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َمائِِل   -29  ِكَتاُب الَْفَضائِِل َوالش َ
29. మహిమోన్నతులు 

 َصلََواُت اهلِل َوَسََلُمُه عَلَْيهِ  َباُب فََضائِِل َسي ِِد الُْمْرِسلِْيَ   -1
1. ము'హమ్మద్ (స) మహిమోన్నతులు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ   మొదటి విభాగం     ا
 ( 3/1600)[ ) صحيح (  1]  - 5739
 ْ يْ َعْن أَِب اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  َرةَ قَ ُهَر

"بُِعثُْت ِمْن َخْْيِ قُُرْوِن بَِِنْ آدََم قَْرنًا فََقْرنَا َحّت َ كُْنُت ِمَن 
   .الَْقْرِن ال َِذْي كُْنُت ِمْنُه". رَواهُ الُْبَخاِري ُ 

5739. (1) [3/1600- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తి యుగంలోని ఉత్త మకాలంలో నన్ను పంపటం 
జరిగంది. చివరికి నన్ను ప్ర స్తు తకాలంలో సృష్ట ంచటం 
జరిగంది.'' 1 (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1600)[ ) صحيح (  2]  - 5740
ِثلََة بِْن اْْلَْسَقِع قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ   صىل اهلل َوَعْن َوا

لِد إِْسَماِعْيَل   اْصَط  اهللَ إِن َ " عليه وسلم يَُقْوُل: َنَة ِمْن ُو ََف كََنا
َيَش بَِِنْ َهاِشٍم  َنَة َواْصَطََف ِمْن قُْر ْيًشا ِمْن كََنا َواْصَطََف قَُر

   .. َرَواهُ ُمْسِلم  "َواْصَطَفاِِنْ ِمْن بَِِنْ َهاِشٍم 
لِد إِبْ  : "إِن َ اهلَل اْصَطََف ِمْن ُو ِمِذي ِ ْ َيٍة لِلّت ِ َم  َراِهيْ َوِِفْ ِرَوا

َنَة"إِْس  لِْد إِْسَماِعْيَل بَِِنْ كََنا  .َماِعْيَل َواْصَطََف ِمْن ُو
5740. (2) [3/1600- దృఢం] 
వాసి'లహ్ బిన్ అస్ఖ'ఇ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 
ప్ర వచిస్తు  ఉండగా నేన్న విన్నున్న, ''అలాాహ్(త్) 
ఇస్మమ'యీల్ సంతతిలోని కనాన్ను ఎన్నుకున్నుడు. 
కన్నన సంతతిలోని ఖురైష్లను ఎన్నుకున్నుడు, 

 

1) వివరణ-5739: అంటే ప్ర వకత  (స) వంశప్రంప్ర ప్రర రంభం 

న్నండి ఇప్పటి వరకు చాలా ఉతు మ, మహా వయకుత లతో 

కూడుకొని ఉంది. ప్ర వకత  (స) పూరీీకులు తమ కాలాలాో 

చాలా ఉతు ములు, గౌరవనీయులు, ఆదరశవంతులు. 

ప్ర వకత  (స) తరతరాలుగా మారుతూ ఈ ఉతు మ కాలంలో 

జనిమంచారు. 

ఖురైషులాో బనీ హాష్మ్ను ఎన్నుకున్నుడు, బనీ 
హాషిమ్లో నన్ను ఎన్ను కున్నుడు.''  2  (ముసాిమ్) 
తిరిమజీ'లోని ఒక ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అలాాహ్ 

(త్) ఇబ్రర హీమ్ సంతతిలో న్నండి ఇస్మమ'యీల్న్న 
ఎన్నుకున్నుడు. ఇంకా ఇస్మమ'యీల్ సంతతిలో న్నండి 
బనీ కన్నన్న్న  ఎన్నుకున్నుడు. 

 ( 3/1600) [ ) صحيح ( 3]  - 5741
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِبْ ُهَر

ُل َمْن يَْنَشق ُ َعْنُه الَْقْْبُ  َمِة َوأَو َ لِْد آدََم يَْوَم الِْقَيا أَنَا َسي ُِد ُو
ُل  ُل َشافٍِع َوأَو َ    .اهُ ُمْسِلم  ". َروَ ٍع ُمشف َ َوأَو َ

5741. (3) [3/1600 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుప దినం న్నడు నేన్న మానవులందరి న్నయకుడిగా 
ఉంటాన్న, అందరికంటే ముందు నేన్న సమాధి న్నండి 
ల్లప్బడతాన్న. అందరికంటే ముందు నేన్న సిఫారస్త 
చేస్ము న్న. అందరికంటే ముందు న్న సిఫారస్త స్వీకరించ 

బడు తుంది.''  (ముసాిమ్) 
 ( 3/1600) [ ) صحيح ( 4]  - 5742

"أَنَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَنٍَس قَاَل:
ُل َمْن يَْقَرعُ بَاَب   أَْكثَرُ  َمِة َوأَنَا أَو َ اْْلَْنِبَياِء َتَبًعا يَْوَم الِْقَيا

 . َرَواهُ ُمْسِلم  . الَْجن َِة"
 

2) వివరణ-5740: ప్ర వకత  (స) ఇస్మమ'యీల్ వంశానికి 

చందినవారు. ఇస్మమ'యీల్ కుమారులు ఖైదార్ సంతా 

నంలో, అద్నాన్ అనే వయకిత  ఉండేవారు. అద్న్నన్ సంతతి 

ఇస్మమ'యీల్ వంశానికి చందిన అనేక ప్ర ఖాయత తెగలపై 

ఆధారప్డి ఉంది. ఈ అద్న్నన్ సంతతిలోనే ప్ర వకత  (స) 

జనిమంచారు. ప్ర వకత  (స) వంశ వృక్షం ఈ విధంగా ఉంది: 

ము'హమ్మద్ బిన్ 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ అబ్దు ల్ ముత్త  

లిబ్ బిన్ హాష్మ్ బిన్ అబ్దు మునాఫ్ బిన్ ఖుస్మ బిన్ 

కిల్లబ్ బిన్ ముర్ర  బిన్ కఅబ్ బిన్ లువీ బిన్ 'గాలిబ్ 

బిన్ ఫహ్ర్ బిన్ మాలిక్ బిన్ న'దర్ బిన్ కనానహ్ బిన్ 

ఖుజైమ్హ్ బిన్ ముద్రిక్ బిన్ ఇల్యాస్ బిన్ ము'దర్ 

బిన్ న'జార్ బిన్ సఅద్ బిన్ అద్నాన్. 
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5742. (4) [3/1600- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుప దినం 
న్నడు ప్ర వకత లందరికంటే న్న అన్నచర సమాజ సంఖయ 
మాతర మే అధికంగా ఉంటంది. అందరికంటే ముందు నేనే 
సీరగ ద్వీరాలన్న  తడతాన్న.''  (ముసాిమ్) 

 ( 3/1600)[ ) صحيح (  5]  - 5743
 صىل اهلل عليه وسلم: "آِِتْ بَاَب ُل اهللِ َرُسوْ  َوَعْنُه قَاَل: قَالَ 

َمِة فَأَْسَتْفِتُح فََيُقْوُل الَْخاِزُن: َمْن أَْنَت؟   الَْجن َِة يَْوَم الِْقَيا
. فََيُقْوُل: بَِك أُِمْرُت أَْن ََلأَفَْتَح ِْلََحٍد قَْبلََك  . "فَأَقُْوُل: ُمَحم َد 

   .َرَواهُ ُمْسِلم  
5743. (5) [3/1600- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం 
న్నడు నేన్న సీరగ ద్వీరం వదద కు వచిి తెరచినపుడు, 
సీరగ  ద్వీరప్రలకుడు నన్ను 'నీవెవరవు?' అని 
అడుగుతాడు. నేన్న, 'ము'హమమద్న్న,' అని సమా 

ధానం ఇస్ము న్న. అపుపడు ఆ ద్వీరప్రలకుడు, 'నీవు 
తప్ప ఎవరు వచిిన్న ద్వీరం తెరవ కూడదని నాకు 
ఆదేశం ఇవ్వబడింది,' అని అంటాడు.'' (ముసాిమ్) 

 ( 3/1601)[ ) صحيح (  6]  -5744
ُل   َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَنَا أَو َ
قُْت َوإِن َ   ِ ْق نَِب   ِمَن اْْلَْنِبَياِء َما ُصد  َشِفْيٍع ِِف الَْجن َِة لَْم يَُصد َ

ِتِه إَِل َ َرُجل  َواِحد   ِبَياءِ اْْلَنْ  ِمَن  قَُه ِمْن أُم َ . َرَواهُ  "نَِبي ًا َما َصد َ
   .ُمْسِلم  

5744. (6) [3/1601 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సీరగ ంలో 
అందరి కంటే ముందు నేన్న సిఫారస్త చేస్ము న్న. ప్ర వకత లాో 
నేన్న ధృవీకరించబడినంత అధికంగా మరవరూ 
ధృవీకరించబడల్లదు. అదేవిధంగా తన అన్నచర 
సమాజంలో కేవలం ఒకక వయకిత  ధృవీకరించే ప్ర వకత  కూడా 
ఉన్నుడు. (ముసాిమ్) 

 (3/1601)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  7]  - 5745
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِبْ ُهَر

نُُه َتِرَك ِمْنُه   َمثَِل َياِء كَ "َمثَلِْي َوَمثَُل اْْلَْنبِ  قَْصٍر أُْحِسَن بُْنَيا
نِِه إَِل   ُبْوَن ِمْن ُحْسِن بُْنَيا اُر يََتَعج َ َمْوِضُع لَِبَنٍة فََطاَف الن ظ َ
َمْوِضَع تِلَْك الل َِبَنِة فَُكْنُت أَنَا َسَدْدُت َمْوَضَع الل ِبَنِة ُخِتَم ِبَ 

 ُسُل".  الُْبْنَياُن َوُخِتَم ِبَ الر ُ 

َيٍة: " ". ُمت ََفق  عَلَْيهِ َوِِفْ ِرَوا    .فَأَنَا الل َِبَنُة َوأَنَا َخاِتُم الن َِبي ِْيَ
5745. (7) [3/1601- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేన్న మరియు ఇతర ప్ర వకత ల ఉప్మానం ఒక 
భవన్ననిు పోలి ఉంది. ద్వనిు చాలా గొప్పగా 
నిరిమంచడం జరిగంది. కాని గోడలో ఒకక ఇటకంత సథ లం 
ఖాళీగా వదలి వేయటం జరిగంది. ప్ర జలు ఆ భవన్ననిు 
చుట్టూ  తిరిగ చూస్మరు. ద్వని గొప్పతన్ననిు చూసి 
సంతోషించారు. కాని ఒకక ఇటకంత ఖాళీ సథ లానిు 
చూసి ఆశిరయపోయారు. ఆ ఇటకంత సథ లానిు 
నింపేవాడిని నేనే. న్న ద్వీరానే ఆ భవన నిరామణం 
పూరత వుతుంది. అంటే ప్ర వకత ల ప్రంప్ర న్నతో 
అంతమయంది.  
మరో ఉలా్లఖనంలో, ''నేనే ఆ చివరి ఇటకన్న, నేనే ఆ 
చివరి ప్ర వకత న్న.''  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1601) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 8]  -5746
  َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما ِمَن 

ِمْن نَِب ٍ إَِل َ قَْد أُْعِطَي ِمَن اْْليَاِت َما ِمثْلُُه آَمَن عَلَْيِه  َياِء ْْلَْنبِ ا
الَْبَشُر َوإِن ََما كَاَن ال َِذْي أُْوتِْيُت َوْحًيا أَْوََح اهلُل إَِل َ َوأَْرُجْو أَْن 

َمِة". ُمت ََفق  عَلَيْ أَكُْوَن   . هِ  أَْكثََرُهْم َتاِبًعا يَْوَم الِْقَيا
5746. (8) [3/1501- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర వకత లాో ప్ర తి ఒకకరికి, మనిషి విశీసించడానికి 
సరిపోయే మహిమలు మాతర మే ఇవీబడాాయ. కాని 
న్నకు ఇవీబడిన మహిమలు: దైవవాణి. న్న వైెపు 
దైవవాణి ప్ంప్డం జరిగంది. అందువలా తీరుపదినం 
న్నడు న్న అన్నచరుల సంఖయ ఇతర ప్ర వకత ల అన్నచరుల 
సంఖయకంటే అధికంగా ఉంటంది.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1601)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  9]  - 5747
َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 

لر ُ ْرُت "أُْعِطْيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهن َ أََحد  قَْبلِْي: نُِص  ةَ ْعِب  بِا َمِسْْيَ
ِِتْ   َشْهٍر َوُجِعلَْت ِلَ اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهْوًرا فَأَي َُما َرُجٍل ِمْن أُم َ
لَْم َتِحل  ِْلََحٍد  ِنُم َو ََلةُ فَلُْيَصل ِ َوأُِحل َْت ِلَ الَْمَغا أَْدَركَْتُه الص َ

ِب ُ  َفاَعَة َوكَاَن الن َ ًة  إِىل يَْبَعُث  قَْبلَِي َوأُْعِطْيُت الش َ قَْوِمِه َخاص َ
م ًَة". ُمت ََفق  عَلَْيهِ     .َوُبِعثُْت إِىل الن َاِس عَا
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5747. (9) [3/1601-ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్నకు ఐదు 
మ్హిమ్లు ఇవీబడాాయ, న్న కంటే ముందు ఏ 
ప్ర వకతకూ ఇవీబడల్లదు. 1. భయం ద్వీరా సహాయం 
చేయడం జరిగంది. అంటే నెల రోజుల ప్ర యాణ దూరం 
న్నండే శతుర వు న్న ప్టా భయప్డతాడు. 2. భూమంతా 
న్న కోసం ప్రర రథ న్న సథ లంగా, ప్రిశుభర మైన సథ లంగా 
చేయబడంది. న్న అన్నచర సమాజంలో ఎవరికి 
నమా'జు వేళ అయతే వారు నమా'జు చేస్తకోవచుి. 3. 
యుధ్ధ ధ్నం న్న కోసం ధరమ సమమతం చేయబడింది. 
న్నకంటే ముందు ఎవీరికీ యుధ్ధ  ధ్నం ధరమసమమతం 
చేయబడల్లదు. 4. న్నకు సిఫారస్త చేసే అన్నమతి 
ఇవీబడింది. 5. న్నకంటే ముందు ప్ర వకత లన్న తమ జాతి 
వైెపునకే ప్ంప్డం జరిగేది. కాని నేన్న పర పంచ పర జలందరి 
వైపునకు పంపబడా్డను. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1601)[ ) صحيح (  10]  - 5748
يْ وَعْن أَِبْ هُ  َ َر ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ن َ َرُس َرةَ أ

: أُْعِطْيُت َجَواِمَع اْلكَِلِم َونُِصْرُت   ٍ لُْت َعىَل اْْلَْنِبَياِء بِِست  "فُض ِ
ْعِب َوأُِحل َْت ِلَ الَْغَنائُِم َوُجِعلَْت ِلَ اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهْوًرا  لر ُ بِا

   .ِبَ الن َِبي ُْوَن". َرَواهُ ُمْسِلم   ُخِتَم ف ًَة وَ كَا َوأُْرِسلُْت إِىل الَْخلِْق 
5748. (10) [3/1601- దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఆరు విషయాల ద్వీరా న్నకు ఇతర ప్ర వకత లపై విశిషఠ త 
ప్ర స్మదించబడింది. 1. న్నకు శుభవచన్నలు ప్ర స్మదించ 
బడాాయ. 2. శతుర వుపైన భయం ద్వవరా న్నకు సహాయం 
చేయబడింది. 3. యుదధ ధ్నం న్న కోసం ధరమసమమతం 
చేయబడింది. 4. నేల న్నకోసం ప్రర రథ న్న సథ లం, 
ప్రిశుభర తా  స్మధనంగా చేయబడింది. 5. నేన్న మానవు 

లందరి వైెపునకు ప్ర వకత గా ప్ంప్బడాాన్న. 6. దైవదౌతయం 
న్న ద్వీరా అంతం చేయబడింది.'' (ముసాిమ్) 

 (3/1602)ِه ( لَيْ عَ  ق  [ ) ُمت َفَ  11]  - 5749
َوَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "بُِعثُْت  
ْعِب َوَبْيَنا أَنَا نَائِم  َرأَْيُتِِنْ  لر ُ بَِجَواِمِع اْلكَِلِم َونُِصْرُت بِا

ُمت ََفق    .أُْوتِْيُت بَِمَفاتِْيِح َخَزائِِن اْْلَْرِض فَُوِضَعْت ِِفْ يَِدْي" 
 .هِ عَلَيْ 

5749. (11) [3/1602- ఏకీభవిత్ం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''నన్ను ఉతు మ వచన్నల ద్వీరా ప్ర వకత గా ప్ంప్డం 
జరిగంది. భయంద్వీరా న్నకు సహాయం చేయడం 
జరిగంది, ఇంకా నేన్న ప్డుకొని ఉండగా గుప్ు నిధుల 
తాళాలు న్న చేతిలో ఉంచడం జరిగంది.'' (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ) 

 ( 3/1602)) صحيح (  [ 12]  5750
"إِن َ   وَعْن ثَْوَباَن قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

ِِتْ  ِرقََها َوَمَغاِربََها َوإِن َ أُم َ اهلَل َزَوى ِل اْْلَْرَض فََرأَْيُت َمَشا
يْ  َ ِن َسَيْبلُُغ ُملُْكَها َما ُزِوَي ِلْ ِمْنَها َوأُْعِطْيُت اْلَكْْنَ َ : ا َر  ْحمَ ْْل

 َ ٍة َوأَْن  َواْْل م َ ِِتْ أَْن ََل يُْهِلَكَها بَِسَنٍة عَا ْ ِْلُم َ ْ َسأَلُْت َرب ِ بَْيَض َوإِِن ِ
  ْ ْ عَُدو ًا ِمْن ِسوى أَْنُفِسِهْم فََيْسَتِبْيَح بَْيَضهََتُ ََل يَُسل َِط عَلهَْْيِ

ْ قَاَل: يَا ُمَحم َُد إِذَا قََضْيُت قَ ْ ََل يُ  إِن َهُ فَ ًء َضاَوإِن َ َرب ِ َرد ُ َوإِِن ِ
ٍة َوأَن َ ََل أَُسل َِط   م َ ِتَك أَْن ََل أُْهِلَكُهْم بَِسَنٍة عَا أَْعَطْيُتَك ِْلُم َ
لَِو اْجَتَمَع   ْ َو ْ عَُدو ًا ِسوى أَْنُفِسِهْم فََيْسَتِبْيَح بَْيَضهََتُ عَلهَْْيِ

ْ َمْن بِأَقَْطاِرَها َحّت  يَُكْوَن بَ  َيْسِبْ ُك بَعْ يُْهِل  ْم هُ ْعُض عَلهَْْيِ ًضا َو
 .ْم بَْعًضا". َرَواهُ ُمْسِلم  بَْعُضهُ 

5750 . (12) [3/1602- దృఢం] 
సౌ'బ్రన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలాాహ్(త్) 
న్న కోసం భూమిని దగగ ర చేస్మడు. నేన్న భూమిని తూరుప 
న్నండి ప్డమర వరకు చూచాన్న. న్న అన్నచర సమాజ 
అధికారం న్నకు చూపంచిన  ప్రర ంతంవరకు వాయపస్తు ంది. 
ఇంకా న్నకు ఎరర ని, తెలాని రండు నిధులు ప్ర స్మదించ 

బడాాయ. నేన్న న్న ప్ర భువున్న న్న అన్నచర సమాజానిు 
కరవుకాటకాల ద్వీరా న్నశనం చేయవదద ని కోరాన్న. 
ఇంకా న్న అన్నచర సమాజానిు ముసాిమేతర శతుర వుల 
ద్వీరా, వారి ఐకయతన్న ఛిన్ను భినుం చేయవదద ని 
ప్రర రిథ ంచాన్న. ద్వనికి న్న ప్ర భువు, 'ఓ ము'హమమద్! నేన్న 
ఒక విషయానిు గురించి నిరణ యంచుకుంటే ద్వనిు 
మారిటం  జరుగదు. సరే, నీ అన్నచరసమాజం 
గురించి నీకు న్నతీరుప ఇస్తు న్నున్న, ''ముసాిములన్న 
కరవుకాటకాల ద్వీరా న్నశనం చేయన్న, వారిపై 
ముసాిమేతర దురామరగ  ప్రలకుడిు విధించన్న, అయతే 
మీ అన్నచర సమాజంలోని వారే ప్రసపరం ఒకరినొకరు 
చంపుకుంటారు. ఒకరికొకరు హాని చేకూరుస్ము రు.'' 
(ముసాిమ్) 

 (3/1602)[ ) صحيح (  13]  - 5751
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َوَعْن َسْعٍد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمر َ بَِمْسِجِد 

َيَة دََخَل فََركَعَ  َوَصل َْيَنا َمَعُه َودَعَا َرب َُه َتْيِ َرْكعَ  هِ  فِيْ بَِِنْ ُمَعاِو
ْ ثَََلًثا فَأَْعَطاِِنْ ثِْنَتْيِ  ْنَصَرَف فََقاَل: "َسأَلُْت َرب ِ ْيًَل ثُم َ ا َطِو
نِْيَها  َنِة فَأَْعَطا لس َ ِِتْ بِا ْ أَْن ََل يُْهِلَك أُم َ َوَمَنَعِِنْ َواِحَدةً َسأَلُْت َرب ِ

 َ نِْيَها َوَسأَلُْتُه أَْن ََل  أُم َ يُْهِلَك  ْن ََل َوَسأَلُْتُه أ لَْغَرِق فَأَْعَطا ِِتْ بِا
ْ فََمَنَعِنْيَها    .رواه مسلم ."يَْجَعَل بَأَْسُهْم بَْيهََنُ

5751. (13) [3/1602- దృఢం] 
స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అన్నారులాోని బనీ 
ము'ఆవియహ్ తెగకు చందిన మ్సి్జద్ ప్ర కకన్నండి 
వెళుతూ, మసిిద్లో ప్ర వేశించి రండు రకాతులు  నమా'జ్ 
చేస్మరు. మేము కూడా ప్ర వకత  (స) తో ప్రట నమా'జు 
చేస్మము. ప్ర వకత  (స) చాలా సేపు వరకు దు'ఆ చేస్మరు. 
అనంతరం ప్ర వకత  (స) మావైెపు తిరిగ, ''నేన్న న్న ప్ర భు 

వున్న మూడు విషయాలు కోరాన్న. వాటిలో రండు న్నకు 
ఇవీబడాాయ, ఒకద్వని న్నండి వారించడం జరిగంది. 
'నేన్న న్న ప్ర భువున్న న్న అన్నచర సమాజానిు కరువు 

కాటకాల ద్వీరా న్నశనం చేయకూడదని ప్రర రిథ ంచాన్న. 
న్న ప్రర రథ న స్వీకరించబడింది. ఇంకా న్న అన్నచర 
సమాజానిు ముంచివేసి న్నశనం చేయ కూడదని 
కోరాన్న. ద్వనిు కూడా స్వీకరించడం జరిగంది. ఇంకా 
ముసాిములు ప్రసపరం చంపుకోరాదని కోరాన్న, కాని 
దీనిు తిరసకరించడం జరిగంది.'' (ముసాిమ్)  

 (3/1602)[ ) صحيح (  14]  - 5752
ٍر قَاَل: لَِقْيُت َعْبِد اهلِل بَْن َعْمِرو بِْن   وَعْن َعَطاِء بِْن يََسا
ِِنْ َعْن ِصَفِة َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  م  الَْعاِص قُلُْت: أَْخِْبْ

َل: أََجْل َواهلِل إِن َُه لََمْوُصْوف  بَِبْعِض ِصَفِتِه ِِف  اةِ قَات َْورَ ال  ِِف 
ًرا و َنَِذْيًرا ُمَبش ِ ِب ُ إِن َا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا و َ ؛  الُْقْرآِن: )يَا أَي َُها الن َ

ِلْ َسم َْيُتَك ا45: 33 ي ِْيَ أَْنَت بَْعِدْي َوَرُسْو ك َِل  وَ لُْمتَ ( َوِحْرًزا لِْْلُم ِ
َئِة  ْيَس بِ لَ  ي ِ لس َ َفٍظ و َََل غَِلْيٍظ َوََل َسخاٍب ِِفْ اْْلَْسَواِق َوََل يَْدفَُع بِا

لَْن يَْقِبَضُه اهلُل َحّت  يُِقْيَم بِِه  َيْغِفُر َو َلِكْن يَْعُفو َو َئَة َو ي ِ الس َ
َي الِْمل ََة الَْعْوَجاَء بِأَْن يَُقْولُْوا: ََل إِلََه إَِل َ اهللَ  ُيًنا ُعْمًيا  َها أَعْ َتُح بِ فْ  َو
ًبا غُلًْفا. رَواهُ الُْبَخاِري ُ  ًنا ُصم ًا َوقُلُْو    .َوآذَا

5752. (14) [3/1602 -దృఢం]  
'అ'తాఅ' బిన్ యస్మర్ (ర) కథనం: నేన్న 'అబుద లాాహ్ 
బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ అల్'ఆ'స్న్న కలిస్మన్న. నేనతనిు 
తౌరాతులో గల ప్ర వకత  (స) గుణాలన్న గురించి అడిగాన్న. 

ద్వనికి 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమ్ర్, ''అలా్లహ్ స్మకిి! 
తౌరాతులో, ఖుర్ఆనులో ప్ర వకత  (స) ను గురించి 

ఉననటా్ల: ''ఓ ప్ర వ్కా్తనిశచయంగా మేము నినున  
స్మకిిగా, శుభవారత  అందజేసేవానిగా మరియు హెచిరిక 

చేసేవానిగా ప్ంప్రము.'' (అల్ అహా్జబ్, 33:45) ఇంకా 
'నీవు న్న ద్వస్తడవు, న్న ప్ర వకత వు నేన్న నీ పేరు 
ముతవకికల్ పటాూ ను, నీవు దురుగ ణాలు గలవాడవు 
కావు, కఠిన హృదయుడవు కావు, ఇంకా బజారులాో 
కలాోలం సృషిూ ంచే వాడివి అంతకన్ను కావు, నీవు చడున్న 
చడు ద్వీరా తొలగంచవు, ఇంకా చడుకు చడు ద్వీరా 
ప్ర తీకారం తీరుికోవు. నీవు క్షమించేవాడవు, చడు 
చేసేవాని కొరకు క్షమాప్ణ కోరేవాడవు. ప్రర రిథ ంచేవాడవై 
ఉంటావు.' వాటిద్వీరా అతడు అంధకారంలో ఉను ఆ 
జాతిని రుజుమారగ ంపై తీస్తకురానంత వరకు అలాాహ్ 
అతనిు మరణం ప్ర స్మదించడు. ఈ విధంగా వారు, 'లా 
ఇలాహ ఇలాలాాహ్'న్న స్వీకరిస్ము రు. అలాాహ్ (త్) ఆ 
శుభవచనం ద్వీరా వారికళళకు చూపు ప్ర స్మదిస్ము డు, 
చవులకు వినికిడి ప్ర స్మదిస్ము డు, వారి హృదయాలన్న 
సరిదిదుద తాడు.'' (బు'ఖారీ) 

 (3/1603)[ ) صحيح (  15]  - 5753
ِكَر َحِدْيُث   ْبِن َسََلٍم نَْحَوهُ َوذُ َرِمي ُ َعْن َعَطاٍء َعِن ا ا َوكََذا الد َ

ْيَرةَ: "نَْحُن اْْل   .بَاِب الُْجُمَعِة""ِِف  ْوَن"ِخرُ أَِبْ ُهَر
5753. (15) [3/1603-దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ (ర) కథనం: పై 'హదీస్త' ఈ 
మారగ ం ద్వీరా కూడా ఉలా్లఖంచడం జరిగంది. (ద్వరీమ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం     ا
 (3/1603)[ ) صحيح (  16]  - 5754

ىل  بَِنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  اْْلَْرِت قَاَل: َص َعْن َخب َاِب بِْن 
ُل  لََها. قَا  َصل َْيَت َصََلةً لَْم َتُكْن  َل اهللِ َرُسوْ  يَا ْوا:وسلم فَأََطا

ْ َسأَلُْت اهلَل فِْيَها   ُتَصل ِْيَها قَاَل: "أََجْل إِن ََها َصََلُة َرْغَبٍة َوَرْهَبٍة َوإِِن ِ
ِِتْ  ثَََلثًا فَأَْعَطاِِنْ  ْثَنَتْيِ َوَمَنَعِِنْ َواِحَدةً َسأَلُْتُه أَْن ََل يُْهِلَك أُم َ اِ

نِيْ ٍة فَأَعْ بَِسنَ  ْ عَُدو ًا ِمْن  َها وَ َطا َسأَلُْتُه أَْن ََل يَُسل َِط َعلهَْْيِ
نِْيَها َوَسأَلُْتُه أَْن ََل يُِذْيَق بَْعَضُه بَأَْس بَْعٍض  َغْْيِِهْم فَأَْعَطا

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ فََمَنَعِنْيهَ  ْ    .ا". َرَواهُ الّت ِ
5754. (16) [3/1603 -దృఢం] 
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'ఖబ్రాబ్ బిన్ అరత ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు 
నమా'జు చదివించారు. అయతే నమా'జు చాలా దీరఘ ంగా 
చదివించారు. అన్నచరులు, 'ప్ర వకాత ! ఈ రోజు మీరు 
చాలా దీరఘ మైన నమా'జు చదివించారు,' అని అన్నురు. 
ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఎందుకంటే ఇది పుణయ ఫలాపేక్ష, 
భయాల నమా'జు, నేన్న ఈ నమా'జులో అలాాహ్(త్)న్న 
మూడు విషయాలు కోరాన్న. వాటిలో రండు న్నకు 
ఇవీబడాాయ. ఒకద్వని గురించి తిరసకరించడం 
జరిగంది. నేన్న అలాాహ్(త్) న్న న్న అన్నచర 
సమాజానిు కరవుకాటకాలకు గురిచేసి చంప్వదద ని 
ప్రర రిథ ంచాన్న. అలాాహ్(త్) ద్వనిు స్వీకరించాడు. ఇంకా 
నేన్న ముసాిములపై ముసాిమేతర శతుర వున్న 
విధించవదద ని ప్రర రిథ ంచాన్న. ఈ ప్రర రథ న కూడా 
స్వీకరించడం జరిగంది. ఇంకా నేన్న ముసాిములు 
ప్రసపరం న్నశనం చేస్తకో కూడదని, శిక్షలకు 
గురిచేస్తకోకూడదని ప్రర రిథ ంచాన్న. అంటే ప్రసపర 
వివాద్వలకు గురికాకూడదని ప్రర రిథ ంచాన్న. కాని ఈ 
ప్రర రథ న తిరసకరించబడింది.''  (తిరిమజి', నస్మయ)  

 (3/1603)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5755
لٍِك اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   وَعْن أَِبْ َما

اَركُْم ِمْن ثَََلِث ِخََلٍل: أَْن ََل يَْدُعَو  وسلم: "إِن َ اهلَل َعز َ َوَجل َ أَجَ 
َ ا َجِميْ عَلَْيُكْم نَِبي ُُكْم فَُتْهلَُكوْ  يَْظَهَر أَْهُل الَْباِطِل َعىَل   ْن ََل ًعا َوأ

   .أَْهِل الَْحق ِ َوأَْن ََل َتْجَتِمُعْوا َعىَل َضََللٍَة". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
5755. (17) [3/1603 -అప్రిశోధిత్ం] 
అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలాాహ్(త్) మిమమలిు మూడు వస్తు వుల 
న్నండి రకిించాడు. 1. మీ ప్ర వకత  మిమమలిు శపంచ కుండా 
అలాాహ్ రకిించాడు. 2. మారగ భర షుూ లు, సన్నమరగ  గాము 

లన్న అధిగమించల్లరు. 3. న్న అన్నచర  సమాజం 
అంతా మారగ భర షూ తాీనికి గురికారు.'' (అబూ ద్వవూద్) 

 (3/1603)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5756
لٍِك  َوَعْن َعْوِف بِْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   قَاَل: َما

: َسْيًفا ِمْنَها  وسلم: ِة َسْيَفْيِ "لَْن يَْجَمَع اهلُل َعىَل َهِذهِ اْْلُم َ
َ  .َوَسْيًفا ِمْن عَُدو َِها"    .بُْو دَاُودَ َرَواهُ أ

5756. (18) [3/1603 -అప్రిశోధిత్ం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాాహ్(త్) ఈ అన్నచర సమాజంపై ఒకేస్మరి రండు 

కరవాలాలు విధించడు. ఒక కరవాలం ముసాిములది. 
రండవది వారి శతుర వులది.'' 3  (అబూ  ద్వవూద్) 

 (3/1604)[ ) صحيح (  19]  - 5757
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَكَأَن َُه  وَعِن الَْعب َاِس أَن َُه َجاَء إِىل الن َ

  صىل اهلل عليه وسلم َعىَل الِْمْنَْبِ فََقاَل:الن َِب ُ  فََقاَم َشْيًئا َسِمَع 
لُْوا: أَْنَت َرُسْوُل اهلِل.  "أَنَا ُمَحم َُد بَْن َعْبِد   فََقاَل: "َمْن أَنَا؟" فََقا

لَِب إِن َ اهللَ  اهللِ   َخلََق الَْخلَْق فََجَعلَِِنْ ِِفْ َخْْيِِهْم  بِْن َعْبِد الُْمط َ
فََجَعلَِِنْ ِِف َخْْيِفِْرقٍَة ثُم َ َجَعلَُهْم قََبائَِل  َتْيِ  فِْرقََعلَُهْم ثُم َ جَ 

ْْيِِهْم فََجَعلَِِنْ ِِفْ َخْْيِِهْم قَِبْيلًَة ثُم َ َجَعلَُه بُُيْوًتا فََجَعلَِِنْ ِِف خَ 
ُهْم بَ  ُهْم نَْفًسا َوَخْْيُ ُ .ْيًتابَْيًتا فَأَنَا َخْْيُ ِمِذي  ْ  ." َرَواهُ الّت ِ

5757. (19) [3/1604 -దృఢం] 
'అబ్రాస్ (ర) కథనం: అవిశాీస్తలు ప్ర వకత  (స)న్న ఎతిు  
పొడవటం అత్ను (స) విన్నురు. నేను ఆగర హంతో ప్ర వకా 
(స) వదద కు వచ్తత ను, అపుపడు ప్ర వకత  (స) మంబరుపై 
ఉన్నురు.  ప్ర వకత  (స), 'నేనెవరన్న' అని అడిగారు. ద్వనికి 
అన్నచరులు, 'తమరు అలాాహ్ (త్) ప్ర వకత ,' అని 
అన్నురు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) నేన్న, ' 'అబుద లాాహ్ బిన్ 
'అబ్దు ల్ ము'తు లిబ్ కుమారుణిణ . అలాాహ్ (త్) నన్ను 
తన ఉత్త మ సృషిూ తాలాో సృషిూ ంచాడు. ఆ ఉతు మ 
సృషిూ తాలన్న రండు వరాగ లుగా విభజించాడు. ఒకటి 
'అరబ్ మరొకటి 'అజమ్, నన్ను ఆ రండు వరాగ లాో 
ఉతు మ వరగ ంలో అంటే 'అరబుాలాో సృషిూ ంచాడు. 
ఆయన 'అరబుాలన్న అనేక వరాగ లుగా చేస్మడు. నన్ను 
ఆ వరాగ లాోని ఉతు మవరగ ం ఖురైషులా్ల సృషిూ ంచాడు. ఆ 
తరువాత ఖురైష్లలో అనేక వంశాలు చేస్మడు. అందులో 

 

3) వివరణ-5756: రండు కరవాలాలు ఒకచోట చేరటం 

అంటే, ఒక వైెపు ముసాిములు ప్రసపరం వివాద్వలకు 

గురికావటం, వివాద్వలాో నిమగుం కావటం, మరోవైెపు 

శతుర వులు వారిపై ద్వడి చేయటం, వారిపై దండెతిు  

రావటం జరుగదు. తయయబీ అభిప్రర యం: అలాాహ్(త్) 

ఈ అన్నచర సమాజానిు ఒకేస్మరి రండు యుద్వధ లకు 

గురిచేయడం జరగదని నిరణ యంచాడు. ప్రసపరం 

కలహాలకు గురికావటం, శతుర వులు ద్వడి చేయటం 

రండూ ఒకేస్మరి జరగవు. వారిపై శతుర వులు ద్వడిచేసేు  

ముసాిములందరూ తమ వయతిరేకతలన్న మరచి 

అందరూ కలసికటూ గా శతుర వుతో పోరాడుతారు. 
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నన్ను బనూ హాష్మ్ల్ల సృషిూ ంచాడు. అందువలా నేన్న 
వంశంలో, తెగలో, కుటంబంలో, అందరికంటే 
ఉతు ముణిణ ,'  అని  అన్నురు.''  (తిరిమజి') 

 ( 3/1604)[ ) صحيح ( 20]  - 5758
لُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل َمَّت َوَجَبْت لَ  ْيَرةَ قَاَل: قَا َك  وَعْن أَِبْ ُهَر

 ْ ْوِح َوالَْجَسِد". َرَواهُ الّت ِ ةُ؟ قَاَل: "َوآدَُم بَْيَ الر ُ    .ِمِذي ُ الن ُُبو َ
5758. (20) [3/1604 -దృఢం]   
అబూ హురైరహ్(ర) కథనం: అన్నచరులు, 'ఓ 
ప్ర వకాత (త్)! దైవదౌతయం కోసం తమరు ఎపుపడు 
ఎన్నుకోబడాారు,' అని అడిగారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'ఆదమ్ (అ) శరీరం మరియు ఆతమకు మధయ 
ఉనుపుపడు,'  అని  అన్నురు. 4   (తిరిమజి') 

 (3/1604)[ ) صحيح (  21]  - 5759
ِريََة َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   ْرَباِض  الْعِ وَعِن  بِْن َسا

: َخاَتُم الن َِبي ِْيَ َوإِن َ آدََم   ْ ِعْنَد اهلِل َمْكُتْوب  وسلم أنه قَاَل: "إِِن ِ
ِل أَْمِرْي دَْعَوةُ إِبَْراِهْيَم  لَمُ  كُْم بِأَو َ ْنَجِدل  ِِفْ ِطْيَنِتِه َوَسأُْخِْبُ

رَ  ُ  َورُ ةُ ِعْيَس َوَبَشا م ِْي ال َِِتْ َرأَْت ِحْيَ َوَضَعِتِِنْ َوقَْد َخَرَج  ْؤيَا أ
اِم". رَ  ن َةِ لََها نُْور  أََضاَء لََها ِمْنُه قُُصْوَر الش َ  ."َواهُ ِِفْ "َشْرح الس ُ

5759. (21) [3/1604- దృఢం] 
'ఇర్బ్ర'ద్ బిన్ స్మరియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఆదమ్ (అ) మటిూ  రూప్ంలో ఉనుపుపడే 
నేన్న అంతిమ ప్ర వకత గా నిరణ యంచబడి ఉన్నున్న. న్న 
గురించి మొదటి విషయం  ఇబ్రర హీమ్ (అ) ప్రర రథ న. ఆ 
తరువాత 'ఈస్మ (అ) శుభవారత . ఆ తరువాత న్న తలాి 
సీప్ుం. అంటే నేన్న జనిమంచేటపుపడు ఆమ సీప్ుం 
చూసింది. న్న తలాి ముందు ఒక వెలుగు ప్ర తయక్షం 
అయయంది. సిరియా భవన్నలన్న చూపంచటం 
జరిగంది.''  (బ'గవీ/ షర్హు స్తానుహ్) 

 (3/1604)[ ) صحيح (  22]  - 5760
َمَة ِمْن قَْولِهِ  كُْم "إِىل آِخِرهِ َوَرَواهُ أَْحَمُد َعْن أَِبْ أَُما    .: "َسأُْخِْبُ

5760. (22) [3/1604-దృఢం] 
 

4) వివరణ-5758: ఆదమ్ (అ) ఉనికిలోనికి రావటానికి 

ముందే ప్ర వకా (స) దైవదౌతయం నిరణ యంచబడింది. 

ఈ 'హదీస్త'న్న అబూ ఉమామహ్ ద్వీరా అ'హమద్ 
కూడా ఉలా్లఖంచారు.5 

 (3/1604)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 5761
َوَعْن أَِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  

لِد آدََم  َمِة َوََل فََخَر َوِبَيِدْي لَِواُء الَْحْمِد   "أَنَا َسي ِد  ُو يَْوَم الِْقَيا
 ِسَواهُ إَِل َ َتْحَت لَِوائِْ َوأَنَا   فََمْن ٍذ آدَُم يَْوَمئِ َوََل فََخَر. َوَما ِمْن نَِب ٍ 

 ُ ِمِذي  ْ ُل َمْن َتْنَشق ُ َعْنُه اْْلَْرُض َوََل فََخَر". َرَواهُ الّت ِ    .أَو َ
5761. (23) [3/1604 -అప్రిశోధిత్ం]  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం న్నడు నేన్న మానవులందరి 
న్నయకునిగా ఉంటాన్న, ఈ మాట నేన్న గరీంగా 
అనటం ల్లదు. తీరుపదినం న్నడు మఖామ మ'హ్మూద్ 
లోని 'హమ్ద్ జండా న్న చేతిలో ఉంటంది, ఈ మాట 
కూడా నేన్న గరీంగా అనటం ల్లదు. ఆ రోజు ఆదమ్ 
(అ)తో సహ్జ ప్ర వకత లందరూ న్న జండా కిర ంద ఉంటారు, 
తీరుపదినం న్నడు భూమి ప్గలి అందరికంటే ముందు 
నేన్న ల్లప్బడతాన్న. ఈ మాట కూడా నేన్న గరీంగా 
ప్లకటం ల్లదు.''  6 (తిరిమజి') 

 (3/1604)[ ) ضعيف (  24]  - 5762
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: َجلََس نَاس  ِمْن أَْص   َرُسْوِل اهلِل  اِب َح وَعِن ا

ْ َسِمْعُهْم  صىل اهلل عليه وسلم فََخَرَج حَ  ّت  إِذَا دَنَا ِمهَْنُ
 

5) వివరణ -5760: న్న విషయం గురించి మొదటి మటూ  

ఇబ్రర హీమ్ (అ) ప్రర రథ న, ఇబ్రర హీమ్ (అ) ప్ర వకత  (స) 

గురించి క'అబహ్ నిరామణం జరిగనపుపడు ప్రర రిథ ంచారు. 

ఇది ఖుర్ఆన్లో ఈవిధంగా ఉంది:  ''ఓ మా ప్ర భూ! 

వీరిలో నుండ నీ సందే శాలను చదివి వినిపంచుటకునూ, 

నీ గ్ర ంథానిన నేరుుటకునూ, దివ్యజా్ఞనానిన బోధించు 

టకునూ మరియు వారిని ప్రిశుధ్ధధ లుగా మారుచ 

టకునూ ఒక సందేశహరుణి్ణ ప్ంపు. నిశచయంగా, నీవే 

సరవ శకా్తమంతుడవు, మహ్జ వివేకవ్ంతుడవు.'' (అల్-

బఖరహ్, 2:129)  

అదేవిధంగా ఈ ప్ర ప్ంచంలో ప్ర వకత  (స) రాక ముందు 'ఈస్మ 

(అ) బనీ ఇస్మర యీ'ల్న్న ఉదేద శించి ప్ర సంగస్తు , మన ప్ర వకత  

(స) దైవదౌతయ శుభవారత  ఇచాిరు. ఖుర్ఆన్లో ఇలా 

ఉంది, ''...మరియు నా త్రువాత్ అ'హమద్  అనే 

సందేశహరుడు రాబోతునానడు, అనే శుభవారాను 

ఇస్తత నానను...'' (అ'స్-'సఫ్ఫ్, 61:6) 

6) వివరణ-5761: ఇది బలహీనమైన 'హదీస్త'. 
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َكُروْ  ت ََخَذ إِبَْراِهْيَم َخِلْيًَل َوقَاَل  ُهْم: إِ بَْعُض  َن قَالَ يََتَذا ن َ اهلَل ا

  آَخُر: ُمْوََس كَل ََمُه اهلُل َتكِْلْيًما َوقَاَل آَخُر: فَِعْيَس كَِلَمُة اهللِ 
ْ َرُسْوُل اهلِل  رُ وَ  ْوُحُه. َوقَاَل آَخُر: آدَُم اْصَطَفاهُ اهلُل فََخَرَج عَلهَْْيِ

ِمْعُت كَََلَمُكْم َوَعَجَبُكْم إِن َ قَْد َس اَل: "وسلم َوقَصىل اهلل عليه 
إِبَْراِهْيَم َخِلْيُل اهلِل َوُهَو كَِذلََك َوآدَُم اْصَطَفاهُ اهلُل َوُهَو كََذلَِك 

 َ ِمُل لَِواِء الَْحْمِد يَْوَم  ا نَ أَََل َوأ َحِبْيُب اهلِل َوََل فََخَر َوأَنَا َحا
َمِة َتْحَتُه آدَُم  ُل    َوََل دُْونَهُ فََمْن  الِْقَيا ُل َشافٍِع َوأَو َ فََخَر َوأَنَا أَو َ

ُك َحلََق الَْجن َِة  ِ ُل َمْن يَُحر  َمِة َوََل فََخَر َوأَنَا أَو َ ُمَشف ٍَع يَْوَم الِْقَيا
ْفَتُح اهلُل ِلْ فَُيْدِخلُِنْيَها َوَمِعَي فَُقَراُء الُْمْؤِمِنْيَ َوََل فََخَر َوأَنَا يَ فَ 
َ أَكْ  ِل َرُم اْْل ْيَن َعىَل اهلِل َوََل فََخرَ ْيَ وَ و َ ِمِذي ُ  "اْْلِخِر ْ . َرَواهُ الّت ِ

َرِمي ُ  ا  .َوالد َ
5762. (24) [3/1604- బలహీనం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: కొంతమంది అన్నచరులు 
కూరొిని ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) తనగది లోప్లిన్నండి 
వారి దగగ రకు వచాిరు. అన్నచరులు ప్రసపరం 
చరిించుకుంట్ట ఉండటం విన్నురు. ప్ర వకత  (స) ఒక 
వయకిత  ఇలా అంట్ట ఉండగా గమనించారు. ''అలాాహ్(త్) 
ఇబ్రర హీమ్ (అ)న్న తన మితుర నిగా చేస్తకున్నుడు.'' 
మరో వయకిత , ''అలాాహ్ (త్) మూస్మన్న తనతో సంభాషించే 
ప్ర తేయకతన్న ప్ర స్మదించాడు. ''మరో వయకిత , '' 'ఈస్మ (అ) 
అలాాహ్(త్) వచనం, ఆయన ఆతమ,'' అని అన్నుడు. 
మరో వయకిత , ''అలాాహ్(త్) ఆదమ్న్న ఎనునకునానడు,'' 
అని అనానడు. ప్ర వకత  (స) వారివదద కు వెళ్ళళ, ''నేన్న మీ 
మాటలు, మీ ఆశిరయప్డటం విన్నున్న. ఇబ్రర హీమ్ 
(అ) అలాాహ్(త్) మితుర లు, ఆయన ద్వనికి తగనవారే, 
మూస్మ (అ)  అలాాహ్(త్)తో మాటాాడారు, ఇది కూడా 
మంచిదే. 'ఈస్మ(అ) అలాాహ్(త్) ఆతమ, ఇది కూడా 
మంచిదే. ఆదమ్(అ)న్న అలాాహ్(త్) ఎన్నుకున్నుడు. 
ఇది కూడా సరైనదే. గురుత ంచుకోండి! నేన్న అలాాహ్(త్) 
పర యుడిు. ఈ మాట నేన్న గరీంగా అనటం ల్లదు. 
తీరుపదినం న్నడు 'హమ్ద్ జండా నేనే ఎతుు కొని 
ఉంటాన్న. దీని కిర ంద ఆదమ్ (అ) మరియు 
ప్ర వకత లందరూ ఉంటారు. దీనిపై కూడా న్నకు గరీం 
ల్లదు. ఇంకా తీరుపదినం న్నడు అందరికంటే ముందు 
సిఫారస్త చేసేది నేనే. ఇంకా సీరగ ద్వీరాలన్న అందరి 
కంటే ముందు తటేూ వాడిు నేనే. అనంతరం అలాాహ్(త్) 
సీరగ ద్వీరాలన్న న్న కోసం తెరచి వేస్ము డు. ఇంకా నన్ను 

ప్ర వేశింప్జేస్ము రు. ఆ సమయంలో న్నవెంట పేద 
విశాీస్తలు ఉంటారు. దీనిప్టా కూడా న్నకు గరీం 
ల్లదు. అలాాహ్ (త్) వదద  అందరి కంటే పర యమైన వాడిు, 
ఉనుతమైన వాడిు నేనే, అయతే నేన్న గరీంగా 
అనటం ల్లదు.'' (తిరిమజి', ద్వరీమ)  

 (3/1605) [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 5763
قَْيٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   و بِْن  َعْمرِ َوَعْن 
َمِة  قَاَل: ِبُقْوَن يَْوَم الِْقَيا ا ْ  ."نَْحُن اْْلِخُرْوَن َونَْحُن الس َ َوإِِن ِ
فََخٍر: إِبَْراِهْيُم َخِلْيُل اهلِل َوُمْوََس َصِفي ُ اهلِل َوأَنَا ْوًَلغَ ئِل  قَقَا ْْيَ

َمةِ اُء اْل َي لِوَ  َوَمعِ َحِبْيُب اهللِ  َوإِن َ اهلَل َوعََدِِنْ ِِف   .َحْمِد يَْوَم الِْقَيا
ِِتْ َوأََجاَرُهْم ِمْن ثَََلٍث: ََل يَُعم ُُهْم بَِسَنٍة َوََل يَْسَتأْ    ِصلُُهْم أُم َ

َرِمي ُ " َوََل يَْجَمُعُهْم َعىَل َضََللَةٍ عَُدو    ا     .. َرَواهُ الد َ
5763. (25) [3/1605- అప్రిశోధిత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ ఖైస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మనం ప్ర ప్ంచంలోకి వచేి విషయంలో అందరికంటే 
వెన్నక  ఉన్నుం. కాని తీరుపదినం న్నడు సీరగ ంలో 
ప్ర వేశించే విషయంలో అందరికంటే ముందు ఉంటాం. 
మీకొక విషయం చబుతాన్న, ఈ మాట గరీంగా అనటం 
ల్లదు. ఇబ్రర హీమ్(అ) అలాాహ్(త్) మితుర లు. మూస్మ 
(అ) అలాాహ్(త్)తో సంభాషించారు, నేన్న అలాాహ్(త్) 
పర యుడిు, తీరుపదినం న్నడు 'హమ్ద్ జండా న్న వ్దు  
ఉంటంది. అలాాహ్(త్) న్న అన్నచర సమాజం 
విషయంలో ''ఖైరున్ కస్వ'ర్'' విషయంలో న్నకు వాగాద నం 
చేస్మడు. మూడు విషయాల న్నండి రకిిస్ము నని వాగాద నం 
చేస్మడు. 1. ముసాిములన్న కరువు కాటకాల ద్వీరా 
న్నశనం చేయడు. 2. శతుర వు లెవరూ వారిని పూరిత గా 
న్నశనం చేయల్లరు. 3. భర షూ రతీంపై ముసాిములందరూ 
ఏకం కారు. (ద్వరీమ) 

 (3/1605)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 5764
 َ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أ ئُِد  نَا قَاَوَعْن َجاِبٍر أَن َ الن َ

ُل َشافٍِع ُمْرِس اْل  ِلْيَ َوََل فََخَر َوأَنَا َخاِتُم الن َِبي ِْيَ َوََل فََخَر َوأَنَا أَو َ
َرِمي ُ "َوُمَشف ٍَع َوََل فََخرَ  ا    .. رَواهُ الد َ

5764. (26) [3/1605- అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం 
న్నడు నేన్న ప్ర వకత లందరి న్నయకుడిగా ఉంటాన్న. ఈ 
మాట నేన్న గరీంగా అనటం ల్లదు. ప్ర వకత ల ప్రంప్ర 
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న్నతో అంతమయంది. అంటే నేన్న అంతిమ ప్ర వకత న్న. 
దీనిపై న్నకు ఎటవంటి గరీం ల్లదు. తీరుపదినం న్నడు 
అందరికంటేముందు సిఫారస్త నేన్నచేస్ము న్న. ఇంకా 
అందరి కంటే ముందు న్న సిఫారస్త స్వీకరించబడు 

తుంది. ఈ మాట నేన్న గరీంగా అనటం ల్లదు.'' (ద్వరీమ) 
 (3/1605)[ ) ضعيف (  27]  - 5765

"أَنَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَنٍَس قَاَل:
ُل الن َاِس  ثُْوا َوأَنَا قَائُِدُهْم إِذَا َوفَدْوا َوأَنا ا بُعِ ًجا إِذَ  ُخُروْ أَو َ

ْ إِذَا أَْنَصُتْوا  ْم إِذَا ُحِبُسْوا َوأَنَا  ْشِفُعهُ ُمْستَ  َوأَنَا َخِطْيهُُبُ
لَِواُء   ُرُهْم إِذَا أَيُِسوا اْلَكَراَمَة َوالَْمَفاِتْيُح يَْوَمِئٍذ بَِيِدْي َو ُمَبش ِ

َ ٍذ بِيَ الَْحْمِد يَْوَمئِ  ْ يَُطْوُف عَلَي َ ِدْي َوأ لِد آدََم َعىَل َرب ِ نَا أَْكَرُم ُو
ُ   لُْؤلُؤ  َمْنثُْور ".ن  أَوْ َمْكُنوْ بَْيض   أَلُْف َخاِدٍم كَأَن َُهن َ  ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ

ْيب   : َهَذا َحِدْيث  َغِر ِمِذي ُ ْ َرِمي ُ َوقَاَل الّت ِ ا  َوالد َ
5765. (27) [3/1605 -బలహీనం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుపదినం 
న్నడు ప్ర జలు సమాధుల న్నండి ల్లప్బడినపుడు, 
అందరికంటే ముందు నేన్న సమాధిన్నండి ల్లప్ 

బడతాన్న. ప్ర జలందరూ బృందం రూప్ంలో దైవ 
సనిుధిలోకి వెళ్ళళనపుడు నేన్న న్నయకునిగా ఉంటాన్న. 
ప్ర జలు మౌనంగా ఉనుపుపడు నేన్న మాటాాడుతాన్న. 
ఇంకా ప్ర జలన్న ఆపవేసినపుడు నేన్న వారి గురించి 
సిఫారస్త చేస్ము న్న. ప్ర జలు నిరాశా నిసపృహలతో ఉంటే 
నేన్న శుభవారత  ఇస్ము న్న. పతు నం తాళాలు న్న చేతిలో 
ఉంటాయ. ఆ రోజు 'హమ్ద్ జండా న్న చేతిలో 
ఉంటంది. ఇంకా న్న ప్ర భువు వదద  మానవులందరిలో 
కెలాా, అందరికంటే గొప్పతనం, గౌరవం న్నకే లభిస్ము య. 
1000 మంది సేవకులు న్న ముందూ వెన్నకా ఉంటారు. 
వారు గుర డాులా ల్లద్వ ముతాయలులా ఉంటారు.'' 
(తిరిమజి'  /  ఏకోలా్లఖనం,  ద్వరీమ) 

 (3/1606) [ ) ضعيف ( 28]  - 5766
ْيَرةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "فَأُْكَس   وَعْن أَِبْ ُهَر

 ثُم َ أَقُْوُم َعْن يَِمْيِ الَْعْرِش لَْيَس أََحد  ِمَن  الَْجن َةِ  ْن ُحلَِل ُحل ًَة مِ 
لَِك الَْخََلئِِق يَُقْوُم  .  ْْيِْي".اَم غَ الَْمقَ   ذَ ِمِذي ُ ْ  َرَواهُ الّت ِ
َيةٍ  ُل َمْن َتْنَشُق َعْنُه   َوِِفْ ِرَوا ِمِع اْْلُُصْوِل" َعْنُه: "أَنَا أَو َ "َجا
 ."اْْلَْرُض فَأُْكَس 

5766. (28) [3/1606 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుప దినం న్నడు సీరగ ం దుస్తు లు నేన్న ధరించటం 
జరుగుతుంది. ఆ తరువాత నేన్న దైవ సింహసనం కుడి 
ప్ర కక నిలబడి ఉంటాన్న. అకకడ నేన్న తప్ప ఎవీరూ 
నిలబడరు.'' 7  (తిరిమజి') 
జామి'ఉల్ ఉ'స్తల్లో ఒక ఉలా్లఖనం ఇలా ఉంది: 

''అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: అందరికంటే ముందు న్న 
సమాధి తెరచుకుంటంది, నేన్న బయటకు వస్ము న్న. ఆ 
తరువాత న్నకు సీరగ దుస్తు లు తొడిగంచటం జరుగు 

తుంది.'' 
 (3/1606) [ ) صحيح ( 29]  - 5767

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: هلَل "َسلُوا ا  وَعْنُه َعِن الن َ
لُْوا: يَا َرُسْوَل اهللِ يْ ِس الْوَ  َوَما الَْوِسْيلَُة؟ قَاَل: "أَْعىَل دََرَجٍة   .لََة" قَا
َل ِة ََل الَْجن َ ِِف  َها إَِل َ َرُجل  َواِحد  َوأَْرُجْو أَْن أَكُْوَن أَنَا ُهَو".َرَواهُ يََنا

ِمِذي ُ  ْ  الّت ِ
5767. (29) [3/1606 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మీరు 
అలాాహ్(త్)న్న నా గురించి వసీలహ్ అరిథ ంచండి,'' అని 
అన్నురు. అన్నచరులు, ''ఓ ప్ర వకాత ! వస్వలహ్ అంటే 
ఏమిటి?'' అని అడిగారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) సవర్గ ంల్ల 
అన్నిటి కంటే ఉనిత్స్మథ నం, అది కేవలం ఒకక వయకిత కి 
లభిస్తు ంది. ఆ ఒకక వయకిత  నేనే కావాలని ఆశిస్తు న్నున్న,'' 
అని అన్నురు. (తిరిమజి') 

 ( 3/1606) [ ) حسن ( 30]  - 5768
ِب ِ  ٍب َعِن َوَعْن أَُب ِ بِْن كَعْ   اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا   صىلالن َ

ْ َوَصاِحَب   َمِة كُْنُت إَِماَم الن َِبي ِْيَ َوَخِطْيهَُبُ كَاَن يَْوَم الِْقَيا
ْ َغْْيَ فَ  ِمِذي ُ َواهُ . رَ "َخرٍ َشَفاَعهَِتِ ْ    . الّت ِ

5768. (30) [3/1606 -ప్రర మాణ్ణకం] 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుపదినం న్నడు నేన్న ప్ర వకత లందరి న్నయకునిగా 
 

7) వివరణ-5766: న్నసిరుదీద న్ అలాానీ దీనిు  

బలహీనమైన ('దయీఫ్) హదీస్తగా ప్రిగణించారు. 

(తిరిమజి' / 'దయీఫ్) 
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ఉంటాన్న, వారి తరఫున మాటా్లతాను. వారి గురించి 
సిఫారస్త చేస్ము న్న. ఇది నేను గ్రవంతో అనటం ల్లదు.'' 
(తిరిమజి') 

 (3/1606)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 5769
 اهلل  هلِل صىلُسْوُل اَوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل رَ 

لِي ِْي أَِبْ   عليه وسلم: "إِن َ لِكُل ِ نَِب ٍ ُوََلةً ِمَن الن َِبي ِْيَ َوإِن َ َو
ىَل  ْ ثُم َ قََرأَ: ]إِن َ أَْو ت ََبُعْوهُ  بِإِبْرَ  الن َاِس  َوَخِلْيُل َرب ِ اِهْيَم لل َِذْيَن ا

. َرَواهُ  [68: 3؛ ِنْيَ لُْمْؤمِ ِل ُ اَوَهَذا الن َِب ُ َوال َِذْيَن آَمُنْوا َواهلِل وَ 
ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ

5769. (31) [3/1606 -అప్రిశోధిత్ం] 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్(ర) కథనం: ప్ర వ్కా (స) 

ప్ర వ్చనం, '' ప్ర తి ప్ర వ్కాకు ప్ర వ్కాలాో నుండ మితుు  

లుంట్లరు. నా మితుు లు నా త్ండర గారైన నా ప్ర భువు 
మితుు లు. అనంత్రం ప్ర వ్కా(స) ఈ ఆయతును 
ప్ఠంచ్తరు, ''నిశచయంగా, ఇబ్రర హీమ్ తో దగ్గ రి 
సంబంధ్ం గ్లవారంటే, అత్నిని అనుసరించే వారు 
మరియు ఈ ప్ర వ్కా (ము'హమమద్ ) మరియు (ఇత్నిని) 
విశవసంచిన వారు. మరియు అలా్లహ్ యే విశావస్తల 
సంరక్షకుడు.'' (ఆల ఇమాాన్, 3:68). (తిరిమజి') 

 (3/1606)راسته ( [ ) لم تتم د 32]  - 5770
"إِن َ اهلَل   َوَعْن َجاِبٍرأَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قا ل:

ِرِم اْْلَْخََلِق َوكََماِل َمَحاِسِن اْْلَفْ  َرَواهُ ِِفْ  .َعاِل"بََعثَِِنْ لَِتَماِم َمكَا
ن َةِ   .َشْرِح الس ُ

5770. (32) [3/1606 -అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''సదుగ ణాల సంప్నుత కొరకు, కారాయల  
ఉతు మ ప్రిపూరిత్ కొరకు నేన్న ప్ంప్బడాాన్న.'' (షర్'హు 
స్తానుహ) 

 (3/1606)(  [ ) لم تتم دراسته 33]  - 5771
َوَعْن كَْعٍب يَْحِكْي َعِن الت َْوَراةِ قَاَل: نَِجُد َمْكُتْوًبا ُمَحم َد  

اب  ِِف ُمْخَتاِدي اْل  َعبْ َرُسْوُل اهللِ  ُر ََل فَظ   َوََل غَِلْيظ  َوََل َسخ َ
َيْغِفُر   َلِكْن يَْعُفْو َو َئَة َو ي ِ َئِة الس َ ي ِ لس َ اْْلَْسَواِق َوََل يَْجِزْي بِا

ُتُه الَْحم َادُْوَن  هُ بِمَ ْولُِد مَ  اِم َوأُم َ لش َ ك ََة َوِهْجَرُتُه بَِطْيَبَة َوُملُْكُه بِا
ر َ   ِِف ْوَن اهللَ يَْحَمُد  اِء يَْحَمُدْوَن اهلَل ِِفْ كُل ِ َمْْنِلٍَة  الس َ ر َ اِء َوالض َ

ْمِس يَُصل ُْوَن الص َ  ْونَُه َعىَل كُل ِ َشَرٍف ُرعَاة  لِلش َ ُ َ ُيَكْب  َجاَء  إِذَا ََلةَ َو

ُؤْوَن َعىَل أَْطَراِفِهْم   َيَتَوض َ ِفِهْم َو َوقُْتَها يََتأزُرْوَن َعىَل أَْنَصا
َماِء َصف ُُهْم ِِف الِْقَتاِل َوَصف ُُهْم ِِف   َناِدْي ِهْم يُ َناِديْ مُ  ِ الس َ ِِف َجو 

لل َْيِل دَِوي   كََدِوي ِ الن َْحِل". َهَذ  ََلةِ َسَواء  لَُهْم بِا  ُظ ا لَفْ الص َ
َرِمي ُ َمَع َتْغِيْْيٍ يَِسْْيٍ  ."الَْمَصاِبْيِح" ا    .َوَرَوي الد َ

5771. (33) [3/1606 -అప్రిశోధిత్ం] 
క'అబ్ అ'హ్బ్రర్ (ర) తౌరాతు ద్వీరా కథనం: నేన్న 
తౌరాతులో ము'హమమద్(స) అలాాహ్(త్) ప్ర వకత , 
ఆయన పర యభకుత లు, కఠిన హృదయులు కారు, 
కఠినంగా సంభాషించరు, చడుకు చడుద్వీరా ప్ర తీకారం 
తీరుికోరు, క్షమించేవారయ ఉంటారు. అతన్న(స) 
మకకహ్లో జనిమస్ము రు. అతన్న (స) వలస వెళ్ళళ ప్రర ంతం 
మదీనహ్ అయ ఉంటంది. అత్ని (స) రాజయం సిరియా 

దేశం వరకు వాయపంచి ఉంటంది. అత్ని అన్నచర 
సమాజం అలాాహ్(త్) న్న అతయధికంగా ప్ర శంసించేదిగా 
ఉంటంది. వారు కష్టూ లాోస్తఖాలాో అలాాహ్ (త్)న్న 
స్తత తిస్తత రు. వారు ఎకకడ దిగన్న అలా్లహ్ కు 
కృతజఞ తలు తెలుపుతారు. ఎకకడ ఎకికన్న అలా్లహ్ 
గొప్పతన్ననిు స్తు తిస్ము రు. స్తరుయణిణ  దృషిూ లో పటూ  
కుంటారు. నమా'జు వేళ అయతే నమా'జు చదువు 
తారు. తమ నడుంకు వస్ము రనిు ధరిస్ము రు. అది వారి సగం 
పకకల ద్వకా ఉంటంది. వాళుళ వు'దూ చేస్ము రు. వారి 
ము'అజిిన్ ఎతైెన ప్ర దేశంపై అ'జాన్ వచన్నలు 
ప్లుకుతారు. యుదధ ంలోనూ, నమా'జులోనూ వారి 
ప్ంకుత లు ఒకేలా ఉంటాయి. రాతిర వేళలాో వారి గొంతు 
తకుకవ శబద ం కలిగ ఉంటంది, తేనెటీగల శబద ంలా 
ఉంటంది,' అని అన్నురు.''  (మస్మబీ'హ్,  ద్వర్మమ) 

 (3/1607)[ ) ضعيف (  34]  - 5772
ت َْوَراةِ ِصَفُة ُمَحم ٍَد ِِف ال  ُتْوب  اَل: َمكْ وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسََلٍم قَ

َيَم يُْدفَُن َمَعُه قَاَل أَبُْو َمْودُْوٍد: َوقَْد بَِقَي ِِف   َوِعْيَس بِْن َمْر
ِمِذي ُ َوارَ  .الَْبْيِت َمْوِضُع قَْْبٍ  ْ    .هُ الّت ِ

5772. (34) [3/1607- బలహీనం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ (ర) కథనం: తౌరాతులో 
ము'హమమద్ (స) గురాులు పేరొకనబడాాయ. ఇంకా 
'ఈస్మ బిన్ మరయమ్, ము'హమమద్ (స) గదిలోనే సమాధి 
చేయబడతారు. అబూ మౌదూద్ కథనం: ప్ర వకత  (స) 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2030 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
సమాధి ఉను 'ఆయ'షహ్ (ర) గదిలో మరో సమాధి 
అంత చోట మిగలిఉంది. 8  (తిరిమజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం    ا
 (3/1607)استه ( تتم در [ ) لم 35]  - 5773

َل ُمَحم ًَدا صىل اهلل  ْبِن َعب َاٍس قَاَل: إِن َ اهلَل َتَعاىل فَض َ َعِن ا
لُْوا يَا أََبا َعب َاٍس عليه وسلم َعىَل اْْلَْنِبَياِء َوَعىَل أَهْ  َماِء فََقا ِل الس َ

َماِء؟ َقاَل: إِن َ  لَُه اهلُل َعىَل أَْهِل الس َ ِْلَْهِل   قَالَ َتَعاىل  اهللَ بَِم فَض َ
َماءِ  ْن دُْونِِه فََذلَِك نَْجِزْيِه : الس َ ْ إِلَه  م ِ ْ إِِن ِ ]َوَمْن ي َُقْل ِمهَْنُ

لِمِ  ا َوقَاَل اهلُل َتَعاىل   .[29: 21؛ْيَ َجَهن ََم كََذلَِك نَْجِزي الظ َ
ِفَر  ا لَِيغْ ِبْينً لَُمَحم ٍَد صىل اهلل عليه وسلم: ]إِن َا فََتْحَنا لََك فَْتًحا م ُ 

رَ لَ  َم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتأَخ َ لُْوا: َوَما   .[2-1: 48؛ َك اهلُل َما َتَقد َ قَا
اىل: ]َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن  فَْضلُُه َعىَل اْْلَْنِبَياِء؟ قَاَل: قَاَل اهلُل َتعَ 

َ لَُهْم فَُيِضل ُ اهلُل ر َُسْوِل إَِل َ بِِلَساِن قَْوِمِه لِيُ  :  14؛َشاءُ َمْن ي َ َبي 
َوقَاَل اهلُل َتَعاىل لُِمَحم ٍَد صىل اهلل عليه وسلم: ]َوَما   .اْْليَة .[4

  .ْنِس ىل الَْجن ِ َواْلِ فَأَْرَسلَُه إِ  .[28: 34؛أَْرَسلَْناَك إَِل َ كَاف ًَة لِلن َاِس 
 . َرِمي ُ ا  َرواهُ الد َ

5773. (35) [3/1607-అప్రిశోధిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర): 'అలాాహ్(త్) ము'హమమద్ 

(స)కు ప్ర వకత లందరిపై, దైవదూతలపై విశిషఠ త 
ప్ర స్మదించాడు' అని అన్నురు. ద్వనికి ప్ర జలు, ''అబూ 
'అబ్రాస! దైవదూతలపై ము'హమమద్కు ఎటవంటి 
విశిషఠ త లభించింది,'' అని అడిగారు. అపుపడు ఇబ్ను 
'అబ్రాస్ అలాాహ్(త్) ఆకాశ వాస్తలను ఆదేశంచాడు: '' 
వారిలో (దైవ్దూత్లలో) ఎవ్రైనా: “నిశచయంగా, 
ఆయనేక్తక, నేనుకూడా ఒక ఆరాధ్యదైవానిన.” అని 
అంటే, అల్లంటి వానిక్త మేము నరకశిక్ష విధిస్తత ము. 
మేము దురామరుగ లను ఇదే విధ్ంగా శికి్తస్తత ము. (అల్-
అంబియా', 21:29). 

 అలాాహ్(త్), ము'హమమద్ (స) విషయంలో ఇలా 
ఆదేశంచాడు: ''(ఓ ప్ర వ్కా్త!) నిశచయంగా, మేము నీకు 
సుష్ట మైన విజయానిన ప్ర స్తదించ్తము; అలా్లహ్్! నీ 
పూరవపు మరియు భావిక్తలపు త్పుులను క్షమించ 
ట్లనిక్త మరియు నీపై త్న అనుగ్ర హ్జనిన పూరాిచేయ 

 

8) వివరణ-5772: న్నసిరుదీద న్ అల్ బ్రనీ దీనిు'దయీఫ్ 

'హదీస్త'గా నిరాథ రించ్తరు. (తిరిమజి' / 'దయీఫ్ - 483) 

ట్లనిక్త మరియు నీకు ఋజుమారగ ం వైపునకు 
మారగ దరశకత్వం చేయట్లనిక్త.'' (అల్-ఫ్:త్హ ్, 48:1-2)  
ఆ తరువాత ప్ర జలు, ''ము'హమమద్ (స)కు ప్ర వకత లపై 
ఎటవంటి విశిషఠ త లభించింది,'' అని అడిగారు. ద్వనికి 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర), అలాాహ్(త్) ఇతర ప్ర వకత ల 
గురించి: ''మరియు మేము ప్ర తి ప్ర వ్కాను, అత్ని 
జ్ఞతివారి భాష్తోనే ప్ంప్రము; అత్ను వారిక్త సుష్ట ంగా 
బోధించట్లనిక్త. మరియు అలా్లహ్  తాను కోరిన వారిని 
మారగ భర ష్ట త్వంలో వ్దలుతాడు. మరియు తాను కోరిన 
వారిక్త మారగ దరశ కత్వం చేస్తత డు.'' (ఇబ్రర హీం, 14:4)  
కాని ముహమమద్(స) గురించి అలాాహ్ ఇలా 
ఆదేశంచాడు, '' మరియు (ఓ ము'హమమద్ !) మేము 
నినున సరవమానవులకు శుభవారా నిచేచవానిగా 
మరియు హెచచరిక చేసేవానిగా మాత్ు మే ప్ంప్రము...'' 
(సబ్ర', 34:28) అంటే అలాాహ్ (త్), ము'హమమద్(స) 
ను, మానవులు జిన్నులు ఇదద రి వైెపునకు ప్ర వకత గా 
ప్ంప్రడు. (ద్వరీమ) 

 (3/1608)(  ستهدرا[ ) لم تتم  36]  -5774
  قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف عَِلْمَت  َوَعْن أَِبْ ذَر ِ الِْغَفاِري ِ قَاَل:

"يَا أَبَا ذَر ٍ أََتاِِنْ َملَكَاَن َوأَنَا   اْسَتْيَقْنَت؟ فََقاَل: َحّت   نَِب   أَن ََك 
َن اْْلَخُر بَْيَ كَاوَ  بَِبْعِض بَْطَحاِء َمك ََة فََوقََع أََحُدُهَما َعىَل اْْلَْرِض 

َماِء َواْْلَْرِض فََقاَل أََحُدُهَما لَِصاِحِبِه: أَُهَو ُهَو؟ قَاَل: . نََعْم  الس َ
ِزْنُه بَِعَشَرةٍ   ُه بَِرُجٍل فَُوِزْنُت بِِه فََوَزْنتُه ثُم َ قَاَل: : فَِزنْ قَالَ 

ْ ثُم َ قَاَل: ِزْنُه بِِماَئةٍ  ْنُت بِِهْم ُوزِ فَ  فَُوِزْنُت بِِهْم فََرَجْحهَُتُ
ْ يَْنَتِثُرْوَن عَ ْ أْنُظُر إِلهَْْيِ ْ كَأَِن ِ اِن .  لِْمْيزَ لَي َ ِمْن ِخف َِة افََرَجْحهَُتُ

ِتِه لََرَجَحَهااَل: فَ قَ . َرَواُهَما "َقاَل أََحُدُهَما لَِصاِحِبِه: لَْو َوَزْنَتُه بِأُم َ
َرِمي ُ  ا  . الد َ

5774. (36) [3/1608- అప్రిశోధిత్ం] 
అబూ జ'ర్ 'గఫారీ (ర) కథనం: ''ఓ ప్ర వకాత ! మీరు ప్ర వకత  
అని మీకు ఎలా తెలిసింది. ఇంకా మీకు దైవదౌతయం 
లభించిందని ఎలా తెలిసింది?'' అని వినువించు 

కున్నున్న. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), ''ఓ అబూ జ'ర్! నేన్న 
బ'త్'హాఅ' మకకహ్లో ఒకచోట ఉన్నున్న. న్న వదద కు 
ఇదద రు దైవదూతలు వచాిరు. ఒక దైవదూత భూమిపై 
దిగాడు, మరో దైవదూత భూమాయకాశాల మధయ 
వేర లాడుతూ ఉన్నుడు. ఒక దైవదూత మరో 
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దైవదూతతో, 'ఇతడు అతనేన్న?' అని అడిగాడు. ద్వనికి 
ఆ దైవదూత, 'అవున్న ఇతడు అతనే,' అని అన్నుడు. 
ఆ తరువాత మొదటి దైవదూత రండవ దైవదూతతో, 
'ఒక వయకితతో, 'ఇతనిు తూచిచూడు,' అని అన్నుడు. 
అనంతరం, నన్ను ఒక వయకిత తో తూచి చూడడం 
జరిగంది. నేన్న వయకిత  కంటే బరువుగా ఉన్నున్న. ఆ 
తరువాత ఆ దైవదూత ఇపుపడు 10 మందితో 
తూయడం జరిగంది. నేన్న ఆ ప్దిమంది కంటే బరువుగా 
ఉన్నున్న. అనంతరం ఆ దైవదూత, 'మంచిది 100 
మందితో ఇతనిు తూద్వద ం', అని అన్నుడు. అనంతరం 
100 మందితో నన్ను తూయటం జరిగంది. నేన్న 100 
మందికన్ను బరువుగా ఉన్నున్న. మళీళ ఆ దైవదూత 
1000 మందితో తూయటం జరిగంది. నేన్న 1000 
మందికన్ను బరువుగా ఉన్నున్న. తూనిక తేలిక 
అవటంవలా వారు న్నపై ప్డతారనిపంచింది. ఆ 
తరువాత ఒక దైవదూత మరో దైవదూతతో, 'ఒకవేళ 
న్నవుీ ఇతనిు అన్నచర సమాజమంతటితో తూచిన్న 
అతన్న వారికంటే బరువుగానే ఉంటారు,' అని 
అన్నుడు.''  (ద్వరీమ) 

 (3/1608) [ ) ضعيف ( 37]  - 5775
ْبِن وَعِن  َعب َاٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ا

لَْم يُْكَتْب عَلَْيُكْم َوأُِمْرُت بَِصََلِة الض ُ  ََح "كُِتَب عَلَي َ الن َْحُر َو
لَْم  َرقُْطِِن ُ " ُتْؤَمُرْوا بَِهاَو ا    .. َرَواهُ الد َ

5775. (37) [3/1608 -బలహీనం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్నపై జంతు బలి విధిగా చేయబడింది. కాని మీపై విధిగా 
చేయబడ ల్లదు. నన్ను స్తరోయదయం తరువాత 
నమా'జు గురించి ఆదేశించటం జరిగంది. కాని మీకు 
ఆదేశించబడల్లదు.''  (ద్వరు ఖు'తునీ)  

===== 
 ِصَفاتِهِ َباُب أَْسَماِء الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم وَ   - 2

2. పర వక్త  (స) శుభ నామాలు, గుణగణాలు 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం    ا

 (3/1609)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  1]  - 5776
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  : َسِمْعُت الن َ قَالَ ٍم َعْن ُجَبْْيِ بِْن ُمْطعِ 

: أَنَا ُمَحم َد  َوأَنَ  َ ا أَْحمَ يقول: "إِن َ ِلْ أَْسَماء  َماِحْي ال َِذْي  نَا اْل ُد َوأ

يَْمُحو اهلُل ِبَ اْلُكْفَر وأَنَا الَْحاِشُر ال َِذْي يُْحَشُر الن َاُس َعىَل  
. ُمت ََفق  ُب َعاقِ . َواْل "قََدَمي َ َوأَنَا الَْعاقُِب  : ال َِذْي لَْيَس بَْعَدهُ َشْيء 

  .عَلَْيهِ 
5776. (1) [3/1609 -ఏకీభవిత్ం] 
జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకా (స) ఇలా 
ప్ర వచిస్తు  ఉండగా నేన్న విన్నున్న, ''నిసాందేహంగా 
న్నకు అనేక పేరాు ఉన్నుయ. వాటిలో న్న ప్ర ఖాయత పేరు 
ము'హమమద్, రండవది అ'హమద్. ఇంకా న్నకు మా'హీ 
అనే పేరు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే న్న ద్వీరా 
అలాాహ్(త్) అవిశాీస్మనిు తొలగస్ము డు. ఇంకా న్నకు 
'హాష్ర్ అనే పేరు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ప్ర జలు న్న 
అడుగుజాడలపై మరల ల్లప్బడుదురు. ఇంకా న్నకు 
'ఆఖిబ్ అనే పేరు కూడా ఉంది. అంటే న్న తరువాత మరే 
ప్ర వకాత  రాడు.'' 9  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 

9) వివరణ-5776: ఇందులో రండు భాగాలున్నుయ. 

ఒకటి ప్ర వకత  (స) ఉతు మమైన పేరాు. రండవది 

గుణగుణాలు అంటే ప్ర వకత  (స) రంగు, రూప్ం, 

గుణగణాలు, అలవాటా మొదలైెనవి. ప్ర వకత  (స)కు 

ఉతు మమైన పేరాు అనేకం ఉన్నుయ. కొనిు ఖుర్ఆన్లో 

ఉన్నుయ. కొనిు ఇంతకు ముందు గర ంథాలలో 

ఉన్నుయ. మరికొనిు 'హదీస్త'లాో ఉన్నుయ. వీటి 

సంఖయ విషయంలో అభిప్రర య భేద్వలు ఉన్నుయ. 

కొందరు ప్ండితులు 99 పేరాు కూడబ్నటాూ రు. ఇవి 

అలాాహ్(త్) శుభన్నమముల సంఖయకు సమానంగా 

ఉన్నుయ. ఖా'దీ అబూ బకర్ బిన్ అల్'గర్బీ 

అభిప్రర యం: అలాాహ్కు 1000 పేరాు ఉన్నుయ. ప్ర వకత  

(స)కు కూడా 1000 పేరాు ఉన్నుయ. సుయూ'తీ 

ప్ర తేయకంగా ఒక పుసు కానేు వార స్మరు. అతన్న అందులో 

ప్ర వకత  (స) పేరాన్న ఒకచోట చేరాిరు. ఇంకా వీటిని 

వివరించారు. ప్ర వకత  (స) పేరాంటే అతని ఒకక గుణానికి 

ఒకోకపేరు పటూ డం జరిగంది. మా'హీ అంటే చరిపేవాడు 

అంటే అలాాహ్(త్) అతని ద్వీరా అవిశాీస్మనిు 

రూపుమాపేవాడు. 'హాషిర్ అంటే ఒకచోట చేరేివాడు 

అంటే తీరుపదినం న్నడు అందరికంటే ముందు ప్ర వకత  (స) 

తన సమాధి న్నండి ల్లచి తీరుప మైద్వనంలోకి వస్ము రు. 

ఆయన తరాీత అందరూ ల్లచి తీరుప మైద్వనంలోకి 

వస్ము రు. 'ఆఖబ్ అంటే అందరికన్ను వెన్నక వచేివాడు, 
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 ( 3/1609)[ ) صحيح (  2]  - 5777

َ ِري ِ قََوَعْن أَِبْ ُمْوََس اْْلَْشعَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  اَن َرُس اَل: ك
وسلم يَُسم ِْي لََنا نَْفَسُه أَْسَماء  فََقاَل: " أَنَا ُمَحم َد  وأَْحَمُد  

ْحَمةِ  اَوالُْمَقف ي َوالَْحاِشُر َونَِب ُ     ..َرَواهُ ُمْسِلم  "لت َْوبَِة َونَِب ُ الر َ
5777. (2) [3/1609 -దృఢం] 
అబూ మూస్మ అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు 
తన అనేక పేరాన్న గురించి తెలిప్రరు. అనంతరం 
ఒకరోజు, ''నేన్న ము'హమమద్, నేన్న అ'హమద్, నేన్న 
ముఖఫ్ఫీ, నేన్న 'హాష్ర్, నేన్న తౌబహ్ ప్ర వకత న్న, నేన్న 
కారుణయ  ప్ర వకత న్న,''  అని అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1609)[ ) صحيح (  3]  - 5778
 ْ ْيرَ وَعْن أَِب  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : قَالَ ةَ قَالَ ُهَر

؟  ْ لََعهََنُ ْيٍش َو ْ َشَتَم قَُر "أَََل َتْعَجُبْوَن كَْيَف يَْصِرُف اهلُل َعِن ِ
ًما َوأَنَا ُمَحم َد  يَْشِتُمْوَن ُمَذ  َيلَْعُنْوَن ُمَذم َ ًما َو  .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ "م َ

5778. (3) [3/1609 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలాాహ్ నన్ను ఖురైషుల తిటా న్నండి ఎలా 
తపపంచాడో మీకు తెలుస్మ? వాళుళ ముజ'మమమ్న్న 
తిడుతున్నురు. వాళళ ముజ'మమమ్న్న శాప్న్నరాథ లు 
పడుతున్నురు. అయతే నేన్న ము'హమమద్న్న.'' 10 

(బు'ఖారీ) 
 ( 3/1609)[ ) صحيح (  4]  - 5779
ُمَرةَ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  بِْن َس اِبِر َوَعْن جَ 

لِْحَيِتِه َوكَاَن إِذَا اد ََهَن لَْم يََتبَ  ُم َرأِْسِه َو ْ وسلم قَْد َشَمَط ُمَقد َ َ   ي 
َ َوكَاَن كَِثْْيَ َشْعِر الل ِْحَيةِ  َ :  .َوإِذَا َشِعَث َرأُْسُه َتَبي  فََقاَل َرُجل 

ْيِف ِمثُْل اَوْجُهُه  ْمِس َوالَْقَمِر َوكَاَن  ؟ قَالَ لس َ : ََل بَْل كَاَن ِمثَْل الش َ
 

అంటే ప్ర వకత  (స) అంతిమ ప్ర వకత , అతని తరువాత ఏ 

ప్ర వకాత  రాడు. 

10) వివరణ-5778: ముజ'మ్మమ్ అంటే చీవాటా్ల 

పటూ బడిన వయకిత , ము'హమమద్ ద్వనికి విరుదధ ం. 

ఖురైషులు ప్ర వకత  (స)న్న ము'హమమద్కు బదులు 

ముజ'మమమ్ అని పలిచేవారు. ప్ర వకత  (స) అన్నచరులన్న 

ఓద్వరేివారూ వీళళ ముజ'మమమ్న్న తిడుతున్నురని 

చపేపవారు. ఈ విధంగా అలాాహ్(త్) నన్ను వీరి తిటా 

న్నండి దూరంగా ఉంచాడు. 

  َمةِ ُمْسَتِدْيًرا َوَرأَْيُت الَْخاَتَم ِعْنَد كَِتِفِه ِمثَْل بَْيَضَة الَْحَما
 .َرَواهُ ُمْسِلم   .يُْشِبُه َجَسَدهُ"

5779. (4) [3/1609 -దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)తలపై, 
గడాం ముందు భాగంలో కొనిు తెలాని వెంటర కలు 
వచాియ. ప్ర వకత  (స) నూనె రాసేు  ఆ తెలాని వెంటర కలు 
కనబడేవి కావు. కాని తలవెంటర కలు అట్ట ఇట్ట ఉంటే 
తెలాని వెంటర కలు కనబడేవి. ప్ర వకత  (స) గడాం దటూ ంగా 
ఉండేది. జాబిర్ (ర) ప్ర వకత  (స) రూపురేఖలిు వివరిసేు  ఒక 
వయకిత  ప్ర వకత  (స) ముఖం మరుపులో కరవాలంలా ఉండేది 
అన్నుడు. అపుపడు జాబిర్ (ర), ''కాదు స్తరయ 

చందుర లాా  ఎరర గా, గుండర ంగా ఉండేది. ఇంకా భుజం వదద  
దైవదౌతయ ముదర న్న చూస్మను. అది ప్రవురం గుర డాులా 
గుండర ంగా ఉండేది. అత్ని(స) శరీరం రంగు కలిగ 
ఉండేది,''అని  అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1610)[ ) صحيح (  5]  - 5780
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسْرِجٍس قَاَل: َرأَْيُت الن َِب َ صىل اهلل عليه  

لَْحًما َعُه خُ وسلم َوأَكَلُْت مَ  ْيًدا  -ْبًزا َو ثُم َ دُْرُت َخلَْفُه  -أَْو قَاَل: ثَِر
ْنَد نَاِغِض كَتِفِه  ْيِه عِ كَِتفَ   بَْيَ ةِ فََنَظْرُت إِىل َخاَتِم الن ُُبو َ 

لِْيِل. َرَواهُ ُمْسِلم      .الُْيْسَرى ُجْمًعا عَلَْيِه ِخْيََلن  كَأَْمثَاِل الث َآ
5780. (5) [3/1610- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ సర్జిస్ (ర) కథనం: నేన్న ప్ర వకత  

(స)న్న దరిశంచాన్న. అత్ని(స)తో ప్రట మాంసం రొట్టూ  
తిన్నున్న ల్లద్వ సరీద్ తిన్నున్న. ఆ తరువాత 
అత్ని(స) వెన్నక దైవదౌతయ ముదర న్న చూచాన్న. అది 
రండు భుజాల మధయ ఎడమవైెపు ఉంది. పడికిలిలా 
ఉంది. ద్వనిపై పుటూ మచిలాా నలాని మచచలు 
ఉనానయి. (ముసాిమ్)  

 ( 3/1610)[ ) صحيح (  6]  - 5781
لِِد بِْن  لٍِد بِْنِت َخا لَْت   َسِعْيدٍ َوَعْن أُم ِ َخا  الن َِب  صىل اهلل  : أُِِتَ قَا

ة  فََقاَل: "اْئُتْوِِنْ   عليه وسلم بِِثَياٍب فِْيَها َخِمْيَصة  َسْودَاُء َصِغْْيَ
لٍِد" َ  .بِأُم ِ َخا أََخَذ الَْخِمْيَصَة بَِيِدهِ فَأَلَْبَسَها.  ا ُتْحَمُل فَ بِهَ  فَأُِِت

ْبلِْي َوأَْخلُِقْي  َ ثُم َ أَبْ  .قَاَل : "ا َوكَاَن فِْيَها عَلَم    .ْي"ْخلُقِ لِْي َوأ
لٍِد َهَذا َسَناهُ" َوِهَي   .أَْخَضُر أَْو أَْصَفُر. فََقاَل: "يَا أُم َخا

لَْت:  لَْحَبِشي َِة َحَسَنًة. قَا ةِ فََز فََذ بِا َهْبُت أَلَْعُب بَِخاَتِم الن ُُبو َ
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رَواهُ  . "َهالم: "دَعْ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس .ِِنْ أَِبْ بَرَ 

  .الُْبَخاِري ُ 
5781. (6) [3/1610- దృఢం] 
'ఖాలిద్ బిన్ స'యీద్ కుమారత , ఉమమ 'ఖాలిద్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు కొనిు దుస్తు లు వచాియ. 
వాటిలో నలాని ఒక చిను దుప్పటి కూడా ఉండేది. ప్ర వకత  
(స), 'ఉమమ 'ఖాలిద్న్న న్న దగగ రకు తీస్తకురండి' 
అన్నురు. ఉమమ 'ఖాలిద్న్న ఎతుు కొని తీస్తకురావటం 
జరిగంది. ప్ర వకత  (స) దుప్పటిని తన చేతులతో ఎతిు  
ఉమమ 'ఖాలిద్న్న కపుపతూ, ''ఈ దుప్పటినివాడి 
ప్రతదిచేయ, ఈ దుప్పటినివాడి ప్రతదిచేయ,'' అని 
దీవించారు. అంటే దీరాఘ యుషిు పొందుగాక! అని 
దీవించారు. ఆ దుప్పటిలో ప్చిని చిహాులు ఉండేవి. 
ప్ర వకత  (స) ఇలా అన్నురు, ''ఓ ఉమమ 'ఖాలిద్! ఈ 
దుప్పటి చాలా బ్రగుంది,'' ఉమమ 'ఖాలిద్ కథనం: ఆ 
తరువాత నేన్న ప్ర వకత  (స) వెన్నక వెళ్ళళ దైవదౌతయ 
ముదర తో ఆడుకుంట్ట ఉన్నున్న. మా న్ననుగారు 
చూచి నన్ను వారించారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), ''ప్రప్న్న 
ఆడుకో నివువ, వారించకు,'' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1610)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  7]  -5782
لَْيَس   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

لَْيَس  لَْقِصْْيِ َو ْيِل الَْبائِِن َوََل بِا ِو لط َ  بِاْْلَبَْيِض اْْلَْمَهِق َوََل بِا
َل بِاْْل  لَْجعْ ْيَس بِ دَِم َو ِبِط بََعثَُه اهلُل َعىَل َرأِْس ا لس َ ِد الَْقِطِط َوََل بِا

لَْمِدْيَنِة  َعْشَر ِسِنْيَ  أَْربَِعْيَ َسَنًة فَأَقَاَم بَِمك ََة َعْشَر ِسِنْيَ َوِبا
لِْحَيِتهِ  لَْيَس ِِفْ َرأِْسِه َو   َوَتَوف َاهُ اهلُل َعىَل َرأِْس ِست ِْيَ َسَنًة َو

ِب َ صىل اهلل عليه  َرةً بَ َن َشعْ ِعْشُروْ  َيٍة يَِصُف الن َ ْيَضاَء َوِِفْ ِرَوا
لْقَ  ْيِل َوََل بِا ِو لط َ ِصْْيِ  وسلم قَاَل: كَاَن َربَْعًة ِمَن الَْقْوِم لَْيَس بِا

أَْزَهَر الل َْوِن. َوقَاَل: كَاَن َشْعُر َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
 ُ َي  َوِِفْ  ذُنَْيهِ إِىل أَْنَصاِف أ    .ٍة: بَْيَ أُذُنَْيِه َوعَاِتِقِه. ُمت ََفق  عَلَْيهِ ِرَوا

أِْس َوالَْقَدَمْيِ  َيٍة لِلُْبَخاِري ِ قَاَل: كَاَن َضْخَم الر َ لَْم أََر   َوِِفْ ِرَوا
. َوِِفْ   أُْخَرى لَُه قَاَل:  بَْعَدهُ َوََل قَْبلَُه ِمثْلَُه َوكَاَن َسِبَط الَْكف َْيِ

   .ْيِ َواْلَكف َْيِ َقَدمَ ْئَن اْل كَاَن شَ 
5782. (7) [3/1610- ఏకీభవిత్ం]  

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అంత పొడవుగా 
కాకుండా, అంత పొటిూ గా కాకుండా ఒక మోసు రు పొడవు 
కలిగ ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) ల్లత గోధుమరంగు కలిగ 
ఉండే వారు. ప్ర వకత  (స) వెంటర కలు అంత ఉంగరాల జుటూ  
కాకుండా, అంత తినుగా కాకుండా ఉండేవి. అలాాహ్(త్) 
40 సంవతారాల వయస్తాలో ప్ర వకత  ప్దవి 
ప్ర స్మదించాడు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మకకహ్లో 10 

సంవతారాలు గడిప్రరు. మదీనహ్లో 10 
సంవతారాలు గడిప్రరు. అలాాహ్ (త్), అత్నిక్త (స), 60 
సంవతారాల వయస్తాలో మరణం ప్ర స్మదించాడు. ప్ర వకత  
(స) తలలో, గడాంలో తెలాని 20 వెంటర కలు కూడా 
ఉండేవి కావు.  
మరో ఉలా్లఖనంలో అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) రూపురేఖలిు 
గురించి ప్ర స్ము విస్తు  ప్ర వకత  (స) మధయసథ  పొడవు కలిగ 
ఉండేవారు, సీచఛమైన రంగు కలిగ మరుస్తు  
ఉండేవారు.'' అనస్ (ర) ఇలా కూడా ఉలా్లఖంచారు, 
''ప్ర వకత  (స) వెంటర కలు సగం చవుల వరకు ఉండేవి. మరో 
ఉలా్లఖనంలో ప్ర వకత  (స) వెంటర కలు చవులకు మడకు 
మధయ  ఉండేవి,'' అని అన్నురు.11(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
బు'ఖారీలోని ఒక ఉలా్లఖనంలో అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) తల పదద దిగా ఉండేది, కాళుళ దృఢంగా ఉండేవి. 
అటవంటి వయకిత ని అంతకు ముందు చూడల్లదు. 
తరువాత చూడల్లదు. అత్ని(స) అరచేతులు 
విశాలంగా  ఉండేవి. 
బు'ఖారీలోని మరో ఉలా్లఖనంలో, ''ప్ర వకత  (స) కాళ్ళూ 
మరియు అరచేతులు చాలా దృఢంగా మాంసంతో 
నిండి  ఉండేవి,''  అని ఉంది. 

