనే బిరుదు కూడా ఉింది. ఆయన 

సింతానిం సయిేద్గా పేరు పిందిింది, అబూ బకర్్ (ర) 

సింతానిం షే'ఖ్గా పేరు పిందిింది. 'ఉమ్ర్్ (ర) సింతానిం 

ఫారూఖ్గా పేరుపిందిింది. అయిత్య వీటివలల  ఒక వేకిత  

గౌరవనీయుడిగా లేదా నీచుడిగా ప్ర్గణించబడడు. 

ఎవరూ వీటిని ద్ృష్ు లో పట్టు కొని గరాాహింకారాలకు 

గుర్కారాదు. ఇవి కేవలిం ప్రసుర ప్ర్చయిం కోసమే 

నిరణ యిించబడాాయి.  

స్లరాంశం: ప్ర వకత  (స) 'మీరు ననున అరబుాలోల ని వింశాల 

గుర్ించి అడుగుతునానరా?' అని ప్ర శనించారు. దానికి 

అనుచరులు 'అవును' అని అనానరు. ఇకకడ కుల, 

పదే్ల గుర్ించి ప్ర శనించడిం జర్గింది. ఇనుము, బింగారిం 

గనులు ఉననట్టు  ప్ర జల గనులు కూడా ఉింటాయి. కొనిన 

కుట్టింబ్బలు వీరతాింలో, మ్ర్కొనిన విద్ేలో, మ్ర్కొనిన 

మ్ించితనింలో పేరు ప్ర ఖాేతులు గడిసా్నయి. మ్ించివాడు 

ఏ జాతికి చెిందిన వాడైనా మ్ించివాడే. చెడావాడు ఎింత 

 ( 3/1372)[ ) صحيح (  2]  - 4894
ُل اهللِ  بآِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوآ :   عليه وسلماهلل  صىلَوَعِن ا

لآَكرِ  َ يآِم يُوآ "ا بآِن الآَكِر يآِم ا بآِن الآَكِر يآِم ا بآُن الآَكِر ُن  ُسُف بآ يآُم ا
َب بآِن إِ يَ  ُقوآ َحاَق بآِن إِ عآ   .اهُ الآُبَخاِري ُ وَ . رَ " َراِهيآَم بآ سآ

4894. (2) [3/1372 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఉతామ్ కొడుకు, ఉతామ్ కొడుకు, ఉతామ్ 
కొడుకు, ఉతామ్ కొడుకు - అింటే యూస్ఫ్ బిన్ య'అ 
ఖూబ్ బిన్ ఇస్'హాఖ్ బిన్ ఇబ్బర హీమ్ (అ).''  (బు'ఖారీ)  
అింటే సింతానిం, తిండిర , తాతలు అింద్రూ ఉతాములే. 

 (3/1372)[ ) متفق عليه (  3]  - 4895
اِء بآِن عَاِزٍب قَاَل: ٍ يَوآ ِِفآ  َوَعِن الآَْبَ ُسفآَياَن بآُن  كَاَن أَبُ  ٍم ُحَنيآ وآ

ِنآ  لَِتِه يَعآ ِل اهللِ غآ  بَ الآَحاِرِث آِخًذا بِِعَناِن بَغآ  صىل اهلل لََة َرُسوآ
لُ َيُه الآُمشآ فَلَم َا َغِش  .وسلمعليه  َن نََزَل فََجَعَل يَُقوآ "أَنَا  ِركُوآ

لَ  بآُن َعبآِد الآُمط َ َكِذُب أَنَا ا ِب ُ ََل الن َاِس  ِمَن فََما ُرئَِ :الَ قَ .ب"الن َ
َمِئٍذ أََشد ُ ِمنآُه.   .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ  يَوآ

4895. (3) [3/1372- ఏకీభవితం] 
బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనిం: 'హునైన్ యుద్ధ ింలో 
అబూ స్ఫియాన్ బిన్ 'హార్స్' ప్ర వకత  (స) కూరుునన 
గాడిద్ కళ్ళుిం ప్ట్టు కొని ఉనానరు. అవిశాాస్లు 
నలువైెప్పల నుిండి ప్ర వకత  (స)ను చుట్టు ముటిు నప్పడు 
ప్ర వకత  (స) దిగ, ''నేను సతే ప్ర వకత ను, నేను 'అబేుల్ 
ము'తాలిబ్ మ్నవడిన'' అని అనానరు. ఉలేల ఖనకరత , 'ఆ 
రోజు ప్ర వకత  (స) తప్ు మ్రవరూ వీరతాానిన ప్ర ద్ర్శించ 
లేదు,' అని అనానరు. 47 (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1372)يح ( ) صح [  4 ] - 4896
ِب ِ  اَل:َوَعنآ أَنٍَس قَ  صىل اهلل عليه وسلم َجاَء َرُجٌل إَِل الن َ

َ الآ  :الَ قَ فَ  ي َةِ يَا َخْيآ "   اهلل عليه وسلم: ُل اهلِل صىلوآ ُس فََقاَل رَ  .َْبِ
ِلٌم    ذَاَك إِبآَراِهيآُم". َرَواهُ ُمسآ

 

ఉననత వింశానికి చెిందినవాడైనా నీచుడే. కనుక దైవభీతి, 

దైవభ్కుత లతో మలిగనవాడే ఉననతుడు. 

47) వివరణ-4895: యుద్ధ  మైదానింలో అవిశాాస్ల 

ముిందు గర్ాించడిం అభిలషణీయమే. ఇతర సింద్రాాలోల  

గరాాహిం కారాలను ప్ర ద్ర్శించరాదు. 
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4896. (4) [3/1372-దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు ఒక వేకిత  వచిు ఓ 

'ఖైెరుల్ బరియ్యహ్!' అింటే అింద్ర్ కింటే ఉతాముడా! 
అని అనానడ్డ. ప్ర వకత  (స) స్మాధాన్ంగా, ''ఇల్ల ఇబ్బర  
హీమ్ (అ) ఉిండేవారు'' అని అనానరు. 48 (ముసల మ్)   

 (3/1372) [ ) متفق عليه ( 5]  - 4897
ُل اهلِل صىل َوَعنآ ُعَمَرقَاَل:   "ََل  يه وسلم: عل  اهلل قَاَل َرُسوآ

َيَم فَإِن ََما أَنَا بآَن َمرآ َرِت الن ََصاَرى ا ُروآِِنآ كََما أَطآ لُوآ  ُتطآ  ا:َعبآُدهُ فَُقوآ
    .هِ ٌق عَلَيآ . ُمت َفَ " لُهُ َعبآُد اهلِل َوَرُسوآ 

4897. (5) [3/1372 ఏకీభవితం] 
'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మీరు ననున 
పగడటింలో హదేులు మీర్ ప్ర వర్త ించకిండి. కై్ీసావుల్లల , 
వాళ్ళు 'ఈస్న (అ) అతని సి్ననానికి మిించి పగడి అతనిన 
దైవకుమారుడని భావిించస్నగారు. నేను దైవదాస్డిన. 

 

48) వివరణ-4896: ప్ర వకత (స) ప్ర వకత ల నాయకులు 

అింతిమ్ దైవప్ర వకత , అింద్ర్ కింటే ఉతాములు అనడింలో 

ఎట్టవింటి సిందేహిం లేదు. కాని వినయ విధ్మయతల 

ద్ృషాు ే ఇల్ల అనానరు. ఇింకాఈ సి్ననిం ఇబ్బర హీమ్(అ)దే 

అని అనానరు. తన కాలింలో ఆయన అింద్ర్కింటే 

ఉతాములు. అల్లల హ్ (త) ఇట్టవింటి వార్ సూచనలు 

పేరొకనానడు: ''నిశ్చయంగా, స్తయతిరస్తొరులైన్ గర ంథ 

ప్ర జలు మరియు బహుదైవార్వధకులు న్రకాగినలోకి 

ప్రతారు. వారందులో శాశాతంగా ఉంట్టరు. ఇల్లంటి 

వారే, స్ృష్ట లో అతయంత నికృషట  జీవులు. నిశ్చయంగా 

విశాసంచి స్తాొర్వయలు చేసే వారు, వారే స్ృష్ట లో 

అతయంత ఉతొృషట  జీవులు. వారికి తమ ప్ర భువు నుండి 

ల్భంచే ప్ర తిఫల్ం శాశాతమైన్ స్ారివనాలు. వాటిలో 

కిర ంద సెల్యేళ్ళి ప్ర వహిస్తు  ఉంట్టయి. వారు, వాటిలో 

శాశాతంగా కల్కాల్ం ఉంట్టరు. అల్లల హ్  వారితో 

ప్ర స్నునడవుతాడ్డ   మరియు వారు ఆయన్తో 

స్ంతషుట ల్వుతారు. ఇదే తన్ ప్ర భువుకు భయప్డే 

వయకిత కి ల్భంచే ప్ర తిఫల్ం. (అల్ బయిేనహ్, 98:6-8)  

అింటే అవిశాాస్లు, బహుదైవారాధకులు ప్రమ్ నీచాతి 

నీచులు. అయిత్య ప్ర్పూరణ  విశాాస్లు చాల్ల 

ఉతాములు. ప్ర వకత లు అింతకనాన ఉతాములు. కాని 

ప్ర త్యేకతలను బటిు  కొింద్రు మ్ర్కొింద్ర్ కింటే 

ఉతాములు. ప్ర వకత లోల  కూడా ఒకర్కింటే మ్రొకరు 

ఉతాములు ఉనానరు.  

ఆయన సిందేశహరుడిన, 'ననున అల్లల హ్(త) 
దాస్డని, ఆయన స్ందేశహరుడని' (స) పిలవిండి.'' 
(బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1373)(  [ ) صحيح  6]  - 4898
َل اهلِل صىل اهلل  ي َاِض َوَعنآ عَ  بآِن ِحَماِرالآُمَجاِشِعي ِ أَن َ َرُسوآ
ا َتوَ  أَنآ " إَِِل َ:  أَوآَح "إِن َ اهللَ  م قَاَل:عليه وسل  َحّت َ ََل اَضُعوآ

ِلٌم يَفآَخرَ     .أََحٌد َعىَل أََحٍد َوََل يَبآِغَي أََحٌد َعىَل أََحٍد". َرَواهُ ُمسآ
4898. (6) [3/1373- దృఢం] 
'అయా'ద్ బిన్ 'హిమార్్ మ్జాష్'ఇయియ కథనిం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనిం, ''అల్లల హ్ (త) ఇల్ల దైవవాణ ప్ింపాడు:  
''మీరు ప్రసురిం దీనతాిం వినయ, వినమ్్తలు కలిగ 
ఉిండిండి. మీరు ప్రసురిం గర్వాహింకారాలకు గుర్ 

కాకిండి, ఒకర్పై మ్రొకరు అతాేచారాలు చేయకిండి.''  
(ముసల మ్) 

----- 

لآ  َ    రండవ విభాగం   ُل الث َاِِنآ صآ فَ ا
 ( 3/1373)[ ) حسن (  7]  - 4899

يآ  َ  َينآ "لَ  عليه وسلم قَاَل:  صىل اهلل ِن الن َِب ِ َرةَ عَ َعنآ أَِِبآ ُهَر َهَي 
 َ ٌم م ِنآ  قآَواٌم يَفآَتِخرُ أ ا إِن ََما ُهمآ فَحآ َبائِِهُم ال َِذيآَن َماُتوآ وآَن بِآ

نَن َ َجَهن ََم أَوآ لََيكُ  َ وآ َن الآُجَعِل ال َِذيآ يَُدهآِدهُ   اهلِل مِ هآَوَن َعىَل  أ
ُك  قَدآ أَذآ ن َ اهللَ الآِخَراَء بِأَنآِفِه إِ  َرَها ِلي َِة َوفَخآ مآ عَُبي ََة الآَجاهِ َهَب َعنآ
َباِء إِن ََما فَاِجٌرَشِقي ٌ  بِاْلآ ِمٌن َتِقي ٌ أَوآ آدََم  ُهَوُمؤآ الن َاُس كُل ُُهمآ بَُنوآ

ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ وَ رَ  َراٍب". نآ تُ ُم مِ َوآدَ  آ    .اهُ الّت ِ
4899. (7) [3/1373- ప్ర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తమ్ తాతముతాాతల పేరుల  చెప్పుకొని గరాా 
హింకారాలకు పాలుడేవారు, ఆ అలవాట్ట మాను 

కోవాలి. ఎిందుకింటే వారు నరకాగనలోని బొగుగ లు అయి 
పోయారు. ఇప్పుడు గరాిం దేనికి. గరాాహింకారాలు 
ప్ర ద్ర్శించేవారు అల్లల హ్(త) ద్ృష్ు లో మాలినాేనిన 
తన ముకుకతో అటూ ఇటూ చేసే ప్పరుగు కనాన 
హీనులు. అల్లల హ్ (త) అజాానకాలప్ప గరాా 
హింకారాలనీన రదేుచేస్నడు. మ్నుష్షలు రిండేరిండు 
రకాలు. 1. విశాాస్లు, దైవభీతిప్రులు 2. 
అవిశాాస్లు పాపాతుమలు. ఇవి తప్ు మానవు 
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లింద్రూ సమానులే. అింద్రూ ఆద్మ్ సింతానమే. 
ఆద్మ్ మ్టిు తో సృష్ు ించబడాాడ్డ. మ్టిు లో గరాా 
హింకారాలు లేవు. మ్నుష్షలోల  కూడా గరాాహింకారాలు 
ఉిండ కూడదు.(తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1373)[ ) صحيح (  8]  - 4900
ِف بآِن َعبآ  ِ ِ  هللِ ِد اَوَعنآ ُمَطر  ْيآ خ ِ نآَطلَقآُت ِِفآ  قَاَل أَِِبآ: قَاَل:الش ِ اِ

ِمٍر إَِل   أَنآَت  يه وسلم فَُقلآَنا:ىل اهلل عل ِل اهلِل ص َرُسوآ  َوفآِد بَِنآ عَا
ي ُِد اهلُل" فََقاَل: ُدنَا.َسي ِ  َظُمَنا  . "الس َ ًَل َوأَعآ فَُقلآَنا َوأَفآَضلَُنا فَضآ

ًَل. ا  َطوآ لُوآ لِكُ مآ أَوآ بَعآ لَكُ قَوآ  فََقاَل: "قُوآ َين َُكُم  َض قَوآ ِر َتجآ مآ َوََل يَسآ
يآَطاُن     .اُودَ أَبُوآ دَ َمُد وَ . َرَواهُ أَحآ "الش َ

4900. (8) [3/1373 -దృఢం] 
ము'తరర ఫ్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ ష్'ఖాీరీ (ర) కథనిం: నేను 
బనూ 'ఆమిర్్ బృింద్ిం వెంట ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచాును. 
మేము ప్ర వకత  (స) ను, 'సయిేదినా' అని అనానిం, అింటే 
తమ్రు మా నాయకులు అని. అరథ ం. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'ననున నాయకుడు అని అనకిండి, మ్నింద్ర్ 
నాయకుడు అల్లల హ్,' అని అనానరు. ఆ తరువాత 
మేము, 'మ్ర్ తమ్రు మా అింద్ర్ కింటే పదే్వారు, మా 
అింద్ర్కింటే ఉతాములు,' అని అనానిం. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'మీరు ఇట్టవింటి మాటలు ప్లకగలరు కాని 
అనవసరింగా పగడి షై'తాన్ను రచుగొటు  కిండి. లేకపోత్య 
షైతాన్ మీ వకీలు అయిపోతాడు. ఈ విధింగా మిమ్మలిన 
మారగ భ్ర షు తాానికి  గుర్చేసా్నడు.' 49  (అబూ  దావూద్) 

 (1373/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 4901
 اهلل عليه  ُل اهلِل صىلاَل َرُسوآ قَ : قَالَ  َوَعِن الآَحَسِن َعنآ َسمَُرةَ 

لآَحَسُب الآَماُل َوالآَكَرُم الت َ  وسلم:  َ آ  َرَواهُ  قآَوى". "ا ِمِذي ُ  الّت ِ
بآُن َماَجهُ    .َوا

4901. (9) [3/1373 అప్రిశఓధితం] 
'హసన్ (ర) సమురహ్ (ర) దాారా కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''గొప్ుతనిం ధనింవలల , గౌరవిం దైవభీతి వల్ల  
లభిసా్ింది.''  50 (తిర్మజి', ఇబన మాజహ్) 

 

49) వివరణ-4900: నిససిందేహింగా ప్ర వకత (స) మ్న 

నాయకులే. కాని అణకువవలల  ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అనానరు. 

50) వివరణ-4901: అింటే తాతముతాాతల ఔననతేిం. 

ధనవింతుడ్డ, తిండిర తాతలు ఉతాములు కాకపోయినా, 

ఉతాముడుగా భావిించబడతాడు. ప్ర జలు అతనిన 

 (3/1373)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 4902
ٍب قَاَل:  بآ َوَعنآ أَُِب ِ  َل اهلِل صىل ِن كَعآ ُت َرُسوآ اهلل عليه   َسِمعآ

ُل:وسل  هُ ِبَهِن أَبِيآِه  م يَُقوآ وآ "َمنآ َتَعز َى بَِعَزاِء الآَجاِهِلي َِة فَأَِعض ُ
ا". َروَ  ِح ا ِِفآ اهُ َوََل َتكآُنوآ ن َِة "" َشرآ    لس ُ

4902. (10) [3/1373- అప్రిశఓధితం] 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను. తన కుట్టింబిం, 
వింశిం ప్టల  గరాాహింకారాలు ప్ర ద్ర్శించే వేకిత  
మ్రామింగానిన నర్కిించిండి. 51  (షర'హుస్సననహ్)  

 ( 3/1374)ف ( ) ضعي[  11]  -4903
َبَة َعنآ أَِِبآ عَ وَ  مِن بآِن أَِِبآ ُعقآ حآ َ نآ َعبآِد الر َ َبَة َوك َل  اَن مَ  ُعقآ وآ

ُت مَ  ِمنآ أَهآِل فَاِرِس قَاَل: ِل َشِهدآ  صىل اهلل عليه  اهللِ  َع َرُسوآ
آ  وسلم أحُ  َها ِمن ِ َ فَُقلآُت ُخذآ ِرِكيآ ًدا فََضَربآُت َرُجًَل ِمَن الآمُشآ

لآتَ الآَفاِرِس  ُم لآُغََل َوأَنَا ا  آ  هَ ُخذآ  "َهَل َ قُلآَت: َفَت إَِِل َ فََقاَل:ي ُ فَا ا ِمن ِ
 َ َنآَصاِري ُ نَا ا َوأ    .دَاُودَ َرَواهُ أَبُوآ  ؟".لآُغََلُم اْلآ

4903. (11) [3/1374 -బల్హీన్ం] 
'అబేురర 'హామన్ బిన్ అబీ 'ఉఖ్బహ్ (ర) తన తిండిర  అబీ 

'ఉఖ్బహ్ దాారా కథనిం: ఇతడు ఫార్స్కు చెిందిన 
విడుద్ల చేయబడిన ఒక బ్బనిస. అతనిల్ల 
అింట్టనానరు: ''నేను ప్ర వకత  (స) వెింట ఉ'హుద్ 
యుద్ధ ింలో పాల్కగ నానను. నేనొక అవిశాాసని. కరవా 
లింతో లేదా బలల ింతో కొడుతూ, 'ఈ దబాను కాచుకో, 
నేను ఫార్స్కి చెిందిన వీర బ్బనిసను,' అని అనానను.  
అది వినన ప్ర వకత  (స) ననున చూస, '' 'నా ఈ దబా నుిండి 
కాచుకో, నేను అనాసరీ బ్బనిసను,' అని ఎిందుకు 
అనలేదు'' అని అనానరు. (అబూ  దావూద్)  
అింటే 'నీవు నినున అనాసరునిగా చెబిత్య 
బ్బగుింట్టింది. ఎిందుకింటే అనాసరుల సేవకులు 
అనాసరులుగానే ప్ర్గణించబడతారు. ఫార్స్ ప్ర జలు 

 

గౌరవిసా్నరు. కాని పేద్వాని తిండిర తాతలు ఎింత 

ఉతాములైనా పేద్ర్కిం వలల  గౌరవిం లభిించదు. 

51) వివరణ-4902: అజాానకాలప్ప ఆచారాలపై అింటే పడ 

బొబాలు పటు టిం, తనునతాను కొట్టు కోవటిం, బటు లు 

చిించుకోవటిం, చేసే వేకిత ని సుషు ింగా తిటు ిండి. అతనిన 

గౌరవిించి మాటాల డనవసరిం లేదు.  
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అగన ఆరాధకులు. నీవు నీగుర్త ింప్ప అనాసరులుగా చేసాే 
బ్బగుిండేది' అని అనానరు. 

 (3/1374) ) صحيح ( [ 12]  - 4904
ٍد َعِن الن َِب ِ صىل اهللنآ اَوعَ  ُعوآ "َمنآ   َل: عليه وسلم قَا بآِن َمسآ

عُ  َ ِ ال َِذيآ ُرد َِي فَُهَو يَُنآ لآَبِعْيآ ِ الآَحق ِ فَُهَو كَا َمُه َعىَل َغْيآ نََصَر قَوآ
َ ِه"َذنآبِ بِ     .دَ بُوآ دَاوُ . َرَواهُ أ

4904. (12) [3/1374- దృఢం]  
ఇబన మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, తన 
జాతి అనాేయిం ప్కాయ న ఉనాన, దానిన సమ్రి్ించేవాడు. 
బ్బవిలో ప్డి, ప్ర జలు తోకప్టిు  ల్లగుతునన ఒింటవింటి 
వాడు. (అబూ  దావూద్)  
అింటే బ్బవిలో ప్డిన ఒింట ఏవిధింగా నాశనిం 
అవుతుింద్ర, అదే విధింగా అనాేయింగా తన జాతిప్టల  
ప్క్షపాతవైెఖర్ అవలింబిసా్నన వేకిత  పాపాల బ్బవిలో 
ప్డి నాశనిం అవుతాడు. 

 (3/1374)ضعيف ( [ )  13]  - 4905
َقِع قَاَل: قُلآُت: َسآ ِثلََة بآِن اْلآ َل اهلِل َما  َوَعنآ َوا يَا َرُسوآ

َ "أَنآ تُ  قَاَل: الآَعَصِبي َُة؟ َمَك َعىَل  قَِعيآ لآِم وآ    .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  ." الظ ُ
4905. (13) [3/1374- బల్హీన్ం] 
వాస'లహ్ బిన్ అస్ఖ'అ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) 
ను ఓ ప్ర వకాత ! ప్క్షపాతిం అింటే ఏమిటి? అని 
ప్ర శనించాను. దానికి ప్ర వకత  (స) అతాేచారిం విషయింలో 
నువుా నీ జాతిని సమ్రి్ించటిం అని సమాధానిం 
ఇచాురు.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1374)[ ) ضعيف (  14]  - 4906
ِل َعنآ ُسَراقََة وَ  ُشٍم قَاَل:بآِن َما ُل  ِك بآِن ُجعآ اهلِل  َخَطَبَنا َرُسوآ
تِِه َما علي اهلل صىل َ كُمآ الآُمَداِفُع َعنآ َعِشْيآ ُ ه وسلم فََقاَل:"َخْيآ

."  . َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  لَمآ يَأآثَمآ
4906. (14) [3/1374- బల్హీన్ం] 
స్ర్వఖహ్ బిన్ మాలిక్ బిన్ జు'అష్షమ్ (ర) కథనిం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర సింగసాూ ''తన జాతి తరఫున హిింసను 
ఎదురొకననవాడు అింద్ర్కింటే ఉతాముడు. అయిత్య 
అిందులో ఎట్టవింటి పాపానికి పాలుడరాదు,'' అని 
అనానరు. (అబూ  దావూద) 

 (3/1374) [ ) ضعيف ( 15]  - 4907
ِ وَ  لَ  بآِن مُ َعنآ ُجَبْيآ ِعِم أَن َ َرُسوآ عليه وسلم  اهلِل صىل اهلل  طآ
لَيآَس مِ ن َا مَ لَيآَس مِ " قَاَل: َتَل  ن َا َمنآ قَانآ دَعَا إَِل َعَصِبي ٍَة َو

لَيآَس ِمن َا َمنآ َماَت َعىل عَ  ِبي َةٍ َعَصِبي ًَة َو    .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ "صآ
4907. (15) [3/1374 -బల్హీన్ం]  
జుబైర్్ బిన్ ము'త్'ఇమ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ప్ర జలను కషాు లవైెప్ప ఆహాానిించేవాడు 
ముసల మ్ కాడు, ప్క్షపాత వైెఖర్తో యుద్ధ ిం చేసే వేకిత  
ముసల మ్ కాడు, ప్క్షపాత వైెఖర్పై మ్రణించిన వాడు 
ముసల మ్ కాడు.'' (అబూ  దావూద్) 

 (3/1374) ته (دراس  [ ) لم تتم 16]  - 4908
دَاِء َعِن الن َِب ِ صىل اهلل وَ  رآ   "ُحب َُك  اَل:  عليه وسلم قََعنآ أَِِب الد َ
ُيِصم ُ الش َ  ِميآ َو َء يُعآ   .وآ دَاُودَ . َرَواهُ أَبُ "يآ

4908. (16) [3/1374- అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్రేా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
వసా్వుప్టల  గల అనవసరమైన పేర మ్ మిమ్మలిన గుర డాి 
వాడిగా, చెవిటివాడిగా చేసవేసా్ింది.'' (అబూ దావూద్)  

----- 

ِل ا  ُل الث َا    మూడవ విభాగంُث لآَفصآ
 (3/1375) ته ([ ) لم تتم دراس  17]  - 4909

َرأَةٍ   َ َعِن امآ ِطيآ اِمي ِ ِمنآ أَهآِل فَلَسآ ٍالش َ َعنآ ُعَبادَةَ بآِن كَِثْيآ
آ يَُقاُل لََها  ُ : أَن ََها لَةُ فَِسيآ م ِهْنآ لَتآ ُل:  قَا ُت أَِِبآ يَُقوآ ُت  َسأَلآ  َسِمعآ

َل اهللِ رَ  َل اهلِل أَِمَن   سلم فَُقلآُت:  عليه و صىل اهللُسوآ يَا َرُسوآ
َ الآ  َمُه؟َعَصِبي َِة أ ُجُل قَوآ َلِكنآ ِمَن الآَعَصِبي َِة   قَاَل: نآ يُِحب َ الر َ "ََل َو

َمهُ  ُجُل قَوآ لآِم". ال َعىَل  أَنآ ي َنآُصَرالر َ بآُن َماَجهُ رَ   ظ ُ َمُد َوا   .َواهُ أَحآ
4909. (17) [3/1375 -అప్రిశోధితం] 
ఫలసా్త్న్కు చెిందిన 'ఉబాద్హ్ బిన్ కస్త్'ర్్ షామీ (ర) 
తన జాతికి చెిందిన ఫస్త్లహ్ అనే మ్హిళ దాారా కథ 
నిం: ఫస్త్లహ్ కథనిం: నేను మా తిండిర గార్ని ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా వినానను, ''నేను ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! మ్నిష్ తన జాతిని పేర మిించటిం ప్క్షపాతిం 
అవుతుిందా?' అని ప్ర శనించాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'కాదు 
కాని, ప్క్షపాతిం అింటే హిింసలో కూడా తన జాతికి 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1687 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
సహాయించేయటిం,' అని అనానరు. (అ'హమద్, ఇబన 
మాజహ్) 

 (3/1375)[ ) صحيح (  18]  - 4910
َبَة بآ  مِ ِن عَ َوَعنآ ُعقآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَ ٍر قَاَل: ا اَل َرُسوآ

ُبُكمآ  وسلم: َسب ٍَة َعىَل أََحٍد كُل ُُكمآ بَُنوآ بِمَ َهِذهِ لَيآَستآ "أَنآَسا
اع آدََم  اِع لَمآ  َطف ُ الص َ لص َ ٌل  بِا َتمآلَُؤوهُ لَيآَس ِْلََحٍد َعىَل أََحٍد فَضآ

لر َ  َن  أَنآ ُجِل إَِل َ بِِديآٍن َوَتقآَوى كَََف بِا  اِحًشا بَِخيآًَل".بِِذي ًا فَ ي َُكوآ
 َ َمُد وَ َرَواهُ أ ِ ُشَعِب ِقي ُ ِِفآ"هَ الآَبيآ حآ    .يآَماِن" اْلآ

4910. (18) [3/1375 -దృఢం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
''మీ వింశాలు, కుట్టింబ్బలు ఇతరులను నీచులుగా 
భావిించటానికి, ఇతరులను తిటు టానికి కాదు. అింటే 
వాటివలల  తముమతాము గొప్ువార్గా, ఇతరులను 
నీచులుగా భావిించరాదు. మీరింద్రూ ఆద్మ్ 
సింతానమే. ఎవర్కీ ఎవర్పై ఎల్లంటి ఆధిప్తేమ 
లేదు, దైవభ్కిత , దైవభీతిలో తప్ు. మ్నిష్ చెడావాడు 
కావటానికి అసభ్ే ప్దాలు, లేదా అశీల ల ప్దాలు లేదా 
పిసనార్ కావటిం చాలు.'' (అ'హమద్, బైహఖీ-/ 
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

===== 
ِ وَ َب   - 14 لَةِ اُب الآِْب   الص ِ

14. పుణయం, బంధుతాం హక్కా 
తలిల ద్ిండుర ల తరాాత ఇతర బింధువులకు కూడా 
హకుకలు ఉనానయి. అరబీా భాషలో బింధువుల 
హకుక నిరార్త ించటానిన 'సిలహ్ ర'హ్ము అింటారు. 
బింధువుల హకుక నిరార్త ించక పోవటానిన ఖత్'అ 
ర'హ్మి, అింటారు. ఎిందుకింటే తలిల గరాిం వీటికి 
మూలిం. ఈ భాగస్నామ్ేిం అనేక విధాలుగా ఉింట్టింది. 
సమ్వయస్స, ద్య, జాలి, భూతద్య, మితాతాిం, 
సమ్జాతీయత అనేక రూపాలోల  బహిరగ తిం అవుతుింది. 
ఈ బింధుతాానిన ప్టిషు ింగా ఉించటానికి వీటి 
హకుకలు నరవేరుటిం తప్ునిసర్. వీటనినటికింటే 
ప్ర ధానమైనది బింధుతాిం. ఇది ప్ర కృతి సహజమైన 
బింధిం. ఇది అనేక మ్ింది కృష్వలల  ఉద్ావిసా్ింది. 

అిందువలల  వీటి హకుకల ప్టల  కనిపట్టు  కొని ఉిండాలి. 
బింధుతా సింబింధాలను తాెించే వార్ని ద్రష్షలుగా, 
పాపాతుమలుగా ప్ర్గణించటిం జరుగుతుింది.  
అల్లల హ్ ఆదేశం:''అల్లల హ్ (త) అవిధ్మయత చూపిన 
వార్ని, కలిపి ఉించమ్ని ఆదేశించినదానిన తాెించేవార్ని 
అల్లల హ్ మారగ భ్ర షు తాానికి గుర్చేసా్నడు.'' 
దాస్ల హకుకలోల  బింధుతా హకుకలు అనేకిం 
ఉనానయి. ఖుర్్ఆన్లోని 12 ఆయాతల్లో దీనిన 
గుర్ించి పేరొకనడిం జర్గింది. ఇింకా దీనిన ఉప్కారింగా 
కాక, విధి మ్ర్యు హకుకగా ప్ర్గణించటిం జర్గింది. 

1. బింధువులహకుక చెలిల ించాలి.(అరూర మ, 30) 
2. బింధువుల హకుక చెలిల ించాలి. తన సమ్సేలను 
ప్ర కకన పటిు  బింధువుల సమ్సేలను తీరాులి. (అల్ 
ఇస్తర , 17) 

3. అవసరిం ఉనాన దైవప్రర తి కోసిం బింధువుల 
సమ్సేలను ప్ర్షకర్ించాలి. ఇది అల్లల హ్తో చేసన 
వాగేానిం. (అల్ బఖరహ్, 2) 

4. సూరహ్ నమ్ల్(27)లో బింధువుల సహాయిం, 
ఉప్కారిం గుర్ించి మూడవస్నర్ పేరొకనడిం జర్గింది. 
ధనవింతులు తమ్ తలిల ద్ిండుర ల తరాాత ముిందు 
బింధువులకే సహాయిం, ఉప్కారిం చేయాలి. అల్లల హ్ 
ఆదేశం: ''ఓ ప్ర వకాత ! ల్లభ్ిం చేకూరుద్లిసాే తమ్ తలిల  
ద్ిండుర లకు, బింధువులకు, అనాథులకు, పేద్లకు 
ఇవాిండి. వార్లో ఎవర్వలల నైనా పరపాట్ట జర్గత్య 
వార్కి ఇవాకుిండా ఉండరాదు. ''మీలోని ధనవింతులు 
పేద్లకు ఇవానని ప్ర మాణిం చేయరాదు. దైవారాధన, 
తలిల ద్ిండుర ల సేవ తరాాత మూడవది బింధుతా 
హకుక.'' (అన్నమ్ల్, 27)  
మ్రోచోట అల్లల హ్ ఆదేశిం: ''అల్లల హ్నే ఆరాధిించిండి. 
ఆయనకు స్నటి కలిుించకిండి. తలిల ద్ిండుర లు మ్ర్యు 
బింధువుల ప్టల  సహాయిం, ఉప్కారిం చేయిండి.'' 
(అనినస్త', 4:) 
బింధుతాానికి ఇస్నల మ్లో చాల్ల గొప్ు పార ధానేత 
ఉింది. ప్ర వకత  (స) బింధుతాానిన తాెించరాద్ని, 
బింధువులతో కలస మలస ఉిండాలని ఉప్దేశించారు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1688 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
బింధువులతో పేర మాభిమానాలతో వేవహర్ించాలని 
హితబోధ చేస్నరు. 

ُل   َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం ا
 (3/1376)عليه ( متفق  [ ) 1]  - 4911

يآَرةَ قَالَ  لَ قَاَل َرُجٌل  :َعنآ أَِِبآ ُهَر  اهلِل َمنآ أََحق ُ :َيا َرُسوآ
ِن َصَحاَبِِتآ؟ ؟ قَاَل: "أُم ُ  قَاَل:  بُِحسآ   َك". "أُم َُك". قَاَل: ثُم َ َمنآ

؟ قَاَل َل  ثُم َ مَ قَا َك "أُم َُك". قَاَل: ثُم َ َمنآ نآ  .  "؟ قَاَل: "أَبُوآ
َي َوِِفآ  ُ ِرَوا اَك ثُم َ أَدآنَاَك َك ثُم َ أَبَ م َُك ثُم َ أُم َُك ثُم َ أُم ُ ٍة قَاَل: "أ
    .. ُمت ََفٌق عَلَيآهِ "أَدآنَاَك 

4911. (1) [3/1376 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత , ''ఓ ప్ర వకాత ! నా 
ప్ర వరత నకు అింద్ర్కింటే ఎకుకవ హకుకగల వారవరు?'' 
అని ప్ర శనించాడు. ప్ర వకత  (స), 'నీ తలాి,' అనానరు. ఆ 
వేకిత  మ్ళ్ళు ప్ర శనించాడు. ప్ర వకత  (స), 'నీ తలిల ,' అనానరు. 
ఆ వేకిత  మ్ళ్ళు ప్ర శనించాడు. ప్ర వకత  (స), 'నీ తలిల ,' అని 
సమాధానిం ఇచాురు. ఆ వేకిత  మ్ళ్ళు  ప్ర శనించాడు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నీ తిండిర , ఆ తరువాత కర మ్ింగా నీ 
బింధువులు,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 ( 3/1376)[ ) صحيح (  2]  - 4912
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآُه قَاَل: "َرِغَم أَنآُفُه  قَاَل َرُسوآ

َل: َم أَنآُفهُ َرغِ  ُفهُ َرِغَم أَنآ  َل اهلِل؟ قَ ". قِيآ اَل: "َمنآ  َمنآ يَا َرُسوآ
خُ َد الآِكَْبِ أََحَدُهَما أَوآ كََِلُهَما ثُ ِه ِعنآ أَدآَرَك َوالَِديآ  ِل م َ لَمآ يَدآ

ِلٌم "الآَجن َةَ    .. َرَواهُ ُمسآ
4912. (2) [3/1376 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ''వాడి 
ముకుకకు మ్నునతగల, వాడి ముకుకకు మ్నున 
తగల,'' - అింటే అవమానిం పాలు అవుగాక! అని 
అనానరు. దానికి 'ఎవరు, ఓ ప్ర వకాత ! అని అకకడునన 
వారు అడిగారు.' అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'తలిల ద్ిండుర ల 
నిదే్ర్నీ లేదా వార్లో ఒకర్ని వారి వృదాధ ప్ేింలో 
పిందికూడా సేవచేస సారగ ిం పింద్నివాడు,'' అని 
అనానరు. (ముసల మ్)  

 (3/1376)[ ) متفق عليه (  3]  - 4913
َماَء بِ  :قَِدَمتآ  َعنَها بَكآٍرَرِضَي اهلُل نآِت أَِِبآ َوَعنآ أَسآ لَتآ  عَلَي َ قَا

َل اهلِل إِن َ أُم ِيآ  يآ أُم ِ  يآٍش فَُقلآُت:يَا َرُسوآ ِد قَُر ِركٌَة ِِفآ َعهآ َوِهَي ُمشآ

َ َراغِ ِهَي قَِدَمتآ عَلَي َ وَ  ت ََفٌق "نََعمآ ِصِليآَها". مُ  اَل:ِصلَُها؟ قَ َبٌة أَفَأ
   .عَلَيآهِ 

4913. (3) [3/1376- ఏకీభవితం] 
అస్నమ బినా అబీ బకర్్ (ర): అవిశాాస సితిలో ఉనన నా 
తలిల  నా ద్గగ రకు మ్దీనహ్ మునవారహ్ వచాురు. 
అప్ుటికి ముసల ములు, కాఫిరల  మ్ధే ఒప్ుింద్ిం జర్గ 

ఉింది. అప్పుడు నేను ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ ప్ర వకాత ! నా తలిల  
నా ద్గగ రకు వచిుింది. అయిత్య ఆమ ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించ 

ల్లదు, నేను నా తలిల  ప్టల  మ్ించిగా ప్ర వర్త ించవచుునా 
అింటే ఆమకు బింధుతా హకుకను నిరార్త ించ 

వచుునా,' అని విననవిించుకుననది. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'నీవు నీ తలిల ప్టల  ఉతామ్ింగా ప్ర వర్త ించు,' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ, మసల ం)  
ఈ 'హదీస్' దాారా అవిశాాస తలిల ద్ిండుర ల ప్టల , 
బింధువుల ప్టల  మ్ించిగా ప్ర వర్త ించాలి అని తెలిసింది.  

 (3/1376)[ ) متفق عليه (  4] - 4914
َل اهلِل صىل اهلل مآِروبآِن الآَعاِص قَاَل:عَ َوَعنآ  ُت َرُسوآ  عليه  َسِمعآ

ُل:وسل  َ  م يَُقوآ ا ِِلآ بِأ َل فََُلٍن لَيآُسوآ لَِياءَ "إِن َ آ   لِي َِي اهللُ إِن ََما وَ  .وآ
 َ ِمِنيآ لُِح الآُمؤآ لَِكنآ لَُهمآ  .َوَصا َها بِِبََللَِها. ُمت ََفٌق َرِحٌم أَبُل ُ َو

   .يآهِ عَلَ 
4914. (4) [3/1376- ఏకీభవితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ అల్ 'ఆ'స్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''ఫల్లనా వేకిత  
సింతానిం నా మితాులు కారు. నా మితాుడు, రక్షకుడు 
కేవలిం అల్లల హ (త) మ్ర్యు ప్పణే భ్కుత లు. కాని నేను 
నా బింధువులప్టల  పార ప్ించిక విషయాలోల  సహాయ 
సహకారాలు అిందిసాూ ఉింటాను, బింధువుల హకుకను 
చెలిల సాూ ఉింటాను.'' 52  (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1377) [ ) متفق عليه (5]  - 4915
 

52) వివరణ-4914: అయిత్య నేను బింధువులకు 

సహాయించేసాూ, బింధుతా హకుకను చెలిల సాూ ఉింటాను. 

అరబుాలు తడప్డిం అింటే కలప్డిం, ఎిండగటు డిం 

అింటే తాెించటింగా భావిసా్నరు. సింబింధాలను కలిగ 

ఉిండిండి, సల్లమ్తో అయినా సర్ద. కనీసిం సల్లమ్ 

దాారానైనా బింధువులతో సింబింధాలు కలిగ ఉిండిండి.  
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 َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َل قَا ةِ قَاَل:َوَعِن الآُمَغْيآ   "إِن َ  َرُسوآ

َم  اهللَ  َق  َحر َ َهاِت َوَوأدَ الآَبَناِت َوَمَنَع َوَهاِت.   عَلَيآُكمآ ُعُقوآ ُم َ اْلآ
َل َوقَاَل وَ  َؤاِل  َرةُ كَثآ َوكَِرهَ لَُكمآ قِيآ . ُمت ََفٌق " الآَماِل َوإَِضاَعةَ  الس ُ

   .هِ عَلَيآ 
4915. (5) [3/1377- ఏకీభవితం] 
ము'గీరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్(త) మీపై మీ తలుల ల అవిధ్మయతను 
నిషేధిించాడ్డ. ఆడ బిడాల సజీవ ఖననానిన కూడా 
నిషేధిించాడు. దార్ ద్రపిడీలను కూడా నిషేధిించాడు. 
అధికింగా ప్ర శనించటానిన కూడా నిషేధిించాడు. ఇింకా 
దుబ్బరా ఖరుులను కూడా నిషేధిించాడు.'' 53 
(బు'ఖారీ, మసల ం)  
అింటే అల్లల హ్ (త) తలుల ల అవిధ్మయత, వార్ని 
హిింసించటానిన నిషేధిించాడు. ఇతరుల హకుకలను 
కొలల గొటు టానిన నిషేధిించాడు.  

 (3/1377)[ ) متفق عليه (  6]  - 4916
لُ  َعمآٍروقَاَل:اهلِل بآِن نآ َعبآِد َوعَ     عليه اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسوآ
ُجِل َوالَِديآِه".َكَبائِ "ِمَن الآ  وسلم:  ُل قَ ِر َشتآُم الر َ ا:ا لَ يَا رَ  وآ   ُسوآ

ُجُل َوالَِديآِه؟ قَاَل: ِتُم الر َ ُجِل  اهلِل َوَهلآ يَشآ "نََعمآ يَُسب ُ أََبا الر َ
َي اهُ فََيُسب ُ أَبَ    .هِ . ُمت ََفٌق عَلَيآ " أُم َهُ ُه فََيُسب ُ ُسب ُ أُم َ َو

4916. (6) [3/1377 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స), ''తలిల  
ద్ిండుర లను తిటు టిం మ్హాపాప్ిం'' అని అనానరు. 

 

53) వివరణ-4915: గొప్ు ఉప్కారిం తలిల ది. 9 నలల 

వరకు కడుప్పలో ఉించుతుింది. అనేక బ్బధలు భ్ర్ించి 

కింట్టింది, పించి పోష్సా్ింది. ఆమ సేవ చేయడిం 

తప్ునిసర్. ఆమ అవిధ్మయత, హిింస ఎింతమాతాిం 

ధరమిం కాదు. అజాాన కాలింలో సగుగ వలల  ఆడబిడాలను 

సజీవఖననిం చేసేవారు. ఇది కూడా దురామరగ మే. దీనిన 

కూడా అల్లల హ్ (త) నిషేధిించాడు. అదేవిధింగా ఇతరుల 

హకుకలను కాజేయటానిన కూడా అల్లల హ్(త) 

నిషేధిించాడు. అధరమసింపాద్నను కూడా నిషేధిించాడు. 

అదేవిధింగా సమ్యానిన వృథా చేయటానిన కూడా 

అల్లల హ్ (త) నిషేధిించాడు. అదేవిధింగా అధికింగా, 

అనవసరింగా ప్ర శనించటానిన కూడా నిషేధిించాడు. 

ఇతరుల్ విషయాలోల  గూఢచార్ల్ల వెింటప్డటిం కూడా 

నిషేధిించటిం జర్గింది. 

అప్పుడు అనుచరులు, 'ప్ర వకాత ! ఎవడైనా తలిల  
ద్ిండుర లను కూడా తిడతాడా?' అని ప్ర శనించారు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'అవును ఒకరు మ్రొకర్ తలిల  
ద్ిండుర లిన తిడతాడు, వాడు వీడి తలిల  ద్ిండుర లిన 
తిడతాడు. అింటే తన తలిల ద్ిండుర లిన తిటిు నటేల  కదా,' 
అని అనానరు.  (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1377)[ ) صحيح (  7]  - 4917
بآِن ُعَمَرقَاَل:  ه وسلم: ىل اهلل عليُل اهلِل ص ُسوآ  رَ الَ قَ َوَعِن ا

 ِ َ ُجِل أَهآَل وُ الآِْب َ ِصلََة الر َ "إِن َ ِمنآ أَبَر  ِل ِ َد أَنآ يَُو   . َرَواهُ " د ِ أَبِيآِه بَعآ
ِلٌم     .ُمسآ

4917. (7) [3/1377-దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''తిండిర  మ్రణానింతరిం తిండిర  సేనహితులతో 
సింబింధాలను కలిగ ఉిండటిం, వార్కి ఉప్కారిం 
చేయటిం చాల్ల పదే్ ప్పణేిం. అింటే తన తిండిర  ప్టల  
ఉతామ్ రీతిలో వేవహర్ించి నట్టల .''  (ముసల మ్)  
అింటే తిండిర  మ్రణానింతరిం తిండిర  సేనహితులకు 
సహాయిం, ఉప్కారిం చేయటిం గొప్ు ప్పణేిం. 

 (3/1377)( ُمت ََفٌق عَلَيآهِ [ ) 8]  - 4918
ُل اهلِل صىل اهلل علي اَل:نآ أَنٍَس قََوعَ  "َمنآ   ه وسلم:قَاَل َرُسوآ
ُينآَس  بآَسَط ب َ أَنآ يُ أَحَ    لآ َرِحَمُه".ِرهِ فَلآَيِص أَ لَُه ِِفآ أَثَ لَُه ِِفآ ِرزآقِِه َو

4918. (8) [3/1377- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తన ఉపాధి 
అభివృదిధ  చెిందాలని కోరుకునేవారు, తమ్ ఆయుష్షయ  
పరగాలని కోరుకునేవారు బింధుతా హకుకలను 
నరవేరుసాూ  ఉిండాలి.'' (బు'ఖారీ, మసల ం)  
అింటే బింధుతా హకుకలను నరవేరుటిం వలల  అతని 
ఉపాధి, ఆయుష్షయ లలో శుభ్ిం కలుగుతుింది. 

 (3/1377)[ ) متفق عليه (  9]  - 4919
يآَرةَ قَالَ  ُل اهللِ رَ َل قَا :َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  عليه وسلم:  صىل اهللُسوآ

مَ  َخلآَق فَلَم َا"َخلََق اهلُل الآ  ِحُم فَأََخَذتآ بَِحقآَوِي  فََرغَ ِمنآُه قَا ِت الر َ
م  حآ :هُ مَ  اَل:ِن فَقَ الر َ لَتآ  َهَذا َمَقاُم الآَعائِِذ بَِك ِمَن الآَقِطيآَعِة. ؟ قَا
َ أَنآ أَِصَل َمنآ  قَاَل: َضيآ :  ؟ِك َمنآ قََطعَ َوأَقآَطَع ِك َوَصلَ أَََل َترآ لَتآ  قَا

  . . ُمت ََفٌق عَلَيآهِ فََذاَك" قَاَل: بَىَل يَا َرب ِ 
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4919. (9) [3/1377 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్ (త) సృష్ు తాలను సృష్ు ించాడు. తరువాత 
వాటి బింధుతాానిన సృష్ు ించాడు. ఆ తరువాత 
బింధుతాిం నిలబడి అల్లల హ్ (త) నడుము ప్ట్టు కుింది. 
'ఎిందుకు నిలబడాావు' అని అల్లల హ్ (త) ప్ర శనించాడు. 
'ఎవరూ ననున తాెించరాద్ని కోరుకుింట్టనానను,' అని 
అింది. అప్పుడు అల్లల హ్(త), 'నినున కలిపి ఉించిన 
వాడిన నేను కలిపిఉించుతాను. అదేవిధింగా నినున 
తాెించినవాడిని నేను తెించివేసా్నను. ఇది నీకు ఇషు  మేనా,' 
అని అనానడు. దానికి బింధుతాిం, 'ఇది నాకిషు మే,' అని 
అననది. ఇల్లగే జరుగుతుింద్ని అల్లల హ్ (త) 
అనానడు.  (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1377) [ ) صحيح ( 10]  - 4920
لر َ  قَاَل:َوَعنآُه  َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ا   ِحُم قَاَل َرُسوآ

مِن. ِمَن الر َ َنةٌ َشجآ  َطَعِك  ُه َوَمنآ قََصلآتُ فََقاَل اهلُل: َمنآ َوَصلَِك وَ  حآ
ُتهُ قََط  ُ  ". عآ   َرَواهُ الآُبَخاِري 

4920. (10) [3/1377- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అరర 'హీము, ర'హామన్ నుిండి ఉద్ావిించిింది. అల్లల హ్ 
ఆదేశిం, ''ఓ బింధుతామా! నినున కలిపి ఉించిన వాడిన 
నేను కలిపి ఉించుతాను, నినున తాెించినవాడిన నేను 
తాెించుతాను.'' (బు'ఖారీ)  
అింటే బింధుతా హకుకలను నరవేర్దువార్వెింట 
అల్లల హ్ (త) కారుణేిం ఉింట్టింది. అదేవిధింగా 
బింధుతాప్ప హకుకలను నరవేరుని వార్పై అల్లల హ్ 
(త) కారుణేిం అవతర్ించదు. 

 (3/1378)متفق عليه ( [ )  11]  - 4921
:َوَعنآ عَائَِشَة قَ لَتآ ُل اهللِ قَاَل َرُس  ا   عليه وسلم: صىل اهلل وآ

ِحُم " لر َ َ لآعَ  ا لُ ُمَعل ََقٌة بِا ِش َتُقوآ  َمنآ َوَصلَِنآ َوَصلَُه اهلُل َوَمنآ  :رآ
   . ُمت ََفٌق عَلَيآهِ  قََطَعِنآ قََطَعُه اهلُل".

4921. (11) [3/1378 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''బింధుతాిం దైవసింహాసనానికి వేర ల్లడుతూ ఉింది. 
ఇింకా ''ఓ ప్ర భూ! ననున కలిపి ఉించినవార్ని కలిపి 

ఉించు, ఇింకా ననున తాెించినవార్ని నువుా తాెించి 
వేయి,'' అని ప్ర రిథ స్తు   ఉంట్లంది. (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1378)فق عليه ( ) مت [  12]  - 4922
ِعٍم قَ ِ بآِن ُمطآ ُل اهللِ قَاَل َرُس  اَل:َوَعنآ ُجَبْيآ عليه  صىل اهلل وآ

ُخُل الآَجن ََة قَاِطعٌ  وسلم:    .لَيآهِ ". ُمت ََفٌق عَ "ََل يَدآ
4922. (12) [3/1378- ఏకీభవితం] 
జుబైర్్ బిన్ ము'త్'ఇమ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''బింధుతాాలను తాెించేవాడు సారగ ింలోనికి 
ప్ర వేశించడు.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1378)[ ) صحيح (  13]  - 4923
بآِن َعمآٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوآ  اهلل عليه وسلم:  ُل اهلِل صىل َوَعنآ ا

لآُمكَاِِفآِء وَ    َلِكن َ الآَواِصَل ال َِذيآ إِذَا قُِطَعتآ َرِحُمهُ "لَيآَس الآَواِصُل بِا
ُ  الآُبخَ . َرَواهُ "الَهَ َوَص     .اِري 

4923. (13) [3/1378 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ప్ర తుేప్కారిం చేసేవాడు బింధుతా 
హకుకను తీర్ునవాడు కాడు. బింధుతా హకుకను 
నరవేర్దు వాడింటే, అతనిన కలవకునాన, అతని హకుక 
తీరుకపోయినా, అతడు వార్ హకుకలిన నిరార్త ించే 

వాడు.''  (బు'ఖారీ) 
 (3/1378)(  [ ) صحيح  14]  - 4924
 َ يآَرةَ أَن َ َرُجًَل قَاَل: ِِبآ هُ َوَعنآ أ لَ يَا رَ  َر َبًة  اهلِل إِ  ُسوآ ن َ ِِلآ قََرا

لُُم  ُيِسيآُؤوآَن إَِِل َ َوأَحآ آ َو ِ ِسُن إِلَْيآ ِِنآ َوأُحآ َطُعوآ َيقآ آ أَِصلُُهمآ َو ِ   عَلَْيآ
َهلُ  يَجآ َن عَلَي َ َو ُم كَأَن ََما ُتِسف ُهُ كََما قُلآَت فَ "لَِئنآ كُنآَت   .فََقاَل:وآ

ٌ الآَمل َ َوََل يََزاُل َمَعَك ِمَن اهلِل  آ َظِهْيآ ِ لَِك  مَ  عَلَْيآ َت َعىَل ذَ .  "ا دُمآ
ِلٌم   .َرَواهُ ُمسآ

4924. (14) [3/1378 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  వచిు ప్ర వకత  (స) 
ను ఇల్ల విననవిించుకునానడు: ''ప్ర వకాత ! మా 
బింధువులు కొింద్రునానరు, నేను వార్ప్టల గల వార్ 
హకుకలిన నర వేరుసాూ ఉింటాను, కాని వారు మాతాిం 
నా హకుకలిన ఖాతరు చేయరు. నేను వార్ప్టల  ఎింతో 
మ్ించిగా వేవహర్సా్నను, వారు మాతాిం నాఎడల 
చెడుగానే వేవహ ర్సా్నానరు, నేను వార్తో సహనింగా 
ఓర్మితో మలుగు తుింటాను. వార్దమ్ర నా ప్టల  
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మూరాింగా ప్ర వర్త సా్నరు.'' అది విని ప్ర వకత  (స), ''నీ ప్ర వరత న 
నీవు చెపిునటేల  ఉింటే నీవు వార్ ముఖాలకు మ్స 
ప్పలుముతునానవు. అింటే నీవు ఇల్లగే సిరింగా 
వేవహర్ించినింత వరకు అల్లల హ్ (త) వార్కి 
వేతిర్దకింగా నీకు సహాయప్డుతూ ఉింటాడు'' అని 
ప్ర వచిించారు. (ముసల మ్) 

----- 

ُل الث َا لآَفصآ َ    రండవ విభాగం   ِِنآ ا
 (3/1378) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 4925
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َباَن قَاَل:ثَوآ  َعنآ  "ََل   قَاَل َرُسوآ

عَاُء َوََل  َ  ِِفآ الآعُ يآُد  يَزِ يَُرد ُ الآَقَدَر إَِل َ الد ُ ُجَل  . الآِْب ُ ُمِر إَِل    َوإِن َ الر َ
رَ  نآِب ُم الر ِ لَُيحآ لذ َ بآُن َماَجهُ "يُِصيآُبهُ زآَق بِا    .. َرَواهُ ا

4925. (15) [3/1378- అప్రిశోధితం] 
సౌ'బ్బన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''విధి 

వీాతను కేవలం దు'ఆ మారుగలదు, ఆయుష్షు ను 
కేవలం పుణయం మాతర మే అధికం చేసాుంద్ద, ఇింకా మ్నిష్ 
యొకక పాపాల వలల  అతని ఉపాధిని అతనునిండి 
దూరిం చేయబడు తుింది.'' 54 (ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1378)(  تم دراسته[ ) لم ت 16]  - 4926
 : لَتآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآ عَائَِشَة قَا  قَاَل َرُسوآ

ُت  "دََخلآُت  ا:  َمنآ َهَذا؟ فَُقلآُت: قَِراَءةٌ  َها فِيآ الآَجن ََة فََسِمعآ لُوآ  قَا
َماِن كََذلُِكُم الآ  ُن ُة بآ َحاِرثَ  ". الن ُعآ َ   ِْب ُ كََذلُِكُم الآِْب ُ َوكَاَن أَبَر 

ن َِة".  ِه.الن َاِس بِأُم ِ  ِح الس ُ َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ" ُشَعِب   َرَواهُ ِِفآ"َشرآ
ِيآَماِن"  اْلآ

َيٍة:قَالَ  َل" دََخلآُت ِنآ ِِف الآ فََرأَيآتُ  مآُت :"نِ َوِِفآ ِرَوا َجن َِة "بَدآ
   .َة" لآَجن َ ا

 

54) వివరణ-4925: విధివార త రిండు విధాలు. ఒకటి అది 

ఏ విధింగానూ మారుబడదు. రిండవది, దీనిన దు'ఆ 

అింటే పార రిన మారుగలదు. అింటే ఆ వేకిత పై ఆధారప్డి 

ఉింట్టింది. అింటే ఎలల ప్పుడూ అల్లల హ్(త)ను పార రి్సాూ 

ఉిండాలి. అదేవిధింగా తలిల ద్ిండుర ల సేవవలల  కూడా 

ఆయుష్షయ  పరుగుతుింది. అదేవిధింగా తాను చేసన 

పాపాలవలల  తన ఉపాధికే దూరిం చేయబడతాడు. అది 

ఈలోక ఉపాధి అయినా, ప్రలోక ఉపాధి అయినా 

కావచుు.  

4926. (16) [3/1378 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నేను 
సారగ ింలో ప్ర వేశించాను. అకకడ ఖుర్్ఆన్ ప్ఠిించే శబేిం 
వినానను. ఆ వేకిత  ఎవరు అని కనుకుకనానను. అతడు 
'హార్స'హ్ బిన్ నో'మాన్ అని ప్ర జలు చెపాురు. ఈ 
'హార్స'హ్ తన తలిల కి అపారమైన సేవచేసేవారు. దీని 
శుభ్ిం వలల  సారగ ింలోనికి వెళ్ళురు. ఖుర్్ఆన్ ప్ఠిించే 
సి్ననిం పిందారు. (ష'ర్ 'హుస్తన్నహ్, బైహఖీ-/ 
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1379)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 4927
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َل:َعمآٍروقَا بآِن هلِل َوَعنآ َعبآِد ا قَاَل َرُسوآ

الرب ِف سخط "رىض الرب ِف رىض الوالد وسخط  م:وسل 
ُ  الوالد".  ِمِذي  آ    .َرَواهُ الّت ِ

4927. (17) [3/1379- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''అల్లల హ్ సింతృపాి తిండిర  సింతృపాిలో ఉింది. 
అల్లల హ్ అసింతృపాి తిండిర  అసింతృపాిలో ఉింది.'' 
(తిర్మజి') 
అింటే తిండిర  సింతృపాి చెిందిత్య అల్లల హ్(త) 
సింతోష్సా్నడు. తిండిర  ఆగర హిసాే, అల్లల హ్(త) కూడా 
ఆగర హిసా్నడు. అయిత్య తిండిర  సింతృపాి కొడుకు 
విధ్మయతపై ఆధారప్డి ఉింట్టింది. అింటే విధ్మయుడైన 
కొడుకుప్టల  తిండిర  సింతోషింగా ఉింటాడు. అల్లల హ్ (త) 
కూడా సింతృపాిగా ఉింటాడు. అవిధ్మయుడైన కొడుకు 
ప్టల   తిండిర , అల్లల హ్ ఇదే్రూ  ఆగర హింగా  ఉింటారు.  

