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శత సాంప్రదాయాలు 
గౌరవనీయులైన పాఠకులారా! నేడు ముస్లిం సమాజింలో ప్రవక్త 
సల్లలాలహు అలైహి వసల్లిం సింప్రదాయాల్ పట్ల శ్రద్ధ 
లేనట్లలగా, వాటిని తమ జీవిత వయవహారాలోల పాటిించనట్లలగా 
చూస్తతన్నాము -ఏ కొద్ది మింో తపప!- ఈ కొద్ది మింద్ద 
మూల్ింగానే బహుశా అలాలహ్ క్రుణ కురుస్తతిందేమో! అిందుకే 
ప్రవక్త సింప్రదాయాలోల కొనిాటిని ఈ చిరు పుసతక్ రూపింలో 
మీ ముిందుించద్లిచాము. అవును! చిరు పుసతక్ రూపములోనే. 
అద్ద మీరు ఎల్లవేళలోల మీ వింట్ ఉించుకోవడింలో స్తల్భింగా 
ఉిండటానికి మరియు మీ సమసత కారాయలోల ప్రవక్త 
సింప్రదాయానిా గురుత చేయటానికి. దీనిని "శత 
సింప్రదాయాు"" అని న్నమక్రణ చేశాము. దీని ఉదేిశిం 
ప్రవక్త సింప్రదాయాు" కేవల్ిం ఇవేనని కాదు, వాటిలో కొనిా 
మాత్రమే సమకూరిి, అలాలహ్ ద్యతో మీ ముిందుించ- 
గలిగాము. వీటిని ఆచరణ రూపింలో తీస్తకొచేి భాగయిం 
ప్రసద్దించాల్ని ఆ ఏకైక్ విధాతనే వేడుకుింట్లన్నాము. 
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ప్రవక్త సాంప్రదాయ పద్ధతులు 
ةَ عَ  ْير  َُهر  َََْنَأ ِبي ال  َرَ َ:ق  ال  َمْن َعََدى ِِل َولِيًَّ  : َاََ  إِنَّ اهللَ): ملسو هيلع هللا ىلصَُسوُلَاهلليق 

ْضُت َعَلْيِه ـَفَقْد آَذْنُتُه بَِلْ  ََّ اْفََتَ ٍء َأَحبَّ إَِِلَّ ِِم َب إَِِلَّ َعْبِدي بََِشْ َحْرِب َوَمَ َتَقرَّ

ُب إَِِلَّ بِ  َلنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َسْمَعُه َوَمَ َيَزاُ  َعْبِدي َيَتَقرَّ

َ َوِرْجَلُه الَّتِي  ُه الَِّذي ُيْبَِصُ بِِه َوَيَدُه الَّتِي َيْبطُِش ِِبَ الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبََصَ

َ َوإِْن َس  هُ  َأَلنِي ََلُْعطَِينَُّه َوَلئِنِ َيْمَِش ِِبَ ْدُت َعْن  اْسَتَعََذِِن ََلُِعيَذنَّ َوَمَ َتَردَّ

ِدي َعْن َنْفِس الْ  ٍء َأَنَ َفَِعُلُه َتَردُّ ََ.(َمْوَت َوَأَنَ َأْكَرُه َمَسََءَتهُ ـُمْؤِمِن َيْكَرُه الْ ـََشْ

అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖాంచారు, అల్లాాః ఇల్ల తెలిపాడని 
ప్రవక్త సల్లా్లాహు అలైహి వసల్ాాం చెపాారుాః "నా 'వలీ' (ప్రియతముని)తో  
శత్రుతవాం వహిాం చేవాడు నాతో యుదాానికి సిద్ామవావల్ని ప్రక్టిస్తతనాాన్హ. నా 
దాస్తడు నా సనిాధ్యాం కోరి ఆచరిాంచే వాటిలోకెల్లా  నేన్హ అతనిపై విధిగా 
నిరణయాంచినవి నాకు ప్రియమైనవి. నా దాస్తడు నఫిల్ (అద్నపు) సత్కారాయల్ 
దావరా నాకు ఇాంకా ఎాంతో చేరువవుత్కడు. క్డకు అతడు నా ప్రేమకు 
పాత్రుడవుత్కడు. అతడు నాకు ప్రీతి  పాత్రుడయనపుాడు నేన్హ, అతడు వినే 
చెవినవుత్కన్హ, అతడు చూసే క్న్హా నవుత్కన్హ, అతడు పట్టుకునే 
చెయయనవుత్కన్హ, అతడు నడిచే కాలునవుత్కన్హ. ఇక్ అతడు నన్హా అడిగితే 
నేన్హ తపాక్ ప్రసదిసతన్హ, శరణు కోరి తే నేన్హ శరణు ఇసతన్హ. నేన్హ చేసే ఏ 
పనిలోనూ తటపటాయాంచన్హ, విశ్వవస్తని ప్రాణాం తీయునపుాడు తపా. 
అతన్హ మరణాం అాంటే ఇష్ుపడడు, అతనికి హాని క్ల్గిాంచడాం  అాంటే నేన్హ 
ఇష్ుపడన్హ. (కాని అది జరగక్ తపాదు). (బుఖారీ 6502). 
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నిద్ర నియమాలు 
َاـقَ : النوم على وضوء َبيَنَّالَل  َ لَْليََملسو هيلع هللا ىلصَي  َعَ َبنَيَاءيَب  ََازب  َت إَِذا َأَتيْ ):

َك اَْلَْيَمنِ  ََلِة ُثمَّ اْضَطِجْع َعََل ِشقِّ ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ  .َ( ...َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

1- వుజూ చేసుకొని పడుకోవాలి: బరా బిన్ ఆజిబ్ రజియల్లాహు అన్హున్హ 
ఉద్దేశాంచి ప్రవక్త సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం  ఇల్ల ఉపద్దశాంచారుాః "నీవు నీ 
పడక్పై వచిినపుాడు నమాజు కొరకు చేసినట్టా వుజూ చేసి, కుడి ప్రక్ాన 
తిరిగి పడుకో". (బుఖారీ 247. ముసిాాం 2710). 

 َعْن َعَئَِشَة  قراءة سورة اإلخالص ، واملعوذتني قبل النوم:
ْيِه ُثمَّ َنَفَث فِيِهََم فَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ  َع َكفَّ َقَرَأ َكََن إَِذا َأَوى إََِل فَِراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة ََجَ

 َأَحدو َو ُاْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِ  َو ُاْل َأُعوُذ بَِربِّ النََِّ  ُثمَّ فِيِهََم ُاْل ُهَو اهللُ

َيْمَسُح ِِبََِم َمَ اْسَتَطََع ِمْن َجَسِدِه َيْبَدُأ ِِبََِم َعََل َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَمَ َأْاَبَل ِمْن 

اٍت.  َجَسِدِه َيْفَعُل َذلَِك َثََلَث َمرَّ

2- పడుకునే ముందు ఈ సూరాలు చదవాలిిః ఆయషా రజియల్లహాు 
అన్హు ఉల్లఖానాం: ప్రవక్త మహనీయులు ملسو هيلع هللا ىلص ప్రతి రాత్రి తమ పడక్పై వచిి, "ఖుల్ 
హువల్లహాు అహద్, ఖుల్ అఊజు బిరబిిల్ ఫల్ఖ్, ఖుల్ అఊజు బిరబిినాాస్" 
సూరాలు పూరితగా చదివి, రాండు అరచేతులో ా ఊదుకొని, ముఖము మరియు 
తల్ న్హాండి మొద్లుపెటిు శరీర ముాందు భాగాంపై సధ్యమైనాంత వరకు 
తుడుచుకునేవారు. ఇల్ల మూడు సరు ాచేసేవారు. (బుఖారీ 5018). 

َينَعَ عَ التكبري والتسبيح عند املنام: 
َُسَرَ َنََّأَ  َلي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول  َال 

َََةَُمَ اطيَفَ َنهَُمَيَْتَبَ لَ طَ َيَ حَي  َلُكََم ِمْن َأََل َأُدلُُّكََم َعََل َمَ ُهَو َخْيو ) ادًما:خ 
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ا َثََلًثَ َوَثََلثنَِي  َ َخَِدٍم إَِذا َأَوْيُتََم إََِل فَِراِشُكََم َأْو َأَخْذُُتََ َمَضَِجَعُكََم َفَكِّبِّ

َدا َثََلًثَ َوَثََلثنَِي َفَهَذا َخْيو َلُكََم ِمْن َخَِدٍم  َ.(َوَسبَِّحَ َثََلًثَ َوَثََلثنَِي َواْْحَ

3- నిద్ర ుంచునప్పుడు జిక్రర : అలీ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: 
ఫాతిమా రజియల్లాహు అన్హు ఒక్సరి ప్రవక్త సల్లా్లాహు అలైహి వసల్ాాం తో 
పనిమనిషి కావాల్ని అడిగినపుాడు  "మీ కొరకు పనిమనిషిక్నాా మేలైన 
విష్యాం తెలుపనా?" అని ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాారుాః "మీరిద్ేరూ పడక్పై 
చేరుకునాపుాడు 34 సరుా అల్లాహు అక్ిర్, 33  సరుా స్తబ్ హానల్లాహ్, 33 
సరుా అల్ హాందులిల్లాహ్ అని పఠాంచాండి. ఈ సమరణ మీ కోసాం సేవకుడి 
క్ాంటే ఎాంతో శ్రేష్ఠమైన సాంపద్". (బుఖారీ  6318. ముసిాాం 2727). 

َِمِت  ُعَبََدة نعَ الدعاء حني االستيقاظ أثناء النوم:    ْبن الصَّ

ْيلِ  َرَّ ِمنَ َمْن َتعَ ) :َاََ   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعن يَك َفَقََ  ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ اللَّ  َوْحَدُه ََل َِرِ

ٍء َاِديرو الْ ـُمْلُك َوَلُه الْ ـَلُه َلُه الْ   َوُسْبَحََن اهلل هللَحْمُد ـَحْمُد َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

َة إَِلَّ بِ   َأْكَِّبُ َوََل َحْوَ  َوََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َواهللُ ُهمَّ اْغِفْر ِِل َأْو  َهللَوََل ُاوَّ ُثمَّ َاََ  اللَّ

َأ َوَصَلَّ ُابَِلْت َصََلُتهُ    .(َدَعَ اْسُتِجيَب َلُه َفإِْن َتَوضَّ

4- నిదర  ధ్యలో  ేల్కొననన  ్యల్తి  చద్్సినన దుఃిః "ఎవరు రాత్రి 
వేళ నిద్ర న్హాండి మేల్కాని 'ల్ల ఇల్లహ ఇల్ాల్లాహు వహ హేూ ల్ల 
ష్రీక్ల్హూ, ల్హుల్ ములుా వల్హుల్ హాందు, వహువ అల్ల కులిా 
షైఇన్ ఖదీర్. అల్ హాందులిల్లాహ్, వ స్తబ్ హానల్లాహ్, వల్లహాు అక్ిర్, 
వల్లహౌల్ వల్లఖువవత ఇల్లాబిల్లాహ్' చదివి, 'అల్లహా్ నన్హా క్షమాంచు' అని 
ల్లదా మరేదైనా దుఆ చేస్తకునాచో అది అాంగీక్రిాంపబడుతుాంది. ఒక్వేళ వుజూ 
చేస్తకొని నమాజ్ చేసేత అదీ స్వవక్రిాంచబడుతుాంది" అని ప్రవక్త  చెపాారని 
అబూ హురైర  ఉల్లఖాాంచారు. (బుఖారీ 1154). 
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 هلل ُد مْ َح ـلْ اَ ) بالدعاء الوارد:عند االستيقاظ من النوم الدعاء 

منَحديثَحذيفةَبنََرواهَالبخاري] .(ورُش النُّ  يهِ لَ إِ وَ  َنَ َتَ مَ َ أَ مَ عَد َ بَ َنَ يَ ْح ي أَ ذِ الَّ 

 .[اليامنَ

5- నిదర  నుండి ేల్కొనని ఇలా చదవాలిిః అల్ హాందు లిల్లాహిల్లాజి 
అహాయనా బ అద్  మా అమాతనా వఇలైహిన్హాషూర్.  (మమమలిా నిరీవీావసథకు 
గురిచేసిన తరావత మాకు జీవాం పోసిన ఆ అల్లాహ్ కే సరవ స్తతత్రములు. మేము 
తిరిగి ఆయన సమక్షాంలోనే ల్లచి నిల్బడే  వారము). (బుఖారీ 6312లో 
హుజైఫా బిన్ యమాన్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖనాం). 

వుజూ మరియు నమాజు యొక్క ధర్మములు 
   يدٍ زَ  اهلل بنِ بدِ ن عَ عَ  :املضمضة واالستنشاق من غرفة واحدة

َ ):  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سوَ  رَ  أنَّ   .(ةٍ َد احِ وَ  ف  كَ  نْ مِ  َ  َش نْ تَ اْس وَ ،  َض مَ ْض َُت

6- ఒకే చులుకుం నీళ్ళు తీసుకొని కొనిన టితో పు్కొనలిుంచి, 
ధరికొనిన  మకుకొనో  ఎ్కొనుంచాలిిః అబుేల్లాహ్ బిన్ జైద్  ఉల్లాఖనాం 
ప్రకారాం: ప్రవక్త  ఒకే చులుక్ాం నీళ్ళు తీస్తకొని కొనిాటితో పుకిాలిాంచేవారు. 
మరికొనిా ముకుాలో ఎకిాాంచేవారు. (ముసిాాం 235). 

َنَعَ عَ  :سل الوضوء قبل الُغ َكََن إَِذا اْغَتَسَل ): ملسو هيلع هللا ىلص النبيَأنَََََّةَ ائش 

ََلِة ُثمَّ ُيْدِخُل َأَصَبَِعُه  َجنَََبِة َبَدأَ ـالْ  ِمنَ  ُأ لِلصَّ ُأ َكََم َيَتَوضَّ َفَغَسَل َيَدْيِه ُثمَّ َيَتَوضَّ

َ ُأُصوَ  َشَعِرِه ُثمَّ َيُصبُّ َعََل َرْأِسِه َثََلَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه ُثمَّ ـِِف الْ  ُل ِِبَ ََمِء َفُيَخلِّ

هِ ـُيِفيُض الْ   .(ََمَء َعََل ِجْلِدِه ُكلِّ
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7- స్నన నాని్ ముందు వుజూిః ఆయషా రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖనాం 
ప్రకారాం: ప్రవక్త  లైాంగిక్ అశుద్ాత న్హాండి పరిశుద్ాత పాంద్ద నిమతతాం 
సానానికి ఉపక్రమాంచినపుడు (మరామాంగ సథల్లనిా క్డుకుానా తరావత) 
చేతులు క్డుకుానేవారు. మళ్ళు నమాజు కోసాం చేస్తకునే విధ్ాంగా వుజూ చేసి, 
నీళ్ళు తీస్తకొని తన చేతి వేళుతో తల్వాంట్రుక్ల్ వ్రేళు భాగాం సయతాం 
తడిసేల్ల నీరు పోసేవారు. ఆ పైన దోసిట్లా నీళ్ళు తీస్తకుని మూడుసరుా 
తల్పై నీరు పోసేవారు. ఆపైన శరీరమాంతటిపై నీళ్ళు పోస్తకునేవారు. 
(బుఖారీ 248, ముసిాాం 316 ). 

َطََّال ََبنَيَرَ مَ عَُنَعَ التشهد بعد الوضوء: َقَ  َابي َقَ َ:ال  َ مَ ):َملسو هيلع هللا ىلصَاهللَوُلَُسَرَ َال 

 أنَّ وَ ، اهللُ َلَّ إِ  هَ لَ إِ  أن َلَّ  ُد هَ ْش : أَ  وُ  قُ يَ  مَّ ثُ  وءَ ُض وُ الْ  غُ سبِ يُ فَ  أُ ضَّ وَ تَ يَ  أحدٍ  نْ مِ  مْ نكُ مِ 

َ أَ  نْ مِ  ُل دُخ يَ  ،ةيَ نِ ََم الثَّ  ةِ نَّ اْلَ  اُب وَ أبْ  هُ لَ  ْت َح تِ فُ  َلَّ إِ  هُ ولُ ُس رَ وَ  هُ ُد بْ ا عَ ًد مَّ ُمَ   .(َءَ َ َش ّيِّ

8- వుజూ తరువాత దుఃిః ప్రవక్త సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం  
ఉపద్దశాంచారని ఉమర్ బిన్ ఖత్కతబ్ సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం  ఉల్లఖాాంచారు: 
మీలో ఎవవరైనా మాంచివిధ్ాంగా వుజూ చేసిన పిద్ప "అష్ హదు అల్లాఇల్లహ 
ఇల్ాల్లాహు వ అనా ముహమమద్న్ అబుేహు వ రసూలుహు"  చదివితే అతని 
కొరకు సవరగాం యొక్ా ఎనిమది దావరాలు తెరువబడుత్కయ.  అతన్హ త్కన్హ 
ఇష్ుపడిన ఏ దావరాం గుాండానైనా ప్రవేశాంచవచుి. (ముసిాాం 234). 