 

11) వివరణ-5782: ఈ 'హదీస్త'లో ప్ర వకత  (స)కు 40 

సంవతారాల వయస్తాలో దైవదౌతయం లభించిందని 

ఉంది. ఆ తరువాత 10 సంవతారాలు మకకహ్లో, 10 

సంవతారాలు మదీన్నలో గడిప్రరని, 60 సంవతారాల 

వయస్తాలో మరణం సంభవించిందని ఉంది. అయతే 

వాసు వం ఏమిటంటే మకకహ్లో 13 సంవతారాలు 

గడిప్రరు. మరణ సమయాన ప్ర వకత  (స)వయస్తా 63 

సంవతారాలు. 
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 (3/1610)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  8]  - 5783

اِء قَ  صىل اهلل عليه وسلم  ْوُل اهللِ َن َرُس اَل: كَاَوَعِن الَْْبَ
َمْربُْوعًا بَِعْيَد َما بَْيَ الَْمْنَكَبْيِ لَُه َشْعر  بَلََغ َشْحَمَة أُذُنَْيِه 

 .َحْمَراَء لَْم أََر َشْيًئا قَط ُ أَْحَسَن ِمْنُه. ُمت ََفق  عَلَْيهِ َرأَْيُتُه ِِفْ ُحل ٍَة 
َيٍة لُِمْسِلٍم قَ  ِذْي لِم ٍَة أَْحَسَن ِِفْ ُحل ٍَة  ُت ِمْن ا َرأَيْ اَل: مَ َوِِفْ ِرَوا

َحْمَراَء ِمْن َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َشْعُرهُ يَْضِرُب  
ْيِل َوََل بِ َمْنِكَبْيِه بَِعْيد  َما بَْيَ  ِو لط َ لَْقِصْْيِ  الَْمْنِكَبْيِ لَْيَس بِا  .ا

5783. (8) [3/1610- ఏకీభవిత్ం] 
బరా' బిన్ 'ఆజిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మధయసథ  
పొడవు కలిగ ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) భుజాల మధయ 
భాగం చాలా విశాలంగా ఉండేది. ప్ర వకత  (స) వెంటర కలు 
చవుల చివరి వరకు ఉండేవి. ఇంకా నేన్న ప్ర వకత  (స)న్న 
ఎరర ని దుస్తు లాో చూచాన్న, ప్ర వకత  (స) కంటే అందమైన 
వస్తు వున్న నేన్న చూడనే ల్లదు.12 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
ముసాిమ్ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''బరా' (ర) కథనం: 
పొడవైెన వెంటర కలు కలిగ, ఎరర ని దుస్తు లాో ప్ర వకత  (స) 
కంటే అందమైన వయకిత ని నేన్న చూడల్లదు. ప్ర వకత  (స) 
వెంటర కలు భుజాల వరకు ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) భుజాల 
మధయభాగం విశాలంగా ఉండేది. ఇంకా ప్ర వకత  (స) 
స్మధారణమైన పొడవు కలిగ ఉండేవారు. 

 ( 3/1611)[ ) صحيح (  9]  - 5784
َوَعْن َسَماِك بِْن َحْرٍب َعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل  

صىل اهلل عليه وسلم َضِلْيَع الَْفِم أَْشكََل الَْعْيَنْيِ َمْنُهْوَش  اهلِل 
؟ قَاَل: َعِظْيُم الَْفم.  الَْفِم ِلْيُع : َما َض  قِْيَل لِِسَماٍك الَْعِقَبْيِ 

. قِْيَل: َما   ْيُل ِشق ِ الَْعْيِ ؟ قَاَل: َطِو قِْيَل: َما أَْشكَُل الَْعْيِ
؟ قَالَ   : قَِلْيُل لَْحِم الَْعِقِب. َرَواهُ ُمْسِلم   َمْنُهْوُش الَْعِقَبْيِ

5784. (9) [3/1611-దృఢం] 
సిమాక్ బిన్ 'హరార్, జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) విశాలమైన ముఖం కలిగ ఉండే వారు, 
ప్ర వకత  (స) కళుళ ఎరుపు రంగు కలిగ ఉండేవి, చీల 
మండలపై తకుకవ మాంసం కలిగ ఉండేవారు. 
సిమాక్న్న 'దలీఉల్ఫమ్, అంటే ఏమిటని ప్ర శిుంచటం 
జరిగంది. ద్వనికత్ను, 'పదద తల గలవారు,'  అని 

 

12) వివరణ-5783: ఎరర ని దుస్తు లంటే ప్ర వకత  (స) 

దుస్తు లపై ఎరర ని గీతలు ఉండేవి. 

అన్నురు. ఇంకా అతనిు కళళ గురించి అడగాగ  పదద  
కళుళ  గలవారని అన్నురు. ఇంకా అతనిు చీల 
మండల గురించి ప్ర శిుంచగా పైన మాంసము ల్లని 
చీలమండలు, అని అన్నురు.  (ముసాిమ్) 

 (3/1611) [ ) صحيح ( 10]  - 5785
َفْيِل قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن أَِب الط ُ

 َ ًدا". َرَواهُ ُمْسِلم  َمِليْ  بَْيُض كَاَن أ   .ًحا ُمَقص َ
5785. (10) [3/1611-దృఢం] 
అబూ 'తుఫైల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తెలాగా ఉపుప 
లవణాకారంలో ఉండేవారు. ఇంకా మధయసథ  శరీరం కలిగ 
ఉండేవారు. (ముసాిమ్) 

 (3/1611)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  11]  - 5786
س  َعْن ِخَضاِب َرُسْوِل اهلل صىل اهلل  َل أَنَ َل: ُسئِ ِبٍت قَاَوَعْن ثَا

إِن َُه لَْم يَْبلُْغ َما يَْخِضُب لَْو ِشْئُت أَْن أَعُد َ   عليه وسلم فََقاَل:
   – لِْحَيِتِه َشَمَطاتِِه ِِفْ 

َيٍة: لَْو ِشْئت أَْن أَعُد َ َشَمَطاٍت كُن َ ِِفْ َرأِْسِه  فََعلُْت.   -َوِِفْ ِرَوا
   .هِ  عَلَيْ ُمت ََفق  

َيٍة لًِمْسِلٍم: قَال إن ََما كاَن الِبَياُض ِِف أْنَفَقِتِهو  َو ِِف ِرَو
  . اِس نَْبذ  دغِي و ِف الر َ لص ُ  فِيا

5786. (11) [3/1611- ఏకీభవిత్ం] 
స్మ'బిత్ (ర) కథనం: అనస్ (ర)న్న ప్ర వకత  (స) 
వెంటర కలకు వేసే రంగు గురించి ప్ర శిుంచటం జరిగంది. 
ద్వనికి అతన్న రంగు ఉప్యోగంచేటటవంటి 
వయస్తాకు ప్ర వకత  ఇంకా చేరల్లదు. ఒకవేళ నేన్న ప్ర వకత  
(స) గడాంలోని తెలాని వెంటర కలన్న లెకకపటూ  గోరితే 
లెకకపటూ  గలిగే వాణిణ .  
మరో ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఒకవేళ నేన్న ప్ర వకత  (స) 
తలలోని తెలావెంటర కలన్న లెకక పటాూ లన్నకుంటే లెకక 
పటూ  గలిగే వాణిణ .'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
ముసాిమ్లోని ఒక ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అనస్ (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) గడాం కిర ంద భాగంలో కొనిు వెంటర కలు, 
చవి గూబల వదద  కొనిు వెంటర కలు, తలలో కొనిు 
వెంటర కలు తెలాగా ఉండేవి. 

 (3/1611) ( عَلَْيهِ [ ) ُمت ََفق   12]  - 5787
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كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْزَهَر   َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

َمِسْسُت ِدْيَباَجًة َوََل  الل َْوِن كَأَن َ ِعَرقَُه الل ُْؤلُُؤ إِذَا َمََش َتَكف َأَ َوَما
ِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوََل شَ  ْيًرا أَلَْيَ ِمْن كَف  َمْمُت  َحِر

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم.  َوََل عَ ْسكًا مِ  ةَ أَْطَيَب ِمْن َرائَِحِة الن َ ْنَْبَ
   .ُمت ََفق  عَلَْيهِ 

5787. (12) [3/1611 -ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రంగులో మరుపు ఉండేది. 
ప్ర వకత  (స) చమట చుకకలు ముతాయలాా ఉండేవి. ప్ర వకత  
(స) నడిచేటపుపడు ముందుకు వంగ నడిచేవారు. నేన్న 
ప్టూ , జరీని కూడా ప్ర వకత  (స) అరచేతులంత మతు గా 
ఉండటం చూడల్లదు. ఇంకా కస్తు రిని కూడా ప్ర వకత  (స) 
శరీరమంత స్తవాసన గలదిగా ఉండటం చూడల్లదు. 
(బు'ఖారీ,  ముసాిమ) 

 (3/1611) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 13]  - 5788
ِب َ َوَعْن أُم ِ ُسلَْيٍم أَن َ ا ه وسلم كَاَن يَأْتِْيَها هلل علي صىل الن َ

فََيِقْيُل ِعْنَدَها فََتْبُسُط نِْطًعا فََيِقْيُل عَلَْيِه َوكَاَن كَِثْْيَ الَْعَرِق 
ْيِب.رَ فَكَانَْت َتْجَمُع عَ  ِ ِب ُ صىل اهلل  قَُه فََتْجَعلَُه ِِف الط  فََقاَل الن َ
َل  ا؟""يَا أُم  ُسلَْيٍم َما َهَذ  عليه وسلم: قَُك نَْجَعلُُه ِِفْ رَ عَ  ْت:قَا

ْيِب  ِ    .ِطْيِبَنا َوُهَو ِمْن أَْطَيِب الط 
لَْت: يَا َرُسْوَل اهلِل نَْرُجْو بََركََتُه لِِصْبيَ  َيٍة قَا ِن َوِِفْ ِرَوا َنا قَاَل: ا

 ."أََصْبِت". ُمت ََفق  عَلَْيهِ 
5788. (13) [3/1611 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉమమ స్తలైెమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఆమ ఇంటికి 
వెళ్ళళ ఖైలూలహ్ చేసేవారు. ఉమమ స్తలైెమ్ ప్ర వకత  (స) 
కొరకు చరమం ప్రిచేవారు. ద్వనిపై ప్ర వకత  (స) 
మధాయహుం విశార ంతి తీస్తకునేవారు. ప్ర వకత  (స)కు 
చమట అధికంగా వచేిది. ఉమమ స్తలైెమ్ ప్ర వకత  (స) 
చమటన్న భదర ప్రచుకునే వారు. ద్వనిు అతు రులో 
కలుపుకునేవారు. ఒకస్మరి ప్ర వకత  (స) ఆమ చమట 
భదర ప్రచటం చూచి, 'ఓ ఉమమ స్తలైెమ్ ఇది ఏమిటి?' 
అని అడిగారు. ద్వనికి ఉమమ స్తలైెమ్, 'ఇది తమరి 
చమట, ద్వనిు నేన్న అతు రులో కలుపుకుంటాన్న. 
ఎందుకంటే తమరి చమట స్తవాసన లనిుటిలో ఉతు మ 
స్తవాసన,' అని అన్నురు. మరో కథనంలో ఉమమ 
స్తలైెమ్, 'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! మేము మా పలాల కోసం 

దీనిు శుభంగా భావిస్ము ం,' అని అన్నురు. ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'న్నవుీ మంచి ప్నిచేస్మవు,' అని అన్నురు. 13 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 (3/1612)[ ) صحيح (  14]  - 5789

 اهلل  اهلِل صىلوَعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: ُصل َْيُت َمَع َرُسْوِل 
ىَل ثُم َ َخَرَج إِىل أَْهلِِه َوَخَرْجُت َمَعُه  عليه وس لم َصََلةَ اْْلُْو

ْي أََحِدُهْم  لَْدان  فََجَعَل يَْمَسُح َخد َ ًدا َواِحًدا  َواحِ فَاْسَتْقَبلَُه ِو
ي َ فََوَجْدُت لَِيِدهِ بَْردًا َوِرْيًحا كَأَن ََما أَخْ  ا أَنَا فََمَسَح َخد َ َرَجَها َوأَم َ

اٍر. َرَواهُ ُمْسِلم  ْؤنَِة ِمْن جُ   .َعط َ
ِكَر َحِدْيُث َجاِبٍر:"َسم ُْوا بِاِْسِمْي" ِِفْ "بَاِب اْْلََساِمْي"  َوذُ

ائِِب بِْن يَ  ةِ ِِفْ َد: نََظْرُت إِىل َخاَتِم الن ُ ِزيْ َوَحِدْيُث الس َ "بَاِب ُبو َ
 . أَْحكَاِم الِْمَياهِ"

5789. (14) [3/1612 -దృఢం]  
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ఒక రోజు నేన్న ప్ర వకత  

(స) వెంట ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివాన్న. నమా'జు 
ముగసిన త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) తన ఇంటికి వెళళడానికి 
బయలు దేరారు. ఆయన వెంట నేన్న కూడా బయటకు 
వచాిన్న. ప్ర వకత  (స) ముందుకు కొంతమంది పలాలు 
వచాిరు. ప్ర వకత  (స) వారిలో ప్ర తి ఒకకరి బుగగ పై 
చేయతో నిమిరారు. ఆ తరువాత న్న బుగగ పై కూడా 
చేయతో నిమిరారు. అపుపడు నేన్న అత్ని(స) చేతి 
చలాదన్ననిు స్తవాసనన్న పొంద్వన్న. అంటే స్తవాసనలో 
న్నండి చేయని తీసినటూ  అనిపంచింది. (ముసాిమ్)  
జాబిర్ (ర) ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''న్నలాంటి పేరు 
పటూ ండి'' అని ఉంది.  
ఇంకా స్మయబ్ బిన్ య'జీద్ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, 

''నేన్న దైవదౌతయ ముదర న్న చూస్తన్న'' అని ఉంది. అయతే 
దీనిన, ''బ్రబు అహ్కామిల్ మియా' ''లో ఇంతకు 

ముందు  పేరొకనడం  జరిగంది.  
 

13) వివరణ-5788: ఉమ్మమ సులైమ్ (ర్), అనస్ (ర్) త్లాి 

గారు. ఇతడు ప్ర వకత  (స) ప్ర తేయక సేవకులు. ఉమ్మమ 

సులైమ్ పర వకత (స)కు పాలు పటిట న త్లాి చలాలు, అంటే 

పనిు. ఈ ప్రలు బంధంవలా్ల ఆమ ప్ర వకత (స)కు  పనిు 

అయాయరు. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) మధాయహుం వేళ ఆమ 

ఇంటికి వెళ్ళళ విశార ంతి తీస్తకునేవారు. 
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لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం     ا
 (3/1612)[ ) صحيح (  15]  - 5790
ْ  بِْن لِي ِ  عََعْن  لٍِب قَاَل:أَِب كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َطا

أِْس َوالل ِْح  لَْقِصْْيَِضْخَم الر َ ْيِل َوََل بِا ِو لط َ َيِة وسلم لَْيَس بِا
ْلَكف َْيِ َوالَْقَدَمْيِ ُمْشَرًبا ُحْمَرةً َضْخَم اْلَكَراِدْيِس  َشَئَن ا

ْيَل الَْمْسُرَبِة إِذَا مَ  كَأَن ََما يَْنَحط ُ ِمْن َصَبٍب لَْم   َكف ُأً ف أً تَ ََش َتكَ َطِو
ُ   أََرقَْبلَُه َوََل بَْعَدهُ ِمثْلَُه َصىل اهلل عليه وسلم.  ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ

   .َحِدْيث  َحَسن  َصِحْيح   َوقَاَل :َهَذا
5790. (15) [3/1612 -దృఢం] 
'అలీ బిన్ అబీ 'తాలిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అంత 
పొడవుగా ల్లద్వ అంత పొటిూ గా ఉండేవారు కారు. స్మధారణ 
మైన పొడవు కలిగ ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) తల పదద దిగా, 
గడాం దటూ ంగా ఉండేది. ప్ర వకత  (స) కాళ్ళళ, అరచేతులూ 
మాంసంతో నిండ ఉండేవి. ప్ర వకా (స) రంగు తెలుపు, 
ఎరుపుల మిశరమ రంగులో ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) కీళుళ 
చాలా దృఢంగా ఉండేవి. ఛాతీన్నండి న్నభివరకు 
వెంటర కల పొడవైెన గీత ఉండేది. ప్ర వకత  (స) నడచినపుడు 
ముందుకు వంగ నడిచేవారు. అంటే ఎతుు  న్నండి 
ప్లాానికి వస్తు నుటా నేన్న ప్ర వకత  (స) వంటి వయకిత ని 
ఆయనకు ముందు గానీ ఆయన తరువాత గానీ 
చూడల్లదు.'' (తిరిమజి'  /  ప్రర మాణ్ణకం, దృఢం) 

 (3/1612)) ضعيف (  [ 16]  - 5791
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: لَْم يَُكْن   وَعْنُه كَاَن إِذَا َوَصَف الن َ

ْيِل الُْمَمغ َِط َوََل  ِو لط َ لَْقِصْْيِ بِا د ِِد َوكَاَن َربَْعًة ِمَن الَْقْوِم    بِا المَُّتَ
لَْم يَكُ  ْبِط َو لس َ لَْجْعِد الَْقِطِط َوََل بِا لَْم  َرْجًَل ْعًدا كَاَن جَ  ْن بِا َو

ِم وَ  لُْمَطه َ ْير  أَبَْيُض  يَُكْن بِا لُْمكَلثَِم َوكَاَن ِِف الَْوْجِه َتْدِو ََل بِا
َجِلْيُل الُْمَشاِش َواْلَكِتِد  اْْلَْشَفارِ  َنْيِ أَْهَدُب ُمْشَرب  أَْدَعُج الَْعيْ 

َتَقل َُع  ََش يَ إِذَا مَ  َمْيِ الَْقَد  أَْجَردُ ذُْو َمْسُرَبٍة َشَئُن اْلَكف َْيِ وَ 
كَأَن ََما يَْمِشْي ِِفْ َصَبٍب َوإِذَا الَْتَفَت الَْتَفَت َمًعا بَْيَ كَِتَفْيِه َخاَتُم  

ةِ َوهُ  ِبي ِْيَ أَْجَودُ الن َاِس َصْدًرا َوأَْصَدُق الن َاِس َو َخاَتُم الن َ الن َُبو َ
ْيَكًة َوأَْكرَ  ْ َعِر َرآهُ بَِدْيَهًة َهابَُه   ةً ِمْن ِشْْيَ ُمُهْم عَ لَْهَجًة َوأَلَْيهَُنُ

لََطُه َمْعِرفًَة أََحب َُه يَُقْوُل نَاِعُتُه: لَْم أََر قَْبلَُه َوََل بَْعَدهُ   َوَمْن َخا
ِمِذي ُ ثْلَُه صىل اهللمِ  ْ    . عليه وسلم. َرَواهُ الّت ِ

5791. (16) [3/1612 -బలహీనం] 

'అలీ బిన్ అబీ 'తాలిబ్ (ర) కథనం: అతడు(ర), ప్ర వకత  
(స) గురించి వివరించదలిసేు , ఇలా అనేవారు, ''ప్ర వకత  (స) 
అంత పొడుగాగ  కాకుండా, అంత పొటిూ గా కాకుండా మధయసథ  
పొడవు కలిగ ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) వెంటర కలు 
ఉంగరాల జుటూ కు, తినుని జుటూ కు మధయ ఉండేవి. 
అదేవిధంగా ప్ర వకత  (స) తల పూరిత గా గుండర ంగా కాక కొంత 
గుండర ంగా ఉండేది, బుగగ లు కూడా ఉబిా ఉండేవి కావు. 
ప్ర వకత  (స) తెలుపు, ఎరుపు మిశరమ రంగు కలిగ 
ఉండేవారు. కళుళ నలాగా ఉండేవి. కన్నరప్పల 
వెంటర కలు పొడవుగా ఉండేవి. కీళుళ ఉబిా దృఢంగా 
ఉండేవి. భుజాలు దృఢంగా ఉండేవి. శరీరంపై 
వెంటర కలు ఉండేవికావు. అయతే ఛాతీన్నండి న్నభి 
వరకు వెంటర కల గీత ఉండేది. ప్ర వకత  (స) అరచేతులు, 
రండు కాళ్ళళ నిండి ఉండేవి. అంటే మాంసంతో నిండి 
ఉండేవి. నడచినపుడు అడుగు బలంతో వేసేవారు, పై 
న్నండి కిర ందికి దిగుతునుటూ . ఇంకా ప్ర వకత  (స) కుడి ల్లద్వ 
ఎడమ వైెపు తిరిగనపుడు పూరిత  శరీరంతో తిరిగే వారు. 
ఇంకా ప్ర వకత  (స) రండు భుజాల మధయ దైవదౌతయ ముదర  
ఉండేది. ఇంకా ప్ర వకత  (స) అంతిమ ప్ర వకత . ప్ర వకత  (స) 
అందరికంటే ద్వతృతీం మరియు అందరికంటే 
అధికంగా సతయం ప్లికేవారు. ప్ర వకత  (స) అందరికంటే 
ఎకుకవ స్తనిుత సీభావం, అందరికంటే గౌరవ 

మరాయదలు కలిగ ఉండేవారు. ఎవరైన్న అకస్మమతుు గా 
చూసేు  అతనిపై భయం ఆవరించేది. ఇంకా ఎవరైన్న ప్ర వకత  
(స)తో ప్రిచయం అయతే, ప్ర వకత  (స)న్న చాలా 
అధికంగా పేర మించేవారు. ప్ర వకత  (స) గుణగణాలన్న 
గురించి తెలిపే 'అలీ (ర) ప్ర వకత  (స) వంటి వయకిత ని అత్నిక్త 
ముందు గానీ, అత్ని తరాీత గానీ చూడ ల్లదు, అత్ని 
(స) పై శాంతి వ్రిధ లాుగాక!'' అని అన్నురు. (తిరిమజి') 

 (3/1613)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 5792
ِب َ صىل اهلل عليه و ْيًقا سلم لَْم يَْس َوَعْن َجاِبٍر أَن َ الن َ لُْك َطِر

اَل: أَْو قَ - َسلََكُه ِمْن ِطْيِب َعَرقِِه فََيْتَبُعُه أََحد  إَِل َ َعَرَف أَن َُه قَْد 
َرِمي ُ  .-قِِه ِح َعرَ ْن ِريْ مِ  ا    .رَواهُ الد َ

5792. (17) [3/1613- అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఏదైన్న మారగ ం న్నండి 
నడచినపుడు, అత్ని(స) తరాీత ఆ మారగ ం గుండా 
ఎవరైన్న వెళ్ళతే, ప్ర వకత  (స) శరీర స్తవాసన ల్లద్వ ప్ర వకత  
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(స) చమట స్తవాసన ద్వీరా ఈ మారగ ం గుండా ప్ర వకత  
(స) వెళ్ళళ ఉన్నురని తెలుస్తకునేవారు. (ద్వరీమ) 

 (3/1613)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 5793
ِن يَاِسٍر قَاَل: ُقلُْت ِن َعم َاِر بْ وَعْن أَِبْ عَُبْيَدةَ بِْن ُمَحم َِد بْ 

ِذِ  َبْيِع بِْنِت ُمَعو    صىل اهلل  بِْن َعْفَراَء: ِصِفْي لََنا َرُسْوَل اهلِل لِلر ُ
لَِعًة. َرَواهُ   .سلمعليه و ْمَس َطا لَْت: يَا بَُِن َ لَْو َرأَْيَتُه َرأَْيَت الش َ قَا

َرِمي ُ  ا  .الد َ
5793. (18) [3/1613- అప్రిశోధిత్ం] 
అబూ 'ఉబై్నదహ్ ము'హమమద్ బిన్ 'అమామర్ బిన్ 
యాసిర్ (ర) కథనం: నేన్న ము'అవీజ్' బిన్ 'అఫార  
కూతురు రబీ'అన్న ప్ర వకత  (స) రూపురేఖలిు గురించి 
తెలుప్మని కోరాన్న. ద్వనికి ఆమ, ''ఓ కుమారా! ఒక 
వేళ న్నవుీ ప్ర వకా (స)న్న చూసేు , మరుస్తు ను స్తరుయణిణ  
చూచినటా భావిస్ము వు,'' అని అన్నురు. (ద్వరీమ) 

 (3/1613)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 5794
عليه وسلم   اهلل  صىل الن َِب َ وَعْن َجاِبٍر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: َرأَْيُت 

ِِفْ لَْيلٍَة إِْضِحَياٍن فََجَعلُْت أَْنُظُر إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  
ْمَراُء فَإِذَا ُهَو أَْحَسُن ِعْنِدْي ِمَن  ِه ُحل َة  حَ وسلم َوإِىَل الَْقَمِر َوعَلَيْ 

َرِمي ُ  ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ  .الَْقَمِر. َرَواهُ الّت ِ
5794. (19) [3/1613- అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: నేన్న ప్ర వకత  (స) న్న 
వెనెుల రాతిర లో చూచాన్న. అపుపడు న్న ప్రిసిథ తి ఎలా 
ఉందంటే అట చందుర ణిణ  చూస్ము న్న, ఇట ప్ర వకత  (స)న్న 
చూస్ము న్న. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఎరర ని దుస్తు లు ధరించి 
ఉన్నురు. న్న దృషిూ లో ప్ర వకత  (స) చందుర నికంటే ఎంతో 
అందంగా ఉన్నురు. 14 (తిరిమజి', ద్వరీమ) 

 (3/1614) [ ) ضعيف ( 20]  - 5795
ْيَرةَ قَاَل:  ِمْن َرُسْوِل اهلِل  َن َشْيًئا أَْحَس َما َرأَْيُت  وَعْن أَِبْ ُهَر

ْمَس تَْجِرْي َعىَل َوْجِهِه َوَما َرأَْيُت  صىل اهلل  عليه وسلم كَأَن َ الش َ
 َ َ أ ْشِيِه ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَأَن ََما ِِفْ مَ ْسَرعَ َحًدا أ

ٍث. َرَواهُ  لََغْْيُ ُمْكَّتِ  اْْلَْرُض ُتْطَوى لَُه إِن َا لََنْجَهُد أَْنُفَسَنا َوإِن َهُ 
ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ

5795. (20) [3/1614 బలహీనం] 
 

14) వివరణ-5794: ఎరర ని దుస్తు లంటే, ఎరర ని తెలాని 

గీతలు గలవి. యమన్ దుప్పటా ఇలాగే ఉండేవి. 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేన్న ప్ర వకత  (స)కంటే 
అందంగా ఉనువారినెవరినీ చూడల్లదు. స్తరుయడు 
ప్ర వకత  (స) ముఖారవిందం న్నండి ఉదయస్తు నుటూ  
ఉండేది. అదే విధంగా ప్ర వకత  (స) కంటే వేగంగా నడిచే 

వారవరినీ నేన్న చూడల్లదు. భూమి చుటూ  

కుంటనుటూ  అనిపంచేది. మేము శరమతో, కృషితో 
నడిచే వాళళం కాని ప్ర వకత  (స) ఎటవంటి ఆపేకిాభావం 
ల్లకుండా నడిచేవారు. (తిరిమజి') 

 (3/1614)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 5796
اهلل ْوِل اهلِل صىل وَعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: كَاَن ِِفْ َساََقْ َرُس 

ًما َوكُْنُت  إِذَا نََظْرُت    عليه وسلم َحُمْوَشة  َوكَاَن ََل يَْضَحُك إَِل َ َتَبس ُ
َ إِلَْيِه قُ ِمِذي ُ الَْعيْ ْكَحُل لُْت: أ ْ لَْيَس بِأَْكَحَل. َرَواهُ الّت ِ    .َنْيِ َو

5796. (21) [3/1614- అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చీల 
మండలు సనుంగామతు గాఉండేవి. స్మధారణంగా ప్ర వకత  
(స) నవేీవారు కారు. చిరునవుీ నవేీవారు. నేన్న ప్ర వకత  
(స) న్న చూచినపుడు ప్ర వకత  (స) కళళకు స్తరామ పటూ  
కున్నురని అన్నకునేవాణిణ . అయతే ప్ర వకత  (స) కళళకు 
స్తరామ పటూ కొని ఉండేవారు కాదు. (తిరిమజి') 

----- 

لَْفْصُل ال  َ ِلُث  ا      మూడవ విభాగం ث َا
 (3/1614)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 5797

ْبِن َعب َاٍس قَاَل:  عليه وسلم صىل اهللاهلِل  لُ َرُسوْ كَاَن  َعِن ا
لن ُْوِر يَْخُرُج ِمْن بَْيَ ثََناَياهُ. َرَوا هُ  أَفْلََج الث َِني ََتْيِ إِذَا َتكَل ََم ُرئَِ كَا

َرِمي ُ  ا  .الد َ
5797. (22) [3/1614 -అప్రిశోధిత్ం]  
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు రండు 
ప్ళళ మధయ కొంత ఖాళీగా ఉండేది. ప్ర వకత  (స) మాటాాడి 
నపుడు ఆ రండు ప్ళళమధయ న్నండి వెలుగు 
చిముమతునుటూ   అనిపంచేది.  (ద్వరీమ) 

 (3/1614)لَْيِه ( [ ) ُمت ََفق  عَ  23]  - 5798
لٍِك قَاَل:كَْعِب َوَعْن  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن َما

قِْطَعُة قََمٍر َوكُن َا  ْجَههُ أَن َ وَ َحّت  كَ وسلم إِذَا ُسر َ اِْسَتَناَر َوْجَهُه 
لَِك. ُمت ََفق  عَلَْيهِ     .نَْعِرُف ذَ
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5798. (23) [3/1614- ఏకీభవిత్ం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సంతో షించి 
నపుడు, అత్ని (స) ముఖవరిస్తా వెలుగుతో 
నిండిపోయేది. అత్ని (స) ముఖం చందుర డిలా ఉండేది. 
ద్వని ద్వీరా అత్ని (స) హృదయ ప్రిసిథ తిని గర హించే 

వాళళం.  (బు'ఖారీ,  ముసాిమ) 
 (3/1614)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 5799

 يَْخِدُم الن َِب  صىل اهلل عليه  ْوِدي ًا كَاَن  غََُلًما يَهُ وَعْن أَنٍَس أَن َ 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُعْودُهُ وسلم فََمرِ    فََوَجَد َض فَأََتاهُ الن َ

فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   . َرأِْسِه يَْقَرأُ الت َْوَراةَ  ِعْنَد أَبَاهُ 
 الت َْوَراةَ َعىَل ُمْوََس  ُدَك بِاهلِل ال َِذْي أَْنَزلَ وسلم: "يَا يَُهْوِدي ُ أُْنِش 

َل  قَا ََل.  قَاَل: َهْل َتِجُد ِِف الت َْوَراةِ نَْعِِتْ َوِصَفِِتْ َوَمْخَرِجْي؟"
ْل  َ بَىَل َواهلِل يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا نَِجُد لََك ِِف الت َْوَراةِ نَْعَتَك  َفَّت:ا

ْ أَْشَهُد أَْن ََل إِلَ َوِصَفَتَك َوَمْخَرَجَك َوإِ  َه إَِل َ اهلُل َوأَن ََك َرُسْوُل  ِن ِ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِْلَْصَحابِِه: "أَقِ  َهَذا  ْيُمْوا اهلِل. فََقاَل الن َ

ُكْم"ْن ِعنْ مِ  لَْوا أََخا ةِ"َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ  . َد َرأِْسِه َو  .ِِفْ "دَََلئِِل الن ُُبو َ
5799. (24) [3/1614- అప్రిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒక యూద బ్రలుడు ప్ర వకత  (స)కు 
సేవకుడుగా ఉండేవాడు. అతడు అన్నరోగాయనికి గురైతే 
ప్ర వకత  (స) అతనిు ప్రామరిశంచడానికి వెళాళరు. ఆ 
బ్రలుని తండిర  తలవదద  కూరొిని తౌరాతు 
ప్ఠిస్తు న్నుడు. అది చూచిన ప్ర వకత  (స) ఆ యూదునితో, 
''మూస్మ (అ)కు తౌరాతు ప్ర స్మదించిన ఆ అలా్లహ్(త్) 
స్మకిి! న్నవుీ తౌరాతులో న్న గుణగణాలన్న గురించి 
చూస్మవా?'' అని ప్ర శిుంచారు. ఆ యూదుడు, ''ల్లదు,'' 
అని సమాధానం ఇచాిడు. కాని ఆ బ్రలుడు, ''అవున్న 
ఓ ప్ర వకాత ! మేము తౌరాతులో మీ గుణ గణాలన్న గురించి, 
మీ దైవదౌతయం గురించి చూస్మము, మరి నేన్న అలాాహ్ 
(త్) తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరని, మీరు అలాాహ్ (త్) 
ప్ర వకత లని స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న,'' అని అన్నుడు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స) తన అన్నచరులతో, ''అతని 
తండిర ని అకకడి న్నండి తొలగంచి, మీరు మీ ధారిమక 
సోదరుని సంరక్షకులు కండి. ఒకవేళ ఈ బ్రలుడు 
మరణిసేు , అతని ఖనన సంస్మకరాలు మీరు 
నిరీరిత ంచండి,'' అని అన్నురు. (బై్నహఖీ  / దలాయలు 
న్నుబువీహ్) 

 (3/1615)[ ) صحيح (  25]  - 5800

ْيَرةَ َعِن  ِب ِ َوَعْن أَِبْ ُهَر  عليه وسلم أَن َُه قَاَل: اهلل  صىل الن َ
َرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  "إِن ََما أَنَا َرْحَمة  ُمْهَداة ". ا "ُشَعِب  َرَواهُ الد َ

 .اْلِْيَماِن"
5800. (25) [3/1615 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వాసు వం ఏమిటంటే, నేన్న అలాాహ్(త్) తరఫు న్నండి 
ప్ంప్బడిన కారుణాయనిు.'' (ద్వరీమ, బై్నహఖీ / -
షు'అబిల్  ఈమాన్) 

===== 
 عليه وسلم   َباب  ِِفْ أَْخََلقِِه َوَشَمائِلِِه صىل اهلل   - 3

3. పర వకత  (స) నైతిక్త, అలవాటా్ల 
ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا

 (3/1616)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  1]  - 5801
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َعْشَر  ُت اَخَدمْ  :ٍس قَالَ َعْن أَنَ  لن َ

َ  أُف ٍ َوََل:  ِسِنْيَ فََما قَاَل ِلْ: ََل َصَنْعَت؟ ُمت ََفق   لَْم َصَنْعَت؟ َوََل: أ
  .عَلَْيهِ 

5801. (1) [3/1616- ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సేవలో నేన్న 10 
సంవతారాలు ఉన్నున్న. ఈ మధయ కాలంలో అత్ను(స) 
నన్ను రవీంత విధంగానైెన్న కసరల్లదు, ఇంకా, ''ఈ ప్ని 
ఎందుకు చేస్మవు? ల్లద్వ ఈ ప్ని ఎందుకు చేయల్లదు,'' 
అని కూడా అనల్లదు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1616) صحيح ( [ ) 2]  - 5802
َوَعْنُه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن أَْحَسِن 

َ الن َاِس ُخلُ  َوِِفْ   .ًما لَِحاَجٍة فَُقلُْت: َواهلِل ََل أَذَْهَب  يَوْ ْرَسلَِِنْ ًقا فَأ
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  نَْفِسْي أَْن أَذَْهَب لَِما أََمَرِِنْ بِِه 

ْوِق فَإِذَا  فَ  َخَرْجُت َحّت  أَُمر َ َعىَل ِصْبَياٍن َوُهْم يَلَْعُبْوَن ِِف الس ُ
  .قََبَض بَِقَفاَي ِمْن َوَرائِْم قَْد ليه وسل  اهلل عْوِل اهلل صىلبَِرُس 
ذََهْبَت َحْيُث  فََنَظْرُت إِلَْيِه َوُهَو يَْضَحُك فََقاَل: "يَا أُنَْيُس  قَاَل:

   .ْم أَنَا أَذَْهُب يَا َرُسْوَل اهلِل. َرَواهُ ُمْسِلم  : نَعَ قُلُْت  أََمْرُتَك؟"
5802. (2) [3/1616- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అందరికంటే ఎకుకవ 
సదుగ ణ సంప్న్నులు. ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) ఒక ప్ని మీద 
ననున ప్ంప్రరు. ద్వనికి నేన్న న్న మనస్తలో తప్పకుండా 
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వెళాళలి అని ఉన్ను, అలా్లహ్ స్మకిి! 'నేన్న వెళళన్న,' అని 
అన్నును. అనంతరం నేన్న బయలుదేరాన్న. బజారు 
ప్ర కకన్నండి వెళుతూ ఉండగా, అకకడ కొందరు పలాలు 
ఆడుకుంటన్నురు. అకకడ నేన్న నిలబడిపోయాన్న. 
అకస్మమతుు గా ప్ర వకత  (స) న్న వెన్నక న్నండి న్న తల కిర ంది 
భాగానిు ప్టూ  కున్నురు. నేన్న మరలి చూసేసరికి ప్ర వకత  
(స) చిరునవుీ నవిీ, ''ఓ ఉనైెస్! నేన్న చపపన చోటిక్త 
నీవు వెళుతున్నువా?'' అని అడిగారు, నేన్న, ''అవున్న 
ప్ర వకాత ! నేన్న వెళుతున్నున్న'' అని అన్నున్న. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1616)؟ [  3]  - 5803
  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعْنُه قَاَل : كُْنُت أَْمِشْي َمعَ 

َراِب   فََجَبَذهُ  َوعَلَْيِه بُْرد  نَْجَراِِن   غَِلْيُظ الَْحاِشَيِة فَأَْدَركَُه أَعْ 
ِب ُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ نَْحِر َجَع نَ ةً َورَ َشِدْيَد َجْبَذةً 

ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  اْْلَْعَراِب ِ َحّت  نََظْرُت إِىل َصْفَحِة عَاتِِق َرُس 
ةِ َجْبَذتِِه ثُم َ قَاَل : يَا  وسلم قَْد  ِد ِمْن ِشد  أَثََرْت بِِه َحاِشَيُة الُْْبْ

لَْتَفَت إِلَْيِه َرُسْوِل اهلِل  ِذْي هلِل ال َ َماِل ا  ُمَحم َُد ُمْر ِلْ ِمْن  ِعْنَدَك فَا
 .اٍء. ُمت ََفق  عَلَْيِه صىل اهلل عليه وسلم ثُم َ َضَحَك ثُم َ أََمَر لَُه بَِعَط 

5803. (3) [3/1616- ? ] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు నేన్న ప్ర వకత  (స) వెంట 
నడుస్తు న్నున్న. ఆ సమయంలో ఆయన శరీరంపై 
గీతలు గల నజ్రాన్ దుపపటి ఉంది. ద్వని మూలలాో 
ద్వరపు గలకలు ఉన్నుయ. ద్వరిలో ఒక బదూ' ప్ర వ్కా 
(స)ను కలిస్మడు. వాడు ప్ర వకత  (స) దుప్పటి ప్టూ కొని 
బలంగా లాగాడు. ప్ర వకత  (స) జరిగ వాడికి చాలా దగగ ర 
యాయరు. ఆ వయకిత  అంత బలంగా లాగటం వలా ఆయన 
మడపై దుప్పటి గీస్తకోవటం వలా కొనిు చిహాులు 
ప్డాాయ. ఆ తరువాత ఆ బదూ', ''ఓ ము'హమమద్! మీ 
దగగ ర ఉను అలాాహ్ (త్) ధనంలో న్నండి న్నకు 
ఇపపంచండి,'' అని అన్నుడు. ప్ర వకత  (స) అతని వైెపు 
చూసి చిరునవుీ నవాీరు. ఆ తరువాత, అత్నిక్త 
కొంత  ఇవీమని  ఆదేశించారు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1616)(  لَْيهِ َفق  عَ [ ) ُمت َ  4]  - 5804
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْحَسَن   َوَعْنُه قَاَل:

لََقْد فَِزعَالن َاِس َوأَْجَودَ الن َ  أَْهُل الَْمِدْيَنِة   اِس َوأَْشَجَع الن َاِس َو
ِب ُ  ْوِت فَاْسَتْقَبلَُهُم الن َ ْنَطلََق الن َاُس قَْبَل الص َ  صىل  ذَاَت لَْيلٍَة فَا

ْوِت ُهَو يَُقْوُل: "لَْم   يه وسلماهلل عل  قَْد َسَبَق الن َاَس إىِل الص َ

ا عَلَْيِه فََرٍس ِْلَِبْ َطلَْحَة ُعْرٍي مَ َعىَل  َوُهوَ  .ُتَراُعْوا لَْم ُتَراُعْوا"
. فََقالَ  . ُمت ََفق   ": "لََقْد َوَجْدُتُه بَْحًراَسْرج  َوِِفْ ُعُنِقِه َسْيف 

  .عَلَْيهِ 
5804. (4) [3/1616- ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అందరికంటే అందంగా 
ఉండేవారు, అందరికంటే ద్వతృతీగుణం గలవారు 
ఇంకా అందరికంటే స్మహసం, వీరతీం గలవారు. ఒకరోజు 
రాతిర  మదీనహ్ ప్ర జలు శతుర వు యొకక శబద ం విని 
ఆందోళన చంద్వరు, ప్ర జలు శబద ం వచిిన వైెపునకు 
వెళాళరు. అకకడ ప్ర వకత  (స) ఉండటం చూచారు. అంటే 
ప్ర వకత  (స) అందరికంటే ముందు శబద ం వచిిన వైెపునకు 
చేరుకున్నురు. ప్ర వకత  (స) వారితో భయప్డకండి! 
భయప్డకండి! అని ఓద్వరు స్తు న్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  
(స) అబూ 'తల్'హా గురర ంపై కూరొిని ఉన్నురు. ద్వనిపై 
జీన్న ల్లదు. ప్ర వకత  (స) మడలో కరవాలం ఉంది. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స), ''న్నకైెతే ఈ గురర ం చాలా 
వేగవంతమైనదిగా అనిపంచింది,'' అని అన్నురు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1617)ِه ( [ ) ُمت ََفق  عَلَيْ  5]  - 5805
َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: َما ُسِئَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

   .ْيهِ ق  عَلَ ُمت َفَ  َل: ََل.َشْيًئا قَط ُ فََقا
5805. (5) [3/1617- ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)న్న ఎవరైన్న ఏమైనా 
అడగటం, ప్ర వకత  (స) తిరసకరించటం ఎనుడూ జరగ 
ల్లదు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1617)[ ) صحيح (  6]  - 5806
ِب ُ صىل اهلل َنًما  وسلم غَ  عليه َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرُجًَل َسأََل الن َ

  ْيَ َجَبلَْيِ فَأَْعَطاهُ إِي َاهُ فَأَََت قَْوَمُه فََقاَل: أَْي قَْوٍم أَْسِلُمْوا فَوَ بَ 
 .َما يََخاُف الَْفَقَر. َرَواهُ ُمْسِلم   اهلِل إِن َ ُمَحم ًَدا لَُيْعِطْي َعَطاءً 

5806. (6) [3/1617- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)న్న ఒక వయకిత  వచిి లోయ 
నిండా అంటే అధిక సంఖయలో మేకలు కోరాడు. 
అనంతరం అతడు అడిగననిు మేకలు ప్ర వకత  (స) 
ఇచాిరు. ఆ తరువాత ఆ వయకిత  తన జాతి వారి వదద కు 
వచిి, ఓ న్న జాతి ప్ర జలారా! ''ఇసా్మమ్ స్వీకరించండి. 
అలా్లహ్(త్) స్మకిి! నిసాందేహంగా ప్ర వకత  (స) ఎంత 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2040 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
అధికంగా ఇస్ము రంటే, ఆయన ద్వరిద్వయరనికి కూడా 
భయప్డరు,''  అని అన్నుడు. (ముసాిమ్)  

 ( 3/1617)[ ) صحيح (  7]  - 5807
 َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ِعٍم بَْيَنَما ُهَو يَِسْْيُ َمعَ  بِْن ُمْط َوَعْن ُجَبْْيِ 

َحّت   فََعِلَقِت اْْلَْعَراُب يَْسأَلُْونَُه عليه وسلم َمْقَفلَُه ِمْن ُحَنْيٍ 
وْ اْض   َسُمَرةٍ فََخَطَفْت ِردَاَءهُ فََوقََف الن َِب ُ صىل اهلل عليه  هُ إىِلَطر ُ

الِْعَضاةِ نََعم   ِِنْ ِردَائِْ لَْو كَاَن ِلْ عََددُ َهِذهِ وسلم فََقاَل: "أَْعُطوْ 
ًنا". لََقَسْمُتُه بَْيَنُكْم ثُم َ ََل َتِجُدْوِِنْ بَِخْيًَل َوََل كَُذْوًبا َوََل َجبَ  ا

   .اِري ُ الُْبخَ رَواهُ 
5807. (7) [3/1617 -దృఢం] 
జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యమ్ (ర) ప్ర వకత  (స) వెంట 'హునైన్ 
యుదధ ం న్నండి తిరిగ వస్తు నుప్పటి సంఘటన కథనం: 
మారగ ంలోని ఒక ప్ర దేశంలో కొందరు ప్లాెవాస్తలు ప్ర వకత  
(స) తో ఆలింగనం చేస్మరు. ప్ర వకత  (స) యుదధ  ధనం న్నండి 
అడగస్మగారు. మంకుప్టూ  ప్టాూ రు. ప్ర వకత  (స)న్న 
లాకుకంట్ట ఒక ముళళ చటూ  వదద కు తీస్తకువెళాళరు. 
అకకడ ప్ర వకత  (స) దుప్పటి ముళళచటూ లో చికుకకుంది. 
ప్ర వకత  (స) అకకడ ఆగ పోయారు. ఇంకా, ''న్నకు న్న 
దుప్పటి ఇచిివేయండ'' అని అన్నురు. ''నేన్న 

వాటనిుటినీ  మీకు ప్ంచుతాను, అపుపడు మీరు 
నన్ను పసిన్నరి, అబద్వధ లకోరు, ఇరుకు హృదయం 
గలవాడుగా భావించరు,'' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1617)[ ) صحيح (  8]  - 5808
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا َصىل    قَاَل: َوَعْن أَنٍَس 

ْ الَْغَداةَ َجاَء َخَدُم الَْمِدْيَنِة بِ  َماُء فََما يَأُْتْوَن َها اْل  فِيْ آنَِيهَِتِ
لَْغَد  اةِ الَْباِردَةِ فََيْغِمُس  بِإِنَاٍء إَِل َ َغَمَس يََدهُ فِْيَها فَُرب ََما َجاُؤْوهُ بِا

 .ا. َرَواهُ ُمْسِلم  يََدهُ فِْيهَ 
5808. (8) [3/1617- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ నమా'జ్ చదివిన 
తరాీత, మదీనహ్ వాస్తల సేవకులు (స్వు రలు, 
పురుషులు) తమ గనెులాో నీళుళతీస్తకొని ప్ర వకత (స) 
వదద కు చేరుకుంటారు. ప్ర తి ఒకకరి నీళళలో ప్ర వకత  (స) 
తన చేతిని ముంచుతారు. ఒకోకస్మరి చలికాలంలో 
కూడా ప్ర జలు ఉదయానేు గనెులతో నీళుళ తీస్తకొని 
వస్ము రు. ప్ర వకత  (స) తన చేతిని నీటిలో పడతారు. 
(ముసాిమ్) 

 ( 3/1617)[ ) صحيح (  9]  - 5809
َمِدْيَنِة َتأُْخُذ بَِيِد  كَانَْت أََمة  ِمْن إَِماِء أَْهِل اْل  َوَعْنُه قَاَل:

 اهلل عليه وسلم فََتْنَطِلُق بِِه َحْيُث َشاَءْت. رَواهُ  اهلِل صىلَرُسْوِل 
  .الُْبَخاِري ُ 

5809. (9) [3/1617 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మదీనహ్ వాస్తల సేవకురాళళలో 
ఒకామ ప్ర వకత  (స) చేయ ప్టూ కొని తాన్న కోరిన చోటికి 
తీస్తకువెళ్ళళది. 15 (బు'ఖారీ) 

 (3/1618)[ ) صحيح (  10]  - 5810
ْ  ُه وَعنْ  لَْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ أَن َ اْمَرأَةً كَانَْت ِِفْ َعْقِلَها َشْيء  فََقا
كَِك ِشْئِت  َل: "يَ  فََقا َحاَجةً ِلْ إِلَْيَك  ْنُظِرْي أَي َ الس ِ ُ ا أُم َ فََُلٍن ا

ُرِق َحّت  َعَها ِِفْ فََخََل مَ  .َحّت  أَقِْضي لَِك َحاَجتِك"  بَْعِض الط ُ
  .ْن َحاَجِتَها. رَواهُ ُمْسِلم  فََرَغْت مِ 

5810. (10) [3/1618 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మానసికంగా అన్నరోగాయనికి గురైన 
ఒక స్వు ర ఒక రోజు, ''ఓ దైవప్ర వకాత ! మీతో అవసరం ఉంది,' 
అని చపపంది. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), ''ఓ ఫలాన్న తలాి, నీ 
అవసరం తీరిటానికి నీవు కోరిన చోటికి వస్ము న్న,'' అని 
అన్నురు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) ఆమ వెంట ఒక 
మూలకు వెళ్ళళ ఆమతో మాటాాడవలసింది 
మాటాాడారు. (ముసాిమ్) 

 (3/1618) [ ) صحيح ( 11 ] - 5811
وَعْنُه قَاَل: لَْم يَُكْن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَاِحًشا 

ًنا َوََل َسب َاًبا كَاَن يَُقْوُل عِ وَ  ْنَد الَْمْعَتَبِة: "َما لَُه َتِرَب  ََل لََعا
ُ  َجِبْيُنُه؟"   .رَواهُ الُْبَخاِري 

5811. (11) [3/1618 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అశా్లల విషయాలు ప్లికే 
వారు కాదు, శాప్న్నరాథ లు పటేూ వారూ కాదు, తిటేూ వారూ 
కాదు. ఒకవేళ ఇతరులపై కోప్ం వసేు  కేవలం, 'అతనికి 

 

15) వివరణ-5809: అంటే అవసరం అన్నకుంటే దూరం 

తీస్తకువెళ్ళళ అకకడ తన బ్రధలన్న వయకత ప్రచుకునేది. 

దీనివలా ప్ర వకత (స) వినయవిధేయతలు, అణుకువ ఉటిూ  

ప్డుతున్నుయ. దీనివలా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే 

ప్ర వకత  (స) ప్ర తి చిను పదద  అందరిప్టా పేర మాభి 

మాన్నలతో వయవహరించే వారని తెలుస్తు ంది. 
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ఏమయంది? వాడి ముఖానికి మన్నుతగల,' అని 
అనేవారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1618)[ ) صحيح (  12]  - 5812
ْيرَ  .  : يَا قِْيَل  ةَ قَالَ وَعْن أَِبْ ُهَر َرُسْوَل اهلِل اُْدعُ َعىَل الُْمْشِرِكْيَ

ًنا َوإِن َ  ا ْ لَْم أُبْعَث لَع َ    .. َرَواهُ ُمْسِلم  "َما بُِعثُْت َرْحَمةً قَاَل: "إِِن ِ
5812. (12) [3/1618 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)న్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
తమరు అవిశాీస్తలన్న శపంచండి,' అని కోరటం 
జరిగంది. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'నన్ను శపంచేవానిగా 
చేసి ప్ంప్డం జరుగ్ల్లదు, నన్ను కారుణయంగా చేసి 
ప్ంప్డం జరిగంది'' అని అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 (3/1618) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 13]  - 5813
ِب ُ   عليه صىل اهلل َوَعْن أَِبْ َسِعْيٍد الُْخْدِري ِ قَاَل: كَاَن الن َ

 َ َشد ُ َحَياًء ِمَن الَْعْذَراِء ِِفْ ِخْدِرَها فَإِذَا َرأَى َشْيًئا يَْكَرُهُه وسلم أ
  .اهُ ِِفْ َوْجِهِه. ُمت ََفق  عَلَْيهِ َعَرفْنَ 

5813. (13) [3/1618 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తెర 
చాటలో ఉను కనెు పలాకన్ను అధికంగా సిగుగ  లజి 
కలిగ ఉండే వారు. ప్ర వకత  (స) అయష్టూ నికి, అసహాయనికి 
గురయతే, ఆయన ముఖవరిస్తాన్న చూచి 
మనసు తాీనిు గురుత ప్టేూ  వాళళం. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1618)[ ) صحيح (  14]  - 5814
لَْت: اهلل    صىلَما َرأضْيُت الن َِب َ  وَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا

تِِه َوإِن ََما ليه وسل ع م ُمْسَتْجِمًعا قَط ُ َضاِحكًا َحّت  أََرى ِمْنُه لََهَوا
   .ُم. رَواهُ الُْبَخاِري ُ كَاَن يََتَبس َ 

5814. (14) [3/1618 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)న్న నేన్న ఎనుడూ 
తీవర ంగా నవీటం చూడల్లదు. ప్ర వకత  (స) కేవలం 
చిరునవుీ నవేీవారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1618) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 15]  - 5815
لَْت: إِن َ رَ  ه وسلم لَْم يَُكْن ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليَوَعْنَها قَا

هُ اْل يَ  ُث َحِدْيثًا لَْو عَد َ ِ ُكْم كَاَن يثَحد  َعاد ُ  ْسِردُ الَْحِدْيَث كََسْرِد
 .ْيِه ق  عَلَ َْلَْحَصاهُ. ُمت َفَ 

5815. (15) [3/1618 -ఏకీభవిత్ం] 

'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నిరంతరంగా 
మాటాాడే వారు కాదు, మీరు మాటాాడినటూ . ప్ర వకత  (స) 
ఆగ ఆగ మాటాాడేవారు. ఒకవేళ ఎవరైన్న ప్ద్వలు లెకక 
పటాూ లన్న కుంటే లెకకపటూ గలరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1618)يح ( [ ) صح  16]  - 5816
ِب ُ صىل اهلل عليه  َسأَلُْت عَائَِشَة: ِن اْْلَْسَوِد قَاَل:عَ و َما كَاَن الن َ

لَْت: ِِفْ بَْيِتِه؟وسلم يَْصَنُع  َتْعِِنْ  -َنِة أَْهلِِه كَاَن َيُكْوُن ِِفْ ِمهْ  قَا
ََلةِ. رَوا -ِخْدَمِة أَْهلِِه  ََلة َخَرَج إِىل الص َ هُ فَإِذَا َحَضَرِت الص َ

 . َخاِري ُ الْبُ 
5816. (16) [3/1618- దృఢం] 
అస్వద్ కథనం: నేన్న ప్ర వకత  (స) ఇంటా్ల ఏంచేసేవారని 

'ఆయ'షహ్ (ర)న్న అడిగాన్న. ద్వనికి ఆమ సమాధాన 
మిస్తు  ప్ర వకత (స) ఇంటా్ల ఇంటిప్న్నలు చేసేవారు, అంటే 
ఇంటివారికి సేవచేసేవారు. నమా'జు సమయం అయతే 
నమా'జుకు వెళ్ళళవారు,' అని చప్రపరు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1618) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 17]  - 5817
َ َرُس  لَْت: َما ُخْي ِ ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن عَائَِشَة قَا

يْ بَْيَ أَمَ  ِن قَط ُ إَِل َ أََخَذ أَْيَسَرُهَما َما لَْم يَُكْن إِْثًما فَإِْن كَاَن إِْثًما َر
نْ ْنُه وَ اِس مِ أَبَْعُد الن َ  كَاَن  َتَقَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َما ا

ِ  وسلم لَِنْفِسِه ِِفْ َشْيٍء قَط ُ إَِل َ أَْن يُْنتَ  َهَك ُحْرَمُة اهلِل فََيْنَتِقُم لِِل 
  بَِها.

5817. (17) [3/1618 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)  ఎపుపడైెన్న రండు 
ప్న్నలలో ఒకద్వనిు ఎన్నుకునే అవకాశం లభిసేు  
ఆయన ఎపుపడూ స్తలువైెన ప్నిని ఎన్నుకునే వారు, 
అయతే అది ప్రప్ కారయం కాకుండా ఉంటేనే. ఒకవేళ ఆ 
స్తలువైెన ప్ని ప్రప్కారయం అయతే ప్ర జలందరికంటే 
ఆయన ద్వన్నుండి దూరంగా ఉండేవారు. ఇంకా ప్ర వకత  
(స) తన కోసం ఏ విషయంలోనూ ప్ర తీకారం తీరుికునే 

వారు కారు. అయతే నిషిద్వధ లకు గురిఅయతే మాతర ం 
దైవప్రర తి కోసం ప్ర తీకారం తీరుికునేవారు, 
శికిించేవారు.16 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

16) వివరణ-5817: దైవప్రర తి కోసం నిషిద్వధ లకు గురయేయ 

వారిని శికిించే వారు. అంటే ధారిమక నిషిద్వధ లకు ప్రలపడిన 
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 (3/1619) [ ) صحيح ( 18]  - 5818

لَْت:   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َما َضَرَب َرُسْولُ وَعْنَها قَا
يَُجاِهَد ِِفْ  أَْن ا إَِل َ َخاِدمً  لَِنْفِسِه َشْيًئا قَط ُ بَِيِدهِ َوََل اْمَرأَةً َوََل 

ِبِه إَِل َ أَْن  َسِبْيِل اهلِل َوَما نِْيَل ِمْنُه َشْيء  قَط ُ فََيْنَتِقُم ِمْن َصاحِ 
. َرَواهُ ُمْسِلم  يُْنَتَهَك َشْيء  ِمْن َمَحاِرِم  ِ    . اهلِل فََيْنَتِقُم لِِل 

5818. (18) [3/1619 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఏన్నడూ ఎవరినీ 
తన చేతోు  శికిించల్లదు. అంటే మనిషిని, స్వు రని, 
సేవకులిు. అయతే, అలాాహ్ (త్) మారగ ంలో 
పోరాడుతూ ఆయన చేతులాో చంప్బడేవారు. ప్ర వకత  
(స)కు ఒకరివలా హానికలిగ, ప్ర వకత  (స) ఆ వయకిత తో 
ప్ర తీకారం తీరుికునుటూ  ఏన్నడూ జరగల్లదు. 
అయతే ఒకవేళ నిషిద్వధ లకు గురయతే అలాాహ్(త్) 
ఆదేశానిు పూరిత చేయటానికి, దైవప్రర తి కోసం ప్ర తీకారం 
తీరుికునేవారు, అంటే,  శికిించేవారు. (ముసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ     రండవ విభాగం ا
 (3/1619) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 5819

أَنَا  وسلم وَ  هلل عليهَخَدْمُت َرُسْوَل اهلِل صىل ا َعْن أَنٍَس قَاَل:
ْبُن ثََماٍن ِسِنْيَ َخَدْمُتُه َعْشَر ِسِنْيَ فََما ََلَمِِنْ َعىَل َشْيءٍ  قَط ُ   ا

 ِمْن أَْهلِِه قَاَل: "دَُعْوهُ فَإِن َُه لَْو  أَِت فِْيِه َعىَل يََدي َ فَإِْن ََلَمِِنْ ََلئِم  
 ِِفْ  َهِقي ُ الَْبيْ  َوَرَوى لَْفُظ "الْمََصاِبْيِح"  قُِضَي َشْيء  كَاَن". َهَذا

  ."ُشَعِب اْلِْيَماِن". َمَع َتْغِيْْيِ يَِسْْيٍ 
5819. (19) [3/1619 -అప్రిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: న్నకు 8 సంవతారాల వయస్తా 
ఉనుప్పటి న్నండి ప్ర వకత  (స)కు సేవచేస్తు న్నున్న. 
అప్పటి న్నండి నిరంతరంగా 10 సంవతారాల వరకు 
ప్ర వకత  (స) కు సేవచేస్మన్న. ఈ మధయ కాలంలో న్నవలా 
పొరప్రట జరగటం, ప్ర వకత  (స) నన్ను కోప్పడటం 
జరగల్లదు. ఒకవేళ ఇంటి వారిలో న్నండి ఎవరైన్న నన్ను 
చీవాటాపడితే, ప్ర వకత  (స), ''పోనీ, వాడిని చీవాటా 
పటూ కండి, వాసు వం ఏమిటంటే జరగవలసింది ఎలాగూ 
జరుగుతుంది,'' అని అనేవారు.    (మస్మబీహ,  బై్నహఖీ / 

-షు'అబిల్ ఈమాన్) 
 

వారిని అంటే దంగతనం, వయభిచారం మొదలైెన వాటికి 

తగన విధంగా శికిించేవారు. 

 (3/1619)[ ) صحيح (  20]  - 5820
لَْت  : لَْم يَُكْن َرُسْوُل اهلِل صىل  وَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا

اًبا ِِفْ اْْلَْسَواِق َوََل  وسلم فَاِحًشا َوََل  اهلل عليه  ًشا َوََل َسخ َ ِ  ُمَتَفح 
َلِكْن  َئَة َو ي ِ َئِة الس َ ي ِ لس َ َي  يَْعفُ يَْجِزْي بِا ِمِذي ُ  ْصَفُح.ْو َو ْ    .َرَواهُ الّت ِ

5820. (20) [3/1619 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అశా్లలం మాటాాడే 
వారు కాదు. ఇంకా విచిలవిడిగా అశా్లల ప్లుకులు 
ప్లికేవారు కాదు. ఇంకా బజారులాో కోలాహలం 
చేసేవారు కాదు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) చడుకు చడుద్వీరా 
ప్ర తీకారం తీరుికునేవారు కాదు. అయతే క్షమించటం, 
మనిుంచటం చేసేవారు. (తిరిమజి') 

 (3/1619)لم تتم دراسته (  [ ) 21]  - 5821
ِب ِ  ُث َعِن الن َ ِ   صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه كَاَن َوَعْن أَنٍَسُيَحد 

يُِجْيُب دَْعَوةَ  يَُعْودُ  َيْتَبُع الَْجَناَزةَ َو ْيَض َو َيرْ  لُْوِك  الَْممْ الَْمِر كَُب َو
ُمهُ  بُْن   الِْحَماُر لََقْد َرأَْيُتُه يَْوَم َخْيَْبَ َعىَل ِحَماٍر ِخَطا . َرَواهُ ا لِْيف 

  .اْلِْيَماِن"َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب 
5821. (21) [3/1619 -అప్రిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) గురించి మాటాాడుతూ, ''ప్ర వకత  

(స) వాయధిగర స్తు నిన ప్రామరిశంచే వారు, జన్న'జహ్ 
వెంట వెళ్ళళవారు, సేవకుల ఆహాీన్ననిు స్వీకరించే 
వారు, గాడిదపై కూరుిని వెళ్ళళవారు, నేన్న ఖైబర్ 
న్నడు ప్ర వకత  (స)న్న గాడిదపై కూరోివటం చూస్మను, 
ద్వని కళ్ళం ఖరిూరపు ఆకులతో చేయబడి ఉంది,'' అని 
అన్నురు. (ఇబ్ను మాజహ్, బై్నహఖీ -/ షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 (3/1619)[ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 5822
لَْت: كَاَن  ه وسلم  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليوَعْن عَائَِشَة قَا

يَِخْيُط  َيْعَمُل ِِفْ بَْيِتِه كََما يَْعَمُل أََحُدكُْم  يَْخِصُف نَْعلَُه َو ثَْوبَُه َو
لَْت: كَاَن بََش  َتُه  ْفلِْي َشِر يَ َن الْبَ ًرا مِ ِِفْ بَْيِتِه َوقَا يَْحلُِب َشا ثَْوبَُه َو

ِمذِ  ْ يَْخِدُم نَْفَسُه. َرَواهُ الّت ِ    .ي ُ َو
5822. (22) [3/1619- అప్రిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన చపుపలన్న 
తాన్న సీయంగా కుటూ కునేవారు, తన బటూ లన్న తాన్న 
సీయంగా కుటూ కునే వారు, మీలాగే ప్ర వకత  (స) తన 
ఇంటా్ల ప్న్నలు చేసేవారు, ఇంకా ప్ర వకత  (స) మన్నషులాో 
ఎటవంటి వయకిత  అంటే తన పేళుళ తానే తీస్తకునేవారు. 
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మేకప్రలు సీయంగా తానే పతికేవారు. ఇంకా తనప్ని 
తానే,  చేస్తకునే వారు.  (తిరిమజి')  

 (3/1620) [ ) لم تتم دراسته ( 23]  - 5823
دََخل نََفر  َعىَل َزْيِد بِْن قَاَل: اِبٍت  بِْن ثَ َوَعْن َخاِرَجَة بِْن َزْيدِ 

 َ ثََنا أ لُْوا لَُه: َحد  َحاِدْيَث َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه  ثَاِبٍت فََقا
كَاَن إِذَا نََزَل الَْوْحُي بََعَث إَِل َ فََكَتْبُتُه وسلم قَاَل: كُْنُت َجاَرهُ فَ 

ْنَيا ذَ  ك ََرنَا الد ُ ك َْرنَا اْْلِخَرةَ ا َوإِذَ َمَعنَ  َكَرَها لَُه فَكَاَن إِذَا ذَ ا ذَ
ك َْرنَا الط َ  َكَرَها َمَعَنا َوإِذَا ذَ ثُُكْم ذَ ِ َكَرهُ َمَعَنا فَكُل ُ َهَذا أَُحد  َعاَم ذَ

ِمِذي ُ َعْن َرُسْوِل اهللِ  ْ   .  صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ الّت ِ
5823. (23) [3/1620  -అప్రిశోధిత్ం] 
'ఖారిజహ్ బిన్ 'జైద్ బిన్ స్మ'బిత్ (ర) కథనం: 
కొందరు ఒక బృందంగా 'జైద్ బిన్ స్మ'బిత్ (ర) దగగ రకు 
వచాిరు. వారు ప్ర వకత  (స)కు సంబంధించిన 'హదీస్త' 
లన్న వినిపంచమని కోరారు. అపుపడు అత్డు(స) ఇలా 
తెలిప్రడు, ''నేన్న ప్ర వకత  (స) పొరుగునే ఉండేవాణిణ . ప్ర వకత  
(స)పై దైవవాణి అవతరించినపుడు, నన్ను పలిపంచే 

వారు, నేన్న ప్ర వ్కా (స) ఆదేశాన్నస్మరం దైవవాణిని రాసే 

వాణిణ . ఇంకా ప్ర వకత  (స) మేము ప్రర ప్ంచిక విషయాలు 
మాటాాడితే, అత్ను (స) కూడా ప్రర ప్ంచిక విషయాలు 
మాటాాడేవారు. ఒకవేళ మేము ప్రలోక విషయాలు 
మాటాాడితే ప్ర వకత  (స)కూడా ప్రలోకవిషయాలు 
మాటాాడేవారు. ఇంకా మేము అను ప్రనీయాల గురించి 
మాటాాడితే, ప్ర వకత  (స) కూడా అను ప్రనీయాల గురించి 
మాటాాడేవారు. ఈ విషయాలనిు ప్ర వకత (స)కు 
చందినవని మీకు చబుతున్నున్న.'' (తిరిమజి') 

 (3/1620) [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 5824
َ َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علي فََح ذَا َصااَن إِ ه وسلم ك

ُجَل لَْم يَْْنِعْ يََدهُ ِمْن يَِدهِ َحّت  يَُكْوُن ُهَو ا ُع يََدُه الر َ ل َِذْي يَْْنِ
 يَُكْوُن ُهَو ال َِذْي يَْصِرُف  َوََل يَْصِرُف َوْجَهُه َعْن َوْجِهِه َحّت  

ًما ُرْكَبَتْيِه بَْيَ  لَْم يَُر ُمَقد  لَُه.   ِلْيٍس يََدْي جَ َوْجَهُه َعْن َوْجِهِه َو
ِمِذي ُ  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

5824. (24) [3/1620 -అప్రిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇతరులతో కరచాలనం 

(ముస్మఫహ్) చేసేు , ఆ వయకిత  తన చేతిని తనవైెపు లాకోక 
నంత వరకు ప్ర వకత  (స) తన చేతిని లాకుకనేవారు కాదు. 

అదేవిధంగా ప్ర వకత  (స) ఒక వయకిత  తన ముఖానిు తిర పుప 
కోనంత వరకు తన ముఖానిు తిర పుపకునేవారు కాదు. 
అదేవిధంగా ప్ర వకత  (స) తన ముందు ఉననవారి వైెపు 
కాళుళ చాచి కూరోివడం నేన్న చూడల్లదు.'' (తిరిమజి') 

 (3/1620) [ ) لم تتم دراسته ( 25]  - 5825
ْيًئا  ِخُر شَ  يَد َ كَاَن ََل وَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 

ِمِذي ُ  ْ    .لَِغٍد. َرَواهُ الّت ِ
5825. (25) [3/1620 -అప్రిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన కోసం రేప్టికి ఏ 
వస్తు వునూ ఉంచేవారు కారు.17 (తిరిమజి') 

 (3/1620) [ ) لم تتم دراسته ( 26]  - 5826
اهلل عليه   صىل ُل اهللِ َن َرُسوْ َوَعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: كَا

ن َِة" ْمِت. َرَواهُ ِِفْ "َشْرِح الس ُ ْيَل الص َ    .وسلم َطِو
5826. (26) [3/1620 -అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
స్మధారణంగా మౌనంగా ఉండేవారు.(షర్'హుస్తానుహ్) 

 (3/1620)[ ) لم تتم دراسته ( 27]  - 5827
َ ِبٍر قَْن َجاعَ وَ  اَن ِِفْ كَََلِم َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  اَل: ك

. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َتْرتِْيل  َوَتْرِس     .ْيل 
5827. (27) [3/1620- అప్రిశోధిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాటాాడినపుపడు ఒకోక 
ప్దం విడివిడిగా సపషూ ంగా ఆగఆగ మాటాాడేవారు. 
(అబూ  ద్వవూద్) 

 (3/1620)[ )إسناده جيد(  28]  - 5828
لَْت: يه وسلم اهلِل صىل اهلل عل  َما كَاَن َرُسْولُ  َوَعْن عَائَِشَة قَا

 َ َلِكن َُه ك ُكْم َهَذا َو اَن يََتكَل َُم بِكَََلٍم بَْيَنُه فَْصل   يَْسِردُ َسْردَ
ِمِذي ُ  يَْحَفْظُه َمْن َجلََس إِلَْيِه. َرَواهُ  ْ    .الّت ِ

5828. (28) [3/1620 -ఆధారాలు ఆమోదయోగ్యం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మీలా నిరంతరం 
మాటాాడేవారు కాదు. ప్ర వకత  (స) మాటాాడితే, ఒకోక 
ప్దం, వాకయం ఆగఆగ ప్లికేవారు. శర దధ గా వినేవాడు, 
వాటిని  గురుత   చేస్తకోగలడు. (తిరిమజి')  

 
17) వివరణ-5825: ప్ర వకత  (స)కు అలాాహ్(త్)పై పూరిత  
నమమకం ఉండేది. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) తనకోసం రేప్టికి 
ఏ వస్తు వునూ ఉంచేవారు కారు. 
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 (3/1620)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 5829

هلِل بِْن الَْحاِرِث بِْن َجْزٍء قَاَل: َما َرأَْيُت أََحًدا ْبِد اَعْن عَ وَ 
ًما ِمْن َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلمأَْكثَ  َرَواهُ   .َر َتَبس ُ
 ْ    .ِمِذي ُ الّت ِ

5829. (29) [3/1620- అప్రిశోధిత్ం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'హారిస్' బిన్ జు'జ్ఇ' (ర) కథనం: నేన్న 
ప్ర వకత  (స) కంటే అధికంగా చిరునవుీ నవేీ వారిని 
ఎవరినీ చూడల్లదు. (తిరిమజి') 

 (3/1621)[ ) لم تتم دراسته (  30]  - 5830
كان َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه  :اهلِل بِْن َسََلٍم قَالَ َوَعْن َعْبِد 
ُث يُْكِثرُ وسلم إِذَا  َماْرفََع َطْرفَُه إِىل أَْن يَ َجلََس يََتَحد َ اهُ  َروَ ِء.الس َ
 أَبُْو دَاُودَ  

5830. (30) [3/1621-అప్రిశోధిత్ం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
కూరొిని మాటాాడినపుడు, అపుపడపుపడూ ఆకాశం 
వైెపు చూసేవారు. (అబూ  ద్వవూద్) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగం ا
 (3/1621)[ ) صحيح (  31]  - 5831
َما َرأَْيُت أََحًدا كَاَن  ْيٍد َعْن أَنٍَس قَاَل:ِن َسعِ ْمِرو بْ َعْن عَ 

لِْعَياِل ِمْن َرُسْوِل اهللِ أَْرحَ  كَاَن   . صىل اهلل عليه وسلمَم بِا
َضًعاإِبَْراِهْيُم  ْبُنُه ُمْسَّتْ ِِفْ َعَواِل الَْمِدْيَنِة فَكَاَن يَْنَطِلُق  ا

َخُن َوكَاَن ِظْئُرهُ قَْيًنا لَُيد َ ن َُه ْيَت َوإِ َونَْحُن َمَعُه فَيْدُخُل الْبَ 
َ إِبَْراهِ فََيأُْخُذهُ فَُيَقب ِلُُه ثُ  و: فَلَم َا ُتِوِف ِ  .ْيُم م َ يَْرِجُع. قَاَل َعْمر 

ْبِِنْ َوإِن َُه  ُل اهلل صىل اقَاَل َرُسوْ  هلل عليه وسلم: "إِن َ إِبَْراِهْيَم ا
ن َرَضاَعُه ِِف الَْجن َِة". ْكِمََل ْيِن تُ لَِظْئرَ  َماَت ِِفْ الث َْدِي َوإِن َ لَهُ 

  .َرَواهُ ُمْسِلم  
5831. (31) [3/1621-దృఢం]  
'అమ్ర్ బిన్ స'యీద్, అనస్ (ర) ద్వీరా కథనం: తన 
భారాయబిడాలపై ప్ర వకత  (స) కంటే దయామయులు, ఆదర 
ణీయులన్న నేన్న ఎవరినీ చూడల్లదు. ప్ర వకత  (స) 
కుమారుడు ఇబ్రర హీమ్న్న మదీనహ్లోని ఒక వీధిలో ఒక 
ద్వయవ్దు కు ప్రలు ప్టూ టానికి ప్ంప్డం జరిగేది. ప్ర వకత  
(స) అత్నిని చూడాానికి వెళ్ళళనపుడు మేము ప్ర వకత  (స) 
వెంట వెళ్ళళ వాళళం. ప్ర వకత  (స) అకకడకు చేరి ఇంటి 

లోప్లికి వెళ్ళళ తన బిడాన్న ఎతుు కొని ముద్వద డి తిరిగ 
వచేివారు. ఇబ్రర హీమ్ మరణించినపుడు ఇబ్రర హీమ్ 
న్న కొడుకు, ప్రలుతార గే వయస్తాలో మరణించాడు. 
సీరగ ంలో వాడి కోసం ప్రలు ప్టేూ  స్వు రలు ప్ర తేయకించబడి 
ఉన్నురు. వారు సీరగ ంలో అత్డ ప్రలు ప్టేూ  గడువున్న 
పూరిత  చేస్తు న్నురు,' అని అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 (3/1621)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 5832
  ِل ي ًا يَُقاُل لَُه: فََُلن  َحْب  كَاَن لَُه َعىَل َرُسوْ ُهْودِ أَن َ يَ  عَلِي ٍ َوَعْن 

نِْْيُ فََتَقاَض اهللِ  ه   الن َِب  صىل اهلل علي صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ دَنَا
ْ   .وسلم فََقاَل لَُه: "يَا يَُهْوِدي ُ َما ِعْنِدْي َما أُْعِطْيَك". قَاَل: فَإِِن ِ

. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َحّت   َحم َُد  يَا مُ ََل أُفَاِرقَُك  ُتْعِطَيِِنْ
فََجلََس َمَعُه فََصىل  َرُسْوُل اهلِل   .إِذَا أَْجِلُس َمَعَك": " عليه وسلم
ْهَر َوالَْعْصَر َوالَْمْغِرَب َوالِْعَشاءَ  صىل اهلل عليه  اْْلِخَرةَ  وسلم الظ ُ

عليه وسلم   اهلل هلِل صىلُسْوِل اَوكَاَن أَْصَحاُب رَ  .َوالَْغَداةَ 
َيَتَوع ُدْونَهُ  دُْونَُه َو ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وْ ُس  رَ فََفِطَن  .يََتَهد َ

لُْوا:  .يَا َرُسْوَل اهلِل يَُهْوِدي   يَْحِبُسَك  َما ال َِذْي يَْصَنُعْوَن بِِه. فََقا
َ فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "َمَنَعِِنْ رَ  ْ أ ِلَم  ْن أَْظ ب ِ

هُ"مُ  َل الن ََهارُ  .َعاَهًدا َوَغْْيَ : أَْشَهُد أَْن  الَ قَ .فَلَم َا َتَرج َ الَْيُهْوِدي ُ
  .ُسْوُل اهلِل َوَشْطُر َماِلْ ِِفْ َسِبْيِل اهللِ ََل إِلََه إَِل َ اهلُل َوأَْشَهُد أَن ََك رَ 

َ بَِك إِ  أََما َواهلِل َما فََعلُْت ِبَك ال َِذْي فََعلُْت  إِىل نَْعِتَك ِِفْ  ْنُظرُ َل  ِْل
َمْولُِدهُ بَِمك ََة َوُمَهاَجُرهُ بَِطْيَبًة   اهللِ  الت َْوَراةِ: ُمَحم َُد بُْن َعْبدِ 

اِم لَيْ وَ  لش َ َس بلَْفِظ وََل غَلِْيٍظ َوََل َسخاٍب ِِف اْْلَْسَواِق  ُملُْكُه بِا
لُْفْحِش َوََل قَْوِل الْخَ  َ  .َناَوََل ُمَتَزي ٍ بِا  إِلََه إَِل َ اهلُل  أَْن ََل ْشَهُد أ

َوكَاَن   . فَاُحُكْم فِْيِه بَِما أََراَك اهللُ ِلْ َماَوأَن ََك َرُسْوُل اهلِل َوَهَذا 
ةِ"لَْماِل. َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ الَْيُهْوِدي ُ كَِثْْيَ ا    . "دَََلئِِل الن ُُبو َ

5832. (32) [3/1621 -అప్రిశోధిత్ం] 
'అలీ (ర) కథనం: ఒక యూదుడు ఉండేవాడు, అతనిు 
ప్ండితుడిగా భావించటం జరిగేది. ప్ర వకత  (స) పై అతని 
బ్రకీ ఉండేది. అతడు వచిి అడిగాడు, ప్ర వకత  (స) 
అతనితో, 'ప్ర స్తు తం నీకు ఇవీడానికి న్న దగగ ర ఏమీ 
ల్లదు' అని అన్నురు. ద్వని కావయకిత , 'ఓ ము'హమమద్ 
న్నవుీ న్న బ్రకీ ఇవ్వనంత వరకు నేన్న నీ దగగ రన్నండి 
కదలన్న,' అని అన్నుడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'సరే, 
నేన్న నీ దగగ ర కూరుిండిపోతాన్న,' అని ప్లికి, ఆ వయకిత  
ప్ర కకన కూరుిన్నురు. ఆ కూరుిను చోటే ప్ర వకత  (స) 
''జుహర్, 'అ'స్ర్, మ'గర బ్, 'ఇష్ట' మరుసటి రోజు ఫజ్ర్ 
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నమా'జులు చదివారు. ఈ ప్రిసిథ తి చూచి అన్నచరులు 
ఆ యూదుణి్ణ హెచిరించారు. అది గమనించిన ప్ర వకత  
(స) వారిని వారించారు. అపుపడు అన్నచరులు, 'ఓ 
అలాాహ్ ప్ర వకాత ! ఒక యూదుడు మిమమలిు ఆప 
ఉంచాడు.' అపుపడు ప్ర వకత  (స) వారితో, ''వాగాద నం 
చేయబడిన వారవరైన్న సరే, వారిపై అతాయచారం 
చేయడానిు అలాాహ్ (త్) వారించాడని అన్నురు. 
ప్గలు కొంత గడచిన తరాీత ఆ యూదుడు, 'అలాాహ్ 
తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరని, తమరు అలాాహ్ ప్ర వకత  
అని నేన్న స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న.  న్న ధనంలోని సగ్ం  
భాగం  అలా్లహ్ మారగ ంలో ఇస్తు న్నున్న. అలా్లహ్ స్మకిి! 
నేన్న మీ ప్టా ఇలా ఎందుకు ప్ర వరిత ంచానంటే తౌరాతులో 
ఉను గుణగణాలు మీలో ఉన్నుయా ల్లద్వ చూద్వద మని 
అలా చేస్మన్న. తౌరాతులో ముహమమద్ బిన్ అబుద లాాహ్ 
మకకహ్ లో జనిమస్ము రు, మదీనహ్ వైెపు వలస 
వెళతారు, అత్ని (స) అధికారం సిరియా వరకు 
ఉంటంది, అతడు అశా్లల ప్లుకులు ప్లకడు, కఠిన 
హృదయుడుకాడు, బజారులాో కలాోలం సృషిూ ంచేవాడు 
కాడు, బూటకమాటలు మాటాాడేవాడు కాడు,' అని 
ఉంది. నేన్న అలాాహ్ తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరని, 
తమరు అలాాహ్ ప్ర వకత  అని స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న. ఇది న్న 
ధనం అలాాహ్ ఆదేశంతో దీనిు మీరు కోరిన చోట ఖరుి 
చేయండి,' అని అన్నుడు. ఎందుకంటే ఆ యూదుడు 
ధనవంతుడు. (బై్నహఖీ/దలాయలు నుబువీహ్) 

 (3/1622)[ ) صحيح (  33]  - 5833
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :قَالَ  أَْوَف   أَِبْ وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن 
كْ  ِ رُ وسلم يُْكِثُر الذ  ُيَقص ِ ََلةَ َو ُيِطْيُل الص َ ُيِقل ُ الل َْغَو َو   َر َو

َ الُْخْطَبَة َوََل يَأْنُِف أَْن يَْمِشَي مَ  َمْسِكْيِ فََيْقِضَي   َواْل ْرِملَةِ َع اْْل
َرِمي ُ  َوالد َ َرَواهُ الن ََسائِ ُ   الَْحاَجَة.    .ا

5833. (33) [3/1622 -దృఢం] 
అబుద లాాహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) దైవ 

ధాయనంలో అధికంగా, అనవసరమైన మాటలాో చాలా 
తకుకవగా ఉండేవారు, నమా'జున్న దీరఘ ంగా, ఖుతాా న్న 
సంకిిప్ు ంగా చేసేవారు. అన్నథలు, వితంతువుల వెంట 
నడవటానిు ఏ విధమైన అవమానంగా భావించేవారు 
కారు. ఇంకా వారి అవసరాలన్న తీరేివారు. (నస్మయ', 
ద్వరీమ)  

 (3/1622) [ ) ضعيف ( 34 ] - 5834
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: إِن َ  ا ََل  وَعْن عَلِي ٍ أَن َ أَبَا َجْهِل قَاَل لِلن َ

بُ نُ  ِ َل َكذ  ُب بَِما ِجْئَت ِبهِ َك َو ِ : هِْيْ فِ اىل فَأَْنَزَل اهلُل َتعَ  .ِكْن نَُكذ 
َياِت ا لِِمْيَ بِآ ا َلِكن الظ َ بُْونََك َو ِ ؛  هلِل يَْجَحُدْوَن ]فَإِن َُهْم ََل يَُكذ 

6 :33].  ُ ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ
5834. (34) [3/1622 -బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)న్న అబూ జహల్, ''ఓ 
ము'హమమద్! మేము నిన్ను వయతిరేకించటం ల్లదు, 
కేవలం మేము నీవు తెచిిన ధరామనిు 
వయతిరేకిస్తు న్నుము'' అని అన్నుడు. అపుపడు అలాాహ్ 
(త్) వారి గురించి: ''క్తని నిశచయంగా, వారు అసత్య 
వ్ంతుడవ్ని తిరసకరించేది నినున క్తదు. వాసత వానిక్త ఆ 
దురామరుగ లు అలాాహ్ సూచనలను తిరసక 
రిస్తు న్నురు.'' (అల్ అన్ఆమ్, 6:33). (తిరిమజి') 

 (3/1622) [ ) لم تتم دراسته ( 35]  - 5835
لَْت: "يَا   صىل اهلل عليه وسلم: ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  وَعْن عَائَِشَة قَا

َهِب َجاَءِِنْ  َرْت َمِعَي ِجَباُل الذ َ   َوإِْن  َملَك  عَائَِشَة لَْو ِشْئُت لََسا
ُ َتُه لَُتَساِوي اْلَكْعَبَة فََقاَل: إِن َ َرب ََك يُ ُحْجزَ  ََلَم عَلَيْ  ْقِرأ َك الس َ

َيُقْوُل:  فََنَظْرُت إِىل   ".َت نَِبي ًا َمِلكًاإِْن ِشْئَت نَِبي ًا َعْبًدا َوإِْن ِشئْ "َو
َر إَِل َ أَْن َضْع نَفْ  ََلُم فَأََشا ْيل عَلَْيِه الس َ  .َسَك"ِجْْبَ

5835. (35) [3/1622 -అప్రిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 

'ఆయ'షహ్! ఒకవేళ నేన్న అలాాహ్(త్)న్న ధన 
సంప్దలు కోరితే, న్న వెంట బంగారు కొండలు 
నడుస్ము య. న్న దగగ రకు ఒక దైవదూత వచాిడు. అతని 
నడుము క'అబహ్ అంత వెడలుప ఉంది. ఆ దైవదూత, 
'మీ ప్ర భువు మీకు సలామ్ చబుతున్నుడు. ఇంకా మీరు 
కోరితే, మిమమలిు స్తధారణ మానవునిగా, ప్ర వకత గా 
చేస్ము ము, ల్లద్వ మీరు కోరితే మిమమలిు చకర వరిత గా 
చేస్ము ము,' అని అన్నుడు. అది విని నేన్న జిబ్రర ల్ వైెపు 
చూచాన్న. ఆయన నన్ను వినయ విధేయతలన్న 
అన్నస రించవలసిందిగా  సలహా  ఇచాిరు.''  

 (3/1622)) لم تتم دراسته ( [  36]  - 5836
ْبِن َعب َاٍس: فَ  َيِة ا لْتَ َوِِفْ ِرَوا عليه  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َفَت ا

لُْمْسَتِشْْيِ لَ  ْيَل كَا ْيُل بَِيِدهِ أَْن وسلم إِىل ِجْْبَ َر ِجْْبِ ُه فَأََشا
لَْت: فَكَاَن َرُس  .َتَواَضَع. فَُقلُْت: "نَِبي ًا َعْبًدا" اهلل    صىلْوُل اهللِ قَا
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لَِك ََل يَأْكُُل ُمت َكِأ يَُقْوُل:ع ُ  ليه وسلم بَْعَد ذَ َما يَأْكُُل ُل كَ"آك

ن َةِ  "شَ اهُ ِِفْ َروَ  .ِلُس الَْعْبُد"الَْعْبُد َوأَْجِلُس كََما يَْج   ."ْرِح الس ُ
5836. (36) [3/1622- అప్రిశోధిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్ వైెపు 
సలహా కోరుతూ చూచారు. అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ) తన 
చేతోు  సైగచేస్తు  అణకువ, వినయవిధేయతలన్న 
అన్నసరించమని సలహా ఇచాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 
''నిసాందేహంగా నేన్న అలాాహ్(త్) ద్వస్తణిణ , ఆయన 
ప్ర వకత న్న,' అని  అన్నురు.''  

