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 ِكَتاُب الِْفَتِ   -27
27. కలో్లలాలు, ఉపద్ర వాలు (అల్-ఫితన్) 

పిత్నహ్ ఏకవచనం, ఫితనున్ బహువచనం. అంటే 
పరీక్ష ంచటం, మార్గ భ్ర ష్ట తవం, ర్కత పాతం, యుదా్ధలు 
పోరాటాలు, బలా అంటే కఠిన పరీక్ష. నిఘంటువులో 
ఫిత్నహ్ అంటే బంగారానిి అగ్నిలో కాల్చటం. 
ద్ధనివల్ల  అది అసలైనదో కాదో తెలిసిపోతంది. ఫిత్నహ్ 
అంటే అలా్లహ్ శిక్ష అని కూడా అర్థ ం వస్త ంది. అలా్లహ్ 

శిక్ష అందరినీ పటుట కంటుంది. అంటే చెడు చూచి మౌనం 
వహంచటం, మంచిని ఆదేశించడంలో, చెడును 
వారించడంలో అల్సతవం వహంచడం, కలోల ల్ం, 
అనైకయత, దైవానిక్ సాటికలిపంచటం, మూఢ 
నమమకాలు, దురాచారాలు మొదలైనవి. 

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

 (3/1480)[ ) متفق عليه (  1]  - 5379
قَاَم فِْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل:

اَعِة إِل َ  ِمِه إِىل قَِياِم الس َ ًما َماَتَرَك َشْيًئا ي َُكْوُن ِِفْ َمَقا َث  حَ  َمَقا د َ
بِِه َحِفَظُه َمْن َحِفَظُه َونَِسَيُه َمْن نَِسَيُه قَْد عَِلَمُه أَْصَحاِِبْ َهُؤَلِء  
ُكُرهُ كََما يَْذُكُر  ْيُء قَْد نَِسْيُتُه فَأََراهُ فَأَذْ َوإِن َُه لََيُكْوُن ِمْنُه الش َ

ُجِل إِذَا غَاَب َعْنُه ثُم َ إِذَا َرآهُ  ُجُل َوْجَه الر َ ُه. ُمت ََفٌق َرفَ عَ الر َ
   .عَلَْيهِ 

5379. (1) [3/1480 -ఏకీభవితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) మా మధ్య నిల్బడి 
పర సంగ్నంచారు. అందులో పర ళయంవర్క జర్గబోయే 
విష్యాల్నిింటినీ పేర్కొన్నిరు. ఏ ముఖ్య 
విష్యానీి వదల్లేదు. వాటిని గుర్త ంచినవారు 
గుర్త ంచారు. మర్చిపోయినవారు మర్చిపోయారు. ఈ 
న్న మితు లు కందరు కనిి విష్యాల్ను గుర్త ంచారు; 
కనిి విష్యాల్ను మర్చిపోయారు. నేనూ మర్చి 

పోయాను, కాని ఆ విష్యాల్ను చూసినపుడు అవనీి 
గురుత కవస్త న్నియి. ఎవరైన్న పరిచయ వయక్త  
పర యాణంలోనిక్ వెళ్ళి చాలారోజుల్ వర్క రాకపోతే 
గురుత ండడు. అతను తిరిగ్న రాగానే వెంటనే గురుత క 
వసాత డు. అతడు ఫలాన్న వయక్త   అని. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 3/1480)[ ) صحيح (  2] - 5380
 َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  َوَعْنُه قَاَل: 

لَْحِصْْيِ ُعْودًا ُعْودًا فَأَي ُ قَلْب     "ُتْعَرُض الِْفَتُ َعىَل الُْقلُْوِب كَا

َها نِكَتْت فِْيِه نُْكَتٌة َسْودَاُء َوأَي ُ قَلْب  أَْنَكَرَها نُِكَتْت فِْيِه َب رِ أُْش 
َفا فَََل  : أَبَْيَض بِِمثِْل الص َ نُْكَتٌة بَْيَضاُء َحّت َ يَِصْْيَ َعىَل قَلَْبْْيِ

َماواُت َواْْلَْرُض َواْْلَخَر أَْسَودَ ُمرْ  هُ فِْتَنٌة َما دَاَمِت الس َ  اَبادً َتُضر ُ
 َ ًيا َل يَْعِرُف َمْعُرْوفًا َوَل يُْنِكُر ُمْنَكًرا إِل َ َما أُْشِرَب  ك ْلُكْوِز ُمَجخ ِ ا

    .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .ِمْن َهَواهُ" 
5380. (2) [3/1480- దృఢం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా పర వచిస్తత  
ఉండగా నేను విన్నిను, ''కలోల లాలు పర జల్ 
హృదయాలోల  చాపరేణువులాల  పర వేశపెటట బడతాయి. 
అంటే కలోల లాల్ పర భావం హృదయాల్పైె పడుతంది. 
ద్ధని పర భావానిి స్వవకరించిన హృదయంపై ఒక నల్ల ని 
మచచ ఏర్పడుతంది. ద్ధనిి తిర్సొరించిన 
హృదయం అంటే పర భావితంకాని హృదయంపైె తెల్ల ని 
మచచపడుతంది. అంటే రండుర్కాల్ హృదయాలు 
ఉంటాయి. ఒకటి నల్ల నిహృదయం, మర్కకటి తెల్ల ని 
హృదయం. తెల్ల నిహృదయం తీరుపదినం వర్క 
కలోల లాల్క పర భావితంకాదు. ద్ధనిక్ ఎటువంటి నష్ట ం 
వాటిల్ల దు. నల్ల నిహృదయం కనిి కలోల లాల్క 
పర భావితం అవుతంది. ఈ హృదయంలో విశ్వవసం 
మిగ్నలి ఉండదు. అది తిర్గవేయబడిన కూజా వంటిది. 
అదేవిధ్ంగా అందులో మేలు ఉండదు, పుణయం ఉండదు. 

 (3/1480) [ ) متفق عليه ( 3]  - 5381
ثََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحِدْيثَْْيِ   َوَعْنُه قَاَل: َحد َ

ثََنا:  .أََحَدُهَما َوأَنَا أَْنَتِظُر اْْلَخرَ  َرأَْيُت  َنَة نََزلَْت ِِفْ   َحد َ "إِن َ اْْلََما
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َِجا ْرآِن ثُم َ عَِلُمْوا ِمَن  ِمَن الْقُ عَِلُموا  م َ ِل ثُ َجْذِر قُلُْوِب الر 

ن َةِ  ُجُل الن َْوَمَة  "الس ُ ثََنا َعْن َرْفِعَها قَاَل: "يََناُم الر َ . َوَحد َ
َنُة ِمْن قَلِْبِه أَثَُرَها ِمثَْل أَثَِر الَْوْكِت ثُم َ يََناُم   فَُتْقَبُض اْْلََما

ِل كََجْمر  دَْحَرْجَتُه ِر الَْمج ثََل أَثَ مَ ا ُرهَ الن َْوَمَة قَُتْقَبُض فََيْبََق أَثَ 
ُيْصِبُح   لَْيَس فِْيِه َشْيٌء َو ا َو اهُ ُمْنَتِِبً َعىَل ِرْجِلَك فََنِفَط فَََتَ
َنَة فَُيَقاُل: إِن َ ِِفْ  الن َاُس يََتَباَيُعْوَن َوَل يَكَادُ أََحٌد يَُؤد ِي اْْلََما

ُجِل  الُ ُيقَ بَِِنْ فََُلن  َرُجًَل أَِمْيًنا وَ  َما أَْعَقلَُه َوَما أَْظَرفَُه َوَما  :لِلر َ
ْن َخْردَل  ِمْن إِْيَمان   . ُمت ََفٌق "أَْجلََدهُ َوَما ِِفْ قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحب َة  م ِ

  .عَلَْيهِ 
5381. (3) [3/1480 -ఏకీభవితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: 'పర వకత  (స) మాక రండు 
విష్యాలు గురించి తెలిపారు. వాటిలో ఒకద్ధనిి నేను 
న్న కళితో చూస్కన్నిను, రండవద్ధనిి గురించి 
వేచి ఉన్నిను.' పర వకత  (స) అమానత నిజాయితీ పర జల్ 
హృదయాల్ వేర ళిలో దించటం జరిగ్నంది. అంటే 
సహజంగా అందరూ నిజాయితీపరులే. పర వకత  (స) ఆ 
అమానతు, నిజాయితీ నశిసాత యని పేర్కొన్నిరు. 
అంటే ఈ రండూ పర జల్ హృదయాల్నుండి నశిసాత యి. 
వారి హృదయాల్ నుండి అమానత ఎలా పోతందంటే, 
మనిషి పడుకంటాడు, ఆ తరువాత మర్చిపోతాడు. 
అతని హృదయంనుండి ఈ రండూ వెనక్ొ తీస్కో 
బడతాయి. కాని ద్ధని చిహిం నల్ల ని మచచలా మిగ్నలి 
ఉంటుంది. మళ్ళి అతడు పడుకంటాడు. అంటే 
ఏమరుపాటుక గుర్వుతాడు. ఉని అమానత 
చిహిం కూడా చెరిగ్నపోతంది. ద్ధని చిహిం చిని 
మొటిమలా మిగ్నలి ఉంటుంది. మీరు అగ్నికణానిి 
కాలిపైె వేస్తత  బొబబలు పుడతాయి, అందులో నీరు, చీము 
నతత రు ఉంటాయి. పర జలు పర్సపర్ం కరయ వికరయాలు 
చేసాత రు. కాని వారిలో ఏమాతు ం నిజాయితీపర్లు 
ఎవరూ ఉండరు. ఇంకా ద్ధనిి ఎరుగనైన్న ఎరుగరు. 
మంచినీ ఎరుగరు, చెడునుండీ దూర్ంకారు. అయితే 
అతడు సంకలిపంచుకన్ిది తపప, అంటే 
మనోకాంక్షలు.1 (ముసిల మ్) 

 

1) వివర్ణ-5381: అంటే కలోల లాలు, మార్గ భ్ర ష్ట తావల్ 

విష్యాలు హృదయాల్ను చాపలా చుటుట కంటాయి. 

 (3/1481)[ ) متفق عليه (  4]  - 5382
كَاَن الن َاُس َيْسأَلُْوَن َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْنُه قَاَل:

َ  أَْس وسلم َعِن الَْخْْيِ َوكُْنُت  ِ َمخَ ُه َعِن ال لُ أ ر  افََة أَْن ي ُْدِركَِِنْ  ش َ
ِفََجاَءنَا اهلُل  قُلُْت: قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا كُن َا ِِفْ َجاِهِلي َة  َوَشر 

 قُلُْت: . "نََعْم" قَاَل: فََهْل بَْعَد َهَذا الَْخْْيِ ِمْن َشر  ؟ .بَِهَذا الَْخْْيِ 

 

అందువల్ల  కలోల లాల్ నుండి, శర్ణుకోరుతూ ఉండాలి. 

అలాల హ్(త) ఎవరిని ర్క్ష స్తత  వారే తప్పంచుకంటారు. 

ఇటువంటి కలోల లాల్ కాల్ంలో పర జలు రండు విధాలుగా 

ఉంటారు. కందరు ఈ కలోల లాల్ పర భావానిక్ గురికారు. 

వారు కలోల లాల్ విష్యాల్ను తిర్సొరిస్తత  ఉంటారు. 

మంచిని ఆదేశిస్తత , చెడును వారిస్తత  ఉంటారు. వారి 

హృదయం తెల్ల ని రాయిలా ఉంటుంది. ఇంకా పర ళయం 

వర్క ఎటువంటి కలోల ల్ం కూడా వారిక్ నష్ట ం 

కలిగ్నంచలేదు. ఈ కలోల లాల్క పర భావితలైన వారి 

హృదయం నల్ల గా మారిపోతంది. వారు మంచి 

విష్యాల్ను అర్థ ం చేస్కోలేరు, చెడు విష్యాల్ను 

తిర్సొరించనూలేరు. వారి నర్నరాలోల  కోరికలు, ఐహక 

వాంఛలు నిండిఉంటాయి. వీరు ఎల్ల పుపడూ కలోల లాల్క, 

ఉపదర వాల్క గుర్వుతూ ఉంటారు.  ఒక 'హదీస్'లో 

పర వకత  (స) పర వచనం, ''నేను దైవానిి న్న అనుచర్ 

సమాజానిి బూడిదపాలు చేస్త కరువు కాటకాల్క 

గురిచేయవదద ని పార రిథ ంచాను. దైవం న్న వినిపానిి స్వవక 

రించాడు.'' 'ఉమర్ (ర్) కరువు కాటకాలు ఏర్పడినపుడు 

పర జల్ నుండి జకాత్ తీస్కోలేదు. అంటే కలోల లాల్ వల్ల  

పర భావితల్యేయ హృదయం బూడిద, లేద్ధ బొగుగ లా 

నల్ల గా అయిపోతంది. అందులో ఎటువంటి మేలు 

ఉండదు. అది తిర్గవేసిన కూజాలా అయిపోతంది. 

అయినపపటికీ పర జలు ఫలాన్నవయక్త  కటుంబం చాలా 

గొపప అమానతద్ధరు అని, గొపప నిజాయితీపరుల్ని, 

చాలా బుదాిమంతల్ని, చాలా ఉతత ముల్ని 

చెపుపకంటారు. వాసత వం ఏమిటంటే అతని 

హృదయంలో ఒకొ ర్వవకూడా విశ్వవసం ఉండదు. 

నిజాయితీ ఉండదు. 'హదీస్' ఉలేల ఖ్నకర్త  హుజై'ఫహ్ 

(ర్) కథనం: ''న్న పైె ఒక కాల్ం వచిచంది. కాని నేను 

ద్ధనిపటల  ఏమాతు ం పటిట ంచుకోలేదు. వాయపార్ంలో అరువు 

ఇస్తత , తిరిగ్న ఇచేచవారు కాదు. అందువల్ల  నేను ఇటువంటి 

వయవహార్ం కంతమందితోనే చేసాత ను. ఎందుకంటే వారు 

తిరిగ్న చెలిల సాత ర్ని న్నక నమమకం అయింది గనుక. 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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لَِك الش َ   قُلُْت: َوِفْيِه دََخٌن". ."نََعْم  :الَ قَ َخْْي ؟ ْن مِ ر ِ َوَهْل بَْعَد ذَ

َيْهُدْوَن بَِغْْيِ   قَاَل: َوَما دََخُنُه؟ ِِتْ َو "قَْوٌم يَْسَتُنْوَن بَِغْْيِ ُسن َ
ْ َوُتْنكِ  لَِك الَْخْْيِِمْن  قُلُْت: ُر".َهَديِْي َتْعِرُف ِمهْْنُ فََهْل بَْعَد ذَ

َ   َعىَل "نََعْم دُعَاةٌ  قَاَل: َشر  ؟  أََجاَبُهْم إِلَْيَها َهن ََم َمْن بَْواِب جَ أ
قََذفُْوهُ فِْيَها". قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل ِصْفُهْم لََنا. قَاَل: "ُهْم ِمْن  
َيَتكَل َُمْوَن بِأَلِْسَنِتَنا". قُلُْت: فََما َتأُْمُرِِنْ إِْن أَْدَركَِِنْ  ِجلَْدتَِنا َو

لَِك؟ قَاَل: "َتلِْزُم جَ  َمُهْم". قُلُْت: فَإِْن ل َْم  ْْيَ َوإِمَ الُْمْسِلمِ  ةَ َماعَ ذَ ا
يَُكْن ل َُهْم َجَماَعٌة و ََل إَِماٌم؟ َقاَل: "فَاْعَتِزْل تِلَْك الَْفَرَق كُل ََها 
لَْو أَْن َتَعض َ بِأَْصِل َشَجَرة  َحّت َ يُْدِركََك الَْمْوُت َوأَْنَت َعىَل   َو

لَِك   .  . ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "ذَ
َيةِ ِِفْ وَ  : قَاَل: "يَُكْوُن بَْعِدْي أَئِم ٌَة َل يَْهَتُدْوَن  لُِمْسِلِم   ِرَوا

ُبُهْم  ْ ِرَجاٌل قُلُْو ِِتْ َوَسَيُقْوُم فِهْْيِ بُِهَداَي َوَل يَْسَتُنْوَن بُِسن َ
َياِطْْيِ ِِفْ ُجثَْماِن إِْنس   . قَاَل ُحَذْيَفَة: قُلُْت: كَْيَف  "قُلُْوُب الش َ

ِلَك؟ قَاَل: َتْسَمُع َوُتِطْيُع اْْلَِمْْيَ  إِْن أَدْ ُسْوَل اهللِ رَ  اُع يَ أَْصنَ  َرْكُت ذَ
لَُك فَاْسمَْع َوأَِطْع"     .َوإِْن ُضِرَب َظْهُرَك َوأُِخَذ َما

5382. (4) [3/1481-ఏకీభవితం]  
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స)ను అనుచరులు 
మంచిమేలు గురించి పర శిించేవారు. ఎందులో అధిక 
పుణయంఉందని, అయితే నేను పాపాల్ గురించి, కలోల లాల్ 
గురంచి, ఎకొడైన్న నేను కలోల లాల్క గుర్వుతానేమో 
న్ని న్నక భ్యంవేస్తది. ద్ధనుిండి బయట పడే మార్గ ం 
ఏది? అనే విష్యాల్ గురించి పర వకత  (స) ను అడిగే 

వాడిని. నేను పర వకత (స)తో, 'ఓ పర వకాత ! మేము ఇసాల మ్క 
ముందు అజాానంలో, అవిశ్వవసంలో ఉండేవార్ం. 
ఇపుపడు అలాల హ్ (త) ఇసాల మ్ ద్ధవరా మాక మంచిచేస్త 
భాగయం పర సాదించాడు. చాలా మంచిసిథ తిలో ఉన్నిం. ఈ 
మంచిసిథ తి తరావత ఏదైన్న చెడడ సిథ తి రానునిద్ధ? 
అంటే 'ఈ మంచికాల్ం తరువాత చెడడ కాల్ం 
రానునిద్ధ,' అని పర శిించాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 
అవునని అన్నిరు ఆ తరువాత మళ్ళి నేను, 'ఓ పర వకాత ! 
ఆ చెడడ సిథ తి తరావత కూడా మంచి సిథ తి వస్త ంద్ధ? అంటే 
ఆ చెడడ కాల్ం తరావత కూడా మంచికాల్ం వస్త ంద్ధ.' 
అని అడిగాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'అవును, కాని అందులో 
అసంతృప్త , అశర దా ఉంటుంది.' ద్ధనిక్ నేను, 'అంటే 
ఏమిటి?' అని అడిగాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'న్న 
సాంపర ద్ధయానిక్ వయతిరేకంగా ఆచరిస్త ంది. న్న పదాతిక్ 

వయతిరేకంగా నడుస్త ంది, ఇతరుల్ను కూడా న్న 
సాంపర ద్ధయానిక్ వయతిరేకంగా నడవమని 
పోర తసహస్త ంది, పురికలుపతంది. అంటే అధ్ర్మ 
కారాయల్ను చేస్త ంది, చేయిస్త ంది. ద్ధని చెడును మీరు 
తెలుస్కంటారు.' ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! ఈ మంచి 
తరువాత కూడా చెడువస్త ంద్ధ?' ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 
'అవును,' అని అన్నిరు. 'నర్కంవైెపు ప్లిచే పర జలు 
కూడా ఉంటారు. అంటే బహర్ంగంగా చెడువైెపు 
ప్లుసాత రు. వారిని అనుసరించేవారు నర్కంలో వార 
వెంట వెళతారు. వాళ్ళి వారిని నర్కంలో పార్వేసాత రు,' 
అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! వారలా 
ఉంటారు? వారి గుణాలేమిటి తెలుస్కని వారినుండి 
దూర్ంగా ఉంటాం,' అని అన్నిను. అపుపడు పర వకత  (స), 
'వాళ్ళి మనలాగే ఉంటారు. వాళ్ళి మనజాతి నుండే 
ఉంటారు. మన భాషే మాటాల డుతారు,' అని అన్నిరు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! ఒకవేళ ఈకాల్ం నేను పందితే మీ 
ఆదేశం ఏమిటి?' అని అన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) నీవు 
ముసిల ముల్ను  అంటిపెటుట కని ఉండు, వారి 
న్నయకనిక్ విధేయుడవైె ఉండు,' అని ఆదేశించారు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! ఒకవేళ ముసిల ముల్ సంఘం, 
న్నయకడు లేకపోతే ఏమి చేయాలి?' అని వినివించు 

కన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'అపుపడు అసతయ 
సంఘాల్క దూర్ంగా ఉంటూ ఏకతావనిి, పర వకత  (స) 
సాంపర ద్ధయానిి అంటిపెటుట కని ఉండు. అందులో ఎంత 
శరమ పడవల్సిన పరిసిథ తి ఉన్ని, ఉపాధిలో ఎంత కష్ట ం 
ఉన్ని సరే. చివరిక్ చెటల , చరామలు తినవల్సి వచిచన్న 
సరే. ఇంకా పటట ణాల్ను, పర జల్ను వదలి అడవుల్క, 
కండల్క వెళివల్సి వచిచన్నసరే. అపుపడు కూడా 
నువువ ఏకత్వం, పర వకత  సంపర దాయానిి ఎంత్ 

మాత్ర ం వద్లకూడదు,' అని ఉపదేశంచార్.2 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 

2) వివరణ-5382: ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా తెలిసిన విష్యం 

ఏమిటంటే, అలాల హ్(త) మరియు ఆయన పర వకత  (స) 

ఆదేశ్వల్ను, ఉపదేశ్వల్నూ అనుసరిస్తత  ఉంటే 

అలాల హ్(త) సంతోషించి పర పంచంలో విశ్వల్మైన ఉపాధి 

పర సాదిసాత డు. పర్లోకంలో సాఫల్యం పర సాదిసాత డు. ద్ధనిక్ 
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ముసిల మ్ ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''న్న అనంతర్ం 
చాలామంది పండితలు న్న ఉపదేశ్వల్కు, 
సాంపర ద్ధయాల్క వయతిరేకంగా ఆచరిసాత రు. వారిలో 
కందరు మానవాకారాలోల  ఉంటారు. కాని వారి 
హృదయాలు షై'తానులాల  నల్ల గా ఉంటాయి,'' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! నేనీ కాల్ం పందితే ఏం 
చేయాలి? ' అని వినివించుకన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  
(స), ''ధ్ర్మబదామైన న్నయకడవడైన్న ఉంటే, అతని 
మాటవిన్నలి, అతనిి అనుసరించాలి. మీక 
ఎటువంటి ఆపదవచిచన్నసరే, అంటే మీపైె 
అతాయచారాలు జరిగ్నన్నసరే. మీపైె కర్డాలు 
పడిన్నసరే. అపుపడు కూడా నీవు ముసిల మ్ 
న్నయకల్ను  అనుసరించాలి.'' అని అన్నిర్. 

 ( 3/1482)[ ) صحيح (  5]  - 5383
ْيَرةَ قَاَل: ْن عَ وَ   اهلل عليه وسلم: ُل اهلِل صىلقَاَل َرُسوْ   أَِِبْ ُهَر

ُجُل  "بَاِدُرْوا بِاْْلَْعَماِل فَِتًنا كَِقَطِع الل َْيِل الُْمْظِلِم يُْصِبُح الر َ
ُيْصِبُح كَافًِرا يَِبْيُع ِدْيَنُه   ُيْمِسْي ُمْؤِمًنا َو ُيْمِسْي كَافًِرا َو ُمْؤِمًنا َو

ْنَيا َن ض  م ِ بَِعرَ   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "الد ُ
5383. (5) [3/1482- దృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''అంధ్కార్మైన, కఠినమైన ఉపదర వాలు, కలోల లాలు 
రాకముందే సతాొరాయలోల  ముందడుగు వేయండి, 
ఎందుకంటే భ్విష్యతత లో కారుచీకటి రాతు లోల  నల్ల ని 
ఉపదర వాలు జనిసాత యి. అపుపడు ఏ మంచి విష్యమూ 
అర్థ ంకాదు. మనిషి ఉదయం విశ్వవససిథ తిలో లేసాత డు. 
కలోల లాలు, ఉపదర వాల్ వల్ల  సాయంతు ం అవిశ్వవసిగా 
మారిపోతాడు. సాయంతు ం విశ్వవసిగా ఉంటాడు. 
ఉదయం అవిశ్వవసి అయిపోతాడు. తన నీతీ 
నిజాయితీల్ను పార పంచిక సవల్పలాభాల్ కోసం 
అమిమవేసాత డు.''  3  (ముసిల మ్) 

 

వయతిరేకంగా చేస్తత , అలాల హ్(త) కలోల లాల్క, 

ఉపదర వాల్క గురిచేసాత డు. 

3) వివర్ణ-5383: అంటే కారు మేఘాలాల  ఉపదర వాలు, 

కలోల లాలు వాయప్సాత యి. అందులో సతాయసతాయల్ను 

పరిక్ంచటం కష్ట ం అవుతంది. మనిషి ఇటువంటి క్ల ష్ట  

 (3/1482)[ ) متفق عليه (  6]  - 5384
"َسَتُكْوَن   قَاَل َرُسوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل:

َن  م ِ َن الَْقائِِم َوالَْقائُِم فِْيَها َخْْيٌ م ِ فَِتٌ الَْقاعُِد فِْيَها َخْْيٌ
اِعْي  َن الس َ م ِ َف لََها تَ   َمْن الَْماِشْي َوالَْماِشْي فِْيِه َخْْيٌ َشر َ

 ُمت ََفٌق عَلَْيِه.  َملَْجأً أَْو َمَعاذًا فَلَْيِعْذ بِِه". َتْسَتْشِرفُْه فََمْن َوَجَد 
َية  ل ُِمْسِلم   َن   قَاَل: َوِِفْ ِرَوا م ِ "َتُكْوُن فِْتَنٌة الن َائُِم فِْيَها َخْْيٌ

َن الَْقائِِم َواْل  ْيَها َخْْيٌ م َِن  فِ  ُم َقائِ الَْيْقَظاِن َوالَْيْقَظاُن َخْْيٌ م ِ
اِعْي فََمْن َوجَ     .ِه" َد َملَْجأً أَْوَمَعاذًا فَلَْيْسَتِعْذ بِ الس َ

5384. (6) [3/1482- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భ్విష్యతత లో చాలా పెదద  ఉపదర వాలు బహర్గ తం 
అవుతాయి. ఈ ఉపదర వాల్ కాల్ంలో కూరుచనివాడు, 
నిల్బడిన వాడికంటే నయం, నిల్బడినవాడు 
నడిచేవాడికంటే నయం, మల్ల గా నడిచేవాడు 
ఉపదర వాల్వైెపు పరిగెతేత  వానికంటే నయం, ఉపదర వాల్ 

వైెపు తంగ్నచూస్తత  ఉపదర వాలు కూడా తంగ్నచూసాత యి. 
ఎకొడైన్న శర్ణుపందే సథ ల్ం కనిప్స్తత , అక్కడ శర్ణు 
తీస్కోవాలి. 4  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

పరిసిథ తల్క గుర్యి అవిశ్వవసానిక్, మార్గ భ్ర ష్ట తావనిక్ 

గుర్వుతాడు. అలాల హ్(త) మనందరీి వీటి నుండి 

కాపాడుగాక! ఆమీన్! 

4) వివర్ణ-5384: ఈ 'హదీస్'లో పర వకత  (స) తరావత 

బహర్గ తమయేయ ఉపదర వాల్ గురించి స్తచించడం 

జరిగ్నంది. ఉద్ధ: 'ఉసాన్ (ర) వీరమరణం, పరిష్కొర్ం 

కాని ఈ ఉపదర వంలో తకొవగా పర యతిించేవాడు. 

అధికంగా పర యతిించేవానికంటే ఉతత ముడు. అందువలేల  

అనేకమంది పర వకత  (స) అనుచరులు ఉపదర వకాల్ంలో 

ఏకాంతానిి అనుసరించారు. (తహ్ఫతల్ అఖ్యార్)   

ఇమామ్ నవవీ అభిపార యం: ముసిల ములు పర్సపర్ం చంపు 

కోరాదు. ఉపదర వాలోల  పాల్గగ నకండా వేరుగా ఉండాలి. 

ఇతరుల్ను చంపుతనిపుపడు ర్క్ష ంచాలి. కందరు 

తనుితాను ర్క్ష ంచడం ధ్ర్మసమమతమని, ర్క్ష ంచడం 

తపపనిసరి అని పేర్కొన్నిరు. ఉపదర వాలోల  సతాయనిి 

అనుసరించాలి. సతయవంతల్క సహాయం చేయాలి. 

దోర హుల్తో పోరాడాలి. విష్యం అర్థ ం కానపుడు 

ఏకాంతం అనుసరించాలి.  



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1839 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  

ముసిల మ్ ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''భ్విష్యతత లో ఉపదర వం తలతత తంది. 
అందులో నిదర పోయేవాడు, మేల్గొనివాడి కంటే 
ఉతత ముడు, మేల్గొని ఉనివాడు నిల్బడినవాడికంటే 
ఉతత ముడు, నిల్బడినవాడు పరిగెతేత వానికంటే 
ఉతత ముడు. అపుపడు ఎవరైన్న ర్క్షణపందే సథ ల్ం 
పందితే వెంటనే అందులో పర వేశించి ర్క్షణ పంద్ధలి.   

 

అబూ బక్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భ్విష్యతత లో అనేక ఉపదర వాలు తలతత తాయి. 

గురుత ంచుకోండి! ఆ ఉపదర వాల్ తరావత వాటనిిటికంటే 

ఘోర్మైన ఉపదర వం తలతత తంది. ద్ధని తరువాత వాటి 

కంటే కఠినమైన ఉపదర వం తలతత తంది. ఆ సమయంలో 

కూరుచనివయక్త  నడిచేవాడికంటే ఉతత ముడు. నడిచేవాడు 

పరిగెతేత వానికంటే ఉతత ముడు. గురుత ంచుకోండి!  

ఇటువంటి ఉపదర వాలు తలతిత తే, ఒంటెలు ఉనివారు, 

అవి అడవిలో మేస్త ంటే అతడు తన ఒంటెల్ వదద క 

వెళ్ళిపోవాలి. అంటే పలల , పటట ణం వదలి కండల్పైె, 

అడవులోల క్ వెళ్ళి నివసించాలి. మేకలునివారు, తమ 

మేకలిి తీస్కని అడవులోల నిక్ వెళ్ళి నివాసం ఏర్పర్చు 

కోవాలి. పటట ణాలు, నగరాలు వదలివేయాలి. 

ఉపదర వాలు కనసాగుతనిపుపడు ఒంటెలు, మేకలు 

లేకపోతే భూమి మాతు మే ఉంటే, అతడు తన 

భూమిలోనిక్ వెళ్ళిపోవాలి,' అని అన్నిరు. ఒక వయక్త , 'ఓ 

పర వకాత ! ఒకవేళ ఎవరి వదద నైన్న ఒంటె, మేక, భూమి 

లేకపోతే ఏంచేయాలి,' అని వినివించుకన్నిడు, ద్ధనిక్ 

పర వకత  (స), 'అతడు తన కర్వాలానిి రాతిమీద కటిట  

ద్ధనిి పనిక్రాకండా చేయాలి. ఆ తరువాత 

ఏవిధ్ంగానైన్న ర్క్ష ంచుకోవటానిక్ పర యతిించాలి.' ఆ 

తరువాత పర వకత  (స) ఇలా పార రిథ ంచారు: ''ఓ అలాల హ్! 

నేను నీ ఆదేశ్వల్ను అందజేసాను,'' అని అన్నిరు. ఒక 

వయక్త , ''ఓ పర వకాత ! ఆ ఉపదర వంలో పాల్గగ నమని ననుి 

బల్వంతంచేసి, ననుి ఎవరో ఒకరు చేరుచకంటే, 

అకొడ ఎవరైన్న న్నపైె ద్ధడిచేసిన్న, లేద్ధ బాణం 

వదలిన్న, అది న్నక తగ్నలితే నేను చంప్వేయబడితే న్న 

గురించి మీ అభిపార యం ఏమిటి?'' అని వినివించు 

కన్నిడు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), ''నినుి చంప్నవాడు నీక, 

అతనిక్ చెందిన పాపాల్ను మోస్తత  నర్కంలో పర వేశిసాత డు. 

నీవు వీర్మర్ణం పందుతావు, ఇది మహతత ర్మైన 

సాఫల్యం.'' (ముసిల మ్)  

 ( 3/1482)[ ) صحيح (  7]  - 5385
 َوَعْن أَِِبْ بَْكَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
"إِن ََها َسَتُكْوُن فَِتٌ أََل ثُم َ َتُكْوُن فَِتٌ أََل ثُم َ َتُكْوُن فِْتَنُة 

م َِن  اِعْي  ْي فِْيَها َوالَْماِشْي فِْيَها َخْْيٌ م ِ اِش مَ  اْل الَْقاعُِد َخْْيٌ َن الس َ
ْت فََمْن كَاَن لَُه إِبٌِل فَلَْيلَْحْق بِإِبْلِِه َوَمْن كَاَن لَُه إِلَْيَها أََل فَإِذَا َوقَعَ 

 َغَنٌم فَلَْيلَْحْق بَِغَنِمِه َوَمْن كَانَْت لَُه أَْرٌض فَلَْيلَْحْق بِأَْرِضِه"
ُكْن لَُه إِبٌِل َوَل َغَنٌم  يَا َرُسْوَل اهلِل أََرأَْيَت َمْن لَْم يَ  : ٌل  َرجُ فََقالَ .

هِ بَِحَجر  ثُم َ َوَل أَْرٌض  ِ ؟ قَاَل: "يَْعِمُد إِىل َسْيِفِه فََيْدُق َعىَل َحد 
 فََقالَ  .لَْيْنُج إِِن اْسَتَطاعَ الن ََجاَء الل ُهم َ َهْل بَل َْغُت؟ " َثََلثًا

ْنَطلََق ِِبْ إىِل  َل اهلِل أََرأَْيُت إِْن أُْكِرْهُت َحّت  يُ وْ ُس ا رَ َرُجٌل: يَ 
ف َْْيِ فََض  ؟ أََحِدالص َ َرَبِِنْ َرُجٌل بَِسْيِفِه أَْو يَِجْيُء َسْهٌم فََيْقُتلُِِنْ

َيُكْوُن ِمْن أَْصَحاِب الن َاِر" َرَواهُ  . قَاَل: "يَُبْوُء بِإِْثِمِه َوإِْثِمَك َو
   .ُمْسِلٌم 

5385. (7) [3/1482 -దృఢం] 
అబూ బక్ర్(ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం: ''నిససందే 

హంగా భవిష్యత్తు లో ఉపదర వాలు తలెత్తు తాయి. మళ్ళీ 

గుర్త ంచుకండి, ఉపదర వాలు తలెత్తు తాయి. గుర్త ంచు 

కండి, ఆ తర్వాత ఒక్ మహా ఉపదర వం తలెత్తు త్తంది. 
అందులో కూర్ున్ివాడు న్డిచేవాడి క్ంటే, 
న్డిచేవాడు పరగెత్తు వాడి క్ంటే ఉతు ముడు. గుర్త ంచు 

కండి, ఉపదర వాలు తలెత్తు న్పుడు, అడవిలో ఒంటెలు 
ఉన్ివార్ వాటి దగ్గ రకు వెళ్ళీపోవాలి. 
మేక్లున్ివార్ వాటిదగ్గ రకు వెళ్ళీపోవాలి. భూమి 
ఉన్ివార్, తన్ భూమివదద కు వెళ్ళీపోవాలి,'' అని 
అన్నిర్. అపుుడు ఒక్ వయక్తత , ''ఒంటెలు మేక్లు భూమి 
లేనివార్ ఏమి చేయాలి?'' అని విన్ివించుకున్నిడు. 
దానిక్త పర వక్త (స) అతడు తన్క్రవాలం రాత్తపై కొటిి 
త్ర ంచి, ఉపదర వాల ప్ర ంతంనండి ప్రపోగ్లిగిత్త 
ప్రపోవాలి,''  అని పలిక్త, 'ఓ అలా్లహ్ (త) నేన నీ 
ఆదేశాలన నీదాసులకు అంద జేశాన్న?' అని అన్నిర్. 
ఇల్ల మూడుసారా్ పలికార్. అపుుడు ఒక్వయక్తత , 'ఓ 
అలా్లహ్ పర వకాత  ఒక్వేళ ఇదద ర్ విరోధులాో ఒక్ర్ న్ని 
బలవంతంగా తన్వరగ ం వదద కు తీసుకుపోత్త లేదా 
ఎవరైన్న న్ని తన్క్రవాలంతో చంపివేస్తు  లేదా ఏదైన్న 
బాణంవచిు న్నకు తగిలి, నేన మరణిస్తు , హంతకుని 
గురంచి మీ ఆదేశం ఏమిటి?' అని విన్ివించు 
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కున్నిడు. దానిక్త పర వక్త  (స) అతడు అతడి ప్పం, నీ 
ప్పం తీసుకొని త్తరగి వెళతాడు. ఇంకా అతడు 
న్రక్వాసునిగా పరగ్ణించబడతాడు.'  (ముసా్లమ్)  

 ( 3/1482) [ ) صحيح ( 8]  - 5386
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيد  قَاَل: 

ْْيَ َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم يَت َِبُع بَِها َشَغُف خَ  ُكْوَن "يُْوِشَك أَْن ي َ 
   .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "الِْفَتِ ِجَباِل َوَمَواقَِع الَْقَطِر يَِفر ُ بِِدْيِنِه ِمَن اْل 

5386. (8) [3/1482 -దృఢం]  
అబూ స'యీద్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భ్విష్యతత లో ముసిల ముల్ అమూల్యసంపద మేకలు 
అవుతాయి. మేకల్ను తీస్కని కండల్పైె వర్ష ం పడే 
పర దేశ్వలోల క్ వెళిడం జరుగుతంది. ఈవిధ్ంగా తన 
ధ్రామనిి, విశ్వవసానిి ర్క్ష ంచుకోవటానిక్ ఉపదర వ 
పర దేశ్వల్నుండి పారిపోవడం జరుగుతంది. (బు'ఖారీ) 

 (3/1483)[ ) متفق عليه (  9]  - 5387
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  :لَ  قَاَوَعْن أَُساَمَة بِْن َزْيد   أَْشَرَف الن َ

لُْوا:  "َهْل َتَرْوَن َما أََرى؟  آَطاِم الَْمِدْيَنِة فََقاَل:َعىَل أُُطم  ِمْن   قَا
ْ َْلََرى الِْفَتَ ِخََلَل بُُيْوتُِكْم كََوقِْع الَْمَطِر" قَاَل:  َل.   ."فَإِِن ِ

5387. (9) [3/1483 -ఏకీభవితం] 
ఉసామా బిన్ 'జైద్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) మదీనహ్ 
మునవవర్హ్లోని ఒక ఎతైెన గుటట పైె ఎక్ొ 
అనుచరుల్ను ఉదేద శించి, 'నేను చూస్త ని విష్యానిి 
మీరు కూడా చూస్త న్నిరా?' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ 
అనుచరులు, 'లేదు,' అని అన్నిరు. అపుపడు పర వకత  
(స), ''నేను ఉపదర వాల్ను చూస్త న్నిను. అవి మీ 
ఇళిపైె, నివాసాల్పైె కరుస్త న్నియి. వర్ష ం 
కరుస్త నిటుట '' అని అన్నిరు. 5 (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

5) వివర్ణ-5387: అంటే భ్విష్యతత లో మీ ఇళిపైె 

ఉపదర వాల్, కలోల లాల్ వర్ష ం కరుస్త ందని పర వకత  (స) 

భ్విష్యవాణి పలికారు. పర వకత  (స) భ్విష్యవాణి 

నిజమయింది. 'ఉసామన్ (ర్)ను మదీనహ్ మునవవర్హ్లో 

చుటుట ముటిట  చంపటం జరిగ్నంది. 'ఉసాన్ (ర) 

వీరమరణం పంద్ధరు. ఆ సమయంలో మదీనహ్ 

మునవవర్హ్ వీధులోల  ఉపదర వమే కానవచేచది. ఇంకా 

పర్సపర్ం ర్కత పాతం, జమల్ యుదాం, సిఫ్ఫీన్ యుదాం,  

 (3/1483)[ ) صحيح (  10]  - 5388
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ ُهَر

ِِتْ َعىَل يََدُي غِلَْمة  ِمْن قَُرْيش   ُ  هُ ا. َروَ ""َهلََكُة أُم َ    .الُْبَخاِري 
5388. (10) [3/1483 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్(ర్) కథనం: పర వకత (స) పర వచనం ''నా 
అనుచర సంఘం వినాశనం ఖురైష్కు చందిన కంద్రు 
యువకుల దావరా జరుగుతుంది.''  6  (బు'ఖారీ) 

 (3/1483) [ ) متفق عليه ( 11]  - 5389
"يََتَقاَرُب   ه وسلم:ليع اهلل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْنُه قَاَل:

ُيْقَبُض الِْعلُْم  َماُن َو ح ُ وَ الز َ ُيلََْق الش ُ َيْكثُُر  َوَتْظَهُر اْلِفَتُ َو
لَْقْتُل". .الَْهْرُج" َ لُْوا: وَما الَْهْرُج؟ قَاَل: "ا    .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  قَا

5389. (11) [3/1483 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''కాల్ం తవర్గా గడుస్త ంది, ధారిమకవిదయ కర మంగా 
నశిస్త ంది. ఉపదర వాలు బహర్గ తం అవుతాయి. 
పార పంచిక వాంఛలు, కోరికలు సర్వ సాధార్ణం అయి 

పోతాయి, 'హరజ ్ అధికం అవుతంది,'' అని అన్నిర్. 
పర జలు, 'ఓ పర వకాత ! 'హర్జ్ అంటే ఏమిటి?' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) యుదా్ధలు, ద్ధడులు, 
ర్కత పాతాలు,' అని  అన్నిరు. 7  (బు'ఖారీ) 

 (3/1483)[ ) صحيح (  12]  - 5390
 

కర్బలా యుదాం మొదలైనవి సంభ్వించాయి. అంటే 

పర వకత  (స) వీటిని గురించే స్తచించినటుల  అనిప్స్త ంది. 

6) వివర్ణ-5388: ఈ భ్విష్యవాణి జరిగ్నతీరంది. 'ఉసామన్ 

(ర్), 'హుసైన్ (ర్)ల్ వీర్మర్ణాల్ ద్ధవరా బహర్గ తం 

అయియంది. 

7) వివర్ణ-5389: అంటే పర జలు ఐహకవాంఛలోల , స్ఖాలోల  

నిమగుిలయిపోతారు. వారిక్ ఒకసంవతసర్ం ఒకనల్లా, 

ఒకవార్ం ఒకదినంలా గడుస్త ంది. లేద్ధ రాతీు పగలు 

సమానం అయిపోతాయి. లేద్ధ రాతీు పగలు చినివైె 

పోతాయి. అంటే ఇవనీి పర ళయస్తచనలు. లేద్ధ 

దురామరాగ లు, కలోల లాలు చాలా దగగ ర్క వచేచసాత యి. 

అలాల హ్(త)ను పార రిథ ంచేవారవరూ ఉండరు. లేద్ధ 

పర భుతావలు తవర్గా మారుతంటాయి. లేద్ధ 

వయస్సలు తగుగ తూ ఉంటాయి. లేద్ధ కాల్ం నుండి 

శుభ్ం దూర్మవుతూ ఉంటుంది మొదలైనవి.  
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"َوال َِذْي   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْنُه قَاَل:

ْنَيا َحّت َ يَأِِْتَ يَْوٌم َل يَْدِري الَْقاِتُل   نَْفِسْي بَِيِدهِ َل َتْذَهُب الد ُ
لَِك؟ َوَل الَْمْقُتْوُل فِْيَم قُِتَل؟ فَِقْيَل: كَيْ  ؟َتَل فِْيَم قَ  َف يَُكْوُن ذَ

ُج الَْقاِتُل  لَْهر َ     .. َرَواهُ ُمْسِلٌم " َوالَْمْقُتْوُل ِِف الن َارِ قَاَل: "ا
5390. (12) [3/1483 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం : పర వకత  (స), ''పర జలు 
పర్సపర్ం ఎలా తోచితే అలా చంపుకంటారు, చంపే 
వార్ ఎందుక చంపుకంటున్నిరో తెలుస్కోరు, 
మర్ణించేవారు ఎందుక చంపబడుతన్నిరో 
తెలుస్కరు. ఈకాల్ం రానంతవర్క పర ళయం 
సంభ్వించదు, '' అని పర వచించారు. ద్ధనిక్ పర జలు, 
'అదలా జరుగుతంది?' అని అన్నిరు. అపుపడు 
పర వకత (స), 'యుదా్ధలు, ఉపదర వాల్ కాల్ం వస్త ంది, 
ఇటువంటి అధ్ర్మయుదా్ధలోల  చంపేవాడు, చంపబడిన 

వాడు ఇదద రూ నర్కంలోనిక్ వెళతారు,'  అని అన్నిర్. 
(ముసిల మ్) 

 (3/1483) [ ) صحيح ( 13]  - 5391
ر قَالَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   وَعْن َمْعَقِل بِْن يََسا

لِْعَبادَةُ  :وسلم َ  . ُمْسِلٌم اهُ وَ رَ  ".ِِف الَْهْرِج كَِهْجَرة  إَِل َ   "ا
5391. (13) [3/1483 -దృఢం] 
మ'అఖ్ల్ బిన్ యసార్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''ఉపదర వాలు, కలోల లాలు, యుదా్ధల్ కాల్ంలో 
దైవారాధ్నచేస్తత  ద్ధనిక్ న్నవైెపు వల్సరావటానిక్ 
సమానంగా పుణయం ల్భిస్త ంది.''  8 (ముసిల మ్) 

 ( 3/1483)[ ) صحيح ( 14]  - 5392
لِك  فََشَكوْ أََتْيَنا أَنََس بْ  بَْْيِ بِْن عَِدي   قَاَل:لز ُ ا وَعْن  نَا  َن َما

اِج. ْوا فَإِن َُه َل يَأِِْتْ عَلَْيُكْم   فََقاَل: إِلَْيِه َما نَلََْق ِمَن الَْحج َ "اْصِِبُ
ِمْنُه َحّت َ َتلَْقْوا َرب َُكْم    ْن مِ ُتُه . َسِمعْ "َزَماٌن إِل َ ال َِذْي بَْعَدهُ أََشر ُ

ُكْم َصىل َ اهلُل عَلَْيِه َوَسل ََم. رَ   .َواهُ الُْبَخاِري ُ نَِبي ِ
5392. (14) [3/1483- దృఢం] 
'జుబైర్ బిన్ 'అదీ (ర్) కథనం: మేము అనస్ బిన్ 
మాలిక్ వదద క వెళ్ళిము. 'హజాాజ్ దురామరాగ లు, 

 

8) వివర్ణ-5391: ఎందుకంటే ఇటువంటి కాల్ంలో వినయ 

విధేయతల్తో, భ్క్త  శర ధ్ధ ల్తో ఆరాధ్న జరుగుతంది. 

అందువల్ల  ద్ధనిక్ పుణయం కూడా అధికంగానే ల్భిస్త ంది.  

హంసల్ గురించి ఫిరాయదు చేసాము. ద్ధనిక్ అతను 
''మీరు సహనం, ఓరుప వహంచండి. రాబోయే కాల్ం 
గడిచిన కాల్ం కన్ని హీన్ంగా ఉంటుంది. ద్ధని 
తరువాత ద్ధనికంటె హీన్మైన కాల్ం వస్త ంది. చివరిక్ 
మీరు అలా్లహ్ న కలుస్కంటారు, అంటే మర్ణం. ఈ 
మాటలు నేను పర వకత  (స) ద్ధవరా విన్నిను,'' అని 
అన్నిరు. (బు'ఖారీ)  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ     రండవ విభాగం ا
 (3/1483)[ ) ضعيف (  15]  - 5393

 َما أَْدِرْي أَنَِسَي أَْصَحاِِبْ أَْم َتَناَسْوا؟  قَاَل: َواهللِ َعْن ُحَذْيَفةَ 
َواهلِل َما َتَرَك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن قَائِِد فِْتَنِة إِىل  

ْنَيا يَْبلُُغ َمْن َمَعُه ثَََلَث  اعًِدا إِل َ قَْد  َص فَ  .َئة  ِما أَْن َتْنَقِضَي الد ُ
 .ِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ ِمِه َواْسِم أَبِْيِه َواْسِم قَِبْيلَتِ َسم َاهُ لََنا بِاِْس 

5393. (15) [3/1483 -బలహీన్ం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: 'అలాల హ్(త) సాక్ష ! న్న 
మితు లు మర్చిపోయార్ని, లేద్ధ మర్చి పోయామని 
చెపుతన్నిర్ని భావించను. వాసత వం ఏమిటంటే 
వాళ్ళి మర్చిపోలేదు. అలా్లహ్ సాక్ష ! పర వకత  (స) ఈ న్నటి 
నుండి తీరుపదినం వర్క ఉపదర వాలు సృషిట ంచే 
ఎటువంటి వయక్త ని వదలిపెటట లేదు.' అంటే ఉపదర వాలు 
సృషిట ంచే వయక్త  గురించి అతని అనుచరుల్ సంఖ్య 300 
లేద్ధ 300 కంటే అధికంగా ఉంటారు. చివరిక్ మాక వాడి 
తండిర  గురించి, అతని తెగ గురించి పేర్ల తో సహా 
తెలిపారు.'' (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1484)[ ) صحيح (  16]  - 5394
"إِن ََما   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن ثَْوَباَن قَاَل:

ِِتَ اْْلَئِم ََة الُْمِضل ِْْيَ  ْيُف ِِفْ  .أََخاُف َعىَل أُم َ ُ َوإِذَا ُوِضَع الس َ  لَْم  ِِتْ م َ  أ
ْ إِىل يَْوِم  َمةِ  يُْرفَْع َعهْْنُ ِمِذي ُ  "الِْقَيا ْ   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

5394. (16) [3/1484- దృఢం] 
సౌ'బాన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''నేను న్న 
అనుచర్ సమాజం విష్యంలో ధ్ర్మవయతిరేక 
న్నయకలు, పండితల్ పటల  భ్యపడుతన్నిను. ఈ 
కర్వాల్ం న్న అనుచర్ సమాజంలో కనసాగ్నతే తీరుప 
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దినం వర్క ఆగదు. అంటే న్న అనుచర్ సమాజంలో 
హతయలు, యుదా్ధలు, ఉపదర వాలు పార ర్ంభ్ం 
అవుతాయి. అవి పర ళయంతోనే ఆగుతాయి.'' 9  

(అబూ  ద్ధవూద్, త్తరిజీ')  
 ( 3/1484)[ ) حسن (  17]  - 5395

وسلم يَُقْوُل:  ه ليهلل عَسِمْعُت الن َِب َ صىل ا وَعْن َسِفْيَنَة قَاَل:
لِْخََلفَُة ثَََل  َ  . ثُم َ يَُقْوُل َسِفْيَنُة: "اثُْوَن َسَنًة ثُم َ َتُكْوُن ُملْكً "ا

أَْمِسْك ِخََلفََة أَِِبْ بَْكر  َسَنَتْْيِ َوَخََلفََة ُعَمَر َعْشَرةَ َوُعثَْماَن  
 ْ ْثَنَِتْ َعَشَرةَ َوعَلِي   ِست ًَة. َرَواهُ أَْحَمُد َوالَت ِ     .َوأَبُْو دَاُودَ  ي ُ ِمذِ ا

5395. (17) [3/1484- ప్ర మాణిక్ం] 
సఫ్ఫనహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స)ను ఇలా పర వచిస్తత  
ఉండగా విన్నిను, 30 సంవత్సరాల వరకు పర వకత  (స) 
సాంపర ద్ధయం పర కార్ం పరిపాల్న సాగుతంది. ఆ 
తరువాత రాజరికం వస్త ంది. సఫీనహ్ ఇలా అన్నిరు, 
''అబూ బకర్ పరిపాల్న 2 సంవతసరాలు, 'ఉమర్ 
పరిపాల్న 10 సంవతసరాలు, 'ఉసామన్ పరిపాల్న 12 
సంవతసరాలు, 'అలీ పరిపాల్న 4 సంవతసరాలు.'' 10 

(అ'హమద్, తిరిమజి', అబూ ద్ధవూద్) 
 (3/1484)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5396

  َهَذا يَا َرُسْوَل اهلِل أَيَُكْوُن بَْعَد  ”َوَعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: قُلُْت 
؟ قَاَل: "نََعْم"َخْْيِ َشر ٌ كََما كَاَن قَْبلَُه ْل ا قُلُْت: فََما الِْعْصَمُة؟  .َشر ٌ

ْيُف"  ْيِف بَِقي ٌَة؟ قَاَل: "نََعْم   .قَاَل: "الس َ قُلُْت: َوَهْل بَْعَد الس َ
 

9) వివర్ణ-5394: ఈ 'హదీస్'ద్ధవరా పర జలోల  హతయలు, 

హంసలు వారి అజాానం వల్ల  జరుగుతాయని తెలిసింది. 

పర్సపర్ భేద్ధభిపార యాలు ఒక భ్యంకర్మైన 

ఉపదర వానిక్ కార్కం అవుతాయి. ఈ కార్ణం వల్ల  

ఉపదర వాలు, కలోల లాల్ద్ధవరా నేల్పైె సంభ్వించిన 

మొదటి అధ్ర్మహతయ 'ఉసామన్ (ర్) ది. ఇపుపడు ఈ 

దురామరాగ లు, హతయలు పర ళయం వర్క ఆగవు. 

10) వివర్ణ-5395: ఈ నలుగురి పరిపాల్న పర వకత  (స) 

పదాతి పర కార్ం ఉండేది. వీరి పరిపాల్న్నకాల్ంలో 

ఎటువంటి హంసా, దౌర్జ న్నయలు జర్గలేదు. వీరి పరిపాల్న 

కాలం మొతత ం: 29 స. 7 నెలలు. వీర్ందరూ ఖ్లీఫాలే. 

అబూ బకర్: 2 సం. 4 నెలలు; 'ఉమర్: 10 సం. 6 

నల్లు; 'ఉసాన్:12 స; 'అలీ: 4 స. 9 నల్లు, 

'హసన్: 5 నెలలు. 

. قُلُْت: ثُم َ َماذَا؟ "َتُكْوُن إَِماَرةٌ َعىَل أَقَْذاء  َوُهْدنٌَة َعىَل دََخن  
ََلِل فَ " اَل:قَ ِ ِِف اْْلَْرِض َخِل ثُم َ يَْنَشأُ دُعَاةُ الض َ ْيَفٌة  إِْن كَاَن لِِل 

لََك فَأَِطْعُه َوإِل َ فَُمْت َوأَْنَت عَاٌض َعىَل ِجْذِل   َجلََد َظْهَرَك َوأََخَذ َما
ِلَك "َشَجَرة   اُل بَْعَد ذَ ج َ . قُلُْت: ثُم َ َماذَا؟ َقاَل: "ثُم َ يَْخُرُج الد َ
ه َوَمْن َوقََع اِرهِ َوَجَب أَْجُرهُ َوُحط َ وزرْهٌر َونَاٌر فََمْن و َقََع ِِفْ نَ نَ  َمَعهُ 

. قَاَل قُلُْت: ثُم َ َماذَا؟ قَاَل: "ثُم َ "ِِفْ نَْهِرهِ َوَجَب ِوْزُرهُ َوُحظ َ أَْجُرهُ 
اَعُة"    .يُْنَتُج الُْمْهُر فَََل يُْركَُب َحّت َ َتُقْوَم الس َ

َي ِِفْ رِ وَ  . قُلُْت: يَا  " َعىَل أَقَْذاء  : "ُهْدنٌَة َعىَل دََخِن َوَجَماَعةٌ ة  َوا
َخِن َما ِهَي؟ قَاَل: "َل َتْرِجُع قُلُْوُب   َرُسْوَل اهلِل الُْهْدنَُة َعىَل الد َ

؟ قَاَل: "فِْتَنٌة  "أَقَْوام  كََما كَانَْت عَلَْيهِ  . قُلُْت: بَْعَد َهَذا الَْخْْيِ َشر ٌ
َفَة  الن َاِر فَإِْن ُمت َ َيا ُحَذيْ  عَلَْيَها دُعَاةٌ َعىَل أَبَْواِب اءٌ  َصم َ َعْمَياءُ 

." ْ َرَواهُ   َوأَْنَت عَاض ٌ َعىَل ِجْذل  َخْْيٌ لََك ِمْن أَْن َتت َِبَع أََحًدا ِمهْْنُ
   .أَبُْو دَاُودَ 

5396. (18) [3/1484- అపరశోధితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: నేను పర వకత  (స)ను, 'ఓ పర వకాత ! 
ఈ మంచి కాల్ం తరావత చెడడ కాల్ం కూడా వస్త ంద్ధ? 
ఇసాల మ్క ముందు అవిశ్వవస్లు, పాపాతమలు 
ఉనిటుల , ఇసాల మ్ తరావతకూడా ఉంటారా?' అని 
వినివించుకన్నిను. పర వకత  (స), 'అవును,' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఓపర వకాత !ద్ధనుిండి తప్పంచు 
కోవటం ఎలా సాధ్యం?' అని పర శిించాను. ద్ధనిక్ పర వకత  
(స) 'కర్వాల్ం ద్ధవరా అంటే వారిని ఎదుర్కొని,' అని 
అన్నిరు. పర వకత  (స) తరావత కంత మంది ఇసాల మ్ను 
తయజించారు. అబూ బకర్ (ర్) వారితో యుదాం చేసి ఆ 
ఉపదర వానిి పరిష్ొరించారు. మళ్ళి నేను ''ఈ కర్ 
వాలానిి ఉపయోగ్నంచిన తరావత ముసిల ములు మిగ్నలి 
ఉంటారా?''అని పర శిించాను. ద్ధనిక్ పర వకత (స)'అవును 
కాని అపపటి పరిపాల్న ఇసాల మీయ పరిపాల్న ఉండదు. 
కలోల లాలు,  ఉపదర వాల్ ద్ధవరా సిథ ర్పర్చటం 
జరుగుతంది. పైెక్ మాతు ం ఇసాల మీయ పర భుతవంలా 
కనబడుతంది. కాని లోపల్ వారిహృదయాలు 
అపరిశుదాంగా ఉంటాయి. ధూళ్ళతో నిండి ఉంటాయి. 
కాని చూడటానిక్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. దగా, 
మోసాల్పైె ఒపపంద్ధలు జరుగుతాయి,' అని అన్నిరు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! మరేం జరుగుతంది,' అని అడి 
గాను. పర వకత  (స) ఆ తరువాత ఒక సంఘం పుడుతంది. 
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అది మార్గ  భ్ర ష్ట తవం, మోసం, దోర హం వైెపు ప్లుస్త ంది. 
ఒకవేళ ఎకొడైన్న ముసిల ం పాల్కలు ఉంటే వార్ 
దురామరుగ లు, అధ్రుమలు, అసతయవంతలు 
మిమమలిి హంసించేవారు అయిఉంటారు. మీ ధ్న 
సంపదల్ను లాకొంటారు. అపుపడు కూడా ధ్ర్మ 
సమమతమైన విష్యాలోల  వారిక్ విధేయతచూపాలి. 
వారిక్ దోర హం చేయరాదు. ఒకవేళ ముసిల ం పాల్కలు 
లేకపోతే, అధ్ర్మవరాగ ల్క దూర్ంగా ఉండండి. చెటుట  
క్ర ంద ఏకాంతం అనుసరించండి. అడవులోల  జీవితం 
కనసాగ్నంచండి. మీక కష్కట లు భ్రించవల్సి వచిచన్న 
సరే. తినరాని వస్త వులు తిని జీవితం గడపవల్సి 
వచిచన్న సరే,' అని అన్నిరు. ఆ తరావత నేను, 'ఓ 
పర వకాత ! ఆ తరువాత ఏం జరుగుతంది,' అని విని 
వించుకన్నిను. అపుపడు పర వకత  (స), 'ఆ తరువాత 
ద్జాాల్ బహర్గ తం అవుతాడు, వాడివెంట నీటికాలువ 
మరియు అగ్ని అంటే చల్ల దనం, వేడి ఉంటాయి. వాడు 
పర జల్ను నేను దైవానిని, ననుి ఆరాధించమని 
బల్వంతం చేసాత డు. వాడిని దైవంగా విశవసించని వారిని 
అగ్నిలో పడవేసాత డు. విశవసించినవారిని నీటిలో. 
అగ్నిలో పడినవాడు వీర్మర్ణం పందుతాడు. అతని 
పర తిఫల్ం అతనిక్ దక్ొ తీరుతంది. అతని పాపాల్న 
క్షమించటం జరుగుతంది. నీటిలో పడినవాడిక్ అతని 
పాపం చుటుట కంటుంది. అతని పుణయం న్నశనం 
అవుతంది,' అని అన్నిరు. నేనిలా అన్నిను, 'ఓ 
పర వకాత ! ఆ తరువాత ఏం జరుగుతంది అని 
పర శిించాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), ''ఆ తరువాత స్ఖ్ 
విలాసాల్ కాల్ం వస్త ంది. పర జలు గురార లు పెంచుతారు. 
ద్ధనివల్ల  సంతానం కలుగుతంది. కాని ద్ధనిపైె సావరీ 
మాతు ం జర్గదు. అంటే అవి సావరీ చేయటానిక్ 
పనిక్రావు. అంటే తీరుపదినం ఆసనిం అవుతంది. 
ఇంకా ఇది 'ఈస (అ) కాలం అయి ఉంటంది. అత్ని 
కాలంల్ల ఎవరూ అవిశ్వవసులుగా ఉండరు. అపుపడు 
యుదాం చేస్త అవసర్ం ఉండదు.''  
మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది: ''మోసం, దోర హాల్పైె 
ఒపపంద్ధలు జరుగుతాయి. ఒక వర్గ ం కాపటయంతో 
కూడుకని ఉంటుంది,'' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 

'దోర హం, మోసాల్పైె ఒపపందం అంటే ఏమిటి,' అని 
అడిగాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) సమాధానంఇస్తత , 'పర జల్ 
హృదయాలు కేవల్ం విశ్వవసంతో నిండి ఉండవు, 
ముందు ఉనిటుట ' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ 
పర వకాత ! ఆ కాల్ం తరువాత చెడడ  కాల్ం వస్త ంద్ధ?' అని 
పర శిించాను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'అవును, అంధ్కార్ 
యుగం వస్త ంది. ఆ కలోల ల్ ద్ధవర్ం వదద  కూర్కచని పర జలు 
నర్కంవైెపు ప్లుసాత రు. హుజై'ఫహ్! ఒకవేళ నీవు 
ఇటువంటి కాల్ంలో బర తికంటే, ఇటువంటి కలోల ల్ 
పూరిత పర జల్క దూర్ంగా ఉండు. నీకు అనేక కష్కట లు 
భ్రించవల్సి వస్త ంది. కర్ర లు నమిలే పరిసిథ తి వస్త ంది. 
అయితే నీవు ఆ సిథ తిలోనే ఉండాలి. అందులోనే నీక 
శుభ్ం ఉంది. నీవు వారిని ఎంత మాతు ం అనుసరించ 
కూడదు.'' (అబూ  ద్ధవూద్)  
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َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل: كُْنُت َرِدْيًفا َخلَْف َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  

قَاَل: "كَْيَف   ةِ ِدْينَ وسلم يَْوًما َعىَل ِحَمار  فَلَم َا َجاَوْزنَا ُبُيْوَت الْمَ 
 َ لَْمِدْيَنِة ُجْوعٌ َتُقْوُم َعْن فِرَ بَِك يَا أَبَا ذَر   إِذَا ك اِشَك َوَل َتْبلُُغ  اَن بِا

اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم.   قُلُْت: َمْسِجَدَك َحّت َ يُْجِهَدَك الُْجْوعُ؟" قَالَ 
َ ا َك يَ قَاَل: "كَْيَف بِ  قَاَل: "َتَعف َْف يَا أَبَا ذَر  ". بَا ذَر   إِذَا كَاَن  أ

لَْمِدْيَنِة َمْوٌت  يَُباعُ الَْقِْبُ  يَْبلُُغ الَْبْيُت الَْعْبِد َحّت َ إِن َهُ  بِا
ُ يَا أَبَا ذَر    َ لَْعْبِد؟ "قَاَل: قُلُْت اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم. قَاَل: " َتَصِب  . "بِا

َماُء مَ ْل  ِباقَاَل: "كَْيَف بَِك يَا أَبَا ذَر   إِذَا كَاَن  ِ ِدْيَنِة قَْتٌل َتْغُمُر الد 
ْيِت؟" قَاَل: قُلُْت: اهلُل َوَرُسْولُ أَْحَجارَ  ُه أَعْلَُم. قَاَل: "َتأِِْتْ َمْن   الز َ

َرْكَت الَْقْوَم "أَْنَت ِمْنهُ  ََلَح؟ قَاَل: "َشا . قَاَل: قُلُْت: َوأَلَْبُس الس ِ
؟ قَاَل: "إِْن َخِشْيَت أَْن  هللِ ا ْولَ . قُلُْت: فََكْيَف أَْصَنُع يَا َرُس "إِذَا

ْيِف فَأَلِْق نَاِحَيَة ثَْوِبَك يَْبَهَرَك شُ  َعىَل َوْجِهَك لَِيُبْوَء  َعاعُ الس َ
ْثِمَك َوإِْثِمهِ      .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "بِاِ

5397. (19) [3/1485- అపరశోధితం] 
అబూ జ'ర్ (ర్) కథనం: ఒక రోజు నేను పర వకత  (స) వెనుక 
కంచర్గాడిదపైె కూర్కచని ఉన్నిను.  అపుపడు మేము 
మదీనహ్ వెలుపల్క చేరుకన్నిం. అపుపడు పర వకత  
(స) న్నతో ఓ అబూ జ'ర్! ఎండ సమయంలో నీవు 
మేల్గొంటే, ఇంకా మసిజ ద నబవీ వర్క ఆకలితో చేర్లేక 
పోయినపుడు, చాలా కష్ట ంతో అకొడిక్ చేరినపుడు 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1844 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
అంటే కరువుకాటకాలు సంభ్వించినపుడు, ద్ధనివల్ల  
పర జలు ద్ధరిదయరంవల్ల  బల్హీనులైెనపుపడు, వారి 
నడవటం కష్ట ంఅయినపుపడు, నువువ కూడా 
బల్హీనపడి మసిజ ద్వర్క రావటం కష్ట ం అయినపుడు 
నీవు ఏంచేసాత వు?' అనిఅడిగారు. ద్ధనిక్ నేను 'అలాల హ్ 
(త), ఆయన పర వకత కే ద్ధనిి గురించి బాగా తెలుస్' అని 
అన్నిను. అపుపడు పర వకత  (స), 'నీవు ఆ సమయంలో 
కేషమానిి, దైవభీతిని అనుసరిస్తత , ఓరుప సహన్నల్ను 
కలిగ్న ఉంటూ అనుమా న్నసపద విష్యాల్క దూర్ంగా 
ఉండాలి,' అని అన్నిరు. ఆ తరువాత మళ్ళి పర వకత  (స), 
'ఓ అబూ జ'ర్! మదీనహ్లో అనేకమంది మర్ణించి 

నపుడు, శవాల్ను ఖ్ననం చేయడానిక్ బదులు 
అమమడం జరిగ్ననపుడు, అంటే కరువు కాటకాల్ వల్ల  
కల్రా మొదలైన వాయధుల్ వల్ల  చాలా మంది చనిపోయి 
నపుడు, సమాధిసథ ల్ం వెల్ ఇచిచ కనడం జరుగుతంది. 
అపుపడు నీ పరి సిథ తి ఎలా ఉంటుంది?' అని అడిగారు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'అలాల హ్ ఆయనపర వకత కే బాగాతెలుస్,' 
అని అన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) నువువ సహనం 
పాటించాలి. అటూ ఇటూ పారిపోకూడదు.' ఆ తరువాత 
మళ్ళి పర వకత  (స), 'ఓ అబూ జ'ర్! మదీన హ్లో హతయలు 
సర్వసాధా ర్ణం అయినపుడు, ర్కత  పాతం జరిగ్ననపుడు, 
జైత్ రాళ్ళి ర్కత సికత ం అయినపుడు, అపుపడు నీవు ఏం 
చేసాత వు,' అని అడిగారు. ద్ధనిక్ నేను అలాల హ్ ఆయన 
పర వకత  (స)కే బాగా తెలుస్,' అని అన్నిన. ద్ధనిక్ పర వకత  
(స), 'నీవు ఎకొడున్ని, నీ భారాయబిడడ ల్ వదద క 
వచేచయి. ఇంట్లల క్వచిచ ఏకాంతం అనుసరించు. 
పర చఛని యుదా్ధల్లో పాల్గగ నక,' అని అన్నిరు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! అదలా అవుతంది? నేను 
ఆయుధాలు ధ్రించి కలోల ల్కారుల్తో యుదాంచేసాత ను,' 
అని అన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'అపుపడు నీవు నీజాతి 
వైెపు పాల్గగ ంటావు,' అని అన్నిరు. ఆ తరువాత నేను, 
'ఓ పర వకాత ! అపుపడు నేను ఏం చేయాలి? అని అన్నిను. 
ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'ఒకవేళ నీపైె ఎవరైన్న ద్ధడి 
చేయదలిస్తత  నీవు నీ ముఖ్ం కపుపకోవాలి. ఎవరూ 
చూడకండా ఉండటానిక్ ఇంకా నీవు ఏ ముసిల మ్పైెననూ 
కర్వాల్ం ఎతత కూడదు. ఎందుకంటే హంతకడు 

మీరిదద రి పాపాల్ను తనపైె వేస్కంటాడు,' అని 
అన్నిరు. 11   (అబూ  ద్ధవూద్) 
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ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص أَن َ الن َ

لَة  م َِن االَ قَوسلم  لن َاِس مرجت : "كَْيَف بَِك إِذَا أُبِْقْيَت ِِف ُحثَا
ناتهم؟ واختلفوا فكانوا هكذا؟ " وشبك بْي عهودهم وأما

"عليك بما تعرف ودع ما  قَاَل: فبم تأمرِن؟ قَاَل: .أصابعه
 تنكر وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم". 

ية:   ماذ نك وخ"إلزم بيتك واملك عليك لسا وِف روا
تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر  

ِمِذي ُ وصححه "العامة ْ  . . َرَواهُ الَت ِ
5398. (20) [3/1486- అపరశోధితం] 
'అబ్దు లోాహ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆస్ (ర్) కథనం: పర వకత  

(స) పర వచనం, ''ఓ 'అబుద లాల హ్! చరితు హీనుల్లో 
మిగ్నలిపోతావు, అంటే దురామరుగ ల్మధ్య నివసించే 
అవకాశం ల్భిస్త ంది. అపుపడు నీవు ఏం చేసాత వు, వారి 
మాటక ఎలాంటి విలువ ఉండదు, అమానతలు 
కూడా దోర హంగా మారిపోతాయి. పర్సపర్ం ఒక చేతి 
వేర ళ్ళి, మరో చేతి వేళిలో కలిసిపోయి నటుల  ఇలా పలిక్ 
పర వకత  (స) తన చేతివేర ళ్ళి పర్సపర్ం కలిప్ అంటే 
మంచివారవరో తెలుస్కోవటం కష్ట ం అవుతంది.' 
అపుపడు 'అబుద లాల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆస్ (ర్), 'మీ 
ఆదేశం ఏమిటి?' అని వినివించుకన్నిరు. ద్ధనిక్ 
పర వకత  (స), 'నీక మంచిదనిప్ంచిన విష్యానిి 
అనుసరించాలి. చెడు విష్యానిి వదలిపెటాట లి. 
నినుి నీవు సరిదిదుద కనే పర యతిం చేస్తత  ఉండాలి. 
ఇతరుల్ ధ్ర్మవయతిరేక విష్యాల్క దూర్ంగా 
ఉండాలి.'' 12  (తిరిమజి'  /  దృఢం) 

 

11) వివర్ణ-5397: ఇదంతా 'హురర  యుదాంలో జరిగ్నంది. 

ఈ యుదాం 32వ హిజీర లో జరిగ్నంది. అబూ జ'ర్ (ర్), 

'ఉసామన్ (ర్) పరిపాల్న చివరికాల్ంలో మర్ణించారు. 

ఏది ఏమైన్న ఈ యుదాంలో అబూ జ'ర్ (ర్) 

పాల్గగ నలేదు. అబూ జ'ర్ 'గ్నఫారీ (ర్) రబ్'జహ్ల్ల 

ఉండేవారు. అకొడే ఆయన మర్ణించారు.  
12) వివర్ణ-5398: పర వకత  (స) 'అబ్దు లోాహ్ బిన్ 

'అమ్ర్తో ఇలా అన్నిరు, ''నీవు పర జల్తో 
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 (3/1486)[ ) صحيح (  21]  - 5399

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل:  "إِن َ   َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس َعِن الن َ
اَعِة فَِتناً كَِقْطِع الل َْيِل الُْمْظِلِم  ُجُل ا ُح يُصبِ بَْْيَ يََدِي الس َ لر َ

ُيْمِسْي مُ  ُيْمِسْي كَافًِرا َو لَْقاعُِد َخْْيٌ  ُمْؤِمًنا َو َ ُيْصِبُح كَافًِرا ا ْؤِمًنا َو
اِعْي  الَْقائِِم َوالَْماِشي َخْْيٌ ِمَن  فََكِسُرْوا فِْيَها قِِسي َُكْم  .ِمَن الس َ

ُعوْ  ِ ْل  ا فِْيَها أَْوَتاَركُْم َوقَط   فَإِْن دُِخَل ةِ ارَ ِحَج َواْضِربُْوا ُسُيْوفَُكْم بِا
ْبَِنْ لَْيُكْن كَخَ َعىَل أََحد  ِمْنُكْم فَ   َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ.  آدََم".  ْْي  ا

َية  لَُه )َضِعْيٌف(:   َكَر إِىل قَ َوِِفْ ِرَوا ْولِِه " َخْْيٌ ِمَن  "ذَ
اِعْي" لُوْ الس َ  . "ْم ْوتِكُ ْونُْوا أَْحََلَس بُيُ كُ قَاَل: ؟ فََما َتأُْمُرنَا ا:ثُم َ قَا

 : ِمِذي ُ ْ َيِة الَت ِ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل هللِ أَن َ َرُسْوَل ا َوِِفْ ِرَوا
ُروْ  الِْفْتَنِة: ِِف  ُعْوا فِْيَها أَوْ ا "كَس ِ ِ َتاَركُْم فِْيَها قِِسي َُكْم َوقَط 

ْبِن آدََم".  ْم أَْجَواَف بُُيْوتِكُ َوالَْزُمْوا فِْيَها ا  َذ هَ  َوقَاَل: َوكُْونُْواكَا
ْيٌب يْ دِ حَ      .ٌث َصِحْيٌح َغِر

5399. (21) [3/1486 -దృఢం] 
అబూ మూసా (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''పర ళయానిక్ ముందు కారుచీకటి మేఘాలాల  అనేక 
ఉపదర వాలు, కలోల లాలు తలతత తాయి. ఈ 
ఉపదర వాల్క గుర్యి పర జలు, విశ్వవసులుగా లేసాత రు, 
సాయంతు ం అవిశ్వవసులుగా మారిపోతారు. సాయంతు ం 
విశ్వవసులుగా ఉంటారు. ఉదయం అవిశ్వవసులుగా 
మారిపోతారు. అంటే ఉపదర వాల్ వల్ల  విశ్వవస పరిసిథ తి 
మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ఉపదర వాలోల  నిల్బడిన 
వాడికంటే కూరుచనివాడే ఉతత ముడు, పరిగెతేత వాడి 
కంటే నడిచేవాడే ఉతత ముడు. ఇటువంటి కలోల ల్ 

పరిసిథ తలోల  పర జలు తమబాణాల్ను, విలుల ల్ను 
విరిచివేయాలి. తమ కర్వాలాల్ను రాళితో కటిట  

 

పేర మాభిమాన్నల్తో వయవహరించాలి, ఇంకా నినుి నీవు 

సరిదిదుద కోవటానిక్ పర యతిిస్తత  ఉండాలి. 'అబుద లాల హ్ 

బిన్ 'అమ్ర్ తన యవవనంలో ఎల్ల పుపడూ దైవభీతి, 

దైవభ్క్త , దైవారాధ్నలో గడిపేవారు. అధికంగా 

ఉపవాసాలు పాటించేవారు. రాతిు పూట పడుకనేవారు 

కాదు. దైవారాధ్నలో నిమగుిలయి ఉండేవారు. స్వత రల్ 

వైెపు చూచేవారుకాదు. అతని తండిర గారు అతనిి పర వకత  

(స) వదద క తీస్కని వచిచ ఇతని ఆచర్ణ ఈవిధ్ంగా 

ఉందని అన్నిరు. పర వకత  (స) అతనిక్ ఉపవాసాలు, 

దైవారాధ్న తగ్నగ ంచమని సల్హా ఇచాచరు.  

విరిచివేయాలి. అంటే నీవు ఈ ఉపదర వాలోల  కర్వా లాలు, 
బలాల లు ఉపయోగ్నంచరాదు. ఇటువంటి పరిసిథ తలోల  
ఏకాంతానిి అనుసరించాలి. ఎవరైన్న మిమమలిి 
హతయచేయడానిక్ వస్తత , మీరు ఆదమ్ మంచి 
సంతానంలా మారిపోవాలి. అంటే మీరు పోరాడకండా 
హతమార్చబడాలి. ఆదమ్ (అ) ఇదద రి కమారులోల  
విభేద్ధలు ఏర్పడి, ఒకరు మర్కకరిని చంప్వేసారు. మీరు 
కూడా బాధితనిగా, హతనిగా మారాలి. (అబూ 
ద్ధవూద్ /  బలహీన్ం) 
అబూ ద్ధవూద్లోని మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది: 

'నడిచేవాడు, పరిగెతేత వానికంటే ఉతత ముడు,' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ పర జలు, 'మరి మాక మీ ఆదేశం 
ఏమిటి?' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) మీరు ఇళిను 
అంటిపెటుట కని ఉండాలి. ఉపదర వాలోల  కలోల లాలోల  
పాల్గగ నరాదు. ఆదమ్ (ర్) కమారునిలా మారిపోవాలి. 
బాధితలై చంపబడటానిక్ ఇష్ట పడాలి. కాని ఏ ముసిల మ్ 
పైెననూ చేయి ఎతత రాదు. (త్తరిజీ' / దృఢం, 
ఏకలాేఖన్ం) 

 (3/1486) [ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 5400
لَْت: لِك  الَْبْهِزي َِة قَا َكَرَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أُم ِ َما ذَ

ِبَها.قُلُْت: الن َاِس فِْيَها؟ وسلم فِْتَنًة فََقر َ  يَا َرُسْوَل اهلِل َمْن َخْْيُ
َيْعُبُد َرب َُه َوَرُجٌل آِخٌذ  د ِ ؤَ ِه يُ "َرُجٌل ِِفْ َماِشَيتِ  قَاَل: ْي َحق ََها َو
فُْونَهُ  وَ  أِْس فََرأِسِه يُِخْيُف الْعُدو  بِرَ  ِ ِمِذي ُ "يَُخو  ْ  .. َرَواهُ الَت ِ

5400. (22) [3/1486- అపరశోధితం] 
మాలిక్ త్లోి బహ్'జియ్యహ్ కథనం: పర వకత (స) 
ఉపదర వాల్ గురించి పర సాత వించారు. ఉపదర వాలు 
దగగ ర్పడే భ్యంకర్మైన సంఘటనను వినిప్ంచారు. 
అంటే అతి  తవర్లో ఉపదర వం తలతత తందని 
స్తచించారు. అపుపడు నేను, ''ఓ పర వకాత ! ఈ 
ఉపదర వంలో అందరికంటే ఉతత ముడవరు?'' అని 
వినివించుకన్నిను. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), తన పశువులోల  
నిమగుిడయి ఉండేవాడు. అంటే ఆవులు, మేకలు, 
ఒంటెలు మొదలైనవి తీస్కని కండలోల , అడవులోల క్ 
వెళ్ళిపోయేవాడు ఉపదర వాల్క దూర్ంగా ఉండేవాడు, 
ఆ పశువుల్ హకొల్ను చెలిల ంచేవాడు. అంటే 'జకాత్ 
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ద్ధనధ్రామలు చేస్తవాడు. ఇంకా తన పర భువు 
ఆరాధ్నలో నిమగుిడయి ఉండేవాడు. అదేవిధ్ంగా 
తన గుర్ర ంకళ్ిం పటుట కని సావరీచేసి శతు వుతో 
పోరాడటానిక్ సిదాంగా ఉనివాడు, అవిశ్వవస్ల్ను 
భ్యపెటేట వాడు అంటే దైవమార్గ ంలో పోరాడేవాడు 
కూడా అందరికంటే ఉతత ముడే. అంటే ఇటువంటి 
పరిసిథ తలోల  పశువుల్ను తీస్కని బయటక వెళ్ళిన్ 
వాడు, లేద్ధ శతు వుతో పోరాడటానిక్ వెళ్ళివాడు 
వీరిదద రూ  ఉతత ములే.  (తిరిమజి') 

 (3/1487)) لم تتم دراسته ( [  23]  - 5401
 صىل اهلل عليه  و قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ َعْن َعْبِداهلِل بِْن َعْمر  ََ و

وسلم: "َسَتُكْوُن فِْتَنٌة َتْسَتْنِظُف الَْعَرَب قَْتََلَها ِِف الن َاِر 
ْيِف  ِمِذي ُ "الل َِساِن فِْيَها أََشد ُ ِمْن َوقِْع الس َ ْ ْب . َرَواهُ الَت ِ   ُن َوا

   .اَجهُ مَ 
5401. (23) [1/1487- అపరశోధితం] 
'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'అమర ్(ర) క్ధ్న్ం: పర వక్త (స) 

పర వచన్ం: 'అత్తతవరలో ఒక్ పదద  క్లాోలం ఉదభవిసుు ంది. 
అది అరబ్ అంతా వాయపిసుు ంది. అందులో చంపబడిన్ 

వార్ న్రక్వాసులు, ఆ క్లాోలంలో నోర్ విపుడం 
క్రవాలం  త్తర పుటం  క్ంటే క్ఠిన్ంగా ఉంటంది. 
(త్తరిజి',  ఇబ్ని  మాజహ్)  

 (3/1487) يف ([ ) ضع 24]  - 5402
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ََ و َعْن أَِِبْ ُهَر

"َسَتُكْوُن فِْتَنٌة َصم َاٌء بَُكَماُء َعْمَياُء َمْن أَْشَرَف لََها اِْسَتْشَرفَْت 
ْيِف". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  اهَ  فِيْ لَُه َوإِْشَراُف الل َِساِن      .كَُوقُْوِع الس َ

5402. (24) [1/1487- బలహీన్ం] 
అబూ హురైరహ్(ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం, 

''తవరలో ఒక్ ఉపదర వం తలెత్తు త్తంది. అది చెవిటిది, 
గ్ృడిిది, మూగ్ది అయి ఉంటంది. అది తన్కు దగ్గ రగా 
ఉన్ివారని తన్వైెపు ల్లకుకంటంది. అందులో 
మాటా్లడటం, క్రవాలం త్తర పుటంల్ల ఉంటంది. (అబూ 
దావూద్) 

 (3/1487)[ ) صحيح (  25]  - 5403
وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَاَل: كُن َا قُُعْودًا ِعْنَد الن َِب ِ صىل اهلل  
َكَر فِْتَنَة   ْكِرَها َحّت  ذَ عليه وسلم فََذكََر الِْفَتَ فَأَْكثََر ِِفْ ِذ

َي َهَرٌب  قَائٌِل: َوَما فِْتَنُة اْْلَْحََلِس. قَاَل: "هِ الَ قَ ِس فَ اْلْحََل 
اِء دَ  ر َ َخُنَها ِمْن َتْحِت قََدِمْي َرُجل  ِمْن أَْهِل َوَحْرٌب ثُم َ فِْتَنُة الس َ

لَِياِئَِ الُْمت َُقْوَن ثُم َ  ْ إِن ََما أَْو لَْيَس ِمِن ِ ْ َو بَْيِِتْ يَْزَعُم أَن َُه ِمِن ِ
َهْيَماِء َل اُس َعىَل َرُجل  كَِوْرك  َعىَل ِضلَع  ثُم َ فِتْ ن َ ال ِلُح يَْصَط  َنُة الد ُ

ْنَقَضْت  َتَدعُ أََحًدا ِمْن َهذِ  ِة إِل َ لََطمَْتُه لَْطَمًة فَإِذَا قِْيَل: ا هِ اْْلُم َ
ُيْمِسْي كَافًِرا َحّت  يَِصْْيَ  ُجُل فِْيَها ُمْؤِمًنا َو  َتَماد َْت يُْصِبُح الر َ

: فُْسَطاُط إِْيَمان  َل نِفَ  ُس االن َ  اَق فِْيِه َوفُْسَطاُط  إِىل فُْسَطاَطْْيِ
اَل ِمْن يَْوِمِه نَِفاق  َل إِْيَماَن فِيْ  ج َ ْنَتِظُرْوا الد َ لَِك فَا ِه. فَإِذَا كَاَن ذَ

 .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "أَْو ِمْن غَِدهِ 
5403. (25) [3/1487 -దృఢం] 
'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) క్థన్ం: మేము పర వక్త  (స) 

వదద  కూర్చుని ఉన్నిము. అతన(స) ఉపదర వాలు, 
క్లాోల్లల గురంచి పర సాు విస్తు  ఉన్నిర్. చివరక్త అల్ 
అ'హో్లస్ కలో్లలం గురంచి కూడా పర సాు వించార్. 
అపుుడు  ఒక్ వయక్తత   'అల్ అ'హాాస్ క్లాోలం అంటే 
ఏమిటి?' అని విన్ివించుకున్నిడు. దానిక్త పర వక్త (స) 
'అందులో పర జలు ఒక్రనండి మర్చక్ర్ ప్రపోతార్. 
ధ్న్సంపదలు దోచుకుంట్లర్. ఆ తర్వాత క్లిమి 
క్లా్లలం ఉదభవిసుు ంది. న్న కుటంబంవానిగా చెపుుకునే 
వయక్తత   దానిి వాయపింపజేసాు డు. అతడు మా వాడుగా 
చెపుుకుంట్లడు, కాని అతడు మావాడు కాడు. 
ఎందుక్ంటే మా వాళీందరూ దైవభీత్తపర్లు. ఆ 
తర్వాత పర జలు ఒక్ వయక్తత పై ఏక్మవుతార్. అతడు 
పర క్కటెముక్పై ఉన్ి మాంసం ముక్కల్ల ఉంట్లడు. ఆ 
తర్వాత ఒక్ చాల్ల పదద  క్లాోలం తలెత్తు త్తంది. అది 
ముసా్లమ్ సమాజంలోని ఏవయక్తత నీ క్షి్టలకు 
గురచేయకుండా వదలదు. క్లాోలం సమాపు ం అయిపో 
యిందనే వారత లు వచిున్ తర్వాత అది మరీ ఉధ్ృతం 
అయి పోత్తంది. ఈ క్లాోలంలో  పర జలు ఉదయం 
విశావస్ల,  సాయంతర ం అవిశావస్లగా మారపోతార్. 
చివరక్త పర జలు రండు వరాగ లుగా విడిపోతార్. ఒక్ వరగ ం 
చితు శుధిధ గ్ల విశావసులది, మరోవరగ ం విశావసంలేని 
క్పట్లచార్లది. ఇది జరగిన్ రోజు లేదా మర్సటి రోజు 
దజా్జల్ గురంచి వేచి ఉండండి. (అబూ  దావూద్)  

 (3/1488)(  [ ) صحيح  26]  - 5404
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ْيُل  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َو ْيَرةَ أَن َ الن َ وَعْن أَِِبْ ُهَر

َب أَفْلََح َمْن كَف َ يََدهُ". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ     .لِلَْعَرِب ِمْن َشر   قَِد اقََْتَ
5404. (26) [3/1488- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్(ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం, 

'దగ్గ రకు వచేుస్లన్ ఆ చెడునండి అరబ్దులకు 
విన్నశన్ం ఉంది. తన్ చేత్తని ఆపుకున్ివాడు సాఫలయం 
పందిన్టిే.' (అబూ  దావూద్)  

 (3/1488) [ ) صحيح ( 27]  - 5405
  اهلل صىل  َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ  وَعْن الِْمْقَداِد بِْن اْْلَْسَوِد قَاَل:

ِعْيَدلََمْن جُ  عليه وسلم يَُقْوُل: ن َِب الِْفَتَ أَن َ  إِن َ الس َ
لََمِن   ِعْيَدلََمْن ُجن َِب الِْفَتَ إِن َ الس َ  ِعْيَد لََمْن ُجن َِب الِْفَتَ َو الس َ

فََواَها ". ْبُتىِلَ فََصَِبَ     .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ا
5405. (27) [3/1488- దృఢం] 
మిఖ్దద ద్ బిన్ అసవద్(ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం, 

''నిససందేహంగా క్లాోల్లల నండి రక్తష ంచబడిన్వాడు 
అదృషి్వంత్తడు, నిససందేహంగా క్లాోల్లల నండి 
రక్తష ంచబడిన్వాడు అదృషి్వంత్తడు, నిససందేహంగా 
క్లాోల్లలనండి రక్తష ంచబడిన్వాడు అదృషి్వంత్తడు, 
ఇంకా క్లాోల్లలకు గురచేయబడిన్వార్ సహన్ం ప్టిస్తు  
ఎంతో మంచి  విష్యం.''  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1488)) صحيح ( [  28]  - 5406
"إِذَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن ثَْوَباَن قَاَل:

َمِة َوَل َتُقْوُم   ُوِضعَ  ِِتْ لَْم يُْرفَْع َعْنَها إِىل يَْوِم الِْقَيا ْيُف ِِفْ أُم َ الس َ
اَعُة حَ  لُْمْشِرِكْْيَ َوحَ َح لْ ّت  تَ الس َ ِِتْ بِا ّت َ َتْعُبَد  َق قََبائُِل ِمْن أُم َ

ِِت اْْلَْوثَاَن  بُْوَن  قََبائُِل ِمْن أُم َ ا ِِتْ كَذ َ َوإِن َُه َسَيُكْوُن ِِفْ أُم َ
ثَََلثُْوَن كُل ُُهْم يَْزَعُم أَن َُه نَِب ُ اهلِل َوأَنَا َخاِتُم الن َِبي ِْْيَ َل نَِب َ 

ِِتْ َعىَل الَْحق ِ  ْي بَْعدِ  ُهْم   َوَلَتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن أُم َ ْيَن َل يَُضر ُ َظاِهِر
لََفُهْم َحّت َ يَأِِْتَ أَْمُر اهلِل". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ     .َمْن َخا

5406. (28) [3/1488 -దృఢం] 
సౌ'బాన్(ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం, ''న్న అనచర 

సమాజంలోని కొందర ఒరలనండి క్రవాల్లలు 
బయటకువస్తు , తీర్ుదిన్ంవరకు అవి ఒరలాోక్త 
వెళీవు. ఇంకా న్న అనచర సమాజంలోని కొందర్ 
అవిశావసులతో క్లవన్ంతవరకు, న్న అనచర 
సమాజంలోని కొనిి త్గ్లు విగ్ర హారాధ్న్ ప్ర రంభంచ 

న్ంత వరకు పర ళయం సంభవించదు. ఇంకా న్న అనచర 

సమాజంలో 30 అసతయ పర వక్త లు ఉధ్భ విసాు ర్. వీరలో 
పర త్తఒక్కడు తనితాన దైవపర వక్త గా భావిసాు డు. 
వాసు వం ఏమిటంటే నేనే అంత్తమ పర వక్త న, న్న తర్వాత 
పర వక్త లెవరూ లేర్. ఇంకా న్న అనచర సమాజంలోని ఒక్ 
వరగ ం ఎలాపుుడూ సతయంపై ఉంటంది, అదే ఆధిక్యత 
పందుత్తంది. దాని వయత్తరేకులు దానిక్త ఏమాతర ం హాని 
చేకూరులేర్. చివరక్త పర ళయం సంభవిసుు ంది. (అబూ  
దావూద్) 

 (3/1488) ) صحيح ([  29]  - 5407
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْود  َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  

أَْو ِست   َوثَََلثِْْيَ أَْو   "َتُدْوُر َرىَح اْْلِْسََلِم لَِخْمس  َوثَََلثِْْيَ  قَاَل:
ُهْم  إِْن يَْهِلُكْوا فََسِبْيُل َمْن َهلََك َوإِْن يَُقْم لَ فَ  ثِْْيَ َسْبع  َوثَََل 

ًما". ْ يَُقْم لَُهْم َسْبِعْْيَ عَا  قُلُْت :أَِمم َا بَِقَي أَْو ِمم َا َمََض؟ ِدْيهُْنُ
 . َرَواهُ أَبُْودَاُودَ   "ِمم َا َمََض". قَاَل:

5407. (29) [3/1488 -దృఢం] 
'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) క్థన్ం: పర వక్త  (స), 

'ఇసాామ్ చక్ర ం 35, 36, 37 సంవతసరాలవరకు సరగాగ  
త్తర్గుతూ ఉంటంది. ఒక్వేళ పర జలు న్నశన్ం అయిత్త, 
అంతకుముందు పర జలు అనసరంచి న్నశన్ం అయిన్ 
మారాగ నిి అనసరంచి ఉంట్లర్. ఒక్వేళ వార ధ్రిం 
సరగాగ  ఉంటే, 70 సంవతసరాల వరకు సరగాగ  ఉంటంది.' 
అని పర వచించార్. దానిక్త నేన, '70 సంవతసరాలు 
వేర్గా ఉంట్లయా లేక్ 35సంవతసరాలతో క్లిపి 
ఉంట్లయా,' అని నేన పర శించాన. దానిక్త పర వక్త  (స) 
వాటితో క్లిపి ఉంట్లయి అని అన్నిర్.13 (అబూ 
దావూద్) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం ا
 (3/1488)[ ) صحيح (  30]  - 5408
 ْ : أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليد  اقِ  وَ َعْن أَِِب ه وسلم لَم َا   الل َْيِثي ِ

بَِشَجَرة  لِلُْمْشِرِكْْيَ كَانُْوا يَُعل ُِقْوَن  َخَرَج إِىل َغْزَوةِ ُحَنْْي  َمر َ 
 ْ لُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل  .عَلَْيَها أَْسلَِحََتُ . فََقا يَُقاُل لََها: ذَاُت أَْنَواط 

 

13) వివరణ-5407: 36వ హిజీ్రల్ల జమల్ యుధ్ధ ం సంభ 

వించింది. 36వ హిజీ్రల్ల సిఫ్ఫీన్ యుధ్ధ ం సంభవించింది. 

70వ హిజీర లో బనూ 'ఉమయ్యహ్ అధికారం పతన్మై 

పోయింది, బనూ అబ్బాస్ అధికారంలోక్త వచాుర్.  
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ُسْوُل اهلِل َل رَ فََقا .اَت أَْنَواط  كََما لَُهْم ذَاُت أَْنَواط  ذَ ا لضنَ  اِْجَعْل 

 ُسْبَحاَن اهلِل َهَذا كََما قَاَل قَْوُم ُمْوََس " صىل اهلل عليه وسلم:
  َ كَُب  لَِهٌة( َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ لَََتْ )اِْجَعْل لََنا إلها كََما لَُهْم آ

ُ  ".ُكْم ُسَنَن َمْن كَاَن قَْبلَ  ِمِذي  ْ     .َرَواهُ الَت ِ
5408. (30) [3/1488 -దృఢం] 
అబూ వాఖిద్ లైెసీ' (ర) క్థన్ం: పర వక్త (స) 'హునైెన్ 

యుధ్ధ సందరభంగా బయలుదేర, విగ్ర హారాధ్కుల 
ఒక్చెటి పర క్కనండి వెళీటం జరగింది. అవిశావసులు 
దానిపై తమ క్రవాల్లలు వేర ల్లడగ్టిేవార్. ఆ చెటిన 
జ్జ'తు అన్వా'త్ అని పిలిచేవార్. ముసా్లములాోని 
బలహీన్విశావసులు, 'మాకసం కూడా జా'త్త అన్నవ'త్ 
చెటిన నియమించండి,' అని కరార్. పర వక్త (స) 
ఆశురయం వయక్త ం చేస్తు , ''సు'బాాన్లా్లహ్ ఇది మూసా(అ) 
జాత్త మూసాన అవిశావసులకు ఒక్ ఆరాధ్యదైవం 
ఉన్ిటి, మీర్ మాకూ ఒక్ ఆరాధ్యదైవం 
నియమించండి' అని అన్ిటి ఉంది'' అని న్నిర్. ఆ 
తర్వాత పర వక్త (స) ఎవర చేత్తలో న్నప్ర ణం ఉందో 
ఆయన్ సాక్తష  మీర్ ముందు తరాలవార మారాగ నిి 
అనసరసాు ర్. (త్తరిజీ')  

 (3/1489)[ ) صحيح (  31]  - 5409
ىَل  ْبِن الُْمَسي َِب قَاَل: َوقََعِت الِْفْتَنُة اْْلُْو ْقَتَل  مَ  ْعِِنْ يَ  -َوَعْن ا

ْدر  أََحٌد ثُم َ َوقََعِت الِْفْتَنُة  فَلَْم يَْبَق ِمْن أَْصَحاِب بَ  -ُعثَْماَن 
نَِيةُ  ةَ  - الث َا فَلَْم يَْبَق ِمْن أَْصَحاِب الُْحَدْيِبَيِة أََحٌد ثُم َ   -يَْعِِن الَْحر َ

لن َاِس  لِثَُة فَلَْم َتْرَتِفْع َوِبا . َرَواهُ  اٌخ  َطب َ َوقََعِت الِْفْتَنُة الث َا
  .الُْبَخاِري ُ 

5409. (31) [3/1489- దృఢం] 
స'యీద్ బిన్ ముసయియబ్ క్థన్ం: మొదటి కలో్లలం 

అంటే 'ఉస్మాన్(ర) వీరమరణం సంభవించిన్పుడు, 
బదర ్ యుధ్ధ ంలో ప్ల్లగ న్ివారవరూ అక్కడ లేర్. ఆ 
తర్వాత రండవ కలో్లలం అంటే, 'హరర హ్ యుధ్ధ ం 
సంభవించిన్పుడు, హుదైబియహ్ అంటే బై్న'అత్ 
ర'దావనాో ప్ల్లగ న్ి వారవరూ అక్కడ లేర్. మూడవ 
కలో్లలం సంభవించి, తొలగిత్త పర జలాో ఏమాతర ం శక్తత  
లేకుండా పోయింది.14 (బ్ద'ఖ్దరీ) 

 

14) వివరణ-5409: 'ఉస్మాన్  (ర) వీరమరణం సంఘటన్ 

చాల్ల భయంక్రమైన్ది. దీనిి విన్డానిక్త, అరథ ం 

 

చేసుకవట్లనిక్త, వార యట్లనిక్త చాల్ల ఓర్ు, సహన్ం, 

స్లథ రతవం, ధైరయం ఉండాలి. ఖులఫాయె రాషిదీన్  నండి 

'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం గురంచి సంక్తష పు ంగా ఇక్కడ 

పేర్చకంటన్నిము. 'ఉసాిన్  (ర) 12 సంవతసరాల 

పరప్లన్లో మొదటి 6సంవతసరాలు పర శాంతంగా, శాంత్త 

భదర తలతో, విజయాలతో, యుదధ ధ్న్ం రాబడితో, 

ఉదోయగాలతో, వయవసాయ, వాయప్ర అభవృదిధ తో, అనేక్ 

రంగాలాో అభవృదిధ తో గ్డిచాయి. పర జలు సుఖ-

విల్లసాలకు అలవాటపడిార్. అనిివైెపుల 

సుఖసంతోష్టలు విలస్లలాసాగాయి. పర వక్త  (స) షైఖుల్  

ఇసో్మమ  అనే బిర్దు ఇచిున్ అబూ జ'ర  'గిఫారీ (ర) 

వీటిక్త వయత్తరేక్ంగా హితబోధ్లు, హెచురక్లు చేస్తవార్. 

ఇంకా అవసరానిక్త మించి ధ్న్ం కూడబ్నటిటం ఒక్ 

ముసా్లమ్ కు తగ్దని స్తచించేవార్. ము'ఆవియా (ర) 

సిరియాదేశాన్ని పాలంచేవారు. ఈ దేశం అనేక్ 

సంవతసరాలు రూమీల చేత్తలాో క్షి్టలు భరస్తు  ఉండేది. 

అక్కడి ముసా్లములాో చాల్ల చెడుగులు జనింపసాగాయి. 

అబూ జ'ర్  (ర) బహిరంగ్ంగా ప్లకులకు, ధ్న్ 

వంత్తలకు వయత్తరేక్ంగా విమరశంచేవార్. దీనివలా 

పర భుతావనిక్త ఆటంకాలు ఏరుడేవి. అందువలా 

ము'ఆవియ కరక్పై 'ఉసాిన్  (ర) అబూ జ'ర్  (ర)న 

మదీనహ్ పిలపించుకున్విరు. కాని ఇపుుడు ఆ 

మదీన్హ్ లేదు. విదేశీయుల పదద పదద  భవన్నలు నిరించ 

బడిాయి. అందువలా అబూ జ'ర్  (ర) ఇక్కడ కూడా 

సహించలేక్ రబ 'జహ్ అనే ప్ర ంతంలో నివాసం 

ఏరురచుకున్నిర్.  

ఉసాిన్  (ర) చివర కాలంలో ఉపదర వం తలెతు ట్లనిక్త అసలు 

కారణం అధిక ధ్న్వకాంక్షలు, ఐహిక వాంఛలు. ఇవే 

చివరక్త పతన్నవసథ కు చేర్ుతాయి. అందువలాే పర వక్త  (స) 

ముసా్లముల నదేద శంచి, ''నేన మీ దారదాయానిి గురంచి 

భయపడటం లేదు, అసలు నేన భయపడేది మీ 

ధ్న్సంపదల పర మాదాల గురంచే,'' అని అన్నిర్. 

ధ్న్సంపదలు అధిక్ం కావటంవలా పర త్తవయక్తత , పర త్తవరగ ం, 

వయక్తత గ్త ల్లభాలకు ప్ర ధాన్యత ఇవవటం జర్గుత్తంది. 

ఈరాష యదేవష్టలు,  శత్తర తావలు పర్గుతాయి. ఐక్యత 

దబుత్తంటంది. పతన్ం ప్ర రంభమవుత్తంది. అయిత్త 

ఇంకాఅనేక్ కారణాలు కూడా ఉన్నియి. 

1. అనిిటిక్ంటే మొదటి కారణం ఏమిటంటే, పర వక్త  (స) 

అనచర్ల సంతాన్ం పర తయక్షంగా పర వక్త  (స) దావరా 

ల్లభంపందేది.  అది ఇపుుడు న్శంచింది. మిగిలి ఉన్ి 
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వార్ కూడా తమ వృధాధ పయం వలా ఏకాంతం 

అనసరంచార్. వార సంతాన్ం వార సాథ న్ననిి సీవక్రంచ 

సాగింది. ఈ యువకులు దైవభీత్త, భక్తత , న్నయయం, ధ్రిం, 

సతయం మొదలైెన్ విష్యాలాో తమ పదద లక్ంటే తకుకవ 

సాథ న్ంలో ఉండేవార్. ఈ కారణంగా పర జలదృషి్టలో తమ 

పదద లకు సరసమానలు కాలేక్ పోయార్.  
2. అబూ బక్ర్  (ర) సలహా వలా, ముసా్లముల ఇషి్పర కారం 

పరిపాలన్వ బ్బధ్యతలు ఖురైష  వంశాన్నకి 

అపపజెపపటం జరగింది. పదద పదద  పదవులు వీరకే 

లభంచేవి. ఫలితంగా ఖురైష  యువకులు దీనిి తమ 

ఆస్లు గా భావించి, ఇతర అరబ్  త్గ్లన హీన్దృషి్టతో 

తమ ప్లిత్తలుగా చూడటం ప్ర రంభంచార్. అరబ్  

త్గ్లు విజయాలాో తమ శర మకూడా ఉందని భావించే 

వార్. అందువలా ఉదోయగాలాో పదవులాో సరసమాన్ 

ప్ర ధాన్యత ఉండాలన్ిది వార వాదన్.  
3. ఆ కాలంలో కాబూల్  నండి మరాఖిష  వరకు 

ఇసో్మమీయ్ పరిపాలన ఉండేది. ఇందులో అనేక్ 

జాత్తలు ఉండేవి. ఈ ప్లిత్తల హృదయాలాో 

ముసా్లములపటా పర తీకారజావల ఉండేది. కాని బలంలేక్ 

మౌన్ంగా ఉండేవార్. అందువలా వార్ కుటర లు, 

కుతంతార లు పన్ిసాగార్. ఇందులో అందరక్ంటే ముందు 

యూదులు, అగ్ని ఆరాధ్కులు ఉండేవార్. 

4. 'ఉసాిన్  (ర) సాధారణంగా పుణాయత్తిలు, గౌరవ 

మరాయదలు గ్లవార్. సునిిత సవభావులు. 

సాధారణంగా పర జలపటా క్ఠిన్ంగా వయవహరంచేవార్ 

కార్. నేరాలపటా కూడా ఉదారంగా వయవహరంచేవార్. 

అందువలా అలారమూక్ల ధైరయం పరగిపోయింది.  

5. 'ఉస్మాన్  (ర) 'ఉమవీ వంశాన్నకి చందినవారు. 

అందువలా అతన తన్ కుటంబీకులపటా శ్రర యోభ 

ల్లష్టగా వయవహరంచేవార్. వారక్త ల్లభం చేకూరాులని 

ఆశంచేవార్. తన్ ధ్న్ంలోనండి వారక్త సహాయం చేస్త 

వార్. కాని అలారమూక్లు 'ఉసాిన్  (ర) పర భుతవ 

ధ్న్ననిి వారక్త ఇసుు న్నిరనే అపోహ వాయపింపజేసార్. 

6. పర త్త న్నయకుని విజయానిక్త అతని సహచర్ల, 

కారయక్రత ల, పర జల విధేయత తపునిసర అవుత్తంది. 

రండవతరం, మొదటితరం సాథ న్ం తీసుకుంటన్ి 

సమయం అది. న్నయకుని విధేయతపటా మొదటి 

తరంలో ఉన్ింత ఉతాసహం రండవతరంలో 

లేక్పోయింది. ఇటవంటి పరస్లథ త్తలాో ఉసాిన్  (ర) 

పర భుతవ వయవసథ న పటిష్ఠ త చేకూరుడానిక్త బనీ 

 

ఉమయయలో నండి అధికులన పర భుతవంలోక్త 

తీసుకున్నిర్. 

7. అనేక్ త్గ్లవారలోని అలారమూక్లు పరస్లథ త్తలన 

మారుట్లనిక్త ఉదయమానిి ఎనికున్నిర్. 

8. ముసా్లములుగా మారన్ విదేశీయులు లేదా ముసా్లములు 

పళ్ళీడిన్ విదేశీసీు ాలు, లేదా బానిసరాళ్ళీ, వార 

సంతాన్ం ఈ ఉపదర వానిక్త కారకులయాయర్. 

ఈ సంఘటన్పై స్తక్షి దృషి్టతో ఆలోచిస్తు  ఈ ఉపదర వానిక్త 

పైన్ పేర్చకన్ి విష్యాలే కారణమని సుషి్మవుత్తంది. 

ఉదా: 1. బనూ-హ్లషిమ , బనూ-'ఉమయ్య అభవృదిధ , 

విజయాలన ఇషి్పడేవార్ కార్. పర భుతవ పదవులకు 

తామే యోగుయలమని భావించేవార్. 2. ఇతర త్గ్ల 

పర జలు కూడా ఆస్లు ప్సుు లాో, పదవులాో తముితాము 

ఖురైషులక్ంటే తకుకవేమీకాము అని భావించేవార్. 

