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తొయౌ లుకులు 
 

       ఇసహల ాం ఇసయలోకహలలో యఫాలన ఔయౌగ ాంఙ ే ధయేాం, ఇది ఴైకూిఖత 
భమ ము సహభాజిఔ జీయతాలఔు యబరదబ ైన  భామహా లన ఙఽుతేాంది, 

భానఴ జీయతాల నాండు అధమహేతుూ, అన ైతిఔతన యౄు భాుతేాంది. ఈ 
మోజు రాంఙాంలో భతుల తన  అయరేఔాం భమ ము భూయఖతవాంతో కొనసహగ షి నూ 
దమహేయాాం, దమమేతి ఴలల  ఈ రాంఙాంలో రేఖాంగహ ఱహాంతి అనేది తమ గ తోృ త 
ఴషి నూది, దీనాంతటికూ కహయణాం భతుల యొఔక ఆతేఔు షతై ధయేబ ైన  ఇసహల ాం 
యొఔక తుజబ ైన జఞా నాం భమ ము  భాయా దయశఔతవాం ఙెయఔ తోృ ఴడబే. 
అాందఔతు ఈ ధయే జఞా నాతుూ సో దయ సో దమమభనలాందయౄ అాంది 
ుఙుకోరహలతు భమ ము ఇతయులఔు అాందజేమాలతు కోయుతేనాూభు, రఴఔి 
తోసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  రహయు భనకోషాం భనభధై ఈ 
జఞా నాతుూ తీషకొతు ఴఙాుయు, రహమ  (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) రఴఙనాలలో 
కొతుూాంటితు ఎాంఔ ఙేళ తొభుాంద  ఉాంఙడాం భా గౌయఴాంగహ ఫాయషి నాూభు, 

ఇయ భన ఔయేలన, షాంఔలాృలన భమ ాంత తిశటయుసహి భ. 
      రమబ ైన  తృహఠఔులామహ ! షనూత్ అాంట ేఏతటి?  రఴఔి తోసభేద్ 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  సదీషనే షనూత్ అాంటాయు. రఴఔి 
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షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  రఴఙనాలు, కూిమలు భమ ము యతేనూ 
రమ ళితేల దావమహ అాందిన షాందేఱహల షబేేళనానేూ సదీష అాంటాయు, 
సహధాయణాంగహ  బేభు సదీషన ఔడా  షనూత్ అతు అాంట ాంటాభు. 
      ఈ ుషిఔాంలో తెలు ఫడున రయోజనాలన రభుక ఇసహల తొమ 
యధావాంషలు ఇభామ్ శయుౄదీీన్  మహై తన్  శర్ఫౄ నఴయ (ఇభామ్ నఴయ), 

హపజ్ తన్ సజర్ఫ అల్  అషకలాతు (ఇబ్నూ సజర్ఫ), భమ ము అలాల భా అల్ 
ఫసహసమ్ రహమ  ుషికహల నాండు ఔడా తీషకోఫడాడ భ. ఇసహల ాంఔు యయు ఙేళన 
ళేఴఔు అలాల హ్ రహమ కూ గనబ ైన రతిపలాం ఇఴువగహకహ. ఆతొన్ 

      ఈ ుషిఔాం దావమహ ఇసహల ాం షాందేవ రఙాయాం (దారహ) భమ ము ఇతయ జఞా న 
షాంఫాంద యశమాలన ఔడా  తెలుషఔునే  రమతూాం జమ గ ాంది. అలాల హ్ 
యటితు అాంగమఔమ ాంఙ గహకహ ఆతొన్ ! 
     ఈ చియు ుషిఔాంలో తృ ాంద యచిన సదీషలలో షఴీఴ ైన్ (ఫుకామ , 
భుళల ాం) లేదా ఈ మ ాండుటిలో ఏదో ఔ దాతు  నాంచి  ఴచిున సదీషల యొఔక 
యవవషతూమత   ైఅాందమ  షభేతాం ఉాంది, అభతే తగ యౌన నాలుఖు సదీష 
ుషికహలు  అనగహ షనన్ అమహ (అఫూ దాఴూద్, తిమ ేజి, నసహభ భమ ము 
ఇబ్నూ భాజఞ)  నాంచి ఴచిున సదీషల తృహర భాణిఔత షభాఙామహతుూ అలాల భా  
నాళయుదీీన్ అలాతు రహమ  నాండు తీషకోఴడాం జమ గ ాంది. షనన్ తిమ ేజి 
యశమాంలో  ఇభామ్ తిమ ేజి రహమ  షభాఙామహతుూ ఔడా తీషకోఴడాం జమ గ ాంది  
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ఎాందఔటే రహయు సదీషల తృహర భాణిఔతఔు షాంఫాంధిాంచి మ జఞా నాం భమ ము 
షభయుత  ఔయౌగ న ఴైఔుి లలో ఔయు కహఫటిట . అలాల హ్  ఈ ుణై ుయుశేల ై  
తన ఔయుణా ఔటాక్షాలన ఔుమ ాంఙగహకహ! అతొన్ . 
     సదీషల ఎాంఔలో యఱహవసహలు, ఇసహల తమా ఙటాట లు(శమమఅత్) భమ ము 
న ైతిఔ అాంఱహలఔు ఙెాందిన రహటితు  తృహర ధానైాం ఇఴవడాం జమ గ ాంది, 1436 లో జమ గే 
తోృ టీలో అాందయౄ దీతునాండు రయోజనాం తృ ాందాలనే ఉదీేవాంతో భా ఐద తృో టీ 
యఫాగహలోల  ఔడా ఈ సదీషలన ఙేయుడాం జమ గ ాంది. 
ఈ ుషిఔాంతో అాందమ కూ రయోజనాం ఙేఔమహలతు, ఇది యజమాం సహధిాంఙాలతు 
అలాల హ్ న రేడెఔుాంట నాూభు. 
    గౌయఴ తూముల ైన లేక్  కాయౌద్ తన్  అయ్ ఆఫా క ైల్ ( మ మాద్ లోతు మహఫావ 
‘భఔిబ్న దారహ’ యొఔక డైెమ ఔటర్ఫ) రహమ తు ఔాతఘాతలు తెలుుఔుాంట నాూభు, ఈ 
తులో యయు భాఔు అభూలైబ ైన షలహలన ఇచిు భాఔు భాయాదయశఔాం 
ఙేసహయు. 
    అలాగే గౌయఴతూముల ైన నాళర్ఫ తన్ భుసభేద్  అల్  సృర ైష్ (భఔిబ్న 
జఞయౌమాత్ లోతు ఇసహల ాం రఙాయ ఱహక డైెమ ఔటర్ఫ) రహమ తు ఔడా భనషఽృమ ిగహ 
ఔాతఘాతలు తెలుుఔుాంట నాూభు  యమ  తుయాంతయ తృో ర తాససాం భమ ము ఙొయఴ 
ఴలల  ఈ ుషిఔాం ఙాలా ఫాశలలో అనరహదాం ఙేమఫడుాంది, ఈ తృో టీలు  యమ  
ఴలేల  నడెషి నూయ అాంటే ఇాందలో అతివయోకూి లేద. 
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    ఈ యశమాంలో భాఔు యలుర ైన షలహలు ఇచిు తోృర తసఴిాంచిన రహయాందమ కీ, 
రతేైకూాంచి భా యఫాఖాంలోనే భాతో తృహట  తుఙేషి నూ భా షసో దోైఖులాందమ కూ 
సాదమ ూయవఔాంగహ ఔాతఘాతలు తెలుుఔుాంట నాూభు అలాగే భా ఆపస్ 
ళ క ిటమమ గౌయఴతూముల ైన అఫుీ ల్ అజీజ్ భద్'ఊఫ్ భగ ితె గహయు ఇచిున 
షసకహమహతుకూ ఔడా భా ఔాతఘాతలు తెలుుఔుాంట నాూభు. 
    భా ఈ షసో దయులాందమ కీ ఇసహల ాం భమ ము భుళలభుల తయుున ఇసయ 
లోకహల యఫాలు అాందాలతు అలాల న రేడెఔుాంట నాూభు. 
 

   ఴ షలలలాల సృ ఴషలలభ అలా నతభైనా భుసభేదిన్  ఴ అలా  ఆయౌఴీ 
ఴ అస్'హతఴీ, ఴ అతాభఴీ, ఴల్'సాండెయౌలాల ఴి యతల్ ఆలతొన్. 
 

దకతత ర్ ముహమమద్ మూరతజా బన్ ఆయెష్  ముహమమద్. 
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1-  َُ َِ ُعجـَِىا َْ ٔإاٖل َقاَه: َقاَه َزُضُٕه اهلٔل  َع ُْ اَل ٔإَل ٌٖ َِٖعَمُي َأ  َٕ ُِ َٔ َِ َواَت  : "َو

."َٛ  اهلُل َدَخَن اِلَذٍٖ

 (, (.62) - 14)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

1. ఉసహేన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ  అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఎఴమ ైతే 
ఙతుతోృ భేటుృడె అలాల హ్  తృ రేమే ఆమహధైదెైఴాం లేద అనే 
జఞా నాతుూ ఔయౌగ  ఉాంటాడో  అతన షవయాాంలో రరేశిసహి డె. 
(షఴీ భుళల ాం: సదీష న ాంఫయు 41-(26)). 
ఈ హదీసు యొకక ఉలలే ఖకులు: 
ఉసహేన్ తన్ అతౄహౄన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ): యమ  ూమ ి 
ేయు ఉసహేన్ తన్ అతౄహౄన్ తన్ అతల్’ఆస్  అల్’ ఔయల, యయు 
భకహక నఖయాంలో  ఆమ్’అల్’పల్ (ఏనఖుల షాంఴతసయాం)ఔు ఏడె 
షాంఴతసమహల తయురహత జతుేాంఙాయు. 
(ఆభల్’పల్  అనగహ దెైఴఖాసబ ైన కహఫాన ఔయౌురేమడాతుకూ 
అఫరహ  అనే మహజు ఏనఖులతో ఔడున ళ ైనైాంతో దాడు ఙేమడాతుకూ 
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ఴచిు  చినూ చినూ ఙుఔల దావమహ అలాల హ్ ఇచిున శిక్షఔు 
అతడె భమ ము అతడు ూమ ి  ళ ైనైాం న లకొమ గ ాంది, ఈ దాడు 
జమ గ న షాంఴతసమహనేూ ఆమ్’అల్’పల్ (ఏనఖుల షాంఴతసయాం) 
అాంటాయు).  
 రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాంరహయు రఴఔి అభన 
కొనాూళలలోనే యయు ఇసహల ాం ళవఔమ ాంఙాయు, రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴిఴషలల ాంతయురహత ఉనూ నలుఖుయు కలాతౄహ- ఏ-
మహలదీన్’లో యయు భూడఴ రహయు.  
తోదటగహ సఫాష  ర ైు ఴలష ర యినరహమ లో యయు ఔయు, యమ   
ఫాయై భమ ము రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాంరహమ  ఔుభామ ి 
అభన యుఔమాై రహమ తో యయు సఫాష ఔు ఴిజరత్ ఙేఱహయు, యయు 
ధనఴాంతేలుగహ ఉనాూయు, తన ధనాంతో ఇసహల ాంఔు అతూూ యధాలుగహ 
షహమానూాందిాంఙాయు, ఇసహల ాం ళ ైనైాం కోషాం 950 ాంటెలన, 50 
ఖుమహిలన, షభఔమహుయు. భుళలభులు తూళి కొయతతో ఔటఔట 
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లాడెతేనూుృడె  ‘మోభా’ అనే ఫాయతు ఇయర ైరేల దిర్ఫ’సాంలఔు 
కొతు ఇఙాుయు.  
 రఴఔి రహమ  భళద అభన భళిద్ ఏ నఫయన యషిమ ాంఙఴలళ 
ఴచిునుృడె ఇయర ై ఐద రేల దిర్ఫ’సాంలు దానాం ఙేఱహయు, కయ్తౄహ 
ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  భయణాాంతయాం ఴిజీర 
ఱహకాం 23 న కయ్తౄహగహ తుమతాంఫడాడ యు, జభఙేళ ఉనూ 
కమహన్ యొఔక కొతి రతేలన రహర భాంచి లుతృహర ాంతాలఔు 
ాంాంఙాయు. యమ  హమాంలో ఆళమా భమ ము ఆపరకహ దేఱహల ై 
యజమాం సహధిాంఙడాం జమ గ ాంది.  యమ  దావమహ తోతిాం 146 
సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ.  
  ఴిజీర వకాం 35లో  తన 90ఴ  లేదా 80ఴ ఏట కొాందయు 
భుశకయులు ఙేళన దాడులో తృహర ణాలు కొలాృమాయు.     
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఎట ఴాంటి ఫసృదెైరహమహధన ఙేమఔుాండా భయణిాంఙే ఴయఔ 
ఏఔదెైరహమహధన తొదే ఉాంటే అట ఴాంటి ఴైకూికూ షవయాాం దఔుకతేాంది. 
2. ఔ యఱహవళ తన జీయతాంలోతు అతూూ షాంధామహెలలో 
ఏఔదెైరహమహధన యఱహవసహతుూ యడెఴఔడద. తన ఆలోఙనలలో, 
షాంఔలాృలలో, భాటలోల , ఙేతలోల , అాంతయాంగహ, ఫాసైాంగహ 
అతుూయధాలుగహ ఏఔదెైరహమహధనా(తౌఴీద్) యఱహవషాం ఠ శటాంగహ 
ఉాంఙకోరహయౌ.   
3. ఏఔదెైరహమహధనన నశటాం ఔయౌగ ాంఙే రహటి నాండు రతి భుళలభు 
దఽయాంగహ ఉాండాయౌ. 
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2-  َِ ِٕٕد َع ِ٘ َوِطُع ٘ٗ  َقاَه: َقاَه, َأٔب ٚٔ " :الٍٖٔب َِ آٔخٔس ُضَٕز َٔ ٔو ِٗ ََٖت َِ َقَسَأ ٔباِلآ َو

ٕٛ َكَؿَتآُ". َِٗم ٚٔ ٔؾ٘ َل  الَبَكَس

 - 602, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 0550)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.858)

అఫూ భస్’ఊడ్  రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు : షఽమహ ఫకహిలోతు చిఴమ  మ ాండె 
ఆమతేలన ఎఴమ ైతే ఙదఴుతాడో  అతతుకూ అయ షమ తోృ తాభ (ఆ 
మహతిరకూ). 
(షఴీహ్ ఫుకామ , సదీష న ాంఫయు 5009, షఴీహ్ భుళల ాం, 
సదీష న ాంఫయు 256- (808)  ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
ఫుకామమఔు ఙెాందినయ). 
ఈ సదీష యొఔక ఉలేల కఔులు: 
    అఫూ భస్ఊద్ ఉఔ తన్ అమ్్ అఫూ భస్ఊద్ అల్ అనాసమ . 
'ఉఔభె సహతుమా'లో  తృహలుాంఙఔునూ రహమ లో అాందమ ఔనాూ 

నూ ఴమష ఔలరహయు, ఆ తయురహత అతుూ షాందమహెలలోనఽ  

రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ కూ తోడెగహ  ఉనాూయు. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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తయురహత కహలాంలో ఔతౄహలో  ళియతురహషాం ఏయృయఙఔునాూయు.  యమ  
తయురహత  ళపౄన్ ముదు  షభమాంలో అయ్ యదిమలాల సృ అన్’
సృ  ఔడా ఔతౄహ ఙేయుఔునాూయు. యయు తోతిాం 102 సదషీలన 
ఉలేల ఖాంచి ఉనాూయు. ఴిజీరవఔాం   41 లో యయు  ఖతిాంఙాయు. యయు  
భయణిాంచిన షాంఴతసయాం యశమాంలో  రేమ ేయధాంగహ ఔడా ఙెృఫడు 
ఴుాంది. 
ఈ సదీథ యొఔక కొతుూ భుకై రయోజనాలు: 
1.రతి మోజూ మహతిర షఽమహ ఫకహి యొఔక ఈ మ ాండె ఆమతేలు 
ఙదఴుతేాండడాంఴలల  జీయతాంలో యబాం ఔలఖడాంతో తృహడె ఙెడె 
భమ ము కీడె నాండు షయక్షుతాంగహ ఉాండఖలయు. 
2. రతిమోజూ ఈ ఆమతేలు ఙదిరే ఴైకూికూ అలల   ై యఱహవషాం 
టిశఠ భఴుతేాంది. 
3. రతి భుళలభు  ఈ మ ాండె ఆమతేలన ఔాంఠషిాం ఙేషఔుాంటే 
ఙాలా భాంచిది, ఎుృడెైనా ఎఔకడెైనా ఙదఴుకోఴఙు.  

ُسولََُآََمهََ ًََِأُْوِزلَََبَِماَالزَّ ًََِِمهََْإِلَْي َواْلُمْؤِمىُونََََربِّ  
(2-285)  
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ِٕٕد -3 َٔ َوِطُع َِ َعِبٔد اهلٔل ِب َٔ الٍٖيبِّ َع َقاَه: "ٌٖطَس اهلُل اِوَسّأ, َضٔىَع ٔوٍٖا  , َع

َِ َضأوٕع". ُْ؛ َؾُسٖب ُوَبٖمٕؼ َأِسَؿُظ ٔو ِٖجّا؛ َؾَبٖمَػ  َسٔد

 ,6202, ٔداوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 636, زقي احلدٖح )ضٍَ ابَ وادْ

ٔالمؿظ البَ وادْ, َقاَه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح: سطَ صشٗح, 

 ٔصششْ األلباٌ٘(.

అఫుీ లాల  తన్  భస్’ఊడ్ యదిమలాల సృ అన్’సృ  రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  నా 
నాండు అాందఔునూ సదీషన ఇతయులఔు అాందిాంఙే ఴైకూి 
భుకాతుూ అలాల  రకహవఴాంతాం ఙేముగహకహ! (ఎాందఔనగహ)  
నేయుుఔునేరహడె ఫసృఱహ  నేమ ృాంఙేరహతు ఔనాూ ఫాగహ 
ఖుయుి ాంఙఔునే అఴకహవాం ఉాంది. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ, సదషీ న ాంఫయు 232,  జఞబే తిమ ేజీ, 

సదీష న ాంఫయు 2657, ఈ సదీషలోతు రహకైలు 
ఇఫనూభాజఞలోతుయ. ఇభామ్ తిమ ేజీ ఈ సదీషన హషన్, 

షఴీహ్ అతు తెయౌతృహయు, నాళయుదీీన్  అలాతు రహయు దీతుతు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. తృహర భాణిఔ, యవవషతూమ సదీషలన రఙాయాం ఙేళే రహమ కూ 
ఇసయ లోఔాంలో  అలాల  ఉనూతబ ైన సహి నాం రసహదిాంఙడాంతో 
తృహట  తీయుృదినాన షవయాాంలో రరేశిాంజేసహి డె. 
2. షఴీ సదీషల యశమాంలో  షతసాంఔలృాం భమ ము 
యఱహవషతృహతరాంతో ఴైఴసమ ాంఙేరహమ కూ ఈ సదీషలో ేమొకనూట ల గహ 
రఴఔి రహమ  ఈ దఆఔు అయుహ ల ై షవయాాంలో రరేశిసహి యు. 
3. అతుూ యకహల ఴనయులు భమ ము సహధనాలు యతుయోగ ాంచి 
తృహర భాణిఔ సదీషలన అాందమ కీ రహైాం జేమాలతు ఈ 

సదీషలో  తోృర తసఴిాంఫడెతేనూది.  

4-  َٛ َِٖؿ َِ ُسَر َٔ الٍٖيبِّ  َع ُْ؛ َقاَه:  َع َٞ ُؾاَل ََٔغا َٞ اهلُل  ِٕا: َوا َغا ُِٕل "اَل َتُك

."ُْ َٞ ُؾاَل َٞ اهلُل، ُثٖي َغا ِٕا: َوا َغا ُِٕل َِ ُق  َٔلٔك

 (.ٔصششْ األلباٌ٘, 1085)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

సృజ ైతౄహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: అలాల  
భమ ము పలానా ఴైకూి తలఙాడె అతు ఙెృఔాండు, దాతుకూ 
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ఫదలుగహ ఇలా అనాండు: ‚అలాల  తలఙాడె, ఆ ై (తయురహత) 
పలానా ఴైకూి తలఙాడె‛. 
(షనన్ అఫూదాఴూద్ , సదీష న ాంఫయు 4980, అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఫసృదెైరహమహధనా షాంఫాంధబ ైన అతూూ యకహల రఫారహలనాండు 
షవఙుబ ైన ఏఔదెైరహమహధన యఱహవసహతుూ కహతృహడెకోరహలతు నొకూక 
ఙెృఫడునది. 
2. ఈ రఴఙనాంతో షృశటభభేదేభాంటే అలాల  ఏక ైఔుడె భమ ము 
ఎట ఴాంటి అఔకయ(అఴషయాం) లేతురహడె. అతతు నాభాలు, 
ఖుణఖణాలు, ఆదేఱహలు భమ ము కూమిలలో రేమ ఴవమ  జోఔైాం 
లేద. 
3. అలాల  యొఔక ఏఔతావతుకూ యయుదుాంగహ ర యళి ఏ దాతుూ ఔడా 
యతుయోగ ాంఙఔడదతు దీతులో షృశటయఙఫడునది.  
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ُِٕه اهلٔل  -5 َُ َزُض َّا ُض٠َٔمِت  َعٖىا َكا ٌٖ َّا, َأ ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا ْٔ  َع ِٕ ٔب َِٖدُع

َِ َغسِّ َوا َلِي  َٔٔو َِ َغسِّ َوا َعٔىِمُت،  ُِٕذ ٔبَك ٔو ِ٘ َأُع ِّ ُّٖي ٔإ ُِٕه: "الٖم َُٖك  َُ اهلَل؛ َقاَلِت: َكا

 َأِعَىِن".

 (,(.6242) - 22)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ)రహమ  ఉలేల కనాం: అలాల తో రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  రేడెకోలు ఖుమ ాంచి ఆబ న 
అడఖడాం జమ గ ాంది. దాతుకూ రహయు (ఆభెషహ (యదిమలాల సృ 
అన్’హ) ఇలా షభాధానతఙాుయు: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు అలాల తో  ఇలా రేడెఔునేరహయు: ‚ఒ అలాల  నేన ఙేళన 
కూమిల కీడెనాండు భమ ము నేన ఙేమతు కూమిల కీడెనాండు 
నేన తూ వయణు రేడెఔుాంట నాూన‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 66-(2716)). 
ఈ సదీష యొఔక ఉలేల కఔులు:  
ఉభుేల్ భుతతూన్ (యఱహవషల భాతాభూమ ) అభన 
ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ): రఴఔి షలల లాల సృ 
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అల ైఴిఴషలల ాంరహమ  ఆితతరే లు, ుయుశేలలో ఇసహల ాం 
ళవఔమ ాంచిన తోదటి ఴైకూి , ఇసహల ాం యొఔక తోదటి కయ్తౄహ 
అభన అఫూ ఫక్ి (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఔుభామ ి . 
భదీన  ఴిజరత్’ఔు భుాందే యమ తు రఴఔి షలల లాల సృ 
అల ైఴిఴషలల ాం యలల డాయు, అాందమ ఔనాూ ఎఔుకఴగహ ధామ ేఔ 
జఞా నాం, యరేఔాం ఔయౌగ  ఉనాూయు, ధామ ేఔ యశమాలు 
యఴమ ాంఙేటుృడె దాతుకూ షాంఫాందిాంచి భాంచి తృహభాంట్సస  
యఴమ ాంచి  ఙెేృరహయు,  దీ  దీ షహతెలు ళ ైతాం ఏబ ైనా ధయే 
షాందేహలు తల తిినుృడె రవూలన యమ  ఴదీఔు 
ాంాంఙేరహయు, తెదరహమ  యశమాంలో ఎాంతో ఉదాయాంగహ 
ఉాండేరహయు, దాన ధమహేలు ఎఔుకఴగహ ఙేళేరహయు, ధాతాతవ 
భనషస ఔయౌగ ఉాండేరహయు.   

ََََయమ  దావమహ ఙాలా సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ, తోతిాం 
2210 సదీషలు యమ  దావమహ ఉలేల ఖాంఙఫడునయ, ఴిజీర వకాం 57  

లేదా 58 నా యభదాన్ 17, లేదా శరహవల్ 17న  భాంఖళరహయాం 
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మహతిర భయణిాంఙాయు, అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’
సృ) యమ  జనాజఞ నభాజు ఙదియాంఙాయు. 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 

1. ఔ భుళలభు తృహతృహలనాండు దఽయాంగహ ఉాండాయౌ ఎాందఔాంటే 
తృహతృహలఴలల  భమ తుూ తృహతృహలు, ఙెడె కహమహైలు 
ఉతృనూభఴుతాభ. 
2. భతుల ఙేళ ేతృహతృహల కడీె నాండు అలాల హ్ యొఔక వయణు 

రేడెకోరహలతు ఈ సదషీలో తృో ర తసఴిాంఫడునద.ి 

3. ఈ లోఔాంలో షయవషాలటమహషలఔు అలాల హ్ తృ భమ ేవయణు లేదతు 

షృశటయఙఫడునది. 
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6-  َ٘ َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا َِٕه اهلٔل  اهلُلَع ََ َقاَلِت:  َضٔىِعُت َزُض ِٗ ٍٔ ِّ اِلُىِؤٔو َّا ُأ ٍِ  َع

ٟٔٔي". ٟٔٔي الَكا َٛ الٖصا ْٔ َدَزَد َٔ ُخُمٔك ُِٗدٔزُك ٔبُشِط ََ َل ُٖ اِلُىِؤٔو ُِٕه:  "ٔإ  َُٖك

 (.ٔصششْ األلباٌ٘, 1208)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం:  ఔ ఉరహళ 
తన ఉరహష షభమభాంతా నాంఙోతు ూమ ిఙేళేి  ఎాంత ఉనూత 
సహి భలో ఉాండఖలడో  ఔ యఱహవళ తన  షత్’రఔయిన  దావమహ ఆ 
ఉనూత ళితిలో ఉాంటాడె.  

(షనన్ అఫూ దాఴూద్,సదీష న ాంఫయు  8974 , నాషయుదీీన్ 

అలాతు రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. షత్రఴయినఔు భమ ము యఱహవసహతుకూ  ఙాలా దఖాయ షాంఫాందాం 

ఉాంది, కహఴున ఔ భుళలభు భనషసలో యఱహవషభు ఎాంత 

స ాందయైాంతో ఔడెకొతు ఉాంట ాందో  అతతు రఴయిన ఔడా అాంత ే

స ాందయైాంతో ఉాంట ాంది .భనషసలో యఱహవషాం ఫలఴీనాంగహ ఉాంట ే
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అతతు రఴయిన ఔడా ఫలఴీనాంగహ, ఙేదగహ ఉాంట ాంది. కహఴున ఈ 

మ ాంటి షాంఫాందాం యషేమ ాంఙలేతుది. 
2. షత్రఴయిన యశమాంలో టిశఠ ాంగహ ఉాండాలతు ఈ సదీషలో 
నొకూక ఙెృఫడునది. 
3. షత్'రఴయిన, యఱహవషాం భమ ము షత్'కూమిలు షాలటఔయి అభన 
అలాల ఔు దఖాయఴవడాతుకూ భాంచి సహధనాలు. 

  

7- ٔٞ َِ َأٔب٘ الٖدِزَدا ُِٕه: َقاَه َزُضُٕه اهلٔل  َع َٞ َُٖك َُ ُغَؿَعا ِٕ ُُ الٖمٖعاٌُ ِٕ : "اَل َُٖك

."ٔٛ َٗاَو ًَ اِلٔك ِٕ َٖ  َٞ ََّدا  َٔاَل ُغ

 (,(.6008) - 80)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

  అఫూ దర్ఫ’దా (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా ఇలా ళ లయఙాుయు: ఎఔుకఴగహ  
వషఽి  ఉాండేరహయు తీయుృదినాన ళతౄహయుస ఙేళేరహయుగహ, 
సహక్షులుగహ ఙేమఫడయు. 
(షఴీహ్ భుళల ాం , సదీష న ాంఫయు 85 – (2598),) 
 



    20   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఈ సదీష యొఔక యఴయణలో కొాందయు మోసదిీళన్(సదీష 
ాండుతేలు)ల రహైకాైలు ఈ దిఖుఴన ఇఴవఫడాడ భ. 
* ఇలాాంటి రహమ  సహక్షైాం ఈ  తృహర ాంచిఔ జీయతాంలో ఙెలలద. 
* దెైఴ భాయాాంలో శఴీద్ అభేై అఴకహవాం ఔడా ఇట ఴాంటి రహమ కూ 
దఔకద. 
* కొాందయు యఱహవషల షసో దయులు నయకహతుకూ అయుహ ల ైనుృడె ఈ 
యఱహవషలు తభ షసో దయులకోషాం  రళమ దినాన ఙేళే ళతౄహయుస 
అాంగమఔమ ాంఫడద. 
2. ఱహనామహు లు  టటడాం, దమహెశలాడడాం నాండు ఈ సదీషలో 
తురహమ ాం ఫడునది, ఎాందఔాంటే ఇది షత్రఴయినఔు ూమ ి 
యయుదుబ ైనది. 

