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దివ్య ఖుర్ఆన్ శ్రేష్ఠత 
َمَثُل ) َقاَل: النَّبِيِّ  َعنِ  َريض اهلل عنهاَعْن َعائَِشَة  حفظ القرآن:

َفَرةِ  َرِة َوَمَثُل الَِّذي  الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو َحافٌِظ َلُه َمَع السَّ اْلكَِراِم اْلََبَ

 .(َيْقَرُأ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد َفَلُه َأْجَرانِ 
1- ఖుర్ఆన్ కంఠస్త ం చేయుట: ప్రవక్త  శుభవార్త ఇచ్చార్ని 
ఆయిషా  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఖుర్ఆన్ క్ింఠపాఠి గౌర్వనీయులైన దైవదూత 
లింటివాడు. అతను (ప్రళయదినాన) వారితోనే ఉింటాడు. ఖుర్ఆన్ 
పఠిించడిం తనకు ఎింతో ప్రయాసతో కూడిన పని అయినపపటికీ, దానిి 
పఠిించి క్ింఠసతిం చేసే వయక్తత రెటిటింపు పుణ్య ఫలనిక్త అరుడవుతాడు". 
(బుఖారీ 4937. ముస్ేిం 798). 

 وَل س  رَ  ت  عْ مِ : َس اَل قَ   ِل اهِ البَ  ةَ امَ مَ  أ  ِب أَ  نْ عَ  :القرآن الكريم تالوة

ُه َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِِلَْصَحابِهِ ): ول  ق  يَ  اهلل   .(اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

2- ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం: ప్రవక్త  చెపపగా నేను వినాినని అబూ 
ఉమామ బాహిలీ  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ిం చేయిండి. అది 
తనుి చదివినవారి పట్ ేప్రళయదినాన స్ఫార్సు చేసుతింది". (ముస్ేిం 804). 

ْثََمَن  تعلم القرآن وتعليمه: ُكْم ) َقاَل: النَّبِيِّ  َعنِ  َعْن ع  َخْْيُ

َمهُ  َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ  .(َمْن َتَعلَّ

3- ఖుర్ఆన్ నేర్చుకోవటం, నేర్పంచటం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని 
ఉస్మాన్  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఖుర్ఆన్ నేరాకునేవాడు మరియు నేర్పపవాడు 
మీలో మేలైనవార". (బుఖారీ 5027).  
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  سورة اإلخالص:
ِ
ْرَداء َأَيْعِجُز ) َقاَل: النَّبِيِّ  َعنِ   َعْن َأِب الدَّ

ْرآِن  (َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ ِِف َلْيَلٍة ُثُلَث اْلُقْرآنِ  ل َث اْلق  وا: َوَكْيَف َيْقَرْأ ث  َقال 

 .(َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآنِ  [ َحَد   ُقْل ُهَو اللُ ]) َقاَل:

4- సూర ఇఖ్లా స్: ప్రవక్త  ఇల ప్రశిించ్చర్ని అబూ దరాా  
ఉల్లఖేించ్చరుః "మీలో ఎవరైనా ఖుర్ఆన్ లోని మూడో వింతు భాగిం ఒక్ 
రాత్రిలో చదవల్లడా?" దానిక్త సహచరలు 'ఖుర్ఆన్ లోని మూడో వింతు 
భాగిం ఎల చదవగలడు? ప్రవక్తత!' అని ఆశ్ార్యింగా ప్రశిించ్చర. అపుపడు 
ప్రవక్త  చెపాపరుః "ఖుల్ హువలహేు అహద్ (సూరా) ఖుర్ఆన్ లో 
మూడవ వింతుకు సమానిం". (ముస్ేిం 811. బుఖారీ 5015). 

ْ َتَر ) : َقاَل َرُسوُل الل :َقاَل   َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمر   املعوذتني: َحََل

ْ ُيَر ِمْثُلُهنَّ قَ  ْيَلَة ََل ُقْل ]َو [ُقْل َحُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ]طُّ آَيات  ُحْنِزَلْت اللَّ

 .([َحُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

5- "ముఅవ్విజతై న్": ప్రవక్త  ఇల ప్రవచిించ్చర్ని ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ 
 ఉల్లఖేించ్చరుః "ఈ రాత్రి అవతరిించిన ఆయతుల గురిించి నీకు 
తెలియదా? అింతటి గొపప ఆయతులు ఎపుపడూ అవతరిించల్లదుః 'ఖుల్ 
అఊజు బిర్బిాల్ ఫలఖ్' మరియు 'ఖుల్ అఊజు బిర్బిానాిస్' సూరాలు". 
(ముస్ేిం 814) 

ََل ََتَْعلُوا ) :َقاَل   َحنَّ َرُسوَل الل  َعْن َحِِب ُهَرْيَرةَ  سورة البقرة:

يَْطاَن َينِْفُر ِمْن اْلبَيِْت الَِّذي ُتْقَرحُ فِيِه ُسوَرُة اْلبََقَرةِ   .(ُبيُوتَُكْم َمَقابَِر إِنَّ الشَّ

6- సూర బఖర: ప్రవక్త  ఆదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లఖేించ్చరుః "మీర మీ ఇళళను శ్ాశానింగా చేసుకోక్ిండి. సూర్ బఖర్ 
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పారాయణ్ిం ఏ ఇింట్ల ే జరగుతుిందో అిందలో నుించి షైతాన్ 
పారిపోతాడు". (ముస్ిేం 780).  

َماَمَة اْلَباِهِلِّ  َعن َأِب  سورة البقرة وآل عمران:  :َقاَل   أ 

وَل اهللَسمِ  ول    ْعت  َرس  ُه َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة ) :َيق  اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

ْهَراَوْينِ  ََُم  :َشِفيًعا ِِلَْصَحابِِه اْقَرُءوا الزَّ اْلَبَقَرَة َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن َفإَِّنَّ

 ُ ََُم َغََمَمَتاِن َأْو َكَأَّنَّ ََُم فِْرَقاِن ِمْن َتْأتَِياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأَّنَّ ََم َغَياَيَتاِن َأْو َكَأَّنَّ

اِن َعْن َأْصَحاِِبََِم  اجَّ اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة َفإِنَّ َأْخَذَها ، َطْْيٍ َصَوافَّ ُُتَ

ٌة َوََل َتْسَتطِيُعَها اْلَبَطَلةُ  َبَرَكةٌ   .(َوَتْرَكَها َحْْسَ

7- సూర బఖర మర్యు ఆలె ఇమా్రన్: అబూ ఉమామ బాహిలీ 
 ఉల్లఖేించ్చర ప్రవక్త  చెపపగా నేను వినాినుుః "ఖుర్ఆన్ చదవిండి. అది 
ప్రళయదినాన తనుి చదివినవారి పట్ే స్ఫార్సు చేసుతింది. రెిండు 
పుష్పములైన సూర్ బఖర్, సూర్ ఆలె ఇమ్రాన్ లు చదవిండి. అవి రెిండు 
మేఘాలుగా ల్లక్ రెిండు ఛాయాలుగా ల్లక్ రెిండు వరసలోే ఎగురతుని 
పక్షులేగా ప్రళయదినాన వస్మతయి. వాటిని చదివినవారి కోసిం అవి 
వాదిస్మతయి. సూర్ బఖర్ చదవిండి. దానిి చదివి భ భాగయిం. విడనాడి భ 
దౌరాాగయిం. మాింత్రికులకు అది అస్మధ్యిం". (ముస్ేిం 804). 

ول  اهلل :َقاَل   َعْن أ َبِّ ْبِن َكْعب   آية الكرسي: َيا َأَبا ) :َقاَل َرس 

ْلت   :َقاَل  (َمَعَك َأْعَظمُ  آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهلل َأي  ُمنِْذِر َأَتْدِري ـالْ   اهلل   :ق 

ه  َأْعَلم  َقاَل  ول  َمَعَك  َأي  آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهللُمنِْذِر َأَتْدِري ـَيا َأَبا الْ ) :َوَرس 

ْلت   :َقاَل  (َأْعَظمُ  َب ِف  :َقاَل  [ ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو اَْح َُُّ اْلَقيُّو ُ الُل] :ق   َفََضَ

 .(ُمنِْذرِ ـلَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأَبا الْ  َواهلل) :َصْدِري َوَقاَل 
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8- ఆయతుల్ కుర్సీ: ఉబై బిన్ క్అబ్  ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం: "అబూ 
ముింజిర్! నీవు క్ింఠసతిం చేస్న అలేహ్ గ్రింథింలో గొపప ఆయతు ఏదో 
నీకు తెలుస్మ?" అని ప్రవక్త  ననుి ప్రశిించ్చర. 'అలేహ్ కు, ఆయన 
ప్రవక్తకే  బాగా తెలుసు' అని నేననాిను. ప్రవక్త మళ్ళళ అదే ప్రశ్ి అడిగార. 
{అలేహు ల ఇలహ ఇలే హువల్ హయుయల్ ఖయ్యిం…} (సూర్ 
బఖర్లోని 255వ ఆయతు) అని జవాబిచ్చాను. అపుపడు ప్రవక్త  
(సింతోష్ింతో) నా ఛాతిపై కొటిట "అలేహ్ స్మక్షిగా! జ్ఞానిం నీకు 
సులభింగా అబుాతుింది అబుల్ ముింజిర్" అని చెపాపర. (ముస్ేిం 810) 

ود   آخر سورة البقرة: َمْن ) :َقاَل النَّبِيُّ  :َقاَل  َعْن َأِب َمْسع 

 .(َقَرَأ بِاْْلَيَتْْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِِف َلْيَلٍة َكَفَتاهُ 

9- సూర బఖర చివర్ ఆయతులు: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని 
అబూ మస్ఊద్  ఉల్లఖేించ్చరుః "సూర్ బఖర్లోని చివరి రెిండు 
ఆయతులు రాత్రి వేళ పఠిించే వయక్తతక్త ఆ రాత్రింతా ఆ రెిండు ఆయతుల్ల 
చ్చలు". (బుఖారీ 5009). ఇమాిం నవవీ ర్హిమహులేహ్ దీని భావిం 
ఇల చెపాపరుః 'తహజుుద్ కొర్కై ల్లవకునాిపర్వాల్లద అని ఒక్ భావిం. 
షైతాన్ బారి నుిండి క్తపాడుకోవటానిక్త ఇవి సరిపోతాయనేది రెిండవ 
భావిం. ఆపదల నుిండి ర్క్షిించబడటానిక్త అనేది మూడవ భావిం. అయి భ 
ఇవనీి కూడా దీని భావింలో వస్మతయని కూడా చెపపబడిింది.  

ْرَداءِ  ف:حفظ أول سورة الكه  :َقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ   َعْن َأِِب الدَّ

الِ ) جَّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهف ُعِصَم ِمْن الدَّ  .(َمْن َحِفَظ َعْْشَ آَياٍت ِمْن َأوَّ

10- సూర కహఫ్ లోని మొదటి ఆయతులు కంఠస్త ం 
చేయటం: ప్రవక్త  శుభవార్త ఇచ్చార్ని అబూ దరాా  ఉల్లఖేించ్చరుః " 
సూర్ క్హఫ్ యొక్క మొదటి ఆయతులు క్ింఠసతిం చేస్న వయక్తత దజ్ఞుల్ 
కీడు నుిండి ర్క్షిింపబడుతాడు". (ముస్ేిం 809). మరో ఉల్లఖేనింలో ఇల 
ఉిందిుః "మొదటి పది ఆయతులు క్ింఠసతిం చేస్నవారిక్త......". 
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అల్లాహ్ స్మరణ మహత్వం 
َرْيَرةَ  :اهلل كرذكثرة  ول  اهلل َل اقَ  :َقاَل   َعْن َأِب ه  َسَبَق ) : َرس 

ُدونَ ـالْ  وا (ُمَفرِّ وَل اهللـَوَما الْ  :َقال  د وَن َيا َرس  َفرِّ اكُِروَن اهللَ ) :َقاَل  ؟م   الذَّ

اكَِراُت   .(َكثًِْيا َوالذَّ

11- అలాా హ్ యొకక అధిక స్మరణ్: ప్రవక్త  ఇల చెపాపర్ని 
అబూ హురైరా  ఉల్లేఖించ్చర్ర: "'ముఫర్రిదూన్' ముిందకు వెళ్ళళర. 
'ముఫర్రిదూన్' ఎవర ప్రవక్తత! అని అడిగార సహచరలు. అపుపడు ప్రవక్త  
చెపాపరుః "అలహే్ యొక్క సార్ణ్ అధిక్ింగా చేసే పురషులు మరియు 
స్త్రీలు". (ముస్ేిం 2676). 

