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قَاِق   - 26 ِ  ِكَتاُب الر 
26. మనుసును కరిగించే మాటలు 

----- 
ُل  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగింا

 ( 3/1427)[ ) صحيح (  1]  - 5155
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:عَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ِن ا

ح َ  ِمَن الن َاِس:الص ِ َكِثْْيٌ  ُة َوالَْفَراغُ". "نِْعَمَتاِن َمْغُبْوَن فِْيِهَما
 ُ   .َرَواهُ الُْبَخاِري 

5155. (1) [3/1427-దృఢం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రండు అనుగ్ర హాలు ఎలంటివంటే, అనేక మంది 
ప్ర జలు వీటిప్ట్ల  మోసంలో ఉన్నెరు. వీటి విషయంలో 
నషట పోతున్నెరు. వాటి విలువను గుర్త ంచట్ం లేదు. 
వాటివల్ల  లభం పందట్ం లేదు. వాటిలో ఒకటి 
ఆరోగ్యం, రండవది తీరిక. 1   (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1427) [ ) صحيح ( 2]  - 5156
اٍد قَاَل:وَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َعِن الُْمْسَتْوِرِد بِْن َشد َ
ْنَيا ِِف اْْلِخَرةِ إِّل َ ِمثَْل َما  سلم يَُقْوُل:  و  عليه "َواهلِل َما الد ُ

. َرَواهُ  "َعُل أََحُدكُْم أَْصَبَعُه ِِف الَْيم ِ فَلَْيْنُظْر بَِم يَْرِجعُ ْج يَ 
  .ُمْسِلٌم 

5156. (2) [3/1427- దృఢం] 
ముసౌ్తరిద్ బిన్ షదా్దద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ సాకి్ష! ప్రలోకం ముందు, ఇహలోకం ఎల 
 

1) వివరణ-5155: అంటే అలల హ్(త) ప్ర సాదించిన రండు 

అనుగ్ర హాలు ఆరోగ్యం, తీర్కల్ వల్ల  లభం పంద్దలి. 

వీటిని వృథాగా పోనివ్వరాదు. ఏదైన్న మంచి ప్నిచేస్తూ  

ఉండాలి. ఆరోగ్యం ధనంకన్నె గొప్పది. అదేవిధంగా 

తీర్కకూడా గొప్ప దైవానుగ్ర హం. పెదాపెదా పాల్కుల్కు, 

ధనవంతుల్కు కూడా దీని భాగ్యం కలుగ్దు. 

పేదల్కన్నె అధికంగా ధనవంతులే విచారంలో మునిగి 

ఉంటారు. ధనవంతులు పాల్కులు ప్ర శంతంగా 

ఉండలేరు. మనశశంతిలేని ఆ ధనమందుకు? తీర్కలేని 

ఆ అధికారం ఎందుకు? అందువల్ల  ఆరోగాయనిె, తీర్కను 

వృథాచేయరాదు. 

ఉందంటే, ఎవరైన్న సముదర ంలో తన చేతివ్రర లు ముంచి 
ఎంత నీరు తనవ్రర లుకు అంటుకొని ఉందో చూచి 

నటుట ంది.''  2  (ముస్లల మ్) 
 ( 3/1427)[ ) صحيح (  3]  - 5157

َعْن َجاِبٍر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمر َ بَِجْدٍي وَ 
لُْوا: "أَي ُُكْم يُِحب ُ أَن َ َهَذا لَُه بِِدْرِهٍم؟" أََسٍك َمي ٍِت. قَاَل:  َما فََقا

ْنَيا أَْهَوُن َعىَل اهلِل ِمْن َهَذا   قَاَل: نُِحب ُ أَن َُه لََنا بَِشْيءٍ  "فََواهلِل لِلد ُ
 . عَلَْيُكْم". َرَواهُ ُمْسِلٌم 

5157. (3) [3/1427-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చనిపోయిన ఒక మేక పిల్ల  
ప్ర కక నుండి వెళుతూ, 'ఈ చనిపోయిన మేకపిల్ల ను ఒక 
దిర్హమ్లో ఎవరు తీసుకుంటారు?' అని తన 
శిష్యయల్ను అడిగారు. ద్దనిక్ష అనుచరులు, 'మాలో 
ఎవరూ దీనిె తీసుకోవటానిక్ష స్లదధ ంకారు. ఎందుకంటే 
తీసుకొని ఏం చేసుకుంటారు? అది చనిపోయిఉంది. 
ఉచితంగా ఇచిిన్న తీసుకోరు,' అని వినెవించు 

కున్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్ సాకి్ష! ఈ 
 

2) వివరణ-5156: అంటే సముదర ంలో ముంచి వ్రలును 

తీస్తూ , ఒకటి రండు చుకకల్ నీరు మాతర మే వసుూ ంది. 

అంటే ఐహిక జీవితం ప్రలోకంముందు ఆ నీటిచుకకల్ 

కంటే చాల చినెది. ప్రలోకం సముదర ం వంటిది. ఈ 

జీవితం నశించేది, కాని ప్రలోకం శశ్వతమైనది. ఈ 

లోకంలోని ప్ర తి వసుూ వు నశించేది. కాని ప్రలోక సుఖాలు 

శశ్వతమైనవి. అందువల్ల  నశించేద్దనిె, శశ్వతంగా 

ఉండేద్దనిపైె పార ధానయత ఇవవరాదు. ఇప్పపడు తెలిస్లన 

విషయం ఏమిట్ంటే పార ప్ంచిక అనుగ్ర హాలు పంది 

గ్రావహంకారాల్కు గుర్కావట్ం సర్కాదు.  

దైవానుగ్ర హాల్ను పంది దైవాదేశల్ ప్ర కారం, దైవమారగ ంలో 

ఖరుిపెటేట  వయక్షత  మాతర మే అదృషట వంతుడు. ఇటువంటి 

వయక్షత  ఉభయ లోకాలోల నూ మేలుపంది, సవరగ ంలో ఉనెత 

సాాన్నలు అధిరోహిసాూ డు. 
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పార ప్ంచిక జీవితం అలల హ్ (త) వదా చనిపోయిన మేకపిల్ల  
కంటే నీచమైనది అని ప్ర వచించారు.  3  (ముస్లల మ్) 

 ( 3/1427) [ ) صحيح ( 4]  - 5158
ْيَرةَ قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَر

ْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمِن َوَجن َُة اْلكَافِرِ  لد ُ   .هُ ُمْسِلٌم ا. َروَ " "اَ
5158. (4) [3/1427-దృఢం] 

 

3) వివరణ-5157: వివ్రకవంతులైన విశవసులు దీనిె 

హీనంగా భావిసాూ రు. దీనివైెప్ప చూడనైన్న చూడరు. ఓ 

సోదరా! ప్రలోకంలో ఈపార ప్ంచిక మనోకాంక్షలు నినుె 

సరవన్నశ్నం చేసాూ యి. అకకడ ఐహిక పేర మికుల్కు 

కఠిన్నతి కఠినమైన విధంగా శికి్షంచట్ం జరుగుతుంది. 

ప్ర వకత  (స) ఒక కుర ళ్ళిన సమాధిపైె నిల్బడి, ప్ర జలరా! 

రండి ప్ర ప్ంచానిె చూడండి. ప్ర వకత  (స) కుర ళ్ళిన వసూ రం, 

కుర ళ్ళిన కళేబరానిె చూపెడుతూ ఇది ప్ర ప్ంచం. ప్ర ప్ంచ 

అల్ంకరణ ఈ వసూ రం వంటిది. ఈ దుముులు కుర ళ్ళిన 

దుముులల  ఉన్నెయి. అంటే మరణానంతరం శ్రీరం 

కుర ళ్ళిపోతుంది, దుముులు కూడా కుర ళ్ళిపోతాయి. వసూ రం 

కూడా చిర్గిపోతుంది. అనీె నశిసాూ యి. (బై్నహఖీ, 

'గ్జాలీ, అ'హ్యా ఉల్ 'ఉలూమ్)  

ప్ర ప్ంచంలోని ఏ వసుూ వూ శశ్వతమైనది కాదు. పైె 

'హదీసు'ను క్షర ంది 'హదీసు' వివర్సుూ ంది. అబూ హురైరహ్ 

(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నతో, 'ప్ర ప్ంచం చూపెడుతాను, 

న్నతో రా,' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష నేను, 'స్లదధ ంగా 

ఉన్నెను,' అని అన్నెను. ప్ర వకత  (స) న్న చేయి ప్టుట కొని 

మదీనహ్ వెలుప్ల్ అడవిలోక్ష తీసుకొని వెళ్ళిరు. 

అకకడ ఒకచోట్ ప్పరర లు, మల్ం, దుముులు, చినిగి 

ఉనె బట్ట పేలికలు ఉన్నెయి. ప్ర వకత  (స), 'ఓ అబూ 

హురైరహ్! ఈ ప్పరర లు కూడా నీవు కోరుతునెటేల  

కోరుకునేవారు, నీవు ఆచర్సుూ నెటేల  ఆచర్ంచేవారు. 

కాని ఈన్నడు వీర్పైె చరుంగాని, వసాూ రలుగాని లేకుండా 

పోయాయి. ఇంకా కొనిెదిన్నలోల  ఇవి బుగిగ  అయిపోతాయి. 

ఈ మలనిె వీరు సంపాదించి తెచేివారు. ఈన్నడు 

నీవు దీనిెచూస్ల అసహియంచుకుంటున్నెవు. ఈ బట్ట  

పేలికలే వీర్వసాూ రలుగా ఉండేవి. ఇంకా ఈ దుముులు వీర్ 

వాహన్నలు. వీటిపైె ఎక్షక నగ్రాలోల  తిర్గేవారు. కాని 

వీట్నిెటికీ విన్నశ్నం తపిపందికాదు. అకకడ చాలస్తప్ప 

ఏడిిన తరావతనే అకకడి నుండి వెనుతిర్గాము,' అని 

అబూ హురైరహ్ (ర) పేర్కకన్నెరు.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 
''ఇహలోకం విశవస్లక్ష జేలు వంటిది, అవిశవస్లక్ష సవరగ ం 
వంటిది.'' 4 (ముస్లల మ్) 

 

4) వివరణ-5158: అంటే సవరగ ంలో విశవస్లక్ష ల్భంచే 

సుఖాలు, విలసాలు ప్ర ప్ంచంలో ల్భంచవు. కనుక 

ఇహలోకం విశవస్లక్ష జేలువంటిది. నరకంలో అవిశవస్ల 

ప్డే బ్బధల్కంటే ఇకకడ తన ఇష్టట నుసారం ఎటువంటి 

ఆదేశలు, నిషిద్దధ లు లేకుండా జీవితం గ్డుప్పతాడు. 

అందువల్ల  అవిశవస్లక్ష ఇది సవరగ ం అవుతుంది. విశవస్ల 

ఇహలోకంలో  దైవాదేశల్ను పాలిస్తూ , తనుెతాను 

మనోకాంక్షల్కు దూరంగా ఉంచుతూ జీవిసాూ డు. కనుక 

అతనిక్ష ఇది జేలువంటిది. అదేవిధంగా అవిశవస్ల ఇకకడ 

ఎటువంటి అవరోధాలు లేకుండా, మనోకాంక్షల్కు 

ద్దసుడై ధరుం, అధరుం అని ఆలోచించకుండా విందులోల  

విలసాలోల  మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు. అందువల్ల  

అతడిక్ష ఇది సవరగ ంల్ల ఉంటుంది.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''అలాకాదు! నిశ్చయంగా, దుష్టు ల కర్మ 

పతర ం సిజీ్జనులో ఉంది. ఆ సిజీ్జన్ అంటే నీవు ఏమను 

కంటున్నావు? వా్రసిపెట్ు బడిన (చెర్గని) గర ంథం. 

సత్యాన్ని తిర్స్కరించేవారికి ఆ రోజు విన్నశ్మంది. 

వ్రరికే! ఎవ్రైతే తీర్పుదిన్ననిా తిర్స్కరిసౌ్తరో! 

మరియు మితిమీరి పర వ్రిత ంచే పాపిష్టు డు తపు, 

మరవ్వడూ దానిని (తీర్పుదిన్ననిా) తిర్స్కరించడు. 

మా సూచనలు (ఆయాత్) అతడికి వినిపించబడి 

నప్పుడు అతడు: "ఇవి పూర్వకాలప్ప కటుు కథలే!" అని 

అంటాడు. అలాకాదు! వాసౌ్వానికి వారి హృదయాలక 

వారి (దుష్ు ) కార్యాల త్రర ప్పు పట్ు ంది. అింతే కాదు, ఆ 

రోజు నిశ్చయంగా, వార్ప తమ పర భువు కార్పణ్ాం నుండి 

నిరోధంపబడతార్ప. తరువ్రత వార్ప నిశ్చయంగా, 

భగభగ మండే నర్కాగ్నాలోకి పోతార్ప. అపుుడు 

వారితో: "దేనినైతే మీర్ప అస్తామని తిర్స్కరిసౌూ 

వ్చ్చచరో, అది ఇదే!" అని చెపుబడుత్రంది. అలా 

కాదు! నిశ్చయంగా, ధర్మనిష్ఠు పర్పల (ప్పణ్యాత్రమల) 

కర్మపతర ం మహోనాత గర ంథం ('ఇలా్లయ్యాన్)లో ఉంది. 

మరి ఆ 'ఇలా్లయ్యాన్్ అంటే నీవు ఏమనుకం 

టున్నావు? అది వార సిపెట్ు బడిన ఒక గర ంథం. దాన్నకి, 

(అలా్లహ్్క) స్నిాహిత్రలైన వార్ప (దేవ్దూతలు) 

స్తక్ష్ాంగా ఉంటార్ప.'' (అల్-ముతపిిఫీన, 83:7-21)  

వాసూ వం ఏమిట్ంటే హృదయాలోల  ప్రలోక కోర్క ఉనె 

వార్క్ష సతాకరాయలు చేస్త భాగ్యం ప్ర సాదించట్ం జరుగు 
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 ( 3/1427)[ ) صحيح (  5]  - 5159
  ن َ "إِ  لم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 

يُْجِزْي بَِها ِِف  ْنَيا َو اهلَل َّل يَْظِلُم ُمْؤِمًنا َحَسَنًة يُْعِطْي بَِها ِِف الد ُ
ْنَيا  ِ ِِف الد ُ ا اْلكَافُِر فَُيْطَعُم بَِحَسَناِت َما َعِمَل بَِها لِِل  اْْلِخِرةِ َوأَم َ

. َرَواُه "بَِها ْجَزىَحّت  إِذَا أَفََْض إِىل اْْلِخَرةِ لَْم يَُكْن لَُه َحَسَنٌة يُ 
   .ُمْسِلٌم 

5159. (5) [3/1427-దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
విశవసులోల ని ఏ ఒకకర్ ప్ర తిఫలనిె వృథాచేయడు. 
ప్ర ప్ంచంలో కూడా అతనిక్ష ప్ర తిఫలనిక్ష బదులు 
ఇవవట్ం జరుగుతుంది. ప్రలోకంలో కూడా ఇవవట్ం 
జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అవిశవస్లక్ష కూడా 

 

తుంది. అయితే ఐహిక జీవితానిె పందే ప్ర యతెంలో 

ప్రలోకానిె మరచినవారు ఉభయ లోకాలోల నూ సాఫల్యం 

పందలేరు. ఉభయలోకాలూ అలల హ్ (త) చేతులోల నే 

ఉన్నెయి. అందువల్ల  ప్ర తిఒకకరూ ఈ విషయానిె 

గురుత ంచుకోవాలి.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''ఎవ్డు (ఇహలోక) తాతాకల్లక సుఖాలు 

కోర్పకంటాడో – మేమ కోరిన వానికి – దానిలో మాక 

ఇష్ు ంవ్చ్చచనంత, ఒస్ంగుతామ. తర్పవాత అతని 

కొర్క నర్కానిా నియమిసౌ్తమ, దానిలో అతడు అవ్ 

మానంతో బహిష్కరించబడినవాడై దహింపబడతాడు. 

మరియు ఎవ్డు విశ్వవసి అయి, పర్లోక (సుఖానిా) 

కోరి దానికై కృషి చేయవ్లసిన విధంగా కృషిచేసౌ్తడో, 

అల్లంట్వారి కృషి స్వవకరించబడుత్రంది. నీ పర భువు 

యొకక బహుమాన్నలు వీరికీ మరియు వారికీ అందరికీ 

స్వవచఛగా పర స్తదించబడతాయి. మరియు నీ పర భువు 

యొకక బహుమాన్నలు (ఎవ్వరికీ) నిషేధంచబడలేదు. 

చూడిండి! మేమ కొందరికి మరికొందరిపైె ఏవిధంగా 

ఘనత నొస్ంగామో! కాని పర్లోక (జ్జవితసుఖ)మే గొపు 

సా్తన్నలు గలది మరియు గొపు ఘనత గలది.'' (బనీ-

ఇసార యీల్, 17:18-21)  

''..మన్ య'అమల్ స్తఅన్' యుజ్'జబిహీ..'' (అనిాస్త', 

4:123). ఈ ఆయత అవతర్ంచబడినప్పడు అబూబక్ర్ 

(ర),'ఓ ప్ర వకాత ! ఎవరు సాఫల్యం పందుతారు,' అని 

వినెవించుకున్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), ''అలల హ్ 

నినుె దుుఃఖవిచారాల్ ద్దవరా, వాయధుల్ద్దవరా, 

ఆప్దల్ద్దవరా క్షమించివ్రసాూ డు'' అని అన్నెరు. 

ప్పణాయల్కు బదులు ప్ర తిఫల్ం ఇవవట్ం జరుగుతుంది. 
అతనిక్ష ధనసంప్దలోల  వృదిధ ని ప్ర సాదిసాూ డు. కాని 
ప్రలోకంలో అతని కోసం ఏదీ ఉండదు.''   5 (ముస్లల మ్) 

 (3/1428)[ ) متفق عليه (  6]  - 5160
ْيَرةَ قَاَل:وَ   وسلم: هلل عليهقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا َعْن أَِِبْ ُهَر

ِرهِ  لْمَكَا َهَواِت َوُحِجَبِت الَْجن َُة بِا لش َ . ُمت ََفٌق  ""ُحِجَبِت الن َاُر بِا
متفق   .. بَْدَل "ُحِجَبْت""ُحف َْت عَلَْيِه. إِّل َ أَن َ ِعْنَد ُمْسِلٍم: "

 .عليه
5160. (6) [3/1428  -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకం - మనోకాంక్షలు, విలసాల్తో ఆవర్ంచబడి 
ఉంది, సవరగ ం-కష్టట లు, బ్బధల్తో ఆవర్ంచబడిఉంది.'' 6 
(బు'ఖారీ, మసాిం) 

 ( 3/1428)[ ) صحيح (  7]  - 5161
"َتِعَس َعْبُد  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ 

ْرَهِم َوَعْبُد اْل  ِ ْيَناِر َوَعْبُد الد  ِ إِْن أُْعِطَي َرِضَي َوإِْن   .َخِمْيَصةِ الد 
ْنَتَكَس  ْنُتِقَش. ُطْوََب   .لَْم يُْعَط َسِخَط َتِعَس َوا َوإِذَا َشْيَك فَََل ا

ًة  لَِعْبٍد آِخٍذ بِِعَناِن فََرِسِه ِِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْشَعَث َرأُْسُه ُمْغَب َ
اقَِة  ْن َراَسِة َوإِ الْحِ قََدَماهُ إِْن كَاَن ِِف الِْحَراَسِة كَاَن ِِف   كَاَن ِِف الس َ

اقَِة َوإِِن اْسَتأْذََن لَْم يُْؤذَْن لَُه َوإِْن َشف ََع لَْم يَُشف َعْ  .  " كَاَن ِِف الس َ
  .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

5161. (7) [3/1428   -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ధన సంప్దలు, ఖరీదైన దుసుూ ల్ను కోరుకునే వయక్షత  
న్నశ్నం అవుగాక! ఎందుకంటే ఇవి ప్ర సాదించబడితే 
సంతోషిసాూ డు, ఇవవకపోతే అసహియంచుకుంటాడు. 

 

5) వివరణ-5159: ఎందుకంటే అవిశవస్లక్ష అతడు చేస్లన 

ప్పణయఫలితంగా ప్ర తిఫల్ం ఇహలోకంలోనే అలల హ్ (త) 

ఇచిివ్రసాూ డు. అంటే అలల హ్ (త) తన ద్దసుల్పైె అపార 

కారుణయం గ్ల్వాడు, అలల హ్ (త) విశవస్లక్ష, అవిశవస్లక్ష 

ఎవర్నీ మరువడు. అంటే భూమిపైె సంచర్ంచే 

పార ణుల్నిెటి ఆహార బ్బధయత అలల హ్(త)పైె ఉంది. 

6) వివరణ-5160: అంటే మనోకాంక్షల్ను, సుఖవిల 

సాల్ను అనుసర్స్తూ  చేరే గ్మయసాానం నరకం. దైవభీతి, 

కష్టట లు, ఆప్దల్ను అనుసర్స్తూ  చేరే గ్మయసాానం సవరగ ం. 
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అంటే ధనసంప్దల్ ద్దసుడు దైవద్దసుడు కాడు. 
ఇటువంటివాడు న్నశ్నం అవుగాక! ఆప్దలు వస్తూ  
తొల్గ్కూడదు. ముళుి గుచుికుంటే బయట్కు 
రాకూడదు.'' అయితే శుభ సంతోష్టలు ఎటువంటి వయక్షత  
కంటే అతడు తన గురర ం కళ్ిం ప్టుట కొని దైవమారగ ంలో 
పోరాడుతాడు, యుదధ ంలో ఉండట్ం వల్ల  అతని జుటుు  
చెలల చెదురుగా ఉంటుంది. అతని కాళుి కూడా 
దుముు, ధూళ్ళతో నిండిఉంటాయి. ఏప్ని చెపిపన్న 
సంతోషంగా చేసాూ డు, ప్ని చాల చకకగా చేసాూ డు. 
ఒకవ్రళ అతనిక్ష సైనయం కాప్ల ద్దరునిగా నియమిస్తూ  
ఎంతో నిజాయితీగా తన బ్బధయతను నిరవర్త సాూ డు. 
అదేవిధంగా సైనయం వెనుక ఉండమంటే వెనుక ఉంటాడు. 
ఉతూ మంగా తన బ్బధయతను నిరవర్త సాూ డు. అతని 
పేదర్కంవల్ల  అధికారుల్ వదాకు వెళిగోర్న్న అతనిక్ష 
అనుమతిల్భంచదు. ఒకవ్రళ అతను ఎవర్ గుర్ంచైెన్న 
స్లఫారసు చేసిన్న అతని స్లఫారసు చెల్ల దు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1428)[ ) متفق عليه (  8]  - 5162
َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 

قَاَل: "إِن َ ِمم َا أََخاَف عَلَْيُكْم ِمْن بَْعِدْي َما يُْفَتُح عَلَْيُكْم ِمْن  
ْنَيا ُجٌل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَْو يَأِِْت الَْخْْيُ  رَ َل ِزْيَنِتَها". فََقا وَ  َزْهَرةِ الد ُ

ُل عَلَْيهِ  ِ؟ فََسَكَت َحّت َ َظننا أَن َُه يُْْنَ ر  لش َ قَاَل: فََمَسَح َعْنُه  .بِا
ائُِل؟" َوقَاَل: .الُرَحَضاءُ  "إِن َُه َّل   َوكَأَن َُه َحِمَدهُ فََقاَل: "أَْيَن الس َ

ِ َوإِ  ر  لش ِ ِبْيُع َما يَْقُتُل َحَبطا أَْو يُِلم ُ   ن َ يَأِِْت الَْخْْيُ بِا ِمم َا يُْنِبُت الر َ
ْت َخاِصَرَتاَها اِْسَتْقَبلَْت  إِّل َ آكِلََة الَْخِضِر أَكَلَْت َحّت  اِْمَتد َ

لَْت ثُم َ عَادَْت فَأَكَلَْت. ْمِس فَثَلَْطْت َوَبا َوإِن َ َهَذا الَْماَل  الش َ
ِه فَِنْعَم الَْمُعْونَُة  هُ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن أََخَذ  ِه َوَوَضَعُه ِِف َحق ِ بَِحق ِ

َيُكْوُن  ل َِذْي يَأْكُُل َوَّل يَْشَبُع َو ِه كَاَن كَا ُهَو َوَمْن أََخَذهُ بَِغْْيِ َحق ِ
َمِة". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ    .َشِهْيًدا عَلَْيِه يَْوَم الِْقَيا

5162. (8) [3/1428  -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'నేను న్న 
మరణానంతరం ఈ ఐహిక సుఖసంతోష్టలు, 
అల్ంకరణల్ను గుర్ంచి భయప్డుతున్నెను. ఇసాల మ్ 
పోరాటాల్ వల్ల  ఇవి ల్భసాూ యి,' అని అన్నెరు. అది విని 
ఒక వయక్షత , 'ఇది చాల శుభకరమైన మాట్. అనేక 
దేశల్ను జయిసాూ ం, యుదధ ధనం చేతిక్ష వసుూ ంది, మా 

ప్ర్సా్లతి మరుగు ప్డుతుంది. మేము సుఖంగా, 
సంతోషంగా దైవానిె ఆరాధించగ్ల్ం. ఇవి హాని 
చేకూరుసాూ యా? వీటివల్ల  కీడు కలుగుతుంద్ద?' అని 
ప్ర శిెంచాడు. అది విని ప్ర వకత  (స) మౌనం వహించారు. 
దైవవాణి అవతర్సుూ ందని మేము భావించాము. 
దైవవాణి అవతర్ంచిన తరువాత ప్ర వకత  (స) ముఖంపైె 
ఉనె చెమట్ను తుడుచుకొని, 'ఆ ప్ర శిెంచిన వయక్షత  
ఎకకడున్నాడు?' అని అన్నెరు. అంటే, ప్ర వకత  (స) 
ప్ర శిెంచే వాని ప్ర శ్ెను మంచి ప్ర శ్ెగా భావించారు. 
అతని ప్ర శ్ెకు సమా ధానంగా ఇల అన్నెరు, 'మంచి, 
మంచిని తెసుూ ంది. మంచి, చెడును తీసుకురాలేదు, 
ఇంకా చెడుకు సహాయకార్గా కూడా ప్నిక్షరాదు. 
అయితే చెడుగా ఉప్యోగించట్ం వల్ల  చెడు కలుగు 

తుంది. దీని ఉద్దహరణ ఎల ఉందంటే, వరిాకాల్ంలో 
ప్చిిక మొలుసుూ ంది. ఎకకడ చూస్లన్న ప్చిని ప్చిిక 
బయళేి కనబడతాయి. అయితే వీటిలో ఎటువంటి 
చెడులేదు. కాని ఆకలిగా ఉనె జంతువు ప్చిగ్డిిని 
హదాుమీర్ తింటే అజీరణ ం అయిపోతుంది. ద్దనివల్ల  
మరణం సంభవించవచుి, లేద్ద తీవర  అన్నరోగాయనికీ 
గుర్ కావచుి. అయితే కొంతమాతర మే తినె జంతువు, 
కడుప్పనిండి చురుగాగ  తయారై మేయడం ఆపి, 
అల్వాటు ప్ర కారం ఎండలో కూర్పచంటుంది. 
జంతువులు కడుప్పనిండా తినె తరువాత ఎండలో 
దొరుల తాయి. ఎండవ్రడివల్ల  కడుప్ప మతూ బడుత్రంది. 
తినెదంతా జీరణ మయిపోత్రంది. మళ్ళి నిల్బడి 
మల్మూతార లు విసరీిసౌ్తయి. ఆ తరువాత మళ్ళివెళ్ళి 
మేయడం పార రంభసౌ్తయి. ఇంతకు ముందు చేస్లనటుల  
చేసౌ్తయి. మధ్యయమారాగ నిె అనుసర్స్తూ  తింటూ 
తార గుతూ ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఒకవ్రళ 
హదాులుమీర్ తిని ఉంటే అన్నరోగాయనిక్ష గురయ్యయవి. 
అతని ధన్ననిధ కూడా ఇటువంటి ప్ర్సా్లతే. చాల 
కనువిందుగా ఉంటుంది, ధరుంగా సంపాదించి సరైన 
విధంగా ఖరుిచేస్తూ  ఈ ధనం అతనిక్ష సహాయ 

ప్డుతుంది. అధరుంగా సంపాదించి అధరు కారాయలోల  
ఖరుిపెడితే, ద్దని ఆశ్ ఎప్పటికీ తరగ్దు. తిని కూడా 
తిననటుట  ఉంటాడు, పందికూడా పందనటుట  ఉంటాడు. 
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ఇంకా ఈ ధనం తీరుపదినం న్నడు అతనిక్ష వయతిరేకంగా 
సాక్షయం ఇసుూ ంది. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  

 (3/1429)[ ) متفق عليه (  9]  - 5163
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْمِرو بِْن َعْوٍف قَاَل:وَ 

ِكْن أَْخََش عَلَْيُكْم أَْن  َل " فََواهلِل َّل الَْفْقَرأَْخََش عَلَْيُكْم وَ  وسلم:
ْنَيا كََما بُِسَطْت َعىَل َمْن كَاَن قَْبلَُكْم   ُتْبَسَط عَلَْيُكُم الد ُ
". ُمت ََفٌق   ْ فََتَنافَُسْوَها كََما َتَنافَُسْوَها َوُتْهِلَكُكْم كََما أَْهلََكهْْتُ

  .عَلَْيهِ 
5163. (9) [3/1429- ఏకీభవితం] 
'అమ్ర్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలా్లహ్ సాకి్ష! నేను మీ పేదర్కం గుర్ంచి భయప్డట్ం 
లేదు. కాని నేను మీకు ప్ర సాదించబడే ధన సంప్దల్ ప్ట్ల  
భయప్డుతున్నెను. మీ పూరీవకుల్కు కూడా 
ధనసంప్దలు ప్ర సాదించ బడినటుల . అంటే మీరు 
ధనవంతులుగా పాల్కులుగా అయిపోతారు. ఉపాధి 
ప్పషకల్ంగా ల్భసుూ ంది. మీరు ద్దనేె కోరుతూ 
ఉంటారు. ఎందుకంటే మీ పూరీవకులు కూడా వాటినే 
కోరుకోసాగారు. అయితే ఇవనీె వార్ని న్నశ్నం 
చేస్లనటుల  మిములిె కూడా న్నశ్నం చేస్లవ్రసాూ యి. 
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (3/1429) [ ) متفق عليه ( 10]  - 5164
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىلوَ    عليه وسلم قَاَل:هللا َعْن أَِِبْ ُهَر

ِل ُمَحم ٍَد قُْوًتا" لل ُهم َ اْجَعْل ِرْزَق آ َ َيةٍ  ."ا  "كََفافًا".  :َوِِفْ ِرَوا
5164. (10) [3/1429-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన గుర్ంచి, 
తన సంతానం గుర్ంచి ఇల దు'ఆ చేస్తవారు.  

''అలా్లహు మ్మజ్అల్ రి'జ్ఖ ఆలి ము'హమ్మదిన్ 
ఖూతన్'' -- 'ఓ అలల హ్! ము'హముద్ కుటుంబ్బనిక్ష 
తగినంత ఉపాధి మాతర మే ప్ర సాదించు.' 7  

 

7) వివరణ-5164: అంటే జీవితం సాగినంత మాతర మే 

ఇవావలి. ప్ర వకత  (స) తన కుటుంబ్బనిక్ష అధిక ధన 

సంప్దల్ను కోరుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి 

ప్ర్సా్లతులోల  అలా్లహ్ (త) నుండి ఏమరుపాటుకు గుర్ 

కావట్ం జరుగు తుంది.  ఈ 'హదీసు' ద్దవరా ముస్లల మ్ 

సమాజానిక్ష ఉపాధి అనేవషణలో ప్ర మాదకరమైనంతగా 

 (3/1429)[ ) صحيح (  11]  - 5165
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروقَاَل:و

َتاهُ".ن َ "قَْد أَفْلََح َمْن أَْسلََم َوُرِزَق كََفافًا َوقَ وسلم:  َعُه اهلُل بَِما آ
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 

5165. (11) [3/1429-  దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచి, ముస్లల మ్ అయి, 
తగినంత ఉపాధి ఇవవబడిన వాడు అంటే అలల హ్ (త) 
ఇచిిన ద్దనితో తృపిూ  చెందినవాడు సాఫల్యం 
పంద్దడు.''  (ముస్లల మ) 

 (3/1429)[ ) صحيح (  12]  - 5166
ْيَرةَ قَاَل:و  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَر

لِِه ثَََلٌث: َماِِلْ َماِِلْ. "يَُقْوُل الَْعْبُد: لَُه ِمْن َما َما أَكََل  َوإِن َ َما
لَِك فَُهَو ذَاِهٌب   َط فَأَبْىَل أَْو أَعْ  فَأَفََْن أَْو لَِبَس  فَأَقَْتََن. َوَما ِسَوى ذَ

  .َوَتاِركُُه لِلن َاِس". َرَواهُ ُمْسِلٌم 
5166. (12) [3/1429- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ద్దసుడు ఇది న్న ధనం, ఇది న్న ధనం'' అని అంటాడు. 
అంటే అతని ధనం మూడు రకాలు. 1. అతడు 
తినివ్రసింది, న్నశ్నం చేసింది. లేద్ద 2. ధర్ంచి 
ఉప్యోగించి చించివ్రస్లంది. లేద్ద 3. దైవమారగ ంలో 
ఖరుిచేసింది మర్యు ప్రలోకం కోసం కూడబ్నట్ు ంది. 
ఈ మూడు తప్ప అతని దగ్గ ర ఉనెది పోవల్స్లందే, 
ప్ర జల్ కోసం వదలిపెట్ట వల్స్ల ఉనెదే.'' (ముస్లల మ్)  

 (3/1429) [ ) متفق عليه ( 13]  - 5167
قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَْتَبُع   ٍس َعْن أَنَ وَ 

َيْبََق َمَعُه َواِحٌد يَْتَبَعُه أَْهلُُه  الَْمي َِت ثَََلثٌَة: ْثَناِن َو ِجُع اِ فََْيْ
َيْبََق َعَملُهُ  لُُه َو ِجُع أَْهلُُه َوَما لُُه َوَعَملُُه فََْيْ     .. َمت ََفٌق عَلَْيهِ "َوَما

5167. (13) [3/1429-  ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, మరణా 
నంతరం మనిషి వెంట్ మూడు విషయాలు వెళతాయి. 
వాటిలో రండు తిర్గి వచేిసాూ యి. ఒకటి మాతర ం అతని 

 

కషట ప్డరాదని తగిన ద్దనికంటే అధిక సంపాదనకోసం 

పార కులడరాదని హితబోధ చేయబడింది. 
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వెంట్ ఉంటుంది. అతని వెంట్ అతని కుటుంబీకులు, 
అతని ధనస్ంపదలు, అతని ఆచర్ణ్  వెళతాయి. 
కుటుంబీకులు, ధనం తిర్గి వసాూ యి. కాని అతని 
ఆచర్ణ్ అతని వెంట్ ఉంటుంది. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
అంటే ఆచరణ మంచిదైతే సరే, లేకుంటే కష్టట లే 
కష్టట లు. 

 (3/1429) [ ) صحيح ( 14]  - 5168
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ 

ِرثِِه أَحَ  عليه وسلم: لِِه؟" ب ُ " أَي ُُكْم َماُل َوا لُْوا: يَا  إِلَْيِه ِمْن َما قَا
ِرثِِه. لُُه أََحب ُ إِلَْيِه ِمْن َماِل َوا  قَاَل: َرُسْوَل اهلِل َما ِمن َا أََحٌد إِّل َ َما

رَ  ِرثِِه َما أَخ َ َم َوَماَل َوا لَُه َما قَد َ    .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ ""فَإِن َ َما
5168. (14) [3/1429- దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

'మీలో ఎవరు తన ధనంకంటే తన వారసుని ధన్ననిె 
అధికంగా పేర మిసాూ రు,' అని ప్ర శిెంచారు. ద్దనిక్ష 
అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ప్ర తి వయక్షత  తన వారసుని ధనం 
కంటే తనధన్ననేె పిర యంగా భావిసాూ డు,' అని వినె 

వించుకున్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'ముందు ప్ంపిందే 
అతని ధనం, అంటే అలా్లహ్ (త) మారగ ంలో ఖరుిపెటిట న 
ధనం. ఇంకా వెనుక వదలి వెళి వల్స్లంది అతని 
వారసుని ధనం' అని ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (3/1429)[ ) صحيح (  15]  - 5169
ٍِف َعْن أَبِْيِه قَاَل:وَ  ِب َ  َعْن ُمَطر  اهلل عليه وسلم   ىلص  أََتْيُت الن َ

ُثر َوُهَو يَْقَرأُ: ُكُم الت َكَا بُْن آدََم: (قَاَل:102،)أَلَْها َماِِلْ  "يَُقْوُل ا
ْبَن آدََم إِّل َ َما أَكَلَْت فَأَفَْنْيَت أَْو لَِبْسَت   قَاَل: َماِِلْ". "َوَهْل لََك يَا ا

قَْت فَأَْمَضْيَت ؟"فَأَبْلَْيَت    .ٌم َرَواهُ ُمْسِل  أَْو َتَصد َ
5169. (15) [3/1429-  దృఢం] 
ము'తర్ర ఫ్ తన తండిర  ద్దవరా కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 
స్తరహ్ అతూ కాసుర్ (102) ప్ఠిస్తూ  ఉనెప్పపడు నేను 
ఆయన వదాకు వెళ్ళిను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 
''మానవుడు, 'న్న ధనం' అంటాడు. కాని అతను 
తినాది, న్నశ్నం చేసింది, ధర్ంచి పేలికలుగా చేస్లంది 
లేద్ద ద్దనధరాులు చేస్లందే అతని ధనం అవుతుంది,'' 
అని అన్నెరు. (ముస్లల మ్) 

 (3/1430)[ ) متفق عليه (  16]  - 5170

ْيَرةَ قَاَل:وَ    قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ُهَر
لَِكن َ الِْغََن ِغََن الن َْفِس     .""لَْيَس الِْغَن َعْن كَثَْرةِ الَْعَرِض َو

5170. (16) [3/1430-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అధిక ధనసంప్దల్ను కలిగి ఉండట్ం ఐశ్వరయం కాదు. 
అయితే హృదయ నిరపేక్షతయే అసలైన ఐశ్వరయం.'' 8  
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగింا

 (3/1430)راسته ( [ ) لم تتم د 17]  - 5171
ْيَرةَ قَاَل:عَ    قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْن أَِِبْ ُهَر

ْ َهُؤَّلِء اْلكَِلَماِت فََيْعَمُل بِِهن َ أَْو يَُعل ُِم َمْن يَْعَمُل  "َمْن يَأُْخُذ َعّن ِ
؟"   : ًسا فََقالَ فَأََخَذ بَِيِدْي فََعد َ َخمْ  . أَنَا يَا َرُسْوَل اهللِ  قُلُْت: بِِهن َ

َم اهلُل لََك   ْرَض بَِما قَس َ ت َِق الَْمَحاِرَم َتُكْن أَْعَبَد الن َاَس َوا "ا
َتُكْن أَْغََن الن َاِس َوأَْحِسْن إِىل َجاِرَك َتُكْن ُمْؤِمًنا َوأَِحب َ لِلن َاِس 
ْحَك فَإِن َ كَثْرَ  َة َما ُتِحب ُ لَِنْفِسَك َتُكْن ُمْسِلًما َوَّل ُتْكِثِر الض ِ

ْحِك  ُ  َرَواهُ أَْحَمُد  ُتِمْيُت الَْقلَْب". الض ِ ِمِذي  ْ َهَذا  َوقَاَل: .َوالّت ِ
ْيٌب    َحِدْيٌث َغِر

5171. (17) [3/1430 -అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'ఈ న్న 
మాట్లు విని, ఆచర్ంచి, ఇతరుల్కు చెపేప వారవరు?' 
అని అన్నెరు. అప్పపడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నకు 
బోధించండి ఇన్ష్ట అలల హ్ నేను ఆచర్సాూ ను, ఇంకా 

 

8) వివరణ-5170: అంటే అధిక ధనసంప్దలు కలిగి 

ఉండట్ం వల్ల  మనిషి ధనికుడుకాడు. పేదవాడైనప్పటికీ 

ఇతరుల్ సంప్దల్ప్ట్ల  నిరపేకిాభావం కలిగి ఉండేవాడే 

అసలైన ధనవంతుడౌతాడు. ఉన్నదానితోనే సంతృపి్త 

చందేవాడే ధన్వంతుడు. ఉనెద్దనితో సంతృపిూ  చెందే 

వాడే మేధావుల్ దృషిట లో అసలైన ధనవంతుడు. 'అలీ 

(ర) ఇల కవితవం చెపాపరు: ''అలల హ్ మా ప్ట్ల  చేస్లన 

తీరుపపైె మేము సంతృపిూ ని వయకత ం చేసుూ న్నెము. 

ఎందుకంటే మా వంతులో విద్దయజాాన్నలు వచాియి. 

అజాానుల్ వంతులో ధనం వచిింది. బుదీధ జాాన్నలు 

ఎల్ల ప్పపడూ ఉంటాయి. ధనసంప్దలు తవరగా న్నశ్నం 

అయ్యయవి. మనము నశించేవాటిపైె, ఎల్ల ప్పపడూ ఉండే 

వాటికి పార ధానయత ఇసుూ న్నెము.'' 
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ఇతరుల్కు తెలియ ప్రుసాూ ను,' అని అన్నెను. ప్ర వకత  
(స) న్నచేయి ప్టుట కొని ఈ ఐదు విషయాల్ను 
బోధించసాగారు: ''1. నిషిద్దధ ల్కు దూరంగా ఉండు-
అందర్కంటే అధికంగా ఆరాధించే భకుత నిగా మార్పో. 2. 
విధవార త, దైవనిరణ యం ప్ట్ల  సంతృపిూ  పందితే – అందర్ 

కంటే ధనికుడవ్వుతావు. 3. తోటివార్క్ష మేలుచేస్తూ  - 
ప్ర్పూరణ  విశవస్లవి అయిపోతావు. 4. నీ గుర్ంచి 
ఇషట ప్డేదే ఇతరుల్ గుర్ంచి కూడా ఇషట ప్డితే - ప్ర్పూరణ  
విశవస్లవి అవుతావు. 5. అధికంగా నవవకు- ఎందుకంటే 
అధికంగా నవవట్ం హృదయానిె న్నశ్నం చేసుూ ంది.'' 
(అ'హుద్, తిర్ుజి' /  ఏకోలాేఖనం) 

 (3/1430)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5172
"إن اهلل   قَاَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنه قَاَل:و

غ لعبادِت أمأل صدرك غَن وأسد فقرك يقول: بن آدم تفر   .ا
رواه أحمد   وإن ّل تفعل مألت يدك شغَل ولم أسد فقرك".

ْبُن   َماَجُه َوا
5172. (18) [3/1430 -అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ ఆదేశం: ఓ ఆదమ్ కుమారా! న్న ఆరాధన 
కోసం స్లదధ ం కా. నేను నీ హృదయానిె నిరపేకిా భావంతో 
నింపివ్రసాూ ను. నీ పేదర్కానిె దూరంచేసాూ ను. ఇల 
చేయకపోతే పార ప్ంచిక వయవహారాల్తో నీ చేతుల్ను 
నింపివ్రసాూ ను, నీ పేదర్కానిె దూరంచేయను.'' 
(అ'హుద్, ఇబ్నా మాజహ్) 

 (3/1430)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 5173
ِكَرَرُجٌل ِعْنَد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َجاِبٍرقَاَل:وَ  ذُ

ِكَر آَخُرِبِرَعةٍ  ِب ُ فََقاَل ال  .وسلم بِِعَبادَةٍ َواِْجِتَهاٍد َوذُ صىل اهلل   ن َ
ُ  عليه وسلم: ِمِذي  ْ َعِة". يَْعِّن الَْوْرعَ. َرَواهُ الّت ِ ِ لر     ."َّل َتْعِدُل بِا

5173. (19) [3/1430 -అపరిశోధతం] 
జాబిర్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స)ముందు ఇదారు వయకుత ల్ 
గుర్ంచి ప్ర సాూ వించట్ం జర్గింది. ఒకడు శ్రమించే భకుత డు, 
మర్కకడు దైవభీతిప్రుడైన భకుత డు - అంటే ఇదార్లో 
ఉతూ ములు ఎవరు? అయితే ప్ర వకత  (స) దైవభీతిక్ష 
సర్సమాన మైనదేదీ లేదని ప్ర వచించారు.9 (తిర్ుజి') 

 

9) వివరణ-5173: అంటే, దైవభీతిలేని ద్దసుని కంటే 

దైవభీతిగ్ల్ ద్దసుడే ఉతూ ముడు. 

 (3/1430) [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 5174
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن َعْمِرو بِْن َمْيُمْوِن اْْلَْوِدي ِ قَاَل: وَ 

 "اِغَْتِنْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس: يَِعُظُه:  َوُهوَ عليه وسلم لَِرُجٍل 
َتَك قَْبَل َسَقِمَك َوِغَناَك قَْبَل فَْقِرَك   َشَباَبَك قَْبَل َهَرِمَك َوِصح َ
ِمِذي ُ  ْ َوفََراغََك قَْبَل ُشْغِلَك َوَحَياَتَك قَْبَل َمْوتَِك". َرَواهُ الّت ِ

  .ُمْرَسًَل 
5174. (20) [3/1430- అపరిశోధతం] 
'అమ్ర్ బిన్ మైమూన్ అల్-అవ్ ది(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ఒక వయక్షత ని ఉప్దేశిస్తూ  ఈ ఐదు విషయాల్ను ఐదు 
ఆప్దల్కంటే ముందు మ్ంచి అవకాశాలుగా భావించు 
అని అన్నార్ప: ''1. ముసలితనం కంటే ముందు 
యవవనానిన. 2. అన్నరోగ్యం కంటే ముందు 
ఆరోగాయనిన. 3. పేదర్కంటే ముందు ధన్సంపదలిన. 
4. నిమగ్ెత కంటే ముందు తీరికను. 5. మరణం కంటే 
ముందు జీవితానిన. 10 (తిర్ుజి' /  తాబయ్య'  పోర కత ం)  

 (3/1431) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 5175
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:"َما وَ  َيَرةَ َعِن الن َ َعْن أَِِبْ ُهْر

 َ ُمْنِسًيا أَْو َمَرًضا ُمْفٍسًدا   اْو فَْقرً يَْنَتِظُر أََحُدكُْم إِّل َ ِغًَن ُمْطِغًيا أ
اُل َشر ُ  ج َ لد َ اَل فَا ج َ أَْو َهَرًما ُمَفن ًَدا أَْو مضْوًتا ُمْجِهًزا أَِو الد َ

" اَعُة أَْدََه َوأََمر ُ اَعَة َوالس َ ُ   .غَائٍِب يُْنَتَظُر أَِو الس َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
  .َوالن ََسائِ ُ 

5175. (21) [3/1431-అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు ధనసంప్దల్ గుర్ంచి, పెటుట బడుద్దరీ తన్ననిె 
గుర్ంచి వ్రచి ఉంటారు. కాని అవి మిములిె న్నశ్నం 
చేసాూ యి. లేద్ద ప్రలోకానిె మర్పించే ద్దర్ద్దయరనిె 
గుర్ంచి, లేద్ద మిములిె న్నశ్నం చేస్త వాయధి గుర్ంచి, 
లేద్ద మిములిె సమాప్ూ ంచేస్త మరణం గుర్ంచి, లేద్ద 
దజాాల్ ఉప్దర వం గుర్ంచి. దజాాల్ ఉప్దర వం ఇంకా 

రాలేదు, ద్దనిె గుర్ంచి వ్రచి ఉండాలి లేద్ద ప్ర ళయం. 
ప్ర ళయం కూడా చాల దగ్గ రగా ఉనెది. ఇది అనిెటి 

కంటే  కఠినమైనది.  11 (తిర్ుజి', నసాయి') 
 

10) వివరణ-5174: అంటే వీటిని మహాభాగ్యంగా భావించి 

వాటి ద్దవరా ప్పణయం సంపాదించాలి. అవి వెళ్ళిపోయిన 

తరావత విచార్ంచట్మే తప్ప మరేమీ మిగ్ల్దు. 

11) వివరణ-5175: అంటే ప్నికంటే ముందు తీర్కను 

మహా భాగ్యంగా భావించాలి. ఒకోకసార్ వీటిక్ష గుర్ 
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 ( 3/1431)[ ) حسن (  22]  - 5176
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم قَاَل: »أََّل إِن َ  وأَن َ َرُس  ْنهُ عَ وَ  ِ َصىل َ الِل َ َل الِل َ

لٌِم أَْو   ْنَيا َملُْعونٌَة َملُْعوٌن َما فِيَها إِّل ذكُر اهلل َوَما َواَّلهُ َوعَا الد ُ
ْبُن َماَجهْ  ِمِذي ُ َوا ْ  .ُمَتَعل ٌِم« . َرَواهُ الّت ِ

5176. (22) [3/1431- పార మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జాగ్ర తూ గా వినండి! ఈ ఐహిక జీవితం శప్ భూయిషట  
మైనది. అంటే దైవకారుణాయనిక్ష దూరం చేసుూ ంది. ఈ 
ఐహిక జీవితంలో నిమగ్ెమై, ప్రలోకానిె మరచి 
పోయినవాడు అలా్లహ్ (త) కారుణాయనిక్ష దూరమై 
పోతాడు. ఇంకా ఈ ప్ర ప్ంచంలో ప్ర తి వసుూ వూ శ్పించ 
దగినదే. ఎందుకంటే దైవకారుణాయనిక్ష దూరం చేసుూ ంది. 
అయితే దైవధాయనం, మర్యు దైవసానిెహితయం 
పందినవారు తప్ప. ఈ రంటిలో అనిెరకాల్ మేళ్ళి 
ఉన్నెయి. ఇంకా ధార్ుకప్ండితుడైన్న, ధార్ుక విదయను 
అభయస్లంచేవాడయిన్న వీరంతా దైవకారుణయం హకుక 

గ్ల్వారు. (తిర్ుజి',  ఇబ్నె  మాజహ్).  
 (3/1431)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 5177

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل:وَ 
ْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اهلِل َجَناَح بَُعْوَضٍة َما َسََق   وسلم: "لَْو كَانَِت الد ُ

ْ  .كَافًِرا ِمْنَها ُشْرَبًة" ْب َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ   َماَجُه ُن ِمِذي ُ َوا
5177. (23) [3/1431-అపరిశోధతం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకవ్రళ అలల హ్ దృషిట లో ఇహలోకం  పటా్ ఒకక దోమ 
రకకంత గౌరవం ఉన్నె,  ఏ అవిశవస్లక్ష ఒక గుక్కకడు 
నీళియిన్న ఇచిి ఉండేవాడు కాడు.'' 12 (అ'హుద్, 
తిర్ుజి', ఇబ్నె  మాజహ్) 

 (3/1431)[ ) إسناده جيد (  24]  - 5178
بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعِن ا
ْنَيا". "َّل  َغُبْوا ِِف الد ُ ْيَعَة فََّتْ ُ  َتت َِخُذْوا الض َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ

ْيَماِن "   َوالَْبْيَهِقي ُ ِِف" ُشَعِب اْْلِ
 

కావల్స్ల ఉంటుంది. విచార్ంచవల్స్ల ఉంటుంది. అవి 

వచిిన తరావత విచార్ంచట్ం వల్ల  లభం ఏమీ లేదు. 

12) వివరణ-5177: అంటే అలల హ్ (త) దృషిట లో ఇహ 

లోకానిక్ష దోమ రకకంత విలువ అయిన్న లేదు. 

5178. (24) [3/1431-ఆధార్యలు ఆమోదయోగాం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మీరు ఏమరుపాటుకు గుర్చేస్త వాటిని 
అనుసర్ంచకండి. లేకపోతే మీరు వాటిలో చికుక 
కుంటారు.'' 13  (తిర్ుజి', బై్నహఖీ-/ష్ట'అబిల్ఈమాన్) 

  (3/1431) [ ) لم تتم دراسته ( 25] - 5179
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: َعْن وَ 

َوَمْن أََحب َ آِخَرَتُه أََضر َ بُِدْنَياهُ   ."َمْن أََحب َ دُْنَياهُ أََضر َ بِآِخَرَتهِ 
ِثُرْوا َما يَْبََق َعىَل َما يَْفََن". ِب  ي ُ ِِفْ" ُشعَ َرَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهقِ  فَآ

 "اْْلِْيَماِن 
5179. (25) [3/1431-అపరిశోధతం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తమ 
ఐహిక జీవితానిె పేర మించేవారు, తమ ప్రలోకానిె 
న్నశ్నం చేసుకునెటేట . అదేవిధంగా తమ ప్రలోకానిె 
పేర మించేవారు, తమ ఐహికజీవితానిె న్నశ్నం చేసు 

కునెటేట . కనుక మీరు న్నశ్నం అయ్యయద్దనిపైె శశ్వతంగా 
ఉండేద్దనికి పార ధానయత ఇవవండి.'' 14 (అ'హుద్, 
బై్నహఖీ-/ష్ట'అబిల్ఈమాన్) 

 

13) వివరణ-5178: అంటే పార ప్ంచికవృతుూ లు, ధన 

సంప్దలు అంటే ఆసుూ లు తోట్లు, వయవసాయం 

మొదలైనవాటిలో నిమగ్ెం కాకండి. దైవధాయన్ననిక్ష 

దూరమైపోతారు. ఎల్ల ప్పపడూ వాటిగుర్ంచే ఆలోచన 

వస్తూ  ఉంటుంది. అంటే ధరుబదధ ంగా సంపాదించడంలో 

ఎటువంటి అభయంతరం లేదు. ఈ 'హదీసు' అరాం ఏమి 

ట్ంటే, ఈ ఐహిక జీవితానిె ప్రలోక సంపాదన కోసం 

ఉప్యోగించాలి. విశవస్ల ఎల్ల ప్పపడూ ప్రలోకానిె పందే 

ఉదాేశ్యంతోనే ఆచర్సాూ డు. ప్రలోకానిక్ష హానిచేకూరేి ఏ 

కారాయనెయిన్న తిరసకర్సాూ డు. 

14) వివరణ-5179: అంటే ఐహిక జీవితానిె పేర మించే 

వారు, మరణానంతర జీవితానిె న్నశ్నం చేసుకుంటారు, 

ప్రలోకానిె పేర మించేవారు ఐహిక జీవితానిె పాడుచేసు 

కుంటారు. కాని సాధారణంగా న్నశ్నం అయ్యయద్దనికే 

పార ధానయత ఇసాూ రు.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''అలాకాదు! మీర్ప ఐహిక జ్జవితానికి 

పార ధానాత నిసౌున్నార్ప; కాన్న పర్లోక జ్జవితమే మేలైనది 

మరియు చ్చర్కాలమండేది. న్నశ్చయింగా, ఈ విష్యం 

పూర్వగర ంథాలలో (వార యబడి) ఉంది; ఇబా్రహీమ్ 
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 (3/1431)[ ) لم تتم دراسته ( 26]  - 5180
َيْرةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: وَ  "لُِعَن َعْبُد   َعْن أَِِبْ ُهْر

ْرَهِم  ِ لُِعَن َعْبُد الد  ْيَناِر َو ِ ِمِذي ُ . َرَواهُ ا "الد  ْ   .لّت ِ
5180. (26) [3/1431-అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ధనసంప్దల్ ద్దసుడు న్నశ్నం అవుగాక!''15 (తిర్ుజి') 
 (3/1431)[ ) صحيح (  27]  - 5181

لٍِك قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن كَْعِب بِْن َما
ََل ِِفْ َغَنٍم بِأَفَْسَد لََها ِمْن ِس  أُرْ ِن َجائَِعاِن "َما ِذْئَبا وسلم:

َرِف لِِدْيِنِه" ُ   .ِحْرِص الَْمْرِء َعىَل الَْماِل َوالش َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
َرِمي ُ  ا   َوالد َ

5181. (27) [3/1431-దృఢం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్ తన తండిర  ద్దవరా కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం: ''ఆకలిగా ఉనె రండు తోడేళిను మేకల్ 
మందలో వదలివ్రస్తూ , అవి అనేకమేకల్ను చంపి, తిని 
చాల నషట ం కలిగిసాూ యి. కాని అది మానవునిక్ష అతని 
మనోకాంక్షలు, అతాయశ్, ఐహికవాంఛలు ధరుం 
విషయంలో నషట ం చేకూరేి ద్దనికంటే తకుకవ్ర.''16 
(తిర్ుజి',  ద్దరీు) 

 

మరియు మూస్తలపైె (అవ్తరింపజేయబడిన) 

గర ంథాలలో. '' (అల్-అ'అల, 87:16-19)  

అలల హ్ (త) ద్దసులోల ని పిర యభకుత లు పార ప్ంచిక 

జీవితానిె వదలివ్రస్ల ఉప్దర వాల్కు, కలోల లల్కు 

దూరంగా ఉంటారు. ఈ పార ప్ంచిక జీవితం శశ్వతం 

కాదని, అది ఒక సముదర ం అని, సతాకరాయల్ను ఒక 

ప్డవ అని భావిసౌ్తరు. 

15) వివరణ-5180: అంటే ధనసంప్దలు సంపాదించడంలో 

నిమగ్ెమయి ఉంటాడు. ధన వాయమోహం అతనిె కటిట  

ప్డేసుూ ంది. అతని హృదయంలో అలల హ్ (త), ఆయన 

ప్ర వకత ప్ట్ల  పేర మగానీ, దైవభీతిగానీ, ప్రలోక విచారణా 

భయం గాని ఉండదు. అతడు ధనద్దసుడు, దైవద్దసుడు 

కాడు. ఇటువంటి వయక్షత  దైవకారుణాయనిక్ష దూరమవుతాడు. 

16) వివరణ-5181: అంటే పార ప్ంచిక వాంఛలు, మనో 

కాంక్షలు అతని విశవసానిె, ధరాునిె తోడేళికంటే 

అధికంగా నషట ంకలిగిసాూ యి. తోడేళుి ఆస్లూ ని 

 (3/1431)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 5182
"َما   َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ٍب اَعْن َخب َ وَ 
اِب". أَْنَفَق  َ  ُمْؤِمٌن ِمْن نََفَقٍة إِّل َ أُِجَر فِْيَها إِّل َ نَْفَقَتُه ِِف َهَذا الّت ُ

ْبُن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوا ْ    .َرَواهُ الّت ِ
5182. (28) [3/1431-అపరిశోధతం] 
'ఖబ్బాబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''విశవస్ల 
తన జీవితంలో ఖరుిచేస్లన ద్దనిక్ష, అతనిక్ష ప్ర తిఫల్ం 
తప్పకుండా ల్భసుూ ంది. కాని అతడు అనవసరంగా 
భూమి, భవన్నలోల  ఖరుిపెటిట నందుకు అతనిక్ష 
ప్ర తిఫల్ం ల్భంచదు.'' 17 (తిర్ుజి',  ఇబ్నె  మాజహ్) 

 (3/1432) [ ) لم تتم دراسته (29]  - 5183
 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: لَ قَا ٍس قَاَل: أَنَ َعْن وَ 

لن ََفَقُة كُل َُها ِِفْ َسِبْيِل اهلِل إِّل َ الِْبَناَء فَََل َخْْيَ فِْيِه".  َ َرَواهُ   "ا
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ ْيٌب  الّت ِ  َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5183. (29) [3/1432 -అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
మారగ ంలో ఏది ఖరుిపెటిట న్న ప్ర తిఫల్ం ల్భసుూ ంది.'' కాని 
అవసరానిక్ష మించి ఖరుిపెటిట న ద్దనిక్ష ప్ర తిఫల్ం 
ల్భంచదు. ఎందుకంటే అది దుబ్బరా ఖరివుతుంది. 
(తిర్ుజి' /  ఏకోలాేఖనం) 

 (3/1432)[ ) ضعيف (  30]  - 5184
يَْوًما َونَْحُن   َخَرَج   اهلل عليه وسلمَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىلو
َهِذهِ  قَاَل أَْصَحابُُه: َما َهِذهِ؟"" فََرأَى قُب ًَة ُمْشِرفًَة فََقاَل: َمَعهُ 

َ إِذَا َجاَء  لُِفََلٍن َرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر فََسَكَت َوَحَملََها ِِفْ نَْفِسِه َحّت 
ًرا  عَ فَأَْعَرَض َعْنُه َصنَ َصاِحُبَها فََسل ََم عَلَْيِه ِِف الن َاِس  لَِك َمَرا ذَ

لَِك إِىل   ُجُل الَْغَضَب فِْيِه َواْْلِْعَراَض فََشكَا ذَ َحّت َ َعَرَف الر َ
ْ  أَْصَحابِِه َوقَاَل:  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.َْلُْنِكرُ  َواهلِل إِِن ِ

لُْوا: ُجُل إِ  َخَرَج فََرأَى قُب ََتَك. قَا َ   اهَ ىل قُب َِتِه فََهَدمَ فََرَجَع الر َ َحّت 
اَها بِاْْلَْرِض. صىل اهلل عليه وسلم ذَاَت   فََخَرَج َرُسْوُل اهللِ  َسو َ

 

నషట ప్రుసాూ యి. కాని అతాయశ్, మనోకాంక్షలు అతని 

విశవసానికి హాని చేకూరుసాూ యి. 

17) వివరణ-5182: తనకు, తన కుటుంబ్బనిక్ష, ఉపాధిక్ష, 

తన భారాయపిల్ల ల్ కోసం ఖరుిపెటిట న ద్దనిక్ష అతనిక్ష 

ప్ర తిఫల్ం ల్భసుూ ంది. అవసరానిక్షమించి ఉనెద్దనిక్ష 

ప్ర తిఫల్ం ల్భంచదు.  
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لُْوا:  فُِعلَِت الُْقب َُة؟""َما  يَْوٍم فَلَْم يََرَها قَاَل: َشكَا إِلَْيَنا  قَا
َناهُ فََهَدَمَها. ا إِ  فََقاَل: َصاِحُبَها إِْعَراَضَك فَأَْخَبْ بَِناٍء  ن َ كُل  "أَم َ

َرَواهُ   يَْعِّنْ َما َّل بُد َ ِمْنُه..  إِّل َ َما َّل إِّل َ َما َّل" َعىَل َصاِحِبهِ لٌ اَوَب 
   .أَبُْو دَاُودَ 

5184. (30) [3/1432  బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకసార్ బయట్కు 
వెళ్ళిరు. మేము కూడా ఆయనవెంట్ నడిచాము. ఒక 
వీధిలో చాల ఎతైెన భవనం అంటే గోప్పరం గ్ల్ భవనం 
ఒకటి చూచాము. అది అనేక అంతసుూ లు కలిగిఉంది. 
పైెన గోప్పరం కూడా ఉంది. ప్ర వకత  (స) అది చూస్ల, 'ఈ 
భవనం ఎవర్ది?' అని అడిగారు. అనుచరులోల  ఒకరు, 
'ప్ర వకాత ! ఇది ఒక అన్నారీక్ష చెందినది,' అని అన్నెడు. 
అది విని, ప్ర వకత  (స), మౌనం వహించారు. అంటే 
అసహాయనిె వయకత ప్ర్చలేదు. ఆ తరువాత ఆ భవనం 
యజమాని వచిి సలమ్ చేస్తూ , ప్ర వకత  (స) ముఖం తిర ప్పప 

కున్నెరు. అనేకసారుల  అల జర్గింది. చివర్క్ష ఆ వయక్షత  
తన ప్ట్ల  ప్ర వకత  (స) హృదయంలో అసహయం ఉందని 
తెలుసుకొని తన సహచరుల్తో కారణం అడిగాడు. 
ద్దనిక్ష సహచరులు, 'ఏమీలేదు కాని, మీ భవనం 
ప్ర కకనుండి పోతూ 'ఈ భవనం ఎవర్ది' అని అడగ్ట్ం 
జర్గింది. ఫలన్న వయక్షత దని తెలియప్రచట్ం జర్గింది. 
ఇంత ఎతైెన మర్యు గోప్పరంగ్ల్ భవనం వల్ల నేమో 
ప్ర వకత  (స) అయిష్టట నిక్ష గురయినటుట ంది,'' అని తెలియ 

ప్రచట్ం జర్గింది. ఆ అన్నారీ తిర్గి వెళ్ళి ద్దనిె 
కూలిి నేల్మట్ట ం చేసాడు. ఆ తరువాత ఒకరోజు 
అటుగా వెళ్ళి ప్ర వకత  (స), 'ఆ భవనం ఏమయింది?' అని 
అడిగారు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు సమా ధానం ఇస్తూ , 'ఆ వయక్షత  న్న 
ప్ట్ల  ప్ర వకత  (స) ఎందుకు అసహయంగా ఉన్నెరు' అని 
అడిగాడు, ద్దనిక్ష మేము 'ఈ విధంగా తెలియ 

ప్ర్చాము, అది విని ఆ వయక్షత  ద్దనిె కూలిి నేల్మట్ట ం 
చేసాడు,' అని సమాధానం ఇచాిరు. అది విని ప్ర వకత  (స), 
'అవసరానిక్ష మించి నిర్ుంచే భవన్నలు పార ణాంత 

కాలుగా ప్ర్ణమిసాూ యి, శిక్షకు గుర్చేసాూ యి. కాని 
నివస్లంచడానిక్ష, అవసరానిక్ష తగ్గ టుట  నిర్ుంచు 

కోవట్ంలో అభయంతరం లేదు,' అని అన్నెరు. (అబూ 
ద్దవూద్) 

మసా్లద్లు, విద్దయల్యాలు, సరాయిలు ఈ 
ప్ర్ధిలోకే వసాూ యి. 

 (3/1432)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 5185
َعْن أَِِبْ َهاِشِم بِْن عُْتَبَة قَاَل:َعِهَد إَِِل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

"إِن ََما َيْكِفْيَك ِمْن َجْمِع الَْماِل َخاِدٌم َوَمْركٌَب  سلم قَاَل: عليه و
ْبُن َماَجُه.وَ هلِل". َرَواهُ أَْحَمُد ِِفْ َسِبْيِل ا  ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوا ْ  الّت ِ

اِل وَ  لد َ ِِفْ بَْعِض نَُسِخ" الَْمَصاِبْيِح"َعْن أَِِبْ َهاِشِم بِْن عُْتبٍد بِا
   .بَْدَل الت َاِء َوُهَو َتْصِحْيٌف 

5185. (31) [3/1432-  అపరిశోధతం] 
అబూ హాషిమ్ బిన్ 'ఉత్బహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
న్నకు ఇల ఉప్దేశ్ం చేసారు, ''నీవు పార ప్ంచిక ధన 
సంప్దలోల  కేవల్ం స్తవకోసం - స్తవకుడు, దైవమారగ ంలో 
వెళిడానిక్ష - వాహనం మాతర మే ఉంచుకుంటే చాలు.'' 
(అ'హుద్, తిర్ుజి', నసాయి', ఇబ్నె మాజహ్)  
అంటే ఒక స్తవకుడు, ఒక వాహనం ఉంచుకోవచుి. 

 (3/1432)(   [ ) ضعيف 32]  - 5186
 بِْن َعف َاَن َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه  َن اَعْن ُعثْمَ وَ 

بَْيٍت   "لَْيَس ِّلِبِْن آدََم َحق ٌ ِِفْ ِسَوى َهِذهِ الِْخَصاِل: وسلم قَاَل:
ِرْي بِِه َعْوَرتِِه َوَجلِْف الُْخْبِز َوالَْماِء". َرَواهُ   يَْسُكُنُه َوثَْوٍب يَُوا

 ُ ِمِذي  ْ    .الّت ِ
5186. (32) [3/1432  -బలహీనం] 
'ఉసాున్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మనిషి 
కేవల్ం ఈ మూడు వసుూ వుల్ను ఉంచుకోవచుి, 
వీటికంటే ఎకుకవ ధరుం కాదు. 1. ఉండటానిక్ష ఇలుల . 2. 
ధర్ంచటానిక్ష దుసుూ లు. 3. తినటానిక్ష ఆహారం, 
నీళుి.''  (తిర్ుజి') 

 (3/1433)[ ) لم تتم دراسته (  33]  - 5187
ل َِّنْ  َجاَء َرُجٌل فََقاَل: َعْن َسْهِلْْبِ َسْعٍد قَاَل:وَ  يَا َرُسْوَل اهلِل دُ

ْزَهْد   قَاَل:  َعىَل َعَمٍل إِذَا أَنَا َعِملُْتُه أََحب َِّنَ اهلُل َوأََحب َِّنَ الن َاُس. "ا
ْزَهْد فِيْ  ْنَيا يُِحب َُك اهلُل َوا  . الن َاُس"َك َما ِعْنَد الن َاِس يُِحب ُِِف الد ُ

ْبُن َماَجُه  ِمِذي ُ َوا ْ  َرَواهُ الّت ِ
5187. (33) [3/1433-  అపరిశోధతం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదాకు ఒక 
వయక్షత  వచిి, 'ఓ ప్ర వకాత ! అలల హ్ మర్యు ప్ర జలు ననుె 
పేర మించే విధంగా ఏదైన్న సతాకరయం ఉంటే చెప్పండి' 
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అని వినెవించుకున్నెడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'నువువ 
పార ప్ంచిక జీవితానిె విసుర్ంచు, ఎవర్ నుండీ ఏదీ 
ఆశించకు. ఇల చేస్తూ  అందరూ నినుె పేర మిసాూ రు' అని 
అన్నార్ప.18 (తిర్ుజి', ఇబ్నె  మాజహ్) 

 (3/1433)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 5188
بِْن مَ و ِب َ صىل ا  ْسُعْوٍد أَن َ َعِن ا  عليه وسلم نَاَم َعىَل  هللالن َ

ْبُن َمْسُعْوٍد: .َحِصْْيٍفََقاَم َوقَْد أَث ََرِِفْ َجَسِدهِ  يَا َرُسْوَل  فََقاَل ا
ْنَيا؟ فََقاَل: نَْبُسَط لََك َونَْعَمَل.  اهلِل لَْو أََمْرَتَنا أَْن  لِلد ُ َوَما   "َما ِِلْ َو

ْنَيا إِ  ِكٍب اْسَتَظل َ تأَنَا َوالد ُ . "َجَرةٍ ثُم َ َراَح َوَتَركََهاشَ  ضْت ّل َ كََرا
ْبُن َماَجُه  ِمِذي ُ َوا ْ  َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ

5188. (34) [3/1433-  అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
చాప్పైె ప్ండుకున్నెరు. చాప్ చిహాెలు ప్ర వకత  (స)పైె 
ప్డిాయి. ఇబ్నె మస్'ఊద్ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు 
కోర్తే మతూ ని ప్డక ఏరాపటు చేస్తవాళిం' అని 
వినెవించుకున్నెరు. అది విని ప్ర వకత  (స), న్నకు ఈ 
ప్ర ప్ంచంతో ప్నేంటి, నేను ఈ ప్ర ప్ంచం బ్బట్సార్, చెటుట  
వంటివాళిం. బ్బట్సార్ చెటుట క్షర ంద విశర ంతి కోసం దిగి, 
కొంతస్తప్ప తరావత అకకడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు, 

 

18) వివరణ-5187: భయభకుత లు కలిగి ఉంటే అలల హ్ 

(త) తప్పకుండా పేర మిసాూ డు. ఇంకా ప్ర జలు కూడా 

పేర మిసాూ రు. జుహ్ద ్ అంటే పార ప్ంచిక జీవితానిె 

విసుర్ంచట్ం, అసహియంచుకోవట్ం. ధనసంప్తుూ లు 

అందర్కంటే తకుకవగా ఉనెవాడే అందర్కంటే 

ఉతూ ముడు. అతడు ఐహిక సుఖాల్ను కాంకి్షంచడు. అంటే 

భయభకుత లు గ్ల్వార్ని, అందర్కంటే పేదవాడిె 

విచార్ంచట్ం జరుగ్దు. ఇమామ్ జుహ్రీని జుహ్ద్ 
గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం జర్గింది. ద్దనిక్ష అతను 

సమాధానం ఇస్తూ , 'ధరుంగా సంపాదిస్తూ  ఎల్ల ప్పపడూ 

దైవానిక్ష కృతజాతలు తెలుప్పతూ ఉండట్ం, విధుల్ను, 

అదనప్ప బ్బధయతల్ను నిరవర్త స్తూ  ఉండట్ం, 'జకాత్, 

ద్దనధరాులు చేస్తూ  ఉండట్ం, అధరు సంపాదనకు 

దూరంగా ఉండట్ంపైె ఓరుప వహించట్ం, ఇతరుల్ను 

అధరుంగా సంపాదిస్తూ  చూస్ల కూడా తాను అధరు 

సంపాదనకు దూరంగా ఉంటూ తన పేదర్కానికే 

పార ముఖయత ఇవవట్ం,' అని పేర్కకనట్ం జర్గింది. 

చెటుట ను అకకడే వదలివ్రసాూ డు. (అ'హుద్, తిర్ుజి', 
ఇబ్నె మాజహ్)  
అంటే, ఈ ప్ర ప్ంచం విశర ంతి గ్ృహం. ప్ర యాణానిక్ష 
అధిక వసుూ సామగిర  తీసుకు వెళి వల్స్లన అవసరం లేదు. 

 ( 3/1433)[ ) حسن (  35]  - 5189
ِب ِ صىلوَ  َمَة َعِن الن َ "أَْغَبُط  اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن أَِِبْ أَُما
 َ ََلةِ أَْحَسَن  أ ٍ ِمَن الص َ لَِيائِْ ِعْنِدْي لَُمْؤِمٌن َخِفْيُف الَْحاِذ ذُْو َحظ  ْو

ُر إِلَْيِه   ِمًضا ِِف الن َاِس َّل يَُشا َوكَاَن غَا ِ ر  ِعَبادَةَ َرب ِِه َوأََطاَعُه ِِف الس ِ
لَِك بِاْْلََصاِبِع َوكَاَن ِرْزقُُه كََفافًا فَ  بَِيِدهِ   َد ثُم َ نَقَ  ".َصَبَ َعىَل ذَ

لَْت َمِني َُتهُ  فََقاَل: ِ ثُُه". رَواهُ أَْحَمُد  ."ُعج  ِكْيِه قَل َ ُتَرا قلْت بََوا
ْبُن َماَجُه  ِمِذي ُ َوا ْ  َوالّت ِ

5189. (35) [3/1433   -పార మాణికం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న అనుచరులోల  అందర్కంటే న్నకు పిర యమైన 
వారవరంటే, అందర్కంటే ధనసంప్దలు సవల్పంగా 
ఉనెవాడు, నమా'జ్ సాాపించేవాడు, తన ప్ర భువును 
అధికంగా ఆరాధించేవాడు, అంతరాాహాయలోల  అలా్లహ్ 
క విధ్యయత చూపేవాడు, ప్ర జలోల  అప్ర్చితుడు, పేరు 
ప్ర ఖాయతులు లేనివాడు, ప్ర్మితంగా ఆహారం ల్భంచే 
వాడు, ప్ర జల్ను అరా్ంచేవాడూ కాడు, ధనవంతుడూ 
కాడు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) తన చేతోూ  ఈల్ కొటిట , 
అతనిక్ష మరణం వచిిన్న అతడిపైె ఏడేి వాడ వడూ లేని 
వాడు, ఇంకా వారసులూ లేనివాడు. ఎందుకంటే అతని్
వదా ధనమేలేదు.'' (అ'హుద్, తిర్ుజి', ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1433)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 5190
"َعَرَض   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:لُ قَاَل َرُسوْ  َعْنُه قَاَل:و

ْ لَِيْجَعُل ِِلْ يَْطَحاَء َمك ََة ذََهًبا لَِكْن   فَُقلُْت: .عَلَي َ َرِب ِ َّل يَاَرب ِ َو
َكْرُتَك   ْعُت إِلَْيَك َوذَ أَْشَبُع يَْوًما َوأَُجْوعُ يَْوًما فَإِذَا ُجْعُت َتَضر َ

ُ  .َوَشَكْرُتَك " ِبْعُت َحِمْدُتَك َوإِذَا شَ  ِمِذي  ْ    .َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
5190. (36) [3/1433- అపరిశోధతం]  
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్  న్నతో మకకహ్ ముకరర మహ్ లోని రాళుి 
రప్పల్ను బంగారంగా మార్ివ్రసాూ నని ఆదేశించాడు. 
కాని నేను, 'ఓ ప్ర భూ! ఒకరోజు కడుప్పనిండా తిని, ఒక 
రోజు ఆకలితో ఉండాల్ని కోరుకుంటున్నెను. నేను 
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ఆకలిగా ఉంటే నినుె వ్రడుకుంటూ, న్న అసహాయతను 
చాటుకుంటూ పార రా్సాూ ను, నీ సోూ తార నిె కొనియాడు్

తాను, నీకు కృతజాతలు తెలుప్పకుంటూ ఉంటాను' 
అని  పార రా్ంచాను.'' (అ'హుద్, తిర్ుజి') 

 (3/1434)[ ) لم تتم دراسته (  37]  -5191
َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَا ْيِد اهلِل بِْن ِمْحَصٍن قَاَل:ْن عُبَ عَ وَ 
َمْن أَْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِِفْ ِسْربِِه ُمَعاىف ِِفْ َجَسِدهِ  " وسلم:  عليه

ْنَيا".ِعْنَدهُ قُْوُت يَْوِمِه فَكَأَن َ  ْ َرَواهُ  َما ِحْيَزْت لَُه الد ُ ُ   الّت ِ ِمِذي 
ْيٌب يْ َهَذا َحدِ  َوقَاَل:  . ٌث َغِر

5191. (37) [3/1434 -అపరిశోధతం] 
'ఉబై్నదులల హ్ బిన్ ము'హ్'స్లన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''కిేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉదయం లేచి, అతని 
వదా ఒకక రోజుకు సర్ప్డే ఆహారం ఉంటే, అతని కోసం 
పార ప్ంచిక అనుగ్ర హాల్నీె చేరిట్ం జర్గింది, ధన 
సంప్దల్నిె అతని్ కోసం కూడబ్నట్ట డం జర్గింది.'' 
(తిర్ుజి' / ఏకోలాేఖనం)  
అంటే విశవస్ల కిేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండి, అతని వదా 
ఉనె ఒకకరోజు ఆహారం పార ప్ంచిక ధన సంప్దల్నిెటి 
కంటే్ ఉతూ మమైనది. 

