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1-సమయాన్ని కాపాడి, ప్ర యోజనం లేన్నవాటిలో 
వృథా చేయక ఉండుట విధి 

اِس: :  قال: قال رسول هللا  عن ابن عباس
َّ
ِثْيٌر ِمَن الن

َ
ُبوٌن ِفْيِهِما ك

ْ
اِن َمغ

َ
ِنْعَمت

.
ُ
َراغ

َ
ف

ْ
 َوال

ُ
ة حَّ ِ

لص 
َ
 ا

ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః 
"రిండు వరాల పట్ా అేకక్ ంింి  ష్టములో పడియున్నురు. ఒక్టుః 
ఆరోగ్యిం. రిండవి ుః తీరిక్". (బ్నఖారి 6412).  

ِه عن عائشة رض ي هللا عنها أنها قالت: 
َّ
 َرُسوُل الل

َ
ان

َ
  ملسو هيلع هللا ىلصك

ْ
َعش

ْ
َل ال

َ
ا َدخ

َ
 ِإذ

ْ
ْي َعش

َ
ُر ُر )أ

َر 
َ
ز

ْ
ئ ِ
ْ
دَّ اْل

َ
ُه َوَجدَّ َوش

َ
ْهل

َ
 أ

َ
ظ

َ
ْيق

َ
ْيَل َوأ

َّ
ْحَيا الل

َ
( أ

َ
ان

َ
  َرَمض

ఆయిషా రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: రంజాన్హ చివరి పి  రోజులు 
రాగాేక ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص రాత్రి జాగారణ చేసి సతీంణుల్ను మేల్కొల్నపి షడుుల 
బిగించేవారు. (అషగా ఇతోధిక్ింగా ఆరాధషో నింగ్నులయ్యయవారు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

َما اْبِن آَدَم يَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابن مسعود 
َ
د

َ
ُزوُل ق

َ
 ت

َ
ِد ال

ْ
ِقَياَمِة ِمْن ِعن

ْ
ْوَم ال

ُه َوَماِلِه ِمْن 
َ
ْبال

َ
َباِبِه ِفْيَم أ

َ
اُه َوَعْن ش

َ
ن
ْ
ف

َ
ْمٍس: َعْن ُعُمِرِه ِفْيَم أ

َ
َل َعْن خ

َ
ى ُيْسأ ِه َحتَّ ِ

َرب 
ا َعِمَل ِفْيَما َعِلَم؟

َ
ُه َوَماذ

َ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
َسَبُه َوِفْيَم أ

َ
ت
ْ
ْيَن اك

َ
  أ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ప్రళయి న్నష అల్లాహ్ సంక్షులో ఐదు వి్యాలు 
ప్రశ్ుించ బడషింత వరకు ఆదిం కుమారుడు క్దలల్లడు. ఆ ప్రశ్ులు ఇవిుః 
 జీవితకాల్లనిు ఏ ఏ కారాయోా గ్డిప్పవు.  యవవన్ననిు ఏ కారాయోా 
క్ృశ్ింపజేశావు.  ధషిం ఎల్ల సింప్పి ించావు.  ఎల్ల ఖరుు చేశావు. 
 తెలుసుకుషు వి్యాలపై ఎింతవరకు ఆచరిించావు". (తిరిిజి).   

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
َ

ال
َ
ِزَل أ

ْ
ن
َ ْ
 اْل

َ
غ

َ
َج َبل

َ
ْدل

َ
َج َوَمْن أ

َ
ْدل

َ
 أ

َ
اف

َ
َمْن خ

 
ُ
ة

َّ
َجن

ْ
ِه ال

َّ
 الل

َ
َعة

ْ
 ِإنَّ ِسل

َ
ال

َ
 أ

ٌ
اِلَية

َ
ِه غ

َّ
 الل

َ
َعة

ْ
  ِإنَّ ِسل
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"భీతిగ్లవాడు వేకువ జాులేక ప్రయాణిం మొదలెడుతాడు. ఇల్ల 
వేకువజాులేక ప్రయాణిం చేసిషవాడు క్షేంింగా గ్ంయస్థాషిం 
చేరుకుింటాడు. విషిండి! అల్లాహ్ స్థమాగ్రి అమూలయమైషి . ఇింకా 
విషిండి! అల్లాహ్ స్థమాగ్రి సవరగిం" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషట్లా అబూ 
హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి). 
విశేషాలుః 
1- ఫల్నతులషు వి్యాోా సంయవాడకానిు అదృ్టమింగా భావిించడిం 
తపానిసరి.  
2- నిశ్ుయింగా ఆదిం కుమారుడు తష సంయిం పట్ా ప్రశ్ుించబడున్హ.  
3- సంయిం వి్యింో అతిగా మితిమీరిషవారు తం సంయానిు 
వృథా చేసి దాని వి్యింో మోసింో పడియుషువారే. 

2- తావీజు గురంచి ఆదేశం 

ْدُعون  ِمْن ُدوِن اُقْل أ  ] ا ت  ْيُتم مَّ أ  ر    اهلُلهللف 
ِِ اد   َ اِف    ِِْن أ  ْل ُلنَّ ا  ِه أ ْو  ضٍُِّره ل  اُت ُُضِّ

ْسبِي  ا تِِه ُقْل ح  ْْح   َ اُت  ْل ُلنَّ ُُمِْسك  ْْح ٍة ل   ضِر 
ِِ اد   َ ُيون  هلُلأ  اِّ ُل اُمُْت و  اَّ ت و  ْهِه  ي  ي   [ ع 

 {83سوَة الزمر }

సరే చూడండి, మీరు అల్లాహ్ ను వదలి ఎవరినైతే ఆరాధంచు చున్నారో 
వారు, అల్లాహ్ న్నకు కీడు చేయగోరినచో దానిని తొలగంప గలరా, లేక 
అల్లాహ్ ననుా అనుగ్రహంప గోరినచో దానిని ఆపగలరా, అని ఓ ప్రవక్తా 
వీరిని ప్రశ్ాంచుము. న్నకు అల్లాహ్ యే చాలును. ఆధారపడగోరేవారు 
అతనిపైనే ఆధారపడవలెను అని ఓ ప్రవక్తా పలుకుము. (39: జుమర్: 38).  

هُ  :ملسو هيلع هللا ىلص عن عقبة بن عامر قال: قال رسول هللا
َ
مَّ هللُا ل

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
، ف

ً
ِميَمة

َ
َق ت

َّ
َعل

َ
وفي  .َمْن ت

  :رواية
َ

َرك
ْ

ش
َ
ْد أ

َ
ق

َ
 ف

ً
ِميَمة

َ
َق ت

َّ
 َمْن َعل
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రబోధిించిషట్లా ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "ఎవరు తావీజు వేసుకున్నురో అల్లాహ్ వారి (ఆ ఉద్దుశానిు) 
పూరిత చేయకూడదు". ంరో ఉల్లాఖషింో ఉింి ుః "ఎవరు తావీజు 
వేసుకున్నురో వారు షిర్ొ చేసిషట్లా". (అహ్ిద్ 17404, 17422). 

ْيًئا ُوكِ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا وعن عبد هللا بن عكيم 
َ

َق ش
َّ
َعل

َ
يه.َمْن ت

َ
 َل ِإل

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉకిం క్థషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారుుః "ఎవరైన్న 
ఏదైన్న తావీజు వేసుకుషుచో వారు దాని వైపుషకే అపాగించ బడుతారు". 
(తిరిిజి).   

َمىىىاِ َم يقنننول:  ملسو هيلع هللا ىلصقنننال: سنننوعت رسنننول هللا  عنننن عبننند هللا بنننن مسنننعود 
َّ
ىىىَ َوالت

َ
ق ِإنَّ الرُّ

 ِشْرٌك.
َ
ة

َ
َول ِ

 
 َوالت

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం, ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
చెపాగా విన్నున్హుః "ంింత్రిం, తావీజులు, ంరియు 'తివల' ఇవనిుయు 
షిర్ొ". 'తివల' అషగా భారాయభరతల ంధయ ప్రేం పెరుగ్నట్కు చేతబడి 
చేయడిం. (అహ్ిద్). 
విశేషాల: 
1- ఎవరైతే తావీజు వేసుకొని అి  ల్లభషషాటమలు చేకూరుసుతిందని 
షులితారో, వారు పెదు షిర్ొ చేసిషవారవుతారు. అల్ల అల్లాహ్ న్హ గాక్ 
ఇతర వసుతవు ాో కూడా ల్లభషషాటమలు ఉన్నుయని షమిిషిందు వలష. ఒక్ 
వేళ అి  సబబ్న, ఆధారిం అని షమిిషచో అి  చిషు షిర్ొ అగ్నన్హ.  
2- తావీజులు వేసుకొన్హట్ యోగ్యిం కాదు. అి  ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో 
వ్రాసిింి  అయిషపాటకి కూడా. ఎిందుక్షగా ప్రవక్త సహ్చరులు అల్ల 
చేయల్లదు. ఇి  ఇతర వసుతవులన్హ తావీజుగా వేసుకొన్హట్కు కారణ 
ంవుతుింి . ఖుర్ఆన్హ ఆయతులన్హ వృతితగా మారిుషట్ావుతుింి .  
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3- వాహ్న్నోా (ఇిండాో ా, దుకాణా ాో) తగల్నింపబడే పత్రాలు, ంరియు 
వాటని పోల్నయుషువి కూడా తావీజు ల్లింటవే. వాహ్న్నోా (ఇిండాో ా, 
దుకాణా ాో) ి షిటమ తగ్లకూడదని ఖుర్ఆన్ పెట్టమడిం కూడా సరైష 
వి్యిం కాదు.  

3- జ్యోతిష్యోల వద్ద కు పోవుట న్నషిద్ధ ం 

ْهب  ِاِل  اهلل] ِض اْلغ  َْ األ  اِت و  و  م  ْن ِِف السَّ ُم م  ْعي   56النمل   [ُقْل ال  ي 

వారితో ఇల్ల అషిండి, భూమాయకాశాలో అల్లాహ్ తపా అగోచర జాాషిం  
క్లవాడు ంరవవడూ ల్లడు. (27: షహ్ా: 65). 

َبْل قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن بعض أزواج النبي عن النبي
ْ
ق

ُ
ْم ت

َ
ْيٍء ل

َ
ُه َعْن ش 

َ
ل
َ
َسأ

َ
ا ف

ً
اف ى َعرَّ

َ
ت
َ
َمْن أ

 
ً
ة

َ
ْيل

َ
 ل

َ
ْرَبِعين

َ
 أ

ٌ
ة

َ
ُه َصال

َ
 .ل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص భారయోా ఒక్రు, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల హెచురిించారని తెల్నప్పరుుః 
"జ్యయతిష్యయని వదుకు పోయి, అతనిు ఏ వి్యమైన్న అడిగషవారి 
40రోజుల షమాజు అింగీక్రిింపబడదు". (ులసిాిం).  

ى : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
َ
ت
َ
ْو أ

َ
وُل أ

ُ
 ِبَما َيق

ُ
ه

َ
ق َصدَّ

َ
ا ف

ً
اِهن

َ
ى ك

َ
ت
َ
َمْن أ

َ ُم 
َ
ِزَل َعل

ْ
ن
ُ
ا أ ْد َبِرَئ ِممَّ

َ
ق

َ
 ِفي ُدُبِرَها ف

ُ
ه

َ
ت
َ
ى اْمَرأ

َ
ت
َ
ْو أ

َ
ته َحاِ ًضا أ

َ
ٍد اْمَرأ   .َحمَّ

"జ్యయతిష్యయని వదుకు పోయి అతని మాట్లన్హ షమేివారు, ల్లక్ భారయ 
ఋతుస్రావింో ఉషుపుాడు సింభోగించేవారు, ల్లక్ తష భారయ ంల 
దారిో సింభోగించేవారు ులహ్ంిద్ ملسو هيلع هللا ىلص పై అవతరిించిష ధరాినితో 
సింబింధిం ల్లనివారగ్నన్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హెచురిించిషట్లా అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (అబూ దావూద్).  

ناٌس عن الكهان فقال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: سأل رسوَل هللا 
ُ
يء،أ

َ
يُسوا ِبش 

َ
 ل

 : ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا: إنهم يحدثوننا أحيانا بالش يء فيكون حقا؟ فقال رسول هللا 
ُ
ِلَمة

َ
ك

ْ
 ال

َ
ك

ْ
ِتل

 
َ
ِه ف ِ

ذِن َولي 
ُ
َها ِفي أ رُّ

ُ
يق

َ
يُّ ف ِ

 
ِجن

ْ
َها ال

ُ
ِطف

ْ
ِ َيخ

َحق 
ْ
َبٍة.ِمَن ال

ْ
ذ

َ
 ك

َ
 َمَعَها ِما ة

َ
ون

ُ
ِلط

ْ
  َيخ
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హ్జ్రత్ ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: కొింత ంింి  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్హ 
జ్యయతిష్యయల గ్నరిించి ప్రశ్ుించారు. "వారి వి్యిం (సతయమైషి ) కాదు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బదుల్నచాురు. 'ప్రవకాత! వారు మాతో చెప్పా వి్యిం 
ఒక్కొస్థరి నిజంవుతుింి  క్దా?' అని వారు తం సింద్ద- హానిు సా్టమిం 
చేశారు. వారికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సులదాయిించారుుః "ఒక్ నిజానిు జిన్ు 
అిందుకొని తష శ్ష్యయని చెవిో వేస్థతడు. అతడు దానిో వింద 
అబదాులు క్ల్నాస్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
విశేషాలుః  
1- జ్యయతిష్యయల వదుకు వెళ్ళుట్ నిషిదధిం. వారు అగోచర జాాషిం గ్లవార- 
ంని జరిగషి , జరుగ్బోయ్యి  అింతా తెల్నయుషని చెపుాకుేకవారు. 
2- జ్యయతిషి ఒక్పుాడు ఒక్ మాట్ సతయిం చెపిాన్న అిందుో వింద 
అబదాులు క్లుాతాడు.  
3- చెయియ చూసి, ప్పత్ర అడుగ్నో చూసి, రాశ్ ఫలిం దావరా (అగోచర 
వి్యాలు) చెపుాట్), అదృ్టమిం గ్నరిించి తెల్నయజేయుట్, ఇవనిుయు 
జ్యయతి్యిం క్కవకే వస్థతయి.  

4- ఇంద్ర జాలం, దాన్న నండి హెచ్చరక 
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             )البقرة 
102 ( 

వారు సులైమాను రాజ్య క్తలము షైతానులు పఠంచునట్టి దానిని 
అనుసరించిరి. సులైమాను అవిశ్వాసి క్తలేదు. క్తని షైతానులు జ్నులకు 
'జాల' విదయను నేరుుతూ అవిశ్వాసులైరి. వారు బాబిల్ నగరమందు 
హారూతు మారూతు అనా దైవదూతలకు నొసంగ-బడిన దానిని 
అనుసరించిరి. ఆ ఇదదరు దూతలు మేము పరీక్షకు ఉన్నాము క్తవున మీరు 
అవిశ్వాసులు క్తకండి అని చెపునంత వరకు ఎవరికి వారు నేరుకుండిరి. 
ఆ పిదప వారు ఆ ఇదదరి నుండి భారాయభరాలకు ఎడబాటు కలిగంచునట్టి 
జాలవిదయ నేరుుకొను-చుండిరి. వారు దాని వలన అల్లాహ్ సెలవు లేక 
(అల్లాహ్ ఆజ్ఞ లేనిది) ఎవరికిని నష్ిము కలిగంపజాలరు. క్తని వారు నేరుు-
కునాది వారికి నష్ిం కలిగంచేదే క్తని ల్లభం కలిగంచేది ఎంతమాత్రం 
క్తదు. ఈ విదయను కొనేవారికి పరలోక సౌఖ్యయలలో ఏ మాత్రం భాగం 
లేదనే విష్యం వారికి బాగా తెలుసు. ఎంత తుచ్ఛమైన సొముుకు 
బదులుగా వారు తమ ఆతులను అముుకున్నారో వారికి తెలిస్తా ఎంత 
బాగండేది. (2: బఖర: 102).  

ْهُث أ ت ى] اِحُر ح  ُح السَّ
ال  ُيْ يِ  56سوَة طه  [و 

మంత్రగాడు ఎచ్ుట్టకి పోయిననూ జ్యం పందడు. (20: తాహా: 69). 
وا: َيا َرُسوَل هللِا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عن أبي هريرة 

ُ
ال

َ
اِت، ق

َ
وِبق

ُ ْ
ْبَع اْل ِنُبوا السَّ

َ
اْجت

اَل 
َ
؟ ق ، َوما ُهن  ِ

َحق 
ْ
 ِبال

 
َم هللُا ِإال ِتي َحرَّ

َّ
فِس ال

َّ
تُل الن

َ
حُر، َوق ِ

ِه، َوالس 
َّ
ْرُك ِبالل ِ

 
: الش

اِت 
َ
ؤِمن

ُ ْ
اِت اْل

َ
حَصن

ُ ْ
 اْل

ُ
ذف

َ
ي َيوَم الزَّحِف، َوق ِ

 
َول

َّ
َيِتيِم، َوالت

ْ
كُل َماِل ال

َ
َبا، َوأ ِ

كُل الر 
َ
َوأ

ت 
َ
اِفال

َ
غ

ْ
 [متفق عليه]ال

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు క్థషిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి 
వసలాిం సహ్చరులుుద్దుశ్ించి, "మింిల్ను సరవ న్నశ్షిం చేసే పన్హలకు 
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దూరింగా ఉిండిండి" అని హెచురిించారు. ఆ పన్హల్లమిట ప్రవకాత అని 
అడిగారు సహ్చరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "అల్లాహ్ కు 
స్థట క్ల్నాించడిం. చేతబడి చేయడిం. ధరియుక్తింగా తపా 
అల్లాహ్ హ్తమారుకూడదని నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. 
వడ్డీ సొులి తిషడిం. అన్నథ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. 
ధరియుదధింో వెన్హుజూపి ప్పరిపోవడిం. ఏ ప్పపమెరగ్ని 
అమాయక్ ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుః 
1-  చేతబడి నిషిదధిం. అి  న్నశ్షిం చేయు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2- అల్లహా్ యొక్ొ ఈ ఆద్దశ్మాధారింగాుః "మేుల పరీక్షకు ఉన్నుుల. 
కావుష మీరు అవిశావసులు కాక్ిండి" ఇస్థాిం న్హించి బహి్ొరిించువాటో 
అదీ ఒక్ట. ఎిందుక్షగా అి  షైతాన్హన్హ ఆరాధిసేత తపా స్థధయిం కాదు.  
3- చేతబడి చేయువారి వదుకు పోవుట్ వారితో క్లసి ఏ వయవహారమైష 
షడుపుట్ కూడా నిషిదధిం.  

5- మంత్ర ము 
َماِ َم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

َّ
َ َوالت

َ
ق ِإنَّ الرُّ

 ِشْرك
َ
ة

َ
َول ِ

 
  َوالت

"ంింత్రుల, తావీజులు, ంరియు “తివల” షిర్ొ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
ేకన్హ విన్నున్హ అని అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (“తివల” అషగా భారాయభరతల ంధయ ప్రేం పెరుగ్నట్కు 
చేతబడి చేయడిం). (అహ్ిద్, అబూదావూద్).  

ِبيَّ عن عائشة 
َّ
نَّ الن

َ
ة ملسو هيلع هللا ىلصأ ِ ِذي ُحمَّ

ل 
ُ
َ ِمْن ك

َ
ق َص ِفي الرُّ

 
 َرخ

'హుంి' అయిషచో ంింత్రిం చేయుట్కు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని  
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విశావసుల మాతృమూరిత ఆయిషా రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారు. 
('హుంి' అషగా తేలు ంరియు వి్పురుగ్నల వి్ిం. అవి కాట్ల వేసేత 
ంింత్రిించవచుున్హ). (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ِبيَّ   عن عائشة
َّ
نَّ الن

َ
 ِفيِه  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ِذي َمات

َّ
رِض ال

َ ْ
ِسِه ِفي اْل

ْ
ف

َ
َ ن

َ
 َعل

ُ
ث

ُ
ف

ْ
 َين

َ
ان

َ
ك

 
َ
ا ث مَّ

َ
ل
َ
اِت، ف

َ
ذ ِ

َعو 
ُ ْ
 اْل

ُ
  َل ق

ُ
 ك

ُ
  نت

َ
 نأ

ُ
 ف

ُ
 عَ  ث

َ
، وَ هِ بِ  يِه ل  ن 

َ
  ِد يَ بِ  ُح مَس أ

َ
 هاركتِ بَ لِ  ِه فِس ن

ఆయిషా రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చనిపోయ్య ులిందు 
అన్నరోగ్యింగా ఉషు కాలింో 'ులఅవివజాత్' చి వి, తంరు సవయింగా 
ఊదుకుేకవారు. వారికి అసవసాత పెరిగషపుాడు ఆ 'ులఅవివజాత్' ేకన్హ 
చి వి, తం చెయియ శుభింగా ఉింట్లిందని ఆయష చేతితోేక తుడిచేదానిు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). ('ులఅవివజాత్' అషగా సూర ఖుల్ అఊజు బిరబిాల్ 
ఫలఖ్, ఖుల్ అఊజు బిరబిాన్నుస్). 

ض بعننض أهلننهي يواننم بينندو اليو نن  ويقننول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبنني  عننن عائشننة   كننان وعننوع
َّ
 بَّ رَ  مَّ ُهىىألل

 
َّ
  اِس الن

َ
 أ
ْ
  ِب ِه ذ

ْ
 اِ  اَس بَ ال

ْ
  ِف ش

َ
 أ

َ
 ال نت

َّ
 افِ ش

َ
 ِش  ي، ال

َ
 إِ  اءَ ف

َّ
 ِش  ال

َ
 ف

ُ
 ، ِش كَ اؤ

َ
  اءً ف

َ
 يُ  ال

َ
 َس  رُ اِد غ

َ
 ق

ً
  ما

ఆయి్ రజియల్లహాు అన్ను క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం ఇింటవారిో ఒక్రికి 
'దుఆ' చేసూత కుడి చెయితో తూడుసూత ఈ 'దుఆ' చి వేవారుుః 
"అల్లాహుంి రబాన్నుస్, అజ్ హిబిల్ బ్బస్, ఇషిి అింతషాాఫీ ల్ల షిఫాఅ 
ఇల్లా షిఫాఉక్ షిఫాఅన్, ల్ల యుగాి రు సఖం". (ఓ ప్రజల ప్రభువైష 
అల్లహా్! బ్బధన్హ తొలగించు. సవసతా క్ల్నగించు. నీవే సవసతా 
ప్రస్థి ించువానివి. నీ వదు తపా ంరో చోట్ సవసతా ల్లదు. వాయి  
న్నంరూప్పల్లాకుిండా ఉిండే నివారణన్హ ప్రస్థి ించు). (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుః 
1- ఖుర్ఆన్ ంరియు ధరిబదధమైష 'దుఆ'లతో కూడిష ంింత్రిం 
చేయవచుున్హ.  
2- ఖుర్ఆన్ ంరియు ధరిమైష 'దుఆ'లతో కాకుిండా వేరే 'దుఆ'లతో  
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కూడిష ంింత్రిం నిషిదధిం.  
3- అల్లాహ్ య్యతరులతో 'దుఆ' పై ఆధారపడిఉషు ంింత్రిం పెదు షిర్ొ.  
4- ంనిషి తషకు తాన్హ దుఆ ల్లక్ ంింత్రిం చేసుకొన్హట్ ధరిిం. ంరో 
వయకిత చేయాలేక ఆవశ్యిం ఏమీ ల్లదు.  

6- అల్లా హ్ పై  త్ప్ప ఇత్ులల ేరులన ప్ర ాణం ం 
చేయుట న్నషిద్ధ ం 

  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ؆عن ابن عور 
َ
ان

َ
ْم َمْن ك

ُ
وا ِبآَباِ ك

ُ
ْحِلف

َ
 ت

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
 َيْنَهاك

َ
ه

َّ
 ِإنَّ الل

َ
ال

َ
أ

 
ْ

ْو ِلَيْصُمت
َ
ِه أ

َّ
 ِبالل

ْ
َيْحِلف

ْ
ل
َ
ا ف

ً
 َحاِلف

ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించిషట్లా అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా  ఉల్లాఖించారుుః "నిశ్ుయింగా అల్లాహ్ మింిల్ను మీ తిండ్రి, 
తాతల ప్పరిట్ ప్రమాణిం చేయుట్న్హ నివారిించాడు. ఎవరైన్న ప్రమాణిం 
చేయాలన్హకుింటే అల్లాహ్ ప్పరుతోేక చేయాల్న. ల్లదా మాన్హక్కవాల్న". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

امقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  وعن بريدة 
 
  ن حلف باألمانة فليس من

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని బ్నరైద రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారుుః 
"అమాషత్ (అపాగింత) ప్రతిజా చేసేవాడు మాోనివాడు కాడు". 
(అబూ దావూద్). 

  ؆وعن ابن عور 
ُ

ف
َ
 ُيْحل

َ
اَل اْبُن ُعَوَر َل

َ
ق

َ
ْعَبِة ف

َ
ك

ْ
 َوال

َ
وُل َل

ُ
 َيق

ا
ُه َسِوَع َرُجًل نَّ

َ
ِه أ

َّ
ْيِر الل

َ
ِبغ

ِه 
َّ
ي َسِوْعُت َرُسوَل الل ِ

ع
ِإن

َ
َرَك  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصف

ْ
ش

َ
ْو أ

َ
َر أ

َ
ف

َ
ْد ك

َ
ق

َ
ِه ف

َّ
ْيِر الل

َ
 ِبغ

َ
ف

َ
 َمْن َحل

ఇబ్ను ఉంర్ ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, అతన్హ ఒక్ వయకితని 'కాబ్బ స్థక్షిగా' అని 
ప్రమాణిం చేసూత చూసి, అల్లాహ్ పై తపా ఇతరుల ప్రమాణిం చేయకు. 
ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా విన్నున్హుః "ఎవరైతే అల్లాహ్ పై తపా ఇతరుల 
ప్రమాణిం చేస్థతరో వారు కుఫ్రర  ల్లక్ షిర్ొ చేసిషవారవుతారు". (తిరిిజి).    
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విశేషాలుః 
1- అల్లాహ్ పై తపా ఇతరుల ప్రమాణిం చేయుట్ నిషిదధిం. అి  చిషు 
షిర్ొ. చిషు షిర్ొ పెదుప్పప్పోా ఒక్ ప్పపిం.  
2- ప్రవక్త, కాబ్బ, గౌరవిం (ంరాయద), జీవితిం మొదలైష సృషిటమరాసుల 
ప్రమాణిం చేయుట్ నిషిదధిం.  
3- అల్లాహ్, ఆయష పవిత్ర న్నమాల, గ్నణాల ప్రమాణిం మాత్రమే 
చేయుట్ ధరిసంితమైషి .  

7- దుశశకునం 
اِلُح : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أنس  ُل الصَّ

ْ
أ
َ
ف

ْ
 َوُيْعِجُبِني ال

َ
 ِطَيَرة

َ
 َعْدَوى َوال

َ
ال

 
ُ
ِلَمة

َ
ك

ْ
  ال

ُ
ة

َ
َحَسن

ْ
  ال

"అింట్ల వాయదీ ల్లదు. దుశ్శకుషమూ ల్లదు. ంించి మాట్య్య న్నకు 
ంించి శ్కుషింగా అనిపిసుతిందని" ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించిషట్లా అషస్ 
రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు.  (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا قال  عن ابن مسعود 
 
 يرَ : الط

ُ
 رٌك ِش  ة

"అపశ్కుషిం షిర్ొ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషట్లా ఇబ్ను ంస్ఊద్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (అబూదావూద్).  
విశేషాలుః 
1- అపశ్కుషిం నివారిించబడిింి . అద్దంషగా (ఏదైన్న పనిన్హద్దుశ్ించి 
వెళ్తత ప్పవురిం ఇట్ల వైపు ఎగరిింి  ల్లక్ పిల్నా అడుీవచిుిందని ఇల్లింట 
అపశ్కుషింతో ఆ పని మాేకయుట్.  
2- అపశ్కుషిం అేకి  షిర్ొ. ఎిందుక్షగా అల్లాహ్ తపా ఇతరులో 
ల్లభషషాటమలు క్ల్నగించు శ్కిత ఉిందషు షంిక్ింతో అి  ఒక్ పని 
వి ల్లయుట్కు కారణంవుతుింి .  
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3- ంించి శ్కుషిం ధరిమైషి . ఎిందుక్ింటే అిందుో అల్లాహ్ పై ంించి 
షంిక్ిం ంరియు సదాావిం ఉింట్లింి  కాబటటమ.  

8- అల్లా హ్ పై  నమమకం 

َل  اهللَِّ] ْل ع  اَّ ت و  ْن ي  م  ْسُبهُ و  ُحو  ح   8سوَة الطالق : [ ف 

అల్లాహ్ ను నముకునావారికి ఆయనే (అల్లాహ్ యే) చాలు (65: తల్లఖ్: 3). 
ِل اُمُْْؤِمُنون  ] اَّ ْيه ت و  َل  اهللَِّ ف  ع    38سوَة التغاضن:  [و 

మరియు విశ్వాసులు అల్లాహ్ పైనే ఆధారపడాలి. (64: తగాబున్: 13). 
ِبىىىىىيَّ َوَمَعىىىىىُه قنننننال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنننننن النبننننني  ؆عنننننن ابنننننن عبننننناس 

َّ
 الن

ُ
ْيىىىىىت

َ
َرأ

َ
َمىىىىىُم ف
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 [متفق عليه] ل

ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియ- 
ల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖించారుుః "న్నకు వివిధ అన్హచర సమాజాలన్హ 
చూపిించడిం జరిగింి . ేకన్హ ఒక్ ప్రవక్తన్హ చూశాన్హ. ఆయషతో 
ఆయష చిషు అన్హచర సింఘులింి . ంరొక్ ప్రవక్తతో ఒక్రిదురే 
ఉన్నురు. అసలు ఒక్ొ ంనిషి కూడా తం వెన్హక్ ల్లని ప్రవక్తనూ 
చూశాన్హ. ఆ తరావత ఒక్ పెదు జష సమూహ్ిం ఏరాడిింి . అి  న్న 
అన్హచర సమాజిం కావచుని భావిించాన్హ. కాని ఆ సమూహ్ిం మూస్థ 
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అలైహిససల్లిం ంరియు ఆయష అన్హచర సమాజంని న్నకు 
తెల్నయజేయబడిింి . ంళ్ళు బ్రహాిిండమైష జష సమూహ్ిం చూశాన్హ. 
ఇి  నీ అన్హచర సమాజమే. వీరిో 70వేల ంింి  ఏల్లింట విచారణ, 
శ్క్ష ల్లకుిండా సవరగింో ప్రవేశ్స్థతరని తెలుప బడిింి ." ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ 
మాట్ చెపిాష తరువాత ల్లచి ఇింట్లాకెళ్ళురు. అక్ొడుషు అన్హచరులు ఆ 
డెబ్నబా వేల ంింి  ఎవరు కావచుషు ఆోచష ాో పడాీరు. కొిందరు 
‘ఇస్థాింోేక జనిిించి ఏ మాత్రిం అల్లాహ్ తో స్థట క్ల్నాించనివారు’ 
కావచుుషని అన్నురు. ంరన్ను వి్యాలు అన్హకుింట్లషు సిందరాింో 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వారి ులిందుకు వచాురు. అన్హచరులు అన్హకుషు వి్యాలు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కు తెల్నప్పరు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "వారు 
ంింత్రాలు చేయిండని ఎవరిని అడగ్బోరు. కాలుాలు, వాతలతో చికితస 
చేయిించుక్కరు. దుశ్శకున్నలన్హ ప్పటించరు. వారు తం ప్రభువున్హ 
మాత్రమే షులికొని (ఏ క్్టమమొచిున్న) ఆయష మీద్ద 
ఆధారపడతారు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుః 
1- 'తవకుొల్' (అల్లాహ్ పై షంిక్ిం) స్థాషిం ఎింత గొపాదో తెల్నసిింి . 
ఇి  అనిు రకాల ఆరాధషలోకెల్లా గొపాి .  
2- వాసతవింగా దానిు పిందుట్య్య విచారణ ల్లకుిండా సవరగ ప్రవేశానికి 
కారణంగ్నన్హ.   

9-దుఆ అంగీకార గడియలు 

ِه َوُهَو َساِجٌد قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا عن أبي هريرة  ِ
َعْبُد ِمْن َرب 
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ق
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 [أخرجه مسلم] ف

"తష ప్రభువుతో దాసుడు అతయింత సమీపింో ఉిండేి  సజాుోేక. 
గ్న్హక్ మీరు ఈ సిాతిో అధిక్ింగా దుఆ చేసూత ఉిండిండి" అని ప్రవక్త 
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ంహానీయులు ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం). 

 بَ  اءُ عَ الدُّ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  قال: قال  أنس عن
َ
  ين

َ
 ر
َ
 ِم َو  اِن ذ

َ
  ِة اَم ق

َ
  رد  يُ  ال

అషస్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాషింో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారుుః 
"అజాన్ ంరియు ఇఖాంత్ ంధయో చేసిష దుఆ రదుుకాదు". (తిరిిజి).    

 ثِ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  قال: قال  سعد بن سهل عن
َ
  اِن نت

َ
انتُ  ال   ْو أَ  ى رد 
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َّ
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ُ
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించిషట్లా సహ్ల్ బిన్ సఅద్ ఉల్లాఖించారుుః "రిండు 
సంయాోా దుఆ తిరసొరిించబడదు. ల్లక్ తిరసొరిించబడే అవకాశ్ిం 
అతి తకుొవ. ఒక్టుః అజాన్ వేళో చేసే దుఆ. రిండవి ుః జిహాద్ ో 
ఒక్రిపై నొక్రు విరుచుకుపడిషపుాడు చేసే దుఆ". (అబూ దావూద్).  
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 [عليه متفق] .ل

అబూహురైరా రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషింో, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచిించారుుః "అల్లాహు తఆల ప్రతి రాత్రి (మూడు భాగాోాని) చివరి 
భాగ్ింో ఈ ప్రపించ ఆకాశానికి ి గవచిు "న్నతో మొరపెట్లటమకుేక- 
వారవరు, ేకన్హ వారి దుఆలన్హ స్వవక్రిస్థతన్హ. షన్హు అరిాించే వారవరు, 
ేకన్హ వారికి ప్రస్థి స్థతన్హ. న్నతో క్షమాపణ వేడుకుేకదెవరు, ేకన్హ వారిని 
క్షమిస్థతన్హ" అని అింటాడు. (బ్నఖారిుః 1145. ులసిాిం: 758).  

ْيِل  ِفي ِإنَّ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  سوعت: قال  جابر عن
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َ
اهُ  أ ِلَك  ِإيَّ

َ
لَّ  َوذ

ُ
ٍة  ك

َ
ْيل

َ
  ل

"నిశ్ుయింగా రాత్రి వేళ ఓ గ్డియ ఉింి . అిందుో ఏ ులసిాంయితే 
అల్లాహ్ తో ఇహ్పరోకాల మేలు క్కరుకుింటాడో అల్లాహ్ అతనికి అి  
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ప్రస్థి స్థతడు. ఇల్ల ప్రతి రాత్రి జరుగ్నతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెబ్నతుిండ 
గా ేకన్హ విన్నుషని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుః 
1- కొనిు ప్రతేయక్ సంయాలుషువి వాటో దుఆ స్వవక్రణపు షంిక్ిం 
ఇతర సంయాలక్ింటే ఎకుొవగా ఉింట్లింి .  
2- ఆ సంయాలన్హ అదృ్టమింగా భావిించాలని ప్రోతసహిించబడిింి . ఆ 
సంయాోా అధిక్ింగా దుఆ చేయుట్కు ప్రయాస పడాల్న.  
3- ఆ సంయాోా కొనిు ఇవిుః సజాుో , అజాన్ ఇఖాంత్ ల ంధయో. 
రాత్రి చివరి గ్డియో. జిహాద్ ో శ్త్రువులతో భేట జరిగషపుాడు.  

10- సామూహిక నాణజ్ వాజిబ్ (త్ప్పన్నసర) 

  :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا عن أبي هريرة 
ُ
ة

َ
 َصال

َ
اِفِقين

َ
ن
ُ ْ
َ اْل

َ
ٍة َعل

َ
َل َصال

َ
ق

ْ
ث
َ
ِإنَّ أ

 آُمَر 
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ْد َهَمْمت

َ
ق

َ
ْو َحْبًوا َول

َ
ْوُهَما َول

َ
ت
َ َ
 َما ِفيِهَما أل

َ
ُمون

َ
ْو َيْعل

َ
ْجِر َول

َ
ف

ْ
 ال

ُ
ة

َ
اِء َوَصال

َ
ِعش

ْ
ال

 
َ
ط

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
اِس ث

َّ
َي ِبالن ِ

 
ُيَصل

َ
 ف

ً
مَّ آُمَر َرُجال

ُ
اَم ث

َ
ق

ُ
ت
َ
ِة ف

َ
ال ِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن ِبالصَّ

ارِ 
َّ
ُهْم ِبالن

َ
ْيِهْم ُبُيوت

َ
 َعل

َ
ِق

َحر 
ُ
أ
َ
 ف

َ
ة

َ
ال  الصَّ

َ
َهُدون

ْ
 َيش

َ
ْوٍم ال

َ
َ ق

َ
ٍب ِإل

َ
 [متفق عليه] َحط

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు 
ఉల్లాఖించారుుః "వించకులకు అతి భారమైష షమాజు ఇషా ంరియు ఫజ్ర . 
ఒక్వేళ ఈ రిండు షమాజులకు ఎింత పుణయిం లభిసుతిందో తెల్నసేత వారీ 
షమాజుోా ప్పల్కగషడానికి మోకాళు మీద కుింట్లకుింటూ 
రావలసివచిున్న తపాకుిండా వస్థతరు. షమాజు కొరకు ఇఖాంత్ 
ఇవవంని చెపిా, షమాజు చేయిించడానికి (న్న స్థాషింో) ంరొక్రిని 
నియమిించి, న్న వెింట్ కొింత ంింి ని క్ట్టటమల మోపుతో సహా తీసుకొని, 
స్థమూహిక్ షమాజుో హాజరు కాని వారి వైపు వెళ్ళు వారు ఇిండాోా 
ఉిండగాేక వారి ఇిండాన్హ తగ్ల బ్నడదా-ంని (ఎన్ను స్థరుా) 
అన్హకున్నున్హ". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
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ِبيَّ قال:  عن أبي هريرة  ى النَّ
َ
ت
َ
يْ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ُه ل ِه ِإنَّ

َّ
اَل َيا َرُسوَل الل

َ
ق

َ
ْعَم  ف

َ
اِئٌد َرُجٌل أ

َ
َس ِلي ق

ِه 
َّ
َل َرُسوَل الل

َ
َسأ

َ
ْاِجِد ف

َ ْ
ى اْل

َ
ُه  ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُدِني ِإل

َ
َص ل َرخَّ

َ
َي ِفي َبْيِتِه ف ِ

ع
ُيَصل

َ
ُه ف

َ
َص ل ِ

ع
ْن ُيَرخ

َ
أ

اَل 
َ
ق

َ
ى َدَعاُو ف

َّ
ا َول وَّ

َ
ل
َ
ِة  :ف

َ
ال َداَء ِبالصَّ ِ

 
ْسَمُع الن

َ
اَل َهْل ت

َ
اَل  :ق

َ
َعْم ق

َ
ِجْب  :ن

َ
أ
َ
  ف

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ గ్రుడిీ వయకిత వచిు, ఓ 
ప్రవకాత! ంసిిద్ వరకు దారి చూప్ప మారగదరిశ న్నకు ఎవవడూ ల్లడు అని 
చెపిా, ప్రవక్త అతనికి ఇింట్లాేక షమాజు చేసుకొన్హట్కు సెలవిసేత 
బ్బగ్నింట్లిందని క్కరాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతనికి సెలవిచాురు. అతన్హ తిరిగ 
పోతుిండుగా పిల్నచి, "ఏమి నీవు షమాజు పిలుపు (అజాన్) విింటావా?" 
అని అడిగారు. దానికి అతన్హ అవుషన్నుడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "నీవు 
పిలుపుకు జవాబివావల్న" అని చెప్పారు. (అషగా స్థమూహిక్ షమాజుో 
ప్పల్కగన్నల్న). (ులసిాిం). 