3. దెైఴధయేబ ైన ఇసహల ాం ఔయుణ, దమ, దెైఴతైతీ, యషృయ షహమ 
షసకహమహలు భమ ము షత్రఴయినలతో ఔడెఔునూది, 
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ఱహనామహు లు  టటడాం, దమహెశలాడడాం ఴాంటి యశమాలఔు 
భమ ము ఇసహల ాం’ఔు  ఎట ఴాంటి షాంఫాంధాం లేద.  

8- َِ ٌَٕظ  َع ُِٕه اهلٔل  َأ َُ الُؿِشُؼ  :َقاَه: َقاَه َزُض ٕٞ ٔإاٖل "َوا َكا ِ٘ ِ٘ َغ ٔؾ

ُْ ٌَ ُْ".َغا ٌَ ٕٞ إاٖل َشا ِ٘ ِ٘ َغ ُٞ ٔؾ َُ احَلَٗا ََٔوا َكا  ، 

 ٔالمؿظ, 1480, ٔ ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 4021)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 (.ٔصششْ األلباٌ٘لمرتورٙ, َقاَه اإلواً الرتورٙ: ِرا سدٖح سطَ غسٖب, 

 

అఫూ దర్ఫ’దా  (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  ‚దేతులో 
అభతే అశ్లలలత ఉాంట ాందో  కచిుతాంగహ అది దాతుతు అషసైాంగహ 
భాయుషి ాంది, దేతులోన ైతే షబైత, ళఖుా  ఉాంట ాందో  కచిుాంతాంగహ 
అది దాతుతు అాందాంగహ తీమ ుదిదీ తేాంది‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 1974, షనన్  ఇఫుూభాజఞ, 
సదీష న ాంఫయు, 4185, ఈ సదీషలోతు దాలు తిమ ేజీలోతుయ, 
ఈ సదీష ఖుమ ాంచి ఇభాాం తిమ ేజీ రహయు  హషన్,షఴీహ్ అతు 
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తెయౌతృహయు. నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు). 
 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఇసహల ాం ఎాంతో ఓనూతైభు భమ ము షత్రఴయిన ఔయౌగ న ధయేాం, 
అాందఴలలనే ఇట ఴాంటి దశ్రఴయిన నాండు దఽయాంగహ ఉాండాలతు 
ఫో ధిాంఙఫడుాంది. 
2. ఇసహల ాం రకహయాంగహ ళఖూా , తడుమాం అనేయ బేయౌత ఖుణాలు, ఔ 
తుజబ ైన భుళలభు దీతుతు తృఔుాండా ఔయౌగ  ఉాండాయౌ. 
3. ఈ ళఖుా , తడుమాం అనేది భతులతు అలాల ఔు యధేమతతో 
ఉాండడాం ర ైు తృో ర తసఴిషి ాంది భమ ము ఙెడె నాండు దఽయాంగహ 
ఉాంఙతేాంది. 
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9- َِ ِّٔن َع َٔ َض َٔ ُوَعأذ ِب ٌَٕظ ِب َِ ، َأ ْٔ َع َٔ ، َأٔبٗ ِّ َع ُْ َصٖمٜ الٍٖٔب ْٔ الٖم ِٗ  ، ََٔضٖمَي َعَم

َِ: "  َقاَه ْٔ اِلَشِىُد ":  َؾَكاَه َطَعاّوا َأَكَن َو ْٔ ََِرا َأِطَعَىٍٔ٘ اٖلٔرٙ لٖم ٍٗٔ َِ ََٔزَشَق ِٗٔس ٔو  َغ

ِٕٕه ٕٚ َٔال ٔوِّ٘ َس ٖٕ ُْ َغَؿَس  “ ُق ُْ الٖم ًَ َوا َل َِ َتَكٖد ْٔ ٔو ٌِٔب  .َذ

 (ٔصششْ األلباٌ٘ --4023 احلدٖحضٍَ أب٘ دأد, زقي )

భాజ్ తన్ అనస్ రహమ  తాండుర దావమహ ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఫోజనాం భుగ ాంచిన 
ద (ఈదఆ) ఙదఴాండు. ‚అల్’సాంద యౌలాల ఴిలాల జీ అత్’అభతూ 
హజఞ, ఴ యజకతూఴి, తన్ గ ైమ  సవ్’యౌన్  తతూూ రహలా 
కఴవతిన్‛ (షభషి సిో తరభులు ననూ తితుాంచిన అలాల ఔు 
ఙెాందన, నా ఏ యధబ ైన ఔాల, ఎలాాంటి వకూి లేఔుాండానే ఆమన 
నాఔు రసహదిాంఙాడె). 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 4023, అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 

ఈ సదీష యొఔక ఉలేల కఔులు:  
అఫూ అమూబ్న అనాసమమ (యదిమలాల సృ అన్’సృ): కాయౌద్ తన్ 
జ ైద్ తన్ ఔయ్బ్న,  అఫూ అమూైబ్న అనాసమమ యదిమలాల సృ 
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అన్’సృ ేయుతో అాందమ కీ షమ చితేలు, యయు భదీనాలోతు 
రకాైత తెఖ కజరజ్ ఔు ఙెాందినరహయు, ఫద్ర, ఊసద్ భమ ము 
ఇతయ రకాైత ముదాు లలో యయు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాంఔు తోడెగహ నడుఙాయు. గొృ షసనశ్లలులు, దెైఴభాయాాంలో 
మ వభిఔు, తోృ మహటాతుకూ ఎాంతో ఇశటడేరహయు. రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు భకహక నాండు భదీనా ఴలష ర యలనుృడె 
యమ  ఖాసాంలోనే తురహషభునాూయు. భళిదె నఫయ భమ ము రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఖాస తుమహేణాం ఴయఔు రఴఔిరహయు యమ  
ఴదీనే ఫషఙేఱహయు. 
యమ  దావమహ తోతిాం 155 సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ. 
మజీద్ తన్ భుఆయమా రహమ  షభక్షాంలో జమ గ న 
ఔుషి ాంతేతుమా(ఇసహి ాంఫుల్(టమమక)) ముదీాం జయుఖుతేనూ 
షభమాంలో యయు భయణిాంఙాయు, ద మజీద్’ తన్ భుఆయమా 
రహయు యమ  జనాజఞ నభాజు ఙదియాంఙాయు,ద ఔుషి ాంతేతుమా 
యొఔక కోటలో కననాం ఙేమఫడాడ యు. 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. మ యబరబ ైన భమ ము సలాల్ ఆహయాం అలాల  యొఔక గొృ 
అనఖసిాం భమ ము ఴయాం. కహఴున రతి భుళలభు అలాల  యొఔక 
ఇట ఴాంటి స ఫాగహైలు భమ ము అనఖహిల ై  అతతుకూ షి తేలు 
భమ ము ఔాతజాతలు తెలుుకోరహయౌ. 
2. అలాల  రసహదిాంచిన ఈ అనఖహిల యలుఴన అనబూతి 
ఙెాందడాం ఔడా ఆమహధనలో ఫాఖబే. 

3. తన షాలటఔయి భమ ము తృో శఔుడెైన ఆ అలలహ్'న ఖుమ ిాంఙడాం, 

అతన రసహదిాంచిన అనఖిహల ై ఔాతజాత తెలుుకోఴడాం రతి 

భుళలభుఔు తృతుషమ . 
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11-  َِ ِ٘ َذزٍّ َع َِٕه اهلٔل َأٔب ُٖ َزُض ًٔ َأِؾَطُن؟ َقاَه: "َوا  ، َأ ٙٗ اِلَكاَل ُض٠َٔن: َأ

ََٔبٔشِى َُ اهلٔل  ٓٔ:  ُضِبَشا ِٔ ٔلٔعَبأد ْٔ َأ ٓٔ".اِصَطَؿٜ اهلُل ٔلَىالَٟٔكٔت  ٔد

 (, (.6234) - 81)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫూజర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ తు ఇలా అడఖడాం జమ గ ాంది : 
రహకాైలలో ఏ రహకైాం ఉతిభబ ైనది?(దాతుకూ) రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా షభాధానతఙాుయు: ‚అలాల  తన 
దెైఴదఽతల కోషాం లేదా తన దాషలకోషాం (ఈ దాలన) 
ఎాంఙఔునాూడె(అయ) ‚షబ్న’హనలాల ఴి ఴతసాందిఴి‛ (అలాల హ్  
యభయతరే డె(అతుూ యకహల ఫలఴీనతలఔు అతీతేడె), షయవ 
షి తేలు ఆమనక ేఙెాందతాభ.) 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 84-(2731)). 
ఈ సదీష ఉలేల కఔుతు మ ఙమాం: 
అఫూజర్ఫ జునీ బ్న తన్  జునాదాహ్ అల్ గ తౄహమమ యదిమలాల సృ అన్
’సృ  రభుక షహతెలలో ఔయు, ఎాంతో దమా ఖుణాం ఔయౌగ న 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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రహయు, తన దఖాయునూ ధనానూాంతా దానాం ఙేళేళేరహయు, భదీనాలో 
భుఫ్ి గహ ఉాండు ధయేషాందేహలఔు షభాధానాలు, పతావలు 
ఇఙేురహయు. యమ  నాండు 281 సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడు ఉనాూభ. 
షహాం(అృటలల  ళమ మా భమ ము దాతు ఙట ట ఔకల దేఱహలు ఔయౌ 
ఔ దేవాంగహ ఉాండేది) దేఱహతుకూ ఴలష ర యల అఔకడ యఫాి  ( భదీనా 
నాండు మ మాద్’ఔు ఴఙేు భాయాాంలో ఴాంద కూలో తొటయల తయురహత 
ఈ తృహర ాంతాం ఉాంద)ిఅనే రదేవాంలో తురహషభునాూయు. ఴిజీర వకాం 
31 లేదా 32 లో అఔకడే భయణిాంఙాయు, అఫుీ లాల  తన్ భషఽద్ 
(యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు యమ  జనాజఞ నభాజు  ఙదిరహయు. 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. "షఫానలాల ఴి రహతహాందిఴీ" ఈ రహకైాం దావమహ అలాల హ్ 
యొఔక యతరత భమ ము షి తి యొఔక తృహర భుకైతన 
తెలుఫడునది. 
2. దెైఴషేయణలో భనషస ఎాంతో షాంతాి  భమ ము భానళఔ 
తాితు తృ ాందతేాంది. 
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3. ఎఔుకఴ దైెఴ షేయణ ఈ రహకైాం దావమహ  ఙేమాలతు 

తోృర తసఴిాంఙఫడునది.  

َِٕه اهلٔل  -11 ُٖ َزُض َّا َأ ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا َِٗظ  َع َِ َعٔىَن َعَىاّل َل َقاَه: "َو

َٕ َزدٌّ". ُّ ٌَا َؾ ْٔ َأِوُس ِٗ  َعَم

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 4248) -48زقي احلدٖح )صشٗح وطمي, 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.6202

 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
భుసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు: 
బేభు ఆదేశిాంఙతు రహటి(తభనతాభు ఔయౌృాంఙకొనూ) ై 
ఎఴమ ైతే అభలు ఙేసహి డో  అది తియషకమ ాంఙఫడెతేాంది. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 18-(1718), షఴీ ఫుకామ  
సదీష న ాంఫయు 2697, ఈ సదీషలోతు దాలు భుళల ాంలోతుయ). 
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ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ధయేాంలో కొతి తృో ఔడలన షాలటాంఙడాం అనేది భాయాబరశటతఔు 
దామ  తీషి ాంది, ఇట ఴాంటి రహటికూ ఇసహల ాం ధయేాంలో ఎట ఴాంటి 
ఆసహకయాం లేద. 
2. షాలటఔయి అభన అలాల హ్ యొఔక కమహన్ భమ ము రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  సదీషల ై  ఠ శటాంగహ ఉాండాయౌ, 
తభ ఇషహట నసహయాంగహ ధయేాంలో  కొతితోృ ఔడలు తీషఔుమహఔుాండా ఈ 
కమహన్ భమ ము సదీషలో ఉనూట ట గహనే అభలు ఙేమాలతు ఈ 
సదీష నొకూక ఙెఫుతేనూది.  
3. ధమహేతుకూ షాంఫాంధాం లేతు కొతి తోృ ఔడలలో తుభఖూభభ 
ఉాండడాం అనేది భాయాబరశటతవాం తృ భమేతొకహద.  
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12- َِ ٌَٕظ، َع َُ َقاَه َأ ٞٔ َأِكَجُس َكا ِّ ُدَعا ُّٖي  "   ٔضمي عمْٗ اهلل صمٜ الٍٖٔب  الٖم

ٍَا ٍَا َزٖب َٗا ٔؾ٘ آٔت ٌِ ّٛ، الٗد ٚٔ َٔٔؾ٘ َسَطٍَ ّٛ، اآلٔخَس ٍَا َسَطٍَ  (.201البكسٚ: )  .  "  الٍٖأز َعَراَب َٔٔق

 -23, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 6389)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.2688)

 

అనస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
భుసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఈ దఆ 
ఎఔుకఴగహ ఙేషఽి  ఉాండేరహయు:  ‚అలాల సృభే యఫనా  ఆతినా  
పదీ తుమా  సషనతన్’  ఴపల్ ఆఖయతి హషాంతాన్’  ఴఖనా  
అజఞఫనాూర్ఫ‛ (‚రబూ భాఔు రాంఙాంలోనఽ బేలున 
రసహదిాంఙ, యలోఔాంలో ఔడా బేలున నొషఖు, నయకహగ ూ 
నాండు భాఔు యభుకూి నొషఖు‛) (2-201). 
(షఴీహ్ ఫుకామ  సదీష న ాంఫయు 6389, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు23-(2688), ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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సదీషన ఉలేల ఖాంచిన రహమ  మ ఙమభు: 
అఫూ సాంజఞ అనస్ తన్ భాయౌక్ అల్ అనాసమ  యదిమలాల సృ 
అన్’సృ: ఈ షహతె(యదిమలాల సృ అన్’సృ)  రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ళేఴఔులుగహ ఉాండేరహయు, ఴిజీర వఔాం 
ూయవాం ది షాంఴతసమహలఔు భదీనా టటణాంలో జతుేాంఙాయు, 
చినూ ఴమషసలోనే ఇసహల ాం ళవఔమ ాంచి రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం ళేఴఔుడుగహ  రహయు (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) ఖతిాంఙే 
ఴయఔు  దేళితృహట  ఆమన ఙెాంతనే ఉనాూయు, ఆ తయురహత 
డభాషకస్’ఔు ర యితోృ మాయు భయలా అఔకడనాంచి ఫసహర లో 
తురహషభునాూయు. యయు 2286 సదీషలన ఉల ల ఖాంఙాయు. 
నఽమేళైి దాటిన ఴమషలో  ఫసహర లో ఴిజీర వఔాం 93 లో తన 
120ఴ భేట  భయణిాంఙాయు. 
 
 
 
 
 



    33   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఇసహల ాం ధయేాం ఇసయలోకహలలో ఱహాంతి, స ఫాగహైలన అాందిాంఙే 
ధయేాం.  షత్రఴయిన, ధయే తుమభాలు, యఱహవసహతుకూ షాంఫాందిాంచి 
షమ ైన జఞా నాం ఔయౌగ నరహడే దీతు నాండు రయోజనాం తృ ాందఖలడె. 

2. అతుూయకహల యఫాలఔు ఈ దఆ ఴమ ిషి ాంది. ఇసహల ాం దావమహ 

తులేదిాంచిన అాంఱహల నాండు భమ ము షాందేహషృద 

యశమాలనాండు తభనతాభు కహతృహడెకోఴడాతుకూ ఈ దఆ 

ఎాంతో ఉముఔిబ ైనది. 

 

  



    34   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

13-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض ْٔ  َأ َقاَه: "َأَسبُٓ اِلٔباَلٔد ٔإَلٜ المَٓ

َّا". َٕاُق ْٔ َأِض ََٔأِبَػُض اِلٔباَلٔد ٔإَلٜ المَٓ َِا،   َوَطأدُد

 (, (.224)- 688)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚భళదలు 
అలాల ఔు అతైాంత ఇశటబ ైన తృహర ాంతాలు,(దాతుకూ యయుదుాంగహ) ఫజఞయుల  
అతైాంత అభశటబ ైన తృహర ాంతాలు‛  
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు: 288- (671)). 
సదీషన ఉలేల ఖాంచిన రహమ  మ ఙమభు  : 
ఈ సదీషన ఉలేల ఖాంచిన షహతె అషలు ేయు అఫుీ యిహేన్ తన్ 
షఖ్ర్ అదౌీ ళ అల్ మభాతూ.  రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం. ఈ 
షహతెతు ‚యౌలఖలరహడె‛ అతు  భుదీ  ేయుతో షాంఫోదిాంఙేరహయు, 

ఎాందఔాంటే ఆమన (యదిమలాల సృ అన్’సృ) ఎుృడె కాయ 
దొమ కూనా తన  ాంుడె యౌలతో ఆడెఔుాంటృ ఉాండేరహయు (అయతె 
ఫాశలో యౌలతు ‘ఴియహి్’ అతు ఔడా అాంటాయు). యయు 
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(యదిమలాల సృ అన్’సృ) గొమ లిన కహఙేరహయు. క ైఫర్ఫ ముధాం 
గ యౌచిన ఴిజీర వఔభు 7 న ఇసహల ాం ళవఔమ ాంఙాయు, తదనాంతయాం 
నాలుఖు షాంఴతసమహలు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాం రహమ  
ఙెాంతనే  ఉనాూయు. రహయు (రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) 
ఎఔకడెాంటే ఆమన ఔడా అఔకడ ేఉాండేరహయు.  రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం  రఴఙనాలన నేయుుకోఴడాంలో అతతబ ైన 
ఆషకూితు ఔయౌగ  ఉాండేరహయు, ఈ యధాంగహ రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴిఴషలల ాం రహమ  నాండు  ఙాలా సదీషలన ఔాంఠషిభు 
ఙేషఔునాూయు, ఔభిాంగహ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాం రహమ  
అనఙయులోల  అాందమ ఔాంటే ఎఔుకఴగహ సదీషల  ఉలేల కఔుతుగహ 
ఎదిగ న ర ైనాం ఆమనది. అతైధిఔాంగహ  5374 ఉలేల కనాలు 
యమ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) ేయున ఉనాూభ, దీతుకూ తోడఽ 
భదీనా టటణాంలోతు ాండుతేలలో ఔమ గహ ేయుగహాంఙాయు, ఴిజీర 
వఔభు 57 లో తనఴు ఙాయౌాంచిన  ద  జనూతేల్ ఫఖీలో 
కననాం ఙేమఫడాడ యు. 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. భళదలనేయ దెైఴషేయణ ఙేళే రదేఱహలు, ఈ దెైఴషేయణలో 
ఐద ూటల  నభాజులు అతైాంత భుకైబ ైనయ. 
2. దెైఴ ఖాహల ైన భళదలు ఎలలుృడఽ మ యబరతన భమ ము 
షరహషనలు ఔయౌగ ఉాండటేట ల  ఏమహృట ల  ఙేషకోరహయౌ. 

3. సహధాయణాంగహ ఫజఞయు అనేద ిభాంచి రదేవాం కహద, ఙాలా 
షాంధామహెలలో అఔకడ అన తైిఔ నలు, మోసహలు, అఫదాు లు ఴాంటయి 

షయవసహధాయణాంగహ నడెషి ాంటాభ. 
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َِ أٌظ -14 ٖ٘  َع ٍٖٔب ُٖ ال ُٔ,   أ ََ اِلُذٍُٕ ُّٖي ٔإِّ٘ َأُعُٕذ ٔبَك ٔو ُِٕه: "الٖم َُٖك  َُ َكا

."ًٔ َٔ َض١ِّٔ اأَلِضَكا َٔاِلَبَسٔص،   ،ًٔ  َٔاِلُذَرا

, 4001, ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 0103)ضٍَ الٍطاٟ٘, زقي احلدٖح 

 ٔالمؿظ لمٍطاٟ٘, ٔصششْ األلباٌ٘(.

అనస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ)  రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు  ఇలా రేడెకొనేరహయు:  ‚చిు, 
ఔుశేట , ఫొ యౌల ఴాంటి రహైధలతో తృహట  ఇతయ ఙెడడ  రహైధల నాండు 
ఒ అలాల హ్  నేన తూ వయణు రేడెఔుాంట నాూన‛ 
(షనన్ నసహభ, సదీష న ాంఫయు 5493, షనన్ 
అఫూదాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 1554, ఈ సదీషలోతు దాలు 
నసహభలోతుయ, అలాల భా నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
రహైధల నాండు అలాల  యొఔక వయణు రేడెకోఴడాం 
1. భతుల జీయతాతుకూ ఎాంతో నశటాం ఔయౌగ ాంఙే తీఴరబ ైన 
రహైధలనాండు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాం రహయు వయణు 
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ర డెఔునాూయు, రహైధల నాండు కహతృహడెకోఴడాతుకూ ఎలలుృడఽ 
భనాం అలాల హ్’న వయణు రేడెఔుాంటృ ఉాండాయౌ. 
2. ఆమోఖైాం అనేది భహ ఫాఖైాం, దీతుతు కహతృహడెకోఴడాం రతి 
భుళల ాం యొఔక ఫాధైత. ఎాందఔాంటే ఆమోగహైతుూ తోృ గొట ట ఔుాంటే 
భతుల తన ఫాధైతలన షఔభిాంగహ తుయవమ ిాంఙలేడె, అలాల  
భమ ము దాషల సఔుకలన కహతృహడెకోలేడె. 

3. ఆమోగహైతుూ కహతృహడెకోఴడాం యశమాంలో షాలటఔయి అభన అలాల  

ఙేళన తుమభాలన గౌయయాంఙాయౌ, ఆమోఖై తుమభాలన 

తృహఠ ాంఙాయౌ, రహటితు  కహలమహళ జీయతాలఔు నశటాం 

ఔయౌగ ాంఙకోఔడద. 
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15-  َٚ ِ٘ َقَتاَد َِ َأب ٖ٘ َع ُٖ الٍٖٔب ِ٘ َأِسَتٔطُب َعَمٜ  , َأ ِّ َٛ، ٔإ ًٔ َعَسَؾ ِٕ َٖ  ًُ َٗا َقاَه: "ٔص

ِ٘ َبِعَدٓ". َٛ اٖلٔت َٔالٖطٍَ  ُْ ِ٘ َقِبَم َٛ اٖلٔت ُِ َُٖكؿَِّس الٖطٍَ ْٔ َأ  الٖم

ٔصشٗح وطمي, دصٞ وَ زقي احلدٖح , 210)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

لمرتورٙ, َٔقاَه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح:  (, ٔالمؿظ4426) -402

 (. ٔصششْ األلباٌ٘بأٌْ سدٖح سطَ, 

 

అఫూఔతాదా (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు: ‚అయతౄహ మోజు 
ఉరహసహతుకూ ఫదలుగహ అలాల హ్ ఖత ఔ షాంఴతసయాం భమ ము 
ఴఙేు ఔ షాంఴతసయాం మ ాండె షాంఴతసమహల తృహతృహయౌూ భతుూసహి డతు 
నానభేఔాం". 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 749,షఴీహ్ భుళల ాం 196-
(1162), ఈ సదీషలోతు దాలు తిమమేజీలోతుయ,ఇభామ్ తిమ ేజీ 
ఈ సదీష ఖుమ ాంచి  సషన్ అతు తెయౌతృహయు, ఇభామ్ నాళయుదీీన్ 
అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ సదీష యొఔక ఉలేల కఔులు : 
అఫూ ఔతాదా తన్ యతె  అల్‘అనాసమమ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) 
రహయు రభుక షహతెలలో ఔయు. రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం భమ ము భుళలభులతో ఔలళ ఙాలా ముదాు లలో 
తృహలగా నాూయు, రమాణ షాందయెాంలో రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహమ కూ భుకై  యక్షఔులుగహ ఉాండేరహయు. 
భర్ఫ తన్ కతాి బ్న (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు యమ తు తౄహయస్ 
దేవాం ై ముదాీ తుకూ  ర యళి ళ ైనైాంలో  ాంాంఙాయు, యయు ఆ దేవ 
మహజున షవమాంగహ  తన ఙేతేలతో అాంతతోాందిాంఙాయు. 
యయు భయణిాంచిన తామమఔు యశమాంలో యతేనూ రహకాైలు 
ఉనాూభ. ఴిజీర వకాం 38 లో ఙతుతోృ మాయతు కొాందయాంటే ఴిజీర 54 
లో ఙతుతోృ మాయతు భమ కొాందయు అనాూయు. 
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ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
అయతౄహ మోజు యొఔక తృహర భుకైత 
1. ఈ మోజున ఉరహషభుాండాలతు సజ్’లో తృహలగా నతురహమ తు 
తోృర తసఴిాంఙఫడెతేనూది. 
2.  ఈ సదీషలో రసహి యాంచిన తృహతృహలు అనగహ చినూ తృహతృహలు 
భాతరబే. ఎాందఔాంటే  దీ తృహతృహలు ఎాంతో రఱహుతాి ాంతో 
రేడెఔుాంటే తృ క్షతాంఫడఴు. 
3. ుణైకహమహైలు అలాల  ఴదీ భతుల యొఔక సహి భతు 
 ాంఙతాభ. 
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16-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأٔب ٖ٘  َع ٍٖٔب ًَ َقاَه: َضٔىِعُت ال ِٕ َٖ ًُ َأَسُدُكِي  ِٕ ، َُٖكُٕه: "اَل َُٖص

ِٔ َبِعَدُٓ" ُْ, َأ ِٕوا َقِبَم َٖ ٛٔ, إاٖل   . اِلُذُىَع

 -412  , ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح4080)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.4411)
 

అఫూ సృమ ైమహ యదిమలాల సృ అన్’సృ రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
భుసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: 
తొలో ఎఴయౄ ఔడా యఔిరహయాం మోజున ఉరహషాం ఉాండఔాండు, 
(యఔరిహమహతుకూ )ఔ మోజు భుాంద లేదా తయురహత ఉాండాండు. 
(షఴీహ్ ఫుకామ  సదీష న ాంఫయు 1985, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 147-(1144), ఈ సదీషలోతు రహకైలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
కేఴలాం యఔరిహయాం మోజు భాతరబే ఉరహషాం ఉాండడాం షభాంజషాం 
కహద. 
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1. అమాైబే తెజ్ (తృ యణత 13,14,15 న ఉాండే ఉరహసహలు) 
భమ ము ఇతయ నపల్(ఐచిిఔ)  ఉరహసహలు ఉాంట నూ 
షభమాంలో భధైలో యఔరిహయాం ఴషి ాంటే తృ రతేైకూాంచి 
యఔరిహయబే ఉరహషాం ఉాండడాతుూ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం  రహయు రహమ ాంఙాయు. 
2. జుభా మోజు దెైఴనాభషేయణాం, ఆమహధన, రేడెకోలు ఙేషఔునే 
మోజు కహఫటిట  ఈ మోజున రతేైఔాంగహ ఉరహషాం ఉాండఔడద. 
3. జుభా మోజున ఫమట కహయైఔభిాలన తవయగహ యయతాంఙకొతు 
ఆమహధనకోషాం భళదఔు మహరహయౌ. 
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17-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ُِٕه اهلٔل َع َٕإت ُوِطَتَذاَباْت اَل , َقاَه: َقاَه َزُض : "َثالُخ َدَع

 ُٚ َٕ ََٔدِع ُٚ اِلُىَطأؾٔس,  َٕ ََٔدِع  ,ًٔ ِٕ ُٚ اِلَىِظُم َٕ َٖ : َدِع ّٔ ِٗ ٓٔ ".َغٖك ٔؾ ََٔلٔد َٕألٔد َعَمٜ   اِل

 , 4032ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح , 4050ٔ)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

لمرتورٙ, َقاَه اإلواً الرتورٙ: , ٔالمؿظ 3826ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح ٔ

 ِرا سدٖح سطَ, ٔسطٍْ األلباٌ٘(.

