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28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం 

----- 

 ور فخ يف الص   باب الن َ    - 1
1. బాకా ఊదబడటం 

ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا
 (3/1530)[ ) متفق عليه (  1]  - 5521

ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل  َعْن أَِِبْ ه َر "َما  يه وسلم:ل عقَاَل َرس 
ْوَن" ل ْوا:. بَْْيَ الن َْفَخَتْْيِ أَْربَع  ْوَن يَْوًما؟ قَا ْيَرةَ أَْربَع   يَا أَبَا ه َر

ل ْوا:  قَاَل: ْوَن َشْهًرا؟ أَبَْيت  . قَا . قَاَل: أَْربَع  ل ْوا: أَبَْيت  ْوَن   قَا أَْربَع 
" قَاَل: َسَنة ؟ مَ  .أَبَْيت   َماء  فََيْنب ت ْوَن كََما  ءِ اث م َ ي ْْنِل  اهلل  ِمَن الس َ

" َ   قَاَل:. يَْنب ت  الَْبْقل  لَْيَس ِمَن اْْلِْنَساِن َشْيٌء ََل يَْبىَل إَِل  "َو
نَِب َوِمْنه  ي َرك َب  الَْخلْق  يَْوَم  َعْظًما َواِحًدا َوه َو َعَجب  الذ 

َمةِ  ت ََفٌق عَلَْيهِ "الِْقَيا  . . م 
َيٍة لِم ْسِلٍم قَالَ  اب  إَِل َ َعَجَب  :َويِفْ ِرَوا َ ْبِن آدََم يَأْك ل ه  الّت   "ك ل   ا

" ِلَق َوِفْيِه ي َرك َب  نَِب ِمْنه  خ     .الذ َ
5521. (1) [3/1530 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'రండు సార్లు  బాకా ఊదబడే మధ్య 40 ల వయవధి 
ఉంటంది.' అని అన్నారు. ప్ర జలు, 'ఓ అబూ హురైరహ్ 
(ర)! ఈ తేడా 40 రోజులు ఉంటందా' అని అడిగార్ల. 
దానికి అబూ హురైరహ్, 'దీనిి గురంచి నాకు 
తెలియదు.' ప్ర జలు, '40 నెలలు ఉంటందా,' అని 
అనాిర్ల. దానికి అబూ హురైరహ్, 'నాకు తెలియదు,' 
అని అనాిర్ల. మళ్ళీ ప్ర జలు, '40 సంవత్సరాలా?' అని 
అనాిర్ల, అబూ హురైరహ్ (ర), 'నేనేమీ చెప్పలేను,' 
అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ 'ఆకాశం నుండి వరష ం 
కుర్లస్త ంది. దానివలు  ప్ర జలు ప్ంటలు మొలకెత్తత  నటు  
మొలకెత్తత తార్ల. మనిషి శరీరం అంతా కరగిపోత్తంది. 
కాని (ఆవగంజంత) వెనెిముక త్లభాగం నశంచదు. 
దాని దాారానే ప్ర ళయం నాడు ప్ర జలు 
సజీవప్రచబడతార్ల,' అని ప్ర వచంచారు. (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్) 

 'స'హీ'హ్ ముస్లు మ్లోని ఒక ఉలేు ఖనం ఇలా ఉంది: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మానవుల శరీరాలను భూమి 
త్తనివేస్త ంది. కాని వెనెిముకను త్ప్ప. దీని దాారానే 
మనిషి సృషిు ంచబడాాడు, దీని దాారానే మనిషి మళ్ళీ 
తిరిగ సృషిు ంచ బడతాడు. (ముస్లు మ్) 

 (3/1530)[ ) متفق عليه (  2]  - 5522
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنه  قَاَل: "يَْقِبض  اهلل    قَاَل َرس 

: َماَء بَِيِمْيِنِه ث م َ يَق ْول  َيْطِوي الس َ َمِة َو أَنَا  اْْلَْرَض يَْوَم الِْقَيا
ل ْوك  اْْلَْرِض؟ ت ََفٌق عَلَْيهِ  "الَْمِلك  أَْيَن م   . م 

5522. (2) [3/1530- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ (త) భూమిని త్న 
పిడికిలిలోకి తీస్కుంటాడు. ఆకాశానిి త్న కుడి 

చేత్తలోకి తీస్ కుంటాడు. ఇంకా నేనే చకర వరత ని భూమిపై 
ప్రపాలించే చకర వర్లత లు ఏర?'' అని అంటాడు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1530)[ ) صحيح (  3]  - 5523
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   َمرو قَاَل: قَاَل َرس  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ع 
ه ن َ بَِيِدهِ   ذ  َمِة ث م َ يَأْخ  َماَواِت يَْوَم الِْقَيا وسلم: "يَْطِوي اهلل  الس َ

: أَنَا الَْمِلك  أَْيَن  ْوَن؟  الْي ْمََن ث م َ يَق ْول   ِ ْوَن؟ أَْيَن الْم َتَكّب  الَْجب َار 
لِِه     –ث م َ يَْطِوي اْْلَرِضْْيَ بِِشَما

ه ن َ بَِيِدهِ اْْل ْخَرى  ذ  َيٍة: يَأْخ  : أَنَا الَْمِلك   -َويِفْ ِرَوا ث م َ يَق ْول 
ْسِلٌم  ْوَن؟" َرَواه  م   ِ ْوَن أَْيَن الْم َتَكّب     .أَْيَن الَْجب َار 

5523. (3) [3/1530 -దృఢం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలాు హ్(త) తీర్లపదినం నాడు ఆకాశాలను 
చుట్టు వేసాత డు. ఆ త్ర్లవాత్ వాట్టని త్న కుడిచేత్తలోకి 
తీస్కుంటాడు. ఇంకా నేనే చకర వరత ని, దురాారాాలు 
చేసేవార్ల, ప్ర ప్ంచంలో అహంకారంగా ప్ర వరత ంచేవారేర? 
ఆ త్ర్లవాత్ భూములను త్న ఎడమ చేత్తలోకి 
తీస్కుంటాడు.  
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మరో ఉలేు ఖనంలో మరో చేత్తలోకి తీస్కుంటాడు. 
ఇంకా నేనే చకర వరత ని, దురాారాాలు చేసేవార్ల 
ఎకకడునాిర్ల? అహంకారంగా ప్ర వరత ంచే వార్ల 
ఎకకడునాిర్ల?  అని అంటాడు. (ముస్లు మ్) 

 (3/1531) [ ) متفق عليه ( 4]  - 5524
ْوِد إِىل بْ عَ َوَعْن  َن الَْيه  ْوٍد قَاَل: َجاَء َحّْبٌ م ِ ِد اهلِل بِْن َمْسع 

َحم ََد إِن َ اهلَل ي ْمِسك   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: يَا م  الن َ
َمِة َعىل أَْصَبٍع َواْْلَْرِضْْيَ َعىَل أَْصَبٍع   َماَواِت يَْوَم الِْقَيا الس َ

َجَر َعىَل  َ َوالِْجَباَل َوالش َ َبٍع َوالَْماَء َوالث َرى َعىَل أَْصَبٍع َوَسائَِر  ْص أ
  . : أَنَا الَْمِلك  أَنَا اهلل  ه ن َ فََيق ْول  ز   الَْخلِْق َعىَل أَْصَبٍع ث م َ يَه 
ًبا ِمم َا قَاَل الَْحّْب    ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َتَعج   فََضِحَك َرس 

َواْْلَْرض  ،  ر وا اهلَل َحق َ قَْدِرهِ َد قََتْصِدْيًقا لَه . ث م َ قََرأَ: )َوَما 
ي َاٌت بَِيْمِيِنِه  َماَوات َمْطِو َمِة َوالس َ َجِمْيًعا قَْبَضت ه  يَْوَم الِْقَيا

نَه  َوَتَعاىل َعم َا ي ْشِرك ْوَن  ْبَحا ت ََفٌق عَلَْيهِ 67: 39؛س     .( م 
5524. (4) [3/1531- ఏకీభవితం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ఒక యూద 
ప్ండిత్తడు ప్ర వకత  (స) వదు కు వచ్చాడు. 'ఓ ము'హమాద్ 
ప్ర ళయదినం నాడు అలాు హ్(త), 'ఆకాశాలను ఒక 
వేర లుతో, భూములిి ఒక వేర లితో, వృకాష లను, 
కండలను ఒక వేర లితో, మట్టు ని ఒక వేర లితో, 
సృషిు తాలనిిట్టనీ ఒక వేర లితో ప్టు కని ఊపి నేనే 
చకర వరత ని, నేనే అలాు హ్ను' అని అంటాడు,' అని 
చెపాపడు. అత్ని మాటలు విని ప్ర వకత  (స) ఆశారయం 
వయకత ంచేస్తత , ధ్ృవీకరస్తత  ఫకుకన నవాార్ల. ఇంకా 
''వమా ఖదర్లలాు  ... అమాా యుషిరకూన్'' ఆయతు 
ప్ఠంచ్చర్ల. (అ'జజ ్-'జుమర్, 39:67)  

 ( 3/1531)[ ) صحيح (  5]  - 5525
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  اقََوَعْن عَائَِشَة  لَْت: َسأَلْت  َرس 

َماَوات   َعْن قَْولِِه:  ل  اْْلَْرض  َغْْيَ اْْلَْرِض َوالس َ : 14؛)يَْوَم ت َبد َ
َراِط 48 . َرَواه   "( فَأَْيَن يَك ْون  الن َاس  َيْوَمِئٍذ؟ قَاَل: "َعىَل الص ِ

ْسِلٌم   .م 
5525. (5) [3/1531 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను నేను ఈ 

ఆయతును గురంచి ''ప్ర స్త త్ భూమాయకాశాలకు 
బదులు మరో భూమాయకాశాలు సృషిు ంచబడేరోజు.'' 

(ఇబ్రర హీమ్, 14:48) - అడుగుతూ, 'ప్ర జలు అప్పపడు 
ఎకకడుంటార్ల,' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'స్లరా'త్ వంతెనపై ఉంటారు,' అనిఅనాిర్ల. (ముస్లు మ్) 

 ( 3/1531)[ ) صحيح (  6]  - 5526
ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ه َر  قَاَل َرس 

َمِة". َرَواه  الْب َخاِري    َكو ََراِن يَْوَم الِْقَيا ْمس  َوالَْقَمر  م  لش َ    ."اَ
5526. (6) [3/1531-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు స్తరయచందుర లు చుట్టు వేయ 
బడతార్ల.''  (బు'ఖారీ) 

----- 
لَْفْصل  الث َاِِنْ   َ   రండవ విభాగం   ا

 (1531/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 5527
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   ْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرس  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ 

وْ وسلم: "كَْيَف أَْنَعم  َوَصاِحب   قَْد الَْتَقَمه  َوأَْصََغ َسْمَعه   رِ  الص  
ْوَل اهلِل   ل ْوا :يَا َرس  لن َْفِخ". فََقا َوَحََن َجْبَهَته  يَْنَتِظر  َمْن ي  ْؤَمر  بِا

نَا؟ قَاَل:  ر  :  3؛ َحْسب َنا اهلل  َونِْعَم الَْوِكْيل  ...")ل ْوا: وقَوَما َتأْم 
ِمِذي   "(173 ْ  . . َرَواه  الّت ِ

5527. (7) [3/1531- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''నేను 
నిశ్ాంత్గా ప్ర శాంత్ంగా ఎలా ఉండను? బాకా ఊదేవాడు 
బాకా నోట్లు  పటు కని ఉనాిడు, చెవులప్పగించి, 'బాకా 
ఊదమని ఆదేశం ఎప్పపడు వస్త ందా' అని 
త్లవంచుకుని వేచి ఉనాిడు'' అని అనాిర్ల. అది 
విని ప్ర వకత  (స) అనుచర్లలు, 'మర మాకు త్మర 
ఆదేశం ఏమిట్ట?' అని అడిగార్ల. దానికి ప్ర వకత  (స) 
''..హస్బునలాు హు వ ని'అమల్ వకీల్''(ఆల-ఇమా్రన్, 
3:173) - ప్ఠస్తత  ఉండండి'' అని అనాిర్ల. (త్తరాజి') 

 (1532/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 5528
 ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ن َ ِن ال َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروعَ 

ْور  قَْرٌن ي ْنَفخ  فِْيهِ  َرِمي  ""الص   ا ِمِذي   وأَب ْو دَاو دَ َوالد َ ْ    . َرَواه  الّت ِ
5528. (8) [3/1531 -అప్రిశోధితం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''బాకా ఒక కముా వంట్టది, అందులో ఊదటం 
జర్లగుత్తంది.'' (త్తరాజి', అబూ  దావూద్, దారీా)  
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అంటే దానిి ఇసార ఫీల్ (అ) ఊదుతార్ల. ఒకసార 
అందరనీ చంప్టానికి, మరోసార అందరనీ సజీవ 

ప్రచటానికి. 
----- 

ِلث    لَْفْصل  الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 3/1532)[ ) صحيح (  9]  - 5529

ْبِن َعب َاٍس قَاَل يِفْ قَوْ  :  74؛)فَإِذَا ن ِقَر يِف الن َاق ْورِ  :لِِه َتَعاىل َعِن ا
ِجَفة  (8 لر َ َ ْور  قَاَل: و )ا ىَل و  6: 79؛: الص   لن َْفَخة  اْْل ْو َ (: ا

اِدفَة   نَِية . َرَواه  الْب َخاِري   يِفْ َتْرَجَمِة بَاٍب 7: 79؛)الر َ  .(: الث َا
5529. (9) [3/1532- దృఢం] 
ఇబ్ని అబ్రాస్ (ర) కథనం: అలాు హ్ ఆదేశం: ''ఫ ఇజా' 
నుఖిర ఫిన్నాఖూర్'' (అల్-ముదద స్సి'ర్, 74:8) - అంటే 
బాకా, అరా్రజిఫతు (అన్-న్న'జిఆత్, 79:6) - అంటే 
మొదటి సారి శంఖం ఊదటం, అరా్రదిఫహ్ (అన్-
న్న'జిఆత్, 79:7) అంటే రండవసారి బాకా ఊదటం. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1532)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 5530
َ وَعْن  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم دٍ ِِبْ َسِعيْ  أ َكَر َرس   قَاَل: ذَ

ِرِه  ْيل  َعْن َيَسا ْوِر وقَاَل: "َعْن يَِمْيِنِه ِجّْبِ َصاِحَب الص  
 "    .ِمْيكَائِْيل 

5530. (10) [3/1532- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'బాకా ఊదే 
వారని గురంచి ప్ర సాత విస్తత , అత్ని కుడిప్ర క్క జిబా్రల్, 
ఎడమప్ర క్క మీకాయీ'ల్  ఉంటార్ల' అని 
ప్ర వచంచారు   (ర'జీన్) 

 (3/1532)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 5531
ْوَل اهلِل كَْيَف ي ِعْيد    : يَا َرس  َقْيلِي ِ قَاَل: ق لْت  َوَعْن أَِِبْ َرِزْيِن الْع 

لَِك يِفْ خَ  "أََما َمَرْرَت بَِواِدْي   لِْقِه؟ قَاَل:اهلل  الَْخلَْق؟ َما آَية  ذَ
: نََعْم. قَاَل: "   ْضًرا؟" ق لْت  قَْوِمَك َجْدبًا ث م َ َمَرْرَت بِِه يَْهَتز   خ 

(  73: 2؛فَِتلَْك آَية  اهلِل يِفْ َخلِْقِه )كََذلَِك ي ْحِيي اهلل  الَْمْوَت 
 .َرَواه َما َرِزْيٌن 

5531. (11) [3/1532- అప్రిశోధితం] 
అబీ ర'జీన్ 'అఖైలి (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! అలాు హ్ సృషిు తాలను మరల ఎలా సజీవ 

ప్ర్లసాత డు?' అని వినివించుకునాిను. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'నీవెప్పపడైనా కరవు కాలంలో అడవిలోకి వెళ్ళీవా?' 
ఇంకా 'నీ వెప్పపడైనా ప్చాని ప్ంట పొలాలను చూసావా?' 
అని అడిగార్ల. నేను, 'అవుననాిను.' అప్పపడు ప్ర వకత  
(స), 'సృషిు తాలోు  దీనిి గురంచి స్తచనలు ఉనాియి: 
''అలాు హ్(త) అదే విధ్ంగా మృత్తలను సజీవ 

ప్ర్లసాత డు,'' (అల్-బఖరహ్, 2:73) అని అనాిర్ల. 
(ర'జీన్) 

===== 
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2. సమీకరణ దినం 
ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం     ا

 (3/1533)فق عليه ( ت م [ )  1]  - 5532
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرس 

َمِة َعىَل أَْرٍض بَْيَضاَء َعْفَراَء   وسلم:  "ي ْحَشر  الن َاس  يَْوَم الِْقَيا
ت ََفٌق عَلَْيهِ "كَق ْرَصِة الن َِقَي لَْيَس فِْيَها عَلٌَم ِْلََحدٍ     .. م 

5532. (1) [3/1533- ఏకీభవితం]  
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు ప్ర జలను తెలు ని లేత్ ఎర్లప్ప 
మైదాపిండిలాంట్ట భూమిపై, అందరనీ ఒకచోట చేరాటం 
జర్లగుత్తంది. ఆ భూమిపై ఎటవంట్ట చిహ్నిలు, 
నిదరశనాలు ఉండవు. అంటే అంతా బలు ప్ర్లప్పగా 
ఉంటంది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1533)[ ) متفق عليه (  2]  - 5533
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   ْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرس  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ 
َها  ْبَزةً َواِحَدةً يََتَكف َؤ  َمِة خ  وسلم: "َتك ْون  اْْلَْرض  يَْوَم الِْقَيا

ْبزَ الَْجب َار  بَِيِدهِ كََما يََتَكف َ  ك ْم خ  ًَل ِْلَْهِل  تْ أ  أََحد  َفِر ن ز  ه  يِف الس َ
ْحَمن  عَلَْيَك يَا  ْوِد. فََقاَل: بَاَرَك الر َ الَْجن َِة". فَأََت َرًجٌل م َِن الَْيه 
َمِة؟ قَاَل:  ِل أَْهِل الَْجن َِة يَْوَم الِْقَيا َك بِْن   أَبَا الَْقاِسِم أَََل أ ْخِّب 

ْبَزةً "بَىَل". قَاَل: َتك وْ  ِب   صىل اهلل  ن  اْْلَرض  خ  َواِحَدةً كََما َقاَل الن َ
ِب   صىل اهلل عليه وسلم إِلَْيَنا ث م َ َضِحَك  عليه وسلم. فََنَظَر الن َ
َك بِإِدَاِمِهْم؟ بَاََلٌم  ه  ث م َ قَاَل: أَََل أ ْخِّب  َحّت َ بََدْت نََواِجذ 

ل ْوا: َوَما َهَذا؟ قَالَ  . قَا أْك ل  ِمْن َزائَِدةِ يَ : ثَْوٌر و َن ْوٌن َوالن  َون 
ت ََفٌق عَلَْيهِ  ْوَن أَلًْفا. م   .كَِبِدِهَما َسْبع 
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5533. (2) [3/1533 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర ళయదినం నాడు భూమంతా ఒక రొట్టు లా 
ఉంటంది. అలాు హ్ దానిి త్న చేత్తలతో అటూ ఇటూ 
తి్తప్పపతాడు. మీర్ల ప్ర యాణంలో రొట్టు ను అటూ ఇటూ 
తి్తపిపనటు . ఈ రొట్టు  సారావాస్లకు ఆత్తథయంగా 
ఇవాబడుత్తంది. ప్ర వకత  (స) ఇది చెపిపన త్రాాత్ ఒక 
యూదుడు వచిా, ''అబుల్ ఖాస్లమ్ అలాు హ్ మీపై 
శుభశాంత్తలు అవత్రంప్జేయుగాక! నేను మీకు 
చెప్పపదేమిటంటే, తీర్లపదినం నాడు సారావాస్లకు 
ఆత్తథయంలో మొదట్ట విందు ఏముంటంది?'' అనేది. 
దానికి ప్ర వకత  (స) ''సరే చెప్పప'' అనాిర్ల. అప్పపడా 
యూదుడు 'భూమంతా ఒక రొట్టు లా ఉంటంది,' అని 
అనాిడు. అది విని ప్ర వకత  (స) మావైెప్ప చూచి 
చిర్లనవుా నవాార్ల. చివరకి ఆయన ముందు ప్ళ్ళీ 
కనిపించ్చయి. ఆ త్ర్లవాత్ ఆ యూదుడు సారావాస్ల 
కూర ఏముంటందో నేను చెపాత ను, అది 'బ్రలామున్ 
వన్నిన్' అని అనాిడు. అనుచర్లలు, 'అదేమిట్ట,' 
అని అనాిర్ల. అత్డు, 'ఎదుు , చేప్ల మాంసప్ప 
ముకకలు, కారజ ం భాగాలు 70 వేల మంది త్తంటార్ల,' 
అని అనాిడు.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

 (3/1533)[ ) متفق عليه (  3]  - 5534
 ْ ْيَرةَ قَاَل: َوَعْن أَِِب ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ه َر  قَاَل َرس 

ْثَناِن َعىَل   "ي ْحَشر  الن َاس  َعىَل َثََلِث َطَرائَِق: َراِغِبْْيَ َراِهِبْْيَ َواِ
بَِعْْيٍ َوثَََلثٌَة َعىَل بَِعْْيٍ َوأَْربََعٌة َعىَل بَِعْْيٍ َوَعَشَرةٌ َعىَل بَِعْْيٍ  

ر  بَِقي َََت    ْم  َوَتْحش  ل ْوا َوَتِبْيت  َمَعه  ْم َحْيث  قَا . َتِقْيل  َمَعه   الن َار 
ْم َحْيث   ْوا َوت ْمِسْي َمَعه  ْم َحْيث  أَْصَبح  َحْيث  بَات ْو َوت ْصِبح  َمَعه 

   .. متفق عليه"يَْمَسْوا
5534. (3) [3/1533 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర ళయ మైదానంలో 
ప్ర జలను మూడు భాగాలుగా విభజించటం జర్లగు 

త్తంది. ఒక భాగం త్మ సతాకరాయల వలు  సంత్ృపిత గా 
ఉంటార్ల. రండవ భాగం భయభీత్తలు గలవార్ల. 
వీరలో ప్ర త్త ఒకకరూ త్మ సాానాలను బట్టు  ఒంట్టలపై 
ప్ర యాణమవుతార్ల. ఈ రండు భాగాలకు చెంది 

ప్ర యాణంచేవార్ల ఒంట్టలపై ఇదు ర్ల, ముగాుర్ల, 
నలుగుర్ల, ప్దిమంది ప్ర యాణం అవుతార్ల. మిగిలిన 
వారందరనీ అగిి ఒకచోట చేర్లాత్తంది. అది వార 
వెంటే ఉంటంది. మధ్యయహిం, రాతిీ, ప్గలు 
ఎలు ప్పపడూ వారవెంటే ఉంటంది. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1534) [ ) متفق عليه ( 4]  - 5535
ِب ِ صىل اهلل عليه  ْبِن َعب َاٍس َعِن الن َ  لم قَاَل:وسوَعِن ا

َل   "إِن َك ْم  ْرًَل "ث م َ قََرأَ: )كََما بََدأْنَا أَو َ َراةً غ  َفاةً ع  ْوَن ح  ْور  َمْحش 
ه  َوعًْدا عَلَْيَنا إِن َا ك ن َا فَاِعِلْْيَ  ل  َمْن  104: 21؛َخلٍْق ن ِعْيد  ( َوأَو َ

ْن أَْص  َمِة إِبَْراِهْيم  َوإِن َ نَاًسا م ِ اِِبْ ي ْؤَخذ  َح ي  ْكََس يَْوَم الِْقَيا
ْم لَْن   بِِهْم  : إِن َه  : أ َصْيَحاِِبْ أ َصْيَحاِِبْ فََيق ْول  َماِل فَأَق ْول  ذَاَت الش ِ

. فَأَق ْول  كََما قَاَل  ْ ْذ فَاَرقََْت  ْيَن َعىَل أَْعَقاِبِهْم م  ِ ْرَتد  ي ََزال ْوا م 
ْ َشِهْيًدا ما د مْ  : )َوك ْنت  عَلهَْْيِ لِح  ا ( إِىَل قَت  الَْعْبد  الص َ ْ لِِه  وْ  فِهْْيِ

لَْعِزْيز  الَْحِكْيم  ) َ  ( 118-117: 5؛  ا
5535. (4) [3/1534- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు మీర్ల, నగింగా, స్నిత్ 
చేయబడని సా్లత్తలో మైదానంలో చేరటం జర్లగుత్తంది, 
ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) ''కమా బదఅ'నా అవాల 
'ఖల్ఖిన్ ను'యీదుహూ వ'అదన్ 'అలైనా ఇనాి 
కునాి ఫా'ఇలీన్,'' (అల్- అంబియా', 21:104), అని 
ప్ఠంచిన త్రాాత్ తీర్లపదినం నాడు అందరకంటే 
ముందు ఇబ్రర హీమ్ (అ)కు దుస్త లు ధ్రంచటం 
జర్లగుత్తంది. ఇంకా నా అనుచర్లలోు ని చ్చలామందిని 
ఎడమ ప్ర కక అంటే నరకంవైెప్ప తీస్కని వెళీటం 
జర్లగుత్తంది. అది చూచి నేను, 'వీర్ల నా 
అనుచర్లలు,' అని అంటాను. అప్పపడు అలాు హ్(త) 
నీవు వారనుండి విడిపోయిన త్ర్లవాత్ ఎప్పపడూ 
ధ్రాానికి దూరంగా ఉండేవార్ల. అప్పపడు నేను 'ఈసా 
(అ) ప్లికిన వాకాయనేి ప్లుకుతాను, ''వ కున్త్త 
'అలైహిమ్...నుండి... అల్'అ'జీ'జిల్'హకీమ్.'' వరకు.1 

)అల్-మ్రయి'దహ్,5:117-118(. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  
 

1) వివరణ-5535: 'ఈసా(అ) ప్లికిన వాకాయనేి నేన్న 

ప్లుకు తాను. అంటే ఏవిధ్ంగా 'ఈసా (అ) తీర్లపదినం 

నాడు త్న జాత్త మారాభర షు త్ాం గురంచి, త్తరసాకరం 
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 (3/1534)[ ) متفق عليه (  5]  - 5536

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   لَْت: َسِمْعت  َرس  َوَعْن عَائَِشَة قَا
ْرًَل".  َراةً غ  َفاةً ع  َمِة ح  الن َاس  يَْوَم الِْقَيا : "ي ْحَشر  :  يَق ْول  ا يَ  ق لْت 

ْوَل اهلِل ال  ْم إِىَل بَْعٍض؟ ر ِ َرس  ه  ر  بَْعض  َجال  َوالن َِساء  َجِمْيًعا يَْنظ 
ْم إىِل بَْعٍض"  ه  َر بَْعض     .فََقاَل: "يَا عَائَِشَة اْْلَْمر  أََشد   ِمْن أَْن ي َْنظ 
5536. (5) [3/1534-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తత  
ఉండగా నేను వినాిను, ప్ర ళయదినం నాడు తీర్లప 
మైదానంలో ప్ర జలు నగింగా, చెప్పపలు లేకుండా, 
స్నిత్ చేయబడని సా్లత్తలో చేరాటం జర్లగుత్తంది. 
అది విని నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! స్త్త ీలు ప్పర్లషులు అందరూ 
ఒకరి ఇంకకర్ల చూసాత రా?' అని వినివించు 
కునాిను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఓ 'ఆయి'షహ్! ఆ రోజు 
వయవహ్నరం చ్చలా భయంకరంగా ఉంటంది. ఒకరి 
ఒకర్ల చూస్కోవటానిి అట ఉంచు,' అని అనాిర్ల.2  
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1534)[ ) متفق عليه (  6]  - 5537
ًَل قَاَل: يَا نَِب َ اهلِل كَْيَف ي ْحَشر  اْلكَافِر  َعىَل   َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرج 

َمِة؟ قَاَل: اَوْجِهِه يَْوَم  ِْجلَْْيِ يِف "لِْقَيا أَلَْيَس ال َِذْي أَْمَشاه  َعىَل الر 
َمِة؟ ْنَيا قَاِدًرا َعىَل أَْن ي  ْمِشَيه  َعىَل َوْجِهِه يَْوَم الِْقَيا    "الد  

5537. (6) [3/1534 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత , ''ఓ ప్ర వకాత ! తీర్లపదినం 
నాడు అవిశాాస్లు త్లకిర ందులుగా నడిచి తీర్లప 
మైదానంలోకి ఎలా వసాత రు,'' అని ప్ర శ్ించ్చడు. దానికి 

 

గురంచి త్నకేమీ సంబంధ్ంలేదని వినివించుకుంటారో, 

అదేవిధ్ంగా నేను కూడా, 'ఓ అలాు హ్(త)! వీళ్ళీ 

నేనునిప్పపడు మాతి్ం ధ్రాంపై సా్లరంగా ఉనాిర్ల. 

అప్పపడు నేను బ్రధ్యయడిి. కాని నా మరణానంత్రం 

వార్ల షై'తాన్ కుటిలకు గురయి, అప్మారాానిి 

అనుసరంచ్చర్ల. వార వయవహ్నరం నీపై ఉంది. నీవు శ్కిష ంచ 

దలిసేత , వార్ల నీ దాస్లు, ఒకవేళ క్షమించదలిసేత  నీవు 

చ్చలా బలవంత్తడవు, వివేకవంత్తడవూను,' అని 

అంటార్ల. 

2) వివరణ-5536: ప్ర ళయం నాడు ప్ర జలందరూ నగింగా 

వసాత ర్ల. ప్ర త్త ఒకకరూ త్నుి గురంచి ఆలోచిస్తత  

ఉంటార్ల. అకకడ ఇత్ర్లలిి చూసే తీరకే ఉండదు. 

ప్ర వకత  (స), ''ప్ర ప్ంచంలో అత్నిి కాళీపై నడిపించిన ఆ 
దైవమే అత్నిి తీర్లపదినం నాడు త్లకిర ందులుగా 
నడిపిసాత డు''  అనాిర్ల.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1535)[ ) صحيح (  7]  - 5538
 َ "يَلََْق   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ْيَرةَ َعِن الن َِب ِ رَ ِِبْ ه  َوَعْن أ

ٌة  ةٌ َوَغَّبَ َمِة َوَعىَل َوْجِه آَزَر قََّتَ إِبَْراِهْيم  أَبَاه  آَزَر يَْوَم الِْقَيا
: أَلَْم أَق ْل لََك:  ؟ فََيق ْول  لَه  أَب ْوه :   يَق ْول  لَه  إِبَْراِهْيم  ََل َتْعِصِِنْ

لَْيوْ  َ فَا : يَا َرب ِ إِن ََك َوعَْدَتِِنْ أَََل  ْعِصْيَك. فََيق ْول  َم ََل أ إِبَْراِهْيم 
  .ت ْخِزَيِِنْ يَْوَم ي ْبَعث ْوَن فَأَي  ِخْزٍي أَْخَزى ِمْن أَِِبْ اْْلَبَْعدِ 

ْيَن  ْمت  الَْجن َة  َعىَل اْلكَافِِر ْ َحر َ ث م َ ي َقال   .فََيق ْول  اهلل  َتَعاىل: إِِن ِ
ٍخ لَ ِم: َما َتْحَت ِرجْ بَْراِهيْ ِْلِ  َتلَط َ ر  فَإِذَا ه َو بِِذْيٍخ م  ْيَك؟ فََيْنظ 

   .. َرَواه  الْب َخاِري   "فَي ْؤَخذ  بَِقَوائِِمِه فَي لََْق يِف الن َارِ 
5538. (7) [3/1535- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు ఇబ్రర హీమ్ (అ) త్న త్ండిర  ఆ'జర్ను 
ఎటవంట్ట సా్లత్తలో కలుసాత రంటే ఆ'జర్ ముఖం నలు గా, 
ధూళితో నిండి ఉంటంది. ఇబ్రర హీమ్ (అ) అత్నితో 
'నాకు అవిధేయత్ చూప్రాదని నేను మీకు చెప్పలేదా?' 
అని అడుగుతార్ల. దానికి ఆ'జర్, 'ఈ రోజు నేను నీకు 
అవిధేయత్ చూప్ను,' అని అంటాడు. అప్పపడు 
ఇబ్రర హీమ్ (అ), 'అలాు హ్(త)ను తీర్లపదినం నాడు 
నువుా ననుి అవమానానికి గురచేయవని వాగాు నం 
చేసావు. ప్ర జలను మరల సజీవప్రసేత , అప్పపడు నా 
త్ండిర  దైవకార్లణాయనికి దూరం కావటం కంటే అవమానం 
ఏముంది,' అని వేడు కుంటార్ల. అప్పపడు అలాు హ్(త), 
'ఓ ఇబ్రర హీమ్! నేను సారాానిి అవిశాాస్లపై 
నిషేధించ్చను. అది సరే, నీ కాళీ కిర ంద ఉనిదానిి 
చూడు,' అని అంటాడు. ఇబ్రర హీమ్ చూసాత ర్ల, అత్ని 
త్ండిర  ప్పర్లగు రూప్ంలో మలంలో కటు మిటాు డుతూ 
ఉంటాడు. చివరకి అత్నిి ప్టు కని నరకంలో వేయటం 
జర్లగుత్తంది.''  (బు'ఖారీ) 

 (3/1535)[ ) متفق عليه (  8]  - 5539
ْول  اهلِل قَ اَل:ه  قََوَعنْ  "يَْعَرق     اهلل عليه وسلم:ىلص اَل َرس 

ْم يِفْ اْْلَْرِض َسْبِعْْيَ   َمِة َحّت  يَْذَهَب َعَرق ه  الن َاس  يَْوَم الِْقَيا
ْم  َنه  ْم َحّت  يَْبل َغ آذَا ي لِْجم ه  ت ََفٌق عَلَْيهِ " ِذَراعًا َو    .. م 
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5539. (8) [3/1535 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: తీర్లపదినం నాడు 
ప్ర జలకు చెమట వస్త ంది. ఆ చెమట ఎలా 
ప్ర వహిస్త ందంటే అది 70 గజాల లోత్త వెళ్ళత్తంది. 
వారకోసం కళ్ీంగా మారపోత్తంది. చివరకి వార చెవుల 
వరకు, వారని ముంచి వేస్త ంది.3 (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1535)[ ) صحيح (  9]  - 5540
ْوَل اهللِ عْ َسمِ  ِد قَاَل: َوَعِن الِْمْقَدا صىل اهلل عليه وسلم   ت  َرس 

 : َمِة ِمَن الَْخلِْق َحّت  َتك ْوَن   يَق ْول  ْمس  يَْوَم الِْقَيا " ت ْدََن الش َ
لِِهْم يِف الَْعَرِق   ِرِمْيٍل فََيك ْون  الن َاس  َعىَل قَْدِرأَْعَما ْ كَِمْقَدا ِمهْْن 

ْ َمْن يَك ْون  إىِل كَْعبَ  ْ فَِمهْْن  ْكَبَتْيِه    َمْن يَك ْون  إِىلْيِه َوِمهْْن  ر 
ْم الَْعَرق    ْ َمْن ي لِْجم ه  ْيِه َوِمهْْن  ْ َمْن يَك ْون  إىِل ِحْقَو َوِمهْْن 

ًما" ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَِيِدهِ إِىل فِْيِه.   .إِلَْجا َر َرس  َوأََشا
ْسِلٌم     .َرَواه  م 

5540. (9) [3/1535- దృఢం] 
మిఖ్దాద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తత  
ఉండగా నేను వినాిను. తీర్లపదినం నాడు ప్ర ళయ 
మైదానంలో స్తర్లయణి సృషిు రాస్లకు సమీప్ంగా 
చేయటం జర్లగుత్తంది. చివరకి వారకి ఒక మైలు 
దూరం ఉంటంది. మానవులందరూ త్మ కరాల 
ప్ర కారం చెమటలో మునిగి ఉంటార్ల. కందర్ల చెమటలో 
చీలమండల వరకు మునిగి ఉంటార్ల. మరకందర్ల 
ముడుకుల వరకు మునిగి ఉంటార్ల. మరకందర్ల 
నడుము వరకు మునిగి ఉంటార్ల. కందరకి వార చెమట 
కళ్ీంగా ఉంటంది. ఇలా చెబుతూ ప్ర వకత  (స) త్న చేతోత  
ముఖం వైెప్ప సైగచేసార్ల. 4 (ముస్లు మ్) 

 

3) వివరణ-5539: చెమట అంత్ అధికంగా ఎందుకు 

వస్త ందంటే, ఆ ప్రసా్లతే అంత్ వయధ్యభరత్ంగా 

ఉంటంది. చెమట ఎంత్ అధికంగా వస్త ందంటే, వార 

ముఖాల వరకు వచిా వారని ముంచివేస్త ంది. కళ్ీంలా 

వార నోట్టపై ఆవరస్త ంది. వార్ల మాటాు డలేర్ల కూడా.  

4) వివరణ-5540: అంటే ఆ రోజు వచేా చెమట వార 

కరాల ప్ర కారం ఉంటంది. చ్చలా మంచి కరాలు 

ఉనివారకి అత్త త్కుకవగా చెమట ప్డుత్తంది. వారకి 

చెమట కేవలం వార చీలమండల వరకే ఉంటంది. 

 (3/1535) [ ) متفق عليه ( 10]  - 5541
ْدِري ِ َعْن أَِِبْ َسِعْيدِ ََ و اهلل عليه وسلم   َعِن الن َِب ِ صىل  الْخ 
: لَب َْيَك َوَسْعَدْيَك  قَاَل: "يَق ْول  اهلل  َتَعاىل: يَا آدَم  فََيق ْول 

َوَما بَْعث    قَاَل:  َوالَْخْْي  ك ل  ه  يِفْ يََدْيَك. قَاَل: أَْخِرْج بَْعَث الن َاِر.
ِعْنَده   فَ  .َعًة و َتِْسِعْْيَ ِماَئٍة َوتِْس ِمْن ك ل ِ أَلٍْف تِْسع   قَاَل: الن َاِر؟

ِغْْي  )َوَتَضع  ك ل   ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى الن َاَس   ؛يَِشْيب  الص َ
َلِكن َ عََذاَب اهلِل َشِدْيٌد  َرى َو كَا َرى َوَما ه ْم بِس  كَا (  2: 22؛س 

؟ قَالَ  لَِك الَْواِحد  ْوَل اهلِل َوأَي  َنا ذَ لَوا: يَا َرس  وْ قَا ا فَإِن َ : " أَبِْشر 
ْوَج أَلٌْف" رَ ِمْنك ْم  ْوَج َوَمأْج  ًَل َوِمْن يَأْج  ث م َ قَاَل: "َوال َِذْي   .ج 

بَْع أَْهِل الَْجن َِة"  ْو أَْن َتك ْون ْوا ر  نَا.  .نَْفِسْي بَِيِدهِ أَْرج  ْ َ فََكّب 
ْو أَْن َتك ْون ْوا ث ل ث أَْهِل الَْجن َِة"  ْ فَ  .فََقاَل: "أَْرج  َ اَل: نَا فَقَ َكّب 

 َ ْو أ نَا ْن "أَْرج  ْ َ "َما أَْنت ْم يِف  قَاَل: .َتك ْون ْوا نِْصَف أَْهِل الَْجن َِة" فََكّب 
ْودَاِء يِفْ ِجلِْد ثَْوٍر أَبَْيَض أَْو كََشْعَرةٍ   ْعَرةِ الس َ لش َ الن َاِس إَِل َ كَا

ت ََفٌق عَلَْيهِ     .بَْيَضاَء يِفْ ِجلٍْد ثَْوٍر أَْسَوٍد". م 
5541. (10) [3/1535 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ (త), 'ఓ ఆదమ్' 
అని అంటాడు. అప్పపడు ఆదమ్ (అ), 'ప్ర భూ! 
నీసనిిధిలో స్లదధ ంగా ఉనాిను, ఇంకా మేలంతా నీ 
చేత్తలోు నే ఉంది,' అని అంటార్ల. అప్పపడు అలాు హ్ 
(త), 'అగిికి గురయ్యయ సైనాయనిి వేర్లచేయి, అంటే 
నరకవాస్లను వేర్లచేయి,' అని అంటాడు. అప్పపడు 
ఆదమ్ (అ), 'నరకాగిి సైనయం ఎంత్ మంది?' అని 
అడుగు తార్ల. అప్పపడు అలాు హ్ 'ప్ర త్త వెయియలో 999' 
అని అంటాడు. ఈ ఆదేశం విని పిలు లు ముసలివారై 
పోతార్ల.  

''గరభవతి అయిన ప్ర తి స్త్ర ీ, తన గర్భభనిా 
కోల్పోవటానిా నీవు చూస్తర వు. మరియు మ్రనవు 

లందరినీ మతుర ల్ప ఉనాట్లు  నీవు చూస్తర వు, కానీ 

(వాస్ర వానికి) వారు తా్రగ (మతుర ల్ప) ఉండరు. కాని 
అల్లు హ్  శక్షయే అంత తీవర ంగా ఉంట్లంది.'' (అల్-'హజజ ్, 
22:2), అని అనాిర్ల.  

 

ప్పణాయలు త్గాి పాపాలు పర్లగు త్తని కలది చెమట 

కూడా పర్లగుతూ ఉంటంది. 
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అనుచర్లలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! సారాంలోనికి వెళ్ళీ ఆ 1000 
లో ఒకకర్ల మాలో ఎవర్ల,' అని అడిగార్ల. దానికి ప్ర వకత  
(స) ఒక వయకిత  మీలో నుండి ఉంటాడు. ఇంకా 999 
యా'జూజ్ మా'జూజ్లలో నుండి ఉంటారు. ఇంకా 
ఎవరచేత్తలో నా పార ణం ఉందో ఆయన సాకిష ! సారాంలో 
మీర్ల నాలావ వంత్త ఉంటారని నేను ఆశ్స్త నాిను,' 
అని అనాిర్ల. అది విని మేము, 'అలాు హు అకార్' అని 
అనాిము. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) మళ్ళీ, 'సారా 

వాస్లోు  మీర్ల సగం మంది ఉండాలని నేను 
ఆశ్స్త నాిను,' అని అనాిర్ల. మళ్ళీ మేము, 
'అలాు హు అకార్' అని అనాిము. ఆ త్ర్లవాత్ మళ్ళీ, 
'వారలో మీ సంఖయ తెలు ని ఆవుపై ఒక నలు ని వెంటిక, 
లేదా ఒక నలు ని ఆవుపై ఒక తెలు ని వెంటికలా ఉంటంది,' 
అని అనాిర్ల.5  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1536)[ ) متفق عليه (  11]  - 5542
: َوَعْنه  قَاَل: ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَق ْول   َسِمْعت  َرس 

د  لَه  ك   ؤْ "يَْكِشف  َرب  َنا َعْن َساقِِه فََيْسج  ْؤِمٍن َوم  َيْبََق  ل   م  ِمَنٍة َو
ْود    ْن مَ  َد فََيع  ْمَعًة فََيْذَهب  لَِيْسج  ْنَيا ِريَاًء َوس  د  يِف الد   كَاَن يَْسج 

ت ََفٌق عَلَْيهِ  ه  َطَبًقا َواِحًدا". م     .َظْهر 
5542. (11) [3/1536 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 
ప్ర వచిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''తీర్లపదినం నాడు 
మన ప్ర భువు త్న చీలమండ విప్పపతాడు. వెంటనే 
విశాాస స్త్త ీ ప్పర్లషులందరూ సజాు లో ప్డిపోతార్ల. కాని 
ప్ర ప్ంచంలో ప్ర దరశనా బుదిధ తో సజాు  చేస్లనవార్ల మాతి్ం 
అప్పపడు సజాు  చేయలేర్ల. అత్డు ప్ర యత్తిసాత డు కాని 
అత్ని నడుం వంగదు.'' 6  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 

5) వివరణ-5541: ముహమాద్ (స) యొకక అనుచర 

సమాజం ప్ర తేయకత్ ఏమిటంటే, సారావాస్లోు  

అందరకంటే అధిక సంఖయ ఈ అనుచర సమాజానిదే 

ఉంటంది. సగం సారాంలో వీరే ఉంటార్ల. మిగిలిన 

సగంలో ఇత్ర అనుచర సమాజాలు ఉంటాయి. 

6) వివరణ-5542: అంటే ఏదైనా వయవహ్నరం ప్టు  కఠనంగా 

వయవహరంచడం, అలాు హ్(త) త్న దాస్ల ప్టు  

కఠనంగా వయవహరంచినప్పడు వారందరూ భయంతో 

సజాు లో ప్డిపోతార్ల. దీని అసలు అరాం అలాు హ్(త)కే 

 (3/1536)يه ( ل ع[ ) متفق  12]  - 5543
ْيَرةَ قَال: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ه َر قَاَل َرس 

َمِة ََل يَِزن  ِعْنَد اهلِل   ِمْْي  يَْوَم الِْقَيا ل  الَْعِظْيم  الس َ ج  "لََيأِِْت الر َ
ْوَضٍة". َوقَاَل: "اِقْرَ  ْوا )فَََل ن ِقْيم  َجَناَح بَع  ْم يَْوَم الِْقيَ ؤ  َمِة  الَه 

 .(18:105؛ َوْزنًا
5543. (12) [3/1536 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు ప్ర ళయ మైదానంలో బలిషఠ  మైన ఒక 
వయకిత  వసాత డు. అలాు హ్ (త) వదు  అత్ని విలువ దోమ 
రకకంత్ కూడా ఉండదు. ఆ త్ర్లవాత్ దీని ధ్ృవీకరణలో 
''తీర్లపదినం నాడు మేము వారకి, ఎటవంట్ట విలువ 
ప్ర సాదించము'' (అల్-కహఫ్, 18:105) అనే ఆయతును 

ప్ఠంచ్చర్ల. 7  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 
----- 

لَْفْصل  الث َاِِنْ  َ     రండవ విభాగం ا
 (3/1537) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 5544

ْيَرةَ  ْول  ا قَاَل: َعْن أَِِبْ ه َر م َهِذهِ ل سه وهلِل صىل اهلل عليقََرأَ َرس 
ث  أَْخَباَرَها ِ ْوَن َما   ( قَاَل:4: 99؛ اْْليََة: )يَْوَمِئٍذ ت َحد  أََتْدر 

َها؟" ل ْوا أَْخَبار  . قَا ْول ه  أَعْلَم  أَْن  :"فَإِن َ أَْخَباَرَها قَاَل: :اهلل  َو َرس 
 َ َعِمَل   : لَ ْهِرَها أَْن َتق وْ َمٍة بَِما َعِمَل َعىَل َظ َتْشَهَد َعىَل ك ل ِ َعْبٍد و َأ

َها". َرَواه   عَلَي َ كََذا َوكََذا يَْوَم كََذا َوكََذا". قَاَل: "فََهِذهِ أَْخَبار 
ْيٌب  ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح َغِر ْ  أَْحَمد  َوالّت ِ

5544. (13) [3/1537 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''ఆ రోజు అది 

(భూమి) త్న స్మ్రచార్భలను వివరిస్ర ంది,'' (అ'జ్ 'జల్ 
'జలహ్, 99:4) అనే ఆయతును ప్ఠంచి, 'భూమి 
వారత లేమిట్ల మీకు తెలుసా?' అని అడిగార్ల. దానికి 
అనుచర్లలు, 'అలాు హ్ (త) మరయు ఆయన ప్ర వకత కే 
బ్రగా తెలుస్,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఆ 
వారత లేమిటంటే, భూమి స్త్త ీ ప్పర్లషులలో ప్ర త్త ఒకకర 

 

తెలుస్. అనవసరమైన వయరా అభిపార యాలకు, 

ఆలోచనలకు తావీయరాదు. 

7) వివరణ-5543: అంటే ప్ర ప్ంచంలో ఎంత్ట్ట వారైనా 

విశాాసం లేకుండా ఎనిి సతాకరాయలు చేస్లనా వాట్టకి 

ఎటవంట్ట విలువ ఉండదు. 
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కరాల గురంచి సాక్షయం ఇస్త ంది. 'ఈ వయకిత  ఫలానా 
ప్నిచేసాడు, ఈ స్త్త ీ ఫలానా ప్ని చేస్లంది. ఇవే భూమి 
వారత లవుతాయి. (అ'హాద్, త్తరాజి' / ప్రర మ్రణికం, 
దృఢం,  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1537)ه ( [ ) لم تتم دراست 14]  - 5545
ْول  اهللِ  َوَعْنه  قَاَل: صىل اهلل عليه وسلم: "َما ِمْن أََحٍد   قَاَل َرس 

ْوَل اهلِل؟ قَاَل: "إِْن   ل ْوا: َوَما نََداَمت ه  يَا َرس  يَم ْوت  إَِل  نَِدَم". قَا
ِسْيًئا نَِدَم أَْن  ْزدَادَ َوإِْن كَاَن م    كَاَن م ْحِسًنا نَِدَم أَْن ََل يَك ْوَن ا

ْ . َرَواه  "ََل يَك ْوَن نََزعَ    .ِمِذي    الّت ِ
5545. (14) [3/1537 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) మర ణంచిన 

వారిల్ప, విచ్చరంచనివార్ల ఎవరూ ఉండర్ల,' అని 
ప్ర వచించ్చర్ల. దానికి అనుచర్లలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
విచ్చరంచటానికి కారణమేమిట్ట?' అని వినివించు 
కునాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స), '' 'ఒకవేళ ప్పణాయత్తాడయి 

ఉంటే, ఇంకా అధికంగా సతాకరాయలు చేస్ల ఉంటే 
బ్రగుణి్ణ,' అని విచ్చరసాత డు. 'ఒకవేళ పాపాత్తా 
డయితే, పాపాలకు పాలపడ కుండా ఉంటే బ్రగుణ్ణు ' అని 
విచ్చరసాత ర్ల''  అని  ప్ర వచించ్చర్ల.  (త్తరాజి)  

 (3/1537) سته ([ ) لم تتم درا 15]  - 5546
ْول  اهلِل وَعْنه  قَاَل: قَا اهلل عليه وسلم: "ي ْحَشر    صىلَل َرس 

ًنا  ْكَبا َشاةً َوِصْنًفا ر  َمِة ثَََلثََة أَْصَناٍف: ِصْنًفا م  الن َاس  يَْوَم الِْقَيا
ْوِهِهْم" ْوَن َعىَل   .َوِصْنًفا َعىَل و ج  ْوَل اهلِل َوكَْيَف ي ْمش  قِْيَل: يَا َرس 

َ ْوِهِهْم؟ قَاَل: "إِن َ ال َِذْي و ج   َداِمِهْم قَاِدٌر َعىَل أَْن  قْأَْمَشاه ْم َعىَل أ
ْوِهِهْم أَمَ  ْ َعىَل و ج  ْوِهِهْم ك ل َ َحَدٍب  آي ْمِشهَْي  ج  ْم يَت َق ْوَن بِو  إِن َه 

ِمِذي    َوَشْوٍك".  ْ  .َرَواه  الّت ِ
5546. (15) [3/1537 -అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''తీర్లపదినం 
నాడు ప్ర జలు మూడు భాగాలుగా విభజింప్బడతార్ల. 
ఒక భాగం వార్ల నడచి వసాత ర్ల, మరో భాగం 
వాహనాలపై వసాత ర్ల. మూడోభాగం త్లకిర ందులుగా 
నడచి వసాత ర్ల,'' అని ప్ర వచించ్చర్ల. దానికి 
అనుచర్లలు, 'త్లకిర ందులుగా ప్ర జలు ఎలా 
నడుసాత ర్ల,' అని వినివించుకునాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  
(స), 'వారని కాళీపై నడిపించినవాడే త్లకిర ందులుగా 

నడిపిసాత డు. మీర్ల గుర్లత ంచుకోండి, వాళ్ళీ త్ల 

కిర ందులుగా నడుస్తత  ఎత్తత , ప్లాు లు, ముళీ నుండి 
త్ముాతాము రకిష ంచుకుంటార్ల,' అని సమాధ్యనం 
ఇచ్చార్ల. 8  (త్తరాజి')  

 ( 3/1537)[ ) حسن (  16]  - 5547
َمَر قَاَل:  ْبِن ع  وْ  وَعْن ا  ه وسلم:يل ىل اهلل عل  اهلِل ص قَاَل َرس 

َمِة كَأَن َه  َرأْي  َعْْيٍ فَلَْيْقَرأ : َر إىِل يَْوِم الِْقَيا ه  أَْن ي َْنظ  )إِذَا   "َمْن َسر َ
َِرْت  ْمس  ك و  ْنَفَطَرْت  ( وَ 81؛الش َ َماء  ا َماء   ( وَ 82؛)إِذَا الس َ )إِذَا الس َ

ْنَشق َ  ْمذِ 84؛ْت ا  .ي   ( َرَواه  أَْحمَد  َو الّت ِ
5547. (16) [3/1537 -ప్రర మ్రణికం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర ప్ం 
చంలోనే ప్ర ళయానిి త్న కళీతో చూడాలనుకుని 

వార్ల ''ఇజషష మ్స్ కువిారత్ (81), ఇజససమాఉన్ 
ఫత్రత్ (82), ఇజససమాఉన్ షఖఖ త్ (84) స్తరాలు 
ప్ఠంచ్చలి.'' 9  (అ'హాద్, త్తరాజి') 

----- 
لِث    మూడవ విభాగం  الَْفْصل  الث َا

 (3/1538)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5548
ْوَق َصىل اهلل عليه وسلم   اِدَق الَْمْصد  َعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل: إِن َ الص َ

ْوَن ثَََلثََة أَفْ  : "إِن َ الن َاَس ي ْحَشر  ثَِِنْ ِكِبْْيَ َحد َ َواٍج: فَْوًجا َرا
ْوِهِهْم َوفَْوًجا َتْسَحُب     َطاِعِمْْيَ كَاِسْْيَ   الَْمََلئَِكة  َعىَل و ج 

ي لِْقي اهلل  اْْلفََة  َيْسَعْوَن َو ْوَن َو ه م  الن َار  َوفَْوًجا يَْمش  ر  َوَتْحش 
 

8) వివరణ-5546: మొదట్ట వరాం విశాాస్లై ఉంటార్ల. 

వీరవదు  ప్పణాయలు, పాపాలు రండూ ఉంటాయి. 

రండవవరాం ప్రపూరి విశాాస్లై ఉంటార్ల. వీరవదు  

సతాకరాయలు అధికంగా ఉంటాయి. మూడవ వరాం 

అవిశాాస్లు, బహుదైవారాధ్ కులు ఉంటార్ల. ఈ 

మూడవ వరాం వార్ల తీర్లపదినం నాడు త్లకిర ందులుగా 

నడచివసాత ర్ల. వార ముఖాలు కూడా వార కాళ్ళీ, 

చేత్తలాు  ప్నిచేసాత యి. ఇంకా హ్ననిచేకూరేా వస్త వుల 

నుండి త్పిపసాత యి.  

9) వివరణ-5547: ఈ స్తరాహ్లోు  ప్ర ళయం గురంచి 

చరాంచటం జరగింది. ఈ స్తరాహ్లను శర దధ గా చదివితే, 

ప్ర ళయదినాన సంభవించే విషయాలు సపషు ంగా 

తెలుసాత యి. కళీముందు జరగినటు  అనిపిసాత యి. 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 1957 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
َل لََتك ْوَن لَه   ْهِر فَََل يَْبََق َحّت  إِن َ الر َج  الَْحِدْيَقة    َعىَل الظ َ

 .َرَواه  الن ََسائِ     .يَْقِدر  عَلَْيَها" ي ْعِطْيَها بَِذاِت الَْقَتِب ََل 
5548. (17) [3/1538 -అప్రిశోధితం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇలా 
అనాిర్ల, ''మానవులను మూడు వరాాలుగా చేయటం 
జర్లగుత్తంది. ఒక వరాం వాహనాలపై ఉంటార్ల. 
ఆహ్నరం దుస్త లతో కూడి ఉంటార్ల. మరో వరాానిి 
దైవదూత్లు త్లకిర ందులుగా నరకం వైెప్పనకు 
తోలుకుపోతార్ల. మరోవరాం నడుస్తత  ఉంటార్ల. 
వాహనాలు గలవారపై అలాు హ్(త) శ్క్షను అవత్రంప్ 
జేసాత డు. దానివలు  వార వాహనాలు మిగలవు. 
తోటలునివార్ల వాట్టని ఇచిా, వాహనాలు పొందాలని 
ప్ర యత్తిసాత ర్ల. కాని అది వారకి సాధ్యం కాదు.'' 
(నసాయి')  

===== 

  َوالِْمْيَزاِن ِص ا اِب َوالِْقَص الِْحَس َباب     - 3
3. విచారణ, ప్ర తిఫలం, కరమల తా్థసు 

ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا
 (3/1539)[ ) متفق عليه (  1]  - 5549

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَا َل: "لَْيَس أََحٌد  َعْن عَائَِشَة أَن َ الن َ
َمِة إَِل َ  َ ي َحاَسب  يَْوَم الِْقَيا : أ :  وْ  َهلََك". ق لْت   لَْيَس يَق ْول  اهلل 

ا ًبا ي َِسْْيً ِلَك 8: 84؛)فََسْوَف ي َحاَسب  ِحَسا ( فََقاَل: "إِن ََما ذَ
ت ََفٌق عَلَْيهِ  ". م  َلِكْن َمْن ن ْوقَِش يِف الِْحَساِب يَْهِلك     .الَْعَرض  َو

5549. (1) [3/1539- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'తీర్లప దినం నాడు 
విచ్చరంచబడినవాడు నాశనం అయినటేు ,' అని 
అనాిర్ల. అప్పపడు నేను, ''మర అలాు హ్, అతని లకక 
అతి తేలికగా తీస్కోబడగలదు,' అని ఆదేశ్ంచ్చడు 
కదా?'' (అల్ ఇనిిఖాఖ్, 84:8) అని వినివించు 

కునాిను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'విచ్చరణ జర్లగుత్తంది, 
కానీ, గుచిా గుచిా విచ్చరసేత  మాతి్ం వినాశనానికి గుర 
అయినటేు ,' అని అనాిర్ల.10  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 

10) వివరణ-5549: తేలికైెన విచ్చరణఅంటే, అత్ను చేస్లన 

మంచీ చెడులను చూపట్టు , పాపాల ప్ర సాత వన చేయక 

 (3/1539)[ ) متفق عليه (  2]  - 5550
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن عَِدي ِ بِْن َحاِتٍم قَاَل: قَاَل َرس 

كَل ِم ه  َرب  ه  لَيْ  م:سل و   ه  َس بَْيَنه  َوَبْينَ "َما ِمْنك ْم أََحٌد إَِل  َسي 
ر  أَْيَمَن ِمْنه  فَََل يََرى إَِل َ َما  َماٌن َوََل ِحَجاٌب يَْحِجب ه  فََيْنظ  َتْرج 
َيْنظ   َم َو ر  أََشأََم ِمْنه  فَََل يََرى إَِل َ َما قَد َ َيْنظ  َم ِمْن َعَملِِه َو   ر  قَد َ

ت َق ْواْْيَ يََدْيِه فَََل يََرى إَِل َ الن َاَر َتلَْقاَء بَ  لَْو   َوْجِهِه فَا الن َاَر َو
ت ََفٌق عَلَْيهِ "بِِشق َ َتْمَرةٍ    .. م 

5550. (2) [3/1539- ఏకీభవితం] 
'అదీ బిన్ 'హ్నత్తమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ (త) ప్ర త్యక్షంగా మాటాు డని 
వాడవడూ ఉండడు. దాస్డు త్న కుడివైెప్ప చూసాత డు, 
అత్డికి త్రను ప్ంపిన కరాలు కనబడతాయి. 
ఎడమవైెప్ప చూసాత డు, అత్డికి త్రను ప్ంపిన కరాలు 
కనబడతాయి. ముందు చూసాత డు, అగిి 
కనబడుత్తంది. అత్నికి  చ్చలా దగారగా ఉంటంది. 
మిమాలిి మీర్ల నరకాగిి నుండి రకిష ంచు కోండి. ఒకక 
ఖరూజ రపు ముకక దానం చేస్యినా సరే.'' 11  
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1539)عليه (  قف [ ) مت  3]  - 5551
مََرقَاَل: ْبِن ع  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا  قَاَل َرس 

 : ه  فََيق ْول  َيْسّت    "إِن َ اهلَل ي ْدِِن الْم ْؤِمَن فََيَضع  َعىَل كََنَفه  َو
: كََذا؟ أََتْعِرف  ذَْنَب كََذا؟ْنَب ذَ  أََتْعِرف   ب ِ َحّت   يَا رَ  نََعْم  فََيق ْول 

ه  أَن َه  قَْد َهلََك.قَر َ  ت َها عَلَْيَك يِف  قَاَل: َره  ذ ن ْوبِِه َوَرأَى نَْفس  َسَّتْ
ا  َها لََك الَْيْوَم فَي ْعََط ِكَتاَب َحَسَناتِِه َوأَم َ ْنَيا َوأَنَا أَْغِفر  الد  

ْوِس ف َ اْلك   ؤ  َوالْم َناِفق ْوَن فَي َنادَى بِِهْم َعىَل ر  ََل ) الَْخََلئِِق:ار  ِء َهؤ 
 

పోవటం. కాని విచ్చరణలో పాపాల ప్టు  గుచిాగుచిా 

ప్ర శ్ిసేత  మాతి్ం శ్క్ష నుండి త్పిపంచుకోవటం కషు ం. 

11) వివరణ-5550: అంటే ప్ర త్త వయకిత  అలాు హ్(త)తో 

ప్ర త్యక్షంగా మాటాు డుతాడు. కుడివైెప్ప సతాకరాయలు, 

ఎడమవైెప్ప పాపాలు ఉంటాయి. ముందు చూసేత  నరకాగిి 

ఉంటంది. ఇటవంట్ట ప్రసా్లత్తలోు  త్నుితాను నరకాగిి 

నుండి రకిష ంచగోరేవార్ల ప్పదలపై, అగత్యప్ర్లలపై త్న 

ధ్నానిి ఖర్లాపటాు లి. ఒక ఖరూజ రపు ప్ండు ముకక 

ఇచేా సా్థమత్ ఉనాి ఇచిావేయాలి. ఎందుకంటే 

దైవమారాంలో చేసే దానధ్రాాలు మీకూ నరకాగిికి 

మధ్య తెరగా మార్లతాయి.  
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لِِمْْيَ  ا (  18: 11؛ال َِذْيَن كََذب ْواَعىَل َرب ِِهْم أَََل لَْعَنة  اهلِل َعىَل الظ َ

   .متفق عليه
5551. (3) [3/1539 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీర్లప 
దినంనాడు అలాు హ్(త) విశాాస్లని త్న చెంత్కు చేరా 
అత్నిి త్న రక్షణ దుప్పట్టనీ కప్పపతాడు. ఇంకా ఆ 
విశాాస్లని, 'నీకు ఈ పాప్ం గురంచి తెలుసా?' అని 
అడుగుతాడు. దానికి విశాాస్ల, 'ఓ అలాు హ్ నాకు 
తెలుస్,' అని అంటాడు. చివరకి అలాు హ్(త) పాపా 
లనిిట్టని గురంచి ఒపిపంచుకుంటాడు. ఆ విశాాస్ల త్న 
మనస్లో, 'ఈ పాపాలవలు  చచ్చాను,' అని 
అనుకుంటాడు. కాని అలాు హ్(త), 'నేను ప్ర ప్ంచంలో నీ 
పాపాలను కపిప ప్పచ్చాను. ఇంకా ఈనాడు కూడా నినుి 
క్షమిసాత ను,' అని ప్లికి అత్నికి అత్ని కరాల ప్తి్ం 
ఇవాబడుత్తంది. పాపాల ప్తి్ం రదుు చేయబడుత్తంది. 
ఇంకా అవిశాాస్లను కప్టాచ్చర్లలను, అందర 
ముందు పిలవటం జర్లగుత్తంది. బిగారగా, 'వీళ్ళీ త్మ 
ప్ర భువును త్తరసకరంచ్చర్ల. త్మ ప్ర భువుపై 
అసతాయలు ప్లికార్ల. గుర్లత ంచుకోండి దురాారా్లలపై 
అల్లు హ్ అభిశాప్ం ప్డుతుంది!' అని ప్లకడం 
జర్లగుత్తంది. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1540) صحيح ([ )  4]  - 5552
ْول   ْوََس قَاَل: قَاَل َرس  وسلم: إِذَا   اهلِل صىل اهلل عليه َوَعْن أَِِبْ م 

نًِيا  ْوِدي ًا أَْو نَْصَرا ْسِلٍم يَه  َمِة دَفََع اهلل  إِىل ك ل ِ م  كَاَن يَْوَم الِْقَيا
: َهَذا فِكَاك َك ِمَن الن َاِر" ْسِلٌم  .فََيق ْول   .َرَواه  م 

5552. (4) [3/1540-దృఢం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర ళయం నాడు అలాు హ్ (త) ప్ర త్త ముస్లు మ్కు ఒక 
యూదుణి, కైెీసత వుణి ఇచిా నీకు నరకాగిి నుండి ప్రహ్న 
రంగా వీళ్ళీ ఉనాిర్ల,'' అని అంటాడు.12  (ముస్లు మ్)  

 

12) వివరణ-5552: అలాు హ్(త) ప్ర త్త మానవునికి అంటే 

విశాాస్ల అయినా అవిశాాస్ల అయినా సారానరకాలోు  

ఒకోకచోట నియమించి ఉంచ్చడు. విశాాస్లగా మరణసేత  

నరకంలో ఉని సాలం సారాసాలంగా మారపోత్తంది. 