'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 
ఎనుడూ చేరబడి తినేవారు కాదు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) 
''నేన్న సేవకునిలా తింటాన్న, సేవకునిలా 
కూరుింటాన్న,''  అని  అనేవారు. (షర్'హుస్తానుహ్) 

===== 
 ِي َوَبْدِء الَْوحْ   ََاُب الَْمْبَعِث ب  -4

4. ముహమ్మద్ (స) దైవదౌత్యం, దైవవాణి 
పార ర్ంభం 

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం  ا
 (3/1623)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  1]  - 5837

بِْن َعب َاٍس قَالَ  ىل اهلل عليه وسلم  َث َرُسْوُل اهلِل ص عِ : بُ َعِن ا
َة ثَََلَث َعَشَرةَ َسَنًة يُْوََح إِلَْيِه ثُم َ أُِمَر  ِْلَْربَِعْيَ َسَنًة فََمَكَث بَِمك َ 

لِْهْجَرةِ فََهاَجَر َعْشَر ِسِنْيَ وَ  ْب َماَت وَ بِا ٍث و َِست ِْيَ  ُن ثَََل ُهَو ا
 َسَنًة. 

5837. (1) [3/1623 -ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు 40 
సంవతారాల వయస్తాలో దైవదౌతయం లభించింది. ఆ 
తరు వాత 13 సంవతారాల వరకు ప్ర వకత  (స) మకక 
హ్లో ఉన్నురు. ఈ కాలంలో ప్ర వకత  (స) పై దైవవాణి 
అవతరిస్తు  ఉంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స)కు 
వలసపోయే ఆదేశం ఇవీబడింది. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 
మకకహ్ న్నండి వలస వెళాళరు. మదీనహ్లో 10 
సంవతారాల వరకు ఉన్నురు. మరణించి నపుడు ప్ర వకత  
(స)  వయస్తా 63 సంవతారాలు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1623) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 2]  - 5838
  اَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَِمك ََة َخْمَس َل: أَقَُه قَاَوَعنْ 
ْوءَ  َرةَ َعَش  َيَرى الض َ ْوَت َو ى  َسْبَع ِسِنْيَ َوََل يَرَ  َسَنًة يَْسَمُع الص َ

َ َوُهَو   لَْمِدْيَنِة َعْشًراَوُتُوِف ِ َشْيًئا َوثََماُن ِسِنْيَ يُْوََح إِلَْيِه َوأَقَاَم بِا
. ُمت ََفق  عَلَْيهِ ِستو َ  ٍس ْبُن َخمْ ا    .ْيَ

5838. (2) [3/1623- ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) దైవదౌతయం 
లభించిన తరువాత మకాకలో 15 సంవతారాలు 
ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) మొదటి 7 సంవతారాలు జిబ్రర ల్ 
ప్లుకులు వినేవారు. ఆశిరయకరమైన వెలుగున్న 
చూచేవారు. అది తప్ప మరేమీ కనిపంచేది కాదు. 
తరువాత 8 సంవతారాలలో దైవవాణి అవతరించేది. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) మదీనహ్లో 10 సంవతారాలు 
ఉన్నురు. మరణించి నపుడు అత్ని(స) వయస్తా 65 
సంవతారాలు.18 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1623)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  3]  - 5839
ُمت ََفق   َعىَل َرأِْس ِست ِْيَ َسَنًة. اهلُل  ف َاهُ اَل: َتوَ َوَعْن أَنٍَس قَ

  .عَلَْيهِ 
5839. (3)  [3/1623 -ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: అలాాహ్(త్) ప్ర వకత  (స)కు 60 
సంవతారాలు పూరత వగానే మరణం ప్ర స్మదించాడు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 
18) వివరణ-5838: ప్ర వకత  (స) వయస్తా విషయంలో 

అనేక ఉలా్లఖన్నలు ఉన్నుయ. దీనికంటే ముందు 

'హదీస్త'లో 63 సంవతారాలు అని ఉంది. ఈ 'హదీస్త'లో 

65 సంవతారాలు అని ఉంది. రాబోయే 'హదీస్త'లో 60 

సంవతారాలు అని ఉంది. ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) 

ఉలా్లఖనంలో జనన, మరణ సంవతారాలన్న కూడా 

లెకికంచడం జరిగంది. ఈ రండు సంవతా రాలన్న కలిప 

65 గా పేరొకనడం జరిగంది. కాని అనస్ (ర) ఉలా్లఖనంలో 

60 సంవతారాలని ఉంది. అతడు మిగలిన 3న్న వదలి 

60 సంవతారాలుగా పేరొకనడం జరిగంది. ఈ విధంగా 

అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) వయస్తాన్న 60 సంవతారాలుగా 

పేరొకన్నురు. అయతే ప్రర మాణిక ఆధారాలతో 63 

సంవతారాల వయస్తాలో ప్ర వకత  (స) మరణించారని 

నిరాథ రించటం జరిగంది. అంటే ప్ర వకత  (స) దైవదౌతయం 

లభించిన తరాీత మ్కకహ్ల్ల 13 సంవతారాలు 

ఉన్నురు. మ్దీనహ్ల్ల 10 సంవతారాలు ఉన్నురు. 

ఈవిధంగా ప్ర వకత  (స) వయస్తా 63 సంవతారాలు. ఈ 

నిరాథ రణే ప్రర మాణికమైనది, సరియైనది. 
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 ( 3/1623)[ ) صحيح (  4]  - 5840

ِب ُ قُِبَض  َوَعْنُه قَاَل: ْبُن ثَََلٍث   صىلالن َ اهلل عليه وسلم َوُهَو ا
 َ ْبُن ثَََلٍث و َِست ِْيَ َوُعَمُر بَكْ  بُوْ و َِست ِْيَ َوأ ْبُن ثَََلٍث  ٍرَوُهَو ا َوُهَو ا

. َرَواهُ ُمْسِلم  و َِس  : .ت ِْيَ  قَاَل ُمَحم َُد بُْن إِْسَماِعْيَل الُْبَخاِري ُ
 َ  .ْكثَرُ ثَََلٍث و َِست ِْيَ أ

5840. (4) [3/1623- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 63 సంవతారాల 
వయస్తాలో మరణించారు. ఇంకా అబూ బకర్ (ర) 
కూడా 63 సంవతారాల వయస్తాలో మరణించారు. 
ఇంకా ఉమర్ (ర) కూడా 63 సంవతారముల 
వయస్తాలో మరణించారు. (ముసాిమ్)  
ము'హమమద్ బిన్ ఇస్మమ'యీల్ ''ప్ర వకత  (స) 63 
సంవతారాల వయస్తాలో మరణించారని అనేక 
ఉలా్లఖన్నలు  నిరూపస్తు న్నుయి,'' అని  అన్నురు. 

 (3/1623)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  5]  - 5841
لَْت: أَو َ َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي ا ُل َما بُِدَئ بِِه َرُسْوُل  هلُل َعْنَها قَا

اِدقَْؤيَا ال اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمَن الَْوْحِي الر ُ  الن َْوِم   ُة ِِف ص َ
ْبِح ثُم َ ُحب َِب إِلَْيِه  َل فَكَاَن ََل يَُرى ُرْؤيَا إَِل  َجاَءْت ِمثْ   فَلَِق الص ُ

َوُهَو الت ََعب ُُد   -ِحَراٍء فََيَتَحن َُث فِْيِه َوكَاَن يَْخلُْو بَِغاِر  الَْخََلءُ 
َي  أَْهِل عَ إِىلقَْبَل أَْن يَْْنِ  -الل َِياِلَ ذََواِت الَْعَدِد  َتَزو َدُ لَِذلَِك ثُم َ  ِه َو
 غَاِر َزو َدُ لِِمثِلَها َحّت  َجاَءهُ الَْحق ُ َوُهَو ِِفْ تَ يَْرِجُع إِىل َخِدْيَجَة فَيَ 

الَْملَُك فََقاَل: اقَْرأْ. فََقاَل: "َما أَنَا بَِقاِرٍئ". قَاَل: "  ِحَراِء فََجاَءهُ 
ِِنْ َحّت   فََقاَل: اقَْرأْ.  .َد ثُم َ أَْرَسلَِِنْ الُْجهْ ِمِن ِ بَلََغ  فَأََخَذِِنْ فََغط َ

نَِيَة َحّت  بَلََغ ِمِن ِ  .أََنا بَِقاِرٍئ  فَُقلُْت: َما ِِنَ الث َا فَأََخَذِِنْ فََغط َ
فََقاَل: اقَْرأْ. فَُقلُْت: َما أَنَا بَِقاِرٍئ. فَأََخَذِِنْ  .ثُم َ أَْرَسلَِِنْ  .ْهَد الُْج 

ِِنَ  ِل  فََغط َ اْ  رَ فََقاَل: ]اقْ  .لََغ ِمِن ِ الُْجْهَد ثُم َ أَْرَسلَِِنْ ّت  بَ ثََة حَ الث َا
ْ وَ  َرب َِك ال َِذْي َخلََق. َخلََق اْلِْنَساَن ِمْن عَلٍق. بِاْسِم  َرب َُك  اقَْرأ

لَْقلَِم. عَل ََم اْلِْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم  : 96؛ اْْلَْكَرم. ال َِذْي عَل ََم بِا
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْرُجُف فَُؤادُهُ ا َرُسوْ َع بِهَ . فََرجَ "[1-5

لُْوهُ َحّت    ،َزْملُْوِِنْ" ،فََقاَل: "َزْملُْوِِنْ  . َعىَل َخِدْيَجةَ  َل فََدخَ  فََزم َ
وْ  : "لََقْد   .عُذََهَب َعْنُه الر َ َها الَْخْْبَ فََقاَل لَِخِدْيَجَة َوأَْخَْبَ
لَْت فَقَ  . ْي"َخِشْيُت َعىَل نَْفِس  كََل  َواهلِل ََل يُْخِزْيَك اهلُل   ُة:َخِدْيَج ا

ِحَم َوَتْصُدُق الَْحِدْيَث َوَتْح  أَبًَدا إِن ََك  ِمُل اْلكَل َ  لََتِصُل الر َ
ْيَف َوُتِعْيُ َعىَل نََوائِِب الَْحق ِ َوُتْكِسُب الْمَ   .ْعُدْوَم َوَتْقِري الض َ

ْنَطلََقْت بِِه َخِدْيَجُة  ْبِن عم  َخِدْيَجَة.  ِن نَوْ قَة بْ إِىل َورَ ثُم َ ا فٍَل ا
ْبَن عَ  لَْت لَُه: يَا ا ْبِن أَِخْيَك. فََقاَل لَُه َوَرقَةُ م ِ فََقا : يَا  اْسَمْع ِمَن ا

ْبَن أَِخْي َما ذَ  هُ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ا ا َتَرى؟ فَأَْخَْبَ
ُمْوُس َو الن َ َخَْبَ َما َرأَى. فََقاَل َوَرقَُة: َهَذا هُ  ْي أَْنَزَل اهلُل َعىل  ال َذِ  ا

أَكُْوُن َحي ًا إِذْ يُْخِرُجَك  َجَذعًا َيا لَْيَتِِنْ  يَا لَْيَتِِنْ فِْيَها .ُمْوََس 
ُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْو ُمْخِرِجي َ قَْوُمَك. فََقاَل َرُسوْ 
َل َ ُعْوِدَي  إِ ِه ْئَت بِ  َما جِ لَْم يَأِْت َرُجل  قَط ُ ِبِمثِْل  .ُهْم؟" قَاَل: نََعْم 

ًرا ُمَؤز ًَرا. ثُم َ لَْم يَْنَشْب َوَرقَة  ْص َوإِْن يُْدِركُِِنْ يَْوُمَك أَْنُصْرَك نَ 
 َ    .. ُمت ََفق  عَلَْيهِ َوفََّتَ الَْوْحُي  .أَْن ُتُوِف ِ

5841. (5) [3/1623- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) పై దైవవాణి 
అవతరించటం నిదర లో నిజమైన సీప్రులు రావటం 
ద్వీరా ప్రర రంభమయంది. ప్ర వకత  (స) నిదర లో చూచిన 
సీప్ుం యొకక ప్రమారథ ం వెలుగులా జరిగతీరేది. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) ఏకాంత జీవితం ప్రర రంభించారు. 
అనంతరం ప్ర వకత  (స) 'హిరా గుహలో ఏకాంతంగా 
గడప్స్మగారు. అందులో ప్ర వకత  (స) అలాాహ్(త్)న్న 
ఆరాధించేవారు. అనేక రాతుర లు అకకడే దైవారాధనలో 
గడిపే వారు, ఇంటికి వెళ్ళళ ఆలోచన వచేివరకు అకకడే 
గడిపేవారు. ప్ర వకత  (స) 'హిరా గుహ వెళ్ళళనపుడు అను 
ప్రనీయాలు తీస్తకువెళ్ళళవారు. అవి అయపోయన 
తరువాత మళీళ ఇంటికి తిరిగ వచేివారు. ఈ ప్రంప్ర 
ఇలాగే కొనస్మగుతూ ఉండేది. చివరకు ప్ర వకత  (స)పై 
దైవవాణి అవతరించింది. అపుపడు ప్ర వకత (స) 'హిరా 
గుహలోనే ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) వదద కు దైవదూత 
జిబ్రర ల్(అ) వచిి,  'చదువు,' అన్నురు. ప్ర వకత  (స), 
'న్నకు చదవడంరాదు,' అన్నురు. ప్ర వకత  (స) కథనం: 'ఆ 
దైవదూత నన్ను గటిూ గా ప్టూ కున్నుడు. గటిూ గా 
అనిువైెపుల న్నండి నొకాకడు. చివరికి న్న ప్రర ణం 
పోయనటూ యంది. ఆ తరువాత నన్ను వదలి, 
'చదువు,' అన్నుడు. నేన్న మళీళ, 'చదవడంరాదు,' 
అని అన్నున్న. మళీళ గటిూ గా ప్టూ కొని నొకాకడు, నేన్న 
భరించల్లక పోయాన్న. మళీళ ఆ దైవదూత వదలి, 
'చదువు,' అన్నుడు. ద్వనికి నేన్న, 'న్నకు చదవడం 
రాదు,' అని అన్నున్న. ఆ దైవదూత మూడవస్మరి నన్ను 
గటిూ గా ప్టూ కొని పసికాడు. న్నకు ప్రర ణం పోయనటా 
అయంది. మళీళ ఆ దైవదూత నన్ను వదలి: '' చదువు 
నీ ప్ర భువు పేరుతో, ఆయనే (సరావనిన) సృషిూ ంచాడు. 
ఆయనే మానవుణిణ  రకాముదు  (జీవ్కణం)తో 
సృషిూ ంచాడు. చదువు, నీ ప్ర భువు ప్రమద్వత్. ఆయన 
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కలము ద్వీరా నేరాపడు, మానవుడు ఎరుగ్ని 
జా్ఞనానీు అత్నిక్త బోధించ్తడు.'' (అల్-అలఖ్, 96:1-5) 
అని ప్లిక్తరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతులన్న 
తీస్తకొని మకకహ్ వైెపు తిరిగవెళ్ళళ పోయారు. అపుపడు 
ప్ర వకత  (స) వణుకుతున్నురు. 'ఖదీజహ్(ర) వదద కు 
వెళ్ళళ, 'న్నకు దుప్పటి కపుు, దుప్పటి కపుు,' అని 
అన్నురు. అనంతరం అత్నిక్త, దుప్పటి కప్పటం 
జరిగంది. కర మంగా భయం తొలగపోయంది. ఆ 
తరువాత 'ఖదీజహ్కు(ర) జరిగనదంతా చప్రపరు. 
ఇంకా న్నకు చాలా భయంగా ఉందన్నురు. ద్వనికి 
'ఖదీజహ్ (ర) మీరు ఏమాతర ం భయప్డకండి, అలా 
ఎంతమాతర ం జరగదు. అలాాహ్ స్మకిి! అలాాహ్(త్) 
మిమమలిన  ఎనుడూ అవమానం ప్రలుచేయడు. మీరు 
బంధువులతో మంచిగా వయవహరిస్ము రు. సతయమే 
ప్లుకుతారు, ఇతరుల భారానిు ఎతుు తారు. మీరు 
పేదలు, అగతయప్రుల కోసం సంప్రదిస్ము రు. తమరు 
అతిథులన్న సతకరిస్ము రు. తమరు ప్ర జలకు 
ప్ర మాద్వలాో, కష్టూ లాో  సహాయం  చేస్ము రు. 
ఆ తరువాత 'ఖదీజహ్ (ర) ప్ర వకత  (స)న్న  తన 
చిన్నును కొడుకు వర్ఖహ్ బిన్ నౌఫిల్ వదద కు 
తీస్తకొని వెళాళరు. అతనితో, 'తముమడూ! నీ కొడుకు 
(అంటే ము'హమమద్) మాటలు విన్న,' అని అన్నురు. 
వరఖహ్ ప్ర వకా (స)తో, 'కుమారా! ఏమయంది?' అని 
అడిగారు. ప్ర వకత  (స), జరిగనదంతా చప్రపరు. అది విని 
వరఖహ్, ''అలాాహ్(త్), మూస్మ (అ)పై అవతరింప్ 
జేసనది ఈ దూతనే, '' అని అన్నురు. ఇంకా, ''నే 
నపుపడు యువకునిగా ఉంటే ఎంత బ్రగుండు, నే 
నపుపడు సజీవంగా ఉంటే ఎంత బ్రగుండు. అపుపడు నీ 
జాతి నినున గంటివేస్తు ంది,'' అని అన్నుడు. అది వినన 
ప్ర వకత  (స) ఆశిరయంగా, ''నిజంగా న్న జాతి ప్ర జలు నన్ను 
గంటివేస్ము రా?'' అని అడిగారు. ద్వనికి వరఖహ్, 
''అవున్న, ఎందుకంటే, నీలా దైవదౌతయం తీస్తకువచిిన 
వారితో ఈ ప్ర ప్ంచం శతుర వుగానే ప్రిగణించింది. 
అపుపడు నేనే గన్నక బర తికి ఉంటే, పూరిత  శకితయుకుత లతో 
నీకు సహాయం చేస్ము న్న,'' అని అన్నుడు. కాని ఆ 
తరువాత కొనిు రోజులకే వరఖహ్ మరణించాడు. 
త్రువాత్ దైవవాణి అవతరించటం కొనిు రోజులు 
ఆగపోయంది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1624)[ ) صحيح (  6]  - 5842
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  : َحّت  َحِزَن الن َ فِْيَما   -َوَزادَ الُْبَخاِري ُ

رً ِمْنُه  ُحْزنًا غََدا -بَلََغَنا د ى ِمْن ُرُؤْوِس َشَواِهِق  .اِمَرا كَْي َيَّتَ
ى لَُه َجَبٍل لِكَْي يُلِْقَي نَْفَسُه ِمْنُه تَ  أَْوَف بَِذرْوةِ  االَْجَبِل فَكُل َمَ  َبد َ

يْ  فََيْسُكُن لَِذلَِك   يَا ُمَحم َُد إِن ََك َرُسْوُل اهلِل َحق ًا. فََقاَل: .ُل ِجْْبِ
 .ْفُسهُ َجأُْشُه َوَتَقر ُ نَ 

5842. (6) [3/1624- దృఢం] 
బు'ఖారీలో ఈ ప్ద్వలు అధికంగా ఉన్నుయ. ప్ర వకత  

(స)పై కొనిు రోజుల వరకు దైవవాణి అవతరించడం 
ఆగపోయంది. దీనివలా ప్ర వకత  (స) చాలా విచారించే 

వారు. ఆ విచారం భరించల్లక ప్ర వకత  (స) అనేకస్మరాు 
ఆతమహతయ చేస్తకోవటానికి ప్ర యతిుంచారు. కాని 
ఎపుపడు ప్ర యతిుంచిన్న జిబ్రర ల్(అ) వచిి, ''ఓ 
ము'హమమద్! నిసాందేహంగా మీరు అలాాహ్(త్) 
ప్ర వకత ,'' అని చపేపవారు. జిబ్రర ల్ ఓద్వరిటం వలా ప్ర వకత  
(స) విచారం తగుగ  ముఖం ప్టిూ ంది. అత్నిక్త(స) 
మనశాశంతి కలిగంది. 19  

 (3/1625)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  7]  - 5843
َ َعْن جَ وَ  ُث ن َُه َس اِبٍرأ ِ ِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُحد 
ةِ الَْوْحِي قَاَل: َعْن  "فَْبَيَنا أَنَا أَْمِشْي َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن  فَّْتَ
َجاَءِِنْ بَِحَراِء قَاعِد  َماِء فََرفَْعُت بََصِرْي فَإِذَا الَْملَُك ال َِذْي الس َ 

فَُجِئثُْت ِمْنُه ُرْعًبا َحّت   .ِض اْْلَرْ َماِء وَ  الس َ َعىَل كُْرِسَي بَْيَ 
 َ ْيُت إِىل اْْل لُْوِِنْ فَأَْنَزَل  .ْرِض َهَو لُْوِِنْ َزم ِ فَِجْئُت أَْهلِْي فَُقلُْت: َزم ِ

. َوثَِياَبَك   َتَعاىل: اهللُ  ْ ِ ثُِر. قُْم فَأَْنِذْر َوَرب ََك فََكْب  ]يَا أَي َُها الُْمد َ
ْر. وَ  ْجزَ فََطه ِ .  "ثُم َ َحِمَي الَْوْحُي َوَتَتاَبعَ  . [5-1: 74؛ ُجرْ  فَاهْ الر ُ

   .هِ ق  عَلَيْ ُمت َفَ 
5843. (7) [3/1625 -ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: అతన్న దైవవాణి ఆగపోవటం, 
మళీళ ప్రర రంభం కావటం గురించి ప్ర వకత  (స) ద్వీరా ఇలా 
విన్నురు: ''ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు, ఒకస్మరి నేను 
నడుస్తు న్నున్న. అకస్మమతుు గా ఆకాశం న్నండి ఒక శబద ం 

 

19) వివరణ-5842: ఇది మున్ఖత' 'హదీస్త'. 'ఆయ' 

షహ్ (ర) దైవదౌత్య ప్రర రంభకాలం న్నటి విషయాలు ప్ర వకత  

(స) న్నండి విని ల్లద్వ అన్నచరుల న్నండి విని తెలిప్రరు. 

ఎందుకంటే దైవదౌతయ ప్రర రంభ కాలంలో 'ఆయ'షహ్ (ర) 

ఉనికే ల్లదు. (మిష్కాత్ / అల్బ్రనీ)  
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విన్నున్న. నేన్న తల పైకెతిు  చూసేు , 'హిరా గుహలో 
వచిిన దైవదూత ఇకకడ న్నకు కనబడాాడు. 
భూమాయకాశాల మధయ ఒక ప్రన్నపపై కూరుిన్నుడు. 
నేన్న వెంటనే భయప్డి కిర ందప్డాాన్న. ఆ తరువాత ల్లచి 
ఇంటికి తిరిగ వచాిన్న. ఇంటివారితో, 'న్నకు దుప్పటి 
కప్పండి, న్నకు దుప్పటి కప్పండి,' అని అన్నున్న. 
అపుపడు అలాాహ్(త్) ఈ ఆయతులు 
అవతరింప్జేస్మడు: '' ఓ దుప్ుటిలో చుట్లట కుననవాడా! 
లే! ఇక హెచచరించు! మరియు నీ ప్ర భువు 
గొప్ుత్నానిన (ఘనత్ను) కొనియాడు (చ్తటి చెపుు)! 
మరియు నీ వ్స్తత ాలను ప్రిశుభర ంగా ఉంచుకో! మరియు 
మాలినాయనిక్త దూరంగా ఉండు!'' (అల్ ముదు సిర్, 
74:1-5) ఆ తరువాత దైవవాణి ప్రంప్ర నిరంతరంగా 
కొనస్మగంది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1625) لَْيِه (َفق  عَ [ ) ُمت َ  8]  - 5844
اهلل  َوَعْن عَائَِشَة أَن َ الَْحاِرَث بِْن ِهَشاٍم َسأََل َرُسْوُل اهلِل صىل 

َل افََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف يَأْتِْيَك الَْوْحُي؟ فَقَ  .ه وسلمعلي
ًنا يَأْتِْيِِنْ  ِة  ِمثَْل َصلَْصلَ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْحَيا

ْ َوقَْد َوَعْيُت َعْنُه َما قَاَل  هُ عَلَي َ فََيْفِصُم َعِن ِ الَْجَرِس َوُهَو أََشد ُ
ًن  لَْت   .َملَُك َرُجًَل فَُيكَل ُِمِِنْ فَأَِعْي َما يَُقْوُل"ِلْ اْل ث َُل ا يََتمَ َوأَْحَيا قَا

لََقْد َرأَْيُتُه يَْْنُِل عَلَ  ِد  ْيِه الَْوْحُي ِِف الَْيوْ عَائَِشَة: َو ِدْيِد الَْْبْ ِم الش َ
ُد َعَرقًا. ُمت ََفق  عَلَيْ     .هِ فَُيْفَصُم َعْنُه َوإِْن َجِبْيَنُه لََيَتَفص َ

5844. (8) [3/1625 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: హారిస్' బిన్ హిష్టమ్ ప్ర వకత  

(స)న్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! మీపై దైవవాణి ఎలా అవతరిస్తు ంది,' 
అని వినువించుకున్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) ''దైవవాణి 
న్నపై ఒకోకస్మరి గంటలశబద ం రూప్ంలో వస్తు ంది. అయతే 
ఇది న్నకు చాలా కషూ ంగా ఉంటంది. ఆ తరువాత అది 
ఆగపోతుంది. నేన్న దైవదూత ద్వీరా వినుదంతా 
జా్ఞప్కం చేస్తకుంటాన్న. ఒకోకస్మరి దైవదూత న్న వదద కు 
మానవ రూప్ంలో వస్ము డు, న్నతో సంభాషిస్ము డు, అతడు 
చపపంది నేన్న జా్ఞప్కం చేస్తకుంటాన్న. 'ఆయ'షహ్ (ర) 
కథనం: ''మంచి చలికాలంలో కూడా ప్ర వకత  (స)పై దైవవాణి 
అవతరించినపుడు, దైవదూత దైవవాణి అందించి 
వెళ్ళళపోయన తరాీత నేన్న ప్ర వకత  (స) న్నదుటిపై చమట 
చుకకలు రాలటం చూసేద్వనిు.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 3/1625)[ ) صحيح (  9]  - 5845

ِب ُ صىل اهلل عليه   ِمِت قَاَل: كَاَن الن َ ا َوَعْن ُعَبادَةَ بِْن الص َ
 َوْحُي كُِرَب لَِذلَِك َوَتَرب ََد َوْجُهُه. ْيِه اْل َل عَلَ ذَا نَزَ وسلم إِ 
َي َوِِفْ  ٍة: نََكَس َرأُْسُه َونََكَس أَْصَحابُُه ُرُؤْوَسُهْم فَلَم َا أُْتلَِي ِرَوا

   .ْنُه َرفَع َرأَْسُه. َرَواهُ ُمْسِلم  عَ 
5845. (9) [3/1625- దృఢం] 
'ఉబ్రదహ్ బిన్ 'స్మమిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)పై 
దైవవాణి అవతరించినపుడు ద్వని తీవర త వలా ప్ర వకత  (స) 
చాలా ఆందోళనకు గురయేయవారు. ప్ర వకత  (స) ముఖ 
వరిస్తా మారిపోయేది. మరికొనిు ఉలా్లఖన్నలాో ''ప్ర వకత  
(స)పై దైవవాణి అవతరించినపుడు ప్ర వకత  (స) తన 
తలన్న దించుకునే వారు. ప్ర వకత  (స) అన్నచరులు కూడా 
తలలు దించుకునేవారు'' అని ఉంది. దైవవాణి ముగసిన 
తరువాత  తలలు  ఎతుు కునేవారు. (ముసాిమ్)  

 (3/1625)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  10]  - 5846
ْبِن َعب َاٍس قَالَ  َتَك  : لَم َا نََزلَْت ]َوأَنْ َوَعِن ا ِذْر َعِشْْيَ

ِب ُ صىل اهلل علي214: 26؛ اْْلَقَْرِبْيَ  ّت   ه وسلم حَ [ َخَرَج الن َ
َفا فََجعَل يَُناِدْي: "يَا بَِِنْ فَْهٍر يَا بَِِنْ ِعَد ال َص  "لُِبُطْوِن  ي ٍ  عَدِ ص َ

ْيٍش َحّت  اِْجَتَمُعْوا ُجُل إِذَا لَْم  .قَُر  يَْسَتِطْع أَْن يَْخُرَج فََجَعَل الر َ
 َ ْيش  فَ أ َقاَل:  ْرَسَل َرُسْوًَل لَِيْنُظَر َما ُهَو فََجاَء أَبُْو لَْهٍب َوقَُر

 َ ُتُكْم أَن َ َخْيًَل َتْخُرُج ِمْن َسْفٍح ْيُتْم "أََرأ    –َجَبِل ا اْل َهَذ  إِْن أَْخَْبْ
يْ  لَْواِدْي ُتِر َيٍة: أَن َ َخْيًَل َتْخُرُج بِا  -ُد أَْن ُتِغْْيَ عَلَْيُكْم َوِِفْ ِرَوا

ُل  َِق َ؟" قَا ْبَنا عَلَْيَك إَِل َ أَكُْنُتْم ُمصد َ  ْوا: نََعْم َما َجر َ
ْ نَِذْير  لَُكْم بَْيَ يََدْي عََذاٍب َشِدْيٍد".:"فَإِ ا.قَالَ ِصْدقً   قَالَ  ِن ِ
لَْت: ]َتب َْت يَ ْو لَْهٍب: َتب ًا لََك أَلَِهَذا َجَمْعَتنَ أَبُ  َدا أَِبْ لََهٍب  ا؟ فََْنَ

   .[ ُمت ََفق  عَلَْيهِ 111؛َوَتب  
5846. (10) [3/1625 -ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ''మీరు మీ దగగ రి 
బంధువులన్న హెచిరించండి'' (అష్ షు'అరా', 
26:214) అనే ఆయతు అవతరించినపుడు, ప్ర వకత  (స) 
ద్వనిు నిరీరిత ంచడానికి బయలుదేరారు. సఫా కొండపై 
ఎకిక ఇలా పలవటం ప్రర రంభించారు. ''ఓ ఫహ్ర్ 
సంతానమా! ఓ అదీసంతానమా! ఇదే విధంగా 
తెగలనిుటినీ ఉదేద శించి పలవస్మగారు. చివరికి అనిు 
తెగల వారూ వచాిరు. రాల్లనివారు తన తరఫున ఒక 
వయకిత ని ప్ంప్రరు. అనంతరం అబూ లహబ్, ఇంకా 
ఖురైష్కు చందిన వారందరూ వచాిరు. ప్ర వకత  (స) వారి 
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న్నదేద శించి, '' 'ఒకవేళ నేన్న ఒక సైనయం వస్తు ంది, అది మీపై 
ద్వడిచేస్తు ంది, హతయలు, దోపడీలకు ప్రలపడుతుంది,' 
అని అంటే, మీరు న్న మాట నముమతారా?'' అని 
అడిగారు. అందరూ ముకత కంఠంతో, 'నముమతాము, 
ఎందుకంటే న్నవుీ ఎపుపడూ సతయమే ప్లికావు,' అని 
అన్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'నేన్న మీకు, మీముందు 
ఉను కఠిన శిక్ష గురించి భయపడుతున్నున్న,' అని 
అన్నురు. అది విను అబూ లహబ్, 'నీ ప్రడుగాన్న, 
దీనికోసమేన్న మమమలిు అందరినీ ఇకకడ 
ప్రర గుచేస్తవు,' అని అన్నుడు.'' అపుపడు స్తరహ్ 
లహబ్ / మసద్ (111) అవతరింప్జేయబడంది. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1626) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 11]  - 5847
هلل   صىل اُل اهللِ ا َرُسوْ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: بَْيَنمَ 
ْيٍش ِِفْ عليه وسلم يَُصل َْي ِعْنَد اْلَكْعَبِة َوَجْمُع قُ  ِل َر ِسِهْم إِذْ   َمَجا

ِل فََُلٍن فََيْعِمُد إِىل فََرثَِها ْم يَُقْوُم إِىل َجُزْوِر قَاَل قَائِل  : أَي ُكُ  آ
َفْيِه   كَتِ ُه بَْيَ َودَِمَها َوَسََلَها ثُم َ يُْمِهلُُه َحّت  إِذَا َسَجَد َوَضعَ 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َساِجًدا فََضحِ   َماَل ُكْوا َحّت  َوثََبَت الن َ

ْح  ْنَطلََق ُمْنَطِلق  بَْعُضُهْم َعىَل بَْعٍض ِمَن الض ِ  .إِىل فَاِطَمةَ ِك فَا
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َساِجًدا َحّت    فَأَقَْبلَْت َتْسََع َوثََبَت الن َ

ْ فَلَم َا قَََض َرُسْوُل اهلل صىلَبلَْت َوأَقْ  َعْنهُ أَلَْقْتهُ  ُ ْ َتُسهُب ُ   عَلهَْْيِ
ََلةَ قَاَل: "الل ُهم َ عَلَْيَك ليه وسلم اهلِل ع ْيٍش" ثَََلثًا الص َ  - بُِقَر

"الل ُهم َ عَلَْيَك  -كَاَن إِذَا دَعَا دَعَا ثَََلثًا َوإِذَا َسأََل َسأََل ثَََلثًا وَ 
ابُِعْمِرو بِْن    بِْن َربِْيَعَة َوالَْولِْيِد بِْن عُْتَبَة َوأُمي َةَ ْيَبَة ٍم َوشَ  َهش َ
 َعْبُد  ةَ بِْن الَْولِْيِد". قَالَ َبَة بِْن أَِبْ ُمِعْيٍط َوُعمَارَ ٍف َوُعقْ بِْن َخلْ 

ْ َصْرََع يَْوَم بَْدٍر ثُم َ ُسِحُبْوا إِىل الَْقِلْيِب    اهلِل: فََو اهلِل لََقْد َرأَْيهَُتُ
ثُم َ قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "َوأتِبَع   .رٍ ِب بَْد قَِليْ 
 َ   .. ُمت ََفق  عَلَْيهِ "ِب لَْعَنةالَْقِليْ ْصَحاُب أ

5847. (11) [3/1626 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ఒకస్మరి క'అబహ్కు సమీప్ంగా నమా'జు చదువు 

తున్నురు. కొంతమంది ఖురైష్ ప్ర జలు క'అబహ్ 
చుట్టూ  సభ ఏరపరచుకొని ఉన్నురు. అకస్మమతుు గా 
వారిలో ఒక వయకిత , ''మీలో ఎవరైన్న ఫలాన్న కుటంబంలో 
ఒంట్ట జి'బహ్ చేయబడింది. ద్వని వయరథ  ప్ద్వరాథ లన్న 
తీస్తకువచిి ఉంచుకొని ము'హమమద్ సజాద లోనికి 
వెళ్ళళనపుడు వాటనిుటినీ అతనిపై వేసేవారు 

ఉన్నురా?'' అని అన్నుడు. అది విని ఒక ప్రప్రతుమడు 
వాటిని తీస్తకొని వచిి ఉంచుకొని ప్ర వకత  (స) సజాద లోకి 
వెళ్ళళనపుడు ఆయన వీపుపై పటాూ డు. ప్ర వకత  (స) సజాద  
సిథ తిలోనే ఉండి పోయారు. అది చూచి ఆ ప్రప్రతుమలు 
నవీస్మగారు. విరగబడి నవుీతూ ఒకరిపై ఒకరు 
ప్డాారు. ఒక వయకిత  వెళ్ళళ ఈ విషయం ఫాతిమహ్కు 
తెలియప్రిచాడు. ఫాతిమహ్ (ర) ప్రిగతుు కుంట్ట 
వచిి వాటిని తీసిప్రరవేసి వారిని చీవాటా పటిూ ంది. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) నమా'జు ముగంచుకుని ''ఓ 
అలాాహ్ (త్)! ఖురైషులప్టా కఠినంగా వయవహరించు'' 
అని మూడుస్మరాు ప్రర రిథ ంచారు. స్మధారణంగా ప్ర వకత  (స) 
దు'ఆన్న మూడుస్మరాు చేసేవారు. అదేవిధంగా అలాాహ్ 
(త్)న్న ఏదైన్న అరిథ సేు  మూడుస్మరాు అరిథ ంచే వారు. ఆ 
తరువాత వారి పేరాు ప్లికి, ''ఓ అలాాహ్(త్)! 'అమ్ర్ బిన్ 
హిష్టమ్, 'ఉత్బహ్ బిన్ రబీ'అహ్, ష్య్బహ్ బిన్ రబీ 

'అహ్, వలీద్ బిన్ 'ఉత్బహ్, ఉమయయహ్ బిన్ 'ఖలఫ, 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ ము'యీ'త్, 'ఉమారహ్ బిన్ వలీద్ల 
ప్టా కఠినంగా వయవహరించు,'' అని  ప్రర రిథ ంచారు.  

'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ''అలాాహ్(త్) 
స్మకిి! బదర ర్ యుదధ ం న్నడు ఈ అవిశాీస్తలన్న న్నశనమై 
నేలపై ప్డి ఉండటానిు నేన్న చూస్మన్న. ఆ తరువాత 
వారిని ఈడుికొని తీస్తకువెళ్ళళ బదర ర్ బ్రవిలో 
ప్డవేయటం జరిగంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వారి 
గురించి మాటాాడుతూ, 'బ్రవిలో వేయబడిన బృందం 
శిక్షకు, శాప్రనికి గురిచేయబడింది,' అని అన్నురు. '' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1626)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  12]  - 5848
َل َوَعْن عَائَِشَة أَن َ   عَلَْيَك يَْوم  كَاَن أََشد ُ ِمْن ْل أَََت ْت: هَ َها قَا

َما لَِقْيُت  ُت ِمْن قَْوِمَك فَكَاَن أََشد ُ َقْد لَِقيْ َقاَل: "لَ يَْوٍم أَُحٍد؟ فَ 
ْ يَوْ  ْبِن َعْبِد يَا لَْيَل بِْن   .َم الَْعَقَبةِ ِمهَْنُ إِذْ َعَرْضُت نَْفِسْي َعىَل ا

َعىَل   -َوأَنَا َمْهُمْوم   -ْنَطلَْقُت ُت فَاا أََردْ إِىل مَ  فَلَْم يُِجْبِِنْ  .كََُلٍل 
َ  أَْسَتفِ َوْجِهْي فَلَْم  لِِب ْق إَِل  فََرفَْعُت َرأِْسْي فَإِذَا أَنَا  .ِِف قَْرِن الث ََعا

ْيُل فََنادَاِِنْ فََقاَل: َسَحاَبٍة قَْد أََظل َْتِِنْ فََنَظ بِ  ْرُت فَإِذَا فِْيَها ِجْْبَ
ْوِمَك َوَما َرد ُْوا عَلْيَك َوقَْد بََعَث إِلَْيَك  ْوُل قَِمَع قَ قَْد َس إِن َ اهللَ 
ْ ِجَباِل لِ َملََك اْل  ُك . قَاَل: "فََنادَاِِنْ َملَ "َتأُْمَرهُ بَِما ِشْئَت ِفهْْيِ

ي َ ثُم َ قَاَل: َيا ُمَحم َُد إِن َ اهلَل قَْد َسِمَع قَْوَل  الِْجَباِل فََسل ََم عَلَ 
أَْمِرَك ِل َوقَْد بََعثَِِنْ َرب َُك إِلَْيَك لَِتأُْمَرِِنْ بِ لِْجَبالَُك اأَنَا مَ قَْوِمَك وَ 
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ُ اْْلَْخَشَبْيِ إِْن ِشْئَت   صىل اهلل فََقاَل َرُسْوُل اهلل ."  أُْطِبَق عَلهَْْيِ

"بَْل أَْرُجْو أَْن يُْخِرَج اهلُل ِمْن أَْصََلبِِهْم َمْن يَْعُبُد   عليه وسلم: 
 .  "ِه َشْيًئاِرُك بِ  يُْش ُدهُ َوََل اللهض َوحْ 

5848. (12) [3/1626 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు 'ఆయ'షహ్ (ర) ప్ర వకత  

(స) తో, ''ఓ ప్ర వకాత ! మీపై ఉ'హుద్ యుదధ  దినం కన్ను 
కఠినమైన దినం వచిింద్వ?'' అని వినువించు 

కున్నును. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), ''మీ జాతి ప్ర జల తరఫున 
న్నకు ఉ'హుద్ దినంకన్ను కఠినమైన బ్రధ కలిగంది. 
అనిుటికంటే చాలా బ్రధ 'అఖ్బహ్్నాడు కలిగంది.  
నేన్న ఇబ్ను అబద ర్ ల్లద్వ లైెల బిన్ కలాల్ ముందు ఇసా్మమ్ 
సందేశానిు పటాూ న్న. కాని వారు ద్వనికి ఎటవంటి 
సమాధానం ఇవీల్లదు. నేన్న విచారంగా తినుగా వెళ్ళళ, 
ఖరుర్ స'ఆలిబ్ చేరుకున్నున్న. కొంచం సపృహ 
వచిిన తరాీత తల పైకెతిు  చూస్మన్న. ఒక మేఘం ఉంది. 
అది న్నకు నీడ కలిపస్తు ంది. ఆ తరువాత న్న దృషిూ  
జిబ్రర ల్పై ప్డింది. జిబ్రర ల్ నన్ను పలిచి, 'మీరు మీ జాతి 
వారితో చపపంది, వారు మీకు ఇచిిన సమాధానం 
గురించి అలాాహ్(త్) విన్నుడు. అలాాహ్(త్) మీకోసం 
కొండల దూతన్న ప్ంప్రడు. మీరు ఆదేశించింది 
చేయమని  అన్నుడు.' అని అనానరు. ప్ర వకత  (స) 
కథనం: 'ఆ తరువాత కొండల దైవదూత న్నకు సలామ్ 
చేస్మడు. తరువాత ఓ ము'హమమద్! అలాాహ్(త్) మీ 
జాతివారి మాటలు విన్నుడు. నేన్న ప్రీతాల 
దూతన్న, మీ ప్ర భువు నన్ను మీ వదద కు ప్ంప్రడు. వారి 
గురించి నేన్న మీ ఆదేశం ప్రలించాలని, ఒకవేళ మీరు 
కోరితే మీ జాతి ప్ర జలన్న రండుకొండల కిర ంద ప్డవేయ 

గలను,' అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) అలాాహ్(త్) 
వీరి తరాలలో ఏక దైవారాధన చేసే వాళళన్న, 
ఆయన(త్)కు స్మటి కలిపంచని వారిని సృషిూ స్ము డని 
ఆశిస్తు న్నున్న,' అని అన్నురు. 20  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

20) వివరణ-5848: ప్ర వకత  (స) స్మధారణంగా 'హజ్ 

కాలంలో, స్మమానయ సభలాో ప్ర జలకు ఇసా్మమ్ సందేశానిు 

గురించి తెలిపేవారు. ఒక రోజు 'ఉఖ్బహ్ ప్రర ంతంలో 

ఉను ప్ర జలకు ఇసా్మమ్ సందేశానిు అందజేస్మరు. ఆ 

తరువాత సఖీఫ్ తెగవారి వదద కు వెళాళరు. ఆ తెగ 

న్నయకుడు ఇబ్ను అబుద  యాలీల్ బిన్ కలాల్కు ఇసా్మమ్ 

సందేశం ఇచాిరు. కాని ఎవరూ ప్ర వకత  (స) మాట 

 (3/1627)[ ) صحيح (  13]  - 5849
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كُِسَرْت  ْولَ َرُس  أَن َ وَعْن أَنٍَس 

َم َعْنُه َربَاعَِيُتُه يَْوَم أُُحٍد َوشُ  ج َ ِِفْ َرأِْسِه فََجَعَل يَْسلُُت الد َ
َيُقْوُل: "كَْيَف يُْفِلُح قَْوم  َشج ُ  ْ وا َرأَس َو ِ ْوا كََسرُ  وَ  نَِبهْي ِ

   .ُربَاعَِيَتُه". َرَواهُ ُمْسِلم  
5849. (13) [3/1627 -దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుదధ ంన్నడు ప్ర వకత (స) 
ముందుప్ళాలోని ఒక ప్న్ను విరిగపోయంది. తలకు 
గాయాలు తగలాయ. ప్ర వకత  (స) తన తల న్నండి రకత ం 
తుడుస్తు , 'తమ ప్ర వకత నే గాయప్రచి, ప్ళుళ విరగొగ టిూ న 
వారు ఎలా స్మఫలయం పొందుతారు,' అని అన్నురు.21  

(ముసాిమ్) 
 (3/1627) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 14]  - 5850

ْيَرةَ قَاَل:  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: رَ قَالَ  َوَعْن أَِبْ ُهَر
ِه"  اعَِيتِ ىل ُربَ ْْيُ إِ "اِْشَتد َ َغَضُب اهلِل َعىَل قَْوٍم فََعلُْوا بَِنِبي ِِه "يُِش 

  ِِفْ َسِبْيِل اهلِل".  اهللِ ْولُ اِْشَتد َ َغَضُب اهلِل َعىَل َرُجٍل يَْقُتلُُه َرُس 
   .ُمت ََفق  عَلَْيهِ 

5850. (14) [3/1627 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తమ ప్ర వకత  ప్టా కఠినంగా ప్ర వరిత ంచిన జాతిపై 
అలా్లహ్(త్) తీవ్ర ంగా ఆగ్ర హం చెంద్వడు. ఇంక్త ప్ర వ్కా(స) 

 

వినల్లదు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) ప్టా చాలా దురామరగ ంగా 

వయవహరించారు. ప్ర వకత  (స)న్న తిట్లట రు. అనేక బ్రధలకు 

గురిచేస్మరు. ప్ర వకత  (స)పై రాళళవరిం కురిపంచారు. 

ద్వనివలా శరీరమంతా రకత సికత ం అయయంది. వీటనిుటి వలా 

ప్ర వకత  (స)కు మతి పోయనంత ప్నయంది. అకకడి న్నండి 

నడవస్మగారు. కొంతదూరం వెళ్ళళన తరాీత కొంత 

ఉప్శమనం కలిగంది. ఖర్ిన్ స'ఆలిబ్కు 

చేరుకున్నున్న. అకకడ మేఘంలో జిబ్రర ల్ (అ) 

కనబడాారు. ఇంకా ప్రీతాల దైవదూత, దురామరుగ లన్న 

శికిించే అన్నమతికోరాడు. కాని ప్ర వకత  (స) వారిని 

శికిించదలచుకోల్లదు ఇంకా వారి సంతానంలో 

పుణామతుమలన్న సృషిూ ంచమని ప్రర రిథ ంచారు. 

21) వివరణ-5849: అరబీలో పై రండు, కిర ంద రండు 

ప్ళళన్న రుబ్రయయయహ్ అంటారు. కిర ంది ప్ళళలోని 

కిర ంది, కుడిప్న్ను కొంత విరిగంది. ద్వనితో ప్రట 

నోరుకూడా గాయప్డింది. 
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త్న ప్ళ్ూవైపు సైగ్చేసూత , దైవ్ప్ర వకత  (స) దైవ్మారగ ంలో 
చంపన వ్యకా్తని అలాాహ్(త్) కఠినంగా శికిిస్ము డు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

----- 
 .َهَذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل الث َاِِنْ 

ఇందులో రండవ విభాగం ల్లదు 
----- 

لْفْصُل الث َ  َ ِلُث ا    మూడవ విభాగం    ا
 (3/1628)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  15]  - 5851
ِن أَِبْ كَِثْْيٍ قَاَل: َسأَلُْت أَبَا َسلََمَة بِْن َعْبِد  ْحََي بْ َعْن يَ 
ْحمِن  ِل َما نََزَل ِمَن الُْقْرآِن؟ قَاَل:الر  ث ِرُ  َعْن أَو َ ؛ ]يَا أَي َُها الُْمد َ

ْ بِ ]إِقْ  :يَُقْولُْوَن  [ قُلُْت:74  [ قَاَل أَبُْو َسلََمَة:96؛ ب َِك اْسِم رَ َرأ
لَِك. َوقُلُْت اِبًرا عَ َسأَلُْت جَ  فََقاَل ِلْ   لَُه ِمثَْل ال َِذْي قُلُْت ِلْ.ْن ذَ
: ُ  ََل  َجاِبر  ثََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  أ ثَُك إَِل َ بَِما َحد َ ِ َحد 
ِرْي َهَبْطُت ا قََضيْ فَلَم َ َشْهًرا "َجاَوْرُت بِِحَراِء  قَاَل: .وسلم ُت َجَوا

 ِمْيِِنْ فَلَْم أَْر َشْيًئا َونََظْرُت َعْن ِشَماِلْ  َعْن يَ فَُنْوِدْيُت فََنَظْرُت 
ْرُت َعْن َخلِْفْي فَلَْم أََر َشْيًئا فََرفَْعُت َرأِْسْي فَلَْم أََر َشْيًئا َونََظ 

فََدث َُرْوِِنْ َوَصب ُْوا   ْوِِنْ : دَثرُ فَُقلُْت  فََرأَْيُت َشْيًئا فَأََتْيُت َخِدْيَجةَ 
ثُِر. لَْت:دًا فََْنَ عَلَي َ َماء بَارِ  قُْم فَأَْنِذْر َوَرب ََك  ]َيا أَي َُها الَْمد َ
. َوثَِيا ْ ِ ر.فََكْب  ْجَز فَاْهُجرْ  َبَك فََطه ِ لَِك قَْبَل   .[5-1: 74؛ َوالر ُ َوذَ

ََلةُ. ُمت ََفق      .عَلَْيهِ أَْن ُتْفَرَض الص َ
5851. (15) [3/1627 -ఏకీభవిత్ం] 
యహ్యా బిన్ అబీ కస్వ'ర్ (ర) కథనం: నేన్న అబూ 
సలమహ్, 'అబుద 'రర హామన్న్న ఖుర్ఆన్లో ఏ భాగం 
అనిుటికంటే ముందు అవతరింప్జేయబడందని 
అడిగాన్న. ద్వనికి అతన్న 'యా అయుయహల్ ముదద సిార్ 
(74)' అని అన్నురు. నేన్న, ''కాని అందరూ ముందు, 
'ఇఖ్రా బిసిమకరబిాక (96)' అని అంట న్నురు,'' అని 
అన్నున్న. ద్వనికి అబూ సలమహ్, దీనిు గురించి నేన్న 
జాబిర్ (ర)న్న అడిగాన్న. ఇంకా అతనితో నీవనుటేూ  
నేనన్నున్న. ద్వనికి జాబిర్ (ర), ''ప్ర వకత  (స) మాకు 
చపపందే నేన్న నీకు చబుతున్నున్న,'' అని అన్నురు. 
ప్ర వకత  (స), ''నేన్న 'హిరా గుహలో నెలరోజుల వరకు 
ఏకాంతంగా ఉన్నున్న. న్న గడువు పూరత వగానే, నేన్న 
కొండపైన్నండి దిగాన్న. నన్ను పలవటంజరిగంది. నేన్న 
కుడిప్ర కక చూచాన్న, కాని ఎవరూ కనిపంచ ల్లదు. ఇంకా 
నేన్న ఎడమ ప్ర కక చూచాన్న. అటకూడా ఎవరూ 

కనబడల్లదు. వెన్నక చూచాన్న. అట కూడా ఎవరూ 
ల్లరు. నేన్న తల ఎతిు  చూసేు  ఒక దైవదూత కనప్డాాడు. 
నేనతనిు చూచి భయప్డాాన్న. ఆ తరువాత నేన్న 
'ఖదీజహ్ వదద కు వచిి, 'దుప్పటి కప్పండి,' అని 
అన్నున్న. న్నకు దుప్పటి కప్పడం జరిగంది. ఇంకా న్నపై 
చనీురు పోయటం జరిగంది. ఆ తరువాత ఈ ఆయతు 
అవతరింప్జేయబడింది, '' ఓ దుప్ుటిలో చుట్లట కునన 
వాడా! ల్ల! ఇక హెచచరించు! మరియు నీ ప్ర భువు 
గొప్ుత్నానిన (ఘనత్ను) కొనియాడు (చ్తటి చెపుు)! 
మరియు నీ వ్స్తత ాలను ప్రిశుభర ంగా ఉంచుకో! మరియు 
మాలినాయనిక్త దూరంగా ఉండు!''(ముదు సిర్, 74:1-5)'' 
అని అన్నురు. ఉలా్లఖన కరత  కథనం: దైవవాణి అవతరణ 
సంఘటన నమా'జు విధికాక ముందుది. 22  (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

===== 

ِة َباُب عَََلَماِت الن ُبُ   - 5  و َ
5. దైవదౌత్య చిహాిలు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ       మొదటి విభాగం   ا
 ( 3/1629) [ ) صحيح ( 1]  - 5852

ْيُل  َعْن أَنٍَس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََتاهُ ِجْْبَ
هُ فََصَرَعُه فََشق َ َعْن قَلِْبِه أََخَذ َماِن فَ الِْغلْ  َوُهَو يَلَْعُب َمعَ 

ْيَطاِن ِمْنَك ْخَرَج ِمنْ فَاْستَ  ثُم َ  ُه عَلََقًة. فََقاَل: َهَذا َحظ ُ الش َ
ِمْن ذََهٍب بَِماِء َزْمَزَم ثُم َ َْلَُمُه َوأَعَادَهُ ِِفْ َمكَانِِه  َغَسلَُه ِِفْ َطْسٍت 

لُْوا: إِن َ ُمَحم ًَدا   يَْعِِنْ أُم ِهِ  َن إِىلَوَجاَء الِْغلَْماُن يَْسَعوْ   ِظْئَرهُ. فََقا
: فَُكْنُت أََرى  .فَاْسَتْقَبلُْوهُ َوُهَو ُمْنَتَقُع الل َْوِن  قَْد قُِتَل  قَاَل أَنَس 

   .َواهُ ُمْسِلم  َر الَْمِخْيِط ِِفْ َصْدِرهِ. رَ أَثَ 
5852. (1) [3/1629 -దృఢం] 

 

22) వివరణ-5851: వాసు వం ఏమిటంటే, అనిుటికంటే 

ముందు అవతరించబడిన దైవవాణి ''ఇఖ్రహ్ 
బిసిమరబిాకలాజీ' (96:1-5)' దీని తరువాత కొంతకాలం 

వరకు దైవవాణి అవతరించల్లదు. మళీళ దైవవాణ్ణ 

అవతరించడం ప్రర రంభమయంది. అపుపడు అనిుటి 

కంటే ముందు 'యా అయుయ హల్ ముదద సిార్ (74)' 

అవతరింప్జేయబడింది. ఈ విధంగా ఇది మొదట 

అవతరింప్జేయబడందని భావించబడంది.  



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2053 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
అనస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) పలాలతో 
ఆడుతున్నురు. ఇంతలో జిబ్రర ల్ (అ) వచాిరు. ప్ర వకత  
(స)న్న ప్టూ కున్నురు. వెలాకిలా ప్డుకోబ్నటాూ రు. ఆ 
తరువాత ఛాతీని చీలిి గుండె న్నండి చికకటి రకాత నిు 
తీసి, నీ శరీరంలోని షై'తాన్ భాగం అని చపప, ప్ర వకత  (స) 
హృదయానిు బంగారు ప్ళ్ళంలో 'జమ్'జమ్ నీటితో 
కడిగ, మళీళ గుండెన్న ద్వని స్మథ నంలో పటిూ  సరిచేస్మరు. 
ప్ర వకత  (స)తో ఆడుకుంటను ఇతర పలాలు ఈ దృశయం 
చూచి, భయప్డి ప్రిగతుు కుంట్ట వచిి ప్రలుప్టేూ  తలాి 
హలీమహ్ తో, 'ము'హమమద్ న్న చంప్డం జరిగంది,' 
అని చప్రపరు. ప్ర జలు అది విని ప్రిగతుు కుంట్ట 
వచాిరు. చూసే సరికి ప్ర వకత  (స) ముఖం మారి ఉంది. 
అనస్ (ర్), 'నేన్న ప్ర వకత  (స) ఛాతీపైన కుటూ  చిహాులు 
చూసేవాడిని,' అని  అన్నురు. (ముసాిమ్)  

 ( 3/1629)( [ ) صحيح  2]  - 5853
َوَعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

 َ ْ َْل َعَث َة كَاَن يَُسل ُِم عَلَي َ قَْبَل أَْن أَبْ بَِمك َ  َحَجًراْعِرُف وسلم: "إِِن ِ
 ْ   . َْلَْعِرفُُه اْلَن". َرَواهُ ُمْسِلم  إِِن ِ

5853. (2) [3/1629 -దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''నేన్న ప్ర వకత  కాకముందు మకకహ్ లో న్నకు 
సలామ్ చేసే రాయని నేన్న గురుత ప్టూ గలన్న. ఇపుపడు 
కూడా నేన్న ద్వనిు గురుత  ప్టూ గలన్న.'' (ముసాిమ్) 

 (3/1629)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  3]  - 5854
هلل عليه  ك ََة َسأَلُْوا َرُسْوَل اهلِل صىل اَوَعْن أَنٍَس قَاَل: إِن َ أَْهَل مَ 

َيُهْم آَيًة فَأََراُهُم الَْقمََر ِشق َتَ  َ ْيِ حَ وسلم أَْن يُِر َراًء  ْوا حَ ّت  َرأ
   .بَْيَنُهَما. ُمت ََفق  عَلَْيهِ 

5854. (3) [3/1629  -ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: మకకహ్ అవిశాీస్తలు ప్ర వకత  

(స)న్న, 'ఒకవేళ నీవు ప్ర వకత వే అయతే ఏదైన్న మహిమ 
చూపటూ ,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) తన చేతి సైగ 
ద్వీరా చందుర ణిణ  రండు ముకకలుగా చేసి చూపటాూ రు. 
చివరికి అవిశాీస్తలు 'హిరా కండను చందుర ని రండు 
ముకకల మధయ చూస్తరు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1629) [ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 4]  - 5855

ْنَشق  الَْقَمُر َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل   ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: اِ َوَعِن ا
ْوَق الَْجَبِل َوِفْرقَة   قَة  فَ : فِرْ ءقََتْيِ صىل اهلل عليه وسلم فِر

. ُمت ََفق   "هلِل صىل اهلل عليه وسلم: "اِْشَهُدْوااَل َرُسْوُل ادُْونَُه. فَقَ 
  .عَلَْيهِ 

5855. (4) [3/1629- ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో 
చందుర డు రండు ముకకలు అయాయడు. అంటే మధయ 
న్నండి రండు ముకకలు అయాయయ. ప్ర వకత  (స) ఈ 
మహిమన్న చూపటిూ , 'స్మక్షయం ఇవీండి,' అని అన్నురు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1629)[ ) صحيح (  5]  - 5856
ْيَرةَ قَالَ َوَعْن أَِبْ هُ  ُر ُمَحم َد  َوْجَهُه َر : قَاَل أَبُْو َجْهٍل: َهْل يَُعف ِ

ِت َوالُْعز َى لَِئْن َرأَْيُتهُ اَل: وَ  . فَقَ : نََعْم بَْيَ أَْظُهِركُْم؟ فَِقْيَل    الَل َ
لَِك  فَأَََت َرُسْول اهلِل صىل اهلل عليه   . َْلَطأن  َعىَل َرقََبِتهِ يَْفَعُل ذَ

ُ َعىَل َرقََبِتِه  -ل ِْي وسلم َوُهَو يَُص  َ   -َزَعَم لََيَطأ فََما فََجَئُهْم ِمْنُه إَِل 
َيت َ َبْيِه َوُهَو يَْنُكُص َعىَل َعقِ  لَك؟ فََقاَل:ِقْي بِ َو  َيَدْيِه فَِقْيَل لَُه َما

ًة. فََقاَل َرُسْوُل َوَبْيَنُه لََخْنَدقًا ِمْن نَاٍر َوَهْوًَل َوأَْجِنَح  إِن َ بَْيِِنْ 
ْ ََلْخَتَطَفْتُه الَْمََلئَِكُة  اهلل صىل اهلِل عليه وسلم: "لَْو دَنَا ِمِن ِ

  ْسِلم  . َرَواهُ مُ "ُعْضًوا ُعْضًوا
5856. (5) [3/1629 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: అబూ జహల్ ప్ర జలతో, 

'ము'హమమద్ మీ ముందు తన ముఖానిు మటిూ లో 
కలుపుతున్నుడా?' అంటే 'నమా'జులు, సజాద లు 
చేస్తు న్నుడా?' అని అడిగాడు. ద్వనికి ప్ర జలు, 'అవున్న,' 
అని అన్నురు. అపుపడు అబూ జహల్, 'లాత్ 
మరియు 'ఉ'జిాల స్మకిి! ఒకవేళ అలా చేస్తు  న్న కంట 
ప్డితే, నలిపవేస్ము న్న,' అని ప్లికి, ఆ ఉదేద శయంతోనే ప్ర వకత  
(స) వదద కు వచాిడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) నమా'జు 
చదువుతున్నురు. వాడు ప్ర వకత  (స) మడపై కాళుళ 
పడద్వమని ముందుకు వెళ్ళళ, కాలు ఎతిు   వెంటనే 
వెనకుక తగగ  తన్నుతాన్న రకిించుకోస్తగాడు. 'నీ 
కేమయంది,' అని ప్ర జలు అడిగారు. ద్వనికి వాడు, 'న్నకు 
ముహమమద్కు మధయ అగు కందకం ఉంది. అది చాలా 
భయంకరమైన దృశయం ఇంకా దైవదూతల రకకలు 
ఉన్నుయ,' అని అన్నుడు. ప్ర వకత  (స) దీనిు గురించి, 
'ఒకవేళ అబూ జహల్ న్న దగగ రకు వసేు , దైవదూతలు 
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వాడి శరీరానిు ముకకలు ముకకలు చేసేవారు,' అని 
అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1630)صحيح ( [ )  6]  - 5857
 صىل اهلل عليه  َوَعْن عَِدي ِ بِْن َحاِتٍم قَاَل: بَْيَنا أَنَا ِعْنَد الن َِب ِ 

ِه ا إِلَيْ اقََة ثُم َ أََتاهُ اْْلَخُر فََشكَ وسلم إِذَا أََتاهُ َرُجل  فََشكَا إِلَْيِه الْفَ 
َ َع الس َ قَْط  لَْت  ْيَت الِْحْْيَ ِبْيِل. فََقاَل: "يَا عَِدي ُ َهْل َرأ ةَ؟ فَإِْن َطا

ِعيْ  يَن َ الظ َ ةِ َحّت  َتُطْوَف َنَة َتْرَتِحُل ِمَن الْحِ بَِك َحَياة  فَلََّتَ ْْيَ
لَْت بَِك َحَياة   لَِئْن َطا ْلَكْعَبِة ََل َتَخاُف أََحًدا إَِل َ اهلَل َو َحن َ  لَُتْفتَ بِا

لَْت بَِك َحَياة  لَ  ُنْوزُ كُ لَِئْن َطا يَن َ الر َ ِكْسَرى َو ُجَل يُْخِرُج ِمْلَء َّتَ
ةٍ  ِه ِمْن ذََهٍب أَْو فِض َ فَََل يَِجُد أََحًدا يَْقَبلُُه  . يَْطلُُب َمْن يَْقَبلُهُ كَف ِ

لَْيَس  لََيلَْقَي َ اهلَل أََحُدكُْم يَْوَم يَلَْقاهُ َو َنُه  َوَبيْ  بَْيَنهُ ِمْنُه َو
ِجُم لَُه فَلََيُقْولَن َ تَ  َعْث إِلَْيَك َرُسْوًَل فَُيَبل َِغَك؟ : أَلَْم أَبْ ْرُجَمان  يَُّتْ

ُل عَلَْيَك؟ فََيُقْوُل:  . فََيُقْوُل: أَلَْم أُعْ فََيُقْوُل: بَىَل  ِطَك َماًَل َوأُفَض ِ
َ  .بَىَل  ِرهِ ُظُر عَ  ويَنْ َجَهن ََم فََيْنُظُر َعْن يَِمْيِنِه فَََل يََرى إَِل  ْن يََسا

ت َُقْوا ال فَََل يََرى إَِل َ َجَهن ََم  لَْو بِِشق ِ َتْمَرٍة فََمْن لَْم يَِجْد  ا ن َاَر َو
َبٍة"فَبِ  ِعْيَنَة َتْرَتِحُل ِمَن  عَِدي    قَالَ  .كَِلَمٍة َطي ِ : فََرأَْيُت الظ َ

ْلَكْعَبِة ََل تَخَ  ةِ َحّت  َتُطْوَف بِا ُت فِْيمَِن   َوكُنْ  اهللَ اُف إَِل َ الِْحْْيَ
ُون َ َما بِْن ُهْرُمَز اْفَتَتَح كُُنْوَز ِكْسَرى  لَْت بُِكْم َحَياة  لََّتَ لَِئْن َطا َو

ِب ُ أَبُْو الَْقاِس قَاَل  ِم صىل اهلل عليه وسلم: " يُْخِرُج ِمْلَء الن َ
 .كَفِه". رَواهُ الُْبَخاِري ُ 

5857. (6) [3/1630 -దృఢం]  
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్ (ర) కథనం: నేన్న ప్ర వకత  (స) వదద  
ఉన్నున్న. ఒక వయకిత  వచిి, తన ద్వరిద్వయరనిు గురించి 
చపుపకున్నుడు. ఆ తరువాత మరో వయకిత  వచాిడు, 
ద్వరి దోపడీ గురించి ఫిరాయదు చేశాడు. అపుపడు ప్ర వకత  
(స), 'ఓ అదీ! న్నవుీ 'హీరహ్ ప్టూ ణం చూస్మవా? ఒకవేళ 
నీకు దీరాఘ యుషిు ఉంటే, న్నవుీ తప్పకుండా ఒక స్వు ర 
ఒంటరిగా ఒంట్టపై 'హిరహ్ న్నండి మకకహ్ వెళ్ళళ 
క'అబహ్ ప్ర దకిిణం చేస్తు ంది. ఆమకు అలాాహ్(త్) 
భయంతప్ప మరేభయం ఉండదు. ఇంకా నీకు 
దీరాఘ యుషిు ఉంటే కిస్మర  న్నధులు ముసాిముల కోసం 
యుదధ ధనంగా తెరవటం జరుగుతుంది. ఇంకా ఒకవేళ 
నీకు దీరాఘ యుషిు ఉంటే, ఒక వయకిత  పడికెడు బంగారం 
ల్లద్వ వెండి తీస్తకొని ద్వనం చేయడానికి బయలు 
దేరుతాడు, కాని తీస్తకునే వాడెవడూ ఉండడు. ఇంకా 
నిసాందేహంగా తీరుపదినం న్నడు మీల్ల పర తి ఒకకరూ 
మ్ధ్యవరిత  లేకుండ్డ అలాాహ్(త్)న్న కలుస్తకుంటారు. 

ఆ తరువాత అలాాహ్(త్) అతనిు, 'నేన్న నీ వదద కు 
ప్ర వకత న్న ప్ంప్ల్లద్వ, నీకు ధరమ విషయాలు 
తెలుప్టానికి?' అని అంటాడు. ద్వనికి ఆ వయకిత , 
'అవున్న,' అంటాడు. మళీళ అలాాహ్(త్), 'నీకు నేన్న 
ధనసంప్దలు ప్ర స్మదించల్లద్వ, నీకు నేన్న ఉప్కారం 
చేయల్లద్వ?' అని అంటాడు. 'అవున్న,' అని అంటాడు. 
ఆ తరువాత ఆ వయకిత  తన కుడివైెపు చూస్ము డు, అతనికి 
నరకం కనబడుతుంది. ఎడమవైెపు చూస్ము డు, నరకమే 
కనబడుతుంది.'' ఆ తరువాత ప్ర వకా (స) ఇలా 
అన్నురు, 'ప్ర జలారా! నరకాగున్నండి మిమమలిు 
మీరు కాప్రడుకోండి. ఖరిూరపు ఒకకముకక ఇచిి 
అయన్న సరే. ఎవరి దగగ రైతే ఇదీ ల్లకపోతే అడిగే వాడితో 
మంచిగా మాటాాడండి,'' అని  అన్నురు. 

'అదీ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించినటా 'హీరహ్ న్నండి 
మకకహ్ వరకు స్వు ర ఒంటరిగా ప్ర యాణంచటం, ఆమ 
అలాాహ్ (త్) తప్ప మరవరికీ భయప్డక పోవటం 
చూస్మన్న. ఇంకా కిస్మర  నిధులన్న తెరచిన వారిలో నేన్న 
కూడా ఉన్నున్న. అవి ముసాిములకు లభించాయ. 
ఒకవేళ మీరు బర తికుంటే ప్ర వకత  (స) భవిషయవాణి నిజం 
కావటం చూస్ము రు. అంటే ఒక వయకిత  బంగారు ల్లద్వ వెండి 
చేతులాో తీస్తకొని బయలు దేరుతాడు. కాని 
తీస్తకునేవాడెవడూ  ఉండడు. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1630) [ ) صحيح ( 7]  - 5858
ِب ِ صىل ليه   اهلل عَوَعْن َخب َاِب بِْن اْْلََرت ِ قَاَل: َشَكْونَا إِىل الن َ

د  بُْردَة  ِِفْ ِظل ِ اْلَكْعَبِة م َوُهوَ وسل  ِقْيَنا ِمَن  َوقَْد لَ  ُمَتَوس ِ
ةً فَُقلَْنا: اَََل  ُهَو ُمَحم َر  َوْجُهُه َتْدُعو اهلَل فََقَعَد وَ  الُْمْشِرِكْيَ ِشد َ

ُجُل فِْيمَْن كَاَن قَْبلَُكْم يُْحَفُر لَُه ِِف اْْلَرْ  ِض  َوقَاَل: "كَاَن الر َ
ٍر فَُيْوَضُع فَْوَق َرأِْس فِْيِه ْجَعُل فَيُ  ْثَنْيِ  ِه فََيَش فَُيَجاُء بِِمْنَشا ق ُ بِا

لَِك َعْن ِدْيِنِه  هُ ذَ اْْلَْمُر َحّت  يَِسْْيَ  َواهلِل لََيِتم َن َ َهَذافََما يَُصد ُ
ِكُب ِمْن َصَنَعاِء إىِل َحْضَرَمْوَت ََل يََخاُف إَِل  اهلَل أَِو ا ا ْئَب الر َ ِ   لذ 

َلِكن َُكْم َتْسَتْعِجلُْوَن َغَنِمهِ َعىَل    .َخاِري ُ . رَواهُ الْبُ " َو
5858. (7) [3/1630- దృఢం] 
'ఖబ్రాబ్ బిన్ అరత ర్ (ర) కథనం: ఒకరోజు మేము ప్ర వకత  

(స) క'అబహ్ నీడలో ఒక దుప్పటిని తలగడగా చేస్తకొని 
విశార ంతి తీస్తకుంటండగా అవిశాీస్తల గురించి 
ఫిరాయదు చేస్తు , 'అవిశాీస్తల న్నండి మనకు అనేక 
బ్రధలు కలిగాయి, మరి తమరు వారికి వయతిరేకంగా 
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అలాాహ్(త్)న్న ఎందుకు ప్రర రిథ ంచల్లదు,' అని 
వినువించుకున్నుం. అది విను ప్ర వకత  (స) ల్లచి 
కూరుిన్నురు, ముఖంలో ఆగర హం కనిపంచింది. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'మీ పూరీీకులన్న ప్రతిపటిూ  
తలలన్న రంప్రలతో కోసి రండు ముకకలు చేసేవారు. 
కాని ఈ భయంకరమైన శిక్ష వారిని వారి ధరమం న్నండి 
వేరుచేసేది కాదు. వారు తమ ధరమంపై సిథ రంగా ఉండే 
వారు. ఇంకా ప్ర జలు శరీరాలపై ఇన్నప్ దువెీనలతో 
వారి మాంస్మనిు వలచటం జరిగేది. వారి మాంసం 
దుముమల వరకు తెగ ప్డేది. ఇటవంటి భయంకరమైన 
శిక్షలు కూడా వారిని వారి ధరమం న్నండి దూరం చేసేది 
కాదు. అలా్లహ్ స్మకిి! ఈ ధరమం ప్రిపూరణ తకు 
చేరుకుంటంది. చివరకు ఒక ప్ర యాణీకుడు 'సన'ఆ' 
న్నండి హ'దరమౌత్ వరకు ఒంటరిగా ప్ర యాణం చేస్ము డు. 
అతడు అలాాహ్(త్)కు తప్ప మరవరికీ భయప్డడు. 
ల్లద్వ ఎవరూ తమ మేకలగురించి తోడేళళకు 
భయప్డరు. అయతే మీరు తొందర ప్డుతున్నురు. 
అంటే ఓరుప సహనంతో మలగటం ల్లదు,' అని 
అనానరు.  (బు'ఖారీ)  

 (3/1631)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  8]  - 5859
 َ : كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْدُخُل  نٍَس قَالَ َوَعْن أ

ِمِت ُعَبادَ َتْحَت كَانَْت َعىَل أُم ِ َحَراٍم بِْنِت َملَْحاَن وَ  ا ةَ بِْن الص َ
ْمُتُه ثُم َ َجلََسْت َتَفل ِْي َرأَْسُه فََناَم فَأَْطعَ فََدَخَل عَلَْيَها يَْوًما 

لم ثُم َ اْسَتْيَقَظ َوُهَو يَْضَحُك  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسَرُسوْ 
لَْت: فَُقلُْت: َما يَْضَحكُك يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: ِِتْ  أُم َ  ِمْن اس  " نَ  قَا

َن ثََبَج َهَذا الَْبْحِر ُملُْوكًا ْركَُبوْ ِرُضْوا عَلَي َ ُغَزاةً ِِفْ َسِبْيِل اهلِل يَ عُ 
ةِ  ةِ". فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل  أَْو ِمثَْل الُْملُْوِك عَ َعىَل اْْلِسر َ ىَل اْْلَِسر َ

ْ فََدعَا لَهَ   فََناَم ثُم َ  َرأُْسهُ َوَضَع ا ثُم َ اُْدعُ اهلَل أَْن يَْجَعلَِِنْ ِمهَْنُ
يَا َرُسْوَل اهلِل َما يُْضِحكَُك؟ قَاَل:  ُقلُْت:اْسَتْيَقَظ َوُهَو يَْضَحُك فَ 

ِِتْ ُعِرُضْوا عَلَي َ  كََما قَاَل ِِف   ُغَزاة  ِِفْ َسِبْيِل اهلِل"."نَاس  ِمْن أُم َ
ىِل. فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل اُْدعُ اهللَ  .قَاَل: ِِنْ مِ ْجَعلَ  أَْن يَ اْْلُْو ْ هَْنُ

". فَ  لِْيَ َيَة   َرِكَبْت "أَْنَت ِمَن اْْلَو َ أُم ُ َحَراٍم الَْبْحَر ِِفْ َزَمِن ُمَعاِو
ب َِتَها ِحْيَ فَُصرِ   َخَرَجْت ِمَن الَْبْحِر فََهلََكْت. ُمت ََفق  َعْت َعْن دَا
  .عَلَْيهِ 

5859. (8) [3/1631- ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉమ్మమ 'హరామ్ బిన్తె 
మిల్'హాన్ (ర) ఇంటికి వచేివారు. ఉమ్మమ 'హరామ్ 

'ఉబాదహ్ బిన్ స్మ'మిత్ (ర్) భార్య. అలవాట ప్ర కారం 
ఒక రోజు ఆమ ఇంటికి వెళాళరు. ఉమమ 'హరామ్ ప్ర వకత  
(స)కు భోజనం పటాూ రు. ఆ తరువాత తలలో పేళుళ 
చూడటానికి కూరుిండిపోయారు. ప్ర వకత  (స) నిదర  
పోయారు. ఆ తరాీత ప్ర వకత  (స) నవుీతూ ల్లచారు. 
ఉమమ 'హరామ్ ప్ర వకత  (స)న్న, 'ఎందుకు నవుీ 
వచిింది,' అని అడిగారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'న్న 
అన్నచరులాో ఒక బృందం దైవమారగ ంలో జిహాద్ చేస్తు  
చూపంచబడింది. వాళుళ సముదర ంపై రాజులాా 
కూరుిన్నురు,' అని  అన్నురు.  
ఉమమ 'హరామ్ కథనం: అపుపడు నేన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
నేన్న కూడా వారిలో ఉండేటటా అలాాహ్(త్)న్న 
ప్రర రిథ ంచండి,' అని అన్నున్న. ప్ర వకత  (స) ప్రర రిథ ంచారు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) తలగడపై చేరబడి నిదర పోయారు. 
కొంత సేపు తరాీత మళీళ నవుీతూ ల్లచారు. 
అపుపడు నేన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! నవుీకు కారణం ఏమిటి,' 
అని అన్నున్న. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) న్న అన్నచర 
సమాజంలోని కొందరు అలాాహ్(త్) మారగ ంలో జిహాద్ 
చేస్తు న్నురు. అంతకు ముందు చపపనటేూ  చప్రపరు. 
అపుపడు కూడా నేన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! వారిలో నేన్న కూడా 
ఉండాలని ప్రర రిథ ంచండి,' అని అన్నున్న. ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'న్నవుీ మొదటి బృందంలో ఉన్నువు,' అని 
అన్నురు. ము'ఆవియహ్ కాలంల్ల ఉమ్మమ 'హరామ్ 
సముదర  పర యాణం చేస్మరు. సముదర ంపై న్నండి దిగ 
వాహనంపై ఎకుకతుండగా వాహనం పైన్నండి కిర ందప్డి 
మరణించారు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)   

 ( 3/1631)[ ) صحيح (  9]  - 5860
ْب وَ    ِمْن أَْزِد  إِن َ ِضَمادًا قَِدَم َمك ََة َوكَاَن  اَل:اٍس قَِن َعب َ َعِن ا

يْ  ِ َة ِح فََسِمَع ُسَفَهاَء أَْهِل َمك َ َشُنْوَءةَ َوكَاَن يَْرَِقْ ِمْن َهَذا الر 
. فََقاَل:  ُجَل   يَُقْولُْوَن: إِن َ ُمَحم ًَدا َمْجُنْون  ْ َرأَْيُت َهَذا الر َ لَْو أَِن ِ

ْ  م َُد إِ ُمَح يَا  فََقاَل:  يَِدْي. قَاَل: فَلَِقَيُه. ِه َعىَل يَْشِفيْ  اهلَل لََعل   ِن ِ
ْرَِقْ  َ ْيِح فََهْل لََك؟ فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل ا ِ عليه   ِمْن َهَذا الر 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْسَتِعْيُنُه َمْن يَْهِدهِ اهلُل فَََل  وسلم: "إِن َ الَْحْمَد لِِل 
  إَِل َ اهللُ  َهاِدَي لَُه َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلََه ْل فَََل  يُْضِل ُه َوَمْن  لَ ُمِضل َ 

ْيَك لَُه َوأَْشَهُد أَن َ ُمَحم ًَد  ا بَْعُد  .ا َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ َوْحَدهُ ََل َشِر أَم َ
صىل  "فََقاَل: أَعِْد عَلَي َ كَِلَماِتَك َهُؤََلِء فَأَعَادَُهن َ عَلَْيِه َرُسْوُل اهلِل 

اٍت سلم ثَََل عليه و اهلل ِة  َل اْلَكهنَ فََقاَل: لََقْد َسِمْعُت قَوْ  .َث َمر َ
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عَ  َحَرةِ َوقَْوَل الش ُ َهُؤَْلَِء.   َراِء فََما َسِمْعُت ِمثَْل كَِلَماِتَك َوقَْوَل الس َ

ُمْوَس الَْبْحِر َهاِت َيَدَك أُبَاِيْعَك َعىَل اْلِْسََلِم  لََقْد بَلَْغَن قَا   .َو
  . ُمْسِلم  َرَواهُ  َيَعُه.َبا: فَ قَالَ 

ِكَر  لَ بَ  ِبْيِح": "الَْمَصا َوِِفْ بَْعِض نَُسِخ  ْغَنا نَاُعْوَس الَْبْحِرَوذُ
ْيَرةَ َوَجاِبِر بِْن َس   "يُْهلَُك ِكْسَرى"  ُمَرةَ َحِدْيثَا أَِبْ ُهَر

   .َواْْلَخُر"لََيَفَتَحن َ ِعَصاَبة " ِِفْ بَاٍب "الَْمََلِحِم"
5860. (9) [3/1631-దృఢం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: 'దిమాద్ అనే వయకిత  
మకకహ్ వచాిడు. అతడు అ'జ్ది షనూఅ' తెగకు 
చందినవాడు. అతడు జిన్నుతుల విషయంలో 
మంతిర ంచేవాడు. మకకహ్ ముకరర మహ్ కు చందిన 
అలారి మూకల ద్వీరా ము'హమమద్ పచిివాడైె 
పోయాడని విన్నుడు. అది విని, 'ఆ వయకిత ని చూసేు  
బ్రగుండు, న్న వలా అలాాహ్(త్) అతనికి ఆరోగయం 
ప్ర స్మదించవచుి,' అని అన్నుడు. ఇబ్ను 'అబ్రాస్(ర) 
కథనం: ఆతరువాత 'దిమాద్ ప్ర వకత  (స)న్న కలిస్మడు. 
ఇంకా, 'ఓ ము'హమమద్! నేన్న మంతార ల ద్వీరా 
మానసిక రోగాలన్న నయంచేస్ము న్న, నేన్న మీకు చికితా 
చేయన్న, మంతిర ంచన్న?' అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  
(స) ''సోు తార లనీు అలాాహ్ కొరకే, మేము ఆయనేు 
స్తు తిస్తు న్నుము, ఇంకా ఆయనేు సహాయం కొరకు 
అరిథ స్తు న్నుం. ఆయన సన్నమరగ ం చూపనవారు మారగ  
భర షూ తాీనికి గురికారు. ఆయన మారగ భర షఠ తాీనికి 
గురిచేసిన వారికి ఎవీరూ సన్నమరగ ం చూప్ల్లరు.'' 
ఇంకా, ''నేన్న అలాాహ్ తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరని, 
స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న. ఇంకా నేన్న ము'హమమద్ (స) 
అలాాహ్ ద్వస్తలు మరియు ఆయన ప్ర వకత  అని స్మక్షయం 
ఇస్తు న్నున్న.'' అని అనానరు. అది విను 'దిమాద్ మీరు 
మళీళ ఆ ఆయతులు చదవండి అన్నుడు. ప్ర వకత  (స) 
మూడుస్మరాు ప్లికారు. ఆ తరువాత 'దిమాద్, ''నేన్న 
జ్యయతిషుకలు, మాంతిర కులు మరియు కవుల వచన్నలు 
విన్నున్న. కాని తమరు ప్లికినటిట  వచన్నలు ఈన్నటి 
వరకు ఎకకడా వినల్లదు. నిసాందేహంగా ఇవి చాలా 
ప్ర భావవంతమైన వచన్నలు. ఏది మీ చేయ చాచండి! 
నేన్న మీ చేతిపై ఇసా్మమ్ స్వీకరిస్ము న్న,'' అని ఇసా్మమ్ 
స్వీకరించాడు. (ముసాిమ్) 

మస్మబీహ్కు చందిన కొనిు ప్ర తులాో ఖామూస్కు 
బదులు న్నమూస్ ఉంది. ఇంకా అబూ హురైర మరియు 
జాబిర్ బిన్ సమురహ్ల ఉలా్లఖనంలోని, ఒక 
ఉలా్లఖనంలో, ''కిస్మర  న్నశనం అవుగాక,'' మరో ఉలా్లఖనంలో 
''ఒక బృందం జయస్తు ంది''  అని ఉంది.  