يُ  قال: عن عبد هللا بن مسعود 
ْ
ل
َ
ًدا ُمْسِلًما ف

َ
 غ

َ
ه

َّ
ى الل

َ
ق

ْ
 َيل

ْ
ن

َ
ُه أ َ َمْن َسرَّ

َ
 َعل

ْ
َحاِفظ

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
هُ َعل

َّ
َ الل

َّ
ْم َصل

ُ
ك ِ

ِبي 
َ
 ِلن

َ
َرع

َ
 ش

َ
ه

َّ
ِإنَّ الل

َ
اَدى ِبِهنَّ ف

َ
 ُين

ُ
َواِت َحْيث

َ
ل ِء الصَّ

َ
ال

ُ
َهؤ

ا 
َ
ي َهذ ِ

 
َما ُيَصل

َ
ْم ك

ُ
ْم ِفي ُبُيوِتك

ُ
ْيت

َّ
ْم َصل

ُ
ك

َّ
ن
َ
ْو أ

َ
ى َول

َ
ُهد

ْ
ِن ال

َ
ُهنَّ ِمْن ُسن ى َوِإنَّ

َ
ُهد

ْ
 ال

َ
ن

َ
ُسن

 
َ
ت
ُ ْ
ْم اْل

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
ض

َ
ْم ل

ُ
ك ِ

ِبي 
َ
 ن

َ
ة

َّ
ْم ُسن

ُ
ت
ْ
َرك

َ
ْو ت

َ
ْم َول

ُ
ك ِ

ِبي 
َ
 ن

َ
ة

َّ
ْم ُسن

ُ
ت
ْ
َرك

َ
ت
َ
 ِفي َبْيِتِه ل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
ا َوَما  .خ

َ
ن
ُ
ْيت

َ
ْد َرأ

َ
ق

َ
َول

يْ 
َ
ُجل  الرَّ

َ
ى ِبِه ُيَهاَدى َبْين

َ
ت
ْ
ُجُل ُيؤ  الرَّ

َ
ان

َ
ْد ك

َ
ق

َ
اِق َول

َ
ف ِ

 
وُم الن

ُ
اِفٌق َمْعل

َ
 ُمن

َّ
 َعْنَها ِإال

ُ
ف

َّ
ل
َ
خ

َ
ِن َيت

 ِ
 

ف اَم ِفي الصَّ
َ
ى ُيق   .َحتَّ

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల చెప్పారుుః "ఏ వయకెబతతే 
ప్రళయి న్నష ులసిాింగా అల్లాహ్ ఆజాల్ను ప్పల్నించే దాసునిగా అల్లాహ్ ని 
సిందరిశించా- లని అభిలషిస్థతడో అతన్హ (ఐదు పూట్ా) షమాజులన్హ 
కాప్పడుక్కవాల్న. వాట కొరకు పిలుపు కూడా ఇవవబడుతుింి . 
నిశ్ుయింగా అల్లాహ్ మీ ప్రవక్తకు "సుషన్హల్ హుదా" (సన్నిరగ 
ధరిులలన్హ) బోధిించాడు. ఈ (ఐదు వేళల షమాజులు కూడా) 
"సుషన్హల్ హుదా"ో చేరియు-షువి. వించకుడు తనిింట్లా షమాజు 
చేసిషట్లా మీరు కూడా ఇిండాో ాేక షమాజు చేసేత మీరు మీ ప్రవక్త పదధతిని 
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విడిచిష వారవుతారు. మీరు గ్న్హక్ మీ ప్రవక్త పదధతిని విడన్నడారింటే 
దురాిరుగలవుతారు. మేుల చూసేవారుల జమాఅతుతో షమాజున్హ 
తపిాించుకుేక వాడు వించ-కుడే. అతని వించక్తవిం అిందరికీ 
తెల్నసేయుిండేి . ఒక్ వయకిత ఇదురు ంన్హష్యల సహాయులతో వచిు 
షమాజు పింకితో నిలబడేవాడు". (ులసిాిం: 654).  
విశేషాలుః 
1- పురుష్యలపై స్థమూహిక్ షమాజు విధిగా ఉింి .  
2- స్థమూహిక్ షమాజున్హ తపిాించుకొన్హట్ వించకుని గ్నణిం.  

11- సామూహిక నాణజు ఘనత్ 
َ )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 

َ
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َ
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َ
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ِريَن ِضْعف

ْ
ش

هُ ِبَها 
َ
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َ
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َ

ْ
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َ
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ة

َ
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َّ
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ْ
 ُيخ

َ
ْسِجِد ال

َ ْ
َ اْل

َ
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َ
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ْ
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َ ْ
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َ
ْم ت

َ
َ ل

َّ
ا َصل

َ
ِإذ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
ِطيئ

َ
 ِبَها خ

ُ
ه

ْ
 َعن

َّ
 َوُحَ

ٌ
ُه َدَرَجة

َّ
ْيِه َما َداَم ِفي ُمَصال

َ
ي َعل ِ

 
َصل

ُ
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ُ
ة

َ
ِ ك

َ
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َ
ة

َ
ال َر الصَّ

َ
ظ

َ
ت
ْ
ٍة َما ان

َ
ْم ِفي َصال

ُ
َحُدك

َ
 َيَزاُل أ

َ
ُهمَّ اْرَحْمُه َوال

َّ
ْيِه الل

َ
ِ َعل

ُهمَّ َصل 
َّ
 ((الل

ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ంనిషి స్థమూహిక్ింగా చేసే షమాజు పుణయిం తష 
ఇింట్లా, వీధిో ఒింట్రిగా చేసే షమాజుక్న్ను ప్పతిక్ రట్లా ఎకుొవ 
శ్రే్ఠమైషి . అి ుః అతన్హ శుభ్రింగా సులచిత రీతిో వుజూ చేసి కేవలిం 
షమాజు చేసే ఉద్దుశ్ింతో ంసిిద్ కు వెళ్ళతింటే, (ంసిిదుో ప్రవేశ్ించే 
వరకు) అతన్హ వేసే ప్రతి అడుగ్నకు ఒకొొక్ొట చొపుాష అతనికి 
అింతసుత పెించబడు-తుింి . (అదీగాక్ అతని వలా జరిగష) ఒకొొక్ొ 
ప్పప్పనిు తుడిచివేయబడుతుింి . ఇక్ అతన్హ షమాజు పూరిత చేసుకొని 
ఎింతకాలిం షమాజు చేసిష సాలులో ఉింటాడో అింత కాలిం 
దైవదూతలు "అల్లాహ్ ఇతనిు క్రుణిించుుల" అని దుఆ చేసుతింటారు. 
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మీోనెవరైతే (ంసిిద్ ో వచాుక్, స్థమూహిక్) షమాజు క్కసిం 
నిరీక్షిస్థతరో వారికి షమాజు చేసిషింత పుణయిం ప్రాపతంవుతుింి ". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 َبْدٍو ))يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال سوعت رسول هللا  عن أبي الدرداء 
َ

ْرَيٍة َوال
َ
ٍة ِفي ق

َ
ث

َ
ال

َ
َما ِمْن ث

ْيهِ 
َ
 َعل

َ
ْحَوذ

َ
ْد اْست

َ
 ق

َّ
 ِإال

ُ
ة

َ
ال اُم ِفيِهْم الصَّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ُل ال

ُ
ك
ْ
َما َيأ

َّ
ِإن

َ
َجَماَعِة ف

ْ
ْيَك ِبال

َ
َعل

َ
 ف

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
ْم الش

َجَماَعِة 
ْ
 ِفي ال

َ
ة

َ
ال َجَماَعِة الصَّ

ْ
اِ ُب َيْعِني ِبال اَل السَّ

َ
 ق

ُ
اِ َدة اَل زَ

َ
 ق

َ
اِصَية

َ
ق

ْ
ُب ال

ْ
 ِ
 
  ((الذ

"ఏ బస్వతో ల్లదా పలెాో అయితే ులగ్నగరు ులసిాింలుిండ్డ స్థమూహిక్ 
షమాజు చేయరో వారి (ఆింతరాయల) పై షైతాన్ ఆధిపతయిం పిందుతాడు. 
అిందువలా మీరు షమాజున్హ స్థమూహిక్ింగా ఆచరిించిండిం మీ విధిగా 
భావిించిండి. ఎిందుక్షగా తష ంింద న్హిండి వేరయిపోయిష మేక్ేక 
తోడేలు సున్నయాసింగా హ్తమారుుతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
ేకన్హ విన్నున్హ అింటూ అబూ దరాు తెల్నప్పరు. (అబూదావూద్). 

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  بن عور  وعن عبد هللا
َ
ل صالة فضُ

َ
)) صالة الجماعة ت

 بسبع وعشرين درجة((
 
 الفذ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించిషట్లా అబ్నుల్లాహిబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా ఉల్లఖాించారుుః "వయకితగ్తింగా చేసే షమాజుక్న్ను స్థమూహిక్ింగా 
చేసే షమాజు ఇరవై ఏడు రట్లా శ్రే్ఠమైషి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుః 
1- స్థమూహిక్ షమాజు ఘషత చాల్ల గొపాి .  
2- ంనిషి తన్హ ఒింట్రిగా చేసేదానిక్ింటే, స్థమూహిక్ింగా చేయు 
షమాజుకు శ్రే్ఠత ఎకుొవ. 
3- స్థమూహిక్ షమాజు న్హిండి తపిాించుకొన్హట్ ంనిషిపై, షైతాన్హ 
ఆధిపతయిం సింప్పి ించటానికి కారణిం అవుతుింి .  
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12- మసి్జద్ కు న్నదానంగా, ప్ర శాంంత్ంగా వెళ్ళుట 
అభిలషణీయం 

ِة ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 
َ

ال َ الصَّ
َ
وا ِإل

ُ
اْمش

َ
 ف

َ
اَمة

َ
ق ِ

ْ
ْم م

ُ
ا َسِمْعت

َ
ِإذ

وا ِتمُّ
َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ات

َ
وا َوَما ف

ُّ
َصل

َ
ْم ف

ُ
ت
ْ
ْدَرك

َ
َما أ

َ
ْسِرُعوا ف

ُ
 ت

َ
اِر َوال

َ
َوق

ْ
ِة َوال

َ
ِكين ْم ِبالسَّ

ُ
ْيك

َ
 (( َوَعل

"మీరు స్థమూహిక్ షమాజు ఇఖాంత్ విషుపుాడు నిదాషింగా, 
ప్రశాింతింగా రిండ్డ, పరుగెతితరాక్ిండి. స్థమూహిక్ షమాజు ఏ మేరకు 
లభిసేత అి  చేయిండి. మిగల్నష భాగానిు (వయకితగ్తింగా ఇమాిం సల్లిం 
పల్నకిష తరువాత) పూరిత చేసుక్కిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించిషట్లా 
అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).    

 
َ
َتاَدة

َ
ِبي ق

َ
ِ   َعْن أ

ِبنيع ي َمنَع النَّ ِ
ع
َصل

ُ
ْحُن ن

َ
اَل َبْيَنَوا ن

َ
ى  ملسو هيلع هللا ىلصق

َّ
نا َىنل وَّ

َ
ل
َ
 ِرَجناَل ف

َ
َبنة

َ
 َسنِوَع َجل

ْ
ِإض

ننننناَل: 
َ
ْم ق

ُ
ك

ُ
ن
ْ
ىىىىىأ

َ
ننننناَل َمىىىىىا ش

َ
ِة ق

َ
نننننًل نننننى الصَّ

َ
َنا ِإل

ْ
ْإَجل وا اْسنننننتَ

ُ
نننننال

َ
 ق

َ
ة

َ
ىىىىىال ْم الصَّ

ُ
ْيىىىىىت

َ
ت
َ
ا أ

َ
ىىىىىوا ِإذ

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 ت

َ
ىىىىىال

َ
ف

ْم 
ُ
ْيك

َ
َعل

َ
وا ف ِتمُّ

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ات

َ
وا َوَما ف

ُّ
َصل

َ
ْم ف

ُ
ت
ْ
ْدَرك

َ
َما أ

َ
ِة ف

َ
ِكين   ((ِبالسَّ

అబూ ఖతాద ఉల్లఖాషిం ప్రకారిం: మేుల ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో షమాజు చేసూత 
ఉిండగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఏదో గోల విని, షమాజు ులగించాక్ "ఏమిట సింగ్తి" 
అని ంిందల్నించారు. 'మేుల షమాజు కొరకు తొిందరప్పట్ల చేశాుల 
ప్రవకాత!' అని వారు చెప్పారు. "మీరు అల్ల చేయక్ిండి. మీరు షమాజుకు 
వచెుట్పుాడు పూరిత నిదాషింగా రిండ్డ. (ఇమాింతో ఎనిు రకాతులు) లభిసేత 
అనిు చదువుక్కిండి. దొరక్నివి తరావత పూరిత చేసుక్కిండి". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- పూరిత నిదాషిం ంరియు శాింతితో షమాజుకు షడిచి రావాలని 
ఆద్దశ్మివవబడిింి .  
2- తొిందరప్పట్లతో పరిగెతితపోవడిం నివారిించబడిింి . అి  రుకూ 
పింద్ద ఉద్దుశ్ింతో అయిషపాటకీ అల్ల చేయకూడదు.  
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13- నాణజుకు ముందుగానే వచిచ, న్నరీక్షంచుట 
ఘనత్గల విషయం 

َ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 
َ
 َعل

ُ
ف عَّ

َ
ض

ُ
َجَماَعِة ت

ْ
ُجِل ِفي ال  الرَّ

ُ
ة

َ
َصال

ِتِه فِ 
َ

ْحَسَن َصال
َ
أ
َ
 ف

َ
أ َوضَّ

َ
ا ت

َ
ُه ِإذ

َّ
ن
َ
ِلَك أ

َ
ا َوذ

ً
ِريَن ِضْعف

ْ
ْمًسا َوِعش

َ
ي َبْيِتِه َوِفي ُسوِقِه خ

ُه 
َ
 ل

ْ
 ُرِفَعت

َّ
 ِإال

ً
َوة

ْ
ط

َ
 خ

ُ
َ

ْ
ْم َيخ

َ
 ل

ُ
ة

َ
ال  الصَّ

َّ
ِرُجُه ِإال

ْ
 ُيخ

َ
ْسِجِد ال

َ ْ
َ اْل

َ
َرَ  ِإل

َ
مَّ خ

ُ
ُوُضوَء ث

ْ
ال

ِطي
َ
ُه ِبَها خ

ْ
 َعن

َّ
 َوُحَ

ٌ
ْيِه َما َداَم ِفي ِبَها َدَرَجة

َ
ي َعل ِ

 
َصل

ُ
 ت

ُ
ة

َ
ِ ك

َ
ال

َ ْ
َزْل اْل

َ
ْم ت

َ
َ ل

َّ
ا َصل

َ
ِإذ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
ئ

 
َ
ة

َ
ال َر الصَّ

َ
ظ

َ
ت
ْ
ٍة َما ان

َ
ْم ِفي َصال

ُ
َحُدك

َ
 َيَزاُل أ

َ
ُهمَّ اْرَحْمُه َوال

َّ
ْيِه الل

َ
ِ َعل

ُهمَّ َصل 
َّ
ُه الل

َّ
  ُمَصال

ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూహురైర రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "ంనిషి స్థమూహిక్ింగా చేసే షమాజు పుణయిం తష ఇింట్ల,ా 
వీధిో ఒింట్రిగా చేసే షమాజుక్న్ను ప్పతిక్ రట్ల ా ఎకుొవ శ్రే్ఠమైషి . 
అి ుః అతన్హ శుభ్రింగా సులచిత రీతిో వుజూ చేసి కేవలిం షమాజు చేసే 
ఉద్దుశ్ింతో ంసిది్ కు వెళ్ళతింటే, (ంసిదిుో ప్రవేశ్ించే వరకు) అతన్హ వేసే 
ప్రతి అడుగ్నకు ఒకొొక్ొట చొపుాష అతనికి అింతసుత పెించబడుతుింి . 
(అదీగాక్ అతని వల ాజరిగష) ఒకొొక్ొ ప్పప్పనిు తుడిచివేయబడుతుింి . 
ఇక్ అతన్హ షమాజు పూరిత చేసుకొని ఎింతకాలిం షమాజు చేసిష సలాులో 
ఉింటాడో అింత కాలిం దైవదూతలు "అల్లహా్ ఇతనిు క్రుణిించుుల" అని 
దుఆ చేసుతింటారు. మీోనెవరైతే (ంసిది్ ో వచాుక్, స్థమూహిక్) 
షమాజు క్కసిం నిరీక్షిస్థతరో వారికి షమాజు చేసిషింత పుణయిం 
ప్రాపతంవుతుింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ِ ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 
 

ف َداِء َوالصَّ ِ
 
اُس َما ِفي الن

َّ
ُم الن

َ
ْو َيْعل

َ
ل

ْم َيِجُدو 
َ
مَّ ل

ُ
ِل ث وَّ

َ ْ
ْهِجيِر ر

َّ
 َما ِفي الت

َ
ُمون

َ
ْو َيْعل

َ
ْسَتَهُموا َول

َ
ْيِه ال

َ
 َيْسَتِهُموا َعل

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ا ِإال

ْو َحْبًوا
َ
ْوُهَما َول

َ
ت
َ َ
ْبِح أل َمِة َوالصُّ

َ
َعت

ْ
 َما ِفي ال

َ
ُمون

َ
ْو َيْعل

َ
ْيِه َول

َ
وا ِإل

ُ
َبق

َ
ْست

َ
 متفق عليه(( ال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అజాన్ పలక్డిం ంరియు మొదట పింకితో చేరడిం 
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ఎింత పుణయకారయమో ప్రజలకు గ్షక్ తెల్నసేత, ఆ అవకాశాలు చీట 
(ఖుర్అ) పదుతి దావరా మాత్రమే లభిస్థతయని తెల్నసేత, వారు తపాకుిండా 
పరసారిం చీట వేసుకొిందురు. అల్లగే వేళ కాగాేక తొల్న సంయింో 
షమాజు చేయడింో ఎింత పుణయులిందో తెల్నసేత, అిందుో కూడా 
ప్రజలు ఒక్రొుక్రు మిించిపోవడానికి పోటపడుదురు. అద్ద విధింగా 
ఇషా, ఫజ్ర్, (స్థమూహిక్) షమాజులు చేయడింో ఎింత పుణయిం ఉిందో 
తెల్నసేత, వాట క్కసిం కాళ్ళుడుుకుింటూ షడవవలసి వచిున్న సరే వారు 
పరసారిం పోటీపడి వచెుదరు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- శీఘ్రులగా షమాజుకు వచుుట్ చాల్ల శ్రే్ఠమైషి .  
2- షమాజు కొరకు నిరీక్షిించుట్ కూడా చాల్ల పుణయ కారయిం.  

14- త్హియోతుల్ మసి్జద్ 
إذا دخل أحدكم اْلسجد فليركع ركعتين قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي قتادة 

 . قبل أن يجلس

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరైన్న ంసిిద్ ో ప్రవేశ్ించిషపుాడు కూరుుేక 
ులిందు రిండు రకాతుల షమాజు (తహియయతుల్ ంసిిద్) చేసుకొని 
కూరోువాల్న". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ِه  قال: ؆عن جابر بن عبد هللا 
َّ
ُجُمَعِة َوَرُسوُل الل

ْ
اِنيُّ َيْوَم ال

َ
ف

َ
ط

َ
غ

ْ
ْيٌك ال

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء ُسل

 
َ
ُب ف

ُ
ط

ْ
ا َجاَء َيخ

َ
اَل ِإذ

َ
مَّ ق

ُ
 ِفيِهَما ث

ْ
ز َجوَّ

َ
ْيِن َوت

َ
َعت

ْ
ْع َرك

َ
اْرك

َ
ْم ف

ُ
ْيُك ق

َ
ُه َيا ُسل

َ
اَل ل

َ
ق

َ
َس ف

َ
َجل

 ِفيِهَما
ْ
ز َجوَّ

َ
َيت

ْ
ْيِن َول

َ
َعت

ْ
ْع َرك

َ
َيْرك

ْ
ل
َ
ُب ف

ُ
ط

ْ
َماُم َيخ ِ

ْ
ُجُمَعِة َوم

ْ
ْم َيْوَم ال

ُ
َحُدك

َ
 أ

జాబిర్ బిన్ అబ్నుల్లాహ్ రజియల్లాహు అన్హుమా  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జుమా 
ప్రసింగ్ిం చేసుతిండగా సులైక్ అల్ గ్తాినీ రజియల్లాహు అన్హు  వచిు 
కూరుున్నుడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతనితో ఇల్ల చెప్పారుుః "ఓ సులైక్! నిలబడు 
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రిండు రకాతులు సింగ్రహ్ింగా చేసుక్క", ంళ్ళు ఇల్ల ఆద్దశ్ించారుుః 
"మీోనెవరైన్న జూమా రోజు ంసిిద్ ోకి వచిుషపుాడు ఇమాిం ఖతాా 
ఇసుతషుపాటకీ సింగ్రహ్ింగా రిండు రకాతులు చేసుక్కవాల్న". (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).   
విశేషాలుుః 
1- ంసిిద్ ో ప్రవేశ్ించిష తరువాత, అిందుో కూరోుదలుచుకుషు 
వారు రిండు రకాతులు చదువుట్ అభిల్ణీయిం.  
2- ఇమాిం జుమా ప్రసింగ్ిం ఇసుతషుపాటకీ (రిండు రకాతులు) చేయుట్ 
అభిల్ణీయిం.  

15- సామూహిక నాణజులో మొద్టి ప్ంక్తి  ఘనత్ 

ِ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 
 

ف اِء َوالصَّ دَ ِ
 
اُس َما ِفي الن

َّ
ُم الن

َ
ْو َيْعل

َ
ل

ْهِجيِر 
َّ
 َما ِفي الت

َ
ُمون

َ
ْو َيْعل

َ
ْسَتَهُموا َول

َ
ْيِه ال

َ
 َيْسَتِهُموا َعل

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ْم َيِجُدوا ِإال

َ
مَّ ل

ُ
ِل ث وَّ

َ ْ
ر

وا 
ُ
َبق

َ
ْست

َ
ْو َحْبًوا ال

َ
ْوُهَما َول

َ
ت
َ َ
ْبِح أل َمِة َوالصُّ

َ
َعت

ْ
 َما ِفي ال

َ
ُمون

َ
ْو َيْعل

َ
ْيِه َول

َ
 [متفق عليه]ِإل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అజాన్ పలక్డిం ంరియు మొదట పింకితో చేరడిం 
ఎింత పుణయకారయమో ప్రజలకు గ్షక్ తెల్నసేత, ఆ అవకాశాలు చీట 
(ఖుర్అ) పదుతి దావరా మాత్రమే లభిస్థతయని తెల్నసేత, వారు తపాకుిండా 
పరసారిం చీట వేసుకొిందురు. అల్లగే వేళ కాగాేక తొల్న సంయింో 
షమాజు చేయడింో ఎింత పుణయిం ఉిందో తెల్నసేత, అిందుో కూడా 
ప్రజలు ఒక్రొుక్రు మిించిపోవడానికి పోటపడుదురు. అద్ద విధింగా 
ఇషా, ఫజ్ర్, (స్థమూహిక్) షమాజులు చేయడింో ఎింత పుణయిం ఉిందో 
తెల్నసేత, వాట క్కసిం కాళ్ళుడుుకుింటూ షడవవలసి వచిున్న సరే వారు 
పరసారిం పోటీపడి వచెుదరు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

را فقال لهم:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابي سعيد الخدري 
ع
ُموارأى في أصحابه تأخ دَّ

َ
ق

َ
 ت
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ْم َم 
ُ
مَّ ِبك

َ
ت
ْ
َيأ

ْ
وا ِبي َول مُّ

َ
ت
ْ
أ
َ
هُ ف

َّ
َرُهْم الل ِ

 
خ

َ
ى ُيؤ  َحتَّ

َ
ُرون

َّ
خ

َ
أ
َ
ْوٌم َيت

َ
 َيَزاُل ق

َ
ْم ال

ُ
  ْن َبْعَدك

అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరుల 
(షమాజు పింకుత- లో) వెషక్ ఉిండట్ిం చూసి ఇల్ల షచుజెప్పారుుః 
"మీరు ులిందుకు రిండి. షన్హు అన్హసరిించడి. మీ వెన్హక్న్హషువారు 
మింిల్ను అన్హ- సరిించాల్న. కొిందరు ంన్హష్యలు (ఎలాపుాడూ 
పుణయకారయులల న్హిండి) వెన్హక్బడి యుింటారు. చివరికి అల్లాహ్ వారిని 
వెన్హక్ేక బడేస్థతడు. (ులసిాిం).  

َها : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة  رُّ
َ

َها َوش
ُ
ل وَّ

َ
َِجاِل أ

وِف الر 
ُ
ْيُر ُصف

َ
خ

َساِء  ِ
 
وِف الن

ُ
ْيُر ُصف

َ
َها آِخُرَها َوخ

ُ
ل وَّ

َ
َها أ رُّ

َ
 [مسلم] .آِخُرَها َوش

"పురుష్యల పింకుతలో మొదట పింకిత చాల్ల శ్రే్ఠమైషి . అిందు 
అింతిం పింకిత శ్రే్ఠమైషి  కాదు. స్త్రీల పింకుతోా ఆఖరు పింకిత చాల్ల 
శ్రే్ఠమైషి . అిందు మొదటి  శ్రే్ఠమైషి  కాదు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- షమాజ్ (స్థమూహిక్ింగా ంసిిద్ ో చేయుట్కు, మొదట పింకితో 
(సాలిం పిందుట్కు) అిందరిక్ింటే ులిందు వెళ్ళుట్ ఘషతగ్ల వి్యిం. 
2- పురుష్యల పింకుతలో మొదటి  చాల్ల శ్రే్ఠమైషి . అింతిం పింకిత 
శ్రే్ఠమైషి  కాదు.  
3- మొదట పింకుతలో వెన్హక్బడి మొిండితషులషకు ి గ్కూడదని 
హెచురిించబడిింి .  

16- ప్ంకిులన సర చేసుకొనట విధి 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا عن جابر بن سورة 
ُ
ة

َ
ِ ك

َ
ال

َ ْ
 اْل

ُّ
ُصف

َ
َما ت

َ
 ك

َ
ون

ُّ
ُصف

َ
 ت

َ
ال

َ
أ

 
َ

وف
ُ
ف  الصُّ

َ
ون اَل ُيِتمُّ

َ
َها ق ِ

َد َرب 
ْ
 ِعن

ُ
ة

َ
ِ ك

َ
ال

َ ْ
 اْل

ُّ
ُصف

َ
 ت

َ
ْيف

َ
ِه َوك

َّ
ا َيا َرُسوَل الل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

َ
َها ف ِ

 َرب 
َ
د

ْ
ِعن

 ِ
 

ف  ِفي الصَّ
َ
ون َراصُّ

َ
َوَل َوَيت

ُ ْ
 [.ر
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జాబిర్ బిన్ సులర రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: "ఏమి? దైవదూతలు తం 
ప్రభువు సంక్షింో నిలబడే వరుస రీతిో మీరు నిలబడరా?" అని 
ప్రశ్ుించారు దైవప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. దైవదూతలు ప్రభువు యెదుట్ ఎల్ల 
నిలబడతారు? అని మేండగాగ, "వారు మొదట పింకుతలన్హ పూరిత చేసి 
దగ్గరదగ్గరగా క్ల్నసి నిలబడుతారు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బదుల్నచాురు. (ులసిాిం).  

يوام مناكبنا في الصًلة ويقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول هللا وعن أبي مسعود 

ِذيَن 
َّ
مَّ ال

ُ
هَى ث

ُّ
ِم َوالن

َ
ْحال

َ ْ
و ر

ُ
ول

ُ
ْم أ

ُ
ك

ْ
ْم ِلَيِلِني ِمن

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ِلف

َ
ت
ْ
خ

َ
ت
َ
وا ف

ُ
ِلف

َ
ت
ْ
خ

َ
 ت

َ
ُووا َوال

َ
اْست

ِذ 
َّ
مَّ ال

ُ
ُهْم ث

َ
ون

ُ
ُهْم َيل

َ
ون

ُ
 [أخرجه مسلم] .يَن َيل

అబూ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు 
అలైహి వసలాిం షమాజుో మా భుజాలన్హ నిులరుతూ "చక్ొగా 
నిలబడిండి, వెషకా ులిందూ విభిషు రీతుోా నిలబడక్ిండి. అల్ల 
నిల్నచిషచో మీో ంషసారాల్లరాడున్హ. మీో విదాయజాాషింగ్లవారు న్నకు 
సమీపింో ఉిండాల్న. వారి వెన్హక్ వారిక్ింటే విదాయజాాషింో తకుొవ 
ఉషువారు. వారి వెన్హక్ వారిక్ింటే విదాయజాాషింో తకుొవ ఉషువారు" 
అేకవారు. (ులసిాిం).  

 وا صُ وُّ َس : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أنس 
ُ
 ف

َ
 وف

ُ
 ك

َ
  إنَّ م ف

َ
 يَ سوِ ت

َ
ِ الصَّ  ة

 
 ْن مِ  ف

 
َ
 .الةالصَّ  اِم َم ت

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారుుః 
"మీ పింకుతలన్హ చక్ొ బరుచుక్కిండి. పింకిత చక్ొ బరుచుట్ షమాజ్ 
సింపురణంగ్నట్కు ఒక్ కారణిం". (ులసిాిం). ంరో ఉల్లాఖషిం ులసిాింో 
ఉింి ుః 

ِه  قال: وعن النعوان بن بشير 
َّ
اَن َرُسوُل الل

َ
  ملسو هيلع هللا ىلصك

َ
أ
َ
َنا َحتَّ  ك

َ
ِي ُىُفوف

ِي ِبَها ُوَسوع
َوا ُوَسوع نَّ

 
ا

ى َرُجًل
َ
َرأ

َ
ُر ف ِ

بع
َ
اَد ُيك

َ
اَم َحتَّ  ك

َ
ق

َ
ا ف رََج َيْوما

َ
مَّ خ

ُ
َنا َعْنُه ث

ْ
ل
َ
ْد َعق

َ
ا ق نَّ

َ
ى أ

َ
  َرأ

ِقَداَح َحتَّ
ْ
ا َىْدُرُو ال  َباِديا

اَل ِمن 
َ
ق

َ
ِ ف

ع
ف  بَ الصَّ

ُ
ه

َّ
نَّ الل

َ
اِلف

َ
ُيخ

َ
ْو ل

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
وف

ُ
 ُصف

نَّ َسوُّ
ُ
ت
َ
ِه ل

َّ
ْم((: ))ِعَباَد الل

ُ
 ُوُجوِهك

َ
 ْين
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న్హఅమానిబిు బషీర్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మా 
పింకుతలన్హ ఎింత చక్ొ బరచే వారింటే దానితో బ్బణపు గ్నరి సరి 
చేసుతన్నురా అనిపిించేి . చివరికి మేుల పింకుతలన్హ సరి చేసుకుేక వి్యిం 
అరాిం చేసుకున్నుంని వారన్హకున్నురు. ఒక్స్థరి షమాజు చేయిించుట్కు 
వచిు అల్లహాు అక్ార్ అేక ులిందు ఒక్ వయకితని పింకితో  కొించిం ులిందుకు 
చూసి, "అల్లాహ్ దాసుల్లరా! మీరు మీ పింకుతలన్హ సరి చేసుక్కిండి ల్లదా 
అల్లాహ్ మీో ంషుఃసారాలు క్ల్నగించున్హ" అని పురమాయిించారు.  

ْم ِمْن  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أنس 
ُ
َراك

َ
ي أ ِ

 
ِإن

َ
ْم ف

ُ
ك

َ
وف

ُ
ِقيُموا ُصف

َ
ْهِري(( ))أ

َ
َوَراِء ظ

َدِمِه.
َ
َدَمُه ِبق

َ
ِزُق َمْنِكَبُه ِبَوْنِكِب َىاِحِبِه َوق

ْ
ا ُيل

َ
َحُدن

َ
اَن أ

َ
 البخاري  َوك

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అషస్  ఉల్లాఖించారుుః "మీరు మీ పింకుత-
లన్హ చక్ొబరుచుక్కిండి. మీరు న్న వెన్హక్ నిలుుషుపుాడు కూడా ేకన్హ 
మింిల్ను చూడగ్లుగ్నతాన్హ". (ప్రవక్త ఈ మాట్ విని) మాోని ఒక్ వయకిత 
తషతోట సహోదరుని భుజులతో భుజుల, ప్పదులతో ప్పదులన్హ 
క్ల్నపి నిలబడేవాడు. (బ్నఖారి).   
విశేషాలుుః 
1- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశాన్హస్థరిం పింకుతలన్హ చక్ొబరుచుట్ తపానిసరి. 
పింకుతోా తేడాన్హ గ్నరిించి ఆయష ملسو هيلع هللا ىلص హెచురిించారు కూడా.  
2- పింకుతలు చక్ొగాన్హిండక్ పోవుట్ ప్రారాష చేసేవారిో ంషసారా- 
లగ్నట్కు ఒక్ కారణిం.  
3- పింకుతలన్హ చక్ొబరుచుట్ సింపూరణమైష షమాజ్ ోని ఒక్ భాగ్ిం.  

17- సామూహిక ఫజ్ర  నాణజ్ ఘనత్ 

  ْن عَ 
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
ِه  أ

َّ
اَل َسِوْعُت َرُسوَل الل

َ
 )) :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
ة

َ
َجِميِع َصال

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ُضُل َصال

ْ
ف

َ
ت

ْم وَ 
ُ
َحِدك

َ
ِة أ

َ
َهاِر ِفي َصال  النَّ

ُ
ة

َ
ِ ك

َ
ْيِل َوَمال

َّ
 الل

ُ
ة

َ
ِ ك

َ
ِمُع َمال

َ
ْجت

َ
ِريَن ُجْزًءا َوت

ْ
ْمٍس َوِعش

َ
ْحَدُه ِبخ

ْم 
ُ
ت
ْ
 ِشئ

ْ
َرُءوا ِإن

ْ
اق

َ
 ف

َ
ُبو ُهَرْيَرة

َ
وُل أ

ُ
مَّ َيق

ُ
ْجرِ ث

َ
ف

ْ
ْشُحوًدا]ال ان  م  ْجِر ا   87إلاسراء: [ِِنَّ ُقْرآن  اْل  
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"స్థమూహిక్ింగా చేసే షమాజ్ పుణయిం మీో ఒక్ వయకిత ఒింట్రిగా చేసే 
షమాజ్ క్ింటే 25 రట్లా శ్రే్ఠమైషి . ఫజ్ర  షమాజు సంయింో రాత్రి 
వేళ వచేు దూతలు, పగ్ట వేళ వచేు దూతలు పరసారిం 
సమావేశ్ంవుతారు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ 
హురైర ఉల్లాఖసూత, ఇల్ల చెప్పారుుః దీని స్థక్షయిం మీరు చూడ 
దలుచుకుింటే చదవిండి ఖుర్ఆన్ ఆయతుుః {నిశ్ుయంగా తెలావారు 
జామున ఖుర్ఆన్ పఠంచునప్పుడు దైవదూతలు వచిుయుందురు}. 
(17:78). (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
ُ
ة

َ
 َصال

َ
اِفِقين

َ
ن
ُ ْ
َ اْل

َ
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ُ
ة
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ِعش
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ْ
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ُ
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َ
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َ
ط

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
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َ
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ً
مَّ آُمَر َرُجال

ُ
اَم ث

َ
ق

ُ
ت
َ
ِة ف

َ
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َ
 ف

َ
ة

َ
ال  الصَّ

َ
َهُدون

ْ
 َيش

َ
ْوٍم ال

َ
َ ق

َ
ٍب ِإل

َ
ارِ َحط

َّ
ُهْم ِبالن

َ
ْيِهْم ُبُيوت

َ
 َعل

َ
ِق

َحر 
ُ
 متفق عليه أ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "క్పట్ విశావసులకు అతిభారమైష షమాజు ఇషా ంరియు 
ఫజ్ర్. ఒక్ వేళ ఈ రిండు షమాజులకు ఎింత పుణయిం లభిసుతిందో తెల్నసేత 
వారీ షమాజుోా ప్పల్కగషడానికి మోకాళు మీద కుింట్లకుింటూ రావలసి 
వచిున్నసరే తపాకుిండా వచెుదరు. షమాజు కొరకు ఇఖాంత్ ఇవవంని 
చెపిా, షమాజు చేయిించడానికి (న్న స్థాషింో) ంరొక్రిని నియమిించి, 
న్న వెింట్ కొింత ంింి ని వారితో క్ట్టటమల మోపున్హ తీసుకొని స్థమూహిక్ 
షమాజుో హాజరు కాని వారి వైపు వెళ్ళా వారు ఇిండాోా ఉిండగాేక వారి 
ఇిండాన్హ తగ్లబ్నడదాంని (ఎన్నుస్థరుా) అన్హకున్నున్హ".  

اَء ِفي َجَماَعٍة يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عثوان 
َ

ِعش
ْ
َ ال

َّ
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 الل

َ
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َ
َما ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
  .ف

"ఇషా షమాజు స్థమూహిక్ింగా చేసిషవారికి సగ్ిం రాత్రి షమాజు 
చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. ఫజ్ర  షమాజు స్థమూహిక్ింగా చేసిష 
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వారికి రాత్రింతా షమాజు చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని ఉస్థిన్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు.  

ُهَو ِفي : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  قال: عن جندب بن عبد هللا 
َ
ْبِح ف  الصُّ

َ
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َّ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
 [رواو مسلم] .ث

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, జుిందుబ్ బిన్ అబ్నుల్లాహ్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఫజ్ర  షమాజ్ స్థమూహిక్ింగా చేసిష వయకిత అల్లాహ్ 
రక్షణో ఉింటాడు. అల్లాహ్ తష రక్షణో ఉించిషదాని గ్నరిించి 
మింిల్ను విచారిించకుిండా (జాగ్రతతగా) ఉిండిండి. అతన్హ తష రక్షణో 
ఉషు దాని వి్యింో విచారిించి (విచారిింపబడిష వయకిత ేకరసుతడుగా) 
పట్లటమబడుతే ఆయష అతనిు తలక్రిందులుగా చేసి షరక్ులో 
పడవేస్థతడు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- ఫజ్ర  షమాజ్ ఘషత, అి  దూతలు హాజరయ్యయ సంయంని తెల్నసిింి . 
2- అి  వించకులకు క్్టమింగా ఉింట్లింి .  
3- స్థమూహిక్ింగా షమాజు చేసిష వయకిత అల్లాహ్ రక్షణో ఉింటాడు. 

18- అస్రర  నాణజ్ యొకక ఘనత్ 

انِتِي  ] ُقوُموا هللَِِّ ق  ي وِة اْلُوْسط ى و  الصَّ اِت و  و  ي  َل  الصَّ افُِظوا ع   883البقرة:  [ح 

మీరు మీ నమాజులను సంరక్షంచుకండి. ప్రతేయకంగా మధ్యనుండు 
నమాజును. మరియు అల్లాహ్ సనిాధానంలో విధేయులైన దాసులుగా 
నిలబడండి. (2: బఖర: 238).  

ْيىِل يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن أبي هريرة 
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"మీ దగ్గరకు రాత్రి దైవదూతలు, పగ్ట దైవదూతలు ఒక్రి వెన్హక్ 
ంరొక్రు వస్థతరు. ఈ రిండు బృిందాలు ఫజ్ర్, అస్ర్, షమాజులో 
మాత్రిం క్లుస్థతరు. రాత్రాింతా మీతో ప్పట్ల గ్డిపిష దైవదూతలు తిరిగ 
ఆకాశానికి వెళ్ళుషపుాడు -ఇదింతా మీ ప్రభువు గ్నరతరిగ ఉింటాడు- 
అయిన్న వారిన్హద్దుశ్ించి "మీరు న్న దాసులన్హ ఏ సిాతిో వదల్నపెటటమ 
వచాురని" అడుగ్నతాడు. దానికి దైవదూతలు మేుల వారి దగ్గరుుించి 
బయలుద్దరేట్పుాడు వారు షమాజు చేసుతిండట్ిం క్నిపిించిింి . అింతకు 
ులిందు మేుల వారి దగ్గరకు చేరుకుషుపుాడు కూడా వారిని షమాజు 
సిాతిో చూశాుల" అని సమాధాషమిస్థతరు అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెలుపుతుిండగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూహూరైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి 555, ులసిాిం 632). 