అదేవిధ్ంగా అవిశాాస్లగా మరణసేత  దీనికి వయత్తరేకంగా 

 ( 3/1540)[ ) صحيح (  5]  - 5553
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َل:ٍد قَاَوَعْن أَِِبْ َسِعيْ   قَاَل َرس 

َمِة فَي َقال  لَه :قِ ٍح يَْوَم اْل  بِن وْ "ي َجاء   : َهْل بَل َْغَت؟ َيا نََعْم   فََيق ْول 
َما َجاَءنَا ِمْن   يَا َرب َ فَت ْسأَل  أ م َت ه : َهْل بَل ََغك ْم؟ فََيق ْول ْوَن:

وْ  نَِذْيٍر. ه  : َمْن ش  : م  فََيق وْ ِدَك؟ فَي َقال  . فََقاَل "َحم ٌَد َوأ م َت ه  ل 
ْول   ْوَن َعىَل   وسلم: يهاهلِل صىل اهلل عل  َرس  " فَي َجاء  بِك ْم فََتْشَهد 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم .أَن َه  قَْد بَلََغ" َوكَِذلََك  ) ث م َ قََرأَ َرس 
َهَد  ًة َوَسًطا لَِتك ْون ْوا ش  ك ْم أ م َ َيك ْوَن ىَل الن َ اَء عَ َجَعلَْنا اِس َو

ْوَل عَلَْيك ْم َشِهيْ  س     .الْب َخاِري    ( َرَواه  143: 2؛ًداالر َ
5553. (5) [3/1540- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు న్న'హ్ (అ)ను రపిపంచడం జర్లగు 
త్తంది. ఇంకా అత్నితో, 'నీవు నీ అనుచర సమాజానికి 
అల్లు హ్ (త) సందేశం అందజేసావా?' అని ప్ర శ్ించడం 
జర్లగుత్తంది. దానికి అత్డు, 'ఓ నా ప్ర భూ! అవును,' 
అని అంటార్ల. అత్ని అనుచర సమాజానిి 
ప్ర శ్ించటం జర్లగుత్తంది. అత్ని అనుచర సమాజం, 
'ఎవరూ రాలేదు,' అని అంటంది. ఆ త్ర్లవాత్ 
న్న'హ్ను, 'నీ వైెప్ప సాకుష లు ఎవర్లనాిర్ల,' అని అనడం 
జర్లగుత్తంది. న్న'హ్ (అ), 'ము'హమాద్ (స) 
మరయు ఆయన అనుచర సమాజం,' అని అంటార్ల. 
అప్పపడు మిమాలిి తీస్కురావటం జర్లగుత్తంది. 
'న్న'హ్ (అ) దైవసందేశం అందజేసారని మీర్ల సాక్షయం 
ఇసాత ర్ల,' అని అని త్ర్లవాత్ ఈ ఆయతు ప్ఠంచ్చర్ల: 
''వక'జా లిక ... షహీదా.'' (అల్-బఖరహ్, 2:143). 
(బు'ఖారీ) 

 ( 3/1540)[ ) صحيح (  6]  - 5554
ْوِل َوَعْن أَنٍَس قَاَل: ك  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ن َا ِعْنَد َرس 

؟" ْوَن ِمم َا أَْضَحك  قَاَل: ق لَْنا: اهلل    فََضِحَك فََقاَل: َهْل َتْدر 
. قَاَل: "وَ  ْول ه  أَعْلَم  : َرس  َخاَطَبِة الَْعْبِد َرب َه يَق ْول  ْم   أَلَ يَا َرب ِ ِمْن م 

لِْم؟" :"يَق وْ  قَاَل: ت ِجْرِِنْ ِمَن الظ   :فَ " قَاَل: بىََل". ل  ْ ََل   َيق ْول  فَإِِن ِ
 : ". قَاَل: فََيق ْول  ِِنْ كَََف بَِنْفِسَك "أ ِجْيز  َعىَل نَْفِسْي إَِل َ َشاِهًدا م ِ

ودً  ه  ِتِبَْي ش  ْلِكَراِم اْلكَا َل:  ". قَااالَْيْوَم عَلَْيَك َشِهيًدا َوِبا
 

జర్లగుత్తంది. ఈవిధ్ంగా విశాాస్ల సాఫలయం, ప్రహ్నరంగా 

అవుతార్ల.  
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ْنِطِقْي". قَاَل: ي ْخَتم  َعىَل فِْيِه فَي َقال  ِْلَْركَانِهِ "فَ  "فََتْنِطق    : ا

لِِه ث م َ ي َخىل  بَْيَنه  َوَبْْيَ اْلكَََلِم". قَاَل: "فيقول: ب ْعًدا   بِأَْعَما
ْحًقا فََعْنك ن َ ك ْنت  أ نَاِضل   ْسِلٌم "لَك ن َ َوس   .. َرَواه  م 

5554. (6) [3/1540 -దృఢం]   
అనస్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వదు నే ఉనాిం. 
ప్ర వకత  (స) చిర్లనవుా నవాార్ల. ఇంకా, ''నేనెందుకు 
నవుాత్తనాినో మీకు తెలుసా?'' అని అనాిర్ల. దానికి 
మేము, 'అలాు హ్కూ, ఆయన ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' 
అని అనాిం. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ''నేను దైవానికి 
దాస్నికి మధ్య జరగే సంభాషణ గురంచి ఆలోచిస్తత  
నవుాత్తనాిను. తీర్లపదినం నాడు దాస్డు త్న 
ప్ర భువుతో, 'ఓ అల్లు హ్! నువుా ననుి అతాయచ్చరం 
నుండి రక్షణ కలిపంచలేదని వినివించుకుంటాడు.' 
దానికి అలాు హ్ (త), 'ఎందుకు? నేను నీకు రక్షణ 
కలిపంచ్చను. దాస్డు నా గురంచి నా జాత్తవారలో 
నుండి సాక్షయం కావాలి,' అని అంటాడు. దానికి 
అలాు హ్(త) 'ఈవేళ నీ కోసం నువేా సాక్షయంగా ఉనాివు. 
అంటే నీ శరీర భాగాలే సాక్షయం ఇసాత యి. నీ కరాలు వార సే 
దైవదూత్లు సాక్షయం ఇసాత ర్ల,' అని అంటాడు. అలాు హ్ 
ఆదేశానుసారం దాస్ని నోర్ల మూస్ల వేయబడుత్తంది. 
అత్ని శరీర భాగాలతో, 'చెప్పండి' అని ఆదేశ్ంచడం 
జర్లగుత్తంది. అప్పపడు అత్ని శరీరభాగాలు అత్ని 
కరాల గురంచి సాక్షయం ఇసాత యి. ఆ త్ర్లవాత్ అత్ని 

నోట్టని తెరవటం జర్లగుత్తంది. దాస్డు మళ్ళీ అలాగే 
వాదిస్తత , త్న శరీరభాగాలతో, 'నీచులారా! మీ గురంచే 
నేను దైవంతో వాదిస్త నాిను, మీకు శ్క్ష నుండి 
రకిష ంచ్చలని,'  అని  అంటాడు.  (ముస్లు మ్) 

 ( 3/1540)صحيح ( [ )  7]  - 5555
ْوَل اهلِل َهْل نََرى َرب ََنا يَْوَم   ْن َوعَ  ل ْوا: يَا َرس  ْيَرةَ قَاَل: قَا أَِِبْ ه َر

َمِة؟ قَاَل: ةِ   الِْقَيا ِهْْيَ ْمِس يِف الظ َ ْؤيَِة الش َ ْوَن يِفْ ر  "فََهْل ت َضار  
ْوَن يِفْ َسَح يِف لَْيَسْت  ل ْوا: ََل قَاَل: "فََهْل ت َضار   ْؤيَةِ اَبٍة؟" قَا  رِ الَْقمَ   ر 

ل ْوا:  لَْيلَِة الَْبْدِر لَْيَس يِفْ َسَحاَبٍة؟" "فََوال َِذْي نَْفِسْي   قَاَل: .ََل  قَا
ْؤيَ  ْوَن يِف ر  ْؤيَِة َرب ِك ْم إَِل َ كََما ت َضار   ْوَن يِفْ ر  ِة بَِيِدهِ ََل ت َضار  

 َ َ  قَاَل: ِهَما".َحدِ أ : أ ْمَك رِ ْي ف َل: أَلَْم أ كْ " فََيلََْق الَْعْبَد فََيق ْول 
ْدَك َوأ َزو ِْجَك َوأ ْسِخْر لََك الَْخْيَل َواْْلِبَْل َوأَذَْرَك َتْرأَس   ِ َوأ َسو 

ََلِق َ؟ فََيق ْول  ََل  .َوَتْرَبع ؟ فََيق ْول  بَىَل    قَاَل: "أَفََظَنْنَت أَن ََك م 
ْ قَْد أَْنَساَك كََما نَِسْيتَ َيق  فَ  : فَإِِن ِ  فََذكََر ِِنْ ث م َ يَلََْق الث َاِِنْ ْول 

لَِث  لَِك  .ِمثْلَه  ث م َ يَلََْق الث َا فََيق ْول  يَاَرب ِ   .فََيق ْول  لَه  ِمثَْل ذَ
قْت    ْمت  َوَتَصد َ ِلَك َوَصل َْيت  َوص  س  آَمْنت  بَِك َوِبِكَتاِبَك َوِبر 

َنا إِذَا. ث  ِِن ي ثْ وَ  : َهه  َعث   بْ م َ ي َقال  اْلَن تَ بَِخْْيٍَمااْسَتَطاعَ فََيق ْول 
َيَتَفك َر  يِف نَْفِسِه: ؟ َشاِهًدا عَلَْيَك َو  َمْن ذَا ال َِذْي يَْشَهد  عَلَي َ

لَحمه    .فَي ْخَتم  َعىَل فِْيهِ  ه  َو ْنِطِقْي فََتْنِطق  فَِخذ  ي َقال  لَِفِخِذهِ: اِ َو
م  ِعَظ وَ  لَِك لِي ْعِذَرَمْن نَْفِسِه َوذَ ا ِلَك  لَِك الْم َناِفق  وَ ه  بَِعَملِِه َوذَ ذَ

ْيَرةَ:   .َسِخَط اهلل  عَلَْيِه" ِكَر َحِدْيث  أَِِبْ ه َر ْسِلٌم َوذ  َرَواه  م 
ِِتْ الَْجن ََة" ل  ِمْن أ م َ بِْن   ."يَْدخ  َيِة ا يِفْ "بَاِب الت ََوك  ِل" بِِرَوا

  .َعب َاٍس 
5555. (7) [3/1540- దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక రోజు అనుచర్లలు, 

''ఓ ప్ర వకాత ! తీర్లపదినం నాడు మేము అలాు హ్ (త) ను 
చూడగలమా?' అని వినివించుకునాిర్ల. దానికి 
ప్ర వకత  (స), 'మధ్యయహిం పూట మేఘాలు లేనప్పపడు 
మీర్ల స్తర్లయణి చూడగలరా?' అని అడిగార్ల. 
అనుచర్లలు, 'అవును,' అని అనాిర్ల. ఇంకా, 'మీర్ల 
వెనెిల రాతి్త చందుర ణి చూడగలరా?' అని అడిగార్ల. 
అనుచర్లలు, 'అవును' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  
(స), 'ఎవర చేత్తలో నా పార ణం ఉందో ఆయన సాకిష ! ఏ 
విధ్ంగా మీకు స్తర్లయణి, చందుర ణి చూడటంలో 
అనుమానం లేదో అదేవిధ్ంగా మీర్ల మీ ప్ర భువును 
చూడటం లోన్న అనుమానానికి గురకార్ల.' ఆ 
త్ర్లవాత్  ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించ్చర్ల: ''దాస్లు 
త్మ ప్ర భువును చూచినప్పపడు, మీ ప్ర భువు 
మిమాలిి ఉదేు శ్ంచి ప్ర సంగిసాత డు. ఒక దాస్ణి, 'ఓ 
దాస్డా! సృషిు తాలనిిట్టపై నీకు ప్ర తేయకత్ ప్ర సాదించ 

లేదా? నేను నీకు భారయను ప్ర సాదించ లేదా? ఇంకా నీ 
కోసం గురార లు, ఒంట్టలు నీ అధీనం చేయలేదా? ఇంకా 
నీకు నీ జాత్తపై పత్త నం ప్ర సాదించలేదా?' అని అంటాడు. 
అప్పపడు దాస్డు, 'ఓ అల్లు హ్ (త)! నువుా ఇలాగే 
చేసావు,' అని అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'ఒక 
రోజు నువుా ననుా కలుస్కుంటావని నీకు గుర్లత  
ఉండేదా?' అని అడుగుతాడు. దాస్డు, 'ఈ ఆలోచన 
నాకెప్పపడూ రాలేదు,' అని అంటాడు. అప్పపడు 
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అలాు హ్ (త), 'నీవు అకకడ మరచి పోయినటు , ఈనాడు 
నేను నినుి మరచిపోతాను.' అంటే (నాకార్లణాయనికి 
నినుి దూరం చేసాత ను) ఆ త్ర్లవాత్ అలాు హ్ (త) మరో 
దాస్నితో మాటాు డి ఈ విధ్ంగానే ప్ర శ్ిసాత డు. దాస్డు 
అలాగే సమాధ్యనం ఇసాత డు. మూడవ దాస్నితో 
మాటాు డుతాడు అల్లు హ్. అత్నిి కూడా ఇలాగే 
ప్ర శ్ిసాత డు. అత్డు సమాధ్యనం ఇస్తత , ఓ అల్లు హ్(త)! 
నేను నినుి, నీ గర ంథానిి, నీ ప్ర వకత ను విశాస్లంచ్చను. 
నేను నమా'జ్ చదివాను. దానధ్రాాలు చేసాను. 
అలాు హ్ (త) అది విని, 'నువుా ఇకకడే ఉండు, నేను 
సాక్షయం తీస్కుంటాను. నీ సాకాష యనిి పిలుసాత ను,' అని 
అంటాడు. దాస్డు అది విని త్న మనస్లో నాకు 
వయత్తరేకంగా సాక్షయం ఎవరసాత రబ్రా అని వేచి ఉంటాడు. 
అనంత్రం అత్ని నోట్టని మూస్లవేయటం జర్లగు 
త్తంది. అత్ని తొడను సాక్షయం ఇవావలస్లందిగా 
కోర్లతాడు. అత్ని శరీర అవయవాలు అనీి సాక్షయం 
ఇసాత యి. అత్డు కప్టాచ్చరయై ఉంటాడు. అత్ని ప్టు  
అలాు హ్ (త) ఆగర హం వయకత ం చేసాత డు. 13 (ముస్లు మ్) 

----- 

لَْفْصل  الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం ا
 ( 3/1541)[ ) صحيح (  8]  - 5556

ْوَل اهلِل  َمَة قَاَل َسِمْعت  َرس  ْ أ َما  عليه وسلم اهلل صىلَعْن أَِِب
ْ أَْن  : "َوعََدِِنْ َرِب ِ ِِتْ َسْبِعْْيَ أَلًْفا ََل  أ  َل الَْجن ََة ِمْن  ي ْدخِ يَق ْول  م َ

ْوَن أَلًْفا َوثَََلث  ْ َوََل عََذاَب َمَع ك ل ِ أَلٍْف َسْبع  ِحَساَب عَلهَْْيِ
 ْ ِمِذي   "َحثََياٍت ِمْن َحْثَياِت َرِب ِ ْ  ْبن  َماَجه  َوا . رَواه  أَْحمَد  َوالّت ِ

5556. (8) [3/1541-దృఢం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 
ప్ర వచిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''నా ప్ర భువు న్నతో 
నా అనుచర సమాజంలో నుండి 70 వేల మంది విచ్చరణ, 
శ్క్ష లేకుండా సారాంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసాత నని, వాగాు నం 
చేసాడు. ఇంకా ఆ 70 వేలమందిలోని ప్ర త్త 1000 మంది 

 

13) వివరణ-5555: తీర్లపదినం నాడు దాస్లు త్మ 

కళీతో త్మ ప్ర భువును చూసాత ర్ల. స్తరయ చందార  

దులను చూస్లనటు . ఎటవంట్ట కషు ం, శ్రమ ప్డనకకర 

లేదు. అందరూ త్మ దైవానిి సపషు ంగా చూసాత ర్ల. 

వెంట మరో 70 వేలమంది ఇంకా నా ప్ర భువు దోసళీ 
నుండి మూడు దోసళీ నిండా ప్ర జలు సారాంలో 
ప్ర వేశ్సాత ర్ల.'' 14 (అ'హాద్, త్తరాజి', ఇబ్ని  మాజహ్)  

 ( 3/1542)[ ) ضعيف (  9]  - 5557
ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهللِ  َوَعِن الَْحَسِن َعْن أَِِبْ ه َر اهلل  ىل  ص قَاَل َرس 

مَ  لم:عليه و س  :ِة ثَََلَث َعْرَضاٍت "ي ْعَرض  الن َاس  يَْوَم الِْقَيا
لِثَة  فَِعْنَد   ا الَْعْرَضة  الث َا ا َعْرَضَتاِن فَِجَدال  َوَمَعاِذْير  َوأَم َ فَأَم َ
لِِه". ف  يِفْ اْْلَْيِدْي فَآِخٌذ بَِيِمْيِنِه َوآِخٌذ بِِشَما ح  لَِك َتِطْْي  الص    ذَ

ِمِذي   َوقَاَل ََل يَِصح   َهَذا اه  وَ رَ  ْ  أَن َ  ِل الَْحِدْيث  ِمْن قِبَ  أَْحَمد  َوالّت ِ
ْيَرةَ    .الَْحَسَن لَْم يَْسَمْع ِمْن أَِِبْ ه َر

5557. (9) [3/1542-  బలహీనం] 
'హసన్, అబూ హురైరహ్ (ర) దాారా కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ (త) 
సనిిధిలో ప్ర జలను మూడుసార్లు  సమరపంచడం 
జర్లగుత్తంది. రండుసార్లు  సంభాషణ, వాదనకు 
మూడవసార కరా ప్తిాలను కందరకి కుడిచేత్తలోు న్న, 
మరకందరకి ఎడమ చేత్తలోు న్న ఇవాటానికి.'' 
(అ'హాద్, త్తరాజి'  /  బలహీనం) 

 (3/1542) [ ) ضعيف ( 10]  - 5558
ْم  ه  َ عَ  َوقَْد َرَواه  بَْعض  ْوََس ِن الَْحَسِن َعْن أ  ِِبْ م 

5558. (10) [3/1542- బలహీనం] 
మరకందర్ల 'హదీస్'వేత్త లు ఈ ఉలేు ఖనానిి 

'హసన్ బస్త్ర  దాారా, అత్డు అబూ మూసా అష్'అరీ 
దాారా  ఉలేు ఖంచారు.15  

 

14) వివరణ-5556: విచ్చరణ, శ్క్ష లేకుండా 70 

వేలమందిని సారాంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసాత ర్ల. అంటే వారకి 

ఎటవంట్ట శ్క్ష ప్డదు. విచ్చరణ కూడా శ్క్ష లాంట్టదే. 

అందువలు  విచ్చరణ ఉండదు, విచ్చరణ లేకుంటే శ్క్ష 

కూడా ఉండదు. ప్ర త్త వెయియమంది వెంట 70 వేల మంది, 

ఇంకా అలాు హ్(త) 3 దోసళీ నిండా ప్ర జలను అదనంగా 

సారాంలోనికి ప్ంపుతాడు. అంటే అలాు హ్ (త) ఈ 

అనుచర సమాజానికి చెందిన లకక లేనంత్ మందిని 

విచ్చరణ, శ్క్ష లేకుండా సారాంలోనికి ప్ంపిసాత డు. అలాు హ్ 

(త) మనలిి కూడా విచ్చరణ, శ్క్షలు లేకుండా సారాంలో 

ప్ర వేశ్ంచే భాగయం ప్ర సాదించుగాక. ఆమీన్! 
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 (3/1542)[ ) صحيح (  11]  - 5559

ْول    اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرس 
ًَل  وسلم: "إِن َ اهلَل َسي َخل ِص   ِِتْ َعىَل َرج  ْوِس الَْخََلئِِق   ِمْن أ م َ ؤ  ر 

َمِة فََيْنِشر  عَلَْيِه تِْسَعًة َوتِْسِعْْيَ ِسِجَل ً ك ل   ِسِجل ٍ  يَْوَم الِْقَيا
: أَت ْنِكر  ِمْن َهَذا َشْيئً  ِ الَْبَصِر ث م َ يَق ْول  ا؟ أَظلَمَك كََتَبِِتْ ِمثْل  َمد 

: ََل يَارَ  ْوَن؟ فََيق ْول  : أَفَ الَْحافِظ   .قَاَل ََل َياَرب ِ  َك ع ْذٌر؟لَ ب ِ فََيق ْول 
لَْم عَلَْيَك الَْيْوَم   فََيق ْول  بَىَل. إِن َ لََك ِعْنَدنَا َحَسَنًة َوإِن َه  ََل ظ 

ه   فَت ْخَرج  بَِطاقٌَة فِْيَها أَْشَهد  أَْن ََل إِلََه إِ  َحم ًَدا َعْبد  َل َ اهلل  وأَن َ م 
ْول ه   ْر َوَزنَ ْول  ا  فََيق   .َوَرس  : يَا َرب ِ َما َهِذهِ الِْبَطاقَة   َك ْحض  . فََيق ْول 

ِت؟ ِجَل َ : َمَع َهِذهِ الس ِ فَت ْوَضع   إِن ََك ََل ت ْظلَم  قَاَل: فََيق ْول 
ت  يِفْ ِكف ٍَة َوالِْبَطاقَة  يِفْ ِكف َ  ِت َوثَق لَِت الَسِجَل َ ِجَل َ ٍة فََطاَشِت الس ِ

بْن   " َشْيءٌ هللِ ايَثْق ل  َمَع اْسِم الِْبَطاقَة  فَََل  ِمِذي   َوا ْ . َرَواه  الّت ِ
  .َماَجه  

5559. (11) [3/1542- దృఢం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలాు హ్ (త) తీర్లపదినం నాడు నా అనుచర 
సమాజంలోని ఒక వయకిత ని పిలిచి అత్ని ముందు 99 
రజిషు ర్లు  తెరచి ఉంచి, వాట్టలోని ప్ర త్త రజిషు ర్ కనుచూప్ప 
మేరకు వాయపించి ఉంటంది. ఆ వయకిత తో, 'ఈ 
రజిషు ర్లలో ఉనిదానిి నీవు త్తరసకరసాత వా?' అని 
అడుగుతాడు. 'రాస్లన వాళ్ళీ ఏమైనా నీపై హింసకు 
పాలపడాారా?' అని అడుగుతాడు. దానికి ఆ వయకిత , 'లేదు 
ప్ర భూ! ఎటవంట్ట సాకులు లేవు,' అని 
వినివించుకుంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 
'అయితే మా దగార నీకు చెందిన ఒక చీట్ట ఉంది. 
ఈనాడు నీపై ఎటవంట్ట అతాయచ్చరం జర్లగదు.' ఒక 
చీట్టని తీయటం జర్లగుత్తంది. అందులో 
''అష్హదుఅన్లా ఇలాహ ఇలు లాు హ్ వ అష్హదు 
అని ము'హమాదన్ అబ్దుహు వ రస్తలుహు'' అని 

 

15) వివరణ-5558: రండుసార్లు  వాదన జర్లగుత్తంది. 

అంటే కందర్ల మా వదు కు ప్ర వకత లు రాలేదని, మాకు 

వాట్ట వాసత వం తెలియదని, కందర్ల చేస్లన త్ప్పపలను 

ఒప్పపకుంటార్ల. ఈ వయవహ్నరమంతా జరగిన త్రాాత్ 

ప్ర జల చేత్తలోు  వార కరా ప్తిాలు ఇవాబడతాయి. 

కుడిచేత్తలో ఇవాబడిన వార్ల, అదృషు  వంత్తలు, ఎడమ 

చేత్తలో ఇవాబడినవార్ల దురదృషు వంత్తలు. 

వార స్ల ఉంటంది. అనంత్రం అలాు హ్(త) ఆ వయకిత తో, 
'నువుా తూనిక వదు  ఉండు,' అని అంటాడు. దానికి ఆ 
వయకిత , 'ప్ర భూ! ఇనిి రజిసు రు  ముందు ఈ చీట్టకి ఏం 
విలువ ఉంటంది,' అని వినివించుకుంటాడు. దానికి 
అలాు హ్ (త), 'నీకు అనాయయం జర్లగదు,' అని 
అంటాడు. అనంత్రం రజిసు ర్లను తూనికలో ఒక వైెప్ప 
ఉంచుతార్ల. ఇంకా ఆ చీటీని తూనిక రండవ ప్ళ్ీంలో 
ఉంచుతాడు. రజిసు ర్లు  ఉని ప్ళ్ీం పైకి లేచి పోత్తంది. 
ఆ చీటీ ఉని ప్ళ్ీం కిర ందికి వంగిపోత్తంది. సారాంశం 
ఏమిటంటే అలాు హ్ (త) నామం కంటే బర్లవైెన వస్త వు 
ఏదీ లేదు. ఎందుకంటే అలాు హ్(త) ప్పరే అనిిట్టకంటే 
విలువైెనది, బర్లవైెనది. (త్తరాజి', ఇబ్ని మాజహ్)  

 (3/1543) [ ) ضعيف ( 12]  - 5560
َكَرِت الن َاَر فََبَكْت  ْول  اهلِل صىل  .َوَعْن عَائَِشَة أَن ََها ذَ فََقاَل َرس 

َكْرت  الن َاَر فََبَكْيت  قَ "اهلل عليه وسلم: "َما ي ْبِكْيَك؟ لَْت: ذَ ا
 َ ْوَن أ ْول  اهلِل صىل  قِ ْهِلْيك ْم يَْوَم اْل فََهْل َتْذك ر  َمِة؟ فََقاَل َرس  َيا

َواِطَن فَََل يَْذك ر  أََحٌد أََحًدا:   ا يِفْ ثَََلثَِة م  اهلل عليه وسلم: "أَم َ
نَه   : أَيَِخف  ِمْيَزا َ ِعْنَد الِْمْيَزاِن َحّت  يَْعلَم  ؟ أ َوِعْنَد   ْم يَثْق ل 

م  ا  اْلِكَتاِب ِحْْيَ ي َقال   ْوا )َهاؤ  : (ِكَتاِبَيهقَْرؤ  أَْيَن   َحّت  يَْعلَم 
لِِه؟ أَْم ِمْن و ََراِء َظْهِرهِ؟ َوِعْنَد   يََقْع ِكَتاب ه  أيَِفْ يَِمْيِنِه أَْم يِفْ ِشَما
َراِط: إِذَا و ِضَع بَْْيَ َظْهَرْي َجَهن ََم     .ْو دَاو دَ ه  أَب  َوا. رَ "الص ِ

5560. (12) [3/1543- బలహీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నాకు నరకాగిి గుర్లత  

కచిాంది. నేను వెంటనే ఏడాాను. ప్ర వకత  (స), 'ఎందుకు 
ఏడుస్త నాివు,' అని అడిగార్ల. అందుకు నేను, 
'నరకాగిి గుర్లత కువచిా ఏడాాను, తీర్లపదినం నాడు 
త్మర్ల మీ భారాయ బిడాలను గుర్లత ంచుకుంటారా,' అని 
అడిగాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'మూడుచోటు ల్ప ఎవరూ 
ఎవరనీ గుర్లత చేస్కోర్ల. ఒకట్ట కరాల తూనికవదు -
కరాల ప్ళ్ీం బర్లవుగా ఉందా లేక తేలికగా ఉందా 
తెలియనంత్ వరకు. రండు కరాలప్తి్ం చేత్తలో 
ఇవాబడినప్పపడు -కరాల ప్తి్ం కుడిచేత్తలో వెనుక 
నుండి లేదా కుడిచేత్తలో ఇచిా, రండి నా కరాల ప్తి్ం 
చదవండి అని అననంత్వరకు. మూడవది స్లరాత్ వదు -
స్లరాత్ వంతెనను నరకంపై ఉంచబడును. (అబూ 
దావూద్) 

----- 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 1962 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      

ِلث   لَْفْصل  الث َا َ     మూడవ విభాగం ا
 (3/1543)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 5561

ٌل فََقَعَد  لَْت: َجاَء َرج  ْوِل اهلِل   بَْْيَ َعْن عَائَِشَة قَا  يََدْي َرس 
َمْمل ْوِكْْيَ  ْوَل اهلِل إِن َ ِلْ يَا َرس   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:

ْم   ْم َوأَْضِرب ه  ْوَنِِنْ َوأَْشِتم ه  َيْعص  ْون ْونَِِنْ َو يَخ  يَْكِذب ْونَِِنْ َو
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: " ؟ فََقاَل َرس  ْ إِذَا  فََكْيَف أَنَا ِمهْْن 

 َ ن ْوَك َوَعَصْوَك ك َمِة ي ْحَسب  َما َخا ب ْوَك  اَن يَْوَم الِْقَيا َوكَذ َ
فَإِْن كَاَن ِعَقاب َك إِي َاه ْم بَِقَدٍر ذ ن ْوِبِهْم كَاَن  .َك إِي َاه ْم ب  اَوِعقَ 

ْ   .كََفافًا ََل لََك َوََل عَلَْيَك  َوإِْن كَاَن ِعَقاب َك إِي َاه ْم د ْوَن ذَْنُِبِ
َ  َوإِْن كَاَن ِعَقاب َك إِي َاه ْم فَْوَق ذ ن ْوِبهِ  . لََك  فَْضًَل كَاَن  ْم اقْت ص 
ْم  َيْبِكْي مِ لَه  ل  َوَجَعَل يَْهِتف  َو ج  فََقاَل  .ْنَك الَْفْضل  فََتَنّح َ الر َ

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أََما َتْقَرأ  قَْوَل اهلِل َتَعاىل:  لَه  َرس 
ِزْيَن )َونََضع  الَْموَ  َمِة فَََل ت ْظلَم  نَْفس  َشيْ ا ًئا  الِْقْسَط لَِيْوِم الِْقَيا
(ثْ َوإِْن كَاَن مِ   .َقاَل َحب ٍَة ِمْن َخْردٍَل أََتْيَنا بَِها َوكَََف بَِنا َحاِسِبْْيَ

ا ِمْن   ََلِء َشْيًئا َخْْيً لَِهؤ  ْوَل اهلِل َما أَِجد  ِلْ َو : يَا َرس  ل  ج  فََقاَل الر َ
َفارَ  ْ م  مِ قََِتِ ْ ٌر. َرَواه  الّت ِ ْم أَْحَرا ْم ك ل ه  َك أَن َه     .ِذي    أ ْشِهد 

5561. (13) [3/1543 -అప్రిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  వచిా ప్ర వకత  (స) 
ముందు కూరొాని, 'ఓ ప్ర వకాత ! నా దగార సేవకులు 
ఉనాిర్ల, వీళ్ళీ నాతో అబదధ ం ప్లుకుత్తనాిర్ల, నా 
ధ్నంలో అవినీత్తకి పాలపడుత్తనాిర్ల, నాకు 
అవిధేయత్ చూప్పత్తనాిర్ల. నేను వారకి చీవాటు  
పడుత్తంటాను, కడుత్తంటాను కూడా, తీర్లపదినం 
నాడు వాళీవలు  నా ప్రసా్లత్త ఏమవుత్తంది' అని 
వినావించుకున్నాడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'తీర్లపదినం 
నాడు వాళీ అవినీత్త, అవిధేయత్, అబదధ ం, నీవు 
శ్కిష ంచడం గురంచి విచ్చరంచడం జర్లగుత్తంది. ఒకవేళ 
నీ శ్క్ష వార అప్రాధ్యలకు సమానంగా ఉంటే వయవహ్నరం 
సదుు మణగిపోత్తంది. అంటే నీకు ఎటవంట్ట శ్కాష  ప్డదు. 
ఒకవేళ నీశ్క్ష వార అప్రాధ్ం కంటే త్కుకవ ఉంటే, 
వాళీ పాపాల ఆధికయత్ వలు  నీకు ప్ర త్తఫలం లభిస్త ంది. 
ఒకవేళ నీ శ్క్ష వాళీ అప్రాధ్ం కంటే అధికంగా ఉంటే, నీ 
నుండి ప్ర త్తఫలం వాళీకు ఇవాడం జర్లగుత్తంది,' అని 
అనాిర్ల. అది విని ఆ వయకిత  ఒక ప్ర కకకు వెళిీ ఏడాటం 
పార రంభించ్చడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'నువుా అలాు హ్ 

(త) ఆదేశం వినలేదా? మేము తీర్లపదినం నాడు 
నాయయమైన, ధ్రామైన తూనిక లను ఏరాపట చేసాత ం. 
ఎవర ప్టు  అనాయయంగా ప్ర వరత ంచం. ఒకవేళ సతాకరయం 
ఆవగింజంత్ ఉనాి దానిి మేము తీస్కని వసాత ము. 
ఇంకా విచ్చరంచడానికి మేము చ్చలు.' అప్పపడు ఆ వయకిత , 
'ఓ ప్ర వకాత ! నా కోసం, వాళీ కోసం ఒకే విషయం 
మంచిదనిపిస్త ంది. అంటే వాళీకు విడుదల చేయటం, 
నేను మిమాలిి సాకిష గా ఉంచి వీరందరనీ విడుదల 
చేస్త నాిను' అని అన్నాడు. 16  (త్తరాజి')  

 (3/1544) [ ) صحيح ( 14]  - 5562
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَق ْول   ََ و لَْت: َسِمْعت  َرس  َعْنَها قَا

ا" ًبا يَِسْْيً م َ َحاِسْبِِنْ ِحَسا   نَِب َ قلت: يَا  .يِفْ بَْعِض َصََلتِِه: الل ه 
؟ قَاَل: "أَْن ي ْنَظَر اهلِل َما اْل  اَوز  َج يِفْ ِكَتابِِه فَي تَ ِحَساب  الَْيِسْْي 

. َرَواه  "َعْنه  إِن َه  َمْن ن ْوقَِش الِْحَساَب يَْوَمِئٍذ يَا عَائَِشَة َهلََك 
   .أَْحَمد  

5562. (14) [3/1544 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను కనిి 
నమా'జులోు  ఇలా దు'ఆ చేస్తత  ఉండటం చూసాను. 
''అలాు హుమా 'హ్నస్లబ్నీ 'హిసాబన్ యస్త్రా!'' - 'ఓ 
అలాు హ్! ననుి స్నిిత్ంగా విచ్చరంచు.' అప్పపడు 
నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! స్నిిత్మైన విచ్చరం అంటే ఏమిట్ట?' 
అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత (స), 'దాస్నికి అత్ని కరా 
(పాపా)ల ప్తి్ం చూపించి, వాట్టని క్షమించడం జర్లగు 

త్తంది.' 'ఆయి'షహ్! 'ఆ రోజు కఠనంగా విచ్చరంచటం 
జరగితే, వాడు చచిానటేు ,' అని  అనాిర్ల. (అ'హాద్) 

 (3/1544)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 5563
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   ْدِري ِ أَن َه  أََت َرس  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ 

َمةِ ِّبَ أَخْ  اَل:وسلم فَقَ    ال َِذْي  ِِنْ َمْن يَْقَوى َعىَل الِْقَياِم يَْوَم الِْقَيا
: ) قَاَل اهلل   لِِمْْيَ َعز َ َوَجل َ (؟ 6: 83؛يَْوَم يَق ْوم  الن َاس  لَِرب ِ الَْعا

 

16) వివరణ-5561: త్మ సేవకులను, ప్నివాళీను, 

చినిచిని విషయాలపై కఠనంగా శ్కిష ంచేవాళ్ళీ, 

శారీరకంగా మానస్లకంగా వేధించేవాళ్ళీ. తీర్లపదినం 

నాడు ఒకోకచరయకు సమాధ్యనం చెప్పపకోవలస్ల 

ఉంటందని, కఠనమైన విచ్చరణకు గురకావలస్ల 

ఉంటందని గుర్లత ంచుకోవాలి. 
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ََلِة  لص َ فََقاَل: "ي َخف َف  َعىَل الْم ْؤِمِن َحّت  يَك ْون  عَلَْيِه كَا

 .الَْمْكت ْوَبِة" 
5563. (15) [3/1544- అప్రిశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: అత్ను ఒకరోజు 
ప్ర వకత  (స) వదు కు వచ్చార్ల. తీర్లపదినం గురంచి ఈ 
ఆయతు, ''ప్ర జలు అలాు హ్ ముందు నిలబడిననాడు'' 
(అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్, 83:6) ను ప్ర సాత విస్తత , 'అలాు హ్(త) 
ముందు నిలబడే ధైరయం ఎవరకి ఉంది?' అని వినివించు 
కునాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స) తీర్లపదినం విశాాస్లకి చ్చలా 
స్నిిత్ంగా ఉంటంది. చివరకి విశాాస్ల విధి 
నమా'జులు చదివినంత్ సమయంగా ఉంటంది,' అని 
సమాధ్యనం  ఇచ్చార్ల. (బై్నహఖీ) 

 (3/1544)[ ) ضعيف (  16]  - 5564
ْول  اهلِل صىل اهلل عل  وَعْنه  قَاَل: ِئَل َرس  ْن)يَْوَم  يه وسلم عَ س 

 َ ه  َخْمِسْْيَ أ ر  ْول  َهَذا ا 4: 70؛لَْف َسَنةٍ كَاَن ِمْقَدا َيْوَم؟  ْل ( َما ط 
  َ فََقاَل: "َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ إِن َه  لَي َخف َف  َعىَل الْم ْؤِمِن َحّت 

ََلةِ الَْمْكت ْوَبِة ي َصل ِْيَها يِف  نْ يَك ْوَن أَْهَوَن عَلَْيِه ِمَن الص َ .  "َيا الد  
ْوِر"َرَواه َما الَْبْيَهِقي   يِفْ ِكَتاِب "الَْبْعِث َوا    .لن  ش 

5564. (16) [3/1544- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 50 
వేల సంవత్సరాలు గల ఆ దినం పొడవు గురంచి 
ప్ర శ్ించడం జరగింది. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఎవర చేత్తలో 
నా పార ణం ఉందో ఆయన సాకిష ! విశాాస్ల కోసం దానిి తేలిక 
చేయడం జర్లగుత్తంది. చివరకి అత్ను ప్ర ప్ంచంలో 
విధినమా'జు చదివే సమయంకనాి త్కుకవగా 
ఉంటంది. (బై్నహఖీ/-కితాబుల్ బ'అస్ల' వనుిషూర్) 

 (3/1544)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5565
وْ  صىل اهلل عليه وسلم  ِل اهللِ َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت يَِزْيَد َعْن َرس 

َمِة فَي َناِدْي  قِ و َاِحٍد يَْوَم الْ  ِعْيدٍ قَاَل:" ي ْحَشر  الن َاس  يِفْ َص  َيا
ْم َعِن   ن ْوب ه  : أَْيَن ال َِذْيَن كَانَْت َتَتَجاََف ج  َناٍد فََيق ْول  م 

ل ْوَن الَْجن ََة  ْوَن َوه ْم قَِلْيٌل فََيْدخ  َساٍب بَِغْْيِحِ الَْمَضاِجِع؟ فََيق ْوم 
َعِب  َرَواه  الَْبْيَهِقي   ث م َ ي ْؤِمر  لَِسائِِر الن َاِس إىِل الِْحَساِب".  يِفْ "ش 

  .اْْلِْيَماِن"
5565. (17) [3/1544 -అప్రిశోధితం] 

అసాా బిన్తె య'జీద్ (ర) ప్ర వకత  (స) దాారా కథనం: 
తీర్లపదినం నాడు ప్ర జలు విశాలమైన బలు ప్ర్లప్ప 
మైదానంలో చేరాబడతార్ల. అనంత్రం ఒక ప్ర కట్టంచే 

వాడు ఇలా ప్ర కట్టసాత డు, ''త్మ ప్డక నుండి మేల్కకని 
వేరయ్యయవార్ల ఎకకడునాిర్ల. (అంటే త్హజుజ ద్ చదివే 

వార్ల). అది విని మైదానంలో నుండి కంత్మంది 
నిలబడతార్ల. వాళ్ళీ ఎటవంట్ట విచ్చరం లేకుండా 
సారాంలో ప్ర వేశ్సాత ర్ల.  (బై్నహఖీ) 

===== 
َفاَعةِ َحْوِض وَ  الْ َباب      - 4  الش َ

4. కౌసర్ సరసుు, సిఫారసు 
నిఘంట్లవులో హౌ'దె అంటే నీళ్ళీ ఒకచోట చేరటం, 
పారటం అని అరాం. ఇకకడ హౌ'ద్ అంటే - తీర్లపదినం 
నాడు ప్ర వకత  (స)కు ప్ర సాదించబడే కోనేర్ల. అదేవిధ్ంగా 
కౌస'ర్ అంటే అధికమేలు అని అరాం. అంటే అనేక 
మేళ్ళీ, అనుగర హ్నలు, ఈ కోనేర్ల ప్ర ళయ మైదానంలో 
కరాల తూనికకు ముందు ఉంటంది. ఎందుకంటే 
ప్ర జలు త్మ సమాధ్యల నుండి దాహంతో లేసాత ర్ల. 
కరాల తూనికకు ముందు కోనేర్ల ఉంటంది. 
మానవులంతా ఆ కోనేర్ల వదు కు వెళతార్ల. ప్ర త్త ప్ర వకత  
త్న అనుచర సమాజం ఆధికయత్ ప్టు  గరాప్డతార్ల. 
ప్ర వకత  (స), 'నా కోనేర్లపై అత్యధికంగా ప్ర జలు వసాత రని 
నేను ఆశ్స్త నాిను,'  అని అనాిర్ల.  
షిఫా'అత్ (స్లఫారస్) అంటే పాపాల మనిింప్ప కోసం 
స్లఫారస్ చేయటం. ప్ర వకత  (స) త్న అనుచర సమాజానికి 
చెందిన పాపాత్తాల కరకు స్లఫారస్ చేసాత ర్ల. ప్ర వకత  (స) 
స్లఫారస్ ఫలిస్త ంది, స్త్ాకరంచబడుత్తంది, దీనిి 
విశాస్లంచటం కూడా త్ప్పనిసర అవుత్తంది. 
స్లఫారస్కు అనేక సందరాాలు ఉనిటు  ప్ండిత్తలు 
భావిస్త నాిర్ల. మొదట్ట సందరాం, ప్ర జలు తీర్లప 
మైదానంలో నిలబ్నట్టు నప్పడు. అప్పపడు ప్ర జలు 
భయంతో చెమటలు ప్ట్టు  ఉంటార్ల. ప్ర త్త వయకిత  
విచ్చరణను త్లచుకని వణ్ణకుతూ ఉంటాడు. 
అప్పపడు  ప్ర వకత   (స)  స్లఫారస్ చేసాత ర్ల. 
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ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం  ا
 ( 3/1545)ح ( ) صحي [  1] - 5566
 َ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ٍس قَاَل: نَ َعْن أ "بَْيَنا  قَاَل َرس 

 : ِف ق لْت  الْم َجو َ ر ِ  أَنَا أَِسْْي  يِف الَْجن َِة إِذَا أَنَا بَِنَهٍرَحافََتاه  الد  
؟يَا ِجّْبِ َماَهَذا  ال َِذْي أَْعَطاَك َرب  َك فَإِذَا ِطْين   قَاَل: ْيل  ه  اْلَكْوثَر 

."   .َرَواه  الْب َخاِري    ِمْسٌك أَذْفَر 
5566. (1) [3/1545 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం : ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను మేరాజ్ 
రాతి్త సారాంలో త్తర్లగుత్తనాిను. నేను ఒక కోనేర్ల 
ప్ర కకనుండి వెళ్ళీను. దాని రండువైెప్పల ముతాయల 
సత ంభాలు ఉనాియి. జిబ్రర ల్ను, 'ఏమిట్టది,' అని 
అడిగాను. అత్ను, ''ఇది కౌస'ర్ కోనేర్ల,' అని అనాిర్ల. 
మీ ప్ర భువు దీనిి మీకు ప్ర సాదించ్చడు. నేను దాని 
మట్టు ని చూసేత  కస్తత ర స్వాసన కలిగి ఉంది.'' (బు'ఖారీ)  

 (3/1545)ليه ( [ ) متفق ع 2]  - 5567
ْول  اهللِ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍروقَاَل:  صىل اهلل عليه   قَاَل َرس 

ه  أَبَْيض  ِمَن  وسلم: َياه  َسَواٌء َماؤ  ة  َشْهٍر َوَزَوا "َحْوِضْي َمِسْْيَ
َماِء َمْن   ْوِم الس َ ن ه  كَن ج  ه  أَْطَيب  ِمَن الِْمْسِك َوِكْيَزا الل َََبِ َوِرْيح 

ت ََفٌق عَلَْيهِ "ََل يَْظَمأ  أبًَداَرب  ِمْنَها فَ ي َْش   .. م 
5567. (2) [3/1545 -ఏకీభవితం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఆ కౌస'ర్ కోనేర్ల ఒక నెల ప్ర యాణమంత్ 
పొడవుగా ఉంట్లంది. అది చత్తర్లాజంగా ఉంది. దాని 
నీర్ల పాలకనాి తెలు గా కస్తత రకనాి అత్యధిక 
స్వాసన కలిగి ఉంట్లంది. దాని గాు స్లు నక్షతిాలాు  
ఉంటాయి. ఆ నీట్టని తిాగిన వయకిత కి ఎనిడూ దాహం 
వేయదు.'' 17 (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1545)[ ) صحيح (  3]  - 5568
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس  َوَعْن أَِِبْ ه َر

َو أََشد   بََياًضا ِمَن الث َلْ ْي أَبَْعد  ِمْن "إِن َ َحْوِض  ِج  أَْيلََة ِمنء عََدٍن لَه 
ْ  عَ َوأَْحىَل ِمَن اْل  ْوِم َوإِِن ِ لل َََبِ َوَْلنَِيت ه  أَْكثَر  ِمْن عََدِد الن  ج  َسِل بِا

 

17) వివరణ-5567: ఒకసార తిాగగానే దాహం 

తీరపోత్తంది. కాని సారావాస్లు ర్లచిని ఆసాాదిస్తత  

ఎలు ప్పపడూ తిాగ త్తంటార్ల. 

ل  إِبَِل الن َاِس َعْن َحْوِضِه".  ج  د   الر َ د   الن َاَس َعْنه  كََما يَص  َْلَص 
ل ْوا: يَا َرس  قَ ِسْيَماء  ْوَل اهلِل أََتْعِرفَْنا يَْوَمِئٍذ؟ قَاَل: "نََعْم لَك ْم ا

 َ ْوِء".  لَْيَسْت ِْل ض  ا ِمْن أَثَِر الْو  ر ً َن اْْل َمِم َتِرد ْوَن عَلَي َ غ  َحٍد م ِ
ْسِلٌم     .َرَواه  م 

5568. (3) [3/1545 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
కోనేర్ల అంటే కౌసర్ కోనేర్ల. రండు మూలల మధ్య 
అయ్ల మరయు అద్న్ల దూరం అంత్ ఉంటంది. 
ఇంకా అంత్ కంటే అధికంగా ఉంటంది. దాని నీర్ల మంచు 
కంటే తెలు గా, తేనెకంటే త్తయయగా ఉంట్లంది. దానిి 
తిాగే గాు స్లు ఆకాశంలోని నక్షతిాలకంటే అధికంగా 
ఉంటాయి. నేను ఇత్ర సమాజాల వారని ఒక ఒంట్టల 
కాప్ర ఇత్ర్లల ఒంట్టలను రాకుండా వారంచినటు  
వారసాత ను. అప్పపడు అనుచర్లలు, 'ప్ర వకాత ! ఆ రోజు 
త్మర్ల మమాలిి గుర్లత ప్టు గలరా?' అని 
ప్ర శ్ించ్చర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'అవును మీ కోసం ఒక 
చిహిం ఉంది. అది ఏ ఇత్ర సమాజానికీ ఉండదు. 
మీర్ల నా వదు కు వచిానప్పడు మీ ముఖాలు, చేత్తలు, 
కాళ్ళీ వుజూ వలు  మర్లస్తత  ఉంటాయి' '' అని 
అనాిర్ల. (ముస్లు మ్)  

 ( 3/1546)[ ) صحيح (  4]  - 5569
َيٍة لَه  َعْن أَنٍَس قَاَل: َهِب  َويِفْ ِرَوا "َتَرى فِْيِه أَبَاِرْيق  الذ َ
َماِء"  ْوِم الس َ ِة كََعَدِد ن ج     .َوالِْفض َ

5569. (4) [3/1546 -దృఢం] 
ముస్లు మ్ ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అనస్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఆ కోనేర్లలో బంగార్ల, వెండి 
గాు స్లు, కప్పపలు ఉంటాయి, ఆకాశంలో నక్షతిాలు 
ఉనిటు .''  

 ( 3/1546)[ ) صحيح (  5]  - 5570
بِِه. َويِفْ أ ْخَرى لَه  َعْن ثَْوَباَن قَاَل: ِئَل َعْن َشَرا   "أََشد    فََقاَل:س 

َباِن ًضا ِمَن الل َََبِ َوأَْحىَل ِمَن الَْعَسِل يَغ ت   بََيا نِِه يَ فِْيِه ِمْيَزا ا م د َ
ه َما ِمْن ذََهٍب َواْْلَخر  ِمْن َوِرٍق"    .ِمَن الَْجن َِة: أََحد 

5570. (5) [3/1546- దృఢం] 
మరో ముస్లు మ్ ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''సౌ'బ్రన్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స)ను కౌస'ర్ కోనేర్ల గురంచి ప్ర శ్ించడం 
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జరగింది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) దాని నీర్ల పాలకంటే 
తెలు గా, తేనెకంటే త్తయయగా ఉంటాయి. అందులో రండు 
నీట్ట కాలువలు ప్డుతూ ఉంటాయి. కోనేర్లను 
నింప్పతూ ఉంటాయి. ఈ నీర్ల సారాం నుండి వస్త ంది. 
వీట్టలో ఒకట్ట బంగారం, రండవది వెండితో చేయబడి 
ఉంటాయి.18  

 (3/1546)[ ) متفق عليه (  6]  - 5571
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   قَالَ  ٍد قَاَل:  َسعْ  بِْن َوَعْن َسْهِل  َرس 

ك ْم َعىَل الَْحْوِض َمْن َمر َ عَلَي َ َشِرَب َوَمْن َشِرَب   ْ فََرط  وسلم: "إِِن ِ
ْم لَْم يَْظَمأْ أَبًَدا لََْيِدَن َ عَلَي َ أَقْ َيْعِرف ْونَِِنْ ث م َ ي َحال   َواٌم أَْعِرف ه  َو

 َ ْ فَأ ْم مِ بَْيِِنْ َوبَْيهَْن  : إِن َه  ْ ق ْول  : إِن ََك ََل َتْدِرْي َما ِن ِ . فَي َقال 
َ بَْعِدْي  ْحًقا لَِمنء َغْي َ ْحًقا س  : س  .  "أَْحَدث ْوا بَْعَدَك؟ فَأَق ْول 

ت ََفٌق عَلَْيهِ     .م 
5571. (6) [3/1546- ఏకీభవితం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ చనం, 

''మీర్ల ననుి కౌస'ర్ కోనేర్లవదు  కలుస్ కుంటార్ల. నా 
వదు కు వచిాన ప్ర త్తఒకకరూ అందులో నుండి నీట్టని 
తిాగుతార్ల. దాని నీట్టని తిాగేవార్ల ఆ త్ర్లవాత్ 
ఎప్పపడూ దాహ్ననికి గురకార్ల. అప్పపడు నాఅనుచర 
సమాజంలోని కంత్మంది అకక డకు వసాత ర్ల. వారని 
నేను గురత సాత ను. వారూ ననుి గురత  సాత ర్ల. కాని, వారకి 
నాకు మధ్య ఒకఅడుు తెర ఏరపడుత్తంది. అది చూచి 
నేను, 'వాళ్ళీ నా అనుచర సమా జానికి చెందినవారు,' 
అని అంటాను. దానికి సమాధ్యనంగా, 'మీకు తెలియదు 
మీ త్ర్లవాత్ వీళ్ళీ అనేక విషయాలను కలిపంచ్చర్ల,' 
అని అంటార్ల. అది విని నేను వీళీను దూరంగా 
తీస్కువెళీండి, దైవకార్ల ణాయనికి దూరం చేయండి, నా 
త్ర్లవాత్ అనేక విషయాలు కలిపంచ్చర్ల,'' అని 
అంటాను.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1546) [ ) متفق عليه ( 7]  - 5572
 

18) వివరణ-5570: అంటే ప్ర వకత  (స) త్న కోనేర్ల యొకక 

రండుమూలల మధ్య దూరం అద్న్ మరయు అయ్ల 

మధ్య దూరం అంత్ ఉంటంది. అంటే ఆ కోనేర్ల చ్చలా 

పొడవుగా, వెడలుపగా ఉంటంది. అంటే ఇకకడ అత్యధిక 

పొడవు వెడలుపలు కలిగి ఉంటందని చెప్పడం జరగింది.  

س   "ي ْحبَ  قَاَل: َوَعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم
َمِة َحّت َ ي َهم  وا بِ اْل  لَِو   : َذلَِك فََيق ْول ْوَن م ْؤِمن ْوَن يَْوَم الِْقَيا

َنا ِمْن َمكَانَِنا فََيأْت ْوَن آدََم   ِْيح  اْسَتْشَفْعَنا إِىل َرب َِنا فَْي 
َك أَْنَت آدََم أب ْو الن َاِس َخلََقَك اهلل  بَِيِدهِ َوأَْسكَنَ  فََيق ْول ْوَن:
 ْيٍء اِْشَفْع لََناَوأَْسَجَد لََك َمََلئَِكَته  َوعَل ََمَك أَْسَماَء ك ل ِ َش َجن ََته  

: لََست    ْيَحَنا ِمْن َمكَانَِنا َهَذا. فََيق ْول  ِعْنَد َرب َِك َحّت َ ي ِر
َجَرةِ َوقَْد   َيْذك ر  َخِطْيَئَته  ال َِِتْ أََصاَب: أَكْلَه  ِمَن الش َ ك ْم. َو ه َنا

َل نَِب ٍ بََعثَه  اهلل  إِىل  -ن ِهَي َعْنَها  أَْهِل اْْلَْرِض  وَلكن اْئت ْوا ن ْوًحا أَو َ
ك ْم يَ فَ  : لَْست  ه َنا َيْذك ر  َخِطْيَئَته  ال َِِتْ   -أْت ْوَن ن ْوًحا فََيق ْول  َو

َؤالَه  َرب َه  بَِغْْيِ عِلٍْم  لَِكِن اْئت ْوا إِبَْراِهْيَم خَ  -أََصاَب: س  ِلْيَل  َو
حْ  ْ الر َ : إِِن ِ ك ْم مِن. قَاَل: فََيأْت ْوَن إِبَْراِهْيَم فََيق ْول    -لَْست  ه َنا
ن َ َي وَ  َتاه    -ْذك ر  ثَََلَث كَِذبَاٍت كََذبَه  ْوََس َعْبًدا آ لَِكِن اْئت ْوا م  َو

ْوََس  بَه  نَِجي ًا. قَاَل: فََيأْت ْوَن م  : إِ اهلل  الت َْوَراةَ َوكَل ََمه  َوقَر َ ْ  فََيق ْول  ِن ِ
ك ْم  َ  -لَْست  ه َنا َيْذك ر  َخِطْيَئَته  ال َِِتْ أ َلِكِن   -َس فْ َصاَب قَْتلَه  الن َ َو َو

ْوَح اهلِل َوكَِلَمَته " ْولِِه َور  قَاَل:   .اْئت ْوا ِعْيََس َعْبد  اهلِل َوَرس 
َلِكِن اْئت وْ  ك ْم َو : لَْست  ه َنا َحم ًَدا  "فََيأْت ْوَن ِعْيََس فََيق ْول  ا م 

َم ِمْن ذَْنِبِه َوَما  رَ َعْبًدا َغَفَر اهلل  لَه  َماَتَقد َ َيأْت ْوِِنْ فَ . قَاَل: ""َتأَخ َ
ِرهِ فَي ْؤذَن  ِلْ عَلَْيِه فَإِذَا َرأَْيت ه  َوقَْعت    ْ يِفْ دَا فَأَْسَتأِْذْن َعىَل َرِب ِ

ِِنْ َما َشاَء اهلل  أَْن ي َْدَعِِنْ  : َساِجًدا فََيَدع  َحم َد    فََيق ْول  ْرفَْع م  اِ
"فَأَْرفَع  َرأِْسْي   . قَاَل:"ْل ت ْعَطه  َوق ْل ت ْسَمْع َواْشَفْع ت َشف َْع َوَس 

ا  د   ِلْ َحد ً ْ بِثََناٍء َتْحِمْيٍد ي َعل ِم ِنْيِه ث م َ أَْشَفع  فََيح  فَأ ْثِِنْ َعىَل َرِب ِ
ْم ِمَن الن َاِر وَ  ه  ج  فَأ ْخِرج  م  افَأَْخر  نَِيَة أَْدِخل ه  ْود  الث َا لَْجن ََة ث م َ أَع 

ِرهِ فَأَْسَتأِْذن  َعىَل  ْ يِفْ دَا فَي ْؤذَن  ِلْ عَلَْيِه فَإِذَا َرأَْيت ه  َوقَْعت    .َرِب ِ
ْرفَْع م َحم د    : اِ ِِنْ َما َشاَء اهلل  أَْن ي ََدَعِِنْ ث م َ يَق ْول  َساِجًدا. فََيَدع 

ْع َوَسْل ت ْعَطه . قَاَل: "فَأَْرفَع  َرأِْسْي اْشَفْع ت َشف َ َوق ْل ت ْسَمْع وَ 
ْ بِثَنَ  فَأ ْثِِنْ  ا  اَعىَل َرِب ِ د   ِلْ َحد ً ٍء َوَتْحِمْيٍد ي َعل ِم ِنْيِه ث م َ أَْشَفع  فََيح 

لِثَةَ  ْود  الث َا م  الَْجن ََة ث م َ أَع  ْم ِمَن الن َاِر َوأ ْدِخل ه  ه  ج  فَأ ْخِرج    فَأَْخر 
ِرهِ فَي ْؤذَن  ِلْ عَلَْيِه فَإِ فَأَْسَتأْذِ  ْ يِفْ دَا   ت  ذَا َرأَْيت ه  َوقَعْ ن  َعىَل َرِب ِ

َحم َد    ْرفَْع م  : اِ ِِنْ َما َشاَء اهلل  أَْن ي ََدَعِِنْ ث م َ يَق ْول  َساِجًدا فَيدع 
 َرأِْسْي  . قَاَل: "فَأَْرفَع  "َوق ْل ت ْسَمْع َواْشَفْع ت َشف َْع َوَسْل ت ْعَطه  

ْ بِثََناٍءوَ فَأ   ا  ح  ث م َ أَْشَفْع فَيَ  َتْحِمْيٍد ي َعل ِم ِنْيهِ ْثِِنْ َعىَل َرِب ِ د   ِلْ َحد ً
م  الَْجن ََة َحّت َ َما يَْبََق يِف   ْم ِمَن الن َاِر َوأ ْدِخل ه  ه  ج  فَأ ْخِرج  فَأَْخر 

" ل ْود  ث م َ َتََل ِه اَب عَلَيْ أَْي َوجَ  .الن َاِر إَِل َ َمْن قَْد َحَبَسه  الْق ْرآن  لْخ 
ًماَهِذهِ اْْليََة )َعََس أَْن ي َْبَعثَ  (  79: 17؛م َْحم ْودًا َك َرب  َك َمَقا

ت ََفٌق  ."َوَهَذا الَْمَقام  الَْمْحم ْود  ال َِذْي َوعََده  نَِبي  ك ْم"  قَاَل: م 
   .عَلَْيهِ 
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5572. (7) [3/1546 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముస్లు ములను తీర్లపదినం నాడు ఆపివేయటం 
జర్లగుత్తంది. వాళ్ళీ విచ్చరస్తత , ఒకవేళ మనం 
అలాు హ్(త)కు ఎవరతోనైెనా స్లఫారస్ చేయిసేత  
బ్రగుండేది. అప్పపడు ప్ర జలు ఆదమ్ (అ) వదు కు వెళిీ, 
'మీర్ల మానవులందర త్ండిర . అల్లు హ్(త) మిమాలిి 
త్న చేత్తతో సృషిు ంచ్చడు, సారాంలో ఉంచ్చడు, త్న 
దూత్ల దాారా సజాు  చేయించ్చడు. అనేక విషయాలను 
గురంచి తెలిపాడు. త్మర్ల మా గురంచి అల్లు హ్(త) 
వదు  స్లఫారస్ చేసేత  బ్రగుంటంది' అని అంటార్ల. దానికి 
ఆదమ్ (అ), 'నేను దీనికి త్గను. దైవాజఞ ను ధికకరంచి ఆ 
చెటు  ఫలానిి త్తనాిను. అయితే మీర్ల న్న'హ్(అ) 
వదు కు వెళీండి. అత్డు మొదట్ట ప్ర వకత  అత్నిి మొటు  
మొదట ప్ర జల వదు కు ప్ంప్డం జరగింది,' అని 
అంటార్ల.  
అందరూ కలస్ల న్న'హ్ (అ) వదు కు వచిా వినివించు 
కుంటార్ల. దానికి న్న'హ్ (అ), 'నేను దానికి త్గనని, 
నేను అజాఞ నిగా వయవహరంచి ప్ర శ్ించ్చను. కనుక మీర్ల 
ఇబ్రర హీమ్ (అ) వదు కు వెళీండి,' అని అంటార్ల. వారు 
ఇబ్రర హీమ్ (అ) వదు కుపోత్రర్ల. అత్నిి స్లఫారస్ 
చేయమని కోర్లతార్ల. ఇబ్రర హీమ్ (అ), 'నేను దీనికి 
త్గను, నేను మూడుసార్లు  అసత్యం ప్లికాను, మీర్ల 
మూసా(అ) వదు కు వెళళండి, అత్డు పిర యభకుత డు, 
అత్నికి అలాు హ్(త) తౌరాత్త ప్ర సాదించ్చడు, 
అలాు హ్(త) అత్నితో మాటాు డాడు,' అని' అంటార్ల. 
అప్పపడు ప్ర జలు మూసా (అ) వదు కు పోత్రర్ల. మూసా 
(అ) నేను దీనికి త్గనని, నేను ఒక వయకిత ని చంపాను, 
అందువలు  మీర్ల 'ఈసా (అ) వదు కు వెళళండి, అత్ను 
దైవదాస్లు మరయు దైవాత్ా,' అని అంటార్ల. 
ప్ర జలు 'ఈసా (అ) వదు కు వెళతార్ల. స్లఫారస్ 
చేయమని కోర్లతార్ల. అప్పపడు 'ఈసా (అ) 'నేను దీనికి 
త్గను, మీర్ల ము'హమాద్ (స) వదు కు వెళళండి, 
ఎందుకంటే అత్ని ముందు వెనుక పాపాలనీి 
క్షమించడం జరగింది,' అని అంటార్ల. ప్ర వకత  (స) కథనం: 
'ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర జలు నా దగారకు వసాత ర్ల. నేను అలాు హ్ 

(త)సనిిధిలో వెళీటానికి అనుమత్త కోర్లతాను. 
అలాు హ్(త) నాకు అనుమత్త ఇసాత డు.  
నేను అలాు హ్(త) సనిిధిలోకి వెళిీ, సజాు లో 
ప్డిపోతాను. అలాు హ్(త) కోరనంత్ వరకు సజాు లో 
ఉంటాను. ఆ త్ర్లవాత్ అలాు హ్(త), 'ము'హమాద్! 
త్లఎత్తత , చెప్పదలచు కునిది చెప్పప, వింటాను, నీ 
కోరక తీర్లాతాను. అడగదలచుకునిది అడుగు, 
ప్ర సాదిసాత ను.' అని అంటాడు. ప్ర వకత  (స) కథనం, ''అది విని 
నేను త్ల ఎత్తత తాను, అలాు హ్(త) నేరపన విధ్ంగా 
స్థత తి్ం ప్ఠసాత ను. ఆ త్ర్లవాత్ నేను స్లఫారస్ చేసాత ను. నా 
కోసం ఒక నిరిీత్ ప్ర మాణం నిరియించటం జర్లగుత్తంది. 
అంటే ఫలానా వాళీ గురంచి నీవు స్లఫారస్ 
చేయగలవని నిరియించటం జర్లగుత్తంది. ఆ 
త్ర్లవాత్ నేను అల్లు హ్ (త) సనిిధినుండి బయటకు 
వసాత ను. స్లఫారస్ స్త్ాకరంచిన వారి నందరనీ నరకం 
నుండి తీస్ల సారాంలోనికి ప్ంపివేసాత ను. మళ్ళీ నేను 
దైవసనిిధిలో రావటానికి అనుమత్త కోర్లతాను. నాకు 
అనుమత్త లభిస్త ంది. నేను దైవసనిిధిలోనికి వెళిీ 
సజాు లో ప్డిపోతాను. అల్లు హ్(త) కోరనంత్ వరకు నేను 
సజాు లో ఉంటాను. అనంత్రం, 'ము'హమాద్ త్లఎత్తత  
చెప్పవలస్లంది చెప్పప, నీ మాట వింటాను. స్లఫారస్ 
చేయి, అనుమత్తసాత ను. అడుగు ఇసాత ను,' అని 
అలాు హ్(త) అంటాడు. ప్ర వకత  (స) కథనం: నేను నా త్ల 
ఎత్తత తాను. ఇంకా దైవస్థత తి్ం చేసాత ను. దానిి 
అలాు హ్(త) నాకు నేరపంచి ఉంటాడు. ఆ త్ర్లవాత్ 
నేను స్లఫారస్ చేసాత ను. నాకక హదుు  నిరియించబడు 
త్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ నేను దైవసనిిధి నుండి బయటకు 
వసాత ను. వారని నరకం నుండి తీయించి సారాంలోనికి 
ప్ర వేశ్ంప్జేసాత ను. మళ్ళీ నేను మూడవసార అలాు హ్(త) 
సనిిధిలోనికి వసాత ను. అలాు హ్(త) సనిిధిలో ప్ర వేశ్ంచే 
అనుమత్త కోర్లతాను. నాకు అనుమత్త లభిస్త ంది. 
నేను అలాు హ్(త) సనిిధిలో ప్ర వేవించి చూస్ల సజాు లో 
ప్డిపోతాను. ఇంకా అలాు హ్(త) కోరనంత్వరకు నేను 
సజాు లో ఉంటాను. ఆ త్ర్లవాత్ ఓ ము'హమాద్! 
త్లఎత్తత , అడగ వలస్లందేదో అడుగు, నీ మాట వినటం 
జర్లగుత్తంది. స్త్ాకరంచటం జర్లగుత్తంది. అడుగు 
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ఇసాత ను,' అని అనటం జర్లగుత్తంది. ప్ర వకత  (స) కథనం: 
'అది విని నేను త్ల ఎత్తత తాను. నాకు నేరపన విధ్ంగా 
స్థత తి్ం చేసాత ను. ఆ త్ర్లవాత్ నేను స్లఫారస్ చేసాత ను. నా 
కోసం స్లఫారస్ హదుు  ఒకట్ట నిరియించటం 
జర్లగుత్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ బయటకు వసాత ను. 
మరకంత్ మందిని నరకం నుండి రకిష ంచి సారాంలోకి 
ప్ంపిసాత ను. చివరకి నరకంలో ఖుర్ఆన్ ఆపినవార్ల 
మాతి్మే మిగిలి ఉంటార్ల. అంటే ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం 
శాశాత్ంగా నరకంలో ఉండేవాళ్ళీ అంటే వాళ్ళీ 
అవిశాాస్లు. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) ఈ వాకాయనిి 
ప్ఠంచ్చర్ల. ''నీ ప్ర భువు నినుి మఖామ మ'హ్మూద్కు 
చేర్లాతాడని భావించవచుా, దీనిి నీకు అలాు హ్(త) 
ప్ర సాదిసాత డు,'' అని అనాిర్ల.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

 (3/1548) [ ) متفق عليه ( 8]  - 5573
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ا كَاَن  : "إِذَ َوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 