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు:  భూడె 
యకహల రేడెకోళైి తృఔుాండా ళవఔమ ాంఫడతాభ, అాందలో 
ఎట ఴాంటి అనభానాం లేద(అయ): ‚డుతేతు ఱహాం(రేడెకోలు), 
రమాణిఔుడు రేడెకోలు భమ ము తాండుర తన షాంతానాం కోషాం ఙేళే 
రేడెకోలు‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 1905, భమ ము షనన్ అఫూ 
దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు1536. షనన్  ఇఫనూభాజఞ, సదీష 
న ాంఫయు,3862. ఈ సదీషలోతు దాలు తిమమేజీలోతుయ, ఇభామ్ 
తిమ ేజీ రహయు ఈ సదీష ఖుమ ాంచి సషన్ అతు తెయౌతృహయు, అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. డుతేతు ఆఔాిందన(భజూల మ్’కూ ఫదీ రహ): డుతేడె యఱహవళ 
అభనా అయఱహవళ(కహపర్ఫ) అభనా షమే అలాల హ్ అతతు క్షాంలో 
ఉాంటాడె, అతతు ఆఔాిందనన ఆలకూసహి డె, ళవఔమ సహి డె. 
అనాైమాంగహ ఎఴమ  ైనా దౌయినాైతుూ, అతాైఙామహతుూ అలాల  
షఴిాంఙడె. 
2. రమాణిఔుతు రేడెకోలు: రమాణిఔుతు రేడెకోలున అలాల  
ళవఔమ సహి డె, కహఴున రమాణాంలో ఉనూుృడె ఈ  అఴకహఱహతుూ 
షదివతుయోఖాం ఙేషకోరహయౌ. అభతే రమాణిఔుడె తన 
రమాణాంలో దెైరహదేఱహలన తృహఠ ాంఙాయౌ, ధయేయయుదు  కహమహైలు 
ఙేమఔడద, అుృడే అతతు దఆ ళవఔమ ాంఙఫడెతేాంది. ఉభా్ 
భమ ము సజ్  లాాంటి దెైఴభాయాాంలో ఙేళే రమాణాంలో అలాల  తొ 
రేడెకోలున ళవఔమ ాంఙే అఴకహవాం ఙాలా ఎఔుకఴగహ ఉాంట ాంది. 
3. ఔ తాండుర తన ఔుభాయుతు కోషాం ఙేళే రేడెకోలు(దఆ)న  
అలాల  ళవఔమ సహి డె. ఎాందఔాంటే తాండురకూ తన ఔుభాయుడు ై ఉాండే 
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ేరభ, దమ, ఔయుణ కహయణాంగహ భనషస లోతేలోల నాండు ఆ దఆ 
ఴషి ాంది కహఫటిట  అలాల  దాతుతు ళవఔమ సహి డె, ఇాందలో భమో 
యశమబేభాంటే ఏదెైనా రతిఔల మ ళితేలోల  తాండుర తన 
కొడెఔుఔు ఴైతిమేఔాంగహ ఱహనామహు లు  టటఔడద, ఎాందఔాంటే 
ఇలాాంటియ త ాందయగహ ళవఔమ ాంఫడే అఴకహవాం ఉాంది. 
4. తాండుర రేడెకోలున అలాల  ళవఔమ ాంచినటేల  ఔుభాయుతు 
రేడెకోలున ఔడా అలాల  ళవఔమ సహి డె. కహఴున ఔుభాయుడె 
ఔడా తన తాండురకోషాం దఆ ఙేమాయౌ. 
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18-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ُِٕه اهلٔل  َع ِّٕزا, َقاَه: َقاَه َزُض َِٕتُكِي ُقُب ُٗ ِٕا ُب : "اَل َتِذَعُم

ِٕا ٍُِتِي". َٔاَل َتِذَعُم ُِٗح ُك ِ٘ َس ٍٔ ُٖ َصاَلَتُكِي َتِبُمُػ ٖ٘؛ َؾٔإ ِٕا َعَم ََٔصٗم ِّٗدا،  ِٙ ٔع  َقِبٔس

 (.ٔصششْ األلباٌ٘, 6516)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: తొ ఇళలన 
షభాధలుగహ భాయుఔాండు, నా షభాధి దఖాయ రేడెఔలన, 
ఉతసరహలన జయఔాండు. (అభతే)నాఔు  దయౄద్’(దీర నలు) 
ాంాండు, తొమ ఔకడెనాూ అది నా ఴదీఔు ఙేయుఫడెతేాంది. 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 2042, ఇభామ్ 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఓనూతైాంలో అతివయోకూికూ 
తృహలృడఔడద. 
2.ఇాంటలల  నపల్ నభాజులు, దెైఴషేయణ, దఆ భమ ము కమహన్ 
తృహమహమణాం ఴాంటియ ఙేషి ాండాయౌ, ఇళైి అనేయ ఆమహధనాయాంగహ 
తుమమిఴ, తుమహేనశై వేఱహనాలుగహ తలాంఙఔడద. 
3. రఴఔి భసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  రహమ  షభాధి 
షాందయశనన ఔ రేడెఔలా ఙేమడాతుూ తురహమ ాంఙఫడుాంది, ఈ 
యశమాంలో  ఆజఞా నలు సదీ లు దాటడాం అనేది రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  ఆదేఱహలఔు యయుదుభనడాంలో 
ఎట ఴాంటి అనభానాం లేద. 
4. రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  షభాధితు లేదా 
ఇతయుల షభాధలన దాందమ శాంఙడాతుఔతు రతేైఔాంగహ రమాణాం 
ఔటిట   ర ళలడాతుూ రహమ ాంఙఫడుాంది, ఎాందఔాంటే ఇలా ఙేమడాం ఔడా 
షభాధితు రేడెఔ రదేవాంగహ ఙేమడాం కూాందే ఴషి ాంది. 
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5. రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  ై ేరభ, గౌయఴాం, అతేభానాం 
తుాండున భనషసతో భనషఽౄమ ిగహ దయౄద్(రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం  ై  దెైఴకహయుణైాం ఔుయరహలతు ఙేళే దఆ) 
ాంాంఙడాం రతి భుళల ాం యొఔక యధి.  

ْٔ بَ وطعٕد  -19 َِ َعِبٔد الٖم ٖ٘  َع ٍٖٔب ُٖ أغٖد الٍٖأع  َقاَه: َضٔىِعُت ال ُِٕه: "إ َُٖك

."َُ ِٔ ُِّٕز ٛٔ: َاِلُىَص َٗاَو ًَ اِلٔك ِٕ َٖ ٍَِد اهلٔل    َعَراّبا ٔع

 - 08, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 0005)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.6450)

 

అఫుీ లాల  ఇబ్నూ భస్’ఊడ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ)  రహమ  
ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా 
ఙెృడాతుూ నేన ఆలకూాంఙాన : ‚ చితరా లన భలఙేరహయు 
రళమదినాన అతైాంత ఔఠ న శిక్షన అనబయసహి యు‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామ  సదీష న ాంఫయు 5950, భమ ము షఴీహ్  
భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 98-(2109), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
అనఴషయాంగహ చితీరఔయణ ఙేమడాం తులదీాం. 
1. తృహర ణులన చితీరఔమ ాంఙడాం ఇసహల ాంలో తులదీభతు ఈ సదీష 
దావమహ తెలుషి నూది. 
2. తృహర ణుల చితీరఔయణన ఈ సదీషలో తీఴరాంగహ రహమ ాంఙఫడుాంది, 
ఎాందఔాంటే ఇాందలో అలాల  యొఔక షాలట  యొఔక  రతియౄాం 
ఙేళనటలఴుతేాంది, అాంతే కహఔుాండా ఈ చితరా లే ఫసృదెైరహమహధన 
ుట ట ఔఔు కహయకహలు  ఔడా అభేై అఴకహవాం ఉాంది. 
3. ఆమహధన కోషాం చితరా లన, రతిభలన తమాయు ఙేళే 
రహమ కోషాం భాతరబే ఈ సదీషలో ఴ ఙుమ ాంఙఫడునదతు కొాందమ  
అతేతృహర మాం. కహతూ యటికూ దఽయాంగహ ఉాండడబే ఉతిభాం.  
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21-  ِّ ِٔٔم َٛ اِلَبا ِ٘ ُأَواَو َِ َأٔب َِٕه اهلٔل َع ُِٕه: َضٔىِعُت َزُض َُٖك  ,  ٔٛ ِ٘ َسٖذ َِٖدُطُب ٔؾ

ِٔا  ََٔأٗد َِّسُكِي,  ِٕا َغ ُِٕو َُٔص ِٕا َخِىَطُكِي,  ََٔصٗم ِٕا اهلَل َزٖبُكِي,  ََٕدأع؛ َؾَكاَه: "اٖتُك اِل

َٛ َزبُِّكِي". ِٕا َدٍٖ ِٕا َذا َأِؤسُكِي، َتِدُخُم ََٔأٔطُٗع َٕألُكِي,  َٚ َأِو  َشَكا

ً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح: بأٌْ , َقاَه اإلوا242)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 (.ٔصششْ األلباٌ٘سطَ صشٗح, 
అఫూ ఉభాభా అల్’ఫాఴియ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  
ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రషాంగ ాంఙేటుృడె 
నేన ఆలకూాంఙాన, రహయు (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) ఇలా 
ఉదేశిాంఙాయు: ‚తొ రబుఴుఔు బమడాండు, తొ ఐద ూటల  
నభాజులు ఆఙమ ాంఙాండు, తొ (యభదాన్) న లలో ఉరహసహలు 
ఉాండాండు, తొ ధనాం నాండు జకహతే (యధి దానాం) ఇఴవాండు, (తొ 
 ై తుమతాంఫడడ) తొ  ైరహమ కూ యధేములుగహ ఉాండాండు, (ఇలా 
ఙేమడాం దావమహ) తొయు షవయాాంలో రరేశిసహి యు‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 616 ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు ఈ 
సదీష ఖుమ ాంచి సషన్, షఴీహ్  అతు తెయౌతృహయు, నాళయుదీీన్ 
అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. దెైఴతైతి, అభదూటల  నభాజు, యభజఞన్ ఉరహసహలు, 
జకహత్ భమ ము దెైఴయధేమతలు షవయాాంలో రరేశిాంఙడాతుకూ 
భామహా లు భమ ము కహయకహలు. 
2. అతుూ యకహల ఙెడెలనాండు తభన తాభు కహతృహడెఔుాంటృ 
ధయేాం ర ైు, షద్’కహమహైల ర ైు కొనసహఖడాతుూ  తకహవ(దెైఴ 
తైతి)అాంటాయు. 
3. భుళల ాం ఉభేత్   ై తుమతతేల ైన కయ్తౄహలు, మహజులు, 
ధయేతుశఠ  ఔయౌగ న ఇసహల తొమ ాండుతేలఔు (ఉలభా- ఏ-
సహయౌఴీన్) యధేములుగహ ఉాండాయౌ.  
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ِٕٕد  -21 َٔ َوِطُع َِ َعِبٔد اهلٔل ِب ُِٕه اهلٔل   َع َِٗظ َأَسْد َأَسٖب َقاَه:  َقاَه َزُض :  َل

 َِ ََٗس ٔو َِٗظ َأَسْد َأِغ ََٔل  ،ُْ ٌَِؿَط َِ َأِدٔن َذٔلَك َوَدَح  ََ اهلٔل، ٔو ْٔ اِلَىِدُح ٔو ِٗ َِ ٔإَل اهلٔل، ٔو

َٕأسَؼ". ًَ اِلَؿ  َأِدٔن َذٔلَك َسٖس

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 6225) -36)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.0665

 ‚అలాల ఔు అతతు షి తితు  తాంచి ఇశటబ ైనది భమ దీ లేద, ఈ 
కహయణాంగహనే అలాల  తనఔుతానే షి తిాంఙఔునాూడె, అలాల  ఔనాూ 
ఎఔుకఴ సహవతేభానాం ఔలరహమ ఴయౄ లేయౄ అాందఴలలనే 
ఴేమబ ైన నలన అతడె తులేదిాంఙాడె‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం , సదీష న ాంఫయు 32-(2760), షఴీహ్ 
ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 5220, ఈ సదీషలోతు దాలు భుళల ాం 
లోతుయ) 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. యధేమత, ఆమహధన, షేయణన ఇశటడునటేల  అలాల హ్ తనన 
షి తిాంఙడాతుూ, ఔాతజాతలు తెలుుకోఴడాతుూ ఔడా 
ఇశటడతాడె, అాందఴలల  ఔ యఱహవళ యధేమత, ఆమహధనలతో 
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తృహట  అలాల న ఎఔుకఴగహ షి తిాంఙాయౌ దీతుఴలల  షాలటఔయితో 
షాంఫాందభు భమ ాంత ఫలడు  జీయతాం భమ ాంత యబరదాంగహ 
భాయుతేాంది. 
2. భన షి తి ఴలల  అలాల ఔు ఎట ఴాంటి లాబాం జయఖద, భనకే 
దాతు రయోజనాం ఙేఔయుతేాంది, అతతు షాంతేశటతతో జీయతాం 
ఎలలరేళలా షనాేయాాంలో నడెషి ాంది.  

َٔ الٍٖيبِّ  -22 َُّىا َع ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٔ ُعَىَس َزٔض َِ َعِبٔد اهلٔل ِب َٖٔبِع  َع َقاَه: "اَل 

ٛٔ َبِعٕض". َٔاَل َِٖدُطِب َبِعُطُكِي َعَمٜ ٔخِطَب ِٗٔع َبِعٕض,   َبِعُطُكِي َعَمٜ َب

(, (, ٔصشٗح البدازٙ, زقي 4146)- 10)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.0416احلدٖح 

అఫుీ లాల  తన్ ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు,  ఔ 
ఴైకూి భమో ఴైకూితో ఏబ ైనా అభేఔ లారహదేయ జయుుతేనూుడె 
అదే ఙోట భమో ఴైకూి అదే యశమాంలో భమో లారహదేయ 
జయుఔడద. అలాగే ఔ ఴైకూి ఔఙోట  యల షాంఫాందాం ాం 
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ఉనూుృడె (ఆ ఴైఴహయాం నడెషి నూుడె) ఆదేఙోట భమొఔయు 
 యలషాంఫాందాం ాంఔడద. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 49-(1412), షఴీహ్ ఫుకామ  
సదీష న ాంఫయు5142, సదీషలోతు రహకైలు భుళల ాంలోతుయ). 
రభుక షహతె అఫుీ లాల  తన్ ఉభర్ఫ తన్ కతాి బ్న యదిమలాల సృ 
అనహ :  యయు తాండురతో తృహట  చినూతనాంలోనే ఇసహల ాం ళవఔమ ాంఙాయు, 

ఴిజరత్ షభమాంలో తన తాండుర ఔాంట ే భుాంద భదీనా ఴలష 
ర యలియు, తోదటగహ కాందక్ ముదుాంలో తృహలగా నాూయు, ఆ తయురహత  
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం తృహలగా నూ రతి ముదుాంలోనఽ 
రహమ తో తృహట  ఉనాూయు, అలాగే ఈజిుట , షహాం(భధై తృహర ఙై 
దేఱహలు), ఇమహక్, ఫసహర , తౄహయస్ (ఇమహన్) లాాంటి  దీ  దీ ఇసహల ాం 
దాండమాతరలలో తృహలగా నాూయు. ఴైకూిఖతాంగహ ఎాంతో ధెైయై సహససహలు 
ఔయౌగ  ఉాండేరహయు అలాగే  రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం 
అనఙయులోల  భాంచి ధయేజఞా నాం ఔయౌగ న ఴైకూిగహ భమ ము 
యదావాంషడుగహ ఔడా భాంచి  సహి నాం ఔయౌగ  ఉాండేరహయు. యమ  దావమహ 
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2630  సదీషలు  ఉలేల ఖాంఙ ఫడాడ భ. ఆమహధనలలో, బకూిలో 
ఆదయుశలుగహ ఙెృఫడేరహయు  తన 86 ఴ ఏట ఴిజీర షకాం 73 లో 
భయణిాంఙాయు. 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఇదీయు ఴైఔుి ల భధై రహైతృహయ లారహదేయ జయుఖుతేనూుృడె 
భధైలో భమోఴైకూి అదే  లారహదేయలో జోఔైాం ఙేషకోఔడద. 
2. ఔ ఴైకూి ఔ ఙోట  యల షాంఫాందాం ాంనుృడె అదే ఙోట 
భమో ఴైకూి  యల షాంఫాందాం ాండాం తులదుాం, రతేైకూాంచి ఆ 
షాంఫాంధాం ఔుదమ తోృ భనుృడె. 
3. షభాజాంలోతు ఴైఔుి ల భధై అషఽమ, దేవశాం మహఖయౌగే 
దావమహలతూూ ఇసహల ాం భూళరేషి ాంది, ఈ  షాంసహకమహతుూ ఇసహల ాం 
తనన అనషమ ాంఙే రహమ కూ  నేయుృతేాంది. 
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َٖٔقإص  -23  ِ٘ َٔ َأٔب َِ َضِعٔد ِب َِٕه اهلٔل َع ُٖ اهلَل  , َقاَه: َضٔىِعُت َزُض ُِٕه: "إ َُٖك

."ٖ٘ ٖ٘، اِلَدٔؿ ٍٔ ٖ٘، اِلَػ  ُٖٔشٗب اِلَعِبَد الٖتٔك

 (,(.6020) -44)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

సహద్ తన్ అతె ఴకహకస్ యదిమలాల సృ అన్’సృ రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  రహయు ఇలా ళ లయషి నూుృడె 
నేన ఆలకూాంఙాన: ‚షజినత, ఆతేషాంతాి , ఏకహాంతాంలో 
దెైరహమహధనన కోయుఔునే ఴైకూి అాంట ేఅలాల ఔు ఙాలా ఇశటాం‛ 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 11-(2965)). 
ఈ సదీష ఉలేల కఔుతు ఔుల ి మ ఙమాం:  
َ .అఫూ ఇస్’హక్  సహద్ తన్ అఫూ ఴకహకస్ (యదిమలాల సృ 
అన్’సృ): యయు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  భదీనాఔు 
ఴలష(ఴిజరత్)ఔు 23 షాంఴతసమహల భుాంద భకహకలో 
జతుేాంఙాయు, తోటటతోదటగహ ఇసహల ాం ళవఔమ ాంచిన రహమ లో యయు 
ఔడా ఔయు, ఫరతిఔుాండగహనే రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం 
దావమహ షవయా యబరహయి అాందఔునూ ది భాందిలో యయుఔడా 
ఔయు. కయ్తౄహ ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు తన 
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భయణాతుకూ భుాంద తన తదమ  కయ్తౄహ కోషాం రతితృహదిాంచిన 
ఆయుఖుమ  ేయలలో యమ   యుఔడా ఔటి 
భదీనాఔు ఴలష ర యిన తయురహయు యయు ఫద్ర భమ ము ఇతయ 
ముదాు లలో తృహలగా నాూయు, యయు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం 
రహమ  తయౌల గహమ  ఫాఫాభ(స ాంత ఫాఫాభ కహద) ఔుభాయులలో 
ఔయు. అాందఔతు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం యమ తు 
భాభమైగహయౄ అతు యౌఙేరహయు. యయు ఎాంతో ధెైయై సహససహలు 
ఔయౌగ  ఉాండేరహయు, ఖుయిు షరహమమలో ఙాలా నేయృమ . ఉభర్ఫ 
యదిమలాల సృ అన్’సృ రహమ  హమాంలో గొృ ఆలోఙనాయుడుగహ 
ేయుగహాంఙాయు, అలాగే ఔతౄహ తృహర ాంతాం యొఔక ఖఴయూర్ఫ’గహ ఔడా 
ళేఴలాందిాంఙాయు. తయురహతి  కహలాంలో మేక తిిన ఔలోల లాలనాండు యయు 
దఽయాంగహ ఉనాూయు 
తోతిాం 270 సదీషలు యమ  దావమహ ఉలేల ఖాంఙఫడునయ 
భదీనాఔు  ఏడె బ ైళి దఽయాంలో ఉనూ అకీక్ అనే తృహర ాంతాంలో  
ఴిజీర వఔాం 55 లో ఖతిాంఙాయు, రహమ  ఫౌతిఔ కహమాతుూ భదీనా 
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తీషఔుఴచిు  అృటి భదీనా ఖఴయూర్ఫ భామహవన్’ తన్ సఔమ్ 
జనాజఞ నభాజు ఙదియాంచి  ఫకీఖయకద్  లో కననాం ఙేమఫడాడ యు, 
భూహజిమమన్’లలో  ఙతుతోృ భనరహమ లో యయు చిటటచిఴమ రహయు.  
ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. దెైఴతైతి, షజినత ఔయౌగ న ఴైకూితు అలాల  ఎలలరేళలా 
ఇశటడతాడె, ‘తకీ’ అనగహ ఫసృదెైరహమహధన భమ ము ఇతయ 
అతుూయకహల ఙెడెలనాండు తననతాన కహతృహడెఔుాంటృ 
షనాేయాాం ై నడుఙేరహడె. 
2. దెైరహదేఱహలఔు ఴైతిమేఔాంగహ ఉాండే ఆసహకయభునూ 
అనభానాషృద నలనాండు, తృహతృహల నాండు  దఽయాంగహ 
ఉాండాయౌ. 
3. తనఔునూాంతలో ఆతేషాంతాితో, ఔాతజాతా ఫాఴాంతో ఫరతకహయౌ, 
అతైఴషయ మ ళితి తృ త ాందయడు ఇతయుల భుాంద ఙేభ 
ఙాఔుాండా షసనాంతో, భమ ాంత ఔశటడెత సహవతేభానాంతో 
భుాందఔు సహగహయౌ.  
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24-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ِّ َع َٔ الٍٖٔب ّٛ,  , َع َٖ َُ آ ِٕ ُٔ َثاَلُث ّٚ ٔؾ٘ اِلُكِسآ َِٕز ُٖ ُض َقاَه: "ٔإ

 ,ُْ َّا؛ َسٖتٜ ُغٔؿَس َل ٓٔ اٖلٔرٙ َتَباَزَك} َغَؿَعِت ٔلَصأسٔب َٗٔد  (.1) ضٕزٚ  املمك:   "   {اِلُىِمُك ٔب

, 4155, ٔ ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 3282)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

, ٔالمؿظ البَ وادْ, َقاَه اإلواً الرتورٙ 6804ٔداوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

(ٔصششْ األلباٌ٘عَ ِرا احلدٖح: بأٌْ سدٖح سطَ,   

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  కమహనలో  
భు ైృ  ఆమతేలు ఖల ఔ షఽమహ ఉాంది, అది తన తృహమహమణాం 
ఙేళే ఴైకూితు ూమ ిగహ క్షతాంఙఫడే దాకహ అలాల  ఴదీ ళతౄహయుస 
ఙేషి ాంది. (అనగహ షఽమహ భుల్క). َ{ََاْلُمْلكََُبِيَِديََِالَِّذيَتَبَاَرك}َ  
(షనన్ ఇబ్నూ  భాజఞ సదీష న ాంఫయు 3786, షనన్ 
అఫూదాఴూద్ సదీష న ాంఫయు 1400, జఞబే తిమ ేజీ సదీష 
న ాంఫయు 2891, ఈ సదీషలోతు రహకాైలు ఇఫనూభాజఞలోతుయ. 
ఇభామ్ తిమ ేజీ  ఈ సదీష ఖుమ ాంచి సషన్ అతు తెయౌతృహయు, 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
షఽమహ భుల్క యొఔక తృహర భుకైత 
1. ఈ సదీషలో షఽమహ భుల్క యొఔక కొతుూ తృహర భుకైతలన 
తెలుఫడుాంది. 
2. ఎఴమ ైతే దీతుతు ఠ సహి మో భమ ము దాతు రకహయాం అభలు ఙేసహి మో 
రళమదినాన ఈ షఽమహ రహమ కోషాం అలాల  ఴదీ ళతౄహయుస ఙేషి ాంది.  

25-  ِّ ِٗٔب اِلَأِضَمٔى َٔ احُلَص ٚٔ ِب َِٖد َِ ُبَس ُِٕه اهلٔل َع ُِّد , َقاَه:  َقاَه َزُض :  "َاِلَع

َّا؛ َؾَكِد َكَؿَس". َِ َتَسَك ُِّي: َالٖصاَلُٚ؛ َؾَى ٍَ ِٗ ََٔب ٍَا  ٍَ ِٗ ٙٔ َب  اٖلٔر

, قاه اإلواً 4520, ٔضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 6264)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 رتورٙ عَ ِرا احلدٖح: بأٌْ سطَ صشٗح غسٖب, ٔصششْ األلباٌ٘(.ال

ఫుమ ైదా  తన్’సృళ ైబ్న  అషసలలతొ రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: 
రహమ కీ(అయఱహవషలు) భనఔు భధై ఉనూ ఴైతాైషాం కేఴలాం  
‘నభాజు’ భాతరబే. ఎఴమ ైతే దీతుతు ఴదిలేఱహడో  అతన 
అయఱహవసహతుకూ ఖుమ ైనటేల . 
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(జఞబే తిమ ేజీ సదీష న ాంఫయు: 2621, షనన్ ఇఫనూభాజఞలో 
సదీష న ాంఫయు 1079, ఈ సదీష ఖుమ ాంచి ఇభామ్ తిమ ేజీ 
రహయు సషన్, షఴీహ్, ఖమమబ్న అతు తెయౌతృహయు. లేక్ అలాతు రహయు 
ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. భుళల ాం భమ ము భుళల బేతయుతు భధై ఴైతాైషాం షభాజు 
భాతరబేనతు  ఇసహల ాం ఙెఫుతేనూది. 
2. నభాజు యశమాంలో ఎటిట  మ ళితేలోల నఽ తుయలక్షైాంగహ 
ఉాండఔడదతు ఈ సదీష తెలుుతేనూది. 
3. నభాజు అనేది దెైఴ ధయేబ ైన ఇసహల ాంఔు ఆతే ఴాంటిది, దాతుతు 
యడుతే ఔ భతులకూ ఇసహల ాంతో ఎట ఴాంటి షాంఫాందభనేదే 
తఖలద.  
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َِ ُوَعإذ  -26 ِٕٔه اهلٔل  َع َُ  َقاَه: َخَسِدٍَا َوَع َزُض َِٕك؛ َؾَكا ٚٔ َتُب َٔ ِ٘ َغِص ٔؾ

ِّٗعا َٞ َدٔى َٔاِلٔعَػا َٔاِلَىِػٔسَب  ِّٗعا,  َٔاِلَعِصَس َدٔى َِّس   . َُٖصمَِّ٘ الٗظ

 (,(.252) -06)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

భాజ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: బేభు రఴఔి 
భుసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ తో తఫూక్ 
ముదాు తుకూ ఫమలుదేమహభు, అుృడె రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు జొహర్ఫ, అషర్ఫ నభాజులన ఔయౌ ఙదిరేరహయు 
భమ ము  భగ బి్న, ఇషహ నభాజులన ఔడా ఔయౌ ఙదిరేరహయు. 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 52-(706). 
ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఇసహల ాం అయుాంఙేషకోఴడాతుకూ, అభలు ఙేమడాతుకూ ఙాలా తేయౌక ైన 
ధయేాం, భనాం మోమఖయౌగే ఫామహతుూ భాతరబే అలాల హ్ 
ధయేయాంగహ భన ై మోతృహడె. 
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2. దఽయ రమాణాం ఎలలుృడఽ ఔశటతయాం ఉాంట ాంది కహఫటిట  
జూహర్ఫ-అషర్ఫ  భమ ము భగ బి్న-ఇషహ నభాజులన ఔయౌ 
ఙదఴుఔునే స లబైాం ఇసహల ాం ఇసిో ాంది. 
3. ఈ అనభతి కేఴలాం రమాణాంలో భాతరబే, సహి తుఔాంగహ 
ఉనూుృడె కహద.  