అందువలా వార్ ఖురైషు అధికార్ల గ్రావహంకారా 

లన అణచి, తమ ధ్రిబదధ మైన్ సాథ న్ం పందాలని 

పర యత్తించేవార్. 3. అగిి ఆరాధ్కులు ఒక్ విపావం 

లేవదీయాలని కర్కునేవార్. తమ సహాయంతో 

ఎవరైన్న అధికారంలోక్త వస్తు , వారక్త ఇంకా అధిక్హకుకలు 

లభసాు యని ఆశంచేవార్. ఇతర్లక్న్ని తమకు 

ప్ర ధాన్యత లభసుు ందని ఆశంచేవార్. 4. ముసా్లములు 

చెలా్లచెదురై పోవాలని, యూదులు కర్కునేవార్. వార 

శక్తత  న్శంచాలని, వార్ బలహీనలు కావాలని, వరాగ లుగా 

విడిపోవాలని కర్కునేవార్. వివిధ్వరాగ ల ఉదేద శాయలు 

ఈవిధ్ంగా ఉండేవి. పర త్తవరగ ం తన్ అవసరంకసం 

పర యత్తు స్తు  ఉండేది. దీనికసం కుటర లు కుతంతార లు 

ప్ర రంభమయాయయి.  

'ఉస్మాన్  (ర)న అగౌరవపరచటాన్నకి పర యత్తించటం 

జరగింది. 'ఉసాిన్  (ర) ఈ క్లాోల్లలన అరక్టి్లలని 

పర యత్తించార్. కాని మంటలు ఎల్ల ఉండేవంటే, 

వాటిని ఆరుడం సాధ్యం కాక్పోయింది. రోజు-రోజుకూ 

అలారమూక్ల ఆగ్డాలు అధిక్ం కాసాగాయి. దేశంలో ఒక్ 

రహసయ బృందం తయారై క్లాోల్లలకు ప్లుడుతూ 

పోయింది.  

కూ'ఫా విపోవకారులో్ల అష్త ర  నఖయీ, ఇబ్ని 

జిల్ హబ క, జున్ దుబ  సఅసఅ, ఇబ్నిల్  కవార  కమీల్ , 

'ఉమైర  బిన్  జ్జబీ పీముఖులు. వీర్ పర భుతవం 

ఖురైషుల చేత్తలో ఉండరాదని భావించేవార్. ముసా్లము 

లందరూ విజయాలు సాధించార్. అందువలా అది 

అందరకీ వరత సుు ందని భావించేవార్. సయీద  బిన్  ఆస్  
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(ర)కు ఈ బృందంతో వయత్తరేక్త ఉండేది. ఇతనిి 

అపర త్తషి్ప్లు చేదాద మని పర త్తరోజు ఒకక కొర తు  కుటర  

పన్ిడం ప్ర రంభమయింది. ఖురైషులకు వయత్తరేక్ంగా 

దేశాన్ింతటినీ మలచేందుకు అనేక్రకాల కుతంతార లు 

పన్ిటం జరగేది. కూఫాపర జలు ఈ అలార మూక్ల 

ఆగ్డాలకు విస్లగి 'ఉసాిన్  (ర)కు విన్ివించు 

కున్నిర్. ఈ క్లాోల్లలన వెంటనే పరష్కరంచమని 

కరార్. 'ఉసాిన్  (ర) విపావకార్ల బృందానిక్త 

సంబంధించిన్ 10 మందిని దేశబహిష్కరణ చేసార్. 

అదేవిధ్ంగా బ'సీ్మల్ల కూడా క్లాోల్లలకు ప్లుడే మరో 

బృందం కూడా ఉనిక్తలోక్త వచిుంది. 'ఉసాిన్  (ర) వీరలోని 

కొందరని కూడా దేశబహిష్కరణచేసార్. కాని అపుటికీ 

క్లాోలమంటలు దేశమంతా వాయపించాయి. ఈ 

మామూలు నీటిచారలు ఈ మంటలిి ఆరులేక్ 

పోయాయి. ఈ క్లాోలమంటలు దేశమంతా 

వాయపించాయి. 

ఈజిపుు  కుటర లకు కుతంతార లకు కందీంగా మారింది. 

ముసా్లముల బదధ శత్తర వులు యూదులు. ఒక్ యూదుడు 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'సబ్బ తన్ చాత్తరయంతో విపావకార్ 

లందరనీ ఒక్చోట చేరాుడు. వారని బలోపేతం 

చేయట్లనిక్త అనేక్రకాల నూతన్ న్మికాలు, ఆచారాలు 

ఉనిక్తలోక్త త్చాుడు. దేశవిదేశాలాో దీనిి గురంచి పర చారం 

చేశాడు. పర సుు త షియ్వరగ ం ఈ న్మికాలపైనే 

సాథ పించబడింది. విపావకార్లు దేశమంతా వాయపించార్. 

అయిత్త వీరలో పర త్త ఒక్కర ఆలోచన్ వేర్గా ఉండేది.  
ఈజిపుు  పీజలు 'అలీ (ర)కు పీాధానయత ఇచేువార్. 

బ'సీ్మ పీజలు 'తల్ 'హ్ల (ర)న సమరథ ంచేవార్. కూఫా 

వారు 'జుబైర  (ర)న ఇషి్పడేవార్. ఖురైషులాోని ఒక్ 

బృందం ఖురైషుల పటా దేవష్భావం, శత్తర తవం క్లిగి 

ఉండేది. మరోబృందం అరబ్దులకు వయత్తరేక్ంగా ఉండేది. 

అయిత్త 'ఉసాిన్  (ర) తొలగింపుపై అందరూ 

ఏకాభప్ర యం క్లిగి ఉండేవార్. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'సబ్బ 

తన్ చాత్తరయత దావరా వీరలో విభేదాలు ఉన్ని 

అందరనీ ఒక్ అభప్ర యంపై ఏక్ంచేసాడు. అంటే 'ఉసాిన్  

(ర)న తొలగించాలన్ిదే పర ధాన్ అంశంగా మారంది. 

దేశమంతా తన్ అనచర్లన వాయపింపజేసాడు. దేశానిి 

అశాంత్తక్త, క్లాోల్లలకు గురచేయడమే అతని అసలు 

ఉదేద శం. 

ఇంకా తన్ అనచర్లన ఈవిధ్ంగా ఆదేశంచేవాడు. 

 

1. పర జలకు హితబోధ్లు చేస్తు  వారని తమ 

అభమానలుగా మలచటం. 

2. అధికార్లన, పర భుతవ యంతార ంగానిి అపర త్తషి్ప్లు 

చేయటం.  
3. పర త్తచోట న్నయకుని గురంచి చెడు, అధ్రి 

కారయక్ల్లప్లకు ప్లుడుత్తన్నిరని పర చారం చేయడం. 

ఈ పదధ త్తలాో చాల్ల క్ృష్ట పర యతాిలు చేయడం 

జరగింది. వలీద  బిన్  'ఉత్ బహ్ (ర)పై మదయప్న్ం 

స్తవించారని నిందించడం జరగింది. అతనిక్త శక్ష కూడా 

నిరణ యించడం జరగింది. అసలు ఇది ఒక్ పదద కుటర . 

అదేవిధ్ంగా మూస్మ అష 'అరీన్న పదవినండి 

తొలగించడం కూడా వీర కుటర ల ఫలితమే. 

34వ హిజీ్రల్ల రూమ  చకర వరిి 500 యుదధ నౌక్లతో, 

చాల్ల పదద సైన్యంతో ఇసాామీయ తీరాలపై దాడిచేసాడు. 

ముసా్లములు చాల్ల భయభార ంత్తలయాయర్. అపుుడు 

కూడా ఈ విచిిన్ిక్ర శకుత లు తమ కుటర లకు 

కుతంతార లకు దూరంగా ఉండలేదు. ము'హమాద  బిన్  

అబీ హుజైె'ఫహ్, ము'హమాద  బిన్  అబీ బక ర  (ర) 

విచిిన్ికార్లవలలో చికుకకున్ిందువలా, సముదర  

నౌకాదళ అధికార, 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  అబీ ష్రహ్ న 

అనేక్ విధాలుగా పీడించార్. న్మాజులో అన్వసరంగా 

తక  బీరా్ పలిక్త ఆగ్ర హానిక్త గురచేస్తవార్. బహిరంగ్ంగా 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  స'అద న విమరిశంచేవారు. 

సైనికులతో, 'మీర్ రూమీలతో యుదధ ంచేయట్లనిక్త 

వెళతారా? ఇక్కడ మదీన్హ్ లో మీ అవసరం చాల్ల 

ఉంది,' అని అనేవార్. పర జలు ఆశురయంగా, 'మదీన్హ్ 

లో అవసరం ఏంటి,' అని అడిగిత్త, 'ఉసాిన్  (ర) పేర్ 

పర సాు వించి, 'ఈ దురాిర్గ ణిణ  తొలగించటం ఇసాామ్  స్తవ,' 

అని, అబూ బక్ర్ , 'ఉమర్ ల సాంపర దాయాలన మరచి 

పర వక్త  (స) అనచర్లైెన్ మహావయకుత లన తొలగించి తన్ 

బంధుమిత్తర లకు గొపు పదవులు అందజేసాడు,' అని 

విమరశంచార్. ఏది ఏమైన్న అనేక్ కుటర లు, కుతంతార ల 

దావరా పర జలన పర భావితం చేస్త పర యతిం జరగింది. 

ము'హమిద్  బిన్  అబీ హుజై'ఫహ్ మరయు ము'హ 

మిద్  బిన్  అబీ బక ర్ , ఒక్ న్నవలో పర యాణమై వారని 

వెంబడించార్. వార్ ఎక్కడ ఆగిత్త అక్కడ వీరదద రూ 

తమ అభప్ర యాలన వాళీకు వినిపించేవార్. 

సైనికులు రూమీలన ఓడించి, ల్లభాలతో త్తరగి 

వచాుర్. వారలో కొందర్ ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక ర్ , 

ము'హమిద్  బిన్  హుజై'ఫహ్ న యుదధ ంలో 
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ప్ల్లగ న్లేదని విమరశంచార్. దానిక్త వార్, 'మేము ఈ 

యుదధ ంలో ఎల్ల ప్ల్లగ న్నలి. ఇది 'ఉసాిన్  (ర) 

ఆదేశంచింది, దీని న్నయక్తవం 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  స'అద  

చేత్తలో ఉంది.' ఆ తర్వాత 'ఉసాిన్  (ర) లోప్లన ఎత్తు  

చూపటం జరగింది. వీళీ పర వరత న్ చూచి 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  స'అద్  వాళీన వారంచార్. 'అలా్లహ్ సాక్తష ! ఆయన్ 

వలా మిమిలిి విడిచి పడుత్తన్నిన' అని 

హెచురంచార్.  

మదీనహ్ మునవారహ్ లో కూడా విచిిన్ిక్ర శకుత లు 

చోటచేసుకొని ఉన్నియి. అయిత్త పర వక్త  (స) 

అనచర్లు ఉండటంవలా అంతగా వారపర భావం 

వాయపించలేదు. 35వ హిజీర లో 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం 

పందార్. మదీన్హ్ లోని విచిిన్ిక్ర శకుత లు ఇతర 

ప్ర ంతాలవారతో క్లస్ల 'ఉసాిన్  (ర)పై దౌరజ న్యం 

హింసలకు ప్లుడే ధైరయం వచిుంది. ఒక్సార శుక్ర వారం 

న్నడు 'ఉసాిన్  (ర) మంబర్పై పర సంగ్ం 

ప్ర రంభసుు న్ిపుుడు ఒక్ వయక్తత  నిలబడి, '' 'ఉసాిన్ ! 

దైవగ్ర ంథం పర కారం ఆచరంచు,'' అని అన్నిడు. దానిక్త 

'ఉసాిన్  (ర) ''కూర్చు'' అని అన్నిర్. మళ్ళీ రండవ 

సార నిలబడి ఆ వాకాయనేి మళ్ళీ వలాించాడు. 'ఉసాిన్  

(ర) మళ్ళీ, 'కూరోు,' అని అన్నిర్. ఆ వయక్తత  

మూడుసారా్ ఈ విధ్ంగా పర వరత ంచి 'ఉసాిన్ న ఆగ్ర హానిక్త 

గురచేస్త పర యతిం చేసాడు. 'ఉసాిన్  (ర) పర త్తసార 

సునిితంగా కూరోుమని ఆదేశంచార్. కాని ఆ వయక్తత  

ముందే కుటర  పనిి ఉన్నిడు. అనిివైెపుల నండి అలార 

మూక్లు రాళ్ళీ, ఈటెలు విస్లర 'ఉసాిన్  (ర)న 

గాయపరచార్. 'ఉసాిన్  (ర) మంబర్పై నండి 

క్తర ందపడిార్. కాని విన్య, విన్మర తలతో 

మూరీత భవించిన్ అతని వయక్తత తవం ఎటవంటి ఆగ్ర హానిక్త 

గురకాలేదు. 

అనేక్ విచిిన్ిక్ర శకుత లు తమ కుటర లు, కుతంతార ల 

దావరా 'ఉసాిన్  (ర)న అపర త్తషి్ప్లు చేయడానిక్త 

పర యత్తించాయి. ఆ కాలంలోని విదాయవంత్తలు కూడా 

ఈ సంఘటన్ వాసు విక్తన అరథ ం చేసుకలేన్ంతగా దీనిి 

క్లిుంచటం జరగింది. అందువలా ఆయన్పై వచిున్ 

విమరశన్లనిింటినీ మీ ముందుంచి అసలు 

సంఘటన్న త్తటత్లాం చేయాలని నిశుయించు 

కున్నిం. అతని(ర)పై వచిున్ విమరశన్లు ఇవి: 

1. పర వక్త  (స) సహచర్లు అయిన్ అబూ మూస్మ 

అష 'అరీ (ర), ము'గీరహ్ బిన్  షూబహ్ (ర), 'అమ్ర  

 

బిన్  ఆస్  (ర), 'అమాార  బిన్  యా'సిర  (ర), 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  మస్ 'ఊద  (ర), 'అబ్ను రర హ్లాన్  బిన్  

అర ఖమ  (ర)లన తొలగించి అనభవంలేని తన్ 

కుటంబంవారని, వార సాథ న్ంలో నియమించార్. 

2. పర భుతవ నిధిలో అన్వసరంగా అధికారం 

చెల్లయించార్. అన్వసరంగా తన్ కుటంబంలోని 

వారక్త, సహాయ సహకారాలు అందించటం చేసార్. 

'హకమ  బిన్  అల్ ఆస్ న పర వక్త  (స) బహిష్కరంచార్. 

ఉసాిన్  (ర) అతనిి మదీన్హ్ రమిని అనమత్త 

ఇచాుర్. ఇంకా పర భుతవ నిధి నండి 1,00,000 (ఒక్ 

లక్ష) దిర్ హమ్ లు ఇచాుర్. ఇంకా అతని కొడుకు' 

హ్లరిస్ 'న బజార్లో అమేి వసుు వులపై 1/10 వంత్త 

వస్తలు చేస్త అనమత్త ఇచాుర్.  
3. మరాాన్ కు ఆఫ్రర కా యుదధ  ధ్న్ంలోని 5వ వంత్త 

ఇవవటం జరగింది. అదేవిధ్ంగా 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  

ఖాలద కు 3 లక్షల దిర్ హమ్ లు బహుమత్తగా ఇవవటం 

జరగింది. ఇంకా తన్ కుమారత లకు, పర భుతవనిధిక్త చెందిన్ 

విలువైెన్ వజార లన ఇవవటం జరగింది. అయిత్త 'ఉమర్  

(ర) ఇటవంటి ఆధిపతాయనిి తీవర ంగా వయత్తరేక్తంచేవార్. 

అంత్తకాక్ ఒక్ విల్లస వంతమైన్ భవన్ం నిరించి, దాని 

ఖరుంతా పర భుతవ నిధిపై వేసార్.   

4. పర భుతవనిధిక్త సంబంధించిన్ అధికార్లు, 'అబ్ను లోాహ్  

బిన్  అర ఖమ  (ర) మరయు ము'ఐఖీబ లు దీనిపై 

అభయంతరం వయక్త ంచేస్తు , వారని తొలగించి, 'జైెద  బిన్  

స్మ'బిత్  కు ఆ పదవి అపుజప్ుర్. ఒక్సార పర భుతవ 

నిధినండి జీతాలు పంచిన్ తరావత లక్ష దిర్ హమ్ లు 

మిగిల్లయి. 'ఉసాిన్  (ర) అన్వసరంగా ఈ ధ్న్ననిి 'జైద్  

బిన్  సా'బిత్ కు ఇచిువేసార్. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  

మస్ 'ఊద  మరయు ఉబయ  బిన్  క'అబ ల పన్ష నా 

ఆపివేసార్. మదీన్హ్ చుటిపర క్కల ప్ర ంతమైన్ బఖీన్న 

పర భుతవ మైదాన్ంగా తీరాినించార్. పర జలు అందులోక్త 

వెళీ రాదని ఆదేశంచార్.  

5. మదీన్హ్ బజార్లోని కొనిివసుు వుల క్ర యవిక్ర యాలు 

తన్కసం పర త్తయక్తంచుకున్నిర్. ఖరూజ రం గింజలు 

ఖలీఫాకు చెందిన్ వయక్తత కే అమాిలని ఆదేశంచార్. 

6. తన్ క్తర ంది అధికార్లకు, బంధువులకు దేశంలోని వివిధ్ 

భాగాలాో, పదద పదద  భూములు ఇవవడం జరగింది. అంతకు 

ముందు ఎవరూ అల్ల చేయలేదు.  
7. పర వక్త  (స) అనచర్లాోని కొందరని అవమానించి, 

దేశబహిష్కరణకు గురచేసార్. అబూ జ'ర్  'గిఫారీ, 
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'అమాిర్  బిన్  యాస్లర్ , జున్ దుబ్  జన్నదహ్ , 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  మస్ 'ఊద్ , అబాుద్  బిన్  సా'మిత్ ల 

పటా అన్నయయంగా పర వరత ంచార్. 

8. 'జైెద  బిన్  స్మ'బిత్  తయార్ చేస్లన్ ఖుర్ ఆన్  పర త్తని 

కాలిు వేసార్.  
9. హదుద ల విష్యంలో అశర దధ గా వయవహరంచార్. 

10. ఫరాయి'ద్ విష్యంలో బలహీన్ ఉలాేఖన్నలన 

అనసరంచార్. అయిత్త అబూ బక్ర్ , 'ఉమర్ లు 

కుష ణణ ంగా పరశీలించన్ంత వరకు వాటిని సీవక్రంచేవార్ 

కార్. 

11. ధ్రింలో కొనిిచోటా కొర తు  ఆచారాలు క్లిుంచార్. 

చాల్లమంది పర వక్త (స) అనచర్లు దీనిి 

వయత్తరేక్తంచార్. ఉదా: హజ  సందరభంగా రండు 

రకాత్తలకు బదులు 4 రకాత్తలు నిరణ యించడం. 

అయిత్త పర వక్త  (స) ఆ తర్వాత ఇదద రూ ఏన్నడూ రండు 

రకాత్తలక్ంటే ఎకుకవ చదవలేదు.  

12. ఈజిపిు బృందంతో వాగాద న్భంగ్ం చేయబడింది. 

ఫలితంగా 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం రూపంలో బహిరగ తం 

అయియంది. ఈ సంఘటన్ల దావరా 'ఉసాిన్  (ర) న  

అపర త్తష్ఠ ప్లు చేయడం జరగింది. కాని ఇందులో ఒక్కటి 

కూడా న్మిదగిన్ది కాదు. ఇందులో ఎంత సతయం ఎంత 

అసతయం ఉందో పరక్తంచాలి. అనిిటిక్ంటే మొదటి 

ఆరోపణ ఈ విధ్ంగా ఉంది.  

1. పర వక్త  (స) అనచర్లన పదవుల నండి 

తొలగించార్. 

2. కొర తు వారని, అనభవం లేనివారని పదవులు 

అపుగించార్.  

3. ఇంకా తన్ కుటంబం వారక్త ప్ర ధాన్యత ఇచాుర్. 

స్తక్షిదృషి్టతోచూస్తు , ఒక్వేళ ఈవిమరశ సరైన్దే అయిత్త, 

'ఉమర్  (ర) కాలంలో ఎందుకు విమరశంచలేదు. ఒకే పని 

ఇదద ర్ చేస్తు  ఒక్రని పర శంస్లంచటం, మర్చక్రని 

విమరశంచటం తగ్దు. అదేవిధ్ంగా 'అలీ (ర) కూడా ఈ 

విధ్ంగా పర వరత ంచార్. విచారంచే, పరశోధించే, పరక్తంచే 

ఆలోచన్ ఎవరకీ రాక్పోవడం ఆశురయక్రం. 

'ఉసాిన్  (ర) తొలగించిన్ పర వక్త  (స) అనచర్లాో 'అమ్ర  

బిన్  అల్  'ఆ'స్ , స'అద  బిన్  వఖాాస్ , అబూ మూస్మ 

అష  'అరీ గురంచి ఇంతకు ముందు పర సాు వించటం 

జరగింది. ఎందుక్ంటే ఈజిపుు  గవరిర  అయిన 'అమ్ర  

బిన్  అల్  'ఆ'స్  (ర), ఇసకందరియ్య విదీ్రహ్లన్ని 

త్తదముటిించడానిక్త, వాళీ పటా అన్నయయంగా 

 

పర వరత ంచార్. వార సీు ాలన బానిసరాళ్ళీగా 

చేసుకున్నిర్. ఇంకా కాలువలు ప్ర రంభంచిన్పుటికీ 

ఈజిపిు పర జానిధిని అభవృదిధ  పరచలేక్పోయార్. 

అయిత్త ఆయని తొలగించి 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  అబీ 

సరర హ్ న నియమించిన్ తరావత ఎనోి రటా 

మర్గ్యింది. అదేవిధ్ంగా కూఫా పాలకులయిన్ 

స'అద  బిన్  అబీ వఖాాస్ , పర భుతవ నిధినండి ఒక్ పదద  

మొతు ం అపుుగా తీసుకున్నిర్. దానిి త్తరగి 

ఇవవటంలో ఆలసయం చేస్తు పోయార్. చివరక్త పర భుతవ 

నిధి అధికార్లైెన్ 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  మస్ 'ఊద తో 

వాగ్నావాదం జరగింది. అబూ మూస్మ అష 'అరీ, 

బ'స్ రహ్  పర జలిి సంతోష్పరచలేక్ పోయార్. బ'సర హ్ 

పర జలు వారక్త వయత్తరేకులైెపోయార్. వార బృందం 

రాజధానిక్త వెళ్ళీ వాళీన తొలగించమని కరార్. 

     ఈ కారణాలనీి వాళీన తొలగించడానిక్త చాలవా? 

ము'గీర బిన్  షూబహ్ పై లంచం తీసుకున్నిరని 

ఆరోపించడం జరగింది. ఇది అవాసు వం అయిన్పుటికీ 

'ఉసాిన్  (ర) అతనిి తొలగించార్. ఎందుక్ంటే 

అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్  (ర) అతని సాథ న్ంలో, స'అద  బిన్  

అబీ వఖాాస్ న న్నయ్మంచమన్న రక్మండేష్న్  చేసార్. 

'అమాిర్  బిన్  యా'స్లర్ న, 'ఉసాిన్  (ర)  

తొలగించలేదు, అతడు 'ఉమర్  (ర) పరప్లన్న 

కాలంలోనే తొలగించబడిార్. అదే విధ్ంగా 'అబ్ను లోాహ్  

బిన్  మస్ 'ఊద  (ర)న అకారణంగా తొలగించడం 

జరగింది. పర జలు 'ఉసాిన్  (ర)న అతని పటా 

అసంతృపిు క్త గురచేయడం జరగింది. అందువలా అతనిి 

తొలగించడం తపునిసర అయిపోయింది. ఇక్ పర భుతవ 

నిధి అధికార్లైెన్ 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  అర్ ఖమ్ , 

మయీఖిబ్  (ర)లన వార వృదాధ పయం వలా తొలగించడం 

జరగింది.  

  దీనిిగురంచి ఒక్ బహిరంగ్ సభ ఏరాుటచేస్ల, 

''పర జల్లరా! 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  అర్ ఖమ్  (ర), అబూ 

బక్ర్ , 'ఉమర్ ల, కాలంనండి ఇపుటి వరకు 

స్తవలందించార్. ఇపుుడు వృదాధ ప్యనిక్త చేర్కున్నిర్. 

అందువలా అతని బాధ్యతలన 'జైద్  బిన్  సా'బిత్ కు 

అపుగించడం జరగింది అని పర క్టించార్. ఎందుక్ంటే 

ధ్న్నగార బాధ్యత చాల్ల గొపుది, క్షి్మైన్దీన. 

వృదాధ పయంవలా వీర్ తమ బాధ్యతలన సరగా 

నిరవరత ంచలేన్ందువలా వీరని తొలగించటం జరగింది. 
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'జైద్  బిన్  సా'బిత్  విదాయవంత్తలు, గ్ణిత జాాన్ం 

గ్లవార్. క్నక్ వారక్త ఈ పదవి ఇవవడం జరగింది. 

అదేవిధ్ంగా అనభవంలేని వారక్త పదవులిచాురనే 

విమరశ కూడా అవాసు వమే. వార విజయాలు, 

ఘన్కారాయలు, పర భుతవ వయవసథ లో వార స్తవలు వారని 

అన్రా్లుగా నిరూపించలేవు. 

వలీద  బిన్  'ఉఖ బహ్ (ర), 'ఉమర్  (ర) కాలంలో జజీరహ్ 

తహ్ స్లల్ దార్గా స్తవలందించార్. స'యీద  బిన్  అల్  

ఆస్  తబరస్మత న్ , ఆరేినియాలన జయించార్. 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  అబీ సరర హ్ , తరాబలస్ , ఖబరస్ లన 

జయించార్. వీర విజయాలు వీర చేతకానితన్ననిక్త 

నిదరశన్మా? అయిత్త బ'సార  ప్లకుడైన్ 'అబ్ను లోాహ్  

బిన్  'ఆమర  చిన్ి వయసుకలు, యువకులు. అరాత, 

కారయసాధ్న్కు వయసుసతో ఎటవంటి సంబంధ్ం లేదు. 

ఈ యువకుడు కాబ్దల్ , 'హరార త్ , సజిసాు న్  ఇంకా 

నేష్టపూర్ లన జయించాడు. అంటే అనభవం లేని 

వారక్త పదవులిచాురన్టం అవాసు వం.  

అయిత్త తన్ కుటంబానిక్త సంబంధించిన్ వారక్త ఉన్ిత 

పదవులందించారనే అభయోగ్ం కొంతవరకు ఆలోచించ 

దగిన్ది. ఈ విష్యంలో అబూ బక్ర్  (ర) 'ఉమర్  (ర) 

చాల్ల అపర మతు ంగా ఉండేవార్. అనమాన్నసుద 

విష్యాలకు దూరంగా ఉండేవార్. ఈ కారణం వలాే తమ 

పరప్లన్లో బంధుమిత్తర లకు దూరంగా ఉండేవార్. కాని 

'ఉసాిన్  (ర) ఈ రహసాయలు త్లియని సామానయలు. 

మన్సు తవంలో అంత దూరదృషి్ట ఉండేది కాదు. తన్ 

అధికారంతో తన్ బంధుమిత్తర లకు ల్లభంచేకూరుటం 

స్లల్లరహీిగా భావించేవార్. ఒక్సార పర జలు ఆయన్ 

ఆచరణపై ఫ్రరాయదుచేస్తు , 'ఉసాిన్  (ర) సహచర్లందరని 

సమావేశపరచార్. 'అలా్లహ్ సాక్తష ! పర వక్త  (స) 

ఖురైషులన అరబ్దులపై ప్ర ధాన్యత ఇచేువార్ కారా?' 

అని పర శించార్. 'అందులోనూ బనూ హ్లషిమ కు 

అందరక్ంటే అధిక్ ప్ర ధాన్యత ఇచేువార్ కారా?' అని 

పర శించార్. అపుుడు పర జలందరూ మౌన్ం వహించార్. 

అపుుడు 'ఉసాిన్  (ర) 'ఒక్వేళ తన్ చేత్తలో సవరగ పు 

తాళంచెవులు ఉంటే సవరాగ నిి బనీ ఉమయాయవారతో 

నింపివేసాు న' అని అన్నిర్. ఏది ఏమైన్న అది అతని 

వయక్తత గ్త అభప్ర యం, పర జలు దీనితో ఏకీభవించక్ 

పోవచుు.   అయిత్త దీనివలా 'ఉసాిన్  (ర)న 

విమరశంచడం తగ్దు. ఇతని(ర)పై పర భుతవ నిధినండి 

దుబారా ఖర్ుచేస్తవారని ఆరోపణ ఉండేది. కాని 

 

సాకాష యధారాలుగా పేర్చకన్ి సంఘ టన్లాో వాసు వం లేదు, 

లేదా క్లిుంచి వాటిని పేర్చకన్టం జరగింది. ఇక్కడ 

మేము ఒక్ సంఘటన్న పేర్చకంటన్నిం. దీనివలా 

'ఉసాిన్  (ర)న ఎల్ల అపర త్తషి్ప్లు చేయడం జరగిందో 

త్లుసుు ంది. 

ఈ విష్యంలో మన్ం 'ఉసాిన్  (ర) వయక్తత గ్తంగా ఆరథ క్ 

పరస్లథ త్త ఎల్ల ఉండేదని చూడాలి. దీనివలా ఈవిధ్ంగా 

దాన్ధ్రాిలు చేస్త శక్తత  ఆయన్కు ఉండేదా? లేదా అని 

త్లుసుు ంది. 'ఉసాిన్ (ర) పర వక్త (స) అనచర్లాో అందర 

క్ంటే ధ్న్వంత్తలని చరతర  చెబ్దత్తంది. చాల్ల మొతు ం 

చెలాించి బీరరోమా కొనగోలు చేసార్. చాల్ల పదద  

మొతు ంతో మస్లజ ద న్బవీని మరమిత్తు  చేయించార్. 

దైవమారగ ంలో ఈ విధ్ంగా ఖర్ుపటిేవాడు తన్ 

కుటంబీకులకు సహాయసహకారాలు అందించలేడా? 

దీనిి గురంచి 'ఉసాిన్  (ర) ఒక్సార ఇల్ల పర సంగించార్. 

దీనివలా వాసు వం అంతా అరథ ం అవుత్తంది.  పర జలు నేన 

మదీన్హ్ లో తన్ కుటంబం పటా పేర మగా, 

దాతృతవంతో వయవహరసుు న్నిన్ని అంటన్నిర్. కాని 

న్నపేర మ న్ని దురాిరాగ నిక్త గురచేయలేదు. నేన 

కేవలం వార క్నీస హకుకలనే నెరవేర్సుు న్నిన. 

ఇదంతా న్న ధ్న్ం వరకే పరమితం. పీజలధ్న్వన్ని నేన 

మా గురించి ధ్రాసమాతంగా భావించటం లేదు. నేన 

పర వక్త  (స), అబూబక్ర్ , 'ఉమర్ (ర)ల కాలంలోనూ 

న్నధ్న్ననిి న్న బంధువులకు కానక్లుగా, సహాయంగా 

ఇచేువాడిని. అయిత్త అపుుడు నేన పిస్లన్నరగా 

వయవహరంచేవాడిి. ఇపుుడు నేన వృదాధ ప్యనిక్త 

చేర్కున్నిన. న్న ఆస్లు ని న్న భారాయబిడిలకు 

అపుగించాన. కాని ఇసాామ్  వయత్తరేక్ శకుత లు అసతాయలు 

క్లిుంచి పర జలిి అపోహలకు గురచేసుు న్నిర్. ఇంకా 

నేన ఏ ఊరపైన్నూ ఎటవంటి పనిభారం వేయలేదు. 

వచేు పని  ర్సుమున వాళీపైనే ఖర్ుపడు 

త్తన్నిన. న్న వదద కు కేవలం 5వ వంత్త వసుు ంది. 

ఇందులో కూడా ఏదైన్న తీసుకవటం న్నకు ధ్రి 

సమితం కాదు. ముసా్లములు న్నిసంపర దించకుండానే 

హకుకగ్ల వారక్త ఇచాుర్. దైవధ్న్ంలో ఒక్క దిర్  హమ్  

కూడా ఖర్ుచేస్త అధ్కారం లేదు. దీనిండి నేన 

ఏమాతర ం తీసుకన. చివరక్త త్తంటే న్నధ్న్ం నండే 

త్తంటన్నిన. 

మరికొన్ని సంఘటనల వాసత వాలన గురించి 

పరిశీలద్ు ం: 
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'హకమ  బిన్  అల్ ఆస్ న పర వక్త  (స) బహిష్కరంచా 

రన్డంలో ఎటవంటి సందేహంలేదు. కాని చివర కాలంలో 

'ఉసాిన్  (ర) స్లఫారసుతో, అతనిని, మదీన్హ్ లోనిక్త 

రావట్లనిక్త అనమత్తచాుర్. అయిత్త ఈ విష్యం 

వారదద రకీ (అబూ బక్ర ్, 'ఉమర్ లకు) త్లియదు. 

అందువలా వార్, అతనిని మదీన్హ్ లోక్త రావట్లనిక్త 

అనమత్తంచలేదు. 'ఉసాిన్  (ర) అధికారంలోక్త రాగానే 

అతనిి మదీన్హ్ పిలిపించుకున్నిర్. ఇంకా అతని 

కుమార్నిక్తచిు తన్కూత్తర పళ్ళీచేసార్. ఇంకా 

బంధుతవపరంగా తన్ధ్న్ంలో నండి ఒక్లక్ష 

దిర్ హమ్ లు సహాయంగా ఇచాుర్. మరాాన్  కు కూడా 

పళ్ళీలో ఒక్ లక్ష దిర్ హమ్ లు ఇచాుర్. ఇదీ అసలు 

సంఘటన్. 

  తరాబలస్  ధ్న్ంలో నండి మరావన్ కు 1/5వ వంత్త 

ఇపిుంచారన్ిది అబదధ ం. వాసు వం ఏమిటంటే, మరావన్  

దానిి కొనకుకన్నిడు.  

ఇబ్ని ఖుల్ దూన్  అభప్ర యం: ఇబ్ని 'జుబై్నర్  యుదధ ధ్న్ం, 

1/5వ వంత్త రాజధాని పంప్ర్. దానిి మరావన్  5 

లక్షల దీన్నరాకు కొనకుకన్నిర్. మరకొందర్ అతనిక్త 

ఇవవటం జరగిందని అభప్ర యపడుత్తన్నిర్. ఇది 

వాసు వం కాదు. మొదటి యుదధ ధ్న్ననిి అంతా ఇబి 

అబీ సరర హ్ కు ఇవవటం జరగింది. 

  యుదధ ధ్న్ననిి ఇబ్ని అబీ సరర హ్ కు ఎందుకు ఇవవటం 

జరగిందంటే, తరాబలస్  యుదాధ నిక్త ముందు ఉసాిన్  

(ర) ఇబ్ని అబీ సరర హ్ తో ఒక్వేళ ఈ యుదధ ంలో 

విజయంసాధిస్తు  యుదధ ధ్న్నన్ింతా ఇవవటం 

జర్గుత్తందని వాగాద న్ం చేసార్. విజయం తరావత 

వాగాద న్ం పర కారం ఇవవడం జరగింది. పర జలకు ఇది 

న్చులేదు. పర జలు తమ మన్సులోని మాటన 

వెలిబ్దచాుర్. 'ఉసాిన్  (ర) దానిి త్తరగి 

తీసుకున్నిర్. 'ఉసాిన్  (ర) ఇది మీకు ఇషి్మైత్త అది 

అతనిది అయిపోత్తంది. మీకు ఇషి్ం లేక్పోత్త త్తరగి 

తీసుకబడుత్తంది. పర జలు 'మాకు ఇషి్ం లేదు' అని 

అన్నిర్. అయిత్త తీసుకవటం జర్గుత్తందని, వెన్క్తక 

తీసుకమని ఆదేశంచార్. 

 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఖాలఖ కు 3 లక్షల బహుమాన్ం 

ఇవవటం జరగింది. ఈజిపిుకు చెందిన్ అభయంతరాలతో 

నేన పర జానిధి నండి ర్ణం తీసుకున్నిన్ని చెప్ుర్. 

'హ్లరిస్ 'న బజార్ నండి 1/10వ వంత్త వస్తలు 

చేయమని చెపుటం కూడా అవాసు వమే.  

 

1. పర జానిధి నండి తన్కసం భవన్ం నిరించారన్టం శుదధ  

అబదధ ం. తన్ధ్న్ననిి దాన్ధ్రాిలు చేస్తవాడు, 

పర జాధ్న్ం నండి జీతం కూడా తీసుకవటం ఇషి్ం లేని 

వాడు ముసా్లముల ఉపకారం ఎల్ల సీవక్రంచగ్లడు? 

2. 'జైెద  బిన్  స్మ'బిత్ కు లక్ష దిర్ హమ్ లు 

ఇచాురన్ట్లనిక్త ఎటవంటి ఆధారం లేదు. ఒక్సార 

పర జానిధిలో ఖర్ులు పోగా కొంత మొతు ం మిగిలింది. 

'ఉసాిన్  (ర) 'జైద్  బిన్  సా'బిత్ న దీనిి పర జా 

సంకేష మకారాయలాో ఖర్ుచేయమని ఆదేశంచార్. అతన 

దానిి మస్లజ ద్  విసు రణలో ఖర్ుచేసార్. 

3. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  మస్ 'ఊద , ఉబయ  బిన్  క'అబ  

పించనా రదుద చేయటం ఏమంత అభయంతరక్రమైన్ 

విష్యం కాదు. ప్లకునిక్త ఇటవంటి అధికారాలు 

ఉంట్లయి. 'ఉసాిన్  (ర) వారదద ర పటా అప్రాథ నిక్త 

గురయాయర్. అందువలా కొంతకాలం వారదద ర పింఛనా 

ఆపివేసార్. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  మస్ 'ఊద్  మరణాన్ంతరం 

న్నయయంగా అతనిక్త రావలస్లన్ మొతాు నిి 20,000 

దీన్నరాన అతని వారసులకు ఇచిువేసాు ర్.   
4. న్నలగ వ విమరశ క్లిుతమైన్ది. యుదధ  గురార లకు, 

'జకాత్  ఒంటెల కసం పచిుక్ బయళీ ఏరాుట 

చేయడం ప్లకుని పర ధాన్ అధికారాలాో ఒక్టి. సవయంగా 

పర వక్త  (స) బఖీ సథ ల్లనిి పచిుక్ బయళ్ళీగా 

నిరేద శంచార్. 'ఉమర్  (ర) దేశమంతట్ల విశాలమైన్ 

పచిుక్మైదాన్నలు ఏరాుట చేయించార్. 'ఉసాిన్  (ర) 

కాలంలో గురార లు, ఒంటెల సంఖయ బాగా పరగింది. 

చివరక్త ఒక్ మైదాన్ంలో 40 వేల ఒంటెలు మేస్తవి. వీటి 

ఏరాుట ఎంతై్న్న అవసరం ఉండేది. ఈ మైదాన్నలనీి 

పర భుతవ ఖర్ుతో ఏరాుట చేయబడేవి. అందువలా 

పర జలకు వీటిని ఉపయోగించే అధికారం ఎంతమాతర ం 

లేదు. ఒక్ వేళ 'ఉసాిన్  (ర) తన్ గురార లు, ఒంటెల కసం 

బఖీ పర దేశానిి పర త్తయక్తంచామన్నిరని అంటే, దానిి 

ఖండించట్లనిక్త ఆయన్ చేస్లన్ పర సంగ్ం చాలు. 'పర జలు 

నవువ పర త్తయక్ పచిుక్ బయళ్ళీ ఏరాుట 

చేసుకున్నివని' అంటన్నిర్. 'న్నక్ంటే ముందు 

పర త్తయక్ం చేయబడిన్ వాటినే నేన పర త్తయక్ం చేసాన. నేన 

పరప్లన్న బాధ్యతలు సీవక్రంచిన్పుడు న్న వదద  

అందరక్ంటే అధిక్ంగా ఒంటెలు, గురార లు ఉండేవి. కాని 

ఇపుుడు న్న వదద  కేవలం రండు ఒంటెలు మాతర మే 

ఉన్నియి. అవి కూడా 'హజ కు వెళీడానిక్త.  
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5. బజార్లో కొనిి వసుు వుల క్ర యవిక్ర యాలన తన్కసం 

పర త్తయక్తంచుకున్నిరనే విమరశ ఎంతమాతర ం సరైన్ది 

కాదు. ఒక్వేళ దానిి సరైన్దని న్మిిత్త పర వక్త  (స) 

పర త్తనిధిక్త, దురాిరగ రాజుకు త్తడా ఉండదు. అయిత్త 

ఖరూజ రం గింజలన 'జకాత్  ఒంటెల కసం ఆహారం 

విష్యంలో తమకే అమాిలని ఆదేశంచి ఉండవచుు. 

దీనిి గురంచి విమరశంచడం తగ్దు. 

6. అదేవిధ్ంగా తన్ క్తర ందివారక్త, బంధువులకు దేశంలో 

అనేక్చోటా భూములు ఇచాురనే ఆరోపణ గురంచి ఈ 

విధ్ంగా ఉంది, 'ఉసాిన్  (ర) కాలంలో యమన్ కు చెందిన్ 

వార్ చాల్లమంది భూములు, ఆసుు లు వదలి మదీన్హ్ 

వచాుర్. 'ఉసాిన్  (ర) తన్ చెలాెలి భూములన 

వారకసం వినియోగించార్. ఉదా: తల్ మాకు కొంత 

భూమిని కేట్లయించార్. దానిక్త బదులుగా కన్ దల్ల 

అతని ఆస్లు ని తన్ అధీన్ంలోక్త తీసుకున్నిర్. వయవసథ న 

బటిి ఇటవంటి మారుడి తపునిసర అయియంది. 

  ఇరాఖ్ లో చాల్ల విశాలమైన్ భూమి వయరథ ంగా పడి 

ఉండేది. దానిి సాగుచేస్ల పంటకసం స్లదధ ం చేస్లన్ వారక్త 

ఆ భూమి ఇచిువేసార్. దేశానిి నివాసయోగ్యంగా, 

పర జలన అభవృదిధ  పరచట్లనిక్త ఇటవంటి చరయలు 

తపునిసర అవుతాయి.  

7. ఒక్వేళ 'ఉసాిన్  (ర) వయక్తత గ్తంగా లేదా రాజకీయ 

పరంగా చీవాటా పటిటం జరగిత్త, దానిి అవమా 

నించటంగా భావించరాదు. 'ఉమర్  (ర) బగాబిన్  క్'అబ్  

(ర)పై కొరడా ఎతాు ర్, ఇయాజ  బిన్  గ్న్మ్  చొకాక 

విపిుంచి మేక్లు తోలమని ఆదేశంచార్. స'అద  బిన్  

వఖాాస్ న కొరడాతో కొటాు రు. వీరలో ఎవరూ దానిి 

అవమాన్ంగా భావించలేదు. ఉసాిన్  (ర) అబూ జ'ర్  

(ర) న దేశబహిష్కరణ చేయలేదు. సవయంగా అతన 

ఏకాంతానిి అనసరంచార్. 'ఉసాిన్  (ర) విచారణ 

నిమితు ం అతనిి పిలవగా అతన 'ఉసాిన్  (ర) 

ముందుకు వచాుర్. ముందు 'ఉసాిన్  (ర) అతనితో, 

'న్నవదద  ఉండిపోండి, మీ ఖర్ులకు నేన బాధుయణిణ ,' అని 

అన్నిర్. కాని అతన, 'నీ ఐహిక్ జీవితం న్నకు 

అక్కరాేదు,' అని త్తరసకరంచార్.  
  అదేవిధ్ంగా 'ఉబ్బద్ బిన్  స్మ'మత్  పటా కూడా ఎట 

వంటి సంఘటన్ జరగ్లేదు. అతని దేశబహిష్కరణకు 

వయత్తరేక్ంగా ఒక్ ఉలాేఖన్ం ఉంది. 'ఉసాిన్  (ర) 

చివరకాలం వరకు ష్టమ్ లో యుదధ ధ్న్ం సరఫరా 

అధికారగా ఉండేవార్. అయిత్త, 'అమాార  బిన్  యాసిర  

 

(ర), జున్ దుబ  బిన్  జన్వదహ్  (ర), 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  

మస్ 'ఊద  (ర)ల పటా కాసు ంత క్ఠిన్ంగా వయవహరంచటం 

జరగింది. అయిత్త దీనివలా వారని అవమానించడం 

జరగ్లేదు. 'ఉసాిన్  (ర) సవయంగా ముస్ హఫ న 

సంక్లన్ం చేస్ల పర వేశపటిలేదు. క్లాోల్లలు తలెతు క్ ముందే 

పర వక్త  (స) మరణించిన్వెంటనే అబూ బకర  (ర) తయారు 

చేసిన ముస్ హఫ  యొకక కాపీలన 'ఉస్మాన్  (ర) 

వివిధ్ పీాంతాలకు పంపించారు. వాటిపైనే ఐక్యం 

కావాలని ఆదేశంచార్. 'ఉసాిన్  (ర) ముసా్లమ్  

సమాజానిక్త చాల్ల గొపు ఉపకారం చేస్లవెళ్ళీర్. 

9. ఉసాిన్  (ర) సాధుపిర యులు, సునిిత మన్సుకలు 

అన్టంలో ఎటవంటి అనమాన్ం లేదు. ఇసాామీయ 

చటి్లలన ప్లించడంలో ఎటవంటి అలసతవం, అశర దధ  

చూపలేదు. ఈ క్తర ంది విష్యాలదావరా అతనిి 

బాధ్యతారహితంగా పర వరత ంచారని విమరశంచడం 

జరగింది. (1) 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) నండి 

హుర ము'జ్జన్  పీతీకారం తీరుుకోలేదు. (2) వలీద  

బిన్  'ఉఖ బహ్ పై మదయప్న్ శక్ష అమలు చేయటంలో 

చాల్ల ఆలసయం జరగింది.  

'ఉమర్  (ర)న అబూ లూలు హతమారాుడు. 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) ఆగ్ర హానిక్తగురై హంతకుని 

కూత్తర్, న్వ ముసా్లమైన్ ఈరానీ వయక్తత ని చంప్ర్. 

అతని దృషి్టలో వీరందరూ కుటర లో భాగ్సావములే. 

'ఉసాిన్  (ర) పరప్లన్ ప్ర రంభం కాగానే అతని వదద కు 

వచిున్ మొటిమొదటి కేసు ఇదే. 'ఉసాిన్  (ర) దీనిి 

గురంచి పర వక్త  (స) అనచర్లన సంపర దించార్. 'అలీ 

(ర), 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్ న, హుర ముజ్జన్ కి 

బదులు చంపివేయమని సలహా ఇచాుర్. కొందర్ 

ముహాజిరా్, ''ఇపుుడిపుుడే 'ఉమర్  (ర) న్మా'జులో 

చంపబడిార్, అతని కుమార్ణిణ  ఈ న్నడు 

చంపబడడమా? అని అభప్ర యపడిార్. అపుుడు 

'అమ్ర  బిన్  అల్  'ఆ'స్ , 'ఓ న్నయకా! ఒక్వేళ  మీర్ 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్ న క్షమించివేస్తు , అలా్లహ్  

మిమిలిి విచారంచడం జరగ్దు' అని అన్నిర్. అంటే 

చాల్లమంది అనచర్లు 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  

మరణశక్షకు వయత్తరేక్ంగా నిలబడిార్. 

హుర ముజ్జన్  వారసులు ఎవరూ లేన్ందువలా, 

ప్లకునిగా నేన అతని తరఫున్ సంరక్షకుడిి. మరణ 

శక్షకు బదులు రక్త పరహారం అమలు చేసాు న అని తన్ 

ధ్న్ంలో నండి రక్త పరహారం చెలాించార్. 'ఉసాిన్  (ర) ఈ 
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కేసు విష్యంలో చాల్ల ఉతు మంగా వయవహరంచార్. 

ఎందుక్ంటే హుర్ ముజాన్ కు బదులు 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'ఉమర్ న మరణ శక్ష విధించడం అదదీ తెగవారికి 

ఏమాతర ం ఇషి్ంలేదు. వెంటనే క్లాోలం తలెత్తు త్తందని 

భావించటం జరగింది. 

వలీద  బిన్  ఉఖ బహ్, కూఫా ప్లకులు మదయప్న్ం 

స్తవించార్. 'ఉసాిన్  (ర) వెంటనే అతనిి పదవి నండి 

తొలగించార్. సాకుష యలపై న్మిక్ం లేన్ందువలా శక్షన 

ఆలసయం చేయటం జరగింది. ఇంకా అనేక్ సాకాష యధారాలు 

చేత్తక్త అందిన్ందువలా శక్షన అమలు జరప్ర్. 

10. ఉసాిన్  (ర) ప్ర మాణిక్ సంసకృత్తని వదలి 

బలహీన్మైన్ ఆచారానిి అనసరంచారని అనిపించటం 

జరగింది. అయిత్త వయక్తత గ్త అభప్ర యభేదాలు 

ఉండవచుు. ఇది 'ఉసాిన్  (ర)క్త పర త్తయక్ం కాదు, 

అనచర్లందరలో ఇటవంటి అభప్ర యభేదాలు 

ఉండేవి. 

11. ఉసాిన్  (ర) ధ్రింలో మూఢాచారాలన, మూఢ 

న్మికాలన క్లిుంచారని విమరశంచటం జరగింది. 

వాసు వం ఏమిటంటే, 'ఉసాిన్  (ర) ఎలాపుుడూ పర వక్త  

సంపర దాయానిి అనసరంచేవార్. మిన్న మైదాన్ంలో 2 

రకాత్తలకు బదులు 4 రకాత్తలు చదవటం ష్రీ'అత్  

ఆదేశ అనమత్తగా భావించటం జరగింది. అనచర్లు 

దానిి వయత్తరేక్తంచగా బహిరంగ్సభలో దానిక్త కారణం 

ఇల్ల త్లియపరచటం జరగింది: సోదర్ల్లరా! నేన 

మక్కహ్ చేరన్ వెంటనే నివాస సంక్లుం చేసుకున్నిన. 

ఇంకా నేన పర వక్త  (స)న ఎవరైన్న ఏదైన్న పటిణంలో 

నివస్లంచే సంక్లుం చేసుకుంటే సాథ నికులు న్మా'జు 

చదవవచుని పర వచిస్తు  ఉండగా విన్నిన. 

12. ఈజిపిు బృందంతో వాగాద న్భంగ్ం చేయడం. దీనిి 

గురంచి 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం సందరభంగా వసుు ంది.   
ఉపదర వానిి అరక్టిే చివర పర యతిం: ఏది ఏమైన్న 

వాసు వం ఇదే. ఇవనీి కుటర లు కుతంతార లు పన్ిడం 

దావరా జరగింది. ఇవనీి పర మాదక్ర స్లథ త్తక్త 

చేర్కున్నియి. అందువలా వీటిని పరష్కరంచటం 

సాధ్యం కాలేదు. చివర పర యతింగా 'ఉసాిన్  (ర) 

దేశంలోని అధికార్లందరనీ పిలిచి ఒక్ పర త్తయక్ సలహా 

సంఘానిి ఏరాుట చేసార్. ఇందులో ము'ఆవియ్హ్ , 
'అబ్ను లోాహ్  బిన్  సరర హ్ , స'యీద  బిన్  అల్  ఆస్  

మొదలైెన్ వార్ పర ముఖులు.  

 

ఉసాిన్  (ర) సంక్తష పు ంగా పర సంగించి పర సుు త క్లాోల్లనిి 

తొలగించడానిక్త పర త్తఒక్కర నండి సలహాకరార్. 

అపుుడు 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఆమర  (ర), 'అమీర్ అల్ 

ము'అమినీన్! న్న అభప్ర యం ఏమిటంటే ఏదైన్న ఒక్ 

దేశంపై యుదధ ం పర క్టించాలి. పర జలు యుదధ సన్నిహాలాో 

నిమగుిలైెపోతార్. క్లాోలం దాన్ంతట అదే సమస్ల 

పోత్తంది' అని అన్నిర్. స'యీద  బిన్  అల్  ఆస్ , 

'పర సుు త క్లాోలం ఒక్ వరాగ నిక్త చెందిన్దని, దాని పర ధాన్ 

వయకుత లు చంపబడిత్త క్లాోలం దాన్ంతట అదే 

చెలా్లచెదురై పోత్తంది, దేశంలో శాంత్తభదర తలు జనిసాు యి' 

అని అన్నిర్. ము'ఆవియ్హ్, 'పర త్త ఒక్కర్ తమ 

తమ శాంత్తభదర తల బాధ్యత తీసుకవాలి. సిరియా 

బాధ్యత నేన తీసుకుంట్లన' అని అన్నిర్. 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  స'యీద , 'విచిిన్ికార్లు 

ధ్న్సంపదల ఆశలో ఉన్నిర్. అందువలా వాటితో వార 

నోర్ మూయించాలి,' అని అన్నిర్. 'అమ్ర  బిన్  అల్  

'ఆ'స్ , 'అమీర్ అల్ ము'అమినీన్! తమర అసమాన్ 

కారయక్ల్లప్ల వలాే పర జలు తమ హకుకల కసం 

ఉదయమించార్. వీటి పరష్టకరానిక్త రండే రండు 

మారాగ లు ఉన్నియి. న్నయయంగా, ధ్రింగా వయవహ 

రంచండి, లేదా అధికారం నండి తొలగిపోండి. ఈ రండూ 

ఇషి్ం లేకుంటే మీర్ కరంది చేయండి' అని అన్నిర్. 

ఉసాిన్  (ర) ఆశురయపడుతూ 'అమ్ర  బిన్  అల్  'ఆ'స్  

వైెపు చూచి, 'న్న గురంచి నీ అభప్ర యం ఇదేన్న?' అని 

అన్నిర్. అమర ్  బిన్  'ఆ'స్  మౌన్ంగా ఉన్నిర్. కాని 

సభ ముగిస్లన్ తరావత 'ఉసాిన్  (ర) ఒంటరగా 

ఉన్ిపుుడు 'అమీర్ అల్ ము'అమినీన్! నేన 

మిమిలిి చాల్ల గౌరవిసాు న. అందర ముందు ఇచిున్ 

సలహా కేవలం నటన మాతర మే. వయత్తరేకులు న్నకు, 

తమ విష్యాలు త్లప్లని అల్ల న్టించాన. దానివలా 

వార కుతంతార లు త్లుసుకవచుు' అని అన్నిర్. 

'ఉసాిన్  (ర) మౌన్ం వహించార్. 

సలహా సంఘసభుయలు తమతమ అభప్ర యాలు 

త్లిప్ర్. కాని వీటిలో ఏదీ సరైన్ పరష్టకరంగా 

క్న్బడలేదు. 'ఉసాిన్  (ర) అధికార్లందరనీ త్తరగి 

పంపివేసార్. తాన సవయంగా ఒక్ పథకానిి గురంచి 

ఆలోచించడంలో నిమగ్ిమయి పోయార్. 

కూఫా విచిినికారులు, స'యీద  బిన్  అల్  ఆస్  (ర) 

పటా శత్తర భావం క్లిగి ఉండేవార్. అతడు సలహా 

మండలి సమావేశానిక్త వెళ్ళీన్పుడు, అందరూ క్లిస్ల 
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అతనిి త్తరగి రానివవం అని పర త్తజాచేసార్. స'యీద్  

బిన్  అల్  ఆస్  త్తరగి కూఫా సమీప్నిక్త చేర్కున్ి 

తర్వాత విచిిన్ికార్లు న్గ్రం నండి బయటకు 

వచిు జర అ ప్ర ంతంలో అడిుకున్నిర్. స'యీద్  (ర) న 

మదీన్హ్ త్తరగి వెళ్ళీపమిని పటిబటి్లర్. 'ఉసాిన్  

(ర) వార కరక్ పర కారం స'యీద్ న తొలగించి, అబూ 

మూస్మ అష 'అరీ (ర)న్న న్నయ్మంచారు. ఇంకా ఉదయమ 

కార్లకు ఉతు రం వార స్తు , 'నేన మీ కరక్ పర కారం 

నియమించాన. చివరనిముష్ం వరకు మీ సంసకరణ 

కసం ప్టపడుతూ ఉంట్లన. ఎలాపుుడూ సహన్ 

సైరాయలు క్లిగి ఉంట్లన,' అని త్లిప్ర్. 

'ఉసాిన్  (ర) నిరంతరం దేశసంసకరణలో నిమగుిలయి 

ఉన్నిర్. సరైన్ పథక్ం ఏదీ దొరక్లేదు. దేశంలోని వివిధ్ 

ప్ర ంతాలకు పరశీలక్ బృందాలన పంపవలస్లందని 

సలహా ఇచాుర్. 'ఉసాిన్  (ర)కు ఈ సలహా న్చిుంది. 

అన్ంతరం 35వ హిజీర లో ము'హమిద్ న కూఫా, 

ఉసామా బిన్  'జైద్ న బ'స్ రహ్, 'అమాిర్  బిన్  

యా'స్లర్ న ఈజిపుు , 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్ న 

సిరియా ఇంకా ఇతర్లన వివిధ్ ప్ర ంతాలకు పంప్ర్. 

ఏ అధికారక్త వయత్తరేక్ంగా ఏదైన్న ఫ్రరాయదు ఉంటే, వెంటనే 

పరశీలించి పరష్కరసాు న. కాని చాల్లమంది అధికార్లు 

అన్వసరంగా పర జలన హింస్లసుు న్నిరని, పర జలన 

త్తడుత్తన్నిరని, ఇంకా అనేక్ రకాలుగా పర జలన 

హింస్లసుు న్నిరని త్లిస్లంది. 'హజ  సందరభంగా న్నకు 

త్లియపరస్తు  సమసయలన పరష్కరసాు న్ని పర క్టించార్. 

విపోవ పీయ్తిం: ఇట ఖలీఫహ్ సభలో సంసకరంచే 

పర యతాిలు జర్గుత్తన్నియి. మరోవైెపు దేశంలో ఒక్ 

గొపు విపావం కసం కుటర లు, కుతంతార లు 

జర్గుత్తన్నియి. అన్ంతరం బ'సీహ్, కూఫా, ఈజిపుు  

విచిిన్ికార్లు తమతమ ప్ర ంతాలనండి 'హ్లజ్రల 

ముసుగుల్ల మదీన్హ్ వైెపు బయలుదేరార్. 

బలవంతంగా తమకరకలు సీవక్రంచేల్ల చేదాద మని వార 

ఉదేద శయం. 

మదీన్హ్ మున్వవరహ్ కు మూడు క్తలోమీటరా దూరంలో 

ఉన్ి ఒక్ పర దేశానిక్త చేర, వార పర ముఖులు, న్నయకులు 

ఒకొకక్కర్; 'తల్ 'హ్ల, 'జుబైర , స'అద  బిన్  వఖాాస్  

మరయు 'అలీ (ర)లన క్లుసుకున్నిర్. సమసయన 

పరష్కరంచవలస్లందిగా కరార్. కాని అందరూ అందులో 

ప్ల్లగ న్డానిక్త నిరాక్రంచార్.  

 

'ఉసాిన్  (ర) క్లాోల్లలన, ఉపదర వాలన పర జల 

ఫ్రరాయదులన పరష్కరంచట్లనిక్త పర యత్తించేవార్. 

అందువలా విచిిన్ికార్లు రహసయంగా సమావేశమవు 

త్తన్నిరని త్లిస్ల, 'అలీ (ర) న పిలిపించి, 'వారని 

సంతృపిు పరచి పంపివేయండి,' అని అన్నిర్. 

ఆ తర్వాత 'ఉసాిన్ (ర) జుమ'అహ్ రోజు మస్లజ ద్ లో 

పర సంగించార్. సంసకరణా పథకానిి గురంచి, ఇంకా 

భవిష్యత్తు లో తన్ కారాయచరణ గురంచి వివరంగా 

పేర్చకన్నిర్. పర జలు సంతోష్టంచార్. వివాదాలు 

సదుద మణిగాయి. 

ఒక్సార అక్సాిత్తు గా మదీన్హ్ వీధులాో తక బీర్  

నిన్నదాలు, గురార ల చపుుళ్ళీ పర ళయానిి 

తలపించాయి. పర వక్త  (స) అనచర్లు ఆందోళన్కు గుర 

అయి ఇళీనండి బయటకువచిు చూడసాగార్. 

విచిిన్ికార్లు మళ్ళీ త్తరగివచిు ఉన్నిర్. 

'పర తీకారం, పర తీకారం,' అని నిన్నదాలు చేసుు న్నిర్. 

'అలీ (ర), 'వెళ్ళీ మళ్ళీ త్తరగి రావట్లనిక్త గ్ల కారణం 

ఏమిటి,' అని అడిగార్. దానిక్త ఈజిపుు  పర జలు, 

'మారగ ంలో పర భుతావనిక్త సంబంధించిన్ ఒక్ వయక్తత  

క్న్బడిాడు. చాల్ల వేగ్ంగా ఈజిపిు వెళ్ళత్తన్నిడు. 

మేము అనమానించి అతనిి పటికొని సోదా చేస్తు  

పర భుతవ ఆదేశం లభంచింది. అందులో మమిలిి మరణ 

శక్ష వేయమని ఉంది. అందువలా ఇపుుడు మేము వాగాద న్ 

భంగానిక్త పర తీకారం తీర్ు కవట్లనిక్తవచాుము,' అని 

అన్నిర్.  
ఉసాిన్  (ర) కు ఈ సంఘటన్ గురంచి త్లియపరుటం 

జరగింది. ఆయన్ తన్కేమీ త్లియదని ఆశురయం వయక్త ం 

చేసార్. పర మాణంచేస్ల నిజంగా తన్కేమీ త్లియదని 

అన్నిర్. 'ఉసాిన్  (ర) పర మాణం చేస్తసరక్త పర జలు, ఇది 

'మరాాన్  కుటర ' అని భావించార్. అపుుడు ఈజిపిు 

వార్ ఏదిఏమైన్న ప్లకుడు ఈవిధ్ంగా ఏమర్ప్టకు 

గురయిఉంటే, ఇటవంటి సంఘటన్లు ఉనిక్తలోక్త 

వసాు యి, క్నక్ అతనిక్త ప్లకునిగా కొన్సాగే అరాత లేదు, 

అని, ఉసాిన్  (ర)న పరప్లన్నండి తొలగిపమిని 

కరార్. దానిక్త 'ఉసాిన్  (ర) 'న్న క్ంఠంలో ప్ర ణం 

ఉన్ింత వరకు దైవం పర సాదించిన్ ఈ సాథ న్ననిి నేన 

సవయంగా వదిలే పర సక్తత లేదు, పర వక్త  (స) ఉపదేశం పర కారం 

తన్ చివరక్షణం వరకు సహన్ం ప్టిసాు న' అని 

అన్నిర్.  
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'ఉసాిన్  (ర) త్తరసకరంచగా విచిిన్ికార్లు అతని 

ఇంటిని చుటిముటి్లర్. 40 రోజుల వరకు 

కొన్సాగించార్. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంటిలోపలిక్త నీళ్ళీ 

వెళీటం కూడా నేరంగా పరగ్ణించబడేది. ఒక్సార ఉమా 

'హబీబహ్ (ర) ఆహార పదారాథ లు తీసుకొని 'ఉసాిన్  (ర) 

వదద కు వెళదామని పర యత్తించగా, ఆమన కూడా 

లోపలిక్త వెళీనివవలేదు. పర్గిళీ నండి 

అపుుడపుుడూ సహాయం అందేది. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  

సలామ  (ర) అబూ హురైరహ్  (ర), స'అద  బిన్  వఖాాస్  

(ర), 'జైెద  బిన్  స్మ'బిత్  (ర) వంటి గొపుగొపు 

అనచర్లపటా కూడా వాళ్ళీ నిరాక్షయంగా 

వయవహరంచార్, వారని అవమానించార్. 'ఉసాిన్  (ర) 

పిలవగా, 'అలీ (ర), అతని వదద కు వెళీగోరత్త, అతనిి 

కూడా వెళీనివవలేదు. 'అలీ (ర) చేస్తదిలేక్ తన్ న్లాని 

అమామ తీస్ల ఒక్వయక్తత క్త ఇచిు పరస్లథ త్తని చూస్ల వెళ్ళీ, 

'చాల్ల మంది పర వక్త  (స) అనచర్లు మదీన్హ్ వదలి 

వెళ్ళీపోయారని త్లియపరుమని' అన్నిర్. ఆయిష్హ్  

(ర) 'హజ  సంక్లుం చేసుకున్నిర్. పర వక్త  (స) 

అనచర్లాోని చాల్లమంది ఇటవంటి క్లాోల పరస్లథ త్తలాో 

ఏకాంతమే మంచిదని భావించార్. బాధ్యతగ్ల వారలో 

ముగుగ ర్, 'అలీ (ర), 'తల్ 'హ్ల (ర), 'జుబైర  (ర) 

మాతర మే ఉన్నిర్. వీళీ పరస్లథ త్త ఎల్ల ఉండేదంటే 

సంబంధ్ంలేకుండా ఉండనూ లేర్. పరస్లథ త్తని 

పరష్కరంచే శకీత  వారక్తలేదు. ముగుగ రూ క్లస్ల అనేక్ 

పర యతాిలు చేసార్. కాని, ఆ క్లాోలంలో ఎవర 

మాటనూ ఎవరూ పటిించుకునే స్లథ త్తలో లేర్. అందువలా 

ఈ ముగుగ రూ వేర్గా ఉండసాగార్. అయిత్త తన్ 

కుమార్లన, 'ఉసాిన్  రక్షణకసం పంపించార్. 

'హుసైన్  (ర) దావరంవదద  కాపల్ల కాసుు న్నిర్. 'అబ్ను  

లోాహ్  బిన్  'జుబైర  (ర) 'ఉస్మాన్  (ర) ఇంటా్ల ఉన్ి 

అభమానలకు న్నయక్తవం వహిసుు న్నిర్. చుటి 

ముటిిన్ విచిిన్ికార్లకు 'ఉసాిన్ (ర) అనేక్సారా్ 

న్చుజపుట్లనిక్త పర యత్తించార్. వార ముందు అనేక్ 

సారా్ పర సంగించార్. ఉబయ  బిన్  క'అబ  (ర) కూడా 

పర సంగించార్. కాని వారపై ఎటవంటి పర భావం 

చూపలేదు. 'ఉసాిన్  (ర) ఇంటి పైక్పుు నండి పర జల 

నదేద శంచి పర సంగిస్తు , 'పర వక్త  (స) మస్లజ ద్  కసం భూమి 

అంటే, నేన కొనిఇచాున, ఆ మస్లజ ద్ లో న్ని న్మా'జు 

చదవకుండా చేసాు రా? అదేవిధ్ంగా పర వక్త  (స) మదీన్హ్ 

వచిున్పుడు, మదీన్నహ్ లో రూమా బ్బవి తపు మరేదీ 

 

ఉండేది కాదు. పర వక్త  (స), ''ఎవర్ దీనిికొని ధ్రిం 

చేసాు ర్,' అంటే నేన కొని ఇచాున. ఇపుుడు దాని 

నీళ్ళీ న్నకు తాగ్నీయకుండా చేసాు రా? ఇంకా మీకు 

త్లియదా? ఉస్ రత్  పోరాటంలో యుదధ సామగిర న్ంతా నేనే 

ఏరాుట చేసాన. మీలో ఎవరకైన్న గుర్త ందా? ఒక్సార 

పర వక్త  (స) కొండపై ఎకాకర్. కొండ క్దలసాగింది. 

అపుుడు పర వక్త  (స) తనిి, 'ఓ కొండ! నీపై ఒక్ పర వక్త , ఒక్ 

సతయవంత్తడు, ఒక్ అమరవీర్డు ఉన్నిర్' అని 

అన్నిర్. అపుుడు నేన ఆయన్ వెంటఉన్నిన. 

'అదేవిధ్ంగా హుదైబియాలో పర వక్త  (స) న్ని మక్కహ్ 

పంప్ర్. ఇట హుదైబియాలో బై్నఅత్  చేస్లన్పుడు ఒక్ 

చేత్తని న్న చేయిగా ఉపయోగించటం జరగ్లేదా?'' అని 

అడిగార్. అందరూ క్లస్ల నిజం అన్నిర్. విచిిన్ి 

కార్లు 'హజ  కాలం కొనిి రోజులాో సమాపు ం 

అవుత్తందని, తర్వాత పర జలు ఇట వసాు రని, అవకాశం 

చేజారపోత్తందని చంపట్లనిక్త పథక్ం వేయసాగార్. 

'ఉసాిన్  (ర) సవయంగా దానిి విన్నిర్. పర జల 

నదేద శంచి పర జల్లరా! చివరక్త దేనికసం న్న రక్త ం కసం 

ఆరాటపడుత్తన్నిరా?. ఇసాాంలో కేవలం వయభచారం, 

హతయ, ఇసాామ్ న తయజించటం వలా హతయ చేయవచుు. 

నేన ఈ మూడింటిలో దేనికీ ప్లుడలేదు. ఇపుుడు 

కూడా నేన 'అలా్లహ్  తపు ఎవరూ ఆరాధుయలు కారని, 

ము'హమిద్  (స) అలా్లహ్  పర వక్త  అని సాక్షయం 

ఇసుు న్నిన' అని అన్నిర్. కాని దోర హులు ఏమాతర ం 

చలించలేదు.  
అభమానలు అనేక్ సలహాలు ఇచాుర్. ముగీరహ్ బిన్  

షూబహ్ (ర), 'న్నయకా! మూడు విష్యాలు 

ఉన్నియి. వాటిలో ఏదో ఒక్టి అనసరంచండి. 

మిమిలిి అభమానించే, సమరథ ంచేవార శక్తత వంతమైన్ 

ఒక్బృందం ఇక్కడఉంది. దానిి తీసుకొని, బయలు 

దేరండి, దోర హులతో పోరాడి వారని వెంబడించండి. మీర్ 

సతయంపై ఉన్నిర్, వాళ్ళీ అసతయంపై. పర జలు 

సతాయనిి సమరథ సాు ర్, సహాయం చేసాు ర్. ఒక్వేళ ఇది 

ఇషి్ం లేక్పోత్త పర ధాన్ దావరానిి వదలి వెనక్వైెపు నండి 

గోడకూలిు బయటపడండి, వాహన్నలపై కూర్చుని 

మక్కహ్ వెళ్ళీపోండి. అది హరమ్ . అక్కడ వాళ్ళీ 

యుదధ ం చేయలేర్, లేదా స్లరయా వెళ్ళీపోండి. అక్కడి 

పర జలు నిజాయితీపర్లు, అక్కడ ము'ఆవియా (ర) 

ఉన్నిర్' అని అన్నిర్. దానిక్త 'ఉసాిన్  (ర) నేన 

బయటకు వెళ్ళీ వాళీతో యుదధ ం చేస్ల రక్త ప్తం చేస్లన్ 
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ఇసాామీయ మొదటి వయక్తత ని కాలేన. ఒక్వేళ నేన 

మక్కహ్ వెళ్ళీన్న వీళ్ళీ 'హరమ్ న అవమాన్పరచరని 

న్నకు న్మిక్ం లేదు. న్న వలా హరమ్ న అగౌరవ 

పరచటం న్నకు ఇషి్ం లేదు. స్లరయాకు కూడా 

వెళీలేన. ఎందుక్ంటే నేన వలస వచిున్, పర వక్త  (స) 

నివాసానిి వదలి వెళీదలచు కలేదు,' అని అన్నిర్. 

'ఉసాిన్  (ర) ఇలాు చాల్ల విశాలంగా ఉండేది. దావరంవదద , 

లోపల ముసా్లముల సంఖయ బాగానే ఉండేది. సుమార్ 

700 ఉంటంది. దీనిక్త 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర  (ర) 

న్నయక్తవం వహిసుు న్నిర్. 'అనమత్తస్తు  దోర హులతో 

యుదధ ం చేసాు న' అని అనమత్త కరార్. దానిక్త 'ఉసాిన్  

(ర) 'న్న కసం ఒక్కడిి కూడా చంపటం ధ్రింగా నేన 

భావించన.' ఆ సమయంలో అతని ఇంటా్ల 20 మంది 

స్తవకులు ఉన్నిర్, వారని పిలిచి విడుదల చేస్లవేసార్. 

  'జైెద  బిన్  స్మ'బిత్  (ర) వచిు, 'న్నయకా! అన్నసరా్ 

వచిు దావరంవదద  నిలబడి మళ్ళీ తమ ఘన్కారాయలు 

చూపడానిక్త వేచిఉన్నిర్' అనిఅన్నిర్. దానిక్త 'ఉసాిన్  

(ర) 'ఒక్వేళ యుదధ మే, వార ఉదేద శయం అయిత్త, నేనెంత 

మాతర ం అనమత్త ఇవవన, ఈ సమయంలో న్న కసం 

క్రవాలం ఎతు నివాడే న్న సహాయకుడు' అని అన్నిర్. 

అబూ హురైరహ్  (ర) అనమత్త కరగా, 'అబూ 

హురైరహ్ ! నీవు న్నూి, పర జలిి చంపిదాద మని 

అనకుంటన్నివా?' అని అన్నిర్. దానిక్త అతడు 

'లేదు' అని అన్నిర్. 'ఒక్వేళనీవు ఒక్కడిని చంపిన్న 

అందరనీ చంపిన్టాే.' అబూ హురైరహ్  (ర) అది విని 

వెనత్తరగార్.   
'ఉసాిన్  (ర)కు పర వక్త  (స) భవిష్యవాణి పర కారం, అతని 

వీరమరణం పందే సమయం ఆసన్ిమయిందని త్లిస్ల 

పోయింది. పర వక్త  (స) అతనిి అనేక్సారా్ ఈ సంఘటన్ 

గురంచి హెచురస్తు , సహన్సైరాయలు క్లిగి ఉండాలని 

అపర మతు ం చేయడం జరగింది. వీరమరణం పందిన్ రోజు 

అతన ఉపవాసంతో ఉన్నిర్. అది శుక్ర వారం. క్లలో 

పర వక్త  (స), అబూ బక్ర్  (ర), 'ఉమర్  (ర) ఉన్నిర్. 

అతనిి 'తొందరగా కానీ' అని అంటన్నిర్. మేల్లకని 

అక్కడున్ి వారతో సవపిం గురంచి పర సాు వించార్. 

భారయతో వీరమరణం పందే సమయం ఆసన్ి 

మయియందని, దోర హులు న్ని చంపివేసాు రని భారయకు 

త్లియపరచార్. భారయ అది విని 'అల్ల ఎంత మాతర ం 

జరగ్దు,' అని పలిక్తంది. దానిక్త అతన 'నేన క్లలో 

చూచాన' అని అన్నిర్. మరో ఉలాేఖన్ంలో పర వక్త  (స), 

 

'' 'ఉసాిన్ , ఈ రోజు జుమ'అహ్ న్మా'జ  న్నతో ప్ట 

చదవాలి,'' అని అన్నిర్. ఆ తరావత ఏన్నడూ 

ధ్రంచని పైజామాన త్పిుంచి ధ్రంచార్. ఇంకా తన్ 

20 మంది బానిసలన విడుదలచేస్ల వేసార్. ఖుర్ ఆన్  

త్రచి పఠన్ంలో నిమగుిలయాయర్. దోర హులు ఇంటిపై 

దాడిచేసార్. దావరం వదద  ఉన్ి 'హసన్ (ర) ఎదుర్ 

దాడిలో గాయపడిార్. నలుగురు గోడగెంత్త 

బాలకనీలోక్త పర వేశంచార్. వారలో ముందు అబూ బక్ర్  

(ర) కుమార్లు ము'హమాద  బిన్  అబీ బకర  

ఉన్నిర్. వీర్ 'అలీ (ర) సంరక్షణలో పరగార్. ఇతనిక్త 

పదవులపై ఆశ ఉండేది. లభంచక్ పోయేసరక్త శత్తర వుగా 

మారపోయార్. అతడు ముందడుగు వేస్ల 'ఉసాిన్  (ర) 

జుత్తు  పటికొని బలంగా ల్లగార్. దానిక్త 'ఉసాిన్ (ర) 

'కుమారా! నీ తండిర గార్ బర త్తకుంటే, అతడు దీనిక్త 

ఎంతమాతర ం ఇషి్పడర్,' అని అన్నిర్. అది విని 

ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక్ర్  స్లగుగ పడి వెన్కుకతగాగ ర్. 

మరో వయక్తత , కన్వన్  బిన్  బషీర , ముందుకు దూక్త 

నదుర్పై ఇనపగజంతో పూరత బలంతో కొటి్లడు. 
'ఉసాిన్ (ర) వెంటనే ఒక్ పర క్కకు పడిపోయార్. 

అపుుడు కూడా 'బిస్లిలా్లహి తవక్కల్ త్త 'అలలా్లహి' 

అనే పలికార్. సౌ'ద్న్  బిన్  'హమ రాన్  మురారీ, మరో 

సార దాడిచేస్లన్ వెంటనే రక్త ం చిందించడం ప్ర రంభ 

మయింది. మరో క్రకశుడు, అమ్ర  బిన్  అల్  హుమ ఖ  

ర్చముిపై కూర్చుని శరీరంలో అనేక్చోటా బలాెంతో 

గాయపరచాడు. మరో ప్ప్త్తిడు ముందుకు వచిు 

క్రవాలంతో దాడిచేసాడు. అక్కడే కూర్ున్ి భారయ 

న్వయిలహ్  చేతోు  ఆపటం జరగింది. మూడు వేళ్ళీ 

త్గిపడిాయి. ఆ దాడిక్త 'ఉసాిన్  (ర) ప్ర ణం శరీరానిి 

విడిచిపోయింది. 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం పందిన్పుడు 

ఖుర్ ఆన్  పఠిసుు న్నిర్. ఖుర్ ఆన్  ముందు త్రచి ఉంది. 

రక్త ం మరక్, 'ఫసయ్క  ఫ్ఫకహుములోాహు 

వహువససమీఉల్  'అలీమ ,' అనే ఆయత్తపై పడింది.  

జుమ'అహ్ రోజు అసర ్  సమయాన్ ఈ సంఘటన్ జరగింది. 

రండు రోజులవరకు శవం అల్లగే పడిఉంది. పర వక్త  (స) 

పవితర సథ లంలో పర ళయం తాండవించింది. దోర హుల 

రాజయంగా మారఉంది. వార భయంవలా ఎవరకీ 

బహిరంగ్ంగా ఖన్న్సంసాకరాలు చేస్త ధైరయం చాలలేదు. 

శనివారం రాత్తర  కొందర్ చేత్తలో ప్ర ణాలు పటికొని ఖన్న్ 

సంసాకరాలు చేసార్. స్మినం చేయించకుండా రక్త ంలో 

ఉన్ిటిే ఖన్న్ం చేసార్. 17 మంది కాబ్నల్  నండి 
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మరాకిష  వరకు రాజయం ఏలే చక్ర వరత  జన్న'జహ్ న్మా'జు 

చదివార్. 'జుబై్నర్  (ర) లేదా 'జుబై్నర్  బిన్  ముత్ యిమ్  

(ర) జన్న'జహ్ న్మా'జు చదివార్. జన్ిత్తల్  బఖీ 

వెనక్ హిష కౌక్బ్ లో ఖన్న్ం చేసార్. ఆ తర్వాత దానిి 

జన్ిత్తల్  బఖీలో చేరుటం జరగింది. ఈన్నడు కూడా 

జన్ిత్తల్  బఖీ చివర 'ఉసాిన్  (ర) సమాధి ఉంది. 

పర వక్త (స) అనచర్లు, ముసా్లములాోని ఎవరూ ఈ 

సంఘటన్ గురంచి న్మేిస్లథ త్తలో లేర్. ఇల్ల జర్గు 

త్తందని ఎవరూ ఊహించలేదు. పర వక్త  (స) పవితర  సథ లం, 

ఈ విధ్ంగా అవమానించబడుత్తందని ఎవరూ ఊహించ 

లేదు. 'ఉసాిన్  (ర) పర భుతవంపటా అసంతృపిు గా ఉన్ి 

వార్ కూడా క్నీిర్ కారాుర్. చివరక్త అతని హతయకు 

ప్లుడిన్వార్ కూడా విచారంచసాగార్. కాని ఇసాామ్  

శత్తర వులు పనిిన్ కుటర లు ఫలించాయి. సంయుక్త  

ఇసాామ్  సున్ని, షి'అ, 'ఖారిజ్ర, 'ఉస్మానీ, అనే 

భాగాలుగా విడిపోయింది. పర ళయంవరకు ఈ 

వరగ విభేదాలు కొన్సాగుతాయి. 'అలీ (ర) మస్లజ ద్  నండి 

'ఉసాిన్  (ర) ఇంటివైెపు వసుు న్నిర్. దారలో వీరమరణ 

వారత  అందింది. ఈ వారత  విన్గానే రండుచేత్తలు ఎత్తు , 'ఓ 

అలా్లహ్! 'ఉసాిన్  (ర)హతయకు న్నకు ఎటవంటి 

సంబంధ్ం లేదు,' అని అన్నిర్. 

ఉమర్  (ర) బావగార్ స'యీద  బిన్  'జైెద  బిన్  'ఉమర  

బిన్  నఫైల్ , పర జల్లరా! ఒక్వేళ మీర్ చేస్లన్ ఈ ప్పం 

కారణంగా మీపై ఈ ఉ'హుద్  కొండ పడి విరగిన్న 

పడవచుు. హుజై'ఫహ్ (ర), ఇతడు భవిష్యవాణులన 

గుర్త ంచేవార్. ' 'ఉసాిన్  (ర) హతయవలా ఇసాామ్ లో ఒక్ 

పగులు ఏరుడింది. అది తీర్ుదిన్ం వరకు అతక్ 

బడదు,' అని అన్నిర్. 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'అబ్బాస్  (ర), 'ఒక్వేళ సృషి్టరాసులనీి 

'ఉసాిన్  (ర) హతయలో ప్ల్లగ ంటే, లూత్  జాత్తల్ల ఆకాశం 

నండి రాళ్ళీ వరష ంచటం జరగేది,' అని అన్నిర్. 

యమన్  ప్లకులైెన్ సమామహ్ (ర)కు, ఈ వారత  

అందగానే అతన ఏడవసాగార్. పర వక్త  (స) ప్ర త్తనిధ్యం 

పోతూ ఉంది. చాల్ల విచారక్రం. అబూ 'హుమైద్  

సా'యిదీ (ర), 'జీవితాంతం న్వవన' అని పర మాణం 

చేసార్. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  సల్లమ్  (ర), 'ఓహ్ ! ఈ న్నడు 

'అరబ్  శక్తత  న్శంచింది,' అని అన్నిర్.  

'ఆయి'ష్హ్  (ర) ' 'ఉసాిన్  (ర) అన్నయయంగా 

చంపబడిార్. అలా్లహ్ సాక్తష ! అతని క్రిపతర ం 

పరశుభర పరచబడింది,' అని అన్నిర్. 'జైద్  బిన్  సా'బిత్  

 

(ర) క్ళీ నండి క్నీిళ్ళీ కార్తూనే ఉన్నియి. అబూ 

హురైరహ్  (ర) పరస్లథ త్త ఎల్ల ఉండేదంటే ఈ సంఘటన్ 

గుర్త కువస్తు  వెక్తకవెక్తక ఏడేువార్. 'ఉసాిన్  (ర) 

రక్త స్లక్త మయిన్ క్మీజు, న్నయిలహ్  త్గిన్ వేర ళ్ళీ స్లరయా 

ము'ఆవియహ్  (ర) వదద కు పంపడం జరగింది. వాటిని 

బహిరంగ్ంగా పర జల ముందు ఉంచబడగా పర జలు దుుఃఖ 

విచారాలలో మునిగిపోయార్. 'పర తీకారం, పర తీకారం' అని 

నిన్నదాలు చేయసాగార్. 

'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం సంఘటన్న మీర్ చదివార్. 

'ఉస్మాన్  (ర) వీరమరణం నండి రండవ కలో్లలం అంటే 

హురర హ్  వరకు, బద రీ అనచర్లు మిగ్లలేదు. 

ఎందుక్ంటే ఈ బద్ ర్  అనచర్లందరలో చివర వార్, 

స'యీద  బిన్  అబీ వఖాాస్  (ర) మరణించార్. ఇతన 

కూడా హురర హ్  సంఘటన్కు ముందే మరణించార్. 

ఆ తర్వాత హురర హ్  కలో్లలం తలెత్తు ంది. ఇందులో 

య్'జ్రద  మదీనహ్ వాళ్ళన హతమారాుడు. ఈ 

క్లాోలంలో హుదైబియాల్ల పాల్గగ ని అనచరులల్ల 

ఎవరూ మిగ్లలేదు. ము'ఆవియా తన్ జీవితకాలంలోనే 

తన్ కుమార్ణిణ  యువరాజుగా పర క్టించార్. అతడు తన్ 

అధికార్లకు తన్ అధికారం పటా పర జలతో వాగాద న్ం 

తీసుకమని ఆదేశంచాడు. కాని పర జలకు అతని చేషి్లు, 

అలవాటా న్చులేదు. ఎందుక్ంటే అతడు చాల్ల 

దురాిర్గ డు, వయసన్పర్డు. కొనిిచోటా సైన్యం, ల్లఠీల 

బలంతో వాగాద న్ం తీసుకవటం జరగింది. పర జలు తముి 

తాము రక్తష ంచుకునే నిమితు ం వాగాద న్ం చేసార్. హురర హ్  

అంటే నలోన్న రాతినేల. మదీన్హ్ లో ఒక్ ప్ర ంతంలో 

న్లాని రాత్తనేల ఉండేది. ఇక్కడ యుదధ ం జరగింది. 

చరతర లో హురర హ్  యుదధ ంగా పేర్చకన్డం జరగింది. ఇది 

63 హిజీ్రల్ల జరగింది. 

య్'జ్రద , ముసా్లమ్  బిన్  ఉఖ్ బహ్ నేతృతవంలో మదీన్హ్ 

పై దాడిచేసాడు. ఇందులో అనేక్మంది పర వక్త  (స) 

అనచర్లు, తాబయీనా వీరమరణం పందార్. పవితర  

సథ ల్లనిి అగౌరవపరచటం జరగింది. ఆ దిన్ననేి 

హురర హ్  దినంగా పేర్చకన్టం జరగింది. ఇందులో అనేక్ 

మంది పర వక్త  (స) అనచర్లు చంపబడిార్. ధ్న్ం 

దోచుకవటం జరగింది. అనేక్మంది అమాియిలన 

చెరచటం జరగింది. పర వక్త  (స) పర వచన్ం, ''మదీన్హ్ న 

భయపటిేవాణిణ  అలా్లహ్  భయపడతాడు, ఇంకా వాడిని 

అలా్లహ్ , దైవదూతలు, ఇంకా మనషులందర అభశాపం 

పడుత్తంది.'' (ముసా్లమ్ ) 
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మదీన్హ్ పర జలతో పర మాణం చేయించడానిక్త కారణం 

ఏమిటంటే య'జీద్  ప్ప్లలో పూరత గా చికుకకున్నిడు. 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  హన్ 'జలహ్  దావరా వాఖిదీ క్థన్ం: 

య'జీద్  ప్ప్లాో పూరత గా చికుకకున్నిడని త్లిస్లన్ంత 

వరకు మేమతనితో యుదధ ం చేయలేదు. య'జీద్  

మదీన్హ్ వార పటా ఈవిధ్ంగా వయవహరంచాడు. 

మదయం, ఇతర ప్ప్లు ముందునంచే అనస 

రసుు న్నిడు. అందరూ అతనిి అసహియంచుకసాగార్. 

అనిి వైెపుల నండి అతనిక్త వయత్తరేక్త క్న్బడింది. 

అలా్లహ్  అతనిక్త ఆయుషుష లో శుభం పర సాదించలేదు. 

చివరక్త మక్కహ్ పై కూడా దండతాు డు. అక్కడ 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర  (ర)తో తలపడాలని, మారగ ంలో 

సైన్నయధికార మరణించాడు. మరో సైన్నయధికార 

నియమించబడిాడు. సైన్యం మక్కహ్ లో పర వేశంచి 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్ న చుటిముటిింది. 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్  (ర) కూడా వారతో యుదధ ం చేసార్. అతనిపై 

రాళీ వరష ం కురపించబడింది. దీనివలా కాబత్తలా్లహ్  

త్ర, పైక్పుు, ఇసాి'యీల్ కు బదులుగా సవరగ ం నండి 

వచిున్ గొరర కొముిలు అనిి కాలిపోయాయి. ఈ 

సంఘటన్ 64 హిజీ్రల్ల సఫర్ నెలలో జరగింది. 64 హిజీర  

రబీఉల్  అవవల్ లో అతడు మరణించాడు. యుదధ ం 

జర్గుతూ ఉండగా ఈ వారత  అందింది. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'జుబై్నర్  (ర) బిగ్గ రగా ''ఓ స్లరయా పర జల్లరా! మిమిలిి 

మారగ భర షి్తావనిక్త గురచేస్లన్వాడు మరణించాడు'' అని 

అరచార్. అది విన్గానే సైన్యం ప్రపోయింది. చాల్ల 

అవమాన్ననిక్త గురయాయర్. పర జలు వారని 

వెంబడించార్. ఆ తర్వాత 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  

(ర) నండి బై్న'అత్  తీసుకున్నిర్.  

స్మరాంశం: నేన పేర్చకన్ి 'హదీసు'లో బై్న'అత్ ర'దావన్ లో 

ప్ల్లగ న్ి అనచర్ల గురంచి పేర్చకన్డం జరగింది. వీర 

గురంచే అలా్లహ్  ఇల్ల ఆదేశంచాడు: వాసు వానిక్త 

విశావసులు చెటిక్తర ంద నీతో చేస్లన్ శపథం చూస్ల అలా్లహ్  

సంతోష్టంచాడు; మరయు వార హృదయాల స్లథ త్త 

ఆయన్కు త్లిస్లందే. కావున్ ఆయన్ వార మీద శాంత్తని 

అవతరంపజేశాడు. మరయు బహుమాన్ంగా వారక్త 

సమీపవిజయానిి పర సాదించాడు.'' (అల్  ఫత్ హ్ , 

48:18) 

 అదృషి్వంత్తలైెన్ ఈ అనచర్లందరూ నిససందేహంగా 

సవరగ వాసులే. ఇహలోక్ంలోనే వారక్త సవరగ  శుభవారత  

అందింది. కాని ఈ క్లాోల్లలకు గురై శాశవతంగా దూర 

 

మయాయర్. కొందర్, స'యీద  బిన్  ము'సయియబ , 

ఉలాేఖన్ంలో ఉన్ి భవిష్యవాణిలో జమల్  యుదధ ం, 

సిపీీన్  యుదధ ంల్ల అభప్ర యపడిార్. వార రక్త ంతో 

అక్కడి నేల ఎరర బడింది. అయిత్త వీటిని గురంచి మేము 

రాబోయే పేజీలాో పేర్చకంట్లము. దీనివలా మరకొనిి 

విష్యాలు త్లుసాు యి. కొందర్ య'జీద్  చేత్తపై బై్న'అత్  

చేసార్. మరకొందర్ నిరాక్రంచార్. మరకొందర్ 

మదీన్హ్ వదలి వెళ్ళీపోయార్. వాసు వం ఏమిటంటే 

ము'ఆవియహ్  (ర) తన్ జీవిత కాలంలోనే తన్ 

కుమార్ణిణ  కాబోయే ప్లకుడని పర క్టించకుండా ఉండ 

వలస్లంది. ఎందుక్ంటే అతనిక్ంటే ముందు అబూ బక్ర్  

(ర) తన్ కుమార్ని గురంచి ఏ విష్యమూ 

పర క్టించలేదు. 'ఉమర్  కూడా పర క్టించలేదు. 'ఉసాిన్  

(ర) కూడా పర క్ టించ లేదు. 'అలీ (ర) కూడా పర క్టించ 

లేదు. ము'ఆవియహ్  (ర) ఈపని చేస్ల చాల్ల పదద  

పరప్ట చేసార్. 

జల్లలుదీద న్  సుయూతీ ''తారీఖుల్  'ఖులఫా''లో 

ము'ఆవియా గురంచి పేర్చకంటూ 50వ హిజీ్రల్ల 

ము'ఆవి యహ్  (ర) తన్ కుమార్ని కసం స్లరయా 

పర జలనండి బై్న'అత్  తీసుకున్నిర్. దీనివలా అరథ ం 

అయేయ విష్యం ఏమిటంటే తన్ కొడుకు కసం తన్ 

జీవితకాలంలోనే బై్న'అత్  తీసుకున్ి మొటిమొదటి వయక్తత  

ము'ఆవియహ్  యే. ఆ తర్వాత మదీన్హ్ పర జల నండి 

కూడా బై్న'అత్  తీసుకమని మరాాన్ కు ఉతు రం వార సార్. 

అన్ంతరం పర సంగ్ంలో మరావన్  ఖలీఫహ్ తరఫు నండి 

అతని కొడుకు కసం బై్నఅత్  తీసుకమని ఆదేశం 

వచిుందని, 'ఇది అబూ బక్ర్  (ర) 'ఉమర్ ల 

సాంపర దాయం' అని అన్నిడు. అపుుడు 'అబ్దద రర 'హాిన్  

బిన్  అబూ బక్ర్  (ర) నిలబడి, 'కాదు, కాదు ఇది ఖైసర్ , 

ఖసార ల సాంపర దాయం. ఎందుక్ంటే అబూ బక్ర్  (ర), 

'ఉమర్  (ర) ఏ న్నడూ తమ సంతాన్ం తరఫున్, లేదా 

పర వక్త  (స) కుటంబం తరఫున్ బై్న'అత్  తీసుకలేదు,' అని 

అన్నిర్. 

51వ హిజీ్రల్ల ము'ఆవియహ్  (ర) 'హజ  చేసార్, ఇంకా 

తన్ కొడుకు కసం బై్న'అత్  తీసుకున్నిర్. ఇబ్ని 'ఉమర్  

న పిలిపించి, 'ఓ ఇబ్ని 'ఉమర్  (ర)! న్నయక్తవం లేనిదే 

న్నకు మన్శాశంత్త ఉండదు అని అంట్లవు, మర పర జల 

వయవహారాలాో అవరోధాలు క్లిుసుు న్నివు,' అని 

అన్నిర్. దానిక్త 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఉమర  దైవసోు తర ం 

తరావత మీక్న్ని ముందు కూడా 'ఖలీఫాలు 
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గ్త్తంచార్. వాళీకూ సంతాన్ం ఉండేది. వార 

కుమార్లక్ంటే మీ కుమార్డు ఉతు ముడేమీ కాడు. 

అయిన్పుటికీ వాళ్ళీ ఏన్నడూ తమ కుమార్లన 

కాబోయే ప్లకులుగా పర క్టించలేదు. ఈ విష్యానిి 

ముసా్లములపై వదలివేసార్. అదేవిధ్ంగా ఇపుుడు కూడా 

వాళ్ళీ ఏదైన్న విష్యంపై ఏకాభప్ర యం వయక్త ంచేస్తు  

నేనకూడా వారలోని ఒక్ సభుయడేి. నవువ 

ముసా్లములన చెడగొడుత్తన్నివు,' అని అంటన్నిర్. 

అల్ల నేన ఎంతమాతర ం చేయటం లేదు,'' అని చెపిు 

లేచి వెళ్ళీపోయార్.  

ఆ తర్వాత ము'ఆవియహ్  అబూ బకర  (ర) 

కుమారుణ్ని పిలిపించార్. అతనితో కూడా ఇల్లగే 

అన్నిర్. అతన కూడా 'మేము మీకు ఈ విష్యానిి 

అపుగించామని భావిసుు న్నిరా? మేము అల్ల 

అపుగించ లేదు. అలా్లహ్ సాక్తష ! ఈ విష్యంలో 

పర జలందరూ క్లస్ల సంపర దించాలి' అని పలిక్త లేచి వెళ్ళీ 

పోయార్. ము'ఆవియహ్  (ర) ఈ విష్యంలో న్నకు 

సహాయం చేయమని అలా్లహ్ న ప్ర రథ ంచార్. 

ఆ తర్వాత ము'ఆవియహ్  (ర) ఇబి 'జుబైర న పిలిచి, 

ఓ ఇబ్ని 'జుబై్నర్ ! నీవు న్క్కల్లంటివాడవు. ఒక్ రంధ్ర ం 

నండి బయటకు వసాు వు, మరోరంధ్ర ంలో దూరపోతావు. 

నవేవ వాళ్ళీదద రనీ పురకొలిు ఉంట్లవు. దానిక్త ఇబ్ని 

'జుబై్నర్ , ఒక్వేళ మీర్ పరప్లన్పటా విస్లగిపోత్త, 

అధికారానిి వదలివేయండి. మేము మీకొడుకు కసం 

బై్న'అత్  చేసుకుంట్లము. మీరే చెపుండి, మీ ఇదద ర మాట 

తపు మేము మరేం చేయగ్లము. మేము ఎవర మాట 

విన్నలి. ఎందుక్ంటే ఏక్ కాలంలో ఇదద ర్ ప్లకుల 

అధికారం ఎల్ల చెలాుత్తంది అని చెపిు వెళ్ళీ పోయార్. 

ఆ తర్వాత ము'ఆవియహ్  మంబర్పై ఎక్తక దైవసోు తర ం 

తర్వాత, ''ఇబ్ని 'ఉమర్  (ర), ఇబ్ని అబూ బక్ర్  (ర), 

ఇబ్ని 'జుబై్నర్  (ర), య'జీద్  బై్న'అత్ కు వయత్తరేకులని 

న్నకు వేగుల వాళీ దావరా త్లిస్లంది. కాని వాళ్ళీ 

య'జీద్ పై బై్న'అత్  చేసుకున్నిర్'' అని అన్నిర్. 

దానిక్త స్లరయా పర జలు, 'మా ముందు వాళ్ళీ బై్న'అత్  

చేయన్ంతవరకు మేము న్మిం, ఒక్వేళ మా ముందు 

అల్ల చేయక్పోత్త ముగుగ ర తలలు న్రక్తవేసాు ం' అని 

అన్నిర్. అపుుడు ము'ఆవియహ్  'సుబ్ హాన్లా్లహ్ , 

ఖురైష ల విష్యంలో ఇంత అవమాన్మా, ఇక్ ముందు 

నేన ఇటవంటి మాటలు విన్దలచుకలేదు' అని పలిక్త 

మంబర్పై నండి క్తర ందిక్త దిగార్. 

 

ఆ తర్వాత పర జలాో ఇబ్ని 'ఉమర్  (ర), ఇబ్ని అబూ 

బక్ర్  (ర), ఇబ్ని'జుబై్నర్ (ర) య'జీద్  చేత్తపైబై్న'అత్  

చేసుకున్నిరని పుకారా్ లేచాయి. వీళ్ళీ వయత్తరేక్తస్తు నే 

ఉన్నిర్.  

ముఆవియహ్  (ర) 'హజ  తరావత స్లరయా వెళ్ళీ 

పోయార్. య'జీద్ పై బై్న'అత్  చేస్లన్పుడు ఇబ్ని 'ఉమర్  

(ర), ''ఈ వయక్తత  మంచివాడైత్త మేము సుముఖతన వయక్త ం 

చేసాు ము, లేదా పరీక్షపై సహన్ం ప్టిసాు ం,'' అని అన్ిటి 

ఇబ్ని స్లక్తందర్  పేర్చకన్నిర్. ము'ఆవియహ్  తన్ 

జీవితంలోనే తన్ కొడుకున యువరాజుగా పర క్టించాడు. 

అందువలా పర జలు అసహియంచుకున్నిరని జలాలుదీు న్  

సుయూతీ ''తారీఖుల్  ఖులఫా''ల్ల పేర్చకన్నిర్. 

'హసన్  బ'సీ్ర అభప్ర యం: ఇదు రు వయకిులు పీజలన 

కలో్లలాలకు గురిచేస్మరు. మొదటి వాడు 'అమ్ర  బిన్  

'ఆ'స్ , ఇతడు సిపీీన్  యుదధ ంలో ము'ఆవియహ్ న 

సైగ్చేస్ల ఖుర్ ఆన్  ఎత్తు ంచార్. రండవ వయక్తత  ము'గీరహ్ 

బిన్  షూబహ్, ఇతడు ము'ఆవియహ్  తరఫున్ కూఫాలో 

తాస్లల్లద ర్ గా ఉండేవాడు. ము'ఆవియహ్  (ర) అతనిక్త 

ఉతు రం వార స్తు , ''నీవు ఈ ఉతు రం చదివిన్ తరావత 

నిని తొలగించిన్టి భావించాలి. కాని ము'గీరహ్ బిన్  

షూబహ్ సవయంగా ము'ఆవియహ్  వదద కు వెళ్ళీర్. 

ము'ఆవియహ్ , వచిున్ కారణం అడిగార్. దానిక్త 

ముగీరహ్ బిన్  షూబహ్, 'నేనొక్ ముఖయమైన్ పని 

చేసుు న్ిందున్ తమర ఆదేశానిి ప్లించడంలో ఆలసయం 

అయియంది,' అని అన్నిర్. ము'ఆవియహ్ , 'ఏమిట్ల 

పని,' అని అడిగార్, దానిక్త అతడు, 'య'జీద్  గురంచి 

బై్న'అత్  తీసుకుంటన్నిన,' అని అన్నిర్. 'దానిి 

పూరత చేసావా?' అని అడిగార్. దానిక్త అతన, అవున్ని 

అన్నిడు. ము'ఆవియహ్  అది విని అతనిి మళ్ళీ 

కొన్సాగ్మని ఆదేశంచార్. ము'గీరహ్ బిన్  షూబహ్, 

అక్కడి నండి త్తరగి వెళ్ళీన్ తరావత అతని 

బంధుమిత్తర లందరూ, 'ఏమయింది' అని అన్నిర్. 

దానిక్త ము'గీరహ్ బిన్  షూబహ్ నేన ము'ఆవి యహ్ న 

ఎల్లంటి సుడిగుండానిక్త గురచేసాన్ంటే, పర ళయం వరకు 

అతడు దానిండి తపిుంచుకలేడు. అందువలాే తండిర  

ఉండగా కొడుకు యువరాజు అయాయడని, లేక్పోత్త 

తీర్ుదిన్ం వరకూ ముసా్లములు పరసురం 

సంపర దింపులు, సలహాలతోనే ఇటవంటి సమసయలన 

పరష్కరంచుకునేవార్ అని 'హసన్  బసీర  పేర్చకన్నిర్. 
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ఇబి స్రరీన్  అభిపీాయ్ం: 'అమ్ర  బిన్  'హుజార  

ము'ఆవి యహ్ కు ఉతు రంవార స్తు , 'అలా్లహ్ కు 

భయపడండి, ముసా్లములాో తమర్ ఎవరని ఖలీఫాగా 

నిరణ యిసుు న్నిరో చూడండి,' అని అన్నిర్. దానిక్త 

ము'ఆవియహ్  (ర), 'నీవు న్ని ఉపదేశంచావు, నీ 

అభప్ర యం త్లియపరచావు, క్ృతజాుడిి. అయిత్త, 

ఇపుుడు యువకులే యువకులు ఉన్నిర్. వీరందరలో 

న్న కుమార్డే అధికారానిక్త అరా్డు, క్నక్ అతడినే 

నేన కాబోయే ఖలీఫాగా నిరణ యిసాు న' అని అన్నిర్. 

ఉఖ బహ్ బిన్  ఖై'స్  (ర) క్థన్ం: ఒక్రోజు ము'ఆవియహ్  

(ర) పర సంగిస్తు , 'ఓ అలా్లహ్! నేన య'జీద్ న వాడి 

అరాతనబటిి వాడిని న్న పదవిక్త వారసునిగా 

పర క్టిసుు న్నిన. ఈ వయవహారంలో న్నకు సహాయం 

చేయి, ఒక్వేళ నేన తండిర  పేర మవలా ఇల్లచేస్తు , అతడు 

దానిక్త అరా్డు కానిపక్షంలో అతడు స్లంహాసన్ననిి 

అధిషి్టంచక్ ముందే అతని ఆతిన వశపరచుక' అని 

ప్ర రథ ంచార్.  
ము'ఆవియ్హ్  మరణానంతరం స్లరయా పర జలు య'జీద్  

చేత్తపై బై్న'అత్  చేసుకున్నిర్. య'జీద్  మదీన్హ్ 

పర జలన కూడా బై్న'అత్  చేయమని క్బ్దర్పంప్డు. 

'హుసైన్  (ర), ఇబి 'జుబైర  (ర) తిరసకరించారు. ఆ 

రాత్తర  ఇదద రూ మక్కహ్ వచాుర్. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  

'జుబైర  (ర) య'జీద్  చేత్తపై బై్న'అత్  చేయలేదు. తన్ 

చేత్తపై పర జలు బై్న'అత్  చేయాలని కరలేదు. కాని 'హుసైన్  

(ర)న కూఫా పర జలు ము'ఆవియహ్  కాలం నండే 

పిలుసుు న్నిర్. 'బై్న'అత్  చేసాు ం' అని కర్త్తన్నిర్. 

కాని 'హుసైన్  (ర) త్తరసకరస్తు  వసుు న్నిర్. య'జీద్ , 

బై్న'అత్  తీసుకగానే తన్ సాథ న్ననిి గురత ంచి, కూఫా 

వెళదామని నిశుయించుకున్నిర్. ఇబ్ని 'జుబై్నర్  కూడా 

వెళీమని సలహా ఇచాుర్. కాని ఇబి 'అబ్బాస్ , ఇబి 

'ఉమర లు వెళ్ళవదు న్న కోరారు. 'అలా్లహ్ పర వక్త  (స)న 

ఐహిక్ జీవితం, పరలోకాలాో ఒక్దానిి ఎంచుకమని 

ఆదేశంచాడు. కాని పర వక్త  (స) పరలోకానిి ఎని 

కున్నిర్. తమర్ కూడా పరలోకానేి అనసరంచండి. 

ప్ర పంచిక్ విష్యాలవైెపు శర దధ చూపక్ండి' అని హితబోధ్ 

చేసార్. కాని 'హుసైన్  (ర) విన్లేదు. చివరక్త ఇబ్ని 

'ఉమర్  ఏడుస్తు  వీడ్కకలు పలికార్. ఇంకా ' 'హుసైన్  మా 

ఒక్కమాట విన్లేదు. అతని తండిర , సోదర్ల విష్యంలో 

కూఫావారని గురత ంచిన్ తరావతకూడా వెళ్ళీర్,' అని 

అంటండేవార్. 

 

అదేవిధ్ంగా అతనిక్త జ్జబిర  బిన్  'అబ్ను లోాహ్ , అబూ 

స'యీద , అబూ వాఖిద  అలైెసీ ఎంత న్చుజపిున్న 

విన్లేదు. ఇరాఖ్ వెళదామని దృఢంగా నిశుయించు 

కున్నిర్. అపుుడు ఇబ్ని 'అబాుస్  (ర), 'ఉసాిన్  

(ర)ల్ల, ఇతన కూడా వీరమరణం పందుతారనిపిసుు ంది' 

అని అన్నిర్. అబ్దద ససల్లమ్  బసు వీ ఇసాామీ అఖ్ద 

యిద్ లో ఇల్ల పేర్చకన్నిర్. 60వ హిజీర  (681 కీర .శ.) లో 

ము'ఆవియహ్ (ర) మరణించార్. య్'జ్రద  

రాజయాయడు. అతడు పర జలందర నండి బై్న'అత్  

తీసుకవటం ప్ర రంభంచాడు. కూఫాలోని సులైమాన్  బిన్  

మర వ, ఖుజ్జయీ ఇంటా్ల చేర, ము'ఆవియహ్  (ర) 

సంతాపం, య'జీద్  బై్న'అత్  గురంచి మాటా్లడార్. 