 (3/1379)[ ) لم تتم دراسته (  18 ] - 4928
دَاِء أَن َ َرُجًَل أََتاهُ فََقاَل: رآ ُ  َوَعنآ أَِِب الد َ َرأةً َوإِن َ ِِلآ أ  يآ م ِ إِن َ ِِل امآ

َ  ِِنآ بَِطََلقَِها؟َتأآُمرُ  دَاِء: وآ بُ فََقاَل لَُه أ رآ َل اهلِل صىل   الد َ ُت َرُسوآ َسِمعآ
لآَوالُِد أَوآَسُط  :اهلل عليه وسلم َ َ  "ا فَإِنآ ِشئآَت   .بآَواِب الآَجن َةِ أ

آ  فََحافِظآ َعىَل الآَباِب أَوآ َضي ِعآ".  بآُن َماَجهُ َرَواهُ الّت ِ     .ِمِذي ُ َوا
4928. (18) [3/1379- అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్ర్్దా' (ర) కథనిం: అతని వదే్కు ఒక వేకిత  
వచిు, 'నా తలిల  ననున నా భారేకు విడాకులు ఇమ్మని 
చెబుతుింది. తలిల  కోర్కపై విడాకులు ('తల్లఖ్) ఇవాా 
ల్ల వదేా?' అని విననవిించుకునానడు. అప్పుడు అబూ 
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ద్రేా' (ర) ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల అింటూ ఉిండగా నేను 
వినాననని అనానరు. ''తిండిర  సారగ ింలోని ప్ర ధాన దాారిం 
వింటివాడు. అింటే సారగ ింలో ప్ర వేశించటానికి మ్హా 
దాారింవింటివాడు. నీవుకోర్త్య దానిన భ్ద్ర ింగా ఉించుకో 
లేద్ింటే దానినపగొట్టు కో.''  (తిర్మజి', ఇబన మాజహ్) 

 ( 3/1379)) حسن (  [ 19]  - 4929
زِ َوَعنآ  هِ قَاَل:ِكيآٍم عَ ِن حَ بآ بَهآ ِ َل  يَ  : ُت قُلآ  نآ أَبِيآِه َعنآ َجد  ا َرُسوآ

؟ا ؟ "أُم ََك"قُلآُت:  قَاَل:  هلِل َمنآ أَبَر ُ ُ  قَاَل:  ثُم َ َمنآ ثُم َ   قُلآُت:  َك" م َ "أ
؟ ؟  قُلآُت:  "أُم ََك"  قَاَل:  َمنآ َ أَبَاَك " قَاَل:  ثُم َ َمنآ قآَرَب  ثُم َ اْلآ

َقآَرَب" آ َرَواهُ ا .فَاْلآ  دَاُودَ وأَبُوآ ِمِذي ُ لّت ِ
4929. (19) [3/1379 -ప్ర మాణికం] 
బహ'జ్ బిన్ 'హకీమ్ తన తిండిర  దాారా, ఆయన తన 
తిండిర  దాారా కథనిం: 'ఓ ప్ర వకాత ! ఉప్కారిం ఎవర్కి 
చేయను,' అని విననవిించుకునానను. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'తలిల కి ఉప్కారిం చేయి,' అని అనానరు. మ్ళ్ళు నేను 
ఇల్లగే ప్ర శనించాను. ప్ర వకత  (స) మ్ళ్ళు, 'నీ తలిల కి 
ఉప్కారిం చేయి,' అని అనానరు. మ్ళ్ళు మూడవస్నర్ 
నేను, 'ఎవర్కి ఉప్కారిం చేయాలి,' అని 
విననవిించుకునానను. ప్ర వకత  (స) మ్ళ్ళు అల్లగే 
అనానరు. మ్ళ్ళు నేను ప్ర శనించాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'నీ తిండిర కి, ద్గగ ర్ బింధువులకు ఉప్కారించేయి,' అని 
అనానరు. (తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 

 (1379/ 3)صحيح ( [ ) حسن  20]  - 4930
ٍف قَاَل:  مِن بآِن َعوآ حآ َل اهلِل صىل   ُت َسِمعآ  َوَعنآ َعبآِد الر َ َرُسوآ

ُل:  مُن أَنَا اهلُل َوأَنَ  "قَاَل اهلُل َتَباَرَك: اهلل عليه وسلم يَُقوآ حآ   .ا الر َ
ِحَم  مِيآ فََمنآ َوَصلََها وَ َققآُت لَهَ َوشَ  َخلَقآُت الر َ َوَمنآ   .لآُتهُ َص ا ِمَن اسآ

   .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ "َطَعَها بَت َُتهُ قَ
4930. (20) [3/1379- ప్ర మాణికం, దృఢం] 
'అబేురర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా నేను వినానను, ''అల్లల హ్ ఆదేశిం: ''నేనే 
అల్లల హ్ను, ర'హామన్ను, నేను ర'హమ్ బింధుతాానిన 
సృష్ు ించాను. నా పేరు ర'హామన్ నుిండి ర'హీమ్ చేస్నను. 
బింధుతాానిన కలిపి ఉించిన వార్ని నేను కలిపి 

ఉించుతాను,  బింధుతాానిన తాెించిన వార్ని నేను తాెించి 

వేసా్నను.''  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1379)[ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 4931
َ  َوَعنآ  آ أ ُت َرُس ََف قَاوآ َعبآِد اهلِل بآِن أَِِب َل اهلِل صىل اهلل  َل: َسِمعآ وآ

َمةُ  حآ ُِل الر َ ُل: "ََل َتَنآ آ قَاِطُع  عَ  عليه وسلم يَُقوآ ِ ٍم فِْيآ ىَل قَوآ
ِحِم" ِيآَما .الر َ  ِن " َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ

4931. (21) [3/1379 -అప్రిశోధితం]  
'అబేుల్లల హ్ బిన్ అబీ 'ఔఫా (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా నేను వినానను, ''బింధుతాాలను 
తాెించేవారునన జాతిపై అల్లల హ్(త) తన కారుణాేనిన 
అవతర్ింప్ జేయడు.'' (బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1379)[ ) صحيح (  22]  - 4932
ُل اهللِ َل رَ قَا َوَعنآ أَِِبآ بَكآَرةَ قَاَل:  ا"مَ   صىل اهلل عليه وسلم:ُسوآ

َرى أَنآ ذَنآ  ِمنآ  نآَيا َمَع ِب أَحآ َبَة ِِف الد ُ َل اهلُل لَِصاِحِبِه الآُعُقوآ ِ يَُعج 
ِحِم". َيد َ َما ِخَرةِ ِمَن الآَبغآِي َوقَِطيآَعِة الر َ َرَواهُ   ِخُرلَُه ِِف اْلآ

ِمِذي ُ  آ دَاُودَ الّت ِ  .  وأَبُوآ
4932. (22) [3/137-దృఢం] 
 బకర హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఇహలోకిం 
లోనే తారగా శకియ ించేింత పాప్ిం ఏదీ లేదు కాని, దానికి 
ప్రలోకింలో శకియ ించడిం జరుగుతుింది. కాని అతాేచారిం, 
బింధుతాానిన తాెించటిం అనేవి ఎింత ఘోరమైన 
పాపాలింటే ఇహలోకింలోనే దానికి ప్ర తీకారింగా శకియ ించటిం 
జరుగుతుింది.'' (తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 
అింటే హిింస, బింధుతా సింబింధాలను తాెించిన దానికి 
ప్రలోకింలో శక్ష ఉిండనే ఉింది. కాని ఇహలోకింలో కూడా 
తప్ుకుిండా శకియ ించటిం జరుగుతుింది. ఇవి తప్ు ఇతర 
పాపాలను ప్రలోకింలో తప్ుకుిండా శకియ ించటిం జరుగు 
తుింది. 

 (3/1380) [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 4933
ُل اهلِل ص  قَالَ  :وقَالَ َعبآِد اهلِل بآِن َعمآرٍ َوَعنآ  ىل اهلل عليه  َرُسوآ
ُخُل الآَجن ََة َمن َاٌن َوََل عَاٌق  وسلم: ِمٌن َخمآٍر". َوََل "ََل يَدآ َرَواهُ   ُمدآ
َرِمي ُ   الن ََسائِ ُ  ا  َوالد َ

4933. (23) [3/1380-  అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఉప్కారిం చేస ఎతాి పడిచేవాడు, 
తలిల ద్ిండుర ల ప్టల  అవిధ్మయతకు పాలుడినవాడు, 
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మ్ద్ేిం సేవిించేవాడు సారగ ింలోనికి ప్ర వేశించడు.'' 
(నస్నయి', దార్మ) 

 (3/1380)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4934
يآَرةَ قَاَل:َوَعنآ أَِِبآ هُ  ُل اهللِ  َر  ليه وسلم:صىل اهلل ع قَاَل َرُسوآ

ا  ِب  ِمنآ "َتَعل َُموآ َمُكمآ فَإِن َ ِصلََة ُكمآ َما َتِصلُوآ أَنآَسا َحا َن بِِه أَرآ
 َ ِحِم َمَحب ٌَة ِِف اْلآ َثآِر".هآ الر َ َرَواهُ  ِل َمثآَراَةٌ ِِف الآَماِل َمنآَسأَةٌ ِِف اْلآ
ِمِذي ُ َوقَاَل: آ يآٌب  الّت ِ   َهَذا َحِديآٌث َغِر

4934. (24) [3/1380 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు మీ వంశవృకాు లను గుర్త ించిండి, బింధువులను 
గుర్త ించిండి. దానివలల  మీరు బింధుతా హకుకలను 
నరవేరుటానికి, ఎిందుకింటే బింధువుల ప్టల  
ఉప్కారాలు, హకుకలు నరవేరుటిం వలల  ప్రసురిం 
పేర మాభిమానాలు ఉింటాయి, దీనివలల  ఉపాధిలో శుభ్ిం 
కలుగుతుింది, ఇింకా ఆయుష్షయ  పరుగుతుింది. (తిర్మజి' 
/  ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1380) [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 4935
بآِن  ِن َوعَ  ِب َ ُعَمرَ ا   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:أَن َ َرُجًَل أَََت الن َ

َل اهللِ  آ أََصبآُت ذَنآًبا َعظِ يَا َرُسوآ َبٍة؟فََهلآ  .ايآمً  إِِن ِ  :قَالَ  ِِلآ ِمنآ َتوآ
؟" "َهلآ لََك  لٍَة؟" قَاَل: ََل. َل:قَا ِمنآ أُم ِ  قَاَل: "َوَهلآ لََك ِمنآ َخا
. َها""فَ  قَاَل: نََعمآ ِمِذي ُ َْب َ آ     .. َرَواهُ الّت ِ

4935. (25) [3/1380-  అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
ఒక వేకిత  వచిు, ''నేను చాల్ల ఘోరమైన పాప్ిం చేస్నను, 
నా ప్శాుతాాప్ిం స్త్ాకర్ించబడుతుిందా?'' అని 
విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), ''నీ తలిల  
ఉిందా?'' అని అడిగారు. దానికి ఆ వేకిత  లేదు అనానడు. 
ప్ర వకత  (స) ''నీ పినిన(తలిల  చెలల లు) ఉిందా?'' అని 
అడిగారు, ఆ వేకిత  ఉింది అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
''నువుా నీ పినినకి ఉప్కారిం చేసాూ ఉిండు, ఆ ఉప్కారిం 
వలల  నీ ప్శాుతాాప్ిం స్త్ాకర్ించబడుతుింది,'' అని 
అనానరు. (తిర్మజి')  

 (3/1380)[ ) ضعيف (  26]  - 4936
اعِِدي ِ قَالَ  ِل  : وَعنآ أَِِبآ أَُسيآٍد الس َ ُن ِعنآَد َرُسوآ   اهللِ  بَيآَنا نَحآ

َل   اَل:ِنآ َسِلَمَة فَقَ ُجٌل ِمنآ بَ لم إِذآ َجاَء رَ وسعليه  صىل اهلل يَا َرُسوآ

ٌء  ِ أَبََوي َ َشيآ تِِهَما؟أَبِ اهلِل َهلآ بَِقَي ِمنآ بِر  َد َموآ ُهَما بِِه بَعآ  قَاَل: ر ُ
ِتغآفَ  سآ ََلةُ عَلَيآِهَما َواَلآ ِدِهمَ "نََعمآ الص َ نآ  ا مِ اُرلَُهَما َوإِنآَفاذُ َعهآ

ِدهِ  ِحِم ِص َما وَ بَعآ َصُل إَِل َ بِ ال َِِتآ ََل لَُة الر َ ِهَما َوإِكآَراُم  ُتوآ
بآُن  َصِديآِقِهَما". دَاُودَ َوا  .َجهُ َماَرَواهُ أَبُوآ

4936. (26) [3/1380 -బల్హీన్ం] 
అబూ ఉసైద్ స్న'ఇదీ (ర) కథనిం: మేము ప్ర వకత  (స) వదే్ 
కూరొుని ఉనానిం. బనూ సలిమహ్ తెగ నుిండి ఒక వేకిత  
వచిు, 'ఓ ప్ర వకాత ! నా తలిల ద్ిండుర ల మ్రణానింతరిం, 
వాళుకు ప్పణేిం చేరడానికి ఏదైనా సతాకరేిం ఉింటే 
చెప్ుిండి, నేను చేయటానికి,' అని విననవిించు 

కునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స) 'వార్ గుర్ించి దు'ఆ చేయి, 
వార్ క్షమాప్ణ గుర్ించి వేడుకోవటిం, వార్ వాగేానాలను 
నరవేరుటిం, వార్ బోధనల ప్ర కారిం జీవిించటిం, 
తలిల ద్ిండుర ల సేనహితులు, కలిసేవార్ ప్టల  ఉప్కారిం 
చేయటిం, వార్ని గౌరవిించటిం, ఆద్ర్ించటిం 
మొద్లైనవనీన చేసాే నీ తలిల ద్ిండుర ల ప్టల  ఉప్కారిం 
చేసనటేల .'  (అబూ  దావూద్, ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1380)(   [ ) ضعيف 27]  - 4937
َفيآ  َ ِل َوَعنآ أَِِب الط ُ  عليه وسلم  الن َِب َ صىل اهلل يآُت قَاَل: َرأ

ًما يُ  ُم لَحآ َرأَةٌ َحّت  دَنَتآ إَِل الن َ َقس ِ َنِة إِذآ أَقآَبلَِت امآ ا لآِجِعر َ   ِب ِ بِا
صىل اهلل عليه وسلم فََبَسَط لََها ِردَاَءهُ فََجلََستآ عَلَيآِه. فَُقلآُت:  

ُه ال َ َمنآ هِ  ا: ِهَي أُم ُ لُوآ َضَعتآ  ِِتآ َي؟ فََقا     .دَ َواهُ أَبُوآ دَاوُ رَ  ُه.أَرآ
4937. (27) [3/1380 -బల్హీన్ం] 
అబూ 'తుఫైల్ (ర) కథనిం: జి'ఇరార న్హ్ పార ింతింలో 
ప్ర వకత  (స) మాింసిం ప్ించిపడుతుననప్పుడు 
అకస్నమతాుగా ఒక సా్త్ీ ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచిుింది. వెింటనే 
ప్ర వకత  (స) తన దుప్ుటిని ప్ర్చారు. ఆమ దానిపై 
కూరుుింది. నేను ప్ర జలతో 'ఈమ ఎవరు?' అని 
అడిగాను. 'ఆమ ప్ర వకత  (స) పాలు ప్టిు న తలిల ,' అని అింటే 
బ్బలేింలో ప్ర వకత  (స)కు పాలుప్టిు న 'హల్లమ్హ్ (ర) అని 
అనానరు. (అబూ  దావూద్)  
ఈ 'హదీస్' దాారా పాలుప్టిు న తలిల ని కూడా 
కననతలిల ల్ల గౌరవిించాలని తెలుసాోింది. 

----- 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1694 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ

لآفَ  َ ُل ا ِل الث َ   صآ    మూడవ విభాగం   ُث ا
 (3/1380)عليه (  [ ) متفق 28]  - 4938

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  بآِن ُعَمَر َعِن الن َ ا  َنمَ "بَيآ  َعِن ا
ا إَِل غَاٍر ِِف الآَجبَ  لُوآ َن أََخَذُهُم الآَمَطُر فََما ِل ثَََلثَُة نََفٍر يََتَماُشوآ

تآ َعىَل فَِم غَارِ  نآَحط َ رَ  ِهمآ فَا َبقَ  ةٌ َصخآ آ ِمَن الآَجَبِل فَأَطآ ِ   .تآ عَلَْيآ
ُض  ِل فََقاَل بَعآ ِ َصا َها لِِل  مَاًَل َعِملآُتُموآ ا أَعآ نآُظُروآ ُ ٍض: ا  .ةً َح ُهمآ لَِبعآ

لل ُهم َ إِن َهُ  َ : ا ُجَها. فََقاَل أََحُدُهمآ ِ  كَاَن ِِلآ فَادآُعوا اهلَل بَِها لََعل َُه يَُفر 
اكَبِ  َوالَِداِن َشيآَخاِن  َ َيٌة ِصَغاٌر كُوَ  ِن ْيآ َع ِِلآ ِصبآ آ  نآُت أَرآ ِ عَلَْيآ

ِقيآِهمَ فَإِذَ  آُت بَِوالَِدي َ أَسآ آ فََحلَبآُت بََدأ ِ ُت عَلَْيآ لَِديآ  ا ا ُرحآ قَبآَل َو
َجُر فََما أََتيآُت َحّت  أَمآَسيآت فََوجَ  ُتُهَما قَدآ َوإِن َُه قَدآ نَأى ِِبَ الش َ دآ

َما فََحلَبآُت  لآِحََل  ُت ا كُنآ كَمَ  نَا ِعنآَد  ِب فَُقمآتثأَحلُب فَِجئآُت بِا
لص ِ ُرُؤوآِسهِ  َ بِا ِة قَبآلَُهَما بآيَ َما أَكآَرهُ أَنآ أُوآقَِظُهَما َوأَكآَرهُ أَنآ أَبآَدأ

آ  لَِك دَأَِِب َن ِعنآَد قََدَمي َ فَلَمآ يََزلآ ذَ َيُة يََتَضاُغوآ بآ آبُُهمآ َوالص ِ  َودَأ
آ  نآ إِ ُر فَ َفجآ َحّت َ َطلََع الآ  لَُم أَِن ِ ِل  كُنآَت َتعآ بآِتَغاَء وَ فََعلآُت ذَ ِهَك َك ا جآ

َماَء فََفَرَج  َجًة نََرى ِمنآَها الس َ فآُرجآ لََنا فُرآ  لَُهمآ َحّت  يََروآَن  اهللُ  فَا
َماءَ  لل ُهم َ إِن َُه كَاَن ِِلآ بِ  .الس َ َ ِ قَاَل الث َاِِنآ: ا َما نآتث َعم ٍ أُِحب َُها كَأََشد 
َساَء فََط ال  يُِحب ُ  َِجاُل الن ِ َ لَبآُت إِلَيآ ر  ِتَيَها َها نَفآَسَها فَأ بَتآ َحّت  آ

: يَا م َ بِِماَئِة ِديآَناٍر فَلَِقيآُتَها بَِها فَلَ  لَتآ لَيآَها. قَا َ ِرجآ ُت بَيآ ا قََعدآ
ت َِق اهلِل َوََل َتفآَتِح الآ  لل هُ َعبآَد اهلِل ا َ   فَإِنآ  م َ َخاَتَم فَُقمآُت َعنآَها. ا

آ فَ كُ لَُم أَِن ِ لَِك نآَت َتعآ هِ  َعلآُت ذَ بآِتَغاَء َوجآ فآُرجآ لََنا ِمنآَها ا َك فَا
َجةٌ  ُت خِ َوقَاَل اْلآ  .فََفَرَج لَُهمآ فُرآ َتأآَجرآ آ كُنآُت اسآ لل ُهم َ إِِن ِ ُر: اَ

ا بَِفَرِق أَُرز ٍ فَلَم َا قَََض عَ  ً ِطِنآ َحق ِيآ أَِجْيآ   ُت َعَرضآ . فَ َملَُه قَاَل: أَعآ
كَعَ  ُت ِمنآُه  نآُه فَلَمآ أَزَ ُه َوَرِغَب عَ لَيآِه َحق َُه فََّتَ َرَعُه َحّت َ َجَمعآ لآ أَزآ

ِطِنآ  .ِِنآ بََقَرا َوَراِعَيَها فََجاءَ  ِنآ َوأَعآ ِلمآ ت َِق اهلَل َوََل َتظآ فََقاَل: اِ
. فَُقلآُت: اِذآَهبآ إِ  لَِك الآَبَقِر َوَراِعيآَهاَحق ِيآ ت َ اَل: فَقَ  َل ذَ ِق اهلَل َوََل ا

آ  َزأ َ ِِبآ. فَُقلآُت َتهآ آ ََل أ لَِك الآَبَقَر َوَراِعَيَها فَأََخَذ  : إِِن ِ هآَزأُ بَِك فَُخذآ ذَ
نآَط  ِهَك لََق فَا بآِتَغاَء َوجآ لَِك ا آ فََعلآُت ذَ َ لَُم أَِن   بَِها. فَإِنآ كُنآَت َتعآ

فآُرجآ مَ  آ فَا ُ َج اهلُل َعهْنآ     .عَلَيآهِ  ٌق ُمت َفَ . "ا بَِقَي فََفر َ
4938. (28) [3/1380 -ఏకీభవితం]  
ఇబన 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''పూరాిం, ముగుగ రు వేకుత లు ప్ర యాణిం చేసా్నానరు. 
వరయ ిం పార రింభ్ిం అయిింది. వరయ ిం నుిండి రక్షణ పింద్టానికి 
ఒక కొిండ గుహలో దాకుకనానరు. అకస్నమతాుగా ఒక పదే్ 
బిండరాయి పైనుిండి ప్డి గుహ దాారానిన 
మూసవేసింది. అప్పుడు వారు ప్రసురిం ఈ పదే్ ఆప్ద్ 

నుిండి రకియ ించబడటానికి, మ్నలో ప్ర తి ఒకకరూ మ్నిం 
చేసన సతాకరాేల దాారా అల్లల హ్(త) ను పార రి్ించటిం 
ఒకకటే మారగ ిం ఉింద్ని, మ్న సతాకరాేల శుభ్ిం వలల  
అల్లల హ్ (త) మ్నలిన ఈ పదే్ ఆప్ద్ నుిండి రకియ సా్నడని 
సింప్ర దిించుకునానరు. వార్లో ఒకరు ''ఓ అల్లల హ్! నేను 
కేవలిం మేకల దాారా జీవిించే వాడిని. మేకలను మేపే 
వాడిన, వాటి దాారా నా కుట్టింబ్బనిన పోష్ించుకునే 
వాణన. నాతలిల ద్ిండుర లు చాల్ల వృదుధ లు, నాకు చినన 
చినన పిలల లు కూడా ఉనానరు. నేను మేకలను మేపి 
స్నయింతాిం ఇింటికి తిర్గ వసాే అింద్ర్కింటే ముిందుపాలు 
తీస నాతలిల  ద్ిండుర లకు తాాపిించేవాడిని. ఆ తరువాత 
నా కుట్లంబ్బనికి, పిలల ల్కు తాాపిించేవాడిని. 
అనుకోకుిండా ఒకస్నర్ చెటల  ఆకులకు చాల్ల దూరిం 
వెళువలస వచిుింది. స్నయింతాిం వచేుసర్కి తలిల  
ద్ిండుర లు నిద్ర పోయారు. నేను అలవాట్ట ప్ర కారిం 
వార్వింతు పాలు తీస్కొని వార్వదే్కువెళ్ళును. 
వాళ్ళుదే్రూ నిద్ర పోయి ఉనానరు. వార్ని లేప్టిం 
మ్ించిది కాద్ని, వార్ని తాాపిించనింత వరకు 
ఇతరులకూ తిాపిించటిం సర్కాద్ని భావిించి పాల పాతా 
తీస్కొని వార్ ప్ర కకనే నిలబడాాను. వారు మేల్కకింటే 
పాలు తాాపిదేామ్ని భావిించాను. చివర్కి తెలల వార్ 

పోయిింది. నా బిడాలు ఆకలితో విలవిలల్లడు 
తునానరు. కాని నేను వార్కి పార ధానేత ఇవాలేదు. 
ఉద్యిం వాళ్ళు నిద్ర లేచి పాలుతాాగారు. ఓ అల్లల హ్! 
ఒకవేళ నేనీ ప్ని కేవలిం నీ సింతృపాి కొరకే చేస ఉింటే, ఈ 
బిండరాయిని మా నుిండి తొలగించు అని పార రి్ించాడు. 
బిండరాయి కొదేిగా తొలగింది. ఆకాశిం కనబడుతోింది. 
కాని వాళ్ళు బయటకు రావటానికి వీలులేకుిండా ఉింది. 
వార్లో మర్చక వయకిి, ''ఓ అల్లల హ్! నేను నాచినాననన 
కూతుర్న చాల్ల పేర మిించేవాడిని, నేను ఆమతో నా 
మ్నోకాింక్షను తీరుుకోవాలనుకునానను. కాని ఆమ 
దానికి తిరసకర్సాూ వచిుింది. నా ప్ట్టు లోకి రాలేదు. 
చివర్కి ఒక సింవతసరిం కరువు కాటకాలు సింభ్ 

విించాయి. కషాు లకు గురయి నా ద్గగ రకు వచిుింది. 
అప్పుగా కొింత డబుా ఇమ్మని పార ధ్మయప్డిింది. నేను 
ఆమకు 100 దీనారుల  ఇవాటానికి, తనునతాను నాకు 
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అప్ుగించాలని, నా కోర్క తీరాులని షరతుపటాు ను. 
దానికి ఆమ ఒప్పుకుింది. నేను కషు ప్డి 100 దీనారుల  
ఆమకు ఇవాటానికి కూడబటాు ను. ఆమ తనునతాను 
నాకు పూర్త గా సమ్ర్ుించింది. ఇక ఎట్టవింటి ఆటింకిం 
లేదు, నేను ఆమను పింద్టానికి సద్ధ ప్డాాను. అప్పుడు 
ఆమ, 'దైవానికిభ్యప్డు, అధరమింగా కననపరను 
తొలగించకు, ఇది నీకు ధరమసమ్మతిం కాదు,' అని 
ప్లికిింది. ఆమ అింటే నాకు ఎింతో ఇషు ిం ఉననప్ుటికీ 
నేను ఆమ వదే్ నుిండి లేచిపోయాను. ఆ 100 అషర ఫీలను 
కూడా ఆమకు ఇచిువేస్నను. ఓ అల్లల హ్! ఈ ప్ని నేను నీ 
ప్రర తికోసమే చేసఉింటే, ఈ బిండరాయిని తొలగించు 
అని పార ర్త ించాడు. వెింటనే ఆ బిండరాయి కొదేిగా 
తొలగింది. కాని బయటకు వెళుటానికి మాతాిం స్నధేిం 
కాలేదు. మూడవవయకిి వింతు వచిుింది. అతడు, ''ఓ 
అల్లల హ్! ఒక వేకిత  ఆరు సేరల  కూలిపై ప్నిచేస్నడు. ప్ని 
చేసన తరాాత ఆ వేకిత  'నా కూలి నాకు ఇపిుించిండి,' 
అని అనానడు. నేనతని కూలి అతని ముిందు పటాు ను. 
కాని అతడు వద్లి వెళ్ళుపోయాడు. నేనతని కూలి 
డబుాలిన వేవస్నయింలో పటాు ను. దానివలల  చాల్ల 
ల్లభాలు వచాుయి. కొింతకాలిం తరాాత అతడు వచిు 
నా కూలి నాకు ఇవామ్ని కోరాడు. నేనతనితో, 'ఈ 
ఒింటలు, ఆవులు, మేకలు, బ్బనిసలు అనీన నీవే, 
తీస్కొని వెళ్ళు,' అని అనానను. దానికి ఆ వేకిత , 'ఓ దైవ 
దాస్డా, ఎగతాళ్ళ చేయకు,' అని అనానడు. దానికి 
నేను, 'ఎగతాళ్ళ కాదు,' అని అనానను. అతడు వాసావిం 
తెలుస్కునన తరాాత అనినటినీ తీస్కొని వెళ్ళు 
పోయాడు. 'ఓ అల్లల హ్(త) ఇద్ింతా నేను కేవలిం నీ ప్రర తి 
కోసమే చేస ఉింటే, ఈ బిండరాయిని తొలగించు,' అని 

పార రి్ించాడు. బిండరాయి తొలగప్రయింది. అింద్రూ 
గుహ నుిండి బయటప్డాారు. (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 (3/1382)جيد (  [ ) إسناده 29]  - 4939
ِيَة بآِن َجاِهَمَة أَن َ َجاِهَمةَ  ِب ِ صىل اهلل  جَ  َوَعنآ ُمَعاَو اَء إَِل الن َ

َل اهلِل أََردآُت أَنآ أَغآز سلم فََقاَل:  عليه و وَوقَدآ ِجئآُت  يَا َرُسوآ
َك.  ُ َتِشْيآ ؟ "قَاَل:  َك "َهلآ لَ  :َقالَ فَ  أَسآ . قَالَ ِمنآ أُم ِ َها نََعمآ لآَزمآ : "فَا

َمُد َوالن ََسائِ ُ فَ  ِلَها". َرَواهُ أَحآ  َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ  إِن َ الآَجن ََة ِعنآَد ِرجآ
ِيآَماِن '    'ُشَعِب اْلآ

4939. (29) [3/1382- ఆధార్వలు ఆమోదయోగయం] 
ము'ఆవియహ్ బిన్ జాహిమ్హ్ (ర) కథనిం: 
జాహిమ్హ్ (ర) ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచిు, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను 
జిహాద్లో పాల్కగ నాలని అనుకుింట్టనానను. తమ్ర్ 
సలహా తీస్కోవటానికి వచాును,' అని అనానరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నీ తలిల  బర తికుిందా?' అని 
అడిగారు. దానికి అతడు, 'అవును,' అని అనానడు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నీవు నీ తలిల వదేే ఉిండు, ఎిందు 
కింటే సారగ ిం తలిల  పాదాలవదేే ఉింది,' అని అనానరు. 
(అ'హమద్, నస్నయి', బైహఖీ-/షుఅబిల్ ఈమాన్)  
అింటే నువుా జిహాద్ లోకి వెళుకుిండా తలిల  సేవచేసాూ 
ఉిండు, ఆమ సేవ వలల  సారగ ింలోనికి పోగలవు. 

 (3/1382)م دراسته ( [ ) لم تت 30]  - 4940
بآ  ِِتآ اِمآ كَانَتآ  َمَرقَاَل:عُ ِن َوَعِن ا َوكَاَن  أَةٌ أُِحب َُهارَ َتحآ

َ  َها فَأَبَيآُت.َطل ِقآ  كآَرُهَها. فََقاَل ِِلآ:َي ُعَمرُ  َل اهلِل صىل  ََت ُعمَرُ فَأ َرُسوآ
لَِك لَهُ  لُ فََقاَل ِِل رَ  .اهلل عليه وسلم فََذكََر ذَ اهلِل صىل اهلل   ُسوآ

آ  اَرَواهُ  ا".قآهَ "َطل ِ  عليه وسلم:   دَاُودَ  ِمِذي ُ وأَبُوآ لّت ِ
4940. (30) [3/1382- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: నేను నా భారేను 
చాల్ల పేర మిించేవాడిన, నేను ఆమప్టల  చాల్ల పేర మ్గా 
ప్ర వర్త ించేవాడిని. అది చూచి 'ఉమ్ర్్ (ర) 
అసహిేించుకునేవారు. ననున, 'నీవు నీ భారేను 
వద్లివేయి,' అనానరు. నేను దానికి నిరాకర్ించాను. 
'ఉమ్ర్్ (ర), ప్ర వకత  (స) వదే్కు వచిు ఆ విషయిం గుర్ించి 
ప్ర సా్నవిించారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) నాతో, 'నువుా 
ఆమను వద్లివేయి, తిండిర  మాట విను,' అని 
హితోప్దేశిం  చేస్నరు. (తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 

 (3/1382) م دراسته (م تت[ ) ل  31]  - 4941
آ  َمَة أَن َ َوَعنآ أَِِب َل اهلِل َما َحق ُ الآَوالَِديآِن   َرُجًَل َقاَل:أَُما َيا َرُسوآ

لَِدِهَما؟ قَ بآُن َماَجهُ الَ َعىَل َو   : "ُهَما َجن َُتَك َونَاُرَك". َرَواهُ ا
4941. (31) [3/1382 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  (స) 
వదే్కు వచిు, 'ఓ ప్ర వకాత ! సింతానింపై తలిల ద్ిండుర లకు 
ఎట్టవింటి హకుక ఉింది?' అని విననవిించుకునానడు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1696 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
దానికి ప్ర వకత  (స), 'వార్దే్రూ నీ సారగ ిం, నీ నరకిం,' అని 
అనారు. (ఇబన  మాజహ్)  
అింటే తలిల ద్ిండుర లిన సింతోషప్ర్చిత్య సారగ ింలోనికి 
వెళతావు. ఒకవేళ తలిల ద్ిండుర లకు అవిధ్మయత చూపిత్య 
నరకింలోనికి వెళతావు అని అరిిం. 

ع (  )[  32]  - 4942  (3/1382)موضو
ُل اهلِل صىل ا َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: "إِن َ   عليه وسلم: هللقَاَل َرُسوآ

ُت َوالَِداهُ أَوآأََحُدُهَما َوإِن َُه لَُهَما لَ  َعاٌق فَََل يََزاُل الآَعبآَد لََيُموآ
لَُهمَ  ُعوآ فِ ا وَ يَدآ َتغآ   .اًرا"بَُه اهلُل بَ لَُهَما َحّت  يَكآتُ  رُ َيسآ

4942. (32) [3/1382- కలిపతం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక వేకిత  తలిల  
ద్ిండుర లు లేదా వార్లో ఒకరు మ్రణసాే, ఆ వేకిత  తలిల  
ద్ిండుర లకు అవిధ్మయుడై ఉిండి, ఆ తరువాత ఆ వేకిత  
తలిల  ద్ిండుర ల మ్రణానింతరిం వార్ క్షమాప్ణ కొరకు 
పార రి్సాే, అల్లల హ్ (త) వార్ని గుర్ించి అతని పార రినను 
స్త్ాకర్ించి, అతనిన ప్పణాేతుమడిగా ప్ర్గణసా్నడు.  

 (3/1382)[ ) ضعيف جدا (  33]  - 4943
بآِن َعب َاٍس قَاَل: ُل اهلِل صىل َوَعِن ا  اهلل عليه  قَاَل َرُسوآ

َبَح مُ  ِ ِطيآ وسلم:"َمنآ أَصآ بَ ِِفآ  ًعا لِِل  اِن َح لَُه بَاَب  َوالَِديآِه أَصآ
َحاِن  َس َمفآُتوآ    ِمَن الآَجن َِة َوإِنآ كَاَن َواِحًدا فََواِحًدا.َوَمنآ أَمآ

َحاِن ِمَن الن َاِر َوإِنآ عَ  َبَح لَُه بَاَباِن َمفآُتوآ ِ ِِفآ َوالَِديآِه أَصآ   اِصًيا لِِل 
هُ إِنآ َظلََماَظلََماهُ؟ قَاَل: "وَ  نآ َوإِ  ُجٌل:َل رَ قَا .كَاَن َواِحًدا فََواِحًدا"

   .هُ َوإِنآ َظلََماهُ"َوإِنآ َظلََما
4943. (33) [3/1382 -అతి  బల్హీన్ం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్(త) కు, తలిల ద్ిండుర లకు విధ్మయుడైన వేకిత  
ఎల్లంటి సితిలో ఉద్యిం లేసా్నడింటే, అతని కోసిం రిండు 
సారగ దాారాలు తెరువబడతాయి. ఒకకరైత్య ఒక 
దాారిం తెరువబడుతుింది. అదేవిధింగా దైవానికి, తలిల  
ద్ిండుర లకు అవిధ్మయుడైన వేకిత  ఎట్టవింటి సితిలో 
ఉద్యిం లేసా్నడింటే, అతని కోసిం రిండు నరక దాారాలు 
తెరువబడతాయి. ఒకకరుింటే ఒక దాారిం తెరువ 

బడుతుింది. దానికి ఒక వేకిత  లేచి, 'ఒకవేళ తలిల  
ద్ిండుర లు హిింసించినప్పటికి కూడానా?' అని 

విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'వారు 
హిింసించినప్ుటికీ, వారు హిింసించినప్ుటికీ, వారు 
హిింసించినప్ుటికీ' అని అనానరు. అింటే పార ప్ించిక 
వేవహారాలోల , ధార్మక వేవహారాలోల  మాతాిం  కాదు. 

 (3/1383)(  ع [ ) موضو34]  - 4944
 َ َل َوَعنآُه أ لٍَد   يه وسلم قَاَل: اهلِل صىل اهلل عل ن َ َرُسوآ ِمنآ َو "َما

َرةٍ ظآ بَار ٍ يَنآُظُر إَِل َوالَِديآِه نَ  كُل ِ نَظآ َمٍة ِإَل َ كََتَب اهلُل لَُه بِ َرةَ َرحآ
ا لُوآ وآَرةً". قَا ُ ًة َمْبآ ٍم ِمائَ  :َحج َ ةٍ؟َة مَ َوإِنآ نََظَركُل َ يَوآ "نََعمآ   :الَ قَ ر َ

يَ  وَ  اهلُل أَكآَْبُ   .ُب" أَطآ
4944. (34) [3/1383- కలిపతం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనిం, 

''కొడుకు తన తలిల ద్ిండుర ల వైెప్ప పేర మాభిమానాలు, 
కారుణేింతో చూసాే, అల్లల హ్ (త) అతని కరమ ప్తాింలో 
ఎనినస్నరుల  చూసాే అనిన స్నరుల  'హజజ ర ప్పణేిం వార సా్నడు.'' 
అప్పుడు ప్ర జలు, 'అింటే రోజుకు వింద్స్నరుల  చూసనా 
సర్దనా?' అని విననవిించు కునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'అవును, ఎిందు కింటే అల్లల హ్ (త)చాల్ల గొప్ువాడు, 
ప్ర్శుదుధ డు,' అని అనానరు. 

 (3/1383)دراسته (  [ ) لم تتم 35]  - 4945
آ  ُل اهلُل َعنآُه قَاَل: قَ َرةَ َرِضَي بَكآ َوَعنآ أَِِب اهلِل صىل اهلل  اَل َرُسوآ

ِفُر اهلُل ِمنآَها َما َشاَء إَِل َ عل  ِب يَغآ نُوآ َق   يه وسلم: "كُل ُ الذ ُ ُعُقوآ
ُل لَِصاِحِبِه ِِف الآَحَياةِ قَبآَل الآَمَماِت  ِ   ."الآَوالَِديآِن فَإِن َُه يَُعج 

4945. (35) [3/1383 -అప్రిశోధితం] 
అబూ బక్రహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
వేళ అల్లల హ్ కోర్త్య ఎట్టవింటి పాపాననయినా క్షమిించ 
గలడు. కాని తలిల ద్ిండుర ల అవిధ్మయతా పాపానిన 
క్షమిించడు. ఇహలోకింలోనే అతడు మ్రణించక ముిందే 
శకియ సా్నడు.''  

 (3/1383)[ ) ضعيف (  36]  - 4946
ُل اهلِل صىل قَ  قَاَل:َعاِص َوَعنآ َسِعيآِد بآِن الآ  اهلل عليه  اَل َرُسوآ

ِ وسل  ِِهمآ َحق ُ الآَوالِِد َعىَل م: "َحق ُ كَِبْيآ َوةِ َعىَل َصِغْيآ ِخآ  اْلآ
لَِدهِ" ِيآَماِن"ر . َو ََحاِديآَث الآَخمآَسَة ِِف "ُشَعِب اْلآ   .وى الآَبيآَهِقي ُ اْلآ

4946. (36) [3/1383-  బల్హీన్ం] 
స'యీద్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తముమనిపై అననహకుక, కొడుకుపై తిండిర హకుక 
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ఉననట్టు  ఉింది.'' (ఈ ఐదు 'హదీస్'లను బైహఖీ/ 
ష్ష'అబిల్ ఈమాన్ లో పేరొకనానరు)  

===== 
َمِة َعىَل الآَخلآِق   - 15 حآ فآَقِة َوالر َ  َباُب الش َ

15. అలాాహ్ సృషిూ తాల ప్టల  దయ్, జాలి 
لآفَ  َ ُل ا َو َ صآ    మొదటి విభాగం    لُ  اْلآ

 (3/1384)ق عليه ( [ ) متف 1]  - 4947
يآِربآِن َعبآِد اهلِل قَاَل: ُل اهلِل صىل ا  َعنآ َجِر عليه   هللقَاَل َرُسوآ

َحُم الن َاَس  وسلم:  َحُم اهلُل َمنآ ََل يَرآ    .. متفق عليه""ََل يَرآ
4947. (1) [3/1384- ఏకీభవితం] 
జరీర్్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఇతరులను కరుణించని వార్ని, అల్లల హ్ 
(త) కూడా కరుణించడు.'' (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 (3/1384) ق عليه (متف [ )  2]  - 4948
 : لَتآ ِب ِ صىل اهلل َوَعنآ عَائَِشَة قَا َراِِب ٌ إََِل الن َ  عليه  َجاَء أَعآ

بآ َن أَُتَقب ِلُوآ  وسلم فََقاَل: .ايَ الص ِ ِب ُ صىل فََقاَل الن َ  َن؟ فََما نَُقب ِلُُهمآ
ِلُك لََك أَنآ َنَزعَ اهلُل ِمنآ قَلآِبَك الر َ اهلل ع . "َمةَ حآ ليه وسلم: "أََو أَمآ

  .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ 
4948. (2) [3/1384 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ఒక బదూ ప్ర వకత  (స) వదే్కు 
వచాుడు, 'ప్ర జలను తమ్ పిలల లను ముదేులు పట్టు  
కోవటిం చూస, మీరు మీ పిలల ల పేర మ్లో ప్డి వార్ని 
ముదేులు పట్టు కోవటిం, కౌగలిించుకోవటిం 
చేసా్నానరు. మేము మాతాిం మా పిలల లను ముదేులు 
పటు ము,' అని అనానడు. అది విని ప్ర వకత  (స), 'అల్లల హ్ 
నీ హృద్యిం నుిండి ద్యాకారుణాేలు, పేర మ్ 
హరింప్జేసాే నేనేిం చేయగలను,' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ, మసల ం)  
అింటే ఇది హృద్య కాఠినేిం. ఎిందుకింటే చినన 
పిలల లను అదీ తన సింతానానిన పేర మ్తో, 
అభిమానింతో  ఆద్ర్ించాలి. 

 (3/1384)[ ) متفق عليه (  3]  - 4949

ِنآ امآ  : َجاَءتآ لَتآ بآَنَتاِن لََهاَوَعنآَها قَا فَلَمآ   أَلُِنآ َتسآ  َرأَةٌ َوَمَعَها ا
َ َتمآَرةٍ َتِجدآ ِعنآِديآ غَ  َ  َواِحَدةٍ فَأَعآ ْيآ َمتآَها بَيآ َطيآُتَها إِي َاَها فََقس َ
لَمآ تَ  بآَنَتيآَها َو ُ ا . فََدَخَل الن َِب ُ صىل  أآك لآ ِمنآَها ثُم َ قَاَمتآ فََخَرَجتآ

ثآتُ  بآُتلَِي ِمنآ اهلل عليه وسلم فََحد َ اِت  نَ بَ هِ الآ َهذِ  ُه فََقاَل: "َمِن ا
َسَن  ٍء فَأَحآ ً إِلَيآِهن َ  بَِشيآ َن الن َارِ كُن َ لَُه ِسّتآ   . "ا م ِ

4949. (3) [3/1384- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: నా వదే్కు ఒక సా్త్ీ వచిుింది. 
ఆమ వెింట ఆమ ఇదే్రు కుమారత లు ఉనానరు. ఆమ, 
'నాకు ఏదైనా ఉింటే ఇవాండి,' అడిగింది. అప్పుడు నా 
ద్గగ ర ఒకక ఖరూజ రిం ప్ిండు తప్ు మ్ర్దమీ లేదు. నేను 
దానిన ఆమకు ఇచాును. ఆమ దానిన రిండు ముకకలు 

చేస ఇదే్ర్కి ప్ించి పటిు ింది. అిందులో నుిండి ఆమ ఏమీ 
తినలేదు. ఆ తరువాత ఆమ వెళ్ళుపోయిింది. ప్ర వకత  (స) 
వచిున తరాాత జర్గింది ప్ర సా్నవిించాను. అది విని ప్ర వకత  
(స), ''అమామయిలకు గుర్చేయబడి, వార్ని 
ఉతామ్ింగా తీర్ుదిదేిన వార్ కొరకు వారు నరకాగన 
నుిండి తెరగా ఏరుడతారు. అింటే వార్వలల  అతడు 
నరకాగనలోకి వెళురు.''  (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 ( 3/1384) [ ) صحيح ( 4]  - 4950
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  قَالَ  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل:    َمنآ " م: َرُسوآ

ِ َحّت  َتبآ  عَالَ  مَ لَُغا َجاَء َجاِريََتيآ َم الآِقَيا  .ِة أَنَا َوُهَو َهَكَذا"يَوآ
ِلٌم     .َوَضم َ أََصاِبَعُه. َرَواهُ ُمسآ

4950. (4) [3/1384- దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవడైతే 
ఇదే్రు అమామయిలను పోష్ించి, తీర్ుదిదేి, వార్ 
వివాహిం జర్పి భ్రత ల వదే్కు ప్ంపితే, అతడు మ్ర్యు 
నేను తీరుుదినిం నాడు సారగ ింలో ఈవిధింగా ఉింటాిం,'' 
అని ప్లుకుతూ తన చేతి రిండు వేర ళును కలిపి 
చూపిించారు.  (ముసల మ్) 

 (3/1384)[ ) متفق عليه (  5]  - 4951
َيَرةَ قَاَل َرُس  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنآ أَِِبآ ُهرآ  وآ

 َ ِملَِة َوالآمِ ِعيآ َعىَل الس َ "ا َرآ ل  اْلآ ِ كَا ِكيآ اِعيآ ِِفآ َسبِ سآ ِل اهلِل"س َ  .يآ
ِسُبُه قَاَل:  َوكَا َوأَحآ لآَقائِِم ََل يَفآُّتُ ُمت ََفٌق   ائِِم ََل يُفآِطُر". لص َ "كَا

   .عَلَيآهِ 
4951. (5) [3/1384 -ఏకీభవితం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''వితింతువుల్కు, పేద్లకు సహాయిం చేసేవారు, వార్ 
ప్టల  ఉతామ్ింగా ప్ర వర్త ించేవారు దైవమారగ ింలో జిహాద్ 
చేసేవార్తో సమానిం. లేదా ఎలల ప్పుడూ మ్సజ ద్లో 
నమా'జు చేసేవార్తో సమానిం లేదా ఎలల ప్పుడూ 
ఉప్వాసిం ఉిండే వార్తో సమానిం.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 ( 3/1384)[ ) صحيح (  6]  -4952
ٍد قَاَل: ِل بآِن هآ نآ َس َوعَ  ُل اهلِل ص قَاَل َرُس  َسعآ ىل اهلل عليه  وآ
ِهِ ِِف الآَجن َِة هَ  :وسلم لَِغْيآ  َذا"كَ "أَنَا َوكَافُِل الآَيِتيآِم لَُه َو

َج بَيآَنُهَما َشيآًئا. َرَواهُ الآبُ . َّط َوفَر َ ب َاَبِة َوالآُوسآ لس َ َربِا     .َخاِري ُ َوأََشا
4952. (6) [3/1384 -దృఢం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర)కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనాథులను సింరకియ ించేవాడు అింటే అనాథుడ్డ 
అతనికి సింబింధించిన్వాడైనా, ఇతరులకు 
సింబింధిించిన వాడైనా సారగ ింలో ఈవిధింగా ఉింటాిం'' 
అని చెబుతూ చూప్పడు వేలు, మ్ధేవేలును 
చూపిించారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1385)[ ) متفق عليه (  7]  - 4953
ٍقََعِن الن ُ وَ  َماِن بآِن بَِشْيآ ُل اهلِل صىل ااَل:قَاَل َرُس عآ هلل عليه  وآ

َ ِِفآ َتَراُحِمِهمآ َوَتَوا " وسلم: ِمِنيآ ِهمآ َوَتعاطِفِهمآ د ِ َتَرى الآُمؤآ
ًوا َتَداَع لَُه َسائُِرالآَج  كََمثَِل الآَجَسِد إِذَا  َتََك ُعضآ َهِر  اشآ لس َ َسِد بِا

 ."َوالآُحّم  
4953. (7) [3/1385 -ఏకీభవితం] 
నో'మాన్ బిన్ బషీర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''పేర మిించేవారు, ద్య, జాలి కనబర్చేవారు ఒక 
శరీరింల్ల ఉింటారు. ఒకవేళ శరీరింలోని ఒక భాగానికి 
బ్బధ కలిగత్య ఇతర భాగాలనీన ఆ బ్బధలో పాలు 
ప్ించుకుింటాయి.''  (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 ( 3/1385)(  ح [ ) صحي  8]  - 4954
ُل اهلِل صىلقَاَل َرُس  َعنآُه قَاَل:وَ  َن    اهلل عليه وسلم:وآ ِمُنوآ لآُمؤآ َ "ا

تَ  َتََك عَيآُنُه اِشآ آُسُه  ََك كََرُجٍل َواِحٍد إِِن اشآ َتََك َرأ كُل ُُه َوإِِن اشآ
َتََك كُل ُهُ  ِلٌم "اشآ   .. َرَواهُ ُمسآ

4954. (8) [3/1385- దృఢం] 
నో'మాన్ బిన్ బషీర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''విశాాస్లింద్రూ ఒకవేకిత  వింటివారు. కింటిలో నొపిు 

ఉింటే, శరీరమ్ింతా నొపిుగా ఉింట్టింది. ఒకవేళ తల 
నొపిుగా ఉింటే శరీరమ్ింతా నొపిుగా ఉింట్టింది.'' 
(ముసల మ్) 
అింటే మానవునిలో ద్యాదాకియణాేలు ఉిండాలి. 
ఒకర్కి బ్బధ కలిగత్య ఇతరులు కూడా ఆ బ్బధలో 
పాల్కగ నాలి.  

 (3/1385)[ ) متفق عليه (  9]  - 4955
ََس َوعَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  نآ أَِِبآ ُموآ ِمُن   َعِن الن َ لآُمؤآ َ "ا
ًضا"ِمِن لِلآُمؤآ  ُضُه بَعآ لآُبنآَياِن يَُشد ُ بَعآ َ أََصاِبِعِه..  كَا   ثُم َ َشب ََك بَيآ

4955. (9) [3/1385 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''విశాాస్లింతా ఒక ఇలుల  వింటివారు. దానిలోని ఒక 
భాగిం మ్రోభాగింతో కలస ఉింట్టింది. ప్టిషు ింగా 
ఉింట్టింది. తన చూప్పడువేలు, మ్ధేవేలు చూప్పతూ 
ఈ విధింగా ముసల  ములు కలస ఉిండాలి'' అని హితబోధ 
చేస్నరు.  (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1385) [ ) متفق عليه ( 10]  - 4956
َ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل  َوَعنآهُ  ائُِل  ن َُه كَاَن إِذَ  عليه وسلم أ ا أََتاهُ الس َ

ا  َصاِحُب الآَحاَجِة قَاَل: أَوآ  َفُعوآ َيقآِضي اهلُل َعىَل  فَلآ "اِشآ ا َو َجُروآ ُتؤآ
لِِه َما َشاءَ     .. ُمت ََفٌق عَلَيآهِ "لَِساِن َرُسوآ

4956. (10) [3/1385 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ''బిచుగాళ్ళు, అకకర 
గలవారు వసాే, ప్ర వకత  (స) ప్ర జలతో, మీరు వార్ గుర్ించి 
సఫారస్ చేయిండి, ప్పణేిం పింద్గలరు. అల్లల హ్ (త) 
తాను కోర్ింది తన ప్ర వకత  నోటి దాారా తీరుు చేస 

వేసా్నడు,''  అని అనేవారు.  (బు'ఖారీ, మసల ం)  
అింటే  సఫారస్ చేసాే  కూడా  ప్పణేిం  లభిసా్ింది. 