ْم يِفْ  ه  َمِة َماَج الن َاس  بَْعض  آدََم   بَْعٍض فََيأْت ْوَن  يَْوَم الِْقَيا
َلِكْن عَلَْيك ْم   : لَْست  لََها َو فََيق ْول ْوَن: اِْشَفْع لََنا إِىل َرب َِك فََيق ْول 

ْحَمِن فََيأْت ْوَن إِبَْراِهْيَم فَ  ْبَراِهْيِم فَإِن َه  َخِلْيل  الر َ ل  لَْست   َيق وْ بِاِ
 َ َلِكْن عَلَْيك ْم بِم ْوََس فَإِن َه  ك ْوََس فََيق ْول   وْ ِلْيم  اهلل  فََيأْت  لََها َو َن م 

ْوح  اهلِل َوكَِلَمت ه  فََيأْت ْوَن   لَِكْن عَلَْيك ْم بِِعْيََس فَإِن َه  ر  لَْست  لََها َو
لَِكْن عَلَْيك ْم بِ  ْ فَأَق ْول   .دٍ م َحم َ ِعْيََس فََيق ْول  لَْست  لََها َو فََيأْت ْوِن ِ

ْ فَي ؤْ أَنَا لََها فَأَْسَتأِْذن   ه  بَِها ذَ َعىَل َرِب ِ َمَد أَْحَمد  ِِنْ َمَحا ي لِْهم  ن  ِلْ َو
ِمِد َوأَِخر   لَه  َساِجًدا ه  بِِتلَْك الَْمَحا ِِنَ اْْلَن فَأَْحَمد  ر    .ََل َتْحض 

ْرفَْع رَ  َحم َد  اِ  َوق ْل ت ْسَمْع َوَسْل ت ْعَطه  َواْشَفعْ  أَْسَك فَي َقال  يَا م 
ْنَطلََق فَأَْخَرَج َمْن كَاَن  ِِتْ يَاَرب ِ أ م َ ْول  فَأَق  .ت َشف َعْ  ِِتْ فَي َقال  اِ  أ م َ

ْن إِْيَماٍن فَأَْنَطلََق فَأَفَْعل   ةٍ م ِ ْود   .يِفْ قَلِْبِه ِمثَْقال  َشِعْْيَ ث م َ أَع 
ه  بِِتلَْك  ِمِد أِخر   لَه  َساِجًداالَْمَح فَأَْحَمد  ْرفَ  .ا َحم َد  اِ ْع فَي َقال  يَا م 
فَأَق ْول  يَاَرب ِ  .َمْع َوَسْل ت ْعَطه  َواْشَفْع ت َشف َعْ ْس َرأَْسَك َوق ْل ت  

ِِتْ  ِِتْ أ م َ ْنَطِلْق فَأَْخِرْج َمْن كَاَن يِفْ قَلِْبِه ِمثَْقال  ذَر َةٍ أَْو  .أ م َ فَي َقال  ا
ْود  فَأَحْ  .ْن إِْيَماٍن فَأَْنَطلََق فَأَفَْعل  لٍَة مِ َخْردَ  ه  بِِتلَْك ث م َ أَع  َمد 
ِمِدَوأَِخر   لَه  َساِجًدامَ اْل  ْرفَْع َرأَْسَك َوق ْل  .َحا َحم َد  اِ فَي َقال  يَا م 

ِِتْ  .ت ْسَمْع َوَسْل ت ْعَطه  َواْشَفْع ت َشف َعْ  ِِتْ أ م َ  .فَأَق ْول  يَاَرب ِ أ م َ
ْنَط َقاي  فَ  َ ل  اِ َل اْدََن أَْدََن ِمثْقَ ِلْق فَأَْخِرْج َمْن كَاَن يِفْ قَلِْبِه أَْدََن أ

لٍَة ِمْن إِْيَماٍن فَأَْخِرْجه  ِمَن الن َاِر فَأَْنَطلََق فَأَفَْعل    .َحب ٍَة ِمْن َخْردَ
ِمِدَوأَِخر   لَه   ه  بِِتلَْك الَْمَحا ِبَعَة فَأَْحَمد  ا ْود  الر َ   .ًدا َساجِ ث م َ أَع 

ْرفَْع َرأَْسَك َوق ْل ت ْسمَ  َحم َد  اِ اَْشْفع وَ ْع َوَسْل ت ْعَطه  فَيق ال  يَا م 

فَأَق ْول  يَاَرب ِ اِْئِذْن ِلْ فِْيَمْن قَاَل ََل إِلََه إَِل  اهلل  قَاَل لَْيَس   .ت َشف َعْ 
َيائِْ َوعَ  ِِتْ َوَجََلِلْ َوِكّْبِ َلِكْن َوِعز َ لَِك لََك َو  َْل ْخِرَجن َ ْظَمِِتْ ذَ

ت ََفٌق عَلَْيهِ  . "ِمْنَها َمْن قَاَل ََل إِلََه إَِل َ اهلل      .م 
5573. (8) [3/1548 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''తీర్లప దినం 
నాడు ప్ర జలు ప్ర ళయ మైదానంలో ప్రసపరం 
ఆందోళనగా అటూఇటూ త్తర్లగుతూ ఉంటార్ల. ఆదమ్ 
(అ) వదు కు వెళిీ, 'మా కోసం స్లఫారస్ చేయండి,' అని 
కోర్లతార్ల. దానికి ఆదమ్ (అ), 'నేను స్లఫారస్ 
చేయటానికి త్గను, మీర్ల ఇబ్రర హీమ్ (అ) వదు కు 
వెళీండి. అత్ను అలాు హ్(త) మితి్తలు అని అంటార్ల. 
వాళ్ళీ ఇబ్రర హీమ్ (అ) వదు కు వెళతార్ల. కాని 
ఇబ్రర హీమ్ కూడా నాకు స్లఫారస్ చేసే శకిత  లేదు, మీర్ల 
మూసా (అ) వదు కు వెళు ండని అంటార్ల. వాళ్ళీ మూసా 
(అ) దగారకు వెళతార్ల. కాని అతను కూడా స్లఫారస్ 
చేసే అరహ త్ నాకు లేదు కనుక మీర్ల 'ఈసా (అ) దగారకు 
వెళీండని అంటార్ల. వాళ్ళీ 'ఈసా (అ) దగారకు 
వెళతార్ల. అత్ను కూడా నాకు స్లఫారస్ చేసే శకిత  లేదు 
కనుక మీర్ల ము'హమాద్ (స) దగారకు వెళీండని 
అంటార్ల. అనంత్రం వాళ్ళీ నా దగారకు వసాత ర్ల. 
వారతో నేను స్లఫారస్ చేయగలను అని ప్లికి, 
అనంత్రం నేను అలాు హ్(త) సనిిధిలో ప్ర వేశ్ంచే 
అనుమత్త కోర్లతాను. అలాు హ్(త) నాకు అనుమత్త 
ఇసాత డు. ఇంకా నా హృదయంలో దైవస్థత తి్ వచనాలు 
ప్ర వేశ్ంప్జేసాత డు. నేను ఆ వచనాల దాారా దైవ స్థత తి్ం 
చేసాత ను, ఇంకా సజాు లో ప్డి పోతాను. అప్పపడు ఓ 
ము'హమాద్! త్ల ఎత్తత , చెప్పవలస్లందేదో చెప్పప, 
వింటాను. అడుగు ఇవాటం జర్లగుత్తంది. స్లఫారస్ 
చేయి స్త్ాకరంచటం జర్లగుత్తంది,' అని అలాు హ్(త) 
అంటాడు. 
అప్పపడు నేను ''ఓ నా ప్ర భూ! నా అనుచర సంఘానిి 
క్షమించు, నా అనుచర సంఘానిి కర్లణంచు,'' అని 
పార రాసాత ను. అప్పపడు, ''వెళ్ళీ, ఎవర హృదయంలో 
రవాంత్ విశాాసం ఉనాి, వారని తీస్కురా,'' అని  
ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది. నేను వెళిీ వాళీను 
తీయించిన త్రాాత్ మళ్ళీ వసాత ను. మళ్ళీ దైవస్థత తి్ం 
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చేసాత ను, సజాు లో ప్డిపోతాను. అప్పపడు, 'ఓ 
ము'హమాద్! త్లఎత్తత , చెప్పప, నీ మాట వినటం 
జర్లగుత్తంది. కోర్ల, కోరక తీరాటం జర్లగుత్తంది. 
స్లఫారస్ చేయి, స్లఫారస్ స్త్ాకరంచటం జర్లగుత్తంది,' 
అని అనటం జర్లగుత్తంది. అప్పపడు నేను, 'ఓ నా 
ప్ర భూ! నా అనుచర సమాజానిి క్షమించు, నా అనుచర 
సమాజానిి మనిించు,' అని పార రాసాత ను. అప్పపడు 
రవాంత్ విశాాసం ఎవర హృదయంలో ఉనాి 
వారందరనీ నరకం నుండి బయటకు తీస్ల మళ్ళీ 
అలాు హ్(త) సనిిధిలోకి వచిా స్థత తి్ం చేస్ల, సజాు లో 
ప్డిపోతాను. మళ్ళీ, 'ఓ ము'హమాద్! త్లఎత్తత , 
చెప్పప నీ మాట వినటం జర్లగుత్తంది. అడుగు 
ఇవాటం జర్లగుత్తంది, స్లఫారస్ చేయి, స్లఫారస్ 
వినటం జర్లగుత్తంది,' అని చెప్పటం జర్లగుత్తంది. 
అప్పపడు నేను ''నా అనుచర సమాజం, నా అనుచర 
సమాజం, నా అనుచర సమాజం అని అంటే వారని 
క్షమించు,'' అని పార రాంచటం జర్లగుత్తంది. అప్పపడు, 
'వెళ్ళీ ఎవర హృదయంలో రవాంత్ విశాాసం ఉనాి, 
వారని నరకం నుండి తీయించి తీస్కని రా,' అని 
ఆదేశ్ంచబడుత్తంది. నేను వెళిీ అలాు హ్(త) ఆదేశాను 

సారం ఆచరసాత ను. ఆ త్ర్లవాత్ మళ్ళీ నాలావసార 
దైవసనిిధికి వెళిీ, స్థతి్ం చేస్ల, సజాు లో ప్డిపోతాను. 
మళ్ళీ, 'ఓ ము'హమాద్! త్లఎత్తత , కోర్లకో, నీ కోరక 
తీరాటం జర్లగుత్తంది. అడుగు, ఇవాటం జర్లగు 
త్తంది. స్లఫారస్ చేయి స్త్ాకరంచటం జర్లగుత్తంది 
అని ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది. అప్పపడు నేను, 'ఓ నా 
ప్ర భూ! కేవలం 'లా ఇలాహ ఇలు లాు హ్,' అని, 'ప్లికిన 
వారని నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదించు,' అని పార రాసాత ను. 
దానికి అలాు హ్(త), 'వార గురంచి స్లఫారస్ చేయటం 
నీకు త్గదు, నా గొప్పత్నం సాకిష ! నేనే వారని నరకం 
నుండి విముకిత  ప్ర సాదిసాత ను,' అని అనటం జర్లగుత్తంది. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

 ( 3/1548)[ ) صحيح (  9]  - 5574
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْيَرةَ َعِن الن َ "أَْسَعد    َعْن أَِِبْ ه َر

لًِصا  َمِة َمْن قَاَل:ايَ الن َاِس بَِشَفاَعِِتْ يَْوَم الْقِ  ََل إِلََه إَِل َ اهلل  َخا
   .َرَواه  الْب َخاِري    .لِْبِه أَْونَْفِسِه"ِمْن قَ

5574. (9) [3/1548 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స్) ప్ర వచనం, 
ప్ర ప్ంచంలో నిరాలమైన మనస్సతో ''లాఇలాహ ఇలు  
లాు హ్'' ప్లికిన అదృషు వంత్తడు మాతి్మే తీర్లపదినం 
నాడు నా స్లఫారస్కు అర్లహ డౌతాడు.  (బు'ఖారీ)  

 (3/1549)[ ) متفق عليه (  10]  - 5575
فَِع إِلَْيِه  ِب   صىل اهلل عليه وسلم بِلَْحٍم فَر  َوَعْنه  قَاَل أََت الن َ
َراع  َوكَانَْت ت ْعِجب ه  فََنَهَس ِمْنَها نَْهَسًة ث م َ قَاَل: "أَنَا َسي ِد    ِ الذ 

َمِة يَْوَم يَق ْوم  الن َاِس لَِرب ِ اْل االن َ  لَِمْْيَ َوَتْدن  ِس يَْوَم الِْقَيا  وَعا
ْمس  فََيْبل غ  ِمَن الَْغم ِ َواْلَكْرِب َما ََل يَِطْيق ْوَن فََيق ْول  الن َاس    الش َ
ْوَن َمْن يَْشَفع  لَك ْم إِىل َرب ِك ْم؟ فََيأْت ْوَن آدََم". ر   أَََل َتْنظ 

َكرَ  لَْعْرِش "فَأَْنَطِلق  فَآِِتْ َتْحَت ا َفاَعِة َوقَاَل: ِدْيَث الش َ حَ َوذَ
ْسِن جِ فَأَقع  َسا ِمِدهِ َوح  ْ ث م َ يَْفَتح  اهلل  عَلَي َ ِمْن َمَحا ًدا لَِرِب ِ

َحم َد   ه  َعىَل أََحٍد قَْبلِْي ث م َ قَاَل يَا م  الث ََناِء عَلَْيِه َشْيًئا لَْم يَْفَتح 
 ْ ْرفَْع َرأ ِِتْ  َك َوَسْل ت ْعَطه  َواْشَفع  ت َشف َْع فَأَْرفَع  َرأِْسْي َس اِ  فَأَق ْول  أ م َ

ِِتْ َياَرب ِ  ِتَك َمْن ََل   .يَاَرب ِ أ م َ َحم َد  أَْدِخْل ِمْن أ م َ فَي َقال  َيا م 
َركَاء   ْ ِمَن الَْباِب اْْلَْيَمِن ِمْن أَبَْواِب الَْجن َِة َوه ْم ش   ِحَساَب عَلهَْْيِ

لَِك ِمَن اْْلَبَْواِب ا   ْي ْي نَْفِس : "َوال َذِ . ث م َ قَالَ "لن َاِس فِْيَما ِسَوى ذَ
بَِيِدهِ إِن َ َما بَْْيَ الِْمْصَراَعْْيِ ِمْن َمَصاِرْيِع الَْجن َِة كََما بَْْيَ َمك ََة 

ت ََفٌق عَلَْيهِ   .َوَهَجَر". م 
5575. (10) [3/1549 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం : ప్ర వకత  (స) వదు కు 
మాంసం తీస్కురావటం జరగింది. అందులో నుండి 
తొడ భాగం ప్ర వకత  (స) ముందు పటు బడింది. ప్ర వకత  (స)కు 
అదంటే చ్చలా ఇషు ం. ప్ర వకత  (స) దానుిండి పొడుచుకు 
త్తనాిర్ల. ఇంకా ఇలా అనాిర్ల, ''తీర్లపదినం నాడు 
ప్ర జలు అలాు హ్ (త) ముందు నిలబడినప్పడు, నేను 
అందరకీ నాయకుడిగా ఉంటాను. ఆ రోజు స్తర్లయడు 
చ్చలా దగారగా ఉంటాడు. ప్ర జలు ఎంత్ ఆందోళన 

కరంగా ఉంటారంటే, దానిి భరంచలేకుండా ఉంటార్ల. 
ప్ర జలు ప్రసపరం మన గురంచి అలాు హ్ (త) ముందు 
స్లఫారస్ చేసే వయకిత ని వెత్తకుతుంటారు. అనంత్రం 
ప్ర జలు ఆదమ్ (అ) వదు కు వెళతార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ 
ప్ర వకత  (స) లేదా అబూ హురైరహ్ (ర) స్లఫారస్ 'హదీస్' 
తెలిపార్ల. దానిి ప్ర సాత వించిన త్రాాత్ ప్ర వకత  (స) 
కథనం: ప్ర జల వదు  నుండి నేను బయలుదేర అల్లు హ్ 
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స్లంహ్నసనం కిర ందికి వసాత ను. అకకడ నా ప్ర భువు ముందు 
సజాు లో ప్డిపోతాను. అప్పపడు అలాు హ్(త) నాకు 
సారంచేప్దాలు నా హృదయంలో వేసాత డు. అవి 
ఎలాంట్టవంటే అంత్కు ముందు ఎవర 
హృదయంలోన్న అవి వేస్ల ఉండవు. ఆ త్ర్లవాత్ 
అలాు హ్ (త), 'ఓ ము'హమాద్! నీ త్ల ఎత్తత , నీవు 
కోరంది అడుగు, ఇసాత ను. స్లఫారస్ చేయి, నేను 
స్త్ాకరసాత ను,' అని అంటాడు. అప్పపడు నేను త్ల 
ఎత్తత తాను. 'ఓ నా ప్ర భూ! నా అనుచర సమాజం, ఓ నా 
ప్ర భూ! నా అనుచర సమాజానిి క్షమించు,' అని వేడు 
కుంటాను. అప్పపడు,  ఓ ము'హమాద్! విచ్చరణ 
జరగని వారని సారాంలోని కుడిప్ర కక దాారం దాారా 
సారాంలోనికి తీస్కు వెళ్ళళ. వారు ఇత్ర దాారాలకు 
కూడా అర్లహ లే.' ఆ త్రాాత్ ప్ర వకత  (స) ఇలా అనాిర్ల, 
'ఎవర చేత్తలో నా పార ణం ఉందో ఆయన సాకిష ! 
సారాదాారాలోు  ప్ర త్త దాారంలోని రండు రకకల మధ్య 
దూరం మక్కహ్ నుండి హిజ్ర్ల దూరం అంత్ 
ఉంటంది.' (ఇది బహ్రైన్లోని ఒక పార ంత్ం ప్పర్ల). 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

 (3/1549) [ ) صحيح ( 11]  - 5576
َذْيَفَة يِفْ حَ  فَ دِ وَعْن ح  ْوِل اهلِل صىل اهلل  َرس   اَعِة َعْن ْيِث الش َ

َ  اَل:عليه وسلم قَ ِحم  فََتق ْوَماِن َجْنَبَِتِ "َوت ْرَسل  اْْل َنة  َوالر َ َما
َراِط يَِمْيًنا َوِشَماًَل" ْسِلٌم  .الص ِ  .َرَواه  م 

5576. (11) [3/1549 -దృఢం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) నుండి స్లఫారస్ 'హదీస్'ను 
ఉలేు ఖిస్తత  ఇలా అనాిర్ల: ''ప్ర వకత  (స) ఇలా అనాిర్ల, 
'నిజాయితీ, బంధత్థాలను ప్ంప్డం జర్లగుత్తంది. ఆ 
రండూ 'స్లరా'త్ వంతెన వదు  రండు వైెప్పలా 
నిలబడతాయి.'' 19 (ముస్లు మ్) 

 (3/1549)[ ) صحيح (  12]  - 5577
ِب َ صىل هلل عليه   اوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو بِْن الَْعاِص أَن َ الن َ

ن َ  : قَْوَل اهلِل َتَعاىل يِفْ إِبَْراِهْيِم وسلم َتََل  َ ]َرب ِ إِن َه  ا  أ ْضلَْْلَ كَِثْْيً
 

19) వివరణ-5576: నిజాయితీ, బంధ్యతాాలకు చ్చలా 

పార ధ్యనయత్ ఉంది. ఈ రంటి హకుకలను నిరవరిత ంచటం 

దాసుల తప్పనిసరి విధి. 

 ْ ]إِْن   [ َوقَاَل ِعْيََس:36: 14؛ِمَن الن َاِس فََمْن َتِبَعِِنْ فَإِن َه  ِمِن ِ
ْم ِعَباد َك  ْم فَإِن َه  بْه  ِ م َ ل ه  "ال : [ فََرفََع يََدْيِه فََقالَ 118: 5؛ ت َعذ 

ِِتْ أ   ِِتْ".م َ ْيل  اذْ  :َوَبََك فََقاَل اهلل  َتَعاىل  أ م َ َحم ٍَد  هَ "يَا ِجّْبِ ْب إِىل م 
ه   َوَرب  َك أَعْلَم  فََسلْه  َما ي ْبِكْيِه؟" ْيل  فََسأَلَه  فَأَْخَّبَ فَأََتاه  ِجّْبِ

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَِما قَالَ  ْيَل ِجّْبَ فََقاَل اهلل  لِ  .َرس 
َحم ٍَد فَق ْل:ىلذَْهْب إِ اِ  ِتَك َوََل  إِن َا َسن ْرِضْيَك   م  َك  يِفْ أ م َ ْوؤ  .  "نَس 

ْسِلٌم     .َرَواه  م 
5577. (12) [3/1549 -దృఢం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ అల్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) తీర్లపదినం నాడు ఇబ్రర హీమ్ (అ) చేసే 
దరఖాస్త  గురంచి ప్ర సాత విస్తత , ఈ ఆయతును 
ప్ఠంచ్చర్ల: ''ఓ న్న ప్ర భూ! నిశ్చయంగా, అవి (ఈ 
విగర హ్నలు) అనేక మ్రనవులను మారాభర షుు లుగా 
చేసాయి. ఇక న్న విధాన్ననిా  అనుసరంచేవాడు, 
నిశ్చయంగా, నావాడు. మరియు ఎవడైన్న న్న 
విధాన్ననిా ఉలు ంఘిస్తర ! నిశ్చయంగా, నీవు 
క్షమ్రశీలుడవు, అప్రర కర్లణా ప్ర దాతవు.'' (ఇబార హీం, 
14:36)  
ఇంకా ప్ర వకత  (స) 'ఈసా (అ) దరఖాస్త ను కూడా ప్ర సాత  
విస్తత  ఈ ఆయతు ప్ఠంచ్చర్ల, ''ఓ అల్లు హ్! 'ఒకవేళ 
నీవు వారని శ్కిించదలచతే, వార్ల నీ దాస్లే...'' (అల్ 
మ్రయి'దహ్, 5:118)  
ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) త్న రండు చేత్తలూ ఎత్తత , ''ఓ 
అలాు హ్! నా అనుచర సమాజానిి క్షమించు, నా 
అనుచర సమాజానిి క్షమించు,'' అని పార రాంచి ఏడా 
సాగార్ల. అలాు హ్(త) జిబ్రర ల్ (అ) ను, 'ఓ జిబ్రర ల్! 
ము'హమాద్ వదు కు వెళిీ, ఎందుకు ఏడుస్త నాివని 
అడుగు,' అని ఆదేశ్ంచ్చడు. జిబ్రర ల్ (అ) ము'హమాద్ 
(స) వదు కు వచిా అడిగార్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 
చెప్పగలిగింది చెపాపర్ల. అలాు హ్ (త) ప్ర వకత  (స) 
మాటలు విని జిబ్రర ల్! ము'హమాద్ (స) వదు కు వెళిీ, 
'మేము నీ అనుచర సమాజం విషయంలో నినుి 
సంత్ృపిత  ప్ర్లసాత ము, నిరాశకు గురచేయము,' అని 
చెప్పమని  ఆదేశ్ంచ్చర్ల. (ముస్లు మ్) 

 (3/1550)( يه [ ) متفق عل  13]  - 5578



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 1970 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
ْدِري ِ أَن َ نَاًساََ و وْ  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ  ل ْوا يَا َرس  اهلِل َهْل  لَ قَا

َمِة؟  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  نََرى َرب ََنا يَْوَم الِْقَيا  قَاَل َرس 
ْؤيَِة الَْقَمِر لَْيلََة الَْبْدِر َصْحًوا لَْيَس  ْوَن يِفْ ر  ْيَها  فِ  "نََعْم َهْل ت َضار  

ْوَل اهللِ اٌب؟ "قََسَح  ل ْوا: ََل يَا َرس  ْوَن يِفْ  ا"مَ  قَاَل: .ا ْؤيَِة اهلِل   ت َضار   ر 
ْؤيٍَة أََحٌده َما إِذَا كَاَن يَْوَم  ْوَن يِفْ ر  َمِة إَِل َ كََما ت َضار   يَْوَم الِْقَيا

ٍة َما كَانَْت  َؤذ ٌِن لَِيت َِبَع ك ل   أ م َ َمِة أَذ ََن م  ََق أََحٌد ََل يَبْ ْعب د  فَ  تَ الِْقَيا
اهلِل ِمَن  َ كَاَن يَْعب د  َغْْيَ ْوَن يِف   اْْلَْصَناِم َواْْل ْنَصاِب إَِل َ يََتَساقَط 

َوفَاِجٍر  ٍ الن َاِر َحّت  إِذَا لَْم يَْبَق إَِل َ َمْن كَاَن يَْعب د  اهلل  ِمْن بَر 
لَِمْْيَ  ْوَن؟ يَ ظ  قَاَل: فََماذَا َتنْ  .أََتاه ْم َرب   الَْعا ٍة َما  ك ل   ت َِبع  ر  أ م َ

ل   . قَا ْنَيا أَفَْقَر َما ك ن َا رَ ْوا: يَاَرب ََنا فَاكَانَْت َتْعب د  قَْنا الن َاَس يِف الد  
" إِ  ْ لَْم ن َصاِحُْب  ْ َو  .لهَْْيِ

5578. (13) [3/1550- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ఒక రోజు కంత్ 
మంది, 'ఓ ప్ర వకాత ! తీర్లపదినం నాడు మేము మా 
ప్ర భువును చూడగలమా?' అని ప్ర శ్ించ్చర్ల. దానికి 
ప్ర వకత  (స), 'అవును చూసాత ర్ల, మధ్యయహి సమయంలో 
మేఘాలు లేనప్పపడు స్తర్లయడిి చూడటం మీకు 
కషు ంగా ఉందా? అదేవిధ్ంగా వెనెిల రాతి్తలోు  మేఘాలు 
లేనప్పపడు చందుర ణి చూడటంలో మీకు కషు ంగా 
ఉంటందా?' అని అడిగార్ల. దానికి వార్ల, 'ఎంత్మాతి్ం 
కాదు ఓ ప్ర వకాత !' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 
'మర తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్(త)ను చూడటంలో 
ఎటవంట్ట కషు ం కలుగదు. ఈ రంట్టని చూడటంలో కషు ం 
కలగనటు ,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స), 
''తీర్లపదినం నాడు ఒక ప్ర కట్టంచే వాడు, ప్ర త్త అనుచర 
సమాజం, సంఘం తాను ఆరాధించేవాని వైెప్ప వెళ్ళీలి,'' 
అని ప్ర కట్టసాత డు. అనంత్రం అలాు హ్(త)కు బదులు 
ఇత్ర్లలను ఆరాధించేవార్ల నరకాగిిలో ప్డి పోతార్ల. 
కంత్మంది మిగిలి ఉంటార్ల. అంటే అలాు హ్(త) ను 
ఆరాధించేవార్ల. అలాు హ్(త) వార వదు కు వచిా, 'మీర్ల 
ఎవర గురంచి వేచి ఉనాిర్ల, ప్ర త్త అనుచర సమాజం 
తాను పూజించే వాని వెంట వెళిీపోయింది,' అని 
అంటాడు. దానికి వార్ల, 'ఓ మా ప్ర భూ! ప్ర ప్ంచంలోనే 
మాకు వార అవసరం ఉనాి, వారకి దూరంగా 
ఉండేవాళీం,' అని అంటార్ల.  

 (3/1550) [ ) متفق عليه ( 14]  - 5579

َيٍة أَِِبْ ه رَ َويِفْ  ب  َنا َهَذا َمكَان َنا َحّت َ يَأْتِْيَنا رَ  ْول ْوَن: َيق  "فَ  ةَ ْيرَ  ِرَوا
 َرب  َنا َعَرفَْناه "  فَإِذَا َجاءَ 

َيٌة  َيٍة أَِِبْ َسِعْيٍد: "فََيق ْول  َهْل بَْيَنك ْم َوَبْيَنه  آَ َويِفْ ِرَوا
   َمْن ْبََق فََيْكِشف  َعْن َساٍق فَََل يَ  .َتْعِرف ْونَه ؟ فََيق ْول ْوَن: نََعْم 

ِ َمْن كَاَن  د  لِِل  ْوِد َوََل  بِ  أَِذَن اهلل  لَه  تِلَْقاِء نَْفِسِه إَِل َ  يَْسج  ج  لس   ا
ت َِقاًء و َِريَاًء إَِل َ َجَعَل اهلل  َظْهَره  َطْبَقًة   د  اِ يَْبََق َمْن كَاَن يَْسج 

َد َخر َ َعىَل قََفاه  ث م َ  ْسر  َعىَل   الَْج يَْضِرب   و َاِحَدةً ك ل ََما أََرادَ أَْن ي َْسج 
َفاَعة   لل   .َجَهن ََم َوَتِحل   الش َ َ َيق ْول ْوَن ا م َ َسل ِْم َسل ِْم فََيم ر   ه  َو

ْيِد   ْْيِ َوكَأََجاِو لط َ ْيِح َوكَا ِ لر  ِق َوكَا لَّْبْ الْم ْؤِمن ْوَن كََطْرِف الَْعْْيِ َوكَا
َسل ٌَم َوَمْخد   كَاِب فََناٍج م  ِ ْرَس ْوٌش الَْخْيِل َوالر  ْوٌس يِفْ  ٌل َومَ  م  ْكد 

ِمَن الن َاِر فََوال َِذْي نَْفِسْي   لََص الْم ْؤِمن ْوَن نَاٍر َجَهن ََم َحّت َ إِذَا خَ 
َناَشَدةً يِف الَْحق ِ  َ لَك ْم   -بَِيِدهِ َما ِمْن أََحٍد ِمْنك ْم بِأََشد  م  َ قَْد َتَبْي 

ِ يَْوَم الِْقيَ  - مَ ِمَن الْم ْؤِمِنْْيَ لِِل  ِن ِة ِْلِ ا ِهم  ال َِذْيَن يِف الن َاِر ْخَوا
وْ يَق ْول ْوَن َرب َ  ْوَن م  َنا كَان ْوا يَص  ج   يَح  ي َصل  ْوَن َو فَي َقال   .ْوَن َمَعَنا َو

َور ه ْم َعىَل الن َاِر  م  ص  ْوا َمْن َعَرفْت ْم فَت َحر َ ْم: أَْخِرج  لَه 
ا ث م َ يَق وْ  ْوَن َخلًْقا كَِثْْيً م َْن ب ََنا َن: رَ ل وْ فََيْخِرج  َما بََِقَ فِْيَها أََحٌد م ِ

: أََمْرَتنَ  ْوا فََمْن َوَجْدت ْم يِفْ قَلِْبِه ِمثَْقاَل ِدْنَياٍر اِ ا بِِه. فََيق ْول  ْرِجع 
ْوا   ْرِجع  : اِ ا ث م َ يَق ْول  ْوَن َخلًْقا كَِثْْيً ج  ْوه  فََيْخر  ِمْن َخْْيٍ فَأَْخِرج 

ْوه  ِمثَْقالِْبِه قَ فََمْن َوَجْدت ْم يِفْ    َل نِْصِف ِدْيَناٍر ِمْن َخْْيٍ فَأَْخِرج 
ْوَن َخلْ  ْوا فََمْن َوَجْدت ْم يِفْ قً فََيْخِرج  ْرِجع  : اِ ا ث م َ يَق ْول  ا كَِثْْيً

ا ث م َ  ْوَن َخلًْقا كَِثْْيً ْوه  فََيْخِرج  قَلِْبِه ِمثَْقاَل ذَر َةٍ ِمْن َخْْيٍ فَأَْخِرج 
اْم نََذ َنا لَ ب َ يَق ْول ْوَن: رَ  الَْمََلئَِكة    فََيق ْول  اهلل  َشَفَعِت  .ْر فِْيَها َخْْيً

اِحِمْْيَ  فَ َوشَ  لَْم يَْبَق إَِل َ أَْرَحم  الر َ َع الن َِبي  ْوَن َوَشَفَع الْم ْؤِمن ْوَن َو
ط   ا قَفََيْقِبض  قَْبَضًة ِمَن الن َاِر فََيْخِرج  ِمْنَها قَْوًما لَْم يَْعَمل ْوا َخْْيً 

ْ يِفْ نَْهٍر يِفْ ْد عَاد  قَ ْمًما فَي لِْقهْْيِ ي َقال  لَه : نَْهر    أَفَْواهِ الَْجن َةِ ْوا ح 
ْيِل  ج  الَْحب َة  يِفْ َحِمْيِل الس َ ْوَن كََما َتْخر  ج  الَْحَياةٍ فََيْخر 

ِتم  فََيق ْول  أَْهل   لل  ْؤل ِؤ يِفْ ِرقَاِبِهم  الَْخَوا ْوَن كَا ج  :  َجن َةِ اْل  فََيْخر 
م  الَْج َهؤ   ْحَمِن أَْدَخلَه  َتَقاء  الر  َوََل َخْْيٍ   ن ََة بَِغْْيِ َعَمٍل ََلِء ع 

ْوه   م  ْم لَك ْم َما َرأَْيت ْم َوِمثْل ه  َمَعه   .قَد َ ت ََفٌق عَلَْيهِ "فَي َقال  لَه    .. م 
5579. (14) [3/1550- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్కు చెందిన మరో ఉలేు ఖనంలో ఇలా 
ఉంది, ''వారలా అంటార్ల, 'మేము అకకడ నిలబడి 
ఉంటాము, అప్పపడు మాప్ర భువు మాదగారకు వసాత డు, 
మేమత్నిి గురత సాత ము.' ఇంకా అబూ స'యీద్కి చెందిన 
ఒక ఉలేు ఖ నంలో ఇలా ఉంది, 'మీకూ మీ దైవానికి మధ్య 
ఏవైెనా గుర్లత లు ఉనాియా?' అని అలాు హ్(త) 
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ప్ర శ్ిసాత డు. దానికి వార్ల, 'అవును,' అని అంటార్ల. 
అప్పపడు చీలమండ (ankle) విప్పటం జర్లగుత్తంది. 
నిరాలమైన మనస్సతో అలాు హ్(త)కు సజాు  చేసే 
వారందరకి సజాు  చేసే అనుమత్త, భాగయం కలుగుత్తంది. 
ఇంకా ప్ర దరశనాబుదిధ తో సజాు చేసే వారకి నడుము 
ప్టు కని, సజాు  చేయగోరనప్పపడు ప్డిపోతారు. ఆ 
త్ర్లవాత్ నరకంపై 'సిర్ర'త్ వంతెనను ఉంచడం 
జర్లగుత్తంది. అనంత్రం స్లఫారస్ చేసే అనుమత్త 
లభిస్త ంది. అనంత్రం ప్ర వకత లందరూ ఇలా పార రాసాత ర్ల: 
'ఓ అలాు హ్(త)! వారని 'స్లరా'త్పై నుండి కేష మంగా 
సాగనంప్ప. ముస్లు ములోు  కందర్ల 'స్లరా'త్ వంతెనను 
రప్ప పాటలో దాటతార్ల. మరకందర్ల పిడుగులా, 
మరకందర్ల గాలిలా, ప్కుష లాు , గురార లాు  మరకందర్ల 
ఒంట్టలాు  దాటతార్ల. వారలో కందర్ల ఎటవంట్ట హ్నని 
కలగకుండా సాఫలయం పొందుతార్ల. మరకందర్ల 
గాయప్డతార్ల. కాని గమాయనిి చేర్లకుంటార్ల. 
మరకందర్ల నరకంలో ప్డిపోతార్ల. విశాాస్లు నరకం 
నుండి విముకిత  పొందిన త్రాాత్, ఎవర చేత్తలో నా పార ణం 
ఉందో ఆయన సాకిష ! నరకంలో మిగిలి వుని ఆ స్థదర్లల 
గురంచి, మీర్ల త్ప్ప ఇత్ర్లలవారూ తీవర ంగా 
ప్ర యత్తించర్ల. అనంత్రం విశాాస్లు అలాు హ్(త) 
ను, 'ఓ అలాు హ్! వీళ్ళీ మాతోపాట ఉప్వాసాలు 
పాట్టంచేవార్ల, నమా'జులు చదివేవార్ల, 'హజజ ్ 
చేసేవార్ల. కనుక వారని కూడా నరకం నుండి విముకిత  
ప్ర సాదించు,' అని వేడుకుంటార్ల. అప్పపడు వారని, 
'మీకు ప్రచయం ఉనివారని నరకంలో నుండి 
తీస్కోండి.' మానవుల ముఖాలు కాలారాదని 
నరకానికి నిషేధ్యజఞ  అయి ఉంటంది. అనంత్రం 
విశాాస్లు అనేక మంది విశాాస్లను నరకం నుండి 
తీయటం జర్లగుత్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ మళ్ళీ, 'ఓ మా 
ప్ర భూ! నీవు చెపిపన వారని నరకం నుండి తీస్లవేసాము. 
అటవంట్ట వారవరూ నరకంలో లేర్ల,' అని అంటార్ల 
విశాాస్లు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'మంచిది, 
నరకంలో మళ్ళీ వెళిీ ఎవర హృదయంలో దీనారంత్ 
విశాాసం ఉనాి వారని నరకం నుండి తీస్ల వేయండి,' 
అని ఆదేశ్సాత డు. వాళ్ళీ అనేకమందిని నరకం నుండి 

తీసాత ర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ మళ్ళీ అలాు హ్ (త), 'సగం 
దీనారంత్ విశాాసం ఉనాి వారనీ నరకం నుండి 
తీస్లవేయండి,' అని ఆదేశ్సాత డు. వాళ్ళీ అనేకమందిని 
నరకం నుండి తీస్లవేసాత ర్ల. మళ్ళీ అలాు హ్(త) వారని, 
'త్తరగి వెళిీ ఏమాతి్ం మంచి ఉనాి వారందరనీ 
తీసయయండి,' అని ఆదేశ్సాత డు. వాళ్ళీ వెళిీ అనేక 
మందిని  నరకం  నుండి  తీస్లవేసాత రు. 
అనంత్రం అలాు హ్(త)తో, 'మా ప్ర భూ! మేము 
నరకంలో ఎటవంట్ట మంచిని ఉంచలేదు,' అని 
అంటార్ల. అప్పపడు అలాు హ్ (త): 'దైవదూత్లు, 
ప్ర వకత లు, విశాాస్లు స్లఫారస్చేసార్ల. కాని ఇంకా 
అనంత్ కర్లణామయుడు మిగిలి ఉనాిడు,' అని 
ప్లికి, అలాు హ్(త) నరకంలో నుండి త్న పిడికెడు 
ఏనాడూ మంచి ప్ని చేయని వారని తీసాత డు. వీళ్ళీ 
నరకంలో బొగాుగా మార ఉంటార్ల. సారాం ముందుని 
కోనేర్లలో వారని వేయడం జర్లగుత్తంది. పూరత గా 
ప్రశుదధ మై, మర్లస్తత  వార్ల బయటప్డతార్ల. దానిి 
అమృత్కోనేర్ల అని పిలవటం జర్లగుత్తంది. వార 
మడలోు  లేబిళ్ళీ ఉంటాయి. సారావాస్లు, 'వీళు ను 
ర'హ్నాన్ విడుదలచేసార్ల,' అని అంటార్ల. వీళ్ళీ 
ఎటవంట్ట ప్పణయకారాయలు చేయక పోయినప్పట్టకీ 
వారని అలాు హ్ సారాంలోకి ప్ంపాడు. ఇంకా వారతో, 
'సారాంలో ఉని దైవానుగర హ్నలనీి మీకోసమే,' అని 
చెప్పటం జర్లగుత్తంది. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ) 

 (3/1551)ليه ( [ ) متفق ع 15]  - 5580
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا دََخَل  ه  َوَعنْ   قَاَل: قَاَل َرس 

يَق ْول  اهلل  َتَعاىل: َمْن كَاَن  .أَْهل  الَْجن َِة الَْجن ََة َوأَْهل  الن َاِر الن َارَ 
ْوه  ٍة َمْن ال  َحب َ ثْقَ يِفْ قَلِْبِه مِ  َيْخرجْوَن  فَ َخْردٍَل ِمْن إِْيَماٍن فَأَْخِرج 
َمًما فَي لَْقْوَن يِفْ نَْهِر الَْحَياةِ فََيْنب ت ْوَن كََما  حِ قَْد اْمت   ْوا َوعَاد ْوا ح  ش 

ج  َصْفَراَء   ْيِل أَلَْم َتَرْوا أَن ََها َتْخر  َتْنب ت  الِْحب َة  يِفْ َحِمْيِل الس َ
َيةً لْتَ م   ت ََفٌق عَلَْيِه  ."ِو  .م 

5580. (15) [3/1551- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''సారావాస్లను సారాంలో, నరకవాస్లను 
నరకంలో ప్ంపివేస్లన త్రాాత్, అలాు హ్(త), 
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'హృదయంలో రవవంత విశ్వవసం ఉనివారని కూడా 
నరకంలో నుండి తీస్లవేయండి,' అని ఆదేశ్సాత డు. 
అనంత్రం వారని నరకం నుండి బయటకు తీయటం 
జర్లగుత్తంది. అప్పపడు వార్ల కాలి బొగాులా త్యారై 
ఉంటార్ల. వారని ''నహ్ర హయాత్'' లో వేయడం 
జర్లగుత్తంది. వార్ల అందులో నుండి ప్రశుదుధ లై 
త్తఫాను చెత్త లో ప్చాగడాి మొలచినటు  బయటకు 
వసాత ర్ల.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1551) [ ) متفق عليه ( 16]  - 5581
ْيَرةَ  ل   َوَعْن أَِِبْ ه َر ْوَل اهلِل َهْل نََرى َرب ََنا   : اوْ أَن َ الن َاَس قَا يَا َرس 

اِق   َمِة؟ فََذكََر َمْعََن َحِدْيِث أَِِبْ َسِعْيٍد َغْْيَ كَْشِف الس َ يَْوَم الِْقَيا
َراط  بَْْيَ َظْهرَ  َ  َجَهن َ اِِنْ َوقَاَل: "ي ْضَرب  الص ِ َل َمْن َم فَأ ك ْون  أَو َ

س   ْوز  ِمَن الر   ِتِه َوََل ي َج  ل  َوكَََلم    ِل بِأ م َ س  يََتكَل َم  يَْوَمِئٍذ الر  
م َ َسل ِْم َسل ِْم. َويِفْ َجَهن ََم كَََللِْيب  ِمثْل   لل ه  َ ِل يَْوَمِئٍذ: ا س  الر  

ْعَداِن َوََل يَْعلَم  قَْدَر عَ  َتْخِطف  الن َاَس  اهلل  َها إَِل  ظمِ َشْوِك الس َ
 ْ لِِهْم فَِمهْْن  ْ َمْن ي َخْردَل  ث م َ  مَ  َمْن ي ْوَبق  بِعَ بِأَْعَما لِِه َوِمهْْن 

ْو َحّت  إِذَا فََرغَ اهلل  َمِن الَْقَضاَء بَْْيَ ِعَباِدهِ َوأََرادَ أَْن ي  ْخِرَج   يَْنج 
َ مِ  ِمَن الن َاِر َمْن أََرادَ أَْن ي ْخِرَجه   َهد  أَْن ََل إِلََه إَِل  اهلل   اَن يَْش م َْن ك

ْم رِ َمََلئَِكَة أَْن ي خْ أََمَر اْل  ْونَه  ْوا َمْن يَْعب د  اهلل  فَي ْخِرج  ج 
َم اهلل  َتَعاىل َعىَل الن َاِر أَْن   ْوِد َوَحر َ ج  َثاِر الس   ْم بِآ َيْعِرف ْونَه  َو

ْبِن  ْوِد فَك ل   ا ج  ْوِد ل ه  ال َم َتأْك  آدَ َتأْك َل أَثََر الس   ج  ن َار  إَِل َ أَثََر الس  
ْ َماء  الَْحَياةِ دِ ْوَن ِمَن الن َاِر قَفََيْخِرج   ْوا فَي َصب   عَلهَْْيِ  اْمت ِحش 

ٌل بَْْيَ   يَْبََق َرج  ْيِل َو فََيْنب ت ْوَن كََما َتْنب ت  الِْحب َة  يِفْ َحِمْيِل الس َ
ْقِبٌل بَِوْجِهِه الن َارِ   أَْهِل ِخر  الَْجن َِة َوالن َاِر َوه َو آ ْوًَل الَْجن ََة م   د خ 

: يَا َرب ِ اِْصِرْف َوْجِهْي َعِن الن َاِر فَإِن َه  قَْد  ق  قَِبَل الن َاِر فَيَ  ْول 
: َهْل َعَسْيَت إِْن أَفَْعْل   َها. فََيق ْول  َها َوأَْحَرقَِِنْ ذَكَاؤ  قَْشَبِِنْ ِرْيح 

لَِك أَْن َتْسأََل  ِل َغْْيَ ذَ تَِك فَي ْعِطي اهلَل مَ َك؟ فَيَ  ذَ : َوََل َوِعز َ ا ق ْول 
فَإِذَا   .ْهٍد َوِمْيثَاٍق فََيْصِرف  اهلل  َوْجَهه  َعِن الن َارِ عَ َشاَء اهلَل ِمْن 

أَقَْبَل بِِه َعىَل الَْجن َِة َوَرأَى بَْهَجَتَها َسَكَت َما َشاَء اهلل  أَْن ي َْسك َت 
ِ َرب ِ ث م َ قَاَل: يَا  َباَرَك فََيق ْول  اهلل  تَ  .ْنَد بَاِب الَْجن َةِ ْمِِنْ عِ  قَد 
 َ ْودَ َوالِْمْيثَاَق أَْن ََل َتْسأََل َغْْيَ  َل َوَتَعاىل: ا ه  ْيَس أضْعَطْيَت الْع 

: يَا َرب ِ ََل أَك ْون  أَْشََق َخلِْقَك.   ال َِذْي ك ْنَت َسأَلَْت. فََيق ْول 
: فََما َعَسيْ  :  ِطْيَت إِْن أ عْ َت فََيق ْول  ه . فََيق ْول  لَِك أَْن َتْسأََل َغْْيَ ذَ
تَِك ََل  َ ََل َوِعز َ لَِك فَي ْعِطْي َرب َه  َما َشاَء َمْن َعْهٍد أ ْسأَل َك َغْْيَ ذَ

ه  إىِل بَاِب الَْجن َِة فَإِذَا بَلََغ بَاَبَها فََرأى َزْهَرَتَها  م  ِ َوِمْيثَاٍق فَي َقد 
ْوِر فََسَكَت َما َشاَء اهلل  أَْن ي َْس ةِ َوالس   لن َْضرَ  اَوَما فِْيَها ِمَن  ك َت  ر 

: فََيق ْول  اهلل  َتَباَرَك َوَتَعاىل:  .َرب ِ أَْدِخلِِْنْ الَْجن َةَ  ايَ  فََيق ْول 
ْودَ   ه  ْبَن آدََم َما أَغَْدَرَك أَلَْيَس قَْد أَْعَطْيَت الْع  ْيلََك يَا ا َو

َ َوالِْمْيثَاَق أَْن ََل تَ  : يَا َرب ِ ََل   ال َذِ َل َغْْيَ ْسأ ْي أ ْعِطيَت. فََيق ْول 
ْو َحّت  يَْضَحَك اهلل  ِمْنه  فَإِذَا لْ ْجَعلِِْنْ أَْشََق خَ تَ  ِقَك فَََل يََزال  يَْدع 

: ْوِل الَْجن َِة. فََيق ْول  َتَمن َ فََيَتمََن  َحّت  إِذَا   َضِحَك أَِذَن لَه  يِفْ د خ 
ْنَقَطَعْت أ ْمنِ  َل  اهلل  َتَعاىل: َتَمن َ ِمْن كََذا َوكََذا أَقْبَ  الَ قَ .ت ه  ي َ ا
ه  َرب    ر  لَِك َوِمثْل ه  ه  ي َذك ِ : لََك ذَ ْنَتَهْت بِِه اْْلََماِِن   قَاَل اهلل  َ إِذَا ا  َحّت 

 َمَعه " 
لِِه" لَِك َوَعْشَرة  أَْمثَا : لََك ذَ َيٍة أَِِبْ َسِعْيٍد: "قَاَل اهلل  . َويِفْ ِرَوا

   .عَلَْيهِ  ت ََفٌق م  
5581. (16) [3/1551 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర జలు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! తీర్లపదినం నాడు మేము మా ప్ర భువును 
చూసాత మా?' అని వినివించుకునాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ 
అబూ హురైరహ్ (ర) అబూ స'యీద్కు సమాన భావం 
గల 'హదీస్'ను ఉలేు ఖించ్చర్ల. అందులో చీలమండ  
తెరచుకోవటం గురంచి ప్ర సాత వించలేదు. ఇలా అనాిర్ల, 
ప్ర వకత  (స) ఇలా అనాిర్ల, ''నరకంపై 'స్లరా'త్ వంతెన 
ఉంచబడిన త్రాాత్, త్మ అనుచర సమాజాలను 
తీస్కని ఆ వంతెనను దాటే ప్ర వకత లందరలో ముందు 
నేను నా అనుచర సమాజానిి తీస్కని దాటతాను. 
ఆ రోజు ప్ర వకత లకు త్న గురించ త్ప్ప మరవార గురించ 
మాటాు డే అవకాశం ఇవాబడదు. ప్ర వకత లు కూడా 
కేవలం, 'ఓ అలాు హ్(త)! మమాలిి కేష మంగా ఉంచు, 
కేష మంగా ఉంచు,' అని మాతి్మే పార రాసాత ర్ల. నరకంలో 
స'అదాన్ ముళీలాంట్ట కంచెలు ఉంటాయి. అవి ఏ 
ప్రమాణంలో ఉంటాయనిది అలాు హ్(త)కు త్ప్ప 
మరవరకీ తెలియదు. అవి ప్ర జలను వార పాపాల 
ప్ర కారం ప్టు కుంటాయి. అంటే వాళీను నాశనం 
చేసాత యి. కాని మళ్ళీ విముకిత  పొందుతార్ల. అనంత్రం 
అలాు హ్(త) దాస్ల విచ్చరణ జరపిన త్రాాత్, ''లా 
ఇలాహ ఇలు లాు హు ము'హమాదురర స్తలులాు హ్'' 
ప్లికిన వారని నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదించగోర 
దైవదూత్లను ఆదేశ్సాత డు. దైవదూత్లు వారని నరకం 
నుండి బయటకు తీస్లవేసాత ర్ల. దైవదూత్లు వారని 
నుదుర్లపై సజాు  చిహ్నిల వలు  గుర్లత ప్డతార్ల. 
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ఎందుకంటే అలాు హ్(త) వారపై నరకాగిిని నిషేధించి 
ఉంటాడు. అందువలు  నరకాగిి మానవుని 
శరీరానింతా త్తనివేస్త ంది కాని, సజాు ల చిహ్నిలను 
హరంచదు. అయితే వార్ల నరకం నుండి కాలి నలు ని 
సా్లత్తలో బయటకు వసాత ర్ల. వారపై అమృత్ం వేయబడు 

త్తంది. దానివలు  వార్ల పూరా సా్లత్తని పొందుతార్ల. 
చెత్త లో ప్చాని గడాి మొలచినటు . ఒక వయకిత  
సారానరకాల మధ్య మిగిలి ఉంటాడు. అత్డు నరకం 
నుండి సారాంలో ప్ర వేశ్ంచే వారలో చివరవాడై ఉంటాడు. 
అత్ని ముఖం నరకం వైెప్ప త్తరగి ఉంటంది. అత్డు, 'ఓ 
అలాు హ్(త)! నాముఖం నరకం వైెప్ప నుండి తి్తపిపవేయి. 
నరకర్లచి నాకు చ్చలా తీవర ంగా శ్కిష ంచింది. 
నరకజాాలలు ననుి కాలిావేసాయి,' అని అంటాడు. 
దానికి అలాు హ్(త), 'నేనలా చేసేత , అంటే నీ ముఖం 
తి్తపిపతే, నువుా మరేమైనా అడుగుతావు,' అని 
అంటాడు. దానికత్డు, 'నీ గౌరవం సాకిష ! నేనేమీ 
అడగను.' ఆ త్ర్లవాత్ అలాు హ్(త) అత్నితో వాగాు నం 
తీస్కని, అత్ని ముఖానిి సారాం వైెప్ప తి్తపిపవేసాత డు. 
అత్డు సారాంవైెప్ప చూచి, దాని స్ఖసంతోషాలపై 
అత్ని దృషిు  ప్డుత్తంది. అత్డు ఊర్లకుంటాడని 
అలాు హ్(త) కోర్లతాడు. అనంత్రం ఆ వయకిత , 'ఓ 
అలాు హ్(త)! ననుి సారాదాారాల వదు కు చేర్లా,' అని 
పార రాసాత డు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'మరేమీ అడగనని 
వాగాు నం చేసావు కదా,' అని అంటాడు. అప్పపడు ఆ 
వయకిత స్ 'ఓ అలాు హ్(త)! సృషిు తాలనిిట్ట కంటే 
నీచదురదృషాు నికి  గురచేయకు,' అని పార రాసాత డు.  
అప్పపడు అలాు హ్(త), 'నీ ఈ కోరక తీరాతే మరో 
కోరక కోరవు కదా?' అని అంటాడు. దానికి ఆ వయకిత , 'నీ 
గౌరవం సాకిష ! మరే కోరక కోరను,' అని అంటాడు. ఆ 
త్ర్లవాత్ అత్ని నుండి వాగాు నం తీస్కోవటం 
జర్లగుత్తంది. అత్నిి సారా దాారం దగారకు చేరాటం 
జర్లగుత్తంది. దాారం దగారకు చేర, సారా స్ఖాలను, 
సారా అనుగర హ్నలను చూచి, ఇట అలాు హ్(త) ఆ వయకిత  
మరేమీ అడగను అంటాడు. కాని ఆ వయకిత  మళ్ళీ, 'ఓ 
ప్ర భూ! ననుి సారాంలో చేరావా?' అని వినివించు 
కుంటాడు. దానికి అలాు హ్, 'ఓ ఆదమ్ ప్పతి్తడా! నీపై 

చ్చలా విచ్చరం వేస్త ంది. నీవు వాగు న భంగం చేసావు. 
నేను నీ కోరక ప్ర కారం ఇచ్చాను. దానిపై సంత్ృపిత  
చెందుతావని' అని అంటాడు. దానికి ఆ వయకిత , 'నువుా నీ 
సృషిు తాలోు  అందరకంటే అభాగుయనిగా చేయకు,' అని 
అంటాడు. ఆ వయకిత  అలాగే అడుగుతూ ఉంటాడు. 
చివరకి అలాు హ్(త) అత్ని కోరకను స్త్ాకరంచి అత్నిి 
సారాంలోనికి ప్ంప్పతాడు. ఆ త్ర్లవాత్ అలాు హ్(త), 
'ఇంకా నీ మనస్లో ఏమైనా కోరకలు ఉంటే చెప్పప,' అని 
అంటాడు. అత్డు త్న కోరకలను చెప్పప కుంటాడు. 
అత్ని కోరకలు తీరన త్రాాత్, అలాు హ్ అత్నితో 
'ఫలానా కోరకలు కోర్ల' అని అంటాడు. ఆ కోరకలు 
కూడా తీరన త్రాాత్ అలాు హ్(త) అత్నితో, 'ఇవే 
కాదు, ఇంకా ఇటవంట్ట అనుగర హ్నలనీి నీకు 
ఇవవబడతాయి,' అని అంటాడు. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 
అబూ స'యీద్ ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అలాు హ్ 
ఇలా ఆదేశ్సాత డు, 'ఇవే కాదు, వీట్టతో పాట 10 అంత్ల 
అనుగర హ్నలు నీకు ఇవాబడుత్తనాియి.' అని 
అంటాడు.''  
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ْبِن َمْسع  ََ و وْ َعْن ا  صىل اهلل عليه وسلم هللِ ال  ْوٍد أَن َ َرس 

ًة  َيْكب ْو َمر َ ةً َو ٌل يَْمِشْي َمر َ ل  الَْجن ََة َرج  قَاَل:"آِخر  َمْن ي َْدخ 
ْوَها اِْلَتَفَت إِلَْيهَ  ًة فَإِذَا َجاؤ  ه  الن َار  َمر َ  َتَباَرَك  فََقاَل:ا َوَتْسَفع 

اِِنْ ِمْنِك لََقْد أَْعَط  ال َِذْي  أَْعَطاه  أََحًدا م َِن   اْشًيئا مَ  اِِنَ اهلل  نَج َ
: أَْي َرب ِ أَْدنِِِنْ ِمْن  فَع  لَه  َشَجَرٌة فََيق ْول  ْ ْيَن فَّت  لِْْيَ َواْْلِخِر اْْلَو َ

َجَرةِ فَََلَْسَتِظل َ بِِظل َِها َوأَْشرَ  :َيق  فَ  .ِمْن َمائَِها َب َهِذهِ الش َ  ْول  اهلل 
ْبَن آدََم لََعل ِْي  َكهَ  يَا ا : اإِْن أَْعَطْيت  َها؟ فََيق ْول  ََل يَا   َسأَلَْتِِنْ َغْْيَ

َها ه  أَْن ََل يَْسأَلَه  َغْْيَ ي َعاِهد  ه  ِْلَن َه  يََرى َما ََل  .َرب ِ َو َوَرب  ه  ي ْعِذر 
َي ْنَها فََيْسَتِظل    مِ َصّْبَ لَه  عَلَْيِه فَي ْدنِْيهِ  ْشَرب  ِمْن َمائَِها  بِِظل َِها َو

ىَل َج م َ ت ْرفَع  لَه  شَ ث   : أَْي َرب ِ   .َرةٌ ِهَي أَْحَسَن ِمْن اْْلَْو فََيق ْول 
َجَرةِ ِْلَْشَرَب ِمْن َمائَِها َوأَْسَتِظل َ بِِظل َِها ََل  أَْدنِِِنْ ِمْن َهِذهِ الش َ

َها. فَ  ْبَن آَيق  أَْسأَل َك َغْْيَ : يَا ا لَِِنْ  ْدِِنْ أَْن ََل َتْسأَ دََم أَلَْم ت َعاهِ ْول 
َها؟ فَ  َها؟ يَ َغْْيَ : لََعل ِْي إِْن أَْدنَْيت َك ِمْنَها َتْسأَل ِِنْ َغْْيَ ق ْول 

َها َوَرب  ه  ي ْعِذْره  ِْلَن َه  يََرى َما ََل َصّْبَ  ه  أَْن ََل يَْسأَلَه  َغْْيَ فَي َعاِهد 
َيْشَرب  ْنَها فََيْسَتِظل   ِه فَي ْدنِْيِه مِ يْ لَه  عَلَ   ِمْن َمائَِها ث م َ   بِِظل َِها َو

لََيْْيِ   ت ْرفَع  لَه  َشَجَرةٌ َعْنَد بَاِب الَْجن َِة ِهَي أَْحَسن  ِمَن اْْلَو َ
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: أَْي َرب ِ اَْدنِِِنْ ِمْن َهِذهِ فََِلَْسَتِظل  بِِظل َِها َوأَْشَرَب ِمْن   فََيق ْول 

َها. فََيق   َها ََل أَْسأَل َك ائِ مَ  َ َغْْيَ ْبَن آدََم أ : يَا ا َ لَْم ت َعاِهْدِِنْ ْول  ْن ََل  أ
َها َوَرب  ه    َها؟ قَاَل: بَىَل يَا َرب ِ َهِذهِ ََل أَْسأَل َك َغْْيَ َتْسأَلَِِنْ َغْْيَ

ه  ِْلَن َه  يََرى َما ََل َصّْبَ لَه  عَلَْيِه فَي ْدنِْيِه ِمْنَها إِذَا أَْدنَاه  فَ  ي ْعِذر 
:اَت أَْهِل الَْجن َِة فَ ْنها َسِمَع أَْصوَ مِ  أَْدِخلِْنْيَها  أَْي َرب ِ  َيق ْول 

: ْيِِنْ ِمْنَك؟ أَي ْرِضْيَك أَْن أ ْعِطَيَك   فََيق ْول  ْبَن آدََم َما يَْصِر يَا ا
ْ وَ  ْنَيا َوِمثْلََها َمَعَها. قَاَل: أَْي َرب ِ أََتْسَتْهِزئ  ِمِن ِ َ الد   ْنَت َرب    أ

َل  ؟ فََضِحَك الَْعا ْوٍد فََقالَ ِمْْيَ ْبن  َمْسع   ِمم َ : أَََل َتْسأَل ْوِِنْ ا
ْول  اهلِل  ؟ فََقاَل: َهَكَذا َضِحَك َرس  لَْوا: ِمم َ َتْضَحك  أَْضَحَك؟ فََقا
ْول  اهلِل؟ قَاَل:   لَْوا: ِمم َ َتْضَحك  يَا َرس  صىل اهلل عليه وسلم. فََقا

؟َرب ِ "ِمْن ِضْحِك  لَِمْْيَ ْ   الَْعا : إِِن ِ ْ   ََل أَْسَتْهِزئ  ِمنْ فََيق ْول  َلِكِن ِ َك َو
ْسِلٌم "َما أََشاء  قَِدْيرٌ  َعىَل     .. َرَواه  م 

5582. (17) [3/1553 -దృఢం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో అందరకంటే చివరకి ఒకవయకిత వెళతాడు. 
అత్డు ఒక అడుగు వేసాత డు, రండవ అడుగు 
వేయటానికి ప్ర య త్తించగా, బోరాు ప్డతాడు. మూడవ 
అడుగు వేయగా అగిి జాాలలు అత్ని శరీరానిి 
కాలిావేసాత యి. ఎలాగైతేనేం నరకం నుండి బయటకు 
ప్డి, త్తరగి నరకంవైెప్ప చూసాత డు. అప్పపడు, 'అలాు హ్ 
(త) నీ నుండి నాకు విముకిత  ప్ర సాదించ్చడు. ఇంకా 
ఇత్ర్లలవారకీ ప్ర సాదించనిది నాకు ప్ర సాదించ్చడు,' అని 
అంటాడు. ఆ త్రాాత్ అత్నికి కంత్దూరంలో ఒక 
చెటు ను నిలబ్నటు టం జర్లగుత్తంది. ఆ వయకిత , ''ఓ 
అల్లు హ్ (త)! ననుి ఈ చెటు  దగారకు చేరావా? నేను 
దాని నీడలోనైెనా ఉంటాను, దాని నీట్టనైెనా 
తిాగుతాను,'' అని అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్(త), 
'ఓ ఆదమ్ కుమారా! ఒకవేళ నేను నీ ఈ కోరక తీరాతే, 
నువుా మరో కోరక కోర్లతావు,' అని అంటాడు. దానికి ఆ 
వయకిత , 'ఓ నా ప్ర భూ! అలా జర్లగదు,' అని అంటాడు. ఆ 
త్ర్లవాత్ అత్డు అలాు హ్(త) తో ఇంకేమీ అడగనని 
వాగాు నం చేసాత డు. అత్ని ప్ర భువు అత్డు సహించరాని 
వస్త వును చూస్త నాిడని గర హిసాత డు. అత్నిి 
చెటు వదు కు చేర్లాతాడు. ఆ వయకిత  చెటు నీడలో 
కూరొాని, దాని కాలువనుండి వచిాన నీట్టని 
తిాగుతాడు. అత్నికి కంత్దూరంలో మరో చెటు ను 

ఉంచడం జర్లగుత్తంది. అది మొదట్ట చెటు కంటే చ్చలా 
ఉత్త మంగా ఉంటంది. ఆ వయకిత  ఆ చెటు ను చూచి, 'ఓ నా 
ప్ర భూ! ననుి ఆ చెటు  దగారకు చేర్లా, దాని దాారా 
కంత్ విశార ంత్త పొందుతాను. ఇంకా మరేమీ అడగను,' 
అని అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'ఓ ఆదమ్ 
కుమారా! మరేమీ కోరవని వాగాు నం చేసావు కదా,' అని 
ప్లికి, ఒకవేళ నేను నినుి ఆ చెటు  దగారకు చేరాతే 
నువుా మళ్ళీ మరో వస్త వు అడుగుతావు,' అని 
అంటాడు. ఆ వయకిత , 'నేనేమీ అడగను,' అని వాగాు నం 
చేసాత డు. అత్డు ఒక విషయంప్టు  సహనం వహించకలేక 
పోత్తనాిడని గర హిసాత డు. అనంత్రం అలాు హ్ (త) 
అత్నిి ఆ చెటు  దగారకు చేర్లాతాడు. ఆ వయకిత  ఆ 
చెటు నీడలో, దాని కాలువ నుండి వచేా నీట్టని 
తిాగుతాడు. మరో చెటు ను అత్నికి కంత్ దూరంలో 
ఉంచబడుత్తంది. అది సారాదాారానికి సమీప్ంగా 
ఉంటంది. ఆ వయకిత  చెటు ను చూస్ల, 'ఓ నా ప్ర భూ! ననుి 
ఈ చెటు  దగారకు చేర్లా, నేను దాని దాారా లాభం 
పొందుతాను,' అని అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 
'ఆదమ్ కుమారా! మరేమీ అడగనని వాగాు నం చేసావు 
కదా?' అని అంటాడు. దానికి ఆ వయకిత , 'అవును ఇది త్ప్ప 
మరేమీ అడగను,' అని అంటాడు. అలాు హ్(త) ఒక 
విషయంలో అత్నిి అసహనానికి గుర అయాయడని 
భావించి, అత్నిి చెటు వదు కు చేర్లాతాడు. ఆ చెటు  
వదు కు చేరన త్రాాత్ సారావాస్ల శబ్రు లు విని, 'ఓ నా 
ప్ర భూ! ననుి సారాంలో ప్ర వేశ్ంప్జేయకూడదా?' అని 
అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్, 'ఓ ఆదమ్ కుమారా! 
నీవు మరేమీ అడకుకండా ఉండే వస్త వు ఏదైనా ఉందా, 
రండు ప్ర ప్ంచ్చలంత్ ఇసేత  నీవు సంతోషిసాత వా?' అని 
అంటాడు. దానికి ఆ వయకిత , 'అల్లు హ్ (త)! మీర్ల నాతో 
హ్నసయమాడటం లేదు కదా? మీర్ల స్రవలోకాలకు 
పాలకులు,' అని అంటాడు.'' ఇలా చెపిపన త్రాాత్ 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) నవాార్ల. ఇంకా అకకడుని 

వారతో, 'నేనెందుకు నవాానో ననుి అడగండి'' అని 
అనాిర్ల. ప్ర జలు, 'మీరందుకు నవాార్ల,' అని 
అనాిర్ల. దానికి అత్డు, 'ప్ర వకత  (స) కూడా ఇలాగే 
నవాార్ల,' అని అనాిర్ల. అకకడునివార్ల, 
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'మీరందుకు నవుాత్తనాిర్ల,' అని అడిగార్ల. దానికి 
ఇబ్ని మస్'ఊద్(ర), 'నేను అల్లు హ్(త) నవాటంపై 
నవుాత్తనాిను. ఆ వయకిత  అల్లు హ్(త)తో, 'నువుా 
నాతో హ్నసయమ్రడుత్తనాివా? నువుా స్రవలోకాల 
సృషిు కరత వు,' అని  అంటాడు. అది విని అల్లు హ్ (త), 
ఫకుకన నవుాతాడు. ఇంకా, 'లేదు నేను నీతో హ్నసయం 
ఆడటంలేదు, నీవు కోరంది నేను చెయయగలను,' అని 
అంటాడు. (ముస్లు మ్) 

 (3/1554) [ ) صحيح ( 18]  - 5583
: َيٍة لَه  َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد نَْحَوه  إَِل َ أَن َه  لَْم يَْذك ر"فََيق ْول   َويِفْ ِرَوا

ْبَن آدََم َما يَ  ْيِِنْ ِمْنَك؟"ْص يَا ا  ادَ فِْيِه:َحِدْيِث َوزَ إىِل آِخِراْل  ِر
:َيَذ "وَ  ه  اهلل  ر  ْنَقَطَعْت بِِه اْْلََماِِن   قَاَل ْل َس  ك ِ  كََذا َوكََذا َحّت  إِذَا ا

: لِهِ  اهلل  ل    .ه َو لََك َوَعْشَرة  أَْمثَا ل  بَْيَته  فََتْدخ  قَاَل :ث م َ يَْدخ 
ْوِر الَْعْْيِ فََيق ْوََلِن  اعَلَْيِه َزْوَجَتاه  ِمَن  ِ ال َِذْي لْح    : الَْحْمد  لِِل 

 َ : َما أَْعِطَي أََحٌد ِمثَْل َما حْ أَْحَياَك لََنا َوأ َنا لََك. قَاَل: فََيق ْول  َيا
 "    .أَْعِطْيت 

5583. (18) [3/1554- దృఢం] 
ముస్లు మ్ ఉలేు ఖనంలో ఈ వాకాయలు అధికంగా 
ఉనాియి. అలాు హ్ (త) అత్నిి, 'ఫలానా వస్త వులు 
కోర్ల,' అని గుర్లత చేసాత డు. అప్పపడు అత్ని కోరకలు 
అనీి తీర్లతాయి. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'ఇవనీి 
ఇంకా వీట్టకి ప్దింత్లు వస్త వులు నీకు 
ఇవాబడతాయి,' అని ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది. ఆ 
త్రాాత్ ప్ర వకత  (స) ఇలా అనాిర్ల, 'ఆ త్రాాత్ ఆ వయకిత  
సారాంలో త్న నివాసంలో ప్ర వేశ్సాత డు. అత్ని వదు కు 
ఇదు ర్ల దేవకనయలు వచిా, 'స్థత తిాలనీి నినుి మా కోసం, 
మమాలిి నీ కోసం సృషిు ంచిన ఆ అల్లు హ్ (త)కే,' అని 
స్త త్తసాత ర్ల. అప్పపడా వయకిత , 'నాకిచిానంత్ మరవరకీ 
ఇవాలేదు,' అని  అంటాడు. 

