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 ِكَتاُب الَْمَناقِِب   -30
30. ప్ర త్యేకతలు 

------ 

ْكِر الَْقَبائِِل   -1 ْيٍش َوِذ  َباُب َمَناقِِب قَُر
1. ఖురైష్ మరియు ఇతర తెగల ప్ర త్యేకతలు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا
 (3/1687)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 5979

ْيَرةَ أَن َ الن َ  "الن َاُس   اهلل عليه وسلم قَاَل:  صىل ِب َ َعْن أَِِبْ ُهَر
أِْن ُمْسِلُمُهْم َتَبٌع لُُمْسِلِمِهْم َوكَافُِرُهْم  ْيٍش ِِفْ َهَذا الش َ َتَبٌع لُِقَر

   .َتَبٌع لِكَافِِرِهْم". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
5979. (1) [3/1687 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇసా్లమ్లో ప్ర జలు ఖురైష్ నాయకత్వాన్ని 
అనుసరిసా్లరు. సాధారణ ముసి్లములు ఖురైష్ 
ముసి్లములను అనుసరిసా్లరు. ఇంకా సాధారణ 
అవిశ్వాసులు ఖురైష్ అవిశ్వాసుల్ని అనుసరిసా్లరు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1687)[ ) صحيح (  2]  - 5980
ِب َ صىل اهلل عليه  لن َاُس َتَبٌع قَ سلموَوَعْن َجاِبٍر أَن َ الن َ َ اَل: "ا
". َرَواهُ ُمْسِلٌم  ِ ر  ْيٍش ِِف الَْخْْيِ َوالش َ     .لُِقَر

5980. (2) [3/1687-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మంచిలో 

చెడులో ప్ర జలు ఖురైషులను అనుసరించాల్న.'' 
(ముసి్లమ్) 

 (3/1687)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  3]  - 5981
بِْن ُعَمَر أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل يََزاُل ِن عَ وَ  ا

ْثَناِن". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  ْ اِ ْيٍش َما بَِقَي ِمهْْنُ    .َهَذا اْْلَْمُر ِِفْ قَُر
5981. (3) [3/1687- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ప్రి 

పాలన ఎలిప్పుడూ ఖురైష్లోనే ఉంటంది. చివరికి 
ప్ర ప్ంచంలో ఇద్ద రు వయక్తత లు ఉనాిసరే. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 ( 3/1687)[ ) صحيح (  4]  - 5982
َيَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن ُمَعاِو

ْيٍش ََل يَُعاِدْيِهْم أََحٌد إِ  ب َُه اهلُل   كََل َ يَُقْوُل: "إِن َ َهَذا اْْلَْمُر ِِفْ قَُر
ْيَن". رَواهُ الُْبَخاِري ُ  ِ ُموا الد    .َعىَل َوْجِهِه َما أَقَا

5982. (4) [3/1687- దృఢం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  

ఉండగా నేను వినాిను, ''న్నససందేహంగా ప్రిపాలన 
ఖురైష్ లలోనే ఉంటంది. వారితో శత్రు త్ాం వహంచిన 
వారిన్న అలిాహ్(త) త్లకిర ందులుచేసాూ డు. అయితే వారు 

ధర్మాన్ని అనుసరిసుూ నింత్ కాలం.'' 1 (బు'ఖారీ) 
 (3/1687)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  5]  - 5983

َوَعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  
ْثََنْ َعَشَر َخِلْيَفة   ىلإِ  اوسلم يَُقْوُل: "ََل يََزاُل اْْلِْسََلُم َعِزْيز    ا

ْيٍش   .  "كُل ُُهْم ِمْن قَُر
ْثَنا َعَشَر   ْ اِ لهََِيُ َيٍة: "ََل يََزاُل أَْمُر الن َاِس َماِضي ا َما َو َوِِفْ ِرَوا

ْيٍش   . "َرُجَل  كُل ُُهْم ِمْن قَُر
اَعةُ  ْيُن قَائِم ا َحّت  َتُقْوُم الس َ ِ َيٍة: "ََل يََزاُل الد  َ  َوِِفْ ِرَوا   وْ أ

ْيٍش  ْثَنا َعَشَر َخِلْيَفة كُل ُُهْم ِمْن قَُر ْ ا . ُمت ََفٌق  "يَُكْوَن عَلهََْيِ
 .عَلَْيهِ 

5983. (5) [3/1687 -ఏకీభవితం] 
 

1) వివరణ-5982: ధర్మాన్ని అనుసరిసుూ నింత్ కాలం 

ప్రిపాలన ఖురైషులిోనే ఉంటంది. ఒకవేళ వారు 

ధర్మాన్నకి, షరీఅత్రూ క్త దూరమైతే వారి అధికారం కూడా 

చేజారిపోత్రంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించినటే్ట జరిగంది. 

అధికారం 600 సంవత్సర్మలవరక్త ఖురైష్క్త చెందిన 

బనీ 'ఉమయయహ్, 'అబ్బాస్లయ్యీల చేత్రలిోనే ఉండేది. 

కాన్న ధర్మాన్నకి దూరమయ్యయ కొలది వారి అధికారం కూడా 

వారినుండి దూరమయింది. ఇత్రులు ర్మజులయ్యయరు. 

అప్ుటి నుండి ఇప్ుటి వరక్త ఖురైషులక్త ప్రిపాలన, 

అధికారప్గాాలు లభంచలేదు. 
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జాబిర్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా వినాిను, ''12 మంది ఖలీఫాల 
ప్రిపాలనా కాలం వరక్త ఇసిామ్ ఎలిప్పుడూ ఆధికయత్ 
కల్నగ ఉంటంది. వీరంద్రూ ఖురైషుక్త చెందిన వారై 
ఉంటారు. 
మరో ఉలిేఖనంలో ఎలిప్పుడూ ప్ర జల వయవహార్మలు 

నడుస్తూ  ఉంటాయి, 12 మంది వారిన్న ప్రిపాల్నసాూ రు. 
వీరంద్రూ ఖురైషులై ఉంటారు,  అన్న ఉంది.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఈ ధరాం ఎలిప్పుడూ వరిిలిుతూ 

ఉంటంది. చివరికి ప్ర ళయం సంభవిసుూ ంది. లేదా మీపై 
12 మంది ఖలీఫాలు ప్రిపాల్నసాూ రు. వీరంద్రూ 
ఖురైషులై  ఉంటారు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1688)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  6]  - 5984
ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعِن ا

مََها اهلُل َوُعَصي َُة َعَصِت اهلَل  َل َسا َوأَْسلََم  ."ِغَفاٌر َغَفَر اهلُل لََها
 .َوَرُسْولَُه". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

5984. (6) [3/1688 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ' 

'గిఫాార్ తెగవారిన్న అలిాహ్(త) క్షమంచివేసాడు, ఇంకా 
అస్లమ్ తెగవారిన్న అలిాహ్(త) అసహయకరమైన వాటి 
నుండి రకిష ంచాడు. అయితే 'ఉ'సయ్ేహ్ అలిాహ్క్త 
ఆయన ప్ర వకత  (స) కూ అవిధేయత్ చూపారు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 (3/1688)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  7]  - 5985
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْيُش َواْْلَْنَصاُر َوُجَهْيَنُة وَ  ُة َوأَْسلَُم َوِغَفاٌر َوأَْشَجُع نَ ْي ُمزَ "قَُر
ىَل دُْوَن اهلِل وَرُسْولِهِ     .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "َمَواِل َ لَْيَس لَُهْم َمْو

5985. (7) [3/1688 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖురైషులు, అ'నాసర్, జుహైనహ్, ము'జైనహ్, 
అస్లమ్, 'గఫార్ మరియు అష్జ'అ తెగలవారు నా 
మత్రు లు. అలిాహ్ (త) మరియు ఆయన ప్ర వకత  త్ప్ు 
వారికి మత్రు లవరూ లేరు.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1688)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  8]  - 5986

َوَعْن أَِِبْ بَْكَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  
ِمٍر ُمزَ  وَ "أَْسلََم َوِغَفارٌ  ْيَنُة َوُجَهْيَنُة َخْْيٌ ِمْن بََِنْ َتِمْيٍم َوَبَِنْ عَا

 . َوالَْحِلَيَفْْيِ بََِنْ أَْسٍد َوَغْطَفاَن". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
5986. (8) [3/1688- ఏకీభవితం] 
అబూ బక్ర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అసిమ్, 

'గఫార్, ము'జైనహ్, జుహైనహ్ మొద్లైనవి, బనూ 
త్మీమ్, బనూ 'ఆమర్ వారి మత్రు లు బనూ అసద్, 
'గిత్ఫాన్ కంట్ట ఉత్ూ మమైనవి. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1688)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  9]  - 5987
ْيَرةَ قَاَل: "َما ِزلُْت أُِحب ُ بََِنْ َتِمْيٍم ُمْنُذ ثَََلٍث  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْ َسِمْعُتُه   :يه وسلم يَُقْولُ ل  ع اهللَسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل فِهَْيِ
اِل" ج َ ِِتْ َعىَل الد َ قَاَل: َوَجاَءْت َصَدقَاُتُهْم  .يَُقْوُل: "ُهْم أََشد ُ أُم َ

  ."َهِذهِ َصَدقَاُت قَْوِمَنا" فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ْ ِعْنَد عَائَِشَة فََقالَ  لِْد  تِ اَعْ : "َوكَانَْت َسِبي ٌَة ِمهْْنُ ِقْيَها فَإِن ََها ِمْن ُو

 . إِْسَماِعْيَل". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
5987. (9) [3/1688 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: బనూ తమీమ్ మూడు 

విశేషాలను ప్ర వకత  (స) ప్ర సాూ వించినప్ుటి నుండి నేను 
వారిన్న ప్రర మసుూ నాిను. ప్ర వకత  (స) వారి గురించి, ''నా 
అనుచర సమాజంలో ఈ తెగవారు దజా్జల్కు 
వ్ేతిరేకంగా ఎదురొడి్డ పోరాడుతారు,'' అన్న 
అనాిరు. ఇంకా వీరి త్రఫున దాన ధర్మాలు వస్తూ , 'ఇవి 
మా దానధర్మాలు' అన్న అనాిరు. ఇంకా 'ఆయి'షహ్ 
(ర) వదద , బనీ త్మీమ్క్త చెందిన ఒక ఖైదీ స్త్ూ ీ ఉండేది. 
ప్ర వకత  (స), '' 'ఆయి'షహ్! ఈమను విడుద్ల చేస్ల వేయి. 
ఎందుకంట్ట ఈమ ఇసాా'యీల్ (అ) సంత్తికి 
చెందినది,'' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ     రండవ్ విభాగం ا
 (3/1688)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 5988

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن يُِرُد  َعْن َسْعٍد َعِن الن َ
َن قُرَ َهَواَن  ُ  .ُه اهلُل"ْيٍش أََها ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

5988. (10) [3/1688 -అపరిశోధితం] 
స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఖురైషులను 

అవమానరచ ఉదేద శంచే వయకిత న్న అలిాహ్(త) అవమాన 
ప్రుసాూ డు.'' (తిరిాజి') 
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 (1688/ 3)[ ) حسن صحيح (   11]  -5989

ْبِن عَ  َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اٍس قَاَل: قَب َاَوَعِن ا
ْيٍش نَكَاَل   َل قَُر لل ُهم َ أَذَقَْت أَو َ َ ". ."ا َرَواهُ   فَأَِذْق آِخَرُهْم نََواَل 

ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ
5989. (11) [3/1688 -పా్రమాణికం, దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బసస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

పార రిించారు, ''ఓ అలిాహ్! ఖురైషులిోన్న మొద్టి త్రం 
వారికి నీ  శక్షను రుచి చూపంచావు. ఇప్పుడు వారి 
చివరిత్రం వారికి నీ ద్య్యదాకిషణ్యయల, అనుగర హాల 
రుచి చూపంచు.'' (తిరిాజి')   

 (3/1689)[ ) ضعيف (  12]  - 5990
ِمٍر اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: عليه  اهللقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  وَعْن أَِِبْ عَا

ْوَن ِِف الِْقَتاِل عْ وسلم: "نِ   .َم الَْحي ُ اْْلَْسُد َواْْلَْشَعُرْوَن ََل يَِفر ُ
." ْ ْ َوأَنَا ِمهْْنُ ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا   َوََل يَُغل ُْوَن ُهْم ِمَن ِ ْ َرَواهُ الّت ِ

ْيٌب   َحِدْيٌث َغِر
5990. (12) [3/1689 -బలహీనం] 
అబూ 'ఆమర్ అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అస్అద్ మరియు అష్'అరీ తెగలు చాలా 
మంచి తెగలు. వీళ్ళు యుద్ధ మైదానం నుండి పారిపోరు, 
ఇంకా యుద్ధ  ధనంలో నమాక ద్రర హం చేయరు. వారు నా 
మారాం పై ఉనాిరు. నేను వారి మత్రు ణి్ణ.'' (తిరిాజి' / 
ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1689)[ ) ضعيف (  13]  - 5991
َ ْن وعَ  اَْْلَْزدُ  " ُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: رَ  قَالَ  نٍَس قَاَل:أ

َيأىْب اهلُل إَِل َ أَْن   ْيُد الن َاُس أَْن يََضُعْوُهْم أَْزدُ اهلِل ِِفْ اْْلَْرِض يُرِ  َو
ُجُل: .َزَماٌن  لََيأْتَِْي َ َعىَل الن َاِس  يَْرفََعُهْم وَ  يَا لَْيَت أَِِبْ   يَُقْوُل الر َ

َ كَاَن  َيا لَ  أ ِمِذي ُ َوقَاَل: . َت أُم ِْي كَانَْت أَْزِديَة " يْ ْزِدي ا َو ْ َهَذا   َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب    .َحِدْيٌث َغِر

5991. [3/1689 -బలహీనం] 
(13) అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అ'జద ద్ద్ 

తెగవారు భూమపై అలిాహ్(త) సైనయం వంటివారు. 
ప్ర జలు వీరిన్న అవమానాన్నకి గురిచేయ్యలన్న 
ప్ర యతిిసుూ నాిరు. అయితే అలిాహ్ (త) వీరికి 
గౌరవం, ఔనిత్యం ప్ర సాదించ గోరుత్రనాిడు. 
న్నససందేహంగా ప్ర జలపై ఒక కాలం ర్మబోత్రంది. 

అప్పుడు ప్ర జలు ''మా త్లి్నద్ండుర లు అ'జద ద్ద్ తెగవారై 
ఉంట్ట ఎంత్ బ్బగుండు'' అన్న చెప్పుక్తంటూ ఉంటారు. 
(తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1689)يف ( ع[ ) ض  14]  - 5992
ِب ُ صىل اهلل عليه   وَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَاَل: َماَت الن َ
وسلم َوُهَو يَْكَرهُ ثَََلثََة أَْحَياٍء: ثَِقْيٍف َوَبَِنْ َحِنْيَفَة َوَبَِنْ أَُمي ََة.  

ْيٌب  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ  .َرَواهُ الّت ِ
5992. (14) [3/1689 -బలహీనం] 
'ఇమాాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మరణ్ణంచటాన్నకి ముందు మూడు తెగలను అంట్ట బనూ 
స'ఖీఫ్, బనూ 'హనీఫహ్, బనూ ఉమయయహ్లను 
మంచి తెగలుగా భావించేవారు కారు.'' (తిరిాజి' /  
ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1689)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 5993
ْب  وَعِن  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ِِفْ  قَاَل: قَالَ  ِن ُعَمرَ ا

ٌب  ا اُب   ." َوُمبْْيٌ ثَِقْيٍف كَذ َ ْلَكذ َ َ قَاَل َعْبُد اهلِل بِْن َعْصَمُة يَُقاُل: ا
اُج بُْن يُْوَسَف  َوقَاَل  .ُهَو الُْمْخَتاُر بُْن أَِِبْ عَُبْيٍد َوالُْمِبْْيُ ُهَو الَْحج َ

اُم بُْن  اٍن: أَْحَصْوا َما  حَ َهش  ا فََبلََغ ِماَئَة قَ س َ اُج َصْْب  َتَل الَْحج َ
ِمِذي ُ  ْ ْيَن أَلْف ا. َرَواهُ الّت ِ    .أَلٍْف َوِعْشِر

5993. (15) [3/1689- అపరిశోధితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సఖీఫ్ 

తెగలో ఒక ప్రమ అబదాధ ల ర్మయుడు ఉంటాడు, ఇంకా 
ఒక ప్రమ దుర్మారాుడు, పాపాత్రాడు ఉంటాడు.'' 
ఉలిేఖనకరత , 'ఆ అబదాధ ల ర్మయుడు ముఖాూ ర్ బిన్ 
'ఉబై్నద్, ప్రమ దుర్మారాుడు, పాపాత్రాడు 'హజాాజ్ బిన్ 
యూసుఫ్,' అన్న అనాిరు. హషామ్ బిన్ 'హసాసన్ 
అనాిరు, '' 'హజాాజ్ బిన్ యూసుఫ్ జైలులో వేయించి 
చంపన వారి సంఖయ లకాష , ఇరవై వేలు ఉంటంద్న్న.'' 
(తిరిాజి') 

 (3/1689)[ ) صحيح (  16]  - 5994
اُج َعْبَد اهلِل بِْن   ِحْيِح" ِحْْيَ قََتَل الَْحج َ َوَرَوى ُمْسِلٌم ِِفْ "الص َ
ثََنا لَْت أَْسَماُء: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحد َ بَْْيِ قَا  الز ُ

ب  "أَن َ ِِفْ ثَِقْيٍف كَذ َ  ا"ا ا الُْمِبْْيُ  افَأَم َ  .ا َوُمِبْْي  اُب فََرأَْيَناهُ َوأَم َ اْلَكذ َ
َ إِي َاهُ. َوَسَيِجْيُء َتَماُم الَْحِدْيِث ِِف الَْفْصِل   لَُك إَِل  فَََل إَِخا

لِِث     .الث َا
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5994. (16) [3/1689 -దృఢం] 
ముసి్లమ్ త్న సహీ ముసి్లమ్లో ఇలా ప్రర్కొనాిరు: '' 

'హజా్జజ్ బిన్ యూసుఫ్ 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'జుబైర్ను 
చంపాడు. అత్న్న త్లి్నయైన అసాా (ర), ''సఖీఫ్ తెగలో 
ఒక ప్రమ అబదాధ లకోరు జన్నాసాూ డన్న, ఒక పాపాత్రాడు, 
దుర్మారాుడు జన్నాసాూ డన్న ప్ర వకత (స) మాక్త తెల్నయ 

ప్రిచారు. అయితే ప్రమ అబదాధ లకోరును మేము 
చూసుూ  నాిము. మగల్నంది దుర్మారాుడైన పాపాత్రాడు, 
ఓ 'హజాాజ్  అది  నువేా,'' అన్న  అనాిరు. 

 (3/1690) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 5995
لُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل أَْحَرقَْتَنا نََباُل ثَِقْيٍف  َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَا

لل ُهم َ اْهِد ثَِقْيف ا َ . قَاَل: "ا ْ ْ  . َرَواهُ "فَاْدعُ اهلَل عَلهََْيِ  .ِمِذي ُ الّت ِ
5995. (17) [3/1690 -అపరిశోధితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, ''ఓ ప్ర వకాత ! 

మమాల్ని స'ఖీఫ్ తెగవారి బ్బణ్యలు మాడిి వేసాయి, 
వారికి వయతిరేకంగా అలిాహ్(త)ను పార రిించండి,'' అన్న 
వినివించుక్తనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఓ అలిాహ్ 
(త)! స'ఖీఫ్ తెగ వారికి రుజుమారా భాగయం ప్ర సాదించు 
అన్న పార రిించారు. (తిరిాజి') 

 (3/1690)[ ) ضعيف (  18]  - 5996
ْيَرةَ قَاَل: ز َاِق َعْن أَبِْيِه َعْن ِمْيَناِء َعْن أَِِبْ ُهَر  وَعْن َعْبِد الر َ

َ فََجاَء َرُجٌل  .كُن َا ِعْنَد الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ْحِسُبُه ِمْن   أ
ا فَأَْعَرَض َعْنُه ثُم َ َجاَءهُ  : ٍس فََقالَ قَيْ  يَا َرُسْوَل اهلِل اِلَْعْن َحِمْْي 

ق ِ اْْلَخِر   ق ِ اْْلَخِر فَأَْعَرَض َعْنُه ثُم َ َجاَءهُ ِمَن الش ِ ِمَن الش ِ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:  .فَأَْعَرَض َعْنهُ  "َرِحَم اهلُل   فََقاَل الن َ

َ ََلٌم وَ ا أَفَْواُهُهْم َس ِمْْي  حَ  ْيِدْيِهْم َطَعاٌم َوُهْم أَْهُل أَْمٍن أ
ِمِذي ُ َوقَاَل:  َوإِْيَماٍن".  ْ ْيٌب ََل نَْعِرفُُه  َرَواهُ الّت ِ َهَذا َحِدْيٌث َغِر

ُيْرَوى َعْن ِمْيَناءِ  ز َاِق َو  َهَذا أََحاِدْيُث إَِل َ ِمْن َحِدْيِث َعْبِد الر َ
ِكْْيُ   .َمَنا

5996. (18) [3/1690 -బలహీనం] 
'అబుద రర జాాఖ్ త్న త్ండిర  దాార్మ, అత్డు మీనాఅ' 

దాార్మ, అత్డు అబూ హురైరహ్ (ర) దాార్మ కథనం: 
మేము ప్ర వకత  (స) వద్ద  కూర్కిన్న ఉనాిము. ప్ర వకత (స) 
వద్ద క్త ఒక వయకిత  వచాిడు. అత్డు ఖైస్ తెగక్త 
చెందినవాడు. అత్డు, 'ఓ దైవ ప్ర వకాత (స)! త్మరు 
'హమీర్ తెగవారిన్న శపంచండి,' అన్న అనాిడు. అది 

విని ప్ర వకత  (స) అత్న్న వైప్పనుండి త్ల తిు ప్పు 
క్తనాిరు. ఆ వయకిత  మరో వైప్ప నుండి వచాిడు. ప్ర వకత  
(స) మళ్ళు త్లతిు ప్పుక్తనాిరు. ఆ వయకిత  మళ్ళు 
మరోవైప్ప నుండి వచాిడు. ప్ర వకత  (స) మళ్ళు త్ల 
తిు ప్పుక్తనాిరు. ఇంకా  ఓ అలిాహ్(త)! 'హమీర్ తెగ 
వారిన్న కన్నకరించు, వారి నోరు శ్వంతి వచనాలు 
క్తరిపసుూ ంది, వారి చేత్రలు అనిం పటే్టవి, ఇంకా వారు 
శ్వంతీ, విశ్వాసాలు గలవారు,'' అన్న అనాిరు. (తిరిాజి' 
/ ఏకోలా్లఖనం, తిరసకృతం).  

'ఇంకా ఇది మాక్త కేవలం 'అబుద రర జాాఖ్ దాార్మ 
మాత్ు మే  తెలుసు'  అన్న  అనాిరు.  

 (3/1690)حيح ( ص [ )  19]  - 5997
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل ِلَ  قَاَل:وَعْنُه  ْن أَْنَت؟ ِمم َ "  الن َ

ا فِْيِه  َما كُْنُت أََرى أَن َ ِِفْ " قَاَل: قُلُْت: ِمْن دَْوٍس.  دَْوٍس أََحد 
." ُ  َخْْيٌ ِمِذي  ْ     .َرَواهُ الّت ِ

5997. (19) [3/1690 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి, 'నీవు 

ఏ తెగక్త చెందినవాడవు,' అన్న అడిగారు. నేను, 'దౌస్ 
తెగక్త చెందిన వాడినన్న, అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 
''దౌస్ తెగలో ఇటవంటి మంచి వయకిత  ఉంటాడన్న నాక్త 
అనుమానం కూడా ఉండేది కాదు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1690)) ضعيف ( [  20]  - 5998
 قَاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َل:اوَعْن َسلَْماَن قَ

يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف أَبُْغُضَك  قُلُْت: ."ََل َتْبُغْضَِنْ فَُتَفاِرَق ِدْيَنَك"
َنا اهلُل؟ ". قَاَل: َوِبَك َهَدا َرَواهُ  "َتْبُغُض الَْعَرَب فََتْبُغَضَِنْ

 ْ ْيٌب   َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن  ِذي ُ َوقَاَل:مِ الّت ِ  َغِر
5998. (20) [3/1690- బలహీనం] 
సలాాన్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) నాతో, ''నాతో 

శత్రు త్ాం పటేకోక్త, నీ ధర్మాన్నకి దూరమైపోత్వవు,'' 
అన్న అనాిరు. దాన్నకి నేను, ''ఓ ప్ర వకాత ! నేను మీతో 
శత్రు త్ాం ఎలా పటేకోగలను? మీ వలిే అలిాహ్(త) 
మాక్త రుజుమారాం చూపాడు,'' అన్న వినివించు 
క్తనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'నువుా అరబుాలతో 
శత్రు త్ాం పటేక్తంట్ట, నాతో శత్రు త్ాం పటేక్తనిటే్ట,' 
అన్న అనాిరు.  (తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం, ఏకోలా్లఖనం) 
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ع (  21]  - 5999  (3/1690)[ ) موضو

ُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه  َماَن بِْن َعف َاَن قَاَل: قَاَل رَ  ُعثْ َعْن وَ 
لَْم َتَنلُْه  وسلم: "َمْن َغش َ الَْعَرَب لَْم يَْدُخْل ِِفْ َشَفاَعِِتْ َو
ْيٌب ََل نَْعِرفُُه إَِل َ   ِمِذي ُ َوقَاَل: هَذا َحِدْيٌث َغِر ْ َمَود َِِتْ". َرَواهُ الّت ِ

لَْيَس ُهَو ِعْنَد أَْهِل  ِمْن َحِدْيِث ُحَصْْيِ  لَْحِدْيِث  ابِْن ُعَمَر َو
 .َذاَك الَْقِوي ُ بِ 

5999. (21) [3/1690 -కల్పితం]   
'ఉసాాన్ బిన్ 'అఫాాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అరబుాల ప్టి్ మోసం, ద్రర హం త్లపటే్టవాడు, నా 
స్లఫారసుక్త అరుు డు కాడు, నా ప్రర మక్త అరుు డుకాడు.'' 
(తిరిాజి'-524 / ఏకోలా్లఖనం, అల్బ్బనీ-545/'దయ్యఫ్)  

 ( 3/1691)[ ) ضعيف ( 22]  - 6000
لَْت:  لٍِك قَا ْيِر َمْوََلةِ َطلَْحَة بِْن َما َسِمْعُت َمْوََلَي   وَعْن أُم ِ َحِر

اِب   يَُقْوُل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  "ِمِن اقِّْتَ
اَعِة َهََل  ُ  .الَْعَرِب" ُك الس َ ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6000. (22) [3/1691 -బలహీనం] 
'తల్'హా బిన్ మాలిక్ యొకొ బ్బన్నసర్మలు ఉముాల్ 

'హరీర్ కథనం: మా యజమాన్న 'త్ల్'హా బిన్ మాల్నక్ 
ఇలా అంటూ ఉండగా నేను వినాిను, ''ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ప్ర ళయచిహాిలిో ఒక చిహిం అరబుాలు 
నశంచట్ం.''  (తిరిాజి') 

 (3/1691)[ ) موقوف (  23]  - 6001
ْيَرةَ قَاَل:   قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ ُهَر

ْيٍش َوالَْقَضاُء ِِف اْْلَْنَصارِ  لُْملُْك ِِف قَُر َ َواْْلَذَاُن ِِف الَْحَبَشِة . "ا
َنُة ِِف اْْلَْزِد"  ُن. يَْعَِن الَْيمَ . َواْْلََما

َيٍة َمْوقُْوف ا. ْ  َوِِفْ ِرَوا ُ  ِمِذي ُ وقَاَل:َرَواهُ الّت ِ  َهَذا أََصح 
6001. (23) [3/1691- సహచరుని  పా్రకత ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'ఖిలాఫత్, అధికారం ఖురైష్లో ఉంటంది. నాయయం 
అ'నాసరులిో ఉంటంది, అ'జాన్ హబషీలిో ఉంటంది, 
న్నజాయితీ అ'జ్ద్ అంట్ట యమన్క్త చెందిన వారిలో 
ఉంటంది.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఈ 'హదీసు'ను  (అబూ హురై రహ్  

/  సహచరుని  పా్రకత ం, తిరిాజి'  /  దృఢం). 
----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ్ విభాగంا
 (3/1691) [ ) صحيح ( 24]  - 6002

: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل  ْيِه قَالَ أَبِ  ِن ُمِطْيٍع َعْن َعْن َعْبِد اهلِل بْ 
ا " يَْوَم فَْتِح َمك َةَ  :يَُقْولُ  مل اهلل عليه وس ََل يُْقَتُل قَُرِشي ٌ َصْْب 

َمِة". َرَواهُ ُمْسِلٌم    .بَْعَد َهَذا الَْيْوِم إىِل يَْوِم الِْقَيا
6002. (24) [3/1691- దృఢం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ ము'తీ'అ త్న త్ండిర  దాార్మ కథనం: 

''ప్ర వకత  (స) మకొహ్ విజయం నాడు ఇలా ప్ర వచిసుూ ండగా 
వినాిను, ఈనాటి నుండి తీరుుదినం వరక్త ఖురైష్క్త 
చెందిన ఏ వయకిత న్న బంధించి చంప్ట్ం జరుగదు.'' 
(ముసి్లమ్) 

 (3/1691) [ ) صحيح ( 25]  - 6003
َيَة بِْن ُمْسِلٍم قَاَل: رَ  ُت َعْبَد اهلِل بِْن أَيْ وَعْن أَِِبْ نَْوفٍَل ُمَعاِو

بَْْيِ َعىَل َعَقَبِة الْمَ  ْيٌش َتُمر ُ عَلَْيِه  :قَالَ  .ْيَنةِ دِ الز ُ فََجَعلَْت قَُر
َوالن َاُس َحّت  َمر َ عَلَْيِه َعْبُد اهلِل بُْن ُعَمَر فََوقََف عَلَْيِه فََقاَل: 

ََلُم عَلَْيَك أَبَا  ََلُم عَلَْيَك أَبَ  الس َ ََلُم ا خُ ُخَبْيٍب الس َ َبْيٍب الس َ
ا َواهللِ  .ْيٍب عَلَْيَك أَبَا ُخبَ  ا َواهلِل  أَم َ  لََقْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهَذا أَم َ

لََقْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهَذا أََما َواهلِل لََقْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهَذا أََما  
ا َوُص  ام  ا قَو َ ام  ِحِم ْوَل  َواهلِل إِْن كُْنَت َما علمُت َصو َ أََما َواهلِل  . لِلر َ

َها  ُة أَْنَت َشر ُ ُ َْلُم َ ُة َسْوٍء َْل   –م َ
ُة َخْْيٍ  َيٍة َْلُم َ ثُم َ نََفَذ َعْبُد اهلِل بِْن ُعَمَر فََبلََغ   -َوِِفْ ِرَوا

اَج َمْوقُِف َعْبِد اهلِل َوقَْولُُه فَأَْرَسَل إِلَْيِه فَأَْنَزَل َعْن َجْذِعِه  الَْحج َ
أَْسَماَء بِْنِت أَِِبْ بَْكٍر   ِِفْ قُُبْوِر الَْيُهْوِد ثُم َ أَْرَسَل إىِل أُم ِهِ  ِقَي فَألْ 

  فَأَبَْت أَْن َتأْتَِيُه فَأَعَاَد عَلَْيَها الَرُسْول لََتأْتَِيَِنْ أَْو َْلَبَْعثَن َ إِلَْيِك 
لَْت: َواهلِل ََل َمْن يَْسَحُبِك بُِقُرْونِِك  ِت  . قَاَل: فَأَبَْت َوقَا ْيَك َحّت   آ
. قَاَل: فََقاَل: أَُرْوِنْ ِسْبَِتُ فَأََخَذ  ِنْ  بُِقُروْ َتْبَعَث إَِل َ َمْن يَْسَحُبَِنْ 

ْنَطلََق يََتَوذ َُف َحّت  دََخَل عَلَْيَها فََقاَل: كَْيَف َرأَْيِتَِنْ  نَْعلَْيِه ثُم َ ا
لَْت: َرأَْيُتَك أَفَْسْدَت  ْيِه دُْنَياهُ َوأَفَْسَد  عَلَ  َصَنْعُت بَِعُدو ِ اهلِل؟ قَا

ْبَن ذَاِت الن ََطاقَْْيِ عَلَْيَك آِخَرَتَك بَلََغَِنْ  أَنَا   . أَن ََك َتُقْوُل لَُه: يَا ا
ا أََحُدُهَما فَُكْنُت أَْرفَُع بِِه َطَعاَم َرُسْوِل   َواهلِل ذَاَت الن ََطاقَْْيَ أَم َ

ا  ِر مِ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَطَعاَم أَِِبْ بَكْ  َواِب َوأَم َ َن الد َ
ال َِِتْ ََل َتْسَتْغَِنْ َعْنُه أََما إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل   اْْلَخُر فََنَطاُق الَْمْرأَةِ 

ا  ا". فأَم َ ب ا َوُمِبْْي  ا ثََنا: "أَن َ ِِفْ ثَِقْيٍف كَذ َ اهلل عليه وسلم َحد َ
ا الُْمِبْْيُ فَََل  اُب فََرأَْيَناهُ َوأَم َ َ إِي َاهُ. قَاَل فََقاَم  إِخَ اْلَكذ َ لَُك إَِل  ا

لَْم يُ   .اِجُعَها. َرَواهُ ُمْسِلٌم رَ َعْنَها َو
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6003. (25) [3/1691-దృఢం] 
అబూ నౌఫిల్, ము'ఆవియహ్ బిన్ ముసి్లమ్ కథనం: 

'అబుద లిాహ్ బిన్'జుబై్నర్ను నేను మదీనహ్ కండపై 
చూచాను. అత్న్ని శలువపై వేర లాడగటే్బడి ఉంది. 
ఖురైషులక్త చెందిన వారు, ఇత్రులు అత్న్న ప్ర కొ 

నుండి వళ్ళత్రనాిరు. 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ కూడా 
అత్న్నకి సమీప్ంగా వళ్ళతూ న్నలబడి మూడుసారిు 
అససలాము అలైక య్య అబ్బ ఖుబై్నబ్! అలా్లహ్ సాకిష ! 
దీనుిండి నేను న్ననుి వారించేవాడిి,  అలా్లహ్ సాకిష ! 
దీనుిండి నేను న్ననుి వారించే వాడిి,  అలా్లహ్ సాకిష ! 
దీనుిండి నేను న్ననుి వారించేవాడిి (అంట్ట ఖిలాఫత్, 
అధికార్మల నుండి). అలా్లహ్ సాకిష ! నాక్త తెల్నస్లనంత్ 
వరక్త నువుా ఉప్వాసాలు పాటించేవాడివి, ర్మతిు ళ్ళు 
ఆర్మధించేవాడివి, బంధుతవ సంబంధాలను 
కల్నప్రవాడివి. అలా్లహ్ సాకిష ! న్ననుి అపారిం చేసుక్తని 

వారు చాలా చెడడ వారు. 
మరో ఉలిేఖనంలో విమరశగా వారు మంచివారు అన్న 

ఉంది. ఆ త్రువాత్ 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ వళ్ళు 

పోయ్యరు. 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ అకొడ న్నలబడి 
ఇలా అనాిరన్న 'హజాాజ్క్త తెల్నస్లంది. అనంత్రం 
'హజాాజ్, 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ శవాన్ని అకొడి నుండి 
తీస్ల యూదుల సాశ్వనంలో  పారవేయించాడు. ఆ 
త్రువాత్ 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ త్లి్నగారు అసాా 
బిన్తె అబూ బకర్ వద్ద క్త ఒక వయకిత న్న ప్ంప 'హజాాజ్ 
వద్ద క్త రమాన్న కబురుప్ంపాడు. కాన్న ఆమ 
న్నర్మకరించింది. 'హజాాజ్  మళ్ళు మన్నషిన్న, ''నువుా 
త్ప్ుక్తండా నా ద్గారక్త ర్మవాల్ప, లేదా నీ ద్గారక్త 
ఎటవంటి వయక్తత ల్ని  ప్ంప్పత్వనంట్ట వాళ్ళు నీ జుత్రూ  
ప్టేి ఈడుిక్త వసాూ రు,'' అని కబురు ప్ంపాడు, 
అప్పుడు అసాా (ర), ''నా జుత్రూ  ప్టేకొన్న ఈడేివరక్త 
నేను నీ ద్గారక్త ర్మను,'' అన్న కబురు ప్ంపంది.  
అప్పుడు 'హజాాజ్ ఆగర హం చెంది, నా చెప్పులు 

తీసుక్తరండి అన్న చెప్పులు ధరించి స్లద్ధ మై గరాంగా 
నడుస్తూ , అసాా (ర) వద్ద క్త వచిి, ''అలా్లహ్ సాకిష ! నేను 
అలిాహ్(త) శత్రు వులతో ఎలా వయవహరించానో, 
నువుా చూసావు కదా!'' అన్న అనాిడు. దాన్నకి అసాా 
(ర), ''నువుా 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ ప్ర ప్ంచాన్ని 
నాశనం చేసావు, అత్డు నీ ప్రలోకాన్ని నాశనం చేసాడు, 

నువుా 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ను రండు ఓణీల దాన్న 
కొడుక్తవు, అన్న అనేవాడివన్న 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ 
చెప్రువాడు. న్నససందేహంగా నేను రండు ఓణీల దానేి. 
ఒక ఓణీతో ప్ర వకత  (స), అబూ బకర్ల భోజానాన్ని 
జంత్రవుల నుండి కాపాడేదాన్ని, రండవ దాన్ని 
నడుముక్త కటేక్తనేదాన్ని. అది లేక్తండా ఏ స్త్ూ ీ 
ఉండలేదు. అంతేకాదు, ఇది కూడా గురుత ంచుకో, ప్ర వకత  
(స) మాక్త సఖీఫ్ తెగలో ఒక ప్రమ అబదాధ లకోరు 
జన్నాసాూ డన్న, ఇంకా ఒక దుర్మారాుడు, పాపాత్రాడు 
జన్నాసాూ డన్న ప్ర వచించారు. ఆ ప్రమ అబదాధ లకోరును 
మేము చూస్ల ఉనాిము, మరి నీ గురించి మా 
అభపార యం ఏమట్ంట్ట ఆ దుర్మారాుడు, పాపాత్రాడు 
నీవే,'' అన్న ప్ల్నకారు. ఈ మాట్లు విన్న ఏమీ అనక్తండా 
'హజాాజ్ లేచి అకొడి నుండి వళ్ళుపోయ్యడు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1692)[ ) صحيح (  26]  - 6004
ْبَن ُعمََرأََتا ِفِع اَن َ ا ْبِن هُ رَ وَعْن نَا ُجََلِن ِِفْ فِْتَنِة ا

بَْْيِفَ  ْبُن ُعَمَر إِ  َقاََل:الز ُ ن َ الن َاَس َصَنُعْوا َما َتَرى َوأَْنَت ا
فََما يَْمَنُعَك أَْن   .َوَصاِحُب َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم

َم دََم أَِخي الُْمْسِلِم. قَا فََقاَل: َتْخُرَج؟   ََل: يَْمَنُعَِنْ أَن َ اهلَل َحر َ
  .[193: 2؛  ْوَن ِفْتَنةٌ كُ أَلَْم يَُقِل اهلُل: ]َوقَاِتلُْوُهْم َحّت  ََل تَ 

  ِ ْيُن لِِل  ِ ْبُن ُعَمَر: قَْد قَاَتلَْنا َحّت  لَْم َتُكْن فِْتَنٌة َوكَاَن الد  فََقاَل ا
يْ  ِ َيُكْوَن الد  ْيُدْوَن أَْن ُتَقاِتلُْوا َحّت  َتُكْوَن فِْتَنٌة َو ُن َوأَْنُتْم ُتِر

ُ لِ   َغْْيِ اهلِل. رَواهُ الُْبَخاِري 
6004. (26) [3/1692 -దృఢం] 
నాఫె'అ (ర) కథనం: 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ ఉప్ద్ర వ 

కాలంలో ఇద్ద రు వయక్తత లు 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 
వద్ద క్త వచిి, 'ప్ర జలు చేస్లంది మీరు చూసారు. మీరు 
'ఉమర్ (ర) క్తమారులు, ప్ర వకత  (స) అనుచరులు మరి 
మీరందుక్త ఇందులో సుందించలేదు,' అన్న అడిగారు. 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) అది విన్న, ''అలిాహ్ (త) 
ఒక ముసి్లమ్ రకాత న్ని చిందించట్ం నా కోసం న్నషిద్ధ ం 
చేసాడు,'' అన్న అనాిరు. దాన్నకి వారిద్ద రూ, 'మరి అలిా 

కలిోలం ప్రిషొరించబడేవరక్త పోర్మడండి, అన్న 
ఆదేశంచాడు కదా,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి 'అబుద లిాహ్ 
బిన్ 'ఉమర్, ''న్నససందేహంగా మేము పోర్మడాము, 
కలిోలాలు అంట్ట అవిశ్వాసం, విగర హార్మధన తొలగ 
పోయ్యయి. ఇప్పుడు కేవలం అలిాహ్ (త) జీవన వయవసి 
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మాత్ు మే మగల్న ఉంది. ఇప్పుడు మీరు పోర్మడి 
కలిోలాన్ని వాయపంప్జేయగోరుత్రనాిర్మ? అలిాహ్ 
(త)  ధర్మాన్నకి బదులు మానవులధరాం వాయపంచా 
లన్న  కోరుత్రనాిర్మ? '' అన్న  అడిగారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1693)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 27]  - 6005
ْوِسي ُ إىِل   َفْيُل بُْن َعْمٍرو الد َ ْيَرةَ قَاَل: َجاَء الط ُ َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ا قَْد َهلََكْت   م.ل سه و َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل علي فَقاَل: إِن َ دَْوس 
ْ   َعَصْت َوأَبَْت  ْ فََظن َ الن َاُس أَن َُه يَْدُعْو عَلهََْيِ فَاْدعُ اهلَل عَلهََْيِ

ا َوأِْت بِِهْم  لل ُهم َ اْهِد دَْوس  َ    .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "فََقاَل: "ا
6005. (27) [3/1693 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: 'త్రఫైెల్ బిన్ 'అమాద్ ద్రస్త్ 

ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిరు. ''దౌస్ తెగవారు నాశనం 
అయ్యయరన్న, అవిధేయత్ చూపారన్న, తిరసొరించారన్న, 
త్మరు వారిన్న శపంచమన్న,'' కోర్మరు. ప్ర వకత  (స) దౌస్ 
తెగవారిన్న శపసాూ రన్న అంద్రూ అనుక్తనాిరు. కాన్న 
ప్ర వకత  (స), ''ఓ అలిాహ్! దౌస్ తెగవారికి సనాారాం 
ప్ర సాదించు,'' అన్న పార రిించారు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

ع (  28]  - 6006  (3/1693) [ ) موضو
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: وَعِن ا
ْ َعَرِِب ٌ َوالُْقْرآُن َعَرِِب ٌ َوكَََلُم أَهْ  "أَِحب ُوا الَْعَرَب لِثَََلٍث: ِل  ِْلَن ِ

 .اْْلِْيَماِن"  "ُشَعِب َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  لَْجن َِة َعَرِِب ٌ".ا
6006. (28) [3/1693- కల్పితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మూడు కారణ్యలవలి మీరు అరబ్లను ప్రర మంచాల్న. 
ఒకటి నేను కూడా అరబుానే, రండవది ఖుర్ఆన్ 
అరబ్బీ భాషలో ఉంది, మూడు సారావాసుల భాష 
అరబ్బీ  ఉంటంది. (బై్నహఖీ / -షు'అబిల్ ఈమాన్)  

===== 
َحاَبةِ   - 2  َرِضي اهلل َعهْْنُ    َباُب َمَناقِِب الص َ

2. ప్ర వ్కత  (స) సహచరులు (ర. అన్హ ంల) 
ప్ర త్యేకతలు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం    ا
 (3/1694)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6007

ِب ُ صىل اهلل عليه   َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل الن َ
وسلم: "ََل َتُسب ُوا أَْصَحاِِبْ فَلَْو أَن َ أََحَدكُْم أَْنَفَق ِمثَْل أُُحٍد ذََهب ا 

  .َما بَلََغ ُمد َ أََحِدِهْم َوََل نَِصْيَفُه". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
6007. (1) [3/1694- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు నా అనుచరులవిషయంలో నోరు 
పారేసుకోకండి. ఎందుకంట్ట మీలో ఎవరైనా ఉ'హుద్ 
కొండంత బంగారం ఖరుిపటేినా, వారి ముద్ లేదా సగం 
ముద్క్త సమానం కాజాలదు.'' 2 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1694)[ ) صحيح (  2]  - 6008
ِب  صىل اهلل عليه  ن َ يَْعَِن ال  -َرفََع  ْن أَِِبْ بُْردَةَ َعْن أَبِْيِه قَاَل: عَ وَ 

َماِء. -وسلم  ا َما يَْرفَُع َرأَْسُه إِىل الس َ َماِء َوكَاَن كَِثْْي   َرأَْسُه إِىل الس َ
َماِء فَإِذَا ذََهَبِت الن ُُجْوُم أَََت ا فََقاَل: لن ُُجْوُم أََمَنٌة لِلس َ َ َماَء َما لس َ "ا

ْبُت أَنَا أَََت أَْصَحاِِبْ َما يُْوعَُدْوَن ُتْوعَُد َوأَنَا أََمَنٌة ِْلَْصَحاِِبْ فَإِذَا ذَهَ 
ِِتْ َما يُْوعَُدْوَن  ِِتْ فَإِذَا ذََهَب أَْصَحاِِبْ أَََت أُم َ .  " َوأَْصَحاِِبْ أََمَنٌة ِْلُم َ

  .َرَواهُ ُمْسِلٌم 
6008. (2) [3/1694- దృఢం] 
అబూ బుర్ద్హ్ త్న త్ండిర  దాార్మ కథనం: అబూ 

మూసా అష్'అరీ కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న త్లను ఆకాశం 
వైప్ప ఎత్వూ రు. ప్ర వకత  (స) త్రచూ దైవవాణ్ణ గురించి 
ఎదురు చూస్తూ  ఆకాశం వైప్ప చూస్తవారు. ఆ త్ర్మాత్ 
నక్షత్వు లు ఆకాశ శ్వంతికి కారకాలన్న, ఇవనీి 
నశంచినప్పడు వాగాద నం చేయబడింది వసుూ ంద్న్న, నేను 
నా అనుచరుల శ్వంతికి కారక్తడిి, నేను వళ్ళుపోగానే, 
నా అనుచరులపై వాగాద నం చేయబడినవి సంభవిసాూ యి. 
నా అనుచరులు నా అనుచర సమాజ రక్షక్తలు, శ్వంతి 
కారక్తలు నా అనుచరులు వళ్ళుపోగానే నా అనుచర 
సమాజంపై వాగాద నం చేయబడింది సంభవిసుూ ంది (అంట్ట 
మంచి నశసుూ ంది, కలిోలాలు, ఉప్ద్ర వాలు, విభేదాలు, 
యుదాధ లు, అవిశ్వాసం, దుర్మచార్మలు, కల్నుత్వలు 
విజ ంభసాూ యి). (ముసి్లమ్) 

 

2) వివరణ-6007: ప్ర వకత  (స) అనుచరులను మనం 

ప్రర మంచాల్న. వారి గురించి దూషించకూడదు. వారి 

ప్రసుర విషయ్యలక్త వారు బ్బధుయలు. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులను దూషించట్ం, విమరిశంచట్ం మహా 

పాప్ం. ఇటవంటి వారిన్న శకిష ంచాల్న.  
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 (3/1694) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 3]  - 6009

َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه 
ُزو فَِئاٌم ِمَن الن َاِس َيغْ وسلم: "يَأِِْتْ َعىَل الن َاِس َزَماٌن فَ 

اَحَب َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه  فََيُقْولُْوَن: َهْل فِْيُكْم َمْن َص 
وسلم. فََيُقْولُْوَن: نََعْم. فَُيْفَتُح لَُهْم ثُم َ يَأِِْتْ َعىَل الن َاِس َزَماٌن  

َحاَب أَْص  فََيْغُزو فَِئاٌم ِمَن الن َاِس فَُيَقاُل: َهْل فِْيُكْم َمْن َصاَحَب 
. فَُيْفَتُح لَُهْم  ْم فََيُقْولُْوَن: نَعَ  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم؟

ثُم َ يَأِِْتْ عىَل الن َاِس َزَماٌن فََيْغُزْو فَِئاٌم ِمَن الن َاِس فَُيَقاُل: َهْل 
فِْيُكْم َمْن َصاَحَب َمْن َصاَحَب أَْصَحاَب َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 

 .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "ْولُْوَن: نََعْم. فَُيْفَتُح لَُهْم َيقُ عليه وسلم؟ فَ 
ُ َوِِفْ  َيٍة لُِمْسِلٍم قَاَل: "يَأِِْتْ َعىَل الن َاِس َزَماٌن يَْبَعُث ِمهْْنُ  ِرَوا

ا ِمْن أَْصَحاِب  ْنُظُرْوا َهْل َتِجُدْوَن فِْيُكْم أََحد  ُ الَْبْعُث فََيُقْولُْوَن: ا
ثُم َ يُْبَعُث   .يه وسلم؟ فَُيْفَتُح لَُهْم بِهِ  عل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 

ِب ِ صىل  الَْبْعُث الث َ  ْ َمْن َرأَى أَْصَحاَب الن َ اِنْ فََيُقْولُْوَن: َهْل فِهَْيِ
لُِث   .اهلل عليه وسلم؟ فَُيْفَتُح لَُهْم بِهِ  ثُم َ يُْبَعُث الَْبْعُث الث َا
 ْ ْنُظُرْوا َهْل َتَرْوَن فِهَْيِ ُ َمْن َرأَى َمْن َرأَى أَْصَحاَب  فَُيَقاُل: ا

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِبُع فَُيَقاُل:  ؟الن َ ا ثُم َ يَُكْوَن الَْبْعُث الر َ
ا َرأَى أَْصَحاُب   ا َرأَى َمْن َرأَى أََحد  ْ أََحد  ْنُظُرْوا َهْل َتَرْوَن فِهَْيِ ُ ا

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم؟ فَُيْوَجُد ال  ُجُل فَُيفْ الن َ  . لَُهْم بِِه" َتُح ر َ
6009. (3) [3/1694 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర జలపై  ఒక కాలం ర్మబోత్రనిది. ప్ర జలిో 
ఒకబ ంద్ం పోర్మడుత్రంది. పోర్మడేవారు త్మ బ ంద్ం 
వారితో, 'మీలో ఎవరైనా ప్ర వకత  (స) అనుచరులు 
ఉనాిర్మ?' అన్న అడుగుత్వరు. దాన్నకి వారు, 'అవునన్న,' 
అంటారు. అనంత్రం వారికి విజయం సహాయం 
లభసుూ ంది. ఆ త్రువాత్ ప్ర జలపై ఒక కాలం వసుూ ంది. 
వాళ్ళు దైవమారాంలో పోర్మడుత్వరు. ఆ త్రువాత్ 
ప్రసురం, ''మీలో ఎవరైనా ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 
శషుయలిో ఎవరైనా ఉనాిర్మ?'' అన్న అడుగుత్వరు. 
దాన్నకి వారు, 'అవును ఉనాిరు,' అన్న అంటారు. 
అనంత్రం వారికి విజయం పార పూ సుూ ంది. ఆ త్రువాత్ 
ప్ర జలపై ఒక కాలం వసుూ ంది. ప్ర జలిోన్న ఒక బ ంద్ం 
పోర్మడుత్రంది. వారిన్న, ''మీలో ఎవరైనా ప్ర వకత  (స) 
అనుచరుల శషుయల  శషుయలు ఎవరైనా ఉనాిర్మ?'' 
అన్న అడగట్ం జరుగుత్రంది. దాన్నకి వారు, 'అవును 

ఉనాిరు,' అన్న సమాధానం ఇసాూ రు. అనంత్రం వారికి 
విజయం  పార పూ సుూ ంది. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
ముసి్లమ్ ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర జలపై ఒక కాలం 

వసుూ ంది. వారిలో నుండి ఒక సైనయం శత్రు వులతో పోర్మడ 
టాన్నకి ప్ంప్డం జరుగుత్రంది. వారు ప్రసురం, 'మీలో 
ప్ర వకత  (స) అనుచరులిోన్న వారవరైనా ఉనాిర్మ?' అన్న 
ప్ర శిసాూ రు. దాన్నకి వారు, 'ఒకరునాిరు,' అన్న 
అంటారు. అనంత్రం వారికి విజయం పార పూ సుూ ంది. ఆ 
త్రువాత్ మరో సైనయం ప్ంప్బడుత్రంది. వారు కూడా 
ప్రసురం, 'మీలో ప్ర వకత  (స) అనుచరుల శషుయలు 
ఎవరైనా ఉనాిర్మ?' అన్న ప్ర శిసాూ రు. ఒక వయకిత , 
'ఉనాిరన్న,' సమాధానం ఇసా్లడు. అనంత్రం వారికి 
విజయం పార పూ సుూ ంది. మూడవ సైనయం ప్ంప్బడుత్రంది. 
వారు కూడా ప్రసురం, 'ప్ర వకత  (స) అనుచరుల శషుయల 
శషుయలు మీలో ఎవరైనా ఉనాిర్మ?' అన్న అడుగుత్వరు. 
దాన్నకి, 'అవునన్న,' సమాధానం వసుూ ంది. వారికి విజయం 
పార పూ సుూ ంది. ఆ త్రువాత్ మరో సైనయం ప్ంప్బడు త్రంది. 
'మీలో ఎవరైనా త్బేత్వబయీ ఉనాిర్మ?' అన్న 
అడుగుత్వరు. ఉనాిరన్న సమాధానం వసుూ ంది. వారికి 
కూడా విజయం పార పూ సుూ ంది. 

 (3/1695)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  4]  - 6010
َوَعْن ِعْمَران بِْن ُحَصْْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

ِِتْ قَ  وسلم:  لُْونَُهْم ثُم َ ال َِذْيَن يَلُْونَُهْم  ثُم َ ال َِذْيَن يَ ْرِنْ "َخْْيُ أُم َ
يَُخْونُْوَن َوََل   ا يَْشَهُدْوَن َوََل يُْسَتْشَهُدْوَن َو ثُم َ إِن َ بَْعَدُهْم قَْوم 

ْمُن".  ُ الس ِ يَْظَهُر فِهَِيْ َيْنُذُرْوَن َوََل يَُفْوَن َو  يُْؤَتمُنْوَن َو
َيٍة:  َي  َوِِفْ ِرَوا  .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  ََل يُْسَتْحلَُفْوَن".ُفْوَن وَ ْحِل "َو

6010. (4) [3/1695- ఏకీభవితం]  
'ఇమాాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా అనుచర సమాజంలోన్న ఉత్ూ మ వయక్తత లు 
నాకాలం వారు. ఆ త్రువాత్, వారి త్రువాతి 
త్రంవారు (అంట్ట త్వబయీ), ఆ త్రువాత్ వారి 
త్రువాత్ త్రం వారు (అంట్ట త్బ్న-త్వబయీ). ఆ 
త్రువాత్ ఎటవంటివారు ఉంటారంట్ట, వారు సాక్షయం 
ఇసాూ రు. కాన్న వారిన్న సాక్షయం కోరట్ం జరుగదు. వాళ్ళు 
అవినీతికి పాలుడత్వరు. వారి న్నజాయితీన్న, 
అమానత్రను నమార్మదు. ఇంకా ప్ర జలు మొక్తొ 
క్తంటారు కాన్న త్మమొక్తొబడులను చెలి్నంచుకోరు. 
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వారిలో కొర వుా అధికమై దుడుడ గా త్య్యరవుత్వరు. 
మరో ఉలిేఖనం ప్ర కారం వారు ప్ర మాణ్యలు చేసాూ రు. 
అయితే వారిన్న ప్ర మాణం చేయమన్న కోరడం జరుగదు. 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1695)[ ) صحيح (  5]  - 6011
ْيَرةَ  َيٍة لُِمْسِلٍم َعْن أَِِبْ ُهَر َن وْ ْوٌم يُِحب ُ"ثُم َ يَخلُُف قَ :َوِِفْ ِرَوا

َنَة"مَ الس َ   .ا
6011. (5) [3/1695- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఆత్రువాత్ త్రంవారు 

దుడుడ త్నాన్ని మంచిగా భావిసాూ రు. 3 (ముసి్లమ) 
----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ     రండవ్ విభాగం ا
 ( 3/1695)[ ) صحيح (  6]  - 6012

 صىل اهلل عليه  هللِ ُل اَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوْ 
ْم ثُم َ ال َِذْيَن يَلُْونَُهْم ِخَياُركُوسلم: "أَْكِرُموا أَْصَحاِِبْ فَإِن َُهْم 

ُجَل لََيْحِلُف   ثُم َ ال َِذْيَن يَلُْونَُهْم ثُم َ يَْظَهُر اْلَكِذُب َحّت َ إِن َ الر َ
َيْشَهُد َوََل يَْسَتْشَهُد أَََل َمْن  بُْحُبْوَحُة   هُ َسر َ َوََل يَْسَتْحلَُف َو

يْ  ْتُه  َط الَْجن َِة فَلَْيلَْزِم الَْجَماَعَة فَإِن َ الش َ ْ َوَمْن َسر َ لهُُِثُ اَن ثَا
 . َسي َِئُتُه فَُهَو ُمْؤِمٌن" َحَسَنْتُه َوَساَءْتهُ 

6012. (6) [3/1695 -దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 

అనుచరులను గౌరవించండి. ఎందుకంట్ట వీరు మీలోన్న 
మహానుభావులు. ఆ త్రువాత్ వారికి సన్నిహత్రలైన 

వారు, ఆ త్రువాత్ వారికి సన్నిహత్రలైనవారు. ఆ 
త్రువాత్ అసత్యం సరాసాధారణమై పోత్రంది. చివరికి 
ఒక వయకిత  త్నంత్ట్త్వను ప్ర మాణంచేసాూ డు. వాడిన్న 
ప్ర మాణం చేయమన్న కోరట్ం జరుగదు. త్నంత్ట్ త్వను 
సాక్షయం ఇసాూ డు. అత్న్ని సాక్షయం ఇవామన్న కోరట్ం 
జరుగదు. గురుత ంచుకోండి! సారాంలోన్న మధయ 
పార ంత్వన్ని కోరేవారు సంఘాన్ని అంటిపటేకొన్న 
ఉండాల్న. ఎందుకంట్ట షై'త్వన్ ఒంట్రిగా ఉని వయకిత కి 
సహచరుడైపోత్వడు. ఇద్ద రు వయక్తత లు కలస్ల ఉనాి 

 

3) వివరణ-6011: అంట్ట వారు చాలా బలంగా ఉంటారు. 

సుఖభోగాల వలి వచేి దుడుడ త్నం చెడడ ది. సహజమైన 

దుడుడ త్నం చెడడ దేమీ కాదు. 

షై'త్వన్ దూరంగా పారిపోత్వడు. అదేవిధంగా ప్ర్మయి 
ప్పరుషుడు ఒక ప్ర్మయి స్త్ూ ీతో ఒంట్రిగా గడప్ర్మదు. 
ఎందుకంట్ట వారిలో మూడవ వయకిత  షై'త్వన్ ఉంటాడు. 
ఇంకా త్న సత్వొరయం నచిి, త్న చెడుప్టి్ విచారించే 
వయకిత  ముసి్లమ్. 4  (నసాయి'  /  దృఢం)  
బు'ఖారీ, ముసి్లమ్లు ఈ 'హదీసు'ను త్మ గర ంథాలిో 

ప్రర్కొనలేదు. 
 ( 3/1695)[ ) حسن (  7]  - 6013

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َجاِب  َعْن وَ  "ََل َتَمس ُ   ٍر َعِن الن َ
ِمِذي ُ "ِنْ اُر ُمْسِلم ا َرآِنْ أَْو َرأى َمْن َرآن َ ال  ْ  .. َرَواهُ الّت ِ

6013. (7) [3/1695- పా్రమాణికం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ననుి 

చూస్లన వారికి, ననుి చూస్లన వయకిత న్న చూచిన వారికి 
నరకాగి ముటేకోదు.'' (తిరిాజి') 

 (1696/ 3) دراسته ( [ ) لم تتم 8]  - 6014
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف ٍَل قَاَل:

ا ِمْن بَْعِدْي   وسلم: "اهلُل اهلل ِِفْ أَْصَحاِِبْ ََل َتت َِخُذْوُهْم َغَرض 
ْ فََمْن أَحَ  ُ ْ َوَمْن أَبَْغَضُهْم فَِبُبْغِضْي أَبَْغَض ّب َ ُ ْ أََحّب َ ُهْم   فَِبُحب ِ

َوَمْن آذَاُهْم فََقْد آذَاِنْ َوَمْن آذَاِنْ فََقْد آذَى اهلَل َوَمْن آذَى اهلَل  
ْيٌب  فَُيْوِشُك أَْن يَأُْخَذهُ". ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ   َرَواهُ الّت ِ

6014. (8) [3/1696- అపరిశోధితం]  
'అబుద లిాహ్ బిన్ ము'గప్ాల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''దైవాన్నకి భయప్డండి, నా అనుచరుల 
విషయంలో అలిాహ్(త)క్త భయప్డండి. నా త్రువాత్ 
వారిన్న దూషించకూడదు. వారిన్న గౌరవ ద్ షేితో 
చూడాల్న. వారిన్న ప్రర మంచేవారు ననుి ప్రర మంచినటే్ట, 
వారిన్న దూషించేవారు ననుి దూషించేనటి్ట. అదే 

 

4) వివరణ-6012: ఈ 'హదీసు'లో ఇసిామ్ పార రంభకాలం 

నుండి మూడు త్ర్మల వారి గురించి అంట్ట ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుల, త్వబయీని, త్బే-త్వబయీనా పార ధానయత్ల 

గురించి ప్రర్కొనడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) అనుచర సమా 

జంలోన్న ఉత్ూ మ త్ర్మలవారు వారే. ఆ త్రువాత్ కాలంలో 

అసత్యం త్లత్రూ త్రంది. ఈ మూడుకాలాలిో ధరాం త్న 

అసలు సి్లతిలో ఉంటంది. ఆ త్రువాత్ కల్నుత్వలు, 

మనోకాంక్షలు, ఆవేద్నలు పార రంభం అవుత్వయి. 
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విధంగా వారికి హాన్న త్లపటే్టవారు, నాకు హాన్న త్లపటేి 
నటే్ట, నాకు హాన్న త్లపటేినవారు, అలిాహ్(త)క్త హాన్న 
త్లపటేినటే్ట, అలిాహ్(త)క్తహాన్న త్లపటేిన వారిన్న 
అలిాహ్(త)  శకిష సాూ డు. (తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (1696/ 3)(  تم دراستهلم ت[ )  9]  - 6015
"َمثَُل   اهلل عليه وسلم:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْن أَنٍَس قَاَل: 

لِْملِْح" َعاُم إَِل َ بِا َعاِم ََل يَْصلُُح الط َ لِْملِْح ِِف الط َ ِِتْ كَا   .أَْصَحاِِبْ ِِف أُم َ
"َشْرِح   ِِفْ  اهُ وَ رَ  فََقْد ذََهَب ِملُْحَنا فََكْيَف نَْصلُُح؟ قَاَل الَْحَسُن:

ن َِة"   .الس ُ
6015. (9) [3/1696 -అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా అనుచర 

సమాజంలో నా అనుచరులు అనింలో ఉప్పులాంటి 
వారు, ఉప్పు లేక్తండా అనిం రుచించదు. 'హసన్  
బ'స్త్ర  ''మన ఉప్పు కర మంగా పోతూ ఉంట్ట, మనం త్ముా 
త్వము ఎలా సంసొరించుకోగలం?'' అన్న అనాిరు. 
(షర్'హుసుసనిహ్) 

 (3/1696)استه ( ر[ ) لم تتم د 10]  - 6016
ْيَدةَ َعْن أَبِْيِه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن بَُر

َ  اهلل عليه وسلم: "َما ِمْن أََحٍد ِمْن أَْصَحاِِبْ يَُمْوُت بِأَْرٍض إَِل 
َمِة".ا ائِد  بُِعَث قَ ا لَُهْم يَْوَم الِْقَيا ِمِذي ُ َوقَ َونُْور  ْ  َل:اَرَواهُ الّت ِ

بُْن َمْسُعْوٍد "ََل يَْبلُُغَِن أََحٌد"   ِكَرَحِدْيُث ا ْيٌب َوذُ َهَذا َحِدْيٌث َغِر
  ."ِحْفِظ الل َِساِن" ِِفْ بَاِب 

6016. (10) [3/1696 -అపరిశోధితం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ బురైద్హ్ త్న త్ండిర  దాార్మ కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా అనుచరులిో ఎవరు ఎకొడ 
మరణ్ణస్తూ , తీరుుదినంనాడు వారిన్న అకొడే సారాంవైప్ప 
తీసుక్తవళుడాన్నకి స్లద్ధ ంగా ఉనన సి్లతిలో లేపుతాడు. 
ఇంకా వారికోసం వలుగు అవుత్వడు.'' (తిరిాజి' / 
ఏకోలా్లఖనం)  

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    ا
 (3/1696)تتم دراسته ( [ ) لم  11]  - 6017

ْبِن ُعَمرَ  "إِذَا   قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  :لَ قَاَعِن ا
كُْم  ب ُْوَن أَْصَحاِِبْ فَُقْولُْوا:َرأَْيُتُم ال َِذْيَن يَُس  ِ .  "لََعَنُة اهلِل َعىَل َشر 
ِمِذي ُ  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6017. (11) [3/1696- అపరిశోధితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''నా అనుచరుల 

గురించి ఎవరైనా దూషిస్తూ  ఉండగా చూస్తూ , 'నీపై 
అలిాహ్(త) అభశ్వప్ం అవత్రించుగాక!' అన్న అనండి'' 
అన్న  ప్ర వచించారు. (తిరిాజి') 

 ( 3/1696)[ ) باطل (  12]  - 6018
اِب قَ اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسْوَل َسِمْعُت  :الَ َوَعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ

ْ َعْن  وسلم يَُقْوُل: اِْخِتََلِف أَْصَحاِِبْ ِمْن بَْعِدْي  "َسأَلُْت َرِب ِ
فَأََوََح إَِل َ: يَا ُمَحم ََد إِن َ أَْصَحاَبَك ِعْنِدْي بَِمْْنِلَِة الن ُُجْوِم ِِفْ  

ِلكُ  َماِء بَْعُضَها أَقَْوى ِمْن بَْعٍض َو ْن أََخَذ بَِشْيٍء ِمم َا نُْوٌر فَمَ  ل ِ الس َ
قَاَل: َوقَاَل  .ِعْنِدْي َعىَل ُهدى" ُهْم عَلَْيِه ِمِن اْخِتََلفِِهْم فَُهوَ 

لن ُُجْوِم فََبأَي ِِهُم   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْصَحاِِبْ كَا
 .. َرَواهُ َرِزْيٌن "َتَدْيُتْم اقَْتَدْيُتْم اِه

6018. (12) [3/1696- అసతీం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా 

నేను వినాిను, ''నా మరణ్యనంత్రం నా అనుచరుల 
విభేదాల గురించి అలిాహ్(త)ను వినివించుకోగా, 
అలిాహ్(త) నా వైప్పనక్త ఇలా దైవవాణ్ణ అవత్రింప్ 

జేసాడు.'' ఓ ము'హమాద్! నీ అనుచరులు నా ద్ షేిలో 
ఆకాశంలోన్న నక్షత్వు ల వంటివారు. వారిలో హచుి 

త్గాులు ఉనాి, అంద్రిలో వలుగు ఉంది. వీరిలో 
ఎవరిన్న అనుసరించినా వారు నా వద్ద  సనాారాంపై 
ఉనిటే్ట. (ర'జీన్) 

===== 
 َرِضي اهلل َعْنهُ   َباُب َمَناقِِب أَِِبْ َبْكرٍ   - 3

3. అబూబకర్ (ర) ప్ర త్యేకతలు, 
పార ధానేతలు 

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ      మొదటి విభాగం  لُ ا
 (3/1697) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 1]  - 6019

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: يْ َعْن أَِِبْ َسعِ   ِد الُْخْدِري ِ َعِن الن َ
لِِه أَبُْو بَْكرٍ  َوِعْنَد   -"إِن َ ِمْن أََمن الن َاِس عَلَي َ ِِفْ ُصْحَبِتِه َوَما

َل  -الُْبَخاِري ِ أَبَا َبكٍر  ا َخِلْيَل  ََلت ََخْذُت أَبَا بَْكٍر ْو كُْنُت ُمت َ َو ِخذ 
َلِكْن أخُ  ةُ اْْلِْسََلِم َوَمَود َُتُه ََل ُتْبَقَْي َ ِِف الَْمْسِجِد  و َ َخِلْيَل  َو

 َخْوَخٌة إَِل َ َخْوَخَة أَِِبْ بَْكٍر". 
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  ْ ا َخِلْيَل  َغْْيَ َرِب ِ َيٍة: "لَْو كُْنُت ُمت َِخذ  ا بَْكٍر ت ََخْذُت أبَ  ََل َوِِفْ ِرَوا

 .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ "َخِلْيَل  
6019. (1) [3/1697- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''మత్ు త్ా 

ప్రంగా ధనప్రంగా అంద్రికంట్ట అధికంగా అబూ బకర్ 
ఉప్కార్మలు నాపై ఉనాియి. ఒకవేళ నేను ఎవరినైనా 
పార ణస్తిహత్రడిగా చేస్తూ , అబూ బకర్ను చేసాూ ను. కాన్న 
మా మధయ ఇసిామీయ సోద్రభావం మాత్ు మే ఉంది. 
మసా్లద నబవీలో అబూ బకర్ కిటికీ త్ప్ు ఇత్ర కిటికీ 
లన్నిటినీ మూస్లవేయ్యల్న. ఒకవేళ నేను అలిాహ్(త) 
త్ప్ు మర్కకరిి ఎవరినైనా నా పార ణ స్తిహత్రడుగా చేస్తూ  
అబూ బకర్ను చేస్త వాడిన్న,'' అన్న ప్ర వచించారు. 5 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
 ( 3/1697)[ ) صحيح ( 2]  - 6020

 صىل اهلل عليه وسلم  ِب ِ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد َعِن الن َ 
َلِكن َُه  قَاَل: ا َخِلْيَل  ََلت ََخْذُت أَبَا بَْكٍرَخِلْيَل  َو "لَْو كُْنُت ُمت َِخذ 

ت ََخَذ اهلُل َصاِحَبُكْم َخِل     .ِلٌم ". َرَواهُ ُمْس ْيَل  أَِخْي َوَصاِحِبْ َوقَْد ا
6020. (2) [3/1697 -దృఢం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ నేను ఎవరినైనా పార ణ మత్రు న్నగా చేస్తూ  
అబూ బకర్ను  చేస్త వాడిి.'' (ముసి్లమ్) 

 ( 3/1697)[ ) صحيح (  3]  - 6021
لَْت:  لم ِِفْ   صىل اهلل عليه وسِلْ َرُسْوُل اهللِ  لَ قَا َوَعْن عَائَِشَة قَا

ْ اُْدِعْي ِلء أَبَا بَْكٍر أَبَ  َمْرِضِه: اِك َوأََخاِك َحّت  أَْكُتَب ِكَتاب ا فَإِن ِ
َيُقْوُل قَائٌِل: .أََخاُف أَْن يََتَمّن  ُمَتَمن ِ  َيأىَْب اهلُل   َو أَنَا َوََل َو
":ِِفْ"ِكَتاِب الُْحمَ َرَواهُ ُمْسِلٌم وَ  .ٍر"َوالُْمْؤِمُنْوَن إَِل َ أَبَا بَكْ   ْيِدي ِ

ىَل"  ."أَنَاوََل" بَْدلَ . "أَنَاأَْو
6021. (3) [3/1697- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న చివరిద్శలో, 

'మీనానిగారు అబూ బకర్ను, నీ సోద్రుడు 'అబుద రర  
 

5) వివరణ-6019: ప్ర వకత  (స) మరణద్శలో త్న చివరి 

ప్ర సంగంలో మసా్లద్ వైప్ప ఉని కిటికీలిో అబూ బకర్ కిటికీ 

త్ప్ు మగల్నన కిటికీలన్నిటినీ మూస్లవేయ్యలన్న 

ఆదేశంచారు. ఈ ఆదేశం దాార్మ అబూ బకర్ (ర) పార ధా 

నయత్లు, ప్ర తేయకత్లు బహరాత్ం అవుత్రనాియి. ఇంకా 

ఇది అబూ బకర్ (ర) 'ఖిలాఫత్ను కూడా స్తచిసా్ంది. 