ُه َوالَِّذي ََل ) :َقاَل النَّب ُُِّ  :َقاَل  َعْن َحِِب ُموَسى  َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

ُه َمَثُل الْ   اْلَبْيِت الَِّذي ُيْذَكُر اهللَُمَثُل ): و لفظ مسلم  .(َميِِّت ـَحيِّ َوالْ ـَيْذُكُر َربَّ

 .(َميِِّت ـَحيِّ َوالْ ـالْ يِه َمَثُل  فِ ْيِت الَِّذي ََل ُيْذَكُر اهللُفِيِه َواْلبَ 

12- "అలాా హ్ ను స్మర్ంచేవాని మర్యు స్మర్ంచనివాని 
ఉదాహరణ్ జీవ్వనిరీ్సవ్వ లాంటిది" అని ప్రవక్త  బోధిించ్చర్ని 
అబూ మూస్మ అష్అరీ  ఉల్లఖేించ్చర. (బుఖారీ 6407). ముస్ేింలోని 
ఉల్లేఖనిం ఇల ఉిందిుః "అలేహ్ సార్ణ్ జరిగే ఇలుే మరియు అలేహ్ 
సార్ణ్ జర్గని ఇలుే ఉదాహర్ణ్ జీవినిరీువి లింటిది". (ముస్ేిం 779). 

نَّ :َقاَل  َعْن َسْعد   التسبيح: وِل اهللك  َأَيْعِجُز ) :َفَقاَل   ا ِعنَْد َرس 

َلَسائِِه  (َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َحَسنَةٍ  ٌل ِمْن ج 
َفَسَأَله  َسائِ
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َنا َأْلَف َحَسنَة  َقاَل َكْيَف َيْكِسب  َأَح  ُيَسبُِّح ِماَئَة َتْسبِيَحٍة َفُيْكَتُب َلُه ) :د 

 .(َأْلُف َحَسنٍَة َأْو ُُيَط  َعنُْه َأْلُف َخطِيَئةٍ 

13- సుబ్ హానలాా హ్: మేము ప్రవక్త  సమక్షింలో ఉిండగా "ప్రతి 
రోజూ వెయియ పుణ్యయలు సింపాదిించడిం మీలో ఎవరికైనా క్ష్టమా?" అని 
అడిగార ప్రవక్త . ఆ సమావేశ్ింలో ఉని ఒక్ వయక్తత 'మాలో ఎవరైనా 
వెయియ పుణ్యయలు ఎల సింపాదిించగలడు' అని ప్రశిించ్చడు. అపుపడు 
ప్రవక్త  "వింద స్మరే సుబ్ హానలేహ్ అని సారిసేత వెయియ పుణ్యయలు 
లిఖించబడతాయి. ల్లదా వెయియ పాపాలు మనిిించబడతాయి" అని 
సమాధానమిచ్చార్ని సఅద్  ఉల్లేఖించ్చర. (ముస్ిేం 2698). 

َرْيَرَة  وَل اهلل َعْن َأِب ه  َوبَِحْمِدِه ِِف  َحاَن اهللَمْن َقاَل ُسبْ )َقاَل:   َأنَّ َرس 

ةٍ ُحطَّْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ   .(َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

14- "సుబ్ హానలాా హి వబిహందిహీ" అని రోజుకు వింద స్మరే 
ఎవర పఠిస్మతడో అతని పాపాలనీి క్షమిించబడతాయి. ఆ పాపాలు 
సముద్రపు నురగుల ఎింత అధిక్ింగా ఉనాి సర్ప" అని ప్రవక్త  
ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర. (ముస్ేిం 2691). 

َرْيَرةَ  ول  اهلل :َقاَل   َعْن َأِب ه   ِحْيَ ِحَْي ُيْصبُِح وَ  َمْن َقاَل ) : َقاَل َرس 

َّا  ُيْمِِس ُسْبَحاَن اهلل ٍة ََلْ َيْأِت َأَحٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْفَضَل ِِم َوبَِحْمِدِه ِماَئَة َمرَّ

 .(َجاَء بِِه إَِلَّ َأَحٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل َأْو َزاَد َعَلْيهِ 

15- ప్రవక్త  ప్రవచిించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర: "సుబ్ 
హానలేహి వబి హిందిహీ" అని ఉదయిం విందస్మర,ే స్మయింక్తలిం వింద 
స్మర ే ఎవరై భ పఠిస్మతరో, అతనిక్ింటే ఉతతమమైన సతాకర్యిం 
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ప్రళయదినాన మరెవరిదీ ఉిండద. అదే విధ్ింగా ల్లదా అింతకు మిించి 
పఠిించిన వయక్తత సతాకర్యిం తపప". (ముస్ేిం 2692). 

َرْيَرَة  ول  اهلل َقاَل: َعْن َأِب ه  َتاِن َخِفيَفَتاِن َعََل َكلِمَ ) : َقاَل َرس 

َساِن  ْْحَِن ُسْبَحاَن اهللَثِقيَلَتاِن ِِف اْلِْيَزاِن َحبِيَبَتاِن إََِل الاللِّ َوبَِحْمِدِه ُسْبَحاَن  رَّ

 .(اْلَعظِيمِ  اهلل

16- ప్రవక్త  ఇల సెలవిచ్చార్ని అబూ హురైరా  ఉల్లేఖించ్చరుః  
"రెిండు వచనాలునాియి. అవి (పఠిించడానిక్త) నాలుక్ పై  భలిగాానే 
ఉింటాయి. క్తని పర్లోక్పు త్రాసులో మాత్రిం చ్చల బరవుగా ఉింటాయి. 
క్రణ్యమయుడయిన ప్రభువుకు ఈ వచనాలు ఎింతో ప్రియమైనవి, 
(అవేమిట్ింటేుః) సుబ్ హానలేహి వబిహిందిహీ, సుబ్ హానలహేిల్ అజీిం 
(అలేహ్ పర్మపవిత్రుడు, పరిశుదుడు నేనాయనిి సుతతిసుతనాిను. 
పర్మోతతముడైన అలహే్ ఎింతో పవిత్రుడు). (బుఖారీ 6406. ముస్ేిం 2694). 

َرْيَرةَ  ول  اهلل :َقاَل   َعْن َأِب ه   ُسْبَحاَن اهللَِلَْن َأُقوَل ):  َقاَل َرس 

ْمُ   َواهللَُوََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َحْمُد هللـَوالْ  ََّ  .( َأْكََبُ َأَحب  إََِّيَّ ِِمَّا َطَلَعْت َعَلْيِه ال

17- అబూ హురైరా  ఉల్లఖేనిం ప్రక్తర్ిం ప్రవక్త  ఇల తెలిపారుః 
"సూరయని క్తింతి ఎనిిటిపై పడుతుిందో వాట్నిిటి క్ింటే అధిక్ింగా "సుబ్ 
హానలహేి వల్ హిందలిలహేి వలఇలహ ఇలలేహేు వలహేు అక్ార్" 
అనడిం నాకు చ్చల ఇష్టిం". (ముస్ేిం 2695). 

َرْيَرَة  ولِ  َعْن َأِب ه   ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصةَاٍة َمْن َسبََّح اهللَ) : اهلل َعْن َرس 

َ اهللَ َثةَا َْحَِد اهللََثةَاًثا َوَثةَاثَِْي وَ   َثةَاًثا َوَثةَاثَِْي َفْتلَِك ًثا َوَثةَاثَِْي َوَكَبَّ

 ِ يَك لَ اَئِة ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُتِْسَعٌة َوتِْسُعوَن َوَقاَل ََتَاَم اْْل ُه َلُه  َوْحَدُه ََل َِرِ
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ٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخطَاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمثَْل ـَْولَُه الُمْلُك ـالْ  َحْمُد َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

 .(َزَبِد الْبَْحرِ 

18- "ఎవరైనా ప్రతి నమాజు తరాాత 33 స్మర ే సుబ్ హానలహే్, 33 
స్మర ే అల్ హిందలిలేహ్ మరియు 33 స్మరే అలేహు అక్ార్ అని 
పఠిసేత, ఇవి 99, మరియు లఇలహ ఇలేలేహు వహాహూ లష్రీక్ 
లహూ లహుల్ ములుక వలహుల్ హింద వహువ అల కులిే షైఇన్ 
ఖదీర్ అని 100 పూరిత చేసేత అతని పాపాలు క్షమిించబడతాయి. ఒక్ వేళ 
అవి సముద్రిం నురగుల ఎింత అధిక్ింగా ఉనాి సర్ప. (ముస్ేిం 597). 

وَسى اْْلَْشَعِريِّ  َعْن َأِب  :ال حول وال قوة إال باهلل َقاَل: َقاَل  م 

َوََل  َجنَِّة ُقْلُت َبََل َقاَل ََل َحْوَل ـَأََل َأُدل َك َعََل َكلَِمٍة ِمْن َكنِْز الْ ) :النَّبِيُّ 

َة إَِلَّ بِاهلل  .(ُقوَّ

19- ల హౌల వల ఖువాత ఇలే బిలేుః అబూ మూస్మ 
అష్అరీ  ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం ప్రవక్త  ననుి ఉదేాశించి "నేను సార్ ా
నిక్షేపాలలో ఒక్ నిక్షేపిం వింటి ఒక్ వచనానిి నీకు తెలుపనా? అని 
చెపాపర. తపపకుిండా తెలియజేయిండని నేననాిను. అపుపడాయన  
"లహౌల వల ఖువాత ఇలే బిలేహ్". (బుఖారీ 6409. ముస్ేిం 2704).  

ادِ عَ  سيد االستغفار: َسيِّد  اِِلْستِْغَفاِر  يِّ النَّبِ  َعنِ  َأْوس   ْبنِ  ن َشدَّ

وَل  ُهمَّ َأْنَت َرِبِّ ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعََل ) :َأْن َتق  اللَّ

َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ بَِك ِمْن َِرِّ َما َصنَْعُت َأُبوُء َلَك 

ُنوَب إَِلَّ َأْنَت بِنِْعَمتَِك َعََلَّ َوَأُبوُء  ُه ََل َيْغِفُر الذ  . َلَك بَِذْنبِي َفاْغِفْر َِّي َفإِنَّ

ا ِمنَ  :َقاَل  ا َفََمَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِِسَ َفُهَو ِمْن  َوَمْن َقاََلَ النََّهاِر ُموقِنًا ِِبَ
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ْيِل َوُهَو ُموقٌِن ِِبَ ـَأْهِل الْ  ا ِمْن اللَّ ا َفََمَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح َفُهَو َجنَِّة َوَمْن َقاََلَ

  .(َجنَّةِ ـِمْن َأْهِل الْ 

20- స్య్యయదుల్ ఇస్తత గ్ఫార్: ప్రవక్త  సెలవిచ్చార్ని ష్దాాద్ బిన్ 
ఔస్  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఇది సయియదల్ ఇస్తగాార్: అలేహుమా అింత 
ర్బ్బా ల ఇలహ ఇలే అింత ఖలఖ్ తనీ వఅన అబుాక్ వఅన అల అహిాక్ 
వవఅదిక్ మసతతఅతు అఊజుబిక్ మిన్ ష్ర్రి మా సనఅతు అబూఉ లక్ 
బినిఅమతిక్ అలయయ వఅబూఉ లక్ బిజింబ్బ ఫగ్ఫారీే ఫఇనిహూ ల 
యగ్ఫారజుునూబ ఇలే అింత. ఇింక్త ప్రవక్త  ఇల చెపాపరుః "ఎవర ఈ 
దఆ పూరిత నమాక్ింతో ఉదయిం చదివి, స్మయింక్తలిం రాక్ ముిందే 
చనిపోతాడో అతడు సార్ావాసులోే ఒక్డు. ఎవర రాత్రిపూట్ దానిి 
చదివి, తెలేవార్క్ ముిందే చనిపోతాడో అతడూ సార్ావాసులోే ఒక్డు". 
(బుఖారీ 6306). (అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! నీవే నా ప్రభువు. నీవు తప్ప నిజ 
ఆరాధ్యుడెవ్వడూ లేడు. నీవే నన్ను సృష్టించావు. నేన్న నీ దాసుణ్ణ.ి నేన్న నీతో చేసిన 
(దాసు)  ప్రాణాననిు  ాగ్దాననానిు సాధ్ుమైనింత వ్రకు నిలబెట్టటకుింటాన్న. నా దావరా 
జరిగిన చెడు (వ్లా కలిగే దుష్పరిానాణల)  న్నిండి నీ శరణు వేడుకుింట్టనాున్న. నీవు 
నాకు చేసిన ఉప్కారాలన్న ఒప్పపకింట్టనాున్న. నేన్న చేసిన అప్చారాలన్న 
ఒప్పపకుింట్టనాున్న. నా అప్రాధాలన్న మనిుించు. పాపాలన్న మనిుించేాగడు నీవు తప్ప 
నాకు మరెవ్వరూ లేరు) . 