 (3/1554)[ ) صحيح (  19]  - 5584
ِب َ اهلل صىل اهلل ٍس أَن َ أَنَ َوَعْن    ْيََب َ "لَي ِص   عليه وسلم قَاَل:الن َ
م   فْ أَقَْواًما َس  ق ْوَبًة ث م َ ي ْدِخل ه  ن ْوِب أََصاب ْوَها ع  ٌع م َِن الن َاِر بِذ 

لَْجَهن َِمي  ْوَن  َ ْم: ا . رَواه   "اهلل  الَْجن ََة بَِفْضلِِه َوَرْحَمِتِه فَي َقاَل لَه 
 .ي   الْب َخارِ 

5584. (19) [3/1554 -దృఢం]  

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ముస్లు ముల 
ఎనోివరాాలు పాపాలవలు  నరకాగిికి గురవుతాయి. 
నరకాగిి వారని కాలిావేస్త ంది. ఆ త్రాాత్ 
అలాు హ్(త) త్న ప్ర తేయక కార్లణయంతో వారని సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంప్జేసాత డు. వారని జహనిమియ్యయన్ అని 
పిలువటం  జర్లగుత్తంది.  (బు'ఖారీ)  

 (3/1555) [ ) صحيح ( 20]  - 5585
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  رَ َوَعْن ِعمْ  َصْْيٍ قَاَل: قَاَل َرس  اَن بِْن ح 

ل ْوَن   َحم ٍَد فََيْدخ  َن الن َاِر بَِشَفاَعِة م  ج  أَقَْواٌم م ِ وسلم: " يَْخر 
ي َسم  ْوَن الَْجهَ    .. رَواه  الْب َخاِري   " ِمي ِْْيَ ن َ الَْجن ََة َو
َيٍة: "يَْخر    ِمَن الن َاِر بَِشَفاَعِِتْ ِِتْ ج  قَْوٌم ِمْن أ م َ َويِفْ ِرَوا
 "    .ي َسم  ْوَن الَْجَهن َِمي ِْْيَ

5585. (20) [3/1555 -దృఢం] 
'ఇమ్రాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర వకత  (స) స్లఫారస్ దాారా అనేక మందిని 
నరకంనుండి తీయటం జర్లగుత్తంది. సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంప్జేయటం జర్లగుత్తంది. వారకి జహని 
మియ్యయన్ అనే ప్పర్ల ఇవవడం జర్లగుత్తంది.'' 
(బు'ఖారీ) 
మరో ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నా అనుచర సమాజంలోని ఒక వరాం నా స్లఫారస్ 
దాారా నరకం నుండి తీయబడి సారాంలో వేయబడు 

త్తంది, వార ప్పర్ల జహనిమియ్యయన్ అని పటు టం 
జర్లగుత్తంది.'' 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  21]  - 5586  (3/1555)[ ) م 
ْوٍد قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسع  قَاَل َرس 

ْوجً  ر  ْ َْلَعْلَم  آِخَر أَْهِل الن َاِرخ  ِمْنَها َوآَخَرأَْهِل ا عليه وسلم: "إِِن ِ
ج   الَْجن َةِ  ٌل يَْخر  ْوًَل َرج  :  ا.ِمَن الن َاِرَحبوً د خ  اِذَْهْب   فََيق ْول  اهلل 

ِل الَْجن ََة فَإِن َ لََك ِمثَْل  لَِها. فَاَْدخ  ْنَيا َوَعْشَرةَ أَْمثَا :  الد     فََيق ْول 
 ْ ِمِن ِ ْ -أََتْسَخر  ؟َوأَْنَت الَْمِل  -أَْوَتْضَحك  ِمِن ِ لََقْد َرأَْيت  ك  ْول    " َو َرس 

ه  َوكَاَن ي َقاَل:جِ  َحّت  بََدْت نََواليه وسلم َضِحَك  صىل اهلل عاهللِ   ذ 
لَِك أَْدََن أَْهِل الَْجن َِة َمْْنِلًَة.  ت ََفٌق عَلَْيِه  ذَ  .م 

5586. (21) [3/1555 -ఏకీభవితం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అందరకంటే చివరగా నరకం నుండి 
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తీయబడే వయకిత  ఎవరో నాకు తెలుస్. అత్డు 
అందరకంటే చివరగా సారాంలో ప్ర వేశ్సాత డు. అత్డు 
మోకాళీపై నడిచి నరకం నుండి బయటకు వసాత డు. 
అలాు హ్ (త) అత్నితో, 'వెళ్ళీ, సారాంలో ప్ర వేశ్ంచు,' 
అని అంటాడు. అత్డు సారాంలోనికి వచిా చూస్ల సారాం 
అంతా నిండుగా ఉనిటు  భావించి, 'ఓ అలాు హ్ (త)! 
నేను సారాానిి నిండుగా ఉనిటు  చూసాను,' అని 
అంటాడు. అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'వెళ్ళీ సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంచు. నీ కోసం ప్ర ప్ంచం ఇంకా దానికి 10 రటు  
ఇవాటం జరగింది,' అని అంటాడు. దానికి ఆ వయకిత , 
'అలాు హ్(త)! నాతో ప్రహ్నసం ఆడుత్తనాివా? మీర్ల 
చకర వర్లత లు,' అని అంటాడు. 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత (స) ఇలా ప్లికి  
నవాార్ల. ఆయన నోట్టలోని ప్ళ్ళీ కనబడటం నేను 
చూసాను. ఇంకా ఈ వయకిత  అందరకంటే చిని త్రగత్తకి 
చెందిన వాడని భావించడం జరగేది.' (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్)  

 (3/1555)[ ) صحيح (  22]  - 5587
ْول  اهلِل ص اَل رَ َوَعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل: قَ ْ   اهلل عليه وسلم: ىلس  "إِِن ِ

ْوًَل اْل َْلَعْلَم  آِخرَ  ْوًجا َجن ََة َوآِخَر أَْهِل الن َارِ أَْهِل الَْجن َِة د خ  ر  خ 
ٌل ي ْؤَت بِهِ  َمةِ ِمْنَها َرج  َ  :فَي َقالَ  . يَْوَم الِْقَيا ْوا عَلَْيِه ِصَغاَر ا ْعِرض 

ْوا َعْنه  ذ   ْرفَع   .ِصَغار  ذ ن ْوبِهِ  عَلَْيهِ  ِكَباَرَها فَت ْعَرض  ن ْوبِِه َوا
َم كََذا  َعِملَْت يَْوَم كََذا َوكََذا َوكََذا َوكََذا َوَعِملَْت يَوْ  َوفَي َقاَل:

:  َوكََذا كََذا َوكََذا؟ َ نََعْم.  فََيق ْول  َوه َو  ي  ْنِكرَ  ْن ََل يَْسَتِطْيع  أ
ْشِفٌق ِمْن   لَه  فَإِن َ لََك  لَ افَي قَ  َض عَلَْيِه.ن ْوبِِه أَْن ت ْعرَ ذ  ِكَبارِ  م 

 : َئٍة َحَسَنًة. فََيق ْول  َ "َمكَاَن ك ل ِ َسي ِ ْشَياَء ََل أََراَها َرب ِ قَْد َعِملْت  أ
َنا" ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َض . َهه   َحّت   ِحَك َوقَْد َرأَْيت  َرس 

ه . رَ  ْسِلٌم بََدْت نََواِجذ   .َواه  م 
5587. (22) [3/1555- దృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అందర 
కంటే చివరగా సారాంలో ప్ర వేశ్ంచేవయకిత  ఎవరో నాకు 
తెలుస్. అత్డు అందరకంటే చివర నరకం నుండి 
తీయబడతాడు. తీర్లపదినం నాడు ఆ వయకిత ని 
అలాు హ్(త) ముందుకు తీస్కురావటం జర్లగుత్తంది. 
దైవదూత్లతో అత్ని చినిచిని పాపాలను 

అత్నిముందు పటు మని ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది. 
అత్ని పాపాలు అత్ని ముందు ప్ర వేశపటు బడతాయి. 
అప్పపడు అత్నితో, 'నువుా ఫలానా పాప్ం, ఫలానా 
సమయంలో చేసావా?' అని విచ్చరంచటం జర్లగు 
త్తంది. ఆ వయకిత  చేసేది లేక అనిిట్టనీ ఒప్పపకుంటాడు. 
ఇంకా త్న పదు పాపాల గురంచి ఎకకడ ప్టు బడతానో 
అని భయప్డుతూ ఉంటాడు. అప్పపడు అత్నితో, 
'ఒకకకక పాపానికి బదులు నీకు ఒకకకక ప్పణయం 
ఇవాటం జర్లగుత్తంది' అని చెప్పటం జర్లగుత్తంది. 
అది విని ఆ వయకిత , 'ఓ అల్లు హ్(త)! నేను ఇంకా చ్చలా 
పాపాలు చేసాను. అవి వీట్టలో లేవు,' అని అంటాడు. 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇది చెపిపన త్రాాత్ 
నవాగా ఆయన ప్ళ్ళీ కనబడాం నేను చూసాను.'' 
(ముస్లు మ్)  

 (3/1555) [ ) صحيح ( 23]  - 5588
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ج    َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرس  "يَْخر 

ْوَن  ن َاِر أَْربََعةٌ ال  ِمَن  بِِهْم إىِل    ي ْؤَمر  َعىَل اهلِل ث م َ فَي ْعِرض 
:فَ الن َارِ  ه ْم فََيق ْول  ؟ َيلَْتِفت  أََحد  ْو إِذَا   أَْي َرب ِ لََقْد ك ْنت  أَْرج 

. "قَاَل: "فَي ْنِجْيِه اهلل  ِمْنَها .أَْخَرْجَتِِنْ ِمْنَها أَْن ََل ت ِعْيَدِِنْ فِْيَها"
ْسِلٌم  اه  َروَ     .م 

5588 . (23) [3/1555- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, నరకం నుండి 
నలుగుర్ల వయకుత లను తీయటం జర్లగుత్తంది. వారని 
అలాు హ్(త) ముందు నిలబ్నటు టం జర్లగుత్తంది. ఇంకా 
వారని నరకంలో ప్ంప్మని ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది. 
వారలో ఒకడు త్తరగి చూసాత డు, ఇంకా, 'ఓ మా ప్ర భూ! 
నరకం నుండి తీస్లన త్రాాత్ మళ్ళీ ననుి నరకంలోనికి 
ప్ంప్వని అనుకునాిను,' అని అంటాడు. ప్ర వకత  (స) 
కథనం, ''ఇది విని అలాు హ్(త) అత్నికి నరకం నుండి 
విముకిత   ప్ర సాదిసాత డు.''  (ముస్లు మ్)  

 (3/1556)[ ) صحيح (  24]  - 5589
ْول  هلل  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد َرِضَي ا  صىل اهلل  اهللِ   َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 

ْوَن َعىَل َن ْخل ص  الْم ْؤِمن وْ عليه وسلم: "يَ   ِمَن الن َاِر فَي ْحَبس 
لَِم   قَْنَطَرةٍ بَْْيَ الَْجن َِة َوالن َاِر فََيْقَتص   لَِبْعِضِهْم ِمْن بَْعٍض َمَظا

ْنَيا َحّت  إِذَا ه   ْ يِفْ الد   ْم ذ  كَانَْت بَْيهَْن  ْوِل  ب ْوا َونَق ْوا أ ِذَن لَه  يِفْ د خ 
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َح الَْجن َِة فَوَ  ه ْم أَْهَدى بَِمْْنِلِِه يِف  م َ ال َِذْي نَْفس  م  ٍد بَِيِدهِ ِْلََحد 

ْنَيا    .. رَواه  الْب َخاِري   " الَْجن َِة ِمْنه  بَِمْْنِلِِه كَاَن لَه  يِف الد  
5589. (24) [3/1556 -దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్లకు నరకాగిి నుండి విముకిత  లభిస్త ంది. 
వారని సారానరకాల మధ్య ఒక వంతెనపై ఆపి వేయటం 
జర్లగుత్తంది. వార్ల ప్రసపరం పార ప్ంచిక 
అతాయచ్చరాలకు ప్ర తీకారం తీర్లాకుంటార్ల. ప్రసపర 
ప్ర తీకారాలు తీర్లాకుని త్రాాత్, ప్రశుదుధ లైన 
త్రాాత్ వారకి సారాంలోనికి వెళీమని అనుమత్త 
లభిస్త ంది. ఎవర చేత్తలో ము'హమాద్ పార ణం ఉందో 
ఆయన సాకిష ! వారలోని ప్ర త్త ఒకకరూ సారాంలో ఉని 
త్న నివాసానిి పార ప్ంచిక నివాసం కనాి బ్రగా 
గురత సాత డు.'' (బు'ఖారీ)  

 (3/1556)[ ) صحيح (  25]  - 5590
ْيرَ  ْول  اهلِل ص  قَاَل: ةَ َوَعْن أَِِبْ ه َر  ىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرس 

َ أ ِرَي َمْقَعَده  ِمَن الن َاِر لَْو أََساَء لََيْزدَادَ   الَْجن َةَ  ل  أََحد  "ََل يَْدخ   إَِل 
َ أ ِرَي َمْقَعَده  ِمَن الَْجن َِة لَْو   ل  الن َاَر أََحٌد إَِل  ْكًرا َوََل يَْدخ  ش 

   .ي   . رَواه  الْب َخارِ "ِه َحْسَرةً يْ أَْحَسَن لَِيك ْوَن عَلَ 
5590. (25) [3/1556- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర త్త ఒకకరూ నరకంలో ఉని త్న నివాసం 
చూస్కోనంత్ వరకు సారాంలో ప్ర వేశ్ంచలేడు. అత్డు 
అల్లు హ్ (త) కు అధికంగా కృత్జఞ త్లు తెలుప్ప 
కోవాలని. అదేవిధ్ంగా ప్ర త్త ఒకకరూ సారాంలో ఉని 
త్న నివాసం చూడనంత్ వరకు నరకంలో ప్ర వేశ్ంచర్ల. 
ప్పణయకారాయలు చేసేత  అది అత్నికి దకేకది. ఇలా 
అయినందుకు చ్చలా విచ్చరంచ్చలని. (బు'ఖారీ) 

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 26]  - 5591  (3/1556) [ ) م 
مََرقَاَل: ْبِن ع  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعِن ا  م:وسل قَاَل َرس 
ِجْيَء  رِ الن َاِر إِىل الن َا ِة إِىل الَْجن َِة َوأَْهل  "إِذَا َصاَر أَْهل  الَْجن َ 

لَْمْوِت َحّت  ي ْجَعَل بَْْيَ الَْجن َِة َوالن َاِر ث م َ ي ْذبَح  ث م َ ي َناِدْي  بِا
َناٍد: َيا أَْهَل الن َاِر ََل َمْوَت. فَ  م  ْزدَاد  أَْهل  يَ يَا أَْهَل الَْجن َِة ََل َمْوَت َو

َيْزدَاالَْجن َِة فَرْ  ْزنِِهْم". زْ د  أَْهل  الن َاِر ح  ًحا إِىل فَْرِحِهْم َو نًا إِىل ح 
ت ََفٌق عَلَْيهِ     .م 

5591. (26) [3/1556 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని'ఉమర్ (ర) కథనం:ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారా 
వాస్లు సారాంలో, నరక వాస్లు నరకంలో ప్ర వేశ్ంచిన 
త్ర్లవాత్ మరణానిి తెచిా సారానరకాల మధ్య 
జి'బ'హ్ చేయటం జర్లగుత్తంది. అనంత్రం ఒక 
ప్ర కట్టంచే వాడు ఇలా ప్ర కట్టసాత డు. ''సారావాస్లారా! 
ఇప్పపడు మీకు చ్చవులేదు, ఇంకా ఓ నరకవాస్లారా! 
ఇప్పపడు మీకు మరణంలేదు.'' ఇది విని సారావాస్లు 
సంతోషం వయకత ంచేసాత ర్ల. నరకవాస్లు విచ్చరసాత ర్ల. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

----- 

    రండవ విభాగం الفصل الثاِن  
 (3/1556)تتم دراسته (  م[ ) ل  27]  - 5592

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َحْوِضْي ِمْن   َعْن ثَْوَباَن َعِن الن َ
 َ ه  أََشد   بََياًضا ِمَن الل َََبِ َوأ  ِمَن  ْحىَل عَْدَن إِىل َعم َاَن الَْبلَْقاِء َماؤ 

مَ الَْعْسِل َوأَْكَوا ْوِم الس َ بًَة لَْم  رْ َمْن َشِرَب ِمْنه  ش  اِء ب ه  عََدد  ن ج 
ْعث   ْيَن الش   ْودًا ف َقَراء  الْم َهاِجِر ل  الن َاِس و ر  يَْظَمأْ بَْعَدَها أَبًَدا أَو َ

َما ْوَن الْم َتَنع ِ نس  ثَِياًبا ال َِذْيَن ََل يَْنِكح  ْوًسا الد  ؤ  وََل ي ْفَتح   ِت ر 
َد  م  الس   ْ  وَ  َرَواه  أَْحَمد    د ". لَه  ْبن  مَ ِمذِ الّت ِ َوقَاَل  ه .جَ اي   َوا

ْيٌب  : َهَذا َحِدْيٌث َغِر ِمِذي   ْ    .الّت ِ
5592. (27) [3/1556- అప్రిశోధితం] 
సౌ'బ్రన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా హౌజ్ 
కౌసర్ వెడలుప అద్న్ నుండి 'అమాన్ బల్ఖా వరకు గల 
దూరం అంత్ ఉంటంది. దాని నీర్ల పాలకనాి తెలు గా, 
తేనెకనాి త్తయయగా ఉంటంది. దాని పాతి్లు 
ఆకాశంలోని నక్షతిాల సంఖయకు సమానంగా ఉంటాయి. 
ఒకకసార తిాగిన వారకి ఇంకెప్పపడూ దాహం వేయదు. ఆ 
కోనేర్లపై నీళ్ళీ తిాగటానికి అందరకంటే ముందు 
దరదుర లు, ముహ్నజిరీనుు  వసాత ర్ల. వీళ్ళీ దుముా 
ధూళితో నిండినత్ల, మాస్లపోయిన బటు లు ధ్రంచి 
ఉంటార్ల. వీర పళిీ ధ్నవంత్తల కూత్తరు తో జరగదు. 
వార కోసం ఇళీ దాారాలు తెరచుకోవు.'' (అ'హాద్, 
త్తరాజి'  /  ఏకోల్లు ఖనం, ఇబ్ని  మాజహ్) 

 ( 3/1557)[ ) صحيح (  28] - 5593
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اهلل عليه   ْوِل اهلِل صىلك ن َا َمَع َرس   َم قَاَل:قَوَعْن َزْيِد بِْن أَرْ 

ْزٍء  اَل:قَ لَْنا َمْْنًَِل فَ وسلم فََْنَ  ْن ِماَئِة أَلِْف ج  ْزٌء م ِ "َما أَْنت ْم ج 
 قَاَل: ك ْم ك ْنت ْم يَْوَمِئٍذ؟ قِْيَل: الَْحْوَض ". عَلَي َ  ِمم َْن يَِرد  

ن ِماَئٍة. ِماَئٍة أَْو ثََما   .او دأَب ْو دَ ه  َرَوا َسْبع 
5593. (28) [3/1557- దృఢం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ కథనం: ఒక ప్ర యాణంలో మేము 
ప్ర వకత  (స) వెంట ఉనాిం. ఒక పార ంత్ంలో మేము దిగాము. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అనుచర్లలతో ఇలా అనాిర్ల. 
హౌ'దె కౌస'ర్పై నా వదు కు వచేావారలో  మీర్ల లక్ష 
భాగాలోు  ఒకక భాగం కూడా లేర్ల. ప్ర జలు 'జైద్ బిన్ 
అర్ఖమ్ను ఆ రోజు మీరందర్ల అని అడగటం జరగింది. 
దానికి అత్ను 700 లేదా 800 అని అనాిర్ల.'' (అబూ 
దావూద్) 

 (3/1557)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 5594
ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن َسم َرةَ قَاَل:  "إِن َ   قَاَل َرس 

ْم لَِيَتبَ وْ لِك ل ِ نَِب ٍ حَ  ِردَة  اه  ًضا َوإِن َه  َوا ْم أَْكثَر  ْ  ْوَن أَي ه  َوإِِن ِ
وْ  َ َْلَْرج  ِردَة ".  ْن أَك ْوَن أ ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا   أَْكثََره ْم َوا ْ َرَواه  الّت ِ

ْيٌب     .َحِدْيٌث َغِر
5594. (29) [3/1557- అప్రిశోధితం] 
సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర త్త 
ప్ర వకత కు ఒక కోనేర్ల ఉంది. దైవప్ర వకత లు వాట్టప్టు  ఎవర 
కోనేర్లపై అధిక జనం వసాత రని గరాప్డతార్ల. 
అందరకంటే నా కోనేర్లపై అధిక జనం వసాత రని నేను 
ఆశ్స్త నాిను.'' (త్తరాజి' / ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1557)[ ) إسناده جيد (  30]  - 5595
ي َْشَفَع  اهلل عليه وسلم أَْن  صىلَوَعْن أَنٍَس قَاَل َسأَلْت  الن َِب َ 

َمِة فَقَ  ِلْ يَْوَم  ْوَل اهلِل فَأَْيَن  "اَل: "أَنَا فَاعٌِل الِْقَيا . ق لْت  يَا َرس 
َراِط  ِِنْ َعىَل الص ِ َل َما َتْطل ب  ِِنْ أَو َ . ق لْت  فَإِْن  "أَْطل ب َك؟ قَاَل ا ْطل ب 

َراِط؟ قَاَل: "فَاْطل   ِِنْ لَْم أَلَْقَك َعىَل الص ِ ق لْت    .ِن" ِعْنَد الِْمْيَزاب 
ْ  : الِْمْيَزاِن؟ قَالَ فَإِْن لَْم أَلَْقَك ِعْنَد  ِِنْ ِعْنَد الَْحْوِض فَإِِن ِ "فَاْطل ب 

 " ِمِذي   َوقَاَل لََهَذا  .  ََل أ ْخَِطء  َهِذهِ الث َََلَث الَْمَواِطن  ْ َرَواه  الّت ِ
ْيٌب     .َحِدْيٌث َغِر

5595. (30) [3/1557- ఆధార్భలు ఆమోదయోగయం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు నేను ప్ర వకత  (స) ను, 

'త్మర్ల తీర్లపదినంనాడు నా గురంచి స్లఫారస్ 

చేసాత రా,' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'మంచిది, 
నేను స్లఫారస్ చేసాత ను,' అని అనాిరు. మళ్ళీ నేను, 'ఓ 
ప్ర వకాత  (స్)! మిమాలిి ఎకకడ వెదకను,' అని అడిగాను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అనిిట్ట కంటే ముందు ననుి స్లరాత్ 
వంతెనపై వెదుకు,' అని అనాిర్ల. అందుకు నేను, 
'ఒకవేళ అకకడ కనబడక పోతే,' అని అనాిను. దానికి 
ప్ర వకత  (స), 'కరాల తూనిక వదు  వెదుకు,'అనాిర్ల. 
దానికి నేను, 'ఒకవేళ అకకడ కూడా కనబడకపోతే,' అని 
అనాిను. దానికి, 'కోనేర్ల వదద  ననుి వెదుకు, నేను ఆ 
మూడు ప్ర దేశాలు త్ప్ప మరకకడా ఉండను,' అని 
అనాిర్ల. (త్తరాజి'  /  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1557)[ ) ضعيف (  31]  - 5596
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: قِْيَل   ْوٍد َعِن الن َ ْبِن َمْسع  وَعْن ا

ىَل  ل  اهلل  َتَعاىل عَ لَِك يَْوَم يَْْنِ "ذَ  لَه  َما الْم َقام  الَْمْحم ْود ؟ قَاَل:
ل  الَْجِدْيد  ِمْن ت َضاي ِقِه بِِه َوه َو ط  كََما يَِئط  الر َ ك ْرِسي ِِه فََيئِ  ح 

رًَل   َراةً غ  َفاةً ع  ي َجاء  بِك ْم ح  َماِء َواْْلَْرِض َو كََسَعِة َما بَْْيَ الس َ
َل َمْن ي َكَس إِبَْراِهْيم   ْوا  يَق ْول  اهلل  َتعَ  .فََيك ْون  أَو َ ْكس  اىل: ا 

ْيَطَتْْيِ َخِل  ْيِن ِمْن  ْيلِْي بَِر يَاِط الَْجن َِة ث م َ أَْكََس َعىَل رَ بَْيَضاَو
ل ْوَن   ِِنَ اْْلَو َ ًما يَْغَبط  أَْثِرهِ ث م َ أَق ْوم  َعْن يَِمْْيِ اهلِل َمَقا

ْوَن  َرِمي   "َواْْلِخر  ا    .. َرَواه  الد َ
5596. (31) [3/1557- బలహీనం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను మీకు 
వాగాు నం చేయబడిన, మఖామె మ'హ్మూద్ అంటే 
ఏమిట్ట?' అని ప్ర శ్ించడం జరగింది. దానికి ప్ర వకత  (స) 
అలాు హ్(త) త్న స్లంహ్నసనానిి అలంకరంచినప్పడు 
మఖామ మ'హ్మూద్ లభిస్త ందని, ఈ స్లంహ్నసనం 
అలాు హ్(త) కూరోావటం వలు  చరాప్ప జీను శబు ం 
చేస్లనటు  శబు ం చేస్త ంది. అది భూమాయకాశాలను 
వాయపించి ఉంది. మిమాలిి చెప్పపలు లేకుండా, 
నగింగా, స్నిత్త చేయబడని సా్లత్తలో తీస్కురావటం 
జర్లగుత్తంది. ఇంకా ఆ రోజు దుస్త లు తొడిగించే 
వారలో అందరకంటే ముందు ఇబ్రర హీమ్ (అ) ఉంటార్ల. 
అనంత్రం అలాు హ్(త) దైవదూత్లను, 'నా 
సేిహిత్తనికి దుస్త లు తొడిగించండి,' అని ఆదేశ్సాత డు. 
సారాదుస్త లోు ని రండు తెలు ని దుప్పటు  తీస్కురావటం 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 1979 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
జర్లగుత్తంది. ఇంకా ఇబ్రర హీమ్ (అ)ను కప్పటం, అంటే 
తొడిగించటం జర్లగుత్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ నాకు 
దుస్త లు ఇవాటం జర్లగుత్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ నేను 
మహోనిత్తడైన అలాు హ్(త)కు కుడి ప్ర కక 
నిలబడతాను. మానవులందరూ ననుి చూస్ల ఈరష యకు 
గురవుతార్ల. (దారీా) 

 (3/1558)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 5597
ْعَبَة قَاَل: ةَ بِْن ش  ْول  اهلل صىل اهلل عليه   َوَعِن الْم َغْْيَ قَاَل َرس 

َمِة َعىَل ْوَم وسلم ِشَعار  الْم ْؤِمِنْْيَ يَ  َراِط: الِْقَيا َرب ِ َسل ِْم  الص ِ
ِمِذي   وَ رَ  َسل ِْم". ْ ْيٌب   اه  الّت ِ  .َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5597. (32) [3/1558 -అప్రిశోధితం] 
ము'గీరహ్ బిన్ షు'అబహ్ కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం నాడు 'స్లరా'త్ వంతెనపై 
విశాాస్ల చిహిం, ''రబిా సలిు మ్ రబిా సలిు మ్'' - 'ఓ 
మా ప్ర భూ! మమాలిి కేష మంగాఉంచు మమాలిి 
కేష మంగాఉంచు.' అని ప్లకటం.  (త్తరాజి' / ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1558)[ ) صحيح (  33]  - 5598
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  "َشَفاَعِِتْ  وَعْن أَنٍَس أَن َ الن َ

ِِتْ". َرَواه  ْن اْلَكَبائِِر مِ  ِْلَْهِل  ْ  ال أ م َ  ِمِذي   َوأَب ْو دَاو دَ  ّت ِ
5598. (33) [3/1558- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
స్లఫారస్ను ప్ర తేయకంగా నా అనుచర సమాజంలోని 
మహ్నపాపాలు చేసేవార కోసం ఉంటంది.'' (త్తరాజి', 
అబూ  దావూద్) 

 (3/1558)[ ) صحيح (  34]  - 5599
بْن  َماَجه    َعْن َجاِبٍر  َوَرَواه  ا

5599. (34) [3/1558-దృఢం] 
దీనేా జాబిర్( ర) కూడా ఉలేు ఖించ్చర్ల. (ఇబ్ని 

మాజహ్) 
 (3/1558) [ ) صحيح ( 35]  - 5600

لٍِك قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْوِف بِْن َما قَاَل َرس 
ْ فَ  وسلم: َتاِِنْ آِت ِمْن ِعْنَد َرِب ِ َ "آ َ َخْي َ َل نِْصف  ِِنْ بَْْيَ أ   ْن يَْدخ 

ِِت الَْجن ََة وَ أ   َفاَعِة م َ َفاَعَة َوِهَي لَِمْن َماَت ََل  فَ بَْْيَ الش َ اْخَّتْت  الش َ
ْبن  َماَجه  "ي ْشرك  بِاهلِل َشْيًئا ِمِذي   َوا ْ    .. َرَواه  الّت ِ

5600. (35) [3/1558 -దృఢం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
ప్ర భువు త్రఫునుండి ఒక దూత్ నావదు కు వచ్చాడు. 
ననుి నా సగం అనుచర సమాజం సారావాస్లు 
కావాలనో లేదా స్లఫారస్ చేసే అవకాశం కావాలనో 
ఎనుికోమనాిడు. నేను సిఫారసును ఎనుా 

కున్నాను. అయితే నా  స్లఫారస్ మరణం వరకు 
అలాు హ్ (త) కు సాట్ట కలిపంచని ప్ర త్త వయకిత కి  
వరత స్త ంది.'' 20  (త్తరాజి',  ఇబ్ని  మాజహ్) 

 

20) వివరణ-5600: ప్ర వకత  (స) తన అనుచర సమాజం 

కోసం సిఫారసు చేయటానిా ఎనుాకున్నారు. ఈ 

విషయం త్న అనుచర సమాజంపై త్నకుని ప్పర మను 

స్తచిస్త ంది. ప్ర వకత  (స) స్లఫారస్ను ఐదు విధ్యలుగా 

ఉంటంది. మొదటి రకానికి చెందిన స్లఫారస్ కేవలం 

ప్ర వకత  మహమమద్(స)కు మాతి్మే ప్ర తేయకించి ఉంటంది. 

ఇది ప్ర ళయమైదానంలో ఇవాటం జర్లగుత్తంది. అంటే 

ప్ర జలు సమాధ్యలనుండి లేచి విచ్చరణకు ముందు 

ప్ర ళయమైదానంలో నిలబడి ఎండవేడికి తీవర త్కు గురై 

ఆందోళనకు గురై ఉంటార్ల. ప్ర వకత లందరూ సమాధ్యనం 

ఇసాత ర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ప్ర జల ఆందోళనను దూరం 

చేస్ల విచ్చరణ త్ారగా పూరత చేయించి ప్ర జలకు విముకిత  

కలిగిసాత ర్ల. దీనిి ''షిఫా'అతె కుబ్ర్ర'' అంటార్ల. ఇది 

కేవలం ప్ర వకత  (స)కే ప్ర తేయకించి ఉంటంది. రండవ 

స్లఫారస్ ఏమిటంటే, కంత్మందిని విచ్చరణ లేకుండా 

సారాంలో ప్ంప్డం గురంచి ఉంటంది. ఇది కేవలం ప్ర వకత  

(స)కే ప్ర తేయకించబడి ఉంటందని సాకాష యధ్యరాలు 

ఉనాియి. మూడవది ఏమిటంటే నరకవాస్లుగా 

నిరాారంచబడిన వారలో అలాు హ్(త) కోరన వార గురంచి 

ప్ర వకత  (స) స్లఫారస్ చేసాత ర్ల. న్నలగ వ స్లఫారస్ ఏమిటంటే 

నరకం వరకు చేర్లకుని వారని ప్ర వకత  (స) స్లఫారస్ 

దాారా విముకిత  ప్ర సాదించటం జర్లగుత్తంది. ఐదవ 

స్లఫారస్ ఏమిటంటే, నరకంలో వేయబడిన వారని ప్ర వకత  

(స) స్లఫారస్ దాారా నరకం నుండి తీయటం 

జర్లగుత్తంది. వార నుదుర్ల త్ప్ప శరీరం అంతా కాలి 

ఉంటంది.  వారని ముస్లు మ్ స్థదర్లల స్లఫారస్ దాారా 

నరకం నుండి బయటకు తీయటం జర్లగుత్తంది. ఇంకా 

చివరగా అలాు హ్ (త) త్న ప్ర తేయక కార్లణయం దాారా ''లా 
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 (3/1558) [ ) صحيح ( 36]  - 5601

ْوَل اهلِل صىل   :َعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِب الَْجْدعَاِء قَالَ ََ و َسِمْعت  َرس 
ِِتْ  ْن أ م َ ٍل م ِ ل  الَْجن ََة بَِشَفاَعِة َرج  : "يَْدخ  اهلل عليه وسلم يَق ْول 

َرِمي   َوا .ٍم" ِِنْ َتِميْ  بَ أَْكثَر  ِمْن  ا ِمِذي   َوالد َ ْ  .ْبن  َماَجه  َرَواه  الّت ِ
5601. (36) [3/1558- దృఢం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ అబిల్ జద్'ఆ'అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ఇలా ప్ర వచిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''నా 
అనుచర సమాజంలోని ఒకక వయకిత  స్లఫారస్ వలు  బన్న 
త్మీమ్ తెగ ప్ర జల సంఖయకనాి అధికంగా ప్ర జలు 
సారాంలో ప్ర వేశ్సాత ర్ల.'' (త్తరాజి', దారీా, ఇబ్ని మాజహ్)  

 (3/1558)[ ) ضعيف (  37]  - 5602
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ   َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد أَن َ َرس 

 ْ ِِتْ َمْن ي َْشَفع  لِلَْقِبْيلَِة َوِمهْْن  ْصَبِة  َفع  لِلْ َمْن ي َْش  ِمْن أ م َ ع 
ْ َمْن ي َْشَفع  لِلر َ  ل  َوِمهْْن  ِل َحّت  يَْدخ  َرَواه    .ا الَْجن ََة "وْ ج 

ِمِذي    ْ     .الّت ِ
5602. (37) [3/1558- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 
అనుచర సమాజంలోని అనేకమంది అనేక వరాాల కోసం 
స్లఫారస్ చేసాత ర్ల. కందర్ల ఒక తెగ కోసం స్లఫారస్ 
చేసాత ర్ల. మరకందర్ల ఒక కుటంబం కోసం స్లఫారస్ 
చేసాత ర్ల. చివరకి నా అనుచర సమాజం  అంతా  
సారాంలో  ప్ర వేశ్స్త ంది.''  (త్తరాజి')  

 (3/1559)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 5603
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسل  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:   "إِن َ  م:قَاَل َرس 

ِِتْ  َعز َ َوَجل َ َوعََدِِنْ أَْن ي  ْدِخَل الَْجن َ اهللَ  َ َة ِمْن أ م َ ْربََعِماَئِة أَلٍْف أ
ْوَل اهللِ  قَاَل َوَهَكَذا  .بََِل ِحَساٍب". فََقاَل أَب ْو بَْكٍر ِزْدنَا يَا َرس 

َما ْولَ رَ   ِزْدنَا يَا فََقاَل أَب ْو بَْكٍر: .فََحثَا بَِكف َْيِه َوَجَمَعه   قَاَل: . اهللِ س 
دْعَنا يَا أَب   َمر  َ َوَهَكَذا فََقاَل ع  ْو بَْكٍر: َوَما عَلَْيَك ب  ْوَبْكٍر. فََقاَل أ

َوَجل َ إِْن َشاَء  : إِن َ اهلَل َعز َ َمر  أَْن ي  ْدَخلَنا اهلل  ك ل ََنا الَْجن ََة؟ فََقاَل ع 
ٍ َواِحدٍ  ِب   صىل اهلل  .َعَل  فَ أَْن ي  ْدِخَل َخلَْقه  الَْجن ََة بَِكف  فََقاَل الن َ

َمر   عليه وسلم: ن َةِ رْ َرَواه  يِفْ شَ .  ""َصَدَق ع      .ِح الس  
 

ఇలాహ ఇలు లాు హ్'' ప్లికిన వారకి నరకం నుండి విముకిత  

ప్ర సాదిసాత డు. ఐదవ స్లఫారస్ సారాంలో సారావాస్ల 

త్రగత్తలను పంచటానిి గురంచి ఉంటంది. 

5603. (38) [3/1559- అప్రిశోధితం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''నా అనుచర సమాజం 
లోని 4 లక్షల మందిని విచ్చరణ లేకుండా సారాంలోనికి 
ప్ంప్పతానని అలాు హ్ (త) నాతో వాగాు నం చేస్ల 
ఉనాిడు'' అని అనాిర్ల. అప్పపడు అబూ బకర్ (ర), 
'ఓ ప్ర వకాత ! మా సంఖయను పంచండి,' అని అనాిర్ల. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఇంక అధికమా?' అని ప్లికి, త్న రండు 
అరచేత్తలను కలిపి దోసడుగా చేసార్ల. మళ్ళీ అబూ 
బకర్ (ర), 'ప్ర వకాత ! మా సంఖయను మరకాసత  పంచండి,' 
అని అనాిర్ల. ప్ర వకత  (స) 'మళ్ళీ దోసడుగా అరచేత్తలు 
కలిపి ఇంత్ ఎకుకవ?' అని అనాిర్ల. అప్పపడు 'ఉమర్ 
(ర), 'వదలివేయండి బ్రబూ!' అని అనాిర్ల. దానికి 
అబూ బకర్, 'అలాు హ్(త) మమాలిా అందరనీ 
సారాంలోనికి ప్ంపిసేత  నీకు జరగే నషు ం ఏముంది?' అని 
అనాిర్ల. దానికి 'ఉమర్ (ర), 'ఒకవేళ అలాు హ్(త) త్న 
సృషిు తాలందరనీ, ఒకే చేతోత , ఒకేసార సారాంలోనికి 
ప్ంప్గోరతే ప్ంప్గలడు,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు 
ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్ చెపిపంది ప్చిా నిజం,' అని అనాిర్ల. 
(షర్'హుస్సనిహ్) 

 (3/1559)[ ) ضعيف (  39]  - 5604
ْول   وَعْنه  قَاَل: وسلم: " ي َصف    اهلل عليه  ىلص  اهلل قَاَل َرس 

ل  ِمْن أَْهل  الن َاِر فََيم ر    ج  ل   .أَْهِل الَْجن َةِ  بِِهم  الر َ ج  فََيق ْول  الر َ
: ْ ؟ ِمهْْن  ْرَبًة.َوقَاَل  يَا ف ََلن  أََما َتْعِرف ِِنْ أَنَا ال َِذْي َسَقْيت َك ش 

وْ  ْم: أَنَا ال َِذْي َوَهْبت  لََك َوض  ه  َفع  لَه  فَي ْدِخل ه   ْش فَيَ  ًءابَْعض 
بْن  مَ "الَْجن َةَ    .اَجه  . َرَواه  ا

5604. (39) [3/1559- బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నరకవాస్లు 
ప్ంకుత లుగా నిలబడతార్ల. అప్పపడు ఒక సారావాస్ల 
వాళీ ముందునుండి వెళతాడు. నరకవాస్లోు ని ఒక 
వయకిత  అత్నితో, నీవు ననుి గుర్లత ప్టు లేదా, నేను నీకు 
ఒకసార నీళ్ళీ తిాపించ్చను. వారలో నుండే మరో వయకిత  
నేనొకసార నీకు వు'దూ కోసం నీళ్ళీ ఇచ్చాను. అది విని 
ఆ సారావాస్ల వార కోసం స్లఫారస్ చేసాత డు. వారని 
సారాంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసాత డు.21  (ఇబ్ని మాజహ్) 

 

21) వివరణ-5604: దీనివలు  పాపాత్తాలు ప్పణాయత్తా 

లకు ఈ ప్ర ప్ంచంలో ఏదైనా సహ్నయం చేస్ల ఉంటే, దానికి 
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 (3/1559)[ ) ضعيف (  40]  - 5605

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه ْن عَ وَ  ْيَرةَ أَن َ َرس  "إِن َ   وسلم قَاَل: أَِِبْ ه َر
َمارَ  ه  لَْْيِ ِمم َْن دََخَل الن َاَر اِْشَتد َ ِصَياح  ب   َتَعاىل: .ج   فََقاَل الر َ

ك َما؟ قَاََل: فََعلَْنا َما: ِْلَي ِ َشْيٍء اْشَتد َ ِصَياح  ْوه َما. فََقاَل لَه   أَْخِرج 
َحَمَنا. قَاَل: فَإِن َ َرْحَمِِتْ لَك َما أَْن لِ  َك ِل ذَ  ا  يَ َتْنَطِلَقا فَت لْقِ َّتْ

ه َما نَْفَسه  فََيْجَعل َها  َما ِمَن الن َاِر فَي لِْقْي أََحد  أَْنف َسك َما َحْيث  ك ْنت 
َيق ْوم  اْْلَخر  فَََل ي لِْقْي نَْفَسه  فََيق ْول     ه   لَ اهلل  بَْردًا و ََسََلًما َو

ب  َتَعاىل:ال   ؟َما أَلََْق َصاِحب َك َما َمَنَعَك أَْن ت لِْقَي نَْفَسَك كَ ر َ
: ْو أَْن ََل ت ِعْيَدِِنْ فِْيَها بَْعَد َما أَْخَرْجَتِِنْ  فََيق ْول  ْ َْلَْرج  َرب ِ إِِن ِ

ب   َتَعاىل: َك. فَي ْدَخََلِن َجِميْ  ِمْنَها. فََيق ْول  لَه  الر َ  اعً لََك َرَجاؤ 
ِمِذي    .ن ََة بَِرْحَمِة اهلِل"َج اْل  ْ  .َرَواه  الّت ِ

5605. (40) [3/1559 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకంలోనికి ప్ర వేశ్ంచిన వారలో ఇదు ర్ల వయకుత లు 
అలు ర్లు , కేకలు వేసాత ర్ల. అంటే ఏడుపలు, పడబొబాలు 
పడతార్ల. అలాు హ్(త) వారదు రనీ తీయమని ఆదేశ్ంచి, 
'మీ రందుకిలా కేకలు, ఏడుపలు, పడబొబాలు 
పడుత్తనాిర్ల?' అని ప్ర శ్ిసాత డు. దానికి వార్ల, 
'త్మర్ల మమాలిి కర్లణంచ్చలని అలా చేస్త నాిం,' 
అని అంటార్ల. అప్పపడు అలాు హ్(త), 'మీ ప్టు  నా 
దయ, జాలి ఏమిటంటే, మీరదు రూ వెళిీ మిమాలిి 
మీర్ల నరకంలో ప్డేయండి,' అని అంటాడు. ఒకడు 
వెంటనే వెళిీ ఆదేశం పాలిసాత డు. అంటే అగిిలో 
దూకుతాడు. అలాు హ్ (త) ఆ అగిిని చలు బడమని 
ఆదేశ్సాత డు. అత్డు ప్ర శాంత్ంగా ఉంటాడు. రండవ వయకిత  
నిలబడి ఉంటాడు. అలాు హ్ (త) అత్నితో, 'నువుా 
ఎందుకు అగిిలో దూకలేదు,' అని అడుగుతాడు, 
'మీర్ల తీస్కు వచిాన సాలం నుండి మళ్ళీ మీర్ల 
అకకడకు ప్ంప్రని భావిస్త నాిను,' అని అంటాడు. 
అప్పపడు అలాు హ్ (త), 'నీవు ఆశ్ంచినది నీకు 
లభిస్త ంది.' అని అంటాడు. అనంత్రం అలాు హ్ (త) 
కార్లణయం వలు  వారదు రూ సారాంలో చేరాబడతార్ల. 
(త్తరాజి') 

 

ప్రలోకంలో ప్ర త్తఫలం పొందుతార్ల. అంటే వార 

సహ్నయం, స్లఫారస్ వలు  సారాంలో ప్ర వేశ్సాత ర్ల. 

 (3/1560)( ه تس درا[ ) لم تتم  41]  - 5606
ْوٍد قَاَل: بِْن َمْسع  ْول   وَعْن ا    عليه اهلِل صىل اهلل قَاَل َرس 

ْم  ل ه  لِِهْم فَأَو َ ْوَن ِمْنَها بِأَْعَما وسلم:"يَِرد  الن َاس  الن َاَر ث م َ يَْصد 
ِكِب يِفْ   ا لر َ ْضِر الَْفَرِس ث م َ كَا ْيِح ث م َ كَح  ِ لر  ِق ث م َ كَا كَلَْمِح الَّْبْ

ْ ث   هِ ِل حْ رَ  ِْجِل ث م َ كََمْشِيِه". َرَواه  الّت ِ ِ الر  ِمِذي    م َ كََشد 
ا   .ِمي   رَ َوالد َ

5606. (41) [3/1560  -అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర జలు నరకాగిి వదు కు వసాత ర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ వార 
కరాల ప్ర కారం వారకి విముకిత  లభిస్త ంది. వారలో అందర 
కంటే ఉనిత్తలు, పిడుగులా ఆ వంతెనను దాట్టవెళిీ 
పోతార్ల, మరకందర్ల గాలిలా దాటతార్ల. మర 

కందర్ల గురర ం ప్ర్లగులా, మరకందర్ల ఒంట్టలా, మర 

కందర్ల మనషి ప్రగతేత  వేగంలా, మరకందర్ల మనిషి 
నడిచే వేగంతో దాటతార్ల.'' (త్తరాజి', దారా) 

----- 

ِل  لَْفْصل  الث َا َ    మూడవ విభాగం    ث  ا
ت ََفٌق عَلَْيِه (  42]  - 5607  (3/1560)[ ) م 

 َ مََر أ ْبِن ع  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ  ن َ َعِن ا  َرس 
َح  َمك ْم َحْوِضْي َما بَْْيَ َجْنَبْيِه كََما بَْْيَ َجْرَباَء َوأَذْر  . قَاَل "أََما

َيتَ  َواةِ: ه َما قَْر ة  ثَََلِث لَِياٍل ل ابِ  اِن بَْعض  الر   َما َمِسْْيَ اِم بَْيَنه   . ش َ
َيٍة: َويِفْ رِ  َماِء َمْن َوَردَه  فََشِرَب  ا"فِْيِه أَبَ َوا ْوِم الس َ ِرْيق  كَن ج 

ت ََفٌق عَلَْيهِ ِمْنه  لَْم يَْظَمأْ بَْعَدَها    .أَبًَدا". م 
5607. (42) [3/1560 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు మీ ముందు నా హౌ'ద్ ఉంటంది. 
దాని రండుమూలల మధ్య జర్బాఅ'---అజ'రు'హ్ ల 
మధ్య ఉండే దూరం ఉంటంది. కందర్ల ఉలేు ఖనకరత లు 
ఇవి స్లరయాలోని రండు పార ంతాలని, వీట్ట మధ్య మూడు 
రోజుల ప్ర యాణ దూరం ఉంది. మరో ఉలేు ఖనంలో ఆ 
కోనేర్లకు ఇర్లవైెప్పలా నీళ్ళీ తిాగే పాతి్లు ఆకాశంలోని 
నక్షతిాలకు సమానంగా ఉంటాయి. ఆ కోనేర్ల వదు కు 
వచిా నీళ్ళీ తిాగే వయకిత కి మరప్పపడూ దాహం వేయదు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 
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 ( 3/1560)) صحيح ( [ 44] 5609 ؛[ 43] - 5608

ْول   ْيَرةَ قَاََل: قَاَل َرس  َذْيَفَة َوأَِِبْ ه َر اهلل عليه   صىلاهلِل َوَعْن ح 
ن ْوَن َحّت  مِ َس فََيق ْوم  الْم ؤْ "يَْجَمع  اهلل  َتَباَرَك َوَتَعاىل الن َا وسلم:

م  الَْجن َة   َنا اْسَتْفِتح  لََنا   فََيأْت ْوَن آدََم فََيق ْول ْوَن: .َتْزلََف لَه  يَا أَبَا
: الَْجن ََة. ْيَئة  أَبِْيك ْم  طِ  خَ  إَِل  َوَهْل أَْخَرَجك ْم ِمَن الَْجن َةِ  فََيق ْول 

لَِك  ْبِِنْ إِبَْراهِ  اِذَْهب ْوا إِ لَْست  بَِصاِحٍب ذَ   قَاَل:. َم َخِلْيِل اهلِل"يْ ىل ا
: لَِك إِن َما ك ْنت  َخِلْيًَل ِمْن  "فََيق ْول  إِبَْراِهْيم  لَْست  بَِصاِحِب ذَ

ْوََس ال َِذْي كَلَمه   ْوا إىِل م  ْيًما فََيأْت ْوَن ِل َتكْ اهلل  و ََراٍء َوَراٍء اْعِمد 
ََلم  فََيق ْول   ْوََس عَلَْيِه الس َ لَِك اذَْهب ْوا إىِل  ذَ : لَْست  بَِصاِحِب م 

ْوِحِه فََيق ْول  ِعْيََس: لَِك  ِعْيَس كَِلَمِة اهلِل َور  لَْست  بَِصاِحِب ذَ
َحم ًَدا صىل اهلل عليه وسلم فََيق ْوم  فَي ْؤذَن  لَه     ل  ْرَس  َوت  فََيأْت ْوَن م 

ِحم  فََيق ْوَماِن َجْنَبَِتِ الص ِ  َنة  َوالر َ اًَل فََيم ر    مَ َراِط يَِمْيًنا َوِش اْْلََما
ِق". لَّْبْ ل ك ْم كَا : أَو َ بِأَِِبْ أَْنَت َوأ م ِْي أَي   َشْيٍء   قَاَل: ق لْت 

ِق؟ الَّْبْ ِ ِق كَْيَف يَم ر    قَاَل: كََمر  َيرْ "أَلَْم َتَرْوا إِىل الَّْبْ يِفْ   ِجع  َو
ْيِح ث م َ كَمَ  ِ ِ الر  . ث م َ كََمر  ِ ا ر ِ َطْرِف َعْْيٍ ْْيِ َوَشد  َجاِل َتْجِرْي ر ِ ل الط َ

: يَا َرب ِ َسل ِْم   َراِط يَق ْول  ْم َونَِبي  ك ْم قَائٌِم َعىَل الص ِ ل ه  بِِهْم أَْعَما
ج  َسل ِْم. َحّت  َتْعَجَز أَْعَمال  الِْعَباِد َحّت َ يَِجْيَء  فَََل  ل  الر َ

ْْيَ إَِل َ َزْحًفا". رَ  حَ "َويِفْ  وقَاَل: يَْسَتِطي ع الس َ َفَِتِ الص ِ  كَََللِْيب  ِط اا
َكْردٌَس يِف   ْوٌش نَاج َوم  ذ  َمْن أ ِمَرْت بِِه فََمْخد  ْوَرةٌ َتأْخ  َعل ََقة  َمأْم  م 

ْيَرةَ بَِيِدهِ إِن َ قَ  الن َاِر". وَ  َم لََسْبِعْْيَ  ن َ َجهَ ْعَر ال َِذْي نَْفس  أَِِبْ ه َر
ْسِلٌم  ْيًفا. َرَواه  م     .َخِر

5608  (43) & 5609. (44) [3/1560 -దృఢం] 
'హుజై'ఫహ్, అబూ-హురైరల కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ ప్ర ళయ 
మైదానంలో ప్ర జలను సమీకరసాత డు. విశాాస్లందరూ 
నిలబడతార్ల. సారాానిి వారకి చేర్లవ చేయబడు 

త్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర జలు ఆదమ్ (అ) వదు కు వసాత ర్ల. 
'ఓ మా త్ండిర  మా కోసం సారాం తెరవండి,' అని 
అంటార్ల. దానికి ఆదమ్ (అ), 'మిమాలిి సారాం నుండి 
మీ త్ండిర  పాప్మే బయటకు తీస్ల వేస్లంది, ఈ ప్ని నాకు 
సాధ్యం కాదు, నేను దీనికి త్గను, మీర్ల నా కుమార్లడు 
ఇబ్రర హీమ్ (అ) వదు కు వెళీండి,' అని అంటార్ల. ప్ర వకత  
(స) కథనం: ''ఇబ్రర హీమ్ (అ) కూడా వారకి ఇటవంట్ట 
సమాధ్యనమే ఇస్తత , 'నేను దీనికి త్గను, ఈ నాట్టకి 
ముందు నేను అలాు హ్(త) మితి్తడిి, మీర్ల మూసా (అ) 
వదు కు వెళీండి, అలాు హ్(త) సాయంగా అత్నితో 

మాటాు డాడు,' అని అంటార్ల. ప్ర జలు మూసా (అ) 
వదు కు వెళతార్ల. అత్ను కూడా, 'నేను దీనికి త్గనని, 
మీర్ల 'ఈసా ప్ర వకత  వదు కు వెళీండి, అత్ను అలాు హ్ 
వచనం, ఆయన(త) ఆత్ా,' అని అంటార్ల. ప్ర జలు 
'ఈసా (అ) వదు కు వెళతార్ల. 'ఈసా (అ) కూడా, 'నేను 
దీనికి త్గను,' అని అంటార్ల. ప్ర జలు చివరకి 
ము'హమాద్ (స) వదు కు వసాత ర్ల. అప్పపడు 
ము'హమాద్ (స) నిలబడి అనుమత్త కోర్లతార్ల. ప్ర వకత  
(స)కు అనుమత్త లభిస్త ంది. ఆ త్ర్లవాత్ అమానతు, 
బంధుత్వవనిా ప్ంప్టం జర్లగుత్తంది. అవి 'స్లరా'త్ 
వంతెనపై రండు వైెప్పల నిలబడిపోతాయి. 'స్లరా'త్ 
వంతెన మీదుగా ప్ర జలు వెళీటం పార రంభిసాత ర్ల. అందర 
కంటే మొదట్ట బృందం పిడుగులా వెళిీపోత్తంది.  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! నా త్లిు  
దండుర లు మీ కరకు తాయగంకాను, పిడుగులా ఎలా 
వెళ్ళత ర్ల,' అని నేను ప్ర శ్ించ్చను. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'పిడుగు మరస్ల ఎలా అదృశయం అవుత్తందో మీర్ల చూడ 
లేదా? కనురప్ప పాటలో వచచపోత్తంది.' ఆ త్ర్లవాత్ 
వారు గాలిలా వెళిీపోతార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ వారు 
ప్కుష లాు  వెళిీపోతార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ వారు ప్పర్ల షులు 
ప్రగతేత  వేగంతో వెళతార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ వారు నడక 
వేగంతో వెళతార్ల. అంటే కరాలు ఎలా ఉంటే వార వేగం 
కూడా అలాగే ఉంటంది. వాళ్ళీ 'స్లరాత్' వంతెన పై 
నిల్కాని ''రబ్బి సలి్లమ్, రబ్బి సలి్లమ్'' - 'ఓ అల్లు హ్ (త)! 
ననుి కేష మంగా ఉంచు,' అని పార రాస్తత  ఉంటార్ల. చివరకి 
మంచి కరాలు గల వారందరూ వెళిీపోతార్ల. కరాలు 
త్కుకవగా ఉనివారకి దాటడం కషు ం అవుత్తంది. 
ఎందు కంటే వార కరాల వేగం బలహీనంగా ఉంటంది. 
వార్ల వంతెనపై దాటలేర్ల. ఒక వయకిత  ఈడుా కుంటూ 
వసాత డు.' ఆ త్రాాత్ ప్ర వకత  (స) ఇలా అనాిర్ల: ఆ 
వంతెన రండు వైెప్పల కంచెలు ఉంటాయి. వాట్టకి ఆ 
వయకిత ని ప్టు కోమని ఆదేశ్ంచడం జర్లగుత్తంది. 
అనంత్రం వాట్టకి గురై గాయాలపాలై కందర్ల విముకిత  
పొందుతార్ల. మరకందరిని కాళ్ళీ చేత్తలూ కట్టు  
నరకంలో ప్డవేయటం జర్లగుత్తంది. ఎవర చేత్తలో 
అబూ హురైరహ్ పార ణం ఉందో ఆయన(త) సాకిష ! నరకం 
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70 సంవత్సరాల ప్ర యాణమంత్ లోత్తగా ఉంటంది.'' 
(ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  45]  - 5610  (3/1561)[ ) م 
ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبٍرقَاَل:  قَاَل َرس 

ج  ِمَن  فَ  الن َارِ  "يَْخر  لش َ ؟قَاَل: كَأَن َ ةِ اعَ بِا م  الث ََعاِرْير  "إِن َه   ه 
َغاِبيْ  ".  الض َ  س 

5610. (45) [3/1561-ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''స్లఫారస్ దాారా నరకం 
నుండి తీయబడిన వారని, స''ఆరీర్గా ఉదహరంచటం 
జర్లగుత్తంది,'' అని అనాిర్ల. అప్పపడు మేము, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! స''ఆరీర్ అంటే ఏమిట్ట,' అని 
వినివించుకునాిం. దానికి ప్ర వకత  (స) అంటే, ఖీరా, 
కకడీల వల్ల,' అని అనాిర్ల. 22 (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ع ([   46]  - 5611  (3/1561)   )موضو
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعثَْماَن بِْن َعف َاَن قَاَل: قَاَل َرس 

َمةِ  وسلم: لََماء  ث م َ ثٌَة: اْْلَْنِبَياء  ث م َ اْل ََل ثَ  "يَْشَفع  يَْوَم الِْقَيا ع 
َهَدا بْن  مَ "ء  الش    .َجه  ا. َرَواه  ا

5611. (46) [3/1561కలిోతం] 
'ఉసాాన్ బిన్ 'అపాాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''తీర్లపదినం నాడు మూడు రకాలకు చెందిన వయకుత లు 
స్లఫా రస్ చేసాత ర్ల. దైవప్ర వకత లు, ధ్యరాక ప్ండిత్తలు, 
అమర వీర్లలు.''  23 (ఇబ్ని  మాజహ్)  

===== 
 

22) వివరణ-5610: అంటే నరకంనుండి వాళీను తీస్ల 

నప్పడు, వాళ్ళీ కాలి బొగాుగా మారపోయి ఉంటార్ల. కాని 

వారని న'హర్ 'హయాత్లో వేస్లన త్ర్లవాత్ 

వాళ్ళీపూరా సా్లత్తని త్తరగి పొందుతార్ల. అంటే ఖీరా, 

కకడీలు ససయశాయమలంగా, ప్చాగా ఉనిటు  ఉంటార్ల.  

23) వివరణ-5611: ఈ 'హదీస్'లో మూడు రకాల వయకుత  

లకు స్లఫారస్ ప్ర తేయకించటంజరగింది. వార పార ధ్యనయత్ను 

బట్టు  ఉంటంది. అదేవిధ్ంగా ముస్లు ములోు ని 

ప్పణాయత్తాలను కూడా స్లఫారస్ చేసే అవకాశం 

లభిస్త ంది. ఈ విషయంలో అనేక 'హదీస్'లు ఉనాియి. 

َ ِةالَْجن َِة وَ ِصفَ   َباب   -5  ْهلَِها أ
5. సవరగ ం, సవరగ వాసుల విశేషాలు 

ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا
ت ََفٌق عَلَْيِه ( 1]  - 5612  (3/1562) [ ) م 

ْول   ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس   اهلل عليه وسلم:  ىلص  اهللَعْن أَِِبْ ه َر
لِِحْْيَ ت  لِِعبَ "قَاَل اهلل  َتَعاىل: أَعَْددْ  ا َما ََل َعْْيٌ َرأَْت َوََل   اِدْي الص َ

ْوا إِْن ِشْئت ْم: )فَََل  أ ذٌن َسِمَعْت َوََل َخَطَر َعىَل قَلِْب بََشٍر. َواقَْرؤ 
 ٍ ةِ اَْعْي  ْم م ِْن ق ر َ ت ََفٌق عَلَْيهِ 17:  32؛َتْعلَم  نَْفٌس َما أ ْخِفَي لَه   ( م 

5612. (1) [3/1562 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాు హ్(త) ఇలా ఆదేశ్స్త నాిడు: 'నేను నా 
పిర యదాస్ల కోసం ఎటవంట్ట వస్త వులు 
త్యార్లచేస్ల ఉంచ్చనంటే, ఏ కనుి వాట్టని 
చూడలేదు. ఏ చెవి వినలేదు, ఏ వయకిత  హృదయంలో 
వాట్ట ఆలోచన కూడా రాజాలదు. దీనిి ధ్ృవీకరస్తత  ఈ 
ఆయతు: ''కాని వారికి, వారి కరమల ఫలితంగా వారి 
కొరకు (ప్రల్పకంల్ప) కళళకు చలువనిచేచ ఎట్లవంటి 
స్తమ్రగర  దాచపెటట బడి ఉందో ఏ ప్రర ణికీ తెలియదు,'' 
(స్జాద , 32:17) చదవండి అని అనాిర్ల. (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్) 

 (3/1562) عَلَْيِه ( ٌق فَ ت َ [ ) م   2]  - 5613
ْول  اهلل َمْوِضع  َسْوٍط   صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 

ت ََفٌق عَلَْيهِ  ْنَيا َوَما فِْيَها". م      .يِف الَْجن َِة َخْْيٌ ِمَن الد  
5613. (2) [3/1562  -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలోని చెత్త  కుండీ సాలం, ప్ర ప్ంచం, దానిలో ఉని 
సమసత ం కంటే ఎంతో ఉనిత్మైనది.'' (ముస్లు మ్, 
బు'ఖారీ) 

 ( 3/1562) [ ) صحيح ( 3]  - 5614
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَنٍَس قَاَل: "غَْدَوةٌ  قَاَل َرس 

نْ  م َِن الد   لَْوأَن َ اْمَرأَةَ م ِْن   اَومَ َيا يِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْوَرْوَحٌة َخْْيٌ فِْيَها َو
لََعْت إِىل  ن َةِ الَْج  نَِساِء أَْهِل  َما  اط َ اْْلَْرِض َْلََضاَءْت َماَبْيَنه 
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َما ِرْيًحا وَ  لََمََلَْت َما بَْيَنه  م َِن  لََنِصْيف َها َعىَل َرأِْسَها َخْْيٌ  َو

ْنَياَوَما فِْيَها".   .رَواه  الْب َخاِري    الد  
5614. (3) [3/1562 - దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఉదయం, 
సాయంతి్ం ఒకసార దైవమారాంలో బయలుదేరటం, 
ప్ర ప్ంచం మరయు ప్ర ప్ంచంలోని వస్త వులనిిట్ట కంటే 
ఉనిత్మైనది. ఒకవేళ సారావాస్లోు  ఒక స్త్త ీ భూమి 
వైెప్ప తొంగి చూసేత , తూర్లప ప్శ్ామాల వరకు వెలు 
గుతో నింపివేస్త ంది. ఇంకా తూర్లప నుండి ప్శ్ామం 
వరకు స్వాసనతో నింపివేస్త ంది. ఇంకా ఆమ త్లపై 
ఉండే దుప్ోటి ఈ ప్ర ప్ంచం, ఇంకా అందులోని 
వస్త వులనిిట్ట కంటే ఎంతో ఉత్త మమైనది. (బు'ఖారీ)  

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 4]  - 5615  (3/1562) [ ) م 
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس    صىل اهلل عليه وسلم:  هلل ا ْول  َوَعْن أَِِبْ ه َر

كب يف ظلها مائة عاجرة يسْي ال "إِن َ يِف الَْجن َِة شَ  َل   مرا
يقطعها ولقاب قوس أحدكم يف الجنة خْي مما طلعت عليه  

ت ََفٌق عَلَْيهِ "الشمس أو تغرب    .. م 
5615. (4) [3/1562 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో ఒక చెటు  ఉంది. ఎవరైనా ఒకవేళ 100 
సంవత్సరాలు వాహనంపై ఆ చెటు  నీడలో ప్ర యాణం 
చేస్లనా దానిి అధిగమించలేడు. సారాంలో విలుు  అంత్ 
సాలం ప్ర ప్ంచంలో వస్త వులనిిట్ట కంటే ఎంతో 
శ్రర షఠ మైనది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  5]  - 5616  (3/1563)[ ) م 
ْوََس أَِِبْ ْن عَ وَ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: م   قَاَل َرس 
َها  لِلْم ْؤِمِن  "إِن َ  فٍَة َعْرض  َجو َ يِف الَْجن َِة لََخْيَمًة ِمْن ل ْؤل َؤةٍ َواِحَدةٍ م 

َيٍة ِمْنَها أَْهٌل َما يََرْوَن  ْول َها ِست  ْوَن ِمْيًَل يِفْ ك ل ِ َزاِو َيٍة: ط   َويِفْ ِرَوا
ْوف  عَلهَْْيِ  الْم ْؤِمن  َوَجن ََتاِن ِمْن فِض َ يْ َخرِ اْْل  َما مَ َن يَط   اٍة آنَِيت ه 

َما َوَما فِْيِهَما َوَما بَْْيَ أَْن   فِْيِهَما َوَجن ََتاِن ِمْن ذََهٍب آنَِيت ه 
َياِء َعىَل َوْجِهِه يِفْ َجن َةِ  ْوا إِىل َرب ِِهْم إَِل َ ِردَاء  اْلِكّْبِ ر     .ٍن" عَْد  ي َْنظ 

5616. (5) [3/1563 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో విశాాస్ల కోసం ముత్రయలతో చేయబడిన 
ట్టంట్ ఉంటంది. దాని వెడలుప ఒక ఉలేు ఖనం ప్ర కారం 

60 మైళీ దూరం ఉంటంది. ఆ ట్టంట్లోప్ర త్త వైెప్ప అత్ని 
భారయలు ఉంటార్ల. వాళ్ళీ ప్ర కక ట్టంట్ వారని 
చూడలేర్ల. విశాాస్ల వీళీవదు కు వస్తత  పోతూ 
ఉంటాడు. విశాాస్లకరకు రండు సారాాలు ఉంటాయి. 
అందులో వంట్టంట్ట సామాను నీి వెండితో చేయబడి 
ఉంటాయి. మరో సారాంలో వంట్టంట్ట సామాను నీి 
బంగారంతో చేయబడి ఉంటాయి. జనిత్తల్ అద్న్లో 
ప్ర జలు అల్లు హ్ (త)ను చూడటానికి ఒకక తెర త్ప్ప 
మరేమీ ఉండదు. 24 (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1563) يح ([ ) صح  6]  - 5617
ِمِت قَاَل: َعْن ََ و ا َبادَةَ بِْن الص َ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   ع  قَاَل َرس 

" يِف الَْجن َِة ِماَئة  دََرَجٍة َما بَْْيَ ك ل ِ دََرَجَتْْيِ كََما بَْْيَ  وسلم:
 َ َماِء َواْْل ر  أَْنَهاْل اوَ  ْرِض الس َ ر  ِفْردَْوس  أَعََْلَها دََرَجًة ِمْنَها َتَفج َ
َعة  َوِمْن فَْوقَِها يَك ْون  الَْعْرش  فَإِذَا َسأَلْت م  اهلَل  بَ الَْجن َِة اْْلَرْ 

ِمِذي    .فَاْسأَل ْوه  الِْفْردَْوَس" ْ    .َرَواه  الّت ِ
ِحْيَحْْيِ َوََل يِف  لَْم أَِجْده  يِف الص َ َمْيِدي ِ  اِب ِكتَ  َو    .الْح 

5617. (6) [3/1563- దృఢం] 
'ఉబ్రదహ్బిన్ 'సామిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''సారాంలో 100 త్రగత్తలు ఉనాియి. ప్ర త్త 
రండు త్రగత్తల మధ్య దూరం భూమాయకాశాలంత్ 
దూరం ఉంది. అయితే సారాంలో అనిి త్రగత్తల కంటే 
ఉనిత్మైనది. ఫిర్దౌస్. ఈ ఫిర్దౌస్ నుండే 
కాలువలనీి  ప్ర వహిసాత యి. ఫిర్దౌస్పై అలాు హ్(త) 
స్లంహ్నసనం ఉంది. మీర్ల అలాు హ్(త)ను సారాం అరిిసేత  
జనిత్తల్ ఫిర్దౌస్ అరిించండి.''  25  (త్తరాజి') 

 ( 3/1563)[ ) صحيح (  7]  - 5618
 

24) వివరణ-5616: ఇలాు లు అంటే భారయలు అని అరాం. 