'హాాన్ను పలవు, నేను వారికోసం ఒక వీలునామా 
వార సాూ ను, ఎందుకంట్ట మర్కకరవరైనా నేను 'ఖలీఫహ్ 
అవుత్వనన్న వాదించక్తండా ఉండాలన్న. అయితే 
అలిాహ్(త) మరియు విశ్వవస్లు అబూ బకర్నే 
సమరిిసుూ నాిరు,'  అన్న  అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1697)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  4]  - 6022
م  عليه وسل  صىل اهلل ن َِب  أََتِت ال  َوَعْن ُجَبْْيِبِْن ُمْطِعٍم قَاَل:

يَا َرُسْوَل   قَاَل: .لَْيهِ ْيٍء فَأََمَرَها أَْن َتْرِجَع إِ اِْمَرأَةٌ فَكَل ََمْتُه ِِفْ شَ 
لَْم أَِجْدَك؟ ْيُد الَْمْوَت. اهلِل أََرأَْيَت إِْن ِجْئَت َو  قَاَل: كَأَن ََها ُتِر
  .ٌق عَلَْيهِ ت َفَ "فَإِْن لَْم َتِجِدْيَِنْ فَأُِِتَ أَبَا بَْكٍر". مُ 

6022. (4) [3/1697- ఏకీభవితం] 
జుబై్నర్ బిన్ ము'త్'యిమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 

ఒక స్త్ూ ీ వచిింది. ఏద్ర విషయంలో ప్ర వకత  (స)తో మాటిా 
డింది. ప్ర వకత  (స) ఆమను మరో సమయంలో రమాన్న 
అనాిరు. దాన్నకి ఆమ, 'ప్ర వకాత (స)! ఒకవేళ నేను 
త్రువాత్ వచిినపుిడు మీరు లేకపోతే?' అన్న 
వినివించుక్తంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'నేను లేకపోతే 
అబూ బకర్తో మాటిాడు,' అన్న సమాధానం ఇచాిరు.6  
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1698)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  5]  - 6023
ثَُه  بَعَ َوَعْن َعْمِروبِْن الَْعاِص أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم 

ََلِسِل قَاَل:َعىَل َجْيِش ذَاِت   أَي ُ الن َاِس أََحب ُ  فَأََتْيُتُه فَُقلُْت:  الس َ
َِجاِل؟ قُلُْت: "عَائَِشُة". قَاَل: إِلَْيَك؟  قُلُْت: قَاَل:"أَبُْوَها". ِمَن الر 
 ِِفْ  فََعد َ ِرَجاَل  فََسَكت َمَخافََة أَْن يَْجَعلََِنْ  ." "ُعَمرُ  قَاَل:  َمْن؟ ثُم  

 آِخِرِهْم.  
6023. (5) [3/1698 -ఏకీభవితం] 
'అమార్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి 

''జా'త్ర ససల్లస్లల్'' సైనాయన్నకి నాయక్తన్నగా చేస్ల 
ప్ంపారు. వళ్ళు ముందు నేను ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 
వచాిను. ప్ర వకత  (స) ను, 'మీరు అంద్రికంట్ట అధికంగా 
ఎవరిన్న ప్రర మసాూ రు,' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ' 
'ఆయి'షహ్ను' అన్న అనాిరు. మళ్ళు నేను, 'ప్పరుషులిో 

 

6) వివరణ-6022: ఈ 'హదీసు' దాార్మ ప్ర వకత  (స) 

త్ర్మాత్ అబూ బకర్ మొద్టి 'ఖలీఫహ్ అవుత్వరన్న 

తెలుసుూ ంది. ఇంకా ఇందులో అబూ బకర్ (ర) ప్ర తేయకత్ 

కూడా ఉంది. 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2125 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
ఎవరిన్న అధికంగా ప్రర మసాూ రు,' అన్న అడిగాను. దాన్నకి 
ప్ర వకత  (స) ' 'ఆయి'షహ్ త్ండిర  అబూ బకర్ను,' అన్న 
అనాిరు.'ఆ త్రువాత్ ఎవరిన్న,' అన్న అడిగాను. ప్ర వకత  
(స), 'ఉమర్ను,' అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్ 
కొంత్మంది ప్రరిు ప్రర్కొనాిరు. నా పేరు ఎకకడ 
ప్ర సా్తవిసా్తరోనని నేను మౌనం  వ్హంచాను.'' 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1698)[ ) صحيح (  6]  - 6024
َوَعْن ُمَحم َِد بِْن الَْحَنِفي َِة قَاَل: قُلُْت ِْلَِِبْ: أَي ُ الن َاِس َخْْيٌ 

َ صىل بَْعَد الن َِب ِ  بُْو بَْكٍر. قُلُْت: ثُم َ َمْن؟  اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: أ
قَاَل:   .ُقْوَل: ُعثَْماُن. قُلُْت: ثُم َ أَْنَت قَاَل: ُعَمُر. َوَخِشْيُت أَْن يَ 
". رَواهُ الُْبَخاِري ُ "َما أَنَا إَِل َ َرُجٌل ِمَن الُْمْسِل   .ِمْْيَ

6024. (6) [3/1698 -దృఢం] 
ము'హమమద్ బిన్ 'హనఫియ్ేహ్ కథనం: నేను మా 

నానిగారైన (అలీ -ర)ను, ప్ర వకత  (స) త్ర్మాత్ ఎవరు 
ఉత్ూ ములన్న అడిగాను. దాన్నకి అతను, 'అబూ బకర్,' 
అన్న అనాిరు. మళ్ళు నేను, 'అబూ బకర్ త్ర్మాత్ 
ఎవరన్న,' అడిగాను. ' 'ఉమర్ (ర) ,' అన్న అనాిరు. 'ఆ 
త్రువాత్ 'ఉసాాన్' అన్న అంటారన్న భయప్డి, 
'ఆత్రువాత్  మీరు,' అన్న అనాిను. దాన్నకి అతను 
(ర), 'నేను కేవలం ముసి్లములిోన్న ఒక వయకిత న్న,' అన్న 
అనాిరు.7 (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1698) [ ) صحيح ( 7]  -6025
ْبِن ُعَمَر قَاَل: كُن َا ِِفْ َزَمِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ََل   َوَعِن ا

ا ثُم َ ُعَمرَ  ُك أَْصَحاَب م َ ُعثَْماَن ثُم َ نَّْتُ  ثُ نَْعِدُل بِأَِِبْ بَْكٍر أََحد 
 ْ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ََل نَُفاِضُل بَْيهَْنُ    .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ الن َ

َيٍة ِْلَِِبْ دَاُودَ قَاَل: كُن َا نَُقْوُل َوَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوِِفْ ِرَوا
ِة الن َِب ِ صىل اهلل : أَفَْضُل أُم َ ليه وسلم بَْعَدهُ   ععليه وسلم َحي ٌ

ْ أَبُْو   .بَْكٍر ثُم َ ُعَمُر ثُم َ ُعثَْماُن َرِضَي اهلُل َعهْْنُ
6025. (7) [3/1698- దృఢం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) కాలంలో 

ఎవరినీ అబూ బకర్ (ర)క్త సమానంగా భావించే వారం 

 

7) వివరణ-6024: ఈ 'హదీసు'లో రాఫ'దీలను 

ఖండించడం జరిగంది. ఎందుకంట్ట వీరు అబూ బకర్, 

'ఉమర్లను దూషిసాూ రు. 'అలీ (ర)ను పొగుడుత్వరు. 

కాము. వారి త్ర్మాత్ 'ఉమర్ (ర)క్త సమానంగా ఎవరినీ 
భావించేవారం కాము. వారి త్ర్మాత్ 'ఉసాాన్క్త 
సమానంగా ఎవరినీ భావించేవారం కాము. 'ఉసాాన్ 
త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స) అనుచరులను వారి ప్రిసి్లతిపై వద్ల్న 

వేస్తవారము, వారిలో ఒకరిన్న మరొకరిపై పార ధానయత్ 
ఇచేివాళుం  కాము. (బు'ఖారీ)  
అబూ దావూద్లో ఈ ప్దాలు ఉనాియి, ''ప్ర వకత  (స) 

కాలంలో మేము ప్ర వకత  (స) అనుచర సమాజంలో ప్ర వకత  
(స) త్ర్మాత్ అబూ బకర్, అంద్రికంట్ట ఉత్ూ ములు, ఆ 
త్ర్మాత్ 'ఉమర్ (ర), ఆ త్ర్మాత్ 'ఉసాాన్ (ర)'' అన్న 
చరిించుక్తనేవాళుం. 

----- 
لَْفْصُل الث َاِنْ   َ     రండవ్ విభాగం ا

 ( 3/1699)[ ) ضعيف (  8]  - 6026
ْيَرةَ قَالَ  "َما وسلم: اَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه : قَ َعْن أَِِبْ ُهَر

َ ِْلََحٍد ِعْنَدنَا يَُد إَِل َ َوقَْد كَافَْيَناهُ َما َخََل  بَا بَْكٍر فَإِن َ لَُه ِعْنَدنَا أ
َمِة َوَما نََفَعَِنْ َماُل قَط ُ َما نََفَعَِنْ  ا يُكَافِْيِه اهلُل بَِها يَْوَم الِْقَيا يَد 

َل َماُل أَِِبْ بَْكرٍ  ا َخِلْيَل  ََلت َ  و َخْذُت أَبَا بَْكٍر َخِلْيَل  ْو كُْنُت ُمت َِخذ 
ِمِذي ُ "هللِ أَََل َوإِن َ َصاِحَبُكْم َخِلْيُل ا  ْ  .. َرَواهُ الّت ِ

6026. (8) [3/1699 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మాక్త ఉప్కారం చేస్లన ప్ర తి వయకిత కి మేము ప్ర త్రయప్కారం 
చేసాము. అయితే అబూ బకర్ (ర) మా ప్టి్ చేస్లన 
ఉప్కార్మన్నకి ప్ర తిఫలం అలిాహ్ (త) తీరుుదినంనాడు 
ప్ర సాదిసాూ డు. ఇంకా ఎవరి ధనమూ నాక్త అంత్ లాభం 
చేకూరిలేదు. కాన్న అబూ బకర్ (ర) ధనం నాక్త చాలా 
లాభం చేకూరిింది. ఒకవేళ నేను ఎవరినైనా పార ణ 
స్తిహత్రడిగా చేయద్లచుక్తంట్ట అబూ బకర్ను 
చేస్కునేవాడిన్న. గురుత ంచుకోండి, మీ సహచరుడు 
అలిాహ్(త) మత్రు డు.''  (తిరిాజి' / పా్రమాణికం, 
ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1699) [ ) إسناده جيد (  9]  - 6027
نَا  َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: أَبُْو بَْكٍر َسي ُِدنَا َوَخْْيُ

ِمِذي ُ ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َروَ ُسوْ َوأََحب َُنا إِىَل رَ  ْ    .اهُ الّت ِ
6027. (9) [3/1699-  ఆధారాలు  ఆమోదయోగ్ీం] 
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'ఉమర్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) మా నాయక్తలు. 

మా కంట్ట ఉత్ూ ములు. మా కంట్ట ప్ర వకత  (స)క్త చాలా 
పర య మైనవారు. (తిరిాజి') 

 (3/1699) [ ) ضعيف ( 10]  - 6028
بِْن  ِْلَِِبْ   :يه وسلم قَالَ ِل اهلِل صىل اهلل عل َمَرَعْن َرُسوْ  عُ وَعِن ا

. َرَواهُ  "اِحِب َعىَل الَْحْوِض بَْكٍر: "أَْنَت َصاِحِبْ ِِف الَْغاِر َوَص 
ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ

6028. (10) [3/1699 -బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అబూ బకర్ 

(ర)తో, 'నువుా సౌ'ర్ గుహలో నాక్త తోడుగా ఉనాివు, 
కౌస'ర్ సరసుస వద్ద  కూడా తోడుగా ఉంటావు,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి' / పా్రమాణికం, దృఢం, ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1699) [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 6029
لَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل   َوَعْن عَائَِشَة قَا

 ْ َ يَْنَبِغْي لَِقْوٍم فِهَْيِ ُهْم َغْْيُ  أ ِمِذي ُ بُْو َبْكٍر أَْن يَُؤم َ ْ هُ". َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر

6029. (11) [3/1699- అపరిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అబూ 

బకర్ (ర) ఉని సభలో అత్ను త్ప్ు మర్కకరు 
ఇమామత్ చేయట్ం ధరాం కాదు.'' (తిరిాజి' / 
పా్రమాణికం)  

 ( 3/1699) [ ) حسن ( 12]  - 6030
وسلم أَْن   هوَعْن ُعَمَر قَاَل: أََمَرنَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي

لَِك ِعْنِدْي َماَل  فَُقلُْت: الَْيْوَم أَْسِبُق أَبَا بَْكٍر  َق َوَوافََق ذَ نََتَصد َ
ا. قَاَل: فَِجْئُت بِِنْصِف َما . فََقاَل َرُسْوُل اهلل ِلْ إِْن َسَبْقُتُه يَْوم 

 ليه وسلم: "َما أَبَْقْيُت ِْلَْهِلَك؟" فَُقلُْت: ِمثْلَُه. َوأَََت صىل اهلل ع
كُل ِ َما ِعْنَدهُ. فََقاَل: "يَا أَبَا بَْكٍر؟ َما أَبَْقْيَت ِْلَْهِلَك؟"  أَبُْو بَْكٍر بِ

ا.  ِبُقُه إِ أَْس ََل  فََقاَل: أَبَْقْيُت لَُهُم اهلَل َوَرُسْولَُه. قُلُْت: ىل َشْيٍء أَبَد 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َرَواهُ  ْ  . الّت ِ

6030. (12) [3/1699 -పా్రమాణికం]  
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాక్త దైవమారాంలో 

దానధర్మాలు ఇవామన్న ఆదేశంచారు. అనుకోక్తండా 
నా వద్ద  చాలా ధనం ఉండేది. నేను నా మనసులో 'అబూ 
బకర్ను మంచాలంట్ట ఈ రోజు మంచి అవకాశం వచిింది' 
అనుకొన్న నా ధనంలోన్న సగం ధనాన్ని తీసుకొన్న ప్ర వకత (స) 

వద్ద క్త వళ్ళును. ప్ర వకత (స) నాతో, 'ఇంటి వారికి ఎంత్ 
వదిలావు,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి నేను, 'దీనంత్ అంట్ట 
సగం వదిలాను,' అన్న అనాిను. ఆ త్రువాత్ అబూ 
బకర్ (ర) త్నవద్ద  ఉనిద్ంత్వ తీసుకొన్న వచాిరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) అత్న్నతో ఓ అబూ బకర్! 
'ఇంటివారికి ఏమ వదిలావు' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 
అబూ బకర్, 'ఇంటి వారికి అలిాహ్(త)నూ, ఆయన 
ప్ర వకత (స)నూ వద్ల్న వచాిను' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 
నేను మనసులో నేననిడూ అబూ బకర్ను 
అధిగమంచలేనన్న అనుక్తనాిను. (తిరిాజి') 

 (3/1700)[ ) ضعيف (  13]  - 6031
اهلل عليه   وَعْن عَائَِشَة أَن َ أَبَا بَْكٍر دََخَل َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل

فََيْوَمِئٍذ ُسم َِي عَِتْيق ا.  "أَْنَت عَِتْيُق اهلِل ِمَن الن َاِر". وسلم فََقاَل:
ِمِذي ُ  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

6031. (13) [3/1700 -బలహీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) ప్ర వకత  (స) 

వద్ద క్త వచాిరు. ప్ర వకత  (స) అత్న్నతో, 'నువుా నరకాగి 
నుండి విముకిత  పొందావు,' అన్న అనాిరు. ఆ రోజు నుండి 
అబూ బకర్ (ర) ప్రరు బ్బగా ప్ర చారం అయిపోయింది. 
(తిరిాజి') 

 (3/1700)[ ) ضعيف (  14]  - 6032
ْبِن ُعَمَرقَاَل:  ه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي رَ قَالَ  َوَعِن ا

ُل َمْن َتْنَشق ُ َعْنُه اْْلَْرُض  ثُم َ آِِتْ َبْكٍرثُم َ ُعَمرُ ُثم َ أَبُوْ  "أَنَا أَو َ
 َ  أُْحَشَر  َمِعْي ثُم َ أَْنَتِظُر أَْهَل َمك ََة َحّت   ْهَل الَْبِقْيِع فَُيْحَشُرْوَن أ

." ْ  بَْْيَ الَْحْرَمْْيِ  .ي ُ ِمذِ َرَواهُ الّت ِ
6032. (14) [3/1700 -బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర ళయ దినంనాడు అంద్రికంట్ట ముందు నాసమాధి 
ప్గులుత్రంది, ఆ త్రువాత్ అబూ బకర్ సమాధి 
ప్గులుత్రంది, ఆ త్రువాత్ 'ఉమర్ (ర) సమాధి 
ప్గులుత్రంది. ఆ త్రువాత్ బఖీ సాశ్వనంలో 
ఉనివారి వద్ద క్త వసాూ ను. వారిన్న నాతో పాట 
లేప్బడట్ం, పోర గుచేయడం జరుగుత్రంది. ఆ త్రు 
వాత్ మకొహ్వారిన్న గురించి వేచి ఉంటాను. చివరికి 
నేను తీరుు మైదానంలో వారి వంట్ మకొహ్ 
మదీనహ్ల మధయ  ఉంటాను. (తిరిాజి') 
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 (3/1700)[ ) ضعيف (  15]  - 6033

ْيَرةَ قَاَل:   صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  وَعْن أَِِبْ ُهَر
يْ "أََتاِنْ  يَْدُخُل  ُل فَأَخَذ بَِيِدْي فَأََراِنْ بَاَب الَْجن َِة ال َِذْي  ِجْْبَ

ِِتْ"فََقاَل أَبُْو بَْكٍر: ْ كُْنُت َمَعَك   ِمْنُه أُم َ يَا َرُسْوَل اهلِل وِدْدُت أَن ِ
ا أَن ََك يه وفََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عل  َحّت  أُْنُظر إِلَْيِه. سلم: "أَم َ

ِِتْ يَا أَبَ  ُل َمْن يَْدُخُل الَْجن ََة ِمْن أُم َ  .أَبُْو دَاُودَ  . َرَواهُ "ا َبْكٍر أَو َ
6033. (15) [3/1700- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 

వద్ద క్త జిబా్బల్ (అ) వచాిరు, నా చేయి ప్టేక్తనాిరు, 
ఇంకా ననుి సారాదాారం చూపంచారు. దాన్న గుండానే 
నా అనుచర సమాజం సారాంలో ప్ర వేశసుూ ంది. అప్పుడు 
అబూ బకర్ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! మీ వంట్ ఉంట్ట నేను కూడా 
మీతోపాట సారాదాారం చూడాలన్న ఉంది,' అన్న 
అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఓ అబూ బకర్! నా 
అనుచర సమాజంలో నుండి సారాంలో ప్ర వేశంచే వారిలో 
అంద్రికంట్ట ముందు ప్ర వేశంచేది నీవే,' అన్న అనాిరు. 

(అబూ దావూద్)  
----- 

لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    ُث ِل ا
 (3/1700)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 6034

ِكَر ِعْنَدهُ أَبُْو بَْكٍر فََبََك َوقَاَل:  َوِدْدُت أَن َ َعَملِْي كُل َهُ  َعْن ُعَمَر ذُ
ا ِمْن ِمثْ  ا َواِحد  ا   ُل َعَملِِه يَْوم  لِْيِه أَم َ لَْيلَة  َواِحَدة  ِمْن لََيا ِمِه َو أَي َا

َر َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِىل الَْغاِر  لَْيلَُتهُ  فَلَْيلٌَة َسا
ْنَتَهْيَنا إِلَْيِه قَاَل: َواهلِل ََل َتْدُخلُُه َحّت  أْدُخَل قَْبلَ  فَإِْن  َك فَلَم َا ا

نِِبِه كَاَن فِْيِه َشْيٌء أََصاَب  َِنْ دُْونََك فََدَخَل فََكَسَحُه َوَوَجَد ِِفْ َجا
ْثَناِن فَأَلَْقَمَها ِرْجلَْيهِ فَ ثَُقب ا  َها بِِه َوَبِقَي ِمْنَها ا َرهُ َوَسد َ   .َشق َ إَِزا

ُسْوُل   رَ فََدَخَل  : ثُم َ قَاَل لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم اُْدُخْل 
 أَبُْو َوَضَع َرأَْسُه ِِفْ ِحْجِرهِ َونَاَم فَلُِدغَ  صىل اهلل عليه وسلم وَ اهللِ 

ْك َمَخافََة أَْن يَْنَتِبَه َرُسْوُل  رِ بَْكٍر ِِفْ  لَْم يََتَحر َ ْجلِِه ِمَن الُْجْحِر َو
  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََسَقَطْت دُُمْوُعُه َعىَل َوْجِه َرُسْوِل اهللِ 

َ "َما لََك  فََقاَل: .اهلل عليه وسلم صىل لُِدْغُت   قَاَل: بَا بَْكٍر؟" يَا أ
فََذَهَب   .َفَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمفَتَ  .فََداَك أَِِبْ َوأُم ِْي 

ْنَتَقَض عَلَْيِه َوكَاَن َسَبَب َمْوتِهِ  ا يَْوُمُه فَلَم َا  .َما يَِجُدهُ ثُم َ ا َوأَم َ
ِت ُل قُِبَض َرُسوْ  ْرَتد َ لُْوا: ََل  اهلل صىل اهلل عليه وسلم اِ  الَْعَرُب َوقَا

ْوِنْ ِعَقاَل  لََجاَهْدُتُهْم عَلَْيِه. فَُقلُْت: نَُؤد ِْي َزكَاة . فََقاَل: لَْو َمَنعُ 
يَا َخِلْيَفَة َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َتأَل َِف الن َاَس َوأَْرفُُق 

َ  :بِِهْم. فََقاَل ِلْ  ٌر ِِف اْْلِْسََلِم؟ إِن َُه قَدِ ب َاٌر ِِف الَْجاِهلَي َِة َوَخو َ جَ أ   ا
ْنَقَطَع الَْوْحُي َوَتم َ ا ؟ل ا ْيُن أَيُْنَقُص َوأَنَا َحي ٌ ِ   .رَواهُ َرِزْيٌن  د 

6034. (16) [3/1700- అపరిశోధితం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: అత్న్న ముందు అబూ బకర్ (ర)ను 

గురించి ప్ర సాూ వించబడింది. 'ఉమర్ (ర) ఏడిి, 'నా 
కరాలనీి అబూ బకర్ యొకొ ఒక రోజు కరాలుగా 
అయిపోవాలన్న నేను కోరుక్తంటనాిను. అత్న్న ఆ 
హజర త్ నాటి ర్మతిు , ఆ రోజు ర్మతిు  అబూ బకర్ (ర) ప్ర వకత  
(స) వంట్ సౌ'ర్ గుహవైప్ప బయలుదేర్మరు. అకొడికి 
చేరుక్తని త్రువాత్, 'నేను లోప్ల్నకి వళ్ళున త్ర్మాత్ 
మీరు ప్ర వేశంచండి, ఒకవేళ హాన్న చేకూరేిది ఏదైనా 
ఉంట్ట నాక్త హాన్న చేకూరుిత్రంది. త్మరు సురకిష త్ంగా 
ఉంటారు,' అన్న అనాిరు. అబూ బకర్ (ర) ముందు 
గుహలో ప్ర వేశంచారు. దాన్ని శుభర ప్రిచారు. అందులో 
ఒకవైప్ప అనేక కనాిలు ఉనాియి. అబూ బకర్ (ర) 
త్న వసాూ ీన్ని చించి ఆ కనాిలను కపాురు. రండు 
కనాిలు మగలాయి. అబూబకర్ త్న పాదాలతో 
వాటిన్న కపుఉంచి ప్ర వకత  (స)క్త లోప్ల్నకి రమాన్న 
చెపాురు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వేశంచి త్న త్ల అబూబకర్ 
ఒడిలో పటేి న్నద్ర పోయ్యరు. ఇంత్లో అబూబకర్ పాదా 
న్నకి కనిం లోప్ల్ననుండి కాట వేయబడింది. కాన్న ప్ర వకత  
(స)క్త అంత్ర్మయం కలుగుత్రంద్న్న లేప్లేదు. బ్బధ 
అధికం అవట్ం వలి అబూ బకర్ కనీిళ్ళు ప్ర వకత  (స)పై 
ప్డాడ యి. ప్ర వకత  (స) లేచి 'ఏమయింది?' అన్న 
అడిగారు.అప్పుడు అబూ బకర్(ర), 'నా త్లి్న ద్ండుర లు 
మీపై త్వయగంకాను, ఏద్ర కాటక్త గురయ్యయను,' అన్న 
అనాిరు. అనంత్రం ప్ర వకత  (స) కాటవేస్లన చోట్ త్న 
ఉమాన్న పూసారు. బ్బధ త్గాుతూ పోయింది. ఈ 
సంఘట్న జరిగన చాలా కాలం త్ర్మాత్ ఆ విషం మళ్ళు 
బ్బధక్త గురిచేస్లంది. ఇదే మరణ్యన్నకి కారణం 
అయియంది. ఇంకా అబూ బకర్ ఒక రోజు సత్వొ రయం 
ఏమట్ంట్ట, ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంత్రం అరబుాలిోన్న 
కొంత్మంది ఇసిామ్ను త్యజించారు. ఇంకా మేము 
'జకాత్ ఇవామన్న అనాిరు. అప్పుడు అబూ బకర్ (ర), 
'ఒకవేళ ప్ర జలు ఒంటెత్వు డు ఇవాడాన్నకి కూడా 
వనుకాడినా నేను వారితో పోర్మడుత్వను,' అన్న 
అనాిరు. అప్పుడు నేను ఓ 'ఖలీఫహ్! ప్ర జలను 
ఐకమత్యంగా ఉండన్నవాండి, వారిప్టి్ సున్నిత్ంగా 
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ప్ర వరిత ంచండి,' అన్న అనాిను. దాన్నకి అత్ను 'కఠినంగా 
వయవహరిస్తూ , ఆశిరయంగా ఉంది, అజాానకాలంలో చాలా 
ధైరయం కల్నగ, ఇప్పుడు ఇసిామ్లో ఇంత్ పరికిత్నం,' అన్న 
ప్ల్నకి, 'దైవవాణ్ణ ప్రంప్ర న్నల్నచిపోయింది, ఇసిామ్ 
ప్రిపూరి మయియంద్నటంలో ఎంత్మాత్ు ం సందేహం 
లేదు. ధరాం ప్రిపూరిం అయిన త్ర్మాత్ నా జీవిత్ం 
అరి్మంత్రం అయి పోవాలా? ఎంత్ మాత్ు ం కాదు,' '' అన్న 
అనాిరు.(ర'జీన్) 

===== 
 ْنهُ عَ َرِضي اهلل    َباُب َمَناقِِب ُعَمرَ   - 4

4. ఉమర్ (ర) ప్ర త్యేకతలు 
ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا

 (3/1702)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6035
ْيَرةَ قَاَل:   اهلل عليه وسلم: صىلقَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَر

ثُْوَن قَ "لَ  ِِتْ   فَإِْن  .ْد كَاَن فِْيَما قَْبلَُكْم ِمَن اْْلَُمِم ُمَحد َ يَُك ِِفْ أُم َ
    .أََحٌد فَإِن َُه ُعَمُر". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

6035. (1) [3/1702- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 

పూరీాక్తలిో కొంద్రు దైవప్రర రణ గలవాళ్ళు ఉండేవారు. 
ఒక వేళ నా అనుచర సమాజంలో అటవంటి వారవరైనా 
ఉంట్ట, అత్డు 'ఉమర్ (ర)'' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 (3/1702)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  2]  - 6036
َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل: اْسَتأْذََن ُعَمُر رضي اهلل َعْنُه  

ْيٍش  ُسْوِل اهلِل صىل اهلل رَ َعىَل   عليه وسلم َوِعْنَدهُ نِْسَوةٌ ِمْن قَُر
َيْس  ُتُهن َ تَ يُكَل ِْمَنُه َو لَِية  أَْصَوا فلَم َا اْسَتأَذََن ُعَمُر قُْمَن   .ْكِثْرنَُه عَا

فََبادَْرَن الِْحَجاَب فََدَخَل ُعَمُر َوَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
ِب ُ صىل  َحَك اهلُل ِسن ََك يَ أَْض  يَْضَحُك فََقاَل: ا َرُسْوَل اهلِل. فََقاَل الن َ

ِِتْ كُن َ ِعْنِدْي فَلَم َا  اهلل عليه وسلم: "َعِجْبُت  ِمْن َهُؤََلِء الَل َ
ْبَتَدْرَن الِْحَجاَب" قَاَل ُعَمُر: يَا عُدو َاِت  .َسِمْعَن َصْوَتَك اِ

 عليه وسلم؟ ُسْوَل اهلِل صىل اهلل رَ أَْنُفِسِهن َ أََتَهْبَنَِنْ َوََل َتَهْبَ 
: نََعْم أَْنَت أَفَظ ُ َوأَغْلَُظ. فََقاَل َرُس  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قُْْلَ

اِب َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما لَِقَيَك   ْبَن الَْخط َ وسلم: "إِْيٍه يَا ا
ا َغْْيَ  ا قَط ُ إَِل َ َسلََك فَج   ِلك ا فَج   ْيَطاُن َسا َك". فَ الش َ ِ ْيِه.  ُمت ََفٌق عَلَ  ج 

قَاِن ُ بَْعَد قَْولِِه: يَاَوقَالَ  َرُسْوَل اهلِل: َما    الحميدي: َزادَ الُْْبْ
   .أَْضَحكََك 

6036. (2) [3/1702 -ఏకీభవితం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) ప్ర వకత  

(స) వద్ద క్త ర్మవడాన్నకి అనుమతికోర్మరు. ఆ 
సమయంలో ప్ర వకత  (స)వద్ద  కొంద్రు ఖురైషీ సా్త్ీలు 
ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స)తో బిగారగా మాటిాడుత్రనాిరు. 
'ఉమర్ (ర) అనుమతి కోరడం చూచి లేచి తెరవనకిొ 
వళ్ళుపోయ్యరు. 'ఉమర్(ర) లోప్ల్నకివచాిరు, 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) చిరునవుా నవుాత్రనాిరు. 
'ఉమర్ (ర), ప్ర వకత  (స) చిరునవుా చూచి, అలిాహ్(త) 
త్మరిి ఎలిప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంచుగాక!'' అన్న 
అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఆ స్త్ూ ీలపై ఆశిరయం 
వేసుూ ంది, నీవు వచాివన్న తెల్నయగానే తెరవనకిొ 
వళ్ళుపోయ్యరు,' అన్న అనాిరు. 'ఉమర్ (ర) స్త్ూ ీల 
నుదేద శంచి, 'మహళలిార్మ! త్మ పార ణ్యల శత్రు వులార్మ! 
మీరు నాక్త భయప్డి, ప్ర వకత  (స)క్త భయప్డట్ం 
లేదా?' దాన్నకి వారు, 'మీరు కఠినంగా వయవరిసాూ రు,' అన్న 
అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్తో, 'ఓ ఉమర్! 
ఈ విషయం వద్ల్న వేరేవిషయం మాటిాడు, ఎవరి 
చేతిలో నా పార ణం ఉంద్ర ఆయన సాకిష ! ఒక దారిలో నువుా 
వసుూ ంట్ట షై'త్వన్ నీ మారాం వద్ల్న మరోదారిన్న 
అనుసరిసాూ డు,' అన్న  అనాిరు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1702)لَْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق عَ  3]  - 6037
 قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبٍر قَاَل:

َمْيَضاِء اِْمَرأَةِ أَِِبْ َطلَْحَة َوَسِمعْ  لر ُ ُت  "دََخلُْت الَْجن ََة فَإِذَا أَنَا بِا
ا بِِفَنائِِه  َمْن َهَذا؟ فََقاَل: َخْشَفة  فَُقلُْت: بََِلٌل َوَرأْيُت قَْصر  َهَذا

لُْوا: لَِمْن َهَذا؟ ِريٌَة فَُقلُْت:اجَ  اِب  لُِعَمرَ  فََقا فَأََرْدُت أَْن   .بِْن الَْخط َ
َتَك" َ  فََقاَل ُعَمُر:  .أَْدُخلَُه فَأَْنُظَرإِلَْيِه فََذكَْرُت َغْْيَ ْ أ   ْنَت بِأَِِب

  .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  ْوَل اهلِل أَعَلَْيَك أَغَاُر؟ا َرُس َوأُم ِْي يَ 
6037. (3) [3/1702- ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మే'అర్మజ్ 

ర్మతిు  సారాంలో ప్ర వేశంచాను. అకొడ అబూ 'త్ల్'హా 
భారయ రమీ'దాహ్ ను చూచాను. ఇంకా నేను అడుగుల 
చప్పుడు వినాిను. ఇత్నవరు అన్న జిబా్బల్ను అడి 
గాను. దాన్నకి జిబా్బల్, 'అత్డు బిలాల్,' అన్న అనాిరు. 
ఇంకా ముందుక్త పోయి నేనొక భవనం చూచాను. దాన్న 
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పార ంగణంలో ఒక అంద్మైన యువతి కూరుింది. నేను ఈ 
భవనం ఎవరిద్న్న అడిగాను. సారావాసులు, 'ఇది 
'ఉమర్ భవనం,' అన్న అనాిరు. 'నేను అందులోకి 
ప్ర వేశంచి చూదాద మనుక్తనాిను. కాన్న నాక్త పౌరుషం 
గురుత క్త వచిింది,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 'ఉమర్, ఓ 
ప్ర వకాత ! 'నా త్లి్న ద్ండుర లు మీ కోసం త్వయగం కాను, మీరు 
ప్ర వేశస్తూ  నేను అభయంత్రం ప్డత్వనా?' అన్న అనాిరు. 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1703) ( ْيهِ [ ) ُمت ََفٌق عَلَ  4] - 6038
بِْن  َوَعِن  ُعَمَر قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ا

ْ  قُ يَ  ْوُل: "بَْيَنا أَنَا نَائٌِم َرأَْيُت الن َاَس يُْعَرُضْوَن عَلَي َ َوعَلهََْيِ
لَِك َوُعِرَض عَلَي َ   قُُمٌص ِمْنَها َما يَْبلُُغ الث ُْدَي َوِمْنَها َما دُْوَن ذَ

اِب  َمرُ عُ  هُ"بُْن الَْخط َ لَِك يَ  .َوعَلَْيِه قَِمْيٌص يَُجر ُ لَْت ذَ لُْوا: فََما أَو َ ا قَا
ْيَن"  ِ لد    .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  .َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: "اَ

6038. (4) [3/1703- ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నేను న్నద్ర పోత్రనాిను, నేను న్నద్ర లో ఇలా 
చూసాను, ''ప్ర జలను నా ముందుక్త తీసుక్తర్మవట్ం 
జరుగుత్రంది. వారంద్రూ ఖమీజులు ధరించి 
ఉనాిరు. కొంద్రి ఖమీజులు వారి గుండల వరక్త 
ఉనాియి. మరి కొంద్రివి దాన్నకంట్ట కిర ందికి ఉనాియి. 
ఆ త్రువాత్ 'ఉమర్ను నా ముందు ప్ర వేశపటే్ట్ం 
జరిగంది. అత్న్న కమీజు నేలక్త ర్మస్తూ  ఉంది,' అన్న 
అనాిరు. అప్పుడు ప్ర జలు, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఈ సాపాిన్నకి 
అరిం ఏమటీ?'' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''అత్న్న 
కాలంలో ధరాం ఆధికయత్ కల్నగ ఉంటంది.'' అన్న 
అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1703) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 5] - 6039
بِْن ُعَمَر قَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  : َسِمْعُت َرُسْولَ الَ َوَعِن ا

ْ َْلََرى  ُت ا أَنَا نَائٌِم أُتِيْ يَُقْوُل: "بَْينَ   بَِقْدِح لََبٍ فََشِرْبُت َحّت  إِن ِ
اِب" ي َ يَْخُرُج ِِفْ أَْظَفاِرْي ثُم َ أَْعَطْيُت فَْضلِْي ُعَمَر بَْن الَْخط َ  .الر َ

لَْتُه يَ  لُْوا: فََما أَو َ لِْعلَْم". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ ُسْوَل اهلِل؟ قَاا رَ قَا َ    .َل: "ا
6039. (5) [3/1703 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా అంటూ 

ఉండట్ం నేను వినాిను, ''నేను న్నద్ర లో ఉనాిను. కలలో 
నా వద్ద క్త ఒక పాల గని తీసుక్తర్మవడం జరిగంది. నేను 

ఆ పాలనీి త్వు గాను. ఆ పాల ప్ర భావం నా గోరి నుండి 
బయలుడట్ం చూసాను. ఆ త్రువాత్ మగల్నన పాలను 
'ఉమర్క్త ఇచాిను. అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ 
సాప్ి ప్రమారిం ఏమటి?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  
(స) విదాయజాానాలు అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1703) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 6]  - 6040
ْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْيَرةَ قَاَل: َسمِ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 

ْعُت  يَُقْوُل: لٌْو؟ فََْنَ "بَْيَنا أَنَا نَائٌِم َرأَْيُتَِنْ َعىَل قَِلْيٍب عَلَْيَها دَ
عَ ِمْنَها ذَنُوْ  ْبُن أَِِبْ قَُحافََة فََْنَ أَْو ب ا ِمْنَها َما َشاَء اهلُل ثُم َ أََخَذَها ا

لَْت  اِِفْ نَِزِعِه َضْعٌف َواهلِل يَْغِفُر لَُه َضْعَفُه ثُم َ اْسَتَح ذَنُْوَبْْيِ وَ 
ُع  ي  ا ِمَن الن َاِس يَْْنَ اِب فَلَْم أََر َعْبَقِر ْبُن الَْخط َ َغْرب ا فَأََخَذَها ا

 .ّت َ َضَرَب الن َاَس بَِعَطٍن" نَْزعَ ُعَمَر حَ 
6040. (6) [3/1703 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  

ఉండగా నేను వినాిను. ''నేను న్నద్ర లో ఉనాిను, కలలో 
ఇలా చూసాను, నేను గటేలేన్న బ్బవివద్ద  ఉనాిను. 
అకొడ ఒక చేద్ కూడా ఉంది. అలిాహ్(త) కోరినంత్ 
నేను నీటిన్నతోడాను. నా త్రువాత్ ఇబ్ని అబీ 
ఖహాఫహ్ అంట్ట అబూ బకర్ ప్టేక్తనాిరు. అత్ను 
కూడా చేద్ను నీటిలో వేస్ల ఒకటి లేక రండు చేద్ల నీళ్ళు 
తీసారు. అబూ బకర్ నీటిన్న తీయట్ంలో బలహీనత్ 
ఉంది. అలిాహ్(త) అత్న్న బలహీనత్ను క్షమంచు గాక! 
ఆ త్రువాత్ ఆ చేద్ ఒక పద్ద  చేద్గా మారిపోయింది. 
దాన్ని 'ఉమర్ (ర)  తీసుక్తనాిరు. ఆ పద్ద  చేద్ను 
లాగట్ం 'ఉమర్ను త్ప్ు మరవరినీ చూడలేదు. చివరికి 
ప్ర జలంద్రూ త్మ అవసర్మలు తీరుిక్తనాిరు. 
అకొడ నీరు ప్పషొలంగా ఉండట్ం వలి ఆ పార ంత్వన్ని 
ఒంటెల విశ్వర ంతి ప్ర దేశంగా ప్ర జలు చేసుక్తనాిరు.'' 

 (3/1703) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 7]  - 6041
ْبِن ُعَمَر قَاَل: "ثُم َ أَخَ  َيِة ا اَذهَ َوِِفْ ِرَوا ْبُن الَْخط َ ِب ِمْن يَِد ا ا
لَْت ِِفْ يَِدهِ َغْرب ا فَلَ  ي َُه ْم أَِِبْ بَْكٍر فَاْسَتَحا ي  ا يَْفِرْي فَِر  أََر َعْبَقِر

   .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ " َحّت  َرِوَي الن َاُس َوَضَربُْوا بَِعَطٍن 
6041. (7) [3/1703- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది: ''ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ఆ త్రువాత్ ఆ చేద్ను 'ఉమర్ (ర) అబూ 
బకర్ నుండి తీసుక్తనాిరు. ఆ చేద్ పద్ద దిగా మారి 
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పోయింది. అంత్ పద్ద చేద్ను 'ఉమర్ తీసుూ నిటే 
ఎవరినీ నేను చూడలేదు. ప్ర జలంద్రూ త్మ 
అవసర్మలు తీరుిక్తనాిరు. అకొడ నీరు ప్పషొలంగా 
ఉండట్ం వలి ఆ ప్ర దేశ్వన్ని ప్ర జలు ఒంటెలు కూరుినే 
ప్ర దేశంగా మారుిక్తనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ్ విభాగం    ا
 ( 3/1704)[ ) حسن (  8]  - 6042

بِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ   َعِن ا
ْ َر اهلَل َجَعَل الَْحق َ َعىَل لَِساِن ُعمَ     .ِمِذي ُ َوقَلِْبِه". َرَواهُ الّت ِ

6042. (8) [3/1704- పా్రమాణికం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్ సత్వయన్ని 'ఉమర్ (ర) హ ద్యంలో, నోటిలో 
వికశంప్ జేసాడు.'' (తిరిాజి') 

 ( 3/1704)[ ) ضعيف (  9] - 6043
َيٍة أَِِبْ دَاُودَ  ُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ُت رَ َسِمعْ  أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل: َعْن َوِِفْ ِرَوا

 لَِساِن ُعَمَر يَُقْوُل الَْحق ُ َعىَل  عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ اهلَل َوَضعَ 
 بِِه"

6043. (9) [3/1704 -బలహీనం] 
అబూ దావూద్లో ఇలా ఉంది, అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ''అలిాహ్(త) సత్వయన్ని 'ఉమర్ (ర) నోటిలో 
ఉంచాడు, అందువలిే అత్డు సత్యం ప్లుక్తత్వడు'' 
అన్న అనాిరు. 

 (3/1704) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 6044
ِكْيَنَة   َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َما كُن َا نُْبِعُد أَن َ الس َ

ةِ"ِل اِِفْ "دَََلئِ  َتْنِطُق َعىَل لَِساِن ُعَمَر. َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ   .لن ُُبو َ
6044. (10) [3/1704 -అపరిశోధితం] 
'అలీ (ర) కథనం: మేము ప్రసురం విషయ్యల 

గురించి మాటిాడుక్తనేట్ప్పుడు చివరగా 'ఉమర్ సరైన 
న్నరియ్యన్ని తెల్నప్రవారు. (బై్నహఖీ-/దల్లయి'ల్ప 
నునబువ్వహ్) 

 (1704/ 3)[ ) حسن صحيح (  11]  - 6045
ِب ِ  ْبِن َعب َاٍس َعِن الن َ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َوَعِن ا

 َ اٍم أَْو ل "ا ُعَمَر بِْن  بِ ل ُهم َ أَِعز َ اْْلِْسََلِم بِأَِِبْ َجْهِل بِْن ِهش َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  اِب" فَأَْصَبَح ُعَمُر فََغَدا َعىَل الن َ الَْخط َ
ا. َرَواهُ أَْحَمُد وَ  ْ فَأَْسلََم ثُم َ َصىل  ِِفْ الَْمْسِجِد َظاِهر     .ِمِذي ُ الّت ِ

6045. (11) [3/1704 -పా్రమాణికం, దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా దు'ఆ 

చేసారు: ''ఓ అలిాహ్ (త)! ఇసిామ్క్త గౌరవాద్రణలు 
ప్ర సాదించు, అబూ జహల్ బిన్ హషామ్ దాార్మ లేదా 
'ఉమర్ బిన్ 'ఖ'తాాబ్ ద్వారానైనా సరే.'' ఈ దు'ఆ త్రు 
వాత్ ఉద్యం 'ఉమర్ (ర) ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచిి ఇసిామ్ 
స్త్ాకరించారు. ఆత్రువాత్ 'ఉమర్(ర) 'హరమ్ లో 
బహరంగంగా నమా'జు  చేసారు. (అ'హమద్, తిరిాజి') 

 ( 3/1704)[ ) باطل (  12]  - 6046
الن َاِس بَْعَد يَا َخْْيَ  قَاَل ُعَمُرِْلَِِبْ بَْكٍر: وَعْن َجاِبٍرقَاَل:

َ  صىل اهلل عليه وسلم. هللِ َرُسْوِل ا ا إِن ََك إِْن  ٍر:بُْوَبكْ فََقاَل أ أَم َ
لَِك فَلََقْد َسِمْعُت رَ  ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  قُلَْت ذَ

ْمُس َعىَل َرُجٍل َخْْيٍ ِمْن ُعَمَر"  ُ  ."َما َطلََعِت الش َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب     .َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر

6046. (12) [3/1704 -అసతీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) అబూ బకర్ (ర)తో 

''మానవులిో ప్ర వకత  (స) త్రువాత్ అంద్రికంట్ట ఉత్ూ ము 

డైన మానవుడా?'' అన్న అనాిరు. దాన్నకి, అబూ బకర్ 
(ర), ఓ 'ఉమర్! జాగర త్ూ ! ఒకవేళ నువుా ఇలా అంట్ట, 
నేను ప్ర వకత  (స) దాార్మ 'ఉమర్ కంట్ట ఉత్ూ ములైన వారిపై 
స్తరుయడు ఉద్యించలేద్న్న అనట్ం వినాిను,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 3/1704)) حسن (  [ 13]  - 6047
ِمٍر قَاَل: قَاَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَا

اِب  ْ َرَوا. ""لَْوكَاَن بَْعِدْي نَِب ُ لَكَاَن ُعَمُر بُْن الَْخط َ .  هُ الّت ِ ِمِذي ُ
ْيٌب ا َحِدْيٌث قَاَل: َهَذ وَ   . َغِر

6047. (13) [3/1704 -పా్రమాణికం] 
ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకవేళ 

నా త్రువాత్ ఎవరైనా ప్ర వకత  అయితే, అది 'ఉమర్ (ర) 
అన్న అనాిరు. (తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (1705/ 3)[ ) حسن صحيح (  14]  - 6048
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ْيَدةَ قَاَل:  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  َرُسْولُ َخَرَج  َوَعْن بَُر
ْنَصَرَف َجاَءْت َجاِريٌَة َسْودَاُء. بَْعٍض َمَغاِزْيِه فَلَم َا لَْت: ا يَا  فََقا

لِم ا أَْن أَْضِرَب بَْْيَ   ْ كُْنُت نََذْرُت إِْن َرد ََك اهلُل َسا َرُسْوَل اهلِل إِن ِ
ل  يََدْيَك  . فََقاَل لََها بِا ف ِ َوأََتَغّن  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  د ُ

فََجَعلَْت َتْضِرُب   . َوإَِل َ فَََل"وسلم: "إِْن كُْنِت نََذْرِت فَاْضِرِِبْ 
فََدَخَل أَبُْو بَْكٍر َوِهَي َتْضِرُب ثُم َ دََخَل عَلَي َ َوِهَي َتْضِرُب ثُم َ  

ف َ َتْحَت  م َ دََخَل ُعَمُر فَأَلَْقِت الد ُ ُب ثُ دََخَل ُعثَْماُن َوِهَي َتْضرِ 
  صىل اهلِل عليه وسلم: هلل فََقاَل َرُسْوُل ا .اِْسِتَها ثُم َ قََعَدْت عَلَْيَها

ا َوِهَي َتْضِرُب  لِس  ْ كُْنُت َجا ْيَطاَن لََيَخاُف ِمْنَك يَا ُعَمُر ِإن ِ "إِن َ الش َ
م َ   دََخَل عَلِي ُ َوِهَي َتْضِرُب ثُ ثُم َ  فََدَخَل أَبُْو بَْكٍر َوِهَي َتْضِرُب 
ُعَمُر أَلَْقِت   افَلَم َا دََخلَْت أَْنَت يَ  .دََخَل ُعثَْماُن َوِهَي َتْضِرُب 

ف   ِمِذي ُ . "الد َ ْ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح   . َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب   .َغِر

6048. (14) [3/1705 -పా్రమాణికం,  దృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక యుదాధ న్నకి 

వళ్ళురు. తిరిగ వచిిన త్ర్మాత్ ఒక నలిజాతి 
బ్బన్నసర్మలు వచిి, 'ఓ ప్ర వకాత ! త్మరు సురకిష త్ంగా 
తిరిగ వస్తూ , నేను ద్ఫ్ వాయిసాూ నన్న మాొక్తొక్తనాిను,' 
అన్న వినివించుక్తంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ 
నువుా మొక్తొక్తంట్ట ద్ఫ్ వాయించు, ఒకవేళ 
మొక్తొకోకపోతే వాయించక్త,' అన్న అనాిరు. ఆమ 
ద్ఫ్ వాయించడం పార రంభంచింది. ఆమ వాయిసుూ ండగా 
అబూ బకర్ (ర) వచాిరు. ఆమ వాయిస్తూ నే ఉంది. 
ఇంత్లో 'అలీ (ర) వచాిరు. ఆమ వాయిస్తూ నే ఉంది. 
'ఉసాాన్ (ర) వ్చ్చినా ఆమె దఫ్ వాయిసా్తనే ఉంది. కాని 
'ఉమర్ ర్మగానే ద్ఫ్ను త్న కిర ంద్పటేి దాన్నపై కూరుింది. 
ప్ర వకత  (స) అది చూచి ' 'ఉమర్! షై'త్వన్ నీక్త 
భయప్డుత్రనాిడు. నేను కూరుిన్న ఉండగా ఆమ 
వాయించింది, అబూ బకర్ వచాిరు. అప్పుడు కూడా 
ఆమ వాయిస్తూ  ఉంది. 'అలీ వచిినా వాయిస్తూ  ఉంది. 
'ఉసాాన్ వచిినా వాయిస్తూ  ఉంది. కాన్న నీవు ర్మగానే 
ఆమ ద్ఫ్ వాయించడం ఆప, దాన్ని దాచుక్తంది,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి' /పా్రమాణికం, దృఢం, ఏకోలా్లఖనం)  

 ( 3/1705) [ ) حسن ( 15]  -6049
لَْت:  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن عَائَِشَة قَا

ا َوَصْوَت ِصْبَياٍن. ا فََسِمْعَنا لََغط  لِس   صىل اهلل  ُسْوُل اهللِ َم رَ فََقا َجا
ْبَياُن حَ عليه وسلم فَ   "يَا فََقاَل:  .ْولََها إِذَا َحَبِشي ٌَة َتْزفُِن َوالص ِ

ْنُظِرْي" فَِجْئُت فََوَضْعُت لَْحَيي َ َعىَل َمْنِكِب   .عَائَِشَة َتَعاِلْ فَا
ْْيَ فََجَعلُْت أَْنُظُر إِلَْيَها َما بَ  .َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

فََجَعلُْت   "أََما َشِبْعِت؟ أََما َشِبْعِت؟" ِلْ:  فََقالَ  الَْمْنِكِب إِىل َرأِْسِه.
َ ََل  أَقُْوُل: لَْت فَاْرفَض َ . َمْْنِلَِِتْ ِعْنَدهُ إِذْ َطلََع ُعَمرُ  ْنُظرَ  ِْل قَا

لَْت فَقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:"  الن َاُس َعْنَها ْ   قَا إِن ِ
 َ ْوا ِمْن ُعَمَر" ِجن ِ َواْل    اْْلِْنِس ُرإِىل َشَياِطْْيِ ْنُظ َْل لَْت:   . قَْد فَر ُ قَا

ْ َرَواهُ ال  فََرَجْعُت. ْهذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح   ِمِذي ُ وقَاَل:ّت ِ
ْيٌب   .َغِر

6049. (15) [3/1705 -పా్రమాణికం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కూరుిన్న 

ఉనాిరు. మేము పలిల కేరింత్లు, కేకలు, కోలాహలం 
వినాిం. ప్ర వకత  (స) న్నలబడాడ రు. ఒక నలిజాతి స్త్ూ ీ 
డానుస చేస్తూ  ఉండట్ం, పలిలు ఆమ చుటేూ చేరి 
చూస్తూ  ఉండట్ం చూసారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ' 
'ఆయి'షహ్! ర్మ ఈ గారడి నువుా కూడా చూడు,' అన్న 
అనాిరు. అనంత్రం నేను ప్ర వకత  (స) వనుక న్నలబడి, 
ప్ర వకత  (స) భుజంపై ముఖం పటేి ఆ స్త్ూ ీన్న చూడసాగాను. 
కొంచెం స్తప్ప త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స), 'ఇంకా త్న్నవితీర లేదా, 
ఇంకా త్న్నవితీర లేదా?' అన్న అనాిరు. దాన్నకి నేను, 
'లేదు,' అన్న అనాిను. అంట్ట ప్ర వకత  (స) వద్ద  నాక్త 
ఎంత్టి సిానం ఉంద్ర తెలుసుకోవాలన్న. అకసాాత్రూ గా 
'ఉమర్ (ర) వచాిరు. ఆమను చూసుూ ని ప్రర క్షక్త 

లంద్రూ అటూ ఇటూ వళ్ళుపోయ్యరు. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స), 'మానవులిోన్న, జినుిలిోన్న, షై'త్వనులు 'ఉమర్క్త 
భయప్డి పారిపోత్వరు,' అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్ 
నేను ఇంటికి తిరిగ వచేిసాను. (తిరిాజి' / పా్రమాణికం, 
దృఢం, ఏకోలా్లఖనం) 

----- 

 َ ِلُث ا     మూడవ విభాగంلَْفْصُل الث َا
 (3/1706) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 17]  - 6050

ْبِن ُعَمَر   َ َعْن أَنٍَس َوا ْ ِِفْ ثَََلٍث: قُلُْت:  أ ن َ ُعَمَر قَاَل: َوافَْقُت َرِب ِ
لَْت  ؟ فََْنَ ت ََخْذنَا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهْيَم ُمَصىل َ   يَا َرُسْوَل اهلِل لَِو ا

َقاِم إِبَْراِهْيَم ُمَص ]وَ  ت َِخُذْوا ِمْن م َ يَا   . َوقُلُْت:[125: 2؛ ىل  ا
 الَْْب ُ َوالَْفاِجُر فَلَْو أََمْرَتُهن َ َك َرُسْوَل اهلِل يَْدُخُل َعىَل نَِسائِ 

ِب ِ صىل اهلل   لَْت آَية  الِْحَجاِب َواْجَتَمَع نَِساُء الن َ ؟ فََْنَ يَْحَتِجْبَ
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ةِ فَُقلُْت ]َعََس َرب ُُه إِْن َطل َقَ الْغَ عليه وسلم ِِف  ُكن َ أَْن ي ُْبِدلَُه  ْْيَ

ا م ِْنُكن َ  ا َخْْي     .ْت كََذلَِك لَ [ فََْنَ 5: 66؛أَْزَواج 
6050. (17) [3/1706- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) మరియు ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ 

(ర) కథనం ''నేను మూడు విషయ్యలిో నా ప్ర భువును 
అనుక రించాను. ఒకటేమిటంటే, నేను ప్ర వకత  (స)ను, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! ఒకవేళ మనం మఖామ ఇబ్బర హీమ్ను నమా'జు 
చేస్తసిలంగా చేసుక్తంట్ట బ్బగుణ్ని,' అన్న వినివించు 

క్తనాిను. అనంత్రం అలిాహ్(త), ''వత్ూ ఖజా మన్ 
మఖామ ఇబ్బర హీమ ముసలిా,'' – (అల్-బఖరహ్, 
2:125)' -- అంట్ట మఖామ ఇబ్బర హీంను నమా'జు 
సిలంగా చేసుకోండి,' అన్న ఆదేశం అవత్రింప్జేసాడు. 
రండవ్ విషయం ఏమట్ంట్ట, నేను ప్ర వకత  (స) తో, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! త్మరి ఇంటికి మంచివారూ, చెడడ వారూ 
అంద్రూ వసుూ ంటారు. త్మరు మీ భారయలక్త ప్రదా 
ఆదేశం ఇస్తూ  బ్బగుణ్ని,' అన్న అనాిను. అనంత్రం 
ప్రద్వ ఆదేశం అవత్రించింది. మూడవ్ విషయం 
ఏమట్ంట్ట, ప్ర వకత  (స) భారయలు ప్ర వకత  (స)తో 
వాద్రప్వాదాలక్త దిగారు. అప్పుడు నేను వారితో, 
''ఒకవేళ ప్ర వకత  (స) మీక్త విడాక్తలు ఇస్తూ  అలిాహ్(త) మీ 
కంట్ట ఉత్ూ మ భారయలను ప్ర సాదిసాూ డు,'' (అత్-తహీీమ్, 
66:5) అన్న అనాిను. అనంత్రం అదేవిధంగా దైవవాణ్ణ 
అవత్రించింది.8  

 (3/1706) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 18]  - 6051
 

8) వివరణ-6050: అంట్ట ప్ర వకత  (స)క్త ఒకసారి 'జైనబ్ (ర) 

వద్ద  ఆలసయం అయిపోయింది. ఎవరో ఇచిిన తేన ప్ర వకత  

(స)క్త ఇచాిరు. అది త్వు గట్ంలో ప్ర వకత  (స)కు ఆలసయం 

అయింది. ఈ విషయం 'ఆయి'షహ్క్త, ఇత్ర ప్ర వకత  (స) 

భారయలక్త నచిలేదు. 'ఆయి'షహ్ (ర), ' 'హ'ఫ్'సహ్ 

(ర)తో కలస్ల ఎవరివద్ద క్త ప్ర వకత  (స) వచిినా దుర్మాసన 

వేసుూ ంద్న్న చెబుదాం,' అన్న ప్నాిగం ప్నాిరు. ప్ర తి 

ఒకొరూ ఇలాగే అనాిరు. ప్ర వకత  (స), 'నేను కేవలం తేన 

మాత్ు మే త్వు గాను,' అన్న అనాిరు. వారి ఉదేద శయం ఆమ 

వద్ద  ఎక్తొవస్తప్ప ఉండకూడద్న్న, కాన్న ప్ర వకత  (స) తేనను 

త్నపై న్నషిద్ధ ం చేసుక్తనాిరు. ఆ త్ర్మాత్ రహసయ 

మంత్వ బయట్ప్డింది. ఈ సంద్రభంగా 'ఉమర్ (ర) 

ప్ర వకత  (స) భారయలను పైవిధంగా హచిరించారు. 

َيٍة َِلِبْ َوِِفْ ِروَ  ْ ِِفْ ا ََلٍث: ِِفْ  ثَ ِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُعَمُر: َوافَْقُت َرِب ِ
َرى بَْدٍر.    .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  َمَقاٍم إِبَْراِهْيَم َوِِف الِْحَجاِب َوِِفْ أَُسا

6051. (18) [3/1706- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''నేను 

మూడువిషయ్యలిో అలిాహ్(త)తో,ఏకాభపార యం కల్నగ 
ఉనాిను. ఒకటి మఖామ ఇబ్బర హీమ్, రండు ప్ర్మద  
విషయంలో, మూడు బద్ర ద్ యుద్ధ  ఖైదీల విషయంలో,'' 
అన్న 'ఉమర్ (ర) అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1706)[ ) ضعيف (  18]  - 6052
ْب  َل الن َاَس ُعَمُر بُْن اْل ْسُعْوٍد قَالَ ِن مَ وَعْن ا اٍب  : فُض ِ َخط َ
َرى يَْوَم بَْدٍرأََمَرِبَقتْ  بِأَْربٍَع:  فَأَْنَزَل اهلُل َتَعاىل  .ِلِهْم بِِذْكِر اْْلَُسا

ُكْم فِْيَما أََخْذُتْم عََذاٌب َعِظْيٌم  ؛  ]لَْوََل ِكَتاٌب م َِن اهلِل َسَبَق لََمس َ
ِب ِ صىل اهلل عليه وَجاَب أََمَر نَِس الْحِ  [ َوبِذْكِرهِ 68: 8 سلم  اَء الن َ

لَْت لَُه َزْيَنُب: اِب  َوإِن ََك عَلَْيَنا أَْن يَْحَتِجْبَ فََقا ْبن الَْخط َ يَا ا
]َوإِذَا َسأَلُْتُمْوُهن َ   فَأَْنَزَل اهلُل َتَعاىل َوالَْوْحُي يَْْنُِل ِِفْ بُُيْوتَِنا؟

  [ َوِبَدْعَوةِ الن َِب ِ  53: 33؛  و ََراِء ِحَجاٍب  ِمْن َمَتاع ا فَاْسأَلُْوُهن َ 
لل ُهم َ أَْيِد اْْلِْسََلِم بُِعَمَر"صىل اهلل عليه وسل  َ َوِبَرأْيِِه ِِفْ   .م: "ا

َل نَاٍس بَاَيَعُه. َرَواهُ أَْحَمُد     .أَِِبْ بَْكٍر كَاَن أَو َ
6052. (18) [3/1706- బలహీనం] 
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: నాలుగు విషయ్యల వలి 

'ఉమర్ (ర)క్త ఇత్రులపై పార ధానయత్ ఇవా బడింది. 1. 
బద్ర ద్ యుద్ధ ంనాడు యుద్ధ ఖైదీలను 'ఉమర్ (ర) 
చంపవేయమన్న సలహాఇచాిరు. అనంత్రం దాన్నకి 
అనుకూలంగా అలిాహ్(త) దైవన్నరియం జరిగ 
ఉండకపోతే మీరు ప్రిహారం తీసుక్తనిందుక్త 
మమాల్ని  కఠినంగా శకిష ంచడం జరిగ ఉండేది అనే 
ఆయతు అవత్రించింది. 2వ్ది 'ఉమర్ (ర) 
ప్ర్మద గురించి సలహా ఇచిినందు వలి ప్ర వకత  (స) 
భారయలక్త అలిాహ్ ప్ర్మద  ఆదేశ్వలు జారీచేసారు. 3వ్ 
విషయం ఏమట్ంట్ట, ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్ దాార్మ 
ఇసిామ్క్త  బలం చేకూరిమన్న పార రిించారు. 4వ్ 
విషయం ఏమట్ంట్ట, అబూ బకర్ 'ఖలీఫహ్ కావాలన్న 
కోరుక్తనే మొటే్మొద్టి వయకిత  'ఉమర్, ఇంకా అంద్రి 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2133 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  

కంట్ట ముందు అబూ బకర్ చేతిపై బై్నఅత్ చేస్లన వయకిత  
'ఉమర్ (ర). 9  (అ'హాద్) 

 ( 3/1706)(   واه[ )  19]  - 6053
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍدقَاَل:

ُجُل أَرْ  "ذَاَك  ِِتْ دََرَجة  فَُع الر َ َواهلِل    َسِعْيٍد:قَاَل أَبُوْ  ِِف الَْجن َِة".أُم َ
ُجَل إَِل َ ُعمَرَ  لَِك الر َ اِب َحّت  َمََض   َما كُن َا نَُرى ذَ بَْن الَْخط َ

بُْن َماَجُه   .لَِسِبْيلِِه. َرَواهُ ا
6053. (19) [3/1706- అతీంత బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా అనుచర సమాజంలో ఆ వయకిత  సారాంలో 
అంద్రి కంట్ట అధిక త్రగత్రలు గలవాడు. అలా్లహ్ (త) 
సాకిష ! మేము ఆ వయకిత  'ఉమర్ (ర) గానే భావించేవారం. 
అత్ను మరణ్ణంచేవరక్త మేము అలాగే భావించే 
వాళుం. 10  (ఇబ్ని  మాజహ్) 

 (3/1707)[ ) صحيح (  20]  - 6054
ْبُن ُعَمَرَبْعَض َشأْنِهِ  قَاَل:لََم وَعْن أَْس  -رَ يَْعَِنْ ُعمَ  -َسأَلََِنَ ا

اقَط ُ بَْعَد َرُسوْ  َماَرأَْيُت  ُتُه فََقاَل:فَأَْخَْبْ   اهلِل صىل اهلل عليه  ِل أََحد 
ْنَتََه ِمْن ُعَمَر.  وسلم ِمْن ِحْْيَ   قُِبَض كَاَن أََجد َ َوأَْجَودُ َحّت  ا
 ُ   .رَواهُ الُْبَخاِري 

6054. (20) [3/1707- దృఢం] 
అస్లమ్ (ర) కథనం: ఇబ్ని 'ఉమర్, ననుి 'ఉమర్ 

(ర) గురించి అడిగారు. దాన్నకి అస్లమ్ (ర) ప్ర వకత  (స) 
మరణ్యనంత్రం 'ఉమర్ కంట్ట క షి, ప్ర యత్విలు చేస్త 

 

9) వివరణ-6052: నా మొద్టి ప్ర తేయకత్ ఖైదీలను 

ప్రిహారం తీసుక్తన్న వద్ల్నవేయడం జరిగంది. అయితే 

'ఉమర్ (ర)   వారిన్న చంపవేయమన్న స్తచించారు. 

అలిాహ్(త) కూడా దీన్ని సమరిించాడు. రండవది 

'ఉమర్ (ర), ప్ర వకత  (స) భారయలక్త ప్ర్మద లో ఉంచమన్న 

స్తచించారు. అలిాహ్ (త) దీన్ని కూడా సమరిించాడు. 

మూడవది ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్ దాార్మ ఇసిామ్క్త శకిత న్న 

ప్ర సాదించమన్న పార రిించారు. నాలావది అంద్రి కంట్ట 

ముందు 'ఉమర్ అబూ బకర్ (ర) 'ఖలీఫహ్ కావాలన్న 

కోర్మరు. అంద్రికంట్ట ముందు 'ఉమర్ (ర) బై్నఅత్ 

చేసారు.  

10) వివరణ-6053: ఇది 'దయీఫ్ 'హదీసు'. (మష్కాత్, 

అల్బ్బనీ  / 1707) 

వారవరినీ చూడలేదు. చివరికి 'ఉమర్ (ర) త్న చివరి 
వయసుసక్త చేరుక్తనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1707)صحيح (  [ ) 21]  - 6055
م َا ُطِعَن ُعَمُر َجَعَل يَأْلَُم  وَعِن الِْمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة قَاَل: لَ 

ْبُن َعب َاٍس وَ فََقالَ  َ  لَُه ا ُعُه: يَا أَِمْْيَ الُْمْؤِمِنْْيَ َوََل كُل ُ ك أَن َُه يَُجز ِ
لَِك لََقْد َصِحْبَت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَحْ  َت َسنْ ذَ

ْبَت أَبَا َبْكٍر ُصْحَبَتُه ثُم َ فَاَرقََك َوُهَو َعْنَك َراٍض ثُم َ َصحِ 
ْنَك َراٍض ثُم َ َصِحْبَت عَ فَأَْحَسْنَت ُصْحَبَتُه ثُم َ فَاَرقََك َوُهَو 

 ْ ُ ْ لَُتَفاِرقَهْن َ لَِئْن فَاَرقْهََتُ ْ َو الُْمْسِلِمْْيَ فَأَْحَسْنَت ُصْحَبهََتُ
َكْرَت ِمْن ُصْحَبِة َرُسْوِل اهللِ َراُض َوُهْم َعْنَك  ا َما ذَ   ْوَن. قَاَل: أَم َ

 بِِه عَلَي َ  ن َ صىل اهلل عليه وسلم َوِرَضاهُ فَإِن ََما ذَاَك َمن ِمَن اهلِل مَ 
لَِك َمن ٌ ِمَن اهلِل  َكْرَت ِمْن ُصْحَبِة أَِِبْ بَْكٍر َوِرَضاهُ فَإِن ََما ذَ ا َما ذَ َوأَم َ

َ  بِ َجل َ ذكره َمن َ  ا َما َتَرى ِمْن َجْزِعْي فَُهَو ِمْن أ . َوأَم َ ْجِلَك ِه عَلَي ُ
ِض ذََهب ا ََلَفَْتَدْيُت بِِه َوأََجِل أَْصَحاِبَك َواهلِل لَْو أَن َ ِلْ ِطََلعَ اْْلَرْ 

   .ِمْن عََذاِب اهلِل َعز َ َوَجل َ قَْبَل أَْن أََراهُ. رَواهُ الُْبَخاِري ُ 
6055. (21) [3/1707- దృఢం] 
మస్వర్ బిన్ మ'ఖ్రమహ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) 

గాయప్డి చాలా బ్బధను వల్నబుచాిరు. 'అబుద లిాహ్ 
బిన్ 'అబ్బాస్ అది చూస్ల, ఓదారిి ఓ అమీరుల్ 
ము'అమనీన్! ఈ విధంగా బ్బధను బహరాత్ం చేయడం 
మీక్త త్గదు. మీరంత్టి గొప్ువారంట్ట, మీక్త ప్ర వకత  (స) 
సాన్నిహత్యం లభంచింది. ఆయన సహవాసంలోనే 
గడిపారు. ప్ర వకత  (స) మరణ్ణంచినప్పడు మీప్టి్ ఎంతో 
సంతోషంగా, ప్రర మగా ఉనాిరు. ఆ త్రువాత్ మీరు 
అబూ బకర్ (ర) సహవాసంలో ఉనాిరు. మీరు ఆయన 
సాన్నిహత్యంలో కూడా ఉనాిరు. ఆయన మరణ్ణంచి 

నప్పడు కూడా మీ ప్టి్ ఎంతో సంతోషంగా ఉనాిరు. ఆ 
త్రువాత్ ప్రిపాలనా కాలంలో త్మరు ప్ర జల వంట్ 
ఉనాిరు. వారితో కూడా మీ సహవాసం చాలా 
బ్బగుండేది. ఇప్పుడు మీరు ముసి్లములతో వేరవు 

త్రనిప్పుడు ముసి్లములంద్రూ మీ ప్టి్ సంతోషంగా 
ఉండేట్టి వళ్ళుల్న, అనాిరు. 'ఉమర్ (ర) అది విన్న, 
మీరు ప్ర వకత  (స) సహవాసం గురించి ప్ర సాూ వించారు. అదొక 
అలిాహ్(త) గొప్ు ఉప్కారం. ఆ త్రువాత్ మీరు అబూ 
బకర్ (ర) సాన్నిహత్వయన్ని గురించి ప్ర సాూ వించారు. అది 
కూడా అలిాహ్(త) ఉప్కారమే. నేను ఆంద్రళన 
చెందుత్రనిది గాయ్యల బ్బధవలి కాదు. నేను 
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విచారిసుూ నిది మీ గురించి, మీ సన్నిహత్రల గురించి. 
అలా్లహ్ (త) సాకిష ! ఒకవేళ నా ద్గార భూమ న్నండా 
బంగారం ఉంట్ట, దాన్ని ప్రిహారంగా ఇచిి  దైవశక్షను 
చూడకముందే దానుిండి విముక్తత డిి అయ్యయవాడిన్న. 
(బు'ఖారీ)  

===== 
 َرِضَي اهلُل َعْنُهَما ِب أَِِبْ َبْكٍر َوُعَمَر  قِ َباُب ُمَنا   - 5

5. అబూబకర్, ఉమర్ (ర.అన్హ ం)ల 
ప్ర త్యేకతలు 

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం  ا
 (3/1708)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6056
 ْ ْيرَ َعْن أَِِب "   ةَ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ُهَر

لَْت:بَْينَ  إِن َا لَْم نُْخلَْق  ا َرُجٌل َيُسْوقث بََقَرة  إِذْ أَْعيي فََرِكَبَها فََقا
 َ َثِة اْْل ُسْبَحاَن اهلِل  فََقاَل الن َاُس: .ْرِض لَِهَذا إِن ََما ُخِلْقَنا لَِحَرا

ْ   َقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فَ  بََقَرةٌ َتكَل َْم". "فِإِن ِ
"بَْيَنَما  وَما ُهَما ثُم َ َوقَاَل: ا أَنَا َوأَبُْو بَْكٍرَوُعَمُر".َذ أُْوِمُن بِهَ 

ْئُب فََذَهَب  ِ َشاةٍ ِمْنَها فَأََخَذَها  َعىَل  َرُجٌل ِِفْ َغَنٍم لَُه إِذْ عََدا الذ 
ْئُب: فََمْن لََها يَْوَم  فَأَْدَركََها َصاِحُبَها فَاْستَ  ِ ْنُقَذَها فََقاَل لَُه الذ 

بع يَوْ  ُسْبَحاَن اهلِل   فََقاَل الن َاُس: َم ََل َراِعَي لََها َغْْيِْي؟الس َ
.   َمَر"َوعُ رٍ أُْوِمُن بِِه أَنَا َوأَبُْوَبكْ " قَاَل: ِذْئَب يََتكَل َُم؟ َوَما ُهَما ثُم َ
 .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

6056. (1) [3/1708 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 

వయకిత  ఆవును తోలుక్తపోతూ ఉనాిడు. అలస్లపోయి 
దాన్నపై ఎకిొ కూరుినాిడు. అప్పుడు ఆవు, 'మాపై 
ఎకొడాన్నకి మమాల్ని స షేించడం జరగలేదు. 
మమాల్ని వయవసాయం కోసం స షేించడం జరిగంది,' 
అని పల్పకింది . ప్ర జలు ఆశిరయంగా, 'ఆవు కూడా 
మాటిాడుత్రందే' అన్న చూడసాగారు. దాన్నప్టి్ ప్ర వకత  (స) 
దీన్నపై నేను, అబూ బకర్, 'ఉమర్లను విశాస్లసుూ నాిం. 
అయితే అబూ బకర్, 'ఉమర్లు అకొడలేరు,' అన్న 
అనాిరు. ఒక వయకిత  త్న మేకల మంద్లో ఉనాిడు. ఒక 
తోడేలు దాడిచేస్ల ఒక మేకను తీసుక్తపోయింది. మేకల 
యజమాన్న వచిి, దానుిండి మేకను విడిపంచాడు. 
అప్పుడు తోడేలు కాప్రితో, 'తీరుుదినం ద్గారిలో 

మేకలను మేప్రవాడు నా త్ప్ు ఎవరూ ఉండరు.' ప్ర జలు 
తోడేలు మాటిాడుత్రంద్న్న ఆశిరయంగా చూడ సాగారు. 
ప్ర వకత  (స) 'ఈ సంఘట్నపై నేను, అబూ బకర్, 
'ఉమర్లను విశాస్లసుూ నాిను, అయితే వారిద్ద రూ 
అకొడ లేరు,' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1708)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  2]  - 6057
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: ْ لََواقٌِف ِِفْ قَْوٍم فََدَعُوا اهلَل لُِعَمَر  َوَعِن ا إِن ِ

ْيِرهِ إِذَا َرُجٌل ِمْن َخلِْفْي قَْد وَ ْد وُ َوقَ َضَع ِمْرفََقُه َعىَل  ِضَع َعىَل َسِر
ْ  .َمْنِكِبْ يَُقْوُل: يَْرَحُمَك اهللُ   َْلَْرُجو أَْن يَْجَعلََك اهلُل َمَع إِن ِ

ا َما كُْنُت أَْسمَُع َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   .َصاِحَبْيَك  ْ كَِثْْي  ِْلَن ِ
بَْكٍر َوُعَمُر   : "كُْنُت َوأَبُْو بَْكٍر َوُعمََر َوفََعلُْت َوأَبُوْ ُقْولُ وسلم يَ 

ْنَطلَْقُت َوأَبُْو بَْكٍر َوُعَمُر َودََخلُْت  َوأَبُْو بَْكٍر َوُعَمُر َوَخَرْجُت  َوا
لٍِب رضي اهلل   لَْتَفت ُ فَإِذَا ُهَو عَلِي ُ بِْن أَِِبْ َطا َوأَبُْو بَْكٍر َوُعَمُر". فَا

 .ت ََفٌق عَلَْيهِ ه. مُ نْ عَ 
6057. (2) [3/1708 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: నేను కొంత్ మంది మధయ 

న్నలబడి ఉనాిను. 'ఉమర్ (ర) మ త్దేహాన్ని 
మంచంపై ఉంచిన అనంత్రం వారు 'ఉమర్ (ర) గురించి 
దు'ఆ చేసారు. అకసాాత్రూ గా నా వనుక ఒక వయకిత  త్న 
మోచేత్రలను నా భుజంపై ఉంచి, ఇలా అనసాగారు, 
''అతని(ర)పై అలిాహ్(త) కారుణయం క్తరియుగాక! 
న్నససందేహంగా అలిాహ్(త) అతనిని, అతని ఇద్ద రు 
మత్రు లతో కలుప్పత్వడన్న ఆశసుూ నాిను. ఎందుకంట్ట 
చాలాసారిు ప్ర వకత  (స) నేనూ, అబూ బకర్, 'ఉమర్లు 
ఉనిప్పుడు నేను, అబూ బకర్, 'ఉమర్లు ఈ ప్న్న 
చేసాము, నేను అబూ బకర్, 'ఉమర్ వళ్ళుము, నేను 
అబూ బకర్ 'ఉమర్ ప్ర వేశంచాము. ఇంకా నేను, అబూ 
బకర్, 'ఉమర్లు బయలుదేర్మము,' అన్న అంటూ 
ఉండగా వినాిను. నేను వనకిొ తిరిగ చూడగా ఆ చెప్రు 
వయకిత , 'అలీ  బిన్  అబీ  'త్వల్నబ్. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ్ విభాగం    ا
 ( 3/1709) [ ) ضعيف ( 3]  - 6058

ِب َ َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخُ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ْدِري ِ أَن َ الن َ
اَءْوَن أَْهَل عِل ِي ِْْيَ كََما َتَرْوَن اْلَكْوكََب  ا"إِن َ أَْهَل  لَْجن َِة لََْيَ
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َماِء َوإِن َ أَبَا  ر ِي َ ِِف أُفُِق الس َ ْ َوأُْنِعَما ْكرٍ بَ الد ُ . َرَواهُ "َوُعَمَر ِمهْْنُ

ن َةِ  بُْن َماَجهُ  ." ِِفْ "َشْرِح الس ُ ِمِذي ُ َوا ْ   َوَرَوي نَْحَوهُ أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
6058. (3) [3/1709- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''న్నససందేహంగా సారావాసులు ఇలి్నయ్యీన్  
వారిన్న, మీరు ఆకాశంలో నక్షత్వు లను చూచినటే 
చూసాూ రు. న్నససందేహంగా అబూ బకర్, 'ఉమర్లు 
కూడా ఇలి్నయీయన్ వారిలోనే ఉనాిరు. వారు దాన్న కంట్ట 
ఉత్ూ మసిానం కల్నగ ఉనాిరు.'' (బ'గవీ/షర్'హు 
సుసనిహ్, అబూ దావూద్, తిరిాజి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 (3/1709) (هده ا[ ) صحيح لشو 4]  - 6059
عليه وسلم: "أَبُْو  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل

ا كَُهوْ  َ  ن َ ِل أَْهِل الَْج بَْكٍر َوُعَمُر َسي ِد  ْيَن إَِل  لِْْيَ َواْْلِخِر ِة ِمَن اْْلَو َ
ِمِذي ُ " الن َِبي ِْْيَ َوالُْمْرَسِلْْيَ  ْ   .. َرَواهُ الّت ِ

6059. (4) [3/1709- స్లకుు లచే  దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాంలో 

ఉని అధిక వయసుస గల వారంద్రికీ, వారు ఏ 
అనుచర సమాజాన్నకి చెందినవారైనా, వారికి అబూ 
బకర్ 'ఉమర్లు నాయ క్తలుగా ఉంటారు. ప్ర వకత లక్త 
సందేశహరులక్త  త్ప్ు.''  (తిరిాజి') 

 ( 3/1709)[ ) صحيح (  5]  - 6060
بُْن َماَجُه عَ وَ َورَ   ْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنهُ اهُ ا

6060. (5) [3/1709-  దృఢం] 
ఈ 'హదీసు'ను ఇబ్ని మాజహ్, 'అలీ (ర) దాార్మ 

ఉలిేఖించారు.11 
 ( 3/1709)[ ) حسن (  6]  - 6061

  ْ َوَعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن ِ
َ  ا مَ ْي ََل أَْدرِ  لل ََذْيِن ِمْن بَْعِدْي: أ ِِبْ  بََقاِئِْ فِْيُكْم؟ فَاقَْتَدْوا بِا

ِمِذي ُ  "بَْكٍر َوُعَمرَ  ْ  .. َرَواهُ الّت ِ
6061. (6) [3/1709-  పా్రమాణికం] 

 

11) వివరణ-6060: సారాంలో ఎవరూ అధిక వయసుస 

కల్నగ ఉండరు. అంద్రూ యవానంలోనే ఉంటారు. అధిక 

వయసుొలు అంట్ట అధిక వయసుసలో మరణ్ణంచినవారు. 