----- 

 . الث َاِِنْ لَْفْصِل َعِن ا ُب َخاٍل َوَهَذا الَْبا
ఇందులో రండవ విభాగం ల్లదు 

----- 
لَْفْصُل الث َ  َ ِلُث  ا      మూడవ విభాగం ا

 (3/1632)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  10]  - 5861
ْبِن  ثَِِنْ أَبُْو ُسْفَياَن بُْن َحْرٍب ِمْن فِْيِه   قَاَل:َعب َاٍس  َعِن ا َحد َ

ْنَطلَْقُت  ةِ ِِف اْل  إِىل ِِف َ قَاَل: اِ ْوِل اهلِل   كَانَْت بَْيِِنْ َوَبْيَ َرُس ال َِِتْ  مُد َ
اِم إِذْ ِجْيَء بِِكَتاٍب  قَاَل: .ليه وسلمصىل اهلل ع لش َ فََبْيَنا أَنَا بِا
ِب ِ صىل َوكَاَن ِدْحَيُة اْلكَلِْب ُ  قَاَل: اهلل عليه وسلم إِىل ِهَرقِْل. الن َ

َعِظْيُم بُْصَرى إِىل  فَعُه َرى فََد ِم بُْص َجاَء بِِه فََدفََعُه إِىل َعِظيْ 
ُجِل ال َِذْي  ُهَنا أََحد  ِمْن قَوْ  اَل ِهَرقُْل: َهْل قَ فَ  .ِهَرقِْل  ِم َهَذا الر َ

؟ َقا ْيٍش   لُْوا:يَْزَعُم أَن َُه نَِب ُ نََعْم فَُدِعْيُت ِِفْ نََفٍر ِمْن قَُر
ُكْم أَقَْرُب : أَي ُفََقالَ  .َدْيهِ فََدَخلَْنا َعىَل ِهَرقَْل فَأَْجلََسَنا بَْيَ يَ 

ُجِل ال َِذْي يَ  نََسًبا ِمْن َهَذا ؟الر َ  قَاَل أَبُْو ُسْفَياُن: ْزَعُم أَن َُه نَِب  
َ أَنَا فَأَْجلَُسْوِِنْ  فَُقلُْت: ثُم َ  .ْجِلُسْوا أَْصَحاِبْ َخلِْفْي  بَْيَ يََدْيِه َوأ

نِِه فََقاَل: قُْل لَهُ  ُجَما ْ دَعَا بَِّتْ ُجِل ئِل  هَ  َساْم: إِِن ِ َذا َعْن َهَذا الر َ
بُْوهُ. قَاَل أَبُْو ُسفْ يَْزُعُم أَن َُه نَِب    ال َِذْي  ِ َياَن:   فَإِْن كََذبَِِنْ فََكذ 

ثُم َ قَاَل   .ََل َمَخافَُة أَْن يُْؤثََر عَلَي َ اْلَكِذُب لِكََذبُْتهُ َوأَْيُم اهلِل لَوْ 
نِِه: َسلُْه كَيْ  ُجَما  قَاَل: قُلُْت: ُهَو فِْيَنا ذُوْ  ْيُكْم؟ُبُه فِ َف َحَس لَِّتْ
  كَاَن ِمْن آَبائِِه ِمْن َمِلٍك؟ قُلُْت: ََل. قَاَل:َحَسٍب. قَاَل: فََهْل 
ْلَكِذِب قَْبَل أَْن يَُقْوَل َما قَاَل؟فََهْل كُْنُتْم َتت َِهمُ   ََل. قُلُْت: ْونَُه بِا

قُلُْت:   ُؤُهْم؟ قَاَل:َضَعَفا أَْم الن َاِس  قَاَل: َوَمْن يَت َِبُعُه؟ أَْشَراُف 
أَْم يَْنُقُصْوَن؟ قُلُْت: ََل بَْل  ِزْيُدْوَن قَاَل: أَيَ  اُؤُهْم. بَْل ُضَعفَ 

ْ َعْن ِدْيِنِه بَْعَد أَْن يَْدُخَل  يَِزْيُدْوَن. قَاَل: َهْل يَْرَتد ُ   أََحد  ِمهَْنُ
هُ؟ قُلُْت: لُْتُموْ  قَاتَ : فََهْل قَالَ ََل. فِْيِه َسْخَطًة لَُه؟ قَاَل: قُلُْت: 

ُلُكْم نََعْم. قَاَل: فََكيْ  إِي َاهُ؟ قَاَل: قُلُْت: يَُكْوُن  َف كَاَن قَِتا
ُب ِمن َا َونُِصْيُب ِمْنُه. قَاَل: َوَبْيَنُه ِسَجاًَل يُِصيْ  الَْحْرُب بَْيَنَنا

ُهَو ْي َما نَْدرِ  ةِ ََل فََهْل يَْغِدُر؟ قُلُْت: ََل َونَْحُن ِمْنُه ِِفْ َهِذهِ الُْمد َ 
نِع  فِْيَها؟ قَاَل: َواهللِ  ِمْن كَِلَمٍة أَْدُخُل فِْيَها َشْيًئا   َما أَْمَكَنِِنْ َصا

الَْقْوَل أََحد  قََبلَُه؟ قُلُْت: ََل. ثُم َ  قَاَل: فََهْل قَاَل َهَذا َغْْيَ َهِذهِ. 
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ْ َسأَلُْتَك عَ  نِِه: قُْل لَُه: إِِن ِ ُجَما فََزَعْمت  ْيُكْم ِبِه فِ ْن َحَس قَاَل لَِّتْ

ُسُل ُتْبَعُث ِِفْ أَْحَساٍب قَْوِمَها. َسٍب َوكََذلَِك الر ُ أَن َُه فِْيُكْم ذُْو حَ 
؟ فََزَعْمَت أَْن ََل فَُقلُْت: لَْو كَاَن َهْل كَاَن ِِفْ آَبائِِه مَ َوَسأَلُْتَك  ِلك 

. قُلُْت: َرُجل  يَْطلُُب ُملَْك  َبائِهِ  ِمْن آَبائِِه َمِلك   َعْن أَلُْتَك . َوَس آ
فَُقلَْت: بَْل ُضَعَفاُؤُهْم َوُهْم    أَْم أَْشَرافُُهْم؟أَْتَباِعِه أُضَعافَاُؤُهْم 

ُس  ْلَكِذِب قَْبَل أَْن  ِل. َوَسأَلُْتَك: َهْل كُنْ أَْتَباعُ الر ُ ُتْم َتت َِهُمْونَُه بِا
ِع   لَِيَد  يَُكْن ُه لَْم يَُقْوَل َما قَاَل؟ فََزَعْمَت أَْن ََل فََعَرفُْت أَن َ 

َعىَل اهلِل. َوَسأَلُْتَك: َهْل    يَْذَهَب فََيْكِذَب اْلَكِذَب َعىَل الن َاِس ثُم َ 
 ْ أَْن يَْدُخَل فِْيِه َسْخَطًة لَُه؟   َعْن ِدْيِنِه بَْعَد يَْرَتد ُ أََحد  ِمهَْنُ

لََط بَِشا ْيَماُن إِذَا َخا َب.  لُْقلُوْ َشُتُه افََزَعْمَت أَن َ ََل َوكََذلَِك اْلِ
ْمَت أَن َُهْم يَِزْيُدْوَن يَْنُقُصْوَن؟ فََزعَ  َسأَلُْتَك َهْل يَِزْيُدْوَن أَْم وَ 

َهْل قَاَتلُْتُمْوهُ؟ فََزَعْمَت ّت َ يَِتم َ َوَسأَلُْتَك َوكََذلَِك اْلِيََماِن حَ 
اُل  يَنَ  ِسَجاًَل أَن َُكْم قَاَتلُْتُمْوهُ فََتُكْوُن الَْحْرُب بَْيَنُكْم َوَبْيَنهُ 

لُْوَن ِمْنُه َوكََذ ِمنْ  ُسُل ُتْبتَ ُكْم َوَتَنا لي ثُم َ َتُكْوُن لََها  لَِك الر ُ
ُه ََل يَْغِدُر َوكَِذلََك   يَْغِدُر فََزَعْمَت أَن َ الَْعاقَِبُة. َوَسأَلُْتَك َهْل 

ُسُل ََل َتْغِدُر َوَسأَلُْتَك َهْل قَاَل َهَذا الَْقْوَل أََحد  قَ ْبلَُه؟ الر ُ
 قَْبلَُه قُلُْت: َهَذا الَْقْوَل أََحد   ََل فَُقلُْت: لَْو كَاَن قَاَل َت أَْن فََزَعمْ 

: بَِما يَأُْمُركُْم؟ قُلَْنا: ْبلَُه. قَاَل: ُثم َ قَالَ َرُجل  أِْئَتم َ بَِقْوٍل قِْيَل قَ
لَِة َوالَْعَفاِف. قَالَ  كَاةِ َوالص ِ ََلةِ َوالز َ لص َ   ُك َما: إِْن يَ يَأُْمُرنَا بِا

لَْم أَكُْن أَُظن ُُه   كُْنُت أَعْلُم أَن َ ُل َحق ًا فَإِن َُه نَِب   َوقَْد َتُقوْ  ُه َخاِرج  َو
 َ لَْو أ ْ أَخْ ِمْنُكْم َو ْ أَعْلَُم أَِن ِ لَْو كُْنُت  ِن ِ لُُص إِلَْيِه َْلَْحَبْبُت لَِقاَءهُ َو

لََيْبلُغَ  . ثُم َ ا َتْحَت ُكُه مَ ن َ ُملْ ِعْنَدهُ لََغَسلُْت َعْن قََدَمْيِه َو  قََدَمي َ
  .اهلل عليه وسلم فََقَرأَهُ. ُمت ََفق  عَلَْيهِ  َرُسْوِل اهلِل صىل دَعَا بِِكَتاِب 

   .ف َاِر" ِِفْ "بَاِب الِْكَتاِب إِىل اْلكُ  َوقَْد َسَبَق َتَماُم الَْحِدْيِث 
5861. (10) [3/1632- ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: అబూ సుఫియాన్ బిన్ 

'హర్్న్ సీయంగా తన నోటితో న్నకు చేసిన కథనం: 
న్నకు ప్ర వకత  (స)కు మధయ జరిగన హుదైబియ ఒప్పం దం 
కాలంలో నేన్న సిరియా వెళ్ళళ అకకడ ఉన్నున్న. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఉతు రం హిరాకల్ రాజు వదద కు 
చేరింది. ఆ ఉతు రానిు ది'హియహ్ కలీ్ తీస్తకు 
వచాిరు. అతడు బ'స్మర  గవర్ిర్ వదు కు తీస్తకొని 
వచాిరు. బ'స్మర  ప్రలకుడు ఆ ఉతు రానిు హిరాకల్ 
వదద కు ప్ంప్రరు. అపుపడు ఆ రాజు, ''తన్ను తాన్న ప్ర వకత  
చపుపకునే ఈ వయకిత జాతికి చందిన వారవరైన్న 
ఉన్నురా?'' అని అడి గారు. సభా సేవకులు 'ఉన్నురు,' 
అని అన్నురు. నన్ను ఖురైషుల బృందంతో ప్రట 

పలవటం జరిగంది. మేము ఆ రాజు వదద కు చేరగానే 
మమమలిు ఆయన ముందు కూరోి బ్నటూ టం జరిగంది. 
అనిుటికంటే ముందు హిరాకల్, 'నేన్న ప్ర వకత నని, 
చపపన ఆ వయకిత కి మీలో దగగ రి బంధువులెవరు?' అని 
అడిగాడు. ద్వనికి 'నేన్న,' అని అన్నున్న. ఆ తరువాత 
నన్ను హిరాకల్ ముందు కూరోిబ్నటూ టం జరిగంది. మా 
బృంద్వనిన న్న వెన్నక కూరోి బ్నటూ టం జరిగంది. 
ఆ తరాీత హిరాకల్ తన అన్నవాదరకునితో న్నవుీ 
ఇతని మితుర లతో నేనితనిు, 'అతని,' గురించి 
అడుగుతాన్న, ఒకవేళ ఇతడు ఏదైన్న తపుప చబితే, 
మీరు వెంటనే ఖండించి సతయం తెలియప్రచాలని 
చప్పమని చప్రపడు. ఒకవేళ నన్ను అబద్వధ లకోరుగా 
ప్ర చారం చేయడం జరుగుతుందనే భయం న్నకు 
ల్లకుంటే నిసాందేహంగా అతని ముందు అబద్వధ లు 
చపేపవాడిని. ఆ తరువాత హిరాకల్ తన అన్నవాద 
కునితో, 'అబూ సుఫియాన్ను ఆ వయకిత  వంశం గురించి 
అడుగు' అని అన్నుడు. ద్వనికి నేన్న, 'అతడు ఉనుత 
వంశానికి చందినవాడు,' అని అన్నున్న.  
ఆ తరువాత హిరాకల్, 'అతని తండిర  తాతలాో 
ఎవరైన్న రాజులు ఉన్నురా?' అని అడిగాడు. ద్వనికి 
నేన్న 'ల్లదు,' అని అన్నున్న. ఆ తరువాత ఆ రాజు, 
'ఇంతకు ముందు అతడు ఏదైన్న అబదధ ం ప్లికి 
ఉన్నుడా? ' అని అడిగాడు. ద్వనికి నేన్న 'ల్లదు' అని 
అన్నున్న. ఆ తరువాత ఆ రాజు, 'అతనిు 
అన్నసరిస్తు నుది గొప్పవారా ల్లక బలహీన్నలా? ' అని 
అడిగాడు. ద్వనికి, 'అతనిు బలహీన్నల్ల అన్నస 

రిస్తు న్నురు,' అని అన్నున్న. మళీళ ఆ మహారాజు, 
'అతని అన్నచరుల సంఖయ అధికం అవుతుంద్వ ల్లక 
తగుగ తుంద్వ?' అని అడిగాడు. ద్వనికి నేన్న, 'అధికం 
అవుతుందని' అన్నున్న. మళీళ రాజు, 'ఆ ధరామనిు 
అన్నసరించే వారవరైన్న విస్తగుచంది ద్వనిు 
తయజిస్తు న్నురా?' అని అడిగాడు. ద్వనికి నేన్న 'ల్లదు,' 
అని అన్నున్న. మళీళ ఆ రాజు, 'మీకు ఆయనకూ 
వివాదం జరిగంద్వ?' అని అన్నుడు. 'అవున్న, 
జరిగందని,' అన్నున్న. మళీళ రాజు, 'మీకూ వారికి 
జరిగన వివాదం ఎలా ఉంది?' అని అడిగాడు. ద్వనికి 
నేన్న, 'ఒకోకస్మరి వాళుళ ఒకోకస్మరి మేము గలిచాము.' 
మళీళ ఆ రాజు, 'అతడు వాగాద నభంగం చేస్ము డా?' అని 
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అడిగాడు. ద్వనికి నేన్న, 'ల్లదు, కాని మాకు ఈ 
హుదైబియా ఒప్పందం కాలంలో ఏమి చేస్ము డో, అని 
భయంగా ఉంది,' అని అన్నున్న. నేన్న ఈ వాకయం తప్ప 
మరే అసతాయనిు కలప్ ల్లక పోయాన్న. మళీళ ఆ రాజు, 
'ఇంతకుముందు కూడా ఎవరైన్న ఈ విధంగా 
అన్నురా?' అని అడిగాడు. ద్వనికి నేన్న, 'ల్లదు,' అని 
అన్నున్న.  
ఆ తరువాత హిరాకల్ తన అన్నవాదకుణిణ , ''నేన్న 
నిన్ను అతని వంశం గురించి అడిగాన్న. న్నవుీ 'అతడు 
ఉనుత వంశానికి చందినవాడని' అన్నువు. వాసు వంగా 
ప్ర వకత లు ఉనుత వంశానికి చందినవారై ఉంటారు. ఆ 
తరువాత 'అతని తండిర  తాతలాో ఎవరైన్న రాజులు 
ఉండేవారా?' అంటే 'ల్లదు' అన్నువు. ఒకవేళ ఉంటే 
మళీళ రాజరికానిు కోరుతూ ఇలా చేస్మడని అనవచుి. 
మళీళ నేన్న నిన్ను 'అతనిు అన్నసరిస్తు నుది 
గొప్పవారా ల్లక బలహీన్నలా?' అంటే న్నవుీ 
'బలహీన్నలు' అని అన్నువు. వాసు వం కూడా ఇదే, 
బలహీన్నల్ల ప్ర వకత లన్న అన్నసరిస్ము రు. ఇంకా నేన్న 
'అతన్న అబద్వధ లు ప్లుకుతాడా?' అంటే 'ల్లదు' 
అన్నువు. అతడు ప్ర జలపై అబదధ ం ప్లకనపుపడు 
అలాాహ్పై ఎలా అబదధ ం ప్లుకుతాడు. ఇంకా నేన్న 
నిన్ను 'అతని ధరామనిు అన్నసరించి విస్తగుచంది 
తయజిస్తు న్నురా?' అంటే, న్నవుీ 'ల్లదు' అన్నువు. 
వాసు వం కూడా ఇదే. విశాీసం హృదయాలాో చోట 
చేస్తకుంటే, అది తొలగదు. నేన్న నిన్ను అతని 
అన్నచరుల సంఖయ పరుగుతుంద్వ? ల్లక తగుగ తుంద్వ?' 
అంటే 'పరుగుతుంది' అని అన్నువు. వాసు వంగా 
విశాీసం ప్రిసిథ తి కూడా ఇలాగే ఉంటంది. ఇంకా నేన్న 
నిన్ను 'అతనితో యుదధ ం జరిగంద్వ?' అంటే 'జరిగందని 
ఒకోకస్మరి అతడు ఒకోకస్మరి మేము గలుస్తు న్నుమని' 
అన్నువు. ఈ విధంగానే ప్ర వకత లన్న ప్రీకిించడం 
జరుగుతుంది. ఆ తరువాత మంచి జరుగుతుంది. 
ఇంకా నేన్న నిన్ను 'అతడు వాగాద న భంగం చేస్ము డా?' 
అంటే, న్నవుీ 'ల్లదు' అని అన్నువు. ప్ర వకత లు కూడా 
వాగాద న భంగం చేయరు. ఇంకా నేన్న నిన్ను 'మీ జాతిలో 
ఇంతకు ముందు ఎవరైన్న ఇలా ప్ర వకత నని వాదించారా?' 
అంటే 'ల్లదు' అని అన్నువు. 'అలా ఎవరైన్న చేసి ఉంటే, 
అతనిు అన్నసరిస్తు  ఇతన్న కూడా నేన్న ప్ర వకత నని 

వాదిస్తు న్నుడని' '' అన్నకోవచుి అని అన్నుడు. ఆ 
తరువాత ఆ రాజు అబూ స్తఫియాన్న్న 'అతడు ఏ 
విషయాల గురించి ఆదేశిస్తు న్నుడు' అని అడిగాడు. 
ద్వనికి నేన్న, 'అతడు మమమలిు నమా'జ్, 'జకాత్, 
బంధువులహకుక, సతయసంధతల గురించి 
ఆదేశిస్తు న్నుడని,' అన్నున్న. అపుపడు ఆ రాజు 
'ఒకవేళ నీ మాటలు నిజమైతే అతడు నిసాందేహంగా 
ప్ర వకేత . చివరికాలంలో ఒక ప్ర వకత  ప్ర భవిస్ము డని న్నకు 
ముందే తెలుస్త, కాని ఆ ప్ర వకత  మీ జాతిలో ప్ర భవిస్ము డని 
న్నకు తెలియదు. ఒకవేళ నేన్న అతని వదద కు వెళళ 
గలిగతే, అతనిు కలవటం న్నకెంతో పర యమైనదిగా 
ఉంటంది. ఒకవేళ నేన్న అతని దగగ ర ఉంటే, అతని 
ప్రద్వలు కడుగుతాన్న. నిసాందేహంగా అతని అధికారం 
న్న ప్రద్వల వరకు చేరుతుంది,' అని ప్లికి ప్ర వకత  (స) 
ఉతు రం తెపపంచి చదివాడు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
దీనిు ఇంతకు ముందు కూడా ''అల్ కితాబు ఇలల్ 
కుప్రార్'' లో  ప్ర స్ము వించటం  జరిగంది. 

===== 
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6. మె'అరాజ్ 
ఇకకడ ఒక విషయానిు గురించి వివరించడం 
తప్పనిసరిగా భావించడం జరిగంది. అదేమిటంటే, ఆ 
రాతిర  ప్ర వకత  (స) బైతులా్లహ్ నుండి మ్సి్జద అఖ్'స్మ 
వర్కు చేసిన ప్ర యాణానిు 'ఇస్మర ' అంటారు. ఇంకా 
మ్సి్జద అఖ్'స్మ నుండి ఆకాశం వైెపునకు చేసిన 
ప్ర యాణానిు మే'అరాజ్  అంటారు.  
ప్ర వకా (స)కు మే'అరాజ్  జరిగంది. అది కలా, 
నిజమా? ఈ సంఘటన ఒకస్మరి జరిగంద్వ? ల్లక 
అనేకస్మరాు జరిగంద్వ అనే విషయానిు గురించి 
ప్ండితుల మధయ అభిప్రర య భేద్వలు ఉన్నుయ. కాని 
వాసు వం ఏమిటంటే, మే'అరాజ్ సంఘటన ఒకస్మరి 
జరిగంది. నిజంగానే అంటే ఆత్మ, శరీర్ం రంటితోనూ 
ప్ర వకత  (స) , క'అబతులాాహ్ న్నండి మసిిద అ'ఖాా వరకు, 
ఆ తరువాత మసిిద అఖ్'స్మ న్నండి ఆకాశంలో ఉను 
అలాాహ్ (త్) కోరిన ప్ర దేశాల వరకు ప్ర యాణం చేస్మరు. 
ప్రర మాణిక 'హదీస్త'ల ద్వీరా దీనేు నిరూపంచడం 
జరిగంది. ఈ విషయంలో ప్ర వకత  (స) ప్ర వచన్నల, 
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అన్నచరుల ఉలా్లఖన్నలు అనేకం ఉన్నుయ. ఇందులో 
ఎటవంటి  అన్నమాన్ననికి  తావుల్లదు.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం    ا
 ( 3/1635؟ )[  1]  - 5862

لِِك بِْن َصعْ  لِِك َعْن َما َصَعَة أَن َ نَِب َ َعْن قََتادَةَ َعْن أَنَِس بِْن َما
ثَُهْم لَْيلَ    َة أُْسِرَي بِِه: "بَْيَنَما أَنَا ِِف اهلل صىل اهلل عليه وسلم َحد َ

َ  -َما قَاَل ِِف الِْحْجرِ َوُربَ  -ْيِم الَْحطِ   فََشق َ َما َتاِِنْ آٍت ُمْضَطِجًعا إِذْ أ
  .ِشْعَرتِِه" "يَْعِِنْ ِمْن ثُْغَرةِ نَْحِرهِ إِىل  .بَْيَ َهِذهِ إىَِل َهِذهِ 

ًنا  فَاْسَتْخَرَج قَلِْبْ ثُم َ أُتِْيُت بَِطْسٍت ِمْن ذََهٍب َمْملُْوٍء إِْيَما
َيٍة: "ثُم َ  .َي ثُم َ أُِعْيَد" ُحِش  ثُم َ َل قَلِْبْ فَُغِس   ُغِسَل  َوِِفْ ِرَوا
ًنا َوِحْكَمُة ثُم َ أََتْيُت بَِداَبْطُن بَِماِء َزْمَزَم ثُم َ ُمِل اْل  ب َِة َئ إِْيَما

اُق يََضُع ُخْطَوهُ   دُْوَن الَْبْغِل َوفَْوَق الِْحَماِر أَبَْيَض يَُقاُل لَُه: الُْْبَ
ْيُل  فَُحمِ َطْرفِهِ أَقََْص ِعْنَد  ْنَطلََق ِبْ ِجْْبَ   َحّت  أَََت لُْت عَلَْيِه فَا

ْنَيا فَاْسَتْفَتَح قِْيَل: َمْن َهَذ  َماَء الد ُ ْيُل. قِيْ الس َ َل: ا؟ قَاَل: ِجْْبِ
. قِْيَل َوقَْد أَْرَسَل إِلَْيِه. قَاَل: نََعْم.   َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُمَحم َد 

ذَا  فَلَم َا َخلْصُت فَإِ  .ِجْيُء َجاَء فَُفِتَح  الْمَ فَِنْعَم ا بِِه قِْيَل: َمْرَحبً 
  .فََسل َْمُت عَلَْيهِ  .فََقاَل: َهَذا أَبُْوَك آدَُم فََسل ِْم عَلَْيهِ  .ا آدَُم فِْيهَ 

ََلَم  لِِح  .فََرد َ الس َ ا ِب ِ الص َ لِِح َوالن َ ا   .ثُم َ قَاَل: َمْرَحًبا بِاَْلِْبِن الص َ
مَ   َحّت  ِعَد ِبْ ثُم َ َص  نَِيةَ الس َ ْن َهَذا؟  فَاْسَتْفَتَح قِْيَل: مَ  .اَء الث َا

ْيُل. قِْيَل: َوَمْن َمعَ قَ َل  َك؟ قَاَل: ُمَحم َُد. قِْيَل: َوقَْد أُْرِس اَل: ِجْْبَ
َجاَء فَُفِتَح.   .إِلَْيِه؟ قَاَل: نََعْم. قِْيَل: َمْرَحَبا بِِه فَِنْعَم الَْمِجْيءَ 

لٍَة. قَاَل: َهَذ ْحََي وَ ذَا يَ لَْصُت إِ فَلَم َا خَ  ْبَنا َخا ا يَْحََي  ِعْيَس َوُهَما ا
ًبا  ثُم َ قَاََل: َمْرحَ  .فََسل َْمُت فََرد ًا  .َوَهَذا ِعْيَس فََسل ِْم عَلَْيِهَما

لِثَة بِاْْلَِخ الص َ  َماِء الث َا لِِح. ثُم َ َصِعَد ِبْ إِىل الس َ ا ِب ِ الص َ لِِح َوالن َ ا
ْيُل. قِْيَل: َوَمْن َل: َمْن َح قِيْ ْسَتْفتَ فَا َمَعَك؟  َهَذا؟ قَاَل: ِجْْبَ
ا  : نََعْم. قِْيَل: َمْرَحبً َل: ُمَحم َُد. قِْيَل: َوقَْد أَْرَسَل إِلَْيِه؟ قَالَ قَا

فَلَم َا َخلَْصُت إِذَا يُْوُسُف قَاَل: َهَذا   .بِِه فَِنْعَم الَْمِجْيَء َجاَء فَُفِتَح 
َ ل َْمُت عَلَْيِه فََرد َ. ثُم َ قَاَل: َمرْ ِه فََس عَلَيْ  َسل َْم يُْوُسُف فَ  ِخ  َحًبا بِاْْل

لِِح  ا لِِح َوالن َِب الص َ ا َماَء  .الص َ ِبَعَة  ثُم َ َصِعَد ِبْ َحّت  أَََت الس َ ا الر َ
ْيُل. قِْيَل:فَاْسَتَفْتَح قِْيَل: َمْن هَ  َوَمْن َمَعَك؟  َذا؟ قَاَل: ِجْْبِ

. قِ قَاَل: ُمَح  ْرَحًبا  نََعْم. قِْيَل: مَ  أَْرَسَل إِلَْيِه؟ قَاَل:َوقَْد ْيَل: م َد 
اَل: َجاَء فَُفِتَح فَلَم َا َخلَْصُت فَإِذَا إِْدِرْيُس فَقَ  .ِه فَِنْعِم الَْمِجْيءَ بِ 

ثُم َ قَاَل: َمْرَحًبا  .لَْيِه فََرد َ َهَذا إِْدِرْيُس فََسل ِْم عَلَْيِه فََسل َْمُت عَ 
 َ لِِح ِخ الص َ بِاْْل لِِح ثُم َ َصِعَد ِبْ َحّت َ َوالن َ  ا ا َماَء أَََت الس َ ِب ِ الص َ

ِمَسَة فَاْسَتْفَتَح قِْيَل: َمْن َهَذا؟ قَ ْيُل. قِْيَل: الَْخا َوَمْن  اَل: ِجْْبَ

. قِْيَل: َوقَْد أَْرَسَل إِلَْيِه؟ قَاَل: نََعْم. قِْيَل:   َمَعَك؟ قَاَل: ُمَحم َد 
ُن ذَا َهاُروْ فَلَم َا َخلَْصُت فَإِ  .فَُفِتَح  .َء َجاءَ لَْمِجْي ْعَم ابِِه فَنِ َمْرَحَبا 

قَاَل:   عَلَْيِه فََسل َْمُت عَلَْيِه فََرد َ ثُم َ قَاَل: َهَذا َهاُرْوُن فََسل ِْم 
لِِح  ا ِب ِ الص َ لِِح َوالن َ ا َماِء  .َمْرَحًبا بِاْْلَِخ الص َ ثُم َ َصِعَد ِبْ إِىَل الس َ

اِدَس ال  ْيُل. قِ َتْفتَ َة فَاْس س َ ْن  ْيَل: َومَ َح قِْيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْْبَ
. قِْيَل: َوَهْل أَْرَسَل إِ  اَل: لَْيِه؟ قَاَل: نََعْم. قََمَعَك؟ قَاَل: ُمَحم َد 

فَلَم َا َخلَْصُت فَإِذَا ُمْوََس قَاَل:  .َمرَحًبا بِِه فَِنْعَم الَْمِجْيَء َجاءَ 
ْرَحًبا فََسل َْمُت عَلَْيِه فََرد َ ثُم َ قَاَل: مَ  .ْيهِ ْم عَلَ  فََسل ِ َهَذا ُمْوََس 

لِِح بِ  ا ِب ِ الص َ لِِح َوالن َ ا  فَلَم َا َجاَوْزُت بَََك قِْيَل: َما .اْْلَِخ الص َ
غََُلًما بُِعَث بَْعِدْي يَْدُخُل الَْجن َُة ِمْن يُْبِكْيَك؟ قَاَل: أَبِْكْي ِْلَن َ 

ِتِه أَكْ  ِِتْ ثُم َ َصِعَد ِبْ إِىل اْدُخلُ م َْن يَ ثَُر مِ أُم َ َماِء  َها ِمْن أُم َ لس َ
ِبَعةِ ا ا ْيُل.  .لس َ ْيُل قِْيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْْبَ فَاْسَتْفَتْح ِجْْبَ
. قِْيَل: َوقَْد بُِعَث إِلَْيهِ قِيْ  ؟ قَاَل: َل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُمَحم َد 

فَإِذَا   .فَلَم َا َخلَْصُت  .ِجْيَء َجاءَ  الْمَ فَِنْعَم ا بِِه نََعْم. قِْيَل: َمْرَحبَ 
إِبَْراِهْيُم فََسل ِْم عَلَْيِه فََسل َْمُت عَلَْيِه  قَاَل: َهَذا أَبُْوَك  بَْراِهْيُم إِ 
لِِح فَرَ  ا لِِح َوالن َِب ِ الص َ ا ََلَم ثُم َ قَاَل: َمْرَحًبا بِاَْلِبِْن الص َ   .د َ الس َ

  ٍر َوإِذَا فَإِذَا نَِبُقَها ِمثَْل قََِلل َهَج  .َتَه الُْمنْ  ْدَرةِ  إِىل ِس ثُم َ ُرِفْعُت 
ُة  أَْربَعَ  فَإِذَا .قَاَل: َهَذا ِسْدَرةُ الُْمْنَتَه  .َورقَُها ِمثَْل آذَاِن الِْفْيلَةِ 

أَْنَهاٍر: نَْهَراِن بَاِطَناِن َونَْهَراِن َظاِهَراِن. قُلُْت: َما َهَذاِن يَا  
يْ  اهِ اِطَناِن فََنْهَراِن ِِف الَْجن َِة َوأَم َ ا الْبَ : أَم َ ُل؟ قَالَ ِجْْبَ َراِن  ا الظ َ

ْيُل َوالُْفَراُت  لن ِ أََتْيُت بِإِنَاٍء  ثُم َ ُرِفَع ِلَ الَْبْيُت الَْمْعُمْوُر ثُم َ  .فَا
: الَ فَقَ  . َوإِنَاٍء ِمْن َعَسٍل فَأََخْذُت الل ََبَ ِمْن َخْمٍر َوإِنَاٍء ِمْن لََبٍ 

ُتَك  ْطَرةُ َي الْفِ هِ  ََلُة ْت عَلَي َ ثُم َ فُِرَض  .أَْنَت عَلَْيَها َوأُم َ الص َ
َقاَل: بَِما فََرَجْعُت فََمَرْرُت َعىَل ُمْوََس فَ  .ََلةً كُل  يَْوٍم َخْمِسْيَ َص 

َتَك ََل أُِمْرَت؟ قُلُْت: أُِمرْ    ُت بَِخْمِسْيَ َصََلةً كُل َ يَوٍم. قَاَل: إِن َ أُم َ
ْ َواهلِل قَْمِسْيَ ِطُع خَ َتْستَ  ْبُت  َصََلةً كُل َ يَْوٍم َوإِِن ِ  الن َاَس ْد َجر َ

 َ لَْجُت بَِِنْ إِْسَرائِْيَل أ لََجِة فَارْ قَْبلََك َوعَا ِجْع إِىل َرب َِك َشد َ الُْمَعا
ْ َعْشًرا فََرَجْعُت  ِتَك فََرَجْعُت فََوَضَع َعِن ِ إِىل   فََسلُْه الت َْخِفْيَف ِْلُم َ

ْ َعْشرً َقاَل ْوََس فَ مُ   إىِل ُمْوََس  ا فََرَجْعُت ِمثْلَُه فََرَجْعُت فََوَضَع َعِن ِ
ْ َعْشًرا فََرَجْعُت إِ فََقاَل ِمثْلَُه فََرَجْعُت فََوَضَع عَ  ىل ُمْوََس فََقاَل ِن ِ

ْ َعْشًرا فَأُِمْرُت بَِعْشِر َصلََواٍت كُل َ  يَْوٍم  ِمثْلَُه فََرَجْعُت فََوَضَع َعِن ِ
ِس َصلََواٍت ْرُت بَِخمْ  ُمْوََس فََقاَل ِمثْلَُه فََرَجْعُت فَأُمِ ُت إِىلفََرَجعَ 

ُت: أُِمْرُت اَل: بَِما أُِمْرَت؟ قُلْ كُل َ يَْوٍم فََرَجْعُت إِىل ُمْوََس فَقَ 
َتَك ََل َتْسَتِطْيُع َخْمَس   بَِخْمِس َصلََواٍت كُل َ يَْوٍم. قَاَل: إِن َ أُم َ

ْ  يَْوٍم  ٍت كُل َ َصلََوا َل َوإِِن ِ ْبُت الن َاَس قَْبلََك َوعَا   ْجُت بَِِنْ  قَْد َجر َ
لََجِة فَاْرِجْع إِىل  ْيَف  َرب َِك فََسلُْه الت َْخفِ إِْسَرائِْيَل أََشد َ الُْمَعا
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ِتَك  ْ أَْرَض َوأَُسل ُِم.  .ِْلُم َ َلِكِن ِ ْ َحّت  اِْسَتْحَيْيُت َو  قَاَل: َسأَلُْت َرب ِ
ْيَضِِتْ َوخَ َوْزُت ا َجالَم َ : فَ قَالَ  ْن  ف َْفُت عَ َنادَى ُمَناٍد: أَْمَضْيُت فَِر

   .ُمت ََفق  عَلَْيهِ  .ِعَباِدْي" 
5862. (1) [3/1635 ? ]  
ఖతాదహ్ (ర) అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) ద్వీరా, అతన్న 
మాలిక్ బిన్ 'సఅ'సఅహ్ ద్వీరా కథనం: ప్ర వకత  (స) 
అన్నచరులకు ఇస్మర  రాతిర  గురించి ఇలా తెలిప్రరు, ''నేన్న 
ఆ రాతిర  'హ'తీమ్ల్ల పడుకన్న ఉనాిను. మరికొనిు 
సందరాాలలో 'హిజర న్ల్ల పడుకన్న ఉండగా న్న వదద కు 
దైవదూత వచాిడు, ఇకకడి న్నండి ఇకకడి వరకు న్న 
శరీరానిు ప్రిశుదధ ప్రిచాడు. మడ న్నండి అంటే గొంతు 
దగ్గ ర న్నండి న్నభి క్తర ంది వరకు. ఆ దైవదూత న్న గుండె 
తీస్మడు, ఒక బంగారు ప్ళ్ళం తీస్తకురావటం జరిగంది. 
అది విశాీసంతో నిండి ఉంది. ద్వనితో న్న గుండెన్న 
శుభర ప్రచి, అందులో అలాాహ్(త్) పేర మన్న నింప, 
గుండెన్న ద్వని స్మథ నంలో ఉంచడం జరిగంది. మరో 
ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఆ తరువాత న్న కడుపున్న 
'జమ్'జమ్ నీటితో ప్రిశుభర ప్రచటం జరిగంది. ద్వనిు 
విశాీసం, వివేకాలతో నింప్టం జరిగంది. ఆ తరువాత 
న్న వదద కు తెలాని వాహనం తీస్తకు రావటం జరిగంది. 
అది కంచరగాడిద కన్ను చినుది, గాడిదకన్ను పదద దిగా 
ఉంది. ద్వనిు బ్దరార ఖ్ అంటారు. ద్వని కన్నచూపు 
మేరకు ద్వని అడుగులు ప్డేవి. నన్ను ద్వనిపై 
కూరోిబ్నటూ టం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ) నన్ను తీస్తకొని 
బయలుదేరారు. చివరికి మేము పార పంచిక ఆకాశంపై 
చేరుకున్నుము. జిబ్రర ల్ (అ) ద్వీరం తెరవమని 
కోరారు. అతనిు, 'ఎవరు?' అని ప్ర శిుంచడం జరిగంది. 
ద్వనికి జిబ్రర ల్ 'నేన్న జిబ్రర ల్న్న' అని అన్నురు. మళీళ, 
'నీవెంట ఎవరున్నురు?' అని ప్ర శిుంచడం జరిగంది. 
ద్వనికి జిబ్రర ల్, 'ము'హమమద్(స)' అని సమాధానం 
ఇచాిరు. అపుపడు, 'ఇతనిు పలవడానికి ఎవరినైెన్న 
ప్ంప్టం జరిగంద్వ?' అని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. జిబ్రర ల్, 
'అవున్న,' అని అన్నురు. అపుపడు ఆ దైవదూత, 
'ము'హమమద్కు స్మీగతం,' అని అన్నుడు. ఆ 
తరువాత ఆకాశద్వీరాలు తెరవబడాాయ. నేన్న 
ఆకాశంలో ప్ర వేశిసేు  అకకడ ఆదమ్ (అ) ఉన్నురు. 
అపుపడు జిబ్రర ల్, 'వీరు మీతండిర  ఆదమ్ (అ), వీరికి 
సలామ్ చేయండి,' అని అన్నురు. నేన్న ఆదమ్ (అ)కు 

సలామ్ చేస్మన్న. ఆయన సలామ్కు సమాధానం 
ఇచాిరు. ఇంకా 'నేన్న ఉతు మ సంతాన్ననికి, ఉతు మ 
ప్ర వకత కు స్మీగతం ప్లుకుతున్నున్న,' అని అన్నురు. 
ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ నన్ను తీస్తకొని పైకి వెళాళరు. 
చివరికి రండవ ఆకాశం వచిింది. జిబ్రర ల్ ద్వీరం 
తెరవమని అనానరు. ఎవరని అడగటం జరిగంది. 
జిబ్రర ల్ (అ), 'నేన్న జిబ్రర ల్న్న' అని చప్పటం జరిగంది. 'మీ 
వెంట ఎవరున్నురని' అడగటం జరిగంది. ద్వనికి 
అత్ను(అ), 'న్న వెంట ము'హమమద్ ఉన్నురని' 
చప్పటం జరిగంది. 'అతనిు పలిపంచటం జరిగంద్వ? ' 
అని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. ద్వనికి జిబ్రర ల్ 'అవునని' 
అన్నురు. అపుపడు, 'మేము ము'హమమద్కు స్మీగతం 
ప్లుకుతున్నుం,' అని, 'వారు రావ్డం శుభకరమని,' 
చప్పటం జరిగంది. ఆ తరువాత ఆకాశ ద్వీరాలు 
తెరువబడాాయ. నేన్న రండవ ఆకాశంల్ల ప్ర వేశిసేు , 
య'హ్యా మరియు 'ఈస్మ (అ)లు నిలబడి 
ఉన్నురు. వీరిరువురు పర్సపర్ం సోదరులు. 
అపుపడు జిబ్రర ల్, 'వీరు య'హ్యా, వీరు 'ఈస్మ (అ), 
వారికి సలామ్ చేయమని' చప్రపరు. నేన్న ఇదద రికి 
సలామ్ చేస్మన్న. ఇదద రూ సలామ్కు సమాధానం 
ఇచాిరు. ఇంకా, 'ఉతు మ సోదరులు, ఉతు మ ప్ర వకత  
రావటం శుభకరం' అని అన్నురు. ఆ తరాీత జిబ్రర ల్ 
నన్ను తీస్తకొని ముందుకు స్మగ, మూడవ ఆకాశం 
వదద కు వచాిరు. తలుపు తెరవమని అన్నురు. 
ఎవరని అడగటం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ), 'నేన్న జిబ్రర ల్,' 
అని అన్నురు. ఆ తరువాత, 'మీ వెంట 
ఎవరున్నురని,' అడగటం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ), 
'ము'హమమద్,' అని చప్రపరు. 'అతనిు పలవటం 
జరిగంద్వ?' అని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ) 
'అవునని' అన్నురు. అపుపడు దైవదూతలు, 
'ము'హమమద్కు స్మీగతం, వారు విచేియడం 
శుభస్తచకం,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత ఆకాశ 
ద్వీరాలు తెరువబడాాయ. మూడవ ఆకాశంపైకి 
వెళళగా అకకడ యూసుఫ్ (అ) ఉన్నురు. అపుపడు 
జిబ్రర ల్ (అ), 'వీరు యూస్తఫ్ (అ) వీరికి సలామ్ 
చేయండి,' అని అన్నురు. నేన్న అతనికి సలామ్ 
చేస్మన్న. అతన్న న్న సలామ్కు సమాధానం ఇచాిరు. 
ఇంకా 'ఉతు మ సోదరునికి, ఉతు మ ప్ర వకత కు స్మీగతం 
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ప్లుకుతున్నున్న,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ 
(అ) నన్ను తీస్తకొని న్నలగ వ ఆకాశం పైకి వెళాళరు. 
అతడు తలుపు తెరవమని అన్నురు. ఎవరు అని 
ప్ర శిుంచటం జరిగంది. ద్వనికి జిబ్రర ల్, 'నేన్న జిబ్రర ల్,' అని 
అన్నురు. 'మీ వెంట ఎవరున్నురని,' అడగటం 
జరిగంది. ద్వనికి అత్ను(అ), 'ము'హమమద్,' అని 
అన్నురు. 'అతనిు పలవటం జరిగంద్వ?' అని 
ప్ర శిుంచటం జరిగంది. ద్వనికి జిబ్రర ల్ (అ), 'అవునని,' 
అన్నురు. అపుపడు దైవదూతలు, 'ము'హమమద్కు 
స్మీగతం, ఆయన రాక శుభస్తచకం,' అని అన్నురు. 
ఆ తరువాత ఆకాశ ద్వీరాలు తెరువబడాాయ. నాలగ వ 
ఆకాశంపై వెళళగా అకకడ ఇదీర స్ (అ) ఉనాిరు. 
అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ), 'వీరు ఇదీర స్ (అ) వీరికి సలామ్ 
చేయండి,' అని అన్నురు. నేనతనికి సలామ్ చేస్మన్న. 
అతన్న న్న సలామ్కు సమాధానం ఇచాిరు. ఇంకా 
,'ఉతు మ సోదరులకు, ఉతు మ ప్ర వకత కు స్మీగతం,' అని 
అన్నురు. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ నన్ను తీస్తకొని ఐదవ 
ఆకాశం వదద కు వెళాళరు. తలుపులు తెరవమని 
కోరారు. ఎవరని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. నేన్న జిబ్రర ల్న్న 
అని సమాధానం ఇచాిరు. మీ వెంట ఎవరున్నురని 
ప్ర శిుంచటం జరిగంది.  'ము'హమమద్' అని చప్రపరు. 
అతనిు పలవటం జరిగంద్వ? అని చప్పటం జరిగంది. 
ద్వనికి జిబ్రర ల్ 'అవున్న' అని అన్నురు. అపుపడు 
దైవదూతలు, 'ము'హమమద్కు స్మీగతం, ఆయన రాక 
శుభస్తచకం,' అని అన్నురు. ఆ తరాీత ఆకాశ 
ద్వీరాలు తెరువబడాాయ. ఐదవ ఆకాశంపైకి వెళళగా 
అకకడ (ఐదవ ఆకాశంపై) హారూన్ (అ) ఉన్నురు. 
అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ) 'వీరు హారూన్ (అ), వీరికి సలామ్ 
చేయండి' అని అన్నురు. నేన్న ఆయనకు సలామ్ 
చేశాన్న. అతన్న న్న సలామ్కు సమాధానం ఇచిి, 
'ఉతు మ సోదరులు, ఉతు మ ప్ర వకత కు స్మీగతం' అని 
అన్నురు. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ నన్ను తీస్తకొని ఆరవ 
ఆకాశం వదద కు వెళాళరు. ద్వీరాలు తెరవ్మని కోరారు. 
ఎవరని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. జిబర యీల్' నేన్న 
జిబ్రర ల్న్న' అని అన్నురు. 'మీ వెంట ఎవరున్నురని' 
అన్నురు. ద్వనికి జిబ్రర ల్ 'ము'హమమద్' అని అన్నురు. 
'అతనిు పలవటం జరిగంద్వ? ' అని ప్ర శిుంచటం 
జరిగంది. ద్వనికి జిబ్రర ల్ 'అవునని' అన్నురు. అపుపడు 

దైవదూతలు 'ము'హమమద్కు స్మీగతం, వారు 
విచేియడం శుభకరం' అని అన్నురు. ద్వీరం 
తెరువబడింది. ఆర్వ ఆకాశంపై వెళళగా అకకడ 
మూస్మ (అ) ఉనాిరు. అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ) 'వీరు 
మూస్మ (అ)వీరికి సలామ్ చేయండి' అని అన్నురు. 
నేన్నయనకు సలామ్ చేస్మన్న. ఆయన న్న సలామ్కు 
సమాధానం ఇచిి, 'ఉతు మ సోదరులు, ఉతు మ ప్ర వకత కు 
స్మీగతం' అని ప్లికారు. ఆ తరువాత నేన్న ముందుకు 
వెళుతుండగా మూస్మ (అ) ఏడీస్మగారు. 'ఎందుకు 
ఏడుస్తు న్నురని' అడగాగ , ''ఎందుకంటే న్న తరువాత 
ఒక యువకునిు ప్ర వకత గా ప్ంప్టం జరిగంది. అతని 
అన్నచర సమాజంలోని ప్ర జలు న్న అన్నచర 
సమాజంలోని ప్ర జలకంటే అధికంగా సీరగ ంలోనికి 
ప్ర వేశిస్ము రు'' అని అన్నురు. ఆ తరాీత జిబ్రర ల్ (అ) 
నన్ను తీస్తకుని ముందుకుస్మగ ఏడవ ఆకాశం వదద కు 
వచిి, జిబ్రర ల్ (అ) 'ద్వీరం తెరవమని' కోరారు. 
'ఎవరని' ప్ర శిుంచటం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ) 'నేన్న జిబ్రర ల్' 
అని సమాధానం ఇచాిరు. 'మీ వెంట ఎవరున్నురని' 
ప్ర శిుంచటం జరిగంది.  ద్వనికి జిబ్రర ల్, 'ము'హమమద్' 
అని సమాధానం ఇచాిరు. 'అతన్న పలవబడాారా?' 
అని ప్ర శిుంచటం జరిగంది. జిబ్రర ల్ (అ) 'అవున్న' అని 
అన్నురు. అపుపడు దైవదూతలు, 'వారికి స్మీగతం, 
వారు విచేియడం శుభకరం,' అని అన్నురు. 
ఆతరువాత ద్వీరం తెరువబడింది. ఏడవ ఆకాశంపై 
వెళళగా అకకడ ఇబార హీమ్ (అ) ఉనాిరు. జిబ్రర ల్ (అ) 
ఇతన్న మీ తండిర  ఇబ్రర హీమ్ (అ) అని అతనికి సలామ్ 
చేయమని అన్నురు. నేన్న ఆయనకు సలామ్ చేస్మన్న. 
ఆయన న్న సలామ్కు సమాధానం ఇచాిరు. ఇంకా 
'ఉతు మ సంతానం, ఉతు మ ప్ర వకత కు స్తస్మీగతం' అని 
అన్నురు. ఆ త్రువాత్ నన్ను స్జద్ర్తుల్ మున్త్హా 
వైెపు తీస్తకువెళళడం జరిగంది. ద్వని ప్ళుళ హిజ్ర్ 
ప్రర ంతానికి చందిన కుండలా్ల ఉన్నుయ. ద్వని ఆకులు 
ఏన్నగు చవులాా ఉన్నుయ. జిబ్రర ల్ ఇది ''సిద్రతుల్ 
మున్తహా'' అని అన్నురు. అకకడ నాలుగు 
కాలువలు ఉన్నుయ. రండు గుప్ు ంగా, రండు 
బహిరగ తంగా ఉన్నుయ. 'ఇవి ఏమిటని'  జిబ్రర ల్న్న 
అడిగాన్న. ద్వనికి అతను(అ), 'ఇవి సీరగ ంలోని గుప్ు  
కాలువలు, ఇంకా ఈ రండూ నైెలు మరియు ఫురాత్ 
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నదులు' అని అన్నురు. ఆ తరువాత న్నకు బైతుల్  
మా'మూర్ చూపటూ టం జరిగంది. ఆ తరువాత న్నకు 
ఒక గాాస్తలో మదయం, మరో గాాస్తలో ప్రలు, మూడవ 
గాాస్తలో తేనె ఇవీడం జరిగంది. అనంతరం నేను 
పాలను తీసు కునాిను. అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ), 'ఇది 
ప్ర కృతి,' అన్నురు. అంటే, 'దీనిపైనే మీరూ, మీ అన్నచర 
సమాజం ఉంది,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత న్నపై 
రోజుకు 50 నమా'జులు ఆదేశించబడాాయ. నేన్న తిరిగ 
వస్తు ండగా మూస్మ (అ) కలిస్మరు. మూస్మ(అ) నన్ను, 
'ఏమి ఆదేశించబడింది' అని అన్నురు. ద్వనికి నేన్న, 
'రాతీర  ప్గలాో 50 నమా'జులు ఆదేశించబడాాయని,' 
అన్నున్న. ద్వనికి మూస్మ (అ) మీ అన్నచర సమాజం 
రాతీర  ప్గలాో 50 నమా'జులు ఆచరించల్లరు. అలా్లహ్ 
స్మకిి! మీ పూరీీకులన్న నేన్న చూచి ఉన్నున్న. ఇంకా బనీ 
ఇస్మర యీ'ల్న్న సరిదిదద టంలో చాలా ప్ర యతిుంచి 
ఉన్నున్న, కాని వారు తముమతాము సరిదిదుద  కోల్లక 
పోయారు. మీరు మీ ప్ర భువు వైెపునకు మళీళ తిరిగ 
వెళళండి, అలాాహ్ (త్)న్న తగగ ంచమని ప్రర రిథ ంచండి,' అని 
అన్నురు. 
నేన్న తిరిగ వెళ్ళళ దైవసనిుధిలో హాజరయాయన్న. 
న్నకు 10 నమా'జులు తగగ ంచబడాాయ. మళీళ నేన్న 
మూస్మ (అ) వదద కు వచాిన్న. ఆయన ఇంతకుముందు 
చపపనటాే చప్రపరు. మళీళ నేన్న దైవసనిుధిలోనికి 
వెళాళన్న. అలాాహ్(త్) మరో 10 నమా'జులు 
తగగ ంచాడు. మళీళ నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు వచాిన్న. 
ఆయన మళీళ ముందు చపపన విధంగానే చప్రపరు. 
మళీళ నేన్న తిరిగ వెళాళన్న. అలాాహ్(త్) మరో 10 
నమా'జులు తగగ ంచాడు. మళీళ నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు 
వచాిన్న. ఆయన మళీళ ఇంతకు ముందు చపపనటాే 
చప్రపరు. మళీళ నేన్న దైవ సనిుధిలోకి వెళాళన్న. మరో 
5 నమా'జులు తగగ ంచబడాాయ. పర తిరోజు 5 
నమా'జులు చదవాలని ఆదేశించడం జరిగంది. మళీళ 
నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు వచాిన్న. అత్ను, 'ఏమి 
ఆదేశించబడిందని' అడిగారు. ద్వనికి నేన్న, 'న్నకు 5 
నమా'జులు ఆదేశించబడాాయని' అన్నును. ద్వనికి 
మూస్మ (అ), 'మీ అన్నచర సంఘం రోజూ 5  పూటల 
నమా'జులు చదవల్లరు, నేన్న మీ కంటే ముందు తరాల 
వారిని చూచి ఉన్నును, బనీ ఇస్మర యీల్న్న సరిదిదేద  

ప్ర యతుం చేసి ఉన్నును, మీరు తిరిగ మీ ప్ర భువు 
వదద కు వెళ్ళళ తగగ ంచమని కోరు,' అని చప్రపరు. ద్వనికి 
ప్ర వకత  (స), 'నేన్న అనేక స్మరాు న్న ప్ర భువున్న తగగ ంచమని 
కోరాన్న, ఇపుపడు న్నకు సిగుగ గా ఉంది. ఇపుపడు న్న 
ప్ర భువు యొకక ఈ ఆదేశానిు స్వీకరిస్తు న్నున్న. ఇంకా 
నేన్న న్న వయవహారానిు, న్న అన్నచర సమాజ 
వయవహారానిు అలాాహ్(త్)కు అప్పజపుతున్నున్న,' 
అని అన్నును. నేన్న అకకడి న్నండి ముందుకు స్మగాన్న. 
అపుపడు ''నేన్న న్న తరఫున విధించాన్న, ఆ తరువాత 
న్న ద్వస్తలకోసం తగగ ంచాన్న. అంటే వాళుళ 5 పూటలు 
నమా'జ్ చేస్ము రు. కాని 50 నమా'జుల పుణయం 
పొందుతారు'' అనే దైవవాణి వినిపంచింది. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  
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الُْبَناِِن ِ َعْن أَنٍَس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   ثَاِبِت َوَعْن 

ْيل  فَْوَق الِْحَماِر  وسلم قَاَل: ب َة  أَبَْيُض َطِو اِق َوُهَو دَا لُْْبَ "أََتْيُت بِا
َ َد ُمنْ هُ ِعنْ  َحاِفرُ َبْغِل يََقعُ َودُْوَن اْل  َتْيُت  َتَه َطْرفِِه فََرِكْبُتُه َحّت  أ
لَْحلَْقِة ال َِِتْ َتْربُِط بِ بَيَت الْمَ  . "َها اْْلَْنِبَياءُ ْقِدِس فََرَبْطُتُه بِا

م َ دََخلُْت الَْمْسِجَد فََصل َْيُت فِْيِه َرْكَعَتْيِ ثُم َ َخَرْجُت : "ثُ قَالَ 
ْيُل  ُت ا َخْمرٍ  ٍء ِمْن بِإِنَا فََجاَءِِنْ ِجْْبِ   .لل ََبَ َوإِنَاٍء ِمْن لََبٍ فَاْخَّتْ

ْيُل فََقاَل  َماءِ ِجْْبَ . َوَساَق  ": اْخَّتَت الِْفْطَرةَ ثُم َ ُعِرَج بَِنا إِىل الس َ
َب ِبْ َودَعَا ِلْ بَِخْْيٍ"ثَْل َمْعَنامِ  َوقَاَل    .هُ قَاَل: "فَإِذَا أَنَا بِآدََم فََرح َ
ِل  اءِ مَ الس َ ِِف  ْسِن  ِطَي َشْطَر الُْح " فَإِذَا أَنَا بُِيْوُسَف إِذَا أُعْ ثَِة: الث َا

َب ِبْ َودَعَا ِلْ بَِخْْيٍ  لَْم يَْذكُْر بُكَاَء ُمْوََس َوقَ"فََرح َ اَل ِِف  . َو
ِبَعِة: "فَإِ  ا َماِء الس َ ذَا أَنَا بِإبَْراِهْيَم ُمْسِنًدا َظْهَرهُ إِىل الَْبْيِت  الس َ

يَُعْودُْوَن  أَلٍْف َملَك  ََل  يَْدُخلُُه كُل  يَْوٍم َسْبُعْوَن ذَا ُهوَ ِر َوإِ َمْعُموْ اْل 
قَُها كَآذَاِن الِْفْيلَِة  الُْمْنَتَه فَإِذَا َورَ  إِلَْيِه ثُم َ ذََهَب ِبْ إِىَل ِسْدَرةِ 

لِْقََلِل فَلَم َا َغِشَيَها ِمْن أَْمِر اهلِل َما غَ  َ ِشَي تَ َوإِذَا ثََمُرَها كَا ْت َغْي َ
ا ِمْن ُحْسِنَها َوأَْوََح  ُع أَْن يَْنِعَتهَ ا أََحد  ِمْن َخلِْق اهلِل يَْسَتِطيْ فَمَ 

لُْت إِىل َض عَلَي َ َخْمِسْيَ َصََل إَِل َ َما أَْوََح فََفرَ  لَْيلٍَة فََْنَ ةً كُل ِ يَْوٍم َو
كُل    َصََلة ِسْيَ ُت: َخمْ ُمْوََس فََقاَل: َما فََرَض َرب َُك َعىَل أُم َِتَك؟ قُلْ 

ْرجِ  لَْيلٍَة. قَاَل: ا َتَك ََل  ْع إِىل َرب َِك فَ يَْوٍم َو َسلُْه الت َْخِفْيَف فَإِن َ أُم َ
ْ بَلَْوُت بَ ُتِطْيُق ذَ  ُتُهْم. قَاَل: لَِك فَإِِن ِ ْ َ ِِنْ إِْسَرائِْيَل َوَخْب 

ْف َعىَل  ْ فَُقلُْت: يَا َرب ِ َخف ِ ْ َخْمًسا َحط َ عَ ِِتْ فَ  أُم َ "فََرَجْعُت إِىل َرب ِ ِن ِ
َتَك ََل    فَُقلُْت: َحط َ فََرَجْعُت إِىل ُمْوََس  ْ َخْمًسا. قَاَل: إِن َ أُم َ َعِن ِ

ْرِجْع إِىل رب ِ ُتِطْيُق  لَِك فَا . قَاَل: "فَلَْم أََزْل  "َك فََسلُْه الت َْخِفْيَف ذَ
ْ َوَبْيَ ُمْوََس َحّت َ قَ ُهن َ َخْمَس  ُد إِن َ ُمَحم َ  اَل: يَاأَْرِجُع بَْيَ َرب ِ
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لَْيلٍَة لِكُل ِ َصلََواٍت كُل َ يَْوٍم   َصََلةٍ َعْشر  فََذلَِك َخْمُسْوَن َصََلةً   َو

فَإِْن َعِملََها  .لَْها كُِتَبْت لَُه َحَسَنة   بَِحَسَنٍة فَلَْم يَْعمَ َمْن َهم َ 
 َتْب لهَ ْم ُتكْ َها لَ يَْعَملْ  كُِتَبْت لَُه َعْشًرا َوَمْن َهم َ بَِسي َئٍة فَلَْم 

ئَ َشْيًئا فَإِْن َعِملََها كُ لُْت َحّت  ِتَبْت لَُه َسي ِ ًة َواِحَدةً". قَاَل: "فََْنَ
ُتهُ أْنتَ  ْرِجْع إِىل َرب َِك فََسلُْه  َهْيُت إِىل ُمْوََس فَأَْخَْبْ فََقاَل: اِ

: قَْد  فَُقلُْت فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: " .الت َْخِفْيَف"
ْ َحّت  اْسَتْحَيْيُت َرَجْعُت   .ْسِلم  ِمْنُه". َرَواهُ مُ  إِىَل َرب ِ

5863. (2) [3/1637- దృఢం] 
స్మ'బిత్ బున్ననీ, అనస్ (ర) ద్వీరా కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''న్న వదద కు బురార ఖ్ తీస్తకు రావడం 
జరిగంది. ఇది ఒక తెలారంగు జంతువు. గాడిదకన్ను 
పదద ది. కంచరగాడిదకన్ను చినుది. ద్వని ఒకోక అడుగు 
కన్నచూపుమేర ప్డేది. నేన్న ద్వనిపైకి ఎకాకన్న. బై్నతుల్ 
ముఖదద స్ చేరుకున్నున్న. ఇంకా నేన్న బురార ఖ్న్న 
ప్ర వకత లు తమ బురార ఖ్లన్న కటేూ  ప్ర దేశంలో కటాూ న్న. ఆ 
తరువాత నేన్న మసిిద అఖాాలో ప్ర వేశించాన్న. రండు 
రక'అతుల నమా'జ్ చేస్మన్న. మళీళ నేన్న బయటకు 
వచాిన్న. జిబ్రర ల్ (అ) న్న వదద కు ఒక గాాస్తలో మదయం, 
మరో గాాస్తలో ప్రలు తీస్తకువచాిరు. నేన్న ప్రలు 
తీస్తకున్నున్న. అపుపడు జిబ్రర ల్(అ), 'మీరు ప్ర కృతిని 
అన్నసరించారు,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ 
నన్ను ఆకాశంవైెపు తీస్తకువెళాళరు. ఆ తరువాత 
అనస్ (ర) పై 'హదీస్త'లో ఉను విషయాల్ల 
పేరొకన్నురు. ఇంకా ఆయన కథనం: ప్ర వకత  (స), 'నేన్న 
ఆదమ్ (అ)న్న చూచాన్న. ఆయన నన్ను స్మీగతం 
ప్లికారు. ఇంకా న్న గురించి ప్రర రిథ ంచారు,' అని 
అన్నురు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) మూడవ ఆకాశం గురించి 
ప్ర స్ము విస్తు  అకకడ న్నకు యూస్తఫ్ (అ) కనిపంచారు. 
వారికి సగం అందం ప్ర స్మదించబడింది. ఆయన కూడా 
న్నకు స్మీగతం ప్లికారు. ఇంకా న్న గురించి దు'ఆ 
చేస్మరు అని అన్నురు. కాని ఈ 'హదీస్త' ఉలా్లఖనకరత  
అనస్ ద్వీరా మూస్మ (అ) గారి గురించి ప్ర స్ము వించల్లదు. 
ఇంకా ప్ర వకత  (స) ఏడవ ఆకాశంల్ల ఇబార హీమ్ (అ)న్న 
చూచానని, అత్ను బైతుల్ మామూర్కు వీపు 
ఆన్నంచి కూరుిన్నురు. బై్నతుల్ మామూర్లో ప్ర తి రోజు 
70 వేలమంది దైవదూతలు తవాఫ్ చేయడానికి లోప్లికి 
వెళతారు, కాని రండవ స్మరి వెళళడానికి వారి వంతు 
రాదు. ఆ తరువాత నన్ను స్జద్ర్తుల్ మున్త్హా 

దగగ రకు తీస్తకు వెళళడం జరిగంది. అంటే అది 
రేగచటూ . ద్వని ఆకులు ఏన్నగు చవులాా ఉన్నుయ. 
ద్వని ప్ండాు నీటి కుండలా్ల ఉన్నుయ. ఆ తరువాత 
సిద్రతుల్ మున్తహాన్న ఒక వస్తు వు కపపవేసింది. ద్వని 
సిథ తి మారిపోయంది. మానవులాో ఎవరూ ద్వనిు గురించి 
వరిణ ంచల్లరు. ఆ తరువాత అలాాహ్(త్) న్న వైెపు 
దైవవాణి ప్ంప్రడు. ఆ తరువాత న్నకు రాతీర  ప్గలాో 50 
నమా'జులు విధించబడాాయ. నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు 
వచాిన్న. ఆయన 'మీ ప్ర భువు ఏమి ఆదేశించారని' 
అడిగారు. ద్వనికి నేన్న 'రాతీర  ప్గలాో 50 నమా'జులు 
విధించారు' అని అన్నున్న. అది విని మూస్మ (అ) తిరిగ 
మీ ప్ర భువు వదద కు వెళళండి తగగ ంచమని ప్రర రిథ ంచండి, 
ఎందుకంటే మీ అన్నచర సమాజం దీనిు నిరీరిత ంచ 

ల్లదు. నేన్న బనీ ఇస్మర యీల్న్న చూచాన్న, వారిని 
ప్రీకిించాన్న. నేన్న వెళాళన్న, 'ఓ అలా్లహ్ (త్)! న్న 
అన్నచర సమాజం కోసం తగగ ంచు,' అని  అన్నున్న. 
అనంతరం అలాాహ్ 5 నమా'జులన్న తగగ ంచారు. మళీళ 
నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు వచాిన్న. అలాాహ్ 5 
నమా'జులన్న తగగ ంచాడని చప్రపన్న. ద్వనికి మూస్మ (అ) 
మీ అన్నచర సమాజం దీనిు కూడా నిరీరిత ంచల్లరు. 
మీరు మీ ప్ర భువు దగగ రకు వెళ్ళళ ఇంకా తగగ ంచండి అని 
అన్నురు. నేన్న అదే విధంగా అనేకస్మరాు వచాిన్న, 
వెళాళన్న. చివరికి అలాాహ్(త్), ''ఓ ము'హమమద్! రాతీర  
ప్గలాో 5 నమా'జులు విధి చేయబడుతున్నుయ. కాని 
వీటిలో ప్ర తి ఒకక నమాజు 10 నమా'జులకు సమానం. 
ఈ విధంగా ఈ ఐదు నమా'జులు ప్ర తిఫలంలో 50 
నమాజులకు సమానం. ఎవరైన్న పుణయకారాయనిు 
ఉదేద శించి చేయల్లకపోతే అతనికి ఒక పుణయం లభిస్తు ంది. 
ఒకవేళ చేసేు  అతనికి 10 పుణాయలు లభిస్ము య. అలాగే 
చడు ఉదేద శించి చేయకపోతే ఏమీ వార యడం జరుగదు. 
ఒకవేళ ప్రప్ం చేసేు  ఒక ప్రప్ం వార యడం జరుగుతుంది'' 
అని ఆదేశించడం జరిగంది. ఆ తరువాత నేన్న 
దైవసనిుధి న్నండి తిరుగు ప్ర యాణమయాయన్న. మూస్మ 
(అ) వదద కు వచాిన్న. వారికి తెలియప్రిచాన్న. వారు 
మళీళ వెళళ మని తగగ ంచమని చప్రపరు. అపుపడు నేన్న 
మూస్మ (అ) తో, ''నేన్న న్న ప్ర భువు వదద కు చాలాస్మరాు 
వెళాళన్న. ఇపుపడు న్నకు వెళాళలంటే సిగుగ గా ఉంది,'' 
అని అన్నును. (ముసాిమ్) 
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ُث أَن َ  ِ ْبِن ِشَهاٍب َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن أَبُْو ذَر ٍ يَُحد  َل   َرُسوْ َوَعِن ا
ْ  صىل ا اهلل َوأَنَا بَِمك ََة  َسْقُف بَْيِِتْ  هلل عليه وسلم قَاَل: " فُِرَج َعِن ِ

ْيُل فََفَرَج َصْدِرْي  َل ِجْْبَ ْمَزَم ثُم َ َجاَء  ثُم َ َغَسلَُه بَِماِء زَ فََْنَ
ًنا فَأَفَْرَغُه ِِفْ َصْدِرْي  ثُم َ  بَِطْسٍت ِمْن ذََهٍب ُمْمَتلٍِئ ِحْكَمًة َوإِْيمَا

 َ نْ  أََخَذ بَِيِدْي فََعَرَج ِبْ إِىل ُه ثُم َ ْطَبقَ أ َماِء الد ُ َيا. قَاَل  الس َ
َماِء: اِْفَتْح. ْيُل لَِخاِزِن الس َ ْيُل. قَاَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل  ِجْْبَ ِجْْبَ

؟ قَاَل: نََعْم َمِعَي ُمَحم َد  صىل اهلل عليه   قَاَل: َهْل َمَعَك أََحد 
 ُ َماَء : نََعْم فَلَم َا فُِتَح عَلَْونَا ا ؟ قَالَ إِلَْيهِ ْرِسَل وسلم. فََقاَل: أ لس َ

نْ  ِرهِ أَْسِودَة  َيا إِذَا َرُجل  قَاعِد  َعىَل يَِمْيِنِه أَْسِودَة  وَ الد ُ  إِذَا  َعىَل يََسا
لِِه بَََك  فََقاَل َمْرَحًبا  .نََظَر قَِبَل يَِمْيِنِه َضِحَك َوإِذَا نََظَر قَِبَل ِشَما

ِب ِ بِا لِِح وَ  الص َ لن َ لِِح. قُلُْت لِِجْْبِ ا ا قَاَل:  ْيِل: َمْن َهَذا؟اَْلبِْن الص َ
لِِه نَسُم َهَذا آدَُم َوَهِذهِ اْْلَْسِودَةُ َعْن يَِميْ   بَِنْيِه ِنِه َوَعْن ِشَما

لِِه أَْهُل الن َ  ْ أَْهُل الَْجن َِة َواْْلَْسِودَةُ َعْن ِشَما اِر  فَأَْهُل الُْيْمِن ِمهَْنُ
لِِه بَ  يَِمْيِنِه َضِحَك َوإِذَا نََظَر قِ َر َعْن ذَا نََظ فَإِ  ََك َحّت  َعَرَج  َبَل ِشَما

نَِيِة فَقَ  َماِء الث َا  فََقاَل لَُه َخاِزنَُها اَل لَِخاِزنَِها: اِْفَتْح ِبْ إِىل الس َ
ُل" : فََذكََر أَن َُه َوَجَد ِِف ال  .ِمثَْل َما قَاَل اْْلَو َ َماوَ قَاَل أَنَس  اِت س َ

لَْم يُ ْدِرْيَس َوُمْوََس َوِعْيَس َوإِبْرَ َم َوإِ آدَ  ْثِبْت كَْيَف  اِهْيَم َو
َكَر أَن َ  ْنَيا ُه َوَجَد آدََم ِِف الس َ َمَناِزلُُهْم َغْْيَ أَن َُه ذَ َماِء الد ُ

ْب  ِِنَ ا ْبِن ِشَهاٍب: فَأَْخَْبَ اِدَسِة. قَاَل ا َماِء الس َ ُن  َوإِبَْراِهْيَم ِِف الس َ
بَْن ٍم أَن َ َحزْ  ََلِن. قَاَل ي َ كَانَا يَُقوْ َعب َاٍس َوأَبَا َحب ََة اْْلَْنَصارِ   ا

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "ثُم َ عُ  ْسَتوى  ِرَج ِبْ َحّت  َوصلت لِمُ الن َ
ْيَف اْْلَقََْلِم" : قَاَل الن َِب ُ   .أَْسَمُع فِْيِه َصِر ْبُن َحْزٍم َوأَنَس  َوقَاَل ا

ِِتْ َخْمِسْيَ َص "فََفرَ وسلم:  هلل عليه صىل ا ََلةً َض اهلُل َعىَل أُم َ
َرَض اهلُل لََك بَِذلَِك َحّت  َمَرْرُت َعىَل ُمْوََس. فََقاَل: َما فَ  فََرَجْعُت 
ِتَك؟ قُلُْت: فََرَض َخْمِسْيَ َصََلةً. قَاَل : فَاْرِجْع إِىل َرب َِك َعىَل أُم َ 

َتَك ََل ُتطِ   َع َشْطَرَها فََرَجْعُت إِىل ُمْوََس  فََوَض اَجْعُت ْيُق فَرَ فَإِن َ أُم َ
َتَك ََل  فَُقلُْت: َوَضعَ   ُتِطْيُق َشْطَرَها فََقاَل: َراِجع َرب ََك فَإِن َ أُم َ
لَِك فََرَجعْ  ُت فََراَجْعُت فََوَضَع َشْطَرَها فََرَجْعُت إِلَْيِه فََقاَل: ذَ

ْرِجْع إِىل َرب َِك فَإِن َ أُم َتَ  لَِك  ِطْيُق َك ََل تُ ا فََراَجْعُتُه فََقاَل: ِهَي  ذَ
ُل الَْقْوُل لََدي َ فََرَجْعُت إِىل ُمْوََس ِهَي َخْمُسْوَن َخْمس  وَ    ََل يَُبد َ

ْنَطلََق ِبْ فََقاَل: َراِجْع َرب ََك  ْ ثُم َ ا . فَُقلُْت: اِْسَتْحَيْيُت ِمْن َرب ِ
ْنَتَه إِىَل ِسْدَرةِ الُْمْنتَ  ان  ََل أَْدِرْي َما ِهَي؟ ا أَلْوَ ِشَيهَ َه َوغَ َحّت  اِ

ُب ِخلُْت الَْجن َةَ ثُم َ أُدْ    َها اْلِمْسُك" فَإِذَا فِْيَها َجَناِبُذ الل ُْؤلُِؤ َوإِذَا ُتَرا
   .عَلَْيهِ  ُمت ََفق  

5864. (3) [3/1639 -ఏకీభవిత్ం] 

అనస్ (ర) ద్వీరా, ఇబ్ను షిహాబ్ కథనం: అబూ జ'ర్ 
(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేన్న మకకహ్లో 
ఉనుపుపడు న్న ఇంటి పైకపుప తెరచుకుంది. పైన్నండి 
జిబ్రర ల్ (అ) అవతరించారు. అత్ను (అ) న్న గుండెన్న 
చీలాిరు. ద్వనిు 'జమ్'జమ్ నీటితో కడిగారు. ఆ 
తరువాత బంగారు ప్ళ్ళం తీస్తకురాబడింది. అది 
విశాీసం, వివేకాలతో నిండి ఉంది. ద్వనిు న్న గుండెలో 
తిరగవేయబడింది. ఆ తరువాత న్న గుండెన్న కపప 

వేయడం జరిగంది. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ (అ) న్న 
చేయప్టూ కొని ఆకాశం వైెపు తీస్తకువెళాళరు. మేము 
ప్రర ప్ంచిక ఆకాశం చేరుకొని జిబ్రర ల్ (అ) ద్వీర 
ప్రలకునితో ద్వీరం తెరవమని కోరారు. అపుపడు 
ఎవరు అని ప్ర శిుంచడం జరిగంది. జిబ్రర ల్ నేన్న జిబ్రర ల్న్న 
అని అన్నురు. మళీళ ఆ దైవదూత మీ వెంట ఎవరైన్న 
ఉన్నురా? అని అన్నురు. ద్వనికి జిబ్రర ల్ (అ)న్న 'వెంట 
ము'హమమద్ (స) ఉన్నురని' అన్నురు. మళీళ 'అతన్న 
పలవబడాారా?' అని ప్ర శిుంచడం జరిగంది. ద్వనికి జిబ్రర ల్ 
'అవున్న,' అన్నురు. ద్వీరం తెరచిన తరాీత మేము 
మొదటి ఆకాశం పైకి వెళాళము. అకకడ ఒక వయకిత  
కూరొిని ఉన్నుడు. అతనికి కుడి ప్ర కక కొంతమంది 
ఎడమ ప్ర కక కొంతమంది కూరొిని ఉన్నురు. అతన్న 
కుడి ప్ర కక తల తిర పప నవుీతాడు, ఎడమ ప్ర కక తల 
తిర పప ఏడుస్ము డు. అతను 'ఉతు మ సంతానం, ఉతు మ 
ప్ర వకతకు స్మీగతం' అన్నురు. ఇతనెవరని నేన్న జిబ్రర ల్న్న 
అడిగాన్న. జిబ్రర ల్ (అ) 'ఇతను ఆదమ్ (అ) ' అని 
అన్నురు. అతని కుడి, ఎడమ ప్ర కక ఉనుది అతని 
సంతానం, కుడి ప్ర కక ఉనువారు సీరగ వాస్తలు, ఎడమ 
ప్ర కక ఉనువారు నరకవాస్తలు. అతన్న కుడిప్ర కక 

చూచి చిరునవుీ నవుీతారు, ఎడమప్ర కక చూచి 
ఏడుస్ము రు. ఆ తరువాత జిబ్రర ల్ (అ) నన్ను రండవ 
ఆకాశం వదద కు తీస్తకువెళాళరు. ద్వీర ప్రలకునితో 
ద్వీరం తెరవమని కోరారు. అతడు కూడా ఇంతకు 
ముందు అడిగన ప్ర శుల్ల అడిగాడు. అనస్ (ర) కథనం: 
ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఆకాశాలాో ఆదమ్, ఇదీర స్, 
మూస్మ, 'ఈస్మ, మ్రియు ఇబార హీమ్ (అ) లన్న 
కలిస్మనని అన్నురు. కాని వారిని ఎకకడ కలిస్మరు, ఇతర 
వివరాల్లవీ ప్ర స్ము వించల్లదు. కేవలం ఆదమ్ (అ)న్న 
మొదటి ఆకాశంపై మరియు ఇబ్రర హీమ్ (అ)న్న 6వ 
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ఆకాశంపై కలిస్మనని అన్నురు. ఇబ్ను షిహాబ్ ఇలా 
అంటన్నురు, ''ఇబ్ను హజ్మ్ కథనం: ఇబ్ను 'అబ్రాస్ 
మరియు అబూ హబా అన్నారీల కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఆ తరువాత నన్ను పైకి తీస్తకుపోవటం 
జరిగంది. చివరికి నేన్న చాలా ఎతైెన ప్ర దేశానికి 
చేరుకున్నున్న. కలములతో వార సే శబద ం న్నకు 
వినబడుతుంది. ఇబ్ను హజ్మ్ మరియు అనస్ల 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలాాహ్(త్) న్న అన్నచర 
సమాజంపై 50 వేళల నమా'జు విధించాడు. నేన్న 
ఆదేశంతో తిరిగ వచాిన్న. మూస్మ (అ)న్న కలిస్మన్న. 
'అలాాహ్(త్) మీ అన్నచర సమాజంపై ఏమి విధించాడని' 
అడిగారు. నేన్న '50 నమా'జులు విధించబడాాయని' 
అన్నున్న. మూస్మ (అ) నన్ను 'తిరిగ మీ ప్ర భువు వదద కు 
వెళళండి, మీ అన్నచర సమాజం రోజుకు 50 నమాజులు 
చదవల్లరని' అన్నురు. అనంతరం నేన్న దైవసనిుధిలో 
హాజరయాయన్న. వాటిలో కొనిు నమా'జులు 
తగగ ంచబడాాయ. మళీళ నేన్న మూస్మ (అ) వదద కు 
వచాిన్న. కొనిు నమా'జులు తగాగ యని చప్రపన్న. 
ద్వనికి మూస్మ (అ) 'మీ ప్ర భువు వదద కు మళీళ వెళళండి. 
ఎందుకంటే మీ అన్నచర సమాజం ఇనిు నమా'జులు 
కూడా చదవల్లరు' అని అన్నురు. నేన్న మళీళ 
అలాాహ్(త్) వదద కు వెళాళన్న. అపుపడు అలాాహ్(త్) 
న్నమ మాతర ం నమా'జులు 5 ఉన్నుయ. కాని 50 
నమా'జుల ప్ర తిఫలం లభిస్తు ంది, న్న ఆదేశం మారదు. 
మళీళ మూస్మ (అ) వదద కు వెళాళన్న. మూస్మ (అ) మీరు 
మళీళ తిరిగ మీ ప్ర భువు వదద కు వెళళండి' అని 
అన్నురు. అయతే 'నేన్న ఇపుపడు అలాాహ్(త్) వదద కు 
వెళళడానికి న్నకు సిగుగ వేస్తు ంది' అని అన్నున్న. ఆ 
తరువాత నన్ను సిద్రతుల్ మున్తహా వదద కు 
చేరిడం జరిగంది. ద్వనిు రంగులతో, తేజస్తా, 
వెలుగులకు కపప ఉంచడం జరిగంది. ద్వని వాసు వం 
ఏమిట్ల న్నకు తెలియదు. ఆ తరువాత నన్ను 
సీరగ ంలోనికి తీస్తకు వెళళడం జరిగంది. అకకడ నేన్న 
ప్కిుల గోపురాలన్న చూచాన్న, ఇంకా అకకడి నేల 
కస్తు రిమయంగా ఉంది.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1640)[ ) صحيح (  4]  - 5865
َوَعْن َعْبِد اهلِل قَاَل: لَم َا أُْسِرَي بَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  

ْنُتِهَ بِ  ُ َماِء ال ةِ الْمُ ِسْدرَ  ِه إىِلوسلم ا اِدَسِة  ْنَتَه َوِهَي ِِف الس َ س َ

ِمْنَها َوإِلَْيَها  يَْنَتِهْي َما يُْعَرُج بِِه ِمَن اْْلَْرِض فَُيْقَبُض إِلَْيَها 
ِهْي َما يُْهَبُط بِِه ِمْن فَْوقَِها فَُيْقَبُض ِمْنَها قَاَل: ]إِذْ يَْغََش  يَْنتَ 

ْدَرةَ َما يَْغََش  قَاَل: فَِراش  ِمْن ذََهٍب قَاَل: [ . 16 :53؛  الس ِ
لََواِت ِطَي َرُسْوُل اهلِل ص فَأُعْ  ىل اهلل عليه وسلم ثَََلًثا: أُْعِطَي الص َ

ِتيْ الَْخْمَس وَ  َم ُسْوَرةِ الَْبَقَرةِ َوُغِفَر لِمَْن ََل يُْشِرُك  أُْعِطَي َخَوا
ِتِه َشْيًئا الُْمْقِحَماِت.    . ُمْسِلم  َرَواهُ بِاهلِل ِمْن أُم َ

5865. (4) [3/1640- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
మే'రాజ్కు వెళ్ళళనపుడు, ప్ర వకత  (స)న్న సిద్రతుల్ 
మున్తహా వరకు తీస్తకు వెళళడం జరిగంది. 
స్జద్ర్తుల్ మున్త్హా 6వ ఆకాశంల్ల ఉంది. భూమి 
న్నండి పైకి వెళ్ళళ ప్ర తి వస్తు వు సిద్రతుల్ మున్తహా 
వదద కు చేరుతుంది. అదేవిధంగా పైన్నండి భూమిపై దిగే 
ప్ర తి వస్తు వు కూడా సిద్రతుల్ మున్తహా వదద కే 
చేరుతుంది. ఇకకడ ద్వనిు ఆపవేయడం జరుగుతుంది. 
ఆ తరువాత ఇబ్ను మస్ఊద్ ''ఇజ్'య'గసిాద్రత మా 
య'గ్ష్ట'' (అన్-నజమ్, 53:16) అనే ఆయతు 
ప్ఠించారు. ఇంకా సిద్రతుల్ మున్తహాన్న కపపవేసింది 
బంగారు నగలు. ఇంకా మే'రాజ్ రాతిర  ప్ర వకత  (స)కు 3 
వస్తు వులు ఇవీబడాాయ. 1. 5 పూటల నమా'జులు. 2. 
స్తరహ్ బఖరహ్లోని చివరి ఆయతులు. 3. 
అలాాహ్కు స్మటి కలిపంచని, మహా ప్రప్రలకు ప్రలపడిన 
వయకిత ని క్షమాప్ణ. (ముసాిమ్)   

 ( 3/1640)حيح ( [ ) ص  5]  -5866
ْيَرةَ  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  وَعْن أَِبْ ُهَر

ْيش  َتْسأَلُِِنْ "لََقْد َرأَْيُتِِنْ   َعْن َمْسَراَي فََسأَلَْتِِنْ  ِِف الِْحْجِر َوقَُر
َما  كََرًبا َعْن أَْشَياَء ِمْن بَْيِت الُْمْقِدِس لَْم أُْثِبْتَها فَُكِرْبُت 

َ  أَْنُظُر إِلَْيِه َما يَ ِمثْلَُه فََرفََعُه اهلُل ِلْ ِرْبُت كُ  ْسأَلُْوِِنْ َعْن َشْيٍء إَِل 
 ِمَن اْْلَْنِبَياِء فَإِذَا ُمْوََس قَائِم  َرأَْيُتِِنْ ِِف َجَماَعةٍ  أَْنَبأُُتُهْم َوقَْد 

ْيَس قَائِم  ذَا عِ ةَ َوإِ َشُنْوءَ  يَُصل ِْي. فَإِذَا َرُجل  َضْرب  َجْعد  كَأَن َُه أَزد
ُعْرَوةُ بُْن َمْسُعْوٍد الث ََقِفي ُ فَإِذَا    الن َاِس بِِه َشَبًهايَُصل ِْي أَقَْرُب 

َ إِبَْرا   -يَْعِِنْ نَْفَسُه  -ْشَبُه الن َاِس بِِه َصاِحُبُكْم ِهْيُم قَائِم  يَُصل ِْي أ
ْ فَلَم َا ََلةُ فَأََمْمهَُتُ َنِت الص َ ََل  ِمَن فََرْغُت  فََحا :  الص َ ةِ قَاَل ِل قَائِل 

لُِك َخايَا ُمَح  لَْتَفت إِلَْيِه  م َُد َهَذا َما ِزُن الن َاِر فََسل ِْم عَلَْيِه فَا
َ فَ  ََلِم".َبَدأ لس َ  .رواه مسلم  ِِنْ بِا

5866. (5) [3/1640 -దృఢం] 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2066 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నన్ను నేన్న 'హ'తీమ్లో నిలబడి ఉండగా చూస్మన్న. 
ఖురైషులు నన్ను మే'రాజ్ గురించి అడుగుతున్నురు. 
వారు నన్ను బై్నతుల్ ముఖదద స్లోని వస్తు వుల గురించి, 
చిహాుల గురించి అడగటం ప్రర రంభించారు. కాని అవి 
న్నకు గురుత ల్లవు. ద్వనివలా నేన్న చాలా ఆందోళనకు 
గురయాయన్న. ఎంత ఆందోళనకు గురయాయనంటే 
అంతకుముందు నేనెపుపడూ ఆందోళనకు గురికాల్లదు. 
అయతే అలాాహ్(త్) బై్నతుల్ ముఖదద స్న్న న్న కళళ 
ముందుకు తెచాిడు. ద్వనిు నేన్న చూస్తు న్నున్న. 
వాళుళ అడుగుతును ప్ర శులకు చూచి సమాధానం 
ఇస్తు న్నున్న. ఇంకా నేన్న మే'రాజ్లో ప్ర వకత లను 
చూచాన్న. నేన్న మూస్మ (అ)న్న చూచాన్న. అతన్న 
నిలబడి నమా'జు చదువుతున్నురు. మూస్మ (అ) 
స్మధారణమైన పొడుగు కలిగ ఉన్నురు. షనూఅ' హ్ 
వరాగ నికి చందిన వారులా ఉన్నురు. నేన్న 'ఈస్మ (అ) న్న 
కూడా చూచాన్న. ఆయన నిలబడి నమా'జు 
చదువుతున్నురు. అతన్న అచిం 'ఉర్వ బిన్ 
మస్'ఊద్ స'ఖఫీలా ఉన్నురు. ఇంకా నేన్న ఇబ్రర హీమ్ 
(అ)న్న చూచాన్న. అతన్న నిలబడి నమా'జు చదువు 
తున్నురు. అందరికంటే అతనిలా ఉనువాడు మీ 
సేుహితుడు అంటే నేన్న. ఆ తరువాత నమా'జు 
సమయం అయతే, నేన్న వారందరికి ఇమాము 
నయాయన్న. నమా'జు ముగసిన తరువాత, ''ఓ ము'హ 
మమద్! ఇతడు నరక అధికారి, ఇతనికి సలామ్ 
చేయండి,'' అనే దైవవాణి వినిపంచింది. నేన్న అతని వైెపు 
చూచాన్న. అతడు ముందు సలామ్ చేస్మడు. (ముసాిమ) 

----- 

 الث َاِِنْ اٍل َعِن الَْفْصِل َوَهَذا الَْباُب خَ 
ఇందులో రండవ విభాగం  ల్లదు. 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం    ا
 (3/1641)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  6]  - 5867

يَُقْوُل:  ه وسلم هلل علي صىل اَعْن َجاِبٍر أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهللِ 
ْيش  "لَم َا كَ بَِِنْ قَُر ْجِر فََجىل  اهلُل ِلْ بَْيَت الَْمْقِدِس قُْمُت ِِف الْحِ  ذ َ

ُهْم َعْن آَياتِهِ  فََطِفْقُت   .. ُمت ََفق  عَلَْيهِ " َوأَنَا أَْنُظُر إِلَْيهِ أُْخِْبُ
5867. (6) [3/1641-ఏకీభవిత్ం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తు  ఉండగా 
అతన్న విన్నురు, ''ఖురైషులు మే'రాజ్ గురించి నన్ను 
వయతిరేకిస్తు నుపుపడు, నేన్న 'హతీమ్లో నిలబడి 
ఉన్నున్న. అలాాహ్(త్) బై్నతుల్ ముఖదద స్న్న న్న 
ముందుకు తెపపంచాడు. అపుపడు నేన్న ద్వనివైెపు 
చూస్తు  ద్వని చిహాులన్న గురించి ప్ర జలకు చబుతూ 
పోయాన్న.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

===== 
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7. పర వకత  (స) మ్హిమ్లు 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం    ا

 (3/1642)عَلَْيِه (  [ ) ُمت ََفق   1]  - 5868
ْيِق َرِضَي اهلُل َعْنُه قَ ِ د  لٍِك أَن َ أَبَا بَْكِر الص ِ اَل:  َعْن أَنَِس بِْن َما

الَْغاِر فَُقلُْت َونَْحُن ِِف   َعىَل ُرُؤْوِسَناَداِم الْمُْشِرِكْيَ ىل أَقْْرُت إِ نََظ 
أَبَْصَرنَا فََقاَل: "يَا أَبَا ُهْم نََظَر إِىل َقَدِمِه يَا َرُسْوَل اهلِل لَْو أَن َ أََحَد 

لِثُُهَما" ْثَنْيِ اهلُل ثَا    .هِ ُمت ََفق  عَلَيْ    .بَْكٍر َما َظن َُك بِا
5868. (1) [3/1642 -ఏకీభవిత్ం]  
అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) ఇలా 
తెలిప్రరు, ''మేము గుహలో ద్వకొకని ఉనుపుపడు, 
అవిశాీస్తల కళుళ మాపై ఉనుటూ  ఉన్నుయ. 
అపుపడు నేన్న ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ ప్ర వకాత ! వీరిలో ఎవరైన్న 
తమ కాళళవైెపు చూసేు , మనలిు చూసినటేూ ,' అని 
అన్నున్న. అది విని ప్ర వకత  (స), 'ఓ అబూ బకర్! మూడవ 
వాడు అలాాహ్(త్) అయన ఆ ఇదద రి గురించి నీ 
అభిప్రర యం ఏమిటి?' అని అన్నురు? (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (3/1642)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  2]  - 5869
اِء بِْن عَاِزٍب َعْن أَبِْيِه أَن َُه قَاَل  َ بَْكرٍ  ِْلَِبْ َوَعِن الَْْبَ َبا : َيا أ

 ِ ْيَت َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ْعُتَما ِحْيَ َسرَ ْثِِنْ كَْيَف َصنَ بَْكٍر َحد 
ْيَنا لَْيلََتَنا َوِمَن عليه وسلم قَاَل: أَْس   الَْغِد َحّت  قَاَم قَائُِم َر

ْيُق ََل يَُمر ُ فِْيِه أََحد  فَُرفَِعْت  ِر ةِ َوَخََل الط َ ِهْْيَ   ْخَرة  لََنا َص  الظ َ
يْ  ْمُس فََْنَ لَْم يَأِْت عَلَيْ لَة  لََها ِظل   َطِو ْيُت َها الش َ لَْنا ِعْنَدَها َوَسو َ

ِب ِ صىل اهلل عليه  َناُم عَلَْيِه َوَبَسْطُت  وسلم َمكَانًا بَِيَدي َ يَ  لِلن َ
 فََناَم ْولََك عَلَْيِه فََرَوةً َوقُلُْت نَْم يَا َرُسْوَل اهلِل َوأَنَا أَْنُفُض َما حَ 

ٍل قُلُْت: أَِِفْ َغَنِمَك  أَنَا ِبَراٍع ُمْقبِ  َحْولَُه فَإِذَا ْجُت أَْنُفُض َماَوَخرَ 
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؟ قَاَل: نََعْم   نََعْم. فَأََخَذ َشاةً فََحلََب قُلُْت: أَفََتْحلُِب؟ قَاَل:  .لََب 

 عليه  صىل اهلل ِب ِ ِِفْ قَْعٍب كُْثَبًة ِمْن لََبٍ َوَمِعَي إِدَاَوة  َحَملُْتَها لِلن َ 
أُ فَأََتيْ ْيَها يَْشَرُب وَ وسلم يَْرَتِوْي فِ  ِب َ صىل اهلل عليه  َيَتَوض َ ُت الن َ

اْسَتْيَقَظ فََصَبْبُت ِمَن   قَِظُه فََوافَْقُتُه َحّت  وسلم فََكِرْهُت أَْن أُوْ 
   اهللِ َرُسْولَ  الَْماِء َعىَل الل ََبِ َحّت  بََردَ أَْسَفلُُه فَُقلُْت: اِْشَرْب يَا

َ  َب َحّت  َرِضْيُت فََشرِ  ِحيْ ثُم َ قَاَل: "أ ِل؟" قُلُْت: بَىَل لَْم يَأِْن الر َ
ت ََبعَ  قَاَل: ْمُس َوا لَِت الش َ لٍِك  فَاْرَتَحلَْنا بَْعَد َما َما َنا ُسَراقَُة بُْن َما

  .ا" َمَعنَ ُسْوَل اهلِل فََقاَل: "ََل َتْحَزْن إِن َ اهللَ فَُقلُْت: أََتْيَنا يَا رَ 
ِب   عَافََد  فََرُسُه إِىل  اْرَتَطَمْت بِهِ صىل اهلل عليه وسلم فَ عَلَْيِه الن َ

ُكَما بَْطِنَها ِِفْ َجلٍَد ِمَن اْْلَْرِض فََقا ْ أََرا دََعْوُتَما عَلَي َ فَاْدُعْوا َل: إِِن ِ
لََب فََدعَا لَُه ال  ِب ُ ِلْ فَاهلِل لَُكَما أَْن أَُرد َ َعْنُكَما الط َ    عليه صىل اهلل ن َ

كََفْيُتْم َما َهُهَنا فَََل  :أََحًدا إَِل َ قَالَ  َعَل ََل يَلَْق وسلم فََنَجا فََج 
 . يَلَْق أََحًدا إَِل َ َرد هُ. ُمت ََفق  عَلَْيهِ 

5869. (2) [3/1642 -ఏకీభవిత్ం]    
బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ తన తండిర ద్వీరా కథనం: అత్డు 

(ర) అబూ బకర్ (ర)తో ఇలా అన్నురు, 'ఓ అబూ బకర్! 
ఆ రోజు మీరు ప్ర వకత  (స) వెంట మకకహ్ న్నండి మదీనహ్ 
బయలు దేరారు కద్వ! అపుపడు ఏం జరిగంది?' అని 
అన్నురు. ద్వనికి అబూ బకర్ (ర) మేము రాతర ంతా 
నడిచాము. ఇంకా మరుసటి రోజు మధాుహుం వరకు 
ప్ర యాణంలో గడిచింది. మిటూ  మధాయహుం కాగానే 
మాకు ఒక బండరాయ కనబడింది. ద్వని కిర ంద నీడ 
ఉంది. అనంతరం మేము బండరాయ కిర ంద దిగాము. 
ఇంకా నేన్న అకకడ ప్ర వకత  (స) విశార ంతి తీస్త కుంటారని 
కొంత సథ లానిు సరిచేస్మన్న, అకకడ నేన్న చరమం 
ప్రిచాన్న. ఆ తరువాత, 'ఓ ప్ర వకాత ! విశార ంతి తీస్తకోండి, 
నేన్న కాప్లా కాస్ము న్న,' అని అన్నున్న. ప్ర వకత  (స) నిదర  
పోయారు. నేనకకడి న్నండి కాప్లా కాయడానికి 
ల్లచాన్న. అకస్మమతుు గా నేన్న ఒక ప్శువుల కాప్రిని 
చూచాన్న. అతడు ఇటగా వస్తు న్నుడు, నేనతనితో, 
'నీ మేకలాో ప్రలున్నుయా?' అని అడిగాన్న. ద్వనికి ఆ 
వయకిత , 'అవున్న,' అని అన్నుడు. నేనతనితో, 'ప్రలు 
పతుకుతావా?' అని అడిగాన్న. అతడు, 'అవున్న' అని 
అన్నుడు. అనంతరం ఆ వయకిత  తన మేకన్న ప్టిూ  చకక 
ప్రతర లో కొనిు ప్రలు పతికాడు. న్న దగగ ర ఒక చిను సంచి 
ఉండేది. నేన్న ప్ర వకత  (స) కోసం అందులో నీళుళ ఉంచాన్న. 
ప్ర వకత  (స) ఆ నీటిని తార గేవారు, వు'దూ చేసే వారు. నేన్న 

వచిి చూసేు  ప్ర వకత  (స) నిదర పోతున్నురు. నేన్న ల్లప్టం 
మంచిదికాదని భావించి, నేన్న కూడా నిదర పోయాన్న. 
చివరికి ప్ర వకత  (స) తానంతట తాన్న మేల్కకన్నురు. ఆ 
తరువాత నేన్న ప్రలలో కొనిు నీళుళ కలిప చలాారగా, 
'ప్ర వకాత ! సేవించండి,' అని అన్నున్న. ప్ర వకత  (స) ఆ ప్రలన్న 
తార గారు. నేన్న చాలా సంతోషించాన్న. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స), 'బయలుదేరే సమయం రాల్లద్వ,' అని 
అడిగారు. నేన్న, 'అవున్న వచిింది,' అన్నున్న. 
స్తరుయడు వాలగానే మేము అకకడి న్నండి బయలు 

దేరాము. వెన్నక న్నండి సురాఖహ్ బిన్ మాలిక్ 
వచాిడు. నేన్న ప్ర వకత  (స)తో, 'ప్ర వకాత ! శతుర వు వచిి 
ఉన్నుడు,' అని అన్నున్న. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఏమాతర ం 
విచారించకు, అలాాహ్(త్) మనతో ఉన్నుడు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) స్తరాఖహ్న్న శపంచారు. 
స్తరాఖహ్ గురర ం అకస్మమతుు గా భూమిలో దిగబడి 

పోయంది. స్తరాఖహ్, 'మీరిదద రూ న్న గురించి శపంచి 
ఉంటారు, మీరు న్న గురించి దు'ఆ చేయండి, నేన్న 
అవిశాీస్తలన్న మిమమలిు వెంటాడటం న్నండి 
ఆపవేస్ము న్న,' అని అన్నుడు. ప్ర వకత  (స) ప్రర రిథ ంచారు, 
అతడు కషూ ం న్నండి బయటప్డాాడు. ఆ తరువాత 
ద్వరిలో కలిసిన ప్ర తివయకిత కి నేనంతా వెతికాన్న, ఇట ఆ 
వయకిత  ల్లడు అని చబుతూ పోయాడు. వారిని వెనకిక 
ప్ంప్రడు.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1643)صحيح ( [ )  3]  - 5870
ِم َرُسْوِل اهلِل  ََلٍم بَِمْقَد َع َعْبُد اهلِل بِْن َس َوَعْن أَنٍَس قَاَل َسمِ 

ِب ُ صىل اهلل  َّتُِف فَأَََت الن َ صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو ِِف أَْرٍض يَخْ 
: فَ  .عليه وسلم ْ َسائِلَُك َعْن ثَََلٍث ََل يَْعلَُمُهن َ إَِل َ نَِب   َما فََقاَل إِِن ِ

َ أَو َ  اَعِة َوَما ْشَراِط ُل أ ُل َطَعاٍم  الس َ عُ الَْولَُد  أَْهِل الَْجن َِة؟ وَ أَو َ َما يَْْنَ
ِِنْ بِ إِىل أَبِْيِه أَْو إىِل أُم ِهِ  ُل ؟ قَاَل: "أَْخَْبَ ا أَو َ ْيُل آنًِفا أَم َ ِهن َ ِجْْبَ

اَعِة فََنار  َتْحُشُر الن َاَس ِمَن الَْمْشرِ  ِرِب  الَْمغْ ِق إِىل أَْشَراِط الس َ
ُل َط وَ  ا أَو َ ِزَيادَةُ كَِبِد الُْحْوِت َوإِذَا َسَبَق  أَْهُل الَْجن َِة فَ َعاٍم يَأْكُلُُه أَم َ

جُ  عَ الَْولَُد َوإِذَا َسَبَق َماُء الَْمْرأَةِ  ِل َماَء الَْمْرأَةِ نَزَ َماُء الر َ
 يَا َرُسْوَل  ْوُل اهللِ َك َرُس َوأَن َ  قَاَل: أَْشَهُد أَْن ََلإِلََه إَِل َ اهللُ  ."نََزَعْت 

 َوإِن َُهْم إِْن يَْعلَُمْوا بِإِْسََلِمْي ِمْن قَْبِل  ُهْودَ قَْوم  بُْهت  اهلِل إِن َ الْيَ 
ُتْوِِنْ فََجاَءِت الَْيُهْودُ فََقاَل: "أَي ُ َرُجٍل َعْبُد اهلِل أَْن َتْسأَلَُهْم يَْبهَ 

نَا وَ  لُْوا: َخْْيُ ْبُن خَ فِْيُكْم؟" قَا ْبُن َس َوَسي ِ  ْْيِنَاا ي ِِدنَا ُدنَا َوا
لُْوا أَعَاذَهُ "أََرأَْيُتْم إِْن  فََقاَل:  اهلُل  أَْسلََم َعْبُد اهلِل بِْن َسََلٍم؟ "قَا
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لَِك. فََخرَ  فََقاَل أَْشَهُد أَْن ََل إِلََه إَِل َ اهلُل َوأَن َ   .َج َعْبُد اهللِ ِمْن ذَ

لُوْ قَ فَ  .ُمَحم ًَدا َرُسْوُل اهللِ  نَا فَ نَا وَ ا: َشر ُ ا ِ ْبُن َشر  ْنَتَقُصْوهُ قَاا َل: ا
  .ْنُت أََخاُف يَا َرُسْوَل اهلل رَواهُ الُْبَخاِري ُ َهَذا ال َِذْي كُ

5870. (3) [3/1643- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ ఒకచోట 
చటూ  న్నండి ప్ళుళ తెంపుతున్నురు. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) 
మకకహ్ న్నండి మదీనహ్ వస్తు న్నురని విన్నురు. 
అతన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాిరు. 'నేన్న మిమమలిు 
మూడు విషయాలు అడుగుద్వమని 
అన్నకుంటన్నున్న,' అని అన్నురు. 'అవి ప్ర వకత లకే 
తప్ప మరవీరికీ తెలియవు. ఒకటేమిటంటే, మొటూ  

మొదటి ప్ర ళయస్తచన ఏమిటి? రండవది 
సీరగ వాస్తల మొటూ మొదటి భోజనంలో ఏముంటంది? 
మూడవది దేనివలా సంతానం తలాిదండుర లన్న పోలి 
ఉంటంది.' అపుపడు ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్ (అ) 
ఇపుపడిపుపడే వచిి వీటి గురించి తెలిప్రరు. మొటూ  

మొదటి ప్ర ళయ స్తచన ఏమిటంటే ప్ర జలన్న తూరుప 
న్నండి ప్డమర వైెపు లాకుకపోయే అగ్ని. సీరగ వాస్తల 
మొటూ మొదటి భోజనం చేప ప్ద్వరథ ం, ఒకవేళ పురుషుని 
వీరయం స్వు ర వీరాయనిు అధిగమించిన్న, స్వు ర వీరయం 
పురుషుని వీరాయనిు అధిగమించిన్న తలాి ల్లక తండిర ని 
పోలి ఉంటారు,' అని అన్నురు. అది విని 'అబుద లాాహ్ 
బిన్ సలామ్ 'అలాాహ్(త్) తప్ప ఇతరులెవీరూ 
ఆరాధుయలుకారని, తమరు దైవప్ర వకత  అని నేన్న స్మక్షయం 
ఇస్తు న్నున్న,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత 'అబుద లాాహ్ 
బిన్ సలామ్, 'ఓ ప్ర వకాత ! యూదులు చాలా కలాోల 
పూరిత మన్నషులు. నేన్న ఇసా్మం స్వీకరించానని తెలిసేు  
న్నపై అభాండాలు కలిపస్ము రు. అందువలా నేన్న ఇసా్మం 
స్వీకరించానని తెలియకముందు వారిని న్న గురించి 
అడగండని,' అన్నురు. అనంతరం యూదులు 
వచాిరు. అపుపడు 'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ లోప్ల 
ద్వకుకన్నురు. ప్ర వకత  (స) యూదులన్న, ' 'అబుద లాాహ్ 
బిన్ సలామ్ ఎటవంటి వయకిత ?' అని అడిగారు. ద్వనికి 
వారు, 'అత్డు చాలా ఉతు ముడు, అతని తలాిదండుర లు 
కూడా ఉతు ముల్ల, అత్డు మా న్నయకుడు, మా 
న్నయకుని ఉతు మ సంతానం,' అని అన్నురు. అపుపడు 
ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ 'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ ఇసా్మమ్ 
స్వీకరిసేు , మీరు కూడా ఇసా్మమ్ స్వీకరిస్ము రా?' అని 

అడిగారు. ద్వనికి వారు, 'అలాాహ్(త్) అతనిు ఇసా్మమ్ 
న్నండి కాప్రడు గాక, ఇంకా తన శరణులో ఉంచు గాక!' 
అని అన్నురు. అది విను 'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్ 
వారి ముందుకు వచిి, అలాాహ్(త్) తప్ప ఆరాధ్ధయ 

లెవరూ  ల్లరు, ము'హమమద్ అలాాహ్(త్) ప్ర వకత  అని 
నేన్న స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న,' అని అన్నురు. అది విని 
యూదులు, 'ఈ వయకిత  మాలో అందరికంటే నీచుడు, 
నీచవయకిత  సంతానం,' అని అనేక లోప్రలు కలిపంచారు. 
అపుపడు 'అబుద లాాహ్ బిన్ సలామ్, 'ప్ర వకాత ! ఈ విషయం 
గురించే నేన్న భయప్డేవాడిు,' అని అన్నురు. 
(బు'ఖారీ)  

 ( 3/1644)صحيح (  [ ) 4]  - 5871
َوَعْنُه قَاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َشاَوَر ِحْيَ  

َل فََقاَل: يَا َرُسوْ  .ُن ُعَبادَةَ َوقَاَم َسْعُد بْ  .َن ُسْفَياأَِبْ قَْباُل بَلََغَنا إِ 
 نَْفِسْي بَِيِدهِ لَْو أََمْرَتَنا أَْن نُِخْيَضَها الَْبْحرَ اهلِل َوال َِذْي 

لَْو أََمْرَتَنا أَْن نَْضِرَب أَْكَبادََها إِىل بَْرِك الَْغَماِد  َْلََخْضَناَها و
وسلم الن َاَس   اهلِل صىل اهلل عليه ُسْولُ َدَب رَ اَل: فَنَ لََفَعلَْنا. قَ

نْ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   . نََزلُْوا بَْدًراَطلَُقْوا َحّت  فَا
َيَضُع يََدهُ َعىَل اْْلَْرِض َهُهَنا َوَهُهَنا   .ََلٍن""َهَذا َمْصَرعُ فُ :وسلم َو

 صىل اهلل عليه  ِل اهللِ َرُسوْ  ٍع يَدٍ ُهْم َعْن َمْوِض  قَاَل: فََما َماَط أََحُد 
 ..َرَواهُ ُمْسِلموسلم

5871. (4) [3/1644 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు అబూ స్తఫియాన్ 
సిరియా న్నండి తిరిగ వస్తు న్నుడని తెలియగానే, 
మదీనహ్ ప్ర జలతో సంప్ర దించారు. అపుపడు స'అద్ 
బిన్ 'ఉబ్రదహ్ నిలబడి అనానరు, ''ప్ర వకాత ! ఎవరి 
చేతిలో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన(త్) స్మకిి! ఒకవేళ తమరు 
మమమలిు వాహన్నలన్న సముదర ంలో ప్డవేయమని 
ఆదేశిసేు , నిసాందేహంగా మేము సముదర ంలో 
ప్డవేస్ము ము. ఒకవేళ తమరు మమమలిు, 'మేము మా 
గురార ల ఛాతీలపై కొడుతూ బర్కుల్ 'గమాద్ వరకు 
వెళళమన్ను మేము సిదధ ంగా  ఉన్నుం.'  