సులైమాన్  అన్నిర్, ''ఇపుుడు ము'ఆవియహ్  

మరణించార్. 'హుసైన్  (ర), య'జీద్  బై్న'అత్ న 

త్తరసకరంచార్. ఇపుుడు మీర్ వారనే అనసరంచాలి. 

ఒక్వేళ మీర్ కరత్త వారనిపిలిచి, వారక్త సహాయం 

చేయండి. ఉతు రం వార స్ల వారని పిలిపించుకండి. మీక్తషి్ం 

లేక్పోత్త వారని ఇరకాటంలో పడవేయక్ండి,'' అని 

అన్నిర్. అపుుడు పర జలు, 'అతనవస్తు  తపుకుండా 

మేము ఆదరసాు ము,' అని అన్నిర్. ఆ తర్వాత 

సులైమాన్  బిన్  సర ద  'ఖుజ్జ'యీ, ముసయియబ  బిన్  

నఖ బహ్, రిఫా'అ బిన్  ష్ద్ు ద , హబీబ  బిన్  మజ్జహిర  

మొదలైెన్ వార తరఫునండి ఉతు రం పంపబడింది. 

అందులో ఇల్ల ఉంది: '' 'హుసైన్  బిన్  'అలీ (ర) 

అభమానల తరఫున్ ఆయన్ వైెపున్కు పంపుత్తన్ి 

ఉతు రం: 'తమర్ తవరగా తమర అభమానల వదద కు 

చేరపోండి. కూఫాలోని పర జలందరూ మీ కసం ఎదుర్ 

చూసుు న్నిర్. మిమిలిితపు మరవవరీి వార్ 

ఆమోదించటం లేదు. దురదృషి్ క్రమైన్ విష్యం 

ఏమిటంటే పర సుు తం మాకు న్నయకు లెవరూ లేర్. 

తమర్ వెంటనే రావాలి. మేమంతా తమకు 

విధేయులమై ఉన్నిం. తమర్ వస్తు  మన్మంతా కూఫాపై 

దాడిచేదాద ం. పర సుు తం ఉన్ి అధికారని తొలగించి 

ఎలాపుుడూ మీ విధేయతలో ఉంట్లం.'' (జలా ఉల్  

ఉయూన్ ) 

ఈ విధ్ంగా పర యతింలో ఏమాతర ం లోపం ఉంచలేదు. 

అధికారం గురంచి ఆశచూపడం జరగింది. విధేయతా 

వాగాద న్ం కూడా చేయబడింది. అనేక్ ఉతు రాలు పంపటం 

జరగింది. సుమార్ రండువందల ఉతు రాలు పంపటం 

జరగింది. 'హుసైన్  వదద కు సుమార్ 12,000 ఉతు రాలు 
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పంపటం జరగింది. అపుుడు 'హుసైన్  (ర) ముందు 

జాగ్ర తు గా, తన్ చిన్నిన్ి కొడుకైన్, ముసోిమ  బిన్  

'అఖీల్ న తన్ పర త్తనిధిగా చేస్ల పంపుతూ కూఫా పర జల 

పటా అపర మతు ంగా ఉండాలని, రహసాయనిి బయట 

పటిరాదని, ఒక్వేళ నిజంగానే కూఫా పర జలు న్న ప్లన్పై 

బై్న'అత్  చేస్తు , వాసు వాల గురంచి న్నకు త్లియపరాులని 

ఆదేశంచార్. (జలా ఉల్  ఉయూన్ ) 

'హుసైన్  (ర) ముసా్లమ్  దావరా సులైమాన్  బిన్  సర ద  

'ఖుజ్జ'యీ, ము'సయియబ  బిన్  నఖ బహ్, రిఫా'అ 

బిన్  ష్ద్ు ద  మరయు 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  లావహ్ లకు 

ఉతు రం పంప్ర్. అందులో, ''హాని మరయు స'యీద్ ల 

దావరా మీ నండి అనేక్ ఉతు రాలు అందాయని, పర సుు తం 

ముసా్లమ్ న పంపుత్తన్నిన, పరస్లథ త్తలన అంచన్న వేస్ల 

వాసు వాలన గురంచి న్నకు త్లిపిత్త, నేన  అత్త తవరగా 

మీ వదద కు వసాు న'' అని రాసార్. (జలా ఉల్  ఉయూన్ ) 

ముసా్లమ్  కూఫా చేరగానే 8,000 మంది పర జలు బై్న'అత్  

చేసార్. ముసా్లమ్  చేరన్ తరావత కూడా కూఫా వార్ 

'హుసైన్ కు ఒక్ ఉతు రం వార సార్. అందులో తవరగా 

రమిని లక్ష క్రవాల్లలు తమరి సహాయం కొరకు వేచి 

ఉన్నియని వార సార్.  

ముసా్లమ్  చేత్తపై 80 వేల మంది కూఫా పర జలు బై్న'అత్  

చేయగానే వార ఆప్యయతన, పేర మన చూచి, 'విజయం 

తథయం, అని న్మిి 'హుసైన్ కు ఎటవంటి భయంలేదు, 

తమర్ విచేుయండి' అని ఉతు రం వార సార్. ఈ 

ఉతు రానిి ముసా్లమ్  తాన వీరమరణం పందటాన్నకి 27 

రోజుల ముందు పంపారు. 

'చాల్ల విచారక్రమైన్ విష్యం ఏమిటంటే, నిన్ి బై్న'అత్  

చేస్లన్వార్, ఈన్నడు కాన్రావటం లేదు. న్మా'జు 

ముగిస్లన్ తరావత ముసా్లమ్  తన్ స్తవకునితో, స్తవకా! ఈ 

పర జలు ఎల్లంటి పనిక్త ఒడిగ్టి్లర్' అని అన్నిర్. 

దానిక్త ఆ స్తవకుడు యజమాని! ఇక్కడి పర జలు 

'హుసైన్ పై చేస్లన్ పర మాణానిి భంగ్ంచేసార్. య'జీద్ కు 

విధేయులైెపోయార్. చివరక్త ముసోిమ న రాళ్ళతో 

చంపివేస్మరు. 

12 వేల ఉతు రాలు అందిన్ తరావత ముసా్లమ్  

సంతృపిు క్రమైన్ ఉతు రం అందిన్వెంటనే 'హుసైన్  కూఫా 

వెళ్ళీలని నిశుయించుకున్నిర్. మక్కహ్ నండి 

బయలుదేరన్పుడు, బంధువులు మిత్తర లు వెళీవదద ని 

న్చుజప్ుర్. కాని విన్లేదు. 80 వేల మంది కూఫా 

పర జలు పర మాణం చేసారనే వారత న బటిి విజయం 

 

తథయమని భావించి ఎవర మాట విన్లేదు. 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'ఉమర్ , 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబాుస్  అతనిి 

వీడ్కకలు పలుకుతూ మేము మిమిలిి అలా్లహ్ కు 

అపుగిసుు న్నిం, తమర్ ఈ పర యాణంలో వీరమరణం 

పందుతారని త్లిప్ర్. (జలా ఉల్  ఉయూన్ )  

మారగ ం మధ్యలో ముసా్లమ్ , అబ్దద లా్లహ్  బిన్  యఖ్ తర్ , 

మర్ వహ్  బిన్  హానీ చంపబడిారని త్లిస్ల ఆశురయచక్తత్త 

లయాయర్. ''ఇన్ని లిలా్లహి వ ఇన్ని ఇలైెహి 

రాజివూన్ '' పఠించి త్తర్గు పర యాణం కసం 

సంపర దించార్. ముసా్లమ్  సోదర్డు ముందుకు వచిు 

యుదధ  ఉతాసహంతో ప్ర ణం ఉన్ింత వరకు మేము 

ముసా్లమ్  పర తీకారం తపుకుండా తీసుకుందాము. లేదా 

మేము కూడా అతనిల్ల వీరమరణం పందుదాం. ఏది 

ఏమైన్న సరే అని అన్నిర్. 

'హుసైన్  (ర) కూడా ముందుకు సాగార్. తమ పటా 

విధేయత చూపిన్ పర జలు ఈవిధ్ంగా పర వరత సాు రని 

అతనికేం త్లుసు? కూఫా పర జలు 'హుసైన్ న అనిి 

వైెపుల నండి చుటి ముటి్లర్. అపుుడు 'హుసైన్  (ర) 

ఇల్ల పర సంగించార్: పర జల్లరా! మీర్ న్నశన్ం అవుగాక్! 

మీరే మమిలిి నిరంతరం రమిని పిలిచార్. మేము 

మీ పిలుపు విన్గానే వెంటనే వచాుము. కాని మీర్ మా 

చేత్తలో ఉన్ి క్త్తు నే మాపై ఎతాు ర్, మేము మన్ 

శత్తర వులపై విస్లరన్ అగిిజావలలనే మీర్ మాపై 

విస్లరార్. మీ చేత్తలపై బై్న'అత్  చేసాు మని మీర్ గుమిడి 

కాయపై పుర్గులు పరగెత్తు న్టి పరగెతాు ర్. దానిపై 

దీపంపై చీమలు పడిన్టిపడిార్. ఆ తర్వాత మీరే ఆ 

బై్న'అత్ న భంగ్ం చేసార్. 

'అమ్ర  బిన్  స'అద , 'మిమిలిి ఎవర్ రమిన్నిర్,' 

అని 'హుసైన్ న అడిగార్. దానిక్త 'హుసైన్  (ర), 'కూఫా 

వాళ్ళీ ఉతు రాలు పంప్ర్,' అని అన్నిర్. 'అమర ్  బిన్  

స'అద్ , 'ఇపుుడు మీకు కూఫా పర జలు పర మాణభంగ్ం 

చేసార్, మీకు శత్తర వులైెపోయారని త్లిస్లపోయింది. 

ఇపుుడు మీ ఉదేద శయం ఏమిటి,' అని అన్నిర్. దానిక్త 

'హుసైన్  (ర) ఇల్ల అన్నిర్: 'న్ని మక్కహ్ లేదా 

మదీన్హ్ వెళీనివవండి. లేదా మరక్కడికైన్న వెళీ 

నివవండి,' అని కరార్. కాని కూఫా పర జలు దీనిక్త 

నిరాక్రంచార్. చంపట్లనేి ఎనికున్నిర్. అపుుడు 

'హుసైన్  (ర), 'మా విధేయులే మమిలిి ఒంటరగా 

వదలివేసార్.' 'హుసైన్  (ర) కర బలాల్ల ఖైమలో కురీుపై 

కూర్చుని కూఫా వార ఉతు రాలు తడుముత్తండగా, ఒక్ 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1865 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  

 

ఇరాకీ పీయాణీకుడు ఆ ఆందోళన్కు కారణం అడిగాడు. 

దానిక్త 'హుసైన్  (ర), 'న్ని కూఫా పర జలు పిలిచార్. 

ఇవనీి వార ఉతు రాలే, కాని ఇపుుడు న్నేి చంపట్లనిక్త 

స్లదధ ం అయి ఉన్నిర్. ఇన్ ష్ట అలా్లహ్  వారక్త తగిన్ 

పర త్తఫలం లభసుు ంది. వారని అవమానించటం జర్గు 

త్తంది. ఎలాపుుడూ క్షి్టలకు గురవుతూ ఉంట్లర్,' అని 

అన్నిర్. (న్వసిఖుతత వారిఖ ) 

ఏది ఏమైన్న కూఫా వార్ 'హుసైన్ న 3, 4 రోజులు ఆక్లి 

దపిుక్లతో ఉంచి, అసహాయస్లథ త్తలో క్ర్ బల్ల 

మైదాన్ంలో మిత్తర లందరతో ప్ట చంపివేసార్. 

(ఖులాసతుల్  మస్మయిబ )  

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) న ఒక్ ఇరాకీ వయక్తత  

''ఇ'హ్ రామ్  స్లథ త్తలో ఈగ్న చంపిత్త, దానిక్త పరహారం 

ఏమిటి?'' అని అడిగాడు. దానిక్త 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'ఉమర్  (ర) చాల్ల బాగుంది, 'ఇరాఖీయులు ఈగ్న 

చంపట్లనిి గురంచి అడుగుత్తన్నిర్. అట పర వక్త  (స) 

మన్వడు 'హుసైన్  (ర)న నిష్టకరణంగా చంప్ర్. 

ఏమాతర ం దైవానిక్త భయపడలేదు. వాసు వం ఏమిటంటే 

పర వక్త  (స) వార గురంచి వీళ్ళీదద రూ ఈ లోక్ంలో రండు 

పువువల వంటివార్ అని పర వచించార్'' అని అన్నిర్. 

  కూఫా పర జలు 'హుసైన్ న చంపిన్ తరావత సవయంగా 

వారే ఆయన్ పటా దుుఃఖవిచారాలన వయక్త పర్స్తు  

పడబొబులు పటిసాగార్. అపుుడు 'జైెనల్  

'ఆబిదీన్ న వీళ్ళీచంపి, వీళ్ళీ పడబొబులు పడిత్త, 

మమిలిి హింస్లంచిన్దవరో మీరే చెప్ులి. అంటే 

సవయంగా వారే చంపి వాళ్ళీ దుుఃఖవిచారాలన 

ప్టిసుు న్నిర్. (ఇహ్ తిజ్జజ  'తబ రీ / 156) 

'హుసైన్  చంపబడిన్పుడు 'జైనల్  'ఆబిదీన్  అన్నరోగ్యంగా 

ఉన్నిర్. బటిలు చించుకొని కూఫా సీు ాలు, పుర్షుల 

ఏడుులు పడబొబులు పటిటం చూసార్. అపుుడు 

'జైనల్  'ఆబిదీన్  బలహీన్మైన్ సవరంతో ''వీళ్ళీ మాపై 

ఏడుసుు న్నిర్. అయిత్త, అతనిి చంపింది వీళ్ళీ తపు 

మరవర్?'' అని అన్నిర్. అంటే వీళ్ళీ చంప్ర్, వీళ్ళీ 

బటిలు చించుకొని ఏడుులు, పడబొబులు 

పడుత్తన్నిర్. అంటే వీళ్ళీ ఏడుులు పడబొబులు 

పటిి సతాయనిి క్పిుపుచాులని పర యత్తిసుు న్నిర్. 

అలా్లహ్  సాక్తష ! ఎంతమాతర ం కాదు, తీర్ుదిన్ం న్నడు 

వార మడ న్న చేత్తలో ఉంటంది. 

ఈ చారతర క్ సాకాష యధారాలనిిటి దావరా 'హుసైన్ న కూఫా 

వాళ్ళీ చంప్రని సుషి్మయింది. కాని ఏడుులు, 

 

పడబొబులు పటిి ఈ హతాయనేరానిి క్పిుపుచాులని 

పర యత్తిసుు న్నిర్. అంత్త కాదు, 'హుసైన్ , ఆయన్ 

కుటంబం పటా పేర మన వలక్బోసుు న్నిర్. ఇంకా పర వక్త  

(స) స్లఫారసు చేసాు రని ఆశసుు న్నిర్. 

ఇసో్మమీ అఖామత్ ల్లన్న 83వ పేజీలో 'హుసైన్ న 

హతయచేస్ల దుుఃఖ్దనిి విచారానిి పర క్టిస్తు  దానిి 

పుణయకారయంగా భావించింది, కూఫా వయక్తత  య'జీద్  

మాతర మే, ఇతడు 'హుసైన్  శత్తర వు, హంతకుడు.  

ఏది ఏమైన్న ము'హరర మ్ లో శోక్ం, దుుఃఖం పర క్టన్న 

ఆచారం య'జీద్  ఇంటిలో ప్ర రంభమైంది. కొనిిరోజుల 

తరావత య'జీద్ , 'హుసైన్  కుటంబానిక్త, స్లరయాలో 

లేదా మదీన్హ్ లో ఉండే అనమత్త ఇచాుడు. అపుుడు 

వాళ్ళీ దుుఃఖ్దనిి పర క్టించే అనమత్తకరార్. వారక్త 

అనమత్త ఇవవబడింది. స్లరయాలో ఉన్ి ఖురైష , బనీ 

హాష్టమ్ లు అందరూ ఆ దుుఃఖ పర క్టన్లో ప్ల్లగ న్నిర్. 

వారం రోజులవరకు అది కొన్సాగింది. ఆ తర్వాత 

య'జీద్  వారని గౌరవంగా మదీన్హ్ సాగ్న్ంప్డు. 

య'జీద్  ఎటవంటి వయక్తత  అనేది ఇంతకు ముందు మేము 

పేర్చకన్నిము. కాని పై వాకాయల దావరా అతడు అహాె 

బై్నత్ న పేర మించేవాడునూ, శ్రర యోభల్లష్ట అని త్లుసుు ంది. 

  ము'ఆవియహ్  (ర) తన్ జీవిత కాలంలోనే య'జీద్ న 

యువరాజుగా పర క్టించడం సరైన్ పనికాదు. ఇది అతని 

పరప్ట. ము'ఆవియహ్  (ర) ఇసాామ్ న చాల్ల దూర 

ప్ర ంతాల వరకు వాయపింపజేసార్. ఇసాామ్  శత్తర వులతో 

యుదధ ంచేసార్. య'జీద్  కూడ ఈ పోరాట్లలాో 

ప్ల్లగ న్నిడు. 

బ్ద'ఖ్దరీలో ఇల్ల ఉంది: ము'ఆవియహ్  (ర) కొనిి 

ఇసాామీయ పోరాట్లలాో య'జీద్ న సైన్నయధికారగా 

పంప్ర్. ఉమా హరామ  క్థన్ం, ''నేన పర వక్త  (స)న 

జిహాద్ లో ప్ల్లగ ంట్లన్ని కరాన. దానిక్త పర వక్త  (స), 

'నవువ జిహాద్ లో ప్ల్లగ ంట్లవు, జిహాద్ లోనే నీవు 

వీరమరణం పందుతావు' అని అన్నిర్. పర వక్త  (స) 

ఉమి హరామ్  ఇంటిక్త వెళ్ళీవార్. ఆమ పర వక్త  (స)కు 

తగురీత్తలో స్తవ చేస్తవార్. 

బ్ద'ఖ్దరీలో ఇల్ల ఉంది, 'హజజ త్తల్  విదా' తర్వాత ఒక్ 

రోజు పర వక్త  (స) భోజన్ం చేస్ల విశార ంత్త 

తీసుకుంటన్నిర్. ఉమి హరామ్  పర వక్త  (స)కు పేళ్ళీ 

చూడటం ప్ర రంభంచార్. పర వక్త  (స)కు నిదర పటిింది. కాని 

కొంతస్తపటిక్త పర వక్త  (స) చిర్న్వువ న్వువతూ లేచి, 

'నేన క్లగ్న్నిన. అదేమిటంటే న్న అనచర 
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సమాజానిక్త చెందిన్ కొందర్ యుదధ  సంక్లుంతో సముదర  

పర యాణం చేసుు న్నిర్,' అని అన్నిర్. అపుుడు ఉమి 

హరామ్ , 'ఓ పర వకాత ! నేనూ వారలో ఉండేటటి 

ప్ర రథ ంచండి,' అని విన్ివించుకున్నిర్. పర వక్త  (స) 

ప్ర రథ ంచార్. మళ్ళీ పర వక్త  (స) పడుకున్నిర్. 

కొంతస్తపటిక్త చిర్న్వువ న్వువతూ లేచి మళ్ళీ దానిి 

గురంచి పర సాు వించార్. ఉమి హరామ్  మళ్ళీ తన్ 

గురంచి ప్ర రథ ంచమని విన్ివించుకున్నిర్. అపుుడు, 

పర వక్త  (స), 'నవువ మొదటి బృందంలో ఉన్నివు,' అని 

అన్నిర్. ఈ క్ల 28వ హిజీ్రల్ల న్నజమయింది. 

  'ఉమర్  (ర) తరఫున్ ము'ఆవియ్హ్ (ర) సిరియా 

పాలకుడిగా ఉండేవారు. అతడు జ'జాయిర్ పై దాడి 

చేసాు న్ని అనేక్సారా్ అనమత్తకరార్. కాని 'ఉమర్  (ర) 

అనమత్త ఇవవలేదు. 'ఉసాిన్  (ర) కాలంలో అతడు తన్ 

కరక్న బహిరగ తం చేసార్. అతనిక్త అనమత్త 

లభంచింది. అన్ంతరం అతడు సైపీస్ పై దాడి కసం 

సన్నిహాలు చేసార్. ఈ దాడిలో చాల్లమంది పర వక్త  (స) 

అనచర్లు ప్ల్లగ న్నిర్. వీరలో ఉమా హరామ  

కూడా ఉన్నిర్. విజయం సాధించిన్ తరావత త్తర్గు 

పర యాణంలో వాహన్ంపై ఎకుకతూ క్తర ందపడి 

మరణించార్. అక్కడే ఆమన ఖన్న్ం చేయడం 

జరగింది. ('స'హీ'హ్  బ్ద'ఖ్దరీ) 

బ్ద'ఖ్దరీలో బాబ్దరూర మ్ లో ఉమి హరామ్  (ర) ఉలాేఖన్ం: 

పర వక్త  (స) ''న్న అనచర సమాజంలోని సముదర  పర యాణం 

చేస్త మొదటి సైన్యం సవరగ ంలోనిక్త పర వేశసుు ంది'' అని 

అన్నిర్. అపుుడు ఉమి హరామ్ , ''ఓ పర వకాత ! నేన 

కూడా వారలో ఉండేటటి దీవించండి,'' అని అన్నిర్. 

దానిక్త పర వక్త  (స), 'నీవు కూడా వారలో ఉన్నివు,' అని 

అన్నిర్. ఆ తర్వాత 'ఖైసర రూమ పై దాడిచేస్త 

మొదటి ముసా్లమ్  సైన్యం అలా్లహ్  క్షమాపణన 

పందుత్తంది,' అని అన్నిర్. అపుుడు నేన కూడా 

వారలో ఉంట్లన్న? అని విన్ివించుకున్నిన. దానిక్త 

పర వక్త  (స), 'లేదు' అని అన్నిర్. 

ఈ యుదధ ంలో యజీ'ద్  బిన్  ము'ఆవియహ్  సైన్నయధి 

కారగా ఉన్నిడు. అనేక్మంది పర వక్త  (స) అనచర్లు 

ప్ల్లగ న్నిర్. ఈ సంఘటన్ 58వహిజీర లో జరగింది. పర వక్త  

(స) ఈ యుదధ ంలో ప్ల్లగ న్ి వారందరనీ క్షమించడం 

జర్గుత్తందని భవిష్యవాణి పలికార్. 

కొందర్ ఈ 'హదీసు' దావరా య'జీద్  బిన్  ము'ఆవియహ్  

క్షమించబడతాడని భావిసుు న్నిర్. అయిత్త అతడు 

 

చాల్ల దురాిర్గ డు, అతడు తన్ పరప్లన్న కాలంలో 

అనేక్ దురాిరాగ లకు ప్లుడిాడు. మదీన్హ్ గ్వరిరాకు 

తన్ గురంచి బై్న'అత్  తీసుకమని ఆదేశంచాడు. పౌర్ష్ం 

గ్ల అనచర్లు మదీన్హ్ నండి మక్కహ్ కు వలస 

పోయార్. కొందర్ ఇతర ప్ర ంతాలకు వలసపోయార్. 

ఈ య్'జ్రద  కుటర వలోే 'హుసైన్  (ర) వీరమరణం 

పంద్రు. అదేవిధ్ంగా 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర న 

కూడా మకకహ్ ల్ల చంపించాడు. ఇతడే మదీన్హ్ పై 

దాడి చేయించాడు. 'హరమ ల్ల గురార లన కటిు ంచింది 

ఇతడే. మసాిద నబవీన్న, పీవకి (స) సమాధిన్న 

అవమానపరిచింది ఇతడే. ఇంకా తన్ స్తవకుని 

చేత్తలతో పర వక్త  (స) అనచర్లు, తాబియీనా, 

అయిన్ మహావయకుత లన అన్నయయంగా చంపించాడు. 

ఇనిి దురాిరాగ లు, హతయలు, హింసలు చేస్ల ఎల్ల 

క్షమించ బడతాడు? అయిత్త క్షమించబడట్లనిక్త ఒక్ 

మారగ ం ఉంది. '' సవయంగా మీకు (మీ ఆతిలకు) మీరే 

అన్నయయం చేసుకున్ి న్న దాసుల్లరా! అలా్లహ్  

కార్ణయం పటా నిరాశచెందక్ండి. నిశుయంగా, అలా్లహ్  

అనిి ప్ప్లన క్షమిసాు డు. నిశుయంగా ఆయన్! కేవలం 

ఆయనే క్షమాశీలుడు, అప్ర క్ర్ణాపర దాత.'' (అ'జ 

'జుమర్, 39:53) 

య'జీద్  దురాిర్గ డే, కాని ముష్టర క  మాతర ం కాడు. అలా్లహ్  

ముష్టర క న ఎంతమాతర ం క్షమించడు, అయిత్త దురాిర్గ ణిణ  

క్షమిసాు డు. అలా్లహ్  ఆదేశం: ''ఇన్ిలా్లహ ల్ల యగ ఫ్రర్ 

అయుయష రక్ బిహి వ యగ ఫ్రర్ మాదూన్ జాలిక్ లిమ 

యయష్టఉ'' (అన్ నిసా', 4:48) అంటే -- 'అలా్లహ్  

య'జీద్ న క్షమించవచుు!!! 

ఏది ఏమైన్న ము'ఆవియహ్  (ర) తన్ కుమార్ణిి 

యువరాజుగా పేర్చకని ఇసాామీయ పర పంచానిి అనేక్ 

ఉపదర వాలకు గురచేసార్. ఈ ఉపదర వాలాో ఒక్ ఉపదర వం 

హురర హ్  ఉపదర వంగా పర ఖ్దయత్త గాంచింది. అది ఒక్ పదద  

ఉపదర వం. అది కూడా య'జీద్  బిన్  ము'ఆవియహ్  

దావరానే తలెత్తు ంది. హురర హ్  అనేది, మదీనహ్ ల్లన్న 

నలోన్న రాతినేల. అక్కడ ఒక్ యుదధ ం జరగింది. 

య'జీద్ న యువరాజుగా పేర్చకన్డం జరగింది. అతడు 

మదీన్హ్ పై దండతాు డు. ఇందులో అనేక్మంది పర వక్త  (స) 

అనచర్లు వీరమరణం పందార్. ఇందులో పవితర  

సథ ల్లనిి అవమాన్పరచటం జరగింది. ఈ దిన్ననేి 

హురర హ్  దినం అంట్లర్. ఇది 63హిజీ్ర జిల్ 'హిజజ హ్  

నెలలో సంభవించింది.  
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దీనిక్ంతటికీ కారణం, య'జీద్ న యువరాజుగా పేర్చకన్డం 

జరగింది. మదీన్హ్ గ్వరిర్కు య'జీద్  కొరకు పర జల 

నండి పర మాణం తీసుకమని ఆదేశంచడం జరగింది. కాని 

చాల్ల మంది అనచర్లు య'జీద్  అసభయక్రమైన్ 

చేషి్లవలా త్తరసకరంచి ఇతర ప్ర ంతాలకు వలస 

పోయార్. మదీన్హ్ కు స్లరయా సైన్యం పంపటం 

జరగింది. పవితర  మదీన్హ్ న అవమాన్పరచటం 

జరగింది. దీనిి గురంచి జలాలుదీు న్  సుయూతీ 

తారీఖుల్  ఖులఫాల్ల పేర్చకన్నిర్. 

63వ హిజీ్రల్ల య'జీద్ కు మదీన్హ్ పర జలు దీనిి 

వయత్తరేక్త సుు న్నిరనే వారత  అందింది. అది విని అతడు ఒక్ 

పదద  సైన్నయనిి పంప్డు. మదీన్హ్ వారతో యుదధ ం 

పర క్టించార్. ఈ సైన్యం అక్కడకు చేర మదీన్హ్ దావరం 

వదద  యుదధ ం జరగింది. దీనిి గురంచి 'హసన్  బసీర  ఇల్ల 

పేర్చకన్నిర్, ''అనేక్ మంది అనచర్లు చంపబడిార్. 

మదీన్హ్ దోచుకబడింది. అనేక్మంది అమాియిలన 

చెరచివేయడం జరగింది.'' 

పర వక్త  (స) పర వచన్ం, ''మదీన్హ్ పర జలన భయపటిేవాడిని 

అలా్లహ్  భయపడతాడు. వాడిపై అలా్లహ్ , దైవదూతలు, 

మాన్వుల అభశాపం పడుత్తంది.'' (ముసా్లమ్ ) 

మదీన్హ్ పర జలు అతనిి ఎందుకు త్తరసకరంచారంటే, 

అతడు ప్పకారాయలాో చాల్ల మునిగిపోయాడు. విచుల 

విడిగా మదయప్న్ం, వయభచారం, చేసాడు. న్మా'జుకు 

దూరం అయాయడు. య'జీద్  మదీన్హ్ పర జలపటా ఇల్ల 

వయవహరంచాడు, ఇంకా జూదం, మదయప్న్ం ముందు 

నండే ఉండేవి. అందువలా పర జలందరూ అతనిక్త 

వయత్తరేక్ంగా నిలబడిార్. అనిి వైెపులనండి అతనిక్త 

వయత్తరేక్ంగా పర వరత ంచార్. ఇట అలా్లహ్  కూడా అతని 

ఆయుషుష లో శుభం పర సాదించలేదు. అన్ంతరం అతడు 

మక్కహ్ పర జలపై కూడా సైన్నయనిి పంప్డు. అక్కడ 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్ న ఎదురోకవాలని. దారలో 

సైన్నయధికార మరణించాడు. మరో సైన్నయధికారని 

నియమించటం జరగింది. ఈ సైన్యం మక్కహ్ వచిు 

'అబ్దద  లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్ న చుటిముటిింది. 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్  కూడా వారని ఎదుర్చకన్నిర్. అతనిపై 

పరక్రాల దావరా రాళ్ళీ విసరబడిాయి. దానివలా 

క్'అబహ్ గ్ృహత్ర, పైక్పుు, ఇసాియీల్  (అ)కు 

బదులు పంపిన్ గొరర తల అనీి కాలిపోయాయి. ఈ 

సంఘటన్ 64వ హిజీర లో జరగింది. 

 

64వ హిజీ్ర రబీఉల్  అవాల్ ల్ల య్'జ్రద  మరణ్నంచాడు. 

యుదధ  సమయంలోనే ఈ వారత  అందింది. అపుుడు 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  బిగ్గ రగా, 'ఓ స్లరయా 

వాసుల్లరా! మిమిలిి దార తపిుంచిన్వాడు చని 

పోయాడు,' అని అన్నిర్. అది విన్గానే సైన్యం ప్ర 

పోబోయింది. నీచంగా అవమానించబడింది. ఆ తర్వాత 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  పర జల నండి బై్న'అత్  

తీసుకున్నిర్. ఖలీఫాగా పేర్చకన్బడిార్. స్లరయాలో 

ము'ఆవియ్హ్  బిన్  య్'జ్రద  కోసం బై్న'అత్  

తీసుకవటం జరగింది. కాని అతని పరప్లన్న కాలం 

చాల్ల తకుకవే. 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర  (ర) వీరమరణం: 

ము'ఆవియహ్  బిన్  య'జీద్  మక్కహ్ పై, మదీన్హ్ పై 

దాడిచేసాడు. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్ న మక్కహ్ 

ఖలీఫాగా ఉన్నిర్. కాని య'జీద్ కు చెందిన్వార్ కొనిి 

రోజుల తరావత అతనిి కూడా చంపివేసార్.   
ముస్ అబ  మరణం తర్వాత 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  

బలహీనలైెపోయార్. అతనిి సమరథ ంచేవార్, 

సహాయం చేస్తవార్ లేకుండా పోయార్. మరోవైెపు 

ఇరాఖ్ ప్ర ంతం వేరైన్ందువలా రాబడి తగిగ పోయింది. 

అందువలా 'అబ్ను ల్  మలక కు అతనిి ఓడించడం 

సులువైెపోయింది. 72వ హిజీర లో అతతడు 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్ న చంపట్లనిక్త నిరణ యించుకున్నిడు. 

ఒక్రోజు మంబర్పై ఎక్తక పర జలతో 'మీలో ఎవర్ 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్ న చంపుతార్,' అని అడిగాడు. 

అపుుడు 'హజా్జజ  తాన చంపుతాన్ని అన్నిడు. 

'అబ్దద ల్  మలిక  మూడుసారా్ పర శించాడు. మూడుసారా్ 

కూడా 'హజాజ జ  సమాధాన్ం ఇచాుడు. ఇంకా నేన క్లలో 

ఒక్ ఢాలు ల్లకొకని ఉంచుకున్నిన అని అన్నిడు. 

(ముసత దరక  'హ్లకిమ ) 

  హరమ న చుట్టు ముటు టం: 'అబ్దద ల్  మలిక  జి'ల్-

ఖఅదహ్  72వ హిజీర లో 'హజాజ జ న, 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'జుబై్నర్ తో పోరాడట్లనిక్త పంప్డు. అపుుడు అతన 

'హరమ్ లో  ఉన్నిర్. అందువలా హజాజ జ  మకాకచేర 

హరమ్ న చుటిముటి్లడు. నెలల తరబడి ముటిడి 

కొన్సాగింది. రాళీ వరష ం కురపించబడింది. దాని 

మర్పు, శబాద లవలా భూమాయకాశాలు ఒక్కటైె పోయాయి. 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  ధైరయంగా పోరాడుత్తన్నిర్. 

అయిత్త ఏమాతర ం అశాంత్తక్త గురకాలేదు. (తబ్ రీ / 8) 
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రాళ్ళీ పడుత్తన్ిపుుడు ఆయన్ కాబాలో న్మా'జు 

చదువుత్తన్నిర్. రాళ్ళీ వచిు అతనివదద  పడేవి. కాని 

ఆయన్ తన్ సాథ న్ం నండి క్దిలేవార్ కాదు. (ఇబ్నిక్సీర్ ) 

ఆహార ధాన్నయల కొరత, అనచర్ల దోర హం: ప్ర రంభంలో 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  వదద  ఆహార పదారాథ లు అధిక్ంగా 

ఉండేవి. కాని చాల్ల కాలం చుటిముటిి ఉండటం వలా 

ఆహార పదారాథ ల కొరత ఏరుడింది. పర త్త వసుు వు 

అతయంత అధిక్ ధ్రలకు అమిబడసాగింది. ఒక్ కడి 10 

దిర్ హమ్ లకు లభంచేది. ఆయన్ అనచర్లు, ఆపుు లు 

క్షి్టలు భరంచలేక్ విడిచిపోయార్. ఆయన్ కుమార్లాో 

ఇదద ర్కూడా తండిర నివదలి పక్షం మార్ుకున్నిర్. ఒక్ 

కుమార్డు చివర క్షణం వరకు పోరాడుతూ 

మరణించాడు.  
అసాి(ర)న సంపర దించటం, వీరోచితమైన్ ఆమ 

సమాధాన్ం: 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  పరస్లథ త్తల పటా 

నిరాశచెంది ఒక్ రోజు తన్ తలాి అసాి వదద కు వెళ్ళీ, 'న్న 

అనచర్లందరూ న్ని వదలి వెళ్ళీపోయార్, చివరక్త 

న్న సంతాన్ం కూడా వెళ్ళీ పోయింది. ఇపుుడు కేవలం 

కొంతమంది మాతర మే మిగిలి ఉన్నిర్. కాని వారలో శక్తత  

న్శంచింది. ఇటవంటి పరస్లథ త్తలో మీ ఆదేశం ఏమిటి,' 

అని అన్నిర్. అపుుడు అసాి వయసుస 100న 

అధిగ్మించింది. ఆమకు కొడుకులు, మన్వళ్ళీ 

ఉన్నిర్. అబూ బక్ర్  (ర) కూత్తరైన్ ఆమ 

వృదాధ పయంలో కూడా తన్ కుమార్నితో, 'కుమారా! నీ 

పరస్లథ త్త గురంచి నీకు త్లిస్త ఉంటంది. ఒక్వేళ నీవు 

సతయంపై ఉంటే సతయం వైెపున్కే పర జలు ఆహావనిస్తు , 

దానికసమే పోరాడు, ఎందుక్ంటే సతయం కసమే అనేక్ 

మంది ప్ర ణాలు అరుంచార్. ఒక్వేళ పర పంచంకసం 

అయిత్త నీక్ంటే నీచుడు మర్చక్డుండడు. వెళ్ళీ, 

అన్నయయం సహిస్తు  జీవించడం క్ంటే సతయం కసం 

ప్ర ణతాయగ్ం చేయటమే మేలు,' అని సలహా ఇచాుర్. 

తలాి నోట ఈ వీరోచితమైన్ పలుకు విని, ''తలాీ! బనీ 

'ఉమయ్య నని చంపి న్వ శవం పటా అవమాన్ 

క్రమైన్ విధ్ంగా పర వరత సుు ందని భయంగా ఉంది,'' అని 

అన్నిర్. దానిక్త తలాి, న్రక్తవేయబడిన్ తర్వాత 

చరిం వలిస్తు  గొరర క్త బాధ్క్లుగ్దు, 'వెళ్ళీ దైవానిి 

సహాయం కర నీ పని పూరత చేయి' అని హితబోధ్ చేసార్. 

ఈ పలుకులు విని న్డుం బిగించి తలాి నదుర్న 

ముదుద పటిి, 'న్న అభప్ర యం కూడా ఇదే, మిమిలిి 

సంతృపిు  పరచాలన్ిదే న్న ఉదేద శయం' అని అన్నిర్. 

 

దానిక్త అతని (ర) తలాి, 'నేన ఎలాపుుడూ సహన్ం 

వహిస్తు  ఉంట్లన. ఒక్వేళ నీవు న్న క్ంటే ముందు 

గ్త్తంచిత్త ఓర్ు వహిసాు న. ఇంకా ఒక్వేళ విజయం 

సాధిస్తు  నీ విజయం పటా సంతోష్టసాు న, వెళ్ళీ దైవం ఏం 

వార సాడ్క చూడు,' అని అన్నిర్. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  

(ర) తలాిని దు'ఆ చేయమని కరార్. తలాి ఆయన్ 

గురంచి దు'ఆ చేసార్. 'అబ్దద లా్లహ్ తో, 'కొడుకా! ఇల్ల 

రా, చివరసారగా  క్లవట్లనిక్త హాజరయాయన, ఇవి న్న 

జీవితంలోని చివరదిన్నలు. అసాి (ర) ఆలింగ్న్ం 

చేసుకొని ముదుద పటి్లర్, వెళ్ళీ నీ పని పూరత చేయి,' అని 

అన్నిర్. అనకకుండా క్వచంపై అతని చేయిపడింది. 

అపుుడు ఆమ, 'కొడుకా! ఇదేంటి? ప్ర ణాలరుంచే వార 

లక్షణం కాదిది' అని అన్నిర్. 

వీరమరణం: తలాి ఆదేశంపై క్వచానిి తొలగించి బటిలు 

ధ్రంచి యుదధ  మైదాన్ంలోక్త దూక్త చాల్ల మందిని 

చంప్ర్. కాని స్లరయా వార్ చాల్ల అధిక్ సంఖయలో 

ఉన్నిర్. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  అనచర్లు 

పర త్తఘటన్న తటికలేక్ పోయార్. చెలా్లచెదురై 

పోయార్. ఒక్ శ్రర యోభల్లష్ట సురక్తష తమైన్ పర దేశానిక్త 

వెళ్ళీపమిని సలహా ఇచాుడు. దానిక్త 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'జుబై్నర్ , 'అల్ల చేస్తు  న్నక్ంటే చెడివాడు మర్చక్డుండడు' 

అని అన్నిర్. ఇట 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  శక్తత  

బలహీన్పడింది. స్లరయా సైన్యం క్ర మంగా ముందుకు 

దూసుకొని వచిుంది. క్'అబహ్ గ్ృహ దావరాలనిింటినీ 

చుటి ముటి్లర్. ఇటవంటి పరస్లథ త్తలాోనూ 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్  వీరోచితంగా పోరాడార్. శత్తర వులు అతని 

పతాకానిి దించివేసార్. ఆ తర్వాత న్మా'జు 

చదవడానిక్త మఖ్దమ ఇబార హీమ్  వదద కు వెళ్ళీ న్మాజ  

చదివి త్తరగి వచిు మళ్ళీ పోరాడార్. ఇంతలో ఒక్ 

సైనికుడు ఒక్ పదద  రాయిని 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర పై 

విస్లరాడు. అది తగ్లగానే అతని తల పగిలి రక్త ం 

కారసాగింది. 73వ హిజీర  జమాదుసాస'నీలో పర వక్త  (స) 

పిర య శషుయలాోని ఒక్రైన్ 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  

వీరమరణం పందార్. 

దురదృషి్వంత్తడైన్ 'హజాజ జ , శవానిి అవమాన్ 

పరచటం, అసాి (ర) సాహసం: హృదయ క్ఠినడైన్, 

హజాజ జ  పర తీకారజావల ఇంకా ఆరనేలేదు. చంపిన్ 

తరావత అతని(ర) తలన 'అబ్దద ల్  మలిక కు పంప్డు. 

శవానిి ఒక్ ఎతై్న్ గుటిపై వేర ల్లడగ్టి్లడు. (ఇబ్ని క్సీర్ ) 
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ఈ విష్యం అసాి (ర)కు త్లిస్ల, ''అలా్లహ్  నిని న్నశన్ం 

చేయుగాక్! నవువ శవానిి ఎందుకు వేర ల్లడగ్టి్లవు,'' 

అని క్బ్దర్పంపింది. దానిక్త వాడు, 'ఆ దృశయం ఇంకా 

పర జల క్ళీముందు ఉండాలని' అని అన్నిడు. ఆ 

తర్వాత ఆమ ఖన్న్ సంసాకరాల కసం అనమత్త 

కరంది. 'హజాజ జ  దానికీ అనమత్త ఇవవలేదు. 

ఎందుక్ంటే 7 సంవతసరాల వరకు బనీ 'ఉమయయన 

గొంత్తలో వెలకాకయలు చేస్ల ఉంచడం జరగింది. అతని 

శవం కూడలిపై వేర ల్లడుతూ ఉంది. ఖురైష  వస్తు  పోతూ 

చూడసాగార్. అనకకుండా 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  

అటవైెపు వచిు శవం దగ్గ ర నిలబడి మూడుసారా్ 

శవానిి ఉదేద శస్తు , 'ఓ అబూ ఖుబైబ ! అససల్లము 

అలైెకుమ్ . ఇందులో పడవదద ని నేన నిని వారంచ 

లేదా? నీవు ఉపవాసాలు ఉండేవాడివి. న్మా'జులు 

చదివేవాడివి. బంధుతావనిి నెరవేరేువాడివి' అని 

అన్నిర్. 'హజాజ జ కు ఈ వారత  త్లియగానే శవానిి 

దించి యూదుల సిశాన్ంలో ప్రవేయించాడు. అసాి 

(ర)న పిలిపించాడు. ఆమ నిరాక్రంచింది. అది త్లిస్లన్ 

'హజాజ జ  త్తన్ిగావస్తు  సర, లేదా జుటి పటికొని 

ఈడుుకు రావటం జర్గుత్తంది అని క్బ్దర్ పంప్డు. 

స్లదీద ఖ్  కూత్తరైన్ అసాి (ర), ఇపుుడు నేన న్న జుటి 

పటికొని ఈడేు వరకు నేన రాన అని క్బ్దర్ పంప్ర్. 

'హజాజ జ వాహన్ం ఎక్తక అసాి (ర) వదద కు వచిు నిజం 

చెబిత్త ఏం గ్త్త అయియందో చూసావా? అని అన్నిడు. 

సమాధాన్ంగా అసాి (ర), ''నీవు వాళీ  పర పంచానిి 

ప్డుచేశావు, కాని వాళ్ళీ నీ పరలోకానిి ప్డు చేసార్. 

న్ని రండు ఓనీలు అని అవమాన్ పర్సుు న్నివా? 

ఇది పర వక్త  (స) ఇచిున్ బిర్దు. నేన పర వక్త  (స) దావరా 

బనీ సఖీఫ లో అతయంత అబదాధ లకర్, చరతర హీనడు 

ఉంట్లడని విన్నిన. అతయంత అబదాధ లకర్న మేము 

చూసాము. మిగిలింది చరతర హీనడు, అది నీవే'' అని 

అన్నిర్. అసాి (ర) ముళ్ళీల్లంటి మాటలు విని 

'హజాజ జ  త్తరగి వెళ్ళీపోయాడు. (ముసత దరక  'హ్లకిమ ) 

ఖన్న్ సంసాకరాలు: 'అబ్దద ల్  మలిక కు ''అసాి (ర) శవం 

అడిగిత్త 'హజాజ జ శవానిి ఇవవలేదనే వారత  అందింది. 

'అబ్దద ల్  మలిక  వెంటనే 'హజాజ జ కు ఒక్ ఉతు రం వార స్తు  

నీవు ఇపుటి వరకు శవానిి అసాి (ర)కు ఎందుకు 

ఇవవలేదని ఆగ్ర హం వయక్త ం చేసాడు. 'హజాజ జ  వెంటనే 

శవానిి అతని తలాిక్త ఇచిువేసాడు. శోక్ సముదర ంలో 

ఉన్ి ఆయన్ తలాి తన్ కొడుకున సాిన్ం చేయించి 

 

'హుజూన్  ప్ర ంతంలో ఖన్న్ం చేయించార్. 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్  మరణించిన్పుడు అతని వయసుస 72 

సంవతసరాలు. అతన 7 సంవతసరాలు పరప్లించార్.  

ష్టబ్ లీ, 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  వీరమరణం గురంచి, 

ఆయన్ తలాి అసాి (ర) సహన్ సథ యిరాయలన గురంచి 

పర భావ పూరతమైన్ పదాలో చితీర క్రంచార్. 

ఈ వయధాభరతమైన్ సంఘటన్ మీర్ చదివార్. 

అదేవిధ్ంగా య'జీద్  గ్త్త ఏమయిందో మీ అందరకీ 

త్లిస్లన్ విష్యమే. దీనిక్ంతటికీ కారకులు 

ము'ఆవియహ్  (ర). అతడు 60వ హిజీర లో మరణించార్. 

మరణానిక్త ముందు అతడు తన్ కుమార్ని కొరకు, తన్ 

కుటంబం వార కొరకు వాంఙ్మిలం చేస్ల వెళ్ళీడు. దీనిి 

''సియ్రుససహ్లబ్బ'' 6వ భాగ్ం నండి మీ ముందు 

ఉంచుత్తన్నిము.  
ము'ఆవియ్హ్  (ర) చివరి పీసంగం, అన్వరోగయం: 59వ 

హిజీర లో ము'ఆవియహ్  (ర) అంత్తమ ఘడియకు 

చేర్కున్నిడు. అతని శక్తత  అంతా న్శంచింది. అందువలా 

మరణానిక్త ముందు నండి వేచి ఉండేవాడు. 

అన్నరోగాయనిక్త కొనిి దిన్నల ముందు ఇల్ల 

పర సంగించాడు: ''పర జల్లరా! న్న పరస్లథ త్త కతకు వచిున్ 

పంటల్ల ఉంది. నేన చాల్ల కాలం వరకు మిమిలిి 

పరప్లించాన. ఇపుుడు నేన అలస్లపోయాన. మీర్ 

కూడా అలస్లపోయి ఉంట్లర్. ఇపుుడు నేన మీ నండి 

వేర్కావాలన కుంటన్నిన. న్న తర్వాత వచేువార్ 

న్నక్ంటే మంచివారై ఉండక్పోవచుు. అలా్లహ్ న క్లవ 

గోరత్త, అలా్లహ్ కూడా అతనిి క్లవాలనే కరక్తో 

ఉంట్లడు. అందువలా ఓ అలా్లహ్! ఇపుుడు న్నకు నిని 

క్లవాలని ఉంది. న్న కసం నీ సానిిధాయనిి 

విశాలపరచు. నిని క్లస్లన్పుడు శుభం పర సాదించు.'' 

ఈ పర సంగ్ం చేస్లన్ కొనిి దిన్నలకే అన్నరోగాయనిక్త 

గురయాయర్. (ఇబ్ని క్సీర్ )  

అపుుడు అతని (ర) వయసుస 78 సంవతసరాలు. 

మరణం దగ్గ ర పడింది. క్నక్ చిక్తతస వలా ఎటవంటి 

ల్లభం చేకూరలేదు. రోజు రోజుకు పరస్లథ త్త కీష నించసాగింది. 

కాని రాజఠీవి మాతర ం తగ్గ లేదు. ఆరోగ్యం మరీ 

కీష ణించింది. పర జలు పరసురం చెపుుకసాగార్. ఒక్రోజు 

తలకు నూనె, క్ళీకు సుర్ మా పూసుకొని ఠీవిగా 

కూర్చుని పర జలన కరార్. అందరూ హాజరయాయర్. 

ఆయని క్లస్ల అందరూ త్తరగి వెళ్ళీ పోయార్. పర జలు 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1870 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  

 

చూస్ల ము'ఆవియహ్  ఆరోగ్యంగానే ఉన్నిర్ అని 

చెపుుకున్నిర్.  

 యజీద్  కసం వాంఙ్మిలం: పరస్లథ త్త మరీకీష ణించగా, 

య'జీద్ న పిలిచి, కుమారా! నేన నీ మారగ ంలోని 

ఆటంకాలనీి వేర్చేస్ల నీ మారాగ నిి సుగ్మంచేసాన. 

శత్తర వులన ఓడించి 'అరబ్  మడన వంచాన. ఇంకా నీ 

కసం ఎంతధ్న్ం కూడబ్నటి్లన్ంటే, ఇంతకు ముందు 

ఎవరూ అంతధ్న్ం కూడబ్నటిి ఉండర్. ఇపుుడు నీకూ 

న్న ఉపదేశం ఏమిటంటే ఎలాపుుడూ 'హిజ్జ'జ  పర జలన 

గౌరవిస్తు  ఉండాలి. వార్ నీ ముఖుయలు. అక్కడి నండి 

ఎవర్వచిున్న వారని గౌరవించి సతకరంచాలి, వారక్త 

ఉపకారం చేయాలి. రానివాడి గురంచి ఒక్ క్ంట 

క్నిపడుతూ ఉండాలి. ఇరాఖ వార కరక్లనీి తీరాులి. 

ఒక్వేళ వార్ ప్లకులన మారుమంటే మార్స్తు  

ఉండాలి. సిరియా వారని సలహాదార్లుగా ఉంచు 

కవాలి. విజయం తర్వాత అందరనీ క్లుపుకవాలి. 

అనిిటిక్ంటే పర ధాన్ విష్యం ప్లన్ది. ఇందులో 

'హుసైన్  బిన్  'అలీ, 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర , 

'అబ్దద రర 'హాిన్  బిన్  అబీ బకర , 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబైర  

తపు మరవరూ వయత్తరేకులు కార్. కాని 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'ఉమర్  నండి ఎటవంటి పర మాదం లేదు. అతనిక్త 

ఆరాధ్న్, భక్తత  శర దధ లాో తపు మరే విష్యంతో పనండదు. 

పర జలందరూ బై్న'అత్  చేస్తు  అతనిక్త ఎటవంటి 

అభయంతరం ఉండదు. 'అబ్దద రర 'హాిన్  బిన్  అబీ బక్ర్ లో 

ధైరయంలేదు. సహచర్లు ఏదిచేస్తు  దానేి అతన 

అనసరసాు డు. అయిత్త 'హుసైన్  బిన్  'అలీ వైెపు నండి 

పర మాదం ఉంది. ఇరాఖీలు అతనిి నీకు వయత్తరేక్ంగా 

నిలబ్నడతార్. ఒక్వేళ అతన నిని ఎదుర్చకంటే, 

అతనిి అధిగ్మిస్తు , అతని పటా మంచిగా 

వయవహరంచాలి. ఎందుక్ంటే అతడు పర వక్త  (స) 

బంధువు. కాని న్క్కల్ల మోసంచేస్ల స్లంహంల్ల దాడిచేస్త 

వాడు 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'జుబై్నర్  మాతర మే. ఒక్వేళ అతడు 

ఒపుందానిక్తవస్తు , ఒపుందం కుదుర్ుక, లేకుంటే 

అతనిపై పటి ఏరుడిత్త ఎంతమాతర ం వదలకు, 

ముక్కలుగా చేస్లవేయి.'' (తబ రీ, ఫఖ రీ) 

ఉపదేశాలు: 'మన్ బంధువులకు, కుటంబానిక్త అలా్లహ్ 

కు భయపడుతూ ఉండాలి, ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ కు 

భయపడేవారని అలా్లహ్  క్షి్టల నండి కాప్డుతాడు. 

అలా్లహ్ కు భయపడనివాడిక్త సహాయం చేస్తవారవరూ 

 

ఉండర్,' అని ఉపదేశంచార్. ఆ తర్వాత తన్ ఢాలు 

పర జానిధిలో చేరుమని ఆదేశంచాడు. (తబ రీ) 

ఖన్న్ సంసాకరాల గురంచి ఆదేశస్తు , 'న్నకు పర వక్త  (స) 

ఒక్ చొకాక ఇచాుర్. నేన ఈ రోజు కసమే దానిి దాచి 

ఉంచాన. ఆయన్ గోళ్ళీ, వెంటర క్లు, సీసాలో 

ఉన్నియి. న్ని ఈ చొకాకలో ఖన్న్ సంసాకరాలు 

చేయాలి. ఇంకా గోళ్ళీ, వెంటర క్లు న్న క్ళీలో, నోటిలో 

ఉంచాలి. వీటివలా నైెన్న న్ని క్షమించబడవచుు' అని 

అన్నిడు. (ఇస్రత ఆబ ) 

మరణం: ఈ ఉపదేశాల తరావత అరబ్  మేధావి 60వ 

హిజీర లో రజబ్  నెలలో మరణించాడు. మరణాన్ంతరం 

జిహాక  బిన్  ఖైస్  చేత్తలో ఖన్న్ వసాు ాలు తీసుకొని 

బయటకు వచిు పర జలకు ఆయన్ మరణవారత న 

గురంచి ఇల్ల త్లిప్డు: 'పర జల్లరా! ము'ఆవియహ్  

'అరబ్  మేధావి. అతని దావరా అలా్లహ్  ఎనోి 

ఉపదర వాలన పరష్కరంచాడు, ఎనోి రాజాయలపై 

విజయం పర సాదించాడు. ఆయని పర జలపై ప్లకుడుగా 

నియమించాడు. ఈ న్నడు అతన మరణించార్. ఇది 

అతని శవ వసు ాం, వీటిలోనే అతనిి చుటిి ఖన్న్ం చేసాు ం. 

ఆయన్ తీర్ున ఆయన్ ఆచరణలపై వదలివేదాద ం. 

అతని ఖన్న్ సంసాకరాలాో ప్ల్లగ న్గోరేవార్ రావచుు. 

(తబ రీ)  

ఈ పర క్టన్ తరావత ఖన్న్ సంసాకరాలు జరగాయి. జిహ్లక  

జన్న'జహ్ న్మా'జు చదివించార్. ము'ఆవియ్హ్  

దమష్కర  ప్ర ంతంలో సమాధి చేయబడిార్. ఆయన్ 19 

సంవతసరాల 3 నెలలు పరప్లించార్. ఇదంతా 

హురర హ్ యుదధ ం సందరభంగా వార యడం జరగింది. 

దీనివలాే య'జీద్ న యువరాజుగా పర క్టించటం జరగింది. 

మరకొందర్ రండవ ఉపదర వం జమల్ , సిఫ్ఫీన్  

యుద్ధ లని అభప్ర యపడిార్. ఈ సందరభంగా మేము 

ఈ రండుయుదాధ ల గురంచి సంక్తష పు ంగా పేర్చకంట్లము. 

వీటివలా ఇసాామ్ కు ఎంతన్షి్ం క్లిగిందో మీరే 

ఊహించండి.  

జమల్  యుదధ ం: జమల్  అంటే ఒంటె. ఈ యుదధ ం ఒక్ 

ఒంటెపై జరగింది. ఇది 'ఆయి'ష్హ్  (ర), 'అలీ (ర)ల 

మధ్య అనకకుండా జరగింది. దీని అసలు ఉదేు శయం 

'ఉస్మాన్  (ర) హంతకుల పీతీకారం తీరుుకోవటమే. 

''సియ్రుససహ్లబ్బ''ల్ల 'ఆయి'ష్హ్  (ర) గురంచి ఇల్ల 

పేర్చకన్డం జరగింది: 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం పంది 

న్పుడు 'ఆయి'ష్హ్  (ర) మక్కహ్ లో ఉన్నిర్. 
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'తల్ 'హ్ల (ర), 'జుబైర  (ర)లు మదీన్హ్ నండి వెళ్ళీ 

ఆమకు జరగిన్దంతా త్లియపరచార్. ఆమ 

సంసకరణా ఉదేద శయంతో బ'సీ్మ వెళ్ళీర్. అక్కడ 'అలీ 

(ర)తో యుదద ం చేయవలస్ల వచిుంది. దీనిి జమల్  

యుదధ ం అని అంట్లర్. 'ఆయి'ష్హ్  (ర) ఒక్ ఒంటెపై 

కూర్ున్నిర్. ఈ యుదధ ంలో ఆమకు చాల్ల ప్ర ధాన్యత 

లభంచింది. ఈ యుదధ ం చాల్ల ఖ్దయత్త గ్డించింది. ఈ 

యుదధ ం అనకకుండా జరగిన్న 'ఆయి'ష్హ్  (ర) 

ఎలోపుపడూ దీన్ని తలచుకొన్న విచారించే వారు. 

బ్ద'ఖ్దరీలో ఇల్ల ఉంది: ''చివర సమయంలో 'ఆయి'ష్హ్  

(ర) తన్న పర వక్త (స) పర క్కన్ మస్లజ ద న్బవీలో ఖన్న్ం 

చేయవదద ని, బఖీలో పర వక్త  (స) భారయల పర క్కన్ న్ని 

ఖన్న్ంచేయండి. ఎందుక్ంటే అతని (స) మరణాన్ంతరం 

నేన ఒక్ అపరాధ్ం చేసాన్ని అన్నిర్. ఇబ్ని స'అద్ లో 

ఇల్లఉంది: ఆమ ఈ ఆయ్తు, ''ఓ పర వక్త  భారయల్లరా! 

మీ ఇళీలాో పర శాంతంగా ఉండండి'' పఠించిన్పుడు చాల్ల 

ఏడేువార్. (తబఖాత్  ఇబ్ని సఅద ) 

'అలీ (ర) మరణించిన్ తర్వాత 'ఆయి'ష్హ్  (ర) 18 

సంవతసరాలు బర త్తకున్నిర్. ఈ కాలమంతా చాల్ల 

పర శాంతంగా గ్డిచింది. దీని తర్వాత ఆమ మరే 

యుదధ ంలోనూ, పోరాట్లలాోనూ ప్ల్లగ న్లేదు. ఎందుక్ంటే 

జమల్  యుదధ ం వలా ఏం జరగిందో అంతా క్ళీముందు 

ఉంది. 

''సియ్రుససహ్లబ్బ'' 6వ భాగంల్ల ఈ యుదధ ం గురంచి 

ఇల్ల పేర్చకన్డం జరగింది, ' 'అలీ బై్న'అత్  తరావత 

'ఆయి'ష్హ్  (ర), 'తల్ 'హ్ల (ర), 'జుబైర  (ర); 'ఉసాిన్  

(ర) హతయకు పర తీకారం తీర్ుకవడానిక్త బయలు 

దేరార్, అపుుడు 'హసన్  (ర), 'అలీ (ర)తో మదీన్హ్ 

త్తరగి వెళ్ళీపోమని, కొంతకాలం ఇంటా్లనే ఉండమన్నిర్. 

కాని 'అలీ (ర) ఇటవంటి పరస్లథ త్తలాో మదీన్హ్ త్తరగి 

వెళీటం, ఇంటి పటిన్ ఉండటం సరకాదని భావించి 

దీనిక్త అంగీక్రంచలేదు.  
జమల్  యుదధ ం: 'తల్ 'హా (ర), 'జుబై్నర్  (ర) మొదలైెన్ 

వార్ 'ఉసాిన్  (ర) పర తీకారంకసం బయలుదేరార్. 

అందువలా 'అలీ (ర) కూడా పోరాట్లనిక్త సన్నిహాలు 

ప్ర రంభంచార్. 'హసన్ న కూడా తన్ వెంట తీసుకొని 

పోయార్. అతని వెంట 'అమాార  బిన్  యా'సిర  కూడా 

కూఫా వెళ్ళీర్. వచిు కూఫా జామియ మస్లజ ద్ లో ఇల్ల 

పర సంగించార్: 'కూఫా పర జల్లరా! మీర్ కూఫా పర జల 

సహాయకులుగా మారండి. బాధిత్తలు, భయంతో 

 

ఉన్ివార్ మీ శరణు పందట్లనిక్త. పర జల్లరా! ఉపదర వం 

తలెత్తు న్పుడు, దానిి గురంచి ఏమీ త్లియదు. అది 

వచిున్ తరావత దాని వాసు వం త్లుసుు ంది. అంటే 

ఎక్కడనండి వచిుంది. ఎవర్ దీనిక్త కారకులు అనేది 

అంతా త్లిస్లపోత్తంది. అందువలా మీర్ మీ 

క్రవాల్లలన ఒరలో పటికండి. బలా్లల పళ్ళీ 

తొలగించండి. విలాు ముడులన విపిువేయండి, ఇంటి 

లోపలి భాగ్ంలో కూర్చుండి. పర జల్లరా! ఉపదర వకాలంలో 

పండుకునేవాడు నిలబడిన్వాడి క్ంటే ఉతు ముడు, 

నిలబడిన్వాడు, న్డిచేవాడి క్ంటే ఉతు ముడు. 'హసన్  

మస్లజ ద్  చేర ఈ పర సంగ్ం విని అబూ మూసాన ఆపి 

వేసార్. ఇంకా 'నవువ ఇక్కడి నండి నీవు కరన్ చోటిక్త 

వెళ్ళీపో' అని అన్నిర్.  తాన సవయంగా మంబర్పై 

ఎక్తక కూఫా పర జలన 'అలీ (ర)క్త సహాయం చేయమని 

పోర తసహించార్. 'హసన్  పిలుపుపై 'హజర  బిన్  'అదీ, 

'అలీ (ర)తో క్లస్లపోయార్. యుదధ  నిరణ యం వరకు 

ఉన్నిర్.  
  965 కూఫ్ఫలు 'అలీ (ర) సహాయం కసం స్లదధ మయాయర్. 

ఇట 'ఆయి'ష్హ్  (ర) 'ఉసాిన్  పర తీకారం కసం బయలు 

దేరార్. 'అలీ (ర) దీనిి గురంచి వాగాద న్ంచేస్లన్న 

సాకాష యధారాలు దొరక్తన్న రక్త పరహారం ఇవవలేదు. 

ఫలితంగా ఈ ఇదద ర మధ్య యుదధ ం ఏరుడింది. 'అలీ 

(ర), 'ఆయి'ష్హ్  (ర) న్నయయం తన్వైెపు ఉందని 

భావించేవార్. ఇర్వైెపుల నండి చాల్లమంది 

పటిబడిార్. యుదధ ం జరగింది. ఇందులో అనేక్ మంది 

అనచర్లు, తాబయీనా చంపబడిార్. అనేక్మంది 

సీు ాలు విధ్వలయాయర్. పిలాలు అన్నథులయాయర్. ఇది 

కూడా చాల్ల పదద  ఉపదర వం. జరగిందేదో జరగింది. వీరలో 

ఎవరూ యుదధ ం కావాలని కరలేదు. అయిత్త అప్రథ ం 

కారణంగా ఇదంతా జరగింది. 

ఇర్పకాష లూ సంధికసమే పర యత్తించార్. యుదధ  

నిరణ యానిి మార్ుకున్నిర్. ఇర్పకాష ల వారూ 

పర శాంతంగా నిదర పోత్తన్నిర్. కాని ఇర్పకాష లలో కొందర్ 

ఈ సంధిని తమ అంతంగా భావించార్. 'అలీ (ర) 

సైన్యంలో సబ్బయీ, 'ఉసాిన్  హంతకులు ఉండేవార్. 

అదేవిధ్ంగా 'ఆయి'ష్హ్  (ర) సైన్యంలో కొందర్ 

'ఉమవీలు ఉండేవార్. 'ఉసాిన్  హంతకులు మరయు 

సబాయీలు ఒక్వేళ ఈ సంధి విజయం అయిత్త, తమకు 

మంచిదికాదని ఊహించి రాత్తర  సమయంలో 'ఆయి'ష్హ్  

సైన్యంపై దాడిచేసార్. వార్ కూడా తమపటా దోర హం 
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జరగిందని, దాడి జరగిందని యుదధ ం ప్ర రంభంచార్. 

'ఆయి'ష్హ్  (ర) ఒంటెపై మావటిని దించి దానిపై 

కూర్ున్నిర్. 'ఆయి'ష్హ్  (ర) తన్ సైన్నయనిి ఆపే 

పర యతిం చేసార్. 'అలీ (ర) కూడా తన్సైన్నయనిి ఆపే 

పర యతిం చేసార్. కాని వాయపించిన్ ఈ ఉపదర వం ఆగే 

పర సకేత  లేదు. 'ఆయి'ష్హ్  (ర) వలా ఆమ సైన్యం అమిత 

ఉతాసహం క్లిగిఉంది. ఆమ సైన్యం మధ్య ఉంది. 

ము'హమాద  బిన్  'తల్ 'హ్ల గురర పుసావరీల అధికారగా 

ఉన్నిర్. 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'జుబైర  న్డిచేసైన్యం 

అధికారగా ఉన్నిర్. సైన్యం అంతా 'తల్ 'హా (ర) 

మరయు 'జుబై్నర్  (ర) చేత్తలాో ఉండేది. యుదధ ం జర్గు 

త్తండగా 'అలీ (ర) ముందుకు దూక్త మధ్యకు వచాుర్. 

'జుబై్నర్ న పిలిచి, ''అబూ 'అబ్దద లా్లహ్ ! నీకు ఆ రోజు 

గుర్త ందా? పర వక్త  (స) నిని పిలిచి, ' 'అలీని నవువ 

స్తిహి త్తడిగా భావిసుు న్నివా? ' అని అడిగిత్త, దానిక్త 

నీవు 'అవున' అని అన్నివు. ఆ తర్వాత పర వక్త  (స) 

నినిపిలిచి, 'ఒక్రోజు నీవు అతనితో అన్నయయంగా 

పోరాడుతావని అన్నిర్' అని అన్నిర్. దానిక్తన 

'అవున ఇపుుడు న్నకు గుర్త కువచిుంది' అని 

అన్నిర్. (ముసత దరక  'హ్లకిమ ) 

  ఈ భవిష్యవాణిని గుర్త చేసుకొని 'జుబైర  (ర) యుదాధ నిి 

విరమించార్. తన్ కుమార్డైన్ 'అబ్దద లా్లహ్ తో '' 'అలీ 

(ర) న్నకు ఈన్నడు ఒక్ విష్యం గుర్త చేసార్. దాని వలా 

న్న యుదధ ఉతాసహం అంతా చలాబడింది. నిససందేహంగా 

మన్ం న్నయయంపై లేము. ఇపుుడు నేన యుదధ ంలో 

ప్ల్లగ న్న. నవువకూడా న్నతోవచేుయి,'' అని 

అన్నిర్. కాని 'అబ్దద లా్లహ్  నిరాక్రంచార్. అన్ంతరం 

అతన ఒంటరగా బ'సర వైెపు పర యాణ మయాయర్. 

అక్కడినండి సామానా తీసుకొని ఎటవైెపైన్న బయలు 

దేర్దామని అనకున్నిర్. 'తల్ 'హ్ల, 'జుబై్నర్  వెళీడం 

చూచి తన్ నిరణ యం మార్ుకున్నిర్. ఈ విష్యం 

మరావన్ కు త్లిస్ల, మాటవేస్ల అతడు ముడుకులపై 

విష్బాణం పర యోగించాడు. దానివలా 'జుబైర  (ర) 

మరణ్నంచారు. ఇపుుడు మైదాన్ంలో కేవలం 'ఆయి'ష్హ్  

(ర) ఆమ అభమానలు మాతర మే మిగిల్లర్. యుదద ం 

ప్ర రంభమయిపోయింది. భీక్ర యుదధ ం జర్గుతోంది. 

'ఆయి'ష్హ్  (ర) క్వచం గ్ల మావటిపై కూర్ున్నిర్. 

సబాయీ వార్ ఆమపటా అసభయంగా పర వరత స్తు  ఆమన 

బంధించ పర యతిం చేసార్. కాని ఆమ అభమానలు 

ఆమన తమ ప్ర ణాలు తాయగ్ం చేస్తు  రక్తష స్తు  పోయార్. 

 

 బ'సీ్మకు చెందిన్ 'అమ్ర  బిన్  బ'హ్ రహ్  ఎంతో 

వీరోచితంగా పోరాడుత్తన్నిర్. 'అలీ (ర) సైన్నయనిక్త 

చెందిన్ ఏ వయక్తత  అతని ముందుకు వచిున్న చంపబడే 

వాడు. చివరక్త 'అలీ (ర) సైన్నయనిక్త చెందిన్ 'హారస్ ' బిన్  

జబ్ రాజ దీ ముందడుగు వేస్ల అతనిి ఎదుర్చకన్నిడు. 

ఇదద ర మధ్య భీక్ర  పోరాటం జరగింది. ఇదద రూ పరసురం 

దాడి చేస్ల నేలకొరగార్. ఒంటె ముందు ఉండి బనూజుబు 

అనే వయక్తత  వీరోచితంగా శత్తర వులన 

ఎదుర్చకంటన్నిడు. అందరనీ చంపేవరకు అతడు 

వెని చూపలేదు. 

'అలీ (ర) ఒంటెన కూరోుబ్నటిన్ంత వరకు ఈ రక్త ప్తం 

ఆగ్దని గ్ర హించార్. ఆయన్ స్తచన్ మేరకు ఒక్ వయక్తత  

ఒంటె కాళీపై దాడి చేసాడు. ఒంటె విలవిల ల్లడుతూ 

కూర్ుండి పోయింది. ఒంటె కూరోుగానే ఆమ సైన్యం 

ధైరయం సన్ిగిలాింది. 'అలీ (ర) విజయులుగా తీరాినించ 

బడిార్. 'అలీ (ర) 'ఆయి'ష్హ్  (ర) సోదర్డు 

ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక ర్ న, 'ఆయి'ష్హ్  (ర)న 

క్నిపటిి ఉండమని కరార్. ఇంకా ప్రపోయిన్ వారని 

వెంట్లడకూడదని, గాయపడిన్ వారవైెపు గురార లన 

పరగెత్తు ంచరాదని పర క్టించార్. తాన సవయంగా 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) వదద కు వచిు కేష మ సమాచారం 

తీసుకున్నిర్. బ'సీ్మల్ల కొన్ని రోజులు ఉంచి 

ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక ర్  వెంట గౌరవంగా మదీన్హ్ 

కు సాగ్న్ంప్ర్. బ'సార కు చెందిన్ 40 మంది ఉతు మ 

సీు ాలన ఆమన వదలి రమిని ఆమవెంట పంప్ర్. 

వీడ్కకలు పలుకుతూ కొనిిమైళ్ళీ ఆమ వెంట వెళ్ళీర్. 

కొనిిమైళీ వరకు ఆమకు తోడుగా వెళీమని తమ 

కుమార్లన ఆదేశంచార్.  
'ఆయి'ష్హ్  (ర) వెళ్ళీ ముందు పర జలతో మాటా్లడుతూ, 

బిడిల్లరా! అప్రాథ ల వలాే ఈ పరస్లథ త్త ఏరుడింది. దీనిక్త 

ముందు మా ఇదద రలో ఏమాతర ం శత్తర తవం లేదు. 'అలీ 

(ర) కూడా దీనిి ధ్ృవీక్రంచార్. పర వక్త  (స) భారాయమణి 

మన్ందరకీ తలాివంటిది. ఆమన గౌరవించటం మన్ 

ధ్రిం. అన్ంతరం 36వ హిజీర లో రజబ , శనివారం న్నడు 

'ఆయి'ష్హ్  (ర) మదీన్హ్ వైెపు పర యాణమయాయర్. 

  బసార లో కొనిి రోజులు ఉండిన్ తరావత, 'అలీ (ర) 

కూఫాకు పర యాణమయాయర్. 36వ హిజీర  రజబ్  12వ 

త్తదీన్ సోమవారం న్నడు న్గ్రానిక్త చేర్కున్నిర్. కూఫా 

పర జలు రాజ భవన్ంలో సావగ్తం పలికార్. కాని 

భయభకుత లు గ్లవారైన్ 'అలీ (ర) వాటిని 
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సీవక్రంచలేదు. ఇంకా 'ఉమర్  (ర) ఎలాపుుడూ 

ఇటవంటి విల్లసవంతమైన్ భవన్నలన హీన్దృషి్టతో 

చూస్తవారని, తన్కు కూడా ఇవి అక్కరలేదని, 

మైదాన్ంలోనే ఉన్నిర్. ఇంకా మస్లజ ద్  ఆజమలో రండు 

రకాత్తల న్మా'జు చదివి, శుక్ర వారం న్నడు పర సంగిస్తు  

దైవభీత్త, దైవభకుత ల గురంచి బోధించార్. 

జమల్  యుదధ ం తర్వాత 'అలీ (ర) కూఫాల్ల న్నవసించ 

సాగార్. రాజధాని 'హిజాజ  నండి ఇరాఖ కు మార 

పోయింది. పర జలు దీనిి గురంచి అనేక్ రకాలుగా 

అనకున్నిర్. కాని న్న అభప్ర యం ఏమిటంటే, 

'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం వలా పవితర  సథ ల అవమాన్ం 

జరగింది. అందువలా ఈ పవితర  సథ ల్లనిి రాజకీయాలకు 

దూరంగా ఉంచుదామనే ఆలోచన్వలా ఈ నిరణ యం 

తీసుకవలస్ల వచిుంది. కూఫాలో ఆ సమయంలో 'అలీ 

(ర) అభమానలు, సమరథ ంచేవారూ చాల్ల అధిక్ 

సంఖయలో ఉండేవార్. అందువలా 'అలీ (ర) మదీన్హ్ న 

రాజకీయ ఉపదర వాల నండి దూరంగా ఉంచడానిక్త 

ఇరాఖ్ న రాజధానిగా చేయడం జరగింది. కాని దాని 

వలా ఎటవంటి ల్లభం జరగ్లేదు. దీనివలా మదీన్హ్ 

రాజకీయ ప్ర ధాన్యత తగ్గ సాగింది. సవయంగా 'అలీ (ర) 

ఇసాామ్  కేందార నిక్త దూరమయాయర్. ఇంకా దీనివలా అతనిక్త 

రాజకీయ సంకష భం ఎదురైంది. 'అలీ (ర) ఎటవంటి 

పరస్లథ త్తలాోనూ మదీన్హ్ న వదలకుండా 

ఉండవలస్లంది. 'ఉసాిన్  (ర)ల్ల స్లథ రంగా ఉండవలస్లంది. 

విధివార తలో ఏం వార యబడిందో అదే జరగింది. కూఫ్ఫలు 

చాలా కూర రంగా చంపివేస్మరు.  

  అన్ంతరం 'అలీ (ర) కూఫాలో నివస్లస్తు  దేశ వయవసథ న 

పున్ర్దధ రంచార్. 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబ్బాస్ న బ'సీ్మ 

అధికారగా నియమించార్. మద్ యన్ పై య'జీద్  బిన్  

ఖైస్ న, అస్ ఫ'హాన్ పై ము'హమిద్  బిన్  సలీమ్ న, 

క్న్ క్ర్ పై ఖుదామ బిన్  అజ ల్లన్  అజుదీన, సజిసాథ న్ పై 

రబీ బిన్  కాస్ న ఇంకా ఖురాసాన్ పై ఖులయ బిన్  కాస్ న 

అధికార్లుగా నియమించార్. 

ఖులయ బిన్  కాస్ , ఖురాస్మన్  చేరన్ వెంటనే కిసీ్మ వంశానిక్త 

చెందిన్ ఒక్ అమాియి నేషాపూర  వెళ్ళీ దోర హానిక్త 

ప్లుడిందనే వారత  అందింది. అన్ంతరం వెంటనే ఆయన్ 

నేష్టపూర్ పై దాడి చేయించి ఆ దోర హానిి అడిుకున్నిర్. 

ఆ అమాియిని 'అలీ (ర) వదద కు పంపివేసార్. ఖలీఫహ్ 

'అలీ (ర) ఆమపటా చాల్ల సునిితంగా వయవహరంచార్. 

'నీవుకరత్త న్న కొడుకుతో నీపళ్ళీ చేయిసాు న్ని' 

 

అన్నిర్. దానిక్త ఆమ, సవతంతర  అధికారం లేని వారతో 

నేన పళ్ళీ చేయన్ని, ఒక్వేళ ఖలీఫహ్ సవయంగా 

న్ని పళ్ళీ చేసుకుంట్లరంటే నేన దానిక్త స్లదధ ంగా 

ఉన్నిన్ని చెపిుంది. 'అలీ (ర) దానిక్త త్తరసకరంచి, 

ఆమన ఎక్కడికైన్న వెళీవచుని, ఎవరనైెన్న పళ్ళీ 

చేసుకవచుని అనమత్త ఇచాుర్. 

జ'జీరహ్, సిరియా పలిమేరల ప్ర ంతాలపై అషి్ర్  

న్ఖయీని నియమించార్. అష్త ర  నఖయీ పందుకు 

పోయి కొనిి ప్ర ంతాలన సావధీన్పరచుకున్నిడు. 

ము'ఆవియాకు చెందిన్ తహ్ స్లల్లద ర్  జిహాక  బిన్  ఖైస్  

పోరాడి అషి్ర్ న మళ్ళీ వెన్క్తక త్తరగి వెళ్ళీల్ల చేసాడు. 

అష్ు ర్  మూసల్ లో ఉంటూ స్లరయా సైన్యంతో పోరాడుతూ 

దానిి అధిగ్మించకుండా చూసాడు. 

సంధికి ఆహ్లానం: వాసు వంగా 'అలీ (ర)క్త ము'ఆవియహ్  

(ర)కు తన్ అధికారం సీవక్రంచరని త్లిస్ల ఉండేది. 

అయిన్న తన్ బాధ్యతగా మరోసార సంధిక్త ఆహావనిస్తు , 

జరీర  బిన్  'అబ్ను లోాహ్ న పంప్ర్. జరీర్ , 
ము'ఆవియహ్  సభలోనిక్త వెళ్ళీన్పుడు అక్కడ న్నయకు 

లందరూ ఉన్నిర్. ము'ఆవియహ్  ఉతు రం తీసుకొని 

సవయంగా చదివి, అందరకీ వినిపించార్. 

''మీపై మీ అనచర్లపై న్న విధేయత తపునిసర 

అవుత్తంది. ఎందుక్ంటే ముహాజిరీనా, అ'న్నసరా్ క్లస్ల 

న్ని 'ఖలీఫహ్ గా ఎనికున్నిర్. అబూ బక్ర్  (ర), 

'ఉమర్  (ర), 'ఉసాిన్  (ర)లన కూడా వారే ఎని 

కున్నిర్. అందువలా బై్న'అత్  తర్వాత త్తరసకరస్తు  

అతడు బలవంతంగా విధేయతకు గురవుతాడు. మీర్ 

కూడా ముహాజిరీనా్న, అ'న్నసరాన అనసరంచండి. ఇదే 

ఉతు మమైన్ మారగ ం. లేదా యుదాధ నిక్త సన్ిదధ ం క్ండి.'' 

నీవు 'ఉసాిన్  (ర) మరణానిి తన్ సావరథ ం కసం ఉపయో 

గించుకున్నివు. ఒక్వేళ నీవు 'ఉసాిన్  హంతకుల 

పర తీకారం తీర్ుకవాలనే ఉంటే ముందు న్నకు విధేయు 

లవవండి. ఆ తర్వాత ఆ కేసున పర వేశపటిండి. లేదంటే 

నీవు అనసరంచిన్ మారగ ం దగామోసం వంటిది. 

ము'ఆవియహ్  20 సంవతసరాల నండి స్లరయాన 

ఏలుత్తన్నిర్. ఈ సుదీరఘ ప్లన్ వలా అతనిలో 

సవతంతర  అధికారన్నే కరక్ జనించింది. దానికసం 

అటవంటి అవకాశం ఇంకపుుడూ రాని పరస్లథ త్త కూడా 

ఏరుడింది. ఇంకా 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణం, 'అలీ (ర) 

ఖిల్లఫత్ , 'ఉమవీ అధికార్లన తొలగించిన్ందువలా 

బనూ 'ఉమయ్యహ్, బనూ హ్లషిమ ల శత్తర తవం మళ్ళీ 
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జనించింది. 'అలీ (ర) తొలగించిన్ 'ఉమవీ అధికార్ 

లందరూ ము'ఆవియహ్  చుటిూ చేరార్. అనేక్ 'అరబ్  

త్గ్లు ము'ఆవియహ్  పకాష న్ చేరాయి. ఆయనేి 

సమరథ ంచార్. కొందర్ పర వక్త  సహచర్లు కూడా 

సవల్లభం కసం ఆయన్కు చేర్వయాయర్.  

'అమ్ర  బిన్  అల్  'ఆ'స్ , ఈజిపుు  అధికార పగాగ లు 

సీవక్రంచి, సహాయసహకారాలు అందిసాు న్ని వాగాద న్ం 

చేస్లవేసార్. 'అరబ్  మేధావులాో ఒక్రైన్ ము'గీరహ్ బిన్  

షూబహ్, ముందు 'అలీ (ర) పకాష న్ ఉన్నిర్. ఆ 

తర్వాత ఇదద ర మధ్య అభప్ర యభేదాలు ఏరుడి 

ము'ఆవియహ్ కు చేర్వయాయర్. తన్ తండిర  హతాయ 

పర తీకార జావలతో ఒక్ప్రసీ ముసా్లమ్ న అన్వసరంగా 

చంపివేసార్. 'ఉసాిన్  అతని నండి రక్త పరహారం తీసుక 

న్ందున్, ము'ఆవియహ్  గూటిక్త చేర్కున్నిర్. 'అలీ 

(ర) పక్షంలో ఉన్ి గొపు మేధావి అయిన్, 'జియాద  

బిన్  'ఉమయ్యన, ము'ఆవియహ్  తన్ సనిిహిత్తలాో 

చేర్ుకున్నిర్. సిరియా న్నయకులు ముందునండే 

ఆయని సమరథ ంచేవార్. వార సహాయంతో 

ము'ఆవియహ్ , 'ఉసాిన్  (ర) వీరమరణ సంఘటన్న 

స్లరయాలో వాయపింపజేసార్. పర త్త పలాెలో, గార మంలో, 

పటిణంలో దానిి పర చారంచేయట్లనిక్త ఉపన్నయసకులిి 

పంప్ర్. దిమష్కర లోని జామా మస్లజ  ద్ లో 'ఉసాిన్ (ర) 

తలన ఆయన్ భారయ న్నయిలహ్ త్గిన్ వేర ళీన 

పర దరశంచార్. ('తబ రీ - 55)  

ఈ కుటర లవలా పర జలాో 'ఉసాిన్  (ర) హతాయ పర తీకారజావల 

జనింపజేస్లన్ తరావత తన్ సభకుల సంపర దింపుల 

తరావత 'అలీ (ర)కు ఉతు రం వార సార్. 'ఉసాిన్  (ర) 

హంతకులన మాకు అపుగించవలస్లందిగా కరార్. 

అబూ ముసోిమ  ఉతు రం తీసుకొని వెళ్ళీర్. సభలో ఈ 

ఉతు రం అందజేస్లన్ తరావత అమిత విచారంతో, 'ఒక్వేళ 

'ఉసాిన్  హంతకులన మాకు అపుజపిత్త, మేమందరం, 

స్లరయా పర జలు మీ చేత్తపై బై్న'అత్  చేయట్లనిక్త స్లదధ ంగా 

ఉన్నిం' అని అన్నిర్. 'అలీ (ర) 'సమాధాన్ం రేపు 

ఇసాు న్ని' అన్నిర్. అబూ ముసా్లమ్  రండవ రోజు వచిు 

చూస్తు  అక్కడ 10 వేల మంది సాయుధులు ఉన్నిర్. 

అబూ ముసా్లమ్ న చూస్ల అందరూ ఒక్కసారగా 

''మేమందరం 'ఉసాిన్  (ర) హంతకులం'' అని అరచార్. 

అబూ ముసా్లమ్  ఆశురయపడి వీరందరూ పరసురం 

మాటా్లడుకున్ిటి ఉంది, అని అన్నిర్. అపుుడు 

 

'అలీ (ర), 'దీనివలా 'ఉసాిన్  హంతకులపై న్న పటి 

ఎంతవరకు ఉందో అరథ ం చేసుకగ్లవు,' అని అన్నిర్. 

'అలీ (ర) ము'ఆవియహ్ కు ఉతు రంవార స్తు  నెరవేరని మంకు 

పటిన వదలివేయమని అతని హతయలో న్నకు 

ఎటవంటి ప్తర లేదని వార సార్. అదేవిధ్ంగా 'అమ్ర  బిన్  

ఆస్ కు ఉతు రం వార స్తు  ప్ర పంచిక్ వాయమోహం వదలి 

సతాయనిి సమరథ ంచమని కరార్. కాని భూమి 

ముసా్లముల రక్త ం కసం దాహంతో ఎదుర్చూసోు ంది. 

యుదధ ంలో 10 వేలకు పైగా ముసా్లములు చంపబడిార్. 

ఇంకా దాని దాహం తీరలేదు. సంధి, ఒపుందాల 

పర యతాిలనీి విఫలమయాయయి. 'అలీ (ర) 

నిససహాయులైె క్రవాలం ఎతు వలస్లవచిుంది. దేశంలోని 

అధికార్లందరనీ యుదధ ంకసం పిలవటం జరగింది. 

సుమార్ 80 వేలమంది సైనికులు సిరియాకు 

బయలుదేరార్.  

సిఫ్ఫీన్  పోరాటం: ఈ సైన్యం ఫురాత్ న దాటి స్లరయా 

భూభాగ్ంలో పర వేశంచగానే ము'ఆవియహ్  తరఫున్ 

అబ్నల్  ఆవర  నలోమీ సైన్నయనిి ముందుకు రాకుండా 

అడిుకున్నిర్. 'అలవీ సైన్యం అధికార, 'జియాద  బిన్  

అనిజ ర  మరయు షురైహ్  బిన్  హ్లనీ, రోజంతా 

ఏక్ధాటిగా పోరాడార్. ఇంతలోనే, అష్త ర  నఖయీ 

సైన్యం తీసుకొని వచేుసాడు. అబ్నల్  ఆవర  అది చూస్ల 

ఇపుుడు ఎదురోకవటం క్షి్ంగా భావించి రాత్తర  చీక్టిలో 

తన్ సైన్నయనిి అక్కడి నండి తొలగించాడు. ఇంకా శత్తర  

సైన్యం వచిుందని క్బ్దర్ పంప్డు. వార్ సిఫ్ఫీన్  

మైదాన్ననిి యుదధ ంకసం ఎంచుకున్నిర్. ముందసుు  

జాగ్ర తు గా సైన్నయనిి వివిధ్ ప్ర ంతాలాో పరచివేసార్. నీటి 

తీరానిి తమ అధీన్ంలో ఉంచుకొని అబ్దల్  ఆవర్  

నలామీని ఒక్ పదద  సైన్యం ఇచిు నియమించార్. ఈ 

విధ్ంగా 'అలీ సైన్నయనిి న్ది నండి నీళ్ళీ తీసుకకుండా 

చేసార్.  

నీటి కోసం ఆంద్రళ్న: అబ్దల్  ఆవర్  ఆదేశానిి ప్లిస్తు  

ఉన్నిడు. 'అలీ (ర) సైన్యం స్లఫ్ఫీన్  చేరంది. సైన్యం నీటి 

కొరతకు గురై చాల్ల ఆందోళన్ చెందింది. అపుుడు 'అలీ 

(ర) స్లరయా సైన్నయనిి ఎదుర్చకని న్దీ తీరానిి తమ 

అధీన్ంలోక్త తీసుకమని ఆదేశంచార్. కొందర్ న్దీ తీరం 

చేరన్ వెంటనే అనిి వైెపుల నండి బాణాల వరష ం 

మొదలయింది. 'అలీ సైన్యం అంతా క్లస్ల ఒక్కసార 

దాడిచేసార్. అయిత్త ఆవర్  స్లథ రంగా ఉంటూ చాల్ల స్తపు 

వరకు పోరాడార్. 'అమర ్  బిన్  'ఆ'స్  కూడా తన్ సైన్యం 
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దావరా సహాయంచేసాడు. కాని దాహంతో ఉన్ివారని 

న్దీ తీరానిండి దూరం చేయడం సాధ్యం కాలేదు. 

స్లరయా సైన్యం బలహీన్పడింది. న్దీ తీరానిి, 'అలీ 

(ర) సైన్యం తన్ అధీన్ంలోక్త తీసుకుంది. 

'అలీ(ర) సైన్నయనిక్త పటిిన్గ్త్త, ఇపుుడు ము'ఆవియహ్  

(ర) సైన్నయనిక్త పటిింది. అయిత్త 'అలీ (ర) 

మాన్వతావనిి మరవకుండా నీళ్ళీ తీసుకునే 

అనమత్త ఇచాుర్. అన్ంతరం ఇర్పకాష ల వాళ్ళీ 

న్దినండి నీళ్ళీ తీసుకొని తమ అవసరాలు 

తీర్ుకుంటన్నిర్. ఇర్వరాగ ల సైనికుల మధ్య స్తిహ 

భావం జనించింది. కొందరక్త సంధి ఏరుడిందనే 

అనమాన్ం క్లిగింది. (ఇబి కస్రర )  

యుదధ  మైద్నంల్ల సంధి పీయ్తిం: 'అలీ (ర) యుదధ ం 

ప్ర రంభం కావట్లనిక్త ముందు, మర్చక్సార బషీర  బిన్  

'అమర ్  బిన్  ముహ్ స్లన్  అ'న్నసరీ, స'యీద  బిన్  ఖైస్  

హమ్ దానీ మరయు  షీస్  బిన్  రబ్ యీ లన, 

ము'ఆవియహ్  (ర) వదద కు పంప్ర్. అయిత్త యుదధ ం 

కరని సంధి - ఒపుందం కరే ఒక్ వరగ ం ఉండేది. 

అందువలాే నిరంతరం మూడు మాసాల వరకు యుదధ ం 

జరకుకండా సంధి పర యతాిలు కొన్సాగాయి. ఈ 

కాలంలో ఇర్వైెపుల నండి దాడికసం పర యత్తించడం 

జరగింది. కాని వీలు క్లిుంచుకొని యుదాధ నిి 

వారంచార్. అన్ంతరం రబీ ఉల్  అవవల్ , రబీ ఉసాసనీ, 

జమాదిల్  ఊల్ల ఈ మూడు నెలలు సంధి 

పర యతాిలలో గ్డచిపోయాయి. కాని ఏ మారగ ం 

కాన్రాలేదు. జమాదుల్  ఉఖ్ రా ప్ర రంభంలో యుదధ ం 

ప్ర రంభమయింది.  

యుదధ ం పీారంభం: ఈ యుదధ ం ఎల్ల జరగిందంటే రండు 

వైెపులనండి దిన్ంలో రండుసారా్ అంటే ఉదయం 

సాయంతర ం కొంత సైన్యం యుదధ  మైదాన్ంలోక్త వచిు 

యుదధ ంచేస్ల తన్ గూటిక్త చేరపోయేది. సైన్నయనిి 'అలీ 

(ర) కూడా సమీక్తష ంచేవార్. అపుుడపుుడూ తమ 

వంత్తగా అసు ర్  న్ఖయీ, హజ ర్  బిన్  అదీ, ష్బ్ స్  బిన్  

రబయీ, ఖ్దలిద్  బిన్  అల్  ఉమ్ రహ్ , 'జియాద్  బిన్  

హన్ ఫ అతై్మీ, స'యీద్  బిన్  ఖైస్ , ము'హమిద్  బిన్  

హన్ఫ్రయ, మాఖల్  బిన్  ఖైస్  మరయు ఖైస్  బిన్  సఅద్  

విధులన నిరవరత ంచేవార్. ఈ విధ్ంగా జమాదిల్  ఆఖిర్  

నెలంతా గ్డిచింది. రజబ్  నెల ప్ర రంభం కాగానే పవితర  

మాసాల కారణంగా యుదద ం ఆగిపోయింది. మరోసార సంధి 

పర యతాిలు జరగాయి. అన్ంతరం అబూ దర్ దా, 

 

అబూ ఉమామహ్, ము'ఆవియహ్  వదద కు వెళ్ళీ, అబూ 

దర్ దా (ర): ''నీవు 'అలీ (ర)తో ఎందుకు తలపడు 

త్తన్నివు? నీక్ంటే అధిక్ంగా ఆయన్కు హకుక లేదా?'' 

అని అన్నిర్.  ముఆవియహ్  (ర): ''నేన 'ఉసాిన్  (ర) 

హతయకసం పోరాడుత్తన్నిన.'' అబూ దర్ దా (ర): 

''ఉసాిన్ న, 'అలీ (ర) చంప్రా?'' ము'ఆవియహ్  (ర): 

''చంపలేదు కాని, హంతకులకు శరణుఇచాుర్. వారని 

అపుగిస్తు  అందరక్ంటే ముందు నేన అతని చేత్తపై 

బై్న'అత్  చేసాు న.'' 

ఈ సంభాష్ణ తరావత అబూ దర్ దా, అబూ ఉమామహ్, 

'అలీ (ర) వదద కు వచిు ము'ఆవియహ్  (ర) ష్రత్తన 

పటి్లర్. అది విని సుమార్ 20 వేల మంది సైనికులు 

సైన్యం నండి బయటకు వచిు, ''మేమంతా 'ఉసాిన్  

హంతకులమే'' అని అన్నిర్. అది విన్ి అబూ దర్ దా, 

అబూ ఉమామహ్ సైన్నయనిి వదలి తీర ప్ర ంతాలకు 

వెళ్ళీపోయార్. యుదధ ంలో ఎవరూ ప్ల్లగ న్లేదు.  

ఏది ఏమైన్న రజబ్  మొదటి త్తదీ నండి చివర ముహరర మ్  

37 హిజీ్ర వరకు ఇర్పకాష లు మౌన్ంగా ఉన్నియి. 

పర సాు వించదగ్గ  సంఘటన్లేవీ జరగ్లేదు. సఫర్  నెల నండి 

మళ్ళీ యుదధ ం ప్ర రంభమయింది. ఎంత భీక్ర పోరాటం 

జరగిందంటే వేలమంది సీు ాలు విధ్వలయాయర్. 

వేలమంది పిలాలు అన్నథులయాయర్. అయిన్పుటికీ 

సమసయ పరష్టకరం కాలేదు. 'అలీ (ర) ఈ సుదీరఘ  యుదధ ం 

వలా విసుగుచెంది, తన్ సైన్నయనిి ఉత్తు జపరచట్లనిక్త 

పర భావపూరతమైన్ పర సంగ్ం చేసార్. అందరూ యుదాధ నిక్త 

స్లదధ మయాయర్. ఎంత భీక్రంగా దాడి చేసారంటే 

శత్తర సైన్యం ఛిన్నిభన్ిమై పోయింది. మహా న్నయకులు 

కూడా తలదించుకవలస్ల వచిుంది. శత్తర  సైన్నయనిి 

చీలుుతూ ము'ఆవియహ్  (ర) రక్షణా వలయం వరకు 

చేర్కున్నిర్. యుదాధ నిక్త రమిని ము'ఆవియహ్ న 

ఛాలెంజ  చేసార్. 

ముఆవియహ్  (ర) యుదాధ నిక్త నిరాక్రంచిన్ పిదప, అమ్ర  

బిన్  అల్  'ఆ'స్ , 'అలీన్న ఎదుర్కకనడాన్నకి బయ్టకు 

వచాురు. ఇదద ర మధ్య భీక్ర పోరాటం జరగింది. 'అలీ 

(ర) చేస్లన్ దాడిక్త తటికలేక్ సుృహకలోుయి 

క్తర ందపడిార్. న్గ్ింగా తయారయాయర్. 'అలీ (ర) తన్ 

శత్తర వున న్గ్ింగా చూస్ల ముఖం త్తర పుుకొని సజీవంగా 

వదలి వెళ్ళీపోయార్. 

ఈ యుదధ ం తర్వాత కొంత సైన్యం యుదధ ం చేస్త బదులు 

సైన్యం మొతు ం యుదధ ం చేయసాగింది. కొనిి రోజుల 
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వరకు ఇల్ల కొన్సాగింది. చివరకు శుక్ర వారం భీక్ర 

పోరాటం జరగింది. ఉదయం నండి సాయంతర ం వరకు, 

సాయంతర ం నండి ఉదయం వరకు యుదధ ం కొన్సా గింది. 

నిన్నదాలు, గురార ల చపుుళ్ళీ, క్రవాల్లల శబాద లతో 

భూమంతా వణక్సాగింది. అందువలాే దీనిి లైలతుల్  

హరీర  అంట్లర్. మర్సటి రోజు క్షతగాత్తర లన, 

మరణించిన్ వారని తొలగించడానిక్త యుదధ ం వాయిదా 

వేయబడింది. 'అలీ (ర) తన్ అభమానలన ఉదేద శంచి, 

వీర్ల్లరా! మన్ పర యతిం పూరత యియంది. ఇన్ ష్ట 

అలా్లహ్  రేపు చివర నిరణ యం జర్గుత్తంది. ఈ రోజు 

విశార ంత్త తీసుకొని రేపు శత్తర వున ఓడించట్లనిక్త 

సంస్లదుధ లుక్ండి, తీర్ు జరగేవరకు వెనత్తరగి 

చూడక్ండి. 

ము'ఆవియహ్  (ర) మరయు 'అమర ్  బిన్  అల్  'ఆ'స్ లు 

అపుటి వరకు తమ సైన్నయనిి వీరోచితంగా పోరాడమని 

ఉత్తు జపరచార్. కాని లైెలత్తల్  'హరీర్  యుదద ం వలా 

'అలీని ఎదురోకవడం అసాధ్యం అని త్లిస్లపోయింది. 

త్గ్ల న్నయకులు కూడా ధైరయం కలోుయార్. అష అస్  

బిన్  ఖైస్  సభలో నిలబడి బహిరంగ్ంగా ''ఒక్వేళ 

ముసా్లములు ఇల్లగే యుదధ ం చేస్తు పోత్త 'అరబ్  

దేశమంతా సిశాన్ంల్ల తయారవుత్తంది. రూమీలు, 

ష్టమీలు మన్ భారాయబిడిలన ఆక్ర మించుకుంట్లర్. 

అదేవిధ్ంగా ఈరానియనా కూఫాలో ఉన్ి భారాయ 

బిడిలన ఉంచుకుంట్లర్. అందర దృషి్ట 

ము'ఆవియహ్ పై కేందీర క్ృతమై ఉంది. అందరూ దీనిి 

సమరథ ంచార్. 

అది గ్ర హించిన్ ము'ఆవియహ్  (ర) 'అలీక్త ఉతు రం వార స్తు  

''ఈ యుదధ ం ఇంత దీరఘ ంగా ఉండేదంటే మన్ం దీనిక్త 

సమిత్తంచేవాళీం కాము. ఇపుుడు మన్ం ఈ 

యుదాధ నిి విరమించాలి. మన్మంతా అబు  మున్వఫ  

వాళీం. మన్కు ఒక్రపై ఒక్రక్త ఎటవంటి పర త్తయక్త 

లేదు. అందువలా ఒక్ర గౌరవాభమాన్నలకు ఏమాతర ం 

అవమాన్ం జరకుకండా సంధిజరగాలి,'' అని వార సార్. 

అయిత్త 'అలీ (ర) దీనిక్త సమిత్తంచలేదు. మర్సటి 

రోజు ఆయుధాలుధ్రంచి యుదధ మైదాన్ంలోనిక్త 

వచాుర్. కాని పర త్తపక్షం యుదధ ం ముగించాలని 

నిరణ యించుకొనిఉంది. అపుుడు 'అమర ్  బిన్  'ఆ'స్ , 

''నేనిపుుడు ఎల్లంటి పథక్ం వేసాు న్ంటే యుదధ మైన్న 

ముగుసుు ంది లేదా 'అలీ (ర) సైన్యంలో చీలిక్నైెన్న 

త్సుు ంది,'' అని అన్నిర్. అన్ంతరం మర్సటి రోజు 

 

స్లరయా సైన్యం ఒక్ అనూహయమైన్ పథక్ం దావరా యుదధ  

భూమిలో పర తయక్షమయింది. ఐదు బలా్లలపై దిమిష్క్ కు 

చెందిన్ ఖుర్ ఆన్ న పటిబడి ఉంది. 'అలీ తరఫు నండి 

అష్ు ర్  న్ఖయీ దాడిచేసార్. మధ్యనండి ఫజ ల్  బిన్  

అద్ హమ్  ఇంకా ఇతర్లు బిగ్గ రగా 'అరబ్  వాసుల్లరా! 

అలా్లహ్  రూమీల నండి, ఈరానియనా్ నండి మీ భారాయ 

పిలాలన రక్తష ంచుగాక్! చూడండి, ఈ దైవగ్ర ంథం, మీకూ 

మాకు మధ్య ఉంది. అదేవిధ్ంగా ఆవర్  తన్ తలపై 

ఖుర్ ఆన్  గ్ర ంథం ఉంచుకొని 'అలీ (ర) వదద కు వచాుర్. 

బహిరంగ్ంగా, ''ఓ ఇరాఖ్  పర జల్లరా! ఈ దైవగ్ర ంథం 

మీకూ మాకూ మధ్య తీర్ుఇసుు ంది. కాని అష్ు ర్  

న్ఖయీ తన్ సైన్నయనిి ఇది స్లరయా సైనికుల కుటర ,'' 

అని త్లిప్ర్. వారని ఉత్తు జపరచి స్తటిగా దాడి 

చేయమని ఆదేశంచాడు. కాని స్లరయా పర జల పన్నిగ్ం 

ఫలించింది. 

'అలీ (ర) పర జలన అనేక్ విధాలుగా న్చుజప్ుర్. 

ఖుర్ ఆన్  ఎత్తు  చూపటం కేవలం పర దరశన్న బ్దదిధ  

మాతర మేన్ని సుషి్ం చేసార్. 'సుఫ్రయాన్  బిన్  సోర్ , 

'ఖ్దలిద్  మఅమర్ లు కూడా 'అలీని సమరథ ంచార్. 

ఇంతకుముందు మన్ం ఖుర్ ఆన్  వైెపు పిలిస్తు  సుందించ 

లేదు. ఇపుుడు ఓడిపోతామనే భయంతో ఈ కుటర కు 

దిగార్ అని అనేక్ విధాలుగా న్చుజప్ుర్. కాని 

స్లరయా పర జల కుటర  ఫలించింది. వారలోని ఒక్ వరగ ం 

ఖుర్ ఆన్  సందేశానిి త్తరసకరంచరాదని పటిపటిింది. 

అంత్తకాక్ ఖుర్ ఆన్  మధ్య వచిున్ తర్వాత కూడా 

యుదధ ం ఆపక్పోత్త మేము తపుుకుంట్లమని, 

అంత్తకాదు, న్నయకునితోనైెన్న ఎదుర్చకంట్లమని 

హెచురంచింది. 

మస్ 'ఊద్  బిన్  ఫద్ కే, 'జైద్  బిన్  'హుసైన్  ఇంకా ఇబ్ది 

క్వార్  ఈ బృందానిక్త న్నయకులు. చివరక్త అష అస్  బిన్  

ఖైస్  కూడా మేము మిమిలేి సమరథ సుు న్నిము, 

అయిత్త దీనిిఒపుుకుంటే బాగుంటంది,' అని 

అన్నిర్. చివరక్త 'అలీ (ర) కూడా దీనిక్త తల ఒగ్గ వలస్ల 

వచిుంది. 

అయిత్త అష్ు ర్  న్ఖయీ పూరత  ఉతాసహంగా యుదధ ం 

చేసుు న్నిర్. ఈ వారత  విన్గానే ఆయన్ కూడా చాల్ల 

విచారంచార్. యుదధ ం ముగించుకొని త్తరగి వచిున్ 

తరావత యుదధ  నివారణకు పూనకున్ి బృందం 

వారతో వాడివేడి సంభాష్ణ జరగింది. అయిత్త 'అలీ (ర) 

క్లిుంచుకొని వారని ఓదారాుర్. 
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యుదధ ం ముగిస్లన్ తరావత ఇర్పకాష లమధ్య ఉతు ర 

పర త్తయురాలు ప్ర రంభమయాయయి. ఇర్పకాష ల 

పండిత్తలు, విదావంసులు, మేధావులు చరుంచి, 

ఖిల్లఫత్  వయవహారానిి ఇదద ర్ న్నయయమూర్త లకు 

వదలిపటి్లలని, వార్ ఇచిున్ తీర్ునే సీవక్రంచాలని 

నిరణ యించార్. స్లరయా పర జలు తమ తరఫునండి 

'అమ్ర  బిన్  అల్  'ఆ'స్  పేర్న పర త్తప్దించార్. ఇరాఖ్  

పర జల తరఫున్ అబూ మూసా అష 'అరీ పేర్న పర త్తప్ 

దించార్. 'అలీ (ర) దీనిి వయత్తరేక్తంచి 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  

'అబాుస్  పేర్న పర త్తప్దించార్. దానిక్త పర జలు, 

''మీరూ ఆయన్ ఒక్టే, ఇక్కడ నిష్ుక్షప్త్త అయిన్ వయక్తత  

కావాలి,'' అని అన్నిర్. అందువలా 'అలీ (ర) అష్ు ర్  

న్ఖయీని పేర్చకన్నిర్. అష అస్  బిన్  ఖైస్  అభయంతరం 

పలిక్త అసలు యుదధ  జావలన రగిలించింది అష్ు ర్  

న్ఖయీనే అని అన్నిర్. తీర్ు జరగే వరకు ఒక్ వరగ ం 

మరోవరగ ంతో యుదధ ం చేస్తు  ఉండాలనేది అతని 

అభప్ర యం. 

పర జలు అబూ మూస్మ అష 'అరీ (ర) తపు మరవరనీ 

సీవక్రంచక్ పోవటం చూస్ల 'అలీ (ర) 'ఎవరనైెన్న 

నియమించండి మీ ఇషి్ం' అని అన్నిర్. అబూ మూసా 

అష 'అరీ యుదధ  నిరణ యం మార్ుకొని స్లరయాలోని ఒక్ 

పలాెలో ఏకాంతం అనసరంచార్. పర జలు ఒక్ వయక్తత ని 

పంపి అతనిి పిలిపించార్. ఇర్పకాష ల తరఫున్ 

ఒపుందం పతర ం వార యడానిక్త స్లదధ మయాయర్.  
ఒపుందం వార స్త వయక్తత , 'బిస్లిలా్లహ్  హిరర హాి నిరర హీమ్ ' 

తరావత ఒపుందం వార యబడింది. ఇర్పకాష ల తరఫున్ 

సంతకాలు చేస్ల ముగించార్. దాని సారాంశం ఇది: 'అలీ 

(ర), ము'ఆవియహ్  (ర)లన సమరథ ంచేవార్ అందరూ 

క్లస్ల ఇల్ల పర మాణం చేసార్. అబూ మూసా అష 'అరీ, 

'అమర ్  బిన్  అల్  'ఆ'స్  ఖుర్ ఆన్ , పర వక్త  (స) 

సాంపర దాయానిక్త అనగుణంగా తీర్ుచేసాు ర్. దీనిి 

వార్ తపుకుండా సీవక్రసాు ర్. అందువలా 

న్నయయమూర్త లిదద రూ ఖుర్ ఆన్ , పర వక్త  (స) 

సాంపర దాయాల క్నగుణంగా తీర్ుచేయాలి. ఎంత 

మాతర ం దానిక్త వయత్తరేక్ంగా తీర్ు ఇవవరాదు. న్నయయ 

మూర్త ల ధ్న్ప్ర ణాలు భదర ంగా ఉంట్లయి. వార సరైన్ 

తీర్ున అందరూ సీవక్రంచాలి. ఒక్వేళ తీర్ు 

ఖుర్ ఆన్ , పర వక్త  సాంపర దాయాలకు వయత్తరేక్ంగా జరగిత్త 

సీవక్రంచడం జర్గ్దు. ఇర్పకాష లూ యుదధ ం దావరానే 

సమసయన పరష్కరంచుకగ్లవు. 