 (3/1385)ليه ( [ ) متفق ع 11]  - 4957
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَل:َوَعنآ أَنٍَس قَ  قَاَل َرُسوآ

 َ أ نآُصرآ ُ ًما".َظ   َخاَك  "ا لُوآ َمظآ لًِما أَوآ َل اهلِل   فََقاَل َرُجٌل: ا يَا َرُسوآ
ًما فََكيآ  لُوآ لِمً أَنآُصرهُ َمظآ لآِم  َنُعُه ِمَن َتمآ " قَاَل: ؟اَف أَنآُصُرهُ َظا  الظ ُ

 ".ُرَك إِي َاهُ فََذاَك نَصآ 
4957. (11) [3/1385- ఏకీభవితం] 
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అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మీరు మీ 
ముసల మ్ సోద్రునికి సహాయిం చేయిండి. అతడు 
అతాేచార్ అయినా, బ్బధితుడు అయినాసర్ద.'' అది 
విని ఒక వేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! బ్బధితునికి సహాయిం చేయడిం 
అరిమ్వుతుింది. కాని, బ్బధిించేవాడికి సహాయిం ఎల్ల 
చేయాలి,' అని విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'అతణన దురామరగ ిం నుిండి వార్ించు, నీ 
వార్ించటమే అతనికి సహాయించేసనట్టు  అవుతుింది,' 
అని అనానరు. (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1385)( [ ) متفق عليه  12]  - 4958
بآِن عُ َوعَ  َل اهللِ ِن ا  يه وسلم قَاَل: صىل اهلل عل َمَرأَن َ َرُسوآ
 َ ِلُمُه َوََل يُسِلُمُه َوَمنآ "ا ِلِم ََليَظآ ِلُم أَُخو الآُمسآ َ لآُمسآ اَن ِِفآ َحاَجِة  ك

ِلٍم كَرآ  أَِخيآِه كَاَن اهلُل ِِفآ  َج َعنآ ُمسآ َج اهلُل َحاَجِتِه َوَمنآ فَر َ َبًة فَر َ
َبةً هُ َعنآ  َمِة وَ  ِت نآ كُُرَبا مِ  كُرآ َم الآِقَيا مُ يَوآ هُ َمنآ َسَّتَ ِلًما َسَّتَ اهلُل  سآ

َمِة". َم الآِقَيا   يَوآ
4958. (12) [3/1385 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఒక ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్కు సోద్రుడు. 
అతనిన హిింసించరాదు. దురామరుగ లకు అప్ుగించ 
రాదు. తన ముసల మ్ సోద్రునికి సహాయిం చేసన వార్కి 
అల్లల హ్ (త) సహాయిం చేసా్నడు. తన ముసల మ్ సోద్రుని 
దుుఃఖానిన దూరిం చేసన వార్ దుుఃఖాలను అల్లల హ్ (త) 
తీరుుదినిం నాడు దూరిం చేసా్నడు. అదేవిధింగా తన 
ముసల మ్ సోద్రుని లోపాలను కపిుప్పచేు వేకిత  లోపాలను 
అల్లల హ్ (త) తీరుు దినింనాడు కపిుప్పచుుతాడు. 
(బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1385)[ ) صحيح (  13]  - 4959
يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َل قَا َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  َرُسوآ
ِلِم  ِلُم أَُخو الآُمسآ لآُمسآ َ ِلُمُه َوََل  ."ا ُذلُُه َوََل يَحآ ََل يَظآ ُرهُ  قِ  يَخآ

ُ إَِل َصدآ  ا". َوى َهُهنَ قآ الت َ  ُيِشْيآ ِب ِرهِ ثَََلَث َو ٍر"بَِحسآ ِرٍئ ِمَرا امآ
ِلَم  ِقَر أََخاهُ الآُمسآ أَنآ ي َحآ ِ ر  َن الش َ ِلِم مُ كُل ُ الآ  م ِ ِلِم َعىَل الآُمسآ سآ

ُضُه". َحَراٌم: لُُه َوِعرآ ِلٌم  دَُمُه َوَما   .َرَواهُ ُمسآ
4959. (13) [3/1385 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్ సోద్రుడు. అతనిన 

హిింసించరాదు, అతనిన సహాయిం చేయకుిండా 
వద్లరాదు, అతనికి సహాయిం చేయాలి, అతనిన 
అవమానిించరాదు, నీచింగా భావిించరాదు. అింటే 
దైవభీతి హృద్యింలో ఉింట్టింది. మానవుడు పాపానికి 
గుర్కావటానికి తన ముసల మ్ సోద్రుణన నీచింగా 
భావిించ డమే చాలు. ఒక ముసల మ్ యొకక పార ణిం, ధనిం, 
గౌరవిం, శీలిం మ్రో ముసల మ్పై నిష్ద్ధ ిం.'' (ముసల మ్) 

 (3/1386)) صحيح ( [  14]  - 4960
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنآ َعي َاِض بآِن ِحَماٍرقَاَل:    قَاَل َرُسوآ

ُسلآَط  ٌة:ََلثَ ثَ  وسلم: "أَهآُل الآَجن َةِ  ٌق ذُوآ ِ  .ُمَوف ٌِق  اٍن ُمقآِسٌط ُمَتَصد 
ََب َرُجٌل َرِحيآٌم وَ  ِلٍم َوَعِفيآٌف   .َرِفيآُق الآَقلآِب لِكُل ِ ِذيآ قُرآ َوُمسآ
ٌف ذُوآِعَياٍل. َتعَ مُ   ف ِ

ِعيآُف ال َِذيآ ََل َزبآَر لَهُ  (1)َوأَهآُل الن َاِر َخمآَسٌة:   ال َِذيآَن ُهمآ الض َ
َن  ََل  َتَبعٌ  فِيآُكمآ  ُن ال َِذيآ ََل  َوالآَخائِ  (2) . أَهآًَل َوََل َماًَل يَبآُغوآ

نَهُ  ََف لَُه َطمآٌع َوإِنآ دَق َ إَِل َ َخا ِبُح َوََل يُمآِسيآ  يُصآ َوَرُجٌل ََل  (3).يَخآ
َكَر الآ  (4).إَِل َ َوُهَو يَُخاِدعَُك َعنآ أَهآِلَك  لََك َوذَ َل أَوآ َوَما ُبخآ

ُ الآفَ نآظِ َوالش ِ ( 5) .الآَكِذَب  اُش"ْيآ ِل ح َ    .ٌم . َرَواهُ ُمسآ
4960. (14) [3/1386 -దృఢం] 
'అయాయ'ద్ బిన్ 'హిమార్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''సారు వాసుల మూడు రకాలు: 1. 
నాేయింగా పాలిించే ఉప్కారిం చేసే ప్ర జలకు 
దానధరామలు చేసే, మ్ించి ప్నులు చేసే ప్రలక్కడు, 2. 
చిననవార్ ప్టల , పదే్ల ప్టల  ద్యాగుణింతో 
వేవహర్ించే, స్నినత హృద్యిం కలిగ, తన 
బింధువుల ప్టల , ముసల ముల ప్టల  శ్రరయోభిల్లష్గా 
వేవహర్ించేవారు, 3. ప్ర్శుదుధ డై నిష్ద్ధ  విషయాలకు 
దూరింగా ఉింటూ, ఇతరుల ముిందు చేయి చాచని 

వాడు, తన భారాేబిడాల ప్టల  అల్లల హ్పై నమ్మకిం కలిగ 
ఉిండేవాడు.   
అదేవిధింగా న్రకవాసుల ఐదు రకాలు. 1. తగని 
ప్నులు చేసే, ధరమిం అధరమింతో ప్నిలేకుిండా 
జింతువుల్లల  జీవిించే బుదిధ హీనులు. వీర్కి భారాే 
బిడాలు ఉిండరు. వార్కి దాని విచారమే లేదు. వార్ ద్గగ ర 
ధనిం కూడా ఉిండదు. వాళ్ళు తమ్ పాప్కారాేల వలల  
భారాేబిడాల ఆలోచనే వార్కిలేదు. పాప్కారాేలతో 
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సింతోషింగా ఉనానరు. వార్కి నిష్దాధ లతో ప్నేలేదు. 
కేవలిం కడుప్ప నిిండిత్య చాలు అనేది వార్ ఉదేేశిం, 2. 
ద్రర హులు, ప్ర తి విషయింలోనూ ద్రర హిం తలపడతారు. 
ఇది అింద్ర్కీ తెలిస ఉింట్టింది, 3. ఎలల ప్పుడూ ప్ర జలను 
మ్రసగించే మ్రసగాడు. 4. ఇింకా పిసనార్, అబదాధ ల 
కోరు. 5. నైతికత లేని వేకుత ల్ను కూడా నరక 
వాస్లుగా  ప్ర వకత  (స) ప్ర్గణించారు.  (ముసల మ్)  

 (3/1386)[ ) متفق عليه (  15]  - 4961
ُل ا َوَعنآ أَنٍَس قَاَل:    صىل اهلل عليه وسلم: هللِ قَاَل َرُسوآ

ِمُن أََحٌد َحّت َ يُِحب ُ   ِْلَِخيآِه َما ُيِحب ُ "َوال َِذيآ نَفآِسيآ بَِيِدهِ ََل يُؤآ
   .لَيآهِ ت ََفٌق عَ . مُ "لَِنفآِسهِ 

4961. (15) [3/1386- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''దైవిం స్నకియ ! ఒక 
వేకిత  తనకోసిం ఇషు ప్డినదే, తన ముసల మ్ సోద్రుని 
కోసింకూడా ఇషు ప్డనింతవరకు ప్ర్పూరణ  విశాాస 
కాలేడు.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1386)تفق عليه ( م  [ ) 16]  - 4962
يآَرةَ قَالَ َوَعنآ   عليه  ُل اهلِل صىل اهلل:قَاَل َرُسوآ  أَِِبآ ُهَر

ِمُن َواهلِل ََل  ِمُن َواهلِل ََل يُؤآ ِمُن".قِيآَل:َمنآ   يُ وسلم:"َواهلِل ََل يُؤآ ؤآ
ل َِذيآ ََل يَأآَمُن َجاُرهُ َبَوائِقَ  َ َل اهلِل؟قَاَل:" ا   ِه يآ ُه ".ُمت ََفٌق عَلَ يَا َرُسوآ

4962. (16) [3/1386- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స), ''అల్లల హ్ స్నకియ ! 
అతడు విశాాసకాలేడు, అల్లల హ్ స్నకియ ! అతడు విశాాస 
కాలేడు, అల్లల హ్ స్నకియ ! అతడు విశాాసకాలేడు,'' అని 
ప్ర వచిించారు. ''ఎవరు'' అని ప్ర వకత  (స)ను విననవిించు 
కోవటిం జర్గింది. దానికి ప్ర వకత  (స), ''పరుగువాడు, 
అతడి హిింస్న దౌరజ నాేల నుిండి రక్షణ లేనివాడు,'' అని 
సమా ధానిం ఇచాురు. (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 ( 3/1386) ([ ) صحيح  17]  -4963
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:"ََل   َوَعنآ أَنٍَس قَاَل:قَاَل َرُسوآ

ُخُل الآَج  ِلٌم  ئَِقُه " .َوا َجاُرهُ بَ ُن ن ََة َمنآ ََل يَأآمَ يَدآ  َرَواهُ ُمسآ
4963. (17) [3/1386-దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''పరుగువాడు 
తన హిింస్న దౌరజ నాేల వలల  రక్షణ లేనివాడు స్ారింలో 
ప్ర వేశంచల్లడ్డ.'' (ముసల మ్) 

 (3/1386)[ ) متفق عليه (  18]  - 4964
بآ َوَعنآ عَائَِشَة وَ  آ َعِن الن َِب ِ َي اهلُل عَ َرِض ُن ُعَمرَ ا ُ صىل اهلل  هْنآ

لآَجاِرَحّت َ َظَننآُت وسلم قَاَل:"َما  عليه ِنآ بِا ِصيآ يآُل ُيوآ ِ َزاَل ِجْبآ
   .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ  َور ِثُُه ".يُ أَن َُه َس 

4964. (18) [3/1386- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర), 'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర)ల 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''జిబీర ల్ (అ) ఎలల ప్పుడూ 
ననున పరుగువార్ హకుకలనుగుర్ించి బోధిించేవారు. 
చివర్కి వార్ని కూడా వారస్లుగా ప్ర కటిసా్నర్దమ్ర అని 
నాకు అనుమానిం కలిగింది.'' (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1387)[ ) متفق عليه (  19]  - 4965
ُعوآ  ِن َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآ  ُل اهلِل صىل اهلل قَالَ  اَل:ٍد قََمسآ    َرُسوآ

َخِر  "إِذَا كُنآُتمآ ثَ عليه وسلم:  ثآَنان دُوآَن اْلآ ََلثًَة فَََل يََتَناََج اِ
َتِل  ُزنَُه". ُمت ََفٌق عَلَيآهِ ُط َحّت َ َتخآ ِل أَنآ يَحآ لن َاِس ِمنآ أَجآ ا بِا    .وآ

4965. (19) [3/1387 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీరు ముగుగ రు వేకుత లు ఉననప్పుడు 
ఇదే్రు వేకుత లు రహసే సింభాషణ చేయరాదు. 
ముగుగ రూ కలస చేయవచుును. అింటే కలస మాటాల డు 

కోవాలి. అతనిన వద్లి మీరు రహసే సింభాషణ చేసాే, 
అతడు అపారిింగా భావిసా్నడు.''  (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 (3/1387)يح ( [ ) صح  20 ] - 4966
رِ َوَعنآ َتمِ  ا   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ي ِ أَن َ الن َِب َ يآِم الد َ

يآُن الن َِصيآَحةُ  ِ لد  ؟  قُلآَنا: ."ثَََلثًا "اَ لِِكَتابِِه   قَاَل:  لَِمنآ ِ َو "لِِل 
 َ ِلِميآ لِِه َوِْلَئِم ِِة الآُمسآ ِلَرُسوآ "َو آ م َهُِتِ    .ِلٌم َرَواهُ ُمسآ .  َوعَا

4966. (20) [3/1387- దృఢం] 
తమీమ్ దారీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 'ధరమిం 
అింటే శ్రరయోభిల్లష' ఇల్ల మూడుస్నరుల  అనానరు. 
మేము, 'ఎవర్కోసిం,' అని విననవిించుకునానము. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అల్లల హ్ (త) కోసిం అింటే ఆయనున 
విశాసించాలి, ఆయన ఆదేశాలను పాలిించాలి. అల్లల హ్ 
(త) గర ింథిం కోసిం అింటే దానిన గౌరవిించాలి. అదే దాని 
శ్రరయోభిల్లష. ఇింకా ప్ర వకత  ప్టల  శ్రరయోభిల్లషింటే, 
ఆయన దైవదౌతాేనిన విశాసించాలి. ఆయనున 
అనుసర్ించాలి. ఇింకా ముసల మ్ పాలకులకు విధ్మయత 
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చూపాలి. అయిత్య ఇస్నల మ్కు వేతిర్దకింగా వినకూడదు. 
అదేవిధింగా ముసల ముల ప్టల  శ్రరయోభిల్లష అంటే వార్కి 
ధరమిం గుర్ించి బోధిించిండి. ధరమ సిందేశిం వినిపిించిండి. 
ఇింకా వార్కి హాని తలపటు కిండి.'' (ముసల మ్)  

 (3/1387)) متفق عليه (  [ 21]  - 4967
يآِربآِن َعبآِد اهلِل قَاَل: َل اهللِ  َعنآ َجِر ُت َرُسوآ صىل اهلل   بَاَيعآ

َ  ىَل إِقَاِم عَ  عليه وسلم كَاةِ َواََلةِ وَ الص  ِح لِكُ إِيآَتاِء الز َ ل ِ  لن ُصآ
ِلٍم.   ُمسآ

4967. (21) [3/1387 -ఏకీభవితం] 
జరీర్్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) చేతిపై నమా'జు 
ఆచర్సా్ననని, 'జకాత్ చెలిల సా్ననని, ప్ర తి ముసల మ్ ప్టల  
శ్రరయోభిల్లష్గా వేవహర్సా్ననని బైఅత్ చేస్నను. 
(బు'ఖారీ, మసల ం) 

----- 

لآ  َ ُل الث َاِِنآ  ا    రండవ విభాగం َفصآ
 (3/1387)تم دراسته ( [ ) لم ت 22]  - 4968

يآَرةَ قَاَل:  ُت أَبَا َعنآ أَِِبآ ُهَر َق  الآ  َسِمعآ ُدوآ اِدَق الآَمصآ َقاِسِم الص َ
ُل: َمةُ  صىل اهلل عليه وسلم يَُقوآ حآ عُ الر َ َ ". شَ  إَِل َ ِمنآ "ََل ُتَنآ  ِقي ٍ

 َ مَ َرَواهُ أ آ  وَ  ُد حآ  ِمِذي ُ  الّت ِ
4968. (22) [3/1387- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 
ఉిండగా నేను వినానను, ''దురామరుగ ల హృద్యాల 
నుిండే ద్యా కారుణాేలు తొలగించ బడతాయి. అింటే 
దురద్ృషు వింతుల హృద్యాల నుిండి ద్యా 
కారుణాేలు తొలగించబడతాయి.'' (అ'హమద్, 
తిర్మజి') 

 (3/1387) تتم دراسته ([ ) لم  23]  - 4969
ُل اهلِل صىل اهلل علي  بآِد اهلِل بآِن َعمآٍرو قَاَل:عَ َوَعنآ  ه  قَاَل َرُسوآ

َرآِض و ا َمنآ ِِف اْلآ َحُموآ رآ مَن اِ حآ َحُمُهُم الر َ َن يَرآ اِحُموآ لر َ َ سلم: ا
َحُمُكمآ  َ مَ  َمنآ ِِف الس َ يَرآ ُ  دَاُودَ بُوآ اِء". َرَواهُ أ ِمِذي  آ   َوالّت ِ

4969. (23) [3/1387 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ద్యా కారుణాేలు చూపే దైవదాస్లను 
కారుణేమూర్త  అయిన అల్లల హ్ (త) కనికర్సా్నడు. కనుక 

మీరు భూవాస్లపై ద్యచూప్ిండి. ఆకాశాలవాడు 
మీపై ద్యచూప్పతాడు.''  (అబూ  దావూద్, తిర్మజి') 

 (3/1387)يف ( [ ) ضع 24]  - 4970
بآِن َعب َاٍس قَاَل:َوعَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نآ ا  :قَاَل َرُسوآ

َيأآُمرآ لَ  نَا َو َ لَمآ يَُوق ِرآ كَِبْيآ نَا َو َ َحمآ َصِغْيآ يآَس ِمن َا َمنآ لَمآ يَرآ
ِف وَ بِا ُروآ ِمِذي ُ َوقَاَل: َرَواهُ  .َكرِ نآَه َعِن الآُمنآ َي لآَمعآ آ َهَذا  الّت ِ

يآٌب َحِديآ     .ٌث َغِر
4970. (24) [3/1387- బల్హీన్ం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''చినానరులపై ద్య చూప్నివాడు, పదే్లను 
గౌరవిించనివాడు, ప్ర జలకు మ్ించిని బోధిించనివాడు, 
చెడునుిండి వార్ించనివాడు ముసల మ్ కాడు.'' (తిర్మజి' / 
ఏకోల్లల ఖన్ం)  

 (3/1387)عيف ( [ ) ض  25]  - 4971
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  نآ أَنٍَس قَاَل:وعَ  "َما  قَاَل َرُسوآ

 َ ِه إَِل َ قَي ََض اهلُل لَُه ِعنآَد ِسن ِِه َمنآ  كآ أ ِل ِسن ِ َرَم َشاب ٌ َشيآًخا ِمنآ أَجآ
ِمِذي ُ ا. َروَ "كآِرُمهُ ي ُ  آ    هُ الّت ِ

4971. (25) [3/1387- బల్హీన్ం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''వృదుధ నిన, 
అతని వృదాధ ప్ేిం వలల  గౌరవిించిన యువకుణన కూడా 
అతని వృదాధ ప్ేింలో గౌరవిించే వేకిత ని అల్లల హ్(త) 
నియమిసా్నడు.''  (తిర్మజి') 

 ( 3/1388)ن ( [ ) حس  26]  - 4972
ََس عَ وَ  ُل اهلِل صىل اهلل قَالَ  اَل: قَنآ أَِِبآ ُموآ  عليه وسلم: َرُسوآ
ََل " ِمِل  إِن َ ِمنآ إِجآ ِلِم َوَحا يآَبِة الآُمسآ ِل اهلِل إِكآَراَم ِذي الش َ

ِه وَ  آِن الآُقرآ  الآَغاِِلآ فِيآ َ لآَطاِن  َغْيآ ََل الآَجاِِفآ َعنآُه َوإِكآَراَم الس ُ
ِيآَماِن"ي ُ ِِفآ َهقِ دَاُودَ َوالآَبيآ  وآ . َرَواهُ أَبُ "الآُمقآِسِط    ."ُشَعِب اْلآ

4972. (26) [3/1388- ప్ర మాణికం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''వృద్ధ  
ముసల మ్ను గౌరవిించటిం, ఖుర్్ఆన్ ప్ిండితుడిన లేదా 
ఖుర్్ఆన్ కింఠసిించేసన లేదా ప్ఠిించే ముసల మ్ను 
గౌరవిించటిం, ధరమపాలకుడిన గౌరవిించటిం, 
అల్లల హ్(త)ను గౌరవిించినటేు  అవుతుింది. అింటే 
అల్లల హ్(త)ను ఆదరించినట్టు  అవుతుింది.'' (అబూ 
దావూద్,  బైహఖీ-/షు'అబిల్ఈమాన్) 
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 (3/1388)م دراسته ( تت [ ) لم 27]  - 4973

يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  وسلم:قَاَل َرُسوآ
ُ بَ  ِل يآ "َخْيآ َ ٍت ِِف الآُمسآ َسُن   بَيآٌت ِميآ َشر ُ بَيآٍت   إِلَيآِه وَ فِيآِه يَِتيآٌم يُحآ

َ بَيآٌت ِِف يَِتيآٌم يَُساُء إِلَيآهِ ِِف  ِلِميآ بآ "الآُمسآ  َماَجهُ  ُن . َرَواهُ ا
4973. (27) [3/1387- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనాథుల ప్టల  మ్ించిగా వేవహర్ించే ఇలుల  ఉతామ్ 
ఇలుల , అనాథుల ప్టల  అసభ్ేింగా వేవహర్ించే ఇలుల  
నీచమైన  ఇలుల .'' (ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1388) [ أ ) لم تتم دراسته ( 28]  - 4974
 َ َمَة قَاَل: ِِبآ َوَعنآ ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   أَُما  قَاَل َرُسوآ

آَس يَِتيآ  َ حآ ٍم لَمآ يَمآَس "َمنآ َمَسَح َرأ ِ ك لِِل  كُ  اَن ُه إَِل َ َرةٍ لَُه بِ ل ِ َشعآ
عَلَ  َمٍة أَوآ يَِتيآٍم ِعنآَدهُ  َحَسَناٌت َوَمنآ يآَها يَُدهُ َتُمر ُ َسَن إَِل يَِتيآ أَحآ

"َو كُنآُت أَنَا َوهُ  ِ َبَعيآِه.  .ِِف الآَجن َِة كََهاَتيآ َرَواهُ   َوقََرَن بَِي أصآ
ِمذِ  آ َمُد َوالّت ِ يآ هَ  ي ُ َوقَاَل: أَحآ    .ٌب َذا َحِديآٌث َغِر

4974. (28) [3/1388- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

'ఎవరైనా దైవప్రర తి కోసిం ద్యా కారుణాేలతో అనాథ 
బ్బలుని తలపై చేతాో నిమిర్త్య, ఎనిన వెింటా్టకలు అతని 
చేతి కిర ిందికి వసాే, అనిన ప్పణాేలు అతని కరమప్తాింలో 
లిఖించబడతాయి. అదేవిధింగా అనాథ బ్బలుడు లేదా 
బ్బలిక ప్టల  ఉతామ్ింగా వేవహర్సాే అతడూ నేను 
సారగ ింలో ఈ విధింగా ఉింటాిం' అని తనచేతి రిండు 

వేర ళ్ళు  చూపిించారు.  (తిర్మజి' / ఏకోల్లల ఖన్ం)  
ఈ 'హదీస్' దాారా అనాథ పిలల ల ప్టల  పేర మా 
వాతసలేింతో వేవహర్ించిన వారు తీరుుదినిం నాడు 
ప్ర వకత  (స)తో కలస ఉింటారు అని తెలిసింది. అయిత్య 
ప్ర వకత  (స) సి్ననిం గొప్ుది. కనుక అతను(స్) తన సి్ననానికి 
తగగ ట్టు  ఉింటాడ్డ. 

 (3/1388)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 4975
بآِن َعب َاٍس قَاَل:َعِن وَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ا  قَاَل َرُسوآ

ًما إِ  بِِه أَوآَجَب اَل َطعَ "َمنآ آَوى يَِتيآ لآَجن ََة الآَبت ََة   لَُه ا اهللُ ِمِه َوَشَرا
 َ َفُر.َمَل ذَنآًبا ََل  أَنآ يَعآ إَِل  َوَمنآ عَاَل ثَََلَث بََناٍت أَوآ ِمثآلَُهن َ ِمَن  يُغآ
 َ ِنَيُهن َ اهلُل أَوآَجَب اهلُل لَُه  َواِت فَأَد َبَُهن َ وَ خآ اْلآ َرِحَمُهن َ َحّت َ ُيغآ
لَ يَا َرُس  فََقاَل َرُجٌل: .ن ََة"الآَج  ثآ اهلِل َوا وآ ؟ قَاَل: "َوا ِ "  ثآَنَتيآ ِ َنَتيآ

َ حَ  ا: أ لُوآ : َواِحَدةً " َوَمنآ أَذآَهَب اهلُل  فََقالَ وآ َواِحَدةً؟ ّت َ قَا
يآ  يآَمَتاهُ؟  .يآِه َوَجَبتآ لَُه الآَجن َُة" َمتَ بَِكِر َل اهلِل َوَما كَِر َل: يَا َرُسوآ قِيآ
ن َِة" ِح ا. َرَواهُ ِِفآ " َشرآ "هُ ا"عَيآنَ  قَاَل:    .لس ُ

4975. (29) [3/1388- అప్రిశోధితం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత , ''ఎవరైనా తాను 
భోజనిం చేసనప్పడు అనాథులను కూడా చేరుుకుింటే 
నిససిందేహింగా అల్లల హ్ (త) అతని కొరకు సారగ ిం 
తప్ునిసర్ చేసా్నడు. అయిత్య ఘోర పాపాలకు పాలుడి 
ఉిండరాదు. అదేవిధింగా, 'ఎవరు ముగుగ రు కూతురల ను 
లేదా ముగుగ రు చెలల ళల ను పించి పోష్ించి, వార్ ప్టల  
ఉతామ్ింగా వేవహర్ించి, తీర్ుదిదేి, వార్ప్టల  పేర మా 

వాతసలేిం కనబరచి, వారి పళ్ళుళ్ళు చేస్తు డో, అల్లల హ్ 
అతని కొరకు సారగ ిం తప్ునిసర్ చేసా్నడు,' అని 
ప్ర వచిించారు. అది విని ఒక వేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ 
ఎవరైనా ఇదే్రు అమామయిలను సింరకియ సాే, అతనికేమి 
లభిసా్ింది?' అని ప్ర శనించాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అతని 
కోసిం కూడా అదే ఉింది, ఇింకా ఎవర్ రిండు ప్రర తికర మైన 
వసా్వులు ల్లకోకబడాాయో అతనికి కూడా సారగ ిం 
ఉింది.' దానికి ప్ర జలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఆ రిండు ప్రర తికరమైన 
వసా్వులు ఏమిటి?' అని ప్ర శనించారు. అప్పుడు 
ప్ర వకత (స), 'రిండుకళ్ళు' అని, అవి పోయిన పిద్ప్, 
సహనిం, ఓరుు వహిసాే అతనికి సారగ ిం లభిసా్ింది,' అని 
అనానరు. (షర్్'హుస్సననహ్) 

 (3/1388) [ ) لم تتم دراسته ( 30]  - 4976
ُل  الَ قَ اِبِربآِن ُسُمَرةَ قَاَل: جَ  نآ َوعَ  اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسوآ
ُجُل "َْلَنآ يُؤَ  : وسلم َق  د َِب الر َ لَُه ِمنآ أَنآ يََتَصد َ ٌ لََدهُ َخْيآ َو
آ  بَِصاٍع".  يآٌب َونَاِصٌح  ِذي ُ َوقَاَل: مِ َرَواهُ الّت ِ َهَذا َحِديآٌث َغِر

آَصَحاِب الآ  اِويآ لَيآَس ِعنآَد أ لآَقِوي ِ دِ َح الر َ  .يآِث بِا
4976. (30) [3/1388 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మ్నిష్ తన సింతానానికి ఒక మ్ించి మాట 
నేర్ుించటిం, బోధిించటిం 2 ¾  సేరుల  ఆహార ధానాేలు 
దానిం  చేయటిం కింటే  ఉతామ్ిం.''  (తిర్మజి')  

 (3/1389)(  هت[ ) لم تتم دراس  31]  - 4977
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َب بآِن  ََس َعنآ  مُ َوَعنآ أَي ُوآ َ  وآ هِ أ ِ لَ أَبآِيِه َعنآ َجد  اهلِل صىل   ن َ َرُسوآ

ٍل أَفآَضَل  ليه وسلم قَاَل:اهلل ع لََدهُ ِمنآ نُحآ نآ مِ  "َما نََحَل َوالٌِد َو
ِيآَمان" "أَدٍَب َحَسٍن  ِمِذي ُ َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ آ . َرَواهُ الّت ِ

: َهَذا ِعنآدِ قَوَ  ِمِذي ُ آ َسٌل َحِديآٌث مُ يآ اَل الّت ِ    .رآ
4977. (31) [3/1389 -అప్రిశోధితం] 
అయూేబ్ బిన్ మూస్న తన తిండిర  తన తాత దాారా 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తిండిర  తన సింతానానికి 
సభ్ేతా సింస్నకరాలు నేర్ుించటింకింటే ఉతామ్ కానుక 
మ్రొకటి లేదు.'' (తిర్మజి / తాబయీ ప్రర కత ం, బైహఖీ / 
షు'అబిల్ ఈమాన్)  
అింటే తిండిర  తన సింతానానికి ధార్మక  సభ్ేతా 
సింస్నకరాలు  నేరుటిం  ఉతామ్  కానుక  వింటిది. 

 (3/1389)[ ) لم تتم دراسته ( 32]  - 4978
َجِعي ِ قَاَل: َعوآ َوَعنآ  َشآ لٍِك اْلآ ُل اهلِل صىل اهلل   ِف بآِن َما قَاَل َرُسوآ

َ  عليه وسلم:  يآِن نَا "أ َرأَةٌ َسفآَعاُء الآَخد َ ِ  كََوامآ َم  َهاَتيآ يَوآ
َمِة".  َمأَ يَزِ وَ  الآِقَيا ب َاَبِة"يآُد بآُن ذُِريآٍع أَوآ َّط َوالس َ َرأَةٌ  . إَِل الآُوسآ اِمآ

ذَاُت َمنآَصٍب َوَجَماٍل َحَبَستآ نَفآَسَهاَعىَل ا آَمتآ ِمنآ َزوآِجهَ 
ا أَوآ  ُنوآ َماَها َحّت َ بَا    .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ  .ا"اَُتوآ م يََتا

4978. (32) [3/1386 -అప్రిశోధితం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ అష్జ'యీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నేనూ మ్ర్యు బుగగ లు నలల ప్డిన సా్త్ీ, ఈ 
విధింగా సారగ ింలో ఉింటాిం,'' అని అనానరు. ఉలేల ఖనకరత  
తన చేతి మ్ధే వేర లు, చూప్పడు వేర లు చూప్పతూ' 
అనానరు. నలల ని బుగగ లు గల సా్త్ీ అింటే భ్రత చనిపోయిన 
పిద్ప్ అనాథ పిలల ల సింరక్షణా బ్బధేతలను ద్ృష్ు లో 
పట్టు కొని మ్ళ్ళుపళ్ళు చేస్కోక తన యవానానిన 
అనాథ పిలల ల కోసిం తాేగిం చేసన్ స్త్ు ా. వార్ సింరక్షణ, 
విదాేబుదుధ లు నేర్ుించటింలో తన అిందానిన 
మ్రచిపోయి. దుుఃఖ విచారాల కారణింగా ఆమ ముఖిం 
నలల బడిప్రతంది.''  (అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1389) [ ) ضعيف (33]  - 4979
بآِن َعب َاٍس َوعَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه    قَاَل:نآ ا قَاَل َرُسوآ

لَمآ  ُه وسلم:"َمنآ كَانَتآ لَ  لَمآ يُِهنآَها َو َها َو أُنآثَى فَلَمآ يَِئدآ
لََدهُ عَلَيآَها َو ثِرآ ِنآ ايَ  -يُؤآ َر عآ كُوآ اهُ أَبُوآ َة". َروَ َجن َ أَدآَخلَُه اهلُل الآ  -لذ ُ

   .دَاُودَ 

4979. (33) [3/1389 -బల్హీన్ం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
ఎవరైనా తన కూతుర్న సజీవింగా పూడిుపటు కుిండా, 
అవమానప్రచకుిండా, కొడుకులను కుమారత లపై 
పార ధానేత ఇవాకుిండా అింటే మ్ించిగా పోష్ించి, 
ప్ర్రకియ సాే అల్లల హ్(త) అతనిన సారగ ింలోనికి ప్ర వేశింప్ 
జేసా్నడు.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1389)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 4980
"َمِن اغآِتيآَب    عليه وسلم قَاَل:اهلل َوَعنآ أَنٍَس َعِن الن َِب ِ صىل
ِلُم َوُهَو يَ  هُ الآُمسآ ِرهِ فََنَصَرهُ نََصَرهُ اهللُ  ِدُر َعىَل قآ ِعنآَدهُ أَُخوآ    ِِف نَصآ

يآ  ِخَرةِ.الد ُ ِرهِ أَدآَركَُه هُ َوُهَو يَقآدِ لَمآ يَنآُصرآ  فَإِنآ  َنا َواْلآ ُرَعىَل نَصآ
ِخَرةِ  نآَيا َواْلآ ن َِة"  ."اهلُل بِِه ِِف الد ُ ِح الس ُ   َرَواهُ ِِفآ "َشرآ

4980. (34) [3/1389- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక ముసల మ్ 
వదే్ మ్రో ముసల మ్ సోద్రుడ్డ ప్రోక్షింగా నిిందిించబడు 
తుింటే  అతడు ఆ వేకిత  తరఫునుిండి ప్ర తిఘటిసాే, 
అతనికి సహాయిం చేసేు  అల్లల హ్ (త) ఉభ్యలోకాలోల  
అతనికి సహాయిం చేసా్నడు. ఇింకా ఒకవేళ శకిత  ఉిండి కూడా 
ప్ర తిఘటిించక పోత్య అల్లల హ్ (త) అతనిన ఉభ్య 

లోకాలోల నూ  విచార్సా్నడు.  (షర్్'హుస్సననహ్) 
 (3/1389) تتم دراسته ([ ) لم  35]  - 4981
 َ :َوَعنآ أ لَتآ َماَء بِنآِت يَِزيآَد قَا ُل اهلِل صىل اهلل ع سآ   ليه قَاَل َرُسوآ

لآَمِغيآَبِة كَاَن َحق ًا َعىَل  ِم أَِخيآِه بِا اهلِل أَنآ  وسلم: "َمنآ ذَب َ َعنآ لَحآ
ِتَقُه ِمَن الن َارِ يُ  ِيآمَ َبيآَهِقي ُ الآ  . َرَواهُ "عآ   .اِن" ِِفآ "ُشَعِب اْلآ

4981. (35) [3/1389- అప్రిశోధితం] 
అస్నమ' బినా య'జీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఎవరు మ్రొక ముసల మ్ ప్రోక్షనిింద్ జరగకుిండా 
వార్సా్నరో, ప్ర తిఘటిసా్నరో, వార్ని నరక విముకిత  
కలిగించటిం అల్లల హ్(త) కు తప్ునిసర్ అవుతుింది.'' 
(బైహఖీ-/షుఅబిల్ ఈమాన్)  

 (3/1389)تتم دراسته (  [ ) لم 36]  - 4982
دَاِء قَاَل: رآ َل اهلِل صىل َوَعنآ أَِِب الد َ ُت َرُسوآ هلل عليه   ا َسِمعآ

ُل: ِض أَِخيآهِ  وسلم يَُقوآ ِلٍم يَُرد ُ َعنآ ِعرآ ق ًا  َل َ كَاَن حَ إِ  "َما ِمنآ ُمسآ
َمةِ نَاَر َجهَ ُه َعىَل اهلِل أَنآ يَُرد َ َعنآ  َم الآِقَيا  َهِذهِ  ثُم َ َتََل  ". ن ََم يَوآ



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1704 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
يَةِ  َ  :اْلآ ِمِنيآ ُر الآمُؤآ ِِفآ   اهُ ( َروَ 47: 30؛ )َوكَاَن َحق ًا عَلَيآَنا نَصآ

ن َِة" ِح الس ُ    ."َشرآ
4982. (36) [3/1389- అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్రేా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 
ఉిండగా నేను వినానను, ''ఒక ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్ను 
అవమానప్రచకుిండా ఆపిత్య అింటే ప్రోక్షనిింద్ జరగ 
కుిండా ఆపిత్య తీరుుదినిం నాడు అతనిన నరకిం నుిండి 
రకియ ించటిం అల్లల హ్(త)కు తప్ునిసర్ అవుతుింది. ప్ర వకత  
(స) దీనిన సమ్రి్సాూ ఈ ఆయత్ చదివారు. 
''ముసాిములక్క సహాయిం చేయటిం మాపై తప్ునిసర్ 
అవుతుింది.'' [రూమ, 30:47]  (షర్్'హుస్సననహ్) 

 (3/1390)م دراسته ( [ ) لم تت37]  - 4983
ِرٍئ   م قَاَل: وسل َوَعنآ َجاِبٍرأَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه  "َما ِمنآ امآ
ِلًما ِِفآ َموآ  َرأ ُمسآ ُذُل امآ ِلٍم يَخآ َمُتُه  ٍع يُنآَتَهُك ِض ُمسآ فِيآِه ُحرآ

ُينآَتَقُص فِ  ِطٍن يُِحب ُ  َتَعاَل ِِفآ ِضِه إَِل َ َخَذلَُه اهللُ ِمنآ ِعرآ  يآهِ َو    َموآ
ِلمً  ِلٍم يَنآُصُر ُمسآ َرٍئ ُمسآ َرَتُه َوَما ِمِن امآ ِضِع  ا فِيآِه نُصآ ِِفآ َموآ

َمِتهِ  َينآَتَهُك فِيآِه ُحرآ ِضِه َو اهلُل ِِفآ   َل َ نََصَرهُ إِ  يُنآَتَقُص فِيآِه ِعرآ
ِطٍن يُِحب ُ فِيآ  َرَتهُ ِه نُ َموآ    .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ "صآ

4983. (37) [3/1390 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తన ముసల మ్ 
సోద్రునికి, అవమానిం జరుగుతూ ఉనాన, సహాయిం 
చేయకుిండా ఉింటే, అల్లల హ్ (త) కూడా అతనికి 
సహాయిం చేయడు. అదేవిధింగా తన ముసల మ్ 
సోద్రునికి అవమానిం జరుగుతుింటే, అతనికి 
సహాయిం చేసాే, అవమానిం జరగకుిండా రకియ సాే అల్లల హ్ 
(త) అతనిన ఉభ్య లోకాలోల నూ రకియ సా్నడు.'' (అబూ 
దావూద్) 

 (3/1390)[ ) ضعيف (  38]  - 4984
ِمٍر قَاَل: َبَة بآِن عَا لُ  َوَعنآ ُعقآ عليه   اهلِل صىل اهلل  قَاَل َرُسوآ

َرة فَ  وسلم: َيا َمُؤوآ َها كَاَسَّتَ "َمنآ َرأَى َعوآ  َرَواهُ  دَةً".َن كََمنآ أَحآ
آ  َمُد َوالّت ِ َحهُ أَحآ     .ِمِذي ُ َوَصح َ

4984. (38) [3/1390- బల్హీన్ం] 
ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఎవరైనా ఒక ముసల మ్ లోపానిన చూస, కపిు ప్పచిుత్య, 
సజీవింగా పూడిు పటు  బడిన అమామయిని రకియ ించినింత 

ప్పణేిం అతనికి లభిసా్ింది.'' (అ'హమద్, తిర్మజి / 
దృఢం)  
ఈ 'హదీస్' దాారా ఒకర్ లోపాల్ను కపిుప్పచిున్ 

వారి, పదే్పదే్ లోపాల్ను అల్లల హ్(త) తన కపిు 
ప్పచుుతాడని  తెలిసింది. 

 (3/1390)تم دراسته ( ت [ ) لم39]  - 4985
يآَرةَ قَا ُل اهلِل صىل اهلل عليهقَاَل َرُس  َل:َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  وسلم: وآ

آ "إِن َ  َرَواهُ   ةُ أَِخيآِه فَإِنآ َرأَى بِِه أَذى فَلآُيِمطآ َعنآُه".أََحَدكُمآ ِمرآ
آ ال  َفُه. ّت ِ  ِمِذي ُ َوَضع َ

لآ   َ َيٍة لَُه َوِْلَِِبآ دَاُودَ:"ا آةُ مُ َوِِفآ ِرَوا ِمُن ِمرآ ِمِن ؤآ ِمِن َوالآُمؤآ الآُمؤآ
ِمِن يَكُ لآمُ أَُخو ا ُطُه مِ ف ُ َعنآُه َضيآَعَتُه وَ ؤآ    .نآ و ََرائِِه"يَُحوآ

4985. (39) [3/1390- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు మీ ముసల మ్ సోద్రునికి అదే్ిం వింటి వారు. 
ఒకవేళ అతనిలో ఏదైనా లోప్ించూసాే దానిన 
తొలగించిండి. అతని ముిందు అతని లోపానిన 
బహిరగ తిం చేయిండి, అతడు దానునిండి దూరిం 
కావటానికి. అదే్ిం ఏ విధింగా ముఖింపై లోపాలను 
చూపిసా్ింద్ర ఆ విధింగా అతడు లోపాలను దూరిం 
చేస్కుింటాడు.'' (తిర్మజి' / బల్హీన్ం)  
తిర్మజి', అబూ దావూద్ల్లోని మ్రో ఉలేల ఖనింలో, 

''ఒక విశాాస మ్రోవిశాాసకి అదే్ిం వింటివాడు. ఒక 
ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్కు సోద్రుడు. అతడు అతనికి 
హాని చేకూర్దు విషయిం నుిండి దూరిం చేసా్నడు. ప్రోక్షింగా 
అతనిన సమ్రి్సా్నడు''  అని  ఉింది. 

 ( 3/1390؟ )[  40]  - 4986
ُل  َوَعنآ ُمَعاِذ بآِن أَنٍَس قَاَل:  صىل اهلل عليه  اهللِ قَاَل َرُسوآ

ِمًنا ِمنآ ُمنَ  م:وسل  ِف "َمنآ َحَّم ُمؤآ ِميآ لَ ٍق بََعَث ا َمُه  اهلُل َملَكًا يَحآ حآ
َم  َمِة مِ يَوآ يآُد بِِه  الآِقَيا ٍء يُِر ِلًما بَِشيآ نآ نَاِرَجَهن ََم َوَمنآ َرََم ُمسآ
ُرَج ِمم َا َنهُ يآ شَ  ِرَجَهن ََم َحّت َ يَخآ َرَواهُ  اَل".قَ َحَبَسُه اهلُل َعىَل َجسآ
 دَاُودَ   أَبُوآ 

4986. (40) [3/1390- ? ] 
ము'ఆజ్' బిన్ అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ చనిం, 

''ఒక ముసల మ్ను కప్టాచార్ హాని నుిండి రకియ ించినవార్కి 
సహాయించేయట్టనికి, అల్లల హ్(త) ఒక దైవదూతను 
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ప్ింపిసా్నడు. అతడు అతనిన తీరుుదినిం నాడు నరకిం 
నుిండి రకియ సా్నడు. అదేవిధింగా ఒక ముసల మ్పై, అతనిన 
అగౌరవ ప్ర్చేల్ల అప్నిింద్లు వేసేవార్ని అల్లల హ్ (త) 
వింతెనపై ఆప్పకుింటాడు. అతడ్డ వేసన నిిందారోప్ణను 
వెనకిక తీస్కోనింత వరకు ఆపి ఉించుతాడు.'' (అబూ 
దావూద్)  
అింటే గుర్చేసన వేకిత  క్షమాప్ణ కోర్త్య అతనిన 
క్షమిించటిం జరుగుతుింది. లేకపోత్య అతనిన అకకడే 
నిలోు బటు టిం  జరుగుతుింది.  

 (3/1390)( [ ) صحيح  41]  - 4987
ُل اهلِل صىل اهلل عليه قَالَ  مآٍروقَاَل:اهلِل بآِن عَ  َوَعنآ َعبآدِ   َرُسوآ

َحاِب ِعنآَد ا وسلم:  َصآ ُ اْلآ ُ  هللِ َخْيآ ُهمآ لَِصاِحِبِه َوَخْيآ ُ  َخْيآ
اِن عِ  َ ُ  نآَد اهللِ الآِجْيآ َرِمي ُ َروَ  ُهمآ لَِجاِرهِ".َخْيآ ا ِمِذي ُ َوالد َ آ   .اهُ الّت ِ

آ وَ  : َهَذا َحِديآ قَاَل الّت ِ يآٌب ٌث َحَسٌن غَ ِمِذي ُ  ِر
4987. (41) [3/1390 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మితాులోల  అింద్ర్కింటే తన మితాుడి ప్టల  
శ్రరయోభిల్లష్ అయిన మితాుడు అింటే అల్లల హ్(త)కు 
ఇషు ిం. అదే విధింగా పరుగువార్లో అింద్ర్కింటే తన 
ఇరుగు పరుగు వార్ప్టల  శ్రరయోభిల్లష్గా వేవహర్ించే 
వారు అల్లల హ్(త) వదే్ ఉతాములు.'' (తిర్మజి / 
ప్ర మాణికం/ -ఏకోల్లల ఖన్ం, దార్మ) 

 (3/1390)[ ) صحيح (  42]  - 4988
ُعوآ  بآِن َمسآ ِب ِ اهلل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُجٌل   قَاَل:دٍ َوَعنآ ا لِلن َ

َسنآت أَوآ  أَعآلََم إِ َل اهلِل كَيآَف ِِلآ أَنآ يَا َرُسوآ  لم:وس   إِذَا أََسأآُت؟ذَا أَحآ
ِب ُ  َنَك  مِ "إِذَا َس  صىل اهلل عليه وسلم: فََقاَل الن َ ا َ َت ِجْيآ عآ
َن: لُوآ َسنآَت  يَُقوآ َسنآَت فََقدآ أَحآ آ  .قَدآ أَحآ هَُتُ َن:َوإِذَا َسِمعآ لُوآ  يَُقوآ

َ قَدآ أََسأآَت فََقدآ  بآُن َماَجُه رَ  َسأآَت".  أ  َواهُ ا
4988. (42) [3/1390- దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  

(స) వదే్కు వచిు, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను మ్ించిప్ని చేస్తనో, 
చెడుప్ని చేస్ననో నాక్ల్ల తెలుసా్ింది?' అని 
విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీ పరుగు 
వారు నీ గుర్ించి మ్ించిప్ని చేస్నవింటే నీవు మ్ించిప్ని 
చేసనటేు . ఇింకా నీ పరుగువారు నీ గుర్ించి చెడుప్ని 

చేస్నవింటే నిజింగా నీవు చెడుప్ని చేసనటేు .' (ఇబన 
మాజహ్) 

 ఎిందుకింటే ఇరుగుపరుగువారు ఎలల ప్పుడూ కని 
పడుతూ ఉింటారు. ఒకవేళ వాళుింద్రూ మ్ించి 
చేస్నవింటే నీవు మ్ించివాడవే, వాళుింద్రూ నీవు చెడా 
వాడవు అింటే నీవు చెడావాడవే. అయిత్య వారు 
స్ననుభూతి, ధరమ ప్రాయణులయిన ముసల ములై 
ఉిండాలి. 

 (3/1391)دراسته (  تتم[ ) لم  43]  - 4989
وا  "أَنآِزلُ  م قَاَل:سل َوَعنآ عَائَِشَة أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه و

 ُودَ  أَبُوآ دَااهُ . َروَ "َمَناِزلَُهمآ  الن َاَس 
4989. (43) [3/1391 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర జలను వార్ సి్ననానిన బటిు  ఉించిండి.'' (అబూ 
దావూద్) 

----- 

ِلُث   ُل الث َا لآَفصآ َ    మూడవ్ విభాగం ا
 ( 3/1391)حسن (  ) [ 44]  - 4990
مِن بآِن أَِِبآ قَُراَعنآ عَ  حآ َ بآِد الر َ   ِب َ صىل اهلل عليه وسلمن َ الن َ دَ أ
َ يَ  أ َ َتَوض َ ًما فََجَعَل أ ئِهِ وآ َن بَِوُضوآ ُحوآ َحابُُه يََتَمس َ فََقاَل لَُهُم  .صآ
ِب ُ  ِملُُكمآ َعىَل َهَذا؟"   اهلل عليه وسلم: صىل الن َ ا:   "َما يَحآ لُوآ   ب ُ حُ  قَا

لُُه.  ِب ُ صىل اهلل عليه  اهلِل َوَرُسوآ هُ أَنآ  "َمنآ َس  : وسلمفََقاَل الن َ ر َ
لَهُ  يُِحب َ اهللَ  يُِحب َُه اهللُ  َوَرُسوآ ُدقآ َحِديآثَُه إِذَا  أَوآ لَُه فَلآَيصآ  َوَرُسوآ

لآُيَؤد ِ  َث َو َ َحد َ َر َمنآ َجاَوَرهُ  أ ِسنآ َجَوا لآُيحآ ُتِمَن َو َنَتُه إِذَا اؤآ    ." َما
4990. (44) [3/1391 -ప్ర మాణికం] 
'అబేురర 'హామన్ బిన్ అబీ ఖురాదహ్ (ర) కథనిం: 
ఒకస్నర్ ప్ర వకత  (స) వు'దూ చేసా్నానరు. అనుచరులు 
ప్ర వకత  (స) వు'దూ నీటిని ప్టిు  తమ్ శరీరాలకు ప్పలుము 

కుింట్టనానరు. అది చూస ప్ర వకత  (స), 'ఏ విషయిం 
మిమ్మలిన ఇల్ల చేయమ్ని పేర ర్దపిించిింది,' అని 
అడిగారు. దానికి వారు, 'అల్లల హ్(త), ఆయన ప్ర వకత  (స) 
పేర మ్,' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'అల్లల హ్(త) 
మ్ర్యు ఆయన ప్ర వకత  (స) పేర మ్ప్టల  సింతోష్ించే వారు, 
అల్లల హ్(త) మ్ర్యు ప్ర వకత  వార్ని పేర మిించాలని 
కోర్దవారు ప్లికిత్య సతేమే ప్లకాలి, అమానతు 
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ఉించబడిత్య ఉననది ఉననట్టు  ఇవాాలి, తన పరుగు 

వార్కి ఉప్కారిం చేసాూ ఉిండాలి,' అని అనానరు. 
(బైహఖీ) 

 ( 3/1391) [ ) حسن ( 45]  - 4991
بآ  َل اهلِل صىل اهلل عليه   ِن َعب َاٍس قَاَل:َوَعنآ ا ُت َرُسوآ َسِمعآ
َبُع َوَجاُرهُ َجائِ ُقوآ وسلم يَ  ل َِذيآ يَشآ ِمُن بِا  إَِل عٌ ُل: "لَيآَس الآُمؤآ
ِ َرَواهُ  َجنآِبِه".   .اِن"يآمَ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ

4991. (45) [3/1391 -ప్ర మాణికం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''తాను కడుప్ప నిిండా 
తిని, తన ప్ర కకన ఉిండే పరుగువాడు ప్సా్లు 
ఉిండటానిన సహిించే వేకిత  విశాాస కాజాలడు.'' 
(బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 అింటే తన పరుగువాడు ఆకలితో ఉనానడని తెలసాే, 
స్నను భూతితో అతనికి కూడా తినిపిించాలి. 

 (3/1391)[ ) لم تتم دراسته (  46]  - 4992
 َ يآَرةَ قَاَل: ِِبآ َوَعنآ أ َل اهلِل إِن َ  قَاَل َرُجٌل:   ُهَر فََُلنََة   يَا َرُسوآ

كَُرِمنآ كَثآ  ِمَها َوَص ُتذآ َ  .ِتَهاَدقََرةِ َصََلتَِها َوِصَيا ِذيآ  َغْيآ  أَن ََها ُتؤآ
َنَها بِ جِ  ا َ َل اهلِل فَإِن َ   قَاَل: "ِهَي ِِف الن َاِر". :قَالَ  ِلَسانَِها.ْيآ يَا َرُسوآ

ِمَها وَ  تُ فََُلنَةَ  كَُر قِل َُة ِصَيا ُق  إِ َصَدقَِتَها َوَصََلتَِها وَ  ذآ ن ََها َتَصد َ
َثآوَ  رِ بِاْلآ ِقِط َوََل ا ِذيآ ِمَن اْلآ َ جِ  ُتؤآ نََهاْيآ  ِة". "ِهَي ِِف الآَجن َ  اَل:قَ .  ا
َمُد َوالآَبيآ َرَواهُ  ِيآَماِن" َهِقي ُ ِِفآ"ُشَعِب أَحآ   .اْلآ

4992. (46) [3/1391 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  వచిు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! ఒక సా్త్ీ ఉింది, ఆమ చాల్ల నమా'జులు చదువు 
తుింది, ఇింకా అద్నప్ప ఉప్వాస్నలు పాటిసా్ింది, ఇింకా 
దానధరామలు కూడా చేసా్ింది. కాని, ఆమ తన నోటి 
దురుస్తనిం వలల  ఇరుగుపరుగు వార్ని 
దురాాషల్లడుతుింది,' అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'ఆమ నరకింలోనికి ప్ర వేశసా్ింది,' అని అనానరు.  
మ్ళ్ళు ఆ వేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! మ్రో సా్త్ీ ఉింది, ఆమ 
నమా'జులు, ఉప్వాస్నలు, దానధరామలు చాల్ల 
తకుకవగా ఆచర్సా్ింది. అయిత్య ఆమ తన నోటితో 
ఎవార్నీ హిింసించదు,' అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'ఆమ సారగ ింలోనికి వెళ్ళతుింది,' అని అనానరు. 
(అ'హమద్, బైహఖీ)  

 (3/1392) [ ) لم تتم دراسته ( 47]  - 4993
ىَل  اهلل عليه وسلم َوقََف عَ اهلِل صىل َل إِن َ َرُسوآ  َوَعنآُه قَاَل:

ٍس فََقاَل:نَاٍس َجلُ  َ  وآ ؟" قَاَل: "أ ِكُمآ ِكُمآ ِمنآ َشر  كُمآ بَِخْيآ ِْبُ ََل أُخآ
اٍت. فََقاَل َرُجٌل: بَىَل يَ  .افََسَكُتوآ  لَِك َثََلَث َمر َ َل اهلِل ا فََقاَل ذَ َرُسوآ
نَا بِ  ِْبآ نَا. فََقالَ أَخآ ِ ِنَا ِمنآ َشر  كُمآ : "خَ َخْيآ ُ هُ  ْيآ ُ ََج َخْيآ َمنآ يُرآ

ِمُن َشر ُ وَ  كُمآ مَ يُؤآ هُ هُ َوَشر ُ َمُن َشر ُ هُ َوََل يُؤآ ُ ََج َخْيآ . َرَواهُ  "نآ ََل يُرآ
آ  ِيآَماِن"ِمذِ الّت ِ ِمِذي ُ : هَذا  ا َوقَالَ  .ي ُ َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ آ لّت ِ

    . َحَسٌن َصِحيآٌح َحِديآٌث 
4993. (47) [3/1392- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: కూరొుని ఉనన 
అనుచరులతో ప్ర వకత  (స) 'మ్ించివారవరో, చెడా వారవరో 
మీకు నేను తెలుప్నా?' అని అనానరు. ఇల్ల మూడు 
స్నరుల  అనానరు. అింద్రూ నిశశబేింగా ఉనానరు. 
ఎవారూ మాటాల డలేదు. ఒక వేకిత  లేచి, 'తెలియ 
ప్రచిండి,' అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'మ్ించి 
చేసా్నడనే ఆశతో ప్ర జలు ఉిండేవారు, ఇింకా అతని చెడు 

ప్టల  ఎట్టవింటి భ్యింలేనివాళ్ళు. (తిర్మజి / 
ప్ర మాణికం, -ఏకోల్లల ఖన్ం, బైహఖీ/-ష'అబిల్ ఈమాన్)  
అింటే అింద్ర్కీ ఉప్కారిం చేసేవారు, ఎవార్కీ 
అప్కారిం చేయనివారు. ఇింకా అింద్ర్కీ హాని 
తలపటేు వార్ద చాల్ల చెడావారు. 

 (3/1392) [ ) لم تتم دراسته ( 48 ] - 4994
ُعوآ َوعَ  بآِن َمسآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ٍد قَاَل:ِن ا  قَاَل َرُسوآ

َم بَ عَ "إِن َ اهلَل تَ  ََلقَُكمآ كََما قَس َ َم بَيآَنُكمآ أَخآ َنُكمآ يآ اَل قَس َ
َزاقَُكمآ إِن َ اهللَ  نآَيا َمنآ يُِحب ُ  أَرآ ِطي الد ُ ِحب ُ َوََل  نآ ََل يُ َومَ  .يُعآ

 ِ ِطي الد  يآَن فََقدآ أََحب َُه  َمنآ أََحب َ فَمَ يآَن إَِل َ يُعآ ِ َطاهُ اهلُل الد  نآ أَعآ
ِلَم قَلآُبُه بِ  َوال َِذيآ نَفآِسيآ  ِلُم َعبآٌد َحّت َ يُسآ لَِسانُُه وَ َيِدهِ ََل يُسآ
ِمُن َحّت َ يَ   ."أآَمَن َجاُرهُ بََوائَِقهُ َوََل يُؤآ

4994. (48) [3/1392 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స), 
అల్లల హ్ (త) మీలో మీ ఉపాధిని ప్ించినటేు , మీ నైతికత 
అలవాటల ను కూడా మీలో ప్ించిపటాు డు. అింటే 
ఇహలోకింలో ఒకర్ని ధనవింతునిగా, మ్రొకర్ని పేద్ 
వానిగా చేస్నడు. అదే విధింగా ఒకర్ని మ్ించి వారుగా, 
మ్రొకర్ని చెడావారుగా చేస్నడు. అయిత్య అల్లల హ్ (త) 
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ఇహలోక భోగభాగాేలు మ్ించివార్కీ ఇసా్నడు, చెడా వార్కీ 
ఇసా్నడు. కాని సనామరగ ిం కేవలిం తన భ్కుత లకే ఇసా్నడు. 
అల్లల హ్ (త) సనామరగ ిం, ధార్మకత ప్ర స్నదిించిన వార్ని 
పేర మిసా్నడు. అతడు అల్లల హ్ (త) భ్కుత డు. ఎవర్ చేతులోల  
నా పార ణిం ఉింద్ర, ఆయన స్నకియ ! నోరు, హృద్యిం 
ముసల మ్ అవనింతవరకు దాస్డు ముసల మ్ కాలేడు. 
అదేవిధింగా పరుగువారు తన దురామరాగ ల నుిండి 
రకియ ించబడనింత వరకు అతడు విశాాసకాలేడు అని 
ప్ర వచిించారు.  (బైహఖీ) 

 (3/1392)ته ( [ ) لم تتم دراس  49]  - 4995
يآ  َل اهلِل صىل اهلل عل  أَن َ رَ َرةَ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  :يه وسلم قَالَ ُسوآ

ِمُن مَ  لآُمؤآ َ لَُف" "ا فِيآَمنآ ََل يَأآلَُف َوََل يُؤآ َ َمُد  َماَرَواهُ  .أآلٌَف َوََلَخْيآ أَحآ
ِيآَماِن"    .َوالآَبيآَهِقي ُ ِِف "ُشَعِب اْلآ

4995. (49) [3/1392- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: విశాాస పేర మాభి 
మానాలతో కలగలుప్పగా అింద్ర్తో సింతోషింగా 
ఉింటాడు. ఈ మ్ించి గుణాలు లేనివార్లో ఎట్టవింటి 
మ్ించి ఉిండదు. (అ'హమద్, బైహఖీ/-ష'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1392)[ ) ضعيف (  50]  - 4996
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:ُس قَاَل رَ  َوَعنآ أَنٍَس قَاَل: نآ  "مَ  وآ
ِِتآ  يآ َحا قَََض ِْلََحٍد ِمنآ أُم َ هُ بَِهاَجًة يُِر ِِنآ َوَمنآ  فََقدآ َسر َ  ُد أَنآ يُِسر َ

   .َة"ن َ ِِنآ فََقدآ َسر َ اهلَل َوَمنآ َسر َ اهلَل أَدآَخلَُه اهلُل الآَج َسر َ 
4996. (50) [3/1392 -బల్హీన్ం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నా అనుచర 
సమాజింలో ఎవరైనా ఒక వేకిత  పార ప్ించిక లేదా ధార్మక 
సమ్సే ప్ర్షకర్ించి అతనిన సింతోష పడిత్య, అతడు 
ననున సింతోషపటిు నటేు , ననున సింతోష ప్రచినవాడు 
అల్లల హ్(త)ను సింతోష ప్రచినటేు . అల్లల హ్(త)ను 
సింతోషప్రచిన వార్ని అల్లల హ్(త) సారగ ింలో 
ప్ర వేశింప్జేసా్నడు.''  (బైహఖీ) 

 (3/1392)[ ) ضعيف (  51 ] - 4997
ُل اهلِل صىل اهلل عقَاَل رَ  : قَالَ َوَعنآُه  نآ أَغَاَث "مَ  ليه وسلم: ُسوآ

ِفَرةً َواِحَدةٌ َملآهُ  َ َمغآ ًفا كََتَب اهلُل لَُه ثَََلثًا َوَسبآِعيآ يآَها َصََلُح   فِ وآ
ِرهِ كُل ِِه َوثِنآَتاِن َوَسبآعُ  َم الآِقَياوآ أَمآ    .َمِة" َن لَُه دََرَجاٌت يَوآ

4997. (51) [3/1392 -బల్హీన్ం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవరైనా 
బ్బధితునికి సహాయిం చేసాే, దానికి బదులు 73 
క్షమిింప్పలు వార యడిం జరుగుతుింది. వాటిలోని ఒక 
క్షమిింప్ప వలల  అతని సమ్సేలనీన ప్ర్షకర్ించ 
బడతాయి. మిగలిన 72 మ్నినింప్పల వలల  తీరుుదినిం 
నాడు అతని సి్ననాలు ఉననతిం చేయబడతాయి.'' 
(బైహఖీ) 

 ( 3/1392)( عيفض)   [ 53] - 4999 ؛ ]52[ - 4998
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعبآِد اهلِل قَاََل: َوَعنآُه َوَعنآ  قَاَل َرُسوآ

َ  وسلم: َسَن إََِل  مَ لآُق ِعَياُل اهلِل فَأََحب ُ الآَخلآِق إَِل اهلِل لآخَ "ا نآ أَحآ
لِِه". ََحاِديآَث اَروَ  ِعَيا ِيآَماِن"ََلثََة ِِفآ لث َ ى الآَبيآَهِقي ُ اْلآ   . "ُشَعِب اْلآ

4998. (52), 4999. (53) [3/1392 -బల్హీన్ం] 
అనస్, 'అబేుల్లల హ్ (ర)ల్ కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''సృష్ు తాలనీన అల్లల హ్(త)కుట్టింబిం. తన కుట్టింబిం 
ప్టల  మ్ించిగా ప్ర వర్త ించేవాడే అింద్ర్కింటే ఉతాముడు.'' 
(బైహఖీ) 

 (3/1393) دراسته ( تتم [ ) لم 54]  - 5000
َبةَ  ِمرٍ  َوَعنآ ُعقآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس  قَاَل: بآِن عَا وآ

َم الآِقيَ  وسلم: ِ يَوآ مَيآ ُل َخصآ مِ "أَو َ َمُد "َة َجاَراِن ا   .. َرَواهُ أَحآ
5000. (54) [3/1393- అప్రిశోధితం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, దాస్ల వేవహారాలోల  తీరుుదినిం నాడు 
ఇదే్రు పరుగువారు ఎలల ప్పుడూ వివాదప్డే వేవహారిం 
విచార్ించటిం  జరుగుతుింది. (అ'హమద్)  
అింటే దాస్ల హకుకలోల  అనినటి కింటే ముిందు 
పరుగువార్ వివాదాలు  విచారణకు  వసా్నయి. 