27-  ْٔ َِٕه الٖم َّا, َقاَلِت: َضٔىِعُت َزُض ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا َٔ  َع ُِٕه: "َو َُٖك

َٔ اِلَتَىَظ ٔزَضا الٍٖأع  ََٔو َٛ الٍٖأع،  ٌَ ُْ ُوِؤ ْٔ ٔبَطَدٔط الٍٖأع َكَؿآُ الٖم اِلَتَىَظ ٔزَضا الٖم

ُْ ٔإَلٜ الٍٖأع". ُْ الٖم ََٔكَم ْٔ؛   ٔبَطَدٔط الٖم

, ضكت  اإلواً الرتورٙ ٍِا ٔمل ٖكن عَ 6141)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 غ٠ٗا, ٔصششْ األلباٌِ٘را احلدٖح 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙడాతుూ నేన 
ఆలకూాంఙాన: ‚ఎఴమ ైతే భనశేల ఆఖసిాం దావమహ అలాల  యొఔక 
షాంతేశఠ తన కోయుఔుాంటాడో  అతతు జీయతాతుకూ అలాల  షమ తోృ తాడె, 
ఎఴమ ైతే అలాల  ఆఖసిాం దావమహ జనల షాంతేశఠ తన కోయుఔుాంటాడో  
అతతుూ అలాల హ్’ ఆ జనలక ేఅృగ ాంఙేసహి డె. 
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(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 2414, ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు 
ఈ సదీష ఖుమ ాంచి ఎట ఴాంటి రహైకాైనాం ఙేమలేద, లేక్ 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.  షాలటఔయి అభన అలాల  ై దాషలఔు తృహర ధానైాం ఇఴవఔడద. 
2. యధేమత భమ ము ఆమహధన అనేది కేఴలాం అలాల ఔు భాతరబే 
ఉాండాయౌ. 
3. ఎలలుృడఽ షాలటఔయిఔు భాతరబే లగాంగహయౌ, ఆమహధిాంఙాయౌ 
అాంతేతృ షాలటతు ఆమహధిాంఙఔడద.  
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ِ٘ ذز  -28 َِ َأب ُِٕه اهلٔل  َع ِ٘ َزُض ََٔأِتٔبٔع َقاَه: َقاَه ٔل ٍَِت,  ُِٗجَىا ُك : "اٖتٔل اهلَل َس

."َٕ ََٔخألٔل الٍٖاَع ٔبُدُمٕل َسَط َّا,  َٛ؛ َتِىُش َٛ احَلَطٍَ ٠َِّ  الٖط

, قاه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح 4082)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 ٔسطٍْ األلباٌ٘(.بأٌْ:  سطَ صشٗح, 

అఫూ జర్ఫ  (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు: 
నర వఔకడెనాూ అలాల తో బమడెత ఉాండఽ, తూ దావమహ 
(ఏదెైనా) తుృ జమ గ తే ర నఴాంటనే ఏదెైనా షతాకయైాం ఙేభ 
భమ ము జనల టల   షత్’రఴయిన  ఔయౌగ  ఉాండె. 
(జఞబే తిమ ేజీ సదీష న ాంఫయు 1987, ఈ సదీష ఖుమ ాంచి 
ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు సషన్, షఴీహ్ అతు తెయౌతృహయు. అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు దీతుతు సషన్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ‘తకహవ’ అనగహ అతుూయకహల ఙెడెల నాండు తనన తాన 
కహతృహడెఔుాంటృ దెైరహతైషహట తుకూ అనఖుణాంగహ జీయతాం ఖడడాం. 
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దీతు  దావమహ భతుల  నయకహగ ూ నాండు తనన తాన 
కహతృహడెకోఖలుఖుతాడె. 
2. తోటి భానఴులతో ఎలలుృడఽ షత్రఴయిన ఔయౌగ  ఉాండాయౌ, 
రహమ తు ఎనూడఽ ఫాధిాంఙఔడద, అాందమ  టల  క్షభాఖుణాం ఔయౌగ  
ఉాండాయౌ, ఔశట షభమాలలో రహమ తు ఆదకోరహయౌ. 
3. షతాకమహైలు తృహతృహలన తేడుచిరేసహి భ, ఇది తన దాషల ై 
అలాల హ్ ఙఽన ఔయుణ. 
4. తృహర ాంచిఔ, ధామ ేఔ అతూూ యశమాలలో ఎలలరేళలా షత్రఴయిన 
ఔయౌగ  ఉాండాయౌ.  

َّا َقاَلِت:  -29 ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا ٘ٗ َع َُ الٍٖٔب ُِٕه َكا ْٔ  َُٖك ِٕٔع ِ٘ ُزُك ٔؾ

."ِ٘ ُّٖي اِغٔؿِس ٔل َٔٔبَشِىٔدَك، َالٖم ٍَا  ُّٖي َزٖب ٓٔ: "ُضِبَشاٌََك َالٖم ِٕٔد  َُٔضُذ

 - 642, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 201)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.181)

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు  యుఔ భమ ము 
సహషహట ాంఖాం(షజఞీ ) లో ఈ దఆ ఙదిరేరహయు: ‚షబ్న’హనఔ  
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అలాల సృభే యఫనా  ఴతసాందిఔ, అలాల సృభేగ్’పమమల ‛   (ఒ భా 
రబురహ షయవషి తేలతో ఔడెఔునూ యభ యతరత(అతుూయకహల 
ఫలఴీనతల నాండు అతీతబ ైనరహడె)తూదే, ఒ అలాల  ననూ 
క్షతాంఙ). 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 794, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 217-(484),  ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమ లోతుయ). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఈ దఆన యుఔ భమ ము షజఞీ  మ ాండెఙోటాల  ఙదఴఴఙు. 
2. ఈ షాంధయెాంలో ఙదిరే దఆలు ఇరే కహఔుాండా రేమే ఔడా 
ఉనాూభ.  
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31-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب َٔ الٍٖيبِّ َع ََٔزاَح، َأَعٖد  , َع َِ َغَدا ٔإَلٜ اِلَىِطٔذٔد  َقاَه: "َو

ِٔ َزاَح". ٛٔ، ُكٖمَىا َغَدا َأ ََ اِلَذٍٖ ُْ ٔو ٌُُصَل  ُْ  اهلُل َل

 -680, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 226)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.220)

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఎఴమ ైతే 
తృ దీ నా భమ ము భదాైసూాం భళదఔు ర ళతాడో అతతుకోషాం 
అలాల  షవయాాంలో గౌయఴరదబ ైన, ఉనూతబ ైన సహి నాతుూ భమ ము 
ఆతిదాైతుూ ఏమహృట  ఙేసహి డె. తృ ర దీ నా, భాదాైసూాం అతన 
(భళదఔు) ర యిన రతీసహమమ అలాల  ఈ ఏమహృట  ఙేసహి డె. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 662, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 285-(669), ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. షాలటఔయి అభన అలాల హ్ ఆమహధన భమ ము ధయేాం  ై నడుఙే 
యశమాంలో  భళదలు అతైాంత కీలఔబ ైనయ. 
2. రతి నభాజుఔు షభమాంలో ఈ దెైఴ ఖాహతుకూ ర యళిరహమ కోషాం  
అలాల హ్ తన షవయాాంలో రతేైఔ ఆతిదాైతుూ  ళదుయుసహి డె, 
ఇసయలోఔాంలో భాంచి సహపలాైతుూ రసహదిసహి డె. 
3. దెైఴఖాహల ైన భళదలలో ఎలలుృడఽ నభాజులన 
సహి ాంఙాయౌ, మ యబరాంగహ ఉాంఙాయౌ, మ యబరతతో రరేశిాంఙాయౌ, 
ఎలలరేళలా దాతుతు గౌయయాంఙాయౌ.  

31-  َٚ َِٖس َُِس َِ َأٔب٘  ْٔ  َع ُِٕه الٖم َِ َأَقاَه َقاَه: َقاَه َزُض ُْ : "َو ُْ الٖم ُوِطٔمّىا؛ َأَقاَل

."ٔٛ َٗاَو ًَ اِلٔك ِٕ َٖ  ُْ  َعِجَسَت

, 3125, ٔضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 6400)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 ٔالمؿظ البَ وادْ, ٔصششْ األلباٌ٘(.

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం; రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఎఴమ ైనా ఔ 
భుళలభు తన తోటి భుళలభుతో ఏదెైనా లారహదేయతు (యదీ  
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ఙేమాయౌసన అఴషయాం ఏయృడుతే) యదీ న అాంగమఔమ ళేి  రళమ దినాన 
అలాల హ్ అతతు తృహతృహలు క్షతాంచిరేసహి డె. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ, సదీష న ాంఫయు 2199. భమ ము షనన్ 
అఫూ దాఴూద్ సదీష న ాంఫయు 3460, సదీషలోతు దాలు 
ఇఫనూభాజఞ లోతుయ, లేక్ అలాతూ రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.  ఏదెైనా రహైతృహయ లేదా ఇతయ లారహదేయతు యదీ  ఙేషకోఴడాం 
ఉతిభబ ైతే ఇయుఴుమ  ఇశటాంతో యదీ ఙేషకోఴడాతుకూ తోఖుా  
ఙఽడాం ఉతిభాం. 
2. యదీ  ఙేషకోఴడాంలోనే తోటి సో దయుతు రయోజనాం ఉాంటే 
దమతలచి అతతు ఇఫాందితు త లగ ాంఙాయౌ. అలా ఙేమడాంఴలన 
అలాల  ఔడా ఇతతు ఇఫాందలన త లగ సహి డె. 
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3. ఉదాసయణఔు ఔ ఴైకూి భమోఴైకూితో ఏదెైనా  కొనూ తయురహత 
ఴైకూిఖత కహయణాలఴలల  దాతుతు తిమ గ  ఇఙేుమ దలఙఔుాంట ాంటే 
దాతుకూ షసఔమ ాంఙాయౌ.  

ُِٕه اهلٔل  -32 َُّىا َقاَه:  َقاَه َزُض ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم ْٔ َزٔض َٔ َعِبٔد الٖم َِ َدأبٔس ِب : "ٔإَذا َع

ِٕا". ٌُِتِي َؾَأِزٔدُش  ََٔش

 , ٔصششْ األلباٌ٘(.6666)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 

జఞతర్ఫ తన్ అఫుీ లాల  (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚తొయు 
తఔాం రేళేటుృడె ఔుాంఙెాం ఎఔుకఴ (కొషయు) తమాండు‛. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ, సదీష న ాంఫయు 2222, నాళయుదీీన్ 
అలాతూ రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. తుజబ ైన యఱహవళ ఎలలుృడఽ నాైమాం, తుజఞభతీ ఔయౌగ  
ఉాంటాడె. తఔబేళనుృడె ఔషటభర్ఫ’ఔు కొషయుగహ కొాంఙెాం 
ఎఔుకఴగహనే ఇరహవయౌ తృ తఔుకఴ ఇఴవఔడద, తఔుకఴ 
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ఇఴవడాం అనేది తుజఞభతీ, నాైమాతుకూ యయుదుాం. కహరహలతు 
తఔాంలో తగ ాాంచి  రేమడభనేది భహ తృహాంగహ ఇసహల ాం 
మ ఖణిషి ాంది. 
2. ఔ యఱహవళ అభన భుళలభు ఎలలుృడఽ  ఔమ కూ లాబాం 
ఔయౌగ ాంఙాయౌగహతూ నశటాం ఔయౌగ ాంఙఔడద. 
3. తఔాంలో అభాయాాం తోకేకరహయు తీషఔునేటుృడె ూమ ిగహ 
తీషఔుాంటాయు, కహతూ ఇతయులఔు ఇఙేు షభమాంలో రహమ  
సఔుకన తినేమడాతుకూ రమతిూసహి యు. ఇలాాంటి రహమ కూ షాలటఔయి 
అభన అలాల హ్ యొఔక శిక్ష ఎదయు ఙఽషి నూది.  

َِٕضٜ  -33 ِ٘ ُو َِ أٔب ُِٕه اهلٔل  َع ُٔ َقاَه: َقاَه َزُض ٍَِٗا َٔ َكاِلُب َُ ٔلِمُىِؤٔو : "َاِلُىِؤٔو

 ُْ  .َبِعطّا"َُٖػٗد َبِعُط

 - 20, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 6112)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ ملطمي(.6080)

33.  అఫూ భూసహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ఔ 
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యఱహవళ రేమొఔ యఱహవళకూ ునాది మహభ ఴాంటి రహడె, ఔ మహభ 
రేమొఔ మహభతు తిశట యుషఽి  ఉాంట ాంది‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ, సదీష న ాంఫయు 2446, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 65-(2585), ఈ సదీషలోతు దాలు 
భుళల ాంలోతుయ). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఔయఱహవళ ఎలలుృడఽ తన తోటిరహమ కూ అతుూయకహలుగహ 
షసఔమ ాంఙడాతుకూ ళదుాంగహ ఉాండాయౌ, ఔయుణ, దమ ఔయౌగ  ఉాండాయౌ, 
ఔమ నొఔయు ఔషహట లోల  ఆడెకోరహయౌ, అలాగే ఎఴమ ైనా ఙెడె భాయాాంలో 
ర ళైతేాంటే ేరభతో నఙుజ ృ షమ ైన భాయాాంలో తీషఔుమహఴడాతుకూ 
రమతిూాంఙాయౌ. 
2.  ునాది మహళైి ఔటటడాతుూ తులఫనటటడాతుకూ ఎలా ఔదాతుకొఔటి 
ఔలళఖట ట గహ ఉాంటాయో అలాగే యఱహవషలాండయౄ ఔమ నొఔయు 
ఔలఖలళ ఉాండాయౌ, దాతుఴలల  అలాల హ్  ఇసయ లోకహలోల  ఎననూ 
రయోజనాలు, యఫాలు ఔలుఖజేసహి డె.  
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َٕٔد  -34 َٔ اِلَأِض َِ اِلٔىِكَدأد ِب َِٕه اهلٔل َع ُِٖي اهلٔل َلَكِد َضٔىِعُت َزُض ُِٕه:  , َقاَه َأ َُٖك

َِ ُدَِّب  ُٖ الٖطٔعَٗد َلَى َُ, ٔإ َِ ُدَِّب اِلٔؿَت ُٖ الٖطٔعَٗد َلَى ََ, ٔإ َِ ُدَِّب اِلٔؿَت ُٖ الٖطٔعَٗد َلَى "ٔإ

ِّا". َٕا َ٘؛ َؾَصَبَس َؾ َِ اِبُتٔم ََٔلَى  ,َُ  اِلٔؿَت

 , ٔصششْ األلباٌ٘(.1623)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

 

తక్’దాద్ తన్ అషవద్ (యదీమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల ఔణాం: 
దెైఴ రభాణాంగహ ఙెఫుతేనాూన, రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙడాం నేన యనాూన : ‚ఔఠ నబ ైన 
యరహదాషృద అాంఱహల (ఔఠ న మమక్షల) నాండు దఽయాంగహ ఉాండే ఴైకూి  
తువుమాంగహ  ఫాఖైఴాంతేడె,  ఔఠ నబ ైన యరహదాషృద అాంఱహల 
(ఔఠ న మమక్షల) నాండు దఽయాంగహ ఉాండే ఴైకూి  తువుమాంగహ  
ఫాఖైఴాంతేడె,  ఔఠ నబ ైన యరహదాషృద అాంఱహల (ఔఠ న మమక్షల) 
నాండు దఽయాంగహ ఉాండే ఴైకూి  తువుమాంగహ  ఫాఖైఴాంతేడె,  
అభతే (దయదాశటఴఱహతి  )ఎఴమ ైనా  ఇలాాంటి ఫాధాఔయబ ైన  
మ ళితేలోల  చిఔుకఔుాంటే  రహటితు షసనాంతో ఎదయుకనేరహడె  
ఎాంతో ఉతిభబ ైనరహడె. 
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(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 4263, లేక్ అలాతూ 
యఴిభసృలాల హ్  ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఔఠ నబ ైన యరహదాషృద అాంఱహలు(పతాూ), ఔలోల లాలు, 
ఉదరరహల  నాండు దఽయాంగహ ఉాండే ఴైకూి  తువుమాంగహ  
అదాశటఴాంతేడె. 
2. ఇసహల ాం ఔయుణ, ఱహాంతి ఔయౌగ న ధయేాం, అాందఴలలనే ఇట ఴాంటి 
యతకయ యశమాలనాండు దఽయాంగహ ఉాండడాం ఉతిభభతు 
ఫో ధిసిో ాంది. 
దీతు ఖుమ ాంచి అలాల హ్ ఇలా ఉదేశిషి నాూడె:  ‚ఏ ఉదరఴబ ైతే 
తొలోతు దమహేయుా లఔు భాతరబే మ తతాం కహఔుాండా 
(సహధాయణాంగహ షభాజాంలోతు రహయాందమ తూ) ఔఫయషి ాందో  దాతు ఫామ  
నాండు తభేయౌూ తొయు కహతృహడెకోాండు, అలాల  ఙాలా ఔఠ నాంగహ 
శిక్షుాంఙేరహడనూ షాంఖతితు తెలుషకోాండు‛. (8-25). 
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3.ఎఴమ ైనా అనకోఔుాండా ఇట ఴాంటి రహటిలో చిఔుకఔుాంటే 
అభనాంతబేమహ షతాకమహైలు ఙేషఽి , దెైరహమహధనలో ఖడెుత 
షసనాం ఴఴిాంఙాయౌ.  

35-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ُِٕه اهلٔل َع ِ٘ َوِذٔمٕظ؛ , َقاَه: َقاَه َزُض َِ َدَمَظ ٔؾ : "َو

َٔٔبَشِىٔدَك  ُّٓي  ْٔ َذٔلَك : ُضِبَشاٌََك الٖم َِ َوِذٔمٔط ًَ ٔو ِٕ َُٖك  ُِ ُْ؛ َؾَكاَه َقِبَن أ ْٔ َلَػُط ِٗ َؾَكُجَس ٔؾ

ُِ اَل  َُّد أ ْٔ َأِغ ِ٘ َوِذٔمٔط ُْ وَا َكاَُ  ٔؾ َِٗك, ٔإاٖل ُغٔؿَس َل ُِٕب ٔإَل َٔأُت ٌَِت َأِضَتِػٔؿُسَك  َْ ٔإاٖل َأ ٔإَل

 َذٔلَك".

, قاه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح: 3133)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 بأٌْ سطَ صشٗح غسٖب, ٔصششْ األلباٌ٘(.

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు:  నలుఖుయు 
ఔలళ ఔయుుతు భాటాల డెఔునే షాంధయెాంలో అనఴషయబ ైన 
భాటలు ఎఔుకర ైతృో భనుృడె అఔకడనాండు లేచి ర యళిభుాంద 
ఈ దఆ ఙదఴాండు: ‚షబ్న’హనఔ అలాల సృభే ఴతసాందిఔ 
అష్’సద ఆన్’లాభలాస ఇలాల  అాంత అషిగ్’పయుఔ  ఴ అతఫు 
ఇల ైఔ‛. 
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(షయవషి తేలతో ఔడున యభ యతరత(అతుూయకహల ఫలఴీనతల 
నాండు అతీతబ ైనరహడె)తూదే, తూఴు తృ రేమే ఆమహధై దెైఴాం 
లేదతు నేన సహక్షాైతషి నాూన, తునేూ క్షభాణ 
రేడెఔుాంట నాూన భమ ము తూ భుాంద ఴఖఙత తృహర ఱహుతాి ాం 
ఙెాందతేనాూన). 
(ఈ దఆ దావమహ) భాటలలో  జమ గ న తృహతృహలు తృఔుాండా 
క్షతాంఫడతాభ. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 3433, ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు 
ఈ సదీషన సషన్, షఴీహ్, ఖమమబ్న’గహ ేమొకనాూయు. అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఔ యఱహవళ ఏ భాతరాం కాయ షభమాం దొమ కూనా అతూూ 
షాందమహెలలో  దెైఴషేయణ ఙేషి ాండాయౌ. 
2.భాటల దమ తలా అనకోఔుాండా ఏబ ైనా ఙెడె భాటలు దొమ లతే 
ఈ దఆ దావమహ ఆ తృహతృహలు క్షతాంఙఫడతాభ, అభతే కహరహలతు 
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ఙెడె భాటాల డెఔుాంటృ చిఴమ లో ఈ దఆ ఙదియతే 
షమ తోృ తదనఔుాంటే భాతరాం అది తృ యతృహటే, ఇలాాంటియ అలాల ఔు 
ఆఖసిాం ఔయౌగ సహి భ, ఏదెైనా శిక్షఔు ఔడా ఖుయఴవఴఙు. 

36-  ٖ٘ ُٖ الٍٖٔب َُّىا, أ ٍِ َ٘ اهلُل َع َٔ شٖٕد َزٔض َٛ ب َِ ُأَضاَو َقاَه:  "اَل َٖٔسُخ اِلُىِطٔمُي  َع

َٔاَل اِلَكأؾُس اِلُىِطٔمَي".  اِلَكأؾَس, 

 - 4وطمي, زقي احلدٖح , ٔصشٗح 2221)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.4241)

ఉసహభా తన్ జ ైద్ () రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు ‚ఔ భుళలభు ఔ అయఱహవళకూ 
భమ ము ఔ అయఱహవళ ఔ భుళలభుకూ రహయషడె కహజఞలద‛ 
(షఴీహ్ ఫుకామ  సదీష న ాంఫయు 6764, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు 1-(1614), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
సదీళ ఉలేల కఔుతు ఔుల ి మ ఙమాం: 
ఉసహభా తన్ జ దై్(యదిమలాల సృ అన్’సృ): యయు ఎాంతో ధెైయై 
సహససహలు ఔయౌగ , ఎాంతో యరేఔభూ తెయౌయ తేటలు ఔయౌగ   
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ఉాండడాంతో తృహట  ఎాంతో దెైఴ తైతి ఔయౌగ న ఴైకూిగహ ఉనాూయు. 
అాందయౄ యమ తు ఎాంతో ఇశటడేరహయు, ఇాంతో తఔుకఴ 
ఴమషసలోనే ఎననూ షఖుణాలతో తన ఴైకూితావతుూ 
భలఙఔునాూయు. ఇట ఴాంట ి ఎననూ అధఽెతబ ైన లక్షణాల 
కహయణాంగహ తఔుకఴ ఴమషస అభనా ఔడా రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు యమ తు ముదుాంలో ళ ైనాైధితిగహ 
తుమతాంఙాయు, అుృడె రహమ  ఴమషస కేఴలాం 20 
షాంఴతసమహలు. ఆ షభమాంలో భాంచి అనబఴాం ఔయౌగ న,  దీ దీ 
రహయునాూఔడా రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు యమ నే 
ఎాంఙఔునాూయు. ఈ ళ ైనైాం ఫమలుదేయఔ భుాందే భహ రఴఔి 
భసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు తేదిఱహవష 
యడుఙాయు, ఆ తయురహత కయ్తౄహ అఫూఫక్ి  ళదీీక్ (యదిమలాల సృ 
అన్’సృ) రహయు యమ తు అదే సహి భలో ముదాు తుకూ ాంతృహయు, ఆ 
షభమాంలో ఉసహభా తన్  జ ైద్  రహయు తనఔు తోడెగహ  ఉభర్ఫ 
(యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ తు తీషక ళలడాతుకూ  కయ్తౄహ 
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అఫూఫక్ి రహమ తు అనభతి అడుగహయు. ఉసహభా తన్  జ ైద్ రహమ  
నామఔతవాంలో ర యిన ఈ ళ ైనైాం షయక్షుతాంగహ తిమ గ ఴచిుాంది 
కయ్తౄహ ఉసహేన్ తన్ అతౄహౄన్’ యదిమలాల సృ అన్’సృ  సతైఔు 
ఖుమ ైన తయురహత  మేక తిిన ఔలోల లాల నాండు యయు  దఽయాంగహ 
ఉనాయు, ఆ షభమాంలో  డెభషకస్   తృహర ాంతాతుకూ  దఖాయలోతు ఔ 
తృహర ాంతాంలో తురహషాం ఉనాూయు, ఆ తయురహత భయలా భదీనా 
తిమ గ ఴఙాుయు.  తన 61 ఴ ఏటా ఴిజీర వకాం 54 లో భదీనా 
దఖాయలోతు జర్ఫౄ  అనే తృహాంతాంలో భయణిాంఙాయు, భదీనాలో కననాం 
ఙేమఫడాడ యు. 
ఈ హదీసు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఔ భుళలభు ఔ అయఱహవళకూ(కహపర్ఫ) అలాగే ఔ అయఱహవళ 
ఔ భుళలభుఔు రహయషడె కహజఞలడె, ఆళి  ాంఙఔ భుాందే 
అతన ఇసహల ాం ళవఔమ ాంచినా ళవఔమ ాంఙఔ తోృ భనా షమే. ఇదే 
ఆదేవాం భుర్ఫ’తద్(ధమహేతుూ యడు ర యితోృ భనరహడె)ఔు ఔడా 
ఴమ ిషి ాంది. ధయే ాండుతేల బ జఞమ టీ ఴయాాం దీతునే ధాయఔమ సిో ాంది. 
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2. ఈ యశమాంలో ాండుతేలలో తేనూ  ఆలోఙనలు ఔడా 
ఉనాూభ, ఔ భుళలభు కహపర్ఫ’ఔు రహయషలఴవఴఙు కహతూ ఔ 
కహపర్ఫ’ భుళలభుఔు రహయషడె కహలేడతు కొాందమ  అతేతృహర మాం. 
అాంటే ఆళి  ాంఙఔభుాందే ఎఴమ ైనా ఇసహల ాం ళవఔమ ళేి  ఆ ఆళి కూ 
అతడె అయుహ డఴుతాడె లేఔుాంటే లేద. 
3. రహయషతవాం, ఆళి  ాంకహతుకూ షాంఫాందిాంచి అతుూ యశమాలన 
ఇసహల ాం ఙాలా షృశటాంగహ యవదయచిాంది, ఈ యశమాంలో ఎఔకడా 
ఔడా ఎట ఴాంటి ఖాందయగోళాం ఔతుాంఙద, ఇలాాంటి షృశఠ త భమే 
భతాంలో ఔతుాంఙద.  
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37-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ُِٕه اهلٔل  َع َّٖد َأَسُدُكِي؛ َقاَه: َقاَه َزُض :  "ٔإَذا َتَػ

 ِ٘ ِّ ُّٖي ٔإ ُِٕه: َالٖم َُٖك َِ َأِزَبٕع،  َِٗطَتٔعِر ٔباهلٔل ٔو َِ َعَرأب َؾِم َٔٔو ٍَٖي،  َّ َِ َعَرأب َد ُِٕذ ٔبَك ٔو َأُع

ٛٔ اِلَىٔطٗٔح الٖدٖدأه". ٍَ َِ َغسِّ ٔؾِت َٔٔو َٔاِلَىَىأت،  َٗا  ٛٔ اِلَىِش ٍَ َِ ٔؾِت َٔٔو  اِلَكِبٔس، 

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 088) -468)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.4322

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  తొయు  
(నభాజులోతు) తశసృహ ద్ ళితిలో ఉనూుృడె ఈ నాలుఖు 
యశమాల  నాండు అలాల న వయణు ర డెకోాండు: ‚ అలాల సృభే 
ఇతూూ అఊజూతఔ తన్  అజఞత జహనూాం, ఴతన్ అజఞతల్ కతర, 
ఴతన్ పతాూతిల్  భహ్’మా ఴల్  భభాతి, ఴతన్ శమ ి 
పతూతిల్ భళఴిదీజఞి ల్ ‚ (ఒ అలాల హ్! నేన తూ వయణు 
రేడెతేనాూన నయఔమాతన నాండు భమ ము షభాధి మాతన 
నాండు, వయణురేడెఔుాంట నాూన జీఴనేయణాల కీడె నాండు 
భమ ము భళహ్ దజఞి ల్ ఉదరఴాం నాండు). 
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(షఴీహ్ భుళల ాం , సదీష న ాంఫయు128-(588), షఴీహ్ 
ఫుకామమ, సదీష న ాంఫయు 1377, ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
భుళల ాం లోతుయ). 
ఈ హదీథు యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఈ నాలుఖు యశమాలలో అలాల హ్  యొఔక వయణు 
రేడెకోఴడాంలో అలాల హ్ భుాంద దాషతు యొఔక దాషైాం 
భమ ము యనమయనభత్లు ఴైఔిభఴుతేనాూభ. 
2. ఈ దఆ నభాజు యొఔక చిఴమ  తశసృహ ద్’ లో ఙదరహయౌ. 
3. ఈ సదీష దావమహ భళహ్’దజఞి ల్  ఉతుకూ ఆధాయాం లతేషి ాంది. 
భానఴ ఙమ తరలోనే అతైాంత ఔఠ న మమక్షన, ఉదరరహతుూ ఇతతు 
దావమహ భనశేలు ఎదమొకాంటాయు. ఔలోల లాలన షాలటాంఙే 
సహభయుయాం అలాల హ్ దావమహ ఇతడుకూ లతేాంచి  ఉాంట ాంది. 
4. ఇఔకడ షభాధి అాంటే ‘ఫర్ఫ’జక్ అనఫడే లోఔాంలో ఆతే ఉాండే 
రదేవాం, భయణాం భమ ము రళమాం షాంబయాంఙడాతుకూ భధైలో 
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ఉాండే ళితితు ఫర్ఫ’జక్  అాంటాయు. షభాధి శిక్ష అాంటే ఆ ఫర్ఫ’జక్’లో 
జమ గే శిక్ష. షజినలు ఇదే ఫర్ఫ’జక్’లో షకాంగహ ఉాంటాయు.  