 َعِ صَّ َلبِ  ُل ِس تَ غْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  َنَ كَ ): ََ  اَ  عن أنس االقتصاد يف املاء: 

ْ إََل  ََ   .(دـمُ َلْ بِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ ، وَ  ادٍ َد مْ أَ  ةِ َس  

9- నీళ్ళు తకుకొన్ ఖరుు చేయటుం : అనస్  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: ప్రవక్త 
ملسو هيلع هللا ىلص  నా లు గు  న్హాం డి  ఐ దు  'ము ద్'ల్  వ ర కు  నీ ళు తో  సా నాం  చే సే వా రు .  ఒ క్  
'ముద్' నీటితో వుజూ చేసేవారు. (బుఖారీ 201. ముసిాాం  325). 
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* ముద్ అాంటే ప్రవక్త కాల్ాంనాటి ఒక్ కొల్మానాం. ఒక్ ముద్ అనాది 
స్తమారు 700 గ్రాముల్ బియాయనికి సమానాం. 

َقَ  ة رععتني بعد الوضوء:صال  َبيَالنََّال   يوئِ ُض وُ  وَ ْح أ نَ ضَّ وَ تَ  نْ مَ ) :ملسو هيلع هللا ىلصَي 

 .(هبِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ َ تَ مَ  هُ لَ  رَ فِ غُ  ،هُ َس فْ  نَ ََم يهِ فِ  ُث دِّ ُيَ  َلَ  نيِ تَ عْ كَ  رَ َلَّ َص  مَّ ثُ ، اَذ هَ 

10- వుజూ తరువాత రుండు రకాతుస నమాజు చేయటుం: ప్రవక్త  
ఉపద్దశాంచారని, ఉసమన్  ఉల్లాఖాంచారుాః "ఎవరు నేన్హ చేసిన విధ్ాంగా వుజూ 
చేసి రాండు రకాతుల్ నమాజు చేసతడో - నమాజుకు సాంబాంధ్ాం ల్లని 
విష్యాలు మాటాాడడో- అతని పూరవ పాపాల్నిాయు మనిాాంచ బడత్కయ." 
(బుఖారీ 164. ముసిాాం 226). 

َومرَ عَ َاهللَبنَيبدَيعَ َنَْعَ  :ملسو هيلع هللا ىلص مث الصالة على النيب الترديد مع املؤذن

ََهَُأنَََّ س 
َبيَالنََّعَ ـمَي َوُلَــقَُيَ َملسو هيلع هللا ىلصَيَّ  َمَ  َل ثْ مِ وا ولُ قُ فَ  نَ ذِّ ؤَ مُ ـالْ  مُ تُ عْ مِ ا َس ذَ إِ ):

 ، فَ َلَّ وا عَ لُّ َص  مَّ ، ثُ وُ  قُ يَ 
... ا عًش  َِِبَ  يهِ لَ عَ  اهللُ َلَّ َص  ، ةً َلَ َص  َلَّ  عَ َلَّ َص  نْ مَ  هُ نَّ إِ

ََدَ عَْبَ َوُلَقَُيَ َمََّثَََُ.(احلديث َالصَّ َعَ َةَيل   ةِ وَ عْ الدَّ  هِ ذِ هَ  بَّ رَ  مَّ هُ اللَّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبيَالنََّل 

ًَمَ قَ مَ  هُ ثْ عَ ابْ ، وَ  ةَ يلَ ِض فَ الْ وَ  ةَ يلَ ِس وَ ًدا الْ مَّ ُمَ  ، آِت  ةِ مَ َئِ قَ الْ  ةِ َلَ الصَّ ، وَ  ةِ َمَّ التَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبِ النَّ  ةُ َعَ فَ َش  هُ لَ  ْت لَّ َح  َك لِ ذَ  ََ  اَ  نْ مَ  .(ه دتَّ عَ ي وَ ذِ وًدا الَّ مُ َمْ 

11- మఅజిిన్  పలి్నట్లు  పలి్, పర ్కతి   పై  దరూద్ చద్టుం : 
అబుేల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్  ప్రవక్త  చెపాగా వినాారుాః "మీరు అజాన్ 
వినాపుాడు ముఅజిీన్ పలికినట్టాగానే పల్క్ాండి. పిద్ప నాపై ద్రూద్ చద్వాండి. 
ఎవరు నాపై ఒక్సరి ‘ద్రూద్’ చదువుత్కరో, అాందుకు అల్లాహ్ అతనిపై 
పదిసరుా క్రుణిసతడు.....". (ముసిాాం 849). ద్రూద్ తరువాత ఈ క్రాంది 
దుఆ చదివినవారు  ప్రళయదినాన ప్రవక్త  సిఫారస్తకు అరుుల్వుత్కరు. 
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"అల్లాహుమమ రబి హాజిహిద్ ద్అవతిత్ త్కమమతి వససల్లతిల్ ఖాఇమతి ఆతి 
ముహమమద్నిల్ వస్వల్త వల్ ఫజీల్త వబ్అస్  హు మఖామమ్ మహూమద్ 
నిల్ాజీ వఅత తహూ". (ముసిాాం 384). 
దరూద్: అల్లాహుమమ సలిా అల్ల ముహమమదివ్ వఅల్ల ఆలి ముహమమదిన్ 
క్మా సల్లాత అల్ల ఇబ్రాహీమ వఅల్ల ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇనాక్ హమీదుమమజీద్. 
అల్లాహుమమ బారిక్ అల్ల ముహమమదివ్ వఅల్ల ఆలి ముహమమదిన్ క్మా 
బారక్  త అల్ల ఇబ్రాహీమ వ అల్ల ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇనాక్ హమీదుమమజీద్. 

َنَأَ عَ : كاالسو من راإلعثا َُسَرَ َنََّأَ َةَ يرَ رَ َهَُِبي  نْ أَ  وَلَ لَ )قال:ََملسو هيلع هللا ىلصاهللََول 

 مَّ  أُ ََل عَ   َّ ُش أَ 
 .(ةٍ َلَ َص  لِّ كُ  َد نْ عِ  اكِ وَ َلسِّ بِ  مْ ُتُ رْ مَ ََلَ  ، يتِ

12- అధికుంగా మిస్నాక్ర చేయటుం : ప్రవక్త  సెల్విచాిరని అబూ 
హురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "నా అన్హచర సమాజానికి క్ష్ుతరమవు తుాంద్నా 

సాంశయాం  నాకు ల్లకుాండినటాయతే ప్రతి నమాజ్ సమయాంలో మసవక్ 
చేయాల్ని ఆజాాపిాంచి ఉాండేవాణిణ". (బుఖారీ  887. ముసిాాం  252). 
* (1) నిద్ర న్హాండి మేల్కాని, (2) వుజూ సమయాంలో, (3) నోటి వాసనలో 
మారుా వచిినపుాడు, (4) ఖుర్ఆన్ చదివే ముాందు, (5) ఇాంట్లా ప్రవేశాంచే 
ముాందు మసవక్ చేయడాం ధ్రమాం.  

َقَ ََةَ ير َرَ نَأِبَهَُعَ  : التبكري إىل املسجد َ:َقَ ال  ... ):ََملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال 

 .(احلديث...  يهوا إلَ قُ بَ تَ ْس َلَ  (ي كِ بْ التَّ  ) يِ جِ هْ  التَّ َ ِِف مَ  ونَ مُ لَ عْ و يَ لَ وَ 

13- శీఘ్ర మగా ధిినద్ కు వెళ్ుటుం : ప్రవక్త  ఉపద్దశాంచారని అబూ 
హురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "వేళ కాగానే తొలి సమయాంలో నమాజు 
చేయడాంలో ఎాంత పుణయాం ఉాందో తెలిసేత అాందులో ప్రజలు ఒక్ర్నాక్రు  
మాంచిపోవడానికి పోటీపడత్కరు". (బుఖారీ 615. ముసిాాం 437).   
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َُسَرَ َنََّأَ ََةَ ير َرَ أِبَهََُنَْعَ : الذهاب إىل املسجد ماشيا َقَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول   :ال 

َوا:َبَ الَُقَ  (َِت رَج الدَّ  هِ بِ  عُ فَ رْ يَ َ ، وَ َيَ طَ َخ ـالْ  هِ بِ  و اهللُُح مْ َ يَ  مَ ََل عَ  مْ كُ لُّ دُ أَ  َلَ أَ ) َل 

َرَ يَ  َُسَا َقَ َول  َاهلل. َال   ََل َ إِ طَ ُخ ـْال ةُ رَ ثْ كَ ه ، وَ َرِ كَ مَ ـ الْ ََل وء عَ ُض وُ الْ  َغُ سبَ إِ ):

 .(َطبَ الرِّ  مُ كُ لِ َذ ، فَ ةِ َلَ الصَّ  عَد بَ  ةِ َلَ الصَّ  َرُ ظَ تِ انْ د ، وَ َجِ َس مَ ـالْ 

14- ధిినద్ కు నడచి వెళ్ు టుం: అబూహురైరా  ఉల్లఖానాం ప్రకారాం 
ప్రవక్త మహనీయులు  ఇల్ల అడిగారుాః "పరమ ప్రభువైన అల్లహా్ ఏ 
విష్యాల్ ఆధారాంగా అపరాధాల్న్హ మనిాసతడో, సథయని ఉనాతాం చేసతడో 
నేన్హ మీకు తెలుపనా?" దానికి సహచరులు 'దైవప్రవకాత తపాక్ సెల్వీయాండి' 
అని బదులిచాిరు. అపుాడాయన ఇల్ల బోధిాంచారుాః " వాతవరణాం, 
పరిసిథతులూ ప్రతీకూల్ాంగా ఉనాపాటికీ వుజూ పూరితగా చెయయటాం.  మసి దీ్ 
వైపునకు అధిక్ాంగా అడుగులు వయయడాం.  ఒక్ నమాజ్ తరువాత మరో 
నమాజ్ కొరకు నిరీక్షాంచడాం - ఇది రిబాత్ తో సమానాం (1)". (ముసిాాం 251). 

َنَأَ عَ  :تيان الصالة بسكينة ووقارإ َقَ ََةَ ير َرَ ـَهَُِبي َال  :َس 
َرَ َعُتَمَي َسول 

َوُلَقَُيَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللَ ْ وهَ أتُ ، وَ ونَ عَ ْس َ تَ وهَ أتُ تَ  َلَ فَ  ةُ َلَ الصَّ  ِت يمَ اِ ا أُ ذَ إِ ): ، ونَ ُش َ َُت

 .(وامُّ ـتِ أَ فَ  مْ كُ َتَ َ فَ مَ وا ، وَ لُّ َص فَ  مْ تُ كْ رَ دْ  أَ ََم فَ  ،ةُ ينَ كِ السَّ  مُ كُ يْ لَ عَ وَ 

15- నమాజ్ కొరకు నిదానుంగా, పర శుంతుంగా రావాలిిః ప్రవక్త  
ఇల్ల చెపాగా త్కన్హ వినాాన్హ అని అబూహురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "నమాజ్ 
కొరకు ఇఖామత్ ఇవవబడినపుాడు అాందులో చేరడానికి పరుగిడుతూ 

                                                 
1 రిబాత్ అాంటే సత్కయసత్కయల్ మధ్య  పోరాటాం స గే రోజులోా రాత్రిళ్ళు  పహరా  
కాయడాం  అ నా మాట. శ్వాం తి కాల్ాం లో నమాజ్ పటా  మకు ావ, పోరాటపు రోజులోా  
ప్రాణాల్క డిి పహరా  కా యడాంతో  స మానమ ని అరథాం. 
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రాక్ాండి. నిాంపాదిగా నడచి వళుాండి. సమూహిక్ నమాజులో మీకు ఏ మేరకు 
ల్భిసేత ఆ మేరకు చేయాండి. మగిలిన భాగానిా వయకితగతాంగా చేసి నమాజు పూరిత 
చేస్తకోాండి". (బుఖారీ  908. ముసిాాం  602). 

َيدَالااعدينَأِبَُحَعَ  : هاخلروج منو  ،املسجد خولدء عند الدعا

َقَ ََسيدعنَأِبَأََُأوَ َقَ ال  :َ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال   مُ كُ ُد َح أَ  َل َخ ا دَ إذَ ):

 مَّ هُ للَّ : اَ ْل قُ يَ لْ فَ  َج رَ ا َخ ذَ إِ ، وَ  َك تِ ْْحَ رَ  اَب وَ بْ  أَ ِِل  ْح تَ افْ  مَّ هُ للَّ : اَ ْل قُ يَ لْ فَ  َد جِ ْس مَ ـالْ 

 ْض فَ  نْ مِ  َك لُ أَ ْس  أَ ِنِّ إِ 
 .(َك لِ

16- ధిినద్ ో  పర వేశుంచినప్పుడు ధరియు బై టి్ వెళ్ళునప్పుడు 
ఇలా చదవాలి: ప్రవక్త  ఇల్ల ఆద్దశాంచారని అబూహుమైద్ సఇదీ  ల్లక్ 
అబూ ఉసైద్  ఉల్లఖాాంచారుాః "మీలో ఎవరైనా మసి దీ్ లో ప్రవేశాంచినపుాడు 
'అల్ల హాుమమఫ్ తహ్ లీ అబావబ రహమతిక్' చద్వాలి. బైటికి వచిినపుాడు 
'అల్ల హాుమమ ఇనీా అస్అలుక్ మన్ ఫజ్ లిక్' చద్వాలి". (ముసిాాం 713). 

َقَ ََةَ لحَ نَطَ عَ  :الصالة إىل سترة َقَ :َال   عَ َض وَ ا ذَ إِ ) :ملسو هيلع هللا ىلصَاهللَوُلَُسَرَ َال 

  اءَ رَ وَ  رَّ مَ  نْ مَ  َ ِ بَ يُ  َلَ ، وَ  لِّ َص فليُ  حلِ الرَّ  ةِ رَ خَّ ؤَ مُ  ثَل مِ  هِ يْ َد يَ  نْيَ بَ  مْ كُ ُد َح أَ 
 .(كذلِ

17- సుత్రర  పట్లు కొని నమాజ్ చేయాలి: ప్రవక్త  సెల్విచాిరని తల్ హా 
 ఉల్లఖాాంచారుాః "మీలో ఎవరైనా తన ముాందు ఒాంటెపై క్టుబడే పల్కాీ 
వన్హక్భాగపు ఎతుతకు సమానాంగా ఏదైనా వస్తతవు పెట్టుకొని నమాజ్ చేయాలి. 
దాని అవతల్ న్హాండి ఎవరు దాటినా ఇక్ అతనికి అనవసరాం". (ముసిాాం 499). 
*'స్తత్రా' అాంటే నమాజ్ చేసే వయకిత  త్కన్హ సజాే  చేసే సథల్ల నికి ముాందు  అడుిగా  
ఉపయోగిాంచుకునే వస్తత వు. అది  గోడ  కావచుి, సథాం భాం  కావచుి, అడుి  తె ర కావచుి,  
క్ర్ర కావచుి, ల్లదా  అ ట్టవాంటిద్ద  మరే దైనా వ స్తతవు  కావచుి.  ఈ స్తత్రా  నమాజ్ చేసే  
వయకితకీ, అతని  ముాందు  న్హాంచి నడచిపో యే వారి కీ మధ్య  అడుిగా ఉాం ట్టాంది.   
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َ نَ لْ : اُ وُ  قُ َ يَ وًس َوُ طَ  عَ مِ َس  هُ نَّ أَ  يِ بَ  الزُّ ِب ن أَ عَ : اإلقعاء بني السجدتني

َ نَّ : إَ هُ َ لَ نَ لْ قُ ، فَ (ةنَّ السُّ  يَ هِ ):  ََ  قَ ، فَ  نيِ مَ َد قَ  الْ ََل عَ  َءِ عَ اْ اْل  ِِف  ؆ َ ٍ بَّ عَ  نِ بْ َِل 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص َك يِّ بِ نَ  ةُ نَّ ُس  يَ هِ  ْل بَ ): َ بَّ عَ  ابنُ  ََ  قَ ، فَ  لِ ُج َلرَّ بِ  َءً فَ َج  اهُ رَ نَ لَ 

18- రుండు సజా్దస ధ్యలో  ధడధసపై  కూర్చు్టుం: త్కవూస్ 
చెపాగా అబుజుీబైర్ విని ఉల్లాఖస్తతనాారుాః మేము ఇబుా అబాిస్  ؆తో 
(నమాజులో రాం డు సజాలే్ మధ్యలో) పాదాలు నిల్బెటిు మడిమల్పై 
కూరోివటమెల్ల అని అడిగాము. దానికి అతన్హ 'అది స్తనాత్' అని చెపాాడు. 
ఇది మనిషికి చాల్ల క్ష్ుాంగా ఉాంట్టాంది అని మేమనాాము. దానికి అతన్హ 'ఇది 
మీ ప్రవక్త సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం స్తనాత్' అని చెపాాడు. (ముసిాాం: 536). 