అకకడ అలాు హ్ (త) ప్ర సాదిసాత డు. సారావాస్ల వార దాారా 

స్ఖం పొందుతాడు. అయితే త్న ఇంట్టకి వస్తత పోతూ 

ఉంటాడు. అంటే విశాాస్ల త్న భారయలతో సంభోగం 

చేస్తత  ఉంటాడు.  

25) వివరణ-5617: ఈ 'హదీస్' 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో 

రండు చోటు  ఉంది. ఒకట్ట కితాబుల్ జిహ్నద్లో, మరొకట్ట 

కానల్'అర్షుహు 'అల్ల అల్-మాఅ'లో. ఇంకా 'స'హీ' 

ముస్లు ములో ఫజ్లుల్ జిహ్నద్ ఫ్ఫ స్బ్రలిల్లు హ్ ల్ప ఉంది.  
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ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وس َوَعْن أَنٍَس قَاَل: يِف   ن َ "إِ  لم: قَاَل َرس 

ْمَعٍة فَتَ ا ْوقًا يَأْت ْونََها ك ل َ ج  مَ لَْجن َِة لَس  ب   ِرْيح  الش ِ  فََتْحث ْو يِف ِل اه 
ْوَن إِىل  ِجع  ْسًنا و ََجَماًَل فََْيْ ْوِهِهْم َوثَِياِبِهْم فََيْزدَاد ْوَن ح  و ج 

ْسًنا َوَجَماًَل فََيق ْول  لَه   ْزدَاد ْوا ح  ْ َوقَِد ا ه ْم َواهلِل  وْ ل  ْم أَهْ أَْهِلهْْيِ
ْسًنا و ََجمَ  ْزدَْدت ْم بَْعَدنَا ح  أَْنت ْم َواهلِل لََقِد  وَ اًَل فََيق ْول ْوَن لََقِد ا

زْ  ْسًنا و ََجَماًَل" ا  .دَْدت ْم ح 
5618. (7) [3/1562- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాంలో ఒక 
బజార్ల ఉంది. సారావాస్లు ప్ర త్త శుకర వారం అకకడికి 
వస్తత  ఉంటార్ల. అకకడ షిమాలీ గాలి వీస్త ంది. 
సారావాస్ల ముఖాలపై, దుస్త లపై స్వాసన 
చలుు త్తంది. దానివలు  వార అందం మరంత్ పర్లగు 

త్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ వార్ల చ్చలా అందంగా త్యారై 
త్మ భారయల వదు కు త్తరగి వసేత , వార భారయలు వారతో, 
'అల్లు హ్ సాకిష ! మా దగారనుండి వెళిీ మీర్ల చ్చలా 

అందంగా త్యారయాయర్ల,' అని అంటార్ల. దానికి 
సమాధ్యనంగా వార్ల, 'అల్లు హ్ సాకిష ! మీర్ల కూడా చ్చలా 
అందంగా త్యారయాయర్ల,' అని అంటార్ల. (ముస్లు మ్) 

 ( 3/1563)[ ) صحيح (  8]  - 5619
ْيَرةَ قا ل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن أَِِبْ ه َر  وسلم:قَاَل َرس 

ْوَرةِ اْل أَو َ  ن َ "إِ  ل ْوَن الَْجن ََة َعىَل ص  ْدِر ث م َ  بَ َقَمِر لَْيلََة اْل َل ز ْمَرةٍ يَْدخ 
ْم   َماِء إَِضاَءةً ق ل ْوب ه  ِ كَْوكٍَب د ر ِي ٍ يِف الس َ ْم كَأََشد  ال َِذْيَن يَل ْونَه 

ْ َوََل تَ  ٍل َواِحٍد ََل اْخِتََلَف بَْيهَْن  َض لِ َعىَل قَلِْب َرج   اْمِرٍئ  ل ِ ك  َباغ 
ْوِر الَْعْْيِ  ْ َزْوَجَتاِن ِمَن الْح  ْوقِهِ م ِهْْن   ِمْن و ََراِء  ن َ ي َرى م خ   س 

ْوَن اهلَل ب ْكَرةً و ََعِشي ًا ََل   ْسِن ي َسب ِح  الَْعْظِم َوالل َْحِم ِمَن الْح 
ْوَن َوََل يَْتف   ط  ْوَن   ََل ل ْوَن وَ يَْسق م ْوَن َوََل يَب ْول ْوَن َوََل يََتَغو َ يَْتَمِخط 

ة  َوأَْمَش  َهب  َوالِْفض َ َهب  وَ آنَِيَت    الذ َ ه م  الذ َ ِمِره م   وَ اط  ق ْود  َمَجا
ٍل َواِحٍدَعىَل  م  الِْمْسك  َعىَل َخلِْق َرج  ه  ة  َوَرْشح  ْوَرةٍ أَبِهِْيْ  اْْلَل و َ ص 

َماِء. َرَواه  م ِس   .ِلٌم آدََم ِست  ْوَن ِذَراعًا يِف الس َ
5619. (8) [3/1563 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలోకి వెళ్ళీ మొటు మొదట్ట బృందం వార 
ముఖాలు వెనెిలరాతి్త చందుర డిలా తేజోవంత్ంగా 
ఉంటాయి. వార త్ర్లవాత్ వెళ్ళీ బృందం వార 
ముఖాలు ఆకాశంలో తేజోవంత్ంగా మర్లస్త ని 

నక్షతిాలాు  ఉంటాయి. వార హృదయాలు ఒకేలా 
ఉంటాయి. వారలో విభేదాలు, ఈరాష య దేాషాలు, 
అస్తయ ఏ మాతి్ం ఉండవు. సారాంలో ప్ర త్త వయకిత కి 
దైవకనయలోు  నుండి ఇదు ర్ల భారయలు ఉంటార్ల. వార 
చీలమండలలో నుండి దుముాలోు  ఉనా మూలుగ 
మాంసంపై నుండి కనబడుతూ ఉంటంది. సారావాస్లు 
ఉదయం, సాయంతి్ం అలాు హ్(త)ను సారస్తత  
ఉంటార్ల. వార్ల వాయధికి గురకార్ల, వారకి మలమూతి్ 
విసరజ నకు వెళ్ళీ అవసరం ఉండదు, ఉమిారాదు, ఇంకా 
వారకి దగాురాదు. సారావాస్ల పాతి్లు, కంచ్చలు 
బంగారం, వెండితో చేయబడి ఉంటాయి. వార 
దువెానలు బంగారంతో చేయబడి ఉంటాయి. వార 
నిప్పప కుంప్టు  స్వాసనతో కూడుకని ఉంటాయి. 
వార చెమట కస్తత రలా ఉంటంది. సారావాస్లందర 
అలవాటు , గుణాలు ఒకేలా ఉంటాయి. సారావాస్లు 
రూప్పరేఖలోు  త్మ త్ండిర  ఆదమ్ను పోలి ఉంటార్ల. వార 
పొడవు  60 గజాలు ఉంటంది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1564)[ ) صحيح (  9]  - 5620
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:لَ اقَ اَل:َوَعْن َجاِبٍر قَ "إِن َ    َرس 

َيْشِرب ْوَن َوََليَْتف ل ْوَن َوََليَب ْول ْوَن َوََل  يْ ِة يَأْك ل ْوَن فِ أَْهِل الَْجن َ  َها َو
ْوَن". ْوَن َوََل يَْمَتخط  ط  ل ْوا:  يََتَغو َ َعاِم؟ قَا  قَاَل: فََما بَال  الط َ

َشاٌء و ََرْشٌح كََرْشِح  ْحِمْيَدكََما  ي لَهم ْوَن الت َْسِبْيَح َوالت َ  ِك ْس الْمِ "ج 
ْسِلٌم  ه  اَروَ  َن الن َْفَس". ت لَْهم وْ   . م 

5620. (9) [3/1564 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ''సారా వాస్లు సారాంలో 
త్తంటార్ల, తిాగుతార్ల. కాని వారకి ఉమిారాదు, మల 
మూతిాలు రావు, ముకుకలో నుండి మలినాలురావు,'' 
అని ప్ర వచించ్చర్ల. దానికి అనుచర్లలు ''మర ఆహ్నర 
మలం ఏమవుత్తంది?'' అని వినివించుకునాిర్ల. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'మలం తేనుోల్ల, చెమట కస్తత ర 
స్వాసనలా మారపోతాయి. సారావాస్ల శాాస, 
''స్బ్'హ్ననలాు హ్, అల్'హమ్దులిలాు హ్'' గా మార 

పోతాయి. అంటే వార్ల ఎలు ప్పపడూ స్బ్'హ్ననలాు హ్, 
అల్'హమ్దులిలాు హ్, అని సారస్తత  ఉంటార్ల. 
(ముస్లు మ్)  
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 (3/1564) [ ) صحيح ( 10]  - 5621

ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:   ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس  وَعْن أَِِبْ ه َر
ل  الَْجن ََة يَْنَعم  َوََل يَْبأَس  َوََل َتْبىَل  ه  َوََل يَْفََن  ب  َياثِ  "َمْن يَْدخ 

ْسِلٌم   .َشَباب ه ". َرَواه  م 
5621. (10) [3/1564 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలోకి ప్ర వేశ్ంచిన ప్ర త్త వయకిత  అత్యంత్ సంతోషంగా 
ఉంటాడు. దుుఃఖవిచ్చరాలు అత్ని దరచేరవు. అత్ని 
దుస్త లూ మాస్లపోవు, ఇంకా అత్ని యవానం 
నశ్ంచదు.'' (ముస్లు మ్)  

 (3/1564)[ 12] -  5623[ ) صحيح ( 11] - 5622
َ وَعْن أِب سعيد وَ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه أ ْيَرةَ أَن َ َرس  ِِبْ ه َر

ْوا فَََل َتْسَقم ْوا أَبًَدا  َناٍد: إِن َ لَك ْم أَْن َتِصح  وسلم قَاَل: "ي َناِدْي م 
ْوت ْوا أَبًَدا َوإِن َ لَك ْم أَْن َتْشب  ْوا فَََل م  تَ  ََل َوإِن َ لَك ْم أَْن َتْحَيْوا فَ 

ْوا أَبًَدا َوإِ َتهْ  ْوا أَبًَدا"ن َ َرم  َرَواه    . لَك ْم أَْن َتْنَعم ْوا فَََل َتْبأَس 
ْسِلٌم    .م 

5622 (11) & 5623. (12) [3/1564- దృఢం] 
అబూ స'యీద్, అబూ హురైరహ్ (ర)ల కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, సారాంలో ఒక ప్ర కట్టంచేవాడు ఇలా 
ప్ర కట్టసాత డు, ''ఓ సారావాస్లారా! మీర్ల శాశాత్ంగా 
కేష మంగా, ఆరోగయంగా ఉంటార్ల. వాయధికి గురకార్ల. 
శాశాత్ంగా ఉంటార్ల. అంటే మరణంరాదు, మీర్ల 
ఎలు ప్పపడూ యవానదశలోనే ఉంటార్ల. వృధాాప్యం 
రాదు. మీర్ల స్ఖసంతోషాలోు నే ఉంటార్ల. దుుఃఖ 

విచ్చరాలు మీ దగారకు రావు.'' (ముస్లు మ్) 
ت ََفٌق عَلَْيِه(13] - 5624  (3/1564) [ )م 
 ْ ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَِِب ْدِري ِ أَن َ َرس   َسِعْيِد الْخ 

َرِف ِمْن فَْوقِِهْم كََما  قَاَل:" آَءْوَن أَْهَل الْغ  إِن َ أَْهَل الَْجن َِة يََّتَ
آَءْوَن اْلَكوْ  ر ِي َ اْلَغاِبَريِف اْْل ف ِق ِمَن الَْمْشِرِق  ل اَب كََتَّتَ د 

ِل أَِواْل  "  َمْغِرِب لَِتَفاض  ْ ْوَل اهلِل تِلَْك َمَناِزل  . َما بَْيهَْن  ل ْوا يَا َرس  قَا
ه ْم قَاَل:"بىََل  َهاَغْْي  ال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ ِرَجاٌل  وَ  اْْلَْنِبَياِءََل يَْبل غ 

ت ََفٌق عَلَْيهِ "وا الْم ْرَسِلْْيَ ق د َ َص آَمن ْوا بِاهلِل وَ     .. م 
5624. (13) [3/1564 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''సారావాస్లు త్మపై ఉని బ్రలకనీలలో ఉని 

వారని మీర్ల నక్షతిాలను చూచినటు  చూసాత ర్ల. ఆ 
బ్రలకనీల ఎత్తత  వార సాానాలను బట్టు  ఉంటంది,'' అని 
అనాిర్ల. దానికి అనుచర్లలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ 
బ్రలకనీలు కేవలం ప్ర వకత ల నివాసాలై ఉంటాయా, 
వాట్టలో వార్ల త్ప్ప మరవరూ ప్ర వేశ్ంచరా?' అని 
వినివించుకునాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఎవర చేత్తలో 
నా పార ణం ఉందో ఆయన (త) సాకిష ! అలాు హ్ (త)ను 
విశాస్లంచి ప్ర వకత లను ధ్ృవీకరంచిన వారే వాట్టలో 
ప్ర వేశ్సాత ర్ల,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, ముస్సు మ్) 

 (3/1565)يح ( ح [ ) ص  14]  - 5625
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس  وَعْن أَِِبْ ه َر

ْْيِ  ْم ِمثْل  أَفِْئدةِ الط َ ل  الَْجن ََة أَقَْواٌم أَفِْئَدت ه  . َرَواه   ""يَْدخ 
   .ٌم ِل ْس م  

5625. (14) [3/1565 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో ఎటవంట్ట వార్ల ప్ర వేశ్సాత రంటే, వారి 
హృదయాలు ప్కుష ల హృదయాలాు  ఉంటాయి. అంటే 
స్నిిత్మైన, ఈరాష యదేాషాలకు దూరంగా ఉండే 
హృదయాలు ఉంటాయి. ఇంకా అల్లు హ్ (త)పై పూరత  
భారం కలిగి ఉంటాయి.'' (ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  15]  - 5626  (3/1565)[ ) م 
ْ َس  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ِعْيٍد قَاَل: َوَعْن أَِِب  قَاَل َرس 

َتَعاىل يَق ْول  ِْلَْهِل الَْجن َِة يَا أَْهَل الَْجن َِة فََيق ْول ْوَن لَب َْيَك   "إِن َ اهللَ 
:  .الَْخْْي  ك ل  ه  يِفْ يََدْيَك  وَ  َك َرب ََنا َوَسْعَديْ   ْم؟ َهْل َرِضْيت   فََيق ْول 
َما لََنا ََل نَْرََض يَا َرب ِ َوقَْدأَْعَطْيَتَنا َما لَْم ت ْعِط وَ  فََيق ْول ْوَن:

لَِك؟ أََحًداِمْن َخلِْقَك؟ فََيق ْول  أَََل أ ْعِطْيك ْم   أَفَْضَل ِمْن ذَ
َ يَا َرب   وَ  فََيق ْول ْوَن: لَِك؟ي   أ : أ ِحل     َشْيٍء أَفَْضل  ِمْن ذَ فََيق ْول 
َ  ِرْضَواِِنْ فَََل عَلَْيك ْم  ت ََفٌق عَلَْيِه   ْسَخط  عَلَْيك ْم بَْعَده  أَبًَدا". أ  .م 

5626. (15) [3/1565- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాు హ్(త) సారావాస్లతో ఇలా ఆదేశ్సాత డు, 'ఓ 
సారావాస్లారా!' అని అంటాడు. అది విని సారావాస్ 
లందరూ, 'మా ప్ర భూ! మేము స్లదధ ంగా ఉనాిం. ఇంకా 
మేలంతా నీ చేతులోు నే ఉంది,' అని అంటార్ల. అప్పపడు 
అలాు హ్(త), 'మీరు ఆనందంగా, సంతోషాలల్ప 
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ఉన్నార్భ?' అని అడుగుతాడు. దానికి సారావాస్లు, 
'ఓ మా ప్ర భూ! మే మలా ఆనందంగా, సంతోషంగా 
ఉండము. నీవు మాకు సృషిు తాలోు  ఎవారకీ 
ఇవానంత్గా ఇచిావేసావు,' అని అంటార్ల. అప్పపడు 
అలాు హ్ (త), 'దీనికంటే ఉనిత్మైన అనుగర హం మీకు 
ప్ర సాదించనా?' అని అంటాడు. దానికి వార్ల, 'దీనికంటే 
ఉత్త మమైన అనుగర హం మరొకట్ట ఏముంటంది?' అని 
అంటార్ల. దానికి అలాు హ్(త), 'నేను మీకు నా ప్రర త్తని 
ప్ర సాదిసాత ను,' అని అంటాడు.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1565)[ ) صحيح (  16]  - 5627
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ   ْيَرةَ أَن َ َرس  وَعْن أَِِبْ ه َر

َتمَن َ فََيَتَمَن    :أَْدََن َمْقَعِد أََحِدك ْم ِمَن الَْجن َِة أَْن يَق ْول  لَه  
َيَتَمَن  فََيق ْول  لَه : َهْل َتَمن َ  فََيق ْول  لَه : فَإِن َ   .ْم ْيَت؟ فََيق ْول  نَعَ َو
ْسِلٌم "لََك َما َتَمن َْيَت َوِمثْلَه  َمَعه      .. َرَواه  م 

5627. (16) [3/1565 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో మీలో అందరకంటే అలప త్రగత్తకి చెందిన 
వయకిత తో అలాు హ్(త),'కోర్లకో,' అని అంటాడు. అత్డు 
కోర్లకుంటాడు, ఇంకా కోర్లకుంటాడు. అప్పపడు 
అలాు హ్ (త), 'కోర్లకునాివా?' అని అంటాడు. దాని 
కత్డు కోర్లకునాిను,' అంటాడు. అప్పపడు 
అలాు హ్(త) నీవు కోర్లకుని దానికంటే ఒకికంత్ 
అధికంగా ఇవాటం జరగింది,' అని అంటాడు.'' 
(ముస్లు మ) 

 (3/1565)ح ( [ ) صحي  17]  - 5628
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: وَعْنه   "ِسْيَحان    قَاَل َرس 

َن أَْنَهاِر الَْجن َةِ  و ِجْيَحان  وَ  ْسِلٌم "الْف َرات  َوالن ِْيل  ك ل ٌ م ِ  . . َرَواه  م 
5628. (17) [3/1565 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సీ'హాన్, జీ'హాన్, ఫుర్రత్, నీల్ మొదలైన 
నదులనిాంటికీ  సారాంలోని నదులతో సంబంధ్ం 
ఉంది.''  26  (ముస్లు మ్)  

 

26) వివరణ-5628: ఫురాత్, నీల్ ఇవి ప్ర ఖాయత్ నదులు. 

ఫురాత్ ఇరాఖ్లో, నీల్ ఈజిప్పు లో జీ'హ్నన్, స్త్'హ్నన్ 

 (3/1566)[ ) صحيح (  18]  - 5629
ِكَر لََنا أَن َ الَْحَجرَ  ََق ِمْن  ي لْ وَعْن ع ْتَبَة بِْن َغْزَواَن قَاَل: ذ 

يْ  ا قَْعًرا َواهلِل  هَ ًفا ََل ي ْدِرك  لَ َشَفِة َجَهن ََم فََيْهِوْي فِْيَها َسْبِعْْيَ َخِر
ِكَر لََنا أَن َ َما بَْْيَ ِمْصَراَعْْيَ ِمْن َمَصاِرْيِع  لََقْد ذ  لَت ْمَلن َ َو

لََيأْتَِْي َ عَلَْيَها ة  أَْربَِعْْيَ َسَنًة َو  َوه َو كَِظْيٌظ م َِن  ٌم يَوْ  الَْجن َِة َمِسْْيَ
ْسِلٌم   َحاِم". َرَواه  م    .الز ِ

5629. (18) [3/1566 -దృఢం] 
'ఉత్బహ్ బిన్ 'గజవాన్ కథనం: ఒకవేళ నరకంలో 
రాయి విస్లరతే 70 సంవత్సరాల వరకు అది నరకం 
అడుగుకు చేరదు. అల్లు హ్ సాకిష ! అంత్ లోత్తగా 
ఉనిప్పట్టకీ అది అవిశాాస్లతో నిండిపోత్తందని మా 
ముందు ప్ర సాత వించటం జరగింది. 'ఉత్బహ్ కథనం: 
''సారాంలోని దాారాల త్లుప్పల మధ్య దూరం 40 
సంవత్సరాల ప్ర యాణ దూరం ఉంటంది. ఇంత్ 
విశాలంగా ఉనిప్పట్టకీ సారావాస్లతో నిండి 
ఉంటందని, ప్ర సాత వించటం జరగింది.'' (ముస్లు మ్) 

----- 

لَْفْصل  الث َاِِنْ   َ     రండవ విభాగం ا
 (3/1566)  [ ) صحيح لشواهده ( 19]  - 5630

ْيَرةَ قَالَ  وْ َعْن أَِِبْ ه َر : يَا َرس  ؟: ق لْت  ِلَق الَْخلْق   َل اهلِل ِمم َ خ 
ْن ذََهٍب  قَاَل:"ِمَن الَْماِء". َها؟ قَاَل: "لَِبَنٌة م ِ لَْجن َة  َما بَِناؤ  َ ق لَْنا: ا

َها  ٍة َوِمََلط  ْن فِض َ لَِبَنٌة م ِ َ َو َها الل  ْؤل ؤ  الِْمْسك  اْْل ذْفَر  َوَحْصَباؤ 
ْعَفَران  مَ َوالَْياق ْوت  َوت رَبت هَ  ل َها يَْنَعم  َوََل يَْبأَس   ْن ا الز َ  ي َْدخ 

ْم". ْم َوََل يَْفََن َشَباب ه  يَْخل د  َوََل يَم ْوت  َوََل يَْبىَل ثَِياب ه  َرَواه    َو
ا ِمِذي   َوالد َ ْ  َرِمي    أَْحَمد  َوالّت ِ

5630. (19) [3/1566 -స్తకిులచే దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ''ఓ ప్ర వకాత ! సృషిు తాలను 
ఎలా సృషిు ంచటం జరగింది,' అని వినివించు 

 

స్లరయాలోని నదులు. ఇవి పార చీన ప్టు ణాలు 'త్ర్'తూస్, 

మ'స్త్'సహ్ లకు దగారనుండి ప్ర వహిస్ర న్నాయి. ఇంకా 

రూమ్ సముదర ంలో కలుస్ర న్నాయి. ఈ నాలుగు 

నదులకు సారాంలోని నదులతో సంబంధ్ం ఉంది. వీట్టకి 

చ్చలా ప్ర తేయకత్ ఉంది. అంటే ఇకకడి అనుగర హ్నలు 

సారాంలోని అనుగర హ్నలకు పోలి ఉనాియి. 
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కునాిను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీట్టతో,' అని అనాిర్ల. 
మళ్ళీ మేము, 'సారాానిి ఎలా సృషిు ంచటం జరగింది,' 
అని ప్ర శ్ించ్చము. దానికి ప్ర వకత  (స), ''ఒక ఇటక 
బంగారంతో, మరొక ఇటక వెండితో. ప్రమళ 
భరత్మైన కస్తత రని ఇస్క స్లమంటు  సాానంలో 
ఉప్యోగించటం జరగింది. దాని కంకర రాళ్ళీ 
ముతాయలు, వజార లు, దాని మట్టు గా కస్తత రని  
ఉప్యోగించటం జరగింది. అందులో ప్ర వేశ్ంచిన వయకిత , 
స్ఖశాంత్తలతో ఉంటాడు. ఏనాడూ దుుఃఖ 

విచ్చరాలకు గురకాడు. శాశాత్ంగా సజీవంగా 
ఉంటాడు. అత్డి దుస్త లు మాస్లపోవు. అత్డి 
యవానం నశ్ంచదు అని ప్ర వచంచారు.'' (అ'హాద్, 
త్తరాజి', దారీా)  

 (3/1566)[ ) ضعيف (  20]  - 5631
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنه  قَاَل:ََ و "َما يِف  قَاَل َرس 
ِمِذي    "َل َ َوَساق َها ِمْن ذََهٍب ِة َشَجَرةٌ إِ الَْجن َ  ْ  .. َرَواه  الّت ِ

5631. (20) [3/1566 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో ఉని చెటు కు బంగార్ల కమాలు ఉంటాయి.'' 
(త్తరాజి') 

 (3/1566) [ ) صحيح ( 21]  - 5632
ْول  اهللِ قَالَ  وَعْنه  قَاَل: "إِن َ يِف  صىل اهلل عليه وسلم:  َرس 

َرَواه    َتْْيِ ِماَئٍة عَاٍم".ا بَْْيَ ك ل ِ َدَرجَ اَئَة دََرَجٍة مَ مِ الَْجن َِة 
ْيٌب  ِمِذي   َوقَاَل:َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر ْ  الّت ِ

5632. (21) [3/1566- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో 100 త్రగత్తలునాియి. ప్ర త్త రండు 
త్రగత్తల మధ్య 100 సంవత్సరాల ప్ర యాణ దూరం 
ఉంది.'' (త్తరాజి' /  ప్రర మ్రణికం, ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1566)[ ) ضعيف (  22]  - 5633
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:   قَاَل َرس 

َ "إِن َ يِف الَْجن َِة ِمائَ  ْوا يِف أْحَداه ن َ  ن َ ٍة دََرَجٍة لَْو أ لَِمْْيَ اْجَتَمع   الَْعا
 ْ مِ لََوِسَعَْت  ْ ْيٌب ذِ ". َرَواه  الّت ِ   ي   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر

5633. (22) [3/1566 -బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''సారాంలో 100 త్రగత్తలు ఉనాియి. ఒకవేళ ప్ర ప్ంచ 
ప్ర జలందరూ ఏదైనా ఒకే త్రగత్తలో ఏకమైన్న, అది 
అందరకీ సరపోత్తంది.''  (త్తరాజి' /  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1567) ضعيف ( )[  23]  - 5634
ٍش  َوَعْنه  َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم يِفْ قَْولِِه َتَعاىل  )َوف ر 

ْرف ْوَعةٍ  َها لَك َما بَْْيَ  (34: 56؛م َ ْرتَِفاع  َماِء َواْْلَْرِض قَاَل:"اِ   الس َ
ة  َخْمِس  ِمِذي   وَ "ِماَئِة َسَنةٍ  َمِسْْيَ ْ  قَاَل: َهَذا َحِدْيٌث . َرَواه  الّت ِ

ْيٌب    .َغِر
5634. (23) [3/1567- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అలాు హ్ 

(త) ఆదేశం: ''ఫురుషిమ్ మర్ఫూ'అహ్'' (అల్ 
వాఖఅహ్, 56:34) గురంచి వాయఖాయ నిస్తత  ఆ ప్డకల 
ఎత్తత  భూమాయకాశాల మధ్య దూరం అంత్ ఉంటంది. 
అంటే 500 సంవత్సరాల దూరం ఉంటంది,'' అని 
అనాిర్ల. (త్తరాజి'  /  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1567)[ ) ضعيف (  24]  - 5635
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْنه  قَاَل: َل   قَاَل َرس  "إِن َ أَو َ

ل ْوَن الَْجن ََة يَوْ ز ْمَرةٍ  ْوِهِهْم َعىَل ِمثِْل  يَْدخ  َمِة َضْوء  و ج  َم الِْقَيا
نَِية  َعىَل ِمثِْل أَْحَسِن  َمِر لَْيلََة الَْبْد َضْوِء الْقَ  َرة  الث َا م  ِر َوالز  

ْ َزْوَجَتاِن َعىَل ك ل ِ َزْوَجٍة   ٍل ِمهْْن  َماِء لِك ل ِ َرج  كَْوكٍَب د ر ِي ٍ يِفْ الس َ
ل ًَة ي َرى م خ  َسبْ  ْوَن ح  ِمِذي   "اقَِها ِمْن و ََرائَِهاَس ع  ْ    .. َرَواه  الّت ِ

5635. (24) [3/1567 -బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం నాడు అందరకంటే ముందు  
సారాంలో ప్ర వేశ్ంచేవార ముఖాలు వెనెిల చందుర డిలా 
మర్లస్తత  ఉంటాయి. ఆ త్ర్లవాత్ సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంచేవార ముఖాలు నక్షతిాలాు  మర్లస్తత  
ఉంటాయి. వారలో ప్ర త్త ఒకకరకి ఇదు ర్ల భారయలు 
ఉంటార్ల. ప్ర త్త ఒకక భారయ శరీరంపై 70 దుస్త లు 
ఉంటాయి. వార చీలమండల ఎముకలోు ని మూలుగ 
(మజజ ) కనబడుతూ  ఉంటంది.'' (త్తరాజి') 

 (3/1567) لشواهده (  [ ) صحيح  25]  - 5636
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َ َوَعْن  ي ْعََط  " ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:نٍَس َعِن الن َ أ

ةَ ةِ ْؤِمن  يِف الَْجن َ الْم   ْوَل   قِْيَل:   كََذا َوكََذا ِمَن الِْجَماِع".  ق و َ يَا َرس 
لَِك؟ قَاَل: ي ِطْيق  ذَ ة ِماَئةٍ  اهلِل أَْو ِمِذي   "" ي ْعََط ق و َ ْ    .. َرَواه  الّت ِ

5636. (25) [3/1567- స్తకిులచే దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''సారాంలో విశాాస్లకి 
అత్యధిక సంభోగశకిత  ప్ర సాదించబడుత్తంది,'' అని 
ప్ర వచించ్చర్ల. అప్పపడు, ''ప్ర వకాత ! అంత్శకిత  మనిషికి 
ఉంటందా?'' అని వినివించుకోగా, ప్ర వకత  (స), 
''సారాంలో ఒక వయకిత కి 100 మంది శకిత  ప్ర సాదించటం 
జర్లగుత్తంది,'' అని అనాిర్ల. (త్తరాజి') 

 (3/1567)[ ) ضعيف (  26]  - 5637
بِْن أَِِبْ َوق َاٍص َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن َسْعدِ 

ْفٌرِمم َا يِف الَْجن َِة بََدا لََتَزْخَرفَْت لَه  َما بَ  قَاَل: ْْيَ  "لَْو أَن َ َما يَِقل   ظ 
َماَوا ًَل ِمْن أَْهِل الَْجن َِة اط َ ِت َخَواِفِق الس َ لَْو أَن َ َرج  لََع   َواْْلَْرِض َو

ْمس   فََبَدا أََساوِ  ْمِس كََما َتْطِمس  الش َ ه  َضْوَء الش َ َره  لََطَمَس َضْوؤ 
ْوِم  ْيٌب  ."َضْوَء الن  ج  ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ   .َرَواه  الّت ِ

5637. (26) [3/1567 -బలహీనం] 
స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖాఖ 'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ సారాంలోని గోర్లకు సమానమైన 
వస్త వు కూడా ప్ర ప్ంచంలో ప్డితే దానివలు  భూమాయ 
కాశాల మూలలనీి అందంగా అయిపోతాయి. సారా 
వాస్లోు ని ఎవరైనా ప్ర ప్ంచంవైెప్ప తొంగిచూసేత , ఆమ 
చేత్తకడియాలు ప్డితే, ఆ వెలుగు, కాంత్త స్తర్లయని 
మరలింప్జేస్త ంది. స్తర్లయడు రాగానే నక్షతిాల వెలుగు 
అదృశయం అయినటు .''  (త్తరాజి' /  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1567)[ ) ضعيف (  27]  - 5638
ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ ه َر  قَاَل َرس 

ْردٌ كَْحىَل ََل الَْجن َ  "أَْهل   ْردٌ م  ْم َوََل َتْبىَل   ِة ج  يَْفََن َشَباب ه 
ْم". ْ  َرَواه   ثَِياب ه  رَ الّت ِ ا  .ي   مِ ِمِذي   َوالد َ

5638. (27) [3/1567 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారావాస్లు శరీరంపై వెంటికలు లేనివారగా 
ఉంటార్ల. వార కళ్ళీ నలు గా ఉంటాయి. వార యవానం 
నశ్ంచదు. బటు లు మాస్లపోవు.''  (త్తరాజి', దారీా) 

 (1568/ 3)سن بما قبله (  [ ) ح  28]  - 5639

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َعاِذ بِْن َجَبٍل أَن َ الن َ  َوَعْن م 
ِلْْيَ أَبْ  ْردًا َمَكح َ ْردًا م  ل  أَْهل  الَْجن َِة الَْجن ََة ج    -َناَء ثَََلثِْْيَ "يَْدخ 

ِمِذي   "َسَنةً  -ٍث و َثَََلثِْْيَ أَْو ثَََل  ْ    .. َرَواه  الّت ِ
5639. (28) [3/1568- పూరవ ప్రర మ్రణికం] 
మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారావాస్లు సారాంలో ప్ర వేశ్ంచినప్పడు, వార 
శరీరంపై వెంటికలు ఉండవు. అంటే గడాం లేకుండా 
యవానంలో ఉంటార్ల. వారకి నలు ని కళ్ళీ ఉంటాయి. 
ఇంకా 30 లేదా 33 సంవత్సరాల వయస్సలో 
ఉంటార్ల.'' (త్తరాజి') 

 (3/1568)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 5640
لَْت: ْوَل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت أَِِبْ بَْكٍرقَا َسِمْعت  َرس 

ِكَرلَه  ِس  عليه و ِكب  يِف ِس "يَ  ْدَرة  الْم ْنَتََه قَاَل:سلم َوذ  ا الر َ ْْي 
 َ ِكٍب ْو يَْسَتِظل   بِِظل ِ ِظل ِ الَْفَنِن ِمْنَها ِماَئَة َسَنٍة أ َشك َ  -َها ِماَئة  َرا

اِوْي  "  - الر َ َهِب كَأَن َ ثََمَرَها الِْقََلل  َرَواه   .فِْيَها فََراش  الذ َ
ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا َحِديْ  ْ ْيٌب الّت ِ  ٌث َغِر

5640. (29) [3/1568- అప్రిశోధితం] 
అసాా' బిన్తె అబీ బక్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు 
స్లద్రత్తల్ మున్త్హ్న  గురంచి ప్ర సాత వించటం జరగింది. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స)ను నేను ఇలా ప్ర వచిస్తత  ఉండగా 
వినాిను: ''స్లద్రత్తల్ మున్త్హ్న నీడలో ఒక వయకిత  
వాహనంపై 100 సంవత్సరాలు వేగంగా ప్ర యాణం చేస్తత  
ఉంటాడు. లేదా దాని నీడలో 100 మంది కూరోా గలర్ల. 
స్లద్రత్తల్ మున్త్హ్నపై, బంగార్ల పిచుాకలు 
ఉంటాయి. దాని ప్ళ్ళీ కుండలాు  ఉంటాయి.'' (త్తరాజి'  
/  ఏకోల్లు ఖనం) 

 ( 3/1568)[ ) حسن (  30]  - 5641
وْ  :وَعْن أَنٍَس قَالَ  ِئَل َرس  ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  س 

؟َمااْل  نِْيِه اهلل  يَْعِِن يِف  َكْوثَر     الَْجن َِة أََشد   قَاَل: "ذَاَك نَْهر  أَْعَطا
بَِياًضا ِمَن الل َََبِ َوأَْحىَل ِمَن الَْعَسِل فِْيِه َطْْيٌ أَْعَناق َها كَأَْعَناِق 

ِر" ز  : إِن َ َهِذهِ لََناِعَمةٌ  .الْج  َمر  ْول  اهلِل صىل اهلل   .قَاَل ع  قَاَل َرس 
ِمِذي    ."أَكَلَت َها أَْنَعم  ِمْنَها" :وسلم هعلي ْ    .َرَواه  الّت ِ

5641. (30) [3/1568- ప్రర మ్రణికం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, ''కౌస'ర, అంటే 
ఏమిటి,'' అని ప్ర శ్ించడం జరగింది. దానికి ప్ర వకత  (స), 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 1990 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
''అది ఒక కాలువ, అలాు హ్ దానిి నాకు ప్ర సాదించ్చడు. 
సారాంలో దాని నీర్ల పాలకంటే తెలు గా, తేనెకంటే 
త్తయయగా ఉంటాయి, అందులో ఉని ప్కుష ల మడలు 
ఒంట్ట మడలాు  పొడవుగా ఉంటాయి,'' అని అనాిర్ల. 
అప్పపడు 'ఉమర్ (ర), ''అయితే అవి బ్రగా బలిస్ల 
ఉంటాయి మర,'' అని అనాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స), ''ఆ 
ప్కుష లను త్తనే సారావాస్లు కూడా ఆ ప్కుష ల కంటే 
బ్రగా బలిస్ల ప్పషిు గా ఉంటార్ల,'' అని అనాిర్ల. 
(త్తరాజి') 

 (3/1568)(   [ ) ضعيف 31]  - 5642
ًَل قَاَل: ْيَدةَ أَن َ َرج  ْوَل اهلِل َهْل يِف الَْجن َِة ِمْن   وَعْن ب َر يَا َرس 

َها َة فَََل َتَشاء  أَْن ت ْحَمَل فِيْ َخْيٍل؟ قَاَل:"إِن َ اهلَل أَْدَخلََك الَْجن َ 
ْئَت إَِل  ِش  الَْجن َِة َحْيث  َعىَل فََرٍس ِمْن َياْق ْوَتٍة َحْمَراَء يَِطْْي  بَِك يِف 

ٌل فََقاَل: .فََعلَْت" ْوَل اهلِل َهْل يِف الَْجن َِة ِمْن إِبٌِل؟   َوَسأَلَه  َرج  يَاَرس 
ْل لَه  َما قَاَل لِ  قَاَل:  اهلل   َك "إِْن ي ْدِخل   فََقاَل: َصاِحِبِه.فَلَْم يَق 

َك  ْت عَْين َك"  الَْجن ََة يَك ْن لََك فِْيَها َما اْشَتَهْت َنْفس  لَذ َ َرَواه    .َو
ِمِذي    ْ  .الّت ِ

5642. (31) [3/1568 -బలహీనం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత , ''ఓ ప్ర వకాత ! సారాంలో 
గురార లు కూడా ఉంటాయా? '' అని వినివించు 

కునాిడు. దానికి ప్ర వకత  (స), ''నినుి సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంప్జేసేత , నీవు కోరతే ఎరర ని గురర ం నినుి తీస్కని 
సారాంలో ఎగుర్లతూ ఉంటంది,'' అని అనాిర్ల. మరో 
వయకిత , ''ఓ ప్ర వకాత ! సారాంలో ఒంట్టలు కూడా ఉంటాయా?'' 
అని ప్ర శ్ించ్చడు. ప్ర వకత  (స) సమాధ్యనంగా, ''అలాు హ్ 
నినుి సారాంలో ప్ంపిన త్రాాత్ నీవు కోరన, నీ కళీకు 
నచిాన ప్ర త్త వస్త వు అకకడ లభిస్త ంది,'' అని 
అనాిర్ల.  (త్తరాజి') 

 (3/1568)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 5643
ْ أَي  ْوَب قَالَ  أََت الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم أَْعَراِِب ٌ  : َوَعْن أَِِب

ْ أ حِ  َقاَل:فَ  ْوَل اهلِل إِِن ِ قَاَل   الَْخْيَل أيَِف الَْجن َِة َخْيٌل؟ب   يَا َرس 
ْول  اهلِل صىل ْن أ ْدِخلَْت الَْجن ََة أَتِْيَت  "إِ   اهلل عليه وسلم:َرس 

ِملَْت عَلَْيِه ث م َ َطاَربَِك َحْيث   بَِفَرٍس ِمْن يَاْق ْوَتٍة لَه  َجَناَحاِن فَح 
. َرَواه   .ِشْئَت" ِمِذي   ْ لَْقِوي ِ  ٌث َوقَاَل َهَذا َحِديْ   الّت ِ  لَْيَس بِا

اِوْي ي َضع َف  يِف  َحم ََد بَْن   الَْحِدْيِث َوَسمِ َوأَب ْوَسْوَرةَ الر َ ْعت  م 
: الَْحِدْيِث يَْرِوْي  أَب ْوَسْوَرةَ  إِْسَماِعْيَل يَق ْول  ْنَكر  ِكْْيَ  َهَذام   .َمَنا

5643. (32) [3/1568 -అప్రిశోధితం] 
అబూ అయూయబ్ అ'నాసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వదు కు ఒక ప్లు వాస్ల వచిా, 'ఓ అలాు హ్ ప్ర వకాత ! 
గురార లంటే నాకెంతో ఇషు ం, సారాంలో గురార లు 
ఉంటాయా?' అని ప్ర శ్ించ్చడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 
''ఒకవేళ సారాంలో నీకు ప్ర వేశంలభిసేత , నీకు ముతాయల 
గురర ం ఇవాబడుత్తంది. దానికి రండురకకలు 
ఉంటాయి. ఆ త్ర్లవాత్ నినుి దానిపై కూరోాబ్నటు టం 
జర్లగుత్తంది. నీవు కోరన చోట్టకి ఆ గురర ం నినుి 
తీస్కని ఎగుర్లత్తంది,'' అని అనాిర్ల. (త్తరాజి' / 
బలహీనం, తిరస్కృతం)  

 (3/1569)[ ) صحيح (  33]  - 5644
ْيَدةَ قَاَل:وَعْن  ْول   ب َر   صىل اهلل عليه وسلم: اهللِ قَاَل َرس 

ن ْوَن ِمْنَها ِمْن هَ َج أَْهل  اْل " ٍ ثََما ْوَن َوِماَئة  َصف  ِة ن َِة ِعْشر  ِذهِ اْْل م َ
 َ ْوَن ِمْن َسائِِر اْْل َمِم". بَ رْ َوأ َرِمي     ع  ا ِمِذي   َوالد َ ْ َرَواه  الّت ِ

ْورِ     .َوالَْبْيَهِقي   يِفْ ِكَتاِب الَْبْعِث َوالن  ش 
5644. (33) [3/1569 -దృఢం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారావాస్లోు  120 ప్ంకుత లు ఉంటాయి. వాట్టలో 80  
నా అనుచర సమాజానికి చెందినవి. మిగిలిన 40 ఇత్ర 
అనుచర సమాజాలకు చెందినవి.'' (త్తరాజి', దారీా, 
బై్నహఖీ-/కిత్రబిల్ బ'అస్' వనుాషూర్) 

 (3/1569)دراسته (  [ ) لم تتم 34]  - 5645
ِلٍم َعْن  َ َوَعْن َسا ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   بِْيِه قَاَل: أ قَاَل َرس 

ِِت ال َِذْيَن "بَاب   وسلم: ة     أ م َ ه  َمِسْْيَ ل ْوَن ِمْنه  الَْجن ََة َعْرض  يَْدخ 
ْوَن عَلَْيِه َحّت  َتكَ  ْم لَي ْضَغط  ِد ثَََلثًا ث م َ إِن َه  ِ ِكِب الْم َجو  ا ادَ  الر َ

ْول   ْ َتز  ِكُب   ِمِذي   َوقَاَل َهَذا َحِدْيٌث َضِعْيٌف  ل . َرَواه  ا"َمَنا ْ ّت ِ
َحم َ  َل َعْن َهَذا الَْحِدْيِث فَلَْم يَْعِرْفه  َد بَْن إِْسَماِعيْ َوَسأَلْت  م 

لِد  بْن  أَِِبْ  َوقَاَل: ِكْْيَ َخا  .بَْكٍر يَْرِوي الَْمَنا
5645. (34) [3/1569- అప్రిశోధితం] 
సాలిమ్ త్న త్ండిర  దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''నా అనుచర సమాజం సారాంలోనికి ప్ర వేశ్ంచే దాారం 
వెడలుప మూడు రోజులు గురర ం వేగంగా ప్రగతేత టంత్ 
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వెడలుపగా ఉంటంది. అది అంత్ వెడలుప 
ఉనిప్పట్టకీ, నా అనుచర సమాజం సారాంలో 
ప్ర వేశ్ంచేటప్పడు జనంవలు  చ్చలా ఇర్లకుగా 
అయిపోత్తంది. చివరకి  ఒకర భుజాలు మరొకర 
భుజాల మధ్య రాపిడి జర్లగుత్తంది.'' (త్తరాజి' / 
బలహీనం,  తిరస్కృతం) 

 (3/1569)ضعيف (  )[  35]  - 5646
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 
ْوقًا مَ  وَ وسلم: "إِن َ يِف الَْجن َِة لَس  ر   ا فِْيَها ِشرى َوََل بَْيٌع إَِل  الص  

ل  ص   ج  َِجاِل َوالن َِساِء فَإِذَا اْشَتََه الر َ  ".اْوَرةً دََخَل فِْيهَ ِمَن الر 
ْيٌب  ِمِذي   وقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ   َرَواه  الّت ِ

5646. (35) [3/1569- బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాంలో ఒక 
బజార్ల ఉంది. కాని అందులో కరయ వికరయాలు జరగవు. 
స్త్త ీ ప్పర్లషుల ఫోట్లలు అకకడ ఉంటాయి. ఎవర్ల ఏ 
చితిానిి ఇషు ప్డితే, ఆ రూప్ంలా మారపోతార్ల.'' 
(త్తరాజి'  /  ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1569)[ ) ضعيف (  36]  - 5647
ْيَرةَ فََقاَل أَب ْو وَعْن َسِعْيِد بِْن الْم َسي َِب أَن َه  لَِقَي أَبَا ه   َر

ْيَرةَ: أَْسأَل   ْوِق الَْجن َةِ  ه َر . فََقاَل  اهلَل أَْن يَْجَمَع بَْيِِنْ َوبَْيَنَك يِف س 
َ َسِعْيٌد:  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  أ ِِنْ َرس  ْوٌق؟ قَاَل: نََعْم أَخَّبَ فِْيَها س 

لِِهْم وسلم: "إِن َ أَْهَل الَْجن َِة إِذَا دََخل ْوَها نََزل وْ  ا فِْيَها بَِفْضِل أَْعَما
م َعِة ِمْن أَي َاِم الد   ث م َ ي ْؤذَ  ِر يَْوَم الْج  ْم يِف ِمْقَدا ْنَيا  ن  لَه 
ْوَن  ْور  ْم يِفْ َرْوَضٍة ِمْن   فََيز  ى لَه  َيَتَبد  ه  َو ْم َعْرش  ز  لَه  يَّْبَ ْم َو َرب َه 

ْم َمَناِبر  ِمْن ن   ِمْن ل ْؤل ٍؤ  ِريَاِض الَْجن َِة فَي ْوَضع  لَه  ْوٍر َوَمَناِبر 
َهٍب ْن يَاْق ْوٍت َوَمَناِبر  ِمْن َزبٍَرَجٍد َوَمَناِبر  ِمْن ذَ َوَمَناِبر  مِ 
يَْجِلس  أَدَنَاه ْم  َوَمَناِبر  ِمْن  ٍة َو ْ دَِِن ٌ  -فِض َ َعىَل ك ْثَباِن   -َوَما فِهْْيِ

ْ الِْمْسِك َواْلكَاف ْوِر َما يََرْون  أَن َ أَْصَحاَب  اْلك َراِسي ِ بِأَفَْضَل ِمهْْن 
ْوَل اهلِل َوَهْل نَ  ."َمْجِلًسا : يَا َرس  ْيَرةَ: ق لْت  َرى َرب ََنا؟  قَاَل أَب ْو ه َر
ْمِس َوالَْقَمِر لَْيلََة الَْبْدِر؟  :قَالَ  ْؤيَِة الش َ "نََعْم َهْل َتَتَماَرْوَن يِف ر 

ْؤيَِة َرب ِك ْم َوََل يَْبََق يِف "ق لَْنا: ََل. قَاَل: "كََذلَِك ََل َتَتَماَروْ    َن يِفْ ر 
ٌل إَِل  َحاَضَره  اهلل  م َحاَضَرةً  لَِك الَْمْجِلِس َرج  َحّت  يَق ْول   ذَ

ْبَن ف ََلٍن أََتْذك ر  يَْوَم ق لَْت كََذا َوكََذا؟ لِلر َ  : َيا ف ََلن ا ْ ِل ِمهْْن  ج 
ْنَيا َرتِِه يِف الد   ه  بَِبْعِض غََدا ر  : يَا َرب ِ أَفَلَْم َتْغِفْر فَي َذك ِ . فََيق ْول 

لَ ِلْ  : بَىَل فَِبَسَعِة َمْغِفَرِِتْ بَلَْغَت َمْْنِ ا ه ْم  نَ َتَك َهِذهِ. فََبيْ ؟ فََيق ْول 

ْ ِطْيًبا   ْ َسَحاَبٌة ِمْن فَْوقِِهْم فَأَْمَطَرْت عَلهَْْيِ لَِك َغِشَيَْت  َعىَل ذَ
ْوا ِمثَْل ِرْيحِه َشْيًئا ْوا إِىل مَ  لَْم يَِجد  َيق ْول  َرب  َنا: ق ْوم  ا قَط   َو

ْوا َما اْشَتَهيْ  ذ  وْ أَعَْدْدت  لَك ْم ِمَن اْلَكَراَمِة فَخ  ا قَْد قًت ْم فََنأِِْتْ س 
لَْم   ي ْوِن إِىل ِمثْلِِه َو ِر الْع  َحف َْت بِِه الَْمََلئَِكة  فِْيَها َما لَْم َتْنظ 

رْ  لَْم يَْخط  َهْيَنا  َعىَل الْق ل ْوِب فَي ْحَمل  لََنا َما اْشتَ  َتْسَمِع اْْلذَان  َو
لَِك ال  ْوِق يَلََْق أَهْ لَْيَس ي َباع  فِْيَها َوََل ي ْشَّتى َويِف ذَ  الَْجن َِة  ل  س  

ْم بَْعًضا ه  ل  ذ و الَْمْْنِلَِة الْم ْرَتِفَعِة  "بَْعض  . قَاَل: "فَي ْقِبل  الر َج 
ْ دَِِن ٌ وَ  -فََيلََْق َمْن ه َو د ْونَه   ه  َما يَرَ  -َما فِهْْيِ ْوع  عَلَْيِه ِمَن   ىفََْي 

لَْيِه َما ه َو  َحّت  ي َتَخي ََل عَ  الل َِباِس فِْيَما يَْنَقِضْي آِخر  َحِدْيِثهِ 
لَِك أَن َه  ََل يَْنَبِغْي ِْلَْحٍد أَْن ي َْحَزَن فِْيَها ث م َ   أَْحَسن  ِمْنه  َوذَ

: مَ نَْنَصِرف  إِىل َمَناِزلَنَ  َنا فََيق ْْلَ َنا أَْزَواج  ْرَحًبا َوأَْهًَل  ا فََيَتلَق َا
قَْتَنا عَلَْيِه أَفَْضَل ِمم َا فَارَ لََقْد ِجْئَت َوإِن َ بَِك ِمَن الَْجَماِل 

يَِحق  َنا أَْن نَْنَقِلَب  لَْسَنا الَْيْوَم َرب ََنا الَْجب َاَر َو : إِن َا َجا فََيق ْول 
ْنَقلَبْ  ْبن  َماَجه   َنا".بِِمثِْل َما ا ِمِذي   َوا ْ :  َرَواه  الّت ِ ِمِذي   ْ َوقَاَل الّت ِ

ْيٌب    .َهَذا َحِدْيٌث َغِر
5647. (36) [3/1569 -బలహీనం]  
స'యీద్ బిన్ ముసయియబ్ (ర) కథనం: అత్ను అబూ 
హురైరహ్ను కలిసార్ల. అబూ హురైరహ్ (ర), 
'అలాు హ్(త) మనిదు రనీ సారాంలోని బజార్లలో కలిసే 
భాగయం ప్ర సాదించు గాక!' అని పార రాంచ్చర్ల. దానికి 
స'యీద్, 'సారాంలో బజార్ల ఉంటందా,' అని 
అడిగార్ల. దానికి అబూ హురైరహ్ (ర), 'అవును, నాకు 
ప్ర వకత  (స) దీనిి గురంచి తెలిపార్ల, సారావాస్లు త్మ 
త్మ కరాల ప్ర కారం సారాంలో ప్ర వేశ్సేత , వారకి పార ప్ంచిక 
జీవిత్ంలోని ఒక శుకర వారం అంత్ గడువు లభిస్త ంది. 
వార్ల త్మ ప్ర భువును దరశసాత ర్ల. వార కోసం 
అలాు హ్(త) స్లంహ్నసనం ప్ర త్యక్షం అవుత్తంది. 
సారావాస్ల దరశనారాం అలాు హ్(త) సారాంలోని ఒక 
పదు  తోటలో ప్ర త్యక్షం అవుతాడు. సారావాస్లకు 
దరశనం ఇసాత డు. ఆ తోటలో సారావాస్ల కరకు 
వెలుగు మంబర్లు , ముతాయల మంబర్లు , వజార ల 
మంబర్లు , బంగార్ల మంబర్లు , వెండి మంబర్లు  ఏరాపట 
చేయబడతాయి. వీరలో అత్యంత్ అలప త్రగత్తకి 
చెందిన వార్ల కస్తత ర మరయు కరూపరం దిబాలపై 
కూర్లాంటార్ల. వీరలో ఎవారకీ అవమానం జర్లగదు. 
ఇంకా ఇత్ర్లలు మాకంటే ఉనిత్తలు అనే ఆలోచనే 
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వారకి రాదు,'' అని అనాిర్ల. అప్పపడు నేను, ''ఓ 
ప్ర వకాత ! ఆ రోజు మేము మా ప్ర భువును చూడగలమా?'' 
అని వినివించుకునాిను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''అవును  
నిససందేహంగా మీర్ల ప్గలు స్తర్లయణి, వెనెిల రాతి్తలో 
చందుర ణి చూడటంలో కషు ం కలుగుత్తందా?'' అని 
ప్ర శ్ించ్చర్ల. దానికి మేము, 'ఎంత్మాతి్ం కాదు,' అని 
అనాిం. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'అదేవిధ్ంగా ఆ రోజు 
మీర్ల మీ ప్ర భువును చూడటంలో కష్ట ంగా ఉనా 

వారవరూ ఉండర్ల.' చివరకి అలాు హ్(త) అకకడుని 
వారలో ఒక వయకిత ని ఉదేు శ్ంచి, 'ఓ ఫలానా వయకీత ! నువుా 
ఫలానా రోజు ఇలా చేసావు గుర్లత ందా?' ఇంకా కనిి 
వాగాు న భంగాలు గుర్లత చేసాత డు. అప్పపడా వయకిత , 'ఓ నా 
ప్ర భూ! మీర్ల ఆ పాపాలను మనిించలేదా?' దానికి 
అలాు హ్ (త), 'నా కార్లణయం విశాలత్ వలేు  నువుా 
ఇకకడికి చేర్లకో గలిగావు,' అని అంటాడు.  
ఆ త్ర్లవాత్ వారందరూ ఆ సా్లత్తలోనే ఉంటార్ల, ఒక 
మేఘం వచిా వారపై ఆవరస్త ంది. ఇంకా వారపై 
స్వాసనను వెదజలుు త్తంది. అటవంట్ట స్వాసన 
వార్ల ఎనిడూ పొంది ఉండర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర భువు 
ఇలా ఆదేశ్సాత డు, ''ప్ర జలారా! మీ కోసం త్యార్ల 
చేయబడిన వస్త వుల వైెప్పకు ప్దండి. మీర్ల మీ 
ఇషు ప్ర కారం తీస్కోండి. మేము బజార్లకు వసాత ం. దాని 
చుటూు  దైవదూత్లు చుటు ముట్టు  ఉంటార్ల. ఆ 
బజార్లలో ఉని వస్త వులను ఏ కన్ని చూచి ఉండదు, 
ఏ చెవీ విని ఉండదు. ఏ హృదయం ఊహించి ఉండదు. 
మేము కోరంది మాకు ప్ర సాదించడం జర్లగు త్తంది. ఆ 
బజార్లలో కరయవికరయాలు జర్లగవు. ఆ బజార్లలో 
సారావాస్లు ప్రసపరం కలుస్కుంటార్ల.'' 
స'యీద్ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాంలోని ఆ 
బజార్లలో పై త్రగత్తకి చెందిన వయకిత  కిర ంది త్రగత్తకి 
చెందిన వయకిత ని కలుసాత డు. కాని ఈ కిర ంది త్రగత్తకి చెందిన 
వయకిత  అవమాన దృషిు తో చూడబడడు. కిర ంది త్రగత్తకి 
చెందిన వయకిత  పై త్రగత్తకి చెందిన వయకిత  శరీరంపై ఉని 
దుస్త లు చూచి అసహయంగా భావిసాత డు. ఎందుకంటే 
అత్ని దుస్త లు త్నదుస్త ల కంటే సాధ్యరణమైనవిగా 
ఉంటాయి. వారదు ర సంభాషణ ముగుస్త ంది. పై 

త్రగత్తకి చెందిన వయకిత  త్న ఎదుట్ట వయకిత  దుస్త లు త్న 
కంటే మంచివిగా ఉండటం గమనిసాత డు. అంటే సారాంలో 
ఎవరూ ఇత్ర్లలకంటే త్నను త్కుకవగా భావించర్ల. 
ఆ త్ర్లవాత్ మేము మా నివాసాల వైెప్పనకు బయలు 

దేర్లతాము. మేము మా భారయలను కలుసాత ము. వార్ల 
మ్రకు సాాగత్ం ప్లుకుతార్ల. ఇంకా, 'ఇంత్కు ముందు 
కంటే మీర్ల చ్చలా ఆనందంగా ఉనాిర్ల,' అని 
అంటార్ల. దానికి సమాధ్యనంగా, 'మేము ఈ రోజు మా 
ప్ర భువుతో కూర్లానాిం, ఆ గౌరవంతోనే వచ్చాం,' అని 
అంటార్ల. (త్తరాజి' /  ఏకోల్లు ఖనం, ఇబ్ని మాజహ్)  

 (3/1571) ) ضعيف ( [ 37]  - 5648
ْول   وَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:  وسلم: ه اهلِل صىل اهلل عليقَاَل َرس 

ْثَنَتاِن   ن ْوَن أَلَْف َخاِدٍم َوا "أَْدََن أَْهِل الَْجن َِة ال َِذْي لَه  ثََما
ْوَن َزْوَجًة َوت ْنَصب  لَه  ق ب َةٌ  َياْق ْوٍت َوَسْبع  كََما   ِمْن ل ْؤل ٍؤ َوَزبَْرَجٍد َو

ْن  مَ ِد قَاَل )ضعيف(:" وَ بَْْيَ الَْجاِبَيِة إِىل َصْنَعاَء" َوِبَهذا اْْلِْسَنا
َماَت ِمْن أَْهِل الَْجن َِة ِمْن َصِغْْيٍ أَْو كَِبْْيٍ ي َرد  ْوَن بَِِنْ ثَََلثِْْيَ يِف 

ْوَن عَلَْيهَ  َهذاَ  ِب وَ  .ا أَبًَدا َوكَِذلََك أَْهل  الن َاِر"الَْجن َِة ََل يَِزْيد 
َؤةٍ ِمْنَها  ل  ْيَجاَن أَْدََن ل ؤْ اْْلِْسَناِد قَاَل )َضِعيٌف(: " إِن َ عَلهَْْيِ  الت ِ 
:  َوِبَهَذا اْْلِْسَناِد قَالَ  .لَت ِضْيء  َما بَْْيَ الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب"

لْم ْؤِمِن إِ (َصِحْيٌح لَِغْْيِهِ ) َ َ : "ا َن َحْمل ه   اذَا اْشَتََه الَْولََد يِف الَْجن َِة ك
ه  َوِسن  ه  يِفْ َساَعٍة كََما يَْشَتِهْي   بْن   ق  َوقَاَل إِْسَحا.  "َوَوْضع 

إِبَراِهْيَم يِف َهَذا الَْحِدْيِث: إِذَا اْشَتََه الْم ْؤِمن  يِف الَْجن َِة الَْولََد 
َلِكْن ََل يَْشتَ  ِهْي )قَْول  اْسَحاِق لَْيَس ِمَن  كَاَن يِفْ َساَعٍة َو

ِمِذي   َوقَاَل:الَْحدِ  ْ ْيٌب  ْيِث( َرَواه  الّت ِ بْن   َهَذا َحِدْيٌث َغِر . َرَوى ا
ة   َماَجه   َرِمي   اْْلَِخْْيَ ا بعة  َوالد َ ا  .الر 

5648. (37) [3/1571- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''సారావాస్లోు  కిర ంది త్రగత్తకి చెందిన వయకిత కి 80 వేల 
మంది సేవకులు, 72 మంది భారయలు ఉంటార్ల. అత్ని 
కోసం వేయబడే ట్టంట్ ముతాయలతో, వజార లతో, 
రతాిలతో చేయబడి ఉంటంది. అది జాబియహ్, 
'సన్'ఆ'ల  మధ్య దూరం  అంత్  ఉంటంది.  
అబూ స'యీద్కు చెందిన మరో ఉలేు ఖనంలో ఇలా 
ఉంది, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మరణంచిన వారలో 
సారాంలో వార వయస్స 30 సంవత్సరాలు ఉంటంది. 
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అంత్కంటే ఎకుకవ వయస్స ఉండదు. అదేవిధ్ంగా 
నరకవాస్లు కూడా.'' 
ఈ ప్రంప్రలోనే ఒక  ఉలేు ఖనం ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, సారావాస్ల త్లపై ఉండే కిరీటంలోని 
సాధ్యరణ ముత్యం కూడా తూర్లప ప్డమరలను 
వెలుగుతో నింపివేస్త ంది. 
ఈ ప్రంప్రలోనే మరో ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ఒకవేళ సారాంలో సంతానవాంఛ కలిగితే 
గరాం దాలాటం, జనిాంచటం, యుకత వయస్సకు 
చేరటం ఇదంతా ఒక క్షణంలో కోరక ప్ర కారం జరగి 

పోత్తంది.'' (తిరిమజీ / ఏకోల్లు ఖనం, ఇబ్నా మ్రజహ్--
న్నలగ వ భాగం, దారిమ-చవరి భాగం) 

 ( 3/1571)[ ) ضعيف (  38]  -5649
ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم وَعْن عَلِي ٍ قَاَل: : إن َ يِفْ  قَاَل َرس 

ْوِر الَْعْْيِ يَْرفَْعَن بِأَْصَواٍت لَْم َتْسَمِع  ةِ الَْجن َ   لَم ْجَتَمًعا لِلْح 
: لَِدات   الَْخََلئِق  ِمثْلََها يَق ْْلَ  فَََل نَِبْيد  َونَْحن  نَْحَن الَْخا

ْوََب لِمَْن   َبأس  َونَْحن  الن َاِعَمات  فَََل نَ  اِضَيات  فَََل نَْسَخط  ط  الر َ
 َ ِمِذي    .ه "اَن لََنا َوك ن َا لَ ك ْ     .َرَواه  الّت ِ

5649. (38) [3/1571-బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాంలో 

'హూర్లల్'ఐన్' అంటే దైవకనయలు కలిసే ఒక ప్ర దేశం 
ఉంటంది. అకకడ బిగారగా కవితాాలు పాడుతూ 
ఉంటార్ల. వార శబు ం చ్చలా మధ్యరంగా ఉంటంది. 
ఇంత్కు ముందు ఎప్పపడూ విననటు  ఉంటంది. ఇంకా 
ఇలా పాడటం జర్లగుత్తంది, ''మేము ఎలు ప్పపడూ 
సజీవంగా ఉంటాం, ఎనిడూ నశ్ంచము, మేము స్ఖ 
సంతోషాలతో ఉంటాం, మే మప్పపడూ కషాు లకు, 
నిరాశకు గురకాము, మేము ఇషు ంగా, సంతోషంగా ఉండే 
వాళీం. మేమప్పపడూ దుుఃఖానికి గురకాము. సారాం లో 
మాకోసం ఉని ప్ర త్త ఒకకరకి శుభా కాంక్షలు, మేము 
కూడా వారకోసమే  ఉనాిం.'' (త్తరాజి')  

 (3/1572) [ ) لم تتم دراسته ( 39]  - 5650
َيَة قَاَل:وَعْن َحِكْيِم بِْن  َعاِو ْول  اهلِل صىل   م  هلل عليه اقَاَل َرس 

لل َََبِ  االَْعْسِل َوبَْحَر  "إِن َ يِف الَْجن َِة بَْحَر الَْماِء َوبَْحرَ  وسلم:
ِمِذي   "َوبَْحَر الَْخْمِر ث م َ ت َشق َق  اْْلَْنَهار  بَْعد   ْ    .. َرَواه  الّت ِ

5650. (39) [3/1572 -అప్రిశోధితం] 
'హకీమ్ బిన్ ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''సారాంలో నీట్ట సరస్స ఉంది. తేనె సరస్స 
ఉంది, పాల సరస్స ఉంది, పానీయం సరస్స ఉంది, 
ఇంకా ఆ సరస్సల నుండి కాలువలు ప్ర వహిసాత యి.'' 
(త్తరాజి') 

 (3/1572)[ ) لم تتم دراسته (  40]  - 5651
َرِمي    ا َيَة   َرَواه  الد َ َعاِو   َعْن م 

5651. (40) [3/1572- అప్రిశోధితం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం. (దారీా) 

----- 

ِلث   لَْفْصل  الث َا َ    మూడవ విభాగం      ا
 (3/1572)[ ) ضعيف (  41 ] - 5652
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ََ َعْن أ "إِن َ   ِِبْ َسِعْيٍد َعْن َرس 

َل يِف الَْجن َ  ج  ْسَنًدا قَبْ الر َ َل أَْن  ِة لََيت َِكئ  يِف الَْجن َِة َسْبِعْْيَ م 
َل ث م َ َتأْتِْيهِ  ر  َوْجَهه  يِفْ  ىَل َمْنِكِبِه فََينْ اْمَرأَةٌ فََتْضِرب  عَ  ي ََتَحو َ ظ 

َها أَْصََف ِمَن الِْمْرآَةِ َوإِن َ أَْدََن ل ْؤل َؤةٍ عَلَْيَها ت ِضْيء  َما بَْْيَ   ِ َخد 
ََل الَْمْشرِ  د   الس َ َيْسأَل َها:ِق َوالَْمْغِرِب فَت َسل ِم  عَلَْيِه فََْي  َمْن  َم َو
: أَْنِت؟ ًبا ََ ْون  عَلَْيهك  ْيِد َوإِن َه  لَيَ أَنَا ِمَن الَْمزِ  فََتق ْول  ْوَن ثَْو ا َسْبع 

لَِك َوإِن َ عَلَيْ  ه  َحّت  يََرى م خ   َساقَِها ِمْن َوَراِء ذَ َها بََصر  َها  فََيْنف ذ 
ت ِضْيء  َما بَْْيَ الَْمْشِرِق  لَ ِمَن الت ِْيَجاِن أَْن أَْدََن ل ْؤل َؤةٍ ِمْنَها 

    .مَد  . َرَواه  أَحْ "َوالَْمْغِرِب 
5652. (41) [3/1572- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారాంలో ప్పర్లషులు ఒక ప్ర కక త్తరగటానికి ముందు 
70 త్లగడలు పటు కని కూరొాని ఉంటారు. ఆ 
త్ర్లవాత్ దైవకనయ వస్త ంది. ఆమ అత్ని భుజానిి 
త్డుత్తంది. అత్డు ఆమ బుగాపై త్న ముఖానిి 
చూసాత డు. అది అదు ంకంటే ఎంతో సపషు ంగా ఉంటంది. 
ఆమయొకక ఒక సాధ్యరణ ముత్యం వలు  తూర్లప 
ప్డమరలు వెలుగుతో నిండిపోతాయి. ఆమ అత్నికి 
సలామ్ చేస్త ంది. అత్డు ఆమ సలామ్కు సమాధ్యనం 
ఇసాత డు. ఇంకా, 'నీవెవరవు,' అని అడుగుతాడు. దానికి 
ఆమ, ''నేను 'మ'జీద్,' '' అంటే ''నేను అల్లు హ్(త) 
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అదనప్ప కానుకను,'' అని అంటంది. ఆమ శరీరంపై 70 
దుస్త లు ఉంటాయి. అత్ని చూప్ప ఆ దుస్త లను దాట్ట 
పోత్తంది. చివరకి ఆ వయకిత  ఆమ చీలమండల ఎముకలోు  

గల మూలుగను సైత్ం చూసాత డు. ఇంకా ఆమపై కిరీటం 
ఉంటంది. ఆ కిరీటంలోని మామూలు ముత్యం కూడా 
తూరూప ప్డమరలను వెలుగుతో నింపివేస్త ంది.'' 27 
(అ'హాద్) 

 (3/1572)[ ) صحيح (  42]  - 5653
ث   ْيَرةَ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يََتَحد َ -وَعْن أَِِبْ ه َر

ٌل ِمْن أَْهِل الَْباِديَِة:َوعِ  ًَل  ْنَده  َرج  ِمْن أَْهِل الَْجن َِة  "إِن َ َرج 
ْرِع. بىََل   قَاَل: ْيَما ِشْئَت؟أَلَْسَت فِ  اَل لَه : فَقَ  اْسَتأْذََن َرب َه يِف الز َ

ه    ْرَف نََبات ه  َواْسِتَواؤ  َلِكْن أ ِحب   أَْن أَْزَرعَ فََبَذَر فََبادََرالط َ َو
َتَعاىل: د ْونََك يَا  فََيق ْول  اهلل   ْحَصاد ه  فَكَاَن أَْمثَاَل الِْجَباِل.َواْستِ 

َك َشْيءٌ  ْبَن آدََم فَإِن َه  ي ْشِبع  ه    اِِب ٌ:". فََقاَل اْْلَْعرَ ا َواهلِل ََل َتِجد 
ا نَْحن  فَلَْسنَ  ْم أَْصَحاب  َزْرٍع َوأَم َ ا إَِل  ق َرِشي ًا أَْو أَْنَصاِري ًا فَإِن َه 

ْول  اهلِل صىل اهلل ع رَواه    .يه وسلمل بِأَْصَحاِب َزْرٍع فََضِحَك َرس 
   .الْب َخاِري   

5653. (42) [3/1572 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచిస్త  
నిప్పపడు, ఆయన ప్ర కక ఒక ప్లు వాస్ల కూరొాని 
ఉనాిడు. ఒక సారావాస్ల వయవసాయం చేసే అనుమత్త 
ఇవామని కోర్లతాడు. అలాు హ్ (త్) అత్నితో, 'నీవు 
కోరే వస్త వులు ఇకకడ లేవా?' అని అడుగుతాడు. దానికి 
ఆ వయకిత , 'ఎందుకు లేవు, అనీి ఉనాియి. కాని 
వయవసాయం చేయాలని నాకుంది,' అని అంటాడు. 
అత్డు భూమిలో విత్త నాలు నాటతాడు. రప్ప 
పాటలో ప్చాని ప్ంట మొలుస్త ంది. ప్ంటప్ండి కోత్ 
అయిపోత్తంది. ఆహ్నరధ్యనాయలు కండలాు  ప్పర్లకుపోయి 
ఉంటాయి. అప్పపడు అలాు హ్(త) ఆ వయకిత తో, 'ఓ ఆదమ్ 
ప్పతి్తడా దీనిి తీస్కో. నీకు ఏ వస్త వూ త్ృపిత  
ప్రచలేదు,' అని అంటాడు. అది విని ఆ ప్లు వాస్ల, 
''అల్లు హ్ (త) సాకిష ! ఆ వయకిత  ఖురైషీ అయి ఉంటాడు లేదా 

 

27) వివరణ-5652: అంటే సారాంలో సారావాస్లకు 

లభించే అనుగర హ్నలు కాక అదనంగా కూడా అనుగర హ్నలు 

లభిసాత యి. వాట్టనే 'మజీద్' అంటార్ల. 