 (3/1434)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 5192
ُسْوَل اهلِل صىل  رَ َسِمْعُت  ْعِدْي كَِرَب قَاَل:اِم بِْن مَ َعْن ِمْقَد وَ 

ا ِمْن بَْطٍن   سلم يَُقْوُل: اهلل عليه و "َما َمأَلَ آدَِمي ٌ ِوعَاًء َشر ً
ْبِن آدََم  لََة فَثُلٌُث  بَِحْسِب ا أُكََُلٌت يُِقْمَن ُصلَْبُه فَإِْن كَاَن َّل َمَحا

ْبُن "َنْفِسهِ َطَعاٌم َوثُلٌُث َشَراٌب َوثُلٌُث لِ  ِمِذي ُ َوا ْ  اَجُه مَ . َرَواهُ الّت ِ
5192. (38) [3/1434- అపరిశోధతం] 
మిఖ్ద్దమ్ బిన్ మ'అదీ కరబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ఇల అంటూ ఉండగా నేను విన్నెను, ''మనిషిక్ష 
కడుప్ంత చెడి కంచం మర్కకటి లేదు. అంటే కడుప్ప 
కూడా ఒక కంచం వంటిదే. ద్దనిె ఆహారం, నీళితో 
పూర్త గా నింప్పకోవట్ం జర్గితే అంతకంటే చెడివాడు 
మర్కకడు లేడు. మనిషిక్ష కొదాిపాటి ముదాలు చాలు. తన 
శ్రీరం ఆరోగ్యంగా ఉంచటానిక్ష. అంత అవసరమే 
అనుకుంటే కడుప్పను 3 భాగాలుగా చేస్ల, ఒక భాగ్ం 

ఆహారం, ఒక భాగ్ం నీరు, మూడో భాగ్ం శవసకోసం 
చాలు.'' (తిర్ుజి', ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1434)[ ) لم تتم دراسته ( 39]  - 5193
ِن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َسِمَع  ْب اَعِن و

أ فَقاَل: "أَقِْصْرِمْن ُجَشائَِك فَإِن َ أَْطَوَل الن َاِس ُجْوعًا  َرُجًَليََتَجش َ
ْنَيا". َرَواهُ ِِف  َمِة أَْطَولُُهْم ِشْبًعا ِِف الد ُ ن َةِ يَْوَم الِْقَيا .  ""َشْرِح الس ُ

ِمِذي ُ  ْ   .نَْحَوهُ  َوَرَوى الّت ِ
5193. (39) [3/1434 -అపరిశోధతం] 
ఇబ్నె 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక వయక్షత క్ష 
తేనుపలు తీసుకుంటుండగా విని, ''నువువ నీ 
తేనుపల్ను తగిగ ంచు, అంటే తేనుపలు అధికంగా 
ఆహారానిె తినెటుట  స్తచిసాూ యి. ఎవరైన్న పార ప్ంచిక 
జీవితంలో అతిగా తింటే, తీరుపదినం న్నడు అతడు 
అందర్్ కంటే ఆకలిగ్ల్వాడై ఉంటాడు.''  అని 
అన్నెరు. (షర్'హుసుానెహ్,  తిర్ుజి') 

 (3/1434) [ ) لم تتم دراسته ( 40]  - 5194
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن كَْعِب بِْن ِعَياٍض قَاَل:وَ 

ٍة فِْتَنًة َوِفْتَنًة وسلم يَُقوْ  ُ ُل:"إِن َ لِكُل ِ أُم َ ِِتْ الَْماُل".أ َرَواهُ   م َ
ِمِذي ُ  ْ  الّت ِ

5194. (40) [3/1434- అపరిశోధతం] 
క'అబ్ బిన్ 'ఇయా'ద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల 
ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను విన్నెను, ''ప్ర తి అనుచర్ 
సమాజానిక్ష ఒక ప్రీక్ష ఉండేది, నా అనుచర సమాజ 
పరీక్ష ధన్ం.'' 19 (తిర్ుజి') 

 (3/1434)ف ( يع[ ) ض  41]  - 5195
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:و "يَُجاُء بِاْبِن  َعْن أَنٍَس َعِن الن َ

َمِة كَأَن َُه بََذٌج فَُيْوقَُف بَْْيَ يََدِي اهلِل فََيُقْوُل لَُه:  آدََم يَْوَم الِْقَيا
لُْتَك وَ  ا َرب ِ يَ  فََيُقْوُل: أَْنَعْمُت عَلَْيَك فََما َصَنْعَت؟ أَْعَطْيُتَك َوَخو َ

ِتَك ِبِه كُل ِِه. أَْكثَرَ  َجم َْعُتُه َوثَم َْرُتُه َوَتَرْكُتهُ   َما كَاَن فَاَْرِجعِّنْ آ
 

19) వివరణ-5194: అలల హ్ ఆదేశం: ''నిసాందేహంగా మీ 

ధనం, మీ సంతానం ప్రీక్షలే.'' (అల్ అన్నాల్, 8:23) ఈ 

రంటిలో సాఫల్యం పందట్ం చాల కషట ం. అందువల్ల  

ధనవంతులు, సంతానవంతులు చాల అప్ర మతూ ంగా 

ఉండాలి. 
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ْمَت. فََيُقْوُل لَُه: َرب ِ َجم َْعُتُه َوثَم َْرُتُه َوَتَرْكُتُه  فََيُقْوُل: أَِرِِنْ َما قَد َ
ِتَك بِِه كُل ِِه. أَْكثَرَ  ْرِجْعِّنْ آ ا  ذَ فَإِ  َماكَاَن فَا ْم َخْْيً ِ ا َعْبٌد لَْم يَُقد 

َفُه   فَُيْمَضي بِِه إِىل الن َاِر". ِمِذي ُ َوَضع َ ْ  َرَواهُ الّت ِ
5195. (41) [3/1434- బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం 
న్నడు మానవుడిె మేక పిల్ల ల తీసుకు రావట్ం జరుగు 
తుంది. అంటే చాల దీనంగా, బల్హీనంగా ఉంటాడు, 
దైవంముందు నిల్బ్నట్ట బడతాడు. అలల హ్ (త) 
అతనితో ''నేను నీకు్ జీవితానిె ఇచాిను, ధన్
సంప్దలు కూడా ప్ర సాదించాను, నీకు గొప్ప ఉప్కారం 
చేసాను, నినుె గొప్పగా అనుగ్ర హించాను. నీ 
మారగ దరశకతావనిక్ష ప్ర వకత ల్ను, గ్ర ంథాల్ను ప్ంపాను, 
వీటివల్ల  నీవు ఏంచేసావు?'' అని ప్ర శిెసాూ డు. ద్దనిక్ష 
ద్దసుడు, 'ఓ న్న ప్ర భూ! నేను చాల ధనసంప్దలు 
కూడబ్నటాట ను, ద్దనిె వాయపారంలో పెటిట  చాల లభాలు 
సంపాదించాను, అయితే అంతా అకకడే వదలి్
వచాిను. తమరు మళ్ళి ననుె ప్ంపితే, నేను ఆ్
ధన్ననెంతా తీసుకువసాూ ను,' అని వినెవించు్

కుంటాడు. ద్దనిక్ష అలల హ్, 'సరే, నువువ మరణానంతర 
జీవితానిక్ష ప్ంపింది చూపించు,' అని ఆదేశిసాూ డు. కాని ఆ 
వయక్షత  ప్రలోకానిక్ష ఏదీ ప్ంపి ఉండడు. అప్పపడు అలల హ్ 
(త), వీడిని ప్టుట కోండి, నరకంలో ప్డవ్రయండి అని 
ఆదేశిసాూ డు.''  (తిర్ుజి  /  బలహీనం)  

 (3/1434)[ ) صحيح (  42]  - 5196
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َرةَ قَاَل:يْ َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 

َمِة ِمَن الن َِعْيِم  َل َما يُْسأَُل الَْعْبُد يَْوَم الِْقَيا أَْن يَُقاَل  ."إِن َ أَو َ
َباِرِد؟" . َرَواهُ أَلَْم نُِصح َ ِجْسَمَك؟ َونَُرو َِك ِمَن الَْماِء اْل  لَُه:

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
5196. (42) [3/1434- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుపదినం న్నడు అనిెటికంటే ముందు అనుగ్ర హాల్ 
గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది, 'మేము నీకు 
ఆరోగ్యం ప్ర సాదించలేద్ద, తార గ్టానిక్ష చల్ల నినీరు 

ప్ర సాదించ లేద్ద' '' అని ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది.20 

(తిర్ుజి') 
 

20) వివరణ-5196: అంటే అనిెటికంటే ముందు ఆరోగ్యం 

గుర్ంచి, చల్ల టి నీటి గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది. 

అలల హ్ ఆదేశం: '' అప్పుడు, ఆ రోజ మీర్ప, (ఈ 

జ్జవితంలో అనుభవించ్చన) స్తఖాాలను గుర్ంచి తపుక 

పర శ్ాంచబడతార్ప.'' (అత తకాసుర్, 102:8) - అంటే 

అనిెటికంటే ముందు ఆరోగ్యం, శంతి భదర తలు, 

ఆహారం మొదలైన అనుగ్ర హాల్ గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం 

జరుగు్తుంది. అంటే వాటిప్ట్ల  ఎంతవరకు కృతజాుడవైె 

ఉన్నెవు?'  అని.  

ఇబ్నె అబీ 'హాతిమ్లోని ఒక 'ఏకోలాేఖన 'హదీస్'లో ఇల 

ఉంది, ''మిట్ట  మధాయహెవ్రళ ప్ర వకత  (స) తన ఇంటి నుండి 

బయలుదేర్, అబూ బకర్ కూడా మసా్లద్లోనిక్ష రావడం 

చూస్ల, 'ఈ సమయంలో ఎల వచాివు,' అని 

ప్ర శిెంచారు. ద్దనిక్ష అబూ బకర్ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! ఏ 

విషయంవల్ల  మీరు బయట్కు వచాిరో, ఆ విషయం వలేల  

నేను కూడా బయట్కు వచాిను,' అని సమాధానం 

ఇచాిరు. ఇంతలో 'ఉమర్ కూడా వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 

అతనిె కూడా ఇల ప్ర శిెంచారు, ద్దనిక్ష అతను కూడా 

అదే సమాధానం ఇచాిరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 

వార్దార్తో సంభాషించసాగారు. మాటాల డుతూ, 'శ్క్షత  ఉంటే 

ఆ తోట్వరకు ప్దండి, తినడానిక్ష ఏదైన్న మరియు నీడ 

కూడా తప్పకుండా దొరుకుతుంది,' అని అన్నెరు. 

ద్దనిక్ష మేము, 'తప్పకుండా ప్దండి,' అని అన్నెం. ప్ర వకత  

(స) మములిె తీసుకొని అబుల్ హాషిమ్ అ'నాారీ 

తోట్ గేటు వదాకు వచాిరు. ప్ర వకత  (స) సలమ్ చేస్ల, 

అనుమతి కోరారు. ఉము హాషిమ్ అ'న్నార్య తలుప్ప 

వెనుకనే నిల్బడి వింటుంది. కాని బిగ్గ రగా సమాధానం 

ఇవవలేదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) మర్నిె సారుల  

దీవించాల్ని. ప్ర వకత  (స) అనేకసారుల  సలమ్ చేస్లన్న 

సమాధానం రాకపోయ్య్ సర్క్ష, తిర్గి వెనక్షక రాసాగారు. 

వెంట్నే అబుల్ హాషిమ్ తలిల  ప్రుగెతుూ కుంటూ వచిి, 

'ప్ర వకాత ! నేను మీ శ్బా్బనిె విన్నెను కాని, తమరు అనేక 

సారుల  ననుె దీవించాల్ని మౌనం వహించాను. రండి, 

దయచేయండి,' అని వినెవించుకుంది. ఆ తరువాత 

ప్ర వకత  (స), 'అబుల్ హాషిమ్ ఏర్?' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష 

ఆమ, 'అతను కూడా ఉన్నెరు, దగ్గ రలోనే నీళుి 

తీసుకురావటానిక్ష వెళ్ళిరు, తమరు రండి, అతను 

వసాూ రు' అని వినెవించుకుంది. ప్ర వకత  (స) తోట్లో 
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ప్ర వ్రశించారు. ఆమ ఒక చెటుట  నీడలో ప్ర్చారు. ద్దనిపైె 

ప్ర వకత  (స) కూరుిన్నెరు. ఇంతలో అబుల్ హాషిమ్ 

కూడా వచిి చాల సంతోషించారు. ఆ వెంట్నే ఒక 

ఖరాూరం చెటుట పైె ఎక్షక మంచి మంచి ఖరాూరప్ప గుతుూ లు 

ఇవవసాగారు. చివర్క్ష సవయంగా ప్ర వకత  (స) ఆపివ్రసారు. 

అతడు, 'ఓ ప్ర వకాత ! వీటిలో ప్ండువి, ఎండువి రండూ 

ఉన్నెయి. తమకు ఇషట మైనవి తినండి,' అని అన్నెరు. 

ఖరాూరాలు తినె తరావత, మంచి నీరు తెచాిరు. 

ప్ర వకత  (స) నీళుి తార గిన తరువాత, 'వ్రటిని గుర్ంచి 

విచార్ంచట్ం జరుగుతుందో ఆ అనుగ్ర హాలు ఇవ్ర' అని 

అన్నెరు.  

ఇబ్నె జరీర్లోని ఒక 'హదీసు'లో ఇల ఉంది, ''అబూ బకర్ 

(ర), 'ఉమర్ (ర) కూర్కిని ఉన్నెరు. ప్ర వకత  (స) కూడా 

వార్ వదాకు వచిి, 'ఎంటీ సంగ్తి, ఎందుకు 

కూరుిన్నెరు?' అని ప్ర శిెంచారు. ఆ ఇదారూ, 'ప్ర వకాత ! 

చాల ఆకలిగా ఉంది. అందువల్ల  ఇంటి నుండి బయలు్

దేర్ వచాిం,' అని అన్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'ఎవర్్చేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన సాకి్ష! నేను కూడా 

ద్దనివలేల  బయట్కువచాిను.' ప్ర వకత  (స) వాళ్ళిదార్నీ 

తీసుకొని ఒక అ'న్నారీ ఇంటిక్ష వెళ్ళిరు. అతని భారయ 

ఉన్నెరు. ప్ర వకత  (స) 'మీ భర్త  ఎకకడ' అని అడిగారు. 

ద్దనిక్ష ఆమ, 'మంచి నీళుి తీసుకురావటానిక్ష వెళ్ళిరు' 

అని అన్నెరు. ఇంతలో ఆ అ'న్నారీ వచాిరు. చాల 

సంతోషించి, 'ఈ రోజు న్న అంతటి అదృషట వంతుడు 

మర్కకడు లేడు. ఎందుకంటే ఈ రోజు న్న ఇంటిక్ష దైవప్ర వకత  

(స) వ్చౌ్చరు,' అని అన్నెడు.  ఆ అ'న్నారీ వయక్షత  నీటి 

కుండ అటుపెటిట , తాజా ఖరాూరప్ప ప్ండల  గుతుూ ల్ను 

తీసుకువచాిడు. ప్ర వకత  (స) వ్రరేవరుగా ఎందుకు 

తెచాివు, అని అడగాగ , 'ప్ర వకాత ! తమరు తమ ఇషట మైన 

విధంగా తిన్నల్ని,' అని సమాధానం ఇచాిడు. ఆ 

తరువాత జంతువును జిబహ్ చేస్ల మాంసం 

వండుద్దమని స్లదధ మయాయడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'పాలుఇచేి జంతువును జిబహ్ చేయకు,' అని 

అన్నెరు. అనంతరం అతడు జిబహ్ చేసాడు. ప్ర వకత  (స) 

అకకడే భోజనంచేస్ల, ''చూడండి, ఆకలితో వచాిరు, 

కడుప్పలునిండి, తిర్గి వెళుతున్నెరు, తీరుపదినం 

న్నడు ప్ర శిెంచబడే ఆ అనుగ్ర హాలు ఇవ్ర'' అని అన్నెరు. 

ప్ర వకత  (స) విడుదల్ చేస్లన బ్బనిస 'ఉసైబ్ (ర) కథనం: 

'ప్ర వకత  (స) రాతిర వ్రళ ననుె పిలిచారు. నేను బయలు్

దేరాను, ఆ తరువాత అబూ బకర్ (ర) ను పిలిచారు, ఆ 

 

తరువాత 'ఉమర్ (ర)ను పిలిచారు. ఆ తరావత 

అందరూ కల్స్ల ఒక అ'న్నారీ తోట్లోనిక్ష వెళ్ళిము. 

''రండి, ఏదైన్న ఉంటే తింద్దం,'' అని అన్నెరు. అతడు 

ద్దర క్షగుతుూ లు తీసుకువచాిడు. ఆ తరావత, 'చల్ల ని 

నీరు తార పించండి,' అన్నెరు. ఆ తరువాత చల్ల ని నీరు 

తెచాిడు. ప్ర వకత  (స) ఆరగించి, 'దీనిె గుర్ంచి 

ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది,' అని అన్నెరు. అది విని 

'ఉమర్ (ర) ఆ ద్దర క్ష గుతుూ ల్ను నేల్కేస్లకొటిట , 'దీనిె 

గుర్ంచి కూడా అలల హ్ (త) విచార్సాూ డా?' అని 

అన్నెరు. ప్ర వకత  (స), 'అవును, కేవల్ం మూడు 

విషయాల్ను గుర్ంచి అంటే 1. శ్రీరానిె కప్పపకో 

గ్లిగేంత వసూ రం, 2. ఆకలిక్ష తగిన ఆహారం, 3. తల్ 

ద్దచుకునేంత ఇలుల ్ గుర్ంచి విచార్ంచట్ం జరుగ్దు' 

అని అన్నెరు. (ముసాద్ అ'హుద్)  

ముసెద్లోని ఒక ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది, ''ఈ స్తరహ్ 

అవతర్ంచబడినప్పపడు, ప్ర వకత  (స) చదివివినిపించారు. 

అప్పపడు అనుచరులు, 'మములిె ఏ అనుగ్ర హాల్ 

గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది, ఖరాూరాలు 

తింటున్నెము, నీళుి తార గుతున్నెము, కరవాలలు 

మడలో వ్రర లడుతున్నెయి, శ్తుర వు తల్పైె 

నిలుిన్నెడు,' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) 

'ఆందోళన చెందకండి, తవరలో అనుగ్ర హాలు వచేిసాూ యి' 

అని అన్నెరు. 'ఉమర్ (ర) కథనం, ''ఒకసార్ మేము 

కూరుిన్నెము. ప్ర వకత  (స) వచాిరు. సాెనం చేస్ల 

వచిినటుట  ఉన్నెరు. ''ప్ర వకాత ! తమరు ఈ సమయంలో 

సంతోషంలో ఉనెటుట ంది'' అని అన్నెము. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  

(స) ''అవును'' అని అన్నెరు. ఆ తరువాత ప్ర జలు 

ధనసంప్దల్ గుర్ంచి మాటాల డసాగారు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స) ''దైవభక్షత , దైవభీతి గ్ల్వార్క్ష ధనసంప్దలు ఏమీ 

హాని చేకూరిలేవు. అయితే, గురుత ంచుకోండి! దైవభీతి 

ప్రునిక్ష మరణం ధన సంప్దల్ కంటే ఉతూ మమైనది. ఇంకా 

సంతోషం కూడా దేవుని అనుగ్ర హమే,'' అని అన్నెరు. 

ఇబ్నె మాజహ్ లో కూడా ఈ 'హదీసు' ఉంది,  

తిర్ుజిలో ఇల ఉంది: ''తీరుపదినం న్నడు అనుగ్ర హాల్ను 

ప్ర శిెంచే విషయంలో అనిెటికంటే ముందు, ''మేము నీకు 

ఆరోగ్యం ప్ర సాదించలేద్ద? చల్ల టి మంచినీరు ప్ర సాదించ 

లేద్ద?'' అని ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది.  

ఇబ్నె అబీహాతిమ్లో ఇల ఉంది, ''సుముల్తుస్ 

అలునె'' అనే వాకయం విని, 'ప్ర వకాత ! మేము కేవల్ం 

యవ్వర్కట్టట లు, సగ్ంకడుపే తింటున్నెము,' అని 
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 (3/1435) [ ) صحيح لشواهده (  43]  - 5197
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  ْبِن َمْسُعْوٍد َعِن الن َ "َّل  َعِن ا

َمِة َحّت  يُْسأََل َعْن َخْمٍس: ْبِن آدََم يَْوَم الِْقَيا َعْن  َتُزْوُل قََدَما ا
لِِه ِمْن أْيَن   بِِه فِْيَما أَبََْلهُ َوَعْن أَفَْناهُ َوَعْن َشَباُعُمِرهِ فِْيَما  َما

 

అన్నెరు. అప్పపడు ''మీరు కాళిను రకి్షంచు కోవటానిక్ష 

చెప్పపలు ధర్ంచట్ం లేద్ద? మీరు చల్ల టి మంచినీరు 

తార గ్ట్ం లేద్ద? ఇవ్ర చాల గొప్ప అనుగ్ర హాలు'' అని 

అన్నెరు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది, ''ఆరోగ్యం 

శంతి భదర తల్ గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది. 

అదేవిధంగా కడుప్పనిండా అనెం గుర్ంచి, చల్ల టి నీటి 

గుర్ంచి, నీడగుర్ంచి, మంచి నిదర గుర్ంచి ప్ర శిెంచట్ం 

జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తేనగుర్ంచి, సుఖాలు 

గుర్ంచి, మూడుపూట్ల్ ఆహారం గుర్ంచి, ఆహార 

ప్ద్దరాాల్ గుర్ంచి అంటే దైవానుగ్ర హాల్నిెటి గుర్ంచి 

ప్ర శిెంచడం జరుగుతుంది.''  ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) దీనిె 

గుర్ంచి వాయఖాయనిస్తూ  శ్రీర అవయవాల్ ఆరోగ్యం 

గుర్ంచి వాటిని ఎల ఉప్యోగించారని కూడా 

ప్ర శిెంచట్ం జరుగుతుంది.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా చూప్పలూ, వినికిడీ 

మరియు హృదయం వీట్నిాంట్నీ గురించీ, (తీర్పు 

దినమన) పర శ్ాంచడం జర్పగుత్రంది.'' (అల్ ఇస్తర ', 

17:36)  

స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇల ఉంది, ''ప్ర జలు రండు 

అనుగ్ర హాల్ విషయంలో చాల ఏమరు పాటుకు గురై్

ఉన్నెరు. అంటే ఆరోగ్యం, తీరిక. వాటిప్ట్ల  కృతజాత 

చూప్డంలేదు, వాటి గొప్ప తన్ననిె గుర్త ంచడమూ 

లేదు. ఇంకా వాటిని దైవాదేశను సారం ఉప్యో్

గించట్మూ లేదు.''  

బ'జాార్లో ఇల ఉంది, ''కటుట కునే వసూ రం, నీడగ్ల్ గోడలు, 

ర్కట్టట  ముకకలు తప్ప ప్ర తి విషయం గుర్ంచి తీరుపదినం 

న్నడు విచార్ంచట్ం జరుగుతుంది.''  

ముసెద్ అ'హుద్లో ఇల ఉంది, ''తీరుపదినం న్నడు 

అలల హ్ (త) ఇల ఆదేశిసాూ డు, ''ఓ ఆదమ్ కుమారా! 

నేను నినుె గురార ల్పైె, ఒంట్టల్పైె ఎక్షకంచాను. స్వూ రల్ను 

నీ అధీనంలోనిక్ష ఇచాిను, నీకు సుఖంగా, విలస్

వంతంగా, ఆరోగ్యంగా ప్ర శంతంగా జీవించే అవకాశ్ం 

ప్ర సాదించాను. ఎటువంటి భయంలేకుండా జీవించే 

భాగ్యం ప్ర సాదించాను. ఇప్పపడు చెప్పప, దీనంతటికీ 

కృతజాత ఏది?'' (తఫ్స్వర్ ఇబ్నె కస్వ'ర్) 

  ُ ِمِذي  ْ ْكَتَسَبُه َوِفْيَما أَْنَفَقُه َوَماذَا َعِمَل فِْيَما عَِلَم؟".َرَواهُ الّت ِ ا
ْيٌب   .َوقَاَل : َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5197. (43) [3/1435- స్తకు లచే్ దృఢం]  
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం న్నడు ఐదు విషయాల్ గుర్ంచి 
విచార్ంచనంత వరకు మానవుని పాద్దలు కదల్లేవు. 
అవి, 1. అతని వయసుా ఎకకడ ఖరుి చేసాడనేది. 2. 
అతని యవవనం ఎకకడ ఖరుి చేసాడనే ద్దని గుర్ంచి. 
3. ధనం ఎకకడి నుండి స్ంపాదించ్చడు. 4. ఎకకడ 
ఖరుి చేసాడనే ద్దని గుర్ంచి. 5. విదయ నేరుికొని 
ఆచర్ంచాడా లేద్ద? (తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగిం      ا
 (3/1435)[ ) لم تتم دراسته (  44]  - 5198

"إِن ََك  ْن أَِِبْ ذَر ٍ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لَُه: عَ 
َتْقَوى".َرَواهُ  بِ ْن أَْحَمَرَوَّل أَْسَودَ إِّل َ أَْن َتْفُضلَُه َت بَِخْْيٍمِ لَْس 

 أَْحَمُد 
5198. (44) [3/1435-అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ అబూ 
జ'ర్! నువువ ఎరర గా, బురర గా ఉండే వాడికంటే 
ఉతూ ముడవు కావు, లేద్ద నల్ల గా కరర గా ఉండేవాడి కంటే 
ఉతూ ముడవేమీ కావు. కాని దైవభీతి, దైవభక్షత లో నువువ 
వార్దార్కంటే  ఉతూ ముడవు.'' 21 (అహుద్) 

 (3/1435)[ ) لم تتم دراسته (  45]  -5199
"َما َزِهَد   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ 

ْنَيا إِّل َ أَْنَبَت اهلُل الْحِ  ْكَمَة ِِف قَلِْبِه َوأَْنَطَق لَِسانَُه  َعْبٌد ِِف الد ُ
َرهُ َعْيَب  لًِما إِىل   ْنَيا َودَاَءَها َودََواَءَها َوأَْخَرَجُه ِمْنَهاد ُ ل ا َوَبص َ َسا
ََلِم" ِر الس َ   .َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِف "ُشَعِب اْْلِْيَماِن". دَا

 

21) వివరణ-5198: అంటే రూప్పరేఖలోల , అందచంద్దలోల , 

కాదు. మంచిలో, దైవభీతిలో ఉతూ ములై ఉండాలి. 

ఇటువంటి ఉతూ ముడే అందర్కంటే గొప్పవాడు, 

ఖుర్ఆన్లో అలల హ్ ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా మీలో 

ఎకకవ్ దైవభీతిగల వాడే, అలల హ్ దగగ ర్ ఎకకవ్ 

గౌర్వ్ం గలవాడు.'' (హుజుర్యత, 49:13) 
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5199. (45) [3/1435-అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పార ప్ంచిక 
జీవితంప్ట్ల  శ్ర దధ చూప్ని ద్దసునిక్ష అలల హ్(త) వివ్రకం, 
మేధసుా ప్ర సాదిసాూ డు, అతని నోటిద్దవరా వివ్రక 
వచన్నలు వలిల సాూ డు. ఇంకా అతని పార ప్ంచిక లోపాల్ను, 
వాయధుల్ను దూరంచేసాూ డు. ఇంకా భూలోకంనుండి 
సురకి్షతంగా ద్దరుసాలమ్ వైెప్ప తీసుకువెళతాడు.'' 
(బై్నహఖీ -/ ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1435) سته (ار[ ) لم تتم د 46]  - 5200
"قَْد أَفْلََح َمْن  َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ 

لَِسانَُه َصاِدقًا  ْيَماِن َوَجَعَل َقلَْبُه َسِلْيًما َو أَْخلََص اهلُل قَلَْبُه لِْْلِ
ِمَعًة  تَ ًة َوَخِلْيَقَتُه ُمْسَتِقْيَمًة َوَجَعَل أُذُنَُه ُمْس َونَْفَسُه ُمْطَمِئن َ 

ةٌ لَِما يُْوِِع   ا الَْعْْيُ فَُمِقر َ ا اْْلُذُُن فََقْمٌع َوأَم َ َوعَْيَنُه نَاِظَرةً فَأَم َ
َرَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهِقي ُ   .الَْقلُْب َوقَْد أَفْلََح َمْن ُجِعَل قَلُْبُه َواِعًيا"

  ."ُشَعِب اْْلِْيَماِن" ِِفْ 
5200. (46) [3/1435- అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ 
విశవసానిక్ష ప్ర తేయక్షంచినవారే, సాఫల్యం పందుతారు. 
అంటే ప్ర్శుదధ  విశవసం ప్ర సాదించబడినవారు, 
మరియు వార్ హృదయాలిె ఈరిాయ దేవష్టల్నుండి 
రకి్షంచబడినవారు, ఇంకా సతయత ప్ర సాదించబడిన్
వారు. అంటే సతయంప్లికే భాగ్యం ప్ర సాదించబడిన్
వారు, ఇంకా మనశశంతి ప్ర సాదించబడినవారు, అంటే 
దైవసురణ భాగ్యం ప్ర సాదించబడినవారు. దీనివల్ల  మీ 
మనసుాకు సంతృపిూ , శంతి ల్భసాూ యి. ఇంకా ఉతూ మ 
మనసూ తావనిె ప్ర సాదించబడినవార్ప, సతాయనిె వినే 
భాగ్యం ప్ర సాదించబడినవారు. ఇంకా అతని కళికు 
సతాయనిె మాతర మే చూచే భాగ్యం ప్ర సాదించబడిన 
వారు. అంటే చూస్లన సతాయనిె స్వవకర్సాూ డు, ద్దనిె 
గురుత ంచుకుంటాడు. ఇటువంటి వారందరూ సాఫల్యం 
పందుతారు.22 (అ'హుద్, బై్నహఖీ/ -ష్ట'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 

22) వివరణ-5200: ''ఖమిఉన్'' అంటే వడపోస్త జలా్లడ. 

అంటే చెవితో వినే విషయాలు హృదయం వరకు 

చేరుతాయి. సతయం విని, హృదయంతో స్వవకర్ంచి, 

 (3/1435)( [ ) إسناده جيد  47]  - 5201
ِمٍر َعِن الن َِب ِ وَ  صىل اهلل عليه وسلم   َعْن ُعْقَبَة بِْن عَا

ْنَيا َعىَل  قَاَل:"إِذَا َرأَْيَت اهلَل َعز َ َوَجل َ يُْعِطي الَْعْبَد ِمَن الد ُ
َمَعاِصْيِه َما يُِحب ُ فَإِن ََما ُهَو اْسِتْدَراٌج"ثُم َ َتََل َرُسْوُل اهلِل صىل 

ْ اهلل عليه وسلم: ُرْوا بِِه فََتْحَنا عَلَْْيِ ك ِ أَبَْواَب  )فَلَم َا نَُسْوا َماذُ
َ إِذَا فَِرُحْوا بَِما أُْوُتْوا أََخْذنَاُهْم بَْغَتًة فَإِذَا ُهْم   كُل ِ َشْيٍء َحّت 

 ُمْبِلُسْوَن( َرَواهُ أَْحَمُد  
5201. (47) [3/1435 -ఆధార్యలు ఆమోదయోగాం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలల హ్, ద్దసుడు పాపాలు చేసుూ న్నె 
అనుగ్ర హిస్తూ  ఉంటే, అతనిక్ష వయవధి ఇసుూ న్నెడని 
భావించ్చల్ల. ఆ తరువాత దీనిె సమరా్స్తూ  ఈ 
ఆయత్రను ప్ఠించారు. ''ఆ పిదప వారికి చేయబడిన 
బోధనను వార్ప మర్చ్చపోగా, మేమ వారికొర్క స్కల 
(భోగభాగాాల) దావర్యలను తెరిచ్చమ, చ్చవ్ర్క వార్ప 
తమక పర స్తదించబడిన ఆనందాలలో నిమగుాలై 
ఉండగా, మేమ వారిని అకస్తమతౌ్రగా (శ్కిు ంచటానికి) 
పటుు కన్నామ, అప్పుడు వార్ప నిర్యశులయాార్ప.'' 
(అల్ అన్ఆమ్, 6:44) 23  (అ'హుద్) 

 

ద్దనిె ఆచర్స్తూ , అటువంటి వయక్షత క్ష సాఫల్యం స్లదిధ సుూ ంది. 

ఒకవ్రళ ద్దనిె గురుత ంచుకోకుండా, ద్దనిె ఆచర్ంచక్

పోతే, అటువంటి వయక్షత క్ష కఠినశిక్ష ప్డుతుంది. అదేవిధంగా 

ధికకర్ంచేవార్ని కూడా కఠినంగా శికి్షంచట్ం జరుగు్

తుంది. అంటే చినెచినె పాపాల్ను లకకచేయకుండా, 

వాటిని చేస్తూ  పోతూ, ఏ మాతర ం ప్శితాూ ప్ప్డకుండా 

ఉన్నె కఠిన శిక్షకు గుర్కావట్ం జరుగుతుంది. అంటే 

సతాయనిె విని కూడా విననటుల  ఉండి, ద్దనిె ఆచర్ంచని 

వార్నికూడా కఠినంగా శికి్షంచట్ం జరుగుతుంది. అంటే 

కళుి, ముకుక, చెవి ఇవనీె విషయాల్ను 

హృదయానిక్ష చేరవ్రసాూ యి. అందువల్ల  వీట్నిెటినీ 

విచార్ంచట్ం జరుగుతుంది. 

23) వివరణ-5201: ఈ వాకయప్ప అరాం ఏమిట్ంటే, మా 

హెచిర్కల్ను మరచి, విశ్వస్లంచని వార్క్ష మేము ఉపాధి 

ద్దవరాల్నీె తెరచివ్రసాూ ము. ద్దనివల్ల  వారు పూర్త గా 

సన్నురాగ నిక్ష దూరమవుతారు. వారు పూర్త గా పార ప్ంచిక 

సుఖసంతోష్టలోల  మునిగితేలుతూ ఉండగా, అకసాుతుూ గా 
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 (3/1436)[ ) لم تتم دراسته (  48]  - 5202
َمَة أَن َ وَ  ف َ َعْن أَِِبْ أَُما َ َوَتَرَك ِدْينَ  َرُجًَل ِمْن أَْهِل الص ُ  .ًرااِة ُتُوِف ِ

َ   قَاَل: "كَي ٌَة" فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ثُم َ ُتُوِف ِ
َك ِدْيَناَرْيِن  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :   .آَخُرفََّتَ

ْيَماِن َرَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهقِ  ."كَي ََتاِن"   ."ي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِ
5202. (48) [3/1436 -అపరిశోధతం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ''అస్'హాబు 
సుాపాహ్'' లోని ఒక అనుచరుడు మరణించాడు. 
అతడు కేవల్ం ఒకక దీన్నర్ వదలివెళ్ళిడు. ప్ర వకత  (స) 
ఈ ఒకక దీన్నర్  ఒక మచి.  

'హదీసు' ఉలేల ఖకులు అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం, 
''మర్ కొనిెదిన్నల్ తరావత మరోఅనుచరుడు 
మరణించాడు. అతడు రండు దీన్నరుల  వదలివెళ్ళిడు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఈ రండు, రండు మచిల్వంటివి'' 
అన్నెరు. 24 (అ'హుద్, బై్నహఖీ/ష్ట'అబిల్ఈమాన్) 

 

వార్ని ప్టుట కోవట్ం జరుగుతుంది. ఆ సా్లతిలో వారు ప్ర తి 

విషయం నుండి నిరాశ్ చెందుతారు. 

24) వివరణ-5202: అస్'హాబ్న 'సుఫ్ఫహ్: ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులోల  చాలమంది ధార్ుక వయవహరాల్తో పాటు 

వాయపారం, వయవసాయం, ఉదోయగ్ం మొదలైనవి చేస్తవారు. 

కాని వీళుి తమ జీవితానిె ఆరాధన, శిక్షణ, 

దైవమారాగ ల్కు అంక్షతంచేసారు. వీర్క్ష భారాయబిడిలు 

ఉండేవారు కారు. పెళ్ళి చేసుకునె తరావత ఆ బృందం 

నుండి విడిపోయ్యవారు. వీళుి ప్గ్టిపూట్ ప్ర వకత  (స) 

సనిెధిలో గ్డిపేవారు. 'హదీసు'ల్ను వినేవారు. రాతిర  

పూట్ అరుగుపైె నిదర పోయ్యవారు. అరబీలో అరుగును 

'సుఫ్ాహ్ అంటారు. అందువలేల  వీర్ని 'సుఫ్ాహ్ వాళుి 

అంటారు. వీర్లో ఎవర్వదా్ద దుప్పటి, లుంగీ రండూ 

ఒకేసార్ ఉండేవి కావు. ఉనె వసూ రంతోనే శ్రీరానిె 

కప్పపకునే వారు. అబూ హురైరహ్ (ర) (వీర్లో ఒకరు). 

అతని కథనం, ''మాలో ముగుగ రువయకుత లు ఎలంటి 

వారంటే, వార్ దుసుూ లు, వార్ తొడల్ వరకు కూడా 

చేరేవికావు. అందువల్ల  వారు, నమా'జులో రుకూ 

చేస్లనప్పడు దుసుూ ల్ను తమచేతోూ  ముడుచుకునేవారు. 

మరాుంగాలు కనబడకుండా ఉండాల్ని. ఒకసార్ 

మసా్లద్లో వాళి ప్ఠనకాల సు జరుగుతుంది. ప్ర తి వయక్షత  

మర్కకర్తో కలిస్ల కూరుిన్నెరు - తమ మరాుంగాలు 

కపిప ఉండాల్ని. వీర్ ఉపాధి మారగ ం ఎల ఉండేదంటే, 

 

వార్లో ఒక బృందం అడవిక్ష వెళ్ళి కట్టట లు ఏర్ తెచిి, 

వాటిని అమిు అందర్ కోసం ఆహారం ఏరాపటు చేస్తది. 

చాల మంది అన్నారులు ఖరాూరం ఎండిన కొములు 

కోస్ల వాటిని తెచిి, మసా్లద్పైె వ్రస్తవారు. అవి ఎండి 

రాలితే, వాటిని తీసుకునే వారు. ఒకోకసార్, 1, 2 రోజుల్ 

వరకు ఆహారం ల్భంచేది కాదు. ప్ర వకత  (స) మసా్లద్లోనిక్ష 

వచిి, నమా'జు చదివించేవారు. వీళ్ళి వచిి 

నమా'జ్లో పాల్గగ నేవారు. కాని ఆకలి, బల్హీనత వల్ల  

నమా'జు సా్లతిలో క్షర ందప్డేవారు. బయటివారు వచిి, 

వాళిను చూస్ల పిచిివారుగా భావించేవారు. ఏవైెన్న 

వసుూ వులు ప్ర వకత  (స) వదాకువస్తూ  వార్వదాకు ప్ంపేవారు. 

అదేవిధంగా విందుభోజనం వస్తూ , వాళిను కూడా 

పిలిపించుకునేవారు. వార్తోపాటు కూర్కిని తినేవారు. 

తరచూ ప్ర వకత  (స) వార్ని అ'న్నార్, ముహాజిరీనల లో 

ప్ంచివ్రస్తవారు. అంటే ప్ర తిఒకకరూ తన శ్క్షత మేరకు 

ఒకరూ లేక ఇదార్నీ తమఇంటిక్ష తీసుకొని వెళ్ళి 

తినిపించేవారు. స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ (ర) చాల 

ధనవంతులు, ధరాుత్రమలు. అతను ఒకోకసార్ 80 

మందివరకు తన ఇంటిక్ష తీసుకొనివెళ్ళి అనెం తినిపించే 

వారు. అందువల్ల  ప్ర వకత  (స) అతనిె చాల 

అభమానించేవారు. వార్క్ష తోడుగా కూరుినేవారు. 

వార్తోపాటు భోజనం చేస్తవారు. ఇంకా ప్ర జల్ను 

వార్ప్ట్ల  గౌరవమరాయదల్ను కలిగి ఉండమని 

పోర తాహించేవారు. ఒకసార్ 'సుఫ్ాహ్ వారు ఖరాూరాలు 

మా పట్ట లు కాలిివ్రసాయి అని ప్ర వకత  (స)తో ఫిరాయదు 

చేసారు. ప్ర వకత  (స) వార్ ఫిరాయదు విని, వార్ని 

ఓద్దరిటానిక్ష ఒక ప్ర సంగ్ంచేసారు. అందులో ఇల 

ప్ర వచించారు, ''ఖర్జూ రాలు మా పొట్ట లను కాలిి్

వేసాయని,'' మీరంటున్నెరు. కాని ఖరాూరాలే మదీనహ్ 

వాసుల్ ఆహారం అనే విషయం మీకు తెలియదు. వాటి 

ద్దవరానే మీకు సహాయం చేసుూ న్నెర్ప. అలా్లహ్ సాకి్ష! 

ఒకటి లేద్ద రండు నెలల నుండి పర వకత  (స) ఇంటిలో 

పొయ్యయ వెలగ్లేదు. కేవల్ం ఖరాూరం, నీటిపైెనే 

గ్డుప్పతున్నెరు. ప్ర వకత  (స) ఎల్ల ప్పపడూ వాళిను 

గుర్ంచి గురుత ంచుకునేవారు. ఒకసార్ ఫాతిమహ్ (ర) 

పిండిమర తిప్పపతూ 'చేతులు నొపెపటుట  తున్నెయి. ఒక 

స్తవకురాలిని ఇపిపస్తూ  బ్బగుండు' అని వినెవించు్

కున్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) నీకు ఇచిి 'సుఫ్ాహ్్

వాళిను చావటానిక్ష వదలివ్రయలేను. ఖుర్ఆన్లో 

అలల హ్ (త) వార్గుర్ంచి చాల ప్ర తేయకంగా పేర్కకని 
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ఉన్నెడు, అని అన్నెరు. ఒక సార్ వార్లో ఉతూ ములైన 

'అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉమ్మమ మ్క్తూమ్ (ర) ప్ట్ల  ప్ర వకత  (స) 

అశ్ర దధ వహించడం జర్గింది. ద్దనిె గుర్ంచి దైవాదేశ్ం 

అవతర్ంచింది. ఆ తరువాత నుండి ప్ర వకత  (స) అతనిా 

చూస్ల ఆయనుె గౌరవించేవారు. వీళుి సాధారణంగా 

రాతిర  ఆరాధనలో గ్డిపేవారు, ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవారు. 

వీర్క్ష ఒక న్నయకుడు కూడా ఉండేవాడు. రాతిర పూట్ 

అతని వదాకువెళ్ళి చదివ్రవారు. వీర్ని ఖారీ్అనేవారు. 

ఇసాల మ్ కోసం ఎకకడికై్కన్న ప్ంపిస్తూ  వీర్నే ప్ంపించేవారు. 

కయయతున్ అంటే వాతలు పెట్ట ట్ం, 

అలల హ్ ఆదేశం: '' ఓ విశ్వవసుల్లర్య! నిశ్చయంగా, చ్చల్ల 

మంది య్యద మతాచ్చర్పలు (అ'హ్్బార్్) మరియు 

కైైసౌ్వ్ స్న్నాసులు (ర్పహ్్బాన్్) పర జల సొతౌ్రను అకర మ 

పదద త్రల దావర్య తినివేసౌున్నార్ప మరియు వారిని 

అలా్లహ్్ మార్గ ం నుండి ఆట్ంకపర్పసౌున్నార్ప. మరియు 

ఎవ్రైతే వండి, బంగార్యనిా కూడబ్నట్ు , దానిని అలా్లహ్్ 

మార్గ ంలో ఖర్పచపెట్ు రో వారికి బాధాకర్మైనశ్క్ష్ గలదనే 

వార్త ను వినిపించు. ఆ దినమన దానిని (జకాత్ ఇవ్వని 

ధన్ననిా / ఆ వండి బంగార్యనిా) నర్కాగ్నాలో్ కాల్లచ 

దానితో వారి నుదుర్పల మీద, పర కకల మీద మరియు 

వీప్పల మీద వాతలు వేయబడతాయి. (అప్పుడు 

వారితో ఇల్ల అనబడుత్రంది): 'ఇదంతా మీర్ప మీకొర్క 

కూడబ్నటుు కనాదే, కావున మీర్ప కూడబ్నటుు కనా 

దానిని చవిచూడండి.' '' (అత్తూ బహ్, 9:34-35)   

ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయత్రను గుర్ంచి వాయఖాయనిస్తూ , వెండి, 

బంగారాలోల  'జకాత్ చెలిల ంచనివార్ని తీరుపదినం న్నడు 

అతని వెండీ, బంగారాల్ను ప్ల్కలుగా చేస్ల ద్దనిె 

నరకాగిెలో కాలిి ద్దని ద్దవరా అతని శ్రీరంపైె వాతలు 

పెట్ట ట్ం జరుగుతుంది. ఆ దినమంతా అదే శిక్షకు 

గుర్చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తరావత సవరగ ం లేద్ద 

నరకంలోనిక్ష వెళివల్స్లందే. (బు'ఖారీ)  

అంటే ఆ ధనం సరపంగా మార్ వెంటాడుతుంది. చివర్క్ష ఆ 

పాము అతనిె వెంటాడి ప్టుట కొని, అతని చేతిని 

నములుతుంది. ఇంకా అతని మడలో హారంగా చుటుట ్

కుంటుంది. ఇంకా నేను నీ ధన్ననిె, ననేె నీవు 

కూడబ్నడుతూ ఉండేవాడివి అని అంటుంది. (బు'ఖారీ, 

నసాయి)  

'జకాత్ ఇవవకుంటే ఇటువంటి శిక్షల్నే ఎదురోకవల్స్ల 

ఉంటుంది. అయితే 'జకాత్ చెలిల ంచే ధనం ప్ర్శుదధ ంగా 

 (3/1436)[ ) لم تتم دراسته (  49]  - 5203
َيَة أَن َُه دََخَل َعىَل خَ وَ  لِِه أَِِبْ َهاِشِم بِْن عُْتَبَة يَُعْودُ َعْن ُمَعاِو هُ ا

أََوَجٌع يُْشِئُزَك أَْم   َما يُْبِكْيَك يَا َخاُل؟ َهاِشٍم فََقاَل: فََبََك أَبُوْ 
ْنَيا؟ قَاَل: َلِكن َ َرُسْوَل اهلِل َعِهَد إِلَْيَنا َعْهًدا  ِحْرٌص َعىَل الد ُ كَُل َ َو

لَِك؟ قَ لَْم آُخْذ بِِه.قَاَل: "إِن ََما يَْكِفْيَك  َسِمْعُتُه يَُقْوُل: اَل:َوَما ذَ
ْ أََراِِنْ قَْد   َماِل َخاِدٌم َوَمْركٌَب ِِفْ َسِبْيِل اهلِل".ْل اِمْن َجْمِع  َوإِِن ِ
ْبُن َماَجُه  َجَمْعُت. ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوا ْ  رَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ

5203. (49) [3/1436- అపరిశోధతం]  
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: అతను తన మామ్ 
అబూ హాషిమ్ బిన్ 'ఉత్బహ్ ను ప్రామర్శంచటానిక్ష 
వెళ్ళిరు. అబూ హాషిమ్ అతనిె చూచి ఏడవసాగారు. 
ద్దనిక్ష ము'ఆవియా (ర) ''మామగారు తమరు ఎందుకు 
ఏడుసుూ న్నెరు, ఏ విషయం వల్ల  తమరు 
ఏడుసుూ న్నెరు? తమరు వాయధివల్ల  ఏడుసుూ న్నెరా? 
లేద్ద పార ప్ంచిక వాయమోహం వల్ల  ఏడుసుూ న్నెరా?'' అని 

 

ఉంటుంది. ఇటువంటి ధనం ఎంత ఉన్నె ఎటువంటి 

భయంలేదు. 'జకాత్ చెలిల ంచని ధన్ననేె కన్జ్ అంటారు. 

ఉము సలమహ్ కథనం: నేను బంగారు ఝుమ్కహ్ 

ధర్ంచి ప్ర వకత  (స)ను ఇది కన్జ్ అవుతుంద్ద? అని 

అడిగాను. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'ఒకవ్రళ ఇది 'జకాత్ 

ప్ర్మాణానిక్ష చేర్, ద్దని 'జకాత్ చెలిల స్తూ  కన్'జ్ అవదు, 

చెలిల ంచకపోతే కన్'జ్ అవుతుంది,' అని అన్నెరు. 

(మాలిక్, అబూ ద్దవూద్)  

'జకాత్లో ప్ర్మాణం షరతు ఉంది. వెండి పరిమాణం 200 

దిర్హమ్లు, ఒక దిర్హమ్ సుమారు 4 అణాలు 

అవుతుంది. 200 ఇంచుమించు 52 రూపాయలు 

ఉంటుంది. బంగారంలో 20 దీన్నరుల  ఉండాలి. ఒక దీన్నర్ 

4½  మాష్టలు ఉంటుంది. 20 దీనారా్ల 7½ తుల్లలు 

ఉంటుంది. 7½ తులలు బంగారంలో 'జకాత్ తప్పనిసర్ 

అవుతుంది. 'సుపాహ్ వార్లో కర మంగా ఒకర్ తరువాత 

ఒకరు మరణించారు. వార్లో ఒకరు ఒక్దీన్నరు వదలి 

మరణించారు. మర్కకరు 2 దీన్నరుల  వదలి మరణించారు. 

వాటిని గుర్ంచి ప్ర వకత  (స) ఒకమచి, రండు మచిలు 

అని పేర్కకన్నెరు. అంటే వార్పైె 'జకాత్ తప్పనిసర్ 

అవలేదు. కాని వారు పేదల్తో, భకుత ల్తో ఉండేవారు. 

ఇటువంటి ప్ర్సా్లతులోల  1 లేక 2 దీన్నరుల  వదలి వెళిడం 

చాల విచారకరమైన విషయం. అంటే ప్ర వకత  (స), 

హితవుకోర్ ఇల చెపాపరు.  
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అడిగారు. అప్పపడు అబూ హాషిమ్ ''ఎంత మాతర ం 
కాదు, వీటిలో ఏదీ కాదు. కాని అనిెటికంటే 
విచారకరమైన విషయం ఏమిట్ంటే, ప్ర వకత  (స) మాకు 
వాఙ్ముల్ం చేస్ల్వెళ్ళిరు, కాని మేము వాటిని నరవ్రరి 
లేక పోయాము, ద్దనిె ఆచర్ంచలేక్ పోయాం,'' అని 
అన్నెరు. అప్పపడు ము'ఆవియ (ర) 'ఆ చెపిపన 
విషయం ఏమిటి?' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష అబూ హాషిమ్ 
(ర) ప్ర వకత  (స)  ఇల అంటూ ఉండగా నేను విన్నెను, '' 
'నీవు ధనసంప్దలు కూడబ్నటాట ల్ంటే ఒక బ్బనిస, 
దైవమారగ ంలో పోరాడటానిక్ష ఒక వాహనం చాలు.' కాని 
నేను ప్ర వకత  (స) అనెద్దనికంటే అధిక ధన్ననిె కూడ 
బ్నటాట నని, అనిపిసుూ ంది. ఈ విషయం గుర్ంచే విచార్స్తూ  
ఏడుసుూ న్నెను,'' అని అన్నెరు. (అ'హుద్, తిర్ుజి, 
నసాయి', ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1436)[ ) لم تتم دراسته (  50]  - 5204
لَْت: وَ  ْردَاِء قَا ْردَاِء: قُلُْت:  َعْن أُم ِ الد َ لََك َّل َتْطلُُب   ِْلَِِبْ الد َ َما
ْ َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل ص  فََقاَل: ا يَْطلُُب فََُلٌن؟كَمَ  اهلل عليه   ىلإِِن ِ

َمُكْم َعَقَبًة كُُؤْودًا َّليَُجْوُزَها الُْمثَْقلُْوَن". وسلم يَُقْوُل:  "إِن َ أََما
 فَأُِحب ُ أَْن أََتَخف َُف لِِتلَْك الَْعَقَبِة  

5204. (50) [3/1436 -అపరిశోధతం] 
ఉమ్మమ దర్దా' (ర) కథనం: నేను న్న భరత  అబూ 
దర్ద్ద'తో 'మీకేమయింది? ఫలన్న వయక్షత  అడిగినటుల  
మీరు కూడా ప్ర వకత  (స)ను ఆరా్క సహాయం, లేద్ద ఏదైన్న 
ప్దవి అడగ్రందుకు?' అని అన్నెను. సమాధానంగా 
అబూదర్ద్ద' ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను 
విన్నెను, ''మీ ముందు ఒక ప్ర మాదకరమైన కొంత 
పార ంతం ఉంది. బరువు కలిగి ఉనెవారు ద్దనిె 
ద్దట్లేరు. అందువల్ల  నేను తేలికగా ఉండాల్ని 
కోరుతున్నెను. ఫలితంగా సులువుగా ద్దనిె  ద్దట్ 
వచుిను. (ఆ ప్ర మాదకరమైన కొండపార ంతం పార ప్ంచిక 
ధనసంప్దలు, ప్దవులు, ఇతరుల్ బ్బధయతలు.)'' 25 

(బై్నహఖీ) 
 

25) వివరణ-5204: అల్ 'అఖ్బహ్ అంటే ఎతై్తన్ కండ  

పార ంతం. ఇది మిన్న మర్యు మకకహ్కు మధయ ఉంది. 

ఇకకడే హాజీలు కంకరరాళుి రువ్రవ జమరహ్ ఉంది. 

 (3/1436)[ ) لم تتم دراسته (  51]  - 5205
  ْل "هَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أنس قَاَل:و

ْبَتل َْت قََدَماهُ؟" لُْوا: ِمْن أََحٍد يَْمِشْي َعىَل الَْماِء إِّل َ ا َّل يَا َرُسْوَل   قَا
نُْوِب". َرَواُهَما  اهلِل قَاَل: ْنَيا َّل يَْسلَُم ِمَن الذ ُ "كََذلَِك َصاِحُب الد ُ
ْيَماِن "  الَْبْيَهِقي ُ    ِِفْ " ُشَعِب اْْلِ

5205. (51) [3/1436 -అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'ఎవరైన్న నీటిపైె్ నడిస్తూ  రండు 
పాద్దలు తడవకుండా ఉంటాయా?' అని ప్ర శిెంచారు. 
ద్దనిక్ష ప్ర జలు 'అల ఎంతమాతర ం జరగ్దు' అని 
అన్నెరు. ద్దనిక్ష పర వ్కత (స్) సమాధానమిస్తూ  
అదేవిధంగా ప్ర ప్ంచంలో ఎవరూ పాపాల్ నుండి 
తపిపంచుకోలేడు. (బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్)   
అంటే పార ప్ంచిక వాంఛలు గ్ల్వాడు పాపాలు 
చేయకుండా తపిపంచుకోలేడు. 

 

లైల్తుల్ 'అఖబహ్ అంటే అ'న్నారులు మకకహ్లో 

ప్ర వకత  (స) చేతిపైె బై్న'అత్ చేస్లన రాతిర . మొదటి 

సంవతారం 12 మంది వచాిరు. వాళుి కొండ పార ంతంపైె 

బై్న'అత్ చేసారు. ద్దనిె ''బై్న'అతుల్ 'అఖబహ్ అల్ 

ఊల'' అంటారు. రండవ సంవతారం 70 మంది 

వచాిరు. దీనిె ''బై్న'అతె అ'ఖబహ్ సానీ,'' అంటారు. 

నేను లైల్తుల్ 'అఖబహ్లో పాల్గగ న్నెను. ఎందుకంటే 

ఈ రాతిర లోనే ఇసాల మ్ సాాప్న జర్గింది. ఖుర్ఆన్లో కూడా 

'అఖబహ్ అనే ప్దం వచిింది.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''కాన్న అతడు కష్ు తర్మైన ఊర్్వ 

గమన్ననికి స్తహసించలేదు! మరియు ఆ ఊర్్వగమనం 

అంటే ఏమిటో నీక తెలుస్త? అది ఒకని మడను 

(బానిస్తవం నుండి) విడిపించడం. లేదా! (స్వయంగా) 

ఆకల్లగొని ఉనా రోజు కూడా (ఇతర్పలక) అనాం 

పెట్ు డం. సమీప అన్నథునికి గానీ; లేక, దికకలేని 

నిర్పపేదక గానీ! మరియు విశ్వసించ్చ, స్హన్ననిా 

బోధంచేవారిలో! మరియు కర్పణ్ను ఒకరికొకర్ప బోధంచు 

కనేవారిలో చేరిపోవ్డం.'' (అల్ బల్ద, 90:11-17)   

తఫ్స్వర్ ఇబ్నె కస్వ'ర్లో ఇల ఉంది, ''ఇబ్నె  'ఉమర్ (ర) 

ఇది నరకంలోని ఎతుూ గా ఉండే కొండపేరు అని అభపార య్

ప్డిారు. క'అబ్ బిన్ అ'హ్బ్బర్ నరకంలో 70 తరగ్తులు 

ఉన్నెయని అభపార యప్డిారు. ఖతాదహ్ ఇది ఎతైెన 

ప్రవత శ్రర ణి అని అభపార యప్డిారు.  
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 (3/1436)[ ) لم تتم دراسته (  52]  - 5206
قَاَل َرُسْوُل   َعْن ُجَبْْيِبِْن نَُفْْيٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه ُمْرَسًَل قَاَل:و
"َما أُْوِحَي إَِِل َ أَْن أَْجَمَع الَْماَل َوأَكُْوَن   ه وسلم:صىل اهلل علي اهللِ 
َلِكْن أُْوِحَي إَِِل َ أَْن )  َن مِ  ْيَن َو َسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َوكُْن ِمْن  الت َاِجِر

اِجِديَن َواْعُبْد َرب ََك َحّت َ يَأْتَِيَك الَْيِقُْي  (   99-98: 15،الس َ
ن َةِ     .الِْحلَْيِة" َعْن أَِِبْ ُمْسِلٍم َوأَبُْو نَُعْيٍم ِِفْ"  ."َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ

5206. (52) [3/1436-అపరిశోధతం] 
జుబై్నర్ బిన్ నఫీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'న్నకు ధనం కూడబ్నట్ట మని దైవవాణి రాలేదు. ఇంకా 
ననుె ధనసంప్దలు కూడబ్నట్ట మని ఆదేశ్మివ్వ్
బడలేదు. ననుె కేవల్ం దైవసోూ తర ం చేయమని, దైవ 
ప్ర్శుదధ తను కొనియాడమని ఆదేశంచడం జర్గింది.' 
''కావున నీవు నీ ప్ర భువు పవితర తను కొనియాడుతూ, 
సౌ్తతర ంచేసౌూ ఉండు. మరియు స్తష్ఠు ంగం (స్జ్దద ) చేస్త 
వార్లో చేర్ప. మరియు తపుక ర్యబోయే ఆ అంతిమ 
ఘడియ (మర్ణ్ం) వ్చేచవ్ర్క నీ పర భువును ఆరాధిసౌూ్

ఉండు.'' (అల్ హిజర ్, 15:98-99). 
(షర్'హుసుానెహ్, అబూ న'ఈమ్ హిలాలో- అబూ 
మసాిం  దావర్య)  

 (3/1437)[ ) لم تتم دراسته (  53]  - 5207
ْيَرةَ َرِض وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َي اهلُل َعْنُه قَاَل:َعْن أَِِبْ ُهَر

ْنَيا َحََلًّل اِْسِتْعَفافًاْن "مَ  عليه وسلم:  َعِن الَْمْسأَلَِة    َطلََب الد ُ
َمِة  َوَسْعًيا َعىَل أَْهلِهِ  ًفا َعىَل َجاِرهِ لَِقَي اهلُل َتَعاىل يَْوَم الِْقَيا  َوَتَعط ُ

ْنَيا َحََلًّل   لََة الَْبْدِر. َوَوْجُهُه ِمثُْل الَْقَمِر لَيْ  َوَمْن َطلََب الد ُ
ِثًراُمَفاخِ  َرَواهُ   ْضَباُن".ا ُمَرائًِيا لَِقَي اهلُل َوُهَوعَلَْيِه غَ رً ُمكَا

  نَِعْيٍم ِِفْ "الِْحلَْيِة" الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن"َوأَبُوْ 
5207. (53) [3/1437- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  ప్ర వచనం, ''బిచి 
మతుూ కునే అవమాన్ననిక్ష దూరంగా ఉంటూ, తన 
భారాయ పిల్ల ల్ను పోషించే, తన పరుగువార్క్ష మేలు చేస్త 
ఉదాేశ్యంతో ధరుంగా సంపాదిస్తూ , తీరుపదినం న్నడు 
అలల హ్ (త) అతనిె కలిస్లనప్పడు అతని ముఖం 
వెనెల్ రాతిర ల మరుస్తూ  ఉంటుంది. అదేవిధంగా 
ఇతరుల్పైె తన గొప్పతన్ననిె చాట్డానిక్ష ధరుంగా 

సంపాదిస్తూ , అలల హ్ (త) తీరుపదినం న్నడు 
అసహియంచుకుంటూ కలుసాూ డు. 26 (బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ 
ఈమాన్, అబూ  న'ఈమ్- / హిలా) 

 

26) వివరణ -5207: ఖుర్ఆన్లో అలల హ్ ఇల 

ఆదేశిసుూ న్నెడు: ''(ఇహలోక) పేరాస మిమమల్లా ఏమర్ప 

పాటులో పడవేసింది; మీరు గోరీలలోకి చేరేవ్ర్క. 

అలాకాదు! తవర్లోనే మీర్ప తెలుసుకంటార్ప. మరొక 

స్తరి (వినండి)! వాసౌ్వ్ంగా, మీర్ప అతి తవర్లోనే 

తెలుసుకంటార్ప.'' (అతూ కాసుర్, 102:1-4 ) -- 'అంటే 

పార ప్ంచిక వాయమోహం, అతాయశ్ మిములిె ఏమరు్

పాటుకు గుర్చేస్లంది. కాని ఏం చేసాూ ం, అకసాుతుూ గా మీకు 

మరణం సంభవిసుూ ంది. మీరు సమాధులోల క్ష 

చేరుకంటారు.'  

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''దైవవిధ్యయతను మరచి, 

ఏమరుపాటుకు గురై, మరణంవరకు ద్దనిక్ష దూరంగానే 

ఉన్నెరు.'' (ఇబ్నె అబీ 'హాతిమ్) 'హసన్ బ'స్వర  

అభపార యం, ''సంతానం, ధనసంప్దల్ వాయమోహంలో 

ప్డి మరణానిె విసుర్ంచారు.''  

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇల ఉంది: ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) 

కథనం: ''అంటే మనిషి వదా ఒక అడివంత బంగారం 

ఉన్నె, దీనిె మేము ఖుర్ఆన్ ఆయత్ర అనుకున్నెం 

ఇంతలో ఈ స్తరహ్ అవతర్ంచింది.   

ముసెద్ అ'హుద్లో ఇల ఉంది, ''అబాులల హ్ బిన్ షఖీర్ 

(ర) కథనం, ''నేను ప్ర వకత  (స) వదాకు వెళ్ళినప్పపడు, 

ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయత్ర ప్ఠిసుూ న్నెరు. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మనిషి న్న ధనం, న్న ధనం,  అంటాడు, 

అయితే తిని న్నశ్నం చేస్లందే నీ ధనం అవుతుంది. లేద్ద 

ధర్ంచి చించివ్రస్లందే నీ ధనం అవుతుంది. లేద్ద 

ద్దనధరాులు చేస్లందే నీ ధనం అవుతుంది.'' ముస్లల మ్లో 

ఇది అధికంగా ఉంది, ''ద్దనిక్షమించి ఉనెది నువువ 

ప్ర జల్కోసం వదలి వెళివల్స్లందే.'' బు'ఖారీలో ఇల 

ఉంది, ''మృతుని వెంట్ మూడు విషయాలు వెళతాయి. 

వాటిలో రండు తిర్గి వచేిసాూ యి. కేవల్ం ఒకటి మాతర ం 

మృతుని వెంట్ ఉంటుంది. కుటుంబ సభుయలు, ధనం 

తిర్గి వచేిసాూ యి, కేవల్ం ఆచరణ మ్ృతుని వెంట్ 

ఉంటంది. అందరూ వదలి వచాిరు, తోడు వెళ్ళింది 

కేవల్ం ఆచరణే.'' 

ముసెద్ అహుద్లో ఇల ఉంది, ''మ్నిషి వృదాాప్యయనికి 

చేర్లకంటాడు. కాని రండు విషయాలు అతని వెంట్ 

ఉంటాయ్య. అతాయశ, మ్నోకాంక్షలు.''   
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 (3/1437)[ ) ضعيف جدا (  54]  - 5208
 َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ 

َخَزائُِن لِِتلَْك الَْخَزائِِن َمَفاِتْيُح  فَُطْوََب لَِعْبٍد   "إِن َ َهَذا الَْخْْيَ
ر ِ  َتاًحا َجَعلَُه اهلُل ِمفْ  َوَوْيٌل لَِعْبٍد َجَعلَُه اهلُل   .لِلَْخْْيِ ِمْغََلقًا لِلش َ

ِ ِمْغََلقًا لِلَْخْْيِ  ر  ْبُن َماَجُه "ِمْفَتاًحا لِلش َ  . َرَواهُ ا
5208. (54) [3/1437-అతి బలహీనం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిసాందేహంగా ఈ మేళ్ళు నిధుల్వంటివి. ఈ 
నిధుల్కు తాళ్ళలు ఉన్నెయి. ఎవర్క్ష వాట్ తాళప్ప 
చెవులు మంచిని తెరవటానిక్ష, చెడును మూయటానిక్ష 
ల్భసాూ యో వారు చాల అదృషట  వంతులు. అదేవిధంగా 
ఎవర్క్ష ఈ తాళప్ప చెవులు చెడును తెరవటానిక్ష, 
మంచిని మూయటానిక్ష ల్భసాూ యో వారు దురదృషట ్
వంతులు.'' 27  (ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1437) [ ) لم تتم دراسته ( 55]  - 5209
َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 

"وسلم: "إِذَا لَْم يَُباَرْك لِلَْعْبِد ِِفْ مَ  ْْيِ ِ لِِه َجَعلَُه ِِف الَْماِء َوالط    .ا
5209. (55) [3/1437- అపరిశోధతం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
శుభం ప్ర సాదించని ధన్ననిె ద్దసుడు మటిట , నీళిలో 

 

ఖతాదహ్ (ర) కథనం, ''ప్ర జలు తమ ఆధికయత, అధిక 

సంఖయపైె గ్రావనిె ప్ర దర్శసాూ రు. చివర్క్ష ఒకొకకకరు 

కర మంగా సమాధిలోనిక్ష చేరుకున్నెరు. అంటే 

మనోకాంక్షలు అలగే ఉండిపోయాయి. కాని వారు 

మాతర ం మరణించారు.'' 

27) వివరణ-5208: మేలు అంటే అధిక ధనసంప్దలు, 

చట్ట బదధ ంగా వాటి రక్షణకు నిధులు ఉన్నెయి. వాటి 

తాళ్ళలు కూడా ఉన్నెయి. అంటే మంచీ చెడు గుప్ూ  

నిధులు వంటివి. వీటిని తెరవటానిక్ష చట్ట బదధ  జాానం 

ఉనెవారు, పేదల్కు, అగ్తయప్రుల్కు స్తవ, సహాయ 

సహకారాలు అందించాలి. ఇతరుల్కు విదయనేరాపలి. దీని్

ద్దవరా ఇతరుల్కు లభం చేకూరుతుంది. అంటే వీరు 

ఈ నిధుల్ బ్బధుయలు. అలల హ్(త) ఆదేశించిన చోట్ 

వీరు ఖరుిచేసాూ రు. దైవభీతిప్రులు, ధనవంతులు, 

ప్ండితులు మంచిక్ష తాళంచెవి వంటివారు. పిస్లన్నర్ ధన్

వంతులు, మూరుు లు చెడుకు తాళం చెవి వంటివారు.  

ఉప్యోగిసాూ డు. అంటే భవన్ నిరాుణంలో ఖరుి 
పెడతాడు.'' (బై్నహఖీ)  
అంటే అనవసరంగా భవన నిరాుణంలో ఖరుిచేస్త 
ధనంలో శుభం ఉండదు. అదేవిధంగా దైవప్రర తి కోసం 
దైవమారగ ంలో ఖరుి చేస్త ధనంలో శుభం ఉంటుంది. 

 (3/1437) [ ) لم تتم دراسته ( 56]  - 5210
بِْن ُعَمَر أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:و  َعِن ا

ت َُقواالَْحرام ِِف الُْبْنَياِن فَإِن َُه أََساُس  الَْخَراِب". َرَواُهَما  "ا
ْيَماِن الَْبْيَهقِ   " ي ُ ِِفْ" ُشَعِب اْْلِ

5210. (56) [3/1437-అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''భవన్నలు, నివాసాలు కట్ట డంలో నిషిదధ  
కారాయల్కు దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఇది 
నిర్ుంచడం కాదు, ధవంసం చేయడం అవుతుంది.'' 28 

(బై్నహఖీ-/ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 
 (3/1437)ته ( س ا[ ) لم تتم در 57]  - 5211

ِن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه َي اهلُل َعْنَها عَ َعْن عَائَِشَة َرِض و
َر لَهُ  ُر َمْن َّل دَا ْنَيا دَا لد ُ لََها   .وسلم قَاَل: "اَ َوَماُل َمْن َّل َماَل لَُه َو

 "ُشَعِب   َعْقَل لَُه". رَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ يَْجَمُع َمْن َّل 
  .ْيَماِن"اْْلِ 

5211. (57) [3/1437 -అపరిశోధతం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్రలోక 
నివాసం లేని వాడికే పార ప్ంచిక నివాసం. అదేవిధంగా 
ప్రలోకంలో ధనసంప్దలు లేనివాడికే ఇహలోకం ధనం 

 

28) వివ్ర్ణ్-5210: అంటే ఈన్నడు భవనం నిర్ుస్తూ , 

ఒకన్నడు ధవంసం అవుతుంది. అదేవిధంగా అవసరానిక్ష 

మించి భవన్నలు నిర్ుంచడం, వాటిపైె 

గ్రావహంకారాల్ను ప్ర దర్శంచట్ం ధరాునిక్ష దూరం 

చేసుూ ంది. అబూ నయీమ్ హిల్యహ్లో ముజాహిద్ 

ద్దవరా ఉలేల ఖంచారు. ఆదమ్ (అ) భూమిపైె దిగిన 

తరావత అనిెటికంటే ముందు అలల హ్ (త) ఇల 

దైవవాణి ప్ంపాడు, ''మరణించటానిక్ష సంతానం కనండి, 

శిథిల్మవడానిక్ష భవన్నలు నిర్ుంచండి.'' (తయియబిల్ 

ఫరాస్లఖ్ ఇల మన్నజిలిల్ బఖర్ వల్ బరాజిఖ్) 
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ఉంటుంది. బుదిధ లేనివాడే ధనం కూడబ్నడతాడు.'' 29 

(అ'హుద్, బై్నహఖీ/ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 

29) వివరణ-5211: ఈ పార ప్ంచిక జీవితం అశశ్వత 

మైనది. ఇది కొనిెదిన్నలు మాతర మే. పార ప్ంచిక నివాసం 

కోలోపతుంది. మర్కకరు అకకడ నివాసమై పోతారు. 

అటువంటి నివాసం నిర్ుంచినందువల్ల  లభం ఏంటి? 

ధనం విషయం కూడా ఇంతే, బుదిధ లేనివారే, అవివ్రకులే 

ధనం కూడబ్నట్ట డంలో నిమగ్ెమై ఉంటారు.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''అపన్నిందలు మోపే, చ్చడీలు చెపేు పర తి 

ఒకకడికీ విన్నశ్ం తపుదు. ఎవడైతే ధన్ననిా కూడబ్నట్ు , 

మాట్మాట్కి దానిా లకకబ్నడుతూ్ ఉంటాడో! తన 

ధనం, తనను శ్వశ్వతంగా ఉంచుత్రందని అతడు 

భావిసౌున్నాడు! ఎింత మాతర ం కాదు! అతడు (ర్యబోయే 

జ్జవితంలో) తపుకండా అణ్గద్రర కకబడే నర్కాగ్నాలో 

వేయబడతాడు. ఆ (అణ్గద్రర కకబడే) నర్కాగ్నా అంటే 

ఏమిటో నీక తెలుస్త? అలాాహ్్, తీవ్ర ంగా 

పర జవల్లంపజేసిన అగ్నా; అది గుండల దాకా 

చేర్పకంటుంది. న్నశ్చయింగా, అది వారిమీద కరమమ్

కొంటుంది; పొడుగాట్ (అగ్నా) సౌ్ంభాలవ్ల!. (అల్ 

హుమ'జహ, 104:1-9)   

అంటే ప్రోక్షంగా ఇతరుల్ లోపాల్ను పేర్కకనేవాడు, 

ఇతరుల్ గుర్ంచి హీనంగా మాటాల డేవాడు. ఇంకా 

ధన్ననిె లక్షకస్తూ  పోర గుచేసాూ డు.  

కఅబ్ కథనం: ప్గ్ల్ంతా ధన సంపాదనలో మునిగి 

ఉంటాడు. రాతిర  శ్వంల ప్డి ఉంటాడు. అయితే ఇది 

వాసూ వం కాదు. ఇటువంటి పిస్లన్నర్ నరకంలో అతి 

నీచతరగ్తిలో ప్డతాడు. అది అందులో ప్డే ప్ర తి 

వసుూ వును నుజాు నుజాు చేస్లవ్రసుూ ంది. 

స్తరహ్ యూనుస్లో కూడా పార ప్ంచిక విషయాలోల  

నిమగ్ెమై జీవించే వార్ని హెచిర్ంచబడింది. అలల హ్ 

ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా, ఎవ్రైతే మమమల్లా కలుసు 

కోవ్టానిా ఆశ్ంచక, ఇహలోక జ్జవితంతోనే స్ంతసించ్చ, 

దానితోనే తృపౌి చెందుతారో మరియు మా సూచనలను 

(ఆయాత్ లను) గురించ్చ నిరా్క్ష్ాభావ్ం కల్లగ్న ఉంటారో!  

అలాింటి వారి ఆశ్రయం –  తమ కర్మలక ఫ్ల్లతంగా – 

నర్కాగ్నాయే!'' (య్యనుస్, 10:7-8) – 'అంటే పార ప్ంచిక 

జీవితం ప్టా్ ఎంత శ్ర దధ  చూపారంటే, ప్రలోకానిె పూర్త గా 

మరచిపోయారు. పార ప్ంచిక జీవితానేె దైవంగా 

చేసుకున్నెరు. దైవస్తచనల్ ప్ట్ల  ఏమాతర ం ఆలోచించ 

లేదు. ఈ వయవసా అంతా ఒక ఉదాేశ్యపూరవకంగా 

 

నిర్ుంచడం జర్గింది. మొదటిసార్ సృషిట ంచడం కషట ం 

కానప్పడు రండవసార్ సృషిట ంచడం ఎల కషట ం 

అవుతుంది.  

ఇబ్నె 'అసాక్షర్ సద్ఖహ్ బిన్ య'జీద్ ద్దవరా కథనం: 

తరాబల్స్లో మూడు ఎతైెన పార ంతాలోల  సమాధులు 

చూచాను. ఒక సమాధిపైె ఇల వార స్ల ఉంది. ''ఎవర్క్ష, 

మరణం అకసాుతుూ గా ఈ ప్ర ప్ంచం నుండి తీసుకు 

పోతుందని, గ్రావహంకారాల్నీె హర్ంచుకు పోతాయని, 

ఒక చీకటిగ్దిలో తీసుకుపోయి ప్డేసుూ ందని, నముకం 

ఉంటుందో, అటువంటి వయక్షత  పార ప్ంచిక భోగ్విలసాలు 

ఎల అనుభవించగ్ల్డు?''  
అదేవిధంగా రండవ సమాధిపైె కూడా ఇల వార యబడి 

ఉంది, ''అందర్ సృషిట కరత  అయిన అలల హ్ (త) తప్ప 

కుండా తనను విచార్సాూ డని, ద్దసుల్పైె తాను చేస్లన 

అతాయచారాల్కు ప్ర తీకారం తీరుికుంటాడని, ఇంకా 

తాను చేస్లన సతాకరాయల్కు ప్ర తిఫల్ం ప్ర సాదిసాూ డని 

తెలిస్లన వయక్షత  ఎల సుఖంగా జీవించగ్ల్డు?''  
అదేవిధంగా మూడవ సమాధిపైె ఇల వార యబడి ఉంది:  

''సమాధిలోక్ష వెళివల్స్ల ఉందని, ద్దని దశ్లు 

యవవన్ననిె మర్పింప్జేసాూ యని, ముఖారవింద్దనిె 

మార్ివ్రసాూ యని,  దుముుల్ను ధవంసం చేస్ల వ్రసుూ ందని 

తెలిస్లన వయక్షత  ఎల సుఖంగా జీవించగ్ల్డు. ఆ శ్ుశన 

వాటికకు దగ్గ ర్లో ఒక గార మం ఉండేది. నేనకకడకు 

వెళ్ళిను. అకకడ ఒక వృదుధ నిె కలిసాను. నేనతనితో, 

'ఈ శ్ుశనవాటికలో ఒక వింత చూసానని,' అన్నెను. 

ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , 'ఏమిటి,' అన్నెడు. నేను ఆ 

సమాధుల్ను గుర్ంచి చెపాపను. ద్దనికావయక్షత , 'అంతకంటే 

ఆశ్ిరయకరమైన విషయం కూడా ఉంది,' అని అన్నెడు. 

ద్దనిక్ష నేను 'తమరు న్నకు తెలియప్రిండి,' అని 

అన్నెను. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , ''ఈ మూడు సమాధులోల  

ఉనెవారు ముగుగ రు సోదరులు. ఒకరు రాజువదా మంతిర , 

మర్కకరు గొప్ప వాయపార్, మర్కకరు చాల గొపు 

దైవభకుత డు. ఏకాంతంలో దైవారాధనలో ఉండేవాడు. ఈ 

వయక్షత  మరణం ఆసనెమయింది. అతని ఇదారు సోదరులు 

మంతిర , వాయపార్ కల్వడానిక్ష వచాిరు. తమ సోదరునితో 

'తమరేదైన్న వాఙ్ముల్ం ఇవావల్ను కుంటే తప్పకుండా 

ఇవవండి,' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , 'న్న దగ్గ ర 

ధనంలేదు, సామగిర  కూడాలేదు, న్నపైె ఎవర్ రుణం లేదు, 

మర్ నేనేమి వాఙ్ముల్ం ఇవవగ్ల్ను. అయితే న్న 

మరణానంతరం న్నకు ఒక ఎతైెన ప్ర దేశ్ంలో ఖననం 
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చేయాలి. న్న సమాధిపైె ఇల వార యించాలి' అని 

అన్నెడు. 'మీర్దారూ మూడు రోజుల్ వరకు న్న సమాధి 

వదాకు వస్తూ పోతూ ఉండాలి, మీకు ఏదైన్న గుణపాఠం 

లేద్ద హితబోధ కల్గ్వచుి,' అని అన్నెడు. ఆ ఇదారు 

సోదరులు అలగే చేసారు. మూడవ రోజు మంతిర  అయిన 

సోదరుడు వచిి, తిర్గి వెళుతుండగా, సమాధిలోప్లి 

నుండి విసోిట్మైన ఒక శ్బాం విన్నెడు. ద్దని కావయక్షత  

భయప్డి, ఆ సా్లతిలోనే ఇంటిక్ష తిర్గి వెళ్ళిడు. ఆ రాతిర  

తన సోదరునిె కల్లోచూసాడు. ఉదయంలేచి తన 

మితుర లు, సనిెహితుల్ ముందు, ఇక ముందు నేను మీ 

వెంట్ ఉండదల్చుకోలేదు అని చెపిప ఏకాంతం ప్పచుి 

కున్నెడు. ఇంకా దైవభక్షత లో, దైవారాధనలో 

గ్డప్సాగాడు. ఈ మంతిర కూడా కొనిె రోజుల్ తరావత 

తన చివర్ ఘడియకు చేరుకున్నెడు. అతని వదాకు 

వాయపార్ అయిన సోదరుడు వచాిడు. 'ఏదైన్న 

వాఙ్ముల్ం ఉంటే చెప్పండి' అని అన్నెడు. 'న్న వదా 

ధనమూ లేదు, న్నపైె ఎవర్ రుణమూ లేదు. మర్ 

నేనలంటి వాఙ్ముల్ం ఇవావలి. అయితే న్న 

మరణానంతరం న్న సోదరుని ప్ర కకనే ననుె ఖననం 

చేయాలి, న్న సమాధిపైె ఇల వార యాలి' అని అన్నెడు. 

అదేవిధంగా మూడవ వయక్షత  కూడా మరణానిక్ష 

చేరుకున్నెడు. అతని కుమారుడు అతనితో 

'న్ననెగారూ! ఏదైన్న వాఙ్ముల్ం ఉంటే చెప్పండి' అని 

అన్నెడు. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత  'న్న దగ్గ ర ధనమైతే లేదు, 

మర్ నేనేమి వాఙ్ముల్ం చేయాలి. అయితే న్న 

మరణానంతరం ననుె న్న సోదరుల్ ప్ర కకనే సమాధి 

చేయాలి. న్న సమాధిపైె ఇల వార యాలి' అని అన్నెడు. 

మూడు రోజుల్ వరకు న్న సమాధి వదాకు వస్తూ  పోతూ 

ఉండాలి,' అని అన్నాడు. అతని కుమారుడు అలగే 

చేసాడు. మూడవ రోజు సమాధి వదా నుండి తిర్గి వస్తూ  

ఉండగా ఒకశ్బాం విని భయప్డి ఇంటిక్ష తిర్గి వచాిడు. 

రాతిర  కల్లో తనతండిర ని చూచాడు. తండిర  ఇల 

అన్నెడు, 'నువువ కూడా చాల తవరగా మా వదాకు 

వసాూ వు. చాల స్లదధ ప్డి రావాలి. చాల దూర ప్రయాణం, 

బరువుల్తో రాకూడదు. పార ప్ంచిక వయవహారాలోల  ఉండ 

కూడదు. ఇవనీె మోసంలో ప్డవ్రసాూ యి, ప్నిక్షవచేి 

ద్దనిె చేయరు. తమ జీవితాలిె వృథా చేసుకుంటారు. 

మరణానంతరం విచార్సాూ రు. కాని ఇప్పపడు విచార్స్తూ  

ఏంటి లభం, ప్కిులు పలనిె తినె తరావత. 

కుమారా! తవరప్డు' అని అన్నెడు. ఆ వృదుధ డి 

 ( 3/1437)(  مرفوعا  ،أصل له [ )ّل  58]  - 5212
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َعْن ُحَذْيَفَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

لن َِساُء "الَْخْمُرَجَماعُ اْْلِْثِم َوا عليه وسلم يَُقْوُل ِِفْ ُخْطَبِتِه:
ْيَطاِن  ْنَيا َرأُْس كُل ِ خَ َحَبائُِل الش َ  قَاَل:.  ْيَئٍة"طِ  َوُحب ُ الد ُ

َرُهن َ اهلُل". َرَواهُ   ُقْوُل:َوَسِمْعُتُه يَ  ُرْوا الن َِساَء َحْيُث أَخ َ "أَخ ِ
   .َرِزْيٌن 

5212. (58) [3/1437-నిర్యధార్ స్హచర్పని పోర కత ం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ఇల ప్ర వచిస్తూ  
ఉండగా నేను విన్నెను, ''మదయపానం పాపాల్నిెటికీ 
మూల్ం. స్వూ రలు షై'తాన్ వల్లు. పార ప్ంచిక వాయమోహం, 
పాపాల్నిెటికీ మూల్ం.'' హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  
(స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను విన్నెను, 'స్వూ రల్ను 
వెనుక ఉంచండి, ఎందుకంటే అలల హ్ (త) వార్ని వెనుక 
ఉంచాడు.'' 30  (ర'జీన్) 

 

కథనం: 'అతని తండిర  చనిపోయిన తరావత కొడుకు 

వదాకు వచాిను. కొడుకు తాను చూస్లన కల్ గుర్ంచి 

పేర్కకన్నెడు. ఇంకా, 'మా తండిర గారు నిజం చెపాపరు, న్న 

మరణం చాల దగ్గ రగా ఉంది, కేవల్ం మూడు సారుల  

తవరప్డు,' అని అన్నెరు. ఆ తరువాత ఆ వయక్షత  తన 

భారాయబిడిల్ను పిలిచి, వార్క్ష హితబోధ చేస్ల, ఖబ్బల వైెప్ప 

ముఖం చేస్ల షహాదహ్ ప్ఠించాడు. ఆ రాతేర  

మరణించాడు. అలల హ్ (త) అతనిె కరుణించుగాక! 

(ఫత్'హుల్ 'ఖలల ఖహ్/సునన కుబ్రా) 

30) వివరణ-5212, 5213: మదయపానం అంటే మతుూ  

ఎక్షకంచేది. షరీఅత్ప్రంగా, నైతికప్రంగా దీనిె తార గ్ట్ం 

నిషిదధ ం. దీనిక్ష కూడా శిక్ష నిరణ యించబడింది. మొదట్ 

వార్క్ష హితబోధచేయాలి. ద్దనిె మానుకోకపోతే 80 

కొరడా దబాలు కొటాట ల్ల.  

ఖుర్ఆన్లో అలల హ్ ఆదేశం: '' ఓ విశ్వాసులారా! 

నిశ్చయంగా మదాపానం, జూదం, బల్లపీఠం మీద బల్ల 

ఇవ్వట్ం (అ'న్నాబ్) మరియు శ్కన్ననికై బాణ్యల 

పర యోగం (అ'జా్దమ్్), ఇవ్నీా కేవ్లం అస్హాకర్మైన 

షై'తాన్్ చేష్ు లు, కావున మీర్ప స్తఫ్లాం పొందాలంటే 

వీట్ని తాజంచండి. న్నశ్చయింగా, షై'తాన్్ మదాపానం 

మరియు జూదం దావర్య మీ మధా విరోధాలు మరియు 

విదేవష్ఠలు రేకతౌించ్చలని మరియు మిమమల్లా అలా్లహ్్ 

ధాానం నుండి మరియు నమా'జ్ నుండి తొలగ్నంచ్చలని 

కోర్పత్రన్నాడు. అయితే మీరిప్పుడైన్న మానుకోర్య?'' 
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 (3/1438)[ ) لم تتم دراسته (  59]  - 5213
ِب اْْلِْيَماِن"َعِن الَْحَسِن  "ُشعَ ِِفْ  َوى الَْبْيَهِقي ُ ِمْنهُ رَ وَ 

ْنَيا َرأُْس كُل  َخِطْيَئٍة "     ُمْرَسًَل:"ُحب ُ الد ُ
5213. (59) [3/1438- అపరిశోధతం] 
బై్నహఖీ కూడా ష్ట'అబిల్ ఈమాన్ లో, 'హస్న్ (ర్) 
దావర్య ఉలాేఖంచ్చర్ప. ప్యర పంచిక వాయమోహం, 
ప్యప్యలనినటికీ మూలం. 

 (3/1438) [ ) لم تتم دراسته ( 60]  - 5214
َعْن َجاِبٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  و
َ ل وس ِِتْ الَْهوى َوُطْوُل اْْل ُف َعىَل أُم َ َمِل م:"إِن َ أَْخَوَف َما أََتَخو َ

 َ ا ُطْوُل اْْل ا الَْهَوى فََيُصد ُ َعِن الَْحق ِ َوأَم َ َمِل فَُيْنِسي اْْلِخَرَة فَأَم َ
ْنَيا ُمْرَتِحلٌَة َوهَ  ذَاِهَبٌة َوَهِذهِ اْْلِخَرةُ ُمْرَتِحلٌَة قَاِدَمٌة ِذهِ الد ُ

ِلكُل ِ َواِحَدةٍ ِمْنُهَما بَُنْوُن  نُْوا بَِّن فَإِِن اْستَطْعُتْم أَْن َّل َتُكوْ  .َو
ْ فَ  ْفعضُوا ْنَيا فَا رِ الد ُ ْم  ِحَساَب َوأَْنتُ  لَْعَمِل َوَّل اإِن َُكُم الَْيْوَم ِِفْ دَا

ِر اْْلِخَرةِ َوَّل َعَمَل".غًَدا ِِفْ     .َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ" ُشَعِب اْْلِْيَماِن" دَا
5214. (60) [3/1438 -అపరిశోధతం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను న్న 
అనుచర సమాజం గుర్ంచి ఈ రండు విషయాల్ ప్ట్ల  
చాల అధికంగా భయప్డుతున్నెను. ఒకటి మనో 

 

(అల్ మాయిదహ్, 5:90-91) 

ఈ ఆయత్రలో సారాయిని నిషిదధ ం చేయటానిక్ష గ్ల్ 

కారణాలు పేర్కకనబడిాయి. మొదటిది, ఇది షై'తాన్ ప్ని, 

రండవది దీనిె తార గి మనిషి, అనేక ముఖయమైన 

బ్బధయతల్ను మరచిపోతాడు. ఇందులో పార ప్ంచిక 

నష్టట ల్తో పాటు ప్రలోకనషట ం కూడా ఉంది. సారాయి 

తార గేవాడు సవరగ ంలోనిక్ష ప్ర వ్రశించడు. విశవస్ల సారాయి 

తార గినప్పడు అతని విశవసం అతని హృదయంలో 

ఉండదు అని ప్ర వకత  (స) పేర్కకన్నెరు. (బు'ఖారీ)  

స్వూ రలు షై'తాన్ వల్లు, వార్ ద్దవరా షై'తాన్ 

వ్రటాడుతాడు. ఎందుకంటే వార్లో సహజ ఆకరిణా శ్క్షత  

ఉంది. ద్దని ద్దవరా షై'తాన్ చాల సులువుగా 

ఉప్దర వాల్కు గుర్చేసాూ డు. అందువల్ల  వార్ప్ట్ల  

అప్ర మతూ ంగా ఉండాలి. సౌ్వై అనిె ఐహికవాంఛల్క 

పాపాల్క మూల్ం. ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లోల  వీటిని గుర్ంచి 

హెచిర్ంచడం జర్గింది. ఈ మూడు విషయాల్కు అంటే 

సారాయి, స్వూ ర, ఐహికవాంఛల్కు దూరంగా ఉండాలి.  

కాంక్షలు, రండవ్ది, అధిక ఆయుషి్య కోరట్ం. మనో 
కాంక్షలు ప్రలోకానిె మరపింప్జేసాూ యి. ఈ ప్ర ప్ంచ 
జీవితం ముగుసుూ ంది. ప్రలోకం రానునెది. ఈ రండు 
విషయాల్ను కోరే వారున్నెరు. మీకు సాధయం అయితే 
మీరు ద్దనిె కోరేవారు కాకూడదు. ఎందుకంటే  
ఈన్నడు ఆచర్ంచే అవకాశ్ం ఉంది. అంటే ఈ ఐహిక 
జీవితంలో ప్పణయం చేసుకోండి. ఈన్నడు విచారణ లేదు. 
కాని రేప్ప మీరు ప్ర లోకంలో వెళినున్నెరు. అకకడ 
ఆచరణ లేదు, విచారణే విచారణ. 31  (బై్నహఖీ-/  
ష్ట'అబిల్ ఈమాన్)   

 

31) వివ్ర్ణ్-5214: అంటే తమ కరుల్ను గూర్ి 

విచార్ంచుకోండి. ఎందుకంటే ఒక ఉలేల ఖనంలో ఇల 

ఉంది, ''మిములిె విచార్ంచే ముందే మిములిె మీరు 

విచార్ంచుకోండి.'' జాబిర్ (ర) 'హదీసు' ద్దవరా తెలిస్లన 

విషయం ఏమిట్ంటే, పార ప్ంచిక జీవితం, మానవులు 

ఇదారూ న్నశ్నం అయ్యయవారే. తీరుపదినం ముందుకు 

వచేిసుూ ంది. న్నవలో కూరుినె వయక్షత  తన గ్మాయనిె 

చేరుకునే ఉదాేశ్యంతో ఉనెటుట . అదేవిధంగా ప్ర ప్ంచ 

ప్ర జలు ప్రలోకంవైెప్ప ప్రుగెడుతున్నెరు. న్నవలో 

కూరుినె వయక్షత క్ష ప్ర ప్ంచం న్నశ్నం అవుతుందని 

తెలియదు. ఈ ప్రమారాానేె 'అలీ (ర) పేర్కకన్నెరు. 

అంటే దైవవిధ్యయతతో జీవించాలి. అటువంటి వాడే 

ఉతూ ముడు. ఉలేల ఖన్ కరత  ఈ ఆయత్ర పఠంచాడు, 

'ఇసాల మ్ను వదలి మరో ధరాునిె అనుసర్స్తూ , అది 

స్వవకర్ంచబడదు. ఇంకా అతడు ప్రలోకంలో నషట పోయ్య్

వార్లో చేర్పోతాడు.''   

తీరుపదినం న్నడు ద్దసుల్ కరులు అలల హ్ ముందు 

సమర్పంచబడతాయి. వార్ ఆచరణా సాక్షయం కొరకు, 

వార్ స్లఫారసు కోసం చివర్క్ష సవయంగా ఇసాల మ్ కూడా 

హాజరవుతుంది. అలల హ్ ఇసాల మ్తో ఈన్నడు శిక్షలో, 

ప్ర తిఫలలు నీపైెనే ఆధారప్డి ఉన్నెయి. ఎవర్ ఇసాల మ్ 

సరైనదైతే, వార్ ఆచరణలు స్వవకర్ంచబడతాయి. 

లేనివార్ ఆచరణలు తిరసక ర్ంచబడవు.  

అలల హ్ ఆదేశం, ''నిసాందేహంగా అలల హ్ వదా ఆమోద 

యోగ్యమైన ధరుం కేవల్ం ఇసాల మ్ మాతర మే.'' (ఆల 

ఇమాాన్, 3:19) ఇసాల మ్ అంటే శంతి, కారుణయం. అంటే 

ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచిన వయక్షత  ఎల్ల ప్పపడూ ప్ర శంతంగా 

ఉంటాడు. ఇతరుల్కు కూడా ఇసాల మ్ వైెప్ప ఆహావనిసాూ డు. 

అనిెవిధాల్ ఇసాల మ్లో అంతా శంతి ఉంది. అనిె 
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 (3/1438)[ ) لم تتم دراسته (  61]  - 5215
نْ  قَاَل: َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنهُ وَ  لد ُ ْرَتَحلَتشا ُمْدبَِرةً ا يَ اِ
رْ  ِلكُل ِ َواِحَدةٍ ِمْنُهَما بَُنْوَن فَُكْونُْوا  .اْْلِخَرةُ ُمْقِبلَةً  َتَحلَِت َوا َو

ْنَيا فَإِن َ الَْيْوَم َعَمٌل  ِمْن أَبَْناِء اْْلِخَرةِ َوَّل َتُكْونُْوا ِمْن أَبَْناِء ا لد ُ
  .ي ُ رِ ا َعَمَل. َرَواهُ الُْبخَ َّل َوَّل ِحَساَب َوغًَدا ِحَساٌب وَ 

5215. (61) [3/1438 -అపరిశోధతం] 
'అలీ (ర) కథనం: ఈ పార ప్ంచిక జీవితం వెళ్ళి పోతుంది, 
ముఖం తిర పిప ఉంది. ప్రలోకం వసుూ ంది. అది ముందు 
నిల్బడి ఉంది. ఈ రంటినీ కోరేవారున్నెరు. మీరు 
ప్రలోకం కోరేవారు కండి. ఇహలోకం కోరేవారు కాకండి. 
ఎందుకంటే ఈ న్నడు ప్ర ప్ంచంలో ఆచర్ంచే అవకాశ్ం 
ఉంది, విచారణ లేదు. కాని రేప్ప తీరుపదినం న్నడు 
విచారణే ఉంటుంది. ఆచర్ంచే అవకాశ్ం ఉండదు. 
(బు'ఖారీ)   
ఇది 'అలీ (ర) అభపార యం. కాని ఇది పార మాణిక 

'హదీసు'కు అనుగుణ్ంగా ఉంది. 
 (3/1438)[ ) لم تتم دراسته (  62]  - 5216

َ رٍ َعْن َعمْ وَ  ُ َعْنُه أ ُ و َرِضَي الِل َ  عَلَْيِه َوَسل ََم  ن َ الن َِب َ َصىل َ الِل َ
ْنَيا َعَرٌض َحاِضٌر يَأْكُُل  َخَطَب يَْوًما فََقاَل ِِف ُخْطَبِتِه: » أََّل إِن َ الد ُ

َيْقِضي فِيَها  ِمْنُه الَْب ُ َوالَْفاجِ  ُر أَّل َوإِن اْلحرة أََجٌل َصاِدٌق َو
َ  كُل َُه بَِحَذاِفِْيهِ ِِف أََّل َوإِن َ الَْخْْيَ  رٌ َمِلٌك قَادِ  ر   الَْجن َِة أََّل َوإِن َ الش َ

ِ َعىَل َحَذٍر   كُل َُه بَِحَذاِفِْيهِ ِِف الن َاِر أََّل فَاْعَملُوا َوأَْنُتْم ِمَن الِل َ
لُِكْم  َواعْلَُموا َل افََمْن يَْعَمْل ِمثْقَ )أَن َُكْم َمْعُروُضوَن َعىَل أَْعمَا

ا يََرهُ  افِِعي  َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقالَ  ذَر َةٍ َخْْيً     ذَر َةٍ شرا يره( « . للش َ
5216. (62) [3/1438 -అపరిశోధతం] 
అమా్ (ర్) కథనం: ఒకరోజు పర వ్కత (స్)  ఇల్ల 
పర స్ంగ్నంచ్చర్ప, 'గుర్పత ంచుకోండి! ఈ పర పంచం మందు 
ఉంది, దీనివ్లా మంచ్చవార్ప,చెడడ వార్ప అందరూ ల్లభం 
పొందుతార్ప. గుర్పత ంచుకోండి! పర్లోకం ఆలస్ాంగా 
వ్సౌుంది. తపుకండా వ్సౌుంది. శ్కిత వ్ంత్రడైన అలా్లహ్ 
(త) అందులో తీర్పుచేసౌ్తడు. గుర్పత ంచుకోండి! అనీా 
ర్కాల ప్పణ్ాకార్యాలు స్వర్గ ంలోనికి తీసుకవళతాయి. 

 

సుగుణాలు గ్ల్ ధరుం ఇసాల మ్ మాతర మే. అందువలేల  

అలల హ్కు అనిెటికంటే చాల పిర యమైనది. 

గుర్పత ంచుకోండి! అనీార్కాల పాపకార్యాలు నర్కంవైప్ప 
నట్ు వేసౌ్తయి. గుర్పత ంచుకోండి! ఆచరిసౌూ ఉండండి, 
అలా్లహ్ (త) క భయపడుతూ ఉండండి .మిమమల్లా మీ 
కార్యాల వ్దద క చేర్పచతాడు . ర్వ్వంత ప్పణ్ాం చేసిన 
వాడు, తపుకండా దాని పర తిఫ్ల్లనిా పొందుతాడు. 
అదేవిధంగా ర్వ్వంత పాపం చేసినవాడు కూడా దాని 
శ్క్ష్క గుర్వుతాడు . (ష్ఠఫ్'య్య) 

 (3/1439)(   [ ) ضعيف 63]  - 5217
اٍد و َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ْنُه قَاَل:ِضَي اهلُل عَ رَ َعْن َشد َ

ْنَيا َعْرٌض َحاِضٌر  عليه وسلم يَُقْوُل: "يَا أَي َُها الن َاُس إِن َ الد ُ
َوإِن َ اّْلِخَرةَ َوعٌْد َصاِدٌق يَْحُكُم فِْيَها  الَْفاِجرُ يَأْكُُل ِمْنَها الَْب ُ وَ 

ُيْبِطُل يْ عَاِدٌل قَاِدٌريُِحق ُ فِ  ٌك َمِل   الَْباِطَل كُْونُْوا ِمْن  َها الَْحق َ َو
ْنَيا فَإِن َ كُل َ أُم ٍ يَْتَبُعَها  أَبَْناِء اْْلِخَرةِ َوَّل َتُكْونُْوا ِمْن أَبَْناِء الد ُ

لَُدَها"    .َو
5217. (63) [3/1439 -బలహీనం] 
షదా్దద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా 
నేను విన్నెను, ''ఈ పార ప్ంచిక జీవితం తాతాకలిక 
మైనది. ఇది శశ్వతం కాదు. ఇందులో లభద్దయకమైన 
వసుూ వులు ఉన్నెయి. వాటిని మంచివారు, చెడివారు 
అందరూ తింటారు, తార గుతారు. ప్రలోకం అనేది ఒక 
వాగాానం. అందులో వాసూ వ చకర వర్త  తీరుపచేసాూ డు. 
సతాయనిె సతయంగా అసతాయనిె అసతయంగా 
చూపెడతాడు. మీరు ప్రలోకం కోరేవారు కండి. ఐహిక 
జీవితం్కోరేవారు కాకండి. ఎందుకంటే ప్ర తి బిడి తలిల ని 
అనుసర్సుూ ంది.  (అబూ న'యీమ్) 

 (3/1439) [ ) صحيح ( 64]  - 5218
  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ْردَاِء َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: الد َ َعْن أَِِب ََ و

ْمُس إِّل َ َوبَِجْنَبتيَها َملَكَاِن  َعِت الش َ "َما َطلَ  اهلل عليه وسلم: 
: الث ََقلَْْيِ يَا أَي َُها الن َاُس َهلُم ُْوا  يَُناِديَاِن يَْسَمَعاِن الَْخََلئَِق َغْْيَ

 ِِف ٍم َرَواُهَما أَبُْو نَُعيْ  . َوكَََف َخْْيٌ ِمم َا كَثَُر َوأَلََْه"إِىل َرب ُِكْم َما قَل َ 
 ."الِْحلَْيِة" 

5218. (64) [3/1439- దృఢం] 
అబూ దరాా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర తి 
రోజూ స్తరుయడుఉదయించినప్పడు ద్దని రండు వైెప్పల్ 
ఇదారు దైవదూతలు ఉంటారు. వాళుి బిగ్గ రగా 
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సృషిట రాసుల్నీె వినెటుల  ఇల్ అంటారు, కాని 
మానవులు, జినుెలు మాతర ం వినలేరు. ఆ 
దైవదూతలు ఇల ప్ర కటిస్తూ  తిరుగుతుంటారు: 
''ప్ర జలరా! మీరు మీప్ర భువు వైెప్పనకు రండి! అయితే 
అధికంగా ఉండి, భోగ్విలసాలోల , ఆట్ పాట్లోల  ఖరుిచేస్త 
దైవానిక్ష దూరంచేస్త ధనంకంటే తకుకవగా ఉండి, 
సర్పోయ్యధనం మేల్ని గురుత ంచుకోండి.'' (అబూ 
ను'ఐమ్-'హిలాహ్) 

 (3/1439)[ ) لم تتم دراسته (  65]  - 5219
ْيَرةَ َرِضَي اهلُل َعْنُه يَْبلُُغ بِِه قَاَل:عَ وَ  "إِذَا َماَت الَْمي ُِت   ْن أَِِبْ ُهَر

لَِت الَْمََلئَِكُة: َم؟ قَا َرَواهُ   "َما َخل ََف؟ َوقَاَل بَُنْوآدََم: َما قَد َ
   .الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"

5219. (65) [3/1439- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైన్న మరణిస్తూ , దైవదూతలు అతనిె ప్రలోకానిక్ష 
ఏమి స్లదధ ంచేసావు?'' అని ప్ర శిెసాూ రు. కాని ప్ర జలు 
అతడు మరణిస్తూ  ఏమి వదలివెళ్ళల డు? అని అంటారు. 
(బై్నహఖీ) 

 (3/1439)[ ) لم تتم دراسته (  66]  - 5220
لٍِك َرِضَي اهلُل عَ ْن عَ وَ  "يَا بَُّن َ إِن َ   أَن َ لُْقَماَن قَاَل ِّلِبِْنِه:  :ْنهُ  َما

ْ َما يُْوعَُدْوَن َوُهْم إِىَل اْْلِخَرةِ ِسَراعًا   الن َاَس قَْد َتَطاَوَل عَلَْْيِ
ْنَيا ُمْنُذ كُْنَت َواْسَتْقَبلَْت  يَْذَهُبْوَن َوإِن َ  َك قَِداْسَتْدبَْرَت الد ُ

ًرا َتِس خِ اْْل  ٍر َتْخُرُج ِمْنَهاْيَها أَقَْرُب إِ إِلَ ْْيُ َرةَ َوإِن َ دَا . "لَْيَك ِمْن دَا
   .َرَواهُ َرِزْيٌن 

5220. (66) [3/1439 -అపరిశోధతం] 
ఇమామ్ మాలిక్ (ర) కథనం: లుఖాున్ (అ) తన 
కుమారునిక్ష బోధిస్తూ  ఇల హితవుచేసారు, ''ఓ న్న 
కుమారా! ప్ర జల్తో వాగాానం చేయబడి, అంటే, మరణా 
నంతర జీవితం, సమాధి శిక్ష చాల కాల్ం అయింది. 
అంటే అప్పటి నుండి ఆ వాగాానం గుర్ంచి హెచిర్ంచ 
బడుతూ ఉంది. అయితే ప్ర జలు చాల వ్రగ్ంగా ప్రలోకం 
వైెప్ప ముందుకు సాగిపోతున్నెరు. ''ఓ న్న కుమారా! 
నువువ ప్పటిట నప్పటి నుండి, ప్ర ప్ంచానిక్ష దూరం 
అవుతూ ఉన్నెవు. నువువ చాల వ్రగ్ంగా ప్రలోకం 
వైెప్ప ప్యనమవుతున్నెవు. నీవు శశ్వత నివాసం 
వైెప్పనకు దగ్గ రవుతున్నెవు.'' (ర'జీన)  

ప్ర జల్కు తీరుపదినం దూరంగా ఉందని చెప్పట్ం 
జరుగుతుంది, కాని ప్ర తి నిమిషం ద్దనివైెపే ప్ర్గెడుతూ 
ఉనెది. 

 (3/1439)[ ) لم تتم دراسته (  67]  - 5221
قِْيَل لَِرُسْوِل   اَل:َما قََعْنهُ  بِْن َعْمٍرو َرِضَي اهللُ  َعْن َعْبِد اهللِ وَ 

"كُل ُ َمْخُمْوِم   قَاَل:  أَي ُ الن َاِس أَفَْضُل؟  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 
لُْوا:  الل َِساِن".  الَْقلِْب َصُدْوِق   نَْعِرفُُه فََما الل َِساِن َصُدْزُق  قَا
َّل  َوَّل بَغي وَ ْيِه َم عَلَ ِقي ُ الت َِقي ُ َّل إِثْ "ُهَو الن َ  قَاَل: َمْخُمْوُم الَْقلِْب؟
بُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن" غِل َ َوَّل َحَسَد".     .َرَواهُ ا

5221. (67) [3/1439- అపరిశోధతం] 
అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

'అందర్కంటే మంచివారవర్ప' అని ప్ర శిెంచడం 
జర్గింది. ప్ర వకత  (స), ''నిరుల్ హృదయుడు, 
సతయవంతుడు'' అని సమాధానం ఇచాిరు. ద్దనిక్ష 
ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! సతయవంతుడంటే మాకు తెలుసు. కాని 
నిరుల్ హృదయుడు అంటే ఏమిటి?' అని వినెవించు 
కున్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ''హృదయ్ప్ర్శుదధ త 
కలిగి్ ఉనె దైవభీతిగ్ల్ భకుత డు. పాపాల్కు, ఈరిాయ 
దేవష్టల్కు, శ్తృతావనిక్ష దూరంగా ఉనె వాడు.' అంటే 
ప్వితర  హృదయుడు, ఇతర ముస్లల ముల్ ప్ట్ట  
ఎటువంటి శ్తృతవం, దేవషం, కుట్ర లు, కుతంతార లు 
లేని దైవభీతిప్రుడు. అతనిలో పాపాలుగాని, 
దురాురగ ంగాని లేనివాడు. అదేవిధంగా సతయం ప్లికే్
వాడు, అసతయం ప్ల్కనివాడు.'' (ఇబ్నె మాజహ్, 
బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1440)[ ) لم تتم دراسته (  68]  - 5222
"أَْربٌَع إِذَا كُن َ   َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ 

ْنَيا:فِْيَك فَََل عَلَْيَك َما فَا َنٍة َوِصْدُق   َتَك ِمَن الد ُ ِحْفُظ أََما
َرَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهِقي ُ   ".َمةٍ عْ ِعف ٌَة ِِف ُط  ِلْيَقٍة وَ خَ َحِديٍِث َوُحْسُن 

  "ُشَعِب اْْلِْيَماِن" ِِفْ 
5222. (68) [3/1440- అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒకవ్రళ నీలో న్నలుగు విషయాలు ఉంటే, 
ప్ర ప్ంచంతో నీవు విచార్ంచే ప్నే లేదు. 1. నీ వదా ఉంచిన 
అమానతును భదర  ప్రచట్ం. 2. సతయం ప్ల్కట్ం. 3. 
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ఉతూ మ గుణాలు కలిగి ఉండట్ం. 4. అనెపానీయాలోల  
అప్ర మతూ ంగా ఉండట్ం. ఇవి న్నలుగు విషయాలు, వీటిక్ష 
ప్ర ప్ంచంలో విలువలేదు. కాని ప్రలోకంలో వీటిక్ష 
ప్ర తిఫల్ం  ల్భసుూ ంది. (బై్నహఖీ-/ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1440) دراسته ( مت[ ) لم ت 69]  - 5223
ِل  َعْن وَ  بَلََغِّنْ أَن َُه قِْيَل لِلُْقَماَن  ٍك َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َما

ِصْدَق   َيْعِّن الَْفْضَل قَاَل: َما بَلََغ بَِك َما َتَرى؟ :الَْحِكْيِم 
َنِة َوَترْ الَْحِدْيِث َوأَدَ  . َرَواهُ ِِفْ "اْل اُء اْْلََما أ"مُ ُك َما َّل يَْعِنْيِّنْ   و َوط َ

 .  أَْحَمُد 
5223. (69) [3/1440 -అపరిశోధతం] 
ఇమామ్ మాలిక్ (ర) కథనం: న్నకు ఈ వారత  అందింది. 

''లుఖాున్ (అ)ను 'మీకీ ఉనెత సాానం ఎల 
ల్భంచింది,' అని ప్ర శిెంచడం జర్గింది. ద్దనిక్ష 
లుఖాున్ (అ), 'సతయ సంధత, సతయం,' అని సమాధానం 
ఇచాిరు. అంటే సతయం ప్ల్కట్ం, అమానతు 
అప్పగించట్ం వల్ల  ఇంకా వయరా బ్బతాఖానీల్కు 
దూరంగా ఉండట్ం వల్ల .'' (మువ్'తాూ ్ -ఇమామ్ మాల్లక్, 
అ'హమద్) 

 (3/1440) [ ) ضعيف ( 70]  - 5224
ْيَرةَ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْن أَِِبْ ُهَر

ََلةُ قََتُقوْ تَ ْْلَْعَماُل فَ عليه وسلم: "َتِجْيُء ا ُل: يَاَرب ِ ِجْيُء الص َ
ََل  َدقَُة فََتُقْوُل:  أنَا الص َ ةُ. فََيُقْوُل: إِن ََك َعىَل َخْْيٍ . فََتِجْيُء الص َ

َدقَُة. فََيُقْوُل: إِن ََك َعىَل َخْْيٍ ثُ  َياُم يَاَرب ِ أََنا الص َ م َ يَِجْيُء الص ِ
َياُم. فَ  . ثُم َ َتِجْيُء ُقْوُل: إِن ََك َعىَل َخْْيٍ يَ فََيُقْوُل: يَاَرب ِ أَنَا الص ِ

 َ لَِك. يَُقْوُل اهلُل َتَعاىل: إِن ََك َعىَل َخْْيٍ. ثُم َ يَِجْيُء  اْْل ْعَماُل َعىَل ذَ
ََلُم وَ  أَنَا اْْلِْسََلُم. فََيُقْوُل اهلُل  اْْلِْسََلِم فََيُقْوُل: يَا َرب ِ أَْنَت الس َ

َعاىل   أُْعِطْي. قَاَل اهلُل تَ بَِك الَْيْوَم آُخُذ َوِبَك  َتَعاىل: إِن ََك َعىَل َخْْيٍ 
)َوَمْن يَْبَتِغ َغْْيِ اْْلِْسََلِم ِدْيًنا فَََلْ يُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِِفْ  : ِِفْ ِكَتابِهِ 

ْيَن   َرَواهُ أَْحَمُد.  ". ( 85: 3،اْْلِخَرةِ ِمَن الَْخاِسِر
5224. (70) [3/1440- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మానవుని ఆచరణలు ప్ర తయక్షమైవసాూ యి. నమా'జు 
వచిి, 'ఓ అలా్లహ్ (త)! నేను నమా'జును' అని 
అంటుంది. ద్దనిక్ష అలల హ్ (త) 'నీవు చాల 
మంచిద్దనివి,' అని అంటాడు. ఆ తరువాత, 'సదఖహ్ 

వచిి, 'ఓ అలల హ్ (త)! 'నేను సదఖహ్ను,' అని 
అంటుంది. ద్దనిక్ష అలల హ్ (త) 'నీవు మంచిద్దనివ్ర. ' 
అని అంటాడు. ఆ తరువాత రో'జహ్ వచిి, 'ఓ అలా్లహ్ 
(త)! నేను రో'జహ్ను,' అని అంటుంది. అలల హ్ (త), 
'నువువ కూడా చాల మంచిద్దనివ్ర,' అని అంటాడు. 
అదే విధంగా ఇతర సతాకరాయలు వసాూ యి. అనిెటితో 
అలల హ్ (త) నీవు మంచిద్దనివ్ర అంటాడు. ఆ తరువాత 
ఇసా్తమ్ వసుూ ంది. వచిి, 'ఓ అలా్లహ్ (త)! నీవు స్ల్లమ్ 
అంటే శ్వంతిమయుడవు, నేను ఇసా్తమ్ను,' అని 
అంటుంది. అప్పుడు అలా్లహ్ (త), 'నీవు మంచ్చ దానివే, 
ఈన్నడు నేను నీ దావర్యనే శ్కిు సౌ్తను, నీ దావర్యనే 
పర స్తదిసౌ్తను. ''మరియు ఎవ్డైన్న అలా్లహ్ క విధేయత 
(ఇసా్తమ్) తపు ఇతర్ ధర్యమనిా అవ్లంబించగోరితే, , 
అది ఏ మాతర ం స్వవకరించబడదు. మరియు  అతడు 
పర్లోకంలో నష్ు పడేవారిలో చేర్పతాడు. ''(ఆల ఇమాాన్, 
3:85)  32 (అ'హమద్)   

 (3/1440)[ ) لم تتم دراسته (  71]  - 5225
لَْت: عَ َعْن و فِْيهِ  ائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا ِثْيُل  كَاَن لََنا ِسّْتٌ َتَما

لِْيِه   ليه وسلم: َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع لَ َطْْيٍ فََقا ِ يَا عَائَِشَة َحو 
ْنَيا َكْرُت الد ُ ْ إِذَا َرأَْيُتُه ذَ   َرَواهُ أَْحَمُد  ".فَإِِن ِ

5225. (71) [3/1440- అపరిశోధతం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: మా వదా ఒక తెర్ ఉండేది. 
ద్దనిపైె ప్కిుల్ బొములు ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) ద్దనిె 
చూస్ల, '' 'ఆయి'షహ్! దీనిె మార్ివ్రయి లేద్ద తొల్ 
గించు, ఎందుకంటే నేను ద్దనిెచూస్తూ  ఐహిక భోగ్ 
భాగాయలు గురుత కువసాూ యి,'' అని అన్నెరు.  (అ'హమద్) 

 (3/1441) دراسته ([ ) لم تتم  72]  - 5226
إِىل  َجاَء َرُجٌل  َعْنُه قَاَل: َعْن أِب أَي ُْوَب اْْلَْنَصاِري ِ َرِضَي اهللُ و
ِب ِ  "إِذَا   فََقاَل: ِعْظِّنْ َوأَْوِجْز.   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: الن َ

 

32) వివ్ర్ణ్-5224: అందువలేల  ఖుర్ఆన్లో, ''దైవవిధ్య 

యతలో పూర్త గా ప్ర వ్రశించండి,'' అని ఉంది. కేవల్ం ఈ 

ధరుమే ఔనెతయం వైెప్ప ఆహావనిసుూ ంది. ఇంకా 

ప్ర వకత ల్ందర్ ధరుం ఇసాల మ్గానే ఉండేది. ఆదమ్ (అ) 

నుండి ము'హముద్ (స) వరకు పర వ్కత లందరూ దైవ 

విధ్యయత శంతి భదర తల్వైెప్పనకే ఆహావనించేవారు. 
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ِمْنُه  قُْمَت ِِفْ َصََلتَِك فََصل ِ َصََلةَ ُمَود ٍِع َوَّل ُتكَل ِْم بِكَََلِم َتْعِذرُ 
 َواهُ أَْحَمُد رَ  ".غًَدا َوأْجَمِع اْْلِيَاَس ِمم َا ِِفْ أَْيِدي الن َاِس 

5226. (72) [3/1441-అపరిశోధతం] 
అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నారీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వదాకు ఒక వయక్షత  వచిి, 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నకేదైన్న బోధించండి,' 
అని వినెవించుకున్నెడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), ''నువువ 
నమా'జులో నిల్బడితే అందర్నీ మరచి అలల హ్ (త)ను 
గురుత ంచుకో, నోటితో ప్నిక్షరాని మాట్లు ఏవీ ప్ల్కకు, 
అదేవిధంగా ప్ర జల్ చేతులోల  ఉనెవాటి నుండి ఏదీ 
ఆశించకు.'' 33 (అ'హమద్)  

 (3/1441)[ ) لم تتم دراسته (  73]  - 5227
 ْنُه قَاَل: لَم َا بََعثَُه َرُسْوُل اهللِ َعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل َرِضَي اهلُل عَ وَ 

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  رَ  الَْيمَِن َخَرَج َمَعهُ  صىل اهلل عليه وسلم إىِل
ِكٌب َوَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  عل  يه وسلم يُْوِصْيِه َوُمَعاذٌ َرا

ن ََك َعََس يَا ُمَعاذُ إِ  وسلم يَْمِشْي َتْحَت َراِحلَِتِه فَلَم َا فََرغَ قَاَل:
 َ لََعل ََك أ ِمْي َهَذا َو َ ْن َّل َتلَْقاِِنْ بَْعَد عَا ِبَمْسِجِدْي هَ أ ا َذ ْن َتُمر 

فََبََك ُمَعاذٌ َجَشًعا لِِفَراِق َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوقََبِْي" 
ىَل  " إِن َ أَوْ  ثُم َ الَْتَفَت فَأَقَْبَل بَِوْجِهِه نَْحَو الَْمِدْيَنِة فََقاَل: .وسلم
لُْمت َُقْوَن َمْن كَانُْوا َوَحْيُث كَانُْواالن َا َ اْْلََحاِدْيَث   َرَوى). "ِس ِِبْ ا
 َ   (ُد ْربََعَة أَْحمَ اْْل

5227. (73) [3/1441 -అపరిశోధతం] 
ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అతనిె 
యమన్ వైెప్ప ప్ంపినప్పడు, అతడు వాహనంపైె ఎక్షక 
బయలు దేరుతునెప్పపడు, ప్ర వకత  (స) అతని గురర ంతో 
పాటు నడుస్తూ  హితబోధలు చేసారు. వాటి అనంతరం, 
'ఓ ము'ఆజ్'! ఈ సంవతారం తరువాత నీవు ననుె 
కల్వలేవు, నువువ న్న యీ మసా్లద్ మర్యు న్న సమాధి 
ప్ర కక నుండి వెళివచుి,' అని అన్నెరు. అది విని 
ము'ఆజ్' (ర) ఏడవ సాగారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 
వెనుతిర్గి, 'అంటే మదీనహ్ వైెప్ప తిర్గి, దైవభీతి 

 

33) వివరణ-5226: అంటే భక్షత శ్ర దధ ల్తో నమా'జు 

చేయాలి. అంటే ఇది న్న చివర్ న్నమ'జు అని ఆలోచిస్తూ , 

భక్షత శ్ర దధ ల్తో నమా'జు ఆచర్సాూ వు. తీరుపదినంన్నడు 

అవమానం పాల్య్యయ ఏ ప్నీ చేయకు. అదేవిధంగా 

ఇతరుల్ వసుూ వుల్ను ఆశించకు. 

ప్రులేన్నకు సనిెహితులుగా ఉంటారు, ఏ జాతిక్ష 
చెందిన వారైన్న, ఎకకడి వారైన్న.' 34 (అ'హమద్) 

 (3/1441)[ ) ضعيف (  74]  - 5228
بِْن َمْسُعْوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:و َتََل َرُسْوُل اهلِل صىل   َعْن ا

 يُِرِد اهلُل أَْن يَْهِديَُه يَْشَرْح صْدَرهُ  َمْن )فَ  اهلل عليه وسلم:
ْسََلِم(  ْوَرإِذَا  اهلل عليه وسلم:"إِن َ الن ُ ىل َقاَل َرُسْوُل اهلِل ص فَ لِْْلِ

ْنَفَسَح". ْدَرا َرُسْوَل اهلِل َهْل لِِتلَْك ِمْن عَلٍَم  يَا فَِقْيَل: دََخَل الص َ
رِ ِمْن  ِِفْ  "نََعْم الت ََجا قَاَل: يُْعِرُف بِِه؟ َواْْلِنَاَبُة إىِل   الُْغُرْورِ   دَا

ِرالُْخلُْوِد َواّْلِ  لِِه"قَ  ْسِتْعَدادُ لِلُْمْوِت دَا  َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  .ْبَل نُُزْو
  ."ُشَعِب اْْلِْيَماِن"

5228. (74) [3/1441 -బలహీనం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ 
ఆయతును ప్ఠించారు, ''అలల హ్ సన్నురగ ం ప్ర సాదించ్
గోరే వార్ హృదయానిె ఇసాల మ్ కొరకు వికస్లంప్
జేసాూ డు.'' (అల్ అన్ ఆమ్, 6:125) - అంటే 'ఇసాల మ్ 
వెలుగు హృదయంలో చేరగానే, హృదయం విశల్్
వంతంగా తయారవుతుంది. ప్ర వకత  (స)ను, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
ద్దని చిహెం ఏమిటి' అని ప్ర శిెంచడం జర్గింది. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స), 'ప్ర ప్ంచానిక్ష దూరంగా ఉండట్ం, ప్రలోకం 
కోసం పాటుప్డట్ం,' అని అన్నెరు. (బై్నహఖీ్ /-
ష్ట'అబిల్  ఈమాన్) 

 ( 3/1441)) ضعيف (  ]76[  -  5230؛ ]75 [- 5229
ٍد َرِضَي اهلُل َعْنُهَما:وَ  ْيَرةَ َوأَِِبْ َخَل َ أَن َ َرُسْوَل اهلِل   َعْن أَِِبْ ُهَر

"إِذَا َرأَْيُتُم الَْعْبَد يُْعَط ُزْهًدا ِِف   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
ْنَيا َوقِل َ  َرَواُهَما  الِْحْكَمَة". ِمْنُه فَإِن َُه يُلََق َ َّتِبُْوا َمْنِطٍق فَاقْ ةَ الد ُ

   .الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن" 
5229. (75) & 5230. (76) [3/1441 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ మర్యు అబూ 'ఖలా్లద్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒకవ్రళ దైవభకుత లోల  ఎవరైన్న ధనం 
ప్ట్ల  అన్నశ్కత త, అసహయం, చాల తకుకవగా 
మాటాల డట్ం, అంటే హీనంగా ఉంటే, మీరు అతనిక్ష 

 

34) వివరణ-5227: అంటే నీవు నీ ప్ని మీద వెళుి. నీవు 

భయభకుత లు కలిగిఉంటే తీరుపదినంన్నడు నువువమళ్ళి 

ననుె కలుసుకుంటావు. న్నకు సమీప్ంగా ఉంటావు. 
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సమీప్ంగా ఉండండి. అతనితో పాటు కూరోివట్ం, 
లేవట్ం చేయండి. ఎందుకంటే అతనిక్ష వివ్రకం, 
మేధోప్దేశ్ం  జర్గింది. (బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్్ ఈమాన్) 

===== 
صىل     الن َِب ِ ِش َباُب فَْضِل الُْفَقَراِء َوَما كَاَن ِمْن عَيْ   -1

ه وسلم اهلل علي  
1. నిర్లపేదల విశిష్ట తలు, పర వకత  (స) జ్జవితిం 
అంటే దైవారాధకులైన, దైవభీతిప్రులైన, 
నిరుపేదల్, అగ్తయప్రుల్ ప్ర తేయకతలు. వీళుి 
పేదర్కంలో మగేగ వారు. కాని ఎవర్ ముందూ చేయి చాచే్
వారు్ కారు. ప్ర వకత  (స) ఆదరశం కూడా  ఇదే. 

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ    మొదటి విభాగిం  ُل  ا
 ( 3/1442)) صحيح (   ] 1 [- 5231

ْيَرةَ قَاَل:عَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ْن أَِِبْ ُهَر
أَْشَعَث َمْدفُْوٍع بِاْْلَبَْواِب لَْو أَقَْسَم َعىَل اهلِل   وسلم:"ُرب َ 

هُ".َرَواهُ ُمْسِلٌم   . َْلَبَر َ
5231. (1) [3/1442 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''చాలమంది ప్ర జలు అనేక బ్బధల్కు, కష్టట ల్కు 
గురవుతూ ఉంటారు. వార్ శ్రీరంపైె ధూళ్ళతో నిండిన, 
మాస్లపోయిన దుసుూ లు ఉంటాయి. ఇటువంటి 
ప్ర్సా్లతులోల  ఒకర్ కడప్ముందుకు వెళ్ళతే, వార్ 
ప్ర్సా్లతిని చూచి వార్ని గెంటి వ్రయడం జరుగుతుంది. 
కాని అలల హ్ (త) వదా వారు ఎంతో ప్రర తిపాతుర లు, 
ఒకవ్రళ వారు ఏదైన్న విషయంలో అలల హ్ (త) పైె 
ప్ర మాణంచేస్తూ , అలల హ్ (త) వార్ గౌరవారాం వార్ 
ప్ర మాణాల్ను నిజం చేస్ల చూపిసాూ డు. 35  (ముస్లల మ్) 

 

35) వివరణ-5231: అంటే వీరు నిజమైన విశవసులు, 

దైవారాధకులు, దైవభీతిగ్ల్వారు. అయితే పేదర్కం 

వల్ల , ద్దర్దయరం వల్ల  వార్ దుసుూ లు ప్ర్శుభర ంగా ఉండవు. 

దువెవన కూడా చేస్ల ఉండరు. వార్ తల్ వెంటుర కలు 

చిందర వందరగా ధూలి నిండి ఉంటాయి. ప్ర జలు వార్ని 

చ్చనావారిగా భావించి తమ వదా కూరోినివవరు, వార్క్ష 

ఇతరుల్తో ప్ర్చయమూ ఉండదు. ఒకవ్రళ 

 

అనుకోకుండా ద్దవరం ముందు నిల్బడితే, వార్ని తోస్తూ  

గెంటివ్రయడం జరుగుతుంది. కాని అలల హ్ (త) దృషిట లో 

వార్ప చాల గొప్పవారు, సానిెహితుయలు, అలల హ్ (త) 

పిర యభకుత లు. అలల హ్ (త) ఇటువంటి భకుత ల్ను ఎంతో 

ఆదర్సాూ డు. ఒకవ్రళ వారు అలల హ్(త) పైె ప్ర మాణం చేస్తూ  

అలల హ్ (త) ద్దనిె తప్పకుండా నరవ్రరుసాూ డు. అలల హ్ 

(త) వార్ని గౌరవిసాూ డు. వార్ ప్ర మాణానిె పూర్త చేసాూ డు. 

ఖుర్ఆన్లో కూడా వార్ని గుర్ంచి ప్ర తేయకంగా పేర్కకనట్ం 

జర్గింది.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు ఎవ్రైతే తమ పర భువును 

ఉదయం మరియు స్తయంతర ం పార రాిసౌూ, ఆయన 

మఖానిా (చూడ) గోర్పత్రన్నారో, వారిని నీవు దూర్ం 

చేయక. వారి లకకకొర్క నీవు ఎంత మాతర మూ 

జవాబుదార్పడవు కావు. మరియు నీ లకకకొర్క వారూ 

జవాబుదార్పలు కార్ప. కావున నీవు వారిని దూర్ంచేసౌ్వ 

నీవు దుర్యమర్పగ లలో చేరిన వాడవ్వుతావు. మరియు ఈ 

విధంగా, మేమ వారిలోని కొందరిని మరికొందరి దావర్య 

పరీక్ష్క గురిచేశ్వమ. వార్ప (విశ్వవసులను చూసి): 

''ఏమీ? మా అందరిలో, వీరినేన్న అలా్లహ్్ అనుగర  

హించ్చంది?'' అని అంటార్ప. ఏమీ? ఎవ్ర్ప కృతజుు లో 

అలా్లహ్్క తెల్లయదా? (అల్అన్ఆమ్, 6:52-53) - 

అంటే ఉదయం, సాయంతర ం అలల హ్ను ఆరాధించే 

వార్ని, దైవప్రర తిని కోరేవార్ని, మీ దగ్గ ర్ నుండి 

గెంటివ్రయకండి. పైెగా తన ప్ర తేయక అనుచరులుగా 

చేసుకోండి. వార్ని గుర్ంచి మిములిె ప్ర శిెంచడం 

జరుగ్దు. ఇంకా మీ గుర్ంచి వార్ని ప్ర శిెంచడం 

జరుగ్దు. ఒకవ్రళ మీరు ఇటువంటి వార్ని తమ వదా 

నుండి గెంటివ్రస్తూ , మీరు దురాురుగ లోల  చేర్పోతారు. ఈ 

ఆయత్రలు 'ఖబ్బాబ్, 'సుహైెబ్, బిలల్, 'అమాుర్ల్ను 

గుర్ంచి సమరా్స్తూ  అవతర్ంచాయి. వీళుి ప్ర వకత  (స) 

వదా కూరుినేవారు. కాని వీరు పార ప్ంచికప్రంగా చాల 

పేదవారు, బల్హీనులు. మాస్లన దుసుూ లు ధర్ంచి 

ఉండేవారు. తల్ వెంటుర కలు దుముు ధూళ్ళతో నిండి 

ఉండేవి. అవిశవసులు వీర్ని చూస్ల అసహియంచుకునే్

వారు. ఒకసార్ అవిశవసులు ప్ర వకత (స)తో మేము మీ 

దగ్గ రకు వచిినప్పడు వీర్ని తర్మివ్రయండి. ఎందుకంటే 

మేము ఉనెతుల్ం. వీళుల  హీనులు. మాకు వీరు 

సర్సమానం కాజాల్రు. అప్పపడు ఈ ఆయత్రలు 

అవతర్ంపజేయబడిాయి. సాధారణంగా ప్ర వకత ల్ను 

అనుసర్ంచింది ముందు పేదవారూ, అగ్తయప్రులే. ఈ 
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 ( 3/1442) صحيح ( [ ) 2]  - 5232
َ  َعْن ُمْصَعِب بِْن َسْعٍد قَاَل: وَ     َعىَل َمْن  لَُه فَْضًَل ن َ َرأَى َسْعٌد أ

"َهْل ُتْنَصُرْوَن   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:دُْونَُه فََقاَل َرُسوْ 
ُ  "َوُتْرَزقُْوَن إِّل َ بُِضَعَفائُِكْم؟   .َرَواهُ الْبَُخاِري 

5232. (2) [3/1442 -దృఢం] 
ము'స్'అబ్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: స'అద్ తనుె 
తాను ఇతరుల్ కంటే ఉనెతులుగా భావించేవారు. 
అది గ్మనించిన ప్ర వకత  (స) పేదల్పైె, బల్హీనుల్పైె 
నినుెనువువ గొప్పగా భావించకు. వార్ని హీనంగా 
భావించకు. ఎందుకంటే ఆ అలా్లహ్ ద్దసుల్వలేల , ఆ 
బల్హీనుల్వలేల , నీకు శ్తుర వుల్పైె విజయం పార పిూ సుూ ంది, 
వార్వలేల   మీకు ఉపాధి, ఆహారం సమర్పంచ్
బడతాయి. 36  (బు'ఖారీ) 

 (3/1442) عليه ([ ) متفق  3]  - 5233
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن أَُساَمَة بِْن َزْيٍد قَاَل:وَ 

ُة َمْن دََخلََها الَْمَس  وسلم: م َ ِكْْيَ  "قُْمُت َعىَل بَاِب الَْجن َِة فَكَاَن عَا ا
أَن َ أَْصَحاَب  ِ َمْحُبْوُسْوَن َغْْيَ ُ ل اَوأَْصَحاُب الَْجد  ِمَرِبِهْم ن َاِرقَْد أ

ُة َمْن دََخلََها الن َِساءُ ىل الن َاِرَوقُْمُت َعىَل إِ  م َ  . " بَاِب الن َاِر فَإِذَا عَا
5233. (3) [3/1442-  ఏకీభవితం] 
ఉసామహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను సవరగ  ద్దవరం వదా నిల్బడి చూస్తూ  సవరగ ంలో 
ప్ర వ్రశించేవారు పేదలు, దర్దుర లు, అగ్తయప్రులే 
అధికంగా ఉన్నెరు. ఇటు ధనవంతులు, వాయపార్

 

ఆదేశ్ం అందర్కీ వర్త సుూ ంది. ఎవరైన్న వస్తూ  కోప్ంగా, 

అసహయంగా తర్మివ్రయరాదు. వార్కీ ఈ ప్ర్సా్లతి 

రావచుి, ఎందుకంటే మంచిక్ష ప్ర తిఫల్ం మంచి, చెడుకు్

ప్ర తిఫల్ం చెడు.  

36) వివరణ-5232: స'అద్ (ర) చాల గొప్ప 

ధరాుతుులు, వీరులు, ఇసాల మీయ వయవహారాలోల  అనేక 

విధాలుగా సహాయస్హకారాలు అందించేవారు. అందు్

వలేల  పేద ముస్లల ముల్కంటే తనుెతాను గొప్పవానిగా 

భావించేవారు. అతని ఆ గ్రావహంకారాల్ను 

తొల్గించటానిక్ష ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ , 'ఈ పేద 

ప్ర జల్వలేల  శ్తుర వుల్పైె మీకు విజయం పార పిూ సుూ ంది.  ఇంకా 

వార్ పార రానల్వలేల  మీకు ఆహారం, ఉపాధి ప్ర సాదించ్

బడతాయి' అని అన్నెరు. 

వ్రతూ లు తీరుప మైద్దనంలో ఆపి వ్రయబడిారు. వార్ 
విచారణ జరుగుతుంది. నరకవాసుల్ను నరకంవైెప్ప 
తీసుకువెళిమని ఆదేశించట్ం జర్గింది. అదే విధంగా 
నరకద్దవరం వదద  నిల్బడి చూస్తూ   స్వూ రలే చాల అధి కంగా 
ఉన్నెరు. ఎందుకంటే సాధారణంగా భరత ప్ట్ల  
అవిధ్యయత, కృతఘెతల్కు పాల్పడుతారు.''  
(బు'ఖారీ,  ముస్లల మ్) 

 (3/1442)[ ) متفق عليه (  4]  - 5234
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   وسلم: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َعِن ا

لَْعُت ِِف الَْجن َِة فََرأَْيُت أَْكثََرأَْهِلَها اْل  ط َ لَْعُت ِِف  .َقَراءَ فُ "اِ   َواط َ
 َ  . ْيُت أَْكثََر أَْهِلَها الن َِساَء". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ الن َاِرفََرأ

5234. (4) [3/1442- ఏకీభవితం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను సవరగ ంలోకి తొంగిచూడగా వార్లో అధికశతం 
పేదలు, దర్దుర లే ఉన్నెరు. అదేవిధంగా నరకంలోకి 
తొంగిచూడగా వార్లో అధికశతం స్వూ రలే ఉన్నెరు.'' 
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 3/1442)[ ) صحيح (  5]  - 5235
قَاَل َرُسْوُل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِروَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل:وَ 
ْيَن َيْسِبقُ  وسلم:  صىل اهلل عليهاهللِ  َن وْ "إِن َ فَُقَراَء الُْمَهاِجِر
 َ َمِة إىِل الَْجن َ  يَْوَم ْغِنَياءَ اْْل ْيًفاالِْقَيا . َرَواهُ  "ِة بِأَْربَِعْْيَ َخِر

   .ُمْسِلٌم 
5235. (5) [3/1442 -దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం న్నడు పేద ముహాజిరీనుల , ధనిక 
ముహాజిరీనల  కంటే నల్భై సంవతారాల్ ముందే సవరగ ంలో 
ప్ర వ్రశిసాూ రు.'' 37  (ముస్లల మ్)  

 

37) వివరణ-5235: అంటే పేద, దర్దర  ముహాజిరీనుల  ధనిక 

ముహాజిరీనల  కంటే 40 సంవతారాలు ముందు సవరగ ంలో 

ప్ర వ్రశిసాూ రు. వాయపారవ్రతూ లు, ధనవంతులు విచారణ 

నిమితూ ం వెనుక ఉండిపోతారు. ఈ 'హదీసు'లో 40 

సంవతారాలు అని ఉంది. మరో హదీసులో 500 

సంవతారాలు అని ఉంది. ఈ రండు 'హదీసు'లోల  ఎటు 

వంటి వయతిరేకత లేదు. ఎందుకంటే 40 సంవతారాలు 

ఉనె 'హదీసు' ముహాజిరీనల కు సంబంధించినది. అంటే 
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 (3/1442) [ ) متفق عليه ( 6]  - 5236
َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل: َمر َ َرُجٌل َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  وَ 

لٍِس  فََقاَل لَِرُجِل  .عليه وسلم : "َما َرأْيَُك ِِفْ َهَذا؟"  ِعْنَدهُ َجا
َ فََقاَل َرُجٌل ِمْن   أَْن  اهلِل َحِري ٌ إِْن َخَطَب اِس: َهَذا وَ  الن َ ْشَراِف أ

يُْنَكَح َوإِْن َشَفَع أَْن يَُشف ََع. قَاَل: فََسَكَت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
هلل عليه  ْوُل اهلِل صىل ا فََقاَل لَُه َرُس  .عليه وسلم ثُم َ َمر َ َعىَل َرُجٌل 

َرُجٌل ِمْن  اهلِل َهَذا ُسْوَل يَا رَ  :وسلم: "َما َرأْيَُك ِِفْ َهَذا؟" فََقالَ 
ْسِلِمْْيَ َهَذا َحِري ٌ إِْن َخَطَب أَْن َّل يَْنَكَح. َوإِْن َشَفَع  فَُقَراِء الْمُ 

َقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل أَْن َّل يَُشف ََع. َوإِن َ قَاَل أَْن َّل يُْسَمَع لَِقْولِِه. فَ 
َفٌق ت َ . مُ "َل َهَذاِض ِمثْ اْْلَرْ  اهلل عليه وسلم: "َهَذا َخْْيٌ ِمْن ِمْلءِ 

   .عَلَْيهِ 
5236. (6) [3/1442 -ఏకీభవితం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర కక నుండి 
ఒక వయక్షత  వెళిట్ం జర్గింది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) తన 
ప్ర కకన కూరుినె వయక్షత తో, 'ఈ వయక్షత  గుర్ంచి నీ 
అభపార యం ఏమిటి?' అని అడిగారు. అంటే మంచి 
వాడా లేక చెడివాడా అని. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత  'ఈ వయక్షత  
అందర్కంటే గొపువాడు. అలా్లహ్ (త) సాకి్ష! ఇతడు 
ఎవర్ ఇంట్లల నైన్న పెళ్ళి సంబంధం ప్ంపిస్తూ , అతని 
గొప్పతనం, ధనసంప్దల్ మూల్ంగా వెంట్నే పెళ్ళిక్ష 
ఒప్పపకుంటారు. ఒకవ్రళ అతడు ఎవర్ గుర్ంచైెన్న 
స్లఫారసు చేస్తూ  అతని స్లఫారసు స్వవకర్ంచబడుతుంది.' 
అది వినిప్ర వకత  (స) మౌనం వహించారని ఉలేల ఖనకరత  
అన్నెరు. మర్కొంత స్తప్టిక్ష మరో వయక్షత  వెళిడం 
జర్గింది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఆ వయక్షత తో, 'ఈ వయక్షత  
గుర్ంచి నీ అభపార యం ఏమిటి?' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష 
ఆ వయక్షత , 'ప్ర వకాత ! ముస్లల ములోల  అందర్కంటే పేదవాడు 
ఇతనే, ఒకవ్రళ ఇతడు పెళ్ళి సంబంధం ప్ంపితే, ఇతడి 
పేదర్కం, ద్దర్దయరం కారణంగా స్వవకర్ంచట్ం జరుగ్దు, 
స్లఫారసు చేస్లన్న వినడం జరుగ్దు. ఇతని మాట్కూ 

 

నిరుపేదలు, అగ్తయప్రులు, దర్దుర లు ముందు సవరగ ం 

లోనిక్ష ప్ర వ్రశిసాూ రు. ధనవంతులు తరావత ప్ర వ్రశిసాూ రు. ఏది 

ఏమైన్న ముందు ప్ర వ్రశించేది పేదలే. 

విలువ ఉండదు,' అని అన్నెడు. అది విని ప్ర వకత  (స), 
'ఈ వయక్షత  అతనిలంటి భూమి నిండినంత జనంకంటే 
గొప్పవాడు,' అని్ అన్నెరు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (3/1443) [ ) متفق عليه ( 7]  - 5237
لَْت:وَ  ُل ُمَحم ٍَد ِمْن  َعْن عَائَِشَة قَا َما َشبَع آ

ِعْْيِيَْوَمْْيِ ُمَتَتاِبَعْْيِ َحّت  قُِبَض   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ُخْبِالش َ
  .عليه وسلم". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

5237. (7) [3/1443- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ము'హమ్మద్ (స) 
కటంబం వార్ల కర మ్ంగా రండు రోజులు కూడా 
యవా రొట్టట లు తిన్లేక పోయేవార్ల. ఆ సా్లతిలోనే 
ప్ర వకత  (స) ప్రమ ప్దించారు.38 (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 3/1443)[ ) صحيح (  8]  - 5238
َ وَ  ْي ِِبْ َعْن َسِعْيٍد الَْمْقُبِي ِ َعْن أ ٍم بَْْيَ  ر َ بَِقوْ أَن َُه مَ  َرةَ: ُهَر

ِب ُ  أَْيِدْيِهْم َشاةٌ َمْصِلي ٌَة فََدَعْوهُ فَأََب أَْن يَأْكَُل َوقَاَل: َخَرَج الن َ
عِ  لَْم يَْشَبْع ِمْن ُخْبِز الش َ َرَواهُ   ْْيِ.صىل اهلل عليه وسلم َو

   .الُْبَخاِري ُ 
5238. (8) [3/1443 -దృఢం] 
స'యీద్ మఖ్బురీ, అబూ హురైరహ్ (ర) ద్దవరా 
కథనం: అబూ హురైరహ్ (ర) ద్దర్లో వెళుతుండగా 
కొందరు మారగ ం ప్ర కకన కూర్కిని ఉన్నెరు. వార్్
ముందు కాలిినమేక ఉంది. వారు అబూహురైరహ్ 
(ర)ను తినటానిక్ష ఆహావనించారు. ద్దనిక్ష అబూ్

హురైరహ్ (ర) తిరసకర్స్తూ , 'ప్ర వకత  (స) మరణించారు. 
ఏన్నడూ యవ్వర్కట్టట  కూడా కడుప్పనిండా తినలేదు' 
అని అన్నెరు. 39  (బు'ఖారీ) 

 

38) వివరణ-5237: అంటే కర మంగా రండు రోజులు కూడా 

యవ్వర్కట్టట లు తినే సా్లతిలో ఉండేవారు కారు. అంటే 

జీవితమంతా ద్దర్దయరంలోనే మగేగ వారు. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వకత ల్ందర్ న్నయకులైనప్పటికీ పేదవానిగానే 

మిగిలరు. ఒకవ్రళ ప్ర వకత  (స) పార రా్స్తూ  అలల హ్ ఎనోె 

ధనసంప్దల్ను ప్ర సాదించేవాడు. అందువలేల  ప్ర వకత  (స) 

జీవితంలో మనక్కంతో ఆదరశం ఉంది.  

39) వివరణ-5238: ఇప్పపడు ప్ర జల్ ప్ర్సా్లతి ఎల 

ఉందంటే రుచికరమైన ఆహార ప్ద్దరాాలు దిగ్మ్ింగు 
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తున్నెరు. ఇటు దైవప్ర వకత , ప్ర వకత ల్ న్నయకులు అయి 

కూడా చివర్ నిమిషం వరకు పేదర్కం, ద్దర్దయరంలోనే 

మగుగ తూ ఉన్నెరు. ఆ సా్లతిలోనే మరణించారు. చార్తర క 

ప్పసూ కాలోల , 'హదీసు' ప్పసూ కాలోల  ప్ర వకత  (స)కు సంబం 

ధించిన అనేక సంఘట్నలు ఉన్నెయి. స్వరతు నెబీ (2) 

నుండి కొనిె 'హదీసు'ల్ను ఇకకడ పేర్కకనడం 

జరుగుతుంది.  'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ బ్బబుల్ జిహాద్లో 

ఇల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) మరణించినప్పడు అతని (స్) 

యుధ్ధ  కవచం ఒక యూదుని వదు  3 సాఅల 

యవాలక బదులు తాకటుట లో ఉంది. ప్ర వకత  (స) 

మరణించినప్పడు ధర్ంచి ఉనె దుసుూ లోల  క్షర ంద మీద 

అతుకులు ఉండేవి. అప్పటిక్ష అరబ్ అంతా జయించడం 

జర్గింది. అప్పపడప్పపడూ మంచి భోజనం కూడా 

భుజించేవారు. అయితే ఐహిక వాంఛల్కు దూరంగా 

ఉండేవారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) మానవునిక్ష ఈ కొనిె 

వసుూ వులు తప్ప మరేదీ ఉంచే అధికారం లేదని ప్ర వచించే్

వారు: ''ఉండటానిక్ష ఇలుల , కటుట కోవటానిక్ష బట్ట , 

తినటానిక్ష ర్కట్టట  మర్యు నీళుి.'' 'ఆయి'షహ్ (ర) 

ప్ర వచనం, ''ఏన్నడూ ప్ర వకత  (స) దుసుూ లు మడిచి 

ఉంచబడ లేదు. అంటే కేవల్ం ఒకే జత బట్ట లు ఉండేవి.  

ఒకసార్ 'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) ఇంటి గోడకు 

మరముతౌ్ర చేసుూ న్నెరు. అనుకోకుండా ప్ర వకత  (స) 

అటువైెప్ప వచాిరు. 'ఏం చేసుూ న్నెవు?' అని అడిగారు. 

ద్దనిక్ష 'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్, 'గోడ ర్పేరు 

చేసుూ న్నెను,' అని అన్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'ఇంతటి తీర్క ఎకకడిది?' అని అన్నెరు. అంటే 

సాధారణంగా ప్ర వకత  (స) ఇంటివారు రాతిర  ప్సుూ లుండే 

వారు.  ప్ర వకత  (స) ఇంట్లల  ఒకోకసార్ రండునల్ల్ వరకు 

పయియ వెలిగేదికాదు. ఒక సందరభంలో 'ఆయి'షహ్ (ర) 

'ఉర్వ బిన్ 'జుబై్నర్ ముందు వినెవించుకోగా, 'మర్ ఎల 

గ్డిచేది?' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష ఆమ, 'ఖరాూరం 

మర్యు నీళుి, అయితే ఒకోకసార్ సహచరులు 

మేకపాలు ప్ంపితే, ప్ర వకత  (స) తార గేవారు.' (బు'ఖారీ) 

అంతేకాదు, ప్ర వకత  (స) జీవితాంతం చపాతి చూడనేలేదు. 

(బు'ఖారీ).  

అరబ్లో దొర్కే మైద్ద కూడా ప్ర వకత  (స) ఎరుగ్రు. ఈ 

సంఘట్న ఉలేల ఖనకరత  అయిన సహల్ బిన్ స'అద్ను 

ప్ర జలు, 'ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో జలల డలు ఉండేవా?' అని 

 

అడిగారు. ద్దనిక్ష, 'లేదు' అని సమాధానం ఇచాిరు. 

'మర్ దేనితో పిండిని జలిల ంచేవారు,' అని అడగాగ , 

'నోటితో ఊదేవార్ప, మిగిలి ఉండే ద్దనిె కలిపి ర్కట్టట లు 

వండేవారు.' (షమాయిల తిర్ుజి')   

'ఆయి'షహ్ (ర) ఉలేల ఖనం: మదీనహ్ జీవితంనుండి 

మరణంవరకు ప్ర వకత  (స) ఏన్నడూ రండు పూట్లూ 

కడుప్పనిండా తినలేదు. (షమాయిల్) ఫదక్ మర్యు 

ఖైబర్ల్ను గుర్ంచి 'హదీసు'వ్రతూ లు, చర్తర కారులు ఇల 

వార సుూ న్నెరు, ''ప్ర వకత  (స) రాబడిలో నుండి వారి్క 

ఖరుిల్ నిమితూ ం తీసుకునేవారు. మిగిలింది పేదల్కు, 

అగ్తయప్రుల్కు ఇచేివారు. అయితే ఒకోకసార్ తన 

వంతు కూడా వార్కోసం ఖరుిపెటేట వారు. 'హదీసు'లోల  

ప్ర వకత  (స) పేదర్కం గుర్ంచి, ద్దర్దయరం గుర్ంచి అనేక 

సంఘట్నలు ఉన్నెయి. కొనిెంటిని ఇకకడ 

పేర్కకంటున్నెము. ఒకసార్ ప్ర వకత  (స) వదాకు ఒక వయక్షత  

వచిి, చాల ఆకలిగా ఉందన్నెడు. ప్ర వకత  (స) తన 

సతీమణుల్ వదాకు, 'ఏదైన్న ఉంటే ప్ంప్ండి,' అని 

కబురు ప్ంపారు. 'ఇంట్లల  నీరు తప్ప మరేమీ లేదు,' అని 

కబురు వచిింది. అందర్ వదానుండి ఇదే సమాధానం 

వచిింది. అంటే అందర్ ఇళిలోల  నీళుి తప్ప మరేమీ 

ఉండేది కాదు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)   

అనస్ (ర) కథనం: ఒకసార్ ప్ర వకత  (స) వదాకు వెళ్ళిను. 

ప్ర వకత  (స) తన కడుప్పను కటిట  ఉండట్ం చూచాను. నేను 

కారణం అడిగాను. అనుచరులోల  ఒకరు, 'ఆకలివల్ల ,' అని 

సమాధానం ఇచాిరు. (ముస్లల మ్)  

అబూ 'తల్'హా (ర) కథనం: ఒకసార్ ప్ర వకత  (స) మసా్లద్లో 

ప్రుండట్ం చూసాను. ఆకలివల్ల  ప్ర కకలు మారు 

తున్నెరు. (ముస్లల మ్)   

ఒకసార్ అనుచరులు ప్ర వకత  (స)తో ఆకలి, ద్దర్ద్దయరల్ను 

గుర్ంచి వినెవించుకున్నెరు. వసాూ రలు ఎతిూ  కడుప్పలు 

చూపించారు. రాళుి కట్ట బడి ఉన్నెయి. ప్ర వకత  (స) 

కూడా ఎతిూ  చూపితే రండురాళుి ఉన్నెయి. (ముస్లల మ్) 

సాధారణంగా ఆకలివల్ల  గొంతు బల్హీనప్డేది. 

అనుచరులు ప్ర వకత  (స) ప్ర్సా్లతి గ్మనించేవారు. ఒకరోజు 

అబూ 'తల్'హా వచిి తన భారయతో, 'తినడానిక్ష 

ఏమైన్న ఉంద్ద? నేనిప్పపడే ప్ర వకత  (స) గొంతు 

బల్హీనంగా ఉండట్ం చూసాను,' అని అన్నెరు.  

ఒకసార్ మిట్ట  మధాయహెం కడుప్పలో ఏమీ లేని సా్లతిలో 

ఇంటి నుండి బయలుదేరారు. ద్దర్లో అబూ బకర్ (ర), 

'ఉమర్ (ర) కలిసారు. వీరు కూడా ఆకలితో ఉన్నెరు. 