َأَ عَ : التورك يف التشهد الثاين َن ََُحَ ِبي َالاَّ يد
َدَياعَي َقَ َي َال   َنَ كَ ):

 َب َص نَ وَ ، ى ْسَ يُ الْ  هُ لَ ْج رِ  مَ دَّ اَ  ، ةِ رَ اآلِخ  ةِ عَ كَ  الرَّ ِِف  َس لَ ا َج إذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ وُ  ُس رَ 

َ.(هِ تِ َد عَ قْ  مَ ََل عَ  َد عَ اَ ى ، وَ رَ ْخ اَْلُ 

19- చి్రి తషహ్హు ద్ ో  త్రుర క్ర చేయుటిః అబూహుమైద్ సఇదీ  
ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం : ప్రవక్త  చివరి తష్హుుద్ లో కూరుినేటపుాడు ఎడమ 
పాద్ాం కుడి వైపు తీస్తకొని, కుడి పాదానిా నిల్బెటిు ఎడమ పిరు దున్హ భూమకి 
ఆనిాంచి కూరుిాండేవారు. (బుఖారీ 828). 

َقَ َاهللَبدَيعَ َنعَ  :يمسلتمن الدعاء قبل الاإلعثار  َقَ :َال  َبيَالنََّال   :ملسو هيلع هللا ىلصَي 

ُ َخ تَ يَ  مَّ ثُ )........   .(وعُ ْد يَ فَ  هِ يْ لَ إِ  هُ بَ َج عْ أَ  َءِ عَ الدُّ  نَ مِ  يَّ

20- సలాుంకు ముందు అధికుంగా దుః చేయాలి: ప్రవక్త  ఇల్ల 
చెపాారని అబులే్లాహ్ రజియల్లహాు అన్హు ఉల్లాఖాంచారుాః  "...... తనకు  
ఇష్ుమునా దుఆలు ఎన్హాకొని వాటి దావరా దుఆ చేయాలి".  (బుఖారీ: 835). 
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َّنَّ َأَ ََةَ يبَ بيَح ََمَ أََُنعَ  :السنن الرواتبأداء  َس  ا
َُسَرَ َْتَـعَ مَي َملسو هيلع هللا ىلصَاهلليَول 

 ْيِ َ غَ عً وُّ طَ تَ  ةٍ عَ كَ رَ  ةَ َشَ عَ  يْ تَ نْ ثِ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  هللِِ لِّ َص يُ  مٍ لِ ْس مُ  بدٍ عَ  نْ َ مِ مَ ) :وُلَقَُيَ 

 .(ةِ نَّ َج ـْ الَ ِِف تً يْ بَ  هُ لَ  ى اهللُنَ بَ  َلَّ ، إِ  ةِ َض يْ رِ فَ الْ 

21- సునన తె మఅకకొనదిః ఉమెమ హబీబ రజియల్లాహు అనాు ప్రవక్త  
చెపాగా విని ఉల్లఖాాంచారుాః "ఏ ముసిాాం భకుతడు అల్లాహ్ కొరకు ప్రతి రోజూ 
పన్ాాండు రకాతుల్ నఫిల్ నమాజు చేసతడో అల్లాహ్ అతని కొరకు సవరగాంలో 
ఒక్ ఇలుా నిరిమసతడు. (ముసిాాం: 728).  
అవిాః జొహ్రర  కు ముాందు 4, దాని తరువాత 2, మగ్రిబ్ తరువాత 2, ఇషా 
తరువాత 2 మరియు ఫజ్ర  కు ముాందు 2.  

َأَ َنَْعَ  :صالة الضحى ََ ِبي َبيَالنََّنَيعَ َََرَيَ َقَ َهَُنََّأَ َملسو هيلع هللا ىلصَي  ُيْصبُِح َعََل ُكلِّ ):َال 

ِميَدٍة َصَدَاةو َوُكلُّ  ُسََلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَاةو َفُكلُّ َتْسبِيَحٍة َصَدَاةو َوُكلُّ ََتْ

لِيَلٍة َصَدَاةو َوُكلُّ َتْكبَِيٍة َصَدَاةو َوَأْمرو بَِلْ   َمْعُروِف َصَدَاةو َوََنْيو َعنِ ـَتْ

َحىُمنَْكِر َصَدَاةو َوُيْ ـالْ   .(ِزُ  ِمْن َذلَِك َرْكَعَتَِن َيْرَكُعُهََم ِمْن الضُّ

22- చాష్తతి  నమాజ్: ప్రవక్త  ఉపద్దశాంచారని అబూ జర్ర్  ఉల్లాఖాంచారుాః 
"మీలో ఉనా ప్రతి అవయవానికి బదులుగా ఒక్ సద్ఖా చేయడాం మీపై విధిగా 
ఉాంది. అయతే ఒక్సరి స్తబ్  హానల్లాహ్ అని  పల్క్డాం ఒక్ సద్ఖా. ఒక్సరి 
అల్  హాందులిల్లాహ్ అనడాం ఒక్ సద్ఖా. ఒక్సరి ల్ల ఇల్లహ ఇల్లా్లాహ్ అని  
సమరిాంచడాం కూడా సద్ఖా. ఒక్సరి అల్లాహు అక్ిర్ అనడాం మూ సద్ఖాయే. 
మ ాంచిని ఆద్దశాంచడాం ఒక్ సద్ఖా. చెడు న్హాండి వారి ాంచడాం ఒక్ సద్ఖా. అయతే 
రాండు రకాతుల్ చాష్త నమాజు వీటనిాటికి సరిపోతుాంది". (ముసిాాం 720). 
* దీని ఉతతమ సమయాం: పద్దేకిా, ఎాండ త్కపాం పెరిగిన తరువాత  న్హాండి 
జొహ్రర  సమయానికి ముాందు వరకు. క్నీసాం రాండు రకాతులు. ఎకుావ 
చేయుటకు హదుే ల్లదు.  
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َعَ  :قيام الليل َأِبي َُسَرَ َنََّأَ ََةَ ير َرَ َهَُن ََول  َئيَُسََملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأَ َل  :َ ََي  َةَيلَ الصَّ

َأفَْ وبَ تَُكَْمَ ـالََْعدَ بَ َُلَض 
َقَ فَ َ؟ةَي  ،ةِ وبَ تُ كْ مَ ـالْ  ةِ َلَ الصَّ  عَد بَ  ةِ َلَ الصَّ  ُل َض أفْ )َ:ال 

 .(يلاللَّ  وِف  َج ِِف  ةُ َلَ لصَّ اَ 

23-తహజిుద్ నమాజ్: అబూ హురైర  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం, ఫర్ ీ నమాజు 
తరువాత ఎకుావ ఘనతగల్ నమాజు ఏది? అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్హ అడిగినపుాడు 
"ఫర్ీ నమాజు తరువాత ఎకుావ ఘనతగల్ నమాజు అరథ రాత్రి తరువాత 
చదివే తహజుీద్ నమాజు"  అని ప్రవక్త  బదులిచాిరు. (ముసిాాం 1163). 

َالنََّ؆َرَ مَ عََُبنَيَنَيعَ  :رصالة الوت َبيَأنَّ َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَيَّ َال   رَ وا آِخ لُ عَ ْج اِ ):

 .(ًراتْ وِ  يلِ َللَّ بِ  مْ كُ تِ َلَ َص 

24-విత్రర  నమాజుిః ప్రవక్త  ఆద్దశాంచారని ఇబుా ఉమర్  రజియల్లాహు 
అన్హుమా ఉల్లాఖాంచారుాః "మీరు రాత్రి యొక్ా చివరి నమాజున్హ విత్ర   
రూపాంలో చేయాండి". (బుఖారీ 998. ముసిాాం 1755). 

َُسَ :إذا حتققت طهارهتما الصالة يف النعلني َمَ َبنََُُسَأنَ َئل 
َالي َ:َك 

َبيَالنََّانَ كَ أَ  َيََُملسو هيلع هللا ىلصَي  َص  َل  ِي َقَ ََ؟يهَيلَ عََْنَ َ  .(عم)نَ :َال 

25- శుభ్ర ుంగా ఉనన  చెప్పుసతో నమాజు చేయ్చుు: ప్ర వక్త  
చెపుాలు వేస్తకొని నమాజు చేసేవారా? అని అనస్ బిన్ మాలిక్  ని 
ప్రశాాంచినపుాడు 'అవున్హ' అని ఆయన జవాబిచాిరు. (బుఖారీ  386).  

َقَ ََر َمَ عََُبنَيَنَيعَ  :الة يف مسجد قباءـالص  أِت يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  َنَ كَ )َ:ال 

َحدثنمَ نََُابنََُادَ زَ َ(ًيََِش مَ ًبَ وَ اكِ رَ  َءٍ بَ اُ َمْسِجَد  َعبيداهلل،ري: َنافع:ََا عن

َ.(فيصل فيه ركعتني)
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26- ధిినదె ఖుబాో  నమాజు: ప్రవక్త  ఒకోాసరి కాలినడక్న, 
మరోసరి వాహనాం మీద్ ఖుబా మసిదీ్ కు వస్తతాండేవారు, అని ఇబుా ఉమర్ ؆ 
ఉల్లాఖాంచారు. ప్రవక్త  అాందులో రాండు రకాతుల్ నమాజు కూడా చే సేవారు 
అని ఈ హదీస్త ఉల్లాఖన క్రత నాఫె చెపాారుాః. (బుఖారీ 1194. ముసి ాాం 1399).  

َقَ ََرَ ابيَج ََنَْعَ : أداء صالة النافلة يف البيت َ:َقَ ال  :َملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال 

ََلَة ِِف َمْسِجِدِه َفْلَيْجَعْل لَِبْيتِِه َنِصي) ًبَ ِمْن َصََلتِِه َفإِنَّ إَِذا َاََض َأَحُدُكْم الصَّ

ا َجَِعلو ِِف َبْيتِِه ِمْن َصََل اهللَ  .(تِِه َخْيً

27- నఫిల్ నమాజు ఇుంట్లు  చేయాలి: ప్రవక్త  ఇల్ల ఉపద్దశాంచారని 
జాబిర్  ఉల్లాఖాంచారుాః "మీలో ఒక్రు ఫర్ీ నమాజు మసిీద్  లో పూరిత చేసి, 
తన నమాజు యొక్ా కొాంత భాగాం తన ఇాంట్లా చేయాలి. అతన్హ (నఫిల్) 
నమాజు ఇాంట్లా చేయడాం వల్ా అల్లాహ్ అతనికి మేల్ల చేకూరుిత్కడు". 
(ముసిాాం 778). 

عَ َبنَيَرَيابيَج ََنَْعَ  :صالة االستخارة
َقَ ََاهلليبدَي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ وُ  ُس رَ  َنَ كَ ):َال 

َ.(آنرْ قُ الْ  نَ مِ  ةَ ورَ َ السُّ نَ مُ لِّ عَ  يُ ََم كَ  ورِ مُ َلُ ا ِِف  ةَ َرَ َخ تِ ْس َ اَِل نَ مُ لِّ عَ يُ 

ُهمَّ إِِنِّ َأْسَتِخُيَك بِِعْلِمَك ) َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضلَِك  ،َك َوَأْسَتْقِدُرَك بُِقْدَرتِ  ،اللَّ

َك َتْقِدُر َوََل َأْاِدرُ  ،اْلَعظِيمِ  ُم اْلُغُيوِب  ،َوَتْعَلُم َوََل َأْعَلمُ  ،َفإِنَّ  ،َوَأْنَت َعَلَّ

ُهمَّ إِْن ُكنَْت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اَْلَْمَر  َخْيو ِِل ِِف ِدينِي )ويسمي حَجته( اللَّ

ُه ِِل ، ُثمَّ َبَِرْك ِِل فِيِه،  ،َفَْاُدْرُه ِِل  ،َوَمَعََِش َوَعَاَِبِة َأْمِري ْ َوإِْن ُكْنَت َوَيسِّ

ْفُه َعنِّي  َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اَْلَْمَر َِرٌّ ِِل ِِف ِدينِي َوَمَعََِش َوَعَِاَبِة َأْمِري َفَْْصِ

ْفنِي َعنُْه َواْاُدْر ِِل الْ   .(نِي بِِه ِض رْ أَ َخْيَ َحْيُث َكََن ُثمَّ ـَواْْصِ
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28- ఇినతి ఖారా నమాజ్: ప్రవక్త   మాకు ఖుర్ఆన్హ సూరాలు నేరిానట్టా 
ప్రతి పనిలో ఇసితఖారా చేయడానిా గురిాంచి బోధిాంచేవారని జాబిర్ బిన్ 
అబుేల్లాహ్  ఉల్లాఖాంచారు. (బుఖారీ  1162). 
* దాని విధానాం: రాండు రకాతుల్ నమాజు చేసి, తరువాత ఇల్ల దుఆ 
చేయాలి. అల్లాహుమమ ఇనీా అస తఖీరుక్ బిఇలిమక్, వ అసతఖేరుక్ బిఖుద్రతిక్, వ 
అస్అలుక్ మన్ ఫజిాక్ల్ అజీాం, ఫఇనాక్ తఖ్  దిరు వల్ల అఖ్ దిరు, వ 
తఅల్ము వల్ల అఅల్ము, వ  అాంత అల్లాముల్ గుయూబ్, అల్లాహుమమ ఇన్ 
కుాంత తఅల్ము అనా హాజల్ అమ్ర (2) ఖైరున్ లీ ఫీ దీనీ, వ మఆషీ, వ 
ఆఖబతి అమ్రీ, ఫఖ్ దుర్ హులీ, వయసిస ర్ హులీ, స్తమమ  బారిక్  లీ ఫీహి, వ 
ఇన్ కుాంత తఅల్ము అనా హాజల్ అమ్ర(2) ష్ర్రున్ లీ ఫీ దీనీ, వ మఆషీ, 
వఆఖబతి అమ్రీ, ఫస్రిఫ్ హు అనీా, వస్రిఫ్ నీ అన్హు, వఖ్ దుర్ లియల్ ఖైర 
హైస్త కాన స్తమమ అర్ జినీ బిహీ).  

                                                 
(2)  ఇక్ాడ హాజల్ అమ్రకు బదులుగా తన అవసరానిా పేర్నానాలి. ల్లదా 
హాజల్ అమ్ర అాంటూ తన అవసరానిా ఆలోచిాంచుకోవాలి.  
ఈ  దుఆ  యొక్ ా  భా వాం:   ఓ అ ల్లాహ్!  నీ  జాా నాం  సక్షగా  నేన్హ  శ్రే యస్తసన్హ  
అరిథస్తతనాాన్హ. నీ  శకిత  పేరిట  నేన్హ  నీ మహ తతర క్టా క్షానిా  అభయరిథ స్తతనాా న్హ . నీవే  
సరవశకితమాంతు డివి, నా కు  రవవాం త  కూడా శకిత  ల్లదు.  నీవు  స రవజుాడి వి. నేన్హ జాా నాం  
ల్లనివాణిణ. అగో చరమైన విష్యాల్నీా నీకే బాగా తె లుస్త.  అల్లాహ్!  నీ ద్ృ షిు లో ఈ పని  
నా ఇహపరాల్ రీత్కయ, పరిణా మాల్ రీ త్కయ నాకు శ్రేయసారమైనద్ యతే దా నిని నాకు  
ప్రాపతాం చెయయ. దానిని  నాకు శుభక్ర మైనదిగా చె యయ. ఒక్వేళ  నీ  ద్ృషిు లో ఈ పని నా  
ఇహపరాల్ రీత్కయ, పరిణామ  ఫల్ాం రీ త్కయ నా పాలిట  చెడుదైతే, ఆ  పని న్హ ాండి నన్హా  
దూరాం గా ఉ ాంచు, దాని  న్హాండి  నన్హా కా పాడు. నా  శ్రేయో శుభాలు  ఎాందులో  
ఉనాాయో దానిని  నాకు  ప్రాపతాం  చె యయ. తరువాత దాని  మీద్  నాకు మకుావ ,  
ఏకాగ్ర తలు  కూడా  క్లి గిాంచు. 
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َنَْعَ حىت تطلع الشمس:  اجللوس يف املصلى بعد صالة الفجر

ََبنَيَرَيابيَج َ  هُ َلَّ َص  مُ ِِف  َس لَ َج  رَ ْج فَ  الْ َلَّ ا َص ذَ إِ  َنَ كَ َملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ) َ:َةَ رَ مَُس 

 .(َنً َس َح  مُس الشَّ  عَ طلُ ى تَ تَّ َح 

29- ఫజ్ర  నమాజు తరువాత నమాజు చేసుకునన  సథ సుంో  
సూర్చయలదయుం ్రకు కూర్చు్టుం: ప్రవక్త  ఫజ్ర  నమాజు చేస్తకొని 
అద్ద సథల్ాంలో సాష్ుాంగా సూ రోయద్యాం అయేయ వరకు కూరుినేవారని జాబిర్ 
బిన్ సముర  తెలిపారు. (ముసిాాం 670).  