 

'ఖారిజ్ర వరగ  సా్మపన: ఒపుందం సఫర్  13, బ్దధ్వారం 

37వ హిజీ్రల్ల జరగింది. అష అస్  బిన్ ఖైస్ పై 

త్గ్లనిిటికీ ఒపుందం గురంచి త్లియపరచే బాధ్యత 

పడింది. అందరకీ త్లియపర్స్తు  గ్జ న్హ్  చేరేసరక్త 

ఇదద ర్ వయకుత లు నిలబడి అలా్లహ్ కు తపు ఇతర్ 

లెవవరకీ తీర్ు చేస్త అధికారం లేదని, ఆగ్ర హించి 

స్లరయా సైన్యంపై దాడిచేసార్. ఇంకా వెనత్తరగి 

చంపబడిార్. అదేవిధ్ంగా మురాద్ , తబూరాసు ్ , బనూ 

తమీమ్  త్గ్లు కూడా అసహియంచుకున్నియి. బనూ 

తమీమ్ కు చెందిన్ ఒక్ వయక్తత  అష అస్ న, మీర్ అలా్లహ్  

ధ్రింలో మనషుల తీర్ున సీవక్రసాు రా? ఒక్వేళ ఇల్ల 

అయిత్త మా హత్తల సంగ్త్త ఏమి కానూ? అని పలిక్త 

ఆగ్ర హించి క్రవాలంతో ఎటవంటి దాడి చేసాడంటే, అది 

తపుకుండా ఉంటే అష అస్  పని సమాపు ం అయిపోయేది. 

ఇంకా చాల్ల మంది 'అలీ (ర) వదద కు వెళ్ళీ ఒపుందం 

పటా తమ విముఖత పర క్టించార్. మహ్ రజ  బిన్  

ఖునైెస్ , ''అమీర్ అల్ ము'అమినీన్! ఈ ఒపుందానిి 

వెంటనే రదుద చేయండి, దీనివలా మీకు హాని 

జర్గుత్తందని నేన భావిసుు న్నిన,'' అని అన్నిడు. 

ఏది ఏమైన్న అనేక్ వరాగ లు ఈ ఒపుందానిి 

త్తరసకరస్తు , దాని పరయవసాన్ం సరగా ఉండదని భయం 

వయక్త ం చేసార్. దీనివలా ఒక్ పర త్తయక్ వరగ ం సాథ పన్ జరగింది. 

న్వయయ్పీఠం ఫలతం: 'అలీ (ర) మరయు ము'ఆవియహ్  

(ర) 'దౌమతుల్  జందల్ ' (ఇరాక , స్లరయాల మధ్య 

భాగ్ం)న న్నయయమూర్త ల తీర్ు సథ లంగా నిరణ యిం 

చార్. ఇర్పకాష లు తమతమ న్నయయమూర్త ల వెంట 

400 మంది సైనికులన తోడు ఉంచార్. అబూ మూసా 

అష 'అరీ వెంట వెళ్ళీన్ సైన్నయనిక్త షురైహ్  బిన్  హానీ, 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబాుస్  న్నయకులుగా ఉండేవార్. 

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఉమర , స'అద  బిన్  అబీ వఖాాస్ , 

ముగీర బిన్  షూబహ్ మొదలైనవారు తమ 

భయ్భకిుల వలో యుద్ధ న్నకి దూరంగానే ఉన్విరు. 

తీర్ు గురంచి విని త్లుసుకుందామని దౌమత్తల్  

జందల్  వచాుర్. ము'గీరహ్ బిన్  షూబహ్ (ర) చాల్ల 

త్లివిగ్లవార్. అక్కడ చేరగానే అబూ మూసా అష 'అరీ 

మరయు అమర ్  బిన్  అల్  ఆస్ లన వేరేవర్గా క్లస్ల 

వార అభప్ర యాలన త్లుసుకున్నిర్. ఫలితంగా 

వీరలో ఏకాభప్ర యం సాధ్యంకాదని అతనిక్త త్లిస్ల 

పోయింది. అతడు వెంటనే ఈ తీర్ువలా న్నయయం 

జరగ్దని భవిష్యవాణి పలికార్. ఏది ఏమైన్న ఇదద ర్ 
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న్నయయమూర్త లు ఏకాంతంగా సమావేశమయాయర్. 

'అమ్ర  బిన్  అల్  'ఆ'స్ , అబూ మూస్మ అష 'అరీన్న 

తన్ అభప్ర యానిి సమరథ ంచేందుకు ఆయని చాల్ల 

గౌరవాభమాన్నలలో ముంచెతాు ర్. వారదద ర మధ్య 

జరగిన్ సంభాష్ణ సారాంశం ఇది:  

అబూ మూసా: 'అమర ్ ! దైవపీర త్త, జాత్త అభవృదిధ  క్లిగి 

ఉన్ి అభప్ర  యంలో నీ ఉదేద శయం ఏమిటి? 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ : అదేమిటి? 

అబూ మూసా: 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) ఇటవంటి ఏ 

యుదధ ంలోనూ ప్ల్లగ న్లేదు. అతనేి ఎందుకు 

ప్లకుడిగా ఎంచుకకూడదు. ముఆవియహ్  ఈ పదవిక్త 

తగిన్వార్ కార్, అతనిక్త అరాత కూడా లేదు. ఒక్వేళ 

నవువ న్నతో ఏకీభవిస్తు  మళ్ళీ 'ఉమర్  (ర) పరప్లన్ 

త్తరగి వసుు ంది. 'అబ్దద లా్లహ్  తన్ తండిర  గురత ంపు 

సరవసామాన్యం చేసాు డు.  

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ : న్వ కొడుకు 'అబ్ను లోాహ్ పై మీ 

దృషి్ట ఎందుకు పడలేదు. పర త్తయక్తలాో, ప్ర ధాన్యతలాో 

వాడూ తకుకవేమీ కాదు. 

అబూ మూసా: నిససందేహంగా నీ కొడుకు కూడా చాల్ల 

గొపువాడే, కాని ఈ విచిిన్ి యుదాధ లాో వాడిని కూడా 

చేరు, నవువ అతనిపై మచులు త్చిుపటి్లవు. కాని 

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'ఉమర్  దైవభీత్త, దైవభక్తత  వలా 

ఇటవంటి ఆరోపణల నండి దూరంగా ఉన్నిడు. రా! 

అతనేి ప్లకునిగా ఎంచుకుందాం. 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ : అబూ మూసా! ఈ పదవి అరాత 

కేవలం ఒక్నోటితో త్తని మరోనోటితో త్తనిపించే వారకే 

ఉంటంది. 

అబూ మూసా: 'అమర ్ ! నీ ప్డుగాన. ఇంత రక్త ప్తం 

జరగిన్ తరావత మన్లిి ఆశర యించడం జరగింది. 

ఇపుుడు మళ్ళీ మన్ం వారని ఉపదర వాల వైెపున్కు 

నెటిలేం. 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ : మర మీ అభప్ర యం ఏమిటి?  

అబూ మూసా: మన్ అభప్ర యం ఏమిటంటే, 'అలీని, 

ము'ఆవియహ్ న తొలగిదాద ం. ముసా్లముల సలహా 

బృందానిి ఏరాుట చేస్ల ఎవరియిన్న 

ఎనికుంట్లర్.  

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ : నేనూ ఏకీభవిసుు న్నిన. 

ఇదద రూ నిరణ యించుకున్ి తరావత ఇదద రూ విడిపోయార్.  

'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబాుస్ , అబూ మూసా వదద కు వెళ్ళీ, 

''అలా్లహ్ సాక్తష ! 'అమర ్  మిమిలిి మోసగించి ఉంట్లడు. 

 

ఒక్వేళ ఏదైన్న విష్యంపై ఏకాభప్ర యం జరగిన్న మీర్ 

పర క్టించడంలో ముందడుగు వేయక్ండి, వాడు చాల్ల 

మోసగాడు. మిమిలిి వయత్తరేక్తంచి తీర్తాడు,'' అని 

అన్నిర్. దానిక్త అబూ మూసా మేమిదద రం ఎటవంటి 

నిరణ యంపై ఏకాభప్ర యం క్లిగి ఉన్నిమంటే అందులో 

అభప్ర యభేదాలు ఉండనే ఉండవు. అన్ంతరం మర్సటి 

రోజు మస్లజ ద్ లో ముసా్లమ్ లందరూ చేరార్. అబూ మూసా 

అష 'అరీ, 'అమర ్  బిన్  అల్  'ఆ'స్ తో, ''మంబర్పై ఎక్తక 

తీర్ు వినిపించండి,'' అని అన్నిర్. దానిక్త 'అమర ్  బిన్  

అల్ 'ఆ'స్  ''తమర్ పూజుయలు, పదద లు, మిమిలిి నేన 

అధిగ్మించలేన'' అని అన్నిర్.  

అపుటిక్త అబూ మూసా అష 'అరీ (ర)ని, 'అమర ్  బిన్  

అల్ 'ఆ'స్  పర భావిత్తలన చేయడం జరగింది. ఆయన్ 

నిరభయంతరంగా నిలబడి దైవసోు తర ం పఠించిన్ తరావత, 

''పర జల్లరా! మేము 'అలీని ము'ఆవియహ్ న 

తొలగించాము, క్నక్ మళ్ళీ ఒక్ సలహా బృందం, అది 

కరన్ వారని ఎనికుంటంది'' అని చెపిు మంబర్పై 

నండి దిగార్. 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  తర్వాత మంబర్ పైక్త ఎక్తక, 

''పర జల్లరా! 'అలీని, అబూ మూసా అష 'అరీ 

తొలగించార్. నేన కూడా తొలగిసుు న్నిన. కాని 

ము'ఆవియహ్ న అతని పదవిపై కొన్సాగిసుు న్నిన. 

ఎందుక్ంటే అతడు 'ఉసాిన్  మిత్తర లు, ప్లన్కు 

అందరక్ంటే అధిక్ంగా అరాత గ్లవార్.'' 

అబూ మూసా చాల్ల సాధు మన్సుకలు. ఈ పర క్టన్ వలా 

ఆశురాయనిక్త గురై, బిగ్గ రగా, ''ఇదేమి మోసం, నిజంగా నీ 

పరస్లథ త్త న్నలుక్ వెళీబ్నటిే కుక్కల్ల ఉంది'' అని చీవాటా 

పటి్లర్. 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  పర క్టన్ వలా జన్ం తీవర  ఆగ్ర హానిక్త 

గురయాయర్. షురైహ్  బిన్  హానీ, 'అమర ్  బిన్  

అల్ 'ఆ'స్ న కొరడాతో కొటిటం ప్ర రంభంచార్. ఇట 

అతని కొడుకు షురైపై దాడి చేయసాగాడు. కాని పరస్లథ త్త 

తీవర తరం కాలేదు, అబూ మూసా చాల్ల విచారంచి 

అపుటిక్పుుడే మక్కహ్ పర మాణమయాయర్. మిగిలిన్ 

జీవితమంతా ఏకాంతంలోనే గ్డిప్ర్.  
'ఖవారిజ  తలబిరుసుతనం: 'అలీ (ర) అభమానలాో 

కొందర్, అని మన్ం ఇంతకుముందు చదివాము. అలీ 

(ర) సిఫ్ఫీన్  నండి కూఫా వచిున తరాాత తమ 

అయిషి్టనిి ఎల్ల నిరూపించారంటే సుమార్ 12 వేల 

మంది సైన్యం నండి వేరై హరూరాల్ల నివస్లంచసాగార్. 
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'అలీ (ర), 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబాుస్ న, వారని 

బర త్తమాలడానిక్త పంప్ర్. అతని మాట విన్లేదు, 

చివరక్త 'అలీ (ర) సవయంగా వచాుర్. వారని 

న్చుజపిు కూఫా తీసుకువచాుర్. ఇట ప్లకుడు 

వారని న్చుజపుడానిక్త న్నయయమూర్త ల బ్నంచ న 

త్తరసకరంచారని, దానిండి పశాుతాు పం చెందారని 

'అలీ చెవిలో పడింది. ఆ వెంటనే ఆయన్ పర సంగిస్తు  

దానిి ఖండించార్. ఇంకా ముందు వీరే యుదధ  

నివారణకు పర యత్తించార్. మళ్ళీ తీర్ుపై వయత్తరేక్త 

చూప్ర్. ఇపుుడు ఒపుందానిి భంగ్ంచేస్ల యుదధ ం 

చేదాద మని పర యత్తిసుు న్నిర్. 'అలా్లహ్ సాక్తష ! ఇల్ల 

ఎంతమాతర ం జర్గ్దు,' అని అన్నిర్. అక్కడున్ి 

వారలో ఆ బృందానిక్త సంబంధించిన్ వార్ కూడా 

ఉన్నిర్. వారందరూ తీర్ుచేస్త హకుక కేవలం 

అలా్లహ్ కే ఉందని నిన్నదాలు చేసార్. 

'అలీ (ర) వెంటనే, 'సహన్ం వహించండి. దైవవాగాద న్ం 

సతయమైన్ది,' అని సమాధాన్ం ఇచాుర్. అయిత్త 

క్ర మంగా ఆ బృందం ఒక్ పర త్తయక్ త్గ్గా మారపోయింది. 

దౌమత్తల్  జందల్  న్నయయపీఠం వలా దేశంలో 

పర మాదక్రమైన్ పరస్లథ త్త ఏరుడింది. ఈ త్గ్వార్ 'అలీ 

(ర)న వదలి, 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  నహబ  అరార స్ర చేత్తపై 

బై్న'అత్  చేసార్. ఇంకా కూఫా, బ'స్ రహ్ , అన్ బార్  

మరయు మదాయిన్  మొదలైెన్ ప్ర ంతాలకు చెందిన్ 

వారందరూ నహర వాన్ ల్ల ఏక్మై హతయలు, దోపిడీలకు 

ప్లుడసాగార్. 

ఖ్దరీజీలు ధ్రిపరమైన్ విష్యాలాో న్నయయాధికార్లన 

నియమించడం అవిశావసమని, దీనివలా న్నయయ 

మూర్త లు, వారని ఎనికున్ివార్ వీర దృషి్టలో 

అవిశావసులు. ఇంకా వీరతో ఏకీభవించిన్వార ప్ర ణాలు 

తీయడం ధ్రిసమితం అని భావించేవార్. అన్ంతరం 

వీర్ 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఖబ్బాబ  ఆయన్ భారయన 

చాల్ల కూర రంగా చంపివేస్మరు. అదేవిధ్ంగా ఉమి 

స్లన్నన్  మరయు సైదావియహ్ న కూర రంగా హింస్లంచార్. 

దొరక్తన్ వారని తమలో క్లుపుకున్నిర్. లేదా కూర రంగా 

చంపివేసార్. 'అలీకీ ఈ కూర రమైన్ సంఘటన్ల గురంచి 

త్లిస్లంది. 'హారస్ ' బిన్  మరావన్ న పరశీలన్లకు 

పంప్ర్. అతనిి కూడా 'ఖ్దరజీయులు చంపివేసార్. 

'అలీ (ర) ఆ సమయంలో కొతు  తరహాలో స్లరయాపై 

దండత్తు  కారయక్ర మాలు చేపడుత్తన్నిర్. అయిత్త 

'ఖ్దరజీల తలబిర్సుతన్ం, హతయలు, దోపిడీలు 

 

మోసాలు ఎంత పరగిపోయాయంటే, మొదటి నిరణ యానిి 

మార్ుకొని 'ఖ్దరజీలన అణచడానిక్త నహర వాన్  వైెపు 

వెళీవలస్ల వచిుంది. 

నహర  వాన్  పోరాటం: న్హర్ వాన్  చేరన్ తరావత, అబూ 

అయూయబ  అ'న్వసరీ మరయు ఖైస్  బిన్  స'అద  బిన్  

'ఉబ్బదహ్ లన, 'ఖ్దరజీల వదద కు వారని 

హెచురంచమని పంప్ర్. అయిన్న సమసయ పరష్టకరం 

కాన్ందు వలా, 'ఖ్దరజీల ఒక్ న్నయకుడైన్ ఇబ్నిలోవా 

న పిలిపించి, 'అలీ (ర) సవయంగా అనేక్ విధాలుగా 

న్చుజప్ుర్. కాని వార హృదయాలు కాఠిన్యంతో 

నిండి ఉండటం వలా ఎనిి విధాలుగా బోధ్న్లు, 

హితోపదేశాలు పనిక్తరాలేదు. 'అలీ (ర) చేస్తది లేక్ 

సైన్నయనిి స్లదధ ంక్ండని ఆదేశంచార్. కుడిపర క్క 'హజర్  

బిన్  'అదీ, ఎడమ పర క్క షీస్ బిన్  రబియా, సైనికులపై 

అబూ ఖతాదా అన్నసరీ, వాహన్నల దళంపై అబూ 

అయూయబ్  అ'న్నసరీని నియమించి సైన్య పంకుత లన 

యుదాధ నిక్త స్లదధ ం చేసార్. 

'ఖ్దరజీలాో ఒక్ వరగ ం 'అలీ (ర)తో యుదధ ం చేయట్లనిక్త 

సంశయంలో పడిపోయింది. అందువలాే యుదధ ం ప్ర రంభం 

కాగానే సుమార్ 500 మంది యుదధ ం వదలి 

ప్రపోయార్. పదద  సంఖయలో మరో బృందం కూఫా వెళ్ళీ 

పోయింది. మరో 1000 మంది పశాుతాు పంచెంది, 'అలీ 

(ర)న శరణుకరార్. ఇక్ 'అబ్ను లోాహ్  అరార స్ర 

న్నయక్తవంలో కేవలం 4 వేలమంది 'ఖారిజ్రలు 

మాతర మే మిగిల్లర్. అయిత్త వీరలో చాల్లమంది 

వీర్లు, శూర్లు ఉన్నిర్. అందువలా వార్ చాల్ల 

తీవర మైన్ దాడిక్త ప్లుడిార్. 'అలీ (ర) స్లథ రతవంతో 

లేకుంటే వారని ఎదురోకవటం చాల్ల క్షి్ం అయేయది. 

'ఖ్దరజీల పరస్లథ త్త ఎల్ల ఉందంటే, వార శరీర భాగాలు 

త్గిపడుత్తన్నియి. అయిన్న వార దాడిలో బలహీన్త 

జనించలేదు. సరీహ్  బిన్  అల్ ఫా ఒక్ కాలు త్గిపోయిన్న 

ఒంటరగా ఒక్ కాలిపైనే నిలబడి క్ర మంగా 'ఖ్దరజీలు ఒక్ర 

తర్వాత ఒక్రని చంపుతూ ఉన్నిర్. యుదధ ం 

ముగిస్లన్ తరావత 'అలీ (ర) 'ఖ్దరజీ హత్తలాోని ఒక్ 

వయక్తత ని వెదక్టం ప్ర రంభంచార్. వాడి గురంచి పర వక్త  (స) 

భవిష్యవాణి పలిక్త ఉన్నిర్. అన్ంతరం అతనిి 

చిహాిలతో ఆ శవం దొరక్తంది. అపుుడు 'అలీ(ర), 

'అలా్లహు అక్ుర్ , అలా్లహ్ సాక్తష ! పర వక్త  (స) పలిక్తన్టిే 

ఉన్నిడు,' అని పలికార్. 
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నహర వాన్  యుదధ ం ముగిస్లన్ తరావత 'అలీ (ర) స్లరయా 

వైెపు పర యాణమవమని ఆదేశంచార్. కాని అష అస్  బిన్  

ఖైస్ , న్నయకుడా! మా అముిల పదులు ఖ్దళ్ళ 

అయిపోయాయి. క్రవాల్లలు కూడా సాన్పటిి లేవు. 

బాణాల పళ్ళీ కూడా ప్డై పోయాయి. అందువలా మన్ం 

శత్తర వుపై దాడిచేయడానిక్త ముందు అనిిటినీ స్లదధ ం 

చేసుకుంటే మంచిది. 'అలీ (ర) అష 'అస్  అభప్ర యం 

పర కారం న్ఖ్ లియలో విడిది చేస్ల, స్లదధ ం క్మిని 

ఆదేశంచార్. కాని స్లదధ ం కావడానిక్త బదులు మలా 

మలాగా 10, 20 గా కూఫా వైెపు జార్కసాగార్. చివరక్త 

1000 మంది మిగిల్లర్. 'అలీ (ర) ఇదంతా చూస్ల 

స్లరయాపై దాడి నిరణ యం మార్ుకున్నిర్. త్తరగి 

కూఫా వెళ్ళీపోయార్. 

ఈజిపుు  విష్య్ంల్ల సంశయ్ం: 'అలీ (ర) అధికారంలోక్త 

రాగానే 'ఉసాిన్  (ర) కాలం న్నటి స్లబుందిని తొలగించి 

కొతు  స్లబుందిని నియమించార్. ఈజిపిులో ఖైస్  బిన్  

స'అద  అ'న్వసరీ అధికారగా ఉండేవార్. అతడు 

వివేక్ంతో ఇంచుమించు ఈజిపిున్ంతా 'అలీ (ర) 

అధికారంపై ఒపిుంచార్. వార నండి బై్న'అత్  

తీసుకున్నిర్. కేవలం ఖుర తుబ్బ పర జలే ఇంకా 

సంశయంలో ఉన్నిర్. పరస్లథ త్తలు సదుద మణిగే వరకు 

తమన బై్న'అత్  కొరకు బలవంతం చేయరాదని, అయిత్త 

ప్లకుని విధేయతలో ఎటవంటి లోటూ రానీయమని, 

అదేవిధ్ంగా దేశశాంత్త భదర తలాో ఎటవంటి విఘాతం 

క్లిగించమని అన్నిర్. జైెన్  బిన్  స'అద  కూడా చాల్ల 

త్లివిగ్ల మేధావి. అతడు ఆ త్తనెటీగ్ల గూటిని 

క్దిలించడం అవివేక్ంగా భావించి, వారని సుఖంగా 

జీవించమని అనమత్త ఇచాుర్. ఫలితంగా వారందరూ 

విధేయులైెపోయార్. పని చెలాించడంలో ఎటవంటి 

అపీలు చేయలేదు. 

సిపీీన్  సన్నిహాలు ప్ర రంభం అయాయయి. ఒక్వేళ 

మరోవైెపు నండి, ఖైస్  బిన్  స'అద  ఈజిపిు వారని 

తీసుకొని స్లరయాపై దాడిచేస్త పర మాదం అని 

ము'ఆవియహ్  భయపడి ఖైస్  బిన్  స'అద్ కు ఉతు రం 

వార స్తు  తన్న సమరథ ంచమని కరార్. ఖైస్  బిన్  సఅద్  

సమాధాన్ం ఇవవకుండా దాటవేసార్. అది గ్ర హించిన్ 

ము'ఆవియహ్  న్ని మోసగించాలని పర యత్తి 

సుు న్నివా? న్నల్లంటి వయక్తత  నీ పన్నిగ్ంలోనిక్త రాడు, 

నవువ న్ని మోసంచేయాలని అనకుంటన్నివు, న్న 

ఒక్క సైగ్ ఈజిపిున న్నశన్ం చేయగ్లదు అని ఉతు రం 

 

వార సార్. ఖైస్  బిన్  స'అద్  ఆ ఉతు రానిక్త క్ఠిన్ంగా 

సమాధాన్ం ఇస్తు , 'నేన నీ హెచురక్ల వలా 

భయపడన. అలా్లహ్ కరత్త నీ పరస్లథ త్త పలుచబడి 

పోత్తంది' అని వార సార్. 

  ఖైస్  బిన్  స'అద్  చాల్ల గొపు వివేక్వంత్తలు, 

గౌరవనీయులు. పర వక్త  (స) వెంట అనేక్ యుదాధ లలో 

అన్నసరా న్నయకులుగా ఉన్నిర్. అతని ముందు 

పన్నిగాలేవీ పనిక్తరావటం లేదని గ్ర హించిన్ 

ము'ఆవియహ్  అతనిి ఈజిపిు నండి తొలగించట్లనిక్త 

ఖైస్  బిన్  సఅద్  న్ని సమరథ సుు న్నిరని పుకారా్ 

పుటిించార్. ఈ గాలివారత లు 'అలీ (ర) వరకు చేరాయి. 

ము'హమాద  బిన్  అబీ బక ర  ద్న్ని మరీ దిటిు ంచి 

వివరించారు. ఇంకా ఖుర్ 'త్తబా పర జల నండి బై్న'అత్  

తీసుకక్పోవట్లనిి సాక్షయంగా పటి్లర్. 

  'అలీ (ర) ఈ వారత లకు పర భావిత్తలైె ఖైస్  బిన్  స'అద్ న 

ఖుర్ 'త్తబా వారతో బై్న'అత్  తీసుకమని ఆదేశంచార్. 

దానిక్తన ఖుర్ 'త్తబా 10 వేల జన్నభా గ్ల పటిణం. 

అందులో బ'సర ్  బిన్  అర్ తాత్ , సలమహ్ బిన్  

ముఖ్ లిద్ , ము'ఆవియహ్  బిన్  ఖరీజ  వంటి వీర్లు 

ఉన్నిర్. వారతో తలపడటం మంచిది కాదని 

అభప్ర యపడిార్. అనేక్సారా్ ఆదేశాలు వచిు వత్తు డిపడి 

రాజీన్నమా చేసార్. ఖైస్  సా్మనంల్ల ము'హమాద  బిన్  

అబీ బక ర  ఈజిపుు  గవరిర గా న్నయ్మతులయాయరు. 

ఈ అనభవం లేని న్వ యువకుడి పర వరత న్ వలా 

ఈజిపిులో ఆందోళన్లు, క్లాోల్లలు చెలరేగాయి. ఇంకా 

అతడు ఖుర్ 'త్తబావారని రచుగొటిి వారని ఆగ్ర హానిక్త 

గురచేసాడు. 'అలీ (ర) కు అక్కడి పరస్లథ త్తలు 

త్లిసాయి. 'అలీ (ర) స్లపీీన్  యుదధ ం తర్వాత, అష్త ర  

నఖయీన్న ఈజిపిు పంపి ము'హమిద్  బిన్  అబీ 

బక ర్ న తొలగించి స్లరయా పరస్లథ త్తలన చక్కదిదద మని 

పంప్ర్. కాని మారగ ంలో అష్ు ర్  న్ఖయీనిన 

ము'ఆవియహ్  విష్ం ఇచిు చంపించార్. ఇంకా, 'అమ్ర  

బిన్  'ఆ'స్  న్వయ్కతాంల్ల ఒక పదు  సైన్వయన్ని 

ఈజిపుు కు పంపించాడు. ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక ర్ కు 

ఈ సైన్నయనిి ఎదురోకవటం చాల్ల క్షి్ం అయియంది. 

రండువేల మంది సైన్నయనిి తీసుకొని వీరోచితంగా 

పోరాడార్. ఫలితంగా 'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  ఖర్ 'త్తబా 

న్నయకుడైన్ ము'ఆవియహ్  బిన్  'ఖదీజ  సహాయం 

కరవలస్ల వచిుంది. కాని ఈ మధ్యలో ము'ఆవియహ్  ఒక్ 

పదద  సైన్యంతో వచిు చుటిముటి్లర్. ము'హమిద్  బిన్  
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అబీ బక ర్  అనచర్లు ప్రపోయార్. లేదా 

చంపబడిార్. ము'హమిద్  బిన్  అబీ బక ర్  కూడా ఒక్ 

శధిలంగా పడి ఉన్ి భవన్ంలో దాకుకన్నిర్. కాని 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  గూఢచార్లు పస్లగ్టిి పటికొని 

త్చాుర్. ము'ఆవియహ్  బిన్  'ఖదీజ  చాల్ల కూర రంగా 

చంపి శవానిి ఒక్ గాడిద శవంలో పటిి కాలిువేసార్.  

ఇటవంటి భయంక్రమైన్ పదధ త్త పర కారం 38 హిజీ్రల్ల 

ఈజిపిు తీర్ు జరగిపోయింది. 'అలీ తన్ నిససహాయత 

వలా ము'హమిద్  అబీ బక ర్ కు ఎటవంటి సహాయం 

చేయలేక్ పోయార్. 

ఆ సంవతసరమే అంటే 38వ హిజీ్రల్ల ము'ఆవియహ్  

బ'సార  వారని 'అలీ (ర) విధేయతనండి తీస్ల తన్ 

పర భుతావనిక్త సమరథ ంచే విధ్ంగా చేయడానిక్త 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'హ'దరమీని బ'సార  పంప్ర్. 'అబ్దద లా్లహ్ కు ఈ 

విష్యంలో విజయం లభంచింది. బనూ తమీమ్  

త్గ్వార్, ఇంకా బ'సార  పర జలు అతని ఆహావన్ననిి 

సీవక్రంచార్. 'అలీ స్లబుంది అయిన్ 'జియాద్  బ'సార  

వదలి హిరాన్ లో తలదాచుకవలస్ల వచిుంది. 'అలీ 

(ర)కు ఈ విష్యం త్లిస్లంది. 'అలీ (ర) ఐన్  బిన్  

సబీఅన ఇబ్ని 'హ'దరమీని ఎదుర్చకన్ట్లనిక్త పంప్ర్. 

కాని ము'ఆవియహ్  అభమానలు అతనిి చంపివేసార్. 

ఐన్  బిన్  సబీఅ తర్వాత 'అలీ (ర) జారయ బిన్  

ఖుదామాన ఇబ్ని 'హ'దరమీపై నియమించార్. అతడు 

చాల్ల వివేక్ంగా బ'సార  చేర ఇబ్ని 'హ'దరమీ అతని 

అనచర్లన చుటి ముటి్లర్. వారందరనీ 

దాకుకన్ిచోటే కాలిువేసార్. బ'సార  పర జలు మళ్ళీ 

విధేయత సీవక్రంచార్. 'అలీ (ర) అందరనీ 

క్షమించివేసార్. 

దీ్రహ్లన్ని ఛేదించడం: నహర వాన్  యుదధ ం వలా 'ఖ్దరజీల 

బలం సన్ిగిలాింది. అయిత్త వార చిన్ి చిన్ి 

బృందాలు దేశంలో అక్కడక్కడా ఉండేవి. పర త్తరోజూ ఏదో 

ఒక్ క్లాోలం సృషి్టంచేవి. ఒక్ 'ఖ్దరజీ ఖిరీర త్  బిన్  రాష్టద్  

అనేక్ మతాల వారని తన్ వలలో చిక్తకంచి దేశంలో అనిి 

వైెపుల దొంగ్తన్నలు, దోపిడీలు చేస్తవాడు. ఇంకా 

జిమీిలన రచుగొటిి దోర హానిక్త ప్లుడిన్టా చేస్తవాడు. 

'అలీ (ర) 'జియాద్  బిన్  'హఫ 'సహ్, మరో ఉలాేఖన్ంలో 

ముఖ్ తర్  బిన్  ఖైస్ న అతనిి వారంచడానిక్త పంప్ర్. 

అతన వాడిని వెంట్లడి రాయ  హుర్ ముజ  కొండ 

ప్ర ంతంలో ఎదుర్చకని చంపివేసార్. జిమీిలు మళ్ళీ 

విధేయులయాయర్. అతడు వారపటా సునిితంగా 

 

వయవహరంచాడు. ఇసాామ్ న తయజించిన్వార్ కూడా 

మళ్ళీ ఇసాామ్ న సీవక్రస్తు , వారని కూడా గౌరవ దృషి్టతో 

చూస్తవార్. వార్ చాల్ల పర భావిత్తలయాయర్. మూఖల్  

బిన్  ఖైస్  రాయ  హుర్ ముజ  నండి త్తరగి వచిున్పుడు 

చాల్ల గొపుగా వీడ్కకలు పలుకుతూ ఈరానీ సీు ా 

పుర్షులు క్ళీంట నీళ్ళీ పటికున్నిర్.  
ము'ఆవియ్హ్  ఎత్తు గ్డలు: సిఫ్ఫీన్  యుదధ ం వాయిదా 

పడటం, తీర్ు సమసయ ఒక్వైెపు, మరోవైెపు 'అలీ (ర) 

అభమానలాో అభప్ర యభేదాలు క్లిుంచి 'ఖారిజ్రలన 

జన్నంపజేస్మడు. దీని వలా 'అలీ (ర) అభమానల ధైరయం 

సన్ిగిలాి చలాబడి పోయార్. ఫలితంగా యుదధ నివారణ 

దిశగా పయనించార్. తన్ పర సంగాల దావరా వారని 

పేర రేపించడం, జరగింది. కాని ఎటవంటి ల్లభం లేకుండా 

పోయింది. 'అలీ (ర) చేస్లన్ పర సంగాలు న్హజుల్  

బల్లగాలో పందుపరచబడి ఉన్నియి. తన్ 

అభమానలు ఇల్ల ధైరయం కలోువడం చూస్ల 'అలీ (ర) 

చాల్ల విచారంచార్. ము'ఆవియహ్ కు ఇదంతా 

త్లిస్లంది. పరస్లథ త్తలన దృషి్టలో పటికొని యుదాధ నిక్త 

బదులు ఒక్ పదద  కుతంతార న్నకి ప్లుడిార్. 39వ 

హిజీ్రల్ల చిన్ి చిన్ి సైనిక్ పట్లల్లలు 'హిజా'జ , 

ఇరాఖ్, జ'జీరలలో వాయపింపజేసార్. అక్కడ అశాంత్త 

పర బలి 'అలీని ఆందోళన్లకు గురచేసార్. అన్ంతరం 

నోమాన్  బిన్  బషీర  2000 మందిని తీసుకొని 

ఐనతు మర్ కు, నఫియాన్  బిన్  'ఔఫ  6000 మందిని 

తీసుకొని అంబార్ కు, 'అబ్ను లోాహ్  బిన్  ఫజ్జరీ 1700 

మందిని తీసుకొని తై్మాకు ము'ఆవియహ్  దజ ల 

తీరప్ర ంతాలపై దాడిచేస్ల పర జానిధులన దోచుకున్నిర్. 

'అలీని వదలి పర జలు తమ పర భుతావనిి అనసరంచేల్ల 

చేసార్.  
కిరాాన్ , ఫారిస్  దీ్రహ్లలన ఎదుర్కకనటం: 'అలీ (ర) 

ఆక్ర మణలకు ప్లుడిన్ ము'ఆవియహ్ కు చెందిన్ 

బృందాలన ఆయా ప్ర ంతాల నండి తరమివేసార్. 

అయిత్త ఆ ప్ర ంతాలలో అశాంత్త నెలకుంది. క్తరాిన్ , 

ఫారస్  ప్ర ంతాల పర జలు పని చెలాించడం మానివేసార్. 

ఇంకా చాల్ల ప్ర ంతాలలో ఆయన్ నియమించిన్ 

స్లబుందిని తొలగించార్. 'అలీ (ర) ఈ సంకష భానిి 

ఎదుర్చకనేందుకు, జి'యాద్ న నియమించార్. అతడు 

చాల్ల తొందరగా కిరాాన్ , ఫారిస్ , ఈన్వన్  ప్ర ంతాలలో  

సంకష భానిి తొలగించి శాంత్తభదర తలు సాథ పించార్. 

సంకష భానిి పరష్కరంచిన్ తరావత 'అలీ (ర) ఈరానీ 
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దోర హుల పటా ఎంతో మంచిగా వయవహరంచార్. 

ఈరానీయనా్లో పర త్త ఒక్కరూ చిన్ి, పదద  పగ్డకుండా 

ఉండలేక్ పోయార్.  

విజయాలు: లోగ్డ పరస్లథ త్తల వలా మీకు త్లిస్లపోయి 

ఉంటంది. 'అలీ (ర) అంతరగ త క్లహాలు, సంకష భాలన 

పరష్కరంచడంలోనే నిమగ్ిమయిపోయార్. 

విజయాలపై దృషి్ట సారంచేందుకు ఆయన్కు సమయం, 

తీరక్ లభంచ లేదు. అయిన్న విదేశీ వయవహారాలన 

మర్వకుండా సీసాు న్ , కాబూల్  ప్ర ంతాలన తన్ 

అధీన్ంలోక్త తీసుకొని ముందడుగు వేసార్. 

(ఫుతూహుల్  బ్నల్ ద్న్ ) 

38 హిజీ్రల్ల కొంతమంది ముసా్లములన భారతదేశంపై 

దాడిచేయట్లనిక్త అనమత్త ఇవవబడింది. అపుుడు 

కోకన్ , ముంబ్బయి ప్ర ంతాలు స్లంధ లో ఉండేవి. 

ముసా్లములు అనిిటిక్ంటే ముందు ఆ కాలంలో కక్న్ పై 

దాడిచేసార్. (ఫుతూహుసిసంధ ) 

'హిజ్జ'జ  మరియు 'అరబ  ఆకర మణకు పీయ్తాిలు: 

ము'ఆవియహ్  40వ హిజీ్రల్ల మళ్ళీ కొర తు గా 

పర యతాిలు కొన్సాగించార్.  బ'సీర  బిన్  అర తాత్ కు 

3 వేల మంది సైన్నయనిి ఇచిు 'హిజా'జ  కు పంప్డు. 

అతడు ఎటవంటి యుదధ ం, పోరాటం లేకుండా మక్కహ్ 

మదీన్హ్ లన ఆక్ర మించుకొని ఇక్కడి వారని 

బలవంతంగా ము'ఆవియహ్  కసం బై్న'అత్  

తీసుకున్నిర్. అక్కడి నండి యమన్  వైెపు ముందుకు 

పోయార్. అబూ మూస్మ అష 'అరీ ముందు నండే 

రహసయంగా యమన్  ప్లకుడైన్ 'ఉబైదులోాహ్  బిన్  

'అబ్బాస్ కు బ్దస్ ర్  బిన్  అబీ అర్ తాత్  దాడి గురంచి 

హెచురస్తు , ము'ఆవియహ్  అధికారానిి సీవక్రంచని 

వారని చాల్ల నీచంగా చంపుత్తన్నిడని త్లియ 

పరచార్. 'ఉబై్నదులా్లహ్  బిన్  'అబాుస్  తన్న 

బలహీనడిగా భావించి 'అబ్దద లా్లహ్  బిన్  'అబ్దద ల్  

మదాన్ న తన్ సాథ న్ంలో పటిి సహాయంకసం 'అలీ (ర) 

వదద కు వచాుర్. బ్నసీర  బిన్  అబీ అర తాత్  యమన్  

చేర ఉబై్నదులా్లహ్  బిన్  'అబాుస్  యొక్క ఇదద ర్ 

చిన్నిర్లన ఇంకా 'అలీ (ర) అభమానలన చాల్ల 

కూర రంగా చంపివేసాడు.  

మరోవైెపు స్లరయా సైనికులు సరహదుద లాో దాడులు చేస్ల 

అక్కడి జిలా్ల అధికారని ఓడించి అంబార్ న 

ఆక్ర మించుకున్నిర్. 'అలీక్త బ్ద'సర ్  బిన్  అర్ తాత్  

దురాిరాగ లన గురంచి త్లిస్లంది. 'అలీ (ర) జారయ 

 

బిన్  ఖుదాన మరయు వహబ్  బిన్  మస్ ఊద్ కు 4000 

మంది సైనికులనిచిు వారని ఎదురోకవడానిక్త 'హిజా'జ  

పంపి, కూఫా జామ మస్లజ ద్ లో పర భావపూరతమైన్ 

పర సంగాలు చేస్ల సైనికులన ఇరాఖ్ సరహదుద ల నండి 

స్లరయా సైనికులన తొలగించాలని కరార్. అతని(ర) 

పర సంగాలకు పర జలాో ఉతాసహం, ఉత్తు జం, చుర్కుతన్ం 

విక్స్లంచాయి. అందరూ నిన్నదాలు చేసార్. కాని సైన్యం 

వెళ్ళీ సమయం వచేుసరక్త కేవలం 300 మంది మాతర మే 

మిగిల్లర్. అది గ్మనించిన్ 'అలీ (ర) చాల్ల 

విచారంచార్. 'హిజర ్  బిన్  'అదీ, స'అద్  బిన్  ఖైస్ , 

న్నయకా! క్ఠిన్ంగా వయవహరంచనిదే పర జలు దారలోక్త 

రార్. తపునిసరగా యుదాధ నిక్త సన్ిదధ ం కావాలని, 

లేకుంటే క్ఠిన్ంగా వయవహరంచటం జర్గుత్తందని 

పర క్టన్ చేయించమని కరార్. ఇపుుడు పర జలకు ఈ 

మారగ ంతపు మరోమారగ ం కాన్రాలేదు. అయిత్త ఈ 

ఏరాుటా ఇంకా పూరత కాక్ ముందే ఇబి ములామ  

విష్పూరితమైన కరవాలంతో అలీ(ర) చంపివేస్మడు. 

ఈ వయధాభరతమైన్ సంఘటన్ ఈవిధ్ంగా ఉంది, 

''నహర వాన్  సంఘటన్ తరావత కొందర్ ఖ్దరజీలు 

'హజ  సందరభంగా ఒక్చోట చేర సమసయలన గురంచి 

చరుంచి, చివరక్త ఈ ముగుగ రు వయకుత లు 'అలీ, 

ము'ఆవియ్హ్ , 'అమ్ర  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ , ఉన్ింత 

వరకు ముసా్లములు యుదాధ లకు దూరం కాలేర్. క్నక్ 

ముగుగ ర్ వయకుత లు ఈ ముగుగ రని చంపట్లనిక్త స్లదధ  

మయాయర్. 'అబ్దద రర 'హాిన్  బిన్  ములామ  - 'అలీన్న 

చంపే బాధ్యత తీసుకున్నిడు. అదేవిధ్ంగా నజ్జల్  - 
ము'ఆవియ్హ్ న చంపే బాధ్యత తీసుకున్నిడు. 

'అబ్ను లోాహ్ -'అమ్ర  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ న చంపే బాధ్యత 

తీసుకున్నిడు. ఈ ముగుగ రూ తమ తమ బాధ్యతల 

కసం పర యాణ మయాయర్. కూఫా చేరన్ తరావత ఇబి 

ముల్ జిమ  నిరణ యం మరంత దృఢంగా తయారయింది. 

ఖితామ్  అనే అందమైన్ యువత్త 'అలీని చంపిత్త తాన 

పళ్ళీ చేసుకుంట్లన్ని, 'అలీ(ర) హతయన మహర్ గా 

నిరణ యిసాు న్ని చెపిుంది. 

40వ హిజీ్రల్ల రమ'దాన్  మాసంలో ముగుగ రూ ఒకే రోజు 

ఉదయం ముగుగ రపై దాడి చేసార్. ము'ఆవియహ్ , 

'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  తపిుంచుకున్నిర్. 

ము'ఆవియహ్ పై దాడి తపిుంది. 'అమర ్  బిన్  అల్ 'ఆ'స్  

ఆ రోజు ఇమామత్ కు రాలేదు. అతని సాథ న్ంలో మరో వయక్తత  

వచాుడు. 
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'అలీ (ర) మస్లజ ద్ లోనిక్త వచిు పడుకొని ఉన్ి ఇబ్ని 

ముల్ జిమ్ న మేల్లకలిప్ర్. 'అలీ (ర) న్మా'జు 

ప్ర రంభంచిన్ తరావత తల సజాద లో ఉండగా ఆ 

ప్ప్త్తిడు ఇబ్ని ముల్ జిమ్  చాల్ల భయంక్రమైన్ 

దాడి చేసాడు. తలకు గాయం తగిలింది. పర జలు అతనిి 

పటికున్నిర్. (తబ్ రీ). 'అలీ (ర)కు చాల్ల తీవర మైన్ 

గాయం తగిలింది. బర త్తకే ఆశలేకుండా పోయింది. 

అందువలా 'హసన్  మరయు 'హుసైన్ లన పిలిచి 

హితబోధ్ చేసార్. ఇంకా ము'హమాద  బిన్  

'హనఫియ్హ్ పటా సునిితంగా వయవహరంచమని 

తాకీదు చేసార్. జున్ దుబ  బిన్  'అబ్ను లోాహ్ , ''తమర 

తర్వాత మేము 'హసన్  చేత్తపై బై్న'అత్  చేసాు ం,'' అని 

అన్నిర్. కాని అతన దానిి గురంచి నేనేమీ 

చెపుదలచుక లేదు, మీరందరూ క్లస్ల దానిి 

నిరణ యించగ్లర్ అని చెపిు, అనేక్ విష్యాల గురంచి 

బోధించార్. హంతకుని గురంచి మాటా్లడుతూ 

సాధారణమైన్ రక్త పరహారం తీసుకవాలి అని సలహా 

ఇచాుర్. (తబ్ రీ) 

క్రవాలం విష్ం పటిి ఉన్ిందువలా విష్ం చాల్ల వేగ్ంగా 

వాయపించింది. అదే రోజు 20వ త్తదీ రమ'దాన్  శుక్ర వారం 

న్నడు 40వ హిజీ్రల్ల మరణ్నంచారు. 'హసన్  (ర) 

సవయంగా తన్ చేత్తలతో ఖన్న్ సంసాకరాలు 

పూరత చేసార్. జన్న'జహ్ న్మా'జ లో న్నలుగు తక బీరాకు 

బదులు ఐదు తక బీరా్ పలికార్. ఉజా్జ అనే పేర్గ్ల 

సిశాన్ంలో ఖన్న్ం చేసార్. 

'అలీ (ర) వీరమరణం తర్వాత పర జలు 'హసన్  బిన్  

'అలీని ప్లకుడుగా ఎనికున్నిర్. ఆ సమయంలో 

అతనిక్ంటే అరాత గ్లవారవరూ లేర్ కూడా. 'హసన్  

(ర) అధికార పగాగ లు చేపటిిన్ తరావత ము'ఆవియహ్  

మళ్ళీ పీడించడం ప్ర రంభమయియంది. దీనివలా ఇదద రలో 

ఎక్కడ యుదధ ం సంభవిసుు ందోన్ని భయంవేస్తది. ఇట 

ఖారిజ్రలు కూడా బలమైన్ సాథ న్ంలో ఉన్నిర్. 

అందువలా పరస్లథ త్తలనిిటినీ దృషి్టలో పటికొని 'హసన్  

బిన్  'అలీ ము'ఆవియ్హ్ తో ఒపపందం కుదురుు 

కున్విరు. అధికారం ఆయన్కు అపుజపిు రాజకీయాల 

నండి తపుుకున్నిర్.  

ఒపుందం ఈ క్తర ంది ష్రత్తలతో జరగింది: 1. ఏ ఇరాఖీ 

వయక్తత ని అన్నయయంగా బంధించటం జర్గ్దు. 2. అందరకీ 

అభయం ఇవవడం జరగాలి. 3. ఇరాఖీయీల 

తపుులన మనిించాలి. 4. హవా'జ  నండి లభంచే 

 

పని 'హసన్ కు పర త్తయక్తంచాలి. 5. 'హుసైన్ కు 

సంవతసరానిక్త 2 లక్షలు ఇవావలి. 6. బనీ హ్లషిమ కు 

కానక్లాో ఇతర విష్యాలాో బనీ 'ఉమయ్యపై 

ప్ర ధాన్యత ఇవావలి.  

'అబ్ను లోాహ్  బిన్  'ఆమర  ఈ ష్రత్తలు వార స్ల 

ము'ఆవియహ్ కు పంప్ర్. ఆయన్ ఎటవంటి 

అభయంతరం లేకుండా ఈ ష్రత్తలనిిటినీ సీవక్రంచార్. 

తన్కాలంలో వాటిని అనమత్తసుు న్ిటి వార స్ల రాజ 

ముదిర క్వేస్ల సభకుల సాకాష యలు వేయించి 'హసన్ కు 

పంప్ర్. 

పర భుతవం నండి తపుుకున్ి తరావత 'హసన్  (ర) 

స్లరయాతో పోరాడుత్తన్ి ఖైస్  బిన్  స'అద  అ'న్వసరీన్న 

వయవహారాలనిిటినీ ము'ఆవియహ్ కు అపుగించి 

మద్య్న్  వచేుయమని ఆదేశంచార్. ఖైస్ కు ఈ 

ఉతు రం అందగానే చదివి వినిపించార్. దీని తర్వాత 

మన్కు రండు మారాగ లు ఉన్నియని ఒక్టి న్నయక్తవం 

లేకుండా యుదధ ం చేయటం లేదా ము'ఆవియహ్  

విధేయతన ప్టించటం. అయిత్త ఖైస్  'హసన్  ఆదేశం 

పర కారం మదాయన్  వచాుర్. అతడు మదాయన్  

వచిున్ తరావత 'హసన్  కూఫా వెళ్ళీర్. ము'ఆవియహ్  

వచిు ఆయని క్లిసార్. ఇదద ర మధ్య ఒపుందం 

ష్రత్తలన వినిపించడం, ధ్ృవీక్రంచడం జరగింది. 

(అఖుబార్త్తు ల్లల్ )  
పైన్ పేర్చకన్ి ష్రత్తలతో ప్ట మరో ష్రత్త అంటే 

ము'ఆవియహ్  తర్వాత 'హసన్  ప్లకుడౌతార్ అనేది 

కూడా ప్ర చురయంలో ఉంది. కాని ఈ ష్రత్త చారతర క్ 

పుసు కాలాో ఎక్కడా లేదు. అందువలా దీనిక్త ఎటవంటి 

ప్ర ముఖయత లేదు. మరో సాక్షయం ఏమిటంటే 'హసన్  (ర) 

మరణానంతరం ము'ఆవియహ్  య'జీద్  కసం బై్న'అత్  

తీసుకవడానిక్త మదీనహ్ వెళ్ళళరు. ఇబి 'జుబైర , 

'హుసైన్  (ర), 'అబ్ను రర 'హ్లాన్  బిన్  అబీ బక ర  మొదలైెన్ 

వార ముందు ఈ వయవహారానిి పటిటం జరగింది. 

వాళ్ళీ దానిక్త వయత్తరేక్ంగా సుందించార్. '' 'అబ్దద లా్లహ్  

బిన్  'జుబై్నర్ , 'ఇది ఖలీఫాల ఎనిిక్కు వయత్తరేక్ం,  

అందువలా దీనిి మేము ఆమోదించమని,' అన్నిర్. 

'అబ్దద రర 'హాిన్  బిన్  అబీ బక ర్ , 'ఇది ఖైసర్ , క్తసార ల 

సాంపర దాయం,' అన్నిర్ గాని, ''హసన్  కేవలం మీ కసం 

తపుుకున్నిరని, క్నక్ య'జీద్  కసం బై్న'అత్  

చేయలేము'' అని మాతర ం అన్లేదు. 
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ఒక్వేళ వీరక్త ఈ ష్రత్త త్లిస్ల ఉంటే ఇతర విష్యాలతో 

ప్ట దీనిికూడా త్లియపరచేవార్. ఆ తర్వాత 

ము'ఆవియహ్  మరణాన్ంతరం హు'సైన్  య్'జ్రద కు 

పోటీగా న్నలబడాారు. అపుుడు కూడా పర సంగించార్. 

అందులో కారణాలు త్లిప్ర్. కాని ఏ పర సంగ్ంలోనూ 

''న్న సోదర్డు 'హసన్  కేవలం ము'ఆవియహ్  కాలం వరకే 

తపుుకున్నిర్'' అని మాతర ం అన్లేదు. అంటే 

ఇటవంటి ష్రత్త ఏమాతర ం లేన్టాే లెక్క. అయిత్త కొంత 

మంది చరతర కార్లు ఎందుకు పేర్చకన్నిరనే పర శి 

తలెత్తు త్తంది. దీనిక్త సమాధాన్ం ఒక్కటే బనీ 

'ఉమయ్య, బనీ హ్లషిమ లు పరసురం ఉలాేఖన్నలన 

క్లిుంచుకునే వార్. అంటే పరసురం బ్దరదచలాుకునే 

వార్.  
ము'ఆవియహ్  'అలీ (ర)కు వయత్తరేక్ంగా యుదాధ నిి 

పురకొల్లుర్, ఆ తర్వాత తన్ తరావత య'జీద్ న 

యువరాజు చేస్ల ఇసాామీయ ఖిల్లఫత్ న ఆపి ఇసాామీయ 

చరతర లో ఒక్ గొపు మార్ు త్చాుర్. అయిత్త దీనిి 

దాని సాథ న్ంలో ఉంచాలి. కాని ఆయన్ వయత్తరేకులు 

ఊర్కలేక్ అతనిక్త వయత్తరేక్ంగా అనేక్ ఆరోపణలకు 

గురచేసార్. పై ష్రత్త కూడా ఆ పరంపరలోని ఒక్ 

భాగ్మే. ఈ ష్రత్తవలా ము'ఆవియహ్  కుటర తో 

'హసన్ కు విష్ం ఇచిు చంపించారన్ి ఉలాేఖన్ం కూడా 

పరశీలించదగ్గ దే. దీనిి గురంచి రాబోయే పేజీలాో 

త్లియపరచటం జర్గుత్తంది. ఎందుక్ంటే దీనిి 

నిజమని న్మేిపక్షంలో, ఆయనే విష్ం ఇచిు చంప్రనే 

అనమాన్ం వచిు ము'ఆవియహ్  చితర ం మార్ులతో 

కూడి అందవికారంగా తయారై ఎలాపుుడూ దూష్ణలకు 

గురవుత్తంది. 

హసన్  (ర) సదుగ ణాలు: 'హసన్  (ర) పర వక్త  (స)న పోలి 

ఉండేవార్. శారీరక్ంగా, నైెత్తక్ంగా, మాన్స్లక్ంగా పర వక్త  

(స)న పోలి ఉండేవార్. ఇందులో ఎవరూ అతనిక్త 

సమానలు ఉండేవార్ కార్. 

పీాపంచిక అన్వశకిత: హసన్ లో ప్ర పంచిక్ అన్నశక్త త పూరత  

ప్ళీలో ఉండేది. ఇది మాన్వుల కొరకు ఒక్ మహిమగా 

తటస్లథ ంచింది. సాధారణంగా రాజకీయ అంతుఃపురాలు 

మాన్వుల రక్త ంతో నిరించబడతాయి. కాని 'హసన్  తన్ 

చేత్తక్త చిక్కవలస్లన్ రాజాయధికారానిి కేవలం కొందర 

ప్ర ణాల కసం వదులుకున్నిర్. చరతర లో ఇటవంటి 

ఉదాహరణలు చాల్ల తకుకవగా ఉంట్లయి. ఒక్వేళ 

అబూ బక్ర్ , 'ఉమర్ ల తరావత ఇసాామీయ చరతర పై 

 

దృషి్టసారస్తు  పర త్త పుట రక్త ంతో కూడిన్దిగా 

క్న్బడుత్తంది. ఇపుటివరకు అరబ్  భూమి 

ముసా్లములనే కర్కుంటంది. కాని ఈ పర త్తయక్త కేవలం 

'హసన్ కే దకుకత్తంది. 'హసన్  రాజాయనిి, అధికారానిి 

కాలదనిి ముసా్లమ్  సమాజానిి విన్నశన్ం నండి 

తపిుంచాలని కర్కునేవార్. ఇంకా పర వక్త  (స) యొక్క 

భవిష్యవాణిని నిజం చేస్ల చూపించార్. అదేవిధ్ంగా పర వక్త  

(స) పర వచన్ం, ''న్న తర్వాత ఖిలాఫత్  30 

సంవతసరాల వరకు ఉంటంది.'' ఆ పర కారం ఈ కాలం 

సరగాగ  హసన్  (ర) అధికారం నండి తపుుకునే వరకు 

ఉంది. 

సైన్య బలహీన్త, పర జలన రక్త ప్తం నండి రక్తష ంచట్లనిక్త 

అధికారం నండి తపుుకున్నిర్: 'హసన్  (ర) తన్ సైన్య 

బలహీన్తవలా ము'ఆవియహ్ తో ఒపుందం కుదుర్ు 

కున్నిరని కొందర్ అభప్ర యపడిార్. కొనిి 

సంఘటన్లు కూడా దీనిి సమరథ ంచేవిగా ఉన్నియి. 

అయిత్త వాసు వంగా ముసా్లములన రక్త ప్తం నండి 

కాప్డట్లనిక్త సంధి కుదుర్ుకున్నిర్. తాన తీసుకొని 

బయలుదేరన్ సైన్యంలో కొందర్ క్పట్లచార్లు కూడా 

ఉండేవార్. వార్ స్లదధ ం కావలస్లన్ సమయంలోనే 

బలహీన్త బహిరగ తం చేసార్. అయిత్త అందులో 

'ఖారిజ్రలు కూడా ఉన్నిర్. ము'ఆవియహ్ తో 

తలపడుట తపునిసరగా భావించేవార్. 'హసన్  సంధిక్త 

పర యత్తించడం చూస్ల దూష్టంచసాగార్. 

(అఖ బ్బరుతిత వాల్ ) 

ఇరాఖ్ లో సవయంగా 40 వేల మంది అతని చేత్తపై బై్నఅత్  

చేసార్. ఒక్క సైగ్తో తలలు న్ర్కకవడానిక్త 

స్లదధ పడిార్. (ఇబ్ని అసాక్తర్ ) 

ఇరాఖ్ మాతర మే కాదు, అరబ్  అంతా 'హసన్(ర) 

అధీన్ంలో ఉండేది. సంధి తరావత ఒక్సార పర జలు మీకు 

రాజయకాంక్ష ఉండేదని నిందలేసాు ర్. అపుుడతన ''అరబ్  

మొండము న్న చేత్తలో ఉండేది. అంటే నేన సంధి చేస్తు  

వారతో వాళ్ళీ సంధిచేస్తవార్. నేన ఎవరతో యుదధ ం 

చేస్తు  వారతో వాళ్ళీ యుదధ ం చేస్తవార్. అయిన్పుటికీ, 

'నేన కేవలం అలా్లహ్  పీర త్తకసం, ముసా్లములన రక్త ప్తం 

నండి రక్తష ంచటం కసం రాజయకాంక్ష నండి తపుు 

కున్నిన,' అని అన్నిర్. (ముసత దరక  హ్లకిమ ) 

'హసన్(ర) సైన్యంలోని కొంతమంది క్పట్లచార్లు 

అవసరం ఏరుడిన్పుడు మోసంచేసార్. మిగిలిన్ 

వారంతా దేనికైన్న స్లదధ ంగా ఉండేవార్. అబూ అరీజ  
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ఉలాేఖన్ం, ''మేము 12 వేలమంది 'హసన్  సైనయంల్లన్న 

ముందు భాగ్ంలో దేనికైన్న స్లదధ ంగా ఉండేవాళీం. 

స్లరయా సైనికుల రక్త ం కసం మా క్రవాల్లలు వేచి 

ఉండేవి. సంధివారత  విన్గానే మా న్డుం విరగిపోయి 

న్టియి పోయింది. సంధి తరావత 'హసన్  కూఫా 

వచిున్పుడు మాలోని ఒక్ వయక్తత  అబూ 'ఆమిర్  

'సుఫ్రయాన్  ఆగ్ర హంతో ముసా్లములన అవమాన్ 

పరచేవాడా, అససల్లము అలైెక్ అని అసహియంచు 

కున్నిడు. దానిక్త సమాధాన్ంగా 'హసన్  (ర) అబూ 

'ఆమిర్ ! అల్ల అన్కు, నేన ముసా్లములన అవమాన్ 

పరచలేదు. రాజయకాంక్ష కసం పర జలన బలిచేయ 

దలచుకలేదు. అందుకే సంధిక్త ఒపుుకున్నిన'' అని 

అన్నిర్. (ఇస్రత ఆబ /1) 

న్వవీ అభప్ర యం: ''40 వేలకు పైగా జనం 'హసన్  

చేతిపై బై్న'అత్  చేసార్. 7 నెలల వరకు 'హిజ్జ'జ , 

య్మన్ , ఇరాఖ , ఖురాస్మన్ లపై ప్లించార్. ఆ 

తరావత ము'ఆవియహ్  స్లరయా నండి అతనిి 

ఎదురోకవడానిక్త బయలుదేరార్. ఇదద రూ ఎదురైన్ 

తరావత 'హసన్  (ర) ముసా్లముల ప్ర ణాలన దృషి్టలో 

పటికొని కొనిి ష్రత్తలపై ము'ఆవియహ్  కసం 

తపుుకున్నిర్. ఈ విధ్ంగా పర వక్త  (స) భవిష్యవాణి 

నిజమయింది. అదేమిటంటే పర వక్త  (స) పర వచన్ం, ''న్న ఈ 

బిడి సయియద్ , దైవం అతని దావరా ముసా్లముల రండు 

బృందాల మధ్య సంధి కుదుర్ుతాడు.'' (తహ్ జ్రబ్నల్  

అస్మా) 

'అలీ అభమానలు సంధిని ఎంత నీచదృషి్టతో 

చూచేవారో, దాని పటా ఎంత ఆవేశంతో వార 

మనోభావాలు ఉండేవో అతనిక్తచేు బిర్దులన వింటే 

త్లుసుు ంది. ఆయని,  ముసా్లములన అవమాన్ 

పరచేవాడా! ముసా్లములకు మస్ల పులిమిన్వాడా! 

ముసా్లములన న్గ్ిం చేస్లన్వాడా! దీనివలా పర జలు 

సంధిని ఎంత అసహియంచుకునేవారో త్లుసుు ంది. 

వాసు వం ఏమిటంటే, 'హసన్  ఎంత శాంత్త పిర యులు, 

సునిిత మన్సు తవం గ్లవారంటే అతన మొటిమొదటే 

రక్త ప్తం లేకుండా ప్లన్న బాధ్యతలు లభస్తు  సరే, 

లేక్పోత్త ముసా్లముల రక్త ం పర వహించనీయరాదు అని 

దృఢంగా నిశుయించుకున్నిర్. 

తబ్ రీ వివరణ పర కారం 40 వేల మంది ఇరాఖీలు 'హసన్  

చేత్తపై బై్న'అత్  చేసార్. 'హసన్  (ర) ఇరాఖీలతో బై్న'అత్  

చేస్లన్పుడు తన్ నిరణ యానిి స్తచించార్. 'హసన్  

 

ఇరాఖ్  పర జలతో బై్న'అత్  తీసుకున్ిపుుడు మీర్ 

పూరత గా న్నకు విధేయత చూప్లని అంటే నేన యుదధ ం 

చేస్తవారతో మీరూ యుదధ ం చేయాలని, నేన సంధి 

కుదుర్ుకున్ి వారతో మీరూ సంధిక్త అంగీక్రంచాలని 

బై్న'అత్  తీసుకున్నిర్. అపుుడే హసన్ యుదాధ ల 

నండి, పోరాట్లల నండి తపుుకుంట్లరని ఊహించడం 

జరగింది. ఈ కొనిి రోజుల తరావత ఆయని 

గాయపరచటం జరగింది. (ఇబి అస్మకిర ) 

'హసన్  తన్ ఇంటి వారక్త కూడా ఈ విష్యం త్లిప్ర్. 

ఇబి జ'అఫర  వివరణ పర కారం ఒపుందానిక్త ఒక్ రోజు 

ముందు నేన 'హసన్  వదద  కూర్చుని ఉన్నిన. 

వెళీట్లనిక్త లేచిన్పుడు అతడు న్న చొకాక పటికొని 

కూరోుబ్నటి్లడు. ఇంకా, 'నేనొక్ నిరణ యానిక్త వచాున. 

నీవు కూడా దానిక్త ఏకీభవిసాు వు,' అని అన్నిర్. దానిక్త 

నేన, 'ఏ నిరణ యం,' అని అన్నిన. దానిక్త 'హసన్ నేన 

అధికారం నండి తపుుకొని మదీన్హ్ వెళ్ళీలన 

కుంటన్నిన. ఎందుక్ంటే క్లాోల్లలు పర్గుతూనే 

ఉన్నియి. సరహదుద లు నిరీవరయం అయిపోయాయి. 

దానిక్త జ'అఫర్  (ర) 'అలా్లహ్  మీకు దీనిక్త తగిన్ 

పర త్తఫలం పర సాదించుగాక్,' అని అన్నిర్. ఆ తర్వాత 

'హుసైన్  ముందు తన్ అభప్ర యానిి పటి్లర్. అతన, 

'సమాధిలో ఉన్ి 'అలీ (ర)న వయత్తరేక్తంచి 

ము'ఆవియహ్ న సీవక్రంచక్ండి,' అని అన్నిర్. 

'హసన్  (ర) అది విని, ' 'హుసైన్  ఆగ్ర హించి నవువ 

మొదటిండి న్నకు వయత్తరేక్త చూపుత్తన్నివు. ఏది 

ఏమైన్న న్న నిరణ యం ఇదే, నిని ఫాత్తమహ్ (ర) ఇంటా్ల 

బంధించి నేన న్న నిరణ యానిి నెరవేర్సాు న,' అని 

అన్నిర్. దానిక్త 'హుసైన్  సోదర్ని పర వరత న్ చూస్ల, 

'మీర్ న్నక్న్ని పదద వార్, మా పర భువులు మీర్ ఎల్ల 

కరత్త అల్ల చేయండి,' అని అన్నిర్. ఆ తర్వాత 

అతడు రాజీన్నమా పర క్టన్ చేసార్. (ఇబి అస్మకిర ) 

ఈ సంఘటన్ వలా సైనిక్ బలహీన్త మొదలైెన్వి కారణం 

కారాదని, ఎందుక్ంటే అనేక్మంది ముసా్లముల రక్త ప్తం 

జరగ్నిదే ఈ రాజయకాంక్ష లభంచదని జమల్  యుదధ ం 

నండి క్ర మంగా ముసా్లముల రక్త ం పర వహిస్తు నే ఉంది. 

అందువలా దానిి వారంచట్లనిక్త రాజయకాంక్షన వదులు 

కున్నిర్. మదీన్హ్ లో ఏకాంతం అనసరంచార్.  

'హసన్  బిన్  'అలీ వీరమరణం: అధికారం నండి 

తపుుకున్ి తరావత 'హసన్ (ర) తన్ చివర ఘడియ 
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వరకు తన్ తాతగార ఇంటిలోనే ఏకాంతంగా, పర శాంతంగా 

గ్డిప్ర్.  

50వ హిజీ్రల్ల హసన్ భారయ జ'అదహ్  బిన్ తె అష అస్  

ఏదో కారణం వలా అతనిక్త విష్ం ఇచిుంది. అది చాల్ల 

పర మాదక్రమైన్ విష్ం. గుండ ముక్కలుగా మారపడ 

సాగింది. పరస్లథ త్త పర మాదక్రంగా తయారయింది. ఇక్ 

బర తక్రని త్లిస్ల పోయింది. 'హుసైన్ న పిలిచి జరగింది 

చెప్ుర్. పేర్ చెపుమని అన్నిర్. దానిక్త 'హసన్ , 

'పేర్ అడిగి ఏం చేసాు వు' అని అడిగార్. 'చంపుతాన' 

అని అన్నిర్. దానిక్త 'హసన్  అలా్లహ్  దీనిక్ంటే మంచి 

పర త్తఫలం పర సాదిసాు డని, న్న వలా నిరపరాధి శక్ష 

అనభవించటం న్నకు ఇషి్ం లేదని ఏమీ చెపులేదు. 

అయిత్త 'హసన్ , తన్ తాతగార పర క్కన్ సమాధి కావాలని 

కర్కునేవార్. అందువలా న్నన్ిమిన దీనిి గురంచి 

అనమత్త కరాన. ఆమ సంతోష్ంగా అనమత్త 

ఇచాుర్. అనమత్త లభంచిన్న, 'న్న మరణాన్ంతరం 

మళ్ళీ ఆమన అనమత్త కరాలి. మళ్ళీ అనమత్త 

లభస్తు  పర వక్త  (స) పర క్కన్ ఖన్న్ం చేయాలి. ఈ 

విష్యంలో బనీ 'ఉమయయ వయత్తరేక్తసాు రని న్నకు 

భయంగా ఉంది. అటవంటి పరస్లథ త్త ఏరుడిత్త వారతో 

క్యాయనిక్త దిగ్కుండా జన్ిత్తల్  బఖీలోనే ఖన్న్ం 

చేయండి,' అని అన్నిర్. (ఇస్రత ఆబ ) 

విష్ం త్తన్ి మూడవ రోజు అతయవసర విష్యాలు 

ఉపదేశంచిన్ తరావత రబీ ఉల్  అవవల్  49వ హిజీర  లేదా 

50 హిజీర లో మరణించార్. అపుుడు అతని వయసుస 

47 లేదా 48 సంవతసరాలు ఉండేది. 

ఖనన వివాదం: మరణాన్ంతరం 'హుసైన్  (ర) వాంఙ్మిలం 

పర కారం మళ్ళీ 'ఆయి'ష్హ్  (ర)న అనమత్త కరార్. 

ఆమ మళ్ళీ విశాల హృదయంతో అనమత్తంచార్. కాని 

'హసన్  అనమాన్ం నిజమయింది. మరాాన్ కు ఈ 

విష్యం త్లిస్ల 'హసన్ న ఎటిి పరస్లథ త్తలాోనూ పర వక్త  

(స) పర క్కన్ ఖన్న్ం చేయటం జర్గ్దు. వాళ్ళీ 'ఉసాిన్  

(ర) ఖన్న్ం కానివవలేదు. 'హసన్ న ఖన్న్ం చేయదలుు 

కుంటన్నిర్. ఇది ఎంతమాతర ం జరగ్దు. 'హుసైన్  

ఎదుకకవాలనకున్నిర్. మరావన్  కూడా యుదాధ నిక్త 

స్లదధ మయాయడు. మళ్ళీ ముసా్లముల రక్త ప్తం 

జర్గ్వచుని భావించడం జరగింది. ఇంతలో అబూ 

హురైరహ్  (ర) వచిు బిగ్గ రగా ఇదేమి అతాయచారం 

మన్వడిని తాతగార పర క్కన్ సమాధి చేయనివవటం 

లేదా రక్త ప్తం వలా ల్లభం లేదని మదీన్హ్ ప్లకుడు 

 َباُب الَْمََلِحِم   - 1
1. భీకర పోరాటాలు 

మలహ మహ్ ఏక్వచన్ం, మల్లహిమ్ బహువచన్ం. 
దీని అరధ ం మాంసంతో మాంసం క్లవటం. అంటే 
యుధ్ధ ంలో మరణించిన్వార శవాలు ఒక్దానిపై ఒక్టి 
పడటం. అంటే భీక్ర పోరాట్లలు. (నిహాయహ్, 
ఇబ్నిక్సీర్, లుగాత్తల్ హదీస్) ఇన్ిలా్లహ యబగ జు 
అహాల్ బై్నత్తలా్లహిమీన్ అంటే అలా్లహ్ ఎలాపుుడూ 
మాంసంత్తనే కుటంబంపటా ఆగ్ర హం వయక్త ం చేసాు డు. 
మాంసం ముక్క లేకుండా వార నోటా్లని ముదద దిగ్దు. 
మరకొందర్ ముసా్లముల మాంసం త్తనేవారని, అంటే 

 

స'యీద  బిన్  అల్ 'ఆ'స్ , జన్న'జహ్ న్మా'జు 

చదివించార్. 'హసన్  వాంఙ్మిలం పర కారం జన్ిత్తల్  

బఖీలో ఫాత్తమహ్ (ర) పర క్కన్ ఖన్న్ం చేయడం 

జరగింది. (ఇసీు ఆబ్ )  
'హసన్  (ర) మరణాన్ంతరం కూడా తన్వలా ముసా్లముల 

రక్త ప్తం జరగ్రాదని జాగ్ర తు పడిార్. ఫలితంగా 

పర వక్త (స) పర క్కన్ ఖన్న్ం చేయబడే గొపు అవకాశం 

పోగొటికున్నిర్. 

మదీన్వల్ల శోకం: 'హసన్  (ర) మరణం సాధారణమైన్ 

సంఘటన్ కాదు. ఇదొక్ సంధి, ఒపుందాల దుుఃఖం, త్లివి 

త్తటల, క్షమాపణల శోక్ం. ఓర్ు సహన్నల తాయగ్ం. 

దైవదౌతయ కుటంబంలో పుతర  దుుఃఖం. అందువలాే 'హసన్  

(ర) మరణం వలా మదీన్హ్ లోని జనలందరూ దుుఃఖంలో 

మునిగిపోయార్. సంతలు, బజార్లు అనీి మూయ 

బడిాయి. వీధులు నిరాినష్యంగా తయారయాయయి. 

బనీ హాష్టమ్ కు చెందిన్ సీు ాలు నెల రోజుల వరకు శోక్ం 

ప్టించార్. అబూ హురైర (ర) మస్లజ ద్ లో విచారంతో 

కుమిలిపోయే వార్. ఇంకా బిగ్గ రగా, 'పర జల్లరా! ఈ రోజు 

ఏడవండి, పర వక్త  (స)కు పిర యమైన్ వాడు ఈ లోక్ం నండి 

వెళ్ళీపోయాడు,' అని పలికేవార్. జన్న'జహ్ లో 

అసంఖ్దయక్ పర జానీక్ం హాజరయాయర్. అంతకు ముందు 

మదీన్హ్ లో ఎన్ిడూ భారీ సంఖయలో జన్ం 

కాన్రాలేదు. ఖన్న్ం చేయటంలో ప్ల్లగ న్ి స'అలబహ్ 

మాలిక  'హసన్  జన్న'జహ్ లో చాల్ల అధిక్ సంఖయలో 

జన్ం ప్ల్లగ న్నిరని పేర్చకన్నిర్. (తహ్ జ్రబ్నల్  

కమాల్ ).  
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ముసా్లముల గురంచి పరోక్షంగా మాటా్లడేవారని 
అభప్ర యపడిార్. మల్లహిమ్ అంటే గార మాలాో, 
న్గ్రాలాో క్లాోల్లల, ఉపదర వాల వలా సంభవించే 
యుధాధ లు, పోరాట్లలు. అయిత్త క్తర ంది హదీసులాో 
పేర్చకన్బడిన్ క్లాోల్లలు, ఉపదర వాలు 
అసాధారణమైన్వి.   

ُل فَ لْ اَ      మొదటి విభాగం  ْصُل اْْلَوَّ

 (3/1490) ه ( علي[ ) متفق 1] - 5410
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َل   َعْن أَِِبْ ُهَر

اَعُة َحّت  َتْقَتِتَل فَِئَتاِن َعِظْيَمَتاِن َتُكْوُن بَِئْيَنُهَما  َتُقْوُم الس َ
اوَ عْ ٌة دَ َمْقَتلٌَة َعِظْيمَ  لُْوَن كَذ َ ا  َن بُوْ اُهَما َواِحَدةٌ َوَحّت  يُْبَعَث دَج َ

 َ ْيٌب ِمْن ثَََلثِْْيَ كُل ُُهْم يَْزَعُم أ ن َُه َرُسْوُل اهلِل َوَحّت  يُْقَبَض  قَِر
َيْكثَُر  يَْظَهَر الِْفَتُ َو َماُن َو َيَتَقاَرَب الز َ َلِزُل َو الِْعلُْم َوَتْكثُُر الز َ

يَُهم َ   ّت َ الَْماُل فََيِفْيُض حَ  َقْتُل َوَحّت  يَْكثُر فِْيُكُم ْل ا ُهوَ الَْهْرُج وَ 
لَْماِل َمْن يَْقَبُل َصَدقََتُه َوَحّت َ يُْعِرَضُه فََيُقْوُل ال َِذْي  َرب ُ ا

يُْعِرُضُه عَلَْيِه: َل أََرَب ِلْ بِِه َوَحّت  يََتَطاَوَل الن َاُس ِِف الُْبْنَياِن  
ُجِل فََيُقْوُل: يَا لَْيَتِِنْ مَ لر َ ر َ اَوَحّت  يَمُ   َوَحّت   نَهُ كَاُجِل بَِقَِبِ الر َ

ْمُس ِمْن َمْغِرِبَها فَ  إِذَا َطلََعْت َوَرآَها الن َاُس آَمُنْوا َتْطلَُع الش َ
ُنَها لَْم َتُكْن آمنت  )َل يَْنَفُع نَْفًسا إِْيَما أَْجَمُعْوَن فََذلَِك ِحْْيَ

اَعُة ِِفْ  ْت َسبَ ِمْن قَْبلث أَْو كَ لََتُقْوَمن َ الس َ ا( َو نَِها َخْْيً   ْد َوقَ إِْيَما
َبُهَما بَْيَنُهَما فَ  ُجََلِن ثَْو َياِن نََشَر الر َ  ََل يََتَباَيَعاِن َوَل يَْطِو

ُجُل بِلََبِ  ْنَصَرَف الر َ اَعُة َوقَِد ا لََتُقْوَمن َ الس َ لِْقَحِتِه فَََل  َو
لََتُقْوَمن َ  َعُة َوُهَو يَِلْيُط َحْوَضُه فَََل يَْسِقْي فِْيِه اس َ  ال يَْطَعُمُه َو

اَعُة َوقَْد َرفََع أُكلََتُه إِىل َتقُ َل وَ    فِْيِه فَََل يَْطَعُمَها".ْوَمن َ الس َ
5410. (1) [3/1490 -ఏకీభవితం] 
అబూహురైరహ్ (ర) క్ధ్న్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం, 

''తీర్ు దిన్ననిక్త ముందు రండు పదద వరాగ ల మధ్య భీక్ర 
పోరాటం జర్గుత్తంది. ఇదద రదీ ఒకే వాదం ఉంటంది. 
ఇంచుమించు 30 అసతయ దజాజ ల్ లు ఉదభవిసాు ర్. 
వీరలో పర త్తఒక్కరూ నేన దైవపర వక్త న్ని వాదిసాు డు. 
చివరక్త జాాన్ం అంతరసుు ంది. భూక్ంప్లు అధిక్ంగా 
సంభవిసాు యి. ఇమామ్ మహీద  కాలం దగ్గ ర పడుత్తంది. 
క్లాోల్లలు సంభవిసాు యి. హతయలు, దోపిడీలు అధిక్ 

మవుతాయి. ధ్న్సంపదలు నీర్ల్ల పర వహిసాు యి. 
ధ్న్వంత్తలకు దాన్ం ఎవరక్త ఇవావలి అనే విచారణ 

పటికుంటంది. దాన్ంచేస్తు  దాన్ం తీసుకున్ివయక్తత  
'న్నకు దీని అవసరం లేదు,' అని అంట్లడు. పర జలు 
భవన్నల నిరాిణంలో గ్రావహంకారాలు పర దరశసాు ర్. 
ఒక్వయక్తత  సమాధి పర క్కనండి వెళ్ళతూ, 'నేనిక్కడ ఉండి 

ఉంటే ఎంత బాగుండేది, క్లాోల్లలకు గుర కాకుండా 
ఉండేవాడిని,' అని విచారసాు డు. స్తర్యడు పడమటి 
దికుకనండి ఉదయిసాు డు. పర జలందరూ స్తర్యడు 
పడమటి దికుకనండి ఉదయించటంచూచి ఇసాామ్ 
సీవక్రసాు ర్. కాని అపుుడు విశవస్లంచటం ఏమాతర ం 
ల్లభం చేకూరుదు. పర ళయం సంభవించిన్పుడు ఇదద ర్ 
వయకుత లు తమమధ్య వసాు ానిి పరచి క్నగోలు చేస్తు  

ఉంట్లర్. ఇంకా వార్ వసాు ానిి చుటినైెన్న చుటిర్, 
ఇంతలో పర ళయం సంభవిసుు ంది. అదేవిధ్ంగా ఒక్వయక్తత  
తన్ ఒంటెప్లు తీసుకు వెళ్ళతూ ఉంట్లడు. ఇంకా 
అతడు తార గ్నైెన్న తార గ్డు. ఇంతలో పర ళయం 
సంభవిసుు ంది. అదేవిధ్ంగా మరోవయక్తత  తన్ 
జంత్తవులకు నీర్ తార పించట్లనిక్త కుండీక్త పా్సిర్ 
చేస్తు  ఉంట్లడు. తన్ జంత్తవులకు నీళ్ళీ 
తార పించనైెన్న తార పించడు, ఇంతలో పర ళయం 
సంభవిసుు ంది. ఒక్వయక్తత  నోటిలోనిక్త ముదద  ఎత్తు  
ఉంట్లడు, ఇంకా త్తనైెిన్న త్తన్డు. పర ళయం 
సంభవిసుు ంది. (బ్ద'ఖ్దరీ, ముసా్లమ్)   

 (3/1490) ه ([ ) متفق علي 2]  - 5411
"َل َتُقْوُم   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل: 

اَعةُ  َك  الس َ ْ ْعُر َوَحّت  ُتَقاِتلُوا الَت ُ لُُهْم الش َ َحّت  ُتَقاِتلُْوا قَْوًما نَِعا
لََف اْْلُنُْوِف كَأَن َ ُوُجْوَهُهْم اْل  ُحَمرَ  ِصَغاَر اْْلَْعُْيِ   ان ُ َمَج الُْوُجْوهِ ذُ

 .  " الُْمْطَرقَةُ 
5411. (2) [3/1490- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: మేము వెంటుు కలు గల్ 
చెపుపలు ధ్రించేవారితో యుదాం చేయనంత వర్క 
పర ళయం సంభ్వించదు. అంటే వాళ్ళి ధ్రించిన 
చెపుపల్ చర్మం నుండి వెంటుు కలు తీసి ఉండరు. ఇంకా 
మీరు తరుొల్తో యుదాం చేయనంతవర్క పర ళయం 
సంభ్వించదు. వార్ చినిచిని కళ్ళి కలిగ్న ఉంటారు, 
ఇంకా వారి ముఖాలు ఎర్ర గా ఉంటాయి. వారి ముకొ 
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వెడలుపగా ఉంటుంది. ఇంకా వారి బుగగ లు ఉబిబ 
ఉంటాయి. ఇంకా వారి ముఖాలు డాలులా ఉంటాయి. 
(అంటే చైెనీయులాల  ఉంటారు). (బు'ఖారీ)  

 ( 3/1491)[ ) صحيح (  3]  - 5412
"َل َتُقْوُم   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: : قَالَ  َوَعْنهُ 
اَعةُ  َحّت  ُتَقاِتلُواَخْوًزا َوِكْرَماَن ِمَن اْْلَعَاِجِم ُحَمَرالُْوُجْوِه  الس َ

َمَجاُن الُْمْطَرقَُة  ْل ا ُهُم ِصَغاَر اْْلَْعُْيِ ُوُجْوهُ  فُْطَس اْْلُنُْوِف 
ْعرُ  لُُهُم الش َ    .ِري ُ الُْبَخا . َرَواهُ "نَِعا

5412. (3) [3/1491 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మీరు అర్బ్బబతరులైన, ఎర్ర ని ముఖాలు కలిగ్న ఉని, 
వెడల్పయిన ముకొ, చినికళ్ళిగల్, ఢాలువంటి 
ముఖాలు కలిగ్న ఉని, వెంటుు కలుగల్ చెపుపలు ధ్రించే 
'ఖౌ'జ్, క్రామన్ వారితో యుదాం చేయనంతవర్క 
పర ళయం  సంభ్వించదు.'' (బు'ఖారీ) 

 (1491/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 5413
َية  لَُه َوَعْن َعْمِرو بِْن َتْغلَِب: "ِعَراَض الُْوُجْوهِ"   َوِِفْ ِراَو

5413. (4) [3/1491-అపరశోధితం] 
మరో 'అమర ్ బిన్ తగాిబ్, ఉలేల ఖ్నంలో వెడలుప 
ముఖాలు గల్ వార్ని ఉంది. 

 ( 3/1491)[ ) صحيح (  5]  - 5414
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر
اَعُة َحّت  يَُقاِتَل الُْمْسِلُمْوَن الَْيُهْودَ فََيْقُتلُُهُم  "َل َتُقْوُم الس َ

َجِر  اوَ  ّت  يَْخَتِبَئ الَْيُهْوِدي ُ ِمْن َوَراِء الَْحَجرِ حَ  َن ُموْ الُْمْسِل  لش َ
َجُر: يَا مُ  ْسِلُم يَا َعْبَد اهلِل َهَذا يَُهْوِدي ٌ  فََيُقْوُل الَْحَجُر َوالش َ

. َرَواهُ "َخلِْفْي فََتَعاَل فَاقُْتلُْه إِل َ الَْغْرقََد فَإِن َُه ِمْن َشَجِر الَْيُهْودِ 
  .ٌم ُمْسِل 

5414. (5) [3/1491-దృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వక్త  (స) పర వచనం, 

''యూదుల్తో ముసిల ములు యుదాం చేయనంత వర్క 
పర ళయం సంభ్వించదు. ఆ తరువాత వారిని 
చంపుతారు. చివరిక్ యూదులు బండరాళి వెనుక 
లేద్ధ చెటల  వెనుక ద్ధకొన్ని రాళ్ళి , చెటుల  ఇలా 
తెలియజేసాత యి, 'ఓముసిల మ్! ఓ అలా్లహ్ ద్ధస్డా, న్న 
వెనుక ఒక యూదుడు ఉన్నిడు, ఇటు రా! వాడిని 

చంప్వేయి,' కాని ఒక చెటుట  మాతు ం చెపపదు. (అదొక 
ముళిచెటుట , బైతల్ ముఖ్దద స్ పార ంతంలో 
పెరుగుతంది. అది యూదుల్ చెటుట ).'' (ముసిల మ్) 

 (3/1491)[ ) متفق عليه (  6]  - 5415
"َل َتُقْوُم   ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:رَ  قَالَ  َوَعْنُه قَاَل: 

ا  َحّت  يَْخُرَج َرُجٌل ِمْن قَْحَطاَن يَُسْوُق الن َاَس بَِعَصاهُ". ةُ عَ الس َ
   .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

5415. (6) [3/1491-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''ఖ్'హ్తాన్ తెగక చెందిన ఒక వయక్త  జనిమంచి, బతత ంతో 
పర జల్ను తోల్నంత వర్క పర ళయం  సంభ్వించదు.'' 15  
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 3/1491) [ ) صحيح ( 7]  - 5416
َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل َتْذَهُب  

لَْج اْْلَي َاُم َوالل ََياِلْ َحّت  يَْمِلَك َرُجٌل يَُقاُل لَُه:  َ . َوِِفْ  "اهُ َج هْ ا
: "َحّت  يَْمِلَك َرُجٌل ِمَن  َية  لَْجْهَجاهُ". َمَواِلْ يَُقاُل لَُه:ْل اِرَوا َ َرَواُه  ا

  .ُمْسِلٌم 
5416. (7) [3/1491-దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''జహ్జాహ్ అనే వయక్త  చకర వరిత  కానంతవర్క రాతీు  
పగలు సమాపత ం కావని, అంటే పర ళయం సంభ్వించదు. 
మరో ఉలేల ఖ్నంలో బానిసలోల  ఒక వయక్త  భూమిక్ చకర వరిత  
అవుతాడు, అతనిి జహ్జాహ్ అని అంటారు.'' 
(ముసిల మ్) 

 ( 3/1491) [ ) صحيح ( 8]  - 5417
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َجاِبِربِْن َسُمَرةَ قَاَل:

ِل ِكْسَرى  َح تَ فْ تَ "لَ  يَُقْوُل:  وسلم ن َ ِعَصاَبة ِمَن الُْمْسِلِمْْيَ كَْْنَآ
   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "اْْلَبَْيِض  ِذْي ِِف ل َ ا

 

15) వివర్ణ-5415: అంటే శరమించే పర జలు అతనిక్ 

విధేయులైపోతారు. అతడు వారిని చాలా కఠినంగా 

పరిపాలిసాత డు. ఇతడు ఖ'హ్తానీ లేద్ధ నుఫియానీ 

అయిఉండి మహ్దీ (అ) రావడానిక్ ముందు అర్బ్ 

పార ంతంలో జనిమసాత డు. అతడు చాలా కఠినంగా వారిని 

పరిపాలిసాత డు. అర్బ్ పార ంతమంతా అతని అధీనంలో 

ఉంటుంది. 
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5417. (8) [3/1491- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ సముర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా 
పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, ''నిససందేహంగా ఒక 
ముసిల ముల్ బృందం తెల్ల టి భ్వనంలో ఉని కిసర  
గుపత నిధిని  తెరుస్త ంది.'' 16 (ముసిల మ్) 

 (3/1492) [ ) متفق عليه ( 9]  - 5418
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ُهَر

"َهلََك ِكْسَرى فَََل يَُكْوُن ِكْسَرى بَْعَدهُ َوقَْيَصُرلََيْهِلَكن َ ثُم َ َل  
لَُتْقَسمَن َ كُُنْوُزُهَما ِِفْ َسِبيْ رُ َص  قَيْ يَُكْوُن   . اهلِل"ِل  بَْعَدهُ َو

"الَْحْرُب ُخْدَعٌة".  .متفق عليه َوَسّم َ
5418. (9) [3/1492- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం: ''క్సార  
నశించాడు. భ్విష్యతత లో ఎవరూ క్సార  అవరు. ఖైసర్ 
నశించాడు, అతని తరువాత ఎవరూ ఖైసర్ కారు. 
వారిదద రి నిధులు దైవమార్గ ంలో పంచబడతాయి. ఇంకా 
పర వకత  (స) యుదధ ం అంటే మోసం అన్నిరు.'' 17 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

16) వివర్ణ-5417: పర వకత  (స) భ్విష్యవాణి నిజమయింది. 

ముసిల ములు ఈ నిధిని తెర్చి యుదా బూటీగా 

పంచుకన్నిరు. 

17) వివర్ణ-5418: కిసర  అనేది ఫారస్ చకర వర్తత  పేరు. 

పార చీన కాల్ంలో పర తిఒకొ దేశ్వనిక్ చెందిన చకర వరుత ల్క 

వేరేవరుగా బిరుదులు ఉండేవి. వారు ఆ బిరుదుల్తోనే 

ఖాయతి గడించే వారు. వారిపేరుల  వేరైన్న ఆ బిరుదుతోనే 

ఖాయతిపందేవారు. ఉద్ధ: హబష్ చకర వర్తత  బిరుదు 

నజాాషీ, యమన్ చకర వర్తత  బిరుదు తుబబఅ:, 

అదేవిధ్ంగా ఫార్తస్ చకర వర్తత  పేరు కిసర , సిరియా 

మరియు రూమ్ చకర వర్తత  పేరు ఖైసర్గా ఉండేవి. పర వకత  

(స) ఈ ఇదద రు చకర వరుత ల్ విన్నశనం గురించి భ్విష్యవాణి 

పలికారు. భ్విష్యతత లో ఈ రండు రాజాయలు అంతం 

అవుతాయి. పర వకత  (స) భ్విష్యవాణి నిజమయింది. పర వకత  

(స) క్సార  వదద క ఇసాల మీయ సందేశం పంప్నపుడు, అతడు 

ద్ధనిి చించి ముకొలుగా చేసివేసాడు. అపుపడు పర వకత  

(స) ఈ భ్విష్యవాణి పలికారు. దీని గురించి బు'ఖారీలో 

కూడా ఉంది.  

పర వకత  (స) ఒక ఉతత ర్ం వార సి 'అబ్దు లోాహ్ బిన్ 'హజా'ఫహ్ 

(ర) చేతిక్ ఇచిచ ఆ ఉతత రానిి బ'హ్రైన్ పాల్కనిక్ 

 

ఇవవమన్నిరు. బహ్రైన్ పాల్కడు మున్జి'ర్ బిన్ 

సవి ఆ ఉతత రానిి క్సార   (పర్వే'జ్)క పంపాడు. అతడు 

చదివి చించివేసాడు. పర వకత  (స) ఈరాన్ వాళిను వాళ్ళి 

కూడా చించివేయబడాల్ని శప్ంచారు. ఆ కాల్ంలో క్సార , 

పర్వే'జ్ బిన్ 'హర్మ'జ్ బిన్ నౌషేర్ వాన్ ఉండేవాడు. 

అతనిి ఖుస్రూ పర్వే'జ్ అని కూడా అంటారు. వాడిని 

వాడికడుక షేరిాయ్హ్ చంపి, సవయంగా సింహాసనంపైె 

కూరుచన్నిడు. ఆ తరువాత మరో ఇదద రు ఈరాన్ 

సింహాసనంపైె కూరుచన్నిరు. కాని ఈ అసిథ ర్త 

కనసాగుతూ పోయింది. చివరిక్ 'ఉమర్ (ర్) పరిపాల్నలో 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖా్ఖ'స్ (ర్) ఈరాన్ను జయించారు. 

ధ్నసంపదల్నిింటినీ దోచుకన్నిరు. రాజ 

కమారత ల్ను సైతం బంధించి మదీనహ్క పంపారు. పర వకత  

(స) ఈరాన్ వాళిను శప్ంచారు. అది నిజమయి 

తీరింది. బు'ఖారీలో బద్ఉల్ వ'హీ అధాయయంలో ఒక 

'హదీస్' పేర్కొనడం జరిగ్నంది, ''అబూ 'స్ఫియాన్ 

ఇసాల మ్ స్వవకరించడానిక్ ముందు వాయపార్ం నిమితత ం 

సిరియా వెళ్ళిరు. అకొడి ఖై'సర్ చకర వరిత  అతనిి 

ప్లిచి, 'మీ వదద నుని చకర వరిత  ఎటువంటివాడు?' అని 

అడిగాడు. ద్ధనిక్ అతడు పర వకత  (స) యొకొ ఉతత మ 

గుణాల్ను గురించి పర సాత వించారు. అది విని ఖై'సర్ 

చకర వరిత  పర వకత  (స) పటల  చాలా గౌర్వభావం వయకత ంచేసారు. 

ఆ తరువాత పర వకత  (స) పంప్న ఉతత ర్ం: ''అనంత కరుణా 

మయుడు, అపార్ క్ర్ణాపర దాత అయిన అలాల హ్ 

పేరుతో, దైవద్ధస్డైన ము'హమమద్ మరియు ఆయన 

పర వక్త  తర్ఫున హిరాకల్ రూమ్కు వార యబడింది. 

సన్నమర్గ ంపైె నడిచేవారిక్ సలామ్, ఆ తరువాత నినుి 

ఇసాల మ్ వచనం, ''లా ఇలాహ ఇల్ల లాల హ్ ము'హమమదు 

ర్ర స్తలులాల హ్'' వైెపు ఆహావనిస్త న్నిను. నీవు ఇసాల మ్ 

స్వవకరిస్తత  ర్క్షణ పందుతావు. అలాల హ్(త) నినుి 

రండింతల్ పుణయం పర సాదిసాత డు. ఒకవేళ నీవు వినకపోతే నీ 

పర జల్ పాపం కూడా నీపైె పడుతంది. ఇంకా ఈ 

ఆయత్తన వార సారు, ''ఇల్ల అన: 'ఓ గ్ర ంథపర జల్లరా! 

మాకూ మరయు మీకూ మధ్య ఉమిడిగా ఉన్ి ధ్రి 

విష్యం (ఉతు ర్వు) వైెపున్కు రండి, అది ఏమిటంటే: 

'మన్ం అలా్లహ్ తపు మరవవరనీ ఆరాధించరాదు, 

ఆయన్కు భాగ్సావములన ఎవవరనీ నిలబ్నటిరాదు 

మరయు అలా్లహ్ తపు, మన్వారలో నండి ఎవవరనీ 

పర భువులుగా చేసుక రాదు...' (ఆలి ఇమ్ాన్, 3:64)  



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1890 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
 (3/1492)[ ) صحيح (  10]  - 5419

ِفِع بِْن عُْتَبَة قَاَل:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   وَعْن نَا
َعَربش فََيْفَتُحَها اهلُل ثُم َ فَاِرَس اْل  ْيَرةَ َتْغُزْوَن َجزِ  وسلم:"
ْوَم فََيْفَتُحَها اهللُ ُحهَ فََيْفتَ   ثُم َ َتْغُزْوَن  ا اهلُل ثُم َ َتْغُزْوَن الر ُ

اَل فََيْفَتُحُه اهلُل ".َرَواهُ ُمْسِلٌم  ج َ   .الد َ
5419. (10) [3/1492- దృఢం] 
న్నఫె' బిన్ 'ఉత్బహ్ కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం: '' (1) 
న్న తరువాత మీర్ అర్బ్ దీవపాల్వారితో యుదాం 
చేసాత రు. అలాల హ్(త) వారిపైె మీక విజయం పర సాదిసాత డు, 
ఆ తరువాత, (2) ఫారిస్ వారితో అంటే క్సార  వారితో 
యుదాం చేసాత రు. అలాల హ్(త) మీక విజయం 
పర సాదిసాత డు,  (3) ఆ తరువాత రూమీల్తో యుదాం 
చేసాత రు. అంటే ఖైసర్తో అలాల హ్ మీక విజయం 

 

బు'ఖారీ (ర్) పరిశోధ్న: పర వకత  (స) సతయపర వకత  అని, తెలిసి 

నపపటికీ ఖై'సర్ విశవసించలేదు, పార పంచిక జీవితానిి 

పర్లోకంపైె పార ధానయత ఇచాచడు. అతడు ముసిల ముల్తో 

యుదాం చేస్తత నే ఉన్నిడు. ఆ సిథ తిలోనే అతడు 

మర్ణించాడు. అతని సామ్ాజయం సర్వన్నశనం అయింది. 

పర వకత  (స) భ్విష్యవాణి నిజమయింది, ''ఖై'సర్ న్నశనం 

అవుతాడు. అతడి తరువాత అతని పేరు, ఊరు, 

న్నమరూపాలేల కండా పోతాయి. అనంతర్ం ఈరండు 

సామ్ాజాయలు శ్వశవతంగా తడిచిపెటుట క పోయాయి. 

వారి నిధి యుదాధ్నంగా దైవమార్గ ంలో పంచటం 

జరిగ్నంది. పర వకత  (స) యుదా్ధనిి దగా, మోసంగా 

పరిగణించారు. ఎందుకంటే యుదాం కటు లు, 

కతంతాు ల్తో కూడినది. ఎవరి పథకం పారితే వారే 

విజయం సాధిసాత రు. సైనయం కూడా ఏమీ కాదు. పథకం 

సరిగా లేకపోతే యుదాం మోసగ్నస్త ంది. పార ణాలు 

కోలోపతారు. కోరిక తీర్దు. ముగుగ రు ముసిలముల్ను 

వేర్చేసిన, న'యీమ్ బిన్ మస్'ఊద్ గురించి పర వకత  

(స) అన్నిరు. చాలా విచార్కర్మైన విష్యం 

ఏమిటంటే, 1400 సంవతసరాల్ క్ర తం పర వకత  (స) మనక 

నేరిపన యుదా తంతాు నిి ముసిలములు మర్చిపోయారు. 

ఇతరులు  ద్ధనిి అనుసరించారు. వారు వీటిని 

ఉపయోగ్నంచి ముసిల ముల్ను చీలాచరు. ఇపుపడు వార 

స్తిహతలుగా మారి ఒకొకొరినీ న్నశనం చేస్త న్నిరు.   

పర సాదిసాత డు, (4) ఆ తరువాత మీరు దజాజ ల్తో యుదాం 
చేసాత రు. అపుపడు కూడా అలాల హ్(త) మీక విజయం 
పర సాదిసాత డు.18 (ముసిల మ్) 

 (3/1492) [ ) صحيح ( 11]  - 5420
لِك  قَاَل:   أََتْيُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم وَعْن َعْوِف بِْن َما

"اَعِْدْد ِست ًا بَْْيَ يََدِي   :َقالَ َوةِ َتُبْوَك َوُهَو ِِفْ قُب َة  ِمْن أُْدم  فَ زْ غَ  ِِفْ 
اَعِة: َمْوِِتْ ثُم َ فَْتُح بَْيِت الَْمْقِدِس ثُم َ ُمْوَتاٌن يَأُْخُذ فِْيُكْم  الس َ

ُجُل مِ   اَئةَ كَُقَعاِص الَْغَنِم ثُم َ اْسِتَفاَضُة الَْماِل َحّت  يُْعََط الر َ
بَْيٌت ِمَن الَْعَرِب إِل    ََق ْيَنار  فََيَظل ُ َساِخًطا ثُم َ فِْتَنٌة َل يَبْ دِ 

 َتُكْوُن بَْيَنُكْم َوبَْْيَ بَِِن اْْلَْصَفِر فََيْغِدُرْوَن  دََخلَْتُه ثُم َ ُهْدنَةٌ 
ْثَنا َعَشرَ  نِْْيَ غَاَيًة َتْحَت كُل ِ غَاَية  ا ". افً  أَلْ فََيأُْتْونَُكْم َتْحَت ثََما

   .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 
 

18) వివర్ణ-5419: పర వకత  (స) భ్విష్యవాణిగా న్న 

తరువాత 'అర్బ్ దీవపాల్ వారితో మీరు జిహాద్ చేసాత రు. 

అందులో మీక విజయం పార ప్త స్త ంది. న్నలుగు వైెపుల్ 

నీరు ఆవరించి ఉండే ద్ధనిి దీవపం అంటారు. అర్బ్ 

కూడా ఒక దీవపమే. అనేక సముద్ధర ల్ మధ్య ఉంది. 

అర్బ్ దీవపాల్లో మకొహ్ ముకర్ర మహ్, మదీనహ్ 

మునవవర్హ్, యమామహ్ మొదలైనవి  ఉన్నియి. 

పర వకత  (స) కాల్ంలోనే మకొహ్లో ఇసాల మ్ వాయప్ంచింది. 

యుదా్ధలు కూడా జరిగాయి. వాటిలో అలాల హ్(త) 

ముసిల ముల్క విజయం పర సాదించాడు. 1. పర వకత  (స) 

తరువాత యమామహ్ మరియు యమన్ వారితో 

కూడా యుదా్ధలు జరిగాయి. వాటిలో అలాల హ్(త) పర వకత  

(స) అనుచరుల్క విజయం పర సాదించాడు. 2. ఫారిస్ 

వారితో కూడా ముసిలములు యుదాం చేసారు. అపుపడు 

కూడా ముసిల ముల్క విజయం ల్భించింది. వీటి గురించి 

ఇంతకముందు కూడా పేర్కొనడం జరిగ్నంది. ఇంకా 

రూమీల్తో కూడా యుదా్ధలు జరిగాయి. అకొడ కూడా 

విజయం ల్భించింది. ఈ మూడు భ్విష్యవాణులు 

నిజమయాయయి. న్నలుగో భ్విష్యవాణి ఏమిటంటే మీరు 

ద్జాాల్తో కూడా యుదా్ధలు చేసాత రు. అంటే 'ఈసా (అ) 

మరియు మహ్దీ (అ) ముసిలముల్క సహాయం చేస్త 

నిమితత ం చివరి కాల్ంలో వసాత రు. దజాజ ల్తో 

పోరాడుతారు. 'ఈసా (అ) మరియు ముసిల ములు కల్సి 

దజాజ ల్ను సంహరిసాత రు. దీనిి గురించి ఇతర్ 'హదీస్'లోల  

కూడా ఉంది. ఇన్ష్క అలాల హ్ ఈ భ్విష్య వాణి కూడా 

పూర్త వుతంది.  
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5420. (11) [3/1492- దృఢం] 
ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర్) కథనం: తబూక్ యుదా 
సందర్భంగా నేను పర వకత  (స) వదద క వెళ్ళిను. పర వక్త  (స) 
అపుపడు చర్మం ఖైమలో విశ్వర ంతి తీస్కంటున్నిరు. 
అపుపడు పర వకత  (స) నువువ పర ళయం సంభ్వించటానిక్ 
ఈ 6 విష్యాల్ను లకొపెటుట కో. 1. న్న మర్ణం, 2. 
బైతల్ ముఖ్దద స్ విజయం, 3. పశువులోల  
వాయప్ంచినటుట  మీలో అంటువాయధి వాయప్స్త ంది, 4. 
ధ్నసంపదలు ఎంత అధికంగా వాయప్సాత యంటే 
ఎవరికైన్న 100 అష్ర ఫీలు ఉచితంగా ఇచిచన్న ఇంకా 
అయిష్ట ంగానే ఉంటాడు, 5. అనేక ఉపదర వాలు ఒక ద్ధని 
తరువాత మర్కకటి తలతత తాయి. అర్బ్లోని ఏ ఇల్లల  
ద్ధనుిండి తప్పంచుకోలేదు, 6. మీకూ రూమీల్ మధ్య 
ఒపపందం జరుగుతంది. అయితే వారు ద్ధనిి భంగ్ం 
చేసాత రు. మీతో యుదాం చేయటానిక్ సిదాపడతారు. 80 
జండాలు తీస్కని మీపైె ద్ధడి చేసాత రు. పర తి జండా క్ర ంద 
12 వేల్ మంది సైనియకులు ఉంట్లర్. 19  

 

19) వివర్ణ-5420: షిబోీ సీరతునిబీ మొదటి 

సంపుటంలో తబూక్ యుదాం గురించి వార స్తత  తబూక్ ఒక 

పర ఖాయత పర దేశం. ఇది మదీనహ్ మరియు దిమిష్ొర్క్ 

మధ్య ఉంది. మౌత్ యుదాం తరువాత రూమీ సైనయం 

అర్బ్పైె ద్ధడి చేద్ధద మని నిశచయించుకన్నిరు. 

రూమీల్ ఆధ్వర్యంలో సిరియాను పరిపాలిస్త ని గసాసనీ 

కటుంబంవారు కైరసత వులు. అందువల్ల  ఖైసర్ 

రూమ్వారిని దీనిి గురించి నియమించాడు. మదీనహ్ 

లో ఈ వార్త లు వినిప్ంచేవి. పర వకత  (స) ఈలా సంఘటన 

విష్యంలో 'ఉమర్ (ర్) 'ఉత్బాన్ బిన్ మాలిక్ 

అకసామతత గా వచిచ కంపమునిగ్న ఉంది అని అనగానే 

అతను ఏమైంది? గసాసనీ వచాచరా? అని అనటం 

జరిగ్నంది. (బు'ఖారీ) 

సిరియాక చెందిన వర్త కలు జైతూన్ నూన అమమటానిక్ 

మదీనహ్ వచేచవారు. రూమీలు సైనయంతో సనిదాం 

అవుతన్నిర్ని, సైన్నయనిక్ సంవతసర్ జీతం చెలిల ంచి 

వేసార్ని ఈ సైనయంలో 'అర్బ్ తెగల్నీి పాల్గగ న్నియి. 

సైనయం బిల్ ఖ్ఖం వర్క వచేచసింది. 'అర్బ్క చెందిన 

కైరసత వులు ము'హమమద్ (స) మర్ణించార్ని అర్బ్లో 

కరువు ఏర్పడిందని పర జలు ఆకలితో అల్మ 

టిస్త న్నిర్ని ఉతత ర్ం వార సారు. ఫలితంగా హిర్ఖల్ 40 

 

వేలమంది సైన్నయనిి పంపాడు. ఈ వార్త లు అర్బ్ 

భూభాగమంతా వాయప్ంచాయి. ఇలా తపపకండా 

జరుగుతందనడంలో ఆసాొర్మే లేదు. ఇటు పర వకత  (స) 

యుదా సన్నిహాల్క ఆదేశం ఇచాచరు. ఇటు కరువు 

కాటకాల్ సమయం, తీవర  ఉషో్ణగర త. ఇటువంటి పరిసిథ తలోల  

ఇంటినుండి బయటక వెళిటమే కష్ట ంగా ఉండేది. 