 (3/1393)( [ ) لم تتم دراسته 55]  - 5001
آ  يآرَ  َوَعنآ أَِِب َ ُهَر ه وسلم  صىل اهلل علي  َشكَا إَِل الن َِب ِ ن َ َرُجًَل ةَ أ
َوةَ قَ كِ قَسآ ِعِم الآِمسآ آَس الآَيِتيآِم َوأَطآ َ لآِبِه فََقاَل:"اِمآَسحآ َرأ ".َرَواهُ  يآ
آَحَمُد   أ

5001. (55) [3/1393- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వేకిత  
తన కాఠిన్య హృద్యిం గుర్ించి విననవిించుకునానడు. 
ప్ర వకత  (స) దానికి చికితసగా పేర మ్ వాతసల్లేలతో 
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అనాథల తలపై చేతితో నిమ్రమ్ని, పేద్లకు, 
ఆకలిగొననవార్కి అననిం పటు మ్ని, దానివలల  నీ 
హృద్యిం నుిండి కఠినతాిం దూరిం అవుతుింద్ని 
అనానరు.  ('అహమద్) 

 (3/1393)) ضعيف (  [ 56]  - 5002
لٍِك  بآ وَعنآ ُسَراقَةَ  ِب َ صىل اهلل ِن َما  قَاَل: عليه وسلم أَن َ الن َ

َدقَِة؟"أَََل أَدُ  دُوآدَةُ إَلَ  ل ُُكمآ َعىَل أَفآَضِل الص َ بآَنُتَك َمرآ  لَيآَس لََها  يآَك اِ
بآُن  َك". َرَواهُ ا ُ   .اَجهُ مَ  كَاِسب َغْيآ

5002. (56) [3/1393- బల్హీన్ం] 
స్రాఖహ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నేను నీకు ఉతామ్దానిం గుర్ించి చెప్ునా? 
అదేమిటింటే, నీ ఇింటికి తాిపిు వేయబడిన నీ కూతురు 
ప్టల  ఉతామ్ింగా వేవహర్ించు, ఆమ భ్రత  మ్రణించి 
ఉిండవచుు, లేదా ఆమ భ్రత  విడాకులు ఇచిు 
ఉిండవచుు, నీవు తప్ు ఆమకు దిక్కవరూ 
లేకపోవచుు. ఇట్టవింటి అమామయిని పోష్ించటిం 
చాల్ల గొప్ు దానిం, ప్పణేిం.'' (ఇబన  మాజహ్) 

===== 
 ُحب ِ ِِفآ اهلِل َوِمَن اهللِ َباُب الآ   -  16

16. అలాాహ్ పటా, అలల హ్ కోసం పాేమ 
అింటే అల్లల హ్(త)ను పేర మిించటిం. ఆయన 
విషయింలో చూప్పగోలు, ప్ర ద్రశనాబుదిధ , కాప్టేిం 
మొద్లైన వాటికి దూరింగా ఉిండాలి. అదేవిధింగా 
ఇతరులను పేర మిించినా అది కూడా అల్లల హ్ ప్రర తి కోసమే 
పేర మిించాలి. అింటే అల్లల హ్ (త) ప్రర తికోసమే 
పేర మిించాలి. అల్లల హ్(త)కోసమే దేాష్ించాలి. 
అల్లల హ్(త)ను  పేర మిించే వార్ గుర్ించి ఖుర్్ఆన్లో 
అనేక  ఆయాతలు ఉనానయి. కిర ింది 'హదీస్'లు 
కూడా వాటినే సమ్రి్సా్నానయి.  

لآ  َ َو َ َفصآ ا    మొదటి విభాగం    لُ ُل اْلآ
 ( 3/1394)صحيح ( [ )  1]  - 5003

:عَ  لَتآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: نآ عَائَِشَة قَا  قَاَل َرُسوآ
" َ دٌ اَْلآ َواُح ُجُنوآ َكَرِمنآهَ  ُمَجن ََدةٌ فََما َتَعاَرَف  رآ ا  ِمنآَها اِئآَتلََف َوَما َتَنا

َتلََف".   .ي ُ َرَواهُ الآُبَخارِ  اِخآ

5003. (1) [3/1394- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ఆదిలో 
ఆతమలనీన ఒకేచోట ఉిండేవి. అకకడ ప్ర్చయిం 
సేనహిం అయిన వేకుత లతో ప్ర ప్ించింలో కూడా 
ప్ర్చయిం సేనహిం  అవుతుింది. అకకడ ప్ర్చయిం 
కాని వేకుత లతో ఇహలోకింలో కూడా ప్ర్చయిం 
జరుగదు.  (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1394)) صحيح ( [  2]  - 5004
ِل  آ َوَرَواهُ ُمسآ يآَرةَ ٌم َعنآ أَِِب   . ُهَر

5004. (2) [3/1394 -దృఢం] 
దీనినే అబూ హురైరహ్(ర) కూడా ఉల్లల ఖంచారు. 
(ముసల మ) 

 ( 3/1394)[ ) صحيح (  3]  - 5005
َيَرةَ قَاَل:  َوَعنآ  ُل اهللِ  أَِِبآ ُهرآ   صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسوآ
يآ ذَا أََحب َ  إِ "إِن َ اهللَ  ِ آ أُِحب ُ فُ  َل فََقاَل: َعبآًدا دَعَا ِجْبآ ََلنًا فَأَِحب َُه إِِن ِ
يآُل ثُم َ يَُناِديآ  قَاَل: َ ُل:ِِف  فَُيِحب ُُه ِجْبآ َماِء فََيُقوآ إِن َ اهلَل    الس َ
هُ فَُيِحب ُُه أَهآُل  يُِحب ُ  َضُع لَُه الآ فََُلًنا فَأَِحب ُوآ َماِء ثُم َ يُوآ ُل ِِف  ُقبُ الس َ وآ

َرآِض. َبآغَ  اْلآ َل فَ َض َعبآًدا دَ َوإِذَا ا يآ َ آ أُبآِغُض فََُلنًا عَا ِجْبآ ُل: إِِن ِ َيُقوآ
ُه. فَُيبآِغُضُه جِ  َ فَأَبآِغضآ مَ ْبآ اهلَل   : إِن َ اءِ يآُل ثُم َ يُنآاَِديآ ِِف أَهآِل الس َ
نَُه. ثُ يُبآِغُض فََُلنًا فَأَبآِغُض  هُ. قَاَل: فَُيبآِغُضوآ َضُع لَ م َ وآ ُه  يَوآ

 َ َضاُء ِِف اْلآ ِلٌم رآِض". َروَ الآَبغآ    .اهُ ُمسآ
5005. (3) [3/1394 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్(త), తన దాస్లోల ని ఒకర్ప్టల  పేర మ్ను 
బహిరగ తిం చేయద్లచుకుననప్పుడు, జిబీర ల్(అ)ను 
పిలిచి, 'నేను ఫల్లనా వేకిత ని పేర మిసా్నానను, నీవు 
కూడా అతనిన పేర మిించు,' అని ఆదేశసా్నడు. అనింతరిం 
జిబీర ల్(అ) కూడా అతనిన పేర మిసాూ ఉింటారు. ఇింకా 
ఆకాశాలోల , ''అల్లల హ్(త) ఫల్లనా వేకిత ని 
పేర మిసా్నానడు, కనుక మీరు కూడా అతనిన 
పేర మిించిండి'' అని ప్ర కటిసా్నడు. అనింతరిం ఆకాశాలోల  
ఉనన వారింద్రూ అతనిన పేర మిసాూ ఉింటారు. ఇింకా 
అతనిన గుర్ించి భూమిపై కూడా ప్ర కటిించటిం జరుగు 
తుింది. భూవాస్లు కూడా అతనిన పేర మిసా్నరు. 
అదేవిధింగా అల్లల హ్ (త) తన దాస్లోల ని ఒకర్ప్టల  
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ఆగర హిం వేకత ిం చేయద్లచు కుననప్పుడు జిబీర ల్ (అ) 
ను పిలిచి, 'నేను ఫల్లనా వేకిత  అవిధ్మయత వలల  
నేనతనిన ఆగర హిసా్నానను, నువుాకూడా అతనిన 
ఆగర హిించు,' అని ఆదేశసా్నడు. జిబీర ల్(అ) కూడా అతనిన 
ఆగర హిస్తు  ఉింటారు. ఆ తరువాత, 'అల్లల హ్ (త) 
ఫల్లనా దాస్ని ప్టల  ఆగర హిం కలిగ ఉనానడు, కనుక 
మీరు కూడా అతని ప్టల  ఆగర హిం కలిగ ఉిండిండి,' అని 
ప్ర కటిసా్నడు. అనింతరిం ఆకాశింలో ఉననవారు కూడా 
అతని ప్టల  ఆగర హిం కలిగ ఉింటారు. ఇింకా అతని ప్టల  
గల ఆగర హానిన భూమిపై దిింపివేయటిం జరుగుతుింది. 
అనింతరిం భూవాస్లు కూడా అతనిపై ఆగర హిం కలిగ 
ఉింటారు.''  (ముసల మ్)  

 ( 3/1394)[ ) صحيح (  4] - 5006
ُل اهلِل صىل  قَاَل:َوَعنآهُ  "إِن َ اهلَل   م: عليه وسل اهلل قَاَل َرُسوآ
لُ  َم الآقِ  يَُقوآ َمِة: يَوآ َن بَِجََلِِلآ؟أَيآَن ا َيا َم أُِظل ُُهمآ ِِف   لآمَُتَحاب ُوآ لآَيوآ َ ا
ِلٌم يَوآ ِظل ِيآ  ".َرَواهُ ُمسآ   .َم ََل ِظل ُ إَِل َ ِظل ِيآ

5006. (4) [3/1394 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుుదినిం నాడు అల్లల హ్ (త) 'ఇహలోకింలో నా 
సింతృపాికోసిం ప్రసురిం పేర మిించేవారు 
ఎకకడునానరు? నేను ఈనాడు వార్కి నా నీడలో 
చోటిసా్నను. ఎిందుకింటే ఈ నాడు నా నీడ తప్ు  మ్ర్ద 
నీడ  ఉిండదు'  అని  ప్ర కటిసా్నడు.''  (ముసల మ్) 

 ( 3/1394)حيح ( [ ) ص  5]  - 5007
َرأَخَ "أَن َ َرجُ   عليه وسلم: صىل اهللِب ِ َوَعنآُه َعِن الن َ   ا لَُه ِِف ًَل َزا

َي  َرَجتآِه َملَكًا قَالَ قَرآ َصَد اهلُل لَُه َعىَل َمدآ َرى فَأَرآ َ ٍة أُخآ يآُد؟ : أ يآَن ُتِر
َيِة. قَاَل: َهلآ لََك عَلَ  قَاَل: أُِريآُد أََخا ِِلآ ِِف  َمٍة َهِذهِ الآَقرآ يآِه ِمنء نِعآ

َ الَ َتُرب َُها؟ قَ ُتُه : ََل َغْيآ َببآ آ أَحآ آ رَ ِِف اهلِل. قَ أَِن ِ ُل اهلِل  اَل: فَإِِن ِ ُسوآ
َببآ  ِلٌم َتهُ إِلَيآَك بِأَن َ اهلَل قَدآ أََحب ََك كََما أَحآ    . فِيآِه". َرَواهُ ُمسآ

5007. (5) [3/1394- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్ మ్రో ఊర్లో ఉనన తన ముసల మ్ సోద్రునిన 
కలవడానికి బయలుదేరాడు. అల్లల హ్ (త) అతని 
దార్లో ఒక దైవదూతను కూరోుబటాు డు. ఆ ముసల మ్ 
ప్ర యాణిం చేసాూ అకకడికి చేరగానే మానవ రూప్ింలో 

ఉనన ఆ దైవదూత, 'నీవు ఎకకడికి వెళ్ళతునానవు,' 
అని అడిగాడు. దానికి ఆ వేకిత , 'నేను ఫల్లనా ఊర్లో 
ఉనన నా ముసల మ్ సోద్రునిన కలవడానికి 
వెళ్ళతునానను,' అని సమాధానిం ఇచాుడు. దానికి ఆ 
దైవదూత, 'అతను నీకై్మైనా బ్బకీ ఉనానడా?' అని 
అడిగాడు. దానికి ఆ వేకిత , 'లేదు, నేను కేవలిం దైవ 

సింతృపాి కోసిం అతనిన కలవడానికి వెళ్ళతునానను,' 
అని అనానడు. అప్పుడు ఆ దైవదూత 'అల్లల హ్ ననున 
ఈ మారగ ింలో నీ గుర్ించే కూరోు బటాు డు. ఆ వేకిత  నీ ప్ర కక 
నుిండి వెళ్ళునప్పడు నీవు దైవ సింతృపాి కోసిం అతనిన 
పేర మిించి నటేల  అల్లల హ్ కూడా నినున పేర మిసా్నానడు అనే 
శుభ్వారత  చెప్ుమ్ని ఆదేశించాడు.' (ముసల మ్) 

 (3/1395) [ ) متفق عليه ( 6]  - 5008
بآِن مَ َعِن وَ  ٍد قَاَل: ا ُعوآ عليه   صىل اهلل ِب ِ ُجٌل إَِل الن َ َجاَء رَ  سآ

ُل ِِف َرُجٍل  وسلم فََقاَل: َل اهلِل كَيآَف َتُقوآ َل أَحَ يَا َرُسوآ ًما َو مآ ب َ قَوآ
؟ ". ُمت ََفٌق " :فََقالَ  يَلآَحقآ ِبِهمآ ُء َمَع َمنآ أََحب َ لآَمرآ َ    .عَلَيآهِ  ا

5008. (6) [3/1395 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  

(స) వదే్కు వచిు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఫల్లనా వేకిత  గుర్ించి మీ 
అభిపార యిం ఏమిటి? అతడు ఫల్లనా జాతిని 
పేర మిసా్నానడు. కాని అతడు ఇింకా వార్తో కలవలేదు,' 
అని విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఆవేకిత  
అతడు పేర మిించేవార్లో ఒకడుగా ప్ర్గణించ 

బడతాడు,' అని  అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  
అింటే ప్ిండితులను, ప్పణాేతుమలను, ఉతాములను 
దైవసింతృపాి కోసిం పేర మిసాే, వార్తో కలవకునాన 
తీరుుదినిం నాడు వార్లో ఒకడుగా ప్ర్గణించ 

బడతారు. అదేవిధింగా అవిశాాస్లను పేర మిసాే, వార్ 
సింప్ర దాయాలిన మ్ించివిగా భావిసాే, వార్లో ఒకరుగా 
ప్ర్గణించటిం జరుగుతుింది. పేర మ్ ప్ర భావిం 
తప్ుకుిండా ప్డుతుింది. అిందువలల  ప్ిండితులను, 
ప్పణాేతుమలను, మ్ించివార్ని పేర  మిసాూ  ఉిండాలి. 

 (3/1395)[ ) متفق عليه (  7]  - 5009
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اَعُة؟اهلِل َمَّت َل يَا َرُسوآ  ٍس أَن َ َرُجًَل قَاَل:َوَعنآ أَنَ   قَاَل:  الس َ

آ أُِحب ُ اهلَل   قَاَل: "أَعآَددآَت لََها؟يآلََك َوَما "وَ  َما أَعآَددآُت لََها إَِل َ أَِن ِ
لَ َوَرُس  َببآَت".  قَاَل: ُه.وآ اَل أَنٌَس: فََما َرأَيآُت قَ"أَنآَت َمَع َمنآ أَحآ

 َ ِلِميآ سآ  الآُمسآ ِ َد اْلآ ٍء بَعآ ا بَِشيآ َحهُ ََل فَِرُحوآ مآ بَِها. ُمت ََفٌق ِم فَرآ
  .يآهِ عَلَ 

5009. (7) [3/1395- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వేకిత , 'తీరుుదినిం 
ఎప్పుడు వసా్ింది,' అని ప్ర శనించాడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'నువుా చాల్ల విచార్ించవలసన విషయిం ఏమిటింటే 
నువుా ప్ర శనించావు, తీరుుదినిం తప్ుకుిండా వసా్ింది 
కాని దానిన గుర్ించి నువుా ఏమి సద్ధ ించేస్కునానవు,' 
అని అనానరు. దానికి ఆ వేకిత  ఏమీ సద్ధ ిం చేస్కోలేదు 
కాని నేను అల్లల హ్(త) మ్ర్యు ఆయన ప్ర వకత  (స)ను 
పేర మిస్తు నానను,' అని అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'మ్ర్ నువుా ఎవర్ని పేర మిసాే వార్తోపాటే ఉింటావు,' 
అని అనానరు. ఈ విషయిం వలల  అకకడునన 
చాల్లమ్ింది సింతోష్ించారు. ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించి నప్పడు 
కూడా ఇింత సింతోషిం కలగలేదు. (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 (3/1395) [ ) متفق عليه ( 8]  -5010
ََس قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوآ  َوَعنآ أَِِبآ ُموآ

ءِ الآَجِليآ  ثَُل "مَ  وآ لِِح َوالس ُ ا ِمِل اِس الص َ ِفِخ  كََحا ِك َونَا ِ لآِمسآ   الآِكْيآ
 َ ا أ ِذيََك َوِإم َ ا أَنآ يُحآ ِك إِم َ ِمُل الآِمسآ ا أَنآ  نآ فََحا َتاعُ ِمنآُه َوإِم َ َتبآ

إِم َ هُ َتِجَد ِمنآ  ِ ِفُخ الآِكْيآ َبًة َونَا ِرَق ثَِياَبَك َوإِم َ  ِريآًحا َطي ِ ا ا أَنآ يُحآ
 َ   .ٌق عَلَيآهِ ُمت َفَ  ًة ".ِمنآُه ِريآًحا َخِبيآثَ  نآ َتِجَد أ

5010. (8) [3/1395 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, మ్ించి, 
చెడు సేనహితుల ఉదాహరణ కసాూర్ తీస్కు 
వెళ్ళువాడు, కుింప్టి రాజేసేవానిల్ల ఉింది. ఒకవేళ 
మీరు స్గింధ ప్ర్మ్ళ్ళలు అమేమవాని వదే్ కూరుుింటే, 
అతడు మీకు కానుకగా స్గింధ ప్ర్మ్ళ్ళనిన ఇసా్నడు. 
లేదా మీరు దానిన కొింటారు. దాని వలల  మీరు స్వాసన 
కలిగ ఉింటారు. అదే విధింగా ఇనుప్బటిు లో ప్నిచేసే 
వానివదే్ కూరుుింటే నిప్పు రవాలు ఎగర్ మీ బటు లు 

కాలుతాయి లేదా దాని పగవలల  మీరు అసహనానికి 
గురవుతారు.''  55  (బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 

55) వివరణ-5010: అబ్దు ససలం బసత వీ గారు, ఇసా్లమీ 

తాలీమ్ మూడవ భాగంలో ''మంచినేసాం'' అింశింపై,  పై 

'హదీస్' పేరొకనన తరాాత ఇల్ల పేరొకనానరు: ఒకవేళ 

మీరు మ్ించివారు కావాలనుకుింటే, మ్ించివార్ 

సహచరేింలో ఉిండిండి. మ్ించివారు మీకు స్వాసనల్ల 

మ్ించి విషయాలు చెబుతారు. మీరు వార్దాారా మ్ించి 

విషయాలు నేరుుకుింటారు లేదా కనీసిం మ్ించిమాటలు 

విింటారు. ఒకవేళ మీరు చెడావారి వెింట ఉింటే బటీు  

వాడిల్ల మిమ్మలిన చెడుగా మార్ువేసా్నరు, మీరు వార్ 

నుిండి చెడుగుణాలు నేరుుకుింటారు. చెడావానిగా 

మార్పోతారు లేదా కనీసిం కొనిన దురుగ ణాలు తిట్టల  

నేరుుకుింటారు. అిందువలల  చెడావార్కి చాల్ల దూరింగా 

ఉిండాలి.  షీరా'జీ గులిసా్లన్లో ఇల్ల పేరొకనానరు, 

''ఒక సేనహితుని నుిండి స్వాసనగల మ్టిు  దొర్కిింది. 

నేను ఆ మ్టిు తో, 'నువుా చాల్ల అమ్రఘమైన ప్ర్మ్ళిం 

కలిగ ఉనానవు,' అని అనానను. దానికి ఆ మ్టిు , 'కాదు, 

నేను చాల్ల నీచమైన మ్టిు ని, కాని కొనిన రోజులు 

ప్పవుాలతో పాట్ట కూరుునే అవకాశిం లభిించిింది. 

అిందువలల  వాటి స్వాసన కొింత నాలో ప్ర వేశించిింది,' అని 

సమాధానిం ఇచిుింది.  అదేవిధింగా మ్ించివార్ వెింట 

ఉింటే, మీరు కూడా మ్ించి వారౌతారు. ఇది స్గింధ 

ప్ర్మ్ళ్ళల కనాన ఎింతో మ్ించిది. ఎిందుకింటే స్వాసన 

కొింతసేప్ప వుింట్టింది. కాని బుదీధ  జాానాల స్వాసన 

జీవితాింతిం ఉింట్టింది. అదేవిధింగా చెడావార్ వెింట 

ఉింటే, వాటి దురాాసన మీలో ప్ర వేశసా్ింది. మీ 

సింతానానిన చెడావాళ్ళుగా మార్ువేసా్ింది. చూడిండి, 

నూహ్ (అ) కుమారుడు చెడావార్ వెింట ఉిండటిం వలల  

చెడావాడుగా మార్పోయాడు. అవిశాాస్లతో పాట్ట 

మునిగపోయాడు. దైవదౌతే కుట్టింబింనుిండి అతని 

పేరు చెర్పివేయబడిింది.  నూ'హ్ (అ) కుమారుడు 

చెడావార్ సహవాసిం వలల  ప్ర వకత ల కుట్టింబిం నుిండి 

చెర్పివేయబడాాడు. కాని అదే కహఫ్ వార్ కుకక కొింత 

మ్ింది మ్ించివార్తో ఉిండటిం వలల  మ్నల్లింటి మానవ 

సి్ననానికి చేరుకుింది. నూ'హ్ (అ) కుమారుడు 

నరకవాస్లతో పాట్ట నరకింలో ప్ర వేశసా్నడు. ఈనాడు 

ధనవింతుల సింతానిం చెడు సహవాసిం వలల  దుబ్బరాగా 

తిరుగుతూ ఉింటారు. చివరకు రొటు ముకక కోసిం 

తాప్తాయప్డుతూ ఉింటారు. వాచ్మన్ ప్ని 
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చేయడానికి కూడా ప్నికిరాకుిండా అవుతారు. అదే 

పేద్వార్ పిలల లు ప్ిండితుల, ప్పణాేతుమల సహవాసింలో 

ఉిండటిం వలల  గొప్ువారుగా తయారవుతారు. సర్యా 

దేశింలో ఉప్ప్ర ద్విం తలతాినప్పుడు ఎవర్కి ఎకొడ చోట్ట 

దొర్కిత్య అకకడ దాకుకనానరు. ప్లల వాస్ల బుదిధ బలిం 

గల పిలల లు మ్ింతాులుగా నియమిించబడాారు. మ్ింతాుల 

చెడా సింతానిం ప్లల లోల  బిచుమతాుకోస్నగారు. ఇట్టవింటి 

ఉప్ద్ర వమే 1857లో భారత దేశింలో తలతాిింది. దీని 

భ్యింకర ఫలితాలు ఇప్ుటికీ మ్నముిందు ఉనానయి. 

మీరు మ్ించివార్ సహవాసింలో ఉింటే మీరు కూడా 

ఉననత సి్ననాలు పిందుతారు. ఒకవేళ చెడావాళుతో 

ఉింటే ఎటూ కాకుిండా పోతారు. మ్ించివార్ సహవాసిం 

దొరకకపోయినా మంచి పుసాకాల చదువుతూ ఉండండి. 

ఈ ప్పసాకాలు మీకు మ్ించి విషయాలు నేర్ుసా్నయి. 

అ'హ్మ్ద్ బిన్ 'ఇమ్రాన్ అభిపార యిం: నేను అ'హమద్ బిన్ 

ష్షజా' సభ్లో ఉననప్పుడు, అతడు తన సేవకుడిన 

ఇబునల్ అ'అరాబీని పిలుచుకురమ్మని ప్ింపాడు. 

సేవకుడు వచిు, 'నా వదద  కొింతమ్ింది అరబుాలు వచిు 

ఉనానరని వారు వెళ్ళు పోయిన తరాాత వసా్ననని 

అనానరని,' అనానడ్డ. 'అయిత్య అతడు ఒింటర్గానే 

కూరుునానరని, అతని ముిందు అనేక గర ింథాలు 

ఉనానయని, అతను ప్పసాకాలను తిరగవేసా్నానరు,' 

అని అనానడు. కొింతసేప్ప తరాాత ఇబునల్ అ'అరాబీ 

వచాురు. అప్పుడు ఇబన ష్షజా', 'స్బ్'హానల్లల హ్ 

తమ్రు మ్మ్మలిన సహవాస్ననికి దూరిం చేస్నరు. 

అరబుాలు వచాురని చెపిు ప్ింపారు, మీ వదే్ ప్పసాకాలు 

తప్ు ఎవారూ లేరని సేవకుడు చెపాుడు,' అని 

అనానరు. అప్పుడు ఇబునల్ అ'అరాబీ ఇల్ల అనానరు: 

'మా వదే్ కూరుుననవారు ఎట్టవింటి వారింటే, వార్ 

మాటలవలల  మాకు విస్గుప్పటు దు. వారు చాల్ల 

మేధావులు. ఎటిు  ప్ర్సితులోల  వార్వలల  హాని కలుగదు. 

మా వదే్ ఎలల ప్పుడూ బుదీధ జాానాల ధనసింప్ద్లు 

ఉింటాయి. వాటివలల  ఎట్టవింటి ఉప్ద్ర విం తలతాదు. 

వార్నోరు, చేతులతో హానికలిగే ఎట్టవింటి భ్యిం 

ఉిండదు. వాటిని శవాలు అనాన సబబ్బ, సజీవింగా 

ఉనానరనాన తప్పుకాదు.'  

ష్బీల  ప్రయాణగాథలో ఒక సింఘటన ఇల్ల పేరొకనటిం 

జర్గింది: మిసు ర్్ ఆరనరార్ జొ ష్బీల , ఇఖ్బ్బల్లకు 

గురువు. ఇతను అల్లగఢ్లో పర ఫసర్్గా ఉిండేవారు. 

అతడు తన దేశిం వెళ్ళునప్పడు ష్బీల  కూడా అతనివెింట 

----- 

ُل الث َاِِنآ  لآَفصآ َ   రండవ విభాగం   ا
 ( 3/1395)صحيح (  [ ) 9]  - 5011

ُت َرُسوآ  َوَعنآ ُمَعاِذ بآِن َجَبٍل قَاَل:  اهلِل صىل اهلل عليه   لَ َسِمعآ
َ ِِف  َوَجَبتآ َمَحب َِِتآ لِلآُمتَ  اَل اهلُل َتَعاَل:"قَ :لُ وسلم يَُقوآ  َحاب ِيآ

 َ لِِسيآ َ َتَزاِوِريآَن ِِف َوالآمُ  َوالآمُ  ِِف َوالآُمَتَجا لِيآ لٌِك. َرَواهُ   ِِفآ". َتَباِذ  َما
ِمِذي ِ قَاَل:  آ َيِة الّت ِ ُل اهلُل تَ  َوِِف ِرَوا َن ِِف   َل: َعا"يَُقوآ لآُمَتَحاب ُوآ َ ا

ِبُطُهمآ الن َِبي ُ  لَ ِِلآ َجََل  ٍر يَغآ َهَداُء" ُهمآ َمَناِبُرِمنآ نُوآ َن َوالش ُ    .وآ
5011.(9) [3/1395 -దృఢం] 
ము'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా నేను వినానను, ''అల్లల హ్ ఆదేశం: 'నా 
సింతృపాి కోసిం ప్రసురిం పేర మిించేవార్ కొరకు నాపేర మ్ 
తప్ునిసర్ అయిపోతుింది. ఇింకా కేవలిం నా సింతృపాి 
కోసమే కలస కూరుునేవార్ కొరకు కూడా నా పేర మ్ 
తప్ునిసర్ అయిపోతుింది. ఇింకా నా సింతృపాి కోసిం 
ప్రసురిం కలవటిం, వెళుటిం చేసేవార్ కొరకు కూడా 
నా పేర మ్ తప్ుని సర్ అయిపోతుింది. ఇింకా నా సింతృపాి 

 

ఉనానరు. ముింబయి నుిండి నౌకపై ఎకాకరు. నౌక 

అదనర చేర్ ముిందుకు స్నగింది. 10, 'మే' నాడు దాని 

ఇింజన్ పాడైపోయిింది. నౌక చాల్ల మలల గా ముిందుకు 

స్నగుతోింది. ష్బీల  కథనిం: ఆ ప్ర్సితులోల  నేను అతని 

వదే్కు వెళ్ళును. అతను ప్ర శాింతింగా ప్పసాకిం 

చద్వటింలో నిమ్గనమ్యి ఉనానరు. నేనతనితో, 

'మీకు తెలుస్న? ఇింజన్ పూర్త గా పాడైపోయిింది. 

ఇట్టవింటి ప్ర్సితులోల  ప్పసాకిం చద్వటిం అవసరమా?' 

అని ప్ర శనించాను. దానికి అతను, 'ప్డవ నాశనిం 

తప్ునిసర్ అయిత్య ఈ కొనిన ఘడియలు కూడా చాల్ల 

విలువైెనవి,' అని అనానరు.  అల్ ముహ్లిబీ తన 

కుమారునిన ఉప్దేశసాూ, 'ఓ నా కుమారా! నువుా 

బజారులో నిలబడిత్య కేవలిం ఆయుధాలు అమేమ 

దుకాణాలు, లేదా ప్పసాకాలు అమేమ దుకాణాల వదే్ 

నిలబడు. ఖుర్్ఆన్, 'హదీస్', ఫిఖహ్, అఖ్రాఖ్, 

తసవుాఫ్ మొద్లైన ప్పసాకాలను అధేయనిం చేసాూ 

ఉిండు. ఇింకా చెడు ప్పసాకాల వైెప్ప చూడకు. వాటివలల  నీ 

నైతికత చెడిపోతుింది. అశీలల ప్పసాకాల వలల  చాల్లమ్ింది 

చెడిపోతారు.'  
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కోసిం ధనిం ఖరుు చేసేవార్ కొరకు నా పేర మ్ తప్ునిసర్ 
అయిపోతుింది.  (మాలిక్)  
తిర్మజీ ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల  ఉింది, ''అల్లల హ్ ఆదేశం: 
నా గొప్ుతనిం కోసిం ప్రసురిం పేర మిించేవారు 
తీరుుదినింనాడు వెలిగే మింబరల పై ఉింటారు. వార్ని 
చూస ప్ర వకత లు, అమ్రవీరులు కూడా ఈరయ ేకు 
గురవుతారు.'' 

 (3/1396)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 5012
ُل اهلِل صىل ا  َوَعنآ ُعَمَر قَاَل:  "إِن َ ِمنآ   هلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوآ

ِبُطهُ اِء َوََل ُشهَ اًسا َما ُهمآ بِأَنآِبيَ  َْلُنَ  اهللِ ِعَبادِ  َنآِبَياُء  َداَء يَغآ ُم اْلآ
َمِة بِمَكَانِِهمآ  َم الآِقَيا َهَداُء يَوآ ا: َن اهلِل".  مِ َوالش ُ لُوآ لَ  قَا   يَا َرُسوآ

ٌم َتَح هللِ ا ؟ قَاَل: "ُهمآ قَوآ نَا َمنآ ُهمآ ِْبُ ِ  ُتخآ ا بَِروآِح اهلِل َعىَل َغْيآ  اب وآ
 َ َحاٍم بَ أ َواٍل رآ آ َوََل أَمآ ٌر نََها فََواهلِل إِ  يََتَعاَطوآ يآهَْنُ َهُهمآ لٌَنوآ ن َ ُوُجوآ

ُف  ٍر ََل يََخا َن َوإِن َُهمآ لََعىَل نُوآ زَ وآ َن إِذَا  وآ نُ  إِذَا َخاَف الن َاُس َوََل يَحآ
يََة: )  .َحِزَن الن َاُس" لَِياَء اهلِل ََل َوقََرأَ اْلآ آ َخوآ  أَََل إِن َ أَوآ ِ   ٌف عَلَْيآ
َزنُ  َن َوََل ُهمآ يَحآ  اُودَ  َرَواهُ أَبُوآ دَ ( 62: 10؛وآ

5012. (10) [3/1396- అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''దైవదాస్లోల  
కొింద్రు అింటే వారు దైవప్ర వకత లు, అమ్ర వీరులు కారు, 
కాని తీరుుదినిం నాడు వార్కి గొప్ుగొప్ు ఉననత 
సి్ననాలు లభిసా్నయి. వార్ని చూస ప్ర వకత లు, అమ్ర 
వీరులు ఈరయ ేకు గురవుతారు. దానికి ప్ర జలు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! వారవరు,' అని ప్ర శనించారు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'వారు కేవలిం ఖుర్్ఆన్ కోసిం ప్రసురిం పేర మిసా్నరు. వార్ 
మ్ధే మ్రో సింబింధిం అింటూ ఉిండదు. ఎట్టవింటి 
ల్లవాదేవీలు ఉిండవు. వారు కేవలిం ఖుర్్ఆన్ కారణింగా 
ప్రసురిం పేర మిసా్నరు. అల్లల హ్ స్నకియ ! వార్ ముఖాలు 
వెలుగుతో నిిండిఉింటాయి. తీరుుదినిం నాడు 
అింద్రూ భ్యింతో వణుకుతూ ఉింటారు. కాని వార్పై 
ఎట్టవింటి భ్యాింద్రళనలు ఉిండవు. వార్ని 
సమ్రి్సాూ ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతు ప్ఠిించారు: 
''గురుత ించుకోిండి నిశుయంగా, అల్లల హ్కు పిర యులైన్ 

వారికి ఎల్లంటి భ్యమూ ఉిండదు మరియు వారు 
దుుఃఖప్డరు కూడా.' '' (యూనుస్, 10:62) (అబూ 
దావూద్)  

 (3/1396) ( سته[ ) لم تتم درا 11]  - 5013
ِح ا لآَمَصاِبيآ لس ُ َوَرَواهُ ِِف َشرآ َ لٍِك بِلَفآِظ "ا ِح" َمَع ن َِة َعنآ أَِِبآ َما
ِيآمَ َعِب َزَوائَِد َوكََذا ِِف "شُ    .اِن" اْلآ

5013. (11) [3/1396 -అప్రిశోధితం] 
షర్్హుస్సననహ్ మరియు షు'అబిల్ ఈమాన్ ల్లో 
దీనిన అబూ మాలిక్ దాారా ఉలేల ఖించటిం జర్గింది. 

 (3/1396) ه (ست[ ) لم تتم درا 12]  - 5014
بآِن َعب َاٍس قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل َرُس  َوَعِن ا وآ

 َ ِيآَمايَا أَبَا ذَر ٍأَي ُ ُعرَ  ذَر ٍ: "ِِبآ ِْل لُُه  َل:قَا ِن أَوآثَُق؟"ى اْلآ اهلُل َوَرُسوآ
لآَمَواََلةُ ِِف اهللِ  قَاَل: أَعآلَُم. َ  ".اهللِ  الآُحب ُ ِِف اهلِل َوالآُبغآُض ِِف وَ  "ا

ِيآمَ َرَواهُ الآَبيآَهقِ   .اِن"ي ُ ِِف "ُشَعِب اْلآ
5014. (12) [3/1396- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
అబూ జ'ర్్ను, ''ఓ అబూ జ'ర్్! విశాాసింలోని ఏ 
విషయిం ప్టిషు మైనది'' అని ప్ర శనించారు. దానికి అబూ 
జ'ర్్, ''దానిన గుర్ించి అల్లల హ్(త)కూ, ఆయన 
ప్ర వకత (స్)కే బ్బగా తెలుస్,'' అని అనానరు. అప్పుడు, 
ప్ర వకత  (స) అల్లల హ్ (త) కోసమే ప్రసురిం సేనహ 
సింబింధాలు ఉించటిం, అల్లల హ్ (త) కోసమే ఈరాయ ే 
దేాషాలు కలిగ ఉిండటిం విశాాసింలోని అనినటికింటే 
ప్టిషు మైన విషయిం.''(బైహఖీ /షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1396) ) لم تتم دراسته ( [ 13]  - 5015
يآرَ  ِب َ صىل اهلل عليَوَعنآ أَِِبآ ُهَر "إِذَا عَادَ   لم قَاَل:ه وسةَ أَن َ الن َ

ِلُم  َرهُ قَاَل اهللُ  أََخاهُ أَوآ  الآُمسآ  َتَعاَل: ِطبآَت َوَطاَب َممآَشاَك  َزا
آَت ِمَن الآَجن َ  أ ِمِذي ُ ِة َوَتَبو َ آ ًَِل". َرَواهُ الّت ِ اَل: َهَذا َحِديآٌث  َوقَ َمَنآ

يآٌب    .َغِر
5015. (13) [3/1396 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్ను ప్రామ్ర్శించటానికి 
వెళ్ళునా, కలవడానికి వెళ్ళునా, అల్లల హ్ (త) అతనితో 
నీ జీవితిం చాల్ల శుభ్కరమైనది, నీ నడవటిం చాల్ల 
శుభ్కరమైనది. ఈ ప్రామ్ర్శించడానికి వెళుటిం, 
కలవటింవలల  సారగ ింలో తనచోట్ట సింపాదిించు 
కునానవు'  అని అంట్టడ్డ.''  (తిర్మజి' /  ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1396) صحيح ( [ ) 14]  - 5016
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ِديآ  ِب ِ صىل اهلل َوَعِن الآِمقآَداِم بآِن َمعآ يه  عل  كَِرَب َعِن الن َ

هُ أَن َُه يُِحب ُُه". ُجُل لر َ وسلم قَاَل:"إِذَا أََحب َ ا ِْبآ هُ  َرَوا أََخاهُ فَلآُيخآ
دَاُودَ  ُ  أَبُوآ ِمِذي  آ   .َوالّت ِ

5016. (14) [3/1396- దృఢం] 
మిఖ్దామ్ బిన్ మ్'అదీ కరబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఎవరైనా మ్రొకర్న పేర మిసాే వార్కి తెలియ 

ప్రచాలి - అది విని వారు సింతోష్ించటానికి.'' (అబూ 
దావూద్,  తిర్మజి') 

 ( 3/1396) [ ) حسن ( 15]  - 5017
ِب ِ ٌل َمر َ َرجُ  أَنٍَس قَاَل:َوَعنآ  لن َ  صىل اهلل عليه وسلم بِا

آ َْلُِحب ُ َهَذا ِِف اهلِل. إِ  ِمم َنآ ِعنآَدهُ: فََقاَل َرُجٌل  .ِعنآَدهُ نَاٌس وَ   ِن ِ
َ   صىل اهلل عليه وسلم:ِب ُ  الن َ فََقالَ  "قُمآ   َل:قَا ََل. قَاَل: ؟"لَمآَتهُ عآ "أ

َببآتَ أََحب َ  اَل:فَقَ  إِلَيآِه فَأَعآلََمُه فََقاَم  ".إِلَيآِه فَأَعآِلمآهُ  ِنآ َك ال َِذيآ أَحآ
هُ  فََسأَلَُه الن َِب ُ صىل اهلل علي .ثُم َ َرَجعَ  اَل:قَ لَُه. َْبَ ه وسلم فَأَخآ

ِب ُ صىل اهلل فََقالَ  َل.بَِما قَا أَنآَت َمَع َمنآ  " : عليه وسلم الن َ
 َ َتَس أ لََك َما احآ َببآَت َو ِيآ "ُشعَ َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِف . بآَت"حآ   َماِن".ِب اْلآ

َي  ِمذِ َوِِفآ ِرَوا آ ءُ ِة الّت ِ لآَمرآ َ : "ا كآَتَسَب" ي ِ لَُه َما ا   .َمَع َمنآ أََحب َ َو
5017. (15) [3/1396- ప్ర మాణికం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  (స) ప్ర కక నుిండి 
వెళ్ళుడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) వదే్ చాల్ల మ్ింది 
అనుచరులు కూరొుని ఉనానరు. వార్లో ఒకరు, 
'నేనతనిన చాల్ల అమితింగా పేర మిసా్నానను' అని 
అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నువుా అతనికి 
తెలియప్ర్చావా,' అని అడిగారు. దానికి ఆ వేకిత  
'లేదు,' అని అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నువుా 
నిలబడి అతనికి తెలియజయిే,' అని అనానరు. 
అతను నిలబడి అతని వదే్కు వెళ్ళు అతనికి తెలియ 
ప్ర్చాడు. దానికి ఆ వేకిత , 'ఏ అల్లల హ్ కోసిం నువుా 
ననున పేర మిసా్నానవో ఆ అల్లల హ్ కూడా నినున 
పేర మిించు గాక!'  అని అనానడు. ఆ వేకిత  తిర్గ 
వచాుడు. ప్ర వకత  (స) అడిగన పిమ్మట అతడు తెలియ 
ప్ర్చాడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'తీరుుదినింనాడు 
నువుా పేర మిించిన వేకిత  వెింట ఉింటావు. నీకు నీ సింకలు 
ప్పణేిం లభిసా్ింది,' అని అనానరు. (బైహఖీ/-షు'అబిల్ 
ఈమాన్, తిర్మజి')  

 ( 3/1397) [ ) حسن ( 16]  - 5018
ُل:  أَِِب َسِعيآٍد أَن َُه َسِمَع الن َِب  صىل اهلل َوَعنآ   عليه وسلم يَُقوآ

َمَك إَِل َ ِمًنا َوََل يَأآكُُل َطعَ َل َ ُمؤآ ُب إِ "ََل ُتَصاحِ  ".  ا   َرَواهُ  َتِقي ٌ
َرِمي ُ  ا ِمِذي ُ وأَبُوآ دَاُودَ َوالد َ آ    .الّت ِ

5018. (16) [3/1397- ప్ర మాణికం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిస్తు  
ఉిండగా వినానరు, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, మీరు 
ప్పణాేతుమల, సతేసింధుల సహవాసింలో ఉిండిండి. 
అవిశాాస్ల, పాపాతుమలవెింట ఉిండకిండి. ఇింకా  
కేవలిం విశాాస్లు, దైవభీతిప్రులే మీ ఆహారిం 
తినాలి.''  56  (తిర్మజి', అబూ  దావూద్, దార్మ) 

 (1397/ 3)غريب (  [ ) حسن  17]  - 5019
يآَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليهقَ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر م:  وسل  اَل َرُسوآ

لآمَ  َ ُء َعىَل ِديآِن َخِليآ "ا ِللآ ُظرآ أََحُدكُمآ مَ لِِه فَلآَينآ رآ . َرَواهُ  "نآ يَُخا
ِمِذي ُ َوأَبُوآ دَاُودَ  آ َمُد َوالّت ِ ِيآَماِن عَ الآَبيآَهِقي ُ ِِف"شُ  وَ أَحآ " َوقَاَل ِب اْلآ

: َهَذا َحِديآٌث َحَسٌن  ِمِذي ُ آ يآٌب. وقَاَل الن ََوِوي ُ : إِ الّت ِ نَ َغِر ادُهُ  سآ
   .يآٌح َصحِ 

5019. (17) [3/1397 -ప్ర మాణికం, ఏకోల్లల ఖన్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మ్నిష్ తన సేనహితుని ధరమిం, అతని ప్ద్ధ తులను 
అనుసర్సా్నడు. అిందువలల  అతడు ఎవర్ని 
పేర మిసా్నానడో చూస్కోవాలి.'' (అ'హమద్, తిర్మజి / 
ప్ర మాణికం, ఏకోల్లల ఖన్ం, అబూ దావూద్, బైహఖీ/ -
షు'అబిల్ ఈమాన్,  న్వవి  / ఆధార్వలు  దృఢం)  
అింటే అతను సతేవింతుడైన మ్ించి వేకిత ని 
పేర మిించాలి. 

 (3/1397)يف ( ضع [ ) 18]  - 5020
َمَة قَاَل:يَِزيآَد بآِن نَعَ  نآ وعَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه   ا قَاَل َرُسوآ

جُ  سلم:و ُجُل الر َ َ َل "إِذَا آََخ الر َ أ ِم فَلآَيسآ ِمِه َواسآ  أَبِيآِه لُُه َعِن اسآ
ِمِذي ُ ِمم َنآ ُهَو؟ فَإِ وَ  آ    .ن َُه أَوآَصُل لِلآَمَود َةِ". َرَواهُ الّت ِ

 

56) వివరణ-5018: అింటే విశాాస్ల వెింట ఉిండిండి. 

వార్ సహవాసింలోనే ఉిండిండి. ఇింకా దైవభీతిప్రులకే 

విిందు ఇవాిండి. వారు శకిత మ్ింతులుగా ఉిండటానికి మీ 

ఆహారిం తిని పాపాలు చేయటానికి ఇతరులకు 

తినిపిించరాదు.  



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1714 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
5020. (18) [3/1397 -బల్హీన్ం] 
య'జీద్ బిన్ న'ఆమ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఒకవేళ ఎవరైనా ఎవర్నైనా తన 
సోద్రునిగా భావిసాే, అతని పేరు, అతని తిండిర  పేరు 
అతని కుట్టింబిం గుర్ించి అడిగ తెలుస్కోవాలి. 
ఎిందుకింటే ఇవనీన అతని సోద్రభావానిన, పేర మ్ను 
ప్టిషు ప్ర్చే  విషయాలు.''  (తిర్మజి') 

----- 

 َ ِلُث لآ ا ُل الث َا     మూడవ విభాగంَفصآ
 (3/1397)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 5021

لُ يآنَ َخَرَج عَلَ  نآ أَِِب ذَر ٍ قَاَل:عَ  لم   اهلِل صىل اهلل عليه وسا َرُسوآ
 َ ُروآَن أَي ُ قَاَل: "أ َماِل أََحب ُ إََِل اهلِل َتَعاَل؟"َتدآ َعآ  قَاَل قَائٌِل: اْلآ
ََل  َ  ةُ الص َ ك لآجِ  َوقَاَل قَائٌِل: .اةُ َوالز َ َ ِب ُ صىل اهلل عليه ا َهادُ. قَاَل الن َ
َماِل إَِل اهللِ "إِن َ  وسلم: َعآ   ب ُ ِِف اهلِل َوالآُبغآُض اَل الآُح َتعَ   أََحب َ اْلآ
َمُد  ِِف اهلِل". َ   َرَواهُ أَحآ َِخْيآ ُل اْلآ لآَفصآ َ  َوَرَوى أَبُوآ دَاُودَ ا

5021. (19) [3/1397 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) మా వదే్కు వచిు, 

''ఏ ప్ని అల్లల హ్(త)కు చాల్ల ప్రర తికరమ్ర మీకు 
తెలుస్న?'' అని ప్ర శనించారు. ఒక వేకిత , 'నమా'జ్, 
'జకాత్,' అని అనానడు. మ్రో వేకిత , 'జిహాద్,' 
అనానడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'అల్లల హ్ (త) వదే్ 
అనినటికింటే ప్రర తికరమైన ప్ని, అల్లల హ్ (త) కోసమే 
సేనహిం చేయడిం, అల్లల హ్ (త) కోసమే శతాుతాిం 
వహిించటిం,'' అని అనానరు. (అ'హమద్, అబూ 
దావూద్- చివరి  భాగం) 

 (3/1397) تتم دراسته ( [ ) لم 20]  - 5022
َمَة قَاَل:َوَعنآ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَِِبآ أَُما  قَاَل َرُسوآ

ِ إَِل َ ب َ ا أَحَ "مَ  َمُد "أَكآَرَم َرب َُه َعز َ َوَجل َ   َعبآٌد َعبآًدا لِِل   . . رَواهُ أَحآ
5022. (20) [3/1397- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''దైవ ప్రర తికోసిం ఎవరైనా మ్రో వేకిత ని పేర మిసాే అల్లల హ్ 
(త) అతనిన గౌరవిసా్నడు, ఆద్ర్సా్నడు.''  (అ'హమద్) 

 (3/1398) راسته ([ ) لم تتم د 21]  - 5023

َماَء بِنآِت يَِزيآَد  َل اهللِ  َوَعنآ أَسآ ُت َرُسوآ   اهلل عليه  صىل أَن ََها َسِمعآ
ُ  وسلم يَُقوُل: ؟"نَب ُِئُكمآ بِ "أَََل أ ا:قَ ِخَياِركُمآ لُوآ َل  بَىَل  ا  يَا َرُسوآ

ِكَر اهلُل"ؤُ ا رُ إِذَ ِخَياُركُُم ال َِذيآَن قَاَل: " .اهللِ  ا ذُ بآُن  .وآ   . َماَجهُ َرَواهُ ا
5023. (21) [3/1398 -అప్రిశోధితం] 
అస్నమ బినా య'జీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా నేను వినానను, ''మీలో అింద్ర్ కింటే 
మ్ించివారవరో మీకు తెలుప్నా?'' అని అనానరు. 
దానికి ప్ర జలు, 'తప్ుకుిండా ఓ ప్ర వకాత !' అని అనానరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'మీలో అింద్ర్కింటే ఉతాములు 
ఎవరింటే వార్ని చూసేు  అల్లల హ్ (త) గురుత కు వసా్నడు.' 
(ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1398)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 5024
 َ يآَرةَ َوَعنآ أ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل:ِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ

َوَجل َ تَ ِن يآ "لَوآ أَن َ َعبآَد  ِرِق  وَ  .َحاب َا ِِف اهلِل َعز َ اِحٌد ِِف الآمَشآ
ِرِب لََج  َم الآ َوآَخُرِِف الآَمغآ َمِة.ِقيَ َمَع اهلُل بَيآَنُهَما يَوآ ُل: يَ  ا َهَذا   ُقوآ

 .ُه ِِف" نآَت ُتِحب ُال َِذيآ كُ
5024. (22) [3/1398 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఒకవేళ అల్లల హ్ కోసిం ఇదే్ర్ మ్ధే సేనహిం అయి, 
వార్లో ఒకరు తూరుున, మ్రొకరు ప్డమ్రన ఉిండి, 
వారు ప్ర తేక్షింగా కలిస మాటాల డక పోయినప్ుటికీ, 
అల్లల హ్ (త) తీరుు దినింనాడు వార్దే్ర్నీ 
కలుప్పతాడు, 'నా కోసిం మ్రో వేకిత ని పేర మిించిన వేకిత  
ఇతడే,'  అని  చాట్టతాడు.''  (బైహఖీ) 

 (3/1398)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 5025
آ َرِزيآٍن أَن َُه قَاَل لَُه َرُسوآ   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َوَعنآ أَِِب

 َ ل َُك ََل "أ َ أَدُ ِرال َِذيآ َعىَل ِمََلِك َهَذا اْلآ نآَيا ُتِصيآُب بِِه خَ  مآ الد ُ َ ْيآ
ِخَرةِ؟ كآرِ  َواْلآ ِ لِِس أَهآِل الذ  ِكآ وَ عَلَيآَك بَِمَجا َت فََحر  إِذَا َخلَوآ
َت بِِذكآِراهلِل َوأَِحب َ ِِف اهلِل وَ  لَِسانََك َما َتَطعآ أَبآَغَض ِِف اهلِل يَا اسآ

ُجَل إِذَ َهلآ َشعَ  يآٍن أَبَا َرزِ  َت أَن َ الر َ ا أََخاهُ   بَيآِتِه َزائِرً ا َخَرَج ِمنآ رآ
َن أَلآَف َملٍَك كُل ُُهمآ يَُصل ُوآ  َن:  عَلَيآهِ  َن َشي ََعُه َسبآُعوآ لُوآ َيُقوآ َرب ََنا   َو

َ إِن َ  َت أ َتَطعآ لَِك ُه َوَصَل فِيآَك فَِصلآُه؟ فَإِِن اسآ ِمَل َجَسَدَك ِِف ذَ نآ ُتعآ
فآ فَ  "ا    .َعلآ

5025. (23) [3/1398- అప్రిశోధితం] 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1715 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
అబూ ర'జీన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఉభ్యలోకాల మేలును పిందే ఒక విషయిం మీకు 
తెలుప్నా? అదేమిటింటే మీరు అల్లల హ్ ధాేన సభ్లలో 
పాల్కగ నిండి. ఇింకా హితబోధల సభ్లోల  పాల్కగ ింటూ 
ఉిండిండి. ఒింటర్గా ఉననప్పుడు అల్లల హ్ ను సమర్సాూ 
ఉిండిండి. అల్లల హ్ ప్రర తికోసమే సేనహిం అయినా, 
శతాుతాిం  అయినా  చేయిండి. 

''ఓ అబూ ర'జీన్! ఎవరైనా తన సోద్రునిన 
కలవడానికి తన ఇింటి నుిండి బయలుదేర్త్య అతని 
వెనుక  70 వేల మ్ింది దైవదూతలు బయలు 
దేరుతారు. వారు అతని క్షమాప్ణ కొరకు దు'ఆ చేసాూ 
ఉింటారు. ఇింకా ఇల్ల పార రి్సా్నరు, 'ఓ అల్లల హ్! నీ ప్రర తిని 
పింద్టానికి ఫల్లనా వేకిత తో కలవడానికి 
వెళ్ళతునానడు. నీవు అతనిపై కారుణేిం అవతర్ింప్ 

జేయి. ఇింకా  అతనిన  పేర మిించు.'   
''ఓ అబూ ర'జీన్! వీలైత్య నీ సోద్రుని సేవచేయడానికి 
ప్ర యతినించు. అింటే అల్లల హ్ ప్రర తికోసిం నీ ముసల మ్ 
సోద్రునికి సేవచేయి. అదేవిధింగా అల్లల హ్ప్రర తి కోసిం 
అతనిన కలుసాూ  ఉిండు.'' (బైహఖీ) 

 (3/1398)[ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 5026
يآَرةَ قَالَ  َل اهلِل صىل اهلل عليه  كُنآ  :َوَعنآ أَِِبآ ُهَر ُت َمَع َرُسوآ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: إِن َ ِِف الآَجن َِة " وسلم فََقاَل َرُسوآ
ٍت عَ نآ يَ لَُعُمًدا مِ  َجٍد لََهالَيآَها ُغَرٌف ِمنآ َزبَ اقُوآ َحٌة  أَبآَواٌب ُمَفت َ  رآ

ءُ  ُء كََما يُِضيآ ". ُتِضيآ ر ِي ُ كَُب الد ُ ُل  الآَكوآ َل اهلِل َمنآ   ا:وآ فََقا يَا َرُسوآ
ُكُنَها؟ ِل  اَل:قَ يَسآ َن ِِف اهلِل َوالآُمَتَجا لآُمَتَحاب ُوآ َ َن ِِف اهلِل  "ا ُسوآ
ََحاِديآَث َرَوى الآَبيآَهِقي ُ ا .ِِف اهلِل"َن َوالآُمَتََلقُوآ   الث َََلثََة ِِف  ْلآ

ِيآَماِن"   ."ُشَعِب اْلآ
5026. (24) [3/1398- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: నేను ప్ర వకత  (స) వెింట 
ఉనానను. ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిించారు: ''ఓ అబూ 
హురైరహ్! సారగ ింలో ముతాేల సాింభాలునానయి. 
వాటిపై పాలరాతి బ్బలకనీలు ఉంట్టయి. వాటి 
దాారాలు  తెరచి ఉంట్టయి. అవి నక్షతాాల్లల  
వెలుగుతూ ఉింటాయి.'' దానికి ప్ర జలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఆ 
బ్బలకనీలపై ఎవరుింటారు?' అని విననవిించు 

కునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'అల్లల హ్ ప్రర తికోసమే 
ప్రసురిం పేర మిించేవారు, అల్లల హ్ ప్రర తికోసమే 
ప్రసురిం కలస కూరుునేవారు, అల్లల హ్కోసమే 
ప్రసురిం కలిసేవారు,' అని అనానరు. (బైహఖీ/-
షు'అబిల్ల ఈమాన్) 

===== 
ُه ِمَن الت ََهاُجِر َوالت ََقاُطِع  نآ  عَ ََه َباُب َما يَنآ   - 17

ت ََباِع الآَعوآَراِت وَ   ا
17.  ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉండటం, 

సంబంధ్యలు త్ర ంచుకోవ్టం,  ఇతరుల 
రహస్కాలను వెదకటం నిషిధ్ధ ం 

 َ ُل اْلآ لآَفصآ َ لُ ا   మొదటి విభాగం  و َ
 (3/1399)[ ) متفق عليه (  1]  - 5027

َنآَص  َب اْلآ آ أَي ُوآ ُل اهلِل صىل اهلل عل  اَل: قَي ِ ارِ َعنآ أَِِب يه  قَاَل َرُسوآ
 َ ُجَر أ ُجِل أَنآ يَهآ َق ثَََلِث لَِياٍل وسلم: "ََل يَِحل ُ لِلر َ َخاهُ فَوآ

ِرُض َياِن فَيُ َتقِ يَلآ  ُيعآ ِرُض َهَذا َو ُ عآ بآَدأُ  ُهَما ال َِذيآ يَ َهَذاَوَخْيآ
ََلِم".  لس َ  بِا

5027. (1) [3/1399 -ఏకీభవితం] 
అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నారీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మ్నిష్ మూడు రాతాులకు మిించి తన తోటి 
సోద్రునితో సింబింధాలు తాెించుకొని ఉిండటిం, ఇదే్రూ 
దార్లో కలిసనప్పడు ఎడమొహిం పడమొహింగా తప్పు 
కోవటిం ధరమసమ్మతిం కాదు. వార్దే్ర్లో సల్లిం 
చేసేిందుకు ముిందుకు వచిునవార్ద ఉతాములు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసల మ్) 

 (3/1399)[ ) متفق عليه (  2]  - 5028
يآَرةَ قَاَل: لُ  َوَعنآ أَِِبآ ُهَر  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسوآ

ُكمآ "إِي َ  ن َ ا ن َ أَكآ  َوالظ َ ا َوََل  ِث َوََل َتَحس َ َذُب الآَحِديآ  فَإِن َ الظ َ ُسوآ
ا َوََل َتَحاَسُد  ا َوََل َتَناَجُشوآ ُسوآ ا   ََل ا وَ وآ َتَجس َ َبُروآ ا َوََل َتَدا َتَباَغُضوآ

ًنا". َوكُوآ  َوا ا ِعَبادَ اهلِل إِخآ َيةٍ  نُوآ ا".ُمت ََفٌق  َوِِفآ ِرَوا :"َوََل َتَنافَُسوآ
 يآِه عَلَ 

5028. (2) [3/1399- ఏకీభవితం] 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1716 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మీరు అనుమానాలకు దూరింగా ఉిండిండి. ఎిందుకింటే 
అపారిిం చాల్ల నీచమైన చెడు. అదేవిధింగా ఇతరుల 
విషయాల వెింటప్డకిండి. అప్రాధాలు వెతకటానికి 
ఇతరుల వెింటప్డకిండి. ప్రసురిం ప్గ, ప్ర కోపాలకు 
తావివాకిండి. అల్లల హ్ (త) దాస్లుగా, ప్రసురిం 
సోద్రులుగా మలగిండి.''  (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  

 ( 3/1399) [ ) صحيح ( 3]  - 5029
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: رَ  لَ اقَ َوَعنآُه قَاَل:  َتُح  "ُتفآ  ُسوآ

ِ وَ  ِثآَنيآ َم اْلآ كُ أَبآَواُب الآَجن َِة يَوآ َفُر لِ َم الآَخِميآِس فَُيغآ   َعبآٍد ََل  ل ِ يَوآ
ِرُك بِاهلِل َشيآئً  َناُء  ًَل كَانَتآ بَيآ ا إَِل َ َرجُ يُشآ َ أَِخيآِه َشحآ َنُه َوَبيآ

ا َهَذيآ  فَُيَقاُل: نآُظُروآ ُ َ  ِن ا َطلَِحاَحّت  ِلٌم " يَصآ    .. َرَواهُ ُمسآ
5029. (3) [3/1399- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''సోమవారం, గురువారం సారగ దాారాలు తెరువ 
బడతాయి. అవిశాాస్లు తప్ు మిగలిన వారింద్ర్ని 
క్షమిించటిం జరుగుతుింది. కాని తన ముసల మ్ సోద్రుని 
ప్టల  ఈరాయ ేదేాషాలు కలిగ ఉనన ముసల మ్ను 
క్షమిించటిం జరుగదు. వీర్ గుర్ించి ''వీర్కి ప్రసురిం 
ప్ర్షకర్ించుకొని కలిసపోయే వరకు గడువు ఇచిు 
వేయిండని''  ఆదేశించటిం జరుగుతుింది. (ముసల మ్) 

 ( 3/1399)[ ) صحيح (  4]  - 5030
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنآُه قَاَل:  رَ تُ " قَاَل َرُسوآ ُض عآ

َماُل الن َاِس ِِف كُل ِ ُجمآعَ  َم الآ أَعآ يَوآ ِ َو ِثآَنيآ َم اْلآ ِ يَوآ َتيآ َخِميآِس  ٍة َمر َ
مِ  َفُر لِكُل ِ ُمؤآ َعبآ ٍن فَُيغآ َ أَخِ إَِل َ َناءُ ًدا بَيآَنُه بَيآ   فَُيَقاُل: يآِه َشحآ

تآ  ُ ا َهَذيآِن َحّت َ يَِفيآَئاا ِلٌم "ُركُوآ  . َرَواهُ ُمسآ
5030. (4) [3/1399 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అింద్ర్ ఆచరణలు వారింలో రిండుస్నరుల  దైవసనినధిలో 
సమ్ర్ుించటిం జరుగుతుింది. అింటే సోమ్వారిం, 
గురువారిం. ప్ర తి విశాాసని క్షమిించటిం జరుగుతుింది. 
కాని తన ముసల మ్ సోద్రుని ప్టల  ఈరాయ ేదేాషాలు 
కలిగఉనన ముసల మ్ను క్షమిించటిం జరుగదు. వీర్ని 
ప్రసురిం ప్ర్షకర్ించుకొని కలవనింత వరకు 
క్షమిించకిండని ఆదేశించటిం జరుగు తుింది. (ముసల మ్) 

 (3/1400)يه ( ) متفق عل  [ 5 ] - 5031
ِم َوَعنآ أُم ِ  َبَة   كُلآثُوآ لَت: بِنآِت ُعقآ ُت   بآِن أَِِبآ ُمَعيآٍط قَا َسِمعآ

َل اهلِل صىل اهلل ع ُل: ه وليَرُسوآ َ  سلم يَُقوآ اُب ال  ِذيآ  "لَيآَس الآَكذ َ
ا  ً ُل َخْيآ َيُقوآ َ الن َاِس َو ِلُح بَيآ ا". يُصآ ً َينآِميآ َخْيآ  ِه. لَيآ ُمت ََفٌق عَ  َو

: َوَزادَ  لَتآ ِلٌم قَا َل   ُمسآ هُ َو مَعآ ِن الن َِب َ  - مآ أَسآ  صىل اهلل عليه  َتعآ
ُل  -وسلم  ٍء ِمم َا يَُقوآ ُص ِِف َشيآ  اُس كَِذٌب إَِل َ ِِف ثَََلٍث:ن َ ال يَُرخ ِ
لآَحرآ  َ َ الن َاِس َوَحِديآِث الر َ ا ََلِح بَيآ ِصآ َرأََتُه ِب َواْلآ ُجِل اِمآ

  َجَها أَةِ َزوآ َمرآ َوَحِديآِث الآ 
5031. (5) [3/1400 -ఏకీభవితం] 
ఉమమ కుల్'స్తమ్ బింతె 'ఉఖాహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  

(స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''చితా 
శుదిధ తో ప్ర జల మ్ధే ఒప్ుింద్ిం కుదిర్దు, ఇదే్ర్ని కలిపే, 
ఇదే్ర్నీ మ్ించి విషయాలు బోధిించేవాడు అబదాధ ల 
కోరుకాడు. అసతే పాప్ిం అతనిపై ప్డదు.'' (బు'ఖారీ, 
ముసల మ్)  
ముసల మ్లో ఇది అధికింగా ఉింది. మూడు విషయాలోల  
సింఘటనకు వేతిర్దకింగా అసతేిం ప్లకడిం 
అసతేింగా ప్ర్గణించబడదు. 1. యుద్ధ ింలో, 2. 
ప్ర జల వివాదాలు ప్ర్షకర్ించడింలో,  3. భ్రత  భారేతో 
ప్లికినప్పడు,  భారే భ్రత తో మాటాల డినప్పడు.  