َقَ َ؆َرَ مَ عََُنَابنَيعَ  : عةماالغتسال يوم اجل َ:َقَ ال   :ملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال 

 .(ْل ِس تَ غْ يَ لْ فَ  ةَ عَ مُ ُج ـالْ  مُ كُ ُد أَح  َءَ ا َج ذَ إِ )

30- జుమా ర్చజు స్నన నుం చేయటుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెల్విచాిరని ఇబుా 
ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖాంచారుాః "మీలో ఎవరైనా జుమా 
నమాజుకు వచిినపుాడు సానాం చేయాలి". (బుఖారీ 877. ముసిాాం 84 5).  

َأَ َنَْعَ  :صالة اجلمعةإىل التبكري  َقَ ََةَ ير َرَ َهَُِبي َقَ :َال  اهللََوُلَُسَرَ َال 

ْسِجِد َيْكُتُبوَن مَ ـَمََلئَِكُة َعََل َبَِب الْ ـالْ  ُجُمَعِة َوَاَفِت ـََن َيْوُم الْ إَِذا كَ )َ:ملسو هيلع هللا ىلص

َ  َوَمَثُل الْ  َ  َفََْلَوَّ ِر َكَمَثِل الَِّذي ُّيِْدي َبَدَنًة ُثمَّ َكَلَِّذي ُّيِْدي َبَقَرًة ـاَْلَوَّ ُمَهجِّ

َمَُم َطَوْوا ُصُحَفُهْم َوَيْسَتِمُعوَن  ُثمَّ َكْبًشَ ُثمَّ َدَجََجًة ُثمَّ َبْيَضًة َفإَِذا َخَرَج اْلِ

ْكرَ   (.الذِّ

31- శీఘ్ర మగా జుమా నమాజు కొరకు వెళ్ుటుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఉపద్దశాంచారని అబూహురైరా   ఉల్లాఖాంచారుాః "జుమా రోజు దైవ దూతలు 
మసి ీద్ యొక్ా దావరాంపై నిల్బడి ఉాంటారు. ఎవరు ఎాంత ముాందు వసతరో 
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వారి పేరు అాంత ముాందు వ్రాస్తకుాంటారు. అాంద్రిక్ాంటే ముాందు వచిిన 
వయకి తకి ల్భిాంచే పుణయాం ఒక్ ఒాంటెన్హ ఖురాినీ ఇచిిన వయకితని పోలినది.  ఆ 
తరువాత గడియలో వచేివారికి ఒక్ ఆవు ఖురాినీ ఇచిినాంత, ఆ తరువాత 
వారికి ఒక్ పటేులు ఖురాినీ ఇచిినాంత, ఆ తరావత వారికి కోడి, ఆ తరావత 
వారికి గ్రుడుి అల్లాహ్ మారగాంలో సద్ఖా చేసినాంత పుణయాం ల్భిస్తతాంది. ఇమాాం 
మెాంబర్ పై వచాిక్ దైవదూతలు తమ రిజిసురాన్హ  చుట్టుకొని, ఖుత్కి 
విాంటారు. (అాంటే ఆ తరువాత వచేివారు ఆ దైవదూతల్ రిజసురోా 
లిఖాంచబడరు). (బుఖారీ 929. ముసిాాం 850). 

َنَأَ عَ  :يوم اجلمعة حتري ساعة اإلجابة َُسَرَ َنََّأَ ََةَ ير َرَ َهَُِبي اهللََول 

َالََْملسو هيلع هللا ىلص ْوم  َي  ر  ك  :ـَ  ال  ق  َف  ةي مو  ََعةو ََل ُيَوافُِقَهَ َعْبدو ُمْسلِمو َوُهوَ فِيِه َس )َُجُمع 
َاَئِ

َهُ ُيَصلِّ َيْسَأُ  اهللَ ا.َ( َتَعَََل َشْيًئَ إَِلَّ َأْعَطَُه إِيَّ ُله  ل  َُيق 
هي َبيي دي ار  أ ش  ََو 

32- జుమా ర్చజు దుః అుంగీకార గడియ అనేాషణ: ప్ర వక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
జుమా రోజు గురిాంచి ప్రసతవిాంచి ఇల్ల చెపాారని అబూహు రైరా  
ఉల్లాఖాంచారుాః "ఆ రోజు ఓ ప్రతేయక్ శుభ గడియ ఉాంది. ఆ గడియలో ఎవరైనా 
ముసిాాం నమాజు సిథతిలో అల్లాహ్  న్హ ఏదైనా వేడుకుాంటే అల్లాహ్ అతని 
కోరిక్న్హ తపాకుాండా తీరుిత్కడు". ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ సాంగతి చెబుతూ "ఆ 
గడియ అతి సవల్ాాంగా ఉాంట్టాంది" అని చేతోత సైగ చేశ్వరు. (బుఖారీ 935. 
ముసిాాం 852).  

َنَْعَ  ، والعودة من طريق آخر:الذهاب إىل مصلى العيد من طريق

 .(يَ  رِ الطَّ  َف َلَ َخ  يدٍ عِ  ومُ يَ  َنَ ا كَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  َنَ كَ )قال:َََرَ ابيَج َ

33- పుండుగ నమాజు కొరకు ఒక దారి నుండి వెళ్ళు ధర్చ దారి 
నుండి తిరిగి రా్టుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పాండుగ రోజు దారి మారిి పాండుగకు 
(ఈదాగహ్ కు) వచిిపోయేవారని జాబిర్  తెలిపారు. (బుఖారీ  986).  
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َأَ َنَْعَ  :الصالة على اجلنازة َقَ ََةَ ير َرَ َهَُِبي َقَ َ:ال   نْ مَ ):ََاهللَوُلَُسَرَ َال 

 هُ لَ فَ  نَ فَ ْد ى تُ تَّ َح  َهَ َد هِ َش  نْ مَ ، وَ  اطو يَ اِ  هُ لَ َ فَ يهَ لَ  عَ َلَّ َص ى يُ تَّ َح  ةَ َزَ نَ َج ـالْ  َد هِ َش 

َقَيَ(َنِ اطَ يَ اِ  اطَ ريَ قَياَالَْمَ :َوَ يل 
َقَ ََ؟انَي  .(نييمَ ظِ عَ الْ  نْيِ لَ بَ َج ـالْ  ُل ثَ مَ )َ:ال 

34- జనాజ్ద నమాజ్: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాిరని అబూహురైరా  
ఉల్లాఖాంచారుాః "ఎవరైతే జనాజా వాంట వళ్తతడో, జనాజా నమాజ్ చేయాంచే 
వరకు ఉాంటాడో అతనికి ఒక్  'ఖీరాత్'కు సమానాంగా పుణయఫల్ాం ల్భిస్తతాంది. 
మరవరయతే ఖననాం చేసే వరకూ ఉాంటాడో అతనికి రాండు 'ఖీరాత్'ల్ 
పుణయాం ల్భిస్తతాంది". రాండు 'ఖీరాత్'ల్ాంటే ఎాంత? అని ప్రశాాంచగా "అవి 
రాండు పెద్ే కొాండ ల్కు సమాన" మని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సమాధానమచాిరు. (బుఖారీ 
1325. ముసిాాం 945 ). 

َقَ ََةَ يدَ رَ بََُنَْعَ  :زيارة املقابر َ:َقَ ال   نْ عَ  مْ كُ يتُ ََنَ  نُت كُ ) :اهللََوُلَُسَرَ َال 

 .(احلديث... َوهَ ورُ زُ فَ  ورِ بُ قُ الْ  ةِ َرَ يَ زِ 

35- సమాధుస సుందరశన: ప్ర వక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిాంచారని, బురైద్  
ఉల్లాఖాంచారుాః "నేన్హ మమమలిా సమాధుల్ సాంద్రశన న్హాండి నివారిాంచి 
యుాంటిని, కాని ఇక్ మీరు వాటి ద్రశనానికి వళుాండి.... ". (ముసిాాం 977). 
* గమనార ుాం: శమశ్వనవాటిక్ ద్రశనాం స్త్రీల్కు నిషిద్ాాం. ఇద్ద ఫత్కవ ఇచాిరు 
షేఖ్ బిన్ బాజ్ రహిమహుల్లాహ్. మరియు ధ్రమవేతతల్ ఒక్ పెద్ే సాంఖయ.  

ఉపవాస (రోజా) ధర్మములు 
َقَ ََسَ نَ أَ َنَْعَ : السحور َقَ َال  :َ َملسو هيلع هللا ىلصَاهلليَوُلَُسَرَ َال   ِِف  نَّ إِ ؛ فَ  وارُ حَّ َس تَ ):

 .(ةكَ رَ بَ  ورِ ُح السُّ 
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36- సహరీ భుజిుంచడుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని అనస్  
ఉల్లాఖాంచారుాః "సహరీ భుజిాంచాండి (ఫజ్ర  క్ాంటే ముాందు రోజా ఉద్దేశాంతో 
తినాండి).  నిశియాంగా సహరీ భుజిాంచడాంలో శుభాం ఉాంది". (బుఖారీ 
1923. ముసిాాం 1095).   

ََنَْعَ  :غروب الشمس وذلك إذا حتقق ، تعجيل الفطر َبنَيَهلَيس 

َ س 
َقَ ََعدَ  َ:َقَ ال   .(رَ طْ فِ وا الْ لُ جَّ َ عَ مَ  ْيٍ َخ بِ  َُ  النَّ  اُ  زَ يَ  َلَ ) :ملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال 

37- సూరాయలసతి ధయుం అయిన వెుంటనే తారగా ఇఫ్తతి ర్ చేయాలి: 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని సహల్ బిన్ సఅద్   ఉల్లాఖాంచారుాః "ప్రజలు 
ఇఫాతర్ (ఉపవాస విరమణ) కొరకు తవరపడి నాంత కాల్ాం మాంచికి క్ట్టుబడి 
ఉాంటారు". (బుఖారీ 1957. ముసిాాం 1098). 

َأَ َنَْعَ  :قيام رمضان َُسَرَ َنََّأَ ََةَ يرَ رَ َهَُِبي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول   َنَ َض مَ رَ  َمَ اَ  نْ مَ ):َال 

 .(هِ بِ نْ ن ذَ مِ  مَ دَّ قَ َ تَ مَ  هُ لَ  رَ ًَبَ ُغفِ َس تِ اْح إيَمًنَ وَ 

38- తరావీహ్ర నమాజ్: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల శుభవారత ఇచాిరని, 
అబూహురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "రమజాన్ న్ల్లో ఎవరు ధ్ృడ వి శ్వవసాంతో, 
పుణయఫల్లపేక్షతో రాత్రిళ్ళు తరావీహ్ నమాజు చేసతరో వారి గత పాపాల్నీా 
క్షమాంచబడత్కయ ". (బుఖారీ 36, 2014. ముసిాాం 759).  

َابنَيَنَيعَ  وخاصة يف العشر األواخر منه: ، االعتكاف يف رمضان

َاقَ َ؆َرَ مَ عَُ  .(َنَ َض مَ رَ  نْ مِ  رَ اِخ اآلوَ  ْشَ عَ الْ  ُف كِ تَ عْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُ  ُس رَ  َنَ كَ ):َل 

39- రధజ్దనో  ఏతికాఫ్. పర త్యయలకుంగా దాని చి్రి దశో : ప్రవక్త 
 రమజాన్హ చివరి ద్శక్ాంలో ఏతికాఫ్ చేసేవారని ఇబుా ఉమర్ ملسو هيلع هللا ىلص
రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖాంచారు.  (బుఖారీ 2025. ముసిాాం 1171). 
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َأَ َنَْعَ  ستة أيام من شوال: ومص َيَ َأَ ِبي ََوب  َُسَرَ َنََّأَ َيَارَياألنص  اهللََول 

َقَ َملسو هيلع هللا ىلص  .(هرِ الدَّ  َمِ يَ ِص كَ  َنَ كَ  ،اَ  وَّ َش  نْ ًتَ مِ ِس  هُ عَ بَ تْ أَ  مَّ ، ثُ َنَ َض مَ رَ  َمَ َص  نْ مَ ):َال 

40- షవాాల్ యొకకొన ఃరు ఉపవాస్నలు: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ఆద్దశాంచారని అబూ అయూయబ్ అనాసరీ  ఉల్లాఖాంచారుాః "ఎవరైనా 
రమజాన్ ఉపవాసలు పాటిాంచి, ఆ తరువాత ష్వావల్ న్ల్లో కూడా 6 
ఉపవాసలు పాటిసేత, ఒక్ సాంవతసర పడవూ ఉపవాసాం  ఉనాాంత పుణయాం 
ల్భిస్తతాంది". (ముసిాాం 1164). 

َأَ َنَْعَ  :ثالثة أيام من عل شه ومص َقَ ََةَ ير َرَ َهَُِبي َأْوَصَِِن َخلِيِل ):َال 

ٍَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَصََلِة  بَِثََلٍث ََل َأَدُعُهنَّ َحتَّى َأُموَت َصْومِ  َثََلَثِة َأيَّ

َحى َوَنْوٍم َعََل ِوْترٍ   .(الضُّ

41- పర తి నెసో  మూడు ర్చజుస ఉపవాస్నలు: అబూహు రైరా  
చెపాారుాః 'నా ప్రాణ సేాహితులు దైవప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص నాకు మూడు విష్యాల్న్హ 
గురిాంచి హితబోధ్ చేశ్వరు. నేన్హ వాటిని నా బాందిలో ప్రాణాం ఉనాాంత 
వరకూ వద్లి పెటున్హ. ఆ మూడు విష్యాలు ఇవిాః (1) ప్రతి న్ల్ల మూడు 
రోజులు ఉపవాసలు పాటిాంచడాం. (2) చాష్త నమాజ్ చేయడాం. (3) విత్రర  
నమాజు చేసి నిద్రపోవడాం.  (బుఖారీ  1178. ముసిా ాం 721). 

َنَأَ عَ  :صوم يوم عرفة َُسَرَ َنََّأَ ََةَ ادَ تَ َقَ ِبي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَاهللَول   ومِ يَ  َمُ يَ ِص ) :ال 

 .(هَد عْ ي بَ تِ الَّ  ةَ نَ السَّ ، وَ هلَ بْ ي اَ تِ الَّ  ةَ نَ السَّ  رَ فِّ كَ يُ أن   اهللََِل عَ  ُب ِس تَ ْح أَ ، فةَ رَ عَ 

42- అరఫ్త ద్నాన ఉపవాసుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిాంచారని అబూఖత్కద్ 
 ఉల్లాఖాంచారుాః "అరఫా దినాన ఉపవాసాం వల్ా, గడచిన సాంవతసరాం 
పాపాల్నూ, రాబోయే సాంవతసరాం పాపాల్నూ అల్లాహ్ మనిాసతడని నా కు 
నమమ క్ాం ఉాంది". (ముసిాాం 1162). 



శత సాం ప్రదాయాలు 
 

 

15 

َأَ َنَْعَ : صوم يوم عاشوراء َقَ ََةَ ادَ تَ َقَ ِبي َقَ َ:ال   َمُ يَ ِص )َ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال 

 .(هُ لَ بْ ي اَ تِ الَّ  ةَ نَ السَّ  رَ فِّ كَ ن يُ أَ   اهللََِل عَ  ُب ِس تَ ْح أَ ، اء ورَ َُش عَ  ومِ يَ 

43- ఃషూరా ద్నపు ఉపవాసుం: అబూఖత్కద్  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం, 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాిరుాః "ఆషూరా  దినపు ఉపవాసాం వల్న అల్లాహ్ 
గడిచిన ఒక్ సాంవతసరపు పాపాల్న్హ దూరాం చేసత డని నాకు నమమక్ాం ఉాంది". 
(ముసిాాం 1162). 

ప్రయాణపు నియమాలు 
َعَ : يف السفر اختيار أمري َس  َأِب ن

ََيدَ عَي َهَُوَ ، َقَ ال َقَ َ؆َةَ ير َرَ أِب :َ َال 

 .(مهُ َد َح وا أَ رُ مِّ ؤَ يُ لْ فَ  رٍ فَ  َس ِِف  ةو ثَ َلَ ثَ  َج رَ ا َخ ذَ إِ ):َاهللََوُلَُسَرَ 

44- పర యాణుంో  నాయకుని ఎనిన క: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని 
అబూ సఈద్  మరియు అబూ హురైరా   ఉల్లాఖాంచారుాః "ఎవరైనా 
ముగుగరు మన్హషులు క్ల్సి ప్రయాణానికి వళ్తత వారు తమలో ఒక్రిని 
నాయకునిగా ఎన్హాకోవాలి". (అబూదావూద్ 2608). 