 نظر إلى القور ليلة  ملسو هيلع هللا ىلص: كنا يوما جلوسا عند النبي قال عن جرير بن عبد هللا 
ْ
إض

 البدر قال: 
ْ
ِإن

َ
َيِتِه ف

ْ
 ِفي ُرؤ

َ
اُمون

َ
ض

ُ
 ت

َ
َمَر ال

َ
ق

ْ
ا ال

َ
 َهذ

َ
َرْون

َ
َما ت

َ
ْم ك

ُ
ك  َربَّ

َ
َرْون

َ
ْم َست

ُ
ك

َّ
ِإن

رُ 
ُ
ْبَل غ

َ
ٍة ق

َ
ْمِس َوَصال

َّ
وِع الش

ُ
ل
ُ
ْبَل ط

َ
ٍة ق

َ
َ َصال

َ
ُبوا َعل

َ
ل
ْ
غ

ُ
 ت

َ
 ال

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ْعت

َ
ط

َ
ْمِس اْست

َّ
وِب الش

وا
ُ
َعل

ْ
اف

َ
ْبل  ُغُروِِب ا]، ثم قرأ جرير ف ق  ْمِس و  ْبل  ُطُيوِع الشَّ ضِّك  ق   َ ْمِد  بِّْح ضِح  س    [و 

జరీర్ బిన్ అబ్నుల్లాహ్ క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః మేుల ఒక్స్థరి దైవప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
చెింత కూరొుని ఉిండగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పుషుమి చింద్రుడిు చూసి మాతో ఇల్ల 
అన్నురుుః "ఇపుాడు మీరు చింద్రుడిు ఎల్ల సా్టమింగా చూసుతన్నురో అద్ద 
విధింగా తవరోేక మీరు (ప్రళయి న్నష) మీ ప్రభువుని చూస్థతరు. 
ఆయనిు దరిశించడింో మీ ులిందు ఎల్లింట ఆట్ింక్ిం ఉిండదు. 
అిందువలా మీరు సూరోయదయానికి పూరవిం చేయవలసిష (ఫజ్ర ) 

షమాజున్హ, సూరాయసతంయానికి పూరవిం చేయవలసిష (అస్రర ) 
షమాజున్హ చేయడింో వీలయిషింత వరకు మీ ులిందు ఎల్లింట 
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ఆట్ింక్ిం ఏరాడ కుిండా ఉిండేల్ల క్ృషి చేయిండి (అశ్రదధ, 
అలసతావలకు ఏ మాత్రిం తావీయక్ిండి)". ఇల్ల అషు తరావత (నీవు 
సూరోయదయానికి ముందు, సూరాయసామయానికి ముందు నీ ప్రభువు 
ఔనాతాయనిా సుాతిసూా, ఆయనిా సురించు). (20: 130). అషు ఖుర్ఆన్హ 
ఆయతు  పఠించారు జరీర్ రజియల్లాహు అన్హు . (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

 صَ  ْن َم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي موس   ألاشعري 
َّ
 ل

ْ
 دَ  يِن دَ رْ بَ َ ال

َ
  َل خ

ْ
 َج ال

َّ
 ةن

అబూమూస్థ అష్అరీ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఆద్దశ్ించారుుః "రిండు చలాని వేళోా చేయవలసిష (ఫజ్ర , అస్రర ) 
షమాజులన్హ (ప్రతీ రోజు క్రంిం తపాకుిండా) చేసే వయకిత సవరగింో 
ప్రవేశ్స్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

 َم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول هللا  عن بريدة 
َ
 صَ  َك رَ ن ت

َ
 ال
َ
  ة

ْ
  رِ صْ عَ ال

َ
 ف

َ
 بِ َح  ْد ق

َ
 َم عَ  َ

ُ
 هُ ل

"అస్రర  షమాజు వి ల్నషవారి కారయులలనిుయు వయరాంగ్నన్హ" అని ప్రవక్త 
  .సెలవిచాురని బ్నరైద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు ملسو هيلع هللا ىلص
విశేషాలుుః 

1- అస్రర  షమాజ్ ఘషత చాల్ల ఉింి .  
2- దానిు కాప్పడుకొన్హట్ సవరగ ప్రవేశానికి కారణిం అవుతుింి .  
3- దానిు వి ల్నష వారికి క్ఠష హెచురిక్ ఉింి .  

19- త్హజిుద్ 
దాన్న ఘనత్ 

ِن اُمْ ض  ] ْم ع  اَف  ُجُنوُِبُ ت ج  ًعات  ط م  ْوًفا و  ُْم خ  ِبَّ  َ ْدُعون    35:السجدة [اِجِع ي 

వారి వీప్పలు పడకలకు ఎడంగా ఉంటాయి. తమ ప్రభువును వారు 
భయంతోనూ, ఆశ్తోనూ వేడుకుంటారు. (32: అససజాద: 16). 
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ْست ْغِ ُرون  ] َِ ُلْم ي  ا ضِاأْل ْسح  ، و  ُعون  ْج  ا َي  ْهِل م  يِهاًل ِمن  اليَّ اُنوا ق   33ـ31الذاَيات: [ا 

రాత్రి వేళలో చాల్ల తకుువ నిదురపోయేవారుగా అదే రాత్రి చివరి 
గడియలలో క్షమాపణ వేడుకునేవారుగా ఉండేవారు. (51: జారియాత్: 18). 

ِه  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
َّ
ْهُر الل

َ
 ش

َ
ان

َ
َياِم َبْعَد َرَمض ِ

ُل الص 
َ
ض

ْ
ف

َ
أ

 
ْ
ِة َبْعَد ال

َ
ال ُل الصَّ

َ
ض

ْ
ف

َ
ُم َوأ َحرَّ

ُ ْ
ْيِل اْل

َّ
 الل

ُ
ة

َ
ِة َصال

َ
ِريض

َ
 .ف

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ఉపద్దశ్ించారుుః "రంజాన్హ మాసపు ఉపవాస్థల తరువాత శ్రే్ఠమైష 
ఉపవాస్థలు అల్లాహ్ యొక్ొ మాసుల ులహ్ర్రింో ప్పటించేవి. ఫర్ి 
షమాజు తరువాత శ్రే్ఠమైష షమాజ్ రాత్రి షమాజ్" (తహ్జుిద్). 
(ులసిాిం).  

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 
َ
ظ

َ
ْيق

َ
ْيِل َوأ

َّ
 ِمْن الل

َ
ظ

َ
ْيق

َ
َمْن اْست

اِكَراِت 
َّ
ِثيًرا َوالذ

َ
 ك

َ
ه

َّ
اِكِريَن الل

َّ
ِتَبا ِمْن الذ

ُ
ْيِن َجِميًعا ك

َ
َعت

ْ
َيا َرك

َّ
َصل

َ
هُ ف

َ
ت
َ
 .اْمَرأ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూసఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకిత అయితే రాత్రి పూట్ మేల్కొని, తష ఇింట వారిని 
మేల్కొల్నపి, ఇదురు షమాజు చేసుకుషుచో వారిదురూ అల్లాహ్ న్హ 
అధిక్ింగా సిరిించే స్త్రీ పురుష్యలో ల్నఖించబడుతారు". (అబూ దావూద్). 

 عَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابي هريرة 
ُ
ان

َ
ْيط

َّ
ْم َيْعِقُد الش

ُ
َحِدك

َ
ِس أ

ْ
اِفَيِة َرأ

َ
َ ق

َ
ل

 
َ
ظ

َ
ْيق

َ
 اْست

ْ
ِإن

َ
ْد ف

ُ
اْرق

َ
ِويٌل ف

َ
ْيٌل ط

َ
 ل

َ
ْيك

َ
ٍة َعل

َ
د

ْ
لَّ ُعق

ُ
ِرُب ك

ْ
ٍد َيض

َ
 ُعق

َ
ث

َ
ال

َ
اَم ث

َ
ا ُهَو ن

َ
ِإذ

ْصبَ 
َ
أ
َ
 ف

ٌ
َدة

ْ
 ُعق

ْ
ت

َّ
َحل

ْ
َ ان

َّ
 َصل

ْ
ِإن

َ
 ف

ٌ
َدة

ْ
 ُعق

ْ
ت

َّ
َحل

ْ
 ان

َ
أ َوضَّ

َ
 ت

ْ
ِإن

َ
 ف

ٌ
ة

َ
د

ْ
 ُعق

ْ
ت

َّ
َحل

ْ
 ان

َ
ه

َّ
َر الل

َ
ك

َ
ذ

َ
َح ف

 
َ
ن

َ
ْسال

َ
ِس ك

ْ
ف

َّ
 الن

َ
ِبيث

َ
ْصَبَح خ

َ
 أ

َّ
ِس َوِإال

ْ
ف

َّ
َب الن ِ

ي 
َ
ا ط

ً
ِشيط

َ
 .ن

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "ంనిషి రాత్రి వేళ పడుకుషు తరువాత షైతాన్ అతని 
ులచుుల్న గ్నింట్పై మూడు ులళ్ళు వేస్థతడు. ప్రతి ులడి మీద ‘రాత్రి 
ఇింకా చాల్ల ఉింి , హాయిగా పడుక్క’ అింటూ ంింత్రిించి ఊదుతాడు. 
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అపుాడు ంనిషి మేల్కొని అల్లహా్ ని సిరిించగాేక ఒక్ ులడి 
ఊడిపోతుింి . తరావత వుజూ చేసేత రిండవ ులడి ఊడిపోతుింి . ఆ 
తరావత షమాజ్ చేసేత మూడవ ులడి కూడా ఊడిపోతుింి . దాింతో ఆ 
వయకిత తెలవాారు జాులష ఎింతో ఉతాసహ్ింతో, సింతో్ింతో ల్లస్థతడు. అల్ల 
చేయక్పోతే వళ్ళు బరువయి బదధక్ింగా ల్లస్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).    

َها َرُجٌل يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن جابر 
ُ
 ُيَواِفق

َ
 ال

ً
َساَعة

َ
ْيِل ل

َّ
ِإنَّ ِفي الل

 
َ
 أ

َّ
ِخَرِة ِإال

ْ
َيا َوخ

ْ
ن ْمِر الدُّ

َ
ْيًرا ِمْن أ

َ
 خ

َ
ه

َّ
ُل الل

َ
ٍة ُمْسِلٌم َيْسأ

َ
ْيل

َ
لَّ ل

ُ
ِلَك ك

َ
اُه َوذ اُه ِإيَّ

َ
 .ْعط

"నిశ్ుయింగా రాత్రి వేళ ఓ గ్డియ ఉింి . అిందుో ఏ ులసిాిం వయకిత 
అయితే అల్లాహ్ తో ఇహ్పరోకాల మేలు క్కరుకుింటాడో అల్లాహ్ 
అతనికి అి  ప్రస్థి స్థతడు. అి  అల్లగే ప్రతి రాత్రి జరుగ్నతుింి " అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెలుపగా ేకన్హ విన్నున్హ, అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు.  
విశేషాలుుః 
1- తహ్జుిద్ ఘషత చాల్ల ఉింి .  
2- తహ్జుిద్ షమాజ్ హ్ృదయిం (ధరిులషరాిం చేసుకొన్హట్కు), 
విశాలింగా యుిండుట్కు ంరియు శుి ధ కొరకు ఒక్ కారణిం.  
త్హజిుద్ విధానం 

علَ يزيد في رمضان وال في غيره  ملسو هيلع هللا ىلصما كان رسول هللا قالت:  عن عائشة 

ل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا أربعا فال تسأإحدى عشرة ركعة، يصلي 
قالت عائشة: قلت يا رسول هللا  ،ل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثالثاأفال تس

 أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني  تنامان وال ينام قلبي

ఆయిషా రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: రంజాన్హ మాసింో 
అయిన్న ఇతర మాస్థలో అయిన్న ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదకొిండు రకాతులకు 
మిించి (షఫిల్) షమాజ్ చేసేవారు కాదు. మొదట్ న్నలుగ్న రకాతులు 
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చేస్థతరు. ఈ న్నలుగ్న రకాతుల షమాజ్ ఎింతో సుిందరింగా, సుదీరఘింగా, 
వరణన్నతీతింగానూ ఉింట్లింి . దాని తరువాత ంరో న్నలుగ్న రకాతుల 
షమాజు చేస్థతరు. ఇి  కూడా ఎింతో సుిందరింగా, సుదీరఘింగా, వరాణతీ-
తింగా ఉింట్లింి . ఆ తరువాత ంరో మూడు రకాతులు చేస్థతరు. ేకన్హ 
దైవ ప్రవక్తన్హ ఉద్దుశ్ించి, 'మీరు విత్ర్ షమాజ్ చేయడానికి ులిందు 
పడుకుింటారా? అని అడిగాన్హ. అిందుకాయష "ఆయిషా! న్న క్ళ్ళు 
తపాక్ నిద్రిస్థతయి. కాని హ్ృదయిం మాత్రిం (మేల్కొేక ఉింట్లింి . 
అి ) ఎషుటకీ నిద్రిించదు" అని బదుల్నచాురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).    

َحبُّ : له قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  أن ؆ عورو  بن هللا عبد عن
َ
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ْ
 َيْوًما َوُيف

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తషకు చెపిాషట్లా అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అల్లాహ్ కు ప్రియమైష షమాజ్ ప్రవక్త దావూద్ షమాజ్. 
ంరియు ప్రియమైష రోజా కూడా ప్రవక్త దావూద్ రోజా. వారు సగ్ిం 
రాత్రి పడుకుని మూడవ భాగ్ింో (షమాజు చేయుట్కు) ల్లచి ంళ్ళు 
ఆరవ భాగ్ింో నిద్రిించేవారు. ఒక్ రోజు వదల్న ంరొక్ రోజు ఉపవాసిం 
ఉిండేవారు". (బ్నఖారి).  

: ملسو هيلع هللا ىلص عن ىًلة الليل فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن رجًل سأل رسول هللا  عن ابن عور 
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ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త 
 తో రాత్రి వేళ (తహ్జుిద్) షమాజ్ గ్నరిించి అడిగాడు, దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص
 ఇల్ల సమాధాషమిచాురుుః "రాత్రి వేళ షమాజు రిండేసి రకాతుల ملسو هيلع هللا ىلص
చొపుాష చేయాల్న. ఇక్ ఉషోదయిం సమీపిసుతిందని భావిించిషపుడు ఒక్ 
రకాత్ పఠించాల్న. దీని వలా (అపుాడు చేసిష) మొతతిం షమాజులు విత్రర  
అయిపోతాయి". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
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 .إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتين خفيفتين ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قالت:  عن عائشة 

'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص రాత్రి మేల్కొషుచో షమాజు యొక్ొ ప్రారింభిం సింగ్రహ్మైష 
రిండు రకాతులతో చేసేవారు' అని ఆయి్ రజయల్లాహు అన్ను 
తెల్నప్పరు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- రాత్రి షమాజు రిండేసి రకాతులు.  
2- రాత్రి (తహ్జుిద్) షమాజ్ పదకుిండు రకాతులు ధరి 
స్థింప్రదాయిం. 
3- రాత్రి మూడవ భాగ్ులో మేల్కొని షమాజ్ చేయుట్ ఘషతతో 
కూడిషి .  
4- రాత్రి షమాజు సింగ్రహ్మైష రిండు రకాతులతో ఆరింభిించాల్న.  

20- నఫిల్ నాణజ్ ఆదేశాంలు 

వాహనములో నాణజ్: 

كان يسبح علَ ظهر الراحلة ِقَبَل أي  وجه  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ؆عن عبد هللا بن عور 

ه ويوتر عليها، غير أنه ال يصلي عليها اْلكتوبة  توج 

'వాహ్షిం ఏ ి కుొ తిరిగ షడుసుతన్ను సరే ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దాని మీద్ద ఉిండి 
షఫిల్ ంరియు విత్రర  షమాజులు చేసేవారు. కాని ఫర్ి షమాజులు 
వాహ్షింపై చేసేవారు కారు' అని అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హు ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి). 

ومئ وهو علَ الراحلة يسبح ي ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللاقال:   عن عامر بن ربيعة 

ه، ولم يكن رسول هللا يصنع ذلك في الصالة اْلكتوبة  برأسه أي وجه توج 

'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వాహ్షింపై ఉిండి షఫిల్ షమాజ్ చేసుతషుి  ేకన్హ చూశాన్హ. 
వాహ్షిం ఏ ి శ్ో తిరిగన్న దాని మీద్ద (రుకూ, సజాులు) సైగ్ల దావరా 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

39 

నిరవరితించేవారు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఫర్ి షమాజులు వాహ్షింపై చేసేవారు కారు, 
అని ఆమిర్ బిన్ రబీఅ ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
నఫిల్ నాణజ్ కూర్చచన్న చేయవచుచనుః 

يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخر   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قالت:  عن عائشة 

فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس اْلغرب فيدخل 

ء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشا

من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليال طويال قا ما وليال طويال 

قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قا م ركع وسجد وهو قا م وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد 

 وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلَ ركعتين

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: న్న ఇింట్లా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
జొహ్ర్ షమాజుకు ులిందు న్నలుగ్న రకాతులు చేసి, (ంసిిద్) వెళ్ళు 
షమాజు చేయిించి, ఇింటకి తిరిగ వచిు రిండు రకాతులు చి వేవారు. 
ంగ్రిబ్ షమాజ్ చేయిించి, వచిు (ఇింట్లా) రిండు రకాతులు చేసేవారు. 
ఇషా షమాజ్ చేయిించి, వచిు న్న ఇింట్లా రిండు రకాతులు చి వేవారు. 
రాత్రి వేళ విత్ర్ తో సహా తొమిిి  రకాతుల షమాజ్ చేసేవారు. ఒక్ రాత్రి 
నిలబడి చాల్ల దీరఘింగా షమాజ్ చేసేవారు. ఒక్కొ రాత్రి క్కరొుని చాల్ల 
దీరఘింగా షమాజ్ చేసేవారు. అయితే నిలబడి చేసేట్పుాడు రుకూ, 
సజాులు నిలబడి చేసేవారు. కూరొుని చేసేట్పుాడు రుకూ, సజాులు 
కూరుుేక చేసేవారు. ఉషోదయిం తరువాత (ఫజ్ర్ యొక్ొ ఫర్ి షమాజుకు 
ులిందు) రిండు రకాతులు చేసేవారు. (ులసిాిం).  

صالة الرجل قاعدا نصف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ؆عن عبد هللا بن عورو 

 الصالة

"కూరొుని షమాజ్ చేసేవారికి సగ్ిం (పుణయిం లభిించున్హ)" అని ప్రవక్త 
  .చెప్పారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు ملسو هيلع هللا ىلص
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విశేషాలుుః 
1- షఫిల్ షమాజ్ వాహ్షింో కూరొుని చేయవచుున్హ. అి  ఏ ి శ్ో 
తిరిగ వెళతన్ను పరావల్లదు.  
2- షఫిల్ షమాజ్ కూరొుని చేయుట్ ధరిసంితిం. 
3- కూరొుని షమాజ్ చేయువారికి నిలబడి చేసేవారిో సగ్ిం పుణయిం 
మాత్రమే లభిసుతింి .  

21- జుాణ ఘనత్, దాన్న సాంప్ర దాయ మర్యోద్లు 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

دخل الجنة وفيه أخر  منها
ُ
 الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సూరుయడు ఉదయిించే రోజుోాకెల్లా ంహోషుతమైష 
రోజు జుమా రోజు. అద్ద రోజు ఆదిం అలైహిససల్లిం  జనిిించారు. అద్ద 
రోజు సవరగింో ప్రవేశ్ించారు. అద్ద రోజు సవరగిం న్హిండి 
బహి్ొరిించబడాీరు". (ులసిాిం). 

أ فأحسن الوضوء ثم أتى : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   عن أبي هريرة
 
من توض

ة أيام، ومن وبين الجمعة وزيادة ثالثالجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه 

 مس  الحصا فقد لغا.

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరైతే సులచిత రీతిో వుజూ చేసుకొని జుమా 
షమాజు క్కసిం వచిు నిశ్బుింగా, శ్రదధతో ఖుతా (ప్రసింగ్ిం) విింటారో, ఈ 
జుమా న్హించి ంరో జుమా వరకు, ఇింకా మూడు రోజులు ఎకుొవ 
వారు క్షమిించబడుతారు. రాళ్ళు ులటటమ (ల్లక్ వాటతో ఆడి)షవాడు 
వయరా పని చేసిషవాడగ్నన్హ. (వయరా పని అషగా జుమా పుణయిం 
క్కోాయాడు అని). (ులసిాిం). 
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الصلوات الخمس والجمعة إلَ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

 [مسلم] .ما بينهن إذا اجتنبت الكبا رالجمعة ورمضان إلَ رمضان مكفرات 

"ఐదు వేళో చేసే షమాజులు, ఒక్ జుమా న్హించి ంరో జుమా వరకు, 
రంజాన్హ ంరో రంజాన్హ వరకు ఆ ంధయో జరిగష ప్పప్పలకు అవి 
విమోచషకారకులు అవుతాయి. అయితే పెదు ప్పప్పల న్హిండి దూరింగా 
ఉిండుట్ తపానిసరి." అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, అబూహురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

فيها ساعة ال يوافقها ضكر يوم الجوعة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  بي هريرة أعن 

لها
 
 أعطاه إياه، وأشار بيده يقل

 
  .عبد مسلم وهو قا م يصلي يسأل هللا شيئا إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జుమా వి్యిం ప్రస్థతవిసూత ఇల్ల చెప్పారని, అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఆ రోజు ఓ ప్రతేయక్ (శుభ) ఘడియ 
ఉింి . ఆ ఘడియో ఎవరైన్న ులసిాిం భకుతడు షమాజు సిాతిో అల్లాహ్ 
న్హ ఏదైన్న వేడుకుింటే అల్లాహ్ అతని క్కరొన్హ తపాకుిండా తీరుస్థతడు". 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ సింగ్తి చెబ్నతూ "ఆ ఘడియ అతి సవలాింగా ఉింి " అని 
చేతోత సైగ్ చేశారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
విశేషాలుుః 
1- వారపు ఏడు రోజుోా జుమా రోజు ఉతతంమైష రోజు.  
2- జుమా షమాజు ఘషత. అి  ప్పప్పల క్షమాపణకు ఒక్ కారణిం.  
3- అిందుో ఒక్ ఘడియ ఉింి . అిందుో ఏ ులసిాిం భకుతడైతే అల్లాహ్ 
తో దుఆ చేస్థతడో అతని దుఆ అింగీక్రిింపబడున్హ. 

22- జుాణ నాణజుకు త్వరగా హాజరవటంలోన్న 
ఘనత్ - దాన్ని కోలోపవటం గురంచి హెచ్చరక 

ْوا َِِل  ِذْاِر ] اْسع  ِة ف  ِة ِمْن يْوِم اْْلُُمع  يو  ا ُنوِدي  لِيصَّ ُنوا ِِذ  ام  ِذين  ء  ا أ َيه ا الَّ   اهللِي 
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ْعي ُمون   ُكْم ِِْن ُانُْتْم ت  ْْيٌ لَّ لُِكْم خ  وا اْلب ْهع  ذ  َُ ذ   9:الجمعة [و 
ఓ విశ్వాసుల్లారా! శుక్రవారం న్నడు నమాజుకుగాను పిలువబడినప్పుడు 
మీరు అల్లాహ్ ధాయనము వైప్పనకు పరుగెతిారండి. మరియు వాయపారం 
వదలిపెట్ిండి. మీరు తెలుసుకునాట్ాయితే ఇదీ మీకు చాల్ల మేలైనది. (62: 
జుమాాః 9). 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا   عن أبي هريرة

قر ب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر ب بقرة، ومن راح  ثم راح فكأنما

في الساعة الثالثة فكأنما قر ب كبشا أقرن،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 

قر ب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر ب بيضة، فإذا خر  ممام 

 .حضرت اْلال كة يستمعون الذكر

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే శుక్రవారిం రోజు జన్నబత్ కు చేసే గ్నసుల్ 
ల్లింట గ్నసుల్ (సింపూరణ స్థుషిం) చేసి ంసిిద్ కు (అిందరిక్ింట్ట 
ంిందు) వెళ్ళతడో, అతనికి ఒక్ ఒింట్ట బల్నదాషిం (ఖురాానీ) చేసిషింత 
పుణయిం లభిించున్హ. రిండవ వేళో వెళ్ళుష వయకితకి ఆవున్హ బల్నదాషిం 
ఇచిుషింత పుణయిం లభిించున్హ. మూడవ వేళో వచిుషతనికి 
కొులిలుగ్ల గొర్రెన్హ బల్నదాషిం చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. న్నలగవ 
గ్డియో వెళ్ళుషతనికి ఒక్ క్కడి అల్లాహ్ మారగులో బల్నదాషిం 
చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. ఐదవ వెళో వెళ్ళువానికి దైవమారగింో 
ఒక్ క్కడి గ్రుడుీన్హ దాషిం చేసిషింత పుణయిం లభిించున్హ. ఆ తరువాత 
ఇమాిం (ప్రసింగించడానికి) వచిుషపుాడు దైవదూతలు కూడా ప్రసింగ్ిం 
విషటానికి హాజరవుతారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 أقوام عن ودعهم الجمعات يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن ابن عور 
 
لينتهين

نَّ من ا
ُ
 .لغافلينأو ليختمن هللا علَ قلوبهم ثم ليكون
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"జుమా షమాజు చేయనివారు తం ఈ అలవాట్లన్హ తయజిించకుింటే, 
అల్లాహ్ వారి హ్ృదయాలన్హ మూసివేస్థతడు. వారు ఆలక్షయపరుోా 
చేరిపోతారు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అతన్హ విషుట్లా ఇబ్ను ఉంర్ 
రజియల్లాహు అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- జుమా షమాజ్ అజాన్ విషు వెింట్ేక తవరపడి ంసిిద్ ోకి చేరాలని 
ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- జుమా షమాజ్ కు తవరగా పోవుట్ో చాల్ల ఘషత ఉింి .  
3- జుమా షమాజ్ వి ల్లవారికి హెచురిించబడిింి . అల్ల చేయుట్ వారి 
హ్ృదయిం మూసి వేయబడటానికి కారణంగ్నన్హ.  

23- జుాణ రోజు యొకక ధర్యమలు, సంసాకర్యలు 

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ عن أبي سعيد الخدري 

 .أضاء له من النور ما بين الجمعتين

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూసఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే జుమా రోజు సూర క్హ్ ఫ్ పఠస్థతరో, వారి 
క్కసిం రిండు జుమాల ంధయ జ్యయతి ప్రకాశ్సూత ఉింట్లింి ". (హాకిిం, 
బైహ్ఖ).   

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجوعة والنبي  عن عبد هللا بن بسر 

 .اجلس فقد آذيت وآنيت: ملسو هيلع هللا ىلصيخطبي فقال النبي 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ బుస్రర  రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు 
అలైహి వసలాిం జుమా రోజు ప్రసింగసుతిండగా ఒక్ వయకిత పింకుతలన్హ 
చీలుుకుింటూ ులిందుకు దూసుకొని వసుతిండగా చూసిష ప్రవక్త ఇల్ల 
ఆజాాపిించారుుః "కూరోు, నీవు ఆలసయింగా వచాువు. చాల్ల బ్బధ 
క్ల్నగించావు". (అబూదావూద్, షస్థయి).  
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نصت قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أبي هريرة 
َ
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أ

 .وممام يخطب فقد لغوت

"జుమా రోజుష ఇమాిం ప్రసింగసుతషుపుాడు, నీవు గ్న్హక్ నీ (ప్రక్ొష 
కూరుుషు) సహ్చరునితో 'నిశ్బుింగా ఉిండు' అని అషు కూడా నీవొక్ 
పనికిమాల్నష కారయులషకు ప్పలాడిష వాడవుతావు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أوس بن أوس 

، قالوا: يا رسول هللا فأكثروا علي  من الصالة فيه، فإن صال تكم معروضة علي 

م علَ ررض أجساد  ملسو هيلع هللا ىلص عَرض صالتنا عليك وقد أِرمت؟ قال: إن هللا حر 
ُ
كيف ت

 .رنبياء

ఔస్ బిన్ ఔస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "మీకుషు ఈ రోజుోా అనిుటక్న్ను ంహోతతరమైష రోజు 
జుమారోజు. ఆ రోజు మీరు న్నపై దరూద్ అధిక్ింగా పింపిండి. మీ 
దరూద్ న్న వరకు చేరుతుింి ". అన్హచరులడిగారుుః ప్రవకాత! మీ వరకు 
దరూద్ ఎల్ల చేరుతుింి ? మీరు చనిపోయి ంటటమో క్ల్నసిపోతారు 
క్దా?. దానికి సమాధాషింగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "అల్లాహ్ 
భూమిపై ప్రవక్తల ద్దహాలన్హ నిషిదధపరిచాడు". (అింటే వారి ద్దహాలన్హ 
భూమి ష్టమపరచదు). (అబూదావూద్, ఇబ్ను మాజ).   
విశేషాలుుః 

1- జుమా షమాజుకు శీఘ్రులగా వెళ్ళుట్ అభిల్ణీయిం.  
2- జుమా ప్రసింగ్ సంయింో నిశ్బుింగా ఉిండుట్ తపానిసరి. 
3- జుమా రోజుష సూర క్హ్ ఫ్ పఠించుట్.  
4- జుమా రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ అధిక్ింగా చదవాల్న.  
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24- ప్ండుగ నాణజు ఆదేశాంలు 

أخرجه ] ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قال:  عن أنس 

 يأكلهن وترا. . وفي رواية:[البخاري 

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ 
(రంజాన్హ పిండుగ్) రోజుష ఖరూిర పిండుా తిని (పిండుగ్ షమాజ్ 
చేయుట్కు ఈదాగహ్) వెళ్ళువారు. (బ్నఖారి). ంరో ఉల్లాఖషింో బేసి 
సింఖయో తిేకవారని ఉింి . 

 يطعم وال يطعم حتى الفطر يوم يخر  ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول  كان: قال بريدة عن
ي حتى رضحَ يوم

 
 ترمذي[ال أخرجه]  .يصل

బ్నరైద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ 
రోజు అల్లాహారిం తీసుక్కకుిండా (ఈదాగహ్) వెళ్ళువారు కాదు. ఈదుల్ 
అజాు (బక్రీద్ పిండుగ్) రోజుష మాత్రిం పిండుగ్ షమాజ్ చేసుకొని వచేు 
వరకు ఏమీ తిేకవారు కాదు. (తిరిిజి).   

ون العيدين قبل  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا قال:  عن ابن عور 
 
و أبو بكر وعمر يصل

 .الخطبة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص, అబూ బక్రర  ంరియు ఉంర్ రజియల్లాహుఅన్హుమాలు రిండు 
పిండుగ్ల షమాజులు ఖుతాా (ప్రసింగానికి) ులింద్ద చి వేవారు అని 
ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హుమా తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి).   

يت مع رسول هللا قال:  عن جابر بن سورة 
 
تين  ملسو هيلع هللا ىلصصل ة وال مر  العيدين غير مر 

 .بال أذان وال إقامة

ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో పిండుగ్ షమాజులు ఒక్టకి రిండు స్థరాక్ింటే ఎకుొవ 
చి వాన్హ. అిందుో అజాన్ ంరియు ఇఖాంత్ ఏదీ ఉిండేి  కాదు అని 
జాబిర్ బిన్ సులర రజియల్లాహు అన్హు  తెల్నప్పరు. (ులసిాిం).    
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يخر  يوم الفطر ورضحَ إلَ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي قال:  عن أبي سعيد الخدري 

ل ش يء يبدأ به الصالة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس  ى والناس اْلصلَ، وأو 

رهم
 
  .علَ صفوفهم ى فيعظهم ويذك

అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఈదుల్ ఫిత్రర  ంరియు 
ఈదుల్ అజాు రోజుోా ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఈదాగహ్ వెళ్ళు, 
ులిందుగా షమాజ్ చేయిించేవారు. ఆ తరువాత బ్బరులు తీరి తం తం 
స్థాన్నోా కూరొుని ఉషు ప్రజల ులిందు నిలబడి వారికి ధరిబోధ, 
జాాన్నపద్దశాలు చేసేవారు. (బ్నఖారి).   

ِ قبلهما وال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن ابن عباس 
َ يوم العيد ركعتين، لم يصل 

 
صل

 .بعدهما

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పిండుగ్ రోజు రిండే రిండు రకాతులు చి వారు. దానికి 
ులిందూ, వెషక్ ఏ షమాజు చదవల్లదని ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా  చెప్పారు. (బ్నఖారి).  

ر في الفطر ورضحَ في رولَ سبع  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عائشة  كان يكب 

 .تكبيرات وفي الثانية خمسا

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్, 
ఈదుల్ అజాు షమాజులోని మొదట రకాతుో ఏడు తకీారుా, రిండవ 
రకాతుో ఐదు తకీారుా చెప్పావారు. (అబూదావూద్).   

ق ]يقرأ في رضحَ والفطر بى  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللاقال:  عن أبي واقد الليثي 

اْلُقْرآِن اُمْ ِجهدِ  ُر ]و   [و  م  قَّ اْلق  اْنش  ُة و  اع  ض ِت السَّ  [اْقَت  

ప్రవక్త ఈదుల్ అజాు ంరియు ఈదుల్ ఫిత్రర  షమాజుోా సూర 'ఖాఫ్ 
వల్ ఖుర్ఆనిల్ ంజీద్' ంరియు సూర 'ఇఖతరబతిస్థసఅతు వన్ ్ఖఖల్ 
ఖంర్' ప్పరాయణిం చేసేవారు. (ులసిాిం).  
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ప్ండుగ రోజు ఖుత్బ (ప్ర సంగం): 

ي في رضحَ والفطر ثم يخطب بعد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 
 
كان يصل

 الصالة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈదుల్ ఫిత్ర్ ంరియు ఈదుల్ అజాులో ులిందు షమాజ్ 
చేయిించి, తరావత ప్రసింగించేవారు అని ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు.  

 إذا كان يوم عيد خالف الطريق ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي قال:  عن جابر 

పిండుగా రోజుష దారి ంరేువారు అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరు. (అషగా వచిు దారి వేరు, వెళ్ళు దారి వేరు). (ఇవి రిండూ 
బ్నఖారిో ఉషువి). 

ىىىىىرجهن فىىىىىي الفطىىىىىر ورضىىىىىحَ:  ملسو هيلع هللا ىلصأمرنىىىىىا رسىىىىىول هللا قالنننننت:  عطينننننة  عنننننن أم
ْ
خ

ُ
أن ن

ف فيعتىىزلن الصىىالة ويشىىهدن الخيىىر  ف وذوات الخىىدور، فأمىىا الحىىي  العواتىىق والحىىي 

بسىىىها 
ْ
ل
ُ
ودعىىوة اْلسىىىلمين، قالىىىت: يىىىا رسىىىول هللا إحىىىدانا ال يكىىىون لهىىىا جلبىىىاب؟ قىىىال: ت

 .أختها من جلبابها

ఉమెి అతియ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః రిండు పిండుగ్ 
సిందరాాోానూ యువతులు, బహిష్యటమ స్త్రీలు, పరదా పహిళల్ను (మాతో 
ప్పట్ల ఈదాగహ్ కు) తీసుకు వెళువలసిషి గా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను 
ఆద్దశ్ించారు. బహిష్యటమ స్త్రీలు మాత్రిం షమాజు చేసే చోట్ల న్హించి కొించెిం 
దూరింగా ఉిండాలని. అయితే ధరిబోధ (ప్రసింగ్ిం) విన్హట్కు ంరియు 
షమాజీలతో దుఆ (వేడుక్కలు)ో ప్పల్కగన్నలని ఆద్దశ్ించారు. ప్రవకాత ملسو هيلع هللا ىلص! 
మాో ఎవరి దగ్గరయిన్న దుపాట (బ్నరఖ) ల్లక్పోతే (ఆమె ఈదాగహ్ 
ఎల్ల వెళ్ళతింి )?అని (ఉమెి అతియ) ప్రశ్ుించిింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆమె 
సేుహితురాలు తష దగ్గరుషు దుపాట్ాో ఒక్ట ఆమెకు ఇవావల్న" అన్నురు.   
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  
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విశేషాలుుః 
1- ఈదుల్ ఫిత్రర  షమాజుకు వెళ్ళా ులిందు ఖరూిరపు పిండుా తిన్హట్ ధరి 
స్థింప్రదాయిం. 
2- ఈదుల్ అజాు రోజు పిండుగ్ షమాజు చేసుకుేక వరకు ఏమీ 
తిషక్పోవడిం ధరిస్థింప్రదాయిం. 
3- పిండుగా షమాజుోా అజాన్, ఇఖాంత్ లు ల్లవు.  
4- పిండుగ్ షమాజు చేయుట్ ఇస్థాిం ధరాిోా ఒక్ట. 
5- అవి రిండే రకాతులు. మొదట రకాతుో ఏడు తకీారుా. రిండవ 
రకాతుో ఐదు తకీారుా.  
6- రిండు రకాతు ాో సూర ఖాఫ్ ంరియు సూర ఖంర్ ప్పరాయణిం 
చేయుట్ ధరిిం.  
7- పిండుగ్ రోజు ప్రసింగ్ిం షమాజ్ తరువాత జరగాల్న.  
8- పిండుగ్ షమాజు క్కసిం ఒక్దారి న్హిండి వెళ్ళు, ంరో దారిష తరిగ 
రావట్ిం ధరిిం. 
9- స్త్రీలు సయితిం పరుతో పిండుగ్ షమాజు కొరకు వెళ్ళుట్ ధరిిం.  

25- జిల్ హిజి తొలి ద్శ ఘనత్ - దాన్న ఆదేశాంలు 

 ما من أياٍم العمل الصالح فيها أحب إلَ: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 

وال الجهاد في سبيل هللا؟ هللا من هذه ريام. يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول هللا 

 رجل خر  بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بش يٍء 
 
 قال: والالجهاد في سبيل هللا، إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా  
ఉల్లాఖించారుుః "జిల్ హిజి మొదట పి  రోజుోా చేసే సతాొరాయలు ఇతర 
రోజుోా చేసే వాటక్న్ను అల్లాహ్ కు చాల్ల ప్రీతిగ్లవి". అల్లాహ్ 
మారగింో పోరాడుట్ కూడా అింత ప్రీతిగ్లి  కాదా? అని అన్హచరులు 
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ప్రశ్ుించగా "అల్లాహ్ మారగింో పోరాడుట్ కూడా అింత ప్రీతిగ్లి  
కాదు. కాని ఏ వయకిత తష ధష, ఆతితో ప్పట్ల అిందుో ప్పల్కగని, తిరిగ 
రాకుిండా ఉిండిపోయాడో (అతని ఈ ఆచరణ ంరీ ప్రీతిగ్లి )" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సమాధాషమిచాురు.  

ي فال : ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال  عن أم سلوة  إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضح 

 .فليمسك عن شعوره وأظفاره وفي رواية: .يمس  من شعره وبشره شيئا

ఉమెి సల్లి రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖషింో ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "జిల్ హిజి నెల వింక్ క్షపడి మొదట దశ్ ప్రారింభిం 
అయితే మీో ఎవరైన్న ఖురాానీ ఇవవదలుచుకుింటే అతన్హ తష 
శ్రీరింోని వెింట్రుక్లు, గోళ్ళు తీయకూడదు". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- జిల్ హిజి మొదట దశ్ ఘషత గ్లి .  
2- అిందుో సతాొరాయలు అధిక్ింగా చేయుట్ అభిల్ణీయ.  
3- ఖురాానీ ఇవవదలుచుకుషు వయకిత జిల్ హిజి నెల వింక్ చూశాక్ 
మొదట దశ్ గ్డిసే వరకు తష గోళ్ళు, వెింట్రుక్లు తీయకూడదు.  

26- ఖుర్యబనీ 

ى ِمنُْكمْ ] ن اُلُه التَّْقو  ْن يَّ
كِ ل  ا و  اُؤل  ال  ِدم  ا و  ن ال  اهللَّ  ُُلُوُمح  ْن ي   81اُلج: [ل 

వాట మాింసమూ ల్లదా వాట రక్తమూ అల్లాహ్ కు చేరదు. కాని మీ 
భయభకుతలు ఆయషకు చేరుతాయి. (22: హ్జ్: 37).  

َ رسول هللا قال:  عن أنس  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده  ملسو هيلع هللا ىلصضح 

ر ووضع رجله علَ صفاحهما  .وسمى وكب 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కొులిలుగ్ల, గోదుం రింగ్నగ్ల రిండు గొర్రెల ఖురాానీ 
ఇచాురు. వాట మెడ క్రింద కాలు పెటటమ "బిసిిల్లాహి అల్లాహు అక్ార్" అని 
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పల్నకి సవయింగా తష చేతితో జిబహ్ చేశారు అని అషస్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

ى قبنل الصننًلة فقننال رسنول هللا  عنن ابنني بنردة  فقننال:  .تلىىك شىىاة لحىىم: ملسو هيلع هللا ىلصأنننه ّننقع

ِ بهىا وال تصىلح ألحىد غيىرك،يا رسول هللاي إن عندي جذعة من اْلعنز؟ فقنال: 
ثنم  ضىح 

َ قبىىل الصىىالة فإن: ملسو هيلع هللا ىلصقنال  مىىا ذبىىح لنفسىىه ومىىن ذبىىح بعىىد الصىىالة فقىىد تىىم  مىىن ضىىح 

 .نسكه وأصاب سنة اْلسلمين

అబూ బ్నరు రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: తన్హ (ఈదుల్ అజాు రోజు) 
షమాజుకు ులింద్ద ఖురాానీ చేశారు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص (కు ఈ 
వి్యిం తెల్నసి) "ఇి  స్థధరణ మేక్ మాింసిం". (అషగా షమాజుకు 
ులిందు చేసిషిందుష నీ ఖురాానీ కాల్లదు). 'ప్రవకాత! ملسو هيلع هللا ىلص న్న వదు జజఅ 
(ఆరు మాసులలు నిిండిష మేక్ పిలా) మాత్రమే ఉింి  అని 
అతషడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "దాని ఖురాానీ ఇవువ. 
కాని ఆ ఈడుగ్ల మేక్ నీకు తపా ంరవవరికీ సంితిం కాదు". ఇింకా 
ఇల్ల చెప్పారుుః "ఎవరయితే (ఈదుల్ అజాు) షమాజుకు ులిందు 
ఖురాానీ చేస్థతరో, అి  తష కొరకు జిబహ్ చేసుకుషుట్లా. ఎవరయితే 
షమాజు తరావత చేస్థతరో వారి ఖురాానీ పూరిత అయిషట్లా. వారు 
ులసిాింల సుషుతున్హ ప్పటించిషవారవుతారు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).    