 ( 3/1400) ؟  [  6] - 5032
كِ  يآَط "إِ  َر َحِديآُث َجاِبٍر:َوذُ َ ن َ الش َ ِِف"بَاِب يَِس"اَن قَدآ أ

َوَسِة"   .الآَوسآ
5032. (6) [3/1400- ? ] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ఇన్నషై'తాన్ ఖద్ అ'యిస్  
బ్బబుల్  వస్వస లో  పేరొకనడిం  జర్గింది. 

----- 

ُل الث َاِِنآ  لآَفصآ َ    రండవ విభాగం    ا
 (1400/ 3)ته ( دراس [ ) لم تتم  7]  - 5033

َماِء بِنآِت  : يَِزيآَد قََعنآ أَسآ لَتآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس  ا وآ
ُب إَِل َ ِِف حِ "ََل يَ  وسلم: َرأََتُه   ٍث:ثَََل ل ُ الآِكذآ ُجِل اِمآ ُب الر َ ِكذآ

ُب لِ  ِب َوالآِكذآ ُب ِِف الآَحرآ ِضَيَها َوالآِكذآ َ الن َاِس". ُْيآ ِلَح بَيآ  لُِيصآ
َمُد  اهُ َروَ  ُ  أَحآ ِمِذي  آ  َوالّت ِ

5033. (7) [3/1400 -అప్రిశోధితం] 
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అస్నమ' బిన్తె య'జీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అసతేిం ప్లకడిం ధరమిం కాదు. కాని ఈ సింద్రాాలలో 
తప్ు. భారే అలిగత్య ఆమను సింతోషప్రచటానికి 
అసతేిం ప్లకవచుు. యుద్ధ  తింతాింగా అసతేిం 
ప్లకవచుు. ప్ర జల మ్ధే అపోహలను తొలగించి 
వార్ని కలప్డానికి అసతేిం ప్లకవచుు.'' (అ'హమద్, 
తిర్మజి')  

 (3/1400)(  يد[ ) إسناده ج 8]  - 5034
لَ  ةَ َوَعنآ عَائَِش  ََل  لم قَاَل:"اهلِل صىل اهلل عليه وس أَن َ َرُسوآ

ُجرَ يَ  ِلٍم أَنآ يَهآ ُن لُِمسآ َ ُكوآ َق َثََلَث فََمنآ َهَجرَ أ َق ثَََل  فَ َخاهُ فَوآ َث وآ
لَِك  اٍت كُل َ ذَ    دَ . َرَواهُ أَبُوآ دَاوُ اَء بِإِثآِمِه "لَيآه فََقدآ بَ عَ ََل يَُرد ُ  َمر َ

5034. (8) [3/1400 -ఆధార్వలు ఆమోదయోగయం]  
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మ్నిష్ 
మూడు రాతాులకు మిించి తనతోటి సోద్రునితో 
సింబింధాలు తాెించుకొని ఉిండటిం, ఇదే్రూ దార్లో కలిస 

నప్పుడు ఎడముఖిం, పడముఖింగా తప్పుకోవటిం 
ధరమసమ్మతిం కాదు. కలిసాే మూడుస్నరుల  సల్లమ్ 
చేయాలి. ఒకవేళ సల్లమ్కు సమాధానిం ఇవాకపోత్య, 
సమాధానిం  ఇవాని వార్పైనే పాప్ిం ప్డుతుింది.'' 
(అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1400)ح ( [ ) صحي  9]  - 5035
يآ  َل اهلِل صىل اهلل عليأَن َ َرُس  َرةَ َوَعنآ أَِِبآ ُهَر "ََل   ه وسلم قَاَل:وآ

َق يَِحل ُ لِمُ  ُجَرأََخاهُ فَوآ ِلٍم أَنآ يَهآ َق ثَ  سآ ٍث ثَََل ََلٍث فََمنآ َهَجَر فَوآ
َمُد َوأَبُوآ دَاُودَ  . َرَواهُ "فََماَت دََخَل الن َارَ   .أَحآ

5035. (9) [3/1400- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్ మూడు రాతాులకు మిించి తన తోటి 
సోద్రునితో మాటాల డకుిండా ఉిండటిం ధరమిం కాదు. 
మూడు రోజుల కింటే అధికింగా అయి ఆ సితిలో మ్రణసాే 
నరకింలోనికి ప్ర వేశసా్నడు.'' 57 (అ'హమద్, అబూ దావూద్) 

 (3/1401)ه لي ( [ ) إسناد 10]  - 5036
 

57) వివరణ-5035: ఈ 'హదీస్' దాారా తెలిసన 

విషయిం ఏమిటింటే, ఒక ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్తో 

మూడు రోజుల కింటే అధికింగా మాటాల డకుిండా 

ఉిండరాదు. 

لَمِ َراٍش َوَعنآ أَِِبآ خِ  ُل اهلِل صىلي ُ أَن َُه َسِمَع َرُس  الس ُ  اهلل عليه  وآ
ُل:"َمنآ َهَجَرأََخاهُ َسَنةً وسلم  أَبُوآ  هُ فَُهَوكََسفآِك دَِمِه". َرَوا يَُقوآ
   .دَاُودَ 

5036. (10) [3/1401-ఆధార్వలు  అస్ంతృపిు కరం] 
అబీ 'ఖరాష్ స్ల్మీ (ర) ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 
ఉిండగా వినానరు: ''ఒక ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్తో 
సింవతసరిం వరకు మాటాల డకుిండా ఉింటే, అతనిన 
చింపినింత  పాప్ిం  అవుతుింది.  
అింటే ఒక ముసల మ్ను చింపిత్య ఎింత పాప్ిం చుట్టు  
కుింట్టింద్ర సింవతసరిం వరకు మాటాల డకుిండా ఉనాన 
అింతే పాప్ిం చుట్టు కుింట్టింది.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1401)[ ) ضعيف (  11]  - 5037
يآَرةَ قَاَل: أَِِبآ هُ َعنآ وَ  ُل اهللِ قَاَل رَ  َر  لم:صىل اهلل عليه وس ُسوآ

ِمٍن  َ "ََل يَِحل ُ لُِمؤآ َق ثَََلٍث أ ِمًنا فَوآ ُجَرُمؤآ تآ بِِه َثََلٌث فَ  نآ يَهآ إِنآ َمر َ
ِه الس َ  فَلآَيلآَقهُ  كَا ِِف فَلآُيَسل ِمآ عَلَيآِه فَإِنآ َرد َ عَلَيآ َّتَ ََلَم فََقِد اشآ

 َ ِثآِم َوَخَرَج َقدآ بَاَء بِ لَمآ يَُرد َ عَلَيآِه فَ ِر َوإِنآ جآ اْلآ  الآُمَسل ُِم ِمَن اْلآ
رَ     .. َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ "ةِ الآِهجآ

5037. (11) [3/1401 -బల్హీన్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక 
ముసల మ్ తన తోటి ముసల మ్తో మూడు రోజుల కింటే 
అధికింగా మాటాల డకుిండా ఉిండటిం ధరమింకాదు. 
ఒకవేళ మూడు రోజులు అయిపోత్య అతనికి సల్లమ్ చేస 
కలస మాటాల డాలి. ఇదే్రూ కలస మాటాల డుకుింటే 
ఇదే్రూ సమానులే. సమాధానిం ఇవానివాడు 
పాపాతుమడవుతాడు. సల్లమ్చేసేవాడు పాప్ 
ప్ర్ధిలోనికి  రాడు. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1401)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 5038
دَاِء قَالَ  َوَعنآ  رآ ُل اهلِل صىل اهللقَاَل َرُس  :أَِِب الد َ   عليه وسلم: وآ
ِْبُ  يَ "أَََل أُخآ ََلةِ؟"اِم كُمآ بِأَفآَضَل ِمنآ دََرَجِة الص ِ َدقَِة َوالص َ   َوالص َ

ِ َوفََس  قَاَل:  بَىَل.  : قُلآَنا ََلُح ذَاِت الآَبيآ ِ ِهَي  "إِصآ ادُ ذَاِت الآَبيآ
ِل  آ  َرَواهُ  ". َقةُ الآَحا  ٌث َصِحيآٌح اَل: َهَذا َحِديآ ِمِذي ُ َوقَأَبُوآ دَاُودَ َوالّت ِ

5038. (12) [3/1401- అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్రేా (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)  ''ఉప్వాసిం, 
నమా'జు, 'జకాత్ల కింటే ఉతామ్మైన ప్నిని నేను మీకు 
తెలుప్నా? '' అని అనానరు. దానికి ప్ర జలు, 
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'తప్ుకుిండా' అని అనానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
''ఇదే్ర్ మ్ధే ఒప్ుింద్ిం కుద్రుటిం, వార్ని కలప్డిం, 
ప్రసుర కలహాలను తొలగించే వాడు. అింటే అనైకేత, 
విడిపోవటింవలల  ధరమింలో ఆటింకిం కలుగుతుింది. 
మ్ింగలి కతాి దాారా వెింటా్టకలు కతాిర్ించబడినట్టల .'' 
(తిర్మజి' / దృఢం, అబూ  దావూద్) 

 (3/1401) استه (لم تتم در [ ) 13]  - 5039
ِ قََوَعِن ا بَْيآ َ   م:سل ُل اهلِل صىل اهلل عليه وقَاَل َرُسوآ  اَل:لز ُ "دَب 

َُمِم قَ  َضاُء ِهَي الآ بآلَ إِلَيآُكمآ دَاُء اْلآ لَِقُة ََل  ُكمآ الآَحَسُد َوالآَبغآ َحا
َلكِ  ُر َو عآ ِلُق الش َ ُل َتحآ يآَن أَقُوآ ِ ِلُق الد  َ "نآ َتحآ مَ . َرَواهُ أ ُد  حآ

آ    ِمِذي ُ َوالّت ِ
5039. (13) [3/1401 -అప్రిశోధితం] 
'జుబైర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''వెనుకటి 
జాతులవాేధి మీలోప్ర వేశించిింది, అది ఈరయ ే, దేాషాలు. 
ఇవి మీ ధరామనిన అింతిం చేసా్నయి. వీటివలల  ఉభ్య 
లోకాలోల నూ వినాశనిం తప్ుదు.''  (తిర్మజి', అ'హమద్) 

 (3/1401)) لم تتم دراسته ( [  14]  - 5040
آ  َيَرةَ عَ َوَعنآ أَِِب ِب ِ صىل اهلل ُهرآ ُكمآ  ليه وسلم قَاَل:ع  ِن الن َ "إِي َا
. "َما َتأآكُُل الن َاُر الآَحَطَب ن َ الآَحَسَد يَأآكُُل الآَحَسَناِت كَإِ َوالآَحَسَد فَ 
 .دَاُودَ َرَواهُ أَبُوآ 

5040. (14) [3/1401- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఈరయ ేకు దూరింగా ఉిండిండి. ఎిందుకింటే ఈరయ ే 
సతాకరాేలను తినివేసా్ింది - అగిన కటు లను తినివేస  

నట్టల .'' (అబూ  దావూద్)  
దీనివలల  తెలిసన విషయిం ఏమిటింటే ఈరయ ే 
సతాకరాేలను తినివేసా్ింది. అగినకరర లను 
కాలిువేసనట్టల .  

 (3/1401)دراسته ( [ ) لم تتم  15]  - 5041
َء  عل  الن َِب ِ صىل اهلل َوَعنآُه َعِن  ُكمآ َوُسوآ يه وسلم قَاَل: "إِي َا

لَِقُة". َروَ الآ  ذَاِت  ِ فَإِن ََها الآَحا ِمِذي ُ َبيآ آ    .اهُ الّت ِ
5041. (15) [3/1401- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనైకేతకు దూరింగా ఉిండిండి. ఎిందుకింటే అనైకేత, 

ఐహిక జీవితానిన, ధరామనిన నాశనిం చేసా్ింది. అింటే 
అనైకేత, విభేదాలవలల  ఉభ్యలోకాలూ నాశనిం 
అవుతాయి.''  (తిర్మజి') 

 (3/1401)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 5042
آ  َمَة أَن َ الن َِب َ صىل اهللَوَعنآ أَِِب َمنآ َضار َ  " اَل:سلم قَيه و عل ِصرآ

بآُن َماَجُه رَ   اهلُل عَلَيآِه".نآ َشاق َ َشاق َ مَ اهلُل بِِه وَ  َضار َ  َواهُ ا
ِمِذي ُ َوقَالَ  آ يآٌب : َوالّت ِ  َهَذا َحِديآٌث َغِر

5042. (16) [3/1401 -అప్రిశోధితం] 
అబూ 'సరమహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అనవసరింగా మ్రో ముసల మ్కు హాని చేకూర్సాే, 
అల్లల హ్ (త) అతనికి హాని చేకూరుసా్నడు. అదేవిధింగా 
ఇతరులను కషాు లకు గుర్చేసాే అల్లల హ్ కూడా అతనిన 
కషాు లకు గుర్చేసా్నడు.'' (తిర్మజి / ఏకోల్లల ఖన్ం, ఇబన 
మాజహ్) 

 (3/1402)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5043
يآِق  ِ د  ُل اهلِل قَاَل َرُسوآ  نآُه قَاَل:َي اهلُل عَ َرِض َوَعنآ أَِِب بَكآٍرالص ِ

ٌن َمنآ َض  اهلل عليه وسلم: صىل ِمًنا أَوآ َمكآَربِِه".ا"َملآُعوآ َرَواهُ  ر َ ُمؤآ
آ  يآٌب مِ الّت ِ    ِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديآٌث َغِر

5043. (17) [3/1402-  అప్రిశోధితం] 
అబూ బకర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''మ్రో 
ముసల మ్కు హాని చేకూర్దు, అతనికి వేతిర్దకింగా 
కుటాలు ప్నేన వానిపై అల్లల హ్(త) శాప్ిం అవతర్ించు 
గాక!''   58 (తిర్మజి /  ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1402)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5044
بآ  ُل اهلِل صىل اهلل ع ِن ُعَمَرقَاَل:َوَعِن ا ليه وسلم  َصِعَد َرُسوآ

لآِمنآَْبَ  َ َشرَ   فََقاَل:ٍت َرِفيآٍع َصوآ فََنادَى بِ  ا لََم  "َيا َمعآ  ِبِلَسانِِه َمنآ أَسآ
َل  ِ  مآ يُفآِض َو َ اْلآ ِلِميآ ذُوا الآُمسآ وآُهمآ   وَ يآَماِن إَِل قَلآِبِه ََل ُتؤآ ُ ََل ُتعْي ِ

ا َرةَ  َوََل َتت َِبُعوآ ِتِهمآ فَإِن َُه َمنآ يَت َِبعآ َعوآ َرا ِلِم يَت َِبِع  َعوآ أَِخيآِه الآُمسآ
َرَتهُ  اهللُ  َرَتُه يَ َوَمنآ يَت َِبِع اهلُل  َعوآ ِِف َعوآ لَوآ ِف رَ فآَضُحُه َو لِِه".  حآ  َجوآ

ِمِذي ُ  آ    .َرَواهُ الّت ِ
 

58) వివరణ-5043: దీనిదాారా తెలిసన విషయిం 

ఏమిటింటే, ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్కు వేతిర్దకింగా 

కుటాలు ప్ననటిం గాని, హాని తలపటు టిం గాని చేసాే 

అట్టవింటి వేకిత ని ప్ర వకత  (స) శపిించారు.  
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5044. (18) [3/1402 -అప్రిశోధితం]   
'అబేుల్లల హ్ బిన్'ఉమ్ర్్(ర) కథనిం:ప్ర వకత  (స) 
మింబరుపై ఎకిక బిగగ రగా, ''ఓ ముసల ముల్లరా! కేవలిం 
నోటితో ఇస్నల మ్ స్త్ాకర్ించి ఇింకా హృద్యింవరకు 
విశాాసిం చేరనివారు వినిండి! 'ఏ ముసల మునూ 
ప్రడిించకిండి, అవమానప్రచకిండి, వార్ లోపాలను 
వెద్కకిండి. ఎిందుకింటే  ఒక ముసల మ్ మ్రో ముసల మ్ 
వెింటప్డిత్య, అల్లల హ్ (త) అతని వెింటప్డతాడు. 
అల్లల హ్(త) వెింటప్డిత్య అతనిన నీచింగా 
అవమానప్రచి వదులుతాడు. అతడు తనఇింట్లల  
కూరుునాన  సర్ద.'' (తిర్మజి') 

 (3/1402)( استه [ ) لم تتم در 19 ] - 5045
ِب ِ صىل ا  عليه وسلم قَاَل: هللَوَعنآ َسِعيآِد بآِن َزيآٍد َعِن الن َ

ََب  ِلِم "إِن َ ِمنآ أَرآ ِض الآُمسآ لَُة ِِف ِعرآ ِتَطا َبا اََِلسآ ".الر َ َِحق ٍ  بَِغْيآ
دَا ِ َوالآَبيآ  ُودَ َرَواهُ أَبُوآ   .يآَماِن"َهِقي ُ ِِف "ُشَعِب اْلآ

5045. (19) [3/1402- అప్రిశోధితం] 
స'యీద్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ముసల మ్ను అనాేయింగా అవమాన ప్రచటిం, 
నోటితో దురాాషల్లడటిం అనినటికింటే పదే్ వడాీ.'' 
(అబూ  దావూద్, బైహఖీ/-ష'అబిల్ ఈమాన్)  
అింటే ప్రోక్షింగా తప్పులననటిం, నిిందిించటిం, 
హీనింగా భావిించటిం ఇవి వడాీ తీస్కోవటిం కనాన పదే్ 
పాప్లు.  

 (3/1402)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 5046
ُل اهلِل  نآ أَنٍَس قَاَل:عَ وَ  "لَما   صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوآ

آ َمرَ  َفاٌر مِ َعَرَج ِِب َرِب ِ ٍم لَُهمآ أَظآ ُت بَِقوآ َن َحاٍس يَخآ نآ نُ رآ ِمُشوآ
َهُهمآ وَ  يآُل؟َهُؤََل َمنآ   فَُقلآُت:ُصُدوآَرُهمآ  ُوُجوآ ِ  قَاَل: ِء يَا ِجْبآ

َن هَ  َن ِِف أَعآ لُ  ُؤََلِء ال َِذيآَن يَأآكُلُوآ َيَقُعوآ َم الن َاِس َو .  " َراِضِهمآ ُحوآ
   .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ 

5046. (20) [3/1402 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, నా ప్ర భువు 
ననున ఆకాశాల మీదికి తీస్కువెళ్ళునప్పడు అకకడ 
నాకు కొింద్రు వేకుత లు కనప్డాారు. వార్ చేతిగోళ్ళు 
ఇతాడివి, వాటితో వారు తమ్ ముఖానిన, రొముమను 
పడుచుకుింట్టనానరు. నేను జిబీర ల్ (అ)ను వార్ని 

గుర్ించి అడగిా, ''వీరు ప్ర ప్ించింలో ఇతరుల మాింసిం 
తినేవారు. ఇతరుల మాన్మర్వయదల్ను, గౌరవానిన 
భ్ింగప్ర్చేవారు'' అని బదులు ప్లికారు.'' 59 (అబూ 
దావూద్)  

 (3/1402)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 5047
ِرِد َعِن الن َ  َتوآ "َمنآ   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعِن الآُمسآ

آلًَة فَإِن َ اأَكََل بِرَ  ِلٍم أَك ِعُمهُ  هللَ ُجٍل ُمسآ َم َوَمنآ   ِمثآلََها ِمنآ َجَهن َ يُطآ
ًبا بَِرجُ كُِسَ  هُ ِمثآلَُه ِمنآ َجَهن ََم َومَ سآ مُ  ٍل  ثَوآ   نآ ِلٍم فَإِن َ اهلَل يَكآُسوآ

ُم لَُه َمَقاَم ُسمآَعةٍ رِ  قَاَم بَِرُجٍل َمَقاَم ُسمآَعٍة وَ    يَاٍء فَإِن َ اهلَل يَُقوآ
َمِة". َم الآِقَيا    . دَاُودَ اهُ أَبُوآ َروَ  َوِريَاٍء يَوآ

5047. (21) [3/1402- అప్రిశోధితం] 
ముసాౌర్ద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవరైనా 
తన ముసల మ్ సోద్రుని ప్రోక్షనిింద్కు గురయి ఒక 

 

59) వివరణ-5046: అింటే ప్ర జల ప్రోక్ష నిింద్లకు 

పాలుడే వారు. ప్రోక్షింగా నిిందిించటిం ముసల మ్ సోద్రుని 

మాింసిం తినటానికి సమానిం. 

 అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఓ విశాాస్తల్లర్వ! మీలో ఎవరూ 

(పురుషులు) ఇతరులవరినీ ఎగతాళ్ళ చేయర్వదు. 

బహుశా వారే (ఎగతాళ్ళ చేయబడేవారే) వీరికంటే శ్రర షుఠ లు 

కావచుు! అదే విధంగా స్త్ు ాలు కూడా ఇతర స్త్ు ాల్ను 

ఎగతాళ్ళ చేయర్వదు. బహుశా వారే (ఎగతాళ్ళ చేయబడే 

స్త్ు ాల్ల) వీరికంటే శ్రర షుఠ ర్వండ్డర  కావచుు! మీరు ప్రస్పరం 

ఎతిు  పొడ్డచుకోకండి మరియు చెడు పేరల తో పిలుచు 

కోకండి. విశాసంచిన్ తర్వాత ఒకనిని చెడు పేరుతో 

పిల్వటం ఎంతో నీచమైన్ విషయం మరియు (ఇల్ల 

చేసన్ పిదప్) ప్శాుతాు ప్ ప్డకుంటే, అల్లంటి వారు 

చాల్ల దుర్విరిులు. ఓ విశ్వాసులరా! అతిగా అనుమా 

నించడం నుండి దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే కొనిన 

అనుమానాల్ల నిశుయంగా ప్ప్లు. మరియు మీరు మీ 

ప్రస్పర రహస్తయల్ను తెలుస్తకోవట్టనికి ప్ర యతినంచ 

కండి మరియు చాడీలు చెపుపకోకండి. మీలో ఎవడైనా 

చచిున్ తన్ సోదరుని మాంస్ం తిన్ట్టనికి 

ఇషట ప్డతాడా? మీరు దానిని అస్హియంచుకుంట్టరు కదా! 

అల్లల హ్  ప్టల  భయభకుత లు కలిగి ఉండండి. నిశుయంగా, 

అల్లల హ్  ప్శాుతాు ప్నిన అంగీకరించేవాడ్డ, అప్ర 

కరుణాప్ర దాత. (అల్ హుజురాత్, 49:11-12) 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1720 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ

మాింసిం ముదే్ తిింటే, అల్లల హ్(త) తీరుుదినిం నాడు 
దానికి సమానింగా అగన కణానిన తినిపిసా్నడు. అదే 
విధింగా ఒక ముసల మ్ను ప్రోక్షింగా నిిందిించి వసాీిం పింది 
ధర్సాే, దానికి బదులుగా తీరుుదినిం నాడు అతనికి 
నరకదుసా్లు ధర్ించటిం జరుగుతుింది. అదేవిధింగా 
నిలబడి తన గొప్ులు, ఇతరుల లోపాలు ప్ర కటిసాే 
అల్లల హ్(త) తీరుుదినిం నాడు అింద్ర్ ముిందు అతనిన 
చూపించట్టనికి, వినిపించట్టనికి నిల్బడతాడ్డ. 
(అబూ దావూద్)  

 (3/1403)ه ( لم تتم دراست [ ) 22]  - 5048
َ َوعَ  َيَرةَ قَاَل:نآ أ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وس ِِبآ ُهرآ  لم:قَاَل َرُسوآ

ِن الآِعَبا ن ِ ِمنآ ُحسآ ُن الظ َ َمُد َوأَبُوآ دَاُودَ "دَةِ "ُحسآ    .. َرَواهُ أَحآ
5048. (22) [3/1403 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్ (త) ప్టల  మ్ించి నమ్మకిం కలిగ ఉిండటిం, 
ఉతామ్ఆరాధన వింటిది.''60(అ'హమద్, అబూ దావూద్) 

  (3/1403) [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 5049
:َوَعنآ  لَتآ ٌ لَِصِفي َ   عَائَِشَة قَا َتل َ بَِعْيآ ُل  اِعآ َة َوِعنآَد َزيآَنَب فَضآ
رٍ  ُل اهلِل صىل اهلل عليهَقاَل َرُس  فَ َظهآ ِطيآَها  َب:وسلم لَِزيآنَ  وآ   "أَعآ
ا".بَعِ  ً :  ْيآ لَتآ ِدي َِة؟ فَ  فََقا ِطيآ تِلآَك الآَيُهوآ ُل اهلِل  غَ أَنَا أُعآ ِضَب َرُسوآ

َم َوَبعآ   صىل اهلل عليه وسلم ِة َوالآُمَحر َ  َض َصَفٍر.فََهَجَرَها ذَا الآَحج َ
دَاُودَ  ِمًنا""َمنآ َحَّم مُ  ُث ُمَعاِذ بآِن أَنٍَس:ِكَرَحِديآ َوذُ َرَواهُ أَبُوآ  ِِفآ  ؤآ

َمِة"اِب "بَ  حآ َفَقِة َوالر َ  .الش َ
5049. (23) [3/1403 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయ్య'షహ్ (ర) కథనిం: 'సఫియ్యహ్ ఒింట 
అనారోగాే నికి గురయిింది. 'జైన్బ్ వదే్ బకకచికికన ఒక 
ఒింట ఉిండేది. ప్ర వకత  (స) 'జైనబ్తో, 'నువుా దీనిన 
సఫియేకు ఇవుా,' అని అనానరు. 'జైనబ్ కోప్ింతో, 
'నేను దీనిన యూద్ సా్త్ీకి ఎిందుకివాాలి,' అని ప్లికిింది. 

 
60) వివరణ-5048: అింటే అల్లల హ్ (త) ప్టల  సింతృపాి 

కరమైన నమ్మకిం కలిగ ఉిండాలి. అింటే ఆరాధనతో 

పాట్ట మ్ించి నమ్మకిం కూడా కలిగ ఉిండాలి. నమ్మకిం 

లేకుిండా ఎింత ఆరాధన చేసనా ఫలిించదు. ద్ృఢ 

నమ్మకిం కలిగ కొింత ఆరాధన చేసనా అది ఫలిసా్ింది.  

అదివిని ప్ర వకత  (స) అసహిేించుకునానరు. 
మ్ింద్లిింప్పగా జి'ల్'-హిజజ హ్, ముహరర మ్, సఫర్్ వరకు 
మాటాల డలేదు.61 (అబూ  దావూద్) 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ    మూడవ విభాగం  ا
 ( 3/1403) [ ) صحيح (24]  - 5050
يآرَ َعنآ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَل:ةَ قَ أَِِبآ ُهَر  قَاَل َرُسوآ
ِرُق فََقاَل لَ بآ  ِعيآَس  "َرأَى َيَم َرُجًَل يَسآ  َسَرقآَت؟ ُه ِعيآَس:ُن َمرآ
ُهَو. كََل َ َوال َِذيآ ََل  قَاَل: بآُت  آَمنآُت  :َس فََقاَل ِعيآ   إِلََه إَِل َ بِاهلِل َوكَذ َ
".نَفآ  ِلٌم َرَواهُ  ِسيآ  . ُمسآ

5050. (24) [3/1403 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, '' 

'ఈస్న (అ) ఒక వేకిత ని దొింగతనిం చేసాూ ఉిండగా 
చూస్నరు. 'ఈస్న (అ) అతనితో, 'నువుా దొింగతనిం 
చేస్నవు,' అని అనానరు. దానికి ఆవేకిత , 'ఎింతమాతాిం 
కాదు,' అని అనానడు. అప్పుడు 'ఈస్న (అ), 'నేను 
దైవానిన విశాసించాను. ననున నేను హీనింగా 
భావిించాను,'  అని  అనానరు.  (ముసల మ్)  
అింటే అతడు ప్ర మాణిం చేసనిందుకు 'ఈస్న (అ) ఇల్ల 
అనానరు. 

 (3/1403)[ ) ضعيف (  25]  - 5051
ُل َوعَ  عليه وسلم: "كَادَ    صىل اهللاهللِ نآ أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسوآ
ُر أَنآ يَكُ الآفَ  َن كُفآرً قآ َ وآ لَِب الآَقَدَر"ادَ ا َوك    .الآَحَسُد أَنآ يَغآ

5051. (25) [3/1403- బల్హీన్ం] 
 

61) వివరణ-5049: 'సఫియ్యహ్ ప్ర వకత (స) భారేలోల  

ఒకరు. ఆమ బనూ-న్'దీర్ తెగకు చెిందినవారు. ఈ 

తెగవారు య్యదుల. ప్ర వకత  (స) 'సఫియేహ్ను 

విడుద్లచేస నికా'హ్ చేస్కునానరు. కనుక ఆమ ప్ర వకత  

(స) భారే అయాేరు. ప్ర వకత  (స) ఈమను చాల్ల 

పేర మిించే వారు. అప్పుడప్పుడూ ఆమ ప్టల  ఉదారింగా 

వేవహర్ించేవారు. ఒకస్నర్ ఆమ ఒింట అనారోగాేనికి 

గురయిింది. నడిచే శకిత  లేకుిండా పోయిింది. అప్పుడు 

'జైనబ్ను కోరగా ఆమ ఇల్ల సమాధానిం ఇచాురు. ప్ర వకత  

(స) ఆమ ప్టల  ఆగర హిించి 3 నలల వరకు ఆమతో 

మాటాల డలేదు. 
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అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''పేద్ర్కిం 
అవిశాాసిం వరకు చేర్ువేసా్ింది. ఈరయ ే విధి వార తను 
అధిగ మిసా్ింది.  
అింటే మ్నిష్ పేద్ర్కిం వలల  ఒకోకకొస్నర్ అవిశాాస్ననికి 
గురవుతాడు. ఇింకా ఈరయ ే కూడా విధివార తలోనిదే.''  

 (3/1403) [ ) ضعيف ( 26]  - 5052
ِل اهلِل صىل اهلل عليهجَ  وَعنآ  "َمِن   وسلم قَاَل: اِبٍرَعنآ َرُسوآ

َتَذَر إَِل أَِخيآِه فَلَمآ  لَمآ يَقآَبلآ عُذآ  اعآ هُ أَوآ ُذرآ لَيآِه ِمثآُل   كَاَن عَ َرهُ يَعآ
ِيآَماِن"ا الآ اُهمَ َروَ  كآِس".الآمَ  َصاِحِب  َخِطيآَئةِ   َبيآَهِقي ُ ِِف"ُشَعِب اْلآ

لآَمك َاُس: قَاَل:وَ  َ لآ  ا َ رُ ا ا  .َعش َ
5052. (26) [3/1403 -బల్హీన్ం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఒక వేకిత  తన 
ముసల మ్ సోద్రునితో తన తప్పును ఒప్పుకుింటే, 
అతడు అతని తప్పును మ్నినించకపోత్య అతడు 
దొింగతనిం చేసనింత పాప్ిం అవుతుింది.'' (బైహఖీ/-
ష'అబిల్ ఈమమాన్)  

===== 
رِ   -18 آ  وَ   َباُب الآَحذآ رِ  الت َأَِن ِ ُُموآ  ِِف اْلآ

18. పనులాో అపామతాంగా తెలివిగా ఉండటం 

َو َ  ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం  ُل  ا
 (3/1404) تفق عليه () م  [ 1]  - 5053

َيَرةَ قَالَ َعنآ أَِِبآ هُ  لُ  : قَالَ رآ "ََل    صىل اهلل عليه وسلم:اهللِ  َرُسوآ
ٍر  ِمُن ِمنآ ُجحآ ". ُمت ََفٌق عَلَيآهِ َمر َ يُلآَدغُ الآُمؤآ ِ   .َتيآ

5053. (1) [3/1404- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''విశాాస ఒకే రింధర ిం నుిండి రిండుస్నరుల  కాట్ట తినడు.'' 62  

(బు'ఖారీ, ముసల మ్) 
 

62) వివరణ-5053: విశాాస, ఒక కననింలో కాట్ట తింటే 

మ్ళ్ళు రిండవస్నర్ అిందులో చేయిపటు డు. అప్ర మ్తాింగా 

ఉింటాడు. అదేవిధింగా ఒకస్నర్ మ్రసగించిన వేకిత ని 

మ్ళ్ళు నమ్మడిం జరుగదు. అదేవిధింగా ధరమిం 

విషయింలో మ్రస్ననికి గుర్కారాదు.  

 ( 3/1404)) صحيح (  [ 2]  - 5054
بآِن َعب َاٍس أَن َ الن َِب َ صىل هلل عليه وسلم قَاَل ِْلََشج ِ   اَوَعِن ا

ِ يُِحب ُُهمَ  لآَقيآِس:َعبآِد ا لََتيآ لآِحلآُم  ا اهلُل: "إِن َ فِيآَك لََخصآ َ ا
َنَاةُ    .ِلٌم َواهُ ُمسآ ". رَ َواْلآ

5054. (2) [3/1404 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 

'అబేుల్ ఖైస్ తెగ నాయకునితో నీలో రిండు ప్ర త్యేకతలు 
ఉనానయి. ఇవి అల్లల హ్ (త)కు చాల్ల ఇషు ిం. 1. 

తెలివిగా వయవహరించటం, 2. ఆలోచించి చేయ్టం, 
మొిండిగా వేవహర్ించకుిండా ఉిండటిం. (ముసల మ్) 

----- 

ُل  لآَفصآ َ    రండవ్ విభాగం    الث اِِن   ا
 (1404/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 3]  - 5055

ٍد الس َ  ِل بآِن َسعآ ِب َ صىل اهلل عليهاَعنآ َسهآ وسلم   عِِدي ِ أَن َ الن َ
َنَاةُ ِمَن اهلِل َوالآَعَجلَةُ  قَاَل: يآَطاِن". "اَْلآ آ   ِمَن الش َ ُ  َرَواهُ الّت ِ ِمِذي 
يآٌب. َوقَدآ َهَذا َحِديآٌث غَ  قَاَل:وَ  ُض  َتكَل َ ِر ِل الآَحِديآِث ِِف  أَهآ َم بَعآ

 .يآ ِمنآ قَِبِل ِحفآِظهِ اوِ َعبآِد الآُمَهيآِمِن بآِن َعب َاٍس الر َ 
5055. (3) [3/1404 -అప్రిశోధితం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ అస్తు'అది (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ప్ని ప్ర శాింతింగా చేయాలి. తొింద్రపాట్టకు 
గుర్కారాదు. ప్ర శాింతత అల్లల హ్ (త) తరఫు నుిండి 
ఉింట్టింది. తొింద్రపాట్ట షై'తాన్ వలల  వసా్ింది. అింటే 
ప్ర తి ప్ని ఆలోచిించి చేయాలి. ఆలోచిించకుిండా 
తొింద్రపాట్టకు గుర్కావటింలో శుభ్ిం ఉిండదు.'' 
(తిర్మజి' / ఏకోల్లల ఖన్ం).  

కొందరు 'హదీస్త'వేతు ల్ అభప్ర యంలో 'అబుద ల్ 
మహైమిన్ బిన్ 'అబాాస్ 'హదీస్త'వేతు  దీనిన 
కలిపంచాడ్డ. 

 (1404/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 5056
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  :َعنآ أَِِبآ َسِعيآٍد قَالَ    َل "  م:قَاَل َرُسوآ

ِرَبٍة" ِمِذي ُ َوقَالَرَواهُ  .َحِليآَم إَِل َ ذُوآ َتجآ آ مَُد َوالّت ِ ا  َهَذ  ،أَحآ
يآٌب َحِديآٌث    . َحَسٌن َغِر

5056. (4) [3/1404 -అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మ్నిష్ ఇబాిందులుకు, ఆటింకాలకు గురయిన 
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తరాాతనే ప్ర్పూరుణ డౌతాడు. అింటే ఎనోన ఆప్ద్లను 
ఎదురొకనన తరాాత్య మ్నిష్ తెలివిగల వాడౌతాడు.'' 
(అ'హమద్, తిర్మజి' /  ప్ర మాణికం, -ఏకోల్లల ఖన్ం)  

 (1404/ 3)ه ( تلم تتم دراس  [ ) 5]  - 5057
َ َوعَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: نآ أ .ِص أَوآ  نٍَس أَن َ َرُجًَل قَاَل لِلن َ  ِنآ
لت َدآ  فََقاَل: َرِبا َمآ ا فَ "ُخِذ اْلآ ً ِ فَإِنآ َرأَيآَت ِِف عَاقَِبِتِه َخْيآ ِضِه بِْيآ أَمآ

ن َ . َروَ "ِسكآ أَمآ َوإِنآ ِخفآَت َغي ًا فَ  ِح الس ُ    .ِة"اهُ ِِف "َشرآ
5057. (5) [3/1404- అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)తో ఒకవేకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! 
తమ్రు నాకేమైనా హితబోధ చేయిండి,' అని 
విననవిించుకునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీవు నీ ప్నిని 
ఆలోచిించి ప్ర్కిించి చేయి. దాని ఫలితిం మ్ించిదైత్య 
చేయి, లేకపోత్య చేయకు,' అని అనానరు. (షర్్'హు 
స్సననహ్) 

 (1405/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 5058
ٍد َعنآ  َعِب بآِن َسعآ َ َوَعنآ ُمصآ َمُش: أ َعآ ُه إَِل َ ََل أَعآلَمُ  بِيآِه قَاَل اْلآ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَا ءٍ  َل:َعِن الن َ لت َُؤدَةُ ِِف كُل ِ َشيآ َ َل َ ِِفآ  إِ "ا
ِخَرةِ   اُودَ  دَ اهُ أَبُوآ . َروَ "َعَمِل اْلآ

5058. (6) [3/1405 -అప్రిశోధితం] 
ము'స్'అబ్ బిన్ స'అద్ కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 
అనానరని మా నాననగారు అనానరు, ''ఆలసేిం అనేది 
ప్ర తి విషయింలో మ్ించిదే. కాని ప్రలోక విషయాలోల  
ఆలసేిం మ్ించిది కాదు. అింటే ఈ విషయాలోల  
తొింద్రప్డాలి.'' (అబూ  దావూద్) 

 (1405/ 3) تتم دراسته (لم  [ ) 7]  - 5059
ِجَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل  ه وسلم  عليَوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َسرآ

مآُت الآَحَسُن وَ  قَاَل: لس َ بٍع  "اَ ٌء ِمنآ أَرآ ِقآِتَصادُ ُجزآ الت َُؤدَةُ َواَلآ
ًءا ِمَن الن ُبُ  يآَن ُجزآ ِر ِمِذي ُ ةِ". َرَواو َ و َِعشآ آ    .هُ الّت ِ

5059. (7) [3/1405- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ సర్్జిస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మిధ్మేమారగ ిం, ప్ర శాింతింగా చేయటిం 
దైవదౌతేిం లోని  24  భాగాలోల  ఒక  భాగిం.'' (తిర్మజి') 

 (1405/ 3)لم تتم دراسته ( [ )  8]  -5060

"إِن َ   قَاَل: يه وسلمهلل عل أَن َ نَِب َ اهلل صىل ا َعب َاٍس  بآِن َوَعِن ا
يآ َهدآ الآ  ِر ٌء ِمنآ َخمآٍس و َِعشآ ِقآِتَصادَ ُجزآ لَِح َواَلآ ا ًءا   َن َي الص َ ُجزآ

 َ ةِ". َرَواهُ أ    .بُوآ دَاُودَ ِمَن الن ُُبو َ
5060. (8) [3/1405- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మ్ించి అలవాట్టల , మిధ్మేమారగ ిం 
దైవదౌతేింలోని  25 వ  భాగిం.''  (అబూ దా వూద్) 

 ( 3/1405)[ ) حسن (  9]  - 5061
ِب ِ َجاَوَعنآ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِبِربآِن َعبآِد اهلِل َعِن الن َ

ُجُل  َث الر َ َنٌة"َي  الآَحِديآَث ثُم َ الآَتَفَت فَهِ "إِذَا َحد َ َرَواهُ   .أََما
ِمِذي ُ  آ دَاوُ  الّت ِ  .دوأَبُوآ

5061. (9) [3/1405- ప్ర మాణికం] 
జాబిర్్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఎవరైనా ఏదైనా రహసే విషయిం చెబిత్య, 
అది అమానతు, అతని అనుమ్తి లేకుిండా ఇతరులకు 
తెలియ ప్రచరాదు. తెలిపిత్య అది ద్రర హిం  
అవుతుింది.''  (తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 

 (3/1405)تتم دراسته (  [ ) لم10]  - 5062
ِب َ صىل اهلل عليه وسل  َيَرةَ أَن َ الن َ اَل ِْلَِِب  م قََوَعنآ أَِِبآ ُهرآ

فَإِذَا  َهاِن: "َهلآ لََك َخاِدٌم؟" فََقاَل: ََل. قَاَل: الآَهيآثَِم بآِن الت َي ِ 
ٌ فَأآتَِنا َنا َسبآ ِ وسل ِب ُ صىل اهلل عليه ِِتَ الن َ فَأُ  أََتا  فَأََتاُه م بَِرأآَسيآ

َّتآ مِ  .َهيآثَِم  الآ أَبُوآ  .  "ُهَمانآ فََقاَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "اِخآ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم .َّتآ ِِلآ فََقاَل: يَا نَِب َ اهلِل اِخآ  :  فََقاَل الن َ
َتَمٌن  َر ُمؤآ َتَشا آ َرأَيآُتُه ذآ َهَذا . خُ "إِن َ الآُمسآ تَ يَُص فَإِِن ِ ِص بِِه  ل ِيآ َواسآ وآ

رُ  فًاَمعآ ِمِذي ُ "وآ آ    .. َرَواهُ الّت ِ
5062. (10) [3/1405 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) అబుల్ 

హైస్'మ్తో, 'మీ ద్గగ ర సేవకుడు ఉనానడా?' అని 
అడిగారు. దానికి అతడు, 'లేడ్డ,' అని అనానరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'నీ ద్గగ ర సేవకుడు వసాే నువుా నా 
ద్గగ ర్కి రా,' అని అనానరు. అతని వదే్కు ఇదే్రు 
సేవకులు వచాురు. అప్పుడు అబుల్ హైస్'మ్ ప్ర వకత  
(స) వదే్కు వచాురు.అప్పుడు ప్ర వకత (స), 'వీర్దే్ర్లో 
ఒకర్న ఎించుకో,' అని అనానరు. దానికి అతడు, 
'ప్ర వకాత ! మీర్ద ఎించి ఇవాిండి,' అని అనానరు. అప్పుడు 
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ప్ర వకత  (స), 'ఈ విషయింలో నీవు ననున సలహా కోరావు, 
సలహా కోరబడిన వేకిత  కూడా అమానతుదారు. నేను ఈ 
సేవ కుడిన నమా'జు చదువుతుిండగా చూస్నను. నువుా 
ఇతడిన తీస్కో, ఇతడి ప్టల  ఉప్కారిం చేయమ్ని 
ఉప్దేశసా్నానను,'  అని  అనానరు.  (తిర్మజి')  

 (3/1405) ( دراسته[ ) لم تتم  11]  - 5063
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ :َعنآ َجاِبٍرقَالَ وَ   اَل َرُسوآ

 َ لُِس بِاْلآ لآَمَجا َ لَِس:مَ "ا َنِة إَِل َ ثَََلثََة َمَجا ُك دٍَم َحَراٍم أَوآ  َسفآ  ا
ٍج َحَراٍم َواقآِتَطاِع  ".فَرآ ِ َحق ٍ َ  َماٍل بَِغْيآ ِكَر  دَاُودَ وَ  بُوآ َرَواهُ أ ذُ

 َ َ َسِعيآٍد :"إِ ِِبآ َحِديآُث أ َظَم اْلآ َن ن َ أَعآ ِة" ِِف"بَاِب الآُمَباَشَرةِ" ِِفآ َما
ِل" َو َ ِل اْلآ لآَفصآ َ    ."ا

5063. (11) [3/1405- అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''సమావేశాల 
విషయాలు అమానతు. అింటే సమావేశాలోల  జర్గే 
నిరణయాలు రహసేింగా ఉింటాయి. ఇవి వార్కి తప్ు 
ఇతరులకు తెలియవు. ఇవనీన అమానతులు. వీటిని 
ఇతరులకు తెలియప్రచటిం ద్రర హిం అవుతుింది. 
అయిత్య మూడు సమావేశాలు ఎట్టవింటివింటే అకకడి 
మాటలు వెలల డిించడిం తప్ునిసర్ అవుతుింది. ఒకటి 
రకత పాతిం చేయటానికి చేసే కుటాలు, అింటే 
అనాేయింగా హతేల గుర్ించి జర్గే కుటాలు. రిండు 
నిష్ద్ధ  మ్ర్యు వేభిచారిం జర్గే సమావేశాలు లేదా 
అనాేయింగా ఇతరుల ధనానిన ద్రచుకునే కుటాలు. 
(అబూ దావూద్) 

----- 
ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ    మూడవ విభాగం    ا

ع (  12]  - 5064  (3/1406)[ ) موضو
يآ  ُ َعنآ أَِِب ُهَر   لَم َا  َسل ََم قَاَل: " عَلَيآِه وَ  َرةَ َعِن الن َِب ِ َصىل َ الِل َ

 ُ َل قَالَ َخلََق الِل َ ثُم َ  ، فَاَدآبَرَ : قُمآ فََقاَم ُثم َ قَاَل لَُه: أدبر لَهُ  الآَعقآ
: َما لَهُ   لَُه: اقآُعدآ فََقَعَد ثُم َ قَالَ لَُه: أَقآِبلآ فَأَقآَبَل،  ثُم َ قَالَ َل قَا
ٌ ِمنآَك خَ  َ  أَفآَضُل َوََل  لَقآُت َخلآًقا ُهَو َخْيآ َسُن  ِمنآَك َوََل أ ِمنآَك بَِك حآ
طِ آ َرُف َوِبَك أُعَاتُِب َوِبَك ي وَ ُخُذ َوِبَك أُعآ  الث ََواُب َوعَلَيآَك  ِبَك أُعآ
   .". َوقد تكلم فِيِه بعض الآعلمَاءقاُب الع

5064. (12) [3/1406 -కలిపతం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
''అల్లల హ్(త) బుదిధ ని సృష్ు ించిన తరాాత దానిన 
ప్రీకియ సాూ 'నిలబడు,' అని ఆదేశించాడు. అది 
నిలబడిింది. మ్ళ్ళు దానిన 'కూరోు,' అని అనానడు. 
అది కూరుుననది. మ్ళ్ళు అల్లల హ్(త), 'నా వైెప్ప 
తిరుగు,' అింటే, ' నా ముిందుకు రా',  అని అనానడు. 
అది ముిందుకు వచిుింది. మ్ళ్ళు అల్లల హ్ (త), 'కూరోు,' 
అని అనానడు. అది కూరుుింది. మ్ళ్ళు అల్లల హ్ (త) 
బుదిధ తో, 'నీ కింటే మ్ించిది, నీకింటే ఉతామ్మైనది, 
నీకింటే అింద్మైనది దేనీన నేను సృష్ు ించ లేదు. ఇక 
ముిందు నీ దాారానే నేను ప్ర జలను విచార్సా్నను, నీ 
దాారానే ప్ర జలకు ప్ర స్నదిసా్నను, నీ దాారానే నేను 
గుర్త ించబడతాను, బుదిధ మ్ింతులే ననున గురుత  
ప్టు గలరు, నీ దాారానే నేను ఆగర హిసా్నను. నీ దాారానే 
నేను ప్పణేిం ప్ర స్నదిసా్నను. నీ దాారానే, ప్ర జలు 
అవిధ్మయత చూపిత్య వారిని శకియ సా్నను.' 
ఈ 'హదీస్' దాారా బుదిధ ని ఒక శరీరాకృతిలో 
సృష్ు ించటిం జర్గింది. మ్రణానిన గొరర గా సృష్ు ించ 

బడినట్టల , అని తెలుస్తు ంది. (బైహఖీ-/షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1406)(  راسته[ ) لم تتم د 13]  - 5065
بآِن ُعَمَر قَاَل: ُل اهلِل  َوَعِن ا  اهلل عليه وسلم: صىلقَاَل َرُسوآ

ُجَل لِيَ  ِم َوالز َ "إِن َ الر َ وآ ََلةِ َوالص َ ُن ِمنآ أَهآِل الص َ كَاةِ َوالآَحج ِ ُكوآ
َ  َوالآُعمآَرةِ". َكَر َحّت  ِ كُل َهَ ِس  ذَ َم "َوَما يُ  ا:َهاَم الآَخْيآ َزى يَوآ جآ

مَ الآقِ     .ِة إَِل َ بَِقَدِرَعقآلِِه"َيا
5065. (13) [3/1406- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మ్నిష్ నమాజీ అయిపోతాడు, ఉప్వాసిం 
పాటిించేవాడు, 'జకాత్ చెలిల ించేవాడు, 'హజజ ర, 'ఉమ్్హ్ 
చేసేవాడై పోతాడు, ప్ర తి చినన పదే్ ప్పణేిం చేసేవాడై 
పోతాడు. కాని తీరుుదినిం నాడు అతని బుదిధ  ప్ర కారిం 
అతనికి ప్పణేిం ఇవాడిం జరుగుతుింది. దానిన అరిిం 
చేస్కొని ఆచర్ించాడా? లేదా అని. (బైహఖీ-షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1406)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 5066
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 َ ُل قَاَل ِِلآ  ِِبآ ذَر ٍقَاَل:َوَعنآ أ "يَا  لم:يه وساهلِل صىل اهلل عل  َرُسوآ

عَ  َِوََل َورآ بِْيآ لت َدآ َل كَا ِن  كَاأَبَا ذَر ٍ ََل َعقآ ِ َوََلَحَسَب كَُحسآ لآَكف 
  ."الآُخلُِق 

5066. (14) [3/1406 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఓ అబూ 
జ'ర్్! ఏ బుదిధ  అయినా ఆలోచన, ప్ర ణాళ్ళకల్ల ఉిండదు. 
అింటే ఆలోచిించి ప్ర్కిించి ఫలితానిన గుర్త ించడిం 
అనినటి కింటే గొప్ువివేకిం. నిష్ద్ధ  వసా్వులకు దూరింగా 
ఉిండటిం అనినటికింటే గొప్ు దైవభీతి. నైతికత, మ్ించి 

తనాలను మిించి ఎట్టవింటి పార ధానేత లేదు. (బైహఖీ 

/ -షు'అబిల్ ఈమాన్) 
 (3/1406)تتم دراسته ( ) لم [  15]  - 5067

بآِن وَ   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:ُسوآ رَ قَاَل  َمَرقَاَل:عُ َعِن ا
قآِتَصادُ ِِف الن ََفَقةِ " ُف الآَمِعيآَشِة َوالت ََود ُدُ إَِل نِ اََلآ ُف  صآ  الن َاِس نِصآ

َؤاِل نِ  ُن الس ُ ِل َوُحسآ ُف الآِعلآِم"الآَعقآ   ِقي ُ َرَوى الآَبيآهَ  .صآ
 َ بَ َحااْلآ َرآ ِ  َعَة ِِف ِديآَث اْلآ  .يآَماِن"ُشَعِب اْلآ

5067. (15) [3/1406- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఖరుుపటు డింలో మ్ధ్మేమారాగ నిన అనుస 
ర్ించడిం, సగిం జీవిత సింపాద్న అవుతుింది. ప్ర జల ప్టల  
పేర మ్, ఆతీమయతలు కలిగ ఉిండటిం సగిం బుదిధ , 
తెలియని విషయానిన సర్గాగ  తెలుస్కొని ఆచర్ించటిం 
సగిం జాానిం. (ఈ పై నాలుగు 'హదీస్'లను బైహఖీ / -
షు'అబిల్ ఈమాన్ లో  ప్ర సా్నవిించారు) 

===== 
فآِق َوالآَحَيا - 19 ِ ِن الآُخلآِق َباُب الر   ِء َوُحسآ

19. సౌమయం, బిడియం, మంచి నడవ్డిక 
لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం    ا

 ( 3/1407)[ ) صحيح (  1]  - 5068
َل اهلِل صىل اهلل عليه   َعنآ َشَة َرِضَي اهللُ َعنآ عَائِ  َها أَن َ َرُسوآ

فآَق وَ هللَ وسلم قَاَل: "إِن َ ا ِ ِطيآ َعىَل  َتَعاَل َرِفيآٌق يُِحب ُ الر  ُيعآ
ِطيآ َعىَل  فآِق َما ََل يُعآ ِ ِطيآ َعىَل الر  . َرَواهُ  ا ِسَواهُ"مَ  الآُعنآِف َوَما ََل يُعآ

ِلٌم.  ُمسآ

َيٍة َوِِفآ  فآِق َوإِي َاِك َوالآُعنآَف  ئَِشةَ لَُه: قَاَل لَِعا ِرَوا ِ لر  : "عَلَيآِك بِا
َش  ٍء إِن َ َوالآُفحآ ُن ِِفآ َشيآ فآَق ََل يَُكوآ ِ َ  الر  نَُه َوََل يَُنآ عُ ِمنآ  إَِل َ َزا
شَ  ٍء إَِل َ  .انَُه"َشيآ

5068. (1) [3/1407 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ్(త) స్నినతుడు, అింటే స్నినత 
హృద్యుడు, ద్యామ్యుడు. స్నినతాానిన 
ఇషు ప్డతాడు. సౌమ్ేత, ద్యాగుణింపై ఇచేువి, 
కాఠినేతపై  ఇవాడు.'' (ముసల మ్)  

మర్కక ముసల మ్ ఉలేల ఖనలో ఇల్ల ఉింది, ''ప్ర వకత  (స) 
'ఆయి'షహ్(ర) తో స్నినతతాానిన అనుసర్ించమ్ని, 
ప్ర జలతో సౌమ్ేింగా మాటాల డమ్ని, ఇింకా తనున తాను 
కాఠి నాేనికి, అశీలల్లనికి దూరింగాఉిండమ్ని, ఎిందుకింటే 
సౌమ్ేత ఉననది అింద్ింగా తయారవుతుింది, కాఠినేత 
ఉననది అింద్వికారింగా తయారవుతుింది, సౌమ్ేత 
ల్లకోకబడిింది అింద్ వికారింగా తయారవుతుింది,'' అని 
ఉప్దేశించారు.  