َِ َدأبٕس   -38 ُِٕه اهلٔل  َع ِّٔي".َقاَه: َقاَه َزُض ٖٗأت ٌٔ ُِٖشَػُس الٍٖاُع َعَمٜ  " : 

, ٔصششْ األلباٌ٘, ٔصشٗح وطمي, دصٞ 1635)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ البَ وادْ(.6828) - 83وَ زقي احلدٖح 

జఞతర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా  ళ లయఙాుయు: (రళమ 
దినాన) జనలు రహమ  రహమ  షాంఔలాృలఔు తఖాట ట గహ లేఫడతాయు‛ 
(షనన్ ఇబ్నూ భాజఞ, సదీష న ాంఫయు 4230, లేక్ అలాతు 
దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు. షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 
83-(2878), ఈ సదీషలోతు దాలు ఇఫనూభాజఞలోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఈ సదీష దావమహ ఇసహల ాం’లో  తుమైత్(షాంఔలృాం) యొఔక 
తృహర భుకైత తెలుసోి ాంది, షాలట  ఔయి అభన అలాల హ్ యొఔక ధయేాం 
 ై అభలు ఙేమడాం అాంతా ఈ భనన షాంఔలృాం  ైనే ఆధాయది 
ఉాంది. 
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2. ఏదెైనా ఙేమడాతుకూ షాంఔయౌృాంఙడాతుూ ‘తుమైత్’ అాంటాయు. 
3. కూమిల షాంఫాందిత షతసాంఔలృాం ఖుమ ాంచి కమహన్’లో లుఙోటల  
రసహి యాంఙఫడుాంది, అనగహ కేఴలాం ‘అలాల హ్ కోషాం’, ‘ఆఖయత్ కోషాం’, 
‘అలాల హ్ యొఔక షాంతేశటత కోషాం’ ఙేమడాం అనే దాలు 
ఉయోగ ాంఙఫడాడ భ.  

َِ َدأبٕس -39 َِٕه اهلٔل َع ُٖ َزُض َّا َعِبْد  , َأ َٕأؾُك ُٖ ّٛ، اَل  ِٗٔن َضاَع ََ المَٓ َُٓ ٔو َقاَه: "ٔإ

َٖٓآُ". ُٓ ٔإ ِّٗسا، ٔإاٖل َأِعَطا  ُوِطٔمْي، َِٖطَأُه اهلَل َخ

 ) 202) - 422)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

జఞతర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు : ‚(రతి) 
మహతిర ఔ యబ ఖడుమ ఉాంట ాంది, ఎఴమ ైతే దాతుతు అాందఔుాంటామో 
దాతులో రేడెఔునూ  రతి భాంచి యశమాం రహమ కూ తృఔుాండా 
దఔుకతేాంది‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 167 – (757)). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
మహతిరూట రేడెకోలు(దఆ) ఙేమడాం  ై తోృ ర తాససాం: 
1. మహతిరూట దఆ ళవఔమ ాంఫడే యబగడుమ తృ ాందడాతుకూ 
మహతిరళైి దఆ ఙేమాలతు ఈ సదీష తోృర తసఴిసిో ాంది. 
2. దాషడె మహతిరూట ఎఔుకఴ ఫాఖాం ఆమహధనలో ఖడడాతుకూ 
రతి మహతిర ఉాండే ఈ ఖడుమన అలాల  యసషైాంగహ ఉాంఙాడె. 
3. మహతిర యొఔక చిఴమ  ఫాఖాం నాండు పజర్ఫ ఴయఔు భమ ము ఆ 
తయురహత దాషడె రేడెకోలులో ఖడతృహయౌ, క్షభానలు 
కోమహయౌ(ఇళి గహౄర్ఫ), ఈ యశమాంలో మహతిర యొఔక తోదటి ఫాఖాం 
ఔనాూ చిఴమ  ఫాఖాం ఉతిభబ ైనది.  
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41-  َٛ َِٖؿ َِ ُسَر َُ الٍٖيٗب  َع ُْ َأِوْس َصمَٜٓ. َقاَه:  َكا  ٔإَذا َسَصَب

 ٔسطٍْ األلباٌ٘(., 4340)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

సృజ ైతౄహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ కూ ఏదెైనా ఔశటాం ఎదమ ైనుృడె 
నభాజు ఙదిరేరహయు. 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 1319, లేక్ అలాతు 
రహయు ఈ సదీషన సషన్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
ََ1.ఏదెైనా  ఔశటాం ఎదమ ైనుడె నభాజు ఙదఴడాం దావమహ అలాల హ్ 
న షహమాం అమ ుాంఙాయౌ. 
َ2.అలాల  తన ఖాింధబ ైన  కమహన్’లో ఇలా ళ లయఙాుడె “తొయు 
ఒయుృ దావమహ, నభాజు దావమహ షహమాం అమ ుాంఙాండు‛ (1-45) 
3.జీయతాంలోతు మమక్షా కహలాంలో, ఔశట కహలాంలో నభాజు దావమహ 
వకూితు తృ ాందాలతు ఇసహల ాం ఙెఫుతేాంది. ఇలాాంటి షభమాలలో భన 
రఴఔి భుసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇదే 
ఙేళేరహయు 
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41- ْٔ َُّىا َقاَه:  َقاَه َزُضُٕه الٖم ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٔ َعٖبإع َزٔض َِ َعِبٔد اهلٔل ِب : َع

َّا ٌٖ َٗاَض؛ َؾٔإ َٗأبُكِي اِلَب َِ ٔث َِٕتاُكِي". "ٔاِلَبُطٕا ٔو َّا َو ِٗ ِٕا ٔؾ ٍُ ََٔكؿِّ َٗأبُكِي,  ِٗٔس ٔث َِ َخ  ٔو

, 3828, ٔضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 001)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

, ٔقاه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح 4126ٔضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 بأٌْ:  سطَ صشٗح, ٔالمؿظ لمرتورٙ, ٔصششْ األلباٌ٘(.

అఫుీ లాల  తన్ అఫాస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:‛ తొ 
దషి లలో తెలలరహటితు ఎాంఙకోాండు, దషి లలో ఇయ  
ఉతిభబ ైనయ.  ఙతుతోృ భన రహమ తు ఈ తెలలటి ఴసహి ా లలో 
తృహతి టటాండు‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 994, షనన్ అఫూదాఴూద్, 
సదీష న ాంఫయు 3878, షనన్ ఇఫనూ భాజఞ సదీష న ాంఫయు 
1472, ఈ సదీష ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు సషన్, షఴీహ్,గహ 
ేమొకనాూయు. ఈ సదీషలోతు దాలు తిమ ేజీలోతుయ. అలాల భా 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. తెలలదషి లన ధమ ాంఙడాం, ఎఴమ ైనా ఙతుతోృ తే తెలలటి ఴషిరాం 
త డఖడాం ఉతిభాం అతు ఈ సదీష దావమహ తెలుషి నూది. 
2. తెలలటి దషి లు మ యబరభగహ, అాందాంగహ ఔతుసహి భ. ఏదెైనా 
భుమ కూ తగ యౌతే ర ాంటనే దాతుతు యబరమహఙాయౌస ఴషి ాంది తదావమహ 
భుమ కూ నాండు దఽయాంగహ ఉాండడాం తేయౌఔఴుతేాంది. 
3. ఈ తెలల  దషి లు ధమ ాంఙడాం అనేది ఆడా భగహ అాందమ  కోషాం 
ఙెృఫడుాంది, ఇయుఴుమ లో ఔకమ కే రతేైకూాంఙఫడలేద.   

42-  َِ َٔ َوألٕك َع ٌَٔظ ِب َُ َزُضُٕه اهلٔل َأ ُِٕه:  َكا َُٖك  ، ُِٖؿٔطُس َعَمٜ ُزَطَبإت :

ُِ َِ ُزَطَباْت؛ َؾَعَمٜ َتَىَسإت؛ َؾٔإ ُِ َلِي َتُك َ٘؛ َؾٔإ ُِ َُٖصمِّ َٕإت  َقِبَن َأ َِ؛ َسَطا َسَط َلِي َتُك

."ٕٞ َِ َوا  ٔو

, قاه 202, ٔداوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 6302)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح بأٌْ:  سطَ غسٖب, ٔالمؿظ ألب٘ دأد, ٔسطٍْ 

 األلباٌ٘ ٔصششْ(.

అనస్ తన్ భాయౌక్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
‚నభాజుఔు భుాంద కొతుూ  తాజఞ కయౄి మహలతో రఴఔి షలలలాల సృ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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అల ైఴి ఴషలల ాం తన ఉరహసహతుూ యయతాంఙేరహయు, ఆయలేఔుాంటే 
కొతుూ ఎాండె కయౄి మహలతో యయతాంఙేరహయు, అయఔడా లేఔుాంటే 
ఔటీ మ ాండె సహయుల  ననటితుాండా తూళైి తుాంుకొతు తరా గేరహయు‛. 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 2356, జఞబే తిమ ేజీ 
సదీష న ాంఫయు 696, ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు ఈ సదీషన 
సషన్, ఖమమబ్న’గహ ేమొకనాూయు. ఈ సదీషలోతు దాలు అఫూ 
దాఴూద్’ఔు ఙెాందినయ. ఈ సదీషన లేక్ నాళయుదీీన్ అలాతూ 
రహయు సషన్ భమ ము షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. కొతుూ తాజఞ కయౄి మహలతో ఉరహసహతుూ యయతాంఙఴఙు, 
అదీలేఔుాంటే ఏది అాందఫాట లో ఉాంటే దాతుతో యయతాంఙఴఙు, 
అషలేతొ లేఔతోృ తే ఖుక కడె భాంచి తూటితో ఔడా ఉరహసహతుూ 
యయతాంఙఴఙు. 
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2. అలాల  యొఔక ఆమహధనా షాంఔలృాంతో షఽమోైదమాం భుాంద 
నాండు షఽమహైషిభాం అభతోృ భేఴయఔు ఏతొ తినఔుాండా 
ఉాండడాతుూ ఉరహషాం అాంటాయు .  

43-  ٗ٘ َُّىا َقاَه: َقاَه الٍٖٔب ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٔ َعٖبإع َزٔض َِ َعِبٔد اهلٔل ِب ُِ َع :" ُأٔوِسُت َأ

 َٔ ِٗ َٔالٗسِكَبَت  َٔ ِٖ ََٗد َٔاِل  ْٔ ٌِٔؿ ٓٔ َعَمٜ َأ َٗٔد ََٔأَغاَز ٔب  ٔٛ َّ ٛٔ َأِعُظٕي َعَمٜ اِلَذِب َأِضُذَد َعَمٜ َضِبَع

َٔالٖػَعَس".ََٔأِطَس َٗاَب  َٔاَل ٌَِكٔؿَت الجِّ  ,َٔ ِٗ  أف اِلَكَدَو

 -635, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 846)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.105)

అఫుీ లాల  తన్ అఫాస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా  రఴచిాంఙాయు: ఏడె 
అాంగహల ై  సహషహట ాంఖాం ఙేమాలతు ననూ ఆదేశిాంఙడాం జమ గ ాంది. 
నదయు భమ ము భుఔుక(ఈ మ ాండఽ ఔయౌ ఔటి) మ ాండె 
ఙేతేలు, మ ాండె మోకహళైి భమ ము మ ాండెకహళి అాంఙల ర ైు 
షాంజా ఙేషఽి  ఙఽాంఙాయు,(సహషహట ాంఖ షభమాంలో) ర ాంట ర ఔలన 
లేదా దషి లన దఖాయఔు లాకోకఔడద‛. 
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(షఴీహ్ ఫుకామమ, సదీష న ాంఫయు 812, షఴీహ్ భుళల ాం, 
సదీష న ాంఫయు 230-(490), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.షజఞీ  (సహషహట ాంఖాం) షభమాంలో కేఴలాం ఈ ఏడె అాంగహలు 
భాతరబే నేలన తాకహలతు ఈ సదీష దావమహ తెలుషి నూది, 
ఇాందలో భుఔుక భమ ము నదయు ఔయౌ ఔటిగహ  
మ ఖణిాంఙఫడుాంది 
2. ఇయ తృ రేమ ే అాంగహలు నేలన తాకహఔుాండా ఙఽషకోరహయౌ. 
ఉదాసయణఔు ఙేతేలలో అయఙేతేలు రేళైి తృ మోఙేతేలు 
ఆనఔడద ఴగ ైమహ. 
 .ఈ ఆదేవాం ఆడా, భగహ ఇదీమ కీ షభానభు.3 
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َِٕه  -44 ُْ َضٔىَع َزُض ٌٖ ُِٕه: ٔإ َُٖك َُّىا  ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٔ اِلَعأص َزٔض َٔ َعِىٔسٔ ِب ْٔ ِب َِ َعِبٔد الٖم َع

َٔ َكَكمٕب  اهلٔل  َِ َأَصأبٔع الٖسِسَى َٔ ٔو ِٗ ََ ٔإِصَبَع ِٗ َّا َب ًَ ُكٖم ِ٘ آد ٍٔ َِٕب َب ُٖ ُقُم ُِٕه: "إ َُٖك

 ،"ُٞ ُِٗح ََٖػا ُْ َس ُِٕه اهلٔل َٔأسٕد, َِٖصٔسُؾ ِٕٔب َصسِِّف ُثٖي َقاَه َزُض ُّٖي ُوَصسَِّف الُكُم : "الٖم

ٍَا َعَمٜ َطاَعٔتَك". َِٕب  ُقُم

 (,(.6201) - 42)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫుీ లాల  తన్ అమ్్ తన్ ఆస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  
ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా 
ఉదేశిాంఙడాతుూ రహయు ఆలకూాంఙాయు: ‚ఆదాం షాంతానాం యొఔక 
భనషలతూూ  అనాంత ఔయుణాభముడు మ ాండె ర ళి భధై కే  
భనషస యౄాంలో ఉనాూభ, తన కోమ నట ల గహ అతన రహటితు 
భాయుుతాడె‛ ఆ తయురహత రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం 
రహయు ఇలా ళ లయఙాుయు: ‚ ఒ భనషసలన భయలేురహడా ! భా 
భనషసలన తూ యధేమత ర ైునఔు భయలుు‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 17-(2654),). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.అలాల  యొఔక ధయేాం  ై నడఴడాతుకూ కహఴలళన కహయకహలన 
భనాం భయుఴఔడద, భన షాంఔలాృలన ఫటేట  భన కూమిలు, 
అలాల  యొఔక తోడాట  ఉాంట ాంది. 
َ2.భాంఙెైనా, ఙెడెైనా భనాం ఫలాంగహ ఏదెైతే కోయుఔుాంటామో దాతు 
రకహయబే అలాల  భనఔు భామహా లు తెయుసహి డె. 
 3.దాషతు యొఔక షాంఔలృాంతోతృహటే అలాల  ఉాంటాడతు రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ేమొకనాూయు.  

45-  َٛ َِٖؿ َِ ُسَر ٖ٘  َع ُٖ الٍٖٔب َٔ: "َزبِّ اِغٔؿِس ٔل٘،  أ ِٗ ََ الٖطِذَدَت ِٗ ُِٕه َب َُٖك  َُ َكا

 َزبِّ اِغٔؿِس ٔل٘".

, ٔضٍَ  821, ٔضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 802)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ البَ وادْ, ٔصششْ األلباٌ٘(.4410الٍطاٟ٘, زقي احلدٖح 

 

సృజ ైతౄహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: మ ాండె 
సహషహట ాంగహల(షజఞీ ల) భధై  రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం (ఈ 
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దఆన) ఙదిరేరహయు‛ యతెగ్’పమమల, యతెగ్’పమమల‛ (ఒ నా రబురహ 
ననూ క్షతాంఙ, ఒ నా రబురహ ననూ క్షతాంఙ). 
(షనన్ ఇఫనూ భాజఞ, సదీష న ాంఫయు 897, భమ ము షనన్ 
అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 874, భమ ము షనన్ 
నాసహభ, సదీష న ాంఫయు 1145, ఈ సదీషలోతు దాలు ఇబ్నూ 
భాజఞలోతుయ, ఈ సదీషన లేక్ నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. మ ాండె షజఞీ ల భధై ఈ దఆ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  
రహమ  నాండు తుయౄతబ ై ఴుాంది, ఇదే కహఔుాండా రేమే దఆలు 
ఔడా ఉనాూభ.  
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َُ َزُضُٕه اهلٔل  -46 َٔ َعٖبإع زض٘ اهلل عٍّىا َقاَه: َكا َِ َعِبٔد اهلٔل ِب ُِٕه  َع َُٖك

َٔاِزُشِقٍٔ٘  َٔاِدُبِسٌٔ٘  َٔاِزَسِىٍٔ٘  ِٗٔن: "َزبِّ اِغٔؿِس ٔل٘  ِ٘ َصاَلٚٔ الٖم َٔ ٔؾ ِٗ ََ الٖطِذَدَت ِٗ َب

."ٍ٘ٔ  َٔاِزَؾِع

         805, ٔضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 808)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

واً الرتورٙ: , ٔالمؿظ البَ وادْ, َقاَه اإل681ٔداوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 ِرا سدٖح غسٖب, ٔصشح األلباٌ٘  سدٖح ابَ وادْ ٔالرتورٙ(.

ఇఫనూ అఫాస్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  ఉలేల కనాం : మహతిర ూట 
(తసజిుద్) నభాజు ఙదిరేటుృడె (ఈ దఆ) ఠ ాంఙేరహయు ‚ 
యతెగ్’పమమల ఴర్ఫ’సాంతూ, ఴజ్’ఫుర్ఫ’తూ ,ఴర్ఫ’జుక్’తూ, ఴయతౄహతూ‛. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ, సదీష న ాంఫయు 898. భమ ము షనన్ 
అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 850, జఞబే తిమ ేజీ, సదీష 
న ాంఫయు 284, ఈ సదీషలోతు దాలు ఇఫనూభాజఞలోతుయ. 
ఇభామ్ తిమ ేజీ ఈ సదీషన హషన్, ఖమమబ్న,గహ  యుకనాూయు. 
లేక్ నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఇసయ లోకహలలో భతులకూ సహపలాైతుకూ అఴషయబ ైనయ ఈ 
దఆలో రసహి యాంఙఫడాడ భ. 
2. ఇసహల ాం యొఔక ఫో ధనలతూూ షఫాలతో ఔడెఔునూయ, 
దయదాశటఴాంతేడె భాతరబే యటితు తియషకమ సహి డె.  

47-  َٚ َِٖس َُِس َِ َأٔب٘  ٘ٗ  َع َُ الٍٖٔب ِّٕوا ٔلمٍٖأع؛ َؾَأَتآُ ٔدِبٔسُٖن  َقاَه: َكا َٖ َبأزّشا 

 عمْٗ الطالً؛

 ْٔ ٟٔ َٔٔبٔمَكا  ,ْٔ َُٔكُتٔب  ْٔ َٟٔكٔت ََٔوَما  ْٔ ََ ٔبالٖم ُِ ُتِؤٔو ُُ: َأ ُُ؟ َقاَه: "اِلٔإمَيا َؾَكاَه: َوا اِلٔإمَيا

 ََ َُٔتِؤٔو  ,ْٔ  ٔباِلَبِعٔح"،َُٔزُضٔم

 َٙ َُٔتَؤدِّ  ,َٚ َُٔتٔكَٗي الٖصَما  ,ْٔ َٔاَل ُتِػٔسَك ٔب  َْ ُِ َتِعُبَد الٖم ًُ: َأ ًُ؟ َقاَه: "اِلٔإِضَما َقاَه: َوا اِلٔإِضَما

،َُ ًَ َزَوَطا ََٔتُصٕ  ,َٛ َٚ اِلَىِؿُسَٔض  الٖصَكا

ٌَٖك َتَسآُ َْ َكَأ ُِ َتِعُبَد الٖم ُُ؟َقاَه: "َأ ُْ َقاَه: َوا اِلٔإِسَطا ٌٖ َِ َتَسآُ؛ َؾٔإ ُِ َلِي َتُك ، َؾٔإ

 ََٖساَك",

 َِ ََٔضُأِخٔبُسَك َع ٟٔٔن،  ََ الٖطا َّا ٔبَأِعَمَي ٔو ٍِ ُٛ؟ َقاَه: "َوا اِلَىِط٠ُُٕه َع َقاَه: َوَتٜ الٖطاَع

ُِّي ٔؾ٘  ُٚ اِلٔإٔبٔن اِلُب ََٔه ُزَعا َٔٔإَذا َتَطا َّا،  ُٛ َزٖب ََٔلَدٔت اِلَأَو َّا: ٔإَذا  ُٔ, ٔؾ٘ َأِغَسأط َٗا ٍِ اِلُب

 ٗ٘ ُْ، ُثٖي َتال الٍٖٔب َٖ ٔإاٖل الٖم ُّ َِٖعَمُى ه  إِن   }   :َخِىٕظ اَل  ه   ّللا  ةِ  ِعْلم   ِعْنده اعه ةه   { الس    اآليه

َٞ َُٖعمُِّي   (٤٣ لقمان:) ََِرا ٔدِبٔسُٖن، َدا ٠ِّٗا؛ َؾَكاَه: " ِٔا َغ ََٖس ُثٖي َأِدَبَس، َؾَكاَه: "ُزٗدُٔٓ"؛ َؾَمِي 

ُِّي". ٍَ  الٍٖاَع ٔدٖ
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(, 9) - 1, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 51)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 ٔالمؿظ لمبدازٙ(.

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం:   
ఔమోజు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం అాందమ తో ఔలళ 
ఔమొుతు ఉనాూయు, అాంతలో జీఫరఈల్ అల ైఴిషసలాాం ఴచిు 
ఈభాన్ ఖుమ ాంచి తెలుాండు అతు రశిూాంఙాయు. ఈభాన్ అాంటే 
తూఴు దెైరహతుూ, ఆమన రఴఔిలన, అాంతిభ దినాం  మధాయుభతు 
యవవళాంఙడాం అలాగే భాంఙభనా ఙెడభనా అదాషహట తుూ 
యవవళాంఙడాం, అతు ళ లయఙాుయు. ఇసహల ాం అాంటే ఏతటల ఙెృాండు 
ఆతు అడుగహయు  రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇసహల ాం అాంటే 
తూఴు అలాల హ్ తృ భమో ఆమహధైడె లేడతు, భుసభేద్ 
షలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం దెైఴషాందేవసయుడతు సహక్షైాం లఔడాం, 
నభాజుసహి ాంఙడాం, జకహత్ ఙెయౌలాంఙడాం, యభజఞన్ భాషాంలో 
ఉరహష ఴరతాం తృహఠ ాంఙడాం, రమాణ సిో భత ఉాంట ేసజ్ ఙేమడాం 
అతు ళ లయఙాుయు. ఇహసన్ అాంట ేఏతటల ఙెృాండు అతు అడుగహయు, 

రఴఔి షలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా ళ లయఙాుయు: ఇహసన్ 
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అాంటే నఴువ దెైరహమహధన ఆమన(అలాల )న తూ ఔళితో 
ఙఽషి నూట ల గహ ఙెభై, ఎాందఔాంటే నఴువ ఆమనన 
ఙఽడలేఔతోృ భనా ఆమన భాతరాం తునూ ఙఽషఽి నే ఉనాూడె. ఆ 
తయురహత రళమాం ఖుమ ాంచి(అదెుృడొషి ాందతు) తెలాండు అతు 
అడుగహయు.  రశిూాంఙే రహడుఔాంటే రశిూాంఫడేరహడుకే ఎఔుకఴగహ ఏతొ 
తెయౌమద అతు ఫదయౌఙాుయు. నేన తొఔు రళమాతుకూ 
షాంఫాంధిాంచి కొతుూ ఖుయుి లు తెలుుతాన అనాూయు, ఆరేభాంటే : 
ళేయఔ (ఫాతుష ళి ర) తన మాజభానమహయౌతు, మజభాతుతూ 
ఔాంట ాంది, భమో ఖుయుి  ఏతటాంటే, ాంటెల కహయులు  దీ  దీ 
బఴాంతేల తుమహేణాంలో తృో టీ  డెత ఔమ ూ తాంచి భమొఔయు 
తాంచితృో రహడాతుకూ  రమతిూషఽి  ఉాంటాయు, అలాల ఔు భాతరబే 
తెయౌళన  ఐదిాంటిలో రళమాం ఴఙేు షభమాం ఔటి. ఆ తయురహత 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఈ ఆమతే ఙదిరహయు: 
(తుషసాందేసాంగహ రళమ దినాతుకూ షాంఫాందిాంచిన జఞా నాం అలాల హ్  
ఴదీ భాతరబే ఉాంది (31:34). తయురహత రహయు (జిఫరఈల్’ 
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అల ైఴిషసలాాం) ర యితోృ మాయు. (ఆ ర ాంటనే) రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ తు (జిఫరఈల్) తీషఔు యభేతు తన 
షసఙయులన అడుగహయు, కహతూ రహమ కూ అఔకడ ఎఴయౄ 
ఔతుాంఙలేద. ద రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా 
ళ లయఙాుయు “ఇుృడొచిున రహయు జిఫరఈలు,  జనలఔు ధయేాం 
ఖుమ ాంచి నేమ ృాంఙడాతుకూ ఴఙాుయు”. 

(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 50, షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష 
న ాంఫయు 1 –(9). ఈ సదీషలోతు దాలు ఫుకామమలోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.యఱహవషాం భమ ము అభలు ఈ మేటి ఔలభఔభే ఇసహల ాం.  
యఱహవషాం లేతు కూమిలు ళవఔమ ాంఙఫడఴు అలాగే  అభలు 
లేఔుాండా కేఴలాం యఱహవషాం ళవఔమ ాంఫడద. 
2. యఱహవషాం ఏదెైతే ఉాంట ాందో  అది కూమిల యౄాంలో 
ఫఴియాతభఴుతేాంది. 
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3. ‘షాంఔలృాం, భాట భమ ము కూమి’  ఈ భూడుాంటి ఔలభఔభ ే
యఱహవషాం (ఈభాన్), యఱహవషాం అనేది భనషసతో షాంఔయౌృాంఙాయౌ, 
ననటితో ఉఙుమ ాంఙాయౌ భమ ము కూమిాయౄాంలో ర లుఴడాయౌ.  