َقَ ََرَ ابيَج ََنَْعَ : التكبري عند الصعود والتسبيح عند الزنول :َال 

ْ َ كَ نَ ْد عِ ا َص ذَ َ إِ نَّ كُ )  .(َنَ ْح بَّ َ َس نَ لْ زَ ا نَ ذَ إِ َ ، وَ نَ ِّبَّ

45- ఎతుతి  ఎకుకొనతూ అలాు హ్హ అకబర్, పసు ుంో  ద్గుతూ సుబ్ 
హానలాు హ్ర పసకడుం: మేము ఎతుత ప్రద్దశాంలో ఎకెాటపుాడు అల్లాహు 
అక్ిర్ అని, ఎతుత న్హాండి దిగేటపుాడు స్తబ్ హానల్లాహ్ అని అనేవారమని 
జాబిర్  తెలిపారు. (బుఖారీ 2994). 

ََنَْعَ : الدعاء حني نزول مزنل َبيََةَ ولَ خ  َح ََنتي
َْتَالَ قَ ََيمَ كي :َس 

ََُتَعَْمَي
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َُسَرَ  َِت  َأُعوُذ بَِكلََِمِت اهلل :َاََ   َمْن َنَزَ  َمنِْزًَل ُثمَّ ):َوُلَقَُيَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول  التََّمَّ

ءو َحتَّى َيْرََتَِل ِمْن َمنِْزلِِه َذلَِك مِ  ُه ََشْ  .(ْن َِرِّ َمَ َخَلَ  ََلْ َيُُضَّ

46- ధజిలీ ్చిునప్పుడు చద్్సినన దుః: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
త్కన్హ వినాానని ఖౌల్ల బిన్త హకీాం రజియల్లాహు అనాు ఉల్లాఖాంచారుాః 
"ఎవరైనా ప్రయాణాం చేసూత ఏదైనా ప్రాాంతాంలో మజిలీ చేసినపుాడు ఈ దుఆ 
చదివితే వారు అక్ాడి న్హాండి బయలుద్దరే వరకూ వారికి ఏ హానీ క్ల్ గదుాః 
అఊజు బిక్లిమాతిల్లా హిత్కతమామతి మన్ ష్ర్రి మా ఖల్ఖ్.  (నేన్హ అయన 
సృషిు కీడు న్హాండి అల్లాహ్ యొక్ా సాంపూరణ వచనాల్ శరణు కోరుతునాాన్హ). 
(ముసిాాం 2708).   

َكَ َنَْعَ : من السفر إذا قدمالبدء باملسجد  َمَ َبنَيَعبي
َالي َقَ ََك   :ال 

 .(يهِ  فِ َلَّ َص فَ  دِ جِ ْس مَ ـَلْ بِ  أَ َد بَ  رٍ فَ َس  نْ مِ  مَ دِ ا اَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  َنَ كَ )

47- పర యాణుం నుండి ్చ్చురాగానే ధిినద్ కు వెళ్ుడుం: క్అబ్ బిన్ 
మాలిక్  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రయాణాం న్హాండి తిరిగి రాగానే 
ముాందు మసిీద్ కు వళ్ళు  రాండు రకాతుల్ నమాజు చేసేవారు. ((బుఖారీ 443. 
ముస్ల ిం 716).). 

వస్త్రధార్ణ మరియు అననపానీయాల ధర్మమలు 
َ :الدعاء عند لبس ثوب جديد ي  َاْلُْدري

يد  عي َس  ْنَأ ِبي ََع  ال  ََ:ق  ان  ك 

ُسوُلَاهلل اََملسو هيلع هللا ىلصَر  َإيمَّ
هي ُهَبياْسمي امَّ ْوًباَس  َث  دَّ اَاْست ج   َ ُقوُلَإي َي  ًةَُثمَّ م  ام 

يًصاَأ ْوَعي مي  :ق 

ُهمَّ َلَك الْ ) ِه َوَخْيِ َمَ ُصنَِع َلُه ـاللَّ َحْمُد َأْنَت َكَسْوَتنِيِه َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِ

ِه َوَِرِّ َمَ ُصنَِع َلهُ   .(َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َِرِّ
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48- కొర తతి  దుసుతి లు ్రిుంచినప్పుడు దుః: అబూ సఈద్ ఖుద్రీ  ఇల్ల 
చెపాారుాః ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص క్రొతత దుస్తతలు ధ్రిస్తతనాపుాడు దాని పేరు చెపేావారు. 
ఉదాాః క్మీజు, తల్పాగా అని. తరావత ఈ దుఆ చదివేవారుాః అల్లహాుమమ 
ల్క్ల్ హాందు, అాంత క్సౌతనీహి, అస్అలుక్ మన్ ఖైరిహీ, వఖైరి మా స్తనిఅ 
ల్హూ, వ అఊజు బిక్ మన్ ష్ర్రిహీ, వ ష్ర్రి మా స్తనిఅ ల్హూ. (అల్లాహ్! 
అనిా విధాల్ స్తతత్రములు నీకే. నీవే ఈ దుస్తతలు నాకు ధ్రిాంపజేశ్వవు. 
అాందులోని మేలున్హ, ఏ ఉద్దశేాంతో చేయబడిాందో ఆ మేలున్హ నేన్హ 
కాాంక్షస్తతనాాన్హ. దాని కీడు న్హాండి మరియు ఏ కీడున్హద్దశేాంచి చేయబడిాందో 
దాని న్హాండి నేన్హ నీ శరణు కోరుచునాాన్హ). (అబూదావూద్ 4020).  

ةَ  :نعل باليمنيلبس ال ْير  َُهر  َأ ِبي ْن َاهلليََع  ُسول  َر  ََملسو هيلع هللا ىلصَأ نَّ ال  إَِذا ) :ق 

ََمِ  َوْلُينِْعْلُهََم ََجِيًعَ َأْو  اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بَِْلُيْمنَى َوإَِذا َخَلَع َفْلَيْبَدْأ بَِلشِّ

 .(لَِيْخَلْعُهََم ََجِيًعَ

49- కుడి చెప్పు ముందు తొడగటుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిాంచారని 
అబూ హురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "చెపుాలు తొడిగేటపుాడు మొద్ట కుడి 
కాలికి  తొడుకోావాలి. విడిచేటపుాడు మొద్ట ఎడమ కాలి చెపుా వి డువాలి. 
మరియు తొడిగితే రాండు చెపుాలు తొడుకోావాలి. విడిసేత రాండు చెపుాలు 
విడువాలి". (బుఖారీ  5855. ముసిాాం 2097). 

ةَ  :عند األعل ةالتسمي م  ل  َس  َأ ِبي َْبني ر  نَُعم  َََع  ال  ََ:ق  ْجري َح  ِي َ ُكنُْت

َاهللَي ُسولي ََملسو هيلع هللا ىلصَر  َلي ال  ق  َف  ةي ْحف  َالصَّ ِي طييُشَ يَت  دي ْتَي  ان  ك   َيَ ُغََلُم َسمِّ اهللَ )َ:و 

ََّ َيلِيَك   .(َوُكْل بَِيِمينَِك َوُكْل ِِم

50- తినేటప్పుడు బిినిలాు హ్ర పఠుంచాలి: ఉమర్ బిన్ అబూ సల్లమ  
తెలిపారుాః నేన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సాంరక్షణలో పెరుగుతుాండేవాణ్ణణ. అనాాం 
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తినేటపుాడు నా చేయ క్ాంచెాంలో అనిా వైపుల్ల క్ద్ల్లడేది. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఓసరి 
చూసి, "ఓ అబాియీ! (అనాాం తినేముాందు) బిసిమల్లాహ్ అని పఠాంచాలి. కుడి 
చేతోత తినాలి. క్ాంచాం లో నీ ముాందు భాగాం న్హాండి  తినాలి" అని 
ఉపద్దశాంచారు. (బుఖారీ 5376. ముసిాాం 2022). 

َ: والشرب محد اهلل بعد األعل اليك  َم  َْبني َأ ن سي ْن َََع  ال  ََ:ق  ال  ق 

ُسوُلَاهللي  َلَيْ َى َعْن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل اَْلَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَهَ إِنَّ اهللَ)َ:ملسو هيلع هللا ىلصَر 

َبَة َفيَ  ْ َب الشَّ  .(ْحَمَدُه َعَلْيَهََأْو َيْشَ

51- తిని త్రర గిన తరాాత అల్ హుందులిలాు హ్ర అనాలి: ప్ర వక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఉపద్దశాంచారని అనస్ బిన్ మాలిక్  ఉల్లాఖాంచారుాః "దాస్తడు భోజనాం 
చేసిన తరావత మరియు నీళ్ళు త్రాగిన తరావత అల్ హాందు లిల్లాహ్ అని 
పఠాంచటానిా అల్లాహ్ మెచుికుాంటాడు". (ముసిాాం 2734).   

َبيَالنََّنَيعَ ََسَ نَ أَ َنَْعَ  :جللوس عند الشربا  َب ْشَ ن يَ ى أَ ََنَ  هُ نَّ أَ ):ََملسو هيلع هللا ىلصَي 

 .(ًَم َئِ اَ  ُل ُج الرَّ 

52- నీళ్ళు కూరుుుండి: మని షి నిల్బడి నీళ్ళు త్రాగటానిా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
నివారిాంచారని అనస్  ఉల్లాఖాంచారు. (ముసిాాం 2024).  

َبََّعَ َابنَيَنَْعَ  :ملضمضة من اللنبا
َُسَرَ َنََّأَ َ؆سَا  يَََاهللَول  َش  اَلبنًَب 

َمَ ْضَمَ فَ  َقَ ،َوَ ض   .(سًَم دَ  هُ لَ  إنَّ ):َال 

53- పాలు త్రర గి పు్కొనలిుంచాలి: ఇబుా అబాిస్ ؆ ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పాలు త్రాగిన తరువాత నీటితో నోరు పుకిాలిాంచి "పాలు త్రాగడాం 
వల్ా నోరు తైల్యతమవుతుాంది (అాంచేత నీళుతో పుకిాలిాంచి నోరు 
శుభ్రపరుచుకోవాలి)" అని అనాారు. (బుఖారీ 211.  ముసిాాం 358 ). 
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َأَ َنَْعَ  عدم عيب الطعام: َقَ ََةَ يرَ رَ َهَُِبي َال   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ وُ  ُس رَ  ََب َ عَ مَ ):

َ.(هُ كَ رَ تَ  هُ هَ رِ كَ  نْ إِ ، وَ  هُ لَ كَ أَ  َهُ هَ تَ ا اَش ذَ إِ  َنَ ، كَ طُّ عًَمَ اَ طَ 

54- అనన ుంో  ో పాలు వెదకరాదు: అబూ హురైర  చెపాారుాః ప్రవక్త 
 ఎనాడూ ఏ ఆహారాంలో కూడా లోపాం ఎతిత చూపల్లదు. ఆయనకు ملسو هيلع هللا ىلص
ఇష్ుమయతే తినేవారు. ఇష్ుాం ల్లక్పోతే మానేసేవారు. (బుఖారీ 5409. 
ముసిాాం 2064).  

َكَ َنَْعَ  األعل بثالثة أصابع: َمَ َبنَيَعبي
َالي َقَ ََك    اهلل وُ  ُس رَ  َنَ كَ ):َال 

َ.(َهَ َح َس مْ أن يَ  بَل اَ  هُ َد يَ  ُ  عَ لْ يَ ، وَ  عَ َبِ َص أَ  ِث َلَ ثَ بِ  ُل كُ أْ يَ 

55- మూడు వేర ళ్ుతో తినటుం: క్అబ్ బిన్ మాలిక్  క్థనాం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
మూడు వ్రేళుతో తినేవారు. వాటిని నాకి శుభ్రపరిచేవారు. (ముసిాాం 2032). 

َأَ َنَْعَ : الشرب واالستشفاء من ماء زمزم ََ ِبي َقَ ََرَيَ َقَ ال  :َ َوُلَُسَرَ َال 

َمَ َنَْعَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللَ
ي
َ إِ ):َمَ ز َمَْزَ َاء َ ، إِ  ةو كَ َرَ بَ َ مُ َنَّ زادَوََرواهَمالمَ.(مٍ ُطعْ  َمُ عَ َ طَ َنَّ

 .(مٍ ُسقْ  َءُ فَ ِش وَ )الطياليس:َ

56- సాసథ త పుందే ఉదాేశుంతో జమ్ జమ్ నీళ్ళు త్రర గటుం: అబూ జర్ర  
 ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జమ్  జమ్ నీళు విష్యాంలో ఇల్ల 
బోధిాంచారుాః "అది శుభమైన నీరు. అది ఆక్లిగొనావారికి ఆహార పు పని 
జేస్తతాంది. (ఇది ముసిాాం 2473 ఉల్లాఖనాం, తయాలిసిలో అద్నాంగా ఈ 
పదాలునాాయాః) మరియు అది రోగ  నివారిణి కూడాన్హ".   

َمَ َبنَيَسَينَ أَ َنَْعَ  الفطر قبل الذهاب للمصلى:عيد األعل يوم 
َالي ََك 

َقَ  َال  وََِ(اٍت رَ َُت  َل أكُ ى يَ تَّ َح  رِ طْ فِ الْ  ومَ و يَ ُد غْ يَ  َلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُ  ُس رَ  َنَ كَ ):

َ.(تًراوِ  نَّ هُ لُ كُ أْ يَ وَ )رواية:َ
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57- రధజ్దన పుండుగర్చజు ఈదాాహ్ర కు వెళ్ళు ముందు తినటుం: 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص రమజాన్హ పాండుగ రోజు ఖరూీరపు పాండుా తినే  దాకా ఈదాగహ్ 
వళ్తువారు కాదు అని అనస్ బిన్ మాలిక్  తెలిపారు. మరో ఉల్లాఖనాం లో 
ఉాందిాః ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص బేసి సాంఖయలో తినేవారు. (బుఖారీ 953). 

అల్లాహ్ సమర్ణ మరియు దుఆలు 
َأَ َنَْعَ  :قراءة القرآن اإلعثار من بَ الََْةَ امَ مَ َأَُِبي

َ اهَي
َقَ ََلي َال  َس  :

َعُتَمَي

َُسَرَ  ََول  َوُلَقَُيَ َملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُه َيْأِت َيْوَم اْلِقَيََمِة َشِفيًعَ ): اْاَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

 .(َِلَْصَحَبِهِ 

58- అధికుంగా ఖుర్ఃన్ పారాయణుం చేయుట: నేన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
చెపాగా వినాానని అబూ ఉమామ బాహీా  ఉల్లఖాాంచారుాః "ఖుర్ఆన్ 
పారాయణాం చేయాండి. నిశియాంగా అది ప్రళయదినాన తన్హా చదివినవారి 
కోసాం సిఫారస్త చేస్తతాంది". (ముసిాాం 804). 

َ :حتسني الصوت بقراءة القرآن ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي ََع  َالنَّبييَّ ع 
مي ُهَس  نَّ َملسو هيلع هللا ىلصأ 

ُقوُل:َ َهُر بِِه َمَ َأِذَن اهللُ)ي  ْوِت بَِْلُقْرآِن َيْ َنبِي  َحَسِن الصَّ
ٍء َمَ َأِذَن لِ  .( لََِشْ

59- సుధధుర సారుంతో ఖుర్ఃన్ పారాయణుం: అబూ హూరైరా 
 ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దావరా విని ఉల్లాఖస్తతనాారుాః "స్తమధుర సవరాంతో ఖుర్ఆన్ 
పారాయణాం చే సే ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص క్ాంఠసవరానిా అల్లాహ్ ఎాంతో శ్రద్ాగా ఆల్కిసతడు. 
ఆయన అాంత శ్రద్ాగా మరే సవరానీా వినడు". మాంచి సవరాం అాంటే (చక్ాని 
ఉచాారణతో) బిగగరగా పారాయణాం  చేయడమని అరథాం. (బుఖారీ, 5024. 
ముసిాాం 792). 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ وُ  ُس رَ  َنَ كَ ):َْتَالَ قَ ََشةَ ائيَعَ َنَْعَ : ذعر اهلل على عل حال
 .(هِ َنِ يَ ْح أَ  لِّ  كُ ََل عَ  اهللَ رُ كُ ْذ يَ 

60- సరాా్సథ ో ు  అలాు హ్ర సిరణ: ఆయషా  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అనిా వేళలోా అల్లాహ్ న్హ సమరిాంచేవారు. (ముసిాాం 373).  