26. మనసును కరిగించే మాటలు: 5155-5378  సింపు II 1781 26-  ِقَاق  II :  ْلدالجِ  ؛   5378-5155 : ِكتَاُب الر ِ
  

 ( 3/1443)[ ) صحيح (  9]  - 5239
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْن أَنٍَس أَن َُه َمََش إِىل الن َ

لٍَة َسِنخَ  وَ  بُِخْبِزَشِعْْيٍ  لََقْد َرهَ إَِها َن الن َِب ُ صىل اهلل عليه  ٍة َو
ْل  ا ِْلَْهلِِه ي ٍ َوأََخَذِمْنُه َشِعْْيً ِعْنَد يَُهْوِد َنِة ِديْ مَ وسلم ِدْرعًا لَُه بِا

لََقْد َسِمْعُتُه يَُقْوُل: َوَّلَصاعَ  "َما أَْمََس  َو ٍ ِل ُمَحم ٍَد َصاعُ بُر  ِعْنَد آ
   .ةٍ". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ َحب ٍ َوإِن َ ِعْنَدهُ لَِتْسَع نِْسوَ 

5239. (9) [3/1443 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: అతను యవ్వర్కట్టట , కొర వువ 
తీసుకొని ప్ర వకత  (స) వదాకు వెళ్ళిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 
ప్ర్సా్లతి ఎల ఉండేదంటే ఒక య్యదుని వదా తన 
కవచానిె తాకటుట  పెటిట  తన కుటుంబం కోసం యవ్వలు 

 

ప్ర వకత  (స) వీర్ని తీసుకొని అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నారీ 

ఇంటిక్ష వచాిరు. అతను ప్ర వకత  (స) కోసం పాలు ఉంచే్

వారు. ఆ రోజు ప్ర వకత  (స) రావడంలో ఆల్సయం అయితే, 

పిల్ల ల్కు తార పించారు. ప్ర వకత  (స) వార్ంటిక్ష వెళ్ళిరు. 

అప్పటిక్ష అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నారీ తోట్కు వెళ్ళి 

ఉన్నెరు. అతని భారయకు తెలిస్ల ఆమ బయట్కు 

వచిి, 'ప్ర వకాత ! తమరు రావట్ం శుభం కలుగుగాక!' అని 

అన్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'అబూ అయ్యయబ్ 

అ'న్నారీ ఏర్,' అని అడిగారు. తోట్ ప్ర కకనే ఉండట్ం 

వల్ల  మాట్లు విని ప్రుగెతుూ తూ వచాిరు. సలమ్ చేస్ల, 

'ప్ర వకాత ! ఈ సమయంలో తమరు?' అని వినెవించు 

కున్నెరు. ప్ర వకత  (స) ప్ర్సా్లతి తెలిపారు. వెంట్నే అతను 

తోట్లోనిక్ష వెళ్ళి ఒక ఖరాూరాల్ గుతిూ  తీసుకొని వచిి 

ఇచిి, 'నేను మాంసం ఏరాపటు చేసాూ ను,' అని, ఒక మేక 

జిబహ్ చేస్ల, సగ్ం కూర్వండారు. సగ్ం మంట్పైె వ్రసారు. 

భోజనం తీసుకొని వచిి ముందుపెటాట రు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స) ఒక ర్కట్టట పైె కొంతమాంసం పెటిట , 'దీనిె ఫాతిమహ్కు 

ప్ంప్ండి, కొనిె రోజులుగా ఆమ ఏమీ తినలేదు,' అని 

ప్లిక్షన తరువాత అందర్తో కల్స్ల తిన్నెరు. అనేక 

రకాల్  రుచికరమైన వంట్కాలు చూస్ల, కళిలోల  నీళుి 

తిర్గాయి. ఇంకా, 'అలల హ్ (త) తీరుపదినం న్నడు 

అనుగ్ర హాల్ గుర్ంచి విచార్సాూ డనేది వీటి గుర్ంచే' అని 

అన్నెరు. (తర్'గీబ్ వ తర్'హీబ్, ముస్లల మ్) 

సాధారణంగా ప్ర వకత  (స) ఉదయంపూట్ భారయల్ వదాకు 

వచిి, 'తినటానిక్ష ఏమైన్న ఉంద్ద' అని అడిగేవారు. 

సతీమణులు, 'లేదు' అని చెపేపవారు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), 'సరే, అయితే నేను ఉప్వాసం ఉంటాను,' అని 

అనేవారు. (ముసెద్ అ'హుద్ బిన్ హంబల్) 

తీసుకొంటున్నెరు. ప్ర వకత  (స), 'ఇంట్లల  రాతిర క్ష ఒకకగింజ 
లేదు, ఒకక మతుకుకూడా లేదు,' అని అన్నెరు. 
అయితే అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఇంట్లల  9 మంది స్వూ రలు 
ఉన్నెరు.  (బు'ఖారీ) 

 (3/1443)[ ) متفق عليه (  10]  - 5240
وسلم  دََخلُْت َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن ُعَمَر قَاَل:وَ 

فَِراٌش قَْد  َنهُ َوَبيْ  ِصْْيٍ لَْيَس بَْيَنهُ فَإِذَا ُهَو ُمْضَطِجٌع َعىَل ِرَماِل حَ 
 َ َماُل بَِجْنبِ أ ِ  ِه ُمت َِكًئا َعىَل ِوَسادَةٍ ِمْن أَْدٍم َحْشُوَها لِْيٌف. ث ََر الر 

ِتَك فَإِن َ  قُلُْت:  ْع َعىَل أُم َ  فَاِرَس يَا َرُسْوَل اهلِل: اُْدعُ اهلَل فَلُْيَوس ِ
ْ َوُهْم َّل يَْعُبُدوْ  ْوَم قَْد ُوِسَع عَلَْْيِ    َهَذا "أَْو ِِفْ  َقاَل: . فَ اهللَ  َن َوالر ُ

اِب؟ ْبَن الَْخط َ لَْت لَُهْم َطي َِبَتاتُ  أَْنَت يَا ا ِ لَِئَك قَْوٌم ُعج  ُهْم ِِف  أُْو
ْنَيا". َيٍة: الَْحَياةِ الد ُ ْنَيا أََما َتْرََض أَْن َتُكْوَن " َوِِف ِرَوا  لَُهُم الد ُ

لَنَ    "ا اْْلِخَرةُ؟َو
5240. (10) [3/1443 -ఏకీభవితం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వదాకు వెళ్ళిను. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఖరాూరప్ప చాప్పైె ప్ండుకొని 
ఉన్నెరు. ద్దనిపైె ఎటువంటి ప్డకలేదు. చాప్ 
చిహాెలు ప్ర వకత  (స) శ్రీరంపైె ప్డి ఉన్నెయి. ఇంకా తల్ 
క్షర ంద చరుం తల్గ్డ ఉండేది. అందులో ఖరాూరం 
తొకకలు నిండి ఉండేవి. ఈ ప్ర్సా్లతి చూస్ల నేను ప్ర వకత  
(స)తో, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు దైవానిె తమ అనుచర 
సమాజానిె అనుగ్ర హించమని పార రా్ంచండి, ఫార్స్, 
రూమ్ దేశ్సుూ ల్ను ప్ర సాదించినటుట , అయిన్న వారు 
అలల హ్ను పార రా్ంచడం లేదు,' అని అన్నెను. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్! నువువ ఇల ఆలోచిసుూ  న్నెవా? వార్ 
కోసం కేవల్ం ఈ ప్ర ప్ంచమే సవరగ ం. మన కోసం ప్రలోకం,' 
అని అన్నెరు.  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  

 (3/1443)[ ) صحيح (  11]  - 5241
ْيَرةَ قَاَل:و َ  َعْن أَِِبْ ُهَر ف َِة  لََقْد َرأَْيُت َسْبِعْْيَ ِمْن أ ْصَحاِب الص ُ

ْ رَ  ا إِزَ َما ِمهْْنُ بَُطوا ِِفْ ا ِكَساٌء قَْد رَ إِم َ ٌروَ اُجٌل َعلَْيِه ِردَاٌء إِم َ
اقَْْيِ َوِمْنَها َما يَْبلُُغ أَْعَناقِِهْم   فَِمْنَها َما يَْبلُُغ نِْصَف الس َ

. َرَواهُ  "اْلَكْعَبْْيِ فََيْجَمُعُه بَِيِدهِ كََراِهَيَة أَْن ُتَرى َعْوَرُتهُ 
   .الُْبَخاِري ُ 

5241. (11) [3/1443-దృఢం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేను 70 మంది 'సుపాహ్ 
వార్ని చూసాను. వార్లో ఎవర్వదద  కూడా దుప్పటి 
ఉండేది కాదు. కేవల్ం ఒక్లుంగీ ఉండేది. అంటే కప్పప 
కునేది లేద్ద కటుట కునేది. ద్దనిె వారు భుజాల్కు 
కటుట కునే వారు. వార్లోనూ కొందర్వదా చీల్మండల్ 
వరకు, సగ్ంకాళి వరకు ఉండేవి. వారు నమా'జులో 
చేతోూ  ప్టుట కొని మరాుంగాలు కనబడ కుండా జాగ్ర తూ  
ప్డేవారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1444)[ ) متفق عليه (  12]  - 5242
"إِذَا نََظَر  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ 

َل عَلَْيِه ِِف الْمَ أََحُدكُْم إِىل  ُهَو   ناِل َوالُْخلِْق فَلَْيْنُظُر إِىل مَ َمْن فُض ِ
 َ  َفٌق عَلَْيِه. ت َ مُ  .ِمْنُه" ْسَفَل أ

َيٍة لُِمْسِلٍم قَاَل:وَ  ْنُظُرْوا إِىل َمْن ُهَو أَْسَفَل ِمْنُكْم َوَّل   ِِفْ ِرَوا ُ "ا
 َّل َتْزدَُرْوا نِْعَمَة اهللِ  َتْنُظُرْوا إىِل َمْن ُهَو فَْوقَُكْم فَُهَو أَْجَدُرأَْن 

   .عَلَْيُكْم"
5242. (12) [3/1444- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరైన్న తనకంటే ధనవంతుడిెగానీ, 
అందమైనవాడిెగానీ చూస్తూ , అతడు తనకంటే 
తకుకవగ్ల్ వార్ వైెప్ప చూడాలి.''(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 
మరో ముస్లల మ్ ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది, ''తనకంటే 
క్షర ందివార్ని చూస్తవయక్షత  అలా్లహ్ (త) అనుగ్ర హాల్ను 
గుర్త సాూ డు,  కృతజాుడై ఉంటాడు.''  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగిం    ا
 (3/1444)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 5243

ْيَرةَ قَاَل:عَ    عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ْن أَِِبْ ُهَر
ْصِف ْمِسِماَئِة عَاٍم نِ خَ بِ  ءِ الُْفَقَراُء الَْجن ََة قَْبَل اْْلَْغِنَيا "يَْدُخُل 
ُ  َرَواهُ  يَْوٍم".  ِمِذي  ْ   الّت ِ

5243. (13) [3/1444- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పేదవారు, అగ్తయప్రులు, దర్దుర లు, ధనవంతుల్ 

కంటే 500 సంవతారాలు ముందు సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రు. 
అది తీరుపదినంలో సగ్ం దినం ఉంటుంది.''40  (తిర్ుజి') 

 (3/1444)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 5244
لل ُهم َ  َعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  َ "ا

"أَْحِيِّنْ ِمْسِكْيًنا َوأَِمْتِّنْ ِمْسِكْيًنا وَ  ِكْْيِ  اْحُشْرِِنْ ِِفْ ُزْمَرةِ الَْمَسا
لَْت عَائَِشُة: "إِن َُهْم يَْدُخلُْوَن الَْجن ََة   :قَالَ  َرُسْوَل اهلِل؟ ا يَ  لَِم  فََقا

ْيًفا يَا عَائَِشَة َّل َتُرد ِْي الِْمْسِكْْيَ   قَْبَل أَْغِنَيائِِهْم بِأَْربَِعْْيَ َخِر
لَْو بِِشق ِ َتْمَرةٍ  ْ َة أَِحب ِ يَا عَائَِش  .َو ِبْْيِ ِ ِكْْيَ َوقَر  فَإِن َ اهلَل   .الَْمَسا

ُب  ِ َمِة" ِك يَُقر  ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب وَ رَ  يَْوَم الِْقَيا ْ  اهُ الّت ِ
   .اْْلِْيَماِن"

5244. (14) [3/1444- అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆ ప్ఠించేవారు: 

''అలల హుము అ'హ్యినీ మిస్కీనన్ వ అమిత్నీ 
మిస్కీనన్ వ'హ్ష్యర్నీ ఫీ 'జుమ్రతిల్ మసాకీని.'' --- 'ఓ 
అలల హ్! ననుె పేదవానిగానే సజీవంగాఉంచు, 
పేదవానిగానే మరణం ప్ర సాదించు, ఇంకా ననుె 
పేదవార్తో పాటే మళ్ళిలేప్ప.'' అది విని 'ఆయి'షహ్ 

 

40) వివరణ-5243: తీరుపదినం 1000 పార ప్ంచిక సంవతా 

రాల్కు సమానంగా ఉంటుంది. అలల హ్ ఆదేశం: అంటే ఆ 

దినం నీ ప్ర భువు వదా 1000 సంవతారాల్కు సమానంగా 

ఉంటుంది. 

 మరోచోట్ అలల హ్ ఆదేశం: ఆ తీరుపదినం 50000 

సంవత రాల్కు సమానంగా ఉంటుంది. అంటే ప్ర జలు ఆ 

రోజు తీవర  ఆందోళనకు గురవుతారు. కొందర్క్ష 1000 

సంవతారాలుగా ఉంటుంది. మర్కొందర్క్ష 50,000 

సంవతారాలుగా ఉంటుంది. అయితే నిజమైన 

విశవసుల్కు, ఏకదైవారాధకుల్కు నమా'జు చదివినంత 

సమయంల ఉంటుంది. కాని అవిశవసుల్కు, 

అవిధ్యయుల్కు ఆ దినం చాల కఠినదినంగా ఉంటుంది. 

ఈ 'హదీసు'లో దర్దుర లు, పేదవారు ధనవంతుల్ కంటే 

500 సంవతారాల్ ముందు సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రని ఉంది. 

మొదటి అధాయయంలో 40 సంవతారాలు అని ఉంది. 

అంటే అకకడ ముహాజిరీనుల , ఇకకడ ఎవరైన్న అని ఉంది. 

ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం తీరుప దినం 1000 సంవతారాల్కు 

సమానంగా ఉంటుంది. హదీసులో 500 సంవతారాలు 

ముందు పేదవారు ధనవంతుల్ కంటే సవరగ ంలో 

ప్ర వ్రశిసాూ రని ఉంది. అంటే 1000 లో సగ్ం 500 నిజమే. 
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(ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇల ఎందుకు?' అని వినెవించు్
కున్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), ''ఎందుకంటే పేదలు 
ధనవంతుల్ కంటే 40 సంవతారాలు ముందు 
సవరగ ంలోనిక్ష ప్ర వ్రశిసాూ రు. ఓ 'ఆయి'షహ్! నీవు పేదవార్ని 
నీ ద్దవరం నుండి ఎనెడూ ఉతిూ  చేతుల్తో ప్ంప్కు. 
ఏమీ లేకపోయిన్న కనీసం ఖరాూరం ముకకయిన్న ఇచిి 
ప్ంపించు. ఇంకా ఓ 'ఆయి'షహ్! నువువ వార్ని పేర మిస్తూ  
ఉండు. వార్ని నీ దగ్గ ర కూర్కిని వెళేి అవకాశ్ం 
కలిపస్తూ  ఉండు. అలల హ్ (త) నినుె తీరుపదినం న్నడు 
తన సానిెహితయం ప్ర సాదిసాూ డు. '' (తిర్ుజి', బై్నహఖీ/-
ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1444)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 5245
بُْن َماَجُه َعْن  َرَوىوَ  "  قَْولِِه"ُزْمَرةِ أَِِبْ َسِعْيٍد إىِلا ِكْْيِ   الَْمَسا

5245. (15) [3/1444- అపరిశోధతం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: 'జుమ్రతిల్ మసాకీన్ 
వరకు పర సౌ్తవించ్చర్ప. (ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1444)[ ) صحيح (  16]  - 5246
ِب ِ صىل اهلل عليه وسوَ  ْردَاِء َعِن الن َ  لم قَاَل:َعْن أَِِب الد َ

ْبُغْوِِنْ ِِفْ ُضَعَفائُِكْم فَإِن ََما ُتْرَزقُْوَن   اَئُِكْم". بُِضَعف  -أَْو ُتْنَصُرْوَن -"اِ
   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

5246. (16) [3/1444- దృఢం] 
అబూ దర్ద్ద' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''నువువ న్న ప్రర తి పందటానిక్ష బల్హీనుల్ను, పేదల్ను, 
దర్దుర ల్ను వెతిక్ష న్న దగ్గ రకు తీసుకు రా. ఎందుకంటే 
ఆ పేదలు, దర్దుర ల్వలేల  మీకు ఉపాధి ప్ర సాదించడం 
జరుగుతుంది. ఇంకా ఆ పేదలు, అకకర గ్ల్వార్ 
పార రానల్వలేల  శ్తుర వుల్పైె నీకు విజయం ల్భసుూ ంది. 
(అబూ్ ద్దవూద్) 

 (3/1444)[ ) ضعيف (  17]  - 5247
لِِد بِْن عَ و ِب ِ صىل  ْبِد اهلِل بِْن أَِسْيٍد َعِن الن َ َعْن أَُمي ََة بِْن َخا

ْيَن  كَاَن يَْسَتْفِتُح بَِص هُ أَن َ  اهلل عليه وسلم: لِْيَك الُْمَهاِجِر  .َعا
ن َِة"  "َشْرِح  َرَواهُ ِِفْ     .الس ُ

5247. (17) [3/1444 -బలహీనం] 

ఉమయయ బిన్ 'ఖాలిద్ బిన్ 'అబాులల హ్ బిన్ అస్వద్ 
(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'పేదల్, దర్దుర ల్ పార రానల్ ద్దవరా 
శ్తుర వుల్పైె విజయం సాధించేవారు.' (షర్హు 
సుానెహ్) 

 (3/1445)[ ) ضعيف (  18]  - 5248
ْيَرةَ قَاَل:و  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَر

ُهَو َّلٍق بَْعَد َمْوِتِه "َّل َتْغِبَطن َ فَاِجًرا بِِنْعَمٍة فَإِن ََك َّل َتْدِرْي َما 
َرَواهُ ِِفْ"َشْرِح   يَْعِّن الن َاَر. ْوُت". مُ يَ إِن َ لَُه ِعْنَد اهلِل قَاتًَِل َّل 

ن َِة"     .الس ُ
5248. (18) [3/1445  -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నువువ పాపాతుుల్, దురాురుగ ల్ ధనసంప్దల్ను 
చూస్ల ఈరియచెందకు, ద్దనిె ఆశించకు. ఎందుకంటే 
అతడు మరణించిన తరావత, అతని ప్ట్ల  ఎలంటి 
వయవహారం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు. ఓ 
'అబాులల హ్! అలల హ్ (త) వదా అతని్కొరకు ఎటువంటి 
ప్ర మాదం ఉందంటే అది అతనిె చావనివవదు, బర తక్
నివవదు. అంటే అది నరకాగిె.'' (షర్హు సుానెహ్)  
అంటే ఈ ధనవంతుడు మరణించి నరకంలో ప్డితే, 
అది అతనిె చంప్దు,  బర తకనివవదు. 

 (3/1445) [ ) ضعيف ( 19]  - 5249
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل:و

ْنَيا فَاَرَق  وسلم: ْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمِن َوَسَنُتُه َوإِذَا فَاَرَق الد ُ لد ُ "اَ
ن َِة" َنَة". َرَواهُ ِِفْ "َشْرِح الس ُ ْجَن َوالس َ    .الس ِ

5249. (19) [3/1445 -బలహీనం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం: ''విశవస్లక్ష ఐహిక జీవితం జేలు వంటిది, 
మర్యు కరవువంటిది. ఐహిక జీవితానిె వదలి్
వెళేివారు జేలును, కరువును వదలి వెళతారు. అంటే 
ద్దనుెండి విముక్షత  పందుతారు.'' (షర్హుసుానెహ్) 

 (3/1445)( [ ) لم تتم دراسته  20]  - 5250
َعْن قََتادَةَ بِْن الن ُْعَماِن أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
ْنَيا كََما يََظل ُ أََحُدكُ قَاَل: ْم يَْحِمْي "إِذَا أََحب َ اهلُل َعْبًدا َحَماهُ الد ُ

ِمذِ  ْ    .ي ُ َسِقْيَمُه الَْماَء". َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
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5250. (20) [3/1445 -అపరిశోధతం] 
ఖతాదహ్ బిన్ ను'అమాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలల హ్ ద్దసులోల  ఎవర్నైన్న పేర మిస్తూ , మీలో  
ఎవరైన్న రోగిని, హానిచేకూరేి నీటినుండి రకి్షంచినటుల  
అలల హ్  అతనిె రకి్షసాూ డు.'' 41  (అ'హుద్, తిర్ుజి') 

 (3/1445)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 5251
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: وَ   َعْن َمْحُمْوِد بِْن لَِبْيٍد أَن َ الن َ

ْبُن آدََم:يَْكَرهُ الَْمْوَت َوالَْمْوُت َخْْيٌ لِلْمُ  ْثَنَتاِن يَْكَرُهُهَما ا ْؤِمِن  "اِ
َيْكَرهُ قِل ََة الَْماِل َوقِل َُة  َرَواهُ . "ِل أَقَل ُ لِلِْحَساِب االْمَ ِمَن الِْفْتَنِة َو

    .أَْحَمُد 
5251. (21) [3/1445 -అపరిశోధతం] 
మ'హ్మూద్ బిన్ లుబై్నద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మానవుడు రండు విషయాల్ను మంచివిగా 
భావించడు. అయితే ఆ రండు విషయాలు అతనిక్ష 
మేలు చేకూరేివ్ర. ఒకటి మరణానిె ఇషట ప్డడు. 
వాసూ వంగా ఉప్దర వాల్ నుండి, కలోల లల్ నుండి మరణమే 
మంచిది. రండవది, పేదర్కం. ధనసంప్దల్ కొరతను 
మంచిదిగా భావించడు. వాసూ వంగా పేదర్కం, 
ధనసంప్దల్ కొరత అతనిక్ష మేలు చేకూరేివ్ర. 
ఎందుకంటే ధనం ఎంత తకుకవగా ఉంటే తీరుపదినం 
న్నడు విచారణ కూడా అంత తవరగా ముగుసుూ ంది. 
ధనసంప్దలు ఎంత ఎకుకవగా ఉంటే, విచారణ అంత 
కఠినంగా  జరుగుతుంది.  (అ'హుద్) 

 (3/1445)[ ) ضعيف (  22]  - 5252
ِب ِ صىل اهلل   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف َِل قَاَل:و َجاَء َرُجٌل إِىَل الن َ
ْ  سلم فََقاَل: و  عليه ْنُظْرَما َتُقْوُل". ب َُك.قَاَل: أُحِ "إِِن ِ ُ  فََقاَل: " ا
ْ  إِ َواهللِ  ُ ِن ِ اٍت.قَاَل:ِحب َُك ثَََلَث مَ   َْل "إِْن كُْنَت َصاِدقًا فَأَعِد َ   ر َ

 

41) వివ్ర్ణ్-5250: అంటే అలల హ్ (త) తన పిర య్

ద్దసుల్కు దైవానిె మరపించే ధనసంప్దల్ను 

ప్ర సాదించడు. ఎందుకంటే పార ప్ంచిక ధనసంప్దలు 

పార ణాంతకమైనవి. వాయధిగ్ర సుూ నిె హానికరమైన వసుూ వుల్ 

నుండి దూరంగా ఉంచినటుట . అలల హ్ తన పిర య్

ద్దసుల్ను ఇటువంటి పార ణాంతకమైన, హానికరమైన 

విషయాల్ నుండి దూరంగా ఉంచుతాడు. 

ْيِل إىِل   لِلَْفْقرُ   تِْجَفافًا لِلَْفْقرِ  أَْسَرعُ إِىل مضْن يُِحب ُِّنْ ِمَن الس َ
ِمذِ  ُمْنَتَهاهُ". ْ ْيٌب  ي ُ َوقَاَل:َرَواهُ الّت ِ   َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

5252. (22) [3/1445- బలహీనం] 
'అబాులల హ్ బిన్ ము'గ్ప్ిల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వదాకు ఒక వయక్షత  వచిి, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను మిములిె 
పేర మిసుూ న్నెను,' అని అన్నెడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) 
'నువువ ఏమంటున్నెవో కొంచెం ఆలోచించుకో,' అని 
అన్నెరు. ఆ వయక్షత  మళ్ళి, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను మిములిె 
పేర మిసుూ న్నెను,' అని అన్నెడు. మళ్ళి ప్ర వకత  (స), 
'నువువ ఏమంటున్నెవో ఆలోచించి మరీ చెప్పప,' అని 
అన్నెరు. ఈ విధంగా మూడు సారుల  జర్గింది. చివర్క్ష 
ప్ర వకత  (స) ఇల అన్నెరు, ''ఒకవ్రళ నువువ ననుె 
నిజంగా పేర మిస్తూ , అంటే నీవు ననుె పేర మించే విషయం 
వాసూ వం అయితే, నువువ న్నల భయభకుత లు, 
దైవారాధన, పేదర్కం, ద్దర్దయరం కలిగి ఉండు, ఇది 
చాల కషట ం. అనేక కషట నష్టట ల్కు గుర్కావల్స్ల వసుూ ంది. 
ననుె పేర మించట్ం నీ ద్దర్ద్దయరనిక్ష, పేదర్కానిక్ష 
కారణభూతం అవుతుంది, ఆకలి దపిపకల్తో 
అల్మటించవల్స్ల వసుూ ంది. పేదర్కం, ద్దర్దయరం ననుె 
పేర మించే వార్ వదాకు చాల వ్రగ్ంగా వసాూ యి. వరద నీరు 
ప్ల్ల ప్ప పార ంతాల్ వైెప్ప ప్ర్గెతిూ నటుల .'' (తిర్ుజి' / 
పార మాణికం,్- ఏకోలాేఖనం) 

 (3/1445)[ ) صحيح (  23]  - 5253
"لقد   ليه وسلم:  صىل اهلل عقَاَل رسول اهلل َعْن أنس قَاَل:و

اهلل وما يؤذى  ولقد أوذيت ِفأخفت ِف اهلل وما يخاف أحد 
ويوم وما ِل ولبَلل  ت علي ثَلثون من بْي ليلة أحد ولقد أت

ريهطعام يأكله ذو كبد إّل شيء  ُ   إبط بَلل". يوا ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
ج النب صىل اهلل عل  قَاَل: يه  ومَعَْن هذا الحديث: حْي خر

عام ل من الطوسلم هاربا من مكة ومعه بَلل إنما كان مع بَل
  .ت إبطهحت مل ما يح 

5253. (23) [3/1445- దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
విషయంలో నేనంత హెచిర్ంచబడిానో, ఇతరు లవరూ 
హెచిర్ంచబడలేదు. అదేవిధంగా, అలల హ్ (త) 
విషయంలో న్నకు వచిిననిె కష్టట లు మరవర్కీ రాలేదు. 
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ఒక నల్ ఎల గ్డిచిందంటే, అందులో న్నకు గానీ, 
బిలల్కు గానీ తినటానిక్ష ఏమీ ఉండేది కాదు. అయితే 
ఏదో్ కొంత్ తినేవసుూ వు బిలల్ వదా ఉండేది.'' 42 

(తిర్ుజి')  

 

42) వివరణ-5253: ఇది హిజర త్ సంఘట్న కాదు. 

ధరుసందేశ్ ప్ర చారంవల్ల  మకకహ్ అవిశవసులు ప్ర వకత  

(స)ను హింసల్కు గుర్చేశరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 

మకకహ్ నుండి బయట్కు వెళ్ళి సందేశ్ప్ర చారం 

చేస్తవారు. ప్ర వకత  (స) వెంట్ బిలల్ కూడా ఉండేవారు. 

తినేప్ద్దరాాలు అంటే సతుూ , ఖరాూరాలు, నీళుి 

మొదలైనవాటిని చంకలో తీసుకొని తిర్గేవారు. అందులో 

నుండి వీర్దారూ తీసుకొని తినేవారు. నల్రోజుల్ వరకు 

ప్ర్సా్లతి ఇలగే ఉండేది. కొందరు దీనిె 'తాయిఫ్ 

సంఘట్నగా పేర్కకన్నెరు. మర్కొందరు అబూ 'తాలిబ్, 

ఖదీజహ్ల్  మరణానంతరం మకకహ్లోనే సందేశ్ 

ప్ర చారం చేస్తవారు. ఎల్ల ప్పపడూ సందేశ్ప్ర చార సభలు 

జర్గేవి. అయితే మకకహ్ నుండి బయట్కు వెళేి 

అవకాశ్ం ల్భంచేది కాదు. వీర్దార్ మరణానంతరం కొనిె 

రోజుల్ తరావత మకకహ్ నుండి బయట్కు వెళ్ళిరు. 

ఇతర పార ంతాలోల  సందేశ్ప్ర చారం చేయటానిక్ష బయలు్

దేరారు. ప్ర వకత  (స) వెంట్ ఈ ప్రయాణంలో 'జైద్ బిన్ 

'హారిస'హ్ ఉన్నెరు. మకకహ్ మర్యు 'తాయి'ఫ్ల్ 

మధయ ఉనె తెగ్ల్వార్క్ష ధరుసందేశ్ం చేస్తవారు. 

ఏకతావనిె బోధిస్తూ  ప్ర వకత  (స) 'తాయి'ఫ్ 

చేరుకున్నెరు. 'తాయిఫ్లో బనూ స'ఖీఫ్ తెగ్వారు 

ఉండేవారు. ససయశయమల్మైన చల్ల ని కొండపార ంతంలో 

ఉండట్ం వల్ల  వార్ గ్రావహంకారాల్కు హదాు లేకుండా 

పోయింది. అకకడి న్నయకులు అబార్ యా లైల్, 

మస్'ఊద్, 'హబీబ్ ఉండిరి. ప్ర వకత  (స) ముందు వార్నే 

కలిసారు. వార్ని ఇసాల మ్ వైెప్ప ఆహావనించారు. వార్లో 

ఒకడు, ''అలల హ్ నినుె ప్ర వకత గా ప్ంపించి ఉంటే 

క'అబహ్ ముందు నీ గ్డిం గీయించివ్రసాూ ను'' అని 

అన్నెడు.  మర్కకడు, ''దేవునిక్ష ప్ర వకత గా ప్ంప్డానిక్ష నీవు 

తప్ప మర్కకరు దొరక లేద్ద? నీకు వాహనం అయిన్న 

లేదు. దేవుడు ప్ర వకత గా ప్ంపిస్తూ  పాల్కుడిె లేద్ద 

న్నయకుడిె ప్ర వకత గా ప్ంపేవాడు,'' అని అన్నెడు. 

మూడవవాడు, ''నేను నీతో ఎనెడూ మాటాల డను. 

 

ఎందుకంటే ఒకవ్రళ నువువ దైవప్ర వకత వైెతే, ఇది చాల 

ప్ర మాదకరమైన విషయం. తప్పకుండా నేను నినుె 

తిరసకర్ంచాలి. నువువ దైవంపైె అసతాయలు ప్లిక్షతే, 

నేనంత మాతర ం నీతో మాటాల డను'' అన్నెడు.  

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఇల అన్నెరు, ''మీరు మాటాల డు 

తునెది మీ వదా ఉండనివవండి, మీ మాట్ల్ ద్దవరా 

ఇతరుల్ను చెడగొట్ట కండి. ప్ర వకత  (స) హితబోధ చేయడం 

పార రంభంచారు. ఆ న్నయకులు తమ కుమారుల్ను, 

స్తవకుల్ను రచిగొటాట రు. వారు వచిి సందేశ్ం 

అందజేసుూ నె ప్ర వకత  (స)పైె రాళుి విసరడం పార రం 

భంచారు. ప్ర వకత  (స) పాద్దలు రకత స్లకత  మయాయయి. రకత ం 

చెప్పపలోల  గ్డికటుట కుంది. వు'దూ కోసం చెప్పపలు 

తీయట్ం కషట ం అయియంది. ఒకసార్ ఆ అల్ల ర్ మూకలు 

ప్ర వకత  (స)ను తిట్ట సాగారు. చప్పటుల , కేకలు, అరుప్పలు 

పెటాట రు. ప్ర వకత  (స) ఒక ఇంటి పార ంగ్ణంలోనిక్ష వెళి వల్స్ల 

వచిింది. అది 'ఉత్బహ్, షీబహ్ కుమారుల్కు 

చెందినది. వారు దూరం నుండి ఆ దృశయనిె చూస్ల ప్ర వకత  

(స)పైె దయతల్చి తన స్తవకుడు 'అదాన్తో ఒక 

పేల టులో ద్దర క్షప్ళుి పెటిట , 'ఆ వయక్షత క్ష ఇచిిరా' అని 

అన్నెరు. ఆ స్తవకుడు ద్దర క్షప్ళిను ప్ర వకత  (స) ముందు 

తెచిిపెటాట డు. ప్ర వకత  (స) ద్దర క్షప్ళిను బిస్లులల హ్ అని 

ప్లిక్ష తినట్ం పార రంభంచారు. 'అద్దన్ ఆశ్ిరయంగా ప్ర వకత  

(స) వైెప్ప చూచి, 'ఇల ఇకకడ ఎవరూ అనరు' అని 

అన్నెడు. ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'నీదేవూరు, నీ మతం 

ఏమిటి?' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష అతను, 'నేను 

కై్ైసివుడను. నైనవ్ర పార ంతానిక్ష చెందిన వాడను. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ''నువువ ఉతూ మ ప్పరుష్యడు 

యూనుస్ బిన్ మ్'తిా పట్ట ణం వాడవా,'' అని 

అడిగారు. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత   'య్యనుస్ బిన్ మ'తాూ  ఎవరో 

మీక్కల తెలుసు?' అని అడిగాడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 

'అతడు న్న సోదరుడు, అతడూ ప్ర వకేత , నేను కూడా 

ప్ర వకత నే,' అని అన్నెరు.  'అద్దన్ అది వినగానే వంగి, 

ప్ర వకత  (స) తల్, చేతులు, పాద్దల్కు ముదాులు 

పెట్ట సాగాడు. 'ఉత్బహ్, షీబహ్ దూరం నుండి ఇల 

చేయడం చూసారు. ప్రసపరం: ''చూడండి, స్తవకుడు 

కూడా చే్ జార్్ పోయాడు,'' అని చెప్పపకున్నెరు. 

'అద్దన్ తన యజమాని దగ్గ రకు వచిిన అనంతరం 

వారు అతనితో, 'ఒరే నీచుడా, నీకేమయింది, అతని 

తల్, చేతులు, కాళికు ముదాులు పెడుతున్నెవు,' అని 

చీవాటుల  పెటాట రు. ద్దనిక్ష 'అద్దన్, 'దొరా! ఈన్నడు ఇతని 
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తిర్ుజీ ఈ 'హదీసు'ను వివర్స్తూ  అవిశవసుల్ 
హింసల్ వల్ల  ప్ర వకత  (స) మకకహ్ నుండి బయట్కు 
సందేశ్ ప్ర చారం, హిత బోధకు వెళ్ళిరు. ప్ర వకత  (స) వెంట్ 
బిలల్ కూడా ఉన్నెరు. బిలల్ వదా కేవల్ం 
కొంతమాతర మే ఆహారా్ం ఉండేది. దానిని అతను తన 
చంకలోపెటుట కొని ఇటూఅటూ  తిరిగేవారు. 

 (3/1446)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 5254
 

కంటే ఉతూ ముడు ఈ భూమిపైె ఎవవరూ లేరు. అతను 

న్నకు ఎలంటి విషయం చెపాపడంటే, అది కేవల్ం 

దైవప్ర వకేత  చెప్పగ్ల్డు,' అని అన్నెడు. వారు 'ఉద్దన్ను 

చీవాటుల పెటిట , 'జాగ్ర తూ ! మతం మారుికోగ్ల్వు, నీధరుం 

అతని ధరుంకంటే ఉతూ మమైనది' అని అన్నెరు. 

('తబ్రీ)  

ఆ పార ంతంలోనే  ప్ర వకత  (స)కు ఒకసార్ చాల గాయాలు 

తగిలయి. ప్ర వకత  (స) సపృహ తపిప క్షర ందప్డిారు. 'జైద్ 

బిన్ హార్స'హ్ ప్ర వకత  (స)ను తన వీప్పపైె కూరోిబ్నటుట  

కొని, ప్ట్ట ణం పలిమేరల్కు తీసుకొనిపోయి, నీళుి 

చిల్కర్ంచిన తరావత ప్ర వకత  (స)కు తెలివి వచిింది. ఆ 

ప్రయాణంలో కష్టట లు, గాయాలు తగిలినప్పటికీ ఒకక 

వయక్షత  కూడా ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచలేదనే దుుఃఖసమయంలో 

కూడా ప్ర వకత  (స) హృదయం దైవఔనెతాయనిె 

గొప్పతన్ననిె కొనియాడుతూనే ఉంది. ఆ సా్లతిలో ప్ర వకత  

(స) ఇల పార రా్ంచారు: ''ఓ అలా్లహ్ (త)! న్న బల్హీనత, 

పేదర్కం, ప్ర జలు అవమానప్రచటానిె గుర్ంచి నీ 

ముందు ఫిరాయదు చేసుూ న్నెను, నీవ్ర అందర్కంటే 

దయామయుడవు. పేదల్ యజమానివి నీవ్ర. న్న 

యజమానివి కూడా నీవ్ర. ననుె ఎవర్క్ష అప్పగించ 

గోరుతున్నెవు. అప్ర్చితుల్న్న లేక శ్తుర వుల్న్న. 

అయితే నీవు ఆగ్ర హించకుంటే చాలు, ఎందుకంటే నీ 

కిేమంఉంటే చాలు. నేను అంధకారాలు తొల్గించే నీ 

వెలుగు ద్దవరా శ్రణుకోరుతున్నెను. ద్దనిద్దవరా 

పార ప్ంచిక, ధార్ుక సమసయల్నీె తొల్గిపోతాయి. న్నకు 

నీ పిర యమైన సానిెహితయం ఎంతైెన్న అవసరం. 

సతాకరాయలు్చేస్త, చెడుకు దూరంగా ఉండే శ్క్షత  నీ నుండే 

ల్భసుూ ంది.'' ప్ర వకత  (స) తాయిఫ్ నుండి తిర్గి వస్తూ , 

''నేను వీర్ని శ్పించడం దేనిక్ష, వీరు విశ్వస్లంచకపోతే వీర్ 

ముందు తరాలు విశ్వస్లంచ వచుి'' అన్నెరు. 

(ముస్లల మ్) 

ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ا إِىل رَ َشَكْونَ  َعْن أَِِبْ َطلَْحَة قَاَل: وَ 
لُْجوْ  َ َجٍرفََرفََع َرُسْوُل بُُطْونَِنا َعْن َحَجٍرحَ  ْن عَ فََرفَْعَنا عَ وسلم ا

ْيِن. اهللِ  َرَواهُ    صىل اهلل عليه وسلم َعْن بَْطِنِه َعْن َحَجَر
ِمِذي ُ وقَاَل: ْ ْيٌب  َحَدْيٌث  الّت ِ     .َغِر

5254. (24) [3/1446- అపరిశోధతం] 
అబూ 'తల్'హా (ర) కథనం: మేము ఆకలి గుర్ంచి 
ప్ర వకత  (స)తో ఫిరాయదు చేసాము. అంటే అనేక రోజులుగా 
ఆహారం లేక ప్సుూ లు ఉండట్ం వల్ల  ప్ర వకత  (స) వదా 
ప్ర సాూ వించట్ం జర్గింది. ఆకలి వల్ల  మేము కడుప్పల్పైె 
రాళుి కటిట ఉంచాము. మేము ఒకకరాయినే కటిట  
ఉన్నెము. ప్ర వకత  (స) తన పట్ట ను చూపెట్ట గా 
రండురాళుి ఉనెటుట  తెలిస్లంది. అప్పపడు తెలిస్లంది, 
మా్ కంటే ప్ర ్ వకత  (స)కు అధికంగా ఆకలి్ ఉందని. 
(తిర్ుజి  /  ఏకోలాేఖనం)  
ఈ 'హదీసు' ద్దవరా ప్ర వకత  (స) ఎల్ల ప్పపడూ దు'ఆలు 
చేస్తవారని, ఇంకా ఓ అలల హ్ (త)! ఒక రోజు ఆహారం 
ప్ర సాదించు, నీకు కృతజాతలు తెలుప్పకుంటాను. మరో 
రోజు ఆకలితో నినుె ఆహారం ప్ర సాదించమని అరా్సాూ ను. 
అందువలేల  ప్ర వకత  (స) తన అనుచర సమాజం గుణపాఠం 
నేరుి కోవటానిక్ష రండు బండరాళుి పట్ట పైెన కటేట వారు. 

 (3/1446) [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 5255
ْيَرةَ أَن َُه أََصاَبُهْم ُجْوعٌوَ  فَأَْعَطاُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل   َعْن أَِِبْ ُهَر

ُ  .ْمَرةً َتْمَرةً م تَ اهلل عليه وسل  ِمِذي  ْ     .َرَواهُ الّت ِ
5255. (25) [3/1446 -అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరు లోల ని 

'సుఫ్ాహ్వారు తీవర మైన ఆకలిక్ష గురయాయరు. ప్ర వకత  
(స) ఒకొకకక్ ఖరాూరం  ఇచాిరు.  (తిర్ుజి') 

 (3/1446)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 5256
هِ َعْن َرُسْوِل ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه عَ  ِن َعْن َعْمِرو بْ وَ  ِ اهلِل   ْن َجد 

"َخْصلََتاِن َمْن كَانََتا فِْيِه كََتَبُه اهلُل   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
ِكًرا: ُه فَاقَْتَدى بِِه َونََظَر ِِفْ  َمْن نََظَر ِِفْ ِدْيِنِه إىِل َمْن ُهَو فَوقَ َشا
لَُه اهلُل عَلَْيِه كَفََحِمَد اهلُل َعىَل َما فَ   َمْن ُهَو دُْونَهُ إِىل دُْنَياهُ  َتَبُه  ض َ

ِكًرا َصاِبًرا. َوَمْن نََظَر ِِفْ ِدْيِنِه إِىل َمْن ُهَو دُْونَُه َونََظَر ِِفْ   اهلُل َشا
 اهلُل َف َعىَل َما فَاَتُه ِمْنُه لَْم يَْكُتُبهُ دُْنَياهُ إِىل َمْن ُهَو فَْوقَُه فَأَِس 

ِكًرا َوَّل  مِ  اِبًرا".َص َشا ْ ِكَر َرَواهُ الّت ِ  َحِدْيُث أَِِبْ َسِعْيٍد:ِذي ُ َوذُ
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ْيَن"ِِفْ بَاِب بَْعَد فََضائِِل  لِْيِك الُْمَهاِجِر "أَبِْشُرْوا يَا َمْعَشَرَصَعا
    .الُْقْرآِن 

5256. (26) [3/1446 -అపరిశోధతం] 
'అమ్ర్ బిన్ ష్య'ఐబ్ తన తండిర , అతడు తన తండిర  
ద్దవరా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''రండు విష యాలు 
ఎవర్లో ఉంటే, అలల హ్ (త) వార్ని కృతజాుడుగా, 
సహనమూర్త గా ప్ర్గ్ణిసాూ డు. ఒకటి ఏమిట్ంటే, 
ధార్ుక విషయాలోల  తనకంటే ఉతౌమ వయక్షత ని 
అనుసర్సాూ డు. రండవది పార ప్ంచిక ప్రంగా తనకంటే 
తకుకవగ్ల్ వయక్షత ని చూస్ల, దైవానిక్ష కృతజాతలు 
తెలుప్ప కుంటాడు. అలల హ్ (త) అతనిె కృతజాుడుగా, 
సహనశీలుడుగా వార సాూ డు. అదేవిధంగా ధరుం 
విషయంలో తనకంటే క్షర ందివయక్షత ని చూస్ల, అతనిల 
ఆచర్సాూ డు. పార ప్ంచికప్రంగా తనకంటే గొప్పవయక్షత ని 
చూస్ల, అతనిె అనుసర్స్తూ  మంచిమారగ ం అనుసర్ంచ్
నందువల్ల  విచార్సాూ డు. ఇటువంటి వయక్షత ని అలల హ్ (త) 
కృతజాుడుగా, సహనశీలుడుగా భావించడు. (తిర్ుజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగిం    ا
 ( 3/1446)[ ) صحيح ( 27]  - 5257

ْحمِن الُْحُبلِي ِ قَعَ  اَل: َسِمْعُت َعْبَد اهلِل بِْن  ْن أَِِبْ َعْبِد الر َ
َ َعْمٍرو وَ  َ  لَُه َرُجٌل قَاَل:َسأ ْيَن؟ْسَنا ِمْن فَُقَراِء اْل لَ أ فََقاَل لَُه   ُمَهاِجِر

أَلََك َمْسَكٌن   قَاَل:  نََعْم. أَلََك اِْمَرأَةٌ َتأِْوْي إِلَْيَها؟ قَاَل: َعْبُد اهلِل:
َ ْنَت مِ فَأَ  قَاَل: َعْم.نَ  قَاَل: َتْسُكُنُه؟ فَإِن َ ِِلْ  ْغِنَياِء. قَاَل:ِن اْْل

ْحمِن: َوَجاَء  ُد َعبْ  قَاَل:  الُْملُْوِك.َن فَأَْنَت مِ  قَاَل: اِدًما.خَ  الر َ
لُْوا: يَا أَبَا  ثَََلثَُة نََفٍرإِىل َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو َوأَنَا ِعْنَدهُ. فََقا

ب ٍَة َوَّل َمَتاٍع.  ُمَحم ٍَد إِن َاَواهلِل َما نَْقِدُر َعىَل َشْيٍء َّل   نََفَقٍة َوَّل دَا
ُكْم َما   إِلَْيَنا فَأَْعَطْيَنا إِْن ِشْئُتْم َرَجْعُتْم ْم فََقاَل لَُهْم: َما ِشْئتُ 

لَْطاِن َوإِْن ِشْئُتْم   َكْرنَا أَْمَركُْم لِلس ُ َر اهلُل لَُكْم َوإِْن ِشْئُتْم ذَ يَس َ
ْ َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ  ُتْم فَإِِن ِ  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ  َصَبْ

ْيَن فُ  َمِة إِىليَْسِبُقْوَن اْْلَْغِنَياءَ  َقَراَء الُْمَهاِجِر الَْجن َِة    يَْوَم الِْقَيا
ْيًفا لُْوا: فَإِن َا نَْصِبُ َّل نَْسأَُل َشْيًئا"بِأَْربَِعْْيَ َخِر . َرَواُه ". قَا

   .ُمْسِلٌم 
5257. (27) [3/1446-దృఢం] 

అబూ 'అబాురర హాున్ 'హుబ్లీ కథనం: నేను 'అబాు 
లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ ద్దవరా ఇల విన్నెను, ''అతనిె 
మేము పేద ముహాజిరీనుల  కామా?'' అంటే మములిె పేద 
ముహాజిరీనుల గా ప్ర్గ్ణించరా? అని ప్ర శిెంచడం 
జర్గింది. ద్దనిక్ష 'అబాులల హ్ వార్తో, ''నీ భారయ 
ఉంద్ద?'' అని అడిగారు. ఆ వయక్షత , 'అవును,' అన్నెడు. 
'నీ దగ్గ ర నివస్లంచడానిక్ష ఇలుల   ఉంద్ద?' అని అడి గారు, 
ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , 'అవును,' అని అన్నెడు. అప్పపడు 
'అబాులల హ్, 'అయితే నీవు ధన వంతుడవు, పేదవాడవు 
కావు,' అని అన్నెరు. ఆ వయక్షత , 'న్న దగ్గ ర స్తవకుడు 
కూడా ఉన్నెడు,' అని అన్నెడు. ద్దనిక్ష 'అబాులల హ్ 
మరయితే నీవు రాజులోల  ఒకడివి.' 'అబాురర హాున్ ఇల 
అన్నెరు, ''ముగుగ రు వయకుత లు 'అబాు లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ 
వదాకు వచాిరు. అప్పపడు నేను అకకడే కూరుిని 
ఉన్నెను. ఆ ముగుగ రు వయకుత లు 'అబాులల హ్తో అతని 
కునియత్ అబూ ము'హముద్. అందువల్ల , 'ఓ అబూ 
ము'హముద్! మా దగ్గ ర డబూా లేదు, వాహనమూ 
లేదు, జీవిత సామగిర లేదు.' 'అబాులల హ్ వార్తో, 
'మీరేమంటారు,' అని అన్నెరు. అంటే ఏం కావాలి అని 
అన్నెరు. మీరు కోర్తే ఇప్పపడు వెళ్ళిపోండి, మా దగ్గ ర 
ఇప్పపడు ఏమీ లేదు. అలల హ్ మీకోసం ఏదైన్న 
అనుగ్ర హిస్తూ  రండి, ఉనెవరకు ఇవవగ్ల్ను. ఒకవ్రళ 
మీరు కోర్తే మీ విషయానిె రాజుగార్ ముందు 
పెడతాను. అతను కోర్ంది మీకు ఇసాూ డు. ఒకవ్రళ మీరు 
కోర్తే సహనం పాటించండి. ఎందుకంటే, ప్ర వకత  (స)ను 
ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను విన్నెను. ''పేద 
ముహాజిరీనుల  ధనవంతుల్కంటే 40 సంవతారాలు 
ముందు సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రు,'' అని అన్నెరు. 
అప్పపడు వారు మేము సహనం పాటిసాూ ం, ఎవర్నీ ఏమీ 
అడగ్ం అని అన్నెరు. (ముస్లల మ్) 

 (3/1447)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 5258
بَْيَنَما أَنَا قَاعٌِد ِِف الَْمْسِجِد  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروقَاَل: و

ِب ُ  َوَحلَْقٌة ِمْن فَُقَراءِ  ْيَن قُُعْودٌ إِذْ دََخَل الن َ  صىل اهلل  الُْمَهاِجِر
ْ فَقُ  مل سعليه و ْ فََقاَل افََقَعَد إِلَْْيِ ِب ُ صىل اهلل ْمُت إِلَْْيِ لن َ

رُ  عليه وسلم: ُوُجْوَهُهْم  "لَُيَبش َ ْيَن بَِما يَُسر ُ فَُقَراُء الُْمَهاِجِر
ًما" فَإِن َُهْم يَْدُخلُْوَن الَْجن ََة قَْبَل   :قَالَ  .اْْلَْغِنَياِء بِأَْربِِعْْيَ عَا
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 َ َنُهْم أَْسَفَرْت.لْ فَلََقْد َرأَْيُت أ  َعْبُد اهلِل بِْن َعْمٍرو: َحّت َ  الَ قَ َوا
َرِمي ُ  ا . َرَواهُ الد َ ْ     .َتَمن َْيُت أَْن أَكُْوَن َمَعُهْم أَْو ِمهْْنُ

5258. (28) [3/1447 -అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ అమ్ర్ (ర) కథనం: మేము మసా్లద్లో 
కూరుిన్నెము. పేద ముహాజిరీనుల  కూడా ఒక ప్ర కక 
వృతాూ కారంలో కూర్కిని ఉన్నెరు. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) 
మసా్లద్లోనిక్ష వచిి, వార్వదా కూరుిన్నెరు. నేను 
కూడా వార్ వదాకు వెళ్ళి కూరుిన్నెను. అప్పపడు 
ప్ర వకత  (స), 'పేద ముహాజిరీనల కు శుభవారత ! తీరుపదినం 
న్నడు వార్ముఖాలు సంతోషంతో మరుస్తూ  ఉంటాయి. 
ఎందుకంటే వీరు ధన వంతుల్కంటే 40 సంవతారాలు 
ముందు సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రు,' అని అన్నెరు.  
ఉలేల ఖనకరత  కథనం: ప్ర వకత  (స) శుభవారత  తెలియ 
జేయగానే పేద ముహాజిరీనల  ముఖాలు సంతోషంతో 
మరవసాగాయి. 'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: 
అప్పపడు నేను వార్లో ఒకర్నై ఉంటే ఎంత బ్బగుండేది 
అని అనిపించింది. (ద్దర్ు)   

 (3/1447) [ ) لم تتم دراسته ( 29]  - 5259
أََمَرِِنْ بُِحب ِ  أََمَرِِنْ َخِلْيلِْي بَِسْبٍع: َعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل:و

 ْ ن ُِو ِمهْْنُ ِكْْيِ َوالد ُ  َوَّل  دُْوِِنْ   َوأََمَرِِنْ أَْن أَْنُظَر إِىل َمْن ُهوَ الَْمَسا
ِحَم َوإِْن أَْدبََرْت َوأََمَرِِنْ أَْن أَِصل َ   إِىل َمْن ُهَو فَْوِقْ رَ أَْنُظ   . الر َ

لَْحق ِ َوإِْن   .َوأََمَرِِنْ أَْن َّل أَْسأََل أََحًدا َشْيًئا َوأََمَرِِنْ أَْن أَقُْوَل بِا
ا  أَْن أُْكِثَر ِِنْ َمَة َّل ئٍِم َوأََمرَ َوأََمَرِِنْ أَْن َّل أََخاَف ِِف اهلِل لَوْ  .كَاَن ُمر ً
ةَ إِّل َ بِاهلِل فَإِن َُهن َ َمْن كَْْنِ َتْحَت  ْوِل: َّل َحْوَل َوَّل قُِمْن قَ و َ

 . الَْعْرِش. َرَواهُ أَْحَمُد 
5259. (29) [3/1447- అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: న్న పిర య మితుర లు ప్ర వకత  (స) 
న్నకు ఈ 7విషయాలు చేయమని ఆదేశించారు. 1. 
పేదల్ను పేర మించట్ం, వార్క్ష చేరువగా ఉండట్ం.  2. 
తనకంటే క్షర ందఉనెవార్ని చూడాలి, తనకంటే పైెన 
ఉనెవార్ని చూడకూడదు. 3. బంధువుల్ ప్ట్ల  
సహాయసహకారాలు అందించాలి. వారు్ న్నకు 
దూరంగా ఉన్నె్ సరే. 4. ఎవర్నీ ఏ వసుూ వూ 
అడగ్రాదు. 5. ప్ర జల్కు చేదు అనిపించిన్న సతయమే 
ప్ల్కాలి. 6. అలల హ్ విషయంలో, మంచిని ఆదేశించ 

డంలో, చెడును నిరూులించడంలో విమరశల్కు 
భయప్డరాదు. 7. ఎల్ల ప్పపడూ ''ల్ల 'హౌల వల్ల 
ఖువవత ఇలా్లబిలా్లహ్''  ప్ఠిస్తూ  ఉండట్ం, ఇవనీె దైవ 
స్లంహాసనం క్షర ందఉనా నిధిక్ష చెందినవి.  (అ'హుద్) 

 (3/1447) [ ) لم تتم دراسته ( 30]  - 5260
لَْت:ةَ َعْن عَائَِش وَ   عليه وسلم اهلِل صىل اهلل كَاَن َرُسْولُ   قَا

ْيُب فَأََصاَب  ِ َعاُم َوالن َِساُء َوالط  ْنَيا ثَََلثَُة الط َ يُْعِجُبُه ِمَن الد ُ
لَْم يُِصْب َواِحًدا أََصاَب الن َِساَء وَ  ْثَنْْيِ َو لَْم يُِصِب  ا ْيَب َو ِ الط 

َعاَم. َرَواهُ      .أَْحمَُد الط َ
5260. (30) [3/1447 -అపరిశోధతం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు ఈ మూడు 
విషయాల్ంటే ఎంతో ఇషట ంగా ఉండేది. 1. ఆహారం 2. 
స్వూ రలు 3. సువాసన. అయితే రండు విషయాలు 
ల్భంచాయి కాని ఒకటి పూర్త గా ల్భంచలేదు. అలల హ్ 
స్వూ రలు, సువాసన ప్ర సాదించాడు, కాని కడుప్ప నిండా 
అనెం్ ల్భంచ లేదు.  (అ'హుద్)  

 ( 3/1448)[ ) حسن (  31]  - 5261
"ُحب َِب   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 

ََلةِ  ةُ َعْيِّنْ ِِف الص َ ْيُب َوالن َِساُء َوُجِعلَْت قُر َ ِ  وَ  َرَواهُ أَْحَمُد  ".إَِِل َ الط 
 الن ََسائِ ُ.

بُْن الَْجْوِزي ِ زَ وَ   ْنَيا"  َِل َ""ُحب َِب إِ  ْعَد قَْولِِه: بَ ادَ ا    ."ِمَن الد ُ
5261. (31) [3/1448 -పార మాణికం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్నకు స్వూ రలు, 
సువాసన అంటే ఎంతో ఇషట ం, న్న కంటి చలువ 
నమా'జులో  ఉంది.'' (అ'హుద్, నసాయి')  

 (3/1448)صحيح (  [ ) 32]  - 5262
سلم لَم َا َل اهلِل صىل اهلل عليه و بِْن َجَبٍل أَن َ َرُسوْ ذِ اَعْن ُمعَ و

َم فَإِن َ ِعَبادَ اهلِل لَْيُسْوا   بََعَث بِِه إِىل الَْيَمِن قَاَل:"إِي َاَك َوالت ََنع ُ
 ." لُْمَتنَعِمْْيَ    .َرَواهُ أَْحَمُد  بِا

5262. (32) [3/1448 -దృఢం] 
మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అతనిె 
యమన్కు గ్వరెర్గా ప్ంపినప్పడు, మ'ఆజ్'! నువువ 
ఐహిక వాంఛల్కు, భోగ్విలసాల్కు, అల్ంకరణల్కు 
దూరంగా ఉండు. ఎందుకంటే దేవుని పిర య భకుత లు భోగ్ 



26. మనసును కరిగించే మాటలు: 5155-5378  సింపు II 1789 26-  ِقَاق  II :  ْلدالجِ  ؛   5378-5155 : ِكتَاُب الر ِ
  

విలసాల్కు దూరంగా ఉంటారు అని హితోపదేశ్ం 
చేస్తర్ప. (అ'హుద్) 

 (3/1448) ته ([ ) لم تتم دراس  33]  - 5263
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ  َعْن عَلِي ٍ وَ 

ِْزِق َرِضَي اهلُل ِمْنُه   لَْيِسْْيِِمَن الر  وسلم: "َمْن َرِضَي ِمَن اهلِل بِا
لَْقِلْيِل ِمَن الَْعَمِل"     .بِا

5263. (33) [3/1448 -అపరిశోధతం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
ప్ర సా దించిన కొంతతోనే సంతృపిూ  చెందితే, అలల హ్ (త) 
అతని కొనిె సతాకరాయల్తోనే సంతృపిూ  చెందుతాడు.'' 
(బై్నహఖీ) 

 (3/1448)[ ) ضعيف (  34]  - 5264
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   م: صىل اهلل عليه وسل قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن ا
َعز َ َوَجل َ أَْن  كَاَن َحق ًا َعىَل اهلِل  فََكَتَمُه الن َاَس اْحَتاَج  َجاعَ أَوِ  "َمْن 
"ُشَعِب  َرَواُهَما الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  قُُه ِرْزَق َسَنٍة ِمْن َحََلٍل". يَْرزُ 

   .اْْلِْيَماِن"
5264. (34) [3/1448- బలహీనం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఆకలిక్ష లేద్ద, అవసరాల్కు గురయి కూడా తన ఆకలి, 
అవసరాల్ గుర్ంచి ప్ర జల్కు చెప్పకుండా, ప్ర జల్ 
ముందు బహిరగ తం చేయకుండా ఉంటే, ఎవర్నీ 
అరా్ంచకుండా ఉంటే, అతనిక్ష ధరుంగా ఒక సంవతారం 
ఉపాధి ప్ర సాదించడం అలల హ్ (త) పైె తప్పనిసర్ 
అయిపోతుంది.''  (బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1448)عيف ( [ ) ض  35]  - 5265
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسوْ قَاَل  ِن ُحَصْْيٍ قَاَل: بْ َعْن ِعْمَراَن و

َف أَبَا   وسلم: الُْمَتَعف ِ " إِن َ اهلَل يُِحب ُ َعْبَدهُ الْمُْؤِمَن الَْفِقْْيَ
ْبُن َماَجهُ  الَْعَياِل".     .َرَواهُ ا

5265. (35) [3/1448- బలహీనం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ (త) తనద్దసులోల ని దర్దుర డు, శీల్వంతుడు, 
సంతానం్గ్ల్ విశవస్లని  పేర మిసాూ డు.'' (ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1448)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 5266
قَْد َمُرفَِجْيَء بَِماٍء يَْوًما عُ  اِْسَتْسََق  َعْن َزْيِد بِْن أَْسلََم قَاَل:وَ 
ْ أَْس هُ إِن َ  بَِعَسٍل فََقاَل: ِشْيَب  َوَجل َ  لََطي ٌِب لَِكّن ِ نَََع َعىَل  َمُع اهلَل َعز َ

ِتِهْم  قَْوٍم  ْنَيا  . َشَهَوا َباِتُكْم ِِفْ َحَياِتُكُم الد ُ فََقاَل)أَذَْهْبُتْم َطي ِ
لَْت ُكْوَن َحَسَناُتَنا عُ ُف أَْن تَ ( فَأََخا20: 46، َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها ِ ج 

    .اهُ َرِزْيٌن وَ ْشَربُْه. رَ لََنا فَلَْم يَ 
5266. (36) [3/1448- అపరిశోధతం] 
'జైద్ బిన్ అసల మ్ (ర) కథనం: ఒకసార్ 'ఉమర్ (ర) 
తార గ్టానిక్ష మంచినీళుి అడిగారు. నీళుి తీసుకు్
రావట్ం జర్గింది. అందులో తేన కలిపి ఉంది. 'ఉమర్ 
(ర) ఈ తేన కలిపిన నీళుి చాల రుచికరంగా 
ఉన్నెయి. కాని నేను అలల హ్ (త) నుండి ఇల 
విన్నెను, ''మనో్ కాంక్షల్కు బ్బనిసలైన జాతిని 
విమర్శంచడం జర్గింది. ఖుర్ఆన్ ఆదేశం: ''...మీరు 
మీ ఇహలోక జీవితంలో మీ భోగ్భాగాాలను తరిగ్నంచు్
కన్నార్ప మరియు వాట్ని బాగా అనుభవించ్చర్ప...'' 
(అల్ అహ్ ఖాఫ్, 46:20) తన సతాకరాయల్ ప్ర తిఫల్ం 
ఇకకడే ఇవవబడుతుందేమోననె భయంతో ఆ్

పానీయానిె  తిర పిప్ప్ంపివ్రసారు.  
ఈ'హదీసు' ద్దవరా తెలిస్లన విషయం ఏమిట్ంటే 
ప్పణాయతుుల్్ దృషిట  ఎల్ల ప్పపడూ ప్రలోక్

విషయాల్పైెనే్ ఉంటుంది. వాళిక పార ప్ంచిక 
విషయాల్పైె దృషిట   ఉండదు. 

 (3/1449) [ ) صحيح ( 37]  - 5267
ْبِن ُعَمَرقَاَل:و .ِمْن َتَمٍرَحّت َ فََتْحنَ  َما َشِبْعَنا َعْن ا َرَواهُ  ا َخْيَبَ

  .الُْبَخاِري ُ 
5267. (37) [3/1449- దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఖైబర్ను 
జయించ్చ నంతవ్ర్క, మేము ఏన్నడూ కడుప్పనిండా 
ఖరాూరాలు కూడా తినలేదు. (బు'ఖారీ) 
అంటే ఖైబర్ జయించిన తరావతనే కడుప్పనిండా 
తినగ్లిగాము.   

===== 
 ِص ِل َوالِْحرْ َباُب اْْلَمَ   -  2

2. ఆశ్, అత్యాశ్లు 
అధరు మనోకాంక్షలు, ఆశ్లు చాల చెడివి. ద్దనివల్ల  
కుటుంబ జీవితం ప్ర మాద్దల్కు గురవుతుంది. అరబీ 
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లో దీనిె షుహ్హ్ అంటారు. దీనివల్ల  ఈరిాయదేవష్టలు 
జనిసాూ యి. ధనపేర మలో ఇది చాల అధికంగా పెరుగు 
తుంది. భరత కు ధన పేర మ ఉంటుంది. అతడు తన 
కుటుంబంపైె తన శ్క్షత మేరకు ఖరుిచేయడు. భారయ తన 
భరత ్  ఇషట ప్ర కారం రండో పెళ్ళి చేసుకోనివవదు. 
సమాజంలో అభపార యభేద్దలు తలతుూ తాయి. 
హృదయాలోల  అతాయశ్  చోటు్ చేసుకుంటుంది.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''... మరియు మానవుల 
మనసుాలలో పేర్యస్ ఇమిడివునాది. మీర్ప స్జీనులై, 
దైవ్భీతి కల్లగ్న ఉండండి! ఎందుకంటే! నిశ్చయంగా, 
అలా్లహ్్ మీ కర్మలనిాంట్నీ బాగా ఎర్పగును.'' (అన్-
నిస్త', 4:128) – భారాయభరత లిదారూ అతాయశ్ను వదలి 
ఉప్కారం, భయభీతుల్ను అవల్ంబిస్తూ , వార్ 
వయవహారాల్నిె ప్ర్షకర్ంచబడతాయి. అనీె 
సకర మంగా  జర్గితే  విజయమే్ విజయం.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''...మరియు ఎవ్రైతే ఆతమలోభం 
నుండి ర్కిు ంపబడతారో! అల్లంట్వార్ప, వారే! స్తఫ్లాం 
పొందేవార్ప.'' (అల్ హష్ర ్, 59:9, అత తగాబున్, 
64:16) - ఇవి భారాయభరత లోల నే కాదు. ప్ర తి మానవుని 
లోనూ ఉంటాయి. ఒకోకసార్ మానవుడు తన శ్క్షత కంటే 
అధికంగా గౌరవమరాయదలు పంద్దల్ని ఆశిసాూ డు. అధిక 
వయసుా, అధిక  ధనం  మొదలైనవి.  
అలల హ్ ఆదేశం, ''మరియు అలా్లహ్్ మీలో కొందరికి 
మరికొందరిపైె ఇచ్చచన ఘనతను మీర్ప ఆశ్ంచకండి. 
ప్పర్పష్టలక తామ స్ంపాదించ్చన దానికి తగ్ననటాుగా 
ఫ్ల్లతం ఉంటుంది. మరియు సౌ్వైలక తామ 
స్ంపాదించ్చన దానికి తగ్ననటాుగా ఫ్ల్లతం్ ఉంటుంది. 
మరియు అలా్లహ్్ అనుగర హం కొర్క పార రాిసౌూ ఉండండి. 
నిశ్చయంగా, అలా్లహ్్ క పర తిదాని పరిజ్దు నం ఉంది.'' 
(అన్-నిస్త', 4:32) - అంటే అలల హ్(త) ఒకర్కంటే 
మర్కకర్క్ష అధికంగా ప్ర సాదిసాూ డు. ఎవరూ మర్కకర్క్ష 
ఎందుకు, ఎల, ఎకకడ దొర్క్షందని అస్తయకు 
గుర్కారాదు. ఇతరుల్కు ఎంత ల్భంచిన్న, వార్వైెప్ప 
చూడకుండా, ఏదైన్న అలల హ్(త)నే అరా్ంచాలి. ఒకవ్రళ 
అదీ మీకు లభం చేకూరేిదైతే అలల హ్ (త) 
ప్ర సాదిసాూ డు. ఇల చేయట్ం వల్ల  మనసూ తవతవంలో 
పార ప్ంచిక వాయమోహాల్ప్ట్ల  అన్నశ్కత త జనిసుూ ంది. దీనిక్ష 

ఇతరుల్ ప్ట్ల  ఈరిాయదేవష్టల్కు గుర్కావట్ం కూడా 
జరుగ్దు.  
అలల హ్ (త) ఆదేశం:''మరియు మేమ నిశ్చయంగా 
నీక తర్చుగా పఠంపబడే ఏడు (సూకత లను)  మరియు 
స్రోవతౌమ ఖుర్్ఆన్్ను పర స్తదించ్చమ.'' (అల్-హిజర ్, 
15:87) -  మేము ఇతరుల్కు ప్ర సాదించిన పార ప్ంచిక 
వసుూ వుల్పైె దృషిట సార్ంచకు. అంటే కోర్కలోల  కొనిె 
మంచివి, మర్కొనిె చెడివి  ఉంటాయి.  
మరో చోట్ అలల హ్ ఇల ఆదేశంచాడు: ''వారిని 
తింటూ (తార గుతూ) సుఖస్ంతోష్ఠలను అనుభవిసౌూ, 
(వ్ృథా)  ఆశ్లలో ఉండటానికి విడిచ్చపెటుు .'' (అల్-
'హిజర ్, 15:3) - 'అంటే ఇకకడ మనోకాంక్షల్ను, 
అతాయశ్ల్ను ఖండించడం జర్గింది. వీటిని మీరు క్షర ంది 
'హదీసు'లోల  తెలుసు కోగ్ల్రు. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగిం  ا
 ( 3/1450) [ ) صحيح ( 1]  -5268

ا   ْن َعْبِد اهلِل قَاَل:عَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َخط ً َخط َ الن َ
ا ًرا إِىل  َطًطا ِصَغاْنُه َوَخط َ خُ ِِف الَْوْسِط َخاِرًجا مِ  ُمَرب ًَعا َوَخط َ َخط ً

نِِبِه ال َِذْي ِِف اال َِذْي ِِف الَْوْسِط ِمْن  َهَذا "َهَذا   لَْوْسِط َوفََقاَل: َجا
اْْلِْنَساِن َوَهَذا أََجلُُه ُمِحْيٌط بِِه َوَهَذا ال َِذْي ُهَو َخاِرٌج أََملُُه 

غَ  َ َوَهِذهِ الُْخُطْوُط الص ِ َذا  نََهَسُه هَ ْخَطأهُ َهَذا اُر اْْلَْعَراُض فَإِْن أ
  .. َرَواهُ الْبَُخاِري ُ "أهُ َهَذا نََهَسُه َهَذاَط َوإِْن أَخْ 

5268. (1) [3/1450 -దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
చతుర్లుజంగా గీస్ల అందులో ఒక గీత తినెగా గీస్ల 
ద్దనిక్ష  ఇరువైెప్పల్ గీతలు గీసారు. లోప్ల్ ఉనె పెదా గీత 
మానవుడు, అతనిక్ష న్నలుగువైెప్పల్ ఉనెగీతలు 
అతని మరణం బయట్కు అధిగ్మించిన గీత అతని 
మనోకాంక్షలు, అతాయశ్లు. లోప్ల్ ఉనె చినెచినె 
గీతలు అతని కష్టట లు, సమసయలు. ఒకటి పోతే మర్కకటి 
వసుూ ంది.43 (బు'ఖారీ) 

 

43) వివరణ-5268: అంటే చతురుభజంగా ఉనెది అతని 

మరణం. మధయలో ఉనె పెదా గీత మానవుడు. ద్దనిక్ష 

ఇరువైెప్పలు ఉనె గీతలు వాయధులు, ఆప్దలు, నష్టట లు. 
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 ( 3/1450)[ ) صحيح (  2]  - 5269
سلم ُخُطْوًطا   عليه وصىل اهلل ن َِب ُ َخط َ ال  أَنٍَس قَاَل: ْن عَ وَ 
لَْخط ُ َذا أََجلُُه فََبيْ "َهَذا اْْلََمُل َوهَ  اَل:قَ فَ  ْ َنَما ُهَو كََذلَِك إِذْ َجاَءهُ ا

ُ  اْْلَقَْرُب".   .َرَواهُ الُْبَخاِري 
5269. (2) [3/1450- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనేక గీతలు గీస్ల ఇది 
అతని మనోకాంక్షలు, ఇది అతని మరణం. అతను తన 
మనోకాంక్షలోల  తేలుతూ ఉంటాడు. చివర్క్ష మరణం 
సంభవిసుూ ంది. (బు'ఖారీ) 

 (3/1450) [ ) متفق عليه ( 3]  - 5270
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ  ْبُن آدََم   قَاَل الن َ "يَْهَرُم ا

ْثَناِن: َيِشب ُ ِمْنُه اِ   . الُْعُمر"الِْحْرُص َعىَل الِْحْرُص َعىَل الْمَاِل وَ  َو
5270. (3) [3/1450 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మానవుడు 
ముసలివాడై పోతాడు కాని రండు విషయాలు అతని 
ముసలితనంలో కూడా యవవ నంల్ల ఉంటాయి. ఒకటి 
ధనాశ, దీనిె కూడబ్నట్ట ట్ంలో రాతీర ప్గ్లు 
కషట ప్డతాడు. రండవది చాల కాల్ం జీవించే్ ఆశ,్ 
అంటే నేను చాలరోజులు బర తిక్షఉంటాను, ఇప్పపడే నేను 
చావను్ అనేవి.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (3/1450)[ ) متفق عليه (  4]  - 5271
ْيَرةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  "َّل   َعْن أَِِبْ ُهَر

ًب  :يََزاُل قَلُْب اْلَكِبْْيَِشا ْثَنْْيِ نْ ِِفْ ُحب ِ  ا ِِف ا َوُطْوِل  ا يَ  الد ُ
 اْْلََمِل".

5271. (4) [3/1450- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముసలివాని మనసుా రండు విషయాలోల  
 

పెదా గీత పైెన బయట్కు వెళ్ళిన గీత అతని 

మనోకాంక్షలు. మానవుడు జీవితాంతం ఏదో ఒక 

ఆప్దకు గుర్అవుతూ ఉంటాడు. చివరకు మరణం 

సంభవిసుూ ంది. అతని మనోకాంక్షలు, కోర్కలుతీరవు. 

ఎందుకంటే అతని కోర్కలు చావుకంటే చాల అధికంగా 

ఉన్నెయి. అందువల్ల  మానవుడు తనకు చాలినంత 

ద్దనితోనే తృపిూ చెంద్దలి. అతాయశ్ల్కు, మనో కాంక్షల్కు 

దూరంగా ఉంటూ జీవించాలి. 

యవవనంలోనే ఉంటుంది. ఒకటి ఐహికవాంఛలోల , అధిక 
ఆయుషి్య్వాంఛంచడంలో.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
అంటే ముసలితనంలో కూడా ఈ రండు విషయాలు 
యవవ నంల్లనే్ ఉంటాయి. 

 ( 3/1450) [ ) صحيح ( 5 ] - 5272
"أَعَْذَراهلُل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُه قَاَل:نْ عَ وَ 

َر أََجلَُه َحّت  بَل ََغُه ِست ِْْيَ َسَنةً     .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "إِىَل اْمِرٍئ أَخ َ
5272. (5) [3/1450 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ 60 సంవతారాల్ వయసుా ప్ర సాదించిన వార్ 
సాకులు, ఫిరాయదులు స్వవకర్ంచడు.''  44  (బు'ఖారీ) 

 (3/1450)[ ) متفق عليه (  6] - 5273
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  بِْن َعب َاٍس َعِن الن َ "لَْو   َعِن ا

ِل  َماٍل َّل اِن ِمْن  َواِديَ كَاَن ِّلِبِْن آدََم  ْبِن  ا َوَّل يَْمأَلُ َجْوَف اثً بَْتََغ ثَا
 َ َيُتْوُب اهلُل َعىَل َمْن َتاَب". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ آدََم إِّل َ الّت ُ    .اُب َو

5273. (6) [3/1450- ఏకీభవితం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒకవ్రళ మానవుని వదా రండు అడవుల్ 
నిండా ధనసంప్దలు, వెండి, బంగారాలు ఉన్నె, 
మూడవ ద్దనిె ఆశిసాూ డు. ఒకవ్రళ మూడవది 
ల్భంచిన్న, న్నల్గ వది ఆశిసాూ డు. అతని కోర్కలు తీరవు. 
కేవల్ం మనుె తప్ప మరేదీ అతని కడుప్ప నింప్లేదు. 
అంటే మరణానంతరం అతని కోర్కలు అంతం 
అవుతాయి. అలల హ్ (త) వైెప్ప మరలేవానివైెపే అలల హ్ 
(త) మరలుతాడు. ఆయనవైెప్ప మరలేవానికే అలల హ్ 
(త) ప్శితాూ ప్ంచెందే భాగాయనిె ప్ర సాదిసాూ డు. 
(బు'ఖారీ,  ముస్లల మ్)  

 ( 3/1451)[ ) صحيح (  7]  - 5274
ْبِن ُعَمَر قَاَل:وَ  أََخَذ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعِن ا
ْيٌب أَْوعَ ل اِِف  "كُْن  ِض َجَسِدْي فََقاَل:بَِبعْ  ْنَيا كَأَن ََك َغِر ِبُر اد ُ

   .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "رِ َسَك ِِف أْهِل الُْقُبوْ َسِبْيٍل َوعُد َ نَفْ 
 

44) వివరణ-5272: అంటే ఈ వయసులో కూడా అతడు 

పాపాల్కు దూరంగా ఉండకుంటే, ప్శితాూ ప్ం చెందకుంటే 

ఎటువంటి సాకులు స్వవకర్ంచబడవు. 
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5274. (7) [3/1451-దృఢం] 
ఇబ్నె 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్న భుజానిె 
ప్టుట కొని, ''నువువ పర పంచంలో పర యాణీకడిల్ల లేదా 
అపరిచితుడిల్ల జీవించు, నినుెనీవు మృతునిగా 
భావించు.'' (బు'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ    రండవ విభాగిం   اِِنْ ا
 (1451/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 5275

َمر َ بَِنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: عَ 
ُ َشْيًئا فََقالَ وسلم َوأَنَا َوأُم ِْي  ِ قُلُْت   "َما َهَذا يَا َعْبَد اهلِل؟"  : نَُطْي 

لِك"." ْيٌء نُْصلُِحُه. قَاَل:شَ  َرَواهُ أَْحَمُد   اْْلَْمُر أَْسَرعُ ِمْن ذَ
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ يٌْب  َوالّت ِ   .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5275. (8) [3/1451-అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా 
ప్ర కక నుండి వెళ్ళిరు. నేనూ, న్న తలిల గారూ ఇదారూ మా  
ఇంటి పైెకప్పప్ ర్పేరు్ చేసుూ న్నెం. ప్ర వకత  (స) చూస్ల 
'అబాులల హ్ ఏం చేసుూ న్నెవు,' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష 
నేను, 'ర్పేరు్చేసుూ న్నెను,' అని అన్నెను. ప్ర వకత  (స) 
అది విని, 'మరణం ద్దనికంటే ముందు రాబోతునెది. 
అంటే  ఇలుల  శిథిల్ం కాకముందే మరణం వచేచసౌుంది' 
అని అన్నెరు.45 (అ'హుద్, తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 

 (1451/ 3) [ ) لم تتم دراسته (9] - 5276
بَْن َعب َاٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن  وَ  َعِن ا

 َ لّت ُ ْيُق الَْماَء فََيَتَيم َُم بِا َل اهلِل إِن َ الَْماَء ُسوْ رَ  يَا فَأَقُْوُل: .اِب يُْهِر
َ يَُقْوُل: "َما يُْدرِ  .ٌب يْ ِمْنَك قَرِ  َرَواهُ ِِفْ " َشْرِح  بْلُُغُه".ْيِّنْ لََعل ِْي َّل أ

لَْوفَاِء" َ ْبُن الَْجْوِزي ِ ِِفْ ِكَتاِب "ا ن َِة" َوا    . الس ُ
5276. (9) [3/1451-అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
మూతర  విసరాన చేస్ల, పెడితో ప్ర్శుభర ప్రచుకునా 
తరావత తయముుమ్ చేసుకునేవారు. అప్పపడు నేను' 
ప్ర వకాత ! నీళుి దగ్గ రలోనే ఉన్నెయి. అకకడకు వెళ్ళి 
వు'దూ చేసుకోండి,' అని అనేవాడిని. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 

 

45) వివరణ-5275: అంటే మరణం తప్పకుండా వసుూ ంది. 