హుజై'ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను మీ 
మధయ ఎన్నిరోజులు ఉంటానో, నాక్త తెల్నయదు. కనుక 
మీరు నా అనంత్రం అబూ బకర్, 'ఉమర్లను 
అనుసరించండి.''  (తిరిాజి') 

 (1709/ 3) م دراسته ([ ) لم تت 7]  - 6062
هلل عليه وسلم إِذَا  اكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

دََخَل الَْمْسِجَد لَْم يَْرفَْع أََحٌد َرأَْسُه َغْْيَ أَِِبْ بَْكٍر َوُعَمَر كَانَا 
مَ  ُم إِلَْيِهَمالَ ِن إِ ايََتَبس َ َيَتَبس َ . َوقَاَل:  .ْيِه َو ِمِذي ُ ْ َهَذا   َرَواهُ الّت ِ

ْيٌب     .َحِدْيٌث َغِر
6062. (7) [3/1709- అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మసా్లద్లోన్నకి ప్ర వేశస్తూ , 

అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) త్ప్ు మరవారూ త్లపైకి 
ఎతేూ  వారు కాదు. వీరిద్ద రూ ప్ర వకత  (స)ను చూచి 
చిరునవుా నవేావారు. ప్ర వకత  (స) వారిద్ద రిన్న చూచి 
చిరునవుా  నవేావారు.  (తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 3/1709) ([ ) ضعيف  8]  - 6063
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج ذَاَت يَْوٍم  ْبِن ُعَمَر أَن َ الن َ َوَعِن ا

ٍر َوُعَمُر أََحُدُهَما َعْن يَِمْيِنِه َواْْلَخُر كْ ْو بَ َودََخَل الَْمْسِجَد َوأَبُ 
لِِه َوهُ  َو آِخٌذ بِأَْيِدْيِهَما. فََقاَل: "َهَكَذا نُْبَعُث يَْوَم  َعْن ِشِما

َمةِ يَ الْقِ  ْيٌب "ا ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ   .. َرَواهُ الّت ِ
6063. (8) [3/1709- బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోజు త్న గది 

నుండి బయలుదేరి మసా్లద్లో ప్ర వేశంచారు. అప్పుడు 
అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) ప్ర వకత  (స)క్త ఇరువైప్పల 
ఉనాిరు. ఇంకా వారిద్ద రి చేత్రలను త్నచేత్రలిో 
ప్టేకొన్న ఉనాిరు. ఇంకా తీరుుదినం నాడు 
మమాల్ని ఇలాగే లేప్డం జరుగుత్రంద్న్న అంటూ 
ఉనాిరు.  (తిరిాజి' /  ఏకోలా్లఖనం)  

 (1710/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 9]  -6064
َ َعْبِد َوَعْن  ى  اهلِل بِْن َحْنَطٍب أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرأ

ْمُع َوالَْبَصُر" ُ  . أَبَا بَْكٍر َوُعَمَرفََقاَل:"َهَذاِن الس َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
 .ُمْرَسَل  

6064. (9) [3/1710- అపరిశోధితం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'హన్'త్బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర వకత  (స) అబూ బకర్, 'ఉమర్లను చూచి, 
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వీరిద్ద రూ నాక్త కళ్ళు, చెవుల వంటివారు.'' (తిరిాజి' / 
తాబయ్య  పా్రకత ం) 

 (3/1710)[ ) ضعيف (  10]  - 6065
قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه  :قَالَ  وَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ 

لَهُ  وسلم: مَ  "َما ِمْن نَِب ٍ إَِل َ َو اِء َوَوِزْيَراِن  َوِزْيَراِن ِمْن أَْهِل الس َ
 َ ْيُل  .ْرِض ِمْن أَْهِل اْْل َماِء فَِجْْبَ ا َوِزْيَراَي ِمْن أَْهِل الس َ فَأَم َ

ا  َ  َوِزْيَراَي ِمْن أَْهِل  َوِمْيكَائِْيُل َوأَم َ َرَواهُ   ُر".ْرِض فَأَبُْوَبْكٍرَوُعمَ اْْل
ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ

6065. (10) [3/1710 -బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి ప్ర వకత క్త ఇద్ద రు మంత్రు లు ఉండేవారు. 
ఆకాశవాసులిో ఇద్ద రు మంత్రు లు, జిబా్బల్ (అ), 
మీకాయీ'ల్ (అ), భూవాసులిో నా ఇద్ద రు మత్రు లు 
అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర).'' (తిరిాజి') 

   َعْنَعْنة   من  سلم  صحيح إن - ) ضعيف[  11]  -6066
 ( 3/1710)البصري(   الحسن

 ْ  بَْكَرةَ أَن َ َرُجَل  قَاَل لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه َوَعْن أَِِب
ن ا نََزَل ِمَن ا مَ ل وسلم: َرأَْيُت كَأَن َ ِمْيَزا ِء فَُوِزْنَت أَْنَت َوأَبُْو اس َ

ْكٍر َوُعَمُر فََرَجَح أَبُْو بَْكٍر َوُوِزَن بَْكٍر فََرَجْحَت أَْنَت َوُوِزَن أَبُْو بَ 
ْلِمْيَزاُن " فَاْسَتاَء لََها َرُسْوُل فَ ُعَمُر َوُعثَْماُن  َرَجَح ُعَمُر ثُم َ ُرِفَع ا

ٍة ِل  ذَ هُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْعَِنْ فََساءَ  َك. فََقاَل: "ِخََلفَُة نَُبو َ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ "اءُ ثُم َ يُْؤَِت اهلُل الُْملَْك َمْن يََش  ْ    .. َرَواهُ الّت ِ

6066. (11) [3/1710 -బలహీనం] 
అబూ బకర్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 

వచిి, 'నేనొక సాప్ిం చూసాను, అందులో ఒక తూన్నక 
ఆకాశం నుండి దిగంది. ఆ తూన్నకలో త్మరిి, అబూ 
బకర్ను తూయట్ం జరిగంది. త్మరే అధిక బరువు 
కల్నగ ఉనాిరు. ఆ త్రువాత్ అబూ బకర్ను, 
'ఉమర్ను తూయట్ం జరిగంది. అబూ బకర్ అధిక 

బరువు కల్నగ ఉనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'ఉమర్ను, 
'ఉసాాన్నూ తూయట్ం జరిగంది. 'ఉమర్ అధిక బరువు 
కల్నగ ఉనాిరు. ఆ త్రువాత్ తూన్నకను ఎత్రూ కోవట్ం 
జరిగంది,' అన్న అనాిడు. ప్ర వకత  (స) అత్న్న సాప్ిం 

గురించి విన్న విచార్మన్నకి గురయ్యయరు. అనంత్రం ప్ర వకత  
(స), 'ఇది దైవదౌత్య 'ఖిలాఫత్,' ఆ త్రువాత్, 
'అలిాహ్(త) త్వను కోరినవారికి అధికారం ప్ర సాదిసాూ డు,' 
అన్నఅనాిరు. (తిరిాజి', అబూ దావూద్) 

----- 

لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    لِث ا
 (3/1710)[ ) ضعيف (   12]  – 6067
ْب  ِلعُ  ْوٍد أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِن َمْسعُ َعِن ا   "يَط َ

لَعَ  عَلَْيُكْم َرُجٌل ِمْن أَْهِل الَْجن َِة".  ِلُع   أَبُْوَبْكٍرثُم َ قَاَل: فَاط َ "يَط َ
لََع ُعَمُر.. ِمْن أَْهِل الَْجن َِة" ُجٌل رَ عَلَْيُكْم  ُ   فَاط َ ِمِذي  ْ َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب َوقَاَل: َهَذ     .ا َحِدْيٌث َغِر

6067. (12) [3/1710- బలహీనం] 
ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

‘సారావాసులిోన్న ఒక వయకిత  మీ వద్ద క్త వసాూ డు,’ అన్న 
అనాిరు. వంట్నే అబూ బకర్ (ర) వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
మళ్ళు, ‘సారావాసులిోన్న ఒక వయకిత  మీ వద్ద క్త వసాూ డు,’ 
అన్న అనాిరు. అనంత్రం ‘ఉమర్ (ర) వచాిరు. 
(తిరిాజి’ / ఏకోలా్లఖనం) 

ع (  13]  – 6068  (3/1711)[ ) موضو
لَْت: بَْيَنا َرأُْس َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   وَعْن عَائَِشَة قَا

ْي لَْيلٍَة َضاِحَيٍة إِذْ قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل َهْل يَُكْوُن رِ ِحْج  وسلم ِِفْ 
َماِء؟ قَاَل: "نََعْم ُعَمرُ ا ِْلََحٍد ِمَن   ."لَْحَسَناِت عََددَ نُُجْوِم الس َ

ُت: فَأَْيَن َحَسَناُت أَِِبْ بَْكٍر؟ قَاَل: "إِن ََما َجِمْيُع َحَسَناٍت ُعَمَر لْ قُ
 .َرَواهُ َرِزْيٌن  . َحَسَناٍت أَِِبْ بَْكٍر"ْن ةٍ مِ كََحَسَنٍة َواِحَد 

6068. (13) [3/1711- కల్పితం] 
‘ఆయి’షహ్ (ర) కథనం: ఒక వనిల ర్మతిు లో ప్ర వకత  (స) 

త్ల నా ఒడిలో ఉంది. అప్పుడు నేను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! ఎవరి 
ప్పణ్యయలైనా ఆకాశంలోన్న నక్షత్వు లన్ని ఉనాియ్య?’ అన్న 
అడిగాను. ప్ర వకత  (స), ‘ ‘ఉమర్వి,’ అన్న అనాిరు. నేను 
మళ్ళు, ‘అబూ బకర్ (ర) ప్పణ్యయలు ఎన్ని ఉనాియి,’ 
అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘ ‘ఉమర్ ప్పణ్యయలనీి 
అబూ బకర్ (ర) ఒకొ ప్పణ్యయన్నకి సమానంగా 
ఉనాియన్న,’  అనాిరు.  (ర’జీన్)  

===== 
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 َرِضَي اهلُل َعْنهُ   َباُب َمَناقِِب ُعثَْماَن   - 6
6. 'ఉస్తమన్ (ర) ప్ర త్యేకతలు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ      మొదటి విభాగం    ا
 ( 3/1712) [ ) صحيح ( 1]  - 6069

لَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل  ه وسلم  يَعْن عَائَِشَة قَا
ا ِِفْ بَْيِتِه كَاِشف ا َعْن فَِخَذْيِه    فَاْسَتأْذََن أَبُوْ  -أَْو َساقَْيِه  -ُمْضَطِجع 

َث ثُم َ اْسَتأْذََن ُعَمرُ  رٍ بَكْ    .فَأَِذَن لَُه َوُهَو َعىَل تِلَْك الَْحاِل فََتَحد َ
 َ َث ثُم َ اْسَتأْذََن ُعثَْماُن ِذَن فَأ فََجلََس َرُسْوُل    لَُه َوُهَو كََذلَِك فََتَحد َ

لَْت عَائَِشَة:  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَسو ى ثَِيابَُه فَلَم َا َخَرَج قَا
لِِه ثُم َ دََخَل ُعَمُر فَلَْم   َخَل دَ  لَْم ُتَبا أَبُْو بَْكٍر فَلَْم َتْهَتش َ لَُه َو

لِِه ثُم َ دََخَل ُعثَْماُن فََجلَْسَت َوَسو َ َتْهتَ  لَْم ُتَبا ْيَت ثَِياَبَك ش َ لَُه َو
 فََقاَل: "أَََل أَْسَتْحِيْي ِمْن َرُجٍل َتْسَتْحِيْي ِمْنُه الَْمََلئَِكُة؟" 

َيةٍ وَ  رِ َوِِفْ  ْ َخِشْيُت إِْن أَِذْنُت   ا قَاَل: "إِن َ ُعثَْماَن َرُجٌل َحِيي ٌ َوإِن ِ
لَِة أَْن ََل يَْبلَُغ إَِل َ ِِفْ َحاِجِتِه".رَ لَُه عَ   َواهُ ُمْسِلٌم ىَل تِلَْك الَْحا

6069. (1) [3/1712- దృఢం]  
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)  ఒకరోజు త్న ఇంటి్ల 

చీలమండలు లేదా ముడుక్తలు విపు ప్డకపై చేరబడి 
ఉనాిరు. ఇంత్లో అబూ బకర్ (ర) ర్మవటాన్నకి 
అనుమతి కోర్మరు. ప్ర వకత  (స) అత్న్నకి అనుమతి 
ఇచాిరు. ప్ర వకత  (స) ఆ సి్లతిలోనే ఉనాిరు. అబూ 
బకర్తో మాటిాడుత్రనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'ఉమర్ (ర) 
లోప్ల్నకి ర్మవడాన్నకి అనుమతి కోర్మరు. ప్ర వకత  (స) 
అనుమతి ఇచాిరు. ప్ర వకత  (స) అలాగే ప్రుండి 
ఉనాిరు. 'ఉమర్ (ర) తో మాటిాడుత్రనాిరు. ఆ 
త్రువాత్ 'ఉసాాన్ (ర) వచిి అనుమతి కోర్మరు. 
లోప్ల్నకి వచాిరు. ప్ర వకత  (స) లేచి కూరుినాిరు. త్న 
బటే్లు సరిచేసుక్తనాిరు. అంద్రూ వళ్ళుపోయిన 
త్ర్మాత్ 'ఆయి'షహ్ (ర), ''అబూ బకర్ (ర) వచాిరు. 
మీరు అలాగే ఉనాిరు, 'ఉమర్ వచాిరు, కాన్న త్మరు 
అలాగే ఉనాిరు. కాన్న 'ఉసాాన్ (ర) ర్మగానే త్మరు లేచి 
కూరుిండి పోయ్యరు. బటే్లను సరిచేసుక్తనాిరు,'' 
అన్న సందేహం వల్నబుచాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 
'దైవదూత్లు కూడా స్లగాుప్డే వయకిత తో నేనందుక్త 
స్లగాుప్డ  కూడదు,' అన్న అనాిరు.   
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 'ఉసాాన్ 

చాలా స్లగాుప్డే వయకిత . ఒకవేళ నేను అదే సి్లతిలో ఉంట్ట, 

అత్డు స్లగాుతో కూరోిక్తండానే వళ్ళుపోయేవారు,'' 
అన్న అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ    రండవ్ విభాగం ا
 (1712/ 3)( سته م درات[ ) لم ت 2]  - 6070
ُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه  قَاَل رَ  َحَة بِْن عَُبْيِد اهلِل قَاَل:َعْن َطلْ 
َرَواهُ   .ُعثَْماُن"  - يَْعَِنْ ِِف الَْجن َةِ  -" لِكُل ِ نَِب ٍ َرِفْيٌق َوَرفِْيِقْي  وسلم:

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
6070. (2) [3/1712- అపరిశోధితం] 
'త్ల్'హా బిన్ 'అబుద లిాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి ప్ర వకత క్త ఒక సహచరుడుంటాడు. నా 
సహ చరుడు సారాంలో  'ఉసాాన్.''  (తిరిాజి') 

 (1712/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  3]  - 6071
: َهَذا َحِدْيٌث َورَ  ِمِذي ُ ْ ْيَرةَ َوقَاَل الّت ِ بُْن َماَجُه َعْن أَِِبْ ُهَر اهُ ا
يْ  َل ٌب َغِر لَْقِوي ِ َوُهَو ُمْنَقِطٌع  ْيَس  َو  .إِْسَنادُهُ بِا

6071. (3) [3/1712 -అపరిశోధితం] 
ఇబ్ని మాజహ్ దీన్ని అబూ హురైరహ్ (ర) దాార్మ 

ఉలిేఖించారు. తిరిాజి' దీన్ని బలహీనమైనదిగా 
ప్రర్కొనాిరు. 

 ( 3/1713)[ ) ضعيف (  4]  - 6072
ْحمِن بِْن َخب َا ْدُت الن َِب َ صىل اهلل  َل: َشهِ  قَاٍب َوَعْن َعْبِد الر َ

اُن فََقاَل: فََقاَم ُعثْمَ  . َعىَل َجْيِش اْلُعْسَرةِ عليه وسلم َوُهَو يَُحث ُ 
  .َها َوأَقَْتاِبَها ِِفْ َسِبْيِل اهللِ ِس ا َرُسْوَل اهلِل عَلَي َ ِماَئُة بِِعْْيٍ بِأَْحََل يَ 

عَلَي ُ ِماَئَتا بَِعْْيٍ  َقاَل:اُن فَ فََقاَم ُعثْمَ  .ثُم َ َحض َ َعىَل َ الَْجْيِش 
فََقاَم ُعثَْماُن   .ثُم َ َحض َ  .بِأَْحََلِسَها َوأَقَْتاِبَها ِِفْ َسِبْيِل اهللِ 
  .ِسَها َوأَقَْتاِبَها ِِفْ ِسِبْيِل اهللِ فََقاَل: عَلَي َ َثََلثُِماَئِة بِِعْْيٍ بِأَْحََل 
ُل َعِن الِْمْنَْبِ  لم يَْْنِ يه وسل فَأَنَا َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع

ىَل ُعثَْماَن َما اَن َما َعِمَل بَْعَد َهِذهِ َما عَ َوُهَو يَُقْوُل: "َما َعىَل ُعثْمَ 
ِمِذي ُ  ْ    .َعِمَل بَْعَد َهِذهِ". َرَواهُ الّت ِ

6072. (4) [3/1713 -బలహీనం] 
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ 'ఖబ్బాబ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స) వద్ద క్త వళ్ళును. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) త్బూక్ 
యుద్ధ ంకోసం ప్ర జలను పోర త్సహసుూ నాిరు. ఉతేూ జ 

ప్రుసుూ నాిరు. అప్పుడు 'ఉసాాన్ (ర) న్నలబడి, 'ప్ర వకాత ! 
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అలా్లహ్ (త) మారాంలో 100 ఒంటెలక్త వాటి సామానితో 
సహా నేను బ్బధయత్ వహ సుూ నాిను.' ప్ర వకత  (స) మళ్ళు 
ప్ర భావపూరిత్ంగా ప్ర సంగంచారు. అప్పుడు 'ఉసాాన్ 
(ర) న్నలబడి, '200 ఒంటెలక్త, వాటి సామానితో సహా 
నేను బ్బధయత్ వహసాూ ను,' అన్న అనాిరు. మళ్ళు ప్ర వకత  
(స) మూడవసారి ప్ర సంగంచారు. మూడవసారి మళ్ళు, 
'ఉసాాన్ (ర) న్నలబడి, '300 ఒంటెలక్త వాటి సామానితో 
సహా నేను బ్బధ్ీత్ వహసుూ నాిను,' అన్న అనాిరు. 
నేను చూస్తూ  ఉనాిను. ప్ర వకత  (స) మంబరుపై నుండి 
దిగుతూ దీన్న త్ర్మాత్ 'ఉసాాన్ (ర) ఏమీ చేయక 
పోయినా అత్న్నపై ఎటవంటి పాప్ం ఉండదు. 'ఉసాాన్ 
(ర) దీన్న త్ర్మాత్ ఏమ చేయకపోయినా అత్న్నపై ఎట 

వంటి పాప్ం లేదు,' అన్న అంటూఉనాిరు.'' 12 (తిరిాజి')  
 ( 3/1713) (  ) حسن [ 5]  - 6073

ِب ِ صىل  ْحمِن بِْن َسُمَرةَ قَاَل: َجاَء ُعثَْماُن إِىل الن َ َوَعْن َعْبِد الر َ
َز َجْيَش اْل اهلل  ُعْسَرةِ عليه وسلم بِأَلِْف ِدْيَناٍر ِِفء كُم ِِه ِحْْيَ َجه َ

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقل ِبُ   ا ِِفْ هَ فََنثََرَها ِِف ِحْجِرهِ فََرأَْيُت الن َ
َيُقْوُل: "َما َضر َ ُعثَْماَن َما َعِمَل بَْعَد الَْيْوِم"ِحْجرِ  .   .هِ َو َتْْيَ َمر َ

 .َمُد َرَواهُ أَحْ 
6073. (5) [3/1713-  పా్రమాణికం] 
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ సమురహ్ (ర) కథనం: త్బూక్ 

యుద్ధ  సంద్రభంగా 'ఉసాాన్ (ర) వయియ దీనారిు త్న 

 

12) వివరణ-6072: త్బూక్ యుద్ధ  సైనాయన్నకి జైషుల్ 

'ఉస్రహ్ అన్న ఎందుక్త అనడం జరిగంద్ంట్ట, ఆ కాలం 

లో చాలా కరువుకాటకాలు ఉండెను. అపుిడు ఉస్లమన్ 

(ర) 600 ఒంటెలు త్బూక్ యుద్ధ  సైనీం కొరకు అలా్లహ్ 

(త) పాసననతకొరకు అపిగించారు. దీనిన పాశంసిసా్ 

పావ్కత (స) అనానరు, అతని వెనుకటి మరియు ముందటి 

ప్రప్రలు అనీన క్షమంచబడా్డయి.' అని అనానరు. 

కిిషేప్రిసి్లత్రలతో కూడుకొన్న ఉండేది. ఈ ఉలిేఖనం ప్ర కారం 

'ఉసాాన్ (ర) 600 ఒంటెలను ఈ సైనయం కోసం 

సమరిుంచారు. 'ఉసాాన్ (ర) యొకొ ఈ త్వయగాన్నకి ప్ర వకత  

(స), '' 'ఉసాాన్ (ర) యొకొ ఈ ప్పణయం అత్న్న వనుకటి 

పాపాలను చెరిపవేయట్మే కాక్తండా ఇక ముందు అత్న్న 

వలి ఏదైనా పొరపాట జరిగనా ఈ ప్పణయంవలి అది 

కూడా క్షమంచి వేయబడుత్రంది,'' అన్న అనాిరు.  

చొకాొలో పటేి ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త తెచాిరు. వాటిన్న ప్ర వకత  
(స) ఒడిలోవేసారు. నేను చూస్తూ  ఉనాిను. ప్ర వకత  (స) 
వాటిన్న కిర ంద్, మీద్ చేసుూ నాిరు. ఇంకా ఈ నాటి ఈ 
ప్పణయం త్రువాత్ 'ఉసాాన్ (ర) ఏమ చేస్లనా, అది 
అత్న్నకి నషేం కల్నగంచదు, అన్న రండు సారిు ప్ల్నకారు. 
(అ'హాద్) 

 ( 3/1713)ضعيف ( [ ) 6] - 6074
لَم َا أََمَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

ْض  ِ َواِن كَاَن ُعثَْماُن رضي اهلل َعْنُه َرُسْوَل َرُسْوِل اهلِل  بَِبْيَعِة الر 
فََقاَل َرُسْوُل اهلل   .اهلل عليه وسلم إىِل َمك ََة فََبايََع الن َاَس  صىل

  .ثَْماَن ِِفْ َحاَجِة اهلِل َوَحاَجِة َرُسْولِِه" م: "إِن َ عُ ه وسل يصىل اهلل عل 
َرى فَكَانَْت يَُد َرُسْوِل اهلِل صىل  فََضَرَب بِإِْحَدى يََدْيِه َعىَل اْْلُخْ 

ا ِمْن أَْيِدْيِهْم ِْلَْنُفِسِهْم. َرَواُه خَ  عليه وسلم لُِعثَْماَن اهلل ْْي 
ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ

6074. (6) [3/1713  -బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బై'అతె రి'ద్వాన్ గురించి 

ఆదేశంచినప్పడు 'ఉసాాన్ (ర) ప్ర వకత  (స) ప్ర తిన్నధిగా 
మకొహ్ వళ్ళు ఉనాిరు. ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) చేతిపై 
బై్న'అత్ చేసారు. అంద్రూ బై్న'అత్ చేస్లన త్ర్మాత్ ప్ర వకత  
(స) 'ఉసాాన్, అలిాహ్(త) మరియు ఆయన ప్ర వకత (స) 
ప్న్నమీద్ వళ్ళు ఉనాిరు,' అన్న ప్ల్నకి, 'ఇది 'ఉసాాన్ 
బై్నఅత్,' అన్న ప్ల్నకి త్న ఒక చేతిన్న మరో చేతిపై కొటేారు. 
'ఉసాాన్ (ర) త్రఫున ప్ర వకత  (స) కొటేిన చేయి ఇత్రుల 

కంట్ట ఎంతో శేర షఠ మయింది. (తిరిాజి' / పా్రమాణికం, 
దృఢం) 

 ( 3/1714)[ ) ضعيف (  7]  - 6075
َمَة بِْن  ثُمَ ْن َوعَ  َر ِحْْيَ  قَاَل:َحْزٍن الُْقَشْْيِي ِ  ا ا َشِهْدُت الد َ

ْ ُعثَْماُن فََقالَ  : أُْنِشُدكُُم بِاهلِل َواْْلِْسََلِم َهْل أَْشَرَف عَلهََْيِ
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَِدَم الَْمِدْيَنَة  وْ َرُس  َتْعلَُمْوَن أَن َ 

لَْيَس بَِها َماُء يُْسَتْعَذ  "َمْن يَْشَّتِْي   ُرْوَمَة؟ فََقاَل:ْْيُ بِْئِر ُب غَ َو
لَْوهُ َمَع ِدََلِء اْلُمْسِل  ِمْْيَ بَِخْْيٍ لَُه ِمْنَها ِِف بِْئَر ُرْوَمَة يَْجَعُل دَ

ْيُتَها مِ   ُصلٍْب َماِلَ َوأَْنُتُم الَْيْوَم َتْمَنُعْونََِنْ أَْن ْن الَْجن َِة؟" فَاْشَّتَ
لل ُهم َ نََعْم. َرَب ِمْن مَ  أَْش أَْشَرَب ِمْنَها َحّت   َ لُْوا: ا اِء الَْبْحِر؟ قَا

ْل َتْعلَُمْوَن أَن َ الَْمْسِجَد َضاَق  فََقاَل: أَْنُشُدكُْم بِاهلِل َواْْلِْسََلِم هَ 
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن يَْشَّتِْي  فََقاَل َرُسوْ  .بِأَْهلِهِ 
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َخْْيٍ ِمْنَها ِِف الَْجن َِة؟"  لَْمْسِجِد بِ ِِف ا بُْقَعَة آِل فََُلٍن فََيِزْيُدَها

ْيُتَها ِمْن ُصلٍْب َماِلْ فَأَْنُتُم الَْيْوَم  َتْمَنُعْونََِنْ أَْن أَُصل َِي فَاْشَّتَ
لُْوا:  ؟ فََقا َ فِْيَها َرْكَعَتْْيِ لل ُهم َ نََعْم. قَاَل: أَْنُشُدكُْم بِاهلِل ا
 َ ْزُت َجيْ ن  جَ َواْْلِْسََلِم َهْل َتْعلَُمْوَن أ َش الُْعْسَرةِ ِمْن َماِلْ؟ ه َ

لُْوا: لل ُهم َ نََعْم. قَاَل: أَْنُشُدكُْم بِاهلِل َواْْلِ  قَا َ ْسََلِم َهْل َتْعلَُمْوَن ا
م كَاَن َعىَل ثَِبْْيٍ َمك ََة َوَمَعُه أَبُْو ل ىل اهلل عليه وسأَن َ َرُسْوَل اهلِل ص 

َتَساقََطْت ِحَجاَرُتُه  َجَبُل َحّت   اْل َك بَْكٍر َوُعَمُر َوأَنَا فََتَحر َ 
لَْحِضْيِض فََركََضُه بِِرْجِلِه قَاَل: "اُْسُكْن ثَِبْْيُ فَإِ  ِب ٌ بِا ن ََما عَلَْيَك نَ

ْيٌق َوَشِهْيَداِن  ِ لل  "َوِصد  َ لُْوا: ا ُهم َ نََعْم. قَاَل: اهلُل أَْكَْبُ . قَا
ْ َشِهيْ  ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ  ث ا. َرَوا ثَََل ٌد َشِهُدْوا َوَرب ِ اْلَكْعَبِة أَن ِ ْ هُ الّت ِ

َرقُْطَِن ُ  ا     .َوالد َ
6075. (7) [3/1714-  బలహీనం] 
సు'మామహ్ బిన్ 'హ'జ్నన ఖుషైరీ (ర) కథనం: నేను 

'ఉసాాన్ (ర) ఇంటి వద్ద  ఉనాిను. అప్పుడు 'ఉసాాన్ (ర) 
నేను మమాల్ని ఇసిామ్, మరియు అలిాహ్(త) దాార్మ 
అడుగుత్రనాిను. ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ వచిినప్పుడు 
రూమహ్ బావి త్ప్ు మరేదీ మంచినీటి బ్బవి ఉండేది 
కాదు. ప్ర వకత  (స) ఎవరు దీన్ని కొన్న ముసి్లముల కొరక్త 
దైవమారాంలో దానంచేసాూ రో, వారికి 72 రటి అధిక 
ప్పణయంగా సారాం లభసుూ ంది, అన్న అంట్ట నేను నా సంత్ 
ధనంతో కొనాిను. ఈ రోజు మీరు ఆ బ్బవినీరే నాక్త 
త్వు గనీయట్ం లేదా? చివరికి నేను సముద్ర ప్ప ఉప్పు 
నీరు త్వు గుత్రనాిను,' అన్న అనాిరు.  దాన్నకి ప్ర జలు, 
'అవును ఓ అలిాహ్(త)! మాక్త తెలుసు,' అన్న 
అనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'ఉసాాన్ (ర), 'నేను మీక్త 
అలిాహ్(త) మరియు ఇసిామ్ దాార్మ అడుగు 
త్రనాిను. మసా్లద నబవీ అధిక నమా'జీల వలి 
చాలక్తండా ఉంట్ట, ప్ర వకత  (స) ఎవరు మసా్లద్ కోసం 
భూమన్న కొన్న మసా్లద్లో కలుప్పత్వరో అత్న్నకి సారాంలో 
అంత్కంట్ట ఉత్ూ మ ప్ర తిఫలం లభసుూ ంది, అన్న అంట్ట నేను 
నా సంత్ ధనాన్ని ఖరుిపటేి దాన్ని కొనాిను. కాన్న 
ఈనాడు మీరు ననుి అందులో రండు రకాత్రలు 
నమా'జుకూడా చద్వన్నవాట్ం లేదు,' అన్న అనాిరు. 
ప్ర జలు అది విన్న, 'అవును ఓ అలిాహ్(త) అది మాక్త 
తెలుసు,' అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'ఉసాాన్ (ర), 
'మమాల్ని ఇసిామ్ మరియు అలిాహ్(త) దాార్మ 
అడుగుత్రనాిను, మీక్త తెలుసా త్బూక్ యుదాధ న్నకి 

వళ్ళు సైనాయన్ని నా ధనం దాార్మ స్లద్ధ ం చేసాను.' అది విన్న 
ప్ర జలు, 'అవును ఓ అలిాహ్(త) అది మాక్త తెలుసు. 
ప్ర వకత  (స) మకకహ్లోని సబీర్ కొండపై ఉనాిరు. 
ఆయనవంట్ అబూబకర్, 'ఉమర్ ఇంకా నేను ఉనాిను. 
అకసాాత్రూ గా కొండ కద్లసాగంది. దాన్నపైన ర్మళ్ళు కిర ంది 

ప్డసాగాయి. అనంత్రం ప్ర వకత  (స) కొండపై త్న కాల్నతో 
కొటేి, 'ఓ సబీర్ కొండ ఆగు, ఇప్పుడు నీపై ఒక ప్ర వకత , ఒక 
సత్యవంత్రడు, ఇద్ద రుఅమరవీరులు న్నలబడి 

ఉనాిరు, ' అన్న అనాిరు. ప్ర జలు అది విన్న, 'ఓ 
అలిాహ్(త)! అవును,' అన్న అనాిరు. 'ఉసాాన్ (ర) 
మూడుసారిు, ''అలిాహు అకార్! క'అబహ్ ప్ర భువు సాకిష ! 
ప్ర జలు సాక్షయం ఇసుూ నాిరు. నేను న్నజంగా అమర 
వీరుడేి,'' అన్న అనాిరు. (తిరిాజి', నసాయి, 
దారుఖు'త్రనీ) 

 ( 3/1714)[ ) صحيح (  8]  - 6076
ةَ بِْن كَْعٍب قَاَل: ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َسِمْعُت  َوَعْن ُمر َ

َرُجٌل مُ  َكَرالِْفََتَ فََقر َ بََها فََمر َ "َهَذا    ثَْوٍب فََقاَل:ٌع ِِفْ ن َ قَ وسلم َوذَ
 قَاَل:  بَْن َعف َاَن.فَُقْمُت إِلَْيِه فَإِذَا ُهَو ُعثَْماُن  .يَْوَمِئٍذ َعىَل ُهَدى"

َرَواهُ   "نََعْم".  قَاَل:  َذا؟هَ  فَأَقَْبلُْت عَلَْيِه بَِوْجِهِه. فَُقلُْت: 
ْبُن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوا ْ : هَ  .الّت ِ ِمِذي ُ ْ ٌث َحَسٌن َحِديْ  َذاوقَاَل الّت ِ

 .َصِحْيٌح 
6076. (8) [3/1714 -దృఢం] 
మురర హ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత   (స) ఉప్ద్ర వాల 

గురించి ప్ర సాూ వించట్ం నేను వినాిను, అవి అతి త్ారలో 
సంభవిసాూ యన్న ప్ర వచించారు. అనంత్రం అకొడి నుండి 
ఒక వయకిత  త్లపై వసూ ీం కప్పుకొన్న వళుడం జరిగంది. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ వయకిత  ఆ రోజు సనాారాంపై 
ఉంటాడు,' అన్న అనాిరు. నేను (మురర హ్ బిన్ క'అబ్), 
ఆ వయకిత  వద్ద క్త వళ్ళును. ఆ వయకిత  మరవరో కాదు, 
'ఉసాాన్ (ర). నేను 'ఉసాాన్ ముఖం ప్ర వకత  (స)క్త 
చూపంచి, ఈ వయకిత యే సనాారాంపై ఉంటాడు కదా?' అన్న 
అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'అవును,' అన్న అనాిరు. 
(ఇబ్ని మాజహ్; తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం, దృడం).  

 ( 3/1715) [ ) صحيح ( 9 ] - 6077
ِب َ صىل اهلل  "يَا ُعثَْماُن  ليه وسلم قَاَل:عَوَعْن عَائَِشَة أَن َ الن َ
افَإِْن  َ  إِن َُه لََعل َ اهلَل يَُقم ُِصَك قَِمْيص  ْخلَْعُه َخلِْعِه فَََل تَ  َعىَل ْوَك ادُ رَ أ
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بُْن َماَجهُ  لَُهْم". ِمِذي ُ َوا ْ ْ  .َرَواهُ الّت ِ ِدْيِث ِمِذي ُ ِِف الَْح َوقَاَل الّت ِ

ْيلَةٌ  ٌة َطِو    .قِص َ
6077. (9) [3/1715- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఉసాాన్ (ర)ను 

ఉదేద శంచి, 'ఓ 'ఉసాాన్! అలిాహ్(త) నీక్త ప్రిపాలనా 
ప్పరసాొర్మన్నిప్ర సాదించవచుి. ఒకవేళ ప్ర జలు దాన్ని 
నీ నుండి తొలగంచాలన్న కోరినా, నువుా దాన్ని నీ నుండి 
తొలగంచకు,' అన్న అనాిరు. (తిరిాజి', ఇబ్ని 
మాజహ్) 

 (3/1715)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 6078
ْبِن ُعَمَر قَاَل: َكَرَرُسْوُل اهللِ  وَعِن ا وسلم  ىل اهلل عليه ص ذَ

ا"فِْتَنٌة فََقاَل: "يُْقَتُل  مِ  لُِعثَْماَن. َهَذا فِْيَها َمْظلُْوم  ْ ِذي ُ َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب إِْسَناد ا  َهَذا َحِدْيٌث  َوقَاَل:  َحَسٌن َغِر

6078. (10) [3/1715- అపరిశోధితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉప్ద్ర వాల 

గురించి ప్ర సాూ వించారు. ఇంకా 'ఉసాాన్ (ర) గురించి 
మాటిాడుతూ, 'ఈ వయకిత  దుర్మారుు లచే హత్మారి 
బడత్వడు,' అన్న అనాిరు. (తిరిాజి' / పా్రమాణికం, 
ఆధారాలు - ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1715)[ ) صحيح (  11]  - 6079
ِر:  وَعْن أَِِبْ َسْهلََة قَاَل:  ا َل اهلِل  ُسوْ إِن َ رَ  قَاَل ِلْ ُعثَْماَن يَْوَم الد َ

َرَواهُ   َد إَِل َ َوأَنَا َصاِبٌرعَلَْيِه.اهلل عليه وسلم قَْد َعهِ  ىلص 
ِمِذي ُ  ْ    .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح  : َوقَالَ  .الّت ِ

6079. (11) [3/1715- దృఢం] 
అబూ సహ్లహ్ (ర) కథనం: 'ఉసాాన్ (ర) త్న ఇంటిన్న 

చుటేముటేిన రోజు, నాతో, 'వాసూ వం ఏమట్ంట్ట ప్ర వకత  
(స) గారు ఉప్దేశంచిన విధంగానే నేను ఓరూు 
సహనాలను ప్ర ద్రిశసుూ నాిను,' అన్న అనాిరు. 
(తిరిాజి' /  పా్రమాణికం, దృఢం) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    ا
 (3/1715) صحيح ( )[  12]  - 6080

ُجٌل ِمْن أَْهِل   رَ اءَ جَ  َعْن ُعثَْماَن بِْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْوَهٍب قَاَل:
ْيُد َحج َ الَْبيْ مِ  اْصَر يُِر ا ُجلُْوس  َمْن َهُؤََلِء  فََقاَل: .ِت فََرأَى قَْوم 

لُْوا: َهُؤََلِء قُرَ  الَْقْوُم؟ ؟ ْيٌش.قَا ْ ْيُخ فِهَْيِ  قَاَل فََمِن الش َ
ْ َسائِلَُك  قَاَل: لُْواَعْبُد اهلِل بِْن ُعَمَر.اقَ ْبَن ُعَمَر إِن ِ ْن َشْيٍء  عَ  يَا ا

ْثَِنْ  ِ َيَوَم أُُحٍد؟فََحد   قَاَل: نََعْم. قَاَل: : َهْل َتْعلَُم أَن َ ُعثَْماَن فَر َ
لَْم يَْشَهْدَها؟ُه َتَغي ََب عَ َهْل َتْعلَُم أَن َ   قَاَل: قَاَل:نََعْم. ْن بَْدٍرَو

ِْضَواِن فَلَْم يَْشهَ   ا؟ قَاَل:ْدهَ َهْل َتْعلَُم أَن َُه َتَغي ََب َعْن بَْيَعِة الر 
ْبُن ُعَمَر: .هلُل أَْكَْبُ : اقَالَ  نََعْم؟ ُرُه  قَاَل ا ا فَِرا ْ لََك أَم َ ِ َتَعاَل أُبَْي 

ا َتَغي ُ يَْوَم أُُحدٍ  ٍرفَإِن َُه ْد ُبُه َعْن بَ  فَأَْشَهُد أَن َ اهلَل َعَفا َعْنُه َوأَم َ
وسلم َوكَانَْت   ليهعكَانَْت َتْحَتُه ُرقَي َُة بِْنُت َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 

ْيَض  "إِن َ لََك أَْجَر   فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: .ة  َمِر
ا َوَسْهَمُه". َرُجٍل ِمم َْن َشِهَد  ا َتَغي ُُبُه َعْن بَْيَعِة    بَْدر  َوأَم َ

ْضوَ  ِ   .هُ ثَ فَلَْو كَاَن أََحٌد أََعز َ بَِبْطِن َمك ََة ِمْن ُعثَْماَن لََبعَ  .اِن الر 
ُعثَْماَن َوكَانَْت بَْيَعُة  صىل اهلل عليه وسلم فََبَعَث َرُسْوُل اهللِ 

ْضَواِن بَْعَد َما ذََهَب ُعثَْماُن  ِ فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل   .إىِل َمك َةَ  الر 
فََضَرَب بَِها   ."َهِذهِ يَُد ُعثَْماَن" ُيْمَّن: لْ اهلل عليه وسلم بَِيِدهِ ا

بُْن ُعَمُر:َل لَ فََقا  لُِعثَماَن". ِذهِ "هَ  َعىَل يَِدهِ َوقَاَل: اِذَْهْب بَِها  ُه ا
ُ  رَواهُ  اْْلنَمَعَك.    .الُْبَخاِري 

6080. (12) [3/1715 -దృఢం] 
'ఉసాాన్ బిన్ 'అబుద లిాహ్ బిన్ మౌహబ్ (ర) కథనం: 

ఈజిపే్ప నుండి ఒక వయకిత  'హజ్ ఉదేద శయంతో మకొహ్ 
వచాిడు. అత్డు కొంత్ మందిన్న కూర్కిన్న ఉండగా 
చూచి, 'వీరవరన్న,' అడిగాడు. దాన్నకి ప్ర జలు, 'వీరు 
ఖురైష్ పద్ద లు,' అన్న అనాిరు. ఆ వయకిత  మళ్ళు, 'వీరిలో 
అంద్రి కంట్ట గొప్ు ప్ండిత్రలవరు,' అన్న అడిగాడు. 
దాన్నకి వారు, 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్,' అన్న అనాిరు. 
అప్పుడావయకిత , 'ఓ ఇబ్ని 'ఉమర్! నేను మమాల్ని కొన్ని 
విషయ్యలు అడుగుత్వను. సమాధానం ఇవాండి,' అన్న 
చెపు, 'ఉసాాన్ (ర) ఉ'హుద్ యుద్ధ ం నుండి పారిపోవట్ం 
మీక్త తెలుసా?' అన్న  అడిగాడు. దాన్నకి 'అబుద లిాహ్ బిన్ 
'ఉమర్ (ర), 'అవును,' అన్న అనాిరు. మళ్ళు ఆ వయకిత , 
'ఉసాాన్ (ర) బద్ర ద్ యుద్ధ ంలో కూడా లేనటే మీక్త 
తెలుసా?' అన్న అడిగాడు. దాన్నకి 'అబుద లిాహ్ బిన్ 
'ఉమర్ (ర), 'అవునన్న,' అనాిరు. మళ్ళు ఆ వయకిత , 
'బై్నఅతె రి'దావన్లో కూడా లేనటే మీక్త తెలుసా?' అన్న 
అడిగాడు. దాన్నకి 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర), 
'అవును,' అన్న అనాిరు. అప్పుడా వయకిత , 'అలిాహు 
అకార్,' అన్న అనాిడు. అనంత్రం అబుద లిాహ్ బిన్ 
ఉమర్ అత్న్నతో, 'ఇలా ర్మ! వాటి వాసూ వాల గురించి 
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నేను నీక్త తెల్నయప్రుసాూ ను,' అన్న ఇలా చెపాురు, 
''ఉ'హుద్ యుదధ ంలో అతను లేకపోవ్టానిి 
అలా్లహ్ (త) క్షమించివేస్తడని, నేను సాక్షయం ఇసాూ ను, 
బద్ర ద్ యుద్ధ ంలో అత్న్న భారయ, ప్ర వకత  (స) క్తమారత  
రుఖయ్ే అనారోగయంగా ఉండట్ం వలి అత్ను 
పాలా్గనలేక పోయ్యరు. ప్ర వకత  (స) అత్న్నతో, 'బద్ర ద్ 
యుద్ధ ంలో ఉనిటే్ట నీక్త ప్పణయం లభసుూ ంది, యుద్ధ  
ధనంలో వంత్ర కూడా లభసుూ ంది,' అన్న, అనాిరు. 
అదేవిధంగా బై్నఅతె రి'దావన్లో పాలా్గన లేక పోవడం 
అంట్ట, ఒకవేళ మకొహ్లో 'ఉసాాన్ కంట్ట అధిక ప్లుక్త 

బడి గలవారవరైనా ఉంట్ట  ప్ర వకత  (స) అత్నేి ప్ంప్ర 

వారు. కాన్న ఎవరూ లేకపోవట్ం వలి ప్ర వకత  (స) 'ఉసాాన్నే 
ప్ంప్వలస్ల వచిింది. 'ఉసాాన్ (ర) వళ్ళున త్ర్మాత్ 
బై్నఅతె రి'దావన్ సంఘట్న జరిగంది.  బై్నఅతె రి'దావన్లో 
ప్ర వకత  (స) త్న క్తడిచేతి వైప్ప సైగ చేస్ల, ఇది నా చేయి, 
ఇది 'ఉసాాన్ చేయి సిానంలో ఉంది. ప్ర వకత  (స) త్న క్తడి 
చేయిన్న త్న ఎడమ చేయిపై కొటేి, 'ఈ బై్నఅత్ 'ఉసాాన్ 
త్రఫు నుండి,' అన్న అనాిరు. అనంత్రం ఇబ్ని 'ఉమర్ 
(ర) ఆ వయకిత తో, ''ఇప్పుడు నేను చెపున సమాచారం 
తీసుకొన్న వళ్ళు,'' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ)  

 (3/1716)دراسته (  [ ) لم تتم 13]  - 6081
َل عَ جَ  َوَعْن أَِِبْ َسلَْهَة َمْوىل ُعثَْماَن َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل:

ِب ُ  لَْوُن  الن َ ُعثَْماَن   صىل اهلل عليه وسلم يُِسر ُ إِىل ُعثَْماَن َو
ِر قُلَْنا: ا فَلَم َا كَاَن يَْوَم الد َ ُ ْوَل  ََل إِن َ َرُس  قَاَل: ِتُل؟نَُقا أَََل  يََتَغْي َ

ا فَأَنَا َصاِبٌر نَْفِسْي عَلَْيهِ اهلِل ص    .ىل اهلل عليه وسلم َعِهَد إَِل َ أَْمر 
6081. (13) [3/1716 -అపరిశోధితం] 
'ఉసాాన్ (ర) స్తవక్తలు అబూ సహ్లహ్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఒకరోజు 'ఉసాాన్ (ర)తో ఒంట్రిగా ఏద్ర 
మాటిాడుత్రనాిరు. 'ఉసాాన్ ముఖవరిసుస 
గంభీరంగా  త్య్యరవుత్రంది. ఆ త్రువాత్ 'ఉసాాన్ 
(ర) ఇంటిన్న చుటేముటే్ట రోజు వచిింది. నేను 'ఉసాాన్ 
(ర)తో, 'మనం వీరితో యుద్ధ ం చేదాద మా?' అన్న 
అనాిను. దాన్నకి 'ఉసాాన్ (ర), 'వదుద , ప్ర వకత  (స) నాక్త 
ఉప్దేశంచిన విధంగా నేను ఈ వయవహారంలో సహనం, 
ఓరుులను పాటిసుూ నాిను,' అన్న అనాిరు. (బై్నహఖీ / 
ద్లాయి'లునుిబువాహ్) 

 (3/1716) [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 6082
رَ  َحبِ  أَِِبْ َوَعْن  ا ْيَها َوأَن َُه فِ َوُعثَْماُن َمْحُصْوٌر ْيَبَة أَن َُه دََخَل الد َ

ْيَرَة يَْسَتأِْذُن ُعثَْماَن ِِف   اَم فَقَ  .فَأَِذَن لَهُ  .كَََلِم  اْل َسِمَع أَبَا ُهَر
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ثُم َ قَاَل:  .فََحِمَد اهلُل َوأَْثَّن عَلَْيهِ 

أَْو   - ف اِتََل "إِن َُكْم َسَتلَْقْوَن بَْعِدْي فِْتَنة  َواخْ  وسلم يَُقْوُل:عليه 
لن َاِس: فََمْن لََنا يَا َن امِ فََقاَل لَُه قَائٌِل  - اِْخِتََلف ا َوِفْتَنة   قَاَل:
َما َتأُْمُرنَا بِِه؟ ُسْوَل اهلِل؟ رَ  َوأَْصَحابِِه" "عَلَْيُكْم بِاْْلَِمْْيِ  قَاَل:  أَْو
إِىل عُ َوهُ  دَََلئِِل  " َبْيَهِقي ُ ِِفْ َرَواُهَما اْل  ثَْماَن بَِذلَِك. َو يُِشْْيُ

ِةِ"  .الن ُُبو 
6082. (14) [3/1716 -అపరిశోధితం] 
అబూ 'హబీబహ్ (ర) కథనం: 'ఉసాాన్ (ర) ఇంటిన్న 

చుటేముటేి ఉని సమయంలో, నేను అత్న్న ఇంటిలోకి 
వళ్ళును. అబూ హురైరహ్ (ర) 'ఉసాాన్ను కొన్ని 
విషయ్యలను గురించి మాటిాడే అనుమతిన్న కోరట్ం 
వినాిను. 'ఉసాాన్ (ర) అత్న్నకి అనుమతి ఇచాిరు. 
అబూ హురైరహ్ (ర) న్నలబడి, దైవసోూ త్వు లు ప్ల్నకి నేను 
ప్ర వకత  (స)ను, ''నా త్ర్మాత్ ఉప్ద్ర వాలు విభేదాలు 
చూసాూ రు,'' అన్న అనాిరు. అప్పుడు ఒక వయకిత , 'ఓ 
ప్ర వకాత ! అప్పుడు మాకోసం ఎవరుంటారు? లేదా 
అప్పుడు త్మ ఆదేశం ఏమటి?' అన్న అడిగాడు. దాన్నకి 
ప్ర వకత  (స), 'నాయక్తన్నకి, అత్న్న సహచరులక్త 
విధేయత్ చూపాల్న,' అన్న అనాిరు. నాయక్తడు అన్న 
అంటూ ప్ర వకత  (స) 'ఉసాాన్ వైప్ప సైగ చేసారు. 13  (బై్నహఖీ 

/ - ద్లాయి'లునుిబువాహ్)  
===== 

َ عَ َرِضَي اهلُل    ِء الث َََلَثةِ َباُب َمَناقِِب َهُؤََل   - 7  هْْنُ
7. అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉస్తమన్ (ర.అన్హ ం)ల 

ప్ర త్యేకతలు 

 

13) వివరణ-6082: 'ఉసాాన్ వైప్ప సైగచేసారు అంట్ట అబూ 

హురైరహ్ ఈ 'హదీసు' దాార్మ అప్ుటి ముసి్లముల 

నాయక్తలు 'ఉసాాన్ (ర) కనుక అత్న్నకే విధేయత్ 

చూపాలన్న న్నరూపంచారు.  
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ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 ( 3/1717)[ ) صحيح (  1]  - 6083

ا َوأَبُْو  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َصِعَد أُُحد  َعْن أَنٍَس أَن َ الن َ
ْثُبْت  : ثَْماُن فََرَجَف بِِهْم فََضَربَُه بِِرْجلِِه فََقالَ بَْكٍر َوُعَمُر َوعُ  ُ ا

 ُ ْيٌق َوَشِهيْ أ ِ  .اِري ُ الُْبخَ  هُ َوار. "َداِن ُحُد فَإِن ََما عَلَْيَك نَِب ٌ َوِصد 
6083. (1) [3/1717 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), అబూ బకర్, 'ఉమర్, 

'ఉసాాన్లు ఉ'హుద్ కొండపై ఎకాొరు. కొండ కంపంచ 
సాగంది. ప్ర వకత  (స) త్న కాల్నతో నొకిొ, ఓ ఉ'హుద్! 
ఆగపో! నీపై ఒక ప్ర వకత , ఒక సత్యవంత్రడు, ఇద్ద రు అమర 
వీరులు ఉనాిరు,' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ)  

 (3/1717)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  2]  - 6084
ِب ِ  كُْنُت َمعَ  َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: صىل اهلل عليه   الن َ
 .َنِة فََجاَء َرُجٌل فَاْسَتْفَتَح يْ وسلم ِِفْ َحائٍِط ِمْن ِحْيَطاِن الَْمدِ 

ِب ُ صىل اهلل  رْ  ه وسلم: عليفََقاَل الن َ هُ  "اِْفَتْح لَُه َوَبش ِ
لَْجن َِة"فََفتَ  ْرُتُه بَِمابِا اهلِل  قَاَل َرُسْوُل  .ْحُت لَُه فَإِذَا أَبُْو بَْكٍر فََبش َ
فََقاَل   .ْفَتَح ثُم َ َجاَء َرُجٌل فَاْستَ  .ليه وسلم فََحِمَد اهللُ صىل اهلل ع

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:  لَْجن َِة"َوَبش ِ  "اِْفَتْح لَهُ  الن َ   . فََفَتْحُت ْرهُ بِا
ُتُه بَِما قَا ِب ُ صىل اهلل عليه وسلملَُه فَإِذَا ُهَو ُعَمُر فَأَْخَْبْ   .َل الن َ

ْرهُ  "اِْفَتْح لَُه وَ  فََقاَل ِلْ: .ثُم َ اْسَتْفَتَح َرُجٌل  .َد اهللُ فََحمِ  َبش ِ
لَْجن َِة َعىَل بَلَْوى ُتِصْيُبُه" ُتُه بِ  َماُن فَإِذَا ُعثْ  .بِا ِب ُ َما قَاَل الن َ فَأَْخَْبْ

 ثُم َ قَاَل: اهلُل الُْمْسَتَعاُن. .فََحِمَد اهللُ  .صىل اهلل عليه وسلم
  .لَْيهِ ُمت ََفٌق عَ 

6084. (2) [3/1717- ఏకీభవితం] 
అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: మదీనహ్ 

తోట్లిోన్న ఒక తోట్లో నేను ప్ర వకత  (స) వంట్ ఉనాిను. 
ఇంత్లో ఒక వయకిత  వచ్చి, 'త్లుప్ప తెరవండి,' అన్న 
అనాిడు. ప్ర వకత  (స), 'త్లుప్ప తెరచి, అత్న్నకి సారా 
శుభవారత  విన్నపంచు,' అన్న అనాిరు. నేను త్లుప్ప 
తెరచాను. చూస్తూ  అబూ బకర్ (ర), నేనత్న్నకి సారా 
శుభవారత  ఇచాిను. అత్డు అలిాహ్(త)క్త 
క త్జాత్లు తెలుప్పక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్ మరో వయకిత  
వచిి, 'త్లుప్ప తెరవమన్న,' అనాిడు, ప్ర వకత  (స), 
'త్లుప్ప తెరచి, అత్న్నకి కూడా సారాశుభవారత  
ఇవామన్న,' ఆదేశంచారు. నేను త్లుప్ప తెరచేసరికి 

'ఉమర్ ఉనాిరు. అత్న్నకి కూడా నేను సారా శుభవారత  
తెల్నయజేసాను. అత్ను కూడా అలిాహ్(త)క్త 
క త్జాత్లు తెలుప్పక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్ మరో వయకిత  
వచాిడు. 'త్లుప్ప తెరవమన్న,' అనాిడు. ప్ర వకత (స), 
'త్లుప్ప తెరచి, అత్న్నకి కల్నగే కషేాలవలి అత్న్నకి సారా 
శుభవారత  విన్నపంచు,' అన్న అనాిరు. నేను త్లుప్ప 
తెరచి చూస్తసరికి 'ఉసాాన్ (ర) ప్ర వకత  (స) ఆదేశంచిన 
విధంగా నేను చెపాును. ఉసాాన్(ర) కూడా 
అలిాహ్(త)క్త క త్జాత్లు తెలుప్పక్తనాిరు. ఇంకా, 
'కషేాలన్నిటిలో అలిాహ్(త)నే సహాయం కోరట్ం జరుగు 

త్రంది,' అని అనానరు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ     రండవ్ విభాగం    ا
 (3/1717)(   ح [ ) حسن صحي  3]  - 6085

بِْن ُعَمَر قَاَل: كُن َا نَُقْوُل  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َرُس وَ َعِن ا
 َ : أ . َرَواهُ وسلم َحي ٌ ْ بُْو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْماُن َرِضَي اهلُل َعهْْنُ

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
6085. (3) [3/1717 -పా్రమాణికం, దృఢం] 
ఇబ్ని'ఉమర్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో మేము 

''అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉసాాన్ల ప్టి్ అలిాహ్(త) 
సంత్ పూ  చెందుగాక!'' అన్న అనేవాళుం. 14  (తిరిాజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    ا
 ( 3/1718)[ ) ضعيف (  4]  - 6086

صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أُِرَي   َرُسْوَل اهلِل َعْن َجاِبٍر أَن َ 
لٌِح كَأَن َ أََبا بَْكٍر نِْيَط بَِرُس الل َْيلََة َرجُ  هلِل صىل اهلل عليه ِل اوْ ٌل َصا

قَاَل َجاِبٌر:   . بَْكٍر َونِْيَط ُعثَْماُن بُِعَمَر"وسلم َونِْيَط ُعَمُر بِأَِِبْ 
ا  فَلَم َا قُْمَنا ِمْن ِعْنِد َرُسْوِل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قُلَْنا: أَم َ

ُجُل ا لُِح فَرَ الر َ ا ا نَْوُط بَْعِضِهْم بَِبعْ لص َ ُهْم ٍض فَ ُسْوُل اهلِل َوأَم َ
ِه نَِبي ُه صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ ُوََلةُ اْْلَْمِر ال َِذْي بََعَث اهلُل بِ 

  .أَبُْو دَاُودَ 
 

14) వివరణ-6085: అంట్ట, వారి ప్ర సాూ వన ఎప్పుడు 

వచిినా, ఈ కర మంగా వారిన్న ప్ర సాూ విస్తూ  వారిప్రరితో పాట 

''ర'దియలిాహు అన్హుమ్'' అన్న దీవించే వాళుం. 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2143 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
6086. (4) [3/1718- బలహీనం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఈ రోజు ర్మతిు  

ఒక ప్పణయ వయకిత న్న చూపటే్డం జరిగంది. అంట్ట అబూ 
బకర్ (ర) ప్ర వకత  (స)తో పాట వేర లాడుత్రనాిరు. ఇంకా 
'ఉమర్, అబూ బకర్ (ర)తో పాట వేర లాడుత్రనాిరు. 
ఇంకా 'ఉసాాన్, 'ఉమర్ వంట్ వేర లాడుత్రనాిరు. మేము 
ప్ర వకత  (స) వద్ద  నుండి లేస్తూ  ఆ ప్పణయవయకిత  ఎవరన్న 
అడిగతే, 'అది ప్ర వకత  (స) ' అన్న, ఇంకా ఒకరితో ఒకరు 
వేర లాడట్ం ఈ ముగాురిన్న స్తచిసుూ ంద్న్న, వారు ఈ 
షరీఅత్క్త సహాయక్తలన్న, వారి వంట్ అలిాహ్ (త) త్న 
ప్ర వకత  (స)ను ప్ంపాడన్న తెల్నయ ప్రిడం జరిగంది. 

===== 
ِل َباُب َمَناقِِب عَلِ   - 8  َرِضَي اهلُل َعْنهُ   ٍب ي ِ ْبِن أَِِبْ َطا

8. 'అలీ బిన్ అబీ'తాలిబ్ (ర) ప్ర త్యేకతలు 
ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا

 (3/1719)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6087
َعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

َ وسلم لَِعِل  ْ بَِمْْنِلَِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوََس إَِل َ أ : "أَْنَت ِمَن ِ ُه ََل نَِب َ  ن َ ي ٍ
 . هِ بَْعِدْي". ُمت ََفٌق عَلَيْ 

6087. (1) [3/1719- ఏకీభవితం] 
 స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అలీ 

(ర)తో ''నా కోసం నువుా, మూసా (అ) కోసం హారూన్ (అ) 
లాంటి వాడవు. అయితే నా త్రువాత్ ప్ర వకత లవరూ 
లేరు,'' అన్న అనాిరు.15  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 

15) వివరణ-6087: ప్ర వకత  (స) తబూక్ యుద్వధ నికి 

వళ్ళునప్పడు, 'అలీ (ర)ను త్న క్తటంబం వారి రక్షణ 

కోసం న్నయమంచి వళ్ళురు. అప్పుడు కప్టాచారులు 

'అలీ (ర)తో 'నీకేమాత్ు ం విలువలేద్న్న, అందువలిే న్ననుి 

మదీనహ్లో వద్ల్న వళ్ళురన్న,' ఎతిూ పొడవసాగారు. ఈ 

మాట్లు విన్న, 'అలీ (ర)  చాలా బ్బధప్డాడ రు. 'అలీ (ర) 

ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళు, 'ఓ ప్ర వకాత ! కప్టాచారులు నా 

గురించి నీచంగా మాటిాడు త్రనాిరు,' అన్న వినివించు 

క్తనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నేను న్ననుి 

మదీనహ్లో నా క్తటంబంపై సంరక్షక్తడిగా, బ్బధుయడుగా 

వద్ల్న వళ్ళత్రనాిను. నీకూ నాకూ మధయ ఉని 

 ( 3/1719)[ ) صحيح (  2]  - 6088
َوال َِذْي   هلُل َعْنُه: بِْن ُحَبْيٍش قَاَل: قَاَل عَلِي ٌ َرِضَي ا ِزر ِ  َعْن وَ 

ِب ِ  َ الن ِْسَمَة إِن َُه لََعْهُد الن َ اْْلُم ِي ِ صىل اهلل عليه فَلََق الَْحب ََة َوَبَرأ
ِف  وسلم إَِل َ: أَْن ََل يُِحب َُِنْ إَِل َ  َواهُ ٌق. رَ ُمْؤِمٌن َوََل يُْبِغُضَِنْ إَِل َ ُمَنا

 ُمْسِلٌم 
6088 . (2) [3/1719 -దృఢం] 
'జిరిర  బిన్ 'హుబై్నష్ (ర) కథనం: 'అలీ (ర) ఇలా 

అనాిరు, ''గంజను చీలేి, పార ణ్నలను స షేించే అలిాహ్ 
(త) సాకిష ! వాసూ వం ఏమట్ంట్ట, ననుి కేవలం విశ్వాసులే 
ప్రర మసాూ రు, ననుి కేవలం కప్టాచారులే దేాషిసాూ రు,' 
అని ప్ర వకత  (స)  ప్ర వచించారు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1719)ْيِه ( َفٌق عَلَ [ ) ُمت َ  3]  - 6089
قَاَل   َوَعْن َسْهِل بِْن َسْعِد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

ا رَ  َيَة غَد  ا : "َْلُْعِطَْي َ َهِذهِ الر َ َل  يَْفَتُح اهلُل َعىَل جُ يَْوَم َخْيَْبَ
يُِحب ُُه اهلُل َوَرُسْولُُه"اهللَ  يََدْيِه يُِحب ُ  م َا أَْصَبَح . فَلَ  َوَرُسْولَُه َو

الن َاُس غََدْوا َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كُل ُُهْم يَْرُجوَن  
لٍِب؟" فَقَ  لُْوا: ُهَو يَا أَْن يُْعَطاَها فََقاَل: "أَْيَن عَلِي ُ بُْن أَِِبْ َطا ا

ُ  عَيْ ْي َرُسْوَل اهلِل يَْشَتكِ  ِه ِِتَ بِ َنْيِه. قَاَل: "فَأَْرِسلُْوا إِلَْيِه". فَأ
أَ َحّت  كَأَْن   فََبَصَق َرُسْوُل اهلل صىل اهلِل عليه وسلم ِِفْ عَْيَنْيِه فََْبَ

َيةَ  .ُكْن بِِه َوْجعٌ لَْم يَ  ا : يَا رَ  .فَأَْعَطاهُ الر َ ْوَل اهلِل ُس فََقاَل عَلِي ٌ
ْنُفْذ َعىَل رِ ا مِ وْ أُقَاِتلُُهْم َحّت  يَُكْونُ  ُ ِلَك َحّت   ْس ثْلََنا؟ فََقاَل: "ا

ْ َتْْنِ  ُهْم بَِما يَِجُب َل بَِساَحهَِتِ  ثُم َ اْدُعُهْم إِىل اْْلِْسََلِم َوأَْخِْبْ
 ْ ا  ِمْن َحق ِ اهلِل فِْيِه فََواهلِل َْلَْن َيْهِدَي اهلُل بَِك َرجُ عَلهََْيِ َل  َواِحد 

 . َك ُحَمُر الن ََعِم". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ َن لَ َخْْيٌ لََك ِمْن أَْن يَُكوْ 
ِكَر   :َحِدْيُث اَوذُ اِء قَاَل لَِعلِي ٍ ْ َوأَنَا ِمْنَك" لَْْبَ  ِِفْ  ."أَْنَت ِمَن ِ

ِغْْيِ"بَاِب "بُلُْوِغ   .الص َ
6089. (3) [3/1719 -ఏకీభవితం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ఖైబర్ నాడు ప్ర వకత  (స) 

ఇలా ప్ర వచించారు, ''రేప్ప నేను ఈ జండా ఎటవంటి 
వయకిత కి ఇసాూ నంట్ట, అత్న్న చేత్రల మీదుగా అలిాహ్ (త) 

 

సంబంధం మూసా (అ)క్త, హారూన్ (అ)క్త ఉని 

సంబంధం వంటిది. మూసా (అ) తూర్ కొండపై 

వళ్ళునప్పడు హారూన్ను బ్బధుయడుగా చేస్ల వళ్ళురు. 

హారూన్ ప్ర వకత  కూడా. కాన్న ప్ర వకత  (స) త్ర్మాత్ ప్ర వకత  

లవరూ లేరు. 
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విజయం ప్ర సాదిసాూ డు. ఇంకా ఆ వయకిత  అలిాహ్ (త) 
మరియు ఆయన ప్ర వకత ను ప్రర మసుూ నాిడు. ఇంకా 
అలిాహ్ (త) మరియు ఆయన ప్ర వకత  అత్న్ని 
ప్రర మసుూ నాిరు. ఉద్యం కాగానే అంద్రూ ప్ర వకత  (స) 
ద్గారక్త వళ్ళురు. ప్ర తి ఒకొరూ ఆ జండా త్నక్త 
ఇవాబడుత్రంద్న్న భావించారు. కాన్న ప్ర వకత  (స), '' 'అలీ 
బిన్ అబీ త్వల్నబ్ ఎకొడ?' అన్న అడిగారు. అప్పుడు 
అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! అత్న్న కళ్ళు నొపుగా 
ఉనాియి,' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  (స) 'అత్న్న వద్ద క్త 
ఎవరినైనా ప్ంప్మన్న' అనాిరు. అత్న్ని తీసుక్త 

ర్మవట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) అత్న్న కళులో త్న లాలా 

జలాన్ని వేసారు. అత్న్న కళ్ళు బ్బగయి పోయ్యయి. 
ఇంత్క్త ముందు ఎనిడూ అనారోగయంగా లేనటే. 
అనంత్రం ప్ర వకత  (స) జండాను అత్న్నకి ఇచాిరు. 
అప్పుడు 'అలీ (ర), ''వారు ఇసిామ్ స్త్ాకరించేవరక్త 
వారితో యుద్ధ ం చేసాూ ను,'' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  (స) 
అత్న్ని, ''న్నదానంగా వళ్ళు, వారి పార ంత్ంలోకి 
ప్ర వేశంచిన త్ర్మాత్, వారికి ఇసిామ్ సందేశ్వన్ని 
అంద్జేయి. ఇంకా వారిపై ఉని అలిాహ్ (త) 
హక్తొలను గురించి వారికి తెలుపు. అలిాహ్ (త)  సాకిష ! 
అలిాహ్ (త) నీ దాార్మ ఎవరికైనా సనాారాం ప్ర సాదిస్తూ , 
నీక్త మేలు రకం ఒంటెలు లభంచట్ం కంట్ట ఎంతో 
మేలు,'' అన్న అనాిరు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ్ విభాగం  ا
 ( 3/1720) [ ) صحيح ( 4]  - 6090

ِب َ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن ِعْمَراِن بِْن ُحَصْْيٍ أَن َ الن َ
ْ عَِل  "إِن َ  ِل ٌ كُل ِ ُمْؤِمٍن ي  ا ِمَن ِ ِمِذي ُ وَ . رَ " َوأَنَا ِمْنُه َوُهَو َو ْ    .اهُ الّت ِ

6090. (4) [3/1720 -దృఢం] 
'ఇమాాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నా నుండి 'అలీ ఉనాిడు, 'అలీ నుండి నేనునాిను. 
ఇంకా 'అలీ  ప్ర తి విశ్వాస్లకి మత్రు డు.''  (తిరిాజి') 

 ( 3/1720)[ ) صحيح (  5]  - 6091
 َ ِب َ َوَعْن َزْيِد بِْن أ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن ْرقََم أَن َ الن َ

ِمِذي ُ "كُْنُت َمْوََلهُ فََعلِي ٌ َمْوََلهُ  ْ  .  . َرَواهُ أَْحمَُد َوالّت ِ
6091. (5) [3/1720- దృఢం] 

'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''నేను మత్రు డైన వాడికి 'అలీ కూడా మత్రు డే.'' 16 

(అ'హాద్, తిరిాజి') 
 (1720/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  6] - 6092

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :قَالَ  َوَعْن ُحْبِشي ِ بِْن ُجَنادَةَ 
ْ َوأَنَ  وسلم: ْ ْي ِمْن عَلِي ٍ َوََل يَُؤد ِ  ا"عَلِي ٌ ِمَن ِ " َعَن ِ .   إَِل َ أَنَا َوعَلِي ٌ

ِمِذي ُ ورواه أحمد عَ  ْ  .ْن أِب جنادةَرَواهُ الّت ِ
6092. (6) [3/1720 -అపరిశోధితం] 
'హబ్షీ బిన్ జునాద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, '' 'అలీ నానుండి, నేను 'అలీనుండి నా 
త్రఫున కేవలం నేనైనా లేదా 'అలీ అయినా 
చెలి్నంచాల్న.'' 17  (తిరిాజి', అహాద్, -అబూ  జునాద్హ్ 
 దావరా) 

 ( 3/1720)[ ) ضعيف (  7]  - 6093
ْبِن ُعَمَرقَاَل:  وسلم بَْْيَ  آََخ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َوَعِن ا

 َك آَخْيَت بَْْي أَْصَحاِب   َتْدَمُع عَْيَناهُ فََقاَل:َجاَء عَلِي ٌ أَْصَحابِِه فَ 
لَْم ُتَؤاِخ بَْيَِنْ  فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه    أََحٍد.َوبَْْيَ  َو

نْ "أَْنَت أَِخْي  وسلم: ِمِذي ُ َوقَاَل: َيا َواْْلِخَرةِ". ِِف الد ُ ْ  َرَواهُ الّت ِ
يْ   ٌب َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

6093. (7) [3/1720- బలహీనం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న అనుచరుల 

మధయ సోద్రభావాన్ని జన్నంప్జేసారు. అప్పుడు 'అలీ 
 

16) వివరణ-6091: అంట్ట నాక్త మత్రు డైనవాడికి 'అలీ 

కూడా మత్రు డే. 

17) వివరణ-6092: మకకహ్ విజయ్ం తరువాత 9వ్ 

హజీర లో 'హజ్జ ్లో ప్ర వకత  (స) 'హదద ్క్త వళులేక 

పోయ్యరు. త్న సిానంలో అబూ బకర్ను 'హజ్క్త 

నాయక్తన్నగా చేస్ల ప్ంపారు. అబూ బకర్ బయలుదేరిన 

త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స) 'అలీన్న మకొహ్ ప్ంపంచారు. ఇంకా 

అత్న్నకి త్న త్రఫున ఒక బ్బధయత్ ఇచాిరు. 

అదేమట్ంట్ట, 1. మూడు సంవత్సర్మల కిర త్ం 6వ్ హజీర లో 

హుదైబియా పార ంత్ంలో ప్ర వకత  (స) మరియు మకొహ్ 

ఖురైషుల మధయ జరిగన ఒప్ుందాన్ని రదుద చేసుూ నిటే, 

2. ఇంకా అవిశ్వాసులు అప్రిశుదుధ లన్న దీన్న త్ర్మాత్ 

అవిశ్వాసులు మసా్లద హర్మమ్లోన్నకి ప్ర వేశంచర్మద్న్న, 

ప్ర కటించమన్న' ఆదేశంచారు. ఈ సంద్రభంగా ప్ర వకత  (స) 

పై 'హదీసు'ను ప్ర వచించారు.  
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(ర) వచాిరు. అత్న్న కళుంట్ అశుర వులు 
కారుత్రనాియి. 'ఓ ప్ర వకాత ! త్మరు మీ అనుచరుల 
మధయ సోద్ర బంధుత్వాన్ని పంపొందించారు. కాన్న 
నాతో ఎవారికీ సోద్ర బంధుత్వాన్ని కల్నుంచలేదు,' 
అన్న అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''నీవు నా 
సోద్రుడవు, ఇహలోకంలోనూ, ప్రలోకంలోనూ.''   
(తిరిాజి' /  పా్రమాణికం,  ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 3/1721)) ضعيف (  [ 8]  - 6094
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َطْْيٌ   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن ِعْنَد الن َ

لل ُهم َ اْئِتَِنْ بِأََحب ِ َخلِْقَك إِلَْيَك يَأْكُُل فَ  َ َمِعْي َهَذا  َقاَل: "ا
" ْْيَ ِمِذي ُ َوقَاَل: هَذا َء عَِل فََجا .الط َ ْ ي ٌ فَأَكََل َمَعُه. َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب َحدِ   ْيٌث َغِر

6094. (8) [3/1721 -బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు వేప్బడిన ఒక ప్కిష  

ఉంచబడింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''ఓ అలా్లహ్(త)! 
నీక్త అత్యంత్ పర యమైన వయకిత న్న నా వద్ద క్త ప్ంప్ప,'' అన్న 
పార రిించారు. అనంత్రం 'అలీ (ర) వచాిరు. ప్ర వకత  (స) 
తో పాట కూర్కిన్న తినాిరు. (తిరిాజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 3/1721)[ ) ضعيف (  9]  - 6095
ْنُت إِذَا َسأَلُْت َرُسْوَل اهلِل صىل  هلل َعْنُه قَاَل: كَُوَعْن عَلِي ٍ رضي ا

ُ  اإِذَ وَ  .ه وسلم أَْعَطاِنْ ياهلل عل  ُ   َسكَت  ِمِذي  ْ ْبَتَدأَِنْ. َرَواهُ الّت ِ اِ
ْيٌب""َحَسٌن غَ  ا َحِدْيٌث َوقَاَل: َهَذ   .ِر

6095. (9) [3/1721 -బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను ఎప్పుడు ఏమ 

అడిగనా ఇచేివారు. ఇంకా నేను మౌనంగా ఉంట్ట, త్వను 
సాయంగా నాక్త ఇచిివేస్తవారు. (తిరిాజి' / 
పా్రమాణికం,  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1721)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 6096
ُر  : قَاَل َرُسوْ وَعْنُه قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَنَا دَا

ِمِذي ُ اهُ َروَ  الِْحْكَمِة وعَلِي ٌ بِاُبَها". ْ :هذا حديث   وقَالَ  . الّت ِ
 .غريب
يْ ا بعضهم هذا  :روى وقَالَ  َل ٍك لحديث َعْن َشِر ْم يَْذكُُرْوا   َو
َنابِِحي ِ َوََل نَْعِرُف َهَذا الَْحِدْيَث فِْيِه   َعْن أََحٍد ِمَن  َعْن الص ُ

ْيٍك    .الث َِقاِت َغْْيَ َشِر

6096. (10) [3/1721- అపరిశోధితం] 
అలీ (ర) కథనం : ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను వివేకాల 

న్నధిన్న, అలీ ఆ న్నధికి దాారం వంటివాడు.'' (తిరిాజి)  
ఇంకా తిరిాజి దీనిన అస్లధారణమైెన హదీస్గా 

పేరొకంటూ, కొందరు దీనిన షరీక్ దావరా ఉలా్లఖంచారని, 
కాని సనాబిహియిీ దావరా పేరొకనల్లదని, అయితే 
దీనిన షరీక్ దావరా తపి, పా్రమాణిక ఉలా్లఖకుల దావరా 
మాకు  తెల్పయదని  పేరొకనానరు.  