తముమతాము ముసిల ముల్ మనుకంటున్ి కపటా 

చారుల్ కటు  భంగ్మైంది. వారు కూడా యుదా్ధనిక్ 

వెళికూడదని కోరేవారు. ఇంకా ఇతరుల్ను కూడా 

వెళివదద ని వారించేవారు. సులైలిమ్ అనే యూదుని 

ఇంట్లల  కపటాచారుల్ందరూ సమావేశమయి, పర జల్ను 

యుదాంలో పాల్గగ నవదద ని వారించేవారు. ఎందుకంటే 

వారిపైె ద్ధడిచేస్త నిది రూమీ సైన్నయలు. అందువల్ల  పర వకత  

(స) 'అర్బ్ తెగల్నిిటి నుండి ధ్నసహాయం కోరారు, 
(ఇబ్ని సఅద). పర వకత  (స) అనుచరులోల  ఉసామన్ (ర్) 

200 ఊఖియాల్ వెండి, 200 ఒంటెలు ఇచాచరు 

(జర్ఖ్ఖనీ). అనేకమంది అనుచరులు పెదద  పెదద  

మొతాత లు తెచిచ సమరిపంచారు. అయిన్న అనేక మంది 

ముసిల ములు వెళిటం సాధ్యం కాలేదు. వారివదద  పరయాణ 

సౌకరాయలు, ఆయుధాలు లేవు. వీరు పర వకత  (స) వదద క 

వచిచ విచారిస్తత  కనీిళ్ళి పెటుట కన్నిరు. పర వకత  (స)క 

వారిపైె జాలివేసింది. కాని సౌకర్యం లేనందున వాళ్ళి 

యుదాంలో పాల్గగ నలేక పోయారు. వీరిగురించే స్తర్హ్ 

తౌబహ్ లోని ఈ ఆయత్తలు అవతరించబడాడ యి:  

''మరయు ఎవరైత్త నీవదద కు వచిు వాహన్నలు 

కరన్పుుడు నీవు వారతో: ''న్న దగ్గ ర మీక్తవవట్లనిక్త ఏ 

వాహన్ం లేదు.'' అని పలిక్తన్పుుడు, ఖర్ుచేయట్లనిక్త 

తమ దగ్గ ర ఏమీలేదు క్దా అనే చింతతో క్నీిర్ 

కార్ుతూ త్తరగిపోయారో, అల్లంటి వారపై కూడా 

ఎల్లంటి నిందలేదు.'' (అతౌత బహ్, 9:92)  

సాధార్ణంగా పర వకత  (స) మదీనహ్ నుండి బయటక వెళ్ళతే, 

ఒక వయక్త ని మదీనహ్ అధికారిగా నియమించి వెళ్ళివారు. 

ఎందుకంటే ఈ యుదాంలో పర వకత  (స) భార్యలోల  ఎవరూ 

వెళిలేదు. వారి ర్క్షణ కోసం తన సనిిహతలోల  

ఎవరినైన్న ఉంచడం తపపనిసరి అయింది. అందువల్ల  

పర వకత  (స) 'అలీ (ర్)క ఈ బాధ్యత అపపజపాపరు. కాని 

అతను ననుి మీరు ప్ల్ల లోల , స్వత రల్లో వదలి 

వెళ్ళతన్నిర్ని ఫిరాయదుచేసారు. అపుపడు పర వకత  (స), 

'నీవు న్నతో హారూన్ (అ), మూసా (అ)ల్ మధ్య ఉండే 
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సంబంధ్ం కలిగ్న ఉండటం ఇష్ట ం లేద్ధ?' అని అన్నిరు. 

(బు'ఖారీ)  

అనంతర్ం పర వకత  (స) 30 వేల్ మంది సైనయంతో మదీనహ్ 

నుండి బయలుదేరారు. ఇందులో 10,000 గురార లు, 

ద్ధరిలో ఖుర్ఆన్ పేర్కొనబడిన పర దేశ్వలు చూడటం 

జరిగ్నంది. అంటే సమూద్ గృహాలు, అవి కండల్ను 

ఒలిచి తయారు చేయబడాడ యి. ఇకొడ దైవశిక్ష 

అవతరించింది. అందువల్ల  పర వకత  (స) ఎవరూ ఇకొడ 

దిగరాదని, విశ్వర ంతి తీస్కోరాదని, ఇకొడి నీరు 

తాు గరాదని, ద్ధనిి ఉపయోగ్నంచరాదని వారించారు. 

తబూక్ చేరిన తరావత ఆ వార్త  నిజం కాదని తెలిసింది. 

కాని అందులో వాసత వం కూడా లేకపోలేదు. గససనీ 

న్నయకడు కటు లు పనుితన్నిడని తెలిసింది. 

('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ)  

  ఈ యుదాంలో కఅబ్ బిన్ మాలిక్ సంఘటన చాలా 

పర ఖాయతి గాంచింది. సిరియా నుండి ఒక వయక్త  వచిచ 

క'అబ్ బిన్ మాలిక్క 'గసాసన్ న్నయకడి ఉతత ర్ం 

ఇచాచడు. అందులో ఇలా వార సి ఉంది : ''ము'హమమద్ 

(స) నినుి గురిత ంచలేదని న్నక తెలిసింది. అందువల్ల  

నీవు న్న దగగ ర్క వచేచయి. మేము నినుి గౌర్విసాత ం, 

ఆదరిసాత ం.'' పర వకత  (స) అతనిి శిక్ష ంచడం జరిగ్నంది. కాని 

అతను ఆ ఉతత రానిి పయియలో పడేసారు. తబూక్ చేరిన 

తరావత పర వకత  (స) అకొడ 30 రోజులు వేచి ఉన్నిరు. 

అకొడిక్ దగగ ర్లో ఉని ఈల అనే పార ంతానిక్త చెందిన 

యోహనాి అనే న్నయకడు పర వకత  (స) వదద క వచిచ 

పనుి చెలిల సాత నని ఒపుపకన్నిడు. ఒక తెల్ల టి గాడిదను 

కూడా కానుకగా ఇచాచడు. ద్ధనిక్ బదులుగా పర వకత  (స) 

అతనిక్ తన దుపపటిని కానుకగా ఇచాచరు. జర్బా, 

మరియు వజహ్కు చెందిన కైరసత వులు కూడా వచిచ 

పనుి చెలిల సాత మని ఒపుపకన్నిరు. దిమిష్ొర్క 

దగగ ర్లో ఉని దౌమతుల్ జంద్ల్ల్ల, అకీద్ర్ అనే 

'అర్బ్ న్నయకడు ఉండేవాడు. అయితే ఇతడు ఖైసర్ 

అధీనంలో ఉండేవాడు. పర వకత  (స) ఖాలిద్ (ర్)క 420 

మంది సైనికల్ను ఇచిచ అతనిి ఎదురోొమని పంపారు. 

ఖాలిద్ అతనిి బంధించి సవయంగా పర వకత  (స) వదద క 

వచిచ ఒపపందం కదురుచకంటానంటే విడుదల్చేసారు. 

అతడు తన సోదరుని వెంట మదీనహ్ వచాచడు. పర వకత  

(స) అతనిక్ అభ్యం పర కటించారు. ఖ్ఖజీ 

ము'హమాద్ సులైమాన్ మన్ససర్ పూరీ తాను 

వార స్లన ''రహమతులోిల్ ఆలమీన్'' మొదటి భాగంలో 

 

తబూక్ సందర్భంగా తబూక్ పార ంతంలో పర వకత  (స) ఒక 

నమా'జు తరావత సంక్ష పత మైన, వివేకపూరితమైన, పర భావ 

పూరితమైన హతబోధ్చేసారు. ద్ధనిి మేము క్ర ంద 

పేర్కొంటున్నిము. అయితే మేము అందులో నంబరుల  

చేరాచము. దైవసోత తు ం తరువాత ఇలా హతబోధ్చేసారు: 

అమామ బ'అదు 1. అనిిటికంటే సతయమైన గర ంథం 

దైవగర ంథం, 2. అనిిటికంటే నమమకమైన పలుక 

దైవభీతి పలుక, 3. అనిి సమాజాల్ కంటే ఇబార హీమ్ 

సమాజం ఉతత మమైనది, 4. సాంపర ద్ధయాల్నిిటి కంటే 

ము'హమమద్ (స) సాంపర ద్ధయం ఉతు మమైన్ది, 5. 

పలుకల్నిిటిలో దైవసమర్ణ గొపపది, 6. 

గాథల్నిిటిలో ఖుర్ఆన్ గాథ గొపపది, 7. 

పనుల్నిిటిలో దృఢసంకల్పంతో చేస్త కారాయలు 

గొపపవి, 8. పాపకారాయలోల  అనిిటి కంటే చెడడ వి 

కలిపతాలు, 9. రుజుమారాగ లోల  దైవపర వకత ల్ మార్గ ం 

గొపపది, 10. మర్ణాలోల  వీర్మర్ణం అనిిటికంటే 

గొపపది, 11. రుజుమార్గ ం తరువాత మార్గ భ్ర ష్ట తవం 

అనిిటికంటే నీచ అంధ్తవం, 12. కారాయలోల  లాభ్ం 

చేకూరేచ కారాయలు గొపపవి, 13. పర జలు ఆచరించ 

దగ్ననదే ఉతత మ మార్గ ం, 14. హృదయాల్ అంధ్తవం 

నీచమైన అంధ్తవం, 15. పైె చేయి, క్ర ంది చేయికంటే 

గొపపది, 16. ఏమరుపాటుక గురిచేస్త అధిక ధ్నం 

కన్ని చాలినంత తకొవ ధ్నం మేలు, 17. పార ణం 

పోయేటపుుడు క్షమాపణ కోర్టం చాలా నీచమైనది, 18. 

తీరుపదినం నిరాశ చాలా నీచమైన నిరాశ, 19. పర జలోల  

చాలామంది జుమ'అక చివరి సమయంలో వసాత రు, 20. 

వీరిలో చాలామంది అపుపడపుపడూ దైవానిి పార రిథ సాత రు, 

21. పాపాల్నిిటిలో అసతయం మహాపాపం, 22. 

ఐశవరాయలోల  హృదయ ఐశవర్యం చాలా గొపపది, 23. 

అనిిటికంటే ఉతత మ పరయాణసామగ్నర  దైవభీతి, 24. 

అనిిటికంటే గొపపవివేకం దైవభీతి, 25. హృదయా 

కర్ష ణక దృఢసంకల్పం అవసర్ం, 26. అనుమాన్నల్ను 

జనింపజేయటం అవిశ్వవసధోర్ణి, 27. పెడబొబబలు పెటిట  

ఏడవటం అజాానకాల్పు పని, 28. దొంగతనం నర్కాగ్నిక్ 

గురిచేస్త సాధ్నం, 29. మతత క గురికావటం నర్కాగ్నిలో 

పడటమే, 30. కవితవం షై'తాన్ డపుపల్ వంటిది, 31. 

మదయపానం పాపాల్నిిటికీ మూల్ం, 32. అన్నథల్ 

సొముమ తినటం అతి నీచమైన ఉపాధి, 33. ఇతరుల్ 

నుండి గుణపాఠం నేరుచకనివాడే అదృష్ట వంతడు, 34. 

తలిల  కడుపునుండే దుర్దృష్ట ం గల్వాడు దుర్దృష్ట  
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వంతడు, 35. సతాొరాయల్ పెటుట బడి ఉతత మ 

పర్యవసానం, 36. అసతయపు కల్ నీచమైనకల్, 37. 

జరుగబోయేది చాలా దగగ ర్లోనే ఉంది, 38. విశ్వవసిని 

తిటట టం పాపం, 39. విశ్వవసితో పోరాడటం అవిశ్వవసం, 

40. విశ్వవసి మాంసం తినటం అలాల హ్ అవిధేయత, 41. 

విశ్వవసి ర్కత ంలా అతని ధ్నం కూడా నిషిదామే, 42. 

అలాల హ్ అవసర్ం లేదనుకంటే అలాల హ్ అతనిి 

వంచివేసాత డు, 43. ఇతరుల్ లోపాల్ను ద్ధచేవారి 

లోపాల్ను అలాల హ్ ద్ధసాత డు, 44. క్షమించేవాడిని 

క్షమించడం జరుగుతంది, 45. కోపం దిగమ్ింగే వారిక్ 

అలాల హ్ పర తిఫల్ం పర సాదిసాత డు, 46. నష్కట ల్పైె సహనం 

వహంచే వారిక్ అలాల హ్ పర తిఫల్ం పర సాదిసాత డు, 47. 

చాడీల్ను వాయప్ంపజేస్తవాడిని అలాల హ్ అవమానంపాలు 

చేసాత డు, 48. సహనం వహంచేవారిక్త అలాల హ్ అభివృదాి 

పర సాదిసాత డు, 49. అలా్లహ్ అవిధేయతక పాల్పడిన 

వాడిని అలాల హ్ శిక్షక గురిచేసాత డు. 50. ఆ తరువాత 

మూడుసారుల  ఇసిత గ్ఫార్ చేసారు.  పర వకత  (స) పర సంగానిి 

ముగ్నంచారు. (బై్నహఖీ) 

షిబ్లల  స్వర్తనిబ్లలో 'జర్ఖ్ఖనీ 3వ సంపుటం ద్ధవరా 

తబూక్ నుండి పర వకత  (స) తిరిగ్న మదీన్నక చేరినపుపడు, 

పర జలు సావగతం పల్కసాగారు. చివరిక్ ఇళిలోల  ఉని 

స్వత రలు కూడా బయటక వచాచరు. ఇంకా అమామయిలు 

''మా కోసం వద్ధ కండలోల  నుండి చందుర డు 

ఉదయించాడు. దేవుని సందేశహరుడు పర పంచంలో 

ఉనింత వర్క మాపైె దైవకృతజాత తపపనిసరి 

అవుతంది'' అని పాడార్ని, పేర్కొన్నిరు. ఇకొడ 

తబూక్ యుదాం గురించి సంక్ష పత ంగా పేర్కొన్నిము. 

ఇక్ ముందు 'హదీసు' యొక్క వివరణ విన్ండి, ఔఫ బిన్ 

మాలక(ర) క్థన్ం, నేన తబూక యుధ్ధ ంలో పర వక్త  (స) 

వదద కు వెళ్ళీన. అపుుడు పర వక్త (స) చరింతో 

చేయబడిన్ టెంట్ లో ఉన్నిర్. అపుుడు పర వక్త (స) 

నీవు పర ళయం సంభవించడానిక్త ముందు ఈ 6 

విష్యాలన లెక్కపటిక, అని అన్నిర్:  

''1. న్న మరణం అంటే నేన మీమధ్య ఉన్ింత కాలం 

పర ళయం సంభవించదు. న్న మరణాన్ంతరం అనేక్ 

పర ళయ స్తచన్లు బహిరగ తం అవుతాయి.  

2. పర ళయానిక్త ముందు మళ్ళీ బై్నత్తల్ ముఖదద స్ 

జయించబడి, ముసా్లముల అధీన్ంలోక్త వసుు ంది. ఈ 

వాక్యం దావరా పర ళయానిక్త ముందు యూదుల 

అధీన్ంలో ఉంటందని త్లుసుు ంది. పర సుు త కాలం 

 

1973లో ఉన్ిటి. అయిత్త ఇన్నష  అలా్లహ్ మళ్ళీ అక్కడ 

ఇసాామీయ పతాక్ం రపరప ల్లడుత్తంది, అది 

ముసా్లముల అధీన్ంలోక్త వసుు ంది.   

3. పర ళయానిక్త ముందు సాధారణ వాయధులు, పాేగువాయధి 

వాయపిసాు యి. వాటివలా చాల్ల మంది పర జలు మరణిసాు ర్. 

ఇది కొంతవరకు బహిరగ తం అయిపోయింది, భవిష్యత్తు లో 

కూడా బహిరగ తం అవుత్తంది. అలా్లమా న్వవీ ముసా్లమ్ 

ష్రీఫ ముందుమాట వివరణలో ఫా్లగువాయధి 'అబ్దద లా్లహ్ 

బిన్ 'జుబై్నర్(ర) పరప్లన్న కాలంలో 63వ హిజీ్ర 

ష్వాాల్ నెలలో వాయపించింది. ఇమామ్ అసియీ 

పర కారం అనిిటిక్ంటే ముందు ఫా్లగువాయధి 'ఉమర్(ర) 

పరప్లన్నకాలంలో వాయపించింది. అపుుడు చాల్లమంది 

పర వక్త (స) అనచర్లు మరణించార్. ఆ తర్వాత 

మళ్ళీ ఫా్లగువాయధి 'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'జుబై్నర్(ర) 

పరప్లన్న కాలంలో వాయపించింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 

క్నెి ఫా్లగువాయధి వాయపించింది. అందులో చాల్లమంది 

క్నెి యువత్తలు మరణించార్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 

సజజ నల ఫా్లగువాయధి వాయపించింది. ఇందులో అనేక్మంది 

సజజ నలు మరణించార్.ఆ తర్వాత 100 హిజీర లో 

మళ్ళీ అరిాత్ ఫా్లగువాయధి వాయపించింది. ఆ తర్వాత 

127వ హిజీర లో మళ్ళీ 'గురాబ ఫా్లగువాయధి వాయపించింది. 

ఆ తర్వాత మళ్ళీ ముసోిమ బిన్ ఖుతైెబ ఫో్లగువాయధి 

131వ హిజీ్ర ష్టబాన్ లో వాయపించి ష్వావల్ లో 

అంతమయింది. స్మరాంశం: పర వక్త (స) పర వచించిన్టి 

వివిధ్ ప్ర ంతాలలో, వివిధ్ కాల్లలాో వాయధులు 

వాయపించాయి. ఇంకా ఈ వాయధులకు గురై చాల్లమంది 

ముసా్లములు మరణించార్. ఇపుటి వరకు వివిధ్ 

కాల్లలాో వివిధ్ ప్ర ంతాలలో అనేక్ వాయధులు వాయపించి 

ఉన్నియి. భవిష్యత్తు లో కూడా అనేక్ వాయధులు 

వాయపిస్తు  ఉంట్లయి. అలా్లహ్ (త) మన్ందరక్త 

వీటినండి దూరంగా ఉంచుగాక్. ఆమీన్. 

4. పర ళయానిక్త ముందు ధ్న్సంపదల పర వాహం ఎంత 

అధిక్ంగా ఉంటందంటే, ఎవరక్యిన్న ఉచితంగా 100 

అష్ర ఫ్ఫలు ఇచిున్పుటికీ, అతడు అసంతృపిు  వయక్త ం 

చేసాు డు. ఎందుక్ంటే అతడు దానిి చిన్ి వసుు వుగా 

భావిసాు డు. ఇల్ల జరగిపోయి ఉంది.  

5. పర వక్త (స) మరణాన్ంతరం 'హిజా'జ, అంటే 'అరబ్ 

మరయు ఇతర దేశాలాో అనేక్ ఉపదర వాలు, క్లాోల్లలు, 

యుధాధ లు, పోరాట్లలు సంభవిసాు యి. వీటిలో అనేక్ 

మంది ముసా్లములు చంపబడతార్. ఇంకా 'అరబ్దులాోని 
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يْ وَعْن أَِِبْ هُ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َرةَ قَاَل: َر
ِبَق  ْوُم بِاْْلَْعَماِق أَْو بَِدا اَعُة َحّت  يَْْنَِل الر ُ "َل َتُقْوُم الس َ

 َ ْ َجْيٌش ِمَن الَْمِدْيَنِة ِمْن ِخَياِرأ َ ا ْهِل فََيْخُرُج إِلهَْْيِ ْرِض ْْل
لَِت الر ُ  ف ُْوا قَا َخل ُْوا بَْيَنَنا َوَبْْيَ ال َِذْيَن   ُم: وْ يَْوَمِئذ  فَإِذَا َتَصا

َل َواهلِل َل نَُخل ِي بَْيَنُكْم   َسَبْوا ِمن َا نَُقاِتلُْهْم فََيُقْوُل الُْمْسِلُمْوَن:
نَِنا فَُيَقاِتلُْونَُهْم فََيْنَهِزُم ثُلُ  ْ يَ  ٌث َل َوَبْْيَ إِْخَوا ُتْوُب اهلُل عَلهَْْيِ

هَ هُثْ يُْقَتُل ثُلُ  أَبًَدا وَ  َيْفَتِتُح الث ُلُُث  أَفَْضَل الش ُ َداِء ِعْنَد اهلِل َو
َل يُْفَتُنْوَن أَبًَدا فََيْفَتِتُحْوَن قُْسُطْنِطْيِنَيَة فََبْيَناَ ُهْم يَْقَتِسُمْوَن  

لز َ الَْغَنائَِم قَْد عَل َُقْوا ُسُيْوفَُهْم  ُ  يْ بِا ُتْوِن إِذْ َصاَح فهِْْيِ
ْيَطاَن: لََفُكْم ِِفْ أَْهِلْيُكْم فََيْخُرُجْوَن ْيَح قَْد خَ ِس مَ إِن َ اْل  الش َ

ْوَن لِلِْقَتاِل   اَم َخَرَج فََبْيَنا ُهْم يُِعد ُ لَِك بَاِطٌل فَإِذَا َجاُؤوا الش َ َوذَ
ََلةُ  ُفْوَف إِذْ أُقِْيَمِت الص َ ْوَن الص ُ َيَم  لُ فََيْْنِ يَُسو ُ  ِعْيََس بُْن َمْر

ُهْم  كََما يَُذْوُب الِْملُْح ِِف الَْماِء و ُ اهلِل ذَاَب ُد عَ  فَإِذَا َرآهُ  فَأَم َ
َلِكْن يَْقُتلُُه اهلُل بَِيِدهِ فَُْيِْيِهْم  فَلَْوَتَركَُه َلَْنَذاَب َحّت  يَْهِلَك َو

 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "دََمُه ِِفْ َحْرَبِتهِ 
5421. (12) [3/1492-దృఢం] 

 

పర త్త కుటంబం క్లాోల్లనిక్త గురవుత్తంది. ఉదా: 'ఉసాిన్ 

(ర) వీరమరణం, 'అలీ(ర), 'హసన్ (ర), 'హుసైన్(ర) ల 

వీరమరణం. జమల్ యుధ్ధ ం, 'సిఫ్ఫీన్ యుధాధ లు 

సంభవించటం. వీటిని గురంచి మేము కాుపు ంగా పేర్చకని 

ఉన్నిము. భవిష్యత్తు లో ఏం జర్గుత్తందో అలా్లహ్ కే 

త్లుసు. 

6. ముసా్లముల కైాసు వుల మధ్య పైక్త మాతర ం ఒపుందం 

కుదుర్త్తంది. కాని కైాసు వులు లోపల ఒపుంద భంగ్ం, 

దోర హం చేసాు ర్. ఎందుక్ంటే 'హదీసు'లో హుదిహ్ అనే 

పదం వచిు ఉంది. ఇంకా లు'గాత్తల్ 'హదీస్' లో  

హుదిహ్ అంటే మోసం దీ్రహంతో కూడిన ఒపపందం 

అని ఉంది. కైాసు వులు అలా్లహ్ న, ఆయన్ పర వక్త కు 

దోర హం, మోసం చేస్లన్పుడు ముసా్లములకు మోసం, దోర హం 

చేయడంలో ఆశురయమేముంది. అంటే చివరకాలంలో 

ఒపుందం కుదుర్ుకొని వాగ్ద న్భంగ్ం చేసాు ర్. ఇంకా 

ముసా్లములతో యుధ్ధ ంచేసాు ర్. వార సైన్యంలో సైనికాధి 

కార్లు ఉంట్లర్. పర త్త సైనికాధికార చేత్తలో ఒక్జండా 

ఉంటంది. పర త్తఒక్క జండా అధీన్ంలో 12 వేల మంది 

సైనికులు ఉంట్లర్. భీక్రపోరాటం జర్గుత్తంది. 

అయిత్త వారే ఓడిపోతార్ ఇన్నష  అలా్లహ్. 

అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 
''రూమ్ కైరసత వుల్ సైనయం ఎ'మాఖ్, వాబిఖ్లపై 
ద్ధడిచేయనంత వర్క  పర ళయం సంభ్వించదు. (ఈ 
రండు పార ంతాల్ల సిరియాలో హలబర్కు సమీపంగా 
ఉన్నియి. ఆ తరువాత మదీనహ్ నుండి ముసిల ముల్ 
సహాయం కోసం ముసిల ముల్ సైనయం బయలుదేరు 
తంది. ఆ కాల్ంలో వాళ్ళి అందరికంటే ఉనితలై 
ఉంటారు. ఇరువైెపుల్ నుండి యుదా్ధనిక్ సనిధుధ లైె 
నపుపడు కైరసత వులు మదీనహ్ నుండి వచిచన ముసిల మ్ 
సైనయంతో, 'మీరు వీరితో వేరుగా ఉండండి. వీళ్ళి మా 
భారాయబిడడ ల్ను బంధించి ఉంచారు. మేము వారితో 
యుదాం చేసాత ం,' అని అంటారు. మదీనహ్ నుండి 
సహాయం చేయటానిక్ వచిచన ముసిల ములు 
కైరసత వుల్తో, 'మేము మా సోదరుల్ నుండి వేరుగా 
ఉండటం  జరుగదు. ఇంకా వారిక్ సహాయం 
చేయకండా మేము ఉండలేము,' అని అంటారు. ఈ 
సమాధానం విని కైరసత వులు యుదా్ధనిక్ సిదాపడతారు. 
భీకర్పోరాటం పార ర్ంభ్మవుతంది. అపుపడు 
ముసిల ముల్ 1/3 వ వంత సైనయం పారిపోతారు. వారి 
పశ్వచతాత పానిి అలాల హ్ (త) ఎంత మాతు ం 
స్వవకరించడు. 1/3వ వంత సైనయం వీర్మర్ణం పందు 
తంది. ఆ కాలానిక్ చెందిన ఉతత మ అమర్ వీరులుగా 
పరిగణింపబడతారు. ఇంకా 1/3వ వంత సైనయం 
కైరసత వుల్పైె విజయం సాధిస్త ంది. ఈ అదృష్ట వంతలు 
దీని తరువాత ఎటువంటి కలోల లాల్క గురికారు. ఆ 
తరువాత వారు ఖుస్త ంతనియను జయిసాత రు. అది ఈ 
సమయంలో కైరసత వుల్ అధీనంలో ఉంటుంది. యుదా 
ధ్న్ననిి వారు అందరూ పంచుకంటారు. ఇంకా తీరిక 
చూస్కని తమ కర్వాలాల్ను 'జైతూన్ చెటుట క 
వేర లాడగడతారు. ఇంతలోనే షై'తాన్ మోసగ్నంచటానిక్ 
మీరు లేనిది చూచి, 'దజాజ ల్ మీ  ఇళిలోల క్ పర వేశించాడు,' 
అని బిగగ ర్గా కేకలు వేసాత డు. అది విని ముసిల మ్ వీరులు 
అకొడి నుండి భారాయప్ల్ల ల్ ర్క్షణక వెనుదిరుగుతారు. 
వాసత వంగా ఈ వార్త  అసతయంతో కూడుకని ఉంటుంది. 
అయితే వీళ్ళి సిరియాలో చేరినపుడు దజాజ ల్ 
బయటక వసాత డు. ముసిల ములు దజాజ ల్తో యుదాం 
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చేయటానిక్ స్లధ్ధ ం అవుతార్. ఇంతలో 'ఈస బిన్ 
మరయమ్ ఆకాశం నుండి దిగ్న, ఆ ఇసాల మ్ వీరుల్ ముందు 
పర తయక్షం అవుతారు. నమా'జ్ సమయం ఆసనిమవగా 
'ఈసా (అ) ఇమాముగా నమా'జు చదివిసాత రు. దజాజ ల్ 
'ఈసా (అ)ను చూచి భ్యంతో వణకటం పార ర్ంభిసాత డు, 
ఉపుప నీటిలో కరిగ్ననటుల . ఒకవేళ 'ఈసా (అ) చంపకండా 
వదలివేస్తత  అలాగే కరిగ్ననశిసాత డు. కాని 'ఈసా (అ) చేతల్ 

మీదుగా దజాజ ల్ సంహార్ం మూల్గర ంథంలో వార యబడి 
ఉంది. అందువల్ల  'ఈసా (అ) దజాజ ల్ను తన బలల ంతో 
చంప్వేసాత రు. బలాల నిక్ వాడి ర్కత ం తగ్నలి ఉంటుంది. 
'ఈసా (అ) ద్ధనిి పర జల్క చూప్సాత రు. 20 (ముసిల మ్)  

 

20) వివర్ణ-5421: ఈ విష్యాల్నీి భ్విష్యతత లో 

నిరూప్ంచబడతాయి. ఇంకా ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా 

తెలిసిన విష్యం ఏమిటంటే, ముసిల ముల్క కైరసత వుల్క 

మధ్య ఎల్ల పుపడూ యుదాం ఉంటుందని, వీరు 

ముసిల ముల్ను మోసగ్నంచి, తాము కోరింది చేజిక్ొంచు 

కంటార్ని, ముసిల ముల్ను విచిఛనిం చేస్తత  ఉంటార్ని, 

ఎందుకంటే ముసిల ముల్ను ముందే అలాల హ్(త) 

హెచచరించి ఉన్నిడని, యూదుల్ను మరయు 

కైరసత వుల్నూ తమ మితు లుగా చేయవదద ని, అలా చేస్తత  

మీరే నష్ట పోతార్ని వారించి ఉన్నిడు. అలాల హ్ ఆదేశం:  

''ఓ విశావసుల్లరా! యూదులన మరయు కైాసు వులన 

మిత్తర లుగా చేసుకక్ండి. వార్ ఒక్రకొక్ర్ స్తిహిత్తలు. 

మీలో ఎవడు వారతో స్తిహంచేసాు డ్క వాసు వానిక్త అతడు 

వారలో చేరన్వాడవుతాడు. నిశుయంగా అలా్లహ్  

దురాిర్గ లకు మారగ దరశక్తవం చేయడు.'' (అల్-

మాయిదహ్, 5:51) అంటే -- 'అలాల హ్ కైరసత వులు 

మరియు యూదుల్తో స్తిహం చేయవదద ని వారించాడు. 

ఎందుకంటే వార్ ఎంతమాతు ం మీ మితు లు కాలేరు. మీ 

ధ్ర్మం ఇసాల మ్ పటల  వారు శతు తవం కలిగ్న ఉన్నిరు. 

అయితే వార్ పర్సపర్ం మితు లు. వారితో మితు భావం 

కలిగ్నఉనివారు వారగానే పరిగణించబడతారు.' 

'ఉమర్(ర్), అబూ మూసా (ర్)ను దీనిి గురించి 

హెచచరించారు. ఈ ఆయత్తన పఠించి వినిప్ంచారు. 

'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉఖ్బహ్ ఇలా అన్నిరు: ''పర జలారా! 

కైరసత వుల్, యూదుల్ స్తిహం నుండి దూర్ంగా ఉండండి. 

అలాచేస్తత  మిమిలిి కూడా వారిలాగేనే పరిగణించడం 
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اَعَة َلَتُقْوُم َحّت  َل   وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْود  قَاَل: إِن َ الس َ

اٌث َوَل يُْفَرَح بَِغِنْيَمة .ثُم َ قَاَل:  يُْقَسَم  عَُدو ٌ يَْجَمُعْوَن   ِمْْيَ
يَْجَمُع لَُهْم أَْهُل اْْلِْسََلِم ) يَْعِِن اش َ ِل ال ِْلَهْ   (  ْوَم ر ُ ال ِم َو

ُط الُْمْسِلُمْوَن ُشْرَطًة لِلْ  لَِبًة فََيْتَشر َ َمْوِت َل َتْرِجُع إِل َ غَا
ُ الل َْيُل فََيِفْيء َهُؤَلِء َوَهُؤَلِء كُل ٌ   فََيْقَتِتلُْوَن َحّت َ يَْحِجَز بَْيهَْنُ

ِل  ْرَطُة ثُم َ َيَتَشرُط الُْمْسِلُمْوَن ُشرْ فْ تَ ب  وَ َغْْيُ غَا  ةً َط ََن الش ُ
لَِبًة فََيْقَتتِ لِ  ُ الل َْيُل  لَْمْوِت َل َتْرِجُع إِل  غَا لُْوَن َحّت  يَْحِجَز بَْيهَْنُ

ْرَطُة ثُم َ   لِب  َوَتِفََن الش ُ فََيِفْيُء َهُؤَلِء َوَهُؤَلِء كُل ٌ َغْْيُ غَا
ُط اْل  لَِبةً وْ مُ ُمْسِل يََشََت َ َتِتلُْوَن  قْ فَيَ  َن ُشْرَطًة لِلَْمْوِت َل َتْرِجُع إِل  غَا

لِب  َوَتْفََن   َحّت  يُْمُسْوا فََيِفْيُء َهُؤَلءِ  َوَهُؤَلِء كُل ُ َغْْيُ غَا
ْ بَِقي َُة أَْهِل اْْلِْسََلِم   ِبِع نََهَد إِلهَْْيِ ا ُرَطُة فَإِذَا كَاَن يَْوُم الر َ الش ُ

ْ فََيْقُتلُْوَن َمْقَتلًَة هللُ ا َعُل فََيْج   ِمثْلَُها َحّت   يُرَ ْم لَ  الَدبََرةَ عَلهَْْيِ
ائَِر لََيُمر ُ بِ  ًتا فَُيَتَعاد ُ  إِن َ الط َ َجْناَِتِهْم فَََل يَُخل ُِفُهْم َحّت َ يَِخر َ َمي ِ

ْ إِل    الَْواِحُد  ُل جُ الر َ  بَُنو اْْلَِب كَانُْوا ِماَئًة فَََل يَِجُدْونَُه بَِقَي ِمهْْنُ
اث  يَْقِسُم؟ فََبْيَنا ُهْم كََذلَِك إِذْ  ْْيَ مِ  فَِبأَي ِ َغِنْيَمة  يَْفَرُح أَْو أَي ِ 

اَل َسمِ  ج َ ْيُخ: أَن َ الد َ ِر لَِك فََجاَءُهُم الص َ ُعْوا بَِبأْس  ُهَو أَْكَِبُ ِمْن ذَ
فُُضْوَن َما ِِفْ  ِري ِِهْم فََْيْ َ قَْد َخلََفُهْم ِِفْ ذََرا ُيْقِبلُْوَن دِ يْ  أ ْيِهْم َو

رِ  . قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه "ْيَعةً ِل  َط َس فََيْبَعثُْوَن َعْشَر فََوا
ْ َْلَْعِرُف أَْسَماَءُهْم َوأَْسَماَء آَبائِِهْم َوأَلَْواَن ُخُيْولِِهْم   وسلم: "إِِن ِ

ِرَس َعىَل َظ  ِرَس أَْو ِمْن َخْْي  فََوا َ ا ْهرِ ُهْم َخْْيُ فََوا ".ْْل  ْرِض يَْوَمِئذ 
   .َرَواهُ ُمْسِلٌم 
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జరుగుతంది. 'అబుద లాల హ్ బిన్ 'అబాబస్(ర్)ను, 

కైరసత వులు జి'బహ్ చేసిన ద్ధనిి గురించి అడిగ్నతే, ఈ 

ఆయత్తన పఠించి వినిప్ంచేవారు. విశ్వవస 

బల్హీనులు వీరిని పేర మించటం, వీరితో సంబంధాలు 

కలిగ్న ఉండటం వంటివి చేసాత రు. ఇంకా, 'ఒకవేళ వీరు 

ముసిల ముల్పైె ద్ధడిచేస్తత  పీకొతింటారు. అందువలేల  

మేము వీరితో సంబంధాలు కలిగ్నఉన్నిం,' అని సాకలు 

వెదుకతారు. అలాల హ్ (త) ఆదేశిస్త నిది ఏమిటంటే, 

అలాల హ్(త) వాళ్ళి ముసిలముల్ను ఓడించినటుల , 

మకొహ్ కూడా వాళి చేతలోల నిక్ వెళ్ళిపోయినటుల  

చేయగల్డు. లేద్ధ ముసిల ముల్క సహాయంచేసి వారిని 

ఓడించగల్డు. దీనివల్ల  కపటాచారుల్ కాపటయం 

బహర్గ తమవుతంది. 
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'అబుద లాల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర ళయం 
ఎపుపడు వస్త ందంటే, ఆసిత  పంచబడదు, అంటే 
పర ళయానిక్ ముందు శతు వుల్తో అనేక యుదా్ధలు 
జరుగుతాయి. వాటిలో అనేకమంది ముసిల ములు 
వీర్మర్ణం పందుతారు. 100 మందిలో ఒక వయక్త  
మిగులుతాడు, అందువల్ల  ఆసిత  పంచబడదు. ధారిమక 
జాానం లేనందువల్ల  ఆసిత  పంపకం నియమ నిబంధ్నల్ను 
ఆచరించటం జరుగదు. ష్రీ'అత్ పర కార్ం ఆసిత  పంపకం 
జర్గటం లేదు. కమారులే ఆకర మించు కంటున్నిరు. 
కమారత ల్క అందకండా చేస్త న్నిరు. యుదాధ్నం 
ల్భించిన్న సంతోష్ం కల్గటం లేదు. ఆ తరువాత 
'అబుద లాల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ ఇలా అన్నిరు, ''ఇసాల మ్ 
శతు వులు ముసిల ముల్తో యుదాం చేయటానిక్ 
సైన్నయలు సిదాం చేసాత రు. భీకర్ యుదా్ధనిక్ సన్నిహాలు 
చేసాత రు. ఇటు అవిశ్వవస్ల్తో, కైరసత వుల్తో యుదాం 
చేయటానిక్ ముసిల ములు కూడా యుదా సన్నిహాలు 
చేసాత రు. ఇంకా ముసిల ములు పర్సపర్ం ఎనుికని ఒక 
వీరుల్సైన్నయనిి పంప్స్తత , మీరు పోరాడుతూ 
వీర్మర్ణం అయిన్న పంద్ధలి లేద్ధ విజయంతోనైన్న 
తిరిగ్న రావాల్ని ష్ర్తపెడతారు. ఆ రండు సైన్నయల్ 
మధ్య భీకర్ యుదాం పార ర్ంభ్ం అవుతంది. పగల్ంతా 
యుదాం చేస్తత  కందరు వీర్మర్ణం పందుతారు. 
మిగ్నలినవారు అల్సిపోతారు. ఇంతలో రాతిు  
ఆవరిస్త ంది. ఆ తరువాత ఇరువరాగ ల్ పర జలు యుదాం 
ఆప్ తమ సైన్నయల్లో చేరుకంటారు. ఇరువరాగ లోల  
ఎవరికీ విజయం వరించదు. ఇంకా యుదా్ధనిక్ వెళ్ళిన 
మొదటి సైనయం అంతా వీర్మర్ణం పందుతంది. 
మరుసటి రోజు ముసిల ములు మరో సైన్నయనిి యుదా్ధనిక్ 
పంపుతారు. వారితో కూడా ఈ ష్ర్త పెడతారు. అంటే 
యుదాం చేస్తత  వీర్మర్ణం పంద్ధలి. లేద్ధ విజయులై 
రావాలి. రండవరోజు కూడా భీకర్ యుదాం జరుగు 

తంది. పగల్ంతా యుదాం కనసాగుతంది. ఇంతలో 
రాతిు  ఆవరిస్త ంది. పగల్ంతా ఎవరికీ విజయం 
ల్భించదు. కాని ఆ రోజు కూడా మహా వీరుల్ందరూ 

వీర్మర్ణం పందుతారు. ఆ తరువాత మూడవ రోజు ఆ 
ష్ర్తతోనే మూడవ సారి సైనయం పంప్సాత రు. ఈ సైనయం 
కైరసత వుల్తో పగల్ంతా పోరాడుతూ ఉంటుంది. చివరిక్ 
సాయంతు ం అయిపోతంది. ఇరుసైన్నయల్ల తిరిగ్న 
వెళ్ళిపోతాయి. ఎవరికీ విజయం వరించదు. పంపబడిన 
ముసిల ముల్ సైనయం న్నశనమవుతంది. న్నల్గ వ రోజు 
మిగ్నలిన ముసిల ములు కైరసత వుల్తో వీరోచితంగా 
పోరాడుతారు. కైరసత వుల్ సైనయం సనిగ్నలుల తంది. 
కైరసత వులు ఆ న్నల్గ వద్ధడిలో చాలా అధిక సంఖ్యలో 
చంపబడతారు. పకష లు వారిపైె నుండి ఎగురుతూ 
వెళ్ళి పోవాల్న్ని వెళి లేక వారిమీదనే పడి 
చచిచపోతాయి. తరువాత మిగ్నలిన బర తికని 
ముసిల ముల్ను లకొ పెటట టం జరుగుతంది. 100 
సోదరులోల  ఒకొ సోదరుడు మిగ్నలి ఉంటాడు. 99 
సోదరులు వీర్మర్ణం పంది ఉంటారు. ఇటువంటి 
పరిసిథ తలోల  యుదాధ్నం ల్భిస్తత , ఎవరిక్ సంతోష్ం 
కలుగుతంది. ఆసిత  ఎవరిక్ పంచడం జరుగుతంది. 
ఒకొరు తపప మరవరూ ఉండరు. ముసిల ములు ఇంకా ఆ 
సిథ తిలోనే ఉంటారు. వారిక్ మరో భీకర్ యుదాం 
చేయాల్నే వార్త  అందుతంది. ఇంకా ముసిల ముల్క 
దజాజ ల్ మీ ఇళిలోల క్ పర వేశించాడనే కబురు కూడా అందు 
తంది. ఆ వార్త  విని సైనికలు ఆయుధాల్నీి పార్వేసి 
తమ భారాయబిడడ ల్ ర్క్షణ కోసం బయలుదేరుతారు. 
దజాజ ల్తో యుదాం చేయటానిక్ తమలో నుండి 10 
మందిని ముందు పంపుతారు. వారు వెళ్ళి శతు వు 
గురించి తెలుస్ కంటార్ని, ఈ సందర్భంగా పర వకత  (స) 
ఇలా పర వచించారు. ''ముందు పంపబడిన పదిమంది 
గురించి న్నక తెలుస్. ఇంకా ఆ గురార ల్ ర్ంగు అంతా 
న్నక తెలుస్. వారి గురార ల్ ర్ంగు ఇలా ఉంటుంది, 
వాళ్ళి చాలా గొపప వీరులై ఉంటారు.  దీనివల్ల  
తెలిసిందేమిటంటే యుదాం ఒక అనూహయమైన పదాతిలో 
జరుగుతంది. ఇందులో బలాల లు, బాణాలు, 
కర్వాలాలు ఉండవు. ఇందులో తపాకలు, బాంబులు, 
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క్ష పణులు ఉంటాయి.'' వీటిని గురించి మనం 
వింటున్నిం, చూస్త న్నిం.  

 (3/1494)[ ) صحيح (  14]  - 5423
َ  وَعْن  ْيَرةَ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم ِِبْ أ "َهْل   اَل:قَ ُهَر

نٌِب ِمْنَها ِِف الَْبْحِر؟" ِمْعُتْم َس  ِ َوَجا ِ نٌِب ِمْنَها ِِف الِْب   بَِمِدْيَنِة َجا
لُْوا: اَعُة َحّت  يَْغُزْوَها   نََعْم يَا َرُسْوَل اهلِل قَاَل: قَا "َل َتُقْوُم الس َ
ْوا ْم يَُقاِتلُ لَ ِمْن بَِِن إِْسَحاَق فَإِذَا َجاُؤْوَها نََزلُْوا فَ ا فً أَلْ  َسْبُعْوَن 
لَْم يَْرُمْوا بَِسْهم   بَِسََلِح   .قَاَل: َل إِلََه إِل َ اهلُل َواهلُل أَْكَِبُ َو

نَِبْيَها اِوْي:  - فََيْسُقُط أََحُد َجا َ   قَاَل ثَْوُر بُْن َزْيد  الر َ َل أَعْلَُمُه إِل 
نَِيَة: : - قَالَ  َيُقْولُْوَن الث َا َ  َل  "ال َِذْي ِِف الَْبْحِر اهلُل أَْكَِبُ  اهلُل وَ إِلََه إِل 

لِثََة: َل إِلََه إِل َ اهلُل َواهلُل   نُِبَها اْْلَخُر ثُم َ يَُقْولُْوَن الث َا فََيْسُقُط َجا
ُج لَُهْم فََيْدُخلُْونََها فََيْغَنُمْوَن  ا ُهْم يَْقَتِسُمْوَن  نَ يْ  فَبَ أَْكَِبُ فَُيَفر َ

ِنَم إِذْ َجاَءُهُم  ْيُخ فَقَ ال الَْمَغا ِر اَل قَْد َخَرَج  اَل: إِن َ اص َ ج َ لد َ
َيْرَجُعْوَن". َرَواهُ ُمْسِلٌم فَيَ  كُْوَن كُل َ َشْيء  َو  . َْتُ

5423. (14) [3/1494- దృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) తన అను 
చరుల్తో ఒక భాగం సముదర ంవైెపు మరోభాగం నేల్ వైెపు 
ఉండే నగర్ం గురించి విన్నిరా? అని అడిగారు. ద్ధనిక్ 
అనుచరులు అవును ఓ పర వకాత ! విని ఉన్నిము. అది 
ఖుస్త న్తనియా అని అన్నిరు. అపుపడు పర వకత  (స) 
ఇస్'హాఖ్ (ర్) సంతానం నుండి 70 వేల్మంది ఆ నగర్ 
వాస్ల్తో యుదాంచేసాత రు. వీరు ఆ నగరానిక్ చేరి 
అకొడ విడిదిచేసి ఆ నగర్ వాస్ల్పైె బాణాలు 
సంధించరు, ఆయుధాల్తో ద్ధడిచేయరు. కేవల్ం 
తక్బ్లర్ నిన్నద్ధల్తో వారిక్ విజయం వరిస్త ంది. అంటే 
''లా ఇలాహ ఇల్ల లాల హు వలాల హు అకబర్'' అని 
పలుకతారు. దీని శుభ్ంతో నగరానిక్ ఒక వైెపు ఉని 
గోడ ద్ధనంతట అదే కూలిపోతంది. వాళ్ళి మళ్ళి 
తక్బ్లర్ నిన్నద్ధలు చేస్తత  ఉంటారు. అంటే ''లా ఇలాహ 
ఇల్ల లాల హు వలాల హుఅకబర్'' అనే నిన్నద్ధల్తో రండో 
భాగం కూలి పోతంది. ఆ తరువాత మూడవసారి ''లా 
ఇలాహ ఇల్ల  లాల హు, వలాల హు అకబర్'' అని నిన్నద్ధలు 
చేయటం వల్ల  నగర్ంలో పర వేశించే ద్ధవర్ం 
తెర్చుకంటుంది. వాళ్ళి చాలా స్లువుగా నగర్ంలో 

పర వేశిసాత రు. ద్ధనిి జయిసాత రు. యుదాధ్నంగా చాలా 
ధ్నం చేజికొతంది. వాళ్ళి ఆ ధ్న్ననిి పర్సపర్ం 
పంచుకంటూ ఉంటారు. ఇంతలో ''దజాజ ల్ వచేచసాడు'' 
అనే కేక వింటారు. అది విని అందరూ ఆ ధ్న్ననిి అకొడే 
వదలి దజాజ ల్ వైెపు బయలు దేరుతారు. 21 (ముసిల మ్) 

----- 

لْفَ  َ     రండవ విభాగంاِِنْ  لث َ ا   ْصُل ا
 ( 3/1494) (  [ ) حسن 15]  - 5424

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ُمَعاِذ بِْن َجَبل  قَاَل: ْن عَ 
"ُعْمَراُن بَْيِت الْمَْقِدِس َخَراُب يَثِْرَب َوَخَراُب يَثِْرَب   وسلم:

ْنِطْيِني ََة َوفَْتُح  ُط ْس ُح قُُخُرْوُج الَْملَْحَمِة َوُخُرْوُج الَْملَْحَمِة فَتْ 
ج َ ُرْوُج ال قُْسُطْنِطْينِية َ خُ   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ اِل"د َ

5424. (15) [3/1494 -ప్ర మాణిక్ం] 
ముఆజ్ బిన్ జబల్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''బైతల్ ముఖ్దద స్ జన్నభా విపరీతంగా పెరిగ్నతే, 
అకొడ పార పంచికభోగవిలాసాల్ సాధ్న్నలు చేరుతాయి. 
అపుపడది మదీనహ్ విన్నశన్ననిక్ కార్ణం అవుతంది. 
ఎందుకంటే బైతల్ ముఖ్దద స్ అవిశ్వవ స్ల్, యూదుల్ 
వల్ల  అభివృదాి చెందుతంది. వీళ్ళి మదీనహ్ను 
న్నశనం చేద్ధద మని పర యతిిసాత రు. యుదా్ధలు, 
పోరాటాలు కేవల్ం కలోల లాలు అల్జడుల్ ద్ధవరా 
పార ర్ంభ్మవుతాయి. ఈ కలోల లాల్ పర భావం భీకర్ 
యుదాంగా మారి ఖుస్త ంతనియా విజయానిక్ 
కార్ణభూత మవుతంది. ఖుస్త ంతనియా విజయం 
దజాజ ల్ రావటానిక్ కార్ణం అవుతంది. (అబూ 
ద్ధవూద్) 

 (3/1494)[ ) ضعيف (  16]  - 5425
 

21) వివర్ణ-5423: ఆ నగరానిి జయించిన 70 వేల్ 

మంది ఇస్'హాఖ్ సంతానం అంటే ఇస్'హాఖ్ (అ) సంతతి 

అయి ఉంటారు. వార్ందరూ ముసిల ములై ఉంటారు. 

యూదులుగా ఉండరు. ఆ ముసిలములోల  అర్బ్క చెందిన 

ముసిల ములు కూడా చేరిపోతారు. అందరూ కల్సి ఆ 

నగరానిి జయిసాత రు. అయితే ఈ విజయం ఎటువంటి 

ఆయుధ్ం ధ్రించకండా, ఉపయోగ్నంచకండా కేవల్ం 

తక్బ్లర్ నిన్నద్ధల్ శుభ్ంతో ల్భిస్త ంది.  
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لَْملَْحَمُة  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْنُه قَاَل: َ "ا

اِل ا ُح فَتْ الُْعْظَّم وَ  ج َ َ ِِفْ َسبْ  لُْقْسُطْنِطْيِني ََة َوُخُرْوُج الد َ  ْشُهر".َعِة أ
ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ  ْ  .َرَواهُ الَت ِ

5425. (16) [3/1494 -బలహీన్ం] 
మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భీకర్ యుదాం, ఖుస్త ంతనియాను జయించడం, 
దజాజ ల్ రావటం ఇవనీి 7 నల్ల్ వయవధిలో 
జరుగుతాయి.'' 22  (తిరిమజి',  అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1494)[ ) ضعيف (  17]  - 5426
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن بُْسر 

يَْخُرُج   قَاَل: "بَْْيَ الَْملَْحَمِة َوفَْتِح الَْمِدْيَنِة ِست ُ ِسِنْْيَ َو
اُل ِِف الس َ  ج َ ِبعَ الد َ ُ  ".ةِ ا  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوقَاَل: َهَذا أََصح 

5426. (17) [3/1494 - బలహీన్ం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ బుసర ర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వ 
చనం, ''మహా యుదా్ధనిక్, ఖుస్త ంతనియా విజయా 
నిక్ మధ్య 6 సంవతసరాల్ వయవధి ఉంటుంది. 7వ సంవ 
తసర్ం దజాజ ల్ బహర్గ తం అవుతాడు.''(అబూ ద్ధవూద్) 

 (3/1494)[ ) صحيح (  18]  - 5427
بِْن  يُْوِشُك الُْمْسِلُمْوَن أَْن يَُحاَصُرْوا إِىل  اَل: ُعَمَرقَوَعْن ا

ْيٌب   لِِحِهْم َسََلٌح َوَسََلٌح: قَِر الَْمِدْيَنِة َحّت َ يَُكْوَن أَبَْعَد َمَسا
. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   .ِمْن َخْيَِبَ

5427. (18) [3/1494 -దృఢం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''భ్విష్యతత లో మదీనహ్ వారిని శతు వులు  
చుటుట ముడతారు.  చివరిక్ వారి చివరి సరిహదుద  
సలాహ్  ఉంటుంది. సలాహ్ అంటే 'ఖైబర్ వదద నుని 
ఒక పార ంతం  పేరు.'' (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1495) ([ ) صحيح  19]  - 5428
 

22) వివర్ణ-5425: 100 మంది సోదరులోల  ఒకరు మిగ్నలే 

యుదాం కావచుచ. లేద్ధ యుదాధ్నం ల్భించి 

సంతోషించని యుదాం కావచుచ. లేద్ధ తక్బ్లర్ల  ద్ధవరా 

జయించే యుదాం కావచుచ. వీటి వయవధి 7 నల్లు అంటే 

వీటిని గురించి ఆ కాల్ం పర జలు పర తేయక శర దా కలిగ్న 

పరిశీలిస్తత  ఉండాలి. 

صىل اهلل عليه وسلم  َل اهللِ وَعْن ِذْي ِمْخَِب  قَاَل: َسِمْعُت َرُسوْ 
ْوَم ُصلًْحا آِمًنا فََتْغُزْوَن أَْنُتْم َوُهْم  يَُقْوُل: لُِحْوَن الر ُ "َسُتَصا

عَُدْوا ِمْن َوَرائُِكْم فَُتْنَصُرْوَن َوَتْغَنُمْوَن َوَتْسلَُمْوَن ثُم َ 
فَُع َرجُ لُ  َتْْنِ َتْرِجُعْوَن َحّت َ  َ ٌل ِمْن ْوا بَِمْرِج ِذْي ُتلُْول  فََْيْ ْهِل   أ

ِلْيَب فََيُقْوُل: نَِيِة الص َ ِلْيُب فََيْغَضُب َرُجٌل ِمَن  الن َْصَرا غَلََب الص َ
ْوُم َوَتْجَمُع لِلَْملَْحَمِة" لَِك َتْغِدُر الر ُ   .الُْمْسِلِمْْيَ فََيُدق ُُه فَِعْنَد ذَ

ْ " ُهْم:َوَزادَ بَْعُض  ِتلُْوَن ْقتَ  فَيَ فََيثُْوُر الُْمْسِلُمْوَن إِىل أَْسلَِحَِتِ
هَ  لش َ    .ادَةِ". َرَواهُ أَبُْودَاُودَ فَُيْكِرُم اهلُل تِلَْك الِْعَصاَبَة بِا

5428. (19) [3/1495 - దృఢం] 
జీ' మి'ఖ్బర్ (ర్) కథనం: పర వక్త  (స) ఇలా పర వచిస్తత  
ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఓ ముసిల ములారా! 
భ్విష్యతత లో మీరు రూమీల్తో కైరసత వుల్తో శ్వంతి 
ఒపపందం కదురుచకంటారు. ఆ తరువాత మీరూ 
కైరసత వులు ఇదద రూకల్సి మరోశతు వుతో యుదాం 
చేసాత రు. ఆ యుదాంలో మీక దైవసహాయం, విజయం 
ల్భిస్త ంది. ఆ తరువాత మీరిదద రూ ఒక 
ససయశ్వయమల్మైన పర దేశంలో నివసిసాత రు. అకొడ ఒక 
కైరసత వుడు శిల్ను ఎతిత  మాక ఈ శిల్ శుభ్ం వల్ల  
శతు వుపైె విజయం ల్భించిందని  అంటాడు. 
ముసిల ముల్క ఆగర హం వస్త ంది. అతని చేతి నుండి 
శిల్ను లాకొని విర్చివేసాత రు. అపుపడు కైరసత వులు 
సంధిని, ఒపపంద్ధనిి భంగ్ంచేసాత రు. మహా యుదా్ధనిక్ 
సైనయం సిదాంచేసాత రు. ఇటు ముసిల ములు కూడా 
ఆయుధాలు ధ్రించటానిక్ సిదాపడతారు. ఆ మహా 
యుదాంలో చాలామంది ముసిల ములు వీర్మర్ణం 
పందుతారు.23  (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1495)[ ) ضعيف (  20]  - 5429
 وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمر وَعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: 

ْتُركُْوا الَْحَبَشَة َما ُ َ  ْلَكْعَبِة إِ كُْم فَإِن َُه َل يَْسَتْخِرُج كَْْنَ اوْ كَُترَ  "ا ل 
ْيَقَتْْيِ ِمَن الَْحَبَشِة". َرَواهُ  ِو  .أَبُْو دَاُودَ   ذُو الس َ

5429. (20) [3/1495-బలహీన్ం] 
 

23) వివర్ణ-5428: ఈ భ్విష్యవాణుల్నీి జరిగ్న తీరు 

తాయి. ఇవనీి సతయ పర వకత  (స) అనడానిక్ నిదర్శన్నలు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1899 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''మీరు 'హబషహ్ వారిని వదిలివేయండి. 
అంటే మీతో వారు తల్పడనంత వర్క వారితో యుదాం 
చేయకండి. ఎందుకంటే భ్విష్యతత లో బైతలాల హ్ 
గుపత నిధి ఒక హబషీ వయకిత కి వరిత స్త ంది. అతనిక్ చిని 
చిని చీల్ మండలు  ఉంటాయి. (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1495) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 5430
ِب ِ   عليه وسلم قَاَل: اهللصىل  َوَعْن َرُجل  ِمْن أَْصَحاِب الن َ

َك مَ ْم ا َودَُعْوكُالَْحَبَشَة مَ  "دَُعوا ْ ْتُركُْوا الَت ُ َرَواُه  ا َتَركُْوكُْم ". َوا
 .النساِئ   أَبُْو دَاُودَ و

5430. (21) [3/1495  -అపరశోధితం] 
పర వకత  (స) ఒక అనుచరుడు కథనం: మీరు హబషీల్క 
వారు ఊరుకనింతవర్క దూర్ంగా ఉండండి. అంటే 
ముందుగా మీరు కయాయనిక్ కాలు దువవకండి. 
తరీొల్ను కూడా వారు ఏమీ చేయనంత వర్క మీరూ 
వారిని ఏమీ అనకండి. అంటే తరీొలు మీతో యుదాం 
చేయనంతవర్క మీరూ వారితో యుదాం చేయకండి. 
ఒకవేళ వారు మీతో యుదాం చేస్తత  మీరూ వారితో 
పోరాడండి. (అబూ  ద్ధవూద్, న్సాయీ')  

 ( 3/1495) (ضعيف  [ ) 22]  - 5431
ِب ِ  ْيَدةَ َعِن الن َ : ليهصىل اهلل ع وَعْن بَُر  وسلم ِِفْ َحِدْيث 

َك. "يَْعِِن الَت ُ " َتُسْوقُْونَُهْم  قَاَل: "يَُقاِتلُُكْم قَْوٌم ِصَغاُر اْْلَْعُْيِ
َياقَِة   ا الس ِ ات  َحّت  َتلَْحُقْوُهْم بَِجِزْيِرةِ الَْعَرِب فَأَم َ ثَََلَث َمر َ

 َ ىَل اْْل ا فَ  ْو ْ َوأَم َ نَِيةِ َيْنُجْو َمْن َهَرَب ِمهْْنُ َيْنُجْو بَْعٌض  فَ الث َا
لِثَ  ا الث َا َيْهِلُك بَْعٌض َوأَم َ أَْو كََما قَاَل. َرَواهُ أَبُْو  .ِة فَُيْصَطلَُمْوَن"َو

 .دَاُودَ 
5431. (22) [3/1495- బలహీన్ం] 
బురైదహ్ (ర్) కథనం: ఒక స్దీర్ఘ  'హదీస్'లో ఇలా 
పలికారు. ద్ధని పార ర్ంభ్ంలో ఇలా ఉంది, ''భ్విష్యతత లో 
మీరు ఒకజాతి వారితో యుదాం చేసాత రు. వారిక్ 
చినిచిని కళ్ళి ఉంటాయి. (అంటే తరుొలు) మీకూ 
వారికీ మధ్య చాలా భీకర్ యుదాం జరుగుతంది. మీరు 
వారిని మూడు సారుల  ఓడించి వెంబడిసాత రు. చివరిక్ వారు 
అర్బ్ భూభా గానిక్ చేరుకంటారు. మొదటి ఓటమిలో 

వారిలోని కందరు చంపబడతారు. మరికందరు 
పారిపోయి తప్పంచు కంటారు, రండవ ద్ధడిలో 
చాలామంది చంపబడతారు. కందరు తప్పంచు 

కంటారు. మూడవసారి మాతు ం అందరూ సర్వన్నశనం 
అవుతారు.'' (అబూ ద్ధవూద్) 

 (3/1495)[ ) إسناده جيد (   23] - 5432
 :ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ رَ   أَن َ َوَعْن أَِِبْ بَْكَرةَ 

ُيَقاُل اٌس ِمْن أُم َ ُل أَنَ "يَْْنِ  ِِتْ بَِغائِط  ُيَسم ُْونَُه الَْبْصَرةَ ِعْنَد نَْهر 
َيُكْوُن ِمْن  لَُه: َيْكثُُرأَْهلَُها َو دَْجلَُة يَُكْوُن عَلَْيِه َجْسٌر

َماِن َجاَء بَُنْو قُْنُطْوَراَء ز َ ال  ِخرِ أَْمَصاِرالُْمْسِلِمْْيَ َوإِذَا كَاَن ِِف آ
َ  ُجْوهِ اُض الْوُ ِعرَ  ِ الن َْهِر  ِصَغاُر اْْلَْعُْيِ َحّت  يَْْنِلُْوا َعىَل َشط 

ُق أَْهلَُها ثضََلَث فَِرق  فِْرقٌَة يَأُْخُذْوَن ِِفْ أَذْنَاِب الَْبَقِر   فََيَتَفر َ
يِة َوَهلَُكْوا َوِفْرقٌَة يَأُْخُذوْ  ِ َ َوالَِْب  ُفُسِهْم َوَهلَُكْوا َوِفْرقٌَة نْ َن ِْل

رِ لُْوَن ذَ يَْجعَ  ُيَقاِتلُْونَُهْم َوُهُم َرا  ي َُهْم َخلَْف ُظُهْوِرِهْم َو
َهَداءُ     .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "الش ُ

5432. (23) [3/1495 - ఆధారాలు ఆమోదయోగ్యం] 
అబూ బక్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''న్న 
అనుచర్ సమాజం బ'సార  అనే పార ంతానిక్ వెళ్ళతంది. 
ఇది దజ్ల్హ్క సమీపంగా ఉంటుంది. ఈ నదిపైె 
వంతెనలు ఉంటాయి. ఇకొడ సాథ నికలు చాలా 
అధికంగా ఉంటారు. ఇంకా ఇది ముసిల ముల్ నగరాలోల  ఒక 
నగర్ంగా ఉంటుంది. దీనిి ముసిల ములు జయిసాత రు. 
చివరికాల్ంలో బనీ ఖున్'తూరా' అంటే తరుొలు 
ముసిల ముల్తో ఇకొడ యుదాం చేయటానిక్ ద్ధడి 

చేసాత రు. అపుపడు ఇకొడి  పర జలు మూడు వరాగ లుగా 
విడిపోతారు. ఒక వర్గ ం తముమతాము ర్క్ష ంచు 
కోవటానిక్ అడవులోల క్త, లోయలోల క్త పారిపోతారు. ఇంకా 
వారు వయవసాయం చేస్తత  జీవిసాత రు. ఇంకా 
అవిశ్వవస్ల్తో యుదాం చేయటానిక్ ఇష్ట పడరు. 
అయితే ఈ వర్గ ం తరుొల్ద్ధవరా చంపబడతారు. 
వీరిలో ఎవరూ తప్పంచుకోలేరు. మరోవర్గ ం తమ 
పార ణాలు ర్క్ష ంచుకోవటానిక్ తరుొల్ను శర్ణు 

కోరుతారు. కాని తరుొలు శర్ణుఇవవరు. వారిని 
కూడా చంప్వేసాత రు. మూడవ వర్గ ంవారు తమ 
భారాయబిడడ ల్ను వదలి తరుొల్తో పోరాడుతారు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1900 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
చివరిక్ వీరు కూడా వీర్మర్ణం పందుతారు. 24 (అబూ  
ద్ధవూద్) 

 (3/1496)[ ) صحيح (  24]  - 5433
"يَا أَنَُس   وَعْن أَنَس  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:

ُرْوَن أَْمَصاًرا فَإِن َ ِمْصًرا ِمْنَها يَُقاُل لَُه: إِن َ  لَْبْصَرُة  الن َاَس يَُمص ِ َ ا
َ  بَِهافَإِْن أَْنَت َمَرْرَت  ْيلََها خِ ا َوكأِلَها َونَ  دََخلَْتَها فَإِي َاَك َوِسَباَخهَ وْ أ

بَِضَواَحْيَها فَإِن َُه يَُكْوُن بَِها َوُسْوقََها َوَباَب أَُمَرائَِها َوعَلَْيَك 
ُيْصِبُحْوَن قِْردَةً  َخْسٌف َوقَْذٌف َوَرْجٌف َوقَْوٌم يَِبْيُتْوَن َو

   .دَ دَاوُ  َرَواهُ أَبُوْ  .َوَخَناِزْيَر"
5433. (24) [3/1496 -దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''ఓ అనస్! 
పర జలు అనేక నగరాల్ను నిరిమసాత రు. వాటిలో బ'సర  అనే 

 

24) వివర్ణ-5432: ఇది కూడా పర వకత  (స) భ్విష్యవాణులోల  

ఒక భ్విష్యవాణి. ద్ధని సమయంలో అది నిజమవుతంది. 

ఇంకా ఈ స్తచనలు దైవదౌతయ మహమలోల నివి. బ'సర  

గురించి వివర్ణకర్త లోల  అనేక అభిపార యాలు ఉన్నియి. 

కందరు పర ఖాయతిగాంచిన బ'సార  నగర్మని అభిపార య 

పడాడ రు. అది ఇపుపడు కూడా ఉంది.  మరికందరు 

బ'గాు ద్ నగర్మని అభిపార యపడాడ రు. ఇందులో అనేక 

పార ంతాలు ఉన్నియి. వీటిలో బ'సార  కూడా ఒకటి. ఇదే 

పార మాణికమైన అభిపార యం. మరికందరు బ'సార , బగాద 'ద్ 

క సమీపంలో ఉని పార ంతం అని అభిపార యపడాడ రు. 

ఎందుకంటే పర వకత  (స) కాల్ంలో బ'గాద ద్ లేదు. ఆ 

తరువాత అనేక పార ంతాల్ను కలిప్ బ'గాద ద్ అని పేరు 

పెటట టం జరిగ్నంది. ద్జ్లహ్ నది కూడా దీనిక్ దగగ ర్లోనే 

ఉంది. పరయాణ సౌకరాయల్ కోసం దీనిపైె వంతెనలు 

నిరిమంచటం జరిగ్నంది. అయితే ఈ నగర్ం అందమైన, 

ససయశ్వయమల్మైన, ధ్నసంపదలు గల్, అభివృదాి చెందిన 

నగరాలోల  ఒకటి. ఇకొడ ముసిల ముల్ అధికార్ం ఉంటుంది. 

పర జలు ఈ నగరానిి ఆకర మించుకోవటానిక్ దీనిపైె ద్ధడి 

చేసాత రు. ఖం'తూరా' తరీొల్లో ఒక వయక్త పేరు. అతని 

సంతానమంతా ఖ్ం'తూరా' సంతానంగా ప్లువబడు 

తంది. అంటే ఆ తరీొ అవిశ్వవసియే. వారి ముఖాలు 

వెడలుపగా ఉంటాయి. వారిక్ చినిచిని కళ్ళి 

ఉంటాయి. ఈ తరీొ వారు దజ్ల్హ్ నదిక్ సమీపానిక్ 

వసాత రు. ఆ నగర్వాస్లు మూడు వరాగ లుగా 

విడిపోతారు. పర ళయానిక్ ముందు ఈ సంఘటన జరిగ్న 

తీరుతంది. 

పటట ణం కూడా నిరిమంచబడుతంది. (ఇది పార పంచిక 
పర్ంగా అందంగా, నీవు అకొడిక్ వెళ్ళి అవకాశం వస్తత , 
అకొడ శ్వశవతంగా ఉండటానిక్ వెళిరాదు. అకొడి 
ఎతైెన పార ంతాల్ వదద క, పచిచక బయళిక, 
ఖ్రూజ రాల్క దూర్ంగా ఉండాలి. ఇంకా అకొడి బజారు 
ల్క వెళిరాదు. ఇంకా అకొడి రాజుల్, ధ్నవంతల్ 
ద్ధవరాల్ వదద క వెళిరాదు. అయితే ఆ నగర్ పలి 

మేర్లోల  వెళి గల్వు. ఎందుకంటే ఈ పార ంతాల్నీి 
దైవశిక్ష అవతరించవల్సి ఉని పార ంతాలు. వీటిలో 
కనిి పార ంతాలు పాపాల్ కార్ణంగా భూమిలో దిగవేయ 
బడతాయి. అకొడ రాళి వర్ష ం కుర్సుు ంది. ద్ధనివల్ల  
అకొడునివారు రాళ్ళితగ్నలి చనిపోతారు. ఇంకా 
అకొడ అనేక భూకంపాలు వసాత యి. ద్ధనివల్ల  భూమి 
పగ్నలిపోతంది. అకొడ ఒకజాతి వారు రాతిు  మానవా 
కారాలోల  నిదర పోతారు. ఉదయం వారి యువకల్ను 
కోతలుగా, ముసలివాళిను పందులుగా మారిచ 
వేయడం  జరుగుతంది. 25  (అబూ  ద్ధవూద్)  

 (3/1496)[ ) ضعيف (  25]  - 5434
ْْيَ فَإِذَا َرُجٌل  ْنَطلَْقَنا َحاج ِ لِِح بِْن ِدْرَهم  يَُقْوُل: ا وَعْن َصا

َيةٌ  . قَاَل: لََها: اْْلُبل َُة؟ قُلَْنا: نََعْم  لُ ا يُقَ فََقاَل لََنا: إِىَل َجْنِبُكْم قَْر
ِر َرْكَعَتْْيِ أَْو   ْنُكْم أَْن يَُصل َِي ِلْ ِِفْ َمْسِجدِ ِلْ مِ  ُن مَ َمْن يَْض  ا الَعش َ

ْيَرةَ؟ َسِمْعُت َخِلْيلِْي أَبَا الَْقاِسِم َصىل   َيُقْوُل َهِذهِ ِْلَِِبْ ُهَر أَْربًَعا َو
 َمْسِجِد   اهلَل َعز َ َوَجل َ يَْبَعُث ِمْن ن َ "إِ ُل: اهلل عليه وسلم يَُقوْ 

َمِة ُشَهَداَء َل يَُقْوُم َمَع ْوَم يَ  رِ االَْعش َ  ُشَهَداِء بَْدر   الِْقَيا
ُهْم". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ. َوقَاَل: َهَذا الَْمْسِجُد ِمم َا يَلِي الن َْهَر  َغْْيُ

ْردَ  "ن َ "إِ  اِء:َوَسَنْذكُُر َحِدْيَث أَِِب الد َ   ِِفْ  . فُْسَطاَط الُْمْسِلِمْْيَ
ْكِر اْل  :بَاِب  اِم" وَ ِن مَ يَ "ِذ   .إِْن َشاَء اهلُل َتَعاىل الش َ

5434. (25) [3/1496 - బలహీన్ం] 
'సాల'హ్ బిన్ దిర్హమ్ కథనం: మేము బ'సార  నుండి 
మకొహ్ ముకర్ర మహ్ 'హజ్ కోసం వెళ్ళిము. అక్కడ 
పర వకత  అనుచరులోల  ఒకరైన అబూ హురైర్హ్ (ర్)ను 
కల్వటం జరిగ్నంది. వారు మాతో, 'మీరు ఎకొడి నుండి 
వచాచరు,' అని అడిగారు. మేము బ'సర  అన్నిము. 

 

25) వివర్ణ-5433: ఈ భ్విష్యవాణి పర ళయానిక్ ముందు 

బహర్గ తమవుతంది. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1901 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
అపుపడు మాతో మీ నగర్ంలోని ఒక వైెపు ఉబలో అనే 
పార ంతం ఉంద్ధ? అని అడిగారు. ద్ధనిక్ మేము అవునని 
అన్నిము. అపుపడు అబూ హురైర్హ్ (ర్) మమమలిి 
ఉదేద శించి, మీలో ఎవరైన్న అబూ హురైర్హ్ (ర్) తర్ఫున 
ఉబల్ల లోని మసిజ ద 'ఉసర్ల్ల రండు లేద్ధ 4 ర్కాతలు 
నమా'జ్ చదవగల్రా? అంటే న్న తర్ఫున నమా'జు 
చదవాలి. ఇంకా దీని పుణయం అబూ హురైర్హ్క 
చెంద్ధలి అని పార రిథ ంచాలి. నేను పర వకత  (స) ద్ధవరా 
''అలాల హ్ మసాిదె 'ఉసర్ నుండి అమర్వీరుల్ను 
లేపుతాడు. వాళ్ళి బదర ర్ అమర్వీరులాల  ఉంటారు. 
అంటే వారు బదర ర్ అమర్వీరుల్ సమాన సాథ యి కలిగ్న 

ఉంటారు  అని  విన్నిన.'' (అబూ  ద్ధవూద్)  
ఉలేల ఖ్నకర్త  కథనం: ఉబల్ల లో ఈ మసిజ ద్ బ'సార లో 
ద్జ్లహ్ క సమీపంగా ఉంది. 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం ا
 (3/1497) ( [ ) متفق عليه 26]  - 5435

ُعَمَر فََقاَل: أَي ُُكْم  ا ِعْنَد َفَة قَاَل: كُن َ َعْن َشِقْيق  َعْن ُحَذْي 
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف الِْفْتَنِة؟ يَْحَفُظ َحِدْيَث َرُسوْ 

 فَُقلُْت: أَنَا أَْحَفُظ كََما َقاَل: قَاَل: َهاَت إِن ََك لََجِرْيٌء َوكَْيَف؟ قَالَ 
َنُة  م يَُقْوُل "فِتْ ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل ُس رَ ْعُت قُلُْت: َسمِ 

لِِه َونَْفِسِه َوَولَِدهِ وَ الر َ  َياُم ُجِل ِِف أَْهلِِه َوَما ِرَها الص ِ َجاِرهِ يَُكف ِ
لَْمْعُرْوِف َوالن َْهُي َعِن الُْمْنَكِر" َدقَُة َواْْلَْمُر بِا ََلةُ َوالص َ   .َوالص َ

ُ  َهَذافََقاَل ُعَمُر: لَْيَس  َبْحِر. ْل َمْوِج اِِتْ َتُمْوُج كَْيُد إِن ََما أُِرْيُد ال َ رِ أ
لََها يَا أَِمْْيُ الُْمؤْ  ؟ إِن َ بَْيَنَك َوبَْيَنَها بَاًبا قَاَل: َما لََك َو ِمِنْْيَ

ُيْفَتُح؟ قَاَل قُلُْت: َل بَْل يُْكَسُر.   ُمْغلًَقا. قَاَل: فَُيْكَسُر الَْباُب أَْو
َة: َهْل  فَ لُِحَذيْ  اَل: فَُقلَْناأَْن َل يُْغلََق أَبًَدا. قَى رَ أَحْ  قَاَل: ذَاَك 

َنَعْم كََما يَْعلَُم أَْن دُْوَن غَد   قَاَل: كَاَن ُعَمُر يَْعلَُم َمِن الَْباُب؟
لِْيِط قَاَل: فَِهْبَنا أَْن نَْسأََل  ْثُتُه َحِدْيثًا لَْيَس بِاْْلَغَا ْ َحد َ لَْيلًَة إِِن ِ

: َسلُْه. فَ الَْباِب؟ فَُقلَْنا لَِمْسرُ  ِن َة مَ ُحَذْيفَ   فََقاَل: ُعَمُر. .َسأَلَهُ ْوق 
 .متفق عليه

5435. (26) [3/1496 - ఏకీభవితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: మేమందర్ం 'ఉమర్ (ర్) వదద  
కూరుచని ఉన్నిం. 'ఉమర్ (ర్) మమమలిి, 'పర వకత  (స) 
పలిక్న ఉపదర వాల్క చెందిన 'హదీస్'లు ఎవరిక్ 

ఎకొవగా గురుత న్నియి,' అని అడిగారు. అపుపడు, 
న్నక అధికంగా గురుత న్నియని నేనన్నిను. అది విని 
'ఉమర్ (ర్), 'అవును, ఇటువంటి 'హదీస్'ల్ను గురించి 
అడగటంలో నువువ ముందుండేవాడివి,' అని అన్నిరు. 
ఆ తరువాత 'ఉమర్ (ర్), 'ఉపదర వాల్క చెందిన 
'హదీస్'ల్ను గురించి చెపుప,' అని అన్నిరు. 
అపుపడు నేను ఈ 'హదీస్'ను గురించి ఇలా చెపాపను. 
పర వకత  (స) ఇలా పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, 
''మానవుణోి అతని భారాయబిడడ ల్ ద్ధవరా, ఇరుగు, 
పరుగువారి ద్ధవరా పరీక్ష ంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది. 
కాని ఈ ఉపదర వాల్క నమా'జ్, ఉపవాసం, 
ద్ధనధ్రామలు మరియు మంచిని ఆదేశించడం, చెడును 
వారించటం పరిహార్ం అవుతాయి.'' అది విని 'ఉమర్ 
(ర్), 'నేను నినుి సామానయ ఉపదర వాల్ గురించి 
అడగటం లేదు, సముదర పు అల్ల్ వంటి భ్యంకర్మైన 
ఉపదర వం గురించి అడుగుతన్నిను,' అని అన్నిరు. 
ద్ధనిక్ నేను, 'మీక ఇటువంటి ఉపదర వాల్ గురించి 
తెలుస్కోవల్సిన అవసర్ం లేదు. ఎందుకంటే మీకూ 
ఉపదర వాల్కూ మధ్య ఒకద్ధవర్ం మూసిఉంది. ఆ 
ద్ధవర్ం మూసి ఉనింత కాల్ం ఎటువంటి ఉపదర వం 
సంభ్వించదు.' అది విని 'ఉమర్ (ర్), 'ఆ ద్ధవరానిి 
పడగొటట టం జరుగుతంద్ధ? లేక తెర్వటం జరుగు 

తంద్ధ?' అని అడిగారు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఆ ద్ధవరానిి 
పడగొటట టం జరుగుతంది.' ఆ తరువాత 'ఉమర్ (ర్), 
'పడగొటట బడే ఆ ద్ధవర్ం మళ్ళి మూస్కోద్ధ?' అని 
అడిగారు. ద్ధనిక్ హుజైఫహ్ (ర్), 'అవును, అది 
మూస్కోదు.' వారిలో ష్ఖీఖ్ (ర్) ఇలా అన్నిరు. 
''ష్ఖీఖ్ (ర్), న్ని, ' 'ఉమర్ (ర్)క ఆ ద్ధవర్ం గురించి 
తెలుసా?' అని అడిగార్. ద్ధనిక్ నేను,  'సపష్ట ంగా నేటి 
రాతిు  రేపటి పగలు గురించి తెలిస్లనటుట  అతనిక్ 
తెలుస్,' అని అన్నిను. నేను 'ఉమర్ (ర్)క ఒక 
నిజమైన సపష్ట మైన 'హదీస్'ను గురించి చెపాపను. 
ష్ఖీఖ్ (ర్) ఇలా అన్నిరు, ''మా గురువుగారు హుజై' 
ఫహ్ (ర్) ఈ 'హదీస్'ను గురించి చెప్పన తరువాత మా 
మితు లు, 'ఆ ద్ధవర్ం ఏమిటి?' అని హుజై'ఫహ్ (ర్)ను 
అడగవల్సింది,'' అని అన్నిరు. అడగటానిక్ 
మాకవరికీ ధైర్యం చాల్లేదు. మేము మా మితు డు 
మస్రూ'ఖ్తో నీకూ హుజై'ఫహ్ (ర్) మధ్య పరిచయం 
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ఉంది. నీవడిగ్నతే బాగుంటుంది,' అని అన్నిరు. 
మస్రూ'ఖ్, హుజై'ఫహ్ (ర్)ను అడిగారు, ద్ధనిక్ 
హుజై'ఫహ్ (ర్), 'ఆ ద్ధవర్ం సవయంగా 'ఉమర్ (ర్),'  
అని అన్నిరు.26  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

26) వివర్ణ-5435: ఈ 'హదీస్' ఉలేల ఖ్నకర్త  పర ఖాయత 

పర వకత  (స) అనుచరులు హుజై'ఫహ్ (ర్), ఇతడు చాలా 

వృదా్ధపాయనిక్ చేరుకనివారు. ఇతని వయస్స 100 

లేద్ధ అంతకంటే ఎకొవే అయిపోయింది. అజాానకాల్ంలో 

బైతలాల హ్ నిరామణం జరిగ్ననపుపడు కూడా అందులో 

పాల్గగ న్నిరు. అతడు ము'ఆవియహ్ లేద్ధ మర్వాన్ 

పాలనా కాలంల్ల మర్ణించారు. ఉపదర వాల్క చెందిన 

అనేక  'హదీస్'ల్ను ఉలేల ఖించారు. వాటిని గురించి 

తెలుస్కోవటంలో కూడా ఆయనక శర దా, ఆసక్త  ఉండేవి. 

ఆయన సవయంగా ''నేను ఇటువంటి 'హదీస్'ల్ను 

గురించి ఎందుక అడిగేవాడినంటే ఒకవేళ అటువంటి 

ఉపదర వాలోల  చికొకంటే వాటినుండి బయటపడటం 

ఎలా అని అడిగేవాడిని,'' అని అన్నిరు. 'ఉమర్ (ర్)క 

వినిప్ంచింది. వాటిలోని ఒకటిది మాతు మే.   
ఉపదర వం (ఫిత్న) అంటే పరీక్ష ంచటం, పరిక్ంచటం, అని 

అర్థ ం. ఖుర్ఆన్, 'హదీస్'లోల  ఈ పదం అధికంగా 

వాడబడింది. 'హదీస్'లో ఉపదర వాల్ పరిహార్ం నమా'జ్, 

ఉపవాసం మొదలైనవి ఆచరించటం, అని ఉంది. అంటే 

''పుణయం పాపానిి దూర్ం చేస్త ంది.''  

'ఉమర్ (ర్) హుజై'ఫహ్ (ర్) తో, 'నువువ ఈ చిని చిని 

ఉపదర వాల్ గురించి చెపుతన్నివు. కాని నేను నినుి 

సముదర పు అల్ల్వంటి ఉపదర వాల్ గురించి 

చెపపమంటున్నిను,' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ హుజై'ఫహ్ 

(ర్), 'ఇటువంటి ఉపదర వాల్న గురించి తెలుస్కని 

మీరేంచేసాత రు. ఇటువంటి ఉపదర వాల్ ద్ధవర్ం ఇపుపడు 

మూయబడిఉంది. ఇంకా మీకూ ఆ ఉపదర వాల్కూ మధ్య 

ఒక ద్ధవర్ం ఉంది. అది మూయబడి ఉనింత వర్క 

పర జల్ందరూ శ్వంతిభ్దర తల్తో ఉంటారు,' అని 

అన్నిరు. ద్ధనిక్ 'ఉమర్ (ర్), 'ఆ ఉపదర వాల్ ద్ధవర్ం 

తెర్వటం జరుగుతంద్ధ?, కూల్దోయబడుతంద్ధ?' 

అని అడిగారు. ద్ధనిక్ హుజై'ఫహ్ (ర్), 'ఆ ద్ధవర్ం 

కూలిచవేయ బడుతంది,' అని అన్నిరు.  

ఉపదర వాల్ ద్ధవర్ం కూలిచవేయబడటం అంటే 'ఉమర్ (ర్) 

వీర్మర్ణం. అతని మర్ణం ఆశచర్యకర్మైన సంఘటన 

ద్ధవరా జరిగ్నంది. ము'గీర బిన్ షూబహ్ (ర్) వదద  ఒక 

పార్స్వ బానిస ఉండేవాడు. అతని పేరు ఫేరోజ్ అతనిి 

 (3/1497) م دراسته (تت[ ) لم  27]  - 5436
اَعِة. َوَعْن أَنَس  قَاَل: َرَواهُ   فَْتُح الُْقْسُطْنِطْيَنِة َمَع قَِياِم الس َ
. َوقَاَل: ِمِذي ُ ْ ْيٌب  الَت ِ  .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5436. (27) [3/1497 -అపరశోధితం] 
అన్స్(ర) క్ధ్న్ం: పర ళయానిక్త అత్త చేర్వలో 

ఖుసుు ను నియహ్ జయించబడుత్తంది. (త్తరిజీ' / 
ఏకలాేఖన్ం) 

===== 
اَعةِ   -2  َباُب أَْشَراِط الس َ

2. పర ళయ సూచనలు 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం ا

 (3/1498) ) متفق عليه ([  1]  - 5437
وسلم  ه ليهلل عَسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل ا َعْن أَنَس  قَاَل:

َ االس َ أَْشَراِط  "إِن َ ِمْن  يَُقْوُل: َيْكثَُرالَْجْهُل ْن َعِة أ  يُْرفََع الِْعلُْم َو
 

'అబూ లూలూ' అని ప్లిచేవారు. తన యజమాని 

అధిక పనుి విధించడానిి గురించి 'ఉమర్ (ర్) క 

ఫిరాయదు చేసాడు. 'ఉమర్ (ర్) ద్ధనిపైె అంత శర దా చూప 

లేదు. ద్ధనిపైె అతడు అసంతృప్త  చెంది, ఫజర్ నమాజులో 

కతిత  తీస్కని అకసామతత గా ద్ధడిచేసి అనేక పోటుల  

పడిచాడు. 'ఉమర్ (ర్) క్ర ందపడి పోయారు. 'అబ్దు  

రర 'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్ నమా'జు చదివించారు. 

(ముసత ద్రక్) 

ఆ గాయాలు పార ణాంతకంగా మారుతాయని తెలిసి 'ఖ్లీ 

ఫహ్ కోసం 6 గురి పేర్ల ను పర సాత వించారు. వారిలో ఒకరిని 

ఏకగ్రర వంగా ఖ్లీఫాగా ఎనుికోమని స్తచించారు. ఆ 

ఆరుగురు వయకత ల్ పేరుల : 'ఉసాన్ (ర్), 'జుబై్నర్ (ర్), 

'త్ల్'హా (ర్), స'అద్ బిన్ అబీ వఖా్ఖ'స్ (ర్), 

'అబ్దు రర 'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర్). ఇది జరిగ్నన తరావత 

'ఆయి'ష్హ్ (ర్) అనుమతితో పర వకత  (స) పర కొన ఖ్ననం 

చేయబడాడ రు. ఆ తరువాత ముహాజిర్ల , అన్నసర్ల , 

అర్బుబల్, ఇంకా అందరి హకొల్ను గురించి 

స్తచించారు. ఇంకా తన కమారుణోి ప్లిచి తనపైె ఉని 

అపుపను తీర్చమని స్తచించారు. మూడు రోజులు 

గాయాల్తో గడిప్ ముహర్ర మ్ 1వ తేదీన శనివార్ం 

న్నడు 24 వ హజీర లో మర్ణించారు. తన గురువుగారి 

పర కొన నిదర  పోతన్నిరు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1903 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
َجاُل َوَتْكثَُرالن َِساُء  َيِقل َ الر  َيْكثَُر ُشْرُب الَْخْمِرَو نَا َو ُيْكثَُر الز ِ َو

: َي ا ِروَ َوِِفْ  َحّت  يَُكْوَن لَِخْمِسْْيَ اْمَرأَةً الَْقي ُِم الَْواِحُد". "يَِقل َ   ة 
َي   .هعليمتفق ُل". ْظَهَرالَْجهْ الِْعلُْم َو

5437. (1) [3/1498 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా పర వచిస్తత  ఉండగా 
నేను విన్నిను, ''పర ళయ స్తచనలాో కనిి ఇవి కూడా 
ఉన్నియి. 1. ధారిమక జాానం అంతరిస్త ంది. 2. అజాానం 
అనిి వైెపుల్ వాయప్స్త ంది. 3. వయభిచార్ం అధిక 
మవుతంది. 4. మదయపానం చాలా అధికమవుతంది. 
5. పురుషుల్ సంఖ్య తగ్నగ పోతంది. 6. స్వత రల్ సంఖ్య అధిక 
మవుతంది. చివరిక్ 50 మంది స్వత రల్క ఒకొ పురుషుడే 
బాధ్యత వహంచ వల్సి ఉంటుంది.  
కనిి ఉలేల ఖ్న్నలోల  జాానం తగుగ ముఖ్ం పడుతందని, 
అజాానం  వాయప్స్త ందని,  ఉంది. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 3/1498)يح ( صح  [ ) 2]  - 5438
ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن َجاِبِرْبِن َسُمَرةَ قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل الن َ

ِبْْيَ فَاْحَذُرْوُهْم". وسلم يَُقْوُل: ا اَعِة كَذ َ  "إِن َ بَْْيَ يََدِي الس َ
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 

5438. (2) [3/1498- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ సముర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా 
పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, ''పర ళయానిక్ 
ముందు చాలా మంది అసతయవాదులు జనిమసాత రు. నీవు 
వారి పటల  అపర మతత ంగా ఉండాలి.'' (ముసిల మ్) 

 ( 3/1498)[ ) صحيح (  3]  - 5439
ْيَرةَ  ِب ُ  :قَالَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر  عليه وسلمصىل اهلل بَْيَنَما كَاَن الن َ

 ِ اَعُة؟  إِذْ َجاَءأَْعَراِِب ٌ فََقاَل:ُث يَُحد  "إِذَا ُضي َِعِت   قَاَل: َمَّت الس َ
ْنَتِظرِ  َنُة فَا اَعةَ  اْْلََما " إِذَا  قَاَل: َكْيَف إَِضاَعُتَها؟ قَاَل: ". الس َ

َد اْْلَْمُر إِىل َغْْيِأَْهلِهِ  اَعةَ تَ نْ  فَاُوس ِ    .ي ُ الُْبَخارِ . َرَواهُ "ِظِر الس َ
5439. (3) [3/1498- దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) తన అనుచరు 
ల్క కనిి 'హదీస్'లు బోధిస్త న్నిరు. ఇంతలో 
ఎకొడినుండో ఒక పలల వాసి వచాచడు. ఆ వయక్త  పర వకత  
(స)ను 'పర ళయం ఎపుపడువస్త ంది?' అని అడిగాడు. 
ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'నిజాయితీ లోప్ంచినపుడు పర ళయం 
గురించి వేచిఉండు,' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ ఆ వయక్త , 

'ఎలా లోప్స్త ంది?' అని అడిగాడు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 
'అర్హ తలేని వారిక్ పర భుతవం అపుజపుబడితే, 
పర ళయం గురించి వేచి ఉండు,' అని అన్నిరు. 
(బు'ఖారీ)  
పర స్త తం పర పంచంలో దేశ్వల్ పర భుతావలు అసమరుథ ల్ 
చేతలోల  ఉన్నియి. పర తిచోట ఉపదర వాలు, కలోల లాలు, 
ల్ంచాలు, సారాయి, వయభిచార్ం, ఘర్ష ణలు, 
ఉదయమాలు  అనైతికతలు  కనసాగుతన్నియి. 

 ( 3/1498)[ ) صحيح (  4]  - 5440
ُم  وْ قُ  تَ َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل 

اَعُة َحّت  يَْكثُ  َي ِر الْمَ الس َ لِِه ّت  ِفْيَض حَ اُل َو ُجُل َزكَاةَ َما  يُْخِرَج الر َ
ًدا يَْقَبلَُها ِمْنُه َوَحّت  َتُعْودَ أَْرُض الَْعَرِب ُمُرْوًجا فَََل يَِجُد أَحَ 

 َرَواهُ ُمْسِلٌم.  .َوأَْنَهاًرا"
َية   كِ قَاَل: "َتْبلَُغ الْمَ  َوِِفْ ِرَوا    .َهاَب أَْو يَِهاَب " إِ   ُن َسا

5440. (4) [3/1498- దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ధ్న 
సంపదలు నీరులా పారేవర్క పర ళయం సంభ్వించదు. 
పర జలు తమ 'జకాత తీసి ద్ధనం చేయాల్నుకంటారు. 
కాని తీస్కనేవారవరూ ఉండరు. అందరూ ధ్న 
వంతలు 'జకాత్ ఇచేచవారై ఉంటారు. అదేవిధ్ంగా 
అర్బ్ పార ంతం ససయశ్వయమల్ంగా, పలాలు, తోటలు, 
నదులు పర వహంచేది కానంతవర్క పర ళయం 
సంభ్వించదు. 27   (ముసిల మ్)  

 ( 3/1499) [ ) صحيح ( 5]  - 5441
قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبر 

َماِن َخِلْيَفٌة يَ  هُ". ا ُم ْقِس "يَُكْوُن ِِفْ آِخِر الز َ  لَْماَل َوَل يَُعد ُ
 

27) వివరణ-5440: మన కాల్ంలో ఇకొడ స'ఊదీ 

పర భుతవం ఉంది. 'అర్బ్ పార ంతంలోని కనిి పర దేశ్వలు 

ఇపపటికే ఇలా తయార్యాయయి. ఇది కూడా పర ళయ 

స్తచనలోల  ఒక స్తచన. ముసిల మ్లోని కనిి ఉలేల ఖ్న్నలోల  

ఇలా ఉంది, ''మకొహ్, మదీన్నలోల  విపరీతమైన జన్నభా 

పెర్గనంతవర్క పర ళయం సంభ్వించదు. చివరిక్ 

ఇ'హాబ్ వర్క జన నివాస పార ంతాలు వాయప్సాత యి. ఇది 

మదీనహ్క సమీపంలో ఉని ఒక పలల . 
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َي َوِِفْ  :ِرَوا ِِتْ َخِلْيَفٌة يَْحِثي الَْماَل كُ يَ "قَاَل: ة  ْوُن ِِفْ آِخِر أُم َ

هُ عًَدا  .. َرَواهُ ُمْسِلٌم  "َحْثًيا َوَل يَُعد ُ
5441. (5) [3/1499 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకత (స) పర వచనం, ''చివరి 
కాల్ంలో ఒక 'ఖ్లీఫహ్ జనిమసాత డు. అతడు ధ్న్ననిి 
లకొలేనంతగా పర జలోల  పంచిపెడతాడు, పర జలు ఆ 
ధ్న్ననిి లకొపెటట లేరు.  
మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''చివరి కాల్ంలో ఒక 

'ఖ్లీఫహ్ (పాల్కడు) వసాత డు. అతడు పర జల్క 
ధ్న్ననిి రండు చేతల్తో పంచిపెడతాడు.  పర జలు ఆ 
ధ్న్ననిి లకొపెటట లేరు.''  28  (ముసిల మ్) 

 (3/1499) [ ) متفق عليه ( 6]  - 5442
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َرةَ قَاَل: يْ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 

"يُْوِشُك الُْفَراُت أَْن يَْحُسَر َعْن كَْْن  ِمْن ذََهب  فََمْن َحَضَر فَََل 
   .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "يَأُْخْذ ِمْنُه َشْيًئا

5442. (6) [3/1499- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భ్విష్యతత లో ఫురాత్ నది ఎండిపోతంది. ఆ నది 
నుండి బంగార్ం, వెండిల్, గుపత  నిధి బయటపడుతంది. 
అయితే ఆ సమయంలో అకొడ ఉనివారు ఆ నిధిని 
ముటికో  కూడదు.''  (బు'ఖారీ,  ముసిల మ్)  
ఎందుకంటే వాటిని తీస్కోవటం వల్ల  కలోల లాల్క, 
ఉపదర వాల్క గురికావల్సివస్త ంది.  

 ( 3/1499) صحيح ( [ ) 7]  - 5443
"َل َتُقْوُم   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل: 

اَعةُ  َحّت َ يُْحَسَرالُْفَراُت َعْن َجَبل  ِمْن ذََهب  يَْقَتِتُل الن َاُس  الس َ
َيُقْوُل كُل ُ َرُجل   .َن َئة  تِْسَعٌة َوتِْسُعوْ امِ  كُل ِ عَلَْيِه فَُيْقَتُل ِمْن   َو

: لََعل ِْي أَكُْوُن مِ  ْ  .  أَنَا ال َِذْي أَْنُجْو". َرَواهُ ُمْسِلٌم هْْنُ
5443. (7) [3/1499-దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భ్విష్యతత లో తీరుపదిన్ననిక్ ముందు ఫురాత్ నది 
 

28) వివర్ణ-5441: అతడు మహ్దీగా భావించటం 

జరిగ్నంది. అతని కాల్ంలో లకొలేనంత ధ్నం ఉంటుంది. 

లకొలేనంత ధ్న్ననిి పర జల్క పంచిపెడతారు. ఈ 

భ్విష్యవాణి కూడా భ్విష్యతత లో నిజమవుతంది.  

ఎండిపోతంది. అందులోనుండి బంగారు కండ బయట 
పడుతంది. పర జలు ఆ కండను పందటానిక్ యుదాం 
చేసాత రు. యుదాం చేసినవారిలో 99% చంపబడతారు. 
100లో ఒకొరే మిగులుతారు. వారిలో పర తి ఒకొరూ 
నేనే సజీవంగా ఉంటాను, నేనే ఈనిధిని చేజిక్ొంచు 
కంటాను అని భావిస్తత  ఉంటారు.'' (ముసిల మ్)  
ఈ'హదీస్'మొదటి 'హదీస్'ను సమరిథ స్త ంది. 
మొదటి 'హదీస్'లో యుదాపర సాత వన లేదు, ఇందులో 
ఉంది. 

 ( 3/1499) [ ) صحيح ( 8]  - 5444
"َتِقْيُء   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل:

َنِة ِمَن ال  هَ اْْلَْرُض أَفََْلذَ كَِبِدَها أَْمثَاَل اْْلُْسُطَوا ِة  وَ  ِب ذ َ الِْفض َ
يَِجْيُء الَْقاِطُع فََيُقْوُل:َذا قَتَ َه  ِِفْ  َقاِتُل فََيُقْوُل:فََيِجْيُء اْل   لُْت َو

ِرُق فََيُقْوُل: ِِفْ َهَذا قََطْعُت َرِحِمْي. ا يَِجْيُء الس َ ِِفْ َهَذا قُِطَعْت   َو
  .ِلٌم ْس مُ اهُ يَِدْي ثُم َ يَْدُعْونَُه فَََل يَأُْخُذْوَن ِمْن َشْيًئا". َروَ 

5444. (8) [3/1499-దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''భూమి తనలో ద్ధగ్న ఉని ధ్నరాస్ల్ను తీసి బయట 
పారేస్త ంది. అవి బంగారు, వెండి సత ంభాలాల  ఉంటాయి. 
ధ్నం కోసం పర జల్ను చంప్న వయక్త  అకొడక వచిచ, 'ఈ 
ధ్నం కోసమే నేను అనేకమందిని చంపాను. ఇపుప డు ఈ 
ధ్న్ననిి తీస్కోవటానిక్ ఎవరైన్న ఉన్నిరా?' అని 
అంట్లడు. ఆ తరువాత సంబంధాలు తెు ంచేవాడు, 
బంధువుల్ హకొల్ను చెలిల ంచనివాడు అకొడక 
వచిచ, 'ఈధ్న్ననిి కూడబటట డానిక్ నేను 
బంధుతావనిి తెు ంచాను, ఇంకా వారి హకొల్ను 
చెలిల ంచ లేదు. ఈ రోజు ఈ ధ్న్ననిి గురించి ఎవరూ 
అడగరు,' అని అంటాడు. ఆ తరువాత అకొడక ఒక 
దొంగవసాత డు. దొంగతనం వల్ల  అతని చేయి నరిక్ 
వేయబడి ఉంటుంది. అతడు, 'ఈ ధ్న్ననిి 
దొంగలించడంలోనే న్న ఈ చేయి నర్కబడింది.' అని 
అంటాడు. ఇలా ఇటు వంటి చాలా మంది అకొడక 
వసాత రు. వారిలో ఎవవరూ ఆ ధ్న్ననిి ముటుట కోరు. 
(ముసిల మ్) 

 ( 3/1499) [ ) صحيح ( 9]  - 5445
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"َوال َِذْي   هلل عليه وسلم:  اهلِل صىل ا ْولُ قَاَل َرُس  ْنُه قَاَل: عَ وَ 

ُجُل َعىَل   الر َ ْنَيا َحّت َ يَُمر َ نَْفِسْي بَِيِدهِ َل َتْذَهُب الد ُ
َيُقْوُل:  غُ عَلَْيِه َو يَا لَْيَتِِنْ َمكَاَن َصاِحِب َهَذا   الَْقِْبِفََيَتَمر َ

ْيُن إِل َ وَ لَْقِْبِ ا  .ْسِلٌم مُ  َرَواهُ  الَْبََلُء".  لَْيَس بِِه الد َ
5445. (9) [3/1499- దృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''అలాల హ్ సాక్ష ! పర ళయానిక్ముందు భ్విష్యతత లో 
ఒకకాల్ం వస్త ంది. మనిషి సమాధి పర కొనుండి వెళ్ళతూ 
సమాధిపైె జంతవులా దొరుల తూ చాలా నిరాశతో, 'నేను 
ఈ సమాధిలో ఉంటే ఎంతబాగుండు, నేను చనిపోయి 
ఉంటే ఎంతబాగుండు,' అని అంటాడు. ఎందుకంటే ఆ 
వయక్త  కష్కట ల్క, కలోల లాల్క గుర్యిఉంటాడు. 
అతడిలా కోర్టం అతనిక్ ధ్ర్మజాానం లేదని కాదు, 
కేవల్ం కష్కట లు, ఆపదల్ వల్ల  అలా అంటాడు. (ముసిల మ్) 

 (3/1499)يه ( عل ق ) متف [  10]  - 5446
"َل َتُقْوُم    اهلل عليه وسلم:صىل قَاَل َرُسْوُل اهللِ  : لَ اَوَعْنُه قَ
اَعةُ  ِل  الس َ َحّت  َتْخُرَج نَاٌرِمْن أَْرِض الِْحَجاِز ُتِضْيُء أَْعَناَق اْْلِبِ

 .متفق عليه  بُِبْصَرى".
5446. (10) [3/1499- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''పర ళయానిక్ ముందు 'హిజా'జ్నుండి ఒక అగ్ని జావల 
బహర్గ తం అవుతంది. ద్ధనివల్ల  బ'సార లోని ఒంటెల్ 
మడల్క వెలుగు పర సాదిస్త ంది. అంటే ఈ అగ్ని జావల్ 
వెలుగు బ'సర వర్క చేరుతంది. [బ'సార , ఇరాఖ్ 
దేశంలోని ఒక పటట ణం పేరు]. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  
అది సహజంగా అగ్నిజావల్కావచుచ, లేద్ధ 
యుదా్ధలు, పోరా టాలు కావచుచ. ఇవనీి పర ళయానిక్ 
ముందు జరుగుతాయి. 

 (3/1499)[ ) صحيح (  11]  - 5447
ُل أَْشَراِط   وَعْن أَنَس  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَو َ

اَعِة نَاٌر َتْحُشُرالن َاَس ِمَن اْلَمْشِرِق  َرَواهُ   َمْغِرِب".اْل   إىِلالس َ
 .اِري ُ خَ الْبُ 

5447. (11) [3/1499 -దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''పర ళయానిక్ 
ముందు ఒక అగ్నిజావల్ బహర్గ తం అవుతంది. అది 

పర జల్ను తూరుప నుండి పడమర్ వైెపునక 
వెంబడిస్త ంది.'' (బు'ఖారీ)  
అంటే పర జలు తూరుప నుండి పడమర్ వైెపునక పారి 
పోతారు. అంటే కలోల లాలు, యుదా్ధలు జరుగుతాయి. 

----- 

لَْفْص  َ      రండవ విభాగంِِن اُل الث َ ا
 (3/1500) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 5448

"َل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَنَس  قَاَل:
َماُن فََتُكْوُن  اَعُة َحّت  يََتَقاَرَب الز َ ْهِر  ةُ نَ الس َ  َتُقْوُم الس َ لش َ  كَا

ْل  ْهرُ ش َ َوال  َيُكْوُن الَْيْوُم  ُن اْل ُكوْ َوتَ ُجْمَعُة كَا لَْيْوِم َو ُجُمَعُة كَا
اعَ  لس َ لن َارِ كَا ْرَمِة بِا لض َ اَعُة كَا ِمِذي ُ "ِة َوَتُكْوُن الس َ ْ    .. َرَواهُ الَت ِ

5448. (12) [3/1500- అపరశోధితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''చివరి 
కాల్ంలో కాల్ం ముడుచుకంటుంది. ఒక సంవతసర్ం 
ఒకనల్గా ఉంటుంది. ఒకనల్ ఒకవార్ంగా ఉంటుంది. 
ఒకవార్ం ఒకరోజుగా ఉంటుంది. ఒకరోజు ఒకగంటగా 
ఉంటుంది. ఒకగంట ఒకనిమిష్ంగా ఉంటుంది.'' 29 

(తిరిమజి')  
 

29) వివర్ణ-5448: వహీదుజామా గారు ''యత్ఖ్ఖర 

బ్దజామాను'' గురించి వాయఖాయనిస్తత  పర ళయానిక్ 

ముందు సమయం చాలా తందర్గా గడుస్త ంది. ఒక 

సంవతసర్ం ఒక నల్లా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పర జలు 

భోగవిలాసాలోల  ఏమరుపాటుక గురై ఉంటారు. స్ఖాలోల  

సమయం తందర్గా గడుస్త ంది. శరమలో సమయం 

చాలా ఆల్సయంగా గడుస్త ంది. మరికందరు సమయంలో 

శుభ్ంఉంది, ఆయుషుష లు చినివైెపోతాయి, లేద్ధ కాలాల్ 

పర జలు దగగ రౌతార్, పాప పుణాయలు సమానమయి 

పోతాయి, కాలాలు కూడా చెడుగానే ఉంటాయి, 

రాజాయలు, పర భుతావలు ఎకొవ కాల్ం ఉండవు, 

మారుతంటాయి,  అని అభిపార యపడిారు. క్రామనీ 

అభిపార యం ఏమిటంటే, పర జల్ ఆలోచనలు, కఠిన 

మనసత తావలు ఎలా ఉంటాయంటే పర పంచంలో 

కలోల లాలు, ఉపదర వాలు జోరుగా కనసాగుతాయి. పర జలు 

మతిసిథ మితం కోలోపయి ఉంటారు. వారిక్ సంవతసర్ం, 

నల్, దిన్నల్ గురించి ఆలోచించే సమయమే ఉండదు. 