మర్ ఈ వివాద్దలోల  తల్ ఎందుకు దూరుసాూ వు. 

'నీకేం తెలుసు? ఆ నీటి వరకు చేరకముందే మరణం 
సంభవించవచుి. అందువల్ల  ప్ర్శుదధ  సా్లతిలోనే 
చావట్ం్ మంచిది.'  (షర్'హు సుానెహ్) 

 (3/1451)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 5277
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:عَ  ْبُن آدََم   ْن أَنٍَس أَن َ الن َ "َهَذا ا
"َوثَم َ  َل:َقاثُم َ بََسَط فَ  قََفاهُ ِعْنَد  َوَوَضَع يََدهُ  .أََجلُُه" َوَهَذا
مِ  أََملُُه". ْ  .ي ُ ذِ َرَواهُ الّت ِ

5277. (10) [3/1451-అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఇది 
మానవుడు, ఇది అతని మరణం అని అంటూ ప్ర వకత  (స) 
తన చేతిని తల్ వెనుక భాగ్ంపైె ఉంచి పైెక్ష ఎతిూ , ఇదే 
మానవుని కోర్కలు, అంటే మరణం సమీప్ంగా ఉంది. 
మానవుని కోర్కలు చాల పైెన్ ఉన్నెయి అని 
అన్నెరు. 46  (తిర్ుజి') 

 (3/1451)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 5278
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َغَرزَ و  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ الن َ

 اَل:فَقَ  أَبَْعَد ِمْنُه.  آَخَرإِىل َجْنِبِه َوآَخرَ  ُعْودًا بَْْيَ يََدْيِه وَ 
لُْوا: "أََتْدُرْوَن َما َهَذا؟" "َهَذا   قَاَل: َرُسْولُُه أَعْلَُم. وَ  اهللُ  قَا

 اْْلََمُل فََيَتَعاَط  "َوَهَذا أََراهُ قَال:. اْْلِْنَساُن َوَهَذا اْْلََجُل"
ن َِة" . َرَواهُ ِِفْ" َشْرِح "اْْلََمَل فَلَِحَقُه اْْلََجُل دُْوَن اْْلََمِل     .الس ُ

5278. (11) [3/1451-అపరిశోధతం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక కరర  
తీసుకొని తన ముందు పాతిపెటిట , మరోకరర   ద్దనిక్ష 
సమీప్ంగా పాతారు. మూడవకరర  మర్కొంత దూరంలో 
పాతారు. ఆ తరువాత, 'ఇదేమిట్ల మీకు తెలుసా?' అని 
అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు, 'అలల హ్ (త) మర్యు 
ఆయన ప్ర వకత కే తెలుసు,' అని వినెవించుకున్నెరు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'ఈ మొదటి కరర ను మనిషి అను 
కోండి, రండవ కరర ను మరణం అనుకోండి, మూడవ కరర ను 

 

46) వివరణ-5277: ఇది మానవుడు అంటే, శ్రీరం. అదే 

విధంగా తల్ అంటే మరణం, చేయి పైెక్కతిూ  చూపించట్ం 

అంటే కోర్కలు. అంటే మానవుడు మర్యు మరణం 

చాల దగ్గ రగా ఉన్నెయి. కాని అతని కోర్కలు 

మరణానిక్ష మించి ఉన్నెయి. కనుక ప్ర ప్ంచంలో అతని 

కోర్కలు తీరవు. 
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మనిషి కోర్కలు అనుకోండి. మానవుడు ఈ కోర్కలోల  
బంధించబడి ఉంటాడు. మరణం వాట్నిెటినీ న్నశ్నం 
చేసుూ ంది.'  (షర'హుసుానెహ్) 

 (3/1452) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 5279
ْيَرةَ َعِن الن َ  َعْن وَ  "ُعْمُر   قَاَل: ِب ِ صىل اهلل عليه وسلمأَِِبْ ُهَر

." ِِتْ ِمْن ِست ِْْيَ َسَنًة إِىل َسْبِعْْيَ ِمِذي ُ وقَاَل: َهَذا   أُم َ ْ َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب    .َحِدْيٌث َغِر

5279. (12) [3/1452- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 
అనుచర సమాజ  వయసుా 60-70 సంవతారాల్ 
మధయ్ ఉంటుంది.''  47  (తిర్ుజి' /  ఏకోలాేఖనం)  

 ( 3/1452)[ ) حسن (  13]  - 5280
ِِتْ   َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:و "أَْعَماُرأُم َ
ت ِْْيَ َما  َرَواهُ   لَِك". ذَ ْبِعْْيَ َوأَقَل ُُهْم َمْن يَُجْوزُ لس َ ا إِىل بَْْيَ الس ِ

ِمذِ  ْ ْبُن الّت ِ وذكر حديث عبد اهلل بن الشخْي   .َماَجهُ  ي ُ َوا
 .ِف"باب عيادة المريض"

5280. (13) [3/1452 -పార మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, న్న 
అనుచర సమాజం వయసుా 60 నుండి 70 
సంవతారాల్ మధయ్ ఉంటుంది. అయితే చాల్
తకుకవమంది్  ద్దనిె మించి ఉంటారు. (తిర్ుజి', 
ఇబ్నె్ మాజహ్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగిం    ا
 (3/1452) [ ) لم تتم دراسته (14]  - 5281

هِ أَن َ الن َِب َ عَ  ِ    صىل اهلل ْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيِب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
ُل َصََلِح َهِذهِ قَا عليه وسلم ِة اَل: "أَو َ َ ْل  اْْلُم َ ْهُد َوأ ُل  َيِقْْيُ َوالز ُ و َ

  . َواْْلََمُل". َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"فََساِدَها الُْبْخُل 
5281. (14) [3/1452- అపరిశోధతం] 
'అమ్ర్ బిన్ ష్య'ఐబ్ తన తండిర  తాతల్ ద్దవరా కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఈ అనుచర సమాజంలోని 

 

47) వివరణ-5279: ఈ అతి్చినె జీవితంలో ప్రలోకం 

కంటే ఇహలోకానిక్ష పార ధానయత ఇవవట్ం్ వల్ల  లభం 

ఏంటి? మరణం రావల్స్లఉంటే 100 సంవతారాలు 

ఏంటి, ఒకదినం ఏంటి?  

మొదటి సతాకరయం నముకం, భక్షత  మర్యు మొదటి 
ఉప్దర వం్  పిస్లన్నర్తనం మర్యు అతాయశ్లు.'' 
(బై్నహఖీ-/ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1452) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 5282
ْهُد ِِف ال  َعْن ُسْفَياََن الث َْوِري ِ قَاَل:و ْنَيالَْيَس الز ُ  بِلُْبِس  د ُ
ْنيَ مَ َوالَْخِشِن َوأَكِْل الَْجِشِب إِن َ  ِظ ِليْ الْغَ  ْهُد ِِف الد ُ ا قَِصُر ا الز ُ

ن َِة"اْْلََمِل. َرَوا    .هُ ِِفْ "َشْرِح الس ُ
5282. (15) [3/1452 -అపరిశోధతం] 
సుఫాయన్ సౌ'రీ కథనం: ''ప్ర ప్ంచంలో ఖదారు వసాూ రలు 
ధర్ంచట్ం, రుచికరమైన ఆహారానిక్ష దూరంగా ఉండట్ం 
భక్షత తతవం కాదు, కోర్కలు లేకుండా జీవించడమే 
దైవభక్షత .''  (షర్'హుసుానెహ్)  

 (3/1452) [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 5283
ِلكًا َوُسِئَل أَي ُ َشْيٍء  َعْن َزْيِد بِْن الُْحَسْْيِ قَاَل:و َسِمْعُت َما

ْهُد ِِف  ْنَيا؟ الز ُ َ قَِص ِب وَ َطي ُِب اْلَكْس  قَاَل: الد ُ اهُ  وَ رَ   َمِل.ُراْْل
 . اِن"مَ "ُشَعِباْْلِيْ  الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 

5283. (16) [3/1452 -అపరిశోధతం] 
'జైద్ బిన్ 'హుసైన్ కథనం: ఇమామ్ మాలిక్ ఇల 
ప్లుకుతుండగా నేను విన్నెను, ''అతనిె ప్ర్తాయగ్ం 
గుర్ంచి ప్ర శిెంచడం జర్గింది. ద్దనిక్ష అతను ధరు్
సంపాదన, కోర్కల్ను తగిగ ంచడమే భకీత , తాయగ్ం'' అని్ 
అన్నెరు.  (బై్నహఖీ-  / ష్ట'అబిల్  ఈమాన్)  

===== 
اَعةِ ْحَباِب الْ َباُب اِْستِ   - 3  َماِل َوالُْعْمِر لِلط َ

3. దైవ విధేయత దృష్ట్ట య- ధన్ం, 
ఆయుషుు లను పేర మంచడం 

సాధారణంగా ప్ర తి వసుూ వూ అలల హ్ (త) 
ప్ర సాదించినదే. అనీె ఆయనవ్ర. ధనం ఆయన 
ప్ర సాదించినదే. జీవితం, పార ణం, అంతా అలల హ్ (త) 
ప్ర సాదించినవ్ర. కనుక ఆ ధన్ననిె ఆయన మారగ ంలోనే 
ఖరుిపెటాట లి. జీవితం ఆయన ఆరాధనలోనే గ్డపాలి. 
దీని దృష్టట య ఈ రండు విషయాల్ను పేర మించడం అంటే 
అలల హ్ (త) విధ్యయతలో ధనం ఖరుి చేయడం, దైవ 
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విధ్యయతలో జీవితానిె ఖరుిచేయడం కూడా 
ఆరాధనగా ప్ర్గ్ ణించబడతాయి. ఎందుకంటే అలల హ్ 
(త) ధనపార ణాల్కు బదులుగా సవరగ ం ప్ర సాదిసాూ నని 
వాగాానంచేసాడు.   
అలల హ్ ఆదేశ్ం: ''నిశ్చయంగా అలా్లహ్్ విశ్వవసుల 
నుండి వారి పార ణ్యలను వారి స్ంపదలనుకొన్నాడు. 
కాబట్ు  నిశ్చయంగా వారి కొర్క స్వర్గ మంది. వార్ప 
అలా్లహ్్ మార్గ ంలో పోర్యడి (తమ శ్త్రర వులను) చంప్ప 
తార్ప మరియు చంపబడతార్ప. మరియు ఇది తౌర్యత్, 
ఇంజ్జల్్ మరియు ఖుర్్ఆన్్లలో, ఆయన (అలా్లహ్) 
చేసిన వాగాద నం, స్తామైనది. మరియు తన వాగాద  
న్ననిా నర్వేర్చట్ంలో అలా్లహ్్ను మించ్చనవాడు 
ఎవ్డు? కావున మీర్ప ఆయనతో చేసిన వాాపార్యనికి 
స్ంతోష్పడండి. మరియు ఇదే ఆ గొపు విజయం. (వీరే 
అలా్లహ్్ మందు) పశ్వచతౌాపపడే వార్ప, ఆయనను 
ఆర్యధంచేవార్ప, సౌుతించే వార్ప (అలా్లహ్్ మార్గ ంలో) 
స్ంచరించేవార్ప (ఉపవాస్తలు చేస్వవార్ప). ఆయన 
స్నిాధలోవ్ంగే (ర్పకూ'ఉచేస్వ) వార్ప, స్తష్ఠు ంగం(స్జ్దద ) 
చేస్వవార్ప, ధర్మమను ఆదేశ్ంచేవార్ప మరియు 
అధర్మమను నిషేధంచేవార్ప మరియు అలా్లహ్్ విధం 
చ్చన హదుద లను పాట్ంచేవార్ప కూడాను. మరియు 
విశ్వవసులక శుభవార్త తెలుప్ప. అలాాహ్్కు స్తట్ 
కల్లుంచే వార్ప (మషిర కలు), దగగ రి బంధువులైన్న, 
వార్ప నర్కవాసులని వ్ాకత మైన తర్పవాత కూడా, 
పర వ్కత క మరియు విశ్వవసులక వారి క్ష్మాపణ్కై 
పార రాించట్ం్ తగదు.''  (అత్తూ బహ్, 9 : 111-113) 
ఈ ఆయాత్రలలో దీనిె గుర్ంచే ప్ర సౌ్తవించడం, 
శుభవారత  అందజేయడం జర్గింది. అందువల్ల  దైవప్రర తి 
కోసం్ ఈ  రంటిని పేర మించడం  ధరుసముతమే.  

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగిం ا
 ( 3/1453)[ ) صحيح (  1]  - 5284

"إِن َ اهلَل    عليه وسلم:اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسْولُ  اَل: ْعٍد قَْن َس عَ 
". ِحب ُ الَْعْبَد الت َِقي َ يُ  ِكَرَحِدْيُث  .َرَواهُ ُمْسِلٌم   الَْغِّن َ الَْخِفي َ َوذُ

ْبِن ُعَمَر:  " ا ْثَنْْيِ   .ِِفْ "بَاِب فََضائِِل الُْقْرآِن" "َّل َحَسَد إِّل َ ِِفْ ا
5284. (1) [3/1453-దృఢం] 

స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
తన భయభీతులు, పార ప్ంచిక అన్నవ్శ్ాకత మరియు 
ఏకాంతంలో గ్డిపే  ద్దసుణిణ ్ పేర మిసాూ డు.'' 48  (ముస్లల మ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగిం  ا
 (1453/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 2]  - 5285

؟  وْ  َرُجًَل قَاَل: يَا َرُس أَن َ   بَْكَرةَ ْن أَِِبْ عَ  َل اهلِل أَي ُ الن َاِس َخْْيٌ
؟ قَاَل: َعَملُُه".   َطاَل ُعُمُرهُ َوَحُسَن ْن قَاَل مَ  قَاَل:  فَأَي ُ الن َاِس َشر ٌ

َرِمي ُ ""َمْن َطاَل ُعُمُرهُ َوَساَء َعَملُهُ  ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ  . َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
5285. (2) [3/1453 -అపరిశోధతం] 
అబీ బక్ర్హ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వయక్షత , 'ఓ 
ప్ర వకాత ! అందర్కంటే మంచివారవరు?' అని ప్ర శిెంచాడు. 
ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'అధిక ఆయుషి్య ఉండి, సతాకరాయలు 
చేస్తవాడు,' అని సమాధానం ఇచాిరు. ఆ వయక్షత  మళ్ళి, 
'అందర్కంటే చెడివాడవడు?' అని ప్ర శిెంచాడు. ప్ర వకత  
(స), 'అధిక ఆయుషి్య ఉండి, పాప్కారాయలు చేస్తవాడు,' 
అని అన్నెరు. 49 (అ'హుద్, తిరిమజ్జ', ద్దరీు)  

 (1453/ 3)[ ) لم تتم دراسته ( 3]  - 5286
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم آىخ بَْْيَ  و لٍِد أَن َ الن َ َعْن عَُبْيِد بِْن َخا

َعٍة أَْو نَْحِوَها  اْْلَخُر بَْعَدهُ بُِجمُ ُهَما ثُم َ َماَت َرُجلَْْيِ فَُقِتَل أََحُد 
ِب ُ صىل اهللفََقالَ  .ْوا عَلَْيهِ فََصل ُ   "َما قُلُْتْم؟"  عليه وسلم: الن َ
لُْوا: ُيلْ  لَُه وَ دََعْونَا اهلَل أَْن يَْغِفرَ  قَا  فََقالَ  ِحَقُه بَِصاِحِبِه.يَْرَحَمُه َو

 

48) వివరణ-5284: ముతూ ఖీ అంటే విధ్యయుడని అరాం, 

అతడు అధరుకారాయల్కు, దుబ్బరాఖరుిల్కు, విందూ 

వినోద్దల్కు, అనవసరమైనవాటిక్ష, అనుమాన్నల్కు, 

సంకోచాల్కూ దూరంగా ఉంటాడు. ఏది చేస్లన్న దైవప్రర తి 
కోసం చేసాూ డు. అకకరలేని హృదయం కలిగి ఉంటాడు. 

దైవ విధ్యయతా కారాయలోల  తనధన్ననిె ఖరుిపెడతాడు. 

ఏ సతాకరయం చేస్లన్న పేరు ప్ర ఖాయతుల్ కోసం చేయడు. 

ఇటువంటి ద్దసుడిె అలల హ్ (త) పేర మిసాూ డు.  

49) వివరణ-5285: అంటే అధిక ఆయుషి్య పంది, 

సతాకరాయలు చేస్తూ , అతని కరుప్తర ంలో ఎంతో ప్పణయం 

పోర గ్యి ఉంటుంది. ఈ కారణంగా అతడు అందర్కంటే 

మంచివాడు. అదేవిధంగా అధిక ఆయుషి్య పంది పాపాలే 

చేస్తూ  ఉంటే, అతని కరుప్తర ంలో పాప్ం పోర గ్యి 

ఉంటుంది. అందువల్ల  అతడు అందర్కంటే చెడివాడు. 
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ِب ُ صىل اهلل عليه  لُُه َوَعمَ تِِه ََلُتُه بَْعَد َصََل َص  "فَأَْيَن  وسلم:الن َ
ُمهُ " أَْوقَاَل: بَْعَد َعَملِِه؟" ُمُه بَْعَد ِصَيا لََما بَْيَنُهَما أَبَْعُد ِمم َا  ِصَيا

َماِء َواْْلَْرِض"  َوالن ََسائِ ُ   اُودَ . َرَواهُ أَبُْو دَ بَْْيَ الس َ
5286. (3) [3/1453 -అపరిశోధతం] 
'ఉబై్నద్ బిన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇదారు 
వయకుత ల్ మధయ సోదరభావానిె కలిపంచారు. అంటే 
ఇదారు అప్ర్చిత వయకుత ల్ను సోదరులుగా చేస్లవ్రసారు. 
దీనిె ముల ఖాత్ సంబంధం అంటారు. వీర్లో ఒకడు 
దైవమారగ ంలో వీరమరణం పంద్దడు, ఆ తరువాత 
మర్కకడు తన ప్డకపైె మరణించాడు. ప్ర జలు అతని 
జన్న'జహ్ నమా'జు చదివారు. ప్ర వకత  (స), 'రండవ వయక్షత ని 
గుర్ంచి మీరేమంటారు,' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు, 
'అతని గుర్ంచి అలల హ్(త)ను పార రా్ంచామని, అతనిె 
క్షమించమని, అతనిపైె దయచూప్మని ఇంకా 
వీరమరణం పందిన అతని సోదరునితో కల్ప్మని 
పార రా్ంచాము,' అని అన్నెరు. అది విని ప్ర వకత  (స), 
'అతని సోదరుడు ఒకవారం ముందు మరణించాడు. 
ఇతడు వారం తరువాత మరణించాడు. మర్ ఇతని 
నమా'జు, రో'జహ్ ఇతర సతాకరాయల్ ప్పణయం 
ఏమయియంది? వాసూ వం ఏమిట్ంటే వీర్దార్ మధయ 
భూమాయకాశల్ంత దూరం ఉంది,' అని అన్నెరు. 50  

(అబూ  ద్దవూద్,  నసాయి') 
 ( 3/1453)صحيح ( [ )  4]  - 5287

َ وَ  اهلل عليه   ىلِري ِ أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل ص نصاَعْن أَِِب كَْبَشَة اْْل
ثُُكْم َحِدْيثًا  "ثَََلٌث أَقِْسُم عَلَيْ  وسلم يَُقْوُل: ِ ِهن َ َوأَُحد 

ا ال َِذْي أُقِْسُم عَلَْيِهن َ فَإِن َُه َما نََقَص َماُل َعْبٍد مِ  ْن فَاْحَفُظْوهُ فَأَم َ
ا َوَّل  هَ ادَهُ اهلُل بِ َصَبَ عَلَْيَها إِّل َ زَ ُظِلَم َعْبٌد َمْظِلَمًة  َصَدقٍَة َوَّل  ا ِعز ً
ا ال َِذْي   . فََتَح اهلُل عَلَْيِه بَاَب فَْقرٍ ٌد بَاَب َمْسأَلٍَة إِّل َ فََتَح َعبْ  َوأَم َ

ثُُكْم فَاْحَفُظْوهُ" ِ َ  .أَُحد  ْنَيا ِْل َعْبٌد ْربََعٍة نََفٍر: فََقاَل: "إِن ََما الد ُ
َي ْي فِْيِه َرب َ  َوعِلًْما فَُهَو يَت َقِ َرَزقَُه اهلُل َماًّل  َيِصُل َرِحَمُه َو ْعَمُل ُه َو
ِ فِْيِه بَِح  لَْم  لِِل  ِه فََهَذا بِأَفَْضِل الَْمَناِزِل. َوَعْبٌد َرَزقَُه اهلُل عِلًْما َو ق ِ

ي َةِ  َيُقْوُل: لَوْ  يَْرُزقُُه َماًّل فَُهَو َصاِدُق الن ِ ُت أَن َ ِِلْ َماًّل لََعِملْ  َو
 

50) వివరణ-5286: అంటే ఒక వారం అధికంగా జీవిస్తూ  

అతని సాానం గొప్పది. అదే విధంగా ఒక వారం తకుకవ 

జీవిస్తూ  అతని సాానం చినెది. 

لَْم يَْرُزقْهُ  . َوَعْبٌد َرَزقَُه اهللُ ءٌ ُرُهَما َسَوابَِعَمٍل فََُلٍن فَأَجْ    َماًّل َو
لِِه بَِغْْيٍ عِلٍْم َّل يَت َِقْي فِْيِه َرب َُه َوَّل يَِصُل   عِلًْما فَُهَو يََتَخب َُط ِِفْ َما

ٌد لَْم  الَْمَناِزِل َوَعبْ  فََهَذا بِأَْخَبِث  .َحق ٍ يَْعَمُل فِْيِه بِ فِْيِه َرِحَمُه َوَّل 
 ِِلْ َماًّل لََعِملُْت فِْيِه  ُهَو يَُقْوُل: لَْو أَن َ  َماًّل َوَّل عِلًْما فَ هللُ يَْرُزقُُه ا

ُ   بَِعَمٍل فََُلٍن فَُهَو نِي َُتُه َوِوْزَرُهَما َسَواٌء".  ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
  .ِحْيٌح َهَذا َحِدْيٌث َص َوقَاَل:

5287. (4) [3/1453 -దృఢం]  
అబూ కబ్షహ్ అ'న్నారీ (ర) కథనం: అతడు ప్ర వకత  (స) 
ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా విన్నెడు, ''మూడు 
విషయాల్పైె ప్ర మాణం చేసుూ న్నెను. ఇవనీె 
సతయమైనవ్ర, ఇంకా నేనొక 'హదీసు' కూడా వివర్సాూ ను, 
మీరు ద్దనిె గురుత ంచుకోండి. నేను ప్ర మాణం చేస్వ ఆ 
మూడు విషయాలు ఇవి: 1. ద్దసుడు తన ధన్ననిె 
అలల హ్ (త) మారగ ంలో ఖరుిచేసాూ డు, ద్దనధరాులు 
చేసాూ డు, దానివల్ల  అతని ధనం తరగ్దు, పైెగా 
పెరుగుతూ పోతుంది. 2. ఎవరైన్న బ్బధించబడి, ద్దనిపైె 
అతడు సహనం పాటిస్తూ , అలల హ్ (త) దీనిద్దవరా అతని 
గౌరవానిె అధికం చేసాూ డు. 3. ఎవరైన్న అరా్ంచటానిె 
అల్వాటుగా చేసుకుంటే అలల హ్ (త) అతనిె 
పేదర్కానిక్ష, ద్దర్ద్దయరనిక్ష గుర్చేసాూ డు, అంటే ఎంత 
అరా్స్తూ  అంత ద్దర్ద్దయరనిక్ష గురవుతాడు. అదేవిధంగా 
మములిె గురుత ంచుకోమనె ఆ 'హదీసు' కూడా 
వినిపిసాూ ను. అదేమిట్ంటే, ప్ర ప్ంచం నలుగురు వయకుత ల్ 
కొరకు ఉంది. 1. అలల హ్ (త) జాానం, ధనం ప్ర సాదించిన 
వయక్షత . అతడు తన ధన్ననిె దైవమారగ ంలో ఖరుి్
పెడతాడు, అధర్మకారాయలోల  ఖరుి కాకూడదని 
భయప్డుతూ ఉంటాడు. ఇంకా అతడు నేరుికునె 
జాాన్ననిక్ష అనుగుణంగా ఆచర్సాూ డు, ఇంకా తన 
బంధువుల్కు మేలు్ చేసాూ డు, బంధువుల్తో కల్స్ల 
ఉంటాడు, దైవప్రర తి కోసం వార్ హకుకల్ను నరవ్రరుస్తూ  
ఉంటాడు. కనుక అతని సాానంగొప్పది. 2. అలల హ్ 
కేవల్ం జాానం ప్ర సాదించిన వయక్షత . ఇతడు చితూ శుదిధ తో 
ఉంటాడు, ఇంకా న్న దగ్గ ర కూడా ధనం ఉంటే నేను కూడా 
ఫలన్న సతాకరాయలు చేస్తవాడిని అని ఆశిసాూ డు. ఈ 
జాానం, చితూ శుదిధ  వల్ల  ఇతడు మొదటి వయక్షత క్ష సమానం 
కాగ్ల్డు. అంటే ఇదార్ ప్పణయం సమానం, ఇదార్ సాానం 
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ఒకకటే. 3. అలల హ్ (త) కేవల్ం ధనం ప్ర సాదించిన వయక్షత , 
అతడు తన అజాానంవల్ల  ధన్ననిె అటూఇటూ 
విచిల్విడిగా ఖరుిపెడతాడు. దైవానిక్ష కూడా 
భయప్డడు. బంధుతావల్ను కల్ప్డు, తన ధనంలో 
గ్ల్ అలల హ్ (త) హకుకను చెలిల ంచడు. ద్దసుల్ 
హకుకల్ను చెలిల ంచడు. కనుక ఈ వయక్షత  చాల నీచ్సాానం 
కల్వాడు. 4. అలల హ్ (త) జాానం, ధనం రండూ ఇవవని 
వయక్షత . అతడు ఒకవ్రళ తన దగ్గ ర కూడా ధనం ఉంటే తను 
కూడా ఫలన్న వయక్షత ల చెడు కారాయలోల  ధనం ఖరుిపెటేట ్
వాడినని ఆశిసాూ డు. అతని సంకలపనిక్ష తగ్గ టుట  అతనిక్ష 
పాప్ం చుటుట కుంటుంది. అంటే పాప్ప్రంగా ఇతడు 
మూడో  వయక్షత క్ష సమానం. అంటే మూడవ వయక్షత  న్నల్గ వ 
వయక్షత ్ పాప్ంలో సమానులు. (తిర్ుజి' /  దృఢం) 

 ( 3/1454) [ ) صحيح ( 5]  -5288
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ وَ  ىل  "إِن َ اهلَل َتَعا : َعْن أَنٍَس أَن َ الن َ

ا اِ َعْبٍد خَ إِذَاأََرادَ بِ  يَْسَتْعِملُُه يَا  َف ْسَتْعَملَُه". فَِقْيَل: َوكَيْ ْْيً
لٍِح قَْبَل الَْمْوِت َل اهلِل؟ قَاَل: "يَُوف ِ َرُسوْ  . َرَواهُ  "ُقُه لَِعَمٍل َصا

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
5288. (5) [3/1454- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స): ''అలల హ్ మేలు చేయ్

గోరే వయక్షత క్ష సతాకరాయలోల  ప్ర వ్రశ్పెడతాడు,'' అని 
ప్ర వచించారు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! ఎల ప్ర వ్రశ్ 
పెడతాడు' అని వినెవించుకోగా, మరణం కంటే ముందు 
సతాకరాయలు చేస్త భాగాయనిె్ ప్ర సాదిసాూ డు.  (తిర్ుజి') 

 ( 3/1454)[ ) ضعيف (  6]  - 5289
َ وَ  اِد بِْن أ  صىل اهلل عليه   اهللِ ْولُ ْوٍس قَاَل: قَاَل َرُس َعْن َشد َ

ُس  وسلم ْلَكي ِ َ . َل لَِما بَْعَد الَْمْوِت َمْن دَاَن نَْفَسُه َوَعمِ  : "ا
ُ   َوالَْعاِجُز َمْن أَْتَبَع نَْفَسُه َهَواَها َوَتَمَن  َعىَل اهلِل". ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ

ْبُن َماَجهُ    .َوا
5289. (6) [3/1454- బలహీనం] 
షదా్దద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దైవప్రర తి కోసం సతాకరాయలోల  తనుెతాను నిమగ్ెం 
చేసుకునెవాడే వివ్రకవంతుడు, బుదిధ మంతుడు. అంటే 
ఎల్ల ప్పపడూ దైవారాధనలో ఉంటాడు. అదేవిధంగా 
అనవసరమైనకోర్కలోల , మనోకాంక్షలోల  మునిగి తేలేవాడే 

నీచుడు, బుదిధ హీనుడు. అంటే మనోకాంక్షల్కు, 
వయసన్నల్కు, కోర్కల్కు ద్దసుడైపోతాడు. దైవ 
ద్దసాయనిక్ష్ దూరమైపోతాడు. అయినప్పటికీ దైవం 
అనుగ్ర హిసాూ డని ఆశిసాూ డు.51 (తిర్ుజి', ఇబ్నె మాజహ్)  

 

51) వివరణ-5289: అంటే ధికాకరానిక్ష, అవిధ్యయతకు 

పాల్పడుతూ అలల హ్(త) ప్ర సాదిసాూ డని ఆశిసాూ డు. అతని 

ఈకోర్క సరైనది కాదు. అలల హ్ ప్ర సాదించేవాడు, ద్దనిక్ష 

తగిన నముకం కూడా ఉండాలి. అయితే ఆచరణ సర్గాగ ్

ఉండాలి.  

అలల హ్ ఆదేశం: '' ఓ ప్ర వకాత ! నేను క్షమించేవాడిని, 

కరుణించేవాడిని. అదేవిధంగా న్న శిక్ష కఠినమైనదీ, 

తీవర మైనదని న్న ద్దసుల్కు తెలుప్ప. - అలల హ్ తన 

పిర యద్దసుల్కు దయామయుడు, కరుణా్

మయుడూను. అదేవిధంగా అవిధ్యయుల్కు కఠినుడూను. 

అయితే అవిధ్యయుల్కు శుభవారత  ఏమిట్ంటే, వారు 

ప్శితాూ ప్పడి, క్షమాప్ణకోర్ అలల హ్ వైెప్ప మరలలి.  

ఓ ప్ర వకాత ! ''ఇల్ల అను: 'స్వయంగా మీక (మీ ఆతమలక) 

మీరే అన్నాయం చేసుకనా న్న దాసుల్లర్య! అలా్లహ్్ 

కార్పణ్ాం్ పటా్ నిర్యశ్్ చెందకండి. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్్ 

అనిా పాపాలను క్ష్మిసౌ్తడు. నిశ్చయంగా, ఆయన! 

కేవ్లం ఆయనే క్ష్మాశీలుడు, అపార్ కర్పణ్యపర దాత. 

"మరియు మీర్ప పశ్వచతౌాపంతో మీ పర భువు వైప్పనక 

మర్లండి మరియు మీపైెకి శ్క్ష్ ర్యకమందే, మీర్ప 

ఆయనక్ విధేయులు్ (మసాింలు) అయి ఉండండి 

తర్పవాత మీక ఎల్లంట్ స్హాయం లభంచదు. 

"మరియు మీక తెల్లయకండానే అకస్తమతౌ్రగా, మీపైెకి 

శ్క్ష్ ర్యకమందే మీ పర భువు తర్ఫునుండి మీ కొర్క 

అవ్తరింపజేయబడిన శ్రర ష్ు మైనదానిని (ఈ ఖుర్్ఆన్్ను) 

అనుస్రించండి.''  (అజాుమర్, 39:53-55) 

దైవ కారుణయం చాల విశల్మైనది, ఆయన కారుణయం ప్ట్ల  

ఆశ్కూడా ఉంది. దీనిక్ష తోడు అలల హ్ (త) శిక్ష 

ప్ట్ల కూడా అప్ర మతూ ంగా ఉండాలి. అందుకే అంటారు, 

''విశవసం భయం - ఆశ్ల్ మధయ ఉంటుంది. అలల హ్ 

(త) కారుణయం ప్ట్ల  నిరాశ్చెందరాదు, ఆయన శిక్షల్ ప్ట్ల  

నిరభయంగా ఉండరాదు. విశవసం, సతాకరాయలు 

లేకుండా అలల హ్ (త) కారుణాయనిె ఆశించడం తనుె 

తాను మోసానిక్ష గుర్చేసు కోవడమే. అదేవిధంగా ఆయన 

కారుణయం ప్ట్ల  నిరాశ్చెందనూ కూడదు.   

మ'అరూఫ్ కర్ఖీ అభపార యం: సతాకరాయలు చేయకుండా 

సవరగ ంపైె ఆశ్లు పెటుట కోవట్ం పాప్ం అవుతుంది. ప్ర వకత  
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ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ   మూడవ విభాగిం    ا
 ( 3/1455)[ ) صحيح (  7]  - 5290

ِب ِ صىل اهلل عليه وسل  ِمْن أَْصَحاِب ال َرُجٍل ْن عَ  اَل : كُن َا ِِفْ  م قَن َ
َرأِْسِه   اهلل عليه وسلم َوَعىَل لَْيَنا َرُسْوِل اهلِل صىلعَ َمْجِلٍس فََطلََع 

أَثُر َماٍء فَُقلَْنا : يَا َرُسْوَل اهلِل نََراَك َطي َِب الن َْفِس . قَاَل : أََجْل .  
ْكِر اقَاَل: ثُم َ َخاَض  هلِل صىل اهلل  لِْغََن فََقاَل َرُسْوُل ا الَْقْوُم ِِف ِذ
ت َََق اهللَ ا" َّل بَاَْس بِ عليه وسلم :  ِة   َعز َ َوَجل َ َوالص ِ لِْغََن لَِمِن ا ح َ

ت َََق َخْْيٌ ِمَن الِْغََن َوِطْيُب الن َْفِس ِمَن الن َِعْيِم  َرَواهُ   ".لَِمِن ا
   .أَْحَمُد 

5290. (7) [3/1455- దృఢం] 
ఒక ప్ర వకత  (స) అనుచరుని కథనం: మేము ఒక సభలో 
కూరుిన్నెము. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 

 

(స)తో సంబంధం లేకుండా ప్ర వకత  (స) స్లఫారసుపైె ఆశ్లు 

పెటుట కోవట్ం మోసం అవుతుంది. విధ్యయత లేకుండా దైవ 

కారుణయంపైె ఆశ్లు పెటుట కోవట్ం అవివ్రకం అవుతుంది. 

అలల హ్ ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ కార్పణ్ాం 

స్జీనులక సమీప్ంలోనే ఉంది.'' (7:56) - పాపాతుుల్కు 

దైవకారుణయం దూరంగా ఉంటుంది. ప్పణాయతుులే దైవ్

కారుణాయనిక్ష హకుకద్దరులు.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా, విశ్వస్లంచినవార్ప 

మరియు (అలా్లహామర్గ ంలో తమ జనమ్భూమిని విడిచ్చ) 

వల్సపోయేవార్ప మరియు అలా్లహ్ మారగ ంలో ధర్మ 

పోరాట్ం చేస్వవార్ప, ఇల్లంట్వారే అలా్లహ్ కార్పణ్ాం 

ఆశ్ంచటానికి అర్పు లు.'' (అల్ బఖర్హ్, 2: 218)  

ఒక 'హదీసు'లో ఇల ఉంది, ''దైవ విధ్యయతలో జీవితం 

గ్డిపినవారే తెలివిగ్ల్వారు. సతాకరాయలు అంటే 

దైవసురణ, పాపాల్ంటే ప్శితాూ ప్ం, క్షమాప్ణల్ ద్దవరా 

తముుతాము రకి్షంచుకుంటారు. వీళుి ప్ర తిరోజూ రాతిర  

ప్డుకునేముందు తముుతాము విచార్ంచుకుంటారు. 

వాయపారవ్రతూ లు ప్ర తిరోజు తమ వాయపార జమా్ ్లకకలు 

చూసుకునెటుల .  

అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు ప్ర తివ్ాకిత , తాను రేప్టికొర్క 

ఏమి స్మకూర్పచకన్నాడో చూసుకోవాలి.'' (అల్ 

'హష్ర ్, 59:18) - ప్ర ప్ంచంలోనే ఆతువిమరశ 

చేసుకోవాలి. తీరుపదినంన్నడు అవమానంపాలు 

కాకుండా చూసుకోవాలి. అంటే అవమానించబడక 

ముందే మిములిె మీరు విమర్శంచుకోండి.  

తల్పైె నీటి చిహాెలు ఉన్నెయి. అంటే ప్ర వకత  (స) 
సాెనం చేస్ల వచాిరు. తల్ తడిగా ఉంది. అప్పపడు 
మేము, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ్ రోజు మేము మిములిె 
సంతోషంగా ఉనెటుల  చూసుూ న్నెము' అని అన్నెమ. 
ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) 'అవును' అని అన్నెరు. ఆ తరువాత 
సభుయల్ందరూ పార ప్ంచిక ధనసంప్దల్ గుర్ంచి 
మాటాల డుకోసాగారు. 'ఫలన్న వ్ాకిత  ఇల ఉన్నెడు, 
ఫలన్న వ్ాకిత  ఇల ఉన్నెడు,' అని. అది విని ప్ర వకత  (స) 
''దైవభీతిప్రులు ధనవంతులు కావడంలో ఎటువంటి 
భయంలేదు. భయభకుత లు గ్ల్వార్క్ష ధనసంప్దల్్
కంటే ఆరోగ్యం, కిేమం ఎంతో విలువైెనవి. ఎందుకంటే 
ఆరోగ్యం, కిేమం, ధనసంప్దలు అనిె దైవానుగ్ర హాలే. 
కనుక కృతజాులై ఉండట్ం ఎంతైెన్న అవసరం,'' అని 
అన్నెరు.  

 (1455/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 5291
ا َماُل فِْيَما َمََض يُكْ  اْل كَاَن  :َعْن ُسْفَياَن الث َْوِري ِ قَالَ وَ  َرهُ فَأَم َ

نِْْيُ لَتَ  ُتْرُس الُْمْؤِمِن َوقَاَل لَْوَّل ُهَو الَْيْوَم فَ  نَا َمْنَدَل بَِنا َهِذهِ الد َ
َوقَاَل َمْن كَاَن ِِفْ يَِدهِ ِمْن َهِذهِ َشْيٌء فَلُْيْصلِْحُه  .لُْملُْوُك َهُؤَّلِء ا

َل َمْن يَْبُذُل فَإِن َُه َزَماٌن إِِن اْحَتاَج  لَْحََل  ِدْيَنُه َوقَاَل:كَاَن أَو َ َ ُل ا
َرَف. َرَواهُ ِِف َّليَ  ن َِة  ْحَتِمُل الس َ  .َشْرِح الس ُ

5291. (8) [3/1455 -అపరిశోధతం] 
సుఫియాన్ సౌ'రీ కథనం: పార చీన కాల్ంలో ధన్ననిె 
చెడుగా భావించేవారు. కాని ఈ కాల్ంలో విశవస్లక్ష ధనం 
ఢాలు్వంటిది. విశవస్ల వదా ఒకవ్రళ ధనం లేకుంటే ధన 
వంతులు, చకర వరుత లు అవమాన్ననిక్ష గుర్చేసాూ రు. ధనం 
లేక పోవట్ం వల్ల  వార్ ముందుకు వెళివల్స్ల వసుూ ంది. 
మా ప్ర్సా్లతి రుమాలుల ఉంటుంది. ఎందుకంటే 
రుమాలుకు ఎటువంటి గౌరవం ఉండదు. ద్దనితో 
చేతులు, ముకుక శుభర ం చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా 
ధనం లేకపోవడం వల్ల  ధనవంతులు మములిె హీనంగా 
చూసాూ రు. కాసూ ంత ధనం ఉనె వారు ద్దనిె అభవృదిధ  
చేయాలి. ఎందుకంటే అతయవసర ప్ర్సా్లతులోల  
వృద్దధ ప్యంలో ప్నిక్ష వసుూ ంది. మనిషి డబుాలేని ప్క్షంలో 
తన విశవసానిె, ధరాునిె అముుకుంటాడు. సౌ'రీ 
అభపార యం, ''ధరు సంపాదనను వృథా్ చేయరాదు. 
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దుబారా ఖర్లిలతో ధన్ం వృథా్అవుతుంది. వయరాం 
అయిన తరావత ప్ర జల్ హీనదృషిట క్ష గుర్కావడం 
జరుగుతుంది.''  (షర్'హుసుానెహ్) 

 (1455/ 3)[ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 5292
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَ  َعِن ا

َ يَُناِدْي ُمَناٍد  َمِة: أَْيَن أ ؟ َوهُ يَْوَم الِْقَيا ت ِْْيَ َو الُْعُمُر  بَْناُء الس ِ
لَْم نَُعم ِْركُْم  ىل َل اهلُل َتَعاال َِذْي قَا ْن َتَذك ََر  َما يََتَذك َُر فِْيِه مَ ]أََو

  .[ َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِْيَماِن 37: 35، َوَجاَءكُُم الن َِذْيرُ 
5292. (9) [3/1455 -అపరిశోధతం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)  ప్ర వచనం: 

''తీరుపదినం న్నడు ఒక ప్ర కటించేవాడు, '60 
సంవతారాలు వయసుాగ్ల్ వారు ఎకకడ ఉన్నెరు,' 
అని ప్ర కటిసాూ డు. ఇది ఎలంటి వయసాంటే, దీనిె 
గుర్ంచి అలల హ్ ఇల ఆదేశంచాడు, "..ఏమీ? 
గుణ్పాఠం నేర్పచకోదలచ్చన వాడు గుణ్పాఠం నేర్పచ 
కోవ్టానికి, మేమ మీక తగ్ననంత వ్యసుాను 
ఇవ్వలేదా? మరియు మీ వ్దద క హెచచరిక చేస్వవాడు 
కూడా వ్చ్చచడు కదా?..'' (ఫాతిర్, 35:37) - అంటే 
ఖుర్ఆన్ వచిింది, ప్ర వకత  (స) వచాిరు. ముసలి తనం 
కూడా వచిింది. ఇవనీె మీకు హెచిర్ంచేవి, 
అప్ర మతూ ంచేస్తవి. అయిన్న మీరు తెలివి్ లేకుండా 
ప్ర వర్త సుూ న్నెరు.'' (బై్నహఖీ / ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1455)دراسته (  [ ) لم تتم 10]  - 5293
اٍد قَالَ ْبِد اهللِ َعْن عَ و إِن َ نََفًرا ِمْن بَِّنْ عُْذَرةَ ثَََلثًَة   : بِْن َشد َ

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْسلَُمْوا قَاَل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل أََتُوا الن َ
؟ عليه ْ هُ  َد كَانُْوا ِعنْ "قَاَل َطلَْحُة: أَنَا. فَ  وسلم: "َمْن يَْكِفْْيِ

ِب ُ صىل فََخَرَج فِْيِه أََحُدُهْم  اهلل عليه وسلم بَْعثًا فََبَعَث الن َ
َت فَاْسُتْشِهَد ثُم َ بََعَث بَْعثًا فََخَرَج فِْيِه اْْلَخُر فَاْسُتْشِهَد ثُم َ َما

لُِث َعىَل فَِراِشهِ  فََرأَْيُت َهُؤَّلِء الث َََلثََة ِِف  قَاَل َطلَْحُة: قَاَل: .الث َا
َمُهْم َوال َِذْي اْسُتْشِهَد  َت َعىَل فَِراِش َوَرأَْيُت الْمَي ِ  .ن َةِ َج اْل  ِه أََما

لَِك فََذكَْرُت لِلن َ  لَُهْم يَِلْيِه فََدَخلَِّنْ ِمْن ذَ ِب ِ صىل  آِخًرا يَِلْيِه َوأَو َ
لَِك؟ لَْيَس "َوَما أَْنَكْرَت  َقاَل:اهلل عليه وسلم فَ   أََحٌد  ِمْن ذَ

َتْسِبْيِحِه م َُر ِِف اْْلِْسََلِم لِ اهلِل ِمْن ُمْؤِمٍن يُعَ  َد أَفَْضَل ِعنْ 
  .َوَتْكِبْْيِهِ َوَتْهِلْيلِِه"

5293. (10) [3/1455- అపరిశోధతం] 

'అబాులల హ్ బిన్ షదా్దద్ (ర) కథనం: బనీ 'ఉజర ' తెగ్కు 
చెందిన ముగుగ రు వయకుత లు ప్ర వకత  (స) వదాకు వచిి 
ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచారు. ప్ర వకత  (స) తన అనుచరుల్ను 
ఉదాేశించి, ''ఈ నవ ముస్లల ముల్ను ఆదుకొని న్నకు 
సహాయం చేయగ్ల్వారవరైన్న మీలో ఉన్నెరా?'' అని 
అన్నెరు. వెంట్నే అబూ 'తల'హా లేచి, 'వీర్కి నేను 
సహాయపడతాను,' అని అన్నెరు. ఆ ముగుగ రు 
వయకుత లు అబూ 'తల్'హా వదా నివస్లంచసాగారు. ప్ర వకత  
(స) ఒక సైన్నయనిె ప్ంపారు. వీర్లో ఒకడు ఆ సైనయంలో 
వెళ్ళిడు. అకకడ వెళ్ళి వీరమరణం పంద్దడు. 
మర్కొనిె రోజుల్ తరావత మరోసైనయం ప్ంపారు. రండవ 
వయక్షత   వార్తోపాటు వెళ్ళి వీరమరణం పంద్దడు. 
మర్కొనిె దిన్నల్ తరావత మూడవ వయక్షత  
అన్నరోగాయనిక్ష గురై తనప్డకపైెనే మరణించాడు. ఆ 
తరువాత అబూ 'తల్'హా ''నేను ఈ ముగుగ ర్ని సవరగ ంలో 
చూచాను, అయితే తన ప్డకపైె మరణించిన వయక్షత  
అందర్కంటే ముందు ఉన్నెడు, రండవ సార్ వీర మరణం 
పందిన వయక్షత  అతని వెనుక ఉన్నెడు. అందర్ కంటే 
ముందు వీరమరణం పందిన వయక్షత  సవరగ ంలో అందర్కంటే 
వెనుక ఉన్నెడు. మొదట్ వీరమరణం పందిన వయక్షత  
అందర్కంటే వెనుక ఎల ఉన్నెడు? రండవసార్ వీర 
మరణం పందినవాడు అతనికంటే ముందు ఎల 
ఉన్నెడు, తన ప్డకపైె మరణించిన వయక్షత  అందర్కంటే 
ముందు ఎల ఉన్నెడు: అని నేను ఆందోళనకు 
గురయాయను. దీనిె గుర్ంచి నేను ప్ర వకత  (స)ను 
వినెవించుకున్నెను. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'నీకు 
అనుమానం ఎందుకు కలిగింది, ఈ ముగుగ ర్లో అధిక 
వయసుాగ్ల్వాడే ఉతూ ముడు. ఆధికయత ఎందుకంటే 
దైవారాధన దైవసురణ, దైవకీరత న మొదలైనవి చేస్ల 
ఉన్నెడు. వీటి కారణంగా అతనిదే గొప్ప సాానం అయి్

ఉండాలి. (అ'హుద్) 
 (3/1456)) لم تتم دراسته (  [ 11]  - 5294

ةَ َعْن ُمَحم َ وَ  ُسْوِل اهلِل صىل  َوكَاَن ِمْن أَْصَحاِب رَ  ِد بِْن أَِِبْ َعِمْْيَ
لَِد   اهلل عليه وسلم قَاَل: إِن َ َعْبًدا لَْو َخر َ َعىَل َوْجِهِه ِمْن يَْوٍم ُو

ِل َت َهَرًما ِِف َطاَعِة إِىل أَْن يَُموْ  لََود َ أَن َ اهلِل لََحق ََرهُ ِِف ذَ ُه  َك الَْيْوِم َو
ْنَيا كَْيَما يَْزدَ  ُرد َ إِىل   .َواِب َرَواُهَما أَْحَمُد ادَ ِمَن اْْلَْجِر َوالث َ الد ُ
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5294. (11) [3/1456 -అపరిశోధతం] 
ము'హముద్ బిన్ అబీ 'ఉమైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''ప్పటుట కనుండి వృద్దధ పాయనిక్ష చేర్ మరణం 
వరకు దైవవిధ్యయతలోనే గ్డిపి్ ఉంటే, తీరుపదినం 
న్నడు తన ఆరాధనను, విధ్యయతను చాల కొంచెంగా 
భావించి మళ్ళి ననుె ఇహలోకానిక్ష తిర పిప ప్ంపితే ఇంకా 
అధికంగా సతాకరాయలు చేస్ల ఇంకా్ అధికంగా ప్పణయం 
సంపాదిసాూ నని కోరుకుంటాడు.'' (అ'హుద్)   

===== 
ْبِ  ال َباُب   -4  ت ََوك ُِل َوالص َ

4. న్మ్మకం, సహన్ం 
అబుద స్ాల్లం బసౌ్వి గార్ప, ఇసాల మీయ నియమ 
నిబంధనలోల  అలల హ్పైె నముకం గుర్ంచి వివరంగా 
పేర్కకన్నెర్ప. ఇకకడ కొనిె విషయాల్ను 
పేర్కకంటున్నెమ. మనిషి ప్ర యతిెంచి, శ్రమించి 
ఫలితానిె దైవంపైె వదలివ్రయాలి. లభనష్టట ల్నీె 
అలల హ్ (త) అధీనంలోనే ఉన్నెయని భావించాలి. 
లభనష్టట లోల  దైవప్రర తికోసం సహనం పాటించాలి. 
అలల హ్ (త) పైె నముకం, సహన్నల్ వల్ల  ఎనిెకష్టట లు 
వచిిన్న, ఆప్దలు వచిిన్న ఎటువంటి ఆందోళనకు 
గుర్కావట్ం జరుగ్దు. వీటిక్ష గుర్చేస్త వాడూ అలల హ్ 
(త)య్యనని వీటినుండి రకి్షంచేవాడూ అలల హ్ (త) 
య్యననే దృఢనముకం మనిషిని బల్హీనతకు 
గుర్కాకుండా కాపాడుతుంది. 
అలల హ్ (త)పైె నముకం అనేది ముస్లల ముల్ విజయ 
రహసయం. ఎటువంటి కషట  ప్ర్సా్లతులు వచిిన్న చివర్క్ష 
యుదధ సమయం వచిిన్న అనిెటికంటే ముందు 
సల్హాలు, సంపర దింప్పలు చేసుకోవాలి. ఆ తరావత 
అనిెవిధాల సనెదధ ంకావాలి. అయితే అలల హ్(త)పైె 
నముకానిె, సహన్ననిె విడువరాదు. ఆయన మీకు 
అనుకూల్ంగా మల్చుతాడు. ఒకవ్రళ ఫలితం కనబడక 
పోతే అందులో దైవ ప్రమారాం ఉందని భావించి, నిరాశ్ 
చెందకూడదు. ఒకవ్రళ అందులో విజయం పార పిూ స్తూ , 
గ్రావనిక్ష, అహంకారానిక్ష గుర్కాకుండా దైవానిక్ష 

కృతజాతలు తెలుప్పకోవాలి. ఎందుకంటే అది దైవాను 

గ్ర హం. ఆయనే మీకు విజయం ప్ర సాదించాడు.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''...ఆ పిదప నీవు కార్యానికి సిధ్మై 
నప్పడు అలా్లహ్్పైె ఆధార్పడు. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్్ 
తనపైె ఆధార్పడే వారిని పేర మిసౌ్తడు. ఒకవేళ మీక 
అలా్లహ్్ స్హాయమే ఉంటే, మరవ్వరూ మీపైె 
ఆధకాానిా పొందజ్దలర్ప. మరియు ఆయనే మిమమల్లా 
తాజసౌ్వ, ఆయన తపు మీక స్హాయం చేయగల 
వాడవ్డు? మరియు విశ్వవసులు కేవ్లం అలా్లహ్్ పైెననే 
నమమకం ఉంచుకంటార్ప!'' (ఆలి ఇమ్ాన్, 3:159-

160) 
ఈ ఆయత్రలలో అలల హ్(త)పైె నముకం యొకక 
పార ముఖయతను, పార ధానయతను బహిరగ తం చేయడం 
జర్గింది. అలల హ్(త)పైె నముకంఅంటే ఏమీ 
ప్ర యతిెంచకుండా చేతులు ముడుచుకొని 
కూరోివట్ం కాదు. పూర్త  కృషిప్ర యతాెలు చేస్ల, 
ఫలితానిె అలల హ్(త)పైె వదలివ్రయటానిె 
అలల హ్(త)పైె  నముకం అంటారు. అలల హ్ (త) 
తమను అవమానప్రచడు అని నము కంతో ఉండాలి. 
ఒకవ్రళ ఆయన నిరణ యం విజయం ప్ర సాదించకూడదని 
ఉంటే ఎవరూ ఎంత ప్ర యతిెంచిన్న, సహాయ 
సహకారాలు అందించిన్న ఏమీ లభం లేదు. అందువల్ల  
తన కృషిప్ర యతాెల్తో పాటు అలల హ్ (త)పైె నముకం 
కూడా  తప్పనిసర్. 
అవిశవసుల్తో నిరంతరం యుద్దధ లు చేస్లన 
తరావత కూడా ఒకవ్రళ వారు ఒక ఒప్పంద్దనిక్ష వస్తూ , 
మీరూ ద్దనిక్ష సముతించండి. వాళుి మోసం చేసాూ రేమో, 
వాగాానభంగ్ం చేసాూ రేమోనని భయప్డకండి. అలల హ్ 
(త) పైె నముకం కలిగి ఉండండి. వార్ కుట్ర లు ఏమాతర ం 
ప్నిచేయవు.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''కాని ఒకవేళ వార్ప శ్వంతివైప్పక 
మొగ్నగ తే నీవు కూడా దానికి దిగు మరియు అలా్లహ్్పైె 
ఆధార్పడు. నిశ్చయంగా, ఆయన స్ర్వం వినేవాడు, 
స్ర్వజుు డు. కాన్న ఒకవేళ వార్ప నినుా మోస్గ్నంచ్చలని 
స్ంకల్లుసౌ్వ! నిశ్చయంగా, నీక అలా్లహ్్యే చ్చలు. 
ఆయనే తన స్హాయందావర్య మరియు విశ్వవసుల 
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దావర్య నినుా బలపర్పసౌ్తడు. (అన్నాల్, 8:61-62) 
ఇసాల మ్ సందేశ్ప్ర చారంలో కూడా అలల హ్(త)నే 
నముుకోవాల్ని ఆదేశించడం జరగింది. అలల హ్ (త) 
ఎటువంటి శ్క్షత  అంటే ద్దనిక్ష ప్తనం లేదు, విన్నశ్నం 
లేదు.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు (ఓ మ'హమమద్్!) 
మేమ నినుా ఒక శుభవార్యత హర్పనిగా మరియు 
హెచచరిక చేస్వవానిగా మాతర మే పంపామ. కావున నీవు 
వారితో అను: "నేను దీనికై (ఈ పర చ్చర్యనికై) మీతో 
ఎల్లంట్ పర తిఫ్లం అడగట్ంలేదు. కేవ్లం, తాను కోరిన 
వ్ాకితయే తన పర భువు మార్యగ నిా  అవ్లంబించవ్చుచ!" 
కావున ఎనాడూ మర్ణించని, ఆ స్జ్జవుని (నిత్రాని) 
పైెననే ఆధార్పడి ఉండు...'' (అల్-ఫురా్యన్, 25:56-58)  
ప్ర వకత  (స)ను, ముస్లల ముల్ను ఎటువంటి 
ఆప్దల్గచిిన్న అలా్లహ్ నే నముుకోవాల్ని నిరాేశించ 

బడింది. ప్ర వకత  (స)కు ముందు ప్ంప్బడిన ప్ర వకత ల్ను 
కూడా దీనిె గుర్ంచే శిక్షణ ఇవవబడింది. ప్ర వకత ల్ందరూ 
దీనేా పాటించారు.  
నూ'హ్ (అ) సంవతారాల్ తరబడి సందేశ్ప్ర చారం 
చేస్తూ  అవిశవసుల్వల్లో చికుకకుపోయి ఉన్నెరు. 
అప్పపడు అలా్లహ్ (త) ఇల ప్ర కటించాడు: ''మరియు 
వారికి నూ'హ్్ గాథను వినిపించు. అతను తన జ్దతి 

వారితో ఇల్ల అనాప్పుడు: 'న్న జ్దతిస్తదర్పల్లర్య! 
నేను మీతో ఉండట్ం మరియు అలా్లహ్్ సూచన 
(ఆయాత్) లను బోధంచట్ం, మీక బాధాకర్మైనదిగా 
ఉంటే! నేను మాతర ం అలా్లహ్్నే నమమకన్నాను. మీరూ 
మరియు మీర్ప అలా్లహ్్క స్తట్కల్లుంచ్చన వారూ, 
అందరూ కల్లసి ఒక (పన్నాగప్ప) నిర్ణ యం తీసుకోండి, 
తర్పవాత మీ నిర్ణ యంలో మీకల్లంట్ స్ందేహంలేకండా 
చూసుకోండి. ఆ పిదప ఆపన్నాగానిా న్నక 
వ్ాతిరేకంగా పర యోగ్నంచండి; న్నక ఏమాతర ం వ్ావ్ధ 
నివ్వకండి.' '' (య్యనుస్, 10:71)  
సోదరులరా! నూ'హ్ (అ) శ్తుర వుల్ అనిె విధాల్ 
కుట్ర ల్కు ఒకే మారాగ నిె అనుసర్ంచారు. అది కేవల్ం 

అలల హ్ (త)పైె నముకం మాతర మే. ఇదే ప్ర వకత ల్ 
గొప్పతనం.  
హూద్ (అ)ను అతని జాతివారు తమ దేవతల్ 
ఆగ్ర హం ప్ట్ల  భయపెటిట నప్పడు అతను సమాధాన 
మిస్తూ , ''మీర్ప ఆయనక స్తట్కల్లుంచే వాట్తో 
నిశ్చయంగా, న్నక ఎల్లంట్ స్ంబంధంలేదని, నేను 
అలా్లహ్్ను స్తకిు గా పెడుత్రన్నాను మరియు మీర్ప 
కూడా స్తకు లుగా ఉండండి; 'ఇక మీర్ంతా కలసి న్నక 
వ్ాతిరేకంగా కట్ర లు పనాండి. న్నకల్లంట్ వ్ావ్ధ 
ఇవ్వకండి. న్నశ్చయింగా, న్నకూ మరియు మీకూ 
పర భువైన అలా్లహ్్నే నేను నమమకన్నాను,' '' అని 
అన్నెరు.(హూద్, 11:54-56)  
ఈ ఆయత్రలో అలల హ్(త) సహనం, వహించేవార్ 
ప్ర తేయకతల్ను గుర్ంచి పేర్కకన్నెడు. సహన్ం అంటే 
ఆపడం, ఆధారం అని అరాం. అంటే తనుెతాను 
ఆందోళన, వణుకుల్నుంచి ఆప్డం. సా్లరంగా నిల్కడగా 
ఉండట్ం. ఖుర్ఆన్లో సహనం గుర్ంచి అనేక 
ఆయత్రలు ఉన్నెయి. వాటిలో కొనిెంటిని ఇకకడ 
పేర్కకంటున్నెము. 1. 'కావున నీవు నీ ప్ర భువు యొకక 
ఆజు పైె సా్లరంగా ఉండు, మరియు వీరిలోని ఏపాపి యొకక 
లేదా స్తాతిర్స్తకర్పని యొకక మాట్గాని వినకు.' 
(అద్ దహా్, 76:24). 2. 'స్హనం వ్హించు, 
నిశ్చయంగా, మంచ్చ ఫ్ల్లతం దైవ్భీతి గలవారికే 
లభసౌుంది.' (హూద్, 11:49). 3. సా్లరంగా ఉంటూ 
అలల హ్(త) తీరుప వచేివరకు వ్రచి ఉండు, ఎందుకంటే 
ఆయనే తీరుప ఇచేివార్లో అందర్కంటే ఉతూ ముడు. 
4. 'మరియు అలా్లహ్ తీర్పు చేస్వవ్ర్క నీవు ఓర్పు 
వ్హించు. మరియు న్నాయాధపత్రలలో ఆయనే 
అత్రాతౌమడు.' (య్యనుస్, 10:109). 5. కావున 
నీవు నీ పర భువు ఆజు కొర్క వేచ్చఉండు. మరియు నీవు, 
చేపవానివ్లే వ్ావ్హరించక. (అల్ ఖలమ్... 68:48). 
6. 'కావున నీవు (ఓ పర వ్కాత ) స్హనంవ్హించు. దృఢ 
స్ంకలుంగల పర వ్కత లు స్హనం  వ్హించ్చనటాు. మరియు 
వారి్ విష్యంలో తొందర్పడక.' (అల్-అ'హాాఫ్, 
46:35) 



26. మనసును కరిగించే మాటలు: 5155-5378  సింపు II 1801 26-  ِقَاق  II :  ْلدالجِ  ؛   5378-5155 : ِكتَاُب الر ِ
  

దీనిద్దవరా ప్ర వకత ల్ందర్కీ సహనం గుర్ంచి 
బోధించినటుల  తెలిస్లంది. వారు ఆ సహనంతోనే సందేశ్ 
ప్ర చారంలో విజయం సాధించారు. ఎందుకంటే 
హృదయానిె ప్దిల్ంగా ఉంచేది, పోర తాహించేది, 
మంచి ఫలితం ఇచేిది, వయక్షత తావనిె సా్లరంగా ఉంచేది 
సహనం. సహనం లేని వయక్షత  మనిషే కాడు. ప్రలోకంలో 
ఉనెత సాాన్నలు తెచిిపెటేట ది. ఈ సహనమే. సహనం 
వహించే వార్ కోసం అకకడ ఉనెత సాాన్నలు ఉన్నెయి. 
బనీ ఇసార యీ'ల్ జాతి ప్ర జలు బ్బనిస జీవితానిె 
గ్డిపేవారు. అయితే సహనం, సా్లరతావల్వలేల  వారు 
పాల్కులుగా మారారు. ఖుర్ఆన్లో సహనం గుర్ంచి 
ఇల ఆదేశంచడం జర్గింది: ''మరియు వారి సా్తనంలో 
బలహీనులుగా ఎంచబడేవారిని మేమ శుభాలతో 
నింపిన, ఆదేశ్ప్ప తూర్పుభాగాలక మరియు పశ్చమ 
భాగాలక వార్సులుగా చేశ్వమ. ఈ విధంగా నీ పర భువు 
ఇస్తర య్య'ల్్ స్ంతతి వారికిచేసిన ఉతౌమమైన వాగాద నం, 
వార్ప ఓర్పు వ్హించ్చనందుక పూర్త యింది. మరియు 
ఫిర్'ఔన్్ మరియు అతని జ్దతివార్ప ఉతుతౌిచేసిన 
వాట్ని మరియు ఎతౌిన (నిరిమంచ్చన) కట్ు డాలను 
న్నశ్నం  చేశ్వమ.'' (అల్ అ'అరాఫ్, 7:137) 
దీనివల్ల  తెలిస్లన విషయం ఏమిట్ంటే బనీ 
ఇసార యీ'ల్ వంటి బల్హీనమైన జాతి బల్మైన ఫిర్'ఔన్ 
జాతిముందు నిల్బడగ్లిగిందంటే ద్దనిక్ష కారణం సహన్
సై్థర్యాలే. ద్దని ఫలితంగానే, అలల హ్ (త) వార్క్ష స్లర్యా 
వంటి  శుభప్ర ద మైన  సామ్ాజయం  ప్ర సాదించాడు.  
అలల హ్ ఆదేశం: 'మరియు మేమ (ఇస్తర య్య'ల్్ 
స్ంతతి) వారి నుండి కొందరిని న్నయకలుగా చేశ్వమ. 
వార్ప, వారికి మా ఆజ్దు నుస్తర్ంగా మార్గ దర్శకతవం 
చేసౌూ ఉన్నార్ప – ఎంతవ్ర్కైతే వార్ప స్హనం వ్హించ్చ్
ఉన్నారో మరియు్వార్ప మా్సూచన్(ఆయాత్) లను 
నమమతూ్ ఉన్నారో!'  (అస్ స్జద హ్, 32:24) 
పైె ఆయత్రలో బనీ ఇసార యీ'ల్లోని రండు గుణాల్ను 
పేర్కకనడం జర్గింది. 1. దైవాదేశల్పైె దృఢవిశవసం 
కలిగి ఉండట్ం. 2. వాటి ఆచరణలో వచేి కష్టట లు, 
ఆప్దల్ ప్ట్ల  సహనం పాటిస్తూ  సా్లరంగా ఉండట్ం. ఈ 

రండే ప్ర తి జాతిలోని అభవృదిధ  రహసాయలు. దైవాదేశాల 
పటా దృఢవిశావసం, వాటి ఆచరణ. అయితే ఇది ప్ర తి 
ఒకకర్ వల్ల  సాధయం్కాదు. 
ప్ర ప్ంచంలో సుఖదుుఃఖాలు జతలుగా ఉన్నెయి. ఈ 
రండు సందరాభలోల నూ మనిషి సహనం, ఓరుపల్ను 
ప్ర దర్శంచవల్స్ల ఉంటుంది. సంతోషం, లభం మొదలైన 
సమయాలోల  గ్రావహంకారాలక గురికారాదు. 
అదేవిధంగా దుుఃఖవిచారాలోల  నిరాశక గురికారాదు. 
హృదయంలోని ఈ రండు లోపాల్ను సహనం, సా్లరతవం 
ద్దవరా తొల్గించవచుి.  
మానవుని సహజ గుణం గుర్ంచి ఖుర్ఆన్ లో ఇల 
ఆదేశంచబడింది: ''మరియు ఒకవేళ మేమ మానవు 
నికి మా కార్పణ్యానిా ర్పచ్చ చూపించ్చ, తర్పవాత అతని 
నుండి దానిని ల్లకకంటే! నిశ్చయంగా, అతడు నిర్యశ్ 
చెంది, కృతఘ్నాడవుతాడు. కాన్న ఒకవేళ మేమ 
అతనికి ఆపద తర్పవాత అనుగర హానిా ర్పచ్చచూపిసౌ్వ: 
'న్న ఆపదలనీా న్ననుండి తొలగ్నపోయాయి!' అని 
అంటాడు. నిశ్చయంగా, అతడు ఆనందంతో విర్ర వీగు 
తాడు. కాన్న ఎవ్రైతే స్హనం వ్హించ్చ స్తాకర్యాలు 
చేసౌూ ఉంటారో, అల్లంట్ వారికి క్ష్మాపణ్ మరియు 
గొపు పర తిఫ్లం ఉంటాయి.'' (హూద్, 11:9-11) 
వీర్ గుర్ంచే అలల హ్ (త) మరోచోట్ ఇల 
ఆదేశంచట్ం జర్గింది. ''నిశ్చయంగా, స్హనం 
వ్హించ్చన వారికి లకకలేనంత పర తిఫ్లం ఇవ్వబడు్
త్రంది.'' (అ'జీ్-'జుమర్, 39:10), వార్క్ష సవరగ ంలోని 
బ్బల్కనీలు సహన్ననిక్ష బదులు ల్భసాూ యి, అలల హ్ 
(త) ఆన్నటి చెడు్ నుండి వార్ని రకి్షంచాడు, వార్క్ష 
సుఖసంతోష్టలు్  ప్ర సాదించాడు. వారు సహనం 
పాటిస్తూ  దైవాదేశల్ను పాటించట్ం వల్ల  తోట్లు, ప్టుట ్
వసాూ రలు  వార్క్ష  ప్ర సాదించాడు. 
అదేవిధంగా: ''సహనం మరియు నమాజ ద్దవరా 

(అలా్లహ్) సహాయానిా అరాించండి, అని (అల్-
బఖర్హ్, 2:45)లో ఆదేశించడం జర్గింది. ప్ర ప్ంచంలో 
గాలి్ తగ్ల్ని చెటుట  ఏదీలేదు. అదేవిధంగా 
ఆప్దలురాని మనుష్యలు ఎవరూ్ లేరు. కష్టట లు, 
బ్బధలు, విచారాలు, దుుఃఖాలు మనిషిక్ష వస్తూ  
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ఉంటాయి. అంటే మానవుని ఈ రోజు ఒకవిధంగా ఉంటే, 
రేప్ప మరోవిధంగా ఉంటుంది. అందువల్ల  కష్టట లోల , 
సుఖసంతోష్టలోల  అదుప్ప తప్పట్ం మానవునిక్ష తగ్ని 
ప్ని. 
దైవంపైె నముకం, సహనం గుర్ంచి ఖుర్ఆన్లోని 
కొనిె ఆయత్రల ద్దవరా మనం తెలుసుకున్నెం. 
ఇప్పపడు 'హదీసు'లోల  వీటి ప్ర తేయకత గుర్ంచి తెలుసు 
కుంద్దం. 

لُ      మొదటి విభాగిం اَْلفَْصُل اْْلَوَّ

 (3/1457)[ ) متفق عليه (  1]  - 5295
ْبِن َعب َاٍس قَعَ  صىل اهلل عليه وسلم:  اهلِل اَل: قَاَل َرُسْوُل ِن ا
ُ "يَْدخُ  ِِتْ َسْبُعْوَن ُل الَْجن ََة ِمْن أ ُم ال َِذْيَن أَلًْفا بَِغْْيِ ِحَساٍب هُ  م َ

ْوَن َوَعىَل َرب ِِهْم يََتَوك َلُْوَن"َّل يَْسَّتْ  ُ   ُمت ََفٌق عَلَْيِه   .قُْوَن َوَّل يََتَطْي َ
5295. (1) [3/1457 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 
అనుచర సమాజంలో నుండి 70 వ్రల్ మంది ఎటువంటి 
విచారణ లేకుండా సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రు. వీర్ప మంతర  
తంతార ల్కు, చేతబడికి పాల్పడని్ వారు. 
అప్శ్కున్నలను నమమనివార్ప. కేవల్ం తమ ప్ర భువునే 
నమేువారు.'' 52  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ)  

 

52) వివరణ-5295: అంటే విచారణ లేకుండా సవరగ ంలోనిక్ష 

వెళేి అలల హ్ (త) పిర యభకుత లు. వీర్లో మూడు ప్ర తేయక 

గుణాలు ఉంటాయి. మంతర తంతార ల్ను, ధరువయతిరేక 

విధాన్నల్ను అనుసర్ంచరు. కేవల్ం తమ ప్ర భువునే 

నమమతారు 

బు'ఖారీలో ఇల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) అనుచరులోల  ఒకరు 

ఒకర్క్ష మంతిర ంచి ఫీసు కూడా తీసుకున్నెరు. ప్ర వకత  

(స)కు తెలిస్ల ప్ర జలు అసతయప్ప మంతార లు చదివి 

సంపాదిసుూ న్నెరు. నువువ సతయమైన మంతర ం చదివి 

డబుా సంపాదించావు'' అని అన్నెరు.  

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''అయితే న్నకు ఆ మంతర ం 

వినిపించు'' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష అతడు వినిపించాడు. 

అది విని ప్ర వకత  (స) 'ఇందులో ఎటువంటి లోప్ంలేదు' 

అని అన్నెరు. మంతార లోల  ఎటువంటి నిషిదధ ప్ద్దలు 

ఉండకూడదు. దిషిట  తగిలిన్న, పాము కాటేస్లన్న మంతార లు 

చదివ్రవారు. అంటే ఈ రండు విషయాలోల నే మంతర ం 

చదవాల్ని కాదు. ప్ర వకత  (స) తన అనేకమంది 

  (3/1457)(  [ ) متفق عليه 2] - 5296
 يَْوًما فََقاَل:"  مل ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس َخَرَج َرُس قَالَ  ْنهُ عَ وَ 
ُجُل َوالن َِب ُ  ْت عَلَ ُعِرَض  ِب ُ َوَمَعُه الر َ ي َ اْْلَُمُم فََجَعَل يَُمر ُ الن َ

 

అనుచరుల్కు మంతిర ంచమని ఆదేశించారు. ఇంకా 

అనేకమందిని గుర్ంచి వాళుి మంతిర సాూ రని విని 

ఉన్నెరు. ఇందులో మంతిర ంచనివారు అంటే ధరు 

వయతిరేక విధాన్నల్ ద్దవరా మంతిర ంచనివారు అని అరాం. 

అంటే దైవపిర యభకుత లు దైవానేె నముుకుంటారు. 

వాళుి చిక్షతా, వైెదయం, మందులు, మంతార లు ఏమీ 

చేయక ఎనిె కష్టట లు వచిిన్న దైవప్రర తిగా భావించి 

సంతోషం వయకత ం చేసాూ రు. ఇది చాల ఉతూ మ సాానం, ఇది 

అందర్కీ ల్భంచదు. ఉద్ద: అబూ బకర్ (ర) తన 

ధన్ననెంతా తెచిి ప్ర వకత  (స) ముందుపెటిట , 

దైవమారగ ంలో ఖరుిచేయమని అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  

(స), 'భారాయబిడిల్కు ఏమి వదిలవు?' అని అడిగారు. 

ద్దనిక్ష అబూ బకర్ (ర), 'అలల హ్పైె వదిలను' అని 

అన్నెరు. ప్ర వకత  (స) ద్దనిె స్వవకర్ంచారు. మరో వయక్షత  

పావురం గుర డింత బంగారం తెచాిడు, 'ఇది తప్ప న్న 

వదా మరేమీ లేదు' అని అన్నెడు. ప్ర వకత  (స) ఆ గుర డిును 

తీసుకొని తిర పిపకొటాట రు. ఒకవ్రళ అది అతనిక్ష తగిలితే 

గాయం అయ్యయది. అంటే ప్ర వకత  (స) ధన్ననెంతా 

దైవమారగ ంలో ధారపోస్త సాానంలో నీవు లేవని 

స్తచించారు. అంటే కొంత ధనం భారాయబిడిల్ కోసం 

కూడా ఉంచి, మిగిలింది దైవమారగ ంలో ద్దనం చేయాలి. 

అంటే షరీ'అత్ ఆదేశలు ప్ర్సా్లతుల్ను బటిట  మారుతూ 

ఉంటాయి. వాళుి కేవల్ం దైవానేె నముుతారు. ఒకవ్రళ 

వారు వైెదయం చేయించుకోకుంటే ఇదే ఉతూ మం. 