 (3/1721) [ ) ضعيف ( 11]  - 6097
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم عَِلي  ا  دَعَا ْن َجاِبٍرقَاَل:عَ و
ائِِف  َم يَوْ  ْنَتَجاهُ فََقاَل الن َاُس: الط َ بِْن   فَا لََقْد َطاَل نَْجَواهُ َمَع ا

ْنَتَجْيُتُه   صىل اهلل عليه وسلم: َل َرُسْوُل اهللِ َقافَ  .َعم ِهِ  "َما ا
َلكِ  ْنَتَجاهُ ن َ َو ْ َرَوا ." اهلَل ا  .ِمِذي ُ هُ الّت ِ

6097. (11) [3/1721- బలహీనం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: 'త్వయిఫ్ రోజు ప్ర వకత  (స) 'అలీన్న 

పల్నపంచారు. అత్న్నతో రహసయంగా మాటిాడారు. 
ప్ర జలు, 'త్న చినాిని క్తమారున్నతో చాలాస్తప్ప 
వరక్త గుసగుసలు జరిపారు,' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  (స) 
అది విన్న, 'నేనత్న్నతో రహసయంగా మాటిాడలేదు, 
అలిాహ్(త) అత్న్నతో రహసయంగా సంభాషించాడు,' 
అన్న అనాిరు.  (తిరిాజి')  

 (3/1722)[ ) ضعيف (  12]  - 6098
وسلم   صىل اهلل عليه قَاَل َرُسْوُل اهلل وَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:

: ْسِجِد َغْْيِْي  الْمَ  ْجِنُب ِِفْ َهَذايُ "يَا عَلِي ُ ََل يَِحل ُ َْلََحٍد  لَِعلِي 
ِر بِْن ُصَرٍد:قَاَل عَلِي ُ بِْن الُْمْنِذِر: فَُقلُْت لَِض  .َك"َوَغْْيُ  َما َمْعَّن   َرا

 ُجُنب ا َغْْيِْي ََل يَِحل ُ ِْلََحٍد يَْسَتْطِرقُهُ  َهَذا الَْحِدْيِث؟ قَاَل:
َك. ِمِذي ُ َوقَاَل: َوَغْْيُ ْ يْ غَ ا َحِدْيٌث َحَسٌن َهَذ  َرَواهُ الّت ِ   ٌب ِر

6098. (12) [3/1722 -బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అలీ (ర)తో, 

''నేను, నీవూ త్ప్ు మరవరికీ అశుద్ధ సి్లతిలో మసా్లద్ 
లోన్నకి ప్ర వేశంచే అనుమతి లేదు. 'అలీ బిన్ మున్జి'ర్, 
'దర్మర్ బిన్ 'సురద ద ను ఈ 'హదీసు' అరిం ఏమట్న్న 
అడిగారు. దాన్నకి  అత్డు, ''నేను, నీవూ [అంటే ప్ర వకత  
(స) 'అలీ (ర)] తపి ఇతరులు అశుదాధ వసిలో మసా్లద్ 
గుండా నడవకూడదు,'' అన్న అరిం, అన్న అనాిరు. 
(తిరిాజి' / పా్రమాణికం,  ఏకోలా్లఖనం) 
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 (3/1722)ضعيف (  [ ) 13]  - 6099

لَْت:  لم  يه وسل  صىل اهلل عبََعَث َرُسْوُل اهللِ  وَعْن أُم ِ َعِطي ََة قَا
ا  لَْت: . َجْيش  ُ عَلِي ٌ قَا فََسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   فِهَْيِ

َيَِنْ   سلم َوُهَوَراِفٌع يََدْيِه يَُقْوُل: و لل ُهم َ ََل ُتِمْتَِنْ َحّت  ُتِر َ "ا
ُ  عَِلي  ا". ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

6099. (13) [3/1722  -బలహీనం] 
ఉమా అతియయ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక సైన్నక 

ప్టాలాన్ని ఎకొడికో ప్ంపారు. అందులో 'అలీ కూడా 
ఉనాిరు. 'అలీ (ర) వళ్ళుపోయిన త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స) 
చేత్ర లతిూ , ''ఓ అలిాహ్! 'అలీ (ర) వచేివరక్త నాక్త 
మరణం ప్ర సాదించక్త,''  అన్న  పార రిించారు. (తిరిాజి') 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం     ا
 (3/1722)[ ) ضعيف (  14]  - 6100

لَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل   َعْن أُم ِ َسلََمَة قَا
ِفٌق َوََل يُْبِغُض  ُ  ُه ُمْؤِمٌن". َرَواهُ أَْحَمُد وَ يُِحب ُ عَِلي  ا ُمَنا ِمِذي  ْ الّت ِ

ْيٌب إِْسَناد ا   َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر
6100. (14) [3/1722 -బలహీనం] 
ఉమా సలమహ్ (ర)కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''కప్టాచారులు 'అలీ (ర)ను ప్రర మంచరు. విశ్వాసులు 
'అలీతో శత్రు త్ాం వహంచరు.'' (అ'హాద్, తిరిాజి' / 
పా్రమాణికం,  ఆధారాలు  - ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1722)[ ) ضعيف (  15]  - 6101
لَْت: قَالَ   صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن َسب َ  ُل اهللِ وْ ُس رَ  وَعْنَها قَا

". َرَواهُ أَْحَمُد    عَِلي  ا فََقْد َسب ََِنْ
6101. (15) [3/1722 -బలహీనం] 
ఉమా సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'అలీ (ర) ను తిటేినవాడు ననుి తిటేినటే్ట.'' 18 

(అ'హాద్) 
 (3/1722) [ ) ضعيف ( 16]  - 6102
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:عَِل  وَعْن 
َ "فِْيَك َمثٌَل  وسلم:  ُه   َحّت  بََهُتْوا بَْغَضْتُه الَْيُهْودُ ِمْن ِعْيََس أ أُم َ

 

18) వివరణ-6101: అంట్ట 'అలీ (ర)ను దూషించినవాడు, 

ప్ర వకత  (స)ను దూషించినటే్ట. 

لْمَْْنِلَِة ال َِِتْ لَْيَسْت لَهُ  أَْنَزلُْوهُ بِ الن ََصاَرى َحّت   َوأَحب َْتهُ  . ثُم َ  "ا
ُظَِنْ بَِما لَْيَس ِِفْ ِلُك ِِفْ يَهْ  :قَالَ  ِ  َرُجََلِن: ُمِحب ٌ ُمْفِرٌط يَُقر 

   .َشَنآِنْ َعىل أَْن يَْبَهتَن. َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْبِغٌض يَْحِملُُه 
6102. (16) [3/1722- బలహీనం]   
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నీకూ 'ఈసా 

(అ) క్త ఒకొ పోల్నక ఉంది. యూదులు 'ఈసా (అ) ప్టి్ 
శత్ త్ాం వహంచారు. చివరికి అత్న్న త్లి్నపై వయభచార 
అప్న్నంద్ మోపారు. కైీసూ వులు 'ఈసా (అ) ప్రర మలో 
హదుద మీరి ప్ర వరిత ంచారు.'' అనంత్రం అనాిరు: 'అలీ 
(ర) విషయంలో రండు వరా్మలు నాశనం అవుత్వయి. 
ఒకటి హదుద లు మీరి అతనిన (ర) ప్రర మంచేవారిది. రండ 
వ్ది అతనిన (ర)  అప్న్నంద్లక్త గురిచేస్తవారిది,'' 19 
(అ'హాద్) 

 (3/1723)[ ) ضعيف (  17]  - 6103
اِء بِْن  ِن أَْرقََم أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  عَاِزِب َوَزْيِد بْ  وَعن الَْْبَ

"أَلَْسُتْم  ْيِر ُخم َ أََخَذ بَِيٍد عَلِي ٍ فََقاَل:عليه وسلم لَم َا نََزَل ِبَغدِ 
ْ  َن َتْعلَُموْ  لُْمْؤِمِنْْيَ ِمْن أَْنِفِسِهْم؟"أَن ِ لُْوا:   أَْوىل بِا  قَاَل: .بىََل  قَا

ىَل "أَلَْسُتْم َتْعلَمُ  ْ أَْو كُل ِ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه؟" ْوَن أَن ِ لُْوا: بِ  .بَىَل  قَا
لل ُهم َ مَ  قَاَل: َ لل ُهم َ َواِل َمْن وَ  .ْوََلهُ فَْعلِي ٌ َمْوََلهُ ْن كُْنُت مَ "ا َ  هُ ََل اا

لَِك "َوعَادَ َمْن عَادَاهُ  ْبَن  .. فَلَِقَيُه ُعَمُر بَْعَد ذَ فََقاَل لَُه: َهِنْيئ ا يَا ا
لٍِب أَْصَبْحَت َوأَْمَسْيَت أِ  ىَل كُل ِ ُمْؤِمٌن َوُمْؤِمَنٍة. رَواهُ  ِبْ َطا َمْو

 .أَْحَمُد 
6103. (17) [3/1723- బలహీనం]  
బర్మఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ మరియు 'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ల 

కథనం: ప్ర వకత  (స) చివరి 'హజ్జ ్ నుండి తిరిగ వస్తూ , 
'గదీరి 'ఖుమమ పార ంత్ంలో దిగారు. ప్ర వకత  (స) 'అలీ (ర) 
చేయిప్టేకొన్న, 'విశ్వాసులంద్రికీ నేను వారి పార ణ్యల 
కంట్ట, తీపగల వాడిన్నకానా?' అన్న అనాిరు. 
అనుచరులు, 'అవును,' అన్న అనాిరు. మళ్ళు ప్ర వకత  
(స), ''విశ్వాసులంద్రికీ నేను వారి పార ణ్యలకంట్ట, 
తీపగలవాడిన్న కానా?'' అన్న అనాిరు. అనుచరులు 

 

19) వివరణ-6102: రవాఫి'ద్, షియా' తెగవారు. 'అలీ 

(ర) ప్రర మలో హదుద లుమీరి ప్ర వరిత ంచారు. చివరికి అతనికి 

(ర)  ప్ర వకత లపై కూడా పార ధానయత్ ఇచాిరు. ఇట 

'ఖారిజీలు 'అలీ (ర) శత్రు తాంలో హదుు లుమీరి 

ప్ర వరిత ంచి అతనిని (ర)   అనేక న్నంద్లక్త గురిచేసారు. 
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మళ్ళు, 'అవును,' అన్న అనాిరు. అనంత్రం ప్ర వకత  (స), 
'ఓ అలిాహ్(త)! నాక్త మత్రు డు 'అలీకీ మత్రు డే, ఓ 
'అలిాహ్(త)! 'అలీన్న ప్రర మంచే వారిన్న నువుా ప్రర మంచు,' 
'అలీన్న శత్రు వుగా భావించేవాడిన్న నువుా శత్రు వుగా 
భావించు. ఆ త్ర్మాత్ 'ఉమర్ (ర), 'అలీన్న కల్నసారు. 
ఇంకా, ''ఓ 'అలీ బిన్ అబీ 'త్వల్నబ్! నీక్త శుభం కలుగు 

గాక! నీవు ఎలిప్పుడూ విశ్వాస స్త్ూ ీ ప్పరుషులక్త 
మత్రు డవూ, పర యమైనవాడవూనూ,'' అని అనానరు. 
(అ'హాద్)  

 ( 3/1723)[ ) صحيح ( 18]  - 6104
ْيَدةَ قَاَل:وَعْن  فََقاَل َرُسْوُل   .َخَطَب أَِِبْ بَْكٍر َوُعَمُر فَاِطَمةَ  بَُر

ةٌ " ثُم ض َخَطَبَها عَلِي ٌ   عليه وسلم: "إِن ََها َصِغْْيَ اهلِل صىل اهلل
 .ن ََساِئِ ُ فََزو ََجَها ِمْنُه. َرَواهُ ال 

6104. (18) [3/1723 -దృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: అబూ బకర్, 'ఉమర్ (ర) లు 

ఫాతిమహ్తో న్నకాహ్క్త సందేశం ప్ంపారు. ప్ర వకత  (స) 
ఫాతిమహ్ ఇంకా చినిపలి అన్న సమాధానం ఇచాిరు. 
అనంత్రం 'అలీ (ర) ఫాతిమహ్తో న్నకాహ్ సందేశం 
ప్ంపారు. ప్ర వకత  (స) 'అలీకి ఇచిి ఫాతిమహ్ వివాహం 
చేస్లవేసారు. (నసాయి) 

 (3/1723) [ ) ضعيف ( 19]  - 6105
ِن َعب َاٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْب ا ْن وعَ 

 ِ ِمِذي ُ وقَاْْلَبَْواِب إَِل َ بَاَب عَِل  أََمَرِبَسد  ْ . َرَواهُ الّت ِ اَل: َهَذا  ي ٍ
ْيٌب    .َحِدْيٌث َغِر

6105. (19) [3/1723- బలహీనం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మసా్లద్లోన్న 

'అలీ (ర) త్లుప్ప త్ప్ు, ఇత్రులంద్రి ఇళు 
త్లుప్పలను మూయించారు.20 (తిరిాజి'/ఏకోలా్లఖనం) 

 

20) వివరణ-6105: కొంద్రు అనుచరుల ఇళు దాార్మలు 

మసా్లద నబవీలోప్ల ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) వారిన్న, 'లోప్ల 

ఉని త్లుప్పలను మూస్లవేయమన్న,' ఆదేశంచారు. 

అప్రిశుద్ధ  స్త్ూ ీ ప్పరుషులు ప్ర వేశంచక్తండా ఉండాలన్న 

అలా చేసారు. ప్ర వకత  (స) 'అలీన్న మాత్ు ం లోప్ల ఉని 

ఇంటి త్లుప్పలను తెరచి ఉంచుకోవచిన్న 

అనుమతించారు. కాన్న చివరి సమయంలో అబూ బకర్ 

 (3/1723) [ ) ضعيف ( 20]  - 6106
كَانَْت ِلْ َمْْنِلٌَة ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   لِي ٍ قَاَل: عَوَعْن 

ِتْيِه بِأَْعىَل َسَحٍرفَأَقُْولُ  وسلم لَْم َتُكْن   : ِْلََحٍد ِمَن الَْخََلئِِق آ
 َ ْنَصَرفُْت إِىَل أَْهلِْي َوإَِل َ  س َ ل ا ُم عَلَْيَك َيا نَِب َ اهلِل فَإِْن َتَنْحَنَح اِ َل َ

 .ُت عَلَْيِه. َرَواهُ الن ََساِئِ ُ دََخلْ 
6106. (20) [3/1723 -బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ద  నాక్తని పార ధానయత్ 

మరవరికీ ఉండేది కాదు. నేను ఉద్యం కాగానే ప్ర వకత  (స) 
వద్ద క్త వళ్ళు సలామ్ చేస్తవాడిన్న, ఒకవేళ ప్ర వకత  (స) నా 
సలామ్ విన్న ద్గాతే తిరిగ వళ్ళుపోయ్యవాడిన్న, లేకపోతే 
ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళు కూరుినేవాడిన్న. (నసాయి) 

 (3/1724)[ ) ضعيف (  21]  - 6107
ِكي ا فََمر َ ِِبْ َرُسْوُل ا وَعْنُه قَاَل: اهلل عليه   ىلص  هللِ كُْنُت َشا

لل ُهم َ إِْن كَاَن أََجلِْي قَْد َحَضَرفَأَِرْحَِنْ َوإِْن   وسلم َوأَنَا أَقُْوُل:  َ ا
 ْ ِ ا فَاْرفَْعَِنْ َوإِْن كَاَن َبََلء  فََصْب  ر  ِنْ. فََقاَل َرُسْوُل اهلل كَاَن ُمَتأَخ ِ

َربَُه َض فَ اَل فَأَعَادَ عَلَْيِه َما قَ "كَْيَف قُلَْت؟" صىل اهلل عليه وسلم:
لل ُهم َ عَافِِه  بِِرْجلِِه وقَاَل: َ اِوْي قَاَل:-أَْو اِْشِفِه  -"ا فََما  "َشك َ الر َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن   ُت َوْجِعْي بَْعُد.ْشَتَكيْ ا ْ َرَواهُ الّت ِ
  .َصِحْيٌح 

6107. (21) [3/1724 -బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: నేను ఆనారోగయంగా ఉనాిను, ప్ర వకత  

(స) నా ప్ర కొ నుండి వళ్ళత్రనాిరు. అప్పుడు నేను, ''ఓ 
అలిాహ్(త)! ఒకవేళ నా మరణ సమయం వచిిఉంట్ట, 
నాక్త మరణం ప్ర సాదించి శ్వంతి సుఖాలను ప్ర సాదించు, 
ఒకవేళ మరణంలో ఆలసయం ఉంట్ట, సుఖమయ జీవిత్ం 
ప్ర సాదించు, ఒకవేళ ఇది ప్రీక్ష అయితే ఓరూు 
సహనాలను ప్ర సాదించు,'' అన్న పార రిిసుూ నాిను. అది 
విన్న, ప్ర వకత  (స), ''నువుా ఏమన్న ప్లుక్తత్రనాివు?'' 
అన్న అనాిరు. నేను ఆ ప్దాలను మళ్ళు వలి్నంచాను. 
ప్ర వకత  (స) అది విన్న, త్న కాల్నతో త్నుితూ, 'జాగర త్ూ !' 
అన్న చెపు, ''ఓ అలిాహ్(త)! ఇత్న్నకి కేషమాన్ని 
ప్ర సాదించు, లేదా ఇత్న్నకి ఆరోగయం ప్ర సాదించు,'' అన్న 

 

(ర) దాారం త్ప్ు మరవరి దాారం తెరచి ఉంచకూడద్న్న 

ప్ర వచించారు. (దీన్ని బు'ఖారీ, ముసి్లమ్ కూడా 

ప్రర్కొనాిరు) 
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పార రిించారు. ఆ త్రువాత్ నేనప్పుడూ ఆ విధంగా 
అనారోగాయన్నకి గురికాలేదు. (తిరిాజి' / పామాణికం, 
దృఢం) 

===== 
ْ َباُب َمَناقِِب الَْعَشَرِة    - 9  َرِضَي اهلُل َعهْْنُ

9. శుభవారత  పందిన ప్దిమంది సహచరులు 
(ర.అన్హ ంల) విశేషాలు 

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ     మొదటి విభాగం  ُل  ا
 ( 3/1725)[ ) صحيح (  1]  - 6108

ق ُ بَِهَذا اْْلَْمِر ِمْن  َعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َما أََحٌد أَحَ 
َ َرُسْوُل اهلل صىل اهللَهُؤََلِء الن ََفِر ال َذِ  عليه وسلم َوُهَو   ْيَن ُتُوِف ِ

ْ َراٍض فََسّم  عَِلي  ا َوُعثَْما ا َوَعْبَد  ز ُ ل  َواَن َعهْْنُ بَْْيَ َوَطلَْحَة َوَسْعد 
ْحمِن. رَواهُ الُْبَخاِري ُ     .الر َ

6108. (1) [3/1725 -దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఖిలాఫత్క్త అంట్ట ప్రిపాలనక్త 

వీరికంట్ట అధికంగా హక్తొగల వారవరూ లేరు. ప్ర వకత  
(స) మరణ్ణంచినప్పడు వీరిప్టి్ సంత్ పూ గా, సంతోషంగా 
ఉనాిరు. వారు, 'అలీ (ర), 'ఉస్తమన్ (ర), 'జుబైర్ (ర), 
'తల్'హా (ర), స'అద్ (ర) మరియు 'అబ్దు రర 'హామన్. 
(బు'ఖారీ) 

 ( 3/1725) [ ) صحيح ( 2]  - 6109
ءَ  َوَعْن قَْيِس بِْن َحاِزٍم قَاَل:  َوََق بَِها َرأَْيُت يََد َطلَْحَة َشَل َ

ِب َ صىل ا ُ ْل ا رَواهُ  هلل عليه وسلم يَْوَم أُُحٍد.الن َ    .ُبَخاِري 
6109. (2) [3/1725- దృఢం] 
ఖైస్ బిన్ అబీ 'హా'జిమ్ (ర) కథనం: నేను 'త'లా్ల (ర) 

చేయి లేకపోవట్ం చూసాను. దాన్నకి కారణం ఆ చేతితో 
అత్ను ఉ'హుద్ పోర్మట్ంలో ప్ర వకత  (స)ను రకిష ంచారు. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1725)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  3]  - 6110
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: :لَ اقَاِبرٍ جَ َوَعْن  "َمْن يَأْتِْيَِنْ  قَاَل الن َ
:  ؟" يَْوَم اْْلَْحَزاِب   الَْقْوِم  بَِخْْبِ  بَْْيُ ِب ُ صىل  قَاَل الز ُ أَنَا فََقاَل الن َ

" اهلل عليه وسلم : "إِن َ لِكُل ِ نَِب ٍ  بَْْيُ ِري ض الز ُ ِري  ا َوَحَوا  َحَوا
 . ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

6110. (3) [3/1725- ఏకీభవితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అ'హ్'జ్జబ్ పోర్మట్ం 
సంద్రభంగా, ''అవిశ్వాసుల రహసాయలను గురించిన 
సమాచారం ఎవరు తీసుక్తవసాూ రు?'' అన్న అనాిరు. 
అందుక్త 'జుబైర్ (ర), 'నేను తీసుక్తవసాూ ను,' అన్న 
అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ప్ర తి ప్ర వకత క్త 
సహాయక్తలు ఉంటారు. నా సహాయక్తలు 'జుబై్నర్ (ర),' 
అన్న అనాిరు. 21 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1725) عَلَْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق  4]  - 6111
بَْْيِقَاَل:    "َمْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن الز ُ

ْيَظَة فََيأْتِْيَِنْ بَِخَْبِِهْم يَ  نْ فَ  ؟"أِِْتْ بََِنْ قَُر ُت فَلَم َا َرَجْعُت قْ لَ َط ا
ْيِه فََقاَل: أَِِبْ   "فََداَك  َجَمَع ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَبََو

 .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  َوأُم ِْي". 
6111. (4) [3/1725- ఏకీభవితం] 
'జుబై్నర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), '' బనూ ఖురై''జహ్ 

గురించిన సమాచారం ఎవరు తెసాూ రు,'' అన్న అనాిరు. 
అనంత్రం నేను వళ్ళు సమాచారం తీసుక్తవచాిను. 
ప్ర వకత  (స) సంతోషంతో, ''నా త్లి్నద్ండుర లు నీ కోసం 
త్వయగం కాను'' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 

21) వివరణ-6110: ఇసిామ్ శత్రు వులిోన్న ఖురైషీలు, 

ఇత్రులు కలస్ల ప్ర వకత  (స)తో యుద్ధ ం చేయటాన్నకి 

వచాిరు. అందువలినే దీన్ని ''అ'హ్'జ్జబ్ యుదధ ం'' 

అన్న అంటారు. ఈ యుద్ధ ంలో ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 

సహాయంతో రక్షణకోసం మదీనహ్ చుటేూ కంద్కం 

త్ు విాంచారు. అందువలి దీన్ని ''కందకయుదధ ం'' అన్న 

కూడా అంటారు. శత్రు సైనాయలు ఇంచుమంచు నల 

రోజుల వరక్త చుటేముటేి ఉనానయి. చివరికి 

అలిాహ్(త) దైవదూత్ల సైనాయలను అవత్రింప్జేసాడు. 

ఇంకా ఎటవంటి తీవ్ర మైన త్రఫాన్ ప్ంపాడంట్ట 

శత్రు వుల షామయ్యనాలు ధాంసం అయ్యయయి. వారి 

సామానినీి చింద్రవంద్ర అయిపోయ్యయి. 

షామయ్యనాలక్త న్నప్పు అంటక్తంది. శత్రు సైనాయలు 

ర్మతిు కి ర్మతిు  భయంతో పారిపోయ్యయి. ఈ రోజులిో 

ప్రిసి్లతి చాలా ఆంద్రళనకరంగా ఉండేది. శత్రు  

సమాచారం లభంచట్ం అసాధయంగా ఉండేది. అందువలిే 

'జుబై్నర్ (ర) ఇంత్టి ప్ర మాద్కర ప్రిసి్లతిలోనూ ఆ 

బ్బధయత్ను త్నపై వేసుక్తనాిరు. ఫల్నత్ంగా ప్ర వకత  (స) 

అత్న్ని త్న సహాయక్తడి సిానం ఇచిి సత్ొరించారు. 
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 (3/1725)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  5]  - 6112

وسلم  عليه ِب َ صىل اهللَما َسِمْعُت الن َ  َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل:
ْيهِ عَ مَ جَ  ْ َسِمْعُتُه يَُقْوُل يَْوَم  أَبََو لٍِك فَإِن ِ ِْلََحٍد إَِل َ لَِسْعِد بِْن َما

ْرم فََداَك أَِِبْ َوأُم ِْي أُُحٍد:   .. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ ""يَا َسْعُد اِ
6112. (5) [3/1725 -ఏకీభవితం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) స'అద్ బిన్ మాల్నక్క్త 

త్ప్ు మరవరి కోసమూ నా త్లి్నద్ండుర లు నీకోసం 
త్వయగంకాను అన్న అనలేదు. అనంత్రం ఉ'హుద్ యుద్ధ ం 
నాడు ప్ర వకత  (స)ను, ''ఓ స'అద్! బ్బణం వదులు, నీ కోసం 
నా త్లి్నద్ండుర లు త్వయగం కాను'' అన్న అనట్ం 
వినాిను.22  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1726)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  6]  - 6113
ُل الَْعَرِب َرََم بَِسْهٍم ِِفْ  بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل:  دِ َسعْ   َعْن وَ  ْ َْلَو َ  إِن ِ

   .َفٌق عَلَْيهِ َسِبْيِل اهلِل. ُمت َ 
6113. (6) [3/1726- ఏకీభవితం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర): ''దైవమారాంలో బ్బణం 

వద్ల్నన, అరబుాలిోన్న మొటే్మొద్టి వయకిత న్న నేను,'' 
అన్న అనాిరు. 23  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1726)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 7]  - 6114
لَْت: َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َسِهرَ  َوَعْن عَائَِشَة قَا

"إِذْ   الَْمِدْيَنَة لَْيلَُة فََقاَل:"لَْيَت َرُجَل   َمْقَدَمهُ  ا يَْحُرُسَِنْ لِح  َصا
"َما  أَنَا َسْعٌد قَاَل: قَاَل: َهَذا؟" "َمْن  َل:فََقا ََلٍح َسِمْعَنا َصْوَت َس 

ْوِل اهلِل صىل اهلل  َوقََع ِِفْ نَْفِسْي َخْوٌف َعىَل َرُس  قَاَل: َجاَء ِبك؟"
أَْحُرُسُه فََدعَا لَُه َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   عليه وسلم فَِجْئُت 

 .وسلم ثُم َ نَاَم 
 

22) ఈ అద్ షేం స'అద్ బిన్ మాల్నక్తో పాట 'జుబై్నర్క్త 

కూడా లభంచింది. అయితే 'అలీ (ర)క్త ఈ విషయం 

తెల్నయక్తండా ఉండవచుి. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

23) వివరణ-6113: ఇది 1వ్ హజీర లో జరిగన సంఘట్న, 

ప్ర వకత  (స) అబూ 'ఉబై్నద్హ్ బిన్ అల్ 'హారిస్' 

నేత్ త్ాంలో 60 మందితో కూడిన ఒక సైనాయన్ని అబూ 

సుఫియ్యన్ బిన్ 'హరాద్, అత్న్న అవిశ్వాస మత్రు లతో 

పోర్మడటాన్నకి ప్ంపారు. యుద్ధ ం జరగలేదు. అయితే 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ శత్రు వులవైప్ప బ్బణం వదిలారు. 

ఇది అవిశ్వాసులపై వద్ల్నన ముసి్లముల మొటే్మొద్టి 

బ్బణం.  

6114. (7) [3/1726 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక పోర్మట్ం నుండి 

తిరిగ వచిిన త్ర్మాత్ ర్మతిు  న్నద్ర పోలేదు, ఇంకా, 
'ఎవరైనా మంచి వయకిత  ఈ ర్మతిు  నాక్త కాప్లా ఉంట్ట, 
బ్బగుండు,' అన్న అనాిరు. అకసాాత్రూ గా మేము 
ఆయుధాల శబద ం వినాిము. ప్ర వకత  (స) అది విన్న, 
'ఎవరు?' అన్న అనాిరు. స'అద్ (ర), 'నేను,' అనాిరు. 
'నీవందుక్త వచాివు,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి అత్డు, 
''మీ గురించి నా మనసులో భయం కల్నగంది. అందువలి 
నేను వచాిను, మీక్త కాప్లా ఉందామన్న,'' అన్న 
అనాిరు. అది విని ప్ర వకత  (స) సఅద్ను దీవించారు. ఆ 
త్రువాత్ న్నద్ర పోయ్యరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1726)ِه ( يْ َفٌق عَلَ ُمت َ  )[  8]  - 6115
"لِكُل ِ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

ٍة أَمِ  اِح. ُمت ََفٌق   .ْْيٌ أُم َ ِة أَبُْو عَُبْيَدةَ بُْن الَْجر َ َوأَِمْْيُ َهِذهِ اْْلُم َ
  .عَلَْيهِ 

6115. (8) [3/1726- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర తి అనుచర 

సమాజాన్నకి ఒక సత్యసంధుడు (అమీన్) ఉంటాడు. ఈ 
అనుచర సమాజపు అమీన్, అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ 
జరార 'హ్.''  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 ( 3/1726)[ ) صحيح (  9]  - 6116
ْبِن أَِِبْ ُملَيْ  َ َكَة قَاَل: َسِمعُت عَائَِش َوَعِن ا َن  اَة َوُسِئلَْت: َمْن ك

لَْت: ُسْوُل اهللِ رَ   صىل اهلل عليه وسلم ُمْسَتْخِلف ا لَِو اْسَتْخلََفُه؟ قَا
لَْت: ُعمَ  أَبُْو بَْكٍر. فَِقْيَل: ثُم َ َمْن  قِْيَل: َمْن   ُر.بَْعَد أَِِبْ بَْكٍر؟ قَا

لَْت: أَبُْو عَُبْيَد  اِح. َرَواهُ ُمْسِلٌم بَْعَد ُعَمَر؟ قَا    .ةَ بُْن الَْجر َ
6116. (9) [3/1726- దృఢం] 
ఇబుి ములైకహ్ (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ (ర) 

దాార్మ ఇలా వినాిను, ఆమను, 'ఒకవేళ ప్ర వకత  (స) 
'ఖిలాఫత్ కోసం ఎవరినైనా ప్ర సాూ వించద్ల్నస్తూ , ఎవరిన్న 
ప్ర సాూ విసాూ రు?' అన్న ప్ర శించట్ం జరిగంది. 'ఆయి'షహ్ 
(ర), 'అబూ బకర్ను 'ఖలీఫాగా న్నయమంచేవారు,' అన్న 
సమాధానం ఇచాిరు. మళ్ళు ఆమను, 'ఆ త్రువాత్ 
ఎవరిన్న?' అన్న అడగాా, 'ఆయి'షహ్ (ర) ' 'ఉమర్ (ర)ను,' 
అన్న సమాధానం ఇచాిరు. మళ్ళు, 'ఆ త్రువాత్,' అన్న 
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అడగాా 'ఆయి'షహ్ (ర) అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ జరార 'హ,' 
అన్న సమాధానం  ఇచాిరు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1726)[ ) صحيح (  10]  - 6117
َ ْن عَ و  َرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َعىَل يْ رَ ِِبْ هُ  أ

بَْْيُ  ُعثَْماُن َوعَلِي ٌ َوَطلَْحُة َوالز ُ ِحَراٍء ُهَو َوأَبُْو بَْكٍر َوُعَمُر وَ 
ْخَرةُ فََقاَل َرُسْوُل اهللِ  كَِت الص َ  صىل اهلل عليه وسلم:  فََتَحر َ

ُ فََما عَلَْيَك إِ  َ  نَ َل َ "اِْهَدأ ْيٌق أَْو َشِهْيٌد". َوَزادَ بَْعُضُهْم:   وْ ِب ٌ أ ِ ِصد 
لَْم يَْذكُْر عَِل   .ي  ا. َرَواهُ ُمْسِلٌم  َوَسْعُد بُْن أَِِبْ َوق َاٍص َو

6117. (10) [3/1726 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), అబూ బకర్, 

'ఉమర్, 'ఉసాాన్, 'అలీ, 'త్ల్'హా, మరియు 'జుబై్నర్ (ర. 
అనుు మ్) లతో హిరాఅ' గుటట పై న్నలబడి ఉనాిరు. 
అకసాా త్రూ గా అది కంపంచసాగంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'ఓ హరాఅ' కొండ! ఆగపో, నీపై ప్ర వకత  (స), సత్య 
వంత్రడు, అమరవీరులు త్ప్ు మరవరూ లేరు,' అన్న 
అనాిరు. కొంద్రు ఉలిేఖక్తలు స'అద్ బిన్ అబీ 
వఖాా'స్ను ప్రర్కొనాిరు. 'అలీ (ర)ను ప్ర సాూ వించలేదు,' 
అని అభిపా్రయ పడా్డరు.24  (ముసి్లమ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ్ విభాగం   ا
 (3/1726) [ ) صحيح ( 11]  - 6118

ْحمِن بِْن َعْوٍف أَن َ الن َِب َ صىل  اهلل عليه وسلم  َعْن َعْبِد الر َ
َجن َِة َوُعثَْماُن ِِف الَْجن َِة َوعَلِي ٌ  ْل ا ُر ِِف َوُعمَ  قَاَل: "أَبُْو بَْكٍر ِِف الَْجن َةِ 

بَ  ْحَمِن بُْن  ِِف الَْجن َِة َوَطلَْحُة ِِف الَْجن َِة َوالز ُ ْْيُ ِِف الَْجن َِة َوَعْبُد الر َ
ق َاٍص ِِف الَْجن َِة َوَسِعْيُد بُْن َزْيٍد  َعْوٍف ِِف الَْجن َِة َوَسْعُد بُْن أَِِبْ وَ 

اِح ِِف الَْجن َةِ  وْ َوأَبُ  ن َةِ ِِف الَْج  ِمِذي ُ  "عَُبْيَدةَ بُْن الَْجر َ ْ  . َرَواهُ الّت ِ
6118. (11) [3/1726 -దృఢం]  
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అబూ బకర్ (ర) సారావాసులు, 'ఉమర్ (ర) 
సారావాసులు, 'ఉస్తమన్ (ర) సారావాసులు, 'అలీ (ర) 
సారావాసులు, 'తల్'హా (ర) సారావాసులు, 'జుబైర్ (ర) 

 

24) వివరణ-6117: ప్ర వకత  అంట్ట, ప్ర వకత  (స), స్లదీద ఖ్ అంట్ట 

అబూ బకర్ (ర), షహీద్ లు అంటే, 'ఉమర్, 'ఉస్తమన్, 

'అలీ, 'తల్'హా, 'జుబైర్లు.  

సారావాసులు, 'అబ్దు రర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) సారా 
వాసులు, స'అద్ బిన్ అబీ వ్ఖాా'స్ (ర) సారావాసులు, 
స'యీద్ బిన్ 'జైద్ సారావాసులు, అబూ 'ఉబైదహ్ 
బిన్  జరార 'హ్ (ర) సారావాసులు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1727) [ ) صحيح ( 12 ] - 6119
بُْن َماَجُه َعْن َسِعْيِد بِْن َزْيٍد    َوَرَواهُ ا

6119. (12) [3/1727- దృఢం] 
ఇబ్ని మాజహ్ ఈ 'హదీసు'ను స'యీద్ బిన్ 'జైద్ 

దాార్మ ఉలిేఖించారు. 
 (3/1727)دراسته (  [ ) لم تتم 13]  - 6120

ِب َ ص  ِِتْ  م عليه وسل  اهللىلوَعْن أَنٍَس أَن َ الن َ قَاَل: "أَْرَحَم أُم َ
ُهْم ِِف أَْمِر اهلِل ُعَمُر َوأَْص  ِِتْ أَبُْو بَْكٍر َوأََشد ُ َدقُُهْم َحَياء   بِأُم َ

ْعٍب  ُعثَْماُن َوأَفَْرُضُهْم َزْيُد بُْن ثَاِبٍت َوأَقَْرُؤُهْم أَُِب ُ بُْن كَ
لَْحََلِل َوالَْحَراِم ُمعَ  ِلكُل ِ أُم ٍَة أَِمْْيٌ  وَ  ُن َجَبٍل اذُ بْ َوأَعْلَُمُهْم بِا

ِة أَبُْو عَُبْيَدةَ بُْن الَْجَراِح" َرَواهُ  أَْحَمُد   َوأَِمْْيُ َهِذهِ اْْلُم َ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح  ْ َوَرَوى َمْعَمٍر َعْن   .َوالّت ِ

 ."ْيِه: "َوأَقَْضاُهْم عَلِي ٌ َتادَةَ ُمْرَسَل  َوِف قَ
6120. (13) [3/1727- అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా అనుచర 

సమాజంలో అబూ బకర్ (ర) అంద్రికంట్ట అధికంగా 
అనుచర సమాజంపై దయాళువు. నా అనుచర 
సమాజంపై 'ఉమర్ (ర) ధారిమక వయవహార్మలిో అంద్రి 

కంట్ట కఠినంగా వయవహరించేవారు. నా అనుచర 
సమాజంలో అంద్రికంట్ట అధికంగా సిగ్గు ప్డేవారు 
'ఉసాాన్ (ర), నా అనుచర సమాజంలో అంద్రికంట్ట 
అధికంగా ఆసాిప్ంప్కాల జాానం కల్నగ ఉనివారు 'జైద్ 
బిన్ స్త'బిత్, నా అనుచర సమాజంలో అంద్రికంట్ట 
అధికంగా ప్ఠనజా్జనం కల్నగ ఉనివారు ఉబయ్ బిన్ 
క'అబ్, నా అనుచర సమాజంలో అంద్రికంట్ట అధికంగా 
ధరామధరమజా్జనం గలవారు ము'ఆజ్ బిన్ జబల్, ప్ర తీ 
అనుచర సమాజంలో ఒక సత్యసంధుడు ఉంటాడు. నా 
అనుచర సమాజ సతేసంధుడు -అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ 
జరార 'హ్.'' (అ'హాద్, తిరిాజి' / పా్రమాణికం, దృఢం)  
ఇంకా దీన్ని మ'అమమర్ (ర), ఖత్వద్హ్ దాార్మ 

మురసల్ గా ఉలిేఖించారు. ఇందులో, ''నా అనుచర 
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సమాజంలో అంద్రికంట్ట అధికంగా నాేయానాేయాల 
జాానం గలవారు 'అలీ'' అన్న ఉంది.  

 ( 3/1727)[ ) حسن (  14]  - 6121
بَ وَعِن  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم  ْْيِ قَاَل:الز ُ كَاَن َعىل الن َ
ْخَرةِ ِدْرعَاِن فََنَهَض  أُْحدٍ  ُة َح  فَلَْم يَْسَتِطْع فََقَعَد َطلْ  إِىل الص َ
ْخَرةِ فََسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ّت  ْحَتُه حَ تَ  اْسَتَوى َعىَل الص َ

ِمِذي ُ عليه وسلم يَُقْوُل: "أَْوَجَب َطلْ  ْ    .َحَة". َرَواهُ الّت ِ
6121. (14) [3/1727 -పా్రమాణికం] 
'జుబై్నర్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుద్ధ ం నాడు ప్ర వకత  (స) 

రండు కవచాలు ధరించారు. ప్ర వకత  (స) ఒక బండర్మయిపై 
ఎకొబోయ్యరు. కాన్న కవచాల బరువువలి ఎకొలేక 

పోయ్యరు. అనంత్రం 'త్ల్'హా(ర) కిర ంద్కూరుినాిరు. 
ప్ర వకత  (స) అత్న్నపై ఎకిొ బండర్మయిపై కూరుి నాిరు. 
అనంత్రం ప్ర వకత  (స), '' 'త్ల్'హాక్త సారాం త్ప్ున్నసరి 
అయిపోయింది,'' అనట్ం వినాిను. (తిరిాజి') 

 (3/1727) (  ف[ ) ضعي 15]  - 6122
وَعْن َجاِبٍر قَاَل: نََظَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِىل  

"َمْن أََحب َ أَْن يَْنُظَر إِىل َرُجٍل يَْمِشْي  ِد اهلِل قَاَل:َطلَْحَة بِْن عَُبيْ 
 .  "ْحَبُه فَلَْيْنُظْر إِىل َهَذاقَْد قَََض نَ اْْلَْرِض وَ  َعىَل َوْجهِ 

َي  ِِفْ وَ  هُ أَْن يَْنُظَر إِىل َشِهْيٍد يَْمِشْي َعىَل َوْجِه  ْن مَ ٍة: "ِرَوا َسر َ
ُ  .بِْن عَُبْيِد اهلِل"  اْْلَْرِض فَلَْيْنُظْر إِىل َطلَْحةَ  ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6122. (15) [3/1727 -బలహీనం] 
జాబిర్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 'తల్'హా బిన్ 

'ఉబైదులా్లహ్ (ర)ను చూచి, ''భూమపై త్న వాగాద నం 
పూరిత చేస్ల, సజీవంగా ఉని వయకిత న్న చూడగోరేవారు 
'త్ల్'హాను చూడాల్న.''  
మరో ఉలిేఖనంలో భూమపైనడుసుూ ని అమర వీరుణి్ణ 

చూడ గోరేవారు, '' 'త్ల్'హా బిన్ 'ఉబై్నదులిాహ్ను 
చూడండి,'' అన్న అనాిరు. (తిరిాజి') 

 ( 3/1728) [ ) ضعيف (16]  - 6123
َسِمْعُت أُذَُن َ ِمْن ِِفْ َرُسْوِل اهلِل    َعْنُه قَاَل:هللُ ا َرِضَي لِي ٍ عَْن وعَ 

بَْْيُ َجاَراَي ِِف الَْجن َةِ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "َطلْ  . "َحُة َوالز ُ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث  ْ ْيٌب  َرَواهُ الّت ِ  َغِر

6123. (16) [3/1728 -బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండట్ం 
నా చెవులు వినాియి, '' 'త్'ల్హా మరియు 'జుబై్నర్లు 
సారాంలో  నా మత్రు లు.''  (తిరిాజి' /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1728)[ ) ضعيف (  17]  - 6124
َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص أَن َ 

لل ُهم َ اْشُدْد َرْمَيَتُه َوأَِجْب   يَْوَم ٍذ يَْعَِنْ َمئِ  يَوْ قَالَ  َ أُُحٍد: "ا
ن َِة" "دَْعَوَتهُ     .. َرَواهُ ِِفْ "َشْرِح الس ُ

6124. (17) [3/1728- బలహీనం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాొ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఉ'హుద్ యుద్ధ ం నాడు నా గురించి ఇలా పార రిించారు, 
''ఓ అలిాహ్(త)! ఇత్న్నకి బ్బణవిద్యలో పార వీణయత్ 
ప్ర సాదించు, ఇంకా ఇత్న్న పార రిన స్త్ాకరించు.''(షర్'హు 
సుసనిహ్) 

 (3/1728) ح ([ ) صحي  18]  - 6125
لل ُهم َ   َ وَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ا

ِمِذي ُ اْسَتِجْب لِ  ْ    .َسْعٍد إِذَا دَعَاَك". َرَواهُ الّت ِ
6125. (18) [3/1728 -దృఢం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఓ అలిాహ్(త)! స'అద్ న్ననుి పార రిిస్తూ , త్ప్ు 
క్తండా స్త్ాకరించు.''  (తిరిాజి') 

 (3/1728)[ ) صحيح (  19]  - 6126
ُل اهلِل صىل اهلل  ُسوْ رَ اهلُل َعْنُه قَاَل: َما َجَمَع  ي ٍ َرِضَي وَعْن عَِل 

ْرِم فََداَك  يل ع ُه إَِل َ لَِسْعٍد قَاَل لَُه يَْوَم أُُحٍد: "اِ ه وسلم أَبَاهُ َوأُم َ
ْ َوأُم ِ  ْرِم أَي َُها الُْغََلُم الَْحَزو َ  .ْي"أَِِب . َرَواهُ  "رُ َوقَاَل لَُه: "اِ
ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ

6126. (19) [3/1728- దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఎవరి గురించీ ''నా త్లి్న 

ద్ండుర లు నీ కోసం త్వయగం కాను,'' అన్న అనలేదు. కేవలం 
స'అద్ గ్గరించి మాతు మే. ఉ'హుద్ నాడు, ''బ్బణం 
వదులు, నీపై నా త్లి్నద్ండుర లు త్వయగంకాను,'' అన్న 
అనాిరు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) స'అద్ను ఉదేద శంచి, 
''బ్బణ్యలు వదులుతూ ఉండు, ఓ ద్ ఢమైన 
యువక్తడా!''  అన్న కూడా  అనాిరు.  

 (3/1728)[ ) صحيح (  20]  - 6127
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ِب ُ صىل اهلل ع وَعْن َجاِبٍر قَاَل: ليه أَقَْبَل َسْعٌد فََقاَل الن َ

ِمِذي ُ َوقَاَل:   وسلم: ْ لَُه". َرَواهُ الّت ِ "َهَذا َخاِلْ فَلُْْيِِنْ اِْمَرٌؤ َخاَ
 َ ُ اَن َسْعٌد ِمْن بََِنْ ُزْهَرةَ َوكَانَ ك ِب ِ صىل اهللْت أ عليه وسلم   م ُ الن َ

فَِلَذلَِك قَاَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "َهَذا   .ِمْن بََِنْ ُزْهَرةَ 
" بََدَل "فَلُْْيِِنْ"" َوِِف "الَْمَصاِبْيِح  َخاِلْ".   .: "فَلُْيْكِرَمن َ

6127. (20) [3/1728- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: స'అద్ వచాిరు. ర్మగానే ప్ర వకత  (స) 

వీరు నా మామయయగారు. ఎవరైనా ఇత్న్నవంటి త్న 
మామ యయను  చూపంచమనండి.  (తిరిాజి')  
స'అద్ బనీ 'జుహ్రహ్ తెగకు చెందిన వారు. ప్ర వ్కత  

(స) తలాిగారు కూడా బనీ 'జుహ్రహ్ తెగకు 
చందినవారే. అందు వలిే ప్ర వకత  (స) అత్న్ని, ''ఇత్ను నా 
మామయయగారు,'' అన్న అనాిరు.  

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ్ విభాగం    ا
 (3/1729)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  21]  - 6128

ْعَد بَْن أَِِبْ َوق َاٍص يَُقْوُل:  ُت َس َسِمعْ  َعْن قَْيِس بِْن َحاِزٍم قَاَل:
ُل َرُجٍل ِمَن الَْعَرِب َرََم بَِس  ْ َْلَو َ َ إِن ِ َنا  ْيتُ ْهٍم ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوَرأ

َ   .صىل اهلل عليه وسلم نَْغُزْو َمَع َرُسْوِل اهللِ  َوَما لََنا َطَعاٌم إَِل 
ُمرِ  اةُ  ُدنَا لََيَضُع كَمَ َوإِْن كَاَن أَحَ  .الُْحْبلَُة َوَوَرُق الس َ ا َتَضُع الش َ

رُ  لَُه َخلٌْط ثُم َ أَْصَبَحْت بَُنْو أََسٍد ُتَعز ِ   لََقْد  .ِنْ َعىَل اْْلِْسََلِم َما
َ ُت إِذَا وَ ِخبْ  لُْوا: ََل يَْحِسُن   .ْوا َوَشْوا بِِه إِىل ُعَمرَ نُ اَضَل َعَملِْي َوك َوقَا

 يَُصل ِْي. 
6128. (21) [3/1729 -ఏకీభవితం] 
ఖైస్ బిన్ 'హా'జిమ్ (ర) కథనం: స'అద్ బిన్ అబీ 

వఖాా'స్ ఇలా ప్ర సాూ విస్తూ  ఉండట్ం నేను వినాిను. 
''అలా్లహ్ (త) మారాంలో మొటే్మొద్టి బ్బణం వద్ల్నన 
మొటే్మొద్టి అరబ్ వయకిత న్న నేనే. మేము ప్ర వకత  (స) వంట్ 
జిహాద్ చేస్త వాళుం. మా ఆహారం జిలిేడు ప్ళ్ళు, 
ఆక్తలే. మాలో ఎవరైనా మలవిసరాన చేస్తూ , అది మేక 
పంటికలిా ఉండేది. ఆ త్రువాత్ బనూ అస'అద్ ప్ర జలు 
ననుి నమా'జు విషయంలో ఎతిూ పొడిచేవారు. వాసూ వం 
ఏమట్ంట్ట బనూ స'అద్ తెగ స'అద్ గురించి 'ఉమర్ (ర) 

క్త ఫిర్మయదు చేసారు. అంట్ట అత్ను నమా'జు సరిగా 
చదివించటి్టద్న్న.25  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1729)[ ) صحيح (  22]  - 6129
لُِث اْْلِْسََل  وَعْن َسْعٍد قَاَل: ِم َوَما أَْسلََم أََحٌد  َرأَْيُتَِنْ َوأَنَا ثَا

ْ   الَْيْوِم ال َِذْي أَْسلَْمُت   ِِف إَِل َ  لََقْد َمَكثُْت َسْبَعَة أَي َاٍم َوإِن ِ فِْيِه َو
لُِث اْْلِْسََلِم. رَواهُ الُْبَخاِري ُ    .لِثَا

6129. (22) [3/1729- దృఢం] 
స'అద్ (ర) కథనం: ఇసా్తమ్ స్వాకరించిన మూడవ్ 
వ్ేకిత ని నేనని నాక్త చాలా గురుత ంది. నేను ఇసిామ్ 
స్త్ాకరించిన రోజు మరవరూ ఇసిామ్ స్త్ాకరించలేదు. 
ఏడురోజుల వరక్త నేను ముసి్లములిోన్న మూడవ వకిత గా 
ఉనాిను. (బు'ఖారీ)  

 ( 3/1729)(   [ ) حسن 23]  - 6130
َوَعْن عَائَِشَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَُقْوُل 

لَْن يَ ا يُ ئِِه: "إِن َ أَْمَركُن َ ِمم َ لِِنَسا ِْبَ عَلَْيُكن َ  ْص ِهم َُِنْ ِمْن بَْعِدْي َو
ْيُقْوَن" ِ د  اِبُرْوَن الص ِ ِ  .إَِل َ الص َ لَْت عَائَِشَة: يَْعَِن الُْمَتَصد  قِْْيَ  قَا

لَْت عَائَِشَة ِْلَِِبْ  ْحمْن َسََق اهلُل أَبَاَك ثُم َ قَا  ِمْن   َسلََمَة بِْن َعْبِد الر َ
َ  َسلَْسِبْيِل الَْجن َةِ  َق َوك ْبُن َعْوٍف قَْد َتَصد َ َهاِت عَ  اَن ا ىَل أُم َ

 َ ِمذِ الُْمْؤِمِنْْيَ بَِحِدْيَقٍة بِْيَعْت بِأَْربَِعْْيَ أ ْ  .ي ُ لْف ا. َرَواهُ الّت ِ
6130. (23) [3/1729 -పా్రమాణికం] 

 

25) వివరణ-6128: స'అద్ బిన్ అబీ వ్ఖాా'స్ (ర), 

'ఉమర్ (ర) ప్రిపాలనా కాలంలో కూఫహ్ గవ్రిర్గా 

ఉండేవారు. బనూ స'అద్క్త చెందిన ప్ర జలు స'అద్ 

సరిగాా నమా'జు చదివించడం లేద్న్న 'ఉమర్క్త ఫిర్మయదు 

చేసారు. ఈ విషయంపై 'ఉమర్ (ర), స'అద్ నుండి 

సమాధానం కోర్మరు. స'అద్ (ర) 'నేను ప్ర వకత  (స) ప్ద్ధ తి 

ప్ర కారం ప్ర జలక్త నమాజు చదివిసుూ నాిను,' అన్న 

సమాధానం ఇచాిరు. 'ఉమర్ (ర), అత్న్న సమాధానం 

స్త్ాకరించారు. కాన్న బనూ స'అద్ చేస్లన ఫిర్మయదు వలి 

స'అద్క్త చాలా బ్బధ కల్నగంది. అత్ను వివరిస్తూ , 'ప్ర వకత  

(స) వంట్ మొద్టి త్రంవారిలో ఉండే భాగయం నాక్త 

కల్నగంది, అతి కషేకాలంలో కూడా ఎటవంటి లోప్ం 

ర్మన్నయయక్తండా వయవహరించాను, విధులను 

న్నరారిత ంచాను, ఇప్పుడు నమా'జు వంటి విషయంలో 

పొరపాటి, లోపాలు ఎలా సంభవిసాూ యి,' అన్న అనాిరు.  
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న భారయలతో 

''మీ అంద్రి విషయం ననుి విచార్మన్నకి గురిచేస్లంది, 
నా మరణ్యనంత్రం మీ సంగతేంటి? మీ విషయ్యల ప్టి్ 
సహనం, ఓరుు గలవారు, సత్యసంధులే సి్లరంగా ఉండ 

గలరు. అంట్ట అలా్లహ్ మారాంలో దానధర్మాలు 
చేస్తవారు. అనంత్రం 'ఆయి'షహ్ (ర) అబూ సలమహ్ 
బిన్ 'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్తో అలిాహ్(త) మీ 
త్ండిర గారికి సారా కాలువల దాార్మ దాహం తీరుిగాక! 
ఎందుకంట్ట  '' 'అబ్దు రర 'హామన్ బిన్ 'ఔఫ్ ప్ర వ్కత  (స) 
భారేల ఖరుుల కోసం ఒక తోటను 
బహూకరించారు,'' అని అనానరు. (తిరిాజి')  

 (3/1729)[ ) ضعيف (  24]  - 6131
لَْت:  هلل عليه وسلم  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل ا وَعْن أُم ِ َسلََمَة قَا

َ  يَُقْولُ  اِدُق  كُ "إِن َ ال َِذْي يَْحثُوعَلَيْ  َواِجِه: زْ ِْل ن َ بَْعِدْي ُهَو الص َ
ْحمِن بَْن َعْوٍف ِمْن َسلَْس  .الَْبار ُ  ِبْيِل  الل ُهم َ اْسِق َعْبَد الر َ
   .. َرَواهُ أَْحَمُد "الَْجن َةِ 

6131. (24) [3/1729- బలహీనం] 
ఉమా సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న 

భారయలతో ఇలా అంటూ ఉండట్ం వినాిను, నా 
త్రువాత్ మీకోసం పడికడు ఖరుిపటేినవాడు 
సత్యవంత్రడై, ప్పణ్యయత్రాడై ఉంటాడు. ఓ అలిాహ్(త)! 
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్క్త సారాంలోన్న సల్సబీల్ 
కాలువ  నుండి  త్వు పంచు.  (అ'హాద్)  

 (3/1730)لَْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق عَ  25]  - 6132
 َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ىلإِ َجاَء أَْهُل نَْجَراَن  َذْيَفَة قَاَل:ْن حُ َوعَ 

لُْوا: .عليه وسلم َ  فََقا ْبَعْث إِلَْيَنا َرُجَل  أ  ِمْين ا.يَا َرُسْوَل اهلِل اِ
" فََقاَل: َف لََها فَاْسَتْشرَ  ."َْلَبَْعثَن َ إِلَْيُكْم َرُجَل  أَِمْين ا َحق َ أَِمْْيٍ
اِح : فََبَعَث قَالَ  اُس الن َ   .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  . أَبَا عَُبْيَدةَ بَْن الَْجر َ

6132. (25) [3/1730 -ఏకీభవితం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: నజ్ర్మన్క్త చెందిన వయక్తత లు 

ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచిి, 'ఓ దైవప్ర వకాత ! సత్యసంధుడైెన 
వయకిత  నవరినైనా మా వద్ద క్త ప్ంప్ండి,' అన్న 
వినివించుక్తనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'న్నజంగా 
సత్యసంధుడైన వయకిత నే మీ వద్ద క్త ప్ంపసాూ ను,' అన్న 
అనాిరు. అది విని ప్ర జలు ఆ ప్ద్వి కోసం 

ఉత్వసహంగా ప్ర యతిించ సాగారు. కాన్న ప్ర వకత  (స) 
అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ జరార 'హ్ను  ప్ంపారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1730)ف ( [ ) ضعي 26]  - 6133
 قَاَل: ُر بَْعَدَك؟مِ ؤْ َمْن نُ  قِْيَل لَِرُسْوِل اهلِل: اَل:لِي ٍ قَ عَْن وعَ 

ْنيَ  ا ِِفْ الد ُ ُرْوا أَبَا بَْكٍرَتِجُدْوهُ أَِمْين ا َزاِهد  ا َراِغب ا ِِف "إِْن ُتَؤم ِ
 َ ي  ا أ ُرْوا ُعَمَر َتِجُدْوهُ قَِو اُف ِِفْ اهلِل ِمْين ا ََل يَخَ اْْلِخَرةِ َوإِْن ُتَؤم ِ

ُرْوا عَِلي  ا َة ََلئٍِم َوإِْن ُتؤَ ْومَ لَ  ُكْم فَاعِِلْْيَ  َوََل  -م ِ َتِجُدْوهُ َهاِدي ا  -أََرا
ْيَق الُْمْسَتِقْيَم  ِر  .. َرَواهُ أَْحَمُد  "َمْهِدي ا يَأُْخُذ بُِكُم الط َ

6133. (26) [3/1730- బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, 'త్మరి త్రువాత్ 

ఎవరిన్న నాయక్తన్నగా ఎనుికోవాల్న,' అన్న వినివించు 

కోవట్ం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''ఒకవేళ మీరు 
అబూ బకర్ను నాయక్తన్నగా ఎనుిక్తంట్ట, అత్న్ని 
సత్యవంత్రన్నగా, పార ప్ంచిక మనోకాంక్షలు లేన్నవారుగా, 
ప్రలోక కాంక్ష  ఉని వారిగా పొందుత్వరు. ఒకవేళ మీరు 
'ఉమర్ (ర)ను నాయక్తన్నగా ఎనుిక్తంట్ట ద్ ఢం 

గానూ, న్నజాయితీ ప్రున్నగానూ, దైవాదేశ్వలను 
జారీచేయడంలో ఎవరినీ ఖాత్రు చేయన్న వయకిత గానూ 
పొందుత్వరు, ఒకవేళ మీరు 'అలీన్న నాయక్తన్నగా చేస్తూ , 
నా అభపార యం ప్ర కారం మీరు అలా చేయరు. ఒకవేళ 
అలాచేస్తూ , అత్న్ని మీరు  రుజుమారాంపై, సనామరు  
గామిగా పొందుత్వరు. అత్ను మమాల్ని రుజు 

మారాంపైనే నడిపసాూ డు,'' అన్న అనాిరు. (అ'హాద్)  
 (3/1730)[ ) ضعيف (  27]  - 6134

هلُل  "َرِحَم ا  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَعْنُه قَاَل: 
ِر الِْهْجَرةِ َوَصِحَبَِنْ ِِف أَبَ  ْبَنَتُه َوَحَملََِنْ إِىل دَا  اْلَغاِر ا بَْكٍر َزو ََجَِنْ اِ
 َ لِِه. ْعَتَق بِ َوأ ا  قُ يَ َرِحَم اهلُل ُعمََر  ََلَل  ِمْن َما ْوُل الَْحق َ َوإِْن كَاَن ُمر  

ِه َماَن َتْسَتْحِييْ َرِحَم اهلُل ُعثْ  َتَركَُه الَْحق ُ َوَما لَُه ِمْن َصِدْيٍق.
لل ُهم َ أَِدِر الَْحق َ َمَعهُ  .الَْمََلئَِكةُ  َ َر" َرِحَم اهلُل عَِلي  ا ا   َرَواهُ  . َحْيُث دَا

 ْ  .ٌب يْ رِ ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث غَ الّت ِ
6134. (27) [3/1730- బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ అబూ 
బకర్ను కరుణ్ణంచుగాక! అత్డు త్న కూత్రరును 
నాకిచిి పళ్ళు చేసాడు, త్న ఒంటెపై కూరోిబ్నటేి ననున 
మదీనహ్ తీసుకొన్న వచాిడు.  సౌ'ర్ గుహలో నా వంట్ 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2154 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
ఉనాిడు. ఇంకా త్న ధనం ఖరుిపటేి బిలాల్ను 
విడుద్ల చేయించాడు. అలిాహ్(త) 'ఉమర్పై త్న 
కారుణయం క్తరిపంచుగాక! అత్డు సత్యం ప్లుక్తత్వడు. 
అది చేదుగా అన్నపంచినా సరే. సత్యం అత్న్ని 
ఒంట్రివాడిి చేస్లంది. అత్న్నకి స్తిహత్రలవరూ లేరు. 
అలిాహ్(త) 'ఉసాాన్పై త్న కారుణయం అవత్రింప్ 
జేయుగాక! దైవదూత్లు కూడా అత్నంట్ట 
స్లగాుప్డత్వరు. ఇంకా అలిాహ్(త), 'అలీపై త్న 
కారుణయం అవత్రింప్జేయు గాక! ఓ అలిాహ్(త) 
నాయయ్యన్ని అత్న్నవైప్ప చేయి. 'అలీ ఎట ఉంట్ట అట 
నాయయం, ధరాం  ఉంచు.''  (తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం) 

===== 
 صىل اهلل عليه وسلم   َبْيِت الن َِب ِ ِب أَْهِل اُب َمَناقِ َب   - 10

10. ప్ర వ్కత  (స) కుటంబీకులు (ర.అన్హ ంల) 
ప్ర త్యేకతలు 

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 3/1731)حيح ( [ ) ص  1]  -6135

عُ  َعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل: لَم َا نََزلَْت َهِذهِ اْْليَُة ]نَْد 
َ ءَ أَبَْنا  عليه وسلم  هلل ا[ دَعَا َرُسْوُل اهلِل صىل 61: 3؛ بَْناَءكُْم نَا َوأ

لل ُهم َ َهُؤََلِء أَْهُل بَيْ  َ   .ِِتْ" عَِلي  ا َوفَاِطَمَة َوَحَسن ا َوُحَسْين ا فََقاَل: "ا
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 

6135. (1) [3/1731 -దృఢం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ''..రండి! మేము 

మరియు మీరు కల్పసి మా సంత్వనాన్ని మరియు మీ  
సంత్వనాన్ని పలుసాూ ము..'' (ఆల ఇమీాన్, 3:61) అనే 
ఆయతు అవత్రించినప్పడు, ప్ర వకత  (స) 'అలీ, 
ఫాతిమహ్, 'హసన్, 'హుసైన్ (ర.అనుు మ్)లను 
పల్నచారు. ఇంకా 'ఓ అలిాహ్(త)! వీరు నా క్తటంబం 
వారు' అన్న అనాిరు. 26 (ముసి్లమ్) 

 

26) వివరణ-6135: కైీసూ వులు ఇసిామ్ విషయంలో ప్ర వకత  

(స)తో వాద్రప్వాదాలు చేస్తూ  ప్ర వకత  (స)ను వయతిరేకిస్తూ , 

తిరసొరించారు. అప్పుడు అలిాహ్(త), ''ఓ ప్ర వకాత ! 

ఇలా ప్లుక్త,: ''రండి! మేము మరియు మీరు కల్పసి, 

మా కుమారులను మరియు మీ కుమారులను; మా 

 ( 3/1731)صحيح (  [ ) 2]  - 6136
لَْت: الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم غََداة   َخَرَج  َوَعْن عَائَِشَة قَا

ٌل م ِْن َشْعٍر أَْسَودَ فََجاَء اْل  َحَسُن بُْن عَلِي ٍ  َوعَلَْيِه ِمْرٌط ُمَرح َ
ِطَمُة فَأَْدَخلَُه ثُم َ َجاَء الُْحَسْْيُ فََدَخَل َمَعُه ثُم َ َجاَءْت فَا

َ فَ  ْيُد اهلُل لَِيْذِهب ] ي ٌ فَأَْدَخلَُه ثُم َ قَاَل:ا ثُم َ َجاَء عَِل ْدَخلَهَ أ إِن ََما يُِر
ا َركُْم َتْطِهْْي  ُيَطه ِ ِْجَس أَْهَل الَْبْيِت َو [ َرَواهُ  33: 33؛َعْنُكُم الر 

 .ُمْسِلٌم 
6136. (2) [3/1731-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకరోజు ఉద్యం 

బయట్క్త వళ్ళురు. అప్పుడు అత్న్న శరీరంపై నలాని 
దుప్పటి ఉంది. అప్పుడు 'హసన్ బిన్ 'అలీ (ర) 
వచాిరు. ప్ర వకత  (స) అత్న్ని త్న దుప్ుటిలో 
చేరుిక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'హుసైన్ వచాిరు. 
అత్న్ని కూడా ప్ర వకత  (స) త్న దుప్ుటిలో చేరుి 
క్తనాిరు. ఆ త్రువాత్ ఫాతిమహ్ (ర) వచాిరు. 
ఆమను కూడా ప్ర వకత  (స) త్న దుప్ుటిలో 
చేరుిక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్ 'అలీ (ర) వచాిరు, 
ప్ర వకత  (స) అత్న్ని కూడా త్న దుప్ుటిలో 
చేరుిక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్, ''ఓ నా క్తటంబం 
వారలార్మ! ...'నిశియంగా, అలా్లహ్  మీ నుండి 
మాల్పనాీనిన తొలగించ్చ, మమమల్పన పరిశుధ్ధు లుగా 

 

సా్త్ీలను మరియు మీ సా్త్ీలను పిలుచుకొని, అందరమూ 

కల్పసి: 'అసతీం పల్పకేవారిపై అలా్లహ్ శ్వపం 

(బహిష్కకరం) పడుగాక!' అని హృదయ పూరవకంగా 

పా్రీరిిదాద ము,'' (ఆల ఇమీాన్, 3:61) అనే ఆయతు 

అవత్రింప్జేశ్వడు. అలిాహ్(త), ప్ర వకత  (స)ను ఈ 

ఆయతు దాార్మ కైీసూ వులతో, 'మనలో ఎవరు 

నాయయంపై ఉనాిరో తేలుిక్తందాము,' అన్న అనాిరు. 

ఈ ఆయతు అవత్రించిన త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) త్న 

క్తటంబం వారిన్న తీసుకొన్న ''ముబాహలహ్'' కోసం 

బయలుదేర్మరు. కాన్న కైీసూ వుల నాయక్తడు ఆ 

తేజోవంత్మైన ముఖాలను చూచి, వీరితో 

ముబాహలహ్ ఎంత్మాత్ు ం చేయకూడద్న్న, లేక్తంట్ట 

మీరు పూరిత గా నాశనం అవుత్వరన్న సలహా ఇచాిడు. 

చివరికి వారు ప్ర వకత  (స)తో ముబ్బహలహ్ చేయక్తండా, 

ప్ర వకత  (స)తో ప్నుి చెలి్నసాూ మన్న ఒప్ుంద్ం 

క్తదురుికొన్న, విధేయత్ స్త్ాకరించారు. 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2155 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
చేయగోరుతునానడు,' (అల్ అ'హ్ 'జాబ్, 33:33) అన్న 
అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 ( 3/1731)[ ) صحيح (  3]  - 6137
َ إِبَْراِهْيُم قَاَل َرُسْوُل اهللِ  اِء قَاَل: لَم َا ُتُوِف ِ  صىل اهلل  َوَعِن الَْْبَ

ا ِِفْ الَْجن َِة" ُ  .عليه وسلم: "إِن َ لَُه ُمْرِضع   .رَواهُ الُْبَخاِري 
6137. (3) [3/1731-దృఢం] 
బర్మఅ' (ర) కథనం: ఇబ్బర హీమ్ మరణ్ణంచినప్పడు 

ప్ర వకత  (స) ''సారాంలో వాడికోసం పాలుప్టే్ట ఆయ్య ఉంది,'' 
అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1731)ْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق عَلَ  4]  - 6138
لَْت: َوَعْن عَائَِشَة: - مأَْزَواَج الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسل  - كُن َا قَا

َيِة َرُسْوِل اهلِل  ْش  َما َتْخََف ِمْشَيُتَها ِمْن مِ َبلَْت فَاِطَمةُ . فَأَقْهُ ِعْنَد 
ثُم َ  ."َمْرَحب ا بِاْبَنِِتْ" صىل اهلل عليه وسلم فَلَم َا َرآَها قَاَل:

الََسَها ثُ أَجْ  ر ََها فََبَكْت بُكَاء  َشِدْيد  فَلَم َا َرأَى ُحْزنََها  .م َ َسا
ر ََها الث َ  نَِيةَ َسا   هللا فَلَم َا قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل  .َي َتْضَحُك فإِذَا هِ  ا

لَْت: َما كُْنُت ِْلُفِْشَي َعىَل  ر َِك؟ قَا عليه وسلم َسأَلُْتَها َعم َا َسا
َ ُقلُْت: َعَزْمُت  َرُسْوِل اهلِل صىل هُ فَلَم َا ُتُوِف ِ اهلل عليه وسلم َسر َ

.  لَم َاَن الَْحق ِ عَلَْيَك بَِما ِلْ عَلَْيَك مِ  تَِِنْ لَْت:  أَْخَْبْ ا اْْلَن   قَا أَم َ
َ  فََنَعْم  ِنْ:أ ِل فَإِن َُه أَْخَْبَ ر َ ِِبْ ِِف اْْلَْمِر اْْلَو َ ا ِحْْيَ َسا "أَن َ   م َ

ْيَل كَاَن  لُْقْرآ ِجْْبِ ة  َوإِن َُه قَْد عَاَرَضَِنْ يَُعاِرُضُه بِا ِن كُل َ َسَنٍة َمر َ
َب فَات َِقي اهللَ ى اْْلََجَل إَِل َ ََل أَرَ وَ َتْْيِ بِِه الَْعاَم َمر َ     قَِد اقَّْتَ

لَُف أَنَا لَِك" ْ نِْعَم الس َ ر َِنَ   .َواْصِْبِْي فَإِن ِ فَلَم َا َرأَى َجْزِعْي َسا
نِيَ  "يَا فَاِطَمُة أَََل َتْرَضْْيَ أَْن َتُكْوِنْ َسي َِدةَ نَِساِء أَْهِل  َة قَاَل:الث َا
؟" َساِء انِ ِة أَْو الَْجن َ   لُُمْؤِمِنْْيَ

ِنْ  ر َ َيٍة: فََسا َ فَ َوِِفْ ِرَوا ِنْ أَن َُه يُْقَبُض ِِفْ َوْجِعِه فََبَكْيُت ثُم َ أ ْخَْبَ
 َ ْ أ ِنْ أَن ِ ر َِنْ فَأَْخَْبَ ُل أَْهِل بَْيِتِه أَْتَبُعُه فََضِحْكُت. ُمت ََفٌق عَلَْيِه  َسا  و َ

6138. (4) [3/1731-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) భారయ 

లంద్రమూ ప్ర వకత  (స) వద్ద  కూర్కిన్న ఉనాిం. ఫాతిమహ్ 
(ర) వచాిరు. ఆమ ప్ర వకత  (స)లానే నడిచేది. ప్ర వకత  (స) 
ఫాతిమహ్ ర్మవట్ం చూచి, 'నేను నా కూత్రరికి సాాగత్ం 
ప్లుక్తత్రనాిను,' అన్న ప్ల్నకి ఆమను త్న వద్ద  కూరోి 

బ్నటేక్తనాిరు, ఆమ చెవిలో ఏద్ర గుసగుసలాడారు. 
అతని (స) మాట్లువిన్న ఆమే ఏడాసాగారు. ఆమ 
ఏడాట్ం చూచి ప్ర వకత  (స) మళ్ళు ఆమచెవిలో ఏద్ర 

గుసగుసలాడారు. అది విన్న, ఫాతిమ నవాసాగంది. ఆ 
త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) అకొడి నుండి లేచి వళ్ళుపోయిన 
త్ర్మాత్, 'ప్ర వకత  (స) రహసయంగా ఏమ చెపాురు,' అన్న 
అడిగాను. దాన్నకి ఫాతిమహ్ (ర), 'ప్ర వకత  (స) రహసాయన్ని 
బయట్పటే్ను, అన్న' అనాిరు. ప్ర వకత  (స) మరణ్ణంచిన 
త్ర్మాత్ నేను ఫాతిమహ్ను, 'నీపై ఉని నా హక్తొ 
సాకిష గా ఆ రహసాయన్ని గురించి చెపుి,' అన్న అనాిను. 
అప్పుడు ఫాతిమహ్ (ర), 'ఇప్పుడు చెబుత్వను,' అన్న 
ప్ల్నకి, ''మొద్టిసారి ప్ర వకత  (స) జిబా్బల్ (అ) ప్ర తి 
సంవత్సరం ఒకసారి ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవారు. ఈ 
సంవత్సరం నాతోపాట రండుసారిు ప్ఠించారు. కాబటిట , 
నా మరణసమయం ద్గారప్డినటే అనుమానంగా 
ఉంది. నీవు అలా్లహ్(త)ప్టి్ భయభక్తత లు, ఓరూు 
సహనాలు కల్నగ ఉండాల్ప, నేను నీ కోసం ముంద్సుూ  
మేలు కోరుతూ ఉంటాను,' అని అనాిరు. అది విన్న 
నేను ఏడాసాగాను. నేను ఏడాట్ం చూచి మళ్ళు ప్ర వకత  
(స) నా చెవిలో ఓ ఫాతిమహ్! నువుా సారాంలో 
స్త్ూ ీలంద్రికి నాయక్తర్మల్నవి కావట్ం నీక్త ఇషేం లేదా? 
లేదా విశ్వాసస్త్ూ ీలకు నాయక్తర్మల్నవి కావట్ం ఇషేం 
లేదా?' అన్న అనాిరు.  
మరో ఉలిేఖనంలో, ''ప్ర వకత  (స) నాతో ఈ 

అనారోగయంలో త్వను మరణ్ణసాూ ను,''అన్న అనాిరు. అది 
విన్న నేను ఏడాసాగాను. ప్ర వకత  (స) మళ్ళు రండవసారి, 
''మా క్తటంబంలో అంద్రికంట్ట ముందు నేను ప్ర వకత  (స) 
ను కలుసాూ నన్న అనాిరు. అది విన్న నేను నవాసాగాను.'' 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1732)ْيِه ( ) ُمت ََفٌق عَلَ [  5]  - 6139
َ وَعِن الِْمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة   َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ن َ أ

ْ فََمْن أَْغَضَبَها أَْغَض  " قَاَل: "فَاِطَمُة بَْضَعُة ِمَن ِ    .َبَِنْ
يُْؤِذيَُِنْ َما آذَاَها".  َبَها َو ْيُبَِنْ َما أََرا َيٍة: "يُِر  َوِِفْ ِرَوا

6139. (5) [3/1732 -ఏకీభవితం] 
మస్వర్ బిన్ మ'ఖ్రమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

''ఫాతిమహ్, నా శరీర భాగం, ఆమను బ్బధపడితే, 
ననుి బ్బధపటేినటే్ట,'' అన్న అనాిరు. మరో 
ఉలిేఖనంలో, ''ఫాతిమహ్ను బ్బధ కల్నగంచేది, నాకూ 
బ్బధ కల్నగసుూ ంది. ఫాతి మహ్క్త విచార్మన్నకి గురిచేస్తది, 
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నాకూ విచార్మన్నకి గురిచేసుూ ంది'' అని అనానరు. 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1732)[ ) صحيح (  6]  - 6140
ْرقََم قَاَل: َ ليه  قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع َوَعْن َزْيِد بِْن ا

ا فِْيَنا َخِطيْ  ُخم  ا بَْْيَ َمك ََة َوالَْمِدْيَنِة   ب ا بَِماٍء يُْدََع:وسلم يَْوم 
َ فَ  ك ََرثُم َ قَاَل: لَْيِه وَ ْثَّن عَ َحِمَد اهلَل َوأ َ " َوَعَظ َوذَ ا بَْعُد أَََل أَي َُها م َ أ

ْ فَأُِجْيَب َوأَنَا يُْوِشُك أَْن يَأِْتَيَِنْ َرُسْوُل رَ  الن َاُس فَإِن ََما أَنَا بََشرٌ  ِب ِ
لُُهَما ِكَتاُب اهلِل فِْيهِ َتاِرٌك فِيْ  : أَو َ ُر وْ الُْهَدى َوالن ُ  ُكُم الث ََقلَْْيِ

فََحث َ َعىَل ِكَتاِب اهلِل  ."هِ َتْمِسُكْوا بِ ُذْوا بِِكَتاِب اهلِل َواْس فَخُ 
َب فِْيِه ثُم َ قَاَل: ُركُْم اهللَ  َوَرغ َ ك ِ  ِِفْ أَْهِل بَْيِِتْ "َوأَْهُل بَْيِِتْ أُذَ

ُركُ ك ِ  ْم اهلَل ِِفْ أَْهِل بَْيِِتْ أُذَ
َيٍة: "ِكَتا ت ََبَعُه كَاَن  وَ ل َ هُ جَ ُب اهلِل َعز َ وَ "َوِِفْ ِرَوا َحْبُل اهلِل َمِن ا

ََللَةِ  الُْهَدى َومْن َتَركَُه كَاَن َعىَل  َعىَل   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "الض َ
6140. (6) [3/1732 -దృఢం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మకొహ్ 

మదీనహ్ల మధయ ఉని ఖమ్ అనే కాలువవద్ద  మాక్త 
హత్బోధ చేయటాన్నకి న్నలబడాడ రు. ప్ర వకత  (స) దైవసోూ త్ు ం 
ప్ఠించి, మాక్త హత్బోధచేస్తూ , ఓ ప్ర జలార్మ! 
గురుత ంచుకోండి! నేను కూడా మీలాంటి మన్నషినే, నా 
ప్ర భువు త్రఫునుండి పలుప్పవస్తూ  వళువలస్ల 
ఉంటంది. నేను మీమధయ రండు విషయ్యలు వద్ల్న 

వళునునాిను. వాటిలో ఒకటి దైవగర ంథం. అందులో 
దైవమారాం, వలుగు ఉనాియి. మీరు దైవగర ంథాన్ని 
ద్ ఢంగా ప్టేకోండి. ఇంకా దాన్నపై సి్లరంగా ఉండండి. ఆ 
త్రువాత్ దైవగర ంథం ప్టి్ పోర త్సహంచారు. ఇంకా ప్ర వకత  
(స) అనానరు, ''రండవది నా కుంటంబం, నేను 
మమాల్ని నా క్తటంబం గురించి అలా్లహ్(త)ను 
సాకిష గా పడుత్రనాిను. వారి గురించి మమాల్ని 
త్వకీదు  చేసుూ నాిను.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అలిాహ్(త) గర ంథం 

అలిాహ్ త్వు డు వంటిది. దైవగర ంథాన్ని అనుసరించే 
వారు సనాారాంపై ఉంటారు. దాన్ని వద్ల్ననవారు 
మారాభర షేత్వాన్నకి  గురవుత్వరు.'' (ముసి్లమ్) 

 ( 3/1732)[ ) صحيح (  7]  - 6141
ْب  ْبِن  أَن َُه كَاَن إِذَا ُعَمرَ ِن َوَعِن ا ََلُم   ْعَفٍرقَاَل:جَ  َسل ََم َعىَل ا لس َ اَ

. رَواهُ الُْبَخاِري ُ  ْبَن ِذي الَْجَناَحْْيِ   .عَلَْيَك يَا ا

6141. (7) [3/1732 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 
జ'అఫర్కు సలామ్ చేస్తూ , ఓ రండు రకొలు గలవాడి 
క్తమారుడా! నీపై శ్వంతి క్తరియుగాక! అన్న 
అనేవాడిన్న.27  (బు'ఖారీ) 

 (3/1733)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  8]  - 6142
اِء قَاَل: ه وسلم َوالَْحَسُن   صىل اهلل عليَرأَْيُت الن َِب َ  َوَعِن الَْْبَ

 ْ لل ُهم َ إِن ِ َ َ بُْن عَلِي ٍ َعىَل عَاتِِقِه يَُقْوُل: "ا ُمت ََفٌق   .ب ُُه"حِ  أُِحب ُُه فَأ
 .عَلَْيِه 

6142. (8) [3/1733 -ఏకీభవితం] 
బర్మఅ' (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను చూచాను. 