'' అనస్ (ర) కథనం: ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ప్ర జలన్న 
యుదధ ంకోసం సిదధ ంచేస్మరు. ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) వెంట 
బయలుదేరారు, బదర ర్ ప్రర ంతానికి చేరుకున్నురు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స) ప్ర జలారా! ఇకకడ ఫలాన్న వయకిత  
మరణిస్ము డు, ఈ సథ లంలో ఫలాన్న వయకిత  హతమారి 
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బడతాడు. ఇలా ప్ర వకత  (స) స్తచిస్తు  తన చేతితో 
తాకుతూ  వెళాళరు. ఇంకా ఈ చోటా అవిశాీస్తల 
శవాలు ప్డతాయని చప్రపరు. అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) 
చేయపటిూ న చోటాలో సరిగాగ  అకకడే అవిశాీస్తలు 
హతమారిబడాారు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1644)[ ) صحيح (  5]  - 5872
ِب َ ص  ْبِن َعب َاٍس أَن َ الن َ  َوُهَو ِِفْ لم قَالَ عليه وسىل اهلل َوَعِن ا

لل ُهم َ أَْنُش ٍة يَْوَم بَْدٍر: "قُب َ  َ ُدَك َعْهَدَك َوَوعَْدَك الل ُهم َ إِْن َتَشأ  ا
َ فَ  .َبُد بَْعَد الَْيْوِم" ََل ُتعْ  فََقاَل َحْسُبَك َيا  .َخَذ أَبُْو بَْكٍر بََيِدهِ أ

ِ يَِثُب َوُهَو  َرُسْوَل اهلِل أَلَْححَت َعىَل َرب َِك فََخَرَج  ْرِع َوُهَو  ِِف الد 
يَُول ُ ُل: "]َسُيْهَزُم ايَُقوْ  بُرلَْجْمُع َو ". رَواهُ  [45: 54؛ ْوَن الد ُ

  .الُْبَخاِري ُ 
5872. (5) [3/1644- దృఢం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బదర ర్ న్నడు 
ట్టంట్లో ఉనుపుపడు ఇలా ప్రర రిథ ంచారు, ''ఓ 
అలాాహ్(త్)! నేన్న నీ న్నండి నీ రక్షణ కోరుతున్నున్న. 
నీవు చేసిన వాగాద నం కోరుతున్నున్న. ఓ అలాాహ్(త్)! 
మా తరువాత నీ ఆరాధన జరగ్కూడదని 
కోరుకుంటన్నువా?'' అని అన్నురు.  ఇంతలో అబూ 
బకర్ (ర) ప్ర వకత  (స) చేయప్టూ కొని, 'ప్ర వకాత ! 
ఇంతచాలు, తమరు ప్రర రథ నలో చాలా ఆవేశంతో దు'ఆ 
చేస్మరు,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) చాలా 
వేగంగా ట్టంట్ న్నండి బయటకు వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
కవచం ధరించి ఉన్నురు. బిగగ రగా ఇలా ప్లుకుతూ 
ఉన్నురు, ''క్తని త్వరలోనే ఈ శకా్తగ్ల వ్రగ ం 

ప్రాజయం పందగ్లదు. మరియు వారు వనునచూప 

ప్రరిప్రతారు.''  (అల్ ఖమర్, 54:45) (బు'ఖారీ) 
 ( 3/1644)صحيح ( [ )  6]  - 5873

ِب َ َوَعْنُه أَن َ  ْدٍر: "َهَذا  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل يَْوَم بَ  الن َ
ْيُل آِخذ  بَِرأِس فََرِسِه عَلَْيِه أَدَ     .هُ الُْبَخاِري ُ اةُ الَْحْرِب". رَواِجْْبَ

5873. (6) [3/1644- దృఢం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: బదర ర్ న్నడు ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''వీరు జిబ్రర ల్ (అ), వీరు తమ గురర పు కళ్ళం 
ప్టూ కొని ఉన్నురు, యుదధ స్మమగర  గురర ంపై ఉంది.'' 
(బు'ఖారీ) 

 ( 3/1644) [ ) صحيح ( 7]  - 5874

الُْمْسِلِمْيَ يَْوَمِئٍذ يَْشَتد ُ ِِفْ إثِر  َنَما َرُجل  ِمَن َوَعْنُه قَاَل: بَيْ 
مَ  لس َ ًة بِ َضْرَب  َسِمعَ  ُه إِذْ َرُجٍل ِمَن الُْمْشِرِكْيَ أََما ْوِط فَْوقَُه  ا
أَقِْدْم َحْيُزْوُم. إِذْ نََظَر إىِل الُْمْشِرِك  َوَصْوُت الَْفاِرِس يَُقْوُل: 

َمُه َخر َ ُمْسَتلِْقًيا أَمَ  فََنَظَر إِلَْيِه فَإِذَا ُهَو قَْد ُخِطَم أَْنُفُه َوُشق َ ا
ْوِط فَاْخَضر َ  ِلَك  َوْجُهُه كََضْرَبِة الس َ َ  فََجاأَْجَمعُ ذَ َصاِري ُ نْ َء اْْل
َث َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع لَِك فََحد َ ليه وسلم فََقاَل: "َصَدقَْت ذَ

مَ  لِثَِة" ِمْن َمَدِد الس َ َمِئٍذ َسْبِعْيَ َوأََسُرْوا  ْوا يَوْ فََقَتلُ  .اِء الث َا
. َرَواهُ ُمْسِلم      .َسْبِعْيَ

5874. (7) [3/1644- దృఢం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: బదర ర్ యుదధ ం న్నడు ఒక 
ముసాిమ్, ఒక అవిశాీసి వెన్నక ప్రిగడుతున్నుడు. 
ఇంతలో ఆ ముసాిమ్, అవిశాీసికి కొరడా తగలినటూ  
శబద ం విన్నుడు, ఇంకా గురర ంపై ఉను వయకిత , 'హైెజూమ్ 
ముందుకు ప్ద,' అని అంటన్నుడు. ఆ తరువాత ఆ 
ముసాిమ్ దృషిూ  తన ముందు ప్రరిపోతును అవిశాీసిపై 
ప్డింది. చూసేు , వాడు నేలపై వెలాకిలా ప్డి ఉన్నుడు. 
ఇంకా అవిశాీసి ముకుక గాయప్డి, ముఖం తెగ ఉంది, 
అంటే కొరడా దబా తగలి గాయప్డి ఉంది. అనంతరం 
ఆ అ'న్నారీ వయకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిి జరిగన 
సంఘటన గురించి చప్రపడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) న్నవుీ 
నిజమే చబుతున్నువు, వీళుళ దైవదూతలు, మూడవ 
ఆకాశం నుండి సహాయం కోసం వచాిరు. ఆ రోజు 
ముసాిములు 70 మంది అవిశాీస్తలన్న చంప్రరు, 70 
మందిని ప్టూ  కున్నురు. 23 (ముసాిమ్) 

 (3/1645)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  8]  - 5875
ُسْوِل اهلِل  يَِمْيِ رَ  أَْيُت َعْن َوَعْن َسْعِد بِْن أَِبْ َوق َاٍص قَاَل: رَ 

لِِه يَْوَم   أُُحٍد َرُجلَْيِ عَلَْيِهَما  صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن ِشَما
ِ الِْقَتاِل  َما َرأَْيُتُهَما قَْبُل َوََل بَْعُد  ثَِياب  بِْيض  يَُقاتََِلِن كَأََشد 
ْيَل َوِمْيكَائِْيَل. ُمت ََفق  عَلَْيهِ   .يَْعِِنْ ِجْْبِ

5875. (8) [3/1645- ఏకీభవిత్ం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుదధ ం 
న్నడు నేన్న ప్ర వకత  (స)కు ఇరువైెపుల ఇదద రు వయకుత లిు 

 

23) వివరణ-5874: ఆ అన్నారీ వయకిత  దైవదూత యొకక 

చరయ గర హించటం దైవాన్నగర హం, ప్ర వకత  (స) ఆ 

సంఘటనన్న ధృవీకరించటం అత్నిక్త ప్ర స్మదించబడిన 

మహిమ. 
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చూస్మన్న. వారిదద రూ తెలాని దుస్తు లు ధరించి ఉన్నురు, 
వారిదద రూ చాలా వీరోచితంగా పోరాడుతున్నురు. 
అయతే నేన్న వారిదద రినీ అంతకుముందు గానీ, ఆ 
తరువాత గానీ చూడల్లదు. వారు దైవదూతలు జిబ్రర ల్ 
మరియు మీకాయీ'ల్. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1645)[ ) صحيح (  9]  - 5876
اِء قَاَل بََعَث  الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َرْهًطا إِىل أَِبْ  َوَعِن الَْْبَ

َو نَائِم   لَْيًَل َوهُ ْيٍك بَْيَتهُ َراِفٍع فََدَخَل عَلَْيِه َعْبُد اهلِل بِْن عَتِ 
َ   ْيٍك:  بِْن عَتِ فََقَتلَُه فََقاَل َعْبُد اهللِ  ْيَف ِِفْ بَْطِنِه َحّت  فََوَضْعُت الس َ

ْ قََتلُْتُه فََجَعلُْت أَفَْتُح اْْلَبَْواَب َحّت  أََخَذ ِِفْ َظْهِرهِ فََعَرفُْت  أَِن ِ
لٍَة ُمْقِمَرةٍ  ْت ِِفْ لَيْ لِْي فََوقَعَ أْنَتهْيُت إِىل دََرَجٍة فََوَضْعُت ِرجْ 
ْنَكَسَرْت َساَِقْ فََعَصْبُتَها بِ  ْنَطلَْقُت إِىل أَْصَحاِبْ فَا َمٍة فَا َعَما
ْنَتَهْيُت إِىل الن َِب ِ صىل اهلل ْثُتهُ  فَا فََقاَل:   .عليه وسلم فََحد َ

ْبُسْط ِرْجلََك". فََبَسْطُت ِرْجلِْي فََمَسَحَها فَكَأَن َمَ  ُ َتِكَها ا لَْم أَْش "ا
 .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ قَط ُ 

5876. (9) [3/1645- దృఢం] 
బరా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అన్నచరుల బృంద్వనిు 
అబూ రాఫ'అ అనే యూదునిు చంప్టానికి ప్ంప్రరు. 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అతీక్, నిదర లో ఉనుపుపడు, వాడి 
ఇంటా్ల ప్ర వేశించి, వాడిని చంపవేస్మరు. 'అబుద లాాహ్ బిన్ 
అతీక్ కథనం: ''నేన్న అబూ రాఫ'అ కడుపుపై కరవాలం 
పటాూ న్న, అది ముందు న్నండి వెళ్ళళ వెన్నక న్నండి 
వచిింది. అపుపడు నేన్న అతనిు చంపనటూ  
నిరాథ రించుకున్నున్న. ఆ తరువాత నేన్న కోట 
ద్వీరాలు తెరవస్మగాన్న. అనంతరం ఒక అంతస్తు  పైకి 
చేరాన్న. కాలు పటూ గానే అకస్మమతుు గా ప్డాాన్న. న్న చీల 
మండ విరిగ యంది. నేన్న న్న అమామ విపప 
చీలమండకు కటూ కున్నున్న, న్న సహచరుల వదద కు 
చేరాన్న. ఆ తరువాత నేన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాిన్న, 
జరిగనదంతా చప్రపన్న. ప్ర వకత  (స) కాలు 
చూప్మన్నురు. నేన్న న్న కాలు చూప్రన్న. ప్ర వకత  (స) 
చేతోు  న్న కాలున్న నిమిరారు. అప్పటి కపుపడే న్న కాలు 
నయమయ పోయంది. అంతకు ముందు ఎనుడూ 
గాయం  తగలనటూ  అయపోయంది. 24 (బు'ఖారీ) 

 

24) వివరణ-5876: అబూ రాఫె'అ ఒక యూద 

వాయపారి. వాడు ప్ర వకత  (స)కు బదధ శతుర వు. వాడు అనేక 

 (3/1645)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  10]  - 5877
اِبٍر قَال إِن َا يَْوَم الَْخْنَدِق نَْحِفُر فََعَرَضْت كُْديَة  َوَعْن ج

ِب َ  لُْوا: َهِذهِ كُْديَة   ه وسلم فَقَ صىل اهلل عليَشِدْيَدة  فََجاُؤوا الن َ ا
" ثُم َ قَاَم َوبَْطُنُه َمْعُصْوب   َعَرَضْت ِِف الَْخْنَدِق فََقالَ  : "أَنَا نَاِزل 

لَِبْثَنا ثَََلثَ  ِب ُ صىل اهلل  بَِحَجٍر َو َة أَي َاٍم ََلنَُذْوُق ذََوقًا فَأََخَذ الن َ
لِْمْعَوَل فََضَرَب فَعَ  َ ْنَكَفأُْت إِىل   ا أَْهَيَل ادَ كَِثْيبً عليه وسلم ا فَا

لن َِب ِ صىل اهلل  اْمَرأَِِتْ فَُقلُْت: َهْل ِعْنَدَك  ْ َرأَْيُت بِا ؟ فَإِِن ِ َشْيء 
 َ ًبا فِْيِه َصاع  ِمْن َشِعْْيٍ عليه وسلم َخْمًصا َشِدْيًدا فَأ ْخَرَجْت ُجَرا

لََنا بَْهَمة  دَاِجن  فََذبَْحُتَها َوَطِحْنُت ال  ِعْْيَ حَ َو َنا الل َْحَم ّت َ َجَعلْ ش َ
ِب َ ص  َمِة ثُم َ ِجْئُت الن َ َرْرُتُه ِِف الُْْبْ ىل اهلل عليه وسلم فََسا

ًة لََنا َوَطَحْنُت َصاعًا ِمْن َشِعْْيٍ فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل؟ ذَبَْحَنا بَِهْيمَ 
م: "يَا هلل عليه وسل فََتَعاَل أَْنَت َونََفر  َمَعَك فََصاَح الن َِب ُ صىل ا 

 َ فََقاَل  .َل  بُِكْم"ْهَل الَْخْنَدِق إِن َ َجاِبًرا َصَنَع ُسْوًرا فََحي َ هَ أ
ُكْم َوََل  َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل ُتْْنِلُن َ بُْرَمتَ 

َوَجاَء فَأَْخَرْجُت لَُه َعِجْيًنا   َتْخِبُزن َ َعِجْيَنُكْم َحّت  أَِجْيَء ". 
:   َعَمَد إِىل بُْرَمِتَنا فََبَصَق َوَباَرَك ثُم َ قَالَ اَرَك ثُم َ  فِْيِه َوَب فََبَصَق 

"اُْدِعْي َخاِبَزةً فَلَْتْخِبْز َمِعْي َواقَْدِحْي ِمْن بُْرَمِتُكْم َوََل  
ْنَحَرفُْوا . ْْنِلُْوَها"تُ  َوُهْم أَلْف  فَأَقَْسَم بِاهلِل َْلَكَلُْوا َحّت  َتَركُْوهُ َوا

ت ََفق   كََما ِهَي َوإِن َ َعِجْيَنَنا لَُيْخَبُز كََما ُهَو. مُ لََتِغط ُ  برَمَتَنا َوإِن َ 
  .عَلَْيهِ 

5877. (10) [3/1645 -ఏకీభవిత్ం]   
జాబిర్ (ర) కథనం: కందక యుదధ ం న్నడు మేము 
కందకం తర వుీతున్నుం. ఒక గటిూ  బండరాయ 
తగలింది. అన్నచరులు వచిి, గటిూ  బండరాయ 
తగలిందని ప్ర వకత  (స)కు తెలియప్రిచారు. ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'ఏదీ! నేన్న దిగుతాన్న,' అని ప్లికి వెంటనే సిదధ మై 
ఆ ఆకలి ప్రిసిథ తిలోనే కందకంలోక్త దిగ గునప్ము 
ప్టూ కొని రాయపై కొటాూ రు. ఆ రాయ ముకక 

 

స్మరాు వాగాద నభంగం చేస్మడు. అనేక విధాలుగా 

కలాోలాలన్న రేకెతిు ంచాడు. ప్ర వకత  (స) గురించి అనేక 

విధాలుగా దూషించాడు. ప్రర ణ భయం వలా తనకోటలో 

ద్వకుకన్నుడు. ప్ర వకత  (స) అతనిు చంప్టానికి ఒక 

బృంద్వనిు ప్ంప్రరు. 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అతీక్ రాతిర పూట 

అతని కోటలో ప్ర వేశించారు. రాతిర  భోజనం చేసిన 

తరాీత అతడు నిదర పోయన తరాీత, అతడి ప్డక 

గదిలో ప్ర వేశించి అతడి ప్ని పూరిత చేస్మరు.  



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2071 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
లయయంది. ఆ తరువాత నేన్న న్న భారయ దగగ రకు 
వెళాళన్న, 'తినడానికి ఏమైన్న ఉంద్వ, ఎందు కంటే ప్ర వకత  
(స)కు చాలా ఆకలిగా ఉంది,' అని అన్నున్న. అది విను 
న్న భారయ ఒక సంచి తీసింది, అందులో ఒక 'స్మ'అ 
యవ్వలు ఉన్నుయ. ఇంకా మా దగగ ర ఒక చిను 
గొరర పోతు ఉండేది. నేన్న ద్వనిు జి'బహ్ చేస్మన్న. న్న 
భారయ యవ్వలన్న పండిచేసింది. మేము మాంస్మనిు 
కుండలో వేసి పొయయ మీద పటాూ ము.  
ఆ తరువాత నేన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిి, రహసయంగా 
ఆయనతో, ఓ ప్ర వకాత (స)! మేము ఒక చిను గొరర పోతున్న 
జి'బహ్ చేస్మము, ఇంకా న్న భారయ యవ్వరొట్టూ లు 
చేస్తు ంది, తమరు, 'తమరి కొంతమంది సహచరులన్న 
ఆహాీని స్తు న్నున్న,' అని అన్నున్న. అది విను ప్ర వకత  
(స) బిగగ రగా కేక వేసి, 'కందకం తర వుీతును ప్ర జలారా! 
జాబిర్ మీ అందరినీ విందుకు ఆహాీనించాడు. 
తొందరగా ప్దండి అని చపప, న్నతో, 'నేన్న వచిినంత 
వరకు కుండన్న పొయయపై న్నండి దించకు, రొట్టూ లు కూడా 
చేయకు,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మా 
ఇంటికి రాగానే, పండిని అతని వదద కు తెచాిన్న. ప్ర వకత  
(స) తన ఉమిమని అందులోవేసి శుభం కోసం ప్రర రిథ ంచారు. 
ఆ తరువాత మాంసం కుండ వదద కు వచిి అందులో 
కూడా తన ఉమిమని వేసి శుభం కోసం దు'ఆ చేస్మరు. ఆ 
తరువాత రొట్టూ  వండే ఆమన్న పలవు, ఆమ నీతో ప్రట 
రొట్టూ లు చేస్తత ంది, కుండలో న్నండి కూర తీస్తు  ఉండు, 
అయతే కుండన్న పొయయ మీద న్నండి దించవదుు ,' అని 
అన్నురు. ఆ సమయంలో కందకం తర వేీవారు 1000 
మంది ఉన్నురు. నేన్న అలాాహ్(త్) స్మకిిగా 
చబుతున్నున్న, వారందరూ తృపు గా తిను తరువాత 
కూడా అంతా మిగలి ఉంది. అందరూ తిరిగ వెళ్ళళ 
పోయన తరాీత కుండ మొదట ఉనుటాే నిండుగా 
ఉంది. పండి కూడ మొదట ఉనుటేూ  ఉంది. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (3/1646)ح ( [ ) صحي  11]  - 5878
  : لَِعم َارٍ وَعْن أَِبْ قََتادَةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 

َيُقْوُل: "بُْؤَس بِْن   ِحْيَ يَْحِفُر الَْخْنَدَق فََجَعَل يَْمَسُح َرأَْسُه َو
 .. رَواهُ ُمْسِلم  "ُة الَْباِغَيةُ لَُك الِْفئي ََة َتْقتُ ُسمَ 

5878. (11) [3/1646-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: 'అమామర్ బిన్ యాస్జర్ 
కందకం తర వుీతున్నురు. ప్ర వకత  (స) అతని తలపై చేతోు  
నిమురుతూ, ఓ సమియయహ్ కుమారుడా! నిన్ను 
దోర హుల ఒక వరగ ం చంపుతుంది  అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 (3/1646) [ ) صحيح ( 12]  - 5879
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  وَعْن ُسلَْيَماَن بِْن ُصَرٍد قَالَ  : قَاَل الن َ

َن نَْغُزْوُهْم َوََل يَْغُزْونَا نَْحُن ِحْيَ أُْجلَِي اْْلَْحَزاُب َعْنُه: "اَْْل 
 ْ   .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ "نَِسْْيُ إِلهَْْيِ

5879. (12) [3/1646 -దృఢం] 
స్తలైెమాన్ బిన్ 'సరద ర్ (ర) కథనం: అహ్'జాబ్ యుదధ ం 
న్నండి శతుర వుల సైనయం ప్రరిపోయన పమమట ప్ర వకత  (స), 
'ఇపుపడు శతుర వులు మనపై ద్వడిచేయగలరు. మేము 
వారితో యుదధ ం ఎలా చేయగలం. వారు యుదధ ం ప్రర రం 
భించరు. మనమే వారిపై ద్వడిచేద్వు ం' అని అన్నురు. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1646)ُمت ََفق  عَلَْيِه (  [ ) 13]  - 5880
لَْت:  لَم َا َرَجَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن عَائَِشَة قَا

ََل  ْيُل َوُهَو يَْنُفُض ِمَن الَْخْنَدِق َوَضَع الس ِ َح َواغَْتَسَل أََتاهُ ِجْْبَ
ََلَح وَ فََقاَل قَْد َوَضْعَت  .َرأَْسُه ِمَن الُْغَبارِ  ا َوَضْعُتُه اهلِل مَ الس ِ

 ْ ِب ُ صىل اهلل .أخُرُج إِلهَْْيِ َر إِىل  .عليه وسلم قَاَل الن َ فَأَْيَن فَأََشا
ِب ُ صىل اهلل ْيَظَة فََخَرَج الن َ    . عليه وسلم. ُمت ََفق  عَلَْيهِ بَِِنْ قَُر

5880. (13) [3/1646- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కందక యుదధ ం 
న్నండి వెన్నతిరిగనపుడు ప్ర వకత  (స) ఆయుధాలు దించి, 
స్మునం చేద్వద మని అన్నకున్నురు. అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ) 
వచాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) తన తల న్నండి ధూళ్ళని 
తుడుస్తు న్నురు. అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ) ప్ర వకత  (స)తో, 
'తమరు అపుపడే ఆయుధాలు దించివేస్మరా? అలా్లహ్ 
(త్) స్మకిి! నేనింకా ఆయుధాలు తొలగంచనే ల్లదు, పైగా 
నేన్న వారివైెపు వెళుతున్నున్న,' అని అన్నురు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'ఎవరివైెపు?' అని అన్నురు. ద్వనికి 
జిబ్రర ల్, 'బనూ ఖురై''జహ్ వైపు,' అని సైగ చేస్మరు. ప్ర వకత  
(స) తన అన్నచరులతో ప్రట బనూ ఖురై''జహ్ వైెపు 
బయలుదేరారు. 
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 (3/1647)) صحيح (  [ 14]  - 5881

 َ َيٍة لِلُْبَخاِري ِ قَاَل أَنَُس: ك ْ أَْنُظُر إِىل الُْغَباِر َساِطًعا ِِفْ َوِِفْ ِرَوا أَِن ِ
َر َرُسْوُل  َزقَاِق بَِِنْ َغَنٍم ُمْوِكَب جِ  ََلُم ِحْيَ َسا ْيَل عَلَْيِه الس َ ْْبَ

يَْظةَ   .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إىِل بَِِنْ قَُر
5881. (14) [3/1647-దృఢం] 
బు'ఖారీలోని ఒక ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అనస్ (ర) 
కథనం: జిబ్రర ల్ (అ) తన సైనయంతో బనూ ఖురై''జహ్ వైెపు 
వెళుు ండగా ఎగరే ధూళ్ళని నేన్న చూస్తు నుటూ  
అనిపంచింది. ఆ వెంటనే ప్ర వకత  (స) బనూ ఖురై''జహ్ 
వైెపు బయలుదేరారు.''  

 (3/1647) ( َفق  عَلَْيهِ [ ) ُمت َ  15]  - 5882
َيِة َوَرُسْوُل اهلِل  َوَعْن َجاِبٍر قَاَل َعِطَش الن اُس يَْوَم الُْحَدْيبِ 
أَ مِ  ْنَها ثُم َ أَقَْبَل صىل اهلل عليه وسلم بَْيَ يََدْيِه َرْكَوة  فََتَوض َ

أُ بِِه َونَْشرَ  لُْوا: لَْيَس ِعْنَدنَا َماء  نََتَوض َ ا  ُب إَِل َ مَ الن َاُس نَْحَوهُ قَا
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يََدهُ ِِف ِِفْ  ْكَوِة  َركَوتَِك فََوَضَع الن َ الر َ

ُيْوِن قَاَل فََجَعَل الَْماُء يَُفْوُر ِمْن بَْيِ أََصاِبِعِه كَأَْمثَاِل الْعُ 
أْنَا قِْيَل لَِجاِبٍر كَْم كُْنُتْم  أَلٍْف   لَْو كُن َا ِماَئةٍ  :قَالَ  .فََشرْبَنا َوَتَوض َ

َنا لَكَ    .ُمت ََفق  عَلَْيهِ  كُن َا َخْمَس َعَشَرةَ َماَئٍة.َفا
5882. (15) [3/1647 -ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: హుదైబియా రోజు ప్ర జలకు చాలా 
ద్వహం వేసింది. ప్ర వకత  (స) వదద  ఒక వు'దూ చేసే గనెు 
ఉంది. ప్ర వకత  (స)ద్వనితో వు'దూ చేస్మరు. ఆ తరువాత 
అన్నచరులు ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిి, 'మా వదద  వు'దూకి, 
తార గటానికి నీళుళ ల్లవు, మీ గనెులో ఉను నీళ్ళళ 
ఉన్నుయి,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) తన చేతిని 
గనెులో వేస్మరు. ప్ర వకత  (స) వేర ళ్ూ మధయ న్నండి నీళుళ 
కాలువలా ప్ర వహించస్మగాయ. మేము నీళుళ తార గాము, 
వు'దూ చేస్మము. అపుపడు మేము ఎంతమందని 
ప్ర శిుంచటం జరిగంది. ద్వనికి అతన్న 1500 మందని 
చప్పడం జరిగంది. ఒకవేళ మేము ఒక లక్ష మంది ఉన్ను 
ఆ నీళుళ మాకు సరిపోయేవి. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1647) [ ) صحيح ( 16]  - 5883
اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: كُن َا َمَع َرُسْوُل اهلِل صىل  اهلل عليه  وَعِن الَْْبَ

ُة بِْئر   بََع َعَشَرةَ ماَئًة يَْوَم الُْحَدْيِبَيِة َوالُْحَدْيِبيَ لم أَرْ وس
ْك فِْيَها قَْطَرة   ْحَناَها فَلَْم نَّْتُ ِب َ ص  .فََْنَ ىل اهلل عليه  فََبلََغ الن َ

اٍء فََتَوض َ  وسلم فَأََتاَها أَ  فَجلََس َعىَل َشِفْْيَِها ثُم َ دَعَا بِإِنَاٍء م ِْن م َ

فَأَْرَوْوا   ."َودَعَا ثُم َ َصب َُه فِْيَها ثُم َ قَاَل: دََعْوَها َساَعةً  ْضَمَض ثُم َ مَ 
ْرتَ  َبُهْم َحّت  ا  .ي ُ َحلُْوا. رَواهُ الُْبَخارِ أَْنُفَسُهْم َوِركَا

5883. (16) [3/1647 -దృఢం] 
బరాఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: 'హుదైబియాలో 
ప్ర వకత  (స) వెంట మేము1400 మంది ఉన్నుము, 
'హుదైబియాలో ఒక న్నయయ ఉండేది. మేము అందులో 
ఉను నీటిని పూరిత గా వాడుకున్నుము. ఒక చుకక 
కూడా వదలల్లదు. ప్ర వకత  (స)కు ఈ విషయం 
తెలియగానే బ్రవి దగగ రకు వచాిరు. ద్వని గటూ  మీద 
కూరొిని, వు'దూ చేసే జగుగ  తెపపంచారు. వు'దూ 
చేస్మరు. వు'దూ తరాీత నోటిలో నీళుళ తీస్తకొని 
ప్రర రిథ ంచి బ్రవిలో వేస్మరు. ఒక గంట కాలం వదలివేయండి 
అన్నురు. ఒక గంట తరాీత అందులో ఎంత నీరు 
వచిిందంటే ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఉప్యోగంచారు. 
వాహన్నలకూ ఉప్యోగంచారు. అకకడి న్నండి వెళ్ళళ 
వరకు ఆ బ్రవి న్నండే నీళుళ తీస్తకోవటం జరిగంది. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1647) عَلَْيِه ( َفق  [ ) ُمت َ  17]  - 5884
كُن َا ِِفْ   ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍ قَاَل:َوَعْن َعْوٍف َعْن أَِبْ ِرَجاٍء َعْن 
ِب ِ صىل اهلل عليه  فَاْشَتََك إِلَْيِه الن َاُس ِمَن  .وسلمَسَفٍر َمَع الن َ

ْيِه أَبُ  َل فََدعَا فََُلًنا كَاَن يَُسم ِ َيُه َعْوف  نَِس ْو َرَجاٍء وَ الَْعْطِش فََْنَ
ْنَطلََقا فََتلَق ََيا اِْمَرأَةً  اْلَماَء"."اذَْهَبا فَاْبَتِغَيا  َودَعَا عَِلي ًا فََقاَل: فَا

ِب ِ صىل اهلل  بَْيَ َمَزادََتْيِ أَْوَسْطِحتَ  ْيِ ِمْن َماٍء فََجاَءا بَِهاإِىل الن َ
لُْوَهاَعْن بَِعْْيَِه   صىل اهلل عليه  لن َِب ُ ا َودَعَا ا عليه وسلم فَاْسَتْْنَ

 اهِ اْلَمَزادََتْيِ َونُْوِدَي ِِف الن َاِس:وسلم بِإِنَاٍء فََفَرغَ فِْيِه ِمْن أَْفوَ 
ْيَنا  فََش  قَاَل: .اِْسُقْوا فَاْسَتَقْوا ِرْبَنا ِعَطاًشا أَْربَِعْيَ َرُجًَل َحّت َ َرِو

ْيُم فََمَْلنَا كُل َ قِْرَبٍة َمَعَنا َوإِدَاوَ  َ  لََقْد أُقِْلَع َعْنَها َوإِن َُه  اهللِ  ةٍ َوا
ُل إِلَْيَنا أَن َ  ْبَتَدأَ. ُمت ََفق  عَلَْيهِ لَُيَخي َ  .َها أََشد ُ ِملَْئًة ِمْنَها ِحْيَ اِ

5884. (17) [3/1647 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఔఫ్ (ర), అబూ రజాఅ' (ర) ద్వీరా అత్డు 'ఇమ్ాన్ 
బిన్ 'హు'సైన్ (ర) ద్వీరా కథనం: మేము ఒక 
ప్ర యాణంలో ప్ర వకత  (స)వెంట ఉన్నుం. ప్ర జలు, చాలా 
ద్వహం వేస్తు ందని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) అకకడే దిగ ఒక 
వయకిత ని - అతని పేరు అబూ రజాఅ' - ప్ర స్ము వించారు. కాని 
'ఔఫ్ ఆ వయకిత  పేరు మరచి పోయారు. అందువలా అతన్న 
ఫలాన్న వయకిత  అని పేరొకన్నురు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 
'అలీ (ర)న్న కూడా పలిచారు. ప్ర వకత  (స), 'మీరిదద రూ 
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వెళళండి, నీళుళ వెతకండి,' అని అన్నురు. వారిదద రూ 
వెళాళరు. వారికి ఒక స్వు ర కలిసింది. ఆమ ఒంట్టపై రండు 
వైెపులా వేర లాడుతును రండు కుండల మధయ 
కూరుింది. ఇదద రూ  ఆమన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్తకు 

వచాిరు. ఆమన్న ఒంట్టపై న్నండి దించటం జరిగంది. 
ప్ర వకా (స) ఒక పదద  తొట్టూ  తెపపంచి ఆ రండు కుండల 
నీళుళ అందులో వేయమని ఆదేశించారు. ఆ తరువాత 
రండి, నీళుళ తార గండి అని అందరినీ పలవటం జరిగంది. 
అందరూ వచిి నీళుళ తార గారు.  

'ఇమ్ాన్ (ర) కథనం: అపుపడు మేము 40 మంది 
ఉన్నుం. అందరూ తృపు గా నీళుళ తార గారు. మేము మా 
సంచులన్న, తొట్టూ లన్న నింపుకున్నుము. అలా్లహ్(త్) 
స్మకిి! ప్ర జలు ఆ తొట్టూ  న్నండి నీళుళ తీస్తకొని 
ప్ర యాణమయాయరు. ఆ తొట్టూ  ముందుకన్ను 
ఎకుకవగా నిండి ఉనుటూ  అని పంచింది. (ముసాిమ్) 

 (3/1648)[ ) صحيح (  18]  - 5885
: ِسْرنَا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم الَ  َجاِبٍر قَوَعْن 

ا َواِديًا أَفَْيَح فََذَهَب َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َحّت َ نََزلْنَ 
ُه فَلَْم يََر َشْيًئا يَْسَتِّتُ بِِه َوإِذَا َشَجَرَتْيِ بَِشاِطِئ  يَْقِضْي َحاَجتَ 

ْنَطلََق َرُسوْ  اهلل عليه وسلم إِىل إِْحَداُهَما  ُل اهلِل صىلالَْواِدْي فَا
ِن  ْنَقاِدْي عَلَي َ بِإِذِْن اهلِل   .َهافَأََخَذ بُِغْصٍن ِمْن أَْغَصا فََقاَل ا

لَْبِعْْيُ  ْنَقادَْت َمَعُه كَا نُِع قَائَِدهُ َحّت  أَََت  فَا  الَْمْخُشْوِش ال َِذْي يَُصا
َجَرةَ اْْلُْخَرى فَأََخَذ بُِغْصِن  ْنَقاِدْي  .َهاِن ِمْن أَْغَصاالش َ فََقاَل اِ

ْنَقادَْت َمعَ  لَْمْنَصِف ِمم َا عَلَي َ بِإِذِْن اهلِل فَا ُه كََذلَِك َحّت  إِذَا كَاَن بِا
ُث قَاَل الَْتِئمَ  .بَْيَنُهَما ِ لَْتأََمَتا فََجلَْسُت أَُحد  ا َعلَي َ بِإِذِْن اهلِل فَا

ْ لِْفَتة  فَ  َنْت ِمِن ِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  بِ  إِذَا أَنَانَْفِسْي فََحا
َجَرتَ  َمْت كُل ُ َواِحَدةٍ  وسلم ُمْقِبًَل َوإِذَا الش َ قََتا فََقا ْيِ قَِد اْفَّتَ

 .ُمْسِلم  ِمْنُهَما َعىَل َساٍق. َرَواهُ 
5885. (18) [3/1648 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వెంట ప్ర యాణం 
చేస్తు న్నుము. ఒక విశాలమైన లోయలో దిగాము. ప్ర వకత  
(స) మలమూతర  విసరిన కోసం వెళ్ళళ పోయారు. అకకడ 
తెరచాట ఏమీ ల్లదు. అకస్మమతుు గా ఒక ప్ర కక ఉను 
రండు చటాపై  ప్ర వకత  (స) దృషిూ ప్డింది. ప్ర వకత  (స) ఒక 
చటూ వదద కు వెళాళరు. ద్వని ఒకకొమమ ప్టూ కొని, 
'దైవాజఞ తో న్న మాట విన్న,' అన్నురు. ఆ చటూ  ప్ర వకత  
(స) వెంట నడవస్మగంది. ప్ర వకత  (స) మరో చటూ తో కూడా 

ఇలాగే అన్నురు. ఆ చటూ  కూడా విధేయత చూపంది. 
ప్ర వకత  (స) ఆ రండు చటా మధయ వచిి, 'దైవాజఞ తో 
మీరిదద రూ కలసిపోండి,' అన్నురు. ఆ రండూ కలసి 
పోయాయ. ప్ర వకత  (స) తన అవసరానిు 
తీరుికున్నురు. జాబిర్ (ర) కథనం: ''నేన్న కూరొిని 
న్నలో నేన్న మాటాాడు కుంటన్నున్న. అకస్మమతుు గా 
నేన్న ప్ర వకత  (స) వైెపు చూచాన్న. ప్ర వకత  (స) వస్తు న్నురు, 
అట ఆ రండు వృకిాలు వేరై ఉన్నుయ. ప్ర తి ఒకకటి 
తన స్మథ నంలో ఉంది.''(ముసాిమ్) 

 (3/1648) [ ) صحيح ( 19]  - 5886
لََمَة  َرأَْيُت أَثََرَضْرَبٍة ِِفْ َساٍق َس  أَِبْ عَُبْيٍد قَاَل:  بِْن َعْن يَِزْيَد 
ْرَبُة؟يَا أَبَا  :فَُقلُْت  .بِْن اْْلَْكَوِع  َهِذهِ   :َقالَ فَ  ُمْسِلٍم َما َهِذهِ الض َ

ُت  فََقاَل الن َاُس أُِصْيَب َسلََمُة فَأََتيْ  . أََصاَبْتِِنْ يَْوَم َخْيَْبَ َضْرَبة  
ِب   هلل عليه وسلم فََنَفَث فِْيِه ثَََلَث نََفثَاٍت فََما  صىل ا الن َ
اَعَة. رَواهُ الُْبَخاِري ُ  اْشَتكَ   .ْيُتَها َحّت َ الس َ

5886. (19) [3/1648 -దృఢం] 
య'జీద్ బిన్ అబీ 'ఉబై్నద్ (ర) కథనం: సలమహ్ బిన్ 
అకీ'అ (ర) కాలి చీలమండపై గాయం మచి చూచాన్న. 
'ఓ సలమహ్! ఈ గాయం ఎలా తగలింది,' అని 
అడిగాన్న. ద్వనికి అతన్న, ''ఇది ఖైబర్ యుదధ ం న్నడు 
తగలింది, గాయం తీవర ంగా ఉండటం వలా ప్ర జలు 
సలమహ్ చంప్బడాాడని అన్నురు. నేన్న ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వెళాళన్న. ప్ర వకత  (స) ఆ గాయంపై మూడుస్మరాు 
ఊద్వరు. ఆ రోజు న్నండి ఈన్నటి వరకు ఎటవంటి 
నొపప ఎరుగన్న,'' అని అన్నుడు. (బు'ఖారీ)  

 (3/1648)[ ) صحيح (  20]  - 5887
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َزْيًدا   :الَ وَعْن أَنٍَس قَ نَََع الن َ

بَْن َرَواَحَة لِ  ُهْم َوَجْعَفًرا َوا ْ َخَْبُ   : فََقالَ  .لن َاِس قَْبَل أَْن يَأْتِهَْيُ
َيَة َزْيد  فَأُِصْيَب  ا بُْن  ر  فَ أََخَذ َجْعفَ ثُم َ  .أََخَذ الر َ أُِصْيَب ثُم َ أََخَذ ا

َيَة َسْيُف ِمْن  َوعَْيَناهُ  .َرَواَحَة فَأُِصْيَب  ا  َتْذِرفَاِن َحّت  أََخَذ الر َ
. رَواهُ الُْبَخاِري ُ هلُل عَ ُسُيْوِف اهلِل َحّت َ فََتَح ا ْ  .لهَْْيِ

5887. (20) [3/1648- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'జైద్, జ'అఫర్, ఇబి 
ర్వా'హల వీరమరణం వారత  రాకముందే ప్ర జలకు వారి 
వీరమరణం గురించి తెలియప్రిచారు. ప్ర వకత  (స) '' 'జైద్ 
(ర) జండా ప్టాూ రు, వీర మరణం పొంద్వరు. ఆ తరువాత 
జ'అఫర్ (ర) జండా ప్టాూ రు, వీరమరణం పొంద్వరు. ఆ 
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తరువాత ఇబ్ను రవా'హ జండా ప్టాూ రు, ఆయన కూడా 
వీరమరణం పొంద్వరు.' ప్ర వకత  (స) ఈ విషయం తెలుపు 
తునుపుపడు అత్ని కళళవెంట అశుర ధారలు 
ప్ర వహిస్తు న్నుయ. ఆ తరువాత అలాాహ్(త్) 
కరవాలాలాో ఒక కరవాలం అయన వయకిత  ప్టూ కున్నుడు. 
అంటే 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ జండా ప్టూ కున్నురు. 
చివరికి అలాాహ్(త్) ముసాిములకు విజయం 
ప్ర స్మదించాడు. 25  (బు'ఖారీ) 

 (3/1649)[ ) صحيح (  21]  - 5888
 َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  وَعْن َعب َاٍس قَاَل: َشِهْدُت 
ْسِلُمْوَن َواْلُكف َاُر َوىل َ الُْمْسِلُمْوَن وسلم يَْوَم ُحَنْيٍ فَلَم َا الَْتَق الْمُ 

ْيَن فََطِفَق َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه غلََتُه ُض بَ وسلم يَْركُ  ُمْدبُِر
ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه قِْبَل اْلُكف َاِر َوأَنَا آِخذ  بِِلَجاِم بَْغلَِة رَ 
ُسْفَياَن آِخذ  بِِركَاِب َرُسْوِل   وسلم أَكُف َُها إَِرادَةَ أَْن ََل ُتْسِرعَ َوأَبُوْ 

وسلم  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 
ُمَرةِ ب َاُس أَْي عَ  ًتا َوكَاَن َرجُ  :فََقاَل َعب َاس   . نَاِد أَْصَحاَب الس َ ًَل َصي ِ
ُمَرةِ فََقاَل وَ  :فَُقلُْت  اهلِل لَكَأَن  بِأَْعىَل َصْوِِتْ أَْيَن أَْصَحاُب الس َ

ْ ِحْيَ َسِمُعْوا َصْوِِتْ َعْطَفَة الَْبَقِر َعىَل أَْوََلِدَها   : لُْوافََقا .َعْطَفهََتُ
ْعَوةُ ِِف اْْلَْنَصاِر فَاقَْتَتلُْوا َوالُْكف َاَر َوالد َ  :قَالَ  .َك يَا لَب َْيَك ب َيْ يَا لَ 

 َ قَاَل ثُم َ قََصْرُت  .ْنَصارِ يَُقْولُْوَن يَا َمْعَشَر اْْلَْنَصاِر َيا َمْعَشَر اْْل
ْعَوةَ َعىَل بَِِنْ الْحاَِرِث بِْن الَْخْزَرِج فََنَظَر َرُس    ىل اهلل ْوُل اهلِل ص الد َ

 

25) వివరణ-5887: ఈ సంఘటన మౌత్హ్ యుదధ ంల్ల 

జరిగంది. ఇది 8 హిజ్రర  సంవతారంలో రూమీలతో 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) ప్ంపుతూ ఈ ముగుగ రు అన్నచరుల 

పేరాు ప్ర స్ము విస్తు  ఒకవేళ యుదధ ంలో సైన్నయధికారి 'జైద్ బిన్ 

'హారిస'హ్ (ర) వీరమరణం పొందితే, ఆయన తరువాత 

జ'అఫర్ సైనాయధికారి అవుతారని, ఇసా్మం జండా ఆయన 

చేతిలో ఉంటందని, ఒకవేళ ఆయన కూడా వీరమరణం 

పొందితే, 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ ర్వా'హ సైనాయధికారిగా 

ఉంట్లరని పేరొకన్నురు. అనంతరం ఆ యుదధ ంలో ఈ 

ముగుగ రూ ఒకరి తరువాత ఒకరు వీరమరణం పొంద్వరు. 

ఆ తరువాత ఇసా్మమీయ సైనయం 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ను 

సైన్నయధికారిగా ఎన్నుకుంది. అలాాహ్(త్) అత్డ(ర) 

ద్వీరా ముసాిములకు విజయం ప్ర స్మదించాడు. ప్ర వకత  

మౌతహ్ యుదధ ం ప్రర ంతానికి నెలరోజుల ప్రయాణ 

దూరంలో ఉను మదీనహ్లో ఉంట్ట వీరి వీరమరణం 

గురించి ప్ర జలకు  తెలియప్రిచారు. ఇది ప్ర వకత  (స)కు 

ప్ర స్తదించబడన మహిమ. 

لُْمَتَطاِوِل عَلَْيهَ  لِِهْم فََقاَل  عليه وسلم َوُهَو َعىَل بَْغلَِتِه كَا ا إِىل قَِتا
 .ََم بِِهن َ ُوُجْوهَ اْلُكف َارِ ِحْيَ َحِمَي الَْوِطْيُس ثُم َ أََخَذ َحَصَياٍت فَرَ 

ْنَهِزُمْوا َوَرب َ ُمَحم ٍَد فََواهلِل َما ُهَو  ُهْم  َرَماإَِل َ أَْن ثُم َ قَاَل اِ
 َ ُهْم كَِلْيًَل َوأ ْمَرُهْم ُمْدبًِرا. َرَواهُ  بَِحَصَياتِِه فََما ِزلُْت أََرى َحد َ

  .ُمْسِلم  
5888. (21) [3/1649- దృఢం] 
'అబ్రాస్ (ర) కథనం: నేన్న ప్ర వకత  (స) వెంట 'హునైన్ 
యుదధ ంలో ప్రల్కగ న్నున్న. అపుపడు ముసాిములకు, 
అవిశాీస్తలకు యుదధ ం జరుగుతుండగా కొంతమంది 
ముసాిములు వెన్నతిరిగ ప్రరిపోస్మగారు. ప్ర వకత  (స) తన 
కంచర గాడిదపై అవిశాీస్తల వైెపునకు పోతున్నురు. ఆ 
సమయంలో నేన్న ప్ర వకత  (స) కంచర గాడిద కళ్ళం 
ప్టూ కొని ఉన్నున్న. అది శతుర వులాోకి దూస్తకుపోకుండా 
ద్వని కళ్ళం ప్టూ కొని ఉన్నున్న. అబూ 'స్తఫియాన్ బిన్ 
'హారిస్' ప్ర వకత  (స) మావటిని ప్టూ కొని ఉన్నురు. 
అపుపడే ప్ర వకత  (స), 'ఓ 'అబ్రాస్! సమురహ్ వాళళన్న 
పలువు,' అని అన్నురు. ఎందుకంటే 'అబ్రాస్ (ర) 
గొంతుక చాలా పదద ది. నేన్న బిగగ రగా కేకవేసి, 'ఓ 
సమురహ్ ప్ర జలారా! ఎకక డున్నురు?' అని అన్నున్న. 
అలా్లహ్ స్మకిి! వాళుళ న్న పలుపు విని ఆవు తన దూడల 
వైెపు తిరిగనటూ  తిరిగారు. ఇంకా, 'మేము సిదధ ంగా 
ఉన్నుం, మేము సిదధ ంగా ఉన్నుం,' అని అన్నురు. 
ముసాిములు, అవిశాీస్తలు ప్రసపరం యుదధ ం చేస్తు  
ఉన్నురు. అన్నారాు ప్రసపరం, 'ఓ అన్నారుల 
బృందం, ఓ అన్నారుల బృందం,' అని పలవస్మగారు. ఆ 
తరువాత ఆ పలుపు బనూ 'హారిస్' బిన్ 'ఖ'జ్రజ్ వరకే 
ప్రిమితం అయపోయంది. ఇట ప్ర వకత  (స) తన కంచర 
గాడిదపై మడఎతిు  కూరొిని ఉన్నురు. యుదధ ం 
చేస్తు ను ముసాిములన్న చూచి ఇలా అన్నురు, 'ఇది 
భీకరమైన యుదధ  సమయం. యుదధ ం భయంకరంగా 
జరుగుతుననది.' ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) కొనిు కంకర 
రాళళన్న చేతిలో తీస్తకొని అవిశాీస్తల ముఖాలపై 
కొటాూ రు, 'ము'హమమద్ ప్ర భువు స్మకిి! అవిశాీస్తలు ఓడి 

పోయారు,' అని అన్నురు. అలా్లహ్ స్మకిి! ప్ర వకత  (స) 
కంకరరాళుళ విసరటం వలానే అవిశాీస్తలు ఓడి 

పోయారు. నేన్న ప్ర వకత  (స) కంకరరాళుళ విసిరినపుపడు 
చివరి వరకు చూస్తు  ఉన్నున్న. అవిశాీస్తలు 
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కరవాలాలు స్మన కోలోపతున్నుయ. అవిశాీస్తలు 
ఓడిపోతూ  అవమానం  ప్రలయాయరు. (ముసాిమ్)  

 (3/1649)[ ) صحيح (  22]  - 5889
ْ إِْسَحاَق قَالَ  وَعْن  اِء يَا أَبَا ُعَماَرةَ فََرْرُتْم  :أَِب قَاَل َرُجل  لِلَْْبَ

َما َوىل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   .اهللِ ََل وَ  :قَالَ  .يَْوَم ُحَنْيَ 
لَِكْن َخَرَج  ْ كَِثْْيُ َسََلٍح  وسلم َو  ُشب َاُن أَْصَحابِِه لَْيَس عَلهَْْيِ

اةً ََل يَكَادُ يَْسُقُط لَُهْم َسْهم  فََرَشُقْوُهْم َرْشًقا َما  فَلََقْوا قَْوًما ُرمَ 
إىَِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   اَك َبلُْوا ُهنَ فَأَقْ .يَكَادُْوَن يُْخِطُئْوَن 

اهلل عليه وسلم َعىَل بَْغلَِتِه الَْبْيَضاِء  َوَرُسْوُل اهلِل صىل  .وسلم
َل َواْسَتْنَصرَ َوأَبُْو ُسْفَياَن بُْن الَْحاِرِث  أَنَا  :َوقَالَ  .يَُقْودُهُ فََْنَ

ْبُن َعْبِد الْمُط َ  ِب ُ ََل كَِذَب أَنَا ا . َصف َ لَِب ثُم َ الن َ ُهْم. َرَواهُ ُمْسِلم 
لِلُْبَخاِري ِ َمْعَناهُ   .َو

5889. (22) [3/1649 -దృఢం] 
అబూ ఇస్'హాఖ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత , బరాఅ' బిన్ 

'ఆ'జిబ్ను, 'ఓ అబూ 'ఉమారహ్! 'హునైన్ యుదధ ం 
న్నడు అవిశాీస్తలతో యుదధ ం చేయటాన్నుండి నీవు 
ప్రరిపోవటానికి సిదధ ం అయాయవా?' అని అడిగారు. ద్వనికి 
బరాఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ ల్లదు, అలా్లహ్ స్మకిి! ప్ర వకత  (స) 
వెన్ను చూప్ల్లదు. అయతే కొందరు యువకుల వదద  
ఆయుధాలు ల్లకపోయన్న విలాు గలవారితో తల 

ప్డాారు. ఆ విలాుగల అవిశాీస్తలు ఆ యువకులపై 
బ్రణాలు కురిపంచారు. ఈ యువకులు ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) తన కంచర 
గాడిదపై కూరొిని ఉన్నురు. అబూ స్తఫియాన్ బిన్ 
'హ్జరిస్', ప్ర వకత  (స) వాహన కళ్ళం ప్టూ కుని ఉన్నురు. 
ప్ర వకత  (స) వాహనం పైన్నండి దిగ, విజయం కోసం 
ప్రర రిథ స్తు , 'నేన్న దైవప్ర వకత న్న, ఇది అసతయం కాదు, నేన్న 
'అబుద ల్ ముతు లిబ్ సంతాన్ననిు,' అని ప్లికి ముసాిము 

లన్న ఏకం చేసి యుద్వధ నికి సిదధ ం చేస్మరు. (ముసాిమ్)  
బు'ఖారీలో దీని స్మరాంశం ఉంది. 

 (3/1650)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  23]  - 5890
َيٍة لَُهَما قَالَ َوِِفْ  اُء كُن َا َواهلِل إِذَا اْحَمر َ الَْبأُْس نَت َِقْي  :ِرَوا الَْْبَ
َجاعَ  بِِه َوإِن َ  ِب َ صىل اهلل عليه  مِ الش ُ ن َا لَل َِذْي يَُحاِذْيِه يَْعِِنْ الن َ
   .موسل 

5890. (23) [3/1650- ఏకీభవిత్ం] 

బుఖారీ, ముసాిమ్లలో ఒక ఉలా్లఖనం ఇలా ఉంది: 
''బరాఅ' (ర) కథనం: అలాాహ్(త్) స్మకిి! యుదధ ం చాలా 
భీకరంగా జరిగనపుడు మేము ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిి 
శరణు కోరే వాళళం. ప్ర వకత  (స)కు తోడుగా నిలబడేవాడే 
మాలో వీరుడుగా ప్రిగణింప్బడేవాడు.''(బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (3/1650) [ ) صحيح ( 24]  - 5891
َغَزْونَا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   : َوِع قَالَ وَعْن َسلََمَة بِْن اْْلَكْ 

هلل عليه  ا اهلِل صىل عليه وسلم ُحَنْيًنا فََوىل َ َصَحاَبُة َرُسْوِل 
نََزَل َعِن   فَلَم َا َغَشْوا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم .وسلم

اْسَتْقَبَل بِِه  الَْبْغلَِة ثُم َ قََبَض قَْبَضًة ِمْن ُتَراٍب ِمَن اْْلَْرِض ثُم َ 
ْ إِْنَسانً  .فََقاَل َشاَهِت الُْوُجْوهُ  .ُوُجْوَهُهْم  ا إَِل َ فََما َخلََق اهلُل ِمهَْنُ

ًبا بِِتلَْك الُْقْبَضةِ َمَْلَ  يْ  . عَْيَنْيِه ُتَرا َن فََهَزَمُهُم اهلُل  فََول ْوا ُمْدبِِر
َغَنائَِمُهْم َوقََسَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  .َعز َ َوَجل َ 

   .بَْيَ الُْمْسِلِمْيَ َرَواهُ ُمْسِلم  
5891. (24) [3/1650- దృఢం] 
సలమహ్ బిన్ అకీ'అ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) 
వెంట 'హునైెన్ యుదధ ంలో ప్రల్కగ న్నుము. కొందరు 
అన్నచరులు వెన్నుచూప ప్రరిపోస్మగారు. ఆ తరువాత 
అవిశాీస్తలు ప్ర వకత  (స)న్న చుటూ ముటిూ నపుడు ప్ర వకత  
(స) వాహనం న్నండి కిర ందికి దిగ నేలపై న్నండి ఒక పడికెడు 
మన్ను తీస్తకొని వాళళ ముఖాలపై విసిరారు. ఇంకా 
వారి ముఖాలు మాడిపోవాలని శపంచారు. అనంతరం 
అలాాహ్(త్) ఆ మటిూ ని వారి కళళలాో ప్డినటూ  చేస్మడు. 
వాళుళ వెన్నతిరిగ ప్రరిపోయారు. అలాాహ్(త్) వారిని 
ఓడించాడు. ప్ర వకత  (స) వారి ధన్ననిు ముసాిములకు 
ప్ంచి పటాూ రు. (ముసాిమ్) 

 (3/1650) [ ) صحيح ( 25]  - 5892
 َ ْيَرةَ قَاَل َشِهْدنَا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وَعْن أ   ِبْ ُهَر

فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم لَِرُجٍل   .وسلم ُحَنْيًنا 
ِعي اْلِْسََلَم َهَذا ِمْن أَْهِل الن َارِ ِمم َْن َمَعهُ  فَلَم َا َحَضَر   . يَد َ

ُجُل مِ  ِ الِْقَتاُل قَاَتَل الر َ لِْقَتاِل َوكَثَُرْت بِِه الَْجَراُح فََجاَء اْن أََشد 
ُث أَن َُه ِمْن أَْهِل الن َاِر َرُجل  فََقاَل يَا رَ  ِ ُسْوَل اهلِل أََرأَْيَت ال َِذْي ُتَحد 

ِ الِْقَتاِل قَْد قَ   .فََكثَُرْت بِِه الِْجَراُح  .اَتَل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل ِمْن أََشد 
ِل الن َاِر فَكَادَ َبْعُض الن َاِس يَْرَتاُب فََبْيَنَما ُه ِمْن أَهْ أََما إِن َ  :فََقالَ 
ُجُل أَلََم الَْجَراِح فَأَْهَوى بَِيِدهِ إِىل  ُهَو عَ  لَِك إِذْ َوَجَد الر َ ىَل ذَ
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ْنَتَحَر بَِها فَاْشَتد َ ِرَجال  ِمَن الُْمْسِلِمْيَ كََنا ْنَتَزعَ َسْهًما فَا َنِتِه فَا

َق   .هلل عليه وسلما اهلِل صىل إِىَل َرُسْوِل  لُْوا يَا َرُسْوَل اهلِل َصد َ فََقا
ْنَتَحَر فََُلن  َوقََتَل نَْفَسهُ اهلُل َحِديْ  فََقاَل َرُسْوُل اهلل   .ثََك قَِد ا

ْ َعْبُد اهلِل َوَرُسْولُُه يَا صىل اهلل عل  يه وسلم اهلُل أَْكَْبُ أَْشَهُد أَِن ِ
ي ُِد َهَذا  ْدُخُل الَْج بََِلُل قُْم فَأَذ ِْن ََل يَ  ن ََة إَِل َ ُمْؤِمن  َوإِن َ اهلَل لَُيَؤ

ْيَن بِ  ِ ُجِل الَْفاِجِر. رَواهُ الُْبَخاِري ُ الد  لر َ    .ا
5892. (25) [3/1650 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వెంట 

'హునైెన్ యుదధ ంలో ప్రల్కగ న్నుము. ప్ర వకత  (స) తమ వెంట 
ఉను ఒకవయకిత  గురించి, 'ఇతడు నరకవాసి,' అని 
అన్నురు. యుదధ ం ప్రర రంభం అయనపుడు ఆ వయకిత  
చాలా వీరోచితంగా పోరాడాడు. అతనికి అనేక 
గాయాలు తగలాయ. ఒక వయకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిి, 
'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు నరకవాసి అని చపపన వయకిత  చాలా 
వీరోచితంగా పోరాడాడు, అతనికి అనేక గాయాలు 
తగలాయ,' అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'గురుత ంచుకో! అతడు నరకవాసి,' అని అన్నురు. ఆ 
తరువాత అకస్మమతుు గా ఆ వయకిత  గాయాలన్న భరించల్లక 
ఒక బ్రణం తీసి తన్ను తాన్న గుండెలో 
పొడుచుకున్నుడు. అది చూచిన కొంతమంది 
ముసాిములు ప్రుగతుు కుంట్ట వచిి, ప్ర వకత  (స)తో, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! తమరి మాట నిజమయంది. ఆ వయకిత  
ఆతమహతయ చేస్తకున్నుడు,' అని అన్నురు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) అలాాహు అకార్, నేన్న అలాాహ్(త్) 
ద్వస్తణణ ని, ఇంకా ఆయన ప్ర వకత నని స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న. 
'ఓ బిలాల్! నిలబడు సీరగ ంలో కేవలం విశాీస్తల్ల 
ప్ర వేశిస్ము రని ప్ర కటించు. అయతే అలాాహ్(త్) 
ప్రప్రతుమల ద్వీరా కూడా ఈ ధరామనిు 
బలప్రుస్ము డు,' '' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1651)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  26]  - 5893
لَْت َوَعْن عَائَِشَة قَ ُسِحَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  :ا

ُل إِلَْيِه أَن َُه فََعَل  َ إِن َُه لَُيَخي َ ْيَء َحّت  َما فََعلَُه َحّت  إِذَا كَاَن وَ  الش َ
أََشَعْرِت يَا  :ثُم َ قَالَ  .ا اهلل ودَعَاهُ ذَاَت يَْوٍم َوُهَو ِعْنِدْي دَعَ 
 فِْيَما اْسَتْفَتْيُتُه َجاَءِِنْ َرُجََلِن فََجلََس عَائَِشَة أَن َ اهلَل قَْد أَفَْتاِِنْ 

أََحُدُهَما  : ثُم َ قَالَ ْنَد ِرْجلَي َ أََحُدُهَما ِعْنَد َرأِْسْي َواْْلَخُر عِ 
ُجِل قَالَ    : قَالَ  .َوَمْن َطبهُ  :قَالَ  .َمْطُبْوب   :لَِصاِحِبِه َما َوَجُع الر َ
 ُ ِِفْ ُمْشٍط  :ِِفْ َماذَا قَالَ  : قَالَ لَِبْيُد بُْن اْْلَْعَصِم الَْيُهْوِدي 

َكٍر قَالَ  ِ َطلَْعِة ذَ   .بِْئِر ذَْرَواَن  ِِفْ  :قَالَ  .فَأَْيَن ُهوَ  :َوُمَشاَطٍة َوُجف 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ أُنَ  اٍس ِمْن أَْصَحابِِه إِىل فََذَهَب الن َ

َها َوكَأَن َ َماَءَها نَُقاَعُة الِْحن َاِء َهِذهِ الِْبْئُر ال َِِتْ أُِرْيتُ  :فََقالَ  .الِْبْئرِ 
َياِطْيِ فَاْستَ  َلكَأَن َ نَْخلََها ُرُءْوُس الش َ  ْخَرَجُه َو

5893. (26) [3/1651- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)పై చేతబడి 
చేయబడింది. దాన్నవలా చేయన్న విషయాలు 
చేస్జనటా్ల అన్నపంచేది. అనంతరం ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) న్న 
దగగ ర కూరొిని, అలాాహ్(త్)న్న ప్రర రిథ ంచారు, ఇంకా 
ప్రర రిథ ంచారు. ఆ తరువాత, ''ఓ 'ఆయ'షహ్! నీకు 
తెలుస్మ? నేన్న అలాాహ్(త్)న్న అడిగన విషయానిు 
గురించి అలాాహ్(త్) న్నకు తెలియప్రిచాడు. న్న 
వదద కు ఇదద రు దైవదూతలు వచాిరు. వారిలో ఒకరు న్న 
తల వదద  కూరుిన్నురు. మరొకరు న్న కాళళ వదద  
కూరుిన్నురు. ఆ తరువాత వారిలో ఒకరు 
మరొకరితో, 'ఈ వయకిత  రోగం ఏమిటి?' అని అడిగాడు. 
రండవ వయకిత , 'ఇతనిపై చేతబడి చేయబడింది,' అని 
అన్నుడు. మొదటి వయకిత , 'ఎవరు చేస్మరు' అని 
అన్నుడు. ద్వనికి, 'ఆ వయకిత  లబీద్ బిన్ అ'అసమ్ అనే 
యూదుడు చేస్మడు,' అని అన్నుడు. మొదటివయకిత , 
'ఎందులో చేస్మడు,' అని అడిగాడు. ద్వనికి రండవ వయకిత , 
'మొదట దువెీనలో ఇంకా దువెీన న్నండి రాల్ల 
వెంటర కలాో ఇంకా పురుష బీజం గల ఖరిూరం చటూ  
కాండములో,' అని అన్నుడు. మొదటి వయకిత , 'అది 
ఎకకడ ఉంది,' అని అన్నుడు. రండవ వయకిత , 'దర్వాన్ 
అనే పేరు గల బ్రవిలో,' అని అన్నుడు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) తన అన్నచరుల వెంట ఆ బ్రవి వదద కు వెళ్ళళ, 
'ఈ బ్రవే న్నకు చూపంచబడింది,' '' అని చప్రపరు. ఆ 
బ్రవినీరు గోరింటాకు రంగులో ఉండేది. ద్వని 
ఖరిూరాలు షై'తాన్ తలలా ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) ఆ 
బ్రవిలో న్నండి చేతబడి చేసిన వస్తు వులన్న తీస్మరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1652)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  27]  - 5894
  بَْيَنَما نَْحُن ِعْنَد َرُسْوِل اهللِ  :ْيِد الُْخْدِري ِ قَالَ عِ ْن أَِبْ َس َوعَ 

ْيَصَرةِ َوُهَو  صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو يَْقِسُم قَْسًما أََتاهُ ذُو الُْخَو
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ْيلََك  :فََقالَ  .يَا َرُسْوَل اهلِل اعِْدلْ  :فََقالَ  .ُجل  ِمْن بَِِنْ َتِمْيٍم رَ  َو

َ إِذَا لَْم  َوَمْن يَْعِدلُ    .عِْدْل قَْد ِخْبَت َوَخَسْرَت إِْن لَْم أَكُْن أَعِْدلُ أ
دَْعُه فَإِن َ لَُه   :فََقالَ  .اِْئَذَن ِلْ أَْضِرَب ُعُنَقهُ  ُعَمُر لَهُ  :فََقالَ 
َمُه َمَع أَْص  ُر أََحُدكُْم َصََلَتُه َمَع َصََلتِِهْم َوِصَيا َحاًبا يَُحق ِ

ِمِهْم يَْقَرُءْوَن ا ْ يَْمُرقُْوَن ِمَن  لُْقْرآَن ََل ِصَيا يَُجاِوُز َتَراقِهْْيِ
ْيَن كََما يَْمرُ  ِ ْمَيِة يُْنَظُر إِىل نَْصلِِه إىِل ُرَصافِِه الد  ِ ْهُم ِمَن الر  ُق الس َ

 َوُهَو قِْدُحُه إِىل قَُذِذهِ فَََل يُْوَجُد فِْيِه َشْيء  قَْد َسَبَق  إِىل نَْضِيهِ 
 ْ َم آيهََُتُ َ  َرُجل  الَْفْرَث َوالد َ ْسَودُ إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمثُْل ثَْدِي  أ

يَْخُرُجْوَن َعىَل َخْْيِ فِْرقٍَة ِمَن  الَْمْرأَةِ أَْو ِمثُْل  الَْبْضَعِة َتَدْردَُر َو
ْ َسِمْعُت َهَذا الَْحِدْيَث ِمْن  :قَالَ  .الن َاِس  أَبُْو َسِعْيٍد أَْشَهُد أَِن ِ

لٍِب  لم َوأَْشَهُد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وس أَن َ عَلِي َ بَْن أَِبْ َطا
 َ لُْتِمَس فَأُِِتَ بِِه َحّت   قَاَتلَُهْم َوأَنَا َمَعُه فَأ ُجِل فَا َمَر بَِذلَِك الر َ

نَْعِت الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ال َِذْي نَْعَتُهَوِِفْ   نََظْرُت إِلَْيِه َعىَل 
َيٍة: أَقَْبَل َرُجل  غَائُِر ا اتُِئ الَْجْبَهِة كَث ُ الل ِْحَيَة نَ  لَْعْيَنْيِ ِرَوا

أِْس ُمْشِرُف الَْوَجَنَتْيِ مَ  ت َِق اهلَل  .ْحلُْوُق الر َ فََقاَل َيا ُمَحم َُد ا
هلَل إِذَا َعَصْيُتُه فََيأَْمُنِِنَ اهلُل َعىَل أَْهِل اْْلَْرِض فََقاَل: "فََمْن يُِطِع ا

 "ْ ُه فََمَنَعُه فَلَم َا َوىل َ قَاَل: "إِن َ ِمْن  لَ َرُجل  قَتْ  فََسأَلَ  .َوََل َتأَْمُنْوِن ِ
قَْوًما يَْقَرُءْوَن الُْقْرآَن ََل يَُجاِوُز َحَناِجَرُهْم ِضْئِضِئ َهَذا 
ْمي َةِ يَْمُرقُْوَن ِمَن اْلِ  ْهِم ِمَن الر َ يَْقُتلُْوَن أَْهَل   .َسََلِم ُمُرْوَق الس َ

َيْدُعْوَن أَهْ  ْ قَْتَل  اَل اْْلَْوثَ اْلِْسََلِم َو ُ ْ َْلَقُْتلهََن َ ِن لَِئْن أَْدَرْكهَُتُ
  عَلَْيِه  ُمت ََفق  "عَادٍ 

5894. (27) [3/1652- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: మేము 'హునైెన్ 
యుదధ ంలో ప్ర వకత  (స)వెంట ఉనుపుపడు ప్ర వకత  (స) 
యుదధ  ధన్ననిు ప్ంచిపడుతుండగా, ఆయన వదద కు 
జు'ల్ 'ఖువైెసరహ్ అనే వయకిత  వచాిడు. అతడు బనూ 
తమీమ్ తెగకు చందినవాడు. అతడు, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
తమరు న్నయయంగా వయవహరించండి,' అని అన్నుడు. 
అది విను ప్ర వకత  (స), 'నీ ప్రడుగాన్న! ధరమంగా 
న్నయయంగా నేన్న వయవహరించకపోతే మరవరు 
వయవహరిస్ము రు? ఒకవేళ నేన్న ధరమంగా న్నయయంగా 
వయవహరించకుంటే నిసాందేహంగా నీవు కోలోపతావు. 
నీకు నషూ ం జరుగుతుంది.' అపుపడు 'ఉమర్ (ర), 
'ప్ర వకాత ! న్నకు అన్నమతి ఇవీండి, నేన్న వీడి మడ 
నరుకుతాన్న,' అన్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'వాడిని 
వదిలెయయ. ఎందుకంటే వీడికి కొంతమంది అన్నచరులు 
ఉనానరు. నీవు వారి నమా'జుల కన్ను నీ నమా'జున్న, 

వారి ఉప్వాస్మల కన్ను నీ ఉప్వాస్మలిు అలపంగా 
చూస్ము వు. వీళుళ ఖుర్ఆన్ ప్ఠిస్ము రు. కాని ఖుర్ఆన్ 
గొంతు కిర ందికి దిగదు. వీళుళ ధరమం న్నండి వేటగాడి 
న్నండి బ్రణం దూస్తకెళ్ళళ వేటకు తగలి బయటకు 
వచిినటా వేరై పోతారు. ఆవిధంగా వారు ఇసా్మమ్ న్నండి 
దూరమైపోతారు. అతడ అన్నచరుల చిహుం 
ఏమిటంటే, వారు నలాగా ఉంటారు. వారి ఒక భుజంలో 
స్వు ర చన్నలాంటి అంటే ఉబిా ఉను మాంసం ముకక 
ఉంటంది. వాళుళ ఒక ఉతు మ బృంద్వనికి వయతిరేకంగా 
దోర హానికి ప్రలపడతారు.'  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  కథనం: నేన్న దీనిు గురించి 
స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న. నేన్న సీయంగా ఈ 'హదీస్త'న్న 
ప్ర వకత  (స) ద్వీరా విన్నున్న. ఇంకా నేన్న స్మక్షయం 
ఇస్తు న్నున్న. 'అలీ (ర) ఈ వరగ ం వారితో యుదధ ం 
చేస్మరు. నేన్న ఆ యుదధ ంలో 'అలీ (ర)  వెంట ఉన్నున్న. 
ఆయన ఇటవంటి వయకుత లన్న వెదకమని ఆదేశించారు. 
అతనిు తీస్తకురావటం జరిగంది. నేన్న ఆ వయకిత లో ప్ర వకత  
(స) పేరొకను గుణాలన్న చూస్మన్న. 
మరో ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఒక వయకిత  వచాిడు. 
అతని కళుళ చొచుికొని పోయనటూ  ఉన్నుయ. 
న్నదురు పొడవుగా ఉంది, దటూ మైన గడాం ఉంది, బుగగ లు 
ఉబిా ఉన్నుయ, తల గీయంచబడి ఉంది. ఈ వయకిత  
ప్ర వకత (స)తో, 'ఓ ము'హమమద్ ప్ంచటంలో 
అలాాహ్(త్)కు  భయప్డు,' అని అన్నుడు. ద్వనికి 
ప్ర వకత  (స), 'నేన్న అలాాహ్(త్)కు భయప్డక పోతే 
మరవరు భయప్డేది?' అని అన్నురు. 'అలాాహ్(త్) 
నన్ను నిజాయతీ ప్రునిగా, ప్ర జలు నన్ను నిజాయతీ 
ప్రునిగా భావిస్తు న్నురు. కాని న్నవుీ నన్ను 
నిజాయతీ ప్రునిగా భావించటం ల్లదు. ఇంకా నన్ను 
నమమటం ల్లదు,' అని అన్నురు. ఒక వయకిత  ఆ వయకిత ని 
చంపే అన్నమతి కోరాడు. కాని ప్ర వకత  (స) అతనిు 
వారించారు. ఆ వయకిత  వెళ్ళళపోయన తరాీత ప్ర వకత  (స) ఆ 
వయకిత  సంతతిలో ఇటవంటి వయకుత లు ఉంటారు, 
ఖుర్ఆన్న్న ప్ఠిస్ము రు, కాని ఖుర్ఆన్ వారి గొంతు కిర ందికి 
దిగదు. వారు బ్రణం విలాున్నండి వేరైనటూ  ఇసా్మమ్ న్నండి 
వేరయపోతారు, వాళుళ ముసాిములన్న చంపుతారు, 
విగర హారాధకులన్న వదలివేస్ము రు, ఒకవేళ నేన్న వారిని 
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ప్టూ కుంటే నేన్న వారిని 'ఆద్ జాతి వారు చంప్బడి నటూ  
చంపుతాన్న,' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1653)صحيح ( [ )  28]  - 5895
ْيَرةَ قَالَ  ْسََلِم َوِهَي كُْنُت أَْدُعو أُم ِْي إِىل اْلِ  :وَعْن أَِبْ ُهَر

اهلِل صىل اهلل عليه   ُمْشِركَة  فََدَعْوُتَها يَْوًما فَأَْسَمَعْتِِنْ ِِفْ َرُسْوِل 
فَأََتْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأَنَا   .وسلم َما أَْكَرهُ 

ْيرَ  اْي قُلُْت يَ أَبْكِ  ةَ  َرُسْوَل اهلِل: اُْدعُ اهلَل أَْن يَْهِدَي أُم َ أَِبْ ُهَر
ْيَرةَ". فََخَرْجُت ُمْسَتْبِشرً  لل ُهم َ اْهِد أُم َ أَِبْ ُهَر َ ا بَِدْعَوةِ فََقاَل: "ا

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَلَم َا ِصْرُت إِىل الَْباِب فَإِذَا ُهَو ُمَجاف    .الن َ
ْيَرَة  . َخشَف قََدَمي َ ْي ِمْعْت أُم ِ فََس  لَْت َمكَانََك يَا أََبا ُهَر فََقا
قَاَل فَاغَْتَسلَْت فَلَِبَسْت ِدْرَعَها  .ِمْعت َخْضَخَضَة الَْماءِ َوَس 

لَْت َوَعِجلَْت عَ  ْيَرةَ  :ْن ِخَماِرَها فََفَتَحِت الَْباَب ثُم َ قَا يَا أَبَا ُهَر
َ َل َ اهلُل وَ أَْشَهُد أَْن ََل إِلََه إِ  ْشَهُد أَن َ ُمَحم ًَدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُه  أ

ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأَنَا أَبِْكْي ِمَن  فََرَجْعُت إِىل رَ 
ا. َرَواهُ ُمْسِلم    .َحِمَد اهللَ الَْفْرِح فََحِمَد اهلَل فَ     .َوقَاَل َخْْيً

5895. (28) [3/1653- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేన్న న్న తలాిక్త ఇసా్మమ్ 
సందేశానిు అందజేసేవాణిణ . అయతే ఒక రోజు ఆమన్న 
ఇసా్మమ్ స్వీకరించమని వినువించుకున్నున్న. ద్వనికి 
ఆమ ప్ర వకత  (స) ప్టా చాలా నీచంగా మాటాాడారు. నేన్న 
ఏడుస్తు  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాిన్న. నేన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
అబూ హురై రహ్ తలాికి ఇసా్మమ్ భాగయం ప్ర స్మదించమని 
అలా్లహ్ (త్)ను ప్రర రిథ ంచండ,' అని కోరాన్న. అపుపడు 
ప్ర వకత  (స), 'ఓ అలాాహ్ (త్)! అబూ హురైరహ్ తలాికి ఇసా్మం 
భాగయం ప్ర స్మదించు,' అని ప్రర రిథ ంచారు. ప్ర వకత  (స) 
ప్రర రిథ ంచిన తరాీత నేన్న సంతోషంగా అకకడి న్నండి 
బయలు దేరాన్న. నేన్న ఇలాు చేరుకునేసరికి తలుపులు 
మూసి ఉన్నుయ. న్న తలాి న్న చపుపడు విని, 'ఓ అబూ 
హురైరాహ్ ఆగు,' అని అన్నురు. నేన్న నీళుళ ప్డిన 
శబద ం విన్నున్న. న్న తలాి స్మునం చేసి, దుస్తు లు ధరించి 
తొందరలో వాటిని కపుపకోకుండా తలుపు తెరచి, 
'అలాాహ్ తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరనినేన్న స్మక్షయం 
ఇస్తు న్నున్న. అదేవిధంగా ముహమమద్ (స) అలాాహ్ 
ద్వస్తలని, ఆయన ప్ర వకత  అని నేన్న స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న,' 
అని ప్లికింది. సంతోషం ప్టూ ల్లక నేన్న కనీురు 
కారుితూ ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళళ జరిగనదంతా 

చప్రపన్న. ప్ర వకత  (స) దైవానిు స్తు తించారు. 'చాలా 
మంచిదే  జరిగంది,' అని అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 (3/1654)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  29]  - 5896
ْيَرةَ َعِن الن َِب  صىل اهلل  َوَعْنُه إِ  ن َُكْم َتُقْولُْوَن أَْكثََر أَبُْو ُهَر
يْ  لم و عليه وس َن كَاَن  اهلِل الَْمْوعُِد َوإِن َ إِْخَوِِتْ ِمَن الُْمَهاِجِر

ْفُق  َ يَْشَغلُُهُم الص َ ن َ إِْخَوِِتْ ِمَن اْْلَْنَصاِر كَاَن إِ ْسَواِق وَ بِاْْل
ً ِمْسِكْيًنا أَلَْزُم َرُسْوَل اهلِل  يَْشَغلُُهْم َعَمُل أَْموَ  الِِهْم َوكُْنُت اْمَرأ
ِب ُ صىل اهلل عليه   .َعىَل ِمْلِء بَْطِِنْ  صىل اهلل عليه وسلم َوقَاَل الن َ

لَِِتْ  حَ  ْم ثَْوبَهُ "لَْن يَْبُسَط أََحد  ِمْنُك  وسلم يَْوًما: ّت َ أَقِْضَي َمَقا
َلِِتْ َشْيًئا أَبًَدا"  َهِذهِ ثُم َ يَْجَمُعُه إِىل َصْدِرهِ   .فََيْنَس ِمْن َمَقا
ِب ُ صىل اهلل   فََبَسْطُت نَِمَرةً لَْيَس عَلَي َ  َها َحّت َ قَََض الن َ ثَْوب  َغْْيَ

لََتُه ثُم َ َجَمْعُتَها إىِل َص  ِذْي بََعثَُه  ل َ ْدِرْي فََواعليه وسلم َمَقا
لَِتِه تِلَْك إِ  لَْحق ِ َما َنِسْيُت ِمْن َمَقا    .ُمت ََفق  عَلَْيهِ  ىل يَْوِمْي َهَذا.بِا

5896. (29) [3/1654 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) అన్నచరులన్న, 
తాబియీన్నలన్న ఉదేద శించి ఇలా అన్నురు, అబూ 
హురైరహ్ (ర), ప్ర వకత  (స) ద్వీరా చాలా అధికంగా 
'హదీస్త'లన్న పేరొకంటన్నురని మీ అనటంగాని, 
అలాాహ్ వదద  మనలిు విచారించటం జరుగుతుంది. 
వాసు వం ఏమిటంటే, మన ముహాజిర్ సోదరులు 
బజారులాో వాయప్రరంలో నిమగునలయ ఉండేవారు. 
ఇంకా మన అ'న్నార్ సోదరులు వాయప్రర లావాదేవీలాో 
నిమగునలయ ఉండేవారు. నేనొకకడినే ఎట వెళళల్లక 
అకకడే ప్డి ఉండేవాణిు. కడుపు నిండా అనుం దరికితే 
చాలు తిని, ప్ర వకత  (స) వదేద  ప్డిఉండే వాణిణ . ఒకస్మరి ప్ర వకత  
(స) ''ఒకవేళ మీలో ఎవరైన్న తన వస్ము రనిు ప్రచి న్న 
మాటలు పూరిత గా విను తరువాత ద్వనిు మడచి తన 
గుండెకు హతుు కుంటే, అతడు న్న మాటలన్న, 
స్తకుత లన్న ఎనుడూ మరువడు,'' అని అన్నురు. 
అనంతరం నేన్న న్న దుప్పటిని ప్రిచాన్న. అది తప్ప న్న 
దగగ ర మరే వసు రం ల్లదు. ప్ర వకత  (స) తన హితబోధలన్న 
పూరిత చేస్మరు. నేన్న దుప్పటిని మడచి గుండెకు హతుు  

కున్నున్న. ప్ర వకత  (స)న్న సతయం ఇచిి ప్ంపన అలా్లహ్ 
స్మకిి! ఆ న్నటి న్నండి ఈన్నటి వరకు ప్ర వకత  (స) న్నండి 
విను ఏ విషయమూ మరువల్లదు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1655)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  30]  - 5897
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ْيِر بِْن َعْبِد اهلِل قَا قَاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َل:َوَعْن َجِر