 ( 3/1407)[ ) صحيح (  2]  - 5069
يآ  ِب ِ َوَعنآ َجِر َرِم   اهلل عليه وسلم:  صىلٍرَعِن الن َ "َمنآ يُحآ

 َ َرِم الآَخْيآ فآَق يُحآ ِ ِلٌم . "الر    .َرَواهُ ُمسآ
5069. (2) [3/1407- దృఢం] 
జరీర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''స్నినత 
సాభావానికి దూరిం చేయబడినవాడు అనేక మేళుకు 
దూరిం  చేయబడతాడు.'' (ముసల మ్) 

 (3/1407) ( [ ) متفق عليه 3]  - 5070
َل اهلِل صىل اهلل علي بآِن ُعَمَر أَن َ َرُسوآ سلم َمر َ َعىَل ه وَوَعِن ا

َنآَصا ُل اهلِل   فََقالَ  .ِر َوُهَو يَِعُظ أََخاهُ ِِفآ الآَحَياءِ َرُجٍل ِمَن اْلآ َرُسوآ
ُه فَإِ "دَ :مصىل اهلل عليه وسل  ِ عآ ت ََفٌق  . مُ "يآَماِن ن َ الآَحَياَء ِمَن اْلآ

 عَلَيآهِ 
5070. (3) [3/1407 -ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఒక 
అనాసరీ వేకిత  ప్ర కక నుిండి వెళ్ళురు. అతడు తన 
సోద్రుణణ  సగుగ , లజజ ల గుర్ించి బోధిసాూ, 'నువుా 
అధికింగా సగుగ  ప్డకు,' అని అనానడు. అది విని ప్ర వకత  
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(స), 'నువుా అల్ల హితబోధ చేయకు. ఎిందుకింటే సిగుు  
విశ్వాస గుణాలాోని ఒక గుణం,' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ, ముసల మ్)  
అింటే సగుగ  కూడా విశాాసమే. దానికి వేతిర్దకింగా 
హితబోధ చేయడిం మ్ించిది కాదు. 

 (3/1407)[ ) متفق عليه (  4]  - 5071
ٍ قََوَعنآ عِ  ُل اهلِل صىل قَاَل رَ  اَل:مآَراَن بآِن ُحَصيآ عليه  اهلل ُسوآ
ٍ". وسلم: لآَحَياُء ََل يَأآِِتآ إَِل َ بَِخْيآ َ   "ا
َيٍة: َوِِفآ  ٌ كُل ُهُ  ِرَوا لآَحَياُء َخْيآ َ    .ُمت ََفٌق عَلَيآهِ  .""ا

5071. (4) [3/1407 -ఏకీభవితం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''సగుగ  సరాసర్ మేలే. ఎల్లింటి సగుగ  అయినా మేలే.'' 
(బు'ఖారీ, ముసల మ్)  
ఎిందుకింటే సగుగ  అశీల ల కారాేలకు దూరింగా 
ఉించుతుింది. అింటే అనినరకాల చెడులనుిండి కాపాడు 
తుింది.  ఇదే  ప్పణేిం  మ్ర్యు  మేలు. 

 ( 3/1407) [ ) صحيح ( 5]  - 5072
بآِن َوَعِن  ٍد قَ مَ ا ُعوآ ُل اهللِ  اَل:سآ  ليه وسلم: صىل اهلل عقَاَل َرُسوآ
ََل:ِمم َ "إِن َ  ُوآ ةِ اْلآ ِي   ذَاإِ  ا أَدآَرَك الن َاُس ِمنآ كَََلِم الن َُبو َ َتحآ لَمآ َتسآ

َنَع َما ِشئآَت" ُ  .فَاصآ   .َرَواهُ الآُبَخاِري 
5072. (5) [3/1407 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: పార చీన 
ప్ర వకత లోల  ఒక మ్ించి గుణిం ఉిండేది, అది సగుగ ప్డటిం, మీ 
నుిండి సగుగ  నశసాే మీర్దిం కోర్త్య  అది చేసా్నరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1407)[ ) صحيح (  6 ] - 5073
اِس  َل اهلِل صىل َوَعِن الن َو َ  اهلل  بآِن َسمآَعاَن قَاَل: َسأَلآُت َرُسوآ

ِ َواعليه وسلم َعِن الآِْب ِ  ُن الآ  َل:ثآِم فََقاْلآ لآِْب ُُحسآ َ ِ "ا ثآِم ُخلُِق َواْلآ
ِلَع عَلَيآِه الن َاُس  َص َما َحاَك ِِفآ  ِرَك َوكَِرهآَت أَنآ يَط َ ِلٌم  مُ . َرَواهُ "دآ   .سآ

5073. (6) [3/1408 -దృఢం] 
నవాస్ బిన్ సమ్'ఆన్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను నేను 
ప్పణేిం మ్ర్యు పాప్ిం గుర్ించి అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'ప్పణేిం అింటే ఉతామ్ నడవడిక, పాప్ిం అింటే 
అనుమానాసుద్మైనది. ఒక విషయింపై మీకు 

అనుమానిం కలిగ ప్ర జలు చెడుగా భావిసా్నరని భ్యిం 
ఉింటే అదే పాప్ిం.' (ముసల మ్) 

 ( 3/1408) [ ) صحيح ( 7]  - 5074
لُ  ٍرو قَالَ َوَعنآ َعبآِد اهلِل بآِن َعمآ  اهلل عليه  صىل  اهلِل :قَاَل َرُسوآ

َسَنُكمآ أَخآ  ُكمآ إَِِل َ وسلم: "إِن َ ِمنآ أََحب ِ   . َرَواهُ الآُبَخاِري ُ  "اََلقًأَحآ
5074. (7) [3/1408- దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీలో ఉతామ్ నడవడిక గలవాడే నాకు ప్రర తి 
పాతాుడు.'' (బు'ఖారీ) 

 (3/1408) (متفق عليه [ )  8]  - 5075
ُل اهلِل صىل ا : قَاَل َرُس َوَعنآُه قَالَ  ليه وسلم:"إِن َ ِمنآ  هلل عوآ

ََلقًا " . َسَنُكمآ أَخآ  ت ََفٌق عَلَيآِه مُ  ِخَياِركُمآ أَحآ
5075. (8) [3/1408- ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'అమ్్ర్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీలో ఉతామ్ నడవడిక, మ్ించి అలవాట్టల  
గలవాడే చాల్ల ఉతాముడు.'' (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  

----- 

 َ    రండవ విభాగం ُل الث َاِِنآ  لآَفصآ ا
 (1408/ 3) ([ ) لم تتم دراسته  9]  - 5076

ِب ُ صىل اهلل عليه َعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل عَ  : قَاَل الن َ لَتآ نآَها قَا
ِطَي وسل  ُه ِمَن ال  م: "َمنآ أُعآ فآ َحظ َ ِ طِ ر  ِال ِق أُعآ ُه ِمنآ َخْيآ نآَيا َي َحظ َ د ُ
نآَيا  ِرَم ِخَرةِ َوَمنآ حُ َواْلآ  ِالد ُ ُه ِمنآ َخْيآ فآِق ُحِرَم َحظ َ ِ ُه ِمَن الر    َحظ َ
ِح الس ُ وَ  ِخَرةِ". َرَواهُ ِِفآ "َشرآ    .ن َِة" اْلآ

5076. (9) [3/1408 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''స్నినత సాభావిం ప్ర స్నదిించబడినవాడికి ఉభ్య 
లోకాల మేలు ప్ర స్నదిించబడినటేు . స్నినత సాభావానికి 
దూరిం చేయబడిన వాడు ఉభ్యలోకాల మేలుకు 
దూరిం చేయబడి నటేు .'' (షర్్'హుస్సననహ్)  
ఈ 'హదీస్' దాారా సింద్రాానినబటిు  స్నినతింగా 
వేవహ ర్ించటిం చాల్ల ఉతామ్ గుణిం అని తెలిసంది. 

 (3/1408)) لم تتم دراسته ( [  10]  - 5077
آ  يآَرةَ قَ َوَعنآ أَِِب ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل رَ  اَل:ُهَر  ُسوآ

لآَحَياُء ِمَن ا" َ ِ ا ِيآَماُن ِِف الآَجن َةِ  .يآَماِن ْلآ َوالآَبَذاُء ِمَن الآُجَفاِء   .َواْلآ
آ . َرَوا"الن َارِ َوالآَجَفاُء ِِف  َمُد َوالّت ِ ُ  هُ أَحآ  ِمِذي 
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5077. (10) [3/1408 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''సగుగ , విశాాస భాగాలోల ని ఒక భాగిం, విశాాసిం సారగ ింలో 
ఉింట్లంది. అింటే సగుగ  దాారా సారగ ిం లభిసా్ింది, 
విశాాసిం సారాగ నికి చేరుసా్ింది. విచులవిడితనిం, 
అశీల లిం దురాాషలు చెడుకారాేలు, నరకానికి 
చేరుుతాయి.''  (అ'హమద్, తిర్మజి') 

 (3/1408)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 5078
ا: قَ َوَعنآ َرُجٍل ِمنآ ُمَزيآَنةَ  لُوآ ُل اهلِل َما خَ  اَل:قَا َما يَا َرُسوآ ُ ْيآ

ِنآَساُن؟ ِطَي اْلآ لآُخلُُق  أُعآ َ "ُشُعِب  ِِفآ  اهُ الآَبيآَهِقي ُ الآَحَسُن"َروَ  قَاَل:"ا
ِيآ ا  .َماِن"ْلآ

5078. (11) [3/1408 -అప్రిశోధితం] 
ము'జైనహ్ నుండి ఒక వేకిత  కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను 
ప్ర జలు, 'మానవునికి ఇవాబడిన వసా్వులోల  అనినటి 

కింటే గొప్ు వసా్వు ఏది?' అని ప్ర శనించారు. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'ఉతామ న్డవడిక,' అని సమాధానిం ఇచాురు. 
(బైహఖీ) 

 (3/1408)[ ) صحيح (  12]  - 5079
ِح وَ  ُ ِِفآ َشرآ ن َِة َعنآ أ يآٍك َسامَ الس ُ  َة بآِن َشِر

5079. (12) [3/1408 -దృఢం] 
ఈ 'హదీస్త'నే ఉస్నమ్హ్ బిన్ షరీక్ ఉల్లల ఖంచారు అని, 
షర'హుస్సననహ్లో పేర్కొన్బడింది.   

 (3/1408)م دراسته ( [ ) لم تت 13]  - 5080
ُل   قَاَل:بآِن َوهآٍب َة َوَعنآ َحاِرثَ   عليه  اهلِل صىل اهللقَاَل َرُسوآ

" يَدآ  "ََل  وسلم: َظِري ُ اُظ َوََل الآَجعآ  قَاَل: .ُخُل الآَجن ََة الآَجو َ
اُظ:الآ وَ  لآَغِليآُظ الآَفظ ُ َرَواهُ  َجو َ َ ِِفآ"   َوالآَبيآَهِقي ُ   أَبُوآ دَاُودَ ِِفآ"ُسَنِنِه". ا
ِيآَماِن ُشعَ  ِمِع اِحُب َوَصا .ِب اْلآ ِل""َجا ُُصوآ  َحاِرثََة.فِيآِه َعنآ  ْلآ
ِح  كََذا ِِف وَ  لَفآُظُه قَاَل: .َعنآهُ  ن َِة" الس ُ  "َشرآ ُخُل الآَجن ََة   َو "ََل يَدآ
ُ لآَج ا َظِري  اُظ الآَجعآ لآ "و َ َ لآَفظ ُ الآَغِليآُظ َوِِفآ نَُسِخ . يَُقاُل: ا َ : ا َظِري ُ  َجعآ

َل ِن يآِح"َعنآ ِعكآَرَمِة بآ "الآَمَصاِب  اُظ :  "َوالآَجو َ  فآُظُه قَاَل:َوهآٍب َو
لآَغِليآُظ الآَفظ ُ َع. وَ يآ َجَمَع َوَمنَ ال َذِ  َ : ا َظِري ُ   .الآَجعآ

5080. (13) [3/1408- అప్రిశోధితం] 
'హార్స'హ్ బిన్ వహబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''దురుగ ణాలు, చెడు అలవాట్టల , గల్వారు, 

మరియు దురాాషల్లడే వారు సారగ ింలో ప్ర వేశించలేరు. 
అింటే ఇట్టవింటి వారు సారగ వాస్లు కాలేరు.'' 
(బైహఖీ, అబూ  దావూద్)  

 (3/1409)[ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 5081
دَاِء َعِن الن َِب ِ صىل نآ َوعَ  رآ "إِن َ   اهلل عليه وسلم قَاَل:أَِِب الد َ

ٍء يُ  َضُع ِِف أَثآَقَل َشيآ ِمِن وآ َمِة ُخلٌُق َحَسٌن َم الآِقيَ يَوآ  ِميآَزاِن الآُمؤآ ا
َء".الآَب ِغُض الآَفاِحَش ن َ اهلَل يُبآ َوإِ  ُ   ِذيآ ِمِذي  آ َرَواهُ الّت ِ

    . . وَرَوى أَبُوآ دَاُودَ يآٌح َوقَاَل:َحِديآٌث َحَسٌن َصحِ 
5081. (14) [3/1409 -అప్రిశోధితం] 
అబూ ద్ర్్దా' (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుు దినిం నాడు కరమల తూనికలోల  ఉతామ్ గుణాలే 
అనినటికింటే బరువైెనవిగా ఉింటాయి. అల్లల హ్ (త) 
అశీలలురు, దురాాషల్లడేవారు అంటే ఇషు ప్డడు.'' 
(తిర్మజి'  /  ప్ర మాణికం, -దృఢం, అబూ  దావూద్) 

 ( 3/1409)[ ) صحيح (  15]  -5082
: َعنآ  َوَعنآ عَائَِشَة َرِضَي اهللُ  لَتآ ُت َرُسوآ  َها قَا هلِل صىل  َل اَسِمعآ

ُل:ا ِرُك بِ "إِن َ الآُمؤآ  هلل عليه وسلم يَُقوآ ِن ُخلُِقِه  ُحسآ ِمَن لُيدآ
ِل َوَصائِِم الن ََهارِ     .َواهُ أَبُوآ دَاُودَ . رَ "دََرَجَة قَائِِم الل َيآ

5082. (15) [3/1409- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 
ఉిండగా నేను వినానను, ''విశాాస తన ఉతామ్ నడవడిక, 
ఉతామ్ గుణాల దాారా రాతాింతా ఆరాధిించే, ప్గలింతా 
ఉప్వాసిం పాటిించే వార్ సి్ననానిన పిందుతాడు.'' (అబూ 
దావూద్) 

 ( 3/1409)[ ) حسن (  16 ] - 5083
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل:وَعنآ أَِِب ذَر ٍ   :وسلمقَاَل ِِلآ َرُسوآ

ت َِق اهلَل َحيآثََما كُ َئَة الآَحَسنَ َوأَتآِبِع  نآَت "اِ ي ِ لِِق  َة َتمآُحَها  الس َ َوَخا
َرمِ "لُِق َحَسٍن  بِخُ الن َاَس  ا ِمِذي ُ َوالد َ آ َمُد َوالّت ِ   .ي ُ . َرَواهُ أَحآ

5083. (16) [3/1409 -ప్ర మాణికం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇల్ల 
అనానరు, ''ఓ అబూ జ'ర్్! నీవు ఎకకడునాన అల్లల హ్ 
(త)కు భ్యప్డుతూ ఉిండు. ఒకవేళ అనుకోకుిండా 
ఏదైనా పాపానికి గురయిత్య, ఆ వెింటనే ప్పణేకారేిం 
చేస్కో. ఈ ప్పణేిం ఆ పాపానిన చెర్పివేసా్ింది. ఇింకా 
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నువుా ప్ర జలను నగు మఖంతో కలుసాూ ఉిండు.'' 
(అ'హమద్, తిర్మజి', దారీమ)  

 (3/1409)لم تتم دراسته ( )  [ 17]  - 5084
ٍد قَاَل:بآِن َمسآ  بآِد اهللِ  عَ َوَعنآ  لُ  ُعوآ  اهلِل صىل اهلل  قَاَل َرُسوآ
كُمآ عليه  ِْبُ ُرُم َعىَل الن َارِ  وسلم: "أَََل أُخآ ُرُم  َمنآ َوِب بَِمنآ يَحآ  َتحآ

ُ  الن َاُر عَلَيآِه؟ ٍل". ل ِ َعىَل ك يآٍب َسهآ ٍ قَِر ِ ٍ لَي  ِ َ  َهي  ُد  مَ حآ َرَواهُ أ
ِمِذي ُ َوقَاَل:  آ يآٌب َحِديآٌث  َذاهَ  َوالّت ِ   .َحَسٌن َغِر

5084. (17) [3/1409- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''నరకిం నిషేధిించబడిన వేకిత ని గుర్ించి 
చెప్ునా, 'అతడు సునినత సాభావుడు, ఉతామ 
గుణసంపనునడు.' అింటే స్నినత మ్నసాతాిం, 
ఉతామ్గుణాలు నరకింలో ప్ర వేశించవు.'' (అ'హమద్, 
తిర్మజి' / ప్ర మాణికం, -ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1409)[ ) لم تتم دراسته (  18 ] - 5085
يآَرةَ عَ   الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِن َوَعنآ أَِِبآ ُهَر

يآٌم َوالآَفاِجُرَخب ٌ لَئِ " ِمُن ِغر ٌ كَِر لآُمؤآ َ آ  يآٌم".ا َمُد َوالّت ِ ي ُ  ِمذِ َرَواهُ أَحآ
   .وآ دَاُودَ َوأَبُ 

5085. (18) [3/1409- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అమాయకుడైన ప్పణాేతుమడు మ్హా ప్పరుష్షడు. 
పాపాతుమడైన వేకిత  పిసనార్, దురామరుగ డై ఉింటాడు.'' 
(అ'హమద్, తిర్మజి', అబూ  దావూద్) 
అింటే మ్ించివార్ చిహనిం ఇది, చెడావార్ గురుత  అది. 

 (3/1410)ه ( لم تتم دراست [ ) 19]  - 5086
ٍل قَاَل:نآ مَ َوعَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: كآُحوآ  قَاَل َرُسوآ
 َ َ لآمُ "ا َن ك ُنوآ َن لَي ِ ُنوآ َن َهي ِ ِمُنوآ نآَقادَ َوإِنآ  ؤآ نِِف إِنآ قِيآَد اِ لآَجَمِل اْلآ ا
 ُ َتَناَخ أ َرةٍ اِسآ َسًَل َرَواهُ ال . "نِيآَخ َعىَل َصخآ ِمِذي ُ ُمرآ آ    .ّت ِ

5086. (19) [3/1410- అప్రిశోధితం] 
మ్క్'హూల్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''విశాాస్లు తెలివైెనవారు, స్నినత హృద్యులై 
ఉింటారు. ఎట్ట తాిపిుత్య అట్ట తిరుగుతారు. అింటే 
ముకుకతాడు ప్డిఉనన ఒింట వింటివారు. ల్లగత్య 
వచేుసా్నరు. కూరోు బడిత్య కూరుుిండిపోతారు. వార్లో 

ఎట్టవింటి గరాిం గానీ, అహింకారిం గానీ ఉిండవు.'' 
(తిర్మజి' / తాబయీ  ప్రర కత ం) 

 (3/1410) [ ) صحيح ( 20]  - 5087
بآِن ُعَمَرَعِن الن َِب ِ صىل ِلُم   اهلل عليه وسلم قَاَل: َوَعنآ ا لآُمسآ َ "ا

َ يُخَ  ال َِذيآ  َعىَل أ ِْبُ َيصآ لُِط الن َاَس َو ُل ِمَن ال َِذيآ ََل  ُهمآ أَفآَض ذَاا
لُِطُهمآ وَ يُ  ِْبُ َعىَل َخا َ ََل يَصآ بآُن َماَجُه "ذَاُهمآ  أ ِمِذي ُ َوا آ  .. َرَواهُ الّت ِ

5087. (20) [3/1410- దృఢం] 
ఇబన 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర జలను కలుసాూ, వార్ ఆప్ద్లపై సహనిం వహిించే 
ముసల మ్, ప్ర జలను కలవని, వార్ ఆప్ద్లప్టల  సహనిం 
ఓరుు వహిించని వేకిత కింటే ఉతు మడు.'' (తిర్మజి', 
ఇబన  మాజహ్) 

 (3/1410)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 5088
ِل بآِن ُمَعاٍذ َعنآ أَبِيآِه أَن َ  َس وَعنآ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  هآ الن َ
َ كََظَم  "َمنآ  قَاَل: دَعَاهُ اهلُل َعىَل  نآِفَذهُ نآ يُ  َغيآًظا َوُهَو يَقآِدُرَعىَل أ
َم الآقِ وآِس الآَخََل ُرؤُ  مَ ئِِق يَوآ ِر َشاَء".َيا هُ ِِف أَي ِ الآُحوآ َ  ِة َحّت َ يَُخْي ِ

آ َرَواهُ ال  آ ّت ِ يآٌب ِمِذي ُ َوأَبُوآ دَاُودَ َوقَاَل الّت ِ : َهَذا َحِديآٌث َغِر    .ِمِذي ُ
5088. (21) [3/1410- అప్రిశోధితం] 
సహల్ బిన్ మ్'ఆజ్' (ర) తన తాతగార్ దాారా 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''శకిత  ఉిండి కూడా తన 
కోపానిన నిగర హిించుకునే వేకిత ని తీరుుదినింనాడు 
అల్లల హ్ (త) పిలిచి దైవకనేలోల  ఒకామను ఎించుకోమ్ని 
అనుమ్తినిసా్నడు.'' (అబూ దావూద్, తిర్మజి' / 
ఏకోల్లల ఖన్ం) 

 (3/1410)ته ( دراس [ ) لم تتم  22]  - 5089
 َ َيٍة ِْل يآِد بآ  ِِبآ دَاُودَ َوِِفآ ِرَوا هآٍب َعنآ َرُجٍل ِمنآ أَبآَناِء  ِن وَ َعنآ ُسَو

ِب ِ صىل اهلل َحاِب الن َ اهلُل  "َمَلَ  ليه وسلم َعنآ أَبِيآِه قَاَل: عأَصآ
ًنا"  ًنا َوإِيآَما يآٍد:ِكَر َحدِ َوذُ  قَلآَبُه أَمآ ِب  َس ثَ "َمنآ َتَرَك لُبآ  يآُث ُسَو وآ

  .اِس"ِِف"ِكَتاِب الل ِبَ  اٍل"َجمَ 
5089. (22) [3/1410 -అప్రిశోధితం] 
మర్చ అబూ దావూద్ ఉలేల ఖనింలో  ఇల్ల ఉింది: 

''స్వైెద్ బిన్ వహబ్, ప్ర వకత  (స) అనుచరుని కుమారుని 
దాారా కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తన కోపానిన 
దిగమ్ిింగేవార్ హృద్యానిన అల్లల హ్ (త) శాింతి 
శుభాలతో నిింపివేసా్నడు.'' 
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ُل   لآَفصآ َ ِلُث ا   మూడవ విభాగం    الث َا
 (3/1410) [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 5090

ُل اهلِل صىل اهلل عليه الَ َعنآ َزيآِد بآِن َطلآَحَة قَ : قَاَل َرُسوآ
ِ سلم: "إِن َ لِكُل ِ ِديآٍن ُخلُقً و ََلِم الآَحَياُء". َرَواهُ  ا َوُخلُُق اْلآ سآ
ِل  َسًَل ٌك َما  . ُمرآ

5090. (23) [3/1410- అప్రిశోధితం] 
'జైద్ బిన్ 'తల్'హా (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర తి ధరమింలో ఒక మ్ించి గుణిం ఉింట్టింది. ఇస్నల మ్ 
యొకొ అనినటి కింటే ఉతామ్మైన్ గుణం సిగుు , 
లజాలను సూచిింస్తు ంది.''  (మాలిక్  /  తాబయీ  ప్రర కత ం) 

 ( 3/1410؟ )[ 24] - 5091
بآُن َماَجُه َعنآ أَنَ  َوَرَواهُ  بآُن عَ ا   .ب َاٍس ٍس َوا

5091. (24) [3/1410- ? ] 
అన్స్ మరియు ఇబ్నన 'అబాాస్ దాార్వ, ఇల్లంటి 
ఉలేల ఖనిం, ఇబన మాజహ్లో ఉింది. 

 (3/1410) دراسته ( [ ) لم تتم 25]  -5092
بآُن عَ يآَهِقي ُ ِِفآ"ُشَعِب اَوالآبَ  آيَِماِن"َعنآ أَنٍَس َوا  اٍس  ب َ ْلآ

5092. (25) [3/1410 -అప్రిశోధితం] 
అనస్, ఇబన 'అబ్బాస్ల కథనిం: (బైహఖీ / ష్ష'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1410)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 5093
بآِن ُعَمَرأَن َ الن َِب َ  "إِن َ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعِن ا

 ِ َ  ذَايآَماَن قَُرنَاُء َجِميآًعا فَإِ الآَحَياَء َواْلآ َخرُ ُرِفَع أ   ."َحُدُهَما ُرِفَع اْلآ
5093. (26) [3/1410 -అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''సగుగ , విశాాసిం కలిస్ిండే మితాులు. ఒక 
దానితో ఒకటి ప్ర త్యేక సింబింధిం కలిగ ఉనానయి. ఈ 
రింటిలో ఒక దానిన ఎతాివేసాే రిండవది కూడా 
లేచిపోతుింది.'' 

 (3/1411) تتم دراسته ( [ ) لم 27]  - 5094
بآِن َعب َاٍس: "فَإِذَا ُسلَِب أََحُدُهَما َتِبَعُه اْلآ ِرَواَوِِفآ   ُر".خَ َيِة ا

ِيآَماِن"َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "ُشعَ    .ِب اْلآ
5094. (27) [3/1411 -అప్రిశోధితం] 

మ్రో ఇబన 'అబాాస్ కథనింలో ఇల్ల ఉింది: ''ఈ 
రింటిలో ఒకదానిన ల్లకుకింటే మ్రొకటి కూడా 
వచేుసా్ింది. అింటే విశాాసిం బయటకు వెళ్ళత్య సగుగ  

కూడా బయటకు వెళ్ళు పోతుింది. విశాాసిం మిగలి ఉింటే 
సగుగ  కూడా మిగలి ఉింట్టింది.'' (బైహఖీ /  - షు'అబుల్ 

ఈమాన్) 
 ( 3/1411؟ )[  28]  - 5095

اِِنآ ا وَ َعنآ ُمَعاٍذ قَاَل: كَاَن آِخُر مَ وَ  ُل اهلِل صىل ص َ اهلل  بِِه َرُسوآ
ُت عليه وسل  َ َوَضعآ ِز أَنآ قَاَل: "يَا ُمَعاذُ ِرجآ  م ِحيآ لِيآ ِِف الآَغرآ

ِسنآ ُخلَُقَك  لٌِك "لن َاِس  لِ أَحآ    .. َرَواهُ َما
5095. (28) [3/1411 ? ] 
మ'ఆజ్ (ర) కథనిం: నేను యమ్న్ గవరనర్్గా 
నియమిింప్బడి, ప్ర వకత  (స) వదే్కు వెళ్ళు, వాహనింపై 
ఎకిక బయలుదేరడానికి సద్ధ ప్డినప్పడు, ప్ర వకత  (స) 
నాకు చివర్ స్నర్గా ఇల్ల హితబోధచేస్నరు. 'ఓ మ'ఆజ్! 
నీవు ఎకకడునాన ప్ర జలతో మ్ించిగా కలవాలి. 
(మాలిక్) 

 (3/1411)ه ( [ ) لم تتم دراست 29]  - 5096
لٍِك بَلَ  َل اهلِل صىل اهللَوَعنآ َما  اَل:يه وسلم قَ عل َغُه أَن َ َرُسوآ

َ "بُِعثآُت ِْلَُتم ِ  َن اْلآ ََلِق"َم ُحسآ أهُ الآ َرَوا  .خآ  .ُمَوط َ
5096. (29) [3/1411 -అప్రిశోధితం] 
ఇమామ్ మాలిక్ కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''నైతికతను ప్ర్పూరణ ిం గావిించటానికే ననున ప్ింప్టిం 
జర్గింది.'' (మువ'తాా ఇమామ్ మాలిక్) 

 ( 3/1411)(   حسن [ ) 30]  - 5097
َمُد َعنآ   يآَرةَ   أَِِبآ ُهرَ َوَرَواهُ أَحآ

5097. (30) [3/1411 -ప్ర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: (అ'హమద్) 

 (3/1411) [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 5098
َفِر بآِن ُمَح َوَعنآ جَ  ُل اهلِل صىل اهلل  كَاَن  م ٍَد َعنآ أَبِيآِه قَاَل:عآ َرُسوآ

آةِ قَاَل:ا نََظَرِِف إِذَ  عليه وسلم ِ "الآ   الآِمرآ َن َحمآُد لِِل     ال َِذيآ َحس َ
".َخلآ  ِيآ آ َما َشاَن ِمنآ َغْيآ اهُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ وَ رَ  ِقيآ َوُخلُِقيآ َوَزاَن ِمن ِ

ِيآ  َسًَل "ُشَعِب اْلآ  .َماِن" ُمرآ
5098. (31) [3/1411- అప్రిశోధితం] 
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జ'అఫర్్ బిన్ ము'హమ్మద్ తన తిండిర  దాారా కథనిం: 
ప్ర వకత  (స) అదే్ింలో తన ముఖానిన చూచినప్పడు 
కృతజాతగా ఈ దు'ఆ ప్ఠిించేవారు. ''అల్'హమ్దు 
లిల్లల హిలల జీ 'హససన 'ఖల్ఖీ వ 'ఖుల్ఖీ వ 'జాన మినీన 
మా షాన మిన్ 'గైెరీ.'' ----- 'సాోతాాలనీన ననున నా 
నైతికతను అింద్ింగా తీర్ు దిదేిన ఆయన్కే. ఆయనే 
వీటిదాారా ననున అలింకర్ించాడు. ఇతరుల కింటే 
ననున ప్ర్పూరణ ింగా సృష్ు ించాడు.'' (బైహఖీ /- 
షు'అబిల్ ఈమాన్,  తాబయీ  ప్రర కత ం) 

 (3/1411)[ ) صحيح (  32]  - 5099
 : لَتآ ُل اهللِ كَاَن َرُس  َوَعنآ عَائَِشَة قَا  صىل اهلل عليه وسلم  وآ

ُل: لل هُ  يَُقوآ َ ِسنآ "ا نآَت َخلآِقيآ فَأَحآ َمُد . رَ "ِقيآ ُخلُ  م َ َحس َ    .َواهُ أَحآ
5099. (32) [3/1411-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత (స) అదే్ింలో చూచి 
నప్పడు ఈ దు'ఆ ప్ఠిించేవారు, ''అల్లల హుమ్మ 
హససన్త 'ఖల్ఖీ ఫఅ'హసను'ఖుల్ఖీ.''  --- 'ఓ 
అల్లల హ్! ననున అింద్ింగా తీర్ు దిదేావు, మ్ర్ 
నానైతికతను కూడా అింద్ింగా తీర్ు దిదుద .'(అ'హమద్) 

 (3/1411)م دراسته ( [ ) لم تت 33]  - 5100
آ  يآَرةَ قَاَل: هُ َوَعنآ أَِِب ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َر  قَاَل َرُسوآ

 َ ؟"ََل "أ ُئكُمآ بِِخَياِركُمآ لُوآ   أُنَب ِ َولُُكمآ   قَاَل: ىَل.بَ  ا:قَا "ِخَياُركُمآ أَطآ
مَ  ََلقًا"أَعآ َسُنُكمآ أَخآ مَ َروَ  .اًرا َوأَحآ  .ُد اهُ أَحآ

5100. (33) [3/1411-అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 'మీలో అింద్ర్ 
కింటే మ్ించివారవరో చెప్ునా,' అని అనానరు. దానికి 
ప్ర జలు, 'తప్ుకుిండా ఓప్ర వకాత !' అని విననవిించు 

కునానరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'మీలో అధిక ఆయుష్షయ , 
ఉతామ్ నడవడిక గలవార్ద ఉతాములు,' అని 
ప్ర వచిించారు. (అ'హమద్) 

 ( 3/1411)[ ) حسن (  34 ] - 5101
 َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أ مَُل  كآ َوَعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ

َس  ًنا أَحآ َ إِيآَما ِمِنيآ آ الآُمؤآ رَ هُْنُ ا    .ِمي ُ  ُخلًُقا". َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوالد َ
5101. (34) [3/1411 -ప్ర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అింద్ర్కింటే అధికంగా ఉతామ గుణవంతులే 

పరిపూరణ  విశ్వాసం గలవారు.'' (అబూ దావూద్, 
దారీి) 

 (3/1411)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 5102
ٍر وَ ََ و ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َعنآُه أَن َ َرُجًَل َشَتَم أَبَا بَكآ الن َ
َ  لٌِس َجا ُم فَلَم َ يََتَعج  َيَتَبس َ لِِه فََغِضَب  َض قَد َ عَلَيآِه بَعآ ا أَكآثََر رَ ُب َو وآ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَا   َوقَاَل: .ُه أَبُوآ بَكآرٍ قَ َوقَاَم فَلَحِ  .الن َ
لَ  لٌِس  اهللِ َرُسوآ ِتمُِنآ َوأَنآَت َجا َ  . كَاَن يَشآ َض فَل م َا َردَدآُت عَلَيآِه بَعآ

لَم َا فَ  . يَُرد ُ عَلَيآهِ َمَعَك َملٌَك  "كَاَن  قَاَل: َوقُمآَت.  َغِضبآَت لِهِ قَوآ 
يآَطاُن". ٍر َثََلٌث كُل ُُهن َ "يَ  ثُم َ قَاَل: َردَدآَت عَلَيآِه َوقََع الش َ ا أَبَا بَكآ

لََمٍة ِِفآ فَُيغآ مَ  :َحق ٌ  ِ َعز َ َوَجل َ ا ِمنآ َعبآٍد ُظِلَم بَِمظآ َ  إِ ِضَي َعنآَها لِِل  َل 
َرهُ أََعز َ  َ   ي َةٍ َرُجٌل بَاَب َعطِ َوَما فََتَح  اهلُل بَِها نَصآ يآُد بَِها ِصلًَة إَِل  يُِر

يآُد ا َزادَ اهلُل بَِها كَثآَرةً َومَ  أَلٍَة يُِر َ   بِ فََتَح َرُجٌل بَاَب َمسآ َها كَثآَرةٌ إَِل 
مَُد "َزادَ اهلُل بَِها قِل َةً   .. َرَواهُ أَحآ

5102. (35) [3/1411-అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) కూరొుని 
ఉనానరు, ప్ర వకత  (స) ముిందు ఒక వేకిత  అబూ బకర్్ 
(ర)ను తిటు స్నగాడు, దురాాషల్లడస్నగాడు. ప్ర వకత  (స) 
దానిన విింటూ ఉనానరు. ఆశురేిం వేకత ిం చేసాూ 
చిరునవుా  నవుాతూ ఉనానరు. ఆ వేకిత  ఈ 
విషయింలో హదేుమీర్ పోయాడు. అబూ బకర్్ (ర) 
అతని కొనిన మాటలకు సమా ధానిం ఇచాురు. దానిపై 
ప్ర వకత  (స) అయిషాు నికి గురయి లేచి వెళుస్నగారు. అబూ 
బకర్్ (ర) ప్ర వకత  (స) వెనుకనే నడుసాూ ఇింటికిచేరారు. 
అప్పుడు అబూ బకర్్, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఫల్లనా వేకిత  ననున 
మీ ముిందు తిడుతూ ఉనానడు, తమ్రు అప్పుడు 
కూరొుని ఉనానరు. అతడు హదేుమీర్ ప్ర వర్త ించి 

నిందుకు అతని కొనిన మాటలకు నేను సమాధానిం 
ఇచాును. దానిపై తమ్రు అయిషాు నికి గురయి లేచి 
వచేుస్నరు. ఇిందులో నా తపేుముింది? తప్పు 
అతనిదే,'' అని  అనానరు. 
అది విని, ప్ర వకత  (స) ''అతడు నినున తిడుతూ, నువు  ా
మౌనింగా ఉననింత వరకు నీ వెింట ఉనన ఒక దైవదూత 
నీ తరఫున సమాధానిం ఇసాూ ఉనానడు. నువుా 
సాయింగా సమాధానిం ఇవాటిం పార రింభిసాే ఆ దైవదూత 
వెళ్ళుపోయాడు. అకకడ షై'తాన్ వచేుస్నడు,'' అని 
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తెలిపి, ఓ అబూ బకర్్! ఈ మూడు విషయాలు 
వాసావమైనవి. 1. బ్బధితుడు అల్లల హ్ (త) ప్రర తి 
పింద్టానికి మౌనింగా ఉింటే, అల్లల హ్ (త) సాయింగా 
అతనికి సహాయిం చేసా్నడు. ఇింకా అతని గౌరవానిన 
అధికిం చేసా్నడు. 2. దానధరామల దాారా బింధువులకు 
సహాయిం చేసేవాడికి అల్లల హ్ (త) చాల్ల అధికింగా 
ప్ర స్నదిసా్నడు. 3. అరి్ింప్ప దాారా సింపాదిించే వేకిత  దాని 
దాారా తన ధనానిన అధికిం చేసాే, అల్లల హ్ (త) అతని 
ధనానిన తర్గసా్నడు.  (అ'హమద్) 

 (3/1412)تتم دراسته ( ) لم [  36]  - 5103
لَت: لُ  وَعنآ عَائَِشَة قَا ََل    صىل اهلل عليه وسلم:اهللِ  قَاَل َرُسوآ

يآُد ا َ  بِأَهآِل بَيآٍت ِرفآًقا إَِل َ نََفَعُهمآ وَ هللُ يُِر ِرَمُهمآ إِي َاهُ إَِل  ََل يَحآ
".َضر َ  ِ  ِِفآ َواهُ الآَبيآَهِقي ُ رَ  ُهمآ  .يآَماِن" "ُشَعِب اْلآ

5103. (36) [3/1412-  అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''స్నినత సాభావిం ప్ర స్నదిించిన కుట్టింబ్బనికి అల్లల హ్ 
(త) దాని దాారా ల్లభ్ిం చేకూరుసా్నడు. అదే విధింగా 
స్నినత సాభావానికి దూరింగా ఉించబడిన 
కుట్టింబ్బనికి అల్లల హ్ (త) దాని దాారా హాని 
చేకూరుసా్నడు.''  (బైహఖీ)  
అింటే స్నినతింగా వేవహర్ించే వార్కి ల్లభ్ిం 
చేకూరుతుింది. కఠినింగా వేవహర్ించే వార్కి నషు ిం 
చేకూరుతుింది. 

===== 
20 -   ِ  َباُب الآَغَضِب َوالآِكْبآ

20. కోపం, అహంకారం 
لُ  َو َ ُل اْلآ لآَفصآ َ    మొదటి విభాగం  ا

 ( 3/1413)[ ) صحيح (  1]  - 5104
آ  يآَرةَ أَن َ َعنآ أَِِب ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: رَ  ُهَر  ُجًَل قَاَل لِلن َ

. قَالَ  لَِك ِمرَ  :أَوآَصِنآ " فََرد َ ذَ ًرا"ََل َتغآَضبآ ".  قَاَل: .ا  "ََل َتغآَضبآ
 ُ  َرَواهُ الآُبَخاِري 

5104. (1) [3/1413 -దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) వదే్కు ఒక వేకిత  
వచిు: ''నాకు ఏదైనా ఉప్దేశించిండి'' అని విననవిించు 
కునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), ''కోప్గించుకోకు'' అని 
బోధిించారు. ఆ వేకిత  దాని తరువాత కూడా మాటి 
మాటికీ ''ఉప్దేశించిండి'' అని విననవిించు కోస్నగాడు. 
ప్ర వకత  (స) ప్ర తిస్నరీ, ''కోపగంచుకోక్క'' అని మాతామే 
ఉప్దేశించారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1413) ق عليه () متف [  2]  - 5105
ُل اهلِل صىل ا َوَعنآُه قَاَل: "لَيآَس   عليه وسلم: هللقَاَل َرُسوآ
ِديآُد بِ  لص ُ الش َ ِديآُد ال َِذيآ يَمآِلُك نَفآ ا َسُه ِعنآَد  رَعِة إِن ََما الش َ
 .  "الآَغَضِب 

5105. (2) [3/1413-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''కుసా్త్ప్టిు  ఇతరులిన చితాు చేసేవాడు అసలయిన 
శూరుడుకాడు. తనకు ఆగర హిం కలిగనప్పటకీ నిగర హిం 
చూపేవాడే వాసావానికి ప్రాకర మ్శాలి.'' 63 (బు'ఖారీ, 
మసల ం)  

 (3/1413)[ ) متفق عليه (  3 ] - 5106
ُل اهللِ قَاَل رَ  ِن َوهآٍب قَاَل:اِرثََة بآ  حَ َوَعنآ  صىل اهلل عليه   ُسوآ

ِْبِكُمآ بِأَهآِل الآَجن َِة؟ كُل ُ َضِعيآٌف ُمَتَض " لم:وس ٍف لَوآ  ع ِ أَََل أُخآ
 َ كُمآ ِبأَهآِل الن َاِر؟ كُل ُ بَر َ أَقآَسَم َعىَل اهلِل َْل ِْبُ اٍظ هُ. أَََل أُخآ ُعُتل ٍ َجو َ

َتكآِْبٍ  َي َوِِفآ . " ُمسآ ِلٍم: " كُل ُ   ِرَوا ٍ"اٍظ َزنِيآٍم َجو َ ٍة ُمسآ ِ  . ُمَتَكْب 
5106. (3) [3/1413 -ఏకీభవితం] 
'హార్స'హ్ బిన్ వహబ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ''నేను 
మీకు సారగ వాస గుర్ించి తెలుప్నా? 'అతడు చాల్ల 

 

63) వివరణ-5105: కోపానిన దిగమ్ిింగడిం గొప్ు ఘన 

కారేిం. ఇది దైవభీతిప్రుల ప్ర త్యేక చిహనిం. అల్లల హ్ 

ఆదేశిం: ''మరియు మీ ప్ర భువు క్షమాభక్ష కొరకు 

మరియు స్ారివాస్ం కొరకు ఒకరి తోనొకరు ప్రటీ 

ప్డండి; అది భూమాయకాశాల్ంత విశాల్మైన్ది; అది 

దైవభీతి గల్వారికై సధధ ప్రచబడింది. (వారి కొరక్క) 

ఎవరైతే కలిమిలోనూ మరియు ల్లమిలోనూ (అల్లల హ్  

మారింలో) ఖరుుచేస్తు ర్చ మరియు తమ కోప్నిన నిగర  

హించుకుంట్టర్చ మరియు ప్ర జల్ను క్షమిస్తు ర్చ! అల్లల హ్  

స్జజ నుల్ను పేర మిస్తు డ్డ.'' (ఆల 'ఇమ్ాన్, 3: 133 -134) 
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బలహీనుడు. ఇింకా అతని పేద్ర్కిం వలల  ప్ర తి ఒకకడూ 
అతనిన హీనింగా భావిసా్నడు. అతనిన హిింససా్నరు. 
అతడు ప్ర తి ఒకకర్ అతాేచారాలను సహిసాూ వస్తు డు. 
వారు పటేు  కషాు ల ప్టల  ఓరుు సహనిం వహిస్తు డు. ఇింకా 
వారు హీనింగా భావిించటానిన కూడా భ్ర్సాూవస్తు డు. 
అల్లల హ్(త) కు ఇట్టవింటి వారు చాల్ల ప్రర తిపాతాులు. 
ఒకవేళ వీరు అల్లల హ్(త)పై ప్ర మాణిం చేస ఏదైనా అింటే, 
అల్లల హ్(త) వార్ ప్ర మాణానిన పూర్త చేసా్నడు.'  
ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) నరకవాస్ల గుర్ించి 
తెలుప్నా, 'వీరు అధరమ విషయాలపై జగడానికి 
దిగుతారు. కోపిష్షు లు, పిసనారులు, ఇింకా ప్ర జలోల  
అహింకారింతో ప్ర వర్త సా్నరు. ఇట్టవింటి గుణాలు ఎవర్లో 
ఉింటే వారు నరకవాస్లు.' '' (బు'ఖారీ, మసల ం)  

 ( 3/1413) ) صحيح ( [ 4]  - 5107
بآِن  ٍد قَاَل: َمسآ َوَعِن ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ُعوآ  قَاَل َرُسوآ

ُخُل الن َاَر أََحٌد ِِفآ قَلآِبهِ يَ  "ََل  دٍَل ِمنآ إِيآَماِن. َوََل   مِ دآ ثآَقاُل َحب ٍَة َخرآ
ُخُل الآَجن ََة أََحٌد ِِفآ قَيَ  دٍَل ِه ِمثآَقالآبِ دآ ٍ" ُل َحب ٍَة ِمنآ َخرآ . ِمنآ ِكْبآ

ِلٌم     .َرَواهُ ُمسآ
5107. (4) [3/1413 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''హృద్యింలో రవాింత విశాాసిం ఉనన వేకిత  
కూడా నరకింలో ప్ర వేశించడు. అదేవిధింగా హృద్యింలో 
రవాింత అహంకారం ఉనన వేకిత  కూడా సారగ ింలో 
ప్ర వేశించ లేడు.'' (ముసల మ్) 

 ( 3/1413)يح ( ) صح  [ 5]  - 5108
ُل اهلِل صىل اهلل  َوَعنآُه قَاَل: ُخُل   ه وسلم:عليقَاَل َرُسوآ "ََل يَدآ

ٍ نآ الآَجن ََة مَ  إِن َ  فََقاَل َرُجٌل: ".كَاَن ِِفآ قَلآِبِه ِمثآَقاَل ذَر َةٍ ِمنآ ِكْبآ
ُجَل  بُُه َحَسنً  ِحب ُ أَنآ  يُ الر َ َن ثَوآ لُهُ يَُكوآ   "إِن َ َحَسًنا. قَاَل:  ا َونَعآ

ُ بََطرُ  ٌل يُِحب ُ الآَجَماُل. الآِكْبآ ُط  ااهلَل َتَعاَل َجِميآ لآَحق ِ َوَغمآ
ِلٌم  مُ الن َاِس". َرَواهُ    .سآ

5108. (5) [3/1413 -దృఢం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
హృద్యింలో రవాింత గరాాహింకారాలు ఉనాన 
సారగ ింలో ప్ర వేశించలేరని ప్ర వచిించారు. దానికి ఒక వేకిత , 
''మ్నిష్ మ్ించి బటు లు, మ్ించి మేజోళ్ళు ధర్ించాలని 

కోరుకుింటాడు కదా'' అని వివరణకోరాడు. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స) ''అల్లల హ్ (త) ఎింతో అింద్మ్యినవాడు, 
అింద్మ్ింటే ఎింతో ఇషు ప్డతాడు. అహింకారిం అింటే 
అల్లల హ్ (త) ప్టల  అవిధేయ్త చూప్టిం, తోటి 
మాన్వులిన హ్మన్ంగా భావించటం అని అరిిం,'' అని 
సమాధానిం  ఇచాురు. (ముసల మ్) 

 ( 3/1414) صحيح ( [ ) 6]  - 5109
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  ةَ قَاَل:يآرَ َوَعنآ أَِِبآ ُهرَ   م:قَاَل َرُسوآ

َم الآ  هللُ "ثَََلثٌَة ََل يُكَل ُِمُهمآ ا ك ِ يَوآ َمِة َوََل يَُز آ ِقَيا ِ َيٍة:. َوِِفآ "ْيآ   ِرَوا
لَُهمآ عََذاٌب أَلَيآٌم: َشيآٌخ َزاٍن وَ ََل يَ "وَ  آ َو ِ اٌب  مَ نآُظُر إِلَْيآ ِلٌك كَذ َ

َتكآِْبٌ  ِلٌم  ."َوعَائٌِل ُمسآ   .َرَواهُ ُمسآ
5109. (6) [3/1414 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుుదినిం నాడు అల్లల హ్ ముగుగ రు వేకుత ల ప్టల  
ఆగర హిించి వార్తో మాటాల డడు, వార్ని ప్ర్శుద్ధ  
ప్రచడు, వార్వైెప్ప కారుణేద్ృష్ు తో చూడడు, ఇింకా 
వార్ని కఠినింగా శకియ సా్నడు. వార్లో 1. వృదాధ ప్ేింలో 
కూడా వేభిచారిం చేసేవాడు. 2. మ్హారాజు అయి 
కూడా అబద్ధ ిం ప్లికేవాడు. 3. పేద్వాడై కూడా 
అహింకారింగా  ప్ర వర్త ించేవాడు. ''  (ముసల మ్)  

 ( 3/1414)[ ) صحيح (  7]  - 5110
ُل اهلِل ص  ُل اهلُل  ىل َوَعنآُه قَاَل: قَاَل َرُسوآ اهلل عليه وسلم: "يَُقوآ

رِ َعاَلتَ  َمُة إَِزا َياُء ِردَائِآ َوالآَعظآ ِ لآِكْبآ َ فََمنآ نَاَزَعِنآ َواِحًدا   .يآ : ا
 . "َخلآُتُه الن َارَ ُهَما أَدآ م ِنآ 
َيةٍ وَ  ِلٌم "ارِ  الن َ : "قََذفآُتُه ِِف ِِفآ ِرَوا   .. َرَواهُ ُمسآ

5110. (7) [3/1414- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
అల్లల హ్ ఆదేశం: ''అధికారం నా ప్ర త్యేక దుప్ుటి అింటే 
నా ప్ర త్యేక గుణిం, ఇిందులో ఎవరూ భాగస్నాములు 
కాలేరు, గొపేతన్ం నా ప్ర త్యేక కిర ింది వసాీిం. ఎవరైనా ఆ 
రింటిలో ఒక దానిన నా నుిండి ల్లకోకవాలనుకుింటే, 
వార్ని నరకానికి గుర్చేసా్నను.''  64 (ముసల మ్) 

 

64) వివరణ-5110: అింటే అధికారిం, గొప్ుతనిం 

అల్లల హ్(త) కే సింతిం. సృష్ు తాలోల  ఎవర్కీ ఇవి తగవు. 
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ُل  لآَفصآ َ   రండవ విభాగం    الث َاِِنآ   ا
 (1414/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 5111

َكآوَ  ُل اهلِل صىل اهللقَا قَاَل:ِع َعنآ َسلََمَة بآِن اْلآ  عليه  َل َرُسوآ
َهُب بَِنفآِسِه َحّت َ يُكآَتَب ِِف  ُجُل "ََل يََزاُل الر َ  وسلم:  يَذآ

"ُيِص الآَجب َاِريآَن فَ  آ  .يآُبُه َما أََصاَبُهمآ    .ِمِذي ُ َرَواهُ الّت ِ
5111. (8) [3/1414- అప్రిశోధితం] 
సలమహ్ బిన్ అక్వ'అ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మానవుడు ఎలల ప్పుడూ తనునతాను 
పదే్వాడుగా, గొప్ువాడుగా భావిసాూ ఉింటాడు. తన 
అహింకారిం వలల  ఇతరులను హీనింగా భావిసా్నడు. ఇట్ట 
వింటి వేకిత  అవిశాాసగా దురామరుగ డిగా, అహింకార్గా 
నమ్రదు చేయబడతాడు. వార్ని శకియ ించే విధింగా 
అతనిన కూడా  శకియ ించడిం  జరుగు తుింది.  (తిర్మజి') 

 (1414/ 3)دراسته (  [ ) لم تتم 9]  - 5112
ِل اهلِل صىل  وبآِن َعنآ َعمآرِ  هِ َعنآ َرُسوآ ِ   ُشَعيآٍب َعنآ أَبِيآِه َعنآ َجد 

َشُر الآمَُتكَ "يُ   عليه وسلم قَاَل: اهلل َم  حآ ر ِ يَوآ ثَاَل الذ َ وآَن أَمآ ُ ِ ْب 
َمةِ  َِجاِل يَغآَشاهُ  الآِقَيا ل ُ مِ ُم اِِفآ ُصَوِر الر  َن  نآ كُل ِ َمكَاٍن يَُساقُلذ ُ وآ
: يَُس ٍن ِِفآ َجَهن ََم إَِل ِسجآ  َن  ّم َ َقوآ َنآَياِر يُسآ ُهمآ نَاُر اْلآ لُوآ لََس َتعآ بُوآ

ِمِذي ُ "َخَباِل اِر ِطيآَنِة الآ ُعَصاَرةِ أَهآِل الن َ  نآ مِ  آ   .. َرَواهُ الّت ِ
5112. (9) [3/1414 -అప్రిశోధితం] 
'అమ్్ర్ బిన్ ష్ష'ఐబ్ తన తిండిర , తాతల్ దాారా 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తీరుుదినిం నాడు 
అహింకారులను తీరుు మైదానింలో చీమ్ల్లల  
మానవాకారింలో తీస్కురావడిం జరుగుతుింది. అనిన 
వైెప్పలనుిండి వార్పై అవమానిం ఆవర్ించి ఉింట్టింది. 
న్రకంలోని బూలస అనే చెరస్లల వైెప్పకు ఈడుుకు 
రావటిం జరుగుతుింది. ఆ సమ్యింలో నరకాగన 
జాాలలతో కూడుకుని ఉింట్టింది. అది వార్ని ఆవర్ించి 
ఉింట్టింది. ఆ అహింకారులకు నరకవాస్ల చీమూ, 
నతాురు తాాపిించడిం జరుగుతుింది. అది చాల్ల 
దురాాసన  కలిగ  ఉింట్టింది.''  (తిర్మజీ') 

 

ఇల్ల వేవహర్ించేవారు అవిధ్మయులు, వీర్ని 

అల్లల హ్(త) నరకానికి గుర్చేసా్నడు. 

 ( 3/1414)[ )ضعيف(  10] - 5113
ِدي ِ قَاَل:َوَعنآ َعِطي ََة بآ  عآ َوةَ الس َ لُ قَالَ  ِن ُعرآ اهلِل صىل اهلل    َرُسوآ

يآَطاَن ُخِلَق  يآَطاَغَضَب ِمَن الش َ لم:"إِن َ الآ س عليه و  ِن َوإِن َ الش َ
فَ  ُ ِمَن الن َاِرَوإِن ََما يُطآ لآَماِء    أ أآ".فَإِذَا َغِضَب أَحَ الن َاُرِبا  ُدكُمآ فَلآَيَتَوض َ

  .َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ 
5113. (10) [3/1414- బల్హీన్ం] 
'అ'తియేహ్ బిన్ 'ఉర్్వహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''కోప్ిం షై'తాన్ ప్ర భావిం వలల  వసా్ింది. షై'తాన్ 
అగననుించి సృజిించబడాాడు. నిప్పు నీటితోనే చల్లల రు 

తుింది. అిందుచేత మీరు కోప్ం వచిునప్పడు వెింటనే 
వు'దూ  చేస్కోిండి.  (అబూ  దావూద్)  
అింటే కోపానిన చనీనటితో పోగొటాు లి. అయిత్య 
ముిందు ''అఊజుబిల్లల హి మినషైతా నిరర జీమ్'' 
ప్ఠిించాలి. ఆ తరువాత వు'దూ చేయాలి.  

 (3/1415) [ ) صحيح ( 11]  - 5114
آ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعنآُه أَن َ َرُسوآ ذَر ٍ َرِضَي اهللُ  وَعنآ أَِِب

َهَب َعنآُه   فَإِنآ ذَ ِلسآ أََحُدكُمآ َوُهَو قَائٌِم فَلآَيجآ قَاَل: "إِذَا َغَضَب 
َطِجعآ"إَِل َ فَلآيَ الآَغَضُب وَ  َ َرَوا .ضآ ِمِذي ُ هُ أ آ َمُد َوالّت ِ  .حآ

5114. (11) [3/1415-  దృఢం] 
అబూ జ'ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నిలబడి 
ఉిండగా కోప్ిం వసాే తక్షణిం కూరుుిండి పోవాలి. దీనివలల  
కోప్ిం పోత్య సర్ద, లేకపోత్య వెింటనే వెలల కిల్ల ప్రుిండాలి.'' 
(అ'హమద్, తిర్మజి') 

 (3/1415)( استه [ ) لم تتم در 12 ] - 5115
 : لَتآ َماِء بِنآِت ُعَميآٍس قَا ُت  َوَعنآ أَسآ َل اهلِل  رَ َسِمعآ صىل اهلل  ُسوآ

َتالَ عليه وسلم يَُقوآ   َونَِسَي  ُل: "بِئآَس الآَعبآُد َعبآٌد َتَخي ََل َواخآ
َ الآُمَتَعا َ وَ ئآَس الآعَ َل بِ الآَكِبْيآ َ َتَدى َونَ بآُد َعبآٌد َتَجْب  ِسَي  اعآ

َ  الآَجب َارَ  لَََه َونَِسَي الآَمقَ اْلآ ىَل بِئآَس الآَعبآُد َعبآٌد َسَه َو َر  اِب عآ
َ َوالآُمنآَتََه بِئآَس الآَعبآُد َعبآٌد َوالآَبىَل  َتَدأ   َعَّت َوَطََغ َونَِسَي الآُمبآ

تِ  نآَيا ُل ابِئآَس الآَعبآُد َعبآٌد يَخآ يآِن بِئآَس الآعَ لد ُ ِ لد  بآُد َعبآٌد  بِا
يآَن يَ  ِ ِتُل الد  ل  خآ دُهُ بِئآَس  بِا بآَهاِت بِئآَس الآَعبآُد َعبآُد َطمآٍع يَُقوآ ش ُ
َرَواهُ   .َعبآُد َعبآٌد ُرَغِب يُِذل ُُه"َهوى يُِضل ُُه بِئآَس الآ َعبآُد َعبآُد الآ 

آ  ِيآمَ  َعِب ِمِذي ُ َوالآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "شُ الّت ِ َنادُهُ  اِن". َوقَاََل: لَيآَس إِ اْلآ سآ
لآَقِوي ِ َوقَالَ بِ  آ ا يآٌب  الّت ِ   .ِمِذي ُ أَيآًضا: َهَذا َحِديآٌث َغِر

5115. (12) [3/1415- అప్రిశోధితం] 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1733 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
అస్నమ' బిన్తె 'ఉమైస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ను ఇల్ల 
అింటూఉిండగా నేను వినానను, ''తనునతాను 
అింద్ర్కింటే గొప్ువానిగా భావిించి, ప్ర జల ప్టల  
అహింకారింతో ప్ర వర్త సాూ అల్లల హ్ (త) ను మ్రచి, 
ఆయన గొప్ుతనానిన, ఔననతాేనిన గుర్త ించనివాడు 
నీచుడు. అదే విధింగా బలవింతింగా హిింససాూ ప్ర జలపై 
అతాేచారాలు, దౌరజ నాేలు చేసాూ అల్లల హ్ (త) 
బల్లనిన కఠినతాానిన మ్రచి పోయినవాడు చాల్ల 
నీచుడు. అదే విధింగా ధార్మక వేవహారాలను మ్రచి, 
పార ప్ించిక వేవహారాలోల , దుబ్బరా ఖరుులోల  
నిమ్గనమ్యి, సమాధిమారాగ నిన మ్రచిపోయినవాడు 
చాల్లనీచుడు. అదేవిధింగా ప్ర జలను ఉప్ద్ర వాలకు 
గుర్చేస, హదేులు మీర్ ప్ర వర్త సాూ, తన పార చీనసితిని 
మ్రణిం తరువాతి సితిని మ్రచిపోయినవాడు చాల్ల 

నీచుడు. అదేవిధింగా ధరమిం దాారా ప్ర ప్ించానిన 
సింపాదిించ గోర్దవాడు చాల్ల నీచుడు. అదేవిధింగా 
అనుమానాలోల  ప్డి ధరామనిన భ్ింగప్ర్చేవాడు చాల్ల 
నీచుడు. అదేవిధింగా అతాేశ, ధనాకాింక్ష దురామరుగ ల 
వదే్కు ల్లకుొపోయి దికుకతోచని విధింగా తిర్గేల్ల 

చేసాూ సతాేనికి దూరిం అయిన వేకిత  చాల్ల నీచుడు, 
అదేవిధింగా ఐహిక వాింఛలు అవమానాలకు గుర్చేసన 
వేకిత  చాల్లనీచుడు. (తిర్మజి' / ఏకోల్లల ఖన్ం, బైహఖీ/-
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

----- 

لآفَ  َ     మూడవ విభాగం  ِلُث  ُل الث َاصآ ا
 (3/1415)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 5116

بآِن ُعمَ  ُل اهلِل صىل َر قَاَل:َعِن ا لم: "َما  عليه وس اهللقَاَل َرُسوآ
عَ َعبآٌد  َعِة َغيآٍظ َيكآِظُمَها َوَجل َ نآَد اهلِل َعز َ  أَفآَضَل عِ َتَجر َ  ِمنآ ُجرآ

ِه اهللِ  تآِبَغاَء َوجآ َمُد َعاَل". رَ تَ  اِ    .َواهُ أَحآ
5116. (13) [3/1415- అప్రిశోధితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''దాస్డు దైవప్రర తి కోసిం కోపానిన దిగమ్ిింగ 
నింత మ్ర్ దేనీన దిగమ్ిింగలేడు.'' (అ'హమద్)  
అింటే కోపానిన దిగమ్ిింగటిం, ఆగర హింలో నిగర హిం 
పాటిిం చటిం అల్లల హ్ (త) వదే్ అనినటికింటే ఉతామ్ిం. 