 أن تعُسر عليكم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن جابر 
 
ة إال

 
 مسن

 
التذبحوا إال

انفتذ
 
 .بحوا جذعة من الض

"పళ్ళా వచిు ఉషు (ఒక్ సింవతసరిం ఈడుగ్ల) జింతువుేక జిబహ్ 
చేయిండి. అి  దొరుకుట్ అతిక్్టమమైషపుాడే ఆరు మాస్థలు నిిండిష 
గొర్రె పిలాన్హ జిబహ్ చేయిండి". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ఖురాానీ చేయుట్ ధరిిం. 
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2- ఖురాానీ ఇచేు వయకిత తాన్హ సవయింగా తష చేతితో జిబహ్ చేయుట్ 
అభిల్ణీయిం.  
3- షమాజ్ తరావత ఖురాానీ జింతువున్హ జిబహ్ చేయాల్న. ులిందు 
చేయరాదు.  

27- సూరో చ్ంద్ర  గర హం ముల నాణజు 
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ش
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అబూ బక్రా రజియల్లహాు అన్హు ఉల్లఖాషిం ప్రకారిం: మేుల ప్రవక్త 
సలలా్లహాు అలైహి వసలాిం సంక్షింో ఉిండగా సూరయగ్రహ్ణిం అయియింి . 
అపుాడు ప్రవక్త సలలా్లహాు అలైహి వసలాిం తం దుపాటని ఈడుుకుింటూ 
ంసిది్ ోకి ప్రవేశ్ించారు. మేుల కూడా ప్రవేశ్ించాుల. అపుాడు రిండు 
రకాతుల షమాజ్ చేయిించారు. ఆ సంయానికి సూరుయడు గ్రహ్ణిం 
విడిచాడు. ఆ తరువాత (ప్రవక్త సలలా్లహాు అలైహి వసలాిం ప్రసింగసూత 
ఇల్ల) చెప్పారుుః "ఏ ఒక్రి చావు కారణింగా సూరయ చింద్ర గ్రహ్ణాలు 
సింభవిించవు. మీరొక్ వేళ సూరయచింద్ర గ్రహ్ణాలు చూసేత అి  విడే 
వరకు షమాజ్ చదవిండి. అల్లాహ్ న్హ వేడుక్కిండి". (బ్నఖారి 1040).   
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ఆయిషా రజియల్లహాు అన్ను ఇల్ల తెల్నప్పరుుః ప్రవక్త సలలా్లాహు అలైహి 
వసలాిం కాలింో సూరయ గ్రహ్ణిం సింభవిసేత ఆయష సలలా్లహాు అలైహి 
వసలాిం ప్రజలకు షమాజ్ చేయిించారు. షమాజుో చాల్ల దీరఘింగా 
ఖయాిం చేస్థరు (నిలబడారీు). రకూ కూడా సుదీరఘింగా చేస్థరు. ంళ్ళు 
ఎకుొవ సేపు ఖయాిం చేశారు. అయితే మొదటస్థరి క్న్ను ఈ స్థరి 
కొించెిం తకుొవ సేపు ఖయాిం చేశారు. అల్లగే తిరిగ రుకూ చేశారు. 
అయితే మొదట రకూ క్న్ను కొించెిం తకుొవ సేపు చేశారు. ఆ తరువాత 
సుదీరఘింగా సజాు చేశారు. ఆద్ద విధింగా ఆయష రిండవ రకాతుో కూడా 
చేశారు. (ఇల్ల షమాజ్ పూరిత చేసి) ప్రజల వైపు తిరిగారు. ఆ సంయానికి 
సూరుయడు గ్రహ్ణిం పూరితగా వీడాడు. ఆ తరువాత ఖుతాా ఇచాురు. 
అిందుో ఆయష అల్లహా్ స్తతత్రిం తరువాత ఇల్ల అన్నురుుః 
"సూరయచింద్రులు, రిండూ అల్లాహ్ (ఔషుతాయనికి) నిదరశన్నలు. ఎవరో 
చనిపోవడిం వలాన్న, ల్లక్ పుట్టమడిం వలాన్న సూరయచింద్ర గ్రహ్ణాలు 
సింభవిించవు. సూరయగ్రహ్ణిం గాని, చింద్ర గ్రహ్ణిం గాని సింభవిసేత 
మీరు అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాించిండి. అల్లాహ్ ంహిం, ఔషుతాయలన్హ 
కీరితించిండి. షమాజు చదవిండి. దాషధరాిలు చేయిండి". ులహ్ంిద్ 
అన్హచరుల్లారా! అల్లాహ్ స్థక్షిగా! అల్లాహ్ దాసుడు ల్లక్ దాసి ఎవరైన్న 
వయభిచారానికి ప్పలాడట్ిం జరిగతే, వారి సిగ్నగమాల్నష పని పట్ా 
అిందరిక్న్ను ఎకుొవ పౌరు్ిం అల్లాహ్ కే వసుతింి . ులహ్ంిద్ 
అన్హచరుల్లారా! అల్లాహ్ స్థక్షిగా చెబ్నతున్నున్హ. ేకన్హ ఎరిగష వి్యాలు 
మీరు గ్షక్ ఎరిగ ఉింటే మీరు తపాకుిండా తకుొవగా షవువతారు. 
ఎకుొవగా ఏడుస్థతరు". (బ్నఖారి 1044, ులసిాిం 901).  
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అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం 
కాలింో ఒక్స్థరి సూరయగ్రహ్ణిం పటటమతే "అససల్లతు జామిఅ" అని 
ప్రజలన్హ పిలవడిం జరిగింి . (బ్నఖారి 1045, ులసిాిం 2942).  
విశేషాలుుః 
1- సూరయచింద్ర గ్రహ్ణాలు సింభవిసేత "అససల్లతు జామిఅ" అని పిలుపు 
ఇవావల్న.  
2- అిందరూ క్లసి, జమాఅతుతో దీరఘమైష షమాజ్ చేయాల్న. 
3- ప్రతి రకాతుో రిండు ఖయాింలు ంరియు రిండు రుకూలు 
చేయాల్న. 
4- షమాజ్ తరువాత ఇమాిం ప్రసింగించాల్న, బోధచేయాల్న. 
5- సతాొరాయలు చేయంని ప్రజలన్హ ప్రోతసహిించాల్న. 
6- దుషాొరాయల న్హిండి దూరులిండడని హెచురిించాల్న 
7- అల్లాహ్ యొక్ొ జిక్రర , సిరణలు అధిక్ింగా చేయంన్నల్న. 
8- దాషధరాిలు అధిక్ింగా చేయిండని చెప్పాల్న. 
9- షవువల్లట్, విన్నదింో కాకుిండా పరోక్ చిింతో సంయిం 
గ్డప్పల్న. 
10- అధిక్ింగా ప్పప్పల ంనిుింపుక క్షమాభిక్ష క్కరాల్న (ఇసితగాిర్ 
చేయాల్న). 

28- ఇస్జి సాా (వరష ం కోులట) 

జుాణ ఖుతాబలో ఇస్జి సాాుః 
 أن رجًل دخل يوم الجوعة من باب كان وجاو اْلنبر ورسول  عن أنس بن مالك 
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قائم يخطبي فاستقبل رسوَل هللا قائوا فقال: يا رسول هللا هلكت اْلواش ي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

اللهم يديه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فرفع رسول هللا وانقطعت السبل فادع هللا ُوغيثنا 

اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وال وهللا ما نرى في السماء من 

سحاب وال قَزعة وال شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار فطلعت من ورا ه 

طت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: وهللا ما رأين ا سحابة مثل الترس، فلما توس 

 ملسو هيلع هللا ىلصالشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة اْلقبلة ورسول هللا 

قا م يخطب فاستقبله قا ما فقال: يا رسول هللا هلكت رموال والنقطعت 

يديه ثم قال: اللهم حوالينا  ملسو هيلع هللا ىلصالسبل فادع هللا يمسكها، قال: فرفع رسول هللا 

اب ورودية ومنابت الشجر، وال علينا، اللهم علَ خكام والجبال وخجام والظر 

  قال: فانقطعت وخرجنا نمش ي في الشمس

అషస్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల ఉల్లాఖించారుుః ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
నిలబడి ఖుతాా ఇసుతిండగా ఒక్ వయకిత జుమా రోజు మెింబర్ కు ఎదురుగా 
ఉషు దావరిం తో ప్రవేశ్ించాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అభిులఖాష నిలబడి, ఓ ప్రవకాత! 
(క్రువు కారణింగా) పశువులు న్నశ్షంయాయయి. రహ్దారులు 
చెడిపోయి (ప్రయణాలు క్్టమంయాయయి). మీరు అల్లాహ్ తో వరాిం 
కురిపిించంని దుఆ చేయిండి అని విషువిించుకున్నుడు. అపుాడు ప్రవక్త 
 ,తం రిండు చేతులు ఎతిత "ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం కురిాించు ملسو هيلع هللا ىلص
ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం కురిాించు, ఓ అల్లాహ్! నీవు మాకు వరాిం 
కురిాించు" అని దుఆ చేశారు. (ఆ తరువాత జరిగష వి్యానిు) అషస్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్లతెల్నప్పరుుః అల్లాహ్ స్థక్షిగా! ఆ సంయానిక్ 
ఆకాశ్ింో ంచుుకు ఒక్ ంబ్నా తుషక్ కాషరాల్లదు. మాకు ‘సలఅ’ 
కొిండకు ంధయోని అనిు ఇళ్తు సా్టమింగా  క్షబడుచున్నుయి. ఆ 
ంరుక్షణమే (సలఅ కొిండ) వెన్హక్ న్హించి డాలు ల్లింట మేఘమాల్నక్లు 
క్ులికురావడిం మొదలయి, ఆకాశానికి ంధయోకొచిు. ంళ్ళు 
ఆకాశాంింతటా వాయపిించి వరాిం కురువస్థగింి . అల్లాహ్ స్థక్షిగా! ఆరు 
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రోజుల వరకు మేుల సూరుయడిు చూడేక ల్లదు. తరువాత జుమాో అద్ద 
వయకిత, అద్ద దావరిం న్హించి ప్రవేశ్ించాడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ప్రసింగసుతన్నురు. ఆయషకు ఎదురుగా నిలబడి ఓ ప్రవకాత! (అధిక్ వరాిం 
కారణింగా) పశువులు న్నశ్షంయాయయి. రహ్దారులు తెగ 
(ప్రయాణాలు ఆగపోతుషువి). వరాులన్హ ఆప్పలని మీరు అల్లాహ్ న్హ 
వేడుక్కిండి అని విషువిించాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం రిండు చేతులు ఎతిత 
"అల్లాహ్! మా చుట్లటమ ప్రక్ొష (వరాిం క్రిాించు). మా మీద వదుు. 
అల్లాహ్! పీఠభూులల మీద, పరవతాల మీద, అడవుోా, గ్నట్టమల మీద, 
ోయోా, చెటూాచేంలు పెరిగే ప్రాింతులో కురిాించు" అని దుఆ 
చేశారు. అషస్ ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరుుః అపుాడు వరాిం ఆగపోయిింి  మేుల 
ఎిండో షడుచుకుింటూ వెళ్ళుుల. (బ్నఖారి, ులసిాిం).      
విశేషాలుుః 
1- ఈ హ్దీసుో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంహ్తాయో ాన్హించి ఒక్దాని ప్రస్థావష ఉింి . 
2- జుమాో వరాిం కొరకు దుఆ చేయుట్ ధరిసంితిం. 
3- ప్రజలకు వరాిం వలష ష్టమిం ఏరాడిషపుాడు, వరాిం కురువకూడదని 
అల్లాహ్ తో దుఆ చేయవచుున్హ. 

29- ఇస్జి సాా నాణజ్ 

ل  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي قال:  عبد هللا بن زيد  عن ه للقبلة يدعو وحو  يستسقي فتوج 

 رداءه ثم صلَ ركعتين، جهر فيهما بالقراءة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వరాిం క్కసిం అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాించిషపుాడ ేకన్హ చూశాన్హ, 
ఆయష ఖబ్బా వైపు ులఖిం చేసి, ప్రారిాసూత తం దుపాటని తిరిగేసి 
క్పుాకున్నురు. ంళ్ళు రిండు రకాతుల షమాజు చేశారు. అిందుో 
శ్బుింతో ఖుర్ఆన్ పఠించారు అని అబ్నుల్లాహ్ బిన్ జైద్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
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قحىىىىوط اْلطىىىر، فىىىأمر بمنبىىىىٍر  ملسو هيلع هللا ىلصشىىىكا النىىىىاس إلىىىَ رسىىىول هللا قالنننت:  عنننن عائشنننة 

َ ووعد الناَس يوما يخرجون فيه، قالى
 
ت عائشىة: فخىر  رسىول فوِضع له في اْلصل

ىىر  ، ثىىم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا حىىين بىىدا حاجىىب الشىىمس، فقعىىد علىىَ اْلنبىىر فكب  وجىىل  وحمىىد هللا عز 

اِن زماِنه عنكم، وقد أمركم  قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار اْلطر عن إبَّ

هللا عىىىىىىز وجىىىىىىل أن تىىىىىىدعوه ووعىىىىىىدكم أن يسىىىىىىتجيب لكىىىىىىم، ثىىىىىىم قىىىىىىال: الحمىىىىىىد   رب 

 هللا يفعىل مىا يريىد، اللهىم  أنىت  العاْلين الرحمن الرحيم ملك
 
يىوم الىدين، ال إلىه إال

 أنىىىت الغنىىىي ونحىىىن الفقىىىراء، أنىىىزل علينىىىا الغيىىىث واجعىىىل مىىىا أنزلىىىت لنىىىا 
 
هللا آلإلىىىه إال

ل  قوة وبالغا إلَ حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطىه، ثىم حىو 

ل ى رداءه وهو رافع يد يىه، ثىم أقبىل علىَ النىاس ونىزل إلَ الناس ظهره، وقلب ى أو حو 

فصىلَ ركعتىين، فأنشىىأ هللا سىحابة فرعىىدت وبرقىت ثىىم أمطىرت بىىإذن هللا، فلىم يىىأت 

حتىىى بىىدت  ملسو هيلع هللا ىلصمسىىجده حتىىى سىىالت السىىيول، فلمىىا رأى سىىرعتهم إلىىَ الكىىن ضىىحك 

 .نواجذه فقال: أشهد أن هللا علَ كل ش يء قدير وأني عبد هللا ورسوله

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: వరాిం ల్లక్ క్రువు సింభవిించిిందని 
ప్రజలు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో ఫిరాయదు చేశారు. మెింబర్ ఈదాగహ్ ో 
పెట్టమవలసిషి గా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించి, దానికి ఒక్ ి షిం నిరణయిించి, 
ప్రజలన్హ ఆ రోజుష అక్ొడికి వెళువలసిషి గా ఆజాాపిించారు. ఆయి్ 
రజియల్లాహు అన్ను ఇింకా ఇల్ల చెప్పారుుః సూరుయడు ఉదయిించే 
సిందరాింో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బయలుద్దరారు. మెింబర్ పై క్కరొుని, అల్లాహ్ 
ఔషుతాయనిు కీరితసూత, స్తతత్రుల పలుకుతూ ఇల్ల అన్నురుుః  "ద్దశ్ింో 
క్రువు వచిుిందని, ఈ వరా కాలింో వరాిం కురువడిం ల్లదని మీరు 
ఫిరాయదు చేశారు. నిశ్ుయింగా మీరు వేడుక్కవాలని అల్లాహ్ 
ఆద్దశ్ించాడు, ఆయష మీ వేడుక్లన్హ అింగీక్రిస్థతషని వాగాుషిం 
చేశాడు". ంళ్ళు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "అల్ హ్ిందుల్నల్లాహి రబిాల్ 
ఆలమీన్, అర్రహాినిర్రహిం, మాల్నకి యౌమిదీున్, ల్లఇల్లహ్ ఇలాల్లాహు 
యఫ్అలు మా యురీద్. అల్లాహుంి అింతల్లాహు ల్ల ఇల్లహ్ ఇల్లా 
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అింత, అింతల్ గ్నియుయ వ షహ్ న్హల్ ఫుఖరా, అన్ జిల్ అలైషల్ గైస 
వజ్అల్ మా అన్ జల్ త లన్న ఖువవతఁ వబల్లగ్న్ ఇల్ల హన్". 
(భావిం: సరవ స్తతత్రులలు కేవలిం అల్లాహ్ కే చెిందున్హ. అతడే సరవ 
ోక్ులలకు పో్కుడు, క్రుణిించువాడు, ప్రేమిించువాడు, తీరుా 
ి షులషకు అధికారి. అల్లాహ్ తపా వేరే ఆరాధ్యయడు ల్లడు. తన్హ క్కరిషి  
చేయువాడు. ఓ అల్లాహ్ నీవే ఆరాధయిం దైవిం, నీవు తపా వేరే ఆరాధ్యయడు 
ల్లడు. నీవు అక్ొర ల్లనివాడవు. మేుల అక్ొరగ్లవారుల. మాకు వరాిం 
కురిాించు. నీవు కురిాించు వరాిం దావరా మాకు బహుకాలుల వరకు 
బలులన్హ, మేలున్హ క్లుగ్ జేయుుల). తరావత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص రిండు 
చేతులు పైకి ఎతాతరు. చింక్ల తెలుపు క్షబడిషింత ఎతుతో ఎతాతరు. 
తరావత ప్రజల వైపు తష వీపున్హ జేసి దుపాటని తిరిగేశారు. అపుాడు 
కూడా చేతులు ఎతాతరు. ంళ్ళు ప్రజల వైపు ులఖిం చేసి మెింబరు న్హిండి 
ి గ, రిండు రకాతుల షమాజు చేశారు. అపుాడే అల్లాహ్ ఓ ంబ్నాన్హ 
పింప్పడు. అి  ఉరిమిింి . మెరిసిింి . అల్లాహ్ దయతో కురిసిింి  
కూడా. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంసిిద్ కు చేరుక్కక్ ంింద్ద కాలవోా, గ్నింట్ోా వరాిం 
నీళ్ళు ప్పరాయి, ప్రవక్త అన్హచరులు తం ఇిండాకు పరుగెతుతకుింటూ 
పోవడిం చూసి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షవావరు. పక్ొ పళ్ళు కూడా క్షబడాీయి. 
అపుాడన్నురుుః "అల్లాహ్ సరవ శ్కుతడు, ేకన్హ అల్లాహ్ దాసుషుని ఆయష 
ప్రవక్తషని స్థక్షయమిసుతన్నున్హ". (అబూదావూద్). 

يوما يستسقي فصلَ بنا ركعتين بال  ملسو هيلع هللا ىلص خر  رسول هللاقال:  عن أبي هريرة 

ل وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب  أذان وال إقامة، ثم خطبنا ودعا هللا وحو 

 .رداءه فجعل ريمن علَ ريسر وريسر علَ ريمن

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ఒక్ రోజు ఇసితస్థఖ 
చేయుట్కు బయటకేళ్ళురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. రిండు రకాతుల షమాజు 
చేయిించారు. అిందుో అజాన్, ఇఖాంత్ ఏదీ ల్లదు. తరువాత 
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ఉపషయసిించారు. రిండు చేతులు ఎతిత ఖబా వైపు ులఖిం చేసి అల్లాహ్ తో 
దుఆ చేశారు. దుపాటని తిరిగేశారు. కుడి వైపున్హషుి  ఎడం వైపుకూ, 
ఎడం వైపున్హషుి  కుడి వైపుకూ. (ఇబ్ను మాజ).  

عا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا عن ابن عباس  ال متواضعا متضر 
 
 خر  متبذ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص విధేయ విషమ్రతతో భయభకుతలతో (ఇసితస్థఖకు) వెళ్ళురు అని 
ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి).   
విశేషాలుుః 
1- ఇసితస్థఖ షమాజు చేయుట్ అభిల్ణీయిం. అిందుో రిండు రకాతుల 
షమాజు . ఒక్ ఖుతాా ఉిండాల్న.  
2- ఇసితస్థఖ తరావత దుపాట త్రిపిా వేయుట్ అభిల్ణీయిం.  
3- ఖుతాా షమాజుకు ులిందయిన్న, తరావతయిన్న ఇవవచుునూ.  
రిండూ విధాన్నలూ యోగ్యమే.  
4- అల్లహా్ భయభీతులతో విధేయ విషమ్రతలతో వెళ్ళుట్ అభిల్ణీయిం. 

30- వర్యష న్నక్త సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

నక్షత్ర ం వలనే ాణకు వరష ం కురస్జంది అనట న్నషిద్ధ ం: 

صالة الصبح با لحديبية  ملسو هيلع هللا ىلصصلَ لنا رسول هللا قال:  عن زيد بن خالد الجنهي 

أقبل علَ الناس فقال: هل  ملسو هيلع هللا ىلصعلَ إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي 

 ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي هللا :تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا

مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 

 .بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب :بالكوكب، وأما من قال

జైద్ బిన్ ఖాల్ని ల్ జుహు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: హుదైబియ ప్రాింతింో 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు ఫజ్ర్ షమాజ్ చేయిించారు. ఆ గ్డిచిష రాత్రి వరాిం 
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కురిసిింి . షమాజ్ అయిష తరువాత ఆయష ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరుల వైపు తిరిగ 
"మీ ప్రభువు ఏంన్నుడో మీకు తెలుస్థ?" అని అడిగారు. అల్లాహ్ కు 
ఆయష ప్రవక్తకే బ్బగా తెలుసు, మాకు తెల్నయదు అని వారన్నురు. 
అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అల్లాహ్ ఇల్ల చెప్పాడని తెల్నప్పరు. "ఈ రోజు 
ఉదయిం న్న దాసుోా కొిందరు విశావసులయిపోయారు. ంరికొిందరు 
అవిశావసులయాయరు. అల్లాహ్ దయ వలా ంషకు వరాిం కురిసిింి  అని 
అషువారు తారాబల్లనిు నిరాక్రిించి, షన్హు విశ్వసిించిష వారయాయరు. 
దీనికి భిషుింగా ఫల్లన్న షక్షత్ర ప్రభావింతో వరాిం కురిసిిందని అషువారు 
షక్షత్ర విశావసులయి, షన్హు తిరసొరిించిష వారయాయరు. (బ్నఖారి, 
ులసిాిం). 
వరష ం కురస్జనప్పుడేమనాలి?:  

با نافعا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا عن عائشة  ِ
 .كان إذا رأى اْلطر قال: اللهم صي 

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వరాిం కురవడిం చూసి, 
"అల్లాహుంి సయియబన్ న్నఫిఅ" (ఓ అల్లాహ్ ల్లభిం చేకూరేు వరాాలు 
కురిపిించు) అని దుఆ చేసేవారు. (బ్నఖారి).   
వరష ం ఎప్పుడు కుులసిుందో అల్లా హ్ కు త్ప్ప ఎవవరీ తెలియదు.  

مفتاح الغيب خمس ال يعلمها إال هللا: : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ؆عن ابن عور 

تعلم نفس ال يعلم أحد ما يكون في غد، وال يعلم أحد ما يكون في ررحام، وال

رض تموت، وما يدري أحد متى يجيء أماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي  

 اْلطر

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అగోచర వి్యాల తాళపు చెవులు ఐదుషువి. అవి 
అల్లాహ్ కు తపా ఎవవరికీ తెల్నయవు. రేపు ఏమి జరగ్న్హషుదో ఎవవరికీ 
తెల్నయదు. గ్రాక్కశ్ింో ఏులషుదేకదీ ఎవవరికీ తెల్నయదు. తాన్హ రేపట 
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రోజుష ఏమి సింప్పి ించబోతుషుదో ఏ ప్రాణీ ఎరుగ్దు. ఏ భూభాగ్ింపై 
తషకు ంృతుయవు రాన్హషుదో, ఏ వయకీత ఎరుగ్డు. వరాిం ఎపుాడు 
కురుసుతిందో ఎవవరికీ తెల్నయదు.  
విశేషాలుుః 
1- ఫల్లష షక్షత్ర ప్రభావింతో ల్లక్ ఫల్లన్న షక్షత్ర ప్రవేశ్ిం మూలింగా 
ంషకు వరాిం కురిసిిందన్హట్ నిషిదధిం. అల్లాహ్ దయ, క్రుణతో 
కురిసిిందన్నల్న.  
2- వరాిం కురిసేి  చూసి "సయియబన్ న్నఫిఅ" అన్హట్ అభిల్ణీయిం.  
3- వరాిం పడుట్ అగోచర వి్యాోా ఒక్ట. అి  ఎపుాడు కురుసుతిం- 
దేక ఖచిుత సంయిం నిరాారింగా అల్లాహ్ కు మాత్రమే తెలుసు.  

31- ఇస్జి ఖార నాణజ్ 

ها كالسورة من  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  قال: عن جابر 
 
منا الاستخارة في رمور كل

 
يعل

القرآن، يقول:إذا هم  أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: 
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జాబిర్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః మాకు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఖుర్ఆన్ 
'సూర' ేకరిాించిషటేా అనిు కారాయలో మేుల 'ఇసితఖార' చేయాలని 
బోధిించేవారు. వారు ఇల్ల చెప్పావారుుః "మీో ఎవరయిన్న ఏదైన్న కారయిం 
చేయదలచిషపుాడు ఫర్ి షమాజున్హ గాక్ (షఫిల్) రిండు రకాతులు చేసి, 
ఇల్ల దుఆ చెయాయల్నుః అల్లాహుంి ఇనీు అసతఖీరుక్ బి ఇల్నిక్ వ అసతఖ్ 
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ి రుక్ బి ఖుద్రతిక్ వ అస్అలుక్ మిన్ ఫజ్ ల్నక్ల్ అజీిం. ఫఇషుక్ 
తఅలుల వల్ల అఅలుల వఅన్ త అల్లాులల్ గ్నయూబ్. అలాహుంి 
ఇన్ కుింత తఅలుల అషు హాజల్ అమ్ర ఖైరున్ లీ ఫీ దీనీ వ ంఆషీ  
వఆఖబతి అమ్రీ -అవ్ ఖాల ఆజిల్న అమ్రీ - వ ఆజిల్నహి ఫఖ్ దుర్ హు లీ 
వయసిసర్ హు లీ, ఫఇన్ కుింత తఅలుల అషు హాజల్ అమ్ర ్ర్రున్ లీ ఫీ 
దీనీ వ ంఆషీ వ ఆఖబతి అమ్రీ - అవ్ ఖాల ఆజిల్న అమ్రీ- వ ఆజిల్నహి 
ఫస్రిఫ్ హు అనీు వస్రిఫ్ నీ అన్హు వఖ్ దుర్ ల్నయల్ ఖైర హైసు కాష సుంి 
రజిినీ బిహ. (భావిం: ఓ అల్లహా్ నీ జాాన్నదయ సహ్కారిం కొరకు 
నిరీక్షిసుతన్నున్హ. నీ ి వయ సహ్కారిం తో న్నకు శ్కితని ప్రస్థి ించు. నీ గొపా 
దయ న్నకు అన్హగ్రహిించవలసిషి గా ేకన్హ నిేకు వేడుకుింట్లన్నున్హ. 
నిశ్ుయింగా నీవే శ్కిత స్థంింతుడవు. ేకన్హ శ్కిత హన్హడన్హ. సరవిం తెల్నసిష 
అమోఘ జాానివి నీవే. ేకనిించుక్ జాానిని, ఓ అల్లహా్ ేకన్హ చేయదలపెటటమష 
ఈ పని, న్న గ్నరిించి, న్న ంతిం గ్నరిించి, న్న చివరి జీవితిం గ్నరిించి, 
ఇహ్పరులలన్హ గ్నరిించి ంించిదై యుింటే నీ దయా క్రుణలతో దానిు 
న్న గ్నరిించి సులువు చేయుుల. ఒక్ వేళ ేకన్హ చేయదలపెటటమష ఈ కారయిం 
న్న గ్నరిించి, న్న చివరి జీవితిం గ్నరిించి, ఇహ్పరాలన్హ గ్నరిించి ంించిి  
కాకుషుచో వెింట్ేక నీ దయా క్రుణలతో ఈ పని న్హిండి షన్హు తపిాించి 
కాప్పడుుల. చెడున్హ దూరపరచి ంించిని ప్రస్థి ించి, ేకన్హ దానితో 
సింతో్పడుట్కు దయ చేయుుల). తష కారయమేమిట్ల దాని ప్పరు "అషు 
హాజల్ అమ్ర" అషు చోట్ చెప్పాల్న. (బ్నఖారిుః 6382). 
విశేషాలుుః 
1- విశావసి ఏదైన్న పని చేసూత దాని ఫల్నతారాుల తెల్నసిరాషపుాడు 
"ఇసితఖార" షమాజ్ చేయుట్ అభిల్ణీయిం.  
2- పని చేసే దృఢ నిశ్ుయానికొచేు ులిందు, ఇి  అనిు కారాయోానూ 
చేయవచుున్హ. 
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32- అనాథల బాధోత్ వహించు ఘనత్ - వారన్న 
ేరర మతో చూసుకొనట అభిలషణీయం 

رْ ] ْقح  ا اْله تِهم  ف ال  ت  أ مَّ  6الضحى: [ف 

అన్నథల పట్ా క్ఠషింగా ప్రవరితించకూడదు. (93: జుహా: 9). 
أ ِسًْيأ] تِهًًم و  ي  هنًا و 

َل  ُحبِِّه ِمْسكِ ام  ع  ُيْطِعُمون  الطَّع   3اإلنسان: [و 

అల్లాహ్ ప్రేంతో ప్పదలకూ, అన్నథలకూ, ఖైదీలకూ అషుిం పెటేటమవారు. 
(76: ద్హ్ర : 8). 

الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن سهل بن سعد 

 وأشار بالسبابة والوسطى وفر   بينهما

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సహ్ల్ బిన్ సఅద్ ఉల్లాఖించారుుః "ేకన్హ 
ంరియు అన్నథ పో్ణ బ్బధయతా వహిించిషతన్హ సవరగింో ఇల్ల 
ఉింటాుల" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం ంధయ వ్రేలుకు చూపుడు వ్రేలుకు ంధయ 
కొించెిం ఎడిం ఉించి చూపిించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

كافل اليتيم ى له أو لغيره ى أنا وهو : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

 وأشار الراوي باسبابة والوسطى.  .كهاتين في الجنة

"అన్నథ సింరక్షకుడు -ఆ అన్నథ అతని దగ్గరి వాడైన్న దూరపు 
వాడైన్న- ంరియు ేకన్హ సవరగింో ఇల్ల ఉింటాుల". ఉల్లాఖషక్రత తష 
చూపుడు వ్రేలు ంధయ వ్రేలు క్ల్నపి చూపిించాడు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- అన్నథుల్ను పరిరక్షిించుట్ చాల ఘషతగ్ల వి్యిం ఇి  
ప్రోతసహిించబడిింి .  
2- అన్నథుల బ్బధయత వహిించుట్ సవరగ ప్రవేశానికి, అిందుో ఉషుత  
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స్థాన్నలకు కారణంవుతుింి . 
3- దగ్గరి వారిో న్హషు అన్నథుల సింరక్షణో కూడా ఇద్ద పుణయిం 
లభిసుతింి .  

33- అనాథల సొముమ తినట న్నషిద్ధ ం 

ه ْصي ْون  ] س  ا و  ًَ ا ْأُاُيون  ِِف ُضُطوِِنِْم ن  ًم  ي  ى ُظْيًًم ِِنَّ ال  اْله ت ام  ْأُاُيون  أ ْمو  ِذين  ي  ِِنَّ الَّ

ِعًْيا  [س 

అన్నథల ఆసితని అన్నయయింగా తిేకవారు వాసతవానికి తం పట్టమలన్హ 
అగుతో నిింపుకుింటారు. వారు తపాకుిండా ంిండే షరకాగుో 
త్రోయబడుతారు. (4: నిస్థ: 10).  

 رسول  يا: قالوا اْلوبقات، السبع اجتنبوا: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن  هريرة أبي عن
؟ وما هللا م التي النفس وقتل والسحر، با ، الشرك: قال هن    هللا حر 

 
 إال

 ناتاْلحص وقذف الزحف، يوم والتولي اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل بالحق،
 .الغافالت اْلؤمنات

అబూహురైర ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: "మింిల్ను సరవ న్నశ్షిం చేసే పన్హలకు 
మీరు దూరింగా ఉిండిండి" అని హెచురిించారు. 'అవేమిట ప్రవకాత!' అని 
అడిగారు సహ్చరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "(1) అల్లాహ్ 
కు స్థట క్ల్నాించడిం. (2) చేతబడి. (3) ధరియుక్తింగా తపా అల్లాహ్ 
హ్తమారుడానిు నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. (4) వడ్డీ సొులి 
తిషడిం. (5) అన్నథ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. (6) ధరి 
యుదధింో వెన్హు జూపి ప్పరిపోవడిం. (7) ఏ ప్పపమెరగ్ని అంయాక్ 
ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

حر ِ  حق : ملسو هيلع هللا ىلصل: قال النبي قا عن خويلد بن عور الخزاعيع 
ُ
ي أ

 
اللهم إن

 .الضعيفين: اليتيم واْلرأة
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ఖువైల్నద్ బిన్ ఉంర్ ఖుజాఈ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖష ప్రకారిం, 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారుుః "ఓ అల్లాహ్! ేకన్హ బలహన్హలైష ఇదురి 
హ్కుొల్ను ఆదరణీయమైషవిగా పరిగ్ణిసుతన్నున్హ. ఒక్టుః అన్నథల 
హ్కుొ. రిండవి ుః స్త్రీల హ్కుొ". (షస్థయి).  
విశేషాలుుః 
1- అన్నయయింగా అన్నధ్యల సొులి తిన్హట్ న్హిండి హెచురిించబడిింి . 
2- అి  ులసిాింన్హ న్నశ్షిం చేయు ప్పప్పోా ఒక్ట. 

34- మన్నషి త్న ేరర మంచువారతో ఉండున 
: مت  الساعة؟ قال له رسول ملسو هيلع هللا ىلصأن أعرابيا قال لرسول هللا  عن أنس بن مالك 

  اْلرأ مع من أحب   قال: حبع هللا ورسولهي قال: لها؟ ما أعددتهللا : 

అషస్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః ఒక్ గ్రామీణుడు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో ప్రళయిం ఎపుాడని అడిగాడు. "నీవు దాని కొరకు ఏమి 
కూడగ్టాటమవు" అని ప్రశ్ుించారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'అల్లాహ్ ప్రేం, ఆయష ప్రవక్త 
ప్రేం' అని జవాబిచాుడు ఆ ంనిషి. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "ంనిషి తన్హ 
ప్రేమిించువారితో ఉింటాడు". (ులసిాిం).  

فقال: يا رسول هللاي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إلى رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

 اْلرء مع من أحب  : ملسو هيلع هللا ىلصكيف ترى في رجل أحبع قوما وْلا يلحْق بهم؟ قال رسول هللا 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త 
  వదుకు వచిు, ప్రవకాత! ఒక్ వయకిత వదు కొిందరి ప్రేం చాల్ల ఉింట్లింి ملسو هيلع هللا ىلص
గాని, అతనిో వారిల్లింట ఆచరణ ఉిండదు. అతని పట్ా మీరేంింటారు? 
అని అడిగాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "ంనిషి తన్హ ప్రేమిించువారితో 
ఉింటాడు". (ులసిాిం).   

دة فما تعارف منها قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  أبي هريرة  عن
َّ
ررواح جنود مجن

 تا تلف وما تناكر منها اختلف
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఆతిలు రక్రకాల సైషయిం ల్లింటవి. (అషగా ప్రతి ంనిషి 
సవభావిం, గ్నణిం ంరో ంనిషికి భిషుింగా ఉింట్లింి ). ఎవరి సవభావిం 
ఎవరితో సరిపోతుిందో వారు వారితో సహ్వాసిగా ఉింటారు. ఎవరి 
సవభావిం ఎవరికి భిషుింగా ఉింట్లిందో వారు వారితో దూరింగాేక 
ఉింటారు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- ంహాపురుష్యలన్హ, పుణాయతుిలన్హ ప్రేమిించుట్ో ఘషత ఉింి . ఆ 
ప్రేం, సవరగింో వారి తోడున్హ క్లుగ్జేసుతింి . ప్రేమికుని ఆచరణో ఏ 
కొింత కొరత ఉన్నుసరే.  
2- అవిశావసుల, ప్పప్పతుిల ప్రేంో ష్టమపోయ్య భయులషుి . 
3- ఎవరయితే ఒక్ జమాఅత్ తో ప్రేంతో ఉింటారో వారు ప్రళయి న్నష 
వారితో ఉిందురు.  

35- చిత్ర ప్టములు - వాటి ఆదేశాంలు 

 ه كلب وال صورةالتدخل اْلال كة بيتا في: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي طلحة 

"కుక్ొ ంరియు చిత్రుల ఉషు ఇింటో దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచిుషట్లా, అబూ తలు రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

إن أشد  الناس يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

رون عذابا عند هللا يوم القيامة اْلص ِ
  .و 

"ప్రళయి న్నష అల్లహా్ వదు ప్రజలో అిందరిక్ింటే క్ఠష శ్క్ష చిత్రాలు 
చిత్రిించేవారికి అగ్నన్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబ్నుల్లహా్ 
బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారు. (బ్నఖారి, ంసిాిం). 
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ْورقة اشترت أنها  عائشة عن
َ
 على قام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  رآها فلوا تصاويري فيها ن

 إلى أتوب هللا رسول  يا قلت: قالت الكراهيةي وجهه في فعرفت يدخلي فلم الباب
 عليها لتقعد اشتريتها: قالت النورقة؟ هذو بال ما: قال أضنبت؟ ماضا ورسولهي هللا

دهاي بون  الصور  هذه أ حاب إن: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فقال وتوسع
َّ
 القيامة يوم يعذ

 : لهم ويقال
َ
 تدخله ال الصور  فيه الذي البيت إن: وقال خلقتم، ما ْحيواأ

  .اْلال كة
ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: తన్హ ఒక్ ి ిండు కొన్నురు. దానిపై 
బొంిలు వేసి ఉన్నుయి. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దానిు చూచి, తలుపు దగ్గరే 
ఆగపోయారు. ఇింట్లాకి ప్రవేశ్ించల్లదు. ేకన్నయష ులఖులో ఆగ్రహ్ 
చిహాులన్హ చూసి, 'ప్రవకాత! ేకన్హ అల్లాహ్ ులిందు, ఆయష ప్రవక్త 
ులిందు పశాుతాతపపడుతున్నున్హ (క్షమాపణ క్కరుకుింట్లన్నున్హ). ేకన్హ 
చేసిష తప్పామిట్ల సెలవియయిండి' అని అన్నున్హ. దానికి ఆయష "ఈ 
ి ిండేమిట?" అని అడిగారు. 'ఈ ి ిండుని మీరు ఆన్హకొని 
కూరుుింటారషు ఉద్దుశ్యింతో కొన్నున్హ' అని చెప్పాన్హ ేకన్హ. అపుాడు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "బొంిలన్హ వేసి (తయారు చేసే) వాడిు అల్లాహ్ 
ప్రళయి న్నష శ్క్షిస్థతడు. నీవు సృషిటమించిష దీనికి ప్రాణిం పయియ 
అింటాడు అల్లాహ్ అతనితో. (అతన్న పని చేయల్లడు)" అని చెప్పారు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. "బొంిలు, చిత్రులలుషు ఇిండాోా దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు" 
అని కూడా చెప్పారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ఫోట్లలు చిత్రిించుట్ నిషిదధిం. అి  ంహా ప్పప్పోా ఒక్ట.  
2- చిత్రాలుషు ఇిండాో ా దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు.  
3- ప్రళయి న్నష చిత్రకారులకు అిందరిక్ింటే ఎకుొవ శ్క్ష పడుతుింి . 
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36- సవప్ిం దాన్న ఘనత్ మరయు దాన్న గురంచి 
అబద్ద ాణడేవారక్త హెచ్చరక 

  يقول: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي هريرة 
 
ة إال لم يبق من النبو 

رات؟ قال: الرؤيا الصالحة
 

رات، قالوا وما اْلبش ِ
 

 .اْلبش

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నుషింటూ అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖసుతన్నురుుః "దైవదౌతయింో మిగల్నషి  'ులబషిారాత్' మాత్రమే". 
ులబషిారాత్ అింటేమిట? అని అడిగారు అన్హచరులు. "ంించి సవపుిం" 
అని జవాబిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (బ్నఖారి). 