ْيُحِِنْ ِمْن ِذْي الَْخلََصِة؟" عليه وسلم: ْنُت  كُوَ بَىَل  لُْت:فَقُ  "أَََل ُتِر
ِب ِ  ِلَك لِلن َ  صىل اهلل عليه وسلم ََل أَْثُبُت َعىَل الَْخْيِل فََذكَْرُت ذَ

 ِِفْ َصْدِرْي َوقَاَل: فََضَرَب يََدهُ َعىَل َصْدِرْي َحّت  َرأَْيُت أَثََر يَِدهِ 
ْتُه َواْجَعلُْه َهاِديًا َمْهِدي ًا". لل ُهم َ ثَب ِ َ   ْي ِس ُت َعْن فَرَ قَاَل فََما َوقَعْ  "ا

 َ ْنَطلََق ِِفْ ِماَئٍة َو َخْمِسْيَ فَاِرًسا ِمْن أ قََها بَْعُد فَا ْحَمَس فََحر َ
لن َاِر َوكََسَرَها. ُمت ََفق  عَلَْيهِ    .بِا

5897. (30) [3/1655- ఏకీభవిత్ం] 
జరీర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నన్ను 
ఉదేద శించి, ''న్నవుీ జు'ల్ఖల'సహ్న్న ధీంసం చేసి న్నకు 
మనశాశంతి కలిగంచవా?'' అని అన్నురు. ద్వనికి నేన్న 
'అవున్న,' అని అన్నున్న. అప్పటికి ఇంకా న్నకు గురర పు 
స్మీరీ పూరిత గా రాదు. ద్వనిు గురించి నేన్న ప్ర వకత  (స)తో 
చప్రపన్న. అది విను ప్ర వకత  (స) తన చేతితో న్న గుండెపై 
కొటాూ రు. చేతి చిహాులు కూడా ప్డాాయ. ఇంకా ప్ర వకత  
(స) ప్రర రిథ స్తు , 'ఓ అలాాహ్(త్)! ఇతనికి సిథ రతీం 
ప్ర స్మదించు, ఇతనిు రుజుమారగ ం చూపేవానిగా ఇంకా 
రుజుమారగ ంపై ఉండేవాడిలా చేయ,' అని అన్నురు. ఈ 
ప్రర రథ న తరాీత గురర ంపై న్నండి ఎనుడూ కిర ందప్డల్లదు. 
ఆ తరువాత 150 మంది సైన్నయనిు తీస్తకొని 
జు'ల్ఖల్'సహ్ అనే విగర హంగల గుడిని ధీంసం 
చేయటానికి బయలుదేరాను. అకకడకు చేరిన 
తరాీత ద్వనికి నిప్పంటించి ధీంసం చేస్మన్న. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (3/1655)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  31]  - 5898
 اهلل عليه  إِن َ َرُجًَل كَاَن يَْكُتُب لِلن َِب ِ صىل َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

لُْمْشِرِكْيَ سل و لَِحَق بِا ْرَتد َ َعِن اْلِْسََلِم َو ِب ُ فَقَ  .م فَا اَل الن َ
ِِنْ  صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ اْْلَْرَض ََل َتْقَبلُُه".  أَبُْو فَأَْخَْبَ

َما َطلَْحَة أَن َُه أَََت اْْلَْرض ال َِِتْ َماَت فِْيَها فََوَجَدهُ َمْنُبْوذًا فََقاَل: 
ًرا فَلَْم َتْقَبلُْه اْْلَْرُض.َذ َشأُْن هَ  لُْوا: دَفَن َاهُ ِمَرا ُمت ََفق    ا؟ فََقا
  .عَلَْيهِ 

5898. (31) [3/1655 -ఏకీభవిత్ం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) దైవవాణి వార సే ఒక వయకిత  
ఇసా్మమ్న్న తయజించి అవిశాీస్తలతో కలసి పోయాడు. 
ప్ర వకత  (స), 'అతనిు నేల స్వీకరించదు,' అని అన్నురు. 
అబూ 'తల్'హా కథనం ప్ర కారం మేము అతని మరణం 

సంభవించిన చోటికివెళ్ళళ చూడగా అతడు సమాధి 
బయట ప్డి ఉన్నుడు. అతనికి ఏమయందని 
ప్ర జలన్న అడగాగ , ప్ర జలు, 'మేము అనేక స్మరాు ఖననం 
చేసన్న నేల అతనిు స్వీకరించటం ల్లదు,' అని 
అన్నురు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1655)( [ )ُمت ََفق  عَلَْيهِ  32]  - 5899
ْ أَي ُْوَب قَاَل: خَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َوقَْد  َوَعْن أَِب َرَج الن َ

ْمُس فََسِمَع َصْوًتا فَ  ُب ِِفْ قُُبْوِرَها"َوَجَبِت الش َ  .َقاَل: "يَُهْودُ ُتَعذ َ
5899. (32) [3/1655- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ అయూయబ్ అ'నాారీ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  

(స) ఇంటిన్నండి బయలుదేరారు. అప్పటికి స్తరాయ 
సు మయం అయ ఉంది. ప్ర వకత  (స) ఒక శబద ం విని, 'వీళుళ 
యూదులు, వీళాన్న సమాధిలో శికిించడం జరుగు 
తుననది,' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1655)[ ) صحيح (  33]  - 5900
 صىل اهلل عليه وسلم ِمْن َسَفٍر  ِب ُ قَِدَم الن َ وَعْن َجاِبٍر قَاَل: 
ِكَب فَلَم َا كَاَن قُْرَب الَْمدِ  ا   .ْيَنِة َهاَجْت ِرْيح  َتكَادُ أَْن َتْدفَِن الر َ

ْيُح  فَقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ِ  اهلل عليه وسلم: "بُِعثَْت َهِذهِ الر 
ِفٍق  ِفِقْيَ قَْد   ِظْيم  ِمَن . فََقِدَم الَْمِدْيَنَة فَإِذَا عَ "لَِمْوِت ُمَنا الُْمَنا

 .َماَت. َرَواهُ ُمْسِلم  
5900. (33) [3/1655 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణం న్నండి తిరిగ 
వచాిరు. మదీనహ్ సమీప్రనికి రాగానే ఒక పదు  తుఫాన్న 
గాలి వచిింది. వాహన్నలతో ప్రట మన్నషులన్న 
కపపవేసే టంతటి తీవర ంగా ఉండేది. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 
'ఈ తుఫాన్న కప్టాచారి మరణం కొరకు ప్ంప్బడి 

నటూ ంది,' అని అన్నురు. అనంతరం మదీనహ్ చేరగానే 
ఒక కప్టాచారి మరణించి  ఉన్నుడు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1655)) صحيح ( [ 34]  - 5901
ِب ِ صىل اهلل  َوَعْن أَِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َخَرْجَنا َمَع الن َ

 :فَأَقَاَم بَِها لََياِلَ فََقاَل الن َاُس  . قَِدْمَنا ُعْسَفاَن ّت َ يه وسلم حَ عل 
لََنا لََخلُْوف  َما نَأَْمُن عَلَ  ْ فََبلََغ َما نَْحُن َهُهَنا ِِفْ َشْيٍء َوإِن َ ِعَيا هْْيِ

لَِك الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم "َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما   فََقاَل: .ذَ
ّت َ ِة ِشْعب  َوََل نََقب  إَِل َ عَلَْيِه َملَكَاِن يَْحِرَسانَِها حَ ْينَ  الَْمدِ ِِف 
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ْرَتِحلُْوا" .َتْقَدُمْوا إِلَْيَها" َبلَْنا إِىل  فَاْرَتَحلَْنا َوأَقْ .ثُم َ قَاَل: "ا

لََنا ِحْيَ دََخلَْنا   الَْمِدْيَنِة فََوال َِذْي يُْحلَُف بِِه َما َوَضْعَنا ِرَحا
يُِهْيُجُهْم ّت َ أَغَاَر عَلَْيَنا بَُنْو َعْبِد اهلِل بِْن َغْطَفاَن َوَما حَ َة َمِدْينَ اْل 

. َرَواهُ ُمْسِلم   لَِك َشْيء   .قَْبَل ذَ
5901. (34) [3/1655 -దృఢం]  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) 
వెంట బయలుదేరాము. 'ఉస్ఫాన్ అనే  ప్రర ంతానికి 
చేరుకున్నుం. ప్ర వకత  (స) అకకడ అనేక రాతుర లు 
ఉన్నురు. కొందరు కప్టాచారులు, 'మనకికకడ ఏం 
ప్నిల్లదు, మన భారాయబిడాలు అకకడ ఒంటరిగా 
ఉన్నురు, మేము వారి గురించి భయప్డుతున్నుం,' 
అని అన్నురు. ఈ మాట ప్ర వకత  (స)కు చేరింది. అపుపడు 
ప్ర వకత  (స), 'ఎవరి చేతిలో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన (త్) 
స్మకిి! దైవదూతల కాప్లా ల్లకుండా మదీనహ్ నగర 
వీధుల్లవీ ల్లవు. మీరు మదీనహ్ చేరేవరకు ఆ 
దైవదూతలు కాప్లా కాస్తు ంటారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  
(స) ప్దండి,' అని అన్నురు. మేము మదీనహ్ బయలు 

దేరాము. మదీనహ్ చేరుకున్నుము. అలా్లహ్ స్మకిి! 
మేము మదీనహ్లో ప్ర వేశించగానే, మేమింకా మా 
ఆయుధాలన్న దించకముందే అకస్మమతుు గా మాపై బనూ 
'అబుద లాాహ్  బిన్  'గత్ఫాన్ ప్ర జలు ద్వడిచేస్మరు. 
అయతే మేము రాకముందు వారిని యద్వధ నిక్త 
పురికొలిపే విషయమేదీ  సంభవించల్లదు. (ముసాిమ్) 

 (3/1656)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه ( 35]  - 5902
ِب ِ صىل اهلل   َعىَل  َسَنة  أََصاَبِت الن َاَس  :َوَعْن أَنٍس قَالَ   َعْهِد الن َ

هلل عليه وسلم يَْخُطُب ِِفْ يَْوِم  عليه وسلم فََبْيَنا الن َِب ُ صىل ا
ْوَل اهلِل َهلََك الَْماُل َوَجاَع يَا َرُس  :فََقالَ  .ُجُمَعِة قَاَم أَْعَراِب   

قَْزَعًة   َماءِ  الس َ الِْعَياُل فَاْدعُ اهلَل لََنا فََرفََع يََدْيِه َوَما نََرى ِِف 
َحاُب أَْمثَاُل فََوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما َوَضَعَها َحّت َ ثَا َر الس َ
 َ ْيُت الَْمَطَر يََتَحادَُر َعىَل  الِْجَباِل ثُم َ لَْم يَْْنِْل َعْن ِمْنَْبِهِ َحّت  َرأ

ِلَك َوِمْن  ِد  الْغَ لِْحَيِتِه صىل اهلل عليه وسلم فَُمِطْرنَا يَْوَمَنا ذَ
لَِك  .ْعِد الَْغِد َوال َِذْي يَِلْيِه َحّت َ الُْجُمَعَة اْْلُْخَرىَب وَ  َوقَاَم ذَ

هُ  َم الِْبَناُء  يَا َرُسْوَل اهلِل  :فََقالَ  .اْْلَْعَراِب ُ أَْو قَاَل َغْْيُ َتَهد َ
 ْيَناَحَوالَ الل ُهم َ  :فََقالَ  .يََدْيهِ   َوَغِرَق الَْماُل فَاْدعُ اهلَل لََنا فََرفَعَ 

ْنَفَرَجْت َوََل عَلَْيَنا فََما يُِشْْيُ بَِيِدهِ إِىل نَاِحَيٍة ِمَن الس َ  َحاِب إَِل َ ا
لَْم  َوَصاَرِت الَْمِدْيَنُة ِمثَْل الَْجْوَبِة َوَساَل الْوَ  اِدْي قََناةُ َشْهًرا َو
لَْجْودِ  َث بِا   .يَِجَئ أََحد  ِمْن نَاِحَيٍة إَِل َ َحد َ

َيٍة َوِِفْ ِروَ  ِم  " الل ُهم َ َحَوالَْيَنا َوََل عَلَْيَنا الل ُهم َ َعىَل اْْلكَا :قَالَ ا
َجِر". قَاَل: فَأَقْلَ  َراِب َوُبُطْوِن اْْلَُوِديَِة َوَمَنابِِت الش َ ِ َعِت  َوالظ 

ْمِس    .ُمت ََفق  عَلَْيهِ  .َوَخَرْجَنا نَْمِشْي ِِف الش َ
5902. (35) [3/1656 -ఏకీభవిత్ం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో ప్ర జలు కరవు 
కాటకాలకు గురయాయరు. ప్ర వకత  (స) శుకర వారం న్నడు 
ప్ర సంగస్తు న్నురు. ఒక ప్లాెవాసి నిలబడి, 'ఓ దైవప్ర వకాత ! 
ధనసంప్దలనీు న్నశనం అయపోయాయ. 
భారాయబిడాలు ఆకలితో అలమ టిస్తు న్నురు. మాకోసం 
దైవానిు ప్రర రిథ ంచండి,' అని వేడుకున్నుడు. ప్ర వకత  (స) 
తన చేతులు ఎతాు రు. అప్పటికి ఆకాశంలో ఎకకడా 
మేఘాలు ల్లవు. ఎవరి చేతిలో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన 
స్మకిి! ప్ర వకత  (స) ఇంకా తన చేతులన్న దించనేల్లదు. 
కొండలాాంటి మేఘాలు వాయపంచాయ. ప్ర వకత  (స) ఇంకా 
మంబరుపై న్నండి కిర ందికి దిగనేల్లదు. వరిం నీరు ప్ర వకత  
(స) గడాంపై ప్డస్మగంది. ఆ తరువాత ఆరోజు, రండవ 
రోజు మూడవరోజు మళీళ శుకరవారంవరకు వరిం ప్డు 

తూనే ఉంది. మరుసటి శుకర వారం ఆ వయకిత  ల్లద్వ మరోవయకిత  
వచిి, 'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! ఇళుళ ప్డిపోతున్నుయ. 
ధనసంప్దలు మునిగ పోతున్నుయ. తమరు మా 
గురించి అలాాహ్న్న ప్రర రిథ ంచండి,' అని వినువించు 

కున్నుడు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) చేతులెతిు  ఇలా దు'ఆ 
చేస్మరు, ''ఓ అలాాహ్! మాపై కాక మా చుటూ  ప్ర కకల వరిం 
కురిపంచు.' ఈ దు'ఆ చేసిన తరువాత ప్ర వకత  (స) సైగ 
చేసిన వైెపు మేఘాలు వేరవటం మొదలయయంది. 
చివరికి మదీనహ్ అంతా నీటిమయం అయపోయంది. 
ఖన్నత్ లోయ నెల రోజుల వరకు ప్ర వహించస్మగంది. 
చుటూ  ప్ర కకల న్నండి మదీనహ్ వచేి ప్ర తి వయకిత  వరిం 
అధికంగా ప్డిందనే అంటన్నుడు. 
మరో ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఇలా దు'ఆ 
చేస్మరు. ''ఓ అలాాహ్! మా చుటూ ప్ర కకల కురిపంచు. 
మాపై కురిపంచకు. ఓ అలాాహ్! కొండలపై, గుటూ లపై, 
కాలువలాో, పొలాలాో, తోటలాో కురిపంచు.'' అనస్ (ర) 
'మేఘాలు తొలగపోయాయ, మేము బయటకు వచిి 
చూడగా ఎండ ఉంది,' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 ( 3/1656) [ ) صحيح ( 36] - 5903
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َطَب  وَعْن َجاِبٍر قَاَل: كَاَن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا خَ 

ِرْي الَْمْسِجِد فَلَم َا ُصِنعَ  َد اْسَتنَ   لَُه الِْمْنَْب  إىِل ِجْذٍع نَْخلٍَة ِمْن َسَوا
 ِعْنَدَها َحّت   فَاْسَتَوى عَلَْيِه َصاَحِت الن َْخلَُة ال َِِتْ كَاَن يَْخُطُب 

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َحّت َ أََخَذَها  َل الن َ كَادَْت َتْنَشق َ فََْنَ
ِب ِ ال َِذْي يَُسك َُت َحّت  فَ  َها إِلَْيهِ فََضم َ  َجَعلَْت َتِئن ُ أَنِْيَ الص َ

ْكِر. رَواهُ   ِ ْت قَاَل بََكْت َعىَل َما كَانَْت َتْسَمْع ِمَن الذ  اْسَتَقر َ
 .َخاِري ُ الْبُ 

5903. (36) [3/1656 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర సంగంచినపుడు 
మసిిద్ సు ంభంగా ఉను ఎండిపోయన ఖరిూరం కొమమన్న 
ప్టూ కొని, నిలబడేవారు. ప్ర వకత  (స) కోసం మంబరు 
చేయబడిన తరాీత ప్ర వకత  (స) మంబరుపై ప్ర సంగంచ 

టానికి నిలబడితే, ఆ ఎండిపోయన ఖరిూరపు సు ంభం 
కేకలు వేయస్మగంది. ముకకలైె పోతుందేమో 
ననిపంచింది. ప్ర వకత  (స) మంబరుపై న్నండి కిర ందికి దిగ 
ద్వని వదద కు వెళ్ళళ చేతులతో ప్టూ కొని, ద్వనితో 
ఆలింగనం చేస్మరు. ఆ తరువాత ఆ కొమమ ప్సివాడిలా 
ఎకికళుళ తీస్తు  ఏడీస్మగంది. ద్వనిు ఓద్వరిటం 
జరిగంది. ఏడుప ఆపవేసింది. ప్ర వకత  (స), ''ఈ సు ంభం 
ఏడీటానికి కారణం అది దైవసమరణ వినేది, ద్వనికి 
దూరమైనందుకు ఏడిింది,'' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1657)[ ) صحيح (  37]  - 5904
ِن اْْلَْكَوِع أَن َ َرُجًَل أَكََل ِعْنَد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  وَعْن َسلََمَة بْ 
لِِه فََقاَل:عليه وسلم بِِش   ََلأَْسَتِطْيُع.  "كُْل ِبَيِمْيِنَك"قَاَل: َما

قَاَل: فََما َرفََعَها إِىل  .ْْبُ كِ  إَِل َ اْل "ََل اْسَتَطْعَت". َما َمَنَعهُ  :قَالَ 
  .فِْيِه. َرَواهُ ُمْسِلم  

5904. (37) [3/1657 -దృఢం] 
సలమహ్ బిన్ అక్వ'అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు 
ఒక వయకిత  తన ఎడమచేతితో అనుం తిన్నుడు. ప్ర వకత  
(స) అతనితో, 'కుడిచేతితో తిన్న,' అని అన్నురు. 
ద్వనికి ఆ వయకిత , 'కుడిచేతితో తినల్లన్న,' అన్నుడు. 
అపుపడు ప్ర వకత (స), 'నీవు ఎనుడూ కుడిచేతితో 
తినల్లవు,' అని అన్నురు. అసలు విషయం ఏమిటంటే, 
ఆ వయకిత  అహంకారంగా కుడిచేతితో తినల్లదు. ఉలా్లఖన 
కరత  కథనం ప్ర కారం ఆ వయకిత  ఎనుడూ తన కుడిచేతితో 
తిన ల్లక  పోయాడు. (ముసాిమ్) 

 ( 3/1657) ) صحيح ( ]38 [- 5905
ِب ُ صىل اهلل َوَعْن أَنٍَس أَن َ أَْهَل الَْمِدْيَنِة فَِزُعْوا َمر َ  ةً فََرِكَب الن َ

كَاَن يَْقِطُف فَلَم َا َرَجَع قَاَل:  عليه وسلم فََرًسا ِْلَِبْ َطلَْحَة بَِطْيًئا وَ 
لَِك "َوَجْدنَا فََرَسُكْم َهَذا بَْحًرا". فَكَ    ََل يَُجاَرىاَن بَْعَد ذَ

لَِك الَْيْوِم. رَواهُ اَوِِفْ  َيٍة: فََما َسَبَق بَْعَد ذَ ُ  ِرَوا    .لُْبَخاِري 
5905. (38) [3/1657- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒకస్మరి మదీనహ్ ప్ర జలు 
ఆందోళనకు గురై కేకలు పుకారాు చేయస్మగారు. ప్ర వకత  
(స) బలహీనమైన అబూ 'తల్'హా గురర ంపై ఎకిక 
వెళాళరు. తిరిగ వచిిన తరాీత ప్ర వకత  (స) అబూ 

'తల్'హాతో, 'నీ గురర ంతో ఎవరూ పోటీ ప్డేవారు ల్లరు,' 
అని అనానరు. మరో ఉలా్ల ఖనంలో, 'ఆ రోజు న్నండి ఏ 
గురరమూ ద్వనిు ఓడించ ల్లక పోయంది.' (బు'ఖారీ) 

 (3/1657)[ ) صحيح (  39]  - 5906
َ أَِبْ َوعَلَْيِه  ُت َعىَل ُغَرَمائِِه ْض دَْين  فََعرَ وَعْن َجاِبٍر قَاَل: ُتُوِف ِ

ِب َ صىل اهلل عليه   .فَأَبَْوا .أَْن يَأُْخُذْو ا الت َْمَر بَِما عَلَْيهِ  فَأََتْيُت الن َ
 َ ن َ َوالِِدْي اُْسُتْشِهَد يَْوَم أُُحٍد َوَتَرَك  وسلم فَُقلُْت: قَْد عَِلْمَت أ

ْ أُِحب ُ أَْن  ا َوإِِن ِ فََقاَل ِلْ: "اِذَْهْب  .َرَماءُ غُ  يََراَك اْل عَلَْيِه دَْيًنا كَِثْْيً
نَاِحَيٍة فََفَعلُْت ُثم َ دََعْوُتُه فَلَم َا نََظُرْوا إِلَْيِه فََبْيِدُر كُل َ َتْمٍر َعىَل 

 ُ اَعِة فَلَم َا َرأَى َما يَْصَنُعْوَن َطاَف َحْوَل كَأَن َُهْم أ ْغُرْوا ِبْ تِلَْك الس َ
 َ  ثُم َ َجلََس عَلَْيِه ثُم َ قَاَل: "اُْدعُ ِلْ  اٍت ثَََلَث َمر َ أَْعَظِمَها بَيَدَرا

فََما َزاَل يَِكْيُل لَُهْم َحّت  أَد َى اهلُل َعْن َوالِِدْي   ."أَْصَحاَبَك 
َنَتُه َوأَنَ  َنَة َوالِِدْي َوََل أَْرِجُع إِىل  أََما ا أَْرَض أَْن يَُؤد ِي اهلُل أََما

ْ أَْنُظُر إِىل الَْبْيَدِر  ْل ال ََم اهلُل أََخَواِِتْ بَِتْمَرةٍ فََس  َبَياِدَر كُل َُها َوَحّت  إِِن ِ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم كَأَن ََها لَْم َتْنُقْص ال َ  ِذْي كَاَن عَلَْيِه الن َ
 .َرة  َواِحَدة . رَواهُ الُْبَخاِري ُ َتمْ 

5906. (39) [3/1657- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర) కథనం: మా న్ననుగారు 
మరణించినపుడు, అత్నిపై చాలా రుణం ఉంది. 
అనంతరం నేన్న వారందరితో, 'మా దగగ ర ఉను 
ఖరిూరాలన్న ఆ బ్రకీ ధన్ననికి బదులు తీస్తకోమని 
కోరాన్న.' కాని వారు ద్వనిు తిరసకరించారు. చివరికి 
నేన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళళ, 'ప్ర వకాత ! మా న్ననుగారు 
ఉ'హుద్ యుదధ ంలో వీరమరణం పొంద్వరు. అతనిపై 
చాలా రుణం ఉంది. మీ ద్వీరా వాళుళ న్నప్టా 
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ఉద్వరంగా వయవహరించాలని కోరుతున్నున్న,' అని 
వినువించుకున్నున్న. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'వివిధ రకాల 
ఖరిూరాలు కుప్పలుగా పటిూ  ఉంచు,' అని అన్నురు. 
నేన్న వెళ్ళళ అలాగే చేస్మన్న. ఆ తరువాత నేన్న ప్ర వకత  (స) 
న్న పలిచాన్న. అపుప ఇచిిన వారు ప్ర వకత  (స)న్న చూచి 
ఆగర హం వయకత ం చేస్మరు. ప్ర వకత (స) వారి ఈ ప్రిసిథ తి చూచి 
అనిుటికంటే పదద  కుప్ప చుట్టూ  మూడు స్మరాు ప్ర దకిిణ 
చేసి ద్వనిపై కూరొిని న్నవుీ బ్రకీ ఉను వారిని 
పలవమని అన్నురు. వాళుళ వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
ఆదేశంతో ఆ ఖరిూరాల న్నండి తూచి వారికి 
ఇవీస్మగారు.  అలాాహ్(త్) న్న తండిర గారి అప్పంతా 
తీరిివేస్మడు. అలాాహ్(త్) మా తండిర గారి అపుపన్న 
తీరిి వేస్మడని, న్న చలాెళుళ కోసం ఒకక ఖరిూరం కూడా 
తీస్తకొని వెళళక పోయన్న ఫరవాల్లదని సంతోషించాన్న. 
కాని అలాాహ్(త్) ఖరిూరాల కుప్పలన్న అలాగే మిగలిి 
ఉంచాడు. అంతేకాదు, ప్ర వకత  (స) కూరుిను కుప్ప 
ఒకక ఖరిూరం తీయనటూ గా ఉండటం గమనించాన్న. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1658) [ ) صحيح ( 40]  - 5907
ِب ِ صىل اهلل عليه  َوعَ  لٍِك كَانَْت ُتْهِدْي لِلن َ ْنُه قَاَل: إِن َ أُم َ َما

لَْيَس أْتِْيهَ يَ ا َسَمًنا فَ وسلم ِِفْ ُعك ٍَة لَهَ  ا بَُنْوَها فََيْسأَلُْوَن اْْلَدَم َو
َشْيء  فََتْعِمُد إىِل ال َِذْي كَانَْت ُتْهِدْي فِْيِه لِلن َِب ِ صىل اهلل  ِعْنَدُهْم 

ه وسلم فََتِجُد فِْيِه َسمًَنا فََما َزاَل يُِقْيُم لََها أَدََم بَْيِتَها َحّت   علي
  .عليه وسلم فََقاَل: "َعَصْرتِْيَها" صىل اهلل  ِت الن َِب  َعَصَرْتُه فَأَتَ 
لَْت نََعْم    .. رَواهُ ُمْسِلم  ": " لَْو َتَرْكِتْيَها َما َزاَل قَائًِماقَالَ  .قَا
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జాబిర్ (ర) కథనం: మాలిక్ తలాిగారు ప్ర వకత (స)కు ఒక 
గనెులో నెయయ ప్ంపేవారు. ఆమ పలాలు వచిి కూర 
అడిగే వారు. ఆమ వదద  అటవంటి వస్తు వు ఏదీ కానరాక 
ఆ గనెున్న చూచి అందులో ఉను నెయయని పలాలకు 
ఇచేివారు. ఒకస్మరి ఆమ ఆ గనెులో ఉను 
నెయయనంతా ఉప్యోగంచుకున్నురు. అంటే అందులో 
ఉను నెయయనంతా తీస్తకున్నురు. ఆమ ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచిి, ఆ గనెులో శుభం అంతరించటానిు 
గురించి వినువించుకున్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 
'ఇందులో ఉను నెయయనంతా పండేస్మవా?' అని 
అడిగారు. ద్వనికి ఆమ 'అవునని' అన్నురు. ద్వనికి 

ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ న్నవుీ ద్వనిు అలాగే ఉంచితే, 
ఎపుపడూ అందులో నెయయ ఉండేది' అని అన్నురు. 
(ముసాిమ్) 

 (3/1658) ( ) صحيح  [ 41]  - 5908
 ُسلَْيٍم لََقْد َسِمْعُت َصْوَت وَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل أَبُْو َطلَْحَة ِْلُم ِ 

 َ ْعِرُف فِْيِه الُْجْوعَ فََهْل  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َضِعْيًفا أ
أَْخَرَجت ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء؟ فَأَْخَرَجْت أَقَْراًصا ِمْن َشِعْْيٍ ثُم َ 

ْتُه َتْحَت اًرا مَ خِ  يَِدْي َوََلثَْتِِنْ   لََها فَلَف َِت الُْخْبَز بَِبْعِضِه ثُم َ دَس َ
 : عليه وسلم قَالَ بَِبْعِضِه ثُم َ أَْرَسلَْتِِنْ إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 

فََذَهْبُت بِِه فََوَجْدُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف  
ْ فََقاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل  اُس فَ َمَعُه الن َ الَْمْسِجِد وَ  ُقْمُت عَلهَْْيِ
فََقاَل َرُسْوُل  .وسلم: "أَْرَسلََك أَبُْو َطلَْحَة؟ "قُلُْت نََعْم  اهلل عليه
ْنَطلَْقُت   :هلل عليه وسلماهلِل صىل ا ْنَطلََق َوا لِمَْن َمَعُه قُْوُمْوا فَا

اَل أَبُْو َطلَْحَة َيا أُم َ ُسلَْيٍم َة فَقَ أَبَا َطلَْح  بَْيَ أَْيِدْيِهْم َحّت َ ِجْئُت 
لَْيَس ِعْنَدنَا  قَْد َجاَء َرُسْولُ  لن َاِس َو اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِا
َل  .َما نُْطِعُمُهْم  ْنَطلََق أَبُْو َطلَْحَة  :قَالَ  .ْت اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم فََقا فَا

أَقَْبَل َرُسْوُل اهلل  فَ  .سلمو اهلل عليه َحّت  لَِقَي َرُسْوَل اهلِل صىل
فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل   . َمَعهُ صىل اهلل عليه وسلم َوأَبُْو َطلَْحةَ 

َما ِعْنَدَك فَأََتْت بَِذلَِك الُْخْبِز   َهلُم ِْي يَا أُم َ ُسلَْيٍم  : عليه وسلم
 :م َ قَالَ ثُ  .هُ تْ َها فَأَدَمَ فَأََمَر بِِه فَُفت َ َوَعَصَرْت أُم ُ ُسلَْيٍم ُعك ة لَ 
اَء اهلُل أَْن يَُقْوَل ثُم َ  فِْيِه َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َما شَ 

ْوا َحّت  َشِبُعْوا ثُم َ َخَرُجْوا ثُم َ  اْئَذْن لَِعَشَرةٍ فَأَِذَن لَُهْم فَأَكَلُ  :قَالَ 
 َخَرُجْوا ثُم َ  ا ثُم َ ّت َ َشِبُعوْ اْئَذْن لَِعَشَرةٍ فَأَِذَن لَُهْم فَأَكَلُْوا حَ  :قَالَ 
 .فَأَكُلُْوا َحّت  َشِبُعْوا ثُم َ َخَرُجْوا اْئَذْن لَِعَشَرةٍ فَأَِذَن لَُهْم  :قَالَ 

ْوُم كُل ُُهْم َوَشِبُعْوا َوالَْقْوُم َسْبُعْوَن أَْو  ثُم َ أذن لَِعَشَرةٍ فَأَكََل الْقَ 
نُْوَن َرُجًَل. ُمت ََفق  عَلَْيهِ    .ثََما

اَل: ُمْسِلٍم أَن َُه قَاَل: "أذَْن لَِعَشَرةٍ "فََدَخلُْوا فَقَ ٍة لِ َي َوِِفْ ِرَوا
نِْيَ رَ  لَِك بِثََما ُجًَل ثُم َ أَكََل "كُلُْوا َوَسم ُْوا اهلَل". فَأَكَلُْوا َحّت  فََعَل ذَ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َوأَْهَل الَْبْيِت َوَتَرَك ُسْؤًرا    .الن َ

َيٍة لِلْبُ َوِِفْ ِروَ   قَاَل: "أَْدِخْل عَلَي َ َعَشَرةً". َحّت  عَد  َخاِري ِ ا
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََجَعلُْت أَْنُظُر َهْل أَْربَِعْيَ   ثُم َ أَكََل الن َ
؟ نََقَص مِ   ْنَها َشْيء 

َيٍة لُِمْسِلٍم: ثُم َ أََخَذ َما بَِقَي فََجَمَعُه ثُم َ دَعَا فِْيهِ  بِا  َوِِفْ ِرَوا
كَ    .ادَ كََما كَاَن فََقاَل: "دُْونَُكْم َهَذا"ِة فَعَ لَْْبَ
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అనస్ (ర) కథనం: అబూ 'త్ల్'హా (ర) 'ఉమ్మమ 
సులైమ్తో ''ప్ర వకత  (స) గొంతుక చాలా బలహీనంగా 
ఉంది. ఆకలితో ఉన్నురని నేనన్నకుంటన్నున్న. మీ 
దగగ ర తినటానికి ఏమైన్న ఉంద్వ?' అని అడిగారు. ఉమమ 
స్తలైెమ్ (ర), 'ఉంది' అన్నురు. ఇలా చపప ఆమ కొనిు 
యవ్వ రొట్టూ లు తీస్తకొని వచిి, తన ఓణీలో ఒక వైెపు 
చుటిూ  న్న చేతిలో పటిూ  రండవ వైెపు భాగానిు న్న తలపై 
ప్గడిలా చుటిూ వేస్మరు. ఇంకా నన్ను ప్ర వకత (స) వదద కు 
ప్ంప్రరు. నేన్న ఆ రొట్టూ లు తీస్తకొని ప్ర వకత  (స) వదద కు 
వెళాళన్న. అపుపడు ప్ర వకత  (స) మసిిద్లో కూరొిని 
ఉన్నురు. చాలామంది ఆయన చుట్టూ  కూరొిని 
ఉన్నురు. నేన్న వారి ముందు నిలబడాాను. ప్ర వకత  (స) 
నన్ను 'అబూ 'తల్'హా నిన్ను ప్ంపంచాడా?' అని 
అడిగారు. నేన్న 'అవునని' అన్నున్న. అత్ను(స) 
అకకడును వారితో 'తినటానికి నిలబడండి,' అని 
అన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇంకా ఇతరులందరూ 
అబూ 'తల్'హా ఇంటికి బయలుదేరారు. నేన్న కూడా 
వారి ముందు ముందు నడిచాన్న. అబూ 'తల్'హా వదద కు 
వెళ్ళళ, వచిినటూ  తెలియ ప్రచటం జరిగంది. అబూ 
'తల్'హా ఉమమ స్తలైెమ్తో, 'ప్ర వకత  (స) వస్తు న్నురు, 
ఆయన వెంట అన్నచరులు కూడా ఉన్నురు. అందరికీ 
తినిపంచినంత సరుకు మనవదద  ల్లదు,' అని అన్నురు. 
ద్వనికి ఉమమ స్తలైెమ్ 'అలాాహ్(త్) మరియు ఆయన 
ప్ర వకత కే బ్రగా తెలుస్త,' అని అన్నురు. అనంతరం 
అబూ 'తల్'హా స్మీగతం ప్లకటానికి ఇంటిన్నండి 
బయటకు వచిి ప్ర వకత  (స)న్న కలిస్మరు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) అబూ 'తల్'హా వెంట వచాిరు. ఆ తరువాత 
ఉమమ స్తలైెమ్! 'మీ దగగ ర ఉను రొట్టూ  తీస్తకురండి,' అని 
అన్నురు. ఆమ తన వదద  ఉను రొట్టూ లన్న తీస్తకు 

వచాిరు. ప్ర వకా (స) అబూ 'తల్'హాన్న ఆ రొట్టూ లన్న 
ముకకలు చేయమని చప్రపరు. రొట్టూ లు ముకకలు 
చేయబడాాయ. ఉమమ స్తలైెమ్ గనెులో న్నండి నెయయ 
తీస్తకొని వచిి పటాూ రు. ఆ తరాీత ప్ర వకత  (స) 
అనుంలో శుభం కోసం దు'ఆ చేస్మరు. ఆ తరువాత ప్ర వకా 
(స) అబూ 'తల్'హాతో 10 మందిని భోజన్ననికి పలవండి 
అని అన్నురు. అతన్న 10 మందిని పలుచుకు 
వచాిరు. వారు కడుపు నిండా తిన్నురు. వారు ల్లచిన 
తరాీత మరో ప్దిమందిని పలిచారు. వారూ కడుపు 

నిండా తిన్నురు. ఆ తరువాత మరో 10 మందిని 
పలవమని అన్నురు. వాళుళ వచిి కడుపునిండా తిని 
వెళ్ళళపోయారు. ఈ విధంగా అన్నచరులందరూ కడుపు 
నిండా తిన్నురు. అపుపడు వారి సంఖయ 70 ల్లక 80 
ఉంటంది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
ముసాిమ్ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 10 
మందిని పలవమన్నురు. వాళుళ వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
వారితో 'అలాాహ్ పేరుతో ప్రర రంభించండి,' అని 
అన్నురు. వారు తిని ల్లచారు. చివరికి 80 మంది వరకు 
కడుపునిండా తిన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 
మరియు ఇంటివారు తిన్నురు. అయతే భోజనం ఇంకా 
మిగల్ల ఉంది. 
బు'ఖారీ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''న్న వదద కు 10 
మందిని తీస్తకురండి అని ప్ర వకత  (స) అన్నురు. ఈ 
విధంగా ప్ర వకత  (స) 40 వరకు లెకకపటాూ రు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత (స) తిన్నురు. భోజనం ఏమాతర ం తగగ నటూ  
చూస్తు  ఉండి పోయాన్న.  
ముసాిమ్ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఆ తరువాత 
మిగలిన భోజన్ననిు ఒకచోట చేరిి, మళీళ దు'ఆ 
చేస్మరు. భోజనం అంతకు ముందు ఉను ప్రిమాణంలో 
ఉనుటేూ  ఉంది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ''దీనిు తీస్తకొని 
ఉంచుకొని తినండి,'' అని అన్నురు. 

 (3/1659)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  42]  - 5909
ِب ُ صىل اهلل ع  َوُهَو  نَاءٍ ليه وسلم بِإِ َوَعْنُه قَاَل: أُِِتَ الن َ
ْوَراِء فََوَضَع يََدهُ ِِف اْلِنَاِء فََجعَ  لز َ َل الَْماُء يَْنُبُع ِمْن بَْيَ  بِا

َ الَْقْوُم قَاَل قََتادَ  أ ةُ: قُلُْت ِْلَنٍَس: كَْم كُْنُتْم؟ أََصاِبِعِه فََتَوض َ
 .لَْيهِ ثِِماَئٍة. ُمت ََفق  عَ قَاَل: ثَََلثُِماَئِة أَْو َزَهاَء ثَََل 

5909. (42) [3/1659- ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'జౌరాఅ' అనే గార మం 
వెళ్ళళ నపుడు, ఆయన వదద కు ఒక గనెు తీస్తకు రావటం 
జరిగంది. ప్ర వకత  (స) తన చేతిని అందులో పటాూ రు. ప్ర వకత  
(స) చేతి వేర ళళ మధయ న్నండి నీళుళ ప్ర వహించ స్మగాయ. 
అనంతరం ప్ర జలందరూ ఆ నీటితో వు'దూ చేస్మరు. 
ఖతాదహ్ (ర) కథనం: నేన్న అనస్ (ర) న్న 'అపుపడు 
మీరు ఎంతమంది ఉన్నురు' అని అడిగాన్న. ద్వనికి 
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అనస్ (ర), '300 ల్లద్వ స్తమారు 300,' అని సమాధానం 
ఇచాిరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
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د ُ اْْليَاِت بَِركًَة نَعُ  اكُن َ  قَاَل:وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد 

ْيًفا ْونََها َتْخِو كُن َا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َوأَْنُتْم َتُعد ُ
ُْطلُُبْوا فَْضلًَة ِمْن َماٍء" اَل: فََقل َ الَْماُء فَقَ  .وسلم ِِفْ َسَفرٍ    ."ا

 ثُم َ قَاَل:  نَاءٍ هُ ِِفْ اْلِ فَجاُءْوا بِإِنَاٍء فِْيِه َماء  قَِلْيل  فَأَْدَخَل يََد 
ُهْوِر الُْمَباَرِك َوالَْْبَ  فَلََقْد َرأَْيُت الَْماَء  .كَِة ِمَن اهلِل""َحي َ َعىَل الط َ

لََقْد   .ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلميَْنُبُع ِمْن بَْيَ أََصاِبِع َرُس  َو
َعاِم َوُهَو يُْؤكَُل. روَ   .ِري ُ ااهُ الُْبخَ كُن َا نَْسَمُع َتْسِبْيَح الط َ

5910. (43) [3/1659- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: మేము 
మహిమలన్న శుభానికి కారకాలుగా భావించే వాళళం. 
మీరు భయపటూ టానికి కారకాలుగా భావిస్తు న్నురు. 
మేము ఒక ప్ర యాణంలో ప్ర వకత  (స) వెంట ఉన్నుం. నీళళ 
కొరత ఏరపడింది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఎకకడి న్నండైెన్న 
కొనిు నీళుళ తీస్తకురమమని ఆదేశించారు. 
అన్నచరులు ప్ర వకత  (స) వదద కు చాలా తకుకవగా నీళుళ 
ఉను గనెున్న తీస్తకువచాిరు. ప్ర వకత  (స) తన చేతిని 
అందులో పటాూ రు. ఇంకా, 'రండి! తొందరగా ఈ 
ప్రిశుభర మైన శుభకరమైన నీటిని తీస్తకోండి. ఈ శుభం 
అలాాహ్(త్) తరఫున్నండే అవతరింప్జేయబడింది.' 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) నీళుళ ప్ర వకత  (స) చేతి 
వేర ళళ మధయన్నండి నీటి ఊటలా ప్ర వహించస్మగాయ. 
మేము భోజనం చేసినపుడు అనుం తస్బీహ్ శబద ం 
వినబడేది. (బు'ఖారీ) 

 (3/1659) [ ) صحيح ( 44]  - 5911
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ا رَ نَ َخَطبَ  :الَ َوَعْن أَِبْ قََتادَةَ قَ

وْ  :فَقالَ  لَْيلََتُكْم َوَتأُْتْوَن الَْماَء إِْن  إِن َُكْم َتِسْْيُ َن َعِشي ََتُكْم َو
أَبُْو  :ْنَطلََق الن َاُس ََل يَلِْوْي أََحد  َعىَل أََحٍد قَالَ َشاَء اهلُل غًَدا فَا

ْبَهار عليه  صىل اهلل قََتادَةَ فََبْيَنَما َرُسْوُل اهللِ  وسلم يَِسْْيُ َحّت  اِ
يْ  ِر ِق فََوَضَع َرأَْسُه ثُم َ قَاَل اِْحَفُظْوا عَلَْيَنا الل َْيَل فََماَل َعِن الط َ

لَ   َمِن اْسَتْيَقَظ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َصََلتَنا فَكَاَن أَو َ
ْمُس ِِفْ َظْهِرهِ  ْركَ :ثُم َ قَالَ  .َوالش َ فَِسْرنَا َحّت  إِذَا َنا بْ بُْوا فََركِ ا

ْمُس نََزَل ثُم َ دَعَ  ْرَتَفَعِت الش َ ا بِِمْيَضأةٍ كَانَْت َمِعَي فِْيَها َشْيء  ا
َ ِمنْ  :قَالَ  .ِمْن َماءٍ  أ َوَبِقَي   :قَالَ  .َها ُوُضْوًءا دُْوَن ُوُضْوءٍ فََتَوض َ

فََسَيُكْوُن  أَتَك ْيَنا ِمْيَض اِْحَفْظ عَلَ  :فِْيَها َشْيء  ِمْن َماٍء ثُم َ قَالَ 
ََلةِ  لص َ  فََصىل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه لََها نَْبأ  ثُم َ أَذ ََن بََِلل  بِا
ْنَتَهْيَنا إِىل  وسلم َرْكَعَتْيِ ثُم َ َصىل  الَْغَداةَ  َوَرِكَب َوَرِكْبَنا َمَعُه فَا

يَا  :ْولُْوَن  يَقُ ْم َشْيٍء َوهُ  الن َاِس ِحْيَ اْمَتد َ الن ََهاُر َوَحِمَي كُل َ 
ََل ُهلَْك عَلَْيُكْم َودَعَا  :فََقالَ  .َرُسْوَل اهلِل َهلَْكَنا َوَعِطْشَنا

لِْمْيَضأةِ فََجَعَل يَُصب ُ َوأَبُْوقََتادَةَ  ْ فَلَْم يَْعُد أَْن َرأَى  بِا  يَْسِقهْْيِ
ب َْوا عَلَْيَها  صىل اهلل  اهللِ  اَل َرُسْولُ فَقَ  .الن َاُس َماُء ِِف الِْمْيَضأةِ َتكَا

فََفَعلُْوا فََجَعَل  :قَالَ  .َوىأَْحِسُنْوا الَْمَْلَ كُل ُُكْم َسُْيْ  :عليه وسلم
ْ َحّت  َما بَِقَي  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصب ُ َوأَْس  ِقهْْيِ

 ِلْ فََقالَ  .َغْْيِْي َوَغْْيُ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ثُم َ َصب َ 
إِن َ َساَِقَ   :قَالَ  .ُقلُْت ََل أَْشَرُب َحّت  َتْشَرَب يَا َرُسْوَل اهللِ ْب فَ اِْشرَ 

َ  :قَالَ  .فََشِربُْت َوَشِرَب  :قَالَ  .الَْقْوِم آِخُرُهْم شربا ََت الن َاُس  فَأ
م ِْيَ ِرَواًء. َرَواهُ ُمْسِلم  َهَكَذا ِِفْ َصِحْيِحِه َوكََذا ِِفْ   الَْماَء َجا

ِمِع اْْلُُصْوِل َوَزادَ ِِف الْمََصاِبْيِح بَْعَد ْيدِ مِ َتاِب الَْح كِ  قَْولِِه  ي ِ َوَجا
   .آِخُرُهْم لَْفَظَة ُشْرًبا

5911. (44) [3/1659 -దృఢం] 
అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా ముందు 
ప్ర సంగస్తు , ''మీరు ఈ రాతిర  మొదటి న్నండి చివరి వరకు 
ప్ర యాణిస్ము రు. అలా్లహ్ కృప్ ఉంటే రేపు నీటి దగగ రకు 
చేరుకుంటారు,'' అని అన్నురు. అనంతరం అందరూ 
బయలు దేరారు. అపుపడు ఒకరిు ఇంకొకరు ప్టిూ ంచు 
కోకుండా ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) కూడా వెళ్ళళ 
పోతున్నురు. అరథ  రాతిర  కాగానే ప్ర వకత  (స) మారాగ నికి ఒక 
ప్ర కక దిగారు. తలగడ వేస్తకొని విశార ంతి 
తీస్తకున్నురు. ఇంకా, 'మా నమా'జు గురించి 
గురుత ంచండి' అని అన్నురు. ఆ తరువాత అందరికంటే 
ముందు ప్ర వకత  (స) మేల్కకన్నురు. అప్పటికి ఎండ 
వీపుపై ప్డస్మగంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వాహన్నలపై 
ఎకకండి అన్నురు. మేము ఎకిక నడవ స్మగాము. 
చివరికి స్తరుయడు చాలా ఎతుు కు చేరుకున్నుడు. 
ప్ర వకత  (స) వాహనంపై న్నండి దిగారు. ప్ర వకత (స) వు'దూ 
చేసే గనెు తెపపంచారు. అది న్న దగగ ర ఉంది. అందులో 
కొనిు నీళుళ మాతర మే ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) ఆ నీటి ద్వీరా 
అతి తకుకవ నీటితో వు'దూ చేస్మరు. గనెులో కొనిు 
నీళుళ మాతర మే మిగలాయ. ప్ర వకత  (స) మా కోసం ఆ 
వు'దూ నీటిని భదర ప్రచి ఉంచండి, ఎందుకంటే తీరలో 
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ఆ గనెుకు ఔనుతయం లభించబోతుంది. ఆ తరువాత 
బిలాల్ (ర), ఫజ్ర్ నమా'జు కోసం అజా'న్ ఇచాిరు. 
ప్ర వకత  (స) రండు రకాతులు స్తనుత్ చదివారు. ఆ 
తరువాత ఫజ్ర్ నమా'జు చదివించారు. ఆ తరాీత 
ప్ర వకత  (స) వాహనంపై ఎకాకరు. మేము కూడా ప్ర వకత  
(స)తో ప్రట మా వాహన్నలపై ఎకాకము. మా కంటే 
ముందుగా దిగ ఉనువారి వదద కు చేరుకున్నుము. 
అప్పటికి చాలా పొదుద  ఎకిక ఉంది. ప్ర తి వస్తు వు వేడిగా 
ఉంది. ప్ర వకత  (స) అన్నచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! మనం ఎండ 
వేడికి న్నశనం అయిపోతాము, ఎందుకంటే అందరికీ తీవర  
ద్వహంగా ఉంది,' అని అనస్మగారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'మీరు న్నశనం ఎంతమాతర ం కారు,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  
(స) ఆ వు'దూ గనెున్న తెపపంచారు, ఇంకా ఆ గనెుతో 
నీటిని తార పంచటం ప్రర రంభించారు. అబూ ఖతాదహ్ 
ప్ర జలకు నీళుళ తార పంచటం ప్రర రంభించారు. అన్నచరు 

లందరూ ఆ గనెులో న్నండి నీళుళ ప్డటం చూడగానే ఆ 
గనెుపై విరుచుకుప్డాారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) నిద్వ 

నంగా రండి, నీళుళ అందరికీ లభిస్ము య. వెంటనే ప్ర జలు 
నిద్వనంగా వయవహరించారు. ఆ తరాీత ప్ర వకత  (స) 
నీళుళ వేయటం, నేన్న నీళుళ తార గంచటం ప్రర రం 
భించాన్న. చివరికి అందరూ సంతృపు గా నీళుళ తార గారు. 
నేనూ మరియు ప్ర వకత  (స) తప్ప అందరూ నీళుళ 
తార గారు. ప్ర వకత  (స) నీలుళ పోసి నీళుళ తార గు అన్నురు. 
ద్వనికి నేన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు తార గే వరకు నేన్న 
తార గల్లన్న,' అని అన్నున్న. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 
'ప్ర జలకు  తార గంచేవాడు చివరివయకిత  అవుతాడు.' అంటే 
'ప్ర జలకు తార పంచేవాడు అందరి తరువాత తార గు 

తాడు,' అని అన్నురు. నేన్న తార గాన్న, ప్ర వకత  (స) 
తార గారు. ఆ తరువాత నీరు ఉను చోటకు చేరు 

కునుపుపడు మాలో ప్ర తి ఒకకరూ తృపు గా నీళుళ తార గ, 
విశార ంతి తీస్తకొని ఉన్నురు. 26  ('స'హీ'హ్ ముసాిమ్)  

 

26) వివరణ-5911: త్బూక్ అనేది ఒక ప్టూ ణం పేరు. ఇది 

మదీనహ్ న్నండి 465 మైళళ దూరంలో ఉంది. 9వ హిజ్రర , 

రజబ్ నెలలో ప్ర వకత  (స) యుదధ ం కోసం ఇసా్మమీయ 

సైనయంతో అకకడికి వెళాళరు. ఇందులో లక్షమ్ంది 

సైన్నకులు ప్రల్కగ న్నురు. ఇది ప్ర వకత  (స) చివరి యుదధ ం. 

 (3/1660) [ ) صحيح ( 45]  - 5912
 ْ ْيَرةَ قَاَل: لَم َا كَاَن يَْوُم َغْزَوةِ َتُبْوَك أََصاَب  وَعْن أَِب  الن َاَس ُهَر

َواِدِهْم ثُم َ  َمَجاَعة  فََقاَل ُعَمُر: يَا َرُسْوَل اهلِل اُْدُعُهْم بَِفْضِل أَزْ 
كَِة فََقاَل: نََعْم قَاَل فََدعَا بِِنْطٍع  لَْْبَ فَُبِسَط اْدعُ اهلَل لَُهْم عَلَْيَها بِا

ِ  ثُم َ  ُجُل يَِجْيُء بَِكف   ذَُرةٍ  دَعَا بَِفْضِل أَْزَواِدِهْم فََجَعَل الر َ
يَْجْيُء اْْلَخُر بِِكْسَرةٍ َحّت   ِ َتْمٍر َو يَِجْيُء اْْلَخُر بَِكف  اْجَتَمَع   َو

ْطِع َشْيء  يَِسْْي  فََدعَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعىَل الن ِ
كَةِ  لَْْبَ ْ َحّت َ خُ  :ثُم َ قَالَ  بِا   ُذْوا ِِف أَْوعَِيِتكُْم فَأََخُذْوا ِِفْ أَْوِعَيهَِتِ

 َشِبُعْوا فَأَكَلُْوا َحّت   :َما َتَركُْوا ِِف الَْعْسَكِر َوعَاًء إَِل  َملَُؤْوهُ قَالَ 
َوفَِضلْت فَْضلَة  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْشَهُد  

ْ َرُسْوُل اهلِل ََل يَلَْق اهلل بِِهَما َعْبد  َغْْيَ   إَِل َ اهللُ أَْن ََل إِلَهَ  َشاٍك   َوأَِن ِ
   .. َرَواهُ ُمْسِلم  "فَُيْحَجَب َعِن الَْجن َةِ 

5912. (45) [3/1660 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం : ప్ర వకత  (స)కు 'జైనబ్ (ర్)తో న్నకా'హ్ 
జరిగంది. మా తలాిగారు ఉమమ స్తలైెమ్ ఖరిూరం, 
నెయయ, ప్నీర్లు కలిప మలీదహ్ చేసి ఒక గనెులో పటిూ  
నన్ను అనస్! దీనిు ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్తకొని వెళుళ, 
ఇంకా మా అమమగారు తమరికి ప్ంపంచారు అని చపప, 
ఇంకా న్న తరఫున సలామ్ చపుప అని చపప ప్ంప్రరు. 
అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళళ మా అమమగారు 
చపపనదంతా చప్రపన్న. ప్ర వకత  (స) ద్వనిు అకకడ ఉంచు 
అని ప్లికి, 'ఫలాన్న, ఫలాన్న వయకుత లన్న పలుచుకు రా, 
ఇంకా ద్వరిలో నీకు కలసిన వారిని కూడా పలుచుకు రా,' 
అని అన్నురు. అనంతరం నేన్న వెళాళన్న. పలవమని 
చపపన వారిని, నన్ను కలిసిన వారిని పలుచుకు 

వచాిన్న. నేన్న ఇంటికి తిరిగ వచిి చూసేు  ఇలాు ప్ర జలతో 
నిండి ఉంది. అనస్ (ర)న్న, 'మీరంతా ఎంతమంది 
ఉన్నురు,' అని ప్ర శిుంచడం జరిగంది. ద్వనికి అతన్న, 
'స్తమారు 300 మంది,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) ఆ మలీదహ్పై తన చేయని ఉంచారు. శుభం 
కోసం దు'ఆ చేస్మరు. ఆ తరువాత 10 మందిని 
పలిచారు. వాళుళ అందులో న్నండి తినస్మగారు. ప్ర వకత  
(స) వారితో తినే ముందు అలాాహ్ (త్)న్న సమరించండి 
అని, ప్ర తి వయకిత  తన ముందు న్నండి తిన్నలని చబుతూ 
పోయారు. ప్ది మంది తిని వెళ్ళళన తరాీత 10 మంది 
తినటానికి వచేి వారు. అందరూ తృపు గా తిన్నురు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స), 'అనస్! ఈ గనెున్న తీస్తకో,' 
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అన్నురు. అయతే ఆ గనెు తీసినపుడు అందులో 
మలీదహ్ అధికంగా ఉందో, ల్లక కంచం ఎతిు నపుడు 
అందులో అనుం ఎకుకవగా ఉందో తెలియదు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1661)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  46]  - 5913
ِب ُ صىل اهلل ع ا بَِزْيَنَب  ْوًس ليه وسلم ُعرُ َوَعْن أَنٍَس: كَاَن الن َ
َسَمٍن َوأَقٍِط فََصَنَعْت َحْيًسا  فََعِمَدُت أُم ِْي أُم ُ ُسلَْيٍم إِىل َتْمٍر وَ 

لَْت  .فََجَعلَْتُه ِِف َتْورٍ  اِذَْهْب بَِهَذا إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل  يَا أَنَس :فََقا
 َك ئُ رِ َوِهَي ُتقْ  بََعثَْت بَِهَذا إِلَْيَك أُم ِْي  :اهلل عليه وسلم فَُقْل 

ََلَم َوَتُقْوُل إِن َ َهَذا لََك ِمن َا قَِلْيل  يَا   :َرُسْوَل اهلِل قَالَ الس َ
فَاْدعُ ِلْ فََُلنًا َوفََُلًنا فََقاَل َضْعُه ثُم َ قَاَل اِذَْهْب  : فَُقلُْت  فََذَهْبُت 

  ْن مَ ْن َسّم  وَ َوفََُلنًا ِرَجاًَل َسم َاُهْم َواْدعُ َمْن لَِقْيَت فََدَعْوُت مَ 
ُكْم  قِيْ  .فََرَجْعتث فَإِذَا الَْبْيُت غَاص   بِأَْهلِهِ   لَِقْيُت  َل ِْلَنٍَس عََددُ

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  كَانُْوا؟ قَاَل ُزَهاُء ثَََلِث ِماَئٍة. فََرأَْيُت الن َ 
 َجَعَل َوَضَع يََدهُ َعىَل تِلَْك الِْحْيَسِة َوَتكَل ََم بَِما َشاَء اهلُل ثُم َ 

ُ عُ ْد يَ  َيُقْوُل لَُهْم: "ا ُكُرْوا اْسَم  ْو َعَشَرةً َعَشَرةً يَأْكُلُْوَن ِمْنُه َو ذْ
لَْيأْكُْل كُل ُ َرُجٍل ِمم َا يَِلْيِه" َ  .اهلِل َو لُْوا َحّت َ َشِبُعْوا. قَاَل: فَأَك

َ  قَالَ  .فََخَرَجْت َطائَِفة  َودََخلَْت َطائَِفة  َحّت  أَكَلُْوا كُل ُُهْم   ُس نَ ِلْ َيا أ
ْرفَْع. فََرفَْعُت فََما أَْدِرْي ِحْيَ َوَضْعُت كَاَن أَكْ  ثََر أَْم ِحْيَ َرفَْعُت.  اِ

   .ُمت ََفق  عَلَْيهِ 
5913. (46) [3/1661 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: తబూక్ యుదధ ంన్నడు, 
ప్ర జలకు చాలా తీవర  ఆకలిగా ఉండేది. అపుపడు 'ఉమర్ 
(ర), 'ప్ర వకాత ! తమరు ప్ర జలన్న వారి దగగ ర మిగలి ఉను 
ఆహారానిు తెపపంచి, వాటిపై శుభం కోసం దు'ఆ చేసేు  
బ్రగుణుణ ' అని అన్నురు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'మంచిది,' 
అని అన్నురు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) చరమం చాప్ 
తెపపంచారు. ద్వనిు ప్రచటం జరిగంది. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) ప్ర జలన్న వారి మిగలిన ఆహారా లనిుటినీ 
తీస్తకురమమని ఆదేశించారు. కొందరు పడికెడు 
యవా్లు, కొందరు పడికెడు ఖరిూరాలు కొందరు రొట్టూ  
ముకకలు తీస్తకువచాిరు. ఈ విధంగా చాప్పై కొనిు 
వస్తు వులు చేరిటం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) శుభం కోసం 
దు'ఆ చేస్మరు. ఆ తరువాత మీ గనెులాోక్త తీస్తకోండి 
అన్నురు. అనంతరం ప్ర జలు తమతమ పాేటాలో 
నింపుకున్నురు. సైనయంలో ఉనువారందరూ తమ 
గనెులాో, కంచాలాో నింపుకున్నురు. ఆ తరువాత 

సైనయమంతా కడుపు నిండా ఆరగంచింది. ఇంకా చాలా 
అనుం మిగలింది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), 'అలాాహ్ 
తప్ప ఆరాధుయలెవరూ ల్లరని, నేన్న అలాాహ్(త్) 
ప్ర వకత నని స్మక్షయం ఇస్తు న్నున్న. ఎవరైన్న ఎటవంటి 
సందేహం ల్లకుండా ఈ రండు విషయాలన్న విశీసిసేు , 
స్వీకరిసేు , అలాాహ్(త్)న్న కలుస్తకునుపుపడు అతడు 
సీరగ ంలో వెళళకుండా ఆప్డం జరగదు,' అని 
ప్ర వ్చించ్తరు.'' (ముసాిమ్)  

 (3/1661)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  47]  - 5914
قَاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  اِبرٍ جَ َوَعْن 

 َ ِب ُ نَا َعىَل نَاِضٍح لََنا قَْد أَْعَيا فَََل يَكَادُ يَِسْْيُ فََتََلَحَق ِبَ ال َوأ ن َ
قُلُْت : قَْدَعيي   .َما لَِبِعْْيَِك  :فََقاَل ِلْ  .صىل اهلل عليه وسلم

يه وسلم فََزَجَرهُ َودَعَا لَُه فََما َزاَل  هلل عل ا  اهلِل صىل فََتَخل ََف َرُسْولُ 
َك بَْيَ يََدِي ا اَمَها يَِسْْيُ فََقاَل ِلْ كَْيَف َتَرى بَِعْْيَ ْلِبِِل قُد َ

أَفََتِبْيُعِنْيِه بُِوقِي ٍَة.   :قَالَ  .بَِخْْيٍ قَْد أََصاَبْتُه بََركَُتَك  قُلُْت  :قَالَ 
ِرهِ َحّت  الْمَِدْيَنَة فَلَم َا قَِدَم َرُسْوُل اهلِل   َظهْ رَ  ِلْ فََقافَِبَعُتُه َعىَل أَْن 

لَْبِعْْيِ فَأَْعَطاِِنْ  صىل لَْمِدْيَنُة غََدْوُت عَلَْيِه بِا َ اهلل عليه وسلم ا
. ُمت ََفق  عَلَْيهِ ثَمَ   .َنُه َوَرد َهُ عَلَي َ

5914. (47) [3/1661 -ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: నేన్న ఒక యుదధ ంలో ప్ర వకత  (స) 
వెంట ఉన్నున్న. నేన్న నీళుళ తోడే ఒక బలహీనమైన 
ఒంట్టపై కూరుిని ఉన్నున్న. అది చాలా అలసి 
పోయంది, నడవల్లకపోతుంది. ప్ర వకత  (స)నన్ను కలిస్మరు. 
'నీ ఒంట్టకు ఏమయంది?' అని అడిగారు. ద్వనికి నేన్న, 
'అలసిపోయంది,' అని అన్నున్న. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 
వెనకికతగాగ రు. ప్ర వకత (స) ఒంట్టన్న తోలి, ద్వని గురించి 
దు'ఆ చేస్మరు. వెంటనే ఆ ఒంట్ట ఒంట్టలనిుంటి కంటే 
ముందు నడిచేది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), 'నీ ఒంట్ట ఎలా 
నడుస్తు ందని,' అడిగారు. ద్వనికి నేన్న, 'బ్రగా 
నడుస్తు ంది, ద్వనికి మీ శుభవచన్నలు తగలాయ,' అని 
అన్నున్న. అపుపడు ప్ర వకత  (స) న్నతో, 'ఆ ఒంట్టన్న ఒక 
'ఊఖయకి అముమతావా,' అన్నురు. అయతే నేన్న 
మదీనహ్ వరకు ద్వనిపై ప్ర యాణిస్ము న్న అనే షరతుతో 
ప్ర వకత  (స)కు అమిమవేస్మన్న. మదీనహ్ చేరిన తరాీత 
ఉదయం నేన్న ఆ ఒంట్టన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్తకొని 
వెళాళన్న. ప్ర వకత  (స) ద్వని వెల ఇచాిరు, ఇంకా ఒంట్టన్న 
కూడా తిరిగ ఇచిివేస్మరు. (బు'ఖారీ) 
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اعِِدي ِ قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل   َوَعْن أَِبْ ُحمَْيِد الس َ
اهلل عليه وسلم َغْزَوةَ َتُبْوَك فَأََتْيَنا َواِدَي الُْقَرى َعىَل َحِدْيَقِة  

  عليه وسلم:  صىل اهلل َرُسْوُل اهللِ  َِلْمَرأَةٍ فََقالَ 
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  "اُْخُرُصْوَها"فََخَرْصَناَها َوَخَرَصَها 

نَْرِجَع إِلَْيَك إِْن َشاَء وسلم َعَشَرةَ أَْوُسٍق َوقَاَل: "أَْحِصْيَها َحّت  
ْنَطلَْقَنا َحّت َ قَِدْمَنا َتُبْوَك  .اهلُل"    صىل اهلل فََقاَل َرُسْوُل اهللِ  .َوا

ََل يَُقْم فِْيَها "َسَتُهب ُ عَلَْيُكُم الل َْيلََة ِرْيح  َشِدْيَدة  فَ  :عليه وسلم
َل  ُه " فََهب َْت ِرْيح   أََحد  ِمْنُكْم فََمْن كَاَن لَُه بَِعْْي  فَلَْيُشد ُ ِعَقا

ْيُح َحّت َ أَلَْقْتُه بَِجَبلَ  .َشِدْيَدة   ِ   .ْي َطَيٍئ فََقاَم َرُجل  فََحَملَْتُه الر 
ُل اهلِل صىل اهلل  فََسأََل َرُسوْ  .َبلَْنا َحّت  قَِدْمَنا َواِدَي الُْقَرىم َ أَقْثُ 

لَْمْرأَةَ َعْن َحِدْيَقِتَها كَْم بَلََغ ثََمرُ  :عليه وسلم َ لَْت ا   :َها فََقا
 .َعَشَرةَ أَْوُسٍق. ُمت ََفق  عَلَْيِه 

5915. (48) [3/1662-  ఏకీభవిత్ం]  
అబూ 'హుమైద్ స్మ'యదీ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) 
వెంట తబూక్ యుద్వధ నికి బయలుదేరాము. మేము 
ఖురాఅ' లోయలో ఒక మహిళ తోటలోనికి చేరాము. 
ప్ర వకత  (స) ''లెకకపటిూ  చప్పండి, ఈ తోటలో ఎనిు ప్ళుళ 
ఉండవచుి,'' అని అన్నురు. మేమందరం తమత్మ 
అభిప్రర యాల ప్ర కారం, '10 వసఖ్లు ఉంటాయని' 
అన్నుం. ఆ తరువాత ఆ మహిళతో, 'న్నవుీ వీటిని 
తూచుకో, మేము మళీళ వస్ము ము, ఇన్ష్టఅలాాహ్,' అని 
ప్ర వకత  (స) అన్నురు. అకకడి న్నండి బయలుదేరి మేము 
తబూక్ చేరుకును తరువాత ప్ర వకత  (స), 'ఈ రోజు రాతిర  
తీవర మైన తుఫాన్న వస్తు ందని,' అన్నురు. అయతే 
రాతిర పూట ఎవరూ నిలబడకూడదు. ఒంట్ట ఉనువారు 
ద్వనిు తార డుతో గటిూ గా కటిూ  వేయాలి,' అని అన్నురు. 
అనంతరం తీవర మైన స్తడిగాలి వచిింది. ఒక వయకిత  
నిలబడాాడు. స్తడిగాలి అతనిు ఎతుు కొని పోయ 
బనూతైె వరగ ం ఉను రండు కొండల మధయ విసిరి వేసింది. 
మేము తబూక్ న్నండి తిరిగ మదీనహ్ బయలుదేరి 
ఖురాఅ' లోయ చేరుకున్నుము. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఆ 
మహిళతో, 'ఈ తోటలో ఎనిు ప్ళుళ అయాయయ,' అని 

అడిగారు. ద్వనికి ఆ మహిళ, '10 వసఖ్ల ప్ళుళ 
ఉన్నుయని,' చపపంది.  27  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
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ه وسلم: وَعْن أَِبْ ذَر ٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي

اُط فَإِذَا َسَتْفَتُحْوَن ِمْصَر َوِهَي أََرض  يَُسّم َ فِْيَها الِْقْْيَ ُكْم "إِن َ 
ًة  فََتْحُتُمْوَها فَأَْحِسُنْوا إِىل أَْهِلَها فَإِن َ لََها ِذم َةً   َوَرِحًما أَْو قَاَل: ِذم َ

 ْخُرْج الَِبَنٍة فَ  َوِصْهًرا فَإِذَا َرأَْيُتْم َرُجلَْيِ يَْخَتِصمَاِن ِِف َمْوِضِع 
ْحمِن بِْن ُشَرْحبِ  ْيَل بِْن َحَسَنَة  ِمْنَها". قَاَل: فََرأَْيُت َعْبَد الر َ
 .َها. َرَواهُ ُمْسِلم  َوأََخاهُ يَْخَتِصَماِن ِِف َمْوِضِع لَِبَنٍة فََخَرْجُت ِمنْ 

5916. (49) [3/1662-దృఢం]  
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అతి 
తీరలో మీరు ఈజిపుట ను జయిస్మత రు. అకకడ ఖీరా'త్ 
ఉంది. మీరు ఈజిపుూ న్న జయసేు  అకకడి ప్ర జల ప్టా 
మంచిగా వయవహరించాలి. ఎందుకంటే వారికి రక్షణ 
ఉంది. వారితో బంధుతీం ఉంది. ల్లద్వ వారికి రక్షణ 
ఉంది, వారితో మేనరికం సంబంధం ఉంది,'' అని 
అన్నురు. కాని మీరు ఇదద రు వయకుత లు ఒకక ఇటకంత 
సథ లం విషయంలో వివాదప్డితే, మీరు అకకడి న్నండి 
వెళ్ళళపోవాలి. అబూ జ'ర్ (ర) నేన్న అబుద రర 'హామన్ బిన్ 
షర్జిల్ బిన్ 'హసనహ్ మరియు అతని సోదరుడు 
రబీ'అహ్న్న ఒకక ఇటకంత సథ లం విషయంలో 
వివాదప్డుతుండగా చూస్మన్న. వెంటనే నేను అకకడి 
న్నండి వెళ్ళళపోయాన్న,'' అని అన్నురు. 28 (ముసాిమ్) 

 

27) వివరణ-5915: ఈ 'హదీస్త'లో ప్ర వకత  (స) యొకక 

మూడు మహిమలు ప్ర స్ము వించబడాాయ. 1. చటూ పై ఉను 

ప్ళళన్న సరిగాగ  నిరాథ రించారు. 2.తుఫాన్న గాలి. 3. ప్ర వకత  

(స) మాట వినకుండా నిలబడిన వయకిత ని స్తడిగాలి విసిరి 

ప్రరేసింది. 

28) వివరణ-5916: ఖీరా'త్ ఒక నాణం పేరు. ఇది ఒక 

దీన్నరుకు 24వ వంతు. ఖీరాత్ ప్ర స్ము వన ఎందుకు వచిిం 

దంటే ఇకకడి ప్ర జలు చాలా నీచులు. దీని చిహుం 

ఏమిటంటే, వారి న్నలుకపై ఖీరాత్ మాతర మే ఉండేది. 

ఈజిపుూ  ప్ర జలప్టా మంచిగా ప్ర వరిత ంచాలంటే, దీనికి రండు 

ప్ర తేయకతలు ఉన్నుయ. ఒకటి ప్ర వకత  (స) కుమారుడు 

ఇబార హీమ్ బాన్నసరాలు మారియ ఖిబి్తయహ్ గరాం 

న్నండి జనిమంచారు. ఈమ ఈజిపుూ కు చందినది. 

ఈవిధంగా ఈజిపుూ  వారు ప్ర వకత  (స)కు మామ తరఫు 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2088 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
 ( 3/1663)[ ) صحيح (  50] - 5917

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ِِفْ وَعْن ُحَذْيَفَة عَ  ِن الن َ
َيٍة قَالَ  ِفًقا ََل يَْدُخلُْوَن أَْصَحاِبْ َوِِفْ ِرَوا ْثَنا َعشَر ُمَنا ِِتْ اِ : ِِفْ أُم َ

 .ُل ِِف َسم ِ الِْخَياِط َجمَ اْل  َحّت  يَِلَج الَْجن ََة َوََل يَِجُدْوَن ِرْيَحَها 
 ُ ْ َتْكِفهْْيِ نَِيَة ِمهَْنُ بَْيلَُة َسَراج  ِمْن نَاٍر يَْظَهُر ِِفْ  ثََما الد ُ
ِفِهْم َحّت  َتْنُجَم ِِفْ    .. َرَواهُ ُمْسِلم  "  ُصُدْوِرِهْم أَْكَتا

َيَة  "َْلُْعِطَي َ َهِذهِ  َوَسَنْذكُُرَحِدْيَث َسْهِل بِْن َسْعٍد: ا  ا"ًد غَ الر َ
َمْن  " ُث َجاِبرٍ َوَحِديْ  .َرِضَي اهلُل َعْنهُ  "بَاِب َمَناقِِب عَلٍِي" ِِفْ 

ِمِع الَْمَناقِِب" إِْن َشا  .َء اهلُل َتَعاىليَْصعُد الث َِني َة" ِِفْ "بَاِب َجا
5917. (50) [3/1663- దృఢం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న అన్న 

చరులాో, మరో ఉలా్లఖనంలో న్న అన్నచర సమాజంలో 12 
మంది కప్టాచారులు ఉంటారు. స్తది రంధర ం న్నండి 
ఒంట్ట వెళళనంతవరకు వాళుళ సీరగ ంలో ప్ర వేశించల్లరు. 
ఇంకా సీరగ  స్తవాసనన్న కూడా పొందల్లరు. వీరిలో 8 
మందిని దబీల సంహరిస్తత ంది. దబీల అంటే ఒక అగు 
జాీల. అది వారి భుజాలపై పుట్లట తుంది. రొముమ భాగం 
వైెపుకు వస్తత ంది. 29  (ముసాిమ్) 

----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం ا

 (3/1663)[ ) صحيح (  51]  - 5918
اِم َوَخَرَج َمَعُه  َعْن أَِبْ ُمْوََس قَاَل: َخَرَج أَبُْو َطا لٍِب إِىل الش َ

ْيٍش فَلَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ أَْشَياٍخ ِمْن قَُر  ْوام َا أَْشَرفُ الن َ
لَُهْم فََخَرَج إِ  اِهِب َهَبُطْوا فََحل ُْوا ِرَحا اِهُب َوكَانُْوا َعىَل الر َ ُ الر َ لهَْْيِ

ْوَن بِِه فَََل يَْخُرُج إِلَ  لَِك يَُمر ُ ْ قَْبَل ذَ فَُهْم يَُحل ُْوَن  :قَالَ  .هْْيِ
 

వారవుతారు. రండవది, ఇస్మమ'యీల్ (అ) తలాి 

ఈజిపుూ కు చందినవారు. అందువలా ఈజిపుూ  వారి ప్టా 

మంచిగా ప్ర వరిత ంచమన్నురు. ఈజిపుట  'ఉమ్ర్ (ర్) 

కాలంల్ల జయించడం జరిగ్నంది. అబూ జ'ర్ (ర) అకకడ 

ఉను కాలంలో ఇదద రు వయకుత లు ఒకక ఇటకంత 

ప్ర దేశానిు గురించి వివాదప్డటం చూస్మరు. వెంటనే 

ఈజిపుూ  వదలి వెళ్ళళపోయారు. 

29) వివరణ-5917: అంటే వారిలో 8 మంది పాేగు వాయధితో 

మరణిస్ము రు. దుబుల్ అంటే కషూ ం, ఆప్ద అని కూడా 

అరథ ం వస్తు ంది. 

 َ اِهُب َحّت  َجاَء فَأ لَُهْم فَجَعَل يََتَخل َلُُهُم الر َ ْوِل ُس رَ َخَذ بَِيِد ِرَحا
لَمِ  :قَالَ  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْيَ َهَذا َرُسْوُل  َهَذا َسي ُِد الَْعا

لَِمْيَ  لَِمْيَ يَْبَعثُُه اهلُل َرْحَمة لِلَْعا أَْشَياخ  ِمْن   : فََقاَل لَهُ  .َرب ِ الَْعا
ْيٍش َما عَِلُمَك    لَْم  الَْعَقَبةِ  إِن َُكْم ِحْيَ أَْشَرفُْتْم ِمَن  :فََقالَ  .قَُر

 َ ْ  َخر َ َساِجًدا َوََل يَْسُج  يَْبَق َشَجر  َوََل َحَجر  إَِل  َداِن إَِل َ لَِنِب ٍ َوإِِن ِ
ةِ أَْسَفَل ِمْن   ُغْضُرْوِف كَِتِفِه ِمثَْل الت ُف َاَحِة  أَْعِرفُُه بَِخاَتِم الن ُُبو َ

ًما َ فَلَم َا أََتاهُ  .ثُم َ َرَجَع فََصَنَع لَُهْم َطَعا ُهَو ِِفْ َرْعَيِة َن اْم بِِه َوك
َمُة ُتِظل ُهُ أَْرِسلُْوا إِلَْيِه فَ  :فََقالَ  .اْلِبِِل  فَلَم َا دَنَا  .أَقَْبَل َوعَلَْيِه َغَما

َجَرةِ ِمَن الَْقْوِم َوَجَدُهْم  فَلَم َا َجلََس َماَل  . قَْد َسَبُقْوهُ إِىل ِِفِْء الش َ
َجَرةِ عَلَْيهِ  ْنُظرُ  :الَ فَقَ  .ِِفُْء الش َ ُ َجَرةِ َماَل عَلَْيهِ  ْوا ا  .إىَِل َِفِْء الش َ
لِي ُهُ  فََقاَل أَْنُشُدكُْم  لٍِب فَلَْم يََزْل  .بِاهلِل أَي ُُكْم َو لُْوا أَبُْو َطا قَا

لٍِب َوَبَعَث َمَعُه أَبُْو َبْكٍر بََِلًَل َوَزو َدَُه يَُناِشُدهُ  َحّت َ َرد َهُ أَبُْو َطا
اِهُب ِمَن ا ِمِزي ُ ز َ ل ْلَكْعِك َواالر َ ْ  .ْيِت. َرَواهُ الّت ِ

5918. (51) [3/1663- దృఢం] 
అబూ మూస్మ అష్'అరీ (ర) కథనం: అబూ 'తాలిబ్ 
సిరియా వెళాళరు. ప్ర వకత  (స) మరికొందరు ఖురైష్ 
ప్ర ముఖులు ఆయనతో వెళాళరు. ఒక కైెరసు వ ప్ండితుని 
(రాహిబ్) వదద కు వెళాళరు. అతని పేరు బు'హైెరహ్. 
అందరూ తమ తమ మావటీలు విపపవేస్మరు. ఆ కైెరసు వ 
ప్ండితుడు వారిని కలవడానికి వచాిడు. అంతకు 
ముందు ఎనుడూ వారు అటగా వచిి అతని వదద  
బసచేసినపుడు కలవడానికి రాల్లదు. ఉలా్లఖనకరత  
కథనం: ప్ర జలు తమ ఒంట్టల మావటిలు 
విపుపతున్నురు. ఆ కైెరసు వ  ప్ండితుడు వారిలో 
ఎవరినో వెతుకుతున్నుడు. చివరికి అతన్న ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచాిడు. ప్ర వకత  (స) చేయ ప్టూ కొని, 'ఇతడే 
సరీలోక న్నయకుడు, ఇతడే సమసు లోకాల ప్ర భువు 
యొకక ప్ర వకత , అలాాహ్ (త్) సరీమానవాళ్ళ కొరకు 
కారుణయంగా ప్ంపంది ఇతనేు,' అని అన్నుడు. ఖురైష్ 
ప్ర ముఖులు నీకెలా తెలుస్త,' అని అతనిు అడిగారు. 
ద్వనికతడు, 'మీరు కొండపై న్నండి దిగుతునుపుపడు 
చటా, రాళుళ సజాద  చేయస్మగాయ. చటా, రాళుళ 
మహాప్ర వకతకు తప్ు మరవరికీ సజాద  చేయవు. అంతే 
కాదు, ఇతనిు నేన్న దైవదౌతయ ముదర ద్వీరా కూడా 
గురిత ంచాన్న. అది అతని భుజం ఎముక కిర ంద ఏపల్ 
ప్ండులా ఉంది.' ఆ తరువాత ఆ ప్ండితుడు తిరిగ 
వెళ్ళళపోయాడు.  ఆ బిడారు వారందరి కొరకు భోజనం 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2089 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
తయారుచేసి తెచాిడు. అతడు వచిినపుడు ప్ర వకత  
(స) ఒంట్టన్న మేప్టానికి వెళ్ళళ ఉన్నురు. అపుపడు ఆ 
ప్ండితుడు, 'అతనిు పలుచుకురండి,' అని అన్నుడు. 
అనంతరం ప్ర వకత  (స) వచాిరు. ప్ర వకత  (స)పై ఒక మేఘం 
నీడ కలిపంచి ఉంది. ప్ర జల వదద కు వచిి చూసేసరికి 
ప్ర జలు చటూ నీడ కిర ంద కూరుిన్నురు. మరకకడా 
నీడల్లదు. ప్ర వకత  (స) నీడ ల్లనిచోట కూరోిగానే చటూ  
అతనివైెపు వంగంది. అది చూచిన ప్ండితుడు, 'ఈ 
చటూ  నీడన్న చూడండి అతని వైెపు వంగపోయంది.' ఆ 
తరువాత ఆ వయకిత , 'అలా్లహ్(త్) స్మకిి! మీలో ఇతని 
సంరక్షకులెవరు?' అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర జలు, 
'అబూ 'తాలిబ్,' అని అన్నురు. ఆ ప్ండితుడు  
అతనితో, 'ఇతనిు మకకహ్ ప్ంపవేయండి,' అని 
అన్నుడు. అనంతరం అబూ 'తాలిబ్ ప్ర వకత  (స)న్న 
మకకహ్ ప్ంపవేశారు. అబూ బక్ర్ (ర) ప్ర వకత  (స)వెంట 
బిలాల్న్న ప్ంపంచారు. ఇంకా ఆ ప్ండితుడు ప్ర వకత  (స) 
కోసం రొట్టూ , నెయయ, ప్ర యాణసదద నూ ఇచాిడు.30  

(తిరిమజి') 
 (3/1664) [ ) لم تتم دراسته ( 52]  - 5919

لٍِب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ َوَعْن عَلِِي بِْن  كُْنُت َمَع الن َِب َ   : أَِبْ َطا
َواِحْيَها فََما ْعِض نَ  بَ َخَرْجَنا ِِفْ صىل اهلل عليه وسلم بَِمك ََة فَ 

ََلُم عَلَْيَك يَا َرُسْوَل  اْسَتْقَبلَُه َجَبل  َوََل َشَجر  إَِل َ   َوُهَو يَُقْوُل: الس َ
ِمذِ  اهلِل. َرَواهُ  ْ َرِمي ُ الّت ِ ا  ي ُ َوالد َ

5919. (52) [3/1664 -అప్రిశోధిత్ం] 
'అలీ బిన్ అబీ 'తాలిబ్ (ర) కథనం: నేన్న మకకహ్లో 
ప్ర వకత  (స) వెంట ఉన్నున్న. ఒకరోజు మేము మకకహ్ 
చుటూ  ప్ర కకల ప్రర ంతంలోనికి వెళాళము. ద్వరిలో కనబడే 
రాళుళ, చటా అసాలాము అలైెక యా రస్తలులాాహ్ 
అని ప్లికాయ. (తిరిమజి', ద్వరీమ) 

 (3/1664)[ ) صحيح (  53]  - 5920
 

30) వివరణ-5918: ప్ండితులు జ'జ్రీ ఈ 'హదీస్త'న్న 

ప్రర మాణికమైనదిగా పేరొకన్నురు. ఈ 'హదీస్త'లో అబూ 

బకర్ (ర) ప్ర స్ము వన న్నండి చివరి వరకు ఉనుదంతా 

ఉలా్లఖనకరత  పొరప్రట, హాఫిజ్ ఇబ్ను 'హజర్ ఈ 'హదీస్త' 

ఉలా్లఖనకరత ల గురించి వారందరూ సతయవంతుల్లనని 

పేరొకన్నురు. 