అ'నాసరీ అయి ఉంటాడు. ఎందుకంటే, వీళ్ళీ 
వయవసాయం చేసాత ర్ల. మాకూ వయవసాయానికి ఎటవంట్ట 
సంబంధ్ం లేదు,'' అని అన్నాడు. అత్ని మాటలు విని 
ప్ర వకత (స), ఫకుకన  నవాార్ల.'' (బు'ఖారీ) 

 (3/1573)[ ) ضعيف (  43]  - 5654
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: ٌل َرس   َسأََل َرج 

و الَْموْ  َنام  أَْهل  الَْجن َِة؟ قَاَل: أَيَ   َوََل يَم ْوت  أَْهل   ِت "الن َْوم  أَخ 
ِب اْْلِْيمَ َرَواه  الَْبْيَهِقي   يِفْ  الَْجن َِة".  ع      .اِن" "ش 

5654. (43) [3/1573- బలహీనం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను ఒక వయకిత , 'సారా 
వాస్లు ప్డుకుంటారా?' అని అడిగాడు. దానికి ప్ర వకత  
(స), ''నిదర  చ్చవుకు తోబుటు  వంట్టది. సారావాస్లకు 
మరణంరాదు. మరణంచనప్పడు, నిదర కూడారాదు.'' 
(బై్నహఖీ  /  షుఅబుల్ ఈమ్రన్) 

===== 
ْؤَيةِ   -6  اهلِل َتَعاىل  َباب  ر 

6. అలి్లహు త'ఆలా దరశనం 
ل   لَْفْصل  اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం ا

 (3/1574)ت ََفٌق عَلَْيِه ( [ ) م   1]  - 5655
ْيِرْبِن َعْبِد ا  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه    قَاَل: هللِ َعْن َجِر قَاَل َرس 

ْوَن َرب َك  "إِن َك ْم  وسلم:  ًنا".ْم  َسَّتَ   َعَيا
َيٍة: ْوِل اهلل َويِفْ ِرَوا ل ْوًسا ِعْنَد َرس  صىل اهلل عليه   قَاَل: ك ن َا ج 

ْوَن َرب َك   "إِن َك ْم  ْيلََة الَْبْدِرفََقاَل:وسلم فََنَظَرإِىل الَْقَمَرلَ    ْم َسَّتَ
ْؤيَ  م  ْوَن يِفْ ر  ت ْم أَْن ََل  ِتِه فَإِِن اْسَتَطعْ كََما َتَرْوَن َهَذا الَْقَمَر ََل ت َضا

ْفَعل ْوا" ْوِبَها فَا ر  ْمِس َوقَْبَل غ  ل ْوِع الش َ   .ت ْغلَب ْوا َعىَل َصََلةِ قَْبَل ط 
ْمِس َوقَ ث م َ قََرأَ )َوَس  ل ْوِع الش َ ْوِبَهابْ ب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ط  ر  ؛ َل غ 

ت ََفٌق عَلَْيهِ  .( 130: 20     .م 
5655. (1) [3/1574 -ఏకీభవితం] 
జరీర్ బిన్ 'అబుు లాు హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మీర్ల మీ ప్ర భువును మీ కళీతో చూసాత ర్ల. 
మరో ఉలేు ఖ నంలో ఇలా ఉంది, జరీర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు 
ప్ర వకత  (స) వదు  కందర్ల సహచర్లలు కూరొాని ఉనాిర్ల. 
ప్ర వకత  (స) వెనెిల చందుర ని వైెప్ప చూచి, మీర్ల కూడా మీ 
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ప్ర భువును ఈ చందుర ణి చూస్త నిటు  చూసాత ర్ల. ఇంకా 
మీ ప్ర భువును చూడటంలో ఎటవంట్ట కషు ం, ఆటంకం 
కలుగదు. మీకు శకిత  ఉంటే స్తరోయదయానికి ముందు, 
స్తరాయసత యానికి ముందు ఉని నమా'జులను 
వదలకండి, వాట్టని వాట్ట సమయాలోు  ఆచరంచండి,'' 
అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ఈ ఆయతు ప్ఠంచ్చర్ల, 
''ఇంకా మీ ప్ర భువు స్థత తి్ం చేయండి, స్తరోయదయానికి 
ముందు, స్తరాయసత మ యానికి ముందు కూడా.'' ('త్ర 
హా, 20:130)  28  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1574) [ ) صحيح ( 2]  - 5656
َهْيِب َعِن ا ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ل َوَعْن ص  "إِذَا دََخَل   ن َ

ك ْم؟ ْول  اهلل  َتَعاىل: ن َِة الَْجن ََة يَق  أَْهل  الَْج  ْوَن َشْيًئا أَِزْيد  ْيد   ت ِر
ْوَهَنا؟ فََيق ْول ْوَن: َنا الَْجن ََة َوت ْنِجَنا ِمَن أَلَْم ت ْدِخلْ  أَلَْم ت َبي ِْض و ج 
ْ  قَاَل:  الن َاِر؟" وْ فَ "فَْي  ْوَن إِىل َوْجِه اهلِل فََما أ ْعط  ر  ا  َع الِْحَجاب  فََيْنظ 

ْ ِمَن الن ََظ لَ َشْيًئا أَحب َ إِ  )لِل َِذْيَن  ث م َ َتََل  .ِر إِىل َرب ِِهْم"هْْيِ
ْسََن َوِزيَادَةٌ أَْحَس  ْسِلٌم  َرَواه  . (26: 10؛ ن ْوا الْح   .م 

5656. (2) [3/1574 -దృఢం] 
'స్హైబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారా 
వాస్లు సారాంలో ప్ర వేశ్ంచిన త్రాాత్, అలాు హ్(త) 
వారతో, 'మీకు ఇవాబడిన దానికంటే ఇంకా అధికంగా 
ఏమైనా కావాలా?' అని అడుగుతాడు. దానికి వార్ల, 'ఓ 
ప్ర భూ! త్మర్ల మా ముఖాలను వెలుగుతో నింపార్ల, 
మమాలిి సారాంలో ప్ర వేశంప్జేసార్ల, మమాలిి 
నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదించ్చర్ల,' అని అంటార్ల. 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అప్పపడు తెర ఎత్తత వేయ 

బడుత్తంది. వార్ల అలాు హ్ (త) శుభకరమైన ముఖం 
వైెప్ప చూసాత ర్ల. అలాు హ్ (త) ను దరశంచి 
ధ్నుయలవుతార్ల. 'సారావాస్లకు అంత్కంటే ఉత్త మ 
మైనదేదీ ఇవాబడి ఉండదు. ఇంకా దానికంటే వారకి ఇషు  

 

28) వివరణ-5655: ఫజ్ర్ మరయు 'అసర ర్ సమయాలు 

చ్చలా శుభకరమైనవి. ఈ సమయాల నమా'జులకు 

చ్చలా ప్ర తేయకత్ ఉంది. అందువలు  వీట్టప్టు  శర దధ , 

సమయపాలన కలిగి ఉండాలి. ఈ నమా'జులు 

త్ప్పకుండా చూస్కోవాలి. నమా'జుల ప్టు  శర ధా్ 

వహించేవార్ల. అలాు హ్(త) దరశనానికి ఎకుకవ 

అర్లహ లు. 

మైనది, పిర యమైనది ఏదీ ఉండదు,' అని అంటార్ల. ఆ 
త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతు ప్ఠంచ్చర్ల, ''ప్పణయం 
చేస్లనవారకి ప్ర త్తఫలమూ ఉంది, ఇంకా అధికం కూడా 
ఉంది.''(య్యనుస్, 10:26) 

----- 

لَْفْصل  الث َاِِن    َ     రండవ విభాగం    ا
 ( 3/1575)[ ) ضعيف (  3]  - 5657

َمَرقَالَ  بِْن ع  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َعِن ا "إِن َ   قَاَل َرس 
نِِه َوأَْزَواِجِه َونَِعْيِمِه  لَ ِل الَْجن َِة َمْْنِ أَْدََن أَهْ  ر  إىِل ِجَنا ًة لَمَْن يَْنظ 

ةَ أَلِْف َسَنةٍ  ِرهِ َمِسْْيَ ر  ر    َوَخَدِمِه َوس  ْم َعىَل اهلِل َمْن يَْنظ  ه  َوأَْكَرم 
ْوهٌ ي َْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ إِ  .َعِشي ًَة"  وَ  إِىل َوْجِهِه غ ْدَوةً  َ )و ج  ىل  ث م َ قََرأ

    .رواه أحمد والّتمذي .(22: 75؛ َرب َِها نَاِظَرةٌ 
5657. (3) [3/1575 -బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారావాస్లోు  అందరకంటే కిర ంది త్రగత్తకి చెందిన వయకిత  
త్న తోటలు, భారయలు, అనుగర హ్నలు, సేవకులు, 
సంప్దలను 1000 సంవత్సరాల ప్ర యాణ ప్రధిలో 
చూసాత డు. ఇంకా అందరకంటే పై త్రగత్తకి చెందిన వయకిత  
ఉదయం, సాయంతి్ం అలాు హ్ (త) దరశనభాగయం పొందు 
తాడు. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతును 
ప్ఠంచ్చర్ల, ''అనేక ముఖాలు ఆ రో'జు త్మ ప్ర భువును 
దరశంచి వికశ్సాత యి.'' (అల్ ఖయామహ్, 
75:22).(అ'హాద్, త్తరాజి') 

 ( 3/1575)حسنه( ي [ )ضعيف وبعضهم  4]  - 5658
َقْيلِي ِ قَاَل: ْ َرِزْيِن الْع  ْوَل اهلِل أَك ل  َنا يََرى   َوَعْن أَِِب :يَا َرس  ق لْت 

َمِة؟قَاَل:َرب َ  ْخِلًيا بِِه يَْوَم الِْقَيا لَِك يِفْ آ"بَىَل".قَاَل:َوَما  ه  م  َية  ذَ
َقَمَرلَْيلََة  ْل َس ك ل  ك ْم يََرى اَرِزْيٍن أَلَيْ  يَا أَبَا  " قَاَل: َخلِْقِه؟

ْخِلًيا بِِه؟ "فَإِن ََما ه َو َخلٌْق ِمْن َخلِْق اهلِل  بَىَل.قَاَل: "قَاَل: الَْبْدِرم 
دَ  " . أََجل   َوأَْعَظم  َواهللِ     .َرَواه  أَب ْو دَاو 

5658. (4)[3/1575 -బలహీనం, కొంత ప్రర మ్రణికం] 
అబూ ర'జీన్ 'అఖీలీ కథనం: ''ఓ ప్ర వకాత ! ప్ర ళయ దినం 
నాడు మాలో ప్ర త్త ఒకకరూ అలాు హ్(త)ను చూసాత రా?'' 
అని నేను ప్ర శ్ించ్చను. దానికి ప్ర వకత  (స), ''అవును,'' 
అని అనాిర్ల. అబూ ర'జీన్ కథనం: 'ఆ త్ర్లవాత్ నేను 
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సృషిు తాలోు  ఆయనుి పోలినవస్త వు ఉందా?' అని 
ప్ర శ్ించ్చను. 'దానికి ప్ర వకత  (స) మీలో ఎవరూ వెనెిల 
చందుర ణి సపషు ంగా చూడరా?' అని ప్ర శ్ించ్చర్ల. దానికి 
నేను, 'నిససందేహంగా,' అని అనాిను. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'చందుర డు దైవసృషిు తాలోు  ఒక సృషిు త్ం, 
అలాు హ్(త) ఎంతో గొప్పవాడు. అలాు హ్(త) 
సృషిు తాలోు ని చందుర ణి చూడగలిగినప్పడు, వాట్టని 
సృషిు ంచిన దైవానిి ఎందుకు చూడలేర్ల,' అని 
అనాిర్ల.  (అబూ  దావూద్) 

----- 

ِلث    لَْفْصل  الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 3/1575) [ ) صحيح ( 5]  - 5659

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َهْل  عَ  ْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل َسأَلْت  َرس 
ْسِل "أَْيَت َرب ََك؟ قَاَل: " ن ْوٌر أََن  أََراه  رَ    .ٌم . َرَواه  م 

5659. (5) [3/1575- దృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, 'మీర్ల మేరాజ్లో 
మీ ప్ర భువును చూసారా?' అని ప్ర శ్ించడం జరగింది. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అలాు హ్(త) ఒక తేజస్సవంట్ట వాడు, 
ఆయనుి నేనెలా చూడగలను?' అని అనాిర్ల. 
(ముస్లు మ్)  

 ( 3/1575) [ ) صحيح ( 6]  - 5660
بِْن  َكَذَب الْفَؤاد  َما َرأَىعَ َوَعِن ا لََقْد  (11: 53؛ ب َاٍس: )َماَ . َو

تَْيْ .  ( قَاَل:13: 53؛ َرآه  نَْزلًَة أ ْخَرى رَواه    َرآه  بِف َؤاِدهِ َمر َ
ْسِلٌم    .م 

 ْ َيٍة لِلّت ِ قَاَل ِعْكَرَمة    ِذي ِ قَاَل: َرأَى م َحم ٌد َرب ه .مِ َويِفْ ِرَوا
: :)ََل ت ْدِرك ه  اْْلَبَْصار  َوه َو ي ْدِرك   وْ أَلَْيَس اهلل  يَق   ق لْت  ل 

ْيَحَك إِذَا َتَجىل  103: 6؛ اْْلَبَْصارَ  ه   (؟ قَاَل: َو  بِن ْوِرهِ ال َِذْي ه َو ن ْور 
َتْْيِ      .َوقَْد َرأَى َرب َه  َمر َ

5660. (6) [3/1575 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: అత్ను ఈ ఆయత్ 
వాయఖాయనంలో, ''(ము'హమాద్) హృదయం, 
(ము'హమాద్) త్న కళీతో చూచిన దానిి గురంచి 
త్ప్పపగా చెప్పలేదు. వాసత వం ఏమిటంటే అతను, 

ఆయనను మరోసార చూసాడు.'' ఈ ఆయత్ ను, 
గురించ, 'ప్ర వకత  (స) అల్లు హ్ (త)ను  తమ హృదయ 
కళీతో రండు సార్లు  చూసార్ల. ' అని వాయఖాయనించారు. 
(ముస్లు మ్)   
త్తరాజి  ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఇబ్ని 'అబ్రాస్ 

(ర) ఈ ఆయత్ వాయఖాయనంలో ఇలా అనాిర్ల, 
''ము'హమాద్ (స) త్న ప్ర భువును చూసార్ల.'' ఇకర మహ్ 
కథనం: నేను అది విని, ఇబ్ని 'అబ్రాస్ తో అన్నాను, 
''మర అలాు హ్ (త): 'ఏ చూప్పలు ఆయనుి 
చూడలేవు, ఆయన చూప్పలను చూడగలడు' అని 
ఆదేశ్ంచలేదా? అయితే చూడటం ఎలా సాధ్యం?'' అని 
ప్ర శ్ించ్చను. దానికి ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) ''ఇకర మహ్ నీపై 
చ్చలా జాలివేస్త ంది. ఇది అలాు హ్(త) త్న కాంతిని 
బహిరాత్ం చేస్లనప్పడే. అయితే ప్ర వకత  (స) త్న 
ప్ర భువును  రండుసార్లు   చూసార్ల,' అని  అనాిర్ల.  

 ( 3/1576) يح ([ ) صح  7]  - 5661
ْبن  َعب َاٍس كَْعًبا بَِعَرفٍَة فََسأَلَه  َعْن  َوَعِن  ْعِب ِ قَاَل: لَِقَي ا الش َ

َ حَ  َ ْو َشْيٍء فََكّب  ْبن  َعب َاٍس: إِن َا بَن  . فََقاَل ا ّت  َجاَوْبت ه  الِْجَبال 
ْؤيََته  َوكَََلَمه  بَْْيَ قَ َهاِشٍم. فَ  َم ر  : إِن َ اهلَل قَس َ َحم ٍَد  اَل كَْعب   م 
ْوََس  :  َوم  ْوق  . قَاَل َمْسر  َتْْيِ َحم ٌَد َمر َ َتْْيِ َوَرآه  م  ْوََس َمر َ فَكَل ََم م 

لَْت: لََقْد  فََدْخل ت  َعىَل  َحم ََد َرب َه ؟ فََقا : َهْل َرأَى م   عَائَِشَة فَق لْت 
:َتكَل َمْ  ْ  َت بِْشْيٍء قَف َ لَه  َشْعِرْي ق لْت  ْيًدا ث م َ قََرأ َو ت  )لََقْد َرأَى  ر 
 (18: 53؛  آَياِت َرب ِِه اْلك ّْبَىْن مِ 

. ْيل  لَْت: أَْيَن َتْذَهب  بَِك؟ إِن ََما ه َو ِجّْبِ َك أَن َ   فََقا َمْن أَْخَّبَ
َحم ًَدا َرأَى َرب َه  أَْو كََتَم َشْيًئا ِمم َا أ مِ   .َر بِِه أَْو يَْعلَم  الَْخْمَس ال َِِتْ م 

َيْْنِل  الَْغْيِث : )إِن َ اهلَل ِعْنَد قَاَل اهلل  َتَعاىل اَعِة َو ؛  ه  عِلْم  الس َ
31 :34 َ َلِكن َه  َرأ َيَة َو ْيَل لَْم يََره  يِفْ  ( فََقْد أَْعَظَم الِْفْر ى ِجّْبَ

ًة ِعْنَد ِس  : َمر َ َتْْيِ ْوَرتِِه إَِل َ َمر َ ةً يِفْ أَْجَياٍد لَه  ْد ص  َرةِ الْم ْنَتََه َوَمر َ
ْيَخاِن  .ْْل ف َق"اَجَناٍح قَْد َسد َ  ِست  ِماَئةِ  ِمِذي   َوَرَوى الش َ ْ َرَواه  الّت ِ

 .َمَع ِزيَادَةٍ َواْخَتََلٍف 
َيِتِهَما: قَاَل: ق لْت  لَِعائَِشَة: فَأَْيَن قَْول ه  )ث م َ دَنَا فََتَدىل  َويِفْ ِروَ     ا

لَْت: ذَ 9: 53؛ فَكَاََن قَاَب قَْوَسْْيِ أَْو أَْدََن  ْيل  عَلَيْ (؟ قَا ِه اَك ِجّْبِ
ةَ يِفْ  ِل َوإِن َه  أََتاه  َهِذهِ الَْمر َ ج  ْوَرةِ الر َ ََلم  كَاَن يَأْتِْيِه يِفْ ص   الس َ

ْوَرت ه  فََسد َ اْْل ف َق  ْوَرتِِه ال َِِتْ ِهَي ص     .ص 
5661. (7) [3/1576 -దృఢం] 
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షు'అబీ (ర) కథనం: 'అరఫహ్ నాడు 'అరఫహ్ 
మైదానంలో ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) క'అబ్ అ'హ్బ్రర్ ను 
కలిసార్ల. అత్నిి, 'ప్ర ప్ంచంలో దైవానిి చూడటం 
సాధ్యమా?' అని అడిగార్ల. క'అబ్(ర), 'అలాు హు 
అకార్,' అని బిగారగా అరచ్చర్ల. దానివలు  కండలు 
కంపించ్చయి. దానికి ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర), 'మేము బన్న 
హ్నషిమ్ సంతానం,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ క'అబ్ 
(ర) ''అలాు హ్ (త) త్న దరశనానిి ము'హమాద్, 
మూసాల మధ్య ప్ంచ్చడు, అందువలు  రండు సార్లు  
అలాు హ్(త) మూసాతో మాటాు డాడు. ఇంకా రండు సార్లు  
ము'హమాద్ (స) అలాు హ్(త)ను చూసార్ల.  
మస్రూఖ్ కథనం: నేను 'ఆయి'ష్హ్ (ర) ను 

ప్ర శాంచాను, ''ముహమమద్(స్), తమ ప్ర భువును 
చూస్తర్భ?'' 'ఆయి'షహ్(ర)! అన్నారు, ' మస్రూఖ్ 
నీవు ఎట్లవంటి మ్రట అడిగావంటే, దానితో న్న 
శ్రీరపు వంటా్లకలు నికికపోయాయి. [అంటే అల్లు హ్(త) 
ప్ర త్రప్ం, భీతివలు  ఆయనను చూడటం అస్తధ్యం].' 
అపుోడు నేను ఆమతో అన్నాను, '' 'ఆయి'షహ్(ర)! 
సహనం వహించండి, తొందరప్డకండి. ఆ త్ర్లవాత్ 
నేను ఈ ఆయతును ప్ఠంచ్చను. ''లఖద్ రఆ' మిన్ 
ఆయాతి  రబిిహిల్ కుబార ' '' – (అన్ నజజ ్, 53:18)' 
అంటే ము'హమాద్ త్న ప్ర భువుకు చెందిన గొప్ప 
స్తచనలు చూసార్ల.' అప్పపడు 'ఆయి'షహ్ (ర) ''నీకు 
ఈ వాకాయలు ఎట తీస్కు వెళ్ళత్తనాియి [అంటే 
నువుా అనుకుంటనిటు  దాని అరాం అది కాదు]. దాని 
అరిం, జిబ్రర ల్ (అ). గొప్ప స్తచనలు అంటే జిబ్రర ల్(అ). 
మస్రూఖ్! నీతో ఎవరైనా ము'హమాద్ త్న 
ప్ర భువును చూసారని గాని, అలాు హ్ (త) బహిరాత్ం 
చేయమని విషయాలు దాచ్చరని గాని, ల్లక అలాు హ్ 
(త) ప్పరొకని ఆ ఐదు విషయాలు, ఏ వైతే అల్లు హ్ (త) 
ఈ ఆయత్ ల్ప పేర్కకన్నాడో, '' 'ఇందహు 
'ఇలుమస్తి'అతి, వ యున'జిజ లుల్ 'గైస్'.... '' (లుఖామన్, 
31:34) గురంచి ము'హమాద్కు తెలుస్నని గాని 
అంటే, అత్డు ము'హమాద్ (స)పై అభాండాలు 
వేసాడు.  [అంటే, ము'హమమద్(స) అలాాహ్(త)ను 
చూడలేదు, దైవాజఞ లను దాచలేదు, ఈ ఐదు 

విషయాల గురంచి ముహమాద్(స్)కు తెలియదు 
ఏవైతే కేవలం అల్లు హ్ (త) కు మ్రతామే తెలుసో]. 
అయితే ము'హమాద్ (స) జిబ్రర ల్(అ)ను చూసార్ల. 
జిబ్రర ల్(అ)ను అత్ని అసలు రూప్ంలో కేవలం 
రండుసార్లు  చూసార్ల. ఒకసార స్లద్రత్తల్ మున్త్హ్న 
వదు , మరోసార అజ్యాద్  (మకకహ్  ల్పని ఒక వీధి)లో. 
ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్(అ)ను అత్ని అసలు రూప్ంలో చూస్స 

నప్పపడు అత్నికి 600 రకకలు ఉనాియి. అత్ను 
ఆకాశానిి పూరత గా ఆవరంచి ఉనాిర్ల.'' (త్తరాజి')  
బు'ఖారీ, ముస్లు మ్లు మరకనిి అధిక ప్దాలతో ఈ 

రివాయతును ఉలేు ఖించ్చర్ల. బు'ఖారీ, ముస్లు మ్ల లోని 
ఒక ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, మస్రూఖ్ కథనం: 
''తరువాత నేను 'ఆయి'షహ్ (ర)తో, 'అయితే అలాు హ్ 
(త) యొకక ఈ ఆదేశపు అరాం ఏమిటని అడిగాను. 
''స్'మమ దన్న, ఫతదల్లు , ఫకాన ఖాబ ఖౌసైని అవ్ అద్ 
న్న!''' –( అన్ నజజ ్, 53:9) దానికి 'ఆయి'షహ్ (ర) 
అన్నారు, 'అంటే జిబ్రర ల్(అ). అత్ను ప్ర త్తసార మనిషి 
రూప్ంలో వచేావారు, కాని అప్పపడు మాతి్ం త్న 
అసలు రూప్ంలో బహిరాత్ం అయియ, పూరిత  గనన 
త్లానిి కపిపవేసారు, '' అని అనాిర్ల.  

ت َفَ  8]  - 5662  (3/1576)ٌق عَلَْيِه ( [ ) م 
ْوٍد يِفْ قَْولِِه: َوَعِن  بِْن َمْسع  :  53؛ ْوَسْْيِ أَْو أَْدََن قَفَكَاَن قَاَب ) ا

ْن  َرأَى مِ لََقْد  ):يِفْ قَْولِهِ وَ ( ف َؤاد  َما َرأَىكََذَب اْل  )َماقَْولِِه: ( َويِفْ 9
ْيَل عَلَْيِه رَ  قَاَل فِْيَها ك ل َِها:( 18: 53؛ آَياِت َرب ِِه اْلك ّْبَى أَى ِجّْبَ
ََلم  لَه  ِست  ِماَئةِ  ت ََفٌق عَلَيْ  َجَناٍح.الس َ   .هِ م 

ِمِذي ِ قَاَل: َويِفْ  ْ َيٍة الّت ِ   ( 11: 53؛ اد  َما َرأَىكََذَب الْف ؤَ  َما) ِرَوا
ل ٍَة ِمْن   ْيَل يِفْ ح  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِجّْبِ قَاَل : َرأَى َرس 

لِلْب َخاِري ِ يِفْ قَْولِِه َرْفَرٍف قَْد مَ  لَه  َو َماِء َواْْلَْرِض َو   : ََلَ َما بَْْيَ الس َ
َرأَى َرْفَرفًا  ( قَاَل:18: 53؛ )لََقْد َرأَى ِمْن آَياِت َرب ِِه اْلك ّْبَى

َماءِ أَخْ     .َضَر َسد َ أ ف َق الس َ
5662. (8) [3/1576 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: '' ఫకాన ఖాబ ఖౌసైని అవ్ 

అద్ న్న! మా కజ'బల్ ఫుఆ'దు మా రఆ', వలఖద్ రఆ' 
మిన్ ఆయాత్త రబిిహిల్ కుబ్రా.'' (అన్ నజజ ్, 53:9) 
ఈ మూడు ఆయాతుల వాయఖాయనంలో ప్ర వకత  (స) 
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జిబ్రర ల్ను 600 రకకలు కలిగి ఉని అసలు సా్లత్తలో 
చూసార్ల. (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 
త్తరాజి'లోని ఒక ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఇబ్ని 
మస్'ఊద్(ర), ''మా కజ'బల్ ఫుఆ'దు మా రఆ', '' (అన్ 
నజజ ్, 53:11) వాయఖాయనంలో ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్ను 
ప్చాని దుస్త లు ధ్రంచి భూమాయకాశాల మధ్య 
ఉండటం చూసార్ల.''  
ఇంకా త్తరాజీ', బు'ఖారీలలోని ఒక ఉలేు ఖనం ఈ 
విధ్ంగా ఉంది, ''ఇబ్ని మస్ఊద్ (ర) మూడవ ఆయత్, 
''లఖద్ రఆ' మిన్ ఆయాత్త రబిిహిల్ కుబ్రా.'' – (అన్ 
నజజ ్, 53:18) వాయఖాయనంలో ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్ను 
ప్చాని దుస్త లోు  ఆకాశానిి ఆవరంచి ఉండటం 
చూసార్ల.'' 

 (1577/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 5663
لِك  بْن  أَنٍَس َعْن قَْولِِه َتَعاىل  ِئَل َما : 75؛ )إِىل َرب َِها نَاِظَرةٌ َوس 

بِهِ 23 ب ْوا فَأَْيَن  .( فَِقْيَل: قَْوٌم يَق ْول ْوَن: إِىل ثََوا لٌِك: كَذ َ فََقاَل َما
ْم ىل: )اه ْم َعْن قَْولِِه َتعَ  ْوب ْوَن  كَََل إِن َه  ؛  َعْن َرب ِِهْم يَْوَمِئٍذ لََمْحج 

ْوَن إِىل 15: 83 ر  لِك  الَناس  يَْنظ  َمِة  (؟ قَاَل َما اهلِل يَْوَم الِْقَيا
ْ َوقَاَل: لَْو لَْم يََر الْم ْؤِمن ْوَن  َمِة لَْم   بِأَْعي هِْنِ ْم يَْوَم الِْقَيا َرب َه 

ِ اهلل  اْلك ف َا لِْحَجاِب فَقَ ي َعْي ِ ْم َعْن َرب ِِهْم يَْوَمِئٍذ  اَر بِا َل )كََل َ إِن َه 
ْوب ْوَن  ن َِة"  ( َرَواه  يِفْ " َشْرِح ا15: 83لََمْحج   لس  

5663. (9) [3/1577-  అప్రిశోధితం] 
మాలిక్ బిన్ అనస్ను, అలాు హ్ (త) ఆదేశం: ''ఇలా 
రబిాహ్న నా'దిరహ్'' (అల్ ఖయామహ్, 75:23) 
గురంచి ప్ర శ్ించడం జరగింది. ఇంకా అత్నితో కందర్ల 
ఈ ఆయత్లో అలాు హ్(త)ను చూడటం అంటే ఆయన 
ప్ర త్తఫలానిి చూడటంగా భావిస్త నాిర్ల అని చెప్పటం 
జరగింది. దానికి మాలిక్ బిన్ అనస్ ''వార్ల అసత్య 
వంత్తలు, వాళీ బుదిధ కి ఏమయింది, వార్ల 
అలాు హ్(త) ఆదేశం, ''కలాు ' ఇనిహుమ్ అన్ 
రబిాహిమ్ యౌమయి'జి'న్ లమ'హ్జూబూన్''ను (అల్ 
ముతఫ్ఫిఫీన్, 83:15) ఎందుకు చూడర్ల,'' అని 

అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ మాలిక్ బిన్ అనస్, 
''ముస్లములు తీర్లపదినం నాడు అలాు హ్ (త)ను త్మ 
కళీతో చూసాత రు. ఒకవేళ విశాాస్లు తీర్లపదినం 
నాడు త్మ ప్ర భువును చూడని వారైతే, అలాు హ్(త) 
అవిశాాస్లను ఈ విధ్ంగా, ''కలాు  ఇనిహుమ్ అన్ 
రబిాహిమ్ యౌమయి'జి'న్ లమ'హ్జూబూన్'' (అల్ 
ముతఫ్ఫిఫీన్, 83:15) అని అవమానప్రచడు.'' 
(బ'గ్వీ  /  షర్'హుస్సనిహ్) 

 (3/1577)[ ) ضعيف (  10]  - 5664
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: َ  َوَعْن َجاِبٍرَعِن الن َ ْهل  الَْجن َِة  "بَْيَنا أ

ب  قَْد أَْشَرَف   يِفْ  ْم فَإِذَا الر َ ْوَسه  ؤ  ْوا ر  نَِعْيِمِهْم إِذْ َسَطَع ن ْوٌر فََرفَع 
ْ ِمْن فَْوقِِهْم فََقاَل:عَلَ  ََلم  َعلَْيك ْم يَا أَْهَل الَْجن َِة قَالَ  هْْيِ  :الس َ

لَِك قَْول ه  َتَعاىل   قَاَل:  (58: 36؛ ْيٍم )َسََلٌم قَْوًَل م ِْن َرب ِ ر َحِ  َوذَ
ْوَن إِلَْيِه فَََليَلَْتِفت ْوَن إِىل َشْيٍء ِمَن الن َِعيْ  ر  َيْنظ  ْ َو َر إِلهَْْيِ ِم  فََيْنظ 

ه   َيْبََق ن ْور  ْ َو ْوَن إِلَْيِه َحّت  يَْحَتِجَب َعهْْن  ر  ْوا يَْنظ   َما دَام 
بْن  َما ْ يِفْ ِديَاِرِهْم". َرَواه  ا   .ِجه  َوَبَركَت ه  عَلهَْْيِ

5664. (10) [3/1577-  బలహీనం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారావాస్లు సారాంలో భోగవిలాసాలోు  ఉండగా, 
అకసాాత్తత గా వార ముందు ఒక పదు  వెలుగు ప్ర త్యక్షం 
అవుత్తంది. వార్ల త్ల ఎత్తత  చూసాత ర్ల. వెంటనే త్మ 
ప్ర భువును గురత సాత ర్ల. అప్పపడు వార ప్ర భువు, 'ఓ 
సారావాస్లారా! అససలాము అలైకుమ్' అని 
అంటాడు. ''సలామున్ ఖౌలమ్ మిరర బిారర 'హీమ్''కు 
(యా-స్త్న్, 36:58) అరాం  ఇదే. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) 
''మళ్ళీ అలాు హ్(త) సారావాస్ల వైెప్ప చూసాత డు, 
సారావాస్లు అలాు హ్(త)ను చూసాత ర్ల. దైవ దరశ నంలో 
ఎంత్ నిమగిం అయి ఉంటారంటే, సారాంలోని ఏ 
అనుగర హంవైెప్ప చూడర్ల. వార దృషిు  అలాు హ్(త) వైెప్ప 
ఉంటంది. చివరకి అలాు హ్(త) వార ముందు నుండి 
అదృశయం అయిపోతాడు. కేవలం అత్ని వెలుగు మిగిలి 
ఉంటంది.'' అని అనాిర్ల. (ఇబ్ని మాజహ్) 

===== 
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 الن َاِر َوأَْهلَِها  َباب  ِصَفةِ   -7
7. నరక్ం, నరక్వాసులు 

لَْفْصل   َ ل    ا      మొదటి విభాగం  اْْلَو َ
ت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 5665  (3/1578)[ ) م 

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن أَِِبْ ه رَ  ْيَرةَ أَن َ َرس 
ْن َسبْ  ْزٌء م ِ ْن نَاِر َجَهن ََم"عِ "نَار ك ْم ج  ْزًءا م ِ قِْيَل: يَا  .ْْيَ ج 

ْوَل اهللِ  لَْت عَلَْيِهن َ بِِتْسَعٍة   افَِيٌة قَاَل: إِْن كَانَْت لَكَ َرس  "ف ض ِ
ْزًءا ك ل  ه ن َ ِمثْل  َحر ِ  ت ََفٌق عَلَْيِه. َوِست ِْْيَ ج  َوالل َْفظ    َها". م 

.  لِلْب َخاِري ِ
ْسِلٍم: َيٍة م  ْبن  " َويِفْ ِرَوا  َوِفْيَها: آدََم". نَار ك م  ال َِِتْ ي ْوقِد  ا

" َل"بَْد  َو"ك ل  َها" ا""عَلَْيهَ  "   عَلَْيِهن َ   َو"ك ل  ه ن َ
5665. (1) [3/1578 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''మీ ఈ 
పార ప్ంచిక అగిి, నరకాగిి యొకక 70 వంత్తలోు  ఒక 
వంత్త మాతి్మే,'' అని అనాిర్ల. అప్పపడు 
అనుచర్లలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ పార ప్ంచిక అగిియ్య 
సరపోయ్యది!' అని అనాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'నరకాగిిని 69 రటు  పంచటం జరగింది. దానిలోని ప్ర త్త 
వంత్త పార ప్ంచిక అగిికి సమానంగా ఉంది. (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్)  
అయితే అవి బు'ఖారీలోని ప్దాలు, ముస్లు మ్లో ఇలా 
ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) మీ పార ప్ంచిక అగిి నరకాగిి యొకక 
70 వంత్తలోు  ఒక వంత్త మాతి్మే.'' 

 ( 3/1578)[ ) صحيح (  2]  - 5666
ْول  اهلل  ْوٍد قَاَل: قَاَل َرس  بِْن َمْسع  صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن ا

ْوَن أَلَْف ِزَماٍم  َمَع ك ل ِ ِزَماٍم   "ي ْؤَت بَِجَهن ََم يَْوَمِئٍذ لََها َسْبع 
ْونََها ر   ْوَن أَلَْف َملٍَك يَج  ْسِلٌم . "َسْبع    .رَواه  م 

5666. (2) [3/1578- దృఢం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లపదినం నాడు నరకానిి తీస్కురావటం జర్లగు 

త్తంది. దానికి 70 వేల కళ్ళీలుంటాయి. ప్ర త్త కళ్ళీనిి 
70 వేల మంది దైవదూత్లు ప్టు కని ఉంటార్ల. ఇంకా 

దైవదూత్లు దానిి ఈడుాకుని వసాత ర్ల.'' 29 

(ముస్లు మ్) 
ت ََفٌق عَلَْيِه (  3]  - 5667  (3/1578)[ ) م 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  قَ َوَعِن الن  ْعَماِن بِْن بَِشْْيٍقَاَل: اَل َرس 
ًبا َمْن  وسلم: ه  نَْعََلِن َوِشَراكَاَن ِمْن لَ "إِن َ أَْهَوَن أَْهِل الن َاِر عََذا

َما ِدمَ  ه  كََما يَْغلَي نَاٍر يَْغلِْي ِمْنه  لِْمْرَجل  َما ي َرى أَن َ أََحًدا ااغ 
ْم عََذ  ًبا َوإِن َه  َْلَْهَون ه  ت ََفٌق عَلَْيهِ أََشد   ِمْنه  عََذا ًبا". م      .ا

5667. (3) [3/1578-ఏకీభవితం]  
ను'అమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నరకంలోని అందరకంటే తేలికైెన శ్క్ష 
ఏమిటంటే, నిప్పప చెప్పపలు తొడిగించబడతాయి. 
దానివలు  అత్ని మదడు ఉడుకుత్తంది. ఆ వయకిత  
అందరకంటే త్నకే కఠనమైన శ్క్ష ప్డుత్తందని 
భావిసాత డు. అయితే అది అందరకంటే తేలికయిన శ్క్ష 
అయి ఉంటంది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ) 

 ( 3/1578)[ ) صحيح (  4]  - 5668
ْبِن َعب َاٍس  وْ  قَاَل: َوَعِن ا   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ل  قَاَل َرس 

لٍِب َوه َو م   ًبا أَب ْو َطا ْنَتِعٌل بَِنْعلَْْيِ يَْغلِْي  "أَْهَون  أَْهِل الن َاِر عََذا
ه ". رَواه  الْب َخاِري    َما ِدَماغ     .ِمْنه 

5668. (4) [3/1578 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)  ప్ర వచనం, 

''నరక వాస్లోు  అందరకంటే తేలికైెన శ్క్ష అబూ 
'తాలిబ్కు ప్డుత్తంది. అత్ను నిప్పప చెప్పపలు ధ్రంచి 
ఉంటార్ల. దానివలు  అత్ని మదడు ఉడుకుతూ 
ఉంటంది.'' 30 (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1579)[ ) صحيح (  5]  - 5669
 

29) వివరణ-5666: తీర్లపదినం నాడు నరకానిి లక్షల 

మంది దైవదూత్లు ఈడుాకుంటూ తీర్లపమైదానంలోనికి 

తీస్కువసాత ర్ల. అంటే మానవులకు సారాానికి మధ్య 

ఉంచుతార్ల. సారాంలోనికి వెళీడానికి నరకంపై గల 

వంతెన ('స్సర్భ'త్)ను దాటవలస్ల ఉంటంది.  

30) వివరణ-5668: అబూ 'తాలిబ్ ప్ర వకత  (స) చినాిని. 

అత్ను ఇసాు మ్ స్త్ాకరంచలేదు. కాని ప్ర వకత  (స)ను 

అవిశాాస్ల నుండి రకిష ంచేవార్ల. దీనికి బదులుగా 

నరకంలో అత్నికి అందరకంటే తేలికైెన శ్క్ష ప్డుత్తంది. 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 2000 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ي ْؤَت ٍس َوَعْن أَنَ   قَاَل: قَاَل َرس 

َمِة فَي ْصَبغ  يِف الن َاِر أَْنَعِم أَْهِل الد   بِ  ْنَيا ِمْن أَْهِل الن َِار يَْوَم الِْقَيا
؟ َهْل َمر َ بَِك َصْبَغًة ث م َ  ا قَط   ْبَن آدََم َهْل َرأَْيَت َخْْيً : يَا ا ي َقال 
؟ فَ  ِ الن َاِس نَِعْيٌم قَط   ي ْؤَت بِأََشد  : ََل َواهلِل يَا َرب ِ َو ب ْؤًسا يِف َيق ْول 

ْنيَ  : َيا  .ا ِمْن أَْهِل الَْجن َِة فَي ْصَبغ  صْبَغًة يِف الَْجن َةِ الد   فَي َقال  لَه 
ْبَن  : ََل  ا . فََيق ْول  ةٌ قَط   ؟ َوَهْل َمر َ بَِك ِشد َ آدََم َهْل َرأَْيَت ب ْؤًسا قَط  
". َرَواه   يَا َرب ِ َما َمر َ ِِبْ ب ْؤٌس قَط   َوََل َرأَْيت  ِشد َ هللِ َوا     .ْسِلٌم م  ةً قَط  

5669. (5) [3/1579-దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం 
నాడు నరకవాస్లోు ని ఒక వయకిత ని తీస్కురావటం 
జర్లగుత్తంది. అత్డు ప్ర ప్ంచంలో భోగవిలాసాలోు  
జీవిత్ం గడిపి  ఉంటాడు. అత్నిి నరకంలో విస్లర 
శ్కిష ంచి, 'ఓ ఆదమ్ కుమారా! ప్ర ప్ంచంలో నువుా 
ఎప్పపడైనా స్ఖం పొందావా?' అని ప్ర శ్ించటం 
జర్లగుత్తంది. దానికి ఆ వయకిత , 'లేదు మహ్న ప్ర భూ! 
లేదు,' అని అంటాడు. ఆ త్ర్లవాత్ సారా వాస్లోు ని ఒక 
వయకిత ని తీస్కువచిా, ఆ వయకిత  ప్ర ప్ంచంలో కషాు లకు, 
నషాు లకు, ఆప్దలకు గురయి ఉంటాడు. అత్నిి 
సారాం ర్లచి చూపించి, 'ప్ర ప్ంచంలో ఎప్పపడైనా 
కషాు లను అనుభ వించ్చవా?' అని అడిగితే, 'లేదు ప్ర భూ! 
లేదు, నేను ఎంత్ మాతి్ం ప్ర ప్ంచంలో కషాు లను 
అనుభవించలేదు,' అని అంటాడు. (ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَ  6]  - 5670  (3/1579)ْيِه ( [ ) م 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَ َْلَْهَوِن  "يَق ْول  اهلل   اَل:َوَعْنه  َعِن الن َ

َمِة: ًبا يَْوَم الِْقَيا َ  أَْهِل الن َاِر عََذا ْرِض ِمْن َشْيٍء لَْوأَن َ لََك َما يِف اْْل
: أَك ْنَت َتْفَتِدْي بِِه؟ : نََعْم. فََيق ْول  َك أَْهَوَن أََرْدت  ِمنْ  فََيق ْول 

لِْب آدََم أَْن ََل ت   أَبَْيَت إَِل َ أَْن  فَ ْشِرَك ِِبْ َشْيًئا ِمْن َهَذا َوأَْنَت يِفْ ص 
ت ََفٌق عَلَْيهِ      .ت ْشِرَك ِِبْ". م 

5670. (6) [3/1579 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినం 
నాడు అలాు హ్(త) స్నిిత్ంగా శ్కిష ంచబడే వారని 
ఉదేు శ్ంచి, 'ఒకవేళ మీ దగార పార ప్ంచిక వస్త వులోు ని 
ఏదైనా ఉండి, దానిి ఇచిా శ్క్ష నుండి త్పిపంచుకునే 
అవకాశం ఉంటే, మీరు అలా చేసాత ర్భ?' అని అంటాడు. 
దానికి వార్ల, 'అవును,' అని అంటార్ల. అప్పపడు 

అలాు హ్ (త), 'నువుా ఆదమ్ వెనెిముకలో 
ఉనిప్పపడు దీనికనాి చిని విషయానిి నేను 
కోరాను. అదేమిటంటే, నీవు నాకు ఎవరనీ సాట్ట 
కలిపంచ రాదని మాతి్మే కోరాను. నీవు చేస్లన  
వాగాు నం భంగప్రచ్చవు. నాకు సాట్టకలిపంచ్చవు,' అని 
అంటాడు.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1579)[ ) صحيح (  7]  - 5671
ٍب أَن َ ال  ْند   ِب َ َصىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ن َ َوَعْن َسم َرةَ بِْن ج 

ه   ْ َمْن َتأْخ ذ  ه  الن َار  إِىل  يْ الن َار  إىِل كَْعبَ "ِمهْْن  ذ  ْ َمْن َتأْخ  ِه َوِمهْْن 
ذ   ْ َمْن َتأْخ  ْكَبَتْيِه َوِمهْْن  ه  ر  ذ  ْ َمْن َتأْخ  ْجَزتِِه َوِمهْْن  ه  الن َار  إِىل ح 

ْسِلٌم  . َرَواه  "الن َار  إِىل َتْرق َوتِهِ    .م 
5671. (7) [3/1579- దృఢం] 
సమురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నరకవాస్లోు  కంత్మందికి చీలమండల 
వరకు అగిి జాాలలు ఉంటాయి, మరకందరకి 
మోకాళీ వరకు అగిి జాాలలు ఉంటాయి. 
మరకందరకి నడుమువరకు అగిి జాాలలు 
ఉంటాయి. మరకందరకి మడల వరకు అగిి జాాలలు 
ఉంటాయి.''  (ముస్లు మ్) 

 ( 3/1579)حيح ( [ ) ص  8]  - 5672
ْيَرةَ قَاَل: َوَعْن  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَِِبْ ه َر  قَاَل َرس 

ِكِب "َما بَْْيَ مَ  ا ة  ثَََلثَِة أَي َاٍم لِلر َ ْنَكَب اْلكَافِِريِف الن َاِرَمِسْْيَ
 الْم ْسِرِع".

َيٍة:  َويِفْ   ة  "ِضْرس  الْكَافِِر ِمثْل  أ ْحٍد َوغِلََظ ِجلِْدهِ  ِرَوا  َمِسْْيَ
ِسِلٌم وَ  ."ثَََلٍث  ْيَرةَ: َرَواه  م  ِكَرَحِدْيث  أَِِبْ ه َر "إِذَا اْشَتَكِت   ذ 
لََواِت" إِىل َرب َِها". الن َار     .يِفْ بَاِب" َتْعِجْيِل الص َ

5672. (8) [3/1579 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకంలో అవిశాాస్ల రండు భుజాల మధ్య మూడు 
రోజులు ఏక ధ్యట్టగా గురర ంపై ప్ర యాణం చేస్లనంత్ 
దూరం ఉంటంది. మరో ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది. 
నరకంలో  అవిశాాస్ల ప్నుి ఉ'హుద్ కండంత్ 
ఉంటంది. ఇంకా అత్ని చరాం మూడు రోజుల ప్ర యాణ 
దూరం అంత్ దళసరగా ఉంటంది.''  (ముస్లు మ్)  

 ( 3/1580) [ ) ضعيف ( 9]  - 5673



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 2001 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
 ْ ْيَرةَ َعِن الن َ َعْن أَِِب "أ ْوقَِد   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ه َر

ْت ث م َ أَْوقَِد عَلَْيَها أَلَْف َسَنٍة َحّت    َعىَل الن َاِر أَلَْف َسَنٍة َحّت   اِْحَمر َ
 َ ْت ث م َ أ ْوقَِد عَلَْيَها أ ْبَيض َ َف َسَنٍة َحّت  اِْسَود َْت فَِهَي َسْودَاء  لْ اِ

ْظِلَمةٌ  ِمِذي   . رَ "م  ْ    .َواه  الّت ِ
5673. (9) [3/1580- బలహీనం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకాగిిని 1000 సంవత్సరాల వరకు రాజేయటం 
జరగింది. అప్పపడది ఎరర గా అయిపోయింది. మరో 
1000 సంవత్సరాల వరకు మండించటం జరగింది. 
అప్పపడది తెలు గా అయింది. ఆ త్ర్లవాత్ దానిి మరో 
1000 సంవత్స రాలు రగిలించటం జరగింది. అప్పపడది 
నలు గా మారపోయింది. ఆ నరకాగిి ఇప్పపడు చ్చలా 
నలు గా అయి ఉంది.''  (త్తరాజి') 

 (3/1580)[ ) ضعيف (  10]  - 5674
ْول  اهلِل ص  وَعْنه  قَاَل: "ِضْرس     اهلل عليه وسلم:ىلقَاَل َرس 

َمِة ِمثْل   يَْوَم الِْقَيا ه  اْلكَافِِر ه   مِ  أ ْحٍد َوفَِخذ  ثْل  الَْبْيَضاِء َوَمْقَعد 
ة  ثَََلٍث ِمثْل   ِمِذي   ا ِمَن الن َاِر َمِسْْيَ ْ ْبَذةِ". َرَواه  الّت ِ    .لر َ

5674. (10) [3/1580 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీర్లప దినం నాడు అవిశాాస్ల ప్నుి ఉహుద్ కండంత్ 
ఉంటంది. వాడి తొడ బై్న'దా' కండంత్ ఉంటంది. ఇంకా 
వాడు కూర్లానే సాలం గురర ం మూడు రోజుల ప్ర యాణ 
దూరం అంత్ ఉంటంది. అంటే మదీనహ్ నుండి 
రబ్జ'హ్  వరకు.''  (త్తరాజి')  

 (3/1580) [ ) صحيح ( 11]  - 5675
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَل:قََوَعْنه   "إِن َ غِلَْظ  قَاَل َرس 

ثْ  ْوَن ِذَراعًا َوإِن َ ِضْرَسه  ِمثْل  أ ْحٍد َوإِن َ  ِجلَْد اْلكَافِِر ا َناِن َوأَْربَع 
ِمِذي   مَ  ْ    .ْجِلَسه  ِمْن َجَهن ََم َما بَْْيَ َمك ََة َوالَْمِدْيَنِة". َرَواه  الّت ِ

5675. (11) [3/1581 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకంలో అవిశాాస్ల 42 గజాల వలంగా ఉంటాడు. వాడి 
ప్నుి ఉ'హుద్ కండంత్ ఉంటంది. నరకంలో అత్ను 
కూర్లానే చోట మకకహ్ మదీనహ్ ల మధ్య దూరం 
అంత్  ఉంటంది.''  (త్తరాజి') 

 (3/1580) [ ) ضعيف ( 12]  - 5676

مَ ََ و ْبِن ع  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َر قَاَل:َعْن ا  قَاَل َرس 
ه   كَافَِر لَي ْسَحب  لِ "إِن َ اْل  ؤ  َسان ه  الَْفْرَسَخ َوالَْفْرَسَخْْيِ يََتَوط َ
." ْيٌب  أَْحَمد  وَ اه  َروَ  الن َاس  ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ  الّت ِ

5676. (12) [3/1580- బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకంలో అవిశాాస్ల త్న నాలుకను 3 నుండి 6 కోస్ల 
వరకు సాగదీసాత డు. ప్ర జలు దానిి కాళీతో త్నుి 
త్తంటార్ల.''  (అ'హాద్, త్తరాజి' / ఏకోల్లు ఖనం) 

 (3/1580)[ ) ضعيف (  13]  - 5677
ْوِل اهلِل صىل ْدِري ِ َعْن َرس  اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ 

ْود  َجَبٌل ِمْن نَاٍر ي َتَصع َ  ع  ْيًفا د  فِْيِه َسْبِعْْيَ قَاَل: "الص َ  َخِر
ي َهَوي بِِه كََذلَِك فِْيِه أَبًَدا". َرَواه  ال  ِمذِ َو ْ    .ي   ّت ِ

5677. (13) [3/1580- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'స'ఊద్ అనేది ఒక అగిి ప్రాత్ం, దానిపై అవిశాాస్ల 70 
సంవత్సరాల వరకు ఎకుకతూ ఉంటాడు. అదేవిధ్ంగా 
70 సంవత్సరాలు కిర ందప్డుతూ ఉంటాడు. ఎలు ప్పపడూ 
అలాగే  జర్లగుతూ  ఉంటంది.' 31  (త్తరాజి') 

 (3/1580)[ ) ضعيف (  14]  - 5678
ْل  َعْنه  َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل يِفْ قَْولِِه:ََ و م ْهِل(  )كَا

َب إىِل َوْجِههِ  ِ ْيِت فَإِذَا ق ر  ْجِهِه فِْيِه  َسَقَطْت فَْرَوة  وَ  أَْي كََعْكِر الز َ
ِمِذي    ْ      .َرَواه  الّت ِ

5678. (14) [3/1580 -బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉలేు ఖనం: 

''అలాు హ్(త) ఆదేశం, అంటే ముళీచెటు  వారకి 
ఆహ్నరం అవుత్తంది. అది కడుప్పలో ఉడుకుతూ 
ఉంటంది. అది చ్చలా జిడాుగా ఉంటంది. దానిి నోట్ట 
దగారకు తీస్కురాగానే అత్ని నోట్ట చరాం 
వచేాస్త ంది.''  (త్తరాజి')  

 (3/1581)ف ( [ ) ضعي 15]  - 5679
 

31) వివరణ-5677: 'స'ఊద్ – నరకంలోని ఒక అగా కండ 

ప్పర్ల. ఈ ఆయతుల్ప అది పేర్కకనబడింది, ''స్ 

ఉరిిఖుహు 'స్'ఊదన్.''  
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ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ   ْيَرةَ َعِن الن َ َوَعْن أَِِبْ ه َر

ْوِسِهْم فََيْنف ذ  الَْحِمْيم  َحّت  يَْخل َص الَْحِمْيَم لَي   ؤ   إىِل  َصب   َعىَل ر 
َق ِمْن قََدَمْيِه َوه  ْس َجْوفِِه فَيَ  ْهر  ل ت  َما يِفْ َجْوفِِه َحّت  يَْمر    َو الص ِ

ِمِذي    ْ    .ث م َ ي َعاد  كََما كَاَن". َرَواه  الّت ِ
5679. (15) [3/1581- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకవాస్ల త్లపై వేడినీర్ల వేయగానే అది కడుప్ప 
లోప్లికి దిగిపోత్తంది. ఇంకా కడుప్పను చించివేస్త ంది. 
చివరకి మలదాారం దావర్భ బయటకు వస్త ంది. 'స్సహ్ర్ 
అంటే ఇదే. మళ్ళీ ఆ నరకవాస్ల యథాసా్లత్తకి చేర్ల 
కుంటాడు.'' 32   (త్తరాజి')  

 (3/1581)(   [ ) ضعيف 16]  - 5680
ِب ِ ص  َمَة َعِن الن َ ْ أ َما  :هِ ليه وسلم يِفْ قَْولِ ىل اهلل عَوَعْن أَِِب

ه  ي ْسََق ِمْن ) ع  ب  " اَل:قَ (16: 14؛ َماٍء َصِدْيٍد يََتَجر َ  إىِل  ي َقر َ
فِْيِه فََيْكَره ه  فَإِذَا أَْدَِن ِمْنه  َشْوى َوْجَهه  َوَوقََعْت فَْرَوة  َرأِْسِه فَإِذَا 

َج ِمْن د بِْرهِ. يَق  شَ  َع أَْمَعاَءه  َحّت  يَْخر    ْول  اهلل  َتَعاىل: ِربَه  قَط َ
َع أَْمَعاَءه ْم  ق ْوا َماء  َحِمْيًما فََقط َ َيق ْول   15: 47؛ )َوس  : )َوإِْن  ( َو

َراب   ْوه بِْئَس الش َ ج  لْم ْهِل يَْشِوي الْو  ث ْوا بَِماٍء كَا ؛  يَْسَتِغْيث ْوا ي َغا
ِمِذي      .(29: 18 ْ  .َرَواه  الّت ِ

5680. (16) [3/1581 -బలహీనం] 
అబూ ఉమామహ్ ప్ర వకత  (స) దాారా కథనం: అలాు హ్ 

(త) ఆదేశం, ''నరకవాస్లకు చీము నీరు తిాపించటం 
జర్లగుత్తంది. (ఇబార హీం, 14:16) దానిి వార్ల 
గుటకలు గుటకలుగా తిాగుతార్ల. దీని వాయఖాయనంలో 
ప్ర వకత  (స), 'నీట్టని నరకవాస్ల నోట్ట దగారకు 
తీస్కురావటం జర్లగుత్తంది, దానిి వార్ల 
అసహియంచుకుంటారు, ఆ నీట్టని వార నోట్టలో 

 

32) వివరణ-5679: '' 'స్సహ్రున్'' అనే  ప్దం గురంచి ఈ 

'హదీస్'లో ప్ర వకత  (స) విశదప్రచ్చర్ల. ఖుర్ఆన్లోని ఈ 

ఆయతులో ఇది ఉంది, ''వార త్లపై వేడి నీర్ల పోయటం 

జర్లగుత్తంది. దానివలు  కడుప్పలో ఉని భాగాలనీి 

ఉడుకుతాయి.'' ఇంకా అత్నిపై శ్క్ష కనసాగుతూ 

ఉంటంది. అంటే మళ్ళీ త్ను యథాసా్లత్తకి చేర్ల 

కుంటాడు. మళ్ళీ ఆ శ్క్షకు గురకావటం జర్లగుత్తంది. 

కడుప్ప భాగాలు ఉడికి కిర ంది నుండి బయటకు వసాత యి. 

ఇలాగే కనసాగుతూ ఉంటంది.  