'హదీసు'లోల  వీర్ ప్ర తేయకత పేర్కకనడం జర్గింది. వీరు 

తమ పార రానలోల , ''ఓ అలా్లహ్! మేలు చేకూర్తే  కేవల్ం నీ 

వలేల  చేకూరుతుంది. అప్శ్కునం అనేది ఏదీ లేదు, 

ఒకవ్రళ మంచ్చ ఉంటే నీ తరఫు నుండే ఉంటుంది. నీవు 

తపు ఆరాధుయలవరూ లేరు.'' ఇల కూడా అంటారు, 

''ఓ అలల హ్! నీవు తప్ప, ఎవరూ మేలు చేకూరిలేరు, 

చెడును దూరం చేయనూలేరు. అదేవిధంగా 

సతాకరాయలు చేయడం, చెడుకు దూరంగా ఉండట్ం నీ 

భాగ్యంవలేల  సాధయం.'' (ఇబ్నెసునీె) – దీని సారాంశ్ం 

ఏమిట్ంటే అలల హ్నే నముుకోవట్ం దైవభకుత ల్ 

సాంప్ర ద్దయం. మంతర తంతార ల్కు పాల్పడట్ం, 

అప్శ్కునంగా భావించట్ం మొదలైనవి అజాానకాల్ప్ప 

ఆచారాలు. వీటిక్ష మనం దూరంగా ఉండాలి.  
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ْهُط وَ  ِب ُ َوَمَعُه الر َ ُجََلِن َوالن َ لَْيَس َمَعهُ َوَمَعُه الر َ ِب ُ َو أََحٌد  الن َ
ا َسد َ اْْلُفَُق  َسَوادً فََرأَْيُت  َ ا كَِثْْيً ِِتْ فَقِ ْن  فََرَجْوُت أ ْيَل  يَُكْوَن أُم َ

ا َسد َ  َهَذا ُمْوََس ِِفْ قَ ْنُظْر فََرأَْيُت َسَوادًا كَِثْْيً ُ ْوِمِه ثُم َ قِْيَل ِِلْ ا
ْنُظْر َهَكَذا ُ ا َسد َ َوَهَكَذا فََرأَْيُت َسَوا اْْلُفَُق فَِقْيَل ِِلْ ا  دًا كَِثْْيً

ُ اْْلُفُ  ُتَك َوَمعَ َق فَِقْيَل: َهُؤَّلِء أ اَمُهْم  َهُؤَّلِء َسْبُعْوَن أَلْفً  م َ ا قُد َ
ْوَن  يَْدُخلُوْ  ُ َن الَْجن ََة بَِغْْيِ ِحَساٍب ُهُم ال َِذْيَن َّل يََتَطْي َ

قُْوَن َوَّل يََكَتُوْوَن َوعَ  َشُة َن فََقاَم ُعك َاىَل َرب ِِهْم يََتَوك َلُوْ َوَّليَْسَّتْ
. قَالَ عَ اهلَل أَْن يَْج ِمْحَصِن فََقاَل: اُْدعُ  بُْن  ْ لل ُهم َ  :لَِّنْ َمهْْنُ َ "ا

 ْ ."اْجَعلُْه ِمهْْنُ ْ  . ثُم َ قَاَم َرُجٌل فََقاَل: اُْدعُ اهلَل أَْن يَْجَعلَِّنْ ِمهْْنُ
 فََقاَل َسَبَقَك بَِها ُعكَاَشُة.

5296. (2) [3/1457 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) ఇంటి 
నుండి బయట్కు వచిి ఇల ప్ర వచించారు : ''పార చీన 
సమాజాలు న్నకు చూపించబడిాయి. వార్ ప్ర వకత లు 
ముందు ఉన్నెరు. ఒక ప్ర వకత  వెంట్ ఒకకడే ఉన్నెడు. 
మరో ప్ర వకత  వెంట్ ఇదారున్నెరు. కొందర్వెంట్ ఎవరూ 
లేరు. కొందర్వెంట్ ఒక సమూహం ఉంది. ఒక పెదా 
సమూహానిె వెళిడం చూస్ల, న్న అనుచర సమాజం 
అని భావించాను. కాని కల్లోనే న్నకు ఇది మూసా (అ) 
సమాజం అని తెలియ ప్రచట్ం జర్గింది. ననుె 
ముందు చూడమని ఆదేశించడం జర్గింది. నేను 
ముందుకు చూసాను, చాల పెదా బృందం వెళుతుంది. 
మళ్ళి న్నకు కుడి ప్ర కక ఎడమ ప్ర కక చూడమని 
ఆదేశించడం జర్గింది. నేను రండు వైెప్పల్ చూసాను. 
చాల పెదా బృందం వెళుతుంది. ఇది మీ అనుచర 
సమాజం అని, వీర్లో 70,000 మంది ఎటువంటి 
విచారణ లేకుండా సవరగ ంలో ప్ర వ్రశిసాూ రు అని చెప్పట్ం 
జర్గింది. ఇంకా వీళుి అప్శ్కున్నలనను నమమనివార్ప, 
మంతర తంతార ల్కు పాల్పడనివార్ప, తమ శ్రీరాల్పైె 
ప్చిబొటుల  పెటిట ంచుకోని వార్ప. వార్ప ఎల్ల ప్పపడూ 
తమ ప్ర భువునే నముుకునే వారై ఉంటారు. అది విని 
'ఉకాకష్హ్ బిన్ ము'హ్స్లన్ (ర) నిల్బడి, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
ననుెకూడా వార్లో చేరిమని అలా్లహ్ (త) ను 
పార రా్ంచండి,' అని వినెవించుకున్నెడు. ప్ర వకత  (స) 
అతని గుర్ంచి, 'ఓ అలల హ్(త)! ఇతనిె వార్లో చేరుి' 
అని పార రా్ంచారు. మరోవయక్షత  నిల్బడి, 'న్న గుర్ంచి కూడా 

పార రా్ంచండి,' అని వినెవించుకున్నెడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  
(స) 'ఉకాకషహ్ నినుె అధిగ్మించాడు,' అని 
అన్నెరు.  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
ఎందుకంటే 'ఉకాకషహ్లో ఇటువంటి గుణాలు 
ఉండేవి. అందువల్ల  అతనిె పోర తాహిస్తూ  ఇల 
అన్నెరు. మరోవయక్షత లో ఈ గుణాలు ఉండేవికావు. 
అందువల్ల   అతనిె్గుర్ంచి  పార రా్ంచలేదు. 

 ( 3/1457)[ ) صحيح (  3]  - 5297
 :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن ُصَهْيٍب قَاَل:وَ 

لَيْ ِمِن كُل َُه َخْْيٌ "َعَجًبا ِْلَْمِر الُْمؤْ  لَِك ِْلََحٍد إِّل َ لِلُْمْؤِمِن إِ َس  َو  ْن  ذَ
اُء شَ  ا لَهُ أََصاَبْتُه َسر َ اُء َصَبَ  َكَر فَكَاَن َخْْيً َوإِْن أََصاَبْتُه َضر َ
ا لَُه"    .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .فَكَاَن َخْْيً

5297. (3) [3/1457- దృఢం] 
'సుహైెబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''విశవస్ల 
గొప్పతనం ఆశ్ిరయకరమైనది. అతని ప్ర తిప్నిలో మేలు 
ఉంటుంది. ఇది కేవల్ం విశవస్లకే ప్ర తేయకం. అతనిక్ష 
సంతోషం కలిగితే, దైవానిక్ష కృతజాతలు తెలుప్ప 
కుంటాడు. ద్దనివల్ల  అతనిక్ష మేలు చేకూరుతుంది. ఒక 
వ్రళ ఏదైన్న ఆప్ద, కషట ంవస్తూ  సహన సై్థరాయల్ను 
పాటిసాూ డు. ఈ సహనం కూడా అతనిక్ష మేలు 
చేకూరుసుూ ంది. అంటే సంతోషంలో కృతజాత, కష్టట లోల  
సహనం, రంటివలల  మేలే మేలు ఉంది.  (ముస్లల మ) 

 ( 3/1458)[ ) صحيح (  4]  - 5298
ْيَرةَ قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَر

لُْمْؤِمُن  َ َوأََحب َ الَْقِوي ُ خَ   "ا ِعْيِف  الُْمْؤمِ إِىل اهلِل ِمَن   ْْيٌ  َوِِفْ كُل ِ   ِن الض َ
َوإِْن   .ْعَجزُ اْسَتِعْن بِاهلِل َوَّلتَ  َعىَل َما يَْنَفُعَك وَ ْص اِْحرِ  َخْْيٌ 

َلِكْن قُْل   ْ فََعلُْت كَاَن كََذا َوكََذا َو أََصاَبَك َشْيٌء فَََل َتُقْل لَْو أَِن ِ
َر اهللُ  ْيَطاِن"ُح َعَمَل ان َ لَْو َتْفتَ  َوَما َشاَء فََعَل فَإِ قَد َ َرَواهُ   .لش َ
  .ُمْسِلٌم 

5298. (4) [3/1457 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దృఢమైన, ప్ర్పూరణ  విశవస్ల బల్హీనుడైన విశవస్ల 
కంటే గొప్పవాడు. వాడి ప్ర తిప్నిలో మేలు ఉంటుంది. 
కావున లభం చేకూరేి ద్దనిె కోరుకో, అలల హ్(త) 
సహాయంకోరు. బల్హీనత్ ప్ర దర్శంచకు. ఒకవ్రళ 
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ఏదైన్న ఆప్దవస్తూ , ''ఒకవ్రళ నేను ఇలచేస్తూ  ఇల 
అయ్యయదని అనకు.'' అలల హ్(త) కోర్ంది అయియందని, 
న్న విధలో ఉనెది జర్గిందని భావించు. ఎందుకంటే  
ఒకవ్రళ అనేది షై'తాన్ ద్దవరానిె తెరచివ్రసుూ ంది. 
(ముస్లల మ్)  

----- 

لَْفْصُل  َ   రండవ విభాగిం  ِِنْ  الث َاا
 (1458/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 5299

اعَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   :ِب قَالَ ْن ُعَمَربِْن الَْخط َ
لَْوأَن َُكْم َتَتَوك َلُْوَن َعىَل اهلِل َحق َ َتَوك ُِلِه لَِرَزقَُكْم  وسلم يَُقْوُل:

ْْيَ تَ  ْ  َوَتُرْوُح َماًصا ْغُدْو خِ كََما يَْرُزُق الط َ ًنا". َرَواهُ الّت ِ ُ  بَِطا ِمِذي 
ْب     .َماَجهُ  ُن َوا

5299. (5) [3/1458 -అపరిశోధతం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా 
విన్నెను, ''ఒకవ్రళ మీరు దైవానిె ఎల నమాులో 
అల నమిుతే అలల హ్ (త) ప్కిుల్కు ఆహారం 
ప్ర సాదించినటుల  మీకూ ఆహారం ప్ర సాదిసాూ డు. అవి 
ఉదయం ఖాళ్ళ కడుప్పల్తో బయలుదేరుతాయి, 
సాయంతర ం కడుప్పలు నింప్పకొని తిర్గివసాూ యి.'' 53 

(తిర్ుజి', ఇబ్నా మాజహ్) 
 

53) వివరణ 5299: అంటే ఆహారం ప్ర సాదించేవాడు 

అలల హ్ (త) య్య. ఆయన(త)య్య మన ఆహారానిక్ష 

బ్బధుయడు.  

అలల హ్ (త) ఆదేశం: ''మరియు భూమిపైె స్ంచరించే పర తి 

పార ణి జ్జవ్నోపాధ (బాధాత) అలల హ్పైెననే ఉంది...'' 

(హూద్, 11:6).  

ఈ 'హదీసు'లో ప్ర యతిెంచవదాని, కృషిచేయవదాని, 

శ్రమించవదాని అనట్ంలేదు. ప్ర తి ప్నికి అలా్లహ్ (త)పైె 

నముకం్ ఉంచిచేయాలి. ఉపాధి్ తగిగ న్న, ఆ్ మారగ ం 

మూయబడిన్న నిరాశ్ చెందకూడదు. ఒక ఉలేల ఖనంలో 

ఇల ఉంది, ''ఒక ప్లల వాస్ల ఒంట్టపైె ఎక్షక ప్ర వకత  (స) 

వదాకు వచాిడు. 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను ఒంట్టను వదలివ్రస్ల 

అలా్లహ్ (త)పైె భారం వ్రయాల లేక ఒంట్టను కటిట  

అలా్లహ్ (త) ను నముుకోవాల? ' అని ప్ర శిెంచాడు.'' 

ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) 'ముందు ద్దనిె కటిట వ్రస్ల, ఆ తరువాత 

అలా్లహ్ (త)పైె భారంవ్రయి' అని ప్ర వచించారు. 

(తిర్ుజి')  

 (1458/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 5300
بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ   صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعِن ا
ُبُكْم اُس لَْيَس ِمْن شَ ن َ َها ال "أَي ُ  ِ ُي ْيٍء يَُقر  اعُِدكُْم  بَ إِىل الَْجن َِة َو

ُبُكْم ِمَن الن َاِر  .هِ ّل َ قَْد أََمْرُتُكْم بِ ِمَن الن َاِر إِ  ِ لَْيَس َشْيٌء يَُقر  َو
ُيَباعُِدكُْم ِمَن الَْجن َِة إِّل َ قَْد نََهْيُتُكْم َعْنهُ  ْوَح   .َو َوإِن َ الر ُ

َيٍة: َوِِفْ  -ْْيَ اْْلَمِ  ِعْي أَن َ نَْفًسا وْ نََفَث ِِف رَ  -َوإِن َ ُرْوَح الُْقُدِس  ِرَوا
لَِب  ُمْوَت َحّت َ َتْسَتْكمِ لَْن تَ  ت َُقْوا اهلَل َوأَْجِملُْوا ِِفْ الط َ َل ِرْزقََها أََّل فَا

ِْزِق  ُه َّل   فَإِن َ ي اهللِ أَْن َتْطلُُبْوهُ بَِمَعاِص  َوَّل يَْحِملَن َُكْم اِْسِتْبَطاُء الر 
ن َِة"" . َرَواهُ ِِفْ "َشْرِح   بَِطاَعِتهِ َرُك َما ِعْنَد اهلِل إِّل َ يُْد    .الس ُ

إِّل َ أَن َُه لَْم يَْذكُْر: "َوإِن َ ُرْوَح   .َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"
 .الُْقُدِس" 

5300. (6) [3/1458- అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర జలరా! మిములిె సవరగ ంలో చేరేి ద్దని 
గుర్ంచి, నరకం నుండి రకి్షంచేద్దనిె గుర్ంచి నేను మీకు 
ఆదేశించి ఉన్నెను. ఇంకా మిములిె నరకానిక్ష 
చేరువచేస్తద్దనిె గుర్ంచి, సవరాగ నిక్ష దూరం చేస్త ద్దనిె 
గుర్ంచి నేను మీకు తెలియప్రచి ఉన్నెను. జిబీర ల్ (అ) 
వచిి న్న హృదయంలో, 'ఏ వయకీత  తన ఉపాధి 
పూర్త చేసుకోనంత వరకు మరణించడు,' అని దైవవాణి 
అందించి వెళ్ళిరు. గురుత ంచుకోండి! ఎల్ల ప్పపడూ 
దైవభీతి కలిగి ఉండండి. సంపాదనలో మధ్యయమారాగ నిె 
అవల్ంబించండి. ఉపాధికొరత మిములిె దైవ 
అవిధ్యయతకు గుర్చేయరాదు. ఎందుకంటే అలా్లహ్ 

 

ముస్లల ములు ఆందోళన చెందకూడదని, నిరాశ్ 

చెందకూడదని వార్క్ష అలల హ్(త)పైె నముకం గుర్ంచి 

శిక్షణ ఇవవట్ం జర్గింది. ఎందుకంటే మానవుని 

జీవితంలో ఎటువంటి సందరాభలు వసాూ యంటే, వాటిలో 

మనిషి నిసాహాయతకు గురవుతాడు. నిసాహాయ 

సా్లతిలో ఆందోళనకు గుర్కాకుండా వయవహారానిె దైవానిక్ష 

అప్పగించాలి. భర్ంచరాని సా్లతిలో తనుెతాను 

ప్ర మాద్దల్కు గుర్చేసుకోరాదు. వెంట్నే వాటిపైె అలా్లహ్ 

(త)ను సంరక్షకుడిగా భావించాలి. కష్టట లోల  ఆదుకునే 

వాడిని, దుుఃఖవిచారాల్ను దూరంచేస్తవాడిని, మొరల్ను 

ఆల్క్షంచేవాడినే మనం నమాులి.  
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(త) వదా ఉనెది దైవవిధ్యయత వలేల  ల్భసుూ ంది.54  
(షర్'హు సుానెహ్,  బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్)  

 (1459/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 7]  - 5301
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  لز   َعْن أَِِبْ ذَر ٍ َعِن الن َ َ ةُ ِِف َهادَ "ا

ْنَيا لَيْ  ْيِم َسْت بِتَ الد ُ َهادَةَ إَِضاعَ َوَّل  .ْحِر َلِكن َ الز  ِِف  ِة الَْماِل َو
ْنَيا أَْن َّل تَ  َوأَْن   .أَْوثََق بَِما ِِف يَِد اهللِ  ُكْوَن بَِما ِِفْ يََدْيَك الد ُ

 فِْيَها لَْو أَن ََها َتُكْوَن ِِفْ ثَْواِب الُْمِصْيَبِة إِذَا أَْنَت أُِصْبَت بَِها أَْرَغَب 
ْ  .َك"ِقَيْت لَ أُبْ  ْبُن َماَجهُ ِمِذي ُ َرَواهُ الّت ِ ْ  .َوا : َهَذا َوقَاَل الّت ِ ِمِذي ُ

ْيٌب َوَعْمُرو بُْن  َحِدْيٌث  اِوْي ُمْنَكُر الَْحِدْيِث َغِر   .َواقٍِد الر َ
5301. (7) [3/1459- అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పార ప్ంచిక 
అన్నశ్కత త అంటే ధరుసముతమైన వాటిని నిషిదధ ం 
చేయట్ం, ధన్ననిె వయరాం చేయట్ం కాదు. ధరు 
సముతమైన అన్నశ్కత త అంటే మీ చేతులోల  ఉనె ధన 
సంప్దల్ను నముకండి. దైవంచేతులోల  ఉనె ద్దనిె 
నముండి. అదేవిధంగా పార ప్ంచిక అన్నశ్కత త అంటే 
మీకేదైన్న ఆప్ద వస్తూ , మీరు ప్పణయం కావాల్ని కోరు కుంటే 
ఆ్ ఆప్ద తొల్గ్కూడదని పార రా్ంచండి. మీకు 
ఎల్ల ప్పపడూ ప్పణయం ల్భస్తూ  ఉంటుంది.'' (తిర్ుజి' / 
ఏకోలాేఖనం-. ఉలాేఖకడు 'అమా్ ఇబ్నా వాఖద్, 
తిర్స్కరింపబడీాడు, ఇబ్నె  మాజహ్) 

 

54) వివరణ-5300: ఉపాధిబ్బధయత అలల హ్(త)పైెనేఉంది. 

ఉపాధి సంపాదన కోసం పాపాలు చేయట్ం వయరాం.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు నేను జన్నాత్రలను మరియు 

మానవులను్ స్ృషిు ంచ్చంది కేవ్లం్ వార్ప ననుా 

ఆర్యధంచటానికే! నేను వారినుండి ఎల్లంట్ 

జ్జవ్నోపాధని కోర్ట్ం లేదు మరియు వార్ప న్నక ఆహార్ం 

పెటాు లని కూడా కోర్ట్ంలేదు. న్నశ్చయింగా అలా్లహ్్! 

ఆయన మాతర మే ఉపాధ పర దాత, మహా బలవ్ంత్రడు, 

సై్థర్ాం్గలవాడు.'' (అ'జీ్దరిఆత, 51:56-58) 

మరోచోట్ అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు నీ కటుంబం 

వారిని నమా'జ్ చేయమని ఆజ్దు పించు; మరియు 

స్వయంగా నీవుకూడా దానిని స్హనంతో పాట్ంచు. 

మేమ నీ నుండి జ్జవ్నోపాధని ఆశ్ంచమ. మేమే నీక 

జ్జవ్నోపాధని ఇచేచవార్మ. చ్చవ్ర్క దైవ్భీతి గలవారిదే 

ఉతౌమ మగ్నంప్ప.'' (తా-హా, 20:132) 

 ( 3/1459)[ ) صحيح (  8]  - 5302
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ  يه ِل اهلِل صىل اهلل عل َرُسوْ  َخلَْف  كُنُت  َعِن ا
َفِظ اهلَل  حْ اِ  . ِظ اهلَل يَْحَفْظَك يَا غََُلُم اِْحفَ يَْوًما فََقاَل:"  موسل 

َوإِذَا َسأَلَْت فَاْسأَِل اهلَل َوإِذَا اْسَتَعْنَت فَاْسَتِعْن   .اَهَك َتِجْدهُ ُتَج 
  ْنَفُعْوَك بِشْيٍء لَْم اْجَتَمَعْت َعىَل أَْن يَ  َواعْلَْم أَن َ اْْلََمَة لَوِ  .بِاهللِ 
لَْو اْجَتمَ  .قَْد كََتَبُه اهلُل لََك  ّل َ بَِشْيءٍ ْوَك إِ ْنَفعُ يَ  ْوا َعىَل أَْن  عُ و

ْوَك  وْ يَُضر ُ   . َك إِّل َ بَِشْيٍء قَْد كََتَبُه اهلُل عَلَْيَك  بَِشْيٍء لَْم يَُضر ُ
ُحُف" ُ  َرَواهُ أَْحَمُد وَ . ُرِفَعِت اْْلَقََْلُم َوَجف َِت الص ُ ِمِذي  ْ   الّت ِ

5302. (8) [3/1459 -దృఢం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వెనుక 
కూర్కిని ఉన్నెను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) న్నతో, ఓ 
అబ్బాయి! నువువ అలల హ్ (త) హకుకల్ను నిరవర్త స్తూ  
ఉండు. అలల హ్ (త) నినుె సంరకి్షస్తూ  ఉంటాడు. 
నువువ అలల హ్ (త) ఆదే శల్ను అనుసర్ంచు, అలల హ్ 
(త)ను నీ ముందు పందగ్ల్వు, ఇంకా అరా్స్తూ  అలల హ్ 
(త) నే అరా్ంచు, సహాయం కోర్తే అలల హ్ (త)నే 
సహాయం కోరు. ఈ విషయానిె బ్బగా గురుత ంచుకో, 
అందరూ కల్స్ల నినుె లభం చేకూరాిల్న్నె 
చేకూరిలేరు. అలల హ్(త) నీ కోసం వార స్లంది తప్ప. అదే 
విధంగా అందరూ కల్స్ల నీకు నషట ం చేకూరాిల్న్నె 
చేకూరిలేరు. అలల హ్(త) నీ కోసం వార స్లంది తప్ప. కల్ం 
లేచి ఉంది. వార యవల్స్లంది వార యబడింది.'' (అ'హుద్, 
తిర్ుజి') 

 (1459/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 5303
"ِمْن   :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن َسْعٍد قَاَل:وَ 

ْبِن آدَ  ْبِن آدََم  بَِما قَََض اهللُ  َضاهُ َم رِ َسَعادَةِ ا  لَُه َوَمْن َشَقاَوةِ ا
ْبِن آدََم َسَخُطُه بَِما قَََض اهلُل   .ُه اِْسِتَخاَرةَ اهللِ كَُترْ  َوِمْن َشَقاَوةِ ا
ْيٌب  لَُه". ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ   َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ

5303. (9) [3/1459 -అపరిశోధతం] 
స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ (త) 
తీరుపప్ట్ల  సంతృపిూ  వయకత ం చేస్తవాడు అదృషట  వంతుడు. 
ఇంకా అలా్లహ్ (త) మేలు కోరకుండా, అలల హ్ (త) 
తీరుపప్ట్ల  అసంతృపిూ  చెందేవాడు దురదృషట  
వంతుడు.'' 55  (అ'హుద్, తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 

 

55) వివరణ-5303: ఈ 'హదీసు' ద్దవరా తెలిస్లన 

విషయం ఏమిట్ంటే, మనిషి్ఎల్ల ప్పపడూ అలా్లహ్ మేలు 
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  మూడవ విభాగిం   ثُ الِ اَْلفَْصُل الثَّ 

 (3/1459) [ ) متفق عليه ( 10 ] - 5304
ِب ِ  ْن َجاِبرٍ عَ  َبَل نَْجٍد  صىل اهلل عليه وسلم قِ أَن َُه َغَزا َمَع الن َ

َل   ُ الَْقائِلَُة ِِفْ َواٍد كَِثْْيِالِْعَضاهِ فََْنَ فَلَم َا قََفَل َمَعُه فَأَْدَركَهْْتُ
َق ا وسلماهلل عليه  ُل اهلِل صىلَرُسوْ  َتِظل ُْوَن لن َاُس يَْس َوَتَفر َ

َل َرُسْولُ  َجِر فََْنَ لش َ َتْحَت َسُمَرةٍ  صىل اهلل عليه وسلم  اهللِ  بِا
ل ََق ِبَها َسْيَفُه َونِْمَنا نَْوَمًة فَإِذَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  فَعَ 

َط َهَذ  "إِن َ  اِِب ٌ فََقاَل:وسلم يَْدُعْونَا َوإِذَا ِعْنَدهُ أَْعرَ   عَلَي َ  ااْخَّتَ
: َما يَْمَنُعَك ِِفْ يَِدهِ َصلَْتا. قَالَ  ٌم فَاْسَتْيَقْظُت َوُهوَ ْي َوأَنَا نَائِ َسْيفِ 
 ْ لَْم يَُعاقِْبُه َوَجلََس. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ ِمّن ِ    .؟ فَُقلُْت: اهلُل ثَََلثًا" َو

5304. (10) [3/1459- ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: అతడు ప్ర వకత  (స) వెంట్ నజద ్ 
పోరాట్ంలో పాల్గగ న్నెడు. ప్ర వకత  (స) తిర్గి 
వచిినప్పపడు జాబిర్ (ర) కూడా ప్ర వకత  (స) వెంట్ 
తిరుగు ప్ర యాణమయాయరు. మధాయహె సమయానిక్ష 
ఒక అడవిక్ష చేరుకున్నెరు. అకకడ అనేక జిలేల డు చెటుల  
ఉన్నెయి. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు కూడా విశర ంతి కోసం 
అకకడ దిగారు. ప్ర వకత  (స) కూడా అందుకోసమే దిగారు. 
ప్ర వకత  (స) అనుచరులు నీడ వెతుకుతూ అటూఇటూ 
చెదిర్పోయారు. ప్ర వకత  (స) కూడా ఒక జిలేల డు చెటుట  క్షర ంద 
విశర ంతి తీసుకుంటున్నెరు. కరవాలనిె అకకడ 
చెటుట కు వ్రర లడగ్టాట రు. మేము నిదర పోయాం. 
అనుకోకుండా ప్ర వకత  (స) మములిె పిల్వట్ం మేము 
విన్నెం. వెంట్నే మేము అకకడిక్ష చేరుకున్నెం. ఒక 
వయక్షత  ప్ర వకత  (స) ముందు కూర్కిని ఉండట్ం మేము 

 

కోరుతూ ఉంటే. అలల హ్(త) ఎల్ల ప్పపడూ అతనిె 

సన్నురగ ంలో నడుప్పతాడు. అతడు పాపాల్కు అధరు 

కారాయల్కు దూరంగా ఉండాలి. ఇస్లూ ఖారహ్ అంటే 

అలల హ్ (త)మేలునే కోరుతూ ఉండాలి. ఒక 'హదీసు'లో 

ఇలఉంది, ''మేలు నీ చేతులోల నే ఉంది, చెడుద్దవరా 

నినుె నిందించట్ం జరుగ్దు.'' మరో 'హదీసు'లో ఇల 

ఉంది, ''ఇస్లూ ఖారహ్ చేస్లన వయక్షత   నిరాశ్చెందడు, 

విచార్ంచడు, సంప్ర దించినవాడు అకకరకు్ గుర్కాడు. 

మధ్యయమారాగ నిె అనుసర్ంచిన వాడు అవమాన్ననిక్ష 

గుర్కాడు.''  

చూసాము. ''ఈ వయక్షత  న్న కరవాల్ం తీసుకొని న్నపైె ద్దడి 
చేయబోతుంటే వెంట్నే నేను మేల్గకన్నెను. అతని 
చేతిలో న్న కరవాల్ం ఉంది. అతడు న్నతో, 'ఇప్పపడు 
నినుె న్ననుండి ఎవరు రకి్షసాూ రు,' అని అన్నెడు. 
ద్దనిక్ష నేను 'అలల హ్(త)' అని అన్నెను. ఇల 
మూడుసారుల  జర్గింది. నేను కూడా అదే సమాధానం 
ఇచాిను.'' ప్ర వకత  (స) ఆ బదూను  ఏ్మాతర ం శికి్షంచ్
లేదు. ఆ వయక్షత  అకకడే కూర్కిని ఉన్నెడు. (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (3/1460) سته ([ ) لم تتم درا 11]  - 5305
َيةٍ وَ  َصِحْيِحِه" فََقاَل: َمْن "ْْلِْسَماِعْيلِي ٍ ِِفْ أَِِبْ بَْكِر ا ِِفْ ِرَوا

؟ قَاَل: ْ ْيُف ِمْن يَِدهِ فَأََخَذ   ."اهلُل" يَْمَنُعَك ِمّن ِ فََسَقَط الس َ
؟ "فََقاَل: ْ ْيَف فََقاَل: "َمْن يَْمُنَعَك ِمّن ِ   آِخٍذ. فََقاَل:َخْْيَ كُْن  الس َ

ْ َرُسْوُل اهلِل".  اهللُ ْشَهُد أَْن َّل إِلََه إِّل َ " تَ  ْ   :لَ قَا  َوأَِن ِ َلِكّن ِ َّل َو
اِتلَُك َوَّل أَكُْوَن َمَع قَْوِم يَُقاِتلُْونََك فََخىَل ُدَك َعىَل أَْن َّل أُقَأُعَاهِ 

ِس.   الن َاْن ِعْنِدَخْْيِ ِجْئُتُكْم مِ  فأَََت أَْصَحابَُه فََقاَل: .َسِبْيلَهُ 
"َكَذا ِِفْ " ِكَتاِب الُْح هَ  َياِض". َمْيِدي ِ ِ   .َو ِِفْ "الر 

5305. (11) [3/1460- అపరిశోధతం] 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది: ''ఆ బదూ ప్ర వకత  (స) తో 

'న్ననుండి నినుె ఎవరు రకి్షసాూ రు?' అని అన్నెడు. 
ద్దనిక్ష నేను, 'అలల హ్ (త) రకి్షసాూ డు,' అని అన్నెను. 
అది వినగానే కరవాల్ం జార్ క్షర ందప్డింది. వెంట్నే ప్ర వకత  
(స) ద్దనిె తన చేతిలో తీసుకున్నెరు. ఆ తరువాత, 
'ఇప్పపడు న్న నుండి నినెవరు రకి్షసాూ రు,' అని అన్నెరు. 
ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , 'తమరు చాల కఠినంగా ప్టుట కునే 
వారు. క్షమించండి,' అని అన్నెడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 
'నువువ ల ఇలహ ఇల్ల లల హ, ము'హము్
దురర స్తలులల హ్ సాక్షయ వచన్నలు ప్లుకుతావా, అంటే 
ఇసాల మ్ స్వవకర్సాూ వా,' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత , 
'లేదు, కాని నేను వాగాానం చేసుూ న్నెను, మిములిె 
చంప్ను, మీతో యుదధ ం చేయను, మీ వయతిరేకుల్కూ 
సహాయం చేయను,' అని అన్నెడు. ప్ర వకత  (స) అతనిె 
విడిచిపెటేట సారు. ఆ బదూ తిర్గి తన స్తెహితుల్ వదాకు 
వచిి, 'ప్ర ప్ంచంలో అందర్కంటే గొప్ప వయక్షత  వదా నుండి 
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వసుూ న్నెను,' అని చెపాపడు. క్షతాబుల్ 'హమీదీ, 
ర్యా'దుసాాలిహీన్లో్ ఇలగే్ వార స్ల ఉంది.56  

 (3/1460) [ ) ضعيف ( 12]  - 5306
ْ وسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه أَن َ َرُس ْن أَِِبْ ذَر ٍ عَ و لم قَاَل: "إِِن ِ

: )َمْن يَت َِق أََخَذ الن َاُس بَِها لَ  وْ َْلَعْلَُم آَيًة لَ  ْ اهلَل يَْجَعْل لَُه  َكَفهْْتُ
َيْرُزقُْه ِمْن َحْيُث َّل يَْحَتِسُب  ؛َمْخَرًجا ( َرَواهُ أَْحَمُد  3-2: 65،َو

ْبُن َماجَ  َرِمي ُ َوا ا   .ُه َوالد َ
5306. (12) [3/1460- బలహీనం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్నకొక 
ఆయత్ర తెలుసు. ఒకవ్రళ ప్ర జలు ఆ ఆయత్రను 
అనుసర్స్తూ , అది వార్క్ష చాలు. ఆ ఆయతు: 
''...అలల హ్ యందు భయభకత లు గలవానికి, ఆయన 
మకితమార్గ ం చూప్పతాడు. మరియు ఆయన అతనిక్ష, 
అతడు ఊహించని దికకనుండి జ్జవ్నోపాధి 
ప్ర సాదిసాూ డు...'' 57 (అ'త-'తల్లఖ్, 65:2-3) (అ'హుద్, 
ఇబ్నె  మాజహ్, ద్దరీు) 

 (3/1460)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 5307
ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل:أَقَْرأَِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  و َعِن ا

ز َاُق ذُ  ُهو  اهلل)إِن َ  وسلم: ةِ الر َ ( َرَواهُ أَبُْو  58: 51؛ِتْْيُ الْمَ و الُْقو َ
ِمِذي ُ  دَاوُ  ْ   َحَسٌن َصِحْيٌح ٌث َوقَاَل:َهَذا َحِديْ دَ َوالّت ِ

5307. (13) [3/1460- అపరిశోధతం]  
ఇబ్నె మస్'ఊద్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) న్నకు ఈ 
ఆయతు నేర్పంచారు. ''నిశ్చయంగా, అలా్లహ్, 
ఆయన మాతర మే, ఉపాధ పర దాత, మహా బలవ్ంత్రడు్

 

56) వివరణ-5305: న్జ్ద ్ అంటే ఎతైెన ప్ర దేశ్ం. ఇది 

ఇరాఖ్లోని ఒక ఊర్పేరు. 

57) వివరణ-5306: ఇది స్తరహ్ 'తలఖ్లోని ఆయతు. 

''...మరియు అలా్లహ్్ యందు భయభకత లు గలవానికి, 

ఆయన మకితమార్గ ం చూప్పతాడు. మరియు ఆయన, 

అతనికి, అతడు ఊహించని దికకనుండి జ్జవ్నోపాధని 

పర స్తదిసౌ్తడు. మరియు అలా్లహ్్ మీద నమమకం 

ఉంచుకనా వానికి ఆయనే చ్చలు. నిశ్చయంగా, 

అలా్లహ్్ తనపని పూరిత చేసి తీర్పతాడు. వాసౌ్వానికి, 

అలా్లహ్్ పర తిదానికి దాని విధ (ఖదర ్్) నిర్ణ యించ్చ 

ఉన్నాడు.'' (అ'తూ లఖ్, 65:2-3) 

సై్థర్ాం గ్ల్వాడు.'' (అ'జ -'జ్దరియాత, 51:58) 58 

(అబూ్ ద్దవూద్,  తిర్ుజి') 
 (3/1460)[ ) إسناده جيد (  14]  - 5308

َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن أَخَواِن َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل وَ 
سلم  عليه وسلم فَكَاَن أََحُدُهَما يَأِِْت الن َِب  صىل اهلل عليه و

ِب ِ صىل اهللَشكَا الُْمْحَّتُِف أََخافَ  يَْحَّتُِف َواْْلَخرُ   عليه  هُ إِىل الن َ
ِمِذي ُ َوقَاَل:َهَذا  . بِِه""لََعل ََك ُتْرَزُق  اَل:قَ وسلم فَ  ْ َرَواهُ الّت ِ

ْيٌب   َحِدْيٌث َصِحْيٌح َغِر
5308. (14) [3/1460- ఆధార్యలు ఆమోదయోగాం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో ఇదారు సోదరులు 
ఉండేవారు. ఒక సోదరుడు ప్ర వకత  (స) వదాకు వచేివాడు. 
మర్కక సోదరుడు కషట ప్డి ఎంతో కొంత సంపాదించే్
వాడు. సంపాదించే సోదరుడు ప్ర వకత (స)తో తన 
సోదరుడు ఏ ప్నీ చేయడని, తమ వదాకు వచిి 
కూరుిండి  పోతున్నెడని ఫిరాయదుచేసాడు. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స) ''బహుశ అతనివలేల  నీకు ఉపాధి 
ల్భసుూ ందేమో,'' అని సమాధానం ఇచాిరు.59  

(తిర్ుజి' / దృఢం,  ఏకోలాేఖనం) 
 ( 3/1460)؟ [  15]  - 5309

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل:وَ 
بِْن آدََم بِكُل ِ َواٍد ُشْعَبٌة فََمْن أَتْ  وسلم: َبُه  َبَع قَلْ "إِن َ قَلَْب ا
ُ الش ُ  َعىَل اهلِل   َمْن َتَوك ََل بِأَي ِ َواٍد أَْهلََكُه وَ ل ََها لَْم يَُباِل اهلُل َعَب ك

بُْن َماَجهُ "َعَب كَف َاهُ الش ُ    .. َرَواهُ ا
5309. (15) [3/1460- ? ] 
'అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మానవుని మనసులో ఎనోె ఆలోచనలు మదులుతూ 
ఉంటాయి. తనుెతాను ఆలోచనల్కు గుర్చేస్త వాడు 

 

58) వివరణ-5307: ''నిసాందేహంగా అలల హ్(త)య్య 

ఆహారం ప్ర సాదించేవాడు, సరవశ్క్షత మంతుడూను.'' 

59) వివరణ-5308: అంటే ఉపాధి సంపాదనపైెనే 

ఆధారప్డి ఉండదు. అసలు ఆహారప్ర ద్దత అలల హ్ (త). 

నీవు కషట ప్డి సంపాదిసాూ వు. నీ సోదరుడు సజానుల్ 

సహవాసంలో ఉంటూ అలా్లహ్(త) ను పార రా్స్తూ ఉంటాడు. 

అతని పార రానల్ శుభంవలేల  నీకు ప్నిల్భసుూ ంది. ఇందులో 

నీ గొప్పతనం ఏమీ లేదు. 
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ఏమైన్న ప్టిట ంచుకోడు, అలల హ్(త)నే నముుకునె 
వార్ ప్నుల్నిెటినీ అలల హ్ (త) చకక బ్నడతాడు.'' 60 

(ఇబ్నె  మాజహ్) 
 (3/1461)[ ) ضعيف (  16]  - 5310

ْيَرةَ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:و   "قَالَ  َعْن أَِِبْ ُهَر
:ُكْم َعز َ َوجَ َرب ُ  َ لَْو أَن َ عَِبْيِدْي  ل َ ُ   أََطاُعْوِِنْ َْل ْسَقْيهُْتُ

لل َْيِل َوأَْطلَْعُت رَ الَْمَط  ل ِبا ْمَس بِا ُ الش َ لَْم أُْسِمُعُهْم  عَلَْْيِ ن ََهاِرَو
عِْد".    .َرَواهُ أَْحَمُد  َصْوَت الر َ

5310. (16) [3/1461- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 
ప్ర భువు ఇల ఆదేశిసుూ న్నెడు, ''ఒకవ్రళ న్న ద్దసులు, 
న్న ఆదేశల్ను పాలిస్తూ , వార్పైె రాతిర  వరింకుర్పిసాూ ను, 
ప్గ్లు స్తరుయణిణ  ఉదయింప్జేసాూ ను. వార్క్ష మరుప్ప 
శ్బాం కూడా వినకుండా ఉంచుతాను.''  61  (అ'హుద)  
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ا َرأَى َما بِِهْم ِمَن ِه فَلَم َ ىَل أَْهِل دََخَل َرُجٌل عَ َعْنُه قَاَل: وَ 
ي َ جَ الَْحا ِ َمْت إِىل الر َىح  ِة فَلَم َا َرأَِت اْمرَ ِة َخَرَج إِىل الَْب  أَُتُه قَا

ْرُزقَْنا لل ُهم َ ا َ لَْت: ا  فََوَضَعْتَها َوإِىل الت َن ُْوِر فََسَجَرْتُه ثُم َ قَا
ْوِر  َل: َوذََهَبْت إِىل الت َن ُ َنُة قَْد اْمَتأَلَْت. قَاَرْت فَإِذَا الَْجفْ َنَظ فَ 

ْوُج قَاَل: ُه ُمْمَتِلًئا. قَاَل: فَ تْ فََوَجَد  أََصْبُتْم بَْعِدْي  َرَجَع الز َ
لَِك   ىَح فَُذِكَر ذَ لَِت اْمَرأُْتُه: نََعْم ِمْن َرب َِنا َوقَاَم إِىل الر َ َشْيًئا؟ قَا

ا إِن َ  ِب ِ صىل اهلل عليه الن َ ىل إِ  لَْم   ُه لَْو لَْم يَْرفَْعَهاوسلم فََقاَل: "أَم َ
َمِة". َرَواهُ أَْحَمُد ْوُر إِىل يَْوِم الِْقيَ ُد َتَزْل تَ     .ا

5311. (17) [3/1461-అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: అధిక సంతానం గ్ల్ ఒక 
దర్దుర డు ఉండేవాడు. ఇంటిక్ష వచిి తన సంతాన్ననిె 

 

60) వివరణ-5309: అంటే అలా్లహ్ నే నముుకోండి. 

సమసయల్నిెటినీ గుర్ంచి ఆలోచించడంవల్ల  ఏమీ 

లభం లేదు. కనుక అలా్లహ్ (త)నే నముుకోవాలి. 

61) వివరణ-5310: అంటే పాటించవల్స్లన విధంగా 

విధ్యయత పాటిస్తూ , అలల హ్ సంతోషించి వార్ జీవితానిె 

తీర్ిదిదాుతాడు. వరిాలు ప్డతాయి. ప్ంట్లు బ్బగా 

ప్ండుతాయి. రాతిర  సుఖంగా నిదర పోతారు. వరిం ప్డింద్ద, 

ప్డలేద్ద? అనే చింత ఉండదు. మరుప్పల్ శ్బా్బలు 

వినబడవు. అనేక అనుగ్ర హాల్ ద్దవరాలు 

తెరచుకుంటాయి. 

చూస్ల, భర్ంచలేకపోయ్యవాడు. మళ్ళల  అడవి వైెప్పనకు 
వెళ్ళిపోయ్యవాడు. అదేవిధంగా చేస్తవాడు. ఎకకడి 
నుండీ ఆహారం ఏరాపటు చేయలేక పోయ్యవాడు. అడవిక్ష 
వెళ్ళి అలా్లహ్ ను ఆరాధించేవాడు, పార రా్ంచేవాడు. 
ఒకసార్ అతడు ఇంటిక్ష వచాిడు. ఇంట్లల  భారాయబిడిల్ 
ఆకలిబ్బధ చూడలేక, మళ్ళి అడవిక్ష వెళ్ళిపోయాడు. 
తన భరత  స్లగుగ తో వెళ్ళిపోవడం భారయ చూస్లంది. అతని 
భారయ లేచి ప్తండిమ్రను శుభర ప్రచి పయియవదాకు 
వెళ్ళింది. పయియవెలిగించి, 'ఓ ప్ర భూ! నేను పిండిమరను 
శుభర ంచేసాను, పయియ వెలిగించాను. ఇప్పపడు ఉపాధి 
ప్ంపించు' అని పార రా్ంచింది. పిండిమర ద్దనంతట్ అది 
తిరగ్సాగింది. ఇటు పిండిమర వదా పిండి ప్డుతుంది. 
అటు పయియపైె ర్కట్టట లు తయారవుతున్నెయి. అదే 
సమయంలో ఆమ భరత కూడా వచాిడు. అతడు 
పిండిమర తిరుగాడుతూ ఉండట్ం చూసాడు. అటు 
పయియపైె ర్కట్టట లు కూడా వండబడుతున్నెయి. 'నేను 
వెళ్ళిన తరావత నీకేమైన్న దొర్క్షంద్ద?' అని అడిగాడు. 
ద్దనిక్ష ఆమ, 'అవును, అలా్లహ్ (త) వ్దా నుండి 
ల్భంచింది' అని సమాధానం ఇచిింది. అతడు 
సంతోషం ప్ట్ట లేక ప్ర వకత  (స) వదాకు వచిి, ప్ర వకాత ! ఈ 
రోజు ఇల జర్గిందని వినెవించుకున్నెడు. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స) 'ద్దనిె శుభర ప్రచలేదు కద్ద' అని అన్నెరు. 
ద్దనిక్ష ఆ వయక్షత  'శుభర ప్ర్చాను,' అని అన్నెడు. ప్ర వకత  
(స) అది విని, 'ఒకవ్రళ నీవు ద్దనిె ఎతిూ  ఉండకపోతే 
తీరుపదినం వరకూ అది నిరంతరం తిర్గేది,' అని 
అన్నెరు.  (అ'హుద్) 

 (3/1461)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5312
ْردَاِء قَاَل:وَ   سلم:اهلل عليه وقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  َعْن أَِِبْ الد َ
 نَِعْيٍم ِِفْ وْ لُُه". َرَواهُ أَبُ كََما يَْطلُُبُه أَجَ   لََيْطلُُب الَْعْبَد ْزَق الر ِ  "إِن َ 

 ِة" "الِْحلْيَ 
5312. (18) [3/1461-అపరిశోధతం] 
అబూ దర్ద్ద (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఉపాధి 
ద్దసుడిె వెదుకుతూ ఉంటుంది. మరణం అతనిెవె 

తుకుతునెటుట ''   62  (అబూ న'యీమ్ / 'హిల్య) 
 

62) వివరణ-5312: అంటే ఉపాధి, మరణం రండూ 

తప్పనిసర్ విషయాలు. అలల హ్ ఆదేశం: ''అలల హ్య్య 

మిములిెప్పట్ు ంచ్చడు.  తరువాత జ్జవ్నోపాధినిచ్చచడు,  



26. మనసును కరిగించే మాటలు: 5155-5378  సింపు II 1809 26-  ِقَاق  II :  ْلدالجِ  ؛   5378-5155 : ِكتَاُب الر ِ
  

 (3/1461)( [ ) متفق عليه  19]  - 5313
بِْن َمْسُعْوٍد قَالَ وَ  ْ أَْنُظُر إِىَل رَ :َعِن ا ُسْوِل اهلِل صىل اهلل  كَأَِن ِ
سلم يَْحِكْي نَِبي ًا ِمَن اْْلَْنِبَياِء َضَربَُه قَْوُمُه فَأَْدُمْوهُ َوُهَو  ه وعلي

َم َعْن َوجْ  َيُقْوُل:هِ يَْمَسُح الد َ لل ُهم َ  ِه َو َ ُهْم َّل َقْوِمْي فَإِن َ  اْغِفْرلِ "ا
  ُمْوَن".يَْعلَ 

5313. (19) [3/1461-ఏకీభవితం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 
వెనుకటి ప్ర వకత ల్ గుర్ంచి ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా 
విన్నెను. ''ఒక ప్ర వకత  జాతివారు అతనిె కొటిట  రకత స్లకత ం 
చేస్లవ్రసారు. ఆ ప్ర వకత  తన శ్రీరం నుండి రకత ం తుడుస్తూ  
''ఓ అలా్లహ్(త)! న్న జాతిని క్షమించు! ఎందుకంటే 
వార్కేమీ తెలియదు'' అని పార రా్స్తూ  ఉన్నెరు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

===== 
ْمَعةِ   - 5 َياِء َوالس ُ ِ  َباُب الر 

5. పర దరశనా బుదాి, పేరు పాఖ్యాతుల 
వ్రామోహ్ిం 

అంటే ప్ర జలు చూచేవిధంగా, వినేవిధంగా దైవారాధన 
చేయట్ం. దీనిె చూపుగోలు లేదా పర దరశనాబుదాి 
అంటారు. దైవారాధనలోల , సతాకరాయలోల  ఇది ఎంత 
మాతర ం తగ్దు. ఇది చాల చెడి విషయం, పాప్ం, ఇంకా 
అనిెటికంటే ఘోరపాప్మైన సాటికలిపంచట్ంగా 
ప్ర్గ్ణించబడుతుంది. ప్ర తి సతాకరయం కేవల్ం దైవప్రర తి 
కోసమే చేయాలి. ప్ర జల్కు వినిపించడానిక్ష, 
చూపించటానిక్ష ఎంతమాతర ం చేయరాదు. ప్ర తి 
సతాకరయం  చితూ శుదిధ పైె  ఆధారప్డి  ఉంది.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''మరియు వారికిచ్చచన ఆదేశ్ం: 
వార్ప అలా్లహ్్నే ఆర్యధంచ్చలని, పూరిత  ఏకాగర చ్చతౌంతో  
తమ ధర్యమనిా (భకిత ని) కేవ్లం ఆయన కొర్కే పర తేాకించు 
కోవాలని, నమా'జ్ను సా్తపించ్చలని మరియు 'జకాత్ 

 

తరువాత ఆయనే మిమమల్లా మరణింపజేసౌ్తడు. ఆ 

తరువాత మళ్ళు బర తికిసౌ్తడు...'' (అర్-రూమ్, 30:40) 

ఇవావలని. ఇదే స్రైన ధర్మమ. (అల్- బయియనహ్, 
98:5) 
మరోచోట్ ఇల ఆదేశంచడం జర్గింది: ''...కావున 
నీవు అలా్లహ్ నే ఆర్యధసౌూ నీ భకిత ని కేవ్లం ఆయన కొర్కే 
పర తేాకించుకో.'' ( అజ జుమర్, 39:2) 
ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లోల  ప్ర దరశన్నబుదిధ , చూప్పగోలు 
మొదలైనవాటి గుర్ంచి ఖండించట్ం జర్గింది. 
చితూ శుదిధ   గుర్ంచి తాకీదు  చేయబడింది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగిం   ا
 ( 3/1462) [ ) صحيح ( 1]  - 5314

ْيَرةَ قَاَل:عَ   :سلمه وقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي ْن أَِِبْ ُهَر
َلِكْن يَْنُظُر إىَِل َّل أَمْ كُْم وَ ْنُظُر إِىَل ُصَورِ "إِن َ اهلَل َّل يَ    َوالُِكْم َو

لِكُ  ِبُكْم َوأَْعَما    .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "ْم قُلُْو
5314. (1) [3/1462 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ మీ రూప్పరేఖలిె, మీ స్లర్సంప్దలిె 
చూడడు. మీ ఆంతరాయల్ను, మీ ఆచరణల్ను 
చూసాూ డు.''  63   (ముస్లల మ్) 
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"قَاَل اهلل ) عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ُه قَاَل:نْ عَ وَ 

ْرِك َمْن َعَمَل َعَمًَل أَْشَرَك فِْيِه  َتَعاىل: َركَاِء َعْن الش ِ أَنَا أَْغََن الش ُ
 ( ْي َتَرْكُتُه َوِشْركَُه"َغْْيِ  َمِعَي 
َيةٍ وَ    . ُمْسِلٌم َرَواهُ  فَأَنَا ِمْنُه بَِرْيٌء ُهَو لِل َِذْي َعِملَُه". :ِِفْ ِرَوا

5315. (2) [3/1462  -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలల హ్ ఆదేశం: 'నేను భాగ్సావముల్ అకకరలేని 
వాడను. ఎవరైన్నఏదైన్న సతాకరయంలో న్నతోపాటు 

 

63) వివరణ-5314: అంటే అలల హ్ (త) రూప్పరేఖలిె 

చూస్ల సంతోషించడు. అలల హ్ (త) చితూ శుదిధ ని, 

ఆచరణల్ను చూసాూ డు. చితూ శుదిధ తో చేస్లన ఆచరణ 

ల్ంటే అలల హ్(త)కు ఎంతో ఇషట ం. అందం, ధనం కలిగిన 

వయక్షత  చితూ శుదిధ లేని ఆచరణలు చేస్లన్న అలల హ్ (త) 

స్వవకర్ంచడు, సంతోషించడు. 
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ఇతరుల్నుకూడా చేర్ితే, నేను అతనిని, ఆ 
భాగ్సావమిని వదలివ్రసాూ ను.' మరో ఉలేల ఖనంలో 'నేను ఆ 
వయక్షతతో, అతని ప్నితో విసుగు చెందుతాను' అని 
ఉంది.'' (ముస్లల మ్)  

 (3/1462)[ ) متفق عليه (  3]  - 5316
"َمْن َسِمَع    عليه وسلم: قَاَل الن َِب ُ صىل اهلل َعْن ُجْنُدٍب قَاَل: وَ 

  .ْن يَُرائِ اهلُل بِِه". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ مَ َسم ََع اهلُل بِِه وَ 
5316. (3) [3/1462 -ఏకీభవితం] 
జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైన్న 
ఖాయతికోసం, ఇతరుల్కు వినిపించటానికి, ఏదైన్న 
సతాకరయం చేస్తూ , అలల హ్ (త) తీరుపదినం న్నడు అతని 
లోపాల్ను ఇతరుల్కు తెలియజేసాూ డు, అదేవిధంగా 
ప్ర దరశన్నబుదిధ తో ఎవరైన్న ఏదైన్న చేస్తూ , తీరుపదినం 
న్నడు అలల హ్ (త) అతనిక్ష తెలియప్రుసాూ డు. ద్దనిక్ష 
తగిన ప్ర తిఫల్ం ప్ర సాదించడు. అంటే తీరుపదినం న్నడు 
అవమానించబడతాడు. అందర్ దు అతని మోసం, దగా 
బట్ట  బయలు చేయబడు తుంది. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 3/1462)حيح ( ص  [ ) 4]  - 5317
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ذٍَر قَاَل: قِْيَل لَِرُسوْ وَ 

ُجَل يَْعَمُل الْخَ  يَْحَمُدهُ الن َاُس عَلَْيِه. أََرأَْيَت الر َ  ْْيُ َو
َيٍة: يُِحب ُُه الن َاُس عَلَْيهِ وَ  "تِلَْك عَاِجُل بُْشَرى   اَل:قَ .ِِفْ ِرَوا

 . ُمْسِلٌم اهُ . َروَ "الُْمْؤِمِن 
5317. (4) [3/1462- దృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను  'ఎవరైన్న 
సతాకరయం చేస్తూ , ప్ర జలు అతనిె మచుికుంటే, 
అతనిె ప్ర శ్ంస్లస్తూ  అతనిె గురించ్చ ఏమని భావించాలి?' 
అని ప్ర శిెంచారు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'అతడు చితూ శుదిధ తో 
సతాకరయం చేయడం, ప్ర జలు అతనిె మచుికోవడం 
అది అతని కోసం శుభవారత  వంటిది. ఇంకా శుభస్తచకం 
కూడా.'' 64  (ముస్లల మ్)  

----- 

 

64) వివరణ-5317: అతని సంకల్పం మంచిదై, ప్ర జలు 

అతనిె కొనియాడితే ఇందులో ప్ర దరశన్నబుదిధ , చూప్ప 

గోలు లేవు. 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగిం ا
 ( 3/1462)[ ) حسن (  5] - 5318

لََة َعْن رَ عَ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه  ُسوْ ْن أَِِبْ َسْعِد بِْن أَِِبْ فََضا
َمِة لَِيْوٍم َّل َرْيَب   وسلم قَاَل: "إِذَا َجَمعَ  اهلُل الن َاَس يَْوَم الِْقَيا

ِ أََحًدا فَلَْيْطلُْب ْيِه نَادَى ُمَناٍد: َمْن كَاَن أَْشَرَك ِِفْ َعَمٍل َعِملَُه فِ  لِِل 
بَُه ِمْن ِعْنَد َغْْيِ اهللِ  ْرِك  ال فَإِن َ اهلَل أَْغََن  .ثََوا َركَاَء َعِن الش ِ .  "ش ُ

 .َرَواهُ أَْحَمُد 
5318. (5) [3/1462 -పార మాణికం]  
అబూ స'అద్ బిన్ అబూ ఫు'దాల్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, '' ఎల్లంటి సందేహం లేని, తీరుపదినం 
న్నడు అలల హ్ (త) అందర్నీ ఒకచోట్ చేరుితాడు. ఆ 
రోజు అలల హ్ (త) తరఫున ప్ర కటించేవాడు ఇల 
ప్ర కటిసాూ డు, 'అలల హ్ (త) ఆరాధనలో ఇతరుల్ను 
సాటికలిపంచేవారు అలల హ్య్యతరుల్నుండి తమ 
ప్ర తిఫల్ం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అలల హ్ (త) తన 
భాగ్సావముల్  అకకర  లేనివాడు.''  (అ'హుద్) 

 ( 3/1463)[ ) صحيح (  6]  - 5319
ِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َس َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو أَن َُه وَ 

ِمَع َخلِْقِه "َمْن َسِمَع الن َاُس بَِعَملِِه َسِمَع اهلُل بِِه أََسا: وسلم يَُقْولُ 
َرهُ". َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ    .ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"َوَحق ََرهُ َوَصغ َ

5319. (6) [3/1463 -దృఢం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: అతడు ప్ర వకత  

(స)ను ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా విన్నెడు, ''ఎవరైన్న 
పేరు ప్ర ఖాయతుల్ కోసం, ఇతరుల్కు వినిపించడానిక్ష 
సతాకరాయలు చేస్ల్ ఉంటే, తీరుపదినంన్నడు సృషిట తా్
ల్ందర్ ముందు అతనిె అవమానప్రచట్ం జరుగు 
తుంది.'' (బై్నహఖీ/ష్ట'అబిల్  ఈమాన్) 

 (1463/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 7]  - 5320
"َمْن كَانَْت   ه وسلم قَاَل:ليَعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عوَ 

ْتُه َجَعَل اهلُل ِغَناهُ ِِفْ قَلِْبِه َوَجَمَع لَُه َشْملَُه َوأَتَ نِي َُتُه َطلََب اْْلِخَرةِ 
ْنَيا َجَعَل  ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة َوَمْن كَانَْت نِي َُتُه َطلََب الد ُ  اهللُ الد ُ

أَْمَرهُ َوَّل يَأْتِْيِه ِمْنَها إِّل َ َما كُِتَب   الَْفْقَر بَْْيَ عَْيَنْيِه َوَشت ََت عَلَْيهِ 
ِمِذي ُ َوأَْحَمُد  ".لَهُ  ْ   .َرَواهُ الّت ِ

5320. (7) [3/1463 -అపరిశోధతం] 
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అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ 
ప్రలోకానిె కోరుకునేవార్ హృదయాలోల  అన్నశ్కత తను 
జనింప్జేసాూ డు. అతని ప్ర్సా్లతిని చకకదిదాుతాడు. 
ప్ర ప్ంచం అతని వెంట్్ ప్డుతుంది. అదేవిధంగా 
ఇహలోకానిె కోరుకునే వార్ని అలల హ్ (త) 
ద్దర్ద్దయరనిక్ష గుర్చేసాూ డు, అతని ప్నుల్నిెంటినీ 
చెలల చెదురు చేసాూ డు. ప్ర ప్ంచంలో అతని విధ వార తలో 
ఉనెదే అతనిక్ష ల్భసుూ ంది.'' (తిర్ుజి', అ'హుద్) 

 (1463/ 3)تتم دراسته (  لم[ )  8]  - 5321
َرِمي ُ َعْن أَبَاٍن َعْن وَ  ا   َزْيِد بِْن ثَابٍِت   الد َ

5321. (8) [3/1463 -అపరిశోధతం] 
అబాని, 'జైద్ బిన్ సా'బిత్ (ర)ల కథనం.  (ద్దరీు) 

 (1463/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 5322
َ عَ وَ  ْيَرةَ قَاَل:ْن أ   بَْيَنا أَنَا ِِفْ بَْيِِتْ ِِفْ يَا َرُسْوَل اهللِ  قُلُْت: ِِبْ ُهَر

َي إِذْ دََخَل   .َها عَلَي َ َرُجٌل فَأَْعَجَبِّنَ الَْحاُل ال َِِتْ َرآِِنْ عَلَيْ ُمَصَل َ
ْيَرةَ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   "َرِحَمَك اهلُل يَا أَبَا ُهَر

ر ِ  َك أَْجَراِن:لَ  ِمِذي ُ َوقَاَل: ".ةِ َوأَْجُرالَْعََلنِيَ  أَجُرالس ِ ْ  َرَواهُ الّت ِ
يْ     .ٌب َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5322. (9) [3/1463 -అపరిశోధతం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! నేను న్న ఇంట్లల  నమా'జు చదివ్ర సాల్ంలో కూర్కిని 
ఉండగా, అకసాుతుూ గా ఒక వయక్షత  న్న ఇంట్లల  ప్ర వ్రశించాడు. 
అతడు న్న ప్ర్సా్లతిని చూస్తడు, అంటే నేను నమా'జు,  
అలా్లహ్ ధాయనంలో ఉండట్ం చూసాడు. న్నకు ఎవర్కీ 
చూపించే సంకల్పం లేదు. కాని అతడు ననుె ఇంట్లల  
అల్ల చూస్తడు. ఇది ప్ర దరశన్న బుదిధ  అవదు కద్ద?' అని 
వినెవించుకున్నెను. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'అబూ 
హురైరహ్! అలల హ్(త) నీపైె దయచూప్ప గాక! నీకు 
రండు ప్పణాయలు ల్భసాూ యి. ఒకటి నీ చితూ శుదిధ క్ష, ఒకటి 
నీ ఆచరణకు. (తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం)  
ఎందుకంటే ప్ర జలు నినుె చూచి వార్ప కూడా 
చితూ శుదిధ తో ఆచర్సాూ రు.  

 (3/1463)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 5323
سلم:"يَْخُرُج ِِفْ و َعْنه قَاَل:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليهو

َماِن ِرَجال يَْخِتلُْوَن  ْيِن يَلَْبُسْوَن لِلن َاِس آِخِر الز َ ِ لد  ْنَيا بِا الد ُ

أِْن  ُبُهْم ُجلُْودَ الض َ ك َِر َوقُلُْو ْ أَْحىَل ِمَن الس ُ  ِمَن الل ِْْيِ أَلِْسَنهُْتُ
يَااقُلُْوُب  ِ ْوَن أَْم )يَُقْوُل اهلُل:  .ِب لذ  يَْجَتِئُرون لَي َ عَ "أَِِبْ يَْغَّت ُ

ْ فَِبْ َحلَْفُت َْلَبَْعثَن َ َعىَل  ْ فِْتَنًة َتَدعُ الَْحِلْيَم فِْْيِ لَِئَك ِمهْْنُ أُْو
ِمِذي ُ ("اَن َحْْيَ  ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

5323. (10) [3/1463- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''చివర్కాల్ంలో ప్ర జలు ధరుంద్దవరా ప్ర ప్ంచానిె 
సంపాదిసాూ రు. అంటే ధార్ుక ఆచరణచేస్ల సంపాదిసాూ రు. 
ప్ర జల్కు చూపించడానిక్ష మేకల్, తోడేళి వసాూ రలు 
ధర్సాూ రు. సునిెతతవం వల్ల  వార్ మాట్లు 
చక్కకరకన్నె తియయగా ఉంటాయి. అంటే వారు 
తోడేళి ముసుగులో తియయటి మాట్లు 
ప్లుకుతారు. అలల హ్ ఆదేశం: ''మీరు న్న వల్ల  
మోసానిక్ష గురవుతారా? న్నకు వయతిరేకంగా 
సాహస్లసాూ రా? నేను న్నపైె ప్ర మాణం చేస్ల చెబుతున్నెను. 
వీర్పైె ఎటువంటి ఉప్దర వానిె ప్ంపిసాూ నంటే, వీర్లో 
గొప్పతెలివి గ్ల్వారు కూడా ఆందోళనకు 
గురవుతారు.''  (తిర్ుజి') 

 (3/1464) [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 5324
ْبِن وَ    "إِن َ اهللَ  َمَرَعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:عُ َعِن ا

ْ أَْحىَل ِمَن  لََقْد َخلَْقُت َخلًْقا أَلِْسنَ  َتَعاىل قَاَل: َتَباَرَك وَ  هُْتُ
ك َرِ  ِبِفَِبْ َحلَْفُت  الس ُ ِمَن الص َ ُبُهْم أََمر ُ ْ فِْتَنًة  َْلُتِ  َوقُلُْو ُ ْيَحهْن َ

 ْ ْوَن أَْم عَلَي َ يَْجَّتُِؤوْ  َتَدعُ الَْحِلْيِم فِْْيِ اَن فَِبْ يَْغَّت ُ  َن؟"َحْْيَ
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ ْيٌب  َرَواهُ الّت ِ  . َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5324. (11) [3/1464 -అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, అలల హ్ ఆదేశం: ''అయితే నేను కొందర్ని 
సృషిట ంచాను. వార్ మాట్లు చక్కకరకంటే తియయగా 
ఉంటాయి. వార్ హృదయాలు మాతర ం చాల చేదుగా 
ఉంటాయి. నేను న్నపైె ప్ర మాణంచేస్ల చెబుతున్నెను. 
నేను తప్పకుండా వార్పైె కలోల లనిె అవతర్ంప్ 
జేసాూ ను. ఫలితంగా వార్లో మేధావులు కూడా 
ఆందోళనకు గురవుతారు. వారు న్న మందు 
సాహసించగోరి, న్న ద్దవరా మోసగింపబడతారు.'' 
(తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 
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 (3/1464)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 5325
ْيَرةَ قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :  َعْن أَِِبْ ُهَر

ِلكُل ِ ِش  ةً َو دَ َوقَاَرَب ر َ "إِن َ لِكُل ِ َشْيٍء ِشر َ ةً فَإِْن َصاِحُبَها َسد َ   ةٍ فَّْتَ
ِمِذي ُ "َتُعُدْوهُ  اْرُجْوهُ َوإِْن أُِشْْيَ إِلَْيِه بِاْْلََصاِبَع فَََل فَ  ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

5325. (12) [3/1464 -అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పర తివ్రన్నలో ఆతర త ఉంటంది. ప్ర తివయక్షత  పంద్దల్నే 
తప్న, చురుకుదనం, కోర్కలు కలిగి ఉంటాడు. 
ప్ర తిదానిలో అల్సతవం కూడా ఉంటుంది. అంటే 
ప్ర తివాడు నిరా్కాు ానిక్ష కూడా గురవుతాడు, ప్తన్ననిక్ష 
చేరుకుంటాడు. కనుక ఆచర్ంచేవాడు మ్ధేయ 

మారాానిన అనుసరిసి్త, అనేక ఆప్దల్ నుండి, కష్టట ల్ 
నుండి దూరంగా ఉండవ్చుచ. తన గ్మాయనిె 
చేరుకోవ్చుచ. సాఫల్యం పందవ్చుచ. ఒకవ్రళ పేరు 
ప్ర తిషఠ లుల్భస్తూ , ఖాయతిపొందితే, ఇతడు చాల 
దైవభకుత డు అని ప్ర జలు చర్ించుకుంటే, అతని 
ఆచరణకూడా పేరు ప్ర ఖాయతుల్కోసమే అవుతుంది. 
అప్పపడు ఇటువంటి వార్ని దైవభకుత లుగా, దైవభీతి 

ప్రులుగా ప్ర్గ్ణించ వ్దుద .''  (తిర్ుజి')  
 (3/1464)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 5326

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  "بَِحْسِب  َعْن أَنٍَس َعِن الن َ
 َ َر إِلَْيِه بِاْْل ِ أَْن يَُشا ر  َ  اْمِرْيٍء ِمَن الش َ َصاِبِع ِِفْ ِدْيٍن أَْو دُْنَيا إِّل 

  . "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"َمْن َعَصَمُه اهلُل". َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 
5326. (13) [3/1464- అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ధార్ుకంగా 
పేరు ప్ర ఖాయతులు మనిషిని చెడుకు గుర్చేసాూ యి. అంటే 
పేరుప్ర ఖాయతుల్ కోసమే అతడు ఆచర్ంచాడు. ఖాయతి 
గ్డించాడు. అయితే అలల హ్ (త) రకి్షంచే వాడు, రకి్షంచ 
బడతాడు.''  65 (బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ఈమాన్) 

 

65) వివ్ర్ణ్-5326: ఈ 'హదీసు' ద్దవరా తెలిస్లన 

విషయం ఏమిట్ంటే, పేరు ప్ర ఖాయతులుగ్ల్ వార్ని ప్ర తి 

ఒకకరూ  చూపించగ్ల్రు. కాని దైవసానిెహితయం 

గ్ల్వారు అంటే సతయవంతులు, అమరవీరులు, 

ప్పణాయతుులు మొదలైనవార్ గుర్ంచి అలల హ్ ''మేము 

దైవభీతిప్రుల్ను న్నయకులుగా చేసాము'' అని 

పేర్కకన్నెడు. అదేవిధంగా ప్ర ప్ంచంలో ధనవంతుడై 

----- 

لَْفْصُل ا  َ ِلُث لث َ ا   మూడవ విభాగిం    ا
 (3/1464)[ ) صحيح (  14]  - 5327

ْ َتِمْيَمَة قَاَل:عَ  ُجْنُدٌب َشِهْدُت َصْفَواَن َوأَْصَحابِِه وَ  ْن أَِِب
لُْوا: ْ فََقا   َهْل َسِمْعَت ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  يُْوِصْْيِ

عليه وسلم   قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل َشْيًئا؟وسلم 
َل َما يُْنِتُ  يَُقْوُل:  ِمَن اّْلِْنَساِن بَْطُنُه فََمِن  "َمْن َسِمَع إِن َ أَو َ

 ُ ًبا فَلَْيْفَعْل َوَمِن اْسَتَطاعَ أَْن َّل يَُحْوَل  اْسَتَطاعَ أَْن َّل يَأْك َل إِّل َ َطي ِ
ٍ ِمْن دٍَم اَْهَراقَُه فَ ْْيَ ابَْيَنُه َوَب  َيْفَعْل. َرَواهُ  لْ لَْجن َِة ِمْلُء كَف 
  .الُْبَخاِري ُ 

5327. (14) [3/1464- దృఢం] 
అబూ తమీమహ్ (ర) కథనం: నేను సఫావన్ మర్యు 
అతని మితుర ల్వదా కూర్కిని ఉన్నెను. అప్పపడు 
జున్దుబ్ (ర) ప్ర జల్కు హితబోధ చేసుూ న్నెరు. 
అప్పపడు ప్ర జలు 'మీరు ప్ర వకత  (స) ద్దవరా విన్నెరా?' 
అని అడిగారు. ద్దనికతను ''అవును, ప్ర వకత  (స)ను ఇల 
ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను విన్నెను. 'ఇతరుల్కు 
వినిపించటానిక్ష, పేరు ప్ర తిషఠ ల్ కోసం ఎవరైన్న 
సతాకరయం చేస్తూ , అలల హ్ (త) తీరుపదినంన్నడు 
అతనిె అందర్ ముందు అవమానిసాూ డు. ఇంకా అతని 
గుర్ంచి అందర్కీ తెలియజేసాూ డు. అదేవిధంగా 
అనవసరంగా ఇతరుల్కు హానికలిగించిన్న, కష్టట ల్కు 
గుర్చేస్లన్న తీరుప దినంన్నడు అలల హ్ (త) కూడా 
అతనిె కష్టట ల్కు గుర్చేసాూ డు'' అని అన్నెరు. ప్ర జలు 
'మర్కాసూ  హితబోధ చేయండి,' అని అన్నెరు. 
అప్పపడతను 'అనిెటికంటే ముందు మానవుణిణ  పాడు 
చేస్తది అతని పట్ు యే. అంటే ఆహారం పట్ట లోల క్ష 
వెళుతుంది. అది ధరుసంపాదన అయిన్న, అధరు 
సంపాదన అయిన్నసరే. అనిెటికంటే ముందు 
మరణానంతరం కుర ళేిది పట్ు యే. కనుక ఎవరైన్న 
సాధయమైనంత వరకు ధరు సంపాదనే తిన్నలి. 
అదేవిధంగా సాధయమైనంత వరకు గుక్కకడు రకత ం కూడా 

 

కూడా పాప్కారాయల్కు పాల్పడకుండా అలల హ్(త), 

ఆయన ప్ర వకత  (స) ఆదేశల్ ప్ర కారం జీవించే వయక్షత , దేవుని 

పిర యభకుత డని ప్ర వకత  (స) పేర్కకన్నెరు.  
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చిందించనివాడై ఉండాలి. అంటే ఇతరుల్ను కొట్ట ట్ం, 
తిట్ట డం, హాని చేకూరిట్ం మొదలైనవాటిక్ష దూరంగా 
ఉండాలి.'  (బు'ఖారీ)  

 (3/1465) [ ) ضعيف ( 15]  - 5328
او ِب أَن َُه َخَرَج يَْوًما إِىل َمْسِجِد َرُسْوِل اهلِل  َعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ

بَْن َجَبٍل قَاعًِدا ِعْنَد قََبِ  ذَ صىل اهلل عليه وسلم فََوَجَد ُمَعا
ِب ِ   َل:صىل اهلل عليه وسلم يَْبِكْي فََقاَل: َما يُْبِكْيَك؟ قَا الن َ

  .عليه وسلم يُْبِكْيِّنْ َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ يَِسْْيَ  

َي  ِ لِي ًا فََقْد  .ِشْرٌك  اءِ الر  ِ َو لُْمَحاَربَِة إِن َ  َوَمْن عَادَى لِِل  بَاَرَز اهلَل بِا
 َ َر اْْلَْتِقَياُء اْْلَْخِفَياَء ال َِذْيَن إِذَا غَابُْوااهلَل يُِحب ُ اْْل لَْم   بَْرا

ُبُهْم   بُْوا قُلُْو لَْم يَُقر َ يَُتَفق َُدْوا َوإِْن َحَضُرْوا لَْم يُْدَعْوا َو
بُْن  ِبْيُح الُْهَدى يَْخُرُجْوَن ِمْن كُل ِ َغْبَ َصامَ  اَء ُمْظِلَمٍة. َرَواهُ ا

  . "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 
5328. (15) [3/1465  -బలహీనం] 
'ఉమర్(ర) ఒకసార్ ప్ర వకత (స)మసా్లద్లోనిక్ష వెళ్ళిరు. 
అకకడ ప్ర వకత  (స) సమాధి తల్దగ్గ ర మ్'ఆజ్ బిన్ జబల్ 
(ర) కూర్కిని ఏడుసుూ న్నెరు. అతనిె, 'ఏ 
విషయంవల్ల  నీవు ఏడుసుూ న్నెవు,' అని అడిగారు. 
ద్దనిక్ష అతడు, 'ప్ర వకత  (స) ద్దవరా వినె విషయంవల్ల  
ఏడుసుూ న్నెను,' అని అన్నెరు. అంటే ప్ర వకత  (స) 
ప్ర దరశన్నబుదిధ  కొంతైెన్న అది అలా్లహ్(త)క సాటి 
కలిపంచటానిక్ష సమానమే, ఇంకా దైవభకుత ల్ ప్ట్ల  
శ్తుర తవం వహించట్ం, వార్క్ష హాని చేకూరిట్ం, వీటిక్ష 
పాల్పడినవాడు అలల హ్(త)తో యుదధ ం చేస్లనటేట . 
అలల హ్(త) భీతిప్రుల్ను, భక్షత ప్రుల్ను పేర మిసాూ డు. 
వార్ప్ట్ల  సంతృపిూ  చెందుతాడు. వీరు ప్ర జలోల  గుర్త ంచ 

బడరు, పేరు ప్ర ఖాయతులు లేనివారై ఉంటారు. వారు 
ఉన్నె, లేకపోయిన్న ఎవరూ ప్టిట ంచుకోరు. వార్ని 
ఎవరూ అతిథులుగా స్వవకర్ంచరు, చివర్క్ష తన ప్ర కకన 

కూడా కూరోినివవరు. అయితే వార్ హృదయాలు 
మారగ దరశక దీపాలు. ప్ర తిఅంధకార యుగ్ంలో 
జనిుసాూ రు. (ఇబ్నె మాజహ్, బై్నహఖీ /-ష్ట'అబిల్  
ఈమాన్)  

 (3/1465)[ ) ضعيف (  16]  - 5329
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْولُ عَ و اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ْن أَِِبْ ُهَر

ِ فَأَْحَسَن "إِن َ الَْعْبَد إِذَا َصىل  ِِف  ر    . الَْعََلنَِيِة فَأَْحَسَن َوَصىل َ ِِف الس ِ
ْبُن َماَجُه "قَاَل اهلُل َتَعاىل:    َهَذا َعْبِدْي َحق ًا". َرَواهُ ا

5329. (16) [3/1465- బలహీనం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర జల్ముందు బహిరంగ్ంగా చకకగా నమా'జు చేస్తవయక్షత  
రహసయంగా, ఒంట్ర్గా కూడా చకకగా నమా'జు చదివితే 
అలల హ్ (త) ఇతడు న్న సతయమైన ద్దసుడు'' అని 
అంటాడు.  (ఇబ్నె మాజహ్)  

 (3/1465)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5330
ِب َ صىل  َعْن وَ    عليه وسلم قَاَل:اهللُمَعاِذ بِْن َجَبٍل أَن َ الن َ

َماِن أَقْ َواٌم إِْخَواُن الَْعََلنَِيِة أَعَْداُء  "يَُكْوُن ِِفْ آِخِر الز َ
ْيَرةِ". ِر لَِك. قَاَل: َل:فَِقيْ  الس َ  يَا َرُسْوَل اهلِل َوكَْيَف يَُكْوُن ذَ

لَِك بَِرْغَبِة بَْعِضِهْم إِ     .ْعِض َوَرْهَبِة بَْعِضِهْم ِمْن بَْعٍض"ىل بَ "ذَ
5330. (17) [3/1465 -అపరిశోధతం] 
మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'చివర్కాల్ంలో పైెక్ష మితుర లుగా వయవహర్ంచే ప్ర జలు 
ఉంటారు. లోప్ల్ శ్తుర వులుగా ఉంటారు.' 'అదల,' 
అని ప్ర వకత  (స)ను ప్ర శిెంచట్ం జర్గింది. అప్పపడు ప్ర వకత  
(స) వార్లో కొందరు కొందర్ప్ట్ల  కోర్కగా ఉంటారు. మర్ 
కొందరు కొందర్ప్ట్ల  భయం కలిగిఉంటారు. వార్ పేర మ, 
శ్తుర తావలు దైవప్రర తికోసం అయిఉండవు. పార ప్ంచిక 
ప్రంగా ఐహికవాంఛల్ప్రంగా ఉంటాయి. వార్ కోర్క 
తీర్తే స్తెహానిె బహిరగ తం చేసాూ రు. ఒకవ్రళ వార్ కోర్క 
తీరకపోతే  శ్తుర తవం  బహిరగ తం  చేసాూ రు.''  (అ'హుద్) 

 (3/1465) [ ) لم تتم دراسته ( 18]  - 5331
اِد بِْن أَْوٍس قَاَل:َعْن شَ وَ    َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه د َ

"َمْن َصىل  يثَرائِْ فََقْد أَْشَرَك َوَمْن َصاَم يَُرائِْ   وسلم يَُقْوُل: 
َق يَُرائِْ فََقْد أَْشَرَك  وَ َرَك فََقْد أَْش      .َرَواُهَما أَْحَمُد  ."َمْن َتَصد َ

5331. (18) [3/1465 -అపరిశోధతం] 
షదా్దద్ బిన్ ఔన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  
ఉండగా నేను విన్నెను, ''ప్ర జల్కు చూపించడానిక్ష 
నమా'జు చేస్లనవాడు సాటికలిపంచినటేట . ప్ర జల్కు 
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చూపించడానిక్ష ఉప్వాసం పాటించినవాడు సాటి 
కలిపంచినటేట . అదేవిధంగా ప్ర జల్కు చూపించటానిక్ష 
ద్దనధరాులు చేస్లనవాడు సాటికలిపంచినటేట .'' 
(అ'హుద్) 

 (3/1465) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 5332
ْن قَاَل: َشْيٌء َسِمْعُت مِ  َما يُْبِكْيَك؟ َعْنُه أَن َُه بَََك فَِقْيَل لَُه:و

كَْرُتُه فَأَبْكَاِِنْ َسِمْعُت َذ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل فَ َرُسْوِل 
ِِت   عليه وسلم يَُقْوُل:  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ُف َعىَل أُم َ "أََتَخو َ

ْرَك َوال  ْهَوةَ الَْخِفي ََة" الش ِ قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل أَُتْشِرُك   قَاَل:  .ش َ
ُتَك ِمْن بَعْ  ْوَن َشْمًسا َوَّل  ُد أََما إِن َُهْم َّل يَْعبُ  ."نََعْم  :قَالَ  ِدَك؟أُم َ

ْهَوةُ َوَّل َوْثًنا وَ  قََمًراَوَّل َحَجًرا  لِِهْم. َوالش َ َلِكْن يراُؤْوَن بِأَْعَما
 َ  ْن يُْصِبَح أََحُدُهْم َصائًِما فََتْعِرُض لَُه َشْهَوةٌ ِمْن الَْخِفي َُة أ

ُك َص  تِِه فََيّْتُ    .ْيَماِن"َواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِ رَ  ْوَمُه".َشْهَوا
5332. (19) [3/1465 -అపరిశోధతం] 
షదా్దద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథనం: షదా్దద్ బిన్ ఔన్ ఏడుస్తూ  
ఉన్నెరు. 'ఎందుకు ఏడుసుూ న్నెరు,' అని అడగాగ , 
ఆయన సమాధానం ఇస్తూ  ప్ర వకత  (స) ''నేను న్న అనుచర 
సమాజం విషయంలో అంతరగ త వయసనం గుర్ంచి చాల 
భయప్డు తున్నెను'' అని ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను 
విన్నెను. ద్దనిక్ష నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమర్ తరావత 
తమర్ అనుచర సమాజం సాటి కలిపంచటానిక్ష 
గురవుతుంద్ద?' అని అడిగాను. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 
'అవును, వాళుి స్తరుయణిె, చందుర ణిణ , చెట్ల ను, 
రాళిను పూజించరు, కాని, ప్ర దరశన్న బుదిధ తో 
సతాకరాయలు చేసాూ రు, ఇదే షిరకర్ (సాటికలిపంచట్ం). 
ఇంకా అంతరగ త కోర్క ఏమిట్ంటే, ఉదయం ఉప్వాస 
సా్లతిలో లేసాూ రు. కాని ఏదో ఒక కోర్క గురుత కు వచిి ద్దనిె 
పూర్త చేయటానిక్ష ఉప్ వాసానిె భంగ్ ప్రుసాూ రు.'' 
(అ'హుద్, బై్నహఖీ-ష్ట'అబిల్ఈమాన్)  
ఈ 'హదీసు' ద్దవరా తెల్లస్లన విషయం ఏమిట్ంటే, ఒక 
ముస్లల మ్ ప్ర దరశన్నబుదిధ తో ఇసాల మ్ విధుల్ను 
నిరవర్త ంచిన్న, అది కూడా సాటికలిపంచట్ం వంటిదే. 
ఎందుకంటే చేస్లన సతాకరయం అలల హ్ (త) కోసం కాదు, 
ఇతరుల్ కోసం.  