اِمِت  عن :أثناء النوميف الدعاء حني االستيقاظ  َباَدة ْبن الصَّ  ع 

  َِّعن النَّبِي  ْيلِ  ْن َتَعارَّ ِمنَ مَ ) :َقاَل  َوْحَدُه ََل َفَقاَل ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ اللَّ

يَك َلُه َلُه الْ  ٍء َقِديٌر اـُمْلُك َوَلُه الْ ـَِرِ  َحْمُد هللـلْ َحْمُد َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

َة إَِلَّ بِاهلل  َأْكََبُ َوََل َحْوَل ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َواهللُوَ  َوُسْبَحاَن اهلل ُثمَّ َقاَل  َوََل ُقوَّ

َأ َوَصَلَّ ُقبَِلْت َصةَاُتهُ  ُهمَّ اْغِفْر َِّي َأْو َدَعا اْسُتِجيَب َلُه َفإِْن َتَوضَّ  .(اللَّ
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21- నిదర  మధ్యలో మేల్కకనన వయక్తత  చదవ విస్తన దుఆ: 
"ఎవర రాత్రి వేళ నిద్ర నుిండి మేల్కకని 'లఇలహ ఇలలేహేు వహహాూ ల 
ష్రీక్లహూ, లహుల్ ములుక వ లహుల్ హింద, వహువ అల కులి ేషైఇన్ 
ఖదీర్. అల్ హిందలిలహే్, వ సుబ్ హానలహే్, వలహేు అక్ార్, వలహౌల 
వలఖువాత ఇలబేిలహే్' చదివి, 'అలహే్ ననుి క్షమిించు' అని వేడుకుింటే 
ల్లదా మర్పదైనా దఆ చేసుకుింటే అది అింగీక్రిింపబడు తుింది. ఒక్వేళ వుజూ 
చేసుకొని నమాజ్ చేసేత అదీ స్వాక్రిించబడుతుింది" అని ప్రవక్త  చెపాపర్ని 
అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర. (బుఖారీ 1154). 

َرْيَرَة  التهليل: وَل اهلل َعْن َأِب ه  َمْن َقاَل ََل إَِلَه إَِلَّ ): َقاَل   َأنَّ َرس 

يَك َلُه َلُه الاهللُ ٍء َقِديٌر ِِف ـُمْلُك َوَلُه الْ ـْ َوْحَدُه ََل َِرِ َحْمُد َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

َيْت  ٍة َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْْشِ ِرَقاٍب َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة َوُُمِ َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

ْيَطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتَّى ُيْمِِسَ َوََلْ َعنُْه ِماَئُة َسيِّ  ََّ َئٍة َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمْن ال

 .(َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِِمَّا َجاَء بِِه إَِلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك 

22- లా ఇలాహ ఇాి లాా హ్ అనడం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని 
అబూ హురైరా  ఉల్లేఖించ్చరుః "ల ఇలహ ఇలేలేహు వహాహూ ల 
ష్రీక్ లహూ లహుల్ ములుక వలహుల్ హింద వహువ అల కులిే 
షైఇన్ ఖదీర్. ఈ వచనాలను ప్రతి రోజూ వింద స్మరే పఠిించే వాడిక్త పది 
మింది బానిసలను విముక్తత క్లిగ్ఫించినింత పుణ్యిం లభిసుతింది.  పైగా అతని 
క్ర్ాల రిక్తరులో వింద సతకర్ాలు అదనింగా వ్రాయబడతాయి. ఆ 
రిక్తరులో నుించి వింద దష్కర్ాలు తొలగ్ఫించి వేయబడతాయి. అిం భ 
గాకుిండా ఆ రోజు ఉదయిం నుిండి స్మయింత్రిం వర్కు ఈ వచనాలు 
అతడిి షైతాన్ బారి నుిండి ర్క్షిస్మతయని హామీ కూడా ఉింది. ఈ 
వచనాలను విందకు పైగా పఠిించేవాడి ఆచర్ణ్ తపప మరెవరి ఆచర్ణ్య 
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ఇతని ఆచర్ణ్ క్ింటే శ్రేష్ఠమైనది క్తజ్ఞలద. (బుఖారీ 6403. ముస్ేిం 
2691). [అనువాదం: అల్లాహ్ తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన 
ఒకకడే. ఆయనకు ఎవ్రూ సాటి లేరు. రాజ్యుధికారిం అింతా ఆయనదే. సరవ సుుతి  
స్తుత్రాలకు ఆయనే యోగ్యుడు. ఆయన ప్రతి దానిపై అధికారిం కలిగి ఉనాుడు]. 

َه إَِلَّ مَ )َقاَل:  ي بِ النَّ نِ عَ  ي ارِ اْلنَص  وَب يُّ  أَ ِب َعن أَ  ِلَ اَل ََل إ ْن َق

يَك َلُه َلُه الْ  اهللُ ٍء َقِديٌر ـُمْلُك َوَلُه الْ ـَوْحَدُه ََل َِرِ َحْمُد َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

 .(َعْْشَ ِمَراٍر َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْرَبَعَة َأْنُفٍ  ِمْن َوَلِد إِْسَمِعيَل 

23- అబూ అయ్యబ్ అనాారీ  ఉల్లేఖించ్చర, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించ్చరుః 
"ఎవరైనా "ల ఇలహ ఇలలేహేు వహహాూ ల ష్రీక్ లహూ లహుల్ 
ములుక వ లహుల్ హింద వహువ అల కులిే షైఇన్ ఖదీర్" పది స్మరే 
చదివి భ అతనిక్త ఇస్మాఈల్ అలైహిసాలిం సింతానింలోని నలుగురి 
మనుషులను విడుదల చేస్నింత పుణ్యిం లభిసుతింది". (ముస్ేిం 2694). 

 اْْل ْدِريِّ  نعَ  فضل جمالس الذكر:
َرْيَرَة َوَأِب َسِعيد   َعن  َأِب ه 

ه  َقاَل  النَّبِيِّ  ْتُهْم ْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن اهللَََل يَ ) :َأنَّ  َعزَّ َوَجلَّ إَِلَّ َحفَّ

ُة َوَنَزَلْت َعَلْيِهمْ ـالْ  ْْحَ َيْتُهم الرَّ
َِ كِينَُة َوذَ  َمةَائَِكُة َوَغ  فِيَمْن َكَرُهْم اهللُالسَّ

 .(ِعنَْدهُ 

24- జిక్రర  స్మ్రవేశాి శ్రర ష్ఠ త: అబూ హురైరా మరియు అబూ 
సఈద్ ఖుద్రీ  ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం ప్రవక్త  ఇల ఉపదేశించ్చరుః  
"ఎవరైనా కొింత మింది అలేహ్ ను సారిసూత కూరాింటే దైవదూతలు 
వారిని చుట్టటముడుతార. (అలేహ్) క్తరణ్యిం వారిని ఆవరిసుతింది. 
శాింతి వారిపై అవతరిసుతింది. అలేహ్ వారి ప్రస్మతవన తన వదా ఉనివారి 
ముింద చేస్మతడు". (ముస్ేిం 2700). 
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َرْيَرةَ  : ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي وَل اهلل  َعْن َأِب ه   :َقاَل   َأنَّ َرس 

ا َعََلَّ َواِحَدًة َصَلَّ اهللَُمْن َصَلَّ )  .( َعَلْيِه َعْْشً

25- ప్ర వకత పై  దరూద్: ప్రవక్త  ప్రవచిించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చరుః "ఎవర నాపై ఒక్స్మరి దరూద్ పింపుతారో అతనిపై 
అలేహ్ పదిస్మరే క్రణిస్మతడు". (ముస్ేిం 408).  

َقاَل  َقاَل: َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك  : والشرب محد اهلل بعد األكل

ول  اهلل ْأُكَل اِْلَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها اْلَعْبِد َأْن يَ   َلَْيْ َى َعنِ نَّ اهللَإ):  َرس 

َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها ْ َب الْشَّ  .(َأْو َيْْشَ

26- తిననత్రర గిన తరాిత అల్ హందులిలాా హ్ అనండి: 
ప్రవక్త  ఇల తెలిపార్ని అనస్ బిన్ మాలిక్  ఉల్లేఖించ్చరుః 
"మానవుడు ఏదైనా తిని తరాాత ల్లదా ఏదైనా త్రాగ్ఫన తరాాత అల్ 
హింద లిలేహ్ అనడిం అలేహ్ కు చ్చల ఇష్టిం. (ముస్ిేం 2734). 

వుజూ, నమాజుల ఘనత 
اَن  لوضوء:إحسان ا ْثََمَن ْبِن َعفَّ ول  اهلل َقاَل: َعْن ع   : َقاَل َرس 

َأ ) ُرَج َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه َحتَّ َمْن َتَوضَّ ى ََتْ

ِت َأْظَفاِرهِ   .(ِمْن َُتْ

27- ఉతత మ ర్సతిలో వుజూ చేయడం: ప్రవక్త  శుభవార్త 
ఇచ్చార్ని ఉస్మాన్ బిన్ అఫాాన్  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఎవర వుజూ 
చేస్నపుపడు పూరిత శ్రదుతో మించి విధ్ింగా చేస్మతడో అతని శ్రీర్ిం నుిండి 
అతని పాపాలనీి రాలిపోతాయి. చివరిక్త గోళళ నుిండి కూడా 
వెళ్ళళపోతాయి". (ముస్ిేం 245).  
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انَ  ْثََمَن ْبَن َعفَّ ول  اهللَقاَل: َقاَل رَ   َأنَّ ع  اْلُوُضوَء َكََم  َمْن َأَتمَّ ) : س 

َلَواُت الْ َأَمَرُه اهللُ َا َبْينَُهنَّ ـ َتَعاََل َفالصَّ
اَراٌت ْلِ  .(َمْكُتوَباُت َكفَّ

28- ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని ఉస్మాన్ బిన్ అఫాాన్  ఉల్లేఖించ్చరుః 
"అలేహ్ ఆదేశించిన విధ్ింగా ఎవరైనా వుజూ చేస్, ఆ తరాాత (ుద 
పూట్ల) ఫర్ు నమాజులు చేసేత, అవి వాటి మధ్యలో జరిగే పాపాల 
పరిహారానిక్త క్తర్ణ్మవుతాయి". (ముస్ేిం 231). 

 ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   اِب طَّ اْلَ  بنِ  رَ مَ ع   نْ عَ  :التشهد بعد الوضوء

ُأ َفُيسبُِغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل : َأْشَهُد أن مَ ): اهلل  ا ِمنُكْم ِمْن أحٍد َيَتَوضَّ

نَِّة  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه إَِلَّ ُفتَِحْت َلُه أْبَواُب اْْلَ َلَّ إَِلَه إَِلَّ اهللُ َوأنَّ ُُمَمَّ

ا َشاءَ الثَََّمنِيَ  َ  .(ة، َيدُخُل ِمْن َأِّيِّ

29- వుజూ తరాిత దుఆ: ప్రవక్త  ఇల సెలవిచ్చార్ని ఉమర్ బిన్ 
ఖతాతబ్  ఉల్లఖేించ్చరుః "మీలో ఎవరైనా సజ్ఞవుగా వుజూ చేస్, "అష్ 

హద అలే ఇలహ ఇలేలేహు వ అని ముహమాదన్ అబుాహూ వ 
ర్సూలుహు" అని పలిక్త భ అతని కొర్కు సార్ాిం యొక్క ఎనిమిది 
దాారాలు తెరవబడతాయి. తనకు ఇష్టమైన దాార్ిం గుిండా అిందలో 
అతను ప్రవేశించవచుా". (ముస్ేిం 234). 

 َعْن َعبِداهلل :ملسو هيلع هللا ىلص ثم الصالة على النبي الرتديد مع املؤذن

ُه َسِمـَع النَّبِيَّ  ،بِن َعمٍرو  َن َفُقوُلوا )َيُقــوُل:   أنَّ إَِذا َسِمْعُتُم اْْلَُؤذِّ

ُه َمْن َصَلَّ عَ  ِمْثَل َما َيُقوُل، ُثمَّ  ، َفإِنَّ وا َعََلَّ  َعَليهِ  اهللُ َصَلَّ  َصةَاًة ، ََلَّ َصل 

ا    .(عًْشا ... ِِبَ
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30- అజాన్ యొకక జవాబు, ప్ర వకత పై  దరూద్: అబులాేహ్ 
బిన్ అమా్ర  ప్రవక్త  చెపపగా విని ఉల్లేఖసుతనాిరుః "ముఅజిున్ అజ్ఞన్ 
ఇసుతిండగా వినిపుడు అతను చెప్పపన విధ్ింగానే చెప్పప ఆ తరవాత నాపై 
దరూద్ పింపిండి. నాపై ఒక్స్మరి దరూద్ పింప్పనవారిపై అలేహ్ పదిస్మరే 
క్రణ్ పింపుతాడు". (ముస్ేిం 384).  