వాసత వం ఏమిటంటే శుభ్ం అంతరిస్త ంది. పర తి వస్త వు 

నుండి శుభ్ం అంతరిస్తత  ఉంటుంది. చివరిక్ సమయం 
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 (3/1500)[ ) ضعيف (  13]  - 5449

 صىل  هلِل صىل اهلل ا بََعثََنا َرُسْولُ  : لَ  قَاوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َحَوالَةَ 
َعىَل أَقَْداِمَنا فََرَجْعَنا فَلَْم َنْغَنْم َشْيًئا  لَِنْغَنَم يه وسلم ل ع اهلل

لل ُهم َ َل َتكِلُْهْم  َوَعَرَف الُْجْهَد ِِفْ ُوُجْوِهَنا فََقاَم فِْيَنا فََقاَل: َ "ا
ْ َوَل َتكِلْ    َها َوَل ِجُزْوا َعنْ عْ أَْنُفُسِهْم فَيَ  ىلإِ ُهْم إَِل َ فَأَْضُعَف َعهْْنُ

"  إِىل الن َاِس فََيْسَتأْثُِرْواُهْم كِلْ تَ  ْ ثُم َ َوَضَع يََدهُ َعىَل َرأِْسْي  . عَلهَْْيِ
ْبَن َحَوالََة إِذَا َرأَْيَت الِْخََلفََة قَْد نََزلَِت اْْلَْرَض  ثُم َ قَاَل: "يَا ا

َسَة فََقْد دَنَِت   ُم ُر الِْعَظاَواْْلُُموْ  ِزُل َوالَْبََلبُِل َل الز َ  الُْمَقد َ
ا اِس ِمْن يَِدْي َهَذهِ إىِل َرأِْسَك".  َعُة يَْوَمَئذ  أَقَْرُب ِمَن الن َ َوالس َ

   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
5449. (13) [3/1500 -బలహీన్ం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'హవాల్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
మమమలిి కాలినడకన పోరాటానిక్ పంప్, యుదాధ్నం 
ఒకచోట చేర్చమని పంపారు. అపుపడు ముసిల ముల్ వదద  
యుదా పరికరాలు లేవు. అంటే వాహన్నలు మొదలైనవి 
లేవు. మేము జిహాద్ నుండి వచాచం. యుదాధ్నంగా 
మాకేమీ దకొలేదు.  
పర వకత  (స) మా ముఖాలు చూసి మేము పడిన శరమ 

గురించి తెలుస్కన్నిరు. ఆ తరువాత పర వకత  (స) మా 
మధ్య నిల్బడి ఇలా పర సంగ్నంచారు. 'ఓ అలాల హ్(త)! 
వీరి వయవహారాల్ను న్నక అపపగ్నంచక, నేను 
బల్హీనుణోి అయిపోతాను. (అంటే వారి సంర్క్షణ 
బాధ్యతలు నేను భ్రించలేను).' ఇంకా 'ఓ అలాల హ్(త)! 
వీరు కూడా తమ పరిసిథ తలిి చకొబటట కలేరు. ఓ 
అలాల హ్(త)! వీరిని అకొర్గల్వారుగా, దీనులుగా 
చేయక. ఎందుకంటే వీరు తమ సమసయలోల  తల్ 
మునకలై పోతారు.' ఆ తరువాత పర వకత  (స) న్న తల్పైె 
చేయిపెటిట  ఇలా అన్నిరు, 'ఓ ఇబి హవాల్! ఖిలాఫత్ 
సిర్తయా చేరుకుంటే, భూకంపాలు, కలోల లాలు మరియు 
పెదద పెదద  స్తచనలు, సమీప్సాత యి. అపుపడు పర ళయం 
ఎంత దగగ ర్గా ఉంటుందంటే న్న చేయి నీ తల్క దగగ ర్గా 
ఉనింతగా ఉంటుంది. 

 

నుండి కూడా. మనకాల్ంలో ఇలాగే జరుగుతంది. 

అలాల హ్ (త) మనందరినీ ఇటువంటి ఉపదర వాలు, 

కలోల లాల్ నుండి కాపాడుగాక! ఆమీన్. 

 (3/1500)) ضعيف ( [  14]  - 5450
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ ُهَر

كَاةُ َمْغَرًما َوُتعل َِم  َنُة َمْغَنًما َوالز َ ت ِخَذ الَْفْيُء ِدَوًل َواْْلََما "إِذَا ا
 ِ ُجُل وَ  ْيِن لَِغْْيِ الد  ُ َرأََتُه امْ أََطاعَ الر َ ُه   َصِدْيقَ أَْدَن  وَ م َهُ َوَعق َ أ

اْْلَْصَواُت ِِف الَْمَساِجِد َوَسادَ الَْقِبْيلََة   َوأَقََْص أَبَاهُ َوَظَهَرِت 
ُجُل َمَخافََة   لَُهْم َوأُْكِرَم الر َ فَاْسُقُهْم َوكَاَن َزِعْيُم الَْقْوِم أَْرذَ

هِ َوَظَهرَ  ِ َل  ْورُ ِت الُْخمُ  َوُشِرَب ُف َناُت َوالَْمَعازِ يْ قَ ِت اْل َشر  آِخُر   َعَن َو
لََها فَاْرَتِقُبْوا عِ  ِة أَو َ لَِك ِرْيًحا َحْمَراَء َوَزلَْزلًَة  َهِذهِ اْْلُم َ ْنَد ذَ

َوَخْسًفا َوَمْسًخا َوقَْذفًا َوآَيات  َتَتاَبُع كَِنَظاِم قُِطَع ِسلُْكُه  
ْ فََتَتاَبَع". َرَواهُ ا    .ي ُ ذِ مِ لَت ِ

5450. (14) [3/1500 -బలహీన్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వక్త  (స) పర వచనం, ''న్న 
అనుచర్ సమాజం ఈ 15 విష్యాల్క పాల్పడితే, 
వారిపైె కష్కట లు అవతరిస్తత  ఉంటాయి. 1. యుదా 
ధ్న్ననిి ధారిమక సొతత గా కాక తమ సొంత డబుబగా 
చేస్కంటారు. 2. నిజాయితీని యుదాధ్నంలా ధ్ర్మ 
సమమతంగా భావిసాత రు. 3. పర జలు 'జకాత్ను 
జరిమాన్నగా భావిసాత రు. 4. ఆసిత  పంపక శ్వసాత రనిి 
పార పంచిక సవలాభ్ం కోసం నేరుచకంటారు. 5. భ్ర్త  తన 
భార్యక విధేయుడై ఉంటాడు. 6. సంతానం తలిల  
దండుర ల్ పటల  అవిధేయత చూపుతారు. 7. తమ 
మితు ల్క దగగ ర్ అవుతార్. 8. తమ తలిల దండుర ల్క 
దూర్ం అవుతార్. 9. మసిజ దులోల  అల్ల రుల , ఆటలు 
పాటల్ కోలాహల్ం చేసాత రు. 10. జాతి న్నయకలు 
నీచులై, హీనులై, దుర్జ నులై ఉంటారు. 11. భ్యం వల్ల  
వారిని గౌర్వించడం, ఆదరించడం జరుగుతంది. 12. 
ఆటలు పాటలు బహర్గ తం అవుతాయి. అంటే పాటలు 
పాడే స్వత రలు బహర్ంగంగా ఆటలు, పాటలు పర దరిశసాత రు. 
13. ఇంకా డపుపలు, వాయిద్ధయలు, వీణా పరికరాలు 
వాయప్సాత యి. పర తిచోట సంగ్రతం, పాటలు, నృతాయలు 
కనబడతాయి, వినబడతాయి. 14. మదయం 
సర్వసాధార్ణమై పోతంది. 15. ఇంకా ఈ అనుచర్ 
సమాజంలోని చివరి బృందం, మొదటి బృంద్ధనిి 
విమరిశస్త ంది. ఇంకా వారిని శప్స్త ంది, ఇంకా వారిని 
ఎతిత పడుస్త ంది.  
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ఈ విష్యాల్నీి బహర్గ తం అవగానే, ఎర్ర టి 
తఫాను గురించి వేచి ఉండండి. ఇది పర ళయ 
స్తచనల్లోని ఒక స్తచన. ఇంకా అనేక భూకంపాలు 

వసాత యి. భూమిలోక్ దింపివేయడం జరుగుతంది. ఇంకా 
ముఖాలు కోతలుగా మారిచవేయడం జరుగుతంది. 
ఆకాశం నుండి రాళి వర్ష ం కరుస్త ంది. ఇటు వంటి 
స్తచన ల్నీి కర మంగా బహర్గ తం అవుతాయి. తెగ్నన 
ముతాయల్ హార్ం నుండి ముతాయలు రాలి నటుల . అంటే 
పర ళయ స్తచనలు కర మంగా బహర్గ తమవుతూ 
ఉంటాయి. చివరిక్ పర ళయం రానే వస్త ంది. (తిరిమజి') 

 (3/1501)[ ) ضعيف (  15]  - 5451
يه  اهلل عل هلِل صىل ُسْوُل ارَ قَاَل  ُه قَاَل:نْ عَ  اهللُ وَعْن عَلِي   َرِضَي 

ِِتْ َخْمَس َعَشَرةَ خِ وسلم: "  .ْصلًَة َحل َ بَِها الَْبََلُء"إِذَا فََعلَْت أُم َ
ْيِن" َوعَد َ َهِذهِ  ِ لَْم يَْذكُْر"ُتَعل َِم لَِغْْيِ الد   "َوَبر َ  قَاَل: الِْخَصاَل َو

يْ وَ  "َوُشِرَب الَْخْمرُ : لَ قَاوَ  .َصِدْيَقُه َوَجَفا أَبَاهُ"   ُر". لُِبَس الَْحِر
ْ َوارَ  ُ  هُ الَت ِ  .ِمِذي 

5451. (15) [3/1501 -బలహీన్ం] 
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''న్న అనుచర్ 
సమాజం 15 విష్యాల్క పాల్పడితే, వారిపైె కష్కట లు, 
ఆపదలు అవతరిసాత యి. పైె 'హదీస్'లో పేర్కొని 15 
విష్యాల్ను పర వకత  (స) పేర్కొన్నిరు. (తిరిమజి')  

 ( 3/1501) ) حسن ( [ 16]  - 5452
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْود  قَاَل:

ْنَيا َحّت َ يَْمِلَك الَْعَرَب َرُجٌل ِمْن   عليه وسلم: "َل َتْذَهُب الد ُ
َ ا هُ َرَوا  .أَْهِل بَْيِِتْ يَُواطِْيُء اِْسُمُه اِْسِمْي" ِمِذي ُ وأ ْ  ْو دَاُودَ.  بُ لَت ِ

َية  لَهُ ِروَ  َوِِفْ  لَِك : "لَْو لَْم يَْبَق مِ ا َل اهلُل ذَ ْنَيا إِل َ يَْوٌم لََطو َ َن الد ُ
 ْ ِطُئ  -أَْو ِمْن أَْهِل بَْيِِتْ  -الَْيْوَم َحّت َ يَْبَعَث اهلُل فِْيِه َرُجًَل ِمِن ِ يَُوا

َما  كَعَْدًل ا وَ ْسًط  اْْلَْرَض قِ أَلُ اِْسَم أَِِبْ يَمْ  هِ أَبِيْ اِْسُمُه اِْسِمْي َواْسُم 
   .ُمِلَئْت ُظلًْما َوَجْوًرا"

5452. (16) [3/1501 -ప్ర మాణిక్ం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర వకత (స) 
పర వచనం, ''అర్బ్దునంతా న్నకటుంబానిక్ చెందిన ఒక 
వయక్త  పాలించనంతవర్క పర ళయం సంభ్వించదు. 
అతనిదీ న్న పేరులాగే ఉంటుంది. అతడు న్న 
కుటంబానిక్త చెందిన్ వాడై ఉంటాడు. అతని తండిర పేరు 

న్న తండిర  పేరులాగే ఉంటుంది. అతడు ధ్ర్మంగా 
న్నయయంగా పరిపాలిసాత డు. అంతకముందు పర పంచ 
మంతా అధ్ర్మంతో, అన్నయయంతో నిండి ఉంటుంది. 
కనిి ఉలేల ఖ్న్నలోల  ఇలా ఉంది, ''కేవల్ం ఒకొ రోజు 
మాతు మే మిగ్నలి ఉంటంది. అలాల హ్ (త) ఆ దిన్ననిి 
చాలా విశ్వల్ంగా చేసాత డు. చివరిక్ న్న కటుంబం నుండి 
ఒక వయక్త ని పంపుతాడు. అతనిదీ న్న పేరై ఉంటుంది. 
అతని తండిర దీ న్న తండిర  పేరై ఉంటుంది.'' 30 (అబూ 
ద్ధవూద్, తిరిమజి') 

 (3/1501)[ ) صحيح (  17]  - 5453
لَْت: َس لَ َس  أُم ِ وَعْن  وسلم  عليه اهلل صىل  هللِ ْعُت َرُسْوَل امِ َمَة قَا

 َ ِِتْ ِمْن أ لَْمْهِدي ُ ِمْن ِعَْتَ َ    .ْوَلِد فَاِطَمَة". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ يَُقْوُل: "ا
5453. (17) [3/1501-దృఢం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మహ్దీ (అ) న్న కటుంబం వారై ఉంటాడు. అంటే న్న 
కూతరు ఫాతిమహ్ సంత్తి నుండి ఉంటాడు.'' 
(అబూ  ద్ధవూద్)  
ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా మహ్దీ (అ) ఫాతిమహ్ 
సంతతివారై ఉంటార్ని తెలుసోత ంది. 

 ( 3/1501)[ ) حسن (  18]  - 5454
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:

لْمَ  وسلم: َ ْ أَْجىَل ا ي ُ ْهدِ "ا َ ََن َجْبَهِة َوأَقْ ْل ِمِن ِ  اْْلَْرَض يَْمأَلُ ْنِف اْْل
".قِْسًطا َوعَْدًل كََما ُمِلَئْت ُظلْمً  َرَواهُ أَبُْو  ا َوَجْوًرا َيْمِلُك َسْبَع ِسِنْْيَ

   .دَاُودَ 
5454. (18) [3/1501-ప్ర మాణిక్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వ 
చనం, ''మహ్దీ న్న సంతతి నుండి జనిమసాత డు. అతడు 

 

30) వివర్ణ-5452: అతడు మహ్దీ (అ). మహ్దీ అంటే 

సన్నమర్గ గాముడు. ఇది అతని పర తేయక బిరుదు. ఈ 

'హదీస్' పర కార్ం అతని పేరు ము'హమమద్ బిన్ 'అబుద  

లాల హ్ అయి ఉంటుంది. అతడు 'ఈసా (అ)క పర ధాన 

మంతిు గా ఉంటాడు. అతడు రాకముందు పర పంచలో 

పాపాలు, దురామరాగ లు పర బలి ఉంటాయి. అతడు వచిచన 

తరావత పర పంచంలో న్నయయం, ధ్ర్మం వాయప్సాు యి. ఈ 

భ్విష్యవాణి పర ళయదిన్ననిక్ ముందు జరుగుతంది. 
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విశ్వల్మైన నుదురు, వెలుగుతో కూడిన ముఖ్ం, 
పడవైెన ముకొ కలిగ్న ఉంటారు. అతడు పర పంచానిి 
న్నయయంగా, ధ్ర్మంగా పరిపాలిసాత డు. అతడు 7 
సంవతసరాలు పరిపాలిసాత డు.'' (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1501) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 5455
ةِ ِِف قِ  عليه وسلم اهلل  الن َِب ِ صىل ِن عَ  هُ نْ وعَ   ي ِ قَاَل: ْهدِ الْمَ  ص َ

ُجُل فََيُقْوُل: .  "فََيِجْيُء إِلَْيِه الر َ  قَاَل: يَا َمْهِدي ُ أَْعِطِِنْ أَْعِطِِنْ
ُ  فََيْحِثْي لَُه ِِفْ ثَْوبِِه َما اْسَتَطاعَ أَْن يَْحِملَُه". ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الَت ِ

5455. (19) [3/1501-అపరశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) మహ్దీ 

(అ) గురించి మాటాల డుతూ అతడు చాలా ద్ధతృతవ 
గుణం కలిగ్న ఉంటాడని, పర జలు అతని దగగ ర్క వసాత రు. 
అతడు రండు చేతల్ నిండుగా ధ్న్ననిి పర జల్క 
ఇసాత డు. అంటే వారు తీస్క పోయినంత ధ్నం ఇసాత డు.'' 
(తిరిమజి') 

 (3/1502)( ف  [ ) ضعي 20]  - 5456
عليه وسلم قَاَل:"يَُكْوُن ِن الن َِب ِ صىل اهلل لََمَة عَ ْن أُم ِ َس عَ و

اْخِتََلٌف ِعْنَد َمْوِت َخِلْيَفة  فََيْخُرُج َرُجٌل ِمْن أَْهِل الَْمِدْيَنِة 
رِ جُ رِ ُيخْ َهاِرًبا إِىل َمك ََة فََيأْتِْيِه الن َاُس ِمْن أَْهِل َمك ََة فَ   هٌ ْوهُ َوُهَو كَا

اِم كُِن  الر ُ بَْْيَ ْونَُه فَُيَباِيعُ     َوالَْمَقاِم يُْبَعُث إِلَْيِه بَْعٌث ِمَن الش َ
لَْبْيَداِء بَْْيَ َمك ََة َوالَْمِدْيَنِة فَإِذَا َرأَى الن َاُس  فَُيْخَسُف بِِهْم بِا

اِم َوَعَصائُِب أَْهِل  لَِك أََتاهُ أَبَْداُل الش َ ثُم َ   هُ  فَُيَباِيُعْونَ اِق رَ الْعِ ذَ
يْ ْن قُ ٌل مِ أُ َرجَ يَْنَش  ْ بَْعثًا  َر ش  أَْخَوالُُه كَلٌْب فََيْبَعُث إِلهَْْيِ
ْ  فَ  ِ َيْعَمُل الن َاُس بُِسن َِة نَِبهْي ِ لَِك بَْعُث كَلْب َو ْ َوذَ َيْظَهُرْوَن عَلهَْْيِ

نِِه ِِف اْْلَْرِض فَيَ  ُيلِْقي اْْلِْسََلِم بِِجَرا  م َ ْبَع ِسِنْْيَ ثُ َس  ُث لْبَ َو
ُيَصل ِ يَُتَوّف    .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "لُْمْسِلُمْوَن ِه اعَلَيْ ْي َو

5456. (20) [3/1502-  బలహీన్ం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''ఒక 

'ఖ్లీఫహ్ మర్ణించినపుడు పర జలోల  అభిపార యభేద్ధలు 
ఏర్పడతాయి. ఈ విభేద్ధల్ నుండి తప్పంచు 

కోవటానిక్, ఒకవయక్త  బయలుదేరి మక్కహ్ 
పారిపోతాడు. మకొహ్ పర జలు అతని వదద క వసాత రు. 
అతనిి అతని ఇంటి నుండి బయటక ర్ప్పంచి 'హజర 
అసవద్, మఖామ ఇబార హీమ్ల్ మధ్య అతని చేతిపైె 
బైఅత్ చేసి అతనిి తమ 'ఖ్లీఫహ్గా 

ఎనుికంటారు. అయితే, ఆ వయక్త  పాల్కడు 
కావటానిక్ ఒపుపకోడు, ద్ధనిపటల  సంతోష్ం వయకత ం 
చేయడు, ఆ తరువాత సిరియా నుండి అతనిపైెక్ 
ఒకసైనయం పంపబడుత్తంది, సిరియా సైనయం అతనితో 
యుదాం చేయటానిక్ మకొహ్ వచిచనపుడు వారిని 
బై్నదాహ్ అనే పార ంతంలో భూమిలో కూరిచవేయటం 
జరుగుత్తంది. ఇది మకొహ్ మదీనహ్ల్ మధ్య ఉంది. 
ఈ వార్త  ముసిల ముల్క చేరిన వెంటనే సిరియా నుండి, 
ఇరాఖ్ నుండి అనేకమంది  అలా్లహ్ ప్ర యభ్కత లు వారిక్ 
సహాయం చేయటానిక్ వసాత రు, ఇంకా వారి చేతల్పైె 
బై'అత్ చేసాత రు. ఆ తరువాత మరో వయక్త  ఖురైష్లో 
జనిమసాత డు. అతని తలిల  కలబర్ వరాానికి చెందినదై 
ఉంటుంది. ఈ వయక్త  కూడా అతనిపైె సైనయం పంప్సాత డు. 
కాని ఈ సైన్నయనిి అతని సైనయం ఓడిస్త ంది. దీనిి కల్బర్ 
వర్గ ం కలోల ల్ం అంటారు. ఆ 'ఖ్లీఫహ్ తన పర వకత  (స) 
ఆదేశ్వల్ పర కార్ం పరిపాలిసాత డు. ఇసాల మ్ తన మడ 
భూమిపైె పెడుతంది. అంటే పనుల్నీి ఇసాల మ్ పర కార్మే 
జరుగుతాయి. ఆ 'ఖ్లీఫహ్ 7 సంవతసరాల్ వర్క 
నిజాయితీగా పరిపాలిసాత డు. ఆ తరువాత ఆ కాల్ంలోనే 
అతడు మర్ణిసాత డు. ముసిల ములు అతని జన్న'జహ్ 
నమా'జు చదువుతారు. 31 (అబూ  ద్ధవూద్) 

 

31) వివర్ణ-5456: త్యియబీ అభిపార యం: ఆ 

సమయంలో కలోల లాల్ నుండి పారిపోయి మకొహ్ చేరే 

వయక్త  మహ్దీ (అ). ఎందుకంటే అబూ ద్ధవూద్ ఈ 

'హదీస్'ను ''బాబుల్ మహ్దీ''లో పేర్కొన్నిరు. ఇదే 

సరైనదిగా అనిప్స్త ంది. పర జలు అతనిి గురిత ంచిన 

తరావత, మకొహ్ న్నయకలు అతని వదద క వసాత రు. 

అతనిి బల్వంతంగా అతని ఇంటినుండి బయటక 

తీస్కనివసాత రు. వీరు ననుి పాల్కనిగా 

స్వవకరిస్త న్నిర్ని అతనిక్ తెలుస్త ంది. కాని అతను 

సంతోష్ంగా ద్ధనిి స్వవకరించడు. ఏది ఏమైన్న అతనిి 

బల్వంతంగా లాకొని బైతలాల హ్ ముందుక 

తీస్కనివసాత రు. 'హజర అసవద్, మఖామ ఇబార హీమ్ల్ 

మధ్య అతని చేతిపైె బైఅత్ చేసాత రు. ఒక వయక్త  మాతు ం 

అతనిక్ వయతిరేక్గా శతు వుగా ఉంటాడు. అతనితో 

యుదాం చేయటానిక్ సైనయం పంప్సాత డు. ఆ సైనయం 

మార్గ ంలోనే అంటే మకొహ్ మదీనహహ్ల్ మధ్యలో 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1909 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
 (3/1502)[ ) ضعيف (  21]  - 5457

َكَرَرُسْول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ َسِعْيد  قَاَل:  ذَ
َة  "بَََلءً  جُ َل  َحّت َ يُِصْيُب َهِذهِ اْْلُم َ ً  ُل  يَِجَد الر َ ِه إِلَيْ  أُ  يَلَْج َملَْجأ

َ َن ال مِ  ِِتْ َوأ لِْم فََيْبَعُث اهلُل َرُجًَل ِمْن ِعَْتَ ْهِل بَْيِِتْ فََيْمأَلُ بِِه ظ ُ
ِكُن   وَ  اْْلَْرَض قِْسًطا عَْدًل كََما ُمِلَئْت ُظلْمًا َوَجْوًرا يَْرََض َعْنُه َسا

ِكُن  َماِء َوَسا َ  الس َ َماءُ  َل ْرِض اْْل ل َ ًئا إِ يْ ِرَها شَ ِمْن قََط  َتَدعُ الس َ
ًرا َوَل َتَدعُ اْْلَْرُض ِمْن نََباِتهَ َصب َ  ا َشْيًئا إِل َ أَْخَرَجْتُه  ْتُه ِمْدَرا

لَِك َسْبَع ِسِنْْيَ   َحّت  يََتَمَن  اْْلَْحَياُء اْْلَْمَواَت يَِعْيُش ِِفْ  ذَ
  .رواه  . " ِسِنْْيَ أَْوثََماَن ِسِنْْيَ أَْوتِْسَع 

5457. (21) [3/1502 -బలహీన్ం] 
అబూ స'యీద్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ముసిల మ్ 
సమాజంపైె రాబోయే ఆపదల్ గురించి పేర్కొన్నిరు. 
పర తి వయక్త  ఆ ఆపదలోల  ఏదో ఒక ద్ధనిక్ గుర్వుతాడు. 
ఎవవరూ వారి కష్కట ల్ నుండి తప్పంచుకోలేరు. అపుపడు 
అలాల హ్ (త) న్న కటుంబంలో నుండి ఒక వయక్త ని 
పంప్సాత డు. అతడు భూమిపైె ధ్రామనిి న్నయయానిి 
సాథ ప్సాత డు. అపుపడు పర జలు కూడా సంతోషిసాత రు. 
అలా్లహ్ కూడా సంతోషిసాత డు. అతని కాల్ంలో వరాష లు 
విసాత ర్ంగా పడతాయి. పంటలోల  శుభ్ం అవతరిస్త ంది. 
అందరూ సంతోష్ంగా, సంతృప్త గా ఉంటారు. చివరిక్ 
పర జలు మనపెదద లు కూడా బర తిక్ ఉంటే బాగుణోు, ఈ 
సంతోష్కలోల  పాలు పంచుకనేవారు, అని 
కోరుకంటారు. ఇతడు మహ్దీ అయి ఉంటాడు. ఈ 
విధ్మైన కాల్ంలో 7, 8 లేక 9 సంవతసరాలు 
ఉంటారు.(హాక్మ్)  

 

భూమిలో కూరుకపోతంది. ఇవి మహ్దీ మహతాయలు. 

ఆ తరువాత మరో శతు వును మహ్దీ (అ)పైె సైన్నయనిి 

పంప్సాత డు. మహ్దీ (అ) సైనయం ఆ సైన్నయనిి ఓడిస్త ంది. 

ఈ సైనయం కల్బర్ తెగ వారిదై ఉంటుంది. అంటే ఈ 

కలోల ల్ం కల్బర్ తెగవారిది. మహ్దీ (అ) 7 సంవతసరాల్ 

వర్క పర వకత  (స) సాంపర ద్ధయం పర కార్ం పరిపాలిసాత రు. 

ఇంకా పర జల్ను కూడా ద్ధనిి గురించి బోధిస్తత  ఉంటారు. 

అపుపడు ఇసాల మ్ చాలా బల్ంగా ఉంటుంది. అర్బ్లో 

జిరాన్ అంటే ఒంటె మడ అని అర్థ ం. హజ్ర్త్ 

'హదీస్'లో ఇలా ఉంది, ''పర వకత  (స) మదీనహ్ చేరిన 

వెంటనే అతని ఒంటె అబూ అయూయబ్ (ర్) అ'న్నసరీ 

ఇంటి ముందు  కూరుచండిపోయింది.  

 (3/1503)[ ) ضعيف (  22]  - 5458
اهلل عليه   صىلهلِل قَاَل َرُسْوُل ا َوَعْن عَلِي ِ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

ُيَقاُل لَُه:ن َهْ اِء ال ْن َورَ َرُجٌل مِ يَْخُرُج " وسلم: اٌث  ِر الَْحاِرُث َحر َ
َمِتِه َرُجٌل يَُقاُل لَُه: ُن ِْلِل ُمَحم َد    َعىَل ُمَقد َ ُِن أَْو يَُمك ِ َمْنُصْوٌر يَُوط 

ْيٌش لَِرُسْوِل اهلِل َوَجَب َعىَل كُل ِ ُمؤْ  أَْو  -ُرهُ ْص نَ ِمن  كََما َمك ََنْت قَُر
   .ُودَ  أَبُْو دَا " َرَواهُ  -ُتُه إَِجاَب  :لَ قَا

5458. (22) [3/1503- బలహీన్ం] 
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''నదిక్ అవతలి 
వైెపు ఉని నగరాల్ నుండి ఒక వయక్త  వసాత డు. అతడి పేరు 
'హారిస్' లేద్ధ 'హరార స్' ఉంటుంది. అతని సైనయంలో 
ముందు భాగంలో ఒక అధికారి ఉంటాడు. అతని పేరు 
మన్'స్తర్ ఉంటుంది. అతడు దైవదౌతయ కటుంబానిక్త 
శర్ణు, అభ్యం ఇసాత డు. వారిక్ ఏ విధ్మైన కష్కట లు 
కల్గకండా చూసాత డు. ముసిల మ్ ఖురైషీలు పర వకత  (స)క 
అభ్యం ఇచిచనటుట . అపుపడు అతనిక్ సహాయం 
చేయటం పర తి ఒకొరి బాధ్యత.'' 32  (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1503)[ ) صحيح (  23]  - 5459
هلِل صىل اهلل عليه ِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اْيِد الُْخْد وَعْن أَِِبْ َسعِ 

اَعُة َحّت  ُتكَل َِم   وسلم: "َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َل َتُقْوُم الس َ
ُجَل عََذبَُة َسْوِطِه َوِش  َباعُ اْْلِْنَس َوَحّت  ُتكَل َِم الر َ ْعلِِه نَ  َراُك الس ِ

يُْخِِبُ  ُ  ْعَدهُ".أْهلُُه بَ  َث أَْحَد  بَِماُذهُ هُ فَخِ َو ِمِذي  ْ  . َرَواهُ الَت ِ
5459. (23) [3/1503  -దృఢం] 

 

32) వివర్ణ-5458: ఈ వయక్త  చాలా సజజ నుడై ఉంటాడు. 

ఇతడు వరా' అనిహర్ పార ంతంలో ఉదభవిసాత డు. 

బ్ద'ఖారా, సమర్ఖంద్, సాస్ఖ్ంద్ధన్ ఇవనీి ఒక నది 

వెనుక ఉన్నియి. అతనిి 'హారిస్ లేద్ధ 'హరార స్' అని 

అంటారు. ఇది పేర్ కావచుచ లేద్ధ బిరుదుగా 

ఉండవచుచ. అతని సైనయం ముందు భాగంలో ఒక అధికారి 

ఉంటాడు. అతని పేరు మ'నూసర్ అని ఉంటుంది. అది 

అతని పేర్ కావచుచ లేద్ధ అతడు, అతనిక్ 

సహాయకుడు కావచుచ.  

ల్గగాతల్ 'హదీస్'లో ఇలా ఉంది, ''అతని పేరు 'హారిస్' 

లేద్ధ 'హరార స్' ఉండవచుచ. అతడు రైత అయి 

ఉంటాడు. అతడు మహ్దీక్ సహాయకడుగా, మంతిు గా 

ఉంటాడు. అబూ ద్ధవూద్ ఈ'హదీస్'ను ''క్తాబుల్ 

మహ్దీ''లో పేర్కొన్నిరు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1910 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''ఎవరి చేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన సాక్ష ! 
కూర ర్మృగాలు మానవుల్తో మాటాల డనంత వర్క 
పర ళయం సంభ్వించదు. అంటే పర ళయానిక్ ముందు 
అడవి జంతవులు కూర ర్మృగాలు మానవుల్తో 
మాటాల డుతాయి. చివరిక్ కర్డా చివరి భాగం, చెపుపల్ 
పట్టట లు, తడ అంటే మరామంగం, నిరీజ వ పద్ధరాథ లు 
కూడా మాటాల డుతాయి. ఇవనీి పర ళయ చిహాిలు. 
(తిరిమజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం  ا
 (3/1503)يف ( ضع[ )  24]  - 5460
 اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ قَاَل: قََتادَةَ  َعْن أَِِب 

بُْن َماَجهُ  ". َرَواهُ ا   .اَْْليَاُت بَْعَد الِْماَئَتْْيِ
5460. (24) [3/1503- బలహీన్ం] 
అబూ ఖ్తాదహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, న్న 
మర్ణానంతర్ం 200 సంవతసరాల్ తరావత పెదద  పెదద  
పర ళయ స్తచనలు బహర్గ తం అవుతాయి.'' 33 (ఇబి 
మాజహ్) 

 ( 3/1503)[ ) ضعيف ( 25]  - 5461
وَعْن ثَْوَباَن قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  
َياِت الُسْودَ قَْد َجاَءْت ِمْن قَِبِل ُخَراَساَن فَأُْتْوَها فَإِ  ا ن َ َرأَْيُتُم الر َ

".هلِل َة افَ ا َخِليْ هَ يْ فِ  الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ" دََلئِِل  ُد وَ رَواهُ أَْحمَ  الَْمْهِدي َ
ةِ     ." .الن ُُبو َ

5461. (25) [3/1503- బలహీన్ం] 
సౌ'బాన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, '' 'ఖురాసాన్ 
దేశం వైెపునుండి నల్ల ని జండాలు రావడం మీరు చూస్తత , 
మీరు కూడా వారిలో కల్సిపోండి. ఎందుకంటే ఈ 
జండాల్ క్ర ంద అలాల హ్ (త) 'ఖ్లీఫహ్ మహ్దీ (అ) 

 

33) వివర్ణ-5460: పర ళయ చిహాిలోల  పర వకత  (స) వల్స 

పోవటం, మర్ణించటం, మహ్దీ (అ) ఉదభవించటం, 

దజాజ ల్ బహర్గ తం కావటం, 'ఈసా (అ) ఆకాశం నుండి 

అవతరించటం, పడమటి దికొనుండి స్తరుయడు 

ఉదయించటం, సంచరించే జంతవు బహర్గ తం కావటం 

మొదలైనవి ఉన్నియి.  

ఉంటాడు.'' (అ'హమద్, బైహఖీ/-దల్లయి 

లిన్ిబ్దవవహ్) 
 (3/1503)[ ) ضعيف (  26]  - 5462

ْبِنِه الَْحَسِن قَاَل: وَعْن أَِِبْ إِْسَحاَق قَاَل:  قَاَل عَلِي ٌ َونََظَر إِىَل ا
ْبِِنْ َهَذا َسي ِ  عليه وسلم  اهلِل صىل اهلل ُل وْ َرُس  َسم َاهُ ا مَ ٌد كَإِن َ ا

ُكْم ْخرُ َوَسيَ  يُْشِبُهُه ِِف  ُج ِمْن ُصلِْبِه َرُجٌل يَُسّم  بِاِْسِم نَِبي ِ
ًة  -الُْخلُِق  َكَر قِص َ لَْم   -ثُم َ ذَ يَْمأَلُ اْْلَْرَض عَْدًل . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َو

ةَ     .يَْذكُِر الِْقص َ
5462. (26) [3/1503- బలహీన్ం] 
అబూ ఇస్'హాఖ్ కథనం: 'అలీ (ర్) తన కమారుడు 

'హసన్ (ర్)ను చూచి, ఈ న్న కమారుడు న్నయకడు, 
పర వకత  (స) కూడా ఇలాగే పర వచించారు. భ్విష్యతత లో 
ఇతడి కటుంబం నుండి ఒక వయక్త  జనిమసాత డు. అతని 
పేరు మీ పర వకత  పేరులా ఉంటుంది. అంటే అ'హ్మద్ లేద్ధ 
ము'హమమద్. సదుద ణాలోల , అల్వాటల లో పర వకత  (స)ను 
పోలి ఉంటాడు. కాని ముఖ్వర్చస్స మాతు ం అలా 
ఉండదు. ఆ తరువాత 'అలీ (ర్) అతని ధ్ర్మం, 
న్నయయాల్ను గురించి పర సాత వించారు. (అబూ ద్ధవూద్)  
ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా మహ్దీ (అ) 'హసన్ (ర్) సంతతిక్ 
చెందినవారై ఉంటారు. కనుక ష్ట'అహ్ వారి వాదన 
ఖ్ండించ బడుతంది. 

 (3/1504) دراسته ( [ ) لم تتم 27]  - 5463
ْن َجاِبِر بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: فُِقَد الَْجَرادُ ِِفْ َسَنة  ِمْن ِسِِنْ  عَ وَ 

َ فِْيَها فَاْهَتم َ بَِذلَِك َهم ًا َشِدْيًدا فََبَعَث إِىل الَْيَمِن   ُعَمَر ال َِِتْ ُتُوِف ِ
ِكًبا ِكًبا َوَرا كِ َورَ  ِعَراِق ْل ا إىِل َرا اِم بً ا اِد  لَْجرَ يَْسأَُل َعِن ا ا إِىل الش َ

ِكُب ا ا ل َِذْي ِمْن قَِبِل الَْيَمِن بَِقْبَضة   َهْل أََرى ِمْنُه َشْيًئا فَأََتاهُ الر َ
َ َوقَاَل َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل   َ فََنثََرَهاَبْْيَ يََدْيِه فَلَم َا َرآَها ُعَمُر َكِب 

ة    أُم َ ل َ َخلََق أَلَْف اهلَل َعز َ َوجَ  ن َ : إِ لُ يَُقوْ م سل ليه وصىل اهلل ع
َل َهََلِك َهِذهِ   ِست َِماَئة  ِمْنَها ِِف الَْبْحِر َوأَْربَعُ  ِ فَإِن َ أَو َ ِماَئة  ِِف الَِْب 

ِة الَْجَرادُ فَإِذَا َهلََك الَْجَراُد َتَتاَبَعِت اْْلَُمُم كََنَظاِم  اْْلُم َ
لِْك     .ْيَماِن" "ُشُعِب اْْلِ ِِفْ  ي ُ قِ هَ الَْبيْ  اهُ َروَ  ."الس ِ

5463. (27) [3/1504 -అపరశోధితం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాల హ్ (ర్) కథనం: 'ఉమర్ (ర్) 
మర్ణించిన సంవతసర్ం సముదర పు పకష లు కనబడ 
లేదు. 'ఉమర్ (ర్) ద్ధనిి గమనించి అవి రానందువల్ల  
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చాలా విచారించారు. ఆ తరువాత యమన్ వైెపు ఒక 
వయక్త ని పంపారు, 'ఇరాఖ్ వైెపు ఒక వయక్త ని పంపారు, 
సిరియా వైెపు ఒక వయక్త ని పంపారు. అకొడక వెళ్ళి, 
'సముదర పు పకష లిి ఎవరైన్న చూసారా?' అని 
అడగమన్నిరు. యమన్ వైెపు వెళ్ళిన వయక్త  కనిి 
సముదర పు పకష లు తీస్కని వచిచ 'ఉమర్ (ర్) ముందు 
పెటాట డు. 'ఉమర్ (ర్) వాటిని చూచి అలాల హు అకబర్ అని 
పలిక్, నేను పర వకత  (స) ఇలా అంటుండగా విన్నిను, 
''అలాల హ్ జంతవుల్ను 1000 ర్కాలుగా పుటిట ంచాడు. 
వాటిలో 600 సముదర ంలో ఉన్నియి. 400 నేల్పైె 
జీవించేవి. వీటిలో అనిిటికంటే ముందు సముదర పు 
పకష లు న్నశనం అవుతాయి. అంటే అవి నశిసాత యి. ఆ 
తరువాత జంతవులు, పకష లు ఒక ద్ధని తరువాత 
ఒకటి నశిసాత యి, హార్ం తెగ్నతే ముతాయలు ఒకద్ధని 
తరువాత ఒకటి పడిపోయినటుల .'' (బైహఖీ-షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

===== 
اِل   -3 ج َ ْكِر الد َ اَعِة َوِذ  َباُب الَْعََلَماِت َبْْيَ َيَدِي الس َ

3. పునరుతాాన్వనకి  ముందు 
బహిరాత్మయ్యయ  సూచనలు ,  ద్జాాల్ 
అబుద ససలామ్ బసత వీ గారు తన పుసత కం ''ఇసోమీయ 
ఖుత్బాత్''లో పర ళయచిహాిల్ గురించి కల పత ంగా 
పేర్కొన్నిరు. ద్ధనేి ఇకొడ కూడా పేర్కొనడం 
జరిగ్నంది. 
పర ళయచిహాిలు రండు ర్కాలు. చినివి, పెదద వి. 1. 
పర ళయానిక్ సంబంధించిన చిని చిని స్తచనలు. 2. 
పెదద  పెదద  స్తచనలు. చిని చిని స్తచనలు అంటే 
పర వకత  (స) మర్ణం నుండి మహ్దీ లేద్ధ 'ఈసా (అ) 
అవతరించే వర్క ఉనిక్లోక్ వచేచవి. ఇంకా పెదద  పెదద  
స్తచనల్ంటే, మహ్దీ నుండి త్తతాు ర ఊదబడే వర్క 
బహర్గ తం అయేయవి. పర ళయ త్తతాు ర ఊదబడినపపటి 
నుండి పార ర్ంభ్ం అవుతాయి. 
చిని చిని పర ళయ స్తచనలు: పర ళయ స్తచనల్ 
గురించి పర వకత  (స) ఇలా పర వచించారు, ''మొదటి చిహిం 

న్న మర్ణం, బైతల్ ముఖ్దద స్ విజయం, ఆ తరువాత 
ఒక అంటువాయధి. బైతల్ ముఖ్దద స్ విజయం, 
అంటువాయధి ఈ రండూ 'ఉమర్ (ర్) కాల్ంలో బహర్గ తం 
అయాయయి. ఆ తరువాత అర్బుబల్ పర తి ఇంట్లల  
పర వేశించే ఒక కలోల ల్ం ఏమిటంటే అది 'ఉసామన్ (ర్) 
హతయ. దీనివల్ల  య'జీద్ మరియు 'అబుద ల్ మలిక్ బిన్ 
మరావన్ల్ కాల్ంలో పర తి ఇంటివారు శోకసముదర ంలో 
మునిగ్నపోయారు. ధ్న సంపదలు అధికం అవుతాయి, 
ముసిల ములు కైరసత వుల్లో ఒపపందం జరుగుతంది. ఆ 
తరువాత కైరసత వులు ఒపపంద్ధనిి భ్ంగం చేసాత రు. 80 
జండాలు, పర తి జండా క్ర ంద 12,000 మంది సైనికల్తో 
ముసిల ముల్పైె ద్ధడిచేసాత రు.'' (బు'ఖారీ) 
పర వకత  (స) పర ళయ చిహాిల్ గురించి పర సాత విస్తత  ఇలా 
అన్నిరు, ''ముసిల మ్ పాల్కలు పర జాధ్న్ననిి తమ 
సొంత ధ్నంగా భావిసాత రు. అంటే ద్ధనిి ధారిమక 
విష్యాలోల  ఖ్రుచ చేయరు. పర జలు 'జకాత్ను 
జరిమాన్నగా భావిస్తత  చెలిల సాత రు. నిజాయితీని 
యుదాధ్నం వల ధ్ర్మసమమతంగా భావిసాత రు. భ్ర్త  తన 
భార్యక విధేయుడై ఉంటాడు. సంతానం తమ తలిల  
దండుర ల్క అవిధేయత చూపుతంది. దుర్జ నుల్తో 
స్తిహం చేసాత రు. గణితశ్వసత రం పార పంచిక లాభాల్ కోసం 
నేరుచకోవటం జరుగుతంది. జాతిన్నయకలు 
దురామరుగ లు, అవినీతిపరులు, దురుగ ణాలు గల్వారై 
ఉంటారు. అర్హ తలేని వారిక్ పర భుతవ పదవులు 
ల్భిసాత యి. భ్యంవల్ల  వారిని గౌర్వించటం జరుగు 
తంది. మదయపానం సర్వసామానయం అవుతంది. 
పాటలు, నృతాయలు విపరీతంగా సర్వసామానయం 
అవుతాయి. వయభిచార్ం అధికమయిపోతంది. 
ముసిల మ్ సమాజపు చివరి వారు మొదటి వారిని 
దూషించటం జరుగుతంది. యువకలోల  నడవడి సరిగా 
ఉండదు. మసిజ దులోల  ఆటలు, పాటలు జరుగుతాయి. 
కలుస్కనే సమయాలోల  సలామ్క బదులు తిటుల  
పలుకతారు. ధారిమక జాానం తగుగ  ముఖ్ం పడుతంది. 
హృదయాల్ నుండి నిజాయితీ అంతం అవుతంది. 
అసతాయనిి ఒక వృతిత గా భావించటం జరుగుతంది. 
సిగుగ , ల్జజ లు కీష ణిస్తత  ఉంటాయి. స్వత రలు 
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అధికమవుతారు. విచచల్విడిగా పలుచని వసాత రలు 
ధ్రించి బజారులోల  తిరుగుతూ పర జల్ను తమ వైెపు 
ఆకరిష సాత రు.'' (తిరిమజి') 
పర వకత  (స) పర వచనం, ''ఒక కాల్ం వస్త ంది. అపుపడు 
అవిశ్వవస్లు పర్సపర్ం ఇసాల మీయ దేశ్వల్పైె ద్ధడి 

చేయటానిక్ భోజన్ననిక్ ప్లిచినటుట  ప్లుసాత రు. ద్ధనిక్ 
ఒక వయక్త , 'ఓ పర వకాత ! అపుపడు మా సంఖ్య తకొవగా 
ఉంటుంద్ధ?' అని పర శిించాడు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'లేదు 
కాని, అపుపడు మీరు చాలా అధికసంఖ్యలో ఉంటారు. 
మీ సాథ నం నీటిపైె ఉండే కఫంలా(నర్గుల్ల) ఉంటుంది. 
వారి హృదయాల్ నుండి మీ భ్యం తల్గ్నపోతంది. 
మీరు బల్హీనులై పోతారు.' ద్ధనిక్ ఒక వయక్త , 'ఓ పర వకాత ! 
ఈ బల్హీనత ఏమిటి?' అని అడిగాడు. ద్ధనిక్ పర వకత  
(స), 'మీరు పర పంచానిి పేర మంచడం, మరణానికి 
భయపడటం.' (అ'హమద్, అబూ ద్ధవూద్)  
పర ళయ స్తచనలోల  ఒకటేమిటంటే, అనిి వైెపుల్ 
నుండి ముసిల ముల్పైె అవిశ్వవస్లు చుటుట ముటుట తారు. 
వారిపైె దురామరాగ లు, హంసలు చేసాత రు. ముసిల ములు 
తప్పంచు కోవటం కష్ట ం అవుతంది. వకర మతాల్ వారు 
అసతయపు పర వచన్నలు తయారు చేసాత రు. 
బిద్'అతీల్ను గౌర్వించటం జరుగుతంది. ఈ 
స్తచనల్నీి బహర్గ తం అయిన తరావత, 
ముసిల ముల్క, కైరసత వుల్క భీకర్ యుదాం జరుగు 
తంది. ముసిల ముల్ దేశ్వల్ను కైరసత వులు ద్ధడిచేసి 
ఆకర మించుకోవటం జరుగుతంది. చివరిక్ వారి 
పర భుతవం అర్బ్లో ఖైబర్ వర్క చేరుకంటుంది. 
అపుపడు ముసిల ములు ఆందోళనక గురై మహ్దీ 
(అ)ను వెదుకతారు. అపుపడు అలాల హ్(త) మహ్దీ 
(అ)ను బహర్గ తం చేసాత డు. ముసిల మ్ సమాజానింతా 
ఒక జండా క్ర ందిక్ తీస్కవసాత రు. 
పద్ు  పర ళయచిహాిలు, మహ్దీ (అ) బహిరాత్ం:  
మహ్దీ అంటే మార్గ దర్శకతవం పందిన వయక్త . ఇకొడ 
మహ్దీ (అ) అంటే 'హదీస్'లోల  వివర్ంగా పేర్కొనబడిన 
మహ్దీ (అ). అతడు ఒక మోసత రు పడవుగా ఉంటారు. 
చురుకైన శరీర్ం, ఎర్ర గా ఉంటారు. అయితే అతని 

ముఖ్ వర్చస్స పర వకత  (స)ను పోలి ఉండదు. అతన 
పర వకత  (స) వంటి సదుగ ణాలు కలిగ్న ఉంటారు. అతని పేరు 
ము'హమమద్, తండిర  పేరు 'అబుద లాల హ్, తలిల  పేరు 
ఆమినహ్ ఉంట్లయి. అతడు ఫాతిమహ్ (ర్) సంతతి 
నుండి ఉంటాడు. నోటిలో కంత నతిత  ఉంటుంది. ద్ధనివల్ల  
అతడు ఒకోొసారి తన తడపైె చేతోత  కటట డం 
జరుగుతంది. అతడు దైవజాానం కలిగ్న ఉంటాడు. 
బై'అత్ సమయంలో అతని వయస్స 40 
సంవతసరాలు ఉంటుంది. 'ఖిలాఫత్ విష్యం 
తెలియగానే మదీనహ్ సైన్నయలు అతని వదద క మకొహ్ 
వసాత యి. సిరియా, 'ఇరాఖ్, యమన్ల్ దైవభ్కత లు 
ఇంకా అర్బ్క చెందిన చాలామంది అతని సైనయంలో 
చేరుతారు. కైరసత వులు అతని పేరు విని నలువైెపుల్ 
నుండి సైన్నయలు సమీకరించి సిరియాలోని ముసిల ముల్పైె 
ద్ధడిచేసాత రు. అపుపడు వారి సైనయంలో 80 జండాలు 
ఉంటాయి. పర తి జండా క్ర ంద 12,000 మంది ఉంటారు. 
మహ్దీ (అ) ఆ కైరసత వుల్తో యుదాం చేయటానిక్ 
మదీనహ్ నుండి సిరియా వైెపు బయలుదేరుతారు. 
దిమిష్ొర్ పార ంతంలో ఆ కైరసత వుల్తో యుదాం 
జరుగుతంది. అపుపడు మహ్దీ (అ) సైనయం మూడు 
భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒక భాగం కైరసత వుల్ భ్యం వల్ల  
పారిపోతంది. వార్ ఎంత నీచులు అంటే అలాల హ్ (త) 
వారి పశ్వచతాత పం ఏమాతు ం అంగ్రకరించడు. మిగ్నలిన 

సైనయంలో నుండి కందరు వీర్మర్ణం పంది బదర ర్, 
ఉ'హుద్ అమర్వీరుల్ సాథ న్ననిక్ చేరుకంటారు. 
మరికందరు అలాల హ్ (త) సహాయంవల్ల  విజయులై 
శ్వశవతంగా సాఫల్యం పందుతారు. 
మహ్దీ (అ) రండవ రోజు కూడా కైరసత వుల్తో యుదా్ధ 
నిక్ బయలుదేరుతారు. ఆ రోజు ముసిల ముల్ ఒక పెదద  
సైనయం విజయం లేద్ధ వీర్సవర్గ ం పందేవర్క వెను తిర్గ 
మని పర మాణం చేసాత రు. వీరు కూడా సాయంతు ం వర్క 
వీర్ మర్ణం పందుతారు. మహ్దీ (అ) మిగ్నలిన వారిని 
తీస్ కని యుదా్ధనిక్ వెళతారు. రండవ రోజు మరో పెదద  
సైనయం విజయం లేద్ధ వీర్సవర్గ ం అని పర మాణం చేసి వెళ్ళి 
వీర్ మర్ణం పందుతారు. 
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మూడు, న్నలుగు రోజులు భీకర్ యుదాం 
జరుగుతంది. మహ్దీ (అ) ఒక చిని సైన్నయనిి 
తీస్కని ధైర్యంగా యుదాం చేసాత రు. అలాల హ్ (త) 
అతనిక్ విజయం పర సాదిసాత డు. కైరసత వులు చాలామంది 
మర్ణిసాత రు. వారిని చూచి ఇతరులు కూడా 
పారిపోజూసాత రు. వారిని కూడా పటుట కని చంపటం 
జరుగుతంది. ఆ తరువాత మహ్దీ (అ) వీరుల్క 
అనేక కానుకలు ఇచిచ గౌర్విసాత రు. కాని ఆ ధ్నం వల్ల  
ఎవరికీ సంతోష్ం కలుగదు. ఎందుకంటే ఆ యుదాం వల్ల  
100 మందిలో ఒకొరే మిగ్నలి ఉంటారు. ఆ తరువాత 
మహ్దీ (అ) ఇసాల మీయ దేశ్వల్ను కర మబదాీకర్ణ చేసాత రు. 
ఇంతలో దజాజ ల్ ముసిల ముల్ను హంసిస్త న్నిడని 
పుకారుల  వసాత యి. పరిశీలించగా ఈ వార్త  అసతయం అని 
తేలుతంది. ఆ తరువాత మహ్దీ (అ) తన పనిలో 
నిమగిమయి పోతారు. కంతకాల్ం తరావత దజాజ ల్ 
బహర్గ తం అవుతాడు. 
ద్జాాల్:  దజాజ ల్ యూదుడై ఉంటాడు. వాడి బిరుదు 
మసీ'హ్ అని ఉంటుంది. వాడి కడికనుి ఉబిబ 
ఉంటుంది. ఉంగరాల్ జుటుట  ఉంటుంది. ఒక పెదద  గాడిద 
అతడి వాహనంగా ఉంటుంది. ముందు 'ఇరాఖ్, 
సిరియాల్ మధ్య బహర్గ తం అవుతాడు. అకొడ 70 వేల్ 
మంది యూదులు అతనిి అనుసరించటం 
జరుగుతంది. అకొడి నుండే అతడు, తాను దైవమని 
వాదించి అనిివైెపుల్ కలోల ల్ం సృషిట సాత డు. అనేక 
పార ంతాలోల  పర్యటించి తాను దైవానిని నమిమసాత డు. 
వాడి నుదురుపైె క-ఫ-ర్ అంటే కఫర ర్ అని ఉంటుంది. 
వాడిని సతయముసిల ములే గురిత ంచగల్రు. పర జల్ను 
పరీక్ష ంచటానిక్ అలాల హ్ (త) వాడిక్ అనేక మహమలు 
పర సాదించి ఉంటాడు. అతనివెంట ఒక అగ్నిజావల్ 
ఉంటుంది. ద్ధనిి వాడు నర్కంగా నమిమసాత డు. ఒక తోట 
ఉంటుంది. ద్ధనిి వాడు సవర్గ ంగా చూప్సాత డు. తన 
శతు వుల్ను అగ్నిలోక్, మితు ల్ను తోటలోనిక్ పర వేశింప 
జేసాత డు. కాని ఆ అగ్ని సవర్గ ం అయి ఉంటుంది. ఆ తోట 
నర్కమై ఉంటుంది. వాడివదద  ఆహార్ పద్ధరాథ లు కూడా 
నిండుగా ఉంటాయి. తాను కోరిన వారిక్ ఇసాత డు. దజాజ ల్ 
ఆదేశం వల్ల  వర్ష ంకరుస్త ంది. పంటలు పండుతాయి. 

పశువులు పాల్తో నిండిపోతాయి. ఇదంతా గార్డీలా 
జరుగుతంది. అతడిని వయత్తరేక్తంచిన్ వారక్త అనేక 
ర్కాలుగా హంసిసాత డు, అన్ిప్నీయాలు ఆపుతాడు. 
కాని సుబాాన్లా్లహ్, వ ల్లఇల్లహ ఇలా్ల అలా్లహ్ వారక్త 
అన్ిప్నీయాలు ఆపుతాయి.  
ఇంకా న్నసిత కలాల  నేను దైవానిని నమిమసాత డు. 
చనిపోయిన వారిని బర తిక్సాత డు. అంటే షై'తాన్ అతని 
రూపంలో పర తయక్షం అవుతాడు. తన వయతిరేకల్ను 
రండు ముకొలు చేసి మళ్ళి అతిక్సాత డు. సతయవిశ్వవసి 
వాడిని ఎంతమాతు ం నమమడు. (తిరిమజి')  
ఏది ఏమైన్న దజాజ ల్ కలోల ల్ం చాలావిపరీతంగా 
ఉంటుంది. వాడు కలోల ల్ం సృషిట స్తత  దమిష్ొర్ 
చేరుకంటాడు. మహ్దీ (అ) ముందు నుండే 
దమిష్ొర్లో ఉంటారు. యుదా్ధనిక్ సన్నిహాలు చేస్తత  
ఉంటారు. 'ఈస (అ) ఆకాశం నుండి దిగుతారు. 
అపుపడు 'అ'సర ర్ అజాన్ అవుతూ ఉంటుంది. పర జలు 
నమా'జుక సిదాం అవుతూ ఉంటారు. 'ఈసా (అ) ఇదద రు 
దైవదూతల్ సహాయంతో దమిష్ొర్ జామ మసిజ ద్ 
తూరుప వైెపున ఉని మిన్నర్పైె పర తయక్షం అవుతారు. 
మహ్దీ (అ)ను కలుసాత రు. మహ్దీ (అ) చాలా 
వినయవిధేయతల్తో పర వరిత సాత రు. ఇంకా, 'ఓ దైవపర వకాత ! 
ఇమామత్ చేయండి,' అని అంటారు. ద్ధనిక్ 'ఈసా (అ), 
'లేదు, మీరే నమా'జు చదివించండి, ఎందుకంటే 
ఇమామత్ మీకే చెలుల తంది,' అని అంటారు. అనంతర్ం 
మహ్దీ (అ)  నమా'జు చదివిసాత రు. నమా'జు ముగ్నసిన 
తరువాత మహ్దీ (అ) 'ఈసా (అ)తో, 'ఓ పర వకాత ! 
ఇపుపడు సైనయ బాధ్యతలు మీక అపపగ్నస్త న్నిను,' 
అని అంటారు. ద్ధనిక్ 'ఈసా (అ), 'ఈ బాధ్యత కూడా మీ 
పైెనే ఉంటుంది. నేను కేవల్ం దజాజ ల్ను సంహరించ 
టానిక్ వచాచను, ఎందుకంటే వాడు న్న చేతి ద్ధవరానే 
చంపబడాల్ని వార సిఉంది,' అని అంటారు. (ముసిల మ్) 
ఇదద రూ సైన్నయల్ను తీస్కని దజాజ ల్ సైన్నయల్పైె ద్ధడి 
చేసాత రు. చాలా భీకర్మైన యుదాం జరుగుతంది. 
అపుపడు 'ఈసా (అ) పర తేయకత ఏమిటంటే, అతని దృషిట  
ఎకొడ వర్క వెళ్ళతందో అకొడి వర్క అతని 
శ్వవసకూడా చేరుకంటుంది. ఏ అవిశ్వవసి వదద క అతని 
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శ్వవస వెళ్ళతందో ఆ అవిశ్వవసి అకొడే కీష ణిసాత డు. దజాజ ల్ 
వెనుతిరిగ్న పారి పోతాడు. 'ఈసా (అ) అతనిి వెంబడిస్తత  
లుద్ పార ంతానిక్ చేరుకని బలల ంతో వాడిని చంప్వేసాత రు. 
వాడు చనిపోయాడని పర జల్క తెలియజేసాత రు. ఒకవేళ 
'ఈసా (అ) దజాజ ల్ను చంపటంలో ఆల్సయం చేస్తత , వాడు 
తనంతట తానే 'ఈసా (అ) శ్వవసవల్ల  కరిగ్నపోతాడు. 
నీటిలో ఉపుప కరిగ్ననటుట . 
అనంతర్ం ఇసాల మీ సైనయం దజాజ ల్ సైన్నయనిి 
చంపటంలో నిమగిమయి పోతంది. ఆ సైనయంలో ఉని 
యూదుల్కు ఎవరూ శర్ణు ఇవవరు. చివరిక్ ఒకవేళ 
వారిలో ఒక బండ రాతి వెనుక ద్ధకొన్ని అది కూడా 
''ఓ అలాల హ్ద్ధస్డా! ఇకొడ ఒక యూదుడు 
ఉన్నిడు. పటిట  చంపు'' అని అంటుంది. అయితే ఒక 
చెటుట  మాతు ం యూదుల్ను ర్క్ష స్త ంది. (అబూ ద్ధవూద్, 
హాక్మ్) 
భూమిపైె దజాజ ల్ కలోల ల్ం 40 రోజుల్ వర్క ఉంటుంది. 
వాటిలో ఒకరోజు ఒక సంవతసర్ంలా, ఒక రోజు ఒక 
నల్గా, ఒక రోజు ఒక వార్ంలా మిగ్నలిన దిన్నలు 
మామూలుగానే ఉంటాయి. పర వకత  (స)అనుచరులు ఒక 
సంవతసర్ంగా ఉండే రోజులో నమాజు ఒక దినంగా లేద్ధ 
ఒక సంవతసర్ నమా'జులు చేయాలా అని అడిగారు. 
ద్ధనిక్ పర వకత  (స) నిరాథ రించుకని, 'ఒక సంవతసర్ం 
నమా'జులు చదవాలి,' అని అన్నిరు. 
దజాజ ల్ కలోల ల్ం పూర్త వగానే మహ్దీ (అ) మరియు 

'ఈసా (అ) వాడివల్ల  ధ్వంసం అయిన నగరాలోల  
పర్యటిసాత రు. దజాజ ల్ వల్ల  నష్ట పోయిన వారిని 
అలాల హ్(త) అనంత పర తిఫలానిి పర సాదిసాత డని 
శుభ్వార్త  ఇస్తత  ఓద్ధర్చటం జరుగుతంది. వారిక్ 
కానుకలు పోర తాసహకాలు ఇచిచ వారిక్ కంత ఉపశమనం 
కలిగ్నసాత రు. 'ఈసా (అ), పందిని చంపమని, శిల్ను 
పడగొటట మని, అవిశ్వవస్ల్ నుండి పనుి (జి'జ 
యహ్) వస్తలు చేయరాదని ఆదేశించి, 
అవిశ్వవస్ల్ను ఇసాల మ్ వైెపు ఆహావనిసాత రు. దైవకృప 
వల్ల  ఇసాల మీయ నగరాలోల  అవిశ్వవస్లవరూ ఉండరు. 
భూమంతా మహ్దీ న్నయయం, ధ్ర్మం వాయప్స్త ంది. 
హంసలు హతాయచారాలు అనీి సమసిపోతాయి. 

పర జల్ందరూ దైవారాధ్నలో, దైవవిధేయతలో 
నిమగిమయి  పోతారు. 
అపుపడు మహ్దీ (అ) 8 లేక 9 సంవతసరాలు పరిపా 
లించి మర్ణిసాత రు. 'ఈసా (అ) అతని జన్న'జహ్ నమా'జు 
చదివి ఖ్నన సంసాొరాలు పూరిత చేసాత రు. ఆ తరువాత 
చిని పెదద  వయవహారాల్నీి 'ఈసా (అ) చేతలోల నిక్ 
వసాత యి. అందరూ పర శ్వంతంగా జీవిసాత రు. అలాల హ్(త) 
'ఈసా (అ)పైె దైవవాణి అవతరింపజేస్తత ,  

''నేను న్న ద్ధస్లోల  చాలా బల్వంతలైన వారిని 
బహర్గ తం చేస్త న్నిను. ఇతరులవవరూ వారిని 
ఎదురోొలేరు. న్న పర తేయక ద్ధస్ల్ను తీస్కని 'తూర్ 
కండపైె వెళ్ళి అకొడే ఉండు,'' అని ఆదేశిసాత డు. 'ఈసా 
(అ) ముసిల ముల్ందరికీ 'తూర్ కండపైె తీస్కని 
వెళ్ళిపోతారు. ఇంతలో యా'జూజ్, మా'జూజ్ సికందర్ 
గోడను కూలిచ సైన్నయలుగా అనిి వైెపులా వాయప్సాత రు. 
ఇపుపడు కూడా వారు ద్ధనిి కూల్చడంలో 
నిమగుిలయి ఉంట్లరు. కాని అలాల హ్ (త) ద్ధనిి 
మళ్ళి సరిచేస్తత  ఉంటాడు. అందులో మూడు 
అంగుళ్ళల్ కనిం అవుతంది. కాని మళ్ళి ఆ కనిం 
మూస్కంటుంది. వారు బహర్గ తం అయేయ సమయం 
వచేచసరిక్ ఇన్ష్క అలాల హ్ అని బయటక వసాత రు.  
వారి సంఖ్య ఎంత అధికంగా ఉంటుందంటే, వారి 
మొదటి బృందం తబ్రియ సముదర ం చేరి ద్ధని నీర్ంతా 
తాు గ్న ద్ధనిి ఎండుగా చేసివేస్త ంది. హంసలు 
దౌర్జ న్నయలు చేస్తత  సిరియా చేరి పర్సపర్ం, 
'భూవాస్ల్ను మనం న్నశనం చేసాము. ర్ండి 
ఆకాశవాస్ల్ను కూడా న్నశనం చేద్ధద ం,' అని ఆకాశం 
వైెపు బాణాలు విస్రుతారు. అలాల హ్(త) తన శక్త వల్ల  
వారి బాణాల్క ర్కత పు మర్కలు అంటించి తిు ప్ప వేసాత డు. 
అది చూచి వారు చాలా సంతోసిసాత రు. అపుపడు 'ఈసా 
(అ) మరియు ముసిల ముల్పైె కరువు ఏర్పడుతంది. 
పశువుల్ ఆహార్ం 100 అష్ర ఫీల్క అముమడవుతంది. 
చివరిక్ 'ఈసా (అ) దు'ఆ చేయటానిక్ నిల్బడతారు. 
అతని అనుచరు ల్ందరూ అతని వెనుక నిల్బడి ఆమీన్ 
అంటారు. అలాల హ్(త) వారి పార ర్థ నను స్వవకరిసాత డు. 
యా'జూజ్ మా'జూజ్ల్ను చంపటానిక్ వారిని మడక 
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సంబంధించిన వాయధిక్ గురిచేసాత డు. ద్ధనివల్ల  
వార్ందరూ ఒకొ రాతిు లోనే మర్ణిసాత రు. వారు తిరిగ్న 
వచిచ భూమంతా తమ శవాల్తో నిండి ఉందని, 
దురావసన వేస్త ందని పర్సపర్ం చెపుపకంటారు. ఆ 
ఆపదల్ నుండి బయటపడటానిక్ మళ్ళి 'ఈసా (అ) తన 
అనచర్ల్తో సహా దు'ఆ చేసాత రు. అపుపడు అలాల హ్ 
(త) పడవైెన మడలు గల్ పకష ల్ను పంపుతాడు. ఆ 
పకష లు వారిలో కంతమందిని తిని మరికంతమందిని 
వివిధ్ దీవపాలోల  పార్వేసాత యి. ఇంకా వారి చీము ర్కాత ల్ 
నుండి భూమిని పరిశుభ్ర ం చేయటానిక్ అలాల హ్(త) 
విపరీతమైన వర్ష ం కరిప్సాత డు. ద్ధనివల్ల  భూమంతా 
పరిశుభ్ర ంగా అయిపోతంది. ఆ వర్ష ం వల్ల  పంటలు 
కూడా బాగా పండుతాయి. అపుపడు 'ఈసా (అ) తన 
అనుచరుల్ను తీస్కని నేల్పైెక్ వసాత రు. పంటలోల , 
ఫలాలోల  విపరీతమైన శుభ్ం కలుగుతంది. అందరూ 
సంతోష్ంగా జీవిస్తత  ఉంటారు. అపుపడు అందరూ 
ముసిల ములై పోతారు. అవిశ్వవసి ఎవరూ ఉండరు. 
ఎవరూ ఎవరినీ హంసించరు. అందరూ ఒకరి పటల  
మర్కకరు పేర మాభిమాన్నల్తో పర వరిత సాత రు. యా'జూజ్, 
మా'జూజ్ల్ కర్వాలాలు ఒర్లోల  అలాగే ఉంటాయి. 
వాటిని ఇంధ్నంగా కాల్చటం జరుగుతంది. ఈ విధ్ంగా 
7 సంవతసరాల్ వర్క గొపప అభివృదాి ఉంటుంది. 
(ముసిల మ్, తిరిమజి')  

'ఈసా (అ) పర పంచంలో 40 సంవతసరాలు ఉంటారు. 
ఆయనక వివాహం అవుతంది, సంతానం 
కలుగుతంది. ఆ తరువాత ఆయన మర్ణించి పర వకత  
(స) పర కొన ఖ్ననం చేయబడతారు. ఆ తరువాత 
ఖ్'హ్'తాన్ తెగక చెందిన జహ్జాహ్ అనే పేరుగల్ వయక్త  
'ఖ్లీఫహ్ అవుతాడు. అతడు చాలా న్నయయంగా 
పరిపాలిసాత డు.  
జహ్జాహ్ పర్తపాలన: ఆయన తరావత 
కనిిరోజుల్ కోసం పాల్కడుగా ఉంటారు. ఇతని 
కాల్ంలో అవిశ్వవసం, అజాానం, మూఢ విశ్వవసాలు, 
ఆచారాలు సర్వసామానయం అయిపోతాయి. జాానం 
తగుగ ముఖ్ం పడుతంది. 

'ఖ్సఫ్: ఇంతలోనే ఒకపార ంతం తూరుపలో ఒక పార ంతం 
పడమర్లో భూమిలో కూరుకపోవటం జరుగుతంది. 
దీనివల్ల  విధివార త తిర్సాొరులు చనిపోతారు. ఈ 
రోజులోల నే ఒక పొగ బహర్గ తమై భూమంతా వాయప్స్త ంది. 
దీనివల్ల  పర జల్ంతా ఆందోళనక గుర్వుతారు. ముందు 
ముసిల ములు బుదాిహీనులుగా, మతి సిథ మితం 
లేనివారుగా, జలుబుక గుర్వుతారు. కాని 
కపటాచారులు, అవిశ్వవస్లు మూర్ఛక 
గుర్వుతారు. కందరు ఒకరోజు, మరికందరు రండు 
రోజులు, మరికందరు మూడు రోజుల్క మేల్గొంటారు. 
ఆ పగ నిర్ంతర్ం 40 రోజుల్ వర్క ఉంటుంది. ఆ 
తరువాత అంతా మాయమై పోతంది. ఆ తరువాత 
జిల్హజజ హ్ 'ఈదుల్ అ'ద్'హా తరువాత రాతిు  చాలా 
దీర్ఘ ంగా తయార్వుతంది. పర యాణీకలు, ప్ల్ల లు, 
పశువులు ఆందోళనక గుర్వుతారు. 
పడమర్ దికొ నుండి స్తరుయడు ఉదయిసాత డు: 
అందరూ ఆందోళనక గుర్యి హాహాకారాలు చేస్తత  
పశ్వచతాత పం చెందుతారు. చివరిక్ మూడు లేక న్నలుగు 
రాతు ల్క సమానమైన రాతిు  గడిచిన తరావత 
ఆందోళన కర్మైన సిథ తిలో స్తరుయడు చిని వెలుగుతో 
పడమటి నుండి ఉదయిసాత డు. అపుపడు అందరూ 
దైవానిి విశవసిసాత రు. కాని అపుపడు విశవసించి ఏమీ 
లాభ్ం ఉండదు. పశ్వచతాత ప ద్ధవర్ం మూస్కంటుంది. 
ఆ తరువాత సామానయ వెలుగుతో స్తరుయడు 
తూరుపనుండి ఉదయిస్తత  ఉంటాడు. 
విచిత్ర  జంతువు: రండవ రోజు విచితు  జంతవు 
బహర్గ తం అవుతంది. పర జలు ద్ధనిి గురించే 
చరిచంచు కంటూ ఉంటారు. ఇంతలో క'అబహ్క 
తూరుప దిశలో ఉని సఫా కండ భూకంపం ద్ధవరా 
పగ్నలిపోతంది. ద్ధనిలో నుండి ఒక వింత జంతవు 
బహర్గ తం అవుతంది. అది రూపంలో 7 జంత వుల్ను 
పోలి ఉంటుంది. 

1. మనిషి ముఖ్ం కలిగ్న ఉంటుంది. 2. ఒంటె కాళ్ళి 
కలిగ్న ఉంటుంది. 3. గుర్ర ం మడ కలిగ్న ఉంటుంది. 4. ఎదుద  
తోక కలిగ్న ఉంటుంది. 5. లేడి లాంటి తల్ కలిగ్న 
ఉంటుంది. 6. కోతిలాంటి చేతలు కలిగ్న ఉంటుంది. 
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చాలా చకొగా మాటాల డుత్తంది. ద్ధని చేతిలో మూసా 
(అ) బతత ం  ఉంటుంది. రండవ చేతిలో స్లైమాన్ (అ) 
ఉంగర్ం ఉంటుంది. చాలా వేగంగా సంచరిస్తత  
ఉంటుంది. పారిపోయేవాడు ద్ధనుిండి తప్పంచు 
కోలేడు. పర తి వయక్త పైె గురుత వేస్తత  ఉంటుంది. మూసా (అ) 
కర్ర తో విశ్వవస్ల్ నుదురుపైె ఒక గ్రత గ్రసుు ంది. ద్ధని వల్ల  
అతని  ముఖ్ం వెలుగుతో నిండిపోతంది. స్లైమాన్ 
(అ) ఉంగర్ంతో అవిశ్వవసి యొకొ ముకొ లేద్ధ మడపైె 
నల్ల ని ముదర  వేసుు ంది. ద్ధనివల్ల  అతని ముఖ్ం 
అందవికార్ంగా తయార్వు తంది. కందరు భోజన్ననిక్ 
కూరుచంటే, వారిలో విశ్వవసి ఎవరో, అవిశ్వవసి ఎవరో 
గురిత ంచడం చాలా స్లువైె పోతంది. ఆ జంతవు పేరు 
దాబబతుల్ అరార్ అయి ఉంటుంది. అది ఆ పని 
ముగ్నసిన తరావత అదృశయమై పోతంది. స్తరుయడు 
పడమర్ నుండి ఉదయించటానిక్, ద్ధబబ తల్ అర్జ ర్ 
బహర్గ తం కావటానిక్ త్తతాు ర ఊదటానిక్ మధ్య 120 
సంవతసరాల్ కాల్ం ఉంటుంది. ద్ధబబతల్ అర్జ ర్ 
అదృశయమయిన తరువాత దక్ష ణాది నుండి ఒక గాలి 
వీస్త ంది. ఈ గాలి చాలా ఆహాల దకర్ మైనదిగా ఉంటుంది. 
దీనివల్ల  పర తి విశ్వవసి చంకలో నొప్ప పుడుతంది. పర జలు 
మర్ణించటం పార ర్ంభ్ం అవుతంది. పర ళయానిక్ 
సమీపంలో జంతవులు, నిరీజ వులు, కతత లు, చెపుప 
పట్టట లు మొదలైనవి మాటాల డుతాయి. ఇళిలోల ని 
విష్యాలు తెలియపరుసాత యి. 

'హబ్షహ్ వార్త ఆధికయత్: విశ్వవస్ల్ందరూ మర్ 
ణించిన తరావత 'హబ్ష్హ్ వారు ఆధికయత కలిగ్న 
ఉంటారు. అనేక దేశ్వలోల  వారి అధికార్ం ఉంటుంది. 'హజ్ 
సమాపత ం అయిపోయి ఉంటుంది. వాళ్ళు క'అ బహ్ను 
కూలిివేసత రు. ఖుర్ఆన్ హృదయాల్నుండి, నోటి 
నుండి, కాగ్నతాల్పైె నుండి చెరిగ్నపోతంది. సిగుగ  ల్జజ  
ఏమాతు ం ఉండదు. దైవభీతి, దైవభ్క్త , విచార్ణ భ్యం 
పర జల్ హృదయాల్ నుండి తల్గ్నపోతంది. మారాగ లోల  
గాడిదలు, కకొలాల  వయభిచార్ం జరుగుతంది. 
కరువుకాటకాలు, వాయధులు ఒకటి తరువాత ఒకటి 
అవతరిస్తత  ఉంటాయి. స్వత రలు అధికం, పురుషులు 
అల్పంగా ఉంటారు. అజాానం, అధ్ర్మం ఎంత అధికంగా 

వాయప్స్త ందంటే, దైవానిి తల్చుకనేవారు ఎవరూ 
ఉండరు. ఈ కాల్ంలోనే ఇతర్ దేశ్వల్కన్ని సిరియా 
దేశం చాలా అభివృదాి చెంది ససయశ్వయమల్ంగా 
ఉంటుంది. ఇతర్ దేశ్వల్ నుండి వచిచ పర జలు సిరియా 
దేశంలో నివాస మేర్పర్చుకంటారు. 
ద్కిిణ దిశ నుండి అగ్ని జావల: కంతకాల్ం తరువాత 
ఒక పెదద  అగ్ని జావల్ సంభ్విస్త ంది. అది పర జల్ను 
వెంబడిస్త ంది. పర జలు భ్యంతో పారిపోతారు. పర జల్ను 
వెంబడిస్తత  మధాయహిం నిలిచిపోతంది. పర జలు కంత 
విశ్వర ంతి తీస్కంటారు. ఉదయంకాగానే మళ్ళి ఆ అగ్ని 
జావల్ వారిని వెంబ డిస్త ంది. ఈ విధ్ంగా ఆ అగ్ని జావల్ 
అందరినీ సిరియా దేశంలోక్ చేరుచతంది. ఆ తరువాత 
ఆ అగ్ని తిరిగ్న అదృశయం అయిపోతంది. ఆ తరువాత 
పర జలు తమ మాతృ దేశ పేర మలో తమ దేశ్వల్క తిరిగ్న 
వెళ్ళి పోతారు. అయిన్న చాలా మంది సిరియా దేశంలోనే 
ఉండిపోతారు. ఇది పర ళయ చివరి స్తచన. అలాల హ్(త) 
మనందరినీ కలోల లాల్నుండి దూర్ంగా ఉంటూ విశ్వవసం, 
ఇసాల మ్ల్పైె సిథ ర్ంగా ఉంటూ జీవితం గడిపే భాగయం 
పర సాదించుగాక. ఆమీన్! 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ       మొద్టి విభాగం  ا
 ( 3/1505)  )صحيح (  ]1[   -  5464

ِب ُ صىل اهلل   لََع الن َ ط َ َعْن ُحَذْيَفَة بِْن أَِسْيِد الِْغفاَِري ِ قَاَل: اِ
َك نَْحُن نََتَذ وَ ا ْينَ عليه وسلم عَلَ   ُرْوَن؟""َما َتْذكُ  ُر. فََقاَل:ا

ُل  اَعَة. قَاَل: "إِن ََها لَْن َتُقْوَم َحّت  َتَرْوا قَْبلََها  :ْواقَا نَْذكُُر الس َ
ْمِس   ب ََة َوُطلُْوِع الش َ ا اَل َوالد َ ج َ َخاَن َوالد َ َعْشَر آَيات  فََذكََر الد ُ

َيَم وَ بْ  ْيََس ِمْن َمْغِرِبَها َونُُزْوَل عِ  ُجْوَج أُْجْوَج َوَمأْ َي ِن َمْر
لَْمْغِرِب وَ  ُخُس ثَََلثَةَ وَ  لْمَْشِرِق َوَخْسف  بِا : َخْسف  بِا َخْسف   ْوف 

لَِك نَاٌر َتْخُرُج ِمَن الَْيَمِن ُتْطُردُ الن َاَس  بَِجِزْيَرةِ الَْعَرِب َوآِخُر ذَ
: "نَاٌر َتخْ "إِىل َمْحَشِرِهْم  َية  َتُسْوُق   ن   قَْعِر عَْد ْن مِ  ُرُج . َوِِفْ ِرَوا

َية  ِِف الَْعاِشَرةِ " َوِرْيٌح ُتلِْقي الن َاَس . "رِ الَْمْحَش اَس إِىل الن َ  َوِِفْ ِرَوا
 . َرَواهُ ُمْسِلٌم  "ِِف الَْبْحرِ 

5464. (1) [3/1505 -దృఢం]  
హుజై'ఫహ్ బిన్ అస్వద్ 'గ్నఫారీ (ర్) కథనం: పర వక్త  (స) 
మా వదద క వచాచరు. మేము పర్సపర్ం మాటాల డు 
కంటున్నిము. పర వకత  (స) మమమలిి, 'మీరేం 
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మాటాల డుకంటున్నిర్,' అని, అడిగారు. ద్ధనిక్ 
మేము ''పర ళయం గురించి మాటాల డుకంటున్నిము,'' 
అని అన్నిము. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), '10 స్తచనలు 
బహర్గ తం కానంతవర్క  పర ళయం సంభ్వించదని చెప్ప 
వాటిని పేర్కొన్నిరు. 1. పగ,  2. దజాజ ల్, 3. 
ద్ధబబతల్ అర్జ ర్, 4. స్తరుయడు పడమటి దికొ 
నుండి ఉదయించటం, 5. 'ఈసా (అ) విచేచయటం, 6. 
యా'జూజ్ మా'జూజ్ల్ బహర్గ తం, 7. తూరుప 
పార ంతాల్లో ఒక పార ంతం భూమిలో కూరుకపోవటం, 8. 
పడమర్ పార ంతాల్లో ఒక పార ంతం భూమిలో కూరుక 
పోవటం. 9. అర్బ్లోని ఒక పార ంతం భూమిలో కూరుక 
పోవటం. 10. అద్న్ మూల్ నుండి అగ్ని జావల్ 
బహర్గ తం అవుతంది. పర జల్ను తీరుప మైద్ధనం వైెపు 
తోలుకపోతంది. మరో ఉలేల ఖ్నంలో 10వ పర ళయ 
స్తచన గాలిగా పేర్కొనడం జరిగ్నంది. అది పర జల్ను 
సముదర ంలో విస్రుతంది.' 34 (ముసిల మ్)  

 

34) వివర్ణ-5464: 1. పొగ బహిరగ తం కావటం: ఈ పగ్ 

గురించి ఖుర్ఆన్లో ఒక స్తర్హ్ ఉంది. ద్ధని పేరు  

''అదుద 'ఖాన్''. ఇందులో పగ గురించి కొనిి ఆయత్తలు 

పేర్కొనడం జరిగ్నంది. 

అలాల హ్ ఆదేశం: '' ఆయ్న తపు మర్చక్ ఆరాధ్యదేవుడు 

లేడు. ఆయనే జీవితానిి పర సాదించేవాడు మరయు 

ఆయనే మరణానిి ఇచేువాడు. ఆయనే మీ పర భువు 

మరయు పూరీవకులైెన్ మీ తాత ముతాు తల పర భువు. 

అసలు! వార్ సందేహంలోపడి ఆటలాో మునిగిఉన్నిర్ 

(పరహస్లసుు న్నిర్). కావున నీవు ఆకాశం నండి 

సుషి్మైన్ పగ్వచేు దిన్ంకొరకు నిరీక్తష ంచు! అది 

మాన్వులందరనీ క్ర ముికుంటంది. అదొక్ బాధాక్రమైన్ 

శక్ష. (అపుపడు వార్ ఇల్ల వేడుకుంట్లర్): "ఓ మా 

పర భూ! ఈ శక్షన మా నండి తొలగించు. నిశుయంగా, 

మేము విశావసులమవుతాము." ఇక (అంత్తమ 

ఘడియలో) హితబోధ్ సీవక్రంచటం వారక్త ఎల్ల పనిక్త 

రాగ్లదు? వాసు వానిక్త వార వదద కు (సతాయనిి) సుషి్ంగా 

త్లియజేస్త పర వక్త  వచిుఉన్నిడు; అపుపడు వార్ 

అతని నండి మరలి పోయార్ మరయు ఇల్ల 

అన్నిర్: "ఇతన ఇతర్ల నండి నేర్ుకున్నిడు, 

ఇతనొక్ పిచిు వాడు!" వాసత వాన్నకి మేము కొంతకాలం 

 

వరకు ఈ శక్షన తొలగిస్తు  నిశుయంగా, మీర్ చేస్తు  

వచిుందే మళ్ళీచేసాు ర్. (అదుద ఖాన్, 44:8-15)  
ఇబి కస్వర్ తన పర ఖాయత వాయఖాయనంలో ఈ ఆయత్తలన 

గురించి ఇలా అభిపార యపడాడ రు, ''సతయం వచిచంది. కానీ, 

వీరు ద్ధనిపటల  అనుమానంలో ఇంకా ఆటపాటలోల  

నిమగిమయి ఉన్నిరు. వారిని ఆ దినం గురించి 

హెచచరించు. ఆ రోజు ఆకాశం నుండి దటట మైన పగ 

బహర్గ తం అవుతంది.  

మస్రూఖ్ కథనం: ఒకసారి మేము కూఫా మసిజ ద్లోనిక్ 

వెళ్ళిం. అక్కడ ఒక బోధ్కడు పర జల్ను ఇలా 

బోధిస్త న్నిరు, ''ఈ ఆయత్తలో పేర్కొని పొగ అంటే 

తీరుపదినంన్నడు అవిశ్వవస్ల్ కళిలోల  చెవులోల  పడే పగ. 

విశ్వవస్లు జలుబుక గుర్వుతారు. మేము అకొడి 

నుండి తిరిగ్న వచాచము. అపుపడు 'అబుద లాల హ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ (ర్)తో ద్ధనిి గురించి చెపాపము. అతను 

విశ్వర ంతి తీస్కంటూ కూరుచన్నిరు. ఇంకా ఇలా 

అన్నిరు, 'అలాల హ్ తన పర వకత తో నేను మీ నుండి 

పర తిఫల్ం ఏమీ కోర్ను, ఇంకా నేను హంసించేవాడను 

కాను. ఇంకా మనిషిక్ ఏదైన్న విష్యం తెలియనపుపడు 

అలాల హ్కే తెలుస్,' అని అన్నలి. ఈ ఆయత్తకు సరైన 

భావం ఏమిటంటే, ఇసాల మ్ స్వవకరించటంలో ఖురైషులు 

ఆల్సయం చేసారు. పర వకత  (స)ను హంసించసాగారు. పర వకత  

(స) వారిని కరువు కాటకాలు సంభ్వించాల్ని శప్ంచారు. 

అనంతర్ం ఆయన శ్వపం స్వవకరించబడింది. అపుపడు 

ఎలాంటి కరువు కాటకాలు వచాచయంటే, చివరిక్ వారు 

దుముమలు, చరామలు నమల్ వల్సి వచిచంది. ఆకాశం 

వైెపు చూచేవారు కాని వారిక్ పగ తపప మరేమీ 

కనిప్ంచేది కాదు.... 

మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది: ఆకలి వల్ల  ఆకాశం వైెపు 

చూస్తత  వారి కళిక పగ తపు మరేమీ కనబడేది కాదు. 

ద్ధనిి గురించి రండు ఆయత్తలలో పేర్కొనడం 

జరిగ్నంది. అనంతర్ం పర జలు పర వకత  (స) వదద క వచిచ 

తమ కష్కట ల్ గురించి వేడుకన్నిరు. పర వకత  (స)క జాలి 

వేసింది, పర వకత  (స) దైవ సనిిధిలో పార రిథ ంచారు. దీనిి 

గురించే తరువాత ఆయత్తలో ఉంది. అంటే శిక్ష తల్గ్నన 

వెంటనే వీరు మళ్ళి అవిశ్వవసానిక్ పాల్పడతారు. దీనివల్ల  

ఇది పార పంచిక శిక్ష అని తెలుస్త ంది. ఎందుకంటే పర్లోక 

శిక్ష ఎంతమాతు ం తల్గదు. ఇబి మస్'ఊద్ (ర్) 

అభిపార యం: ''ఐదు విష్యాలు గడిచిపోయాయి. పగ, 

రూమ్, చందుర డు, బత్ష్, ఇంకా లిజామ్. అంటే ఆకాశం 
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నుండి పగ సంభ్వించటం, రూమీలు ఓటమి తరావత 

విజయం సాధించటం, చందుర డు రండు ముకొలు 

కావటం, బదర ర్ యుదాంలో అవిశ్వవస్లు పటుట బడటం, 

ఓడి పోవటం అతకొ పోయే శిక్ష. పెదద  పటుట  అంటే బదర ర్ 

న్నటి యుదాం. 'అబుద లాల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) దీనేి 

పగగా భావిసాత రు. దీనిి అబుల్ 'ఆలియహ్, ఇబార హీమ్ 

నఖ్యీ, 'దిహాక్, 'అతియయహ్, ఇబి జరీర్ 

సమరిథ స్త న్నిరు.  

'అబుద ర్ర 'హామన్ 'ఆర్జ్ ఉలేల ఖ్నం: ఇది ఫత'హ్ మకొహ్ 

రోజు జరిగ్నంది. కాని దీనిి ఎవరూ సమరిథ ంచలేదు. 

కందరు ఇది జర్గలేదని పర ళయానిక్ ముందు 

జరుగుతందని భావిస్త న్నిరు. దీనిి గురించి ఇంతకు 

ముందు 'హదీస్' పేర్కొనడం జరిగ్నంది. పర వక్త (స) 

అనచర్లు పర ళయం గురంచి మాటా్లడు 

కుంటన్ిపుుడు పర వక్త (స) విచేుసార్. ఇంకా పది 

స్తచన్లన మీర్ చూసుకన్ంత వరకు పర ళయం 

సంభవించదు, పడమటి దికుక నండి స్తర్యడు 

ఉదయించటం, పగ్ బహిరగ తం అవటం, యా'జూజ 

మా'జూజ బహిరగ తం కావటం, 'ఈసా(అ) ఆకాశం నండి 

దిగ్టం, దజాజ ల్ క్లాోల్లలన వాయపింపజేయటం, 

తూరూు, పడమరలాో ఇంకా అరబ్ భూభాగ్ంలో భూమి 

కూర్కుపోవడం, అది్ నండి అగ్నిజావల బహిరగ తమై 

పర జలన తోలి ఒక్చోట చేరుడం, వార్ ఎక్కడ రాత్తర  

గ్డిపిత్త, ఆ జావల కూడా అక్కడే రాత్తర  గ్డుపుత్తంది. 

వార్ మధాయహిం ఎక్కడ విశార ంత్త తీసుకుంటే, జావల 

కూడా అక్కడే విశార ంత్త తీసుకుంటంది. (ముసా్లమ్) 

బ్ద'ఖ్దరీ, ముసా్లమ్ లలో ఇల్ల ఉంది, పర వక్త (స) ఇబి 

సయాయద కసం మన్సులో ఫరత ఖిబ్ యౌమ 

తాత్తససమా'ఉ బిదు'ఖ్దనిన్ ముబీన్, అని 

ఊహించుకొని, అతనితో నేన, 'మన్సులో ఏం ఊహించు 

కున్నినో చెపుు,' అని అన్నిర్. దానిక్త అతన దుఖ్ 

అని అన్నిడు. అపుుడు పర వక్త (స), 'చాలు, 

నీప్డుగాన, అంతకు మించి నీకు సాధ్యంకాదు,' అని 

అన్నిర్. ఇందులో కూడా ఒక్ స్తచన్ ఉంది. అంటే అది 

భవిష్యత్తు లో రావలస్ల ఉంది. ఎందుక్ంటే ఇబ్దిసయయద్ 

జ్యయతీషుయలా్ల మన్సులోని విష్యాలన చెపుగ్లన్ని 

వాదించేవాడు. వాడు అబధాధ ల కరని నిరూపించడానిక్త 

పర వక్త (స) ఇల్ల చేసార్. అతడు చెపులేక్ పోయేసరక్త, 

పర వక్త (స) అతని వెంట షై'తాన్ ఉన్నిడని, విష్యాలన 

 

దొంగ్లిసాు డని, అంతకు మించి మరేం చేయలేడని, 

వాసు వానిి పర జలముందు ఉంచార్.  
     అలా్లమా ఇబ్నిజరీర్ క్థన్ం: పర వక్త (స) పర వచన్ం: 

పర ళయ స్తచన్లాో పర ధాన్మైన్వి, దజాజ ల్ బహిరగ తం, 

'ఈసా(అ) ఆకాశం నండి అవతరంచుట, అగిిజావల 

అదిర మధ్యనండి బహిరగ తమై పర జలన తీర్ు 

మైదాన్ం వైెపు తోలుకొని పోత్తంది. రాత్తర , మధాయహి 

వేళలాో వార వెంట ఉంటంది. ఇంకా పగ్ బహిరగ తం 

కావటం, అపుుడు హుజై'ఫహ్ (ర) పర వకాత , పగ్ ఎల్ల 

ఉంటంది అని విన్ివించుకున్నిర్. దానిక్త పర వక్త (స) 

ఈ ఆయత్తన పఠించి, ఈ పగ్ 40 రోజుల వరకు 

వాయపించి ఉంటంది, దానివలా ముసా్లములకు జలుబ్దల్ల 

అవుత్తంది. ఇంక్ అవిశావసులు సుృహ కలోుయిన్టి 

అయిపోతార్. ముకుకనండి, చెవుల నండి, ఇతర 

మారాగ ల దావరా పగ్ వస్తు  ఉంటంది. 

     ఒక్వేళ ఈ 'హదీసు' ప్ర మాణిక్మైన్దైత్త, దుఖ్దన్ 

అంటే, నిరాధ రంచబడిందన్డానిక్త ఎటవంటి సందేహం 

ఉండదు. కాని దీని ప్ర మాణిక్తకు సాకాష యధారాలేవీ లేవు. 

ఈ 'హదీసు' ఉలాేఖన్క్రత న ము'హమిద్ బిన్ ఖలు్ 

అసఖ ల్లనీ, 'నవువ సవయంగా సుఫాయన్ సౌరీ నండి ఈ 

'హదీసు'న విన్నివా?' అని పర శించార్. దానిక్త అతడు 

నిరాక్రంచాడు. 'నవువ చదువుత్తండగా అతడు 

విన్నిడా?' అని అంటే, 'లేదు' అని అన్నిడు. 'నీ 

ముందు, అతని వదద  ఈ 'హదీసు' చదవడం జరగిందా?' 

అని అంటే, 'లేదు' అని అన్నిడు. అపుుడు అతడు, 'ఈ 

'హదీసు'న ఎల్ల ఉలాేఖిసుు న్నివు?' అని పర శించార్. 

దానిక్త అతడు, 'నేన ఉలాేఖించలేదు, న్నవదద కు కొందర్ 

వచిు, ఈ 'హదీసు'న ఉలాేఖించార్. త్తరగి వెళ్ళీ న్న 

పేర్తో ఉలాేఖించడం ప్ర రంభంచసాగార్.' అని 

అన్నిడు. వాసు వం కూడా ఇదే. ఇది నిససందేహంగా 

క్లిుత 'హదీసు'. ఇబ్ని జరీర్ దీనిి అనేక్ చోటా 

పేర్చకన్నిర్. ఇందులో అనేక్ అభయంతరాలు ఉన్నియి. 

పర త్తయక్ంగా స్తరహ్ బనీ ఇసార యీల్ ప్ర రంభంలో ఉన్ి 

మస్లజ ద అఖ్దస గురంచి. (వలా్లహు ఆలము)  

మరో ఉలాేఖన్లో ఇల్ల ఉంది, మీ పర భువు మూడు 

విష్యాల నండి హెచిురంచాడు. విశావస్లని జలుబ్దకు 

గురచేస్త పగ్ నండి, అవిశావస్ల శరీరాన్ింతా నజుజ నజుజ  

చేస్లవేసుు ంది. వాడి శరీర పర త్తక్ణం నండి పగ్ లేసుు ంది. 

దాబుత్తల్ అరజ ్ మరయు దజాజ ల్. ఈ 'హదీసు' 

ప్ర మాణిక్మైన్ది. పగ్ వాయపిసుు ంది. విశావస్లక్త మాతర ం 
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జలుబ్దగా ఉంటంది. కాని అవిశావస్ల న్రన్రాల నండి 

పగ్ లేసుు ంది. ఈ 'హదీసు' అబూ సయీద్ ఖుదీర  

(ర)మరయు 'హసన్(ర)  దావరా కూడా ఉలాేఖించడం 

జరగింది. 'అలీ(ర) పగ్ ఇంకా బహిరగ తం కాలేదని, 

బహిరగ తం కానన్ిదని పేర్చకన్నిర్. పగ్ గురంచి పై 

'హదీసు'ల్ల ఇబ్ని 'ఉమర్(ర) దావరా ఉలాేఖించడం 

ఉంది. ఇబ్ది అబీ ములైెక్హ్(ర) క్థన్ం, ''ఒక్ రోజు 

ఉదయం నేన ఇబ్ది 'అబాుస్ (ర) వదద కు వెళ్ళీన. 

అతన, 'నేన రాత్తర   ఏమాతర ం పడుకలేదు,' అని 

అన్నిర్. దానిక్త నేన, 'ఎందుకు' అని పర శించాన. 

అపుుడు అతన, 'పర జల దావరా తోక్చుక్క బహిరగ తం 

అయిందని, విన్నిన. ఇది పగ్ కాదుక్దా,' అని 

భయపడిాన. ఉదయం వరకు నేన క్నరపులు 

మూయలేదు. అది ప్ర మాణిక్మైన్ 'హదీసు'. ఖైర్ల్ 

ఉమిహ్, తర్జ మానల్ ఖుర్ఆన్ ఇబ్ది 'అబాుస్ (ర) 

వెంట పర వక్త (స) అనచర్లు, తాబియీనా కూడా 

ఉన్నిర్. ప్ర మాణిక్ 'హదీసు'లు కూడా ఉన్నియి. 

వాటిలో 'స'హీ'హ్, 'హసన్, వివిధ్ రకాల 'హదీసు'లు 

ఉన్నియి. వీటనిిటి దావరా పగ్ పర ళయస్తచన్,' అని 

త్లుసుు ంది. ఇది రావలస్ల ఉంది. ఖుర్ఆన్ పదాలు 

కూడా దీనిి సమరధ సుు న్నియి. ఎందుక్ంటే ఖుర్ఆన్ 

దానిి సుషి్మైన్ పగ్ అని పేర్చకంది. దానిి పర త్త వయక్తత  

చూడగ్లడు. ఆక్లి పగ్ల్ల దానిి భావించడం సరకాదు. 

ఎందుక్ంటే అది ఒక్ ఊహ వంటిది. తీవర  ఆక్లిదపిుక్ల 

వలా క్ళీపై పగ్ల్ల వాయపిసుు ంది. అది పగ్ కాదు. కాని 

ఖుర్ఆన్ లో పదాలు దు'ఖ్దనమ్ ముబీన్ అని 

ఉన్నియి. అంటే అది మాన్వులన క్పిువేసుు ంది. ఇది 

కూడా ఇబ్ది 'అబాుస్ వాయఖ్దయన్ననిి సమరధ సుు ంది. 

ఎందుక్ంటే ఈ ఆక్లి పగ్ పర జలందరనీ కాకుండా కేవలం 

మక్కహ్ పర జలన క్పిువేస్లంది. ఆ తర్వాత ఇది 

వయధాభరతమైన్ శక్ష అని ఆదేశంచడం జరగింది. అంటే 

వారతో ఇల్ల అన్డం జర్గుత్తంది. మరో ఆయత్తలో 

యౌమ యుద'ఊన్ ఆరోజు వారని న్రక్ంవైెపు 

తోర స్లవేయడం జర్గుత్తంది.అంటే అది ఒక్ అగిి,దానిి 

మీర్ ధిక్కరంచేవార్. లేదా వార్ పరసురం ఇల్ల 

అంట్లర్. అవిశావసులు ఆశక్షన చూచి, అలా్లహ్ న 

దానిి దూరం చేయమని మొరపటికుంట్లర్. 

''వలౌతరా ఇజ' వుఖిఫూ అలన్నిర'' లో ఉన్ిటి, 

న్రకాగిి వదద  వార్ నిలబ్నటిబడి న్పుడు మమిలిి 

త్తరగి పంపివేస్తు , మన్ం మన్ పర భువు ఆయాత్తలన 

 

త్తరసకరంచం. విశావసులుగా ఉంట్లం' అని వార్ 

అన్ిపుుడు నీవు చూస్తు  ఎంత బాగుండు. మరో 

ఆయత్తలో, పర జలన భయ పటిటంతో ప్ట 

హెచురంచు. వార వదద కు అలా్లహ్ శక్ష వచిున్ రోజు 

ప్ప్త్తిలు ఓ అలా్లహ్, మాకు కొంత గ్డువు ఇస్తు , 

మేము నీ పిలుపుపై లబై్నుక పలుకుతాము. నీ పర వక్త ల 

పటా విధేయత చూపుతాము. అపుుడు ఇక్ వారక్త 

హితబోధ్ ఎక్కడిది, వార వదద కు న్న సందేశాలు వచిు 

ఉన్నియి. దైవపర వక్త లు వార ముందు న్న సుషి్మైన్ 

ఆదేశాలు ఉంచి ఉన్నిర్. వీర్ సీవక్రంచటం, అట 

ఉంచి, ఏమాతర ం విలువ ఇవవలేదు. ఇంకా వారని అసతయ 

వంత్తలుగా అభాండాలు వేసార్. వార బోధ్న్లన 

తపుుపటి్లర్. వీరక్త పిచిుపటిిందని విమరశంచార్. 

మరో ఆయత్తలో కూడా ఇల్లగే ఉంది. ఆ రోజు 

మాన్వుడు హితబోధ్ సీవక్రంచట్లనిక్త స్లధ్ధ పడతాడు. 

కాని అపుుడు స్లధ్ధ పడిత్త ఏం ల్లభం.  
మరో చోట అలా్లహ్(త) ఇల్ల ఆదేశసుు న్నిడు, ''ఆ రోజు 

శక్షలన చూచి విశవస్లంచడం ఏ మాతర ం ల్లభం 

చేకూరుదు.'' ఆ తర్వాత ఇల్ల ఆదేశంచడం జరగింది. 

అంటే దానిక్త రండు అరాధ లు ఉన్నియి. ఒక్టేమిటంటే, 

ఒక్వేళ మేము శక్షన తొలగించి, మళ్ళీ మిమిలిి 

ఇహలోకానిక్త పంపిన్న, మీర్ అక్కడిక్త వెళ్ళశ ఇంతకు 

ముందు పర వరత ంచిన్టిే పర వరత సాు ర్. అంటే ఒక్వేళ వీర్ 

మళ్ళీ పంపివేయబడిన్న, నిససందేహంగా అవిధేయతకు 

ప్లుడతార్. అసతయ వంత్తలుగా త్తలుతార్. మరో 

అరధ ం కూడా కావచుు, ఒక్వేళ శక్ష ప్ర రంభమైన్పుటికీ, 

మేము దానిి తొలగించిన్న, వీర్ తమ ప్పకారాయలకు 

దూరం కార్. దీనివలా శక్ష వచిు తొలగిపోవడం 

తపునిసర కాదు. ఉదా, యూనస్ జాత్త. అలా్లహ్ 

ఆదేశం, ''యూనస్ జాత్త విశవస్లస్తు , మేము వారనండి 

శక్షన తొలగించాము. ఇంకా శక్ష ప్ర రంభం కాలేదు. దాని 

చిహాిలు ప్ర రంభమయి పోయాయి. అలా్లహ్ శక్ష వార 

వదద కు చేర్కుంది. దీనివలా వార్ విశావసులుగా మార, 

మళ్ళీ అవిశావసులుగా మారపోయారని అన్లేము. 

అన్ంతరం షు'ఐబ్(అ) మరయు అతని అనచర్లతో 

వార జాత్తవార్ మా ఊరని వదలి వెళ్ళశ పోండి, లేదా మా 

మతంలోక్త త్తరగి వచేుయండి. దానిక్త దైవపర వక్త  

సమాధాన్ం ఇస్తు , దానిి గురంచి మాకు త్లుసు, 

అలా్లహ్ (త) దానిండి మమిలిి రక్తష ంచాడు ఒక్వేళ 

మళ్ళీ మేము మీ మతంలోక్త త్తరగి వెళ్ళత్త, మా క్ంటే 
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 ( 3/1505)( [ ) صحيح  2]  - 5465
 ْ ْيَرةَ َوَعْن أَِِب  عليه وسلم: صىل اهلل ُل اهللِ وْ ُس  رَ قَالَ  قَاَل:   ُهَر

ب ََة اْْلَْرِض  " اَل َودَا ج َ َخاَن َوالد َ بَاِدُرْوا بِاْْلَْعَماِل ِست ًا. الد ُ
ي َِصَة أََحِدكُْم  ِة َوُخَو م َ ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها َوأَْمَر الَْعا .  "َوُطلُْوِع الش َ

 ٌم ِل ْس هُ مُ َرَوا
5465. (2) [3/1505 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''6 
పర ళయ స్తచనలు సంభ్వించక్ ముందే సతాొరాయల్ 
కోసం తందర్పడండి. 1. పగ, 2. దజాజ ల్, 3. 
ద్ధబబతల్ అర్జ ర్, 4. స్తరుయడు పడమర్ దికొ నుండి 
ఉదయించటం, 5. కలోల ల్ం, 6. పర తేయక కలోల ల్ం.35 

(ముసిల మ) 
 ( 3/1505) صحيح () [  3]  - 5466

 

అబధాధ లకర్, అలా్లహ్ పై అభాండాలు వేస్తవాడు 

మర్చక్డుండడు. షు'ఐబ్(అ) అంతకు ముందు కూడా 

అవిశావస్లగా ఉండేవార్ కాదు అనేది వాసు వం.  

ఖతాదహ్(ర) క్థన్ం, మీర్ మరలింపబడతార్ అంటే 

శక్షవైెపు మరలింపబడతార్. గ్టిి మరయు వయధాభరత 

మైన్ పటి అంటే బదర ్ యుధ్ధ ం. పగ్ బహిరగ తం అయి 

పోయింది అని భావించే 'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్(ర), 

అతని అనచర్లు దీనిి బతష హ్ కు అరథ ంగా 

భావించార్. అంత్త కాదు, ఇది ఇబ్ని 'అబాుస్ (ర) 

దావరా, ఉబయ బిన్ క్'అబ్(ర) దావరా, ఒక్ వరగ ం 

దావరా కూడా ఉలాేఖించడం జరగింది. ఇది కూడా 

కావచుు. కాని తీర్ుదిన్ం వయధాభరతమైన్ పటి అని 

త్లుసుు ంది. బదర ్ దిన్ం కూడా అవిశావసులపై చాల్ల 

క్ఠిన్ంగా ఉండేది. ఇబ్ది జరీర్ క్థన్ం, ఇబ్ది 

'అబాుస్(ర) క్థన్ం, ఇబ్ది మస్'ఊద్ దానిి బదర ్ 

దిన్ంగా పేర్చకన్నిర్. కాని న్న అభప్ర యం పర కారం అది 

తీర్ుదిన్ం. ఇది ప్ర మాణిక్మైన్ 'హదీసు'. 'హసన్ బ'సీర , 

ఇక్ర మ కూడా రంటిలో దీనేి ప్ర మాణి క్మైన్ 'హదీసు'గా 

పేర్చకన్నిర్. 

35) వివర్ణ-5465: ఈ 6 పర ళయ స్తచనలు సంభ్వించక 

ముందే సతాొరాయల్లో తందర్పడాలి. ఎందుకంటే ద్ధని 

తరువాత సతాొరాయలు, పశ్వచతాత పం స్వవకరించబడవు. 

లేద్ధ కలోల లాల్వల్ల  సతాొరాయలు చేస్త తీరికే దొర్కదు. 

అందువల్ల  కలోల లాల్క గురికాకముందే సతాొరాయలు 

చేయటంలో ముందడుగు వేయాలి.  