َ :التسبيح ة  ي  ْيري ْنَُجو  ََع  َالنَّبييَّ ًةَحَيَملسو هيلع هللا ىلصأ نَّ اَُبْكر  ه 
نْدي ْنَعي َمي ج  ر  َخ  لَّ َص  ي 

َ ال  ق  ٌةَف  ا 
الي َج  ي 

هي ىَو  َأ ْنَأ ْضح  ْعد  َب  ع  ج  َر  اَُثمَّ ه 
دي ْاجي َم 

ِي َ ي 
هي َو  ْبح  َمَ )َ:الص 

َِ  الَّتِي َفََرْاُتِك َعَلْيَهَ ْتََ(ِزْلِت َعََل احْلَ ال  ََ:ق  َالنَّبيي  ال  ْمَق  ع  َلَقْد ُاْلُت )َ:ملسو هيلع هللا ىلصن 

اٍت  َلْو ُوِزَنْت بََِم ُاْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ  َبْعَدِك َأْرَبَع َكلََِمٍت َثََلَث َمرَّ

َ.(ُسْبَحََن اهللَِّ َوبَِحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضَ َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكلََِمتِهِ 

61- సుబ్ హానలాు హ్ర శ్రర షఠ త: జువైరియా  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: ఆమె 
నమాజు చేసిన సథల్ాంలోనే ఉాండగా ఫజ్ర  నమాజ్ చేయాంచి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆమె వద్ే 
న్హాండి వళ్తురు. చాష్త సమయాంలో తిరిగి వచాిరు. అపాటికి ఆమె అక్ాడే 
కూర్నిని ఉాండటాం  చూసి, "నేన్హ ఇాంతకు ముాందు నిన్హా వద్లిన సిథతి లోనే 
ఇపాటి వరకునాావా నీవు?" అని అడిగారు. ఆమె 'అవున్హ' అని 
సమాధానమచిిాంది. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాారుాః "నీ ద్గ గరి న్హాండి వళ్ళు నేన్హ 
నాలుగు పదాలు మూడు సరుా పలికాన్హ. వీటిని మరియు నీవు ఉద్యాం 
న్హాండి పలికిన పదాల్న్హ తూక్ాం వేసేత నేన్హ పలికిన పదాలు బరువుగా 
తేలుత్కయ. అవిాః స్తబ్ హానల్లాహి వబి హాందిహి,  అద్ద్  ఖలిి హీ, వ రిజా 
నఫ్ సిహీ, వ జినత అరి ిహీ వ మదాద్ క్లిమాతి హీ". (ముసిాాం 2726).  
[భావాం: అల్లాహ్  సృషిురా స్తల్ స ాంఖయ లో, ఆయన  సవయాంగా కోరి న పరి ణామాంలో,  
ఆయన అర్ి (సిాంహాస నాం) వి లువాం త మరియు  ఆయన  వచనాల్ పరి ణామాంలో  
ఆయనకు  పవిత్ర తలు మ రియు  స్తతత్రా లు]. 



శత సాం ప్రదాయాలు 
 

 

11 

َأَ َنَْعَ  تشميت العاطس: َبيَالنََّنَيعَ ََةَ يرَ ر ََهَُِبي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَي  َال   َس طَ ا عَ ذَ إِ ):

ا ذَ إِ اهلل. فَ  َك َْحُ رْ ه : يَ بُ َحِ و َص أَ  وهُ ُخ أَ  هُ لَ  ْل قُ يَ لْ هلل ، وَ  ُد مْ َح ـلْ : اَ ْل قُ ليَ ُدُكم فَ ُح أَ 

 .(اهللُ وُيْصلُِح بَلكم مُ يكُ دِ : َّيْ ْل قُ يَ لْ ، فَ  اهللُ َك َْحُ رْ : يَ هُ لَ  ََ  اَ 

62- తుమిినవారు అల్ హుందులిలాు హ్ర అుంటే దాని్ 
బదులి్ాటుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని అబూ హురైరా  
ఉల్లాఖాంచారుాః "మీలో ఎవరైనా తుమమతే ((అల్ హాందులిల్లాహ్ )) అనాలి. 
అది  వినా అతని స్తద్రుడు ల్లక్ మత్రుడు ((యర్ హ ముక్ల్లాహ్))  అనాలి. 
మళ్ళు తుమమన వ యకిత ((యహ్  దీకుముల్లాహు వ యుసిాహు బాల్కుాం))  
అనాలి. (బుఖారీ  6224). 

َُسَرَ َنََّأَ َ؆َاسَ بََّعَ َابنَيَنَيعَ  الدعاء للمريض: ََول  َدَ َملسو هيلع هللا ىلصاهلل َخ  َعَ َل  َل 

َقَ ،َفَ َهَُودَُعَُيَ َلَ ُجَرَ  َ.(اهلل َءَ َش  نْ ،  إِ ورو هُ طَ  أَ  بَ  َلَ ):َملسو هيلع هللا ىلصَال 

63- ర్చగిని పరాధరిశుంచి దుః చేయటుం: ఇబుా అబాిస్  
ఉల్లాఖాంచారుాః ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఒక్ రోగిని పరామరిశాంచడానికి వళ్ళు ఇల్ల దుఆ 
చేశ్వరుాః "ల్ల బాస తహూరున్ ఇనాిఅల్లాహ్". [చిాంతిాంచకు, అల్లాహ్ తలిసేత ఈ 
వాయధి నిన్హా (నీ పాపాల్ న్హాండి) ప్రక్షాళనాం చేస్తతాంది]. (బుఖారీ  5662).  

َ وضع اليد على موضع األمل، مع الدعاء: اصي َاْلع  َأ ِبي َْبني ن  ْنَُعْثام  ع 

َ ي 
في َ الثَّق  ُسولي َر  َإيَل  ا ك  َش  ُه نَّ ََملسو هيلع هللا ىلصَاهلليأ  هي دي ا  َج  ِي َ يُدُه ََي  ًعا ج  َو  م  َأ ْسل  ُمْنُذ

ُسوُلَ ُهَر  َل  ال  ق  َ ِمْن َجَسِدَك َوُاْل بَِْسِم ):ََاهلليف   اهللَضْع َيَدَك َعََل الَِّذي َتَأَلَّ

اٍت َأُعوُذ   (.َوُاْدَرتِِه ِمْن َِرِّ َمَ َأِجُد َوُأَحَِذرُ  بَِهللَثََلًثَ َوُاْل َسْبَع َمرَّ

64- నొప్పి ఉనన  చోట చేయి పటిు  దుః చేయాలి: ఉసమన్ బిన్ అబు ల్ 
ఆస్ క్థనాం: అతన్హ ఇసాాం స్వవక్రిాంచినపాటి న్హాండి తన శరీరాంలోని ఓ 
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భాగాంలో నొపిా వస్తతాంద్ని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వద్ే ఫిరాయదు చేశ్వడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల బోధిాంచారుాః "నీ శరీరాంలో నొపిా ఉనా చోట చేయ పెటిు మూడు సరుా 
((బిసిమల్లాహ్)) అని, ఏడు సరుా ((అఊజు బిల్లాహి వ ఖుద్రతిహీ మన్ 
ష్ర్రి మా అజిదు  వ ఉహాజిరు )) చదువు. (ముసిాాం 2202). [నేన్హ అల్లాహ్ 
మరియు అల్లాహ్ యొక్ా శకితసమరాథాల్ శరణులో వస్తతనాాన్హ నాకు ఉనా 
అవసత మరియు నేన్హ భయపడుతునా దానితో].  

 والتعوذ عند مساع هنيق احلمار: ، الدعاء عند مساع صياح الديك

َ ة  ْير  َُهر  َأ ِبي ْن ََع  َالنَّبييَّ :َملسو هيلع هللا ىلصأ نَّ ال  َيَكِة َفَْسَأُلوا إَِذا َسِمْعُتْم ِصَيَ) ق  َح الدِّ

ََم اهللَ ََ َرَأْت َمَلًكَ َوإَِذا َسِمْعُتْم ََنِيَ  احْلِ ُذوا بَِهللِ ِمنَ  ِمْن َفْضلِِه َفإَِنَّ  ِر َفَتَعوَّ

ُه َرَأى َشْيَطًَنَ ْيَطَِن َفإِنَّ  .(الشَّ

65- కోడి కూతన, గాడిద ఓుండర న వినన ప్పుడు: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
చెపాారని, అబూహురైర  ఉల్లాఖాంచారుాః "మీరు కోడి కూత వినాపుాడు 
((అల్లాహుమమ ఇనీా అస్అలు మన్ ఫజిాక్)) అనాండి . (ఓ అల్లాహ్! నేన్హ నీ 
ద్యాన్హగ్రాహానిా కోరుతునాాన్హ). అది  అపుాడు దైవదూతన్హ చూస్తతాంది. 
గాడిద్ ఓాండ్రన్హ వినాపుాడు ((అఊజు బిల్లాహి మనష్లిత్క నిర్రజీాం)) 
చద్వాండి . (శ్వపగ్రస్తతడైన షైత్కన్ బారి న్హాండి అల్లాహ్ శరణు 
గోరుతునాాన్హ). గాడిద్ షైత్కనిా చూసి ఓాండ్ర పెడుతుాం ది". (బుఖారీ 
3303. ముసిాాం 2729). 

َـائيَعَ َنَْعَ  :الدعـاء عند نزول املطر َُسَرَ َنََّأَ ََةَ ش  اَََ إيََانَ كَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول 

َقَ َرَ طَ مَ ـىَالَْأَ رَ   .(صيًبَ نَفًعَ مَّ هُ اللَّ ):َال 

66- ్రష ుం కురిిననప్పుడు దుః: ఆయషా  క్థనాం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వరిాం 
కురుస్తతనాది చూసి, ((అల్లాహుమమ  సయయబన్ నాఫిఅ))  అనేవారు. (ఓ 
అల్లాహ్! మాకు ల్లభాం చేకూరేి వరిాం  కురిాాంచు). (బుఖారీ  1032). 
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َاهلل :املزنلذعر اهلل عند دخول  ْبدي َع  َْبني ابيري ْنَج  ََ؆َع  َالنَّبييَّ ع 
مي َملسو هيلع هللا ىلصأ نَُّهَس 

ُقوُلَ ُجُل َبْيَتُه َفَذَكَر اهللَإَِذا َدَخَل ا)َ:ي  ْيَطَُن لرَّ  ِعنَْد ُدُخولِِه َوِعنَْد َطَعَِمِه َاََ  الشَّ

ْيَطَُن   ِعنَْد َذا َدَخَل َفَلْم َيْذُكْر اهللَ ََل َمبِيَت َلُكْم َوََل َعَشََء َوإِ  ُدُخولِِه َاََ  الشَّ

 .( ِعنَْد َطَعَِمِه َاََ  َأْدَرْكُتْم اْْلَبِيَت َواْلَعَشَءَ يَت َوإَِذا ََلْ َيْذُكْر اهللََأْدَرْكُتْم اْْلَبِ 

67- ఇుంట్లు  పర వేశసూతి  అలాు హ్ర న సిరిుంచుండి: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
త్కన్హ వినాానని జాబిర్  ఉల్లాఖాంచారుాః "మనిషి తనిాంట్లా ప్రవేశసూత 
మరియు భోజనాంపై కూరుిాంటూ అల్లాహ్ న్హ సమరిసేత (ఆ సాంద్రభాంలో 
చద్వవల్సిన ప్రవక్త నేరిాన దుఆలు చదివితే), షైత్కన్ (తన మత్రుల్తో) 
అాంటాడుాః "ఇక్ాడ మీరు నిద్రాంచడానికీ మరియు రాత్రి భోజనాం చేయు 
టకు ఏ అవకాశమూ ల్లదు ". ఇక్ ఇాంట్లా ప్రవేశాంచునపుాడు అల్లాహ్ న్హ 
సమరిాంచకునాటాయతే షైత్కన్ ఇల్ల అాంటాడుాః "మీరు నిద్రాంచడానికి సథల్ాం 
పాందారు". భోజనాం చేసేటపుాడు అల్లాహ్  న్హ సమరిాంచకునాటాయతే 
అాంటాడుాః మీరు నిద్రాంచ టానికి మరియు భోాంచేయటానికి అవకాశాం 
క్లిగిాంది. (ముసిాాం 2018) 

َ :ذعر اهلل يف اجمللس ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي ْنََع  َع  ََملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيي  ال  َمَ َجَلَس ) :ق 

أي: ) فِيِه َوََلْ ُيَصلُّوا َعََل َنبِيِِّهْم إَِلَّ َكََن َعَلْيِهْم تَِرًة ََمْلًِسَ ََلْ َيْذُكُروا اهللَ َاْومو 

ْم َوإِْن َشََء َغَفَر لَ  (حسة َِبُ  .(ُهمْ ـَفإِْن َشََء َعذَّ

68- సమావేశో ు  అలాు హ్ర యొకకొన సిరణ: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెలిపారని, 
అబూ హురైర  ఉల్లాఖాంచారుాః "ప్రజలు ఏదైనా సమావేశాంలో కూర్నిని, 
అల్లాహ్ న్హ సమరిాంచకుాంటే, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై  ద్రూద్ పాంపకుాంటే, ఆ సమావేశాం, 

వారి అన్హత్కపానికే కారణమగున్హ. అల్లాహ్ తలు చుకుాంటే వారిని 
శక్షాంచవచుి ల్లదా క్షమాంచ నూ వచుి". (తిరిమజి 3380).  
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َمَ َبنَيَسَينَ أَ َنَْعَ  دخول اخلالء: الدعاء عند
َالي َقَ ََك  َكَ ال  َبيَالنََّانَ : َي 

َدَ ََ إيََملسو هيلع هللا ىلص َا َخ  َأَ َل  َُخَدََُادَ رَ )أي: َقَ َءَ لَ اْل ََ(ول  َال   نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ  أَ ِنِّ إِ  مَّ هُ اللَّ ):

 .(ِث َئِ بَ َخ ـالْ وَ  ِث بُ ُخ ـالْ 

69- ధరుగుదొడ్లు  పర వేశసూతి  దుః: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మరుగుదొడోా 
ప్రవేశాంచాల్న్హకునాపుడు (అల్లాహుమమ ఇనీా అఊజుబిక్ మనల్ ఖు బుసి వల్ 
ఖబాఇసి) అని పలికేవారని అనస్ బిన్ మాలిక్  ఉల్లాఖాంచారు . [అల్లాహ్! 
దుష్ు జినాాతు స్త్రీ పురుషుల్ న్హాండి నీ శరణు జొచుిచునాాన్హ]. (బుఖారీ 
6322. ముసిాాం 375 ). 

َ الدعاء عندما تعصف الريح: ة  ائيش  ْنَع  َ ع  َالنَّبيي  ان  ْتَك  ال  َملسو هيلع هللا ىلصأ ّنَّ اَق 

َ تي ف  ص  اَع   َ :ََإي ال  يُحَق  َهَ َوَخْيَ َمَ فِيَهَ َوَخْيَ َمَ )الر  ُهمَّ إِِنِّ َأْسَأُلَك َخْيَ اللَّ

َهَ َوَِرِّ َمَ فِيَهَ َوَِرِّ َمَ ُأْرِسَلْت بِهِ   .(ُأْرِسَلْت بِِه َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َِرِّ

70- తీర్ ుంగా వీచే గాలిని చూిన దుః: ఆయషా  ఉల్లాఖాంచారుాః 
తీవ్రాంగా వీచే గాలిని చూసినపుడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ దుఆ చదివేవారుాః 
(అల్లహాుమమ ఇనీా అస్అలుక్ ఖైరహా వ ఖైర మా ఫీహా, వ ఖైర మా ఉరిసల్త్ 
బిహీ, వ అఊజు బిక్ మన్ ష్ర్రిహా వష్ర్రి మా ఫీహా, వష్ర్రి మా ఉరిసల్త్ బిహీ). 
[అల్లహా్! నేన్హ దాని మేలున్హ, దానిలోని మేలున్హ, అది ఏ మేలుతో 
పాంపబడిాందో దానిా కోరుతునాాన్హ. దాని కీడు, దానిలోని కీడు మరియు అది ఏ 
కీడుతో పాంపబడిాందో దాని న్హాండి నీ శరణు కోరుతునాాన్హ]. (ముసిాాం 899).  

َأَ َنَْعَ : الدعاء للمسلمني بظهر الغيب َدَ رََْالدََِّبي
ي
ََهَُنََّأَ ََاء س 

َُسَرَ َعَ مَي َول 

ُل به: آمني ،  ََ  ، اَ يِب غَ الْ  رِ هْ ظَ بِ  يهِ ِخ َ َِلَ عَ دَ  نْ مَ ):َوُلَقَُيَ َملسو هيلع هللا ىلصَاهلل اَْلَلُك اُْلَوكَّ

 .(ولك بمثل
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71- మిను ుం సోదరుని కోసుం అతని పర్చక్షుంో  దుః చేయుటిః 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా విని ఉల్లాఖస్తతనాారు అబూ ద్రాే : "ఎవరు తన 
స్తద్రుని కోసాం  అతని పరోక్షాంలో దుఆ చేసతడో, అక్ాడ ఒక్ దైవదూత 
నియమాంపబడి ఉాంటాడు, అతడు దానిపై ఆమీన్, నీకూ ఇల్లాంటి మేల్ల 
క్లుగుగాక్! అని దీవిసతడు". (ముసిాాం  2732).  