 (3/1415)[ ) صحيح (  14]  - 5117
بآِن عَ  لِِه َتَعاَل: َوَعنآ ا َ  فَعآ اِدآ ..) ب َاٍس ِِفآ قَوآ ل  َسُن بِا ،  ..ِِتآ ِهَي أَحآ

ُ ِعنآَد  ( قَاَل: 41:34 ْبآ لص َ َِساَءةِ فَإِذَا  الآغَ  اَ َضِب َوالآَعفآُو ِعنآَد اْلآ
ا َعَص  ِِل ٌ َحِميآٌم  َوَخَضَع لَُهمآ عَُدو َُهمآ ُم اهللُ َمهُ فََعلُوآ كَأَن َُه َو

يآٌب. َرَواهُ الآبُ  ِليآًقاقَِر    .َخاِري ُ َتعآ
5117. (14) [3/1415 -దృఢం] 
ఇబన 'అబ్బాస్ (ర) కథనిం: అల్లల హ్ ఆదేశం, 

''ఇద్ఫ్'అ బిలాతీ హియ్ అ'హ్సన్'' గుర్ించి కోప్ిం 
వచిునప్పడు ఓరుు వహిించిండి, చెడు ప్ర వరత నను 
మ్నినించిండి, ప్ర జలు ఇల్ల చేయటిం పార రింభిసాే, 
అల్లల హ్ (త) వార్ని రకియ సా్నడు, వార్ శతాువు వార్ ముిందు 
తలవించుతాడు, పార ణసేనహితుడౌతాడు.65 (బు'ఖారీ-
త'అలీఖన్) 

 (3/1416)ه ( دراستلم تتم  [ ) 15]  - 5118
زِ  ِ نآ أَبِيآِه َعنآ جَ بآِن َحِكيآٍم عَ َوَعنآ بَهآ ُل اهلِل قَاَل رَ  :هِ قَالَ د  ُسوآ

ِيآ "  عليه وسلم:صىل اهلل َماِن كََما يُفآِسُد  إِن َ الآَغَضَب لَُيفآِسُد اْلآ
ُ الآ  ْبآ ِيآ هُ الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ "َرَوا .َل"َعَس الص   َماِن".ُشَعِب اْلآ

5118. (15) [3/1416 -అప్రిశోధితం] 
బహ'జ్ బిన్ 'హకీమ్ తన తిండిర , తాతల దాారా 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''త్యనను చేదు వసా్వు 
చెడగొటిు నట్లల  కోప్ిం విశాాస్ననిన భ్ింగప్రుసా్ింది.'' 
(బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1416)) لم تتم دراسته (  [ 16]  - 5119
آ  الآِمنآَْبِ: َعىَل َمَرقَاَل َوُهَو َوَعنآ عُ  ا فَإِِن ِ يَا أَي َُها الن َاُس َتَواَضُعوآ

ُت رَ مِ َس  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمعآ ِ   ُسوآ ُل: "َمنآ َتَواَضَع لِِل  يَُقوآ
 

65) వివరణ-5117: సూరహ్ ఫుసుల్త్(41)లో ఇల్ల 

ఉింది:  ''మరియు మంచీ మరియు చెడ్డలు స్రిస్మాన్ం 

కాజ్ఞల్వు. (చెడ్డను) మంచితో తొల్గించు; అపుపడ్డ 

నీతో విర్చధమన్నవాడ్డ కూడా తప్పక నీ ప్ర ణ 

సేనహితడవుతాడ్డ. మరియు ఇది కేవల్ం స్హన్ 

శీలురకు తప్ప ఇతరుల్కు ల్భంచదు. మరియు ఇది 

గొప్ప అదృషట వంతల్కు తప్ప ఇతరుల్కు ల్భంచదు. 

మరియు ఒకవేళ షై'తాన్  నుండి నీకు ఏదైనా కల్త 

కలిగిన్పుడ్డ, నీవు అల్లల హ్  శరణువేడ్డకో. నిశుయంగా, 

ఆయనే స్రాం వినేవాడ్డ, స్రాజాుడ్డ.'' (ఫుసుల్త్, 

41:34-36) 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1734 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
ٌ َرفََعُه اهلُل  ُيِ  ِِفآ وَ  .فَُهَو ِِفآ نَفآِسِه َصِغْيآ   الن َاِس َعِظيآٌم َوَمنآ أَعآ
َ وَ  َ ٌ  َو ِِفآ َضَعُه اهلُل فَهُ َتَكْب  ٌ َوِِفآ نَفآِسِه كَِبْيآ ُيِ الن ِاِس َصِغْيآ  أَعآ
َ لَ  َحّت   َ ُهَو أ آ ِمنآ كَلآٍب أ ِ ِيآٍر"هآَوُن عَلَْيآ . .وآ ِخَنآ    َرَواهُ الآَبيآَهِقي ُ

5119. (16) [3/1416 -అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్్ (ర) మింబరుపై ప్ర సింగసాూ: ''ప్ర జల్లరా! మీరు 
ప్రసురిం అణక్కవ, సునినతతాం వహిించిండి. 
ఎిందుకింటే ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను 
వినానను: 'అల్లల హ్ ప్రర తి కోసిం అణకువ, వినమ్్ తగా 
ప్ర వర్త ించే వార్ని అల్లల హ్ (త) ఉననత సి్ననాలు 
ప్ర స్నదిసా్నడు. అతడు తనునతాను హీనింగా భావిసా్నడు. 
కాని ప్ర జలద్ృష్ు లో గొప్ుగా భావిించబడతాడు. 
అదేవిధింగా తనునతాను గొప్ుగా భావిించుకునన 
వార్ని అల్లల హ్ (త) హీనావసికు నొకికవేసా్నడు. ప్ర జల 
ద్ృష్ు లో నవుాల పాలవుతాడు. అింటే అహింకార్ ప్ర జల 
ద్ృష్ు లో కుకకలు, ప్ిందుల కనాన హీనింగా భావిించ 

బడతాడు. (బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 
 (3/1416) (م تتم دراسته [ ) ل  17]  - 5120
آ  َوَعنآ  يآَرةَ قَاَل:أَِِب ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُهَر  :قَاَل َرُسوآ

ََس بآُن ِعمآَراَن عَلَيآِه قَاَل مُ " ِعَباِدَك  وآ ََلُم: يَا َرب ِ َمنآ أََعز ُ الس َ
 .الآَبيآَهِقي ُ َرَواهُ  .َر"َك؟ قَاَل: َمنآ إِذَا قََدَر َغفَ ِعنآَد 

5120. (17) [3/1416- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మూస్న బిన్ 'ఇమ్రాన్ (అ) అల్లల హ్(త)తో అల్లల హ్  
దాస్లోల  అింద్ర్కింటే పిర యమైన వారవరని విననవిించు 
కునానరు. దానికి అల్లల హ్, ''కోపానిన దిగమ్ిింగ, 
క్షమిించివేసే దాస్డింటే నాకు ఎింతో ప్రర తిపాతాుడు,'' 
అని సమాధానిం ఇచాుడు.'' (బైహఖీ/-షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1416)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5121
َل اهلِل صىل اهلل  نآ َوعَ  عليه وسلم قَاَل:"َمنآ أَنٍَس أَن َ َرُسوآ

َرَتُه َوَمنآ كَف َ َغَضبَ َخَزَن لَِسانَُه َسَّتَ اهللُ  َعنآُه   ف َ اهللُ ُه كَ َعوآ
َم  بَُه يَوآ َمةِ  عََذا َتَذرَ  الآِقَيا َرهُ" إَِل َوَمِن اعآ َرَواهُ   .اهلِل قَِبَل اهلُل عُذآ
 .  الآَبيآَهِقي ُ

5121. (18) [3/1416 -అప్రిశోధితం] 

అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''తన నోరు 
మూస్కొని, ఇతరుల గుర్ించి చెడుగా, ప్రోక్ష 
నిింద్లకు పాలుడకుిండా ఉిండేవార్ లోపాలను అల్లల హ్ 
(త) కపిుప్పచుుతాడు. అదేవిధింగా తన కోపానిన 
దిగమ్ిింగే వార్ని అల్లల హ్ (త) తీరుుదినిం నాడు తన 
శక్ష నుిండి రకియ సా్నడు. అదే విధింగా అల్లల హ్(త) ను 
ప్శాుతాాప్ిం, క్షమాప్ణ కోర్దవార్ ప్శాుతాాపానిన, 
క్షమాప్ణను స్త్ాకర్సా్నడు. (బైహఖీ-/షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1416) بشواهده (  [ ) حسن 19]  - 5122
آ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  هُ َوَعنآ أَِِب يآَرةَ أَن َ َرُسوآ َر

ِلكَاٌت فَ ََل "ثَ  ا الآُمنآِجَياٌت:ٌث ُمنآِجَياٌت َوثَََلٌث ُمهآ فََتقآَوى اهلِل ِِف   أَم َ
ِ وَ الس َ  لُ  ر  َخِط وَ لآَحق ِ ِِف بِا الآَعََلنَِيِة َوالآَقوآ ِىَض َوالس َ ُد ِِفآ  الر    الآَقصآ

ِلكَاُت:فََهوى ُمَتب ٌَع َوُشح ٌ ُمَطاعٌ  . َفقآرِ الآ  الآِغن وَ  ا الآُمهآ َوأَم َ
َ اِ وَ  ِء بَِنفآِسِه َوِهَي أ َجاُب الآَمرآ ".عآ ُهن َ َرَوى الآَبيآَهِقي ُ   َشد ُ

ََحاِديآَث  ِيآمَ  اْلآ  .اِن"الآَخمآَسَة ِِف"ُشَعِب اْلآ
5122. (19) [3/1416- స్తకాుల్చే  ప్ర మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మూడు విషయాలు ముకిత ప్ర స్నదిించేవి, మూడు 
విషయాలు నాశనించేసేవి. ముకిిపాస్లద్దంచేవి: 1. 
అింతరాా హే విషయాలోల  ఎలల ప్పుడూ అల్లల హ్ (త)కు 
భ్యప్డుతూ ఉిండాలి. 2. సింతోషింలోనూ, 
దుుఃఖింలోనూ సతాేనేన ప్లకాలి. 3. కలిమిలోనూ, 
లేమిలోనూ మ్ధ్మే మారాగ నిన అనుసర్ించాలి. న్నశన్ం 
చేస్తవి: 1. మ్నోకాింక్షలను అనుస ర్ించటిం. 2. అతాేశ, 
ధనాశ, పిసనార్తనానికి బ్బనిసగా మారటిం. అింటే 
ప్ర తిప్నిలో అతాేశ, పిసనార్తనిం ప్ర ద్ర్శించి 
హకుకగల వార్ హకుకలను చెలిల ించక పోవటిం, 3. 
అహింకారింగా ప్ర వర్త ించటిం. తనునతాను ఇతరుల 

కింటే గొప్ువానిగా భావిించటిం. ఈ మూడవది అనినటి 

కింటే ప్ర మాద్కరమైనది. అింటే ఇవనీన మానవుణణ  
నాశనించేసేవే. (ఈ ఐదు 'హదీస్'లను బైహఖీ/ -
షు'అబిల్ఈమాన్ లో  ఉలేల ఖించారు) 

===== 
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21 -   ُ  لآِم َباُب الظ 
21. దౌరజ నాం  (దురాిరగ ం) 

అసింద్రాింగా, అనవసరింగా ఒక వసా్వును ఉప్యో 
గించటానిన దురామరగ ిం, హిింస, అతాేచారిం అింటారు. 
ఉదా. కొటు టిం, తిటు టిం, అనాేయిం చేయుట, వీటి 
ఫలితిం కూడా చెడుగానే లభిసా్ింది. ఖుర్్ఆన్, 
'హదీస్'లోల  వీటిని గుర్ించి ఖిండిించటిం జర్గింది. ఇవి 
నిష్ద్ధ ిం, అధరమిం.  
అల్లల హ్ (త) ఆదేశం: ''మరియు కీడ్డకు ప్ర తీకారం 

దాన్ంతటి కీడ్డ మాతిమే. కాని ఎవడైనా క్షమించి స్ంధి 
చేస్తకుంటే అతని ప్ర తిఫల్ం అల్లల హ్  దగిర ఉంది. 
నిశుయంగా, ఆయన్ దుర్విరిుల్ంటే ఇషట ప్డడ్డ. క్చని 
ఎవరైనా తమకు అనాయయం జరిగిన్పుపడ్డ దానికి 
తగిన్ంత నాయయ ప్ర తీకారం మాతిమే తీస్తకుంటే 
అల్లంటివారు నిందారుు లుకారు. క్చని, వాస్ు వానికి 
ఎవరైతే ప్ర జల్పై దౌరజ నాయలు చేస్తు ర్చ మరియు భూమిలో 
అనాయయంగా ఉప్దర వాలు రేకతిు స్తు ర్చ అల్లంటివారు 
నిందారుు లు. అల్లంటివారు, వారికే! బాధాకరమైన్ 
శక్షగల్దు.'' (అష్-షూర్వ, 42:40-43) 

''...మరియు తమ ప్ర భువు అనుగర హానిన మరియు 
ప్రర తిని కోరుతూ ప్వితి గృహానికి (క'అబహ్ కు) ప్రయే 
వారిని (ఆటంకప్రచకండి). కానీ ఇ'హ్ామ  సథ తి మగిసన్ 
తరువాత మీరు వేట్టడవచుు. మిమిలిన ప్వితి 
మసజ ద్  (మసజ ద్  అల్' హర్వమ )ను స్ందరిశంచకుండా 
నిర్చధించిన్ వారిప్టల గల్ విర్చధంవల్న్ వారితో 
హదుద లు మీరి ప్ర వరిత ంచకండి. మరియు పుణయకార్వయలు 
మరియు దైవభీతి విషయాల్లో, ఒకరికొకరు 
తోడపడండి. మరియు ప్ప్కార్వయల్లో గానీ, 
దౌరజ నాయల్లో గానీ తోడపడకండి. అల్లల హ్  యందు 
భయభకుత లు కలిగి ఉండండి. నిశుయంగా, అల్లల హ్  శక్ష 
విధించ టంలో చాల్కఠినుడ్డ.'' (అల్ మాయిద్హ్, 5:2) 

''...క్చని ఒకవేళ, వార్లోని ఒక వరగ ిం వారు రిండవ 
వరగ ిం వార్పై దౌరజ నేించేసాే, దౌరజ నేిం చేసన్వారు, 
అల్లల హ్ ఆజా వైెప్పన్కు మ్రల్లవరకు, వార్కి వయతిరేకంగా 

పోరాడిండి. వారు మ్రలివసాే వార్మ్ధే నాేయంగా 
స్ంధిచేయించండి. మరియు నిషపక్షప్తంగా 
వేవహర్ించిండి. నిశుయింగా, అల్లల హ్ నిషపక్ష 

ప్తంగా వేవహర్ించే వార్ని  పేర మిసా్నడు.'' (హుజుర్వత్, 
49:9)  

لآَفصآ  َ َ ا لُ ُل اْلآ   మొదటి విభాగం    و َ
 (3/1417) [ ) متفق عليه ( 1]  - 5123

بآِن عُ عَ  ِب َ صىل ا ِن ا لآُم َمَر أَن َ الن َ لظ ُ َ هلل عليه وسلم قَاَل: "ا
َم  َمةِ  ُظلآَماٌت يَوآ    .. ُمت ََفٌق عَلَيآهِ "الآِقَيا

5123. (1) [3/1417 -ఏకీభవితం]  
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''అతాేచారిం ప్ర ళయదినాన ఆ అతాేచార్ 
ప్టల  అింధకారింగా ప్ర్ణమిసా్ింది.'' 66 (బు'ఖారీ, 
మసల ం) 

 (3/1417)[ ) متفق عليه (  2]  - 5124
آ  لُ َوَعنآ أَِِب ََس قَاَل: قَاَل َرُسوآ  عليه وسلم:   صىل اهللاهللِ   ُموآ
َ  لَُيمآلِيآ "إِن َ اهللَ  ِلِم َحّت  ا ا أََخَذهُ لَمآ يَفآِلتآُه "ثُم َ قََرأَ   إِذَ لِلظ َ

ُذ  ى َوِهَي َظاب َِك إِ رَ  )َوكََذلَِك أَخآ  ( 102: 11؛ لَِمةٌ ذَا أََخَذ الآُقرآ
 اْلية. ُمت ََفٌق عَلَيآِه 

5124. (2) [3/1417- ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్న (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''అల్లల హ (త) దురామరుగ నికి గడువు ఇసాూ ఉింటాడు. 
వాడి ఆయుష్షయ  పించుతూ ఉింటాడు. చివర్కి వాడిని 
ప్ట్టు కుింటాడు. ప్ట్టు కుింటే వద్లడు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) 'వ కజా'లిక అ'ఖ్జు' రబిబక ఇజా' అ'ఖజ'ల్ 
ఖురా వ హియ్ ''జాలిమతున్. ఇన్న అ'ఖ్జ'హు 
'అలీమున్ షద్దద్.'' (హూద్, 11:102) అనే 
ఆయతను  ప్ఠించారు. (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 

66) వివరణ-5123: అింటే తీరుుదినిం నాడు 

దురామరుగ లకు వెలుగు లభిించదు, దానివలల  వాళ్ళు 

కారుచీకటల లో ఉింటారు. ఆ అింధకారింలో అటూ ఇటూ 

తచాుడుతూ ఉింటారు. ఇట్ట విశాాస్లకు వార్ 

విశాాసిం, సతాకరాేలవలల  వెలుగు లభిసా్ింది. వార్ 

వెలుగు వార్ ముిందు ప్ర్గెడుతూ ఉింట్టింది. 
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 (3/1417)[ ) متفق عليه (  3]  - 5125

بآِن ُعَمرَ  َ  َوَعِن ا ِب َ صىل اهلل عليه وسلم لَم َ ن َ ال أ رِ ن َ لآِحجآ  ا َمر َ بِا
ا َمَس " قَاَل: ُخلُوآ ِكَن ال َِذيآَن َظلَُموا أَنآُفَس ََل َتدآ َ ُهمآ ا َ أ نآ  إَِل 

 َ ِكيآ ا بَا نُوآ آَسُه   ."ُهمآ َبُكمآ َما أََصاَب  أَنآ يُِصيآ َتُكوآ ثُم َ قََنَع َرأ
َتازَ  َ َحّت َ اجآ ْيآ َرعَ الس َ   .َي. ُمت ََفٌق عَلَيآهِ لآَوادِ  اَوأَسآ

5125. (3) [3/1417- ఏకీభవితం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 'హిజార్ 
పార ింతాల గుిండా వెళ్ళతుననప్పుడు ''మీరు దురామరుగ ల 
ఊర్లో ప్ర వేశించకిండి, వార్పై వచిున శక్షల్ల మీపై కూడా 
వచిు ప్డుతుిందేమ్రనని ఏడుసాూ ప్ర వేశించాలి. ఆ 
వెింటనే ప్ర వకత  (స) తన తలను వసాీింతో 
కప్పుకునానరు, వేగానిన పించారు. చివర్కి ఆ ఊర్కి 
దూరింగా వెళ్ళు పోయారు. 67  (బు'ఖారీ, ముసల మ్)  

 ( 3/1417)يح ( [ ) صح  4]  - 5126
َيرَ َوَعنآ أَِِبآ هُ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ةَ قَاَل:رآ  قَاَل َرُسوآ

َ  "َمنآ  ِلَمٌة ِْلَِخيآِه ِمنآ ِعرآ تآ لَ انَ ك َم قَبآَل  ُه َمظآ ٌء ِمنآُه الآَيوآ ِضِه أَوآَشيآ
َن ِديآَنارٌ أَنآ ََل  َهٌم  يَُكوآ لٌِح أُِخَذ  كَاَن لَ إِنآ  َوََل ِدرآ ِمنآُه   ُه َعَمٌل َصا

 

67) వివరణ-5125: ఇసా్లమీ తాలీమ్ 10వ భాగింలో 

అబ్దు ససలం బసత వీగారు దీనిన గుర్ించి పేరొకనానరు, 

''9వ హిజీర లో ప్ర వకత  (స) 30 వేలమ్ింది సైనాేనిన 

తీస్కొని తబూక్ యుద్ధ ింకోసిం సర్యాదేశిం వైెప్ప 

బయలుదేరారు. హిజార్ పార ింతింలోని 'సమూద్ జాతి 

యొకు శథిలావసథ లో ఉనన ప్టు ణాల వదే్ ఆగారు. 

ప్ర జలు అకకడి బ్బవిలోని నీటితో పిిండి కలిపారు. 

విండటానికి గననలు ఎకికించారు. తమ్ అవసరానిన 

తీరుుకునానరు. ప్ర వకత  (స) గననలను బోరాల ప్డ 

వేయమ్ని ఆదేశించారు. పిిండిని ఒింటలకు తినిపిించారు. 

అకకడి నుిండి బయలుదేర్, 'స్నలి'హ్ (అ) ఒింట తాాగే 

బ్బవివదే్ ఆగారు. ఇింకా శక్ష అవతర్ించబడిన జాతి 

వదే్కు వెళువదే్ని, మీపై కూడా అట్టవింటి శక్ష అవత 

ర్సా్ింద్ని వార్ించారు.'' (అ'హమద్)   

ఇబన ఉమ్ర్్ (ర) ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది: ప్ర వకత  (స) 

హిజార్ పార ింతింలో ఉననప్పుడు మీరు వార్వదే్కు వెళు 

కిండి, వార్పై శక్ష అవతర్ించబడిింది. మీపై కూడా అట్ట 

వింటి శకేయ  అవతర్ించవచుు అని హెచుర్ించారు. 

(బు'ఖారీ) 

ِلَمِتِه بَِقَد  َئاِت َوإِنآ ِر َمظآ  لَمآ يَُكنآ لَُه َحَسَناٌت أُِخَذ ِمنآ َسي ِ
ُ  َل عَلَيآِه".ُحمِ  فَ َصاِحِبهِ    .َرَواهُ الآُبَخاِري 

5126. (4) [3/1417 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
ఎవరైనా తన ముసల మ్ సోద్రుణణ  అవమానప్రచి 
ఉనాన, అతాేచారిం చేసఉనాన, అతని హకుక 
కొలల గొటిు  ఉనాన, ఏదైనా బ్బకీ ఉనాన, ప్ర ప్ించింలోనే, 
ధనిం మొద్లైనవి ప్నికిరాని ఆ సమ్యిం రాకముిందే 
క్షమాప్ణ కోరుకోవాలి. కాని ప్పణేిం ఉింటే అకకడ అతని 
హిింసకు ప్ర తీకారిం తీరుుకోవటిం జరుగుతుింది. 
ఒకవేళ ప్పణేిం లేకపోత్య బ్బధితుని పాపాలు అతనిపై 
వేయటిం  జరుగుతుింది. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1418) [ ) صحيح ( 5]  - 5127
َل اهلِل صىل ا ُروآَن َما  ه وسلم قَاَل:علي هللَوَعنآُه أَن َ َرُسوآ "أََتدآ

ا: ُمفآِلُس؟"الآ  لُوآ لآُمفآِلُس فِيآَنا َمنآ ََل  قَا َ َهَم لَُه َوََل َمَتاعَ.ا   ِدرآ
ِِتآ  "إِن َ  َل:َقافَ  َم الآقِ  َمنآ يَأآ الآُمفآِلَس ِمنآ أُم َ مَ ِِتآ يَوآ ِة بَِصََلةِ َيا

َيأآِِتآ َوقَدآ َشَتَم هَ   َوأَكََل َماَل َهَذا. َذَف َهَذا.َوقَ َذاَوِصَياٍم َوَزكَاةٍ َو
َّط َهَذ  ا ِمنآ َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمنآ َوَسَفَك دََم َهَذا َوَضَرَب َهَذا فَُيعآ

ََض َما عَلَ   قَبآَل أَنآ إِنآ فَِنَيتآ َحَسَناُتهُ َناتِِه فَ َحَس  أُِخَذ ِمنآ  يآِه يُقآ
ح ِف النار  ِل  مُ . َرَواهُ "َخَطاَياُهمآ فطرحت عليه ثم طر  .ٌم سآ

5127. (5) [3/1418- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ఒకస్నర్ ప్ర వకత  (స) 

దరిదృలు (మఫ్ లిస్) అని ఎవర్ని అింటారో తెలుస్న? 
అని ప్ర శనించారు. దానికి అకకడుననవారు ''ఎవర్ వదే్ 
అయిత్య డబూా, ధనిం ఉిండద్ర, ఎవర్ వదే్ అయిత్య 
అనుదినిం ఉప్యోగించుకునే స్నమాను కూడా ఉిండద్ర 
వార్ని ద్ర్దుర లని అింటాిం,'' అని అనానరు. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స), ఇల్ల సలవిచాురు, ''నా అనుచర 
సమాజింలో ప్రమ్ ద్ర్దుర డు ఇల్ల ఉింటాడు: అతను 
ప్ర ళయదినాన తన నమా'జ్, రో'జా, 'జకాత్లతో 
అల్లల హ్ (త) ఎదుట హాజరౌతాడు. అతడ్డ ప్ర ప్ించింలో 
ఒకర్ని దురాాషల్లడి ఉింటాడు, ఇింకొకర్ సముమను 
కాజేస ఉింటాడు. ఒకర్న హతేచేస ఉింటాడు. 
మ్రొకర్ని నిషాకరణింగా కొటిు ఉింటాడు. ఈ ప్రడిత 
ప్ర జలింద్ర్కీ అతని సతాకరాేలు ప్ించి పటాటిం 
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జరుగుతుింది. అప్ుటికీ అతని సతాకరాేలు 
అయిపోయి ఆ ప్రడితుల హకుకలు ఇింకా మిగలి ఉింటే, 
వారింద్రు చేసన పాపాలను అతని కరమప్తాింలో జమ్ 
చేయడిం జరుగుతుింది. తరువాత అతనిన నరకింలో 
ప్డవేయటిం  జరుగుతుింది.  (ముసల మ్) 

 ( 3/1418)[ ) صحيح (  6]  - 5128
لُ قَاَل َرُس  َعنآُه قَاَل:ََ و د ُن َ  "لَُتؤَ  : وسل اهلل عليه  اهلِل صىل وآ
َق إَِل أَهآِل الآُحقُ  اةِ الآَجلآَحاِء ِمَن َها يَ وآ َمِة َحّت  يَُقادَ لِلش َ َم الآِقَيا  وآ
اال  نَاِء".ش َ ِلٌم  ةِ الآَقرآ ِكَرَحِديآُث َجاِبٍر: َرَواهُ ُمسآ ت َُقوا   َوذُ "اِ

لآَم". ِنآَفاِق" الظ ُ  .ِِفآ"بَاِب اْلآ
5128. (6) [3/1418- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''తీరుుదినిం నాడు హకుకదారులకు వార్ హకుకలు 
ఇపిుించటిం జరుగుతుింది. చివర్కి కొముమలేని మేక, 
కొముమ ఉన్న మేకతో ప్ర తీకారిం తీరుుకోవటిం జరుగు 
తుింది.''   

----- 

ُل الث َ  لآَفصآ َ    రండవ విభాగం    اِِنآ ا
 ( 3/1418) ) ضعيف ([  7]  - 5129

ُل اهلِل قَالَ   قَاَل:َوَعنآ ُحَذيآَفةَ  "ََل   هلل عليه وسلم:صىل ا َرُسوآ
َن: لُوآ َعًة َتُقوآ ا إِم َ نُوآ َ  إِنآ  َتُكوآ َس أ َسًناحآ ا  َوإِنآ َظلَ  .َن الن َاُس أَحآ ُموآ

ا أَنآُفَسُكمآ  ُِنوآ َلِكنآ َوط  ِس َظلَمآَنا َو َسَن الن َاُس أَنآ ُتحآ ا ُنوآ إِنآ أَحآ
ِلمُ َوإِنآ  ا فَََل َتظآ ِمِذي ُ ا". َرَواهُ وآ أََساُؤوآ آ  .  الّت ِ

5129. (7) [3/1418 -బల్హీన్ం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ప్ర జలు 
మ్ించిచేసాే, మేము కూడా మ్ించి చేసా్నమ్ని, ఒకవేళ 
వారు మ్మ్మలిన హిింససాే, మేము కూడా వార్ని 
హిింససా్నమ్ని అనకిండి. అయిత్య మీరు మేలు 
చేయటానికే పార ధానేత ఇవాిండి. ప్ర జలు మీ ప్టల  
దురామరగ ింగా వేవహర్ించినా మీరు వార్కి మేలు 
మాతామే  చేకూరుిండి.''  68  (తిర్మజి') 

 

68) వివరణ-5129: అింటే ఆలోచిించకుిండా అవునింటే 

అవునని నడవటిం అని అరిిం. ఇిందులో బుదీధ జాానాలకు 

ఎట్టవింటి సి్ననమూ ఉిండదు. తన బుదీధ జాానాలను 

 (1418/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 5130
َيَة أَن َُه كََتَب إَِل عَائَِش  كآتُ َوَعنآ ُمَعاَو   ِبآ َة َرِضَي اهلُل َعنآَها أَِن ا

ِنآ فِ  إَِِل َ  ِصيآ . يآِه َوََل تُ ِكَتاًبا ُتوآ :فََكَتبَ  كآِثِريآ ا  تآ َسََلٌم عَلَيآَك أَم َ
ُد: َل  بَعآ ُت َرُسوآ آ َسِمعآ ُل:  ص اهللِ فَإِِن ِ "َمِن   ىل اهلل عليه وسلم يَُقوآ

  َوَمِن  .اهلُل َمُؤوآنََة الن َاِس الآَتَمَس َرىِضَ اهلِل بَِسَخِط الن َاِس كََفاهُ 
ََلُم  َوالس َ  إَِل الن َاِس"َوكَلَُه اهللُ  بَِسَخِط اهللِ  الن َاِس  َتَمَس رىض الآ 

ُ  عَلَيآَك. ِمِذي  آ   .َرَواهُ الّت ِ
5130. (8) [3/1418 -అప్రిశోధితం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనిం: ము'ఆవియహ్ (ర) 

'ఆయి'షహ్ (ర) కు, 'నా కోసిం ఒక ఉప్దేశిం వార స 
ప్ింప్ిండి. అది సింకియ పా్ింగా ఉిండాలి, వివరణాతమక 
మైనదిగా ఉిండరాదు,' అని ఉతారిం వార స ప్ింపారు. 
దానికి 'ఆయి'షహ్ (ర) ఇల్ల సమాధానిం వార స్తరు, ''నీపై 
సల్లమ్ అవతర్ించు గాక! ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స)ను 
ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, 'దైవప్రర తిని 
పిందే ఉదేేశేింతో ప్ర జల ఆగర హానికి గురై, వార్ ఆగర హానిన 
లకక చేయకుిండా దైవిం కోర్ద ప్నిచేసే వేకిత కి అల్లల హ్ (త) 
సహాయిం చేసా్నడు. ప్ర జల నషాు ల నుిండి, హాని నుిండి 
అతనిన రకియ సా్నడు. లేదా ప్ర జలు కూడా అతని ప్టల  
సింతోషప్డేటట్టు  చేసా్నడు. ప్ర జలు కూడా అతని ప్టల  
సింతోషిం వేకత ిం చేసా్నరు. అదేవిధింగా ప్ర జల ప్రర తిని 
పింద్గోర్ అల్లల హ్ (త)ను అయిషు ప్ర్చే వేకిత ని, అల్లల హ్ 
(త) అతనిన ప్ర జలకు గుర్చేసా్నడు. అతనికి సహాయిం 
చేయడు, ప్ర జల దురామరాగ ల నుిండి అతనిన కాపాడడు. 
అిందు వలల  అల్లల హ్ (త) కోర్ద ప్నే చేయాలి. అల్లల హ్ (త) 
అయిషాు నికి గురైత్య ప్ర జలింద్రూ అయిషాు నికి 
గురవుతారు. ఒకవేళ అల్లల హ్ (త) మౌనిం వహిసాే 
ప్ర జలింద్రూ మౌనిం వహిసా్నరు.' '' (తిర్మజి') 

----- 

لآَفصآ  َ ِلُث ُل ال ا    మూడవ విభాగం  ث َا
 (3/1419)[ ) متفق عليه (  9]  - 5131
بآ َعِن  ٍد قَاَل: لَم َا نََزلَ  ا ُعوآ ا ِن َمسآ لَمآ يَلآِبُسوآ ا َو : )ال َِذيآَن آَمُنوآ تآ

َنُهمآ بُِظلآٍم إِيآ  َ لَِك ( َشق َ ذَ 82: 6،َما ِل اهلِل ص  َعىَل أ َحاِب َرُسوآ ىل صآ
ا:اهلل عليه  لُوآ َل اهلل:يَا رَ  وسلم َوقَا ِلمآ نَفآَسُه؟  ُسوآ أَي َُنا لَمآ يَظآ

 

ఉప్యోగించకుిండా ఇతరుల వెింట నడవటిం. 

ఆలోచిించకుిండా ప్ర్కిించకుిండా ముిందుకు స్నగటిం. 
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َك إِن ََما ُهَو لَيآَس ذَا"  صىل اهلل عليه وسلم:اهللِ  لُ ُسوآ فََقاَل رَ 

ا قَوآ  َمُعوآ ُك أَلَمآ َتسآ رآ َماَن َِلِبآِنِه: )الش ِ ِركآ   ََل تُ بَُن َ  يَا...َل لُقآ شآ
َك لَُظلآ بِاهلِل إِن َ ال  رآ  ( 13: 31،َعِظيآٌم ٌم ش ِ

َيٍة: َن إِن ََما ُهوَ "لَيآَس ُهَو  ِِفآ ِرَوا َماَن ا قَكَمَ كََما َتُظن ُوآ اَل لُقآ
  .ٌق عَلَيآهِ َِلِبآِنِه". ُمت َفَ 

5131. (9) [3/1419- ఏకీభవితం]  
ఇబన మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: అల్లల హ్ ఆదేశం, 

''అలల జీన ఆమ్నూ వలమ్ .... హుముల్ 
ముహ్తదూన్.'' (అన్ఆమ, 6:82) ఆయత 
అవతర్ించినప్పుడు ప్ర వకత  అనుచరులకు చాల్ల బ్బధ 
కలిగింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
అతాేచారానికి పాలుడినవేకిత  మాలో ఎవరునానరు,' 
అని విననవిించుకునానరు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఇకకడ 
అతాయచారం అంటే స్లటికలిేంచటం,' అని అరిిం. 
అింటే విశాసించిన తరాాత స్నటికలిుించకుిండా 
ఉిండాలి.  మీరు లుఖామన్ తన కుమారునికి చేసన 
ఉప్దేశిం వినలేదా? ''ఓ నా పుతిడా! అల్లల హ్ కు స్నటి 
(భాగస్తామల్ను) కలిుించకు. నిశుయంగా అల్లల హ్ 
కు భాగస్తామల్ను కలిపంచటం (బహుదైవార్వధన్) 
గోప్ప దుర్విరిమ.'' (లుఖాిన్, 31:13)   
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది. ఇది మీరు 
భావిించినట్టల గా లేదు. అింటే ఇకకడ దురామరగ ిం అని 
అరిిం. (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 (3/1419)لم تتم دراسته ( [ )  10]  - 5132
َمَة  آ أَُما َل اهلِل صىل اهلل عليَوَعنآ أَِِب "ِمنآ  لم قَاَل:ه وسأَن َ َرُسوآ
 ِ ِ الن َاِس َمَنآ َم الآ لًَة ِعنآَد َشر  َمِة َعبآٌد أَذآَهَب آِخَرَتُه  ِقيَ  اهلِل يَوآ ا

ِهِ". َرَواهُ  بآ  بُِدنآَيا َغْيآ   .َماَجهُ ُن ا
5132. (10) [3/1419- అప్రిశోధితం] 
అబూ ఉమామ్హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''మ్రొకర్ కోసిం తన ఇహప్రాలను నాశనిం చేస్కునన 
వేకిత  తీరుుదినిం నాడు అింద్ర్కింటే నీచసితిలో 
ఉింటాడు.'' (ఇబన మాజహ్)  
అింటే దురామరగ ిం చేస ఇతరులకు ల్లభ్ిం 
చేకూరాుడు. తనున తాను  నాశనిం చేస్కునానడు. 

 (3/1419)عيف ( [ ) ض  11]  - 5133

: لَتآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل رَ  َوَعنآ عَائَِشَة قَا ُسوآ
ل  َ يآ "ا َواِو ِفُرهُ ِديآَواٌن  ُن ثَََلثٌَة:د َ رَ   اهلُل:ََل يَغآ ِشآ ُل   بِاهلِل.اُك اْلآ يَُقوآ

فِ  َوَجل َ )إِن َ اهلَل ََل يَغآ َرَك بِهِ  أَنآ ُر اهلُل َعز َ ٌن  ( َوِديآَوا48: 4، ..يُشآ
كُُه اهلُل: ُظلآُم الآِعَباِد فِيآمَ  ُ آ َحّت َ يَقآَتص َ بَعآ ََل يَّتآ مآ ِمنآ  ُضهُ ا بَيآهَْنُ

ٍض َوِديآَواٌن ََل يَ بَ  َبأُ اهلُل عآ َ اهلِل  َبادِ الآعِ  بِِه ُظلآُم عآ آ َوَبيآ فِيآَما بَيآهَْنُ
بَُه َوإِنآ  إَِلَك فََذاَك إََِل اهلِل فََذا  َشاَء َتَجاَوَز اهلِل: إِنآ َشاَء عَذ َ

 .الآَبيآَهِقي ُ  .َعنآُه"
5133. (11) [3/1419 -బల్హీన్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఆచరణలు మూడు రకాలుగా ఉింటాయి. 1. 
అల్లల హ్(త) క్షమిించనిది,  అల్లల హ్(త)కు స్తటి 
కలిపంచడం. అల్లల హ్ (త) అంటున్నాడు: 
''నిశుయంగా, అల్లల హ్, తన్కు భాగస్తామిని (స్తటి) 
కలిపంచట్టనిన ఏ మాతిమూ క్షమించడ్డ..''  2. తోటి 
మానవులకు చేసన్ దురామరాగ లు, ప్రసుర హకుకలు. 
వారు ప్రస్పరం క్షమించుకోన్ంతవరకు. 3. అల్లల హ్ 
(త) పార ధానేత ఇవానివి. అింటే ప్ర తీకారిం తీరుు 
కోగలడు, క్షమిించగలడు. అింటే అల్లల హ్(త) తన 
హకుకను క్షమిించగలడు. కాని ద్వసుని హక్కు 
ద్వసుడు క్షమంచన్ంత వరక్క అలాాహ్ (త) 
క్షమంచడు. (బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1419)( [ ) لم تتم دراسته  12]  - 5134
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ :َعنآ عَلِي ٍ قَالَ وَ  "إِي َاَك  اَل َرُسوآ

َوةَ  أَُل اهلَل تَ َمظآ الآ َودَعآ ِم فَإِن ََما َيسآ  يَمآَنُع ذَا  َوإِن َ اهلَل ََل  .َعاَل َحق َهُ لُوآ
ِيآ ُشعَ الآَبيآَهِقي ُ ِِف  .ق ٍ َحق َُه"حَ   .َماِن ِب اْلآ

5134. (12) [3/1419 -అప్రిశోధితం] 
'అల్ల (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ప్రడితుని 
ఆరత నాదానికి దూరింగా ఉిండిండి. ఎిందుకింటే 
బ్బధితుడు తన హకుకకై్ అల్లల హ్ (త)ను అరి్సా్నడు, 
అల్లల హ్ (త) హకుకగల వారవర్కీ అతని హకుక 
లభిించకుిండా చెయేడు. పైగా అిందిసా్నడు.'' (బైహఖీ/ -
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1420) تتم دراسته ([ ) لم  13]  - 5135
ُل اهللِ  َل أَن َُه َسِمَع َرُسوآ ِبيآ هلل عليه  ىل ا ص َوَعنآ أَوآِس بآِن ُشَرحآ

لُ  لَُم أَن َ : "َمنآ َمَش وسلم يَُقوآ يآِه َوُهَو يَعآ ِ ِلٍم لُِيَقو  لٌِم   َمَع َظا ُه َظا
 ِ ِيآَماِن  لآَبيآَهِقي ُ ِِف ُشَعِب ا ."ََلِم سآ فََقدآ َخَرَج ِمَن اْلآ  '. اْلآ
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5135. (13) [3/1420 -అప్రిశోధితం] 
ఔస్ బిన్ ష్షర'హ్ బీల్ (ర) కథనిం: అతడు ప్ర వకత  (స) 
ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉిండగా వినానడ్డ, ''తెలిస కూడా 
దురామరుగ నిన సమ్రి్ించడిం, ఇస్నల మ్ ప్ర్ధి నుిండి తొలగ 
పోయి నటేు .'' (బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1420)تم دراسته ( [ ) لم ت 14]  - 5136
 َ ُل:ِِبآ َوَعنآ أ يآَرةَ أَن َُه َسِمَع َرُجًَل يَُقوآ ِلُم  ُهَر ا َ   يَ ََل  إِن َ الظ َ إَِل  ُضر ُ
يآَرةَ:فََقاَل أَبُ  .نَفآُسهُ  ُهَر ُت ِِف بَىَل َواهلِل َحّت َ الآُحَباَرى لَ  وآ َتُموآ

ًَل لُِظ  ِل لآِم َوكآرَها ُهزآ ا ََحاِديآ  ِم. َرَوى الآَبيآَهِقي ُ  الظ َ بََعَة اْلآ َرآ ِِف َث اْلآ
ِيآَماِن شُ   '. َعِب اْلآ

5136. (14) [3/1420 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనిం: అతను ఒక వేకిత ని ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా వినానరు. ''దురామరుగ డు తనునతానే 
నాశనిం చేస్కుింటాడు.'' అది విని అబూహురైరహ్ (ర) 
అవును దైవిం స్నకియ ! 'హబ్బరా ప్కియ  అతాేచార్ 
అతాేచారం కారణంగా తన గూటిలోనే బలహీనతకు 
గురయి చనిపోతుింది. (పై 4 హదీస్తలు, బైహఖీ/-
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

===== 
ِر بِ   - 22 َمآ ِف َباُب اْلآ ُروآ لآَمعآ  ا

22. మంచిని గురించి ఆజాాపంచటం 
 మంచిని బోధించటం, చెడునుండి వారించటం 
కూడా ఉతామ గుణాలాో ఒక గుణం. దీనివలేల  ప్ర ప్ిం 
చింలో శాింతి వరి్లుల తుింది. ప్ర జలను మ్ించి ప్నుల 
గుర్ించి ఆదేశించాలి. చెడు ప్నుల నుిండి వార్ించాలి. 
ఖుర్్ఆన్లో దీనిన గుర్ించి అనేక ఆయాతలు 
ఉనానయి. వాటిని బస్ు వీ గారు ''ఇసా్లమీ ఖుత్బాత్'' 
మొద్టి భాగింలోని 21వ ప్ర సింగింలో పేరొకనానరు. 
వాటిలోని కొనినింటిని ఇకకడ పేరొకింట్టనానము. 
అల్లల హ్ ఆదేశం: '' మీలో ఒక వరిం (ప్ర జల్ను) మంచి 
మారిం వైెపున్కు పిలిచేదిగా, ధర్వినిన (మంచిని) 
ఆదేశంచేదిగా (బోధించేదిగా) మరియు అధర్వినిన 
(చెడ్డను) నిషేధించేదిగా (నిర్చధించేదిగా) ఉండాలి. 

మరియు అల్లంటి వారు, వారే స్తఫల్యం పొందేవారు. 
(ఆలి ఇమ్ాన్, 3:104)  
అింటే కొింతమ్ింది ఈ ప్నికోసిం నియుకుత లై ఉిండాలి. 
ప్ర జలను మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశసాూ, చెడునుిండి 
వార్సాూ ఉిండాలి. దీనివలల  ప్ర ప్ించింలో శాింతిభ్ద్ర తలు 
నలకొింటాయి. ఉప్ద్ర వాలు, కలోల ల్లలు తలతావు. 
అల్లల హ్ కు అవిధ్మయత వలల  అల్లల హ్ (త) శక్ష 
అవతర్సా్ింది. కలోల ల్లలు తలతాుతాయి. అల్లల హ్(త) 
కు విధ్మయతవలల  శాింతిభ్ద్ర తలు నలకొింటాయి. ఇది 
ప్ర తిఒకకర్ బ్బధేత. ఆలోచనాప్రింగా, ఆచరణ 

ప్రింగా  దీనిక్ింతో  పార ధానేత  ఉింది. 
అల్లల హ్ ఆదేశం: ''మీరే (విశాాస్తల్ల) మాన్వజ్ఞతి 

(హితం) కొరకు నిల్బటట బడిన్ ఉతు మ స్మాజంవారు. 
మీరు ధర్వినిన ఆదేశంచే (బోధించే) వారు మరియు 
అధర్వినిన నిషేధించే (నిర్చధించే) వారు మరియు మీరు 
అల్లల హ్ యందు విశాాస్ం కలిగి ఉన్నవారు...'' (ఆల 
ఇమ్ాన్, 3:110) 
అింటే అనిన జాతులోల క్ల్లల  అింద్ర్కింటే మీరు 
ఉతాములు. ఎిందుకింటే ఈ మూడు గుణాలు మీలో 
ఉనానయి. 1. మీరు అల్లల హ్ను విశాససా్నరు. 2. మీరు 
ప్ర జలను చెడునుిండి వార్సా్నరు. 3. మీరు ప్ర జలను 
మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశసా్నరు. ఈ మూడు గుణాలు 
ఉననవారు ఎననడూ నషాు నికి గుర్కారు. పైగా 
ఎలల ప్పుడూ  ల్లభ్ింలోనే  ఉింటారు.  
అల్లల హ్ ఆదేశం: ''క్చలం ('అ'స్ర ర )  స్తకాిగా! 

నిశ్చయంగా, మాన్వుడ్డ న్షట ంలో ఉనానడ్డ! క్చని 
విశాసంచి, స్తాొర్వయలు చేసేవారు మరియు ఒకరి 
కొకరు స్తాయనిన బోధించుకునే వారు, మరియు ఒకరి 
కొకరు స్హనానిన (సైెర్వయనిన) బోధించుకునేవారు 
తప్ప!''  (అల్ అసర ర్, 103:1-3) 
అింటే సతేింపై ఉననవారు, ప్రసురిం 
ఉప్దేశించుకునే వారు చెడునుిండి వార్ించుకునేవారు 
ఎననడూ నషు ింలో ఉిండరు. పైగా ఇట్టవింటివారు 
ఉభ్యలోకాలోల నూ స్నఫలేిం పిందుతారు.  



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1740 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
అల్లల హ్ ఆదేశం: ''మరియు (ప్ర జల్ను) అల్లల హ్  

వైెపున్కు పిలుస్తు , స్తాొర్వయలు చేస్తు : 'నిశుయంగా, 
నేను అల్లల హ్ కే విధేయుడను (మసల ంను)!' అని ప్లికే 
వాని మాటకంటే మంచి మాట మరవరిది?'' (హా-మీమ్- 
అససజేా,  41:33) ఈ ఆయత అింద్ర్కీ వర్త సా్ింది.  

 َ ُل  ا َو َ ُل اْلآ    మొదటి విభాగం لآَفصآ
 ( 3/1421) [ ) صحيح ( 1]  - 5137

ِري ِ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعنآ أَِِبآ َسِعيآِد الآُخدآ َعنآ َرُسوآ
َكًرا فَلآيُ قَاَل: "مَ  ُ نآ َرأى ِمنآُكمآ ُمنآ تَ هُ بِيَ َغْي ِ ِطعآ  ِدهِ فَإِنآ لَمآ يَسآ
ِيآَماِن يَسآ  انِِه فَإِنآ لَمآ فَِبِلَس  َعُف اْلآ لَِك أَضآ   . َرَواهُ "َتِطعآ فَِبَقلآِبِه َوذَ

ِل مُ   .ٌم سآ
5137. (1) [3/1421-దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''మీలో ఎవరైనా ధరమవేతిర్దక కారే 
కల్లపాలు చూసాే, తన చేతాో ఆపాలి. ఒకవేళ శకిత  లేకపోత్య, 
నోటితో వార్ించాలి. దానికీ శకిత లేకుింటే తన 
హృద్యింలో దానిన చెడుగా భావిించాలి. మూడవది 
విశాాసింలోని అనినటికింటే బలహీనమైన సి్ననిం.'' 69 

(ముసల మ్)  
 ( 3/1421)[ ) صحيح (  2]  - 5138

 ٍ َماِن بآِن بَِشْيآ ُل اهلِل صىل اهلل اَل: قَالَ  قََوَعِن الن ُعآ عليه  َرُسوآ
ِهِن وسلم: " ٍم  ِِفآ َمثَُل الآُمدآ ِد اهلِل َوالآَواقِِع فِيآَها َمثَُل قَوآ  ُحُدوآ
َتَهمُ  ُضُهمآ ِِف أَسآ اَسفِ وآ اسآ ُضُهمآ ِِفآ يآَنًة فَضاَر بَعآ َفِلَها َوَصاَر بَعآ
َفِلَها يَمُ فَكَا .أَعآََلَها لآَماءِ ر ُ َن ال َِذيآ ِِفآ أَسآ َ  بِا عآََلَها َعىَل ال َِذيآَن ِِفآ أ

 

69) వివరణ-5137: అింటే మీ ముిందు ధరమవేతిర్దక 

కారేకల్లపాలు జర్గత్య, మీ చేతులతో అింటే బలింతో 

వాటిని వార్ించటిం విశాాసపు మొద్టి సి్ననిం. ఒకవేళ 

బలిం అింటే చేతులతో వార్ించే శకిత  లేకపోత్య నోటితో 

వార్ించాలి. అింటే హితబోధ చేయాలి, ఉప్దేశించాలి. 

సతేిం ప్లకడింలో ఎవర్కీ భ్యప్డరాదు. ఇది 

విశాాసపు రిండవసి్ననిం. ఒకవేళ నోటితో కూడా ప్లికే 

ధైరేిం లేకపోత్య కనీసిం తన హృద్యింలో దానిన చెడుగా 

భావిించాలి. ఇది విశాాసపు చివర్ సి్ననిం. అింటే మ్ించిని 

ఆదేశించటిం, చెడును వార్ించటిం ప్ర తి ముసల మ్ నైతిక 

బ్బధేత. 

ا بِِه فَ فَتَ  هُ أََخَذ أَذ َوآ ِفيآَنِة فَأََتوآ َفَل الس َ ا َقا فَ  فَأًَسا فََجَعَل يَنآُقُر أَسآ لُوآ
لََك؟ قَاَل: َتأَذ َيآتُ  َ : َما ا َعىَل  مآ ِِبآ َوََل بُد َ ِِلآ ِمَن الآَماِء. فَإِنآ أ َخُذوآ

هُ  َ  وَ يََديآِه أَنآَجوآ ا أ وآ هُ أَهآلَكُ إِنآ َتَركََُ نآُفَسُهمآ ونَج َ هُ َوأَهآلَُكوآ وآ ا وآ
 َ ُ أ ". َرَواهُ الآُبَخاِري     .نآُفَسُهمآ

5138. (2) [3/1421 -దృఢం] 
నో'మాన్ బిన్ బషీర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ఒక మ్నిష్ అల్లల హ్ (త) నిరే్దశించిన హదేులోల నే 
ఉింటాడు, మ్రో వేకిత  ఆ హదేులను అతికర మిసా్నడు. ఈ 
ఇదే్ర్ ఉదాహరణ ఎల్ల ఉింద్ింటే కొింద్రు ప్డవ 

పైభాగింలో, కిర ిందిభాగింలో కూరుునానరు. కిర ింద్ ఉనన 

వారు నీటికోసిం పైకి వెళల వలస వచిుింది. పైవార్కి కొింత 
ఇబాింది కలగస్నగింది. అప్పుడు కిర ిందివారు. 'ఒకవేళ 
మ్నిం కిర ింద్ మ్నచోటిలో కననిం చేస్కుింటే మాటి 

మాటికీ పైకి వెళ్ళు వాళును ఇబాింది పటు కుిండా 
ఉింటాిం,' అని భావిించారు. అనింతరిం వాళ్ళల  
ప్ర్కరింతో ప్డవ కిర ిందిభాగింలో కననిం చేయడిం 
పార రింభిించారు. ఒకవేళ పైవారు వార్ించకుిండా, కననిం 
వేయనిసాే అింద్రూ మునిగ నాశనిం అవుతారు, ఒకవేళ 
వార్ని వార్సాే తాముకూడా బర తికి, ఇతరులను కూడా 
రకియ ించుకుింటారు.''  70  (బు'ఖారీ) 

 (3/1421)(  [ ) متفق عليه 3]  - 5139
ُل اهللِ  َوَعنآ أَُساَمَة بآِن َزيآٍد قَاَل:  اهلل عليه   صىل قَاَل َرُسوآ

جُ  وسلم:  لر َ َمِة فَُيلآََق ِِف الن َارِ "يَُجاُء بِا َم الآِقَيا َتنآَدلُِق  فَ  ِل يَوآ
َحُن ِرفَ أَقآَتابُُه ِِف الن َا ِن الآِحَمافِ  َيطآ َتِمُع أَهآُل ِربِِرَحاهُ فَ يآَها كََطحآ   َيجآ

َن: .اِرعَلَيآهِ الن َ  لُوآ َ  أَيآ فََُلُن َما َشأآنَُك؟ فََيُقوآ كُنآَت َتأآُمُرَنا َس لَيآ أ
ِف  ُروآ لآَمعآ َكِر؟ بِا َنا َعِن الآُمنآ ُركُمآ  قَاَل: كُنآُت آمُ  َوَتنآَها

ِتيآ  ِف َوََل آ ُروآ لآَمعآ ُكِه بِا َكِر َوآَوأَنآَها َفٌق . ُمت َ "ِتيآهِ مآ َعِن الآُمنآ
   .عَلَيآهِ 

 

70) వివరణ-5138: అింటే ఒకవేళ అవిధ్మయులను 

అవిధ్మయతనుిండి వార్సాే అింద్రూ బర తికి బయట 

ప్డతారు. లేద్ింటే అింద్రూ ఆప్ద్లో చికుకకుింటారు. 

అల్లల హ్ ఆదేశం: ''మరియు మీలోని దుర్విరిుల్కు 

మాతిమే గాక (అందరికీ) స్ంభవించబోయే  ఆ విప్తు  

గురించి భీతరులై ఉండండి.'' (అనాాల్, 8:25) ఉదా: 

కరువు కాటకాలు, పేల గు మొద్లైన అింట్టవాేధులు.  



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1741 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
5139. (3) [3/1421 -ఏకీభవితం] 
ఉస్లమహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 
తీరుుదినాన ఒక వేకిత  నరకాగనలో వేయబడతాడు. 
అతని పేర గులు కడుప్పను చీలుుకొని వచిు అగనలో 
ప్డతాయి. అప్పుడు అతను వాటిని ప్ట్టు కొని 
గానుగలో గాడిద్ తిర్గ నట్టల  తిరుగుతుింటాడు. ఇతర 
నరకవాస్లు అతని వదే్ గుమిగూడి, ''నీకు ఈ గతి 
ప్టిు ిందేమిటి? నీవు ప్ర ప్ించింలో మాకు సతాకరాేలను 
ఉప్దే శించి, దుషాకరాేలనుిండి వార్ించే వాడివి కదా?'' 
అని అడుగుతారు. అప్పుడు అతడు నిజిం చెబుతాడు. 
''నేను మీకు మ్ించిని బోధిించేవాడిన, కాని నేను మాతాిం 
దానిన ఆచర్ించేవాడిన కాను. మిమ్మలిన చెడు నుిండి 
వార్ించే వాడిన కాని సాయింగా నేనే చెడును చేరదీసే 
వాణణ .''  71 (బు'ఖారీ, మసల ం) 

 

71) వివరణ-5139: అింటే మ్ించిని ఆదేశసాూ, చెడును 

వార్సాూ దానిన తాను కూడా ఆచర్ించాలి. అింటే తాను 

కూడా చెడుకు దూరింగా ఉిండాలి. మ్ించిని చేసాూ 

ఉిండాలి. లేకపోత్య పైన జర్గిందే జరుగుతుింది.  

అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఏమీ మీరు ఇతరుల్నైతే నీతిప్రు 

ల్వమని ఆజా్ఞపిస్తు నానరు, కాని స్ాయంగా మీరే దానిని 

అవల్ంబించడం మ్రచిపోతునానరందుకు? మీరైతే  

గర ింథానిన చదువుతనానరు కదా?  అయితే మీరందుకు 

మీ బుదిధ ని  ఉప్యోగించరు?'' (బఖరహ్, 2:44) -- 

'అింటే ఖుర్్ఆన్ ప్ఠిసాూ, ప్ర జలకు మ్ించిని గుర్ించి 

ఆదేశసాూ, మీరు కూడా మ్ించిని అనుసర్ించిండి. 