 ( 3/1466)[ ) حسن (  20]  - 5333

 صىل  هللِ َخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل ا ي ِ قَاَل:الُْخْدرِ َعْن أَِِبْ َسِعْيِد وَ 
َكُر الَْمِسْيَح ا اَل فََقاَل:اهلل عليه وسلم َونَْحُن نََتَذا ج َ "أََّل   لد َ

كُْم بَِما اِل؟"ُهَو أَْخَوُف عَلَ  أُْخِبُ ج َ  ْيُكْم ِعْنِدْي ِمَن الَْمِسْيِح الد َ
لش ِ  َل:قَا .بَىَل يَا َرُسْوَل اهللِ  فَُقلَْنا: ْرُك الَْخِفي ُ أَْن يَُقْوَم  "اَ
جُ  . َرَواهُ  "ِر َرُجٍل  فَُيَصل ِْي فََيِزْيَد َصََلَتُه لَِما يََرى ِمْن نَْظ ُل الر َ

ْبُن َماَجُه"   .ا
5333. (20) [3/1466- పార మాణికం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
బయట్కు వచాిరు. అప్పపడు మేము మస్వ'హు దాజాాల్ 
గుర్ంచి మాటాల డుకుంటున్నెము, అది విని ప్ర వకత  (స) 
ఇల అన్నెరు, 'వినండి! నేను మీకు మస్వ'హుదాజాాల్ 
కంటే భయంకరమైన విషయానిె తెలుప్న్న?' అని 
అన్నెరు. ద్దనిక్ష మేము, 'తప్పకుండా ఓ ప్ర వకాత !' అని 
అన్నెము. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అది అంతరగ త షిరకర్, 
మనిషి నిల్బడి నమా'జు చదవట్ం పార రంభసౌ్తడు. 
ఎవరైన్న అటు వసుూ న్నెరని తెలిస్ల ద్దనిె సాగ్దీస్ల 
చదువుతాడు. అంటే ఇతరుల్కు చూపించ డానిక్ష 
సాగ్దీస్ల చదువుతాడు.'' (ఇబ్నె మాజహ్)  

 (3/1466)تم دراسته ( [ ) لم ت 21]  - 5334
ِب َ صىل اهلل عليه وسلموَ   قَاَل: َعْن َمْحُمْوِد بِْن لَِبْيٍد أَن َ الن َ

ْرَك اْْلَْصَغُر"ال "إِن َ أَْخَوَف َما أََخاُف عَلَْيُكُم  لُْوا: . ش ِ يَا َرُسْوَل   قَا
ْرُك  اهلِل َوَما َياُء". قَاَل: اْْلَْصَغُر؟ الش ِ ِ لر  َ   َرَواهُ أَْحَمُد. "ا
"يَُقْوُل اهلُل لَُهْم يَْوَم   َزادَ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن":وَ 
لِِهْم:ي الْعِ يَُجازِ  ل َِذْيَن كُْنُتْم ُتَراُؤْوَن ِِف  ا اِذَْهُبْوا إِىل َبادَ بِأَْعَما

ْنُظُروْ  ْنَيا فَا ا؟اَهْل َتِجُدوْ  الد ُ  "  َن ِعْنَدُهْم َجَزاًء َوَخْْيً
5334. (21) [3/1466 -అపరిశోధతం] 
మ'హ్మూద్ బిన్ ల్బీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

''షిరకర్ అస్'గ్ర్ విషయంలో మీప్ట్ల  నేనుచాల 
భయప్డుతున్నెను'' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు, 
'ఓ ప్ర వకాత ! షిరకర్ అస్'గ్ర్ అంటే ఏమిటి,' అని 
వినెవించుకున్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'ర్యా' 
అంటే ప్ర దరశన్న బుదిధ తో మాటాల డట్ం, లేద్ద 
సతాకరయం చేయట్ం,' అని అన్నెరు. (అ'హుద్, 
బై్నహఖీ) 
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 ఇంకా బై్నహఖీలో ఇల ఉంది, ''ద్దసుల్ ప్ర తిఫల్ం ఇస్తూ  
ఉనెప్పపడు అలల హ్(త), 'ఓ దూతలరా! మీరు ఈ 
ప్ర దరశన్న బుదిధ తో ఆరాధించేవాడిె తీసుకొనిపోండి, 
పాప్ప్పణాయలోల  ఏది పందుతాడో చూడండి'' అని 
ఆదేశిసాూ డు. (బై్నహఖీ -/ ష్ట'అబిలఈమాన) 

 (3/1466)[ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 5335
ْ  َعْن وَ   اهلِل صىل اهلل عليه  لُ قَاَل َرُسوْ   َسِعيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:أَِِب

ةَ  " لَْو أَن َ َرُجًَل َعِمَل  وسلم: َعَمًَل ِِفْ َصْخَرةٍ َّل بَاَب لََها َوَّل كُو َ
 .لُُه إِىل الن َاِس كَائًِنا َما كَاَن"َخَرَج َعمَ 

5335. (22) [3/1466- అపరిశోధతం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఎవరైన్న బండరాయిలో ఏదైన్న ప్నిచేస్తూ , 
ఎటూ మారగ ం లేకపోయిన్న, అతని కరు గుర్ంచి 
ప్ర జల్కు తెలిస్లపోతుంది. ఆ ప్ని ఎటువంటిదైన్న 
ప్ర జల్కు తెలిస్లపోతుంది. 66  (బై్నహఖీ) 

 (3/1466)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 5336
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ل:اَن قَاَعْن ُعثَْماَن بِْن َعف َ وَ 
َئةٌ  م:سل و لَِحٌة أَْو َسي ِ ْيَرةٌ َصا  أَْظَهَر اهلُل ِمْنَها "َمْن كَانَْت لَُه َسِر

   .ِردَاُء يُْعَرُف بِِه"
5336. (23) [3/1466-  అపరిశోధతం] 
'ఉసాున్ బిన్ 'అఫాాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకవయక్షత  యొకక ద్దగిఉనె మంచి లేక చెడును, 
అలల హ్ (త) ఆ చెడు అల్వాటును ప్ర జల్ముందు ఒక 
చిహెంగా బహిరంగ్ప్రుసాూ డు. ద్దనిె ప్ర జలు 
తెలుసుకుంటారు. మనిషి ఏది చేస్లన్న అలల హ్ (త)కు 
తెలియకుండా ఉండదు.'' (బై్నహఖీ) 

 (3/1466)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 5337
اِب عَ َعْن ُعَمَر بِْن الْخَ وَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ ط َ :  ِن الن َ

ِفٍق  ِة كُل َ ُمَنا َيْعَمُل "إِن ََما أََخاُف َعىَل َهِذهِ اْْلُم َ لِْحْكَمِة َو  يََتكَل َُم ِبا
لَْجْوِر"   .ْيَهِقي ُ اْْلََحاِدْيَث الث َََلثََة ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"َرَوى الْبَ  .بِا

5337. (24) [3/1466 -అపరిశోధతం] 
 

66) వివ్ర్ణ్-5335: అలల హ్ ఆదేశం: ''మీరు ద్దసౌునా 

దానిని అలల హ్ బయట్పెడౌాడు.'' (అల్-బఖర్హ్, 

2:72). అంటే వాటిని బహిరగ తం చేసౌ్తడు.''  

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న అనుచర 
సంఘంలోని కప్టాచారుల్ చెడుప్ట్ల  చాల భయప్డు 

తున్నెను. మేధావులల  మాటాల డుతారు. కాని, 
దురాురగ ం, దౌరాన్నయల్ను అనుసర్సాూ ర్ప. అంటే 
మాట్లు మంచివి. చేతలు చెడివి.'' (బై్నహఖీ/-
ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1466)يف ( [ ) ضع 25]  - 5338
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   اَل:قَ َعْن الُْمَهاِجِر بِْن َحِبْيٍب وَ 

ْ لَْسُت كُل َ كَََلِم الَْحِكْيِم أََتَقب َ   َتَعاىل:"قَاَل اهللُ  وسلم: ُل  إِِن ِ
َلِكْن أََتَقب َُل َهم َُه وَ  ُت َجَعلْ  َهَواهُ فَإِْن كَاَن َهم ُُه َوَهَواهُ ِِفْ َطاَعِِتْ  َو

َرِمي ُ  . لَْم يََتكَل َْم"ْن َوقَاًرا َوإِ  وَ  َصْمَتُه َحْمًدا ِِلْ  ا    .َرَواهُ الد َ
5338. (25) [3/1466  -బలహీనం] 
ముహాజిర్ బిన్ 'హబీబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నేను వైెదుయని ప్ర తి మాట్ను స్వవకర్ంచను. 
కాని అతని ధైరయం, సంకలపనిె స్వవకర్సాూ ను. ఒకవ్రళ 
అతని ధైరయం, సంకల్పం న్న విధ్యయతలో ఉంటే, అతని 
మౌన్ననిె న్నగొప్ప తనం, ప్ర శ్ంసగా భావిసాూ ను. ఒకవ్రళ 
అతను మాటాల డక పోయిన్న సరే.'' (ద్దరీు)  

===== 
  َوالَْخْوِف َباُب الُْبكَاءِ   - 6

6. ఏడుులు, భయభీతులు 
అలా్లహ్ (త) శిక్షకు భయప్డి ఏడవట్ం ఆరాధన 
అవుతుంది. దీనిె గుర్ంచి ఖుర్ఆన్లో కొనిె 
ఆయత్రలు ఉన్నెయి.'' మరియు ఎవ్డైతే తన 
పర భువు స్నిాధలో హాజర్ప కావ్లసి ఉంటుందనే భయం 
కల్లగ్న  ఉంటాడో, అతనికి రండు స్వర్గ  వ్న్నలుంటాయి.'' 
(స్తరహ్ రహాున్, 55:46) - 'అంటే తీరుపదినం న్నడు 
తన ప్ర భువుముందు నిల్బడాల్ని, తనుె తాను 
పాపాల్కు దూరంగా ఉంచుతూ అహంకారానిక్ష 
గుర్కాడు, పార ప్ంచిక వయవహారాలోల  ప్డి ప్రలోకానిె 
మరవడు. పైెగా ప్రలోకానిె గుర్ంచి ఆలోచిస్తూ  
ఉంటాడు. ధార్ుక విధుల్ను నిరవర్త స్తూ  ఉంటాడు. 
నిషిద్దధ ల్కు దూరంగా ఉంటాడు. ఇటువంటి వయక్షత క్ష ఒకటి 
కాదు రండు సవరాగ లు ల్భసాూ యి.'  
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మరోచోట్ అలల హ్ ఆదేశం: '' మరియు తన పర భువు 
మందు నిలబడవ్లసి ఉంటుందనా భయంతో తన 
మనసుాను దుష్ు వాంఛలక దూర్ంగా ఉంచ్చన వ్ాకిత కి; 
న్నశ్చయింగా, స్వర్గ మే, అతని నివాస్సా్తన మవు 
త్రంది.''  (అన్-న్న'జ'ఆత, 79:40-41)  

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగిం ا
 ( 3/1467)[ ) صحيح (  1]  - 5339

ْيَرةَ قَاَل:  ْن عَ   ِسِم صىل اهلل عليه وسلم: اقَاَل أَبُو الْقَ  أَِِبْ ُهَر
ا  نَْفِسْي بَِيِدهِ لَ  "َوال َِذْي  ْو َتْعلَُمْوَن َما أَعْلَُم لََبَكْيُتْم كَِثْْيً
لََضِحكْ     .ُتْم قَِلْيًَل". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ َو

5339. (1) [3/1467-  దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవర్ చేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన (త) సాకి్ష! న్నకు 
తెలిస్లన విషయాలు ఒకవ్రళ మీకు తెలిస్తూ , మీరు 
ఎకుకవగా ఏడుసాూ రు, తకుకవగా నవువతారు.'' 67 

(బు'ఖారీ) 
 ( 3/1467)[ ) صحيح ( 2]  - 5340

لَْت:وَ  ُل اهلِل صىل اهلل  ُسوْ قَاَل رَ  َعْن أُم ِ الَْعََلِء اْْلَْنَصاِري َِة قَا
َ  عليه وسلم: ْدِرْي َوأَنَا َرُسْوُل اهلِل َما  أِرْي َواهلِل َّل دْ "َواهلِل َّل أ

  .َعُل ِِبْ َوِبُكْم". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ يَفْ 
5340. (2) [3/1467 -దృఢం] 
ఉము 'అల' అ'న్నార్యాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం: ''అలా్లహ్ సాకి్ష! న్నకు తెలియదు, అలా్లహ్ 
సాకి్ష! న్నకు తెలియదు, నేను దైవప్ర వకత ను 
అయినప్పటికీ అలల హ్ (త) న్నప్ట్ల , మీప్ట్ల  ఎల 
విచార్ంచట్ం జరుగుతుందో.''  68 (బు'ఖారీ)  

 

67) వివరణ-5339: అంటే అవిధ్యయుల్కు, నేరసుూ ల్కు 

చాల కఠిన శిక్షలు ఉంటాయి. ఒకవ్రళ మీకు తెలిస్తూ , 

మీకు నవువరాదు. ఎప్పపడూ దైవభీతితో వణుకుతూ 

ఉంటారు. 

68) వివరణ-5340: అంటే నేను దైవప్ర వకత ను 

అయినప్పటికీ, ఎవర్ని క్షమించట్ం జరుగుతుందో, 

ఎవర్ని సవరగ ంలోనిక్ష ప్ంప్డం జరుగుతుందో న్నకు 

తెలియదు. ఇదంతా అలల హ్(త) దయపైె ఆధారప్డి 

ఉంది. ఇదంతా దైవభీతి గుర్ంచి ఆదేశించట్ం జర్గింది. 

 ( 3/1467)[ ) صحيح (  3]  - 5341
 َعْن َجاِبٍر قَاَل:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:وَ 

ُب  ائِ فََرأَْيُت فِْيَها اْمَرأَةً ِمْن بَِّنْ إِْسرَ  "ُعِرَضْت عَلَي َ الن َارُ  ْيَل ُتَعذ َ
ةٍ لََها َربََطْتَها فَلَْم تُ  لَْم َتَدْعَها َتأْكُُل ِمْن َخَشاِش ِِفْ ِهر َ ْطِعْمَها َو

ِمِر الُْخَزاِعي َ يَُجر ُ اْْلَْرِض َحّت    َماَتْت ُجْوعًا َوَرأَْيُت َعْمَرو بِْن عَا
َوائَِب ن َ قُْصَبُه ِِف ال  َل َمْن َسي ََب الس َ    .َرَواهُ ُمْسِلٌم  ".اِر َوكَاَن أَو َ

5341. (3) [3/1467  -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నరకం న్న 
ముందుకు రపిపంచబడుతుంది. నేను ఆ నరకంలో బనీ 
ఇసార యీల్కు చెందిన ఒక స్వూ రని చూచాను. కేవల్ం ఒక 
పిలిల  వల్ల  ఆమను శికి్షంచడం జరుగుతుంది. ఆమ ద్దనిె 
కటిట  ప్డేస్ల, ద్దనిక్ష అనెం పెటేట దీ కాదు, వదిలేదీ కాదు, 
అది ఎకకడికై్కన్న వెళ్ళి తినటానిక్ష. చివర్క్ష ఆపిలిల  ఆకలి 
దపిపకల్తో చనిపోయింది. ఇంకా అదే నరకంలో నేను 
'అమ్ర్ బిన్ 'ఆమిర్ 'ఖు'జా'యీను చూచాను. అతడు 
తన పేర గుల్ను ఈడుితున్నెడు. ఎందుకంటే 
అందర్కంటే ముందు విగ్ర హాల్ పేర ఎదాుల్ను వదిలే 
ఆచారానిె  పార రంభంచింది  ఇతడే.'' (ముస్లల మ్) 

 (3/1467)[ ) متفق عليه (  4]  - 5342
َ وَ  ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعْن َزْيَنَب بِْنِت َجْحٍش أ

ٍ قَِد   . اهللُ إِّل َ "َّل إِلََه  دََخَل يَْوًما فَِزعًا يَُقْوُل: ْيٌل لِلَْعَرِب ِمْن َشر  َو
َوَحل ََق  . ِمثُْل َهِذهِ" َج َوَمأُْجْوَج َب فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدِم يَأُْجوْ اقَّْتَ 

لَْت َزْيَنُب:  َتِلْيَها.بَْهاِم َوال َِِتْ اْْلِ  بِأَْصَبَعْيِه: يَا َرُسْوَل  فَُقلُْت: قَا
لُِحْوَن؟ قَاَل: "نََعْم إِذَا كَثَُر الَْخبَ لص َ ا ا اهلِل أَفَْنْهِلُك َوِفْينَ   ".  ُث ا

5342. (4) [3/1467  -ఏకీభవితం] 
'జైన్బ్ బిన్త్త జ'హష్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక సార్ 
ఆందోళనకరమైన సా్లతిలో ఆమ వదాకు వచాిరు. 'ల 
ఇలహ ఇల్ల లల హ్' ప్ఠిస్తూ  అరబుాల్పైె విన్నశ్ం 
విరుచుకుప్డుతుంది. ఈ ఉప్దర వాలు, యుద్దధ ల్ వల్ల  
అది చాల సమీప్ం లోనే ఉంది. యా'జూజ్, మా'జూజ్ల్ 
గోడలో వ్రల్ంత వెడలుప కనెం అయిపోయింది. అతి 

 

ఎందుకంటే దైవానిక్ష సనిెహితంగా ఉండే వయక్షత  చాల 

ఎకుకవగా దైవానిక్ష భయప్డుతూ ఉంటాడు. దైవభీతి 

గ్ల్వారు దైవశిక్షల్కు భయప్డుతూ ఉంటారు. 

దైవానుగ్ర హం ప్ట్ల  ఆశ్తో కూడా ఉంటారు. 
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తవరలో ఆ గోడ కూలి పోతుంది. యా'జూజ్, మా'జూజ్ 
మానవుల్పైె విరుచుకుప్డతారు. విన్నశ్నం 
సృషిట సాూ రు,'' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష 'జైనబ్, ''ప్ర వకాత ! 
మాలో మంచి వారున్నె మేము న్నశ్నం 

అయిపోతామా?'' అని అడిగారు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 
''అవును, పాపాలు, దురాురాగ లు, వయభచారం హదాు 

మీర్తే ప్పణ్యాత్రమలు ఉండట్ం, వారి పార ర్్నలు 
విన్నశ్నం  నుండి  ర్కిు ంచ లేవు.''  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 3/1467)[ ) صحيح (  5]  - 5343
مِ وَ  َ ٍر أَوْ َعْن أَِِبْ عَا لِِك اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: أ َل اهلِل وْ َسِمْعُت َرُس  ِِبْ َما

ِِتْ أَقَْواٌم  "لََيُكْونَن َ مِ  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: ْن أُم َ
ْيَر وَ  يَْسَتِحل ُْوَن الِْخز َ  لََيْْنِلَن َ أَقَْواٌم  َوالَْحِر الَْخْمَر َوالَْمَعاِزَف َو

ْ  عَلَ إِىل َجَنِب عَلٍَم يَُرْوُح  ْ َرُجٌل لَِحاْْيِ ِرَحٍة لَُهْم يَأْتِْْيِ ٍة جَ  بَِسا
ْ  فََيُقْولُْوَن: ْرِجْع إِلَْيَنا غًَدا فَُيَبي ِهُْتُ َيْمَسُخ  اِ َيَضُع الَْعلََم َو  اهلُل َو

ْيَن قَِردَةً َوخَ  َمةِ آَخِر .  "َناِزْيَر إِىل يَْوِم الِْقَيا  . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ
اِء لْمَ ِخ  اِِفْ بَْعِض نَُس وَ  لَْحاِء َوالر َ لِْحَر" بِا َ َصاِبْيِح: "ا
ْل  َ لَْخامُ ا اِي الُْمْعَجَمَتْْيِ  ْهَملََتْْيِ َوُهَو َتْصِحْيٌف َوإِن ََما ُهَو بِا ِء َوالز َ

بُْن اْْلَثِْْيِ ِِفْ َهَذا الَْحِدْيِث. َوِِفْ ِكَتاِب نَص َ عَلَْيِه الُْحَمْيِدي ُ وَ   ا
" َعْن  ْل "الُْحَمْيِدي ِ َ اِِب ِ ُبخَ  ا َتُرْوُح " :"اِري ِ َوكََذا ِِفْ "َشْرِحِه لِلَْخط َ

ْ لَِحاَجٍة" ِرَحٌة لَُهْم يَأْتِْْيِ    .َسا
5343. (5) [3/1467 -దృఢం] 
అబూ 'ఆమిర్, అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర)ల్ కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా మేము విన్నెము. 
''న్న అనుచర సమాజంలోని కొందరు ప్టుట  వసాూ రల్ను,  
సారాయిని, ఆట్పాట్ల్ను ధరుసముతంగా భావిసాూ రు. 
వీర్లో కొందరు పెదాపెదా కొండల్ నీడలోల  నివస్లసాూ రు. 
ప్ర జల్ందరూ వార్వదాకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు. వీరు 
చాలధనవంతులై ఉంటారు. వార్ ప్శువులు మేతకు 
ప్చిిక బయళిలోనిక్ష వెళతాయి. మేస్లన తరావత 
సాయంతర ం తిర్గి వచిినప్పడు ఒక అగ్తయప్రుడు 
అతని వదాకు వసాూ డు. వారు హేళనగా అతనితో, 
'ఇప్పపడు, వెళ్ళి రేప్ప రా' అని అంటారు. అతడు 
వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే వార్ హృదయాలోల  
దురుదాేశ్ం ఉంటుంది. రాతిర క్ష రాతేర  అలల హ్ (త) శిక్షను 
వార్పైె అవతర్ంప్జేసాూ డు. కొండను వార్పైె ప్డవ్రస్ల 

వార్ని న్నశ్నం చేసాూ డు. ఇతరుల్ను కోతులుగా, 
ప్ందులుగా మార్ివ్రసాూ డు. తీరుపదినం వరకు వారు ఆ 
రూప్ంలోనే  ఉంటారు.''  (బు'ఖారీ) 

 (3/1468)[ ) متفق عليه (  6]  - 5344
ْبِن ُعَمَر قَاَل: وَ   اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَ َعِن ا

ًب  ْ ثُم َ َب اا أََصا"إِذَا أَْنَزَل اهلُل بَِقْوٍم عََذا لَْعَذاُب َمْن كَاَن فِْْيِ
لِِهْم"ىَل بُِعثُْواعَ     . أَْعَما

5344. (6) [3/1468 -ఏకీభవితం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలల హ్ ఏదైన్న జాతిపైె దైవశిక్ష 
అవతర్ంప్జేస్తూ  అందర్నీ న్నశ్నం చేయడం జరుగు 

తుంది. అయితే తమ కరుల్ ప్ర కారం మళ్ళి సజీవ 

ప్రచట్ం  జరుగుతుంది.''  69  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 
 ( 3/1468) [ ) صحيح ( 7]  - 5345

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن َجاِبٍر قَاَل:وَ 
  .. َرَواهُ ُمْسِلٌم " َعىَل َما َماَت عَلَْيهِ "يُْبَعُث كُل ُ َعْبدٍ 

5345. (7) [3/1468- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబాులల హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం న్నడు ప్ర తి వయక్షత  ఎటువంటి 
ఆచరణ్యప్రంగా మరణిస్తూ  ఆసా్ల తిలోనే  
లేప్బడతాడు.''70 (ముస్లల మ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగిం    ا
 (1469/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 5346

ْيَرةَ قَالَ ْن أَِِبْ عَ  "َما  اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ : ُهَر
 َ لُِبَها".َهاِربَُها َوَّل ِمثَْل الَْجن َ  ُت ِمثَْل الن َاِرنَاَم يْ َرأ َرَواهُ   ِة نَاَم َطا

ِمِذي ُ  ْ  الّت ِ
5346. (8) [3/1469  -అపరిశోధతం] 

 

69) వివరణ-5344: అంటే అందర్నీ హతమారిడం 

జరుగు తుంది. అయితే తమతమ కరుల్ ప్ర కారం మళ్ళి 

మంచీ, చెడు సా్లతులోల  లేప్డం జరుగుతుంది.  

70) వివరణ-5345: అంటే అతడు విశవస్లగా మరణిస్తూ  

విశవస్లగా లేసాూ డు. ఒకవ్రళ అవిశవస్లగామరణిస్తూ , 

అవిశవస్లగా లేప్బడతాడు. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''నరకంలంటి ప్ర మాదకరమైనది నేను చూడలేదు, కాని 
ద్దనుెండి పార్పోయ్యవాడు ప్డుకున్నెడు, 
అదేవిధంగా సవరగ ంలంటి సుఖవంతమైనద్దనిె నేను 
చూడలేదు. కాని ద్దనిె కోరుకునే వయక్షత  కూడా 
ప్డుకున్నెడు.''   71 (తిర్ుజి') 

 (1469/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 5347
ْ   صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َل:َعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاوَ  "إِِن ِ

َماُء وَ وْ أََرى َما َّل َترَ  ِت الس َ ُحق َ لََها َن َوأَْسَمُع َما َّل َتْسَمُعْوَن أَط َ
َ  أَْن َتِئط َ َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما فِْيهَ  ا َمْوِضُع أَْربََعِة أََصاِبَع إِّل 

ِ وَ َوَملٌَك َواِضٌع َجْبهَ   لَْو َتْعلَُمْوَن َما أَعْلَُم اهللِ َتُه َساِجُد لِِل 
ذُْتْم بِاقَلََضِحْكُتْم  ا َوَما َتلَذ َ لََبَكْيُتْم كَِثْْيً لن َِساِء َعىَل  ِلْيًَل َو

ُعَداِت تَ  لََخَرْجُتْم إِىل الص ُ قَاَل  ْجأَُرْوَن إِىل اهلِل".الُْفُرَشاِت َو
ُ   اهُ أَْحَمُد َروَ  ُت َشَجَرةً ُتْعَضُد.يَا لَْيَتِّنْ كُنْ  أَبُْوذَر ٍ: ِمِذي  ْ َوالّت ِ

ْبُن َماَجهُ    .َوا
5347. (9) [3/1469-  అపరిశోధతం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను 
చూసుూ నెది మీరు చూడలేరు. అదేవిధంగా నేను 
వింటునెది మీరు వినలేరు. ఆకాశ్ం కేకలు, 
హాహాకారాలు చేసుూ ంది. దైవభీతి వల్ల  అది అల 
చేయడం సబబే. ఎవర్ చేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన 
సాకి్ష! దైవదూతలు సజాాలు (సాష్టట ంగాలు) చేయని స్్లం  
ఆకాశ్ంలో ఎకకడా లేదు. అంటే దైవదూతల్ందరూ 
సజాాలో ఉన్నెరు. ఎకకడా 4 అంగుళ్ళల్ సాల్ం అయిన్న 
ఖాళ్ళగా లేదు. అలా్లహ్ సాకి్ష! ద్దనిె మీరు తెలుసుకుంటే 
చాల తకుకవగా నవువతారు. చాల ఎకుకవగా 
ఏడుసాూ రు. ఇంకా మీ స్వూ రల్తో సంభోగ్ం కూడా 
చేయలేరు. మీరు అడవుల్ వైెప్ప బయలుదేర్ దైవానిె 
పార రా్స్తూ , ఏడుస్తూ  భయభకుత ల్తో మొరపెటుట  

కుంటారు. 
 

71) వివరణ-5346: అంటే ఎల్ల ప్పపడూ నరకంప్ట్ల  

భయప్డుతూ ఉండాలి. కాని ప్ర జలు ఏమరుపాటుకు 

గురై ఉన్నెరు. సవరగ ం విషయంలోనూ ఇందులో 

ప్ర వ్రశించటానిక్ష సతాకరాయలు చేయాలి. కాని ద్దనిె 

కోరుకునే వారు కూడా ప్డుకున్నెరు.  

అబూ జ'ర్ (ర) ''ఈ 'హదీసు'ను పేర్కకనె తరువాత 
నేను అడవిలో చెటుట నై ఉంటే ఎంత బ్బగుణుణ , నర్క్షవ్రయ 
బడతాను, న్నకు విచారణే  ఉండదు. నరక భయం 
కూడా ఉండదు,'' అని అన్నెరు. (అ'హుద్, తిర్ుజి', 
ఇబ్నె  మాజహ్) 

 (3/1469)ته ( [ ) لم تتم دراس  10]  - 5348
ْيَرةَ قَاَل:وَ    صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَر

َل  لََج َوَمْن أَْد َ أََّل  َج بَلََغ الَْمْْنَِل."َمْن َخاَف أَْد لَِيٌة   أ ْن ِسلَْعَة اهلِل غَا
ِمِذي ُ " اهلِل الَْجن َةُ  ةَ أََّل إِن َ ِسلْعَ  ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

5348. (10) [3/1469- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శ్తుర వుల్ భయం ఉనెవాడు, దోపిడీ భయం ఉనె 

వాడు రాతిర  మొదటి భాగ్ంలోనే పార్పోవటానిక్ష 
ప్ర యతిెసాూ డు. ఇటువంటి సందరాభలోల  ముందు 
జాగ్ర తూ గా పార్పోయ్యవాడు తన గ్మాయనిె చేరు 
కుంటాడు. మీరు జాగ్ర తూ గా ఉండండి! అలల హ్ (త) 
అనుగ్ర హాలు చాల విలువైెనవి. అలల హ్ (త) అను 
గ్ర హాలు సవరగ ంలో ఉన్నెయి.''  72   (తిర్ుజి') 

 (3/1469)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 5349
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَعَ وَ  "يَُقْوُل اهلُل  َل:اْن أَنٍَس َعِن الن َ

ْكُرهُ:  َفِّنْ ِِفْ  أَْخِرُجْوا ِمَن ال "َجل َ ِذ َكَرِِنْ يَْوًما أَْو َخا ن َاِرِمَن ذَ
ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ِكَتاِب اْل َروَ . َمَقاٍم" ْ  َبْعِث َوالن ُُشْوِر" اهُ الّت ِ

5349. (11) [3/1469-  అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుప దినం 
న్నడు అలల హ్(త) ప్ర ప్ంచంలో ననుె సుర్ంచే వార్ని, 
న్నకు భయప్డేవార్ని నరకం నుండి తీస్లవ్రయండి'' అని 
ఆదేశిసాూ డు. (తిర్ుజి', బై్నహఖీ- / బ'అసి' వ్నాషూర్) 

 (3/1469) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 5350
 

72) వివరణ-5348: అంటే సవరగ ం చాల విలువైెనది. 

చాల కషట మైనది. తమ అమూల్యమైన వాటిని 

ఖరుిచేయకుండా ల్భంచదు. ద్దని ఖరీదు ధనం, 

పార ణం. అవసరమైనచోట్ ధనం ఖరుి పెట్ట ండి, పార ణానిె 

తాయగ్ం చేయండి.  

అలల హ్ ఆదేశం: ''అలల హ్ విశవసుల్ ధనపార ణాల్ను 

సవరాగ నిక్ష బదులుగా కొనుకుకన్నెడు.''  
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لَْت: َعْن عَائَِشَة وَ  عليه وسلم   صىل اهلل  َسأَلُْت َرُسْوَل اهللِ  قَا
ُبُهْم َوِجلَةٌ ْؤُتْوَن َما أتُ َوال َِذْيَن يُ ) َعْن َهِذهِ اْْليَِة: أن َُهم ْوا َوقُلُْو

 ِذْيَن يَْشَربُْوَن ( أَُهُم ال َ 23:60مَرِجُعون؛ إِىل رب ِهِ 
َيْسِرقُْوَن؟ ُ ال َِذْيَن  يَ َّل " قَاَل: الَْخْمَرَو ُ َلِكهْن َ ْيِق َو ِ د  ا بِنَت الص ِ

ُف ُص يَ  قُْوَن َوُهْم يََخا َيَتَصد َ ُيَصل ُْوَن َو ْوَن أَْن َّل يُْقَبَل ْوُمْوَن َو
ِرُعوْ  لِئَك ال َِذْيَن يَُسا ْ أُو ِمِذي ُ  ِمهْْنُ ْ اِت". َرَواهُ الّت ِ َن ِِف الَْخْْيَ

  .ْبُن َماَجهُ َوا
5350. (12) [3/1469-  అపరిశోధతం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను ఈ 
ఆయత్ర, మరియు ఎవ్రైతే, తామ ఇవ్వవ్లసినది 
(’జకాత్) ఇచేచట్ప్పుడు, నిశ్చయంగా, వార్ప తమ 
పర భువువైప్పక మర్ల్ల పోవ్లసి ఉనాదనే భయానిా 
తమ హృదయాలలో ఉంచుకొని ఇసౌ్తరో;'' (అల్-
మఅ'మిన్, 23:60)- అంటే మతుూ పానీయాలు స్తవిస్తూ , 
దొంగ్తన్నలు చేస్తూ ఉంటార్య?' అని అడిగాను. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స), '' 'స్లదాీఖ్ కూతురా! ఇది కాదు. ఉప్వాసాలు 
ఉండేవారు, నమా'జు ఆచర్ంచేవారు, అమితంగా 
ద్దనధరాులు చేస్తవారు, అయినప్పటికీ వార్ప దైవానిక్ష 
భయప్డుతూ ఉంటారు. ఇటువంటి వారు 
సతాకరాయలోల  చాల తవరగా పాల్గగ ంటారు.'' (తిర్ుజి', 
ఇబ్నె మాజహ్) 

 (3/1470)(  ته[ ) لم تتم دراس  13]  - 5351
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا كَاَن الن َ  َعْن أَُِب ِ بَْن كَْعٍب قَاَل:وَ 

ُكُرْوا اهللَ  فََقاَل:ذََهَب ثُلُثَا الل َْيِل قَاَم  ُكُرْوا "يَا أَي َُها الن َاُس اذْ  اُذْ
اِجفَ  اِدفَُة َجاَء الَْمْوُت بَِما ُة اهلَل َجاَءِت الر َ ْيِه َجاَء فِ َتْتَبُعَها الر َ
ُ  َرَواهُ  الَْمْوُت بَِما فِْيِه". ِمِذي  ْ     .الّت ِ

5351. (13) [3/1470- అపరిశోధతం] 
ఉబయ్ బిన్క'అబ్(ర) కథనం: రాతిర  రండు జాములు 
గ్డచిన తరావత మేల్గకని లేచ్చ ప్ర వకత  (స), 'ప్ర జలరా!  
అలా్లహ్(త)ను సుర్ంచండి. అలా్లహ్(త) ధాయనం 
చేయండి. ప్ర జలరా! అలా్లహ్(త)ను సుర్ంచండి. 
భూకంప్ం వచేిస్లంది, ద్దని వెనుక రాబోయ్యది కూడా 
వచేిసుూ ంది,'  అని  అన్నార్ప. అంటే మరణం.  (తిర్ుజి')  

 (3/1470)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 5352

ىل اهلل عليه وسلم لَِصََلةٍ   ص ْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: َخَرَج الن َِب ُ عَ وَ 
 َ َ فََرأَى الن َاَس ك ثَْرُتْم ن َُهْم يَْكَتِشُرْوَن قَاَل: "أََما إِن َُكْم لَْو أَكْ أ

اِت لََشَغلَُكْم َعم َا أََرى ا ْكَر َهاِدِم الل َذ َ ْكَر ِذ لَْمْوُت فَأَْكِثُرْوا ِذ
اِت الَْمْوِت فَإِن َُه َّل يَأِْت َعىَل َهاِدِم الل َ  لَْقْبِ يَْوٌم إِّل َ َتكَل ََم   اذ َ
 َ اِب ا بَْيُت الُْغْرَبِة َوأَنَا بَْيُت الَْوْحَدةِ َوأَنَا نَ فََيُقْوُل: أ َ بَْيُت الّت ُ

ْودِ  :   .ْبُد الُْمْؤِمُن َوإِذَا دُفَِن الْعَ  .َوأَنَا بَْيُت الد ُ قَاَل لَُه الَْقْبُ
َمْن يَْمِشْي َعىَل َظْهِرْي إَِِل َ فَإِذْ   ب َ ْرَحًبا َوأَْهًَل أََما إِْن كُْنَت َْلَحَ مَ 
"فََيت َِسُع   قَاَل: َك".ْيُتَك الَْيْوَم َوِصْرَت إَِِل َ فََسَّتَى َصِنْيِعْي بِ َل وُ 

ُيْفَتُح لَُه بَ  ُد الَْفاِجُر  اٌب إِىل الَْجن َِة َوإِذَا دُفُِن الَْعبْ لَُه َمد َ بََصِرهِ َو
: َّل َمْرَحًبا َوَّل أَْهًَل أََما إِْن كُالْقَ أَِو اْلكَافُِر قَاَل لَُه  َت َْلَبَْغَض نْ ْبُ

ل ِيُتَك الَْيْوَم َوِصْرَت إَِِل َ فََسَّتَى َمْن يَْمِشْي َعىَل َظْهِرْي إَِِل َ فَإِ  ذْ ُو
َ  .َك"َصِنْيِعْي بِ   يَْخَتِلَف أَْضََلُعُه". قَاَل: "فََيلَْتِئُم عَلَْيِه َحّت 

َ ُسوْ َوقَاَل رَ  قَاَل: َخَل  دْ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِأََصاِبِعِه. فَأ
ُيَقي َُض  قَاَل: بَْعَضَها ِِفْ َجْوِف بَْعٍض. ْيًنا لَْو أَن َ "َو لَُه َسْبُعْوَن تِن ِ
ْنَيا  اْْلَْرِض َما أَْنَبَتْت َشْيًئا َما بَ َواِحًدا ِمْنَها نََفَخ ِِف  ِقَيِت الد ُ
يَْخِدْش  قَاَل وَ  قَاَل: . َحّت َ يُْفََض بِِه إِىَل الِْحَساِب"َنهُ فََيْنَهْسَنُه َو

ْبُ َرْوَضٌة ِمْن ِريَاِض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن ََما الْقَ 
ِمِذي ُ الَْجن َِة أَْو ُحْفَرةٌ ِمْن ُحَفرِ  ْ    . الن َاِر". َرَواهُ الّت ِ

5352. (14) [3/1470  -అపరిశోధతం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా'జు కోసం 
బయట్కు వచాిరు. ప్ర జలు నవువతూ ఉండట్ం 
చూసారు. అప్పపడు ప్ర వకత (స్), ''ఒకవ్రళ మీరు 
రుచుల్ను మరపింప్జేస్త ద్దనిె గురుత చేసుకుంటూ 
ఉంటే ఈ నవవటానిె మరచిపోతారు - అంటే మరణం, 
రుచుల్ను మరపింప్జేసుూ ంది. ప్ర తిరోజు సమాధి నేను 
చాల దర్దర ప్ప గ్ృహానిె, నేను ఏకాంత నివాసానిె, 
మటిట  ఇలుల ను, నేను ప్పరుగుల్, కీట్కాల్ నివాసానిె. 
న్నలోనికి వచేి ప్ర తివాడు ఒంట్ర్గా వసాూ డు. మటిట  
లోనిక్ష వచిి కుర ళ్ళి కుర శించి పోతాడు. చీమలు, 
ప్పరుగులు అతనిె తినివ్రసాూ యి. విశవస్లని సమాధిలో 
దించిన తరువాత, సమాధి విశవస్లతో, 'నీ రావట్ం 
శుభమగుగాక, నీవు ఇకకడ నివస్లంచడం శుభమగు 
గాక. నువువ విశల్మైన, సుఖాల్ మయమైనచోటుకు 
వచాివు, నీవు నీ ఇంటిక్ష వచాివు. న్నపైె నడిచే 
ప్ర జల్ందర్లో క్కలల  నీవు న్నకు అతయంత పిర యుడవు. 
ఈన్నడు నీపైె నేను సంరక్షకురాలిగా, అధికార్గా 
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నియమించబడిాను. నీవు నిసాహాయుడవైె న్నవదాకు 
వచాివు. ఈన్నడు నేను నీప్ట్ల  మంచిగా ప్ర వర్త సాూ ను. 
సుఖవిలసాల్ను అందిసాూ ను. నీవు నీ కళితో చూస్తూ  
సమాధి అకకడ వరకు విశల్ంగా తయారవుతుంది' 
అని అంటుంది. అతనికోసం సవరగ ద్దవరాలు తెరువ 
బడతాయి. అదేవిధంగా పాపాతుుడు, దురాురుగ డు 
ఖననం చేయబడితే, సమాధి అతనితో, 'నీ రావట్ం 
న్నశ్నంగాను, నీ నివాసం పాడుగాను. ప్ర ప్ంచంలో 
అందర్కంటే నీచుడవు నీవ్ర. నేను ఈన్నడు నీపైె 
అధికార్గా సంరక్షకుడిగా నియమించబడిాను. నేను 
నీప్ట్ల  ఎల ప్ర వర్త సాూ నో నీవ్ర చూసాూ వు. ఆ సమాధి అతని 
ప్ట్ల  ఇరుకుగా అయిపోతుంది, కలిస్లపోతుంది. చివర్క్ష 
అతని ప్ర కకట్టముకలు అటువి ఇటు, ఇటువి అటు 
అయిపోతాయి. ఒకద్దంట్లల  ఒకటి దూర్ పోతాయి.'' ప్ర వకత  
(స) తన చేతి వ్రర ళితో సైగ్చేస్ల అంటే తన రండు 
అరచేతుల్ను ఒకద్దనిలో ఒకటి కలిపి చూపించారు. 
''అతనిపైె 70 విషసరాపలు నియమించబడతాయి. 
వాటిలో ఒకటి కూడా భూమిపైె కాటువ్రస్తూ  ప్ర ళయం వరకు 
ఎటువంటి ప్ంట్లు ప్ండవు. ఆ విషసరాపలు అతనిె 

కాటువ్రస్తూ  అతనిె హింస్లస్తూ  ఉంటాయి. చివర్క్ష 
అతనిె తీరుపదినం న్నడు అలల హ్ ముందు 
సమర్పంచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సమాధి 
సవరగ ం తోట్లోల ని ఒకతోట్, నరకం గొయియలోల ని ఒక 
గొయియ.''  (తిర్ుజి')  
ఈ 'హదీసు' ద్దవరా తెలిస్లన విషయం ఏమిట్ంటే 
సతాకరాయలు చేస్తవార్క్ష అలల హ్(త) ప్ర తిఫల్ం 
ప్ర సాదిసాూ డు. పాపాలు చేస్తవార్ని కఠినంగా శికి్షసాూ డు. 

 (3/1471) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 5353
لُْوا: َة قَاَل:َعْن أَِِبْ ُجَحْيفَ وَ   قَاَل: .يَا َرُسْوَل اهلِل قَْد ِشْبَت  قَا

ُتَهاُهوْ "َشي ََبْتِّنْ ُسْوَرةُ  ِمِذي ُ "ٍد َوأََخَوا ْ     .. َرَواهُ الّت ِ
5353. (15) [3/1471  -అపరిశోధతం] 
అబూ జు'హైెఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ప్ర జలు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! తమరు ముసలితన్ననిక్ష చేరుకున్నెరు. 
తమర్ తల్ వెంటుర కలు గ్డిం వెంటుర కలు తెల్ల బడి 
పోయాయి,' అని అన్నెరు. దానికి పర వ్కత  (స్), 'స్తరహ్ 

హూద్ (11) మర్యు అటువంటి స్తరాహ్లు ననుె 
ముసలివాణిణ  చేస్లవ్రసాయి. వీటిలో ప్ర ళయ 
సంఘట్నలు, దృశయలు పేర్కకనడం జర్గింది,' అని 
అన్నార్ప. (తిర్ుజి') 

 (3/1471)دراسته (  [ ) لم تتم 16]  - 5354
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   ْد ِشْبَت. قَيَا َرُسْوَل اهللِ  قَاَل أَبُْوَبْكٍر: َعِن ا
)َعم َ   وَ  )الُْمْرَسََلُت(وقَِعُة(وا)ال وَ  )ُهْودٌ( َشي ََبْتِّنْ  قَاَل:

َِرْت() وَ  يََتَساَءلُْوَن( ْمُس كُو  ِكَر    .إِذَا الش َ ِمِذي ُ َوذُ ْ َرَواهُ الّت ِ
ْيَرةَ:حَ    ."ِكَتاِب الِْجَهاِد""ِِفْ  َّل يَِلُج الن َارَ  ِدْيُث أَِِبْ ُهَر

5354. (16) [3/1471-అపరిశోధతం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర), 'ఓ 
ప్ర వకాత ! తమరు ముసలివారై పోయారు,' అని అన్నెరు. 
ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 'స్తరహ్ హూద్ (11), స్తరహ్ అల్ 
వాఖ'అహ్ (56), స్తరహ్ ముర్సలత్ (77), స్తరహ్ 
'అము యతసా అ'లూన్ (78), స్తరహ్ వ్ ఇజషిమ్సు 
కువివరత్ (81)లు ననుె ముసలివాణిె చేస్లవ్రసాయి. 
ఎందుకంటే ఈ స్తరహ్ల్లో ప్ర ళయ సంఘట్నలు 
పేర్కకనబడిాయి.  (తిర్ుజి') 

----- 

 َ ِلُث ا    మూడవ విభాగిం    لَْفْصُل الث َا
 (3/1471)[ ) صحيح (  17]  - 5355

ْم  ِنكُ ْعَملُْوَن أَْعمَاًّل ِهَي أَدَق ُ ِِفْ أَعْيُ إِن َُكْم لَتَ  ْن أَنٍَس قَاَل:عَ 
َها َعىَل َعْهدِ  ْعِر كُن َا نَُعد ُ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ِمَن الش َ

  .ْعِّن الُْمْهِلكَاِت. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ ِمَن الُْمْوِبَقاِت. يَ 
5355. (17) [3/1471 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మీరు పాపాలు చేస్ల వాటిని చాల 
చినెవిగా భావిసుూ న్నెరు. మేము ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో 
విన్నశ్ కారులుగా భావించేవాళిం. (బు'ఖారీ)  
అంటే చినా చినా పాపాల్ను తేలిగాగ  తీసుకోరాదు. 
అవి పెరుగుతూ మహా పాపాలుగా తయారవుతాయి. 

 (3/1471)ته ( [ ) لم تتم دراس  18]  - 5356
"يَا  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َعْن عَائَِشَة أَن َ وَ 
نُْوِب فَإِن َ ائِ عَ  َراِت الذ ُ لًِبا". َشَة إِي َاِك َوُمَحق ِ َرَواهُ   لََها ِمَن اهلِل َطا

ْبُن َماَجُه َوالد َ  َرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن" ا  ا
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5356. (18) [3/1471  -అపరిశోధతం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 

'ఆయి'షహ్! చినె పాపాల్కు దూరంగా ఉండు. ఎందు 
కంటే అలల హ్ (త) దూతలు ఎల్ల ప్పపడూ వార యటానిక్ష 
స్లదధ ంగా ఉంటారు. వాటిని వార స్తూ ్ ఉంటారు.'' (ఇబ్నె 
మాజహ్, ద్దరీు, బై్నహఖీ/-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 (3/1471) [ ) صحيح ( 19]  - 5357
 اهلِل بِْن ُعَمَر:ُد قَاَل ِِلْ َعبْ  بُْردَةَ بِْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: َعْن أَِِبْ وَ 

 ْ اَل فَإِن َ أَِِبْ قَ قَاَل: َّل. قُلُْت: قَاَل: ِْلَبِْيَك؟ َهْل َتْدِرْي َما قَاَل أَِِب
َك أَْن إِْسََلمَ  :ِْلَبِْيَك  َنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل  يَا أَبَا ُمْوََس َهْل يَُسر ُ
َملََنا كُل َُه َمَعُه َوعَ  عليه وسلم َوِهْجَرَتَنا َمَعُه َوِجَهادَنَا َمَعهُ  اهلل

 ُ َرأًْسا  ْنُه كََفافًا َعَمٍل َعِملَْناهُ بَْعَدهُ نَُجْونَا مِ ل َ بََردَ لََنا؟ َوأَن َ ك
  َجاَهْدنَا بَْعَد َرُسْوِل اهللِ  َّل َواهلِل قَْد  ِْلَِِبْ: : فََقاَل أَبُْوَك  بَِرأِْس؟

ا.  َنا صىل اهلل عليه وسلم َوَصل َْيَنا َوُصْمَنا َوَعِملْ  ا كَِثْْيً َخْْيً
لَِك. قَاَل أَِِبْ:بَ  َوأََسلَْم َعىَل أَْيِدْيَنا ْ  ْشٌر كَِثْْيٌ َوإِن َا لََنْرُجْو ذَ َلِكّن ِ َو

لَِك بََردَ لََنا َوأَن َ  أَنَا َوال َِذْي نَْفُس ُعَمَر بَِيِدهِ لََوِدْدُت   كُل َ  أَن َ ذَ
َفافًا َرأًْسا بَِرأٍْس. فَُقلُْت: إِن َ   كََشْيٍء َعِملَْناهُ بَْعَدهُ نََجْوَنا ِمْنهُ 

ُ  أَبَاَك  ا ِمْن أَِِبْ. َرَواهُ الْبَُخاِري   .َواهلِل كَاَن َخْْيً
5357. (19) [3/1471-దృఢం] 
అబూ బుర్దహ్ బిన్ అబీ మూసా (ర) కథనం: 

'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) న్నతో, 'న్న తండిర గారు, నీ 
తండిర  గార్తో ఏమన్నెరో నీకు తెలుసా?' అని 
అడిగారు. ద్దనిక్ష నేను 'లేదు' అని అన్నెను. 
అప్పపడతను, ''న్న తండిర  'ఉమర్ (ర) నీ తండిర  అబూ 
మూసాతో, 'ఓ అబూ మూసా! ప్ర వకత  (స) వదా మనం 
ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచట్ం, ప్ర వకత  (స) వెంట్ వల్స పోవట్ం, 
ప్ర వకత  (స) వెంట్ పోరాడట్ం ఇంకా ఇతర విషయాలు 
మనకు లభం చేకూరేివ్ర. అయితే ఆ తరువాత మనం 
చేస్త ప్నుల్కు ఒకవ్రళ సర్సమానంగా సాఫల్యం పందితే, 
అంటే ప్పణాయలు, పాపాలు సమానమై శిక్ష నుండి 
తపిపంచుకుంటే ఇది చాల ఆశ్ిరయకరమైన విషయం 
అవుతుంది,' '' అని అన్నెరు. - అంటే 'ఉమర్ (ర) 
మాట్కు అరాం ఏమిట్ంటే ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో మనం 
చేస్లన సతాకరాయల్కు తప్పకుండా మనకు ప్ర తిఫల్ం 
ల్భసుూ ంది. ప్ర వకత   మరణానంతరం చేస్లన 

సతాకరాయల్కు సర్సమానంగా అంటే ప్ర తిఫల్ం వదాు, 
శిక్షప్డకుండా ఉంటే చాలు.' -  అప్పపడు మీ తండిర  అబూ 
మూసా న్న తండిర , 'ఉమర్తో, ''అలకాదు అలా్లహ్ సాకి్ష 
మనం ప్ర వకత  (స) తరావత కూడా పోరాటాలు చేసాము. 
అనేక నమా'జులు చదివాము. అనేక రోజులు 
ఉప్వాసాలు ఉన్నెం. అనేక సతాకరాయలు చేసాం, ఇంకా 
మన చేతుల్పైె అనేకమంది ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచారు. ఈ 
సతాకరాయల్నిెటికీ మనకు ప్పణయం ల్భసుూ ందని 
ఆశిదా్దం,'' అని అన్నెరు. అప్పపడు న్న తండిర  ఉమర్ 
(ర), ''ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో చేస్లన సతాకరాయల్కు తగిన 
ప్పణయం మనకు ల్భసుూ ంది. ఆ తరువాత చేస్లనవి కలిపి 
సర్సమానం అయిపోతే అదే మాకు ప్దివ్రలు.'' ఈ 
ఇదార్లో ఎవర్ అభపార యం మంచిది, ద్దనిక్ష నేను మీ 
తండిర  'ఉమర్ (ర) న్న తండిర  అబూ మూసా (ర) కంటే 
ఉతూ ములు. అంటే 'ఉమర్ (ర) అభపార యమే 
ఉతూ మమైనది.  (బు'ఖారీ)  
అంటే 'ఉమర్ (ర)లో దైవభీతి అధికంగా ఉండేది. 
అందువలేల   అల్ అన్నెరు.  

 (3/1472)   [ و ) لم تتم دراسته ( 20]  - 5358
ْيَرةَ قَاَل: ْن عَ   لم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس أَِِبْ ُهَر

ْ بِِتْسٍع  َوالَْعََلنَِيِة َوكَِل  : "أََمَرِِنْ َرِب ِ ِ ر  الَْعْدِل  َمةِ َخْشَيِة اهلِل ِِف الس ِ
ََض َوالَْقْصدِ  ِِف الَْغَضِب وَ   الَْفْقِرَوالِْغََن َوأَْن أَِصَل َمْن  ِِف  الر 
 ُ ُكْوَن َصْمِِتْ ْعِطْي َمْن َحَرَمِّنْ َوأَْعُفَو َعم َْن َظلََمِّنْ َوأَْن يَ قََطَعِّنْ َوأ

ْكًرا وَ فِْكًرا َونُْطقِ  لُْعْرِف" ْي ِذ ةً َوآُمَرِبا  :ْيَل َوقِ  .نَْظِرْي ِعْبَ
لَْمْعُرْوِف"  َرَواهُ َرِزْيٌن  . "بَا

5358. (20) [3/1472  -అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుె 9 
విషయాల్ను గుర్ంచి ఆదేశించారు: 1. ప్ర జలతో కల్స్ల 
ఉన్నె, ఏకాంతంలో ఉన్నె దైవానికే భయప్డాలి. 2. 
కోప్ంలోనూ, సంతోషంలోనూ న్నయయమైన ప్లుకుల్నే 
ప్ల్కాలి. 3. ద్దర్దయరంలోనూ, ధనసంప్ దలోల నూ మధ్యయ 
మారాగ నిె అనుసర్ంచాలి. 4. బంధుతావనిె తెర ంచే 
బంధువుల్తో ఉతూ మంగా వయవహర్ంచాలి. 5. ఇవవని్
వార్క్ష ఇవావలి. 6. దురాురుగ ని దురాురాగ నిె్
క్షమించ్చలి. 7. మౌనంలో్ చింతన చేయాలి. 8. 
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మాటాల డేట్ప్పపడు అలా్లహ్ ధాయనం చేయాలి. 9. నీ 
చూప్పకూడా లభకరమైనదిగా ఉండాలి, సతాకరాయల్ 
గుర్ంచి  ఆదేశిస్తూ   ఉండాలి. (ర'జీన్)  

 (3/1472)راسته ( [ ) لم تتم د 21]  - 5359
َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَا َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ 
دُُمْوعٌ َوإِْن   ْيهِ يه وسلم: "َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن يَْخُرُج ِمْن عَْيَن عل 

بَاِب  ِ  مِ  كَاَن ِمثَْل َرأِْس الذ ُ ْن َخْشَيِة اهلِل ثُم َ يُِصْيُب َشْيًئا ِمْن ُحر 
َمُه اهلُل َعىَل الن َارِ َوجْ  ْبُن َما"ِهِه إِّل َ َحر َ   َجُه . َرَواهُ ا

5359. (21) [3/1472 -అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''దైవభీతి వల్ల  ఒకకచుకక కనీెరు రాలిన్న 
అలల హ్ (త) అతనిపైె నరకానిె నిషిదధ ం చేసాూ డు.'' (ఇబ్నె 
మాజహ్)  
అంటే చితూ శుదిధ తో, దైవభీతివల్ల  కనీెటి ఒకకచుకక 
ర్యల్లన వయక్షత  సవరగ ంలోనిక్ష ప్ర వ్రశిసాూ డు. అంటే నరకంలోనిక్ష 
ప్ర వ్రశించడు.   

===== 
ِ الن َاِس ُب تَ َبا   -  7 ُ  َغْي 

7. పర జలాో మార్లులు 
ప్ర ప్ంచంలో ప్ర తిరోజు మారుపలు, చేరుపలు 
జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకోకసార్ చల్ల గా ఉంటుంది. 
ఒకోకసార్ వ్రడిగా ఉంటుంది, ఒకోకసార్ సుఖంగా 
ఉంటుంది. ఒకోకసార్ కషట ంగా ఉంటుంది. ఒకోకసార్ 
వరిం, ఒకోకసార్ ప్చిగా, ఒకోకసార్ ఎండుగా, 
ఒకోకసార్ ధనసంప్దలు, ద్దర్దయరం వస్తూ -పోతూ 
ఉంటాయి. అయితే ఇవనీె కొనిె కారణాల్ వల్ల  
జరుగుతూ ఉంటాయి.  
అలల హ్ ఆదేశం: ''...నిశ్చయంగా, ఒక జ్దతివార్ప 
తమసాితిని తాము మారుికోనంత వరకు, అలల హ్ 
వార్ సా్లతిని మారిడు...'' (హూద్, 13:11) 
ప్ర వకత  (స) కాల్ంలో ముస్లల ముల్ ప్ర్సా్లతి చాల 
బ్బగుండేది. కాని ప్ర వకత  (స) మరణానంతరం ముస్లల ముల్ 
ప్ర్సా్లతి మార్పోయింది. తీరుపదినం వరకు అనీె 
మారుతూ ఉంటాయి. చివర్క్ష 100 ముస్లల ములోల  

ఒకకరైన్న సరైన ముస్లల మ్ ఉండరు. క్షర ంది 'హదీసు'ల్ను 
అధయయనం చేయండి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగిం    ا
 (3/1473) [ ) متفق عليه ( 1]  - 5360

ْبِن ُعَمرَ عَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَل:قَ ِن ا
ُمت ََفٌق  ِحلًَة".الن َاُس كَاْْلِبِِل اْلِماَئِة َّل َتكَادُ َتِجُد فِْيَها َرا "إِن ََما
  .هِ عَلَيْ 

5360. (1) [3/1473 -ఏకీభవితం] 
'అబాులల హ్ బిన్'ఉమర్ (ర)కథనం: ప్ర వకత (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర జలు 100 ఒంట్టలోల  ఒకకటికూడా 
ప్ర యాణానిక్ష ప్నిక్షరానిదిగా ఉన్నెరు.73 (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (3/1473) [ ) متفق عليه ( 2]  - 5361
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُسْولُ قَاَل رَ   َسِعْيٍد قَاَل:َعْن أَِِبْ وَ 

ا ِبِشْبٍَوِذَراعًا بِِذَراٍع ْن قَ "لََتت َِبُعن َ ُسَنَن مَ  ّت  لَْو حَ ْبلَُكْم ِشْبً
لَْيُهْودَ   :قِْيَل  دََخلُْوا ُجْحَرَضب ٍ َتِبْعُتُمْوُهْم". َ يَا َرُسْوَل اهلِل ا

  .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  "."فََمْن  قَاَل: َوالن ََصاَرى؟
5361. (2) [3/1473- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మీరు 
మీ పూరీవకుల్ అడుగు జాడల్పైె నడుసాూ రు.  ఒకవ్రళ 
వారు ఉడుము కనెంలోప్ర వ్రశిస్తూ , మీరు కూడా ద్దనిలోక్ష 
ప్ర వ్రశిసాూ రు,'' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు పూరీవకు 

ల్ంటే ఎవరు? అని ప్ర శిెంచారు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స), 
'య్యదులు, కై్కరసూ వులు,' అని అన్నెరు. ఇంకా ఒకవ్రళ 
వారు కాకుంటే మరవరు? అంటే య్యదులు మర్యు 
కై్కరసూ వులే. 74 (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 

73) వివరణ-5360: అంటే ప్రయాణంచేస్త ఒంట్ట. ప్ర వకత  (స) 

మరణానంతరం మూడు తరాల్ తరువాతి ప్ర జల్లో 

100లో ఒకకరుకూడా సరైనముస్లల మ్ ల్భంచరు. 

మర్కొందరు ఇది అనిె కాలల్కు వర్త సుూ ందని 

భావిసుూ న్నెరు. ఇసాల మీయ ఆదేశలోల  ముస్లల ముల్ంతా 

సమానమే. పేద, గొపు, మంచి, చెడు అందరూ 

సమానులే. ఒంట్టల్నీె సమానంగా ఉనెటుట . 

74) వివరణ-5361: అంటే ఉడుము. ఇంకా ఈరిాయ, 

దేవష్టల్ను కూడా అంటారు. అంటే ఒకవ్రళ మీ 
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 ( 3/1473) [ ) صحيح ( 3]  - 5362
اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َعْن َمْردَاٍس اْْلَْسلَِمي ِ قَاَل:وَ 

لَةٌ  ال "يَْذَهُب  وسلم: ُل َوَتْبََق ُحَفا ُل فَاْْلَو َ لُِحْوَن اْْلَو َ ا   ص َ
ِل كَ  ِعْْيِأَِو الت َْمِر َّل يَُبا لٌَة الش َ ُ ُحَفا لًَة". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ ْْيِ   . اهلُل بَا

5362. (3) [3/1473- దృఢం] 
మర్ద్దస్ అసల మీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముందు మంచివాళుి మరణిసాూ రు. చెడివాళుి మిగిలి 
ఉంటారు. పటుట  లేద్ద చెడు ఖరాూరాలు. అలల హ్ (త) 
వార్ ప్ట్ల  ఏమాతర ం శ్ర దధ  వహించడు. అంటే వార్ని 
ఎవరూ గౌరవించరు.'' (బు'ఖారీ)  
అంటే ప్పణాయతుులు మరణిసాూ రు. పటుట , చెతూ  వంటి 
వారు మిగిలిపోతారు. 

----- 

لَْفْصُل الث َا َ    రండవ విభాగిం   ِِنْ ا
 (1473/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 5363

ْبِن ُعَمَرقَاَل:عَ  "إِذَا   َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَا ِن ا
ْ أَبَْناُء ا ْت َش مَ  ِِتْ الُْمَطْيِطَياَء َوَخَدَمهْْتُ لُْملُْوِك أَبَْناُء فَاِرٍس أُم َ

َرهَ  ْوِم َسل ََط اهلُل ِشَرا ِمِذي ُ وَ رَ  اَعىَل ِخَياِرَها".َوالر ُ ْ  َوقَاَل: .اهُ الّت ِ
ْيٌب    .َهَذاَحِدْيٌث َغِر

5363. (4) [3/1473 -అపరిశోధతం] 
'అబాులల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), న్న 
అనుచర సమాజం గ్రావహంకారాల్కు గురయి 
నప్పపడు, రూమ్, ఫార్స్కు చెందిన రాజకుమారులు 
వార్ స్తవలు చేయట్ం పార రంభంచినప్పడు అలల హ్ (త) 
చెడివార్ని మంచివార్పైె పాల్కులుగా, న్నయకులుగా 
విధించి వదలి వ్రసాూ డు. 75 (తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 

 

పూరీవకులు ఉడుము కనెంలో ప్ర వ్రశిస్తూ  కూడా వార్ని 

అనుసర్స్తూ  అందులోక్ష ప్ర వ్రశిసాూ రు. అందులో ఎంత 

కషట మైన్న సరే. అంటే వార్ మూఢాచారాల్ను, మూఢ 

నముకాల్ను అనుసర్సాూ రు. అందులో ఎనిెకష్టట లు, 

ఆప్దలు, ఖరుిలు ఉన్నె మీరు వాటిని అనుసర్సాూ రు. 

అనెపానీయాలోల , భోగ్విలసాలోల , నడవడికలో మీరు 

వార్నే అనుకర్సాూ రు.  

75) వివరణ-5363: అంటే భవిషయతుూ లో న్న అనుచర 

సమాజం రారాజు అవుతుంది. రూమ్, ఫార్స్ మొదలైన 

 (1474/ 3) ) لم تتم دراسته ([  5]  - 5364
"َّل َتُقْوُم   ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َعْن ُحَذْيَفَة أَن َ الن َ وَ 

اَعةُ  مَ َحّت   الس َ َيِرَث ُكْم وَ َتْقُتلُْوا إَِما ِفُكْم َو َتْجَتِلُدْوا بِأَْسَيا
رُ  ُكْم ِشَرا ِمِذي ُ "كُْم دُْنَيا ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

5364. (5) [3/1474 -అపరిశోధతం] 
హు'దైఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ 
న్నయకుడిె చంపేసా్లతిక్ష వచేివరకు, మీ కరవాలలు 
ప్రసపరం హతమారిట్ంలో ముందడుగు వ్రయనంత 

వరకు ప్ర ళయం సంభవించదు. ఇంకా మీరు మీ 
కరవాలల్తో మిములిె మీరు చంప్పకుంటారు. అంటే 
తీరుపదిన్ననిక్ష ముందు మీరు మీ న్నయకుల్ను, 
చకర వరుత ల్ను హతమారుితారు. అంతరగ త కల్హాలు, 
యుద్దధ ల్కు పాల్పడి ప్రసపరం చంప్పకుంటారు. 
దురాురుగ లు, అవిధ్యయులు, పాపాతుులు 
పాల్కులుగా, అధకార్పలుగా చెలమణి అవుతారు.76 
(తిర్ుజి') 

 (1474/ 3)( [ ) لم تتم دراسته  6]  - 5365
"َّل َتُقْوُم   هلل عليه وسلم:ا قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َعْنُه قَاَل:وَ 

اَعُة َحّت َ يَُكْوُن  ْنَيا لُْكُع بُْن لُْكٍع".الس َ لد ُ َرَواهُ   أَْسَعَد الن َاِس بِا
 ْ ةِ" َبْيَهقِ ِمِذي ُ َواْل الّت ِ  ي ُ ِِفْ "دََّلئِِل الن ُُبو َ

5365. (6) [3/1474 -అపరిశోధతం] 
 

దేశల్ను జయిసుూ ంది. యుదధ ధనంగా అకకడి యువ 

రాజుల్ను బంధించి బ్బనిసలుగా చేసుకుంటుంది. వార్ 

ద్దవరా స్తవలు పందుతుంది. ద్దనివల్ల  గ్రావహంకా 

రాల్కు గురవుత్రంది. విరర వీగుతూ భూమిపైె 

సంచర్సుూ ంది. వినయవిధ్యయతల్కు దూరం అవుతూ 

ఉంటుంది. అటువంటి ప్ర్సా్లతిలో అలల హ్(త) 

దురాురుగ ల్ను వార్పైె అధికారులుగా నియమిసాూ డు. 

వాళుి వీర్ని అనేక రకాల్ వయధల్కు బ్బధల్కు 

గుర్చేస్తూ  ఉంటారు. వాళుి మళ్ళి ఇసాల మీయ 

ఆదేశల్ను అనుసర్ంచనంత వరకు వార్పైె దైవశిక్ష 

నిరంతరం తాండవిసుూ ంది.  

76) వివరణ-5364: అంటే ప్ర ళయం సంభవించక ముందు 

దురాురుగ లు, పాపాతుులు, పాల్కులుగా వయవహర్సాూ రు. 

ఇంకా ముస్లల ములు నీచంగా అవమానించబడతారు. 

ప్రసపరం యుద్దధ ల్కు, పోరాటాల్కు గురయి 

సరవన్నశ్నం అవుతారు. 
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హు'దైఫహ్ (ర్) కథనం: పర వ్కత (స్) పర వ్చనం ''పార పంచ్చక 
ధనస్ంపదల పర్ంగా బుధ్హీనుడి స్ంతానం 
బుధ్హీనుడు అందరికంటే గొపువాడు కానంత వ్ర్క 
పర ళయం స్ంభ వించదు.'' (తిరిమజ్జ', బై్నహఖీ-
దల్లయి'లు నుాబువ్వహ్)  

 (1474/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 7]  - 5366
ثَِّنْ َمْن َسِمعَ  :ِب الُْقَرِظي ِ قَاَل كَعْ  َعْن ُمَحم َِد بِْن وَ  لِي َ عَ َحد َ

لٍِب قَاَل: َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  إِن َا لَُجلُْوٌس َمعَ  بَْن أَِِبْ َطا
لََع عَ  َما عَلَْيِه إِّل َ َمْْيٍ بُْن عُ  لَْيَنا ُمْصَعُب وسلم ِِف الَْمْسِجِد فَاط َ

  لَم َا َرآهُ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمٍو فَ بُْردَةٌ لَُه َمْرقُْوَعٌة بَِفرْ 
ْعَمِة َوال َِذْي بَ  ثُم َ قَاَل  .ُهَو فِْيِه الَْيْوَم ََك لِل َِذْي كَاَن فِْيِه ِمَن الن ِ
  ا غََدا أََحُدكُْم ِِفْ ُكْم إِذَ كَْيَف بِ " وسلم: ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليهرَ 

ْت بَْْيَ يََدْيِه َصْحَفٌة َوُرفَِعْت أُْخَرى  ِضعَ َووُ  ُحل ٍَة َوَراَح ِِفْ ُحل ٍَة؟
تُ وَ  اْلَكْعَبُة؟" فَقَ َسَّتْ لُْوا:ْم بُُيْوَتُكْم كََما ُتْسَّتُ اهلِل   يَا َرُسْولَ  ا

غُ ِمن َا الْيَ نَْحُن يَْوَمِئٍذ َخْْيٌ   ادَةِ َونُْكََف الَْمُؤنََة.ِعبَ لِلْ ْوَم نََتَفر َ
ُ  ُكْم يَْوَمِئٍذ".ِمنْ  َخْْيٌ  "َّل أَْنُتُم الَْيْوَم  قَاَل: ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

5366. (7) [3/1474- అపరిశోధతం] 
ము'హముద్ బిన్ క'అబ్ అల్-ఖుర''జీ (ర) 'అలీ (ర) 
నుండి ఒక వయక్షత  ద్దవరా కథనం: 'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  
(స)తో పాటు మేము కూడా మసా్లద్లో కూరుిన్నెము. 
ఇంతలో ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర) వచాిరు. 
అప్పపడు అతని శ్రీరంపైె ఎటువంటి దుప్పటి ఉందంటే, 
అందులో చరుం అతుకులు ఉన్నెయి. అది చూస్ల 
ప్ర వకత  (స) ఏడవసాగారు. ఎందుకంటే ఇసాల మ్ 
స్వవకర్ంచటానిక్ష ముందు అతడు చాల ధనవంతుడు. 
మకకహ్ న్నయకులోల  ఒకరు. ప్ర తిరోజూ మంచి మంచి 
దుసుూ లు ధర్ంచి బయలుదేరేవారు. కాని ఇప్పపడు 
చిర్గిన మర్యు అతుకులు గ్ల్ దుప్పటి. అతని 
శ్రీరంపైె ఉంది. మళ్ళి ప్ర వకత  (స) మీరు ఉదయం ఒక జత 
ధర్ంచి బయలుదేరుతారు, సాయంతర ం ఒక జత ధర్ంచి 
బయలు దేరుతారు, మీ ముందు ఆహారప్ద్దరాాల్ పేల టుల  
ఉంటాయి. ఇంకా మీరు మీ ఇళిపైె తెరలు 
వ్రర లడగ్డతాడు, బై్నతులల హ్పైె తెర ఉనెటుట ,' అని 
అన్నెరు. ద్దనిక్ష ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! అప్పపడు మేము 
ఇప్పటి కన్నె బ్బగుంటాం. ఆరాధించటానిక్ష మాకు 

చాల సమయం దొరుకుతుంది. ఇంకా మాకు ప్ని చింత 
తగుగ తుంది. ఎందుకంటే ప్నంతా మా స్తవకులు 
చూసుకుంటారు,' అని వినెవించుకున్నెరు. ద్దనిక్ష 
ప్ర వకత  (స), 'అప్పపడు ఏం బ్బగుండదు. ఇప్పపడు మీరు 
ఏ సా్లతిలో ఉన్నెరని అదే ద్దనికంటే మంచి సా్లతి,' అని 
అన్నార్ప.  77  (తిర్ుజి')  

 

77) వివరణ-5366: ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమై్మర్ (ర) 

మకకహ్కు చెందిన ఒక అందమైన యువకుడు. 

తలిల దండుర లు ఇతనిె గాఢంగా పేర మించేవారు. ప్ర తేయకంగా 

అతని తలిల  ఖన్నెన్ బినౌ మాలిక్ ధనవంతురాలు 

అయినందువల్ల  తన కుమారుణిణ  ఎంతో గారాబంగా, 

అలల రు ముదాుగా పెంచారు. ఫలితంగా ఖరీదైన 

దుసుూ లు, ఖరీదైన సువాసనలు ఉప్యోగించేవారు. 