وَل اهلل  َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل َعنْ  املؤذن:مساع  حنيالدعاء   َأنَّ َرس 

  :ْعَوِة التَّامَّ )َقاَل ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ ِة َمْن َقاَل ِحَْي َيْسَمُع النَِّداَء اللَّ

ًدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة َواْبَعْثُه َمَقاًما َُمُْموًدا  ةَاِة اْلَقائَِمِة آِت ُُمَمَّ َوالصَّ

ْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ   .(الَِّذي َوَعْدَتُه َحلَّ

31- అజాన్ తరాిత దుఆ: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని జ్ఞబిర్ బిన్ 
అబులాహే్ ؆ ఉల్లఖేించ్చరుః "అజ్ఞన్ విని (దాని జవాబు ఇచిాన  తరాాత) 
ఈ దఆ చదివిన వయక్తత ప్రళయిం దినాన నా స్ఫార్సుకు అరుడవుతాడుుః 
"అలేహుమా ర్బా హాజిహిద్ దఅవతితాతమాతి వసాలతిల్ ఖాఇమతి 
ఆతి ముహమాదనిల్ వస్వలత వల్ ఫజీలత వబ్అస్  హు మఖామమ్ 
మహూాద నిలేజీ వఅతతహూ". (బుఖారీ 614). 

 اْْل ْدِريِّ َأنَّ َأبَ  ن:فضل األذا
َفإِنَُّه ََل ): قَاَل   يِّ بِ النَّ  نَّ أَ  عَ مِ َس   ا َسِعيد 

ٌء إَِلَّ َشِهَد َلُه َيْوَم ْـ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت ال ِن ِجنٌّ َوََل إِْنٌ  َوََل ََشْ ُمَؤذِّ

 .(اْلِقيَاَمةِ 

32- అజాన్ యొకక మహతుత : ప్రవక్త  చెపపగా నేను వినాినని 
అబూ సఈద్ ఖుద్రీ  ఉల్లఖేించ్చరుః "ముఅజిున్ యొక్క అజ్ఞన్ శ్బాానిి 
విని మానవులు, జినాితులు ఇింక్త ఎవరైనా సర్ప,  ప్రళయదినాన వార 
దానిక్త తపపక్ స్మక్షయిం ఇస్మతర. (బుఖారీ 609). 
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انَ  بناء املساجد: ْثََمَن ْبَن َعفَّ ول  ِعنَْد َقْوِل النَّاِس فِيِه   عن ع  َيق 

وِل ى ِحنَي َبنَ س  ْم َوإِِّنِّ َسِمْعت  النَّبِيَّ  :َمْسِجَد الرَّ ْم َأْكَثْرت  : إِنَّك  ول   َيق 

: َحِسْبت  َأنَّه  َقاَل:  (َمْن َبنَى َمْسِجًدا)  َلُه بِِه َوْجَه اهلل َبنَى اهللُ َيْبتَِغي)َقاَل ب َكْْيٌ

نَّةِ   .(ِمثَْلُه ِِف اْْلَ

33- మసీ్తద్ నిరామణ్ం: ఉస్మాన్ బిన్ అఫాాన్  మస్ుదె నబవీని 
పునరిిరిాించినపుడు ప్రజలు ఆయనిి ఏవేవో మాట్లు అనాిర. ఉస్మాన్ 
 ఆ మాట్లు విని ఇల అనాిరుః మీర ల్లనిపోని మాట్లు అింట్టనాిర 
గాని నేను ప్రవక్త  చెపపగా వినాినుుః "కే వలిం అలహే్ ప్రసనిత కొర్కు 
ఎవరైనా మస్ుద నిరిాసేత అతని కోసిం అలహే్ అలింటిదే ఒక్ ఇలు ేసార్ాింలో 
నిరిాస్మతడు". (బుఖారీ 450. ముస్ిేం 533).  

إذا ): اَل قَ   اهلل وَل س  رَ  نَّ أَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  التأمني مع اإلمام:

ن اإلماُم   مَ دَّ قَ ا تَ لُه مَ  رَ كِة ، ُغفِ ئِ ةَا َْي اْلَ أمِ تَ  ينُهُ أمِ َق تَ افَ وَ  نْ ُه مَ نَّ إِ وا ، فَ نُ مِّ أَ فَ أمَّ

 .(هنبِ ن ذَ مِ 
34- ఇమ్రంతో పాటు ఆమీన్ అనటం: ప్రవక్త  ఆదేశించ్చర్ని 
అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఇమామ్ ఆమీన్ అనిపుపడు మీరూ 
అమీన్ అని పలక్ిండి. (అపుపడు దైవదూతలు కూడా ఆమీన్ అింటార). 
ఎవరి ఆమీన్ దైవదూతల ఆమీన్ కు అనుగుణ్ింగా ఉింట్టిందో అతని గత 
పాపాలు క్షమిించబడతాయి". (బుఖారీ 780. ముస్ేిం 410). 

:  اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  : التبكري إىل الصالة

 .(احلديثَلَْسَتَبُقوا إَليه ...  (التَّْبكِْي  )... َوَلو َيْعَلُموَن َما ِِف التَّْهِجِْي )
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35- నమ్రజుకు తొలి వేళలో బయలుదేరటం: ప్రవక్త  
ఉపదేశిం చ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "వేళ క్తగానే తొలి 
వేళలో నమాజు చేయడింలో ఎింత పుణ్యిం ఉిందో తెలిసేత అిందలో ప్రజలు 
ఒక్ర్నిక్ర మిించిపోవడానిక్త పోటీపడతార". (బుఖారీ 615. ముస్ేిం 437). 

َرْيَرَة  املسجد:التطهر يف املنزل ثم املشي إىل   َعْن َأِب ه 

ول  اهللَقاَل  َقاَل: ى ):  َرس  ََ َر ِِف َبْيتِِه ُثمَّ َم  إََِل َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللَمْن َتَطهَّ

ط  َخطِيَئًة َفَرائِِض اهللَفِريَضًة ِمْن  لَِيْقِضَ  ا َُتُ َ ُُ  َكاَنْت َخْطَوَتاُه إِْحَدا

 .(َواِْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً 

36- ఇంట్లా  వుజూ చేస్త, మసీ్తద్ కు కాలినడకతో వెళ్ళుట: 
ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర: "ఎవరైనా తన 
ఇింట్ల ేవుజూ చేసుకొని, అలహే్ యొక్క విధులో ేఒక్ విధి నిర్ాహిించుట్కు 
అలహే్ గృహాలోనేి ఒక్ గృహిం (మస్ుద్)లో ప్రవేశసేత, అతను వేసే అడుగులో ే
ఒక్ దానిక్త బదలుగా ఒక్ పుణ్యిం లభిసేత, మరో దానిక్త బదలుగా ఒక్ స్మనాిం 
పెరగుతుింది". (ముస్ేిం 666).  

 اهلل  وَل س  رَ  نَّ أَ   ةَ يرَ رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ : كثرة اخلطا إىل املساجد 

رَجاِت ـبِِه الْ  َأَلَ َأُدل ُكْم َعََل َما َيْمُحو اهللُ) :اَل قَ   (َخَطاَيا ، َوَيْرَفُع بِِه الدَّ

َمَكاِره ، َوَكْثَرُة ـإِسَباُغ اْلُوُضوء َعََل الْ ): اَل اهلل قَ  ول  س  ا رَ  يَ َل وا: بَ ال  قَ 

َباطـُخَطا إََِل الْ ـالْ  ةَاِة، َفَذلُِكُم الرِّ ةَاِة َبعَد الصَّ  .(َمَساِجد ، َواْنتَِظاُر الصَّ

37- మసీ్తద్ కు నడచి వెళా టం: అబూహురైరా  ఉల్లేఖనిం 
ప్రక్తర్ిం మహనీయ ప్రవక్త  ఇల అడిగారుః "పర్మ ప్రభువైన అలేహ్ 
ఏ విష్యాల ఆధార్ింగా అపరాధాలను మనిిస్మతడో, స్మాయిని ఉనితిం 
చేస్మతడో అలింటి మాట్లిి నేను మీకు తెలుపనా?" దానిక్త సహచరలు 
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'దైవప్రవక్తత తపపక్ సెలవీయిండి' అని బదలిచ్చార. అపుపడాయన ఇల 
బోధిించ్చరుః "(1) వాతావర్ణ్ిం, పరిస్ాతులూ అననుకూలింగా 
ఉనిపపటికీ వుజూ పూరితగా చెయయట్ిం. (2) మస్ుద్ వైపునకు అధిక్ింగా 
అడుగులు వెయయడిం. (3) ఒక్ నమాజ్ తరవాత మరో నమాజ్ కొర్కు 
నిరీక్షిించడిం, ఇది రిబాత్ తో సమానిం(1)". (ముస్ేిం 587). 

 ِِف  هُ لَ  اهللُ دَّ عَ ، أَ  اَح و رَ أَ  دِ جِ ْس  اْلَْ إََل  اَد غَ  نْ مَ ) :اَل قَ   يِّ بِ النَّ نِ عَ   ه  نعَ وَ 

  .(اَح ا أو رَ َد  غَ ََم لَّ ،كُ َلً زُ نُ  ةِ نَّ اْْلَ 

38- ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లేఖించ్చరుః "ప్రతి 
రోజూ ఉదయిం, స్మయింత్రిం నమాజు చేయడానిక్త మస్ుదకు వెళ్ళళ వయక్తతక్త 
అలేహ్ సార్ాింలో ఆతిథయిం ఇస్మతడు". (బుఖారీ 662. ముస్ేిం 669). 

َا َسِمَعـْت  َعن أ مِّ َحبِيَبَة  : احملافظة على السنن الرواتب َأَّنَّ

وَل اهلل  : َرس  ول  َة ) َيق  َما ِمْن َعبٍد ُمْسلٍِم ُيَصَلِّ هلل ُكلَّ َيْوٍم ثِنَْتْي َعَْشَ

ًعا َغْْيِ اْلَفِرْيَضِة ، إَِلَّ َبَنى اهللُ َلُه َبْيًتا ِِف الْ   .(َجنَّةِ ـَرَكَعٍة َتَطو 

39- సుననత ముఅకకద: ఉమ్మా హబ్బబా  ప్రవక్త  చెపపగా విని 
ఉల్లేఖించ్చరుః "ఏ ముస్ేిం భకుతడు అలేహ్ కొర్కు ప్రతి రోజు పన్ిిండు 
ర్క్తతుల నఫిల్ నమాజు చేస్మతడో అతని కొర్కు అలేహ్ సార్ాింలో ఒక్ 
ఇలుే నిరిాస్మతడు". (ముస్ిేం: 1696).  
అవిుః జొహ్ర  కు ముింద 4, దాని తరవాత 2, మగ్రిబ్ తరవాత 2, ఇషా 
తరవాత 2 మరియు ఫజ్ర్ కు ముింద 2.  

                                                 
(1) రిబాత్ అింటే సతాయసతాయల మధ్య పోరాట్ిం స్మగే రోజులోే రాత్రిళ్ళళ పహరా 
క్తయడిం అని మాట్. శాింతి క్తలింలో నమాజ్ పట్ే మకుకవ, పోరాట్పు 
రోజులోే ప్రాణ్యల్కడిు పహరా క్తయడింతో సమానమని అర్ాిం.  
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ئِ  اهلل  وَل س  رَ  نَّ أَ   ةَ يرَ رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  : قيام الليل  الةِ الصَّ  : أيُّ  َل س 

 ِِف  ةاةُ : الصَّ ةِ وبَ تُ كْ اْلَْ  ةاةِ الصَّ  عَد بَ  ةاةِ الصَّ  ُل فَض أَ ): اَل قَ ، فَ وبةِ ت  كْ الَْ  عدَ بَ  ل  فَض أَ 

 .(يلالل   وِف َج 

40- తహజీుద్ నమ్రజ్: అబూ హురైరా  ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం ఫర్ు 
నమాజు తరవాత ఎకుకవ ఘనతగల నమాజు ఏది? అని ప్రవక్త  ను 
అడిగ్ఫనపుపడు "ఫర్ు నమాజు తరవాత ఎకుకవ ఘనతగల నమాజు అర్ా 
రాత్రి తరవాత చదివే (తహజుుద్) నమాజు" అని ప్రవక్త  బదలిచ్చార. 
(ముస్ేిం 2756). 