الرؤيىىىىا مىىىىن هللا والحلىىىىم مىىىىن يقننننول:  ملسو هيلع هللا ىلصقننننال: سننننوعت رسننننول هللا  عننننن أبنننني قتننننادة 

ذ   عىىن يسىاره ثىىالث مىرات وليتعىىو 
ْ

ث
ُ
الشىيطان، فىإذا رأى أحىىدكم شىيئا يكرهىىه فلينىىف

ه با  من شرها،  .فإنها لن تضر 

"ంించి సవపుిం అల్లాహ్ తరఫుష, చెడు సవపుిం షైతాన్ తరఫుష 
వస్థతయి. మీో ఎవరయిన్న అసహ్యమైష క్లగ్షుచో ఎడం వైపు 
మూడు స్థరుా ఉమిి వేయాల్న. దాని కీడు న్హిండి అల్లాహ్ శ్రణు 
క్కరాల్న. అి  తషకు హాని క్ల్నగించదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ 
విన్నున్హ అని అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖసుతన్నురు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ف أن يعقد بين قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ؆عن ابن عباس  ِ
 
ل
ُ
م بحلم لم يره ك

 
من تحل

 .شعيرتين ولن يفعل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సవపుిం చూడనిద్ద ఇల్ల ఇల్ల క్లగ్న్నుషని అబదుిం 
చేప్పావారు రిండు గోదుం గింజలకు ులడి వేయాలని 
శ్క్షిించబడుతారు. వారు ఎషుటకీ అల్ల చేయల్లరు". (బ్నఖారి).   
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విశేషాలుుః 
1- ంించి సవప్పుల వి్యిం చాల్ల గొపాి . 'ులబషిారాత్' దైవ 
దౌతయింో ఒక్ భాగ్ిం.  
2- ంించి సవపుిం అల్లాహ్ తరఫుష, చెడు సవపుిం షైతాన్ తరఫుష 
వస్థతయి.  
3- సవప్పులన్హ గ్నరిించి అపదాులు చెప్పావారికి క్ఠష శ్క్షపడున్హ.  

37- మంచి సవప్ిల ధర్యమలు - సంసాకర్యలు 

الرؤيىىىىا مىىىىن هللا والحلىىىىم مىىىىن يقننننول:  ملسو هيلع هللا ىلصقننننال: سننننوعت رسننننول هللا  عننننن أبنننني قتننننادة 

ذ   عىىن يسىاره ثىىالث مىرات وليتعىىو 
ْ

ث
ُ
الشىيطان، فىإذا رأى أحىىدكم شىيئا يكرهىىه فلينىىف

هبىىىا  مىىىن شىىىرها، ف ل عىىىن جنبىىىه الىىىذي كىىىىان  :وزاد فننني رواينننة. إنهىىىا لىىىىن تضىىىر  وليتحىىىىو 

 عليه.

"ంించి సవపుిం అల్లాహ్ తరఫుష, చెడు సవపుిం షైతాన్ తరఫుష 
వస్థతయి. మీో ఎవరయిన్న అసహ్యమైష క్లగ్షుచో ఎడం వైపు 
మూడు స్థరుా ఉమిి వేయాల్న. దాని కీడు న్హిండి అల్లాహ్ శ్రణు 
క్కరాల్న. అి  తషకు హాని క్ల్నగించదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ 
విన్నున్హ అని అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖసుతన్నురు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). ంరో ఉల్లాఖషింో "ఏ ప్రక్ొష పడుకున్నుడో ఆ 
ప్రక్ొన్హ మారాుల్న" అని ఉింి .  

إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 

ث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما فإنما هي  من هللا فليحمد هللا عليها وليحد 

ها وال يذكرها ألحد فإنها التضر ه  .هي من الشيطان، فليستعذ با  من شر 

"మీో ఎవరయిన్న తషకు షచిుష ంించి క్లగ్షుచో అి  అల్లాహ్ తరఫు 
న్హిండి (అని తెలుసుక్కవాల్న). అల్లాహ్ స్తతత్రుల పఠించాల్న. దానిు 
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ఇతరులకు చెపుాక్కవచుున్హ. అల్లగాక్ ంరేదైన్న ఇ్టమిం ల్లని చెడు 
సవపుిం చూసిషచో అి  షైతాన్ తరఫుేక ఉింట్లింి . దాని కీడు న్హిండి 
అల్లాహ్ శ్రణు క్కరాల్న. ఎవరికీ దాని గ్నరిించి తెలుపకూడదు. దాని 
మూలింగా అతనికి ఏల్లింట హాని క్లగ్దు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అబూ 
సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  విన్నురని ఉల్లాఖసుతన్నురు.  

ب يخطب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت النبي  عن جابر  ثنَّ أحدكم بتلعُّ اليحد 

 ه.الشيطان به في منام

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగసూత చెపిాష ఈ వి్యిం ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "నిద్రో షైతాన్ తషతో ఆడే 
వి్యానిు మీో ఎవవరూ ఇతరులకు చెపాకూడదు". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- ఒక్ విశావసుడు తషకు అసహ్యింగా అనిపిించిష దానిు సవపుింో 
చూసేత ఎడం వైపుష మూడు స్థరుా ఉమిివేయాల్న. దాని కీడు న్హిండి 
ంరియు షైతాన్ న్హిండి అల్లాహ్ శ్రణు క్కరాల్న ంరియు ప్రక్ొ 
మారాుల్న.  
2- విశావసుడు తషకు ఇ్టములల్లని దానిు సవపుింో చూసిషచో ఎవరికీ 
చెపాకూడదు. అి  అతనికి ష్టమిం క్ల్నగించదు.  
3- ఎవరయిన్న పీడక్లలు ంరియు షైతాన్ యొక్ొ ఆట్లు నిద్రో 
చూసిషచో ఇతరులకు తెల్నయజేయ కూడదు. ంించి సవప్పులన్హ గ్నరిించి 
ఇతరులతో చెపుాక్కవచుున్హ.  

38- ఆహావనము స్వవకరంచుట 

حق اْلسلم علَ اْلسلم خمس: رد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا أن رس عن أبي هريرة 

  .السالم، وعيادة اْلريف، واتباع الجنا ز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
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ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాింపై ంరొక్ ులసిాిం హ్కుొలు ఐదుషువిుః 
(1) సల్లిం చేసేత జవాబిచుుట్. (2) వాయి గ్రసుతడైతే పరాంరిశించుట్. 
(3) జన్నజా (శ్వప్పటక్) వెింట్ (శ్ిశాన్ననికి) పోవుట్. (4) ఆహావనిసేత 
స్వవక్రిించుట్. (5) తుమిిషవారు (అల్ హ్ిందుల్నల్లాహ్ అని పల్నకితే 
విషువారు యర్ హ్ులక్ల్లాహ్ అని) జవాబిచుుట్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 .إذا ُدعي أحدكم إلَ الوليمة فليأتها: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قال ؆عن ابن عور 

ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఉపద్దశ్ించారని, ఇబ్ను ఉంర్ 
రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరయిన్న వలీం 
(దావత్ కు) ఆహావనిించబడితే అిందుో ప్పల్కగన్నల్న". (ులసిాిం). 

دعي أحدكم إلَ طعام فليجب فإن شاء  إذا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن جابر 

 .طعم وإن شاء ترك

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"మీో ఎవరయిన్న భోజన్ననికి ఆహావనిించబడితే దానిు స్వవక్రిించాల్న. 
(ఆక్ల్న ఉిండి) ఇ్టములింటే తిన్నల్న. ల్లకుింటే వదల్నవేయాల్న". (ులసిాిం).  

بئس الطعام طعام الوليمة يدعَ إليه رغنياء ويترك أنه قال:  عن ابي هريرة 

 .اْلساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عص ى هللا ورسوله

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల తెల్నప్పరుుః విిందుోా అతయింత 
హేయంయిషి  క్లవారిని ఆహావనిించి, నిరుప్పదల్ను వదల్లసిష వలీమా 
విిందు. ఇింకా ఎవరయితే (బలంయిష కారణిం ల్లకుిండాేక) విిందు 
పిలుపున్హ తిరసొరిస్థతడో అతడు అల్లాహ్ ఆయష ప్రవక్తకు 
అవిధేయుడయిషట్లా. (ులసిాిం). 
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విశేషాలుుః 
1- వలీమా ఆహావన్ననిు స్వవక్రిించాలని ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- ఆహావన్ననిు స్వవక్రిించుట్ ఒక్ ులసిాింపై ంరో ులసిాింకు గ్ల హ్కుొ. 
3- ఆహావషపు స్వవక్రణ అేకి  కేవలిం భోజన్ననికే పరిమితిం కాకూడదు.  

39- అనమతి మర్యోద్లు 

ـَل  ] ـيُِّموا ع  ُتس  ْست ْأنُِسـوا و  تَّـى ت  ْْي  ُضُهوتُِكْم ح  ْدُخُيوا ُضُهوًتا غ  ُنوا ال ت  ِذين  آم  ا أ َيه ا الَّ ي 

ا ح 
ْليِ  [أ 

విశ్వసిించిష ప్రజల్లరా! మీ ఇిండాోాకి తపా, ఇతరుల ఇిండాోాకి 
ప్రవేశ్ించక్ిండి, ఆ ఇింటవారి అింగీకారిం పిందషింత వరకు, ఇింట 
వారికి సల్లిం చేయషింతవరకు. (24: నూర్: 27). 

ْبيِِحمْ ] ِذين  ِمْن ق  ن  الَّ ًم  اْست ْئذ  ْيه ْست ْئِذُنوا ا  اُل ِمنُْكْم اُْلُُيم  ف  ي غ  األّْط   ا ض  ِِذ  النوَ:  [و 

66 

మీ పిలాలు యుక్తవయసుసకు చేరుకుషుపుాడు తం పెదులు అన్హంతి 
తీసుకొని (వచేు) విధింగాేక, వారు కూడా అన్హంతి తీసుకొని ంరీ 
రావాల్న. (24: నూర్: 59). 

من ذا؟  في دين كان على أبي فدققت البابي فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت النبي  عن جابر 

 كأنه كرهها أنا! أنا فقلت: أناي فقال:

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు, ేకన్హ న్న తిండ్రిపై ఉషు అపుా 
వి్యింో మాటాాడటానికి ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం వదుకు వచిు 
తలుపు తటాటమన్హ. ఆయష సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ోపల్న న్హించి 
"ఎవరు?" అని అడిగారు.  'ేకన్హ' అని అన్నున్హ. (ప్పరు చెపాక్ ేకన్హ 
అషుిందుకు) ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అసహియించుకుషుట్లాగా "ేకన్హ, ేకన్హ" అని 
అన్నురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
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 إنما ُجِعل الاستئذان من أجل البصر   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   عن سهل بن سعد

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, సహ్ల్ బిన్ సఅద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "చూపు (ులిందు పడకూడదని) అన్హంతి తీసుకొన్హట్ 
ఒక్ పదుతిగా (ంరాయదగా) నిరణయిించబడిింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). ).  

مي فقننال النبنني  ملسو هيلع هللا ىلصقننال: أتيننت النبنني  عننن كلنندة بننن الحنبننل 
ع
فنندخلت عليننه ولننم أسننل

 ارجع فقل: السالم عليكم أ أدخل؟ ملسو هيلع هللا ىلص

కిలు బిన్ హ్ింబల్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వదుకు 
సల్లిం చేయకుిండా వచాున్హ, అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "తిరిగ బైటకి వెళ్ళుపో, 
ంళ్ళు అససల్లుల అలైకుిం అింటూ, 'ప్రవేశ్ించాల్ల?' అని అన్హంతి 
క్కరుతూ ప్రవేశ్ించు" అని బోధిించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).   

إذا اسىىتأذن أحىىدكم ثالثىىا  : ملسو هيلع هللا ىلص: قننال لنني رسننول هللا قىىال عننن أبنني موسنن   ألاشننعري 

 فلم ُيؤذن له فليرجع

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షన్హు ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల బోధిించారని అబూ మూస్థ అష్అరీ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరయిన్న మూడు స్థరుా 
అన్హంతి క్కరిష తరావత అన్హంతి పిందకుింటే వెన్హక్ తిరిగ రావాల్న". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- ఇింట్లా ప్రవేశ్ించే ులిందు అన్హంతి క్కరాలని ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- అన్హంతి క్కరేవారిని మీరవరని ప్రశ్ుించబడితే 'ేకన్హ' అని 
చెపాకూడదు. తష ప్పరు చెప్పాల్న.  
3- అన్హంతి క్కరుట్ మూడు స్థరుా. అన్హంతి పింి తే సరి. 
పిందకుింటే అన్హంతి క్కరిష ంనిషి వెన్హతిరిగ రావాల్న. 
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40- షై తాన్ ముస్జా ముల మధో సృషిట ంచే కలహాల 
నండి జాగర త్ి గా ఉండుట త్ప్పన్నసర 

ُن ِِنَّ ] تِي ِلي  ّأْحس  ُقوُلوا الَّ ِعب اِدي ي  ُقْل لِّ ْهط ان  ي   و  ْهن ُحمْ الشَّ ُغ ض   68اإلرساء: [نْز 

ప్రవకాత! న్న (విశావసులయిష) దాసులకు వారు తం న్నట్ 
అతుయతతంంయిష మాట్ేక పలుకుతూ ఉిండాల్న అని చెపుా. అసలు 
మాషవుల ంధయ క్లహాలు సృషిటమించటానికి ప్రయతుిం చేసేవాడు 
షైతాేక. (17: బనీ ఇస్రాఈల్: 53). 

))إن الشىىىىيطان أيىىىىىس أن يعبىىىىىده يقنننننول:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسىىىىىول قنننننال: سننننوعت  عننننن جننننابر 

ون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم(( 
 
 اْلصل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అరబియా దీవపింోని షమాజ్ చేసేవారు తన్హు 
ఆరాధిస్థతరషు ఆశ్ షైతాన్ కు ఇక్ ల్లదు. కాని ులసిాులల ంధయ 
వై్మాయగుని (క్లహాల్ను) రేకెతితించే వి్యింో అతన్హ 
నిరాశ్చెిందల్లదు".  

إن عرش إبليس علَ البحر فيبعث يقنول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا   عن جابر

 
ً
 سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఇబీాసు పీఠుల సులద్రింపై ఉింి . తన్హ అక్ొడి న్హిండి 
తష సైన్నయనిు పింపుతూ ఉింటాడు. వారు క్లహాలు సృషిటమసూత ఉింటారు. 
వారిో ఎవడైతే అతి పెదు క్లహ్ిం, వైరిం సృషిటమస్థతడో అతడే 
అతిగొపావాడు". (ులసిాిం).   

 وقىىىد مىىىا مىىىنكم مىىىن أحىىىد إال : ملسو هيلع هللا ىلصقنننال: قنننال رسنننول هللا  عنننن عبننند هللا بنننن مسنننعود 

، ل به قرينه من الجن  ِ
 
 أن هللا قىد أعىانني  قالوا: وإياك يا رسنول هللا؟ قنال: وك

 
وإيىاي، إال

 بخير
 
 عليه فأسلم فال يأمرني إال
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "మీో ప్రతి వయకితతో ఒక్ సహ్చరుడు జిన్హుల 
న్హించి నిరణయిించబడాీడు". మీకు సయితిం ఇల్ల ఉిందా ప్రవకాత? అని 
అన్హచరులు అడుగ్గా "అవున్హ న్నతో కూడా, కాని అల్లాహ్ న్నకు 
సహాయిం చేశాడు. న్నతో ఉషువాడు ులసిాంయాయడు అతడు న్నకు 
ంించిని తపా ంరో వి్యిం చెపుాడు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ఇబీాసు యొక్ొ శ్త్రుతవిం విశావసులతో క్ఠషింగా ఉింి .  
2- ంన్హష్యలో ఉతాషుంయ్యయ క్లహాల న్హిండి జాగ్రతతగా ఉిండాల్న. 
ఎిందుక్షగా అి  షైతాన్ పని. వాటని అింతిం చేసి ప్రేం భావాలు 
కుి రిించాల్న.  

41- వాగాద న భంగం న్నషిద్ధ ం 

ُنوا أ ْوُفوا ضِاْلُعـُقودِ ] ِذين  آم  ا أ َيه ا الَّ  3اُمائدة:  [ي 

ఓ విశావసుల్లరా! ఒడింబడిక్లన్హ (ఒింపాిందాలన్హ) పూరిత చేయిండి. 
(5: మాఇద: 34). 

ْسُئوالً ] ان  م  ْحد  ا  ْحِد ِِنَّ اْلع  أ ْوُفوا ضِاْلع   .83اإلرساء: [و 

చేసిష వాగాున్ననిు నెరవేరుిండి. నిససింద్దహ్ింగా వాగాుష వి్యింో 
మీరు సమాధాషిం చెపావలసి ఉింట్లింి . (17: ఇస్రా: 34). 

أربىع مىن كىن  فيىه كىان منافقىا خالصىا، ال: قن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبني  عن عبد هللا بن عونرو 

مىىىن 
ُ
ت
ْ
ومىىن كانىىت فيىىىه خصىىلة مىىنهن كانىىىت فيىىه خصىىىلة مىىن نفىىاق حتىىىى يىىدعها: إذا اؤ

ث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر  خان، وإذا حد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకితో ఈ న్నలుగ్న గ్నణాలుింటాయో అతన్హ అసలైష 
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ులన్నఫిఖ్ (క్పట్ విశావసి). ఒక్ వేళ అతనిో వీటోని ఒక్ొ గ్నణిం 
ఉన్ను అతన్హ దానిు విసరిిించషింత వరకు అతనిో ులన్నఫఖత్ 
(క్పట్తవిం)కు సింబింధిించిష ఒక్ గ్నణిం ఉషుటేా. ఆ న్నలుగ్న గ్నణాలు 
ఇవిుః (1) అతనిు షమిి ఏదయిన్న అమాషతు అపాగించిషపుాడు అతన్హ 
దానిు కాజేస్థతడు. (2) న్నరు విపిాతే అబదుిం పలుకుతాడు. (3) 
వాగాుషిం చేసేత దానిు నిలబ్నట్లటమక్కడు. (4) ఎవరితోషయిన్న తగ్నవుల్లట్ 
జరిగతే తిట్ాకు ి గ్నతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

لكىىىل غىىىادر لىىىواء يىىىوم القيامىىىة، يقىىىال هىىىذه : ملسو هيلع هللا ىلصقنننال: قنننال النبننني  عنننن ابنننن مسنننعود 

 غدرة فالن

"ప్రళయి న్నష వాగాుష భింగ్ిం చేసిష ప్రతి వయకితతో ఒక్ పతాక్ిం 
ఉిండున్హ. ఇి  ఫల్లన్న వాగాుషిం భింగ్పరచిషవాని పతాక్ిం అని 
చెపాబడున్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు 
అన్హు ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).    
విశేషాలుుః 

1- వాగాుష భింగ్ిం నిషిదధిం. దాని గ్నరిించి హెచురిించబడిింి .  
2- అి  క్పట్ విశావసుల గ్నణిం.  
3- ప్రళయి న్నష వాగాుషిం భింగ్పరచిషవాని గ్నరిించిష ప్రక్ట్ష అతన్హ 
చేసిష ఆ ప్పప్పనిు బటటమ జరుగ్నతుింి .  

42- మోసం - దాన్న గురంచిన హెచ్చరక 

مىىر  علىىَ ُصىىْبرة طعىىام فأدخىىل يىىده فيهىىا فنالىىت  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسىىول هللا عننن أبنني هريننرة 

ذا يىىا صىىاحب الطعىىام؟ قىىال: أصىىابته السىىماء يىىا رسىىول أصىىابعه بلىىال، فقىىال: مىىا هىى

 هللا، قال: افال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش  فليس مني
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అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ఇల్ల ఉింి ుః (ఒక్స్థరి) 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ధాన్నయల కుపా న్హిండి దాట్లతూ అిందుో చెయియ వేయగా 
వేళుకు తేం అింటింి . "ఇద్దమిట ఓ వాయప్పరి?" అని అడిగారు. 'వరాిం 
కురిసిషిందు వలష తడిసిషవి (అయితే అవి క్రింద ఉించాన్హ) ప్రవకాత' అని 
జవాబిచాుడు. "వాటని పైష ఎిందుకు ఉించల్లదు. ప్రజలకు తెల్నసిపోవున్హ 
క్దా, మోసుల చేయువారు మాోని వారుకాదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సా్టమిం 
చేశారు. (ులసిాిం).  

من حمل علينا السالح فليس منا ومن : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول هللا قال: ق عن أبي هريرة 

نا فليس منا
 

 غش

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మాపై ఆయుధానిు ఎతేతవారు మాోనివారు కారు. 
ంంిల్ను మోసిం చేయువారు మాోనివారు కారు". (ులసిాిం).  

الدين النصيحة، قلنا ْلن يا رسول  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي عن تويم بن أوس الداري  أن النب

ة اْلسلمين وعامتهم  هللا؟ قال:   ولكتابه ورسوله وأل م 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, తమీిం బిన్ ఔస్ అదాురి రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "దీన్ చితతశుి ధతో కూడిష శ్రేయోభిల్ల్కు మారుప్పరు". 
మూడు స్థరుా ఇల్ల అన్నురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. ఈ శ్రేయోభిల్ల్ ఎవరి పట్ా? 
అని మేండిగాుల. "అల్లాహ్ పట్ా, ఆయష గ్రింథిం పట్ా, ఆయష ప్రవక్త 
పట్ా, ులసిాులల న్నయకుని పట్ా వారి స్థమాషయ ప్రజల పట్ా" అని 
బదుల్నచాురు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ులసిాింలకు మోసిం చేయుట్ నిషిదధిం. అి  పెదు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2- ులసిాింలకు హితబోధ చేయుట్ విధి. వారి గ్నరిించి ంించిని క్కరాల్న. 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

77 

43- కోప్ం న్నవారంచ్బడింది. కోప్ం వచిచనప్పుడు 
ఏమ చ్ద్వాలి ఏమ చేయాలి? 

أوصىىىني، قىىىال: التغضىىىب، فىىىرد  ذلىىىك مىىىرارا، : ملسو هيلع هللا ىلصعنننن أبننني هرينننرة  أن رجنننًل قنننال للنبننني 

  قال: ال تغضب

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلصతో న్నకు 
హితవు చేయిండ్డ అని క్కరాడు, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతనికి "నీవు 
క్కపగించుక్కకు" అని చెప్పారు. అతన్హ ంరీ ంరీ క్కరాడు, అయిన్న 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇద్ద చెప్పారుుః "నీవు క్కపగగ్ించుక్కకు". (బ్నఖారి).   

ليس الشديد بالصرعة ولكن  الشديد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

  بالذي يملك نفسه عند الغض

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, దైవసింద్దశ్హ్రుల 
ప్రవచషిం ఇల్ల ఉింి ుః "కుస్వత పటటమ ఇతరుల్ను చితుత చేసిషవాడు 
అసలయిష శూరుడు కాడు. తషకు ఆగ్రహ్ిం క్ల్నగషపుాడు నిగ్రహ్ిం 
చూప్పవాడే వాసతవానికి పరాక్రంశాల్న". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

إذا غضب أحدكم وهو قا م فليجلس، فإن ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي ضرع 

 فليضطجع
 
 ذهب عنه الغضب وإال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధచేశారని, అబూ జర్రర  రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరయిన్న నిలబడి ఉషుపుాడు క్కపిం వసేత 
కూరోువాల్న. ఇల్ల క్కపిం తగగపోతే ంించిి . ల్లకుింటే పడుక్కవాల్న". 
(అబూ దావూద్).  

ونحن عنده جلوس  ملسو هيلع هللا ىلصاستب  رجالن عند النبي قال:  ليوان بن ُىرد عن س

ي ألعلم كلمة  ملسو هيلع هللا ىلصوأحدهما يسب  صاحبه مغضبا، قد احمر  وجهه، فقال النبي 
 
إن

 لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ با  من الشيطان الرجيم
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సులైమాన్ బిన్ సుర్ు రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఇదురు వయకుతలు ప్రవక్త 
 ఎదుట్ ఒక్రినొక్రు దూషిించకుింట్లన్నురు. మేుల కూడా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص
సంక్షింోేక క్కరొుని ఉన్నుుల. వారిదురిో ఒక్డు క్కపింతో తష 
స్తదరుణిణ దూషిసుతన్నుడు, అతని ులఖిం ఎర్రపడిింి . (అతని ఈ 
పరిసితతిని చూసి) ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "న్నకు ఒక్ వాక్యిం తెలుసు అి  
అతన్హ చి వితే అతని క్కపిం తగగపోతుింి . అి ుః అఊజు బిల్లాహి 
మిషష్బాతానిర్రజీిం". (ఓ అల్లాహ్ దు్టమ షైతాన్హ న్హిండి నీ శ్రణు 
క్కరుచున్నున్హ). (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- క్కప్పనిు వదులుక్కవాలని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారు. ఆగ్రహ్ిం 
క్ల్నగషపుాడు నిగ్రహ్ిం చూప్పవారిని ప్రశ్ింసిించారు.  
2- నిలబడియుషు వయకితకి ఆగ్రహ్ిం క్లుగ్నతే, కూరోువాలని బోధిించాల్న. 
ఈ ఉప్పయింతో క్కపిం తగగతే సరే. ల్లక్పోతే పడుక్కవాలని ఉపద్దశ్ించాల్న.  
3- ఆగ్రహ్ిం క్ల్నగష వయకిత అఊజు బిల్లాహి మిషష్బాతానిర్రజీిం చదవాలని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారు.  

44- శమశాంనవాటిక ద్రశనం 

 يتكم عن زيارة القبور فزوروهاكنت نه: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن بريدة 

ركم  أخرجه مسلم. وزاد الترمذي:
 
 خخرفإنها تذك

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, బ్నరైద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ేకన్హ ఇింతకు ులిందు శ్ిశాషవాటక్కు వెళుకుిండా మింిల్ను 
నివారిించాన్హ. ఇపుాడు మీరు వాట దరశషిం చేయిండి". (ులసిాిం). 
తిరిిజిో ఉింి  "ఎిందుక్ింటే సమాధ్యలు ప్రళయి ష జాాపకానిు తాజా 
చేస్థతయి".   
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م  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  قال: عنه 
َ
ال لسَّ

َ
مهم إذا خرجوا إلَ اْلقابر أن يقول قا لهم: ا

 
يعل

 
َ
ون

ُ
ِحق

َ
ْم ال

ُ
ُه ِبك

َّ
اَء الل

َ
 ش

ْ
ا ِإن

َّ
 َوِإن

َ
ْسِلِمين

ُ ْ
 َواْل

َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
ِ َياِر ِمَن اْل

ْهَل الد 
َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
ُل َعل

َ
ْسأ

َ
، أ

 
َ
َعاِفَية

ْ
ْم ال

ُ
ك

َ
ا َول

َ
ن
َ
 ل

َ
ه

َّ
  الل

బ్నరైద ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص శ్ిశాషవాటక్కు వెళ్ళుషపుాడు 
(వెళ్ళుష వయకిత అిందుో ప్రవేశ్ించే ులిందు) ఈ దుఆ చదవాలని వారికి 
ేకరేావారుుః అససల్లుల అలైకుిం అహ్ాి ుయారి మిషల్ ులఅమినీష వల్ 
ులసిామీష వఇన్ను ఇన్నాఅల్లాహు బికుిం ల్లహినన్. అస్అలుల్లాహ్ లన్న 
వ లకుులల్ ఆఫియ. (ులసిాిం).  

وا إلَ القبور، وال يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي مرثد 
 
التصل

 تجلسوا عليها

"మీరు సమాధ్యల వైపు (ులఖుల చేసి) షమాజ్ చేయక్ిండి. వాటపై 
కూరోుక్ిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ ంరసద్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు.   

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
َ
ألن يجلس أحدكم علَ جمرة فتحرق

 ثياَبه فتخلُص إلَ جلده خير له من أن يجلس علَ قبر

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఒక్ వయకిత నిపుాలపై కూరొుని, ఆ నిపుాలు అతని 
బట్టమలన్హ కాల్ను, దాని సెగ్ శ్రీరానికి క్లుగషటటమ పరిసిాతి సమాధిపై 
కూరుుేక దానిక్ింటే మేలు". (అషగా సమాధిపై కూరోువడిం తపుా అని 
హెచురిించబడుతుషుి ). (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 

1-శ్ిశాషవాటక్ దరశషిం అభిల్ణీయిం. అి  ప్రళయి న్ననిు 
సిరిింపజేసుతింి . 
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2- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ేకరిాష విధింగా శ్ిశాషవాటక్ో ప్రవేశ్ించుషపుాడు సల్లిం 
చేసి ప్రవేశ్ించుట్ అభిల్ణీయిం.  
3- సమాధ్యల వైపు (ులఖుల చేసి) షమాజు చేయుట్ నిషిదధిం.  

45- మతిు సేవించుట న్నషిద్ధ ం 

لِ ] م  ْن ع  ْجٌس مِّ َِ األ ْزآلُم  اُب و  األ ْنص  اُمْ ْهِِسُ و  ًم  اْْل ْمُر و  اْجت نُِبوهُ  ِِنَّ اِن ف  ْهط   [الشَّ

 69اُمائدة:

విశావల్లరా! స్థరాయి, జూదుల, విగ్రహాలు, ప్పచిక్ల దావరా జ్యసయిం. 
ఇవనిుయు అసహ్యక్రమై షైతాన్హ పన్హలు. వాటని విసరిిించిండి. (5: 
మాఇద: 90). 

كىىل مسىىكر خمىىر وكىىل مسىىكر حىىرام، ومىىن : ملسو هيلع هللا ىلصقننال: قننال رسننول هللا  عننن ابننن عوننر 

 تب، لم يشربها في خخرةسفمات وهو يدمنها ولم يشرب الخمر في الدنيا 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ప్రతి ంతుతగ్ల వసుతవు ంధయప్పషిం. ప్రతి ంతుతగ్ల 
వసుతవు నిషిదధిం. ఇహ్ోక్ులో ంధయప్పషిం సేవిించిషవాడు దానికి 
బ్బనిస అయిషవాడు క్షమాపణ క్కరక్ ులింద్ద చనిపోయిషచో, 
పరోక్ింో దానిు న్నచుక్కల్లడు". (ులసిాిం).  

كىىىىل مسىىىىكر حىىىىىرام، إن علىىىىَ هللا عهىىىىدا ْلىىىىىن  :ملسو هيلع هللا ىلصقننننال: قننننال رسنننننول هللا  عننننن جننننابر 

شرب اْلسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسىول هللا ومىا طينىة الخبىال؟ 

 قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ప్రతి ంతుతగ్ల వసుతవు నిషిదధిం. నిశ్ుయింగా ంతుత సేవిించిషవ వారికి 
అల్లాహ్ 'తీషతుల్ ఖబ్బల్' త్రాగస్థతషని నిశ్ుయిించాడు". 'తీషతుల్ 
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ఖబ్బల్' అింటేమిట ప్రవకాత? అని అక్ొడుషువారడిగారు. "షరక్వాసుల 
చెంట్ ల్లక్ వారి చీుల(1)" అని జవాబిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (ులసిాిం).  

عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعه  ملسو هيلع هللا ىلصسأل النبي أنه  عن طارق بن سويد 

 للدواء؟ فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء

తారిఖ్ బిన్ సువైద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు: తన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తో ంధయప్పషిం వి్యింో ప్రశ్ుించారు, అయితే ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
నివారిించారు. 'ేకన్హ ఔ్ధిం కొరకు తయారు చేస్థతన్హ' అని అింటే ప్రవక్త 
  .అి  ఔ్ధిం కాదు, వాయధి" అని షచుజెప్పారు. (ులసిాిం)" ملسو هيلع هللا ىلص

من شرب الخمر في الدنيا لم : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عور 

لم يقبل هللا  يقبل هللا له صالة أربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه فإن عاد

له صالة اربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه، فإن عاد لم يقبل هللا له صالة 

أربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل هللا له صالة 

 أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب هللا عليه وسقاه من نهر الخبال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "ఇహ్ోక్ులో ంధయప్పషిం సేవిించేవారి 40రోజుల 
షమాజు స్వవక్రిించబడదు. అతడు తౌబ్బ చేసేత అల్లహా్ అతనిు ంనిుస్థతడు. 
తిరిగ అద్ద అలవాట్లకు ోషయుతే 40 రోజుల షమాజు స్వవక్రిించబడదు. 
ంళ్ళు తౌబ్బ చేసేత అల్లహా్ అతనిు ంనిుస్థతడు. తరువాత తిరిగ అద్ద పని 
చేసేత అతని 40 రోజుల షమాజు స్వవక్రిించబడదు. ఇక్ న్నలగవస్థరి కూడా 
అతడు తిరిగ అద్ద పని చేశాడింటే అతడు తౌబ్బ చేసిన్న అల్లహా్ అతనిు 
ంనిుించడు. అతనికి షరక్ింో 'ఖబ్బల్' షి  యొక్ొ (చెులట్, చీుల) 
త్రాగస్థతడు". (తిరిిజి).  

                                                 
1 అరబీ పదిం 'ఉస్థర' ఉింి . దీని భావిం షరక్వాసుల చీుల, రక్తుల ఇింకా 
శ్రీరుల న్హిండి వెళ్ళు చెడు పదారాిం అనీ కొిందరు పిండితులు చెప్పారు 
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విశేషాలుుః  
1- ంధయిం సేవిించుట్ నిషిదధిం. 
2- సేవిించేవారికి క్ఠష శ్క్ష ఉింి . 
3- అి  వాయధి, ఔ్దిం కాదు.  

46- జగడం, వాగ్వవవాద్ం చేయుట గురంచి 
హెచ్చరంచ్బడింది 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي أمامة 
 
ما ضل  قوم بعد هدًى كانوا عليه إال

الً ]أوتوا الجدل، ثم قرأ  د  ُضوُه ل ك  ِاِلَّ ج  ا ُض    [م 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ జాతి కూడా సన్నిరగింపై ఉషు తరువాత దురాిరగింో 
పడిషి  కేవలిం వారిో జగ్డుల వచిుషిందు వలష మాత్రమే. ంళ్ళు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ ఆయతు పఠించారు, భావిం: ఈ అభయంతరానిా వారు 
కేవలం పిడివాదం కసమే నీ ముందుకు తీసుకువచాురు. (43:58). 
(తిరిిజి).  

 إن أبغف الرجال إلَ هللا رلد  الخِصم: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  عن عائشة 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ దృషిటమో అిందరిక్ింటే పరం అసహ్యక్రమైష వయకిత క్రడుగ్టటమష 
జగ్డాలమారి". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  అబూ దావూద్ ో ఉింి ుః 

أنا زعيم ببيٍت في ربف الجنة ْلن ترك  :ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة  قال: قال رسول هللا 

ا، وبيٍت في وسَ الجنة ْلن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيٍت 
ًّ
اْلراء وإن كان مِحق

لقه
ُ
 في أعلَ الجنة ْلن حُسن خ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల శుభవారత ఇచాురని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే హ్కుొ తషదైషపాటకి వివాదానిు, జగ్డానిు 
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వదులుకుింటారో వారికి సవరగింో నివాస సాలిం లభిసుతిందని ేకన్హ హామీ 
ఇసుతన్నున్హ. పరిహాస్థనికన్న అసతయుల చెపాని వయకిత క్కసిం సవరగిం 
ంధయో నివాసిం లభిసుతిందని ేకన్హ హామీ ఇసుతన్నున్హ. సదా తష 
గ్నణగ్ణాల సింసొరణ పట్ా శ్రదధ చూప్ప వయకితకి సవరగపు అతుయషుత 
భాగ్ింో నివాసిం ప్రాపితసుతిందని ేకన్హ హామీ ఇసుతన్నున్హ".  

إن من أحبكم إلي  وأقربكم مني مجلسا يوم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن جابر 

ثارون القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إلي  وأبعدكم مني يوم القيامة الثر 

قون،  قون واْلتفيهقون، قالوا: يار سول هللا قد علمنا الثرثارون واْلتشد  واْلتشد 

رون  فما اْلتفيهقون؟ قال: اْلتكب 

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
సెలవిచాురుుః "మీో న్నకు ప్రియుడు, ప్రళయి న్నష న్నకు తోడుగా 
కూరుుేకవాడు మీో సద్రారవరతష గ్లవాడు. మీో న్నకు అసహ్యింగా, 
ప్రళయి న్నష దూరింగా ఉిండేవాడు మాట్లమారి, ఆతిసుతతి ల్లక్ 
ప్రగ్ల్లాలు పల్నకేవాడు ంరియు 'ులతఫైహినన్'". ప్రవకాత 
మాట్లమారి, ఆతిసుతతి, ల్లక్ ప్రగ్ల్లాలు పల్నకేవాళుింటే మాకు తెలుసు 
కాని 'ులతఫైహినన్' అింటే ఎవరు? అని అడుగారు అన్హచరులు. 
దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల జవాబిచాురుుః "అహ్ింకారులు". (తిరిిజి).  
విశేషాలుుః 
1- ఏదైన్న ఔచితయులింటే తపా జగ్డులన్హ మాన్హక్కవాలని ప్రోతస-
హిించబడిింి . వివాదిం అవసరులన్ను కూడా సరళింగా వాి ించాల్న.  
2- జగ్డులో కూడా క్ఠషతవిం గ్నరిించి హెచురిించబడిింి .  
3- వాగవవాదులన్హ వాయపిింపజేయుట్ దురాిరగులషకు ఒక్ గ్నరుత.  
4- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రగాల్లాలు పల్నకేవాడిని అసహియించుకుేకవారు. వారు 
ప్రళయి న్నష కూడా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో దూరింగాేక ఉింటారు.  
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47- చెట్లా , తోటల పంప్కము యొకక ఘనత్ 
ر ألانصارية في نخل لها فقال لها النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول هللا  عن جابر  ِ

ع
دخل على أم مبش

ال يغرس رجل  غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلمي فقال: : منملسو هيلع هللا ىلص

 
ٌ
 كانت له صدقة

 
 مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال ش يء إال

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉమెి ులబషిార్ 
అన్నసరియ రజియల్లాహు అన్ను గారి తోట్ోకి వెళ్ళురు. "ఈ ఖరూిరపు 
చెట్లటమ ఎవరు న్నటారు? ులసిామా ల్లక్ అవిశావసియా?" అని అడిగారు. 
ఆమె ులసిాంని చెపిాింి . అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "ఎవరైన్న 
ులసిాిం ఏదైన్న ఒక్ చెట్లటమ న్నట ల్లదా పలింో ఏదైన్న పింట్ వేసేత 
అిందుో ంన్హష్యలుగాని, పశువులుగాని ల్లదా ఇింకేదైన్న తిషు పక్షింో 
అి  అతని తరఫుష సదఖా (దాషుల) అవుతుింి ". (ులసిాిం).  

ِكل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن جابر 
ُ
ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أ

كلت 
َ
كل السبع منه فهو صدقة وما أ

َ
 منه له صدقة وما أ

َ
منه له صدقة وما ُسِرق

 
ٌ
 كان له صدقة

 
ه أحد إال

ُ
 الطير فهو له صدقة وال يزرؤ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ఎవరయిన్న ులసిాిం ఒక్ మొక్ొ న్నటష తరువాత దాని న్హించి ఎవరైన్న 
తిషుచో అి  అతనికి సదఖా అగ్నన్హ. ఎవరయిన్న దొింగ్ల్నించిన్న అి  
అతనికి సదఖా అగ్నన్హ. పశువులు తిన్ను అి  అతనికి సదఖా. పక్షులు 
తిన్ను అి  అతనికి సదఖా అగ్నన్హ. ఇింకా ఎవరయిన్న తీసుకుషుిందుష 
అిందుో తరిగషచో అదీ అతనికి సదఖా అగ్నన్హ". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- చెట్లా న్నట్లట్. తోట్లు పెించుట్ ఘషతగ్ల వి్యిం. 
2- ంన్హష్యలు, పశువులు ఆ చెట్ా న్హిండి, తోట్ల న్హిండి ఏి  తిన్ను, 
న్నటష వయకితకి మాత్రిం సదఖా (పుణయిం లభిించున్హ). 
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48- కర యవికర యాలకు సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

مر  علَ ُصْبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

أصابعه بلال، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول 

 هللا، قال: افال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش  فليس مني

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ఇల్ల ఉింి ుః (ఒక్స్థరి) 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ధాన్నయల కుపా న్హిండి దాట్లతూ అిందుో చెయియ వేయగా 
వేళుకు పదున్హ అింటింి . "ఇద్దమిట ఓ వాయప్పరి?" అని అడిగారు. 'వరాిం 
కురిసిషిందు వలష తడిసిషవి (అయితే అవి క్రింద ఉించాన్హ) ప్రవకాత' అని 
జవాబిచాుడు. "వాటని పైష ఎిందుకు ఉించల్లదు. ప్రజలకు తెల్నసిపోవున్హ 
క్దా, మోసుల చేయువారు మాోని వారుకాదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సా్టమిం 
చేశారు. (ులసిాిం).  