వేయబడుత్తంది, అది వారనోట్టని కాలిా వేస్త ంది, 
అత్ని త్ల చరాం వీడి కిర ందప్డుత్తంది, అత్ను దానిి 
తిాగితే, అది వార ప్పర గులను ముకకలుగా చేస్లవేస్త ంది, 
ఆ త్ర్లవాత్ అది మలదాారం దాారా బయటకు 
వస్త ంది,' అని అనాిర్ల. అలాు హ్(త) ఆదేశం, ''వారకి 
వేడి నీర్ల తిాపించటం జర్లగుత్తంది. అది వార 
ప్పర గులను కోస్ల వేస్త ంది.'' (ముహమమద్, 47:15) ఇంకా 
అలాు హ్(త) ఆదేశం, ''నరకవాస్లు నీళ్ళీ కోర్లతార్ల, 
వాళీకు నీళ్ళీ ఇవాటం జర్లగుత్తంది. అది న్ననెలా 
జిడాుగా ఉంటంది. అది వార ముఖాలను మాడిా 

వేస్త ంది. అంతేకాదు, ఇది చ్చలా అసహయంగా ఉంటంది. 
'' (అల్ కహఫ్, 18:29)  (త్తరాజి') 

 (3/1581)) ضعيف (  [ 17]  - 5681
ْدِري ِ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد الْخ 

َراِدق  الن َارِ  قَاَل: ة  أَْربَِعْْيَ  لِس  ٍر َمِسْْيَ ٍر ِكثْف  ك ل ِ ِجَدا د    أَْربََعة  ج 
ِمِذي   ل َرَواه  ا َسَنًة". ْ     .ّت ِ

5681. (17) [3/1581- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నరకానిి నాలుగుగోడలు ఆవరంచి 
ఉనాియి. ప్ర త్త గోడ 40 సంవత్సరాల ప్ర యాణ దూరం 
అంత్  పొడవు  ఉంటంది.''  (త్తరాజి') 

 (3/1582)[ ) ضعيف (  18]  - 5682
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَالَ  وَعْنه  قَاَل: "لَْوأَن َ   َرس 

لًْوامِ  اٍق ي ْهرَ  ْن دَ ْنَياَغس  ْنَيا َْلَْنََتَ أَْهَل الد   . َرَواه   " اق  يِف الد  
ِمِذي    ْ    .الّت ِ

5682. (18) [3/1582- బలహీనం]  
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకవాస్ల గాయాల కడుగు అంటే చీము 
నెత్తత ర్లలను ఒకక  బకెట ప్ర ప్ంచంలో ప్డవేసేత , 
మనుషు లందరూ  కుర ళిీపోతార్ల.''  (త్తరాజి')  

 (3/1582)) صحيح ( [  19 ]  - 5683
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه ْبِن َعب َاٍس أَن َ َرس  قََرأَ َهِذهِ   موسل  َوَعِن ا

ت َق وا اهلَل َحق َ ت َقاتِِه َوََل اْْليََة: ) َ اِ ْسِلم ْوَن   َتم ْوت ن َ إَِل  ؛ َوأَْنت ْم م 
ْول  102: 3 "لَْو أَن َ قَْطَرةً ِمَن   لم:اهلِل صىل اهلل عليه وس( قَاَل َرس 

 َ ْنَيا َْلَفَْسَدْت َعىَل أَْهِل اْْل ِر الد   ق ْوِم قََطَرْت يِفْ دَا ْرِض  الز َ
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م ه ؟" ْم فََكْيَف بَِمْن يَك ْون  َطَعا ِمِذي   وَ َروَ  َمَعاِيَشه  ْ قَاَل:  اه  الّت ِ

 .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح  
5683. (19) [3/1582- దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''దైవానికి 
భయప్డండి, భయప్డే విధ్ంగా, ఇంకా ముస్లు మ్గా 
త్ప్ప మరణంచకండి'' (ఆల ఇమా్రన్, 3:102) ప్ఠంచి,  
''ఒకవేళ జముడుచెటు  ఒక చుకక కూడా ఈ ప్ర ప్ం చంలో 
ప్డవేసేత , ఇకకడ ఉని ప్ంటలనీి నశ్సాత యి. మర 
త్తనేవాడి ప్రసా్లత్త ఏమవుత్తందో ఊహించండి'' అని 
అనాిర్ల.  (త్తరాజి'  /  ప్రర మ్రణికం, -దృఢం) 

 (3/1582)[ ) ضعيف (  20]  - 5684
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْن أَِِبْ َسِعيْ  :)َوه ْم   ٍد َعِن الن َ

ْوَن  فِْيَها لِح  ْيِه الن َار فََتَقل َص  َشفَ  قَاَل: (104: 23؛ كَا ت ه   "َتْشِو
لَْيا َحّت  َتْبل   ْفىَل َحّت  الْع  ِخْي َشَفت ه  الس   َغ َوْسَط َرأِْسِه َوَتْسَّتْ
َته ". ر َ ِمِذي    َتْضِرَب س  ْ  . َرَواه  الّت ِ

5684. (20) [3/1582 -బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''వహుమ్ 
ఫీహ్న కాలి'హూన్'' (అల్ ము'అమినూన్, 23:104) 
యొకక వాయఖాయనంలో ''నరకాగిి అవిశాాస్ల ముఖానిి 
మాడిావేస్త ంది. దానివలు  అత్ని పదాలు ఒకట్ట మీదకు 
మరొకట్ట  కిర ందకు  వేర లాడుతూ ఉంటాయి.''  (త్తరాజి')  

 (3/1582) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 5685
َها "يَا أَي    ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ْن أَنٍَس َعِن الن َ َوعَ 

ْبك ْوا فَإِْن  كَْوا فَإِن َ أَْهَل الن َاِر الن َاس  ا ْوا فََتَبا لَْم َتْسَتِطْيع 
وْ  ْوِهِهْم كَأَن ََها يَْبك ْوَن يِف الن َاِر َحّت  َتِسْيَل د م  ْم يِفْ و ج  ه  ع 

ْوع  فََتِس َجَداِول  َحّت  َتْنَقِطعَ  م  ي ْون   ي  الد   َح الْع  َماء  فََتَقر َ ِ ل  الد 
ف َنا أ ْزِجَيْت فِ فَ  ن َِة"  ْيَها لََجَرْت". لَْو أَن َ س     .َرَواه  يِفْ" َشْرِح الس  

5685. (21) [3/1582 -అప్రిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర జలారా! 
దైవభీత్తతో ఏడవండి. ఒకవేళ ఏడుప్ప రాకపోయినా 
ఏడాండి. ఎందుకంటే నరకవాస్లు నరకంలో 
ఏడుసాత ర్ల. వారకనీిళ్ళీ వార బుగాలపై కాలువలాు  
ప్ర వహిసాత యి. చివరకి వార కనీిళ్ళీ నశ్సాత యి. 
అప్పపడు రకత ం ప్ర వహించటం పార రంభం అవుత్తంది. 
కళీలోు  అంతా రకత ం వాయపిస్త ంది. వార కళీనుండి 

ప్ర వహించే రకత ం ఎంత్ అధికంగా ఉంటందంటే, దానిలో 
ప్డవలు కూడా నడప్వచుా.''  (షర్హుస్సనిహ్) 

 (3/1582)(   [ ) ضعيف 22]  - 5686
ْردَاِء قَاَل:  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَعْن أَِِب الد َ  قَاَل َرس 

َ  "ي لََْق  ْوع  فََيْعِدل  َما ه ْم فِْيِه ِمَن الَْعَذ هْ َعىَل أ اِب  ِل الن َاِر الْج 
ْيٍع ََل فََيْسَتِغْيث وْ  ث ْوَن بَِطَعاٍم ِمْن َضِر  ي ْسِمن َ َوََل ي ْغِِنْ  َن فَي َغا

ٍة  مِ  ص َ ث ْوَن بَِطَعاٍم ِذْي غ  َعاٍم فَي َغا لط َ ْوٍع فََيْسَتِغْيث ْوَن بِا نء ج 
ْوَن أَن َه   َراِب ْم فََيْذك ر  لش َ ْنَيا بِا ْوَن الْغ َصَص يِف الد      كَان ْوا ي ِجْيز 
فَع  إِلهَْْيِ  الَْحِميْ بِ فََيْسَتِغْيث ْوَن  ْ َراِب فَْي  لش َ م  بِكَََللِْيِب  ا

ْم فَإِذَا دََخلَْت   الَْحِدْيدِ  ْوَهه  ْوِهِهْم َشَوْت و ج  فَإِذَا دَنَْت ِمْن و ج 
ْم قََطَعْت َما يِفْ  ْونَه  ْوا َخَزنََة َجَهن ََم ب  ب ط  ْونِِهْم فََيق ْول ْوَن: ا ْدع  ط 

َناِت؟أَلَْم تَ  ق ْول ْوَن: فَيَ  لَْبي ِ ل ك ْم بِا ل ْوا:  ك  َتأْتِْيك ْم ر س   بىََل.  قَا
ل ْوا: ْيَن إَِل  يِفْ َضََلٍل"  قَا ْوا َوَما د عَاء  اْلكَافِِر قَاَل:   .فَاْدع 

ِلكً  ْوا َما لِك  لَِيْقِض عَلَْيَنا َرب  َك"  ا"فََيق ْول ْوَن: ا ْدع    .فََيق ْول ْوَن: يَا َما
ْ قَا ِكث ْوَن إِ َل: "فَي ِجْيُب   : ن  "ن َك ْم َما ْئت  أَن َ . قَاَل اْْلَْعَمش  ب ِ

لٍِك إِي َا ْهم أَلَْف عَاٍم. قَاَل: "فََيق ْول ْوَن:  بَْْيَ د عَائِ  ِهْم َوإَِجاَبِة َما
 َ ْوا َرب َك ْم فَََل أ ْن َرب ِك ْم فََيق ْول ْوَن: َرب ََنا غَلََبْت ا ْدع    َحٌد َخْْيٌ م ِ

ل ِْْيَ َرب ََنا أَخْ عَلَْيَنا ِشْقَوت نَ  ا ِرْجَنا ِمْنَها فَإِْن ع ْدنَ ا َوك ن َا قَْوًما َضا
لِم ْوَن" كَل ِم ْوَن" .فَإِن َا َظا ْوا فِْيَها َوََل ت  : اِْخَسؤ  ْ   .قَاَل: "فَي ِجْيُب  

لَِك يَأْ عِ قَاَل: "فَ  ْوا ِمْن ك ل ِ َخْْيٍ َوِعْنَد ذَ لَِك يَِئس  ْوَن يِف  ْنَد ذَ ذ  خ 
ِف  ْيِل ْْيِ الز َ ْحمَ . قَاَل َعْبد  " َوالَْحْسَرةِ َوالَْو ِن:   اهلِل بْن  َعْبِد الر َ

ْوَن َهَذا الَْحِدْيَث. ِمِذي    َوالن َاس  ََل يَْرفَع  ْ     .َرَواه  الّت ِ
5686. (22) [3/1582 -బలహీనం] 
అబూ దర్దా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకవాస్లను తీవర మైన ఆకలికి గురచేయటం 
జర్లగుత్తంది. ఆహ్నరం కావాలని హ్నహ్నకారాలు చేసాత ర్ల. 
త్తనటానికి వారకి చేదుగా ఉని ముళీ చెటు  
ఇవాబడుత్తంది. ఈ ఆహ్నరం వారకి శకిత నివాదు, వార 
ఆకలిని త్గాించదు. మళ్ళీ వార్ల ఆహ్నరం కావాలని 
వేడుకుంటార్ల. మళ్ళీ వారకి ఆహ్నరం ఇవాబడు 
త్తంది. అది వార గొంత్తలో చికుకకుంటంది. అంటే 
కడుప్పలోనికి వెళీదు, నోట్టనుండి బయటకురాదు. 
అప్పపడు వారకి ప్ర ప్ంచంలో ఏదైనావస్త వు గొంత్తలో 
చికుకకుంటే దానిి నోట్టతో దింప్పవారం అని గుర్లత కు 
వస్త ంది. వార్ల నీళ్ళీ కోర్లతార్ల. అప్పపడు వాళీకు 
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వేడిగా కాగుత్తని నీర్ల ఇవాబడుత్తంది. వార్ల దానిి 
తిాగటానికి ప్ర యత్తించినప్పడు వార ముఖాలు 
మాడిపోతాయి.  
ఆ కాగుత్తని నీర్ల వార కడుప్పలోనికి వెళిీ 
కడుప్పలో ఉని వాట్టనంత్ట్టనీ కాలిావేస్త ంది. ఇంకా 
వాళ్ళీ నరకపాలకులిి పిలుస్తర రు, అత్నితో శ్క్ష 
త్గాించమని కోర్లతార్ల. వార మొరలు విని నరక 
పాలకులు, 'సపషు మైన స్తచనలు తీస్కని 
దైవప్ర వకత లు  రాలేదా?' అని అడుగుతార్ల. దానికి 
వార్ల, 'వచ్చార్ల,' అని అంటార్ల. దానికి నరక 
పాలకులు మీర్ల సాయంగా పార రాంచండి, అవిశాాస్ల 
మొరలు ఎటవంట్ట లాభానిి చేకూరాలేవు. ఆ 
త్ర్లవాత్ నరకవాస్లు ప్రసపరం మాలిక్ను పిలవండి 
అని చెపిప, మాలిక్తో, 'నీవు మా ప్ర భువుతో చెపిప 
మాకు మరణం ప్ర సాదించమని చెప్పప,' అని అంటార్ల. 
దానికి ఆ మాలిక్, 'మీర్ల ఎలు ప్పపడూ, ఈ సా్లత్తలోనే 
ఉంటారు,' అని అంటాడు.  
ఈ 'హదీస్' ఉలేు ఖనకరత  కథనం: నరకవాస్లు 
మాలిక్ను పార ధేయప్డటం, మాలిక్ సమాధ్యనం 
ఇవాటంల మధ్య 1000 సంవత్సరాలు ఉంటందని 
నాకు తెలియప్రచబడింది. ప్ర వకత  (స) కథనం: ఆ 
త్ర్లవాత్ నరకవాస్లు, 'ఇప్పపడు మన ప్ర భువునే 
పార రాంచ్చలి. ఎందుకంటే ఇంత్కంటే గత్యంత్రం మరొకటి 
లేదు,' అని ప్రసపరం చెప్పపకుంటార్ల. అప్పపడు 
వార్ల, 'ఓ మా ప్ర భూ! మా దురదృషు ం మమాలిి 
అధిగమించింది. మేము మారాభర షు తాానికి 
గురయాయము, ఓ మా ప్ర భూ! మమాలిి నరక 
శ్క్షనుండి కాపాడు. ఆ త్ర్లవాత్ కూడా మేము 
అవిశాాసానికి ఒడిగడితే, మాపై మేము దురాారాం 
చేస్కుని వారమౌతాము.'  అని అంటారు. అప్పపడు 
అలాు హ్ (త), ''దూరంగా పోండి, నాతో మాటాు డకండి,'' 
అని అంటాడు. అలాు హ్(త) సమాధ్యనం విని నిరాశకు 
గురై  మొరపటు కుంటూ  ఉంటార్ల.  (త్తరాజి') 

 (3/1583) [ ) صحيح ( 23]  - 5687

ْوَل اهلِل صىل اهلل  وَعِن الن  ْعَماِن بِْن   بَِشْْيٍ قَاَل: َسِمْعت  َرس 
: "أَْنَذْرت ك م  الن َاَر أَْنَذ  فََما َزاَل  .ت ك م  الن َاَر"رْ عليه وسلم يَق ْول 

ِمْي َهَذا يَق ْول َها َحّت  لَْو كَاَن يِفْ  ْوِق َوَحّت   َس  َمَقا ِمَعه  أَْهل  الس  
َرِمي   ْيَصٌة كَانَْت عَلَْيِه عِ َسَقَطْت َخمِ  ا     .ْنَد ِرْجلَْيِه. َرَواه  الد َ

5687. (23) [3/1583- దృఢం] 
ను'అమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 
ప్ర వచిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''ప్ర జలారా! నేను 
మిమాలిి నరక శ్క్ష నుండి హచారంచ్చను. నేను 
మిమాలిి నరక శ్క్ష నుండి భయపటాు ను.'' ప్ర వకత  (స) 
ఇలా చ్చలా సార్లు  అనాిర్ల. ఒకవేళ ప్ర వకత  (స) ఇప్పపడు 
నేనుని చోట్లు  ఉంటే ఆయన మాటలు బజార్లలో 
ఉనివార్ల వింటార్ల, అపుోడు ప్ర వకత  (స) భుజంపై 
ఉని  దుప్పట్ట  కిర ందప్డింది.''  (దారీా) 

 (3/1583) [ ) ضعيف ( 24 ] - 5688
ْول  اهلِل  بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاٍص قَوَعْن َعْبِد اهللِ  اَل: قَاَل َرس 

َر إِىل ِمثْ  -صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو أَن َ َرَصاَصًة ِمثَْل َهِذهِ  ِل َوأََشا
َمِة  ْمج  َماِء إِىل اْْلَْرِض  -الْج  ةٌ أ ْرِسلَْت ِمَن الس َ َوِهَي َمِسْْيَ

لَْو أَن ََها ِماَئِة َسَنٍة لََبلََغِت اْْلَْرِض َِ سمْ خَ  أ ْرِسلَْت ِمْن   قَْبَل الل َْيِل َو
 َ ْيًفا الل َْيَل َوالن ََهاَر قَْبَل أ َرْت أَْربَِعْْيَ َخِر لَْسلَِة لََسا ْن  َرأِْس الس ِ

ِمِذي    .َتْبل َع أَْصلََها أَْو قَْعَرَها" ْ    .َرَواه  الّت ِ
5688. (24) [3/1583- బలహీనం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్పరర వంట్ట ఒక గాజు ముకకను ఆకాశం నుండి 
విస్లరతే దానికి భూమికి మధ్య దూరం 500 సంవత్సరాల 
ప్ర యాణదూరం ఉంది. అది ఒకక రాతి్తలోనే భూమికి 
చేర్లకుంటంది. కాని ఆ గాజు ముకకను నరక వాస్లను 
బంధించే గొలుస్కు కట్టు  వదలితే 40 సంవత్సరాల 
వరకు కిర ందివైెప్ప దొరు నా దాని రండవ చివరకు 
చేరదు.''33   (త్తరాజి') 

 

33) వివరణ-5688: గొలుస్ అంటే నరకవాస్లను 

బంధించే గొలుస్, ''ఆ త్ర్లవాత్ నరకవాస్లను 70 

గజాల పొడవుగల గొలుస్లో బంధించమని 

దైవదూత్లను ఆదేశ్ంచటం జర్లగుత్తంది.'' హసన్ బ'స్త్ర  

ఈ వాకయంపై వాయఖాయనిస్తత , 'ఈ గజం పొడవు ఎంత్ 

ఉంటందో అలాు హ్  (త)కే తెలుస్' అని అనాిర్ల.  
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 (3/1584)[ ) ضعيف (  25]  - 5689

  ِب َ صىل ا هلل عليه وسلم قَاَل: ْيِه أَن َ الن َ وَعْن أَِِبْ ب ْردَةَ َعْن أَبِ 
: لََواِديًا َجَهن ََم "إِن َ يِفْ  رَواه  .  َجب َاٍر"َهٌب يَْسك ن ه  ك ل   َهبْ  ي َقال  لَه 
َرِمي    ا   .الد َ

5689. (25) [3/1584 -బలహీనం] 
అబూ బుర్దహ్ త్న త్ండిర  దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నరకంలో ఒక కాలువ ఉంది. దాని ప్పర్ల 
'హబ్హబ్'.  అందులో గరాంగా, అహంకారంగా 
ప్ర వరత ంచేవారని  శ్కిష ంచడం  జర్లగుత్తంది.'' 34  

----- 
لَْفْص  َ ِلث   ا      మూడవ విభాగం ل  الث َا

 (3/1584)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 5690
َمَرَعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْبِن ع  م    َعِن ا "يَْعظ 

َ  ل  الن َارِ أَهْ  ِه  قِ َحِدِهْم إِىل عَاِت يِف الن َاِر َحّت  إِن َ بَْْيَ َشْحَمِة أ ذ ِن أ
ةَ َسْبِعِماَئِة  ْوَن ذِ َمِسْْيَ َراعًا َوإِن َ  عَاٍم َوإِن َ غِلََظ ِجلِْدهِ َسْبع 
ٍد"     .ِضْرَسه  ِمثْل  أ ح 

5690. (26) [3/1584- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నరకంలో నరకవాస్ల శరీరాలు చ్చలా పదు విగా 
ఉంటాయి. చివరకి ఒక నరకవాస్ల చెవుల నుండి భుజం 
వరకు గల దూరం 700 సంవత్సరాల ప్ర యాణ దూరం 
ఉంటంది. అత్ని చరాం 70 గజాల త్లంగా ఉంటంది. 
ఇంకా అత్ని ప్ళ్ళీ ఉహుద్ కండంత్ ఉంటాయి.'' 
(అ'హాద)  

 (3/1584)استه ( ر[ ) لم تتم د 27]  - 5691
ل  اهلِل وْ قَاَل َرس   ٍء قَاَل:َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن الَْحاِرِث بِْن َجزْ 

الْب ْخِت َتلَْسع  "إِن َ يِف الن َاِر َحي َاٍت كَأَْمثَاِل  م:صىل اهلل عليه وسل 
ْيًفا َوإِن َ يِف   َتَها أَْربَِعْْيَ َخِر م و َ إِْحَداه ن َ الل َْسَعَة فََيِجد  ح 

َكَفِة َتلَْسع  ل ا َعَة إِْحَداه ن َ الل َْس  ن َاِرَعَقاِرب  كَأَْمثَاِل الِْبَغاِل الْم ْؤ
َتَها  م و َ ْيًفا".فََيِجد  ح    .َرَواه َما أَْحَمد   أَْربَِعْْيَ َخِر

 

34) వివరణ-5689: హబ్ హబ్ అంటే తొందర, వేగిరం 

అని అరాం. ఈ కాలువలో చ్చలా తీవర మైన జాాలలు 

ఉంటాయి. ఇందులో వేయబడిన వారకి చ్చలా త్ారగా 

శ్కిష ంచడం జర్లగుత్తంది. 

5691. (27) [3/1584 -అప్రిశోధితం] 
'అబుు లాు హ్ బిన్ 'హ్నరస్' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నరకంలో మేలురకం ఒంట్టలాు ంట్ట పాములు 
ఉంటాయి. పాము ఒకసార కాటవేసేత , దాని బ్రధ్ 40 
సంవత్సరాల వరకు కలుగుత్తంది. ఇంకా నరకంలో 
గాడిదలాు ంట్ట  తేళ్ళీ ఉనాియి. తేలు ఒకసార 
కాటవేసేత   40 సంవత్సరాల వరకు బ్రధ్ 
కలుగుత్తంది.''  (అ'హాద్) 

 (3/1584)[ ) صحيح (  28]  - 5692
ْوِل اهلِل  َسِن قَاَل:َوَعِن الَْح  ْيَرةَ َعْن َرس  ثََنا أَب ْو ه َر صىل  َحد َ

ْمس  َوالَْقمَ  اَل:اهلل عليه وسلم قَ ثَْوَراِن َمَكو ََراِن يِف "الش َ ر 
َمِة". الن َاِريَْوَم اْل  : ِقَيا َما؟ فََقاَل الَْحَسن    فََقاَل:  َوَما ذَْنب ه 

ْوِل اهلِل صىل اهلل ع ث َك َعْن َرس  ِ .لأ َحد   يه وسلم فَسَكَت الَْحَسن 
   .ْوِر" الَْبْعِث َوالن  ش  َرَواه  الَْبْيَهِقي   يِفْ"ِكَتاِب 

5692. (28) [3/1584 -దృఢం] 
'హసన్ బ'స్త్ర  కథనం: అబూ హురైరహ్ మాకు ప్ర వకత  (స) 
యొకక ఈ 'హదీస్'ను వినిపించ్చర్ల. ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీర్లపదినంనాడు స్తర్లయడు, చందుర డు 
రండు ముకకలుగా చేస్ల నరకాగిిలో వేయబడతాయి.'' 
హసన్ బ'స్త్ర  కథనం: నేను అబూ హురైరహ్ను, 
'స్తరయచందుర ల త్ప్పపంట్ట?' అని అడిగాను. దానికి 
అబూ హురైరహ్, 'నేను చెపిపంది ప్ర వకత  (స) 'హదీస్' 
అని అనాిర్ల. అది విని నేను మౌనంగా ఉండి 
పోయాను.35   (బై్నహఖీ  /  బ'అస్స'వనుాషూర్) 

 (3/1585)[ ) ضعيف (  29]  - 5693
ْيَرةَ قَاَل: قَ ْول  اهلِل ص وَعِن أَِِبْ ه َر  اهلل عليه وسلم:  ىلاَل َرس 

". قِْيَل: يَا رَ "ََل  ل  الن َاَر إَِل َ َشِقي ٌ ؟   يَْدخ  ِقي   ْوَل اهلِل َوَمِن الش َ س 
ْك لَه  َمعْ  لَْم يَّْت  ِ بَِطاَعٍة َو . َرَواه   "َيةً ِص قَاَل: "َمْن لَْم يَْعَمل  لِِل 

ْبن  َماَجه    ا
 

35) వివరణ-5692: స్తరయచందుర లను నరకంలో వేయ 

బడటం జర్లగుత్తంది. ఆ రంట్టని నరకాగిిలో ఎందుకు 

వేయడం జర్లగుత్తందంటే, అవిశాాస్లు స్తరయ 

చందార లను పూజిసాత ర్ల. అందువలు  తీర్లపదినం నాడు ఈ 

రంట్టని నరకంలో వేస్ల వారని అవమానప్రచడం 

జర్లగుత్తంది. మీర్ల దైవాలుగా భావించేవాట్ట గత్త 

ఏమయిందో చూడండని చెప్పటం జర్లగుత్తంది. 
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5693. (29) [3/1585 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''నరకంలో 
అభాగుయలు, దురదృషు వంత్తలు ప్ర వేశ్సాత ర్ల,'' అని 
ప్ర వచించ్చర్ల. దానికి, 'ఓ ప్ర వకాత ! దురదృషు వంత్తలు 
ఎవర్ల?' అని ప్ర శ్ించడం జరగింది. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'దైవప్రర త్త కోసం విధేయత్ చూప్నివార్ల, పాప్కారాయలకు 
దూరంగా ఉండనివార్ల,' అని అనాిర్ల. (ఇబ్ని 
మాజహ్) 

===== 
 َخلِْق الَْجن َِة َوالن َارِ َباب     -8

8. సవరగ నరకాల సృషిి 
సారానరకాలు సృషిు ంచబడి ఉనాియి. ముస్లు ము 
లందరూ దీనిి విశాస్లసాత ర్ల. 

ل    لَْفْصل  اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
ت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 5694  (3/1586)[ ) م 
 ْ ْيَرةَ قَالَ َعْن أَِِب ْول  اهلل  : ه َر  صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرس 

ِت الَْجن َة  َوالن َ  :"َتَحاج َ لَِت الن َار  ْيَن  ار  فََقا ِ ِ لْم َتَكّب  أ ْوثِْرت  ِبا
لَِت الَْجن َة : فَمَ  ْيَن َوقَا ِ ِ َعَفاء   َوالْم َتَجّب  ل ِِنْ إَِل  ض  ا ِلْ ََل يَْدخ 

ْم  ه  ْم. قَالَ  الن َاِس َوَسَقط  ت ه  ن َِة: إِن ََما أَْنِت  اهلل  َتَعاىل لِلَْج  َوِغر َ
إِن ََما أَْنِت   قَاَل لِلن َاِر: وَ  .ْن أََشاء  ِمْن ِعَباِدْي َرْحَمِِتْ أَْرَحم  بِِك مَ 

ب  بِِك َمْن أََشاَء مِ  ِلك ل ِ َواِحَدةٍ ِمْنك َما  عََذاِِبْ أ عَذ ِ ْن ِعَباِدْي َو
ا َها فَأَم َ : قٍَط َقٍط   ِرْجلَه .ِلئ  َحّت  يضَع اهلل  تَ الن َار  فَََل ت مْ  ِملْؤ  َتق ْول 

لَِك تَ  َنا َها إِىل بَْعٍض فَََل يَْظِلم  اهلل  ِمْن  قٍَط فَه  ي ْزَوى بَْعض  ْمَتلِئ  َو
ا الَْجن َ  ت ََفٌق   فَإِن َ اهلَل ي ْنِشئ  لََها َخلًْقا". .ة  َخلِْقِه أََحًدا َوأَم َ م 

  .عَلَْيهِ 
5694. (1) [3/1856 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సారానరకాలు ప్రసపరం కలహించుకునాియి. 
నరకం, 'అహంకార్లలు, దురాారా్లల కోసం నేను 
ఎనుికోబడాాను,' అని వాదించింది. సారాం, 'నేను 
బలహీనులు, అభాగుయల నిలయానిి,' అని 
వాదించింది. అది విని అలాు హ్ (త) సారాంతో, 'నువుా 
నా కార్లణాయనివి. నేను నా దాస్లోు  నేను కోరన వారని నీ 

దాారా కనికరసాత ను.' ఇంకా నరకంతో, 'నీవు నాశ్క్షవు. 
నేను నా దాస్లోు ని నేను కోరన వారని నీ దాారా 
శ్కిష సాత ను. మీరదు రలో ప్ర త్తఒకకరని నింప్పతాను.' 
అలాు హ్(త) త్న కాలుపటేు  వరకు నరకం నిండదు. 
అలాు హ్(త) త్న కాలు పటు గానే, 'చ్చలు, చ్చలు,' అని 
నిండిపోత్తంది. ఇంకా దాని భాగాలను దగార చేయడం 
జర్లగుత్తంది. వెంటనే అది ముడుచుకుంటంది. ఇంకా 
అలాు హ్(త) త్న సృషిు తాలోు ని ఎవరప్టు  అనాయయంగా 
ప్ర వరత ంచడు. ఇంకా సారాానిి నింప్డానికి అలాు హ్(త) 
కర త్త   సృషిు తాలను సృషిు సాత డు.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت َ  2]  - 5695  (3/1586)َفٌق عَلَْيِه ( [ ) م 
َوَعْن أَنٍَس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:"ََل َتَزال   

: َجَهن ََم  ةِ  َهْل ِمْن َمِزْيٍد؟ َحّت  يََضَع  ي لََْق فِْيَها َوَتق ْول  َرب   الِْعز َ
: َها قََدَمه  فَي َزَويفِيْ  َها إِىل بَْعٍض فََتق ْول  تَِك قٍَط قٍَط بِعِ  بَْعض  ز َ

َوكََرِمَك َوََل يََزال  يِف الَْجن َِة فَْضٌل َحّت  ي ْنِشَئ اهلل  لََها َخلًْقا  
 ْ ت ََفٌق عَلَْيِه وَ  َجن َِة".  فَْضَل اْل فَي ْسِكهَْن  َ  م  ِكَرَحِدْيث  أ  نٍَس:ذ 

ِرهِ"ن َ ف َِت الَْج ح  " لْمَكَا ِقَاِق"يِفْ  ة  بِا   ."ِكَتاِب الر 
5695. (2) [3/1586 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నరకంలో 
ప్ర జలను వేయటం కనసాగుతూ ఉంటంది. అయినా 
నరకం ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అని అంటూ 

ఉంటంది. చివరకి అలాు హ్(త) త్న కాలు నరకంలో 
పడతాడు. నరక భాగాలనిి దగారయి పోతాయి. 
అప్పపడు నరకం, 'చ్చలు చ్చలు నీ గొప్పత్నం, నీ గౌరవం 
సాకిష  నేను నిండిపోయాను,' అని అంటంది. అదేవిధ్ంగా 
సారాంలో ఇంకా చ్చలా చోట ఉంటంది. చివరకి 
అలాు హ్(త) సారాం కోసం కర త్త వారని సృషిు సాత డు. వారని 
సారాంలో ఉని ఖాళ్ళ సాానాలోు  ఉంచటం జర్లగుత్తంది. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

----- 

لَْفْصل  الث َاِِنْ   َ     రండవ విభాగం ا
 ( 3/1587) [ ) حسن ( 3]  - 5696

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: " ْيَرةَ َعِن الن َ م َا َخلََق لَ َعْن أَِِبْ ه َر
ْيِل: اِذَْهْب فَ  ْر إِلَْيَها فَ اهلل  الَْجن ََة قَاَل لِِجّْبَ ْنظ   إِلَْيَها َهَب فََنَظرَ َذ ا
تَِك ََل َوإِىل َما أَعَد َ اهلل  ِْلَْهِلَها فِْيَها ث   م َ َجاَء فََقاَل: أَْي َرب ِ َوِعز َ



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 2007 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
ِرهِ يَْسَمع  بَِها أََحٌد إَِل َ دََخلََها ث م َ َحف ََها بِ  لَْمكَا ث م َ قَاَل: يَا  .ا

ْر  ْنظ  ْيل  اِذَْهْب فَا َها ث م َ َجاَء فََقاَل:  َنَظَر إِلَيْ فَ فََذَهَب  .إِلَْيَهاِجّْبَ
تَِك لََقْد خَ  لََها أََحٌد". قَاَل: "فَلَم َا أَْي َرب ِ َوِعز َ ِشْيت  أَْن ََل يَْدخ 

ْيل  اِذْ  ْر إِلَْيَها فََذَهَب فََنَظر هَ َخلََق اهلل  الن َاَر قَاَل: َيا ِجّْبِ ْنظ  ْب فَا
 َ تَِك إِلَْيَها فََقاَل: أ ل َها فََحف ََها  ََل يَْسَمع   ْي َرب ِ َوِعز َ بَِها أََحٌد فََيْدخ 
ْهَواِت ث م َ  لش َ ْر إِلَْيَها فََذَهَب فََنَظَر بِا ْنظ  ْيل  اِذَْهْب فَا  قَاَل: يَا ِجّْبِ

َ  إِلَْيَها فََقاَل: أَْي َرب ِ وَ  تَِك لََقْد َخِشْيت  أَْن ََل يَْبََق أََحٌد إَِل  ِعز َ
ْ "لََهادَخَ  َ . َرَواه  الّت ِ   .ب ْو دَاو دَ َوالن ََسائِ   ِمِذي   وأ

5696. (3) [3/1587 -ప్రర మ్రణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాు హ్ సారాానిి సృషిు ంచినప్పడు, జిబ్రర ల్ (అ) ను, 
'వెళ్ళీ, వెళిీ సారాం చూచి రా,' అని అనాిడు. అత్ను 
వెళిీ సారాానిి అందులో అలాు హ్(త) సారావాస్ల 
కరకు త్యార్ల చేస్లన అనుగర హ్నలను చూచి త్తరగి 
వచిా, 'ఓ అల్లు హ్! నీ గౌరవం సాకిష ! దీనిి గురంచి విని 
ప్ర త్తవాడు అందులో ప్ర వేశ్ంచ్చలని కోర్లకుంటాడు,' అని 
అనాిర్ల.  అప్పపడు అలాు హ్(త) సారాం చుటూు  
నిషిదాధ ల కంచెకడతాడు. ఆ త్ర్లవాత్ జిబ్రర ల్ ను, 
'సారాానిి చూచి రా,' అని అంటాడు. జిబ్రర ల్ వెళిీ 
సారాానిి చూచి వచిా, ప్ర భూ! నీ గౌరవం సాకిష ! ఇప్పపడు 
ఎవారూ సారాంలోనికి వెళీలేరని అనిపిస్త ంది. ఆ 
త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స) కథనం: అదేవిధ్ంగా అలాు హ్(త) 
నరకానిి సృషిు ంచి, జిబ్రర ల్ను చూస్ల రమాని 
ఆదేశ్సాత డు. జిబ్రర ల్ వెళిీ చూచి వచిా ప్ర భూ! 'నీ గౌరవం 
సాకిష ! దీనిి గురంచి విని వయకిత  ఇందులో ప్ర వేశ్ంచ్చలని 
కోర్లకోడు,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ అలాు హ్(త) 
నరకానిి మనోకాంక్షల కంచెవేస్ల, జిబ్రర ల్ను నరకం చూచి 
రమాని ఆదేశ్ంచ్చడు. జిబ్రర ల్ వెళిీ నరకం చూచి వచిా, 
'ఓ అల్లు హ్! నీ గౌరవం సాకిష ! ఎవరూ నరకంలోనికి 
వెళీకుండా ఉండలేరనిపిస్త ంది,' అని అంటార్ల.'' 
(అబూ  దావూద్, త్తరాజి',  నసాయి') 

----- 

لث     మూడవ విభాగం    الفصل الثا
 ( 3/1587) [ ) صحيح ( 4]  - 5697

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصىل   بَِنا يَْوًما َعْن أَنٍَس أَن َ َرس 
ََل ا َربَِيِدهِ قَْبَل قِْبلَِة الَْمْسجِ لص َ فَأََشا  ِد فََقاَل:ةَ ث م َ َرِقَ الِْمْنَّبَ

َمث َلََتْْيِ  ََلةَ الَْجن ََة َوالن َاَر م  ْذ َصل َْيت  لَك م  الص َ  "قَْد أ ِرْيت  اْْلَن م 
لَْيْوِم يِف اْل  ِر فَلَْم أََر كَا ".َخْْيِ َوالش ِ يِفْ قَْبِل َهَذا الِْجَدا ِ رَواه    ر 

  .الْب َخاِري   
5697. (4) [3/11587 -దృఢం] 
ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) మాకు నమా'జు చదివించ్చర్ల. ఆ 
త్ర్లవాత్ మంబర్లపై ఎకాకర్ల. మస్లజ ద్ ఖిబ్రు  వైెప్ప 
త్నచేతోత  సైగచేస్తత  ఇప్పపడిప్పపడే నేను మీకు నమా'జు 
చదివిస్త నిప్పపడు ఆ గోడ ముందు నాకు సారా 

నరకాలు చూపటు బడాాయి. వాసత వం ఏమిటంటే, నేను 
ఈ రోజు చూస్లనంత్ట్ట మంచి వస్త వు చెడావస్త వు 
ఇంత్కు ముందు ఎనిడూ చూడలేదు,'' అని 
అనాిర్ల.  (బు'ఖారీ)  

===== 
ْكِر اْْلَنِْبَياءِ   -9 ََلم    َباب  َبْدِءالَْخلِْق َوِذ ََلة  َوالس َ  عَلهَْْيِ  الص َ

9. సృషిి ప్రర రంభం, దైవప్ర వక్త లు (అ స) 
 َ َ ا ل  لَْفْصل  اْْل     మొదటి విభాగం و َ
 ( 3/1588)[ ) صحيح (  1]  - 5698

َصْْيٍ قَاَل: َعْن ِعْمَراَن بْ  ْوِل اهلِل صىل   ِن ح  ْ ك ْنت  ِعْنَد َرس  إِِن ِ
"اِقَْبل ْوا   َتِمْيٍم فََقاَل: اهلل عليه وسلم إِذْ َجاَء قَْوٌم ِمْن بَِِنْ 

ل ْوا:قَ .ٍم"الْب ْشَرى يَا بَِِنْ َتِميْ  ْرَتَنا فَأَْعِطَنا فََدَخَل نَاٌس بَش َ  ا
َبل وا الْب ْشَرى يَا أَْهَل الَْيَمِن إِذْ لَْم  "اِقْ فََقاَل: .ِمْن أَْهِل الَْيَمِن 

ل ْوا:  يَْقَبلَْها بَن ْو َتِمْيٍم".  ْيِن  ئْ قَِبلَْنا جِ  قَا ِ َناَك لَِنْتَفق َه  يِف الد 
ِل  لِِنَسأَلََك َعْن أَو َ لَْم يَك ْن   قَاَل: كَاَن؟ اْْلَْمِرَما َهَذا َو "كَاَن اهلل  َو

َماَواِت َواْْلَْرِض  َشْيٌء قَْبلَه  َوكَاَن َعْرش   ه  َعىل الَْماِء ث م َ َخلََق الس َ
ْكِر ك ل ِ َشْيٍء" ِ َ  .َوكََتَب يِف الذ  ٌل فََقاَل: َيا ِعْمَران  تَ ث م َ أ اِِنْ َرج 

ْنَطلَ  ذََهبْ أَْدِرْك نَاقََتَك فََقْد  ت  أَْطل ب َها َوأَْيم  اهلِل لََوِدْدت   قْ ت  فَا
لَْم    .أَق ْم. رَواه  الْب َخاِري    أَن ََها قَْد ذََهَبْت َو

5698. (1) [3/1588 -దృఢం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వదు  
కూరొాని ఉనాిను. బన్న త్మీమ్కు చెందిన కంత్ 

మంది వచ్చార్ల. ప్ర వకత  (స) వారతో, 'ఓ బనీ త్మీమ్ 
ప్ర జలారా! శుభవారత ను స్త్ాకరంచండి,' అని అనాిర్ల. 
దానికి వార్ల, 'త్మర్ల శుభవారత నైెతే ఇచ్చార్ల మర 
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మాకేమైనా ఇవాండి,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ 
యమన్ నుండి కంత్మంది వచ్చార్ల. అప్పపడు 
వారతో ప్ర వకత  (స), 'యమన్ ప్ర జలారా! శుభవారత ను 
స్త్ాకరంచండి. బన్న త్మీమ్ శుభవారత ను 
స్త్ాకరంచలేదు,' అని అనాిర్ల. దానికి యమన్ వార్ల, 
'మేము శుభవారత ను స్త్ాకరంచ్చము. అందువలేు  మేము 
త్మర వదు కు వచ్చాము. మీనుండి ధ్యరాక జాఞ నం 
పొందాలని, త్మరని అడిగి తెలుస్కోవాలని, అనిిట్ట 

కంటే ముందు విశాంలో ఏ వస్త వు ఉండేది?' అని 
అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'కేవలం అలాు హ్(త) 
మాతి్మే ఉండేవాడు. దానికి ముందు ఏ వస్త వూ ఉండేది 
కాదు. అలాు హ్(త) స్లంహ్నసనం నీట్టపై ఉండేది. ఆ 
త్ర్లవాత్ అలాు హ్(త) భూమాయకాశాలను 
సృషిు ంచ్చడు. ఇంకా మూల గర ంథంలో ప్ర త్త వస్త వును 
గురంచి వార సాడు,' అని అనాిర్ల. 'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ 
కథనం: ఒక వయకిత  నా వదు కు వచిా, '' 'ఇమ్ాన్! వెళ్ళీ. 
వెళిీ నీ ఒంట్టను వెదుకు, అది పారపోయింది,' అని 
అనాిడు. నేను నా ఒంట్టను వెదకడానికి బయలు 

దేరడానికి స్లదధ ప్డాాను. అల్లు హ్ (త) సాకిష గా! 
చెబుత్తనాిను. నేను లేవకపోతే ఆ ఒంట్ట 
పారపోయ్యది.36 (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1588)[ ) صحيح (  2]  - 5699
َمَرقَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  قَاَم فِْيَنا َرس   َوَعْن ع 

َنا َعْن بَْدِء الَْخلِْق َحّت  دََخَل أَْهل  الَْجن َ  ًما فَأَْخَّبَ ِة  َمَقا
ِل  ْم َحِفَظ ذَ ْم َوأَْهل  الن َاِر َمَناِزلَه  ِسَيه   ْن َحِفَظه  َونَ َك مَ َمَناِزلَه 

   .. رَواه  الْب َخاِري   "ِمْن نَِسَيه  
 

36) వివరణ-5698: అంటే 'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ త్న 

ఒంట్ట విషయంలో ప్డి అకకడి నుండి వెళిీపోయినందుకు 

చ్చలా విచ్చరంచ్చర్ల. ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు 

విశాపార రంభానిి గురంచి ప్ర సాత విస్త ని సమయంలో ఒక 

వయకిత  వచిా అత్నితో, 'నీ ఒంట్ట తిాడు విప్పపకని 

పారపోత్తంది. తొందరగా వెళ్ళీ, దానిి ప్టు కో,' అని 

అనగానే లేచి ఒంట్టను ప్టు కోవటానికి వెళిీ పోయార్ల. 

త్తరగి వచిా ప్ర వకత  (స) సృషిు  రహసాయలను తెలుప్ప 

త్తనిప్పపడు ఎందుకు లేచ్చనా అని చ్చలా 

విచ్చరంచ్చర్ల.  

5699. (2) [3/1588- దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) మా ముందు 
నిలబడి సృషిు  పార రంభం నుండి సారానరకాల ప్ర వేశం 
వరకు ప్ర సాత వించ్చర్ల. దానిి గుర్లత ంచుకునివార్ల 
గుర్లత ంచుకునాిర్ల, మరచిపోయిన వార్ల మరచి 

పోయార్ల. (బు'ఖారీ) 
ت ََفٌق عَلَْيِه ( 3]  - 5700  (3/1588) [ ) م 
 ْ ْيَرةَ قَاَل: َوَعْن أَِِب ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ه َر َسِمْعت  َرس 

: "إِن َ اهلَل َتَعاىل كََتَب كِ  اًبا قَْبَل أَْن ي َْخل َق الَْخلَْق:إِن َ تَ يَق ْول 
َو مَ ْت غَ َرْحَمِِتْ َسَبقَ  ت ََفٌق "ْكت ْوٌب ِعْنَده  فَْوَق الَْعْرِش َضِبْ فَه  . م 

  .عَلَْيهِ 
5700. (3) [3/1588 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తత  
ఉండగా నేను వినాిను. అలాు హ్(త) సృషిు తాలను 
సృషిు ంచే ముందు ఒక గర ంథం వార సాడు. అందులో ''నా 
కార్లణయం నా ఆగర హ్ననిి అధిగమించింది,'' అని ఉంది. 
ఈ ప్దాలు అలాు హ్(త) స్లంహ్నసనంపై వార యబడి 
ఉనాియి.37  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1589)[ ) صحيح (  4] - 5701
ْوِل اهلِل صىل اهلل  عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن عَائَِشَة َعْن َرس 

ِلَق  ِلَقِت الَْمََلئَِكة  ِمْن ن ْوِرَوخ  ٍج ِمْن نَاٍر  ِمْن َمارِ الَْجان    "خ 
ِلَق آدَم  ِمم َا  .. َرَواه  م ْسِلٌم " و ِصَف لَك ْم  َوخ 

5701. (4) [3/1589 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''దైవ 
దూత్లను వెలుగు(నూర్)తో సృషిు ంచటం జరగింది. 
జినాిత్తలను అగిి జాాలల (న్నర్) దాారా 
సృషిు ంచటం జరగింది. అందులో పొగ కలస్ల ఉంటంది. 

 

37) వివరణ-5700: అలాు హ్(త) కార్లణయం అలాు హ్ (త) 

ఆగర హ్ననిి అధిగమించిందంటే అరాం, దైవకార్లణయ 

స్తచనలు అనేకం ఉనాియి. సృషిు తాలనీి దైవకార్లణయ 

నీడలో ఉనాియి. అయితే ఆయన ఆగర హం మాతి్ం 

చ్చలా త్కుకవగా అప్పపడప్పపడూ బహిరాత్ం 

అవుత్తంది. ఖుర్ఆన్లో ఈవిధ్ంగా ఉంది, ''నేను కోరన 

వారని నేను శ్కిష సాత ను. కాని నా కార్లణయం అందరనీ 

ఆవరంచి ఉంది.'' 
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ఆదమ్ను ఏ వస్త వుతో సృషిు ంచటం జరగిందో దానిి 
గురంచి ఖుర్ఆన్లో ప్పరొకనడం జరగింది.'' (ముస్లు మ్) 

 ( 3/1589)[ ) صحيح (  5]  - 5702
ْولَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "لَم َا َصو ََر  َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرس 

كَه  فَجَعَل إِبِْلْيس  ي ِطْيف  َجن َِة َتَركَيِف اْل اهلل  آدََم  ه  َما َشاَء أَْن َيّْت 
َر  لََك". بِِه يَْنظ  َما ه َو فَلَم َا َرآه  أَْجَوَف َعِرَف أَن َه  َخلََق َخلًْقا ََل يََتَما

ْسِلٌم     .َرَواه  م 
5702. (5) [3/1589 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలాు హ్(త) 
సారాంలో ఆదమ్ బొమాను త్యార్ల చేసాడు. దానిి 
సారాంలో ఉంచ్చడు. ఈ మధ్య షై'తాన్ ఆదమ్ బొమా 
చుటూు  త్తర్లగుతూ అసలు ఇది ఏంట్ట అని ఆలోచించ 
సాగాడు. లోప్ల గులు గా ఉండటం చూచి ఇది చ్చలా 
బలహీనమైన వస్త వు అని అనుకునాిడు.'' (ముస్లు మ్) 

ت َفَ  6]  - 5703  (3/1589)ْيِه ( ٌق عَلَ [ ) م 
ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسل  َوَعْن أَِِبْ ه َر م: "  قَاَل َرس 

ْوِم  لَْقد  نِْْيَ َسَنًة بِا ْبن  ثََما ِب   َوه َو ا ت ََفٌق "اِْخَتََتَ إِبَْراِهْيم  الن َ . م 
  .ْيهِ عَلَ 

5703. (6) [3/1589 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇబ్రర హీమ్ (అ) 80 సంవత్సరాల వయస్సలో త్న 
ఖతాి చేయించ్చర్ల. అప్పపడత్ను ఖదూమ్  
పార ంత్ంలో  ఉనాిర్ల.''  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)   

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 7]  - 5704  (3/1589) [ ) م 
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َل:اَوَعْنه  قَ "لَْم يَْكِذْب  قَاَل َرس 

ن َ يِفْ ذَاِت اهلِل قَْولِِه  َراِهْيم  إَِل  يِفْ بْ إِ   ثَََلَث كََذبَاٍت: ثِْنتْْيِ ِمْنه 
ْ َسِقْيٌم )إِ  ه ْم َهَذا89: 37؛ ِن ِ (  63: 21؛ ( َوقَْول ه  )بَْل فََعلَه  كَِبْْي 

َرة  إِذْ أََت َعىَل َجب َاٍر ِمَن الَْجَباِب اَوقَاَل: بَْيَنا ه َو ذَ  ةِ رَ َت يَْوٍم َوَسا
ًَل َمَعه  اْمَرأَةٌ ِمْن أَْحَسِن الن َاِس فَأَْرَسَل إِ فَِقْيَل لَه :  َنا َرج   ن َ َهه 

َرةَ فََقاَل لََها: إِن َ  َمْن َهِذهِ؟ إِلَْيِه فََسأَلَه  َعْنَها: قَاَل:أ ْخِِتْ فَأََت َسا
ِِنْ عَلَيْ  َجب َاَر إِْن يَْعلَم أَن َِك ْل َهَذا ا  فَإِْن َسأَلَِك   ِك اْمَرأَِِتْ يَْغِلب 

ْيِه أَن ََك أ ْخِِتْ فَإِن ََك أ ْخِِتْ يِف اْْلِْسََلِم لَيْ فَ  َس َعىَل َوْجِه  أَْخِّبِ
َك فَأَْرَسَل إِلَْيَها فَأ ِِتَ بَِها قَاَم  ْؤِمٌن َغْْيِْي َوَغْْي  اْْلَْرِض م 

-َذ خِ َها بَِيِدهِ. فَأ  ل  اِهْيم  ي َصل ِْي فَلَم َا دََخلَْت عَلَْيِه ذََهَب يََتَناوَ إِبْرَ 
ي ْرِوى فَغ ط َ  ِك  فََقاَل: ا ْدِعي اهللَ  .َحّت  َركََض بِِرْجلِهِ -َو ر   ِلْ َوََل أَض 

نَِيَة فَأََخَذ ِمثْلََها أَوْ  لََها الث َا أََشد َ   فََدَعِت اهلَل فَأ ْطِلَق ث م َ َتَناَو
ِك فََدَعِت  ر   َدعَا بَْعَض اهلَل فَأَْطِلَق فَ  فََقاَل: ا ْدِعْي اهلَل ِلْ َوََل أَض 

ن ََما أََتْيَتِِنْ بَِشْيَطاٍن  َحَجَبِتِه فََقاَل: إِن ََك لَْم َتأَْتِِنْ بِإِْنَساٍن إِ 
َ بِ  َمأ َيِدهِ َمْهَيْم؟  فَأََخَدَمَها َهاَجَر فَأََتْته  َوه َو قَائٌِم ي َصل ِْي فَأَْو

لَْت: َرد َ اهلل  كَْيَد الْكَافِِر يِفْ  قَاَل أَب ْو  .اَجَر"هَ ْحِرهِ َوأَْخَدَم نَ قَا
ْيَرةَ: تِلَْك أ م  ك ْم َيا بَِِنْ َماِء الس َ  ت ََفٌق عَلَْيهِ ه َر     .َماِء. م 

5704. (7) [3/1589 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇబ్రర హీమ్ (అ) కేవలం 3 సార్లు  అబదధ ం ప్లికార్ల. 
వాట్టలో రండు దైవంకోసం ప్లికార్ల. ఒకసార,  ''నేను 
అనారోగయంగా ఉనాిను,'' (అస్ స్తఫ్ఫిత్, 37:89) అని 
అసత్యం ప్లికార్ల. మరోసార, ''పదు  విగర హం చేస్లంది'' 
(అల్ అంబియాఅ, 21:63) అని అసత్యం ప్లికార్ల. 
మూడవసార ఇబ్రర హీమ్ మరయు ఆయన భారయ సారా 
ఒక దురాారా్లడైన రాజు నగరం గుండా వెళీటం 
జరగింది. ఇకకడ ఒక వయకిత  వచ్చాడని, అత్ని వెంట ఒక 
అందమైన స్త్త ీ ఉందని తెలియప్రచటం జరగింది. ఆ 
రాజు ఒక వయకిత ని ప్ంపి ఇబ్రర హీమ్ను పిలిపించ్చడు. 'నీ 
వెంట స్త్త ీ ఉందా,' అని అడిగాడు. ఇబ్రర హీమ్, 'నా 
చెలు లు ఉంది,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ఇబ్రర హీమ్ 
త్తరగి వచిా సారాతో, 'ఇకకడి దురాారా పాలకుడికి 
నువుా నా భారయవని తెలిసేత  నినుి నా నుండి 
లాకుకంటాడు. ఒకవేళ నినుి అడిగితే, నువుా నా 
చెలిు లివి,' అని చెపుో,' అని అనాిర్ల. 'వాసత వంగా నీవు 
నాకు స్థదరవే అవుతావు.' ఆ త్ర్లవాత్ ఆ పాలకుడు 
సారాను పిలిపించ్చడు. ఇట ఇబ్రర హీమ్ నమా'జులో 
నిమగిమయి పోయార్ల. సారా పాలకుని ముందుకు 
వచిాంది. వాడు అతాయచ్చరానికి ప్ర యత్తించ్చడు. 
దైవశకిత  అత్నిి వెంటనే బంధించింది. అంటే ప్రక 
పిస్లకినంత్ ప్నయింది. అత్డు నేలపై ప్డి కాళ్ళీ 
చేత్తలు కటు కోసాగాడు. ఇంకా అత్డు సారాతో, 
'నువుా దైవానిి నా గురంచి పార రాంచు, నేను నీకు 
ఎటవంట్ట హ్నని త్లపటు ను,' అని పార ధేయప్డాాడు. 
అనంత్రం సారా (అ) దైవానిి పార రాంచింది. వాడిని విడిచి 
పటు టం జరగింది. మళ్ళీ వాడు సారాను ప్టు కోవటానికి 
ప్ర యత్తించగా, మళ్ళీ అత్నిి బంధించటం జరగింది. 
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చ్చలా కఠనంగా ప్టు కోవటం జరగింది. అత్డు మళ్ళీ 
సారాను అలాు హ్(త)ను పార రాంచమని కోరాడు. సార్ర 
(అ) మళ్ళీ దు'ఆ చేసార్ల. వాడిని వదలి వేయటం 
జరగింది. ఆ త్ర్లవాత్ ఆ దురాారా్లడు త్న సేవకులోు  
ఒకరని పిలిచి, నువుా నా దగారకు మనిషిని కాదు, 
దయాయనిి తీస్కని వచ్చావు. అత్డు సారాకు 
హాజిరహ్ ప్పర్లగల ఒక సేవకురాలిని ఇచిా ఆమను 
త్తరగి ప్ంపివేసాడు. సారా త్తరగి వచిా ఇబ్రర హీమ్ 
నమా'జు చదువుత్తండగా చూస్లంది. ఇబ్రర హీమ్ (అ) 
నమా'జులోనే చేత్త సైగతో ఏమయిందని అడిగార్ల. 
దానికి సారా (అ), 'అలాు హ్(త) ఆ దురాారా్లని 
ప్ర యత్ిం విఫలం చేసాడని, ఇంకా వాడు సేవకోసం 
హ్నజిరహ్ అనే ఈమను నా వెంట ప్ంపాడు,' అని 
చెపాపర్ల. అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఓ ఆకాశ నీట్ట 
సంతానమా! ఈ హ్నజిరహ్య్య మీ త్లిు .38  (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  8]  - 5705  (3/1590)[ ) م 
ْول  اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "نَْحن  أََحق َ  َوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 

ِك ِمْن إِبَْراهِ  لش َ :  2؛ ب ِ أَِرِِنْ كَْيَف ت ْحيي الَْمْوَت  إِذْ قَاَل: )رَ ْيَم بِا
260 ) 

َيْرَحم  اهلل  ل ْوًط  لَْو لَِبثْت  يِف  َو ْكٍن َشِدْيٍد َو ا لََقْد كَاَن يَأِْوي إِىل ر 
 َ ف  َْل ْوَل َما لَِبَث ي ْوس  ْجِن ط  ت ََفٌق عَلَْيهِ الس ِ اِعَي". م      .َجْبت  الد َ

5705. (8) [3/1590 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుమానించే 
హకుక ఇబ్రర హీమ్ కంటే మనకే ఎకుకవగా ఉంది. అత్ను  
అలాు హ్(త)తో, ''ఓ నా ప్ర భూ! మృత్తలను ఎలా సజీవ 
ప్ర్లసాత వో చూపటు ,'' (అల్ బఖరహ్, 2:260) అని 
పార రాంచ్చర్ల. ఇంకా, 'అలాు హ్(త) లూత్పై దయచూప్ప 

 

38) వివరణ-5704: ఇబ్రర హీమ్ (అ) త్న జీవిత్ంలో 

కేవలం మూడుసార్లు  అసత్యం ప్లికార్ల. వాట్టలో 

రండుసార్లు  అలాు హ్ కోసం ప్లికార్ల. అంటే దైవప్రర త్తని 

పొందటానికి ప్లికార్ల. ఒకసార విగర హ్నల ప్ండుగలో 

పాలా్కనకూడదనే ఉదేు శయంతో నేను అనారోగయంగా 

ఉనాినని అనాిర్ల. మరోసార విగర హ్నలను విరగాొట్టు  పదు  

విగర హం చేస్లందని అసత్యం ప్లికార్ల. 

గాక, అత్డు దృఢమైన ఆధ్యరానిి ప్టు కోవాలని 
ప్ర యత్తించేవార్ల. ఒకవేళ నేను యూస్ఫ్లా 
దీరఘ కాలం జైలులో ఉంటే, నిససందేహంగా నేను విడుదల 
చేసాత మని చెప్పగానే స్లదధ ప్డేవాణి,' అని అనాిర్ల.39 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  9]  - 5706  (3/1590)[ ) م 
وْ  ْوََس  ل ل  اهلِل صىل اهلل عَوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس  يه وسلم: "إِن َ م 

ا ََل ي َرى ِمْن جِ  ًَل َحِييا َسِتْْيً لِْدهِ َشْيٌء اِْسِتْحَياًء فَآذَاه  كَاَن َرج 
ل ْوا: َما َتَسّت َ   َذا الت ََسّت    إَِل  ِمْن  هَ ِمْن آذَاه  ِمْن بَِِنْ إِْسَرائِْيَل فََقا

ا بَْرٌص   اهلَل أََرادَ أَْن ي  ّْبَِئه  فََخََل أَْو أ ْدَرةٌ َوإِن َ  َعْيٍب بِِجلِْدهِ: إِم َ
فََوَضَع ثَْوبِه َعىَل َحَجٍر فََفر َ الَْحَجر  بِثَْوبِِه يَْوًما َوْحَده  لَِيْغَتِسَل 

: ثَوْ  ْوََس يِفْ إثَِرهِ يَق ْول  ِِبْ َيا َحْجر  ثَْوِِبْ يَا َحَجر  َحّت  فََجَمَع م 
ْنَتََه إِىل َمََلٍ  ًنا أَْحَسَن َما َخلََق  ِمْن بَِِنْ إِْسرَ اِ َيا ْر ائِْيَل فََرأْوه  ع 

ل ْوا: َواهللِ   َما بِم ْوََس ِمْن بَأٍْس َوأََخَذ ثَْوبَه  َوَطِفَق اهلل  َوقَا
لَْحَج  لَْحَجِر َضْرًبا فََواهلِل إِن َ بِا  لََنْدبًا ِمْن أَثَِر َضَربِِه ثَََلثًا أَْو رِ بِا

ت ََفٌق "َخْمًسا أَْربًَعا أَوْ    . عَلَْيهِ  . م 
5706. (9) [3/1590- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మూసా (అ) చ్చలా స్లగాు, బిడియం కలవార్ల. త్న 
శరీరానిి ఎంత్మాతి్ం కనబడకుండా ఉంచేవార్ల. 
బన్న ఇసార యీల్ కు చెందిన కందర్ల అత్నిి 
ప్రడించ్చలని కోర మూసా (అ) కు ఏదో రోగం ఉంది 
అందువలేు  త్న శరీరం ఎప్పపడూ కపిప ఉంచుతారని 
ప్ర జలోు  అపోహ వాయపింప్జేసార్ల. అలాు హ్(త) ఈ 
ప్నాిగం అంత్ం చేయటానికి నిశాయించుకునాిడు. 

 

39) వివరణ-5705: మేము అనుమానించటానికి 

ఇబ్రర హీమ్ (అ) కంటే ఎకుకవ హకుకదార్లలం. ఆయన 

ఇలా వినివించుకునాిర్ల, ''ఓ అల్లు హ్! మృత్తలను 

ఎలా సజీవప్ర్లసాత వో, నాకు చూపించు.'' మన మనస్లో 

కూడా ఇటవంట్ట అనుమానాలు మదలవచుా. 

అదేవిధ్ంగా లూత్ (అ) త్నను సహ్నయప్డటానికి ఒక 

శకిత వంత్మైన బృందం ఉంటే ఎంత్ బ్రగుణి్ణ అని 

కోరేవార్ల. అదేవిధ్ంగా యూస్ఫ్ నేన్న చ్చలా కాలం 

చెరసాలలో ఉండి ఉంటే పిలవగానే నేను వెళిీ ఉండే వాణి. 

కాని యూస్ఫ్ (అ) తాను నిరప్రాధినని స్త్త ీల దాారా 

సాక్షయం తీస్కోనంత్ వరకు బయటకు రానని చెపాపర్ల. 
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ఒకరోజు మూసా(అ) ఒంటరగా ఒకచోట సాినం 
చేదాు మని బటు లు తీస్ల ఒక రాత్తపై పటాు ర్ల. రాత్త బండ 
అత్ని బటు లు తీస్కని ప్ర్లగత్త సాగింది. మూసా (అ) 
ప్రగత్తకుంటూ వచిా, 'ఓ రాయి, నా దుస్త లు 
ఇచేాయి,' అంటూ ఉనాిర్ల. మూసా (అ) ప్రగత్తత తూ 
బనీ ఇసార యీ'ల్కు చెందిన ఒక బృందం వదు కు 
వచ్చార్ల. ఆ బృందం వార్ల మూసా(అ)ను నగింగా 
చూసార్ల. అత్నికి ఎటవంట్ట రోగం లేదని 
నిరాారంచ్చర్ల. చివరకి మూసా (అ) త్నబటు లు 
తీస్కునాిర్ల. ఆ రాయిని కటు సాగార్ల. అల్లు హ్ (త) 
సాకిష ! మూసా (అ) ఆ రాత్తని కటు టం వలు  దానిపై 3 లేక 4 
లేక 5 గుర్లత లు ప్డాాయి.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1591)[ ) صحيح (  10]  - 5707
ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "بَْيَنا أَي  وْ اَوَعْنه  قَ  ب  َل: قَاَل َرس 

َيا ْر ا فََخر َ عَلَْيِه َجَراد  ِمْن ذََهٍب فََجَعَل أَي  ْوب  يَحِثْي نً يَْغَتِسل  ع 
ثَْوبِِه فََنادَاه  َرب  ه : يَا أَي  ْوب  أَلَْم أَك ْن أَْغَنْيت َك َعم ا َتَرى؟ قَاَل:   يِفْ 

َلِكْن ََل َغَن ِِبْ َعْن بََركَِتَك بَىَل َوِعز َ     .اِري   خَ . رَواه  الْب  "تَِك َو
5707. (10) [3/1591-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
అయూయబ్ (అ) నగింగా సాినం చేస్త నాిర్ల. 
బంగార్ల పిచుాకలు అత్నిపై ప్డసాగాయి. అయూయబ్ 
(అ) వాట్టని ఏర త్న దుస్త లోు  ఉంచసాగార్ల. అలాు హ్ 
(త) అత్నిి ఉదేు శ్ంచి, 'అయూయబ్! మేము నినుి ఇవి 
అకకరలేని వాడుగా చేయలేదా?' అని అడిగాడు. దానికి 
అయూయబ్ (అ), 'నీ గౌరవం సాకిష ! కాని నీ కార్లణయం, శుభం 
ప్టు  అకకరలేని వాడిగా ఉండలేను,' అని అనాిర్ల. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1591) ([ ) لم تتم دراسته  11]  - 5708
ٌل ِمَن الْم ْسِلِمْْيَ  ٌل ِمَن اْل َوَعْنه  قَاَل: اِْسَتب َ َرج  ْوِد.  يَ  َوَرج  ه 

َحم ًَدا َعىَل الْعَ  : َوال َِذْي اْصَطََف م  . فََقاَل  فََقاَل الْم ْسِلم  لَِمْْيَ ا
. فََرفََع الْم ْس  لَِمْْيَ ْوََس َعىَل الَْعا : َوال َِذْي اْصَطََف م  ْوِدي   م   ِل الَْيه 

ْوِدي ِ فََذ  لَِك فَلََطَم َوْجَه الَْيه  ْوِدي   إِ هَ يََده  ِعْنَد ذَ ِب ِ َب الَْيه  ىل الن َ
ه  بَِما كَاَن ِمْن أَْمِرهِ  َوأَْمِر الْم ْسِلِم   صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخَّبَ

ِلَك  ِب   صىل اهلل عليه وسلم الْم ْسِلَم فََسأَلَه  َعْن ذَ فََدعَا الن َ
وْ  .ه  فَأَْخَّبَ  ِب   صىل اهلل عليه وسلم: "ََل ت َخْي ِ  ِِنْ َعىَل  فََقاَل الن َ

ْوََس فَ  ْم م  َمِة فَأَْصَعق  َمَعه  إِن َ الن َاَس يَْصَعق ْوَن يَْوَم الِْقَيا
 َ نِِب الَْعْرِش فَََل فَأ ْوََس بَاِطٌش بَِجا َل َمن ي ِفْيق  فَإِذَا م  ك ْون  أَو َ

 ". َصِعَق فَأَفَاَق قَْبلِْي أَْو كَاَن فِْيَمْن اْسَتثََْن اهلل   أَْدِرْي كَاَن فَْيَمْن 
َيةٍ   ْوِر أَْو ب ِعَث  َويِفْ ِرَوا ْوِسَب بَِصْعَقٍة يَْوَم الط   : "فَََل أَْدِرْي أَح 
: إِن َ أََحًدا أَفْ قَ  " ْبلِْي؟ َوََل أَق ْول   .َضل  ِمْن ي ْونََس بِْن َمّت 

5708. (11) [3/1591- అప్రిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక ముస్లు మ్, ఒక 
యూదుడు త్తటు కోవటం జరగింది. అప్పపడు ముస్లు మ్ 
ము'హమాద్ (స) ను మానవులందరపై ఔనిత్యం 
ప్ర సాదించిన అల్లు హ్(త) సాకిష ! అని అనాిడు. దానికి 
సమాధ్యనంగా యూదుడు మూసా (అ)ను ప్ర జలందరపై 
ఔనిత్యం ప్ర సాదించిన అల్లు హ్(త) సాకిష ! అని 
అనాిడు.  దానికి ముస్లు మ్ యూదుణి ఒకక లంప్కాయ 
కటాు డు. ఆ యూదుడు ప్ర వకత  (స) వదు కు వచిా 
జరగినదంతా చెపాపడు. ప్ర వకత  (స) ముస్లు మ్ను 
పిలిపించ్చర్ల. వివరణ అడిగార్ల. అత్డు కూడా 
జరగినదంతా చెపాపడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'న్నకు 
మూసా(అ)పై పార ధ్యనయత్ ఇవాకండి, ప్ర జలు తీర్లపదినం 
నాడు సపృహలోకి వసాత రు. కళ్ళీ తెరచి చూసేసరకి 
మూసా (అ) దైవ స్లంహ్నసనానిి ఒకవైెప్ప ప్టు కని 
ఉంటార్ల. అత్ను కూడా సపృహ కోలోపయారా? లేక నా 
కంటే ముందు సపృహలోకి వచ్చారా? లేక అలాు హ్(త) 
అత్నిి మినహ్నయించ్చడా అనేది మాతి్ం నాకు 
తెలియదు.' అని అన్నారు. 
మరో ఉలేు ఖనంలో, ''తూర్ కండ దగార సపృహను 
ఇకకడ ప్రగణంచటం జరగి ఉండవచాని లేదా నాకంటే 
ముందు సపృహలో వచ్చారని మాతి్ం నాకు 
తెలియదు. ఇంకా యూనుస్ బిన్ మతాత  కంటే 
ఉనిత్తలు ఉంటారని కూడా నేను అనను,'' అని ఉంది. 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  12]  - 5709  (3/1591)[ ) م 
َيٍة أَِِبْ َسِعْيٍد قَالَ  وْ :َويِفْ ِرَوا ت ََفٌق  "ءِ بَْْيَ اْْلَْنِبَيا ا"ََل ت َخْي ِ  .م 

 عَلَْيِه.
ْيَرةَ: "ََل ت َفض ِ  َيٍة أَِِبْ ه َر  .ْوا بَْْيَ أَْنِبَياِء اهلِل"ل  َويِفْ ِرَوا

5709. (12) [3/1591- ఏకీభవితం] 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 2012 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
ఇబ్ని స'యీద్ ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర వకత లోు  ఒకరపై ఒకరకి పార ధ్యనయత్ 
ఇవాకండి.'' 