: اَل قَ   انَ فَّ عَ  نَ بْ  نَ ََم ثْ ع   نْ عَ  صالة العشاء والصبح يف مجاعة:

َ ِِف  اءَ ََ عِ  الْ َلَّ ن َص مَ ): ول  ق  يَ  اهلل  وَل س  رَ  ت  عْ مِ َس  ََ  امَ  قَ ََم نَّ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ  

َ ِِف  بَح  الص  َلَّ ن َص مَ ، وَ  يلِ الل   صَف نِ  ََ   .(هلَّ كُ  يَل  اللَّ َلَّ  َص ََم نَّ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ  

41- ఇషా మర్యు ఫజ్ర  నమ్రజ్ సామూహికంగ్ఫ 
(జమ్రఅత్ తో) చేయటం: నేను ప్రవక్త  చెపపగా వినాిను అని 
ఉస్మాన్ బిన్ అఫాాన్  ఉల్లేఖించ్చరుః "ఎవరై భ ఇషా నమాజ్ 
స్మమూహిక్ింగా పాటిించ్చరో వారిక్త అర్ా రాత్రి తహజుుద్ చేస్నింత 
పుణ్యిం, మరెవరై భ ఫజ్ర్ నమాజ్ స్మమూహిక్ింగా చేశారో వారిక్త 
రాత్రింతా తహజుుద్ చేస్నింత పుణ్యిం లభిసుతింది". (ముస్ిేం 656). 

 نْ عَ  وإنصات: ، واستماع، حضور اجلمعة بإحسان وضوء 
 مَّ ،ثُ  وءَ ُض وُ الْ  نَ َس ْح أَ فَ  أَ وضَّ تَ  نْ مَ ): اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ 

 ةِ ثَ ةاَ ثَ  ةُ ادَ يَ زِ  ، وَ ةِ عَ مُ ُج ـالْ  بْيَ وَ  هُ ينَ ا بَ مَ  هُ لَ  رَ ، ُغفِ َت نَص أَ وَ  عَ مَ تَ اْس فَ  عةَ مُ ُج ـى الْ تَ أَ 

 .(...احلديث امٍ يَّ أَ 
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42- స్కర మంగ్ఫ వుజూ చేస్త జుమ్రకు వెళ్ళు, నిశబద ంగ్ఫ, 
శర దధ గ్ఫ ఖుత్రా వ్వనటం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా 
 ఉల్లేఖించ్చరుః "ఎవరై భ సక్రమింగా వుజూ చేస్, జుమా కొర్కు వచిా, 
నిశ్బాింగా ఉిండి, శ్రదుగా ప్రసింగిం విింటాడో అతని ఈ జుమా నుిండి 
మళ్ళళ జుమా వర్కు ఇింక్త మూడు రోజుల అదనింగా (అింటే మొతతిం పది 
రోజుల పాపాలు) మనిిించబడతాయి". (ముస్ేిం 1987).  

 اهلل ول  س  رَ  اَل قَ  :اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  :التبكري إىل صالة اجلمعة

 :( َمْسِجِد َيْكُتُبوَن ـاَْلةَائَِكُة َعََل َباِب الْ  ُجُمَعِة َوَقَفِت ـَكاَن َيْوُم الْ إَِذا

َل َوَمَثُل اْلُ اِْلَ  َل َفاِْلَوَّ ِر َكَمَثِل الَِّذي ُِّيِْدي َبَدَنًة ُثمَّ َكالَِّذي ُِّيِْدي وَّ َهجِّ

َماُم َطَوْوا ُصُحَفُهْم  ا ُثمَّ َدَجاَجًة ُثمَّ َبْيَضًة َفإَِذا َخَرَج اإْلِ ًَ َبَقَرًة ُثمَّ َكْب

ْكرَ   (.َوَيْسَتِمُعوَن الذِّ

43- శీఘా్ంగ్ఫ జుమ్ర నమ్రజు కొరకు వెళ్ళుట: ప్రవక్త  
ఉపదేశించ్చర్ని అబూహురైరా  ఉల్లేఖించ్చరుః "జుమా రోజు దైవదూతలు 
మస్ుద్ యొక్క దాార్ింపై నిలబడి ఉింటార. ఎవర ఎింత ముింద వస్మతరో 
వారి పేర అింత ముింద వ్రాసుకుింటార. అిందరిక్ింటే ముింద వచిాన 
వయక్తతక్త లభిించే పుణ్యిం ఒక్ ఒింటె ఖురాానీ ఇచిాన వయక్తతక్త లభిించే పుణ్యయనిక్త 
సమానిం. ఆ తరాాత గడియలో వచేావారిక్త ఒక్ ఆవు ఖురాానీ ఇచిానింత, ఆ 
తరవాత వారిక్త ఒక్ పొటేటలు ఖురాానీ ఇచిానింత, ఆ తరాాత వారిక్త కోడి, ఆ 
తరాాత వారిక్త రుడ్డుు అలహే్ మార్ాింలో సదక్త చేస్నింత పుణ్యిం లభిసుతింది. 
ఇమాిం మ్మింబర్ పై వచ్చాక్ దైవదూతలు తమ రిజిసటర్నేు చుట్టటకొని, ఖుతాా 
విింటార. (అింటే ఆ తరవాత వచేావార ఆ దైవదూతల రిజసటరో ే
లిఖించబడర). (బుఖారీ 929. ముస్ేిం ).   
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: اَل قَ   ةَ يرَ رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  :الصالة على اجلنازة وشهود دفنها

نَ ): اهلل  ول  س  رَ  اَل قَ  اَزَة َحتَّى ُيَصَلَّ َعَليَها َفَلُه قَِْياٌط ، َمْن َشِهَد اْْلَ

َمَثُل ) قِيَل: َوَما اْلِقَْياَطاِن؟  َقاَل: (َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه قَِْياَطانِ 

َبَلْْيِ اْلَعظِيَمْي  .(اْْلَ

44- జనాజా నమ్రజ్ మర్యు ఖననంలో పాలొ్కనుట: 
ప్రవక్త  ఇల సెలవిచ్చార్ని అబూహురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఎవరై భ 
జనాజ్ఞ వెింట్ వెళ్ళతడో, జనాజ్ఞ నమాజ్ చేయిించే వర్కు ఉింటాడో 
అతనిక్త ఒక్ 'ఖీరాత్'కు సమానింగా పణ్యఫలిం లభిసుతింది. మరెవర్యి భ 
ఖననిం చేసే వర్కూ హాజరై ఉింటాడో అతనిక్త రెిండు 'ఖీరాత్'ల పుణ్యిం 
లభిసుతింది". రెిండు 'ఖీరాత్'లింటే ఎింత? అని ప్రశిించగా "అవి రెిండు 
పెదా పర్ాతాలకు సమాన"మని ప్రవక్త  సమాధానమిచ్చార. (బుఖారీ 
1325. ముస్ేిం 945). 

ఉపవాస్ (రోజా) ఘనతలు 
ا واحتسابًا:

ً
 ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  صيام رمضان إميان

 .(هنبِ ن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ ه مَ لَ  َر ساًبا ، ُغفِ تِ اْح إيَمًنا وَ  انَ َض مَ رَ  امَ ن َص مَ ) :اهلل 

45- వ్వశాిస్ం మర్యు ప్ర తిఫలాేక్షతతో రమజాను 
రోజాలుండుట: "ప్రవక్త  బోధిించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చరుః "ఎవరై భ విశాాసిం మరియు ప్రతిఫలపేక్షతో ర్మజ్ఞను 
ఉపవాస్మలు పాటిస్మతడో అతని పూర్ా పాపాలు మనిిించబడతాయి". 
(బుఖారీ 38. ముస్ేిం 760). 
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ا قيام رمضان
ً
ا واحتساب

ً
 سول  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب ن أَ عَ  :إميان

 .(هنبِ ن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  هُ لَ  رَ ساًبا ، ُغفِ إيَمًنا واحتِ  انَ َض مَ رَ  امَ ن قَ مَ ) :اهلل 

46- వ్వశాిస్ం మర్యు ప్రలోక ప్ర తిఫలాేక్షతతో 
రమజానులో తరావీహ్ చేయుట: "విశాాసిం మరియు పర్లోక్ 
ప్రతిఫలపేక్షతో ర్మజ్ఞనులో తరావీహ్ పాటిించిన వయక్తత పూర్ా పాపాలు 
క్షమిించ బడున"ని ప్రవక్త  శుభవార్త ఇచిానట్టే అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చర. (బుఖారీ 37. ముస్ేిం 759).   

 نَّ أَ  ي ارِ اْلنَص  وَب يُّ  أَ ِب أَ  نْ عَ  صوم ستة أيام من شوال:

اَل، َكاَن َكِصيَاِم َأْتبََعُه ِستًا ِمْن َشوَّ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ُثمَّ ): اَل قَ  اهلل  وَل س  رَ 

هرِ   .(الدَّ

47- ష్వాిల్ యొకక ఆర్చ ఉప్వాసాలు: ప్రవక్త  ఇల 
ఆదేశించ్చర్ని అబూ అయ్యబ్ అనాారీ  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఎవరైనా 
ర్మజ్ఞనుపవా స్మలు పాటిించి, ఆ తరవాత ష్వాాల్ న్లలో కూడా 6 
ఉపవాస్మలు పాటిసేత, ఒక్ సింవతార్ క్తలిం రోజ్ఞ ఉనిింత పుణ్యిం 
లభిసుతింది". (ముస్ేిం 1164). 

: اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  :صوم ثالثة أيام من كل شهر

اٍم ِمْن ُكلِّ  :َأْوَصاِِن َخلِيَِل بَِثةَاٍث ََل َأَدُعُهنَّ َحتَّى َأُموَت ) َصْوِم َثةَاَثِة َأيَّ

َحى َوَنْوٍم َعََل ِوْتٍر   .(َشْهٍر َوَصةَاِة الض 

48- ప్ర తి నెిలో మూడు రోజుి ఉప్వాసాలు: అబూ 
హురైరా  చెపాపరుః 'నా ప్రాణ్ సేిహితులు దైవప్రవక్త  నాకు మూడు 
విష్ యాలను గురిించి హితబోధ్ చేశార. నేను వాటిని నా బిందిలో 
ప్రాణ్ిం ఉనిింత వర్కూ వదలి పెట్టను. ఆ మూడు విష్యాలు ఇవిుః (1) 
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ప్రతి న్ల మూడు రోజులు ఉపవాస్మలు పాటిించడిం. (2) చ్చష్త నమాజ్ 
చేయడిం. (3) విత్ర్ నమాజు చేస్ నిద్రపోవడిం. (బుఖారీ 1178. ముస్ేిం 721). 

 ِصيَاُم َيومِ ) :اَل قَ   اهلل وَل س  رَ  نَّ أَ   ةَ ادَ تَ  قَ ِب أَ  نْ عَ  :صوم يوم عرفة

نََة الَّتِي َقبْلَ  َعَرفَة، َأْحَتِسُب َعََل اهلل َر السَّ نََة الَّتِي أن ُيَكفِّ  .(َبْعَدهه، َوالسَّ

42- అరఫా దినాన ఉప్వాస్ం: ప్రవక్త  బోధిించ్చర్ని 
అబూఖతాదా  ఉల్లఖేించ్చరుః "అర్ఫా దినాన ఉపవాసిం వల,ే గడచిన 
సింవతార్ిం పాపాలనూ, వచే  ాసింవతార్ిం పాపాలనూ అలహే్ మనిిస్మతడని 
నాకు నమాక్ిం ఉింది". (ముస్ిేం 1162). 

: اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ ادَ تَ  قَ ِب أَ  نْ عَ  :صوم يوم عاشوراء

نََة الَّتِي َقْبَلهُ ) َر السَّ  .(ِصَياُم َيوِم َعاُشوَراء ، َأْحَتِسُب َعََل اهلل َأن ُيَكفِّ

43- ఆషూరా దినపు ఉప్వాస్ం: ప్రవక్త  ఇల సెలవిచ్చార్ని 
అబూ ఖతాదా  ఉల్లఖేించ్చర "ఆషూరా దినపు ఉపవాసిం వలన 
అలేహ్ గడిచిన ఒక్ సింవతార్పు పాపాలను దూర్ిం చేస్మతడని నాకు 
నమాక్ిం ఉింది". (ముస్ిేం 1162). 