قا فإن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن حكيم بن حزام  عان بالخيار ما لم يتفر  ِ
البي 

نا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما الحق محقت بركة بيعهما  صدقا وبي 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, హ్కీిం బిన్ హిజాిం రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "కొన్హగోలు చేయు వయకిత ంరియు అంిక్ుల చేయు వయకిత 
(సరుకు నిరాక్రిించే హ్కుొ) ఇదురు విడిపోయ్యింత వరకు ఉింట్లింి . 
ఇదురూ సతయింపై ఉిండి (ోపిం ల్లక్ ంరేదైన్న అవసరంయిష వి్యిం) 
సా్టమిం చేసుకుింటే ఇదురికీ తం సరుకుో శుభిం క్లుగ్నతుింి . ఒక్వేళ 
ఇదురూ అసతయ వయవహారిం చేసుకొని వాసతవిక్తన్హ క్పిా ఉించితే ఇదురి 
సరుకుోా న్హించి శుభిం షశ్ించిపోతుింి ". (ులసిాిం).  
వోపారంలో ప్ర ాణం ం చేయుట న్నషిద్ధ ం 

لعة يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن أبي هريرة   منفقة للس 
ُ

الحِلف

 ممحقة للربح

"ప్రమాణింతో సరుకు అులిడుబోతుింి  కాని ల్లభానిు, శుభానిు  
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షశ్ింపజేసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

اكم وكثرة الحِلف فإنه ينفق ثم يمحقيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن ابي قتادة   إي 

"చీటకీ మాటకీ ప్రమాణిం చేయక్ిండి. ఇి  వృి ధ పరిచేి గా క్నిపిించిన్న, 
చివరికి  ష్టమపరుసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అబూ ఖతాద 
రజియల్లాహు అన్హు  విషుట్లా ఉల్లాఖసుతన్నురు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- కొన్హగోలు, అంిక్ింో మోసిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
పెదు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2-  కొన్హగోలు చేసిష వయకిత అంిక్ిం చేసిష వయకిత ంధయ సరుకు వెషకిొ 
ఇచేు తీసుకుేక హ్కుొ ఇదురు విడిపోయ్య వరకు ఉింట్లింి .  
3- సరుకు విక్రయిించడింో ప్రమాణిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
వాయప్పరింో శుభానిు షశ్ింపజేసుతింి .  

49- మతిమీరన నవువ న్నవారంచ్బడింది 

روا الضحك فإن كثرة الضحك ال تكث: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبى هريرة 

 تميت القلب

"మితిమీరి షవవక్ిండి. మితిమీరిష షవువ హ్ృదయానిు చింపుతుింి " అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హెచురిించిషట్లా అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (అహ్ిద్). 

مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت النبي عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: 

 ما كان يتبسملهواته، إن

'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కొిండన్నలుక్ అగ్నపడే విధింగా విరగ్బడి షవివింి  ేకనెపుాడూ  
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చూడల్లదు. ఆయష చిరుషవువ షవేవవారు' అని ఆయి్ రజియల్లాహు 
అన్ను తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి).  

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا عن أبى ضر 

إرشادك الرجل فَ أرض الضالل لك باْلعروف ونهيك عن اْلنكر صدقة، و 

صدقة، وبصرك للرجل الرديِء الَبَصِر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة 

 أخيك لك صدقة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూ జర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ులసిాిం స్తదరుణిణ చిరుషవువ షవువతూ 
క్లుసుక్కవడింో నీకు ఒక్ పుణయిం. ంించిని ఆద్దశ్ించి చెడున్హ 
నివారిించుట్ో నీకు ఒక్ పుణయిం. దారి తపిాషవారికి నీవు దారి 
చూపుడిం కూడా నీకు పుణయిం. తకుొవ చూపుగ్ల వయకితకి (దారిో 
తషకు అవసరులషుదానిు) చూపుట్ నీకు పుణయిం. దారి న్హిండి 
ులళ్ళు, రాయి, బొక్ొన్హ పక్ొకు చేయుట్ నీకు పుణయిం. నీ స్తదరునికి 
ఒక్ బొకెొష నీళ్ళు తీసి ఇచుుట్ కూడా నీకు పుణయిం". (తిరిిజిుః 
1956). 
విశేషాలుుః  

1- మితిమీరి షవువట్ నివారిించబడిింి .  
2- అి  హ్ృదయానిు న్నశ్షిం చేసుతింి .  
3- అి  ప్రవక్త పదుతి కాదు.   

50- అసత్ో ప్ర ాణం ం చేయుట కఠినంగా 
న్నవారంచ్బడింది 

من حلف علَ مال امرئ مسلم بغير قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عبد هللا بن مسعود 

 :هللامصداقه من كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصحق لقي هللا وهو عليه غضبان، قال: ثم قرأ رسول هللا
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ُْم َِف اآْلِخ ] ي ق  َل  ئِك  ال  خ  يِهاًل ُاول  نًا ق  م  ِِنِْم ث  ْيًم  ا  ْحِد اهللِ و  ون  ضِع  ُ ْشَت  ِذين  ي  ِة اِنَّ الَّ ر 

لِْهمٌ  اٌب ا  ذ  ُْم ع  َل  ْهِحْم و  اِّ ال  ُيز  ِة و  ْوم  اْلِقه ام  ْهِحْم ي  ل 
نُْظُر اِ ال  ي  ُمُحُم اهلُل و  يِّ ال  ُيك  آل  [و 

  11عمران 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖష ప్రకారిం, ప్రవక్త 
 ఇల్ల సెలవిచాురుుః "ఎవరయితే ఒక్ ులసిాిం వయకిత సొులిపై ملسو هيلع هللا ىلص
అన్నయయింగా ప్రమాణిం చేస్థతడో, అతడు అల్లాహ్ న్హ 
క్లుసుకుషుపుాడు అల్లాహ్ అతని పట్ా క్కపింగా ఉింటాడు". ంళ్ళు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దీనికి ఆధారింగా ఈ ఖుర్ఆన్ ఆయతు పఠించారుుః {ఇక్ 
ఎవరు అల్లాహ్ కు చేసిష వాగాున్ననిు, తం ప్రమాణాలన్హ సవలామైష 
వెలకు విక్రయిస్థతరో, వారికి పరోక్ింో ఏ భాగ్మూ ల్లదు. ప్రళయిం 
రోజుష అల్లాహ్ వారిని పలుక్రిించడు. వారి వైపు చూడడు. వారిని 
పరిశుదుధలుగా చెయయడు. పైగా వారికి అతయింత బ్బధక్రంయిష శ్క్ష 
పడుతుింి " (3: సూర ఆలె ఇమ్రాన్: 77). (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

فقد ن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا عن أبى أمامة 

فقال رجل: وإن كان شيئا وسيرا يا رسول هللا؟  أوجب هللا له النار وحرم عليه الجنة

 وإن كان قضيبا من أراكقال: 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే ఒక్ ులసిాిం వయకిత హ్కుొన్హ తష అసతయ 
ప్రమాణింతో అపహ్రిించుకుింటాడో అతనిపై షరక్ిం విధి చేసి, సవరాగనిు 
అల్లాహ్ నిషేధిించాడు". ఒక్ వయకిత ల్లచి 'ఒక్ వేళ అి  చిషు వసుతవు అయి 
ఉింటే?' అని అడిగాడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "అవున్హ అి  ఒక్ 
చెట్లటమ యొక్ొ చిషు ులక్ొయిన్న సరే" (అపహ్రిించుకుింటే అతని 
స్థాషిం షరక్ిం). (ులసిాిం).  

 الكبا ر: مشراك با ، وعقوق الوالدين، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي و عن عبد هللا بن عور 
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 وقتل النفس، واليمين الغموس

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ తో స్థట క్ల్నాించుట్, తల్నాదిండ్రుల పట్ా అవిధేయత, హ్తయ 
చేయుట్ ంరియు 'యమీనె గ్మూస్' ఘోరంయిష ప్పప్పోా 
లెకిొించబడుతాయి". (బ్నఖారి). 

مشراك فقال: يا رسول هللا ما الكبائر؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفى رواية: أن أعرابيا جاء النبي

الذى قلت ما اليوين الغووس؟ قال:  اليمين الغموسقال: ثم ماضا؟ قال: با  

 .يقتطع مال امرئ مسلم

ంరొక్ ఉల్లాఖషింో ఇల్ల ఉింి ుః 'ఒక్ గ్రామీణుడు ప్రవక్త వదుకు వచిు 
'ఘోరంయిష ప్పప్పలు ఏమిట?' అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అల్లాహ్ తో ఇతరుల్ను స్థట క్ల్నాించుట్" అని బదుల్నచాురు. అతన్హ 
ఇింకా ఏవి? అని అడిగాడు. "'యమీనె గ్మూస్' అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారు. 
'యమీనె గ్మూస్' అింటేమిట అని అడగాగ,"అన్నయయింగా ఒక్ ులసిాిం 
వయకిత సొులిన్హ అపహ్రిించుకొన్హట్కు అసతయ ప్రమాణిం చేయుట్" 
అని షులదాయిించారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص.  
విశేషాలుుః 

1- అసతయ ప్రమాణాలతో ులసిాిం స్తదరుని సొులిన్హ అపహ్రిించు 
కొన్హట్ క్ఠషింగా నిషేధిించబడిషి .  
2- అల్ల చేయువానికి క్ఠష శ్క్ష ఉింి . అతని ఆ అసతయ ప్రమాణిం 
అతనిు షరక్ింో పడేసుతింి .  
3- ఇల్లింట దురుగణిం న్హిండి అతిదూరింగా ఉిండుట్ కూడా తపానిసరి. 

51- అబద్ధ పు సాక్షోం కఠినంగా న్నషేధించ్బడినది 

[ َِ و ْول  الزه اْجت نُِبوا ق   89اُلج  [و 
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అసతయ పలుకుల న్హిండి దూరింగా ఉిండిండి. (22: హ్జ్: 30). 
اد  اُ ] اْلُ ؤ  اْلب َص   و  ْمع  و  ْهس  ل ك  ضِِه ِعْيٌم اِنَّ السَّ ا ل  ْقُف م  ال  ت  نُْه و  ان  ع  ئِك  ا  له ُاول 

ْسُؤوالً   [م 

మీకు తెల్నయని వి్యిం వెింట్ పడక్ిండి. నిశ్ుయింగా క్ళ్తు, 
చెవులూ, ంన్హసుస అనిుింట వి్యింోనూ విచారణ జరుగ్తుింి . 
(17: బనీ ఇస్రాఈల్: 36).   

قلنا: بلى  أال أنبئكم بأكبر الكبا ر؟: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي بكرة 

أال وكان متكئا فجلس فقال:  .مشراك با ، وعقوق الوالدين: يارسول هللاي قال

 فوا زال يكررها حت  قلنا ليته سكت.  .وقول الزور

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల ప్రశ్ుించారని, అబూ బక్ర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "అనిుింటక్ింటే ఘోరమైష ప్పప్పల 
గ్నరిించి ేకన్హ మీకు తెలుపన్న?". దానికి మేుల 'తపాకుిండా తెలుపిండి 
ప్రవకాత!' అని అన్నుుల. అపుాడాయష "అల్లాహ్ తో ఇతరులన్హ స్థట 
క్ల్నాించడిం, తల్నాదిండ్రుల మాట్ విషక్పోవడిం" అని తెల్నప్పరు. ఆ 
తరావత ఆయష ఆన్హకొని కూరుుషు వారలా ఒక్ొస్థరిగా ల్లచి సరిగాగ 
కూరొుని "జాగ్రతతగా విషిండ్డ! అబదుమాటాాడీిం (అనిుింటక్ింటే 
ఘోరమైష ప్పపిం)" అని అన్నురు. ఇల్ల ంరీ ంరీ చెబ్నతూ పోయారు. 
చివరికి మేుల ంన్హసుసో 'అయోయ! ఈయష ఈ మాట్లు ఇక్ చాల్నసేత 
బ్బగ్నిండున్హ' అని అన్హకున్నుిం. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- అసతయ స్థక్షయిం ఇచుుట్ క్ఠషింగా నిషేధిించబడిింి . 
2- అి  అబదధిం ంరియు ఇిందుో ులసిాులల హ్కుొల అపహ్రణ 
జరుగ్నతుింి , కాబటటమ ప్పప్పోా అతి ఘోరమైషి గా పరిగ్ణిించబడిింి . 
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52- శపంచుట న్నవారంచ్బడింది 

 لعن اْلؤمن كقتله: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ثابت بن الضحاك 

"విశావసిని దూషిించడిం అతడిు హ్తయ చేయడింతో సమాషిం" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, స్థబిత్ బిన్ జహాుక్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు.   

 لعانا يكون  أن لصديق ينبغي ال: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  أن  هريرة أبي عن
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సతయవింతుడు శ్పిించువాడు కావట్ిం సంితమైష 
వి్యిం కాదు". (ులసిాిం).  

ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا عن أبي الدرداء 

 يوم القيامة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ దరాు రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "దూషిించువారు ప్రళయి న్నష సిఫారసు చేయల్లరు. 
స్థక్షయమూ ఇవవల్లరు". (ులసిాిం).   

للعان وال ليس اْلؤمن بالطعان وال ا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود 

 الفاحش وال البذيء

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్రి ోప్పలు ఎించేవాడు, దూషిించేవాడు, అశీాల 
పదాలు పల్నకేవాడు, దురాా్ల్లడేవాడు విశావసుడు కాడు". (తిరిిజి).  

عدت صإذا لعن شيئا إن العبد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي الدرداء 

اللعنة إلَ السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبَ إلَ ررض فتغلق أبوابها 

ِعن فإن كان 
ُ
دونها ثم ىاخذ يمينا وشماال فإذا لم تجد مساغا رجعت إلَ الذي ل

  أهال لذلك وإال رجعت لقا لها
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబూ దరాు రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మాషవుడు ఎవరినైన్న శ్పిించిషపుాడు, ఆ శాపిం 
ఆకాశ్ిం వైపు వెళ్ళతింి . అక్ొడ దాని తలుపులు మూసి ఉింటాయి. 
అపుాడు ి గ భూమి వైపుకు వసుతింి . దాని తలుపులూ మూసి 
ఉింటాయి. కుడి వైపు, ఎడం వైపు వెళ్ళతింి . ఎక్ొడా సిందు 
పిందనిచో, శ్పిించబడిషవాని వైపు వెళ్ళతింి . ఒక్ వేళ అతడు దానికి 
అరుుడై ఉింటే అతనిపై, ల్లనిచో తిరిగ శ్పిించిషవాడిపై పడుతుింి . 
అషగా ఆ శాపిం వానికే తగ్నలుతుింి ". (అబూ దావూద్). 
విశేషాలుుః 

1- విశావసుల్ను శ్పిించడిం గ్నరిించి హెచురిించబడిింి . 
2- అధరిింగా, అన్నయయింగా శ్పిించిషచో ఆ శాపిం తిరిగ శ్పిించిష-
వానికే తలుగ్నతుింి . 
3- శ్పిించడిం సతయవింతుల, భకుతల లక్షణిం కాదు.  

53- కవిత్వం 

ا ال  ] ُقوُلون  م  ُْم ي  ا ِنَّ ، و  ِهُمون  اٍد َي  ُْم ِِف ُالِّ و  ر  ا ِنَّ ْ ت  ، ا َل  اُوون  تَّبُِعُحُم اْلغ  اُء ي  ْعر  الشه و 

ثِْْيً  ُروا اهلل  ا  ا  ذ  اُِل اِت و  ِمُيوا الصَّ ع  ُنوا و  ِذين  آم  ، ااِلَّ الَّ ُيون  ْ ع  اْنت  ي  ْعِد ا و  وا ِمْن ض  ُ َص 

ا ُظيُِموا  [م 

క్వులు, వారి వెషక్ మారగభ్రష్యటమల్ల షడుసూత ఉింటారు. వారు ప్రతి 
ోయో దారి తపాటానిు, తాుల ఆచరిించని దానిు చెపాటానిు 
చూడట్ిం ల్లదా? విశ్వసిించి ంించి పన్హలు చేసేవారు అల్లాహ్ న్హ 
అమితింగా సిరిించేవారూ, తంకు అన్నయయిం జరిగషపుాడు కేవలిం 
ప్రతికార చరయ తీసుకుేకవారు తపా. (26: ష్యఅరా: 224-227). 

 إن من الشعر حكمةقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن النبي  عن أبي بن كعب 
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"క్వితవింో వివేక్ింతో కూడిష వి్యులింట్లింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని, ఉబై బిన్ క్అబ్ రజియల్లహాు అన్హు ఉల్లఖాించారు.  (బ్నఖారి). 

اهج اْلشركين قال يوم قريظة لحسان:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ب عن البراء بن عاز 

  فإن جبريل معك

బరా బిన్ ఆజిబ్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: బనూ ఖురైజాతో యుదధిం 
జరిగష రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హ్స్థసన్ బిన్ స్థబిత్ తో ఇల్ల అన్నురుుః "(నీ 
క్వితవింతో) అవిశావసుల హేళషచేయి, జిబ్రీల్ నీతో ఉన్నుడు".  

ألن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريرة عن أبي ه

  .خير له من أن يمتلئ شعرا

"ఒక్ వయకిత క్డుపు చీులతో నిింపుక్కవడిం, తదుపరి అి  దానిు ప్పడు 
చేయడిం అేకి  క్వితాల కాలు్యింతో క్లుషితంవడింక్న్ను మేలైషి " 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచిుషట్లా అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- క్వితవింో (నైతిక్ ప్రమాణాల పరిపో్ణకు వినియోగ్పడే) ంించి 
క్వితవిం ఉింట్లింి . (నైతిక్ ప్రమాణాలన్హ భింగ్పరిచే) చెడు క్వితవిం 
కూడా ఉింట్లింి . (దీనిో మొదట రక్ిం మొదట రిండు హ్దీసుోా, 
రిండవ రక్ిం మూడవ హ్దీసుో వచిుింి ).  
2- ంనిషికి అల్లాహ్ 'జిక్రర ' (సిరణ), ఖుర్ఆన్ పఠషిం ల్లకుిండా 
క్వితాలన్హ క్ింఠసతిం చేయడిం ంించిి  కాదని హెచురిించబడిింి .  

54- చెడు ప్దాలు ఉచ్చరంచుట న్నవారంచ్బడింది 

ముస్జా ంన ఓ కాఫిర్ర అన్న అనట న్నవారంచ్బడింది.   

 ، فقد باء إذا قال الرجل ألخيه: يا كافر: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عور 
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 بها أحدهما، فإن كان كما قال وإال رجعت عليه 

"ఒక్ ులసిాిం తష తోట ులసిాిం స్తదరుడిు కాఫిర్ అని పిల్నసేత, 
వారిదురిో ఒక్రు తపాకుిండా అవిశావసి అయిపోతాడు. అింటే కాఫిర్ 
అని చెపాబడిషవాడు అల్ల ఉింటే సరి, ల్లనిచో చెపిాషవాడే కాఫిర్ అయ్యయ 
(ప్రమాదులింట్లిందని)" ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషట్లా, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ 
రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

: قال أو بالكفر رجال دعا من: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  سوع أنه  ضر أبي عن
  عليه حار إال كذلك وليس هللا، عدو

"ఎవరయిన్న ఒక్ వయకితని కాఫిర్ అనీ ల్లక్ దైవశ్తృడా అని పిల్నచిషచో, 
అపుాడతడు (పిలువబడిషవాడు) అల్లింటవాడు కానిచో, ఆ మాట్ 
చెపిాషవాని వింకే తిరుగ్నతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో విషుట్లా అబూ జర్ 
రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

فعثرت دابته فقلت: تعس  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي اْلليح عن رجل قال: كنت رديف النبي 

س الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ال تقل تعالشيطاني فقال: 

ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم هللا، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى 

  يصير مثل الذباب

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص యొక్ొ ఒక్ అన్హచరుడు ఇల్ల చెప్పాడని, అబూ ులలైహ్ 
ఉల్లాఖించారుుః ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వెషక్ సవారిపై కూరుున్నున్హ. ఆ సవారి 
పోట్లరాయి తగల్న పడబోయిింి . ేకన్హ 'తఇసష్బాతాన్' (షైతాన్ 
న్నశ్షంవుగాకా) అని అన్నున్హ. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః 
"'తఇసష్బాతాన్' అషకు. అల్ల అషుపుాడు వాడు ఉపాింగ ఒక్ ఇలాింత 
అయిపోతాడు. 'న్న శ్కితతో ేకన్హ పడేశాన్హ' అని అింటాడు. అయితే 
'బిసిిల్లాహ్' అన్హ. ఇల్ల అషుపుాడు వాడు క్ృింగపోయి ఈగ్ ల్లగా 
అయిపోతాడు". (అహ్ిద్). 
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విశేషాలుుః  
1- ులసిాింన్హ కాఫిర్ అన్హట్ నివారిించబడిింి .  
2- ులసిాింన్హ దైవశ్తృడా అన్హట్ నివారిించబడిింి .  
3- ఈ పదాలు ఎవరిన్హద్దుశ్ించి చెపాబడాీయో వారు దానికి అరుులు 
కాషట్ాయితే, అవి చెపిాషవారి వైపుకే తిరుగ్నతాయి.  
4- ప్రమాద సంయాోా 'తఇసష్బాతాన్' అన్హట్ నివారిించబడిింి . 
దానికి బదులుగా 'బిసిిల్లాహ్' అన్నలని ఆద్దశ్ించబడిింి . 

55- జిహాద్ (ధరమ పోర్యటం) ఘనత్ 

لِْهٍم، ُتْؤِمُنون  ضِاهللِ ] اٍب أ  ذ  ٍة ُتنِْجْهُكْم ِمْن ع   َ ا َل  ِِت  ُكْم ع  ُدله ْل ا  ُنوا ل  ِذين  آم  يآا َيه ا الَّ

الِ  ُِت  ُسولِِه و   َ ْنُ ِسُكم ذو  الُِكْم و  أ  ْمو  بِهِل اهللِ ضِأ  ُكْم ِِْن ُانُْتْم 'ُدون  ِِف س  ْْيٌ لَّ لُِكْم خ 

ْعي ُمون    33الصف  [ت 

విశావసుల్లరా! మింిల్ను వయధాభరితమైష శ్క్ష న్హిండి రక్షిించే 
వాయప్పరమేమిట్ల ేకన్హ మీకు తెలుపన్న? అల్లాహ్ న్హ, ఆయష ప్రవక్తన్హ 
విశ్వసిించిండి. అల్లాహ్ మారగింో మీ సింపదలన్హ, మీ ప్రాణాలన్హ 
ధారపోసి పోరాడిండి. మీరు గ్షక్ గ్రహిసేత ఇద్ద మీకు మేలైషి . (61: 
సఫ్: 10,11). 

إيمان با  سئل أي العول أفضل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول هللا  عن أبي هريرة 

  .حج مبرور قيل: ثم ماضا؟ قال: ، الجهاد في سبيل هللاقيل: ثم أي؟ قال:  ورسوله

అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: అనిుటక్ింటే శ్రే్ఠమైష ఆచరణ ఏమిట? అని 
ప్రశ్ు వచిుింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "అల్లాహ్ న్హ, ఆయష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్హ 
విశ్వసిించుట్. ఆ తరువాత ఏి  అని వచిుష ప్రశ్ుకు "అల్లాహ్ మారగింో 
పోరాడట్ిం" అని చెప్పారు. ఆ తరువాత శ్రే్ఠమైష ఆచరణ ఏి ? అని 
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అడిగషిందుకు "సంితిింపబడిష హ్జ్" అని సమాధాషమిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

لغدوة فَ سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  وعن أنس 

 وما فيها

"అల్లాహ్ మారగింో ఒక్ ప్రొదుు ల్లక్ ఒక్ స్థయింకాలుల గ్డుపుట్, 
ప్రపించిం ంరియు అిందుో ఉషువాట్నిుింట క్ింటే ఎింతో ఉతతంిం" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ما اغبرت قدما عبد في : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن عبد الرحون بن جبير 

  سبيل هللا فتمسه النار

"అల్లాహ్ మారగింో దుులిపటటమష దాసుని ప్పదాలు షరక్ులో చేరవు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుర్ రహాిన్ బిన్ జుబైర్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి).  

))ال قال: قيل: يا رسول هللا ما وعدل الجهاد في سبيل هللا؟ قال:  وعن أبي هريرة 

فأعادوا عليه مرتين أو ثًلثايكل ضلك يقول: َل تستطيعونهي ثم قال:  تستطيعونه((

صا م القا م القانت بآيات هللا ال يفتر من ))مثل اْلجاهد في سبيل هللا كمثل ال

  صالة وال صيام حتى يرجع اْلجاهد في سبيل هللا((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: అల్లాహ్ మారగింో 
పోరాడడిం ల్లింట ఆచరణకు సరిసమాషమైష ఆచరణ ంరేదైన్న 
ఉిందా? అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ులిందు ప్రశ్ుించడిం జరిగింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అి  చేసే స్తాంత మీో ల్లదు" అని సమాధాషమిచాురు. వారు తిరిగ 
రిండు మూడు స్థరుా ప్రశ్ుించారు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మీో చేసే స్తాంత ల్లదు 
అేక బదుల్నచాురు. చివరికి ఇల్ల చెప్పారుుః అల్లాహ్ మారగింో వెళ్ళుష 
యుదధవీరునికి సరిసమాషింగా ఏదైన్న ఆచరణ ఉింటే అి  అతన్హ తిరిగ 
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వచేు వరకు అలసిపోకుిండా షమాజులు, ఉపవాస్థలు ప్పటసూత, అల్లాహ్ 
అయతులన్హ పఠసూత ఉిండేవానీ ల్లింట ఆచరణ ఉింట్లింి ". (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- అల్లాహ్ మారగింో పోరాడడిం ఘషతగ్ల వి్యిం. 
2- అనిు రకాల ఆచరణోకెల్లా జిహాద్ అతి ఉతతంమైషి . 
3- షరకాగు న్హిండి రక్షణకు అి  ఒక్ ంించి కారణిం. 

56- షహీద్, ముజాహిద్ లకు లభించు ప్ర తిఫలం 
))تضمن هللا ْلن خر  في سبيله، ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

يخرجه إال جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخه 

الجنة أو أرجعه إلَ منزله الذي خر  منه ْلا نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس 

ه، ما من كلم يكلم في سبيل هللا إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم محمد بيد

لونه لون الدم وريجه ريح اْلسك، والذي نفس محمد بيده لو ال أن يشق علَ 

اْلسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو في سبيل هللا أبدا، ولكن ال أجد سعة 

نفس محمد بيده فأحملهم وال يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي 

  لوددت أن أغزو في سبيل هللا فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అల్లాహ్ తష మారగింో వెళ్ళుష వయకిత పూచి 
తీసుకున్నుడు. (అల్లాహ్ ఇల్ల చెప్పాడుుః) "అతడు షన్హు విశ్వసిించి, న్న 
ప్రవక్తలన్హ ధృవీక్రిించి, న్న మారగింో వెళ్ళుడు గ్న్హక్ అతడిు సవరగింో 
ల్లక్ (దైవదారిో పోరాడిష) ప్రతిఫలిం ల్లదా విజయధషింతో ఇింటకి 
చేరిాించు బ్బధయత న్ని ". (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః) ులహ్ంిద్ ప్రాణిం 
ఎవరి చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! అల్లాహ్ మారగింో గాయపడితే, ఆ 
గాయపడిష వీరుడు, ఇపుాడిపుాడే గాయపడిష విధింగా ప్రళయి న్నష 
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(అల్లాహ్ సంక్షింో) వస్థతడు. ఆ గాయుల రింగ్న రక్తింద్ద, దాని 
వాసషో క్సూతరి సువాసష ఉింట్లింి . ులహ్ంిద్ ప్రాణిం ఎవరి 
చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! విశావసులకు బ్బధగా ల్లకుింటే ేకన్హ 
అల్లాహ్ మారగింో వెళ్ళు ఏ సైషయిం వెింట్ వెళుకుిండా ఇక్ొడ ఉిండేవాడిు 
కాన్హ. వారిని న్న వెింట్ తీసుకొని వెళ్ళు స్తతంత న్నో ల్లదు. వారు 
సవయింగా వెళ్ళుట్కు వారిో స్తతంత ల్లదు. ేకన్హ వారిని 
వదల్నపోయిషచో వారు బ్బధపడుతారు. ులహ్ంిద్ ప్రాణిం ఎవరి 
చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! అల్లాహ్ మారగింో పోరాడాల్న, ్హద్ 
అయిపోవాల్న. ంళ్ళు పోరాడాల్న, ్హద్ అయిపోవాల్న. ంళ్ళు పోరాడాల్న, 
్హద్ అయిపోవాలని న్న క్కరిక్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))ما يجد الشهيد من مس القتل إال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 

  كما يجد أحدكم من مس القرصة((

"అల్లాహ్ మారగింో ్హద్ అయ్యయ వయకిత వధిించబడేట్పుాడు మీో 
గచుబడిష వయకితకి ఎింత బ్బధ క్లుగ్నతుిందో అింతే బ్బధ అతనికి 
క్లుగ్నతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి). 

))ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلَ الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أنس 

فيقتل عشر وله ما علَ ررض من ش يء إال الشهيد يتمنى أن يرجع إلَ الدنيا 

  مرات، ْلا يرى من الكرامة((

అషసు ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారుుః "సవరగింో చేరిష ఏ 
ఒక్ొడూ ప్రపించులోకి తిరిగ రావాలని క్కరుక్కడు. అతనిద్దులషుదని 
ఈ భూమిో అల్ల క్కరడానికి, కాని ్హద్ తన్హ ప్రపించింో తిరిగ 
రావాలని, పద్దపద్ద ్హాదత్ (అంరతవిం) పిందాలని క్కరుకుింటాడు. 
ఎిందుక్షగా అిందుో ఉషు గౌరవుల, విలువన్హ అతడు చూస్థతడు". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  
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  ))يغفر هللا للشهيد كل ش يء إال الدين((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  وعن عبد هللا عورو 

"అల్లాహ్ ్హద్ యొక్ొ అపుా తపా అనిుటనీ క్షమిస్థతడు" అని ప్రవక్త 
 .చెప్పారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు ملسو هيلع هللا ىلص
(ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- జిహాద్ స్థాషిం చాల్ల గొపాి . సవరగ ప్రవేశానికి అి  గొపా కారణిం. 
2- ్హద్ ప్రతిఫలిం చాల గొపాి . అతన్హ వధిించబడుతుషుపుాడు 
చాల్ల సవలాింగా బ్బధ క్లుగ్నతుింి .  
3- ప్పప్పల విమోచన్ననికి ్హాదత్ గొపా కారణిం.  
 ్హద్ అింటే అంరవీరుడు. ్హాదత్ అింటే అంరతవిం పిందుట్. 

57- ప్ర వకి  సహచ్ులలు - జిహాద్ 

وأصحابه حت  سبقوا اْلشركين إلى بدر وجاء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: انطلق رسول هللا  عن أنس 

))ال َيقِدَمنَّ أحد منكم إلَ ش يء حتى أكون أنا : ملسو هيلع هللا ىلصاْلشركوني فقال رسول هللا 

 ))قوموا إلَ جنة عرضها السماوات وررض((: ملسو هيلع هللا ىلصل فدنا اْلشركوني فقادونه(( 

ها السواوات وألارض؟ قال:   ))نعم((فقال عوير بن الِحوام: يا رسول هللا! جنة عّر

قال: َل يا رسول  ))ما يحملك علَ قولك بخ بخ؟((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: بخ بخ! فقال رسول هللا 

َرنه فأخر  ))فإنك من أهلها((هللا إَل رجاَء أن أكون من أهلهاي قال: 
َ
ج تورات من ق

 فجعل يأكل منهن ثم قاتلهم حت  قتل. 

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంరియు 
ఆయష సహ్చరులు అవిశావసులక్ింటే ులిందు బద్ర్ మైదాషింో 
చేరుకున్నురు. ఆ తరావత అవిశావసులు చేరారు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"మీో ఏ ఒక్ొరు షన్హు కాదని ఏ వి్యానికన్న ులిందుకు 
వేళుకూడదు" అని చెప్పారు. అవిశావసులు ంరిింత దగ్గరయాయక్ "ల్లిండి! 
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భూమాయకాశాల వైశాలయిం గ్ల సవరగిం వైపుషకు ల్లచి నిలబడిండి" అని 
ఆజా ఇచాురు. అమైర్ బిన్ హిమాిం అన్హ ఒక్ అన్హచరుడు 
'భూమాయకాశాల వైశాలయులగ్ల సవరగమా?' అని అడిగాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అవున్హ" అన్నుక్, అతన్హ బఖ్ బఖ్ అని అన్నుడు. "బఖ్ బఖ్ 
అింటేమిట? అల్ల ఎిందుక్న్నువు" అని ప్రవక్త అతడిు ంిందల్నించారు. 
దానికి అతడు 'ఏమి ల్లదు ప్రవకాత! ేకన్హ ఆ సవరగవాసుోా ఒక్నిు కావాలషు 
కాింక్ష మాత్రమే' అని సమాధాషమిచాుడు. "అయితే వారిో నీవు 
ఒక్డివి అవుతావు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతనికి శుభవారత ఇచాురు. ఆ 
తరువాత అతడు అులిలపి  న్హించి ఖరూిరులలు తిని, యుదధులో 
ప్పల్కగని ్హద్ అయాయడు. (ులసిాిం).  

عن قتال بدري فقال: يا رسول هللا  قال: غاب عمي أنس ين النضر  وعن أنس 

ء ن لئن هللا أشهدني قتال اْلشركين ليرين هللا ما أىنع. فلوا كان يوم أحد ىنع هؤَل

وعنىاْلشركين ن ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاض فقال: يا سعد بن معاض! الجنة 

ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحدي فقال سعد: فوا استطعت يا رسول هللا ما 

 ىنعي قال أنس: فوجدنا به بضعا وثوانين ّربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: బద్ర్ యుదధింో న్న పిషతిండ్రి 
అషసుబ్ను షజర్ ప్పల్కగష ల్లక్పోయాడు. అతడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో 
క్ల్నసిషపుాడు ప్రవకాత! అవిశావసులతో జరిగే యుదధింో ప్పల్కగేక భాగ్యిం 
ఒక్ వేళ అల్లాహ్ న్నకు ప్రస్థి సేత ేకన్హ ఎల్ల పోరాడుతాన్న అల్లాహ్ 
తపాక్ చూస్థతడు అని చెప్పాడు. (ఆ రోజు వచేుసిింి ) అి  ఉహ్ద్ రోజు. 
అవిశావసులు ఏమి చేయాలన్హకున్నురో (అి  చేసి తీరడానికి సింసిదధమై 
వచేుశారు. ఇట్ల ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంరియు ఆయష సహ్చరులు వచాురు). 
అషసుబ్ను షజర్ కూడా (ప్రవక్తతో చేసిష తష వాగాున్ననిు పూరిత 
చేయుట్కు) బయలుద్దరాడు. ఎదురుగా సఅద్ బిన్ ంఆజ్ 
రజియల్లాహు అన్హు  క్ల్నశాడు. అతనిు చూసి, సఅద్ బిన్ ంఆజ్! షజర్ 
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ప్రభువు స్థక్షిగా! ేకన్హ ఉహ్ద్ అట్ల వైపు  న్హిండి సవరగ పరింళ్ళనిు 
ఆఘ్రాణిసుతన్నున్హ అని చెప్పాడు. తరువాత సఅద్, అషసుబ్ను షజర్ 
యొక్ొ వి్యానిు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص యదుట్ ప్రస్థతవిసూత ేకన్హ అల్ల 
చేయల్లక్పోయాన్హ అని వాపోయ్యవారు. అషసుబ్ను మాల్నక్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఆయష గ్నరిించి ఇల్ల చెప్పారు. (ఆ ఉహ్ద్ రోజుష అషసుబ్ను 
షజర్ ధైరయింగా పోరాడి, ఎిందరో అవిశావసుల్ను హ్తమారిు తానూ ్హద్ 
అయాయరు). ఆయష ద్దహ్ులపై 80కి పైగా ఖడగిం, బ్బణిం ంరియు 
బలెాులల గాయాలు చూశాుల. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

فآمن به واتبعهي ثم  ملسو هيلع هللا ىلصعراب جاء إلى النبي أن رجًل من ألا  وعن شداد بن الهاد 

ِنَم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أهاجر معكي فأوص   به النبي 
َ
بعض أصحابهي فلوا كانت غزاة غ

شيئا فقسم وقسم لهي فأعطى أصحابه ما قسم لهي وكان يرعى ظهرهمي فلوا جاء 

 ي فأخذو فجاء إلى النبيملسو هيلع هللا ىلصدفعوا إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: ِقسٌم قسم لك النبي 

قال: ما على هذا اتبعك ولكن أتبعك على أن  ))قسمة لك((فقال: ما هذا؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

أرمى ههنا ن وأشار إلى حلقه ن بسهم فأموت فأدخل الجنةي فقال: إن تصدق هللا 

يصدقكي فلبثوا قليًل ثم نهضوا في قتال العدوي فأتي به النبي يحول قد أىابه سهم 

  ))صدق هللا فصدق((.قالوا: نعمي قال:  ))أهو هو؟((: ملسو هيلع هللا ىلصحيث أشار فقال النبي 

్దాుద్ బిన్ హాద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ గ్రామీణుడు ప్రవక్త 
 ,వదుకు వచిు, ప్రవక్తన్హ విశ్వసిించి అన్హసరిించ గ్ల్నగాడు. (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص
విశావసులు ంకాొన్హ వదల్న ందీష వలసపోయ్య రోజుోా) ప్రవకాత! ేకన్హ 
కూడా మీతో వెళ్ళతన్హ అని క్కరాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం సహ్చరులకు అతని 
వి్యులష వసియయతు చేశారు. (ందీష వచిుష తరువాత) ఒక్ 
యుదధింో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص విజయ ధషిం పిందారు. దానిు పింపిణి 
చేసేట్పుాడు ఒక్ వాట్ అతనికి తీశారు. అతన్హ ందీషవాసుల ఒింట్టల 
కాపరి గ్న్హక్ ఆ సిందరాింో ల్లషిందుష ఆ వాటా (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص) తం 
సహ్చరులకు ఇచాురు. అతన్హ (స్థయింకాలిం) వచిుష తరువాత, వారు 
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అతని వాట్ అతనికి ఇచాురు. (దానిు చూసి నివెవరపోయి) 'ఇద్దమిట?' 
అని అతన్హ ప్రశ్ుించగా 'ఇి  విజయధషింోని నీ వాట్, నీకు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇచాురు అని వారు బదులు చెప్పారు. అి  తీసుకొని ప్రవక్త వదుకు వచిు 
'ఇద్దమిట? ప్రవకాత' అని ప్రశ్ుించాడు. "ఇి  నీ వాట్" అని 
సమాధాషమిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'ేకన్హ ఇిందుకు కాదు మింిల్ను 
అన్హసరిించేి , ఇక్ొడ - తష గొింతు వైపు వ్రేళ్ళ చూపుతూ- బ్బణుల 
తగల్న ్హద్ అయి సవరగింో చేరాలని మింిల్ను అన్హసరిించేి ' అని తష 
లక్ష్యయనిు తెల్నయబరచాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "నీ ఈ మాట్న్హ నీవు నీ 
ఆచరణతో నిరూపిసేత అల్లాహ్ తష వాగాున్ననిు పూరితచేస్థతడు. (అింటే 
నీకు అద్ద విధింగా ్హాదత్ ప్రస్థి స్థతడు"). ఆ తరువాత కొి ు రోజుోా 
ఒక్ యదధిం జరిగింి . (విశావసులతో ప్పట్ల అతనూ ప్పల్కగని అిందుో 
్హద్ అయాయడు). అతని ంృతద్దహానిు ప్రవక్త వదుకు తీసుకురావడిం 
జరిగింి . అతన్హ ఏ విధింగా ్హాదత్ పిందాలని ఒక్పుాడు ప్రవక్త 
యదుట్ తెల్నయబరచాడో, అద్ద విధింగా అతని క్ింఠింో బ్బణిం తగల్న 
దాని మూలింగాేక అతన్హ ్హద్ అయాయడు. అతనిు చూసి, "ఇతన్హ ఆ 
వయకితయ్య క్దా?" అని ప్రవక్త అడుగ్గా, సహ్చరులు అవున్హ అని అన్నురు. 
అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారు. "తష మాట్న్హ తష ఆచరణ దావరా 
నిరూపిించాడు గ్న్హక్ అల్లాహ్ అతనికి తన్హ క్కరుకుషు విధింగా 
్హాదత్ ప్రస్థి ించాడు". (షస్థయి).   
విశేషాలుుః 

1- సహ్చరుల విశావస బలిం, అల్లాహ్ మారగింో పోరాడుతూ ్హాదత్ 
పిందాలేక క్కరిక్ ఎింతగా ఉిండేదో తెలుసుతింి . 
2- వారి ధైరయిం, శౌరయిం ంరియు సతాొరాయల క్కసిం ఎల్ల ులిందుిండే 
వారో తెలుసుతషుి .  
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58- ముస్జా ముల అవసర్యలు తీులచ ఘనత్ 

يظلمه وال ييسلمه، ))اْلسلم أخو اْلسلم ال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 

ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن فر  عن مسلم كربة فر  هللا 

  مسلما ستره هللا يوم القيامة(( عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాిం ంరో ులసిాింకు స్తదరుడు. క్న్హక్ 
అతనికి ఏల్లింట అన్నయయిం చేయడు. అతనిు నిససహాయ సిాతిో 
వదడు. ఎవరైతే తష స్తదరుడి అవసరానిు తీరుసూత ఉింటారో, అల్లాహ్ 
అతని అవసరానిు తీరుసూత ఉింటాడు. ఎవరైతే ఒక్ ులసిాిం యొక్ొ 
ోట్లపోట్ాన్హ ంరుగ్నపరుస్థతడో, అతని తపిాదాలన్హ అల్లాహ్ క్పిా 
పుచుుతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن أبي هريرة

لقيامة، ومن يسر علَ معسر يسر هللا عليه في نفس هللا عنه كربة من كرب يوم ا

الدنيا وخخرة، ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنيا وخخرة، وهللا في عون العبد 

ما كان العبد في عون أخيه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتلون كتاب 

، وحفتهم هللا ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة

  اْلال كة وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరుుః "ఇహ్ోక్ిం ో ఒక్ విశావసునికి ఎదురయ్యయ క్షాటమోా ఏ ఒక్ 
క్షాటమనిు ఎవరైతే దూరిం చేస్థతడో, పరోక్ింో అతనికి ఎదురయ్యయ 
క్షాటమోా ఒక్ పెదు క్షాటమనిు అల్లాహ్ దూరిం చేస్థతడు. ఎవరైతే ఋణ- 
గ్రసుతనికి వయవధి ఇస్థతడో, ఇహ్పరాోా అతడికి అల్లాహ్ సుఖసింపదలు 
నొసింగ్నతాడు. ఎవరైతే విశావసుని ోప్పల్ను ంరుగ్నపరుస్థతడో, 
ఇహ్పరాోా అతని దో్ులలన్హ అల్లాహ్ క్పిా పుచుుతాడు. ఏ 
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మాషవుడైతే తష స్తదరుడి సహాయింో ఉింటాడో అల్లాహ్ అతని 
సహాయులో ఉింటాడు. ఎవరైతే అల్లాహ్ గ్రింథానిు పఠించుట్కు, 
ేకరుుకొన్హట్కు అల్లాహ్ గ్ృహాోాని ఒక్ గ్ృహ్ింో సమావేశ్ంవుతారో 
వారిపై శాింతిం అవతరిసుతింి . ఆయష కారుణయిం వారిని క్పిా వేసుతింి . 
దైవదూతలు వారిని ులట్టమడిించుకుింటారు. తష సమీపింోన్హషు 
దూతోత అల్లాహ్ గ్రవింగా వారి గ్నరిించి ప్రస్థతవిించి, వారిని 
ప్రశ్ింసిస్థతడు. అయితే ఎవరైతే తం ఆచరణో వెషక్బడతారో వారి 
వింశ్ిం వారి పురోగ్తికి తోడాడదు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- విశావసుల అవసరాలన్హ తీరుుట్, ప్రతేయక్ింగా నిరుప్పదల, బలహన్హల 
అవసరాలన్హ తీరుుట్ చాల్ల ఘషతగ్ల వి్యిం.  
2- ంసిాిం స్తదరునికి సహాయపడే వారికి, వారి నిససహాయ సిాతిో 
అల్లాహ్ సహాయపడతాడు.  