و قَاَل: َسِمعْ  بِْن ْبِد اهللِ َوَعْن عَ  ُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َعْمر 
ْمِس ِمْن  َل اْْليَاِت ُخُرْوًجا ُطلُْوِع الش َ عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ أَو َ

ب َِة َعىَل الن َاِس ُضىح َوأَي ُُهمَ  ا َ ا ا مَ َمْغِرِبَها َوُخُرْوُج الد َ   انَْت قَْبَل ك
ْيًبا" ِرَهاعىَل أَثَ  اْْلُْخَرىاِحَبِتَها فَ َص     .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .قَِر

5466. (3) [3/1505 దృఢం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా 
పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, ''పర ళయ స్తచనలోల  
పెదద  స్తచనలు. 1. స్తరుయడు పడమటి దికొ నుండి 
ఉదయించటం. 2. పగటి పూట ద్ధబబతల్ అ'రద ్ 
బహర్గ తం కావటం. ఈ రంటిలో ఏది ముందు 
సంభ్వించిన్న మర్కకటి ద్ధని వెనుకనే సంభ్విస్త ంది.'' 
(ముసిల మ్) 

 ( 3/1506)[ ) صحيح (  4]  - 5467
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ُنهَ  اْنَفُع نَْفًس يَ َن)َل "ثَََلٌث إِذَا َخَرجْ  ِمْن   آَمَنْت لَْم َتُكْن ا إِْيَما
ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها   أَْوكََسَبْت ِِفْ  قَْبُل  ا( ُطلُْوعُ الش َ نَِها َخْْيً إِْيَما

ب َُة اْْلًْرِض  اُل َودَا ج َ   .َرَواهُ ُمْسِلٌم  ."َوالد َ
5467. (4) [3/1506 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మూడు విష్యాలు సంభ్వించిన తరువాత 
విశవసించటం, సతాొరాయలు చేయటం పనిక్రావు. 
వాటిక్ ముందు విశవసించిన్న, సతాొరాయలు చేసిన్న 
పనిక్ వసాత యి. 1. స్తరుయడు పడమటి దికొ నుండి 
ఉదయించటం. 2. దజాజ ల్ పర పంచమంతా కలోల ల్ం 
సృషిట ంచటం. 3. ద్ధబబతల్ అ'ర్జ ర్ బహర్గ తం కావటం. 
('స'హీ'హ్ ముసిల మ్) 

 (3/1506)) متفق عليه (  [ 5]  - 5468
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِحْْيَ   َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل:
ْمُس:  اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم. قَاَل: قُلُْت:  "أَْيَن َتْذَهُب؟" َغَرَبِت الش َ

  ذَُن لََهاُن فَُيؤْ أْذِ ِش فََتْستَ رْ َتْحَت الْعَ  َد َتْسُج "فَإِن ََها َتْذَهُب َحّت  
ُي   .ِذُن فَََل يُْؤذَُن لََهاْوِشُك أَْن َتْسُجَد َوَل يُْقَبُل ِمْنَها َوَتْسَتأْ َو

ْرِجِعْي ِمْن َحْيُث ِجْئِت فََتْطلَُع ِمْن َمْغِرِبَها فََذلَِك   ُيَقاُل لََها: ا َو
ْمُس  قَاَل :   .(36:38..؛ َهالَ  لُِمْسَتقر   ْي رِ َتْج  قَْولُُه َتَعاىل  )َوالش َ

َها"ُمْسَتقَ     .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "َتْحَت الَْعْرِش  ر ُ
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5468. (5) [3/1506 -ఏకీభవితం] 
అబూ జ'ర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) స్తరాయసత మయానిక్ 
ముందు వచాచరు. 'పర తిరోజూ ఈ స్తరుయడు 
అసత మించిన తరావత ఎకొడిక్ వెళతాడో మీక 
తెలుసా?' అని అడిగారు. ద్ధనిక్ నేను, 'అలాల హ్(త) 
మరియు  ఆయన పర వకత కే బాగా తెలుస్,' అని 
అన్నిను. అపుపడు పర వకత  (స), 'ఈ స్తరుయడు 
స్తరాయసత మయం అయిన తరావత దైవసింహాసనం 
క్ర ందిక్ వెళ్ళి సజాద  చేసాత డు. అలాల హ్ (త)ను రోజులా 
ఉదయించటానిక్ అనుమతి కోరుతాడు. అలాల హ్(త) 
సమాధానంగా సరే తూరుప నుండే ఉదయించు కాని ఒక 
సమయం వస్త ంది. అసత మించిన తరావత దైవ 
సింహాసనం క్ర ంద సజాద  చేసి, అనుమతి కోరినపుడు, 
'ఇపుపడు నువువ పడమటి దికొ నుండి ఉదయించు,' 
అని ఆదేశించడం జరుగుతంది. అనంతర్ం స్తరుయడు 
పడమటి దికొనుండి ఉదయిసాత డు. వష్ష మ్స్ ... 
నుండి ...యసు'హూన్ వర్క గల్ ఆయత్తల (యా 
సీన్, 36:38-40)అర్థ ం ఇదే. 36  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

36) వివర్ణ-5468: స్తర్హ్ యాస్వన్ (36)లో 
అలాల హ్ ఇలా ఆదేశించాడు: ''వష్ష మ్స్ .. నుండి .. 

యస్బహూన్ వర్క.'' -- 'మరియు స్తర్యడు తన్ 

నిరీణ తపరధిలో, నిరీణ తకాలంలో పయనిస్తు  ఉంట్లడు. ఇది 

ఆ సరవశక్తత మంత్తని, సరవజాుని నియమావళ్ళ. మరియు 

చందుర ని కొరకు మేము దశలన నియమించాము, 

చివరకు అతడు ఎండిన్ ఖరూజ రపు మటివలే 

అయిపోతాడు. చందీుణి్న అందుకవటం స్తర్యడి తరం 
కాదు. మరయు రాత్తర  పగ్టిని అధిగ్మించ జాలదు. 

మరయు అవనీి తమ తమ క్క్షయలలో సంచరస్తు  

ఉంట్లయి.'  
ఈ ఆయత్తల్ వాయఖాయనంలో ఇబి కస్వర్ ఇలా 

వాయఖాయనించారు: ''ఇందులో అలాల హ్ పరిపూరో్ శక్త  

వివరించటం జరిగ్నంది. అది రాతీు  పగలు. ఒకటి వెలుగైెతే 

మర్కకటి చీకటి. ఇవి రండూ ఒకద్ధని వెంట మర్కకటి 

వస్తత  ఉంటాయి. అలా్లహ్ ఆదేశం, రాత్తర  నండి పగ్టిని 

దాచుతాడు, రాత్తర  పగ్టిని వెదుకుకూ వసుు ంది. ఇక్కడ 

కూడా రాత్తర  నండి మేము పగ్టిని ల్లకుకంట్లము 

పగ్లు పూరత యింది, రాత్తర  వచేుస్లంది. అనీివైెపుల 

చీక్టి క్ర ముికుంది. 

 

'హదీసు'లో ఇట రాత్తర  వచిు, అట పగ్లు వెళ్ళీ, 

స్తర్యడు అసు మిస్తు , ఉపవాసకులు ఉపవాసం 

విరమించాలని ఉంది. కాని ఖతాదహ్(ర) క్థన్ం, దీని 

అరధ ం ''తూలిజులైెల ఫ్రన్ిహార వ తూలిజున్ిహార 

ఫ్రలైెలి'' ల్ల ఉంది. అంటే అలా్లహ్(త) రాత్తర ని పగ్టిలో, 

పగ్టిని రాత్తర లో పర వేశపడతాడు. కాని ఇబ్ని జరీర్ దీనిి 

బలహీన్మైన్దిగా పేర్చకంటూ, ఈ ఆయత్తలో వచిున్ 

పదం ఈల్లజ యొక్క అరధ ం ఒక్దానిలో తగిగ ంచి, 

మరోదానిి అధిక్ం చేయటం. ఈ ఆయత్త అరధ ం 

అదికాదు. ఇమాము గార అభప్ర యం సరైన్దే. ముసు ఖర్ 

అంటే ముసు ఖర్ మకానీ అంటే నివాససధ లం. అది 

దైవస్లంహాసన్ం క్తర ంద ఉంది. ఒక్క స్తర్యడే కాదు, 

సృషి్టతాలనీి దైవస్లంహాసన్ం క్తర ంద ఉన్నియి. 

ఎందుక్ంటే దైవస్లంహాసన్ం సృషి్టతాలనిిటిపై ఉంది. 

ఇంకా అనిిటినీ ఆవరంచి ఉంది. అది గోపురంల్ల ఉంది. 

దానిక్త కాళ్ళీ ఉన్నియి. దానిి దైవదూతలు ఎత్తు కొని 

ఉన్నిర్. మాన్వుల తలలపై గ్ల ఆకాశంలో ఉంది. 

స్తర్యడు మధాయహిం గోపురంలో ఉంట్లడు. అపుుడు 

దైవస్లంహాసన్ననిక్త దగ్గ రగా ఉంట్లడు. మళ్ళీ త్తరగి దానిక్త 

ఎదుర్గా వచిు న్పుడు అరధ రాత్తర  అవుత్తంది. అపుుడు 

దైవస్లంహాసన్ననిక్త దూరంగా ఉంట్లడు. సజాద  చేసాు డు, 

ఇంకా ఉదయించట్లనిక్త అనమత్త కర్తాడు. 

'హదీసు'లాో ఉన్ిటి. 

    సహీ బ్ద'ఖ్దరీలో ఇల్ల ఉంది, అబూ జ'ర్(ర) క్థన్ం, 

స్తర్యడు అసు మించిన్పుడు నేన పర వక్త (స)వదద , మస్లజ ద్ 

లో ఉన్నిన. అపుుడు పర వక్త (స) న్నతో, 'ఈ స్తర్యడు 

ఎక్కడ అసు మిసాు డ్క నీకు త్లుసా?' అని అన్నిర్. దానిక్త 

నేన 'అలా్లహ్ కు మరయు ఆయన్ పర వక్త కే బాగా 

త్లుసు' అని అన్నిన. అపుుడు పర వక్త  (స) 'స్తర్యడు 

స్లంహాసన్ం క్తర ందకు వెళ్ళీ సజాద  చేసాు డు.' అని పలిక్త, 

వష్ష ముస వాక్యం పఠించార్. మరో 'హదీసు'లో 

పర వక్త (స)న అబూ జ'ర్(ర) ఈ ఆయత్త గురంచి 

విన్ివించుకున్నిర్. దానిక్త పర వక్త (స) 'దాని 

నివాససధ లం దైవస్లంహాసన్ం క్తర ంద ఉంది' అని 

పర వచించార్. 

ముసిద్ అ'హిద్ లో ఇంతకు ముందు 'హదీసు'లో ఇల్ల 

కూడా ఉంది, స్తర్యడు అలా్లహ్ న త్తరగి వెళీట్లనిక్త 

అనమత్త కర్తాడు. అనమత్త ఇవవబడుత్తంది. 

అంటే వాడితో ఎక్కడినండి వచాువో అక్కడికే త్తరగి 

వెళ్ళీ అని ఆదేశంచడం జర్గుత్తంది. అపుుడు తన్ 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1922 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  

 

ఉదయించే సధ లం నండి ఉదయిసాు డు. ఇదే స్తర్యడి 

నివాససధ లం. ఇంకా ఈ వాక్యం ప్ర రంభ పదాలన 

పఠించార్. మరో ఉలాేఖన్లో ఇల్ల ఉంది, సజాద  చేస్తు  

సీవక్రంచక్పోవచుు, అనమత్తకరత్త, అనమత్త 

లభంచక్పోవచుు, ఇంకా ఎక్కడ నండి వచాువో 

అక్కడికే త్తరగి వెళ్ళీ అని ఆదేశంచబడవచుు. 

అపుుడు స్తర్యడు పడమటి దికుకనండే 

ఉదయిసాు డు. ఈ వాకాయనిక్త అరధ ం ఇదే.  

  'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) క్ధ్న్ం, స్తర్యడు 

ఉదయిసాు డు, వాడిని మాన్వుల ప్ప్లు త్తర పిు పంపి 

వేసాు యి. అసు మించి సజాద లో పడిపోతాడు. ఇంకా 

అనమత్త కర్తాడు. అనమత్త లభసుు ంది. ఒక్ రోజు 

అసు మించి, దీన్ంగా సజాద  చేసాు డు, అనమత్త కర్తాడు, 

కాని అనమత్త లభంచదు. అపుుడు మారగ ం చాల్ల 

దూరంగా ఉంది. అనమత్త దొరక్కపోత్త, చేరలేన అని 

అంట్లడు. కొంతస్తపు తరావత వాడితో ఎక్కడ 

అసు మించావో, అక్కడినండే ఉదయించు అని 

ఆదేశంచడం జర్గుత్తంది. అదే తీర్ుదిన్ం. ఆ రోజు 

విశవస్లంచడం ఎటవంటి పర యోజన్ం ఉండదు. అంతకు 

ముందు విశావసులు కానివార్ ఎనిి సతాకరాయలు చేస్ల 

ఉన్ని ల్లభం ఉండదు.  మరో అభప్ర యం కూడా ఇల్ల 

ఉంది, ముసు ఖరర ్ అంటే అతడు న్డిచే గ్మయసాధ న్ం. 

వేసవిలో ఉండే పూరత  ఎత్తు . ఇంకా చలికాలంలో ఉండే 

క్నిషి్ ఎత్తు . ఇది ఒక్ అభప్ర యం. రండవ అభప్ర యం 

ఏమిటంటే, వాక్యంలోని ముసు ఖరర ్ పదానిక్త అరధ ం అతని 

న్డక్ అంతం. తీర్ుదిన్ం న్నడు స్తర్యని చలన్ం 

ఆగిపోత్తంది. వెలుగు న్శసుు ంది. ఈ పర పంచం అంతా 

న్శసుు ంది. ఇది ముసు ఖరర ్ జమానీ అంటే కాలం. 

ఖతాదహ్(ర) క్థన్ం, అతడు తన్ ముసు ఖరర ్ పై 

న్డుసాు డు. అంటే తన్ క్క్షయ,సమయాలన, వేసవి, చలి 

కాల్లల గ్మాయలన అధిగ్మించడు. వీటిపై నండే 

పర యాణించటం జర్గుత్తంది. 'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్(ర) మరయు 'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ 'అబాుస్ (ర) 

ల్ల ముసు ఖరర న్ లహా అని పఠించేవార్. అంటే వాడిక్త 

పర శాంతత, స్లధ రతవం లేదు. రాతీర , పగ్లు నిరంతరం 

పర యాణిస్తు  ఉంట్లడు. ఎక్కడా ఆగ్డు, అలస్లపోడు. 

అలా్లహ్ ఆదేశం, ''వ సఖఖ ర లకుముష్ష మస వల్ ఖమర 

దాయిబీన్, అంటే, ఆయనే మీకసం స్తరయచందుర లన 

నియమించాడు. ఆగ్కుండా అలస్లపోకుండా నిరంతరం 

పర ళయం వరకు త్తర్గుతూ ఉంట్లయి. ఈనిరేద శం అంతా 

 

ఆధిక్యత, పరపూరణ  బలసంపనిడైన్ అలా్లహ్ ది, 

ఆయన్ అనీి త్లిస్లన్వాడు. ఆయనే తన్ పరపూరణ  

వివేక్ంతో వాటి వేగానిి నిరేద శంచాడు. వాటిలో 

ఎటవంటి త్తడాగాని, వయత్తరేక్తగాని రాకుండా 

ఉండడానిక్త. ఉదాహరణకు ఫాలిఖుల్ ఇసాుహి, 

ఉదయానిి తీస్తవాడు, రాత్తర ని విశార ంత్త సమయంగా 

చేస్లన్వాడు, స్తరయచందుర లన లెక్కపర కారం 

నియమించిన్వాడు ఆయనే మహావివేక్వంత్తడూ, మహా 

జాాని కూడానూ.  హా మీమ్ - సజద హ్ ఆయత్త కూడా 

ఇల్లగే ఉంది. 

మళ్ళీ ఇల్ల ఆదేశంచాడు, చందుర నికసం మేము సాధ న్నలు 

నియమించి ఉన్నిము. వాడు పర త్తయక్ వేగ్ంతో 

పర యాణిసాు డు. దానివలా నెలలు త్లుసాు యి. స్తర్యని 

వలా రాతీర  పగ్లు ఏరుడతాయి. అలా్లహ్ ఆదేశం, 

పర జలు నిని చందుర ని గురంచి అడుగుత్తన్నిర్. నీవు 

వారక్త ఇల్ల సమాధాన్ం ఇవువ, సమయాలన 'హజజ ్ 

కాల్లలన త్లియపరచట్లనిక్త. మరో వాక్యంలో ఆయన్ 

స్తర్యనిి వెలుగుతో కూడిన్దిగా, చందుర నిి పర కాశ 

వంతంగా చేసాడు. ఇంకా వాటి సాధ న్నలు నిరేద శంచాడు. 

దాని దావరా మీర్ సంవతసరాలన, లెక్కలన త్లుసు 

కవట్లనిక్త అని ఉంది. మరో వాక్యంలో మేము రాతీర  

పగ్లన రండు స్తచన్లుగా చేసాము. రాత్తర  స్తచన్న 

మసక్గా చేస్లవేసాము. పగ్టి స్తచన్న సుషి్ంగా 

చేసాము. అందులో మీర్ మీ పర భువు అవతరంపజేస్లన్ 

ఉప్ధిని పందట్లనిక్త, సంవతసరాలన, లెక్కలన 

త్లుసుకవట్లనిక్త. మేము పర త్త విష్యానిి సుషి్ంగా 

వివరంచాము. స్తర్యని వెలుగు దానికే పర త్తయక్ం. 

చందుర ని వెలుగు కూడా అందులోనే ఉంది. వార 

పర యాణంలో కూడా త్తడా ఉంది. స్తర్యడు పర త్తరోజు 

ఉదయిసాు డు, అసు మిసాు డు. దాని  ఉదయించే, అసు మించే 

సాధ న్నలు వేసవిలో, చలికాలంలో వేరేవర్గా ఉంట్లయి. 

ఈ కారణంగానే రాతీర పగ్లలో హెచుుతగుగ లు సంభవిస్తు  

ఉంట్లయి. స్తర్యడు పగ్టి న్క్షతర ం, చందుర డు రాత్తర  

న్క్షతర ం. వీటి సాధ న్నలు నిరణ యించబడి ఉన్నియి. 

చందుర డు మాసం యొక్క మొదటి రాత్తర  ఉదయిసాు డు. 

అపుుడు చాల్ల పలుచగా ఉంట్లడు. కాంత్త కూడా 

తకుకవగా ఉంటంది. రండవ రాత్తర  కొంత పరగి, కాంత్త 

కూడా కొంత అధిక్ంగా ఉంటంది. క్ర మంగా పరమాణం, 
కాంత్త పర్గుతూ ఉంటంది. ఎందుక్ంటే దీని కాంత్త 

స్తర్యనితో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటంది. చివరక్త 14వ 
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త్తదీ రాత్తర  చందుర డు పరపూరణ ంగా ఉంట్లడు. కాంత్త కూడా 

పరపూరణ ంగా ఉంటంది. ఆ తర్వాత తరగ్టం ప్ర రంభ 

మయిపోత్తంది. తర్గుతూ తర్గుతూ చివరక్త 

అదృశయం అయిపోత్తంది. మళ్ళీ అలా్లహ్ దానిి 

తర్వాత్త నెల మొదటి రాత్తర  బహిరగ తం చేసాు డు. 

అరబ్దులాో చందుర ని కాంత్త పర కారం నెలలోని రాత్తర ల పేరా్ 

పటికవటం జరగింది. 

     ఉదారణకు ప్ర రంభ రాత్తర లన గ్రర్ అంట్లర్. దాని 

తర్వాత మూడు రాత్తర లన న్ఫల్ అంట్లర్. ఆ 

తర్వాత మూడు రాత్తర లన త్తస్అ అంట్లర్. 

అందువలాే వార చివర రాత్తర  తొమిిదవది అవుత్తంది. 

వీటి తర్వాత్త మూడు రాత్తర లన ఉష్ర ్ అంట్లర్. 

అందువలాే వార ప్ర రంభం పది నండి అవుత్తంది. వీటి 

తర్వాత్త రాత్తర లన బీ'ద్ అంట్లర్. అందువలాే ఈ 

రాత్తర లాో వెలుగు చివరవరకు ఉంటంది. వీటి తర్వాత్త 

మూడు రాత్తర లన దర్'అ అంట్లర్. ఈ పదం దర్ఆకు 

బహువచన్ం. వీటిక్త ఈ పేర్ ఎందుకు పటిటం 

జరగిందంటే, పదహార్న్ చందుర డు కొంచం పైనండి 

ఉదయిసాు డు. కొంతస్తపు వరకు చీక్టి అంటే అంధ్కారం 

ఉంటంది. అరబ్దులాో తల న్లాగా ఉన్ిమేక్న ష్టత్ 

దర్ఆ అంట్లర్. వీటి తర్వాత్త మూడు రాత్తర లన 

జులి్ అంట్లర్. ఆ తర్వత్త మూడు రాత్తర లన సాదిస్ 

అంట్లర్. వీటి తర్వాత్త మూడు రాత్తర లన దరారీ 

అంట్లర్. ఆ తర్వాత్త మూడు రాత్తర లన ముహాఖ్ 

అంట్లర్. ఎందుక్ంటే ఈ రాత్తర లాో చందుర డు క్న్బడడు. 

నెలకూడా పూరత వుత్తంది. 

అబూ ఉబై్నదహ్(ర) వీటిలో త్తస్అ మరయు 'అష్రహ్ న 

అనసరంచర్. వివరాలకు గ్రీబ్దల్ ముసనిిఫ 

చూడండి. స్తరయచందుర లు హదుద లు నిరాధ రంచబడి 

ఉంట్లయి. హదుద లకు అట ఇట గాని, ముందూ వెనక్ 

గానీ అవుతాయన్డం అసాధ్యం. 'హసన్ బ'సీర  

అభప్ర యం పర కారం ఇది మొదటి నెలవంక్రోజు జర్గు 

త్తంది. 'అబ్దద లా్లహ్ బిన్ ముబారక గాలిక్త రక్కలు 

ఉంట్లయని, ఇంకా చందుడు నీటి త్రక్తర ంద చోట 

చేసుకుంట్లడని అభప్ర యపడిార్. అబూ సాలిహ్ దాని 

వెలుగు పటికలేమని అభప్ర యపడిార్. ఇక్ర మ రాత్తర  

పూట స్తర్యడు ఉదయించలేడని, రాత్తర  పగ్టిని అధిగ్ 

మించలేదని, అంటే రాత్తర  తర్వాత రాత్తర  రాలేదని, 

మధ్య పగ్లు వసుు ందని, స్తర్యని అధికారం పగ్లు 

ఉంటందని, చందుర ని అధికారం రాత్తర  ఉంటందని, రాత్తర  

 ( 3/1506) [ ) صحيح ( 6] - 5469
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيِ قَاَل:

ُ  اَعةِ "َما بَْْيَ َخلِْق آدََم إِىل قَِياِم الس َ  سلم يقول: عليه و ٌر مَ أ
  .ِلٌم هُ ُمْس . َرَوا"اِل ج َ ِمَن الد َ  أَْكَِبُ 

5469. (6) [3/1506- దృఢం] 
ఇమ్రాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా 
పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఆదమ్ (అ) ను 
సృషిట ంచటం దగగ రి నుండి పర ళయం వర్క దజాజ ల్ కలోల ల్ 
మంత పెదద  కలోల ల్ం మరేదీ లేదు. అంటే దజాజ ల్ కలోల ల్ం 
అనిిటి కంటే పెదద  కలోల ల్ం.''  (ముసిల మ్) 

 (3/1506)[ ) متفق عليه (  7] - 5470
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن َعْبِد اهلِل قَاَل:

ْيَح  ِس مَ  اْل "إِن َ اهلَل َل يَْخََف عَلَْيُكْم إِن َ اهلَل َتَعاىل لَْيَس بِأَْعَوَر َوإِن َ 
َ  َعْْيِ اْل َورُ اَل أَعْ ج َ الد َ  . ُمت ََفٌق  "ْيَنُه ِعْنَبٌة َطافَِيةٌ ن َ عَ ُيْمََن كَأ
  .عَلَْيهِ 

5470. (7) [3/1506 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాల హ్(ర్) కథనం: పర వకత (స) పర వచనం ''అలాల హ్ 

(త) మీక ర్హసయంగా లేడు, ఆయన స్తచనల్, 
నిదర్శన్నల్ ద్ధవరా బహర్గ తంగానే ఉన్నిడు. ఇంకా 
ఆయన లోపాల్క అతీతడు, కంటివాడు కాడు, 
చెవిటివాడు కాడు. ద్జాాల్ ఒంటికనుి గలవాడు. 
ఇంకా వాడి కుడి కనుి దార క్ష గ్నంజలా ఉంటంది. ఇది 
అనిిటికంటే  పెదద   లోపం.  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

ఇట వెళీగానే అట పగ్లు వచేుసుు ందని, ఒక్ర వెంట 

ఒక్ర్ ఉంట్లరని, కాని ఢీకొనే భయంగాని, మారగ ం తపేు 

భయంగాని, పగ్లు తర్వాత పగ్లు రావడంగాని, రాత్తర  

రాక్పోవడంగాని, ఈ రండూ వయత్తరేక్ంగా పర యాణించ 

డంగాని జర్గ్దు. ఒక్టి వెళీగానే మర్చక్టి వసుు ంది. 

రండూ తమతమ సమయాలాో ఉదయించటం, 

అసు మించటం చేస్తు ఉంట్లయి. ఆకాశంలో పరభర మిస్తు  

ఉన్నియి అని అభప్ర యపడిార్. 'జైద్ బిన్ 'ఆస్లమ్ 

భూమాయకాశాల మధ్య ఇవి వస్తు పోతూ ఉన్నియి అని 

అభప్ర యపడిార్. కాని ఇది ప్ర మాణిక్మైన్ అభప్ర యం 

కాదు. కొందర్ గ్గ్న్ం గుండర ంగా ఉందని అభప్ర య 

పడుత్తన్నిర్. కొందర్ ఇనప పిండి మరల్ల ఉందని 

భావిసుు న్నిర్. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్). 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1924 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
 (3/1506)[ ) متفق عليه (  8]  - 5471

لم: "َما وسيه اهلل عل  صىلهلِل َوَعْن أَنَس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ا 
اَب أََل إِن َُه أَْعَورُ  أُم َ ل َ أَْنَذرَ  نَِب   إِ ِمْن  َوإِن َ َرب َُكْم  َتُه اْْلَْعَوَر اْلَكذ َ

   .لَْيَس بِأَْعَوَر َمْكُتْوٌب بَْْيَ عَْيَنْيِه: ك ف ر". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
5471. (8) [3/1506- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వక్త  (స) పర వచనం, ''దైవపర వకత  
ల్ందరూ తమతమ కాలాలోల  తమ అనుచర్ 
సమాజాల్ను అసతయవాది అయిన దజాజ ల్ నుండి 
హెచచరించి ఉన్నిరు. గురుత ంచుకోండి! వినండి! 
అలాల హ్(త) అవిటివాడు కాడు. దజాజ ల్ అవిటివాడు. 
వాడి క్ండామధ్య 'క ఫ ర' అక్షరాలు వార యబడి 
ఉంట్లయి.''  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (3/1506)) متفق عليه (  [ 9]  - 5472
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْيَرةَ قَاَل: َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 

َث بِِه نَِب ٌ قَْوَمُه؟ اِل َماَحد َ ج َ ثُُكْم َحِديِثًا َعِن الد َ ِ إِن َُه  "أََل أَُحد 
ا  ْوُل: إِن َهَ ل َِِتْ يَقُ ااِر فَ الن َ وَ  ن َةِ أَْعَوُر َوإِن َُه يَِجْيُء َمَعُه بَِمثَِل الَْج 

ْ أُْنِذُركُْم كََما أَْنَذَر بِهِ  ِهَي الَْجن َةُ  . ُمت ََفٌق  "نُْوٌح قَْوَمهُ   الن َاُر َوإِِن ِ
   .عَلَْيهِ 

5472. (9) [3/1506-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''నేను దజాజ ల్ గురించి ఏ పర వకత  తన అనుచర్ 
సమాజానిక్ తెలియపర్చని విష్యానిి నేను మీక 
తెలియపరుసాత ను. అదేమిటంటే, దజాజ ల్ అవిటివాడు. 
సవర్గ  నర్కాలాల ంటివి రంటిని తన దగగ ర్ ఉంచుతాడు. 
ఒకద్ధని పేరు సవర్గ ం, మర్కక ద్ధని పేరు నర్కం. కాని వాడి 
సవర్గ ం, సవర్గ ంకాదు, -నర్కం. వాడినర్కం, నర్కంకాదు-
సవర్గ ం. దజాజ ల్ మంతు జాల్ం ద్ధవరా పర జల్న మోసం 
చేసాత డు. నూహ్ (అ) తన అనుచర్ సమాజానిి దజాజ ల్ 
గురించి హెచచరించినటుట  నేను మిమమలిి 
హెచచరిస్త న్నిను.  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (3/1507) [ ) متفق عليه ( 10]  - 5473
  "إِن َ  : لَ اسلم قََوَعْن ُحَذْيَفَة َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه و

ج َ  ا ال َِذْي يََراهُ الن َاُس َماٌء وَ  ن َ َمَعُه َماءً اَل يَْخُرُج َوإِ الد َ نَاًرا فَأَم َ
ا ال َِذْي يََراهُ الن َاُس نَاًرا فََماٌء بَاِردٌ عَْذٌب فََمْن فَنَ  اٌر ُتْحِرُق َوأَم َ

لَِك ِمْنُكْم فَلَْيَقْع ِِفْ ال َِذْي يََراهُ  ٌب َماٌء عَْذ  هُ ن َ إِ فَ  انَارً  أَْدَرَك ذَ
 َفٌق عَلَْيِه.  ت َ . مُ "َطي ٌِب 

اَل َمْمُسْوُح اْلَعْْيِ عَلَْيَها َظْفَرةٌ غَِلْيَظٌة  ج َ َوَزادَ ُمْسِلٌم: "إِن َ الد َ
تِِب" تٌِب َوَغْْيُ كَا    .َمْكُتْوٌب بَْْيَ عَْيَنْيِه كَافٌِر يَْقَرُؤهُ كُل ُ ُمْؤِمن  كَا

5473. (10) [3/1507- ఏకీభవితం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''దజాజ ల్ 
తనవెంట అగ్నిని, నీటిని తీస్కని నడుసాత డు. పర జలు 
నీరు అనుకనిది అగ్ని అయి ఉంటుంది. అగ్ని 
అనుకనిది నీర్యి ఉంటుంది. మీలో ఎవరైన్న వాడి 
కాల్ంలో ఉంటే, అగ్నిలో పడటానిక్ సిదాంకావాలి.'' 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  
ముసిల మ్లో ఈ పద్ధలు అధికంగా ఉన్నియి. ''ద్జాాల్ 
ఒకకనుి మూసిఉంటంది. మరో కనుిపైె గోరు 
ఉంటుంది. వాడి నుదుటి మధ్య భాగంలో 'క ఫ ర'  
(కాఫ్రర్) అని వార యబడి ఉంటుంది. ద్ధనిి పర తి ముసిల మ్ 
స్లువుగా విద్ధయవంతడైన్న, నిర్క్షరాస్యడైన్న 
చదువుకోగల్డు. 

 ( 3/1507) (صحيح  [ )11]  - 5474
اُل اهللِ  قَاَل َرُسْولُ  َوَعْنُه قَاَل: ج َ لد َ   صىل اهلل عليه وسلم: "اَ

ْعِر َمَعُه َجن َُتُه َونَاُرهُ فََناُرهُ َجن ٌَة  أَْعَوُر الَْعْْيِ الُْيْسَرى ُجَفاُل الش َ
  .َوَجن َُتُه نَاٌر". َرَواهُ ُمْسِلٌم 

5474. (11) [3/1507- దృఢం] 
హుజై'ఫహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''దజాజ ల్ 
ఎడమ కనుి గుర డిడ గా ఉంటుంది. వాడిక్ వెంటుు కలు 
చాలా అధికంగా ఉంటాయి. వాడి వెంట సవర్గ నర్కాలు 
ఉంటాయి. వాడి నర్కం-అసలు సవర్గ ం అయి ఉంటుంది. 
వాడి సవర్గ ం-నర్కం అయి ఉంటుంది.''37  (ముసిల మ్) 

 (3/1507)[ ) صحيح (  12]  - 5475
 

37) వివర్ణ-5474: దజాజ ల్ కళి గురించిన ఉలేల ఖ్న్నలోల  

అభిపార యభేద్ధలు ఉన్నియి. అసలు చూస్తత  అ'అవర్ 

అనే పదం అనిిటికీ వరిత స్త ంది. లోపం, అని దీని అర్థ ం. 

రండు కళిలోల నూ లోపం ఉంటుంది. నేను దైవానిి 

అనేవాదన కూడా సరికాదు. ఎందుకంటే అసలు దైవం 

లోపాల్క అతీతంగా ఉంటాడు.  



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1925 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
اِس ال وَعِن  َكَر رَ   بِْن َسْمَعاَن ن َو َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  ُسوْ قَاَل: ذَ

اَل فََقاَل: "إِن ْ  ج َ  يَْخُرْج َوأَنَا فِْيُكْم فَأَنَا َحِجْيُجُه وسلم الد َ
ْمُرٌؤ َحِجْيُج نَْفِسِه َواهلِل  لَْسُت فَِيُكْم فَا دُْونَُكْم َوإِْن يَْخُرْج َو

ُ  َعىَل  َخِلْيَفِِتْ  ِف ُه َشاب ٌ قَطِ ِلم  إِن َ ْس ل ِ مُ ك ُهُه   َيهٌ ٌط عَْيُنُه َطا ْ أَْشب ِ كَأَِن ِ
ِتَح  .فََمْن أَْدَركَُه ِمْنُكْم فَلَْيْقَرأُ عَلَْيهِ  بَِعْبِد الُْعز َى بِْن قََطن   فََوا

 ُسْوَرةِ اْلَكْهِف".
َية    تِِح ُسْورَ  َوِِفْ ِرَوا ْ عَلَْيِه بَِفَوا ن ََها إِ ِف فَ هْ كَ ةِ اْل "فَلَْيْقَرأ
ُركُْم ِمْن جَ  اِم َوالِْعَراِق فََعاَث ُه خَ فِْتَنِتِه إِن َ َوا اِرٌج َخل ًَة بِْْيَ الش َ
ْثُبُتْوا".يَ  يَا َرُسْوَل اهلِل َوَما  قُلَْنا: ِمْيًنا َوعَاَث ِشَماًل َيا ِعَبادَ اهلِل فَا

يَوْ نَ  كََس َم وْ ًما يَ "أَْربَُعْوَن يَوْ  قَاَل:  لَْبثُُه ِِف اْْلَْرِض؟ َم كََشْهر  ة  َو
َي  ِمُكْم".َوَس  ْوَم كَُجُمَعة  َو ِمِه كَأَي َا يَا َرُسوَل اهلِل   قُلَْنا: ائُِر أَي َا

. قَاَل: "َل   فََذلَِك الَْيْوُم ال َِذْي كََسَنة  أََتْكِفْيَنا فِْيِه َصََلةُ يَْوم 
 ِِف اْْلَْرِض؟ َراُعهُ ْس َما إِ وَ   اهللِ يَا َرُسولَ  قُلَْنا:  اُقُْدُرْوا لَُه قََدَرهُ". 

لَْغْيِث اِ  قَاَل: ْيِح فََيأِِْتْ َعىَل الَْقْوِم فََيْدُعْوُهْم  ْسَتْدبََرْتهُ "كَا ِ  الر 
ْوُح  َماَء فَُتْمِطُر َواْْلَْرَض فَُتْنِبُت فَََتُ فَُيْؤِمُنْوَن بِِه فََيأُْمُر الس َ

 َ ْ أَُطَوَل َما ك ِرَحَُتُ ْ َسا َ ذُ  انَْت عَلهَْْيِ هُ  ُضُرْوعًا َوأَمَ َبَغُه ْس رى َوأ د َ
د ُْوَن عَلَيْ  ثُم َ َخَواِصَر  ِه قَْولِِه  يَأِِْت الَْقْوَم فََيْدُعْوُهْم فََْيُ

ْ فَُيْصِبُحْوَن ُمْملَِحْْيَ لَْيَس بِأَْيِدْيِهْم َشْيٌء  فََيْنَصِرُف َعهْْنُ
لَْخِرَبِة فََيقُ  َيُمر ُ بِا ُنْوَزِك  ِجْي كَ رِ ا: أَخْ هَ لَ ْوُل ِمْن أَْمَوالِِهْم َو

ا َشَباًبا َعاِسْيِب الن َْحِل ُثم َ يَْدُعْو َرُجًَل ُمْمَتِلئً ا كَيَ ُعُه كُُنْوُزهَ فََتْتبَ 
ْيِف فََيْقَطُعُه َجْزلََتْْيِ َرْمَيَة الَْغَرِض ثُم َ يَْدُعْوهُ   لس َ فََيْضِربُُه بِا

يََتَهل َُل َوْجُهُه يَْضَحُك     إِذْ بََعَث اهللُ كََذلَِك  وَ َما هُ نَ َي فَبْ  فَُيْقِبُل َو
َيَم فََيْْنُِل ِعْنَد الْمََناَرةِ الَْبْيَضاِء بَْن الَْمِسْيَح  َشْرِق ِ ِدَمْشَق َمْر

بَْْيَ َمْهُرْوذََتْْيِ َواِضًعا كَف َْيِه َعىَل أَْجِنَحِة َملََكْْيِ إِذَا َطأَْطأُ َرأَْسُه  
رَ قََطَر َوإِذَا َرفََعُه َتَح  لل ُْؤلُؤِ ُل ُجَماثْ ُه مِ نْ مِ د َ ر  كَافِ فَََل يَِحل ُ لِ  ن  كَا

ُه يَْنَتِهْي َحْيُث يَْنَتِهْي  يَِجُد ِمْن ِرْيح  نََفِسِه إِل َ َماَت َونََفُس 
َطَرفُُه فََيْطلُُبُه َحّت َ يُْدِركَُه بَِباِب لُد   فََيْقُتلُُه ثُم َ يَأِِْت ِعْيََس إِىل  

ِ ْمَسُح َعْن ُوجُ ُه فَيَ نْ هلُل مِ ا  ُم َمهُ قَْوم  قَْد َعَص  يَُحد  ْم ثُهُ ْوِهِهْم َو
َجاِتِهْم ِِف الَْجن َِة فََبْيَنَما ُهَو كََذلَِك إِذْ أَْوىَح اهلُل إىِل ِعْيََس:   بَِدرَ 

ِْز ِعَباِدْي   لِِهْم فََحر  ْ قَْد أَْخَرْجُت ِعًبادًا ِلْ َل يََداِن ِْلََحد  بِِقَتا إِِن ِ
وْ إِىل ا َيبْ  رِ لط ُ كُل ِ َحَدب   ِمْن  أُْجْوَج )َوُهْم يَأُْجْوَج َومَ  ُث اهللُ عَ َو

 (96: 21؛ يَْنِسلُْوَن 
 ُ َيُمر  ي َة  فََيْشَربُْوَن َما فِْيَها َو ة  َطِْبِ فََيُمر ُ أَْوائِلُُهْم َعىَل بَُحْْيَ

ةً َماٌء ثُم َ يَِس  َيُقْوُل: لََقْد كَاَن بِِهِذهِ َمر َ وْ آِخُرُهْم َو َحّت   َن ْْيُ
بَْيِت الَْمْقِدِس فََيُقْولُْوَن لََقْد   َبُل َخَمِر َوُهَو جَ ا إِىل َجَبِل اْل ْنَتُهوْ يَ 

ُمْوَن قََتلَْنا مَ  َماِء فََْيْ ْن ِِفْ اْْلَْرِض َهلُم َ فَلَْنْقُتْل َمْن ِِف الس َ

َبهُ  ا ْ نُش َ د ُ اهلُل عَلهَْْيِ َماِء فََْيُ ِبِهْم إِىل الس َ ا ًما  دَ  ْوَبةً ُض خْ ْم مَ بُِنش َ
ُي  ّت  َيُكْوَن َرأُْس الث َْوِر ِْلََحِدِهْم ُه حَ اهلِل َوأَْصَحاُب ْحَصُر نَِب ُ َو

ا مِ  َغُب نَِب ُ اهلِل ِعْيََس  َخْْيً ْن ِماَئِة ِدْيَنار  ِْلََحِدكُُم الَْيْوَم فََْيْ
ِسُل اهلُل عَلهَْْيِ الن ََغَف ِِفْ ِرقَاِب  َن  وْ ْصِبُح يُ فَ ِهْم َوأَْصَحابُُه فََْيْ

ْهِبُط نَِب ُ اهلِل ِعْيََس َوأَْصَحابِِه  يَ س  َواِحَدة  ثُم َ  كََمْوِت نَفْ فَْرََس 
 َ ْرِض فَََل يَِجُدْوَن ِِف اْْلَْرِض َمْوِضَع ِشِْب  إِل َ َمأَلَهُ َزَهُمُهْم  إِىل اْْل

َغُب نَِب ُ اهلِل ِعْيََس َوأَْصَحابُُه إِ  ْ فََْيْ   ُل اهللُ ِس فَُْيْ  ىل اهللِ َونََتهُْنُ
ا كَأَْعنَ   .  "ِملُُهْم فََتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء اهللُ َتْح اِق الُْبْخِت فَ َطْْيً

يَْسَتْوقُِد الُْمْسِلُمْوَن ِمْن  لن َْهَبِل َو َية  " َتْطَرُحُهْم بِا َوِِفْ ِرَوا
ِبِهْم َوَجَعاِبِهْم َسْبَع ِسِنْْيَ ثُم َ يُرْ  ا ْ َونُش َ ِ ا  رً  َمَط هللُ ا  ِسُل قِِسهْي ِ

كََها  َوَب ْيُت َمَدر  َوَل ُكن ُ ِمْنُه بَ َل يَ  ر  فََيْغِسُل اْْلَْرَض َحّت  يََْتُ
لَفَ  لز َ َة ثُم َ يَُقاُل لأِْلَْرِض: أَْنِبِِتْ ثََمَرُتَك َوُرد ِْي بََركََتِك  كَا

َيْسَتِظل ُوْ  َنِة َو م َا   ِفَهاْح قِ َن بِ فََيْوَمَئذ  َتأْكُُل الِْعَصاَبُة ِمَن الر ُ
ْسِل ُيَبارَ وَ  ِ َة ِمَن اْْلِبِِل لََتْكِفي الِْفَئاَم  ْقَح َحّت  إِن َ الل ِ  ُك ِِف الر 

َوالل ِْقَحَة ِمَن الَْبَقِر لََتْكِفي الَْقِبْيلََة ِمَن الن َاِس   ِمَن الن َاِس 
لَِك  َذ كَُهْم َوالل ِْقَحَة ِمَن الَْغَنِم لََتْكِفي الَْفِخَذ ِمَن الن َاِس فََبْيَنا 

َبًة فََتأْخُ اهلُل ِرْيًحا َط   بََعَث ذْ إِ  ْم تَْحَت آَباِطِهْم فََتْقِبُض ُرْوَح  ُذهُ ي ِ
ُر الن َاِس يََتَهاَرُجْوَن فِْيَها  كُل ِ ُمْؤِمن   َيْبََق ِشَرا َوكُل ِ ُمْسِلم  َو

اَعُة" ْ َتُقْوُم الس َ َواال  إِل َ َرَواهُ ُمْسِلٌم  .َتَهاُرَج الُْحُمِر فََعلهَْْيِ ِ َة  َي ر 
نَِيَة َوِهَي قَالث َ  لن َْهبَ  "َتطَرُحُهْم  ْولُُه:ا ". ِل إِىل قَْولِه:بِا  َسْبَع ِسِنْْيَ

 ُ ِمِذي  ْ   .َرَواُهَما الَت ِ
5475. (12) [3/1507- దృఢం] 
నవాస్ బిన్ సమ్'ఆన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఒకసారి 
దజాజ ల్ గురించి పర సాత వించారు. ఒకవేళ ఆ దజాజ ల్ న్న 
జీవితంలో వస్తత , నేను మీ తర్ఫున వాడిక్ పోట్టగా 
ఉంటాను. ఇంకా నేను వాడి కలోల ల్ం నుండి మిమమలిి 
కాపాడుతాను. ఒకవేళ న్న తరువాత వస్తత , 
ముసిల ములోల ని పర తి ఒకొరూ పోరాడాలి. అలాల హ్(త) 
పర తి ముసిల మ్క  సంర్క్షకడై ఉంటాడు. వాడిక్త ఉంగరాల్ 
జుటుట  ఉంటుంది. వాడి ఒక కనుి ఉబిబ ఉంటుంది. వాడు 
'అబుద ల్ 'ఉజాజ  బిన్ ఖుతన్ను పోలి ఉంటాడని 
చెపపగల్ను. 'అబుద ల్ 'ఉజాజ  ఒక అవిశ్వవసి వాడిని పర వకత  
(స) అనుచరులు చూసి ఉన్నిరు. మీలో ఎవరైన్న 
దజాజ ల్ను చూస్తత , వాడి కలోల లాల్ నుండి తప్పంచు 
కోవటానిక్ స్తర్హ్ కహఫ్లోని పార ర్ంభ్ ఆయత్తలు 
పఠించాలి. ఎందుకంటే ఈ ఆయత్తలు దజాజ ల్ 
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ఉపదర వం నుండి ర్క్ష సాత యి. ద్జాాల్ సిర్తయా మర్తయు 
ఇరాఖ మారాంల్ల బహిరాత్ం అవుతాడు. అటూ ఇటూ 
కలోల లాలు రేపుతూ పోతాడు. ఇంకా ఓ అలాల హ్ 
ద్ధస్లారా! మీరు మీ ధ్ర్మం, విశ్వవసాల్పైె సిథ ర్ంగా 
ఉండాలి. అసిథ ర్తక లోను కాకూడదు. ఎందుకంటే 
దజాజ ల్ కలోల ల్ం చాలా భ్యంకర్ంగా ఉంటుంది. తన 
విశ్వవసానిి కాపాడుకోవటం కష్ట ం అయిపోతంది.'' 
అపుపడు పర వకత  (స) అనుచరులు, 'ఓ పర వకాత ! వాడు 
ఎనిిరోజుల్ వర్క భూమిపైె ఉంటాడు,' అని 
పర శిించారు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), '40 రోజులు, అయితే 
మొదటి రోజు ఒక సంవతసరానిక్ సమానంగా ఉంటుంది. 
మరో రోజు ఒక నల్క సమానంగా ఉంటుంది. మూడవ 
రోజు ఒక వారానిక్ సమానంగా ఉంటుంది. మిగతా 
దిన్నలు మామూలుగానే ఉంటాయి,' అని అన్నిరు. 
అపుపడు మేము, 'ఓ పర వకాత ! ఒక సంవతసరానిక్ 
సమానమైన మొదటి రోజు, ఒకరోజు నమా'జు 
సరిపోతంద్ధ?' అని వినివించుకన్నిము. ద్ధనిక్ 
పర వకత  (స), ''కాదు, ఆ రోజున పర తి రోజును అంచన్న వేసి 
నమా'జులు చదువుకోండి. అంటే పర తి ఒకొ రోజు యొకొ 
అంచన్న వేసి సమయం పర కార్ం నమా'జులు 
చదువుకోవాలి.'' అపుపడు మేము, ''ఓ పర వకాత ! వాడు 
వేగంగా వసాత డా?'' అని పర శిించాము. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 
''మేఘాల్ కన్ని వేగంగా నడుసాత డు. వాడు ఒక జాతి 
వదద క వెళ్ళి, తాను దైవానిని నమిమసాత డు. పర జలు 
వాడిని దైవంగా భావిసాత రు. ఆ తరువాత దజాజ ల్ 
ఆకాశ్వనిి వర్ష ం కరిప్ంచమని ఆదేశిసాత డు. ఆకాశం 
నుండి విసత ృతంగా వరాష లు పడతాయి. ఆ తరువాత 
దజాజ ల్ భూమితో ఓ భూమి పంటలు పండించు అని 
ఆదేశిసాత డు. భూమి పంటలు, పచచగడిడ  పండిస్త ంది. 
పర జల్ పశువులు వాటిని తిని బల్ంగా 
తయార్వుతాయి. వాటి పాలిండుల  (పదుగులు) కూడా 
నిండి ఉంటాయి. ఒంటెల్ కహరాలు పెదద వయి 

పోతాయి. వాటి పదుగులోల  పాలు చాలా అధికంగా 
ఉంటుంది. ఆ తరువాత దజాజ ల్ పర జల్ వదద క వెళ్ళి 
తనను దైవంగా భావించమని ఆహావనిసాత డు. పర జలు 
వాడి దైవతావనిి తిర్సొరిసాత రు. అంటే వాడిని దైవంగా 

భావించరు. అపుపడు దజాజ ల్ ఆ ఏక దైవారాధ్కల్ను 
అసహయంచుకని వెళ్ళిపోతాడు. వారి ధ్న సంపద 

ల్నిిటినీ దజాజ ల్ లాకొంటాడు. వీరు కరువు 
కాటకాల్క గుర్వుతారు. ఇది కూడా ఒక పెదద  పరీకేష . 
ఇందులో సతయవిశ్వవస్లే సిథ ర్ంగా ఉంటారు. ఆ 
తరువాత దజాజ ల్ పురాతన శిధిలావసథ లో ఉని పార ంతం 
గుండా వెళ్ళతూ, 'ఓ భూమీ, నీలో ద్ధగ్నవుని నిధుల్ను 
బయటిక్ తీయి,' అని అంటాడు. ఆ గుపత నిధులు 
బయల్పడి దజాజ ల్ వెనుక నడుస్తత  ఉంటాయి. 
తేనట్టగల్ న్నయకడు ముందు ఉండి మిగ్నలిన 
ఈగల్నీి వెనుక నడుసాత యి.  

''ఆ తరువాత దజాజ ల్ ఒక యువకణోి ప్లిచి, ఆ 
యువకడిి తన కర్వాల్ంతో రండు ముకొలు చేసి 
విసరివేసాత డు, బాణాలు విసిరినటుట . ఇంకా దజాజ ల్ ఆ 
రండు ముకొల్ మధ్య గర్వంగా, అహంకార్ంగా 
నడుసాత డు. ఆ తరువాత ఆ రండు ముకొల్ను ఒక చోట 
చేరిచ సజీవపరుసాత డు. దజాజ ల్ ఆ యువకనితో, 
'ఇపుపడు నేనే నీ దైవానిి. న్నలో చనిపోయిన వారిని 
బర తిక్ంచే శక్త  ఉందని నీక తెలిసి పోయింద్ధ?' అని 
అడుగుతాడు. ఆ సతయ విశ్వవసి చిరునవువ నవువతూ, 
అతని ముఖ్ం మరుస్తత  ఉంటుంది. దజాజ ల్తో, 
'ఇపుపడు న్నక ముందుకంటే అధికంగా నీవే దజాజ ల్వని 
నమమకం కలిగ్నంది. నీవు మంతాు ల్ ద్ధవరా ఇవనీి 
చేసావు, ఇవనీి మాంతిు కలు కూడా చేసాత రు.' అని 
అంట్లడు. ఏదైతేనేం దజాజ ల్ ఈ పనులోల  ఉంటాడు. 
ఇంతలో అలాల హ్(త) 'ఈస (అ)ను అవత్ర్తంప 

జేసత డు. అతన(అ) ద్మష్ర్ల్లని తూరుున ఉని 
మనారపై దిగుతారు. ఇరువైెపులా ఇదద రు 
దైవదూతలు ఉంటారు. గేరూ రంగు వసాత రలు ధ్రించి 
ఉంటారు. 'ఈసా (అ) తల్ వంచితే చెమట కారుతంది. 
తల్ ఎతిత తే ముతాయలాల ంటి చుక్కలు పడతాయి. అతని 
శ్వవస తగ్నలిన అవిశ్వవసి వెంటనే మర్ణిసాత డు. ఆయన 
శ్వవస దృషిట  చేరే వర్క పోతంది. 'ఈసా (అ) దజాజ ల్ను 
వెంబడిసాత రు. దజాజ ల్ పారిపోతూ ఉంటాడు. చివరిక్ లుద్ 
ద్ధవర్ం వదద  పటుట కంటారు, వాడిని చంప్వేసాత రు. ఆ 
తరువాత 'ఈసా (అ) ఏక దైవారాధ్కల్ వదద క వసాత రు. 
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వారిని అలాల హ్ (త) దజాజ ల్ కలోల లాల్ నుండి ర్క్ష ంచి 
ఉంటాడు. వీళ్ళి చాలా దూర్ం నుండి వచిచ ఉంటారు. 
ద్ధనివల్ల  వారి ముఖాలు ధూళ్ళతో నిండి ఉంటాయి. 

'ఈసా (అ) పేర మతో వారి ముఖాల్ నుండి ధూళ్ళ తడిచి 
వారిక్, 'సవర్గ ంలో మీ కోసం పెదద పెదద  తర్గతలు, 
ఆసన్నలు ఉన్నియి,' అని శుభ్వార్త  తెలియజేసాత రు. 
ఇంతలో అలాల హ్(త) అతని వదద క ఇలా దైవవాణి 
పంపుతాడు, 'ఓ 'ఈసా! ఇపుపడు నేను ఎటువంటి వారిని 
పంపుతన్నినంటే, వారితో నీవు యుదాం చేయలేవు. 
ఇంకా అంత శక్త  నీలోలేదు కూడా, అందువల్ల  నీవు న్న 
సతయవిశ్వవస్ల్ను తీస్కని 'తూర్ కండపైకి వెళ్ళిపో, 
ఇంకా అకొడ వారిని కనిపెటుట కని ఉండు.' అనంతర్ం 
'ఈసా (అ) వారిని తీస్కని 'తూర్ కండపైెక్ 
ఎకొతారు. అపుపడు అలాల హ్(త) యా'జూజ్, 
మా'జూజ్ల్ను పంపుతాడు. ఎతైెన పర దేశ్వల్ నుండి, 
కండల్ నుండి వచిచ భూమంతా వాయప్సాత రు. 
పర పంచమంతా హంసలు, దౌర్జ న్నయలు, కలోల లాలు 
రేకతిత సాత రు. పర జల్ను తమ ఇష్ట ం వచిచనటుట గా 
చంపుతారు. వీళ్ళి చాలా ఆకలిగా ద్ధహంగా ఉంటారు. 
మొదటి బృందం త్బ్ర్తయ సముద్ర ం చేరి ద్ధని నీర్ంతా 
తాు గుతారు. వారి మరో బృందం వచిచ ఆ మారాగ నేి 
వెళ్ళతూ, 'ఇకొడ ఎపుపడో నీరు ఉండేది,' అని 
అంటారు. అలా వెళ్ళతూ వాళ్ళి ఒక కండ వదద క చేరు 
కంటారు. అకొడ పలాలు, తోటలు, చెటుల , పంటలు 
అనీి ససయశ్వయమల్ంగా ఉంటాయి. ఇది బై్నతుల్ 
ముఖద్ు స్ కండ లో్లని ఒక కండ. ఆ తరువాత 
యా'జూజ్ మా'జూజ్ గర్వంగా, అహంకార్ంతో, 'మేము 
భూలోక వాస్ ల్ందరినీ చంప్వేశ్వము. ఇపుపడు ర్ండి, 
ఆకాశవాస్లిి చంపుద్ధం,' అని అంటారు. అనంతర్ం 
వారు ఆకాశంపైె బాణాలు విస్రుతారు. అలాల హ్(త) 
వారి బాణాల్క ర్కత ం పులిమి తిరిగ్న పడవేసాత డు. అది 
చూసి వారు, 'మేము ఆకాశవాస్ల్ను కూడా 
చంప్వేసాము,' అని, భూమాయకాశ్వల్లో మేము తపప 
మరవరూ లేర్ని భ్ర మపడతారు. 

'ఈసా(అ) అతని అనుచరులు 'తూర్ కండపైె చాలా 
ఆందోళనకర్మైన సిథ తిలో ఉంటారు. ఆహార్ పద్ధరాథ లోల  

తీవర మైన కర్త ఏర్పడుతంది. చివరిక్ ఒక ఆవు తల్ 
విలువ 100 అష్ర ఫీల్ కంటే అధికంగా ఉంటుంది. 
అపుపడు 'ఈసా (అ) అతని(అ) అనుచరులు ఆపదల్ 
నుండి గటెట కొడానిక్ దు'ఆ చేసాత రు. 'ఈసా (అ) దు'ఆ 
చేసాత రు. అనుచరుల్ంతా ఆమీన్ అనిఅంటూ ఉంటారు. 
అలాల హ్(త) వారి దు'ఆ స్వవకరిసాత డు, అపుపడు 
అలాల హ్(త) కలోల లాల్ను వాయప్ంపజేస్త యా'జూజ్ 
మా'జూజ్ల్పైె ఒకవాయధి వాయప్ంపజేసాత డు. ద్ధనివల్ల  
వాళిందరూ మర్ణిసాత రు. 'ఈసా(అ) అనుచరుల్ను 
తీస్కని క్ర ందిక్ దిగుతారు. భూమిపైె యా'జూజ్ 
మా'జూజ్ శవాలు కపపలు తిపపలుగా పడి ఉండటం 
చూసాత రు. అవి కర ళ్ళి పోవటం వల్ల  దురావసన వాయప్ంచి 
ఉంటుంది. అంటే భూమంతా వారి శవాల్తో నిండి 
ఉంటుంది. అపుపడు 'ఈసా (అ), 'ఓ పర భూ! భూమిని 
యా'జూజ్ మా'జూజ్ల్ శవాల్ నుండి పరిశుభ్ర పర్చు,' 
అని పార రిథ సాత రు. అతని (అ) అనుచ రులు అతని వెనుక 
ఆమీన్ అని పలుకతూ ఉంటారు. అలాల హ్(త) వారి 
దు'ఆను స్వవకరిసాత డు. ఆ శవాల్ను తల్గ్నంచటానిక్ 
అలాల హ్(త) ఎలాంటి పక్షల్ను పంప్ సాత డంటే వారిని 
తమ నోటితోపటుట కని భూమిపైె వేరేవరుపర దేశ్వలోల  విసరి 
వేసాత రు. ఆ తరువాత అలాల హ్(త) వర్ష ం కరిప్సాత డు. 
ద్ధనివల్ల  వారి చీము ర్కత ం అంతా పర వహంచి భూమి 
పరిశుభ్ర ం అయిపోతంది. ఆ తరువాత భూమితో, 'నీ 
శుభాల్ను వెలిక్ తీస్ల, పంటల్ను పండించు,' అని 
ఆదేశించటం జరుగుతంది. అనంతర్ం వర్ష ం వల్ల  
పంటలు చాలా బాగా పండుతాయి. చివరిక్ ఒక 
ద్ధనిమమ  పండు 40 మందిక్  సరిపోతంది.  

''ఇంకా ఆ ద్ధనిమమ పండు తకొ ద్ధవరా పర జలు 
నీడను కూడా పందటం జరుగుతంది. అంటే ఆ 
ద్ధనిమమ పండు అంత పెదద దిగా ఉంటుంది. అదేవిధ్ంగా 
పశువుల్ పాలు కూడా అతయధికంగా పెరుగుతాయి. ఒక 
పశువు పాలు ఎంతో మంది తాు గుతారు. ద్ధనిి 
తాు గేవారు ఎంతోబల్ంగా చురుగాగ  ఆరోగయంగా 
ఉంటారు. కంతకాల్ం వర్క స్ఖ్, విలాసాల్లో 
ఉంటారు. ఆ తరువాత అలాల హ్(త) ఒక గాలిని 
పంపుతాడు. విశ్వవస్ల్, ముసిల ముల్ ఆతమల్ను 
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హరిస్త ంది. కేవల్ం పాపాతమలే పర పంచంలో మిగ్నలి 
ఉంటారు. వారు గాడిదలాల , కకొలాల  సంభోగం చేసాత రు. 
పర ళయం వీరిపైెనే సంభ్విస్త ంది.38 (ముసిల మ్, తిరిమజి') 

 

38) వివర్ణ-5475: 'హదీస్' యొకొ వివర్ణ అనువాదం 

ద్ధవరానే సపష్ట ం అయిపోతంది. దీని ద్ధవరా దజాజ ల్ 

కలోల ల్ం ఎంత పర మాదకర్ంగా ఉంటుందో మీక తెలిసి 

పోయి  ఉంటుంది. అలాల హ్(త) దీనుిండి ర్క్ష ంచి సతయ 

మార్గ ంపైె సిథ ర్ంగా ఉంచినవారు చాలా అదృష్ట వంతలు. 

దీనివల్ల  మంతు  జాల్ం, ఇందర జాల్ం మొదలైన గార్డీల్ను 

నమమరాదని తెలిసిపోయింది. ఏ విష్యానియిన్న 

అలాల హ్(త) గర ంథం, పర వకత  సాంపర ద్ధయాల్ కనుగుణంగా 

ఉండనంత వర్క ద్ధనిి నమమరాదు. అలాల హ్(త) తన 

పర వకత ల్క మహమలు పర సాదించి ఉన్నిడు. ఆ 

మహమల్నీి సతయమైనవి. ఇంకా తన కంత మంది 

దైవభ్కత ల్క కూడా మహమలు పర సాదించాడు. ఇంకా 

కంతమంది అవిశ్వవస్ల్క కూడా కనిి మహమలు 

పర సాదిసాత డు.  

మహిమలు: 

అలాల హ్(త) తన పర వకత ల్(అ)క కనిి ఆశచర్యకర్మైన 

మహమలు పర సాదించాడు. ఉద్ధ: చేతికర్ర  పాముగా మారి 

పోవటం, మృతల్ను సజీవపర్చటం, రాతిబండ నుండి 

ఆడఒంటె బహర్గ తం కావటం, కనిినీళ్ళి చాలా మంది 

తాు గటం, చేతివేర ళి ద్ధవరా నీలుి పర వహంచటం, ప్లిస్తత  

చెటుట  తమ వేర ళితో సహా రావటం, మాటాల డటం, చేతి 

సైగ ద్ధవరా చందుర డు రండు ముకొలు కావటం, 

కంకర్రాళ్ళి మాటాల డటం, ఎండిన కర్ర  మాటాల డటం 

మొదలైన మహమలు బహర్గ తం చేయటం కేవల్ం 

అలాల హ్(త) చేతలోల నే ఉన్నియి. కాని అలాల హ్(త) తన 

పర వకత ల్ ద్ధవరా బహర్గ తం చేసాత డు. ద్ధనివల్ల  వారి 

దైవదౌతాయనిక్ బల్ం చేకూరుతంది. వయతిరేక్ంచే వారిపైె 

తమ బాధ్యత పూర్త వుతంది. 

అలాల హ్(త) తన పర వకత ల్క వారి కాల్ంలో పనిక్ వచేచ 

లేద్ధ వారి జాతిలో సాంపర ద్ధయకర్మైన మహమల్నే 

పర సాదించాడు. ఉద్ధ: మూసా (అ) కాల్ంలో చేతబడి, 

ఇందర జాల్ం ఉండేది. అందువల్ల  అతనిక్ చేతికర్ర , చేతి 

మహమ ఇవవటం జరిగ్నంది. 'ఈసా (అ) కాల్ంలో వైెదుయల్ 

పర భావం ఉండేది. అందువల్ల  అతనిక్ మృతల్ను 

బర తిక్ంచే మహమ, గుర డిడ వారిక్త చూపుతెచేచ మహమలు 

పర సాదించటం జరిగ్నంది. 

 

పర వకత  (స)క అనేక మహమలు ఇవవబడాడ యి. అనిిటి 

కంటే గొపప మహమ ఖుర్ఆన్. ఎందుకంటే పర వకత  (స) 

కాల్ంలో భాష్క పార వీణయత చాలా పార ధానయత ఉండేది. దీని 

వల్ల  అర్బుబలు ఇతరుల్ను మూగవారుగా భావించటం 

జరిగేది. అందువలేల  అలాల హ్(త) ఖుర్ఆన్ అవతరింప 

జేసాడు. ఇటువంటి గర ంథానిి ఎవవరూ తీస్క రాలేక 

పోయారు. మనం పర వకత ల్ందరి మహమల్నూ 

విశవసిసాత ము. వాటిని సతయమైనవిగా భావిసాత ం.  

అలాల హ్ పర వకత ల్కే కాక, తన భ్కత లోల ని కందరిక్ కూడా 

మహమలు పర సాదిసాత డు. వాటిని కరామాత్ అంటారు. 

కనుక వారి కరామాత్లు కూడా సతయమైనవే. 

అలాల హ్(త) ప్ర యభ్కత ల్ను గౌర్వించాలి. వారితో 

స్తిహం చేయాలి. వారి మారాగ నేి అనుసరించాలి. 

అయితే వార్తని కషా్టలు దూరం చేసేవారిగా, లాభాలు 

చేకూర్చి వారిగా మాత్ర ం భావించరాదు. అది 

మహాపాపం అవుతంది. 

పర వకత (అ)ల్క మహమలు దైవదౌతయం ల్భించిన తరావత 

ల్భిసాత యి. అయితే దైవదౌతాయనిక్ ముందు వారిక్ 

స్తచనలుగా, చిహాిలుగా ల్భించే వాటిని దృఢ 

పర్చటం లేక్ మేలు నిధి (అర్యా'స్) అని అంటారు. 

ఒకవేళ అదే దైవభ్కత ల్క ల్భిస్తత  ద్ధనిి కరామత్ 
అంటారు. ఒకవేళ దైవభీతి, భ్క్త , ఖుర్ఆన్, 'హదీస్'ల్ 

ఆచర్ణ లేకంటే ఎంతమాతు ం కరామత్ ల్భించదు. 

వారు చూప్ంచేది గార్డి, ఇందర జాల్ం, మంతు జాల్ం 

అవుతంది. ఇటువంటివి, అవిశ్వవస్ల్క, పాపాతమల్క 

ల్భిసాత యి. ఎందుకంటే అలాల హ్(త) తన అనేక ర్కాల్ 

అనుగర హాలు పర సాదిసాత డు. వాటివల్ల  వారు అహంకారానిక్ 

గురై తల్బిరుస్తన్ననిక్ గుర్వుతారు. ఇది వారిక్ ఒక 

ర్కమైన పరీక్ష, శిక్షణా ఉంటుంది. ద్ధనిి వారు 

అలాల హ్(త) అనుగర హంగా భావిసాత రు. అదేవిధ్ంగా 

ధ్ర్మవయతిరేక ధోర్ణుల్ను అనుసరించేవారి ద్ధవరా 

కూడా ఇటువంటి మహమలు బహర్గ తం అవుతాయి. 

ఇబ్లల స్ ఘనకారాయలు ఎనోి ఉన్నియి. పాపాతమల్ వల్ల  

కూడా ఎనోి విష్యాలు జరుగుతాయి.  

ఇసిత ద్రాజ్కు, మంతార లకు తేడా ఉంది. ఇసిత ద్రాజ్ కార్ణం 
లేకండా జరుగుతంది. కేవల్ం దైవశక్త వల్ల  

అవిశ్వవస్ల్క శక్త  ల్భిస్త ంది. మంతాు లు అంతర్గ త 

కార్ణాల్వల్ల  జరుగుతంది. మూసా (అ) కాల్ంలో 

మాంతిు కల్ కర్ర లు, తాు ళ్ళి పాములుగా మారి 

పోయాయి. మంతాు లు, చేతబడి, గార్డీలు ఈ కోవక 
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 (3/1509) [ ) صحيح ( 13]  - 5476
أَِِب َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَعْن 

ُه قَِبلَهُ  اُل فََيَتَوج َ ج َ ِمِنْْيَ  لُْمؤْ ا ِمَن  ٌل  َرجُ وسلم: "يَْخُرُج الد َ
ِل هُ اْل فََيلَْقا لُِح َمَسا اِل.فَ َمَسا ج َ  أَْيَن َتْعِمُد؟ َيُقْولُْوَن لَُه: ُح الد َ

فََيُقْولُْوَن لَُه: أَْو َما  ِمُد إىِل َهَذا ال َِذْي َخَرَج.قَاَل:أَعْ  فََيُقْوُل: 
َن:  وْ لُ ُقوْ ما بربنا خفاء. فَيَ  َك َوَتَعاىل ؤمن بربنا؟ فيقول:َتَبارَ 
 ُ ُكْم َرب ُُكْم أَْن : أَلَ ْعُضُهْم لَِبْعض  ْوهُ. فََيُقْوُل بَ قُْتلُ ا ْيَس قَْد نََها

اِل فَإِذَا َرآهُ    . قَاَل:"ا دُْونَهُ َتْقُتلُْوا أََحد ج َ "فََيْنَطِلُقْوَن بِِه إِىل الد َ
اُل ال َِذْي  ج َ َك الُْمْؤِمُن قَاَل: يَا أَي َُها الن َاُس َهَذا الد َ هلِل  ُل اوْ ُس رَ  رَ  ذَ

ج َ فََيأُْمرُ " قَاَل:  سلم". صىل اهلل عليه و .  الد َ اُل بِِه فَُيَشبح ُ
ْوهُ فَُيْوَسُع َظْهُرهُ َوبَْطُنُه َضْرًبا . قَاَل:  "فََيُقْوُل: ُخُذْوهُ َوُشج ُ

"فََيُقْوُل: أَْو َما ُتْؤِمُن ِِبْ؟" قَاَل: "فََيُقْوُل: أَْنَت الَْمِسْيُح  
اُب اْلكَ  لِْمْنَش َمُر بِِه فَُيؤْ "فَُيؤْ  :. قَالَ "ذ َ ِر ِمْن َشُر بِا  َمْفِرقِِه َحّت   ا

ُق بَْْيَ ِرْجلَْيهِ  اُل بَْْيَ الِْقْطَعَتْْيِ  "يَُفر َ ج َ . قَاَل: "ثُم َ يَْمِشي الد َ
ةً  ْزدَْدُت إِل َ بَِصْْيَ : . قَالَ "ثُم َ يَُقْوُل لَُه: أَُتْؤِمُن ِِبْ؟ فََيُقْوُل: َما ا

بَْعِدْي بِأََحد  ِمَن   َعُل ُس إِن َُه َل يَفْ ا أَي َُها الن َاُل: يَ وْ يَقُ  م َ "ثُ 
اُل لَِيْذبََحُه فََيْجَعُل َما بَْْيَ  الن َاِس". قَاَل: "فََيأُْخُذ  ج َ هُ الد َ

قَاَل:   .َرقَْبِتِه إىِل َتْرقُْوتُِه نَُحاًسا فَََل يَْسَتِطْيُع إِلَْيِه َسِبْيًَل"
اُس أَن ََما  الن َ ُف بِِه فََيْحَسُب ِرْجلَْيِه فََيْقذِ ِه وَ يْ َيَد بِ  هُ ُخُذ "فََيأْ 

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   .َي ِِف الَْجن َِة" قََذفَُهإِىل الن َاِر َوإِن ََما أُلْقِ 
لَِمْْيَ  .  "عليه وسلم: "َهَذا أَْعَظُم الن َاِس َشَهادَةً ِعْنَد َرب ِ الَْعا

   .ِلٌم َرَواهُ ُمْس 
5476. (13) [3/1509 - దృఢం]  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''దజాజ ల్ బహర్గ తం అయిన తరావత ఒక 
ముసిల మ్ వయక్త  వాడివదద క వెళతాడు. ద్ధరిలో వాడి 
సైనికలు కలుసాత రు. వారు అతనిి, 'నీవు ఎకొడిక్ 
వెళ్ళతన్నివు,' అని అడుగుతార్. ఆ వయక్త  నీచుడు. 
'దజాజ ల్ వదద క వెళ్ళతన్నిను,' అని అంటాడు. ద్ధనిక్ 
వారు, 'నువువ మా దైవానిి విశవసించడం లేద్ధ?' అని 
అంటారు. ద్ధనిక్ ఆ వయక్త  'దైవం ద్ధకొని ఉండడు,' అని 
అంటాడు. ద్ధనిక్ వారు, 'ఇతనిి చంపేయండి,' అని 
అంటారు. మళ్ళి పర్సపర్ం, 'మా దైవం ఎవరినీ అతని 

 

చెందినవే. అందువలేల  మంతు తంతాు లు, చేతబడి 

నేరుచకోవటం నిషిదాం, అవిశ్వవసం, దైవతిర్సాొర్ం. 

ముందు సమరిపంచకండా చంపవదద న్నిడు' అని 
అంటారు. ఆ తరువాత అతనిి పటుట కని దజాజ ల్ 
ముందు పెడతారు. ఆ వయక్త  చూడగానే, 'ఈ దజాజ ల్ 
గురించి పర వకత  (స) ముందే భ్విష్యవాణి పలికారు. ఆ 
స్తచనల్నీి వీడిలో ఉన్నియి,' అని అంటాడు. అది 
విని దజాజ ల్ తన సైనికల్ను, 'అతనిి పటుట కని 
అతని తల్ పగల్గొటట ండి,' అని ఆదేశిసాత డు. వారు 
అతనిి కటిట  అతని శరీరానిి స్తిమతత గా చేసివేసాత రు. 
ఆ తరువాత దజాజ ల్ ఆ వయక్త తో, 'నీవు ననుి 
విశవసిసాత వా లేద్ధ?' అని హెచచరిసాత డు. ఆ సతయ విశ్వవసి, 
'నువువ దజాజ ల్వి, నీవు చాలా మోసగాడివి. 
అసతయవాదివి. నీవు దైవం కావు,' అని అంటాడు. ఆ 
తరువాత దజాజ ల్ తన సైనికల్తో అతనిి ర్ంపంతో 
కోసి రండు ముకొలు చేయవల్సిందిగా ఆదేశిసాత డు. 
అనంతర్ం అతని తల్పైె ర్ంపంపెటిట  కర్ర ను కోసినటుట  
కోసాత రు. అతనిి రండు ముకొలు చేయడం 
జరుగుతంది. ఆ రండు ముకొల్ను దూర్ంగా విసిరి 
వేయడం జరుగుతంది. దజాజ ల్ ఆ రండు భాగాల్ 
మధ్యన నడుస్తత  ఆ తరువాత ఆ రండు ముకొల్ను 
అతిక్, 'నిల్బడు,' అని అంటాడు. అతడు 
నిల్బడతాడు. అపుుడు దజాజ ల్ అతనితో, 'ననుి 
దైవంగా భావిసాత వా? లేద్ధ?' అని అంటాడు. ఆ సతయ 
విశ్వవసి దజాజ ల్తో, 'ఇంతక ముందుకంటే ఇపుపడు 
న్నక మరీ నమమకం కలిగ్నంది. నువేవ దజాజ ల్వి, నీవు 
వసాత వని పర వకత  (స) ముందే హెచచరించి ఉన్నిరు. 
పర జలారా! న్న తరువాత ఎవరినీ దజాజ ల్ ఏమీ 
చేయలేడు. చంపలేడు, కటట లేడు,' అని అంటాడు. ఈ 
సంభాష్ణ తరావత దజాజ ల్ ఆ వయక్త ని చంపటానిక్ 
పటుట కంటాడు. అలాల హ్(త) ఆ వయక్త  మడను ఇతడిలా 
గటిట గా చేసివేసాత డు. ద్ధనివల్ల  వాడు జిబహ్ 
చేయలేకపోతాడు. ఇక చేస్తది లేక దజాజ ల్ అతడి కాళ్ళి 
చేతల్ల కటిట  అగ్నిలో పడవేసాత డు. కాని ఆ అగ్ని అసలు 
సవర్గ ం అయి ఉంటుంది. పర జలు అతనిి అగ్నిలో 
పడవేశ్వడని అనుకంటారు. కాని అది సవర్గ మై 
ఉంటుంది. పర వకత  (స) ఇలా పర వచించిన తరావత, 'ఆ వయక్త  
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అలాల హ్ వదద  గొపప ఉనిత సాథ యి కలిగ్న ఉంటాడు' అని 
అంట్లరు. '' (ముసిల మ్)  
కందరు ఆ సతయ విశ్వవసి మహ్దీ(అ) అని అభిపార య 

పడాడ రు. 
 (3/1510) [ ) صحيح ( 14]  - 5477

لَْت: ْيك  قَا  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أُم ِ َشِر
اِل الن َ  ن َ ر َ فِ "لَيَ  ج َ ْل  َحّت  َيلَْحُقْوااُس ِمَن الد َ لَْت أُم  . ِجَباِل"ِبا قَا

: ْيك  ؟ قُلُْت: َشِر "ُهْم  قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل فَأَْيَن الَْعَرُب يَْوَمِئذ 
  َرَواهُ ُمْسِلٌم  قَِلْيٌل".

5477. (14) [3/1510  -దృఢం] 
ఉమమ ష్రీక్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''పర జలు 
దజాజ ల్ మోసాలు, కలోల లాల్ నుండి పారిపోయి కండలోల క్ 
పోయి ద్ధకొంటారు. అది విని ఉమమ ష్రీక్ (ర్), 'ఓ 
పర వకాత ! ఇటువంటి పరిసిథ తలోల  అర్బుబలు 
ఎకొడుంటారు? వారు చాలా ధైర్యవంతలుగా, 
వీరులుగా ఉంటారా?' అని విని వించుకంటంది. 
ద్ధనిక్ పర వకత  (స) 'అపుపడు అర్బుబలు తకొవ 
సంఖ్యలో ఉంటారు. అందు వల్ల  జిహాద్ చేయడానిక్ 
ఎవవరికీ ధైర్యంచాల్దు,' అని అంట్లర్. (ముసిల మ్) 

 (3/1511)[ ) صحيح (  15]  - 5478
"يَْتَبُع  وَعْن أَنَس  َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:

الَ  ج َ َ  َن وْ عُ َسبْ ِمْن يَُهْوِدأَْصَفَهاَن  الد َ يَ لْفً أ ِ ُ الط  لِسُة".ا عَلهَْْيِ  ا
  َرَواهُ ُمْسِلٌم 

5478. (15) [3/1511-దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం : పర వకత  (స) ఇలా పర వచించారు, 

''అ'స్ఫహాన్కు చెందిన 70 వేల్ మంది యూదులు 
దజాజ ల్ను అనుసరిసాత రు. వారి తల్ల్పైె నలోని లేదా 
పసుపు పచిరంగు గల్ దుపపటుల  ఉంటాయి. అది 
యూదుల్ చిహిం.''  (ముసిల మ్) 

 (3/1511) ه ([ ) متفق علي 16]  - 5479
َوَعْن أِِب َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 
ٌم عَلَْيِه أَْن يَْدُخَل نَِقاَب   اُل َوُهَو ُمَحر َ ج َ وسلم: "يَأِِْت الد َ

ْيِه َنَة فََيْخُرُج إِلَ ِِتْ َتلِي الَْمِديْ ال َ  ِخ ابَ س ِ ال  الَْمِدْيَنِة فََيْْنُِل بَْعَض 
أَْشَهُد أَن ََك  اِس فََيُقْوُل:َرُجٌل َوُهَو َخْْيُ الن َاِس أَْو ِمْن ِخَياِر الن َ 

ثََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحِدْيثَهُ  اُل ال َِذْي َحد َ ج َ  .الد َ

 َ اُل: أََرأ ج َ َيْيُتُه َهْل لُْت َهَذا ثُم َ أَحْ قَتَ  ْن إِ  ْم تُ يْ فََيُقْوُل الد َ
 يُْحِيْيِه فََيُقْوُل:  ِِف اْْلَْمِر؟ فََيُقْولُْوَن: َل فََيْقُتلُُه ثُم َ  ْوَن َتُشك ُ 

اُل أَْن  ج َ ةً ِمِن ِ الَْيْوَم فَُْيِْيُد الد َ َواهلِل َما كُْنُت فِْيَك أََشد َ بَِصْْيَ
  .متفق عليه. "هِ يْ لَ عَ  يَْقُتلَُه فَََل يَُسل َُط 

5479. (16) [3/1510 - ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''దజాజ ల్ మదీనహ్ వైెపు వసాత డు. కాని 
మదీనహ్లో పర వేశించడం వాడిక్ నిషేధించబడుతంది. 
అందువల్ల  మదీనహ్క సమీపంగా పల్ల పు పార ంతంలో 
ఆగ్నపోతాడు. మదీనహ్ నుండి ఒక వయక్త  వాడి దగగ ర్క 
వెళతాడు. అతడు ఆ కాల్ంలో అందరికంటే మంచివాడై 
ఉంటాడు. అతడు వచిచ, 'పర వకత  (స) మాక తెలిప్న ఆ 
దజాజ ల్ నువేవ అని నేను సాక్షయం ఇస్త న్నిను,' అని 
అంటాడు. అపుపడు దజాజ ల్ తన సైనికల్తో, 'ఒకవేళ 
నేను ఈ వయక్త ని చంప్ మళ్ళి బర తిక్స్తత  మీరు నేను 
దైవానిని నముమతారా?' అని అడుగుతాడు. ద్ధనిక్ 
వారు, 'నిని దైవం అనటంలో ఎటువంటి సందేహం 
లేదు.' అనంతర్ం దజాజ ల్ ఆ వయక్త ని చంప్వేసాత డు. 
తర్వాత అతనిక్ పార ణం పోసాత డు. ఆ వయక్త , 'ఇపుపడు 
న్నక ముందుకంటే ఎకొవగా నువేవ దజాజ ల్వని 
నమమకం కలిగ్నంది,' అని అంటాడు. దజాజ ల్ మళ్ళి ఆ 
వయక్త ని చంపటానిక్ పర యతిిసాత డు. కాని రండవసారి 
చంపలేడు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (3/1511) [ ) متفق عليه (17]  - 5480
ْيَرةَ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

يَْْنَِل   ُه الَْمِدْيَنُة َحّت  تُ م َ هِ  ِرِق "يَأِِْت الَْمِسْيُح ِمْن قَِبِل الْمَْش 
اِم وَ ثُم َ  دُبَُرأُُحد   ِلَك  َتْصِرُف الَْمََلئَِكُة َوْجَهُه قِْبَل الش َ ُهَنا
  يَْهِلُك".

5480. (17) [3/1511- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''ద్జాాల్ మదీనహ్కు తూరుువైపున వచిి, 
మదీనహ్ వైెపు నడుసాత డు. ఇంకా ఉ'హుద్ కండ వెనుక 
వచిచ ఉంటాడు. కాని దైవదూతలు వాడిని సిర్తయా 
వైపు తిు ప్పవేసాత రు. ద్జాాల్ సిర్తయా దేశంల్లనే 
మరణిసత డు.'' (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  
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 ( 3/1511)[ ) صحيح ( 18]  - 5481

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَ   "َل اَل: وَعْن أَِِبْ بَْكَرةَ َعِن الن َ
اِل ْعُب الَْمِسْيِح الد َ ُخُل الَْمِدْيَنَة رُ ْد يَ   لََها يَْوَمِئذ  َسْبَعُة أَبَْواب  ج َ

ُ  .ب  َملَكاَِن"َعىَل كُل ِ بَا   .َرَواهُ الُْبَخاِري 
5481. (18) [3/1511-దృఢం] 
అబూ బక్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మదీనహ్లో దజాజ ల్ భ్యం, పెతత నం పర వేశించలేవు. 
మదీనహ్ వాస్లు వాడిక్ ఏమాతు ం భ్యపడరు. 
ఎందుకంటే మదీనహ్క 7 ద్ధవరాలు ఉంటాయి. పర తి 
ద్ధవర్ం వదద  ఇదద రు కాపలాద్ధరులు ఉంటారు. 
అందువల్ల  మదీనహ్ నలువైెపుల్ నుండి స్ర్క్ష తంగా 
ఉంటుంది.'' (బు'ఖారీ)  

 (3/1511)[ ) صحيح (  19]  - 5482
َرُسْوِل اهلِل صىل   ْت: َسِمْعُت ُمَناِدَي َل اقَ س  قَيْ  وَعْن فَاِطَمَة بِْنِت 

َِبِ َوُهَو يَْضَحُك يه وسلم فَلَم َا قَََض َصََلتِِه َجلََس َعىَل الِْمنْ  عل اهلل
هُ". ثُم َ قَاَل: "َهْل َتْدُرْوَن لََم    فََقاَل: "لَِيلَْزْم كُل ُ إِْنَسان  ُمَصَل َ

لُْوا: اهلُل َورَ  َجَمْعُتُكْم؟" َ  هُ ُسْولُ قَا ْ عْ أ َواهلِل َما لَُم. قَاَل: "إِِن ِ
لَِكْن َجَمْعُتُكْم ِْلَن َ ْم لِ َجَمْعُتكُ   َتِمْيًما َرْغَبة  َوَل لَِرْهَبة  َو

ثَِِنْ   نًِيا فََجاَء فََباَيَع َوأَْسلََم َوَحد َ ِرَي كَاَن َرُجًَل نَْصَرا ا الد َ
ثُُكْم  ِ اِل اْل  ِن عَ  بِهِ  َحِدْيثًا َوافََق ال َِذْي كُْنُت أَُحد  ج َ َمِسْيِح الد َ

ثَِِنْ أَن َُه رَ  ي َة  َمَع ثَََلثِْْيَ َرُجًَل ِكَب َحد َ ِمْن لَْخم  ِِفْ َسِفْيَنة  بَْحِر
َوُجَذام  فَلَِعَب بِِهُم الَْمْوُج َشْهًرا ِِف الَْبْحِر فَأَْرفَُؤْوا إىِل َجِزْيَرةِ  

ْمُس فََجلَُسْوا ِِفْ  ِفْيَنِة فََدَخلُْوا َس  ِب رُ  أَقْ ِحْْيَ َتْغُرُب الش َ
ْ ا ْعِر َل يَْدُرْوَن  لَْجِزْيَرةَ فَلَِقَيَْتُ ب َُة أَْهلَُب كَِثْْيُ الش َ َما قُبلُه دَا

لَْت: أَنَا  ْيلََك َما أَْنَت؟ قَا لُْوا: َو ْعِر قَا ِمْن دُبُِرهِ ِمْن كَثَْرةِ الش َ
اَسُة؟  لُْوا: َوَما الَْجس َ اَسُة قَا لَْت قَالَْجس َ َ  :ا ْنَطِل ي ُ أ ُقْوا إىِل  َها الَْقْوُم اِ

ْيِر فَإِن َُه إِىل َخَِبِكُْم ِباْْلَْشَواِق ُجِل َهَذا الر َ  ِ قَاَل: لَم َا  .ِِف الد 
ْنَطلَْقَنا  َنًة قَاَل: فَا َسم َْت لََنا َرُجًَل فَِرقَْنا ِمْنَها أَْن َتُكْوَن َشْيَطا

ْيَر  ِ َرأَْيَناهُ قَط ُ   أَْعظُم إِْنَسان  َما هِ يْ فِ ا إِذَ فَ ِسَراعًا َحّت  دََخلَْنا الد 
هُ َوثَاقًا َمْجُمْوَعٌة يََدهُ ِإىل ُعُنِقهِ ًقا َخلْ   َما بَْْيَ ُرْكَبَتْيِه إِىل َوأََشد ُ

ْيلََك َما أَْنَت؟ قَاَل: قَْد قََدْرُتْم َعىَل   لَْحِدْيِد. قُلَْنا: َو كَْعَبْيِه بِا
ْوِِنْ  َ َما  َخَِبِْي فَأَْخِِبُ لُْوا: َنْحُن أُنَ ْم تُ نْ أ ا ِكْبنَ اٌس ِمَن الَْعَرِب رَ ؟ قَا

ي َة  فَلَِعَب بَِنا الَْبْحرُ   َشْهًرا فََدَخلَْنا الَْجِزيَرَة ِِف َسِفْيَنة  بَْحِر
اَسُة اْعَمُدْوا إِىل َهَذا ِِفْ   لَْت: أَنَا الَْجس َ ب ٌَة أَْهلَُب فََقا فَلَِقَيْتَنا دَا

ْيِر فَأَقْ لَْم نَأْ َك ِسَراعًا َوفَِزِعنَ يْ لَ إِ  اَبلْنَ الد ُ أَْن َتُكْوَن َمْن ا ِمْنَها َو

ْوِِنْ َعْن  َنًة فََقاَل: أَْخِِبُ َعْن أَي ِ َشأْنَِها   نَْخِل َبْيَساَن قُلَْنا:َشْيَطا
؟ أَْسأَلُُكْم َعْن نَْخِلَها َهْل ُتثِْمُر؟ قُلَْنا: نََعْم.  قَاَل: َتْسَتْخِِبُ
وْ ْوِشُك أَْن َل ُتثْمِ تُ  اهَ ن َ ا إِ قَاَل: أَم َ  ةِ ِِنْ َر. قَاَل: أَْخِِبُ َعْن بَُحْْيَ

ي َِة قُلَْنا: َعْن أَي ِ شَ  ِْبِ ؟ قَاَل: َهْل فِْيَها َماٌء؟ الط َ أْنََها َتْسَتْخِِبُ
ةُ اْلَماِء. قَاَل: أََما إِن َ َماَءَها يُْوِشُك أَْن يَْذَهَب .  قُلَْنا ِهَي كَِثْْيَ

لُْوا: َوَعْن أَي ِ  َعْن َعْْي  ُزَغرَ ِِنْ وْ ِِبُ : أَخْ قَالَ  ؟  شَ . قَا أْنَِها َتْسَتْخِِبُ
؟ قُلَْنا لَُه:  قَاَل: َهْل ِِف الَْعْْيِ َماءٌ  ؟ َوَهْل يَْزَرعُ أَْهلَُها بَِماِء الَْعْْيِ

ةُ الَْماِء َوأَْهله يَْزَرُعْوَن ِمْن َمائَِها. قَاَل: أَخْ  وْ نََعْم ِهَي كَِثْْيَ  ِِن ِِبُ
ي ِْْيَ ْن عَ  ْد َخَرَج ِمْن َمك ََة َونََزَل  ا: قَ َما فََعَل؟ قُلْنَ  نَِب ِ اْْلُم ِ

اَتلَُه الَْعَرُب؟ قُلَْنا: نََعْم. قَاَل: كَْيَف َصَنَع بِِهْم؟ يَثِْرَب. قَاَل: أَقَ
 َ نَاهُ أَن َُه قَْد َظَهَر َعىَل َمْن يَِلْيِه ِمَن الَْعَرِب َوأ َل  اقَ .هُ اُعوْ َط فَأَْخَِبْ

لَِك؟ قُلَْنا: نََعْم لَُهْم: قَْد كَاَن  لَِك َخْْيٌ لَُهْم أَْن . قَذَ اَل: أََما إِن َ ذَ
ْ  يُِطْيُعوْ  اُل َوإِِن ِ ج َ ْ أَنَا الَْمِسْيُح الد َ : إِِن ِ ْ كُْم عِن ِ ْ ُمْخِِبُ هُ َوإِِن ِ

 َ َ  ِِف  ِسْْيَ يُْوِشُك أَْن يُْؤذََن ِلْ ِِف الُْخُرْوِج فَأَْخُرَج فَأ ْرِض فَََل أَدَعَ  اْْل
َيًة إِل َ َهَبْطتُ قَ  َما  ِِف أَْربَِعْْيَ لَْيلًَة َغْْيَ َمك ََة َوَطيَبَة هُ َها ْر

َمَتاِن عَلَي َ كِلَْتاُهَما كُل ََما أََرْدُت أَْن أَْدُخَل َواِحَدةً  أَْو َواِحًدا   ُمَحر َ
ِِنْ َعْنَها وَ  اتً لَ َص  ْيُف ِمْنُهَما اْسَتَقَبلَِِن َملٌَك بَِيِدهِ الس َ  إِن َ  يَُصد ُ

هلِل صىل ْنَها َمََلئَِكَة َيْحِرُسْونََها. "قَاَل َرُسْوُل اب  مِ َعىَل كُل ِ نَقْ 
" َهِذهِ َطْيَبُة َهِذهِ  -َوَطَعَن بِِمْخَصَرتِِه ِِف الِْمْنَِبِ  -اهلل عليه وسلم 
ْثُتُكْم؟ كُ ْل هَ  أََل  " يَْعِِن الْمَِدْيَنةَ  .َطْيَبُة َهِذهِ َطْيَبُة" ْنُت َحد َ

 إِن َُه أَْعَجَبِِنْ َحِدْيُث َتِمْيم  أَن َُه َوافََق ْم فَ فََقاَل الن َاُس: نَعَ "
ثُُكْم َعْنُه َوَعِن الَْمِدْيَنِة َوَمك ََة. أََل إِن َُه ِِف بَْحِر  ِ ال َِذْي كُْنُت أَُحد 

أِم أَْو بَْحِر الَْيمَِن َل بَْل ِمْن  ِل  ِرِق َماُهَو ِمْن قِبَ ْش مَ اْل  قَِبِل  الش َ
َ بَِيِدهِ إِىل ِمْن الَْمْشِرِق َماُهوَ  َمأ    قَِبِل الَْمْشِرِق َماُهَو" َوأَْو

   .الَْمْشِرِق. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
5482. (19) [3/1511-దృఢం] 
ఫాతిమహ్ బిన్తె ఖైస్ (ర్) కథనం: ఒక వయక్త , 

''నమా'జుక ర్ండి,'' అని పర కటించడం నేను విన్నిను. 
అందరూ వచాచరు. నేను కూడా మసిజ ద్లోనిక్ 
పర వేశించాను, స్వత రల్ పంక్త లో చేరాను, నమా'జు 
చదివాను. నమా'జు ముగ్నసిన తరావత పర వకత  (స) 
నవువతూ మంబరుపైె ఎకాొరు. పర జల్ నుదేద శించి, 'పర తి 
వయక్త  తన చోట్లల  కూరోచండి. ఎవవరూ లేచి వెళికండి,' 
అని అన్నిరు. ఆ తరువాత మళ్ళి, 'నేను మిమిలిి 
ఎందుక కూరోచమన్నినో తెలుసా?' అని అడిగారు. 
ద్ధనిక్ పర జలు, 'అలాల హ్కూ ఆయన పర వకత కే బాగా 
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తెలుస్,' అని అన్నిరు. అపుపడు పర వకత  (స), 
'మీకేదైన్న ఇవవటానిక్ లేద్ధ ఏదైన్న శుభ్వార్త  
తెలియపర్చటానిక్ ఉండమనలేదు.  

''తమీమ్ ద్ధరీ అనే వయక్త  ఉండేవాడు. న్న వదద క వచిచ 
ఇసాల మ్ స్వవకరించాడు. ఇంకా న్నక ఎలాంటి విష్యం 
తెలిపాడంటే అది నేను మీక దజాజ ల్ గురించి 
తెలియపరచినటుల ంది. తమీమ్ ద్ధరీ ఇలా అన్నిడు, 
''బనీ ల్'ఖ్మ్ మరియు బనీ జు'జామ్ తెగల్క చెందిన 
30 మందివెంట నేను న్నవలో కూరుచన్నిను. ఆ నౌక 
నల్రోజుల్ వర్క సముదర ంలో తిరుగుతూ ఉంది. నల్ 
రోజుల్ తరావత ఒక దీవపానిి చేరుకన్నిము. మేము 
చినిపడవలోల  కూర్కచని ఆ దీవపంలోనిక్ 
చేరుకన్నిము. ఆ దీవపంలో ఒక వింత జంతవు 
కలిసింది. ద్ధని శరీర్మంతా వెంటుు కల్తో కపపబడి 
ఉంది. ముందూ వెనుకా ఏమీ కనబడటం లేదు. ద్ధని 
తోక కూడా చాలా పడవుగా ఉంది. పర జలు ద్ధనిి, 'నీ 
వెవర్వు,' అని అడిగారు. అది, 'నేను గూఢచారిని,' అని 
సమాధానం ఇచిచంది. ద్ధనిక్ పర జలు, 'అంటే ఏమిటి,' 
అని అన్నిరు. అపుపడది, 'మీరు ముందుక వెళిండి, 
అకొడ ఒక భ్వనం కనబడుతంది. అక్కడ ఒక వయక్త  
ఉన్నిడు. అతడు అంతా చెబుతాడు. అతడిక్ 
మీవార్త లు విన్నల్నే కతూహల్ం ఉంది,' అని చెప్పంది. 
మేమందర్ం అకొడిక్ వెళ్ళిము. చాలా పడవైెన 
మనిషిని చూసాము. గొలుస్ల్తో బంధించబడి 
ఉన్నిడు. చేతల్క కాళికూ గొలుస్లు పడి 
ఉన్నియి. కదల్లేని సిథ తిలో ఉన్నిడు. పర జలు 
అతనిి 'నీవెవర్వు,' అని అడిగారు. ద్ధనిక్ ఆ వయక్త , 
'మీరు ననుి చేరుకోగలిగారా? న్న గురించి 
పరిశీలించడంలో మీరు విజయుల్యాయరా? ఇపుపడు 
మీరవరో? ఎకొడినుండి వచాచరో చెపపండి,' అని 
అన్నిడు. అపుపడు పర జలు, 'మేము అర్బుబల్ం, 
నౌకలో నల్రోజుల్ వర్క పర యాణం చేసి ఒక దీవపానిక్ 
చేరుకన్నిము. అకొడి నుండి చినిపడవల్ ద్ధవరా 
దీవపం లోనిక్  వచాచం.  
అకొడ ఒక వింత జంతవు కనబడింది. మేము, 

'నీవెవర్వు,' అని అడిగాము. ద్ధనిక్ అది, 'నేను 

గూఢాచారిని,' అని చెప్పంది. 'ద్ధని అర్థ ం ఏమిటని' 
అడిగాము. ద్ధనికది 'అటు వెళిండి మీకంతా 
తెలుస్త ందని అకొడ ఒక వయక్త  ఉన్నిడని మీ గురించి 
వేచి ఉన్నిడని, మిమమలిి కల్వాల్ని కోరికతో 
ఉన్నిడని చెప్పంది. మేము నీ దగగ ర్క వచాుము,' అని 
అన్నిరు. అపుపడు ఆ పడవైెన వయక్త , 'బియాన్ 
పార ంతంలో ఖ్రూజ రాలు పండుతన్నియా?' అని 
అడిగాడు. ద్ధనిక్ మేము, 'అవును ఖ్రూజ రాల్ చెటుట క 
చాలా పళ్ళి కాస్త న్నియి,' అని అన్నిం. అపుపడా 
వయక్త , 'భ్విష్యతత లో ఆ చెటల క పళ్ళి కాయవు, కరువు 
కాటకాలు ఏర్పడుతాయి,'అని అన్నిడు. ఆ 
తరువాత ఆ వయక్త , 'త్బ్ర్తయహ్ సముదర ంలో నీళ్ళీ 
ఉన్నియా' అని అడిగాడు. మేము, 'అది నీళితో నిండి 
ఉంది,' అని అన్నిము. అపుపడా వయక్త , 'భ్విష్యతత లో 
నీర్ంతా ఎండిపోతంది,' అని అన్నిడు. ఇంకా న్నక 
జ'అజ్ కాలువ గురించి చెపపండి,' అని అన్నిడు. 
పర జలు, 'ఏమిటి?' అని అన్నిరు. అపుపడావయక్త , 'ద్ధని 
నుండి రైతలు తమ పలాల్క నీరు తోడుతన్నిరా 
లేద్ధ?' అని అన్నిడు. మేము అందులో చాలా నీరుంది. 
పర జలు ద్ధనిద్ధవరా లాభ్ం పందుతన్నిరు,' అని 
అన్నిం. అపుపడా వయక్త , 'బతత ంతో కటిట , 'ఇదే 
త్యియబహ్, ఇదే తయియబహ్, ఇదే తయియబహ్,' అని 
అన్నిడు. అపుపడు పర వకత  (స) దజాజ ల్ గురించి, 'ముందే 
నేను మీక తెలియజేసాన్న లేద్ధ?' అని అడిగారు. 
అనుచరులు, 'మిగతాదంతా తమరు మాక తెలియ 

పరిచి ఉన్నిరు.' అపుపడు పర వకత  (స), 'న్నక త్మీమ్ 
దారీ మాటలు ఎందుక నచాచయంటే నేను మీక 
ముందు వివరించినటుల గానే అవి ఉన్నియి.' ఆ 
తరువాత పర వకత  (స) తన చేతితో సైగ చేస్తత  దజాజ ల్ 
తూరుప దికొనుండి బహర్గ తమవుతాడు,' అని 

అన్నిరు. 39 (ముసిల మ్)  
 

39) వివర్ణ-5482: దీని వివర్ణ అనువాదం ద్ధవరానే 

తెలిసి పోయింది. దజాజ ల్ జనిమంచి ఉన్నిడని, వాడు ఏదో 

ఒక దీవపంలో సజీవంగా ఉన్నిడని ఈసా (అ) కాల్ంలో 

విడుదల్ అవుతాడని, పర పంచంలో కలోల లాలు 

సృషిట సాత డని, చివరిక్ ఈసా (అ) వాడిని చంపుతార్ని, 
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َ  َمرَ عُ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن  عليه وسلم   ُسْوَل اهلِل صىل اهللرَ  ن َ أ
ْيلََة ِعْنَد اْلَكْعَبِة فَرأَْيُت َرُجًَل آدََم كَأَْحَسِن َما ِِن الل َ "َرأَْيتُ  قَاَل:

َِجاِل لَُه لِم ٌَة كَأَْحَسِن َما أَْنَت َراء  ِمَن الل َِمِم  أَْنَت َراء  ِمْن أَدَِم الر 
ِتَق رَ ت َ مُ  ءً  َمارُ قَْد َرجلََها فَِهْي ُتْقطِ  ً َعىَل َعَوا ُجلَْْيِ يَُطْوُف كِأ

لُْوا: ِت فََسأَلُْت:لَْبيْ بِا َيَم" َمْن َهَذا؟ فََقا   .َهَذا الَْمِسْيُح بُْن َمْر
"ثُم َ إِذَا أَنَا بَِرُجل  َجْعد  قَِطط  أَْعَوِر الَْعْْيِ الُْيْمََن كَأَن َ عَْيَنُة   قَاَل:

 َ ِفَيٌة ك َ ِعَنَبٌة َطا ا بِاْبِن قََطن  َواِضعً أَْيُت ِمَن الن َاِس رَ  ْن مَ  ْشَبهِ أ
لَْبْيِت يََد   فََسأَلُْت َمْن َهَذا؟  ْيِه َعىَل َمْنِكَبْ َرُجلَْْيِ يَُطْوُف بِا

لُْوا: اِل". فََقا ج َ  ُمت ََفٌق عَلَْيِه. َهَذا الَْمِسْيُح الد َ
: َية  َ  َوِِفْ ِرَوا اِل: "َرُجٌل أ ج َ أِْس ٌم يْ ِس جَ  َمرُ حْ قَاَل ِِف الد َ  َجْعُد الر َ

" أَقْ َوُر َعْْيِ الُْيْمََن أَعْ  ْبُن قََطن  ِكر   . َرُب الن َاِس بِِه َشَبَها اِ َوذُ
ْمَس ِمْن   اَعُة َحّت  َتْطلَُع الش َ ْيَرةَ: "َل َتُقْوُم الس َ َحِدْيُث أَِِبْ ُهَر

ْب َث َمْغِرِبَها" ِِفْ "بَاِب الَْمََلِحِم" َوَسَنْذكُُر َحِديْ  : قَاَم رَ مَ عُ  ِن  ا
ْبِن   ال  صىل اهلل عليه وسلم ِِف َرُسْوُل اهللِ  ِة ا ن َاِس ِِفْ "بَاِب قِص َ

 .  َء اهلُل َتَعاىلالَصي َاد " إِْن َشا
5483. (20) [3/1513 - ఏకీభవితం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ఆ వయక్త  'భ్విష్యతత లో ఆ కోనేరు నీరు ఎండి 
పోతందని' అన్నిడు. ఆ తరువాత 'మీరు అర్బుబలా, 
అర్బ్లో ఒక నిర్క్షరాసి పర వకత వసాత డు. అతడు 
వచాచడా?' అని అడిగాడు. మేము, 'ఆ పర వకత  వచాచడు, 
మకొహ్లో జనిమంచాడు, అతన తాను పర వకత నని 
చెపాపడు. అకొడి పర జలు శతు వులై పోయారు. అతన 
మదీనహ్ వల్స పోయాడు,' అని అన్నిం. 'అతన 
అర్బుబల్తో యుదాం చేస్తత  ఉంటాడా,' అని అడిగాడు. 
మేము, 'అవును అర్బుబల్తో యుదాం చేస్తత  
ఉంటాడు,' అని అన్నిం. మళ్ళి 'అతడు మీ పటల  అతను 
ఎలా పర వరిత స్త న్నిడు,' అని అడి గాడు. మేము అంతా 
వినిప్ంచాం, 'ఇంకా తన శతు వులైన బంధువుల్పైె 
విజయం సాధించాడు, ఇంకా వారిపైె ఆధికయత కూడా 
పంద్ధడు, అనేక యుదా్ధల్లో విజయం సాధించాడు, 

 

కందరు అనుచరులు దజాజ ల్ను చూసి ఉన్నిర్ని, వాడే 

వాసత వమైన దజాజ ల్. అయితే చిని చిని దజాజ ల్లు 

జనిమస్తత  ఉంటారు. అలాల హ్ మనలిి వీరి నుండి 

కాపాడుగాక! ఆమీన్. 

రోజు రోజుక అతనిి అనుసరించే వారు అధికం 
అవుతన్నిర్, చాలామంది అతనిి అనుస 

రిస్త న్నిర్' అని అన్నిం. ఆ వయక్త , 'ఇదే వారిక్ 
మంచిది, ఇపుపడు నేను న్న గురించి మీక తెలియ 

పరుసాత ను' అని పలిక్, 'నేను మస్వహ్ దజాజ ల్ న. ఇకొడ 
బంధించబడి ఉన్నిను. భ్విష్యతత లో ననుి విడుదల్ 
చేయడం జరుగుతంది. పర పంచమంతా తిరుగుతాను. 
కాని మకొహ్ ముకర్ర మహ్, మదీనహ్ల్లో నేను 
పర వేశించలేను. ఈ రంటిలో నేను పర వేశించడం న్న కోసం 
నిషేధించబడింది. నేను ఈ రంటిలో పర వేశించటానిక్ 
పర యతిిస్తత , అకొడి కాపలా దైవదూతలు 
కర్వాలాల్తో ననుి వెంబడిసాత రు.' ఇలా పలిక్ పర వకత  
(స) తన మంబరుపైె, 'రాతిు  బైతలాల హ్ వదద  కల్లో ఒక 
వయక్త ని చూసానని, అతడు ఎర్ర గా ఉన్నిడని, చాలా 
అందంగా ఉన్నిడని, అతని తల్ వెంటుు కలు పడుగాగ  
చాలా అందంగా ఉన్నియి. తల్ దువువకని ఉన్నిడు. 
తల్ నుండి నీటి చుకొలు కారుతన్నియి. ఆ వయక్త  
ఇదద రు వయకత ల్ భుజాల్పైె చేతలుపెటిట  బైతలాల హ్ 
తవాఫ్ చేస్త న్నిడు. 'ఇతనవర్ని' నేను పర జల్ను 
అడిగాను. ద్ధనిక్ పర జలు 'అతడు 'ఈస ఇబ్ని 
మర్యమ్,' అని అన్నిరు. ఆ తరువాత నేను 
మరోవయక్త ని చూసాను. అతడు ఉంగరాల్ జుటుట  కలిగ్న 
ఉన్నిడు. ఇంకా అతడి కడికనుి మూస్కని ఉంది. 
అతని కనుి ఉబిబ ఉంది. అతడు ఇబి ఖుత్న్ లా 
ఉన్నిడు. 'ఈ వయక్త  ఇదద రు వయకత ల్ సహాయంతో 
బైతలాల హ్ పర దక్ష ణ చేస్త న్నిడు. ఇతనవర్ని' 
నేనడిగాను. పర జలు 'ఇతను మస్వహ్ దజాజ ల్,' అని 
చెపాపరు. (బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  
మరో ఉలేల ఖ్నంలో దజాజ ల్ ఎర్ర టి కనుి కలిగ్న 
ఉంటాడు, అతడు ఉంగరాల జుట్టు  కలిగ్న ఉంటాడు, 
కుడికనుి గుర డిిగా ఉంటంది, ఇంకా ఇబి ఖుతన్ లా 
ఉంటాడు,' అని ఉంది. 