'హసన్ బిన్ 'అలీ ప్ర వకత  (స) భుజాలపై ఉనాిరు. ఇంకా, 
'ఓ అలిాహ్! నేను వీడిన్న ప్రర మసుూ నాిను. నువుా కూడా 
వీడిన్న ప్రర మంచు' అన్న పార రిిసుూ నాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 (3/1733)(  [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  9]  - 6143
ْيَرةَ قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَِِبْ ُهَر

فََقاَل: "أَثَم َ   .ائَِفٍة ِمَن الن ََهاِر َحّت َ أَََت ِخَباَء فَاِطَمةَ وسلم ِِفْ َط 
  فَلَْم يَلَْبْث أَْن َجاَء يَْسََع َحّت   .َحَسن ا لَُكُع؟ "يَْعَِنْ لَُكُع؟ أَثَم َ 

فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   .اعَْتَنَق كُل ُ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِحَبهُ 
لل ُهم َ  َ ْ أُِحب ُُه فَأَِحب َُه َوأَِحب َ َمْن يُِحب ُوسلم: "ا . ُمت ََفٌق  "هُ  إِن ِ

   .عَلَْيهِ 
6143. (9) [3/1733- ఏకీభవితం] 

 

27) వివరణ-6141: జు'ల్జనా'హైన్, జ'అఫర్ బిన్ అబూ 

'త్వల్నబ్ బిరుదు. జ'అఫర్ బిన్ అబూ 'తాలిబ్, 
మౌతహ్ యుద్ధ ంలో వీరోచిత్ంగా పోర్మడుతూ 

వీరమరణం పొందారు. అత్న్న శరీరంపై కరవాలాల, 

బలిాల 70 గాయ్యలు ప్డాడ యి. యుద్ధ ంలో అత్న్న 

చేతిలో జండా ఉండేది. ఒకచేయి నరికి వేయబడితే 

జండాను మరోచేతోూ  ప్టేక్తనాిరు. రండోచేయి కూడా 

నరికివేయబడితే జండాను నోటితో ప్టేక్తనాిరు. ఈ 

యుద్ధ ంలో వీరమరణం పొందారు. ఒక ఉలిేఖనంలో ఇలా 

ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'నేను జ'అఫర్ను సారాంలో 

దైవదూత్లతో పాట ఎగురుతూ ఉండగా చూచాను. 

అనంత్రం ఆ రోజు నుండి అత్న్ని జు'ల్జనా'హైన్, 

'త్య్యయర్ అనే బిరుదులతో పలవడం జరిగంది.'' 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేను ప్గటి పూట్ ప్ర వకత  

(స) వంట్ బయట్క్త వళ్ళును. మేము ఫాతిమహ్ 
ఇంటికి వళ్ళుం. 'అబ్బాయి ఏడి? అబ్బాయి ఏడి?' అన్న 
అనాిరు. - అంట్ట 'హసన్ ఏడి అన్న. ఇంత్లో 'హసన్ 
ప్రుగెత్రూ క్తంటూ వచాిరు. ప్ర వకత (స) 'హసన్ ఇద్ద రూ 
ఆల్నంగనం చేసుక్తనాిరు. త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) ''ఓ 
అలిాహ్! నేను వీడిన్న ప్రర మసుూ నాిను, నీవు కూడా వీడిన్న 
ప్రర మంచు, ఇంకా వీడిన్న ప్రర మంచేవారిన్న ప్రర మంచు'' అన్న 
పార రిించారు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1733) [ ) صحيح ( 10]  - 6144
سلم  يه و عل  اهلل ْوَل اهلِل صىلَرأَْيُت َرُس  وَعْن أَِِبْ بَْكَرةَ قَاَل:

ي ٍ إىِل َجْنِبِه َوُهَو يُْقِبُل َعىَل الن َاِس ِل ىَل الِْمْنَْبِ َوالَْحَسُن بُْن عَعَ 
َيُقْوُل: "إِن َ ا ة  َوعَلَْيِه أُْخَرى َو لََعل َ اهلَل أَْن  َمر َ ْبَِنْ َهَذا َسي ٌِد َو

  اهُ . روَ " الُْمْسِلِمْْيَ يُْصِلَح بِِه بَْْيَ فَِئتْْيِ َعِظْيمََتْْيِ ِمَن 
 ُ    .الُْبَخاِري 

6144. (10) [3/1733 -దృఢం] 
అబూ బకర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను మంబరుపై 

న్నలబడి ఉండట్ం చూచాను. 'హసన్ (ర) ప్ర వకత  (స) 
ప్ర కొన కూరుిన్న ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) ప్ర జల్ని 
చూసుూ నాిరు, 'హసన్ను చూసుూ నాిరు. ఇంకా ''నా ఈ 
క్తమారుడు నాయక్తడు. వీడి దాార్మ అలిాహ్ (త) 
ముసి్లముల రండువరా్మలను కలుపుతాడు'' అన్న 
అనాిరు. (బు'ఖారీ)  

 (3/1733)[ ) صحيح (  11]  - 6145
ْحمِن بِْن  َعْبَد اهلِل بَْن   أَِِبْ نُْعٍم قَاَل: َسِمْعُت وَعْن َعْبِد الر َ

ٌل َعِن الُْمْحِرِم قَ َ  :اَل ُشْعَبةُ ُعَمَر َوَسأَلَُه َرج  ْقَتُل يَ ُبُه ِس حْ أ
بَاَب؟ قَاَل: أَْهُل الْعِ  بَاِب َوقَْد قََتلُوا ارَ الذ ُ ِق يَْسأَلُْوِنْ َعِن الذ ُ

ْبَن بِْنِت َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   .ا
ْنَيا    .لُْبَخاِري ُ . رَواهُ ا"اهلل عليه وسلم: "ُهَما َرْيَحاَن َ ِمَن الد ُ

6145. (11) [3/1733 -దృఢం]  
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ అబీ ను'అమ (ర) కథనం: నేను 

'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) దాార్మ ఇలా వినాిను, 
''ఒకవయకిత  అత్న్ని, 'ఇహ్ర్మమ్ సి్లతిలో ఈగను  చంప్ 

వచాి?' అన్న అడిగాడు. దాన్నకి 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 
(ర) 'ఇర్మఖ్ ప్ర జలు ననుి ఈగను గురించి అడుగు 

త్రనాిరు. వాసూ వం ఏమట్ంట్ట, వారు ప్ర వకత  (స) 
కూత్రరు కొడుక్తను (అంట్ట 'హుసైన్ను) చంపవేసారు. 

ఎవ్రిని గురించి అయితే ప్ర వకత  (స) ప్ర ప్ంచంలో వీరిద్ద రూ 
నా రండు పూవులు అన్న పల్పకారో!  (బు'ఖారీ) 

 (3/1733) [ ) صحيح ( 12]  - 6146
 َ َ  ْن كُ  يَ ْم لَ  َل:نٍَس قَاوَعْن أ ِب ِ صىل اهلل عليه  َحٌد أ لن َ   أَْشبََه بِا

ا: سو كَاَن   لم ِمَن الَْحَسِن بِْن عَلِي ٍ َوقَاَل ِِف الَْحَسِن أَْيض 
 .َخاِري ُ  صىل اهلل عليه وسلم. رَواهُ الْبُ أَْشَبَهُهْم بَِرُسْوِل اهللِ 

6146. (12) [3/1733 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) పోల్నకలు గలవారు 

'హసన్ బిన్ 'అలీ త్ప్ు మరవరూ కారు.' ఇంకా అనస్ 
(ర) 'హుసైన్ గురించి కూడా ఇలాగే అనాిరు. 
(బు'ఖారీ)  

 (3/1733)[ ) صحيح (  13]  - 6147
بِْن  َضم ََِن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِىل   اَل:َعب َاٍس قَ وَعِن ا

لل ُهم َ  َ   ."ِحْكَمةَ عَل ِْمُه اْل َصْدِرهِ فََقاَل: "ا
َيٍة: "عَل ِْمُه اْلكِ   .اهُ الْبَُخاِري ُ وَ ر ."َتاَب َوِِفْ ِرَوا

6147. (13) [3/1733- దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి త్న 

గుండక్త హత్రూ క్తనాిరు. ఇంకా ఇలా పార రిించారు, ''ఓ 
అలిాహ్ (త)! వీడికి వివేకం ప్ర సాదించు.'' మరో 
ఉలిేఖనంలో, ''ఓ అలిాహ్(త)! వీడికి గర ంథజాానం 
ప్ర సాదించు,'' అన్న పార రిించారు.  (బు'ఖారీ) 

 (3/1734) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 14]  - 6148
دََخَل الَْخََلَء  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوَعْنُه قَاَل: إِن َ الن َ 

ا فَلَم َا َخَرَج قَالَ  فَأُْخِْبَ  "ا؟َع َهَذ َض : "َمْن وَ فََوَضْعُت لَُه َوُضْوء 
ْهُه ِِف  لل ُهم َ فَق ِ َ ْيِن". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  فَقاَل: "ا ِ  .الد 

6148. (14) [3/1734- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాల 

క త్వయలక్త వళ్ళురు. నేను ప్ర వకత (స) వు'దూకోసం 
నీళ్ళు స్లద్ధ ం చేసాను. ప్ర వకత  (స) బయట్క్త వచిిన 
త్ర్మాత్, 'ఎవరు వ్చాిరు?' అన్న అనాిరు. తెల్నయ 
ప్రిట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స), 'వారికి ధరాజాానం 
ప్ర సాదించు,' అన్న దీవించారు. 28  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 

28) వివరణ-6148: అలాానీ దీన్న ప్దాలు బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్లో లేవన్న, ముసిద్ అ'హాద్లో ఉనాియన్న 
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 (3/1734)[ ) صحيح (  15]  - 6149

وَعْن أَُساَمَة بِْن َزْيٍد َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه كَاَن  
ْ ُخُذهُ َواْل يَأْ  لل ُهم َ أَِحب َُهَما فَإِن ِ َ   .ب ُُهَما" أُحِ َحَسَن فََيُقْوُل: "ا

َيٍة: قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يَأُْخُذ  ِنْ  َوِِفْ ِرَوا
ُيْقِعُد الَْحَسَن بَْن عَلِي ٍ َعىَل فَِخِذهِ  فَُيْقِعُدِنْ عَ  ىَل فَِخِذهِ َو

ْ ُضم ُُهَما اْْلُْخَرى ثُم َ يَ  ْرَحْمُهَما فَِإن ِ لل ُهم َ ا َ  ثُم َ يَُقْوُل: "ا
 .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ "أَْرَحُمُهَما

6149. (15) [3/1734 -దృఢం] 
ఉస్తమహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఉసామహ్ను, 'హసన్ను ప్టేకొన్న, ''ఓ అలిాహ్(త)! 
వీరిద్ద రినీ ప్రర మంచు, నేను కూడా వీరిద్ద రినీ 
ప్రర మసుూ నాిను,'' అన్న పార రిించారు.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఉసామహ్ (ర), ''ప్ర వకత  (స) ననుి 

త్న తొడలపై కూరోిబ్నటేకొన్న, రండవ తొడపై 'హసన్ 
బిన్ 'అలీన్న కూరోిబ్నటేకొన్న, రండు తొడలను 
కలుప్పతూ, ''ఓ అలిాహ్(త)! వీరిద్ద రినీ కరుణ్ణంచు, 
ఎందుకంట్ట నేను వీరిద్ద రినీ ప్రర మసుూ నాిను,' అన్న 
అనానరు,'' అన్న  ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1734)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  16]  - 6150
ه وسلم  يَل اهلِل صىل اهلل عل َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر أَن َ َرُسوْ 

ْ أَُساَمَة بَْن َزْيٍد فََطعَ  َر عَلهََْيِ  َن بَْعُض الن َاِس ِِفْ بََعَث بَْعث ا َوأَم َ
ليه وسلم: "إِن َ كُْنُتْم  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع .إَِماَرتِهِ 

ْبِل  قَ اَرةٍ أَبِْيِه ِمْن َتْطَعُنْوَن ِِفْ إَِماَرتِِه فََقْد كُْنُتْم َتْطَعُنْوَن ِِفْ إِمَ 
َماَرةِ َوإِْن كَاَن  ِس إَِل َ لَِمْن أََحب ِ الن َاَوأَْيُم اهلِل إِْن كَاَن لََخِلْيق ا لِْْلِ

   .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  .َل َ بَْعَدهُ" َوإِْن َهَذا لَِمْن أََحب ِ الن َاِس إِ 
َيٍة لُِمْسِلٍم نَْحَوهُ َوِِفْ آِخِرهِ: " ن َُه ِمْن فَإِ  أُْوِصْيُكْم بِهِ َوِِفْ ِرَوا

لِِحْيُكْم"  .َصا
6150. (16) [3/1734- ఏకీభవితం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక 

సైనాయన్ని ప్ంప్పతూ, దాన్నకి ఉస్తమహ్ బిన్ 'జైద్ను 
నాయ్కునిగా న్నయమంచారు. కొంద్రు దాన్నకి 
అభయంత్రం తెల్నపారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''ఒకవేళ 
మీరు ఇత్న్న నేత్ త్ాంపై అభయంత్రం ప్ల్నకితే, ఇంత్క్త 

 

అనాిరు. ముసి్లమ్లోన్న ఒక ఉలిేఖనంలో ''అలిాహుమా 

ఫఖాిహ్హు,'' అన్న ఉంది.  

ముందు అత్న్న త్ండిర  'జైద్ నేత్ త్ాంపై కూడా 
అభయంత్రం, ఎతిూ  పొడవట్ం చేస్ల  ఉనాిరు. 
అలా్లహ్(త) సాకిష ! ఆ 'జైద్ నాయకత్వాన్నకి అరు త్ కల్నగ 
ఉండేవాడు. ఇంకా అంద్రికంట్ట నాక్త పర యమైన 
వాడూను. ఆ త్రువాత్ అత్న్న క్తమారుడు ఉసామహ్ 
కూడా నాక్త అంద్రికంట్ట పర యమైనవాడూను,'' అన్న 
అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  
ముసి్లమ్లో ఇటవంటి ఉలిేఖన ఉంది. అయితే చివరిో 

''అత్డు దైవభక్తత లిో ఒకడన్న నేను మీక్త 
ఉప్దేశసుూ నాిను,'' అన్న  ఉంది. 

 (3/1734) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 17]  - 6151
ىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ن َ َزْيَد بِْن َحارِ َوَعْنُه قَاَل: إِ  ثََة َمْو

 ٍد َحّت  نََزَل الُْقْرآُن َل َ َزْيَد بَْن ُمَحم َ وسلم َما كُن َا نَْدُعْوهُ إِ 
  .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  .[5: 33؛ ئِِهْم ]اُْدُعْوُهْم ِْلبَا

: اِء قَاَل لَِعلِي ٍ ِكَر َحِدْيُث الَْْبَ ""أَْنَت مِ  َوذُ ْ ِغ لُوْ ِِفْ"بَاِب بُ  .َن ِ
َنِتِه"  ِغْْيِ َوِحَضا  .الص َ

6151. (17) [3/1734- ఏకీభవితం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
విడుదల చేసిన సేవ్కుడైన 'జైద్ బిన్ 'హారిసహ్ను 
మేము 'జైద్ బిన్ ము'హమాద్ అన్న పల్నచేవాళుం. 
అప్పుడు ఖుర్ఆన్లో ఈ ఆయ్తు, ''మీరు వారిన్న వారి 
త్ండుర ల ప్రరుతో పలవండి,'' (అల్-అ'హ్జజ బ్, 33:5) అని 
అవత్రించింది. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

----- 

لَْفْصُل   َ     రండవ్ విభాగం الث َاِنْ  ا
لذي بعده ( [ ) صحيح  18]  - 6152  ( 3/1735)با

َعْن َجاِبٍر قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  
 َوُهَو َعىَل نَاقَِتِه الَْقْصَواِء يَْخُطُب فََسِمْعُتُه  َعَرفَةَ  ِتِه يَْوَم َحج َ 
ْ َتَرْكُت ِفْيُكْم َما إِْن أََخْذُتْم بِهِ ْوُل: "يَا أَي َُها الن َاُس يَقُ   لَْن  إِن ِ

ِِتْ أَْهَل بَْيِِتْ"  ُ .  َتِضل ُْوا: ِكَتاُب اهلِل َوِعّْتَ ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ
6152. (18) [3/1735 -తరువాత వాకీం వ్లా దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న చివరి 'హజ్లో 

'అరఫహ్ రోజు త్న ఖ'సాఅ' ఒంటెపై కూర్కిన్న 
ప్ర సంగంచట్ం నేను చూచాను. ఇంకా, ''ఓ ప్ర జలార్మ! 
నేను మీమధయ ఒక వసుూ వును వద్ల్న వళ్ళత్రనాిను. 
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మీరు దాన్ని ద్ ఢంగా ప్టేక్తంట్ట, ఎనిడూ మీరు 
మారా భర షఠ  త్వాన్నకి  గురికారు. అదేమట్ంట్ట, 
దైవగర ంథం, నా సంత్వనం, నా క్తటంబం,'' అన్న 
ప్ర వచించారు. (తిరిాజి') 

 (3/1735) [ ) ضعيف ( 19]  - 6153
َ وَعْن زَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل رَ  ْرقََم قَاَل:ْيِد بِْن أ
ْ َتاِرٌك فِْيُكْم َما إِْن تَ " وسلم: ْكُتْم إِن ِ َتِضل ُْوا بَْعِدْي   بِِه لَْن َمس َ

َماِء   ِب اهلِل َحْبٌل َمْمُدْودٌ ِمَن أََحُدُهَما أَْعَظُم ِمَن اْْلَخِر: ِكَتا الس َ
ِِتْ أَْهُل بَ  قَا َحّت  يَِردَا عَلَي َ  إِىل اْْلَْرِض َوِعّْتَ لَْن يََتَفر َ ْيِِتْ َو

ْنُظُرْوا كَْيَف َتْخلُُفْوِنْ  ِمِذي ُ َرَواهُ  فِْيِهَما". الَْحْوَض فَا ْ    .الّت ِ
6153. (19) [3/1735 -బలహీనం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఇటువ్ంటి వసుూ వు వద్ల్న వళ్ళత్రనాిను. మీరు 
దాన్ని ద్ ఢంగా ప్టేకొన్న ఉనింత్ వరక్త నా 
త్రువాత్ మారాభర షఠ త్వాన్నకి గురికారు. వాటిలో ఒకటి 
ఇంకొక దాన్న కంట్ట పార ధానయత్ గలది. మొద్టిది అలిాహ్ 
గర ంథం. ఇది ఎలాంటి త్వు డంట్ట ఆకాశం నుండి భూమ 
వరక్త వాీపింపజేయబడింది. రండవది నా సంత్వనం, 
నా క్తటంబం. ఈ రండూ విడిపోవట్ం జరుగదు. చివరికి 
వాళ్ళు కౌస'ర్ కోనేరువద్ద  ననుి కలుసుక్తంటారు. 
అయితే మీరు ఆలోచ్చంచండి. నా త్రువాత్ వారి ప్టి్, 
మీరు ఎలా ప్ర వరిత సాూ రో, ఎలాంటి పాలక్తలుగా 
న్నరూపంచుక్తంటారో?''  (తిరిాజి') 

 (3/1735) [ ) ضعيف ( 20]  - 6154
لَِعلِي ٍ َوفَاِطَمَة   :يه وسلم قَالَ وَعْنُه أن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عل 

: لَِمْن ْم َوِسلٌْم "أَنَا َحْرٌب لَِمْن َحاَربَهُ  َوالَْحَسِن َوالُْحَسْْيِ
لََمُهْم". َس  ُ  ا ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6154. (20) [3/1735- బలహీనం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అలీ, 

ఫాతిమహ్, 'హసన్, 'హుసైన్లను గురించి 
మాటిాడుతూ ''వారితో వివాద్ప్డేవారితో నేను వివాద్ 

ప్డత్వను, వారితో సంధి క్తదురుిక్తని వారితో నేను 
సంధి క్తదురుిక్తంటాను'' అన్న అనాిరు.  (తిరిాజి') 

 ( 3/1735)[ ) حسن (  21]  - 6155
َة  دََخلُْت َمَع َعم َِِتْ َعىَل عَائَِش  ْْيٍ قَاَل:وَعْن َجِمْيِع بِْن ُعمَ 

فََسأَلُْت: أَي ُ الن َاِس كَاَن أََحب َ إِىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  

لَْت  َِجاِل؟ :ِقْيَل : فَاِطَمُة. فَ وسلم؟ قَا لَْت: ِمَن الر  َزْوُجَها إِْن  قَا
ا.كَاَن َماعَِلْمُت َصو َ  ام  ا قَو َ ْ  ام     .ِمِذي ُ َرَواهُ الّت ِ

6155. (21) [3/1735 -పా్రమాణికం] 
జమీ'అ బిన్ 'ఉమైర్ (ర) కథనం: నేను మా అత్ూ గారి 

వంట్ 'ఆయి'షహ్ (ర) వద్ద క్త వళ్ళును. ప్ర వకత  (స) 
అంద్రికంట్ట అధికంగా ఎవరిన్న ప్రర మంచేవారన్న 
అడిగాను. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర) సమాధానమస్తూ , 
'ఫాతిమహ్ను,' అనాిరు. ప్పరుషులిో అంట్ట, 'అలీను,' 
అన్న అనాిరు.  (తిరిాజి') 

[ )ضعيف إَل الجملة اْلخْية فصحيحة( 22] - 6156
(3/1735 ) 

لَِب بِْن َربِْيَعَة أَن َ  َعىَل َرُسْوِل   دََخَل  الَْعب َاَس َوَعْن َعْبِد الُْمط َ
"َما  هُ فََقاَل:اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُمْغَضب ا َوأَنَا ِعْنَد 

ْيٍش  قَاَل: أَْغَضَبَك؟" لُِقَر ْ يَا َرُسْوَل اهلِل َما لََنا َو إِذَا َتََلقَْوا بَْيهَْنُ
َرةٍ َوإِذَا لَُقْونَا لَُقْونَا بِغَ  لَِك َتََلقَْوا بُِوُجْوهِ ُمَبش َ  ؟ فََغِضَب ْْيِ ذَ

  قَاَل:َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َحّت  اْحَمر َ َوْجُهُه ثُم َ 
ْيَماِن "َوال َِذْي نَْفِسْي  َحّت   بَِيِدهِ ََل يَْدُخُل قَلَْب َرُجِل اْْلِ

ِلَرُسْولِِه" ِ َو ْي  ثُم َ قَاَل: "يَا أَي َُها الن َاُس َمْن آذَى َعم ِ  .يُِحب َُكْم لِِل 
ُجِل ِصْنُو أَبِْيِه"اِنْ فَ فََقْد آذَ  ِمذِ  .إِن ََما َعم ُ الر َ ْ . َوِِفْ  َرَواهُ الّت ِ ي ُ

لَِب "الَْمَصاِبْيِح" عَ   .ِن الُْمط َ
6156. (22) [3/1735 -చ్చవ్రి వాకీం దృఢం] 
'అబుద ల్ ము'త్ూ ల్నబ్ బిన్ రబీ'అహ్ (ర) కథనం: 

'అబ్బాస్ (ర) కోప్ంతో ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిరు. 
అప్పుడు నేను ప్ర వకత  (స) వద్ద  కూర్కిన్న ఉనాిను. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'నీ కోపాన్నకి కారణం ఏమట్న్న,' 
అడిగారు. దాన్నకి 'అబ్బాస్ (ర), 'దైవప్ర వకాత ! మనకూ, 
ఖురైషులకూ మధయ ఏముంది? ఆ ఖురైషులు ప్రసురం 
కల్నస్తూ , సంతోషంగా ఉంటారు. మనతో కల్నస్తూ  ముఖ 
వరిసుస వాడిపోయి ఉంటంది,' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  
(స) అది విన్న, ఆగర హం చెందారు, ముఖవరిసుస 
ఎరర బ్బరింది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''ఎవరిచేతిలో నా 
పార ణం ఉంద్ర ఆయన(త) సాకిష ! అలిాహ్ (త) మరియు 
ఆయన ప్ర వకత కోసం న్ననుి ప్రర మంచనంత్ వరక్త, ఏ 
వయకిత లోనూ విశ్వాసం ప్ర వేశంచదు. 'ఓ ప్ర జలార్మ! నా 
చినాినిక్త  బ్బధ కల్నగస్తూ , ననుి బ్బధక్త గురి 
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చేస్లనటే్ట, ఎందుకంట్ట చినాిని త్ండిర తో సమానం,' 
అన్న  అనాిరు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1736)[ ) ضعيف (  23]  - 6157
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ا

ْ وَ  لَْعب َاُس ِمَن ِ َ ِمِذي ُ َرَواهُ  ."أَنَا ِمْنهُ "ا ْ    . الّت ِ
6157. (23) [3/1736- బలహీనం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'అబ్బాస్ నావాడు ఇంకా నేను 'అబ్బాస్ వాడిన్న.'' 
(తిరిాజి') 

  (وزيادة رزين منكرة /[ )إسناده جيد24] -6158
(3/1736 ) 

يه وسلم لِلَْعب َاِس:  اهلل عل ُل اهلِل صىلَوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوْ 
َ "إِذَا كَاَن غََداةُ اَْلِْثَنْْيِ فَأتِ  ْدُعَو لَُهْم  َِنْ أَْنَت َوَولَُدَك َحّت  أ
فََغَدا َوغََدْونَا َمَعُه َوأَلَْبَسَنا   .َولََدَك"بَِدْعَوةِ يَْنَفُعَك اهلُل بَِها وَ 

لل ُهم َ اْغفِ  .ِكَساَءهُ  َ لِْدهِ َمْغِفَرة  َظاِهَرة  اِس َووُ ْر لِلِْعب َ ثُم َ قَاَل: "ا
لْدِ َوَباِطَنة  ََل ُتَغاِدُر ذَْنب ا  لل ُهم َ اْحَفْظُه ِِفْ ُو َ ُ  ا ِمِذي  ْ هِ". َرَواهُ الّت ِ

:    .اْجَعِل الِْخََلفََة بَاقَِية  ِِفْ َعِقِبِه"َوَزادَ َرِزْيٌن: "وَ  ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الّت ِ
يْ    .ٌب َهَذا َحِدْيٌث َغِر

6158. (24) [3/1736- ఆధారాలు ఆమోదయోగ్ీం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'అబ్బాస్ 

(ర)తో, 'సోమవారం ఉద్యం నీవు నీ అబ్బాయిన్న 
తీసుకొన్న వస్తూ , నేను నీ కోసం దు'ఆ చేసాూ ను. దాన్నవలి 
నీక్త, నీ సంత్వనాన్నకి లాభం చేకూరుత్రంది,' అన్న 
అనాిరు. అనంత్రం సోమవారం ఉద్యం నేను 
('అబ్బాస్-) నా సంత్వనంతో ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళును. 
ప్ర వకత  (స) మాపై త్న దుప్ుటిన్న కపాురు. ఇంకా, ''ఓ 
అలిాహ్(త)! 'అబ్బాస్ మరియు అత్న్న సంత్వనాన్నకి 
మోక్షం ప్ర సాదించు. వారికి ప్రిపూరి క్షమాభక్ష 
ప్ర సాదించు, ఓ అలిాహ్(త)! 'అబ్బాస్ను అత్న్న 
సంత్వనంలో సి్లరంగా కేష మంగా ఉంచు,'' అన్న పార రిించారు. 
(తిరిాజి'  /  ఏకోలా్లఖనం)  
ఇంకా ర'జీన్ ఉలిేఖనంలో ఈ ప్దాలు అధికంగా 

ఉనాియి. ''ఇత్న్న సంత్వనాన్నకి ప్రిపాలన కూడా 
ప్ర సాదించు.''   

 (3/1736)[ ) ضعيف (  25]  - 6159

َتْْيِ َودَعَا لَُه رَ  ْيُل َمر َ    صىل اهللُسْوُل اهللِ وَعْنُه أَن َُه َرأَى ِجْْبِ
 ُ ِمِذي  ْ . َرَواهُ الّت ِ َتْْيِ   .عليه وسلم َمر َ

6159. (25) [3/1736 -బలహీనం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: నేను (స), రండు సారిు 

జిబా్బల్ (అ)ను చూచాను. ఇంకా ప్ర వకత  (స) రండుసారిు నా 
కోసం దు'ఆ చేసారు.  (తిరిాజి') 

 ( 3/1736)[ ) حسن (  26]  - 6160
  اَل: دَعَا ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن وَعْنُه أَن َُه قَ

تَ  ِمِذي ُ يُْؤَتَيَِنَ اهلُل الِْحْكَمَة َمر َ ْ . َرَواهُ الّت ِ    .ْْيِ
6160. (26) [3/1736 -పా్రమాణికం] 
ఇబ్ని అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా గురించి 

రండు సారిు, ''అలిాహ్ (త) నాక్త వివేకం ప్ర సాదించాలన్న 
దు'ఆ  చేసారు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1737)دراسته (  [ ) لم تتم 27]  - 6161
ْيَرةَ  ِكْْيَ وَ وَعْن أَِِبْ ُهَر يَْجِلُس   قَاَل: كَاَن َجْعَفٌر يُِحب ُ الَْمَسا

ثُْونَُه َوكَاَن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   ِ يَُحد  ثُُهْم َو ِ يَُحد  ْ َو إِلهََْيِ
ْيِه بِأَِِبْ م وسل  ِمِذي ُ يَُكن ِ ْ . َرَواهُ الّت ِ ِكْْيَ   . الَْمَسا

6161. (27) [3/1737- అపరిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: జ'అఫర్ (ర) పేదలను 
పేర మించేవారు, వారివద్ద క్త వచిి కూరుినేవారు, 
వారితో మాటిాడేవారు, ఇంకా వారు జ'అఫర్ (ర)తో 
మాటిాడే వారు. అందువలి ప్ర వకత  (స) అత్న్న బిరుదు 
'అబుల్ మసాకీన్' అన్న పటేారు. (తిరిాజి') 

 (3/1737)[ ) صحيح (  28 ] - 6162
  "َرأَْيُت  قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْنُه قَاَل:

ا يَِطْْيُ ِِف الَْجن َِة َمَع الَْمََلئَِكةِ  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذ " َجْعَفر  ْ ا  . َرَواهُ الّت ِ
ْيٌب حَ    .ِدْيٌث َغِر

6162. (28) [3/1737- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను జ'అఫర్(ర)ను సారాంలో దైవదూత్లవంట్ 
ఎగురుతూ ఉండగా చూసాను.'' (తిరిాజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 (1737/ 3)[ ) حسن صحيح (  29]  - 6163
عليه وسلم:   ْوُل اهلل صىل اهلل ُس َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل رَ 
ا َشَباِب  لَْحَسُن َوالُْحَسْْيُ َسي ِد  َ ِمذِ " أَْهِل الَْجن َةِ "ا ْ  .ي ُ . َرَواهُ الّت ِ
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6163. (29) [3/1737 -పా్రమాణికం,  దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'హసన్ మరియు 'హుసైన్ సారాంలోన్న యువక్తలక్త 
నాయక్తలు,''  అన్న  అనాిరు.  (తిరిాజి') 

 (3/1737)[ ) صحيح (  30]  - 6164
بِْن  "إِن َ   سلم قَاَل: ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه ووَعِن ا

ِمِذي ُ َوقَْد  الَْحَسَن َوالُْحَسْْيَ ُهَما رَ  ْ ْنَيا". َرَواهُ الّت ِ ْيَحاَن َ ِمَن الد ُ
ِل     .َسَبَق ِِف الَْفْصِل اْْلَو َ

6164. (30) [3/1737-  దృఢం]  
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'హసన్ మరియు 'హుసైన్ ప్ర ప్ంచంలో నాక్త రండు 
ప్పవుాల వంటి వారు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1737)[ ) ضعيف (  31]  - 6165
ِب َ صىل اهلل عليه  َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزْيٍد قَاَل: م  وسل َطَرقُْت الن َ

ِب ُ صىل اهلل ذَاَت لَْيلٍَة ِِف  عليه وسلم بَْعِض الَْحاَجِة فََخَرَج الن َ
 أَْدِرْي َما ُهَو فَلَم َا فََرْغُت ِمْن َحاَجِِتْ  َوُهَو ُمْشَتِمٌل َعىَل َشْيٍء َوََل 

َما َهَذا ال َِذْي أَْنَت ُمْشَتِمٌل عَلَْيِه؟ فََكَشَفُه فَإِذَا الَْحَسُن   قُلُْت: 
ْبنَ َسْْيُ َعىَل َوِركَيْ لُْح َوا ْبَنا ا ْبَناَي َوا َ   .ِِتْ ِه. فََقاَل: "َهَذاِن ا

ْ أُِحب ُُهَما فَأَِحب َ  َرَواهُ   .ُهَما َوأَِحب َ َمْن يُِحب ُُهَما"الل ُهم َ إِن ِ
 ْ    .ِمِذي ُ الّت ِ

6165. (31) [3/1737-  బలహీనం] 
ఉస్తమహ్ బిన్ 'జైద్ బిన్ హ్జరిసహ్(ర) కథనం: 

ఒకసారి ర్మతిు పూట్, ఒక ప్న్నమీద్ ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 
వచాిను. ప్ర వకత  (స) ఇంటిలోప్ల్న నుండి బయట్క్త 

వచాిరు. ప్ర వకత  (స) ఏ వసుూ వునో త్నతోపాట కపు 
ఉనాిరు. అదేమట్ల నాక్త తెల్నయదు. నా ప్న్న అయి 

పోయిన త్ర్మాత్, 'ఏమ కపు ఉంచారన్న' అడిగాను. 
అప్పుడు ప్ర వకత (స) దాన్ని తెరిచారు. చూస్తసరికి 
అందులో 'హసన్, 'హుసైన్లు ఉనాిరు. ఇద్ద రూ రండు 
చంకలిో ఉనాిరు. ఇంకా ''ప్ర వకత (స) వీరిద్ద రూ నా 
క్తమారులు, నా కూత్రరు కొడుక్తలు, ఓ అలిాహ్(త)! 
నేను వీరిద్ద రినీ ప్రర మసుూ నాిను, నీవు కూడా వీరిద్ద రినీ 
ప్రర మంచు, ఇంకా వీరిద్ద రినీ ప్రర మంచేవారిన్న కూడా నీవు 
ప్రర మంచు,''  అన్న పార రిించారు.  (తిరిాజి') 

 ( 3/1737) [ ) ضعيف ( 32]  -6166

لَْت: َوِهَي َتْبِكْي فَُقلُْت: َما  دََخلُْت َعىَل أُم ِ َسلََمةَ  َوَعْن َسلَّْم قَا
لَْت  َتْعَِنْ ِِف   -َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  : يُْيِكْيَك؟ قَا

اُب َعىَل َرأِْسِه وَ  وَ  -الَْمَناِم  َ  َما لََك يَا َرُسْولَ  فَُقلُْت: لِْحَيِتِه الّت ُ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َرَواهُ ا. "َشِهْدُت قَْتَل الُْحَسْْيِ آنِف ا"  اهلِل؟قَاَل: ْ  لّت ِ

ْيٌب   َهَذا َحِدْيٌث َغِر
6166. (32) [3/1737- బలహీనం] 
సలాా (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) భారేలాో ఒకరైన 

ఉమ్మమ సలమహ్ (ర) వద్ద క్త వళ్ళును. అప్పుడామ 
ఏడుసుూ నాిరు. 'మీరందుక్త ఏడుసుూ నాిరు,' అన్న 
అడిగాను. దాన్నకి  ఆమ, నేను ప్ర వకత  (స)ను సాప్ింలో 
చూసాను, అతని త్ల, గడడ ం ధూళ్ళతో న్నండిఉనానయి, 
ఆ త్రువాత్ నేను ప్ర వకత  (స)ను మీకేమయింది,' అనీ 
అడిగాను, దాన్నకి ప్ర వకత  (స) నేన్నప్పుడే 'హుసైన్ హత్య 
జరిగనప్పడు అకొడే ఉనాిను,' అని సమాధానం 
ఇచాిరన్న  అనాిరు.   (తిరిాజి' /  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1738)( [ ) ضعيف   33]  - 6167
ُ    صىل اهلل عليه وسلم:ُسِئَل َرُسْوُل اهللِ  وَعْن أَنٍَس قَاَل: أَي 

لَْحَسُن َوالُْحَسْْيُ " قَاَل: اَْهِل بَْيِتَك أََحب ُ إِلَْيَك؟ َ   َوكَاَن يَُقْولُ  ."ا
" لَِفاِطَمَة: "اُْدِعْي ِلْ  ْبََن َ َيُضم ُُهَما إِلَْيِه. َرَواهُ   .اِ فََيُشم ُُهَما َو

 ْ ْيٌب  وقَاَل: .ِمِذي ُ الّت ِ  َهَذا َحِدْيٌث َغِر
6167. (33) [3/1738 -బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను త్న ఇంటి వారిలో 

అంద్రికంట్ట అధికంగా ఎవరు పర యులన్న ప్ర శించట్ం 
జరిగంది. ప్ర వకత  (స) '' 'హసన్, 'హుసైన్లు,'' అన్న 
అనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఫాతిమహ్తో, 'నా ఇద్ద రు 
క్తమారులను పలువు,' అన్న అనాిరు. వారు ర్మగానే 
వారిన్న ఆసాాదించేవారు. ఇంకా త్న గుండక్త హత్రూ క్తనే 

వారు. (తిరిాజి' /  ఏకోలా్లఖనం) 
 (3/1738)صحيح (  [ ) 34]  - 6168
ْيَدةَ قَاَل:وَعْن  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن رَ   بَُر

  َوالُْحَسْْيُ عَلَْيِهَما قَِمْيَصاِن أَْحَمَراِن يَْخُطُبَنا إِذْ َجاَء الَْحَسُن 
َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم مِ  َيْعثَُراِن فََْنَ َن يَْمِشَياِن َو

"َصَدَق اهلُل ]إِن ََما  :بَْْيَ يََدْيِه ثُم َ قَالَ  لَُهَما َوَوَضَعُهَماالِْمْنَْبِ فََحمَ 
ُكْم فِْتَنةٌ  ِبي َْْيِ  28: 8 ؛أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلدُ [ نََظْرُت إِىل َهَذْيِن الص َ
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َيْعثَُراِن فَلَْم أَْصِْبْ َحّت  قََطْعُت َحِدْيِثْي َوَرفَ يَمْ  ْعُتُهَما".  ِشَياِن َو

ِمِذي ُ َوأَبُوْ َرَواهُ ال  ْ    .دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ  ّت ِ
6168. (34) [3/1738 -దృఢం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర సంగసుూ నాిరు. 

ఇంత్లో 'హసన్, 'హుసైన్లు వచాిరు. వారిద్ద రూ 
ఎరర టి షరేద్లు ధరించి ఉనాిరు. వారిద్ద రూ నడుస్తూ , 
ప్డుతూ ఉండే వారు. అది చూచి ప్ర వకత  (స) మంబరుపై 
నుండి కిర ందికి దిగ, వారిన్న ఎత్రూ కొన్న త్న ముందు 
కూరోిబ్నటేక్తనాిరు. ఆ త్రువాత్, 'అలిాహ్(త) 
చప్పంది ఎంత్ సత్యం: '' మరియు వాసావానికి మీ 
ఆసాిప్రసా్లు, మీ సంతానం, పరీకాు  స్లధ్నాలు...'' – 
(అల్ అనాాల్, 8:28) ''నేను వీరిద్ద రినీ నడుస్తూ  
ప్డిపోవట్ం చూచి, సహనం కోలోుయి, నా ప్ర సంగం 
ఆప, వారిన్న ఎత్రూ క్తనాిను,' అని పావ్చ్చంచారు.'' 
(తిరిాజి', అబూ దావూద్, నసాయి)  

 (3/1738)[ ) ضعيف (  35]  - 6169
ةَ قَاَل:وَعْن يَْعىَل بِْن مُ  قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه   ر َ

ْ وَ  وسلم: َ أَنَا ِمْن ُحَسْْيٍ "ُحَسْْيٌ ِمَن ِ َحب َ  أََحب َ اهلُل َمْن أ
ُ   .ٌط ِمَن اْْلَْسَباِط" ُحَسْين ا ُحَسْْيٌ َسبِ  ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

6169. (35) [3/1738- బలహీనం] 
య'అలా బిన్ మురర హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, '' 'హుసైన్ నావాడు, నేను 'హుసైన్ వాడిన్న, 
'హుసైన్ను ప్రర మంచేవారు అలిాహ్(త)ను ప్రర మంచి నటి్ట, 
'హుసైన్ నా కూత్రరి కొడుక్త.'' (తిరిాజి') 

 (3/1738)[ ) ضعيف (  36]  - 6170
لَْحَسُن أَْشَبَه َرُسْوَل اهللِ وَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ  َ  صىل   َعْنُه قَاَل: ا

أِْس َوالُْحَسْْيُ  ْدِر إىِل الر َ  أَْشَبَه  اهلل عليه وسلم َما بَْْيَ الص َ
ِب َ  لَِك صىل اهلل عليه وسلم مَ الن َ . َرَواهُ ا كَاَن أَْسَفَل ِمْن ذَ

ِمِذي ُ  ْ  . الّت ِ
6170. (36) [3/1738- బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: '' 'హసన్ త్ల నుండి గుండ వరక్త 

ప్ర వకత  (స)ను పోల్న ఉనాిడు, 'హుసైన్ గుండ భాగం 
నుండి కిర ంది వరక్త ప్ర వకత ను పోల్న ఉనాిడు.'' (తిరిాజి') 

 (3/1738)يد ( [ ) إسناده ج 37]  - 6171

ِب َ صىل اهلل   َفَة قَاَل:َوَعْن ُحَذيْ  قُلِْت ِْلُم ِْي: دَِعْيَِنْ آِِت الن َ
َ  .عليه وسلم فَأَُصل ِْي َمَعُه الَْمْغِرَب  لََك َوأَْسأ   .لُُه أَْن يَْسَتْغِفَر ِلْ َو

ِب َ صىل اهلل عل    ُه الَْمْغِرَب فََصىل َ يه وسلم فََصل َْيُت َمعَ فَأََتْيُت الن َ
ْنَفَتَل فََتِبْعُتُه فََسِمَع َصْوِِتْ فََقاَل: .َحّت َ َصىل َ الِْعَشاءَ  "َمْن  ثُم َ ا

اَجُتَك؟ َغَفَر اهلُل لََك  "َما حَ  قَاَل: نََعْم. قُلُْت:  ُحَذْيَفُة؟" َذا؟هَ 
 َهِذهِ الل َْيلَِة  اْْلَْرَض قَط ُ قَْبَل َوِْلُم َِك إِن َ َهَذا َملٌَك لَْم يَْْنِِل 

َرِنْ بِأَْن فَاِطَمَة َسي َِدةُ نَِساءِ اِْسَتأْذََن َرب َُه أَْن يُ  ُيَبش ِ   َسل َِم عَلَي َ َو
ا َشَباِب أَْهِل الَْجن َِة" َوأَن َ الَْحَسَن َوالُْحَسْْيَ . أَْهِل الَْجن َةِ    . َسي ِد 

ِمِذي ُ َوقَالَ  ْ يْ َرَواهُ الّت ِ  ٌب : َهَذا َحِدْيٌث َغِر
6171. (37) [3/1738-  ఆధారాలు ఆమోదయోగ్ీం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: నేను మా అమాతో నాకు 

అనుమతి ఇవ్వండని ఇల్ల కోర్మను, 'నేను ప్ర వకత  (స) 
వద్ద క్త వళత్వను, ఆయనతో పాట మ'గర బ్ నమా'జు 
చదువుతాను, ఆ త్రువాత్ మీగురించి, నాగురించి 
పార రిించమన్న వినివించుక్తంటాను.' అనంత్రం నేను 
ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళును. అతని(స) వనుక మ'గర బ్ 
నమా'జు చదివాను. ఆ త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) అద్నప్ప 
నమా'జులు చేస్తూ  ఉనాిరు. చివరికి 'ఇషాఅ' నమా'జు 
ముగంచుకొన్న ప్ర వకత  (స) బయలుదేర్మరు. నేను కూడా 
అతని (స) వనుక బయలుదేర్మను. ప్ర వకత  (స) నా 
అడుగుల చప్పుడు విన్న, 'ఎవరు నువుా 
హుజై'ఫహ్వా?' అన్న అనాిరు. నేను 'అవును,' అన్న 
వినివించుక్తనాిను. ప్ర వకత  (స), 'ఎందుకొచాివు, ఏం 
ప్న్న ఉంది? అలిాహ్(త) న్ననూి, నీ త్లి్నన్న క్షమంచుగాక! 
ఇత్డొక దైవదూత్, ఇంత్క్త ముందు ఎనిడూ 
భూమపైకి ర్మలేదు. అత్ను త్న ప్ర భువును నాక్త 
సలామ్ చేయడాన్నకి అనుమతి కోర్మడు. ఇంకా నాక్త, 
'ఫాతిమహ్ సారాంలోన్న స్త్ూ ీలక్త నాయక్తర్మలని, 'హసన్ 
'హుసైన్లు యువక్తలకు నాయక్తలన్న శుభవారత  
తెల్నయజేసాడు,' అని అనానరు.'' (తిరిాజి' / 
ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1739)[ ) ضعيف (  38]  - 6172
بِْن َعب َاٍس قَاَل: عليه وسلم   ُسْوُل اهلل صىل اهللكَاَن رَ  وَعِن ا

 َ ِمَل  ا فََقاَل َرُجٌل: نِْعَم الَْمْركَُب  .عَاِتِقهِ لَْحَسَن بَْن عَلِي ٍ َعىَل َحا
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:  .ُم َرِكْبَت يَا غََُل  ِم  "َونِعْ  فََقاَل الن َ
ِكُب ُهَو". ا ُ  الر َ ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6172. (38) [3/1739- బలహీనం] 
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ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోజు 'హసన్ 

బిన్ 'అలీన్న త్న భుజాలపై కూరోిబ్నటేకొన్న ఉనాిరు. 
అది చూచి ఒక వయకిత , 'నువుా చాలా ఉత్ూ మ  వాహనంపై 
కూరుినాివు,' అన్న అనాిడు. అది వినన ప్ర వకత  (స), 
'ఆ కూరుినివాడుకూడా అంతే ఉత్ూ ముడు,' అన్న 
అనాిరు.  (తిరిాజి') 

 (3/1739)[ ) ضعيف (  39 ] - 6173
ْنُه أَن َُه فََرَض ِْلَُساَمَة ِِفْ ثَََلثَِة آَلٍف  وَعْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل عَ 

فََقاَل  ََلثَِة آَلٍف. اَئٍة َوفََرَض لَِعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر ِِفْ ثَ َوَخْمِسمِ 
لَْت  ؟ َعْبُد اهلِل بِْن ُعَمَرِْلَبِْيِه: لَِم فَض َ فََو اهلِل َما  أَُساَمَة عَلَي َ

َ َسَبقَ  ا كَاَن أََحب َ إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل  َِنْ إِىل َمْشَهٍد. قَاَل: ِْل ن َ َزْيد 
ُسْوِل اهلِل صىل  لم ِمْن أَبِْيَك َوكَاَن أَُساَمُة أََحب َ إِىل رَ اهلل عليه وس

َثْرُت ِحب َ َرُسْوِل اهلِل ص  ىل اهلل عليه اهلل عليه وسلم ِمْنَك فَآ
.وسلم َعىَل  ْ ِمِذي ُ َرَواهُ ا  ِحب ِ ْ    .لّت ِ

6173. (39) [3/1739 -బలహీనం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను ఉస్తమహ్ బిన్ 'జైద్ కోసం 

సంవత్సర్మన్నకి 3,500 దిర్హమ్లు జీత్ం 
న్నరియించాను. అయితే 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ కోసం 
3000 దిర్హమ్లు మాత్ు మే న్నరియించాను. దాన్నకి 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ త్న త్ండిర న్న, 'త్మరు నాపై 
ఉసామహ్ను ఎందుక్త పార ధానయత్ ఇచాిరు. అలా్లహ్ 
సాకిష ! ఉసామహ్ ఏ యుద్ధ ంలోనూ ననుి అధిగమంచ 

లేదు.' దాన్నకి 'ఉమర్ (ర), '' 'జైద్ను ప్ర వకత  (స) నీ త్ండిర  
కంట్ట అధికంగా ప్రర మంచేవారు, ఇంకా ప్ర వకత  (స) 
ఉసామహ్ను నీకంట్ట అధికంగా ప్రర మంచేవారు, 
అందువలి నేను ప్ర వకత  (స) ప్రర మంచేవాడికి, నేను ప్రర మంచే 
వాడికంట్ట అధికంగా పార ధానయత్ ఇచాిను,' అన్న 
సమాధానం  ఇచాిరు.''   (తిరిాజి')  

 (3/1739) ) ضعيف ([  40]  - 6174
  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل قَِدْمُت َعىَل  وَعْن َجَبلََة بِْن َحاِرثََة قَاَل:

ْبعَ  :فَُقلُْت  .سلم عليه و ا.يَا َرُسْوَل اهلِل اِ  قَاَل: ْث َمِعَي أَِخْي َزْيد 
ْنَطلََق َمَعَك    قَاَل َزْيٌد: يَا َرُسْوَل اهللِ  .لَْم أَْمَنْعُه" "ُهَو ذَا فَإِِن ا

 َ ا. قَاَل: فََرأَْيُت َرأَْي أ ِخْي أَفَْضَل ِمْن  َواهلِل ََل أَْخَتاُر عَلَْيَك أََحد 
 ْ ْ َرأ  .ِمِذي ُ يِْي. َرَواهُ الّت ِ

6174. (40) [3/1739 -బలహీనం]  

జబలహ్ బిన్ 'హారిసహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 
వద్ద క్త వచాిను. 'ఓ ప్ర వకాత (స)! త్మరు నా సోద్రుడు 
('జైద్ను) నా వద్ద క్త ప్ంపవేయండి,' అన్న వినివించు 
క్తనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఇదిగో 'జైద్ ఇకొడే 
ఉనాిడు. ఒకవేళ అత్డు నీతో వళ్ళూ నంట్ట, నేనేమీ 
ఆప్ను,' అన్న అనాిరు. అది విని 'జైద్, 'ఓ ప్ర వకాత (స)! 
అలా్లహ్ సాకిష ! నేను మీ వద్ద  త్ప్ు మరకొడా ఉండను,' 
అన్న అనాిరు. అప్పుడు నేను నా అభపార యంపై నా 
సోద్రున్న అభపార య్యన్నకి పార ధానయత్ ఇచాిను. 
(తిరిాజి') 

 ( 3/1739)[ ) حسن (  41]  - 6175
ٍد قَاَل: لَم َا ثَُقَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزيْ 

َرُسْوِل اهلِل   فََدَخلُْت َعىَل  .َوَهَبَط الن َاُس الَْمِدْيَنةَ وسلم َهَبُطُت 
  ْم فََجَعَل َرُسْوُل اهللِ َوقَْد أُْصِمَت فَلَْم يََتكَل َ  .صىل اهلل عليه وسلم

َيْرفَُعُهَما فَأَْعِرُف أَن َُه يََضُع عَلَي َ يََدْيِه وَ صىل اهلل عليه وسلم 
ِمذِ  يَْدُعْو ِلْ . ْ ْيٌب َرَواهُ الّت ِ   .ي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر

6175. (41) [3/1739  -పా్రమాణికం] 
ఉస్తమహ్ బిన్ 'జైద్ బిన్ 'హారిసహ్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) మరణవాయధికిగురై చాలా బలహీన 

ప్డినప్పడు నేనూ, మరికొంద్రు మదీనహ్ వచాిము. 
నేను ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళును. ప్ర వకత  (స) మౌనంగా 
ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఏమీ మాటిాడలేదు. అయితే ప్ర వకత  
(స) త్న రండు చేత్రలూ ఎతిూ  నాపై పటేి, మళ్ళు 
ఎత్ూ సాగారు. అప్పుడు నేను ప్ర వకత  (స) నా గురించి దు'ఆ 
చేసుూ నాిరన్న  గర హంచాను. (తిరిాజి' /  ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 3/1740) [ ) حسن ( 42]  - 6176
ِب ُ صىل لَْت: أََرادَ الن َ َي وَعْن عَائَِشَة قَا ِ  اهلل عليه وسلم أَْن يَُنح 

لَْت عَائَِشَة: .ُمَخاَط أَُساَمةَ   ا ال َِذْي أَفَْعُل.دَْعَِنْ َحّت  أَكُْوَن أَنَ  قَا
َ  قَاَل: ْ "يَا عَائَِشُة أ ْيِه فَإِن ِ ِمِذي ُ أُِحب ُِحب ِ ْ  .ُه". َرَواهُ الّت ِ

6176. (42) [3/1740  -పా్రమాణికం] 
'ఆయి'షహ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉసామహ్ 

బ్బలయంలో అత్న్న ముక్తొనుండి వలువడే ద్ర వాన్ని 
త్రడవటాన్నకి స్లద్ధ ప్డాడ రు. అప్పుడు నేను, 'త్మరు 
నాక్త చెప్ుండి, నేను చేసాూ ను,' అన్న అనాిను. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స), 'ఓ 'ఆయి'షహ్! నువుా ఉసామహ్ ను 
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ప్రర మంచు, ఎందుకంట్ట నేను ఉసామహ్ను 
ప్రర మసుూ నాిను.'  అని  అనానరు.  (తిరిాజి') 

 (3/1740)[ ) ضعيف (  43]  - 6177
ا إِذْ  لِس   َجاَء عَلِي ٌ َوالَْعب َاُس وَعْن أَُساَمَة قَاَل: كُْنُت َجا

ْسَتأِْذْن لََنا َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  اِ  فََقاََل ِْلَُساَمَة: .يَْسَتأِْذنَاِن 
ي  َوالَْعب َاُس يَْسَتأِْذنَاِن. فَُقلُْت: يَا َرُسْوِل اهلِل عَِل  .عليه وسلم
ْ أَْدِرْي  ْدِرْي َما َجاَء بِِهَما؟" قُلُْت: ََل. قَاَل:فََقاَل: "أَتَ    ."لَِكَن ِ
ُ  َل فََقاََل: يَا َرُسوْ  فََدَخََل  .فَأذن لَُهَما" اهلِل ِجْئَناَك نَْسأَلَُك أَي 

فََقاََل: َما ِجْئَناَك  .ٍد"أَْهِلَك أََحب ُ إِلَْيَك؟ قَاَل: "فَاِطَمُة بِْنُت ُمَحم َ 
 َ قَْد أَْنَعَم اهلُل عَلَْيِه قَاَل: "أََحب ُ أَْهلِْي إَِل َ َمْن  .ْهِلَك نَْسأَلَُك َعْن أ
قَاََل: ثُم َ َمْن؟ قَاَل: "ثُم َ عَلِي ُ  .ٍد"يْ ِه: أَُساَمُة بُْن زَ َوأَْنَعْمُت عَلَيْ 

لٍِب" يَا َرُسْوُل اهلِل َجَعلَْت َعم ََك فََقاَل الَْعب َاُس:  .بُْن أَِِبْ َطا
لِْهْجَرةِ". آِخَرُهْم؟ قَ ِمِذي ُ اَل: "إِن َ عَِلي  ا َسَبَقَك بِا ْ .  َرَواهُ الّت ِ

ِكَر أَن َ َعم َ ال  ُجِل ِصْنُو أَبِيْ َوذُ كَاةِ"ِه ر َ   .ِِفْ "ِكَتاِب الز َ
6177. (43) [3/1740 -బలహీనం] 
ఉసామహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) దాారం వద్ద  

కూరుినాిను. ఇంత్లో 'అలీ (ర), 'అబ్బాస్ (ర) 
వచాిరు. ప్ర వకత  (స)ను కలవడాన్నకి అనుమతి 
కోరుత్రనాిరు. వారు ఉసామహ్ను నువుా ప్ర వకత  
(స)తో, మా కోసం అనుమతికోరు. నేను వళ్ళు, 'ఓ 
ప్ర వకాత ! 'అలీ (ర), 'అబ్బాస్ (ర) ఇద్ద రూ మమాల్ని 
కలవడాన్నకి అనుమతి కోరుత్రనాిరు,' అన్న అనాిను. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ''వీరిద్ద రూ ఎందుక్త వచాిరో నీక్త 
తెలుసా?'' అన్న అడిగారు. 'నాక్త తెల్నయదు,' అన్న 
నేననాిను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'కాన్న నాక్త తెలుసు, 
వారిన్న లోప్ల్నకి ర్మన్నవుా,' అన్న అనాిరు. అనంత్రం 
వారిద్ద రూ లోప్ల్నకి వచాిరు. వారు వచిి, '' 'ఓ ప్ర వకాత ! 
త్మరి క్తటంబంలో అంద్రికంట్ట త్మక్త పర యమైన 
వారవరు?' అన్న అడగటాన్నకి వచాిం,'' అన్న అనాిరు. 
దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఫాతిమహ్ బిన్తె ము'హమాద్,' అన్న 
అనాిరు. దాన్నకి వారు, 'మేము మీ క్తటంబం వారి 
గురించి అడగట్ం లేదు,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స), 'నా ఇంటివారిలో, అలిాహ్(త) 
అనుగర హంచినవారు, ఔనిత్యం ప్ర సాదించినవారు 
ఇంకా నేను కూడా అనుగర హంచినవారు నాక్త అత్యంత్ 
పర యులు: అది ఉసామహ్ బిన్ 'జైద్,' అన్న అనాిరు. 
దాన్నకి వారు, 'ఆ త్రువాత్,' అన్న అడగాా, ప్ర వకత  'అలీ 

బిన్ అబీ 'త్వల్నబ్,' అన్న అనాిరు. అది విన్న, 'అబ్బాస్ 
(ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! త్మరు త్న చినాినిను చివరిలో 
ప్డవేసారు,' అన్న వినివించుకోగా, ప్ర వకత  (స), 'అలీ (ర) 
హజర త్లో న్ననుి అధిగమంచాడు,' అన్న అనాిరు. 

(తిరిాజి') 
----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ్ విభాగం ا
 (3/1740)[ ) صحيح (  44]  - 6178

م َ َخَرَج َصىل  أَُبْو بَْكٍر الَْعْصَرثُ  الَْحاِرِث قَاَل:َعْن ُعْقَبَة بِْن 
َ  يَْمِشْي وَ  ْبَياِن فََحَملَهُ َمَعُه عَلِي ٌ فََرأ  ى الَْحَسَن يَلَْعُب َمَع الص ِ

ا بَِعلِي ٍ َوعَلِي ٌ َوقَ َعىَل عَاِتِقِه. لن َِب ِ لَْيَس َشِبْيه  اَل: بِأَِِبْ َشِبْيٌه بِا
  .ُبَخاِري ُ يَْضَحُك. رَواهُ اْل 

6178. (44) [3/1740- దృఢం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'హారిస్' (ర) కథనం: ఒక రోజు అబూ 

బకర్ (ర) 'అ'సర ద్ నమా'జు చదివి, బయలుదేరి, నడవ 
సాగారు. అత్న్న వంట్ 'అలీ (ర) కూడా ఉనాిరు. అబూ 
బకర్ (ర), 'హసన్ (ర)ను పలిలతో ఆడుతూ ఉండట్ం 
చూసారు. అబూ బకర్ (ర), 'హసన్ను త్న భుజాలపై 
కూరోిబ్నటేకొన్న, 'నీ కోసం నా త్ండిర  త్వయగంకాను నీవు 
అచింగా ప్ర వకత  (స)లా ఉనాివు. 'అలీలా లేవు,' అన్న 
అనాిరు. అది విని 'అలీ (ర) నవాసాగారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1741)[ ) صحيح (  45]  - 6179
ْ  أَنٍَس قَاَل:وَعْن  ِس الُْحَسْْيِ  أُِِتَ عَُبْيُد اهلِل بِْن َزيَاٍد بَِرأ

قَاَل  . ُحْسِنِه َشْيئ اَوقَاَل ِِفْ  .ُكُت فََجَعَل ِِف َطْسٍت فََجَعَل يَنْ 
 َ  اهلل عليه  ىلْم بَِرُسْوِل اهلِل ص َواهلِل إِن َُه كَاَن أَْشَبَههُ  فَُقلُْت: نٌَس:أ

لْوَ    .ْسَمِة. رَواهُ الُْبَخاِري ُ وسلم َوكَاَن َمْخُضْوب ا بِا
َيةٍ   ْبِن ِزيَادٍ  َوِِفْ ِرَوا ِمِذي ِ قَاَل: كُْنتث ِعْنَد ا ْ  فَِجْيَء الّت ِ

َيُقْوُل: .ْضِرُب بَِقِضْيٍب ِِفْ أَْنِفهِ فََجَعَل يَ  .بَِرأِْس الُْحَسْْيِ  َما   َو
ُحْسن ا. فَُقلُْت: أََما إِن َُه كَاَن أَْشَبِهِهْم بَِرُسْوِل  َرأَْيُت ِمثَْل َهَذا

اَل: َهَذا َحِدْيٌث َصِحْيٌح َحَسٌن  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َوقَ
ْيٌب    .َغِر

6179. (45) [3/1741-దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'ఉబైదులా్లహ్ బిన్ 'జియాద్ 

వద్ద క్త 'హుసైన్ (ర) తల తీసుకురావ్టం జరిగంది. 
దాన్ని ఒక ప్ళి్ంలో ఉంచడం జరిగంది. ఇబుి 'జియ్యద్ 
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ఒక బ్నత్ూ ంతో ఆ త్లను కద్ప్సాగాడు. ఇంకా అత్న్న 
అంద్ంగురించి కూడా అనాిడు. అప్పుడు నేను, 
'అలా్లహ్ సాకిష ! ప్ర వకత  (స) క్తటంబంలో అంద్రికంట్ట 
ఎకుకవ్ ప్ర వకత  (స)క్త పోల్న ఉనివారు వీరే,' అన్న 
అనాిను. అప్పుడు అత్న్న వంటు కలు రంగరించబడి 
ఉనాియి. (బు'ఖారీ)  
తిరిాజీ'లో ఇలా ఉంది, ''అనస్ (ర) కథనం: అప్పుడు 

నేను 'ఇబుి 'జియ్యద్ వద్ద  ఉనాిను. 'హుసైన్ (ర) త్ల 
అత్డి ముందుక్త తీసుక్తర్మవట్ం జరిగంది. ఇబుి 
'జియ్యద్ అత్న్న ముక్తొను కదుప్పతూ ఇంత్టి అంద్ం 
నేనప్పుడూ చూడలేదు,' అన్న అనాిడు. అప్పుడు 
నేను, 'అంద్రికంట్ట ఎకుకవ్ ఇతను మాత్ు మే ప్ర వకత  
(స)ను పోల్న ఉనాిరు,' అన్న అనాిను. (తిరిాజి' / 
దృఢం,  పా్రమాణికం, ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1741)لم تتم دراسته (  [ ) 46]  - 6180
ُسْوِل اهلِل   بِْنِت الَْحاِرِث أَن ََها دََخلَْت َعىَل رَ َوَعْن أُم ِ الَْفْضِل 

لَْت: .ه وسلمعلي صىل اهلل ْ َرأَْيُت ُحلُم ا  فََقا يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ِ
ا الل َْيلََة. قَا لَْت: َما ُهَو؟" "وَ  َل:ُمْنَكر  "َوَما  َل:قَا .إِن َُه َشِدْيٌد  قَا

لَْت: ُهَو؟" َعة  ِمْن َجَسِدَك قُِطعضْت َوُوِضَعْت ِِفْ  َرأَْيُت كَأَن َ قِْط  قَا
ا   اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ْولُ فََقاَل َرُس  ْجِرْي.حِ  "َرأَْيِت َخْْي 

ا يَ  فََولََدْت فَاِطَمُة   ُكْوُن ِِفْ ِحْجِرَك". َتِلُد فَاِطَمُة إِْن َشاَء اهلُل غََُلم 
ُل اهلِل صىل اهلل عليه فَكَاَن ِِفْ ِحْجِرْي كََما َقاَل َرُسوْ  .َسْْيَ الُْح 

سلم   ىل اهلل عليه و ص ا َعىَل َرُسْوِل اهللِ فََدَخلُْت يَْوم   وسلم.
ْ اِلِْتَفاَتٌة فَإِذَا  عَْيَنا َرُسْوِل اهللِ  فََوَضْعُتُه ِِفْ ِحْجِرهِ ثُم َ كَانَْت ِمَن ِ

ُمْوعَصىل اهلل عليه وسلم ُتْهرِ  لَْت: .ْيَقاِن الد ُ ِب َ  فَُقلُْت: قَا  يَا نَ
لََك؟ ََلُم يْ "أََتاِنْ ِجْْبَ  َقاَل: اهلِل بِأَِِبْ أَْنَت َوأُم ِْي َما ُل عَلَْيِه الس َ

ْبَِنْ َهَذا فَُقلُْت  ِِتْ َسَتْقُتُل اِ ِنْ أَن َ أُم َ نََعْم   قَاَل: َهَذا؟ :فَأَْخَْبَ
بَ   . ُتْرَبِتِه َحْمَراَء"ٍة ِمْن َوأََتاِنْ بُِّتْ

6180. (46) [3/1741- అపరిశోధితం] 
ఉముాల్ ఫ'ద్ల్  బిన్తె 'హారిస్' (ర) కథనం: నేను 

ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిను, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ రోజు ర్మతిు  నేను 
ఒక చెడడ  సాప్ిం చూసాను,' అన్న వినివించు 

క్తనాిను. ప్ర వకత  (స), 'ఏమట్ది?' అన్న అనాిరు. 
దాన్నకి నేను, 'త్మరి శరీరం నుండి కొంత్ ముకక 
కోయబడిఉంది, నా ఒడిలో పటే్ట్ం జరిగంది,' అన్న 
అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) నీవు మంచి సాప్ిం 
చూసావు. ఇన్షా అలిాహ్ ఫాతిమహ్క్త ఒక బిడడ  

ప్పడత్వడు. వాడిన్న నీ ఒడిలో పటే్ట్ం జరుగుత్రంది. 
అనంత్రం ఫాతిమహ్ 'హుసైన్క్త జనామచిింది. 
ప్ర వకత (స) ప్ర వచించినటే్ట నా ఒడిలో పటే్ట్ం జరిగంది. 
అనంత్రం ఒకసారి నేను ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళు 
'హుసైన్ను అతని(స) ఒడిలోవేస్ల, మరోవయకిత  వైప్ప 
చూడసాగాను. అకసాాత్రూ గా ప్ర వకత  (స) కళుంట్ 
అశుర వులు ర్మలాయి. అప్పుడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! నా 
త్లి్నద్ండుర లు మీకోసం త్వయగంకాను, త్మరి 
కేమయింది?' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఇప్పు 
డిప్పుడే నా వద్ద క్త జిబా్బల్ (అ) వచిి, నా అనుచర 
సంఘం నాయీ కొడుక్తను చంపవేసుూ ంద్న్న తెల్నపారు.' 
'ఇత్నాి?' అన్న అడిగాను. అప్పుడు ప్ర వకత (స), 
'అవును, జిబా్బల్ (అ) ఆ భూమకి చెందిన కొంత్మటేిన్న 
తీసుక్తవచాిరు. అది ఎరర గా ఉంది,' అని అనానరు.'' 
(బై్నహఖీ  /  ద్లాయిలునుిబువాహ్)  

 (3/1741[ ) صحيح ( ) 47]  - 6181
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وعَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسل فِْيَما   ِن ا َرأَْيُت الن َ

بَِيِدهِ قَاُرْوَرٌة  اَت يَْوٍم بِِنْصِف الن ََهاِر أَْشَعَث أَْغَْبَ يََرى الن َائُِم ذَ 
َذا دَُم  "هَ  قَاَل: بِأَِِبْ أَْنَت َوأُم ِْي َما َهَذا؟فَُقلُْت:  .فِْيَها دٌَم 
َ الُْحَسْْيِ  لَْم أََزْل أَلَْتِقُطُه ُمْنُذ الَْيْوِم"َوأ فَأَْحِصْي   .ْصَحابِِه َو

لَِك الَْوقَْت فَأَجِ  لَِك الَْوقْت. ذَ ي ُ ِِفْ"دَََلئِِل  َرَواُهَما الَْبْيَهقِ  ُد قَْبَل ذَ
ةِ"     .اْْلَِخْْيَ َوأَْحَمُد  .الن ُُبو َ

6181. (47) [3/1741- దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు మధాయహిం 

నేను సాప్ింలో ప్ర వకత  (స)ను చూచాను. ప్ర వకత  (స) 
వంటు కలు చెలిాచెదురుగా ఉనాియి. ధూళ్ళ ప్టేి 
ఉనాియి. ప్ర వకత  (స) చేతిలో ఒక స్త్సా ఉంది. అది రకత ంతో 
న్నండిఉంది. నేను, ''నా త్లి్నద్ండుర లు మీకోసం త్వయగం 

కాను. ఇది ఏమటి,'' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 
'ఇది 'హుసైన్, వాడి మత్రు ల రకత ం. నేను ఈ రోజు ఉద్యం 
నుండి దాన్ని ప్టేి ఉంచాను,' అన్న అనాిరు. నేను ఆ 
తేదీన్న గురుత ంచాను. నాక్త బ్బగా గురుత ంది, ఆ తేదీ నాడే 
'హుసైన్ చంప్బడాడ రు. (బై్నహఖీ/ ద్లాయిలు 

నుిబువాహ్) 
 (3/1742) [ ) ضعيف ( 48]  - 6182
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"أَِحب ُوا اهلَل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :لَ وَعْنُه قَا

َل بَْيِِتْ  فَأَِحب ُْوِنْ لُِحب ِ اهلِل َوأَِحب ُْوا أَهْ يَْغُذْوكُْم ِمْن نَِعِمهِ  لَِما
ِمِذي ُ  ْ ". َرَواهُ الّت ِ ْ     .لُِحب ِ

6182. (48) [3/1742-  బలహీనం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్(త)ను ప్రర మంచండి, ఎందుకంట్ట అలిాహ్(త) 
త్న అనుగర హాలతో మమాల్ని పోషిసుూ నాిడు, ఇంకా 
ననుి ప్రర మంచండి. ఎందుకంట్ట మీరు అలిాహ్(త)ను 
ప్రర మసుూ నాిరు గనుక. ఇంకా నా దాార్మ నా 
క్తటంబ్బన్ని  ప్రర మంచండి.''  (తిరిాజి') 

 (3/1742)(   [ ) ضعيف 49]  - 6183
  وَعْن أَِِبْ ذَر ٍ أَن َُه قَاَل َوُهَو آِخٌذ بِِباِب اْلَكْعَبِة: َسِمْعُت الن َِب َ 

َل أَْهِل بَْيِِتْ فِْيُكْم ِمثُْل  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "أَََل إِن َ ِمثْ 
 اهُ . َروَ "ْنَها َهلََك َنِة نُْوٍح َمْن َرِكَبَها نََجا َوَمْن َتَخل ََف عَ َسِفيْ 
   .أَْحَمُد 

6183. (49) [3/1742-బలహీనం] 
అబూ  జ'ర్ (ర) కథనం: నేను ఒకరోజు క'అబహ్ 

దాారం ప్టేకొన్న ఉండగా, ప్ర వకత  (స) దాార్మ ఇలా విన్న 
ఉనాిను, ''గురుత ంచుకోండి, నా క్తటంబం నూ'హ్ (అ) 
ప్డవను పోల్న ఉంటంది. దాన్నపైకి ఎకిొనవాడు ముకిత  
పొందినటే్ట, ఎకొన్నవాడు నాశనం అయినటే్ట.'' 29 

(అ'హాద్) 
===== 

 صىل اهلل عليه وسلم َباُب َمَناقِِب أَْزَواِج الن َِب ِ      - 11
11. ప్ర వ్కత  (స) సతీమణులు (ర.అన్హ ంల) 

ప్ర త్యేకతలు 
ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا

 (3/1743)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6184

 

29) వివరణ-6183: అలాానీ దీన్ని గురించి 

వాయఖాయన్నస్తూ , ఇది ముసిద్ అ'హాద్లో లేదు. 