వివిధ ఘనతలు 
 بَل اَب قَ تَ  نْ مَ ): اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ   :التوبة

 .(يهلَ عَ  اهللُ اَب ا ، تَ ِِبَ غرِ ن مَ طُلَع الَمُ  مِ ن تَ أَ 

51- ప్శాుత్రత ప్ం: అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర ప్రవక్త  ఇల 
సెలవిచ్చారుః "పశామ దిశ్ నుిండి సూరోయదయానిక్త ముింద వర్కు అలహే్ 
పశాాతాతపిం చెిందేవారి పశాాతాతపానిి అింగీక్రిస్మతడు". (ముస్ేిం 2703). 
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 : اَل قَ  اهلل  وَل س  رَ  نَّ أَ   ةَ يَر َر  ه  ِب أَ  نْ عَ  فضل احلج والعمرة:

 إَلَّ  زاءٌ َج  هُ لَ  يَ  لَ  ورُ َْبُ مَ ـالْ  ج  َح ـالْ  ، وَ ََم هُ نَ يْ ا بَ ْلَِ  ةٌ ارَ فَّ كَ  مرةِ  العُ إََل  مرةُ العُ )

 .(نةَج ـالْ 

52- హజ్, ఉమా్రి ఘ్నత: "ఎవరైనా ఒక్ ఉమ్రా తరవాత మర్నక్ 
ఉమ్రా చేసేత, ఆ రెిండు ఉమ్రాల మధ్య క్తలింలో అతని వలే జరిగ్ఫన 
పాపాలకు రెిండవ ఉమ్రా పరిహార్ిం అవుతుింది. మబ్రూర్ హజ్ కు 
ప్రతిఫలిం సార్ాిం తపప మర్పమీ క్తద" అని ప్రవక్త  శుభవార్త ఇచ్చార్ని 
అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర. (బుఖారీ 1773. ముస్ేిం 1349). 

َعن اْبِن  اإلكثار من األعمال الصاحلة يف عشر ذي احلجة:

ه  َقاَل:  النَّبِيِّ  َعنِ  َعبَّاس   اٍم َأْفَضَل ِمْنَها ِِف )َأنَّ َما اْلَعَمُل ِِف َأيَّ

َهاُد؟ َقاَل: ( ْشِ عَ الْ  امَ يَّ ي أَ عنِ )يَ  (َهِذهِ  َهاُد إَِلَّ َرُجٌل )َقاُلوا: َوََل اْْلِ َوََل اْْلِ

ءٍ   .(َخَرَج ُُيَاطُِر بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع بََِشْ

53- జిల్ హిజీ మొదటి దశకంలో అధికంగ్ఫ స్త్రకరాయలు 
చేయటం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని ఇబుి అబాాస్  ఉల్లఖేించ్చరుః 
"జిల్ హిజు మొదటి దశ్లో చేస్న సతాకరాయలకునిింత ఘనత వేర్ప రోజులో ే
చేసే సతాకరాయలకు ల్లద". జిహాద్ కు సయితిం ఆ పుణ్యిం ల్లదా? అని 
సహచరలు అడిగార. దానిక్త ఆయన  "అవును జిహాద్ కు కూడా 
ల్లద. కే వలిం తన ధ్న ప్రాణ్ింతో సహా జిహాద్  కు వెళ్ళళ తిరిగ్ఫరాని 
అమర్వీరనిక్త తపప" అని జవాబిచ్చార. (బుఖారీ 969). 

َمْن َسَلَك ): اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ : طلب العلم

َل اهلل له به طريًقا إِ   .(ةنَّ َج ـ الْ ََل َطِريًقا َيْلَتِمُ  فِيِه ِعْلًَم َسهَّ
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54- వ్వదాయభ్యయస్ం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లే ఖించ్చరుః "విదాయభాయసిం కొర్కు ఎవరైనా ఒక్ దారిన వెళ్ళత అలహే్ అతని 
కొర్కు ఆ దారిని సార్ాిం వైపునకు సులభిం చేస్మతడు. (ముస్ేిం 2646). 

 دِ رِ ن يُ مَ ) :اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ يَ اوِ عَ ن م  عَ  التفقه يف الدين:

  (.ين الدِّ ِِف  ههُ ًْيا ُيَفقِّ َخ  هِ بِ  اهللُ

55- ధ్రామవగ్ఫహన: ప్రవక్త  తెలిపార్ని ముఆవియ  
ఉల్లేఖించ్చర: "అలేహ్ ఎవరి పట్ే మేలు కోరతాడో అతనిక్త 
ధ్రాావగాహన ప్రస్మదిస్మతడు". (బుఖారీ 71. ముస్ేిం 2389). 

ا عَ ن دَ مَ ) : اَل قَ  اهلل  وَل س  رَ  نَّ أ    ةَ يَر رَ  ه  ِب أَ  نْ عَ  الدعوة إىل اهلل:

ن مِ  ذلَك  ُص نقُ يَ  ، َلَ  هُ عَ بِ ن تَ مَ  جورِ أُ  َل ثمِ  اِلجرِ  نَ مِ  هُ لَ  انَ ى، كَ ًد  هُ إََل 

 .(م شيئا ... احلديثهِ ورِ أُج 

56- ధ్రమప్ర చారం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చర: "ఎవర సనాార్ాిం వైపునకు ప్పలుస్మతరో, అతనిక్త దానిని 
అనుసరిించేవార్ింత పుణ్యిం లభిసుతింది. (ఆచరిించేవారి) పుణ్యయలోే ఏ 
మాత్రిం కొర్త జర్గద". (ముస్ేిం 2674).  

: اَل قَ   َعن َأِب َسِعيد   األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وَل اهلل :   َسِمْعت  َرس  ول  ُه بَِيِدِه َفإِْن ََلْ )َيق  ْ َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغْيِّ

يََمنِ َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه َفإِْن ََلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه وَ   .(َذلَِك َأْضَعُف اإْلِ

57- మంచిని ఆదేశంచడం, చెడును ఖండించడం: ప్రవక్త  
చెపపగా నేను వినాినని అబూ సఈద్  ఉల్లేఖించ్చరుః "మీలో ఎవరైనా 
చెడును చూస్నచో తన చేతోత దానిి రూపు మాపాలి. ఈ శ్క్తత ల్లకుింటే 
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తన నోటి (మాట్, ఉపదేశ్ిం)తో, ఈ శ్క్తత కూడా ల్లనిచో మనుసుాలో 
దానిి చెడుగా భావిించి (దానిక్త దూర్ింగా ఉిండాలి). ఇది విశాాసిం 
యొక్క అధ్మ స్మానిం". (ముస్ేిం 49). 

و َعْن َعْبِد اهلل السالم:إفشاء  ال  َسَأَل النَّبِيَّ   ْبِن َعْمر  َأيُّ  َأنَّ َرج 

ْساَلمِ  ةَاَم َعََل مَ ) َخْْيٌ َقاَل: اْْلِ ْن َعَرْفَت َوَمْن ََلْ ُتْطِعُم الطََّعاَم َوَتْقَرُأ السَّ

 .(َتْعِرْف 

58- స్లాంను వాయపంప్జేయటం: అబులాేహ్ బిన్ అమ్ర్  
ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం: 'ఏ ఇస్మేిం మేలైనది' అని ఒక్ వయక్తత అడిగాడు ప్రవక్త 
ని. ఆయన  ఇల సమాధానమిచ్చారుః "అనిిం తినిప్పించు. నీకు పరి 
చయిం ఉనివారికీ, ల్లనివారికీ సలిం చేయి". (బుఖారీ 12. ముస్ేిం 29). 

َرْيَرَة  احلب يف اهلل : ول  اهلل َقاَل: َعْن َأِب ه   إِنَّ اهللَ ) : َقاَل َرس 

ُهْم ِِف ظَِلِّ َيْوَم ََل ظِلَّ ـَْيْوَم اْلِقَياَمِة َأْيَن الَيُقوُل  ُمَتَحاب وَن بَِجةَاَِّي اْلَيْوَم ُأظِل 

 .(إَِلَّ ظَِلِّ 

59- అలాా హ్ కొరకే ేకర మ: ప్రవక్త  ఇల తెలిపార్ని అబూ హురైరా 
 తెలిపార: "ప్రళయదినాన అలేహ్ ఇల అింటాడుుః నా కొర్కే  
పర్సపర్ ప్రేమ సింబింధాలను పెించుకుని వారెక్కడునాిర? ఈ రోజు నా 
ఛాయ తపప ఏ ఛాయాల్లని రోజు, నేను వారిని నా ఛాయలో ఉించుతాను". 
(ముస్ేిం 6548). 

ول  اهلل َقاَل:  َعْن َعبِْد اهلل الصدق: ْدِق ):  َقاَل َرس  َعَليُْكْم بِالصِّ

ْدَق َِّيِْدي إََِل الَِْبِّ َوإِنَّ اْلَِبَّ َِّيِْدي إََِل الْ  ُجُل ـَفإِنَّ الصِّ َجنَِّة َوَما َيَزاُل الرَّ

ْد  ى الصِّ يًقاَق َحتَّى ُيْكتََب ِعنَْد اهللَِيْصُدُق َوَيتََحرَّ  .(.... ِصدِّ
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60- స్తయం: ప్రవక్త  ప్రవచిించ్చర్ని అబుాలేహ్  ఉల్లఖేించ్చరుః 
"సతాయనిి మీర విడనాడక్ిండి. సతయిం మనిషిని పుణ్యక్తరాయల వైపునకు 
తీసుకెళ్ళతింది. పుణ్యక్తరాయలు సారాానిక్త గొనిపోతాయి. ఎవరైనా ఎలపేుడు 
సతయిం చెబుతుింటే అది అతడిి ఎపుపడో ఓ రోజు స్దీాఖ్ (సతయశీలుడి)గా 
మార్పాసుతింది"....... (బుఖారీ 6094. ముస్ేిం 2607). 

 : ول  ق  يَ  انَ كَ  اهلل  وَل س  رَ  نَّ أَ   مرو  عَ  نِ اهلل بْ دِ بْ عَ  نْ عَ  حسن اخللق:

 .(ةاًقام أْخ كُ نَ حَس أَ  مْ كُ ارِ يَ ن ِخ مِ  إنَّ )

61- స్తపరవరత న: "మీలో ఉతతమ నడవడిక్గలవార్ప మేలైనవార" అని 
ప్రవక్త  అనేవార్ని అబుాలేహ్ బిన్ అమా్ర  ఉల్లేఖించ్చర. (బుఖారీ 
3559. ముస్ేిం 2321).  

ََ ِب أَ  نْ عَ : طالقة الوجه  نَ مِ  نَّ رَ قِ َُت  َلَ ) : يُّ بِ  النَِّل  اَل : قَ اَل قَ   ر   

 .(قلِ طَ  جهٍ وَ بِ  اكَ َخ ى أَ قَ لْ تَ  و أنْ لَ ، وَ شيًئا وِف عرُ اْلَْ 

62- చిర్చనవుి: ప్రవక్త  ననుి ఉదేాశించి ఇల చెపాపర్ని అబూ జర్ 
 ఉల్లేఖించ్చరుః "ఏ చిని సతాకరాయనిి కూడా విలువల్లనిదిగా భావిించకు - 
అది నీ తోటి సోదరనితో నగుమోముతో క్లియుట్యే అయినా సర్ప". 
(ముస్ేిం 2626). 

 .(من ُُيرم الرفق ، ُُيرم اخلْي) :اَل قَ   يِّ بِ النَّ نِ عَ   ير  رِ َج  نْ عَ  الرفق:

63- మృదుతిం: "మృదతాిం కోలోపయిన వయక్తత సర్ా మేళళను 
కోలోపయినటేే" అని ప్రవక్త  ప్రవచిించ్చర్ని జరీర్  ఉల్లేఖించ్చర. 
(ముస్ేిం 2592). 

   اهلل  ولِ س  ن رَ عَ   اهلل  ولِ س   رَ وَل مَ   انَ وبَ ثَ  نْ عَ  :عيادة املريض
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 اهلل! وَل س  ا رَ : يَ  يَل قِ  (ةِ نَّ َج ـ ُخرَفة الْ ِِف  ْل زَ يَ  مْ ـا ، لَ يًض رِ مَ  ادَ عَ  نْ مَ ): اَل قَ 

رفة  مَ وَ   .(جناها)اجلنة؟ قال:  ا خ 

64- రోగిని ప్రామర్శంచటం: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని ఆయన 
 సేవకుడైన సౌబాన్  ఉల్లేఖసుతనాిరుః "ఎవర రోగ్ఫని పరామరిశించ 
టానిక్త వెళ్ళతడో అతను (తిరిగ్ఫ వచేా వర్కు) సార్ాపు తోట్లో ఉింటాడు". 
(ముస్ేిం 2568).  