ةَ  الدعاء عند املصيبة: ل م  َس  ْنَُأم  َاهللأ ّنَّ اََ؆َع  ُسول  ْعُتَر  مي َملسو هيلع هللا ىلصَق ال ْتَس 

َوإِنََّ إَِلْيِه َراِجُعوَن  ُ  َمَ َأَمَرُه اهلُل إِنََّ هللِ ةو َفَيُقوَمَ ِمْن ُمْسلٍِم ُتِصيُبُه ُمِصيبَ ) :ي ُقوُلَ

ا ِمنَْهَا ِمنَْهَ إَِلَّ َأْخَلَف اهللُ اللَُّهمَّ ْأُجْرِِن ِِف ُمِصيَبتِي َوَأْخلِْف ِِل َخْيً   .( لَُه َخْيً

72- కషు ుం ్చిునపుడు ఈ దుః చదవాలి: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా వినాానని 
ఉమెమ సల్లమ  ఉల్లాఖాంచారుాః "ఎవరైనా ముసి ాాంకు ఏదైనా ఆపద్ 
ఎదురైనపుాడు అల్లాహ్  ఆద్దశాంచినట్టా ((ఇనాా  లిల్లాహి వఇనాా ఇలైహి 
రాజిఊన్, అల్లాహుమమఅజుర్ నీ ఫీ ముస్వబతీ వఅఖ్  లిఫ్ లీ  ఖైరమ్ మన్ 

హా)) అని చదివితే అల్లాహ్ అతనికి మేలైనదానిా ప్రసదిసతడు. (ముసిాాం 
918). (అన్హవాద్ాం: మేమాంద్రమూ అల్లాహ్ కు చెాందినవారమే, మరియు 
మేము ఆయన వైపునకు తిరిగి పోవల్సినవారము, ఓ అల్లాహ్ ! నా ఆపద్కు 
బదులుగా ఉతతమ ఫలితాం ప్రసదిాంచు, దీనిక్ాంటే మేలైనది నాకు ప్రసదిాంచు). 

َبنَعَ َنَيعَ  :إفشاء السالم
ي
اء َازَيالب  َقَ ََب  بسبع ،  ملسو هيلع هللا ىلصأَمرنَ النبي ):َال 

 .(احلديثوَنَنَ عن َسبع: أمرنَ بِعيَدة اْلريض، ... وإفَشَء السَلم ،... 

73- సలాుంన వాయలప్పుంప జేయటుం: బరా బిన్ ఆజిబ్  ఉల్లాఖనాం 
ప్రకారాం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఏడు విష్యాల్ గురిాంచి మాకు ఆద్దశాంచారు, ఏడు 
విష్యాల్న్హ నివారిాంచారు. మాకు ఆద్దశాంచినవాటిలో రోగుల్న్హ 
పరామరిశాంచాల్ని మరియు సల్లాంన్హ వాయపిత చేయాల్ని  ఉాంది. (బుఖారీ 
5175. ముసిాాం 2066)  
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వివిధ ర్కాల సుననతులు 
َهََُنَْعَ : طلب العلم َقَ ََةَ ير َرَ أِب َقَ ال  :َ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال   َك لَ َس  نْ مَ ):

 .(َ إَل النةه طريقً بِ  هُ اهلل لَ  َل هَّ َس  ًَم لْ عِ  هِ يفِ  ُس مِ تَ لْ َ يَ يقً رِ طَ 

74- విదాయలభ్యయలసుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని, అబూ హురైర  ఉల్లా 
ఖాంచారుాః "విదాయభాయసాం కొరకు ఎవరైనా ఒక్ దారిన వళ్తత అతని కొరకు 
అల్లాహ్ ఆ దారిని సవరగాం వైపునకు స్తల్భాం చేసతడు.  (ముసిాాం 2646). 

َأَ َنَْعَ  :ًائذان قبل الدخول ثالثاالست ََمَُِبي َاألْشَوس  َرَيعَ ى َنََّأَ ََي 

َُسَرَ  َقَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََول  ، فإن ُأذن لك، و إَل فَ ):َال   .(عْ جِ َرْ اَلستئذان ثَلثو

75- ఎ్రిుంట్లు నెై నా పర వేశుంచే ముందు మూడు స్నరుు  అనధతి 
కోరటుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని, అబూ మూస అష్అరీ  
ఉల్లాఖాంచారుాః "మూడు సరుా అన్హమతి కోరాలి. మీకు  అన్హమతివవ బడితే 
సరి. ల్లనిచో తిరిగి వళుాండి ". (బుఖారీ  6245. ముసిాాం 2153 ). 

ى :حتنيك املولود َُموس  َأ ِبي ْن َََع  ال  ُولَِد ِِل ُغََلمو َفَأَتْيُت بِِه النَّبِيَّ )َ:ق 

َكةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُه إِْبَراِهيَم َفَحنََّكُه بَِتْمَرٍة َوَدَعَ َلُه بَِْلَِّبَ  .(احلديث ... َفَسَمَّ

76- ప్పసు వాడు పుటు గానే 'తహ్ర నీక్ర' చేయటుం: అబూ మూ స అష్అరీ  
 ఉల్లాఖాంచారుాః నాకొక్ పిల్ావాడు పుడితే నేనతడిా తీస్తకొని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సనిాధికి వళ్తున్హ. ఆ పిల్ావాడికి ఆయన ఇబ్రాహీాం అని పేరు పెటాురు. ఖరూీర 
పాండు నమలి అతని నోట్లా పెటాురు. (దీనినే 'తహ్ నీక్' అాంటారు. ఇది 
ఖరూీరపు పాండుతో చేసేత ఉతతమాం, కాని ఇది ల్లనపుాడు మరే తీపి పదారథాంతో 
నయనా చేయవచుిన్హ). (బుఖారీ. 5467. ముసిాాం 2 145). 
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عَ َنَْعَ : العقيقة عن املولود
َائَي َْتَالَ قَ ََةَ ش   نْ أَ َملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُ  ُس َ رَ نَ رَ مَ أَ ):

 .(نيِ َتَ َش  مِ َلَ غُ الْ  نِ عَ ، وَ  َةو َش  ةِ يَ َرِ اْلَ  نِ عَ   َّ عُ نَ 

77- అఖీఖా: ఆడ పిల్ా అయతే ఒక్ మేక్, మగ పిల్ావాడైతే రాండు మేక్ల్తో 
అఖీఖా చేయాల్ని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశాంచారని ఆయషా రజియల్లాహు అనాు  
ఉల్లాఖాంచారు. (అహమద్ 25764). 

ْنَأ ن سَ  :عشف بعض البدن ليصيبه املطر َََع  ال  ن ْحُنََ:ق  َو  ن ا اب  أ ص 

عَ  َاهللَم  ُسولي ط رٌََملسو هيلع هللا ىلصَر  ََم  س   َف ح  ال  ُسوُلَاهللَق  َََر  ري ْنَاْْل ط  ُهَمي اب  تَّىَأ ص  ُهَح  ْوب  ث 

ُقْلن ا َاهللَ:ف  ُسول  اَر  ََي  اَق ال  ذ  َه  ن ْعت  ص   َ
ِه َتَعَََل )َ:ِلي ُه َحِديُث َعْهٍد بَِربِّ  .(َِلَنَّ

78- ్రష ుం కురిిననపుడు శరీరుం కొుంత భ్యగుం తడుపుకొనటుం: 
అనస్  తెలిపారుాః మేము ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వాంట ఉాండగా వరిాం  కురిసిాంది. ప్రవక్త 
తమ శరీరాం ملسو هيلع هللا ىلص లో కొాంత భాగాం న్హాండి వసానిా ప్రక్ాకు జరిపారు. 'మీరిల్ల 
ఎాందుకు చేశ్వర'ని మేమడిగాము. దానికి ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص "అల్లాహ్ న్హాండి 
అవతరిాంచిన ఈ సాంవతసరపు తొలి వరిాం ఇది" అని సమాధానాం ఇచాిరు. 
(ముసిాాం 898). 

َمَ َانَ وبَ ثَ َنَْعَ : عيادة املريض َقَ ََملسو هيلع هللا ىلصاهللََولَيُسَنَرَ عَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََولَيسَرَ وَل  :َال 

َقَيَ(ةنَّ َج ـالْ   ُخرَفةِ ِِف  ْ  زَ يَ  مْ ـَ ، لَ يًض رِ مَ  َدَ عَ  نْ مَ ) َُسَاَرَ :َيَ َيل  َاَُخرفةَُمَ اهلل!َوَ َول 

َاجلنة؟َقَ   .(جنَهَ):َال 

79- ర్చగిని పరాధరిశుంచుట: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص 
సేవకుడైన సౌబాన్  ఉల్లాఖస్తతనాారుాః  "ఎవరు రోగిని పరామరిశాంచ  టానికి 
వళ్తతరో అతన్హ (తిరిగి వచేి వరకు) సవరగపు తోటలో ఉాంటాడు. (ముసిాాం 
2568).  
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َأَ َنَْعَ  :التبسم ََ ِبي َقَ ََرَيَ َ:َقَ ال  ََال   وِف رُ عْ مَ ـالْ  نَ مِ  نَّ رَ قِ ََت  َلَ ):َملسو هيلع هللا ىلصَيبيََالنَّلي

 .( لِ طَ  هٍ ْج وَ بِ  َكَ َخ أَ  ىقَ لْ تَ  و أنْ لَ وَ ، َ يئً َش 

80- చిరునవుా: " ఏ చినా సత్కారాయనిా కూడా విలువల్లనిదిగా భావిాంచకు. 
అది నీ తోటి స్తద్రునితో చిరునవువతో క్లుస్తకోవట మైనా సరే"నని ప్రవక్త 
 .నన్హా ఉద్దేశాంచి చెపాారని అబూ జర్  ఉల్లాఖాంచారుాః (ముసిాాం 2626) ملسو هيلع هللا ىلص

َ :التزاور يف اهلل ة  ْير  َُهر  َأ ِبي ْن ََع  َالنَّبيي  ْن َقَ َملسو هيلع هللا ىلصع  َأنَّ َرُجًَل َزاَر ):َال 

 َلُه َعََل َمْدَرَجتِِه َمَلًكَ َفَلَمَّ َأَتى َعَلْيِه َاََ  ْرَيٍة ُأْخَرى َفَأْرَصَد اهللُ َأًخَ َلُه ِِف اَ 

 َ َ َأْيَن ُتِريُد َاََ  ُأِريُد َأًخَ ِِل ِِف َهِذِه اْلَقْرَيِة َاََ  َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة َتُرِبُّ

 َاْد إَِلْيَك بَِأنَّ اهللَ َاََ  َفإِِنِّ َرُسوُ  اهلل َعزَّ َوَجلَّ  ِِف اهلل  َأِنِّ َأْحَبْبُتهُ َاََ  ََل َغْيَ 

 .(َأَحبََّك َكََم َأْحَبْبَتُه فِيهِ 

81- అలాు హ్ర కొరకు పరసిర దరశనుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాిరని 
అబూ హురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "ఒక్ వయకిత  తన స్తద్రునిా ద్రిశాం చుటకు వేరే 
గ్రామానికి వళ్తుడు. ఆ దారిలో అల్లాహ్ ఒక్ దైవదూతన్హ మాట్ట వేసి  
యుాండుటకు పాంపాడు. ఆ వయకిత రాగానే దైవదూత "నీవు ఎట్ట వళ్ళతనాావు?" 
అని అడిగాడు. "ఆ గ్రామాంలో నా ధారిమక్ స్తద్రుడు ఒక్డునాాడు అతనిా 
క్లుస్తకోవటానికి వళ్ళతనాా న్హ" అనాాడతన్హ. "అతడు నీకు ఏదైనా మేలు 
చేశ్వడని, నీవు దానిా తీరిడానికి వళ్ళతనాావా?" అని అడిగాడు దైవదూత. 
"అద్దాం కాదు. నేన్హ అల్లాహ్ కొరకే అతనిా ప్రేమాంచాన్హ"  అని ఆ మనిషి 
జవాబిచాిడు. దానికి ఆ దూత ఇల్ల చెపాాడుాః "నేన్హ అల్లాహ్ యొక్ా 
దూతన్హ, అల్లాహ్ నన్హా ఈ శుభవారతతో నీ వైపు పాంపాడు. నీవు అతనిా 
అల్లాహ్ కొరకే ప్రేమాంచినాందుకు అల్లాహ్ నిన్హా ప్రేమాంచాడు".  (ముసిాాం 
2567).  
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مَ َبنَيَقدامَيمَيـالََْنَيعَ  : ه أنه حيبهاإعالم الرجل أخ
َأنَََّربَكَ َيعدَي

َبيَالنَّ َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَيَّ  .(هبُّ مه أنه ُيِ لِ عْ فليُ  ، َهُ َخ أَ  مْ كُ ُد َح أَ  بَّ َح ا أَ ذَ إِ ):َال 

82- ధనిషి త్రన ప్రర మిసుతి నన ద్ తన సోదరుని్ తెలియ జేయాలి: 
మఖాేమ్ బిన్ మఅదీ క్రబ్  ఉల్లాఖాంచారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశాంచారుాః 
"మీలో ఎవరైనా (అల్లాహ్ కొరకు) తన స్తద్రుణిణ ప్రేమస్తతనాపుాడు ఆ 
విష్యాం అతనికి తెలియజేయాలి". (అహమద్, తిరిమజి 2392. అబూ 
దావూద్ 5124). 

َهَُ: رد التثاؤب َأ ِبي ْن َع  ة  ْير  ََر  َالنَّبيي  ْن ََملسو هيلع هللا ىلصع  ال  التََّثَُؤُب ِمْن ) :ق 

ُه َمَ اْسَتَطََع َفإِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َاََ  َهَ  دَّ ْيَطَِن َفإَِذا َتَثََءَب َأَحُدُكْم َفْلَيُ الشَّ

ْيَطَنُ   .(َضِحَك الشَّ

83- ః్లిుంపున అపుట: " ఆవలిాంపు షైత్కన్ తరఫున ఉాంట్టాంది. 
అాందుకే మీలో ఎవరైనా ఆవలిాంచినపుడు సధ్యమైనాంత వరకు దానిా 
ఆపుకోవాలి. మీలో ఎవరైనా ఆవలిసూత 'హా…' అనాపుడు షైత్కన్ 
నవువత్కడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాారని, అబూ హురైర  ఉల్లఖాాంచారు. 
(బుఖారీ 3289. ముసిాాం 2994).  

َأَ َنَْعَ  :إحسان الظن بالناس َُسَرَ َأنََََّةَ ير َرَ َهَُِبي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَاهللَول  :َال 

 .(يِث دِ احْلَ  َب َذ كْ أَ  نَّ الظَّ  إنَّ فَ ، نَّ الظَّ وَ  مْ َكُ يَّ إِ )

84- పర జస పటు  ధుంచి అభిపార యుం కలిగి ఉుండాలి: ప్రవ క్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఉపద్దశాంచారని అబూ హురైర  ఉల్లాఖాంచారుాః "ల్లనిపోని అన్హమా నాల్కు 
పోక్ాండి. ల్లనిపోని అన్హమానాం అనిాాంటిక్ాంటే పెద్ే అబద్ాాం ". (బుఖారీ 
6067. ముసిాాం 2563).  
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َ :نة األهل يف أعمال املزنلمعاو ال  َق  دي َاأْل ْسو  ْن ةَ َ:ع  ائيش  أ ْلُتَع  ََس 
َ َالنَّبيي  ان  اَك  ْيتيهَيَ"َملسو هيلع هللا ىلصَم  َب  ِي َ ْصن ُع ْتََ؟ي  ال  َكََن َيُكوُن ِِف ِمْهنَِة َأْهلِِه َتْعنِي )َ:ق 

ََلِة  ََلُة َخَرَج إََِل الصَّ ْت الصَّ  .(ِخْدَمَة َأْهلِِه َفإَِذا َحَُضَ

85- ఇుంటి పనిో  ఇలాు లి్ సహకరిుంచటుం: అసవద్ ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం: 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇాంట్లా ఏమ చేసేవారని, ఆయషా  ని అడిగాన్హ. దానికి ఆమె ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల సమాధానమచిిాందిాః ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص తమ ఇల్లాలికి (ఇాంటి పన్హలోా) 
సహక్రిసూత ఉాండేవారు, నమాజు సమయాం అయన వాంటనే నమాజు కొరకు 
వళ్తువారు. (బుఖారీ  676).   

َ :فطرةنن الُس ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي نَيَع  ََع  ََملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيي  ْسو )َ:ق ال  ََ ْسو َأْو  ََ اْلِفطَْرُة 

َِرِب  بِِط َوَاصُّ الشَّ تََُن َواَِلْستِْحَداُد َوَتْقلِيُم اَْلَْظَفَِر َوَنتُْف اْلِ  .(ِمْن اْلِفْطَرةِ اْْلِ

86- సహజ గుణాలు: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాిరని అబూ హురైరా  
ఉల్లాఖాంచారుాః "ప్రక్ృతికి అన్హగుణమైన అయదు విష్యాలు ఉనాాయ. 1. 
ఖత్కా (వడుగు) చేయడాం. 2. నాభి క్రాంది వాంట్రుక్లు తీసివేయడాం. 3. 
చాంక్లోని వాంట్రుక్లు తొల్గిాంచటాం. 4. గోళ్ళు క్తితరిాంచడాం. 5. మీసలు 
క్తితరిాంచడాం". (బుఖారీ 5889, ముసిాాం 257). 