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم ْل  وَعْن أَنٍَس أَن َ الن َ ْيلََة  اِق لَ ُْبَ أُِِتَ بِا
ْيُل:  .عَلَْيهِ أُْسِرَي بِِه ُملَْجًما ُمْسَرًجا فَاْسَتْصَعَب  فََقاَل لَُه ِجْْبَ

ِكَبَك أََحد  أَْكَرُم َعىَل اهلِل ِمْنُه أَبُِمَحم ٍَد َتْفَعُل َهَذا؟ قَاَل: فََما رَ 
ِمِذي ُ َوقَالَ  ْ يْ  ث  يْ  َهَذا َحدِ قَاَل: فَاْرفَض َ َعَرقًا. َرَواهُ الّت ِ   .ب  َغِر

5920. (53) [3/1664- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మే'అరాజ్ రాతిర  ప్ర వకత  (స) కోసం 
బురార ఖ్ తీస్తకురావటం జరిగంది. ద్వనికి జీన్న, కళ్ళం 
చేరిి ఉన్నుయ. ప్ర వకత  (స) ద్వనిపై ఎకకదలచు 
కునుపుపడు అది వయాయరంగా కదలస్మగంది. ప్ర వకత  
(స)కు ద్వనిపై ఎకకటం కషూ ం అయపోయంది. అపుపడు 
జిబ్రర ల్ బురార ఖ్తో, ''న్నవుీ ము'హమమద్ ప్టా ఇలా 
ప్ర వరిత స్ము వా? ఇప్పటి వరకు అతని కంటే ఉతు మ వయకిత  నీపై 
ఎకకల్లదు.'' అది విని ఆ బురార ఖ్ సిగుత తో చమటలు 
కకికంది. (తిరిమజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1664) [ ) ضعيف ( 54]  - 5921
 قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لَم َا  َدةَ يْ رَ وَعْن بُ 

ْيُل بِأَْصَبِعِه فََخَرَق بِهَ  :قَالَ  .ْنَتَهْيَنا إىِل بَْيِت الُْمْقِدِس ا ا ِجْْبَ
اَق  ِمِذي ُ "الَْحَجَر فََشد َ بِِه الُْْبَ ْ  .. َرَواهُ الّت ِ

5921. (54) [3/1664- బలహీనం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మేము 
మే'అరాజ్ రాతిర  బై్నతుల్ ముఖదద స్ చేరిన తరాీత 
జిబ్రర ల్ (అ) తన వేలితో సైగచేస్మరు. ఆ సైగద్వీరా రాతి 
బండలో కనుం అయయంది. బురార ఖ్న్న ద్వనిక్త 
కటిూ వేస్మరు.'' (తిరిమజి') 

 (3/1664) [ ) صحيح لشواهده (  55]  - 5922
ةَ مُ  يَْعىَل بِْن  َوَعْن   ثَََلثَُة أَْشَياَء َرأَْيُتَها ِمْن  : الث ََقِفي ِ قَالَ ر َ

َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَْيَنا نَْحُن نِسْْيُ َمَعُه إِذْ َمَرْرنَا  
نَُه فََوقََف  .يُْسََن عَلَْيهِ  بَِبِعْْيٍ  فَلَم َا َرآهُ الَْبِعْْيُ َجْرَجَر فََوَضَع ِجَرا
ِب ُ عَلَيْ  فََقاَل أَْيَن َصاِحُب َهَذا الَْبِعْْي  .هلل عليه وسلمىل ا ص ِه الن َ
ن َُه َوإِ  .بَْل َنَهُبُه لََك يَا َرُسْوَل اهللِ  :فََقالَ  .بَِعِنْيهِ  :فََقالَ  .اَءهُ فََج 

هُ  َكْرَت َهَذا ِمْن   .ِْلَْهِل بَْيٍت َما لَُهْم َمِعْيَشة  َغْْيُ ا إِذْ ذَ قَاَل أَم َ
 :قَالَ  .هِ كَثَْرةَ الَْعَمِل َوقِل ََة الَْعلَِف فَأَْحِسُنْوا إِلَيْ كَا شَ  هِ فَإِن َهُ أَْمرِ 

ِب ُ صىل اهلل عليه لَْنا َمْْنًَِل فََناَم الن َ  .وسلم ثُم َ ِسْرنَا فََْنَ
ثُم َ َرَجَعْت إِىل  .فََجاَءْت َشَجَرة  َتُشق ُ اْْلَْرَض َحّت  َغِشَيْتهُ 

َكْرُت لَهُ َرُس َظ ا اْسَتْيقَ َمكَانَِها فَلَم َ    .ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ذَ



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2090 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
َشَجَرة  اِْسَتأْذَنَْت َرب ََها َعز َ َوَجل َ أَْن ُتَسل َِم َعىَل َرُسْوِل  فََقاَل ِهَي 

قَاَل ثُم َ ِسْرَنا فََمَرْرَنا بَِماٍء  .فَأَِذَن لََها . صىل اهلل عليه وسلماهلل
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  .َجن َة  ِه ا بِ ِباْبِن لَهَ  فَأََتْتُه اْمَرأَة   فَأََخَذ الن َ

ْ ُمَحم َد  َرُسْوُل اهللِ  :فََقالَ  .هِ بَِمْنَخرِ  َ  .اُْخُرج إِِن ِ ا قَاَل ثُم َ ِسْرنَا فَلَم 
ِب ِ  لَْت  .َرَجْعَنا َمَرْرنَا بَِذلَِك الَْماِء فََسأَلََها َعِن الص َ َوال َِذْي   :فََقا

لَْحق ِ بََعثَ     .ن َةِ أَْيَنا ِمْنُه َرْيًبا بَْعَدَك. َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ ا رَ  مَ َك بِا
5922. (55) [3/1664 -స్తకిులచే దృఢం]  
య'అలా బిన్ మురర హ్ స'ఖఫీ (ర) కథనం: నేన్న ఒకే 
ప్ర యాణంలో ప్ర వకత  (స) మూడు మహిమలన్న చూచాన్న. 
అది ఎలా అంటే, మేము ప్ర వకత  (స) వెంట 
వెళుతున్నుము. అకస్మమతుు గా నీరులాగే ఒంట్ట ప్ర కక 
న్నండి వెళళడం జరిగంది. ఒంట్ట ప్ర వకత  (స)న్న చూచి 
అరవస్మగంది. ఆ తరువాత తన మడన్న నేలపై 
ప్రచివేసింది. ప్ర వకత  (స) ఒంట్ట దగగ ర నిలబడి ఒంట్ట 
యజమాని ఎవరని అడిగారు. యజమాని ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచాిడు. ప్ర వకత  (స) అతనితో 'ఈ ఒంట్టన్న న్నకు 
అమిమవేయండి,' అని అన్నురు. ద్వనికి యజమాని, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! ఈ ఒంట్ట యజమానికి ఇది తప్ప మరో ఆద్వయం 
ల్లదు, అయన్న మేము తమకు కాన్నకగా ఇచిివేస్ము ం,' 
అని అన్నుడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), ''ప్రిసిథ తి ఇలా 
ఉంటే నేన్న ద్వనిు కొనన్న. ఒంట్ట, 'ప్ని అధికంగా 
ఉందని, ఆహారం చాలటం ల్లదని ఫిరాయదు చేస్తు ంది.' 
న్నవుీ ద్వనిప్టా మంచిగా ప్ర వరిత ంచు,'' అని అన్నురు. 
ఆ తరువాత మేము ముందుకు స్మగాము. ఒకచోట దిగ 
విశార ంతి తీస్తకుం టన్నుము. ప్ర వకా (స) నిదర పోయారు. 
ఒక చటూ  భూమిని చీలుితూ వచిింది. ప్ర వకత  (స)పై నీడ 
కలిపంచింది. ఆ తరువాత అది తన స్మథ న్ననికి 
వెళ్ళళపోయంది. ప్ర వకత  (స) మేల్కకను తరువాత నేన్న 
జరిగంది ప్ర స్ము వించాన్న. అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఈ చటూ  
తన ప్ర భువున్న ప్ర వకత  (స)కు సలామ్చేసే అన్నమతి 

కోరింది. అలాాహ్(త్) ద్వనికి అన్నమతి ఇచాిడు. ఆ 
తరువాత మేము ముందుకు వెళళస్మగాము. ఒక కాలువ 
అకకడ ప్ర వహిసోు ంది. అంటే అకకడ జనసంచారం ఉంది. 
ఒక స్వు ర తన కొడుకున్న తీస్తకొని ప్ర వకత  (స) వదద కు 
వచిింది. ఆమ కొడుకు మానసిక వాయధికి గురై 
ఉన్నుడు. ప్ర వకత  (స) ఆ అబ్రాయ ముకుక ప్టూ కొని, 
''బయటకు పో, నేన్న ము'హమమద్ను, అలాాహ్(త్) 
ప్ర వకత న్న,'' అని అన్నురు. ఆ తరువాత మేము 

ముందుకువెళాళం. తిరుగు ప్ర యాణంలో మళీళ 
అకకడకు వచిిన తరాీత ప్ర వకత  (స) ఆ మహిళన్న 
అతని కొడుకు గురించి అడిగారు. ద్వనికి ఆమ, 
''మిమమలిు సతయం ఇచిి ప్ంపన అలా్లహ్(త్) స్మకిి! 
తమరు వెళ్ళళన తరాీత వాడికి ఎటవంటి రోగం ల్లదు. 
రోగ్ం అంతా పోయంది.''  (షర్'హుస్తానుహ్) 

 (3/1665)[ ) ضعيف (  56]  - 5923
بِْن َعب َاٍس قَاَل: إِن َ امْ  ْبِن لََها إِىَل َرُسْوِل  وَعِن ا َرأَةً َجاَءْت بِاِ

لَْت  .اهلل صىل اهلل عليه وسلم ْبِِنْ بِِه  فََقا يَاَرُسْوَل اهلِل إِن َ ا
ا(  ْينَ عَلَ  ا)فََيْخِبُث ُجُنْون  َوإِن َُه لََيأُْخُذهُ ِعْنَد غََدائَِنا َوَعَشائِنَ 

ًة  فََمَسَح َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصْدَرهُ وَ  دَعَا فَثَع َ ثَع َ
ِرِمي  َوَخَرَج ِمْن َجْوفِِه ِمثَْل الَْجْرِو اْْلَْسَوِد يَْسََع  ا    .. َرَواهُ الد َ

5923. (56) [3/1665- బలహీనం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ఒక స్వు ర తన కొడుకున్న 
తీస్త కొని ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిింది. 'ఓ ప్ర వకాత ! న్న 
కొడుకుక పచిిప్టిూ ంది. మధాయహుం, రాతిర  వస్తు ంది 
అని' వినువించుకుంది. ప్ర వకత  (స) ఆ యువకుని 
గుండెపై చేతోు  నిమిరారు. ఇంకా ప్రర రిథ ంచారు. వెంటనే ఆ 
యువకుడు వాంతి చేస్తకున్నుడు. ఆ యువకుని 
కడుపులో న్నండి నలాని కుకకపలా వంటి వస్తు వు బయ 

టకు వచిింది. చాలా వేగంగా ప్రరిపోయంది. (ద్వరీమ) 
 (3/1665)[ ) صحيح (  57]  - 5924

ْيُل  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم وَعْن أَنٍَس قَاَل َجاَء ِجْْبَ إِىل الن َ
ِم ِمْن فِْعِل أَهْ  لد َ لِس  َحِزْين  َوقَْد َتخضَب بِا  ْن مِ ِل َمك ََة َوُهَو َجا

ْيٍش  ْيُل يَا َرُسْوَل اهلِل َهْل ُتِحب ُ  :فََقالَ  .قَُر َيَك آَيةً  ِجْْبِ   .أَْن نُِر
اُْدعُ بَِها فََدعَا بَِها  :الَ فَقَ  .فََنَظَر إِىل َشَجَرٍة ِمْن َوَرائِهِ  .نََعْم  :قَالَ 

َمْت بَْيَ يََدْيهِ  ِجعْ  :فََقالَ  .فََجاَءْت َوقَا  فَأََمَرَها ُمْرَها فَلَّْتْ
. َحْسِبْ حَ  :فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم .َجَعْت فَرَ  ْسِبْ

َرِمي ُ  ا    .َرَواهُ الد َ
5924. (57) [3/1665- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: జిబ్రర ల్ (అ) ప్ర వకత  (స) వదద కు 
వచాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) విచారంగా కూరొిని 
ఉన్నురు. మకకహ్ ప్ర జల హింసకు గురై రకత సికత మై 
ఉన్నురు. జిబ్రర ల్ (అ), 'ఓ దైవప్ర వకాత ! నేనొక మహిమ 
తమరికి చూపటూ న్న,' అని అన్నురు. 'చూపటూ ండి,' అని 
ప్ర వకత  (స) అన్నురు. జిబ్రర ల్ (అ) తన వెన్నక ఉను 
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చటూ న్న చూప, ప్ర వకత  (స)తో, 'ఈ చటూ న్న పలవండి,' 
అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) ఆ చట్లట ను  పలిచారు. వెంటనే 
ఆ చటూ  ప్ర వకత  (స) ముందుకు వచిి నిలబడింది. 
అపుపడు జిబ్రర ల్ (అ), 'ఇపుపడు ద్వనిు తిరిగ వెళళమని 
ఆదేశించండి,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) ఆదేశించగానే 
అది తిరిగ వెళ్ళళపోయంది. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'ఇది 
న్నకుచాలు, ఇది న్నకు చాలు,' అని అన్నురు. (ద్వరీమ) 

 (3/1666)[ ) صحيح (  58 ] - 5925
ْبِن ُعَمَر قَالَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ كُ :َوَعِن ا ن َا َمَع الن َ
م َا دَنَا ِمْنُه قَاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َسَفٍر فَأَقَْبَل أَْعَراِب   فَلَ 

ْيَك ََل  هلُل َوْحَدهُ َتْشَهُد أَْن ََل إِلََه إَِل َ ا  :وسلم عليه   لَُه َوأَن َ  َشِر
َوَمْن يَْشَهُد َعىَل َما َتُقْوُل؟ قَاَل:   :لَ قَا :َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ   ُمَحم ًَدا

لََمُة" َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو فََدعَاَها  ."َهِذهِ الس َ
َمْت بَْيَ بَِشاِطِئ الَْواِدْي فَأَقَْبلَْت َتُخد ُ اْْلَْرَض َحّت   َدْيِه   يَ قَا

ثُم َ َرَجَعْت إِىَل   :كََما قَالَ اْسَتْشَهَدَها ثَََلثًا فََشِهَدْت ثَََلًثا أَن َُه فَ 
َرِمي ُ  ا  .َمْنَبِتَها. َرَواهُ الد َ

5925. (58) [3/1666 -దృఢం] 
ఇబ్ను 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒక ప్ర యాణంలో మేము 
ప్ర వకత  (స) వెంటఉన్నుం. ఒక ప్లాెవాసి వచాిడు. అతడు 
దగగ రకు రాగానే ప్ర వకత  (స) అతనిు, ''అలాాహ్(త్) తప్ప 
ఆరాధనకు ఎవరూ అరుు లుకారని, ము'హమమద్ (స) 
అలాాహ్ ప్ర వకత  అని స్మక్షయం ఇవీగలవా?'' అని అన్నురు. 
ఆ బదూ,  'మరవరైన్న దీనికి స్మక్షయం ఇస్ము రా,' అని 
అడిగాడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఈ జిలా్లడు చటూ  స్మక్షయం 
ఇస్తు ంది,' అని చపప ప్ర వకత  (స) ఆ చటూ న్న పలిచారు. 
ప్ర వకత  (స) లోయ అంచు వదద  నిలబడి ఉన్నురు. ఆ చటూ  
భూమిని చీలుితూ వచిి ప్ర వకత  (స) ముందు 
నిలబడింది. ప్ర వకత  (స) ఆ చటూ న్న మూడుస్మరాు స్మక్షయం 
ఇవీమని కోరారు. ఆ చటూ  మూడుస్మరాు స్మక్షయం 
ఇచిింది. ఇంకా, ''వాసు వం ప్ర వకత  (స) చపపనటేూ  ఉంది,'' 
అని ప్లికి తన చోటకు చేరుకుంది. (ద్వరీమ) 

 (3/1666) [ ) صحيح ( 59]  - 5926
بِْن َعب َاٍس قَالَ  َجاَء أَْعَراِب   إِىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   :وَعِن ا

ا  َعْوُت َهَذ  دَ ْن ؟ قَاَل: "إِ عليه وسلم قَاَل: بَِما أَْعِرُف أَن ََك نَِب   
 ْ فََدعَاهُ َرُسْوُل   . َرُسْوُل اهلِل"الِْعْذَق ِمْن َهِذهِ الن َْخلَِة يَْشَهُد أَِن ِ

 ِمَن الن َْخلَِة َحّت  َسَقَط إِىل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََجَعَل يَْْنِلُ 

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ْرِجْع" .الن َ  دَ فَأَْسلََم فََعا .ثُم َ قَاَل: "اِ
 َ َحهُ ْعَراِب ُ اْْل ِمِذي ُ َوَصح َ ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

5926. (59) [3/1666 -దృఢం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ఒక బదూ ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచిి, 'మీరు దైవప్ర వకత లని న్నకెలా తెలుస్తు ంది?' 
అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'నేనిపుపడే ఖరిూరం 
చటూ పై ఉను ఖరిూరాల గుతిు ని పలుస్ము న్న. అది నేన్న 
అలాాహ్ (త్) ప్ర వకత నని స్మక్షయం ఇస్తు ంది,' అని అన్నురు. 
అనంతరం ప్ర వకత  (స), ఆ ఖరిూరాల గుతిు ని పలిచారు. 
ఆ ఖరిూరాల గుతిు  చటూ  న్నండి వేరై దిగస్మగంది. ప్ర వకత  
(స) వదద కు వచిి ప్డింది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ద్వనిు 
వెళళమని ఆదేశించగా, అది తిరిగ వెళ్ళళపోయంది. అది 
చూచి ఆ ఆ బదూ ఇసా్మమ్ స్వీకరించాడు. (తిరిమజి') 

 (3/1666)[ ) صحيح (  60]  - 5927
ْيَرةَ قَ َجاَء ِذْئب  إِىل َراِعْي َغَنٍم فَأََخَذ ِمْنَها   :الَ وَعْن أَِبْ ُهَر

ْنَتزَ  اِعْي َحّت  اِ ْئُب َعىَل  فََصعِ  :الَ قَ .َعَها ِمْنهُ َشاةً فََطلََبُه الر َ ِ َد الذ 
َعِمْدُت إِىل ِرْزٍق َرَزقَِنْيِه اهلُل عز   :َقالَ فَ  .َتَل فَأَقََْع َواْسَتْذفَرَ 

ْنَتَزعْ  ْ وجل أََخْذُتُه ثُم َ ا ُجُل  .َتُه ِمِن ِ َتاهلِل إِْن َرأَْيُت  :فََقاَل الر َ
لَْيْوِم ِذْئب  يََتكَل َُم  ا َرُجل  ِِف  ِمْن َهَذ  ُب َج أَعْ  :ْئُب فََقاَل الذ ِ  .كَا

َتْيِ يُخْ  كُْم بَِما َمََض َوِبَما ُهَو كَائِن  الن ََخََلِت بَْيَ الَْحر َ ِْبُ
ُجُل يَُهْوِديً  ِب ِ صىل اهلل   .ابَْعَدكُْم َوكَاَن الر َ ُجُل إِىل الن َ فََجاَء الر َ

قَُه الن َِب ُ صىل اهلل   ثُم َ  . عليه وسلمعليه وسلم فَأَْسلََم فََصد َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلمقَاَل ا أََماَرات  بَْيَ إِن ََها أََماَرة  من  : لن َ

ُجُل أَْن يَْخُرَج فَََل  اَعِة قَْد أَْوَشَك الر َ يَْرِجَع َحّت  يََدِي الس َ
ثَُه نَْعََلهُ َوَسْوُطُه َما أَْحَدَث أَْهلَُه بَْعَدهُ  ِ ِح  . َرَواهُ ِِفْ َشرْ "ُتَحد 

ن َةِ   .الس ُ
5927. (60) [3/1666 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక తోడేలు మేకల 
మంద వైెపు వచిింది. అది ఒక మేకన్న తీస్తకొని వెళ్ళళ 
పోయంది. ప్శువులకాప్రి ద్వనిు వెంటాడి మేకన్న 
విడిపంచుకొని వచాిడు. ఆ తరువాత ఆ తోడేలు ఒక 
గుటూ పై ఎకికంది. కూరొిని రండు కాళుళ నిలబ్నటిూ  తన 
తోకన్న రండు కాళళ మధయ ఉంచి ప్శువుల కాప్రితో, 
''నేన్న అలాాహ్(త్) ప్ర స్మదించిన న్న ఉప్రధిని 
పొంద్వలన్నకున్నున్న. కాని న్నవుీ ద్వనిు న్న న్నండి 
లాకుకన్నువు,'' అని చపపంది. ఆ ప్శువుల కాప్రి 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2092 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
ఆశిరయంగా, 'అలా్లహ్ స్మకిి! తోడేలు మాటాాడటం ఇంత 

వరకు నేన్న చూడల్లదు,' అని అన్నుడు. ద్వనికి 
తోడేలు, ''ఇంతకంటే ఆశిరయకరమైన విషయం 
మరొకటి ఉంది, రండు లోయల మధయ ఖరిూరాల 
ప్రర ంతంలో ఒక వయకిత  ఉన్నుడు. అతడు వరత మాన, 
భవిషయత్ కాలాల విషయాలన్న తెలియప్రుస్ము డు.'' ఆ 
ప్శువుల కాప్రి యూదుడు. అతడు ప్ర వకత  (స) వదద కు 
వచిి జరిగన సంఘటన గురించి చప్రపడు. ఇంకా 
ఇసా్మమ్ స్వీకరించాడు. ప్ర వకత  (స) అతడి మాటలన్న 
ధుర వీకరించారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 'ఇవనీు ప్ర ళయ 
స్తచనలని చబుతూ మనిషి బయటకు వెళ్ళళ తిరిగ 
వచిినపుడు అతని చపుపలు, కొరడా మొదలైెనవి 
అతడు ఇంటా్ల ల్లనపుడు జరిగనవనీు చపేప రోజు కూడా 
వస్తు ంది,' అని అన్నురు. (షర్'హుస్తానుహ్) 

 (3/1667)[ ) صحيح (  61]  - 5928
 ْ ِب ِ صىل  :الَْعََلِء َعْن َسُمَرةَ بِْن ُجْنُدٍب قَالَ  وَعْن أَِب كُن َا َمَع الن َ

ليه وسلم نََتَداَوَل ِمْن قَْصَعٍة ِمْن غُْدَوةٍ َحّت  الل َْيِل يَُقْوُم  اهلل ع
َيْقُعُد َعَش  َ : فَ اقُلْنَ  .َرةً َعَشَرة  َو ؟ قَاَل: ِمْن أَي ِ َشْيٍء ِمم َا ك اَنْت ُتَمد ُ

َماِء".  َتْعَجُب؟ مَ  َربَِيِدهِ إِىل الس َ ا كَانَْت ُتَمد ُ إَِل َ ِمْن َهُهَنا َوأََشا
َرِمي ُ َرَواهُ  ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ  . الّت ِ

5928. (61) [3/1667- దృఢం] 
అబూ య'అలా స'ముర బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: 
మేము ప్ర వకత  (స)తో కలసి ఒక పదద  గనెులో ఉదయం 
న్నండి రాతిర  వరకు అనుం తింట్టనే ఉన్నుం. 10 మంది 
తిని ల్లచిన తరాీత మరో 10 మంది తినటానికి 
కూరుినే వారు. అనుంలో పరుగుదల ఎలా అవు 

తుందని మేము అడిగాము. ద్వనికి స'మురహ్ సమా 

ధానమిస్తు , మీరు దేనిు గురించి ఆశిరయం వయకత ం చేస్తు  

న్నురు, ఇందులో పరుగుదల అకకడి న్నండి అవు 

తుందని ఆకాశం వైెపు సైగ చేస్మరు. (తిరిమజి', ద్వరీమ) 
 ( 3/1667) [ ) حسن ( 62]  - 5929

أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم   : ِن َعْمٍرووَعْن َعْبِد اهلِل بْ 
لل ُهم َ  َل:اَة َعَشَر قََخَرَج يَْوَم بَْدٍر ِِفْ ثَََلثِِماَئٍة َوَخْمَس  َ  إِن َُهْم "ا

ْكُسُهْم الل ُهم َ إِن َهُ  .ُحَفاة  فَاْحِملُْهْم  لل ُهم َ إِن َُهْم  .ْم ُعَراة  فَا َ ا
َ  " فََفَتَح .ِجَياع  فَأَْشِبْعُهْم  ْ َرُجل  إَِل  ْنَقلَُبْوا َوَما ِمهَْنُ اهلُل لَُه فَا

 ُ    .هُ أَبُْو دَاُودَ ْوا. َرَواعُ بِ ْكُسْوا َوشَ َوقَْد َرَجَع بَِجَمٍل أَْو َجَملَْيِ َوا

5929. (62) [3/1667 -ప్రర మాణ్ణకం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బదర న్ 
యుదధ ం న్నడు 315 మ్ందిన్న తీస్తకొని 
బయలుదేరారు. ఇంకా ఇలా ప్రర రిథ ంచారు, ''ఓ అలాాహ్! 
వీరు నగుప్రద్వలతో ఉన్నురు, వీరికి వాహన్నలు 
ప్ర స్మదించు. ఓ అలాాహ్! వీరు నగుశరీరాలతో 
ఉన్నురు, వీరికి దుస్తు లు ప్ర స్మదించు, ఓ అలాాహ్! వీరు 
ఆకలితో ఉన్నురు, వీరికి ఆహారం ప్ర స్మదించు. 
అనంతరం అలాాహ్ (త్) అవిశాీస్తలపై విజయం 
ప్ర స్మదించాడు. ప్ర వకత  (స)అన్నచరులు తిరిగవచాిరు. 
వారిలో ప్ర తిఒకకరికి ఒకటి ల్లక రండు ఒంట్టలు 
లభించాయ. అందరికీ దుస్తు లు లభించాయ. కడుపు 
నిండా ఆహారం కూడా లభించింది. (అబూ  ద్వవూద్) 

 (3/1667) [ ) لم تتم دراسته ( 63]  - 5930
ْبِن َمْس  ُعْوٍد َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قال: وَعِن ا

لَِك َمْن أَْدرَ فَ  ُتْوح  لَُكْم "إِن َُكْم َمْنُصْوُرْوَن َوُمِصْيُبْوَن َوَمفْ  َك ذَ
لَْيأُْمْر بِ  لَْيْنُه َعِن الُْمْنَكرِ ِمْنُكْم فَلَْيت َِق اهلَل َو لَْمْعُرْوِف َو . َرَواهُ  " ا

   .أَبُْو دَاُودَ 
5930. (63) [3/1667 -అప్రిశోధిత్ం] 
ఇబ్ను మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నిసాందేహంగా మీకు శతుర వులపై విజయం ప్రర పు స్తు ంది, 
మీకు యుదధ ధనం రూప్ంలో చాలా లభిస్ము య. ఇంకా 
మీరు అనేక దేశాలన్న జయస్ము రు. మీలో ఎవరైన్న 
అపుపడు ఉంటే, భయభకుత లు కలిగ ఉండాలి. మంచి 
విషయాలన్న ఆదేశించాలి, చడువిషయాల న్నండి 
వారించాలి.  (అబూ ద్వవూద్)  

 (3/1667)[ ) صحيح (  64]  - 5931
  ِمْن أَْهِل َخْيَْبَ َسم َْت َشاةً ُمْصِلي ًَة ثُم َ  ْوِدي َةً يَهُ  ِبٍر بِأَن َ وَعْن َجا

أَْهَدْتَها لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأََخَذ َرُسْوُل اهلِل صىل  
َراعَ فَأَكََل ِمْنَها َوأَكََل َرْهط  ِمْن أَْصَحابِِه َمَعُه  اهلل ِ  عليه وسلم الذ 

ْرفَُعْوا أَْيِديَُكْم َوأَْرَسَل اِ  :يه وسلمعل  اهلل صىل اهللفََقاَل َرُسْوُل 
اةَ  :فََقالَ  .ِة فََدعَاَهاإِىل الَْيُهْوِدي َ  لَْت َمْن   .َسَمْمِت َهِذهِ الش َ فََقا

َك  َراِع  :الَ قَ .أَْخَْبَ ِ ُتِِنْ َهِذهِ ِِفْ يَِدْي لِلذ  لَْت  .أَْخَْبَ   . نََعْم  :قَا
لَْت  هُ وَ  يَ ِبي ًا فََلْ قُلُْت إِْن كَاَن نَ  :قَا ْحَنا ُضر َ إِْن لَْم يَُكْن نَِبي ًا اِْسَّتَ
لَْم يَُعاقِْبَهافَعَ  .ِمْنهُ    .َفا َعْنَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َو

َ بَ  اةِ وُتُوِف ِ َواْحَتَجَم َرُسْوُل   . ْعض أَْصَحابُُه ال َِذْيَن أَكَلُْوا ِمَن الش َ
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 ال َِذْي أَكََل ِمَن  ِمْن أَْجِل ِه َعىل كَاِهِل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

اةِ َحَجَمُه أَبُْو ِهنْ  ىَل لَِبِِنْ بَِياَضٍة  الش َ ْفَرةِ َوُهَو َمْو لَْقْرِن َوالش َ ٍد بِا
َرِمي ُ ِمَن اْْلَْنَصارِ  ا   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

5931. (64) [3/1667- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: 'ఖైబర్కు చందిన ఒక యూద స్వు ర, 
కాలిిన మేక మాంసంలో విషంకలిప ప్ర వకత  (స)కు 
కాన్నకగా ప్ంపంది. ప్ర వకత  (స) ఆ మాంసంలో న్నండి ఒక 
కాలు భాగానిు తీస్తకొని తినటం ప్రర రంభించారు. ప్ర వకత  
(స)తో ప్రట అన్నచరులు కూడా తినటం ప్రర రం 
భించారు. అకస్మమతుు గా ప్ర వకత  (స), 'మీ చేతులన్న 
ఎతుు కోండి, తినకండి,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) ఆ యూద స్వు రని పలిపంచారు. ప్ర వకత  (స) 
ఆమతో, 'న్నవుీ ఈ మాంసంలో విష్ం కలిప్రవా?' అని 
అడిగారు. ద్వనికి ఆమ, 'మీకెలా తెలిసింది?' అని 
ప్ర శిుంచింది. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), ''న్నకు న్న చేతిలో ఉను 
మాంసం ముకక చపపంది'' అని అన్నురు. అపుపడు 
ఆమ, 'అవున్న' అని ప్లికి, 'ఒకవేళ ము'హ మమద్ ప్ర వకత  
అయతే ఆ విషం అతనికి నషూ ం కలిగంచదు. ఒకవేళ 
ప్ర వకత  కాకపోతే ప్రడ విరగడవుతుందని ఆలోచించాన్న,' 
అని చపపంది. ప్ర వకత  (స) ఆమన్న క్షమించి వేస్మరు. 
ఆమన్న శికిించల్లదు. ఆ మాంసం తిను అన్నచరులాోని 
ఒకరు మరణించారు. ప్ర వకా (స) ద్వనివలా భుజంపై 
కొముమచికితా చేసి చడురకత ం తీయంచారు. అబూ 
హింద్ అనే అన్నచరుడు ప్ర వకత  (స)కు వెడలపయన కతిు  
ద్వీరా కొముమ చికితా చేస్మరు. ఈ వయకిత  అ'న్నారులాో 
బనూ బయా'దహ్ బ్రనిసగా ఉండేవాడు. (అబూ 
ద్వవూద్, ద్వరీమ) 

 (3/1668)يح ( صح  )[  65]  - 5932
ْبِن الَْحْنَظِلي َِة أَن َُهْم َس  ُرْوا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل  وَعْن َسْهِل ا ا

ْْيَ َحّت  كَاَن َعِشي ًَة  اهلل عليه وسلم يَْوَم ُحَنْيٍ فَأَْطَنبُْوا الس َ 
ْ َطلَْعُت َعىَل جَ  :فََقالَ  .فََجاَء فَاِرس   َبِل كََذا  يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ

ْ ا فَإِذَا أَنَ كََذ وَ  ْ بُِظْعهَِنِ ِزَن َعىَل بُْكَرةِ أَبِهْْيِ  َونََعِمِهْم ا بَِهَوا
َم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   . عليه وسلماِْجَتَمُعْوا إِىل ُحَنْيٍ فََتَبس َ

 َمْن  :ثُم َ قَالَ  .تِلَْك َغِنْيَمُة الُْمْسِلِمْيَ غََدا ِإْن َشاَء اهللُ  :َوقَالَ 
ا يَا َرُسْوَل أَنَ  :أَنَُس بُْن أَِبْ َمْرثٍَد الَْغَنِوي ُ  :قَالَ  .ْيلَةَ الل َ  يَْحُرُسَنا

ْركَْب فََرِكَب فََرًسا لَُه فََقاَل: "اِْسَتْقبِ  :قَالَ  .اهللِ  ْعَب  اِ ْل َهَذا الش ِ
 اهلل  َحّت َ َتُكْوَن ِِفْ أَعََْلهُ". فَلَم َا أَْصَبْحَنا َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل

ْسُتْم  َهْل َحَس  :ثُم َ قَالَ  .هُ فََركََع َرْكَعَتْيِ إىِل ُمَصَل َ  سلموعليه 
لُْوا ََل  :فَاِرَسُكْم قَا لص َ َِب بِا  .ةِ يَا َرُسْوَل اهلِل َما َحَسسَنا فَثُو 

فََجَعَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي َوُهَو يَلَْتِفُت إِىل  
ْعِب َحّت َ  أَبِْشُرْوا فََقْد َجاَء فَاِرُسُكْم  :ََلةَ قَالَ لص َ اإِذَا قَََض الش ِ

َجرِ  فََجَعلَْنا ْعِب فَإِذَا ُهَو قَْد َجاَء َحّت    نَْنُظُر إِىل ِخََلِل الش َ ِِف الش ِ
ْ  :فََقالَ  .َف َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََسل ََم َوقَ إِِن ِ

ْنَطلَْقُت َحّت  كُْنُت ِِفْ  ْعِب حَ َذ هَ  أَْعىَل ا ْيُث أََمَرِِنْ َرُسْوُل اهلِل  ا الش ِ
ْعَبْي كِلَْيِهَما .مصىل اهلل عليه وسل    .فلَم َا أَْصَبْحُت َطلَْعُت الش ِ
َهْل  :اَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمفَلَْم أََر أََحًدا فَقَ 
َرُسْوُل  قَالَ  .َحاَجةٍ َي ا أَْو قَاِض ََل إَِل َ ُمَصل ِيً  :قَالَ  .نََزلَْت الل َْيلَةَ 

َك أَْن ََل َتْعَمَل بَْعَدَها". َرَواهُ فَََل عَلَيْ : "اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
   .أَبُْو دَاُودَ 

5932. (65) [3/1668 -దృఢం] 
సహల్ బిన్ 'హం''జల (ర) కథనం: 'హునైన్ 
యుద్వధ నికి ప్ర వకత  (స) అన్నచరులందరూ ప్ర వకత  (స) వెంట 
బయలుదేరారు. దీరఘ కాలం వరకు నడుస్తు నే 
ఉన్నురు. చివరికి స్మయంతర ం అయయంది. ఇంతలో ఒక 
వయకిత  గురర ంపై వచిి, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఫలాన్న కొండలాో 
'హవా'జున్ ప్ర జలందరూ పురుషులు స్వు రలు ప్శువులు 
'హునైెన్ ప్రర ంతంలో ఉన్నురు,'' అని అన్నుడు. ప్ర వకత  
(స) చిరునవుీ నవుీతూ, 'ఇన్ష్ట అలాాహ్ రేపు ఈ 
సంప్దలనీు ముసాిముల యుదధ ధనం అవుతాయ,' అని 
అన్నురు. ఆ తరాీత, 'ఈ రోజురాతిర  ఎవరు మాకు 
కాప్లాకాస్ము రు,' అని అన్నురు. అనస్ బిన్ అబీ 
మర్స'ద్ 'గనవీ, ''ఓ ప్ర వకాత ! నేన్నన్నున్న,'' అని 
అన్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 'మరి వాహనంపైకి ఎకుక' 
అని అన్నురు. అనస్ వాహనంపైకి ఎకికన తరాీత, 
ప్ర వకత  (స), 'న్నవుీ ఈ కొండ ప్రర ంతం గుండా వెళ్ళళ ఆ 
కొండ శిఖరం పైకి చేరుకో,' అని అన్నురు. తెలావారగానే 
ప్ర వకత  (స) నమా'జ్ చదవడానికి వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
రండు రకాతులు చదివారు, ఇంకా, 'మీ కాప్లా 
ఉనువాడి గురించి ఏమైన్న తెలుస్మ?' అని అడిగారు. 
ఒక వయకిత , 'ల్లదు దైవప్ర వకాత ! మాలో ఎవరూ చూడల్లదు,' 
అన్నుడు. ఇంతలో ఫజ్ర్ నమా'జు కోసం తక్బీర్ ప్లక 
బడింది. ప్ర వకత  (స) నమా'జు  చదువుతూ కొండవైెపు 
చూస్మరు. చివరికి నమా'జ్ పూరత యన వెంటనే సంతో 
షించండి, మీ కాప్లావాడు వస్తు న్నుడు. అనంతరం 
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మేము చటాపొదలాో చూడస్మగాము. అతడు వస్తు  
ఉండటం కనిపంచింది. అతన్న వచిి ప్ర వకత  (స) ముందు 
నిలబడాాడు. ఇంకా, 'నేన్న బయలుదేరి ప్ర వకత  (స) 
ఆదేశించిన ఆ కొండ శిఖరానిు చేరుకున్నున్న. 
తెలావారగానే నేన్న చుటూ ప్ర కకల అంతా చూచాన్న. 
ఎవరూ కనిపంచల్లదు,' అని అన్నుడు. అపుపడు ప్ర వకత  
(స), 'న్నవుీ రాతిర  వాహనంపై న్నండి దిగావా?' అని 
అడిగారు. ద్వనికి అతన్న, 'ల్లదు, కేవలం నమా'జులు, 
కాలకృతాయలకు కొంతసేపు దిగాన్న,' అని అన్నుడు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స) 'ఇపుపడు నీపై ఏమీల్లదు. దీని 
తరాీత ఏమీ చేయకపోయన్న ఫరవాల్లదు.' అంటే 'నీ 
కోసం నేటి ఆచరణే చాలు' అని అన్నురు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (3/1668) [ ) لم تتم دراسته ( 66]  - 5933
ْيَرةَ قَالَ َوعَ  أََتْيُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم   :ْن أَِبْ ُهَر

كَِة فََضم َُهن َ   .بَِتَمَراٍت  لَْْبَ فَُقلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل اُْدعُ اهلَل فِْيِهن َ بِا
ْل ثُم َ دَعَا ِلْ فِ    .ن َ َواْجَعلُْهن َ ِِفْ َمْزَوِدَك فََقاَل ُخْذهُ  .كَةِ َْبَ ْيِهن َ بِا

  َما أََرْدَت أَْن َتأُْخَذ ِمْنُه َشْيًئا فَأَْدِخْل فِْيِه يََدَك فَُخْذهُ َوََل كُل َ 
لَِك الت َْمرِ  فََقْد  .َتْنثُْرهُ نَثًْرا كََذا ِمْن َوْسٍق ِِفْ   كََذا وَ َحَملُْت ِمْن ذَ

  ْطِعُم َوكَاَن ََل يَُفاِرُق ِحْقِوْي َحّت  نَأْكُُل ِمْنُه َونَ  ان َ  اهلِل فَكُ َسِبْيِل 
ْنَقَطَع.كَاَن يَْوُم قُِتَل  ُ   ُعثَْماَن فَإِن َُه ا ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

5933. (66) [3/1668- అప్రిశోధిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర) కథనం: ఒకస్మరి నేన్న కొనిు 
ఖరిూ రాలు తీస్తకొని ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాిన్న. ఇంకా, 
'ఓ ప్ర వకాత ! వీటిపై శుభం కోసం ప్రర రిథ ంచండి,' అని 
వినువించ కున్నున్న. ప్ర వకత  (స) వాటిని తన చేతిలోకి 
తీస్తకొని, న్న కోసం వాటిపై శుభంకోసం దు'ఆ చేస్మరు. 
ఇంకా, 'వీటిని తీస్తకొని భదర ప్రచుకో, నీకు అవసరం 
ఉనుపుపడు చేయపటిూ  నీకు కావలసిననిు తీస్తకో. కాని 
దీనిు ఖాళీ చేయకూడదు,' అని అన్నురు. మేము ఆ 
ఖరిూరాల న్నండి ద్వనధరామలు చేసేవాళళం, మేమూ 
తినేవాళళం, ఇతరులకూ తినిపంచేవాళళం. ఆ సంచి 
ఎపుపడూ న్న నడుముకు కటూ బడి ఉండేది. నేనెపుపడూ 
ద్వనిు వదల్లవాడిు కాన్న. అయతే 'ఉస్మమన్ (ర) 
వీరమరణం రోజు ఆ సంచి న్న నడుమున్నండి 
జారిపోయంది.  (తిరిమజి')  

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 (3/1669)[ ) ضعيف (  67]  - 5934

ْبِن َعب َاٍس قَالَ  ْيش  لَْيلًَة بَِمك َةَ َتَشاَوَرْت قُ  :وَعِن ا فََقاَل   .َر
ْيُد  :بَْعُضُهْم  لَْوثَاِق يُِر ِب َ إِذَا أَْصَبَح فَأَْثِبُتْوهُ بِا صىل اهلل   ْوَن الن َ

بَْل   :اَل بَْعُضُهْم َوقَ .بَِل اقُْتلُْوهُ  :َوقَاَل بَْعُضُهْم  .عليه وسلم
لََع اهلُل َعز وجل نَِبي َُه صىل اهلل .أَْخِرُجْوهُ  عليه وسلم َعىل  فَأَط َ
لَِك  فََباَت عَلِي   َعىَل فَِراِش الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم تِلَْك   .ذَ
ِب ُ صىل اهلل عال  لََة َوَخَرَج الل َيْ  لَْغارِ ن َ  .ليه وسلم َحّت َ لَِحَق بِا

ِب َ صىل اهلل  َوَباَت  الُْمْشِركُْوَن يَْحُرُسْوَن عَِلي ًا يَْحَسُبْونَُه الن َ
فَلَم َا َرأَْوا عَِلي ًا َرد َ اهلُل  .لم فَلَم َا أَْصَبُحْوا ثَاُرْوا إِلَْيهِ عليه وس
ْوا   .ََل أَْدِرْي  :قَالَ  .اِحُبَك َهَذاَص  أَْيَن  :لُْوافََقا .َمْكَرُهْم  فَاقَْتص ُ
ْ فََصِعُدْوا ِِف الَْجَبِل فََمر ُ أَثََرهُ فَلَ  ْوا  م َا َبلَُغْوا الَْجَبَل اِْخَتلََط عَلهَْْيِ

لَْغاِر فََرأَْوا َعىَل بَابِِه نََسَج الَْعْنَكُبْوِت  لُْوا لَوْ  .بِا دََخَل َهاُهَنا  :فََقا
. ىَل بَاِبِه فََمَكَث فِْيِه ثَََلَث لَِياٍل  الَْعْنَكُبْوِت عَ ْسُج ْم يَُكْن نَ لَ 

   .َرَواهُ أَْحَمُد 
5934. (67) [3/1669 -బలహీనం]  
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు రాతిర  ఖురైషీలు 
దారునిద్వల్ల ర్హసయ పనాిగాలు చేస్మరు. 
కొందరు, 'తెలావారగానే ఆ వయకిత ని తార ళళతో కటిూ వేద్వద ం,' 
అని అన్నురు. ఆ వయకిత  అంటే ప్ర వకత  (స). మరి కొందరు, 
'అతనిు చంపవేద్వద ం,' అని సలహా ఇచాిరు. మరి 

కొందరు, 'అతనిు ఇకకడి న్నండి బహిషకరిద్వద ం,' అని 
అన్నురు. అలాాహ్ (త్) తన ప్ర వకత కు అవిశాీస్తల ఈ 
ప్న్నుగాలన్న గురించి తెలియప్రిచాడు. ఆ రాతిర  'అలీ 
(ర) ప్ర వకత  (స) ప్డకపైన ప్డుకున్నురు. ప్ర వకత  (స) 
మకకహ్ న్నండి బయలుదేరి సౌ'ర్ గుహలో 
ద్వకుకన్నురు. ఇట అవిశాీస్తలు రాతర ంతా 'అలీ 
(ర)న్న కాప్లా కాసి అతనిు కాచుకొని ఉన్నురు. ఆ ప్డు 
కునుది ప్ర వకత  (స) అని వారు అన్నకున్నురు. చివరికి 
తెలా వారిన తరాీత ద్వడి జరిగంది. వారు చూసేసరికి 
'అలీ (ర) కనబడాారు. అలాాహ్ వారి కుటర న్న భంగ్ం 
చేస్మడు. వారు ఆందోళనకు గురై, 'మీ సేుహితుడు 
ఎకకడ,' అని అడిగారు. ద్వనికి 'అలీ (ర), 'న్నకు 
తెలియదు,' అని అన్నురు. అది విను అవిశాీస్తలు 
ప్ర వకత  (స) అడుగు జాడలన్న అన్నసరిస్తు  వెతకస్మగారు. 
సౌ'ర్ గుహ చేరిన తరాీత అడుగు జాడలన్న నిరాథ రించ 
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ల్లక పోయారు. కొండపైకి ఎకాకరు. సౌ'ర్ గుహద్వీరం 
వదద కు వెళాళరు. ద్వీరంపై స్మలెగూడు ఉండటంవలా 
ఇందులో ఎవరైన్న ప్ర వేశించి ఉంటే ద్వీరంపై ఈ 
స్మలెగూడు ఉండదు అని నిరాథ రించుకొని వెన్నతిరిగారు. 
ప్ర వకత  (స) మూడురోజులు ఆ గుహలో  ఉన్నురు. 
(అ'హమద్)  

 (3/1669)صحيح (  [ ) 68]  - 5935
ْيَرةَ  لَم َا فُِتَحْت َخْيَْبُ أُْهِديَْت لَِرُسْوِل   :أَن َُه قَالَ وَعْن أَِبْ ُهَر
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   .ه وسلم َشاة  فِْيَها ُسم   اهلِل صىل اهلل علي
  َيُهْوِد فََجَمُعْواالْ  َها هنا ِمَن  اِْجَمُعْوا ِلْ َمْن كَاَن  : اهلل عليه وسلم

ْ َسائِلُُكْم  :اهلل عليه وسلمفََقاَل لَُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل  .لَهُ  إِِن ِ
لُْوا ؟َعْن َشْيٍء فََهْل أَْنُتْم َصاِدَِق َ َعْنهُ    . نََعْم يَا أَبَا الَْقاِسِم  :فََقا

  : لُْواقَا .أَبُْوكُْم  َمْن  :فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
بُْتْم بَْل  كََذ  :َل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلمفََقا .فََُلن  

لُْوا َصَدقَْت َوَبَرْرَت  .أَبُْوكُْم فََُلن   َِق َ  قَاَل: "َهْل أَنْ  .فََقا ِ ُتْم ُمَصد 
لُْوا  . َعْن َشْيٍء إِْن َسأَلُْتُكْم َعْنُه" إِن  نََعْم يَا أَبَا الَْقاِسِم وَ  :قَا

 اهلل صىل قَاَل لَُهْم َرُسْولُ  .َتُه ِِف أَبِْيَناَعَرفَْت كََما َعَرفْ  .َك اكََذبْنَ 
لُْوا .َمْن أَْهُل الن َارِ  :اهلل عليه وسلم ا ثُم َ نَُكْوُن فِْيَها َيِس  :َقا ْْيً
  : فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم .َتْخلُُفْونََنا فِْيَها

فََهْل   :ثُم َ قَاَل لَُهْم  .َها أَبًَداََل نَْخلُُفُكْم فِيْ  فِْيَها َواهللِ اْخَسُئْوا 
 َ َِق َ َعْن َشْيٍء إِْن َسأَلُْتُكْم َعْنهُ أ ِ لُْوا .ْنُتْم ُمَصد  أَبَا نََعْم يَا  :قَا

لُْوا .الَْقاِسِم  اةِ َسم ًا". قَا  .نََعْم  :قَاَل: "َهْل َجَعلُْتْم ِِفْ َهِذِه الش َ
لَِك ْم َما َحَملَكُ  :فََقالَ  ُل  .َعىَل ذَ أََرْدنَا إِْن كُْنَت كَاِذبًا  :ْوافََقا
َك. رَواهُ الُْبَخاِري ُ نَْسَّتِ   .ْيُح ِمْنَك َوإِْن كُْنَت َصاِدقًا لَْم يَُضر َ

5935. (68) [3/1669 -దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఖైబర్ విజయం న్నడు 
ప్ర వకత  (స) వదద కు కాలిిన మేక తీస్తకు రావటం జరిగంది. 
అందులో విష్ం కలిప ఉంది. ప్ర వకత  (స) ఇకకడ ఉను 
యూదులందరినీ న్న వదద కు తీస్తకు రమమని 
ఆదేశించారు. వారందరినీ తీస్తకురావటం జరిగంది. 
ప్ర వకత  (స) వారితో, 'నేన్న మీకో విషయం అడుగుతాన్న. 
మీరు నన్ను ధుర వీకరిస్తత రా?' అని అడిగారు. ద్వనికి 
వారు, 'అవున్న అబుల్ ఖాసిమ్,' అని అన్నురు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'మీ తెగ న్నయకుడెవరు?' అని 
అడిగారు. ద్వనికి వారు, 'ఫలాన్న వయకిత ,' అని అన్నురు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'మీరు అసతయం ప్లుకుతున్నురు. 
మీ న్నయకుడు ఫలాన్న వయకిత ,' అని అన్నురు. ద్వనికి 

వారు, 'తమరు నిజం ప్లికారు,' అని అన్నురు. ఆ 
తరాీత ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ నేన్న మిమమలిు ఏదైన్న 
అడిగతే, నిజం చబుతారా?' అని అన్నురు. ద్వనికి 
వారు, 'అవున్న, ఒకవేళ మేము అసతయం ప్లికితే 
తమరు తెలుస్తకుంటారు. ఇంతకు ముందు తెలుస్త 
కునుటూ ,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స) వారిని, 'నరకవాస్త 
లెవరని,' అడిగారు. ద్వనికి వారు, 'నరకంలో మేము 
కొనిు రోజులు ఉంటాం. ఆ తరువాత మీరు మా తరాీత 
నరకంలో ప్ర వేశిస్ము రు,' అని అన్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  
(స), 'నీచులారా! దూరంకండి, అలా్లహ్ స్మకిి! 
మేమనుడూ మీ తరాీత నరకంలోనికి వెళళము,' అని 
అన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ నేన్న 
మిమమలిు అడిగతే సతయం ప్లుకుతారా?' అని 
అడిగారు. ద్వనికి వారు, 'అవున్న అబుల్ ఖాసమ్,' అని 
అన్నురు. ప్ర వకత  (స), 'మీరు ఈ మేక మాంసంలో విషం 
కలిప్రరా?' అని అడిగారు. ద్వనికి వారు, 'అవునని' 
అన్నురు. ప్ర వకత  (స), 'విషం ఎందుకు కలిప్రరు,' అని 
అన్నురు. ద్వనికి వారు ఒకవేళ మీరు ప్ర వకత  కాకపోతే, 
ప్రడ విరగడవుతుంది, విష్ం మిమమలిు సమాప్ు ం 
చేస్తు ంది, ఒకవేళ మీరు ప్ర వకత లయతే విషం మిమమలిు 
ఏమాతర ం హాని చేకూరిదు,' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1670)[ ) صحيح (  69]  - 5936
 ُسْوُل اهللِ َصىل  بَِنا رَ  :وَعْن َعْمِرو بِْن أَْخَطَب اْْلَْنَصاِري ِ قَالَ 

َنا َحّت   ا الَْفْجِر َوَصِعَد الِْمْنَْبِ فََخَطبَ اهلل عليه وسلم يَْومً  صىل
ْهرُ  َل فََصىل  ثُم َ َصِعَد الَْمْنَْبَ فََخَطبَ  .َحَضَرِت الظ ُ َنا َحّت  فََْنَ
ثُم َ نََزَل فََصىل َ ثُم َ َصِعَد الِْمْنَْبَ َحّت  َغَرَبِت   .َحَضَرِت الَْعْصرُ 

َمِة فَأَعْلَُمَنا  نَا بَِما ُهَو كَائِن  َْبَ فَأَخْ  .ْمُس الش َ  إِىل يَْوِم الِْقَيا
 .أَْحَفُظَنا. رَواهُ ُمْسِلم  

5936. (69) [3/1670-దృఢం] 
అమ్ర్ బిన్ అ'ఖ్'తబ్ అ'న్నారీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ఒకరోజు మాకు ఫజ్ర్ నమా'జు చదివించారు. ఆ 
తరువాత మంబరుపై నిలబడి మా ముందు 
ప్ర సంగంచారు. చివరికి ''జుహ్ర్ సమయం అయయంది. 
ప్ర వకత  (స) మంబరుపై న్నండి కిర ందికి దిగ నమా'జు 
చదివించారు. మళీళ ప్ర వకత  (స) మంబరుపైకి ఎకాకరు. 
మాకు హితోప్దేశాలు చేస్తు నే ఉన్నురు. చివరికి అసర ర్ 
నమా'జు వేళ అయయంది. ప్ర వకత  (స) మంబరుపై న్నండి 
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కిర ందికి దిగారు. అసర ర్ నమా'జు చదివించారు. ఆ 
తరువాత మళీళ మంబరుపైకి ఎకాకరు. చివరికి 
స్తరాయసు మయం అయయంది. ఆ ప్ర సంగంలో తీరుప దినం 
వరకు జరగబోయే విషయాలన్న పేరొకన్నురు. ఈ 
న్నడు మాలో వాటిని అందరికంటే అధికంగా 
గురుత ంచుకును వాడే గొప్పవాడు. (ముసాిమ్)  

 (3/1670)عَلَْيِه ( ق  [ ) ُمت َفَ  70]  - 5937
ْحمِن قَالَ وَ  َسِمْعُت أَِبْ قَاَل: َسأَلُْت   :َعْن َمْعِن بِْن َعْبِد الر َ

لِْجن ِ لَْيلََة  َمْسُرْوقًا: َمْن آذََن الن َِب  صىل اهلل علي ه وسلم بِا
ثَِِنْ أَبُْوَك يَْعِِنْ َعْبَد اهلل :اْسَتَمُعوا الُْقْرآَن؟ قَالَ  بَْن  َحد َ  ا

   .ُت بِِهْم َشَجَرةً. ُمت ََفق  عَلَْيهِ ٍد أَن َُه قَاَل: آذَنْ وْ عُ َمْس 
5937. (70) [3/1670- ఏకీభవిత్ం]  
మ'అన్ బిన్ 'అబుద రర 'హామన్ (ర) కథనం: నేన్న మా 
న్ననుగారి ద్వీరా ఇలా విన్నున్న, ''నేన్న మస్రూఖ్ 
(ర)న్న, జిన్నులు ఖుర్ఆన్ విన్నురని ప్ర వకత  (స)కు 
ఎవరు తెలియప్రిచారు,'' అని అడిగాన్న. ద్వనికి 
మ్స్రూఖ్, న్నకు మీ తండిర గారు 'అబుద లాాహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్, ప్ర వకత  (స)కు ఒక చటూ  తెలియప్రచిందని 
తెలిప్రరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (3/1670)[ ) صحيح (  71]  - 5938
اَءْيَنا نَ يْ َة َوالَْمدِ كُن َا َمَع ُعَمَر بَْيَ َمك َ  :وَعْن أَنٍَس قَالَ  َة فََّتَ

لَْيَس أََحد  يَْزَعُم  ََلَل َوكُْنُت َرُجًَل َحِدْيَد الَْبَص الْهِ  ِر فََرأَْيُتُه َو
ُت أَقُْوُل لُِعَمَر أََما َتَراهُ فََجَعَل ََل فََجَعلْ  :قَالَ  .أَن َُه َرآهُ َغْْيِْي 

أَ  فَِراِشْي ثُم َ أَْنَش  ىَل ُمْسَتلٍْق عَ يَُقْوُل ُعَمُر َسأََراهُ َوأَنَا  :قَالَ  .يََراهُ 
ثَُنا َعْن أَْهِل بَْدرٍ  ِ إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   :الَ فَقَ  . يَُحد 

ْيَنا َمَصاِرعَ أَْهِل بَ  يَُقْوُل َهَذا َمْصَرعُ   .ْدٍر بِاْْلَْمِس وسلم كَاَن يُِر
لَْحق ِ عَ بَ َوال َِذْي فََقاَل ُعَمُر فَ  :قَالَ  .فََُلٍن غََدا إِْن َشاَء اهللُ  ثَُه بِا

 َ   .ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمْخَطُئْوا الُْحُدْودَ ال َِِتْ َحد َ َرُس َما أ
ْنَطلََق َرُسْوُل اهلِل صىل فَُجِعلُْوا ِِفْ بِْئٍر بَْعُضُهْم َعىَل  :قَالَ  بَْعٍض فَا

 ْ ْنَتَه إِلهَْْيِ َيا ٍن ُن بَْن فََُل فََقاَل يَا فََُل  . اهلل عليه وسلم َحّت  اِ َو
ْ ٍن َهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَدكُْم اهللُ فََُلُن بَْن فََُل   َوَرُسْولُُه َحق ًا فَإِِن ِ

يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف   :ُعَمرُ  قَالَ  .قَْد َوَجْدُت َما َوعََدِِنَ اهلُل َحق ًا
ا أَقُْوُل  مَ لِ بِأَْسَمَع  َما أَْنُتْم  :قَالَ  .ُتكَل ُِم أَْجَسادًا ََل أَْرَواَح فِْيَها

ْ غَ  . رَواهُ  "يَُرد ُْوا عَلَي َ َشْيًئا ْْيَ أَن َُهْم ََل يَْسَتِطْيُعْوَن أَْن ِمهَْنُ
  .ُمْسِلم  

5938. (71) [3/1670- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: మేము 'ఉమర్ (ర) వెంట మకకహ్ 
మదీనహ్ల మధయ ఉనుపుపడు నెలవంకన్న 
చూడటానికి ప్ర యతిుంచాము. న్న దృషిూ  చాలా 
బ్రగుండేది. కన్నక నేన్న నెలవంకన్న చూస్తకున్నున్న. 
నేను తప్ప మరవీరూ చూడల్లదు. అనంతరం నేన్న 
'ఉమర్ (ర)న్న, 'మీకు చందుర డు కనబడల్లద్వ,' అని 
అడిగాన్న. అత్ను(ర) ప్ర యతిుంచారు. కాని నెలవంక 
కనబడల్లదు. అయతే 'ఉమర్ (ర), 'తీరలో నేన్న 
ప్డకపై ప్రుండి చూస్ము న్న,' అని అన్నురు. ఆ తరువాత 
'ఉమర్ (ర) మా ముందు బదర ర్ యుదధ ంలో మరణించిన 
వారి గురించి ప్ర స్ము వించటం ప్రర రంభించారు. ప్ర వకత  (స) 
మాకు రేపు బదర ర్ యుదధ ంలో మరణించబోయే వారి 
స్మథ న్నలన్న గురించి ప్ర స్ము విస్తు  ఇన్ష్ట అలాాహ్ రేపు 
ఇకకడ ఫలాన్న వయకిత  చంప్బడతాడు, ఫలాన్న వయకిత  
ఇకకడ చంప్బడతాడు అని అన్నురు. ప్ర వకత  (స)న్న 
సతయం ఇచిి ప్ంపన అలా్లహ్ స్మకిి! చూపంచబడిన 
స్మథ న్నలలోనే వారు చంప్బడాారు. ఆ తరువాత 
అవిశాీస్తల శవాలన్న బ్రవిలో విసరి వేయబడడం 

జరిగంది. అనంతరం ప్ర వకత  (స) వారి వదద కు వెళ్ళళ, వారి 
న్నదేద శించి, 'ఓ ఫలాన్న వయకీత ! అలాాహ్ (త్) మరియు 
ఆయన ప్ర వకత (స) చేసిన వాగాు న్నలన్న సతయమైనవిగా 
పొంద్వరా? నేన్న మాతర ం అలాాహ్(త్) చేసిన వాగాద న్ననిు 

సతయమైనదిగా పొంద్వన్న,' అని అన్నురు. అపుపడు 
'ఉమర్ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! శవాలతో తమరు ఎలా 
మాటాాడుతున్నురు? వారిలో ప్రర ణంల్లదు కద్వ?' అని 
అన్నురు. ద్వనికి  ప్ర వకత  (స), 'వారు బ్రగా 
వింటన్నురు, కాని సమా ధానం ఇచేి శకిత  వారికి ల్లదు,' 
అని అన్నురు. (ముసాిమ్) 

 (3/1671)[ ) لم تتم دراسته (  72]  - 5939
ِب َ صىل اهلل  َوَعْن أُنِيْ  َسَة بِْنِت َزْيِد بِْن أَْرقََم َعْن أَبِْيَها أَن َ الن َ

 قَاَل: ِمْن َمَرٍض كَاَن بِِه دُهُ َزْيٍد يَُعوْ عليه وسلم دََخَل َعىَل 
َلِكْن كَْيَف لََك إِذَاُعم ِْرَت  "لَْيَس عَلَْيَك ِمْن َمَرِضَك  بَأس  َو

.قَاَل: أَْحَتِس  بَْعِدْي فََعِمْيَت؟" "إِذَا َتْدُخُل   قَاَل: ُب َوأَْصِْبْ
ِب ُ فََعِمَي َبْعَد َما َما قَاَل: الَْجن ََة بَِغْْيِ ِحَساٍب".  اهلل صىل َت الن َ

  .د َ اهلُل بََصَرهُ ثُم َ َماَت ثُم َ رَ  .عليه وسلم
5939. (72) [3/1671- అప్రిశోధిత్ం] 
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అనీసహ్ బిన్తె 'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ తన తండిర  ద్వీరా 
కథనం: ప్ర వకత  (స), అన్నరోగయంగా ఉను 'జైద్ బిన్ 
అర్ఖమ్ను ప్రామరిశంచటానికి ఆయన వదద కు 
వెళాళరు. ప్ర వకత  (స) అతనితో, 'నీ వాయధి అంత ప్ర మాద 
కరమైనదిగా ల్లదు, కాని న్న మరణానంతరం నీ చూపు 
బలహీనప్డినపుడు నీ ప్రిసిథ తి ఎలా ఉంటంది,' అని 
అన్నురు. ద్వనికి 'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్, 'పుణయ 
ఫలాపేక్షతో సహనం వహిస్ము న్న,' అని అన్నురు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'మరి అపుపడైెతే నీవు ఎటవంటి 
విచారణ ల్లకుండా సీరగ ంలో ప్ర వేశిస్ము వు,' అని అన్నురు. 
ప్ర వకత  (స) మరణానంతరం 'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ అంధులైె 
పోయారు. అనంతరం అలాాహ్(త్) అత్నిక్త మళీళ 
చూపు ప్ర స్మదించాడు. ఆ తరువాత అతన్న 
మరణించారు. (బై్నహఖీ - / దల్లయలు న్నుబువీహ్) 

 (3/1671) راسته ([ ) لم تتم د 73]  - 5940
اهلل عليه  َزْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْن أَُساَمَة بِْن 

ْ َمْقَعَدهُ  أ لَْم أَقُْل فَلَْيَتَبو َ ِمَن الن َاِر".   وسلم: "َمْن َتُقْوُل عَلَي َ َما
لَِك أَن َُه بََعَث َرُجًَل فََكَذَب عَلَْيِه فََدعَا عَلَْيِه َرُسْوُل اهللِ  صىل  َوذَ

ًتا وَ ه وياهلل عل  لَْم َتْقَبلُهُ سلم فََوَجَد َمي ِ ْنَشق َ بَطُنُه َو   قَِد ا
ةِ    .اْْلَْرُض. رَواُهَما الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ دَََلئِِل الن ُُبو َ

5940. (73) [3/1671- అప్రిశోధిత్ం] 
'ఉస్మమా బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేన్న ప్లకని మాటన్న ప్లికిన వయకిత  తన నివాసం 
నరకంలో ఏరపరచుకోవాలి. దీనికి కారణం ఏమిటంటే, 
ప్ర వకా (స) ఒక వయకిత ని ప్ంప్రరు. ఆ వయకిత  ప్ర వకత  (స) చప్పని 
విషయానిు అంటగటాూ డు. ప్ర వకత  (స) అతనిు 
శపంచారు. అనంతరం ఆ వయకిత  మరణించాడు. అతని 
కడుపు చీలిబడింది. భూమి కూడా అతనిు 
స్వీకరించల్లదు. (బై్నహఖీ / దల్లయలు న్నుబువీహ్) 

 (3/1671)[ ) صحيح (  74]  - 5941
أَن َ َرُسْوَل اهلِل َجاَءهُ َرُجل  يَْسَتْطِعُمُه فَأَْطَعَمُه   وَعْن َجاِبرٍ 
ُجُل يَأْكُُل ِمْنُه َواْمَرأَُتُه َوَضْيُفُهَما  .ِعْْيٍ َشْطَر َوْسِق شَ  فََما َزاَل الر َ

لَُه فََفِِنَ  َقاَل: "لَْو لَْم   صىل اهلل عليه وسلم فَ ِب  فَأَََت الن َ َحّت  كَا
لََقاَم لَُكْم" َتكِلُْه َْلَكَلُْتْم    .َرَواهُ ُمْسِلم   .ِمْنُه َو

5941. (74) [3/1671- దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వయకిత  
వచాిడు. అతడు ప్ర వకత  (స)న్న అనుం అడిగాడు. ప్ర వకత  
(స) అతనికి సగం వసఖ్ యవ్వలు ఇచాిరు. 
అనంతరం ఆ వయకిత , అతడి భారయ, అతిథులు తినేవారు. 
అనంతరం ఆ వయకిత  మిగలిన యవ్వలన్న తూచాడు. అవి 
చాలా తొందరగా అయపోయాయ. ఆ తరువాత ఆ 
వయకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాిడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 
''న్నవుీ వాటిని తూయకుండా ఉంటే, వాటి న్నండి మీరు 
తింట్ట ఉండేవారు. ఇంకా అవి ఎలాపుపడూ మిగలి 
ఉండేవి,'' అని  అన్నురు. 

 (3/1671)[ ) صحيح (  75]  - 5942
 :َن اْْلَْنَصاِر قَالَ وَعْن عَاِصِم بِْن كُلَْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َرُجٍل مِ 

 فََرأَْيُت  .َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َجَناَزةٍ 
ُهَو َعىَل الَْقَْبِ يُْوِصي الَْحاِفَر صىل اهلل عليه وسلم وَ  هللِ َرُسْوَل ا

َ  .يَُقْوُل: "أَْوِسْع ِمْن قَِبِل ِرْجلَْيِه أَْوِسْع ِمْن قَِبِل َرأِْسِه"  ا َرَجَع فَلَم 
َعاِم  .اِْسَتْقَبلَُه دَاِعي اْمَرأَتِهِ  لط َ فَأََجاَب َونَْحُن َمَعُه َوِجْيَء بِا

 صىل أَكَلُْوا فََنَظْرنَا إِىَل َرُسْوِل اهللِ  َوَضَع الَْقْوُم فَ م َ ثُ َضَع يََدهُ فَوَ 
ةٍ  أَِجُد لَْحَم َشا :ثُم َ قَالَ  .اهلل عليه وسلم يَلُْوُك لُقَمًة ِِف فَْيهِ 

ْ  :أُِخَذْت بَِغْْيِ إِذِْن أَْهِلَها فَأَْرَسلَِت اْلَمْرأَةُ َتُقْولُ   يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ
َّتَِى ِلْ َشاًة َمْوِضع  يَُباعُ فِْيِه الَْغَنُم لَِيْش   الن َِقْيِع َوُهوَ إِىَل  أَْرَسلُْت 

ةً أَْن يُْرِسَل إَِل َ بَِها فَلَْم ُتْوَجُد فَأَْرَسلُْت إِىل َجاٍر ِلْ قَِد اْشَّتَى َشا
فََقاَل  .اهَ بِ ْت إَِل َ بِثََمِنَها فَلَْم يُْوَجْد فَأَْرَسلُْت إِىل اْمَرأَتِِه فَأَْرَسلَ 

َعاَم  هلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْطِعِمْي َهَذ َرُسْوُل ا ا الط َ
ةِ   َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ دَََلئِِل  .اْْلُْسَرى"  الن ُُبو َ

5942. (75) [3/1671 -దృఢం] 
'ఆ'సిమ్ బిన్ కలీబ్ తన తండిర  ద్వీరా, అతడు ఒక 
అ'న్నారీ వయకిత  ద్వీరా కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వెంట ఒక 
జన్న'జహ్లో వెళాళము. ప్ర వకత  (స) సమాధి వదద  
నిలబడి, సమాధి తర వేీవయకిత తో కాళళవైెపు కొంత 
విశాలంగాతర వుీ, తలదగగ ర కొంతవిశాలంగా తర వుీ అని 
అంటన్నురు. ప్ర వకత  (స) సమశానం న్నండి తిరిగ వచిిన 
తరాీత మృతుని భారయ తరఫున ప్ర వకత  (స)న్న ఒక వయకిత  
వచిి భోజన్ననికి పలిచాడు. ప్ర వకత  (స) ఆహాీన్ననిు 
స్వీకరించారు. మేము కూడా ప్ర వకత  (స) వెంట ఉన్నుం. 
అనంతరం భోజనం తీస్తకురావటం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) 
తినటం ప్రర రంభించారు. అన్నచరులు కూడా తినటం 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2098 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
ప్రర రంభించారు. తింట్ట ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) వైెపు 
చూస్మరు. ప్ర వకత  (స) తన నోటిలో అనుం ముదద  
తిపుపతున్నురు. మ్ింగటం ల్లదు. ఆ తరువాత ప్ర వకా 
(స), 'యజమాని అన్నమతి ల్లకుండా పొందిన మేక 
మాంసంలా ఉంది,' అన్నురు. అనంతరం ఆ ఇంటి 
ఇలాాలు ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వయకిత ని ప్ంప, 'ప్ర వకాత ! నఖీ 
సంతకు మేక తీస్తకు రమమని మనిషిని ప్ంప్రన్న. కాని 
అకకడ మేక దరకల్లదు. పొరుగు వయకిత  కూడా ల్లడు. ఆ 
తరాీత నేన్న పొరుగావిడ వదద కు ప్ంపతే ఆ మేకన్న 
ఆమ ప్ంపంది,' అని చపపంది. అది విను ప్ర వకత  (స) ఈ 
అనుం ఖైదీలకు తినిపంచండి అన్నురు. 31 (అబూ 
ద్వవూద్, బై్నహఖీ /- దల్లయలు న్నుబువీహ్)  

 ( 3/1672) عيفض[  76]  - 5943
هِ  َوَعن َحاِزم ِ لِد بِْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجد    -ُحَبْيِش بن َخا

ُ  -َوُهَو أَُخو أم ِ َمْعَبد  ِ َصىل َ الِل َ  عَلَْيِه َوَسل ََم ِحَي  أَن َ َرُسوَل الِل َ
 َ ىَل مَ وَ بُو بَْكٍر أُْخِرَج ِمْن َمك ََة َخَرَج ُمَهاِجًرا إِىَل الَْمِديَنِة ُهَو َوأ ْو

لِيلُُهَما َعبْ أَِب بَْكٍر عَا ةَ َودَ وا َعىَل  ِمُر بُْن فَُهْْيَ ِ الل َْيِثي َمر ُ ُد الِل َ
وا ِمْنَها فَلَْم َخْيَمَِتْ أُم ِ َمْعَبٍد فََسأَلُوَها لَْحمً  ا َوَتْمًرا لَِيْشَّتُ

لِك َوكَاَن الَْقْوُم مُ  ِتَي  نِ ْس ْرِمِلَي مُ يُِصيُبوا ِعْنَدَها َشْيًئا من ذَ
ُ عَلَْيِه َوَسل َ  فََنَظَر َرُسولُ  ِ َصىل َ الِل َ َم إِىَل َشاةٍ ِِف ِكْسِر الَْخْيَمِة الِل َ

اةُ يَا أُم َ مع لَْت: َشاة  َخل ََفَها الَْجْهُد فََقاَل: »َما َهِذهِ الش َ بد؟« قَا
لَْت: ؟« قَا ْن   مِ ُد ِهَي أَْجهَ  َعِن الَْغَنِم. قَاَل: »َهْل بَِها ِمْن لََبٍ

 َ لَِك. قَاَل: »أ َل ذَ ْت: بِأَِب أَْنَت َوأُم ِي إِْن َتأْذَنَِي ِل أَْن أَْحِلَبَها؟« قَا
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  َرأَْيَت بَِها َحلباً فاحلبها. فََدعَا َرُسوُل  ِ َصىل َ الِل َ الِل َ

َ َتَعاىَل وَ  ِتَها  ِِف دَعَا لََها فََمَسَح بَِيِدهِ َضْرَعَها َوَسّم َ الِل َ َشا
ْت فََدعَا بِإِنَاٍء فتفاجت عَلَيْ  يُْرِبُض ِه َوردت َواْجَّت َ

اً َحّت َ عَلهُ الَْبَهاُء ثُم َ  1673]ص: ْهَط فََحلََب فِيِه ثج َ [ الر َ
َيْت َوَسَق أَْصَحابَُه َحّت َ َرُووا ثُم َ َشِرَب آِخَرُهْم   َسَقاَها َحّت َ َرِو

نًِيا ثُم َ َحلََب فِي  اْلِنَاَء ثُم َ غَادََرهُ ِعْنَدَها َد بَْدٍء َحّت َ َمَْلَ عْ بَ ِه ثَا
ْبُن َعْبدِ وَ  ن َِة« َوا ْرَتَحلُوا َعْنَها. َرَواهُ ِِف »َشْرِح الس ُ   َباَيَعَها َوا

 

31) వివరణ-5942: ప్ర వకత  (స) మేక మాంసం తినల్లదు. 

ఎందుకంటే ఆ మేక సరైన విధంగా వికరయం జరగల్లదు. 

యజమాని అన్నమతి లభించల్లదు. అందువలా ఆ మేక 

మాంసం అన్నమాన్నసపదమైనది. అందువలా్ల అలాాహ్ 
(త్) ఆ మాంస్మనిు ప్ర వకత  (స) కడుపులోనికి వెళళకుండా 

చేస్మడు. 

بُْن الَْجْوِزي ِ ِِف ِكَتاِب »الَْوفَاِء« َوِِف   ِ ِِف »اَِلْسِتيَعاِب« َوا الَْْب 
ة    .الَحِديث قص َ

5943. (76) [3/1672 -బలహీనం] 
'హ్జ'జిమ్ బిన్ హిష్టమ్ (ర) తన తండిర  ద్వీరా అతడు 
తనతండిర  ద్వీరా కథనం: ప్ర వకత  (స) వ్లసిపోయ 
నపుపడు మదీనహ్కు బయలుదేరారు. ప్ర వకత  (స) వెంట 
అబూ బకర్, విడుదలైెన అబూ బకర్ సీతంతర  బ్రనిస 
'ఆమిర్ బిన్ ఫుహైెరహ్, 'అబ్దు లా్లహ్ లీసీ' ఉన్నురు. 
ద్వరి చూపటేూ వారు ముగుగ రున్నురు. మారగ ంలో వారు 
ఉమమ మ'అబద్ ట్టంటాన్న చూస్మరు. ఆమన్న మాంసం, 
ఖరిూరాలన్న కొంద్వమని అడిగారు. కాని అకకడ ఏమీ 
లభించల్లదు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో కరువు కాటకాలు 
ఏరపడి ఉన్నుయ. ప్ర వకత  (స) దృషిూ  ట్టంట్కి ఒక వైెపు కటిూ  
వేయబడి ఉను మేకపై ప్డింది. ప్ర వకత  (స) 'ఓ ఉమమ 
మ'అబద్ ఈ మేకకు ఏమయంది?' అని అడిగారు. 
ద్వనికి ఆమ బలహీనంగా ఉండటం వలా మందలో 
ప్ంప్ల్లదు. ప్ర వకత  (స), 'ఇది ప్రలు ఇస్తు ంద్వ?' అని 
అడిగారు. 'ఏమీ ఇవీటం ల్లదని' అన్నురు. ప్రలు పతక 
డానికి అన్నమతిస్ము వా అని అడిగారు ప్ర వకత  (స). ద్వనికి 
ఆమ, 'న్న తలాిదండుర లు తమకోసం తాయగంకాన్న. 
ప్రలుంటే పతకండి,' అని వినువించుకుంది. ప్ర వకత  (స) 
మేకన్న తెపపంచారు. ద్వని సిరాలన్న చేతోు  నిమిరారు. 
బిసిమలాాహ్ ప్ఠించి, ఆమకోసం వాటిలో శుభం కలగాలని 
ప్రర రిథ ంచారు. అనంతరం మేకప్రలు పతకటానికి తన 
కాళళన్న ఎడంచేసింది. ప్రలు విడిచిపటిూ  నెమరు 

వేయస్మగంది. ప్ర వకత  (స) చాలా మందికి సరిప్డేటంతటి 
గనెు తెపపంచారు. ద్వనినిండా ప్రలు పతికారు. 
న్నరుగు గనెు అంచుల వరకు వచేి సింది. ఆ తరువాత 
ప్ర వకత  (స) ప్రలన్న ఉమమ మ'అబద్కు తార పంచారు. ఆమ 
కడుపునిండా తార గంది. ఆ తరాీత అన్నచరులకు 
తార పంచారు. చివరగా ప్ర వకత  (స) తార గారు. కొంతసేపు 
తరాీత మళీళ ప్రలుపతికారు. ఆ గనెు ప్రలతో నిండి 

పోయంది. ఆ ప్రలన్న ప్ర వకత  (స) ఉమమ మ'అబద్కు ఇచిి 
వేస్మరు. ఆ తరాీత ఉమమ మ'అబద్ ఇసా్మం 
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స్వీకరించారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) అకకడి న్నండి 
బయలు దేరారు. 32  (షర్'హుస్తానుహ్)  

===== 
 الَْكَراَماِت َباُب    - 8

8. మ్హత్యయలు 
విశాీస్తలారా! ప్ర కృతికి విరుదధ ంగా జరిగే 
విషయాలన్న మహతయం అంటారు. అయతే అందులో 
నేన్న ప్ర వకత ననే వాదన ఉండకూడదు. ఇంకా 
అవిశాీస్తలతో పోటీ ప్డకూడదు. దైవదౌతయంతో 
ప్రట, ప్ర కృతికి విరుదధ ంగా జరిగే విషయానిు 
మహిమలు (ము'అజి'జాత్) అంటారు. దైవపర య 
భకుత లవలా ఇటవంటి మహతాయలు జరగడం సహజం. 
అలాాహ్(త్) ఎవరి ద్వీరానైెన్న మహిమలన్న బహిరగ తం 
చేయవచుి. 'హదీస్త'లాో ప్ర వకత  (స) మహతాయల 
గురించి పేరొకనడం జరిగంది. కిర ంది 'హదీస్త'లన్న 
అధయయనం చేయండి. 

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 3/1674)[ ) صحيح (  1]  - 5944

ثَا ِعْنَد  َعْن أَنٍَس أَن َ أَُسْيَد بَْن   ُحَضْْيِ َوَعب َادَ بَْن بِْشٍر َتَحد َ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسل  م ِِفْ َحاَجٍة لَُهَما َحّت  ذََهَب ِمَن الل َْيِل الن َ

لَُمةِ   َشِدْيَدةِ  لَْيلٍَة   َساَعة  ِِفْ    ْن ِعْنَد َرُسْوِل اهللِ ا مِ ثُم َ َخَرجَ  الظ ُ
َيِد كُل ِ ِمْنُهَما ُعَصي َة  فَأََضاَءْت  صىل اهلل عليه وسلم يَْنَقِلَباِن َوِب 

قَْت بِِهَما  َعََص أََحِدِهَما لَُهَما َحّت  َمَش  َيا ِِفْ َضْوئَِها َحّت  إِذَا اْفَّتَ

 

32) వివరణ-5943: ఉమమ మ'అబద్ పేరు 'ఆతిక బింతే 

'ఖాలిద్ ఖుజా'యయహ్. 'హదీస్త' చివరిలో సంఘటన 

గురించి ఉంది. అదేమిటంటే, ప్ర వకా (స) అకకడి న్నండి 

ముందుకు బయలుదేరిన తరువాత ఆమ భరత వచిి, 

'ప్రలు ఎకకడి న్నండి వచాియని,' అడిగారు. ఆమ 

వివరిస్తు  ఒక మహా వయకిత  మనఖైమలో వచాిరు. ఆయన 

రాకవలా్ల ఈ ప్రలు వచాియ. ఇది విని, 'నిసాందేహంగా 

ఆ వయకిత తీం ఖురైష్ వంశంలోనిది. ఆయనకు 

సంబంధించిన అనేక గుణాలు నేన్న మకకహ్లో 

విన్నున్న. ఒకవేళ నేన్న వెళళగలిగతే తప్పకుండా 

అతనిు కలుస్తకుంటాన్న.' అని అనానడు. 

ْيُق أََضاَءْت لِْْلَخِر َعَصاهُ فََمََش  ِر ْنُهَما ِِفْ َضْوِء  مِ دٍ كُل ُ َواحِ  الط َ
  .ُبَخاِري ُ رَواهُ اْل  .اهُ َحّت  بَلََغ أَْهلَهُ َعَص 

5944. (1) [3/1674- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైర్ 
మరియు 'అబ్రాద్ బిన్ బష్ర్ ప్ర వకత  (స) వదద  కూరొిని 
ఉన్నురు. ఏదో వయవహారం గురించి మాటాాడు 
తున్నురు. చివరికి రాతిర  ఒకభాగం గడిచిపోయంది. ఆ 
రాతిర  దటూ మైన చీకటి ఉంది. వారిదద రూ తమ ఇళళకు 
వెళళటానికి ప్ర వకత  (స) వదద  న్నండి ల్లచి బయటకు 
వచిినపుడు వారిదద రి చేతులాో లాఠీకరర లు ఉన్నుయ. 
ఆ రంటిలో ఒకటి వెలుగు చిమమస్మగంది. వారు ఆ 
వెలుగులో నడవస్మగారు. ఇదద రి ద్వరులు వేరైన వెంటనే 
రండవది కూడా వెలుగు ప్ర సరింప్జేయస్మగంది. ఇదద రూ 
తమ లాఠీల వెలుగులో తమ ఇళళకు చేరుకున్నురు. 
(బు'ఖారీ) 

 ( 3/1674) [ ) صحيح ( 2]  - 5945
  : فََقالَ  .َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: لَم َا َحَضَر أحد  دَعَاِِنْ أَِبْ ِمَن الل َْيِل 

ِل َمْن يُْقَتُل ًَل وْ َل َ َمْقتُ َما أََراِِنْ إِ     ِمْن أَْصَحاِب الن َِب ِ صىل اهلل  ِِفْ أَو َ
ْ ََل أَْتُرُك بَْعِدْي أََعز َ عَلَي َ ِمْنَك َغْْيَ نَْفِس  .عليه وسلم   َوإِِن ِ

فَإِن َ عَلَي َ دَْيًنا فَاقِْض َواْسَتْوِص  .َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
ِتَك َخْْيً  َل قَِتْيٍل نَ ْح ا فَأَْصبَ بِأَخَوا َودَفَْنُتُه َمَع آَخَر ِِفْ  ا فَكَاَن أَو َ

ُ  .قََْبٍ    .رَواهُ الُْبَخاِري 
5945. (2) [3/1674-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: 'ఉ'హుద్ యుదధ ం సంభవించి 
నపుపడు మా న్ననుగారు రాతిర వేళ నన్ను పలిచి, ప్ర వకత  
(స) అన్నచరులాో యుదధ ంలో అందరికంటే ముందు నేన్న 
మరణిస్ము నని అన్నమానంగా ఉంది. అయతే ప్ర వకత  (స) 
తరువాత నీకంటే పర యమైన వారవరూ న్నకు ల్లరు. 
న్నపై ఉను అపుపన్న తీరాిలి. చలాాయల ప్టా 
మంచిగా వయవహరించాలి,' అని ఉప్దేశించారు. 
అనంతరం ఉదయం యుదధ ం జరిగంది. అందరికంటే 
ముందు మా న్ననుగారు వీరమరణం పొంద్వరు. 
నేనతనిు మరో వయకిత తో సహా ఖననంచేస్మన్న. 33  

(బు'ఖారీ) 
 

33) వివరణ-5945: అతన్న చపపనటేూ  జరిగంది. 

అందరికంటే ముందు అతనే వీరమరణం పొంద్వరు. 
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 (3/1675)  عَلَْيِه ([ ) ُمت ََفق   3]  - 5946

ْحمِن بِْن أَِبْ بَْكِر أَن َ أَْصَحاَب  َفِة كَانُْوا َوَعْن َعْبِد الر َ  الص ُ
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن كَاَن  أُنَاًسا فَُقَراَء َوإِن َ الن َ

ِل ُم اْنَدهُ َطعَ عِ  ْثَنْيِ فَلَْيْذَهُب بِثَا ٍث وَمْن كَاَن ِعْنَدهُ َطَعاُم  ا
ِمٍس أَْو َساِدٍس" ََلثٍَة َوأَن َ أَبَا بَْكٍر َجاَء بِثَ  .أَْربََعٍة فَلَْيْذَهْب بَِخا

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بَِعَشِرةٍ  ْنَطلََق الن َ َ  .فَا َوإِن َ أَبَا بَْكٍر َتَعَش 
َحّت  ُصل َِيِت الِْعَشاُء  ثُم َ لَِبَث  .اهلل عليه وسلمىل ص الن َِب ِ  ِعْنَد 
فََجاَء  .َرَجَع فَلَِبَث َحّت  َتَعَش َ الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلمثُم َ 

لَْت لَُه اْمَرأَُتُه: َوَما   بَْعَد َما َمََض ِمَن الل َْيِل َما َشاَء اهلُل. قَا
لَْت: أَبَ ا عَ قَاَل: أََومَ َحَبَسِك َعْن أَْضَياِفِك؟  ؟ قَا ْ ْيِتهْْيِ ْوا َحّت   ش َ
َل: ََل أَْطَعُمُه أَبًَدا فََحلََفِت الَْمَرأَةُ أَْن ََل َتِجْيَء فََغِضَب َوقَا

كَاَن َهَذا   ْْلَْضَياُف أَْن ََل يَْطَعمُْوهُ. قَاَل أَبُْو بَْكٍر:َتْطَعَمُه َوَحلََف ا
ل  ْيَطاِن فََدعَا بِا َ ِمَن الش َ َعاِم فَأ يَْرفَُعْوَن  وأَكَلُْوا فََجَعلُْوا ََل كََل ط َ

ْت ِمْن أَْسَفِلَها أَْكثَُر ِمْنَها. فََقاَل ِْلْمَرأَتِِه: َيا أُْخَت لُْقَمًة إَِل َ َربَ 
ةِ َعْيِِنْ إِن ََها اْْلَن َْلَْكثَر ِمْنَها  بَِِنْ فِ  لَْت: َوقُر َ َراٍس َما َهَذا؟ قَا

لَِك بِثَ  رٍ قَْبَل ذَ ِب ِ صىل اهلل عليه  أَكَلُْوا َوَبَعَث بَِها إِىلفَ  ََلِث ِمَرا الن َ
   .ُذِكَر أَن َُه أَكََل ِمْنَها. ُمت ََفق  عَلَْيهِ وسلم فَ 

ِكَر َحِدْيُث َعْبِد اهللِ   بِْن َمْسُعْوٍد: كُن َا نَْسَمُع َتْسِبْيَح َوذُ
 .َعاِم ِِفْ "الُْمْعِجَزاِت"الط َ 

5946. (3) [3/1675 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద రర 'హామన్ బిన్ అబూ బకర్ (ర) కథనం: 

'సుఫీహ్ వారు చాలా నిరుపేదలు, దరిదుర లు. ఒక 
రోజు ప్ర వకత  (స) తన అన్నచరులతో, 'ఇదద రు వయకుత లకు 
సరిప్డే అనుం ఉను వారు స్తప్ాహ్ వారిలోని ఒక 
వయకిత ని మూడో వయకిత గా తీస్తకువెళళండి. అదేవిధంగా 
నలుగురు వయకుత లకు సరిప్డే భోజనం ఉనువారు 
ఐదవ వయకిత గా వీళళలో ఒకరిని తీస్తకువెళళండి ల్లద్వ 
ఆరవవయకిత ని కూడా తీస్తకువెళళండి' అని అనానరు. 
అబూ బకర్ (ర) ముగుగ రు వయకుత లిు తీస్తకొని వెళాళరు. 
ప్ర వకత  (స) తన వెంట 10 మందిని తీస్తకువెళాళరు. 
అబూ బకర్ (ర) రాతిర  భోజనం ప్ర వకత  (స) వదద  చేస్మరు. 

 

అతన్న తన గురించి ఇలా ప్లకడం అగోచర జాఞ నం 

వలాకాదు. ఎందుకంటే అగోచరాల జాఞ నం కేవలం 

అలాాహ్(త్)కే ఉంది. అలాాహ్(త్) ప్ర వకత లకే అగోచర 

విషయాల గురించి తెలియజేస్ము డు. ఇది సతయ పేర రణ 

తప్ప మరేమీ కాదు. 

తిను తరువాత అకకడే ఆగపోయారు. 'ఇష్టఅ' 
నమాజు కూడా అయపోయంది. నమా'జు తరాీత 
కూడా తన ఇంటికి వెళళల్లదు. ప్ర వకత  (స) ఇంటికి వెళ్ళళ 
పోయారు. అకకడే ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) కూడా భోజనం 
చేస్మరు. అపుపడు అబూ బకర్ తన ఇంటికి చేరగానే, 
రాతిర  కొంత సమయం గడిచిపోయంది. ఇంటిలోప్లికి 
ప్ర వేశించగానే అత్ని భారయ అతిథులన్న ఎందుకు 
మరచిపోయారని అడిగంది. అబూ బకర్ (ర) తన 
భారయన్న, 'అతిథులకు అనుం పటూ ల్లద్వ' అని 
అడిగారు. ద్వనికి ఆమ, 'మీరు రానంత వరకు తినమని 
అన్నురు,' అని చపపంది. అది విని అబూ బకర్ (ర) 
చాలా ఆగర హం చంద్వరు. 'అలా్లహ్ స్మకిి! నేన్న అనుం 
తినన్న,' అని అన్నురు. అత్ని భారయ కూడా, 'అలా్లహ్ 
స్మకిి! నేన్న కూడా అనుం తినను,' అనుది. ఇట 
అతిథులు కూడా, అనుం తినమని ప్ర మాణం చేస్మరు. 
ఆ తరువాత అబూ బకర్ (ర) చాలా విచారించారు. 
షై'తాన్ వలా ఈ ప్ర మాణం చేయటం జరిగందని 
అన్నురు. ఆ తరువాత అబూ బకర్ (ర) భోజనం 
తెపపంచారు. అబూ బకర్, అతిథులు తినటం ప్రర రం 
భించారు. ఒక ముదద  తినటానికి ఎతిు తే ద్వని స్మథ నంలో 
మరో ముదద  బహిరగ తం అయేయది. అబూ బకర్ (ర) తన 
భారయతో ఓ బనూ ఫిరాన్ సోదరి! చాలా ఆశిరయంగా 
ఉంది. ద్వనికి ఆమ న్న కంటిచలువ స్మకిి! ఈ భోజనం 
మూడురటా పరిగపోయంది. అందరూ తృపు గా 
తిన్నురు. ఆ తరాీత ప్ర వకత  (స)కు కూడా ప్ంప్డం 
జరిగంది. ప్ర వకత  (స) కూడా ద్వనిు ఆరగంచారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర)  ఉలా్లఖనంలో ఇలా 
ఉంది, ''మేము అనుంలో న్నండి స్తబ్'హానలాాహ్ అనే 
శబ్రద నిు వింట్ట ఉన్నుం,''  అని ఉంది.  

----- 

ْل  َ     రండవ విభాగం َفْصُل الث َاِِنْ  ا
 (1675/ 3)[ ) لم تتم دراسته ( 4]  - 5947

لَْت: لَم َا َماَت الن َ  ُث أَن َُه ََل  َعْن عَائَِشَة قَا َجاِشي ُ كُن َا نََتَحد َ
. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ     .يََزاُل يَُرى َعىَل قََْبِهِ نُْور 

5947. (4) [3/1675- అప్రిశోధిత్ం] 
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'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: నజాషీ మరణానంతరం 
మేము అతని సమాధిపై ఎలాపుపడూ వెలుగు ఆవరించి 
ఉండేదని చరిించుకునే వాళళం. 34  (అబూ  ద్వవూద్)  

 ( 3/1675)[ ) حسن (  5]  - 5948
لَْت: لَم َا أََرادُْوا ُغْسَل الن َِب ِ صىل اهلل علي ه وسلم  َوَعْنَها قَا

ُل    دُ َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن ََل نَْدِرْي أَنَُجر ِ  ا:وْ قَا
 َ َنا أَْم نَْغِسلُُه َوعَلَْيِه ثَِيابُُه؟ فَل دُ َمْوَتا ِ م َا اْخَتلَُفْوا ثَِيابِِه كََما ُتَجر 
ْ َرُجل  إَِل َ َوذَقُْتُه  ُ الن َْوَم َحّت  َما ِمهَْنُ   ِِفْ َصْدِرهِ أَلَْق اهلُل عَلهَْْيِ

َن َمْن ُهَو؟ اِْغِسلُوا م  ِمْن َناِحَيِة الَْبْيِت ََل يَْدُروْ م َ كَل ََمُهْم ُمكَل ِ ثُ 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم وعَلَْيِه ثَِيابُُه فَقَ  ُمْوا فََغَسلُْوُه َوعَلَْيِه الن َ ا

َيْدلُُكْونَهُ  لَْقِميْ  قَِمْيُصُه يَُصب ُْوَن الَْماَء فَْوَق الَْقَمْيِص َو َرَواهُ  . ِص بِا
ةِ  الَْبْيَهِقي ُ   ."ِِفْ "دَََلئِِل الن ُُبو َ

5948. (5) [3/1675- ప్రర మాణ్ణకం]  
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణించినపుడు 
అన్నచరులు ఆయన్ను స్మునం చేయంచగోరినపుడు 
దుస్తు లు తొలగంచి స్మునం చేయంచాలా? ల్లక దుస్తు  

లతోనే స్మునం చేయంచాలా అనే ప్ర శు తలెతిు ంది. 
వారిలో అభిప్రర యభేద్వలు తలెతాు య. అపుపడు 
అలాాహ్ (త్) వారిని నిదర కు గురిచేస్మడు. ఆ తరువాత 
ఇంటిలోని ఒక మూల న్నండి ఒక వయకిత  మాటాాడుతూ 
ప్ర వకత  (స)న్న దుస్తు లతోనే స్మునం చేయంచమని 
అన్నుడు. అనంతరం అందరూ అకస్మమతుు గా మేల్కక 

న్నురు. ల్లచి నిలబడాారు. ప్ర వకత  (స)ను దుస్తు లతోనే 
స్మునం చేయంచారు. శరీరంపై ఉను కమీస్తపైనే నీళుళ 
పోస్తు  కమీస్తతోనే శరీరానిు శుభర ప్రుస్తు  ఉన్నురు. 
(బై్నహఖీ / దలాయలు న్నుబువీహ్) 

 ( 3/1676)[ ) صحيح (  6] - 5949
ىَل َرُسْوِل ا ْبِن الْمُْنَكِدِر أَن َ َسِفْيَنَة َمْو يه  عل  هلِل صىل اهللَوَعِن ا

َ اْل  نْ َجيْ وسلم أَْخَطأ ْوِم أَْو أُِسَر فَا َطلََق َهاِرًبا َش بِأَْرِض الر ُ
 

34) వివరణ-5947: నజాషీ 'హబ్షహ్ రాజు. అతడు 

కైెరసు వుడు. ఆ తరాీత ఇసా్మమ్ సీవకరించి ముసాిమ్ 

అయపోయాడు. నజాషీ మరణవారత  విని ప్ర వకత  (స) 

మదీనహ్లో తన అన్నచరులతోప్రట పరోక్షంగా 

జనా'జహ్ నమా'జ్ చదివించారు. నజాషీ సమాధిపై 

వెలుగుఆవరించి ఉండేదంటే అది కేవలం అలాాహ్(త్) 

తరఫు న్నండే. 