59- బిద్అత్ర నండి దూరముండి, ప్ర వకి  న  ملسو هيلع هللا ىلص 
అనసరంచుట విధి 

ُكْم ُذُنوض ُكمْ ] ْغِ ْرل  ي  بِْبُكُم اهلل  و   ُُيْ
ِِ بُِعو اتَّ بهون  اهلل  ف 

 83آل عمران  [ُقْل اِْن ُانُْتْم ُُتِ

నీవు ప్రజలకు ఇల్ల చెపుాులుః మీకు నిజింగాేక అల్లాహ్ పట్ా ప్రేం ఉింటే 
షన్హు అన్హసరిించిండి. అపుాడు అల్లాహ్ మింిల్ను ప్రేమిస్థతడు. మీ 
ప్పప్పలన్హ క్షమిస్థతడు. (3: ఆలె ఇమ్రాన్: 31).  

ُِدو] ْهن ُحْم ُثمَّ ال  َي  ر  ض  ج  ُموك  فِهًم  ف  تَّى ُُي كِّ ضِّك  ال  ُيْؤِمُنون  ح   َ ْنُ ِسِحْم ف ال  و  ن  ِِف أ 

ْسيِْهًًم  يُِّموا ت  ُيس  ْهت  و  َّا ق ض  جًا ُمِّ ر   56النساء  [ح 

నీ ప్రభువు స్థక్షిగా! వారు తం పరసార విభేదాల వి్యింో నిన్హు 
న్నయయ నిరేణతగా స్వవక్రిించషింత వరకు, ఇింకా నీవు ఏ నిరణయిం చేసిన్న 
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దాని గ్నరిించి వారి ంన్హసుసలో ఏ మాత్రిం సింక్కచిం ల్లకుిండా దానిని 
యధాతథింగా శ్రస్థవహిించషింత వరకు వారు నిజమైష విశావసులు 
కాల్లరు. (4: నిస్థ: 65).   

))من أحدث في أمرنا هذا ما : ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

  ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(( متفق عليه. وفي رواية:ليس منه فهو رد(( 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, విశావసుల మాతృమూరిత ఆయిషా 
రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః "ఇస్థాింో ఎవరైతే కొతత వి్యానిు 
ప్రవేశ్పెడతారో అి  రదుు చేయబడుతుింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). ంరో 
ఉల్లాఖషింో ఇల్ల ఉింి ుః "ఏ పని గ్నరిించైతే మా ఆద్దశ్ిం ల్లదో ఆ పని 
ఎవరైన్న చేసిషచో అి  రదుు చేయబడుతుింి , స్వవక్రిించబడదు". 
(ులసిాిం).  

موعظة بليغةي وجلت منها  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وعظنا رسول هللا  عن العرباض بن سارية 

القلوب وضرفت منها العيوني فقلنا: يا رسول هللا! كأنها موعظة مودع فأوىناي قال: 

ر عليكم عبد حبش ي، وإنه من  ))أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأمَّ

تالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعش منكم فسيرى اخ

 اْلهديين عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم ومحدثات رمور فإن كل بدعة ضاللة(( 

ఇరాాజ్ బిన్ స్థరియ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్స్థరి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
బ్రహాిిండమైష ఉపన్నయసమిచాురు. హ్ృదయాలు క్ింపిించిపోయాయి. 
క్ింట ఆశ్రువులు కారాయి. అయితే మేంన్నుులుః ఓ ప్రవకాత! ఇి  మీ 
అింతిం ప్రసింగ్ింగా మాకు అనిపిసుతషుి . మాకు వసియయత్ చేయిండి 
అషగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ విధింగా వసియయత్ చేశారుుః "అల్లాహ్ కు 
భయభకుతలు క్ల్నగ ఉిండిండి. మీ న్నయకుడు ఇథోపియాకు చెింి ష 
వయకిత అయిషపాటకి మీరు అతని మాట్ విషిండి. విధేయత ప్పటించిండి. 
న్న తరువాత మీో బ్రతికియుషువారు అేకక్ విబేధాలు చూస్థతరు. 
అల్లింట్పుాడు మీరు న్న పదుతి, న్న స్థింప్రదాయానిు ంరియు 
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సన్నిరగింపై ఉషు ఖులఫాయె రాషిదీన్ పదుతిని ఆవశ్యక్మైషి గా 
భావిించిండి. దానిు దౌడపళుతో గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. జాగ్రతాత! 
(ధరిింో) క్రొతత క్రొతత వి్యాలు ప్రవేశ్పెట్టమక్ిండి. ప్రతి క్రొతత 
వి్యిం దురాిరగిం". (అబూదావూద్, తిరిిజి). 

))إن خير الحديث كتاب إضا خطب يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول هللا  وعن جابر 

  وشر رمور محدثاتها وكل بدعة ضاللة(( ملسو هيلع هللا ىلصهللا وخير الهدي هدي محمد 

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగించిషపుాడల్లా ఇల్ల 
ప్రవచిించేవారుుః "ంించి మాట్ అల్లాహ్ గ్రింథిం యొక్ొ మాట్, ంించి 
మారగిం ప్రవక్త ులహ్ంిద్ ملسو هيلع هللا ىلص మారగిం. అనిు వి్యాోా చెడు 
వి్యమేంషగా, కొతత వి్యాల్ను (ఇస్థాిం ధరిింో) ప్రవేశ్పెట్టమడిం. 
ప్రతి కొతత వి్యుల దురాిరగిం". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- ఇస్థాిం ధరిింో కొతత వి్యాల్ను (బిద్అత్) ప్రవేశ్పెట్టమడిం నిషిదధిం. 
అింటే అల్లాహ్ ఆరాధష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదుతికి భిషుమైష పదుతిో చేయుట్ 
నిషిదధిం అని భావిం. 
2- అి  క్బీర గ్నన్నహ్ గా (ంహాప్పప్పోా లెకిొించబడుతుింి . 
అల్లింట ఆచరణ స్వవక్రిించబడదు. 
3- అనిు రకాల 'బిద్అత్'ల న్హిండి జాగ్రతతగా, దూరింగా ఉిండుట్ 
తపానిసరి. అనిుయు చెడీవీ ంరియు దురాిరగుల. 
4- అల్లాహ్ ప్రేంనూ, క్షమాపణిం పింద్ద మారగిం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అన్హచరణోేక ఉింి .  

60- ప్ర వకి కై ملسو هيلع هللا ىلص   ద్రూద్ ప్ంపు ఘనత్ 

يه ] نُوا ص  ِذين  آم  أَيه ا الَّ ، ي  َل  النَّبِيِّ يهون  ع  ت ُه ُيص  يُِّموا ت ْسيِهًمً ِنَّ اهلل  و  م ال ئِك  س  ي هِْه و   [وا ع 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

107 

అల్లాహ్ మరియు ఆయన దూతలు దైవ ప్రవకాకై దరూద్ ను పంప్పతారు. 
విశ్వాసుల్లరా మీరు కూడా ఆయనకై దరూద్, సల్లములు పంపండి. (33: 
అహ్ జాబ్: 56). 

))من صلَ علي صالة يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن عبد هللا بن عورو 

  عشرا(( واحدة صلَ هللا عليه بها

"ఏ వయకిత అయితే న్నపై ఒక్స్థరి దరూద్ పింపుతాడో, అతనిపై పి  
స్థరుా అల్లాహ్ కారుణాయనిు కురిాస్థతడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అంర్ ملسو هيلع هللا ىلص విని, ఉల్లాఖించారు. 

))إن من أفضل أيامكم يوم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أوس بن أوس 

، قالوا: يا الجمعة فأكثروا علي  م ن الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي 

م علَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عَرض صالتنا عليك وقد أِرمت؟ قال: إن هللا حر 
ُ
كيف ت

  ررض أجساد رنبياء((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, ఔస్ బిన్ ఔస్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీకుషు రోజుోా అనిుటక్షు ంహోతతరమైష రోజు 
శుక్రవారిం. ఆ రోజు మీరు న్నపై దరూద్ అధిక్ింగా పింపిండి. మీ 
దరూద్ న్న వరకు చేరుతుింి ". అన్హచరులడిగారుుః ప్రవకాత! మీ వరకు 
దరూద్ ఎల్ల చేరుతుింి . మీరు చనిపోయి ంటటమో క్ల్నసిపోతారు క్దా? 
దానికి సమాధాషింగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "అల్లాహ్ భూమిపై ప్రవక్తల ద్దహాలన్హ 
నిషిదధ పరిచాడు" అని చెప్పారు. (అబూ దావూద్, ఇబ్ను మాజ).  

))ال تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبى هريرة 

  فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారుుః 
"న్న సమాధిని మీరు 'ఈదాగహ్' చేయక్ిండి. న్నపై దరూద్ పింపిండి. మీరు 
ఏ ప్రాింతులో ఉన్ను మీ దరూద్ న్న వరకు చేరిాించబడుతుింి ".   
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))ما من أحد يسلم علي إال رد هللا علي : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 

 أخرجه أبوداود روحي حتى أرد عليه السالم((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "న్నకు సల్లిం పింపిషపుాడల్లా, అల్లాహ్ న్న ఆతిన్హ న్న 
ద్దహ్ులో పింపుతాడు. ేకన్హ సల్లిం పింపిష వయకితకి జవాబిస్థతన్హ". 
(అబూ దావూద్).  

))رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  

 أخرجه الترمذي يصل علي((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకిత యెదుట్ ేకన్హ ప్రస్థతవిించబడుతాన్న, అతడు 
న్నపై దరూద్ పింపనిచో అతని ులకుొ ంటటమో క్లువుగాకా". 
(తిరిిజి). 
విశేషాలుుః  
1- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింపడిం అభిల్ణీయిం. 
2- ప్రతేయక్ింగా జుమా రోజుష ఎకుొవగా పింప్పల్న. 
3- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింప్పవారికి చాల పుణయిం గ్లదు. 

61- ఋం గర సిున్నక్త వోవధి ఇచుచటలోన్న ఘనత్ 

))تلقت اْلال كة روح رجل ممن كان : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن حذيفة 

قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: ال، قالوا: تذكر، قال: كنت أدين 

الناس فآمر فتياني أن ُينِظروا اْلعسر ويتجوزوا عن اْلوسر، قال: قال هللا 

  : تجوزوا عنه((عزوجل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, హుజైఫ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీక్ింటే ులిందు కాలింో దైవదూతలు ఒక్ వయకిత 
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ఆతితో క్లసి, 'నీవు ఏదైన్న సతాయరయిం చేసియున్నువా?' అని అడిగారు. 
అతన్హ 'ల్లదు' అని బదుల్నచాుడు. వారు 'గ్నరుత తెచుుక్క' అషగా 
అతడన్నుడుుః 'ేకన్హ ప్రజలకు అపిాచేువాణిణ, తరావత న్న పనివాళుకు 
ఇల్ల ఆద్దశ్ించేవాణిణుః బీదవాడైష ఋణగ్రసుతనికి వీలయిషింత వయవధి 
ఇవవిండి. క్ల్నమిో న్హషు ఋణగ్రసుతని పట్ా మెతక్వైఖరి 
అవలింభిించిండి. ఆ తరావత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతని గ్నరిించి ఇల్ల చెప్పారుుః 
"అతనిు ంనిుించిండి" అని అల్లాహ్ చెప్పాడు. (ులసిాిం).  

))كان رجل يداين الناس فكان يقول قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل هللا يتجاوز عنا، فلقي هللا فتجاوز 

 أخرجه مسلم عنه((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచిించారుుః "ఒక్ వయకిత ప్రజలకు అపుా ఇసూత తష పనివాళుకు ఇల్ల 
చెప్పావాడుుః మీరు నిరుప్పద ఋణగ్రసుతని వదుకు వసూలుక వెళ్ళుషపుాడు 
(అతడు వయవధి క్కరితే) వయవధి ఇవవిండి. అల్లాహ్ ంష పట్ా ంనిుింపు 
వైఖరిని అవలింభిించగ్లడు. అతన్హ చనిపోయిష తరావత అల్లాహ్ 
అతనిు ంనిుించాడు". (ులసిాిం).  

طلب غريوا له فتوارى ثم وجدوي فقال: إني معسري فقال: أنه  عن أبي قتادة 

))من سره أن ينجيه هللا من آهلل؟ قال: آهللي قال: فإني سوعت رسول هللا يقول: 

  كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه((

అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: అతన్హ తష న్హిండి అపుా 
తీసుకుషు వయకిత వదుకు వసూలుక వెళ్ళుషపుాడు (ఋణగ్రసుతడు అబూ 
ఖతాదన్హ చూసి) దాకుొన్నుడు. ంళ్ళు అతన్హ క్లసి 'ేకన్హ చాల్ల పసుతో ా 
ఉన్నున్హ' అని అన్నుడు. 'అల్లాహ్ ప్రమాణిం చేసి చెపాగ్లవా?' అని అబూ 
ఖతాద అడగ్గా, 'అల్లాహ్ ప్రమాణిం చేసి చెపా గ్లన్హ' అని అన్నుడు. 
అపుాడు అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల చెప్పారుుః 'ేకన్హ ప్రవక్త 
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 చెపాగా విన్నున్హుః "ప్రళయ ి న్నష క్ల్నగే వయధా భరితమైష శ్క్ష న్హిండి ملسو هيلع هللا ىلص
తంన్హ అల్లాహ్ రక్షిించడానిు ఇ్టమపడేవవారు ఋణగ్రసుతనికి 
వీలయిషింత వయవధి ఇవావలని ల్లదా అతనిపై న్హిండి ఋణ భారానిు 
పూరితగా ంనిుించివేయాల్న". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- పసుతో ా ఉషు ఋణగ్రసుతనికి వయవధి ఇచుుట్ ల్లదా అపుాన్హ 
ంనిుించుట్ో ఘషత చాల్ల ఉింి . 
2- ప్రళయి న్నష క్ల్నగే క్షాటమల న్హిండి రక్షణకు అదీ ఒక్ కారణిం.  
3- అి  అల్లాహ్ ంనిుింపున్హ పిందుట్కు కూడా ఒక్ మారగిం. 

62- వడీ్డ - దాన్న నండి హెచ్చరక 

وا ال  ي  ] ض  ْاُاُيون  الرِّ ِذين  ي  لَّ اُن ِمن  اُمْ سِّ ا  ْهط  بَُّطُه الشَّ ت خ  ِذي ي  ُقوُم الَّ ًم  ي  ُقوُمون  ااِلَّ ا 

هُ  اء  ْن ج  م  وا ف  ض  م  الرِّ رَّ لَّ اهلُل اْلب ْهع  و  ح  وا و  ا ح  ض  ًم  اْلب ْهُع ِمْثل  الرِّ اُلْوا اِنَّ ُْم ق  لِك  ضِا ِنَّ  ذ 

ا س   ُه م  ي  ى ف  اْنت ح  ِه ف  ضِّ ََّ ٌة ِمْن  ْوِعظ  اُب م  ئِك  ا ْصح  ُاول  اد  ف  ْن ع  م  ْمُرُه اَِل  اهللِ و  ا  ي ف  و 

 ٍَ ا اهلُل ال  ُُيِبه ُاله ا  َّ اِت و  ق  د  ُيْرضِى الصَّ وا و  ض  ُق اهلُل الرِّ ْمح  الُِدون،  ي  ا خ  َِ ُلْم فِهح  النَّا

ثِهمٍ   816،815البقرة  [ا 

వడ్డీ తినేవారి సిితి షైతాను సోకడం వలా ఉన్నుది అయిన వయకిా సిితి 
ల్లంట్టది. ఈ సిితికి వారు గరిక్తవటానికి క్తరణం వారు 'వాయపారం కూడా 
వడ్డీ ల్లంట్టదేగా' అని అనట్మే. వాసావానికి అల్లాహ్ వాయపారానిా 
ధ్రుసముతం చేశ్వడు. వడ్డీని నిషిదధం చేశ్వడు. కనుక తన ప్రభువు చేసిన 
ఈ హతబోధ్ అందే వయకిా మునుుందు వడ్డీ తినట్ం తయజిస్తా, అతను పూరాం 
తినాదేదో తిన్నాడు. అతని వయవహారం చివరకు అల్లాహ్ వదదకే పోతుంది. 
ఈ ఆదేశ్ం తరాాత మళ్ళీ ఈ దుశ్చుష్ికు పాలుడేవాడు నిశ్ుయంగా 
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నరకవాసి, అకుడ అతడు శ్వశ్ాతంగా ఉంటాడు. అల్లాహ్ వడ్డీని 
నశ్ంపజేస్తాడు. దానధ్రాులను పెంచి అధకం చేస్తాడు. కృతఘ్నాడూ, 
దుష్టిడూ అయిన వయకిాని అల్లాహ్ ప్రేమంచ్డు. (2: బఖర: 275, 276). 

[ ْ اِْن َل  ضوا اِْن ُانُْتْم ُمْؤِمنِي ف  ِقي  ِمن  الرِّ ا ض  وا م  َُ ذ  ُقوا اهلل  و  ُنوا اتَّ ِذين  آم  ا  ا َيه ا الَّ ي 

ُسولِهِ   َ ْرٍب ِمن  اهللِ و  ُنوا ضِح  ْاذ  ُيوا ف  ْ ع   813،816البقرة  [ت 

విశ్ాసించిన ప్రజ్ల్లరా! మీరు నిజ్ంగా విశ్వాసులే అయితే అల్లాహ్డీకు 
భయపడండి. ఇంక్త మీకు ప్రజ్ల నుండి రావలసిన వడ్డీని విడచిపెట్ిండి. 
క్తని ఒకవేళ  మీరు అల్ల చెయయకపోతే మీపై అల్లాహ్ మరియు ఆయన 
ప్రవకా తరఫు నుండి యుదధ ప్రకట్న ఉంది అనే విష్యానిా తెలుసుకండి. 
(2: బఖరాః 278,279). 

قالوا: يا رسول  )) اجتنبوا السبع اْلوبقات((،قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عن أبي هريرة 

؟ قال:  بالحق،  هللا وما هنع
 
م هللا إال ))الشرك با ، والسحر، وقتل النفس التي حر 

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف اْلحصنات اْلؤمنات 

 الغافالت(( 

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల ఉల్లాఖించారుుః ఒక్ స్థరి ప్రవక్త 
 అన్హచరల్ను ఉద్దుశ్ించి, "మింిల్ను సరవ న్నశ్షిం చేసే పన్హలకు ملسو هيلع هللا ىلص
దూరింగా ఉిండిండ"ని హెచురిించారు. 'ఆ పన్హల్లమిట పవకాత? అని 
అడిగారు అన్హచరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "(1) అల్లాహ్ 
కు స్థట క్ల్నాచడిం. (2) చేతబడి. (3) ధరిసంితింగా తపా అల్లాహ్ 
హ్తమారుకూడదని నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. (4) వడ్డీ 
సొులి తిషడిం. (5) అన్నధ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. (6) ధరి 
యుదధింో వెన్హు జూపి ప్పరిపోవడిం. (7) ఏ ప్పపమెరగ్ని అమాయక్ 
ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 آكل الربا وموكله(.  ملسو هيلع هللا ىلص)لعن رسول هللا  ل:قا عن ابن مسعود 
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అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: వడ్డీ సొులి 
తిేకవాడు, తినిపిించువాడు ఇదురినీ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص శ్పిించారు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- చాల్ల క్ఠషింగా వడ్డీ నిషేధిించబడిింి . అి  విన్నశానికి గ్నరి చేసే 
ంహా ప్పప్పోా ఒక్ట.  
2- అి  బరొత్ (శుభుల)న్హ హ్రిింపజేసుతింి . హ్ఠుల స్థధిించి వడ్డీ 
తిేకవారు అల్లాహ్, ఆయష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో యుదాధనికి సిదధమైష 
వారగ్నదురు. 
3- వడ్డీ తిన్హవారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్నట్ శాపగ్రసుతలయాయరు. 

63- ఖుర్రఆన్ పార్యయం  ఘనత్ 

رجع الَ اهله ان  ))أيحب أحدكم إذا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابى هريرة 

))فثالث آيات يقراهن قلنا: نعمي قال:  يجد فيه ثالث خلفات عظام سمان؟((

  احدكم في صالته خير له من ثالث خلفات عظام((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఒక్ వయకిత తష ఇింటకి పోయిషపుాడు అక్ొడ 
అతనికి బల్నసిష, చూలుగ్ల మూడు ఒింట్టలు లభిించడిం 
సింతో్మేన్న, ఇ్టమమేన్న? అని అడిగారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'అవున్హ' అని 
మేంన్నుుల. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "మీో ఒక్ వయకిత షమాజుో మూడు 
ఆయతులు చి వాడింటే అి  అతనికి బలసిష, చూలుగ్ల మూడు 
ఒింట్టలక్ింటే ఎింతో ఉతతంిం" అని విశ్దపరిచారు. (ులసిాిం).  

))من قرأ حرفا من كتاب هللا  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  بن مسعود عن عبد هللا 

فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال اقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، والم 

 أخرجه الترمذي حرف، وميم حرف،((
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః 
"ఎవరైతే అల్లాహ్ (పింపిష ి వయ) గ్రింథిం న్హిండి ఒక్ొ అక్షరిం చదువు-
తారో వారికి ఒక్ొ పుణయిం. ఒక్ొ పుణయిం పి  రట్లా ఎకుొవ 
లభిించున్హ. అల్నఫ్, ల్లిం, మీమ్ న్హ ఒక్ొ అక్షరిం అషడిం ల్లదు. అల్నఫ్ 
ఒక్ొ అక్షరిం. ల్లమ్ ఒక్ొ అక్షరిం. మీమ్ ఒక్ొ అక్షరిం". (తిరిిజి). 

ذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ))ال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له 

  اجران((

ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, ఆయి్ 
రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః "ఖుర్ఆన్ క్ింఠసతిం చేసిషవారు 
విధేయులైష, గౌరవనీయులైష దైవదూతలతో ఉింటాడు. ంరొక్ వయకిత 
ఖుర్ఆన్ పఠించడిం అతనికి ఎింతో ప్రయాసతో కూడిష పని. 
అయిషపాటకీ దానిు పఠించి క్ింఠసతిం చేస్థతడు. అల్ల రటటమింపు 
పుణాయనికి అరుుడవుతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- ఖుర్ఆన్ ప్పరయణిం ఘషత తెల్నసిింి . 
2- ఒక్కొ అక్షరానికి ఒక్కొ పుణయిం.  
3- ఖుర్ఆన్ క్ింఠప్పట సవరగింో గౌరవనీయులైష దైవదూతలతో 
ఉింటాడు.  
4- క్్టమిం, ప్రయాసింతో ఖుర్ఆన్ పఠించు వయకితకి రటటమింపు పుణయఫలిం 
లభిసుతింి .  

64- సూరె బఖర, ఆలె ఇా్ణన్ ఘనత్ 
))ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان  :ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا قال  عن أبي هريرة 

  ه سورة البقرة((الذي تقرأ فيالبيت ينفر من 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీరు మీ గ్ృహాలన్హ శ్ిశాషింగా మారుక్ిండి. ఏ ఇింట్లా 
సూర బఖర ప్పరాయణిం జరుగ్నతుిందో ఆ ఇింట న్హిండి షైతాన్ అతి 
దూరింగా ఉింటాడు". (ులసిాిం).  

))اقرؤوا القرآن فإنه : ملسو هيلع هللا ىلصل قال: سوعت رسول هللا يقو  عن أبي أمامة الباهلي 

يأتي يوم القيامة شفيعا أل حابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة و سورة آل عمران 

فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ى أو كأنهما غيايتان ى أو كأنهما فرقان 

ها بَركة 
َ
ذ

ْ
 أخ

 
ان عن أ حابهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن ٍ تحاج 

 
من طير صواف

  حسرة وال تستطيعها البطلة((وتركها 

"ఖుర్ఆన్ చదవిండి. అి  ప్రళయి న్నష తన్హు చి విషవారి పట్ా 
సిఫారసు చేసుతింి . రిండు పు్ాులలుుః సూర బఖర, సూర ఆలె 
ఇమ్రాన్ చదవిండి. అవి రిండు మేఘాలుగా ల్లక్ రిండు వరుసో 
ఎగ్నరుతుషు పక్షుల్లాగా ప్రళయి న్నష వస్థతయి. వాటని చి విషవారి 
పట్ా అవి వాి స్థతయి. సూర బఖర చదవిండి. దానిు చి వితే భాగ్యిం. 
విడన్నడితే దురాాగ్యిం. మాింత్రికులకు అి  స్థధయపడదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని అబూ ఉమాం బ్బహిలీ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(ులసిాిం).  

ة في ))من قرأ خيتين من آخر سورة البقر : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أبي مسعود 

  ليلة كفتاه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, అబూ ంస్ఊద్ ఉల్లాఖించారుుః "బఖరా 
సూరాోని చివరి రిండు ఆయతుల్ను రాత్రి వేళ పఠించే వయకితకి ఆ 
రాత్రింతా ఆ రిండు ఆయతుల్ల చాలు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- సూర బఖర, సూర ఆలె ఇమ్రాన్ ఘషత. 
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2- వాటని చి విషవారి (మోక్షిం కొరకు అల్లాహ్ తో) అవి వాి స్థతయి.  
3- సూర బఖర చదువుతే ఇింట న్హిండి షైతాన్ దూరంవుతాడు.  
4- సూర బఖరోని చివరి రిండు ఆయతుల ఘషత.  
65- అల్లా హ్ ాణరగ ంలో దానధర్యమలు చేయు ఘనత్ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
 
))ما من يوم يصبح العباد فيه إال

قول أحدهما: اللهم  أعَ منفقا خلفا، ويقول خخر: اللهم  أعَ ملكان ينزالن في

  اْلمسك تلفا((

"ప్రతి రోజు ఉదయిం ప్రజలు నిద్ర న్హిండి మేల్కొషగాేక ఇదురు దూతలు 
అవతరిస్థతరు. వారిో ఒక్రు అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాసూత, ఓ అల్లాహ్! దాషిం 
ఇచేువాడికి ంరిింత ప్రస్థి ించు అని. రిండో దూత ఓ అల్లాహ్! పిసిన్నరి 
సింపదన్హ న్నశ్షిం చెయియ అని ప్రారిాస్థతరు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, 
అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు.   

))ما نقصت صدقة من مال، وما زاد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 

وجل    رفعه هللا عز 
 
ا، وما تواضع أحٌد   إال  ِعزًّ

 
 (( هللا عبدا بعفٍو إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సదఖా వలా సింప్పదషో కొరత ఏరాడదు. ంనిుింపు 
వైఖరి అవలింభిించిష దాసుని గౌరవానిు అల్లాహ్ ి వగ్నణీక్ృతిం చేస్థతడు. 
ఎవరైతే అల్లాహ్ కొరకు విషమ్రుడవుతాడో అల్లాహ్ అతనిు ఉషుతునిగా 
చేస్థతడు". (ులసిాిం). 

ق بعدل تمرة من كسب : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  ))من تصد 

ي  يها لصاحبها، كما يرب  ِ
ٍب وال يقبل هللا إال الطيب، فإن هللا يقبلها بيمينه ثم يرب  طي 

َوة حتى تكون مثل الجبل(( 
ُ
ل
ُ
 أحدكم ف

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల  
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సెలవిచాురుుః "అల్లాహ్ వదుకు పవిత్ర వసుతవు మాత్రమే చేరుతుింి . 
అిందువలా ఎవరైన్న తష పవిత్ర సింప్పదష న్హిండి ఒక్ ఖరూిరపుట్ింత 
దాషిం చేసిన్న సరే అల్లాహ్ దానిు కుడిచేతోత స్వవక్రిస్థతడు. ఆ తరావత 
మీరు గ్నర్రపు పిలాన్హ పెించి పెదు చేసిషట్లా ఆయష ఆ దాన్ననిు వృి ధ 
పరుస్థతడు. అల్ల వృి ధ చెిందుతూ చివరిక్ి  పరవతిం ల్లగా 
పెరిగపోతుింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 في اثنتين: رجل آتاه هللا : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود 
 
))ال حسد إال

كته بالحق، ورجل آتاه هللا الحكمة فهو يقض ي بها ويعلمها((
َ
طه علَ َهل

 
 فسل

ً
  ماال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఇదురు తపా ఇతర వయకుతల పట్ా అసూయ చెిందడిం 
ధరిసంితిం కాదు. ఒక్రుుః అల్లాహ్ సిరిసింపదలు అన్హగ్రహిించగా 
వాటని రేయిింబవళ్ళు సతాొరాయోా వినియోగించే వయకిత. రిండోవాడుుః 
అల్లాహ్ (ఖుర్ఆన్, హ్దీసు) విదయ ప్రస్థి ించగా దానిు రేయిింబవళ్ళు 
చి విించడింో, దానిక్న్హగ్నణింగా తీరుా చేయడింో నింగ్నుడయి 
ఉిండే వయకిత". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ْي  ] ْعُروٍف أ ْو ِِْصال ٍح ض  ٍة أ ْو م  ق  د  ر  ضِص  ْن أ م  اُلْم ِاِلَّ م  ْن نَّْجو  ثٍِْي مِّ ْْي  ِِف ا  ال  خ 

اء  م   لِك  اْضتِغ  ْل ذ  ْ ع  ْن ي  م  ظِهًًم النَّاِس و  ْوف  ُنْؤتِهِه أ ْجًرا ع  اِت اهللَِّ ف س  النساء:  [ْرض 

333 

ప్రజ్లు జ్రిపే రహ్సయ సమాలోచ్నలోా స్తధారణంగా ఏ మేలూ ఉండదు. 
క్తనీ ఎవరైన్న రహ్సయంగా దానధ్రాులు చెయయండి అని బోధస్తా లేక 
ఏదైన్న సతాురయం కొరకు లేదా ప్రజ్ల వయవహారాలను చ్కుబరిచే 
ఉదేదశ్ంతో ఎవరితోనైన్న ఏదైన్న రహ్సయం చెబితే అది మంచి విష్యమే. 
ఎవరైన్న అల్లాహ్ సంతోష్ం కొరకు ఈ విధ్ంగా చేస్తా వారికి మేము గొపు 
ప్రతిఫల్లనిా ప్రస్తదిస్తాము. (4: నిస్తాః 114). 
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يُِ هُ ] ُحو  ُُيْ  ف 
ٍ
ء ِ ْقُتْم ِمْن َش  ْن   ا أ  م   86سبأ: [و 

మీరు దేన్నాన్న ఖరుు చేసినపుట్టకీ దాని స్తినంలో ఆయనే (అల్లాహ్) మీకు 
మరింత ఇస్తాడు. (34: సబా: 39). 

اُثرُ ]وهو يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت النبي  عن عبد هللا بن الشخير  ُكُم التَّك  َْلـ  قال:  [أ 

 
َ

 ما أكلت
 
))يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك ياابن آدم من مالَك إال

قت فأمضيت؟((   فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సూర {అల్ హాకుులతతకాసుర్} పఠసుతిండగా ేకన్హ 
చేరుకున్నున్హ. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "మాషవుడు న్న ధషిం, న్న సింపద 
అని అింటాడు. ఓ మాషవుడా! నీవు తిని షశ్ింపజేసిషదీ, ధరిించి 
ప్పడుచేసిషదీ, దాషధరాిలు చేసి ులిందుకు పింపుకుషుదీ తపా 
ఇింకెక్ొడ? నీ ధషిం" అని బోధిించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ష్యఖైర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం. (ులసిాిం).   

)) بينما رجل بفالة فسمع صوتا في سحابة: قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 

ة، فإذا شرجة من  َ ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حر  اسِق حديقة فالن، فتنح 

تلك الشرا  قد استوعبت ذلك اْلاء كله، فتتبَع اْلاء فإذا رجل قا م في حديقته 

ِل اْلاء بمسحاته فقال: يا عبد هللا مااسمك؟ قال فالن لالسم الذي سمع في ي
حو 

 صوتا في 
ُ

السحابة، فقال له يا عبد هللا ِلَم تسالني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت

ذي هذا ماؤه يقول اسِق حديقة فالن السمك، فما تصنع فيها؟ قال: 
 
السحاب ال

ي أنظر إلَ ما يخر 
 
 هذا فإن

َ
 قلت

ْ
ا إذ  بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه أم 

َ
ق ُ  منها فأتصد 

   وأردُّ فيها ثلثه((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖష ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "ఒక్ వయకిత ఓ మైదాషింో వెళ్ళతిండగా ఒక్ మేఘుల న్హిండి 
'ఫల్లష తోట్ో కురిాించు' అని శ్బుిం విన్నుడు. ఆ మేఘుల పక్ొకు 
జరిగ ఓ బింజరు భూమిో కురిసిింి . అక్ొడి న్హిండి ఆ నీళునిుయూ 
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ఒక్ కాలువ గ్నిండా (ఒక్ తోట్ోకి) వెళ్ళుయి. ఆ వయకిత ఆ కాలువన్హ 
అన్హసరిించి (ఆ తోట్ో ప్రవేశ్ించాడు). అక్ొడ ఒక్ ంనిషి తష 
తోట్ో ప్పరతో నీళ్ళు క్డుతున్నుడు. (ఈ వయకిత ఆ ంనిషిని ఉద్దుశ్ించి) 
ఓ 'అబ్నుల్లాహ్'! (అల్లాహ్ దాసుడా) నీ ప్పరేమిట? అని అడిగాడు. (ఈ 
వయకిత) మేఘులో విషు ప్పరే ఆ ంనిషి చెప్పాడు. 'అబ్నుల్లాహ్' నీవు న్న 
ప్పరు ఎిందుకు అడుగ్నతున్నువు అని (ఆ ంనిషి) అడిగాడు. (కాలువ 
గ్నిండా ప్పరుతూ వచిుష నీళు వైపు సైగ్ చేసూత) ఈ నీళ్ళు కురిాించిష 
మేఘంతో ఫల్లష వయకిత తోట్ో కురిాించు అషు శ్బుిం విన్నున్హ. నీవు 
చేసేద్దమిట? అని ఆ వయకిత అడిగాడు. అపుాడు ఆ ంనిషి నీవు 
అడిగషిందుకు చెబ్నతున్నున్హ. (ల్లకుింటే ేకన్హ చెప్పావాణిణ కాన్హుః క్కత 
అయి, పింట్ ఇింట్లా) తెచిుష తరావత దానిు చూసి మూడు భాగాలు 
చేసి, ఒక్ భాగ్ుల దాషిం చేస్థతన్హ. ఒక్ భాగ్ుల న్న పిలాలు ేకన్హ 
తిింటాుల. ంరొక్ భాగ్ుల (వితతషింగా) తిరిగ భూమిో వేస్థతన్హ". 
(ులసిాిం).  

ْْيٍ ف أل ْنُ ِسُكمْ ] ا ُتنِْ ُقوا ِمْن خ  م   818البقرة:  [و 

మంచి మారగంలో మీరు ఖరుు చేస్త ధ్నం మీకే మేలు చేకూరుసుాంది. (2: 
బఖరాః 272). 

 ))كل امريء في ظل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عقبة بن عامر 

  حتى ُيفصل بين الناس(( تهصدق

"ప్రజల తీరుా పూరిత అయ్యయ వరకు ప్రతి వయకీత తష దాషధరాిల ఛాయో 
ఉింటాడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  అల్లాఖించారు. (అహ్ిద్).    