َرْيَرةَ   اْْل ْدِريِّ  َعْن َأِب َسِعيد   الصرب:  َعْن النَّبِيِّ   َوَعْن َأِب ه 

ُمْسلَِم ِمْن َنَصٍب َوََل َوَصٍب َوََل َهمٍّ َوََل ُحْزٍن َوََل ـَما ُيِصيُب الْ ) َقاَل 

اُكَها إَِلَّ  ََ ْوَكِة ُي ََّ َر اهللَُأًذى َوََل َغمٍّ َحتَّى ال ا ِمْن َخَطاَياهُ  َكفَّ  .( ِِبَ

65- స్హనం: "ఒక్ ముస్ేిం మానస్క్ వయధ్కూ ల్లదా అనారోగాయనిక్త 
ల్లదా ఏదయినా క్షాటనిక్త గుర్యి దానిి ఓరిమితో సహిించినట్ేయి భ 
దానిక్త ప్రతిఫలింగా అలేహ్ అతని తపుపలను మనిిస్మతడు. క్డకు అతనిక్త 
ఒక్ ముళ్ళళ గుచుాకునాి అది అతని పాప పరిహారానిక్త క్తర్ణ్భూతిం 
అవుతుింది" అని ప్రవక్త  చెపాపర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చర. 
(బుఖారీ 5642. ముస్ేిం 2573). 

 ل  كُ )َقاَل:  ي بِ النَّ نِ عَ  اهلل بدِ عَ  بنِ  رِ ابِ ن َج عَ  املعروف:بذل 

 .(وٍف صدقةٌ عرُ مَ 

66- స్త్రకరయం చేయుట: ప్రవక్త  చెపాపర్ని జ్ఞబిర్ బిన్ అబులాేహ్ 
 ఉల్లేఖించ్చరుః "ప్రతి సతాకర్యిం సదక్తయే". (బుఖారీ 6021. ముస్ేిం 
1005). 
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ب:
ْ
ر
َ
َرْيَرَة  تنفيس الك ول  اهلل َقاَل: َعْن َأِب ه  َمْن ) : َقاَل َرس 

َ  َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمنْ  َ  اهللُ َنفَّ ْنَيا َنفَّ  َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم ُكَرِب الد 

 َ َ اهللُاْلِقَياَمِة َوَمْن َيْسَّ ْنَيا َواْْلِخَرةِ  عَ  َعََل ُمْعِْسٍ َيْسَّ  .(...َلْيِه ِِف الد 

67- ఒకర్ కష్ట ం దూరం చేయడం: ప్రవక్త  ఇల సెలవిచ్చార్ని 
అబూ హురైరా  తెలిపారుః "ఇహలోక్ింలో ఒక్ విశాాస్క్త ఎదర్యేయ 
క్షాటలో ే ఏ ఒక్ క్షాటనియినా ఎవర్యినా దూర్ిం చేసేత, పర్లోక్ింలో 
అతనిక్త ఎదర్యేయ క్షాటలో ే ఒక్ పెద ా క్షాటనిి అలహే్ దూర్ిం చేస్మతడు. 
ఎవరై భ ఋణ్గ్రసుతనిక్త వయవధి ఇస్మతడో, ఇహపరాలో ే అతడిక్త అలహే్ 
సుఖసింపదలు నొసింగుతాడు". (ముస్ేిం 2699). 

وَل اهللَقاَل فَ   َعْن َأِب َقَتاَدةَ  :   إِِّنِّ َسِمْعت  َرس  ول  ُه َأْن مَ )َيق  ْن ََسَّ

ْ  َعْن ُمْعِْسٍ َأْو َيَضْع َعنْهُ  ِمْن ُكَرِب َيْوِم اُينِْجَيُه اهللُ  .(ْلِقَياَمِة َفْلُينَفِّ

68- అబూ ఖతాద  ఉల్లఖేించ్చర ప్రవక్త  ఇల ఉపదేశించ్చరుః 
"అలహే్ ప్రళయదినాన ఆపదల నుిండి క్తపాడుట్ ఎవరిక్త ఇష్టమో వార 
రణ్గ్రసుతని రణ్ చెలిేింపుకై గడువు ఇవాాలి. ల్లదా మొతాతనికే  
మనిిించ్చలి". (ముస్ిేం 1563).  

َأَنا َوَكافُِل ): اَل قَ  ي بِ النَّ نِ عَ   عد  َس  بنِ  هلِ َس  نْ عَ : كفالة اليتيم

نَِّة َهَكذا بَّاَبِة َوالُوسَطى.(اْلَيتِيِم ِِف اْْلَ  . َو َقاَل بِإِْصَبَعيِه السَّ

69- అనాథ స్ంర్షతణ్: ప్రవక్త  ఈ శుభవార్త ఇచ్చార్ని సహల్ బిన్ 
సఅద్  ఉల్లఖేించ్చరుః "నేను మరియు అనాథుల సింర్క్షకుడు సార్ాింలో 
ఇల ఉింటాము" అని ప్రవక్త  చూపుడు వ్రేళ్ళ మరియు మధ్య వ్రేళళను క్లిప్ప 
చూప్పించ్చర. (బుఖారీ 6005). 
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َرْيَرةَ  :السعي على األرملة واملسكني َقاَل  :َقاَل   َعْن َأِب ه 

اِعي َعََل اِْلَْرَمَلِة َواْْلِْسكِِْي كَ ) :النَّبِيُّ  َأْو  ُمَجاِهِد ِِف َسبِيِل اهللـالْ السَّ

ائِِم النََّهارَ  ْيَل الصَّ  .(اْلَقائِِم اللَّ

70- వ్వతంతువులు మర్యు ేకదిను ఆదుకోవటం: ప్రవక్త 
 ఇల ఉదోాదిించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "పేదలు మరియు 
వితింతువుల సేవ చేసూత వారి సింక్షేమిం కోసిం క్ృషి చేసూత ఉిండేవాడు 
అలహే్ మార్ాింలో ధ్ర్ాపోరాట్ిం చేసేవారిలింటివాడు. ల్లదా పగలింతా 
ఉపవాసిం పాటిసూత రాత్రిళ్ళళ దైవారాధ్నలో గడిపే వారితో 
సమానుడవుతాడు". (బుఖారీ 5353. ముస్ేిం 2982). 

 اهلل  وَل س  رَ  عَ مِ َس  ه  نَّ أَ  اء ردَ  الدَّ ِب ن أَ عَ  الدعاء للمسلمني:

ُل به: آمْي ، ولك َمْن َدَعا ِِلَِخيِه بَِظْهِر اْلغَ ): ول  ق  يَ  يِب، َقاَل اَْلَلُك اُْلَوكَّ

 .(بمثل

71- ముస్తా ం సోదర్చని కోస్ం దుఆ చేయుట: ప్రవక్త  
చెపపగా విని ఉల్లేఖసుతనాిర అబూ దరాా : "ఎవర తన సోదరని వెనక్ 
అతని కొర్కు దఆ చేస్మతడో, అక్కడ ఒక్ దైవదూత నియమిింపబడి 
ఉింటాడు, అతడు దానిపై ఆమీన్, నీకూ ఇలింటి మేల్ల క్లుగుగాక్! అని 
దీవిస్మతడు". (ముస్ేిం 2732).   

 اهلل  وَل س  رَ  ت  عْ مِ : َس اَل قَ  ك ل  اِ مَ  بنِ  سِ نَ أَ  نْ عَ  صلة الرحم:

 .(هُ ِْحَ رَ  ْل ِص ليَ ، فَ  هِ رِ ثَ  أَ ، أو ُينَْسأ ِِف  هُ زقُ رِ  يهِ لَ عَ  طَ أن ُيبَس  هُ ن ََسَّ مَ ): ول  ق  يَ 

72- రకత  స్ంబంధ్ం పంుట: ప్రవక్త  చెపపగా నేను వినాినని 
అనస్ బిన్ మాలిక్  ఉల్లఖేించ్చరుః "తన ఉపాధిలో సమృదిుని, దీరా ా
యుషుును కోర్ప వయక్తత బింధుతా హకుకలను న్ర్వేరాాలి". (ముస్ిేం 2557).  
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َرْيَرةَ  الصدقة : ول  اهلل َقاَل:  َعْن َأِب ه  َق بَِعْدلِ ):  َقاَل َرس   َمْن َتَصدَّ

 َيَتَقبَُّلَها بَِيِمينِِه ُثمَّ إَِلَّ الطَّيَِّب َوإِنَّ اهللَ َطيٍِّب َوََل َيْقَبُل اهلل ٍب ََتَْرٍة ِمْن َكْس 

ُه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل الْ  يَها لَِصاِحبِِه َكََم ُيَرِبِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ  .(َجَبلِ ـُيَربِّ

73- స్దఖ్ల: ప్రవక్త  ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చరుః "ఎవరైనా తన మించి (ధారిాక్) సింపాదన నుిండి ఒక్ 
ఖరూుర్పుట్ింత దానిం చేసేత -అలేహ్ మించి వసుతవును మాత్రమే 
స్వాక్రిస్మతడు- అలేహ్ దానిి తన కుడిచేతోత స్వాక్రిస్మతడు. ఆ తరాాత 
మీర గుర్రపు ప్పలేను పెించి పెదా చేస్నట్టే ఆయన ఆ దానానిి వృదిు 
పరస్మతడు. అల వృదిు చెిందతూ చివరిక్ది పెరిగ్ఫ పర్ాతిం మాదిరిగా 
అయి పోతుింది". (బుఖారీ 1410. ముస్ేిం 1014).  

 يِّ بِ النَّ نِ عَ  ي درِ بَ الْ  ودِ ع  ْس  مَ ِب أَ  نْ عَ  احتساب النفقة على األهل:

  َإنَّ اْلُْْسلَِم إَذا أْنَفَق َعََل أْهلِِه َنَفَقًة ، َوُهَو َُيْتَِسُبَها، َكاَنْت َلُه ): اَل ق

 .(ةً َصَدقَ 

74- ఇంటివార్పై  ఖర్చు చేసూత  పుణ్యయనానశంచటం: అబూ 
మస్ఊద్ బద్రీ  ఉల్లేఖనిం ప్రక్తర్ిం ప్రవక్త  ఇల ఉపదేశించ్చరుః 
"మనిషి పర్లోక్ింలో సతాలితిం పొిందే ఉదేాశ్యింతో తన ఇింటివారిపై 
ఖరా చేసేత, అది అతని 'సదక్త' (మించి దానిం)గానే పరిగణిించ 
బడుతుింది". (బుఖారీ 55. ముస్ేిం 1002). 

ول  اهلل َقاَل:  َعْن َأَنِس ْبِن َمالِك   تربية البنات:  : َقاَل َرس 

 َوَضمَّ َأَصابَِعُه. (َمْن َعاَل َجاِرَيَتْْيِ َحتَّى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَنا َوُهوَ )

75- కూతుళుకు సుశ్షతణ్: అనస్ బిన్ మాలిక్  ఉల్లేఖించ్చర 
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 ప్రవక్త  ఇల ఉపదేశించ్చరుః "ఎవరై భ ఇదరా బాలిక్లకు వార పెళ్ళళ 
ఈడుకు చేరకునే వర్కు మించి శక్షణ్ ఇస్మతడో అతను మరియు నేను 
ప్రళయదినాన ఇల ఉింటాము అని ప్రవక్త  తమ వ్రేళళను క్లిపార". 
(ముస్ేిం 2631).  

َرْيَرَة  الصدقة اجلارية: وَل اهلل َعْن َأِب ه  َت إَِذا َما)َقاَل:   َأنَّ َرس 

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إَِلَّ ِمْن َثةَاَثٍة إَِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلٍم  اإْلِ

 .(ُينَْتَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ 

76- ఎడతగని పుణ్యం: ప్రవక్త  సెలవిచ్చార్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లఖేించ్చరుః మనిషి చనిపోయినపుడు అతని ఆచర్ణ్ అింతమయి 
పోతుింది. అయి భ మూడు ర్క్తల ఆచర్ణ్లు మట్టకు అింతిం క్తవు. (వాటి 
పుణ్య ఫలిం మనిషిక్త లభిసుతనే ఉింట్టింది). (1) సదక్త జ్ఞరియ. (2) 
ప్రజలకు ఉపయోగపడుతున  ిజ్ఞానిం. (3) అతని కోసిం దఆ చేసే ఉతతమ 
సింతానిం. (ముస్ిేం 1631). 