త్బ్ర్మనీ, బజాార్లలో ఇది బలహీన ప్రంప్రతో ఉంది. 

(మ. త్. అ-3/1742) 

ْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   عَ لِي ٍ َرِضَي اهللُ َوَعْن عَ
َيُم  َوَخْْيُ   .بِْنُت ِعْمَراَن  عليه وسلم يَُقْوُل: "َخْْيُ نَِسائَِها َمْر

ْيلٍَد" نَِسائَِها َخِدْيَجةُ    .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  .بِْنُت ُخَو
َر وَ  ْيٍب: َوأََشا َيٍة قَاَل أَبُْو كَُر   .ِء َواْْلَْرِض َماِكْيٌع إِىل الس َ َوِِفْ ِرَوا

6184. (1) [3/1743- ఏకీభవితం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా 

నేను వినాిను, ''మరేమ్ బిన్తె 'ఇమాాన్ త్న కాలంలో 
అంద్రికంట్ట ఉత్ూ మ స్త్ూ ీ, ఈ కాలంలో 'ఖదీజహ్ బిన్తె 
'ఖువైలిద్ అందరికంటే ఉతామ సా్వీ.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''అబూ క్తరైబ్ కథనం: 

వకీ'అ భూమాయకాశ్వల వైప్ప సైగచేస్ల వీరిద్ద రూ త్మ 
త్మ కాలాలిో అంద్రికంట్ట ఉత్ూ మ స్త్ూ ీలన్న 
ప్రర్కొనాిరు.''  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1743)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  2]  - 6185
ْيُل  ْيَرةَ قَاَل: أَََت ِجْْبِ ِب َ صىل ا َوَعْن أَِِبْ ُهَر ليه وسلم  هلل عالن َ

دَاٌم  فََقاَل: "يَا َرُسْوَل اهلِل َهِذهِ َخِدْيَجُة قَْد أََتْت َمَعَها إِنَاٌء فِْيِه إِ 
ْ عَلَ  .اَْوَطَعاٌم  ْ فَإِذَا أََتْتَك فَأقَْرأ ََلَم ِمْن َرب َِها َوِمَن ِ   ْيَها الس َ

ْرَها بَِبْيٍت ِِف الَْجن َِة ِمْن قََصٍب ََل   .  "نََصَب  َوََل  َصَخَب فِْيِه َوَبش ِ
6185. (2) [3/1743- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: జిబా్బల్ (అ) ప్ర వకత  (స) 

వద్ద క్త వచాిరు. ఇంకా ఇలా అనాిరు, ''ఓ ప్ర వకాత (స)! 
'ఖదీజహ్ (ర) 'హరా కొండ వైప్ప వసుూ నాిరు. ఆమ వద్ద  
ఒక గనిలో అనిం లేదా కూర ఉంది. ఆమ త్మరి 
ద్గారక్త వస్తూ , ఆమ ప్ర భువు త్రఫున, నా త్రఫున 
సలామ్ అంద్జేయండి. ఇంకా, 'సారాంలో ఆమకోసం 
గులిముత్వయల భవనం గురించి శుభవారత  
అంద్జేయండి. అందులో ఎటవంటి అసౌకరయం గాన్న, 
దుుఃఖవిచార్మలు గాన్న, ఉండవు,' అని అనానరు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1743) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 3]  - 6186
لَْت:  عَائِ َوَعْن  َما ِغْرُت َعىَل أََحٍد ِمْن نَِساِء الن َِب ِ صىل   َشَة قَا

َلِكْن كَاَن اهلل عليه وسلم َما ِغْرُت    َعىَل َخِدْيَجَة َوَما َرأَْيُتَها َو
ْكَرَها اةَ ثُم َ يَْقَطُعَها أَْعَضاء  ثُم َ يَْبَعثَُهاَوُرب ََما ذَبََح . يُْكِثُر ِذ   الش َ
"إِن ََها كَانَْت َوكَانَْت َوكَانَْت َوكَاَن ِلْ   فََيُقْوُل:  .َجةَ َخِديْ  ِِفْ َصَدائِِق 
لٌَد".   .ٌق عَلَْيهِ ُمت َفَ  ِمْنَها َو
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6186. (3) [3/1743-  ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) భారయలిో 

'ఖదీజహ్ ప్టి్ ఈరష య చెందినటి మరవరి ప్టి్ ఈరష య 
చెంద్లేదు. వాసూ వం ఏమట్ంట్ట నేను 'ఖదీజహ్ (ర)ను 
చూడనైనా లేదు. అయితే ప్ర వకత  (స) త్రచూ ఆమ 
గురించి ప్ర సాూ వించేవారు. ఒకోొసారి ప్ర వకత  (స) మేక 
జిబ'హ్ చేస్ల, మాంసం ముకొలు చేస్ల, 'ఖదీజహ్ (ర) 
స్తిహత్రర్మళుక్త ప్ంప్రవారు. ఒకోొసారి నేను 
'ఖదీజహ్(ర) త్ప్ు ప్ర ప్ంచంలో ఆడవాళ్ళు లేనటేంది 
అన్న అనేదాన్ని. ప్ర వకత  (స), 'ఆమ అలాంటిది, 
ఇలాంటిది. ఆమదాార్మ నా సంత్వనం ఉంది,' అన్న 
అనేవారు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1743)(  [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  4]  - 6187
 َ لَْت:َوَعْن أَِِبْ َسلََمَة أ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ن َ عَائَِشَة قَا

لَْت:  ائُِش هَ ه وسلم:"يَا عَ علي ََلَم". قَا ْيُل يُْقِرُئَك الس َ َذا ِجْْبَ
َل  ََلُم َوَرْحَمُة اهلِل. قَا ُمت ََفٌق   .ْت: َوُهَو يََرى َما ََل أََرىَوعَلَْيِه الس َ

 .هِ عَلَيْ 
6187. (4) [3/1743 -ఏకీభవితం] 
అబూ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఆయి'షహ్ 

(ర)తో, 'ఓ 'ఆయి'షహ్! జిబా్బల్(అ) నీక్త సలామ్ 
చేసుూ నాిరు. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ 'వ అలైహససలామ్ వ 
రహాత్రలిాహ్,' అన్న సమాధానం ఇచాిరు. ఆ త్ర్మాత్ 
ప్ర వకత  (స) చూసుూ నిదాన్ని నేను చూడలేక పోయ్యదాన్ని - 
అంట్ట జిబా్బల్. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1744) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 5]  - 6188
لَْت:َشَة قََوَعْن عَائِ   قَاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ا

ٍل يَِجْيُء بِِك الَْملَُك ِِفْ َسَرقٍَة ِمْن  "أُِرْيُتَك ِِف الَْمَناِم ثَََلَث لَِيا
َ  .ْيرٍ َحرِ  ُتَك فََكَشْفُت َعْن َوْجِهِك الث َْوَب فَإِذَا فََقاَل ِلْ: َهِذهِ اْمَرأ

ُمت ََفٌق   .ْن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهلِل يُْمِضِه" إِْن يَكُ . فَُقلُْت: أَْنِت ِهَي 
  .عَلَْيهِ 

6188. (5) [3/1744 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''వరుసగా మూడు ర్మత్రు లు 

కలలో న్ననుి నాక్త చూపంచట్ం జరిగంది. దైవదూత్ 
ప్టే వసూ ీం ముకొపై నీ చిత్ు ం తీసుకొన్నవచిి, 'ఈమ మీ 
భారయ,' అన్న అనేవాడు. నేను నీ ముఖం పై నుండి కొంగు 
తొలగంచి చూస్తూ  అది నువేా. నేను నా మనసులో 

ఒకవేళ ఈ సాప్ిం అలిాహ్(త) త్రఫు నుండి అయితే, 
అలిాహ్(త)య్య దాన్న  ి పూరిత చేసాూ డు అన్న 
అనుక్తనాిను,' అన్న నాతో ప్ర వకత  (స) అనాిరు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1744)ْيِه ( ت ََفٌق عَلَ [ ) مُ  6]  - 6189
َياُهْم يَْوَم  ْوَن بَِهَدا لَْت: إِن َ الن َاَس كَانُْوا يََتَحر َ َوَعْنَها قَا

 صىل اهلل عليه وسلم.  ُسْوِل اهللِ َة يَْبَتُغْوَن بَِذلَِك َمْرَضاةَ رَ عَائَِش 
لَْت: إِ  :  ن َ نَِساَء َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كُن َ ِحْزبَْْيِ َوقَا
ُ   .عَائَِشَة َوَحْفَصُة َوَصِفي ٌَة َوَسْودَةُ  فِْيِه فَِحْزٌب  َوالِْحْزُب اْْلَخُر أُم 

ِحْزٌب   َساِء َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَكَل ََم َسلََمَة َوَسائُِر نِ 
م يُكَل ُِم َها: كَل ِِمْي َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل أُم َ َسلََمَة فَُقْْلَ لَ 

َمْن أََرادَ أَْن يُْهِدَي إىِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   ُقْوُل: الن َاَس فَيَ 
ْيَِنْ ِِفْ   كَاَن. فَكَل َمَْتُه فََقاَل لََها: "ََل ُتْؤذِ وسلم فَلُْيْهِدهِ إِلَْيِه َحْيُث 

  .عَائَِشَة"  َوْحَي لَْم يَأْتَِِنْ َوأَنَا ِِفْ ثَْوٍب اْمَرأَةٍ إَِل َ فَإِن َ اْل  .عَائَِشةَ 
لَْت: ثُم َ إِن َُهن َ دََعْوَن   .أَُتْوُب إِىل اهلِل ِمْن ذَاَك يَا َرُسْوَل اهللِ  قَا

كَل ََمْتُه  فَ  .َسْْلَ إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمفَاِطَمَة فَأَرْ 
لَْت: بَىَل. قَاَل:ُة أَََل ُتِحب ِْْي َما أُحِ فََقاَل: "يَا بَُني َ  ؟" قَا ْ فَ " ب ُ   أَِحب ِ

 ت ََفٌق عَلَْيِه  مُ  ِذهِ".هَ 
ِكرَ  ْدِء  "بَ  َحِدْيُث أَنٍَس "فَْضُل عَائَِشَة َعىَل الن َِساِء" ِِفْ بَاِب  َوذُ
َيٍة أَِِبْ ُمْوََس  .الَْخلِْق"    .بِِرَوا

6189. (6) [3/1744 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర జలు ప్ర వకత  (స)క్త కానుకలు 

ప్ంప్డాన్నకి 'ఆయి'షహ్ వంత్రక్త వేచి ఉండేవారు. దాన్న 
దాార్మ వారు ప్ర వకత  (స) ప్రర తిన్న పొందాలనుక్తనేవారు. 
ప్ర వకత  (స) భారయలు రండు వరా్మలిో విభజించబడాడ రు. 
ఒక వ్రు ంలో, 'ఆయి'షహ్ (ర), 'హఫ్'సహ్ (ర), 
'సఫియ్ేహ్ (ర), సౌదహ్ (ర), మరో వ్రు ంలో, ఉమమ 
సలమహ్ (ర), ఇంకా మగల్నన భారయలు. అనంత్రం 
ఉమా సలమహ్ (ర) వరాం వారు ఒకరోజు ఉమా 
సలమహ్తో మాటిాడారు. 'ప్ర వకత  (స)తో మాటిాడి 
కానుకలు ఇవావలస్లనవారు ప్ర వకత  (స) ఎకొడునాి 
కానుకలు ఇవావచిన్న ప్ర జలతో చెప్ుమన్న,' అనాిరు. 
అనంత్రం ఉమా సలమహ్, ప్ర వకత  (స) తో ఈ విషయంపై 
చరిించారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ' 'ఆయి'షహ్ విషయంలో 
నీవు ననుి బ్బధక్త గురిచేయక్త. ఎందుకంట్ట 
'ఆయి'షహ్ త్ప్ు మరవరి దుసుూ లిో దైవవాణ్ణ 
అవత్రించడం లేదు.' దాన్నకి ఉమా సలమహ్ (ర), 
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'ప్ర వకాత ! మమాల్ని ఆప్ద్క్త గురిచేయట్ం నుండి నేను 
క్షమాప్ణ కోరుత్రనాిను,' అన్న అనాిరు. ఆ 
త్రువాత్ ఆ స్త్ూ ీలు ఫాతిమహ్ను పల్నచి, ప్ర వకత  (స) 
వద్ద క్త ప్ంపారు. ఫాతిమహ్ ప్ర వకత  (స) తో మాటిాడారు. 
దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఓ నా కూత్రర్మ! నేను ప్రర మంచే స్త్ూ ీన్న 
నువుా ప్రర మంచవా?' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ఫాతిమహ్, 
'ప్రర మసాూ ను,' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  (స), 'అయితే నువుా 
'ఆయి'షహ్ను ప్రర మంచు,' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ     రండవ్ విభాగం ا
 ( 3/1745)[ ) صحيح (  7] - 6190

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َحْس  َعْن أَنٍَس  ُبَك ِمْن أَن َ الن َ
لَمِ  ْيلٍَد  نَِساِء الَْعا َيَم بِْنُت ِعْمَراَن َوَخِدْيَجُة بِْنُت ُخَو ْْيَ َمْر

ِمِذي ُ ُة بِْنُت ُمَحم َ اِطمَ َوفَ  ْ    .ٍد َوآِسَيُة اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن". َرَواهُ الّت ِ
6190. (7) [3/1745- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర ప్ంచ 

ప్ర జలంద్రిలో ఔనిత్యం గల స్త్ూ ీల గురించి 
తెలుసుకోవడం నీక్త చాలు. వారు మరేమ్ బిన్తె 
'ఇమాాన్, 'ఖదీజహ్ బిన్తె 'ఖువైల్నద్, ఫాతిమహ్ 
బిన్తె ము'హమాద్, ఆసియ్హ్ 'జౌజత్ర ఫిర్ఔన్.'' 
(తిరిాజి') 

 ( 3/1745)[ ) صحيح (  8]  - 6191
ْيَل َجاَء ِبُص  ْيٍر ْوَرتَِها ِِفْ ِخْرقَِة َحرِ َوَعْن عَائَِشَة أَن َ ِجْْبِ

 ِذهِ َخْضَراَء إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "هَ 
ْنَيا َواْْلِخَرةِ َزْوَجُتَك ِِف  ِمِذي ُ "الد ُ ْ     .. َرَواهُ الّت ِ

6191. (8) [3/1745- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: జిబా్బల్ (అ) ప్చిన్న ప్టే 

వసూ ీంపై 'ఆయి'షహ్ (ర)  చిత్వు న్ని ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 
తెచిి, 'ఇహప్రలోకాలిో ఈమ మీ భారయ,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి') 

 ( 3/1745)حيح ( [ ) ص  9]  - 6192
لَْت: َوَعْن أَنٍَس قَاَل:   بِْنُت يَُهْوِدي ٍ  بَلََغ َصِفي ََة أَن َ َحْفَصَة قَا

  . عليه وسلم َوِهَي َتْبِكْي فََبَكْت فََدَخَل عَلَْيَها الن َِب ُ صىل اهلل
لَْت:  فََقاَل: لَْت ِلْ َحْفَصُة:  "َما يُْبِكْيِك؟" فََقا ْ  قَا ْبَنُة يَُهْودِ  إِن ِ   .ي ِ اِ

ِب ُ صىل اهلل عليه و ْبَنُة نَِب ٍ َوإِن َ َعم َِك   سلم: فََقاَل الن َ "إِن ََك ا
ت َِقي اهلَل  ثُم َ قَاَل:"اِ  عَلَْيِك؟" َوإِن َِك لََتْحَت نَِب ٍ فَِفْيَم َتْفُخُر لََنِب ٌ 

ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ   ْ  .يَا َحْفَصُة". َرَواهُ الّت ِ
6192. (9) [3/1745- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: 'హఫ్'సహ్ (ర) త్నను 'యూదున్న 

సంత్వనం,' అన్న చెపుంద్న్న 'సఫియ్ే (ర)క్త తెల్నస్ల, 
ఆమ ఏడాసాగంది. ఇంత్లో ప్ర వకత  (స) వచాిరు. 
'ఎందుక్త ఏడుసుూ నాివు?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 
ఆమ, ''ననుి 'హఫ్'సహ్ (ర) 'యూదున్న కూత్రరు,' 
అన్న చెపాురన్న,'' చెపుంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
''ఇందులో అనుమాన్నంచే విషయమే లేదు, నీవు ఒక 
ప్ర వకత  సంత్వనం, మీ చినాిని కూడా ప్ర వకేత . ఇంకా నీవు 
ఒక ప్ర వకత  భారయవు. మరి ఏవిధంగా ఆమ నీ కంట్ట 
ఉత్ూ ముర్మలు.'' ఆ త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) 'హఫ్'సహ్తో, '' 
'హఫ్'సహ్! అలిాహ్(త)క్త భయప్డు,'' అన్న 
అనాిరు.30  (తిరిాజి', నసాయి) 

 (3/1745)[ ) إسناده جيد (  10]  - 6193
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم دَعَا فَاِطَمَة  َوَعْن أُم ِ َسلََمَة أَن َ َرُسوْ 

َ الَْفْتِح فََناَجاَها فَ  عَاَم  ثََها فََضِحَكْت فَلَم َا ُتُوِف ِ َبَكْت ثُم َ َحد َ
أَلُْتَها َعْن بُكَائَِها َوِضْحِكَها .  اهلل عليه وسلم َس صىل َرُسْوُل اهللِ 

ِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  لَْت : أَْخَْبَ وسلم أَن َُه يَُمْوُت  قَا
ِنْ  ْ َسي َِدةُ نَِس فََبَكْيُت ثُم َ أَْخَْبَ َيَم بِْنَت   أَن ِ اِء أَْهِل الَْجن َِة إَِل َ َمْر
ُ  َواِعْمَراَن فََضِحْكُت.رَ  ِمِذي  ْ  .هُ الّت ِ

6193. (10) [3/1745- ఆధారాలు ఆమోదయోగ్ీం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మకొహ్ 

విజయం త్రువాత్ ఫాతిమహ్ను త్న వద్ద క్త పల్నచి, 
ఆమతో ఏద్ర గుసగుసలాడారు. ఆమ ఏడాసాగంది. 
ప్ర వకత  (స) మళ్ళు ఆమతో గుసగుసలాడారు. ఆమ 
నవాసాగంది. ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంత్రం నేనామను 
అప్ుటి ఏడాటాన్ని, నవా టాన్ని గురించి అడగాా, 
'ప్ర వకత  (స) మరణ్ణసాూ రన్న తెల్నపతే నేను ఏడాసాగాను, ఆ 

 

30) వివరణ-6192: 'సఫియ్ేహ్ (ర) త్ండిర  'హయిే 

బిన్ అఖ్తబ్, హారూన్ (అ) సంత్తికి చెందినవారు. 

హారూన్ మూసా (అ) సోద్రులు. ఈ విధంగా 'సఫి యీహ్ 

ముత్వూ త్ ప్ర వకత . ఇంకా ప్ర వకత  (స) 'సఫియయహ్ను 

ఇస్'హాఖ్ సంత్తిగా, ఇసాా'యీల్ (అ)ను, ఆమ 

చినాినిగా అనడం జరిగంది. (మ. త్. అ.)  
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త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స) మళ్ళు మరయమ్ బిన్తె 'ఇమాాన్ త్ప్ు 
సారాంలోన్న స్త్ూ ీలంద్రికి నేను నాయక్తర్మల్నన్న అన్న 
చెబితే  నవాసాగాను,' అన్న  అనాిరు. (తిరిాజి') 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ ِلُث ا    మూడవ్ విభాగం    ا
 (3/1746)[ ) صحيح (  11]  - 6194

َل عَلَْيَنا أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلل صىل  َعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: َما أَْشكَ 
قَط ُ فََسأَلَْنا عَائَِشَة إَِل َ َوَجْدنَا ِعْنَدَها ه وسلم َحِدْيٌث اهلل علي

. َوقََرَواهُ ِمْنُه عِلْم ا.  ِمِذي ُ ْ اَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح   الّت ِ
ْيٌب    َغِر

6194. (11) [3/1746-దృఢం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులక్త 

ఎప్పుడైనా ఏదైనా 'హదీసు' విషయంలో సందేహం వస్తూ , 
మేము 'ఆయి'షహ్ (ర)ను అడిగే వాళుం. ఎందుకంట్ట 
ఆమక్త 'హదీసు'ల గురించి తెల్నస్ల ఉండేది. (తిరిాజి' / 
దృఢం, పా్రమాణికం, ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1746)[ ) صحيح (  12]  - 6195
ا أَفَْصَح ِمْن   وَعْن ُمْوََس بِْن َطلَْحَة قَاَل: َما َرأَْيُت أََحد 

مِ عَائَِشَة. رَ  ْ ِذي ُ وقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح َواهُ الّت ِ
ْيٌب    .َغِر

6195. (12) [3/1746- దృఢం] 
మూస్త బిన్ 'తల్'హా (ర) కథనం: భాషా పాండిత్యంలో 

'ఆయి'షహ్ను త్ప్ు మరవరినీ మేము చూడలేదు. 
(తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం, దృఢం, ఏకోలా్లఖనం) 

===== 
ِمِع الْمَ    -12  َناقِِب َباُب َجا

12. ప్ర ఖాేత ప్ర వ్కత  (స) సహచరులు 
(ర.అన్హ ంల) ప్ర త్యేకతలు 

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ     మొదటి విభాగం    لُ ا
 (3/1747)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  1]  - 6196

َ  َرأَْيُت ِِف الَْمَنا َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَرقَاَل:  ِم كَأَن َ ِِفْ يََدي 
ْيٍرََل  َها إِىل َمكَاِن ِِف الَْجن َِة إَِل َ َطاَرْت ِِبْ  أَْهِوْي بِ َسَراقَة  ِمْن َحِر

ْتهَ  َها َعىَل فََقَصْصتُ  إِلَْيهِ  ا َحْفَصُة َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل  َحْفَصَة فََقص َ

لٌِح  َ  -اهلل عليه وسلم فََقاَل: "إِن َ أََخاَك َرُجٌل َصا ْو إِن َ َعْبَد اهلِل  أ
لٌِح   .ٌق عَلَْيهِ . ُمت َفَ "- َرُجٌل َصا

6196. (1) [3/1747- ఏకీభవితం] 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: కలలో నా 

చేతిలో ఒక ప్టేవసూ ీం ముకొ ఉంది. సారాంలో ఎకొడికి 
వళ్ళులనుక్తనాి, ఆ ప్టేవసూ ీం ముకొ ననుి ఎగుర 

వేసుకొన్న పోయి అకొడికి చేరిివేసుూ ంది. ఈ సాపాిన్ని 
గురించి నేను నా సోద్రి 'హఫ్'సహ్ (ర)క్త తెల్నయ 

ప్ర్మిను. ఆమ ప్ర వకత  (స) వద్ద  ప్ర సాూ వించారు. దాన్నకి 
ప్ర వకత  (స), 'మీ సోద్రుడు ఉత్ూ మ ప్పరుషుడు లేదా 
'అబుద లిాహ్ ఉత్ూ మ వయకిత ' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 ( 3/1747) صحيح ( [ ) 2]  - 6197
َ  َوَعْن ُحَذْيَفَة قَاَل:  ِس دََل   َوَسْمت ا َوَهْدي ا اْشَبَه الن َ إِن َ أ

َعْبٍد ِمْن ِحْْيَ  ُن أُم ِ بَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َلبْ 
ََل َتْدِرْي َما يَْصَنُع ِِفْ أَْهلِِه   ْخُرُج ِمْن بَْيِتِه إِىل أَْن يَْرِجَع إِلَْيهِ يَ 
ُ  ا َخََل. إِذَ   .رَواهُ الُْبَخاِري 

6197. (2) [3/1747- దృఢం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: అణక్తవ, వినయ 

విధేయత్లిో ప్ర వకత  (స)ను పోల్న ఉండే వారిలో 
అంద్రికంట్ట 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ ప్ర ముఖులు. 
ఇంటి నుండి బయలు దేరి, తిరిగ ఇంటికి వచేివరక్త, 
ఇంటిలో ఉనిప్పుడూ ఏం చేసాూ రో మాక్త తెల్నస్తది కాదు. 
(బు'ఖారీ) 

 (3/1747) ِه (يْ َفٌق عَلَ [ ) ُمت َ  3]  - 6198
 َ  ِمَن الَْيَمِن  نَا َوأَِخْي َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: قَِدْمُت أ

َكْثَنا ِحْين ا َما نََرى إَِل َ أَن َ َعْبَد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد َرُجٌل ِمْن أَْهِل  فَمَ 
دُُخْوِل  وَ ُخْولِِه الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم لِمَا نََرى ِمْن دُ  بَْيِت 

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم. ُمت ََفٌق عَلَيْ  ِه َعىَل الن َ    .هِ أُم ِ
6198. (3) [3/1747 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: నేనూ, నా 

సోద్రుడు యమన్ నుండి వచాిము. కొంత్కాలం వరక్త 
ఇకొడ ఉనాిం. మేము 'అబుద లిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ను 
ప్ర వకత  (స) క్తటంబం వారిలా భావించేవారం. ఎందు 
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కంట్ట, అత్డు అత్డి త్లి్నగారు ఇద్ద రూ త్రచూ ప్ర వకత  
(స) వద్ద క్త వచేివారు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1747)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  4]  - 6199
َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو أَن َ 

ُقْرآَن ِمْن أَْربََعٍة: ِمْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد اْل ِرُؤوا قَاَل: "اِْسَتقْ 
ِلٍم  ْ  َوَسا ىَل أَِِب . ُمت ََفٌق  "ِن َجْبٍل  بِْن كَْعٍب َوُمَعاِذ بْ  ُحَذْيَفَة َوأَُِب ِ َمْو
 .عَلَْيهِ 

6199. (4) [3/1747- ఏకీభవితం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'అమాద్ (ర) కథనం: ఈ నలుగురి 

నుండి ఖుర్ఆన్ చద్వట్ం నేరుికోండి. 'అబుద లిాహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్, అబూ 'హుజై'ఫహ్ స్తవక్తలు సాల్నమ్, 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్, మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ మొద్లైనవారి 
నుండి. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 ( 3/1747)[ ) صحيح (  5]  - 6200
اَم فََصل َْيُت رَ َوَعْن   ثُم َ قُلُْت:  ْْيِ ْكَعتَ عَلَْقمََة قَاَل: قَِدْمُت الش َ

ا فَأََتْيُت  لِح  ا َصا ْر ِلْ َجِلْيس  لل ُهم َ يَس ِ َ ا فََجلَ ا ْ فَإِ  قَْوم  ذَا ْسُت إِلهََْيِ
لُْوا: أَبُْو  َشْيٌخ قَْد َجاَء َحّت  َجلََس إِىل َجْنِبْ قُلُْت: َمْن َهَذا؟ قَا

رْ  ْ دََعْوُت اهلَل أَْن يَُيس ِ الد َ ا  َر ِلْ دَاِء. قُلُْت: إِن ِ لِح  ا َصا َجِلْيس 
َرَك ِلْ فََقاَل: َمْن أَْنَت؟ قُلُْت: ِمْن  فَِة. قَاَل: أََو   أَْهِل اْلُكوْ فََيس َ

بُْن أُم ِ َعْبٍد َصاِحُب الن َْعلَْْيِ َوالِْوَسادَةِ لَ  ْيَس ِعْنَدكُم اِ
ْيَطاِن َوالِْمْطَهَرةِ َوِفيْ  اِن  َس َعىَل لِ ُكُم ال َِذْي أََجاَرهُ اهلُل ِمَن الش َ

ا أَْو لَْيَس فِْيُكْم َصاِحُب الس ِ  ِ ال َِذْي ََل نَِبي ِِه؟ يَْعَِنْ َعم َار   يَْعلَُمُه  ر 
هُ   ؟ يَْعَِنْ ُحَذْيَفَة. رَواهُ الُْبَخاِري ُ َغْْيُ

6200. (5) [3/1747- దృఢం] 
'అల్ఖమహ్ (ర) కథనం: ''నేను స్లరియ్య చేరిన 

త్ర్మాత్  (దమషక్ జామె మసిజ దా్ల) రండు రకాత్రలు 
నమా'జు చదివాను. ఆ త్ర్మాత్, 'ఓ అలిాహ్! ఎవరైనా 
మంచివయకిత  తోడు ప్ర సాదించు,' అన్న పార రిించాను. 
త్రువాత్ కొంద్రు వయక్తత లు ఉనిచోటికి ప్రయి, వారిలో 
కూరుినాిను. (అకకడునన వారితో), 'ఈ మహావయకిత  
ఎవరు?' అన్న అడిగాను. 'వీరు అబూ దరాద ,' అన్న 
అనాిరు. నేను అత్న్నతో, 'మంచివయకిత  తోడు 
ప్ర సాదించమన్న నేను అలిాహ్ను కోర్మను. అలిాహ్(త) 
మీలాంటి ఉత్ూ మ వయకిత  తోడు ప్ర సాదించాడు,' అన్న 
అనాిను. అప్పుడు అబూ దరాా, 'నీవవరవు,' అన్న 
అడిగారు. దాన్నకి నేను, 'కూఫా వాసిని,' అన్న 

అనాిను. దాన్నకి అబూ దరాద , 'మీ పార ంత్ంలో ఇబి 
ఉమమ అబు ర్, అంటే 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ 
ఉనాిర్మ? అత్ను భోజనం విషయంలో, ప్డక 
విషయంలో, వు'దూ విషయంలో ప్ర వకత  (స)క్త స్తవ 

చేస్తవారు. ఇంకా మీలో అలిాహ్(త) త్న ప్ర వకత  (స) 
దాార్మ షై'త్వన్ నుండి రక్షణ కల్నుంచిన వయకిత , 'అమామర్ 
బిన్ యాసిర్ లేర్మ? ఇంకా మీలో ప్ర వకత  (స) ప్ర తేయక 
రహసయ గూఢచారి అంట్ట హుజై'ఫహ్ బిన్ య్మాన్ 
లేర్మ,' అన్న  అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 3/1748)[ ) صحيح (  6]  - 6201
َوَعْن َجاِبٍر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أُِرْيُت 

 َ ِمْي فَإِذَا  َش ْيُت اْمَرأَةَ أَِِبْ َطلَْحَة َوَسِمْعُت َخْشخَ الَْجن ََة فََرأ ة  أََما
 .. رَواهُ ُمْسِلٌم "بََِللٌ 

6201. (6) [3/1748 -దృఢం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నాక్త సారాం 

చూపటే్బడింది. అందులో నేను అబూ 'తల'హా (ర) 
భారేను చూచాను. ఇంకా నాముందు అడుగుల 
చప్పుడు విన్న, చూస్తసరికి అత్డు బిల్లల్, అని 
గురిత ంచాను .'' (ముసి్లమ్) 

 ( 3/1748)[ ) صحيح (  7]  - 6202
ت ََة  صىل اهلل عليه وسلم ِس  كُن َا َمَع الن َِب ِ  اَل:َوَعْن َسْعٍد قَ

ُْطُردُ َهُؤََلِء   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: ا نََفٍرفََقاَل الُْمْشِركُْوَن لِلن َ
ْبُن َمْسُعْوٍد َوَرُجٌل ِمْن وَ  اَوكُْنُت أَنَ  ْجَّتُِؤْوَن عَلَْيَنا. قَاَل:ََل يَ  ا

هلِل  نَْفِس َرُسْوِل ا أَُسم ِْيِهَما فََوقََع ِِفْ ُهَذْيٍل َوبََِلٌل وَرُجََلِن لَْسُت 
َث نَْفَسُه فَأَْنَزَل  صىل اهلل عليه وسلم َما َشاَء اهلُل أَْن يََقَع فََحد َ

لَْغَداةِ َوالَْعِشي ِ  هُ ب َ ىل: ]َوََل َتْطُرِد ال َِذْيَن يَْدُعْوَن رَ اهلُل َتَعا ْم بِا
ْيُدْوَن َوْجَههُ   . ُمْسِلٌم . َرَواهُ [52: 6 .يُِر

6202. (7) [3/1748 -దృఢం] 
స'అద్ (ర) కథనం: మేము ఆరుగురము ప్ర వకత  (స) 

వంట్ ఉండేవాళుం. మకొహ్ అవిశ్వాసులు ప్ర వకత  
(స)తో, 'వీరు మా ప్టి్ భయంలేక్తండా పోతునానరు, 
వీరిన్న మీ నుండి దూరం చేయండి,' అన్న అనాిరు. ఆ 
ఆరుగ్గరిలో నేనొకడిి, 2.'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్, 3. హుజై'ల్ తెగక్త చెందిన ఒక వయకిత , 4. 
బిలాల్, 5,6. ఇంకా ఇద్ద రు, వారిప్రరిు నేను తెలుపను. 
అనంత్రం ప్ర వకత  (స) మనసులో ఒక మాట్ మదిల్నంది. 
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ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ఆలోచించారు. ఇంతలో: ''మరియు 
ఎవ్రైతే తమ పాభువును ఉదయం మరియు స్లయంతర ం 
పా్రరిిసా్త, ఆయన ముఖానిన (చూడ) గోరుతునానరో, 
వారిని నీవు దూరం చేయకు...'' (అల్-అన్ ఆమ్, 6:52) 
అనే ఆయతు అవత్రించింది.31 (ముసి్లమ్) 

 (3/1748)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  8]  - 6203
ِب َ وَ   "يَا أَبَا ه وسلم قَاَل لَُه: صىل اهلل عليَعْن أَِِبْ ُمْوََس أَن َ الن َ

ِل دَاوُ ِمْزَمار   ُمْوََس لََقْد أُْعِطْيَت   .هِ . ُمت ََفٌق عَلَيْ دَ" ا ِمْن َمَزاِمْْيٍ آ
6203. (8) [3/1748 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 
అబూ మూస్త! నీక్త దావూద్ క్తటంబంలాంటి మధుర 
గొంత్ర ప్ర సాదించబడింది.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1748) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 9]  -6204
ٍد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  الُْقْرآَن َعىَل َعهْ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: َجَمعَ 

َزْيُد بُْن  عليه وسلم أَْربََعٌة: أَُِب ُ بُْن كَْعٍب َوُمَعاذُ بُْن َجَبٍل وَ 
َ  .دٍ ثَاِبٍت َوأَبُْو َزيْ   قَاَل: أََحُد ُعُمْوَمِِتْ.  َمْن أَبُْوَزْيٍد؟ نٍَس:قِْيَل ِْل

6204. (9) [3/1748- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కత  (స) కాలంలో, నలుగ్గరు 
అనుచరులు ఖుర్ఆన్ను ఒకచోట్ చేర్మిరు. వారిలో 1. 
ఉబయ్ బిన్ క'అబ్, 2. మ'ఆజ్' బిన్ జబల్, 3. 'జైద్ 
బిన్ స్త'బిత్, ఇంకా 4. అబూ 'జైద్. అనస్ (ర) ను అబూ 
'జైద్ ఎవరన్న ప్ర శిసా్త, దాన్నకి అత్ను, 'మా చినాిని,' 
అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1748)) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  [ 10]  - 6205
ِل اهلِل صىل اهلل َهاَجْرَنا َمَع َرُسوْ  َوَعْن َخب َاِب بِْن اْْلََرت ِ قَاَل:

 فَِمن َا فََوقََع أَْجُرنَا َعىَل اهللِ  .هلِل َتَعاىلسلم نَْبَتِغْي َوْجَه ا  و  يهعل 
: ُمْص َمْن َمََض لَْم يَأْكُْل ِمْن أَْجِرهِ  ْ َعُب بُْن ُعَمْْيٍ قُِتَل  َشْيئ ا ِمهْْنُ

 

31) వివరణ-6202: అవిశ్వాస నాయక్తలు ప్ర వకత  (స) తో, 

'మేము మీవద్ద క్త వచిి మీబోధనలు వినాలంట్ట, మీ వద్ద  

ఉని బలహీనులను, ప్రద్లను, ద్రిదుర లను త్రిమ 

వేయండి. ఎందు ట్ట వాళ్ళు మాతో సమానంగా 

కూరోివట్ం మాక్త ఇషేంలేదు.' వారి కోరిక విన్న ప్ర వకత  

(స), 'వారు వచిినప్పడు వీరిన్న దూరంగా ఉంచితే 

బ్బవుంటంద్న్న,' ఆలోచించారు. అంతే ఇంత్లో ఈ 

ఆయతు అవత్రరింపజేయబడింది.   

طْيَنا غَ َرةٌ فَُكن َا إِذَا يَْوَم أُُحٍد فَلَْم ُيْوَجْد لَُه َما يَُكف َُن ِفْيِه إَِل َ نَمِ 
ْيَنا ِرْجلَْيهِ بَِها َرأَْسُه َخرَ   َخَرَج َرأُْسُه فََقاَل َجْت ِرْجََلهُ َوإِذَا َغط َ

ِب ُ صىل اهلل عليه ِبهَ  وسلم: الن َ ْواِ ا َرأَْسُه َواْجَعلُْوا َعىَل  "َغط ُ
  فَُهَو يَْهِدبَُها.. َوِمن َا َمْن أَْيَنَعْت لَُه ثََمَرُتهُ "َرْجلَْيِه اْْلِذِْخر

   .ت ََفٌق عَلَْيهِ مُ 
6205. (10) [3/1748 -ఏకీభవితం] 
ఖబ్బాబ్ బిన్ అరతాి (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) 

వంట్ వలస వళ్ళుము. మా ఉదేద శయం దాన్నవలి దైవప్రర తి 
లభంచాలన్న. దాన్న ప్ర తిఫలం అలిాహ్ (త)పై త్ప్ున్నసరి 
అయిపోయింది. మాలో కొంద్రు మరణ్ణంచారు. వాళ్ళు 
పార ప్ంచిక ప్ర తిఫలంగానీ, బహుమత్రలుగానీ 
పొంద్లేదు. వారిలో ముస్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర) 
ఉనాిడు. అత్డు ఉ'హుద్ నాడు వీరమరణం 
పొందాడు. అత్న్న కఫన్ కోసం వసూ ీం లభంచలేదు. 
కేవలం ఒకొ దుప్ుటి మాత్ు మే లభంచింది. అది కూడ్డ 
త్ల కపుతే, కాళ్ళు కనబడేవి. కాళ్ళు కపుతే త్ల 
కనబడేది. అనంత్రం ప్ర వకత  (స), 'త్లను దుప్ుటితో 
కపు కాళును గడిడ తో కప్ుమన్న,' ఆదేశంచారు. 
మనలోన్న కొంద్రు ప్ండిపోయ్యరు. 'వారు ప్ండిు 
ఏరుత్రనాిరు,' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1749)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  11]  - 6206
ِب َ صىل اهللَس  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل:  عليه وسلم يَُقْوُل:  ِمْعُت الن َ

 .ُمت ََفٌق عَلَْيِه   .ٍذ" لَِمْوِت َسْعِد بِْن ُمَعا  الَْعْرُش  ْهَتز َ "اِ 
َيٍة: "اِ  َ  .  "ْحمِن لَِمْوِت َسْعِد بِْن ُمَعاذٍ ْهَتز َ َعْرُش الر َ َوِِفْ ِرَوا

6206. (11) [3/1749 -ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) దాార్మ ఇలా 

వినాిను. ''స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్ మరణం వ్లా 
దైవస్లంహాసనం  కంపంచింది.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్ 

మరణం వలి ర'హాాన్ స్లంహాసనం కంపంచింది.''  
 (3/1749) [ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه ( 12]  - 6207

 عليه وسلم  لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهللْت أُْهِديَ  اِء قَاَل:َوَعِن الَْْبَ 
ْيِر فََجَعَل أَْصَحا ُبْوَن ِمْن لِْيِنهَ ُحلُة َحِر َيَتَعج َ ْونََها َو ا بُُه يََمس ُ

ُبْوَن ِمْن لِْْيِ َهِذهِ؟ لََمَناِدْيُل َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ ِِف  فََقاَل: "أََتْعَج 
". ُمت ََفٌق الَْجن َِة َخْْيٌ ِمْنَها وَ   .لَْيهِ عَ أَلَْْيُ
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6207. (12) [3/1749 -ఏకీభవితం] 
బర్మఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)క్త ప్టే 

వసాూ ీలు కానుకగా ఇవాబడా్డయి. అనుచరులు దాన్ని 
చేతోూ  న్నమరసాగారు. 'అవి చాలా సున్నిత్ంగా 
ఉనాియన్న  పొగడారు.' అది చూచి ప్ర వకత  (స), 'మీరు 
ఈ దుసుూ ల సున్నిత్త్ాంపై ఆశిరయప్డుత్రనాిర్మ? 
సారాంలో స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్'కు లభంచే రుమాలు 
ఇంత్కనాి ఎనోిరటి సున్నిత్ంగా ఉంటంది,' అని 
అనానరు .  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1749)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  13]  - 6208
لَْت: َك اُْدعُ  مُ  اهلِل أَنٌَس َخادِ يَا َرُسْولَ  َوَعْن أُم ِ ُسلَْيٍم أَن ََها قَا

لَُه َوَولََدهُ وَ  اهلَل لَُه قَاَل: لل ُهم َ أَْكِثْرَما َ قَاَل . َباِرْك فِْيَما أَْعَطْيَتُه""ا
لَِدْي لََيَتَعاد َْوَن  هلِل إِن َ َماِلْ لَ فََو ا أَنٌَس: لَِدْي َوَولََد َو َوإِن َ َو َكِثْْيٌ

 . ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  . َعىَل نَْحِو الِْماَئِة الَْيْوَم 
6208. (13) [3/1748- ఏకీభవితం] 
ఉమమ సులైమ్ (ర) కథనం: నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! అనస్ మీ 

స్తవక్తడు. త్మరు వాడి గురించి దు'ఆ చేయండి,' అన్న 
వినివించుక్తనాిను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఓ అలిాహ్ 
(త)! వీడికి ధన, సంత్వన సంప్ద్లు ప్పషొలంగా 
ప్ర సాదించు. ఇంకా వీడికి ప్ర సాదించిన వాటిలో శుభం 
ప్ర సాదించు,' అన్న  పార రిించారు.  
అనస్ (ర) కథనం: అలా్లహ్(త) సాకిష ! నా ద్గార చాలా 

ధనం ఉంది, ఇంకా నాక్త 100 కంట్ట అధికంగా సంత్వనం 
ఉంది. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1749)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  14]  - 6209
 ْ عليه  ا َسِمْعُت الن َِب َ صىل اهلل مَ  َوق َاص قَاَل: َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِب

"إِن َُه ِمْن أَْهِل  .ىَل َوْجِه اْْلَْرِض وسلم يَُقْوُل ِْلََحٍد يَْمِشْي عَ 
  . بِْن َسََلٍم. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ إَِل َ لَِعْبِد اهللِ  الَْجن َِة"

6209. (14) [3/1749 -ఏకీభవితం] 
స'అద్ బిన్ అబ్బ వఖాా'స్ (ర) కథనం: నేను 'ప్ర వకత  (స) 

సారావాస్ల,' అన్న అనడం, 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ 
గురించి త్ప్ు మరవరినీ గురించీ వినలేదు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ) 

 (3/1749)عَلَْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق  15]  - 6210
ا ِِف َمْسِجِد الَْمِدْينَ  لِس  ِة  َوَعْن قَْيِس بِْن ُعَباٍد قَاَل: كُْنُت َجا

لُْوا: أَثَُر الُْخُش ٌل َعىَل َوْجِههِ جُ فََدَخَل رَ  َ  ْوِع فََقا ْهِل  َهَذا َرُجٌل ِمْن أ

ُتُه فَُقلُْت:  ثُم َ َخَرَج َوَتِبعْ  الَْجن َِة فََصىل  َرْكَعَتْْيِ َتَجو ََز فِْيِهَما
لُْوا: إِن ََك ِحْْيَ  ِة.   ِمْن أَْهِل الَْجن َ َهَذا َرُجٌل   دََخلَْت الَْمْسِجَد قَا

ِ يَُقْوُل َما ََل يَعْ   َما يَْنَبِغْي ِْلََحٍد أَْن اهللِ وَ  قَاَل: ثَُك لَْم  لَُم فََسأَُحد 
وسلم  اهلِل صىل اهلل عليه  َرأَْيُت ُرْؤيَا َعىَل َعْهِد َرُسْوِل  ذَاَك؟

 ْ َكَر ِمْن  -  ِِفْ َرْوَضةٍ فََقَصْصُتَها عَلَْيِه َوَرأَْيُت كَأَن ِ َسَعِتَها   ذَ
أَعََْلهُ ِِف  ُه ِِف اْْلَْرِض وَ ا ُعُمْودٌ ِمْن َحِدْيٍد أَْسَفلُ هَ َوْسَط  -َرتَِهاَوُخْض 
َ ال  َماِء ِِفْ أ ْرقَهُ  عََْلهُ ُعْرَوةٌ فَِقْيَل ِلْ:س َ ِطْيُع فَأََتاِنْ ََل أَْستَ  . فَُقلُْت:اِ

 َ عََْلهُ  ِمْنَصٌف فََرفََع ثَِياِِبْ ِمْن َخلِْفْي فََرقِْيُت َحّت  كُْنُت ِِفْ أ
لُْعْرَوةِ فَِقْيَل:ُت أََخْذ فَ  ْي يَِدْي  ْمِسُك فَاْسَتْيَقْظُت َوإِن ََها لَفِ اِْستَ   بِا

  تِلَْك " فََقاَل: .وسلم صىل اهلل عليه فََقَصْصُتَها َعىَل الن َِب ِ 
ْوَضُة اْْلِ  لَِك الُْعُمْودُ الر َ ُعْرَوةَ  ُعمُْودُ اْْلِْسََلِم َوتِلَْك اْل ْسََلِم َوذَ

ُجُل َعْبُد اْْلِْسََلِم حَ  فَأَْنَت َعىَل  ََق ُعْرَوةُ الُْوثْ اْل    ّت  َتُمْوَت َوذَاَك الر َ
 .  " اهلِل بِْن َسََلٍم 

6210. (15) [3/1749 -ఏకీభవితం] 
ఖైస్ బిన్ 'ఉబాద్ (ర) కథనం: నేను మసా్లద్ నబవీలో 

కూర్కిన్న ఉనాిను. ఇంత్లో ఒక వయకిత  మసా్లద్లోన్నకి 
వచాిడు. అత్న్న ముఖంపై భయభక్తత లు ఉటేి 

ప్డుత్రనాియి. ప్ర జలు అత్న్ని చూచి, 'ఇత్డు 
సారావాస్ల,' అన్న అనాిరు. ఆ వయకిత  రండు రకాత్రలు 
సంకిష ప్ూ ంగా చదివాడు. మసా్లద్ నుండి బయలుదేర్మడు. 
నేనత్న్ని అనుసరించి, ''మీరు మసా్లద్లో ప్ర వేశంచగానే 
ప్ర జలు, 'ఈ వయకిత  సారావాస్ల,' అన్న అనాిరు,'' అన్న 
అనాిను. దాన్నకి ఆ వయకిత , 'అలా్లహ్(త) సాకిష ! ఎవరికీ 
త్నక్త తెల్నయన్న విషయ్యన్ని గురించి చెప్ుట్ం 
త్గదు. వారలా ఎందుక్త అనాిరో నేను నీక్త 
చెబుత్వను. ప్ర వకత  (స) కాలంలో నేనొక సాప్ిం 
చూసాను. ప్ర వకత  (స) ముందు దాన్ని గురించి 
ప్ర సాూ వించాను. 'నేనొక తోట్లో ఉనాిను. అత్డు దాన్న 
పొడవు వడలుులు, ప్ర తేయకత్లను గురించి 
ప్రర్కొనాిడు. ఇంకా ఆ తోట్ మధయ ఒక ఇనుప్ సూ ంభం 
ఉంది. దాన్న కిర ంది  భాగం నేల, పై భాగం  ఆకాశం ఉంది. ఆ 
సూ ంభంపై ఒక స్త్ట ఉంది. ననుి దాన్నపై ఎకొమన్న 
ఆదేశంచట్ం జరిగంది. 'నేను ఎకొలేను,' అన్న 
అనాిను. అనంత్రం ఒక స్తవక్తడు నా వద్ద క్త 
వచాిడు. నా వనుక నుండి నా దుసుూ లు ఎత్వూ డు. నేను 
పైకి ఎకొసాగాను. చివరికి నేను ఆ సూ ంభం పైకి ఎకాొను. 
నేను ఆ స్త్టను ప్టే క్తనాిను. అనంత్రం ననుి 
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దాన్ని గటేిగా ప్టేకోమన్న చెప్ుబడింది. నా చేతిలో ఆ 
గుండర న్న భాగం ఉంది. ఇంత్లో మేల్గొనాిను. నేను 
దీన్ని గురించి ప్ర వకత  (స) క్త తెల్నయ ప్రిస్తూ  ప్ర వకత  (స) ఆ 
సూ ంభం ఇసిామ్, ఆ గుండర న్న పై భాగం ద్ ఢమైన ఆధారం, 
నీవు మరణం వరక్త ఇసిామ్పై సి్లరంగా ఉంటావు,' అన్న 
అనాిరు. ఆ వయకిత  'అబుద లిాహ్ బిన్ సలామ్ అన్న 
అనాిరు.''  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1750) [ ) صحيح ( 16]  - 6211
ْيِس بِْن َشم َاٍس َخِطْيَب  َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن ثَاِبُت بُْن قَ 

َ  .ْْلَْنَصارِ ا   ِذْيَن آَمُنْوا ََل فَلَم َا نََزلَْت َهِذهِ اْْليَِة:]يَا أَي َُها ال 
ِب ِ  تُكْم فَْوَق َصْوَت الن َ [ إِىل آِخِر اْْليَِة   2: 49...؛َتْرفَُعْوا أَْصَوا

ِب ِ صىلبَ  ٌت ِِفْ َجلََس ثَاِب    . اهلل عليه وسلم ْيِتِه َواْحَتَبَس َعِن الن َ
"َما  فََقاَل: .ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َسْعَد بَْن ُمَعاذٍ فََسأََل الن َ 

َيْشتَ شَ  َ فَأََتاُه َسْعٌد فََذكََر لَُه قَْوَل َرُسْوِل اهلِل صىل  َِكْ؟"أُْن ثَاِبٍت ا
لََقْد عَِلْمُتْم زِ ٌت :أُنْ فََقاَل ثَاِب  .اهلل عليه وسلم   لَْت َهِذهِ اْْليَُة َو

ْ ِمْن أَْرفَِعُكْم َص  فَأَنَا  .ْوت ا َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمأَن ِ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم.  ِل الن َاِر فََذكَرَ ِمْن أَهْ  لَِك َسْعٌد لِلن َ   ذَ

 أَْهِل  ْن  ُهَو مِ "بَْل  فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
   .َرَواهُ ُمْسِلٌم  الَْجن َِة". 

6211. (16) [3/1750- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: స్త'బిత్ బిన్ ఖైస్ బిన్ షమ్మమస్ 

అ'నాసరులిో 'ఖ'తీబ్గా ఉండేవారు. '' ఓ విశ్వవస్ల్లరా! 
మీ కంఠసవరాలను, పావ్కత  కంఠసవరాని కంటే పంచకండి 
మరియు మీరు పరసిరం ఒకరితోనొకరు వెచిల 

విడిగా మాటా్లడుకునే విధ్ంగా అతనితో మాటా్లడకండి, 
దానివ్లా మీకు తెల్పయకుండ్డనే, మీ కరమలు వ్ీరిం 
కావ్చుి!'' –(అల్ -హుజురాత్, 49:2) అనే ఆయ్తు 
అవత్రించినప్పడు సా'బిత్ త్న ఇంటి్ల కూరుిండి 
పోయ్యరు. ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త ర్మవట్ం మాన్నవేసారు. ప్ర వకత  
(స) స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్'ను, సా'బిత్ గురించి అడిగారు. 
అనంత్రం స'అద్ (ర), సా'బిత్ (ర) వద్ద క్త వచాిరు. 
ప్ర వకత  (స) అత్న్ని అడిగనటి చెపాురు. సాబి'త్ అది 
విన్న, ''ఓ విశ్వాసులార్మ! మీ సవరాలను ప్ర వకత  (స) 
సవరాలపై  అధిగమంచ నీయకండి,'' అనే ఆయతు 
అవత్రించింది, నా గొంత్ర ప్ర వకత  (స) వద్ద  మీ అంద్రి 
గొంత్రకంట్ట చాలా బిగారగా ఉండేది, కనుక నేను నరక 
వాస్లనన్న త్న మనసులోన్న మాట్ను బయట్పటేారు. 

అనంత్రం స'అద్ ఈ విషయ్యన్ని ప్ర వకత  (స) ముందు 
పటేారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'అలా కాదు, సా'బిత్ 
సారావాస్ల,' అన్న అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1750)لَْيِه ( عَ  ت ََفٌق [ ) مُ  17]  - 6212
يْ  ا عِ َوَعْن أَِِبْ ُهَر ِب ِ صىل اهلل عليه َرةَ قَاَل: كُن َا ُجلُْوس  ْنَد الن َ

ْ لَم َا  ُمَعِة فَلَم َا نَزَ وسلم إِذْ نََزلَْت ُسْوَرةُ الَْج  ْيَن ِمهْْنُ لَْت ]َوآَخِر
لُْوا: َمْن َهُؤََلِء يَا رَ 3: 62...؛يَلَْحُقْوا بِِهْم  ؟ قَاَل:  اهللِ ُسْوَل [ قَا

ِب ُ  .ِسي ُ َوِفْيَنا َسلَْماُن الَْفارِ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: فََوَضَع الن َ
ْيَماُن "لَ  يََدهُ َعىَل َسلَْماَن ثُم َ َقاَل: لَُه ْوكَاَن اْْلِ ي َا لََنا ِعْنَد الث َُر

 . ِرَجاٌل ِمْن َهُؤََلِء". ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 
6212. (17) [3/1750 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వద్ద  

కూర్కిన్న ఉనాిం. ఇంత్లో స్తరహ్ జుము'అహ్ (62) 
అవత్రించింది. '' మరియు ఇంకా వారిలో చేరని 
ఇతరులకు కూడ్డ (బోధించట్లనికి)...'' (అల్-జుము 
'అహ్, 62:3) అనే ఆయతు అవత్రించినప్పడు 
అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! వారవరు?' అన్న వినివించు 
క్తనాిరు. అప్పుడు మాలో సలాాన్ ఫారిస్త్ కూడా 
ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) త్న చేతిన్న సలాాన్పై పటేి, ఒకవేళ 
విశ్వాసం సు'రయ్యయపై ఉనాి, వీరిలో కొంత్ మంది 
దాన్ని సంపాదిసాూ రు, పొందుత్వరు,' అన్న అనాిరు. 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (3/1750) [ ) صحيح ( 18]  - 6213
لل ُهم َ  سلم: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و َل:اْنُه قَوعَ  َ "ا

ُه إِىَل ِعَبادِ  .ْيَدَك َهَذا"َحب ِْب عُبَ  ْيَرةَ "َوأُم َ َك  يَْعَِنْ أَبَا ُهَر
". َرَواهُ ُمْسِلٌم الُْمْؤِمِنْْيَ وَ  ُ الُْمْؤِمِنْْيَ  .َحب َْب إِلهََْيِ

6213. (18) [3/1750 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 

అలిాహ్(త)! నీ ఈ దాసుణి్ణ అంట్ట అబూ హురైరహ్ను 
మరియు అత్న్న త్లి్నగారిన్న, నీ దాసులక్త పర యమైన 
వారుగా ఇంకా విశ్వాసులను వారికి పర యమైన వారుగా 
చేయి.'' (ముసి్లమ్) 

 (3/1751)[ ) صحيح (  19]  - 6214
 َ َ وَعْن عَائِِذ بِْن َعْمٍرو أ ٍب ا ُسْفَياَن أَََت َعىَل َسلَْماَن َوُصَهيْ بَ ن َ أ

لُْوا: َما أََخَذْت ُسُيْوُف اهلِل ِمْن ُعُنِق عَُدو ِ اهلِل  َوبََِلٍل ِِفْ نََفٍر فَ  َقا
َ مَ  ْيٍش أَخَذَها. فََقاَل أ بُْو بَْكٍر: أََتُقْولُْوَن َهَذا لَِشْيِخ قَُر
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هُ وسعليه  َوَسي ِِدِهْم؟ فَأَََت الن َِب  صىل اهلل فََقاَل: َيا  .لم فَأَْخَْبَ

ْ لَ أَبَا بَْكرٍ  ْ لََقْد أَْغَضْبَت   لََعل ََك أَْغَضْبهََتُ ِئْن كُْنَت أَْغَضْبهََتُ
لُْوا: ََل يَْغِفُر اهلُل  ْم فََقاَل: يَا إِْخوَ فَأََتاهُ  .َرب ََك" َتاهُ أَْغَضْبُتُكْم قَا

. َرَواهُ ُمْسِلٌم    .لََك يَا أَُخي َ
6214 (19) [3/1751 -దృఢం] 
'ఆఇ'జ్' బిన్ 'అమాద్ (ర) కథనం: అబూ సుఫియ్యన్, 

సలాాన్, 'సుహైబ్ మరియు బిలాల్ మొద్లైన వారు 
కూరుిని ఒక సభ ప్ర కొ నుండి వళుడం జరిగంది. 
అప్పుడు వారు, ''ఇంకా అలిాహ్(త) కరవాలాలు, 
ఆయన (త) శత్రు వుల మడలు నరకలేదు,'' అన్న 
అనాిరు. అది విన్న అబూ బకర్ (ర), 'మీరు ఖురైషుల 
నాయక్తల గురించి అంటనాిర్మ?' అన్న అనాిరు. 
అనంత్రం అబూ బకర్ (ర), ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిరు. 
జరిగన విషయం గురించి ప్ర సాూ  వించారు. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స), 'ఓ అబూ బకర్! నీవు వాళును అయిషేాన్నకి 
గురిచేస్లనటింది, ఒకవేళ నీవు వారిన్న అయిషేాన్నకి 
గురిచేస్తూ , నీవు అలా్లహ్(త)ను, అయిషేాన్నకి గురిచేస్ల 
నటే్ట,' అన్న అనాిరు. అనంత్రం అబూ బకర్ (ర) వారి 
వద్ద క్త వచిి, 'సోద్రులార్మ! నేను మమాల్ని 
అయిషేాన్నకి గురిచేసానా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి వారు 
సమాధానం ఇస్తూ , 'లేదు, అలిాహ్(త) మమాల్ని 
క్షమంచుగాక!' అన్న  అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1751) َفٌق عَلَْيِه ([ ) ُمت َ  20]  - 6215
َوَعْن أَنٍَس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "آَيُة  

َ اْْلِ  َ ْيَماِن ُحب ُ اْْل َفاِق بُْغُض اْْل . ُمت ََفٌق  "ْنَصارِ ْنَصاِر َوآَيُة الن ِ
 .عَلَْيهِ 

6215. (20) [3/1751 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అ'నాసరులను ప్రర మంచట్ం విశ్వాసాన్నకి చిహిం, 
అ'నాసరుల ప్టి్ దేాషం కల్నగ ఉండట్ం కాప్టాయన్నకి 
న్నద్రశనం.''  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1751)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  21]  - 6216
اِء قَاَل: َوَعِن ا  صىل اهلل عليه وسلم اهللِ  َسِمْعُت َرُسْولَ  لَْْبَ
ْ إَِل َ "اَْْلَْنَصارُ  يَُقْوُل: ُ ِفٌق  ََل يُِحّب ُ   .ُمْؤِمٌن َوََل يُْبِغُضُهْم إَِل َ ُمَنا

ْ أَحَ  ُ َ فََمْن أََحّب َ . ُمت ََفٌق  "بَْغَضُهْم أَبَْغَضُه اهللُ ب َُه اهلُل َوَمْن أ
  .عَلَْيهِ 

6216. (21) [3/1741 -ఏకీభవితం] 
బర్మఅ' బిన్ 'ఆజి'బ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను. ''విశ్వాసులు 
మాత్ు మే అ'నాసరిను ప్రర మసాూ రు, కప్టాచారులే 
అ'నాసరి ప్టి్ దేాషం కల్నగ ఉంటారు. అందువలి 
అనాసరిను ప్రర మంచే వారిన్న అలిాహ్ (త) ప్రర మసాూ డు. 
అ'నాసరి ప్టి్ శత్రు త్ాం కల్నగ ఉండే వయకిత  అలిాహ్ (త)తో 
శత్రు త్ాం కొన్న తెచుిక్తనిటే్ట. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1751)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  22]  - 6217
ا  َوَعْن أَنٍَس  لُْوا ِحْْيَ أَفَاَء اهلُل قَاَل: إِن َ نَاس  ِمَن اْْلَْنَصاِر قَا

ِزَن َما أَفَاَء هَ  َواِل َعىَل َرُسْولِِه صىل اهلل عليه وسلم ِمْن أَمْ  َوا
لِْمافََطِفَق يُْعِطْي ِرجَ  َ ْيٍش ا لُْوا: يَْغِفُر  اَل  ِمْن قَُر َئَة ِمَن اْْلِبِِل فََقا

َيَدُعَنا  اهلل عليه وسلم يُعْ اهلُل لَِرُسْوِل اهلِل صىل ا َو ْيش  ِطْي قَُر
َث َرُسْوُل اهلِل ص  ِ عليه   ىل اهللَوُسُيْوفَُنا َتْقُطُر ِمْن ِدَمائِِهْم فَُحد 

ْ فَأَْرَسَل إِىل لهََِتِ ِِفْ قُب ٍَة ِمْن أَدٍَم  اْْلَْنَصاِر فََجَمَعُهْم  وسلم بَِمَقا
ُهْم  ا َغْْيَ لَْم يَْدعُ َمَعُهْم أََحد  ا َجاَءُهْم َرُسْوُل فَلَم َا اْجَتَمُعوْ  .َو
فََقاَل: "َما كَاَن َحِدْيٌث بَلََغَِنْ  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

ا ذَُوْو َرأَيْ فَ  ْم؟"َعْنكُ  ْم  َنا يَا َرُسْوَل اهلِل فَلَ َقاَل فَُقَهاُؤُهْم: أَم َ
ِن  ا أَُناٌس ِمن َا َحِدْيثَُة أَْسَنا لُْوا: يَغْ  .ِهْم يَُقْولُْوا َشْيئ ا َوأَم َ ِفُر اهلُل قَا

َيَدعُ اْْلَْنَصاَر  ا َو ْيش  لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُْعِطْي قَُر
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  فََقاَل َرُسوْ  .ا َتْقُطُر ِمْن ِدَمائِِهْم نَ ْوفُ َوُسيُ 
ْ أُْعِطْي َرَجاَل  َحِدْيِثْي َعْهٍد بُِكْفٍر أََتأَل َ وسل  ُفُهْم أََما  م: "إِن ِ

لُِكْم  َتْرَضوْ  َن أَْن يَْذَهَب الن َاُس بِاْْلَْمَواِل َوَتْرِجُعْوَن إِىل ِرَحا
لُْوا بَىَل يَا َرُسْوَل اهللِ "ليه وسلمع اهلل بَِرُسْوِل اهلِل صىل  قَْد  . قَا
   . عَلَْيهِ َرِضْيَنا. ُمت ََفٌق 

6217. (22) [3/1751 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: అలిాహ్(త) త్న ప్ర వకత క్త 

'హవా'జిన్ తెగవారి యుద్ధ  ధనాన్ని ప్ర సాదించి నప్పడు, 
ప్ర వకత  (స) ఖురైష్క్త చెందిన అనేకమందికి, 100 ఒంటెలు 
చొప్పున ప్ంచసాగారు. అది చూచిన అనాసరులిోన్న 
కొంద్రు, ''అలిాహ్ (త) ప్ర వకత  (స)ను క్షమంచుగాక! 
అతను(స), ఖురైషులక్త ఇంత్ ఇసుూ నాిరు. కాన్న, 
మాక్త ఇవాట్ం లేదు. అసలు మా కరవాలాల నుండి 
ఖురైషుల రకత ం కారుత్రంది,'' అన్న అనాిరు. అనంత్రం 
అ'నాసరిు ఇలా అంటనాిరన్న ప్ర వకత  (స)క్త తెల్నయ 

ప్రిట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) అనాసరిను పల్నపంచి, ఒక 
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గ్దిలో అంద్రినీ పోర గుచేస్ల వారు త్ప్ు ఎవరూ లేరు. 
వారంద్రూ వచిిన త్ర్మాత్ ప్ర వకత  (స) వారి వద్ద క్త 
వచిి, 'మీ గురించి ఇలా వినాిను,' అన్న అనాిరు. 
అప్పుడు వారిలోన్న వివేకవంత్రలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! మాలోన్న 
బుదిధ మంత్రలు ఏమీ అనలేదు. అయితే యువక్తలు 
మాత్ు ం,'' అలిాహ్(త), ప్ర వకత  (స)ను క్షమంచుగాక! 
అతను (స), ఖురైషులక్త చాలా అధికంగా ఇచాిరు, 
కాన్న మాక్త మాత్ు ం ఏమీ ఇవాలేదు. వాసూ వం ఏమట్ంట్ట 
మా కరవాలాల నుండి ఖురైషుల రకత ం కారుత్రంది,' అన్న 
అనాిరు, అన్న,'' వినివించుక్తనాిరు. అది విన్న ప్ర వకత  
(స), ''న్నససందేహంగా నేను ఖురైషులిోన్న ఇప్పుడిప్పుడే 
ఇసిామ్ స్త్ాకరించిన వారికి ఇస్తూ  పోర త్సహసుూ నాిను. 
అయితే, ప్ర జలు త్మ ఇళుక్త ధన సంప్ద్లతో 
వళుడం, మీరు మీ ఇళుక్త దైవప్ర వకత ను తీసుక్త 
వళుడం మీక్త ఇషేం లేదా?'' అన్న అడిగారు. అనాసరిు 
ఈ మాట్లు విన్న, ''త్ప్ుక్తండా ఓ ప్ర వకాత ! మేము దీనికి 

సమాతిసుూ నాిం,'' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 (3/1752)[ ) صحيح (  23]  - 6218
يْ   قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َرةَ قَاَل: وَعْن أَِِبْ ُهَر

ا مِ  َ "لَْوََل الِْهْجَرةُ لَُكْنُت اْمَرء  لَْو َسلََك الن َاُس َواِدي ا  َن اْْل ْنَصاِر َو
ي ا أَْو ِشْعب ا لََسلَْكُت َواِدَي اْْلَْنَصاِر َسلََكِت اْْلَْنَصاُر َوادِ وَ 

 َ ْوَن بَْعِدْي ْنَصاُر ِشَعاٌر وَ َوِشْعَبَها َواْْل الن َاُس ِدثَاٌر إِن َُكْم َسَّتَ
ْوا َحّت  َتلَْقْوِنْ َعىَل   .ِض". رَواهُ الُْبَخاِري ُ وْ الَْح  أَْثَرة  فَاْصِْبُ

6218. (23) [3/1752 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకవేళ హజర త్ లేక్తంట్ట, నేను అ'నాసరులిో ఒకడినై 
ఉండేవాడిని. ఒకవేళ ప్ర జలు ఒక మారాం గుండా, 
అ'నాసరిు మరో మారాం గుండా వళ్ళతే నేను అ'నాసరుల 
మారా్మన్ని అనుసరించేవాడిని. అ'నాసరులు షి'ఆర్ 
వ్ంటివారు. ఇత్రులు దిసా'ర్ వంటివారు. నా త్రువాత్ 
మీరు హచుిత్గాులు చూసాూ రు. అప్పుడు మీరు 
సహనం పాటించాల్న. చివరికి మీరు ననుి కౌస'ర్ 
సరసుస  వద్ద   కలుసుక్తంటారు.''  32  (బు'ఖారీ)  

 

32) వివరణ-6218: అనాసరులు షి'ఆర్ వంటి వారంట్ట, 

లోప్ల్న దుసుూ ల్ని షి'ఆర్ అంటారు. బనీయన్, చొకాొ 

మొద్లైనవి. దిస్త'ర్ అంట్ట పైన కప్పుక్తనే దుప్ుటి, 

 (3/1752)[ ) صحيح (  24]  - 6219
م يَْوَم  ن َا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسل كُ اَل:وَعْنُه قَ

َر أَِِبْ ُسْفَياَن فَُهَو آِمٌن َوَمْن أَلََْق  الَْفْتِح فََقالَ  : "َمْن دََخَل دَا
ََلَح فَُهَو آِمٌن ا ُجُل فََقْد أََخَذْتُه  لس ِ ا الر َ لَِت اْْلَْنَصاُر: أَم َ ". فََقا

تِِه َوَرَغبَ  َيِتِه. َونََزَل الَْوْحُي َعىَل َرُس ِِفْ ٌة َرأفٌَة بَِعِشْْيَ ْوِل اهلِل   قَْر
ُجُل فََقْد أََخَذْتُه َرأفٌَة  .وسلمصىل اهلل عليه  ا الر َ قَاَل: "قُلُْتْم أَم َ

تِِه َوَرَغبَ بِ  ْ َعْبُد اهلِل َوَرُسْولُُه َهاَجَرْت إِىل َعِشْْيَ َيِتِه كََل  إِن ِ ٌة ِِفْ قَْر
ُكْم َوالْمََماُت َمَماُتُكْم ْل فَا اهلِل َوإِلَْيُكْم  لُْوا: َواهلِل   ."َمْحَيا َمْحَيا قَا

َرُسْولَُه  قُلَْنا إَِل َ َضن  ا بِاهلِل َوَرُسْولِِه. قَاَل: "فَإِن َ اهلَل وَ َما 
قَ ِ نُِكْم يَُصد  َيْعِذَرا نُِكْم َو  .َرَواهُ ُمْسِلٌم  ."ا

6219. (24) [3/1752- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మకొహ్ విజయం నాడు 

మేము ప్ర వకత  (స) వంట్ ఉనాిం. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 
''అబూ సుఫియాన్ ఇంటి్ల ప్ర వేశంచిన వయకిత కి అభయం, 
ఆయుధాలు వద్ల్నవేస్లన వానికి అభయం,'' అన్న 
ప్ర కటించారు. అది విని అ'నాసరులు, ''ప్ర వకత  (స)క్త 
త్న తెగవారి ప్రర మ వాత్సలయం ప్పటేకొచిింది. 
అందువలిే త్మ జాతివారి ప్టి్ ఈవిధంగా 
ప్ర వరిత సుూ నాిరు,'' అన్న చెప్పుకోసాగారు. అనంత్రం 
ప్ర వకత  (స)పై దైవవాణ్ణ అవత్రించింది. ప్ర వకత (స) 
అ'నాసరులను పల్నచి, ''ఈ విధంగా మీరు అనాిర్మ? 
అలా ఎంత్మాత్ు ం కాదు. నేను అలిాహ్(త) దాసుడను, 
అలిాహ్ ప్ర వకత ను, నేను అలిాహ్(త) వైప్ప, మీ వైప్ప వలస 
వళ్ళును. జీవించడం, మరణ్ణంచట్ం మీతోనే,'' అన్న 
అనాిరు. అది విని అనాసరులు, ''ఓ ప్ర వకాత ! మేము 
అపారి్మన్నకిగురై అలా ప్లకసాగాము. అలిాహ్(త) 
ప్ర సాదించిన అనుగర హాన్ని మానుండి అలిాహ్(త) దూరం 

 

కంబళ్ళు మొద్లైనవి. అంట్ట అనాసరిు నా అత్యంత్ 

సన్నిహత్రలు. ప్ర జలిో అంద్రికంట్ట గౌరవ మర్మయద్లిో 

అనాసరులు నాక్త సన్నిహత్రలు. ప్ర వకత  (స) 

అనాసరులతో నా త్రువాత్ ఒక కాలం వసుూ ంది. ప్ర జలు 

మీకంట్ట త్ముాత్వము అధిక పార ధానయత్ ఇసాూ రు. మీ ప్టి్ 

అనాయయంగా ప్ర వరిత సాూ రు. మమాల్ని హీనద్ షేితో 

చూడట్ం జరుగుత్రంది. ఇటవంటి సమయంలో 

సహనం, ఓరుులను పాటించాల్న. దాన్న ప్ర తిఫలం 

ప్ర ళయదినంనాడు మీరు ననుి కౌసరుకోనేరు వద్ద  

కలుసుక్తనిప్పుడు లభసుూ ంది. 
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చేయకూడదు గాక! మమాల్ని మీ నుండి వేరుచేయ 

కూడదన్న పార రిిసుూ నాిము. మేము కేవలం ప్ర వకత  (స) 
సాన్నిహత్వయన్ని పొందే ఆశతో ఇలా అనాిం,'' అన్న 
వినివించుక్తనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
''అలిాహ్(త) మరియు అలిాహ్ ప్ర వకత  మమాల్ని 
ధ వీకరిసుూ నాిరు. ఇంకా మమాల్ని క్షమసుూ నాిరు,'' 
అన్న  అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 (3/1752)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  25]  - 6220
 َ ِب َ صىل َوَعْن أ ن ا نٍَس أَن َ الن َ اهلل عليه وسلم َرأَى ِصْبَيا

ِب ُ صىلَونَِساء  ُمْقِبِلْْيَ ِمْن ُعْرٍس   اهلل عليه وسلم  فََقاَم الن َ
لل ُهم َ أَْنُتْم ِمْن أََحب ِ الن َاِس إَِل َ  َ لل ُهم َ أَْنتُ  .فََقاَل:"ا َ ْن أََحِب مِ ْم ا

 .َصاَر. ُمت ََفٌق عَلَْيهِ يَْعَِن اْْلَنْ  .الن َاِس إَِل َ"
6220. (25) [3/1752- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) పలిలను, స్త్ూ ీలను ఒక 

పండాి నుండి వస్తూ ఉండట్ం చూస్ల న్నలబడాడ రు. ఇంకా, 
''(ఓ అలిాహ్ (త)! నేను నీ సాకిష గా అంటునానను! మీరు 
(అ'నాసరిు) అంద్రికంట్ట నాక్త చాలా పర యమైనవారు. 
ఓ అలిాహ్ (త), ఓ అనాసరులార్మ! పాజ్లందరిలో మీరు 
నాక్త పర యమైనవారు,'' అన్న అనానరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్)  

 (3/1752)[ ) صحيح (  26]  - 6221
ِل  ِس وَعْنُه قَاَل: َمر َ أَبُْو بَْكٍر َوالَْعب َاس بَِمْجِلٍس ِمْن َمَجا

 َ لُْوا:َما يُ  ْنَصاِر َوُهْم يَْبُكْوَن فََقاَل:اْْل َك  ْبِكْيُكْم؟ قَا ْرنَا ذَ
ِب ِ صىل اهلل عليه و  ُهَما َعىَل  سلم ِمن َا فََدَخَل أََحُد  َمْجِلَس الن َ

ِب ِ  ِب ُ صىل اهلل الن َ هُ ِبَذلَِك فََخَرَج الن َ  صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخَْبَ
ِمْنَْبَ َعىَل َرأِْسِه َحاِشَيَة بُْرٍد فََصِعَد اْل  َب عليه وسلم َوقَْد َعص َ 

لَْم يَْصَعْدهُ  لَِك الَْيْوِم. فََحِمَد اهلُل َوأَْثَّن عَلَْيِه. ثُم َ َو قَاَل:   بَْعَد ذَ
بِاْْلَْنَصاِر فَإِن َُهْم كَْرِشْي َوعَْيَبِِتْ َوقَْد قََضُوا ال َِذْي  "أُْوِصْيُكْم 

ْ َوَبِقَي  ْ وَ ذِ ال َ عَلهََْيِ َتَجاَوُزْوا َعْن ْي لَُهْم فَاقَْبلُْوا ِمْن ُمْحِسهِْنِ
   .ِهْم". رَواهُ الُْبَخاِري ُ ُمِسْيئِ 

6221. (26) [3/1752 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: అబూ బకర్, 'అబ్బాస్ (ర. 