48-  َٛ ِ٘ َطِمَش َِ َأٔب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض ْٔ؛  َأ ّٔ َِٔد  ِ٘ َٔاِلُبِػَسٝ ٔؾ  ًٕ ِٕ َٖ َٞ َذاَت  َدا

 ُٖ َٖا ُوَشٖىُد! ٔإ َ٘ اِلَىَمُك؛ َؾَكاَه  ٌٔ ُْ َأَتا ٌٖ َّٔك!؛ َؾَكاَه: ٔإ َِٔد  ِ٘ ٍََسٝ اِلُبِػَسٝ ٔؾ ٌٖا َل ٍَا: ٔإ َؾُكِم

ِٗ َِٗك َأَسْد ٔإاٖل َصٖم ِ٘ َعَم ُْ اَل َُٖصمِّ ٌٖ َِٗك؟ َأ ُِٖسٔض ُِٕه: َأَوا  َُٖك َٔاَل َزٖبَك  ْٔ َعِػّسا,  ِٗ ُت َعَم

ْٔ َعِػّسا". ِٗ َِٗك َأَسْد ٔإاٖل َضٖمِىُت َعَم  َُٖطمُِّي َعَم

 , ٔسطٍْ األلباٌ٘(.4683)ضٍَ الٍطاٟ٘, زقي احلدٖح 

అఫూ తల్’హ రహమ  ఉలేల కనాం: ఔ మోజు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం (భా షభక్షాంలో) ఴఙాుయు, రహయు ఎాంతో షాంతోశాంతో 
ఔతుాంఙాయు, అుృడె బేభు రహమ తో ఇలా అనాూభు : 
షాంతోశఔయబ ైన  తొ భుకభులో  బేభు ఏదో   యబరహయిన 
ఙఽషి నాూభు. (దాతుకూ) రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా 
షభాధానాం ఇఙాుయు: ‚నా ఴదీఔు ఔ దెైఴదఽత ఴచిు ఇలా 
ళ లయఙాుడె: ఒ భుసభేద్ (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) తూ 
రబుఴు ఇలా అనడాం తొఔు షాంతోశాం ఔయౌగ ాంఙదా?(అదేభాంటే) 
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ఎఴమ ైతే తొ ై ఔసహమ  దీర నలు(దయౄద్) ాంసహి డో  అతడు ై నేన 
ది సహయుల  దీర నలు ాంసహి న, ఎఴమ ైతే తొ ై ఔ సహమ  షలాాం 
ాంసహి డో  అతడు ై నేన ది సహయుల  షలాాం ాంసహి న‛. 
(షనన్ నసహభ, సదీష న ాంఫయు 1283, లేక్ నాళయుదీీన్ 
అలాతూ రహయు ఈ సదీషన సషన్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. అభనాంత ఎఔుకఴగహ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ   ై
దయౄద్ (దీర నలు) ాంతృహలతు ఈ సదీష దావమహ తెలుషి నూది. 
2. దయౄద్ ాండాంలో  దయౄదే  ఇఫరా ఴీత ఉతిభబ ైనది 
“అలలే హృమమ సయేౌ అలల ముహమమదిన్  వ అలల ఆయౌ 

ముహమమదిన్ కమల సల్లే త అలల ఇబ్రర హీమ వ అలల ఆయౌ 

ఇబ్రర హీమ ఇనిక హమీదుమ్ మజీద్. అలలే హృమమ బ్రరిక్ అలల 
ముహమమదిన్ వ అలల ఆయౌ ముహమమదిన్ కమల బ్రరక్ త అలల 
ఇబ్రర హీమ వ అలల ఆయౌ ఇబ్రర హీమ ఇనిక హమీదుమ్ మజీద్” 
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(ఓ అలలే హ్! ముహమమద్ ( సలేలలే హృ అల్హైి వసలేం )  ై కరుణ 

చూంచు మరియు ఆయన రివరం  ై కతడా  ఏ విధంగన ైతే 
నీవు ఇబ్రర హీం అల్ైహిససలలం  ై మరియు ఆయన రివరం  ై 
కరుణ చూంచావో, న్నశ్చయంగ నీవు రశ్ంనీయుడవూ, 

విధాతవూనూ. 

ఓ అలలే హ్! ముహమమద్ ( సలేలలే హృ అల్ైహి వసలేం )  ై 
శుభరలు కురించు మరియు ఆయన రివరం  ై కతడా ,ఏ 

విధంగన ైతే నీవు ఇబ్రర హీం అల్ైహిససలలం  ై  మరియు ఆయన 

రివరం  ై శుభరలు కురించావో, న్నశ్చయంగ నీవు 
రశ్ంసనీయుడవూ, విధాతవూనూ). 

3.భనాం ాం ే ఈ దయౄద్ దెైఴదఽతల దావమహ రఴఔి షలలలాల సృ 

అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ కూ ఙేయుఫడెతేాంది. 
4.రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  ై షలాభు ాంాంఙే యధానాం: 

“అషసలాభు అల ైఔ అమూైసనూతముై  ఴ  యసేతేలాల ఴి ఴ 
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ఫయకహతేసృ”( ఒ రఴకహి ! తొ  ై అలాల  యొఔక  ఱహాంతి భమ ము 
ఔయుణ ఔుయుఴుగహఔ !). 
5. ‘అషసలాభు అల ైఔ మా యషఽలలాల హ్’  లేదా  ‘అషసలాభు  
అల ైఔ మా నతెమలాల ’  అతు ఔడా షలాభు ాంఴఙు.  

49-  ْٔ َُٖد َزُضٕٔه الٖم َّا, َقاَلِت: َكاٌَِت  ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا ُِٗىٍَٜ  َع اِل

َِ َأّذٝ". َُ ٔو ََٔوا َكا  ،ْٔ ُِٗطَسٝ ٔلَدالٟٔ ُٓ اِل َُٖد ََٔكاٌَِت   ،ْٔ ََٔطَعأو  ٔٓ ُّٕٔز  ٔلَط

, 428, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 33)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

(, ٔداوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 628) -22وطمي, زقي احلدٖح  ٔصشٗح 

, ٔالمؿظ ألب٘ دأد, ٔصششْ 3688, ٔضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 4888

 األلباٌ٘(.

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
(సహధాయణాంగహ )యబరయఙకోఴడాతుకీ, అనూాం తినడాతుకూ రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు తన ఔుడుఙేతితు 
ఉయోగ ాంఙేరహయు, భమ ము ఫఴియౄెతకూ ర యలనుృడె 
యబరయఙకోఴడాతుకూ లేదా ఇతయ అమ యబరబ ైన రహటికూ ఎడభ 
ఙేతితు ఉయోగ ాంఙేరహయు. 
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(షనన్ అఫూదాఴూద్ సదీష న ాంఫయు 33, షఴీహ్  ఫుకామమ 
సదీష న ాంఫయు 168, షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 66-
(268). జఞబే తిమ ేజీ సదీష న ాంఫయు 1888, షనన్ ఇబ్నూ  
భాజఞ సదీష న ాంఫయు 3288. ఈ సదీషలోతు దాలు 
అఫూదాఴూద్’లోతుయ. ఇభామ్ నాళయుదీీన్ అలాతూ దీతుతు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. రతి గౌయఴతూమ తుతు ఔుడు ఙేతితోనే ఙేమాలతు ఇసహల ాం  
ఫో ధిసిో ాంది. 
2. భాయౌనాైతుూ యబరయఙకోఴడాం ఴాంటియ ఎడభ ఙేతితో 
ఙేమాయౌ. 
3. ఔ యఱహవళ తన రతి తులో రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం  
రహమ తు అనషమ ాంఙాయౌ.  
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51-  َِ َٚ َع َِٖس َُِس ُِٕه اهلٔل َأٔب٘  ُِّي , َقاَه : َقاَه َزُض َٕاَل َِ َضَأَه الٍٖاَع َأِو : "َو

َِٗطَتِكٔجِس". ِٔ ٔل َِٗطَتٔكٖن َأ ٌَٖىا َِٖطَأُه َدِىّسا؛ َؾِم  َتَكٗجّسا؛ َؾٔإ

 (4514) - 450)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం:  రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: కేఴలాం తన 
ధనాతుూ ఴాదిు  ఙేషకోరహలనే ఆకహాంక్షతో ఇతయుల నాండు ధనాతుూ 
అడుగేరహడె రహషిరహతుకూ అతడె తుుృ ఔణిఔలన 
అడెఖుతేనాూడె, అది కొాంతెైనా, ఎఔుకర ైనా షమే. 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 79- (719)). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. అనఴషయాంగహ జనాల నాండు డఫు అడఖడాతుూ ఈ సదీషలో 
రహమ ాంఙఫడుాంది, ఇలా అనఴషయాంగహ డఫు అడఖడాం ఔడా 
తృహకహయైబే అఴుతేాంది. 
2. భతుల తన అఴషమహలన షవమాంగహ తీయుుకోఔుాండా 
ఇతయుల ైనే ఆధాయడడాం అలఴయుుఔుాంటే అతతు అఴషమహలు 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


    018   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

ఎృటికీ తీయఴు, అలాగే ఇతయుల భుాంద ఙేభ ఙాడాం అనేది 
ఔడా ఆఖద, ఎఴమ ైతే షాలటఔయిన రేడెకొతు తన ఔషహట తుూ 
నభుేఔుాంటాడో , షసనాం ఴఴిాంఙఴలళన ఙోట షసనాం 
ఴఴిసహి డో  అతడుకూ ఆ షాలటఔయి తృఔుాండా అతతుయొఔక 
అఴషమహలన తీయుడాంతోతృహట  గౌయఴతూమబ ైన జీయతాతుూ 
రసహదిసహి డె.  

51- َٛ َٟٔػ َِ َعا ْٔ  َع ُِٕه الٓم َُ َزُض َّا, َقاَلِت:  َكا ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َُٖصٓم٘ الٓطَشٜ  َزٔض

.ُْ َٞ الٓم َٖٔصُٖد َوا َغا َٔ  َأِزَبّعا, 

 (,(240) -20)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح  

 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’స) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు (ఔతూషాం) నాలుఖు మ కహతేలు 
‘దహ’ (ఇష్’మహక్) నభాజు ఙెదిరేరహయు, ఆ  ై రహయు 
కోయుఔునూతుూ మ కహతేలు ఙదిరేరహయు. 
(షఴీహ్ భుళల ాం ఴ దీష న ాంఫయు 79- (719),) 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. జూహ(ఈషహర క్) నభాజు యొఔక షభమాం షఽమోైదమాం 
తయురహత షఽయుైడె కొాంత  ైకూ(రేటఔు ఉయోగ ాంఙే ఫలేల భాంత) 
ఴచిున తయురహత నాండు తటటభధాైసూాం తోదలఴవడాతుకూ 
భుాంద ఴయఔ ఉాంట ాంది.  ఈ నభాజున ‘దెైఴాం ర ైు 
భయలేరహమ ’ నభాజు అతు ఔడా అాంటాయు. 
2. ఈషహర క్  నభాజు మ ాండె నాండు ఎతుతది మ కహతేల ఴయఔ 
ఙదఴఴఙు, కొాందయు ధయే ాండుతేలు ఔతూషాం మ ాండె ఆ ై 
ఎనూభనా ఙదఴఴఙుతు అనాూయు. మ ాండె మ ాండె మ కహతేలుగహ 
ఎనూభనా ఙదఴఴఙు.  

52-  َُ َٔ َعٖؿا َُ ِب َِ ُعجـَِىا ُِٕه اهلٔل  َع َٞ, َكَىا َقاَه: َقاَه َزُض ِٕ ُُٕض َِ َأَتٖي اِل : "َو

ُْ َتَعاَلٜ؛ ُٓ الٖم َٖ". َأَوَس ُّ ٍَ ِٗ َِٕباُت, َكٖؿاَزاْت ٔلَىا َب َٕاُت اِلَىِكُت  َؾالٖصَم

 (,(.634)  – 44)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

ఉసహేన్ తన్ అతౄహౄన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఎఴమ ైతే  
అలాల  ఆదేశిాంచిన యధాంగహ ఴజూ ఙేళ ఐద ూటల  నభాజులు 
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ఆఙమ సహి డో  అతడు ఈ నభాజుల భధై షభమాం 
అతతు(తృహతృహలఔు) తృహర మాశిుతభఴుతేాంది. 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 2345, ఇభామ్ 
అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఴదఽ ఔడా రతేైఔబ ైన ఆమహధనే, దీతుఴలల  ఔడా తృహతృహలు 
ఔడుగ రేమఫడతాభ, ఴదఽ లేఔుాండా నభాజు అఴవదనే యశమాం 
అాందమ కీ తెయౌళాందే. కహఴున రతి ఔకయౄ ఴదఽఔు షాంఫాందిాంచిన 
అాంఱహలతుూటి ఖుమ ాంచి అఴగహసన ఔయౌగ  ఉాండాయౌ. 
2. ఴదఽన మ ూయణాంగహ, ఆమహధనా ఫాఴాంతో భనష లఖూాం ఙేళ 
ఙేమాయౌ. 
3. ఈ సదీషలో ేమొకనూట ల  ఐద ూటల  నభాజుల దావమహ 
తృహతృహలు క్షతాంఫడతాభ, అభతే  దీ తృహతృహలు భాతరాం 
ూమ ిసహి భ రఱహుతాి ాం దావమహనే క్షతాం ఫడతాభ. 
 

 



    000   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

53-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأٔب ِّ  َع َٔ الٍٖٔب َٔ: َالٖتِىُس". َع ُِٕز اِلُىِؤٔو ٌِٔعَي ُضُش  َقاَه: "

 ٔصششْ األلباٌ٘(., 6310)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚(ఉరహషాం 
కోషాం) షసర్ఫ షభమాంలో  కయౄి యు ాండెల  యఱహవళకూ ఎాంత 
భాంచి ఆహయాం !‛ 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 2345, ఇభామ్ 
నాళయుదీీన్ అలాతు రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఉరహషభుాండడాతుకూ షసమమ షభమాంలో ఔడా కయౄి మహలన 
తినడాం రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  ఆదయశాం. ఙాలా  
భాంది కేఴలాం ఉరహషాం యయతాంఙే షభమాంలోనే యటితు 
తినాలనఔుాంటాయు. 
2. కయౄి యాం ఔ యబరధబ ైన ఆహయాం, షహ్’మమలో ఔడా దీతుతు 
తినడాం యబరదాం. 
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3. షసమమ ఙేమడాం ఴలల  ఖలు పయజ్  నభాజులు ఙేమడాతుకూ 
వకూి లతేషి ాంది, కహఴున షసమమలో కొాంఙబ ైనా తినాయౌ, రతేైకూాంచి 
కయౄి మహలు.  

54-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأٔب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض َقاَه: "ٔإَذا َقاَه َأَسُدُكِي: آٔونَي,   َأ

 ًَ ُْ َوا َتَكٖد َُِىا اِلُأِخَسٝ؛ ُغٔؿَس َل َٕاَؾَكِت ٔإِسَدا ٞٔ: آٔونَي؛ َؾ َٟٔكُٛ ٔؾ٘ الٖطَىا ََٔقاَلٔت اِلَىَما

."ْٔ ٌِٔب َِ َذ  ٔو

 -26, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح  284)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.145)

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: తొలో 
ఎఴమ ైనా ఆతొన్ అనూుృడె ఆకహవాంలో దెైఴదఽతలు ఔడా 
ఆతొన్ అాంటాభ, ఈ మ ాండుటలల  ఔటి భమోదాతుతో షమ తోృ యౌతే 
అతతు ఖత తృహతృహలతూూ క్షతాంఙఫడతాభ‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ, సదీష న ాంఫయు 781, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 72-(410), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఆతొన్ అనగహ ఒ అలాల  ళవఔమ ాంఙ అతు అయుాం. రతేైకూాంచి షఽమహ 
తౄహతిహ ఙదియనుృడె ఇది ఙెృఫడెతేాంది. 
2. షభూసాంగహ నభాజు ఙదఴుతేనూుడె ఇభాభుతోతృహట  
అాందయౄ, అలాగే ాంటమ గహ ఙదిరేటుృడె ఆ ఴైకూి అతొన్ 
ఙెతృహృయౌ. 
3. దెైఴదఽతల ఉతుకూతు యవవళాంఙాలతు ఈ సదీష దావమహ 
తెలుషి నూది.  

55-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ِٕٔه اهلٔل  َع َِ َزُض َِ  َع َِ َضٔمَي الٍٖاُع ٔو َقاَه: "اِلُىِطٔمُي َو

ّٔي". َٕأل ََٔأِو ِّٔي  ٟٔ ُْ الٍٖاُع َعَمٜ ٔدَوا ٍَ َِ َأٔو َُ َو َٔاِلُىِؤٔو  ,ٔٓ َٖٔد َٔ  ْٔ ٌٔ  ٔلَطا

 - 20شٗح وطمي, زقي احلدٖح , ٔ ص1000)ضٍَ الٍطاٟ٘, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ لمٍطاٟ٘, ٔسطٍْ األلباٌ٘(.(14)

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ఎఴమ  ననయు 
భమ ము ఙేతితో జనలు షయక్షుతాంగహ ఉాంటామో అతడే భుళలభు, 



    004   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

భమ ము ఎఴమ  నాంఙెైతే జనల తృహర ణాలు, ధనాం షయక్షుతాంగహ 
ఉాంటాయో అతడే మోతన్(యఱహవళ)‛. 
(షనన్ నాసహభ, సదీష న ాంఫయు 4995, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 65-(41). ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
నాసహభ లోతుయ. ఇభామ్ నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు ఈ 
సదీషన సషన్ భమ ము షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు).  

56-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأٔب ُٖ َزُضَٕه اهلٔل  َع ُٖ  َأ َِٕتُكِي َوَكأبَس؛ ٔإ ُٗ ِٕا ُب َقاَه:  اَل َتِذَعُم

."ٔٚ ُٚ اِلَبَكَس َِٕز ْٔ ُض ِٗ ِٗٔت اٖلٔرٙ ُتِكَسُأ ٔؾ ََ اِلَب ٍِٔؿُس ٔو َٖ  َُ َِٗطا  الٖػ

 (, (.285) - 646)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు:  తొ ఇళలన 
షభాధలుగహ భాయుఔాండు, ఏ ఇాంటలల  అభతే ‚షఽమహ ఫకహి‛ 
ఙదఴఫడెత ఉాంటదో  ఆ ఇాంటితు ల ైతాన అషఴిైాంఙఔుతు 
దఽయాంగహ ఉాంటాడె. 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 212, - (780), ) 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఆమహధన, దెైఴషేయణ ఙేషి ాండడాంతోతృహట  షఽమహఫకహి ఇళిలోల  
ఙదఴుతేాండాలతు ఈ సదీష దావమహ తెలుషి నూది, దీతు దావమహ 
ల ైతాన్ ఆ ఇాంటి నాండు దఽయాంగహ తృహమ తోృ తాడతు తెలుషి నూది. 
2. ఇాంటితు ఆమహధన, దెైఴషేయణ భమ ము కమహన్ యొఔక 
తృహమహమాంనాండు దఽయాంగహ ఉాంఙడాం ఔ భుళలభుఔు తఖద, 
ఇలా ఙేమడాం దావమహ ఆ ఖాసభు దెైఴ యఫాలు ననఙకోఔుాండా 
వేఱహన తుమహేనశైతన తలషి ాంది.  

57-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض َِ  َأ ًُ: َضٔىَع اهلُل ٔلَى َقاَه:  "ٔإَذا َقاَه اِلٔإَوا

ُْ ٛٔ؛ ُغٔؿَس َل َٟٔك َِٕه اِلَىَما ُْ َق ُِٕل َٔاَؾَل َق  َِ ُْ َو ٌٖ ٍَا َلَك اِلَشِىُد؛ َؾٔإ ُّٖي َزٖب ِٕا: َالٖم ُِٕل ُٓ؛ َؾُك  َسٔىَد

."ْٔ ٌِٔب َِ َذ ًَ ٔو  َوا َتَكٖد

مي, زقي احلدٖح , ٔأٖطّا صشٗح وط202)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

24- (150.),) 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు: ఇభాభు 
‚షతొమలాల సృ యౌభన్ సతదహ్‛  అనూుృడె తొయు ‚ 
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అలాల సృభే యఫనా  లఔల్’సాంద్‛ అనాండు. ఎఴమ  ఈ రహకైబ ైతే 
దెైఴదఽతల రహఔైాంతో షమ తోృ లుతేాందో  అతతు ఖత తృహతృహలతూూ 
క్షతాంఫడతాభ‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ, సదీష న ాంఫయు 796, భమ ము షఴీహ్ 
భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 71-(406),). 
1. అలాల యొఔక అనాంత ఔయుణ ఎలా ఉాంట ాందో  భనఔు ఈ 
సదీషతో తెలుసిో ాంది.  
2. ఇాందలో  ఏ భాతరాం ఔశటాం లేతు అతి చినూ కూిమతో ఎాంతో 
రతిపలాతుూ తృ ాందే ఆసహకయభుాంది, యుఔ తయురహత ఆ చియు 
షభమాంలో  ‘యఫనా ఴ లఔల్’ సమీ్’ అనే రహకైాం దెైఴదఽతల 
యొఔక ఇదే రహకైాంతో షమ తోృ యౌతే అలాల  దాషతు యొఔక ఖత 
తృహతృహలతూూ క్షతాంచి రేసహి డె.  
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58-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ُِٕه اهلٔل  َع ُٓ  َقاَه: َذَكَس َزُض ِٕ ُِٖتُى ّٔاَلَه؛  َؾَكاَه:  "ٔإَذا َزَأ َاِل

ِٔا َثَمأثنَي". ُِٗكِي َؾُعدُٓ َ٘ َعَم ُِ ُأِغٔى ُٓ؛ َؾَأِؾٔطُسٔا؛ َؾٔإ ِٕ ُِٖتُى َٔٔإَذا َزَأ ِٕا,  ُِٕو  َؾُص

 (, (.4584) -65)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు న లఴాంఔ ఖుమ ాంచి ఇలా 
ఉదేశిాంఙాయు: తొయు దాతుతు (న లఴాంఔ) ఙఽళ (యభదాన్) 
ఉరహసహలు ఆయాంతేాంఙాండు, భమ ము దాతుతు ఙఽళ ఉరహసహలు 
భుగ ాంఙాండు, ఔ రేల ఆకహవాం బేగాఴాతాం అభ ఉాంటే భు ైృ 
మోజులు ూమ ి ఙేమాండు‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం , సదీష న ాంఫయు 20- (1081),). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. యభదాన్ న ల  తృహర యాంబాం భమ ము భుగ ాంు షభమాం 
యశమాంలో  ఎట ఴాంటి అనభానాతుకూ ఆసహకయాం ఉాండఔడద, 
అనగహ ఆకహవాం బేగాఴాతాం అభఉాండు న లఴాంఔ ఔతుాంఙఔతోృ తే 
ఆ మోజు ఴదియౌరేమాయౌ, అాంటే  షహఫాన్ 29 న న లఴఔ 
ఔతుాంఙఔతోృ తే భమో మోజు ూమ ిఙేషకొతు యభదాన్ ఉరహషాం 
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తోదలు టాట యౌ, యభదాన్ న ల భుగ ాంులో 29 న న లఴాంఔ 
ఔతుాంఙఔతోృ తే ఆ న ల 30 ఴ మోజు ఔడా ూమ ిఙేషకొతు ఈదల్’ 
పత్ర (యభదాన్ ాండెఖ) జయుుకోరహయౌ. 
2. యభదాన్ న ల ఆయాంబాం అఴఔభుాందనాంఙే  ఉరహసహలు 
ఉాండడాం తోదలు టటఔడద.  

59-  َِ َٚ َع َِٖس َُِس  ِ٘ َٔ الٍٖيبِّ َأٔب ْٔ, ُثٖي  ، َع َِ َوِذٔمٔط ًَ َأَسُدُكِي َع َقاَه: "ٔإَذا َقا

."ْٔ َٕ َأَسٗل ٔب ُّ ْٔ؛ َؾ ِٗ  َزَدَع ٔإَل

 -  34, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح3242)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

 ( ٔالمؿظ البَ وادْ, ٔصششْ األلباٌ٘(.6420)

 

59. అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు: 
‚ఔయుునూ ఙోటినాండు ఎఴమ ైనా లేచిర యల  తిమ గ ఴళేి  అతనే ఆ 
ఙోట ఔు (భయలా ఔమోుఴడాతుకూ) సఔుకదాయుడె‛. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ, సదీష న ాంఫయు 3717, షఴీహ్ భుళల ాం, 
సదీష న ాంఫయు 31-(2179). ఈ సదీషలోతు  దాలు 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ఇఫనూభాజఞలోతుయ, లేక్ నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు 
షఴీహ్'గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
1. నలుఖుయు ఔయౌళ ఔయుునూఙోట అఔకడ  తృహఠ ాంఙఴలళన కొతుూ 
భమహైదలు ఉాంటాభ, ఔమ కూ ఇఫాంది ఔయౌగ ాంఙే ఎట ఴాంటి తు 
అఔకడ ఙేమఔడద. 
2. ఔలళ ఔయుునూుృడె ఔ ఴైకూ ఏదెైనా తు తొద ఫమటఔు 
ర యి ఴళేి  ఆదేఙోట అతన భయలా ఔయుునే సఔుక అతతుకూ 
ఉాంట ాంది, ఇతయులు దాతుతు తియషకమ ాంఙలేయు.  

61-  َِ ِٕٕد َع ِ٘ َوِطُع ِّ َأٔب ِّ  اِلَبِدٔز َٔ الٍٖٔب ٌَِؿَل َعَمٜ َع ُٖ اِلُىِطٔمَي ٔإَذا َأ , َقاَه: "ٔإ

."ّٛ ُْ َصَدَق َّا َكاٌَِت َل َٕ َِٖشَتٔطُب ُِ َٔ  ّٛ ٌََؿَك  ْٔ ِِٔم  َأ

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 4556) -18)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.00

అఫూ భస్'ఊద్ అల్'ఫదిర (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  
ఉలేల కనాం : రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా 
ఉదేశిాంఙాయు: ఔ భుళలభు(దెైఴాం నాండు రతిపలాతుూ ఆశిషఽి ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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తన ఔుట ాంఫాం  ై కయుు ఙేళే డఫు ఔడా షదకహ(దెైఴ భాయాాంలో 
కయుు ఙేమడాం) కూాంద ల ఔక ఔటటఫడెతేాంది. 
(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 48-(1002), షఴీహ్ ఫుకామమ 
సదీష న ాంఫయు 55, ఈ సదీషలోతు రహకాైలు భుళల ాం లోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఫామహై తడడల ై కయుు ఙేళే తృహర భుకైత ఖుమ ాంచి ఈ సదీషలో 
తెలుఫడుాంది, దెైఴభాయాాం భమ ము తెదలఔనాూ భుాంద తన 
స ాంత ఔుట ాంఫాతుకూ తృహర ధానైత ఇరహవలతు ఇసహల ాం ఫో ధిషి ాంది, 
యమ  ై ఙేళే కయుు ఔడా షదాకహ(దెైఴ భాయాాంలో కయుుఙేమడాం) 
కోఴలోకే ఴషి ాంది. 
2. తన ఔుట ాంఫాం కోషాం అఴషయబ ైన బేమహ అలాల హ్ యొఔక 
షాంతేశఠ త కోషాం కయుుఙేమడాం అనభతిాంఙఫడుాంది,  ఎట ఴాంటి 
ల ఔక లేఔుాండా అనఴషయరహటిలో దఫామహగహ కయుు ఙేమడాం, దెైఴ 
షాంతేశటతఔు యయుదుాంగహ ర ళిడాం భాతరాం తులేదిాంఙడబ ైనది.  
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61- َِ َٔ َسأتٕيَع ِّ ِب ٖ٘  َعٔد ٍٖٔب َٔ اِضَتَطاَع ، َقاَه: َضٔىِعُت ال ، َُٖكُٕه: "َو

ٍُِكِي َِٗؿَعِن". ٔو ٕٚ؛ َؾِم ِٕ ٔبٔػلِّ َتِىَس ََٔل ََ الٍٖأز,  َِٖطَتٔتَس ٔو  ُِ  َأ

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 4542) -22)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.4143

అదీ తన్ హతిమ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ఔ 
చినూ కయౄి యు భుఔక దావమహ (దాతుతు దానాం ఙేమడాం దావమహ) 
అభనా షమే తభేయౌూ తొయు నయకహగ ూ నాండు కహతృహడెకోఖయౌగ తే 
కహతృహడెకోాండు‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 66-(10-16), షఴీహ్ ఫుకామమ 
సదీష న ాంఫయు 1413, ఈ సదీషలోతు దాలు భుళల ాంలోతుయ). 
సదీష ఉలేల కఔుతు ఔుల ి మ ఙమాం:  
َఅదీ తన్ హతిమ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) : యమ  ఇాంటి ేయు 
అఫూతమమఫ్ లేదా అఫూ ఴఴీబ్న, యమ  ఴాంశిఔ ేయు అదీ తన్ 
హతిమ్ తన్ అఫుీ లాల  అతాి భల, యయు ధాతాతవాంలో ఙాలా 
రళదు లు, ఎాంతో యరేఔఴాంతేలు భమ ము భాంచి నామఔులు, 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
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యయు ఇసహల ాంఔు భును అజఞా న షభమాంలో భమ ము ఆ 
తయురహత తభరహమ కూ నామఔుతుగహ ఉనాూయు, తుయెమాంగహ, 
రఫాయతాంగహ రషాంఖాం ఙేమడాంలో భాంచి షభయుత 
ఔయౌగ ఉాండేరహయు 
యయు ఇసహల ాం ళవఔమ ాంచి తభఔు తోడెగహ ఉాంటే ఎాంతో 
ఫాఖుాంట ాందతూ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు 
తలఙేరహయు, ఔ సహమ  ఇసహల ాం భమ ము  రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహమ  ఖుమ ాంచి తెలుషకోఴడాతుకూ భదీనా ఴఙాుయు, రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  భళద అభన భళిద్ ఎ  
నఫయలో రహమ  షభారేవాం జమ గ ాంది. 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇదాంతా కేఴలాం 
నామఔతవాం కోషాం, మహజైాం కోషాం ఙేషి నాూమేమోననే అతోృ స 
రహమ లో ఉాండేది,  కహతూ ఎుృడెైత ే రహమ  షభారేవాం భళదలో  
జమ గ ాందో  కొదిీ  షభమాంలోనే రహమ కూ రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం ఖుమ ాంచి అయుాం అభతోృ భాంది, ఇదాంతా మహజైాం కోషాంకహద 
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యమొఔ రఴఔి (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) అతు అయుాం  
అభతోృ భాంది. రహమ తు  రఴఔి  షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం తన 
ఇాంటికూ తెషక యల ఆతిధైాం ఇఙాుయు, ఇసహల ాం యొఔక 
షాందేఱహతుూఅాందజేఱహయు,  ర ాంటన ేఅదీ తన్  హతిాం రహయు ఇసహల ాం 
ళవఔమ ాంఙాయు 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం భయణాాంతయాం కొాంతభాంది 
ఇసహల ాం యడు ర ళిడాం దాతుకూ కొాంతభాంద ి అయఱహవషలు 
మ ఙుగొటటడాంతో ఔలోల లాం తల తిిాంది, ఆ షభమాంలో అదీ తన్ 
హతిమ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు ఎాంతో ఙాఔఙౌఔైాంతో 
దీతుతు ఎదయుకనాూయు, తనరహమ తు దీతులో చిఔుకకోఔుాండా 
కహతృహడాయు, కొతిగహ ఇసహల ాం ళవఔమ ాంచి అమ ఔవతతో ఉనూ  కొాంత 
భాందిలో ఇట ఴాంటి కూలశఠ  మ ళితేలు తల తాి భ.َ 
ఇసహల ాం తయుున ఔడా యయు అనేఔ ముదాు లలో  తృహలగా నాూయు, 
ఇమహక్, భదాభెన్, కాదళీమా  లాాంటి  దీ దీ ముదాు లలో 
తృహలగా నాూయు 
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యమ  దావమహ తోతిాం 66 సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ. 
చిఴమ లో యయు ఔతౄహలో తురహషభునాూయు, అలాల  యమ కూ వతాధిఔ 
జీయతాతుూ రసహదిాంఙాడె తన 120 ఴ ఏట ఴిజీర వకాం 67 లో 
ఔతౄహలో భయణిాంఙాయు. 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. దాన ధమహేలు ఙేమాలతు ఈ సదీషలో తోృర తసఴిాంఙఫడునది, 
తొయు దానాం ఙేళే డఫు లేదా ఏదెైనా ఴషి ఴు అతైాంత తఔుకఴగహ 
ఉనాూ ఔడా దాతుతు తేయౌఔగహ తీషకోఔడద, యలుఴలేతుదిగహ 
ఫాయాంఙఔడద. ఎాందఔాంటే ఆ అతిచినూదే నయకహగ ూ నాండు 
యభుకూికూ దోసదాం ఙేమఴఙు. 
2. నయఔాం నాండు తభన తాభు కహతృహడెకోాండు అతు ఈ 
సదీషలో ేమొకనఫడుాంది, అనగహ తొయు ఔమ కూ ఙేళే షహమాం 
తొఔు భమ ము నయకహగ ూకూ భధై ఔ అడెడ  తెయగహ తుఙేషి ాంది. 
ఔ చినూ కయౄి యు భుఔక అభనా షమే ఎదటిరహమ కూ దాతు 



    025   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

అఴషయాం ఉాంటే తృఔుాండా దానాం ఙేమాండు, ఇాంతేఔదా 
అనకోఴదీ , షాందమహెతుూ ఫటిట  దాతుకూ ఎాంతో యలుఴ ఉాండఴఙు. 

62- َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض ٚٔ َكٖؿاَزْٚ ٔلَىا  َأ ُٚ ٔإَلٜ اِلُعِىَس َقاَه: "اِلُعِىَس

."ُٛ ْٞ ٔإاٖل اِلَذٍٖ ُْ َدَصا َِٗظ َل ُِٔز َل َٔاِلَشٗر اِلَىِبُس َُّىا,  ٍَ ِٗ  َب

, ٔأٖطّا صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 4223)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.4310) -132
అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ఔ ఉభా్ 
తయురహత భమో ఉభా్ ఙేళనుృడె ఈ మ ాంటి భధై జమ గ న 
తృహతృహలతూూ  క్షతాంఫడతాభ, మ ూయణతతో ఙేమఫడు అలాల హ్  
దావమహ ళవఔమ ాంఫడున సజ్’ యొఔక రతిపలాం షవయాాం తృ 
భమేతొ కహద‛. 
(షఴీహ్  ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 1773, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు 437-(1349), ఈ సదీష యొఔక  దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఎఔుకఴసహయుల  ఉభా్ ఙేమఴఙుతు ఈ సదషీ దావమహ 
తెలుషి నూది, ఔ ఉభా్ నాండు భమొఔ ఉభా్ భధైలోతు 
తృహతృహలతూూ క్షతాంఙఫడతాభ, అభతే ఇయ చినూ తృహతృహలే,  దీ 
 దీ తృహతృహలు క్షతాంఫడాలాంటే ూమ ిసహి భ రఱహుతాి ాంతో 
రేడెకోఴడాం అఴషయాం. 
2. ఈ సదీష దావమహ సజ్ భమ ము ఉభా్ యొఔక తృహర భుకైత 
తెలుసిో ాంది, మ ాండె ఉభా్ల భధై తృహతృహలు క్షతాంఫడతాభ 
అలాగే అలాల హ్ అాంగమఔమ ాంచిన సజ్ ఴలల  దొమ కే రతిపలాం షవయాాం. 
3. ఏ సజ్’లో అభతే అలాల  యొఔక ఆదేఱహలు తే.ఙ. 
తృఔుాండా తృహఠ ాంఙడాం భమ ము దీతుకూ షాంఫాందిాంచిన ఫాధైతలు 
దెైరహతైషహట తుకూ అనఖుణాంగహ జఞఖతిిగహ, షఔభిాంగహ తుయవమ ిాంఙడాం 
జమ గ ాందో  దాతునే సజ్’ఎ  భబ్న’యౄర్ఫ అాంటాయు, సజ్’ఎ భఫూర ర్ఫ 
యొఔక రతిపలాం షవయాాం తృ భమతేొ కహదతు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴ ి
ఴషలల ాం రహయు ళ లయఙాుయు. 
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63-  َِ َٚ َع َِٖس َُِس ْٔ  َأٔب٘  ُِٕه: َقاَه َزُضُٕه الٖم ُُ ُؾتَِّشِت َُٖك : "ٔإَذا َدَخَن َزَوَطا

."َُ ِٗ َٗأط َُٔضِمٔطَمٔت الٖػ ٍَٖي،  َّ َٕاُب َد َُٔغمَِّكِت َأِب  ،ٔٛ َٕاُب اِلَذٍٖ  َأِب

 - 4, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 3622)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.4520)

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  ‚యభదాన్ 
భాషభు ఴచిునుృడె  షవయా దావమహలు తెయచిరేమఫడతాభ, 
నయఔ దావమహలు భూళరేమ ఫడతాభ భమ ము ల ైతానలు 
ఫనడీలలో ఫాందీ అఴుతాభ‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 3277, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు 1-(10-79), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. యభదాన్ న ల  రతేైఔతలలో భుకైబ ైన యశమబేభాంటే ఈ 
భాషాంలో షవయాదావమహలు తెయఴఫడు  నయఔదావమహలు 
భూమఫడతాభ, నయఔాం నాండు యభుకూి తృ ాంది షవమహా తుకూ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ర ళలదలఙఔునేరహయు ఈ న లలో  షవఙుబ ైన షాంఔలృాంతో తభ 
షాలటఔయిన ఆమహధిాంఙాయౌ, భనషఽౄమ ిగహ తభ తృహతృహల క్షభాణ 
కోషాం అతతు భుాంద రేడెకోరహయౌ, తభ జీయతాలన 
ఇదిఴయఔటిఔనాూ ఎఔుకఴగహ ుణాైతేఔాంగహ భాయుుకోరహయౌ. 
2. ఈ న లలో ల ైతానలు ఫాందీ ఙేమఫడతాభ, సహధాయణ మోజులోల  
ఉాండే రహమ  రఫాఴాం ఈ న లలో ఉాండద. అభతే ఙెడె ర ైు లాగే 
భనషస, ఙెడెఅలరహట ల  భాతరాం తోడెగహనే ఉాంటాభ, ఈ న లలో 
ఆమహధనలు ఙేమడాం తేయౌఔ కహఫటిట  భనషసన షాంషకమ ాంఙడాతుకూ 
రమతిూాంఙాయౌ, ఈ యశమాంలో షాంఔలృ యదిు  ఉాంటే అలాల  
తృఔుాండా షసఔమ సహి డె.  
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64-  َِ َّا َع ٍِ َ٘ اهلُل َع َٛ َزٔض ِّ َسِؿَص ِٔٔز الٍٖٔب ِّ  َش َٔ الٍٖٔب َِ َلِي ُِٖذٔىٔع  َع َقاَه: "َو

."ُْ ًَ َل َٗا ًَ َقِبَن اِلَؿِذٔس؛ َؾاَل ٔص َٗا  الصِّ

, 6101, ٔضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 235زقي احلدٖح  )داوع الرتورٙ,

 , ٔالمؿظ لمرتورٙ, ٔصششْ األلباٌ٘(. 6331ٔضٍَ الٍطاٟ٘, زقي احلدٖح 

 

రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  ఫాయై అభన సతౄహస 
(యదిమలాల సృ అన్’హ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి 
ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚రేఔుఴజఞభు(పజర్ఫ)ఔు 
భుాందే ఉరహష షాంఔలృాం  ఙేమతుదే ఆ ఉరహషాం మ ఖణలోకూ 
మహద‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ సదీష న ాంఫయు 730, షనన్ అఫూ దాఴూద్ 
సదీష న ాంఫయు 2454, భమ ము షనన్ నాసహభ సదీష 
న ాంఫయు, 2334, ఈ సదీషలోతు దాలు తిమ ేజీకూ ఙెాందినయ, 
ఇభామ్ నాళయుదీీన్  అలాతూ రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు). 
సదీష ఉలేల కఔుమహయౌ ఔుల ి మ ఙమాం:   

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2457
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యఱహవషల భాతాభూమ ి సతౄహస తాంతె  ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ 
అనహ) : రఴఔి భసభేద్ షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు 
జతుేాంఙడాతుకూ ఐద షాంఴతసమహల భుాంద భకహకలో 
జతుేాంఙాయు, యయు రభుక షహతె అభన ఉభర్ఫ తన్ కతాి బ్న 
(యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఔుభామ ి, యయు కన ైస్ తన్ 
సృజఞతౄహ రహమ  ఫాయైగహ ఉనాూయు, సబ్న’షహ  ర ైు ఴిజరత్ 
ఙేళనుృడె రహమ తో ఉనాూయు, ఆ తయురహత కొనాూళిఔు భదీనా 
తిమ గ  ఴఙాుయు. అుృడె ఫద్ర ముదుాం జమ గ నుృడె కన ైస్ 
తన్ సృజఞతౄహ రహయు ఔడా ఈ ఫద్ర ముదుాంలో తృహలగా నాూయు, 
ముదుాంలో తీఴర గహమబ ై ఙతుతోృ మాయు, అుృడె సతౄహస రహమ  
ఴమషస ఇయర  ైషాంఴతసమహలు ఉాండుాంది, బయిన కోలోృభన తన 
ఔుభామ ి యశమాంలో ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు  
ఙాలా ఫాధలో  ఉాండేరహయు, ఈ షాంధయెాంలో రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు యమ  కోషాం  యల షాంఫాందాం ాంాంఙాయు, 
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ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) ర ాంటనే ుృఔునాూయు, ఴిజీర 
వఔాం 3 లో యమ   యల జమ గ ాంది. 
సతౄహస (యదిమలాల సృ అన్’స) దావమహ తోతిాం 60 సదీషలు 
ఉలేల ఖాంఙఫడునయ. 
కమహన్’న ఔాంఠషిాం ఙేళఴునూ (హపజే కమహన్) రహయు 
కహలఔభిాంలో కొాందయు ఙతుతోృ ఴుతేాండడాంతో  కయ్తౄహ అఫూ ఫక్ి 
ళదీీక్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) కమహన్ రతితు మహభాంఙాయు, 
దాతుతు సతౄహస (యదిమలాల సృ అన్’స) తోతిాం ఔాంఠషిాం 
ఙేషఔునాూయు. రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ కూ ఴఙేు 
ఴఴీన మహళేరహమ లో సతౄహస (యదిమలాల సృ అన్’స) ఔడా 
ఔయు. కయ్తౄహ ఉసహేన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  హమాం  
ఴయఔ ఈ రతి యమ దఖామే ఉాంది, ఉసహేన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) 
రహయు యమ  నాండు ఈ రతితు అడుగ  తీషకొతు దాతుకూ భమ కొతుూ 
నఔళలన తమాయు ఙేభాంచి దేవాంలోతు యతేనూ తృహర ాంతాలఔు 
ాంాంఙాయు, ఆ తయురహత ఆ రతితు సతౄహస రహమ కే తిమ గ  
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ఇఙేుఱహయు. యయు భయణిాంఙే ఴయఔు ఈ రతి యమ  దఖామే ఉాండుాంద,ి 
తాన భయణిాంచిన తయురహత ఈ రతి తన సో దయుడెైన  అఫుీ లాల  
రహమ కూ ఙెాందాలతు ఙెృ ఉాంఙాయు. 
ఉభుేల్ భూతతూన్ సతౄహస (యదిమలాల సృ అన్’స) రహయు 
ఎఔుకఴగహ దెైరహమహధనలో ఉాండేరహయు, మహతరే ళైల  ఔడా ఎఔుకఴ 
షభమాం ఆమహధనలోనే ఖడెుట ాండేరహయు, ఴిజీర ఱహకాం 41 లేదా 
45 లో యయు భదీనా టటణాంలో భయణిాంఙాయు, అృటి భదీనా 
ఖఴయూర్ఫ అభన భమహవన్ రహయు యమ  జనాజఞ నభాజు 
ఙదియాంఙాయు.  
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.యభదాన్ యొఔక యధి ఉరహసహలు, లేదా ఇతయ ఉరహసహలు 
ఉాండడాతుకూ తుమైత్(షాంఔలృాం) పజర్ఫ షభమాం తోదలఴడాతుకూ 
భుాందే ఙేషకోరహయౌ. 



    033   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

2. తుమైత్ భనషసలో ఙేషకోరహయౌ ననటితో ఉఙుమ ాంచి కహద.   
ఉఙుమ ాంచి తుమైత్ ఙేమడాం అనేది తద్’అత్ (కొతి తోృ ఔడ) 
అఴుతేాంది.  

65-  َٚ ِ٘ َبِسَش َِ َأٔب ُِٕه اهلٔل  َع َُ َزُض ََ  َقاَه:  َكا ِٗ ٚٔ َوا َب َِٖكَسُأ ٔؾ٘ اِلَػَدا

.ّٛ َٖ ٛٔ آ َٟ  الطٔٓتٔٓنَي ٔإَلٜ اِلٔىا

(, ٔصشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 124) – 426)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ملطمي(.014

 

అఫూ ఫర్ఫ’జఞ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: ‚పజర్ఫ 
నభాజులో రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు తృహమహమణాం 
ఙేళే ఆమతేల షాంకై  డెఫనైె నాండు ఴాందఔు భధై ఉాండేది‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు, 172-(461) భమ ము షఴీహ్  
ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 541, ఈ సదీషలోతు దాలు 
భుళల ాంలోతుయ). 
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అఫూ ఫర్ఫ’జఞ (యదిమలాల సృ అన్’సృ):  
   యమ  ూమ ి ేయు అఫూ ఫర్ఫ’జఞ నద్’లా  తన్ ఉఫనైడ్ అషలతొ, 
భకహక నఖయాం  ై యజమాం సహధిాంచినుృడె యయు రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాంతోతృహట  ఉనాూయు, తయురహతి కహలాంలో  
యయు ‘ఫసహర ’, ‘కమహసహన్’ భమ ము  ‘భయు’  అనే  తృహర ాంతాలలో 
తురహషభుాండు చిఴయన భయలా ఫసహర ఔు తిమ గ ఴఙేుఱహయు. 
యమ  నాండు తోతిాం 40 సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ.  యయు ఴిజీర 
వకాం 60 లేదా 64 లో  ఫసహర లోనే తేది ఱహవష యడుఙాయు, అృటి 
అతొర్ఫ భుఆయమా ఔనాూ యయు భుాంద ఙతుతోృ మాయు. 
ఈ సదీష  యొఔక కొతుూ భుకై రయోజనాలు: 
1. సదీషలో ేమొకనఫడున షలాతేల్ ‚ఖదా‛ అనగహ పజర్ఫ 
నభాజు, పజర్ఫ నభాజులో రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴిఴషలల ాం రహయు 
అయర ై నాండు ఴాంద ఆమతేల తృహమహమణాం ఙేళేరహయు. 
2. సహభూఴిఔాంగహ(జభాత్) నభాజు ఙదిరేటుృడె 
ఫలఴీనలన దాలటలో ఉాంఙకొతు ఙదియాంఙాయౌ, రహమ కూ ఎట ఴాంటి 
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ఫాధ ఔలఖ ఔడదతు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు 
ఉదేశిాంఙాయు.  

66- َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب ِّ  َع َٔ الٍٖٔب ًَ ٔإاٖل أَثَس  َع ََ آَد َقاَه: "تأُكُن الٍٖاُز اِب

ِٕٔد". ُِ َتِأُكَن َأَثَس الٗطُذ ُْ َعَمٜ الٍٖأز َأ ًَ الٖم ِٕٔد؛ َسٖس  الٗطُذ

احلدٖح , ٔصشٗح البدازٙ, دصٞ وَ زقي 1362)ضٍَ ابَ وادْ, زقي احلدٖح 

(, ٔالمؿظ البَ 486) - 600, ٔصشٗح وطمي, دصٞ وَ زقي احلدٖح 2132

 وادْ, ٔصششْ األلباٌ٘(.

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: ‚ఆదాం 
షాంతానబ ైన భతులకూ నయకహగ ూ సహషహట ాంఖ ఖుయుి లునూ ఙోట తృ 
అతుూ ఙోటల  కహలుుతేాంది, సహషహట ాంఖ ఖుయుి లు నయకహగ ూ దావమహ 
కహలఔుాండా అలాల హ్ తులేదిాంఙాడె‛. 
(షనన్ ఇఫనూభాజఞ సదీష న ాంఫయు 4326, షఴీహ్ ఫుకామమ 
సదీష న ాంఫయు 7437, షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 299 –
(182), ఈ సదీషలోతు రహకాైలు ఇఫనూ భాజఞలోతుయ, 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయౄ దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
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1.అలాల హ్ భుాంద సహషహట ాంఖాం యొఔక తృహర భుకైతన ఈ సదీష 
తెలుుతేాంది, సహషహట ాంఖాం ఙేమడాం దావమహ నదటి ై ఏయృడే 
ఖుయుి న నయకహగ ూ కహలుద అతు రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం 
రహయు ళ లయషి నాూయు. 
2. దెైఴ షాంతేశటత కోషాం ఙేళే ఎఔుకఴ సహషహట ాంగహల దావమహ భతుల 
సహవమహా తుకూ అయుహ డఴుతాదతు రేమొఔ సదీషతో తెలుఫడుాంది.  

َِ َدأبٕس  -67 ُ٘ٓ  َع ٍَٓٔب َُ ال َِٖل.َقاَه: َكا ـَ الطَٓٔس ِٕٗد, َخاَل ًُ ٔع ِٕ َٖ  َُ  ,ٔإَذا َكا

 (.082)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

జఞతర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : ఈద్ మోజున 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు సహధాయణ భాయాాం కహఔుాండా 
రేమే భాయాాం ఖుాండా ర యళిరహయు. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 986). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఈద్ నాడె నభాజు నాండు తిమ గ  ర యళిటుృడె రేమొఔ భాయాాం 
నాండు ర యలల లతు షఽచిాంఙడాం జమ గ ాంది, దెైరహమహధనఔు 
ర లుతేనూుృడె ఆ ర యిన భాయాాం ఔడా రళమదినాన సహక్షైాం 
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ఇషి ాంది కహఫటిట  భమో భామహా తుూ ఎాంఙకోభతు షఽచిాంచి 
ఉాండఴఙు. 
2. యఱహవషలు తభ ఆధికహైతుూ అాందమ కీ రదమ శాంఙడాంఴలల  
ఎలలుృడఽ తుమోధిాంఙడాతుకూ రమతిూాంఙే  అయఱహవషల 
భనషలోల  యమ  వకూి ఖుమ ాంచి బమాం ఔయౌగ ాంఙడాతుకూ ఔడా ఇలా 
షఽచిాంచి ఉాండఴఙు.  

َِ َعمٍّ٘ٔ  -68 ْٔ  َع َّا َقاَه: َقاَه  َزُضُٕه الٖم ُِٖى ََٔتِشٔس ُِٕز،  ُّ : "ٔوِؿَتاُح الٖصاَلٚٔ الٗط

ُِٗي". َّا الٖتِطٔم ََٔتِشٔمُٗم  الٖتِكٔبرُي، 

, ٔضٍَ ابَ 3الرتورٙ, زقي احلدٖح , ٔداوع 24)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

, َقاَه اإلواً الرتورٙ: ِرا سدٖح بأٌْ: أصح غٕ٘ٞ يف 620وادْ, زقي احلدٖح 

 ِرا الباب أسطَ, ٔسطٍْ األلباٌ٘ ٔصششْ(.

 

అయ్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ఴదఽ నభాజు యొఔక 
తాళాంఙెయ, (నభాజు తృహర యాంతేాంఙడాతుకూ) అలాల సృ అఔర్ఫ 
ఙెృగహనే తగ తా నలతూూ తులదీభభతోృ తాభ, (నభాజు 
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భుగ ాంు షభమాంలో) అసహసలాభు అల ైఔుమ్ ఴ యసేతేలాల హ్ 
అనగహనే  తులదీబ ైనఴతూూ సలాల్ అభతృో తాభ. 
(షనన్ అతె దాఴూద్ సదీష న ాంఫయు 61, జఞబే తిమ ేజీ 
సదీష న ాంఫయు 3, భమ ము షనన్ ఇఫనూ భాజఞ సదీష 
న ాంఫయు 275, ఈ సదీషన ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు షఴీహ్, 
హషన్’గహ  మోకనాూయు, నాళయుదీీన్ అలాతూరహయు దీతుతు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఎట ఴాంటి నభాజు అభనా ఴదఽఙేమడాం తృతుషమ . ఴదఽ 
లేతుదే ఏ నాభాజూ అఴవద. 
2. ఔ సహమ  అలాల సృ అక్’ఫర్ఫ అతు నభాజు తోదలు  టిటన 
తయురహత నభాజుఔు భుాంద సలాల్  ఉనూ అతూూ 
సమహమ్(తులదుాం) అభతోృ తాభ, అనగహ భాటాల డడాం, తినడాం, 
తరా ఖడాం ఴగ ైమహ అతుూయకహల నలు.  
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69-  َٚ ِ٘ َقَتاَد َِ َأب ٖ٘ َع ُٖ الٍٖٔب ِ٘ َأِسَتٔطُب  , َأ ِّ َٞ، ٔإ َِٕزا ًٔ َعاُغ ِٕ َٖ  ًُ َٗا َقاَه: "ٔص

."ُْ ِ٘ َقِبَم َٛ اٖلٔت ُِ َُٖكؿَِّس الٖطٍَ ْٔ َأ  َعَمٜ الٖم

, ٔصشٗح وطمي, دصٞ وَ زقي احلدٖح 206)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

, ٔالمؿظ 6160(, ٔضٍَ أب٘ دأد, دصٞ وَ زقي احلدٖح 4426) -402

 واً الرتورٙ ِرا احلدٖح بػٕ٘ٞ, ٔصششْ األلباٌ٘(.لمرتورٙ, ٔمل حيكي اإل

 

అఫూ ఔదాదా (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉలేల ఖాంఙాయు: ఆశమహ 
మోజున(భుసయాిం న ల దఴ తామమఔు) ఉాండే ఉరహసహతుకూ 
ఫదలుగహ అలాల  కూతి షాంఴతసయు తృహతృహలు (చినూ తృహతృహలు) 
భతుూసహి డతు నేన ఆశిషి నాూన‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ , సదీష న ాంఫయు 752, షఴీహ్ భుళల ాం సదీష 
న ాంఫయు 196- (1162), షనన్ అఫూదాఴూద్ సదీష న ాంఫయు 
2425. ఈ సదీషలోతు రహకాైలు తిమ ేజీ లోతుయ, ఈ సదీష 
ఖుమ ాంచి ఇభామ్ తిమ ేజీ ఏతొ ేమొకనలేద, లేక్ నాళయుదీీన్ 
అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 

ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
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1. ఈ సదీషలో తోసయాిం న ల దో  తామమఔున ఉరహషాం 
ఉాండాలతు తోృర తసఴిాంఙఫడుాంది. ఈ ఔక ఉరహషాం కహయణాంగహ 
అలాల హ్ భన ఖత షాంఴతసయు తృహతృహలతూూ క్షతాంచి రేసహి డె. 
ఇఔకడ ఔడా చినూ తృహతృహలే క్షతాంఙ ఫడతాభ,  దీ  దీ 
తృహతృహలఔు ూమ ి సహి భ రఱహుతాి ాం అఴషయాం. 
2. తోసయాింన ‘త తేదీ  ది’  లేదా  ‘ది  డఔుాండె’ 
తామమఔులోల  మ ాండె మోజులు ఉరహషాం ఉాండాయౌ, ఇాందలో త తేదీ 
ది తామమఔులోల  ఉాండడాం ఉతిభాం. కేఴలాం దఴ తామమఔు భాతరబే 
ఉరహషభునాూ యురహలేద. 
3. ‘ఆశమహ’ అనగహ ‘డఴది’ అతు అయుాం, అనగహ దఴ తామమఔున 
ఉాండే ఉరహషాం.  
 
 
 
 



    040   
 

 

 

80 హదీసుల సంకలనం   
 

ِ٘ َذزٍّ  -71 َِ َأب َ٘ الٍيٗب  َع ِٕ َقاَه: َقاَه ٔل ََٔل ٠ِّٗا,  َِ اِلَىِعُسٔٔف َغ ُٖ ٔو : "اَل َتِشٔكَس

ْٕ َطِمٕل". َِٕد ُِ َتِمَكٜ َأَخاَك ٔب  َأ

 (, (.6262) - 411)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫూ జర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ఏ చినూ 
షతాకమహైతుూ ఔడా ఴీనాంగహ ఙఽడఔాండు, అది చియునఴువతో ఔ 
సో దయుడుతు లఔమ ాంఙడబ ైనా షమే‛. 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు, 144 –(2626)). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.తోటి ఴైకూితో ఔయౌళనుృడె చియునఴువతో లఔమ ాంఙాలతు ఈ 
సదీష ఙెఫుతేనూది. 
2. ఔుట ాంఫ షబుైలు, ఫమట రహయు ఎఴయు ఔయౌళనా ఔడా 
ఎాంతో ేరభతో, చియునఴువతో, రహమ  భనషలన గ లుఖుఙఔునే 
యధాంగహ భన రఴయిన ఉాండాయౌ. 
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3.ఔమ తో భాంచి రఴయిన ఔయౌగ  ఉాండడాం ఔడా దెైరహమహధన 
కోఴలోకే ఴషి ాంది.  