َرْيَرَة  إماطة األذى عن الطريق: وَل اهلل َأنَّ  َعْن أَِب ه  َقاَل:   َرس 

رَ  َبيْنَََم َرُجٌل ) َكَر اهللَُيْمَِش بِطَِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعََل الطَِّريِق َفَأخَّ ََ  َلُه ُه َف

 (.َفَغَفَر لَهُ 

77- బాధాకరమై న వసుత వును దార్ నుండి తొిగింుటం: 
అబూహురైరా  ఉల్లఖేనిం ప్రక్తర్ిం ప్రవక్త  ఇల అనాిరుః "ఒక్ వయక్తత 
దారిన నడచిపోతూ దారిలో ఒక్ ముళళ క్ింప పడి ఉిండట్ిం చూశాడు. 
అతను దానిి తీస్ పక్కన పార్పస్ వెళ్ళళపోయాడు. అతను చేస్న ఈ 
పుణ్యక్తరాయనిి అలహే్ స్వాక్రిించి అతని (గత పాపాలిి) మనిిించ్చడు". 
(బుఖారీ 2472 ముస్ిేం 1914). 
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 :اهلل  ول  س  رَ  اَل : قَ اَل قَ   اس  بَّ عَ  بنِ  نْ عَ  الصحة والفراغ:

 .(اغُ رَ فَ الْ وَ  حةُ : الصِّ اسِ النَّ  نَ مِ  ْيٌ ثِ  كَ ََم يهِ فِ  ونٌ غبُ مَ  انِ تَ عمَ نِ )

78- ఆరోగయం, తీర్క: హజ్రత్ ఇబుి అబాాస్  ఉల్లేఖించ్చర ప్రవక్త 
 ప్రవచిించ్చరుః "రెిండు వరాల పట్ ే అనేక్ మింది నష్టములో 
పడియునాిర. ఒక్టిుః ఆరోగయిం. రెిండవదిుః తీరిక్". (బుఖారీ 6412).  

َرْيَرَة  أجر الصرب على فقد الولد: وَل اهلل َعْن َأِب ه    َأنَّ َرس 

ُمْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاٌء إَِذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ـ َتَعاََل َما لَِعْبِدي الْ َيُقوُل اهللُ) َقاَل:

ْنَيا ُثمَّ اْحَتَسَبُه إَِلَّ الْ   .(َجنَّةُ ـِمْن َأْهِل الد 

79- స్ంత్రనం చనిపోయ్యనవార్చ చేసే స్హనానిక్త 
ఫలితం: ప్రవక్త  తెలిపార్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః 
"అలహే్ ఇల సెలవిచ్చాడుుః నేను నా దాసునిక్త ప్రియమైనవారిని 
చింప్పనపుడు అతను సహనిం వహిసేత, పుణ్యయనాిశసేత దానిక్త బదలుగా 
నేను అతనిక్త సార్ాిం ప్రస్మదిస్మతను". (బుఖారీ 6424).  

َرْيَرَة  هم اهلل يف ظله:سبعة يظل  :َقاَل  النَّبِيِّ  َعنِ  َعْن َأِب ه 

ُهمُ ) ُه إَِماٌم َعْدٌل َوَش اهللُ َسْبَعٌة ُيظِل  ِه َيْوَم ََل ظِلَّ إَِلَّ ظِل  ابٌّ  َتَعاََل ِِف ظِلِّ

َأ ِِف ِعَباَدِة اهلل ََ ٌق ِِف الَن ا ِِف اهللَرُجةَاِن َُتَ َمَساِجِد وَ ـْ َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ  ابَّ

اٍل َفَقاَل  َ ََ َقا َعَلْيِه َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب َو اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ

َق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى ََل َتْعَلَم ِشََمُلُه َما اهللَإِِنِّ َأَخاُف   َوَرُجٌل َتَصدَّ

 .( َخالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاهُ َيِمينُُه َوَرُجٌل َذَكَر اهللَ ُتنِْفُق 

80- ఏడుగుర్ని అలాా హ్ తన ఛాయలో ఉంుత్రడు: 
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ప్రవక్త  తెలిపార్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "అలహే్ యొక్క 
అర్ు (స్ింహాసన) నీడా తపప మరెలింటి నీడ లభిించని (ప్రళయ)దినాన 
అలహే్ ఏడు గుణ్యలవారిని తన నీడ పట్టటన ఆశ్రయమిస్మతడు. వారిలోుః 
(1) నాయయింగా పాలన చేసే పరిపాలకుడు. (2) తన యౌవన జీవితిం 
అలహే్ ఆరాధ్నలో గడిప్పన యువకుడు. (3) మనసింతా మస్ుదలోనే 
ఉిండేట్ట్టవింటి వయక్తత. (4) కే వలిం అలహే్ ప్రసనిత కోసిం పర్సపర్ 
అభిమానిించుకునే, అలహే్ ప్రసనిత కోసమే పర్సపర్ిం క్లుసుకొని 
విడిపోయే ఇదరా వయకుతలు. (5) అింతసుత, అిందచిందాలు గల స్త్రీ అసభయ 
క్తరాయనిక్త ప్పలిచినపుపడు, తాను అలహే్ కు భయపడుతునాినింటూ ఆమ్మ 
కోరిక్ను తిర్సకరిించిన వయక్తత. (6) కుడి చేతోత ఇచిాింది ఎడమ చేతిక్త 
సయితిం తెలియనింత గోపయింగా దానధ్రాాలు చేస్న వయక్తత. (7) 
ఏక్తింతములో అలహే్ ను తలచుకొని క్ింట్ తడి పెటేట వయక్తత". (బుఖారీ 
1423. ముస్ేిం 1031).  

َرْيَرةَ :  الزيارة يف اهلل َأنَّ َرُجةًا َزاَر )قال:  َعْن النَّبِيِّ  َعْن َأِب ه 

 َلُه َعََل َمْدَرَجتِِه َمَلًكا َفَلَمَّ َأَتى َعَلْيِه َقاَل ْرَيٍة ُأْخَرى َفَأْرَصَد اهللَُأًخا َلُه ِِف قَ 

ا َأْيَن ُترِ  َ يُد َقاَل ُأِريُد َأًخا َِّي ِِف َهِذِه اْلَقْرَيِة َقاَل َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة َتُرِب 

 َقْد إَِلْيَك بِأَنَّ اهللَ  َقاَل َفإِِنِّ َرُسوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ  بَْبُتُه ِِف اهللَأْح َقاَل ََل َغْْيَ َأِنِّ 

 .(َأَحبََّك َكََم َأْحبَبَْتُه فِيهِ 

81- అలాా హ్ కొరకు ప్రస్పర దరశనం: ప్రవక్త  
ఉపదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  ఉల్లఖేించ్చరుః "ఒక్ వయక్తత తన సోదరణి ి
దరిశించటానిక్త వేర్ప గ్రామానిక్త వెళ్ళళడు. ఆ దారిలో అలహే్ ఒక్ దైవదూతను 
మాట్ట వేస్ ఉిండమని పింపాడు. ఆ వయక్తత రాగానే దైవదూత "నీవు ఎట్ట 
వెళ్ళతనాివు?" అని అడిగాడు. ఆ గ్రామింలో నా ధారిాక్ సోదరడు 
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ఒక్డునాిడు. అతనిి క్లుసుకోవటానిక్త వెళ్ళతనాిను అనాిడతను. 
"అతడు నీకు ఏదైనా మేలు చేశాడని, నీవు దానిి తీర్ాడానిక్త వెళ్ళతనాివా?" 
అని అడిగాడు దైవదూత. అదేిం క్తద. నేను అలేహ్ కొర్కే  అతనిి 
ప్రేమిించ్చను అని ఆ మనిషి జవాబిచ్చాడు. దానిక్త ఆ దూత ఇల 
చెపాపడుుః "నేను అలేహ్ యొక్క దూతను, అలేహ్ ననుి ఈ 
శుభవార్తతో పాట్ట నీ వైపు పింపాడు. నీవు అతడిి అలేహ్ కొర్కే  
ప్రేమిించినిందకు అలేహ్ నినుి ప్రేమిించ్చడు". (ముస్ేిం 2567). 

وَل َسمِ  َقاَل:  َعبِْد اهلل َعْن َجابِِر ْبنِ  البعد عن يسري الشرك: ْعت  َرس 

:   اهلل ول  ُك بِِه َشْيًئا َدَخَل الَمْن َلِقَي اهللَ)َيق  ُك ـْ ََل ُيْْشِ َجنََّة َوَمْن َلِقَيُه ُيْْشِ

 .(بِِه َدَخَل النَّارَ 
82- అతి స్ిిపమై న షిర్క నుండి కూడా దూరముండాలి: 
ప్రవక్త  చెపపగా నేను వినాినని జ్ఞబిర్  ఉల్లఖేించ్చరుః "అలేహ్ కు ఏ 
మాత్రిం షిర్క చేయనివాడు (భాగస్మామయిం క్లిపించనివాడు) అదే స్ాతిలో 
అలేహ్  ను క్లుసుకుింటే సార్ాింలో ప్రవేశస్మతడు. ఆయనకు స్మటి క్లిపించే 
మనిషి అదే స్ాతిలో క్లుసేత నర్క్ింలో చేరతాడు". (ముస్ిేం 270). 

َرْيَرَة  قتل الوزغ: ول  اهلل َقاَل: َعْن َأِب ه  َمْن َقَتَل َوَزًغا ):  َقاَل َرس 

ِل  َبٍة ُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة َوِِف الثَّانَِيِة ُدوَن َذلَِك َوِِف الثَّالَِثِة ُدوَن ِِف َأوَّ ََضْ

 .(َذلَِك 

83- బలిా ని చంపుట: ప్రవక్త  ఆదేశించ్చర్ని అబూ హురైరా  
ఉల్లేఖించ్చరుః "ఒక్ దెబాకే  బలినేి చింప్పనవారిక్త 100 పుణ్యయలు లభిస్మతయి. 
రెిండు దెబాలో ేచింప్పనవానిక్త అింతకు తకుకవ. మూడు దెబాలో ేచింప్పనవానిక్త 
అింతకు తకుకవ". (ముస్ేిం 2240). 
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َ أَ   ةَ َش ائِ عَ  نْ عَ  املداومة على العمل الصاحل وإن قل: ا َّنَّ

ول  اهلل َل َرس 
ئِ ا أدَوُمهَ ) : َأيُّ اْلْعََمِل َأَحبُّ إَِل اهللِ؟ َقاَل: َقاَلْت: س 

 .(وإن قلَّ 

84- ఏదై నా నఫిల్ స్త్రకరయం అది తకుకవెై నా నిరంతరం 
చేయటం: ఆయిషా  ఉల్లఖేనిం ప్రక్తర్ిం 'అలహే్ కు అనిిింటిక్ింటే 
ఎకుకవగా ఏ పని అింటే ఇష్టిం?' అని ప్రవక్త ని ప్రశిించగా, "అలహే్ కు 
నితయిం క్రమిం తపపకుిండా చేసేపని అింటే ఎింతో ఇష్టిం, అది తకుకవైనా 
సర్ప" అని ఆయన సమాధానమిచ్చార. (బుఖారీ 6465. ముస్ేిం 1828). 

ول  اهللَقاَل:   ِريِر ْبِن َعْبِد اهللَعْن َج  السنة احلسنة:  : َقاَل َرس 

ا َبْعَدُه ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن ) ْسةَاِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل ِِبَ َمْن َسنَّ ِِف اإْلِ

ا َوََل َينُْقُص  ْسةَاِم ُسنًَّة َسيَِّئًة َعِمَل ِِبَ ٌء َوَمْن َسنَّ ِِف اإْلِ ِمْن ُأُجوِرِهْم ََشْ

ا َوََل َينُْقُص ِمْن  ا َبْعَدُه ُكتَِب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِِبَ َفُعِمَل ِِبَ

ءٌ   .(َأْوَزاِرِهْم ََشْ

85- మంచి స్ంప్ర దాయం (సుననత హస్న): ప్రవక్త  
ఉపదేశించ్చర్ని జరీర్ బిన్ అబుాలేహ్  ఉల్లేఖించ్చరుః "(ప్రజలు 
మర్చిపోయిన) ఇస్మేింలోని ఒక్ మించి సింప్రదాయానిి ఎవర 
పునరార్ింభిస్మతరో అతనిక్త దాని పుణ్యింతో పాట్ట అతని తరాాత దానిి 
అనుసరిించే వారి పుణ్యిం కూడా లభిసుతింది. వారి పుణ్యయలోే ఏ మాత్రిం 
కొర్త జర్గద.  ఇక్ ఎవర ఇస్మేింలో ఒక్ చెడు సింప్రదాయానిి 
మొదలెడతారో దాని పాప భార్ిం అతనిపై పడుతుింది. ఇింక్త అతని 
తరాాత ఎవర దానిి అవలింబిస్మతరో వారి పాప భార్ిం కూడా అతనిపై 
పడుతుింది. మరి వారి పాపాలోే ఏ కొర్తా జర్గద". (ముస్ేిం 2351).  

 *  *  *  *  * 