అనుు మ్) లు, అనాసరి ఒకసభ ప్ర కొనుండి వళ్ళతూ 
ఉండగా, సభలోన్న అ'నాసరులు ఏడుసుూ నాిరు. 
వారిద్ద రూ, 'మీరందుక్త ఏడుసుూ నాిరు?' అన్న 
అడిగారు. దాన్నకి వారు, 'ప్ర వకత  (స) మా సమావేశ్వలిో 

కూరోివట్ం గురుత క్త వచిింది,' అన్న అనాిరు. 
వారిద్ద రిలో ఒకరు ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళు, ఈ సంఘట్న 
గురించి తెల్నపారు. ప్ర వకత  (స) బయలుదేరి వచాిరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) దుప్ుటి ఒక మూలతో త్ల 
కప్పుకొన్న ఉనాిరు. మంబరుపై ఎకాొరు, ఆ 
త్రువాత్, ఇక ఎపుిడూ మంబరుపై ఎకొలేక 
ప్రయారు. ముందు ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్ (త) సోూ త్వు లు 
చేస్లరు. ఆ త్రువాత్, ''నేను అ'నాసరుల గురించి 
మమాల్ని హత్బోధ చేసుూ నాిను, అదేమట్ంట్ట, 
అ'నాసరిు నా జీరి్మశయం, అ'నాసరుల తమ 
హక్తొలను చెలి్నంచారు. కాన్న వారి హక్తొలు ఇంకా 
మగల్న ఉనాియి. వారిలోని మంచివారి స్లకులను 
స్త్ాకరించండి, వారిలోని చెడడ వారిన్న క్షమంచండి,'' అన్న 
అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1753)[ ) صحيح (  27]  - 6222
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: ِب ُ صىل وَعِن ا ه وسلم ِِفْ  لياهلل ع َخَرَج الن َ

َْبِ فََحِمَد اهلُل َوأَْثَّن ِه َحّت  َجلََس َعىَل الِْمنْ ال َِذْي َماَت فِيْ  َمَرِضهِ 
ا بَعْ  عَلَْيِه ثُم َ قَاَل: َيِقُل   .يَْكثُُرْوَن ُد فَإِن َ الن َاَس " أَم َ َو

عَ اْْلَْنَصاُرَحّت  يَُكْونُْوا ِِف الن َاِس بَِمْْنِلَِة الِْملِْح ِِف  فََمْن   .اِم الط َ
ِلَ ِمْنُكْم َشْيئ اَيُضر ُ  يَْنَفعُ َو ا َو ْيَن فَلَْيْقَبْل  فِيْ  فِْيِه قَْوم  ِه آَخِر

لَْيَتَجاَوْز َعْن  ْ َو  .هُ الُْبَخاِري ُ رَوا . ُمِسْيِئِهْم"َعْن ُمْحِسهِْنِ
6222. (27) [3/1753 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న మరణ 

వాయధిలో ఉనిప్పుడు, ఇంటినుండి బయట్క్త వచిి, 
మంబరుపై కూరుినాిరు. అలా్లహ్ సోూ త్ు ం ప్ఠించిన 
త్రువాత్, ఇలా అనాిరు, ''ప్ర జల సంఖయ పరుగు 

త్రంది, అనాసరుల సంఖయ త్రుగుత్రంది, చివరికి వారు 
అనింలో ఉప్పులా అయిపోత్వరు. మీలో ఎవరైనా 
ఉనిత్ ప్ద్వులు పొందితే, అ'నాసరులిో మంచివారికి 
సహాయం చేయ్యల్న. చెడడ  వారిన్న క్షమంచాల్న.'' 
(బు'ఖారీ)  

 ( 3/1753)( [ ) صحيح  28] - 6223
 ىل اهلل عليه وسل قَاَل َرُسْوُل اهلل ص   وَعْن َزْيِد بِْن أَْرقََم قَاَل:

. "اْغِفْر لِْْلَْنَصاِر َوِْلَبَْناِء اْْلَْنَصاِر َوأَبَْناِء أَبَْناِء اْْلَْنَصارِ  هللُ "ا :
 .ُمْسِلٌم  َواهُ رَ 

6223. (28) [3/1753- దృఢం] 
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'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

పార రిించారు, ''ఓ అలిాహ్(త)! అ'నాసరులను, వారి 
క్తమారులను, వారి మనవళును క్షమంచు.'' 
(ముసి్లమ్) 

 (3/1753)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  29]  - 6224
 قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َل:ا قََوَعْن أَِِبْ أَُسْيدٍ 
اِر ثُم َ بَُنو َعْبِد اْْلَْشَهِل ثُم َ بَُنو "َخْْيُ دُْوِر اْْلَْنَصا ِر بَُنو الن َج َ

".اِرِث بِْن الَْخْزرَ الَْح   ِج ثُم َ بَُنو َساعَِدةَ َوِِفْ كُل ِ دُْوِراْْلَْنَصاِرَخْْيٌ
   .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ 

6224. (29) [3/1753- ఏకీభవితం] 
అబూ ఉసైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అ'నాసరుల తెగలిో ఉత్ూ మమైనది బనూ నజా్జర్ తెగ, 
ఆ త్రువాత్ బనూ 'అబ్దు ల్ అష్హల్ తెగ, ఆ 
త్రువాత్ బనూ 'హారిస్' తెగ, ఆ త్రువాత్ బనూ 
స్త'యిదహ్ తెగ. ఇంకా అ'నాసరి తెగలన్నిటిలో మేలు, 
మంచి ఉనాియి. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1753)ْيِه ( [ ) ُمت ََفٌق عَلَ  30]  - 6225
لِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: بََعثََِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن عَ

َيٍة: أَبَا َمْرثٍَد بَْدَل  -بَْْيَ َوالِْمْقَدادَ عليه وسلم أَنَا َوالز ُ  َوِِفْ ِرَوا
ض بَِها فَإِن   َخاٍخ  َرْوَضةَ لُِقْوا َحّت  َتأُْتْوا َط نْ فََقاَل: "اِ  -الِْمْقَداِد 

ْنَطلَْقَنا َتَتَعادَى بَِنا َخْيلُ  .ا ِكَتاٌب فَُخُذْوا ِمْنَها"َظِعْيَنة  َمَعهَ  َنا  فَا
ِعْيَنةِ َحّت  أََتْيَنا ا  لظ َ ْوَضِة فَإِذَا نَْحُن بِا قُلَْنا لََها: أَْخِرِجي  .لر َ

لَْت: َما  .اْلِكَتاَب  َتاَب أَْو  َي ِمْن ِكَتاٍب. فَُقلَْنا لَُتْخِرِجن َ اْلكِ عِ مَ قَا
َياَب فَأَْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَهالَُتلِْقَْي َ  ِب   . الث ِ  صىل  فَأََتْيَنا بِِه الن َ

فَإِذَا فِْيِه: ِمْن َحاِطِب بِْن أَِِبْ بَلَْتَعَة إِىل نَاٍس  .اهلل عليه وسلم
 َ ُهْم بَِبْعِض أَْمِر َرُسْوِل  ِل هْ ِمَن الُْمْشِرِكْْيَ ِمْن أ  اهلِل  َمك ََة يُْخِْبُ

لم. فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "يَا صىل اهلل عليه وس
ْ كُْنُت  " فََقاَل: يَا َرُسوْ َحاِطِب َما َهَذا؟ َل اهلِل ََل َتْعَجْل عَلَي َ إِن ِ

لَْم أَكُْن مِ  ْيٍش َو َ  ْن اْمَرأ  ُملَْصق ا ِِفْ قَُر َوكَاَن َمْن َمَعَك   .ْنُفِسِهْم أ
َب ِمَن الُْمهَ  ْيَن لَُهْم قََرا ْ اِجِر ٌة يَْحُمْوَن بَِها أَْمَوالَُهْم َوأَْهِلهَْيِ
َتَِنْ ذَ فَأَْحَببْ  .بَِمك َةَ  ا يَْحُمْوَن ُت إِذْ فَا ْ يَد  لَِك ِمَن الن ََسِب فِهَْيِ

َبِِتْ  ا َوََل  .بَِها قََرا تَِداد ا َعْن ِدْيَِنْ َوََل َرِِضَ  رْ ا  َوَما فََعلُْت كُْفر 
ْلُكفْ  فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ِر بَْعَد اْْلِْسََلِم. بِا

 يَا َرُسْوَل اهلِل أَْضِرْب ُعُنَق َقاَل ُعَمُر: دَْعَِنْ "إِن َُه قَْد َصَدقَُكْم" فَ 
: "إِن َُه قَْد  لموسِق. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه الُْمَناَهَذا 

ا َوَما يُْدِريْ  لَعَ َشِهَد بَْدر  فََقاَل:  . َعىَل أَْهِل بَْدرٍ َك لََعل َ اهلَل اط َ
 "  ْت لَُكُم الَْجن َةُ فََقْد َوَجبَ  .اْعَملُْوا َما ِشْئُتْم 
َيةٍ  فََقْد َغَفْرُت لَُكْم "فَأَْنَزَل اهلُل َتَعاىل ]يَا أَي َُها  :َوِِفْ ِرَوا

لَِياءَ ُنْوا ََل َتت َِخُذْوا عَُدو ِْي َوعَُدو َكُآمَ  ال َِذْيَن  ٌق  . ُمت َفَ [ْم أَْو
   .عَلَْيهِ 

6225. (30) [3/1753 -ఏకీభవితం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి, 'జుబైర్ను, 
మిఖ్ద్వద్ను - మరో ఉలిేఖనంలో మఖ్దాద్క్త బదులు 
అబూ మర్స'ద్ను - ప్ంప్పతూ ''మీరు బయలుదేరండి, 
'ఖా'ఖె రౌ'దహ్ చేరిన త్ర్మాత్, అకొడ ఒంటెపై 
కూరుిని ఒకస్త్ూ ీ వద్ద  ఒక ఉత్ూ రం ఉంది. ఆమ వదద  

నుండి ఆ ఉత్ూ ర్మన్ని తీసుక్తరండి,'' అన్న అనాిరు. 
అనంత్రం మేము బయలుదేర్మము. మా గుర్మర లు 
మమాల్ని చాలా వేగంగా తీసుకొన్న వళి్ళయి. చివరికి 
మేము 'ఖా'ఖె రౌ'దహ్ చేరుక్తనాిము. ఆ స్త్ూ ీ 
కనబడగానే మేము ఆమతో, 'నీ వద్ద  ఉని ఉత్ూ రం 
ఇవుా,' అని అనాిము. దాన్నకి ఆమ, 'నా వద్ద  ఉత్ూ రం 
లేదు,' అన్న చెపుంది. మేము కఠినంగా వయవహరిస్తూ , 'ఆ 
ఉత్ూ రం ఇసాూ వా లేకపోతే నీ బటే్లు ఊడదీయ 
మంటావా,' అన్న హచిరించాము. అనంత్రం ఆమ 
ఉత్ూ ర్మన్ని త్న జడలోనుండి తీస్ల ఇచిింది. మేము ఆ  
ఉత్ూ ర్మన్ని తీసుకొన్న ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిము.  
ఆ ఉత్ూ రంలో ఇలా ఉంది: '' 'హాతి'బ్ బిన్ అబీ'అహ్ 
బ'లా్లహ్ త్రఫు నుండి, మకొహ్ అవిశ్వాసులక్త, 
ఇందులో 'హా'తిబ్ ప్ర వకత  (స)క్త సంబంధించిన కొన్ని 
వయవహార్మల గురించి అవిశ్వాసులక్త తెల్నయ 
ప్రిచాడు.'' అని ఉంది. ప్ర వకత  (స) 'హా'తిబ్ను 
విచారిసా్త, 'ఇదేమటి?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి అత్ను, 
''ప్ర వకాత ! తొంద్రప్డకండి, నేను బయట్నుండి వచిి 
ఖురైషులిో కలస్లపోయ్యను. నేను ఖురైషలిోన్న వయకిత న్న 
కాను. మీ వైప్ప ఉని ముహాజిరీనిక్త మకొహ్లో ఉని 
అవిశ్వాసులతో బంధుత్ాం ఉంది. అవిశ్వాసులు ఈ 
బంధుత్ాం వలి మకకహ్లో ఉని ముహాజిరీని 
ఆస్లూ పాసుూ లను, క్తటంబ్బకులను రక్షణ కల్నుసాూ రు. 
అయితే వారితో నాక్త ఎటవంటి బంధుత్ాం లేదు, 
నేనేదైనా ఉప్కారం చేస్తూ  వారు మకొహ్లో ఉని నా 
బంధువులకు రక్షణ ఇసాూ రన్న భావించాను. నేనీప్న్న 
అవిశ్వాసప్రంగా చేయలేదు. ఇంకా ఇసిామ్ స్త్ాకరించిన 
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త్ర్మాత్ నాకంత్ మాత్ు ం అవిశ్వాసంపై ప్రర మ లేదు,' అన్న 
వినివించుక్తనాిడు, దాన్నకి ప్ర వకత  (స), '' 'హా'తిబ్ 
సత్యం ప్లుక్తత్రనాిడు,'' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 
'ఉమర్ (ర), 'నా కనుమతి ఇస్తూ  నేనీ కప్టాచారి త్లను 
నరుక్తత్వను,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), '' 
'హా'తిబ్ బదర ర్ యుదధ ంలో పాలా్గనాిడు. ఓ 'ఉమర్! 
నీక్త తెల్నయదా! వీరిపై అలిాహ్(త) ప్ర తేయక కారుణయ 
కటాకాష లు ఉనాియి. అందువలిే బద్ర ద్ వారిన్న అలిాహ్ 
(త), 'మీరు ఏం చేసుక్తనాి మీక్త సారాం త్ప్ున్నసరి 
అయిపోయింది,' అన్న ఆదేశంచి ఉనాిడు.''  
మరో ఉలిేఖనంలో ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు, 

''నేనైతే క్షమంచాను.'' అనంత్రం అలిాహ్ (త) ఇలా 
ఆదేశంచాడు: ''ఓ విశ్వాసులార్మ! నాకూ, మీకూ 
శత్రు వులైన వారిన్న మత్రు లుగా చేసుకోకండి.'' (అల్ 
ముమ్ త'హిననహ్, 60:01). (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1754) [ ) صحيح ( 31]  - 6226
ْيُل  بِْن َراِفٍع قَاَل: ةَ ْن َرفَاعَ وعَ  إِىل الن َِب ِ صىل اهلل   َجاَء ِجْْبِ
ْوَن أَْهَل بَْدٍرِفْيُكْم". سلم فََقاَل: عليه و "ِمْن  قَاَل: "َما َتُعد ُ

"أَفَْضِل الْمُ  "َوكَِذلََك َمْن َشِهَد  أَْو كَِلَمة  نَْحَوَها قَاَل: .ْسِلِمْْيَ
ا ِمَن الَْمََلئِكَ  ُ  ِة". رَواهُ بَْدر     .الُْبَخاِري 

6226. (31) [3/1754 -దృఢం] 
రిఫా'అహ్ బిన్ ర్మఫె'అ(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 

జిబా్బల్ (అ) వచాిరు. 'బద్ర ద్ యుద్ధ ంలో పాలా్గని వారిన్న 
మీరు ఏ త్రగతికి చెందినవారుగా ప్రిగణ్ణసుూ నాిరు,' 
అన్న అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ముసి్లము లంద్రికంట్ట 
ఉనిత్రలుగా భావిసుూ నాిను,' అన్న లేదా అటవంటి 
వాకయమే అనాిరు. అప్పుడు జిబా్బల్ (అ) అది విన్న, 
''అదేవిధంగా బద్ర ద్ యుద్ధ ంలో పాలా్గని దైవదూత్లు 
కూడా ఉనిత్రలే.'' (బు'ఖారీ) 

 (3/1754)[ ) صحيح (  32]  - 6227
لَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا ْ  لمهلل عليه وسوَعْن َحْفَصَة قَا : "إِن ِ

ا َل الن َاَر إِْن َشاَء اهلُل أَحَ َْلَْرُجو أَْن ََل يَْدخُ  ٌد َشِهَد بَْدر 
اَل اهلُل َتَعاىل:  هلِل أَلَْيَس قَْد قَقُلُْت: يَا َرُسْوَل ا .َوالُْحَدْيِبَيَة"

ِردَُها[ قَاَل: "فَلَْم َتْسَمِعْيِه يَُقْوُل:  ]ثُم َ  ]َوإِْن ِمْنُكْم إَِل َ َوا
ِ نُنَ  ت ََقْواج   ."[ْي ال َِذْيَن ا

َيٍة: "ََل يَْدُخُل الن َارَ َوِِفْ   َجَرِة  ِرَوا إِْن َشاَء اهلُل ِمْن أَْصَحاِب الش َ
َ  -أََحٌد   - ل  َ   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "ْحَتَهاِذْيَن بَاَيُعْوا تَ ا

6227. (32) [3/1754 -దృఢం] 
'హఫ్'సహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''బదర ర్ 

యుద్ధ ంలో, హుదైబియాలో పాలా్గని వాళ్ువరూ 
ఇన్షా అలిాహ్ నరకంలో ప్ర వేశంచరన్న నేనంటనాిను.'' 
దాన్నకి నేను ఓ ప్ర వకాత (స)! ''మరి అలిాహ్(త):  
''మరియు మీలో ఎవ్వడునూ దాని (నరకంపై గ్ల 
వ్ంతెన) మీద నుండి ప్రకుండ్డ (దాటకుండ్డ) 
ఉండల్లడు. ఇది తపిించుకోల్లని, నీ పాభువు యొకక 
నిరణ యం.'' (మరీం, 19:71) అన్న ఆదేశంచి ఉనాిడు 
కదా!'' అన్న వినివించుక్తనాిను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 
ఆ త్రువాత్ ఏమనాిడో నువుా వినలేదా? ఆ పిదప్ 
మేము దైవ్భీతి గ్లవారిని రకిు సా్లము.'' (మరీం, 19:72) 
అన్న  ఆదేశంచాడు.  
మరో ఉలిేఖనంలో, ''హుదైబియ్యలో చెటే కిర ంద్ 

ప్ర మాణం చేస్లన వారవరూ నరకంలోకి వళురన్న,'' ఉంది. 
(ముసి్లమ్) 

 (3/1754)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  33]  - 6228
قَاَل لََنا  أَلْف ا َوأَْربََعِماَئٍة.ْوَم الُْحَدْيِبَيِة كُن َا يَ  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل:

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: َ "أَْنُتْم الَْيْوَم َخْْيُ  الن َ  ِل اْْلَْرِض".هْ أ
 ُمت ََفٌق عَلَْيِه 

6228. (33) [3/1754- ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: హుదైబియ్య నాడు మేము 1400 

మంది ఉనాిం. మా గురించి ప్ర వకత  (స) ప్ర సాూ విస్తూ , ''ఈ 
రోజు భూవాసులంద్రికంట్ట ఉత్ూ ములు మీరే'' అన్న 
అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1754) ( صحيح [ )  34]  - 6229
ِ  َوَعْنهُ  ُ عَلَيْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِل َ ِه َوَسل ََم: »َمْن   َصىل َ الِل َ

ِر فَإِ  َما ُحط َ َعْن بََِن  ن َُه يَُحط ُ َعْنُه يَْصَعِد الث َِني ََة ثَِني ََة الُْمَرا
َل َمْن َصِعَدَها َخْيلَُنا َخْيُل بََِن الَْخزْ    َرِج إِسرائيل« . َوكَاَن أَو َ

 ِ ُ عَلَيْ ثُم َ َتَتام َ الن َاُس فََقاَل َرُسوُل الِل َ ِه َوَسل ََم: »كُل ُُكْم  َصىل َ الِل َ
 َ فَأََتْيَناهُ   [1755ْحمَِر« . ]ص:َمْغُفوٌر لَُه إَِل َ َصاِحَب الَْجَمِل اْْل

ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصىل َ الِل َ َم قَاَل:  َسل َ فَُقلَْنا: َتَعاَل يَْسَتْغِفْر لََك َرُسوُل الِل َ
ل َِِت أََحب ُ إِ  َر ِل َصاِحُبُكْم. َرَواهُ َل َ ِمْن أَْن يَْسَتْغفِ َْلَْن أَِجَد َضا

 .ُمْسِلٌم 
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َكَر َحِديَث أَنٍَس قَالَ  َ أََمَرِن أَْن  ِْلَُِب ِ بِْن َكعْ َوذَ ٍب: »إِن َ الِل َ

 أَقَْرأَ عَلَْيَك« ِِف »بَاٍب« بعَد فََضائِل الُْقْرآن
6229. (34) [3/1754- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మురార్ 

కొండపై ఎకిొనవాడి పాపాలు, బనీ ఇసార యీ'ల్క్త 
చెందినవారి పాపాలు క్షమంచబడినటి తొలగ 
పోయ్యయి.'' అనంత్రం, అంద్రికంట్ట ముందు మా 
గుర్మర లు అంట్ట 'ఖ'జ్రజ్ తెగ గుర్మర లు ఎకాొయి. ఆ 
త్రువాత్ వారి వనుక ఇత్రులు కర మంగా ఎకాొరు. ఆ 
త్రువాత్ ప్ర వకత  (స), ''ఆ ఎరర న్న ఒంటె యజమాన్న త్ప్ు 
అంద్రినీ క్షమంచడం జరిగంది,'' అన్న అనాిరు. ఆ 
ఎరర న్న ఒంటె యజమాన్న మరవరో కాదు, కప్టాచారుల 
నాయక్తడు 'అబుద లిాహ్ బిన్ ఉబయ్.' అది విన్న మేము 
అత్న్న ద్గారక్త వళ్ళు, 'మాతో రండి, మీ గురించి దు'ఆ 
చేయమన్న ప్ర వకత  (స)ను వినివించుక్తందాం,' అన్న 
అనాిము. దాన్నకి వాడు, 'నేను నా పోగొటేక్తని 
దాన్ని వత్కట్ం మీ మత్రు న్న క్షమాప్ణ కోరడంకంట్ట 
శేర షఠ మైనది,' అన్న అనాిడు. (ముసి్లమ్) 
ఇంకా అనస్ (ర) ఉలిేఖించిన 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది, 

ప్ర వకత  (స) ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర)తో, ''ఖుర్ఆన్ ప్ఠించి 
నీక్త విన్నపంచమన్న అలిాహ్(త) ననుి ఆదేశంచాడు,'' 
అన్న అనాిరు. దీన్ని గురించి ఖుర్ఆన్ ప్ర తేయకత్లిో 
ప్రర్కొనడం జరిగంది.  

----- 

لَْفْصُل   َ    రండవ్ విభాగం    الث َاِنْ ا
 (3/1755)[ ) ضعيف (  35]  - 6230
بِْن َمْسُعوٍد َعِن الن َِب ِ  َعِن  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم قَاَل: "   ا َصىل َ الِل َ

لل ََذْيِن مِ اقْ ْن بَْعِدي ِمْن أَْصَحاِِب: أَِِب بَْكٍر َوُعَمَر  َتُدوا بِا
ُكوَواْهَتُدوا بَِهْدِي  بِْن أُم ِ َعْبٍد". َرَواهُ   عم اٍر َوَتَمس َ ا بَِعْهِد ا

ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ
6230. (35) [3/1755 -బలహీనం]   
ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 

త్రువాత్ నా అనుచరులిో అబూ బకర్, 'ఉమర్ (ర)ను 
అనుసరించండి, ఇంకా 'అమామర్ బిన్ యాసిర్ 
గుణగణ్యలను కల్నగ రుజుమారాంపై నడవండి. ఇంకా 

ఉమమ 'అబు ర్ కడుకు ('అబ్దు లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్) 
వాగాద న  గుణ్యన్ని కల్నగ  ఉండండి.'' (తిరిాజి') 
మరో ఉలిేఖనంలో, దీన్ని 'హుజై'ఫహ్ (ర) ఉలిే 

ఖించారు, అందులో ''ఉమా 'అబద ద్ కొడుక్త వాగాద న 
గుణ్యన్ని కల్నగ ఉండండి,'' అనే దాన్నకి బదులు ఇబ్ని 
మస్'ఊద్ చెపునదాన్ని న్నజమన్న నమాండి,'' అన్న 
ఉంది.  

 ( 3/1755)[ ) واه (  36]  - 6231
 عليه  اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َي ِض وَعْن عَلِي ٍ رَ 
ْبَن أُم ِ وسلم:"لَْو  ُ ا ْرُت عَلهََْيِ ا ِمْن َغْْيَِمْشَوَرةٍ َْلَم َ ر  كُْنُت ُمَؤم ِ

ْ . َعْبٍد" بُْن َماَجهُ َرَواهُ الّت ِ    .ِمِذي ُ َوا
6231. (36) [3/1755- అతీంత బలహీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక వేళ నేను 

సంప్ర దించక్తండా ఎవరినైనా నాయక్తన్నగా న్నయమస్తూ , 
ఉమా 'అబద ద్ కొడుక్త అంట్ట 'అబుద లిాహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ను న్నయమసాూ ను.'' (తిరిాజి', ఇబ్మమ మాజ్హ్) 

 (3/1755)[ ) صحيح (  37]  - 6232
ةَ قَاَل: أََتْيُت  فََسأَلُْت اهلَل   ةَ َمِدْينَ اْل َوَعْن َخْيثََمَة بِْن أَِِبْ َسْْبَ

ا َص  َر ِلْ َجِلْيس  ا فَ أَْن يَُيس ِ لِح  ْيَرةَ فََجلَْسُت إِلَْيِه ا ِلْ أَبَا ُهَر َر َيس َ
 َ ْ َسأَلُْت اهلَل أ ِلْ َجِل فَُقلُْت: إِن ِ َر ا فَُوف ِْقَت ِلْ ْن يَُيس ِ لِح  ا َصا  .ْيس 

ِجْئُت أَلَْتِمُس   .ةِ اْلُكْوفَ  ِل فََقاَل: ِمْن أَْيَن أَْنَت؟ قُلُْت: ِمْن أَهْ 
لٍِك ُمَجاُب  اَل: أَلَ الَْخْْيَ َوأَْطلُُبُه. فَقَ  ْيَس فِْيُكْم َسْعُد بُْن َما

ْبُن َمْسُعْوٍد َصاِحُب ُط  ْعَوةِ؟ َوا صىل اهلل عليه   ُهْوِر َرُسْوِل اهللِ الد َ
 عليه  اهللوسلم َونَْعلَْيِه؟ َوُحَذْيَفُة َصاِحُب ِسر ُ َرُسْوِل اهلِل صىل 

ىَل لَِساِن نَِبي ِِه  ْيَطاَن عَ م؟ َوَعم َاُر ال َِذْي أََجاَرهُ اهلُل ِمَن الش َ سل و
؟ يَْعَِن   صىل اهلل عليه وسلم؟ َوَسلَْماُن َصاِحُب اْلِكَتاَبْْيِ

ِمِذي ُ اْْلِْنِجْيَل َواْل  ْ  .ُقْرآَن. َرَواهُ الّت ِ
6232. (37) [3/1755 -దృఢం] 
ఖై'స'మహ్ బిన్ అబీ సబ్రహ్ (ర) కథనం: నేను 

మదీనహ్ వచాిను, 'మంచి మత్రు ణి్ణ ప్ర సాదించమన్న,' 
అలిాహ్ను పార రిించాను. అనంత్రం అలిాహ్(త) అబూ 
హురైరహ్ను ప్ర సాదించాడు. నేనత్న్న ద్గార కూర్కిన్న, 
అత్న్నతో, 'ఒక మంచి స్తిహత్రడిి ప్ర సాదించమన్న నేను 
అలిాహ్(త)ను పార రిించాను. అలిాహ్(త) మమాల్ని 
ప్ర సాదించాడు,' అన్న అనాిను. అప్పుడు అబూ 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2180 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
హురైరహ్ ననుి, 'మీరు ఏ పార ంత్వన్నకి చెందినవారన్న,' 
అడిగారు. దాన్నకి నేను, 'కూఫాకు చెందినవాడిన్న, మంచి 
కోరుక్తనేవాడిన్న,' అని అనాిను. అప్పుడు అబూ 
హురైరహ్ (ర), 'మీ పార ంత్ంలో పార రినలు స్త్ాకరించబడే 
స'అద్ బిన్ మాలిక్ ఉనాిరు కదా! ఇంకా మీలో ప్ర వకత  
(స)క్త నీళ్ళు, జీను సమకూరేి-'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ ఉనాిరు కదా! ఇంకా మీలో ప్ర వకత  (స) 
అంత్రంగక్తడైన-'హుజై'ఫహ్ ఉనాిరు కదా! ఇంకా 
మీలో అలిాహ్(త) త్న ప్ర వకత  (స)నోట్ షై'త్వన్ నుండి 
రక్షణ కల్నుంచిన -'అమామర్ (ర) ఉనాిరు కదా! ఇంకా 
మీలో రండు గర ంథాలను విశాస్లంచే-సల్లమన్ ఫారస్వ 
ఉనాిరు కదా!'  అన్న అనాిరు. (తిరిాజి') 

 (3/1756)[ ) صحيح (  38]  - 6233
ْيرَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ةَ قَاَل: قَاَل َرُس َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ُجُل أَبُْو بَْكرٍ  جُ  ،"نِْعَم الر َ ُجُل أَبُْو  عْ نِ  ،ُعَمرُ  ُل نِْعَم الر َ َم الر َ
اِح  ُجُل أَُسْيُد بُْن ُحَضْْيِ نِْعَم  ،عَُبْيَدةَ بُْن الَْجر َ نِْعَم   ،الر َ

ُجُل ثَاِبُت بُْن قَْيِس بِْن َشم َاٍس  ُجُل ُمعَ  ،الر َ اذُ بُْن نِْعَم الر َ
ُجُل ُمَعاذُ بُْن َعْمِرو بِْن الَْجُمْوِح  ،َجَبٍل    اهُ . َروَ "نِْعَم الر َ
مِ  ْ ْيٌب  َوقَاَل: .ي ُ ذِ الّت ِ  .َهَذا َحِدْيٌث َغِر

6233. (38) [3/1756 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అబూ బకర్ (ర) మంచివారు, 'ఉమర్ (ర) మంచి వారు, 
అబూ 'ఉబైదహ్ బిన్ జరార 'హ్ (ర) మంచి వారు, 'ఉసైద్ 
బిన్ 'హు'దైర్ (ర) మంచివారు, స్త'బిత్ బిన్ ఖైస్ బిన్ 
షమ్మమస్ (ర), మంచివారు, మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) 
మంచి వారు. ఇంకా మ'ఆజ్ బిన్ 'అమార్ బిన్ జమూ'హ్ 
(ర) మంచివారు.'' (తిరిాజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1756) يف ([ ) ضع 39]  - 6234
ن َ  "إِ وَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 

ِمِذي ُ "َن َماَتْشَتاُق إىِل ثَََلثٍَة عَلِي ٍ َوَعم َاٍر َوَسلْ  الَْجن َةَ  ْ    .. َرَواهُ الّت ِ
6234. (39) [3/1756 -బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సారాం 

ముగాురిన్న ప్రర మసుూ ంది. వారు 'అలీ, 'అమామర్ మరియు 
సల్లమన్ (ర. 'అనుు మ్).''  (తిరిాజి') 

 ( 3/1756) [ ) حسن (40]  - 6235

ِب ِ صىل   ْنُه قَاَل: عَ  وَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ  اِْسَتأْذََن َعم َاٌر َعىَل الن َ
لط َ  "اْئَذنُْوا عليه وسلم فََقاَل:  اهلل  ي ِِب الْمَُطي َِب".  لَُه َمْرَحب ا بِا

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواهُ الّت ِ
6235. (40) [3/1756- పా్రమాణికం] 
'అలీ (ర) కథనం: 'అమాార్ (ర) ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త 

ర్మవటాన్నకి అనుమతి కోర్మరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 
''అత్న్నకి అనుమతించండి, ప్రిశుదుధ డైన, ప్రిశుద్ధ  
ప్రచబడిన వయకిత కి సుసాాగత్ం.'' అని అనానరు. 33 

(తిరిాజి') 
 (3/1756)[ ) حسن لغْيه (   41]  - 6236

لَْت: قَاَل رَ قََوَعْن عَائَِشَة  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما ُس ا
َ َعم َ  ْيِن إَِل َ اْخَتاَر أَْرَشَدُهَما" ارٌ ُخْي ِ ِمِذي ُ رَ  .بَْْيَ أَْمَر ْ  .َواهُ الّت ِ

6236. (41) [3/1756 -పరా పా్రమాణికం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: 'అమాార్క్త రండు 

బ్బధయత్లిో ఒకటి ఎంచుకోమంట్ట కషేత్రమైన 
బ్బధయత్నే ఎంచుక్తంటారు,'' అన్న ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచించారు. (తిరిాజి') 

 (3/1756)[ ) صحيح (  42]  - 6237
ٍذ قَاَل  وَعْن أَنٍَس قَاَل: لَم َا ُحِملَْت َجَناَزةُ َسْعِد بِْن ُمَعا

ْيَظَة فَ الُْمَناِفقُ  لَِك لُِحْكِمِه ِِفْ بََِنْ قَُر لََغ بَ ْوَن: َما أََخف َ َجَناَزَتُه َوذَ
لَِك ال  َة كَانَْت ئِكَ "إِن َ الَْمََل  ِب  صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:ن َ ذَ
ُ  َتْحِملُُه". ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الّت ِ

6237. (42) [3/1756 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్' జనా'జహ్ 

ఎతిూ నప్పుడు కప్టాచారులు అత్న్న జనా'జహ్ ఎంత్ 
తేల్నగాా ఉంది! ఇద్ంత్వ బనూ 'ఖురై''జహ్ తెగవారి 
విషయంలో ఇచిిన తీరుు వలిే జరిగంది,' అన్న 
అనాిరు. ప్ర వకత  (స)క్త ఈ వారత  అందింది. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స) అత్న్న జనా'జహ్ను దైవదూత్లు ఎత్రూ కొన్న 
ఉనాిరు,' అన్న ప్ర వచించారు. 34  (తిరిాజి') 

 

33) వివరణ-6235: తయిేబ్ అంట్ట ప్రిశుదుధ డని, 

ముతయిేబ్ అంట్ట ప్రిశుదధ  చరితు , ఉత్ూ మ నడవడిక 

గలవాడన్న అరిం. 

34) వివరణ-6237: బనూ ఖురై''జహ్ విషయంలో 

అత్నొక తీరుు ఇచాిరు. మదీనహ్లోన్న యూదుల 
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 ( 3/1757)[ ) حسن (  43]  - 6238

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ُت َسِمعْ  ٍرو قَاَل:مْ وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن عَ 
اُء   عليه وسلم يَُقْوُل: "َما أََظل َِت الَْخْضَراُء َوََل أَقَل َِت الَْغْْبَ

ْ "أَْصَدَق ِمْن أَِِبْ ذَر ٍ     .ِمِذي ُ . َرَواهُ الّت ِ
6238. (43) [3/1757 -పా్రమాణికం] 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'అమార్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను, ''అబూ  జ'ర్ (ర) 
కంట్ట  సత్యవంత్రడైన వయకిత కి ఆకాశం నీడను కలా్నంచ 
లేదు, భూమ  ఎత్ూ నూ లేదు.'' (తిరిాజి') 

 ( 3/1757) [ ) حسن ( 44]  - 6239
"َما  ر ٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وَعْن أَِِبْ ذَ 

اُء ِمْن ِذْي لََهَجٍة أَْصَدَق وَ ل َ َخْضَراُء َوََل أَقَاْل أََظل َِت    ََل ِت الَْغْْبَ
َيَم" ْهِد. .أَْوَِف ِمْن أَِِبْ ذَر ٍ ِشْبِه ِعْيََس بِْن َمْر َرَواهُ   يَْعَِنْ ِِف الز ُ

ِمِذي ُ وقَاَل: ال  ْ ْيٌب ّت ِ    .َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر
لَْحاِس  اِب كَا َ  : يَا َرُسْوَل اهللِ دِ فََقاَل ُعَمُر بُْن الَْخط َ فََتْعِرُف  أ

لَِك لَُه؟ قَاَل: "نََعْم فَاْعرَ   ْوهُ لَُه". فُ ذَ
6239. (44) [3/1757 -పా్రమాణికం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అబూ 

జ'ర్ (ర) కంట్ట ఉత్ూ ముడైన, వాగాద నబదుధ డైన వయకిత కి 
ఆకాశం నీడ కల్నుంచనూ లేదు, భూమ ఎత్ూ నూ లేదు. 

 

బనూ ఖురై''జహ్ తెగవారు కందక యుదధ ంలో వాగాద న 

భంగం చేసారు. ప్ర వకత  (స) ఆ యుద్ధ ం ముగస్లన త్ర్మాత్, 

బనూ ఖురై''జహ్ వైప్పనక్త వళ్ళురు. వారి కోట్ను 

ముటే్డించారు. కాన్న ఆ యూదులు బయట్క్త వచిి 

పోర్మడటాన్నకి స్లద్ధ ంగా లేరు మరియు విధేయులవడాన్నకి 

కూడ్డ స్లద్ధ ంగా లేరు. ఈ ముటే్డి 25 రోజుల వరక్త 

కొనసాగంది. చివరికి, ''స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్' తీరుు 

ప్ర కారం మేము నడుచుక్తంటాము,'' అన్న చెపాురు. ప్ర వకత  

(స) ఈ షరత్రను ఒప్పుక్తనాిరు. అప్పుడు స'అద్ 

బిన్ మ'ఆజ్' (ర) ''బనూ ఖురై''జహ్ ప్పరుషులను 

చంపవేయ్యల్ప, స్త్ూ ీలను, పలిలను యుద్ధ ఖైదీలుగా 

చేస్కోవాల్ప, ఇంకా వారి ధనాన్ని ముసి్లములిో ప్ంచి 

వేయ్యల్ప,'' అన్న తీరుు ఇచాిరు. ప్ర వకత  (స) ఈ తీరుును 

అమలుచేసారు. ఇంకా స'అద్తో, 'ఈతీరుు దైవాదేశం 

ప్ర కారం ఉంది,' అన్న అనాిరు.  

అబూ జ'ర్ (ర) దైవభకిత లో 'ఈసా బిన్ మరయమ్ను పోల్న 
ఉండేవారు.''  (తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం,  ఏకోలా్లఖనం)  

 (3/1757)[ ) صحيح (  45]  - 6240
اِلَْتِمُسوا الِْعلَْم  ُت قَاَل:م َا َحَضَرهُ الَْموْ َوَعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل لَ 

ْردَاِء وَ يْ ُعوَ  ِعْنَد  ِعْنَد أَْربََعٍة:  بِْن  عِ ِمٍر أَِِب الد َ ْنَد َسلَْماَن َوِعْنَد ا
   . َعْبِد اهلِل بِْن َسََلٍم ال َِذْي كَاَن يَُهْوِدي ا فَأَْسلََم َوِعْنَد َمْسُعْوٍد 

ْ َسِمْعُت َرُسوْ  "إِن َُه  ه وسلم يَُقْوُل:َل اهلِل صىل اهلل عليفَإِن ِ
ِمِذي ُ اهُ . َروَ "عَاِشُر َعَشَرةٍ ِِف الَْجن َةِ  ْ    . الّت ِ

6240. (45) [3/1757 -దృఢం] 
మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: అత్న్న మరణ 

సమయం ఆసనిమయినప్పుడు, అత్ను ధారిాక 
జాానం నలుగురు వయక్తత ల నుండి నేరుికోమన్న 
అనాిరు: అబూ దరాా, సల్లమన్, ఇబి మస్'ఊద్, 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్  (ర. 'అనుు మ్).  
మ'ఆజ్' (ర) కథనం: ''నేను ప్ర వకత  (స)ను అత్డు అంట్ట 

'అబుద లిాహ్ బిన్ సలామ్ 10 మంది సారావాసులిో 
ఒకరన్న  అంటూ ఉండగా  వినాిను.'' (తిరిాజి') 

 (3/1757)[ ) ضعيف (  46]  - 6241
لُْوا:  ْن ُحَذْيَفَة قَاَل:وعَ   يَا َرُسْوَل اهلِل لَِو اْسَتْخلَْفَت؟ قَاَل: قَا
لَِكْن َما حَ َص اْسَتْخلَْفُت عَلَْيُكْم فَعَ  "إِِن  بُْتْم َو ِ ثَُكْم ْيُتُمْوهُ عَذ  د َ

قُْوهُ َوَما أَقَْرأَكُْم َعْبُد اهلِل فَاقَْرُؤْوهُ  ِ . َرَواهُ  "ُحَذْيَفُة فََصد 
ِمِذي ُ  ْ    .الّت ِ

6241. (46) [3/1757 -బలహీనం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! త్మరు ఎవరినైనా 'ఖలీఫహ్గా న్నయమస్తూ  
బ్బగుణి్న,' అన్న వినివించుక్తనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 
'ఒకవేళ నేను ఎవరినైనా మీపై 'ఖలీఫహ్గా న్నరియించి, 
మీరు అత్న్నకి అవిధేయత్ చూపతే, దైవశక్షక్త గురవు 

త్వరు. అయితే 'హుజై'ఫహ్ మీతో చెపుంది, సతేంగా 
నమాండి, ఇంకా 'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ మ'స్ఊద్ మీక్త చది 

వించింది చదవ్ండ్డ,' అన్న హత్బోధ చేసారు. (తిరిాజి') 
 (3/1757) [ ) صحيح ( 47]  - 6242

 َل َ أَنَا أََخافَُهاَما أََحٌد ِمَن الن َاِس ُتْدِركُُه الِْفْتَنُة إِ  وَعْنُه قَاَل:
ْ َسمِ   .عَلَْيِه إَِل َ ُمَحم ََد بَْن َمْسلََمةَ   َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ْعُت فَإِن ِ
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َك الْفِ ه علي و َسكََت   .اهُ أَبُْو دَاُودَ ْتَنُة". َروَ وسلم يَُقْوُل: " ََل َتُضر ُ
هُ َعْبُدالَعِظيِم   .َعْنهُ     .و أَقَر َ

6242. (47) [3/1757- దృఢం]  
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర జలు అందరూ ఉప్ద్ర  

వాలక్త గురిఅవుతారు. అయితే దాన్నకి ప్ర భావిత్ం 
కాక్తండా ఎవరూ ఉండరు ము'హమమద్ బిన్ మస్ 
లమహ్ త్ప్ు. ఎందుకంట్ట ప్ర వకత  (స), ము'హమాద్  
బిన్ మస్లమహ్ గురించి, 'ఉప్ద్ర వాలు నీకు హాన్న 
చేకూరివు,' అన్న అనాిరు. (అబూ దావూద్)   
అబూ దావూద్ దీన్ని గురించి మౌనం వహంచారు. 

అయితే, 'అబుద ల్ 'అ'జీమ్ దీన్ని న్నరాు రించారు. 
 (3/1758)[ ) ضعيف (  48]  - 6243

ِب َ    لم َرأَى ِِفْ بَْيِت  صىل اهلل علي وسوَعْن عَائَِشَة أَن َ الن َ
ا فََقاَل: بَْْيِ ِمْصَباح  َ  يَا عَائَِشَة َماأََرى" الز ُ  قَْد نُِفَسْت  أَْسَماَء إَِل 

َكُه بَِتْمَرةٍ بَِيِدهِ. َوَحن َ  َحّت  أَُسم َِيُه" فََسم َاهُ َعْبَد اهللِ  ْوهُ ُتَسم َُوََل 
ُ  اَروَ  ِمِذي  ْ  .هُ الّت ِ

   6243. (48) [3/1758 -బలహీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'జుబైర్ ఇంటి్ల దీప్ం 

వలుగుతూ ఉండట్ం చూస్ల, ''ఓ 'ఆయి'షహ్ అసాాక్త 
బిడడ  కల్నగనటేంది. మీరు ఆ బిడడ క్త ప్రరు పటే్కండి, 
వాడికి ప్రరు నేను పడత్వను,'' అన్న అనాిరు. అనంత్రం 
ప్ర వకత  (స) ఆ బిడడ క్త 'అబ్దు లా్లహ్, అన్న పటేారు. ఇంకా 
ఖరాూర్మన్ని నమల్న బిడడ  నోటిలో  పటేారు . (తిరిాజి') 

 (3/1758)[ ) صحيح (  49]  - 6244
ْحمِن بِْن أَِِبْ  وَعْن َعْبدِ  ةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه  الر َ  َعِمْْيَ

 َ َيَة:ن َُه وسلم أ لل ُهم َ ا قَاَل لُِمَعاِو َ . "اْهِد بِهِ َعلُْه َهاِدي ا َمْهِدي  ا وَ جْ "ا
ُ  َرَواهُ  ِمِذي  ْ  .الّت ِ

6244. (49) [3/1758- దృఢం]  
'అబుద రర హాాన్ బిన్ అబీ 'ఉమైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ము'ఆవియహ్ (ర) గురించి ఇలా పార రిించారు: ''ఓ 
అలిాహ్(త)! ఇత్న్ని మారాద్రశక్తడిగా, సనాారా 
గామగా, ఇంకా ఇత్న్న దాార్మ ప్ర జలక్త సనాారాం చూప్ప 
అన్న  పార రిించారు.'' (తిరిాజి') 

 (1758/ 3)[ ) حسن لشاهده ( 50]  - 6245

ِمٍر قَاَل: قَا اهلل عليه   َل َرُسْوُل اهلِل صىلَوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَا
ُن الَْعاِص". َرَواُه ُرو بْ وسلم: "أَْسلََم الن َاُس َوآَمَن َعمْ 

ِمِذي ُ  ْ لَْيَس إِْسَنادُ قَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغرِ وَ   .الّت ِ لَْقِوي ِ ْيٌب َو   هُ بِا
6245. (50) [3/1758- స్లకుు లచే  పా్రమాణికం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర జలు ఇసిామ్ స్త్ాకరించారు. కాన్న 'అమాద్ బిన్ 'ఆ'స్ 
విశాస్లంచారు.'' (తిరిాజి' / ఏకోలా్లఖనం, ఆధారాలు 
బలమైెనవికావు)  

 (3/1758)سته ( [ ) لم تتم درا 51]  - 6246
َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: لَِقَيَِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 

َ فََقاَل: "يَ  ا"ا َجاِبُر َما ِلْ أ   قُلُْت يَا َرُسْوَل اهللِ  .َراَك ُمْنَكِسر 
أَفَََل قَاَل  .اَل  َودَْين ايَ ْشِهَد أَِِبْ قَتل يوم أحد َوَتَرَك عِ تُ اُْس 

ِرُك بَِما لَ  قَاَل  .قَاَل قُلُْت بَىَل يَا َرُسْوَل اهللِ  .ِقَي اهلُل بِِه أَبَاَك أُبَش ِ
ا قَط ُ إَِل َ ِمْن َما كَل ََم اهلُل أَحَ  ُه  َوَراِء ِحَجاٍب َوأَْحَيا أَبَاَك فَكَل َمَ  د 

ااِكفَ    .ب ِ ُتْحِيْيَِنْ قَاَل يَا رَ  .أُْعِطَك  فََقاَل يَا َعْبِدْي َتَمن َ عَلَي َ  .ح 
نَِية   فَأقُْتل  ْ أَن َُهْم  .فِْيَك ثَا ب ُ َعز َ َوَجل َ إِن َُه قَْد َسَبَق ِمَن ِ قَاَل الر َ
ال َِذْيَن  َسَب َ قَاَل وأَْنَزلَْت َهِذهِ اْْليَِة ]َوََل َتْح  .ا ََل يَْرِجُعْوَن إِلَْيهَ 

ت ا قُِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اهللِ  ِمذِ [ ا169: 3؛ أَْمَوا ْ  .ي ُ ْْليَة. َرَواهُ الّت ِ
6246. (51) [3/1758 -అపరిశోధితం] 
జ్జబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి ''ఓ జాబిర్! ఏమ 

జరిగంది? చాలా విచారంగా కనబడుత్రనాివు?'' అన్న 
అనాిరు. దాన్నకి నేను, 'మా నానిగారు వీర మరణం 
పొందారు. అత్ను క్తటంబ సభుయలను, రుణ్యన్ని 
వద్ల్న వళ్ళురు,' అన్న అనాిను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 
'అలిాహ్(త) మీ త్ండిర  గారితో ఎలా కల్నసాడో నీక్త 
శుభవారత  అంద్జేయనా?' అన్న అనాిరు. నేను 
'త్ప్ుక్తండా,' అన్న అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 
''అలిాహ్(త) అంద్రితో తెర వనుక నుండి మాటిా 
డాడు. కాన్న మీ త్ండిర న్న అలిాహ్(త) సజీవప్రచి, 
ముందుండి మాటిాడాడు. అలిాహ్(త) అత్న్నతో, 
'నీకేమ కావాలో కోరుకో,' అన్న అనాిడు. నీ త్ండిర  'ఓ 
పాభూ! ననుి మళ్ళు సజీవప్రచు, మళ్ళు నేను నీ 
మారాంలో వీరమరణం పొందుత్వను,' అన్న అనాిడు. 
అప్పుడు అలిాహ్(త), 'ఒకసారి మరణ్ణంచిన త్ర్మాత్ 
మళ్ళు ప్ంప్డమనిది జరగద్న్న నేను న్నరియించి 
ఉనాిను.' అన్న అనాిడు.'' ఆ త్రువాత్ ఈ ఆయతు 
అవత్రించింది: ''అలా్లహ్ మారాంలో వీరమరణం పొందిన 
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వారిన్న మ త్రలు అనకండి.'' (ఆల ఇమీాన్, 3:169). 
(తిరిాజి') 

 (3/1758)(  [ ) لم تتم دراسته 52]  -6247
ا ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل رَ اِْسَتْغَفر ِلْ  َوَعْنُه قَاَل:  يه وسلم َخْمس 

ِمِذي ُ ِعْشرِ  وَ  ْ ة . َرَواهُ الّت ِ  .ْيَن َمر َ
6247. (52) [3/1758 -అపరిశోధితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా గురించి 25 సారిు 

పార రిించారు.  
 ( 3/1758)[ ) حسن (  53]  - 6248

كَْم   صىل اهلل عليه وسلم: "وَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ 
هُ  ِمْن أَْشَعَث أَْغَْبَ  ْيِن ََل يُْؤبَُه لَُه لَْو أَقَْسَم َعىَل اهلِل َْلَبَر َ  ِذْي ِطْمَر
اءُ  ُ الَْْبَ لٍِك" ِمهْْنُ ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ دَََلئِ َرَواهُ .بُْن َما ْ ِل  الّت ِ

ةِ ال    .ن ُُبو َ
6248. (53) [3/1758-  పా్రమాణికం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎంతోమంది 

ధూళ్ళప్టేిన వంటు కలతో, పాస్లపోయిన పాత్ దుసుూ లతో 
ఉంటారు. వారిన్న ఎవరూ ప్టేించుకోరు. కాన్న ఒకవేళ 
వారు అలిాహ్(త)పై ప్ర మాణం చేస్తూ , అలిాహ్(త) వారి 
ప్ర మాణ్యన్ని పూరిత చేసాూ డు. వారిలో బరాఅ' బిన్ మాలిక్ 
కూడా ఒకరు.'' (తిరిాజి', బై్నహఖీ / ద్లాయిలు 

నుిబువాహ్) 
 (3/1759)[ ) ضعيف (  54]  - 6249

 ليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع وَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:
 َوإِن َ كَْرِشي اْْلَْنَصاُر بَْيِِتْ  عَْيَبِِت ال َِِتْ آِوْي إِلَْيَها أَْهُل "أَََل إِن َ 
"َعْن ُمِسْيِئِهْم َواقْا فَاْعُفوْ  ْ ِمِذي ُ َبلُْوا ِمْن ُمْحِسهِْنِ ْ   . َرَواهُ الّت ِ

 .َوقَاَل َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن 
6249. (54) [3/1759- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా అత్యంత్ సన్నిహత్రలు నా క్తటంబం 
వారు, ఇంకా నా మత్రు లు, స్తిహత్రలు అ'నాసరులు. 
వారిలో పొరపాట చేస్తవారిన్న మీరు క్షమంచండి. ఇంకా 
వారిలో మంచివారి స్లకులను స్త్ాకరించండి.'' (తిరిాజి' / 
పా్రమాణికం) 

 ( 3/1759) [ ) ضعيف (55]  - 6250

بِْن  ِب َ صىل اهلل عليه و وَعِن ا "ََل   :الَ سلم قََعب َاٍس أَن َ الن َ
َرَواهُ   ِم اْْلِخِر".ُن ِباهلِل َوالَْيوْ مِ يُْبِغُض اْْلَْنَصاَر أََحٌد يُؤْ 

 ْ  .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح  ِمِذي ُ َوقَاَل:الّت ِ
6250. (55) [3/1759-  బలహీనం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'అలిాహ్ (త)ను, తీరుుదినాని విశాస్లంచిన 
అ'నాసరుల వయకిత ప్టి్ శత్ త్ాం కల్నగ ఉండడు.' 
(తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం,  దృఢం) 

 (3/1759) [ ) ضعيف ( 56]  - 6251
عليه  وَعْن أَنٍَس َوأَِِبْ َطلَْحَة قَاَل: قَاَل ِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل 

ََلَم فَإِن َُهْم َما عَِل وسلم: "أَقِْرْئ  .  "ٌة صْْبٌ أَِعف َ ْمُت قَْوَمَك الس َ
ِمِذي ُ  ْ    .َرَواهُ الّت ِ

6251. (56) [3/1759 -బలహీనం] 
అనస్ (ర), అబూ 'త్ల్'హా (ర) దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  

(స) నాతో, ''నీవు నీ జాతివారికి నా సలామ్ అంద్జేయి, 
ఎందుకంట్ట నాక్త తెల్నస్లనంత్వరక్త వాళ్ళు 
ప్రిశుదుధ లు, సహనప్రులూను'' అని అనానరు. 
(తిరిాజి') 

 (3/1759)[ ) صحيح (  57]  - 6252
َ وَعْن َجاِبٍر  ا لَِحاأ هلل عليه  ِطٍب َجاَء إِىل الن َِب ِ صىل ان َ َعْبد 

َيا َرُسْوَل اهلِل لََيْدُخَْل َ َحاِطٌب  وسلم يَْشُكْو َحاِطب ا إِلَْيِه فََقاَل:
بَْت  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فََقاَل َرُسوْ  ن َارَ ال  َها ْدُخلُ ََل يَ  "كَذ َ

ا َوالُْح   ْسِلٌم َيَة". َرَواهُ مُ بِ َديْ فَإِن َُه َشِهَد بَْدر 
6252. (57) [3/1759 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: 'హా'తిబ్ బిన్ బలాూ  స్తవక్తడు ప్ర వకత  

(స) వద్ద క్త వచాిడు. 'హా'తిబ్ గురించి ఫిర్మయదు 
చేసాడు. ఇంకా, 'ఓ ప్ర వకాత ! 'హా'తిబ్ త్ప్ుక్తండా 
నరకంలోకి వళత్వరు,' అన్న అనాిడు. అది విని ప్ర వకత  
(స), 'నువుా అసత్యం ప్లుక్తత్రనాివు, అత్డు 
నరకంలోకి వళుడు. ఎందుకంట్ట అత్డు బద్ర ద్ 
యుద్ధ ంలో, 'హుదైబియ్యలో పాలా్గనాిడు,' అన్న 
అనాిరు. (ముసి్లమ్)  

 (3/1759)[ ) ضعيف (  58]  - 6253
ْيَرةَ أَن َ َرُس  ىل اهلل عليه وسلم َتََل َهِذهِ اهلِل ص ْوَل وَعْن أَِِبْ ُهَر

كَُوإِْن َتَتَول َ ] اْْليَِة: ا َغْْيَ ْم ثُم َ ََل يَُكْونُْوا ْوا يَْسَتْبِدُل قَْوم 
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َلُكْم  لُْوا:38: 47؛ أَْمثَا َكَر  يَا َرُسْوَل اهلِل َمْن َهُؤََلِء ا [ قَا ل َِذْيَن ذَ

لََنا؟ م َ ََل َنا ثُ  إِْن َتَول َْيَنا اُْسُتْبِدلُْوا بِ اهللُ    فََضَرَب َعىَل  يَُكْونُْوا أَْمثَا
ْيُن  "َهَذ  الَْفاِرِسي ِ ثُم َ قَاَل: فَِخِذ َسلَْماَن  ِ لَْو كَاَن الد  اَوقَْوُمُه َو

لَُه ِرَجاٌل ِمَن الُْفْرِس". رَ  ي ا لََتَناَو ِمِذي ُ ِعْنَد الث َُر ْ    .َواهُ الّت ِ
6253. (58)[3/1759- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''ఒకవేళ మీరు 

ధికొరిస్తూ , అలిాహ్(త) మీ సిానంలో మరోజాతిన్న 
న్నయమసాూ డు. వారు మీలా ఉండరు,''  (ము'హమమద్, 
47:38) అనే ఆయతు ప్ఠించారు. అప్పుడు 
అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! అలిాహ్(త) ఎవరిన్న గురించి 
ప్ర సాూ వించారు,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 
సల్లమన్ ఫారస్వ తొడపై చేతోూ  కొటేి, 'ఈ వయకిత  మరియు 
ఇత్న్న జాతివారు, ఒకవేళ ధరాం నక్షత్వు లపై ఉనాి, ఈ 
ఫారిస్ ప్ర జలు అకొడక్త వళ్ళు నేరుిక్తంటారు,' అన్న 
అనాిరు.  (తిరిాజి') 

 (3/1760)) ضعيف ( [  59]  - 6254
ِكَرِت اْْلَعَاِجُم ِعنْ  ْنُه قَاَل:وعَ  هلِل صىل اهلل عليه  ْوِل اَد َرُس ذُ
يه وسلم: "َْلَنَا بِِهْم أَْو اهلل صىل اهلل عل  فََقاَل َرُسْولُ  .وسلم

ْ بُِكْم أَْو بَِبْعِضكُْم بِبَ  ُ  .ْعِضِهْم أَْوثَُق ِمَن ِ ِمِذي  ْ    .َرَواهُ الّت ِ
6254. (59) [3/1760- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ద  అరబేా 

త్రుల గురించి ప్ర సాూ వించట్ం జరిగంది. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స), 'అరబేాత్రులపై లేదా వారిలో కొంత్ మందిపై, 
మీపైకంట్ట ఎక్తొవ నమాకంఉంది నాక్త,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి')  

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ  మూడవ్ విభాగం      ا
 (3/1760)م دراسته ( [ ) لم تت 60]  - 6255
ه  لي قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع اهلُل َعْنهُ َرِضَي  َعْن عَلِي ٍ 
ُرقََباَء َوأُْعِطْيُت أَنَا أَْربََعَة  ن َ لِكُل ِ نَِب ٍ َسْبَعَة نَُجَباءَ وسلم: "إِ 

ْبَناَي  .َعَشرَ   َوأَبُْو َوَجْعَفٌر َوَحْمَزةُ  قُلَْنا: َمْن ُهْم؟ قَاَل: "أَنَا َوا
اهلِل   ُد َوبََِلٌل َوَسلَْماُن َوَعم َاٌر َوَعبْ  بُْن ُعَمْْيُ َعُب بَْكٍر َوُعَمُر َوُمْص 

ُ  َمْسُعْوٍد َوأَبُْو ذَر ٍ َوالِْمْقَد بِْن  ِمِذي  ْ   .ادُ. َرَواهُ الّت ِ
6255. (60) [3/1760 అపరిశోధితం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''ప్ర వకత క్త తోడుగా 7గురు 
మహా వయక్తత లు ఉంటారు. నాక్త అటవంటి 14 మందిన్న 
ప్ర సాదించట్ం జరిగంది,'' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 
మేము, 'వాళ్ువరు,' అన్న అడిగాము. దాన్నకి అలీ (ర), 
''నేను, నా ఇద్ద రు క్తమారులు, జ'అఫర్, 'హమ్'జహ్, 
అబూ బకర్, 'ఉమర్, ముస్'అబ్ బిన్ 'ఉమైర్, బిలాల్, 
సలాాన్, 'అమాార్, 'అబుద లిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్, అబూ 
జ'ర్ మరియు మిఖ్ద్వద్ (ర. 'అనుు మ్)లు,'' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి') 

 (3/1760)[ ) صحيح (  61]  - 6256
لِِد بِْن الَْولِْيِد قَاَل: كَاَن بَْيَِنْ َوَبْْيَ َعم َاِر بِْن يَاِسٍر وَعْن خَ  ا
ْنَطلََق َعم َاٌر يَْش  .ُت لَُه ِِف الَْقْوِل كَََلٌم فَأَغْلَْظ   إِىل َرُسْوِل ُكْوِنْ فَا

لٌِد  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِب ِ صىل   َوُهوَ  فََجاَء َخا يَْشُكْوهُ إِىل الن َ
  .فََجَعَل يُْغلُِظ لَُه َوََل يَِزْيُدهُ إَِل َ غِلَْظة   قَاَل: .سلم اهلل عليه و 

ِب ُ صىل اهلل ع ِكٌت ََل َوالن َ اَل:  َوقَفََبََك َعم َارٌ  .يََتكَل َُم ليه وسلم َسا
ِب ُ  اهلِل أَََل َتَراهُ؟ يَا َرُسْولَ   عليه وسلم َرأَْسُه صىل اهلل فََرفََع الن َ
ا أَبَْغَضُه  "َمْن عَادَى َوقَاَل: ا عَادَاهُ اهلُل َوَمْن أَبَْغَض َعم َار  َعم َار 
لٌِد: فََخَرجْ  اهلُل".   أََحب َ إَِل َ ِمْن ِرَِض ُت فََما كَاَن َشْيءٌ قَاَل َخا
 َ  .بَِما َرِضَي فََرِضَي اٍر فَلَِقْيُتُه َعم 

6256. (61) [3/1760 -దృఢం] 
'ఖాలిద్ బిన్ వ్లీద్ (ర) కథనం: నేనూ, 'అమాార్  

మాటిాడుక్తంటనాిం. నేను అమాార్ (ర)ను కఠినంగా 
హచిరించాను. 'అమాార్ (ర) నా గురించి ఫిర్మయదు 
చేయడాన్నకి, ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వళ్ళురు. అత్ను 
పర్మయదు చేసుూ ండగా నేను కూడా చేరాను. నా గురించి 
ఫిర్మయదు చేయట్ం విన్న మళ్ళు కఠినంగా చీవాటి 
పటేాను. మా వివాద్ం పరుగుతూనే పోయింది. ప్ర వకత  
(స) మౌనంగా ఉనాిరు. ఏమీ మాటిాడలేదు. అమాార్ 
ఏడాసాగారు. ఇంకా, 'ఓ ప్ర వకాత ! మీరు చూసుూ నాిరు 
కదా!' అన్న అనాిరు. ప్ర వకత  (స) త్న త్లపైకతిూ , '' 
'అమాార్తో, 'శత్ త్ాం ఉంచిన వయకిత తో అలిాహ్(త) 
కూడా శత్ త్ాం ఉంచుత్వడు, అదేవిధంగా 
'అమాార్తో దేాషం ఉంచిన వయకిత  ప్టి్ అలిాహ్(త) 
కూడా దేాషం కల్నగ ఉంటాడు,'' అన్న అనాిరు. 
నేనకకడి నుండి నిశశబద ంగా బయట్క్త వచాిను, 
అప్పుడు నా వద్ద  'అమాార్(ర)ను సంతోషపరచటం 
కనాి మర్కక వసుూ వేదీ ప్రర తికరమైనదిగా లేదు. ఆ 
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వంట్నే నేను అమాార్(ర) ప్టి్ ఎలా ప్ర వరిత ంచానంట్ట, 
అత్డు నా ప్టి్ సంతోషం వయకత ంచేసాడు. (ముసిద్ 
అ'హాద్) 

 (3/1761)يح ( [ ) صح  62]  - 6257
اهلِل صىل اهلل عليه  ْعُت َرُسْوَل َسمِ  :أُِِبْ عَُبْيَدةَ أَن َُه قَالَ َوَعْن 

ِل  َم فََّت  ِمْن ُسُيْوِف اهلِل َعز َ َوَجل َ َونِعْ   َسْيٌف ٌد وسلم يَُقْوُل: "َخا
ةِ   .. َرَواُهَما أَْحَمُد "الَْعِشْْيَ

6257. (62) [3/1761 -దృఢం] 
అబూ 'ఉబై్మద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  

ఉండగా నేను వినాిను, ''ఖాలిద్ అలా్లహ్ కరవాల్లలాో 
ఒక కరవాలం. అత్డు తన జ్జతిలోని ఒక ఉతామ 
యువ్కుడు.''  (ముసిద్  అ'హాద్) 

 (3/1761)لم تتم دراسته ( [ )  63]  - 6258
ْيَدةَ قَاَل: ن َ  "إِ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن بَُر

ِنْ  أَرْ َوَتَعاىل أََمَرِنْ بُِحب ِ اهلَل َتَباَرَك  ْ بََعٍة َوأَْخَْبَ ُ .  " أَن َُه يُِحّب ُ
ْ َل اوْ قِْيَل يَا َرُس  لَِك   ."هلِل َسم ِِهْم لََنا قَاَل: "عَلِي ٌ ِمهْْنُ يَُقْوُل ذَ

 ْ ِ ِنْ أَن َ ثَََلث ا "َوأَبُْو ذَر ٍ َوالِْمْقَدادُ َوَسلَْماُن أََمَرِنْ بُِحّب ِ ُه  َوأَْخَْبَ
". َرَواهُ ا ْ ُ ْ يُِحّب ُ ْيٌب ِمِذي ُ َوقَاَل: هَ لّت ِ  َذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

6258. (63) [3/1761- అపరిశోధితం]  
బురైద్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'అలిాహ్(త) ననుి 

నలుగురిన్న ప్రర మంచమన్న ఆదేశంచారు. అలిాహ్(త) 
కూడా వారిన్న ప్రర మసాూ డన్న నాక్త తెల్నయప్రిచాడు' అన్న 
అనాిరు. ప్ర వకత  (స)ను వారిప్రరిు చెప్ుమన్న కోరడం 
జరిగంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), '' 'అలీ (ర) వారిలో 
ఉనాిరన్న, మూడుసారిు వలి్నంచారు.'' ఇంకా, ''అబూ 
జ'ర్ (ర), మిఖ్ద్వద్ (ర), సల్లమన్ (ర) కూడా వారిలో 
ఉనాిరు, ననుి వారిన్న ప్రర మంచమన్న ఆదేశంచ 

బడింద్న్న, ఇంకా అలిాహ్(త) కూడా వారిన్న 
ప్రర మసుూ నాిడన్న తెల్నయప్రచబడింది,'' అన్న 
అనాిరు.  (తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం,  ఏకోలా్లఖనం) 

 (3/1761)[ ) صحيح (  64]  - 6259
وَعْن َجاِبٍر قَاَل: كَاَن ُعَمُر يَُقْوُل: أَبُْو بَْكٍر َسي ُِدنَا َوأَْعَتَق 

. ر َسي َِدنَا  .َواهُ الُْبَخاِري ُ يَْعَِنْ بََِلَل 
6259. (64) [3/1761- దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఉమర్ (ర), అనేవారు, ''అబూ 
బకర్ (ర) మా నాయక్తలు, మా నాయక్తలు బిలాల్ను 
విడుద్ల చేయించారు.'' (బు'ఖారీ)  

 (3/1761)[ ) صحيح (  65]  - 6260
إِْن كُْنَت   بَْكٍر: ََلَل  قَاَل ِْلَِِبْ وَعْن قَْيِس بِْن أَِِبْ َحاِزٍم أَن َ بِ 

ْيَتَِنْ لَِنفْ إِن َمَ  ِ مَ ِسَك فَأَْمِسْكَِنْ َوإِْن كُْنَت إِن َ ا اْشَّتَ ْيَتَِنْ لِِل  ا اْشَّتَ
 .. رَواهُ الُْبَخاِري ُ َعَمُل اهللِ  فََدْعَِنْ وَ 

6260. (65) [3/1761 -దృఢం] 
ఖైస్ బిన్ అబూ 'హ్జ'జ్నమ్ (ర) కథనం: ''బిలాల్ (ర), 

అబూ బకర్ (ర)తో ఒకవేళ మీరు మీ కోసం కొన్న ఉంట్ట, 
మీ ద్గారే  ఉంచుకోండి, ఒకవేళ దైవప్రర తికోసం కొన్నఉంట్ట, 
ననుి దైవకార్మయల కోసం విడుద్లచేయండి,'' అన్న 
అనాిరు.  (బు'ఖారీ) 

 (3/1761)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  66]  - 6261
ْيَرةَ قَالَ  هلِل صىل اهلل عليه  ُجٌل إِىَل َرُسْوِل اَجاَء رَ  :َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْ َمْجُهْودٌ  :َقالَ فَ  .سلمو َل فَقَ  . فَأَْرَسَل إِىل بَْعِض نَِسائِهِ إِن ِ ْت ا
لَْحق ِ َما ِعْنِدْي إِ    .ثُم َ أَْرَسَل إِىل أُْخَرى .َل َ َماءٌ َوال َِذْي بََعثََك بِا

لَِك  لَْت ِمثَْل ذَ لَِك  َوقُْْلَ كُل ُُهن َ ِمثَْل  .فََقا ْوُل اهلِل صىل  فََقاَل َرُس  .ذَ
َي عليه واهلل  فََقاَم َرُجٌل ِمَن   .ْرَحُمُه اهلُل"سلم: "َمْن يُِضْيُفُه َو
 َ َ  :فََقالَ  .ْنَصاِر يَُقاُل لَُه أَبُْو َطلَْحةَ اْْل ْنَطلََق  .نَا يَا َرُسْوَل اهللِ أ فَا

لَْت ََل  .َشْيءٌ  َِلْمَرأَتِِه َهْل ِعْنَدَك  :فََقالَ  .بِِه إِىل َرْحلِهِ  إَِل َ قُْوَت  قَا
ْ بِ  .اِنْ ِصْبيَ  ْ قَاَل فََعل ِِلهَْيِ ِِمهَْيِ ُفَنا يْ فَإِذَا دََخَل َض  .َشْيٍء َونَو 
َراِج كَْي   أَنَا نَأْكُُل فَإِذَا أَْهَوى .فَأَِرْيهِ  لَِيأْكَُل فَُقْوِمْي إِىل الس ِ

ْيُف فََفَعلَْت فََقَعُدوْ  .ُتْصلِِحْيِه فَأَْطِفِئْيهِ  فَلَم َا أَْصَبَح  .ا َوأَكََل الض َ
ا    فََقاَل َرُسْوُل اهلل صىل .اهلل عليه وسلمَعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل غَد 

اهلُل ِمْن فََُلٍن اهلل عليه وسلم: "لََقْد َعِجَب اهلُل أَْو َضِحَك 
  .َوفََُلنََة"

لَْم يَُسم ِ أَبَا َطلَْحَة  َيٍة ِمثْلَُه َو  َوِِفْ ِرَوا
لَْو  ُرْوَن َعىَل أَْنُفِسِهْم يُْؤثِ َل اهلُل َتَعاىل ]وَ ِِفْ آِخِرَها فَأَْنزَ وَ   َو

 .ت ََفٌق عَلَْيهِ مُ  .[9: 59؛ كَاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ 
6261. (66) [3/1761- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త ఒక వయకిత  

వచాిడు. నేను చాలా కషేాలిో, ఆప్ద్లిో ఉనాినన్న 
వినివించుక్తనాిడు. ప్ర వకత  (స) ఒక వయకిత న్న, త్న భారయ 
వద్ద క్త ప్ంపారు. దాన్నకి ఆమ ప్ర వకత  (స)క్త, 'సత్యం ఇచిి 
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ప్ంపన అలా్లహ్ సాకిష ! నా వద్ద  నీళుు తప్ప మరేమీ 
లేవు,' అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) రండవ 
భారయ వద్ద క్త ప్ంపారు. అదే విధంగా భారయలంద్రూ ఆ 
సమాధానమే ఇచాిరు. ఆ త్రువాత్ ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులను ఉదేద శంచి, 'ఈ వయకిత కి ఆతిథయం ఇచేి 
వయకిత ని అలిాహ్(త) కరుణ్ణసాూ డు,' అన్న అనాిరు. 
అనంత్రం ఒక అ'నాసరీ వయకిత  న్నలబడాడ డు. అత్న్న ప్రరు 
అబూ 'తల్'హా. అత్డు, ఓ ప్ర వకాత (స)! 'నేను ఇత్న్నకి 
ఆతిథయం ఇసాూ ను,' అన్న అనాిరు. అనంత్రం అత్న్ని, 
అత్డు త్న ఇంటికి తీసుకొన్నవళ్ళుడు. త్న భారయతో, 
'తినటాన్నకి ఏముంది?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆమ, 
'పలిల కోసం త్ప్ు మరేమీ లేదు,' అన్న చెపుంది. 
అత్డు త్న భారయతో, 'పలిల్ని బుజాగంచి ప్డుకో 

బ్నటుట కో, అతిథి వచిిన త్ర్మాత్ మనం కూడా అత్న్నతో 
పాట తింటనిటే నటించాల్ప, అత్డు తినటాన్నకి 
చేయి ముందుక్త చాచినప్పుడు, దీపాన్ని సరిచేస్లనటే 
ఆరిువేయ్యల్ప,' అన్న అనాిరు. ఆమ అలాగే చేస్లంది. 
ముగాురూ కూరుినాిరు. కాన్న అనిం అతిథి మాత్ు మే 
తినాిడు. వారిద్ద రూ ర్మతిు  ఆకల్నతో గడిపారు. 
ఉద్యం అబూ 'త్ల'హా ప్ర వకత  (స) వద్ద క్త వచాిరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఫలానా వయకిత , ఫలానా స్త్ూ ీ యొకొ 
కరా అలిాహ్(త)క్త చాలా నచిింది, వీరిద్ద రు చేస్లన 
ప్న్నకి  అలిాహ్(త)క్త  నవుా  వచేిస్లంది.  
మరో ఉలిేఖనంలో ఈ ప్దాలే ఉనాియి. కాన్న 

అందులో అబూ 'త్ల్'హా ప్రరు లేదు. ఈ 'హదీసు' చివర 
అలా్లహ్(త): ''వారు త్మకంట్ట ఇత్రులక్త పార ధానయత్ 
ఇసాూ రు. వారు అవసరం గలవారైనా సరే,'' (అల్ 'హషా్, 
59:9) అనే ఆయాతులను అవత్రింప్జేసాడు. 
(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1762)[ ) ضعيف (  67]  - 6262
وَعْنُه قَاَل: نََزلَْنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمْْنَِل   

ْوَن فََيُقوْ  فََجَعَل الن َاُس    :  عليه وسلمىل اهلل ُل َرُسْوُل اهلل ص يَُمر ُ
ْيَرةَ؟" فَأَقُْوُل: فََُل "َمْن َهَذا يَ  "نِْعَم َعْبُد اهلِل   فََيُقْوُل:. ٌن ا أَبَا ُهَر

َيُقوْ  .َهَذا" "بِْئَس َعْبُد   فََيُقْوُل: فََُلٌن. فَأَقُْوُل: ."َمْن َهَذا؟" ُل:َو
َ  .اهلِل َهَذا" لُِد بُْن الَْولِيْ َحّت  َمر  ؟" فَُقلُْت:  َهَذا ِد فََقاَل: "َمْن َخا
لُِد بُْن ا لُِد بُْن الَْولِْيِد َسْيٌف   لَْولِْيِد. فََقاَل: "نِْعَم َعْبُد اهللِ َخا َخا

ِمِذي ُ  ."ِمْن ُسُيْوِف اهللِ  ْ     .َرَواهُ الّت ِ

6262. (67) [3/1762 -బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వంట్ మేము 

ఒక పార ంత్ంలో దిగాము. అకొడ ప్ర జలు వళ్ళత్రనాిరు. 
ప్ర వకత  (స) వళ్ళువారి గురించి అడుగుతూ, 'ఓ అబూ 
హురైరహ్ (ర) ఇత్నవరు?' అని అడుగుత్వరు. అతడు, 
'దాసుడు,' అన్న అనానరు. మళ్ళు ప్ర వకత  (స), 
'ఇత్నవరన్న,' అడుగుత్వరు. 'నేను ఫలానా వయకిత ,' అన్న 
అనానను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఇత్డు అలిాహ్(త) 
ఉత్ూ మదాసుడు' అన్న అనానరు. మళ్ళు ప్ర వకత  (స), 
'ఇత్నవరన్న' అడుగుత్వరు. ఇత్డు ఫలానా వయకత న్న 
నేననానను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఇత్డు అలిాహ్ (త) 
చెడడ దాసుడు,' అన్న అనానరు. చివరికి 'ఖాల్నద్ బిన్ 
వలీద్ అటనుండి వళుడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స), 
'ఇత్నవరన్న,' అడిగారు. దాన్నకి నేను 'ఇత్డు 'ఖాల్నద్ 
బిన్ వలీద్,' అన్న అనాిను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ' 
'ఖాలిద్ బిన్ వ్లీద్ అలా్లహ్(త) మంచిద్వసుడు, 
అలా్లహ్(త) కరవాల్లలాో ఒక కరవాలం,' అన్న 
అనాిరు. (తిరిాజి') 

 (3/1762)[ ) صحيح (  68]  - 6263
َ  اَل:ْيِد بِْن أَْرقََم قَوَعْن زَ  لَِت اْْل  نَِب ٍ  يَا نَِب َ اهلِل لِكُل ِ  ُر:ْنَصاقَا

ت َ  ن َا فََدعَا َناَك فَاْدعُ اهلَل أَْن يَْجَعْل أَْتَباَعَنا مِ عْ بَ أَْتَباعٌ َوإِن َا قَِد ا
ُ  .بِِه"   .رَواهُ الُْبَخاِري 

6263. (68) [3/1762- దృఢం] 
'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: అ'నాసరిు, ''ఓ అలిాహ్ 

ప్ర వకాత ! ప్ర తి ప్ర వకత (స)క్త కొంద్రు అనుచరులు 
ఉంటారు, మేము మమాల్ని అనుసరించాము, మా 
అనుచరులనుకూడా మాలా చేయమన్న అలిాహ్(త) 
ను పార రిించండి,'' అన్న వినివించుక్తనాిరు. అనంత్రం 
ప్ర వకత  (స) వారి గురించి  దు'ఆ  చేసారు. (బు'ఖారీ) 

 (3/1762)[ ) صحيح (  69]  - 6264
ا  د  َشِهيْ ِمْن أَْحَياِء الَْعَرِب أَْكثََر َما نَْعلَُم َحي  ا  :ةَ قَالَ قََتادَ وَعْن 

َمِة ِمَن اْْلَْنَصاِر.  ْ  أََعز َ يَْوَم الِْقَيا قَاَل: وقَاَل أَنٌَس: قُِتَل ِمهْْنُ
يَْوَم بِْئِر َمُعْونََة َسبْ  يَْوَم الْيَ يَْوَم أُُحٍد َسْبُعْوَن َو َمِة َعىَل ُعْوَن َو   َما

ُ  أَِِبْ بَْكٍر َسْبُعْوَن. روَ َعْهدِ     .اهُ الُْبَخاِري 
 6264. (69) [3/1762- దృఢం] 
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ఖత్వద్హ్ (ర) కథనం: ''అరబుాల తెగలిో ఏ 

తెగలోనూ అ'నాసరుల కంట్ట అధికంగా అమరవీరులు  
ఉనానరన్న, తీరుుదినం నాడు అ'నాసరులకనాి 
ఉనిత్రలుగా ఉంటారన్న, మేము ఎరుగము. ఎందు 

కంట్ట, అనస్ (ర) చెపాురు, 'ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో 70 
మంది అ'నాసరులు వీరమరణం పొందారు, బిఅ'ర 
మ'ఊనహ్ నాడు 70 మంది అ'నాసరులు వీరమరణం 
పొందారు, ఇంకా అబూ బకర్ 'ఖల్లఫత్ కాలంలో, 
య్మామహ్ యుద్ధ ంలో, 70 మంది అనాసరులు 
వీరమరణం  పొందారు.''  35  (బు'ఖారీ) 

===== 

 (3/1762) [ ) صحيح ( 70]  - 6265
ْمَسَة  َطاُء الَْبْدِري ِْْيَ خَ ْيِس بِْن َحاِزٍم قَاَل: كَاَن عَ َعْن قَ و

ْ َعىَل َمْن بَْعَد وَ آَْلٍف.  ُ لهَْن َ   .ُهْم. رَواهُ الُْبَخاِري ُ قَاَل ُعَمُر: َْلُفَض ِ
6265. (70) [3/1762 -దృఢం] 
ఖైస్ బిన్ అబీ 'హాజిమ్ (ర) కథనం: బదర ర్ యుద్ధ ంలో 

పాలా్గని వారి పనష న్ 5000 దీనారిు ఉండేది. ఇంకా 
'ఉమర్ (ర), 'బద్ర ద్ యుద్ధ ంలో పాలా్గనివారిన్న వారి 
త్రువాత్ వచేి వారిపై నేను పార ధానయత్ ఇసుూ నాిను,' 
అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

----- 

ِمِع لِلْبُ   " َتْسِمَيُة َمْن ُسم َِي ِمْن أَْهِل الَْبْدِرِِفْ"الَْجا    َخاِري 
(3/1763 ) :1 -  َ ِب ُ ا ِمي ُ صىل اهلل  ُمَحم َُد بُْن َعْبِد اهلِل الَْهاِش لن َ
ْيُق الْقُ َعْبُد اهللِ  - 2وسلم .  عليه ِ د  َرِشي ُ  بُْن ُعثَْماَن أَبُْو بَْكٍر الص َ
اِب الَْعَدِوي ُ .  - 3.  ُعثَْماُن بُْن َعف َاَن َخل ََفُه   - 4ُعَمُر بُْن الَْخط َ
ِب ُ صىل اهلل عل ال  ْبَنِتِه ُرقَي ََة َوَضَرَب لَُه بَِس م َعىَل ه وسل ين َ ْهِمِه .  ا

 

35) వివరణ-6264: తీరుుదినం నాడు అ'నాసరుల కంట్ట 

గౌరవనీయులు ఉండరు. అంట్ట, ఏ తెగలో అమరవీరుల 

సంఖయ అధికంగా ఉంట్ట, వారికే అత్యధిక గౌరవం 

లభసుూ ంది. అ'నాసరులిోనే అత్యధిక మంది దైవమారాంలో 

వీరమరణం పొందారు. అంతేకాదు, 'అరబుాలిో 

అ'నాసరులిోనే వీరమరణ్యల సంఖయ అత్యధికంగా ఉంది. 