71-  َِ َٔ َثأبٕت َع ِٖٔد ِب َُٖش ٖ٘  ، َأ ٍٖٔب ْٔ َأِؾَطُن ال ِٗٔت ِ٘ َب ٞٔ ٔؾ ، َقاَه: "َصالُٚ اِلَىِس

."َٛ ََِرا ٔإاٖل اِلَىِكُتَٕب  ِٙ ِ٘ َوِطٔذٔد ْٔ ٔؾ َِ َصالٔت  ٔو

, ٔصشٗح البدازٙ, دصٞ وَ زقي احلدٖح 4511)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

 , ٔالمؿظ ألب٘ دأد, ٔصششْ األلباٌ٘(.234
 

 َజ ైద్ తన్ సహతత్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు: “ఔ 
ఴైకూి తన పయజ్’ నభాజులు తృ తగ తా నభాజులు నా ఈ 
భళదలో ఙదఴడాం ఔనాూ తన ఇాంటలల  ఙదఴడాం ఉతిభాం ”.  

(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 1044, షఴీహ్ భుళల ాం  
సదీష న ాంఫయు 731, ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
అఫూదాఴూద్’లోతుయ, లేక్ నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు 
షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు) 

సదీష ఉలేల కఔుతు ఔుల ి మ ఙమాం :  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3131
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 జ ైద్  తన్ సహతత్: యమ  ూమ ి ేయు జ ైద్  తన్ సహతత్  తన్  
దహహ క్, యయు అన్’సహర్ఫ యొఔక  గొృ షహతెలోల  ఔయు,  రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  ై అఴతమ ాంఙే కమహన్’న  
రహర ళేరహమ లో యయు ఔడా ఔయు. 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు తన షాందేఱహతుూ ఎఴమ ైనా 
ఙఔఴియుి లఔు ాంాంఙాలతు, ఉతిమహలు ాంాంఙాలతు  
తలచినుృడె  రహయు షాంఫాందిత  ఫాశణఔు నేయుుకోభతు యమ కూ 
ఆదేశిాంఙేరహయు,  ఆ ఆదేఱహతుకూ శియసహ ఴఴిాంచి అనతికహలాంలోనే 
దాతుతు నేయుుకొనేరహయు, ఈ యధాంగహ జ ైద్ (యదిమలాల సృ 
అన్’సృ) కొతుూ ఫాశలన నేయుుఔునాూయు. ఉదాసయణఔు:  
షమహైతూ, తౄహయళ ఴగ ైమహ. 
జ ైద్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహయు ఎాంతో జఞా నాం భమ ము బేధో  
షాంద ఔయౌగ  భదీనా నఖయాంలో అతైాంత గౌయఴతూమబ ైన  
ఴైఔుి లలో ఔమ గహ ఉనాూయు. కమహన్’న ూమ ిగహ  ఔాంఠషిాం 
ఙేషకోఴడాంతో తృహట , భాంచి బేధాయడా కొలఴఫడేరహయు, రఴఔి 
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షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ తో సదీషలు ఉలేల ఖాంఙాయు, 
అాంటే కహఔుాండా రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహమ  దఖాయ 
కమహన్  నేయుుఔునాూయు. కయ్తౄహ ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’
సృ) రహయు సజ్  ఙేమడాతుకూ ఫమలుదేమ నుృడె తన తన 
సహి నాంలో రహమ తు ఔమోు టిట  ర యలల యు అాంటే కహఔుాండా 
నాైమభూమ ిగహ ఔడా తుమతాంచి రహమ కూ రతేైఔ జీతాం ఔడా 
తుయణభాంఙాయు. 
కయ్తౄహ ఉసహేన్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  హమాంలో 
కమహన్’న రహైాంజేమడాంలో కీలఔ తృహతర తృో లాంఙాయు, యమ  
దావమహ తోతిాం 92 సదీషలు ఉలేల ఖాంఙఫడునయ, తన 56 ఴ 
భేట ఴిజీర వకాం 45 లో  యయు ఖతిాంఙాయు. 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. నపల్(ఐచిిఔ) నభాజులు ఇాంటలల  ఙదఴడాం ఉతిభాం. దీతుఴలల  
ఇాంటితు ఔడా ఆమహధనా రదేవాంగహ ఙేళనటలఴుతేాంది, దాతుఴలల  
దెైఴ యఫాలు ఔలుఖుతాభ, అలాగే నలుఖుమ  భుాంద రదయశనా 
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ఫుదిుకూ(మ మాకహమమ) లగాంఖ ఔుాండా ఉాండడాతుకూ ఈ నభాజులన 
ఇాంటలల  ఙదఴడబే ఉతిభాం. 
2. షఽయై, ఙాందర ఖసినాల షభమాంలో ఙదిరే నపల్’ నభాజులు 
భళదలలో సహభూఴిఔాంగహ ఙదఴడబే ఉతిభబ ైనది.  

72-  َِ َٚ َع َِٖس َُِس  ِ٘ ُِٕه اهلٔل َأٔب َُ اهلٔل, ، َقاَه: َقاَه َزُض َِٕه:  ُضِبَشا ُِ َأُق : "أَل

َٔاهلُل َأِكَبُس, َأَسٗب ٔإ َْ ٔإاٖل اهلُل,  َٔاَل ٔإَل ْٔ الٖػِىُظ".َٔاِلَشِىُد هلٔل,  ِٗ ٖ٘ ٔوٖىا َطَمَعِت َعَم  َل

 (, (6200) - 36)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

. 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚షబ్న’హనలాల ఴి 
ఴల్’సాందయౌలాల ఴి రహలాభలాస ఇలలలాల సృ ఴలాల సృ అఔర్ఫ‛ 
(షయవ షి తేలతో ఔడెఔునూ యభ యతరత(అతుూయకహల 
ఫలఴీనతలఔు అతీతేడె) అలాల కే ఙెాందన, అలాల  తృ భమే 
ఆమహధై దెైఴాం లేద భమ ము అలాల  అతేి యనూతేడె) అతు 
ఙెృడాం నాఔు షఽయై కహాంతి రషమ ాంఙేరహటతుూటిలోక లల   అతైాంత  
రమబ ైనది‛. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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(షఴీహ్ భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 32 – (2695),) 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఈ నాలుఖు రహకాైలు అలాల హ్ ఴదీ ఎాంతో తృహర భుకైాం ఔలయ, 
యటిలో అలాల హ్ యొఔక ఓనూతైాం ఖుమ ాంచి తెలుఫడుాంది. 
2. ఈ రహకాైలతో అలాల హ్ యొఔక షేయణ ఙేమడాం దావమహ ఙాలా 
ఎఔుకఴ ుణాైతుూ ఖడుాంఙఴఙు.  

َِ َعِبٔد اهلٔل  ابَ وطعٕد  -73 َٔ الٍٖيبِّ  َع ُٛ ٔإاٖل َعَمٜ  َع ًُ الٖطاَع ِٕ َقاَه: "اَل َتُك

 ٔغَسأز الٍٖأع".

 (, (.6010) - 434)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

అఫుీ లాల  (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం : రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఇలా రఴచిాంఙాయు: ‚ రళమాం 
షాంబయాంఙేటుృడె(ఈ బూత ై) అతైాంత ఙెడడరహయు తురహషబ ై 
ఉాంటాయు‛. 
(షఴీహ్  భుళల ాం, సదీష న ాంఫయు 131- (2949). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. రళమాం షాంబయాంఙేటుృడె ఈ బూత ై అతైాంత ఙెడడ  
ఴైఔుి లు ఉాంటాయతు ఈ సదీష దావమహ తెలుషి నూది, రహయు 
అతుూయకహల ఙెడె కహమహైలు ఔయౌగ  ఉాంటాయు. 
2. రళమాం షాంబయాంఙేతుృడె యఱహవషలేఴవయౄ ఫరతికూ ఉాండయు, 
రళమాం మహఴడాతుకూ భుాంద అలాల హ్ ఔ ఙలలటి గహయౌతు 
ాంసహి డె, దాతు కహయణాంగహ యఱహవషలాందయౄ ఙతుతోృ తాయు, ఆ 
తయురహత ఈ ధయణి  ై అయఱహవషలు తృ యఱహవషలు తగ యౌ 
ఉాండయు. 
3. ఆ గహయౌ మహఔ భుాంద ఴయఔ ఔడా ఈ బూత  ై 
యఱహవషలనేరహయు ఉాంటాయు.  
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َِٕه اهلٔل  -74 ُٖ َزُض َُّىا، َأ ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٔ ُعَىَس َزٔض َِ َعِبٔد اهلٔل ِب َقاَه: "اِلُىِطٔمُي  َع

 ِ٘ َُ اهلُل ٔؾ ْٔ, َكا ِٗ ٛٔ َأٔخ ِ٘ َساَد َُ ٔؾ َِ َكا ََٔو  ,ُْ َٔاَل ُِٖطٔمُى  ُْ َِٖظٔمُى َأُخٕ اِلُىِطٔمٔي اَل 

."ْٔ  َساَدٔت

 -08, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 2004)صشٗح البدازٙ, زقي احلدٖح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.6085)

 

ఔ భుళలభు తన తోటి భుళలభుఔు సో దయుడె. అతడు ై 
దౌయినైాం ఙేమడాం, అణఙడాం ఴాంటియ ఙేమడె, ఎఴమ ైతే తన తోటి 
షసో దయుడు షహమాంలో ఉాంటాడో  అలాల హ్  ఔడా అతతు 
షహమాంలో ఉాంటాడె. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 6951, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు సదీష న ాంఫయు 58 – (2580). ఈ 
సదీషలోతు దాలు ఫుకామమ లోతుయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఔ యఱహవళ అభన భుళలభు భమో భుళలభు  ై దౌయినైాం 
ఙేమడాం, ఫాధిాంఙడాం తఖద, అభనాంత బేమహ తోటి 
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భుళలభున ఆడెకోఴడాతుకూ, షహమాం ఙేమడాతుకూ 
రమతిూాంఙాయౌ. 
2. ఔమ నొఔయు భనషసలన గహమ యఙకోఴడాం అనేది అలాల ఔు 
ఆఖసిాం ఔయౌగ ాంఙే యశమాం.  

75- ِّ ِٕٗد اِلُدِدٔز ِ٘ َضٔع َِ َأٔب ُِٗس اِلَىَذألٔظ  َع ُِٕه: "َخ َُٖك  ْٔ َِٕه المَٓ َقاَه َضٔىِعُت َزُض

َّا". َِٔضُع  َأ

 , ٔصششْ األلباٌ٘(.1865)ضٍَ أب٘ دأد, زقي احلدٖح 

 

అఫూ షభలద్ కదీర (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙడాం నేన 
యనాూన: ‚(ఏదెైనా) షభారేఱహతుకూ యఱహలబ ైన రదేవాం ఉతిభాం‛. 
(షనన్ అఫూ దాఴూద్, సదీష న ాంఫయు 4820, లేక్ 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు ఈ సదీషన షఴీహ్’గహ 
తుమహు మ ాంఙాయు) 
సదీషన ఉలేల ఖాంచిన రహమ  మ ఙమభు  : 
అఫూ షభలద్ కదీర: యమ  ూమ ి ేయు , సహద్ తన్ భాయౌక్ తన్ 
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షనాన్ అల్ అనాసమ  అల్ కజ్’యజీ. రభుకల ైన భమ ము 
యదావాంషల ైన రఴఔి (షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం) అనఙయులోల  
ఔయు. యయు తృహలగా నూ తోదటి ధయే ముదుాం  'కన్ దక్', రఴఔి 
(ష)రహమ తో ఔలళ 12 ముదాీ లలో తృహలగా నాూయు, సదీష 
ుషికహలలో యమ  దావమహ 1170 రఴఙనాలు ఉల ల ఖాంఙఫడాడ భ. 
తన 86 ఴ ఏట ఴిజీర వకాం 74 లో భయణిాంచిన ద జనూతేల్ 
ఫకీలో కననాం ఙేమఫడాడ యు. 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఏదెైనా తుతొద నలుఖుయు ఔమొుతు భాటాల డెఔునేటుృడె 
రదేవాం యఱహలాంగహ ఉాండేటట ల  ఙఽషకోరహయౌ, దీతుఴలల  ఔమ  నాండు 
భమొఔమ కూ ఇఫాంది ఔలుఖఔుాండా ఉాంట ాంది. 
2. రదేవాం ఇయుఔుగహ ఉాంటే అఔకడు ఇఫాందల ఴలల  ఔమ నాండు 
భమొఔమ కూ ఇఫాంది లేదా ఇతయ కహయణాల ఴలల  భనషృమహు లు ఔయౌగే 
అఴకహవాం ఔడా ఉాండఴఙు.  
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َِٕه اهلٔل  -76 ُٖ َزُض َّا َأ ٍِ ُْ َع َ٘ الٖم َٛ َزٔض َٟٔػ َِ َعا ْٔ ٔ  َع ِٕٔع ِ٘ ُزُك َُ َُٖكُٕه ٔؾ َكا

َٔالٗسٔٔح"  ٔٛ َٟٔك ِْٔع، َزٗب اِلَىَما ِْٕح ُقٗد ٓٔ:  "ُضٗب ِٕٔد  .ُضُذ

 (, (.182) - 663)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

 

ఆభెషహ (యదిమలాల సృ అన్’స) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు యుఔ భమ ము షజఞీ లో ఈ 
దఆ ఙదిరేరహయు ‚షఫూసృన్  కదఽీ షన్  యఫుల్  
భలాభఔతి  ఴయౄిహ్ ‛. (అతైాంత దిఴైబ ైనరహడె, అతైాంత 
మ యదీ డె, దెైఴదఽతలఔు భమ ము ఆతే(జిఫరఈల్ 
అల ైఴిషసలాాం)ఔు రబుఴు). 
(షఴీహ్  భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 223-(487) ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. ఈ దఆన ఔడా రఴఔిరహయు యుఔలో ఙదిరహయు కహఫటిట  
తయఙగహ ఈ దఆ ఔడా యుఔలో ఙదఴుత ఉాండాయౌ. 
2. ఈ సదీషలో ేమొకనఫడున ‘యౄహ్’ అాంటే దాతు సహధాయణ అయుాం 
‘ఆతే’.  అభతే  జీఫరఈల్  అల ైఴిషసలాాంన ఔడా యౄహ్ అనే 
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నాభాంతో లఴఫడుాంది, ఈ సదీషలో యౄహ్ అాంటే జీఫరఈల్ 
అల ైఴిషసలాాం అభ ఉాండఴఙు ఎాందఔాంటే  ఈ ేయుతో యమ  
రసహి ఴన భలాభకహతో (దెైఴదఽతలు)తో ఔలళ ఴషఽి  ఉాంట ాంది.  
షఽమహ ఔద్ర లో ఇలా రసహి యాంఙఫడుాంది ‚ తనజిలుల్ భలాభఔతే 
ఴయౄిసృ త ఇజ్’తు యతెఴిమ్ తన్’ ఔుయౌల అమ్్‛. (ఆ 
మహతీరమాంద దెైఴ దఽతలు, ఆతే(జిఫరభలల్) తభ రబుఴు 
ఉతియువ ై షభషి యశమాల (తుయవసణ) తుతతిాం (దీయ నాండు 
బుయకూ)దిగ  ఴసహి యు). 
3. నభాజులోతు యుఔ ళితిలో అలాల హ్ యొఔక ఓనూతాైతుూ 
తలఙడాం భమ ము షజఞీ లో షేయణాంతోతృహట  దఆ ఙేమడాం 
ఉతిభాం.  
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77-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأٔب َِٕه اهلٔل  َع ُٖ َزُض ًٔ  َأ ِٕ َٗ َٔاِل َُ ٔباهلٔل  ُِٖؤٔو  َُ َِ َكا َقاَه: "َو

ًٔ اِلآٔخٔس؛ َؾاَل ُِٖؤٔذ  ِٕ َٗ َٔاِل َُ ٔباهلٔل  ُِٖؤٔو  َُ َِ َكا ََٔو َِٗصُىِت،  ِٔ ٔل ِّٗسا َأ َُٗكِن: َخ اِلآٔخٔس؛ َؾِم

."ُْ َِٗؿ ًِ َض ُِٗكٔس ًٔ اِلآٔخٔس؛ َؾِم ِٕ َٗ َٔاِل  ْٔ َُ ٔبَالٖم ُِٖؤٔو  َُ َِ َكا ََٔو  ,ُٓ  َداَز

 -21, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 2120لبدازٙ, زقي احلدٖح )صشٗح ا

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.12)

 

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు, ఎఴమ ైతే  
అలాల హ్ భమ ము రళమదినాం  ై యఱహవషభుాంఙతామో రహయు 
ఏబ ైనా భాటాల డుతే భాంఙే భాటాల డాయౌ లేఔుాంటే భౌనాంగహ 
ఉాండాయౌ. ఎఴమ ైతే  అలాల హ్ భమ ము రళమదినాం  ై 
యఱహవషభుాంఙతామో రహయు తభ తృ యుఖురహమ తు ఫాధిాంఙ ఔడద, 
ఎఴమ ైతే  అలాల హ్ భమ ము రళమదినాం  ై యఱహవషభుాంఙతామో 
రహయు తభ ఇాంట ఴచిున అతిధితు గౌయయాంఙాయౌ‛. 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు 6475, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు 74-(47), ఈ సదీషలోతు దాలు 
ఫుకామమలోతుయ). 
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ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. కేఴలాం భాంచితు భాతరబే భాటాల డాలతు, అభనాంత బేమహ 
ఇతయులఔు తోడాట గహ ఉాండాలతు ఈ సదీష తెలుుతేనూది. 
2. అలాల  భమ ము రళమదినాం  ై యఱహవషాం భాంచి 
కహమహైలతుూటికీ ునాదిఴాంటిది. దెైఴ షాంతేశటత భమ ము  రళమ 
దినాన భాంచి పయౌతాం తృ ాందడాతుకూ షతాకమహైలు ఙేమాయౌ. 
3. తృ యుఖురహమ తో భాంచి షాంఫాందాలు ఔయౌగ ఉాండాలతు, 
ఎలలుృడఽ షసకహమహతుకూ ళదుాంగహ ఉాండాలతు రఴఔి షలలలాల సృ 
అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఙాలా నొకూక ఙెఫుతేాండేరహయు. తభ 
తృ యుఖురహమ తో ఎలలుడఽ షత్రఴయిన ఔయౌగ  ఉాండాలతు ఇసహల ాం 
యఱహవషలఔు ఆదేశిషి ాంది. 
4. తృ యుఖురహమ తో భాంచి షాంఫాందాలు, షహమ షసకహమహల 
ఖుమ ాంచి రఴఔి  షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం ఎాంత ళమ మస్’గహ 
ఉాండేరహయాంటే ఔ షహతె భాటలోల  ఙెతృహృలాంటే ‚ఫసృఱహ ఏదో  ఔ 
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నాడె తృ యుఖురహమ కూ ఔడా ఆళి  సఔుక ఔయౌృసహి మేమోనానూ 
అనభానాం ఔయౌగేది.‛ 
5. ఎాందఔాంటే సహభాజిఔ షాంఫాందాలు ఙాలాఴయఔు దీతు తొదే 
ఆధాయడు ఉాంటాభ. 
6. అతిధల టల  గౌయఴ భమహైదలు ఔయౌగ  ఉాండడాం అనేది యఱహవష 
షాంఫాందిత యశమాం, అతిధలన యలుయఴవడాం ఎుృడఽ 
భయుఴఔడద. 
7. భాటన అదులో ఉాంఙకోఴడాం, తృ యుఖురహమ తో భాంచి 
షాంఫాంధాలు ఔయౌగ  ఉాండడాం భమ ము అతిధల టల  గౌయఴ 
భమహైదలు ఔయౌగ  ఉాండడాం ఇసహల తొమ యఱహవషాంలో ఔ ఫాఖాం.  
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78-  َٚ َِٖس َُِس  ِ٘ َِ َأب َٔ الٍٖيبِّ  َع َٔأسٕد  َع َِ ُدِشٕس  َُ ٔو ُِٖمَدُؽ اِلُىِؤٔو ُْ َقاَه: "اَل  ٌٖ َأ

."َٔ ِٗ  َوٖسَت

 -23, ٔصشٗح وطمي, زقي احلدٖح 2433البدازٙ, زقي احلدٖح )صشٗح 

 (, ٔالمؿظ لمبدازٙ(.6008)

అఫూ సృమ ైమహ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు: ‚ఔ 
యఱహవళ కే యాంధరాం(తృహభు, తేలు ఴాంటి యశతేలైబ ైన జీఴులు 
ఉాండే ుటట) నాండు మ ాండె సహయుల  కహట రేమఫడడె‛ 
(షఴీహ్ ఫుకామమ సదీష న ాంఫయు, 6133, షఴీహ్ భుళల ాం 
సదీష న ాంఫయు 63-(2998), ఈ సదీషలోతు రహకాైలు 
ఫుకామమఔు ఙెాందినయ). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. యఱహవళ ఎుృడఽ భుాందఙఽుతో, దాయశతుఔాంతో ఉాండాలతు 
ఈ సదీష తెలుుతేనూది. మోషతృో ఔుాండా జఞఖితిగహ ఉాండాయౌ. 
2. భాటిభాటికూ మోషతృో భే మ ళితి తల తితూమఔడద. 
3. ఙేళే రతితులో తెయౌయతేటలు, యరేఔాం ఉయోగ ాంఙాయౌ.  
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ُِٕه اهلٔل -79 َُّىا َقاَه: َقاَه َزُض ٍِ َ٘ اهلُل َع ِٖٕد َزٔض َٔ َش َٛ ِب َِ ُأَضاَو َِ ُصٍَٔع َع : "َو

."ٔٞ ٍَا ِّٗسا؛ َؾَكِد َأِبَمَؼ ٔؾ٘ الٖج ْٔ: َدَصاَك اهلُل َخ ِْٔف؛ َؾَكاَه ٔلَؿأعٔم ْٔ َوِعُس ِٗ  ٔإَل

, قاه اإلواً الرتورٙ عَ ِرا احلدٖح 6530)داوع الرتورٙ, زقي احلدٖح 

 بأٌْ:  سطَ دٗد غسٖب, ٔصششْ األلباٌ٘(.

ఉసహభా తన్ జ ైద్ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా రఴచిాంఙాయు:  
‚తనటల  బేలుఙేళన రహతుకూ ‘జజఞఔలాల సృ క ైర్ఫ’ (అలాల హ్ తూఔు 
భాంచి రతిపలాం నొషాంఖుగహఔ) అతు ఙెృడాం అతతు కోషాం 
అతేైతిభ రవాంష అఴుతేాంది‛. 
(జఞబే తిమ ేజీ, సదీష న ాంఫయు 2035. ఈ సదీష ఖుమ ాంచి 
ఇభామ్ తిమ ేజీ రహయు సషన్,జభైద్,ఖమమబ్న  అనాూయు, లేక్ 
నాళయుదీీన్ అలాతూ రహయు దీతుతు షఴీహ్’గహ తుమహు మ ాంఙాయు). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1. తొఔు ఎఴమ ైనా ఏదెైనా బేలు ఙేళేి  అతతుకూ తొయు ఇఙేు అతైాంత 

యలుర ైన ఫదలు ఏతటాంటే ‚జజఞఔలాల సృ  క ైర్ఫ”(అలాల  తొఔు 
అతైాంత భాంచి రతిపలాం ననషాంఖుగహఔ) అతు అనడాం. 
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2. ఇలా ఙెృడాం ఔాతజాత యొఔక అతేైనూత ళితి అతు రఴఔి 
షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ళ లయఙాుయు.. 
3. ఇది కేఴలాం ఔాతజాత భాతరబే కహద ఇది తొయు అతతు కోషాం 
ఙేషి నూ దఆ (రేడెకోలు) ఔడా అఴుతేాంది.  
4. తొయు ఇఴవఖయౌగే ఫదలు ఔనాూ అలాల హ్’తో తొ రేడెకోలు 
దావమహ ఇన్’షహఅలాల  రహమ కూ అాందేదీ అతేైనూతాంగహ ఉాంట ాంద.ి 
ఉదాసయణఔు ఔ  దీ ధతుఔుడె తొఔు ధన సహమాం ఙేళేి  తిమ గ  
తొయు అతతుకూ షమ డా ఊనూతబ ైన ఫదలు ఫసృఱహ ఇఴవలేయు, 
అలాల  భాతరబే అతతుకూ షమ డా ఫదలు ఇఴవఖలడె. 
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َُّىا, َقاَه: َقاَه  َزُضُٕه اهلٔل  -81 ٍِ َ٘ اهلُل َع َٔ ُعَىَس َزٔض َِ َعِبٔد اهلٔل ِب َّا َع ٖٗ َٖا َأ " :

."ٕٚ َٛ َوٖس َٟ ْٔ ٔوا ِٗ ًٔ ٔإَل ِٕ َٗ ُِٕب ٔؾ٘ اِل ِ٘ َأُت ِّ ِٕا ٔإَلٜ اهلٔل؛ َؾٔإ ُِٕب  الٍٖاُع ُت

 (,(.6256) - 16)صشٗح وطمي, زقي احلدٖح 

అఫుీ లాల  తన్ ఉభర్ఫ (యదిమలాల సృ అన్’సృ) రహమ  ఉలేల కనాం: 
రఴఔి షలలలాల సృ అల ైఴి ఴషలల ాం రహయు ఇలా ఉదేశిాంఙాయు: ‚ఒ 
జనలామహ అలాల హ్  ర ైు రఱహుతాి  ఫాఴాంతో భయలాండు, నేన 
ఔ మోజులో అతతుకూ ఴాంద సహయుల  క్షభాణ రేడెఔుాంటాన‛ 
(షఴీహ్ భుళల ాం సదీష న ాంఫయు 42-(2702)). 
ఈ హదీసు  యొకక కొన్ని ముఖయ రయోజనాలు: 
1.ఇసహల ాంలో రఱహుతాి ాం(తౌఫా) అనేది ఙాలా కీలఔబ ైనది, 
అలాల హ్’ఔు భనాం ఙేళే ఆమహధనలలో అలాల ఔు ఇశటబ ైన రహటిలో ఈ 
రఱహుతాి ాం ఔడా ఔటి, కహఴున తుృ జమ గ నుృడె 
రఱహుతాి  డడాం తృతుషమ . 
2. తౌఫా తృహతృహలన ఔడుగ రేషి ాంది, భనషసన 
మ యదీయుషి ాంది, అలాల  అతైషహట తుూ ఫటిట  తృహతృహలుఔడా 
ుణాైలుగహ భాయుఫడతాభ. 
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3. ఎఴయౄఔడా అలాల హ్ యొఔక ఔయుణా, ఔటాక్షాల యశమాంలో 
తుమహవ ఙెాందఔడద, షవఙుబ ైన షాంఔలృాంతో ఙేళన తౌఫాన 
అలాల హ్ తృఔుాండా ళవఔమ సహి డె. 
4. తృహతృహలు ఎతుూ ఉనాూ ఔడా అలాల హ్ భుాంద రఱహుతాి  
తృహడడాతుకూ ర నకహడఔడద, ఈ తౌఫా అనేది అలాల హ్  ఴదీ 
అాంగమఔమ ాంఫడాలాంటే దాతుకూ కొతుూ శయతేలునాూభ. 
1. అలాల హ్ యొఔక షాంతేశఠ త తృ ాందడాతుకే భాతరబే తౌఫా 
ఙేమాయౌ. 
2. దెైఴ ఴైతిమేక కహమహైలన ూమ ిగహ యడనాడాయౌ. 
3. ఙేళన తుృల ై ఫాధ ఔయౌగ  ఉాండాయౌ. 
4. భయలా ఆ తుృ జయఖఔడదనే ధాఢ షాంఔలృాం ఔయౌగ  
ఉాండాయౌ. 
5. భానఴ సఔుకల ఉలల ాంగన జమ గ  ఉాంటే ఆ సఔుకలన తిమ గ  
ఇఴవఖయౌగ తే ర ాంటనే ఇరహవయౌ, ఇఴవలేతు మ ళితి ఉాంటే రహమ తు 
క్షభాణ కోమహయౌ. ఎాందఔాంటే అలాల హ్ సఔుకలన ఉలల ాంఘిళేి  
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ఫసృఱహ అతన క్షతాంఙఴఙు, కహతూ భనశేల సఔుకల  
యశమాంలో రహయు క్షతాంఙనతఴయఔ అలాల  ఔడా క్షతాంఙడె. 
6. రఱహుతాి ాం అనేది షఽయుైడె డభయ నాండు ఉదభాంఙఔ  
భుాందే (రళమాం మహఔభుాంద) భమ ము భయణ షాంకేతాలు 
తోదలఴఔ భునే జయగహయౌ. 
 

షదాకమహైలతూూ అలాల హ్ దావమహనే ూమ ి అఴుతాభ 
అల్’సాందయౌలాల హ్ 

 
 
 
 
 

 