----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం  ا

 (3/1514)[ ) صحيح (  21]  - 5484
:س  ِِفْ َحِدْيِث تَ يْ قَ  ِت نْ بِ  اِطَمةَ َعْن فَ  ِري ِ ا لَْت: ِمْيم  الد َ  :قَالَ  قَا

ْمَرأَة  َتُجر ُ َشْعَرَها لَْت: َما أَْنَت؟ قَاَل: .فَإِذَا أَنَاِبا اَسُة  قَا أَنَا الَْجس َ
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َشْعَرهُ ُمَسلَْسٌل ِِف  َرُجٌل يَُجر ُ لَِك الَْقْصِر فَأََتْيُتُه فَإِذَا اذَْهْب إِىل ذَ

 َ َ َمْن  فَُقلُْت: َماِء َواْْلَْرِض.ِفْيَما بَْْيَ الس َ وْ ْْنُ  يَ غََْلِل اْْل  ْنَت؟ أ
اُل". قَاَل: ج َ   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  أنَا الد َ

5484. (21) [3/1514- దృఢం] 
ఫాతిమహ్ బిన్తె ఖైస్ (ర్) తమీమ్ ద్ధరీ 'హదీస్' 
గురించి పర సాత విస్తత  ఇలా అన్నిరు: ''తమీమ్ ద్ధరీ (ర్) 
కథనం: ఆ దీవపంలో పర వేశించి, నేను ఒక స్వత రని చూసాను. 
ఆమ తన తల్వెంటుు కల్ను ఈడుచకంటూ పోతంది. 
తమీమ్ ద్ధరీ, 'నీవెవర్వు?' అని అడిగారు. ద్ధనిక్ ఆ స్వత ర, 
'నేను గూఢచారిని, నువువ ఆ భ్వనంలోనిక్ వెళ్ళి,' అని 
చెప్పంది. నేను ఆ భ్వనంలోనిక్ వెళ్ళిను. అకొడ ఒక 
వయక్త ని చూసాను. అతడు తన జుటుట ను ఈడుచకంటూ 
వెళ్ళతన్నిడు. గొలుస్ల్తో బంధించబడి ఉన్నిడు. 
బ్బడీలు పడి ఉన్నియి. అతడు భూమాయ కాశ్వల్ మధ్య 
గెంతతూ ఉన్నిడు. 'నీవెవర్వు,' అని అడిగాను. 
ద్ధనిక్ ఆ వయక్త , 'నేను దజాజ ల్ను,' అని అన్నిడు. (అబూ 
ద్ధవూద్) 

 (3/1514) [ ) صحيح ( 22]  - 5485
ِمِت عَ ةَ ادَ بَ عُ  وَعْن  ا سلم  اهلل عليه وْن َرُسْوِل اهلِل صىل بِْن الص َ
اِل َحّت  َخِشْيُت أَْن َل َتْعِقلُْوا.   :قَالَ  ج َ ْثُتُكْم َعِن الد َ ْ َحد َ "إِِن ِ

اَل قَِصْْيٌ أَفَْحُج َجْعٌد أَْعَوُر َمْطُمْوُس الَْعْْيِ   ج َ إِن َ الَْمِسْيَح الد َ
ُمْوا أَن َ َس عَلَْيُكْم فَاعْلَ َراَء فَإِْن أُلْبِ ْج حَ  َوَل َناِتَئة  لَْيَسْت بِ 

   ." َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ .َرب َُكْم لَْيَس بِأَْعَورَ 
5485. (22) [3/1514-  దృఢం] 
'ఉబాదహ్ బిన్ 'సామిత్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''నేను దజాజ ల్ గురించి అనేకసారుల  ఎందుక 
పర సాత విస్త న్నినంటే, ద్ధనిి మీరు మర్చిపోకూడదని, 
ద్ధని వాసత వం గురించి ఏమరుపాటుక గురికాకూడదని. 
మీరు గురుత ంచుకోవల్సిన విష్యాలు ఏమిటంటే, 
మస్వహ్ ద్జాాల్ పొటాిగా ఉంటాడు. అతడి కాళ్ళి 
నడుస్త నిపుపడు దగగ ర్గా ఉంటాయి. చీల్మండలు 
దూర్ంగా ఉంటాయి. ఉంగరాల జుటా, ఒక కనుి 
ఉండదు. మరో కనుి సరిగాగ  ఉంటుంది. అయితే మీ 
పర భూ గుర డిడ వాడు కాదనే విష్యానిి బాగా 
గురుత ంచుకోండి.'' (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1515)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 5486
 ْ اِح قَاَل: َوَعْن أَِِب َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   عَُبْيَدةَ بِْن الَْجر َ

ْوح  إِل َ قَْد   نَِب ٌ بَْعَد نُ ْن كُ يَ  ْم "إِن َُه لَ  :عليه وسلم يَُقْولُ 
 َ اأ ج َ "لََعل َُه   فََرَصَفُه لََنا قَاَل: .َل قَْوَمُه َوإِِن ِ أُْنِذُركُُمْوهُ"ْنَذَرالد َ

لُْوا: َسُيْدِركُُه بَْعُض َمْن َرآِِنْ أَْو َسِمَع كَََلِمْي". يَا َرُسْوَل اهلِل  قَا
ُبَنا  ؟ فََكْيَف قُلُْو ""ِمثْلَُها "يَْعِِن ا :الَ قَيَْوَمِئذ     .لَْيْوَم" أَْوَخْْيٌ

ِمِذي ُ َرَواهُ ال  ْ  .وأَبُْو دَاُودَ  َت ِ
5486. (23) [3/151- అపరశోధితం] 
అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ జరార 'హ్ (ర్) కథనం: నేను పర వకత  

(స)ను ఇలా పర వచిస్తత  ఉండగా విన్నిను, ''నూహ్ (అ) 
తరువాత వచిచన పర తి పర వకత  తన అనుచర్ సమాజానిి 
దజాజ ల్ గురించి హెచచరించారు. నేను కూడా వాడి 
గురించి హెచచరిస్త న్నిను. ఇంకా వాడి వాసత వానిి 
గురించి తెలుపుతన్నిను. ఆ తరువాత పర వకత  (స) 
దజాజ ల్ గురించి వివరించారు. ఇంకా ఇలా అన్నిరు, 'న్న 
మాటలు విన్ని లేద్ధ ననుి చూసినవారిలో ఎవరైన్న 
వాడిని చూస్తత ,' అని అంటే -- అనుచరులు, 'ఓ పర వకాత ! 
ఆ రోజులోల  మా హృదయాలు ఎలా ఉంటాయి,' అని 
అడిగారు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'ఈ కాల్ంలో ఉనిటుట  లేద్ధ 
ఇంతక్ంటే మంచిగా' అని అన్నిరు. (తిరిమజి', అబూ 
ద్ధవూద్) 

 (3/1515)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 5487
يْ وَعْن َعْمرِ  َ  ْن عَ  ث  و بِْن ُحَر ْيِق قَاَل: َحد َ ِِبْ بَْكِر الص ِ أ ِ ثََنا د 

اُل يَْخُرُج َرُسْوُل  ج َ لد َ  ِمْن اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "اَ
لَْمْشِرِق يَُقاُل لََها: ُخَراَساُن يَْتَبُعُه أَقَْواٌم كَأَن َ ُوُجْوَهُهُم  أَْرِض بِا

ِمذِ الَْمَجاُن الُْمْطَرقَُة". َرَوا ْ    .ي ُ هُ الَت ِ
5487. (24) [3/1515-  అపరశోధితం] 
'అమ్ర్ బిన్ 'హురైస్' (ర్) అబూ బక్ర్ (ర్) ద్ధవరా 
కథనం: పర వకత  (స) మాతో ఇలా అన్నిరు, ''దజాజ ల్ 
తూరుు దికు్ నుండి బహిరాత్ం అవుతాడు. వాడి 
పేరు ఖురాసన్ ఉంటుంది. అనేక జాతలు దజాజ ల్క 
విధేయత చూపుతాయి. వారి ముఖాలు వెడలుపగా 
ఢాలులా  ఉంటాయి.'' (తిరిమజి') 

 (3/1515)[ ) صحيح (  25]  - 5488



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1935 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
وَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْي  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ُجَل لََيأْتِْيِه  اِل فَلَْيَنأْ ِمْنُه فََو اهلِل إِن َ الر َ ج َ لد َ وسلم: "َمْن َسِمَع بِا

ُبَهاِت م َا يُْبَعُث بِهِ  فََيْتَبُعُه مِ ٌن مِ ؤْ مُ  يَْحَسُب أَن َهُ َوُهَو   . " ِمَن الش ُ
 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

5488. (25) [3/1515- దృఢం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం: 

''దజాజ ల్ బహర్గ తం అయాయడని విని వయక్త  వాడిక్ 
దూర్ంగా ఉండాలి. అలా్లహ్ సాక్ష ! ఒక విశ్వవసి దజాజ ల్ 
వదద క వచిచ, వాడిక్ విధేయత చూపుతాడు. 
ఎందుకంటే పరీక్ష ంచే నిమితత ం. దజాజ ల్క ఎటువంటి 
వస్త వులు ఇవవబడాడ యంటే ద్ధనివల్ల  మనిషి, 
అనుమాన్ననిక్ గుర్వుతాడు. మోసానిక్ గుర్వుతాడు.''  
(అబూ ద్ధవూద్) 

 (3/1515)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 5489
َ َوَعْن  كَِن قَابِْنِت يَِزْيَد  ءَ امَ ْس أ ِب ُ بِْن الس   صىل  لَْت: قَاَل الن َ

 َ اُل ِِف اْْل ج َ ْرِض أَْربَِعْْيَ َسَنًة  اهلل عليه وسلم: "يَْمُكُث الد َ
لَْيْوِم َوالَْيْوُم   لُْجُمَعِة َوالُْجُمَعِة كَا ْهُر كَا ْهِر َوالش َ لش َ َنُة كَا الس َ

َعَفِة ِِف  كَاْضِطَراِم  ن َِة". َرَواهُ ِِف "شَ "ارِ ن ِ ال الس   .ْرِح الس ُ
5489. (26) [3/1515-  అపరశోధితం] 
అసామ బిన్తె య'జీద్ బిన్ సకన్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''దజాజ ల్ 40 సంవతసరాల్ వర్క భూమి పైె 
ఆధికయతలో ఉంటాడు. వాడి ఒక సంవతసర్ం ఒక నల్క 
సమానంగా ఉంటుంది, ఒక నల్ ఒక వార్ంలా ఉంటుంది, 
ఒక వార్ం ఒక రోజులా ఉంటుంది, ఒక రోజు ఎండి పోయిన 
ఖ్రూజ ర్ం కమమ కాలినంత స్తపుక సమానంగా 
ఉంటుంది.'' 40  (ష్ర్'హుస్సనిహ్) 

 (3/1515)[ ) ضعيف (  27]  - 5490
وَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 

ْ َسبْ ْن مِ  الَ ج َ "يَت َِبُع الد َ  وسلم: لهَْْيِ  ُعْوَن أَلًْفا عَ  أَُمِت ِ
ْيَجاُن  ن َةِ الس ِ    ."". َرَواهُ ِِفْ "َشْرِح الس ُ

5490. (27) [3/1515 - బలహీన్ం] 
 

40) వివర్ణ-5489: ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా ద్జాాల్ కాలం 

40 సంవత్సరాలని తెలుస్త ంది. అయితే ఇంతక 

ముందు 'హదీస్'లో 40 రోజుల్ని ఉంది. అంటే భూమిపైె 

కలోల ల్ం సృషిట ంచే వయవధి 40 రోజులుగా ఉంటుంది. 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''న్న అనుచర్ సమాజానిక్ చెందిన 70 వేల్ 
మంది తల్ల్పైె ఆకుపచున్నదుపపటుల  ఉంటాయి. వారు 
దజాజ ల్ను అనుసరిసాత రు.'' 41 (ష్ర్'హుస్సనిహ్) 

 (3/1516)) ضعيف (  [ 28]  - 5491
لَْت:  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت يَِزْيَد قَا

اَل فََقاَل:وسلم ِِفْ بَْيِِتْ  ج َ  إِن َ بَْْيَ يََدْيِه ثَََلَث "  فََذكََر الد َ
َماُء فِْيهَ ال  ْمِسُك تُ ِسِنْْيَ َسَنٌة  َها َواْْلَْرُض ثُلَُث ا ثُلَُث قَْطرِ س َ

َماُء ثُلُثَ  نَِيُة ُتْمِسُك الس َ ْي قَْطِرَها َواْْلَْرُض ثُلُثَْي  نََباِتَها. َوالث َا
َماُء َقْطَرَها كُل َُه  لِثَُة ُتْمِسُك الس َ  َواْْلَْرُض نََباَتَهانََباِتَها. َوالث َا

لََك الَْبَهائِِم إِل َ هَ  اُت ِضْرس  ِمَن ِظلْف  َوَلذَ  ُت اََق ذَ بْ فَََل يَ  كُل َُه.
 ِ  فِْتَنِتِه أَن َُه يَأِِْت اْْلَْعَراِِب َ فََيُقْوُل: أََرأَْيَت إِْن  َوإِن َ ِمْن َشد 

ْ َرب َُك؟ فََيُقْوُل بَىَل فَ  َ ُل لَُه  أَْحَيْيُت لََك إِبْلََك أَلَْسَت َتْعلَُم أَِن  ُيَمث ِ
َ  كَأَْحَسِن مَ نَْحَو إِبْلِهِ  ْْيَ َياطِ الش َ    .ْعَظِمِه أَْسِنَمًة" ا يَُكْوُن ضُرْوعًا َوأ
ُجَل قَْد َماَت أَُخْوهُ َوَماَت أَبُْوهُ فََيُقْوُل: قَاَل: َيأِِْت الر َ أََرأَْيَت إِْن   "َو

ْ أَْحَيْيُت لََك أَبَاَك َوأََخاَك أَلَْسَت َتْعلَ    ىَل بَ  : لُ فََيُقوْ  ؟ َرب َُك ُم أَِن ِ
ُل لَهُ  َياِطْْيَ فَُيَمث ِ لَْت: أَِخْيِه".وَ ْحَو أَبِْيِه َونَْح  نَ  الش َ ثُم َ َخَرَج   قَا

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَِحاَجِتِه ثُم َ َرَجَع َوالَْقْوُم ِِف 
لَْت:اْهِتَماِم َوَغم    ثَُهْم. قَا  اَل:قَ فَ  َمَِتِ الَْباِب فَأََخَذ بِلَْح   ِمم َا َحد َ

ِر  لَْعَت أَفِْئَدَتَنا بِِذكْ يَا َرُسْوَل اهلِل لََقْد خَ  قُلُْت: ؟"َيَم أَْسَماءُ هْ "مَ 
اِل. ج َ ْ   قَاَل: الد َ "إِْن يَْخُرْج َوأَنَا َحي ٌ فَأَنَا َحِجْيُجُه َوإِل َ فَإِن َ َرِب ِ

" لََنْعِجُن  ا  إِن َ َل اهلِل َواهللِ ُسوْ يَا رَ  فَُقلُْت: .َخِلْيَفِِتْ َعىل كُل ِ ُمْؤِمن 
لُْمْؤِمِنْْيَ يَْوَمِئذ   فََكيْ ْخِبُزهُ َحّت  نَُجْوعَْيَنَنا فََما نَ َعجِ   ؟قَاَل:َف بِا

َماِء ِمَن الت َْسِبْيِح َوالت َْقِدْيِس".   "يُْجِزُئُهْم َما يُْجِزُئ أَْهَل الس َ
   .َرَواهُ أَْحَمُد 

5491. (28) [3/1516 - బలహీన్ం] 
అసామ బిన్తె య'జీద్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) మా 
ఇంటిక్ విచేచసారు. ఆయన దజాజ ల్ గురించి 
పర సాత వించారు. దజాజ ల్ బహర్గ తం కావటానిక్ ముందు 
మూడు సంవతసరాలు ఎలా ఉంటాయంటే వాటిలోని 
ఒక సంవతసర్ం ఆకాశం 1/3వ వంత వరాష నిి, భూమి 
1/3వ వంత పంటల్ను ఆప్వేసాత యి. రండవ 

 

41) వివర్ణ-5490: ఈ అనుచర్సమాజం అంటే, 

యూదులు కూడా అనుచర్ సమాజంలో ఉన్నిరు. 

యూదులు దజాజ ల్ను అనుసరిసాత రు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1936 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
సంవతసర్ం కూడా ఆకాశం 1/3వ వంత వరాష నిి, 1/3వ 
వంత పంటల్ను భూమి ఆప్వేసాత యి. మూడవ 
సంవతసర్ం కూడా ఆకాశం వరాష నిి, పంటల్ను భూమి 
ఆప్వేసాత యి. తీవర మైన కరువు కాటకాలు ఏర్పడతాయి. 
అపుపడు పశువుల్నీి, మనుషులు కూడా మర్ణిసాత రు. 
దజాజ ల్ తీవర మైన ఉపదర వం ఎలా ఉంటుందంటే వాడు 
బుదాిహీనుల్ వదద క వెళ్ళి, 'ఒకవేళ నేను చనిపోయిన నీ 
ఒంటెల్నిింటినీ మళ్ళి బర తిక్స్తత  మీరు ననుి దైవంగా 
భావిసాత రా?' అని అంటాడు. ఆ బుదాిహీనులు 
నిల్బడతార్. ఇంకా ఒంటెల్ సిరాలు పాల్తో నిండి 
ఉంటాయి. ఇంకా ఒంటెల్ మూపురాలు చాలా దృఢంగా 
కనబడతాయి. వారి ఒంటెల్ వీపుల్కన్ని అవి పెదద విగా 
కనబడతాయి. అనంతర్ం దజాజ ల్ మరో వయక్త  వదద క 
వెళతాడు. అతని తండిర , సోదరుడు, మొదలైన వారు 
మర్ణించి ఉంటారు. దజాజ ల్ ఆ వయక్త తో, 'నీ తండిర ని, 
సోదరుణిి బర తిక్ంచి చూప్సాత ను. ననుి దైవంగా 
భావిసాత వా?' అని అంటాడు. ద్ధనిక్ ఆ వయక్త  'అవును' 
అంటాడు. దజాజ ల్ షైతానుల్ను అతని తండిర  సోదరుల్ 
రూపాలోల నిక్ త్చిచ 'ఇతడు మీ దైవం' అని ఇతనిి 
దైవంగా భావించమని' అంటారు. అతడు విశవసిసాత డు. 
అసామ బిన్తె య'జీద్ కథనం: ఇది చెప్పన తరావత 
పర వకత  (స) బయటక వెళ్ళిరు. మళ్ళి తందర్గా తిరిగ్న 
లోపలిక్ వచాచరు. అనుచరులు మస్వ'హ్ దజాజ ల్ 
గురించి విని ఆందోళనకర్మైన సిథ తిలో కూర్కచని 
ఉన్నిరు. పర వకత  (స) ద్ధవర్ం రండు రకొల్ను పటుట కని 
'అసామ ఏంటి సంగతి? ఎందుక ఆందోళనకర్ంగా 
ఉన్నివు?' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను, 'ఓ పర వకాత ! 
తమరు దజాజ ల్ గురించి చెప్ప మమమలిి చాలా 
భ్యానిక్ గురిచేసారు. అందువల్ల  మేమందర్ం 
ఆందోళనక గుర్యాయము,' అని అంట్లరు. అపుపడు 
పర వకత  (స), 'ఒకవేళ ఆ దజాజ ల్ న్న జీవితంలో వస్తత  వాడిని 
దూర్ంచేసాత ను. అంటే వాడిని ఓడిసాత ను. ఒకవేళ న్న 
జీవితంలో రాకండా తరువాత వస్తత  అలాల హ్ పర తి 
ముసిల మ్క సంర్క్షకడిగా ఉంటాడు' అని అన్నిరు. 
అపుపడు నేను ఇలా వినివించుకన్నిను. 'ఓ పర వకాత ! 
మేము ప్ండి కలుపుతాము. ఇంకా వండుతండగా 

మాక ఆకలి వేస్త ంది. మరి ఆ కరువు కాటకాలోల  
విశ్వవస్ల్ పరిసిథ తి ఎలా ఉంటుందో అంటే ఎకొడ నుండి 
తింటారు' అని వినివించుకన్నిరు. అపుపడు పర వకత  
(స) వారి ఆకలిని తీర్చటానిక్ ఆకాశవాస్ల్క 
సరిపోయేది. వాళికూ సరిపోతంది. అంటే దైవసోత తు ం, 
దైవసమర్ణ ఇదే దైవదూతల్ ఆహార్ం' అని అన్నిరు. 
(అ'హమద్, అబూ ద్ధవూద్) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం ا
 (3/1517)[ ) متفق عليه (  29]  - 5492

ةَ بِْن ُشْعَبَة قَا   صىل اهلل َل اهللِ َرُسوْ  ٌد َل: َما َسأََل أَحَ َعِن الُْمَغْْيَ
اِل أَْكثََر ِمم َا َس عليه وس ج َ أَلُْتُه َوإِن َُه قَاَل ِلْ: "َما لم َعِن الد َ
َك؟" .   يَُضر ُ قُلُْت: إِن َُهْم يَُقْولُْوَن: إِن َ َمَعُه َجَبُل ُخْبز  َونَْهُر َماء 

ِل   .  "َك قَاَل: ُهَو أَْهَوُن َعىَل اهلِل ِمْن ذَ
5492. (29) [3/1517 -ఏకీభవితం] 
ము'గ్రర్హ్ బిన్ షూబహ్ (ర్) కథనం: దజాజ ల్ గురించి 
నేను అడిగ్ననంత మరవరూ అడగలేదు. పర వకత  (స) 
ఒకసారి న్నతో, ''నువువ దజాజ ల్క భ్యపడక. వాడు 
దైవాజాలేనిదే నీకు ఏమీ నష్ట ం కలిగ్నంచలేడు,'' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ నేను,'ఓ పర వకాత ! వాడివదద  ర్కటెట ల్ కండ 
ఉంటుందని పర జలు చెబుతన్నిరు. అంటే చాలా 
ర్కటెట లు ఉంటాయి, నీటి కోనేరు కూడా ఉంటుంది,' అని 
అన్నిను. పర వకత  (స), 'వాడు అలాల హ్ దృషిట లో అంత 
కంటే నీచుడు అంటే, వాడు చూప్ంచింది కనికటుట , 
మంతు జాల్ం ఉంటుంది. అందులో ఏ మాతు ం వాసత వం 
ఉండదు. వాడివదద  ర్కటెట ల్ కండా ఉండదు, నీటి కోనేరు 
ఉండదు. అంత ఎందుక వాడు దైవాజా లేనిదే వాడు 
ఎవవరినీ మార్గ  భ్ర షి్తావనిక్  గురిచేయలేడు కూడా' 
అని  అన్నిర్.  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 (3/1517)[ ) لم تتم دراسته (  30]  - 5493
ْيَرةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل  ُرُج خْ عليه وسلم قَاَل: "يَ وَعْن أَِِبْ ُهَر

ج َ ال  َن بَاعًا". َرَواهُ  أَقَْمَر َما بَْْيَ أُذُنَْيِه َسْبُعوْ  ِحَمار  َعىَل  لُ اد َ
  .َبْعِث َوالن ُُشْوِر"الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ِكَتاِب اْل 

5493. (30) [3/1517- అపరశోధితం] 
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అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''దజాజ ల్ ఒక తెలోటి గాడిద్పై కూర్చిని బహిరాత్ం 
అవుతాడు. వాడి రండుచెవుల్ మధ్య దూర్ం 70 
బాఅల్ వెడలుప ఉంటుంది. అంటే ఒక బాఅ 2½ గజాలు 
ఉంటుంది.'' (బైహఖీ/-అల్ బ'అస్ వనిషూర్)  

===== 
ْبِن الَصي َاد    - 4 ِة ا  َباُب قِص ِ

4. ఇబ్ని ’సయాయద్  గాథ 
అతని పేరు 'సఫ్. అతని తండిర  పేరు సయాయద్. 
అతడు యూదుడు. మదీనహ్ల్ల జనిాంచాడు. 
చినిపపటి నుండే ద్గా మోసగాడు. దజాజ ల్క చెందిన 
అనేక గుణాలు అతనిలో ఉండేవి. అందువల్ల  కందరు 
అతనిి దజాజ ల్గా భావించేవారు. కాని అతడు మాతు ం 
దజాజ ల్ కాడు. ఎందుకంటే అసలైన దజాజ ల్ మదీనహ్లో 
పర వేశించలేడు. మన పర వకత  (స) జీవిత కాల్ంలో కందరు 
అనుచరులు దీవపంలోనిక్ వెళ్ళిరు. అకొడ మస్వ'హ్ 
దజాజ ల్ బంధించబడి ఉండటం చూసారు. ముందు పేజీలోల  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  ఉలేల ఖ్నం వస్త ంది. అందులో 
అతను తన ఇబి సయయద్ మకొహ్ పర యాణం 
చేస్త న్నిము. ఇబి సయయద్ పర జల్ వల్ల  తనక కలిగ్నన 
బాధ్ను గురించి చెపాపరు. పర జలు ననుి దజాజ ల్గా 
భావిస్త న్నిరు. మీరు పర వకత  (స) ద్ధవరా దజాజ ల్ 
సంతానం లేనివాడని  వినలేద్ధ? న్నక సంతానం ఉంది, 
ఇంకా దజాజ ల్ మకొహ్ మదీనహ్లో పర వేశించలేడని పర వకత  
(స) ద్ధవరా వినలేద్ధ? నేను మదీనహ్ నుండి 
వస్త న్నిను, మకొహ్ వెళ్ళతన్నిను,' అని 
అన్నిడు.  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం, ''ఇబి సయయద్ 
చివరిగా న్నతో, 'గురుత ంచుకోండి! అలా్లహ్ సాక్ష ! న్నక 
దజాజ ల్ జనిమంచే సమయం గురించి తెలుస్, వాడి 
నివాసం తెలుస్, జనిమంచే సథ ల్మూ తెలుస్, ఇపుపడు 
ఎకొడ ఉన్నిడు వాడి తలిల దండుర ల్ పేరుల  కూడా న్నక 
తెలుస్' అని అన్నిడు. అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) 
కథనం: 'ఇబి సయయద్ చివరి మాటలు న్నక 
సందిగాంలో పడవేసాయి. నేను నీ పాడుగాను' అన్నిను. 

ఇంకా తోడు వెళ్ళతనివారిలో 'దజాజ ల్ నేను' అని 
చెపుపకోవటం నీక మంచిదనిప్స్త ంద్ధ?' అని 
అన్నిరు. ద్ధనిక్ ఇబి సయయద్, 'ఒకవేళ దజాజ ల్ 
గుణాలు న్నక పర సాదించబడితే నేనే చెడడ వాడిని,' అని 
అన్నిడు.  

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ     మొద్టి  విభాగం   لُ ا
 (3/1518)[ ) متفق عليه (  1]  - 5494

ْنَطلََق َمَع َرُسْوِل   اِب اِ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر أَن َ ُعَمَر بِْن الَْخط َ
بِْن  َل بَ ِه قِ أَْصَحاِب  ْن وسلم ِِفْ َرْهط  مِ  اهلِل صىل اهلل عليه ي َاِد   الص َ ا

لَةَ َحّت  َوَجُدْوهُ يَلَْعُب َمَع الص ِ  َوقَْد قَاَرَب   .ْبَياِن ِِفْ أُُطِم بَِِنْ َمَغا
ْبُن َصي َاد  يَْوَمِئذ  الُْحلَْم فَلَْم يَْشُعْر َحّت َ َضَرَب َرُسْوُل اهلِل صىل   ا

َ "أََتْشهَ  :لَ  بَِيِدهِ ثُم َ قَااهلل عليه وسلم َظْهَرهُ  ْ ُد أ   اهلِل؟" ُسْولُ  رَ ِن ِ
. ُثم َ أَْشَهُد أَن ََك َرُسْولُ  فََقاَل: ي ِْْيَ ْبُن َصي َاد : أََتْشَهُد   اْْلُم ِ قَاَل ا

ُه الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ثُم َ قَاَل:   ْ َرُسْوُل اهلِل؟ فََرص َ أَِن ِ
 قَاَل: َرى؟"ا تَ اذَ مَ " د :ِن َصي َابْ ثُم َ قَاَل ِلِ  .ِه""آَمْنُت بِاهلِل َوِبُرُسِل 

م:  َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل يَأْتِْيِِنْ َصاِدٌق َوكَاِذٌب. قَا
ْ  ""ُخل َِط عَلَْيَك اْْلَْمرُ  . قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِِن ِ

َ لَُه: )يَ  مَ َخب َأُت لََك َخِبْيًئا" َوَخب َأ ؛  ْْي  ُمبِ  بُِدَخان  اءُ ْوَم َتأِِْت الس َ
. فََقاَل: "اْخَسأْ فَ 10 :44 خ ُ .  "ََلْ َتْعُدو قَْدَرَك ( فََقاَل: ُهَو الد ُ

قَاَل ُعَمُر: يَا َرُسْوَل اهلِل أََتأْذَُن ِلْ ِِفْ أَْن أَْضِرَب ُعُنَقُه؟ قَاَل 
 هِ َل ُتَسل َُط عَلَيْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِْن يَُكْن ُهَو 

ْبُن عُ فَََل  ُهوَ  ْن كُ ْم يَ َوإِْن لَ  ْنَطلََق  َخْْيَ لََك ِِفْ قَْتلِِه". قَاَل ا َمَر: اِ
لَِك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  عليه وسلم َوأَُِب ُ بُْن كَْعِب  بَْعَد ذَ

ْبُن َصي َاد  فََطفِ  َق َرُسْوُل  اْْلَْنَصاِري ُ يَُؤم َاِن الن َْخَل ال َِِتْ فِْيَها ا
ُذْوِع الن َْخِل َوُهَو يَْخِتُل أَْن   بُِج ِقْي ت َ يَ  وسلم اهلل عليه ىلاهلِل ص 
بِْن َصي َاد  َشْيًئا قَْبَل أَْن يََراهُ يَْس  ْبُن َصي َاد  ُمْضَطِجٌع  َمَع ِمَن ا َوا

ْبِن َصي َ  اد  الن َِب َ  َعىَل فَِراِشِه ِِفْ قَِطْيَفة  لَُه فِْيَها َزْمَزَمٌة فََرأَْت أُم  ا
لَْت: أَْي  ِقْي يَت َ  وَ م َوهُ  عليه وسل هللصىل ا بُِجُذْوِع الن َْخِل. فََقا
ْبُن  -َوُهَو اْسُمُه  - َصاُف  َصي َاد . قَاَل َرُسْوُل اهلِل   َهَذا ُمَحم ٌَد. فََتَناََه ا

". قَاَل َعْبُد اهلِل بُْن ُعَمرَ  َ َ : صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو َتَركَْتُه َبْي 
اِس فَأَْثََن َعىَل اهلِل بَِما الن َ ِِف  لموسعليه صىل اهلل  قَاَم َرُسْوُل اهللِ 

ْ أُْنِذرُ ُهَو أَْهلُ  اَل فََقاَل: "إِِن ِ ج َ َكَر الد َ كُُمْوهُ َوَما ِمْن نَِب   إِل َ ُه ثُم َ ذَ
ْ َسأَ  َلِكِن ِ  قُْوُل لَُكْم فِْيهِ َوقَْد أَْنَذَر قَْوُمُه لََقْد أَْنَذَر نُْوٌح قَْوَمُه َو

أَن َ اهلَل لَْيَس  لَِقْوِمِه َتْعلَُمْوَن أَن َُه أَْعَوُر وَ   نَِب ٌ هُ لْ  يَقُ ْوًل لَْم قَ
 . "بِأَْعَور  
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5494. (1) [3/1518 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: మా న్ననిగారు 

'ఉమర్ (ర్), పర వకత  (స) అనుచరుల్ బృందంలో పర వకత  (స) 
వెంట ఇబి సయాయద్ వదద క బయలుదేరారు.  పర వకత  
(స) అతనిి యూద్తెగ బనీ ము'గాల వీధిల్ల 
ప్ల్ల ల్తో ఆడుతూ ఉండటం చూసారు. అపుపడు 
అతడు యవవనదశక చేరుకన్నిడు. ఇబి 
సయాయద్క మేము వచిచనటుట  తెలియదు. పర వకత  (స) 
అతని వదద క వెళ్ళి అతని వీపు చేతోత  తటాట రు. ఇంకా, 
'నీవు నేను దైవపర వకత నని సాక్షయం ఇసాత వా,' అంటే, ''నేను, 
'మీరు నిర్క్షరాస్యల్ పర వకత ,' అని నేను సాక్షయం ఇసాత ను,'' 
అని అన్నిడు. ఆ తరువాత, ''మీరు 'నేను 
దైవపర వకతన,' అని సాక్షయం ఇసాత రా,'' అని అన్నిడు. 
అపుపడు పర వకత  (స) వాడిని పటుట కని గటిట గా నొకాొరు. 
ఇంకా, 'నేను అలాల హ్ను, ఆయన పర వకత ను 
విశవసించాను' అని అన్నిరు. ఆ తరువాత పర వకత  (స), 
'నువువ ఏంటి చూస్త న్నివు,' అని అన్నిరు. వాడు, 
'నిజం మరియు అబదాం కూడా, అంటే న్న వదద క 
సతయమైన మరియు అసతయమైన వార్త లు వసాత యి,' అని 
అన్నిడు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 'నిజం, సతయం కల్గా 
పుల్గం చేసి నినుి కలిపంచడం జరిగ్నంది. సతయం, 
అసతయంలో ఏమాతు ం తేడా లేకండా పోయింది. 
అందువలా నీవు పర వకత  కాలేవు, ఎందుకంటే పర వకత  వదద క 
కేవల్ం సతయమైన వార్త లే వసాత యి,' అని అన్నిరు. ఆ 
తరువాత పర వకత  (స) వాడితో, 'నేను న్న హృదయంలో 
ఒక విష్యానిి ద్ధచి ఉంచాను. ద్ధనిి నీవు చెపుప,' 
అని అన్నిరు. వాడు వెంటనే, 'దుఖ్,' అని అన్నిడు. 
అపుపడు పర వకత  (స), 'ఇంతకంటే నీవు ముందుక పోలేవు 
పైెగా నువువ ఎల్ల పుపడూ అవమానం పాల్వుతావు,' 
అని అన్నిరు. 
అపుపడు 'ఉమర్ (ర్), 'తమరు ననుి వీడి మడ నర్క 
డానిక్ అనుమతి ఇవవండి. నేను వీడిని చంపుతాను'' 
అని అన్నిరు. అపుపడు పర వకత  (స), 'ఒకవేళ ఇతడు 
అసలైన దజాజ ల్ అయితే వాడిపైె నీక ఆధిపతయం 
ల్భించదు. ఎందుకంటే అసలైన దజాజ ల్ను చంపేవారు. 

'ఈసా (అ) ఒకవేళ వీడు అసలైన దజాజ ల్ కాకపోతే వీడిని 
చంపటం వల్ల  ఎటువంటి లాభ్మూ లేదు.'  

'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఆ తరువాత 
పర వకత  (స) మరియు ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ ఇదద రూ కల్సి 
ఇబిసయాయద్ మరియు అతని తలిల దండుర లు 
ఉంటుని తోటలోనిక్ వెళ్ళిరు. వారిదద రూ ర్హసయంగా 
అకసామతత గా ఇబిసయాయద్ వదద క వెళ్ళిల్ని 
అనుకన్నిరు. ఇబి సయాయద్ అపుపడు దుపపటి 
కపుపకని పండుకని ఉన్నిడు. అతని నోటి నుండి ఒక 
ర్కమైన శబద ం వస్త ంది. ఇబి సయాయద్ తలిల   పర వకత  (స) 
ఈ విధ్ంగా రావటం చూచి ''అరే 'సాఫ్, ము'హ మమద్ (స) 
వచాచరు,'' అని పలిక్ంది. అతడు వెంటనే లేచి 
కూరుచన్నిడు. అపుపడు పర వకత  (స), ''ఒకవేళ అతని 
తలిల  అతనిి ఆ సిథ తిలోనే వదలిపెడితే, సవయంగా 
వాడు తన గురించి చెపేపవాడు,'' అని అన్నిరు.  

'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఆ తరువాత 
పర వకత  (స) ఆ తోట నుండి బయటక వచాచరు. పర జల్ 
ముందు దీనిి గురించి ఒక పర సంగం చేసారు. దైవసోత తు ం 
తరువాత ''నేను మీక దజాజ ల్ కలోల లాల్ గురించి 
హెచచరించాను. ఇంకా పర తివయక్త క్ తన జాతిని దజాజ ల్ 
ఉపదర వాల్ గురించి హెచచరించి ఉన్నిరు. కాని ఏ పర వకత  
చెపపని విష్యం ఒకటి నేను మీక చెబుతాను. 
అదేమిటంటే, దజాజ ల్ ఒక కనుి గుర డిడ వాడు, 
అలాల హ్(త) మాతు ం ఇటువంటి లోపాల్క అతీతడు. 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 3/1519) (ح [ ) صحي  2]  - 5495
َ  ْن َوعَ  هلِل صىل اهلل عليه  ِد الُْخْدِري ِ قَاَل: لَِقَيُه َرُسْوُل اَسِعيْ ِِب أ

بَْن َصي َاد  يَ  -وسلم َوأَبُْو بَْكر  َوُعَمُر  ِِفْ بَْعِض ُطُرِق   -ْعِِنْ ا
ْ فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: " .الَْمِدْيَنةِ  أََتْشَهُد أَِن ِ

ْ َرُسْوُل اهلِل؟ فََقاَل َرُس أَتَ  ُهَو: الَ فَقَ  ل اهلِل؟"وْ َرُس  ْوُل اهلل ْشَهُد أَِن ِ
ئَِكِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسلِِه  صىل اهلل عليه وسلم: "آَمْنُت بِاهلِل َوَمََل 

صىل َماذَا َتَرى؟" قَاَل: أََرى َعْرًشا َعىَل اْلَماِء. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل 
َبْحِر َوَما َتَرى؟"   اْل  َعىَل َس يْ إِبِْل ى َعْرَش رَ اهلل عليه وسلم: "تَ 
ُسْوُل اهلِل   َوكَاِذبًا أَْو كَاِذبَْْيِ َوَصاِدقًا. فََقاَل رَ قَاَل: أََرى َصاِدقَْْيِ 

 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "صىل اهلل عليه وسلم: "لُِبَس عَلَْيِه فََدُعْوهُ 
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5495. (2) [3/1519 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకత  (స), అబూ 
బకర్ (ర్), 'ఉమర్ (ర్) మదీనహ్క చెందిన ఒక మార్గ ంలో 
ఇబి సయాయద్ను కలిసారు. పర వకత  (స) ఇబి 
సయాయద్తో ''నేను దైవపర వకత నని నువువ సాక్షయం 
ఇసాత వా?'' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ సమాధానంగా వాడు, 
''నేను దైవపర వకత నని మీరు సాక్షయం ఇసాత రా?'' అని 
అడిగాడు. అపుపడు పర వకత  (స), ''నేను అలాల హ్ను, 
ఆయన పర వకత ల్ను, ఆయన గర ంథాల్ను, ఆయన 
దూతల్ను విశవసిస్త న్నిను,'' అని అన్నిరు. ఆ 
తరువాత, 'నువువ ఏం చూస్త న్నివు,' అని వాడిని 
అడిగారు. ద్ధనిక్ వాడు, ''ఒక సింహాసన్ననిి నీటిపైె 
ఉనిటుట  చూస్త న్నిను,'' అని అన్నిడు. అపుపడు 
పర వకత  (స), ''అది షై'తాన్ సింహాసనం'' అని అన్నిరు. 
ఆ తరువాత పర వకత  (స) వాడిని ఇంకా ఏమిటి చూసాత వు 
అని అడిగారు. వాడు, ఇదద రు సతయవంతల్ను, ఒక 
అసతయవాదిని లేద్ధ ఇదద రు అసతయవంతల్ను, ఒక 
సతయవంతడిిచూస్త న్నిను. అంటే, 'సతాయసతాయల్ 
వార్త లు న్న దగగ ర్క వసాత యి' అని అన్నిడు. అపుపడు 
పర వకత  (స) నీ వయవహార్ం అనుమాన్నసపదమైనదిగా 
ఉంది. అంటే, 'నీవు జోయతిషుయడవు,' అని అన్నిరు. 
అనేకర్కాల్ సతయమైన, అసతయమైన విష్యాలు 
షై'తానులు నీచెవిలో వేసాత యి. ఇపుపడునినుి 
నమమడం జరుగదు. ఇపుపడు దీనిి వదిలయియ, ద్ధనిి 
గురించి చరిచంచక అని అన్నిరు. (ముసిల మ్) 

 ( 3/1519)[ ) صحيح (  3]  - 5496
ْبَن َصي َاد  َسأََل الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم َعْن   َوَعْنُه أَن َ ا

لٌِص  . َرَواهُ  "ُتْرَبِة الَْجن َِة. فََقاَل: "دَُر َمَكٌة يَْبَضاُء َوِمْسٌك َخا
  .ِلٌم ُمْس 

5496. (3) [3/1519- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: ఇబి సయాయద్ 
పర వకత  (స)ను, 'సవర్గ ంలోని మటిట  ఎటువంటిది' అని 
అడిగాడు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స) ''సవర్గ ంలోని మటిట ర్ంగు 
తెల్ల ని మైద్ధ ప్ండిలా ఉంటుంది, స్వాసనలో కస్తత రిలా 
ఉంటుంది'' అని సమాధానం ఇచాచరు.'' (ముసిల మ్) 

 ( 3/1519) [ ) صحيح ( 4]  - 5497
ْبَن َصي َ ْن نَ َوعَ  بُْن ُعَمَر ا اد  ِِف بَْعِض ُطُرِق  اِفع  قَاَل: لَِقَي ا

ك ََة.   .الَْمِدْيَنةِ  ْنَتَفَخ َحّت  َمأَل الس ِ فََقاَل لَُه قَْوًل أَْغَضَبُه فَا
ْبُن ُعَمَر َعىَل َحْفَصَة َوقَْد بَلََغهَ  لَْت لَُه: َرِحمَ فََدَخَل ا اهلُل  َك ا فََقا

ْبِن  ِمَن  َت دْ أَرَ  َما هلِل عليه وسلم   َصي َاد ؟ أََما عَِلْمَت أَن َ َرُسْوَل ا ا
  .. َرَواهُ ُمْسِلٌم " يَْغَضُبَهاقَاَل: "إِن ََما يَْخُرُج ِمْن َغَضَبة  

5497. (4) [3/1519 -దృఢం] 
న్నఫె' (ర్) కథనం: 'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) ఇబి 
సయాయద్ను మదీనహ్ ద్ధరిలో కలిసారు. ఇబి 'ఉమర్ 
(ర్) అతనితో ఒక విష్యం అన్నిరు. ద్ధనివల్ల  అతడు 
చాలా ఆగర హానిక్ గురి అయాయడు. కోపంతో అతని 
నరాలు ఉబిబ పోయాయి. చివరిక్ వీధి అంతా జనంతో 
నిండిపోయింది. ఇబి 'ఉమర్ (ర్) తన సోదరి 'హఫ్'సహ్ 
(ర్) వదద క వెళ్ళిరు. ఆమక కూడా ఈ వార్త  అందింది. 
'హఫసహ్ (ర్) ఇబి ఉమర్తో, ''అలాల హ్ నినుి 
క్షమించుగాక! నువువ ఇబి సయాయద్ను ఎందుక 
రచచగొటాట వు. వాడి గురించి నీక తెలియదు. పర వకత  (స) 
ఇలా పర వచించారు, 'దజాజ ల్ను ఆగర హం తెప్పస్తత నే 
బహర్గ తం అవుతాడు,' అని అన్నిరు. (ముసిల మ్) 

 ( 3/1520)( ح [ ) صحي  5]  - 5498
َ  ْن َوعَ  ْبَن َصي َ َسعِ  ِِبْ أ اد  إِىل َمك ََة ْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َصِحْبُت ا

اُل أَلَْسَت َسِمْعُت  فََقاَل: َما لَِقْيُت ِمَن الن َاِس  ج َ ؟ يَْزَعُمْوَن أَِن ِ الد َ
  ْد َوقَ ْولَُد لَُه".  َل يُ "إِن َهُ  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: 

ِل  َ َد ِلْ ُو  لَْيَس قَْد قَاَل:َوأَنَا ُمْسِلٌم أَْو  "ُهَوكَافٌِر". اَل:ْد قََس قَيْ لَ  أ
َوقَْد أَقَْبلُْت ِمَن الَْمِدْيَنِة َوأَنَا  "َل يَْدُخُل الَْمِدْيَنَة َوَل َمك ََة"؟

َ  أََما َواهلِل إِِن ِ  : ِل قَوْ  ثُم َ قَاَل ِلْ ِِفْ آِخرِ  أُِرْيُد َمك ََة.   هُ َد َمْولِ عْلَُم َْل
 قُلُْت لَُه:  فَلَب ََسِِنْ قَاَل:  ُه قَاَل:ُه َوأَْيَن ُهَو َوأَْعِرُف أَبَاهُ َوأُم َ كَانَ َومَ 

ُجُل؟  قَاَل: َتب ًا لََك َسائَِرالَْيْوِم.  َك أَن ََك ذَاَك الر َ َوقِْيَل لَُه: أَيَُسر ُ
  .ِلٌم َواهُ ُمْس .رَ لَي َ َما كَِرْهُت ِرَض عَلَْو عُ  فََقاَل: قَاَل:

5498. (5) [3/1520- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) ఇబి సయాయద్ను 
కల్వడం గురించి ఇలా అన్నిరు: ''నేను 'హజజ ్క 
వెళ్ళతన్నిను. ద్ధరిలోఇబిసయాయద్ను కలిసాను. 
అతను న్నతో, 'పర జల్ మాటల్వల్ల  న్నక చాలా బాధ్ 
కలుగుతంది, వాళ్ళి ననేి దజాజ ల్గా భావిస్త న్నిరు, 
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కాని నేను దజాజ ల్ను కాను, దజాజ ల్ను గురించి పర వకత  (స) 
అతడు మకొహ్ మదీనహ్ల్లో పర వేశించలేడని, అతనిక్ 
సంతానం కూడా ఉండదని అన్నిరు. నేను మదీనహ్లో 
జనిమంచాననే విష్యం మీక తెలుస్, న్న తలిల  
దండుర లు, బంధువులు మదీనహ్లోనే ఉంటున్నిరు. 
ఇంకా ఇపుపడు నేను 'హజజ ్ చేయడానిక్ 
వెళ్ళతన్నిను, ఇంకా న్నక భారాయబిడడ లు కూడా 
ఉన్నిరు, ఆ దజాజ ల్ అవిశ్వవసి అయి ఉంటాడు. కాని 
నేను ముసిల మ్ను, ఇనిి విష్యాలు ఉన్ని పర జలు 
ననుి గురించి ఇటువంటి మాటలు అంటున్నిరు. 
దీనివల్ల  న్నక చాలా బాధ్ కలుగుతంది,' అని 
అన్నిడు. ఇంకా ఇబి సయాయద్ దైవం సాక్ష ! దజాజ ల్ 
జనిమంచే సాథ నం, ఉండేసాథ నం ఇపుపడు ఎకొడ ఉన్నిడు, 
అతని తలిల దండుర లవరు అనేవనీి న్నక తెలుస్నని 
అన్నిడు. 
అబూ సయాయద్ (ర్), ''అతడు తన మాటల్ వల్ల  
మమమలిి అనుమాన్ననిక్ గురిచేసాడు, అందుక నేను 
'నువువ న్నశనం అవుగాక' అని అన్నిను. ఇబి 
సయాయద్ను, 'ఒకవేళ నినుి నువువ కూడా దజాజ ల్వే 
అని అంటే చెడుగా భావిసాత వా?' అని అడగటం జరిగ్నంది. 
ద్ధనికతడు ఒకవేళ ననుి దజాజ ల్ చేసివేస్తత , ఇందులో 
న్నక అభ్యంతర్ం ఉండదు,' అని అన్నిడు. (ముసిల మ్)  

 ( 3/1520)[ ) صحيح (  6] - 5499
بِْن ُعَمَر َرِضَي  ُتُه َوقَْد نََفَرْت عَْيُنُه  يْ قِ َل: لَ هلُل َعْنُهَما قَاا َوَعِن ا

َل   ْت عَْيُنَك َما أََرى؟ قَاَل: َل أَْدِرْي. قُلُْت:فَُقلُْت: َمَّت فََعلَ 
َتْدِرْي َوِهَي ِِفْ َرأِْسَك؟ قَاَل: إِْن َشاَء اهلُل َخلََقَها ِِفْ َعَصاَك. قَاَل: 

ِ نَِخْْيِ ِحمَ فََنخَ    .ٌم ِل ُمْس   َسِمْعت. َرَواهُ ار  َر كَأََشد 
5499. (6) [3/1520 - దృఢం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఇబి 
సయాయద్ను కలిసాను. అపుపడు అతని కనుి 

వాచిపోయి  ఉంది. 'నీ కనుి ఎపుపడు వాచిపోయింది,' 
అని అడిగాను. ద్ధనికతడు, 'న్నక తెలియదు' అని 
అన్నిడు. ద్ధనిక్ నేను, ''నీక తెలియద్ధ? కనుి నీ 
తల్లో ఉంది'' అని అన్నిను. ద్ధని కతను, ఒకవేళ 
అలాల హ్ కోరితే, న్నకనుి చేతి కర్ర లో సృషిట సాత డు,' అని 

అన్నిడు. ఇంకా ఇబి సయాయద్ ముకొతో 
గాడిదలాంటి శబద ం చేసాడు, చాలా బిగగ ర్గా గాడిదలా.'' 
(ముసిల మ్) 

 (3/1520)[ ) متفق عليه (  7]  - 5500
َرأَْيُت َجاِبَر بَْن َعْبِد اهلِل   ِر قَاَل:دِ كَ ُمنْ م َِد بِْن اْل  ُمَح ْن َوعَ 
الُ  يَْحِلُف  ج َ ي َاِد الد َ ْبَن الص َ َتْحِلُف بِاهلِل؟ قَاَل:  قُلُْت: .بِاهلِل أَن َ ا

لَِك ِعْنَد الن َِب ِ ص  ْ َسِمْعُت ُعَمَر يَْحِلُف َعىل ذَ ىل اهلل عليه  إِِن ِ
   .ه وسلم . ُمت ََفٌق عَلَْيهِ ليع  اهلل  صىلْرهُ الن َِب ُ كِ فَلَْم يُنْ  .وسلم

5500. (7) [3/1520-  ఏకీభవితం] 
ము'హమమద్ బిన్ మున్కదిర్ (ర్) కథనం: నేను జాబిర్ 
బిన్ 'అబుద లాల హ్ను చూసాను. అతడు పర మాణం చేసి, 
'ఇబి సయాయద్ దజాజ ల్' అని అన్నిరు. నేనతనితో, 
'మీరు  పర మాణం చేసి చెబుతన్నిరా?' అని అన్నిను. 
ద్ధనికతను నేను 'ఉమర్ (ర్) ద్ధవరా, పర వకత  (స) ముందు 
దీనిపైె పర మాణం చేస్తత , పర వకత  (స) ద్ధనుిండి 
వారించలేదని విన్నిను' అని అన్నిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసిల మ్)  
అంటే దజాజ ల్క చెందిన కనిి గుణాలు ఇబి 
సయాయద్లో ఉండేవి. 

----- 

ْل      రండవ విభాగంلْث َاِِنْ  ُل ا ْص فَ ا
 ( 3/1521) [ ) صحيح ( 8]  - 5501

بُْن كَاَن  َعْن نَاِفع  قَاَل:  َيُقْوُل:ا َواهلِل َما أَُشك ُ أَن َ   ُعَمَر
الَ  ج َ ْبُن َصي َاد . الَْمِسْيَح الد َ َتاِب  َرَواهُ أَُبْو دَاُودَ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ"كِ  ا
 .الَْبْعِث َوالن ُُشْوِر"

5501. (8) [3/1521-దృఢం] 
న్నఫె' (ర్) కథనం: ఇబి సయాయద్ కూడా దజాజ ల్ అనే 
విష్యంలో న్నక ఎలాంటి సందేహం లేదని 'అబుద లాల హ్ 
బిన్ 'ఉమర్ అనేవారు. (బైహఖీ-/బ'అస్' వనిషూర్) 

 ( 3/1521)[ ) صحيح (  9]  - 5502
ْب قَْد فََقْدنَا   َعْنُه قَاَل:َوَعْن َجاِبر  َرِضَي اهللُ  َم  َن َصي َاد  يَوْ ا

   .َواهُ أَبُْو دَاُودَ رَ  ةِ.ر َ الَْح 
5502. (9) [3/1521-దృఢం] 
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జాబిర్ (ర్) కథనం: 'హురర హ్ యుదా సంఘటనలో 
ఇబి సయాయద్ను మేము చూడలేదు. ఆ యుదాంలో 
మర్ణించి ఉండవచుచ. (అబూ  ద్ధవూద్) 

 (3/1521)سته ( [ ) لم تتم درا 10]  - 5503
ْ بَ    اهلل عليه وسلم:صىل اهللِ  لُ قَاَل َرُسوْ  َرةَ قَاَل:كْ َوَعْن أَِِب

اِل َثََلثِ  ج َ ًما َل يُْولَُد لَُهَما وَ "يَْمُكُث أَبُو الد َ لٌَد ثُم َ يُْولَُد  ْْيَ عَا
يََناُم   أَْضَرُس َوأَقَل ُُه َمْنَفَعًة َتَناُم عَْيَناهُ َوَل  لَُهَما غََُلُم أَْعَورُ 

ْيِه و يه عل اهلل اهلل صىل لََنا َرُسْولُ  ثُم َ نََعَت  قَلُْبُه". سلم أَبََو
ُه اْمَرأٌة فََقاَل: "أَبُْوهُ ِطَواُل َضْرُب الل َ  ْحِم كَأَن َ أَْنَفُه ِمْنَقاٌر َوأُم ُ

ْيلَُة الَْيَدْيِن". فََقاَل أَبُْو بَْكَرةَ: فََسِمْعَنا بَِموْ فَ  لُْوِد ِِف  ْرَضاِخي ٌَة َطِو
بَْْيُ بْ ُت الَْيُهْوِد. فََذَهبْ  ْيِه و َ الْعَ  ُن  أَنَا َوالز ُ اِم َحّت َ دََخلَْنا َعىَل أَبََو

َهْل لَُكَما  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فِْيِهَما فَُقلَْنافَإِذَا نَْعُت 
ًما َل يُْولَُد لََنا وَ  لٌَد؟ فََقاَل: َمَكْثَنا ثَََلثِْْيَ عَا لَِد لََنا  َو لٌَد ثُم َ ُو

َ  غََُلٌم    .َعٌة َتَناُم عَْيَناهُ َوَل يََناُم قَلُْبهُ فَ نْ ُه مَ ْعَوُر أَْضَرُس َوأَقَل َ أ
ْمِس ِِفْ قَِطْيَفة   فََخَرجْ قَاَل  َنا ِمْن ِعْنِدِهَما فَإِذَا ُهَو ُمْنَجِدٌل ِِف الش َ

لَُه َهْمَهَمٌة فََكَشَف َعْن رأِْسِه فََقاَل: َما  َوَهْل َسِمْعَت َما قُلُْتَما:  َو
ُ  .اَي وَل يََناُم قَلِْبْ نَ يْ اُم عَ نَ قَاَل: نََعْم تَ  لَْنا؟قُ ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الَت ِ

5503. (10) [3/1521-అపరశోధితం] 
అబూ బక్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''దజాజ ల్ తలిల దండుర లు 30 సంవతసరాల్ వర్క 
సంతానం లేకండా ఉంటారు. ఆ తరువాత వారిక్ ఒక 
గుర డిడ  బిడడ  పుడతాడు. అతని పళ్ళి పెదద విగా ఉంటాయి. 
వాడివల్ల  ఇంటి వారిక్ చాలా తకొవ లాభ్మే 
చేకూరుతంది. అతడి కళ్ళి నిదర పోతాయి, కాని అతని 
హృదయం మాతు ం నిదర పోదు.'' ఆ తరువాత పర వకత  (స) 
అతడి తలిల దండుర ల్ గురించి పేర్కొంటూ, అతడి తండిర  
పడవుగా, సనిగా ఉంటాడు, ముకొ స్తదిలా 
ఉంటుంది, ఇంకా అతని తలిల  బల్ంగా, పడవైెన చేతలు 
కలిగ్న ఉంటుంది,' అని అన్నిరు.  
అబూ బక్ర్హ్ కథనం: మేము మదీనహ్ యూదులోల  
ఇటువంటి బిడడ  జనిమంచాడని విన్నిం, పర వకత  (స) 
చెప్పనటేట . నేను మరియు 'జుబై్నర్ బిన్ 'అవావమ్ అతని 
తలిల దండుర ల్ వదద క వెళ్ళిం. చూస్తత  వారిదద రూ పర వకత  (స) 
చెప్పనటేట  ఉన్నిరు. మేము వారితో, 'మీక అబాబయి 
ఉన్నిడా,' అని అడిగాము. ద్ధనిక్ వారు, '30 

సంవతసరాల్ వర్క మాక సంతానం కల్గలేదు. ఆ 
తరువాత మాక ఒక గుర డిడ  బిడడ  జనిమంచాడు. అతడి 
వల్ల  మాక ఎటువంటి లాభ్మూ చేకూర్టం లేదు. 
వాడికళ్ళి నిదర పోతాయి కాని హృదయం మేల్గొని 
ఉంటుంది,' అని అన్నిరు. మేము వారి దగగ రి నుండి ఆ 
బాలుని వదద క వెళ్ళిము. ఎండలో దుపపటి కపుపకని 
పండుకన్నిడు. ఏదో గుసగుసలాడుతన్నిడు. ఆ 
బాలుడు దుపపటి తల్గ్నంచి, 'మీరేమంటున్నిరు,' 
అని అడిగాడు. ద్ధనిక్ మేము, 'మేమనిది నువువ 
విన్నివా?' అని అడిగాము. ద్ధనిక్ ఆ బాలుడు, 'న్న 
కళ్ళి పడుకంటాయి. కాని, న్న హృదయం మాతు ం 
మేల్గొని  ఉంటుంది,' అని  అన్నిడు. (తిరిమజి') 

 (3/1522)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 5504
لَْمِديْ  لََدْت غََُلًما َوَعْن َجاِبر  أَن َ اْمَرأَةً ِمَن الَْيُهْوِد بِا َنِة َو

لَِعًة نَ حَ َمْمُسوْ  َ ُه فَ اُب ًة عَْيُنُه َطا َفَق َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ْش أ
اُل فََوَجَدهُ َتْحَت قَِطْيَفة  يَُهْمِهُم. وسلم أَْن يَُكْوَن  ج َ فَآذَنَْتُه  الد َ

لَْت:   .َن الَْقِطْيَفةِ يَا َعْبَد اهلِل َهَذا أَبُو الَْقاِسِم فََخَرَج مِ  أُم ُُه فََقا
َها قَاَتلََها اهلُل؟ لَْو لَ ا م: مَ سل  عليه و ُل اهلِل صىل اهلل وْ فََقاَل َرُس 

" َ َ ْبِن ُعَمرَ كَرَ فََذ  .َتَركََتُه لََبْي  فََقاَل ُعَمَر  . ِمثَْل َمْعََن َحِدْيِث ا
اِب اِْئَذْن ِلْ يَا َرُسْوَل اهلِل فَأَقُْتلَهُ  ْوُل اهلِل  فََقاَل َرُس  .بِْن الَْخط َ

 إِن ََما هُ بَ َصاحِ  ْت ْن يَُكْن ُهَو فَلَْيَس "إِ  اهلل عليه وسلم: صىل
َيَم َوإِل َ يَ  ُكْن ُهَو فَلَْيَس لََك أََتْقُتَل َرُجًَل َصاِحُبُه ِعْيََس بُْن َمْر

ِل الَْعْهِد". فَلَْم يََزْل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِمْن أَهْ 
اُل. رَواهُ ِِفْ شَ ُمْشِفًقا أَن َُه هُ  ج َ ن َةِ رْ َو الد َ  .ِح الس ُ

5504. (11) [3/1522 -అపరశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: మదీనహ్లోని ఒక యూదుని 
ఇంట్లల  ఒక బాలుడు జనిమంచాడు. అతనిక్ ఒక కనుి 
మాతు మే ఉంది. ఇంకా పెదద పెదద  పళ్ళి బయటక 
చొచుచకని వచాచయి. పర వకత  (స)కు, 'ఆ బాలుడే దజాజ ల్ 
అయి ఉండవచచనే ఆందోళన కలిగ్నంది. ఒకరోజు పర వకత  
(స) ఆ బాలుణోి చూడటానిక్ వెళ్ళిరు. అతడు ఒక 
దుపపటి కపుపకని పరుండి ఉన్నిడు. మల్ల గా ఏదో 
గుసగుసలాడుతన్నిడు. అతని తలిల  పర వకత  (స)ను 
చూసి ఆ బాలునితో, 'ఓ అబాబయి! పర వకత  (స) గారు 
వచాచరు,' అని చెప్పంది. అతడు దుపపటి నుండి 
తల్తీసాడు. అపుపడు పర వకత  (స) 'వెధ్వ ఆడది, న్న 
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గురించి వాడిక్ తెలియపర్చింది. ఒకవేళ వాడిక్త 
చెపపకండా ఉంటే వాడు తన వాసత వం అంతా 
బయటపెటేట  వాడు.' అని అన్నిర్. ఆ తరువాత 
జాబిర్ (ర్) పర వకత  (స) 'హదీస్'ను చెపాపరు. ద్ధనిి విని 
'ఉమర్ (ర్), 'ఓ పర వకాత ! ననుి వీడిని నరికేందుక 
అనుమతి ఇవవండి,' అని అన్నిరు. ద్ధనిక్ పర వకత  (స), 
'ఒకవేళ ఇతడే దజాజ ల్ అయిఉంటే నీవు వీడిని 

చంపలేవు. ఎందుకంటే దజాజ ల్ను 'ఈసా(అ) మాతు మే 
చంపుతారు. ఒకవేళ ఇతడు దజాజ ల్ కాకండా ఉంటే, 
నేను న్న అనుచర్ సమాజంలోని ఎవవరినీ చంపే 
అనుమతి ఇవవను.' అని అన్నిర్. అయితే పర వకత  
(స)క ఇతడు దజాజ ల్ కాదు కద్ధ అనే అనుమానం 
ఉండేది. ఎందుకంటే ఇతనిలో అనేక దజాజ ల్ గుణాలు 
ఉండేవి.  (ష్ర్'హుస్సనిహ్) 

----- 

لِِث  لَْفْصِل الث َا َ  َوَهَذا الَْباُب َخال  َعِن ا
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
ََلُم ِعْيََس عَلَيْ   َباُب ُنُزْوِل   - 5  ِه الس َ

5. 'ఈస (అ)  పునరాగమనం 
لْفَ  َ َ   ْصُل ا لُ اْْل    మొద్టి  విభాగం    و َ

 (3/1523) [ ) متفق عليه ( 1]  - 5505
ْيَرةَ قَاَل: ْن عَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَِِبْ ُهَر

َيَم  "َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ لَُيْوِشَكن َ أَْن يَْْنِلَ  ْبُن َمْر فِْيُكُم ا
ِل عَ  َحَكًما َي َدًل فََيْكِسُر الص َ َيَضُع الِْجْزَيَة  اْل  ْقُتُل ْيَب َو ِخْْنِْيُر َو

َيِفْيُض الَْماُل  ْجَدةُ َو   َحّت  َل يَْقَبلَُه أََحٌد َحّت  َتُكْوُن الس َ
ْنَيا َوَما فِْيَها". ثُم َ يَُقْوُل أَبُ  اِمَن الد ُ َرْيَرةَ: َُ ْو ه الَْواِحَدةُ َخْْيً

ْ إِْن  َ إِ اِب ِل الِْكتَ َوإِْن م ِْن أَهْ ) ْئُتْم ِش فَاقَْرُؤا  لَُيْؤِمَنن َ بِِه قَْبَل  ل 
   .ٌق عَلَْيهِ ُمت َفَ اْلية. ( 159: 4؛َمْوتِهِ 

5505. (1) [3/1523-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''ఎవరిచేతిలో న్న పార ణం ఉందో ఆయన సాక్ష ! 
నిససందేహంగా 'ఈసా ఇబ్ని మర్యమ్ ఆకాశం నుండి మీ 

మధ్య దిగుతాడు. అతడు ఒక న్నయయ పాల్కడిగా 
ఉంటారు. అతడు శిలువను విర్చివేసాత రు. ఇంకా పందిని 
చంప్వేసాత రు. పనుి(జి'జాయ)ను తల్గ్నసాత రు. అతని 
కాల్ంలో ధ్నసంపదలు అధికమవుతాయి. చివరిక్ 
వాటిని తీస్కనే వాడుండడు. ఒకొ సజాద  అనిిటికంటే 
విలువైెనదిగా ఉంటుంది.  
ఆ తరువాత అబూ హురైర్హ్ (ర్) ఇలా అనేవారు, 

''ఒకవేళ మీరు కోరితే ఈ ఆయత్తన పఠించండి, 
మరయు గ్ర ంథపర జలాో ఎవడు కూడా అతనిని 
('ఈసాన), అతని మరణానిక్త పూరవం (అతన, అలా్లహ్  
యొక్క సందేశహర్డు మరయు ఒక్ మాన్వుడని), 
విశవస్లంచకుండా ఉండడు...'' 42 )అన్-నిసా', 4:159 ( 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 ( 3/1523) (ح ) صحي [  2]  - 5506
 

42) వివర్ణ-5505: చివరి కాల్ంలో పర ళయానిక్ ముందు 

'ఈసా (అ) ఆకాశం నుండి దిగుతారు. ఇసాల మీయ 

వయవసథ ను సాథ ప్సాత రు. కైరసత వధ్రామనిి అంతంచేసాత రు. 

శిలువను  ధ్వంసంచేసాత రు, పందిని పెంచటం, తినటం 

నిషేధిసాత రు. ఇసాల మీయదేశ్వలోల  ముసిల మేతరుల్పైె ఉని 

పనుిను ర్దుద చేసాత రు. 'ఇసాల మీయ దేశ్వలోల  ఉని 

ముసిల మేతరులు ఇసాల మ్ స్వవకరించాలి, లేద్ధ మర్ణానిక్ 

సిదాంకావాలి,' అని ఆదేశ్వలు జారీచేసాత రు. ఇసాల మ్ తపప 

మరేదీ స్వవకరించబడదు. ఈ విధ్ంగా పనుి ర్దుద  

చేయడం జరుగుతంది. ఈ కాల్ంలో శుభాలు 

అవతరిసాత యి. ధ్నసంపదలు ఎంత అధికంగా 

ఉంటాయంటే పర తి వయక్త  ధ్నవంతడైపోతాడు. ఎవరికీ 

ధ్న సంపదల్పటల  ఆశక్త ఉండదు. ఎవరూ ద్ధనధ్రామలు 

తీస్కోరు. ఇటువంటి సమయాలోల  మానవులు 

దైవారాధ్నలో నిమగిమయి ఉంటారు. సజాద లో వారిక్ 

అమితానందం, సంతోష్ం, స్ఖ్శ్వంతలు కలుగు 

తాయి. ఒకొ సజాద  చాలా విలువైెనదిగా ఉంటుంది. గర ంథ 

పర జలు వారు యూదులైన్న, కైరసత వులైన్న 'ఈసా (అ)ను 

విశవసిసాత రు.  తమ తపుపడు నమమకాల్ను విసరిజ సాత రు. 

సతయ విశ్వవసానిి అనుసరిసాత రు. అంటే 'ఈసా (అ) 

అలా్లహ్ ద్ధస్ల్ని, ఆయన పర వకత  అని, మరియమ్ 

కమారుల్ని విశవసించి ఆ కాల్ంలో గర ంథ పర జల్ందరూ 

'ఈసా (అ) మర్ణానిక్ ముందే ఇసాల మ్ స్వవకరిసాత రు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1943 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
"َواهلِل    عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َوَعْنُه قَاَل:

بُْن لََيْْنِلَن َ  َ   ا لََيْقُتََل  ِلْيَب َو َيَم َحَكًما عَاِدًل فَلََيْكِسَرن َ الص َ َمْر
لََيْضَعأالِْخْْنِيْ  َل  ن َ َر َو كَن َ الِْقََل يَ الِْجْزَيَة َو ا  هَ عَلَيْ ََع  يَْس َص فَََل َْتُ

ْحَناءُ  لََتْذَهَب َ الش َ لََيْد الت ََحاُس  وَ  َو   فَََل يَْقَبلُهُ  ىل الَْماِل ُعْوَن إِ ُد َو
 َرَواهُ ُمْسِلٌم.  أََحٌد".

َية  لَُهَما قَاَل: َيَم كَْيَف أَْنُتْم إِذَا نَ " َوِِفْ ِرَوا ْبُن َمْر فِْيُكْم َزَل ا
 . ُمُكْم ِمْنُكْم" اَوإِمَ 

5506. (2) [3/1523 - దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''దైవసాక్ష ! 'ఈసా బిన్ మర్యమ్ ఆకాశం నుండి దిగుతారు. 
న్నయయపాల్కలై ఉంటారు. శిలువను ధ్వంసం చేసాత రు. 
పందిని చంప్వేసాత రు. ముసిల మేతరుల్ పనుిను 
ర్దుద చేసాత రు. ఇంకా యవవనంలో ఉని ఒంటెల్ను వదలి 
వేయటం జరుగుతంది. వాటిని వాహన్నలుగా 
ఉపయోగ్నంచటం జరుగదు. పర జల్ హృదయాల్ నుండి 
ఈరాష యదేవష్కలు, అస్తయ, శతు తవం మొదలైనవి 
నశిసాత యి. 'ఈసా (అ) పర జల్ను ధ్న సంపదలు 
ఇవవటానిక్  ప్లుసాత రు. కాని ఎవరూ అవసర్ం 
లేనందున తీస్కోవటానిక్ ముందుక రారు. (ముసా్లమ్)  
మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఇలా ఉంది, '' 'ఈసా ఇబ్ని మర్యమ్ 
మీ మధ్య దిగ్ననపుడు, మీ ఇమాము మీలో 
ఒకరుంటారు.'' 43  

 

43) వివర్ణ-5506: పర ళయానిక్ ముందు ఇమామ్ 

మహ్దీ కాలంల్ల 'ఈస (అ) ఆకాశం నుండి 

దిగుతారు. కైరసత వ మతానిి ర్దుద చేసాత రు. ఇసాల మ్ 

ధ్రామనిి అనుసరిసాత రు. ఖురఆన్, 'హదీస్'ల్ను 

అనుసరిసాత రు. 'ఈసా ఇబ్ని మర్యమ్ పర వకత  అయి 

నపపటికీ, అతని దైవదౌతయం పర వకత  (స) దైవ 

దౌతాయర్ంభ్ంలో ర్దద యిపోయింది. ఇపుపడు దిగ్ననపుపడు 

ఒక ముసోిమ్గా దిగుతారు. ఖుర్ఆన్, 'హదీస్'ల్ 

పర కార్ం ఆచరిసాత రు. 'ఈసా (అ) ముసిల ముల్ న్నయకనిక్ 

విధేయులై ఉంటారు. గర ంథ పర జలైన యూదులు, 

కైరసత వుల్తో పనుి తీస్కోవటం ధ్ర్మమే అయినపపటికీ, 

'ఈసా (అ) తన కాల్ంలో గర ంథ పర జల్నుండి పనుి 

తీస్కోరు. అంటే ఇసాల మ్ స్వవకరించాలి లేద్ధ 

చంపబడటం జరుగుతంది. ఈ కాల్ంలో పర జల్ 

హృదయాల్ నుండి ఈరాష య దేవష్కలు, శతు తవం అనీి 

 ( 3/1523)[ ) صحيح (  3]  - 5507
"َل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبر  قَاَل:

ِِتْ يَُقاِتلُ َتَزاُل َطائَِفٌة  ْيَن إِىل اْل ْوَن َعىَل ِمْن أُم َ يَْوِم َحق ِ َظاِهِر
مَ الْقِ  َيَم  قَاَل: ". ةِ َيا هُ  فََيُقْولُ  ."فََيْْنُِل ِعْيََس بُْن َمْر  ْم: أَِمْْيُ

َل إِن َ بََعَضكُْم َعىَل بَْعض  أَُمَراُء َتْكِرَمَة   َتَعاَل َصل َ لََنا فََيُقْوُل:
  َرَواهُ ُمْسِلٌم  .َة"اهلِل َهِذهِ اْْلُم َ 

5507. (3) [3/1523- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''న్న అనుచర్ 
సమాజంలో ఒక బృందం ఎల్ల పుపడూ సతయం కోసం 
పోరాడుతూ ఉంటుంది. తీరుపదినం వర్కూ శతు వుల్పైె 
ఆధికయం కలిగ్న ఉంటుంది. ఇంకా 'ఈసా (అ) ఆకాశం నుండి 
దిగుతారు. అపుపడు ముసిల ముల్ న్నయకడు 
అతనితో, 'ర్ండి మమమలిి నమా'జు చదివించండి' అని 
అంటాడు. అపుపడు 'ఈసా (అ), 'నేను ఇమామత్ 
చేయను. ఎందుకంటే మీలోని కందరు కందరిపైె 
న్నయకలు, ఇమాములుగా ఉంటారు. అలాల హ్(త) ఈ 
అనుచర్ సమాజానిక్ పర తేయకత, గౌర్వం 
పర సాదించాడు.44 (ముసిల మ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ ب خال َعْن وهذا البا َ   ا
 

అంతమవుతాయి. ఎందుకంటే పర జల్ వదద  ఎంత ధ్నం 

ఉంటుందంటే వారిక్ ధ్న్నశ ఉండదు. ఇంకా ఒంటెల్ను 

విడుదల్ చేయడం జరుగుతంది. వాటి అవసర్మే 

ఉండదు. అందువల్ల  వాటిని వదలివేయటం జరుగు 

తంది. మరో ఉలేల ఖ్నంలో ఆ స్ఖ్సంతోష్కల్ 

సమయంలో మీ పరిసిథ తి ఎలా ఉంటుంది. 'ఈసా (అ) 

ఆకాశం నుండి దిగుతారు. ఇంకా మీలోని ఒకరు మీ 

న్నయకడిగా ఉంటాడు. 'ఈసా (అ) అతని 

న్నయకతవంలో నమా'జు చదువుతారు. 

44) వివర్ణ-5507: అంటే అలాల హ్(త) ఈ అనుచర్ 

సమాజానిక్ పర తేయకతలు, గౌర్వం పర సాదించాడు. ఇంత 

గొపప పర వకత , అలాల హ్(త) ఆతమ ముసిల ముల్క 

ఇమామత్ చేయడానిక్ నిరాకరిసాత రు. వారి వెనుక 

నమా'జు చదువుతారు. స్బ్'హానలాల హ్ 'ఈసా (అ) మన 

పర వకత  (స)ను అనుసరిసాత రు. ఆ కాల్ంలో మహ్దీ (అ) 

కూడా ఉంటారు. అతన పర వకత  (స) యొక్క పర తినిధిగా 

ఉంటారు. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1944 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
ఇందులో రండవ విభాగం లేదు 

----- 
ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం ا

 ( 3/1524)  ؟[  4]  - 5508
و قَاَل: قَاَل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْمر 

َيَم إِىل اْْلَْرِض فَيَ  يُْولَُد لَُه وسلم: "يَْْنُِل ِعْيََس بُْن َمْر َتَزو َُج َو
َيْمُكُث  ِعَي ِِفْ قََِبِْي  مَ  ُن ْدفَ فَيُ  .َنًة ثُم َ يَمُْوُت ْمًسا َوأَْربَِعْْيَ َس خَ  َو

َيَم ِِفْ قَِْب  َواِحد  بَْْيَ أَِِبْ بَْكر  فَأَقُْوُم أَنَا َوِعْيََس بْنث مَ  ْر
بُْن الَْجْوِزي ُ ِِفْ ِكَتاِب الَْوفَا"َمرَ َوعُ   ِء . َرَواهُ ا

5508. (4) [3/1524 -? ] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, '' 'ఈసా బిన్ మర్యమ్ భూమిపైె దిగుతారు. 
వివాహం చేస్కంటారు. ఆయనక సంతానం కలుగు 
తంది. 45 సంవతసరాల్ వర్క పర పంచంలో ఉంటారు. 
ఆ తరువాత మర్ణిసాత రు. ఇంకా న్న సమాధిలో న్నతో 
పాటు ఖ్ననం చేయబడతారు. అనంతర్ం తీర్ుదిన్ం 
న్నడు నేనూ 'ఈసా - అబూ బకర్, ఉమర్ల్ మధ్య ఒకే 
సమాధి నుండి లేపబడతాము.'' ఇబి జౌ'జీ ఈ 
ఉలేల ఖ్న్ననిి  క్తాబుల్ వఫా'లో  పేర్కొన్నిరు. 45 

===== 
َمُتهُ   -6 َمْت ِقَيا اَعِة َوإِن َ َمْن َماَت فََقْد قَا  َباُب قُْرِب الس َ

6. పర ళయం చేరువల్ల ఉంది, మరణించిన 
వార్తకి  పర ళయం  సంభవించినటాే 

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ     మొదటి  విభాగం لُ ا
 (3/1525)عليه (  فقمت [ )  1]  - 5509

 َ اهلل   نَس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىلَعْن ُشْعَبَة َعْن قََتادَةَ َعْن أ
اَعُة كََهاتْْيِ  ْعَبُة: َل شُ . قَا"عليه وسلم: "بُِعثُْت أَنَا َوالس َ

ُ   ِِفْ قَِصِصِه كََفْصِل لُ َوَسِمْعُت قََتادَةَ يَُقوْ   .ْخَرىإِْحَداُهَما َعىَل اْْل
َ  فَََل  لَُه قََتادَةُ؟أ َكَرهُ َعْن أَنَس  أَْو قَا   .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  ْدِرْي أَذَ

 

45) వివర్ణ-5508: ఈ 'హదీస్' ద్ధవరా పర వకత  (స) గ్దిలో 

ఒక వయక్త క్ సరిపడే చోటు ఇంకా ఖాళ్ళగా ఉంది. అది 'ఈసా 

(అ) కర్క ఉంచబడింది. ఇంకా తీరుపదినంన్నడు 

పర వకత (స), 'ఈసా (అ), -- అబూ బకర్ 'ఉమర్ల్ మధ్య 

నుండి లేసాత రు. 

5509. (1) [3/1525-  ఏకీభవితం] 
షు'అబహ్ (ర్), ఖ్తాదహ్ ద్ధవరా, ఖ్తాదహ్ అనస్ 
ద్ధవరా కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''నేను, పర ళయం ఈ 
రండు వేర ళిలా పంపబడాడ ము. షు'అబహ్ (ర్) కథనం, 
''నేను ఖ్తాదహ్ (ర్) ద్ధవరా విన్నిను. అతను తన 
బోధ్నలోల  చూపుడు వేలు, మధ్యవేలును చూప్ 
అనేవారు. అయితే ఈ వివర్ణ ఖ్తాదహ్ చెపాపరో లేక 
అనస్ నుండి త్లుసుకని చెపాపరో తెలియదు.'' 46 
(బు'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 ( 3/1525) [ ) صحيح ( 2 ] - 5510
ِب َ  َجاِبر  قال: ْن َوعَ  هلل عليه وسلم يَُقْوُل  ا ىل ص َسِمْعُت الن َ

اَعِة؟ َوإِن ََما عِلُْمَها ِعْنَد   :قَْبَل أَْن ي َُمْوَت بَِشْهر   "َتْسأَلُْوِِنْ َعِن الس َ
ِِتْ عَلَْيَها أْ  اْْلَْرِض ِمْن نَْفس  َمْنُفْوَسة  يَ اهلِل َوأُقِْسُم بِاهلِل َما َعىَل 

  .ُمْسِلٌم  اهُ َروَ  ." َمِئذ  َنة  َوِهَي َحي ٌَة يَوْ ِماَئُة َس 
5510. (2) [3/1525  -దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాల హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా 
పర వచిస్తత  ఉండగా నేను విన్నిను, ''పర వకత  (స) తాను 
మర్ణించటానిక్ ఒక నల్ ముందు ఇలా పర వచించే వారు, 
''మీరు ననుి పర ళయం గురించి అడుగుతన్నిరు. 
అయితే వినండి, పర ళయజాానం కేవల్ం అలాల హ్(త) 
వదద నే ఉంది. ఇంకా అలా్లహ్పైె పర మాణం చేసి 
చెబుతన్నిను. 100 సంవతసరాల్ తరావత బర తి 
కండే ఏ పార ణీ ఈ రోజు సజీవంగా లేదు.''  47 (ముసిల మ్) 

 

46) వివర్ణ-5509: అంటే పర వకత  (స) దౌతాయనిి, 

పర ళయానిి కలిప్ చూప్ంచటానిక్ రండు వేర ళిను 

చూప్ంచటం జరిగ్నంది. అదేవిధ్ంగా న్న దైవదౌతయం 

పున్ర్తాథ న్ననిక్ ముందు వస్త ంది. పున్ర్తాథ న్ం న్న 

దైవదౌతయం వచిచన కంత కాలానిక్ సంభ్విస్త ంది. 

అదేవిధ్ంగా నేను అంతిమ పర వకత ను. న్న తరువాత 

పున్ర్తాథ న్ం వర్క ఏ పర వకాత  రాడు. ఏవిధ్ంగా 

చూపుడు వేలుక మధ్య వేలుక మధ్య ఏమీ లేదో ఆ 

విధ్ంగా మా ఇదద రి మధ్య ఎవరూ లేరు. న్న ధ్ర్మం అనిి 

ధ్రామల్ తరువాత వస్త ంది. ఆ తరువాత 

పున్ర్తాథ న్మే. 

47) వివర్ణ-5510: అంటే ఇపుపడు భూమిపైె ఉని ఏ 

పార ణీ 100 సంవతసరాల్ తరావత బర తిక్త ఉండదు. అంటే 

100 సంవతసరాల్ తరావత బర తిక్లేరు. అందరికంటే 
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 ( 3/1525)[ ) صحيح (  3]  - 5511
َل: "ل يأِت  اهلل عليه وسلم قَايد َعْن النب صىل أِب سع  وَعْن 
    .اْلرض نفس منفوسة اليوم". َرَواهُ ُمْسِلٌم  ىلوع سنة  مائة

5511. (3) [3/1525  -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర్) కథనం: పర వకత (స) పర వచనం, 

''ఇపుపడు సజీవంగా ఉనివారవరూ 100 సంవతస 
రాల్ తరావత సజీవంగా ఉండరు.''  48 (ముసిల మ్) 

 (3/1525)متفق عليه ( [ )  4]  - 5512
  كَاَن ِرَجاٌل ِمَن اْْلَْعَراِب يَأُْتْوَن الن َِب َ  : ْت َل  قَاَوَعْن عَائَِشةَ 

اعَ  ِة فَكَاَن يَْنُظُر إِىل  صىل اهلل عليه وسلم فََيْسأَلُْونَُه َعِن الس َ
َم   الَْهَرُم َحّت َ َتُقوْ هُ "إِْن يَِعَش َهَذا َل يُْدِركُ فََيُقْوُل: أَْصَغِرِهْم 

   .هِ يْ لَ ٌق عَ ُمت َفَ  ْيُكْم َساَعُتُكْم". عَلَ 
5512. (4) [3/1525-  ఏకీభవితం] 
'ఆయి'ష్హ్ (ర్) కథనం: చాలామంది అర్బుబలు 
వచేచవారు, ఇంకా పర ళయం గురించి పర వకత  (స)ను 
అడిగేవారు. అపుపడు వారిలో చిని వయస్ొల్ను 
చూచి, 'ఒకవేళ ఇతడు బర తిక్ఉంటే ముసలివాడవడు, 
చివరిక్ మీ మర్ణం సంభ్విస్త ంది' అని అనేవార్.49 

(బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 
----- 

    రండవ విభాగంالَْفْصُل الث َاِِنْ  
 (1526/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 5513

 
చివరి అనుచరుడు అబుతత ఫైెల్. అతను కూడా 110వ 

హజీర లో మర్ణించారు. 

48) వివర్ణ-5511: 100 సంవతసరాలు గడిచిన తరావత 

ఇపుపడుని వారవరూ సజీవంగా ఉండరు. ఇపుపడుని 

వారి పర ళయం 100 సంవతసరాల్ లోపలయే 

సంభ్విస్త ంది. మరణం కూడా మరణించే వార్త పటో 

పర ళయంతో సమానమే. అంటే చిని పర ళయం. 

అయితే పద్ు  పర ళయం ఎపుుడు వసుత ందో అలోాహ్ 

(త)కు త్పు మరవర్తకీ తెలియదు. 

49) వివర్ణ-5512: అంటే ఈ న్నడు ఈ యువకడు 

చిని వయస్ొడు. బర తిక్ఉంటే అతను ముసలి 

తన్ననిక్ చేరుకోక ముందే మీర్ందరూ మర్ణిసాత రు. మీ 

మర్ణం మీ పటల , పర ళయం వంటిది. అంటే చిని 

పర ళయం. ఎందుకంటే పెదద  పర ళయం గురించి ఎవరికీ 

తెలియదు. 

ِب ِ  اِد َعِن الن َ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعِن الُْمْسَتْوِرِد بِْن َشد َ
اعَ  "بُِعثُْت ِِفْ  َر  َما َسَبَقْت َهِذهِ َهِذهِ" َوأَشَ ْقُتَها كَِة فََسبَ نَْفِس الس َ ا

ْ أْص بِ  ب َاَبِة َوالُْوْسََط . َرَواهُ الَت ِ    .ِمِذي ُ َبَعْيِه الس َ
5513. (5) [3/1526 -అపరశోధితం] 
ముసత వ్రిద్ బిన్ ష్ద్ధద ద్ కథనం: ''పర వకత  (స) పర వచనం, 

''నేను పర ళయ పార ర్ంభ్ంలో పంపబడాడ ను. ఇంకా నేను 
పర ళయం కంటే మధ్యవేలు చూపుడువేలు కంటే ఎంత 
పడుగాగ  ఉందో అంతముందు ఉన్నిను,' అని పలిక్ తన 
రండు వేళ్ళి చూప్ంచారు.'' (తిరిమజి') 

 ( 3/1526)[ ) صحيح (  6]  - 5514
ِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاص  عَ 

ْ "إِ  اَل:قَ َ ِن ِ ِِتْ ْرُجْو أَْن َل  َْل رَ ِعْنَد َرب َِها أَْن يُؤَ َتْعَجَز أُم َ   ْم هُ خ ِ
 ." :  نِْصَف يَْوم  ؟ َوكَْم نِْصُف يَوْ  قِْيَل لَِسْعد  َخْمُسِماَئة   قَاَل:  م 

   .َسَنة  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
5514. (6) [3/1526 -దృఢం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''న్న అనుచర్ సమాజానిక్ అలాల హ్ (త) వదద  
సగం దినం కూడా ఇవవబడనంత హీనంగా ఉండదు. 
స'అద్ బిన్ వఖాా'స్ను, 'సగం దినం అంటే ఎంత,' అని 
పర శిించడం జరిగ్నంది. ద్ధనిక్ అతను, '500 
సంవతసరాలు' అని సమాధానం ఇచాచరు.'' 50(అబూ 
ద్ధవూద్) 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ ِل ا     మూడవ  విభాగంُث ا
 (1526/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 5515

"َمثَُل    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: الَ قَ اَل:َعْن أَنَس  قَ
ْنَيا َمثَُل َهِذهِ ا لِِه إِىَل آِخِرهِ فََبِقَي ُمَتعَ  لد ُ ل َِقا  ثَْوب  ُشق َ ِمْن أَو َ

 

50) వివర్ణ-5514: ఈ అనుచర్ సమాజానిక్ అలాల హ్(త) 

వదద  ఎంత గొపప సాథ నం ఉందంటే, అలాల హ్(త) ఈ 

అనుచర్ సమాజానిి కనీసం 500 సంవతసరాలు శ్వంతి, 

స్ఖాల్తో జీవించే అవకాశం ఇసాత డు. ద్ధనిి న్నశనం 

చేయడు. ఇపపటి నుండి 500 వందల్ సంవతసరాల్ 

వర్క పర ళయం సంభ్వించదు. సగం దిన్ననిి 500 

సంవతసరాల్క సమానంగా భావించారు. 
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لَِك    ". رَواهُ الَْبْيَهِقي ُ الَْخْيُط أَْن يَْنَقِطعَ  بَِخْيط  ِِفْ آِخِرهِ فَُيْوِشُك ذَ

ْيَما    .ِن"ِِفْ "ُشَعِب اْْلِ
5515. (7) [3/1526  -అపరశోధితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''ఈ పర పంచం 
రండు ముకొలు చేయబడిన వసత రం. కేవల్ం ఒక ద్ధర్ం 
ద్ధవరా కల్సి ఉనిటుట  ఉంది. ఆ ద్ధర్ం కూడా తవర్లోనే 
తెగ్న పోవటానిక్ సిదాంగా ఉంది.''(బైహఖీ/-
షు'అబిల్ఈమాన్) 

===== 
ِر الن َاِس لس َ ُم ا َباٌب َل َتُقوْ   - 7  اَعُة إِل َ َعىَل ِشَرا

7. పర ళయం పాపాతుాలపైననే సంభవిసుత ంది 
ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి  విభాగం ا

 ( 3/1527)[ ) صحيح (  1]  - 5516
"َل َتُقْوُم   اَل: صىل اهلل عليه وسلم قَاهللِ َعْن أَنَس  أَن َ َرُسْوَل 
اَعُة َحّت  َل يَُقاُل ِِف  َ الس َ  ِض: اهلُل اهلُل".  رْ  اْْل

: "َل َتُقْوُم ال  َية  اَعُة َعىَل أََحد  يَُقْوُل: اهللُ َوِِفْ ِرَوا . َرَواهُ  "  اهللُ س َ
  .ُمْسِلٌم 

5516. (1) [3/1527 -దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''అలాల హ్, 
అలోాహ్ అనేవారు ఉనింత్ వరకు పర ళయం 
సంభవించదు.''  
మరో ఉలేల ఖ్నంలో అలాల హ్, అలాల హ్ అనేవారు 
ఉనింతవర్క పర ళయం సంభ్వించదు.'' 51 (ముసిల మ్) 

 ( 3/1527)[ ) صحيح (  2]  - 5517
هلل  ا قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل بِْن َمْسُعْود  َوَعْن َعْبِد اهللِ 

اَعُة إِل َ عَ عليه وسلم: "َل َتقُ  ِر الَْخلِْق ْوُم الس َ   َواهُ ". رَ ىَل ِشَرا
   .ِلٌم ْس مُ 

5517. (2) [3/1527 -దృఢం] 
 

51) వివర్ణ-5516: అలాల హ్(త)ను సమరించేవారు ఉండ 

నపుపడు, అంటే పుణాయతమలందరూ నశించినపుడు, 

అందరూ అవిశ్వవస్లే ఉనిపుపడు, పాపాతమలే 

ఉనిపుపడు, అపుపడు పర ళయం సంభ్విస్త ంది. అంటే 

''లా ఇలాహ ఇల్ల లాల హ్'' అని పలికేవారుండరు. 

'అబుద లాల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''పాపాతమల్పైె పర ళయం సంభ్విస్త ంది.'' 52 
(ముసిల మ్) 

 (3/1527) ( [ ) متفق عليه 3]  - 5518
 ْ ْيَرةَ قَاَوَعْن أَِِب  :وسلم قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َل: ُهَر

اَعُة َحّت  َتْضَطِرَب أَلَْياُت نَِس  اِء دُْوس  َحْوَل ِذي "َل َتُقْوُم الس َ
 كَانُْوا يَْعُبُدْوَن ِِفْ ْوس  ال َِِتْ َطاِغَيُة دَ  َوذُو الَْخلََصِة: الَْخلََصِة".

  .هِ ي َِة. ُمت ََفٌق عَلَيْ ِل الَْجاهِ 
5518. (3) [3/1527 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''దౌస్ తెగక చెందిన స్వత రలు జి'ల్'ఖల'సహ్ విగర హం 
ముందు తమ మరామంగానిి పర దరిశంచనంత వర్క 
పర ళయం సంభ్వించదు. జి'ల్'ఖ్ల్'సహ్, దౌస్ తెగ 
ఆరాధించే ఒక విగర హం. అజాానకాల్ంలో దీనిి 
పూజించడం  జరిగేది.''  53  (బు'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ( 3/1527)(  يح صح [ )  4]  - 5519
لَْت:  عليه وسلم  َل اهلِل صىل اهللَسِمْعُت َرُسوْ  َوَعْن عَائَِشَة قَا

ُت َوالُْعز َى". الن ََهاُر َحّت  يُْعَبَد "َل يَْذَهُب الل َْيُل وَ  يَُقْوُل:   الَل َ
َ يَا َرُسْوَل اهللِ  لُْت:قُ فَ   ْي ل َذِ )ُهَو ا ُظن ُ ِحْْيَ أَْنَزَل اهلُل: إِْن كُْنُت َْل
 َ لُْهَدى َوِدْيِن الَْحق ِ لُِيْظ أ لَْو ْرَسَل َرُسْولَُه بِا ْيِن كُل ِِه َو ِ ِهَرهُ َعىَل الد 

م ًا. قَاَل: "إِن َُه َسيَ  .(33: 9؛ ِركُْوَن كَِرهَ الُْمْش  لَِك َتا ْوُن ِمْن  كُ أَن َ ذَ
لَِك َما َشا َ َء اهلُل ثُم َ يَْبعَ ذَ َبًة فَُتُوِف ِ ُ  ُث اهلُل ِرْيًحا َطي ِ  َمْن كَاَن ِِفْ  ل ُ ك

 

52) వివర్ణ-5517: అంటే పాపాతమలు. పర ళయానిక్ 

ముందు పుణాయతమలు, మంచివారు మర్ణిసాత రు. 

దుర్జ నులు, పాపాతమలు మిగులుతారు. వారిపైెనే 

పర ళయం సంభ్విస్త ంది. 

53) వివర్ణ-5518: దౌస్, యమన్ల్లని ఒక తెగ పేరు. 

జి'ల్'ఖల'సహ్ య్మన్ల్లని ఒక విగర హాలయం. 

దీనిి క'అబహ్ యమానియ అనేవారు. ఈ గుడిలో 

'ఖ్ల్'సహ్ అనే పేరుగల్ విగర హం ఉండేది. అజాాన కాల్ంలో 

యమన్లోని తెగలు ఈ విగర హానిి పూజించేవారు. 

పర వకత (స) తన అనుచరులోల  జరీర్ బిన్ 'అబుద లాల హ్ 

బిజిలీని పంప్ ద్ధనిి కూలిచవేసారు. తీరుప దిన్ననిక్ 

ముందు పర జలు మళ్ళి అవిశ్వవసానిక్ గురై, దౌస్ స్వత రలు ఆ 

విగర హం చుటూట  నగింగా పర దక్ష ణ చేసాత రు. పాపాతమల్పైె 

పర ళయం సంభ్విస్త ంది. 



27. కలో్లలాలు : 5379-5520  ;   సంపుటం : II 1947 27-  ْلدالجِ     ؛       5520-5379 : ْلِفتَنِ ِكتَاُب ا  :   II  
 دَل  ِمْن إِْيَمان  فََيْبََق َمْن َل َخْْيَ فِْيهِ قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحب َة  ِمْن َخرْ 

َجعُ    .ْيِن آَبائِِهْم". َرَواهُ ُمْسِلٌم ْوَن إِىل دِ فََْيْ
5519. (4) [3/1527 -దృఢం] 
'ఆయి'ష్హ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇలా పర వచిస్తత  
ఉండగా నేను విన్నిను, ''మళ్ళి లాత్ వ 'ఉ'జాా 
ఆరాధించబడనంత్ వరకు పర ళయం సంభవించదు.'' 
అపుపడు నేను, ఓ పర వకాత ! అలాల హ్ ''హువల్ల జీ 
అర్సల్.... వలౌకరిహల్ ముషిర  కూన్''.(అత్-తౌబహ్, 
9:33) 'ఈ ఆయత్త అవతరించినపుడు,  అలాల హ్ (త) 
వాగాద నం పూర్త వుతందని, ఇసాల మ్ తపప మరే ధ్ర్మం 
భూమి పైె ఉండదని అనుకన్నిన,' అని అన్నిను. 
ద్ధనిక్ పర వకత  (స) ''అలాగే జరుగుతంది, అలాల హ్ 
కోరినంత వర్క అలాగే జరుగుతంది. ఆ తరువాత 
అలాల హ్ ఒక స్వాసన గల్ గాలిని పంపుతాడు. ద్ధనివల్ల  
ఏమాతు ం విశ్వవసం ఉని పర తి ఒకొరూ మర్ణిసాత రు. 
చెడడ వాళ్ళి మిగ్నలి ఉంటారు. వాళ్ళి మళ్ళి తమ 
పూరువల్ మూఢాచారాల్క పాల్పడతారు.'' అని 
అన్నిరు. 54 (ముసిల మ్)  

 ( 3/1528)[ ) صحيح (  5]  - 5520
و قَا َعْن َعْبِد اهللِ ََ و عليه   َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللبِْن َعْمر 

اُل فََيْمُكُث أَرْ وسلم: "يَْخُرُج الد َ  "ج َ ْْيَ  َل أَْدِرْي أَْربَعِ  .بَِعْْيَ
ًماوْ يَ  َيَم كَأَن َ فََيْبَعُث اهلُل ِعْيََس  .ًما أَْو َشْهًرا أَْو عَا ْبَن َمْر ُه ُعْرَوُة  ا

ِنْْيَ ِس ِس َسْبَع فَُيْهِلُكُه ثُم َ يَْمُكُث ِِف الن َا بُْن َمْسُعْود  فَيْطلُُبهُ 
ثْ  ِل بَ قِ ِمْن ْرِسُل اهلُل ِرْيًحا بَاِردَةً َنْْيِ عََداَوةٌ ثُم َ يُ لَْيَس بَْْيَ ا

اِم فَََل يَْبََق َعىَل َوْجِه اْْلَْرِض أَحَ  ٌد ِِفْ قَلِْبِه ِمثَْقاُل ذَر َة  ِمْن الش َ
 ِِفْ كَِبِد َجَبل  َل َضْتُه َحّت َ لَْو أَن َ أََحَدكُْم دَخَ ل َ قَبَ ْيَمان  إِ َخْْي  أَْو إِ 

لن َاِس ِِفْ ِخف َِة  ا رُ ِشَراقَاَل: "فََيْبََق  . َتْقِبَضهُ َخلَْتُه عَلَْيِه َحّت َ لََد 
َباِع  ْْيِ َوأَْحََلِم الس ِ ِ فُْوَن َمْعُرْوفًا َوَل يُْنِكُرْوَن ُمْنَكًرا  يَْعرَل  الط 

 

54) వివర్ణ-5519: తమ తాతముతాత తల్ ధ్ర్మం వైెపు 

మర్లుతార్ంటే, మార్గ భ్ర ష్ట తావనిక్ గుర్వుతారు. మరో 

'హదీస్'లో పర ళయంవర్క ఒకబృందం ఎల్ల పుపడూ 

పోరాడుతూ ఉంటుంది. ఈ బృందం సతయంపైె ఉంటుంది. 

చివరిక్ అలాల హ్(త) స్వాసనగల్ గాలిని పంప్ విశ్వవస్ 

ల్ందరికీ మర్ణం పర సాదిసాత డు. మిగ్నలిన వార్ందరూ 

అవిశ్వవసానిక్, పాపాల్క పాల్పడతారు. ఈ విధ్ంగా 

పర ళయం పాపాతమల్పైె సంభ్విస్త ంది. 

ْيَطاُن فََيُقْوُل أََل َتْس فََيتَ  َن: فََما ِجْيُبْوَن؟ فََيُقْولُوْ تَ َمث َُل لَُهُم الش َ
َ َتأُْمُرنَا؟  ٌر ِرْزقُُهْم  وَ  ِن ْوثَافََيأُْمُرُهْم بِِعَبادَةِ اْْل لَِك دَا ُهْم ِِفْ ذَ

ْوِر فَََل يَْسَمُعُه أََحٌد َحَسٌن عَْيُشُهْم  َ  ثُم َ يُْنَفُخ ِِفْ الص ُ َ أ ْصََغ إِل 
يَلُْوُط َحْوَض ْسَمُعُه َرُجٌل َمْن يَ  لُ أَو َ  "وَ  قَاَل:. ًتا َوَرفََع لَْيًتا"لِيْ 
ل ُ يُ  ثُم َ  بِلِِه فََيْصَعُق َو يَْصَعُق الن َاُس إِ  ْرِسُل اهلُل َمْطًرا كَأَن َُه الط َ

  ْم قَِياٌم فَإِذَا هُ ْنُه أَْجَسادُالن َاِس ثُم َ يُْنَفُخ فِْيِه أُْخَرى فََيْنُبُت مِ 
ُفْوُهْم  َرب ُِكْم َوقِ َهلُم َ إِىل ا الن َاُس هَ يَا أَي ُ  ثُم َ يَُقاُل: .يَْنُظُرْوَن 

لُْوَن. َ  ُل:فَُيَقا إِن َُهْم َمْسُؤْو ِمْن  ُجْوا بَْعَث الن َاِر. فَُيَقاُل:رِ خْ أ
 "ِمْن كُل ِ أَلْف  تِْسُعِماَئة  َوتِْسَعٌة َوتِْسِعْْيَ  ُيَقاُل:فَ  كَْم؟ كَْم؟

لَِك يَْوَم  قَاَل: "فََذلَِك يَْوٌم يَْجَعُل الِْولَْداَن . يُْكَشُف  َشْيًبا َوذَ
." ِكَرَحِدْيُث  َعْن َساق  "َل َتْنَقِطُع   َة:َي وِ ُمَعاَرَواهُ ُمْسِلٌم َوذُ
َب  الِْهْجَرةُ"    .ِة"ِِفْ"بَاِب الت َْو

5520. (5) [3/1528 -దృఢం] 
'అబుద లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 
పర వచనం, ''దజాజ ల్ బయలుదేరుతాడు, 40 వర్క 
ఉంటాడు, అయితే 40 రోజులో, 40 నల్లో, 40 సంవతస 
రాలో న్నక తెలియదు. పర వకత  (స) దేనిి గురంచి 
అన్నిరో న్నక తెలియదు. ఆ తరువాత అలాల హ్ (త) 
'ఈసా ఇబ్ని మర్యమ్ను పంపుతాడు. అతన 'ఉర్వ 
బిన్ మస్'ఊద్ రూపంలో ఉంటాడు. అతను దజాజ ల్ను 
వెతిక్ పటుట కని చంపుతారు. ఆ తరువాత 7 సంవతస 
రాల్వర్క పర జలు ఎటువంటి ఈరాష యదేవష్కలు 
లేకండా జీవిసాత రు. ఆ తరువాత అలాల హ్ (త) సిరియా 
వైెపు నుండి ఒకచల్ల టిగాలిని పంపుతాడు. అనంతర్ం 
భూమి పైె రవవంత విశ్వవసం, మేలు ఉని వార్ందరూ 
మర్ణిసాత రు. చివరిక్ మీలో ఎవరైన్న కండలోల  
ద్ధకొన్ని సరే ఆ గాలి మీ వర్క వచిు పార ణం తీస్త ంది.  

'అబుద లాల హ్ కథనం: పర వకత  (స) ఇలా పర వచిస్తత  ఉండగా 
విన్నిను: ఆతరువాత చెడడ వారు పర పంచంలో మిగ్నలి 
పోతారు, ప్చుచకలాల ంటి ముకొలు, కూర ర్మృగాలాల  
దృఢంగా ఉంటారు. వాళ్ళి మంచిని మంచిగా 
భావించరు. చెడును  చెడుగా భావించరు. షై'తాన్ 
మానవరూపంలో వాళి వదద క వచిచ, 'మీక 
సిగుగ లేద్ధ?' అని అంటాడు. ద్ధనిక్ వారు, 'నీవు మాకు 
చెపేుది ఏమిటి?' అని అంటారు. అపుపడు షై'తాన్ 
వాళితో, 'విగర హాల్ను ఆరాధించండి,' అని అంటాడు. 
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వాళ్ళి విగర హాల్ను ఆరాధిసాత రు. అయినపపటికీ ఉపాధి 
అతయధికంగా ఉంటుంది. అందరూ భోగవిలాసాలోల  
జీవితం గడుపుతూ ఉంటారు. 
ఆ తరువాత పర ళయం సంభ్వించటానిక్ త్తతాు ర 
ఊదబడుతంది. ద్ధనిి ఎవరూ వినరు, కాని ఒక వైెపు 
నుండి మడ వంచుతారు. మరో వైెపునుండి మడ 
ఎతత తారు. (అంటే సపృహ కోలోపయి క్ర ందపడతారు). 
ఆ త్తతాు ర శబాద నిి అందరికంటే ముందు తన 
ఒంటెల్ను నీళ్ళి తాు ప్ంచటానిక్ తటెట ను సరిచేస్త ని 
వయక్త  వింటాడు. అతడు ఆ సిథ తిలోనే సపృహ తప్ప 
అకొడే క్ర ందపడి మర్ణిసాత డు. ఇతరులు కూడా 
మర్ణిసాత రు. ఆ తరువాత అలాల హ్ (త) వర్ష ం 
కరిప్సాత డు. అది మంచులా ఉంటుంది. ద్ధనివల్ల  పర జల్ 
శరీరాలు తయారవుతాయి. ఆ తరువాత 40 
సంవతసరాలు తరావత రండవ త్తతాు ర ఊదుబడు 
త్తంది. ద్ధనిి విని అందరూ లేచి నిల్బడతారు. 
పర ళయ భ్యంకర్ దృశ్వయల్ను చూస్తత  ఉంటారు. ఆ 
తరువాత ''పర జలారా! మీ పర భువు వదద కర్ండి'' అని 
ప్ల్వటం జరుగుతంది. మానవుల్ను నిలోచబటిట  
ఉంచమని, వారిని వారి కర్మల్ గురించి పర శిించడం 
జరుగుతంది. దైవదూతల్ను ఆదేశించడం జరుగు 

తంది. ఆ తరువాత దైవదూతల్ను వారిలో నర్క 
వాస్ల్ను వేరు చేయమని ఆదేశించడం జరుగుతంది. 
ఆ తరువాత దైవదూతలు, 'ఇంతమందిలో ఎంత 

మందిని తీయాలి' అని అడుగుతారు, పర తి 1000 
మందిలో 999 మందిని నర్కంకోసం వేరు పర్చమని 
ఆదేశించడం జరుగుతంది. ఇలాచెప్ప పర వకత  (స) 
ప్ల్ల లిి వృదాులుగా మారేచ ఆ దినం ఇదే, ఇంకా 
చీల్మండలు తెర్చుకనే ఆ దినం ఇదే, అంటే కఠినంగా 
వయవహరించే  దినం  అని  అన్నిరు.''  55 (ముసిల మ్)  

 

55) వివర్ణ-5520: 'ఈసా (అ) దజాజ ల్ను చంప్న 

తరువాత 7 సంవతసరాల్ వర్క సజీవంగా ఉంటారు. 

ఈ మధ్య కాల్ంలో పర జలు ఎంతో ఆనందంగా, 

సంతోష్ంగా  విలాస వంతమైన జీవితం గడుపుతారు. 

పర జలు పేర మానురాగాల్తో జీవిసాత రు. పర జలు సదుగ ణాలు, 

ఉతత మగుణాలు కలిగ్న ఉంటారు. ఆ తరువాత కంత 

ము'ఆవియ (ర) ఉలాేఖన్ (ల్ల తన్ ఖత్తఉల్ హిజర త్త) 
తౌబహ్ అధాయయంలో పేర్చకన్డం జరగింది. 

----- 

لِث َعِن الَْفْصِل الث َاِِنْ  ل  َهَذا الَْباُب َخاو    و الث َا
ఇందులో రండవ, మూడవ విభాగాలు లేవు 

***** 

 

కాలానిక్ ఏకదైవారాధ్కలు, విశ్వవస్లు మర్ణిసాత రు. 

పాపాతమలు, దురామరుగ లు మాతు మే భూమిపైె మిగ్నలి 

ఉంటారు. వీళ్ళి తమ మనోకాంక్షల్ను తీరుచకోవటానిక్ 

తందర్పాటులో పకష ల్ ముకొలాల , దురామరాగ లాో, 

హంసలోల  కూర ర్జంతవులాల  ఉంటారు. త్తతాు ర 

ఊదబడితే, ద్ధని శబద ం విని పర తి ఒకొర మడలు 

భ్యంతో వంగ్నపోతాయి. మరోవైెపు లేచిపోతాయి. 

త్తతాు ర శబద ం విని పర జలు మర్ణిసాత రు. ఆ తరువాత 

అలాల హ్(త) మంచులాంటి వర్ష ం కరిప్సాత డు. ఫలితంగా 

అందరూ లేచి నిల్బడతారు. ఆ తరువాత నర్క 

వాస్ల్ను వేరుపర్చమని అలాల హ్ (త) ఆదేశిసాత డు. ఈ 

పర ళయదినం చాలా పర మాద కర్మైనదిగా ఉంటుంది. అది 

ప్ల్ల లిి వృదాులాల  మారిచవేస్త ంది. అంటే పర ళయదినం 

ఎంత దీర్ఘ ంగా ఉంటుందంటే ప్ల్ల లు వృదాులుగా 

మారిపోతారు. ఈ దినం 1000 సంవతసరాల్క 

సమానంగా ఉంటుంది. 

*** 