అందువలి తీరుుదినంనాడు కూడా వీరికే అంద్రికంట్ట 

అత్యధిక గౌరవం లభసుూ ంది.  

لٍِب عَلِي ُ  - 5 ََلُل بِ  -7إِيَاُس بُْن الُْبَكْْيٍ .  -6لَْهاِشِمي ُ . ا  بُْن أَِِبْ َطا
ْيِق .  ِ د  ىَل أَِِبْ بَْكٍر الص ِ لِِب - 8بُْن ِربَاٍح َمْو   َحْمَزةُ بُْن َعْبِد الْمُط َ

ْيٍش .  بُْن اِطُب حَ  -9الَْهاِشِمي ُ .  أَبُْو  - 10 أَِِبْ بَلَْتَعَة َحِلْيٌف لُِقَر
.  ِن َفَة بُْن عُْتَبَة بْ ُحَذيْ  َبي ِِع  َحاِرثَُة بُْن الر ُ  - 11َربِْيَعَة الُْقَرِشي ُ

اَرِة  اْْلَْنَصاِري ُ قُِتَل يَْوَم بَْدٍر َوُهَو َحاِرَثُة بُْن ُسَراقََة كَاَن ِِف الن َ  ظ َ
ُن ُحَذافََة  ُخَنْيُس بْ  - 13ِدي ِ اْْلَْنَصاِري ُ . ُن عَ ُب بْ يْ ُخبَ  - 12
هْ  ُن َعْبِد  ِرفَاَعُة بْ  - 15بُْن َراِفٍع اْْلَْنَصاِري ُ .  ةُ ِرفَاعَ  - 14ِمي ُ . الس َ

 َ اِم اْل  -16. بُْو لَُباَبَة اْْلَْنَصاِري ُ الُْمْنِذِر أ بَْْيُ بُْن الَْعو َ لز ُ َ ُقَرِشي ُ  ا
أَبُْو َزْيِد   - 18ِل أَبُْو ََطلَْحَة اْْلَْنَصاِري ُ .  َسهْ  بُْن ُد َزيْ  - 17
 َ . اْْل ْهِري ُ . عْ َس  - 19ْنَصاِري ُ لٍِك الز ُ َخْولََة  َسْعُد بُْن  - 20ُد بُْن َما

 .   22َسِعْيُد بُْن َزْيِد بِْن َعْمِرو بِْن نَُفْيِل الُْقَرِشي ُ .  - 21الُْقَرِشي ُ
َ َسْهُل بُْن ُحَنيْ  - َ  - 23اِري ُ . ْنَص ٍف اْْل  ْنَصاِري ُ . ُظَهْْيُ بُْن َراِفٍع اْْل

. َعْبُد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد الُْهْذِل ُ  - 25.  َوأَُخْوهُ  -24  : ( 1764/ 3) 
ْهِري ُ .  - 26 ْحمِن بِْن َعْوٍف الز ُ عَُبْيَدةُ بُْن الَْحاِرِث  - 27َعْبُد الر 

مِ ُن ال ُعَبادَةُ بْ - 28 . الُْقَرِشي ُ  ا َعْمُرو بُْن  - 29ِت اْْلَْنَصاِري ُ . ص َ
ِمِر بِْن لَُؤٍي ْوٍف َحِلْيُف بََِنْ عَ  ُعْقَبُة بُْن َعْمٍرو  - 30.   عَا

ِمُر بُْن َربِْيَعَة الَْعَْنِي ُ .  - 31اْْلَْنَصاِري ُ .  عَاِصُم بُْن   - 32عَا
َ  ْيُم بُْن َساعَِدةَ ُعوَ - 33ثَاِبِت اْْلَْنَصاِري ُ .    - 34ي ُ . ْنَصارِ اْْل
 َ لِِك اْْل . عُْتَباُن بُْن َما   - 36.  ٍن َداَمُة بُْن َمْظُعوْ قُ - 35ْنَصاِري ُ

 ُ ُمَعاذُ بُْن َعْمِرو بِْن الَْجُمْوِح    -37. قََتادَةُ بُْن الن ُْعَماِن اْْلَْنَصاِري 
ذُ بِْن َعْفَراَء . - 38 لُِك بُْن رَ  -40 .َوأَُخْوهُ  – 39ُمَعو َ َ بِْيعَ َما بُْو َة أ

 . َثةَ ِمْس  - 41أَُسْيِد اْْلَْنَصاِري ُ لِِب ْل بِْن َعب َاِد بِْن ا َطُح بُْن أَثَا ُمط َ
َرةُ بُْن  - 42بِْن َعْبِد ُمَناٍف.  ِبْيِع اْْلَْنَصاِري ُ . ُمَرا َمْعُن   - 43 الر َ

 . ُ  ِمْقَدادُ بُْن  - 44بُْن عَِدي ِ اْْلَْنَصاِري ُ ْيُف  َحِل  َعْمٍرو اْلِكْنِدي 
ْ َة اْْلَْنَصاِري ُ ِهََلُل بُْن أَُمي َ  - 45َِنْ ُزْهَرةَ . بَ   .   َرِضَي اهلُل َعهْْنُ

జ్జమ'అ  బ్ద'ఖారీలో  ఉని,  బదర ర్ యుదధ ంలో 
పాల్గు ని ప్ర వ్కత  (స) సహచరులు (ర.అన్హ ంల) పేరాు  

(3/1763): 1. మహ్జ ప్ర వకత  (స) ము'హమాద్ బిన్ 
'అబుద లిాహ్ అల్ హాషీా, 2. 'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉసాాన్ 
అబూ బకర్ సిదీద ఖ్ ఖురైషీ, 3. 'ఉమర్ బిన్ అల్ 'ఖ'త్వూ బ్ 
అల్ 'అద్వీ, 4. 'ఉసాాన్ బిన్ 'అఫాాన్ ఖురైషీ, (ఇత్న్ని 
ప్ర వకత  (స) త్న కూత్రరు(రుఖయీహ్) బోబాగోగులు 
చూడటాన్నకి అకొడే వద్ల్న వళ్ళురు. యుద్ధ  బూటీలో 
అత్న్నకి వాటా ఇచాిరు, 5. 'అలీ బిన్ అబీ 'త్వల్నబ్ 
హాషీా, 6. ఇయ్యస్ బిన్ బుకైర్, 7. బిలాల్ బిన్ రబ్బ'హ్. 
(అబూబకర్ విడుద్ల చేయించ్చన బ్బన్నస), 8. 'హమ్జా 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2188 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
బిన్ 'అబుద ల్ ము'త్ూ ల్నబ్ హాషీా, 9. 'హా'తిబ్ బిన్ అబీ 
బలా'అహ్ (ఇత్ను ఖురైషుల సన్నిహత్రలు), 10. 
అబూ 'హుజై'ఫహ్ బిన్ 'ఉత్బహ్ బిన్ రబీ'అహ్ ఖురషీ, 
11. 'హారిస'హ్ బిన్ రబీ'అ అ'నాసరీ, (ఇత్ను బద్ర ద్ 
నాడు వీరమరణం పొందారు. (ఇతడే 'హారిస'హ్ బిన్ 
సుర్మఖహ్ - శత్రు వులపై గూఢచారిగా న్నయమంచ 

బడడ వారు), 12. 'ఖుబై్నబ్ బిన్ 'అదీ అ'నాసరీ, 13. 
'ఖునైస్ బిన్ 'హుజా'ఫహ్ సహ్మీ, 14. రిఫా'అహ్ బిన్ 
ర్మఫె'అ అ'నాసరీ, 15. రిఫా'అహ్ బిన్ 'అబుద ల్ మున్జి'ర్ 
అబూ లుబ్బబహ్ అ'న్సారీ, 16. 'జుబై్నర్ బిన్ 'అవాామ్ 
ఖురైషీ, 17. 'జైద్ బిన్ సహ్ల్ అబూ 'త్ల్'హ్జ అ'నాసరీ, 
18. అబూ 'జైద్ అ'నాసరీ, 19. స'అద్ బిన్ మాల్నక్ 
'జహ్రీ, 20. స'అద్ బిన్ 'ఖౌల ఖురైషీ, 21. స'యీద్ 
బిన్ 'అమాద్ బిన్ నుఫైెల్ ఖురైషీ, 22. సహల్ బిన్ 'హనీఫ్ 
అ'నాసరి, 23. ''జుహైర్ బిన్ రాఫె'అ అ'నాసరి.  

(3/1764): 24. ''జుహైర్ బిన్ ర్మఫె సోద్రుడు, 25. 
'అబుద లిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ హజ'లీ, 26. 'అబుద రర 'హాాన్ 
బిన్ 'ఔఫ్ 'జుహ్రీ, 27. 'ఉబై్నద్హ్ బిన్ 'హారిస' ఖురైషీ, 
28. 'ఉబ్బద్హ్ బిన్ 'సామత్ అ'నాసరీ, 29. 'అమాద్ బిన్ 
ఔఫ్ బనీ 'ఆమర్ బిన్ లుఅ'యి, 30. 'ఉఖ్బహ్ బిన్ 
'అమాద్ అ'నాసరీ, 31. 'ఆమర్ బిన్ రబీ'అహ్ 'అన్'జీ, 
32. 'ఆస్లమ్ బిన్ సా'బిత్ అ'నాసరీ, 33. 'ఉవైమ్ బిన్ 
సా'యిద్హ్ అ'నాసరీ, 34. 'ఇత్బ్బన్ బిన్ మాల్నక్ 
అ'నాసరీ, 35. ఖదామహ్ బిన్ మ''జ్'ఊన్, 36. 
ఖత్వద్హ్ బిన్ ను'అమాన్ అ'నాసరీ, 37. మ'ఆజ్' బిన్ 
'అమాద్ బిన్ జమూ'హ్, 38. ము'అవిాజ్' బిన్ 'అఫార అ', 
39. ము'అవిాజ్' బిన్ 'అఫార అ' సోద్రుడు, 40. మాల్నక్ 
బిన్ రబీ'అహ్ అబూ ఉసైద్ అ'నాసరీ, 41. మస్'త్'హ్ 
బిన్ అసా'స'హ్ బిన్ అబ్బాద్ బిన్ అల్ ము'త్ూ ల్నబ్ బిన్ 
'అబుద  మునాఫ్ 42. ముర్మరహ్ బిన్ రబీ'అ అ'నాసరీ, 
43. మ'అన్ బిన్ 'అదీ అ'నాసరీ, 44. మఖ్దాద్ బిన్ 
'అమాద్ అల్ కందీ (ఇతడు బనీ 'జహ్రహ్ 'హలీఫులు, 
45. బిలాల్ బిన్ ఉమయయహ్ అ'నాసరీ. అలిాహ్ 
వీరంద్రి ప్టి్ సంత్ పూ  చెందాడు.36  

 

36) వివరణ: ఇందులో బదర ర్ యుదధ ంలో పాల్గు ని 

అనుచరులందరి పేరాు లేవు. బు'ఖారీ కేవలం కొంత్ 

మంది ప్ర ఖాయత్ అనుచరుల ప్రరిను ప్ర సాూ వించారు. 

వివర్మల కోసం చారిత్ు క ప్పసూ కాలు చద్వండి. 

===== 
ْكرِ    -13 ْيِس الَْقْرِنْ   َباُب ِذ ْكِر أَُو اِم َوِذ  الَْيْمِن َوالش َ

13. య్మన్, షామ్ మరియు ఒవైస్, ఖరీిల 
ప్ర సా్తవ్న 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం   ا
 (3/1765)(  [ ) صحيح  1]  - 6266

اِب أَن َ َرُسْوَل اهللِ عَ  ليه وسلم   صىل اهلل عْن َعْمِر بِْن الَْخط َ
يْ َل  قَاَل: "إِن َ َرجُ  ٌس ََل يََدعُ   يَأْتِْيُكْم ِمَن الَْيَمِن يَُقاُل لَُه: أَُو

لَْيَمِن َغْْيَ أُم ٍ لَُه قَْد كَاَن بِِه بَِياٌض فََدعَا اهلَل فَأَذَْهبَ  ُه إَِل َ بِا
ْينَ ل ِضَع اَموْ  ِ ْرَهِم فََمْن لَِقَيُه ِمْنُكْم د  ِ  .ِفُر لَُكْم" فَلَْيْسَتغْ اِر أَْو الد 

سلم َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه و ٍة قَاَل:َي َوِِفْ ِرَوا
ْيٌس  يَُقْوُل: لَُه َوالَِدةٌ  ."إِن َ َخْْيَ الت َاِبِعْْيَ َرُجٌل يَُقاُل لَُه: أَُو َو

  . َرَواهُ ُمْسِلٌم   .هُ فَلَْيْسَتْغِفْرلَُكْم"ُمُروْ اٌض فَ كَاَن بِِه بِيَ وَ 
6266. (1) [3/1765 -దృఢం] 
'ఉమర్ బిన్ 'ఖ'త్వూ బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక వయకిత  య్మన్ నుండి మీ ద్గారక్త వసాూ డు. అత్న్న 
ప్రరు ఒవైస్ ఉంటంది. అత్డు యమన్లో త్న త్లి్నన్న 
త్ప్ు మరవరినీ వద్లడు. అత్న్న శరీరమంత్వ 
తెలిమచిల వాయధి ఉంటంది. అత్డు అలిాహ్(త)ను 
పార రిించాడు. ఫల్నత్ంగా అత్న్న వాయధి నయమయింది. 
కేవలం ఒకొ దినార్ లేదా దిర్హమ్ అంత్ చోట మగల్న 
ఉంది. మీలోన్న అత్న్ని కల్నస్లనవారు, అత్న్న దాార్మ 
త్న క్షమాప్ణ గురించి దు'ఆ చేయించుకోవాల్న. 
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది: 'ఉమర్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను. 
''తాబియీనాలో ఒవైస్ అనే వయకిత  ఉత్ూ ముడు. అత్న్నకి 
త్లి్న ఉంటంది. అత్న్న శరీరంపై తెలిమచిల వాయధి 
ఉంటంది. మీరు అత్న్ని త్మ గురించి దు'ఆ 
చేయమన్న  చెపిండి. (ముసి్లమ్) 

 (3/1765) ( لَْيهِ عَ َفٌق [ ) ُمت َ  2]  - 6267
ْيَرةَ َعِن الن َ  ْم ُكاهلل عليه وسلم قَاَل: "أََتاِب ِ صىل َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْيَماُن يََماٍن َوالِْحْكَمُة أَْهُل الَْيَمِن ُهَوأََرق ُ أَفِْئَدة  َوأَلْ  َْيُ قُلُْوب ا اْْلِ
نَِيٌة َوالَْفْخُر َوالُْخَيََلُء ِِف  ِكْيَنُة َوالَْوقَاُر الس َ وَ  بِِل أَْصَحاِب اْْلِ يَِما

   .لَْيهِ ُمت ََفٌق عَ . "ِِف أَْهِل الَْغَنِم 



30. ప్ర త్యేకతలు : 5979-6294 ;  సంపుటం: II 2189 30-  ُْلدالجِ         ؛  6294-5979  : َمنَاقِبِ  الْ ِكتَاب  : II  
6267. (2) [3/1765- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''యమన్ నుండి ప్ర జలు మీ వద్ద క్త వచాిరు. వీరు 
చాల్ల సునిిత మనసుకలు. ఇత్రుల కంట్ట వీరు 
హత్ ధనలు చాలా తొంద్రగా గర హసాూ రు. విశ్వాసం 
యమన్ ప్ర జలిో ఉంది, వివేకం యమన్ ప్ర జలిో ఉంది. 
అయితే గర్మాహంకార్మలు ఒంటెల యజమానులిో 
ఉంటంది. న్నదానం, హుందాత్నం, ఓరుు మేకల 
యజమానులిో ఉంటంది.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1765)[ ) ُمت ََفٌق عَلَْيِه (  3]  - 6268
 صىل اهلل عليه وسلم:"َرأُْس  ُل اهللِ وْ  َرُس قَالَ   قَاَل:َوَعْنهُ 

 أَْهِل الَْخْيِل َواْْلِبِْل  ِِف   َوالَْفْخُر َوالُْخَيََلءُ  الَْمْشِرِق اْلُكْفِر نَْحوَ 
اِدْيُن  ِكْيَنُة ِِفْ أَْهِل الَْغَنِم"  َوالَْفد َ َبِر َوالس َ    .ُمت ََفٌق عَلَْيهِ  .أَْهِل الَْو

6268. (3) [3/1765 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అవిశ్వాసం త్ల తూరుువైప్ప ఉంది. గర్మా 

హంకార్మలు ఒంటెల, గుర్మర ల, యజమానులిో ఒంటెల 
వంటు కలతో చేయబడిన టెంటి్లో ఉండే జమీందారులిో 
ఉంటాయి. శ్వంతి, వినయవిధేయత్లు మేకల 
యజమానులిో ఉంటాయి. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (3/1766)عَلَْيِه (  َفٌق ت َ [ ) مُ  4]  -6269
عليه وسلم   ي ُ َعِن الن َِب ِ صىل اهللاْْلَْنَصارِ  َوَعْن أَِِبْ َمْسُعْوِد 

َوالَْجَفاُء َوغِلَُظ  -نَْحَو الَْمْشِرِق  -قَاَل: "من َهُهَنا َجاَءِت الِْفََتُ 
َبِر عِ  اِدْيِن أَْهِل الَْو بِِل  اِب اْْلِ أَذْنَ  ْنَد أُُصْوِل الُْقلُْوِب ِِف الَْفد َ

 .لَْيهِ ُمت ََفٌق عَ . َوالَْبَقِر ِِفْ َربِْيَعَة َوُمَضَر"
6269. (4) [3/1766- ఏకీభవితం] 
అబూ మస్'ఊద్ అ'నాసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

తూరుువైప్ప సైగచేస్తూ  ఇలా ప్ర వచించారు, 
''ఉప్ద్ర వాలు ఇటనుండి వచాియి. దుర్మభషలు 
మరియు కాఠినయం ఎడారులిో వంటు కల టెంటి్లో 
ఉనివారిలో ఉనాియి. వాళ్ళు ఒంటెల, ఆవుల 
తోకల వనకే ఉంటారు. వీళ్ళు రబీ'అ మరియు ము'దర్ 
తెగకు చెందినవాళ్ళు.  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 3/1766)[ ) صحيح (  5]  - 6270

"غِلُْظ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َجاِبٍر قَاَل:
ْيَماِن ِِفْ أَهْ الَْج  ْوِب وَ الُْقلُ  َرَواُه  .ِل الِْحَجاز"َفاُء ِِف الَمْشِرِق َواْْلِ

 .ُمْسِلٌم 
6270. (5) [3/1766- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''కఠినత్ాం, 

నోటి దురుసుత్నం తూరుువారిలో ఉంది. మరియు 
విశ్వాసం 'హజ్జ'జ్ వారిలో ఉంది.'' 37  (ముసి్లమ్) 

 ( 3/1766)) صحيح ( [  6]  - 6271
ْبِن ُعمََر قَاَل:  ِب ُ َوَعِن ا َ قَاَل الن َ ُهم َ لل   صىل اهلل عليه وسلم: "ا

لل ُهم َ بَ  .بَاِرْك لََنا ِِفْ َشاِمَنا َ لُْوا: يَا َرُسْوَل  ا اِرْك لََنا ِِفْ يََمِنَنا". قَا
ِل قَالَ  .اهلِل َوِِفْ نَْجِدنَا؟ فَأَُظن ُهُ  ََلِزُل َوالِْفََتُ  ُهَناَك "ثَِة:  ِِف الث َا  الز َ

يْ َوِبَها يَْطلُُع قَ     . رَواهُ الْبَُخاِري ُ "َطاِن ْرُن الش َ
6271. (6) [3/1766 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''ఓ అలిాహ్(త)! 

మా సిరియా దేశంలో శుభం ప్ర సాదించు. ఓ అలిాహ్(త)! 
మా య్మన్లో శుభం ప్ర సాదించు,'' అన్న పార రిించారు. 
అప్పుడు అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత (స)! మా నజు ర్ 
గురించి కూడా పార రిించండి,' అన్న వినివించుక్తనాిరు. 
అప్పుడు మళ్ళు ప్ర వకత  (స), ఓ అలిాహ్(త)! మా 
స్లరియ్యలో శుభం ప్ర సాదించు, ఓ అలిాహ్(త)! మా 
యమన్లో శుభం ప్ర సాదించు,' అన్న పార రిించారు. 
అనుచరులు రండవసారి కూడా, 'మా నజద ద్ గురించి 
కూడా పార రిించండి,' అన్న వినివించుక్తనాిరు. కాన్న 
ప్ర వకత  (స) మూడవసారి, ''నజు ర్లో భూకంపాలు, 
ఉప్దర వాలు, కలాోల్లలు సంభవిసా్తయి, అకొడి నుండే 
షై'త్వన్ కొముా బహరాత్మవుత్రంది,'' అని 
ప్ర వచించారు.  (బు'ఖారీ) 

----- 
لْفَ  َ    రండవ్ విభాగం   لث َاِنْ ْصُل ا ا

 (1766/ 3)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 6272
 

37) వివరణ-6270: 'హజా'జ్ వారు అంట్ట మకొహ్, 

మదీనహ్, 'త్వయిఫ్ మరియు చుటేప్ర కొల వాళ్ళు. 

మరికొంద్రు 'హజా'జ్ వారంట్ట అ'నాసరులన్న అభపార య 

ప్డాడ రు.  
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ٍت أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم  ِب َعْن أَنٍَس َعْن َزْيِد بِْن ثَا

ِبِهْم َوَباِرْك لََنا ِِفْ نََظَر قِبَ  لل ُهم َ أَقِْبْل بُِقلُْو َ َل الَْيَمِن فََقاَل: "ا
نَاَصاِعَنا َومُ  ِ ْ َرَوا ."د      .ِمِذي ُ هُ الّت ِ

6272. (7) [3/1766- అపరిశోధితం] 
అనస్, 'జైద్ బిన్ స్త'బిత్ (ర. 'అనుు మ్)ల దాార్మ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) యమన్ వైప్ప చూచి, ''ఓ అలిాహ్(త)! 
వీరి హ ద్య్యలను మావైప్ప మళ్ళుంచు, ఇంకా మా 
'సా'అలో, మా ముద్లో మా కోసం శుభం ప్ర సాదించు'' అన్న 
పార రిించారు. (తిరిా'జి) 

 ( 3/1766)[ ) صحيح (  8]  - 6273
صىل اهلل عليه  ثَاِبٍت قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل بِْن َوَعْن َزْيدِ 

اِم"  لَِك يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل:  قُلَْنا:. وسلم: "ُطْوىَب لِلش َ ِْلَي ِ ذَ
ْحمِن َباِسَطٌة أَْجِنَح  اهُ أَْحَمُد َروَ  .ا"لَْيهَ َتَها عَ "ِْلَن َ َمََلئَِكَة الر َ

ِمِذي ُ  ْ     .َوالّت ِ
6273. (8) [3/1766 -దృఢం] 
'జైద్ బిన్ సా'బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''స్లరియ్య 

ప్ర జలక్త శుభం కలుగుగాక'' అన్న పార రిించారు. దాన్నకి 
మేము, 'ఓ ప్ర వకాత (స)! దీన్నకి కారణం ఏమటి,' అన్న విని 
వించుక్తనాిం. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''కరుణ 
దైవదూత్లు స్లరియ్య ప్ర జలపై రక్షణ కోసం త్మ రకొలు 
చాచి ఉనాిరు.'' (తిరిాజి', అ'హ్మద్) 

 ( 3/1766)[ ) صحيح (  9 ] - 6274
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َمَر قَاَل:َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن عُ 

ْوَت  َحْضَرمَ ِمْن  َت أَوْ "َسَتْخُرُج نَاٌرِمْن نَْحِو َحْضَرَموْ  وسلم:
"عَلَْيُكْم  ا َتأُْمُرنَا؟ َقاَل: فَمَ قُلَْنا: يَا َرُسْوَل اهللِ  .َتْحُشُر الن َاَس"

ِمِذي ُ بِ  ْ اِم". َرَواهُ الّت ِ لش َ   .ا
6274. (9) [3/1766 -దృఢం] 
'అబుద లిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

''హ'దరమౌత్ వైప్ప నుండి లేదా హ'దరమౌత్ నుండి 
అతి త్ారలో ఒక అగిజ్జాల బహరాత్ం అవుత్రంది. 
ఆ అగిజాాల ప్ర జలంద్రినీ ఒకచోట్ చేరుిత్రంది,'' 
అన్న ప్ర వచించారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, ''ఓ 
ప్ర వకాత ! ఇటవంటి ప్రిసి్లత్రలిో మేము ఏమ చేయ్యల్న?'' 
అన్న వినివించుక్తనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 
ఇటవంటి ప్రిసి్లత్రలిో మీరు సిరియాను ద్ ఢంగా 

ప్టేకొన్న ఉండాల్న. అంట్ట స్లరియ్యదేశంలో న్నవాసం 
ఏరురచుకోవాల్న.  (తిరిాజి') 

 (3/1767) [ ) ضعيف ( 10]  - 6275
َعْمِرو بَْن الَْعاِص قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل وَعْن َعْبِد اهلِل بِْن 

ْعَد ِهْجَرٍة َرةٌ بَ  ِهْج َتُكْوُن صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن ََها َس 
 َم". َراِهيْ فَِخَياُر الن َاِس إِىل ُمَهاَجِر إِبْ 

َيٍة: "فَِخَيا ْيَم أَْهِل اْْلَْرِض أَلَْزُمُهْم ُمَهاَجَر إِبَْراهِ  رُ َوِِفْ ِرَوا
ُر أَْهِلَها َتلِْفُظُهْم أَْرُضْوُهْم َتْقَذُرُهْم   َيْبََق ِِف اْْلَْرِض ِشَرا َو

 َمَعُهْم لن َاُر َمَع الِْقَردَةِ َوالَْخَناِزْيِر َتِبْيُت ُهُم اْحُشرُ اهلِل تَ  نَْفُس 
لُْوا"ْم إِذَا بَاُتْوا َوَتِقْيُل َمَعهُ      .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .  إِذَا قَا

6275. (10) [3/1767 -బలహీనం] 
'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'అమార్ బిన్ అల్ 'ఆ'స్(ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను, ''అతి 
త్ారలో హజర త్ త్ర్మాత్ హజర త్ జరుగుత్రంది. 
అయితే ఇబ్బర హీమ్ (అ) హజర త్ చేస్లన చోటికి హజర త్ 
చేస్లన వారే ఉత్ూ మ వయక్తత లు. (అంట్ట సిరియా దేశం వైప్ప 
హజర త్ చేస్తవారు). 
మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఇబ్బర హీమ్ (అ) 

హజర త్ చేస్లన చోటికి హజర త్చేస్లన వారే భూమపై ఉని 
వారిలో అంద్రికంట్ట ఉత్ూ మ వయక్తత లు. ఇంకా భూమపై 
పాపాత్రాలు, దుర్మారాులు మగల్నపోత్వరు. వారిన్న వారి 
దేశం నుండి వడలగొటే్ట్ం జరుగుత్రంది. వారిన్న దైవం 
కూడా చెడుగా భావిసాూ డు. ఇంకా అగిజ్జాల వారిన్న 
ప్ందులతో, కోత్రలతో ఏకం చేసుూ ంది. ఆ అగిజాాల 
వారితో పాట్ట ర్మతిు  గడుప్పత్రంది. ఇంకా వారు ఎకొడ 
విశ్వర ంతి తీసుక్తంట్ట ఆ అగిజాాల కూడా అకొడే 
విశ్వర ంతి  తీసుక్తంటంది.  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1767) [ ) صحيح ( 11]  - 6276
بِْن َحْوالََة قَاَل: سلم:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و َعِن ا

َ ِصْْيُ "َسيَ  اِم  ْنٌد بِ ْمُر إىِل أَْن َتُكْونُْوا ُجُنْود ا ُمَجن ََدة  جُ  اْْل لش َ ا
لَْيَمِن وَ  ْبُن َحَوالََة: ِخرْ جُ َوُجْنٌد بِا لِْعَراِق". فََقاَل ا ِلْ َيا  ْنٌد بِا

لَِك. فََقاَل: اِم فَإِن ََها خِ  َرُسْوَل اهلِل. إِْن أَْدَرْكُت ذَ لش َ ةُ  "عَلَْيَك بِا ْْيَ
ُتُه ِمْن ِعَباِدهِ ْن أَرْ  مِ اهللِ  ا إِْن أَبَْيُتْم  فَأَم َ  ِضِه يُْجَتَب إِلَْيَها ِخْْيَ

 َتَوك ََل ِلْ فَإِن َ اهللَ  .َمِنُكْم َواْسُقْوا ِمْن غُُدِركُْم يَ فََعلَْيُكْم بِ 
اِم َوأَْهلِِه". َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  لش َ   .بِا
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6276. (11) [3/1767- దృఢం] 
ఇబ్ని 'హవాలహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ధారిాక వయవహార్మల విషయంలో ప్ర జలు వివిధ 
సైనాయలుగా మారిపోత్వరు. ఒక సైనయం సిరియాలో 
ఉంటంది. ఒక సైనయం య్మన్లో ఉంటంది. ఒక సైనయం 
'ఇరాఖ్లో ఉంటంది.'' అప్పుడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! 
ఒకవేళ నేను అప్పుడు ఉంట్ట ఏ సైనాయన్ని 
అనుసరించాల్న,' అన్న వినివించుక్తనాిను. దాన్నకి 
ప్ర వకత  (స), ''నీవు సిరియా సైనాయన్ని అనుసరించు. 
ఎందుకంట్ట, స్లరియ్య భూమ ఇత్ర భూములన్నిటిలో 
కలిా అత్యంత్ పర యమైనది. అకొడ అలిాహ్(త) 
పర యభక్తత లే ఏకమౌత్వరు. ఒకవేళ మీరు స్లరియ్యలో 
ఉండల్లమనుక్తంట్ట యమన్లో ఉండాల్న. మీరూ మీ 
ప్శువులూ త్మ టాంక్తల నుండే నీరు త్వు గాల్న. 
అలిాహ్(త) నాక్త స్లరియ్య గురించి, స్లరియ్య ప్ర జల 
రక్షణ గురించి అభయం ఇచిి ఉనాిడు,'' అన్న 
అనాిరు. (అ'హాద్,  అబూ  దావూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ   మూడవ్ విభాగం     ا
 (3/1767)[ ) ضعيف (  12]  - 6277

يْ  اِم ِعْنَد عَلِي ٍ َرِضَي   : قَالَ عَُبْيدٍ بِْن  ِح َعْن ُشَر ِكَر أَْهِل الش َ ذُ
َ  :َوقِْيَل  . َعْنهُ اهللُ  ْ يَا أ ْ َسِمْعُت  .ْْيُ الُْمْؤِمِنْْيَ مِ اِلَْعهْْنُ   قَاَل: ََل إِن ِ

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "اَْْلَبَْداُل يَُكْونُْوَن 
 َ اِم َوُهْم أ لش َ ُ َن َرجُ بَُعوْ رْ بِا ل ََما َماَت َرُجٌل أَبَْدَل اهلُل َمكَانَُه  َل  ك

ُيْنَتَصُر  َرُجَل   ُيْصَرُف  بِ يُْسََق بِِهُم الَْغْيُث َو ِهْم َعىَل اْْلَعَْداِء َو
اِم بِِهُم الَْعَذاُب"َعْن أَْهِل ال      .ش َ

6277. (12) [3/1767- బలహీనం] 
షురై'హ్ బిన్ 'ఉబై్నద్ (ర) కథనం: 'అలీ (ర) ముందు 

స్లరియ్య ప్ర జల గురించి, ''ఓ ప్ర భూ! స్లరియ్య వారిన్న 
శపంచండి,'' అన్న ప్ర సాూ వించట్ం జరిగంది. దాన్నకి 'అలీ 
(ర), ''లేదు, నేను స్లరియ్య ప్ర జలను శపంచలేను. ఎందు 
కంట్ట ప్ర వకత  (స)ను ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను 
వినాిను, 'అల్అబ్దాల్ స్లరియ్య దేశంలో ఉంటారు. 
వారు 40 సంఖయలో ఉంటారు. వారిలో ఒకరు 
మరణ్ణంచగానే అలిాహ్(త) మర్కకరిి తీసుక్తవసాూ డు. 
వీరివలి వరష ం క్తరుసుూ ంది, వీరివలి శత్రు వులపై విజయం 

లభిసుూ ంది, ఇంకా వీరివలి స్లరియ్య ప్ర జల నుండి శక్ష 
దూరం చేయబడుత్రంది,' అని అనానరు.'' (అ'హాద్) 

 ( 3/1768)[ ) ضعيف ( 13]  - 6278
َحاَبِة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وس  ِمَن  َرُجٍل وَعْن  م  ل الص َ

اُم فَإِذَا خُ  ْ قَاَل: "َسُتْفَتُح الش َ ُتُم الَْمَناِزَل فِْيَها فََعلَْيُكْم ْي ِ
فَإِن ََها َمْعِقُل الُْمْسِلِمْْيَ ِمَن الَْمََلِحِم  .ْيَنٍة يَُقاُل لَُه ِدَمْشُق بَِمدِ 

َ َها مِ ُط َوفُْسَطا  .َرَواُهَما أَْحَمُد   .يَُقاُل لََها: اْلُغْوَطُة"ْرٌض ْنَها أ
6278. (13) [3/1768- బలహీనం] 
ప్ర వకత  (స) అనుచరులిో ఒక అనుచరున్న కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''అతి త్ారలో స్లరియ్య దేశ్వన్ని 
జయించడం జరుగుత్రంది. అప్పుడు మీక్త అకొడి 
ఇళులిో, నగర్మలిో న్నవస్లంచే అనుమతి ఇవాబడు 
త్రంది. అయితే మీరు దిమిషకర్ అనే నగర్మన్ని 
ఎనుికోవాల్న. ఎందుకంట్ట దిమషొద్ ముసి్లముల 
యుదాధ ల నుండి శరణ్నపొందే ప్ర దేశం. దిమషొద్ 
స్లరియ్యలో  ఒక కేంద్ర  నగరం. ఇంకా స్లరియ్య దేశంలో 
మరో  ప్ర దేశ్వనిన 'గూతహ్,  అంటారు.'' (అ'హాద్) 

 (3/1768) [ ) ضعيف ( 14]  - 6279
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عْن أَِِبْ وعَ  يه وسلم:  ل  ُهَر

لَْمِدْيَنِة  لِْخََلفَُة بِا َ اِم"وَ "ا لش َ     .الُْملُْك بِا
6279. (14) [3/1768- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' 

'ఖిలాఫత్ మదీనహ్లో ఉంది మరియు ర్మజరికం 
స్లరియ్యలో ఉంది.'' (బై్నహఖీ / ద్లాయిలు 
నుిబువాహ్) 

 (3/1768)[ ) صحيح (  15]  - 6280
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : وَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ 

ا َحّت   وسلم: "َرأَْيُت   ُعُمْود ا ِمْن نُْوٍر َخَرَج ِمْن َتْحِت َرأِْسْي َساِطع 
اِم  لش َ ةِ"َبْيَهِقي ُ َما اْل َواهُ رَ . "اْسَتَقر َ بِا     . ِِفْ "دَََلئِِل الن ُُبو َ

6280. (15) [3/1768 -దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, ''కలలో కాంతి, 

వలుగుల ఒక సూ ంభం నా త్లకిర ంద్ నుండి మరుస్తూ  
బహరాత్ం అయి స్లరియ్య దేశంలోన్నకి వళ్ళు న్నల్నచింది.'' 
(బై్నహఖీ / ద్లాయిలునుిబువాహ్)  
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 (3/1768)حيح ( [ ) ص  16]  - 6281

ْردَاِء أَن َ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َرُس وَعْن أَِِبْ الد َ
نِِب  فُْسَطاَط الُْمْسِلِمْْيَ يَْوَم الَْملَْحَمِة ن َ "إِ  لُْغْوَطِة إِىل َجا بِا

ا َ رَ   ِم.َمِدْيَنٍة يَُقاُل لََها: ِدَمْشُق ِمْن َخْْيِ َمَدائِِن الش َ  دَ بُْو دَاوُ َواهُ أ
. 

6281. (16) [3/1768- దృఢం] 
అబూ దర్దా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''యుద్ధ ంనాడు ముసి్లములంద్రూ చేరే ఒకచోట ప్రరు 
'గూతహ్. దాన్న ప్ర కొనే ఉని మరోనగరం ప్రరు 
దిమిషకర్. దిమషొద్ స్లరియ్య దేశంలోన్న నగర్మలిోకలిా 
మంచి నగరం.38  (అబూ  దావూద్) 

 (3/1768)يف ( [ ) ضع 17 ] - 6282
ْحمِن بِْن ُسلَيْ    ِك اَن قَاَل: َسَيأِِْتْ َمِلٌك ِمَن ُملُوْ مَ وَعْن َعْبِد الر َ
 . إَِل َ ِدَمْشَق. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  الَْعَجِم فَُيْظِهُر َعىَل الَْمَدائِِن كُل َِها

6282. (17) [3/176- బలహీనం] 
 'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ సులైమాన్ (ర) కథనం: ''అతి 

త్ారలో అరబేాత్రులిోన్న ఒక ర్మజు దిమషొద్ త్ప్ు 
మగల్నన నగర్మలన్నిటినీ జయిసాూ డు.'' (అబూ 
దావూద్)  

===== 
 ةِ َباُب ثََواِب َهِذهِ اْْلُم َ     - 14

14. ము'హమమద్ (స) అనుచర సమాజ 
ప్ర తిఫలం 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو  َ    మొదటి విభాగం    ا
 ( 3/1769)صحيح ( )  [ 1]  - 6283

بِْن ُعَمَر َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عل عَ  "إِن ََما  سلم قَاَل:يه و ِن ا
َعْصِر إىِل   َمْن َخََل ِمَن اْْلَُمِم َما بَْْيَ َصََلةِ اْل ٍل أََجلُُكْم ِِفْ أَجَ 

ْمِس َوإِن ََما َمثَلُُكْم َوَمثَُل الَْيُهْوِد َوالن ََصاَرى كَ    ُجٍل رَ َمْغِرِب الش َ
اٍط   ارِ اَل  فََقاَل: َمْن يَْعَمُل إىِل نِْصِف الن َهَ ْعَمَل ُعم َ اْستَ  َعىَل قِْْيَ

 

38) వివరణ-6281: యుద్ద ం నాడు ముసి్లములంద్రూ 

ఏకమయ్యయ చోట అంట్ట దజా్జల్కు వ్ేతిరేకంగా పోర్మడే 

ముసి్లములు ఏకమయ్యయ చోట. ఇది దిమషొద్ నగర 

వలుప్ల్న భాగం. 

اٍط فََعِملِت اْل  اٍط ثُم َ اٍَط قِْْيَ قِْيَ ُهْودُ إِىل نِْصِف الن ََهاِر َعىَل يَ قِْْيَ
اٍط  ْْيَ  قِ قَاَل : َمْن يَْعَمُل ِلْ ِمْن نِْصِف الن ََهاِر إِىل َصََلةِ الَْعْصِر َعىَل 

اٍط فَ قِ  ََلةِ الَْعْصِر َعىَل  َص َعِملَِت الن ََصاَرى ِمْن نِْصِف الن ََهاِر إِىلْْيَ
اٍط  اٍط قِْْيَ َعْصِر إِىل  . ثُم َ قَاَل: َمْن يَْعمَْل ِلْ ِمْن َصََلةِ اْل  قِْْيَ

؟ أَََل فَأَْنُتُم ال َذِ  اَطْْيِ اَطْْيِ قِْْيَ ْمِس َعىَل قِْْيَ   ْيَن َمْغِرِب الش َ
ْمِس أَََل ْوَن ِمْن َص ْعَملُ يَ  ُم اْْلَْجُر  لَكُ ََلةِ الَْعْصِر إِىل َمْغِرِب الش َ

َتْْيِ فََغِضَبِت الْيَ  لُْوا: نَْحُن أَْكثَُر عَ هُ َمر َ َمَل  ْودُ َوالن ََصاَرى فََقا
ُكْم َشْيئ ا؟  .َوأَقَل ُ َعَطاء   قَاَل اهلُل َتَعاىل: َهْل َظلَْمُتُكْم ِمْن َحق ِ

ُل قَ . رَواهُ  "ْئُت َتَعاىل: فَإِن َُه فَْضلِْي أُْعِطْيِه َمْن ِش  قَاَل اهلل ا: ََل.وْ ا
   .الُْبَخاِري ُ 

6283. (1) [3/1769 -దృఢం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముసి్లములార్మ! పూరీాక్తల కంట్ట మీ ఆయుషుష లు 
'అ'స్ర్ నమా'జు నుండి స్తర్మయసూ మయంలా ఉనాియి. 
అదేవిధంగా మీరు మరియు యూదులు, కైీసూ వుల 
ఉదాహరణ ఎలా ఉంద్ంట్ట ఒక వయకిత  కొంత్మందిన్న 
ప్న్నలో  పటేాడు. వారితో, 'ఉద్యం నుండి మధాయహిం 
వరక్త ఒక ఖీర్మత్ కూల్నపై ఎవరు ప్న్నచేసాూ రు,' 
అనాిడు.  ఆ ప్న్నన్న యూదులు చేసారు. ఆ త్రువాత్ 
అత్డు, 'ఇప్పుడు నా ప్న్నన్న మధాయహిం నుండి 'అ'స్ర్ 
వరక్త ఒక ఖీర్మత్ కూల్నపై ఎవరుచేసాూ రు,' అన్న 
అనాిడు. దీన్ని కైీసూ వులు చేసారు. ఆ త్రువాత్, '' 
'అ'సర ద్ నుండి మ'గ్రిబ్ వరక్త రండు ఖీర్మత్లపై ఎవ్రు 
ప్న్నచేసా్లరు,'' అని అనానడు . తెలుస్కోండి 'అ'సా్ 
నుండి మ'గిర బ్ వ్రకు పనిచేసింది మీరే, మీకు రటిట ంపు 
పుణీం లభించ్చంది. యూదులు మరియు కైీసూ వులు 
తీరుు దినం నాడు, 'మేము అధికంగా శరమప్డాడ ము కాన్న 
కూల్న త్క్తొవ లభంచింది,' అన్న అంటారు. అప్పుడు 
అలిాహ్ (త), 'మీక్త అనాయయం జరిగందా?' అన్న 
అడుగుత్వడు. దాన్నకి వారు, 'లేదు,' అంటారు. 
అప్పుడు అలిాహ్(త), 'నేను అధికంగా ఎవరికైనా 
ఎంతైెనా ఇసాూ ను. అది నా ఇషేం,' అన్న అంటాడు. 39 

(బు'ఖారీ) 

 

39) వివరణ-6283: పూరీాక్తల ఆయుషుష లు చాలా 

అధికంగా ఉండేవి. కాన్న ము'హమాద్ (స) అనుచర 
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 ( 3/1769)) صحيح ( [ 2]  - 6284

ْيرَ  إِن َ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "  ةَ َوَعْن أَِِبْ ُهَر
ا يَُكْونُْوَن بَْعِدْي يََود ُ أََحُدُهْم لَ  ِِتْ ِلْ ُحب  ا نَاس  ِ أُم َ ِنْ  َرآ وْ ِمْن أََشد 

لِِه". َرَواهُ ُمْسِلٌم أَْهلِِه وَ بِ      .َما
6284 . (2) [3/1769- దృఢం]    
 అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా 

అనుచర సమాజంలో ననుి గాఢంగా ప్రర మంచేవారు నా 
మరణ్యనంత్రం జన్నాసాూ రు. వారిలో కొంద్రు ననుి 
చూచి త్న ధన సంప్ద్లను, త్న భార్మయ బిడడ లను నా 
కోసం త్వయగం చేయ్యలన్న ప్రిత్పసాూ రు.'' (ముసి్లమ్) 

 (3/1769)ٌق عَلَْيِه ( ت َفَ [ ) مُ  3]  - 6285
َي  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَ  ةَ َوَعْن ُمَعاِو ُقْوُل:  قَاَل: َسِمْعُت الن َ

ُهْم َمْن  ٌة قَائَِمٌة بِأَْمِر اهلِل ََل يَُضر ُ ِِتْ أُم َ ُهْم  لَ َخَذ "ََل يََزاُل ِمْن أُم َ
لََفُهْم َحّت  يَأِِْتَ أَْمُر اهلِل َوُهْم عَ ََل َمْن خَ وَ  لَِك". ُمت ََفٌق  ىَل ا ذَ

 .عَلَْيهِ 
ِكَر حَ   اِب الِْقَصاِص"  "إِن َ ِمْن ِعَباِد اهلِل" ِِفْ "ِكتَ  :ْيُث أَنٍَس دِ َوذُ

6285. (3) [3/1769 -ఏకీభవితం] 
ము'ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  

ఉండగా నేను వినాిను, ''నా అనుచర సమాజంలో ఒక 
బ ంద్ం ఎలిప్పుడూ దైవమారాంపై సి్లరంగా ఉంటంది. 
ఎవరూ వారికి సహాయం చేయకపోయినా లేదా వారిన్న 
వయతిరేకించినా వారికి ఎటవంటి నషేం వాటిలిదు. 
చివరికి వారికి మరణం ర్మనే వసుూ ంది. వారు ఆ 
మారాంపైనే సి్లరంగా ఉంటారు.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

----- 

لْفَ  َ     రండవ విభాగంْصُل الث َاِنْ ا
 (3/1770)ح لطرقه (  [ ) صحي  4]  - 6286

 

సమాజం ఆయుషుష  చినిదిగా ఉంది. పూరీాక్తల 

ఆయుషుష లు స్తరోయద్యం నుండి 'అ'సర ద్ వరక్త ఉండేవి. 

మీ ఆయుషుష  'అ'సర ద్ నుండి మ'గర బ్ వరక్త. అంట్ట మీ 

ఆయుషుష  వారిలో నాలాోవంత్ర. యూదుల, కైీసూ వుల 

పూరిత  ప్న్న ఉద్యం నుండి 'అ'సర ద్ వరక్త. 'అ'సర ద్ నుండి 

మ'గ్రిబ్ వరక్త ఉని సమయంకనాి ఇది చాలా 

ఎక్తొవ సమయం. 

 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمثَُل  الَ َعْن أَنٍَس قَاَل: قَ
لُُه َخْْيٌ أَْم آِخُرهُ". أُم َ  ْ  ِِتْ َمثُْل الَْمَطِر ََل يَْدِرْى أَو َ    .ِمِذي ُ َرَواهُ الّت ِ

6286. (4) [3/1770 -దృఢం...] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నా అనుచర 

సమాజం వరష ం వంటిది. దాన్న పార రంభం ఉననత్మైనద్ర, 
దాన్న సమాప్ూ ం ఉనిత్మైనద్ర చెప్ులేము.'' 40 

(తిరిాజి') 
----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగంا
 (1770/ 3) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 6278
هِ قَاَل: قَاَل َرُسْولُ َفِر َعْن أَبِْيِه عَ  َجعْ َعْن  ِ  اهلِل صىل اهلل  ْن َجد 

ُ عل  ِِتْ َمثَُل الَْغْيِث ََل يَْدِرْى  م َ يه وسلم: "أَبِْشُرْوا إِن ََما َمثَُل أ
ا لََعل َ  آِخُرهُ َخْْيٌ  م  لَُه؟ أَْو كََحِدْيَقٍة أَْطَعَم ِمْنَها فَْوٌج عَا  أَْم أَو َ

َ ا فَوْ آِخَرهَ  ا أ ا َوأَْعَمَقَها ُعْمق  ْن يَُكْوَن أَْعَرَض ج  ا َوأَْحَسَنَها َها َعَرض 
ُل  .ن اُحْس  ٌة أَنَا أَو ا َوالَْمْهِدي ُ َوَسُطَها َوالَْمِسْيُح  هَ كَْيَف َتْهِلُك أُم َ
"آِخُرهَ  ْ لَِك فَْيٌج أَْعَوُج لَْيُسْوا َوََل أَنَا ِمهْْنُ َلِكْن بَْْيَ ذَ   َواهُ رَ  .ا َو
   .ٌن َرِزيْ 

6287. (5) [3/1770 -అపరిశోధితం] 
జ'అఫర్ (ర) త్న త్ండిర  దాార్మ అత్డు త్న తండాి 

దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''సంతోషించండి, 
సంతోషించండి! నా అనుచర సమాజం వరష ం వంటిది. 
దీన్న మొద్టి నీటి చుకొలు మంచివో, చివరి నీటి 
చుకొలు మంచివో చెప్ులేము. నా అనుచర సమాజం 
ఒక తోట్ వంటిది. దీన్న దాార్మ ఒక సంవత్సరం ఒక 
బ ందాన్నకి తిన్నపంచడం జరుగుత్రంది. మరో 
సంవత్సరం మరో బ ందాన్నకి తిన్నపంచడం జరుగు 

త్రంది. చివరి బ ంద్ం మొద్టి బ ంద్ం కనాి ఉత్ూ మ 

మైనది కావచుి. ఈ అనుచర సమాజం ఎలా నాశనం 
చేయబడుత్రంది. దాన్న పార రంభంలో నేనునాిను. 
దాన్న చివ్రిలో మహ్దీ (అ) ఉనాిరు, దాన్న చివరిో 

 

40) వివరణ-6286: అంట్ట ఈ అనుచర సమాజం వరష ం 

చుకొలు లాంటిది. మొద్టి చుకొలు మంచివో, చివరి 

చుకొలు మంచివో చెప్ులేము. అంట్ట చుకొలనీి 

మంచివే. అంట్ట ఈ అనుచర సమాజం అంత్వ ఉనిత్ 

మైనదే. ఇందులో మొద్టి వారూ, చివరి వారూ అంద్రూ 

మంచివారే. 
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మస్వ'హ్ (అ) ఉనాిరు. అయితే ఈ కాలాలిో 
మారాభర షేత్వాన్నకి గురైన ఒక బ ంద్ం ఉంటంది. దాన్నకీ 
నాక్త ఎటవంటి సంబంధం లేదు, దాన్నకీ నాక్త 
ఎటవంటి  సంబంధం లేదు.''  (ర'జీన్) 

 ( 3/1770)[ ) ضعيف (  6]  - 6288
هِ قَاَل: أَبِْيهِ ٍب َعْن ُشَعيْ  َوَعْن َعْمِرو بِْن  ِ قَاَل َرُسْوُل    َعْن َجد 

ن ا؟" عليه وسلم: "أَي ُ اْل اهلِل صىل اهلل  َخلِْق أَْعَجُب إِلَْيُكْم إِْيَما
لُْوا: قَ لَْمََلئَِكةُ "ا َ لَُهْم ََل  ."ا  يُْؤِمُنْوَن َوالَْوْحُي يَْْنُِل قَاَل: "َوَما

لُْوا: فََنْحُن. قَ ؟" قَا ْ َل اَل: عَلهََْيِ بَْْيَ  ُتْؤِمُنْوَن َوأَنَا ُكْم ََل "َوَما
 صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  : فََقاَل َرُسْوُل اهللِ أَْظُهِركُْم؟" قَالَ 

ن ا لَِقْوٍم يَُكْونُْوَن مِ خَ أَْعَجَب اْل  ْن بَْعِدْي يَِجُدْوَن لِْق إَِل َ إِْيَما
   .ا"ُصُحف ا فِْيَها ِكَتاٌب يُْؤِمُنْوَن بَِما فِْيهَ 

6288. (6) [3/1770- బలహీనం] 
'అమాద్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) త్న త్ండిర  దాార్మ, అత్డు 

త్న తండాిగారి దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  (స) త్న 
అనుచరులను, 'విశ్వాసప్రంగా ఎవ్రు మీకు 
ఇషట మైన వారు?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి అనుచరులు, 
'దైవదూత్లు,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'వారు 
విశాస్లంచకపోయినా వారికేమటి, వారు, వారి ప్ర భువు 
వద్ద  ఉనాిరు,' అన్న అనాిరు. మరికొంద్రు 
అనుచరులు, 'దైవప్ర వకత లన్న,' అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  
(స), 'వారు విశాస్లంచకపోయినా వారికేమటి? వారిపై 
దైవవాణ్ణ అవత్రిసుూ ంది,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 
అనుచరులు, 'అయితే మరి మేమే,' అన్న అనాిరు. 
అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'మీరు విశాస్లంచక పోయినా 
మీకేమటి, మీ మధయ నేనునాిను,' అన్న అనాిరు.  ఆ 
త్రువాత్ ప్ర వకత  (స), 'విశ్వాసప్రంగా అంద్రిలో కలిా 
గొప్ువారు నా త్రువాత్ జన్నాసాూ రు. వారు ఖుర్ఆన్ 
గర ంథాలను పొంది, దాన్నలో ఉని వాటి ప్టి్ 
విశాస్లసాూ రు.''  అన్న అనాిరు.  (బై్నహఖీ)  

 (1770/ 3) تم دراسته ([ ) لم ت 7]  - 6289
ْحمِن بِْن اَوَعْن  ثََِنْ  لَْعََلِء الَْحْضَرِمي ِ قَاَل: َعْبِد الر   َمْن  َحد َ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُقوْ  ُل: "إِن َُه َسَيُكْوُن ِِفْ آِخِر  َسِمَع الن َ
ِة قَْوٌم لَُهْم مَ  لِِهْم أَْجِر ثَُل َهِذهِ اْْلُم َ لْمَ  أَو َ ِف  يَأُْمُرْوَن بِا ْعُرْو

َيْنُهْوَن َعِن  ُيَقاِتلُوْ  َو "الُْمْنَكِر َو ِقي ُ  هَ َرَواُهَما الَْبيْ  .َن أَْهَل الِْفََتِ
ةِ 'ِِفْ      'دَََلئِِل الن ُُبو َ

6289. (7) [3/1770- అపరిశోధితం] 
'అబుద రర 'హాాన్ బిన్ 'అల్ల' 'హ'దామీ (ర)  కథనం: ప్ర వకత  

(స)ను విని ఒక వయకిత  నాక్త ఇలా తెల్నపాడు: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, 'ఈ అనుచర సమాజం చివరిో ఒక బ ంద్ం 
ఉంటంది. వారికి, మొద్టి వారిలా ప్ర తిఫలం ఇవాట్ం 
జరుగుత్రంది. వారు ''మంచిన్న ఆదేశసాూ రు. చెడును 
న్నరూాల్నసాూ రు. ఇంకా వారు కలిోలాలు స షేించేవారితో 
పోర్మడుత్వరు.'' (బై్నహఖీ  /  ద్లాయి లునుిబువాహ్) 

 ( 3/1771)[ ) ضعيف (  8 ] - 6290
َمَة أَن َ  ْ أَُما  : َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْن أَِِب

. َرَواهُ " لِمَْن لَْم يََرِنْ َوآَمَن ِِبْ َوُطْوىَب  - َوآَمَن ِِبْ - "ُطْوىَب لَِمْن َرآِنْ 
   .أَْحَمُد 

6290. (8) [3/1771 -బలహీనం] 
అబీ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ననుి చూచి, విశాస్లంచిన వయకిత కి ఒకస్లరి శుభవారత  
న్నసుూ నాిను. ఇంకా ననుి చూడక్తండా విశాస్లంచిన 
వారికి  7 స్తరాు  శుభవారత   ఇసుూ నాిను.''  (అ'హాద్) 

 ( 3/1771) [ ) صحيح ( 9]  - 6291
 ْ َ َحْْيِيْ  مُ َوَعْن أَِِب َحاَب ِِبْ ُجُمَعَة َرجُ ٍز قَاَل: قُلُْت ِْل ِة:  ٍل ِمَن الص َ

ْثَنا َحِدْيث ا َسِمْعتُ  ِ   م.ُه ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسل َحد 
ا تَ  ثُُكْم َحِدْيث ا َجي ِد  ِ ْيَنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل قَاَل: نََعْم أَُحد  َغد َ

فََقاَل: َيا  .اِح َدةَ بِْن الَْجر َ  عَُبيْ أَبُوْ  َوَمَعَنا .اهلل عليه وسلم
اَهْدنَا َمَعَك. قَاَل: "نََعْم  َخْْيٌ ِمن َا؟ أَْسلَْمَنا َوجَ ْوَل اهلِل. أََحٌد َرُس 

لَْم كُ قَْوٌم يَ  . َرَواهُ أَْحمَُد  " يََرْوِنْ ْونُْوَن ِمْن بَْعِدكُْم يُْؤِمُنْوَن ِِبْ َو
َرِمي ُ َوَرَوى َرِزيْ  ا َرُسْوَل قَْولِِه: قَاَل: يَا  عَُبْيَدةَ ِمْن ْن أَِِبْ ٌن عَ َوالد َ

 َ  . َحٌد َخْْيٌ ِمن َا إِىَل آِخِرهِ اهلِل. أ
6291. (9) [3/1771- దృఢం] 
అబ్బ ము'హైరీ'జ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులైన అబూ జుమ్'అహ్తో, 'ప్ర వకత  (స) దాార్మ 
విని ఒక 'హదీసు'ను తెల్నయప్రిండి,' అన్న అనాిను. 
దాన్నకి అత్ను, 'అవును, నేను మీక్త ఒక మంచి 'హదీసు' 
విన్నపసాూ ను,' అన్న అనాిరు. ''ఒకరోజు మేము ప్ర వకత  (స) 
తో పాట మధాయహి భోజనం చేసాము. మాలో అబూ 
'ఉబైదహ్ బిన్ జరార 'హ్ కూడా ఉనాిరు. అబూ 
'ఉబై్నద్హ్ (ర), ఓ ప్ర వకాత ! మాకనాి ఉత్ూ ములవరైనా 
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ఉనాిర్మ? మేము  మమాల్ని విశాస్లంచాం, మీ వంట్ 
జిహాద్లో పాలా్గనాిం,'' అన్న అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  
(స), 'అవును మీకనాి ఉత్ూ ములునాిరు, వాళ్ళు మీ 
త్ర్మాత్  జన్నాసాూ రు. ననుి వారు చూడక్తండానే 
ననుి  విశాస్లసాూ రు.'  (అ'హాద్, దారీా) 

 (3/1771)[ ) صحيح (  10]  - 6292
َيةَ ْن ُمعَ َوعَ  َ اِو ةَ َعْن أ ىل اهلل  ُسْوُل اهلِل ص قَاَل رَ  بِْيِه قَاَل:  بِْن قُر َ
َ  سلم: عليه و اِم فَََل َخْْيَ فِْيُكْم َوََل "إِذَا فََسَد أ يََزاُل  ْهُل الش َ

ِِتْ َمْنُصْوِرْيَن ََل  ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحّت  َتُقْوَم  َطائَِفٌة ِمْن أُم َ  يَُضر ُ
اَعُة" بُْن  قَالَ  .الس َ َ ا : ُهْم أ َرَواهُ   ْصَحاُب الَْحِدْيِث.الَْمِدْيَِن ِ

 ْ    .ٌن َصِحْيٌح َوقَاَل: َهذا َحِدْيٌث َحَس  .ِمِذي ُ الّت ِ
 6292. (10) [3/1771- దృఢం] 
ము'ఆవియహ్ బిన్ ఖురర హ్ (ర) త్న త్ండిర  దాార్మ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''స్లరియ్య ప్ర జలు 
దుర్మారాులై నాశనం అయిపోత్వరు. అప్పుడు మీలో 
ఎటవంటి మేలూ ఉండదు. నాఅనుచర సమాజంలో 
ఎలిప్పుడూ ఒక బ ంద్ం ఆధికయత్ కల్నగ సహాయం 
పొందుతూ ఉంటంది. ఎవరూ వారికి సహాయం చేయక 
పోయినా వారికటవంటి నషేం కలగదు. చివరికి 
ప్ర ళయం సంభవిసుూ ంది.  
ఇబుిల్ మదీనీ ''అహి 'హదీసు'లుగా'' అభపార య 

ప్డాడ రు.41  (తిరిాజి' / పా్రమాణికం,  దృఢం) 
 

41) వివరణ-6292: చివరి కాలంలో సిరియా ప్ర జలు 

ఇసిామ్పై సి్లరంగా ఉంటారు. ఆ త్రువాత్ వారిలో కూడా 

మారాభర షేత్ాం, పాపాలు, దుర్మారా్మలు జన్నంచి, వాయపంచి 

ఉంటాయి. అప్పుడు స్లరియ్యలో ఉండట్ం వలి, వళుట్ం 

వలి ఎటవంటి లాభం చేకూరదు. అంట్ట ఇది 

ప్ర ళయ్యన్నకి సమీప్ కాలం. అనంత్రం స్లరియ్య నాశనం 

అవగానే ప్ర ప్ంచంలో మంచి ఉన్నకి నశసుూ ంది. అప్పుడు 

భూమపై మంచివారవరూ ఉండరు. ప్ర ళయం వరక్త అహి 

'హదీసు'ల బ ంద్ం మాత్ు మే ఇసిామ్ శత్రు వులతో 

పోర్మడుతూ, ఆధికయత్వ సహాయ్యలు కల్నగ ఉంటంది. 

భూమపై ''లా ఇలాహ ఇలిలిాహ్'' అన్న ప్ల్నకే వారవరూ 

ఉండరు. అంటే ప్ర ళయ్ం సంభవించినపుడు 

పాపాత్రమలే ఉంటారు.  

*** 

 (1771/ 3)  طرقه ([ ) صحيح ل  11]  - 6293
ْبِن َعب َاٍس أَن َ َرُسْولَ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "  َوَعِن ا

ُ َوالن ِْس  إِن َ  ِِتْ الَْخطأ َياَن َوَما اْسُتْكِرُهْوا اهلَل َتَجاَوَز َعْن أُم َ
ْبُن مَ "عَلَْيهِ      .ْيَهِقي ُ َوالْبَ اَجُه . َرَواهُ ا

6293. (11) [3/1771- దృఢం] 
ఇబ్ని 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్(త)  నా అనుచర  సమాజం నుండి 
పొరపాటగా, ఏమరు పాటగా చేస్త అప్ర్మధాలను 
మన్నించాడు. ఇంకా బలవంత్ంగా చేయించబడిన 
పాపాలు కూడా క్షమంచబడాడ యి. (ఇబ్ని మాజహ్, 
బై్నహఖీ) 

 ( 3/1771)[ ) حسن (  12]  - 6294
هِ أَن َُه َسِمَع َرُس ْيٍم َعْن أَبِ َعْن بَْهِز بِْن َحكِ وَ  ِ ْوُل اهلِل ْيِه َعْن َجد 

 قَْولِِه َتَعاىل: ]كُْنُتْم َخْْيَ أُم ٍَة  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل ِِفْ 
ة    أُم َ ْبِعْْيَ [ قَاَل: "أَْنُتْم ُتِتم ُْوَن َس 110: 3؛ ِرَجْت لِلن َاِس أُخْ 

َها  بُْن   .هلِل َتَعاىل"َوأَْكَرُمَها َعىَل اأَْنُتْم َخْْيُ ِمِذي ُ َوا ْ َرَواهُ الّت ِ
َرِمي ُ َماجَ  ا ُ . ُه َوالد َ ِمِذي  ْ    .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن  َوقَاَل الّت ِ

6294. (12) [3/1771-పా్ర మాణికం] 
బహ'జ్ బిన్ 'హకీమ్ బిన్ ము'ఆవియహ్ త్న త్ండిర  

దాార్మ, అత్డు త్న తండాి గారి దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  
(స) ఇలా ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా వినాిరు, ప్ర వకత  (స) 
''క్తన్త్రమ్ 'ఖైరహ్ ఉమాతిన్'' (ఆల ఇమీాన్, 3:110) 
గురించి మాటిాడుతూ మీరు 70 అనుచర సమాజాలను 
పూరిత  చేసాూ రు. కాన్న మీరు అలిాహ్(త) వద్ద  ఆ అనుచర 
సమాజాలిో అన్నిటికంట్ట ఉతామ మరియు ఔననతీం 
గ్ల  అనుచర సమాజం మీదే,'' అన్న ప్ర వచించారు. 
(తిరిాజి'  /  పా్రమాణికం, ఇబ్ని  మాజహ్, దారీా) 

***** 

 
 



 

 
                                            

                                         PUBLICATIONS 
                                                               of  

Dr. Abdul-Raheem bin Mohammed Moulana 
డ్డకట ర్ అబుద ల్-రహీం బిన్ ము`హమమద్ మౌల్లనా పాచురణలు 

From: Shanthi Kiranalu (Al-Falaq) ® 

Community Welfare Trust 
2-6-7/MAK/A/506, Uppar Pally, Hyderabad-500 048, T.S., India 

Phs: +91 94907 93467; +91 96524 68568; +966 50352 9194; +966555545718 

Web : www.telugu-quran.com; www.teluguquran.net   

  E-mail : telquran@gmail.com ; ashraf.moulana@msn.com  

***** 

1. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం : అరబ్బీ-తెలుగు (30 భాగాలలో) 

2. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం: అరబ్బీ-తెలుగు (ఒక సంపుటంలో) 

3. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం : కేవ్లం తెలుగులో  

4. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం: అరబ్బీ, అరబ్బీ-గార ంధీకరణము తెలుగులో, తెలుగు 

5. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం CD కంపూీటరా కొరకు: Audio-Vidéo 

6. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం సల్-ఫోన్ ల కొరకు: Audio-Vidéo 

7. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం: అరబ్బీ, అరబ్బీ-తెలుగు, తెలుగు MP3: DVD  

8. వెబ్ మీద ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్: www.telugu-quran.com , www.teluguquran.net   

9. హదీస్ దీప్రలు (మష్కకతుల్-మస్లబ్బహ్): అరబ్బీ-తెలుగు (రండు సంపుట్లలలో) 

10. అత్ తిబియాన్: (అరబ్బీ ఉచాిరణ తెలుగులో) 

11. అరబ్బీ-తెలుగు నిఘంటువు 

12. ఖుర్ఆన్ ఎనై్సకాోపీడియా తెలుగులో 

***** 

కంగ్ ఫహద్ ఖుర్ఆన్ ప్ర చురణా కందర ం (KFCPHQ) మదీనహ్ మునవారహ్ న్ండి: 

1. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం : అరబ్బీ-తెలుగు  

2. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం: అరబ్బీ-తెలుగు, వెబ్ మీద-PDF www.qurancomplex.gov.sa  

3. దివ్ీ ఖుర్ఆన్ సందేశం, వెబ్ మీద-MP3 www.qurancomplex.gov.sa  
***** 
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