ََنَْعَ  :عفالة اليتيم ََبنَيَهلَيس  س 
َبيَالنََّنَيعَ ََعدَ  َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَي  َال   ُل َفِ كَ َ وَ نَ أَ ):

َ.ىسطَ الوُ وَ  ةِ َبَ بَّ السَّ  يهِ عَ بَ ْص إِ بِ  ََ  اَ  وَ . (ذاكَ هَ  ةِ نَّ  اْلَ ِِف  يمِ تِ يَ الْ 

87- అనాథ సుంరక్షణ: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ శుభవారత ఇచాిరని  సహల్ బిన్ 
సఅద్  ఉల్లాఖాంచారుాః "నేన్హ మరియు అనాథల్ సాంరక్షకుడు సవరగాంలో 
ఇల్ల ఉాంటాము" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చూపుడు వ్రేలు మరియు మధ్య వ్రేలున్హ క్లిపి 
చూపిాంచారు. (బుఖారీ 6005).  
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َعَ  :جتنب الغضب ًَلَقَ ُجَرَ َنََّأَ َنَأِبَهريرة َبيَلنَّليََال  َأَ ملسو هيلع هللا ىلصَي  :َ يَ،َنيَوصي

َقَ  َدَ دََّرَ فَ . (ْب َض غْ تَ  َلَ ):َال 
َاَ،َقَ ارًَرَ مَي  .(ْب َض غْ تَ  َلَ ):َال 

88- ఃగర హాని్ దూరముండుట: అబూహురైర  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం 
ప్రవక్త మహనీయులు ملسو هيلع هللا ىلص వద్ేకు ఒక్ వయకిత వచిి, ఏదైనా బోధిాంచాండి అని 
అరిథాంచాడు. దానికి ఆయన  "ఆగ్రహాం చెాంద్కు" అని ఉపద్దశాంచారు. ఆ 
వయకిత ఇద్ద ప్రశా మాటిమాటికి వేశ్వడు, దానికి ప్రవక్త కూడా "నీవు ఆగ్రహాం 
చెాంద్కు" అనే బోధిాంచారు.  (బుఖారీ 6116).  

َأَ َنَْعَ  :البكاء من خشية اهلل َبيَالنََّنَيعَ ََةَ يرَ رَ َهَُِبي َقَ َملسو هيلع هللا ىلصَي   ةو عَ بْ َس ):َال 

 اهللَ رَ كَ ذَ  لو ُج رَ :  وَ  مْ هُ نْ مِ  رَ كَ ذَ ... وَ  هُ لُّ ظِ  َلَّ إِ  لَّ ظِ  َلَ  ومَ ، يَ  هِ لِّ  ظِ ِِف  اهللُ مُ هُ لُّ ظِ يُ 

 .(َهُ نَ يْ عَ  ْت ََض فَ َ فَ يً َلِ َخ 

89- అలాు హ్ర భ్యుంతో కనీన రు కారుుట: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశాంచారని 
అబూ హురైరా  ఉల్లాఖాంచారుాః "అల్లాహ్ ఛాయ తపా మరల్లాంటి ఛాయ 
ల్భిాంచని (ప్రళయ)దినాన అల్లాహ్ ఏడు రకాల్ మన్హషులిా తన నీడ పట్టున 
ఆశ్రయమసతడు. అాందులో ఒక్డుాః ఏకాాంతాంలో అల్లాహ్  న్హ తలుచుకొని 
క్ాంట తడి పెటేు వయకిత". (బుఖారీ 660. ముసిాాం 1031). 

َ الصدقة اجلارية: ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي َاهللَع  ُسول  َر  ََملسو هيلع هللا ىلصَأ نَّ ال  إَِذا َمََت )َ:ق 

ْنَسَُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إَِلَّ ِمْن َثََلَثٍة إَِلَّ ِمْن َصَدَاٍة َجَِرَيٍة َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع  اْلِ

َ.(بِِه َأْو َوَلٍد َصَلٍِح َيْدُعو َلهُ 

90- ఎడతెగని దానుం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెల్విచాిరని, అబూ హురైర  
ఉల్లాఖాంచారుాః మనిషి చనిపోయనపుడు అతని ఆచరణ అాంతమయ 
పోతుాంది. అయతే మూడు రకాల్ ఆచరణలు మట్టకు అాంతాం కావు. (వాటి 
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పుణయ ఫల్ాం మనిషికీ ల్భిసూత నే ఉాం ట్టాంది). (1) సద్కా జారియ. (2) 
ప్రజల్కు ఉపయోగపడుతునా జాానాం. (3) అతనికోసాం దుఆ చేసే ఉత తమ  
సాంత్కనాం. (ముసిాాం 1631). 

َْبنَيَنَْعَ  بناء املساجد: ن  انَ َُعْثام  فَّ َََع  ي 
َحي َفييهي َالنَّاسي ْولي َق  نْد  َعي ُقوُل ي 

َ ُسولي َالرَّ د 
ْاجي ن ىَم  ََملسو هيلع هللا ىلصب  ْعُتَالنَّبييَّ مي َس  إيِّن  ْكث ْرُتْمَو  ُكْمَأ  ُقوُلََملسو هيلع هللا ىلصإينَّ َمْن ) :ي 

رْيٌَ (َبنَى َمْسِجًدا َُبك  ال  نَََّ:ق  ْبُتَأ  اي َح  ال   َلُه ِمْثَلُه هللُ  َبَنى اَيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهللِ)َ:ُهَق 

نَّةِ   .(ِِف اْلَ

91- ధిినద్ నిరాిణుం: ఉసమన్ బిన్ అఫాాన్  మసిదీ్ద నబవి (ప్రవక్ త 
మసిదీు)ని పునరిారిమాంచినపుడు ప్రజలు అతనిా ఏవేవో మాటలు అనాారు. 
ఉసమన్  ఆ మాటలు విని ఇల్ల అనాారు. మీరు ల్లనిపోని మాటలు 
అాంట్టనాారు గాని నేన్హ ప్రవక్ త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా వినాాన్హ, ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల అనాారుాః 
"కేవల్ాం అల్లహా్ ప్రసనాత కొరకు ఎవరైనా మసిదీు నిరిమసే త అతని కోసాం అల్లహా్ 
అల్లాంటిద్ద ఒక్ ఇలు ాసవరగాంలో నిరిమస తడు". (బుఖారీ 450. ముసిాాం 533).  

عَ َبنَيَرَيابيَج ََنَْعَ  السماحة يف البيع والشراء:
َُسَرَ َنََّأَ َاهللَبدَي اهللََول 

َقَ َملسو هيلع هللا ىلص  .(ََض تَ ا ااْ إذَ ى ، وَ ََتَ ا اْش ذَ إِ  ، وَ  َعَ ا بَ ًحَ إذَ مْ ًَل َس ُج رَ  اهللُ مَ حِ رَ ) :ال 

92- కర యవికర యాో ు  నెధిద్: ప్రవక్త మహనీయులు ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాారని 
జాబిర్  ఉల్లాఖాంచారుాః "క్రయవిక్రయాలోానూ, అపుా వసూలు 
చేసేటపుాడునూ న్మమదిని, విశ్వల్హృద్యతనూ  చూపే వయకితపై అల్లాహ్ 
కారుణయాం కురుస్తతాంది". (బుఖారీ 2076). 

َ إزالة األذى عن الطريق: ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي َاهللَع  ُسول  َر  :ََملسو هيلع هللا ىلصَأ نَّ َبيْنَََم )ق ال 

رَ  َرُجلو َيْمَِش بِطَِريٍ  َوَجَد ُغْصنَ   .( لَُه َفَغَفَر لَهُ َفَشَكَر اهللُ هُ َشْوٍك َعََل الطَِّريِ  َفأَخَّ
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93- బాధాకరమై న ్సుతి వున దారి నుండి తొలిగిుంచటుం: 
అబూహురైర  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల అనాారుాః "ఒక్ వయకి త 
దారిన నడచిపోతుాంటే దారిలో ఒక్ ముళు క్ాంప పడి ఉాండటాం చూశ్వడు. 
అతన్హ దానిా తీసి పక్ాన పారేసి వళ్ళుపోయాడు. అతన్హ చేసిన ఈ 
పుణయకారాయనిా అల్లాహ్ స్వవక్రిాంచి అతడిా మనిాాంచాడు".  (బుఖారీ 654, 
ముసిాాం 1914). 

َ الصدقة : ة  ْير  َُهر  َأ ِبي ْن ََع  ال  َاهللَ:ق  ُسوُل َر  ال  َق )َ:ملسو هيلع هللا ىلصَق  َمْن َتَصدَّ

يَِّب َوإِنَّ اهللَ َيْقَبُل اهللُ بَِعْدِ  َُتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َوََل  َيَتَقبَُّلَهَ بَِيِمينِِه  إَِلَّ الطَّ

َبلِ  ُه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَ يَهَ لَِصَِحبِِه َكََم ُيَربِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ  .(ُثمَّ ُيَربِّ

94- సదకా: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశాంచారని, అబూ హురైర  ఉల్లాఖాంచారుాః 
"ఎవరైనా తన పవిత్ర సాంపాద్న న్హాండి ఒక్ ఖరూీరపుటాంత దానాం చేసేత -
అల్లాహ్ పవిత్ర వస్తతవున్హ మాత్రమే స్వవక్రిసతడు- అల్లాహ్ దానిా తన 
కుడిచేతోత స్వవక్రిసతడు. ఆ తరావత మీరు గుర్రపు పిల్ాన్హ పెాంచి పెద్ే చేసినట్టా 
ఆయన ఆ దానానిా వృదిా పరుసతడు. అల్ల వృదిా చెాందుతూ చివరిక్ది పెరిగి 
పరవతాం మాదిరిగా అయ పోతుాంది". (బుఖారీ 1410. ముసిాాం 1014).  

بَّاسَ َعن اإلعثار من األعمال الصاحلة يف عشر ذي احلجة: َع  َََْاْبني

؆ََ ْنَالنَّبيي  ََملسو هيلع هللا ىلصع  ال  ُهَق  نَّ ٍَم َأْفَضَل ِمنَْهَ ِِف َهِذه)َ:أ  )َيعنيََ(َِمَ اْلَعَمُل ِِف َأيَّ

َ َالعرش( اُلواأيام ادََُ:ق  ه  َاجْلي ل  ََ؟و  ال  َهَُد إَِلَّ َرُجلو َخَرَج )َ:ق  ُُيََطُِر َوََل اْلِ

ءٍ   .(بِنَْفِسِه َوَمَلِِه َفَلْم َيْرِجْع بََِشْ

95- జిల్ హజి మొదటి దశకుంో  అధికుంగా సత్రకొనరాయలలు 
చేయటుం: ప్రవక్త  ఉపద్దశాంచారని, ఇబుా అబాిస్  ఉల్లాఖాంచారుాః "జిల్ 
హజీ మొద్టి ద్శక్ాంలో చేసిన సత్కారాయల్కునాాంత ఘనత వేరే రోజులోా చేసే 
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సత్కారాయల్కు ల్ల దు". జిహాద్ కు సయతాం ఆ పుణయాం ల్లదా? అని 
సహచరులు అడిగారు. దానికి ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص "అవున్హ జిహాద్ కు కూడా ల్లదు. 
కేవల్ాం తన ధ్నప్రాణాంతో సహా జిహాద్ కు వళ్ళు తిరిగిరాని అమరవీరునికి 
తపా" అని జవాబిచాిరు. (బుఖారీ 969).  

َ قتل الوزغ: ة  ْير  َُهر  ْنَأ ِبي ََع  ال  ُسوُلَاهللَ:ق  َر  ال  َمْن َاَتَل َوَزًغَ ):َملسو هيلع هللا ىلصَق 

َبٍة ُكتَِبْت َلُه ِمََئُة َحَسنٍَة َوِِف الثََّنَِيِة ُدوَن َذلَِك َوِِف الثََّلَِثِة ُدوَن  ِ  ََضْ ِِف َأوَّ

 .(َذلَِك 

96- బలిు ని చుంపుట: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశాంచారని, అబూహురైర  
ఉల్లాఖాంచారుాః "ఒక్ ద్దబి కే బలిాని చాంపినవారికి 100 పుణాయలు ల్ భిసతయ. 
రాండు ద్దబిలోా చాంపినవానికి అాంతక్నాా తకుావ. మూడు ద్దబిలో ా 
చాంపినవానికి అాంతక్నాా తకుావ". (ముసిాాం 2240). 

َعَ َبنَيَصَيفَْح ََنَْعَ النهي عن أن ُيَحدِّث املرء بكل ما مسع:  ََمَ اصي

َقَ  َ:َقَ ال  ث بِ ثًَم إِ  ءِ رْ َْلَْ ى بِ فَ كَ ):َملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ َال   .(عَ مِ َ َس مَ  لِّ كُ أن ُيَدِّ

97- వినన  పర తీద్ చెప్పుకుుంటూ తిరగటుం వారిుంచబడిుంద్: ప్రవక్త 
ఇల్ల సెల్విచాిరని, హఫ్స బిన్ ఆసిాం ملسو هيلع هللا ىلص   ఉల్లాఖాంచారుాః "వినా ప్రతి 
మాటా చెపుాకు తిరుగుటయే మనిషి పాపాంలో పడిపోవ టానికి 
సరిపోతుాంది". (అబూ దావూద్ 4992). 

َأَ َنَْعَ  احتساب النفقة على األهل: َبيَالنََّنَيعَ َيَدرَيبَ ودَالَْعَُْاََمَ ِبي َملسو هيلع هللا ىلصَي 
َقَ   .(ةً اَ َد َص  هُ لَ  ْت َنَ َ، كَ هَ بُ ِس تَ َيْ  وَ هُ ، وَ  ةً قَ فَ نَ  هِ لِ  أهْ ََل عَ  َ  فَ ا أنْ إذَ  مَ لِ ْس اْلُْ  إنَّ ):َال 

98- ఇుంటివారిపై  ఖరుు చేసూతి  పుణాయలనన దాేశుంచుట: అబూ  
మస్ఊద్ బద్రీ  ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశాంచారుాః "మనిషి 
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పరలోక్ాంలో సతాలితాం పాంద్ద ఉద్ద ేశయాంతో తన ఇాంటివారిపై ఖరుి చేసేత, అది 
అతని 'స ద్ఖా' (మాంచి దానాం)గా పరిగణిాంచ  బడుతుాంది". (బుఖారీ 55. 
ముసిాాం 1002).  

َقَ ََرَ مَ عََُبنَيَنَيعَ  :ل يف الطوافمالرَّ  ََف ا طَ إذَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُ  ُس رَ  نَ َكَ )َ:ال 

 .احلديث (ثَلًثَ ومشى أربًعَ ... )أي:َرَمَل( بَّ ، َخ َ  وَّ اَلَ  اَف وَ الطَّ 

99- కాబా పర దక్షిణో  ్డి్డిగా నడ్టుం: ఇబుా ఉమర్ 
రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లఖాాంచారుాః ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కాబా గృహాం చుటూు 
మొద్టి విడత ప్రద్క్షణాం చేస్తతనాపుాడు చినా చినా అడుగుల్తో వడివడిగా 
నడుసూత మూడు చుట్టా తిరిగేవారు. ఆ తరావత నాలుగు ప్రద్క్షణలు 
సధారణ నడక్లో నడిచి చేసేవారు. ....(బుఖారీ 1644. ముసిాాం 1261). 

َائيَعَ َنَْعَ  املداومة على العمل الصاحل وإن قل: َ:َُسئيَْتَالَ اَقَ ّنَّ َأَ ََةَ ش  َل 

َأَ َ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللََوُلَُسَرَ  َعَْاألَي  ام 
َح َأَ َلَي َإيََب  ََاهلل؟َقَ َل   .(وإن الَّ  َهَ أدَومُ ):َال 

100- ఏదెై నా నఫిల్ సత్రకొనరయలుం అద్ తకుకొనవెై నా నిరుంతరుం 
చేయటుం: ఆయషా  రజియల్లహాు అనాు ఉల్లాఖనాం ప్రకారాం 'అల్లాహ్ కు 
అనిాాంటిక్ాంటే ఎకుావగా ఏ పని అాంటే ఇష్ుాం?' అని ప్రవక్తన్హ ప్రశాాంచగా, 
"అల్లాహ్ కు నితయాం క్రమాం తపాకుాండా చేసే  పని అాంటే ఎాంతో ఇష్ుాం, అది 
తకుావైనా సరే" అని సమాధానమచాిరు. (బుఖారీ 6465. ముసిాాం  1828). 

  وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 