ఎప్పపడైన్న ప్ర వకత  (స) అతని గుర్ంచి ప్ర సాూ విస్తూ  ఇల 

ప్ర వచించేవారు: ''మకాకలో ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ కంటే 

అందమైనవాడు, ఖరీదైన దుసుూ లు ధర్ంచేవాడు, 

గొప్పవాడు మర్కకడు లేడు. అలల హ్ (త) శరీరకంగా 

ఎంత అందంగా తీర్ిదిదా్దడో, అంతే ప్ర్శుదధ ంగా 

హృదయానిె మలిచాడు. కేవల్ం ఒకక ఛాయ 

హృదయంపైె ప్డగానే త్త'హీద్క్ష ప్ర భావితుల్యాయరు. 

ప్ర వకత  (స) వదాకు వచిి ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచారు. ఇటువంటి 

సమయంలో ప్ర వకత  (స) అర్ఖమ్ బిన్ అబీ అర్ఖమ్ (ర) 

ఇంట్లల  శ్రణులో ఉన్నెరు. ముస్లల ముల్పైె హింసా 

దౌరాన్నయలు అధికం కాసాగాయి. అందువల్ల  ము'స్'అబ్ 

బిన్ 'ఉమైర్ (ర) కొంతకాల్ం వరకు తన ఇసాల మ్ 

స్వవకరణను రహసయంగా ఉంచారు. రహసయంగా ప్ర వకత  

(స)ను  కలిస్తవారు. కాని ఒక రోజు అనుకోకుండా 

నమా'జు చదువుతూ ఉండగా 'ఉసాున్ బిన్ 'తల్'హా 

చూచి అతని తలిల , కుటుంబ్బనిక్ష తెలియప్ర్చాడు. అది 

వినగానే పేర మ, అసహయంగా మార్పోయింది. ఇంకా 

అతనిె బంధించడం జర్గింది. ముస్'అబ్ (ర) చాల 

కాల్ం వరకు కష్టట ల్ను భర్స్తూ  ఉన్నెరు. చివర్క్ష తన 

సవదేశనిె విడిచిపెటాట ల్ని నిశ్ియించుకొని సుఖ్

శంతులు వెదుకుతూ హబ్ష్టకు బయలుదేరారు. సుఖ్

విలసాలోల  మునిగి తేలిన ఈ యువకునిక్ష ఇప్పపడు 

ఖరీదైన బట్ు ల్ అవసరం లేకుండా పోయింది. కేవల్ం 

ఒకక త్త'హీద్ క్షరణం అతని పార ప్ంచిక అందచంద్దలు, 

వసుూ సామగిర  ప్ట్ల  అతనిలో అన్నశ్కత తను జనింప్జేస్లంది. 

కొంతకాల్ం తరావత మళ్ళి హబ్ష్ట నుండి మకకహ్ 
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తిర్గి వచాిరు. ప్రదేశ్ంలో బ్బధలు కష్టట ల్వల్ల  రంగు, 

రూప్ం అనీె మార్పోయాయి. తలిల  అతని వయధల్తో 

కూడిన జీవితానిె చూచి మళ్ళి అతనిె ప్రడించాల్నె 

నిరణయానిె మారుికునెది. అప్పటిక్ష ఇసాల మ్ క్షరణాలు 

మదీనహ్లో ప్ర వ్రశించి ఉన్నెయి. మదీనహ్లోని ఒక 

ఉనెత వరగ ం ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచి ఉంది. వాళుి ప్ర వకత  

(స)ను తమకు ఇతర విషయాలు బోధించటానిక్ష 

ఎవర్నైన్న ప్ంప్మని వినెవించుకున్నెరు. ప్ర వకత  (స) 

ఈ కారయం నిమితూ ం ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ను 

నియమించారు. కొనిె హితోప్దేశలు చేస్ల మదీనహ్ 

వైెప్ప ప్ంపారు. ము'స్'అబ్ (ర) మదీనహ్ చేర్ స'అద్ 

బిన్ 'జ్రారహ్ (ర) ఇంటిలో ఉంటూ ఇంటింటిక్ష తిర్గి 

ఇసాల మీయ ఆదేశల్ను నేరేప ప్ని పార రంభంచారు. ఈ 

విధంగా కర మంగా ఒక బృందం తయారయింది. అప్పపడు 

నమా'జు కోసం, ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం కోసం స'అద్ బిన్ 

'జర్యరహ్ ఇళి వదా అందర్నీ సమీకర్ంచట్ం జర్గేది.   

ఒకసార్ ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర) అల్వాటు ప్ర కారం 

బనీ స'అద్ బిన్ 'జర్యరహ్  ఇంట్లల  కొందరు 

ముస్లల ముల్ను సంబోధిసుూ న్నెరు. ఇంతలో 'అబాుల్ 

అష్హర్ తెగ్ న్నయకుడు స'అద్ బిన్ మ్'ఆజ్ తన 

స్తెహితుడు 'ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్తో, ''ఈ ఇసాల మ్ 

ప్ర చారకుడిె మన వీధినుండి తీస్లవ్రయండి, ఇకకడిక్ష 

వచిి బల్హీనుల్ను చెడగొడుతున్నెడు, ఒకవ్రళ 

'ఉసై్థద్తో న్నకు బంధుతవం లేకుంటే నేనే చేస్తవాడిని'' 

అని అన్నెడు. అది విని 'ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్ బలల ం ఎతిూ  

ము'స్'అబ్, స్'అద్ల్ వదాకు వచిి అసహియంచుకుంటూ, 

''ఇకకడకు మీకు ఎవరు పిలిచారు? విశవస 

బల్హీనుల్ను మీరు మారగ భర షట తావనిక్ష గుర్ 

చేసుూ న్నెరు. మీరు మీ పార ణాల్ మీద తీపి ఉంటే వెంట్నే 

ఇకకడి నుండి వెళ్ళిపోండి'' అన్నెడు. ము'స'అబ్ బిన్ 

'ఉమైర్ వినయంగా మాటాల డుతూ 'కొంచెం కూర్కిని మా 

మాట్లు వినండి. నచిితే స్వవకర్ంచండి. లేకపోతే మేమే 

వెళ్ళిపోతాము' అని అన్నెరు. 'ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్ 

బలల ం పాతిపెటిట  కూర్కిని శ్ర దధ గా వినసాగారు. ము'స్'అబ్ 

(ర) కొనిె ఖుర్ఆన్ ఆయాత్రల్ను ప్ఠించి, వాటి 

గుర్ంచి వివర్ంచారు. కొదాిస్తప్టికే 'ఉసైద్ హృదయం 

విశవసం వెలుగుతో వెల్గ్సాగింది. సంతోషం ప్ట్ట లేక, 

'ఇది ఎంత మంచి ధరుం? ఎంత మంచి మారగ ్

దరశకతవం? ఈ ధరుంలో  ప్ర వ్రశించడం ఎల?' అని 

ప్ర శిెంచారు. అప్పపడు ము'స్'అబ్ ''ముందు సాెనం 

 

చేస్ల, ప్ర్శుభర మైన దుసుూ లు ధర్ంచి, ఆ తరువాత 

చితూ శుదిధ తో, 'ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ ము'హమ్మదు 

రర సూలులా్లహ్' అని పలకండి,'' అని అన్నెరు. అతడు 

వెంట్నే ఆ నియమానిె ఆచర్ంచి ఆ శుభవచన్ననిె 

ప్ఠించి ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచారు.  'ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్ (ర) 

ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచిన తరావత, ''న్న తరావత మరో వయక్షత  

ఉన్నెరు. అతడు కూడా తప్పకుండా ఇసాల మ్ 

స్వవకర్ంచాలి. ఒకవ్రళ అతడు ఇసాల మ్ స్వవకర్స్తూ  'అబాుల్ 

అష్హల్ తెగ్ అంతా అతనిె అనుసర్సుూ ంది. నేనతనిె 

మీ దగ్గ రకు ప్ంప్పతాను. 'ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్ శ్తుర తవం, 

ఆగ్ర హంతో వచిి పేర మను, మితర తావనిె తీసుకొని తన 

తెగ్ వదాకు తిర్గి వెళ్ళిరు. స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్ దూరం 

నుండి చూచి, 'అలా్లహ్ సాకి్ష! ఈ వయక్షత లో ఏదో ఉదయమం 

తలతిూ ంది.' దగ్గ రకు రాగానే, 'ఏమయింది?' అని 

అడిగారు. ద్దనికతను అలా్లహ్ సాకి్ష! వార్దారూ ఏమాతర ం 

భయప్డలేదు. స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్ ఆగ్ర హంతో నిల్బడి, 

అస్'అద్ సహాయం కోసం బయలుదేరారు. అకకడకు 

వెళ్ళి చూస్తసర్క్ష అంతా ప్ర శంతంగా ఉంది. వీర్దార్తో 

నేను మాటాల డాల్ని ననుె రచిగొటిట  'ఉసైద్ ప్ంపారని 

అరాం అయింది. వెంట్నే ధార్ుక ప్క్షపాతం గురుత కు వచిి 

ఆగ్ర హిస్తూ  అబూ ఉమామహ్! 'అలా్లహ్ సాకి్ష! మన మధయ 

బంధుతవం ఉండకపోతే మీప్ట్ల  నేను కఠినంగా 

వయవహర్ంచే వాడిని. మాకు ఏమాతర ం ఇషట ంలేని 

ఇటువంటి నముకాలు మా వీధిలో ప్ర చారం చేయడానిక్ష 

మీక ధైరయం ఎకకడి నుండి వచిింది?' అని అన్నెరు. 

అప్పపడు ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమై్మర్ (ర) నిద్దనంగా 

మాటాల డుతూ, 'తమరు ముందు మా మాట్లు వినండి, 

మీకు నచిితే స్వవకర్ంచండి. లేదంటే మేమే ఇకకడి నుండి 

వెళ్ళిపోతాము,' అని అన్నెరు. స'అద్ ద్దనిక్ష ఒప్పప్

కున్నెరు. అతని ముందు కూడా ఇసాల మ్ గుర్ంచి చాల 

చకకగా వివర్ంచారు. స'అద్ ముఖం విశవసవెలుగుతో 

మరవసాగింది. అప్పటికప్పపడే ప్వితర  వచనం, 'ల 

ఇలహ ఇల్ల లల హ్ ము'హము దురర స్త లులల హ్' అని 

ప్లిక్ష ఇసాల ం స్వవకర్ంచారు. విశవసంతో నిండిన 

హృదయంతో వెళ్ళి తన తెగ్వార్ వదాకు వచిి 

బహిరంగ్ంగా, ''ఓ బనీ అష్'హల్! నేనవర్నో చెప్పండి'' 

అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష వారు, ''మీరు మా న్నయకులు, 

బుదిధ , జాానం, ఉనెత వంశ్ం గ్ల్ మేధావులు'' అని 

అన్నెరు. ద్దనిక్ష అతడు, ''అలా్లహ్ సాకి్ష! మీరందరూ 

అలల హ్(త), ఆయన ప్ర వకత ను విశ్వస్లంచనంత వరకు మీ 
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అందర్తో మాటాల డట్ం నిషిదధ ం'' అని అన్నెరు. ఈ 

విధంగా 'అబుు ల్ అష్'హల్ త్తగ్ వారందర్జ స'అద్ 

బిన్ మ్'ఆజ్ పర భావం వలా ఇసాామ్ స్వవకరించారు. 

ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ కొంతకాల్ం వరకు అస్'అద్ బిన్ 

'జరారహ్ ఇంట్లల  అతిథిగా ఉన్నెరు. కాని బనీ నజాార్ 

అతనిపైె కఠినంగా వయవహర్ంచట్ం వల్ల  స'అద్ బిన్ 

మ'ఆజ్ ఇంటిక్ష వళ్ళు పోయారు. ఇకకడి నుండే ఇసాల మ్ 

వెలుగును చివర్క్ష కొనిె కుటుంబ్బలు తప్ప మిగిలిన 

వారందరూ ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచారు.  మదీనహ్ 

మునవవరహ్లో విశవసుల్ ఒక బృందం ఏరపడితే, 

ము'స్'అబ్ (ర) పర వకత  (స) అనుమ్తితో స'అద్ బిన్ 

ఖైసమ్హ్ ఇంటా్ల సామూహికంగా జుమ్'అహ్ న్మా'జ్ 

ప్యర రంభంచార్ల. ముందు నిల్బడి ప్ర భావ పూర్తమైన 

ప్ర సంగ్ం చేసారు. ఆ తరువాత భక్షత శ్ర దధ ల్తో నమా'జు 

చదివించారు. ఆ తరువాత అందర్కోసం విందు 

ఏరాపటు చేసారు. ఈవిధంగా వారానిక్ష ఒకసార్ ముస్లల ము 

ల్ందరూ కలుసుకునే ఆ ఇసాల మీయ జుమ'అహ్ 

సాంప్ర ద్దయం ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమై్మర్ ఉదయమ్ం 

దావరా ప్యర రంభ మ్య్యంది.  

ఉఖ్బహ్ తొలి బై్న'అత్లో కేవల్ం 12 మంది అ'న్నారుల  

పాల్గగ న్నెరు. కాని ము'స్'అబ్ (ర) ఒకక సంవతారంలోనే 

మదీనహ్ ప్ర జల్ందర్నీ ఇసాల ంను అనంతంగా పేర మించే 

వారుగా మల్చి వ్రసాడు. రండవ సంవతారం 73 మంది 

ముస్లల ములు గ్ల్ ఒక బృందం ప్ర వకత  (స)ను మదీనహ్ 

ఆహావనించటానిక్ష బయలుదేర్ంది. వార్ న్నయకులు 

ము'స్'అబ్ (ర) కూడా వార్ వెంట్ ఉన్నెరు. మకకహ్ 

చేరగానే అనిెటికంటే ముందు ప్ర వకత  (స) వదాకు వచిి 

విజయ గాథ వినిపించారు. ప్ర వకత  (స) అమిత శ్ర ధ్తో 

అంతా విని, అతని ప్ర యతెం, శ్రమల్ను కొనియాడారు. 

ఇంకా చాల సంతోశ్ంచారు. ము'స్'అబ్ తలిల క్ష కొడుకు 

వచాిడనెవారత  తెలిస్ల, ''ఓ అవిధ్యయుడా! నీవు వచిిన 

ఊర్లో నేను ఉన్నెనని తెలిస్ల కూడా ముందు ననుె 

కల్వడానిక్ష కూడా రాలేదు,'' అని కబురు ప్ంపారు. 

ద్దనిక్ష అతను ''నేను ప్ర వకత  (స) కంటే ముందు ఎవర్నీ 

కల్వను,'' అని తెలియప్ర్చారు. ము'స్'అబ్ (ర) ప్ర వకత  

(స)ను కలిస్లనతరావత తన తలిల  దగ్గ రకు వచాిరు. 

అప్పపడు ఆమ, 'నీవు ఇప్పటి వరకు ప్రాయి మతంపైె 

ఉన్నెవని అనుకుంటున్నెను,' అని అన్నెరు. ద్దనిక్ష 

అతను, 'నేను ప్ర వకత  (స) ధరుమైన ఇసాల మ్ను ఆచర్ంచే 

వాడిె. అలల హ్ (త) ద్దనిె తనకోసం, తన ప్ర వకత  కోసం 

 

ఎనుెకున్నెడు' అని అన్నెరు. అతని తలిల , 

'హబష్లోని, యస్'ర్బ్లోని కష్టట లు, ఆప్దలు  మరచి్

పోయావా?' అని అన్నెరు. ము'స్'అబ్ (ర) తననను, 

మళ్ళి బంధిసాూ రని భావించి, 'బిగ్గ రగా నువువ 

బల్వంతంగా మతం మార్పడి చేయగ్ల్వా? నీ ఉదాేశ్ం 

ఇదే అయితే ననుె బంధించిచూడు. ఎవడు ముందు న్న 

ముందుకువస్తూ  నేను వాడిని చంపివ్రసాూ ను.' అతని ఈ 

ప్ర వరత న చూస్ల ఆమ (తలిల ), 'నువువ న్న దగ్గ ర్నుండి 

వెళ్ళిపో,' అని చెపిప ఏడవసాగింది. ము'స్'అబ్ చాల 

ప్ర భావితుల్యాయరు. అనంతరం, 'ఓ న్న తలీల ! నేను నీ 

శ్రరయోభలషిని, నీకు ఒక మంచి సల్హా ఇసుూ న్నెను. 

దేవుడు ఒకకడే ఉన్నెడు, ము'హముద్ (స) అలల హ్ 

(త) ద్దసులు, మర్యు ప్ర వకత  అని సాక్షయం ఇవువ' అని 

అన్నెరు. ద్దనిక్ష ఆమ, 'నక్షతార ల్ సాకి్ష! నేను ఈ 

మతానిె స్వవకర్ంచి,  తెలివి తకుకవ ద్దనెని 

నిరూపించుకోను. వెళుి నువూవ, నీ మాట్లూ న్నకు 

అకకరేల దు. నేను న్న మతానిె అంటిపెటుట కొని ఉంటాను' 

అని అనెది. ము'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర) మకకహ్ 

వచిిన తరావత జి'ల్'హిజాహ్, ము'హరర మ్, 'సఫర్ 

నల్లు ప్ర వకత  (స) వెంట్ఉన్నెరు. రబీఉల్ అవవల్లో 

ప్ర వకత  (స) అనుమతి పంది శశ్వతంగా మదీనహ్ వైెప్ప 

వల్సపోయారు. 

పోరాటాలు: 2వ హిజీర  సంవతారం నుండి సతాయసతాయల్ 

పోరాటాల్ ప్రంప్ర పార రంభమయింది. ము'స్'అబ్ (ర) 

యుదధ  మైద్దనంలో కూడా ప్ర ధానపాతర  వహించేవారు. 

బదర హ్ యుదాంలో ముహాజిరీనల  జండా ఆయన చేతులోల నే 

ఉండేది. అదేవిధంగా ఉ'హుద్ యుదధ ంలో కూడా జండ 

బ్బధయత ఆయనకే దక్షకంది. ఈ యుదధ ంలో ఒకక 

పరపాటు వల్ల  విజయం ఓట్మిగా మార్ నప్పటికీ 

అవిశవసుల్తో యుదధ ం చేయటానిక్ష సా్లరంగా ఉంటూ 

ముందడుగు వ్రసారు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స)కు 

ఎటువంటి హాని కలుగ్కూడదనే తప్న వార్ని 

పేర రేపించింది. ఈ సా్లతిలోనే ఒక అవిశవస్ల ద్దడి చేస్ల 

కుడిచేతిని నర్క్షవ్రసాడు. వెంట్నే ఎడమ చేతితో 

జండాను అందుకున్నెరు. ఆ సమయంలో ''వ మా  

ము'హముదున్ ఇలల  రస్తలున్ ఖద్ఖల్త్ మిన్ 

ఖబ్లిహి రుర సుల్'' (ఆల ఇమాాన్, 3:144) అంటే –

'మరియు మ'హమమద్ కేవ్లం ఒక స్ందేశ్హర్పడు 

మాతర మే. వాసౌ్వానికి అతనికి పూర్వం అనేక 

స్ందేశ్హర్పలు గడచ్చపోయార్ప,' అని ప్ఠిస్తూ  ఉన్నెరు. 
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ఆ అవిశవస్ల ఎడమచేతిని కూడా నర్క్షవ్రసాడు. 

అయినప్పటికీ జండాను తన రండు భుజాల్తో గుండకు 

హతుూ కున్నెరు. మళ్ళి అవిశవస్ల కరవాల్ంతో ద్దడిచేస్ల 

కరవాలనిె గుండలో దింపివ్రసాడు. ఈవిధంగా ఇసాల ం 

వీరుడు చివర్ క్షణం వరకు ఇసాల మ్ స్తవచేస్తూ , 

వీరోచితంగా పోరాడుతూ వీరమరణం పంద్దడు. ఇసాల మ్ 

ఓడిపోవటానిక్ష రాలేదు. అతని సోదరుడు అబురూర మ్ 

(ర) ముందడుగు వ్రస్ల ఎదుర్కకన్నెరు, చివర్ వరకు 

వీరోచితంగా పోరాడారు. యుదాం ముగిస్లన తరావత 

ప్ర వకత  (స) ము'స్'అబ్ (ర) శ్వం వదా నిల్బడి ''మినల్ 

మఅ'మినీన ర్జాలున్ 'సదఖూ మా 'ఆహదులల హ 

'అలైహి'' (అల్-అ:హీాబ, 33:23) అంటే –'విశ్వవసులలో 

అలా్లహ్ క తామ చేసిన ఒపుందం నిజం చేసి చూపిన 

వార్ప కూడా ఉన్నార్ప.' అని ప్ఠించారు.  ఆ తరావత 

''మీరందరూ తీరుపదినం న్నడు అలల హ్ (త) దరాారులో 

హాజరౌతారని అలల హ్ ప్ర వకత  సాక్షయం ఇసుూ న్నెడు'' అని 

ప్ర వచించారు. ఆ తరువాత ఖనన్ సంసాకరాలు 

జర్గాయి. ఆ కాల్ంలో పేదర్కం, ద్దర్దయరం వల్ల  

వీరమరణం పందిన వార్క్ష శ్వవసాూ రలు కూడా ల్భంచేవి్

కావు. ము'స్'అబ్ (ర) శ్వంపైె కేవల్ం ఒకక దుప్పటి 

మాతర మే ఉంది. తల్కపిపతే కాళుి కనబడేవి, కాళుి 

కపిపతే తల్ కనబడేది. చివర్క్ష దుప్పటితో తల్ 

కప్పబడింది. కాళిపైె గ్డిి వ్రయడం జర్గింది. ఆ 

తరువాత అతని సోదరులు అబురూర మ్, 'ఆమిర్ బిన్ 

రబీ'అ, సువైెబిత్ బిన్ స'అద్ల్ సహాయంతో సమాధి 

కప్పబడింది. ము'స్'అబ్ (ర) చాల తెలివితేట్లు 

గ్ల్వారు. నగుమోము గ్ల్వారు. వీర్ సదుగ ణ సంప్నెత 

వల్ల  మదీనహ్లో ఇసాల మ్ చాల వ్రగ్ంగా వాయపించింది. 

అంతవ్ర్క అవతర్ంచ బడినంత ఖుర్ఆన్ను కంఠసూ ం 

చేసుకున్నెరు. మదీనహ్లో జుమ'అహ్ నమా'జు వీర్ 

ఉదయమం ద్దవరానే పార రంభంచబడింది. ఇతనే అందర్్

కంటే ముందు ఇమామ్గా నియమించబడిారు. ఇసాల మ్కు 

ముందు ఆయన విలసవంతమైన జీవితం గ్డిపేవారు. 

చాల అందంగా ఉండేవారు. కాని ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచిన 

తరావత అతని శ్రీరంపైె అతుకులు గ్ల్ దుప్పటి 

ఉండేది. ఆ సా్లతిలో అతనిె చూస్ల అనుచరుల్ందరూ 

తల్లు వంచుకున్నెరు. కాని సతయం అతనిె ఎల 

మార్ిందంటే ఇసాల మ్ కోసం అతడు సుఖాల్నిెటినీ 

తాయగ్ంచేసారు. ఇది ఇసాల మ్ స్తవకుని ఈ సంకి్షప్ూ  జీవిత 

గాథ. 

 (1474/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 5367
"يَأِِْتْ  سلم: عليه وُل اهلِل صىل اهللقَاَل َرُسوْ  َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 
ْ عَ  َعىَل  اِبُر فِْْيِ لَْقاِبِض َعىَل الَْجْمِر" ىَل الن َاِس َزَماٌن الص َ  ِدْيِنِه كَا

ُ  َرَواهُ . ِمِذي  ْ ْيٌب إِْسَنا .الّت ِ  دًا َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر
5367. (8) [3/1474- అపరిశోధతం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర జల్పైె ఒక 
కాల్ం రాబోతుంది. అప్పపడు తనధరుం విషయంలో 
సహనం వహించట్ం చేతిలో నిప్పపకణం పటుట ్

కునెటుు గా ఉంటుంది.'' 78  (తిర్ుజి' /  ఏకోలాేఖనం) 
 (1474/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 5368

ْيَرةَ قَاَل: َعْن وَ   لم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس أَِِبْ ُهَر
 كُْم كُْم ِخَياَركُْم َوأَْغِنَياُؤكُْم ُسَمَحاَءكُْم َوأُُمْورُ أَُمَراؤُ "إِذَا كَاَن 

ُكْم ِمْن بَْطِنَها. َوإِذَا كَاَن  لَ ُشْوَرى بَْيَنُكْم فََظْهُر اْْلَْرِض َخْْيٌ 
رَ  كُْم َوأَْغِنَياُؤكُْم بَُخََلَؤكُْم َوأُُمْوُركُْم إِىل أَُمَراُؤكُْم ِشَرا

َ نَِسائِ  ِمِذي ُ "َخْْيٌ لَُكْم ِمْن َظْهِرَهاْرِض ُكْم فََبْطُن اْْل ْ . َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب َل: َوقَا   .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5368. (9) [3/1474- అపరిశోధతం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 
పాల్కులు మంచివారైతే, మీ ధనవంతులు ద్దన గుణం 
గ్ల్వారైతే, మీ ప్నులు ప్రసపరం సంప్ర దింప్పల్ ద్దవరా 
జర్గితే, అప్పపడు ప్ర ప్ంచం మీ కోసం మంచిదై 
ఉంటుంది. మీరు మరణించేకన్నె జీవించి ఉండట్మే 
మంచిది. కాని పాల్కులు చెడివారైతే, మీ ధనవంతులు 
పిస్లన్నరులైతే, మీ వయవహారాలు మీ స్వూ రల్ చేతులోల క్ష పోతే 
అంటే మీరు స్వూ రల్ సల్హాల్పైె నడిస్తూ , అప్పపడు మీకోసం 
భూమి కడుపే మంచిది. అప్పపడు మీరు బర తిక్ష ఉండట్ం 
కంటే చావడమే మేలు.'' (తిర్ుజి'  /  ఏకోలాేఖనం) 

 (3/1474)[ ) صحيح (  10]  - 5369
 

78) వివరణ-5367: అంటే అది చాల ఆందోళనకరమైన, 

వయధాభర్తమైన కాల్ం వసుూ ంది. అప్పపడు ధర్యమనిా 

ఆచర్ంచడం చాల కషట మౌతుంది. అంటే చేతిలో 

అగిెకణం ప్టుట కునెటుట  ఉంటుంది. ఇటువంటి కాల్ంలో 

ఇసాల మ్పైె నిల్కడగా ఉండే వయక్షత  ప్ర ప్ంచంలో అందర్కంటే 

పోరాట్వీరుని కంటే తకుకవ్రమీ కాదు. 
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 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَن قَاَل:َب َعْن ثَوْ وَ 
َ "يُ  كِلَُة إِىَل  ْوِشُك اْْلَُمُم أَْن َتَداَِع عَلَْيُكْم كََما َتَداِِعَ اْْل
ْل أَْنُتْم  "بَ  قَاَل: َوَمْن قِل ٍَة نَْحُن يَْوَمِئٍذ؟ فََقاَل قَائٌِل: .َعِتَها"قَْص 

َلِكْن ُغثَاءٌ  ْيِل  يَْوَمِئٍذ كَِثْْيٌ َو لََيْْنََعن َ اهلُل ِمْن   كَُغثَاِء الس َ َو
لََيْقِذفَن َ ِِفْ قُلُْوِبكُ ُصُدْوِرعَ   ُم الَْوْهَن".ُدو ِكُُم الَْمَهاَبَة ِمْنُكْم َو

ا ْنيَ "ُحب ُ الد ُ  قَاَل: يَا َرُسوَل اهلِل َوَما الَْوْهُن؟ ئٌِل:اَل قَاقَ
  .الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"ُشَعِب اْْلِْيَماِن" دَ وَ وُ َوكََراِهَيُة الَْمْوِت". َرَواهُ أَبُْو دَا

5369. (10) [3/1474- దృఢం] 
సౌ'బ్బన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ఒక కాల్ం 
రానునెది, మారగ భర ష్యట లు ప్రసపరం భోజన్ననిక్ష 
ఆహావనించి నటుల  మారగ భర షట తవం వైెప్ప పిలుసుూ ంటారు. 
ఒక వయక్షత , 'ఓ ప్ర వకాత ! అప్పపడు మేము తకుకవ సంఖయలో 
ఉంటామా?' అని వినెవించుకున్నెడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  
(స), 'లేదు, మీరు అధికంగా ఉంటారు. కాని మీరు 
వర్దచెతూ ల ఉంటారు. అలల హ్ (త) మీ శ్తుర వుల్ 
హృదయాల్ నుండి మీ ప్ట్ల  ఉనె భయాందోళనలు 
చెర్పివ్రసాూ డు. ఇంకా మీ హృదయాల్ను 
అనుమాన్నల్కు  గుర్చేసాూ డు.' ఒకవయక్షత , 'సంకోచం 
అంటే ఏమిటి?' అని అడిగాడు. ప్ర వకత  (స) సమాధాన్

మిస్తూ , 'ఐహిక వాంఛలు, కోర్కలు, మరణం ప్ట్ల  
అసహయం,' అని అన్నెరు.79 (అబూ ద్దవూద్, బై్నహఖీ్
/-ష్ట'అబిల్్ఈమాన్). 

----- 

 

79) వివరణ-5369: అంటే మీ శ్తుర వుల్ందరూ మీతో 

యుదధ ం చేయటానిక్ష ఏకమవుతారు. విందులో 

ఏకమైనటుట . మీతో యుదధ ం చేసాూ రు. మిములిె 

ఓడిసాూ రు. అప్పపడు ఒక వయక్షత  'అప్పపడు మేము తకుకవ్

సంఖయలో్ ఉంటామా?' అని ప్ర శిెంచాడు. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  

(స), 'లేదు, మీ సంఖయ అధికంగా ఉంటుంది. మీరు చాల 

బల్హీనులైపోతారు. శ్తుర వుల్ హృదయాల్నుండి మీ 

భయం తొల్గి్ పోతుంది. ఇంకా మీరు సంకోచాల్కు 

గురవుతారు,' అని అన్నెరు. 'సంకోచం అంటే ఏమిట్,' 

అని ప్ర శిెంచడం జర్గింది. ప్ర వకత  (స) సమాధాన మిస్తూ , 

'ఐహికవాంఛలు, కోర్కలు, ప్ర ప్ంచంప్ట్ల  ఆసక్షత , మరణం 

ప్ట్ల  అన్నశ్కత త, వీటివల్ల  శ్తుర వుల్ను ఎదురోకలేరు. 

చేతులు ఎతిూ వ్రసాూ రు. నీచంగా అవమానించబడతారు' 

అన్నార్ప.  

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ      మూడవ విభాగిం ا
 (3/1475)لم تتم دراسته (  [ ) 11]  - 5370

ْبِن َعب َاٍس قَعَ   ِِفْ  "َما َظَهَرالُْغلُْوُل ِِفْ قَْوٍم إِّل َ أَلََْق اهللُ  َل:اِن ا
نَا ِِفْ قَْوٍم  ْعَب وَّل فََشا الز ِ ِبِهُم الر ُ ُ  قُلُْو َمْوُت  اْل إِّل َ كَثَُرفِْْيِ

َ  و  َوَّلنََقَص قَْوٌم الِْمْكَيالَ  ِْزَق  قُ الِْمْيَزاَن إِّل  ُ الر  َوَّل   ِطَع َعهْْنُ
ُم َوَّلَخَّتَ قَْوٌم غَ َحَكَم قَْوٌم بِ  ُ الد َ لَْعْهِد ْْيَِحق  إِّل َ فََشا فِْْيِ  بِا

ُ الَْعُدو ُ".    .لٌِك َرَواهُ َما إِّل َ ُسلَِط عَلَْْيِ
5370. (11) [3/1475- అపరిశోధతం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: యుదధ ధనంలో దోర హం 
జర్గే జాతి హృదయాలు భయాందోళనల్కు 
గురవుతాయి. అదేవిధంగా వయభచారం, నిషిదధ  
కారాయలు, పాపాలు జర్గే జాతిలో మరణాలు అధికం 
అవుతాయి. అంటే కల్రా, పేల గు వాయధుల్ వల్ల  అధికంగా 
మరణాలు సంభవిసాూ యి. కొల్తలోల  తూనికలోల  మోసం 
చేయట్ం వల్ల  ఉపాధితగిగ ంచట్ం జరుగుతుంది. కరువు 
కాట్కాలు సంభవించి ఆ జాతి మరణిసుూ ంది. 
అధికారులు అన్నయయమైన తీరుపలు ఇస్తూ  రకత పాతాలు 
అధికమయిపోతాయి. ఇంకా వాగాాన్నలు నరవ్రరిని 
జాతి  శ్తుర వుల్కు్ గుర్చేయ బడుతుంది. (మాలిక్) 

===== 
ْنَذ   - 8 ِر َوا َباُب اْْلِ  لت َْحِذْيرِ ا

8. హెచిరించట్ం, అపామతత ిం్చేయట్ం 
 َ لَْفْصُل اْْل َ     మొదటి విభాగిం ُل  و َ ا

 ( 3/1476) [ ) صحيح ( 1]  - 5371
 اهلِل صىل اهلل عليه  ْن ِعَياِض بِْن ِحَمار الُْمَجاِشِعي ِ أَن َ َرُسْولَ عَ 

ْ وسلم قَاَل ذَاَت يَْوٍم ِِفْ ُخْطَبِتِه:  َرِِنْ أَْن أُعَل َِمُكْم   أَمَ "أََّل إِن َ َرِب ِ
ٌل كُل ُ َماٍل نََحلُْتُه َعْبًدا َحََل  ِمْي َهَذا:يَوْ  م َا عَل ََمِّنْ َما َجِهلُْتْم مِ 

ْ َخلَْقُت ِعَباِدْي ُحَنَفاَء كُل َُهْم َوإِ  َياِطْْيُ  َوإِِن ِ ُ الش َ ن َُه أََتهْْتُ
 ْ ْ َعْن ِدْيهِْنِ لهَْْتُ َمْت عَلَ فَاْجَتا ْ  َوَحر َ َما أَْحلَلُْت لَُهْم ْْيِ
ًنا َوإِن َ اهلَل نََظ َما َوأََمَرْتُهْم أَْن يُْشِركُْوا ِِبْ    رَ لَْم أُْنِزْل بِِه ُسلَْطا

ْ َعَرَبُهْم َوَعَجمَ  ُهْم إِّل َ بََقاَيا ِمْن أَْهِل إِىل أَْهِل اْْلَْرِض فََمَقهَْتُ
َوأَبَْتلَِي بَِك َوأَْنَزلُْت  َتِلَيَك بََعْثُتَك ِْلَبْ َوقَاَل: إِن ََما  .اْلِكَتاِب 

َيْقَظاَن َوإِ لُهُ عَلَْيَك ِكَتاًبا َّل يَْغِس   اهلَل  ن َ  الَْماُء َتْقَرُؤهُ نَائًِما َو
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ْيًشا فَُقلُْت: َق قَُر ِ ا َرب ِ إِذَا يَثْلُُغْوا َرأِْسْي فََيَدُعْوهُ  يَ   أََمَرِِنْ أَْن أَُحر 
َ  : اْسَتْخِرْجُهْم ُخْبَزةَ قَالَ  ْخَرُجْوَك َوأَْغُزُهْم نُْغِزَك َوأَْنِفْق  كََما أ
ْبَعْث َجْيًشا نَْبَعْث َخْمَسًة ِمثْلَهُ لَيْ فََسُنْنِفُق عَ  ْن  َوقَاِتْل بِمَ  َك َوا

   .َرَواهُ ُمْسِلٌم أََطاعََك َمْن َعَصاَك".
5371. (1) [3/1476 -దృఢం] 
ఇయా'ద్ బిన్ 'హిమార్ ముజాషి'యి (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ఒక ప్ర సంగ్ంలో ఇల ప్ర వచించారు, ''మీరు 
బ్బగా గురుత ంచుకోండి! అలల హ్ (త) ననుె మీకు 
తెలియని విషయాలు తెలియప్రిమని ఆదేశించాడు. 
అలల హ్ (త) ఈ న్నడు న్నకు ఇల తెలియప్ర్చాడు, 
''నేను న్న ద్దసుల్కు ఇచిిన ధనం ధరుసముత మైనది. 
ఇంకా నేను న్న ద్దసుల్ందర్నీ సతయం పైెనే సృషిట ంచాను. 
అంటే ఇసా్లమ పర కృతిపై. ఆ తరువాత వార్ వదాకు 
షై'తానులు వచిి వార్ని వార్ ధరుంనుండి దూరం 
చేసాూ రు. నేను వార్ కొరకు ధరుసము తం చేస్లనవాటిని 
నిషిదధ ం చేస్లవ్రసాూ రు. ఇంకా ఆ షై'తానులు న్నకు సాటి్
కలిపంచమని ప్ర జల్ను ఆదేశిసాూ రు. వార్పైె నేను 
ఎటువంటి సాకిాయధారాలిె అవతర్ంపజేయలేదు.'' 
ఇంకా అలల హ్ (త) భూవాసుల్ను చూసాడు. వార్లో 
చాలమందిని అవిశవసులుగా కనుగొన్నెడు. అందర్ 
ప్ట్ల  అయిష్టట నిె వయకత ంచేసాడు. కాని గ్ర ంథప్ర జల్లో ఒక 
బృందం సతయమారగ ంపైె, ఏకతవంపైె ఉంది. వార్ప్ట్ల  
అయిష్టట నిె వయకత ప్రచ లేదు. ఇంకా, ''ఓ ప్ర వకాత ! మేము 
నినుా ప్ర వకత గా ప్ర జల్వదాకు ప్ంపాము. నీవు నీజాతి 
వారు పెటేట  హింసల్కు ఓరుప, సహనం వహిసాూ వా లేద్ద?' 
అని, వార్ని ప్రీకి్షంచట్ం జర్గింది. నీపైె నేను ఎటువంటి 
గ్ర ంథానిె అవతర్ంప్జేసాూ ం అంటే ద్దనిె నీరు కూడా 
చెరప్లేదు. అది హృదయాలాో భదర ంగా ఉంటంది. 
ఇంకా అందులో ఎటవంటి మార్లులు చేర్లులు 
జరగ్వు. నీవు ఎపుుడైనా దానిన పఠంచవచుి. 

''ఇంకా నేను ఖురైష్యల్ను న్నశ్నంచేయాల్ని, 
కాలిివ్రయాల్ని ననుె ఆదేశించడం జర్గింది.'' 
అప్పపడు  నేను ఇల అన్నెను, ''ఓ న్న ప్ర భూ! 
అప్పపడు ఖురైష్యలు అందరూ కల్స్ల ననుె 
చంపివ్రసాూ రు. అంటే నేను ఒంట్ర్గా వార్తో పోరాడితే 
అందరూ కల్స్ల ననుె చంపివ్రసాూ రు'' అని అన్నెను. 

అప్పపడు అలల హ్ (త), 'నినుె వారు దేశ్బహిషకరణకు 
గుర్చేస్లనటుట  వార్ని నేను బహిషకర్సాూ ను. ఇంకా, వార్ప 
నీతో యుదధ ం చేస్లనటుట ్నేను వార్తో యుదధ ంచేసాూ ను. 
నీకు వయతిరేకంగా వారు ఖరుిపెటిట నటుల ,్ నేను వార్క్ష 
వయతిరేకంగా ఖరుిచేసాూ ను. వార్కంటే ఐదురటుల  అధిక 
సైన్నయనిె వార్పైెక్ష ప్ంప్పతాను. వార్ప నీ ఆధిప్తయంలో 
నీ శ్తుర వుల్కు వయతిరేకంగా యుదధ ం చేసాూ రు.'' 
(ముస్లల మ్)  

 (3/1476)[ ) متفق عليه (  2]  - 5372
ْبِن َعب َاٍس وَ  َتَك لَْت )وَ لَم َا نَزَ  قَاَل:َعِن ا أَْنِذْرَعِشْْيَ

ِب ُ  ( 26:214؛ اْْلَقَْرِبْْيَ  َفا  َصِعَدالن َ لص َ صىل اهلل عليه وسلم اَ
ْيٍش َحّت َ  "يَا بَِّنْ فَُهَر يَا بَِّنْ عَِدي ِ " لُِبُطْوِن قُرَ  :فََجَعَل يَُناِدْي 
ْل ُتُكْم أَن َ َخيْ "أََرأَْيُتُكْم لَْو أَْخَبْ  اْجَتَمُعْوا فََقاَل: َواِدْي ًَل بِا

 ِ عَلَْيُكْم أَكُْنُتْم ُمَصد  ْيُد أَْن ُتِغْْيَ لُْوا: ؟"ِق َ ُتِر ْبَنا   قَا نََعْم َما َجر َ
ْ نَِذْيٌرلَُكْم بَْْيَ يََد  قَاَل:  ِصْدقًا.ّل َ عَلَْيَك إِ  ْي عََذاٍب  "فَإِِن ِ
 ْعَتَنا؟َذا َجمَ ِرالَْيْوِم أَلِهَ َتب ًا لََك َسائِ  فََقاَل أَبُْو لََهٍب: َشِدْيٍد".
لَْت: ( )َتب َْت يََدا أَِِبْ لََهٍب  فََْنَ  َفٌق عَلَْيِه.ُمت َ  َوَتب َ

َيٍة نَادَى:وَ  َمثَلُُكْم   ِّنْ َعْبِد َمَناٍف إِن ََما َمثَلِْي وَ بَ "يَا  ِِفْ ِرَوا
ْنَطلََق يَْرَبأُ أَْهلَُه فَخَ كَمَ  ْوُه ِشَي أَْن يَْسِبقُ ثَِل َرُجٍل َرأَى الَْعُدو َ فَا
  .َجَعَل يَْهِتُف يَا َصَباَحاهُ "فَ 

5372. (2) [3/1476- ఏకీభవితం] 
ఇబ్నె 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ఈ ఆయత్ర, ''వ 
అన్జి'ర్ అషీరతకల్ అఖ్రబీన్'' అంటే్్–    'మరియు 
నీ దగగ రి బంధువులను హెచచరించు,' అవతర్ంచబడి 
నప్పపడు, ప్ర వకత  (స) 'సఫా కొండపైె ఎక్షక తన బంధువులు 
ఒకొకకకర్ని పిల్వసాగారు. ''ఓబనీ ఫ్హుర్, ఓ బనీ 
'అదీ!'' అంటే ఖురైష్యలరా! అని. అందరూ వచాిరు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) వార్తో, ''ఒక వ్రళ నేను మీతో ' 'సఫా' 
వెనుక మైద్దనంలో మీ శ్తుర వులు మీపైె ద్దడి చేయడానిక్ష 
స్లదధ ంగా ఉన్నెరు' అని అంటే నముుతారా? లేద్ద?'' అని 
అన్నెరు. అందరూ, ''నీ మాట్ నముుతాము, 
ఎందుకంటే నువువ ఏన్నడూ అసతయం ప్ల్కలేదు. 
ఎల్ల ప్పపడూ సతయమే ప్లికావు,'' అని అన్నెరు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ''మీపైె రాబోయ్య కఠిన శిక్ష గుర్ంచి 
మిమమల్లా హెచిర్సుూ న్నెను. అంటే ఒకవ్రళ దైవానిె 
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విశ్వస్లంచకపోతే, మీపైె కఠిన శిక్ష విరుచుకు ప్డుతుంది. 
మీరు న్నశ్నం అయిపోతారు.'' అప్పపడు అబూ ల్హబ్ 
ఇల అన్నెడు, ''నీ పాడుగాను! దీని కోసమేన్న 
మముల్ెందర్నీ ఇకకడ చేరాివు.'' వాడిక్ష వయతిరే 
కంగా స్తరహ్ ల్హబ్ (111) అవతర్ంచబడింది.80 

(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  

 

80) వివరణ-5372: స్తరతుల్ల హబ్ (111): '' అబూ 

లహ్బ్ రండుచేత్రలూ నశ్ంచుగాక మరియు అతడు్

కూడా నశ్ంచ్చపోవు గాక! అతడి ధనం మరియు అతడి 

స్ంపాదన (స్ంతానం) అతడికి ఏ మాతర ం పనికిర్యవు! 

అతడు పర జవల్లంచే నర్కాగ్నాలో కాలచబడతాడు! 

మరియు అతడి భార్ా కూడా! కట్టు లు మోస్వ (చ్చడీలు 

చెపిు కలహాలు రేకతౌించే) సౌ్వై! ఆమె మడలో బాగా 

పేనిన ఖరీూర్ప్పన్నర్ తార డు (మస్ద్్) ఉంటుంది. 

(అల్ల హబ్, 111:1-5) ఈ స్తరహ్ వివరణలో ఇబ్నె 

కస్వ'ర్ ఇల పేర్కకన్నెరు, ''సహీ బు'ఖారీలో ఇల ఉంది, 

'ప్ర వకత  (స) బత్హాలోని ఒక కొండపైె ఎక్షక బిగ్గ రగా, 'యా 

సబ్బహా, యా సబ్బహా'' అని అరవసాగారు. 

ఖురైష్యల్ందరూ వచిి చేరారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'ఒకవ్రళ నేను మీతో ఉదయం లేద్ద సాయంతర ం శ్తుర వు 

ద్దడి చేయనున్నెడనంటే మీరు నముుతారా?' అని 

అన్నెరు. అందరూ ముకత కంఠంతో, 'అవును,' అని 

అన్నెరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'వినండి, నేను 

మిములిె దైవశిక్షలు రాబోతున్నెయని 

హెచిర్సుూ న్నెను,' అని అన్నెరు. అప్పపడు అబూ 

ల్హబ్, 'నీ పాడుగాను, ఇందుకేన్న మములిె ఇకకడ 

చేర్ింది,' అని తిటాట డు. అప్పపడు ఈ స్తరహ్ 

అవతర్ంపజేయబడింది. (బు'ఖారీ) 

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది, ''చేతులు దులుప్పతూ, 

శ్పిస్తూ  లేచి నిల్బడిాడు, అబూ ల్హబ్ ప్ర వకత  (స) 

చిన్నెనె. అతని పేరు 'అబుు ల్ ఉ'జ్జూ  బిన్ 'అబుు ల్ 

ము'తిలిబ్. ఇతనిె అబూ 'ఉత్బహ్ అని పిల్చేవారు. 

అతడి అందచంద్దల్ వల్ల  అందరూ అతనిె అబూ 

ల్హబ్ అని అనేవారు. ఇతడు ప్ర వకత  (స)కు బదధ శ్తుర వు. 

ఎల్ల ప్పపడూ హింస్లస్తూ  ఉండేవాడు. హాని చేకూరేివాడు. 

రబీ'అహ్ బిన్ 'ఇబ్బద్ ఇసాల మ్ స్వవకర్ంచిన తరువాత 

ఒకసార్ ఇసాల మ్కు ముందు సంఘట్న గుర్ంచి 

పేర్కకన్నెడు, ''ప్ర వకత  (స) జు'ల్ మ'జాజ్ బజారులో 

ప్ర జల్తో, 'ల ఇలహ ఇల్ల లల హ్' ప్ల్కండి. సాఫల్యం 

 

పందుతారు అని అంటూ తిరగ్ట్ం చూసాను. ప్ర వకత  (స) 

చుటూట  ప్ర జలు గుమిగూడి ఉండట్ం చూసాను. అయితే 

ప్ర వకత  (స) వెనుకనే ఒక వయక్షత , ''ఈ వయక్షత  మారగ భర ష్యట డు, 

అసతయవంతుడు'' అని అంటూ ఉండట్ం కూడా నేను 

చూసాను. ఏది ఏమైన్న ప్ర వకత  (స) ప్ర జల్ వదాకు వెళ్ళి 

దేవుని ఏకతవ సందేశ్ం అందజేస్తవారు. ఈ వయక్షత  కూడా 

అల అంటూ వెనుక వెళేివాడు. నేను ప్ర జల్తో 'ఇతను 

ఎవరు?' అని అడిగాను. ద్దనిక్ష ప్ర జలు 'ఇతడు ప్ర వకత  

(స) చిన్నెనె' అని చెపాపరు.  
ఉలాేఖన్కరత  అయ్యన్ అబూ 'జిూ యాద్, రబీ'అతో, 

'అప్పపడు మీరు బ్బలురిగా ఉండి ఉంటారు,' అని 

అన్నెడు. ద్దనిక్ష అతడు, 'లేదు, అప్పపడు నేను యుకత  

వయసుాకు చేరువగా ఉండేవాడిని. కుండలో నీళుినింపి 

తెచేి్వాడిని,' అని అన్నెరు.  

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇలఉంది, ''నేను మా న్ననెగార్వెంట్ 

ఉన్నెను. అప్పపడు నేను యుకత  వయసుాకు చేర్్

ఉన్నెను. ప్ర వకత  (స) ఒక తెగ్వార్ వదాకు వెళ్ళి, 

'ప్ర జలరా! నేను మీ వదాకు దైవప్ర వకత గా ప్ంప్బడిాను. 

నేను చెపేపదేమిట్ంటే, ఒకక ఆరాధుయడేె ఆరాధించండి, 

ఆయనకు ఎవర్నీసాటికలిపంచకండి. ననుె నముండి. 

ననుె న్న శ్తుర వుల్్ నుండి రకి్షంచండి, న్నకు 

ఆదేశించబడిన ద్దనిె నిరవర్త ంచటానిక్ష.' ప్ర వకత  (స) ఈ 

సందేశ్ం ఇచిి అకకడి నుండి వెళ్ళిన వెంట్నే ఆయన 

చిన్నెనె అకకడిక్ష వచిి, 'ఓ ప్ర జలరా! ఈవయక్షత  

మిములిె లత్, ఉ'జాాల్ ఆరాధనకు  దూరం 

చేయాల్ని ప్ర యతిెసుూ న్నెడు.   కొర తూ  ధరుం వైెప్ప 

మిములిె ఈడాిల్ని ప్ర యతిెసుూ న్నెడు. జాగ్ర తూ ! 

వీడి మాట్లు వినకండి,' అని అనట్ం నేను చూస్తవాడిని. 

(అ'హుద్, తబ్రానీ)  

'అబుు లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర) కథన్ం: ప్ర వకత  (స) తన 

జాతి్వార్ని ఏక దైవారాధన వైెప్ప ఆహావనించినప్పడు 

అబూ ల్హబ్, 'ఒకవ్రళ న్న తమమని కొడుకు మాట్లు 

నిజమైతే తీరుపదినం న్నడు న్న ధన్ననిె, సంతాన్ననిె 

ప్ర్హారంగా చెలిల ంచి దైవ శిక్ష నుండి తపిపంచుకుంటాను' 

అని అన్నెడు. అతడి భారయ ఖురైష్ స్వూ రల్ 

న్నయకురాలు. ఆమ పేరు అర్వ్ర', ఆమను ఉము 

జమీల్ అని అందరూ పిలిచేవారు. ఈమ 'హర్బ్ బిన్ 

'ఉమయయ కూతురు. ఈమ అబూ సుఫియాన్ చెలా్లలు. 

ఈమ తన భరత  పాప్కారాయలోల  సహాయసహకారాలు 

అందించేది. అందువల్ల  తీరుపదినం న్నడు నరకంలో ఈమ 
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కూడా అతడి వెంట్ ఉంటుంది. కట్టట లు తెచిి తన భరత  

కాలుతునె మంట్లోల  వ్రస్తూ  ఉంటుంది. ఆమ మడలో 

నిప్పపతార డు ఉంటుంది.  

ఇబ్నన అబాాస్ (ర) కథన్ం: ఆమ అడవి నుండి ముళి 

కట్టట లు ఏర్ తెచిి ప్ర వకత  (స) వెళేి మారగ ంలో ప్ర్చేది. ఈ 

స్వూ ర ప్ర వకత  (స) పేదర్కంపైె ఎతిూ పడిచేది. ఆమను కట్టట లు 

ఏరడం గురుత  చేయబడింది. అయితే మొదటి 

అభపార యమే సరైనది.  

స'యీద్ బిన్ ము'సయ్యయబ్ (ర) కథన్ం: ఆమ వదా ఒక 

అందమైన హారం ఉండేది. నేను దీనిె అమిు 

ము'హముద్ (స)కు వయతిరేకతలో ఖరుి చేసాూ నని 

అనేది. ద్దనిక్ష బదులుగా ఆమ  మడలో నిప్పపకణాల్ 

హారం వ్రయబడునని పేర్కకనడం జర్గింది. మసద్ అంటే 

ఖరాూరం చెటుట  తార డు. 

'ఉర్వహ్ (ర) కథన్ం: ఇది నరకంలోని గొలుసులు. ద్దని 

ఒకోక జాయింటు 70 గ్జాలు ఉంటుంది.  

సౌ'రీ కథనం: ఇది నరకంలోని హారం. దీని పడవు 70 

గ్జాలు. 

జౌహరీ అభపార యం: ఇది ఒంట్ట్ చరుం, వెంటుర కల్తో 

తయారు చేసాూ రు.  

ముజాహిద్ కథనం: అది ఇనుప్ హారం.  

'ఆయ్య'షహ్ (ర) కథన్ం: ఈ స్తరహ్ అవతర్ంచబడి 

నప్పడు ఈ మల్ల కనుె స్వూ ర ఉము జమీల్ బిన్తె 'హర్బ్ 

తనచేతిలో స్తదిగా ఉనె రాయిని తీసుకొని, ''మేము ఆ్

నీచ వయక్షత ్తిరసాకరుల్ం, అతని్ధరు్శ్తుర వుల్ం, అతని 

అవిధ్యయుల్ం'' అని అంటూ వచిింది. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స) క'అబతులల హ్లో కూర్కిని ఉన్నెరు. అతనితో 

పాటు మా తండిర గారు అబూ బకర్ 'స్లదాీఖ్ కూడా 

ఉన్నెరు. ఆమను చూస్లన అబూ బకర్ ప్ర వకత  (స)తో, 

'ప్ర వకాత ! ఆమ వసుూ ంది. మిములిె చూసుూ ందేమో,' అని 

అన్నెరు. వెంట్నే ప్ర వకత  (స), 'నీ వ్రమాతర ం విచార్ంచకు. 

ఆమ ననుె చూడలేదు,' అని అన్నెరు. వెంట్నే ప్ర వకత  

(స) ఖుర్ఆన్ ఆయత్రలు ప్ఠించడం పార రంభంచారు. 

ఆమ నుండి తపిపంచుకోవడానిక్ష. ఖుర్ఆన్ సవయంగా 

ఆదేశిసుూ ంది, ''నీవు ఖుర్ఆన్ ప్ఠిస్తూ ఉంటే, మేము నీకూ, 

అవిశవసుల్కూ మధయ తెర కలిపసాూ ం.'' ఆమ వచిి 

అబూ బకర్ (ర) వదాకు వచిి నిల్బడింది. ప్ర వకత  (స) 

కూడా అకకడే కూరుిన్నెరు. కాని దైవ మహతయం వల్ల  

ఆమను తెర కపిపంది. ప్ర వకత  (స)ను చూడలేకపోయింది. 

ఆమ అబూ బకర్తో 'నీ మితుర డు కవితావలోల  ననుె 

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 'సఫా కొండపైె 
ఎక్షక కుటుంబ్బ ల్నిెంటినీ పిలిచారు. ఓ బనీ అబాు 
మున్నఫ్! మన ఇరువుర్ ఉద్దహరణ శ్తుర  సైన్నయల్ను 
చూసుూ నె వయక్షత  తన జాతివార్ని రకి్షంచడానిక్ష కొండపైెక్ష 
ఎక్షకన ఒక వయక్షత ల ఉంది. అతడు అకకడి నుండే కేకలు 
వ్రయట్ం పార రంభంచాడు. ఆ ఊర్పైె శ్తుర వు ద్దడి 
చేయడానిక్ష వచిి నటుల ంది. మీరు మిములిె 
రకి్షంచుకోండి. శ్తుర వు వచిి ద్దడి చేసాూ డేమోనని కొండపైె 
నుండే నిరంతరం కేకలు పెడు తున్నెడు.'  

 ( 3/1477)صحيح ( ) [  3]  - 5373
ْيَرةَ قَاَل:وَ  (  لَم َا نَ  َعْن أَِِبْ ُهَر َتَك اْْلَقَْرِبْْيَ َزلَْت)َوأَْنِذْرَعِشْْيَ

ِب ُ  ْيًشا فَاْجَتَمُعْوا فََعم َ َوَخص َ  سلم قُرَ  صىل اهلل عليه و دَعَا الن َ
اِر يَا بَِّنْ  بِْن لُؤي ٍ أَْنِقُذْوا أَْنُفَسُكْم ِمَن الن َ ْعِب فََقاَل: "يَا بَِّنْ كَ

ةَ بِْن كَْعٍب أَْنِقُذْوا أَْنُفَسكُ  ْم ِمَن الن َاِر. يَا بَِّنْ َعْبِد َشْمٍس ُمر َ
ِّنْ َعْبِد ُمَناٍف أَْنِقُذْوا أَْنُفَسُكْم  ِر يَا بَ ُكْم ِمَن الن َاأَْنِقُذْوا أَْنُفَس 

ن َاِر. يَا بَِّنْ َعْبِد  ال ا بَِّنْ َهاِشٍم أَْنِقُذْوا أَْنُفَسُكْم ِمَن . بَ ِمَن الن َارِ 
لِِب أَْنِقُذْوا أَْنفُ  َسُكْم ِمَن الن َاِر. يَا فَاِطَمُة أَْنِقِذْي نَْفَسِك  الُْمط َ

ْ ِمَن ا  ِلُك لَُكْم ِمَن اهلِل َشْيًئا َغْْيَ أَن َ لَُكْم ِرْحًماَّل أَمْ  لن َاِر فَإِِن ِ
 َ  .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "بُل َُها بَِبََللَِهاَسأ
ْيٍش اِْش  ِِف وَ  ْوا أَْنُفَسُكْم َّل الُْمت ََفِق عَلَْيِه قَاَل: "يَا َمْعَشَر قَُر َّتُ

ْوِل اهلِل َّل أُْغِّنْ  َة َرُس َيا َصِفي َُة َعم َ أُْغِّنْ عْنُكْم ِمَن اهلِل َشْيًئا وَ 
ياَ فَ    َمُة بِْنَت ُمَحم ٍَد َسِلْيِّنْ َما ِشْئِت ِمْن اطِ َعْنَك ِمَن اهلِل َشْيًئا. َو

   .َماِِلْ َّل أُْغِّن َعْنَك ِمَن اهلِل َشْيًئا"
5373. (3) [3/1477-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ''వ అన్జి'ర్ అషీరతకల్ 
అఖ్రబీన'' అనే ఆయత్ర అవతర్ంపజేయ బడినప్పడు 
ప్ర వకత  (స) తన బంధువుల్ందర్నీ పిలిచారు. అందరూ 
అంటే బంధువులు, స్తెహితులు, అందరూ వచాిరు. 

 

తిటాట డు,' అని అనెది. ద్దనిక్ష అబూ బకర్, 'లేదు, లేదు 

అలా్లహ్ సాకి్ష! అతను (స్)ఏమీ తిట్ట లేదు.' అప్పపడు 

ఆమ, 'నేను వార్ న్నయకుని కూతురునని ఖురైష్య్

ల్ందర్కీ తెలుసు' అని అంటూ వెళ్ళి పోయింది. (ఇబ్నె 

అబీ్హాతిమ్)  

ఒకసార్ తన పడవైెన దుప్పటి కప్పపకొని 'తవాఫ్ చేస్తూ  

ఉంది. కాలు దుప్పటిలో చికుకకుంది. కాలుజార్ కిర ంది్

ప్డింది. 
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అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఓ క'అబ్ బిన్ లూయీ' 
సంతాన్మా! మిములిె మీరు నరకం నుండి 
రకి్షంచుకోండి! ఇంకా ఓ మురరహ్ బిన్ క'అబ్ 
సంతాన్మా! మిములిె మీరు నరకబ్బధ నుండి 
రకి్షంచుకోండి! ఇంకా ఓ బనీ అబుు ష్ష మస్, మిములిె 
మీరు నరకం నుండి రకి్షంచుకోండి. ఇంకా ఓ అబుు  
మునాఫ్! మిములిె మీరు నరకం నుండి రకి్షంచు 
కోండి. ఇంకా ఓ బనీ హాషిమ్! మిములిె మీరు నరకం 
నుండి రకి్షంచుకోండి. ఇంకా ఓ అబుు ల్ ము'తిలిబ్! మీరు 
కూడా నరకం నుండి రకి్షంచుకోండి. ఓ ఫాతిమ్హ్! 
నువువ కూడా నరకం నుండి  రకి్షంచుకో! ఎందుకంటే 
తీరుపదినం న్నడు అలా్లహ్ శిక్షల్ నుండి నేను నినుె 
రకి్షంచలేను. అయితే పార ప్ంచిక ప్రంగా బంధుతావనిె 
నరవ్రరుసాూ ను. బంధుతవ హకుకల్ను నరవ్రరుస్తూ  
ఉంటాను'' అని అన్నెరు. (ముస్లల మ్)  
బు'ఖారీలో ఇల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఖురైష్యల్ందర్నీ 
పిలిచి ఒకచోట్ చేరాిరు. ఆ తరువాత, మీరు ననుె 
విశ్వస్లంచి మిములిె మీరు నరకం నుండి విముక్షత  
పందండి. ఎందుకంటే, మీరు విశ్వస్లంచనంత వరకు 
మీకు ఎటువంటి లభమూ చేకూరదు. ఇంకా ఓ అబాు 
మున్నఫ్! మిములిె మీరు నరకం నుండి రకి్షంచు కోండి! 
విశ్వస్లంచకుండా మీరు అలా్లహ్ శిక్షల్ నుండి విముక్షత  
పందలేరు. ఇంకా ఓ 'అబ్బాస్ బిన్ 'అబాుల్ ము'తూ లిబ్, 
మీరు కూడా విశ్వస్లంచండి. ఎందుకంటే విశ్వస్లంచ్
కుండా ఎవరూ దైవశిక్షల్ నుండి తపిపంచు కోలేరు. ఇంకా 
ఓ అతూ యయ 'సఫియాయ! అలా్లహ్ ను విశ్వస్లంచు, 
విశ్వస్లంచ కుండా అలా్లహ్ శిక్ష నుండి తపిపంచు కోలేవు. 
ఇంకా ఓ న్న పిర య ప్పతిర కా! ఫాతిమహ్ నువువ కూడా 
విశ్వస్లంచు, విశ్వస్లంచనంత వరకు నినుె నేను నరకం 
నుండి రకి్షంచలేను. కాని ప్ర ప్ంచంలో నీకు కావల్స్లనంత 
న్న దగ్గ ర్ నుండి తీసుకో, ఇవవగ్ల్ను. కాని ప్రలోకంలో 
విశ్వస్లంచకుండా ఏమీ లభం చేకూరదు,' అని 
అన్నెరు. 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ     రండవ విభాగిం   ا
 (1477/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 5374

  عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل:عَ 
ٌة َمْرُحْوَمٌة لَْيَس عَلَ  ِِتْ َهِذهِ أُم َ ُبَها   اْْلخِ ْيَها عََذاٌب ِِفْ "أُم َ َرةِ عََذا

َّلِزُل وَ  لِْفَتُ َوالز َ َ ْنَيا: ا    .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ " َقْتُل اْل ِِف الد ُ
5374. (4) [3/1477-అపరిశోధతం] 
అబూ మూసా అష్'అరీ(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''న్న ఈ అనుచర సమాజం, 'ఉముతున్ 
మర్'హూ తున్' అంటే్ -- 'న్న అనుచర సమాజంపైె 
అలా్లహ్ ప్ర తేయక కారుణయం ఉంది.' దీనిె విశ్వస్లంచట్ం 
వల్ల  ప్రలోకంలో శిక్ష ప్డదు. అయితే పార ప్ంచిక 
ఉప్దర వాలు, భూకంపాలు, యుద్దధ ల్కు గుర్చేయట్ం 
జరుగుతూ ఉంటుంది.''  81 (అబూ  ద్దవూద్).  

 ( 3/1478)( [ )لم تتم دراسته6] 5376، [ 5] - 5375
َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ٍل َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبَ َعْن أَِِبْ عَُبْيَدةَ وَ وَ 

َ  عليه وسلم قَاَل: ةً َوَرْحَمةً ْمرَ "إِن َ َهَذا اْْل َ نُُبو َ ثُم َ يَُكْوُن   .َبَدأ
ا َوفََسادًا  فًَة َوَرْحَمًة ثُم َ َمِلكًا َعُضْوًضا ثُم َ كَاَن َجْبِ ِخََل  ي ًَة َوُعُتو ً

ْيَر َوالُْفرُ اْل  ِِف اْْلَْرِض يَْسَتِحل ُْوَن  يَْرَزقُْوَن َعىَل   .الُْخُمْورَ ْوَج وَ َحِر
ُيْنَصُرْوَن َحّت   لَِك َو  ِب  ِِفْ "ُشعَ َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ  .َقُوا اهلَل"يَلْ  ذَ

 .اْْلِْيَماِن"
5375. (5) & 5376. (6) [3/1478- అపరిశోధతం] 
అబూ 'ఉబై్నదహ్ (ర), మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఈ ధరుం దైవదౌతయం, కారుణాయల్ 
ద్దవరా బహిరగ తం అయియంది. ఇసాల మ్ ధరుం 
పార రంభకాల్ం దైవవాణి, కారుణాయల్తో కూడుకునెది. 
న్న మరణానంతరం ఖలీఫాల్ ప్ర్పాల్న, కారుణయం 
కాల్ం ఉంటుంది. ఆ తరు వాత రాజులు ప్ర్పాలిసాూ రు. 
ఆ తరువాత జరగ్వల్స్లనది జరుగుతుంది. అంటే 
అతాయచారాలు, అహంకారం, రకత  పాతాలు, ఉప్దర వాలు 
సంభవిసాూ యి. ప్ర జలు ప్టుట ను ధరుసముతం చేసు 
కంటారు, వయభచారం, అశీల ల్ం, మదయపానం కూడా 

 

81) వివరణ-5374: అంటే న్న దైవదౌతయం అందర్కీ 

వర్త సుూ ంది. అలల హ్ (త) ననుె ''ర'హ్మతుల్ లిల్ 
ఆల్మీన్'' గా ప్ంపాడు. అందువల్ల  న్న అనుచర సంఘం 

కారుణాయనిక్ష తగినది. వార్ పాపాల్కు పార యశిితూ ం 

ఇకకడే జరుగుతుంది. 
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ధరుసముతంగా భావిసాూ రు. అయినప్పటికీ వార్క్ష 
ఉపాధి ఇవవట్ం జరుగుతూ ఉంటుంది. శ్తుర వుల్పైె 
వార్క్ష సహాయం చేయడం జరుగు తుంది. చివర్క్ష వారు 
అలల హ్(త) ను కలుసుకుంటారు. అంటే మరణించి 
అలల హ్ (త) ముందు హాజరౌతారు. 82 (బై్నహఖీ-
ష్ట'అబిల్ఈమాన్) 

 

82) వివరణ-5375 & 5376: ఇది ప్ర వకత  (స) భవిషయవాణి. 

10వ్ హిజీర , వరకు దైవదౌతయం, కారుణయం, మర్యు 

వెలుగుతో నిండిన కాల్ం ఉంటుంది. ప్ర వకత  (స) 

మరణానంతరం ఖలీఫాల్ కాల్ం, అబూ బకర్, 'ఉమర్, 

'ఉసాున్, 'అలీల్ కాల్ం పార రంభం అయింది. ఇసాల మ్ చట్ర ం 

35, 36, 37 సంవతారాల్ వరకు తిరుగుతూ ఉంటుంది. 

అంటే ఈ కాల్ంలో చాల అభవృదిధ  జరుగుతుంది. 

ముస్లల ముల్ందరూ కల్స్ల ఉంటారు. ఆ తరువాత ఒకవ్రళ 

వార్ ధరుం మిగిలి ఉంటే 70 సంవతారాల్ వరకు 

ఉంటుంది. లేకపోతే ఇతర జాతులల  న్నశ్నం 

అయిపోతారు. 35 సంవతారాల్ వరకు ముస్లల ము్

ల్ందరూ ఐకమతయంగా ఉంటారు. ఆ తరువాత 

చెలల చెదురైపోతారు. ఈజిప్పట వారు దోర హులుగా మార్ 

'ఉసాున్ (ర)పైె దండతాూ రు. 36 సంవతారాలు అనంతరం 

జమ్ల్ యుదధ ం సంభవించింది. దీని ఒక సంవతారం 

తరువాత 'అలీ (ర) కాలంలో సిఫ్ఫీన్ యుదాం 

సంభవించింది. ఇందులో అనేక మంది ముస్లల ములు 

హతమారిబడిారు. దీనివల్ల  ఇసాల మీయ సమాజానిక్ష 

చాలనషట ం జర్గింది. ఈ యుద్దధ లు, పోరాటాల్ 

అనంతరం ఒక రాజయం ఏరపడి, 70 సంవతారాల్ వరకు 

ఉంటుంది. అంటే బనీ ఉమ్యయ సామ్ాజయం, వీర్ 

కాల్ంలో ధార్ుకంగా నషట ం జర్గింది.  ఒకవ్రళ 37 

సంవతారాల్ తరువాత ముస్లల మ్ సమాజంలో ఐకయత 

జనించకపోతే, మరో 70 సంవతారాలు ధరుం సా్లరంగా 

ఉంటుందని, ఒకవ్రళ అల కాకపోతే వెనుకటి జాతులల  

సరవన్నశ్నం అవుతారని ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించారు. కాని 

35 సంవతారాలోల నే అనైకయతకు గురై ముస్లల ములు కూడా 

వెనుకటి జాతులల  విన్నశ్న్ననిక్ష గురయాయరు. బనీ 

ఉమయయ న్నమరూపాలు లేకుండా పోయింది. ఆ 

తరువాత అబాాసియా సామాాజయం సాాపించబడింది. 

అది కూడా హలకూఖాన్ చేతిలో ప్తనమయింది. 

(అన్వార్) 

 ( 3/1478)[ ) حسن (  7] - 5377
لَْت:َش َعْن عَائِ وَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َة قَا

ُ  يَُقْوُل: َل َما يُْكَفأ اِوْي:قَاَل َزْيُد بُْن يَْحَي  -"إِن َ أَو َ ِّن  يَعْ   الر َ
َناُء "يَْعِّن الَْخْمَر. -ْسََلَم اْْلِ  فََكْيَف يَا َرُسْوَل  :يَل قِ  كََما يُْكَفأُ اْْلِ

َ اهللُ  َ ؟ قَاَل:اهلِل َوقَْد بَْي  َ َ ِمَها "يَُسم ُْونََها بَِغْْيِاْس   فِْيَها َماَبْي 
َرِمي ُ  فََيْسَتِحل ُْونََها". ا    .رَواهُ الد َ

5377. (7) [3/1478- పార మాణికం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల ప్ర వచిస్తూ  
ఉండగా నేను విన్నెను: ''అనిెటికంటే తిరగ్వ్రయ్

బడేది ఇసాల మ్ ఒకకటే. అంటే అనిెటికంటే ముందు 
అలా్లహ్ అవిధ్యయతకు పాల్పడి ఇసాల మ్ను అంటే 
ఇసాల మీయ ఆదేశల్ను తిరగ్వ్రయడం జరుగును. అది 
మదయపానం అంటే మదయం నిషిదధ ం అయినప్పటికీ 
ప్ర జలు మద్దయనిె స్తవిసాూ రు. ప్ర వకత  (స)ను, ఓ ప్ర వకాత ! ఇది 
ఎల జరుగుతుంది? అలల హ్ మద్దయనిె నిషేధించాడు. 
అందర్కీ తెలిస్లపోయింది అని వినెవించుకోవట్ం 
జర్గింది. ద్దనిక్ష ప్ర వకత  (స) సమాధానమిస్తూ , 
'మద్దయనిె్పేరుల మార్ి, కొర తూ ్పేరుల  పెటిట  ధరుసముతం 
చేసుకంటారు,' అని అన్నార్ప.83  (ద్దరీు) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగిం    ا
 ( 3/1478)[ ) حسن (  8]  - 5378

 صىل ُسْوُل اهللِ  بِْن بَِشْْيٍَعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: قَاَل رَ اِن ِن الن ُْعمَ عَ 
ةُ فِْيُكْم َما َشاءَ " اهلل عليه وسلم: ْوَن  اهلُل أَْن َتكُ َتُكْوُن الن ُُبو َ

ةِ َما  مِ ثُم َ َتُكْوُن ِخََلفَُة َعىَل  . يَْرفَُعَها اهلُل َتَعاىلثُم َ  ْنَهاِج الن ُُبو َ
ا ثُم َ َتُكْوُن ُملْكً  .ثُم َ يَْرفَُعَها اهلُل َتَعاىل .َن َشاَء اهلُل أَْن َتُكوْ 

 ىل ثُم َ ُعَها اهلُل َتَعاثُم َ يَْرفَ  .عَاًضا فََتُكوُن َما َشاَء اهلُل أَْن َتُكْوَن 
 َ ي ًَة فََيُكْوُن َما َشاَء اهلُل أ ثُم َ يَْرفَُعَها  .ُكْوَن ْن يَ َتُكْوُن ُملْكًا َجَبِ

ةٍ"ُكْوُن ِخََل تَ اهلُل َتَعاىل ثُم َ  قَاَل   .ثُم َ َسَكَت . فًَة َعىَل ِمْنَهاِج نُُبو َ
 

83) వివరణ-5377: అంటే ఇసాల మ్లో భావాలు  మార్ి 

మద్దయనిక్ష వ్రరేపేరుల  పెటిట  తార గ్ట్ం జరుగుతుంది. అంటే 

ఇసాల మ్ను తిరగ్వ్రయడం జరుగుతుంది. ఇంకా అనేక 

విషయాలు ఇందులో చేర్ ఉన్నెయి. సంగీతం, నృతయం 

మొదలైనవి.  

*** 
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ا   بَِهَذ كََتْبُت إِلَْيهِ  َحِبْيٌب: فَلَم َا قَاَم ُعَمُربُْن َعْبِد الَْعِزْيزِ 
ُرهُ إِي َاُه َوقُلُْت:  الَْحِدْيِث  ك ِ الُْمْؤِمِنْْيَ   َن أَِمْْيَ وْ َتكُ أَْرُجْو أَْن  أُذَ

ي ِة فَُسر َ بِ اْل بَْعَد الَْمِلِك   ُعَمَربَْن  ِه َوأَْعَجَبُه يَْعِّنْ َعاض ِ َوالَْجَبِ
ةِ" ِل الن ُ ي ُ ِِفْ" دََّلئِ َرَواهُ أَْحَمُد َوالَْبْيَهقِ  َعْبِد الَْعِزْيِز.   .ُبو َ

5378. (8) [3/1478 -పార మాణికం] 
నో'మాన్ బిన్ బషీర్, హు'దైఫ్హ్ (ర) ద్దవరా కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలల హ్ కోర్నంత వరకు మీలో 
దైవదౌతయం సా్లరంగా ఉంటుంది. అంటే దైవదౌతయకాల్ం 
మిగిలి ఉంటుంది. ఆ తరువాత అలల హ్(త) 
దైవప్ర వకత ను ఎతుూ కుంటాడు. ఆ తరువాత అలా్లహ్ 
కోర్నంత వరకు దైవప్ర వకత  ప్దధ తిప్ర కారం ప్ర్పాల్న 
సాగుతుంది. అంటే ఖలీఫాల పరిపాలన ఉంటుంది . ఆ 
తరువాత ప్ళుి కొర్కే ప్ర్పాల్న వసుూ ంది. అంటే 
దురాురుగ ల్, అతాయచారుల్ ప్ర్పాల్న వసుూ ంది. 
అలల హ్(త) కోర్నంత వరకు అది సాగుతుంది. ఆ 
తరువాత అలల హ్(త) ద్దనిె కూడా ఎతిూ వ్రసాూ డు. ఆ 
తరువాత గర్యవహంకారుల్, దురాురుగ ల్ అధికారం 
వసుూ ంది. అంటే దురాురుగ లు, నిరాయులైన పాపాతుుల్ 
ప్ర్పాల్న వసుూ ంది. ద్దనిె కూడా అలల హ్ (త) 
ఎతుూ కుంటాడు. ఆ తరువాత దైవప్ర వకత ల్ ఆదేశల్ 
కనుగుణంగా ప్ర్పాల్న జరుగుతుంది అని ప్లిక్ష ప్ర వకత  
(స) మౌనం వహించారు.  
ఈ 'హదీసు' ఉలేల ఖనకరత  'హబీబ్ బిన్ సాలిమ్ కథనం, 

'ఉమ్ర్ బిన్ 'అబుు ల్ 'అ'జీ'జ్ పాల్కులైనప్పడు నేను ఈ 
'హదీసు'ను వార స్ల అతని వదాకు ప్ంపాను. అతనిక్ష గురుత  
చేయడం కోసం. 'దురాురుగ లు, నిరాయుల్ తరావత 
విశవసుల్ 'ఖలీఫహ్ అయినవారు తమరే' అని 
స్తచించాను. ద్దనిక్ష 'ఉమర్ బిన్ 'అబాుల్ 'అ'జీ'జ్ అది 
చదివి చాల సంతోషించారు.  (అ'హుద్, బై్నహఖీ-
దల్లయిల్లల్  నబువ్వహ్)  
ఈ'హదీసు'లో కూడా సతయ భవిషయవాణి్  ఉంది. 
ఎందు కంటే ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించిన ద్దని ప్ర కారం 
జర్గింది. దైవదౌతయ సాకిాయధారాలోల  ఇది కూడా ఒక 
సాక్షయం. 

***** 

 