ىَل يَا أَبَ  يَلَْتِمُس الَْجْيَش فَإِذَا ُهَو بِاْْلََسِد. فََقاَل: ا الَْحاِرِث أَنَا َمْو
  كَاَن ِمْن أَْمِرْي كَْيَت َوكَْيَت  .َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

َ افَأَقَْبَل   َصْوًتا ّت  قَاَم إِىل َجْنِبِه كُل ََما َسِمعَ ة  حَ َسُد لَُه بَْصَبَص ْْل
َجْيَش ثُم َ َرَجَع أَْهَوى إِلَْيِه ثُم َ أَقَْبَل يَْمِشْي إِىل َجْنِبِه َحّت  بَلََغ اْل 

ن َِة" اْْلََسُد.    .َرَواهُ ِِفْ"َشْرِح الس ُ
5949. (6) [3/1676 -దృఢం] 
ఇబుుల్ మున్కదిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) విడుదల 
చేసిన బ్రనిస సఫ్ఫనహ్ (ర) రూమ్ ప్రర ంతంలో, సైనయం 
మారగ ం మరచిపోయారు. ల్లద్వ శతుర వుకు ప్టూ బడాారు, 
మళీళ శతుర వు చికుకన్నండి తపపంచుకొని తన సైనయం 
మారగ ం వెతకస్మగారు. ఈ మధయ అతన్న ఒక సింహానిు 
కలిస్మరు. సఫీనహ్ (ర) సింహంతో, ఓ అబూ 'హారిస్! 
నేన్న ప్ర వకత  (స) విడుదల చేసిన బ్రనిసన్న. ఇలా జరిగ 
నేన్న సైనయం ద్వరి మరచిపోయాన్న. అనంతరం సింహం 
తోక ఊపుతూ వచిి సఫీనహ్ ప్ర కకన నిలబడింది. 
సింహం శబద ం వినే వైెపునకు వెళ్ళళ తిరిగ వచేిది. 
ఈవిధంగా సఫీనహ్ వెంట నడవస్మగంది. చివరకు 
సఫీనహ్ తన సైన్నయనిు చేరుకున్నురు. సింహం తిరిగ 
వెళ్ళళపోయంది. (షర్'హుస్తానుహ్) 

 ( 3/1676) ) ضعيف ([  7]  - 5950
ْحًطا َشِدْيًدا  َوَعْن أَِب الَْجْوَزاِء قَاَل: قُِحَط أَْهُل الَْمِدْيَنِة قَ 

ِب ِ صىل اهلل عليه   ْنُظُرْوا قََْبَ الن َ ُ لَْت: ا فََشَكْوا إِىل عَائَِشَة فََقا
َماِء َحّت َ ََل يَُكْوَن بَْيَنُه َوَب ال ِمْنُه كُوى  إِىل  ْواسلم فَاْجَعلُ و ْيَ  س َ

َماِء َسْقف  فََفَعلُْوا فَُمِطُرْوا َمَطًرا َحّت  نََبَت الُْعْشُب وَ  َسِمَنِت  الس َ
ْحِم فَُسم َِي عَاَم الَْفْتِق. َرَواهُ   اْلِبُِل َحّت  َتَفت ََقْت ِمَن الش َ

َرمِ  ا  .ي ُ الد َ
5950. (7) [3/1676- బలహీనం] 
అబూ జౌ'జాఅ' (ర) కథనం: మదీనహ్ వాస్తలు తీవర  
కరువు కాటకాలకు గురయాయరు. వారు 'ఆయ'షహ్ 
(ర)కు ఫిరాయదు చేస్మరు. ద్వనికి 'ఆయ'షహ్ (ర), 'మీరు 
ప్ర వకత  (స) సమాధి ఉను గది పై కపుపన్న విపపవేయండి, 
అంటే సమాధికి ఆకాశానికి మధయ ఎటవంటి తెర 
ఉండకూడదు,' అని సలహా ఇచాిరు. అనంతరం 
ప్ర జలు అలాగే చేస్మరు. ఆ తరాీత భారీ వరిాలు 
కురిస్మయ. ప్చిగడాి మొలిచింది. ప్శువులు 
ఆరోగయవంతంగా తయారయాయయ. కొర వుీతో 
బలిషూ ంగా తయారయాయయ. ఆ సంవతారానికి ఆమ్ 
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అల్-ఫత్ఖ్ అంటే స్తఖసంతోష్టల సంవతారం అనే 
పేరు పటూ టం  జరిగంది. 35 (ద్వరీమ)  

 ( 3/1676) ف ([ ) ضعي 8]  - 5951
ةِ لَْم  َوَعْن َسِعْيِد بِْن َعْبِد الْعَ  ِزْيِز قَاَل: لَم َا كَاَن أَي َاُم الَْحر َ

لَْم يَُقْم  .ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ثَََلثًايَُؤذ َْن ِِفْ َمْسِجِد الن َ  َو
ْح َسِعْيُد بُْن الُْمَسي َِب الْمَ  لَْم يَْْبَ َت   يَْعِرُف َوقْ ََل َن ْسِجَد َوكَاَو

ََلةِ إَِل َ بَِهْمَهَمٍة يَْسَمُعَها  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم.  الص َ ِمْن قََْبِ الن َ
َرِمي ُ  ا    .َرَواهُ الد َ

5951. (8) [3/1676- బలహీనం] 
స'యీద్ బిన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ (ర) కథనం: 'హర్ర హ్ 
సంఘటన జరిగనపుడు మూడురోజుల వరకు మసిిద 
నబవీలో అజా'న్, తక్బీరాు ఇవీబడల్లదు. ఇంకా 
స'యీద్ బిన్ ముసయయబ్ కూడా మసిిద్ న్నండి 
బయటకు రాల్లదు. స'యీద్ బిన్ ముసయయబ్ 
నమా'జుల సమయాలన్న ఒక చిను శబద ం ద్వీరా 
గురిత ంచేవారు. అది ప్ర వకత  (స) సమాధి గదిలో న్నండి 
వచేిది. 36  (ద్వరీమ) 

 ( 3/1677)ضعيف ( [ )  9]  - 5952
لَِيِة: َسمِ َخلَْد َوَعْن أَِبْ  َع أَنَس  ِمَن الن َِب ِ  ةَ قَاَل: قُلُْت ِْلَِب الَْعا

دَعَا لَُه الن َِب ُ  صىل اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: َخَدَمُه َعْشَر ِسِنْيَ وَ 
صىل اهلل عليه وسلم َوكَاَن لَُه بُْسَتان  يَْحِمُل ِِفْ كُل ِ َسَنٍة 

 

35) వివరణ-5950: ఇది చాలా బలహీనమైన 'హదీస్త'. 

ఇబ్ను తైెమియ దీనిు కలిపతంగా పేరొకన్నురు.  

36) వివరణ-5951: మదీనహ్ బయట ఒక ప్రర ంతం ఉంది. 

ద్వనిు 'హర్ర హ్ అనేవారు. అది నలానిరాళుళ, కొండలు 

గల ప్రర ంతం. ఈ ప్రర ంతంగుండానే య'జ్రద్ సైనయం 

మ్దీనహ్పై దాడిచేస్జంది. అందుకే ఈ సంఘనన్న 

'హరర హ్ సంఘటన అని అంటారు. య'జ్రద్ బిన్ 

ము'ఆవియహ్ మదీనహ్పై దండయాతర  చేసి 

భయంకరమైన హింస్మ దౌరిన్నయలకు ప్రలపడాాడు. 

ఫలితంగా మదీనహ్ వాస్తలు తీవర  నష్టూ లకు, హతయలకు, 

హింసలకు గురయాయరు. ఈ 'హరర హ్ సంఘటన 

భయంకరమైన ఇసా్మమీయ సంఘటనలాో ఒకటి. ఇది ఎంత 

భయంకరంగా ఉండేదంటే నిరంతరం మూడు రోజుల 

వరకు మసిిద నబవీలో అజా'న్, ఇఖామత్, నమా'జులు 

జరగల్లదు.  

 َرْيَحان  يَِجْيُء ِمْنُه ِرْيُح الِْمْسِك.َها  َوكَاَن فِيْ ْيِ تَ ِكَهَة َمر َ الَْفا
ْيب   ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيث  َحَسن  َغِر ْ   .َرَواهُ الّت ِ

5952. (9) [3/1677- బలహీనం] 
అబూ 'ఖల్దహ్ కథనం: నేన్న 'అబుల్ 

'ఆలియహ్న్న, ''అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) న్నండి 'హదీస్త'లు 
విన్నురా?'' అని అడిగాన్న. ద్వనికి 'అబుల్ 'ఆలియహ్ 
సమాధానమిస్తు , అనస్ (ర్) 10 సంవత్ారాల వర్కు 
పర వకత  (స) సేవచేస్మరు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) అతని కోసం 
దు'ఆ చేస్మరు. అనస్కు ఒక తోట ఉండేది. అందులో 
సంవతారానికి రండు ప్ంటలు ప్ండేవి. ఇంకా ఆ తోటలో 
రై'హాన్ చటూ  ఉండేది. ద్వన్నుండి కస్తు రి స్తవాసన 
వచేిది అని అన్నురు. 37 (తిరిమజి' / ప్రర మాణ్ణకం, 
ఏకోలా్లఖనం). 

----- 

لث       మూడవ విభాగం الفصل الثا
 (3/1677)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  10]  - 5953
 ُعْرَوةَ بِْن الزبَِْي أَن َ َسِعْيَد بَْن َزْيِد بِْن َعْمٍرو بِْن نَُفْيٍل  َعْن 

الَْحَكِم َواد ََعْت أَن َُه ْرَواَن بِْن ىل مَ  إِ ٍس بِْنُت أَوْ  َخاَصَمْتُه أَْرَوى
أَنَا كُْنُت آُخُذ ِمْن أَْرِضَها   :فََقاَل َسِعْيد   .ِمْن أَْرِضَها أََخَذ َشْيًئا
  .َد ال َِذْي َسِمْعُت ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَشْيًئا بَعْ 

 :قَالَ  .وسلم  عليهاهلل ِل اهلِل صىلَوَماذَا َسِمْعُت ِمْن َرُسوْ  :قَالَ 
ا  :يَُقْولُ َسِمْعُت َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  َمْن أََخَذ َشْْبً
ِقَُه إِىل َسْبِع أَْرِض  ََل   :فََقاَل لَُه َمْرَواُن  .ْيَ ِمَن اْْلَْرِض ُظلًْما ُطو 

عم اَ فَ  كَاِذبًَة فََقاَل الل ُهم َ إِْن كَانَْت  .أَْسأَلَُك بَْيَنًة بَْعَد َهَذا
َحّت َ ذََهَب بََصُرَها ثُم َ  قَاَل فََما َماَتْت  .لَْها ِِفْ أَْرِضَهاَرَها َواقْتُ بََص 

ِِفْ ُحْفَرةٍ فََماَتْت. ُمت ََفق   بَْيَنا ِهَي َتْمِشْي ِِفْ أَْرِضَها إِذْ َوقََعْت 
 .عَلَْيهِ 

َيٍة لُِمْسِلٍم َعْن ُمَحم َِد بِْن َزيْ  ِن ُعمََر  هلِل بْ  ادِ ِد بِْن َعبْ َوِِفْ ِرَوا
ِمُس الُْجُدَر َتُقْوُل: أََصاَبْتِِنْ دَْعَوةُ َمْعَناهُ َوأَن َُه َرآَها َعْمَياَء َتلْتَ بِ 

 

37) వివరణ-5952: అబూ 'ఖల్దహ్-అబుల్ 
'ఆలియహ్న్న, అనస్ (ర) ప్ర వకత  (స) ద్వీరా 'హదీస్త'లు 

వినటానిు గురించి అడిగారు. ద్వనికి అబుల్ 'ఆలియహ్ 

ఎలాంటి విషయం చప్రపరంటే ద్వనివలా అనస్ (ర) 

ప్రర ధానయత వెలాడౌతుంది. అంటే 10 సంవతారాలు ప్ర వకత  

(స) సేవచేసిన వయకిత  ప్ర వకత  (స) న్నండి 'హదీస్త'లు ఎలా 

వినకుండా ఉంటాడు. ఉలా్లఖంచకుండా ఎలా ఉంటాడు. 



29.మహమిోన్నతులు: 5739-5978; సంపు II 2103 29-  َْلد الجِ   5978-5739 ؛ الشََّمائِلِ اب  اْلفََضائِِل وَ ِكت:II   
ْت َعىَل  ِر ال َِِتْ َخاَصَمْتُه فََوقَعَ َسِعْيٍد َوأَن ََها َمر َ ا ْت فِْيَها  بِْئٍر ِِف الد َ

َها  .فَكَانَْت قََْبَ
5953. (10) [3/1677-ఏకీభవిత్ం] 
'ఉర్వహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ (ర) కథనం: స'యీద్ బిన్ 'జైద్ 
బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ న్నఫైల్తో అర్వహ్ బిన్తె ఔస్ వివాదం 
తలెతిు ంది. అర్వహ్ బిన్తె ఔస్ ఈ వయవహారానిు 
మరాీన్ బిన్ అల్ 'హకమ్ వదద కు తీస్తకువెళ్ళళంది. 
ఇంకా స'యీద్ బిన్ 'జైద్ న్న భూమిని ఆకర మించు 

కున్నుడని ఫిరాయదు చేసింది. ద్వనికి స'యీద్ బిన్ 'జైద్ 
''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం విను తరాీత నేనెలా ఈ మహిళ 
యొకక భూమిని ఆకర  మించుకోగలన్న,'' అని అన్నురు. 
ద్వనికి మరాీన్, 'న్నవుీ ప్ర వకత  (స) ద్వీరా ఏమి 
విన్నువు?' అని అడిగారు. అపుపడు స'యీద్ బిన్ 'జైద్ 
నేన్న ప్ర వకత  (స)న్న, ''ఎవరైన్న మరొకరి జానెడు భూమిని 
అధరమంగా ఆకర మించుకుంటే, తీరుపదినం న్నడు 
అలాాహ్ (త్) ఏడు భూముల బరువుగల హారానిు 
అతనిమడలో వేస్ము డు,'' అని ప్ర వచిస్తు  ఉండగా 
విన్నునని అన్నురు. అపుపడు మరాీన్ స'యీద్తో, 
'దీని తరాీత నేన్న నిన్ను స్మకిాయధారాలు అడగన్న,' 
అని అన్నురు. అపుపడు స'యీద్, 'ఓ అలాాహ్(త్)! 
ఒకవేళ ఈ స్వు ర అసతయవాది అయతే, ఈమన్న 
అంధతాీనికి గురిచేయ, ఈమన్న తన భూమిలోనే 
హతమారుి,' అని అన్నురు. అదేవిధంగా ఆ స్వు ర 
మరణించటానికి ముందు చూపు కోలోపయంది, ఒకరోజు 
తన భూమిలోనే నడుస్తు  అకస్మమతుు గా ఒక గోతిలో ప్డి 
మరణించింది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
అయతే ముసాిమ్ ఉలా్లఖనంలో ము'హమమద్ బిన్ 'జైద్ 
బిన్ 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) ద్వీరా ఇటవంటి 
ఉలా్లఖనమే ఉంది. అదేమిటంటే, ము'హమమద్ బిన్ 'జైద్ 
ఆ స్వు రని అంధురాలైె పోవటం, తడుముకుంట్ట 
నడవటం, ఇంకా నన్ను స'యీద్ బిన్ 'జైద్ శాప్ం 
తగలింది అని అనటం గ్మనించ్తరు. ఆ తరాీత ఆ స్వు ర 
వివాదప్డిన తన ఇంటి బ్రవి ప్ర కకన్నండి వెళుతూ, 
అకస్మమతుు గా బ్రవిలో ప్డి మరణించింది. ఆ బ్రవి ఆవిడ 
సమాధి అయపోయంది. 

 ( 3/1678) [ ) حسن ( 11]  - 5954

بِْن ُعَمَر أَن َ عُ  َ يْ جَ َمَر بََعَث وَعِن ا ْ ًشا َوأ َر عَلهَْْيِ  َرُجًَل يُْدَع  م َ
ِريََة فََبْيَنَما  ُعَمُر يَْخُطُب فََجَعَل يَِصْيُح: يَا أَِمْْيُ الُْمْؤِمِنْيَ  َسا

ِرَي الَْجَبَل.  لَِقْيَنا عَُدو َ  نَا فََهَزُمْونَا فَإِذَا بَِصائِِح يَِصْيُح: يَا َسا
َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ   .اىلْم اهلُل َتعَ َزَمهُ فَهَ  ىل الَْجَبِل فَأَْسَنْدنَا ُظُهْوَرنَا إِ 

ةِ دَََلئِِل "ِِفْ     ". الن َُبو َ
5954. (11) [3/1678 -ప్రర మాణ్ణకం] 
ఇబ్ను 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) ఒక సైనయం 
ప్ంప్రరు. ఆ సైనయంపై ఒక న్నయకుణిణ  నియమించారు. 
అతనిు స్మరియహ్ అనేవారు. ఒకస్మరి 'ఉమర్ (ర) 
ప్ర సంగస్తు , అకస్మమతుు గా, 'ఓ స్మరియహ్! కొండవైెపు 
న్నండి తిరుగు,' అని అన్నురు. కొనిు రోజుల తరాీత 
సైనయం వదద  న్నండి ఒక వయకిత  వచిి, ''ఓ ఖలీఫా! మేము 
శతుర వులతో యుదధ ం చేస్మము. కాని శతుర వులు 
మమమలిు ఓడించారు. అకస్మమతుు గా మేము ఒక వయకిత  
కేక విన్నుం, అతడు కేకవేసి, 'స్మరియహ్! కొండవైెపు 
వెళుళ,' అని అన్నుడు. ఆ కేక విని కొండకు 
అభిముఖంగా ఉను మేము వెనకిక తిరిగాము. ఆ 
తరాీత అలాాహ్(త్) శతుర వులన్న ఓడించాడు,'' అని 
అన్నుడు. (బై్నహఖీ-/దలాయలున్నుబువీహ్) 

 (3/1678)[ ) ضعيف (  12]  - 5955
 َ فََذكَُرْوا عَائَِشَة  َل َعىَل خَ دَ ن َ كَْعًبا وَعْن نَُبْيَهَة بِْن َوْهٍب أ
: .لمَرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وس َما ِمْن يَْوٍم يَْطلُُع   فََقاَل كَْعب 
 الَْمََلئَِكِة َحّت  يَُحف ُوا بَِقَْبِ َرُسْوِل اهلِل إَِل  نََزَل َسْبُعْوَن أَلًْفا ِمَن 

ُي صىل اهلل عليه وسلم يَْضِربُْوَن بِأَْجِنَح  ْ َو   ىَل َرُسْوِل ْوَن عَ ل ُ َص هَِتِ
َسْوا َعَرُجْوا َوَهَبَط ِمثْلُُهْم  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحّت  إِذَا أَمْ 
ْنَشق َ  لَِك َحّت  إِذَا ا ْت َعْنُه اْْلَْرُض َخَرَج ِِفْ  فََصَنُعْوا ِمثَْل ذَ

َرِمي ُ َسْبِعْيَ أَلًْفا ِمَن الَْمََلئَِكِة يَِزف ُْونَُه. رَواهُ الد َ     .ا
5955. (12) [3/1678 -బలహీనం] 
న్నబై్నహహ్ బిన్ వహబ్ కథనం: క'అబ్ అ'హ్బ్రర్ 

'ఆయ'షహ్ (ర) వదద కు వచాిరు. ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) 
గుణగణాలన్న గురించి చరిించారు. అపుపడు క'అబ్ 
అ'హ్బ్రర్ ''ప్ర తి రోజు ఆకాశం న్నండి 70 వేల మంది 
దైవదూతలు దిగుతారు, ఇంకా ప్ర వకత  (స) సమాధిని 
చుటూ ముడతారు, ఇంకా తమ రకకలతో సమాధి 
చుట్టూ  శుభర ప్రుస్ము రు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) పై దురూద్ 
ప్ంపుతారు. స్మయంతర ం కాగానే ఆకాశంపైకి 
వెళ్ళళపోతారు. ఆ వెంటనే మరో 70 వేల మంది 
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దైవదూతలు దిగ, వారిలాగే చేస్ము రు. ఇదేవిధంగా 
ఎలాపుపడూ దైవదూతలు వస్తు  ఉంటారు. చివరికి 
తీరుపదినం న్నడు ప్ర వకత  (స) సమాధి ప్గలి 70 వేల 
మంది దైవదూతలు ప్ర వకత  (స)న్న దైవసనిుధిలోకి 
చేరుితారు. (ద్వరీమ) 

===== 
إىل  َمك َة  من    اهلل عَلَْيِه َوسلم صىل    الن َِب َباب ِهْجَرة    - 9

 َوَوفَاتِهِ مدينة  
9. పర వకత  (స) మ్కకహ్ నుండి మ్దీనహ్ 

ప్ర సా్థన్ం, మ్ర్ణం 
لَْفْص  َ لُ ُل  ا     మొదటి విభాగం   اْْلَو َ

 ( 3/1679) [ ) صحيح ( 1]  - 5956
ِب ِ صىل َعِن  ُل َمْن قَِدَم عَلَْيَنا ِمْن أَْصَحاِب الن َ اِء قَاَل: أَو َ  الَْْبَ

ْبُن أُم ِ َمْكُتْوٍم فََجَعََل  اهلل عليه وسلم ُمْصَعُب بُْن ُعَمْْيٍ َوا
د  ثُم َ َجاَء ُعَمُر بُْن  ل  َوَسعْ اُر َوِبََل م َ م َ َجاَء عَ يُْقِرآنَِنا الُْقْرآَن ثُ 

اِب ِِفْ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ثُم َ الَْخط َ ْيَن ِمْن أَْصَحاِب الن َ  ِعْشِر
ِب ُ  فََما َرأَْيُت أَْهَل الَْمِدْيَنِة فَِرُحْوا  .صىل اهلل عليه وسلم َجاَء الن َ

ْبَياَن ئَِد َوال ََل وَ َرأَْيُت اْل بَِشْيٍء فََرَحُهْم بِِه َحّت    يَُقْولُْوَن: َهَذا  ص ِ
 عليه وسلم قَْد َجاَء فََما َجاَء َحّت  قََرأُْت: َرُسْوُل اهلل صىل اهلل

ِل. رَواهُ  [ ِِفْ ُسوٍر ِمثِْلَها ِمَن الْمُ 87؛ ىَل ]َسب ِِح اْسَم َرب َِك اْْلَعْ  َفص َ
 .الُْبَخاِري ُ 

5956. (1) [3/1679 -దృఢం]  
బరాఅ' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వలస వెళళటానికి 
ముందు ప్ర వకత  (స) అన్నచరులాో అందరికంటే ముందు 
మా వదద కు అంటే మదీనహ్కు వచిింది, ము'స్'అబ్ 
బిన్ 'ఉమై్మర్ మరియు ఇబి ఉమ్మమ మ్క్తూమ్. 
వీరిదద రూ మాకు ఖుర్ఆన్ బోధించటం ప్రర రంభించారు. 
ఆ తరువాత 'అమామర్ బిన్ యా'స్జర్, బిల్లల్ బిన్ 
రిబా'హ్, స'అద్ బిన్ అబీ వఖా్ఖ'స్లు వచాిరు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత (స) వచాిరు. మదీనహ్ ప్ర జలు ప్ర వకత  
(స) రాకపై సంతోషించినటా మరే విషయంపై సంతోషం 
వయకత ం చేయల్లదు. చివరికి చినుచిను బ్రలికలు కూడా 
సంతోషంతో ''ప్ర వకత  (స) మా ఊరికి విచేిస్తు న్నురు, 
అత్ను (స) రాకముందే మేము, ''సబిాహి సమరబిాకల్ 
అ'అలా(87), ఇంకా ఇటవంటి స్తరాలు కంఠసు ం 
చేస్తకున్నుము, ''  అని  ప్రడేవారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1679)عَلَْيِه ( [ ) ُمت ََفق   2]  - 5957
َوَعْن أَِبْ َسِعْيٍد الُْخْدِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

هُ اهلُل بَْيَ أَْن يُؤْ َقاَل: "إِ ْنَْبِ فَ مِ ْل لََس َعىَل اجَ  َ تَِيُه ِمْن  ن َ َعْبًدا َخْي َ
ْنَيا َما َشاَء َوَبْيَ َما ِعْنَدهُ فَاْخَتاَر َما  . فََبََك أَبُْو "ِعْنَدهُ َزْهَرةِ الد ُ
َهاِتَنا فََعِجْبَنا لَهُ  َبائَِنا َوأُم َ  :اُس فََقاَل الن َ  .بَْكٍر قَاَل: فََدْيَناَك بِآ

ْنُظ  ُ ْيخ يُْخِْبُ َرُسْوُل اهلِل صىل ُرْوا إِىل ا اهلل عليه وسلم  َهَذا الش َ
هُ اهلُل بَْيَ أَْن يُْؤتَِيه ِمْن َزْهَرةِ ا َ ْنَيا َوبَْيَ َما َعْن َعْبٍد َخْي َ لد ُ

َهاِتَنا فَكَاَن رَ  َبائَِنا َوأُم َ   ُسْوُل اهللِ ِعْنَدهُ َوُهَو يَُقْوُل: فََدْيَناَك بِآ
َ َوكَاَن أَبُْو بَْكٍر ُهَو ليه وسلم هُ  اهلل عصىل أَعْلََمَنا. ُمت ََفق   َو الُْمَخْي َ
  .عَلَْيهِ 

5957. (2) [3/1679- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణ 
దిన్నలాోని ఒకరోజు మంబరుపై ఎకిక, అలాాహ్(త్) ఒక 
ద్వస్తనికి రండు విషయాలాో ఏదైన్న ఒకటి కోరుకునే 
అన్నమతి ఇచాిడు, అంటే అతడు ఈ ప్రర ప్ంచిక భోగ 
విలాస్మలు ల్లద్వ తనవదద  ఉను శుభాలన్న రంటిలో 
ఒకటి కోరుకోవాలి. కాని ఆ ద్వస్తడు అలాాహ్(త్) వదద  
ఉనుద్వనిు కోరుకున్నుడు. అబూ బకర్ (ర) అది విని 
ఏడీస్మగారు. ఇంకా, ''ఓ ప్ర వకాత ! మేము మీపై తాయగం 
కాన్న, మా తలాి దండుర లు తమపై తాయగం కాన్న,'' అని 
అన్నురు. మాకు అబూ బకర్ (ర)పై చాలా ఆశిరయం 
వేసింది. మరికొందరు ఈ ముసలివాడిు చూడండి, ప్ర వకత  
(స) ఒక వయకిత ని గురించి చబుతున్నురు. అలాాహ్(త్) 
అతనికి రండు విషయాలాో ఒకటి ఎంచుకునే అన్నమతి 
ఇచాిడు. అంటే ప్రర ప్ంచిక భోగభాగాయలు ల్లద్వ 
అలాాహ్(త్) వదద  ఉను అన్నగర హాలు. ఈ ముసలి వయకిత , 
'ఓ ప్ర వకాత ! మేము మీపై తాయగంకాన్న, మా తలాిదండుర లు 
మీపై తాయగంకాన్న,' అని అంటన్నుడు అని అన్నురు. 
ఆ తరువాత, ''రంటిలో ఒకటి కోరుకోమని 
అన్నమతించబడిన వయకిత  ప్ర వకత  (స) అని, అబూ బకర్ 
(ర) మాలో అందరికంటే బుదీధ  జాఞ న్నలు కలవారని 
తెలిసింది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)   

 (3/1679)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  3]  - 5958
ِمٍر قَاَل: َص  ىل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَا

لُْمَود ِع    لِْْلَْحَياءِ وسلم َعىَل قَْتىَل أَُحٍد بَْعَد ثََماِِن ِسِنْيَ كَا
َ  ثُم َ اْْلَْمَواِت وَ  ْ بَْيَ أ ْيِديَُكْم فََرط  َوأَنَا َطلََع الْمنَْب فََقاَل: "إِِن ِ

ْ َْلَْنُظُر إِلَْيِه ِمْن عَلَْيُكْم َشِهْيد  َوإِن  َمْوعَِدكُُم الَْحْوُض َوإِ  ِن ِ
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 َ ْ قَْد أُْعِطْيُت َمَفاِتْيَح َخَزائِِن اْْل ِمْي َهَذا َوإِِن ِ ْ َمَقا لَْسُت   ْرِض َوإِِن ِ

ْ ََش عَلَ أَخْ  َلِكِن ِ ْنَيا ْيُكْم أَْن ُتْشِركُْوا بَْعِدْي َو  أَْخََش عَلَْيُكُم الد ُ
:"فََتْقَتِتلُْوا فََتْهِلُكْوا كََما  أَْن َتَنافَُسْوَها فِْيَها". َوَزادَ بَْعُضُهْم 

 .. ُمت ََفق  عَلَْيهِ "َهلََك َمْن كَاَن قَْبلَُكْم 
5958. (3) [3/1679- ఏకీభవిత్ం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉ'హుద్ 
యుదధ ంలో వీరమరణం పొందినవారి జన్న'జహ్ నమాజు 
8 సంవతారాల తరువాత చదివారు. అంటే ప్ర వకత  (స) 
మృతులన్న, సజీవులన్న వీడోకలు ప్లుకుతున్నురు. 
ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మంబరుపై నిలబడాారు. ఇంకా 
నేన్న మీ ముందు మీకంటే ముందుగా వెళళన్నన్నున్న. 
నేన్న మీకు స్మకిిని, మీతో చేసిన వాగాద నం పూరత యేయ 
చోట కౌస'ర్ సరస్తా, నేన్న ఇకకడి న్నండి కౌస'రు 
సరస్తాన్న చూస్తు న్నున్న ఇంకా న్నకు భూమిలోని 
గుప్ు నిధుల తాళాలు ఇవీబడాాయ, ఇంకా న్న 
తరువాత మీరందరూ అవిశాీస్మనికి గురవుతారనే 
భయం న్నకు ల్లదు, అయతే ప్రర ప్ంచిక వయవహారాల ప్టా 
శరద్వధ సకుత లు మీలో అధికం అవుతాయని నేన్న 
భయప్డుతున్నున్న,'' అని అన్నురు. కొంతమంది 
ఉలా్లఖనకరత లు ''ప్రర ప్ంచిక వయవహారాలాో మీరు 
అతయధికంగా శర దధ చూపుతారు. ఫలితంగా మీరు 
ప్రసపరం చంపుకుంటారు, ఇంకా మీరు పూరీీకులు 
న్నశనం అయనటా మీరు కూడా న్నశనం అవుతారు,'' 
అని  అనానరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 3/1680)[ ) صحيح (  4]  - 5959
 َ لَْت: إِن َ ِمْن نَِعِم اهلِل عَلَي َ أ ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل َوَعْن عَاِئَشَة قَا

َ ِِفْ بَْيِِتْ    .َونَْحِرْي َوِِفْ يَْوِمْي َوَبْيَ َسْحِرْي    .اهلل عليه وسلم ُتُوِف ِ
َ وَ  َخَل عَلَي َ َعْبُد  ْيَ ِرْيِقْي َوِرْيِقِه ِعْنَد َمْوتِِه دَ َمَع بَ ن َ اهلَل جَ أ

ْحمِن بُْن أَِبْ بَْكرٍ  ْسِنَدة  َرُسْوَل اهلِل صىل  َوِبَيِدهِ ِسَواك  َوأَنَا مُ  .الر َ
َواَك اهلل عليه وسلم فََرأَْيُتُه يَْنُظُر إِلَْيِه َوَعَرفُْت أَن َُه يُِحب ُ   . الس ِ

َر بَِرأِْسِه أَْن نََعْم فََتنَ ُذهُ لَ ُقلُْت: آخْ فَ  لُْتُه فَاْشَتد َ عَلَْيِه َك؟ فَأََشا اَو
 َ َر بَِرأِْسِه أ ُنُه لََك؟ فَأََشا هُ َوَبْيَ  َوقُلُْت: أُلَي ِ ْن نََعْم فَلَي َْنُتُه فَأََمر َ

َما ُح بِهِ اِء فََيْمَس مَ ْل َدْيِه ِِف ايََدْيِه َرْكَوة  فِْيَها َماء  فََجَعَل يُْدِخُل يَ 
َيُقْوُل: "ََل إِلََه إَِل َ  اهلُل إِن َ لِلَْمْوِت َسَكَراٍت". ثُم َ نََصَب  َوْجَهُه َو

لَْت  ِِف : "يََدْيِه فََجَعَل يَُقْولُ  فِْيِق اْْلَْعىَل". َحّت  قُِبَض َوماَ  الر َ
 ُ    .يَُدهُ. رَواهُ الُْبَخاِري 

5959. (4) [3/1680- దృఢం] 

'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: న్నపై అలాాహ్(త్) అన్న 
గర హాలాో గొప్ప అన్నగర హం ఏమిటంటే, ప్ర వకత  (స) న్న 
ఇంటిలో, న్న వంతున్నడు, న్న గుండెలపై మరణించారు. 
అలాాహ్(త్)  ప్ర వకత  (స) మరణించినపుడు మా ఇదద రి 
ఉమిమని ఒకచోట కలిప్రడు. అదలా అంటే 
'అబుద రర 'హామన్ బిన్ అబూ బకర్ (ర) న్న వదద కు 
వచాిరు. అతని చేతిలో మిస్మీక్ ఉంది. ఇట ప్ర వకత  (స) 
న్న గుండెకు ఆన్నకొని కూరొిని ఉన్నురు. ప్ర వకత  (స) 
మిస్మీక్న్న చూడటం నేన్న చూస్మన్న. ఎందుకంటే 
మిస్మీక్న్న ఎంతో ఇషూ ప్డేవారు. అందువలా నేన్న '' 
'అబుద రర 'హామన్ న్నండి మిస్మీక్ తీస్తకోన్న?'' అని 
అడిగాన్న. ప్ర వకత  (స) తలతో సైగచేసి తీస్తకోమని 
అన్నురు. నేన్న 'అబుద  రర 'హామన్ న్నండి మిస్మీక్ తీస్తకొని 
ప్ర వకత  (స)కు ఇచాిన్న. 
ప్ర వకత  (స) మిస్మీక్ చేయాలని ప్ర యతిుంచారు. కాని 
కషూ ం అనిపంచింది. అపుపడు నేన్న ద్వనిు మతు గా చేసి 
ఇవీన్న అన్నున్న. ప్ర వకత  (స) తలతో సైగచేసి 
సరేనన్నురు. నేన్న మిస్మీక్న్న ప్లాతో నమిలి 
ఇచాిన్న, ప్ర వకత  (స) ద్వనితో ప్ళళపై రుదుద కున్నురు. 
ప్ర వకత  (స) ముందు నీటితో ఒక గనెు ఉంచబడిఉంది. 
ప్ర వకత  (స) తన రండుచేతులు అందులో ముంచి తన 
ముఖంపై పులుముకుంట్ట, ''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్'' 
మరణ సమయం కషూ ంగా ఉంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 
తన చేయఎతిు , ''ఓ అలాాహ్(త్) నన్ను ఆప్ు  
మితర తీంలో చేరుి,'' అని అనస్మగారు. చివరికి ఆతమ 
శరీరానిు విడిచి వెళ్ళళపోయంది. ప్ర వకత  (స) చేతులు 
కిర ంద ప్డాాయ. (బు'ఖారీ) 

 (3/1680)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  5]  - 5960
لَْت: َسِمعْ َوَعْنَها قَ  اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: َرُسْوَل اهلِل صىلُت ا

ِمْن نَِب ٍ يَ  ْنَيا َواْْلِخَرةِ". َوكَاَن ِِف "َما َ بَْيَ الد ُ ْمَرُض إَِل َ ُخْي ِ
ِذْي قُِبَض أََخَذْتُه بُحة  َشِدْيَدة  فََسِمْعُتُه يَُقْوُل: َمَع  َشْكَواهُ ال َ 

 ْ ِ ص ِ  ِمَن ال ال َِذْيَن أَْنَعْمَت عَلهَْْيِ َهَداِء  بِ ْيِقْيَ َوالن َ د  ي ِْيَ َوالش ُ
. فَ  لِِحْيَ ا . ُمت ََفق  عَلَْيهِ َوالص َ َ  .َعِلْمُت أَن َُه ُخْي ِ

5960. (5) [3/1680 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించగా 
నేన్న విన్నున్న, ''ప్ర వకత లాో ఎవరైన్న మరణించినపుడు, 
అతనికి ప్రర ప్ంచిక స్తఖాలు, ల్లద్వ ప్రలోక అన్నగర హాలు 
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ఎన్నుకునే అవకాశం ఇవీబడుతుంది. అంటే అతడు 
ప్రర ప్ంచిక జీవితానిు కోరుకోవాలి, ల్లద్వ ప్రలోక 
ప్ర యాణం స్వీకరించాలి, ప్ర వకత (స)కు మరణ 
సమయంలో గొంతుబ్రధ ఉండేది. అపుపడు ఇలా 
అంట్ట ఉండటం నేన్న విన్నున్న, ''ఓ అలా్లహ్! నన్ను 
న్నవుీ అన్నగర హించినవారిలో చేరుి.'' అంటే వారు 
ప్ర వకత లు, సతయవంతులు, అమరవీరులు, 
పుణాయతుమలు. అపుపడు నేన్న ప్ర వకత  (స)కు ప్రర ప్ంచిక 
జీవితం ల్లద్వ ప్రలోకం ఎన్నుకునే అవకాశం 
ఇవీబడిందని  అన్నకున్నున్న.  (బు'ఖారీ,  ముసాిమ్) 

 ( 3/1680) [ ) صحيح ( 6]  - 5961
َ  َوَعْن أَنٍَس  ِب ُ صىلا ثَ قَاَل: لَم  هلل عليه وسلم َجَعَل   اُقَل الن َ
اهُ اْلَكرْ  ْكُرَب أَبَاهُ فََقاَل لََها: "لَْيَس يََتَغش َ لَْت فَاِطَمُة: َوا ُب. فََقا
لَْت: يَا أَبََتاهُ أََجاَب َرب ًا َعىَل أَبِْيِك   كَْرب  بَْعَد الَْيْوِم". فَلَم َا َماَت قَا
ْيَل وَ  الِْفْردُْوِس َمأْ ةُ ن َ اهُ َمْن جَ دَعَاهُ يَا أَبَتَ  اهُ يَا أَبََتاهُ إِىل ِجْْبَ

لَْت فَاِطَمُة: يَا أَنَُس أََطاَبْت أَْنُفُسُكْم أَْن  نَْنعَ  اهُ. فَلَم َا دُفَِن قَا
اب؟ رَواهُ  تَ  َ ْحثُوا َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم الّت ُ

  .الُْبَخاِري ُ 
5961. (6) [3/1680- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తీవర  అన్నరోగాయనికి 
గురయాయరు. ప్ర వకత  (స)కు వాయధి తీవర తవలా మతుు  
ఆవరించస్మగంది. ఫాతిమహ్ (ర) బ్రధాకరమైన 
సీరంతో న్ననుగారికి ఎంతకషూ ం వచిింది అని 
ప్లికింది. ప్ర వకత  (స) ఫాతిమహ్తో, 'ఈ రోజు తరాీత నీ 
తండిర పై ఎటవంటి ఆప్ద్వ రాదు,' అని అన్నురు. ప్ర వకత  
(స) మరణించిన తరాీత ఫాతిమహ్ (ర), 'న్ననుగారూ! 
మీరు అలాాహ్(త్) ఆహాీన్ననిు స్వీకరించారు, తమ 
ప్ర భువువదద కు వెళ్ళళపోయారు. ఓ న్ననుగారూ! 
జనుతుల్  ఫిర్దౌస్ మీ నివాసం, ఓ న్ననుగారూ! 
మేము జిబ్రర ల్కు మీ మరణవారత  తెలియప్రుస్ము ము,' 
అని ప్లికారు. ప్ర వకత  (స)న్న ఖననం చేసిన తరాీత 
ఫాతిమహ్ (ర) అనస్తో, 'ఓ అనస్! ప్ర వకత  (స)పై మటిూ  
వేయడానికి నీ మనసలా ఒపపంది,' అని బ్రధ వయకత ం 
చేస్మరు. (బు'ఖారీ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ      రండవ విభాగం ا
 ( 3/1681) [ ) صحيح ( 7]  - 5962

ليه وسلم  عْوُل اهلِل صىل اهللَرُس  م َا قَِدَم َعْن أَنٍَس قَاَل: لَ 
لَْمِدْيَنَة لَِعَبِت الَْحبَ  َ ِبِهْم فََرًحا لُِقُدْوِمِه. َرَواهُ أَبُْو ا َشُة بِِحَرا

   .دَاُودَ 
َي  َرِمي ِ )صحيح( قَاَل: َما َرأَْيُت يَْوًما قَط ُ كَاَن َوِِفْ ِرَوا ا ِة الد َ

َ ِمْن يَْوٍم   صىل اهلل  اهللِ ا فِْيِه َرُسْوِل ْينَ  دََخَل عَلَ أَْحَسَن َوََل أَْضَوأ
ًما كَاَن أَقَْبَح َوأَْظلََم ِمْن يَْوٍم َماَت فِْيِه عليه وسلم َوَما َرأَْيُت يَوْ 

   .عليه وسلمَرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 
ِمِذي ِ قَاَل: لَم َا كَاَن الَْيْوُم ال َِذْي دََخَل فِْيِه   ْ َيِة الّت ِ َوِِفْ ِرَوا

ِدْيَنَة أََضاَء ِمْنَها كُل ُ َشْيٍء لْمَ  اهلل عليه وسلم اَ صىل ُسْوُل اهللِ رَ 
ا نََفْضَنا  لَم َا كَاَن الَْيْوُم ال َِذْي َماَت فِْيِه أَْظلََم ِمْنَها كُل ُ َشْيٍء َومَ فَ 

َبَنا اِب َوإِن َا لَِفْي دَفِْنِه َحّت َ أَْنَكْرنَا قُلُْو َ  .أَْيِديََنا َعِن الّت ُ
5962. (7) [3/1681- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ వచిినపు డు 
ప్ర వకత  (స) రాకప్టా సంతోషం వయకత ంచేస్తు  నీగోర లు 
బలాాలతో గారడిచేసి చూపటాూ రు. (అబూ  ద్వవూద్) 
ద్వరీమ ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అనస్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) మా మధయ మదీనహ్ వచిినప్పటి రోజు కంటే 
సంతోష కరమైన రోజు నేన్న ఎనుడూ చూడల్లదు. అదే 
విధంగా ప్ర వకత  (స)మరణించినప్పటి రోజుకంటే చడారోజు 
నేన్న చూడల్లదు.''  
తిరిమజి' ఉలా్లఖనంలో ఇలా ఉంది, అనస్ (ర) కథనం: 
ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ వచేిరోజు వచిింది. మదీనహ్ 
అంతా వెలుగుతో నిండిపోయంది. అదేవిధంగా ప్ర వకా (స) 
మరణం వచేిరోజు మదీనహ్ అంతా అంధకారం 
వాయపంచింది. ప్ర వకత  (స)న్న ఖననం చేసిన తరాీత, 
ఇంకా  మేము చేతులైెన్న కడుకోకల్లదు. మేము 
ఖననంలో నిమగుమై ఉన్నుం. మా హృదయాలాో 
మారుప  రాస్మగంది. 

  وروي صحيحا من وجه آخر( [ ) ضعيف 8]  - 5963
(3/1681 ) 

لَْت   عليه وسلم  اهللَرُسْوُل اهلِل صىل َض لَم َا قُبِ  :َوَعْن عَائَِشَة قَا
فََقاَل أَبُْو بَْكٍر: َسِمْعُت ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل   اِْخَتلَُفْوا ِِفْ دَفِْنِه.

قَاَل: "َما قََبَض اهلُل نَِبي ًا إَِل َ ِِف الَْمْوِضِع   اهلل عليه وسلم َشْيًئا.
َرَواهُ  .  َمْوِضِع فَِراِشهِ ِِفْ  اِْدفُِنْوهُ . "ال َِذْي يُِحب ُ أَْن يُْدفََن فِْيهِ 

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
5963. (8) [3/1681- బలహీనం] 
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'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణించినపుడు 
ఆయన ఖనన విషయంలో అన్నచరులాో అభిప్రర య 

భేద్వలు తలెతాు య. అపుపడు అబూ బకర్ (ర) ఈ 
విషయంలో ప్ర వకత  (స) న్నండి ఇలా విన్నున్న, 
''అలాాహ్(త్) ప్ర తి ప్ర వకతయొకక ప్రర ణానిు, ఆ ప్ర వకత  
ఎకకడ ఖననం చేయబడాలని కోరుకుంటాడో అకకడే 
తీస్ము డు. అందువలా ప్ర వకత  (స)న్న ఈ స్మథ నంలో ఖననం 
చేయాలి. అంటే ప్ర వకత  (స)న్న ఆయన ప్డక ఉనుచోటే 
ఖననం చేయాలి,'' అని అన్నురు. (తిరిమజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ      మూడవ విభాగం   ا
 (3/1682) ْيِه (عَلَ  [ ) ُمت ََفق   9]  - 5964

 َ لَْت: ك اَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل  َعْن عَائَِشَة قَا
: "لَْن يُْقَبَض نَ  ِب   َحّت  يَُرى َمْقَعَدهُ ِمَن الَْجن َِة ثُم َ  َوُهَو َصِحْيح 

 َ لَْت عَائَِشَة: فَلَم َا نََزلَ "يَُخْي َ ْ  . قَا َي  ُغِش  َعىَل فَِخِذْي  هُ ُس بِِه َوَرأ
ْقِف ثُم َ قَاَل: "الل ُهم َ عَلَْيِه ثُم َ أَفَاَق فَأَْشَخَص بََصرَ  هُ إِىل الس َ

فِْيَق اْْلَْعىَل". قُلُْت: إِذَ  لَْت: َوَعَرفُْت أَن َُه الر َ ْن ََل يَْخَتاُرنَا. قَا
ثَُنا بِِه َوهُ  ِ لَْن   هُ قَْولِِه: "إِن َ  ِِفْ َو َصِحْيح  الَْحِدْيُث ال َِذْي كَاَن يَُحد 

"يُْقَبَض نَِب   قَط ُ َحّت َ يَُرى مَ  َ لَْت   .ْقَعَدهُ ِمَن الَْجن َِة ثُم َ يَُخْي َ قَا
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:عَائَِشَة: فَكَاَن آِخَر كَِل   َمٍة َتكَل ََم بَِها الن َ

فِْيَق اْْلَْعىَل". ُمت ََفق   لل ُهم َ الر َ َ   . عَلَْيهِ "ا
5964. (9) [3/1682 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఆరోగయంగా ఉను 
రోజులాో ఇలా ప్ర వచించేవారు, ''ఏ ప్ర వకతకూ సీరగ ంలోని 
అతని నివాసం చూపటూ నంత వరకు అతనికి మరణం 
రాదు.'' మరణ సమయం దగగ ర ప్డినపుడు ప్ర వకా (స) 
తల న్న తొడపై ఉంది. ప్ర వకత  (స) సపృహ కోలోపయారు. 
మళీళ సపృహలోకి వచాిరు. ప్ర వకత  (స)పై కపుపవైెపు 
చూస్మరు. ఇంకా, ''ఓ అలాాహ్(త్) నేన్న సనిుహిత మితర  
స్మథ న్ననిు కోరుకుంటన్నున్న,'' అని అన్నురు. 
అపుపడు నేన్న, ''ఇపుపడు ప్ర వకా (స) మనమంటే 
ఇషూ ప్డరు,'' అని అన్నున్న. అపుపడు నేన్న ఇది ఆ 
విషయమే, అంటే ఏ ప్ర వకతకూ సీరగ ంలోని అతని నివాసం 
చూపటూ నంత వరకు అతనికి మరణం సంభవించదు. ఆ 
తరువాత అతనికి అవకాశం ఇవీబడుతుంది,' అని 
అన్నకున్నున్న. ప్ర వకత  (స) నోట చివరిగా వెలువడిన 

ప్ద్వలు ఇవే, ''అలాాహుమమ అరర ఫీఖల్ అ'అలా'' అంటే 
-- ప్రమ స్మనిుహితయం కోరుకుంటన్నున్న. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (3/1682)حيح ( [ ) ص  10]  - 5965
لَْت: كَاَن َرُس  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل ِِفْ  وَعْنَها قَا
َعاِم  "يَا َمْرِضِه ال َِذْي َماَت فِْيِه: عَائَِشَة َما أََزاُل أَِجُد أَلََم الط َ

ْنِقَطاال َِذْي أَكَلُْت بَِخْيَْبَ َوَهَذا أََواُن َوَجْد  َ عَ ُت ا ِل  بَْهِرْي ِمْن  أ َك  ذَ
". رَواهُ الُْبَخاِري ُ  م ِ  .الس َ

5965. (10) [3/1682- దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన మరణ 
సమయంలో ఇలా అనేవారు, '' 'ఆయ'షహ్! 'ఖైబర్లో 
నేన్న తిను విషపూరితమైన ఆహారం బ్రధన్న 
గర హిస్తు న్నున్న. ఇపుపడు ఆ వాయధిలో ఆ విష ప్ర భావం 
వలా న్న గుండెలోని ప్ర ధాన నరం తెగపోతుందని 
అన్నకుంటన్నున్న.'' (బు'ఖారీ) 

 (3/1682)[ ) ُمت ََفق  عَلَْيِه (  11]  - 5966
 َ ْبِن َعب َاٍس قَاَل: لَم  ا ُحِضَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َوَعِن ا

ا ْ ُعَمُر بُْن الَْخط َ  صىل  ِب ُ ن َ قَاَل ال  .ِب وسلم َوِِفْ الَْبْيِت ِرَجال  فِهْْيِ
.  " لَْن َتِضل ُْوا بَْعَدهُ وسلم: "َهل ُم ُْوا أْكُتْب لَُكْم ِكَتاًبا  عليه اهلل

م قَْد غَلََب عَلَْيِه  فََقاَل ُعَمُر: إِن َ َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسل 
ُل الَْوَجُع َوِعْنَدكُُم الُْقْرآُن َحْسُبُكْم ِكَتاُب اهلِل فَاْخَتلََف أَهْ 

ْ ْخَتَصُمْوا َوا الَْبْيِت  بُْوا يَْكُتُب لَكُ فَِمهَْنُ ِ ْم َرُسْوُل   َمْن يَُقْوُل: قَر 
ْ يَُقْوُل َما قَاَل ُعَمُر. فَلَ  م َا اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َوِمهَْنُ

قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   .أَْكثَُرْوا الل ََغَط َواَْلِْخِتََلَف 
". قَالَ وسلم: "قُْوُمْوا عَ  ْ ْبُن َعب َاٍس يَُقْوُل:  : فَكَاَبْيُد اهللِ عُ  ِن ِ َن ا

ِزيْ  ِزْيَئَة َما َحاَل َبْيَ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  إِن َ الر َ َئَة كُل َ الر َ
لََغِطِهْم وسلم َوَب  لَِك اْلِكَتاَب َِلِْخَتََلفِِهْم َو   ْيَ أَْن يَْكُتَب لَُهْم ذَ

َيِة ُسلَيْ  َ َماَن بِْن َوِِفْ ِرَوا بُْن َعب َاٍس: اْْلَحْ  ُمْسِلٍم ِبْ أ َوِل قَاَل ا
ِس َوَما يَْوَم الَْخِمْيِس؟ ثُم َ بَََك َحّت  بَْل دَْمُعُه يَْوَم الَْخِميْ 

ْبَن َعب َاٍس َوَما َيْوَم الَْخِمْيِس؟ قَاَل: اِْشَتد َ الِْحَص. قُلُْت: يَ  ا ا
َتٍف  بِكَ "اِْئُتْوِِنْ  َل:افَقَ  .ْجُعهُ بَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وَ 

ا بَْعَدهُ أَبًَدا". فََتَناَزُعْوا َوََل يَْنَبِغْي  أَْكُتْب لَُكْم ِكَتاًبا ََل َتِضل ُوْ 
لُْوا: فَ  ِعْنَد نَِب ٍ َتَناُزع . َما َشأْنُُه أَهَجَر؟ اِْسَتْفِهُمْوهُ فََذَهُبْوا   َقا

ل َِذْي ِِنْ ْوِِنْ ذَُروْ يَُرد ُْوَن عَلَْيِه. فََقاَل: "دَعُ  فِْيِه َخْْي  ِمم َا  أَنَا   فَا
". فَأََمَرُهْم بِثَََلٍث: فََقاَل: "أَْخِرُجوا الُْمْشِرِكْيَ  َتْدُعْونَِِنْ إِلَْيهِ 
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الَْعَرِب َوأَِجْيُزوا الَْوْفَد بَِنْحِو َما كُْنُت أُِجْيُزُهْم".   ِمْن َجِزْيَرةِ 

لِثَِة أَوْ  لََها فَ َوسَكَت َعْن الث َا َياُن: َهَذا ِمْن  اَل ُسفْ قَ .ْيُتَهاَنِس  قَا
   .َفق  عَلَْيهِ قَْوِل ُسلَْيَماَن. ُمت َ 

5966. (11) [3/1682 -ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
మరణించినపుడు ఇంటా్ల ప్ర వకత  (స) వదద  'ఉమర్తో ప్రట 
అనేకమంది ఉన్నురు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'తీస్తకు 
రండి, మీ కోసం వీలున్నమా రాస్ము న్న, ద్వనివలా 
మీరలాంటి మారగ భర షూ తాీనికి గురికారు,' అని 
అన్నురు. అది విను 'ఉమర్ (ర) ప్ర జలతో, 'ప్ర వకత  (స) 
ఇపుపడు చాలా అన్నరోగయంగా ఉన్నురు. అయతే మీ 
వదద  ఖుర్ఆన్ ఉంది. ఈ అలాాహ్ గర ంథం చాలద్వ?' అని 
అన్నురు. కాని ఇంటా్ల ఉనువారిలో అభిప్రర యభేద్వలు 
ఏరపడాాయ. వారు ప్రసపరం చరిించుకోస్మగారు. 
వారిలో కొందరు, ''కలం, సిరా ప్ర వకత  (స)కు ఇవీండి, 
ఆయన మీ కోసం వీలున్నమా వార స్ము రు'' అని అన్నురు. 
ఒక వయకిత  'ఉమర్ (ర) చపపందే చప్రపరు. కోలాహలం 
అధికంగా ఉండటం వలా ప్ర వకత  (స), ''న్న దగగ రి న్నండి 
వెళ్ళళపోండి, నేనేమి రాయ దలచుకోల్లదు.'' అనానరు. 

'ఉబై్నదులాాహ్ కథనం: ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర), ''కషూ ం 
అంతా ఎలా వచిిందంటే ప్ర జల అభిప్రర యభేద్వలు, 
కోలాహలం ప్ర వకత  (స)కు వీలున్నమా వార సే సంకలాపనికి 
మధయ ఆవరించాయ.'' 
ఇంకా స్తలైెమాన్ బిన్ ముసాిమ్ అ'హ్వల్ ఉలా్లఖనంలో 
ఇలా ఉంది, ''ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) ఆ గురువారం రోజు, ఆ 
గురువారం రోజు ఎంత ఆశిరయకరంగా ఉండేది,'' అని 
ప్లికి ఏడీస్మగారు. ఎంతగా ఏడాిరంటే, అతని 
కనీుళళకు కంకరరాళుళ తడిచిపోయాయ. అపుపడు 
నేన్న, 'ఓ ఇబ్ను 'అబ్రాస్! గురువార్ం అంటే అరథ ం 
ఏమిటి', అని అడిగాన్న. ద్వనికి ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర), 'ఆ 
రోజు ప్ర వకత  (స) ఆరోగయం మరింత కిీణించింది. అపుపడు 
ప్ర వకా (స) న్న వదద కు ఒక దుముమ తీస్తకురండి. ఒక 
వీలున్నమా వార స్ము న్న. ద్వనివలా మీరు మారగ భర షూ తాీనికి 
గురికారు,' అని అన్నురు. కాని ప్ర జలు అది విని 
ప్రసపరం చరిించుకుంట్ట తమ తమ 
అభిప్రర యాలకు ప్రర ధానయత ఇవీస్మగారు. ప్ర జలు ప్ర వకత  
(స) వదద  చరిలు, వాదనలు, కోలాహలం చేయకుండా 
ఉండవలసింది. కొందరు అన్నచరులు, 'మీకేమయంది? 

అన్నరోగయంవలా మాటలు రావటం ల్లద్వ,' అని 
అడిగారు. ప్ర వకత  (స) చపపంది శర దధ గా వినవలసింది. 
కొందరు అన్నచరులు ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళళ 
చరిించటం ప్రర రంభించారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) చేసేది 
ల్లక నన్ను వదలివేయండి. ఈ ప్రిసిథ తే న్నకు బ్రగుంది. 
ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మూడు విషయాల గురించి 
ఆదేశించారు: 1. అవిశాీస్తలన్న అరబ్ ప్రర ంతం న్నండి 
తీసివేయండి. 2. ఇతర దేశాల న్నండి రాయబ్రరులు 
వసేు  నేన్న చేసినటా వారిని గౌరవించండి. 3వ విషయం 
చప్పల్లదు ల్లద్వ నేన్న మరచిపోయ ఉంటాన్న. అయతే 
ఇది స్తలైెమాన్ ప్లుకు,' అని అన్నురు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (3/1683)) صحيح (  [ 12]  - 5967
قَاَل أَبُْو بَْكٍر لُِعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما بَْعَد   وَعْن أَنٍَس قَاَل:

ْنَطِلْق بَِنا إىِل أُم ِ أَْيَمَن لياهلِل صىل اهلل ع ِل وْ َوفَاةِ َرُس    ه وسلم: اِ
َ  .نَُزْوُرَها كََما كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُزْوُرَها ا فَلَم 

ْنَتَهْيَنا إِلَْيَها بََكْت. فََقاََل لََها: َما ُيْبِكْيِك؟ أََما َتْعلَِمْيَ أَْن َما  ا
ْ ََل   ىلَرُسْوِل اهلِل ص  لِ  اهلِل َخْْي  ِعْنَد  لَْت: إِِن ِ اهلل عليه وسلم؟ فََقا
ْ ََل أَعْلَُم أَْن َما ِعْنَد اهلِل َتَعاىل َخْْي  لَِرُسْوِل اهللِ أَبْ  صىل   ِكْي أَِن ِ

َماِء  ْنَقَطَع ِمَن الس َ لَِكْن أَبِْكْي أَن َ الَْوْحَي قَِد ا اهلل عليه وسلم َو
  .ِكَياِن َمَعَها. َرَواهُ ُمْسِلم  بْ اِء فََجَعََل يَ ُبكَ َما َعىَل اْل فََهي ََجْتهُ 

5967. (12) [3/1683- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణానంతరం అబూ 
బకర్ (ర) 'ఉమర్ (ర)తో, ''రండి మనం ఉమ్మమ 
అయ్మ్న్ వదద కు వెళద్వం, ప్ర వకత  (స) కూడా ఆమ 
దగగ రకు వెళ్ళళవారు కద్వ,'' అని అన్నురు. అనంతరం 
మేము ఉమమ అయ్మన్ వదద కు చేరుకున్నుము. ఆమ 
మమమలిు చూసి ఏడీస్మగారు. అబూ బకర్ మరియు 
'ఉమర్, ''ఎందుకు ఏడుస్తు న్నురు, ప్ర వకత  (స) కోసం 
అలాాహ్ (త్) వదద  అంతా మంచే ఉందనే సంగతి మీకు 
తెలియద్వ?'' అని అన్నురు. ద్వనికి ఉమమ అయ్మన్, 
'నే నందుకు ఏడవటం ల్లదు. అలాాహ్(త్) వదద  ప్ర వకత  
(స)కు ఉను గొప్ప స్మథ నం గురించి న్నకు తెలుస్త. 
నేనెందుకు ఏడుస్ము న్నన్నునంటే ఆకాశం న్నండి దైవవాణి 
అవతరించటం ఆగపోయంది,' అని చప్రపరు. అది విను 
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అబూ బకర్, ఉమర్లు ఏడవకుండా ఉండల్లక 
పోయారు. వారు కూడా ఆమతో ప్రట ఏడీ స్మగారు.38 

(ముసాిమ్)  
 (3/1683)راسته ( م د[ ) لم تت 13]  - 5968

ْدِري ِ قَاَل: َخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل  وَعْن أَِبْ َسِعْيِد الْخُ 
ال َِذْي َماَت فِْيِه َوَنْحُن ِِف الَْمْسِجِد  اهلل عليه وسلم ِِفْ َمَرِضهِ 

َتَوى عَلَْيِه اْس فَ الِْمْنَْبِ عَاِصًبا َرأَْسُه بِِخْرقٍَة َحّت  أَْهَوى نَْحَو 
ْ "َوال َِذْي نَْفِسْي بِ  قَاَل: .ت ََبْعَناهُ َوا َْلَْنُظُر إِىل الَْحْوِض ِمْن   َيِدهِ إِِن ِ

ِمْي َهَذا" ْنَيا َوِزْيَنُتَها "إِ  ثُم َ قَاَل:. َمَقا ن َ َعْبًدا ُعِرَضْت عَلَْيِه الد ُ
َ َطْن لََها قَاَل: فَلَْم يَفْ  .فَاْخَتاََر اْْلِخَرةَ" ْكٍر  بَ  د  َغْْيَ أَِبْ حَ أ

َهاِتَنا ثُم َ قَ .فََذَرفَْت عَْيَناهُ فََبََك  َبائَِنا َوأُم َ اَل: بَْل نَْفِدْيَك بِآ
قَاَل: ثُم َ َهَبَط فََما قَاَم عَلَْيِه   .ا َرُسْوَل اهللِ َوأَْنُفِسَنا َوأَْمَوالَِنا يَ 

َرِمي ُ  ا اَعِة. َرَواهُ الد َ  . َحّت  الس َ
5968. (13) [3/1683 -అప్రిశోధిత్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన 
చివరి రోజులాో ఒక రోజు తన గదిలో న్నండి మసిిద్ లోనికి 
వచాిరు. మేము మసిిద్లో ఉన్నుం. అపుపడు ప్ర వకత  
(స) తన తలన్న వసు రంతో కటిూ  ఉంచారు. ప్ర వకత  (స) 
మంబరు వైెపు వంగ కూరుిన్నురు. ప్ర వకత  (స)తో ప్రట 
మేము కూడా కూరుిన్నుము. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 
ఇలా అన్నురు, ''ఎవరి చేతిలో న్న ప్రర ణం ఉందో ఆయన 
(త్) స్మకిి! నేన్న ఇకకడి న్నండి హౌ'ద కౌస'ర్న్న 
చూస్తు న్నున్న. ఒక దైవద్వస్తడున్నుడు, అతని 
ముందు ప్రర ప్ంచిక స్తఖాలు ఉంచడం జరిగంది. కాని 

 

38) వివరణ-5967: ఉమ్మమ అయ్మ్న్ ఉస్మమా బిన్ 

'జైద్కు త్లాిగారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) విడుదల చేసిన 

బ్రనిసరాలు. ప్ర వకత  (స)కు ఈమ తండిర  ఆసిు గా 

లభించింది. ప్ర వకత  (స)  ఈమన్న విడుదల చేసివేస్మరు. 

ఇంకా 'జైద్ బిన్ 'హారిస'హ్కు ఇచిి వివాహం చేస్మరు, 

'జైద్ కూడా ముందు బ్రనిసగా ఉండేవారు. అంటే 

'ఖదీజహ్ (ర) వదద  బ్రనిసగా ఉండేవారు. ఆమ 'జైద్న్న 

ప్ర వకత  (స)కు కాన్నకగా ఇచాిరు. ప్ర వకత  (స) అతనిు 

విడుదల చేసివేస్మరు. అబూ బకర్ (ర) తన ప్రిప్రలన్న 

కాలంలో ప్ర వకత  (స) ప్దధ తిని అన్నసరించారు. ప్ర వకత  (స) 

గౌరవించేవారిని, ఆదరించేవారిని అబూ బకర్ (ర) కూడా 

తన ప్రిప్రలన్న కాలంలో వారిప్టా ప్ర తేయకంగా 

కనిపటూ కొని ఉండేవారు. వారి వదద కు వెళుతుండేవారు. 

అతడు ప్రలోకానికి ప్రర ధానయత ఇచాిడు,' అని 
అన్నురు. ఈ మాటలకు అరథ ం అబూ బకర్ తప్ప 
ఇతరులెవీరూ గర హించల్లదు. అనంతరం అబూ బకర్ 
కళళంట చుకకలు రాలస్మగాయ, ఏడీస్మగారు, ఇంక 
ఇలా అన్నురు, ''ఓ ప్ర వకాత  (స)! మేము మీ కోసం 
మమమలిు, మా తలాిదండుర లు తాయగం చేస్తు న్నుము,'' 
అని అన్నురు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) మంబరుపై 
న్నండి దిగారు. మరణం వరకు మరి మంబరుపై 
ఎకకల్లదు.  (ద్వరీమ) 

 ( 3/1684)[ ) حسن (  14]  - 5969
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: لَم َا نَزَ  ؛  إِذَا َجاَء نَْصُر اهلِل َوالَْفْتُح ] لَْت وَعِن ا

ْيت  عِ نُ " َة قَاَل:فَاِطمَ  .دَعَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم [110
ُل أَْهلِْي ََلِحق  ِبْ" قَاَل: "ََل َتْبِكْي فَإِن َِك  ." فََبَكْت ِسْي إَِل َ نَفْ   .أَو َ

ِب ِ  :   فََضِحَكْت فََرآَها بَْعُض أَْزَواِج الن َ صىل اهلل عليه وسلم فَُقْلَ
لَْت: إِن َُه  ِِنْ يَا فَاِطَمَة َرأَْيَناِك بََكْيِت ثُم َ َضِحْكِت. قَا ُه قَْد  أَن َ  أَْخَْبَ

ُل أَْهلِْي  فََقاَل ِلْ: .إِلَْيِه نَْفُسُه فََبَكْيُت ْت نُِعيَ  ََل َتْبِكْي فَإِن ََك أَو َ
إِذَا  : "ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمََلِحق  ِبْ فََضِحْكُت. َوقَاَل َرُسوْ 

 َ   ةً َد َرق  أَفْئِ َجاَء نَْصُر اهلِل َوالَْفْتُح َوَجاَء أَْهُل الَْيَمِن ُهْم أ
ْيَماِن  نَِية ". َرَواهُ ال يَمَ  َواْلِ َرِمي ُ اٍن َوالِْحْكَمُة يََما ا    .د َ

5969. (14) [3/1684 -ప్రర మాణ్ణకం] 
ఇబ్ను 'అబ్రాస్ (ర) కథనం: స్తరహ్ ''ఇజా' జాఅ 
న'స్రులాాహి వల్ ఫత్'హ్'' (అన్-నసర ్, 110) 
అవతరించినపుడు ప్ర వకత  (స) ఫాతిమహ్ (ర)న్న 
పలిపంచి, 'న్నకు న్న మరణానిు గురించి తెలియజేయ 

బడింది,' అని అన్నురు. అది విను వెంటనే ఫాతిమహ్ 
(ర) ఏడీస్మగంది. అపుపడు ప్ర వకత (స) 'ఓ న్న కూతురా! 
ఏడీకు న్న ఇంటివారిలో అందరికంటే ముందు న్నవేీ 
నన్ను కలుస్ము వు,' అని అన్నురు. అది విను ఫాతిమ 
నవీస్మగారు. ఆ సమయంలో ప్ర వకత  (స) భారయలు 
కొందరు ఫాతిమహ్న్న ముందు ఏడుస్తు , తరువాత 
నవుీతూ ఉండటం చూచారు. అపుపడు వారు, 
'ఫాతిమహ్ న్నవుీ ముందు ఏడాివు, ఆ తరాీత 
నవాీవు అసలు సంగతేంటి?' అని అడిగారు. ద్వనికి 
ఫాతిమహ్ (ర), ''ప్ర వకత  (స) ముందు నాకు తమ 
మరణానిు గురించి తెలియప్రచ్తరు, అది విని నేన్న 

ఏడీస్మగాన్న. ఆ వెంటనే ప్ర వకత  (స) 'ఏడీకు, న్న ఇంటి 
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వారిలో అందరికంటే న్నవేీ ముందు నన్ను కలుస్ము వు' 
అని  అన్నురు. అపుపడు నేన్న  నవీస్మగాన్న.'' 
ఇంకా ప్ర వకత  (స) ''అలాాహ్(త్) సహాయం మరియు 
మకకహ్ విజయం లభించింది. యమన్ ప్ర జలు ఇసా్మమ్ 
స్వీకరించారు, యమ్న్ పర జలు సున్నిత్ 
మ్నసుకలు, యమ్న్ పర జలా్ల విశ్వవసం ఉంది, 
వివేకం కూడ్డ ఉంది,'' అని అన్నురు. (ద్వరీమ) 

 (3/1684) [ ) صحيح ( 15]  - 5970
لَْت  َرأَْساهُ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  :وَعْن عَائَِشَة أَن ََها قَا َوا

ُعْو لَِك"  أَدْ ِفُر لَِك وَ عليه وسلم: "ذَاَك لَْو كَاَن َوأَنَا َحي   فَأَْسَتغْ 
َل فَقَ  ْ ا ُثكْلََياهُ َواهلِل إِِن ِ  َْلَُظن َُك ُتِحب ُ َمْوِِتْ فَلَْو كَاَن ْت عَائَِشَة: َوا

لَِك لََظِللْت آِخَر يَْوِمَك ُمعْ  ِب ُ  .ِرًسا بَِبْعِض أَْزَواِجَك ذَ فََقاَل الن َ
َ صىل اهلل عليه وسلم: "بَْل أَنَا َوا َرأَْساهُ لََقْد  أََرْدُت أَْن  ْو  َهَمْمُت أ

 ُ ْبِنِه َوأَْعهَد ْرِس أ أَْن يَُقْوَل الَْقائِلُْوَن أَْو يََتَمَن   َل إِىل أَِبْ بَْكٍر َوا
َيْدفَُع الُْمْؤِمُنْوَن أَْو يَْدفَُع اهلُل  الُْمَتَمن ُْوَن ثُم َ قُلُْت: يَأَُب   اهلُل َو

َيأَُب الُْمؤِمُنْوَن  ُ  . رَواهُ الُْبَخا"َو  ِري 
5970. (15) [3/1684 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: తల నొపప అధికంగా ఉండ 
టం వలా, ''ఓహ్ న్న తలనొపప'' అని అన్నున్న. అది విని 
ప్ర వకత  (స), ''ఒకవేళ నీవు మరణించి, నేన్న బర తికి ఉంటే నీ 
క్షమాప్ణ కోసం, అంతస్తు ల పరుగుదల కోసం దు'ఆ 
చేస్ము న్న,'' అని అన్నురు. అది విని నేన్న, 'ఓ న్న మరణం! 
అలా్లహ్ స్మకిి! మీరు న్న మరణానిు కోరు కుంటన్నురని 
నేన్న అన్నకుంటన్నున్న, ఒకవేళ నేన్న మరణిసేు , మీరు 
ఆ రోజే రాతిర  మరో భారయతో సంభోగం చేస్ము రు,' అని 
అన్నున్న. అది విను ప్ర వకత  (స), ''ఓ న్న తలనొపప! 
అసలు న్న ఉదేద శయం నేన్న మీ తండిర  అబూ బకర్న్న 
'అబుద రర 'హామన్న్న పలిచి వీలున్నమా వార యంచాలని 
అన్నకున్నున్న. ఎందుకంటే ఎవరూ అనకుండా, 
కోరకుండా ఉండాలని,' అన్నురు. ఆ  తరువాత  నేన్న 
న్న మనస్తలో అలాాహ్(త్) మరియు ప్ర జలు దీనికి 
సమమతించరు. ల్లద్వ ప్ర వకత  (స) ''అలాాహ్(త్) 
ఎదురొకంటాడు మరియు విశాీస్తలు కూడా 
తిరసకరిస్ము రు,'' అని  అంటారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1684)[ ) حسن (  16]  - 5971

لَْت: َرَجَع إَِل َ َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذَاَت وَعْنَها: قَ ا
 ِمَن الَْبِقْيِع فََوَجَدِِنْ َوأَنَا أَِجُد ُصَداعًا َوأَنَا يَوٍم ِمْن ِجَناَزةٍ 

َرأَْساهُ قَاَل: "بَْل  رَ ائِ عَ  أَنَا يَا أَقُْوُل: َوا وَما : "قَالَ  أَْساهُ" َشَة َوا
ِك لَْو ِمت  قَْبلِْي فَ  َغَسلُْتِك َوكَف َْنُتِك َوَصل ََيُت عَلَْيَك َضر َ
 ْ لَِك لََرَجْعَت إىِل بَْيِِتْ   َودَفَْنُتِك؟" قُلُْت: لَكَأَِن ِ بَِك َواهلِل لَْو فََعلَْت ذَ

ْسَت فِْيِه بَِبْعِض نَِسائَِك  َم فََعر َ عليه   صىل اهللْوُل اهلِل ُس رَ فََتَبس َ
َرِمي ُ وسلم ثُم َ بُِديَء ِِفْ َوْجِعِه ال َ  ا   .ِذْي َماَت فِْيِه. َرَواهُ الد َ

5971. (16) [3/1684 -ప్రర మాణ్ణకం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) బఖీ 
సమశానంలో ఒక జన్న'జహ్ ఖనన సంస్మకరాలు పూరిత  
చేసి న్న వదద కు వచాిరు. అపుపడు న్నకు తలనొపపగా 
ఉండేది. అపుపడు నేన్న, 'ఓహ్! న్న తలనొపప,' అని 
ప్లుకుతూ ఉన్నున్న. ప్ర వకత  (స) అది విని, 'నీకు 
తలనొపపగా ఉంది, ఇందులో వచిిన నషూ ం ఏమిటి? 
ఒకవేళ నీవు న్నకన్ను ముందు చనిపోతే, నేన్న నీకు 
స్మునం చేయస్ము న్న, శవ వస్ము రలు కడతాన్న, నేన్న నీ 
నమా'జ జన్న'జహ్ చదువుతాన్న. ఇంకా నీ ఖనన 
సంస్మకరాలు పూరిత చేస్ము న్న,' అని అన్నురు. అది విను 
నేన్న ,'అలా్లహ్ స్మకిి! మీ గురించి న్నకు ముందే తెలుస్త, 
ఒకవేళ ఇలా జరిగతే తమరు తిరిగ న్న ఇంటికి వచిిన 
తరాీత మీ భారయలాోని ఒకరితో సంభోగం చేస్ము రు,' అని 
అన్నున్న. అది విని ప్ర వకత  (స) చిరునవుీ నవాీరు. ఆ 
తరువాత ప్ర వకత  (స) అంతిమ అన్నరోగయ దశ ప్రర రంభ 
మయంది. అందులోనే ప్ర వకత  (స) మరణించారు. (ద్వరీమ) 

 ( 3/1685)[ ) واه (  17]  - 5972
ْيٍش دََخَل   وَعْن َجْعَفِر بِْن ُمَحم ٍَد َعْن أَبِْيِه أَن َ َرُجًَل ِمْن قَُر

َ  .ُحَسْيِ اْل  عَلِي ِ بِْن َعىَل أَبِْيِه  ثَُك َعْن َرُسْوِل اهلِل  فََقاَل أ ِ ََل أَُحد 
ْثَنا َعْن أَِب الَْقاِسِم صىل اهلل  صىل اهلل ِ  عليه وسلم؟ قَاَل: بَىَل َحد 

قَاَل: لَم َا َمَرَض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .عليه وسلم
ْيُل فََقاَل: "يَا ُمَحم َُد  َ إِن َ اهلَل أََتاهُ ِجْْبَ ْيًما لََك لَْيَك تَ َسلَِِنْ إِ رْ أ ْكِر

ةً  ْيًفا لََك َخاص َ لََك يَْسأَلَُك َعم َا ُهَو أَعْلَُم بِِه ِمْنَك يَُقْوُل:   َوَتْشِر
ْيُل َمْغُمْوًما َوأَِجُدِِنْ يَا كَْيَف َتِجُدَك؟ قَا َل: أَِجُدِِنْ يَا ِجْْبِ
ْيُل َمْكُرْوًبا لَِك فََرد َ  َل لَُه ذَ ِِنْ فََقااث َ الَْيْوَم ال . ثُم َ َجاَءهُ "ِجْْبَ

ِب ُ صىل اهلل  َل يَْوٍم ثُم َ َجاَءُه عَلَْيِه الن َ عليه وسلم كََما َرد َ أَو َ
لَِث  َل يَْوٍم َوَرد َ عَلَْيِه كََما َرد َ عَلَْيِه  فََقالَ  .الَْيْوَم الث َا لَُه كََما قَاَل أَو َ

 أَلِْف َملٍَك كُل ُ  ِماَئةِ ِعْيُل َعىَل َماُل لَُه: إِْس َوَجاَء َمَعُه َملَك  يَُقا
أَلِْف َملٍَك فَاْسَتأْذََن عَلَْيِه فََسأَلَُه َعْنُه. ثُم َ َقاَل َملٍَك َعىَل ِماَئِة 
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ْيُل:  َهَذا َملَُك الَْمْوِت يَْسَتأِْذُن عَلَْيَك. َما اْسَتأْذََن َعىَل  ِجْْبَ

اَل: اِْئَذْن لَُه  َدَك. فَقَ ِمي ٍ بَعْ آدَ  أِْذُن َعىَل آدَِمي ٍ قَْبلََك َوََل يَْستَ 
َيا ُمَحم َُد إِن َ اهلَل أَْرَسلَِِنْ إِلَْيَك  :عَلَْيِه ثُم َ قَالَ  فَأَِذَن لَُه فََسل ََم 

 َ َمْرَتِِنْ أَْن أَقِْبَض ُرْوَحَك قََبْضُت َوإِْن أََمْرَتِِنْ أَْن أَْتُركَُه  فَإِْن أ
اَل: نََعْم بَِذلَِك أُِمْرُت َمْوِت؟ قََملََك اْل ا يَ َوَتْفَعُل  َتَرْكُتُه فََقاَل:

 َ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِىل  َوأُِمْرُت أ ْن أُِطْيَعَك. قَاَل: فََنَظَر الن َ
ْيَل عَلَ  ْيُل: يَا ُمَحم ََد إِن َ اهلَل قَِد ِجْْب ََلُم فََقاَل ِجْْبِ ْيِه الس َ

ِب ُ فََقا .اْشَتاَق إِىل لَِقائَِك  َملَِك ه وسلم لِ  اهلل عليصىل َل الن َ
َ َرُسْوُل  .فََقَبَض ُرْوَحهُ  .ِه"الَْمْوِت: "اِْمِض لََما أُِمْرَت بِ  فلَم َا ُتُوِف ِ

اَءِت الت َْعِزَيُة َسِمُعْوا َصْوًتا ِمْن  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوجَ 
ََلُم عَلَْيُكْم أَْهَل الْبَ  ُتهُ اهلِل َوَب ُة ْيِت َوَرْحمَ نَاِحَيِة الَْبْيِت: الس َ   ْركَا

لٍِك َودََركًا ِمْن إِن َ ِِف اهلِل َعَزاًء ِمْن كُل ِ ُمِصْيبَ  ٍة َوَخلًَفا ِمْن كُل ِ َها
ْرُجْوا فَإِن ََما الُْمَصاُب َمْن ُحِرَم  كُل فَائٍِت فَِباهلِل فَات َُقوْ  ا َوإِي َاُه فَا

: أََتْدُرْوَن  ِه  ُر عَلَيْ َو الَْخِض هُ  ؟ َمْن َهَذاالث ََواَب. فََقاَل عَلِي  
ََلُم. َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ  ةِ"ِِفْ الس َ  ."دَََلئِِل الن ُُبو َ

5972. (17) [3/1685-  అత్యంత్ బలహీనం ] 
జ'అఫర్ బిన్ ము'హమ్మద్ తన తండిర  ద్వీరా 
కథనం: ఖురైషులాోని ఒక వయకిత  అత్న్న త్ండిర  'అలీ బిన్ 
'హుసైన్ వదద కు వెళాళడు. 'అలీ బిన్ 'హుసైన్ ఆ 
వయకిత తో 'నేన్న నీకు ప్ర వకత  (స) 'హదీస్త' గురించి 
తెలుప్న్న?' అని అన్నురు. ద్వనికి ఆ వయకిత , 'అవున్న, 
చప్పండి,' అని అన్నుడు. అపుపడు 'అలీ బిన్ 'హుసైన్ 
ఇలా అన్నురు, ''ప్ర వకత  (స) అన్నరోగాయనికి గురైనపుడు 
జిబ్రర ల్ (అ) ప్ర వకత  (స)న్న ప్రామరిశంచటానికి వచాిరు. 
ఇంకా ఇలా అన్నురు, ''ఓ ము'హమమద్! అలాాహ్(త్) 
మీ గౌరవారథ ం నన్ను మీ దగగ రికి ప్ంప్రడు. ఇది కేవలం మీ 
ఒకకరికే ప్ర తేయకం. అలాాహ్(త్) మీరలా ఉన్నురని, 
ఆయనకు మీ కంటే ఎకుకవ తెలిసి ఉన్ను అడుగు 

తున్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఓ జిబ్రర ల్ చాలా 
విచారంగా ఉన్నున్న. ఇంకా నేన్న బ్రధలో ఉనుటూ  
భావిస్తు న్నున్న,' అని సమాధానం ఇచాిరు. ఆ 
తరువాత మరుసటి రోజు కూడా జిబ్రర ల్ (అ) వచాిరు. 
మళీళ అలాగే ప్ర శిుంచారు. ప్ర వకత  (స) కూడా అలాగే 
సమాధానం ఇచాిరు. ఆ తరువాత మూడవ రోజు 
కూడా జిబర యీల్ (అ) వచాిరు. మొదటి విధంగానే 
ప్ర శిుంచారు. ప్ర వకత (స) కూడా అలాగే సమాధానం 
ఇచాిరు. చివరి రోజు జిబ్రర ల్ వెంట ఒక దైవదూత 

వచాిడు, అతని పేరు ఇస్మమ'యీల్, అతడు లక్ష 

మంది దైవదూతలకు న్నయకుడు. ఇంకా వారిలో ప్ర తి 
ఒకకరూ లక్షమంది దైవదూతలకు న్నయకులు. ఆ 
దైవదూత ప్ర వకత  (స) వదద కు రావటానికి అన్నమతి 
కోరాడు. ప్ర వకత  (స) అతని గురించి జిబ్రర ల్ (అ)న్న 
అడిగారు. జిబ్రర ల్ (అ) కొంతసేపు ఆగ ఇతడు 
మ్ర్ణదైవదూత్ మీ వదద కు రావటానికి అన్నమతి 
కోరుతున్నుడు. అయతే ఇంతకు ముందు ఏ 
మానవుణిణ  అన్నమతి కోరల్లదు. మీ తరాీత కూడా 
ఎవరినీ అన్నమతి కోరడు. 
ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్తో, 'అతనికి అన్నమతివుీ,' అని 
అన్నురు. అనంతరం అతనికి అన్నమతి ఇవీబడింది. 
మరణదూత ప్ర వకత  (స)కు సలామ్ చేస్మడు. ప్ర వకత  (స) 
సమాధానం ఇచాిరు. ఆ తరాీత మరణదూత, 'ఓ 
ము'హమమద్! అలాాహ్(త్) న్నకు మీ దగగ రకు ప్ంప్రడు, 
మీరు అన్నమతిసేు  నేన్న మీ ఆతమన్న తీస్తకుంటాన్న. 
ఒకవేళ మీరు అన్నమతి ఇవీకపోతే, నేన్న మీ ఆతమన్న 
తీస్తకోల్లన్న,' అని అన్నుడు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఓ 
మలకుల్ మౌత్! న్నవుీ అలాగే చేస్ము వా?' అని 

అడిగారు. ద్వనికి మరణదూత, 'నిసాందేహంగా న్నకు 
అలాగే ఆదేశించడం జరిగంది. ఇంకా మీ ఆదేశానిు 
ప్రలించమని,  నేని ఆజాఞ పంచ బడాాను.'  
ఈ 'హదీస్త' ఉలా్లఖనకరత  'అలీ బిన్ అల్ 'హుసైన్ 
కథనం: ప్ర వకత  (స) జిబ్రర ల్ వైెపు చూస్మరు. అపుపడు జిబ్రర ల్ 
(అ), 'ఓ ము'హమమద్! వాసు వం ఏమిటంటే, 
అలాాహ్(త్) మిమమలిు కలవాలని ఎదురు 
చూస్తు న్నుడు,' అని అన్నురు. అది విను ప్ర వకత  (స) 
మరణదూతతో, 'నిన్ను ఆదేశించబడినద్వనిు అమలు 
చేయ,' అని అన్నురు. అనంతరం మరణదూత ప్ర వకత  
(స) ఆతమన్న వశప్రచుకున్నుడు. ప్ర వకా (స) 
మరణించిన తరాీత ఓద్వరుపకు వచిిన వారు 
ఇంటిలోని ఒక మూల న్నండి ''ఓ ప్ర వకత  (స) కుటంబం 
వారలారా! మీపై శాంతి కురియుగాక! ఇంకా అలాాహ్(త్) 
దయా, ఆయన శుభాలు కురియుగాక!'' అనే శబద ం 
రావటం  విన్నురు.  
వాసు వం ఏమిటంటే దైవగర ంథంలో ల్లద్వ, దైవధరమంలో 
ప్ర తి సమసయకు ఒక ప్రిష్టకరం ఉంది. అలాాహ్ (త్) ప్ర తి 
పోగొటూ కునే ద్వనికి ప్ర తిఫలం ప్ర స్మదిస్ము డు. వాసు వం 
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ఇదైనపుపడు అలాాహ్(త్) సహాయంద్వీరా దైవభకిత , 
దైవభీతులు అవలంబించండి. ఆయనపైనే ఆశలు 
పటూ కోండి. ప్ర తిఫలం దకకనివాడే అసలు కష్టూ లాో ఉను 

వాడు. 'అలీ బిన్ అల్ 'హుసైన్ ఓద్వరుప వచన్నలు 
ప్లికిందవరో మీకు తెలుస్మ? అని అన్నురు. ఆ తరాీత 
తానే ఖి'దర్ (అ) అని సమాధానం ఇచాిరు. 39  

(బై్నహఖీ  /  దలాయలు న్నుబువీహ్) 
===== 

 مْياث الن َب   -10
10. పర వకత  (స) ఆస్జత  

لَْفْصُل ا  َ لُ ا      మొదటి విభాగం   ْْلَو َ
 ( 3/1686)[ ) صحيح (  1] - 5973

َل  ْت:َما َتَرَك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعْن عَائَِشَة قَا
ا َوََل أَْوََص بَِشْيٍء. ِدْيَناًرا َوََل ِدْرِهًما َوََل  رَواهُ   َشاةً َوََل بَِعْْيً

  .ُمْسِلم  
5973. (1) [3/1686 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణించి నపుడు 
దీన్నరాు గానీ, దిర్హమ్లు గానీ, ప్శువులు గానీ వదలి 
వెళళ దు, ఇంక్త వీలున్నమా కూడా ఆదేశించి వెళళ 
ల్లదు. (ముసాిమ్)  

 ( 3/1686)[ ) صحيح (  2]  - 5974
َيَة قَاَل: َما َتَرَك َرُسوْ  ْيِر ُل اهلِل  َعْن َعْمِرو بِْن الَْحاِرِث أَِخْي ُجَو

ْبًدا َوََل  َمْوتِِه ِدْيَناًرا َوََل ِدْرَهًما َوََل عَ  عليه وسلم ِعْنَد اهلل صىل
 َ ْرًضا َجَعلََها َصَدقًَة. أََمًة َوََل َشْيًئا إَِل َ بَْغلََتُه الَْبْيَضاَء َوَسََلَحُه َوأ

 .رَواهُ الُْبَخاِري ُ 
5974. (2) [3/1686- దృఢం] 
జువైరియ (ర్) సోదరుడు 'అమ్్న్ బిన్ 'హారిస' (ర) 
కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణించేటపుపడు దీన్నర్ గాని, 
దిర్హమ్ గాని, బ్రనిసన్న గాని, బ్రనిసరాలిని గాని, 
ఏదైన్న వస్తు వున్న గాని వదలి వెళళల్లదు. అయతే ఒక 
తెలాని కంచరగాడిద, ఆయుధాలు, కొంత భూమి 
ఉండేవి. వాటిని ప్ర వకత  (స) ద్వనం చేసివేస్మరు. (బు'ఖారీ) 

 

39) వివరణ-5972: ఇది చాలా బలహీనమైన 'హదీస్త'. 

(తన్ఖీహురుర వాత్ 199/4) 

 (3/1686)( ُمت ََفق  عَلَْيِه )  [ 3]  - 5975
ْيَرةَ أَن َ رَ  "ََل   ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َوَعْن أَِبْ ُهَر
ِملِْي  يَْقَتِسُم َوَرثَِِتْ ِدْيَناًرا مَ  ا َتَرْكُت بَْعَد نََفَقِة نَِسائِْ َوَمْؤنَِة عَا

   .. ُمت ََفق  عَلَْيهِ "فَُهَو َصَدقَة  
5975. (3) [3/1686 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 

వారస్తలు (న్న అనంతరం) దీన్నరాు ప్ంచుకోరు. న్న ఆసిు  
ఎంత ఉన్ను, అది న్న భారయల ఖరుిలు, వస్తలు 
చేసేవాని ప్రరితోషికం పోగా మిగలినదంతా ద్వన 

ధరామలకు  ప్రవాలి.  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 (3/1686)ِه ( لَيْ ق  عَ ُمت َفَ  [ ) 4]  - 5976

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْن أَِبْ بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َوعَ 
   .". ُمت ََفق  عَلَْيهِ عليه وسلم: "ََل نُْوَرُث َما َتَرْكَناهُ َصَدقَة  

5976. (4) [3/1686 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ బకర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మేము 
ఆసిు ని (వారస్తలకు) వదలిపటిూ  వెళళం, మేము 
వదలినదంతా ద్వనధరామల కొరకు ఉంట్లంది.'' 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 3/1686)[ ) صحيح (  5]  - 5977
ِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل: "إِن َ  َوَعْن أَِبْ ُمْوََس عَ 

ٍة ِمْن  ا فََجَعلَُه لََها نَِبي ََها قَْبلَهَ  َض َب هِ قَ َبادِ عِ اهلَل إِذَا أََرادَ َرْحمََة أُم َ
بََها َونَِبي َُها َحي    فََرًطا َوَسلًَفا بَْيَ  ٍة عَذ َ  يََدْيَها َوإِذَا أََرادََهلََكَة أُم َ

بُْوهُ َوَعَصْوا  فَأَهْ  لََكَها َوُهَو يَْنُظُر فَأَقَر َ عَْيَنْيِه بَِهلََكِتَها ِحْيَ كَذ َ
   .ِلم   ُمْس َرَواهُ  ."أَْمَرهُ 

5977. (5) [3/1686 -దృఢం] 
అబూ మూస్మ అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''అలాాహ్ తన ద్వస్తల బృందంపై దయా 
కారుణాయలన్న అవతరింప్జేయ కోరినపుడు, ముందు 
వారి ప్ర వకత న్న ఎతుు  కుంటాడు.  ఈ విధంగా అలాాహ్ (త్) 
ఈ అన్నచర సమాజ సిఫారస్త ద్వరునిగా చేసివేస్మడు. 
అదేవిధంగా అలాాహ్ (త్) ఒక అన్నచర సమాజానిు 
న్నశనం చేయగోరినపుడు వారి ప్ర వకత  బర తికి ఉండగానే 
వారిని దైవశిక్షకు గురిచేస్ము డు. అనంతరం ఆ సమాజం 
న్నశనం అయపోతుంది. ఆ ప్ర వకత  తన అన్నచర సమాజ 
విన్నశన్ననిు కళాళరా చూస్ము డు. ద్వనివలా అతనికి కంటి 
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చలువ లభిస్తు ంది. ఎందుకంటే ఆ అన్నచర సమాజం 
తన ప్ర వకత న్న తిరసకరిస్తు ంది. ఇంకా అతనికి 
అవిధేయత  చూపుతుంది.  (ముసాిమ్) 

 ( 3/1686)[ ) صحيح ( 6]  - 5978
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِبْ ُهَر

م  َوََل يََراِِنْ وْ يَ ْم أََحِدكُ "َوال َِذْي نَْفُس ُمَحم ٍَد بَِيِدهِ لََيأْتَِي َ َعىَل 
لِِه َمَعُهْم". َرَواهُ ُمْسِلم  ثُم َ َْلَْن يََراِِنْ أََحب ُ إِلَْيِه ِمْن   . أَْهلِِه َوَما

5978. (6) [3/1686- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరి చేతిలో ము'హమమద్ ప్రర ణం ఉందో ఆయన స్మకిి! 
మీపై ఒకరోజు రాబోతునుది, నన్ను చూడని వయకిత కి 
నన్ను చూడటం తన భారాయబిడాలన్న తన సంప్దలతో 
సహా చూడ టం కన్ను ఎంతో పర యమైనదిగా భావిస్తత డు. 
(ముసాిమ్) 

-------- 
لث هذ الباب خال من الفصل   الثاِن و الث َا

ఇందులో రండవ, మూడవ విభాగాలు ల్లవు 

***** 