 మర్కక అబూ హురైరహ్ (ర) ఉలేు ఖనంలో, ''మీర్ల దైవ 
ప్ర వకత లోు  ఒకరకి మరొకరపై పార ధ్యనయత్ ఇవాకండి,'' అని 

ఉంది.  
ت ََفٌق عَلَْيِه ( 13]  - 5710  (3/1591) [ ) م 

ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم: قَالَ  َوَعْن أَِِبْ ه َر  َرس 
َ  "َما يَْنَبِغْي لَِعْب  ْ ٍد أ َخْْيٌ ِمْن ي ْونََس بِْن  ْن يَق ْوَل:إِِن ِ
ت ََفٌق عَلَْيهِ  ".م   َمّت 

َيةٍ  ِمْن ي ْون َس بِْن   "َمْن قَاَل: لْب َخاِري ِ قَاَل:لِ   َويِفْ ِرَوا أَنَا َخْْيٌ
 .َمّت  فََقْد كََذَب" 

5710. (13) [3/1591 -ఏకీభవితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను యూనుస్ బిన్ మతాత  (అ) కంటే ఉనిత్తడిి,'' 
అని అనటం ఎంత్మాతి్ం ధ్రాంకాదు. (బు'ఖారీ, 
ముస్లు మ్) 
బు'ఖారీ ఉలేు ఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, యూనుస్ మతాత  (అ) కనాి నేను ఉనిత్తణి 
అని చెపిపన వాడు అబదధ ం ప్లికినటేు .'' 

ت َ  14]  - 5711  (3/1592)ْيِه ( ٌق عَلَ فَ [ ) م 
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوعَ  ْن أ َِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل: قَاَل َرس 

لَْو عَاَش َْلَْرَهَق  ِبَع كَافًِرا َو "إِن َ الْغ ََلَم ال َِذْي قََتلَه  الَْخِضر  ط 
ْغيَ  ْيِه ط  ت ََفٌق عَلَْيهِ أَبََو ًنا َوك ْفًرا". م     .ا

5711. (14) [3/1592- ఏకీభవితం] 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖి'దర్ (అ) చంపిన ఆ యువకుడు అవిశాాస 
మనసత త్ాంతో జనిాంచ్చడు. ఒకవేళ ఆ యువకుడు 
బర త్తకిఉంటే త్న త్లిు దండుర లను అవిశాాసానికి, 
కషాు లకు గురచేసేవాడు.''  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1592) ( [ ) صحيح  15]  - 5712
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَعْن أَِِبْ ه رَ  "إِن ََما   ْيَرةَ َعِن الن َ

م َِي الْخَ  َوٍة بَْيَضاَء فَإِذَا ِهَي َتْهَتز   ِمْن س  ِضَر ِْلَن َه  َجلََس َعىَل فَر 
   .الْب َخاِري    َخلِْفِه َخْضَراَء". رَواه  

5712. (15) [3/1592-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖి'దర్ (అ)కు ఖి'దర్ అనే ప్పర్ల ఎందుకు ప్డిందంటే, 
అత్నొక తెలు ని బంజర్ల భూమిపై కూర్లానాిర్ల. 
అకసాాత్తత గా ఆ భూమి వెనుక నుండి ప్చాని పైర్లతో 
ససయశాయమలంగా కళకళ లాడసాగింది. (బు'ఖారీ) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  16]  - 5713  (3/1592)[ ) م 
ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َجاَء َملَك  وْ ه  قَاَل: قَاَل َرس  َعنْ وَ 

بِْن  ْوََس ا  ِعْمَراَن فََقاَل لَه : أَِجْب َرب ََك". قَاَل:  الَْمْوِت إِىل م 
ْوََس َعْْيَ َملَِك الَْمْوِت فََفقأََها قَاَل: "فََرَجَع الَْملَك  إِىل  ""فَلََطَم م 

ْيد  الَْمْوَت َوقَْد فََقأَ  لَْتِِنْ إِىل َعْبدٍ أَْرَس َك اهلِل فََقاَل: إِن َ  لََك ََل ي ِر
 " ْل:  قَاَل: "فََرد َ ا .َعْيِِنْ ْرِجْع إِىل َعْبِدْي فَق  هلل  إِلَْيِه عَْيَنه  َوقَاَل: اِ

؟ فَإِْن ك ْنَت ت رِ  ْيد  لَْحَياةَ ت ِر َ ْيد  الَْحَياةَ فََضْع يََدَك َعىل َمََتِ ثَْوٍر ا
رَ ا تَ فَمَ  َك ِمْن َشعْ َوا ٍة فَإِن ََك َتِعْيش  بَِها َسَنًة قَاَل: ث م َ َمه ؟ رَ ْت يَد 

ْيٍب َرب ِ أَْدنِِِنْ ِمَن اْْلَْرِض قَاَل: ث م َ َتم   . قَاَل: فَاْْلَن ِمْن قَِر ْوت 
َسِة َرْمَيًة بَِحَجرٍ  ْول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ."الْم َقد َ قَاَل َرس 

َ "َواهلِل لَوْ  ْ  أ ْيِق ِعْنَد  ِعْنَده  َْلََرْيت  ِن ِ ِر ه  إِىل َجْنِب الط َ ك ْم قََّبَ
ت ََفٌق عَلَْيهِ  اْلَكِثْيِب اْْلَْحَمِر".  .م 

5713. (16) [3/1592-  ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మూసా బ్బన్ 'ఇమ్ర్రన్ దగారకు పార ణాలు తీసే దూత్ 
వచ్చాడు. 'నీ ప్ర భువు సందేశానిి స్త్ాకరంచు,' అంటే 
'దైవాజఞ  వలు  నీ పార ణం తీయటానికి వచ్చాను,' అని 
అనాిడు. అది విని మూసా (అ) అత్నికి ఒక 
లంప్కాయ కటాు ర్ల. దాని వలు  అత్ని కనుి పోయింది. 
ఆ దూత్ అలాు హ్(త) వదు కు త్తరగి వెళిీ, 'ఓ ప్ర భూ! 
నువుా ననుి ఎలాంట్ట వయకిత  దగారకు ప్ంపావంటే, 
అత్నికి మరణంచే కోరక లేదు, నా కనుి ప్గల 

గొటాు డు,' అని వినివించుకునాిడు. అలాు హ్(త) 
అత్నికి కనుి ప్ర సాదించి, నువుా మళ్ళీ ఆ దాస్ని 
వదు కు వెళిీ, 'నీవు జీవిత్ం కోర్లకుంటే నీ చేత్తని ఒక 
ఎదుు  వీప్పపై పటు , నీ చేత్తకిర ంద ఎనిి వెంటికలు వసేత  
అంత నీ ఆయుషుష  పరగిపోత్తందని, చెపుో,' అని 
చెపిపప్ంపాడు. అది విని మూసా (అ), 'ఆ త్ర్లవాత్ 
ఏం జర్లగుత్తంది,' అని అడిగార్ల. 'ఆ త్ర్లవాత్ 
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మరణం ఉంది,' అని అనాిర్ల. దానికి మూసా (అ), 
'నేనిప్పపడే మరణానిి స్త్ాకరస్త నాిను. ఓ 
అల్లు హ్(త)! ననుి బై్నత్తల్ ముఖదు స్కు దగారచేయి. 
రాయి విసరనంత్ దూరం అయినా సరే,' అని అనాిర్ల. 
'ఒకవేళ నేను బై్నత్తల్ ముఖదు స్కు దగారగా ఉంటే మీకు 
మూసా (అ) సమాధిని చూపించే వాణి. అది ఒకమారాం 
ప్ర కక ఎరర ని కండకు సమీప్ంలో ఉంది,' అని అనాిర్ల. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 (3/1592) [ ) صحيح ( 17]  - 5714
ْوَل اهلِل صىل اهلل أَن َ رَ  َوَعْن َجاِبرٍ  ِرَض   عليه وسلم قَاَل:س  "ع 

ْوََس َضْرٌب  َِجاِل كَأَن َه  ِمْن ِرَجاٍل عَلَي َ اْْلَْنِبَياء  فَإِذَا م   ِمَن الر 
َيَم فَإِذَا أَقَْرب  مَ  ْن َرأَْيت  بِِه َشَبًها َشن ْوَءةَ َوَرأَْيت  ِعْيََس بْن َمْر

ْوٍد َورَ  ْرَوة  بْن  َمْسع  أَقَْرب  َمْن َرأَْيت  بِِه   اإِبَْراِهْيَم فَإِذَ أَْيت  ع 
ْيَل فَإِذَا أَقَْرَب َمْن وَ  -يَْعِِن نَْفَسه   -َشَبًها َصاِحب ك ْم  َرأَْيت  ِجّْبَ

  .ِلٌم ْس َرأَْيت  بِِه َشَبًها ِدْحَية  بْن  َخِلْيَفَة". َرَواه  م  
5714. (17) [3/1592 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మేరాజ్లో 
దైవప్ర వకత లందరూ నా ముందుకు రావటం జరగింది. 
మూసా (అ) నగింగా ఉనాిర్ల. షనూఅ'హ్ వరాం 
వయకిత లా ఉనాిర్ల. ఇంకా నేను 'ఈసా బిన్ మరయమ్ను 
చూసాను. అంటే ఉర్వహ్ బిన్ మస్'ఊద్లా ఉనాిర్ల. 
నేను ఇబ్రర హీమ్ (అ)ను చూసాను. ఆయన మీ 
సేిహిత్తనిలా అంటే ము'హమాద్ (స)లా ఉనాిర్ల. 
ఇంకా నేను జిబ్రర ల్ను చూసాను. అత్ను దహియయ బిన్ 
'ఖలీఫాల్ల ఉనాిర్ల.'' (ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 18]  - 5715  (3/1593) [ ) م 
بِْن َعب َاٍس َعِن الن َِب ِ صىل "َرأَْيت    اهلل عليه وسلم قَاَل: َوَعِن ا

ْوََس ِِبْ  لَْيلََة أ ْسِرَي  ًَل آدََم ِطوَ  م  ًَل َجْعًدا كَأَن َه  َشن ْوَءةَ َوَرأَْيت   ا  َرج 
أِْس َوَرأَْيت  َرًجًَل َمْرب ْوعَ الَْخلِْق  ْمَرةِ َواْلِبَياِض َسِبَط الر َ  إِىل الْح 

اَل يِف  ج َ ِلكًا َخاِزَن الن َاِر َوالد َ  آَياِت أََراه ن َ اهلِل إِي َاه  فَََل َتك ْن يِفْ  َما
َيٍة مِ  ت َ ْر  .َفٌق عَلَْيهِ ِمْن لَِقائِِه". م 

5715. (18) [3/1593-ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మేరాజ్లో నేను మూసా (అ)ను చూసాను. అత్ను 
చ్చలా పొడవుగా ఉనాిర్ల. అత్ను ఉంగరాల జుటు  

కలిగి ఉనాిర్ల. అంటే అత్ను షనూఅ'హ్ తెగకు 
చెందిన వయకిత లా ఉనాిర్ల. ఇంకా నేను 'ఈసా (అ)ను 
చూసాను. అత్ను ఒక మోసత ర్ల ఎత్తత  కలిగి, తేలిక 
ఎర్లప్ప రంగు కలిగి ఉనాిర్ల. అత్ని వెంటికలు 
త్తనిగా ఉనాియి. ఇంకా నేను నరక్ అధికారి 
మాల్లక్ను చూసాను. ఇంకా దజాజ ల్ను కూడా చూసాను. 
అలాు హ్(త) నాకు వారదు రనీ వార చిహ్నిలతో పాట 
చూపించ్చడు. అందువలు  వారని చూడటంలో, వారని 
కలవటంలో ఎంత్మాతి్ం అనుమానించరాదు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  19]  - 5716  (3/1593)[ ) م 
ْول  اهلِل صىل اهلل  ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرس  ليه وسلم:  عَوَعْن أَِِبْ ه َر

ْوََس  ٌل م   - َنَعَته  فَ  - "لَْيلََة أ ْسِري ِِبْ لَِقْيت  م  ل   فَإِذَا َرج  ْضَطِرٌب َرج 
لَِقْيت   ْعِر كَأَن َه  ِمْن ِرَجاِل َشن ْوَءةَ َو ِعْيََس َربَْعة  أَْحَمَر كَأَن ََما الش َ

ْيَم َوأَنَا أَْشَبه   َوَرأَْيت  إِبَْراهِ  -يَْعِِن الَْحم َاَم  -َخَرَج ِمْن ِدْيَماَس 
لَِده  بِِه" ه مَ  نَاَءْيِن: ت  بِإِ تِيْ قَاَل: "فَأ   .و  ا لَََبٌ َواْْلَخر  فِْيِه أََحد 

َما ِشْئَت  ْذ أَي َه  . فَأََخْذت  الل َََبَ فََشِربْت ه  فَِقْيَل  َخَمٌر. فَِقْيَل ِلْ: خ 
ا أَن ََك لَْو أََخْذَت  ت ََفٌق اِلْ: ه ِدْيَت الِْفْطَرةَ أَم َ لَْخْمَرَغْوَت أ م َت َك". م 

 عَلَْيِه 
5716. (19) [3/1593 - ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మేరాజ్ రాతి్త నేను మూసా (అ)ను చూసాను అని ప్లికి 
అత్ని గుణాలను ఇలాప్పరొకనాిర్ల, ''అత్ను చ్చలా 
దైవభీత్త, దైవభకిత  కలిగి వణకే వయకిత , అత్ని త్ల 
వెంటికలు ఉంగరాల జుటు  కాదు, త్తనిని జుటు కాదు. 
అత్ను షన్నఅ'హ్ తెగకు చెందినవాడిలా ఉనాిరు. 
ఇంకా నేను 'ఈసా (అ)ను కలిసాను. అత్ను మధ్యసి్ ఎత్తత  
కలిగి ఎరర గా ఉనాిర్ల. ఇప్పపడిప్పపడే సాినం చేస్ల 
బ్రత్రూం నుండి వచిానటు  ఉనాిర్ల. ఇంకా నేను 
ఇబ్రర హీమ్ (అ)ను చూసాను. అత్ని సంతానంలో నేను 
అత్నిలా ఉనాిను. ఆ త్ర్లవాత్ నాకు రండు గినెిలు 
ఇవాబడాాయి. ఒకదానిలో పాలు మరొక దానిలో మదయం 
ఉంది. 'ఈ రంట్టలో నీకు ఇషు మైన దానిి తీస్కో,' అని 
చెప్పటం జరగింది. నేను పాలు తీస్కని తిాగాను. 'నీకు 
ప్ర కృత్త మారాం చూప్డం జరగింది,' అని చెప్పటం 
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జరగింది. అంటే నీకు అలాు హ్(త) ఇసాు మ్ మారాానిి 
చూపటాు డు. 'ఒకవేళ నేను మదాయనిి తీస్కుని ఉంటే 
నా అనుచర సమాజం మారాభర షు తాానికి గురయ్యయది,' 
అని చెప్పటం జరగింది.  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 ( 3/1593)[ ) صحيح ( 20]  - 5717
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   وَعْن ا ِسْرنَا َمَع َرس 

َرْرنَا بَِواٍد فََقاَل: "أَي   َواٍد َهَذا؟" َوالَْمِدْيَنِة فَمَ  َمك َةَ  بَْْيَ وسلم 
ل ْوا: َواِدي اْْلَزْ  ر  إىِل م ْوََس"فََقا ْ أْنظ  فََذكََر ِمْن   .َرِق. قَاَل: "كَأَِن ِ

ٌر إِىل اهللِ لَْونِِه َوَشْعِرهِ َشْيًئا َواِضًعا أَْص  َؤا   َبَعْيِه يِفْ أ ذ نَْيِه لَه  ج 
ل  ا بَِهَذا ت َلِْبيَ بِا لَْواِدْي". قَاَل: ث م َ ِسْرنَا َحّت  أََتْيَنا َعىَل  ا ِة َمار ً

ل ْوا: َهْرََش ثِْنَيٍة. فََقالَ  فََقاَل:   -أَْو لَِفٌت  -: "أَي   ثَِني ٍَة َهِذهِ؟" قَا
ر  إِىل ي ْونَ  ْ أَْنظ  وْ "كَأَِن ِ ب َة  ص  َطام   ٍف خِ َس َعىَل نَاقٍَة َحْمَراَء عَلَْيِه ج 

ًيا"رً اقَِتِه َخلَْبٌة َمانَ  لَب ِ ْسِلٌم  .ا بَِهَذا الَْواِدْي م    .َرَواه  م 
5717. (20) [3/1593- దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: మేము మకకహ్ 
మదీనహ్ల మధ్య ప్ర వకత  (స) వెంట ప్ర యాణం చేసాము. 
ఒక లోయ ప్ర కక నుండి మేము నడుస్త నిప్పపడు ప్ర వకత  
(స), 'ఇది ఏ లోయ,' అని అనాిర్ల. అనుచర్లలు, 'ఇది 
అ'జా్రఖ్ లోయ,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 
'నేను మూసా (అ)ను చూస్త నిటు  ఉంది,' అని 
అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ మూసా రంగు గురంచి 
ప్పరొకనాిర్ల. అత్ని వెంటికల గురంచి ప్పరొకనాిర్ల. 
ఆ త్ర్లవాత్, 'మూసా (అ) ఈ లోయలో చెవులోు  వేళ్ళు  
పట్టు  లబియెక్, లబాయెక్ అని బిగారగా ప్లుకుతూ 
వెళ్ళత నిటు  అనిపిస్త ంది,' అని అనాిర్ల. మళ్ళీ మేము 
ముందుకు సాగాము. మేము సనియయ లోయ వదు కు 
వచ్చాం. సనియయ అనేది రండు కండల మధ్య ఉంది. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఇది ఏ లోయ అని లేదా సనియయ 
లోయ,' అని అనాిర్ల. దానికి అనుచర్లలు, 'హర్షీ 
లేదా లిఫత్,' అని అనాిర్ల. ప్ర వకత  (స) విని, 'నేను 
యూనుస్ (అ)ను చూస్త నిటు  ఉంది. అత్ను ఎరర ని 
ఒంట్టపై కూర్లానాిర్ల. దళసర ఉనిి జుబ్రా ధ్రంచి 

ఉనాిర్ల. అత్ని ఒంట్ట కళ్ీం ఖరూజ రప్పతిాడుతో 
చేయబడింది. అత్ను, 'లబాయెక్ లబాయెక్,' అని 
బిగారగా ప్లుకుతూ వెళ్ళత్తనాిర్ల. '' అని అన్నారు. 
(ముస్లు మ్) 

 (3/1593)[ ) صحيح (  21]  - 5718

ْيرَ  َف  وَعْن أَِِبْ ه َر ف ِ ةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "خ 
ر  بَِدوَ  أ  الْق ْرآَن  َعىَل دَاو دَ الْق ْرآن  فَكَاَن يَأْم  بَِه فَت سَرَح فََيْقر  ا

ب  ه  َوََل يَأْك  َرَح دَ َل أَْن ت ْس قَبْ  . رَواه   "ل  إَِل  ِمْن َعَمٍل يََدْيهِ َوا
  .الْب َخاِري   

5718. (21) [3/1593- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దావూద్ (అ) కోసం 'జబూర్ ప్ఠనానిి స్లభత్రం 
చేయబడింది. అత్ను త్న వాహనాలపై జీను కటు మని 
ఆదేశ్ంచే వార్ల. ఆ ప్ని పూరత  కాక ముందే 'జబూర్ ప్ఠనం 
పూరత చేసే వార్ల. దావూద్ (అ) త్న చేత్త సంపాదనతో 
త్తనేవార్ల.'' (బు'ఖారీ) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  22]  - 5719  (3/1594)[ ) م 
 َ نَِت اْمَرأََتاِن اَوَعْنه  َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ك

ْبَناه َما  َما اِ ئْ َمَعه  ِ لَْت  ه  َهَب بِاْبِن إِْحَداب  فََذ َجاَء الذ  َما فََقا
لَِت اْْل   ْخَرى: إِن ََما ذََهَب  َصاِحَبت َها: إِن ََما ذََهَب بِاْبِنِك. َوقَا

َكَما إِىل دَاو دَ فََقََض بِِه لِلْك ّْبَى فََخَرْجَتا َعىَل  بِاْبِنَك فََتَحا
ِِنْ بِ َقاَل: اْئت  لَْيَماَن بِْن دَاو دَ فَأَْخَّبَتاه  فَ س   ق َ و  ْْيِ أَش  ك ِ لس ِ ه  ا

ْغَرى: ََل َتْفَعْل يَْرَحم َك اهلل  ه وَ  لَِت الص   ْبن َها  بَْيَنك َما. فََقا  ا
ْغَرى" ت ََفٌق عَلَْيهِ  .فََقََض بِِه لِلص      .م 

5719. (22) [3/1594- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇదు ర్ల స్త్త ీలు ఉండేవార్ల. వారదు రకీ ఒకకకక బ్రలుడు 
ఉండేవాడు. ఒక తోడేలు వచిా, వారలోని ఒక స్త్ర ీ 
అబ్రాయిని తీస్కనిపోయింది. వారిల్ప ఒకామ, 
'తోడేలు తీస్కు వెళిు ంది నీ కడుకునే,' అని అనాది. 
రండవ స్త్త ీ ,'కాదు నీ కడుకునే తోడేలు తీస్కు 

పోయింది,' అని చెపిపంది. చివరకి ఇదు రూ త్మ కేస్ను 
తీస్కని దావూద్(అ) వదు కు వెళ్ళీర్ల. దావూద్ (అ) ఆ 
అబ్రాయిని అధిక వయస్సగల స్త్త ీకి ఇచిా వేసార్ల. 
వారదు రూ స్లైమాన్ బిన్ దావూద్(అ) ముందు నుండి 
వెళీటం జరగింది. ఆ స్త్త ీలు ఆయనకు కూడా దీనిి 
గురంచి వినివించుకునాిర్ల. అప్పపడు స్లైమాన్ 
(అ), 'ఒక కత్తత  తీస్కురండి, ఈ అబ్రాయిని రండు 
ముకకలు చేస్ల మీరిదద రికి స్గం-స్గం ఇస్తర ను,' అని 

అనాిర్ల. చినివయస్సగల స్త్త ీ, ''అల్లు హ్ 
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(త)మిమమలిా కరుణించు గాక! అలా చేయకండి, వీడు 
ఆమ కడుకే,'' అని చెపిపంది. స్లైమాన్ (అ) ఆబిడాను 
చినాివిడకు ఇచిావేసార్ల. అంటే ఆమకు, ఆమ 
బిడాను  ఇపిపంచ్చర్ల.''  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 23]  - 5720  (3/1594) [ ) م 
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:ْنه  قَاَل: قَاَل رَ َوعَ  قَاَل " س 

ْوفَن َ الل َْيلََة عَ  : َْلَط  لَْيَمان     . تِْسِعْْيَ اْمَرأةً ىَل س 
ن َ َتأِِْتْ  - اْمَرأَةٍ َيٍة: بِِماَئِة َويِفْ ِرَوا  بَِفاِرٍس ي َجاِهد  يِفْ َسِبْيِل  ك ل  ه 

: ق ْل  َل َونَِسَي فََطاَف  اهلِل. فََقاَل لَه  الَْملَك  . فَلَْم يَق   إِْن َشاَء اهلل 
 َ ٍل عَلَْيِهن َ فَلَْم َتْحِمل  ِمْنه ن َ إَِل َ اْمَرأ ةٌ َواِحَدةٌ َجاَءْت بِِشق ِ َرج 

َحم ٍَد بَِيِدهِ لَ نَْفس   أَْيِم ال َِذْي وَ  ْوا يِفْ  م  ْو قَاَل: إِْن َشاَء اهلل  لََجاَهد 
ْوَن َسِبْيِل اهلِل ف َرَسانًا  ت ََفٌق عَلَْيِه "أَْجَمع   .. م 

5720. (23) [3/1594 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకరోజు స్లైమాన్ (అ), 'ఈ రోజు రాతి్త నేను నా 90 
భారయలు, మరో ఉలేు ఖనం ప్ర కారం 100 మంది 
భారయలతో సంభోగం చేసాత ను. వారలో ప్ర త్త ఒకకరూ ఒక 
వీర బిడాను కంటార్ల. వార్ల దైవమారాంలో 
పోరాడుతార్ల,' అని అనాిర్ల. దైవదూత్ అత్నితో, '' 
'ఇన్షా అలాు హ్,' అని అనండి'' అని అనాిడు. కాని 
స్లైమాన్ (అ), 'ఇన్షాఅలాు హ్' అని ప్లకలేదు, 
మరచిపోయార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ స్లైమాన్ (అ) త్న 
భారయలందర తోన్న సంభోగం చేసార్ల. వారలో కేవలం 
ఒక భారయ గరాం దాలిాంది. ఆమ కూడా అసంపూరి 

బిడు  కనిది. ఎవర చేత్తలో ము'హమాద్ పార ణం ఉందో 
ఆయన (త) సాకిష ! ఒకవేళ స్లైమాన్ (అ), '' 'ఇన్షా 
అలాు హ,' అని ప్లికి ఉంటే, ప్ర త్త భారయకు మగబిడా 
జనిాంచి ఉండేవాడు. వారందరూ దైవమారాంలో పోరాడే 
వార్ల.'' 40  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 

40) వివరణ-5720: స్లైమాన్ (అ), 'ఇన్షా అలాు హ్,' 

అని అనకపోవడం అత్నికి ఓ ప్రీక్షవంట్టది. ఆ త్ర్లవాత్ 

స్లైమాన్ (అ) అల్లు హ్ (త) క్షమాప్ణ వేడుకునాిర్ల. 

ప్శాాతాత ప్ం చెందార్ల. అందువలు  ఏ ప్ని 

చేయదలచుకునాి, 'ఇనాష అలాు హ్' అని ప్లకాలి. 

దీనివలు  ఆ ప్నిలో అల్లు హ్(త) సహ్నయం చోట 

చేస్కుంటంది. ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉంది, ''నీవు ఏ ప్ని 

 (3/1594)[ ) صحيح (  24]  - 5721
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ي َا "كَاَن َزكَرِ  َوَعْنه  أَن َ َرس 

اًرا  . رواه مسلم "نَج َ
5721. (24) [3/1594 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'జకరయాయ (అ) వడర ంగ (కారపంటర్) ప్ని చేసేవార్ల.'' 
(ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه (  25]  - 5722  (3/1594)[ ) م 
ْول  اهلِل صىل اهلل َوَعْنه  قَاَل: ىَل   عليه وسلم: قَاَل َرس  "أَنَا أَْو

َرةِ اْْلَْنِبَياء  إِْخَوةٌ ِمْن   اْْل ْوىَل َواْْلخِ َيَم يِف بِِعْيََس بِْن َمرْ  الن َاِس 
ْم َشّت  َوِديْ  َهات ه  ٍت َوأ م َ ت ََفٌق  عََل َ ".م  لَْيَس بَْيَنَنا نَِب ٌ ْ َواِحٌد و هْن  

 عَلَْيِه 
5722. (25) [3/1594 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఉభయలోకాలోు న్న నేను 'ఈసా బిన్ మరయమ్కు అందర 
కంటే దగార సంబంధ్ం గలవాడిని. దైవప్ర వకత లందరూ 
స్థదర్లల వంట్టవార్ల. త్ండిర  ఒకకడే, త్లుు లు వేర్ల. 
వీరందర ధ్రాం ఒకకటే. మా ఇదు ర మధ్య మరే ప్ర వకత  
లేడు.''  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

ت ََفٌق عَلَْيِه ( 26] - 5723  (3/1595) [ ) م 
ْول  اهلل صىل اهللقَاَل رَ  َوَعْنه  قَاَل: عليه وسلم: "ك ل   بَِِن  س 

ْيَطان  يِفْ َجَنَبْيِه بِ  أَْصَبَعْيِه ِحْْيَ ي ْولَد  َغْْيَ  آدَم  يَْطَعن  الش َ
َيَم ذََهَب يَْطَعن  فََطَعَن يِف الِْحَجاِب". م      .َفٌق عَلَْيهِ ت َ ِعْيََس بِْن َمْر

5723. (26) [3/1595 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బిడా జనిాసేత , షై'తాన్ ఆ బిడా ప్ర కకలోు  త్న వేర లితో 
కిత్కిత్లు పడతాడు. 'ఈసా బిన్ మరయమ్ను కిత్కిత్లు 
పటాు డు. కాని అత్నిి తెర దాారా రకిష ంచడం 
జరగింది.''41  (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్) 

 

గురంచి, దానిి నేను రేప్పచేసాత ను అని ప్లికేటప్పపడు 

దానితో పాట, 'ఇన్షాఅలాు హ్,' అని కూడా ప్లుకు,'' 

అని ఉంది.  

41) వివరణ-5723: అంటే బిడా చుటూు  ఉండే పొర. బిడా 

జనిాంచినప్పడు ఆ పొరలో ఉంటాడు. షై'తాన్ త్న 
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ت ََفٌق عَلَيْ  27]  - 5724  (3/1595)ِه ( [ ) م 
 ْ َل  َوَعْن أَِِب ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "كَم  ْوََس َعِن الن َ م 
َِجا َيم  بِْنت   ِمَن الر  لَْم يَْكم ْل ِمَن الن َِساِء إَِل َ َمْر ِل كَِثْْيٌ َو

َساِء ْوَن َوفَْضل  عَائَِشَة َعىَل الن ِ ِعْمَراَن َوآِسَية  اْمَرأَة  فِْرعَ 
ْيدِ كََفْضِل الث َ  ت ََفٌق عَلَْيهِ عَ َعىَل َسائِِر الط َ  ِر    .اِم". م 

ِكَر َحِدْيث  أَنٍَس: "يَا َخْْيَ الَّْبِ  ْيَرةَ: َوذ  ي َِة". َوَحِدْيث  أَِِبْ ه َر
  "  "أَي   الن َاِس أَْكَرم 

يْ  ْلَكِر َ َمَر: "ا ْبِن ع  ْيِم:َوَحِدْيث  ا "يِفْ"بَاِب   م  بْن  اْلَكِر
 "  .ةِ َعْصِبي َ الْم َفاَخَرةِ َواْل 

5724. (27) [3/1595 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్పర్లషులోు  ప్రపూరి వయకుత లు చ్చలామంది ఉనాిర్ల. 
కాని స్త్త ీలలో మరయమ్ బ్బన్తె 'ఇమాాన్, ఫిర్ఔన్ భారయ 
ఆ'సియ ప్రిపూరణ  స్త్ర ీలు. ఇంకా 'ఆయి'షహ్ (ర)కు 
స్త్త ీలందరపై, వంటకాలనిిట్టపై స'రీద్కు ఉనింత్ 
ప్ర తేయక సాానం  ఉంది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లు మ్)  

----- 

لَْفْصلث الث َاِِنْ  َ     రండవ విభాగం ا
 ( 3/1595) والبعض يحسنه(  [ )ضعيف 28]  - 5725

وْ  : يَا َرس  ْ َرِزْيٍن قَاَل: ق لْت  ْبَل أَْن   اهلِل أَْيَن َرب  َنا قَ لَ َعْن أَِِب
َما َتْحَته  َهَواٌء َوَما فَْوقَه  َهَواٌء  "كَاَن يِفْ َعَماءٍ  ؟ قَاَل:يَْخل َق َخلَْقه  

ِمِذي   َوقَاَل: قَاَل يَِزْيد  بْن  َوَخلََق َعْرَشه  َعىَل اْل  ْ َماِء". َرَواه  الّت ِ
: أَْي لَْيَس َمَعه   َماء  ْوَن: الْع   .ْيءٌ شَ َهار 

5725. (28) [3/1595 -బలహీనం] 
అబూ ర'జీన్ కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! మన ప్ర భువు 
విశాానిి సృషిు ంచక ముందు ఎకకడునాిడు,' అని 
వినివించుకునాిను. దానికి ప్ర వకత  (స) అమాఅ'లో, 
దానికి కిర ంద, పైన గాలి ఉండేది కాదు. ఇంకా త్న 
స్లంహ్నసనానిి నీట్టపై సృషిు ంచ్చడు.'' (త్తరాజి') 

 (3/1595)يف ( [ ) ضع 29]  - 5726
 

అలవాట ప్ర కారం 'ఈసా (అ)ను కూడా కిత్కిత్లు పటు  

ప్ర యత్తించ్చడు. కాని అలాు హ్(త) అత్నిి రకిష ంచ్చడు. 

వాడి వేర ళ్ళీ ఆ పొరలో చికుకకునాియి. ఈవిధ్ంగా 

'ఈసా (అ) రకిష ంచబడాార్ల. 

لَِب  اِس بِْن وَعِن الِْعب َ  لًِسا يِف زَ َعْبِد الْم ط  َعَم أَن َه  كَاَن َجا
ْول   لٌِس   الَْبْطَحاِء يِفْ ِعَصاَبٍة َوَرس  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َجا

ْوا إِلَْيَها ْت َسَحاَبٌة فََنَظر  ْ فََمر َ ْول   .فِهْْيِ اهلِل صىل اهلل  فََقاَل َرس 
ل ْوا:"َما ت َسم  ْوَن َهِذهِ؟" قَ عليه وسلم: َحاَب. قَاَل:  ا الس َ

ل ْوا: وَ " ل ْوا: َوالْم ْزَن. قَاَل: "َوالِْعَناَن؟" قَا الِْعَناَن.  َوالْم ْزَن؟" قَا
ل ْوا: ََل   َماِء َواْْلَْرِض؟ "قَا ْوَن َما ب ْعد  َماَبْْيَ الس َ قَاَل: "َهْل َتْدر 

ا َواحِ ْي. قَاَل: "إِن َ ب ْعَد نَْدرِ  َما إِم َ َ َدةٌ َوإِ َما بَْيَنه  ْثَنَتاِن أ ا اِ  وْ م َ
َماء  ال َِِتْ فَْوقََها كَِذلََك" ْوَن َسَنًة َوالس َ َحّت  عَد َ َسْبَع   .ثَََلٌث َوَسْبع 

ِبَعِة بَْحٌرَبْْيَ أَعََْله  َوأَْسفَ  ا َماِء الس َ ِه َما ِل َسَماَواٍت. ث م َ "فَْوَق الس َ
ِل بَْْيَ َسَماٍء إِ   أ ْظََلفِِهن َ  ْْيَ نَِية  أَْو عَاٍل بَ َك ثََماىل َسَماٍء ث م َ فَْوَق ذَ

ْوِرِهن َ الَْعْرش   َوَوِرِكِهن َ ِمثْل  َما بَْْيَ َسَماٍء إِىل َسَماءٍ  ه  ث م َ َعىَل ظ 
لَِك".  بَْْيَ أَْسَفلِِه َوأَعََْله  َما بَْْيَ َسَماٍء إىِل َسَماٍء ث م َ   اهلل  فَْوَق ذَ

ِمِذي   َوأَب  رَ  ْ    .دَ ْو دَاو  َواه  الّت ِ
5726. (29) [3/1595 -బలహీనం] 
'అబ్రాస్ బిన్ 'అబుు ల్ ము'త్త లిబ్ (ర) కథనం: నేను 
మకకహ్లోని బ'త్'హా'లో కంత్మంది గల బృందంతో 
పాట కూరొాని ఉనాిను. ప్ర వకత  (స) కూడా మాతోపాటే 
కూరొాని ఉనాిర్ల. ఒక మేఘం వచిాంది. ప్ర జలు 
దానివైెప్ప చూసార్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'మీర్ల దీనిి 
ఏమని పిలుసాత ర్ల?' అని అనాిర్ల. దానికి వార్ల మేఘం 
(స'హాబ్) అంటారు,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు 
ప్ర వకత (స), 'దీనిి 'ము'జ్న' అని కూడా అంటారు,' అని 
అనాిర్ల. దానికి వార్ల, 'అవును దీనిి ము'జ్న,' అని 
కూడా అంటార్ల,' అని అనాిర్ల. మళ్ళీ ప్ర వకత  (స), 
'దీనిి 'ఇన్నన్, అని కూడా అంటార్ల,' అని అనాిర్ల. 
దానికి ఆ ప్ర జలు, 'అవును దీనిి 'ఇనాన్ అని కూడా 
అంటార్ల,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స), 
'భూమాయకాశాల మధ్య ఎంత్దూరం ఉందో మీకు 
తెలుసా?' అని అడిగార్ల. దానికి వార్ల, 'తెలియదు,' 
అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'భూమాయకాశాల 
మధ్య దూరం 71 లేదా 72 లేదా 73 సంవత్సరాల 
ప్ర యాణ దూరమంత్ ఉంది. ఆకాశంపైన ఉని ఆకాశం 
దూరం కూడా అంతే దూరం ఉంది. అదేవిధ్ంగా 7 
ఆకాశాల గురంచి ప్ర సాత వించ్చర్ల. 7వ ఆకాశంపై చ్చలా 
పదు  నీట్ట సముదర ం ఉంది. ఆ సముదర ం లోత్త కూడా ఒక 
ఆకాశం నుండి మరో ఆకాశం అంత్ దూరం ఉంది. ఆ 



28. పునరుతా్థనం, సృషి్ట పా్రరంభం:5521-5738;   సం:II 2017 28-  ِْلدجِ ال 5738-5521:احوال الِقيَاَمة وبََدء الَخْلق:II      
సముదర ంపై 8 దైవదూత్లు ఉనాిర్ల. వాళ్ళీ అడవి 
గొరర లాు  ఉనాిర్ల. వాట్ట కాలి డకకలకు కాళీకు మధ్య 
దూరం కూడా అంతే ఉంది. ఆ దైవదూత్ల వీప్పపై 
దైవస్లంహ్నసనం ఉంది. దాని కిర ంది భాగానికి మీద 
భాగానికి ఒక ఆకాశం నుండి మరో ఆకాశం అంత్ దూరం 
ఉంది. ఆ స్లంహ్నసనంపై అలాు హ్(త) ఉనాిడు. 
(త్తరాజి', అబూ  దావూద్)  

 (3/1596)[ ) ضعيف (  30]  - 5727
ْطِعٍم  َبْْيِ بِْن م  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن ج  قَاَل: أََت َرس 

ِهَدِت اْْلَْنف س  َوَجاعَ الْعِ  َيال  َون ِهَكِت وسلم أَْعَراِِب ٌ فََقاَل: ج 
ا نَْسَتْشِفع  بَِك ن َ ْسِق اهلل لََنا فَإِ فَاْستَ  َوال  َوَهلََكِت اْْلَْنَعام  اْْلَمْ 

ِب   صىل اهلل عليه  َعىَل اهلِل نَْسَتْشِفع  بِاهلِل عَلَْيَك. فََقالَ   الن َ
ْبَحاَن اهلِل"  ْبَحاَن اهلِل س  ِرَف  .وسلم: "س    فََما َزاَل ي َسب ِح  َحّت  ع 

ْوهِ أَْص  لَِك يِفْ و ج  يَْح ذَ اهلِل  بِ ه  ََل ي ْسَتْشَفع  َك إِن َ َحابِِه ث م َ قَاَل: "َو
ْيَحَك أََتْدرِ  لَِك َو ؟ إِن َ َعىَل أََحٍد َشأْن  اهلِل أَْعَظم  ِمْن ذَ ْي َما اهلل 

تِِه لََهَكَذا" َوقَاَل بِأََصاِبِعِه ِمثَْل الْق ب َِة عَلَ    .ْيِه" َعْرَشه  َعىَل َسَماَوا
اَوإِن َه  لََيِئط   لر َ ْحِل بِا    .َواه  أَب ْو دَاو دَ رَ   .ِكِب" أَِطْيَط الر َ

5727. (30) [3/1596- బలహీనం] 
'జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యిమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
వదు కు ఒక బదూ వచచ, 'మానవ పార ణ్ణలను కషాు లకు 
గురచేయటం జరగింది. భారాయపిలు లు ఆకలితో 
అలమట్టస్త నాిర్ల. ఆస్త లనీి నాశనం 
అవుత్తనాియి. ప్శువులు చనిపోత్తనాియి. కనుక 
త్మర్ల అలాు హ్ (త)ను మా గురంచి వరష ం కురపించ 
మని పార రాంచండి. మేము మిమాలిి స్లఫారస్ 
చేయమని అరాస్త నాిం,' అని వినివించుకునాిడు. 
అది విని ప్ర వకత  (స) త్స్బీ'హ్ ప్లుకుతూ ఉనాిర్ల. 
అది చూచి అనుచర్లల ఆగర హం కటు లు తిెంచు 
కుంటంది. ఆ త్ర్లవాత్ ప్ర వకత  (స), 'నీ పాడుగాను, 
అలాు హ్ (త)కు ఎవర దాారా స్లఫారస్ చేయించ 

కూడదు. అలాు హ్(త) దీనికి అతీత్తడు. అలాు హ్(త) 
ఎంత్ గొప్పవాడో నీకు తెలియదా? ఆయన స్లంహ్నసనం 
భూమాయకాశాలను ఆవరంచి ఉంది,' అని చెపిప త్న 
చేత్తని గోప్పరంలా చేస్ల చూపటాు ర్ల. 'అలాు హ్(త) 
స్లంహ్నసనం అంత్ పదు ది అయినప్ప ట్టకీ అలాు హ్ (త) 

కూరోాగానే శబు ం చేస్త ంది. ఒంట్టపై గల మావట్ట శబు ం 
చేస్లనటు ,' అని అనాిర్ల. (అబూ  దావూద్) 

 (3/1596)[ ) صحيح (  31]  - 5728
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليوَعْن َجاِبِر بِْن َعْبِد اهلِل َعْن رَ  ه وسلم  س 

 َ َث َعْن َملٍَك مِ ْن أ حَ قَاَل: "أ ِذَن ِلْ أ ِ  َمََلئَِكِة اهلِل َمْن َحَملَِة  ْن د 
ةً َسْبِعِماَئِة  الَْعْرِش أَن َ َما بَْْيَ َشْحَمِة أ   ذ نَْيِه إىِل عَاِتَقْيِه َمِسْْيَ

    .. َرَواه  أَب ْو دَاو دَ "عَاٍم 
5728. (31) [3/1596- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుు లాు హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''స్లంహ్నసన్ననిా పైకి ఎతేత  దైవదూత్లలోని 
ఒకరని గురంచి నేను మీకు తెలియప్రచవచాని 
అనుమత్తంచబడింది. అత్ని చెవుల కిర ంది భాగం నుండి 
అత్ని భుజాల వరకు 700 సంవత్సరాల ప్ర యాణ 
దూరం ఉంది.'' (అబూ  దావూద్) 

 (3/1596)راسته ( [ ) لم تتم د 32]  - 5729
رَ  َرا وْ ةَ بِْن َوَعْن ز   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  لَ أَْوََف أَن َ َرس 

ْيَل: "َهْل َرأَْيَت َرب ََك؟  َحم ََد  لِِجّْبَ ْيل  َوقَاَل: يَا م  ْنَتَفَض ِجّْبَ فَا
ِضَها لَْو دَنَْوت ِمْن بَعْ  إِن َ بَْيِِنْ َوَبْيَنه  َسْبِعْْيَ ِحَجاًبا ِمْن ن ْورٍ 

 .لَْمَصابِْيِح" يِفْ "ا َهَكَذا . "ََلَْحَّتِقَْت 
5729. (32) [3/1596 -అప్రిశోధితం] 
'జురారహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
జిబ్రర ల్(అ)ను, 'మీర్ల మీ ప్ర భువును చూసారా?' అని 
అడిగార్ల. జిబ్రర ల్(అ) అది విని భయంతో వణకసాగార్ల. 
ఇంకా ఇలాఅనాిర్ల, 'ఓ ము'హమాద్! నాకూ అల్లు హ్ 
కు మధ్య 70 వెలుగు తెరలు ఉనాియి. వాట్టకి 
ఏమాతి్ం దగార అయినా కాలిపోతాను,' అని అనాిర్ల. 

 (3/1597) سته ([ ) لم تتم درا 33]  - 5730
ْر:  َوَرَواه  أَب ْو نَِعْيٍم يِف "الِْحلَْيِة" َعْن أَنٍَس إَِل َ أَن َه  لَْم يَْذك  

ْيل  فَ " ْنَتَفَض ِجّْبِ  ."ا
5730. (33) [3/1597 -అప్రిశోధితం] 
అయితే అబూ న'యీమ్ త్న ప్పసత కం ''హిలయహ్''లో 
ఈ ఉలేు ఖనానిి అనస్ దాారా ప్పరొకనాిర్ల. కాని 
అబూ న'యీమ్ ఉలేు ఖనంలో ''ఫన్త్ఫ'ద'' అనే ప్దం 
లేదు. 
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 (3/1597)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 5731

ْبِن َعب َا وْ ٍس َوَعِن ا ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: قَاَل َرس 
ْنذ  يَْوٍم َخلََقه  َصافًا قََدَمْيِه ََل يَْرفَع   َل  َخلََق إِْسَراِفيْ ن َ اهللَ "إِ   م 

ْوَن ن ْوًرا َما ِمْنَها ِمْن  بََصَره  بَيَنه   ب ِ َتَباَرَك َوَتَعاىل َسْبع   َوَبْْيَ الر َ
 َ َق ن ْوٍر يَْدن ْو ِمْنه  إَِل  َحه  . َرَوا" اْحَّتَ ِمِذي   َوَصح َ ْ  ه  الّت ِ

5731. (34) [3/1597- అప్రిశోధితం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలాు హ్ 
ఇసార ఫీల్ (అ)ను సృషిు ంచినప్పట్ట నుండి నిటార్లగా 
నిలబడి ఉనాిర్ల. దృషిు నైెనా మరలార్ల. అలాు హ్కు, 
అత్నికి మధ్య 70 వెలుగు తెరలు ఉనాియి. ఒకవేళ 
ఇసార ఫీల్ ఆ తెరలలో దేని దగారకు వెళిీనా 
కాలిపోతార్ల.'' (త్తరాజి'  /  దృఢం)  

 (3/1597)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 5732
 َ "لَم َا َخلََق اهلل    ن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعْن َجاِبٍر أ

لَْت: ْ يَأْك ل ْوَن  ة : يَا َرب ِ َخلَ الَْمََلئِكَ  آدََم َوذ ر ِيََته  قَا ْقََت 
َيْشَرب ْوَن  َينْ َو َيْركَب وْ  َو ْوَن َو لََنا  ِكح  ْنَيا َو م  الد   َن فَاْجَعْل لَه 

ََل أَْجَعل  َمْن َخلَْقت ه  بَِيدي  َونََفْخت    اْْلِخَرةَ. قَاَل اهلل  َتَعاىل:
ْوِحْي كََمْن ق لْت  لَه : ك ْن فَكَاَن  َهِقي   يِفْ  . َرَواه  الَْبيْ "فِْيِه ِمْن ر 

َعِب اْْلِْيَماِن"   ."ش 
5732. (35) [3/1597- అప్రిశోధితం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలాు హ్(త) 
ఆదమ్ను, అత్ని సంత్త్తని సృషిు ంచినప్పడు, 
దైవదూత్లు, 'ఓ ప్ర భూ! త్మర్ల ఎలాంట్ట సృషిు తాలిి 
సృషిు ంచ్చరంటే, వాళ్ళీ త్తంటార్ల, తిాగుతార్ల, పళిీ 
చేస్కుంటార్ల, వాహనాలు ఎకుకతార్ల. త్మర్ల 
వాళీకు భూలోకానిి ఇచిావేయండి, మాకు ప్రలోకం 
ఇచిా వేయండి,' అని వినివించుకునాిర్ల. దానికి 
అలాు హ్(త), ''నేను నా చేత్తలతో త్యార్లచేస్ల, 
అందులో నా ఆత్ాను ఊదాను. అటిట వారతో, 'అయిపో' 
అనగానే అయిపోయిన వారని సమానంగా చేయను,' 
అని అనాిడు.'' (బై్నహఖీ/-షు'అబిల్ ఈమ్రన్) 

----- 

 َ ِلث   لَْفْصل  ا     మూడవ విభాగం  الث َا
 (3/1597)[ ) ضعيف (  36]  - 5733

ْيَرةَ قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ َعْن أَِِبْ ه َر  اَل َرس 
لْم ْؤِمن  أَْكَرم  َعىَل اهلِل ِمْن بَْعِض َمََلئَِكِتِه" َ ْب  ."ا   .ن  َماَجه  رَواه  ا

5733. (36) [3/1597 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాు హ్ వదు  విశాాస్ల కందర్ల దైవదూత్లకనాి 
ఉనిత్తడు.''  (ఇబ్ని  మాజహ్) 

 (3/1597)[ ) صحيح (  37]  - 5734
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِ  َوَعْنه  قَاَل: َيِدْي  أََخَذ َرس 

بْ  فََقاَل: َيَة يَْوَم الس َ َل يَْوَم الََق فِْيَها الِْجبَ ِت َوخَ "َخلََق اهلل  الّْب
َجَر يَْوَم اَْلِْثَنْْيِ َوَخلََق اْل  ْوهَ يَْوَم اْْلََحٍد َوَخلََق الش َ َمْكر 

َواب َ يَ  ْوَم  الث  ََلثَاِء َوَخلََق الن  ْوَرَيْوَم اْْلَْربَِعاِء َوبَث َ فِْيَها الد َ
ْمَعِة يِف آِخرِ يَْوِم  ِمْن  َخِمْيِس َوَخلََق آدََم بَْعَد الَْعْصرِ اْل    الْج 

. َرَواه   "الل َْيِل  الَْخلِْق َوآِخِرَساَعٍة ِمَن الن ََهاِر فِْيَما بَْْيَ الَْعْصِر إِىل
ْسِلٌم    .م 

5734. (37) [3/1597- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా చేయి 
ప్టు కని ఇలా అనసాగార్ల. అలాు హ్(త) మటిిని- 
శనివారం సృషిు ంచ్చడు. ఈ భూమిపై ప్రవత్వలను- 
ఆదివారం సృషిు ంచ్చడు, వృకాాలను-సోమవారం 
సృషిు ంచ్చడు, చెడడ  వసుర వులను-మంగళవారం 
సృషిు ంచ్చడు, వెలుగును-బుధవారం సృషిు ంచ్చడు. 
జంతువులను-గురువారం సృషిు ంచ్చడు. ఆదమ్ 
(అ)ను-జుమ'అహ్ రోజు 'అ'స్ర్ తర్రవత 
సృషిించాడు. ఈ వయవహ్నరం చివర రోజు అసర ర్ నుండి 
రాతి్త  వరకు  జరగింది.  (ముస్లు మ్)  

 (3/1598) [ ) ضعيف ( 38]  - 5735
لٌِس  َوَعْنه  قَاَل: بَ  ْيَنَما نَِب   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َجا

ْ َسَحاٌب  ِب   اهلِل صىل اهلل عليه  نَ  فََقالَ  .َوأَْصَحاب ه  إِذْ أََت عَلهَْْيِ
ْوَن مَ  ل ْوا: اهلل  وَ  "ا َهَذا؟وسلم: "َهْل َتْدر  . قَاَل:  رَ قَا ْول ه  أَعْلَم  س 

َيا اْْلَْرِض  ْوق َها اهلل  إِىل قَْوٍم ََل   "َهِذهِ الَْعَنان  َهِذهِ َرَوا يَس 
ْونَه " ْونَه  َوََل يَْدع  ْوَن مَ  .يَْشك ر  فَْوقَك ْم ؟  اث م َ قَاَل: "َهْل َتْدر 
ْول ه  أَعْلَم   ل ْوا: اهلل  َوَرس  قِ . قَالَ  "قَا ْيع  َسْقٌف َمْحف ْوٌظ  : "فَإِن ََها الر َ
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ْوَن َما بَْيَنك ْم َوَبْيَنَها؟ ث م َ قَاَل: "َهْل َتْدر    .َوَمْوٌج َمْكف ْوٌف" 

. قَاَل: "بَْيَنك ْم َوَبْيَنهَ  ْول ه  أَعْلَم  ل ْوا: اهلل  َوَرس  ِماَئِة   ا"قَا َخْمس 
ْوَن  .عَاٍم" ل ْواَما فَوْ ث م َ قَاَل: "َهْل َتْدر  لَِك؟  قَا ْول ه    :َق ذَ اهلل  َوَرس 

مَا . قَاَل: "َسَماَءاِن ب ْعد  َما بَْيَنه  ِماَئِة َسَنٍة"  أَعْلَم  ث م َ قَاَل  .َخْمس 
َما بَْْيَ  ِن كََذلَِك َحّت  عَد َ َسْبَع َسَماَواٍت" َما بَْْيَ ك ل ِ َسَماَءيْ 

َماِء َواْْلَْرِض". ث م َ َقاَل: "هَ  ْوَن َما فَْوَق ذَ ْل َتْد الس َ ل ْوا: ِل ر  َك؟" قَا
. ْول ه  أَعْلَم  لَِك  قَاَل: اهلل  َوَرس   الَْعْرَش َوَبْيَنه  َوَبْْيَ  "إِن َ فَْوَق ذَ

َماَءْيِن". َماِء ب ْعد  َما بَْْيَ الس َ َن َما وْ "َهْل َتْدر   ث م َ قَاَل: الس َ
لَِك؟" ل ْوا: َتْحَت ذَ ْول ه   قَا َتَها أَْرًضا  "إِن َ َتْح  قَاَل: .أَعْلَم   اهلل  َوَرس 

ة  َخْمِسِماَئِة َسَنٍة" َما َمِسْْيَ  عَد َ َسْبَع أَْرِضْْيَ  َحّت  . أ ْخَرى بَْيَنه 
ة  َخْمِسِماَئِة َسَنٍة" نَْفس    "َوال َِذْي  قَاَل: .بَْْيَ ك ل ِ أَْرِضْْيَ َمِسْْيَ

ل َْيت ْم  َحم ٍَد بَِيِدهِ لَْو أَن َك ْم دَ ْفىَل لََهِبَط   إِىل اْْلَْرِض الس   بَِحْبٍل  م 
ل  َواْْلِخر  َوا اِهر  َوالَْباِطن  َوه َو بِك ل ِ  َعىَل اهلِل"ث م َ قََرأَ)ه َو اْْلَو َ لظ َ

. َوقَ .(3: 57؛ َشْيٍء عَِلْيٌم  ِمِذي   ْ :لَ اَرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ ِمِذي   ْ   الّت ِ
ْوِل اهلِل صىل اهلل  ل   عَ عليه وسل قَِراَءة  َرس  ىَل أَن َه  أََرادَ  م اْْليََة َتد 

ِن  لَْطا ِه َوعِلْم  اهلِل َوق ْدَرت ه  الَْهبَط َعىَل عِلِْم اهلِل َوق ْدَرتِِه َوس 
ن ه  يِفْ ك ل ِ َمكَاٍن َوه َو َعىَل الَْعْرِش كََما َوَصْف نَ  لَْطا َسه  يِفْ فْ َوس 

  .ِكَتابِهِ 
5735. (38) [3/1598 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరయు 
అనుచర్లలు కూరొాని ఉనాిర్ల. అకసాాత్తత గా 
మేఘాలు ఆవరంచ్చయి. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 
'ఇదేమిట్ల మీకు తెలుసా?' అని అడిగార్ల. అనుచర్లలు, 
'అలాు హ్(త)కు ఆయన ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' అని 
అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఇవి '' 'అనాన్,'' ఇవి 
భూమి దాహం తీర్లసాత యి, అలాు హ్(త) దైవానికి 
కృత్జుఞ లుగా ఉండని, దైవానిి పార రాంచని వార వైెప్ప 
తోలుతాడు,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్, 'మీపై 
ఏముందో మీకు తెలుసా?' అని అనాిర్ల. దానికి 
అనుచర్లలు, 'అలాు హ్(త), ఆయన ప్ర వకత కే బ్రగా 
తెలుస్,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) మీపై 
ఉనిది ''రఖీ'ఉ'' అది ఒక భదర మైన కవచం కాదు, 
ప్డిపోయ్య అల కూడా కాదు. ఆ త్రాాత్, 'మీకూ 
ఆకాశానికి మధ్య ఎంత్ దూరం ఉందో మీకు తెలుసా?' 
అని అనాిర్ల. అనుచర్లలు, 'అలాు హ్(త)కు ఆయన 
ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), 'మీకు ఆకాశానికి 500 సంవత్సరాల దూరం ఉంది,' 
అని అనాిర్ల. ఇంకా, 'ఆకాశంపై ఏముందో మీకు 
తెలుసా?' అని అనాిర్ల. దానికి అనుచర్లలు, 
'అలాు హ్(త) మరయు ఆయన ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' 
అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ ఆకాశం 
త్ర్లవాత్ కిర ంద, మీద రండు ఆకాశాలు ఉనాియి. ఆ 
రండు ఆకాశాల మధ్య 500 సంవత్సరాల దూరం ఉంది.' 
అదేవిధ్ంగా 7 ఆకాశాల గురంచి ప్పరొకనాిర్ల. ప్ర తి 
రండు ఆకాశ్వల మధయ 500 సంవతసర్రల దూరం 
ఉందని,  అనాిర్ల. 
ఆ త్ర్లవాత్, 'ఆకాశాలపై ఏముందో మీకు తెలుసా?' 
అని అనాిర్ల. దానికి అనుచర్లలు, 'అలాు హ్(త) 
మరయు ఆయన ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' అని 
అనాిర్ల. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఆకాశాలపై దైవ స్లంహ్నసనం 
ఉంది. ఆకాశాలకూ, ఆ స్లంహ్నసనానికి మధ్య కూడా 
రండు ఆకాశాల మధ్య దూరం అంత్ దూరం ఉంది', అని 
అనాిర్ల. మళ్ళీ, 'మీ కిర ంద ఏముందో తెలుసా?' అని 
అనాిర్ల. అనుచర్లలు, 'అలాు హ్(త)కు ఆయన 
ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్,' అని అనాిర్ల. అప్పపడు ప్ర వకత  
(స), 'భూమి ఉంది, దాని కిర ంద ఏముందో మీకు తెలుసా?' 
అని అనాిర్ల. 'దాని కిర ంద భూమి ఉంది. రండు 
భూములకు మధ్య 500 సంవత్సరాల దూరం ఉంది, 
అదేవిధ్ంగా 7 భూముల గురించి పేర్కకని ప్ర త్త 
భూమికి భూమికి మధ్య 500 సంవత్సరాల దూరం 
ఉంది,' అని అనాిర్ల. ఇంకా, 'ఎవర చేత్తలో నా పార ణం 
ఉందో ఆయన సాకిష ! ఒకవేళ మీర్ల అనిిట్టకంటే కిర ంద 
ఉని భూమిపై తిాడువేసేత  అది అలాు హ్(త)పై 
ప్డుత్తంది. ఆ త్ర్లవాత్ ఈ అయతు, ''ఆయనే 
పార రంభం, ఆయనే అంత్ం, ఇంకా సమసత  విషయాలూ 
ఆయనకు తెలుస్,'' (అల్ హదీద్, 57:3) ప్ఠంచ్చర్ల. 
(అ'హాద్,  త్తరాజి') 
త్తరాజి'లో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) త్న ప్ర వచనం 
త్ర్లవాత్ ఈ ఆయతును ప్ఠంచడం అంటే అలాు హ్(త) 
జాఞ నం, ఆయన శకిత , ఆయన అధికారాలను స్తచిస్త ంది. 
ఆయన స్లంహ్నసనంపై ఉనాి ఆయన అధికారం 
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విశామంతా వాయపించి ఉంది. ఆయన త్న గుణాలను 
త్న గర ంథంలో ప్పరొకని ఉనాిడు.  

 (3/1599)[ ) صحيح (  39]  - 5736
ْولَ وعَ  ْول    اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْنه  أَن َ َرس  "كَاَن ط 

ِع َعْرًضا" آدََم ِست ِْْيَ ِذَراعًا  .َرَواه أَْحَمد   .يِفْ َسْبِع أَذْر 
5736. (39) [3/1599- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఆదమ్ (అ) 60 గజాల పొడవు, 7 గజాల వెడలుప ఉండే 
వార్ల.'' (అ'హాద్) 

 (3/1599) [ ) صحيح ( 40]  - 5737
: يَا َرس   َل؟ وَعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل: ق لْت  ْوَل اهلِل أَي   اْْلَْنِبَياِء كَاَن أَو َ

 َ ْوَل اهلِل َونَِب ٌ ك : يَا َرس  ". ق لْت  اَن؟ قَاَل: "نََعْم نَِب ٌ  قَاَل: "آدَم 
كَلٌَم" : يَا رَ   .م  ْوَل ق لْت  ْوَن؟ قَاَل: "ثَََلث ِماَئٍة ل  اهلِل كَِم الْم ْرِس س 

ا"   .أَْحمَد   َرَواه .َوِبْضَع َعَشَر َجم ًا َغِفْْيً
ْوَل اهلِل كَْم   َمَة قَاَل أَب ْو ذَر ٍ: ق لْت  يَا َرس  ْ أ َما َيٍة َعْن أَِِب َويِفْ ِرَوا

ةِ اْْلَْنِبَياِء؟ قَاَل: " ِماَئة  أَلٍْف وَ  َ َوأَْربَ  فَاًء عِد َ ْوَن أ لًْفا  َعٌة َوِعْشر 
لَِك ثَََلث ِماَئٍة َوَخمْ  ل  ِمْن ذَ س  لر   َ ا" َسَة َعَشَر َجم ًا غَ ا  .ِفْْيً

5737. (40) [3/1599 -దృఢం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: 'ఓ ప్ర వకాత (స్)! అందరకంటే 
మొదట్ట ప్ర వకత  ఎవర్ల?' అని ప్ర శ్ించ్చను. ప్ర వకత  (స), 
'ఆదమ్,' అని అనాిర్ల. నేను మళ్ళీ, 'ఆదమ్ (అ) 
ప్ర వకతన్న?' అని ప్ర శ్ించ్చను. ప్ర వకత  (స), 'అవును, 
ఆయన ప్ర వకత ,' అని అనాిర్ల. 'అలాు హ్(త) అత్నితో 
సంభాషించ్చడు,' అని అనాిర్ల. ఆ త్ర్లవాత్ నేను, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! ఎంతమంది సందేశహరులు?' అని అడిగాను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఒక పదు  సమూహమే అంటే, 310 

క్న్నా కంత  అధిక్మే' అని అనాిర్ల.  
మరో ఉలేు ఖనంలో అబూ ఉమామహ్ దాారా ఇలా 
ఉంది, అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
ప్ర వకత లంత్ మంది?' అని అడిగాను. దానికి ప్ర వకత  (స), 
'లకాా 24 వేలు, ఇంకా వారలో సందేశహరులు 315 
అంటే ఒక పదు  సమూహం'' అనిఅనాిర్ల.42 (అ'హాద్) 

 

42) వివరణ-5737: రస్తల్కు నబీకి తేడా ఉంది. రస్తల్ 

అంటే గర ంథం, జీవన వయవసా ఇవాబడినవార్ల. ప్ర త్త 

 (3/1599)[ ) صحيح (  41]  - 5738
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْبِن َعب َاٍس قَاَل: قَاَل َرس  : وَعِن ا
ْوََس بَِما َصَنَع  لْم َعاَيَنِة إِن َ اهلَل َتَعاىل أَْخَّبَ م  "لَْيَس الَْخّْب  كَا

ه  يِف اْل  ْوا أَلََْق  ا َصَنع  ِعْجِل فَلَْم ي لِْق اْْلَلَْواَح فَلَم َا عَاَيَن مَ قَْوم 
ْنَكَسَرْت. َرَوى اْْلََحاِدْيَث الث َََلثََة أَْحَمد  اْْلَلْوَ     .اَح فَا

5738. (41) [3/1599 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
వస్త వును గురంచి వినటం, వారత  అందటం కళీతో 
చూడటానికి సమానం కాజాలవు. అలాు హ్(త) మూసా 
(అ) కు, అత్ని జాత్తవారు ఆవుదూడగురించ చేస్లన 
నిరాాకానిి గురంచి తెలియప్రచగా, ప్ర భావిత్తలై, 
ఆగర హంచెంది తౌరాత్త ప్లకలను విసరలేదు. కాని 
మూసా (అ) త్న జాత్త వార వదు కు వచిా తన క్ళళతో 
జరిగంది చూసి ఆగాహం చెంది ప్లక్లను 
ప్రరవేసారు. అవి  విరగిపోయాయి. (అ'హాద్) 

***** 

 

రస్తల్ నబీ కాగలడు. నబీ అంటే అంత్కుముందు గల 

గర ంథానిి, జీవన వయవసాకు కటు బడి ఉండేవాడు. 

*** 