ఇతరులకు చెపిు మీరు ఆచర్ించక పోవడిం చాల్ల 

సగుగ చేట్ట. ఈ వాకేింలో ఇతరులకు బోధిించటమే కాదు, 

తాను కూడా ఆచర్ించాలని ఆదేశించడిం జర్గింది. 

మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశించటిం అనేది చాల్ల మ్ించిదే, 

పైగా ఇది ప్ర తిఒకకర్ విధి. కాని దానికితోడు తాను కూడా 

దానిన ఆచర్ించాలి.  

ష్షఐబ్ (అ) ఉపదేశం: ''..నేను మిమిలిన నిషేధించిన్ 

దానికి వయతిరేకంగా చేయదల్చుకోల్లదు. నేను మాతిం 

మిమిలిన నా శకిత  మేరకు స్ంస్ొరించదల్చుకునానను. 

నా కారయసధిధ  కేవల్ం అల్లల హ్  పైన్నే ఆధారప్డి వుంది. 

నేను ఆయన్నే న్మికునానను మరియు నేను ఆయన్ 

వైెపున్కే ప్శాుతాు ప్ంతో మరలుతాను.'' (హూద్, 

11:88)  

----- 

ُل الث َاِِنآ  لآَفصآ َ    రండవ విభాగం    ا
 (1422/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 5140

ِب َ صىل اهللَذيآَفَة نآ حُ عَ    "َوال َِذيآ  اَل: عليه وسلم قَأَن َ الن َ
لََتنآَهُون َ نَفآ  ِف َو ُروآ لآَمعآ َكِرأَوآ   الآ َعِن ِسيآ بَِيِدهِ لََتأآُمُرن َ بِا ُمنآ

ِشَكن َ اهلُل  ًبا ِمنآ ِعنآِدهِ ثُ لَُيوآ ُعن َُه  أَنآ يَبآَعَث عَلَيآُكمآ عََذا م َ لََتدآ
َتَج  ".اُب َوََل يُسآ ِمِذي ُ رَ  لَُكمآ آ   .َواهُ الّت ِ

5140. (4) [3/1422 -అప్రిశోధితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ఎవర్ 
చేతిలో నా పార ణిం ఉింద్ర ఆయన స్నకియ ! మీరు తప్ుకుిండా 
ఎలల ప్పుడూ మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశసాూ ఉిండిండి. చెడు 
నుిండి వార్సాూ ఉిండిండి. తారలోనే అల్లల హ్ (త) తన 
శక్షను మీపై అవతర్ింప్జేసా్నడు. అప్పుడు మీరు వేడు 
కుింటారు. కాని మీ వేడుకోలు స్త్ాకర్ించడు.'' (తిర్మజి') 

 ( 3/1422)[ ) حسن (  5]  - 5141
ةَ َعِن َوعَ  َ ِس بآِن ُعمَْيآ  الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِن الآُعرآ

َرآِض مَ "إِذَا ُعِملَ    فََكِرَهَها كَاَن كََمنآ َشِهَدَها نآ ِت الآَخِطيآَئُة ِِف اْلآ
َرَواهُ أَبُوآ   فََرِضَيَها كَاَن كََمنآ َشِهَدَها".  نآَهاا َوَمنآ غَاَب عَ غَاَب َعنآهَ 

 .دَاُودَ 
5141. (5) [3/1422-  ప్ర మాణికం] 
'ఉరుర బిన్ 'ఉమైరహ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 

''ప్ర ప్ించింలో ఎకకడైనా పాప్ిం జర్గత్య, అది 
జర్గనప్పుడు ఎవరైనా అకకడ ఉిండి, ఆ పాపానిన 
చెడుగా భావిసాే, అతడు అకకడ లేనట్టు  ప్ర్గణించటిం 
జరుగుతుింది. అతనిపై ఎల్లింటి పాప్ిం లేదు. కాని ఒక 
వేకిత  అకకడ ఉిండక పోయినా ఆ పాప్ిం ప్టల  

 

ఒక వేళ మ్ించిని ఆదేశించకుిండా, చెడును నిరూమలిించ 

కుిండా తానుకూడా దానిన ఆచర్ించకుిండా ఉింటే, 

రటిు ింప్ప పాప్ిం చుట్టు కుింట్టింది. ఒకటిచేస ఒకటి 

చేయకుిండా ఉింటే ఒక పాప్ిం చుట్టు కుింట్టింది. 

(తబ్రానీ)  

తబ్రానిలో ఇల్ల ఉింది, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ప్ర జలను 

మ్ించిని గుర్ించి ఉప్దేశించి తాను ఆచర్ించని 

ప్ిండితుడు ఒక దీప్ిం వింటివారు. ప్ర జలకు వెలుగు 

నిసా్నానడు కాని తనున తాను కాలుు కుింట్టనానడు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1742 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
సింతృపాికరింగా ఉింటే, అతడు అకకడ ఉననట్టు  
ప్ర్గణించడిం జరుగుతుింది. అతనికి పాప్ిం చుట్టు  
కుింట్టింది. (అబూ  దావూద్)  
అింటే హృద్యిం దాారా ప్ర తేక్షిం, ప్రోక్షింగా 
ప్ర్గణించటిం జరగుతుింది. ఆ పాపానిన చెడుగా 
భావిసాే, ఉనాన అకకడ లేనటేు , కాని ఆ పాపానిన మ్ించిగా 
భావిసాే అకకడ లేకునాన ఉననటేు .  

 ( 3/1422)[ ) صحيح (  6]  - 5142
يآ  ِ د   َها الن َاُس يَا أَي ُ   َعنآُه قَاَل:َرِضَي اهللُ ِق َوَعنآ أَِِبآ بَكآِرالص ِ

رَ  يَِة:ُؤوآ إِن َُكمآ َتقآ ا عَلَيآ  َن َهِذهِ اْلآ  ُكمآ )يَا أَي َُها ال َِذيآَن آَمُنوآ
 َ كُمآ َمنآ َض أ آ  105: 5؛ ل َ إِذَا اهآَتَديآُتمآ نآُفَسُكمآ ََل يَُضر ُ ( فَإِِن ِ

َل اهلِل صىل اهلل عليه و َسِمعآ  ُل:سلم ُت َرُسوآ "إِن َ الن َاَس إِذَا   يَُقوآ
َكرً رَ  ا ُمنآ ُ أَوآ هُ ا فَلَمآ يَُغْي ِ ِشُك أَنآ يَُعم َُهُم اهلُل بِِعَقابِِه".وآ َرَواهُ    يُوآ

بآُن  َحُه.اجَ  مَ ا ِمِذي ُ َوَصح َ آ  ُه َوالّت ِ
َيٍة أَِِبآ دَاُودَ: "إِذَا َرأَُوا ا   ا َعىَل َوِِفآ ِرَوا لَِم فَلَمآ يَأآُخُذوآ ا َديآِه   يَ لظ َ
 .  "هلُل بِِعَقاِب َشَك أَنآ يَُعم َُهُم اأَوآ 

رَ  لآَمَعاِصيآ ثُم َ  ُه:ى لَ َوِِفآ أُخآ آ بِا ِ مَُل فِْيآ ٍم يُعآ "َما ِمنآ قَوآ
ا ثُم َ ِدرُ يَقآ  وآ ُ َشَك أَنآ يَُعم َهُ وآَن َعىَل أَنآ يَُغْي ِ وآَن إَِل َ يُوآ ُ ُم  ََل يَُغْي ِ

 اهلُل بِِعَقاٍب". 
َمُل فِ  لَُه: "َماَرى أُخآ  َوِِفآ  ٍم يُعآ لآمَ ِمنآ قَوآ آ بِا ِ  ثَرُ َعاِصيآ ُهمآ أَكآ ْيآ

َملُهُ   " .ِمم َنآ يَعآ
5142. (6) [3/1422- దృఢం] 
అబూ బక్ర్్ (ర) ప్ర జలతో ఇల్ల అనానరు: ''మీరు ఈ 

ఆయతును ప్ఠిసా్నానరు, ''ఓ విశ్వాసులారా! మీ 
స్ాయానికి మీరు బాధయత వహించండి. మీరు 
స్నాిరింలో ఉింటే మారిభర షుులైన్ వారు మీకు 
ఎల్లంటి హాని చేయల్లరు.'' (అల్ మాఇదహ్, 5:105)  

నేను ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల అింటూ ఉిండగా వినానను, 'ఓ 
ప్ర జల్లరా! మీరు అధరమకారాేలను తన ముిందు 
జరుగుతూ ఉిండగా చూచికూడా వార్ించకుిండా ఉింటే 
అల్లల హ్ (త) తారలో అింద్ర్పై శక్ష అవతర్ింప్జేసా్నడు.'' 
(ఇబన మాజహ్, తిర్మజి') 
అబూ దావూద్లోని ఒక ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, 

''మీరు దురామరుగ ణిి దురామరగ ిం చేసాూ ఉిండగా చూసాే 
అతనిన దురామరగ ిం నుిండి వార్ించిండి. ఒకవేళ మీరు 

అల్ల చేయకపోత్య, అల్లల హ్ (త) అింద్ర్పై శక్ష 
అవతర్ింప్జేసా్నడు.''  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, ''ఒక జాతిలో 
పాప్కారాేలు జరుగుతూ ఉిండి, ప్ర జలు వాటిని అర్కటేు  
శకిత  ఉిండి కూడా, వార్ించకుిండా ఉింటే అల్లల హ్ (త) 
అింద్ర్పై శక్షను అవత ర్ింప్జేసా్నడు.''  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, ''ఒకొొకొ స్తరి ఒక 
జాతిలో పాపాలు చేసేవార్కనాన చేయనివార్ సింఖే 
అధికింగాఉనాన చేయనివారు, చేసేవారిని వారించరు.'' 

 (1422/ 3)تم دراسته ( [ ) لم ت 7]  - 5143
يآرِ َوَعنآ جَ  َل اهلِل صىل اهلل    بآِن َعبآِد اهلِل قَاَل:ِر ُت َرُسوآ َسِمعآ

ُل:ه وسعلي آ "َما ِمنآ َرُجٍل َيكُ  لم يَُقوآ ِ َمُل فِْيآ ٍم يُعآ ُن ِِفآ قَوآ وآ
لآَمَعاِصيآ  ُ  بِا وآَن إَِل َ عَلَيآِه  وآايَقآِدُروآَن َعىَل أَنآ يَُغْي ِ ُ   َوََل يَُغْي ِ
بآُن  ِعَقا اهلُل ِمنآُه بِ أََصاَبُهُم  ". َرَواهُ أَبُوآ دَاُودَ َوا ُتوآ ٍب قَبآَل أَنآ يَُموآ

 ُه اجَ مَ 
5143. (7) [3/1422 -అప్రిశోధితం] 
జరీర్్ బిన్ 'అబేుల్లల హ్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 
ప్ర వచిసాూ ఉిండగా నేను వినానను, ''ఒక జాతిలో ఒక వేకిత  
పాప్కారాేలకు పాలుడిత్య, ఆ జాతివారు వార్ించే శకిత  
ఉనాన వార్ించకుిండా ఉింటే వార్ మ్రణానికి ముిందు 
అల్లల హ్ (త) వార్పై శక్షను అవతర్ింప్జేసా్నడు.'' (అబూ 
దావూద్, ఇబన మాజహ్)  
అింటే మ్ించిని ఆదేశించకుిండా, చెడును నిరూమలిించ 
కుిండా ఉింటే అల్లల హ్ (త) శక్షను అవతర్ింప్జేసా్నడు. 

 واهد(قره شولبعض ف )   (3/1423) ([ ) ضعيف  8]  - 5144
لِِه َتَعاَل:)عَلَيآ  لََبَة ِِفآ قَوآ َ ُكمآ َوَعنآ أَِِبآ ثَعآ كُمآ   أ نآُفَسُكمآ ََل يَُضر ُ

اهلِل لََقدآ َسأَلآُت  أََما وَ  ( فََقاَل:105: 5،ل َ إِذَا اهآَتَديآُتمآ َمنآ َض 
لَ َعنآَها َرُس  ا  ئآتَ إِ : "بَِل  اهلل عليه وسلم فََقالَ  اهلِل صىلوآ ِمُروآ
لآَمعآ  َ إِذَا َرأَيآَت ُشح ً ُروآ بِا َكِر َحّت  ا َعِن الآُمنآ عًا  َطاا مُ ِف َوَتَناَهوآ
آيِهِ ُمت ََبًعا َودُيآًنا مُ  َوَهًوى َجاَب كُل ِ ِذيآ َرأَي بَِرأ ثََرةً َوإِعآ َوَرأَيآَت  ؤآ

ًرا ََل بُد َ لََك  َ نآُه فََعلَ  مِ أَمآ َر الآَعَوايآَك نَفآَسَك َودَعآ أ فَإِن َ   .ِم مآ
ِ فََمنآ َصَْبَ فِيآِهن َ قََبَض َعىَل الآ َءكُمآ َوَرا ْبآ ِمِل   مآرِ َج  أَي َاُم الص َ لِلآَعا

ُر َخمآ  َ ِمنآكُ فِيآِهن َ أَجآ ُر َخمآِسيآ ؟ قَاَل: "أَجآ آ ُ َ ِمهْنآ . َرَواهُ  "مآ ِسيآ
بآ  ِمِذي ُ َوا آ  اَجُه ُن مَ الّت ِ

5144. (8) [3/1423 -బల్హీన్ం]  
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అబూ స''అలబహ్ (ర) కథనిం: నేను ఈ ఆయతను 
గుర్ించి ప్ర వకత  (స)ను ప్ర శనించాను: ''..మీ స్ాయానికి 
మీరు బాధయత వహించండి. మీరు మీరు స్నాిరింలో 
ఉంటే, మారిభభభర షుులైన్ వారు మీకు ఎల్లంటి హాని 
చేయలేరు.'' (అల్ మాఇ'దహ్, 5:105) - అింటే, 'తాను 
సాయింగా మ్ించి ప్నులు చేసాూ ఉిండాలి. ఇతరుల 
వైెప్ప చూడకూడదు,' అని అనానరు. దానికి ప్ర వకత  (స) 
మీరు మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశసా్నరు, చెడును గుర్ించి 
వార్సా్నరు, చివర్కి మీరు పిసనార్తనానికి విధ్మయత 
చూప్డిం, మ్నోకాింక్షలను అనుసర్ించటిం, ఐహిక 
జీవితానిన ప్రలోకింపై పార ధానేత ఇవాటిం, ప్ర తీ 
ఒకకరూ తమ్ అభిపార యాలకే పార ధానేత ఇసాూ 
ఉిండటిం చూసాే, వాటిని వార్ించే శకిత  కూడా మీకు 
లేకుిండా ఉింటే, అింటే మీ ముిందు ధరమ వేతిర్దక 
ప్నులు జరుగుతూ మీరు వాటిని చూసాూ ఉింటారు కాని 
వాటిని మీరు వార్ించనూ లేరు, నిరూమలిించనూ లేరు. 
ఇట్టవింటి కాలింలో మిమ్మలిన మీరు రకియ ించుకోిండి. 
ఎట్టవింటి అధరమ ప్ర తీకార కారాేలకు పాలుడకిండి. 
ప్ర జల విషయాలిన వద్లి పటు ిండి. వార్ వెనుక ప్డకిండి. 
ఎిందుకింటే భ్విషేతాులో ఎట్టవింటి కాలిం 
రాబోతుింద్ింటే అిందులో మీరు సహనిం, ఓరుు వహిించ 
వలస ఉింట్టింది. అప్పుడు సహనిం పాటిించే వేకిత  తన 
చేతిలో నిప్పుకణిం ప్ట్టు కుననటేు . అింటే సహనిం 
వహించటిం చాల్ల కషు ిం అవుతుింది. ఈ కాలింలో 
ఎవరైనా ప్పణేిం చేసాే అతనికి 50 మ్ింది ప్పణేిం 
చేసనింత ప్పణేిం లభిసా్ింది,' అని అనానరు. దానికి 
అనుచరులు వార్లోని 50 మ్ిందికి సమానింగా 
లభిసా్ిందా అని విననవిించుకునానరు. ప్ర వకత  (స) 
మీలోని 50 మ్ిందికి సమానింగా ప్పణేిం లభిసా్ింద్ని 
అనానరు. (తిర్మజి', ఇబన  మాజహ్)  

ََسانِيد( [ 9] - 5145   )َضِعيف َوَبعض فقره َصِحيَحة اْلآ
(3/1423)   

َ َعنآ وَ  ِري ِ قَاَل:  أ ُل اهلِل صىل اهلل  ِِبآ َسِعيآِد الآُخدآ قَاَم فِيآَنا َرُسوآ
ِر فَلَمآ عليه وسلم خَ  َد الآَعصآ ُن إَِل قَِياِم  عآ َشيآًئايََد ِطيآًبا بَعآ يَُكوآ

اَعِة إَِل َ ا َكَرهُ َحفِ لس َ َما  َظُه  ذَ َمنآ َحِفَظُه َونَِسَيُه َمنآ نَِسَيُه َوكَاَن فِيآ
نآَيا ُحلآَوةٌ َخِضَرةٌ َوإِ إِن َ : "قَالَ  ِلُفُكمآ فِيآَها  الد ُ َتخآ ن َ اهلَل ُمسآ

ت َُقوآ فََناِظٌر كَيآ  َن أَََل فَا َملُوآ نآَيا وَ ا ال َف َتعآ ت َُقوا الن َِساَء"د ُ َكَر:  وَ  . ا ذَ
نآَيا  لَوَ  لِكُل ِ غَاِدرٍ "إِن َ  َرتِِه ِِف الد ُ َمِة بَِقَدِر غَدآ َم الآِقَيا  َوََل اًء يَوآ
ِ غَ  ِر أَِمْيآ َر أَكآَْبُ ِمنآ غَدآ ِتِه" دآ َرُز لَِواُؤهُ ِعنآَد أَسآ ِة يُغآ م َ . قَاَل:   الآَعا

َل بَِحق ٍ يآَبًة الن َاِس أَنآ يَقُ نآُكمآ هَ ا مِ "َوََل يَمآَنَعن َ أََحًد  إِذَا   وآ
  .عَِلَمُه"
هُ" فََبََك َوِِفآ  َ َكًرا أَنآ يَُغْي ِ َيٍة: "إِنآ َرأَى ُمنآ   . وآ َسِعيآدٍ أَبُ   ِرَوا

َتَنا َهيآَبُة الن َاِس أَنآ نََتكَل َ َوقَاَل: قَدآ َرأَيآنَ  َم فِيآِه. ثُم َ قَاَل: اهُ فََمَنعآ
ا َعىَل َطبَ  بَِنآ آإِن َ "أَََل  آ َمنآ يُ َقاٍت َشّت  دََم ُخِلُقوآ ُ لَ فَِمهْنآ ِمًنا وآ ُد ُمؤآ

آ  ُ ِمًنا َوِمهْنآ ُت ُمؤآ َيُموآ ِمًنا َو ََي ُمؤآ يَحآ ََي   مَ َو يَحآ لَُد كَافًِرا َو نآ يُوآ
لَُد كَا آ َمنآ يُوآ ُ ُت كَافًِرا َوِمهْنآ َيُموآ ِمًنا  فًِرا َو ََي ُمؤآ يَحآ ِمًنا َو  ُمؤآ
ُت كَافِ َيمُ وَ  آ َمنآ يُوآ وآ ُ ََي كَافِ لَُد كَافِرً ًرا َوِمهْنآ يَحآ ُت ًرا وَ ا َو َيُموآ

ِمًنا" َكَر الآَغَضَب" .ُمؤآ آ . قَاَل: َوذَ ُ يآَع نآ يَ مَ  فَِمهْنآ ُن َسِر ُكوآ
يآعَ  آ الآَغَضِب َسِر ُ َرى َوِمهْنآ ُخآ َداُهَما بِاْلآ ِء فَإِحآ ُن  الآَفيآ  َمنآ يَُكوآ
َء الآَغَضِب  َء الآ  بَ بَِطيآ َداُهَما بِ ِطيآ ِء فَإِحآ َرى وَ َفيآ ُخآ ِخَياُركُمآ َمنآ اْلآ

ُركُمآ َمنآ يَُكوآ  ِء َوِشَرا يآَع الآفَيآ َء الآَغَضِب َسِر ُن  ُكوآ يَ  ُن بَِطيآ
َء الآ  يآَع الآَغَضِب بَِطيآ ءِ َسِر ا الآَغَضِب فَإِن َُه جَ "َفيآ ت َُقوآ مآَرةٌ . قَاَل: "ا
 َ بآِن آدََم أ نآِتَفاِخ أَوآدَاجِ َتَروآَن  ََل َعىَل قَلآِب ا ةِ ِه؟ َوُحمآرَ إَِل ا

لآَيَتلَب َدآ  َمنآ عَيآَنيآِه؟ فَ  َطِجعآ َو لَِك فَلآَيضآ ٍء ِمنآ ذَ أََحس َ بَِشيآ
َ بِا يآَن فَ  .رآِض"ْلآ َكَر الد َ ُن َحَسَن قَاَل: َوذَ َقاَل: "ِمنآُكمآ َمنآ يَُكوآ

َرى لآِب فَإِ الط َ َوإِذَا كَاَن لَُه أَفآَحَش ِِف  الآَقَضاءِ  ُخآ َداُهَما بِاْلآ حآ
آ مَ  ُ ُن َسي ِ َوِمهْنآ لآِب  َء الآ نآ يَُكوآ َمَل ِِف الط َ َقَضاِء َوإِنآ كَاَن لَُه أَجآ
َداهُ  َرى َوِخَياُركُمآ َمنآ ِإذَ ا بِ مَ فَإِحآ ُخآ َسَن  اْلآ يآُن أَحآ ا كَاَن عَلَيآِه الد َ
َمَل ِِف الط َ الآَقَضاَء وَ  رُ لآِب إِنآ كَاَن لَُه أَجآ لَيآِه  كُمآ َمنآ إِذَا كَاَن عَ  َوِشَرا

لآِب".َضاءَ يآُن أََساَء الآقَ الد َ  َحّت  إِذَا    َوإِنآ كَاَن لَُه أَفآَحَش ِِف الط َ
ِل وَ  ال نَِت كَا مآُس َعىَل ُرُؤوآِس الن َخآ َراِف الآَحيآَطاِن فََقاَل: "أَم َا ش َ أَطآ

نآَيا فِيآمَ إِن َُه  ِمُكمآ ا إَِل َ كََما بَِقَي مِ ََض ِمنآهَ ا مَ لَمآ يَبآَق ِمَن الد ُ   نآ يَوآ
ِمِذي ُ "ِمنآهُ ََض َهَذا فِيآَما مَ  آ  .. َرَواهُ الّت ِ

5145. (9) [3/1423- బల్హీన్ం, కొనిన ఆధార్వలు 
దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ఒకస్నర్ 'అ'సర ర్ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర సింగించారు, ''తీరుుదినిం 
వరకు సింభ్విించే విషయాలనినింటి గుర్ించి ఇిందులో 
పేరొకనానరు. కొింద్రు వాటిని గురుత ించుకునానరు. 
కొింద్రు మ్రచిపోయారు. అవి: ''ఈ ఐహిక జీవితిం 
చాల్ల ప్రర తికరమైనది. అల్లల హ్ (త) దీనికి మిమ్మలిన 
పాలకులుగా చేస మీరు ఎల్ల ప్ర వర్త సా్నరో చూసా్నడు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1744 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
అింటే మ్ించి చేసా్నర్వ, చెడు చేసా్నర్వ అని. గురుత ించు 

కోిండి! ప్ర ప్ించిం మరియు ప్ర త్యేకింగా సా్త్ీల ప్టల  
ఎలల ప్పుడూ అప్ర మ్తాింగా ఉిండాలి. ఎిందుకింటే ఈ 
రిండు విషయాలే వినాశనిం కొనితెచేువి. అదే విధింగా 
ప్ర జల వాగేానాలను భ్ింగప్ర్చే వేకిత  తీరుుదినిం నాడు 
అతని వాగేానభ్ింగిం, ద్రర హిం ఫలితింగా అతని 
మ్లదాారిం వదే్ ఒక జిండా పటు టిం జరుగుతుింది. 
పాలకుని ప్టల  కూడా ద్రర హిం చేయడిం చాల్ల పదే్ నేరిం. 
అతనికి కూడా జిండా తగలిించటిం జరుగుతుింది. 
తీరుు మైదానింలో అింద్రూ అతనిన చూస గుర్త సా్నరు. 
ఈవిధింగా అతనిన అవమాన ప్రచటిం జరుగుతుింది. 
అదేవిధింగా మీకేదైనా సతే విషయిం తెలిస ఉింటే 
దానిన ఇతరులకు తెలియప్రుిండి. ప్ర జలకు 
భ్యప్డి సతాేనిన దాచి ఉించకిండి,' అని బోధిించారు.  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) ఇది పేరొకని ఏడాస్నగారు. 

'మేము అనేక ధరమవేతిర్దక కారాేలు చూస ప్ర జల 
భ్యింవలల  వార్ించలేక పోయాము,' అని అనానరు. 
ఇింకా ఇల్ల అనానరు, 'మానవులను అనేక తరగతులోల  
అనేక రకాలుగా సృష్ు ించటిం జర్గింది. వార్లో కొింద్రు 
విశాాసింపైనే సృష్ు ించబడాారు. వారు విశాాసింపైనే 
జీవిసా్నరు, ఇింకా విశాాస సితిలోనే మ్రణసా్నరు.' 
అింటే పార రింభ్ిం నుిండి మ్రణిం వరకు విశాాసింపైనే 
ఉింటారు. మానవులోల  కొింద్రు అవిశాాససితిలో 
జనిమించారు. వీరు అవిశాాస్లుగానే జీవిసా్నరు, 
అవిశాాస్లుగానే మ్రణసా్నరు. మ్ర్కొింద్రు 
విశాాస్లుగా జనిమించారు. విశాాస్లుగా జీవిించారు. 
కాని అవిశాాసింపై మ్రణసా్నరు. వీర్లో మ్ర్కొింద్రు 
అవిశాాస్లుగా జనిమించారు, అవిశాాస్లుగా 
జీవిసా్నరు, అయిత్య విశాాస్లుగా మ్రణసా్నరు. ప్ర వకత  (స) 
ఈ ప్ర సింగింలో కోప్ిం గుర్ించి కూడా పేరొకనానరు. 
కొింద్ర్కి కోప్ిం చాల్ల తారగా వసా్ింది. తారగా 
తగగ పోతుింది. ఇిందులో ఒక విషయిం తారగా 
తగగ పోవటిం మ్ించివిషయమే. వీర్లో మ్ర్కొింద్ర్కి 
ఆలసేింగా కోప్ిం వసా్ింది. చాల్ల ఆలసేింగా పోతుింది. 
ఇిందులో కూడా ఒక విషయిం మ్ించిదే. ఆలసేింగా కోప్ిం 
వచిు తారగా పోయేవాడే మీలో అింద్ర్కనాన 
ఉతాముడు. అయిత్య తారగా కోప్ిం వచిు ఆలసేింగా 

పోయేవాడే చెడావాడు. మీరు కోపానికి దూరింగా 
ఉిండిండి. ఈ కోప్ిం మానవుని హృద్యింపై ఒక నిప్పు 
రవా వింటిది. ఎిందుకింటే కోప్ిం వచిునప్పడ్డ నరాలు 
వాచిపోవడిం, కళ్ళు ఎరర బ్బర్పోవటిం మీరు చూడరా! 
అిందువలల  కోప్ిం వసాే నేలపై ప్రుిండాలి. 
నేలకు అింట్టకోవాలి. దానివలల  కోప్ిం తగుగ తుింది. 
అదేవిధింగా కొింద్రు చెలిల ించడింలోనూ మ్ించివార్ద. 
అడగటింలోనూ మ్ించివార్ద. అింటే ప్రసురిం ల్లవా 
దేవీలోల  మ్ించివారు. మ్ర్కొింద్రు చెలిల ించడింలో మ్ించి 
వారు, అడగటింలో చెడావారు. వీర్లో ఒకటి మ్ించి 
మ్రొకటి చెడుగుణిం ఉింది. వార్లో మ్ర్కొింద్రు 
చెలిల ించడింలో చెడావారు, అడగటింలో మ్ించివారు. 
వీర్లోనూ ఒకటి మ్ించిది, మ్రొకటి చెడాది. మీలో 
రుణానిన చెలిల ించడింలోమ్ించివాడే ఉతాముడు. అతడు 
రుణానిన అడగటింలోనూ మ్ించివాడే. అదేవిధింగా 
రుణానిన చెలిల ించడింలో స్నకులు వెదికేవాడు చెడా వాడు. 
అడగటింలో కూడా కఠినింగా మాటాల డుతాడు. 
ప్ర వకత  (స) చాల్ల సమ్యిం వరకు ప్ర సింగించారు. 
ప్గలిింకా ఎింతసేప్ప మిగలి ఉింద్నిమేము చూడ 
స్నగాము. అింటే సూరాేసామ్యిం ద్గగ రప్డిింది. 
ప్ర ప్ించిం చాల్ల గడిచిపోయిింది. ఇింకా కొింతకాలిం 
మాతామే మిగలి ఉింది. ఈ అసామ్యింల్ల అింటే ఇింకా 
కొనిననిమిషాలు మాతామే ఉననట్టు . అదేవిధింగా ఇింకా 
కొింతకాలమే మిగలి ఉింది,'  అని అనానరు. (తిర్మజి') 

 (3/1424) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 5146
ُّتِ  آ الآُبخآ ِل ي ِ َوَعنآ أَِِب َحاِب َرُسوآ  اهلِل صىل اهلل َعنآ َرُجٍل ِمنآ أَصآ
ُل  عليه وسلم قَاَل: "لَنآ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوآ

ِل يَ  ا ِِف َك الن َاهآ ِذُروآ    .ُودَ  دَا". َرَواهُ أَبُوآ  أَنآُفِسِهمآ ُس َحّت َ يُعآ
5146. (10) [3/1424  -అప్రిశోధితం] 
అబుల్ బు'ఖ్తర్ ఒక ప్ర వకత  (స) అనుచరుని దాారా 
కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''ప్ర జలు అతేధికింగా 
పాపాలు చేయనింతవరకు మ్రణించరు.'' 72 (అబూ 
దావూద్) 

 

72) వివరణ-5146: అింటే అతేధికింగా పాపాలకు 

పాలుడటిం వినాశనిం కొనితెసా్ింది. అింటే పాపాలవలల  

దైవశక్షకు అరుు లు కానింతవరకు వార్కి మ్రణింరాదు. 
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 (3/1424)تتم دراسته ( [ ) لم  11]  - 5147

ََل لضاَ أَن َُه نآدِ بآِن عَِدي ِ الآكِ َعنآ عَِدي ِ وَ  ثََنا َموآ ي ِ قَاَل: َحد َ
يآ رَ  ِ ُل: اهللُ ِضَي َسِمَع َجد  َل اهلِل صىل اهلل  َسِمعُت َرُسوآ   َعنآُه يَُقوآ

ُل: "إِن َ اهللَ  م َ عليه وسلم يَُقوآ ُب الآَعا ِ بَِعَمِل  َة  َتَعاَل ََل يَُعذ 
ِة َحّت َ يََروُ ا َكرَ لآَخاص َ َن ا الآُمنآ َرا َ َظهآ آ بَيآ ِ  َوُهمآ قَاِدُروآَن َعىَل  ْيآ

ِكُروآ  هُ فَََل يُنآ ِكُروآ َب اهللُ فَإِ ا أَنآ يُنآ لَِك عَذ َ ا ذَ َة  ذَا فََعلُوآ م َ الآَعا
ةَ  ِح  اهُ ِِفآ . َروَ "َوالآَخاص َ ن َِة" "َشرآ  .الس ُ

5147. (11) [3/1424 -అప్రిశోధితం] 
'అదీ బిన్ 'అదీ కిిందీ కథనిం: మేము విడుద్ల చేసన 
ఒక సేవకుడి కథనిం: అతడు మా తాతగారు ఇల్ల 
అింటూ ఉిండగా వినాననని ఉల్లల ఖంచాడ్డ: ''నేను ప్ర వకత  
(స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉిండగా వినానను, 'కొింద్రు 
పాపాలకు పాలుడినింత మాతాాన అింద్ర్పై అల్లల హ్ (త) 
శక్ష ప్ింప్డు. అయిత్య వార్ ముిందు జరుగుతూ ఉిండి, 
వారు శకిత  ఉిండి కూడా వార్ించని ప్క్షింలో అల్లల హ్ (త) 
అింద్ర్పై శక్షను అవతర్ింప్జేసా్నడు.'' 
(షర్్'హుస్సననహ్) 

 (3/1424)[ ) ضعيف (  12]  - 5148
ُعود وَعنآ َعبآدِ  ُل اهللِ  قَاَل:َِ  اهلِل بآِن َمسآ  صىل اهلل  قَاَل َرُسوآ

َل ِِف الآَمعَ  بَُنوآ إِ َعتآ عليه وسلم: "لَم َا َوقَ َرائِيآ آ سآ ُ  اِصيآ نََههُتآ
هُ فَلَ  عُلََماُؤُهمآ  لِِسِهمآ َوآكَلُوآ ُهمآ ِِف َمَجا لَُسوآ ا فََجا مآ مآ يَنآَتُهوآ

َب َوشَ  ُهمآ فََضَرَب اهلُل قُلُوآ َربُوآ آ َعىَل ا ٍض فَلََعهَْنُ ِضِهمآ بَِبعآ  بَعآ
َيَم لَِساِن  بآِن َمرآ ِل دَاُودَ َوِعيآَس ا ا  َك بَِما عَ ذَ ا َوكَانُوآ َصوآ

تَ  هلِل صىل اهلل عليه وسلم َوكَاَن  ُل ا: فََجلََس َرُسوآ قَالَ  ُدوآَن". يَعآ
ًرا".  نَفآِسيآ بَِيِدهِ َحّت َ َتأآِطرُ  ِذيآ ل َ ُمت َِكًئا فََقاَل: "ََل َوا وآُهمآ أَطآ
ِمِذي ُ وأَبُوآ دَ  آ    .اُودَ َرَواهُ الّت ِ
َيِتِه قَالَ  َ َوِِفآ ِرَوا لآمَ َل َ َواهللِ : "ك َل  لََتأآُمُرن َ بِا ِف َو ُروآ   َتنآَهُون َ َعِن عآ

لََنأآُطرُ الآمُ  لِِم َو ا لََتأآُخُذن َ َعىَل يََدِي الظ َ َكِر َو ًرا  ُه عَ ن َ نآ ىَل الآَحق ِ أَطآ
لََنقآُصرُ  ِرَبن َ اَو ًرا أَوآ لََيضآ ِب بَعِضُكمآ  ن َُه َعىَل الآَحق ِ قَصآ هلُل بُِقلُوآ
ٍض َعىَل بَ  "ا لَ َيلآَعَنن َُكمآ كَمَ  ثُم َ لَ عآ آ  .َعهَْنُ

5148. (12) [3/1424 -బల్హీన్ం] 
'అబేుల్లల హ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''బనీ ఇస్నర యీ'ల్ జాతి ప్ర జలు పాపాలకు 
పాలుడినప్పడు, వార్లోని ప్ిండితులు వార్ని 
వార్ించారు. కాని వారు వార్మాట వినలేదు. అప్పుడు 

వారు కూడా వార్తో పాట్ట వార్ సభ్లోల  పాల్కగ నస్నగారు, 
వార్తో పాట్ట విిందులోల  పాల్కగ నస్నగారు.'' ఎలల ప్పుడూ 
వార్వెింటే ఉిండేవారు. కారణిం పాపాలు చేయనివార్ని 
కూడా అల్లల హ్ (త) పాపాతుమలుగా ప్ర్గణించాడు. 
వార్ అవిధ్మయతల వలల  దావూద్ (అ), 'ఈస్న (అ)ల నోటి 
దాారా వార్ని శపిించటిం జర్గింది.'' అప్పుడు దిిండుకు 
ఆనుకొని ఉనన ప్ర వకత  (స) లేచి కూరుుని, ''ఎవర్చేతిలో 
నా పార ణిం ఉింద్ర ఆయన స్నకియ ! దురామరుగ లను 
పాపాతుమలను వార్ించనింత వరకు అల్లల హ్ శక్ష నుిండి 
తపిుించుకోలేరు,'' అని అనానరు. (తిర్మజి', అబూ 
దావూద్)   
ఒక ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, ''అల్లల హ్ స్నకియ ! మీరు 
తప్ుకుిండా మ్ించిని గుర్ించి ఆదేశసాూ ఉిండిండి, 
చెడులనుిండి వార్సాూ ఉిండిండి. దురామరుగ ల ముిందు 
సతాేనిన వినిపిించిండి. అింటే వార్ని పాపాలకు 
దూరింగా ఉిండమ్ని, మ్ించిని అనుసర్ించమ్ని 
హితబోధ చేయిండి. ఒకవేళ మీరు ఇల్ల చేయకపోత్య 
అల్లల హ్ (త) మీ హృద్యాలను కూడా వార్ 
హృద్యాల్లల  మార్ువేసా్నడు. ఆపై వార్ని శపిించినట్టల  
మిమ్మలిన శపిించడిం జరుగుతుింది.'' 73  

 

73) వివరణ-5148: ఖుర్్ఆన్లో బనీ ఇస్నర యీ'ల్ను 

శపిించడిం జర్గింది. ఎిందుకింటే వారు మ్ించిని 

బోధిించడిం, చెడును నిరోధిించటానిన మానివేస్నరు.  

అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఇస్తర యీ'ల్  స్ంతతి వారిలో అవిశాాస్ 

మారిం అవల్ంబించిన్వారు, దావూద్  మరియు మరయమ  

కుమారుడ్డ 'ఈస్త (ఏస్త) నాలుకతో (నోటితో) శపించ 

బడాు రు. ఇది వారు అవిధేయులై హదుద లు మీరి 

ప్ర వరిత ంచిన్ దాని ఫలితం. వారు, తామ చేసే, అస్భయ 

కరమైన్ కార్వయల్ నుండి ఒకరినొకరు నిర్చధించుకోల్లదు. 

వారు చేసే ప్నుల్నీన ఎంతో నీచమైన్వి.'' (మాఇదహ్, 

5:78) – అింటే - 'బనూ ఇస్నర యీ'ల్లోని అవిశాాస్లు 

శాప్గర సా్లు. ఆ కాలింలోనే దావూద్ మ్ర్యు 'ఈస్న (అ) 

నోటిదాారా శాపానికి గురయాేరు. అల్లల హ్ 

సృష్ు తాలను చాల్ల హిింసించేవారు. తౌరాతు, ఇింజీలు, 

'జబూర్్ మ్ర్యు ఖుర్్ఆన్ మొద్లైన గర ింథాలనీన వీర్ని 

శపిసా్నానయి. వీరు తమ్ కాలింలో ఇతరులను పాప్ 

కారాేలకు పాలుడుతూ ఉిండగా చూసేవారు. కాని 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1746 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
 (3/1425)[ ) ضعيف (  13]  - 5149
 َ َ نَ وَعنآ أ َل اهلِل صىل اهلل عليه ٍس أ "َرأَيآُت  وسلم قَاَل:ن َ َرُسوآ

ِرَي ِِبآ ِرجَ   اٍر قُلآُت:َض ِمنآ نَ ِريآ اًَل ُتقآَرُض ِشَفاُهُهمآ بَِمَقالَيآلًَة أُسآ
ِ َمنآ َهُؤََل  ِتَك يَأآُمُروآَن   ََلءِ َهؤُ  يآُل؟ قَاَل:ِء يَا ِجْبآ ُخَطَباُء ِمنآ أُم َ

ِ وَ  لآِْب  ". َرَواهُ ِِفآ نآَس يَ  الن َاَس بِا َن أَنآُفَسُهمآ ن َِة "  وآ ح الس ُ " َشرآ
ِيآَماِن " َوالآَبيآَهِقي ُ ِِف " ُشَعِب    اْلآ

َيتِ  ِتَك اقَاَل: "خُ ِه َوِِفآ ِرَوا َن َما ََل ل َِذيآَن يَقُ َطَباُء ِمنآ أُم َ لُوآ   وآ
َرُؤوآَن ِكتَ يَفآ  َيقآ َن َو َن"َعلُوآ َملُوآ  .اَب اهلِل َوََل يَعآ

5149. (13) [3/1425 -బల్హీన్ం] 
అనస్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''నేను మే'రాజ్ 
రాతాి చాల్ల మ్ిందిని చూస్నను, వార్ పదాలను అగన 
కతాెరల దాారా కతాిర్ించటిం జరుగుతుింది. అప్పుడు 
నేను జిబీర ల్ (అ) తో వీరవరని అడిగాను. దానికి అతను 
(అ) సమాధానమిసాూ వీరు మీ అనుచరసమాజానికి 
చెిందిన ప్ిండితులు, ఉప్నాేసకులు, వీరు ప్ర జలకు 
బోధిించేవారు, కాని తాము మాతాిం ఆచర్ించేవారు 
కారు.'' (షర్్'హుస్సననహ్, బైహఖీ/-షు'అబిల్ 
ఈమాన్)  
మ్రో ఉలేల ఖనింలో ఇల్ల ఉింది, ''వీరు మీ అనుచర 
సమాజానికి చెిందిన ఉప్నాేసకులూ చెపేువారు కాని 
చేసేవారు కాదు. అదేవిధింగా దైవగర ింథానిన ప్ఠిించే 

వారు కాని ఆచర్ించేవారు కాదు.'' 
 (3/1425)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 5150

ُل اهلِل صىل اهلل عليقَاَل َرُس  اَل:َوَعنآ َعم َاِر بآِن يَاِسٍرقَ ه وآ
ا أَنآ ََل ةُ مِ ِزلَِت الآَمائَِد "أُنآ  وسلم: ًما َوأُِمُروآ لَحآ َماِء ُخبآًزا َو َن الس َ
نُ  اا وَ وآ يَُخوآ نُوآ ا لَِغٍد فََخا ِخُروآ ا  ََل يَد َ ا لَِغٍد فَُمِسُخوآ ا َوَرفَُعوآ َواد ََخُروآ
آ "دَةً َوَخَناِزيآرَ قِرَ     .ِمِذي ُ . َرَواهُ الّت ِ

5150. (14) [3/1425- అప్రిశోధితం] 
'అమామర్్ బిన్ యాసర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, '' 'ఈస్న (అ) అనుచర సమాజింపై విిందు చాప్ 
అవతర్ింప్జేయటిం జర్గింది. వాటిలో రొటు , మాింసిం 

 

మౌనింగా ఉిండే వారు. మ్హా పాపాలు, నిష్ద్ధ  కారాేలు 

విచులవిడిగా జర్గేవి. ఎవరూ మ్రొకర్ని వార్ించేవారు 

కారు. ఇదే వీర్ నీచమైన పాప్ిం. అిందువలేల  వీర్పై 

భ్యింకరమైన దైవశక్ష అవతర్ించిింది.' 

ఉిండేది. అయిత్య అిందులో ద్రర హిం చేయరాద్ని 
మ్రోపూటకు మిగలిు ఉించుకోరాద్ని ఆదేశించడిం 
జర్గింది. కాని వారు అిందులో ద్రర హించేస్నరు. 
మ్రోపూటకు మిగలిు ఉించుకునానరు. ఈ పాపానికి 
గాను వార్ ముఖాలను మార్ువేయడిం జర్గింది. అింటే 
ప్ిందులూ, కోతులుగా మార్ువేయడిం జర్గింది.'' 74  

(తిర్మజి') 
 

74) వివరణ-5150: అల్లల హ్ ఆదేశం: (జా్ఞప్కం 

చేస్తకోండి!) ఆ శిష్యాలు ('హవారియూయన్ ): ''ఓ 

మరయమ  కుమారుడవైెన్ 'ఈస్త (ఏస్త) ఏమీ? నీ ప్ర భువు 

మా కొరకు ఆకాశం నుండి ఆహారంతో నిండిన్ ఒక ప్ళ్ిం 

దింప్గల్డా?'' అని అడిగారు! దానికి ('ఈస్త): ''మీరు 

వాస్ు వానికి విశాాస్తల్ల అయితే, అల్లల హ్  యందు 

భయభకుత లు కలిగి ఉండండి!'' అని అనానడ్డ. వారు:  

''వాస్ు వానికి, మేమ దానినుండి తిని మా హృదయాల్ను 

తృపిు ప్రచుకోవట్టనికి మరియు నీవు మాతో స్తయం 

ప్లికావని తెలుస్తకోవట్టనికి మరియు దానిని గురించి 

మేమ స్తకాులుగా ఉండట్టనికి, మేమిల్ల కోరుత 

నానమ!'' అని అనానరు. దానికి మరయమ  కుమారుడ్డ 

'ఈస్త (ఏస్త): ''ఓ అల్లల హ్ ! మా ప్ర భూ! ఆకాశం నుండి 

ఆహారంతో నిండిన్ ఒకప్ళ్ళినిన మా కొరకు అవతరింప్ 

జేయి (దింపు); అది మాకు మొదటివాని నుండి చివరి 

వాని వరకు ప్ండ్డగగా ఉండాలి; అది నీ తరఫునుండి ఒక 

స్తచన్గా ఉండాలి. మాకు ఆహార్వనిన ప్ర స్తదించు. నీవే 

అతయతు మమైన్ ఉప్ధి ప్ర దాతవు!'' అని ప్ర రిథ ంచాడ్డ. 

(అపుపడు) అల్లల హ్ : ''నిశుయంగా, నేను దానిని మీపై 

అవతరింప్జేస్తు ను (దింపుతాను). కాని, దాని తరువాత 

కూడా మీలో ఎవడైనా స్తయతిరస్తొర్వనికి ప్ల్పడితే! 

నిశుయంగా, వానికి నేను ఇంతవరకు స్రాలోకాల్లో 

ఎవారికీ విధించని శక్షను విధిస్తు ను!'' అని అనానడ్డ. 

(అల్ మా'ఇద్హ, 5:112-115) - అింటే 'ఈస్న (అ) 

అనుచరులు చాల్ల పేద్వారు. సింపాద్నకే చాల్ల 

సమ్యిం ప్టేు ది. అిందువలల  ఆకాశిం నుిండి ఆహారిం 

వసాూ ఉింటే అధికింగా ఆరాధిించటానికి వీలవుతుింద్ని 

వారు విననవిించుకునానరు. 'ఈస్న (అ) దైవానిన 

పార రి్ించారు. ఆ పార రినను అల్లల హ్(త) స్త్ాకర్ించాడు, కాని 

వారు కృతఘనతకు, మ్రస్ననికి గురయాేరు. చేసన 

వాగేానానికి వేతిర్దకింగా చేస్నరు. అిందువలల  అల్లల హ్ 

(త) వాగేానిం ప్ర కారిం వారిని కఠినశక్షకు గుర్చేస్నడు. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1747 25-  َِداب  -----  II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ
ِلُث  ُل الث َا لآَفصآ َ   మూడవ విభాగం    ا

 (3/1425)(  استه[ ) لم تتم در 15]  - 5151
اِب قَاَل:َمَر بآِن الآخَ َُ َعنآ ع  ُل اهللِ ط َ ىل اهلل عليه   ص قَاَل َرُسوآ

ِِتآ ِِف آِخِرالز َ  نِِهمآ َشَدائُِد ِن مِ َماوسلم:"إِن َُه ُتِصيآُب أُم َ نآ ُسلآَطا
َرُجٌل َعَرَف ِديآَن اهلِل فََج ََل يَ  ِمنآُه إَِل َ اَهَد عَلَيآِه بِِلَسانِِه نآُجوآ
َيدِ  ِبُق َوَرُجٌل تآ لَُه الس َ َسَبقَ  فََذلَِك ال َِذيآ  َوقَلآِبهِ هِ َو َف  َعرَ  َوا

َق بِِه َوَرُجٌل َعَرَف دِيآَن اهلِل   عَلَيآِه فَإِنآ  َكَت فََس ِديآن َاهلِل فََصد َ
مَ  َ أََحب َُه عَلَيآِه َوإِنآ َرأَى َمنآ َرأَى َمنآ يَعآ َمُل بَِباِطٍل  ُل الآَخْيآ  يَعآ

نِِه كُل ِهِ َك يَنآُجوآ َعىَل إِبآَط ِه فََذلِ لَيآ أَبآَغَضُه عَ   ِِفآ "  ِقي ُ َرَوى الآَبيآهَ  ."ا
ِيآَماِن"  .ُشَعِب اْلآ

5151. (15) [3/1425- అప్రిశోధితం] 
'ఉమ్ర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''చివర్ 
కాలింలో నా అనుచర సమాజానిన దురామరుగ లైన 
పాలకులు ప్ర్పాలిసా్నరు. వార్వలల  అనేక ఆప్ద్లు 
వసా్నయి. ఈ ఆప్ద్ల నుిండి అల్లల హ్ (త) ధర్వినిన 
గుర్త ించినవాడే, ధరమింపై నిలకడగా ఉననవాడే, విముకిత  
పిందుతాడు. ఇింకా అతడు తన నోటిదాారా, తన చేతి 
మ్ర్యు హృద్యిం దాారా సతేింకోసిం 
పోరాడుతాడు. అింటే తన నోటిదాారా హితబోధ 
చేసా్నడు, శకిత దాారా ఆచర్సా్నడు. లేకపోత్య మ్నస్లో 
చెడుగా భావిసా్నడు. ఇతని ప్పణాేలు ముిందు నుిండి 
వార య బడిఉింటాయి. అింటే అతడు మ్ించిచేసా్నడా, 
చెడుచేసా్నడా అని వార యబడి ఉింట్టింది. మ్రో వేకిత  
కూడా విముకిత  పిందుతాడు. ధరమిం గుర్ించి తెలిసన 

వాడై ఉింటాడు. దానిన ధృవీకర్సా్నడు కూడా. అతడు 
తననోటితో పోరాడుతాడు. ఇింకా ధరమిం గుర్ించి 
తెలిస, మౌనింగా ఉిండేవాడు కూడా. అింటే చెడు జరుగు 
తుిండగా చూస కూడా నోటితోగాని, చేతాోగాని 
వార్ించడు అింటే మౌనింగా ఉింటాడు. ఇతడు విశాాస 
బలహీనుడు. ఈ వేకిత  తన విశాాసిం, చెడును చెడుగా 
భావిించటింవలల  దానిన రహసేింగా ఉించటిం వలల  
విముకిత   పిందుతాడు.75 (బైహఖీ-/షు'అబిల్ ఈమాన్(  

 

(అల్ 'అయాజు'బిల్లల హ్) 

75) వివరణ-5151: ఈ మూడు సి్ననాలూ ఖుర్్ఆన్ 

దాారా ధృవీకర్ించబడుతునానయి. ''వీర్లో కొింద్రు 

 (3/1426) تم دراسته ([ ) لم ت 16]  - 5152
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعنآ َجاِبٍر قَاَل: وَ  َح  أَوآ " :قَاَل َرُسوآ

 ِ ََلُم: أَِن اقآلِبآ َمِديآَنةَ اهلُل َعز َ َوَجل َ إَِل ِجْبآ  كََذا  يآَل عَلَيآِه الس َ
آ َعبآَدَك فََُل اَرب ِ إِن َ : يَ َوكََذا بِأَهآِلَها قَالَ  ِ ِصَك  ٌن لَمآ يَعآ  فِْيآ

فََة عَ  ٍ َطرآ آ فَإِن َ "يآ ِ  لَمآ َههُ َوجآ . قَاَل: "فََقاَل: اقآِلبآَها عَلَيآِه َوعَلَْيآ
رآ ِِفآ َساَعًة قَ " يََتَمع َ ِيآمَ  .ط ُ  .اِن"َرَوى الآَبيآَهِقي ُ ِِفآ " ُشَعِب اْلآ

5152. (16) [3/1426 -అప్రిశోధితం] 
జాబిర్్ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, 'అల్లల హ్ (త) 
జిబీర ల్ (అ)ను పాపాలకుగురైన ఫల్లనా ప్టు ణానిన 
అకకడి ప్ర జలతో సహా ఎతాివేయమ్ని ఆదేశించాడు.' 
అప్పుడు జిబీర ల్ (అ), 'ఓ ప్ర భూ! వార్లో ఫల్లనా నీ 
భ్కుత డు కూడా ఒకడునానడు. అతడు ఒకక 
నిమిషానికై్నా నీ అవిధ్మయతకు పాలుడలేదు,' అని 
విననవిించుకునానరు. దానికి అల్లల హ్ (త), ఆ 
ప్టు ణానిన ప్టు ణవాస్లతో సహా నాశనించేయి, 
అిందులో ఎవరునాన ఫరాాలేదు, ఆ ఫల్లనా దాస్డు 
వార్ అవిధ్మయతల వలల  ఏనాడు ఆగర హిం, 
అయిషు తలకు గుర్కాలేదు,' అని ఆదేశించాడు.'' 
(బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1426)سته ( لم تتم درا[ )  17]  - 5153
 َ ُل قَاَل:قَاَل َرُس  ِِبآ َسِعيآدٍ َوَعنآ أ اهلِل صىل اهلل عليه  وآ

أَلُ  ُل:مَ  عبدالآ  وسلم:"إِن َ اهلَل َعز َ َوَجل َ يَسآ َمِة فََيُقوآ َم الآِقَيا ا  يَوآ
ِكرآ  َكَر فَلَمآ ُتنآ ُل اهلِل صىل اهلللََك إِذَا َرأَيآَت الآُمنآ  هُ ؟"قَاَل َرُسوآ

َتُه فَ  يه وسلم: " عل  ُل:يَا فَُيلََق َ ُحج َ اَس َرب ِ ِخفآُت الن َ َيُقوآ
ُتَك". ََحادِيآَث الث َََلثَ  َوَرَجوآ  " ُشَعِب  ِِفآ  ةَ َرَوى الآَبيآَهِقي ُ اْلآ
ِيآَماِن"   .اْلآ

5153. (17) [3/1426- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''తీరుుదినిం నాడు అల్లల హ్ (త) తన 

 

దురామరుగ లు, పాపాతుమలునానరు. మ్ర్ కొింద్రు మిథాయ 

వాదులు, మ్ర్కొింద్రు మేలువైెప్ప ప్రసురిం అధిగ 

మిించేవారూ ఉనానరు.'' వీరు సి్ననాలను బటిు  వేర్దారుగా 

ఉనానరు. అయిత్య వీరింద్రూ విముకిత  పిందే వార్ద. 



25. సంస్కారాల పుసత కం : 4628-5154 ; సంపుటం : II 1748 25-  َِداب   II :  دلآ الجِ    ؛  5154-4628  : ِكتَاُب اْلآ

భ్కుత ణన నీ ముిందు ధరమవేతిర్దక కారాేలు జరుగు 
తుిండగా చూస కూడా మౌనిం వహిించావు, 
వార్ించకుిండా ఉనానవు, అప్పుడు నీకే మ్యిింది'' అని 
ప్ర శనసా్నడు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనిం, ''అల్లల హ్ ఆ భ్కుత ని 
హృద్యింలో తన స్నక్షేిం ప్ర వేశింప్జేసా్నడు. అప్పుడు ఆ 
భ్కుత డు, 'ఓ నా ప్ర భూ! నేను ప్ర జలకు భ్యప్డాాను, నీ 
క్షమాప్ణప్టల  ఆశగా ఉిండేవాడిన,' అని సమాధానిం 
ఇసా్నడు. (బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1426)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5154
َعِري ِ قَاَل: َوعَ  َشآ ََس اْلآ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس  نآ أَِِبآ ُموآ وآ
رُ ُس ُمَحم ٍَد بَِيِدهِ إِ ِذيآ نَفآ َوال َ " وسلم: َف  ن َ الآَمعآ وآ
َمةِ  يآَقَتاِن ُتنآَصَباِن َرَخِل َوالآُمنآكَ  َم الآِقَيا ا فَأَم َ  .لِلن َاِس يَوآ

َحابَُه الآمَ  ُر أَصآ ُف فَُيَبش َ ُروآ َ وَ عآ ُهُم الآَخْيآ عَدآ يُوآ َكُر  َو ا الآُمنآ أَم َ
ُل: إِلَيآُكمآ إِلَيآُكمآ وَ فَ  َتِطيآ  َماَيُقوآ َن لَُه إَِل َ لُزُ يَسآ ًماُعوآ هُ  . َرَوا"وآ

َمُد َوالآ  ِيآ َبيآهَ أَحآ  .َماِن"ِقي ُ ِِفآ "ُشَعِب اْلآ
5154. (18) [3/1426 -అప్రిశోధితం] 
అబూ మూస్న అష్'అరీ (ర) కథనిం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనిం, ''ఎవర్చేతిలో నా పార ణిం ఉింద్ర ఆయన (త) 
స్నకియ ! తీరుుదినిం నాడు మ్ించీ చెడుల శరీర ఆకారాలను 
సృష్ు ించి ప్ర జలముిందు నిలబటు డిం జరుగుతుింది. 
మ్ించి, మ్ించి-చేసేవార్కి శుభ్వారత లు తెలియజేసా్ింది. 
మ్ించి, మ్ించి-చేసేవారింద్ర్కీ ఈ రోజు శుభ్ిం జరుగు 

తుింద్ని వాగాద న్ం చేస్తు ంది. అదేవిధింగా చెడు ప్ర జలతో, 
'దూరింగా వెళుిండి, దూరింగా వెళుిండి. నా ద్గగ రకు 
రాకిండి,' అని అింట్టింది. కాని, ప్ర జలు ప్ర ప్ించింలో 
దానిన కౌగలిించుకుననట్టల  అకకడ కూడా కౌగలిించు 

కుింటారు.76  (అ'హమద్, బైహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమాన్) 
 

76) వివరణ-5154: అల్లల హ్ (త) మ్ించీ, చెడుల గుర్ించి 

ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''మరియు మేమ ప్ర తి మాన్వుని 

మడలో అతని కరిల్ను కటిట  ఉంచామ. మరియు 

పున్రుతాథ న్దిన్మన్ అతని (కరి) గర ంథానిన అతని 

మందుపడాు మ, దానిని అతడ్డ స్పషట మైన్దిగా 

గర హిస్తు డ్డ. (అతనితో ఇల్ల అన్బడ్డతంది): ''నీవు నీ 

కరిప్తిానిన చదువుకో! ఈ ర్చజు నీ (కరిల్) లకొ 

***** 

 

చూస్తకోవట్టనికి స్ాయంగా నీవేచాలు.''  ఎవ్డు 

స్నాిరి్వనిన అవల్ంబిస్తు డో, అతడ్డ నిశుయంగా, తన్ 

మేలుకే స్నాిరి్వనిన అవల్ంబిస్తు డ్డ. మరియు ఎవడ్డ 

మారిభర షుట డవుతాడో, అతడ్డ నిశుయంగా, తన్ న్షాట నికే 

మారిభర షుట డవుతాడ్డ. మరియు బరువు మోసే 

వాడవాడూ మర్కకని బరువునుమోయడ్డ. మరియు 

మేమ ఒక ప్ర వకత ను ప్ంప్న్ంత వరకు (ప్ర జల్కు) శక్ష 

విధించేవారం కామ. (బనీ ఇస్నర యీల్, 17 :13-15) 

*** 