  ر ولو بشق تمرة(()) اتقوا الناقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عدي بن حاتم 

"ఒక్ ఖరూిరపు ులక్ొ అయిన్న సరే దాషిం చేసి, షరకాగు న్హిండి 
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మింిల్ను మీరు కాప్పడుక్కిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించగా ేకన్హ 
విన్నున్హ అని అదీ బిన్ హాతిిం ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

 ))إذا مات ابن منسان انقطع ع قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 
 
مله إال

 من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له((
 
  من ثالث: إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ంనిషి 
చనిపోయిషపుాడు అతని ఆచరణలు అింతంవుతాయి. కాని మూడు 
రకాల ఆచరణలు ఇింకా కొషస్థగ్నతూేక ఉింటాయి. (1) సదఖ 
జారియ (సుదీరఘ కాలిం వరకు ప్రజలకు ప్రయోజషక్రింగా ఉిండే 
సతాొరయిం) (2) ప్రయోజషక్రంయిష విదాయజాాషిం. (3) అతనిక 
ప్రారిాించే ఉతతం సింతాషిం. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- అల్లాహ్ మారగింో దాషధరాిలు చేయు ఘషత. 
2- ధరిసంితింతో సింప్పి ించి చేసిష దాషమే స్వవక్రిించబడుతుింి .  
3- ధష సింపదో వృి ధ, శుభిం క్లుగ్నట్కు దాషధరాిలు కూడా ఒక్ 
కారణిం.  
4- దాషిం చేసిష ధషమే చివరికి ులసిాింకు (పరోక్ సౌఖాయనికి) 
మిగల్లి . 
5- దాషధరాిల సబబ్నగాేక ప్రళయిం న్నట క్ఠష సింఘట్షల న్హిండి 
మోక్షిం ప్రాపితయగ్నన్హ. 
6- అి  ప్పక్షిక్ింగా అయిషపాటకినీ షరక్ిం న్హిండి దూరులిండుట్కు 
కారణంగ్నన్హ. 
7- దాషధరాిలు చేసిష వయకిత ంరణిించిషపుాటకీ వాట పుణాయలు అతనికి 
లభిసుతేక ఉింటాయి.  
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66- ఉత్ి మమై న దానం 

: ))خير الصدقة ما كان علَ ظهر ِغًنى، ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الرسول  عن أبي هريرة 

  وابدأ بمن تعول(( 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ఉతతంమైష 
దాషిం ఏదింటే, అి  చేసిష తరావత కూడా సింపషుత మిగ్ల్లల్న. 
ంరియు ులిందుగా నీ పో్ణో ఉషు వారితో ప్రారింభిించుుల". 
(బ్నఖారి).  

فقال: يا رسول هللا أيع الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إلى رسول هللا  عن ابي هريرة 

 وأنت  حيح شحيح تخش ى الفقر وتأمل الغنى، وال  أعظم أجرا؟ قال:
 
ق ))أن تصد 

ْمِهل حتى إذا بل
ُ
: لفالن كذا ولفالن كذا، وقد كان لفالن((ت

َ
قوَم قلت

ْ
ُحل

ْ
ِت ال

َ
  غ

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః ఒక్ వయకిత ప్రవక్త 
 సనిుధికి వచిు, ప్రవకాత! ఎవరి దాషధరాిల పుణయఫలిం అిందరిక్ింటే ملسو هيلع هللا ىلص
అధిక్ింగా ఉింట్లింి ? అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
సమాధాషమిచాురుుః "నీవు ఆరోగ్యింగా ఉిండి, అతయధిక్ింగా ధన్నశ్ క్ల్నగ 
ఉషు రోజుోా (ఖరుు చేసేత), ప్పదవాణణయిపోతాషషు భయింతో ప్పట్ల 
ధనికుడయిపోవాలషు క్కరిక్ క్ల్నగ ఉషుపాటకీ చేసే దాషిం అతయింత 
ఉతతంమైషి . క్న్హక్ దాషిం చేయడింో నీవు అింతయకాలిం 
దాపురిించేదాకా వేచి ఉిండకు. ప్రాణిం క్ింఠింో వచిు కొష ఊపిరితో 
కొట్లటమకుేక సిాతి వచిుషపుాడు ేకన్హ ఫల్లన్న వయకితకి అింతిస్థతన్హ, ఫల్లన్న 
ంనిషికి ఇింతిస్థతన్హ అని చెబితే ఎల్లింట ప్రయోజషిం ఉిండదు. 
ఇపుాడి  ఫల్లన్న, ఫల్లన్న వారిదయిపోయిషటేా (నీవిచేుద్దమి ల్లదు)". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).    

الصدقة علَ اْلسكين صدقة، )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن سلوان بن عامر 

  وهي علَ ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة((
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సల్లిన్ బిన్ ఆమిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "నిరుప్పదకు దాషిం ఇచుుట్ ఒక్ దాషిం (పుణయ ఫలిం 
అయితే, నిరుప్పద) బింధ్యవుకు ఇసేత ఒక్ట దాషిం చేసిష పుణయఫలమైతే 
ంరొక్ట బింధ్యప్రేంకు సింబింధిించిష పుణయఫలిం లభిించున్హ". 
(అహ్ిద్). 
విశేషాలుుః 

1- నిరుప్పద బింధ్యవులకు దాషిం చేయడిం, ఇతరులకు చేయడిం క్ింటే 
శ్రే్ఠిం. 
2- ఆరోగ్యింగా ఉిండి, దీరఘ వయసుస పింద్ద ఆశ్తో, ప్పదవాణణయి-
పోతాషషు భయింతో కూడి చేసిష దాషిం చాల శ్రే్ఠమైషి .  

67- గుప్ి దానపు ఘనత్ 

ُكْم{ِِْن ُتْبُدو الصَّ ] ْْيٌ لَّ ُحو  خ  اء  ف  ر  ا اْلُ ق  ُتْؤُتول  ا و  ُ ول  ِِْن ُُتْ نِِعًمَّ ِلي  و  اِت ف  ق  [ د 

 813البقرة:

మీరు మీ దాషధరాిలన్హ బహిరింగ్ింగా చేసిన్న ంించిద్ద, కాని 
రహ్సయింగా నిరుప్పదలకు దాషిం ఇవవట్ిం మీకు ఎకుొవ మేలు 
చేకూరుసుతింి . (2: బఖరుః 271).  

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أبي هريرة 
 
ه يوم ال ظل  إال

 
هم هللا في ظل

 
)) سبعة ُيِظل

ق باْلساجد، ورجالن 
َّ
ه: إمام عادل، وشاب  نشأ في عبادة هللا، ورجل قلبه معل

 
ظل

قا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال  ا في هللا اجتمعا عليه وتفر  تحاب 

ق بصدقة حتى ال تعلم شمال ه ما تنفق يمينه، فقال: إني أخاف هللا، ورجل تصد 

  ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ యొక్ొ అర్ా (సిింహాసష) నీడ తపా ంరల్లింట నీడ లభిించని 
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(ప్రళయ)ి న్నష అల్లాహ్ ఏడు గ్నణాలవారిని తష నీడ పట్లటమష 
ఆశ్రయమిస్థతడు. వారిో (1) న్నయయింగా ప్పలష చేసే పరిప్పలకుడు. 
(2) తష యౌవష జీవితిం అల్లాహ్ ఆరాధషో గ్డిపిష యువకుడు. 
(3) ంషసింతా ంసిిదుోేక ఉిండేట్ట్లవింట వయకిత. (4) కేవలిం 
అల్లాహ్ ప్రసషుత క్కసిం పరసార అభిమానిించుకుేక, అల్లాహ్ ప్రసషుత 
క్కసమే పరసారిం క్లుసుకొని విడిపోయ్య ఇదురు వయకుతలు. (5) 
అింతసుత, అిందచిందాలు గ్ల స్త్రీ అసభయకారాయనికి పిల్నచిషపుాడు, తాన్హ 
అల్లాహ్ కు భయపడుతున్నుషింటూ ఆమె క్కరిక్న్హ తిరసొరిించిష 
వయకిత. (6) కుడి చేతోత ఇచిుింి  ఎడం చేతికి సయితిం తెల్నయషింత 
గోపయింగా దాషధరాిలు చేసిష వయకిత. (7) ఏకాింతులో అల్లాహ్ న్హ 
తలచుకొని క్ింట్ తడి పెటేటమ వయకిత". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః   

1- గ్నపత దాషిం బహిరింగ్ింగా చేసేదాషింక్ింటే ఉతతంిం. 
2- గ్నపత దాషిం చేసిషవారికి ప్రళయి న్నష అల్లాహ్ అర్ా (సిింహాసష) 
ఛాయో చోట్ల లభిసుతింి . దీనితో గ్నపతదాషిం ఘషత సా్టమిం 
అవుతుింి . 
68- సముచిత్ కారం ం వలన బహిరంగంగా దానం 

చేయుట సమమత్మే 

ا عند رسول هللا قال:  عن جرير 
 
في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة  ملسو هيلع هللا ىلص))كن

دي السيوف عامتهم من مضر ى بل كلهم من مضر ى 
 
مجتابي النمار والعباء متقل

ر وجه رسول هللا  ن  ملسو هيلع هللا ىلصفتمع 
 
 فأذ

ً
ِْلا رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خر  فأمر بالال

َ ثم خطب فقال: 
 
ا أ َيه  ]وأقام فصل ٍة ي  اِحد  ْن نَّْ ٍس و  ُكْم مِّ ي ق  ُكْم الَِّذي خ  ضَّ  َ ُقوا  ا النَّاُس اتَّ

 َْ األ  ِه و  ُلون  ض  اء  ُقوا اهللَّ  الَِّذي ّتس  اتَّ اًء و  نِس  ثًِْيا و  االً ا  ج 
َِ ض ثَّ ِمنُْحًم   ا و  ح  ْوج  ا ز  ي ق  ِمنْح  خ  ام  ِِنَّ و  ح 

ِقهًبا  َ ْهُكْم  ي  ان  ع  ْلت نُْظْر ن ْ ٌس ]التي في الحشر ية وخ  [اهللَّ  ا  ُقوا اهللَّ  و  نُوا اتَّ ام  ِذين  ء  ا أ َيه ا الَّ ي 
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ُيون   ْعم  بٌِْي ضًِم  ت  ُقوا اهللَّ  ِِنَّ اهللَّ  خ  اتَّ ٍد و  ْت لِغ  م  دَّ ا ق  ق رجل من ديناره من درهمه من  [مَّ تصد 

ه من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من  ثوبه من صاع ُبر 

ه تعجز عنها ى بل قد عجزت ى قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
 
ة كادت كف رنصار بصر 

ل كأنه ُمذَهبة فقال  ملسو هيلع هللا ىلصكومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول هللا 
 
يتهل

: من سن  في مسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ئة كان عليه وزرها غير أن ينقص من أجورهم ش يءٌ  ، ومن سن  في مسالم سنة سي 

  ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ش يٌء((

జరీర్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: మేుల ఉదయిం పూట్ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సనిుధిో ఉిండగా, వటటమ కాళుతో, షగ్ు ద్దహ్ింతో, మెడ న్హించి క్రింద 
వ్రేల్లడుతతుిండే తోలుదుసుతలు ధరిించి, తలవారి తగల్నించుకొని కొింత 
ంింి  వచాురు. అిందుో అేకకులు - కాదు- అిందరూ 'ులజర్' వింశానికి 
చెింి షవారు. వారి ప్పదరికానిు చూసిష ప్రవక్త ులఖుల మారిపోయిింి . 
ోనికి వెళ్ళు ంళ్ళు వచాురు. బిల్లల్ రజియల్లహాు అన్హు  కు ఆద్దశ్ించారు. 
అతన్హ అజాన్ ఇచిు ఇఖాంత్ చెప్పారు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షమాజ్ చేయిించి (ఈ 
ఆయతులు పఠించి) ప్రసింగించారుుః మానవుల్లరా! మీ ప్రభువుకు 
భయపడండి. ఆయన మములిా ఒకే ప్రాణి నుండి ప్పట్టించాడు. అదే ప్రాణి 
నుండి దాని జ్తను సృషిించాడు. ఇంక్త ఆ జ్ంట్ దాారా ఎంతో మంది 
ప్పరుష్టలను, స్త్రీలను అవనిలో వాయపింపజేశ్వడు. ఏ అల్లాహ్ పేరు చెప్పుకొని 
మీరు పరసురం మీ మీ హ్కుును కరుకుంటారో, ఆ అల్లాహ్ కు 
భయపడండి. బంధుతా సంబంధాలను తెంచుట్ మానుకండి. అల్లాహ్ 
మములిా పరిక్షసుాన్నాడనే విష్యానిా తెలుసుకండి. (4: నిస్థుః 1). ంళ్ళు 
సూర హ్్ర్ న్హిండి ఈ ఆయతులన్హ పఠించారుుః విశ్ాసించిన ఓ 
ప్రజ్ల్లరా! అల్లాహ్ కు భయపడండి. ప్రతి వయకి ా తాను రేపట్ట కొరకు ఏమ 
సమకూరుుకున్నాడో చూసుకవాలి. అల్లాహ్ కు భయుడుతూ ఉండండి. 
నిశ్ుయంగా అల్లాహ్ కు మీరు చేస్త పనులనీా తెలుసు. (59:18). (ప్రవక్త 
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ప్రసింగ్ిం ులగసిష తరావత) ఒక్ వయకిత ఒక్ ి రుమ్, బట్టమలు, ఒక్ స్థఅ 
గోదుంలు, ఒక్ స్థఅ ఖరూరిిం (ఎవరి వదు ఏదుింటే అి  ప్రవక్త ులిందు 
తీసుకువచిు దాషధరాిల వరాిం కురిపిించారు). చివరికి "ఒక్ ఖరూరిిం 
ులక్ొయిన్న సరే" దాషిం చెయయిండని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారు. ఒక్ అన్నసర్ 
వయకిత బరువైష ఒక్ సించి అతిక్్టమింగా మోసుకుింటూ తీసుకొచాుడు. 
సహ్చరులు ఒక్రి వెన్హకొక్రు తీసుకురావడిం మొదలెటాటమరు. చివరికి 
ధాన్నయలు, దుసుతల రిండు కుపాలు చూశాషని, అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ులఖులన్హ సవరణింల్ల తలతలల్లడుతూ, ఇల్ల ఉపద్దశ్ించగా చూశాషని 
(జరీర్ రజియల్లహాు అన్హు ) తెల్నప్పరుుః "ఏ వయకిత ఇస్థాిం-ోని ఒక్ 
(విడన్నడబడిష) సతాసింప్రదాయానిు ఆచరిించడిం ప్రారింభిస్థతడో, 
అతనికి తన్హ ఆచరిించిష పుణయిం, ఇింకా అతని తరావత దానిు 
ఆచరిించేవారి పుణయిం - వారి పుణాయో ా ఏల్లింట కొరత ల్లకుిండా- 
అతనికి లభిించున్హ. ంరవడయితే ఇస్థాింో ఒక్ దుషాసింప్రదాయానిు 
ప్రారింభిస్థతడో అతనికి తాన్హ చేసిష ప్పప భారిం, ఇింకా అతని తరావత 
దానిు ఆచరిించేవారి ప్పప భారుల -వారి ప్పప్పో ా ఏల్లింట తగగింపు 
జరగ్కుిండా- అతడిపై వేయబడున్హ". (ులసిాిం).   
విశేషాలుుః  

1- ఔచితయ కారణింగా దాషిం బహిరింగ్ింగా చేయుట్ యోగ్యిం.  
2- అి  'రియా' (చూపుగోలుతషిం)ో లెకిొించబడదు. ంించికి 
ఆదరశింగా ఉింట్లింి .  

69- భిక్షాటన న్నవారం , అరథ ంపు లేకుండా 
ఆత్మసంత్ృపి తో తీసుకొనట యోగోం 

))ما يزال الرجل يسأل الناس حتى : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي   عن عبد هللا بن عور

 لحم((
ُ
  يأتي يوم القيامة ليس في وجهه ُمزعة
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల హితోపద్దశ్ిం చేశారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియ-
ల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖించారుుః "ఎలాపుాడు ప్రజల దగ్గర అడుకుొింటూ 
ఉిండేవాడు ప్రళయి న్నష ులఖాష ఒక్ొ మాింసపు తుషకన్న ల్లనివాడై 
(విక్ృత ులఖాక్ృతితో) వస్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

فأعطاني، ثم سألته  ملسو هيلع هللا ىلص))سألت رسول هللا قال:  عن حزام بن حكيم 

فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا اْلال خضرة حلوة فمن 

من أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، و 

  كالذي يأكل وال يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلَ((

హ్కీిం బిన్ హిజామ్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకనొక్స్థరి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
న్హ (కొింతధషిం) అడిగతే ఆయష ఇచాురు. ేకన్హ (అి  చాలక్) ంళ్ళు 
అడిగాన్హ. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్నకు ంరిింత ప్రస్థి ించారు. ేకన్హ (తృపిత చెిందక్) 
ంళ్ళు అడిగాన్హ. ఆయష న్నకు ంరికాసత ప్రస్థి ించి ఇల్ల అన్నురుుః 
"హ్కీిం! ఈ ప్రాపించిక్ సింపద (పైకి) ఎింతో పచుపచుగా, ంధ్యరింగా 
ఉిండవచుు. కాని దానిు ఆతిసింతృపితతో తీసుకుేక వయకితకి అిందుో 
శుభిం క్లుగ్న తుింి . అతాయశ్తో అడిగే వాడికి అిందుో ఎల్లింట 
శుభిం ఉిండదు. అతన్హ ఎింత తిన్ను క్డుపునిిండని వయకితల్లింటవాడు. 
(గ్నరుతించుక్క) ఇచేు చేయి పుచుుకుేక చేయిక్ింటే ఎింతో శ్రే్ఠమైషి ". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).   

يعطيني العطاء فأقول: أعِطِه من هو  ملسو هيلع هللا ىلص)) كان رسول هللا قال:  عن عور 

ي، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا اْلال ش يء وأنت ِ
 
غير مشرف وال  أفقر إليه من

بعه نفسك((
ْ
ت
ُ
  سا ٍل، فخذه، وما ال فال ت

ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్నకేదైన్న 
ప్రస్థి సుతషుపుాడు 'దీని అవసరిం న్నక్ింటే ఎకుొవ ఉషువాడికి ఇవవిండి' 
అని అేకవాడిు ేకన్హ. ఈ వి్యిం గ్నరిించి ఓ రోజు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రస్థతవిసూత 
"అతాయశ్కు పోకుిండా ఉిండి, అరిాించకుిండాేక నీకేదైన్న సింపద లభిసేత 
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నిరభయింతరింగా తీసుక్క. అల్ల లభిించక్పోతే దానిు గ్నరిించి 
పటటమించుక్కకు" అని అన్నురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- అధిక్ అవసరిం ల్లషపుాడు ప్రజల్ను ధషిం, (డబ్నా) అడుగ్నట్ 
నివారిించబడిింి . 
2- అరిాింపు ల్లకుిండా పుచుుకొన్హట్ యోగ్యమే. 

70- ఉచ్చరంచుటకు న్నవారంచ్బడిన ప్లుకులు 

وا الدهر، فإن هللا هو الدهر((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة    ))ال تسب 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారుుః 
"కాల్లనిు దూషిించక్ిండి. నిశ్ుయింగా కాలిం అల్లాహ్ య్య". (ులసిాిం).  

))ال تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن، قولوا: ما قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن حذيفة 

  شاء هللا ثم فالن((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, హుజైఫా రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారుుః 
"అల్లాహ్ ంరియు ఫల్లష వయకిత ఇ్టమ ప్రకారిం అని అషక్ిండి. అల్లాహ్ ఇ్టమ 
ప్రకారిం, ంళ్ళు ఫల్లన్న వయకిత ఇ్టమప్రకారిం అని అషిండి". (అహ్ిద్).   

َبَرة 
ْ
  )) ال تقولوا ما شاء هللُا وما شاء محمٌد((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن طفيل بن َسخ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, తుఫైల్ బిన్ సఖ్ బర ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లఖాించారుుః 
"అల్లాహ్ ంరియు ులహ్ంిద్ ملسو هيلع هللا ىلص క్కరిషట్లా అని అషక్ిండి". (అహ్ిద్). 
విశేషాలుుః  

1- కాల్లనిు దూషిించుట్ నివారిించబడిింి .  
2- అల్లాహ్ ంరియు ఫల్లన్న వయకిత ఇ్టమప్రకారిం అని అన్హట్ 
నివారిించబడిింి . అల్లాహ్ క్కరిషట్లా ంళ్ళు ంనిషి క్కరిషట్లా అన్నల్న.  
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71- మృతుోవున సమరంచ్ండి. చావున కోరకండి 

  )) أكِثروا من ذكر هاذم اللذات((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 

"క్కరిక్ల్ను హ్రిించివేసేదానిు (ంృతుయవున్హ) మీరు అతయధిక్ింగా 
సిరిసూత ఉిండిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రభోి ించారని, అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి).  

ٍ نزل به، فإن : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أنس 
 أحدكم اْلوت لضر 

 
ين

 
))ال يتمن

يا فليقل: اللهم  
 
ني إذا كانت  كان ال بد  متمن

 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوف

  الوفاة خيرا لي((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అషస్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారుుః 
"బ్బధలు, క్షాటమలు దాపురిించిషపుాడు మీో ఎవవరూ చావున్హ క్కరరాదు. 
ఒక్వేళ ంరీ దురారిం, దుససహ్షంయిష పరిసిాతి ఏరాడితే 'అల్లాహ్! 
న్నకు జీవితిం మేలు క్ల్నగించే వరకు జీవిించి ఉిండనివువ. చావే న్నకు 
మేలయిషపుాడు న్నకు చావునివువ అని అరిాించవచుు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 به من قبل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
ُ
ين أحدكم اْلوت وال يدع

 
))ال يتمن

 خيرا((أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه ال يزيد اْل
 
  ؤمن عمره إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర  ఉల్లాఖించారుుః "చావు 
దాని నిరీణత సంయింో రాక్ులింద్ద మీకు మీరు దానిు క్కరక్ిండి. అి  
రావాలని (అింటే మీరు చనిపోవాలని) అరిాించక్ిండి. మీో ఎవరైన్న 
చనిపోయారింటే తష ఆచరణ అింతమైపోతుింి . విశావసునికి తష 
వయసుస మేల్ల చేకూరుుతుింి ". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- చావున్హ అతయధిక్ింగా సిరిసూత ఉిండడిం అభిల్ణీయిం.  
2- క్షాటమలు దాపురిించిషపుాడు చావు క్కరుట్ నివారిించబడిింి . 
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72- మృతుోవు ఆసనిమై నప్పుడు పాటించ్వలస్జన 
ఆదేశాంలు 

 هللُا(())ل: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 
 
نوا موتاكم آل إله إال

 
  ق

"ంృతుయవుకు (సమీపులో ఉషువారి యెదుట్) 'ల్లఇల్లహ్ ఇలాల్లాహ్' 
చదువుతూ ఉిండిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص  ఆద్దసిించారని,  అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

 هللُا ))من كان آخر كالمه آل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن معاد بن جبل 
 
 إله إال

  دخل الجنة((

"ఎవరి చివరి మాట్ 'ల్లఇల్లహ్ ఇలాల్లాహ్' ఉిండున్న వారు సవరగింో 
చేరుదురు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నపిషట్లా ులఆజ్ బిన్ జబల్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

 قبل وفاته بثًلث يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت النبي  عن جابر 
 
نَّ أحدكم إال

َ
 ))ال يموت

))   وهو يحسن با  الظن 

"మీో ఎవరైన్న చనిపోయ్యట్పుాడు అల్లాహ్ పట్ా సదాావిం, ంించి 
షంిక్ిం క్ల్నగయుిండాల్న" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం ంరణానికి మూడు 
రోజులు ులిందు చెబ్నతుిండగా ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- క్ల్నంహ్ 'ల్లఇల్లహ్ ఇలాల్లాహ్' ఘషత చాల్ల ఉింి . 
2- ంృతుయవుకు సమీపులో ఉషువారి యెదుట్ క్ల్నం చదువుట్ 
ధరిిం. అల్ల చేసేత వారు (శావసపోయ్య ులిందు) క్ల్నం చదవగ్లరు.  
3- అల్లాహ్ పట్ా సదాావిం, ంించి షంిక్ిం క్ల్నగయుిండాలని 
ఆద్దశ్ించబడిింి . 
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73- అంతిమ ఆచ్రం  ప్ర కారం ఫలిత్ం 

ثنا رسول هللا قال: ح عن عبد هللا بن مسعود  ))إن وهو الصادق اْلصدوق:  ملسو هيلع هللا ىلصدع

ه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة  أحدكم ُيجمع في بطن أم 

مثل ذلك، ثم يبعث هللا إليه ملكا بأربع كلمات، فُيكتب: عمله، وأجله، ورزقه، 

خ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حت
َ
ى ما وشقي  أم سعيد، ثم ُينف

يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 

 ذراع 
 
الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إال

  فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخَل النار((

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సతయమూరిత, ఇి  తిరుగ్నల్లని సతయిం. ఆయష ఇల్ల ప్రవచిించారుుః "మీో 
ప్రతి వయకిత మాతృగ్రాింో ఈ విధింగా రూపోిందుతాడు. మొదట్ 40 
రోజుల దాకా (వీరయ బిిందువు రూపింో ఉింటాడు. తరావత అేకు 
రోజులు ద్రవరక్త రూపింో ఉింటాడు. ఆ తరావత అేకు రోజులు 
మాింసపు ులదు (పిిండిం) రూపింో ఉింటాడు. ఆ తరావత అల్లాహ్ 
ఒక్ దూతన్హ న్నలుగ్న ఆజాలు ఇచిు పింపుతాడు. -అతని క్రిలు, 
ంృతుయవు, ఉప్పధిని ఇింకా అతన్హ దౌరాాగ్నయడవుతాడా ల్లక్ 
సౌభాగ్నయడవుతాడా అేక వి్యానిు వ్రాయంని ఆద్దశ్స్థతడు. ఆ 
తరావత అతనిో ప్రాణిం పోయబడుతుింి .  
పోతే మీో ఒక్ వయకిత షరక్వాసుల ఆచరణ చేసూత ఉింటాడు. (ఆ 
దు్ొరిల కారణింగా) అతనికి, షరకానికి ంధయ ఒక్ గ్జిం మాత్రమే 
ఎడిం ఉింట్లింి . అింతో అతని విధివ్రాత గెల్నచి అతన్హ సవరగవాసులు 
చేసే పన్హలు చేస్థతడు. (తతిల్నతింగా అతన్హ) సవరగింో చేరుకుింటాడు. 
అద్ద విధింగా ంరొక్డు సవరగవాసులు చేసే ఆచరణ చేసూత ఉింటాడు. 
అతనికి, సవరాగనికి ంధయ ఒక్ గ్జిం మాత్రమే ఎడిం ఉిండిపోతుింి . 
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అింతో అతని విధివ్రాత గెల్నచి అతన్హ షరక్వాసులు చేసే పన్హలు 
చేస్థతడు. (తతారయవస్థషింగా అతన్హ) షరక్ిం ప్పలవుతాడు. (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  

  )) ُيْبعث كل  عبد علَ ما مات عليه((يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا عن جابر 

"ప్రతి వయకిత (ఏ విశావసిం, ఆచరణపై) ంరణిస్థతడో ఆ ప్రకారింగా 
ల్లపబడుతాడు" అని ప్రవక్త తెల్నప్పరని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).   

74- జనాజ నాణజ్ ఆదేశాంలు 

))ما من رجل يموت فيقوم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابن عباس 

عهم هللا فيه((علَ جنازته أربعون رجال، اليشر 
 
 شف

 
  كون با  شيئا إال

"ఒక్ వయకిత చనిపోయిషపుాడు అతని జన్నజో అల్లాహ్ కు ఏ మాత్రిం 
స్థట క్ల్నాిం చని షలబై ంింి  ప్పల్కగషుచో అల్లాహ్ అతని పట్ా వారి 
సిఫారసు స్వవక్రిస్థతడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషపుాడు ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఇబ్ను అబ్బాస్ ఉల్లాఖసుతన్నురు . (ులసిాిం). 

 من : ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  عن عائشة 
ٌ
ي عليه أمة ِ

 
ت يصل ))ما من مي 

ُعوا فيه(( ِ
 
ف

ُ
 ش

 
 كلهم يشفعون له إال

ً
  اْلسلمين يبلغون ما ة

"ఏ (ులసిాిం వయకిత) జన్నజాో 100 సింఖయో ులసిాులలు ప్పల్కగని, 
షమాజ్ చి వి, అతని గ్నరిించి సిఫారసు చేస్థతరో వారి సిఫారసు 
అింగీక్రిించబడుతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను. (ులసిాిం). 

علَ امرأة ماتت في  ملسو هيلع هللا ىلص)) صليت وراء النبي قال:  عن سورة بن جندب 

  نفاسها، فقام عليها وسطها((
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సులర బిన్ జుిందుబ్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ ఒక్స్థరి ప్రవక్త 
 వెషక్ ఒక్ స్త్రీ జన్నజా షమాజు చేశాన్హ. ఆ స్త్రీ ప్రసూతి సాతిో ఉిండగా ملسو هيلع هللا ىلص
చనిపోయిింి . ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జన్నజా షమాజు చేయిసుతషుపుాడు శ్వానికి 
ంధయ (ఎదురుగా) నిలబడాీరు. (బ్నఖారి).  

علَ جنازة رجل  )) صليت مع أنس بن مالك عن أبي غالب رحوه هللا قال: 

ِ فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجناز 
ة امرأة من قريش فقالوا: يا اباحمزة صل 

قام من الجنازة  ملسو هيلع هللا ىلصعليها، فقام حيال وسَ السرير، فقيل له هكذا رأيت النبي 

   مقامك ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم((

అబూ గాల్నబ్ (అల్లాహ్ వారిని క్రుణిించుగాకా!) క్థషిం: ేకన్హ అషస్ బిన్ 
మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  వెషక్ ఒక్ వయకిత జన్నజా షమాజు చేశాన్హ. 
ఆయష ఆ శ్వపు తలకెదురుగా నిలబడాీరు. ఆ తరావత ఖురైష్య 
వింశానికి చెింి ష ఒక్ స్త్రీ జన్నజ వచిుింి . తీసుకొచిుషవారు (అషసుబ్ను 
మాల్నక్ ని ఉద్దుశ్ించి) అబూ హ్ింజా ఆమె జన్నజ చేయిించిండి అని 
క్కరారు. అపుాడు ఆయష శ్వానికి ంధయ (ఎదురుగా) నిలబడాీరు. 
'పురుష్యని శ్వానికి ఆ విధింగా (అింటే: తలకు ఎదురుగా), స్త్రీ శ్వానికి 
ఈ విధింగా (అింటేుః శ్వానికి ంధయ) మీరు నిలబడాీరే? ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కూడా 
అద్ద విధింగా నిలబడాీరా?' అని ప్రజలు అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ని 
ప్రశ్ుించగా, ఆయష 'అవున్హ' అని సమాధాషమిచాురు. (తిరిిజి).  

ر على جنائزنا أربعاي وإنه عن عبد الرحون بن أبي لي لى رحوه هللا قال: كان زيد يكبع

ر على جنازَة خوساي فسألُتُه فقال:  رها(( ملسو هيلع هللا ىلص))كان رسول هللا كبع   يكب 

అబ్నుర్రహాిన్ బిన్ అబీ లైల్ల (అల్లహా్ వారిని క్రుణిించుగాకా!) క్థషిం: 
జైద్ బిన్ అర్ ఖమ్ రజియల్లహాు అన్హు  మాో (ఎవరయిన్న చనిపోతే) 
న్నలుగ్న తకీారాతో జన్నజా షమాజు చేయిించేవారు. ఒక్స్థరి ఒక్ జన్నజా 
షమాజు ఐదు తకీారాతో చేయిించారు. ఏింట ఇల్ల? అని ేకన్హ ప్రశ్ుించాన్హ. 
దానికి అతన్హ 'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చేసేవారు' అని బదుల్నచాురు. (ులసిాిం).  
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సాణధిపై  నాణజు చేయుటుః 

م  اْلسجد فمات ولم )) أن أسود ى رجال كان أو امرأة ى كان يق عن أبي هريرة 

بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك منسان؟ قالوا: مات يا  ملسو هيلع هللا ىلصيعلم النبي 
َ عليه((

 
وني علَ قبره، فأتى قبره فصل

 
  رسول هللا، قال: أفال آذنتموني؟ فدل

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ఇల్ల ఉింి ుః ఒక్ షలా 
ంనిషి -పురుష్యడో ల్లక్ స్త్రీయో- ంసిిద్ సేవ చేసూత ఉిండేవాడు. అతన్హ 
చనిపోయిషపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కు అతని ంరణ వారత అిందల్లదు. తరావత 
ఒక్ రోజు ఆ ంనిషి గ్నరిించి జాాపక్ిం చేయగా అతన్హ చనిపోయాడని 
చెప్పారు ప్రవక్త సహ్చరులు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "ఆ సింగ్తి న్నకెిందుకు 
తెల్నయజేయల్లదు మీరు" అని "సరే, న్నక్తని సమాధి చూపిండి" అని 
అన్నురు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతని సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళు అతని క్కసిం జన్నజ 
షమాజు చేశారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

َعَ النجاش ي  في اليوم الذي مات فيه،  ملسو هيلع هللا ىلص))أن رسول هللا : عن ابي هريرة 
َ
ن

ر عليه أربع تكبيرات((  بهم وكب 
 

َ فصف
 
  وخر  بهم إلَ اْلصل

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: షజాిషీ (నీగ్స్ 
చక్రవరిత) చనిపోయిష రోజు అతని ంరణవారతన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు 
వినిాించి, షమాజు చేసే సాల్లనికి వెళ్ళుపోయారు. అక్ొడ 
అన్హయాయులతో క్లసి (జన్నజా షమాజు క్కసిం) పింకుతలు ఏరారచి 
న్నలుగ్న తకీారుా పల్నకారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- ఇమాిం స్త్రీ శ్వానికి ంధయ, పురుష్యని శ్వానికి తలకు ఎదురుగా 
నిలబడాల్న. 
2- న్నలుగ్న తకీారుా చేయాల్న. 
3- ఐదు తకీారుా కూడా చేయవచుున్హ.  
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4- జన్నజా షమాజుో ఎింత ఎకుొవ ంింి  ప్పల్కగింటారో అింత 
ంించిి . 
5- సమాధి వదు కేవలిం జన్నజా షమాజు చేయవచుు. 
6- పరోక్షింగా ఉషు ంృతుని షమాజు (జన్నజా గాయిబ్బన్న) చేయుట్ 
ధరిసంితమే. 

75- జనాజా నాణజులో ఏమ చ్ద్వాలి 

సూరె ఫాతిహ చ్ద్వాలిుః 
علَ  ))صليت خلف ابن عباس عن طلحة بن عبد هللا بن عوف رحوه هللا قال: 

ة((
 
   جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سن

ేకన్హ ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  వెన్హక్ ఒక్ జన్నజా షమాజు 
చేశాన్హ. అతన్హ అిందుో సూర ఫాతిహా చి వి 'ఇి  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
స్థింప్రదాయిం అషుి  మీకు తెల్నయాలని (ేకన్హ శ్బుింతో చి వాన్హ)' అని 
చెప్పారు. (బ్నఖారి). 
జనాజా నాణజులో దుఆుః 

على جنازةي فحفظت من دعائه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ىلى رسول هللا  عن عوف بن مالك 

ع )) اللهم  اغفر له، وارحمهوهو يقول:  ، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ووس 

ه من الخطايا كما نقيت الثوب ربيف 
 
ُمدخله، واغسله باْلاء والثلج والبرد، ونق

من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال خيرا من أهله، وزوجا خيرا من 

زوجه، وأدِخله الجنة، وأِعذه من عذاب القبر ى أو من عذاب النار ى قال: حتى 

يت أن أكون أنا ذلك اْليت((تم
 
  ن

ఔఫ్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఒక్ జన్నజా 
షమాజు చేయిించారు. (అిందుో ఆయష చి విష దుఆ ఎింత బ్బవుిండిిం- 
దింటే ేకన్హ) దానిు జాాపక్ిం చేసుకున్నున్హ. (ఏ శ్విం ులిందు నిలబడి 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ దుఆ చి వారో) ఆ శ్విం ేకనై ఉనిుింటే బ్బవుిండేి  అషు 
తలింపు న్నో వచిుింి . అి ుః అల్లాహుంిగ్ ఫిర్ లహూ వర్ హ్మ్ హూ 
వ ఆఫిహ వఅఫు అన్హు వ అక్రమ్ న్హజులహ వవసిసఅ ులద్ ఖలహూ 
వగ్ సిల్ హు బిల్ మాఇ వససల్ జి వల్ బర్ు. వ షఖఖహ మిషల్ ఖతాయా 
క్మా షఖ్బఖతసౌసబల్ అబ్ యజ మిషదుషస్. వ అబిుల్ హు దారన్ ఖైరమ్ 
మిన్ దారిహ వ అహ్ాన్ ఖైరమ్ మిన్ అహిాహ వ జౌజన్ ఖైరమ్ మిన్ 
జౌజిహ వ అద్ ఖల్ హుల్ జషుత వ అఇజ్ హు మిన్ అజాబిల్ ఖబ్రి ఔ 
మిన్ అజాబిన్నుర్. (అల్లహా్! ఈ ంృతుని ప్పప్పలన్హ క్షమిింపుుల. ఇతడిు 
క్రుణిింపుుల. ఇతనికి మోక్షిం నొసింగ్నుల. ఇతని పరప్పట్ాన్హ 
ంనిుింపుుల. ఇతనికి ంించి ఆతిథయిం సలుపుుల. ఇతని సమాధిని విశాల 
పరుచుుల. ఇతడిు నీళుతో, ంించుతో. వడగ్ళుతో శుి ధ పరుచుుల. 
తెలనాి వస్త్రుల ులరికి న్హిండి ఎల్ల శుభ్రపరచబడుతుిందో అల్ల ఇతనిు 
ప్పప్పల న్హిండి శుభ్రపరుచుుల. ఇతని (ఇక్ొడి) గ్ృహ్ులషకు బదులు 
(అక్ొడ) ంించి గ్ృహ్ుల నొసింగ్నుల. ఇతనిని సవరగింో ప్రవేశ్ింప- 
జేయుుల. సమాధి ంరియు షరక్ శ్క్షల న్హిండి రక్షిించుుల). (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- జన్నజా షమాజుో సూర ఫాతిహ్ చదువుట్ ధరిిం. 
2- జన్నజా షమాజుో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింపిష తరావత శ్విం క్కసిం 
(పైష తెల్నపిష) దుఆ చదవాల్న. 

76- జనాజా ఆదేశాంలు 

శవమున చుంబించుట యోగోం: 

يق رض ي هللا عنها : عن عائشة ل النبي  )) أن أبابكر الصد     بعد موته(( ملسو هيلع هللا ىلصقب 

అబూ బక్రర  సిదీుఖ్ రజియల్లాహు అన్హు  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చనిపోయిష తరావత  
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(ఆయషన్హ) చుింబిించారు అని ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను తెల్నప్పరు. 
(బ్నఖారి). 
మృతులన దూషించుట న్నవారంచ్బడిందిుః 

وا رموات فإنهم قد : ملسو هيلع هللا ىلصال النبي عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: ق ))ال تسب 

موا((   أفضوا إلَ ما قد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"ంృతులన్హ దూషిించక్ిండి. ఎిందుక్ింటే తాుల ులిందుగా 
పింపిషదింతా వారు ఈ ప్పటకి పింద్ద ఉింటారు". (బ్నఖారి).  
జనాజా త్వరగా తీసుకళ్ళులిుః 

))أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن أبي هريرة

مونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر  تضعونه عن رقابكم((   تقد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ంృతద్దహానిు (శ్ిశానికి) తీసుకెళుడింో తొిందర 
చేయిండి. ఎిందుక్ింటే ంృతుడు పుణాయతుిడయి ఉింటే అతడిు మీరు 
సతారయవస్థషిం వైపుకు తీసుకెళ్ళతన్నురషు మాట్. ఒక్ వేళ అతడు 
ప్పప్పతుిడయి ఉింటే అతనొక్ చెడు ంయిం. దానిు మీరు మీ భుజాల 
న్హిండ్డ ి ించేయడానికి వెళ్ళతన్నురషు మాట్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

قة بدينه حتى يققال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابي هريرة 
 
  ض ى عنه(())نفس اْلؤمن معل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "విశావసుని ఆతి అతని అపుా కారణింగా, దానిు అదా 
చేయషింత వరకు ఆగ యుింట్లింి ". (తిరిిజి).    

  )) اللحد لنا والشق لغيرنا((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن ابن عباس 
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"'లహ్ద్' ంష క్కసిం, షిఖ్ ఇతరుల 'క్కసిం'" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, 
ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  తెల్నప్పరు. (షిఖ్ అింటేుః ంృతుడిు 
పెట్టమడానికి త్రవివష సమాధి. లహ్ద్ అింటేుః ఆ సమాధిో అడుగ్నష ఖబ్బా 
వైపు ోపల (డొకాొ మాి రిగా, చింక్ తరహాో) చేయట్ిం. దానిేక బగ్ 
లీ అనీ అింటారు). (తిరిిజి).  
విశేషాలుుః 

1- ంృతునిు చుింబిించవచుున్హ. 
2- ంృతుల్ను దూషిించుట్ నివారిించబడిింి . 
3- జన్నజా తవరగా తీసుకెళ్ళుల్న.  
4- చనిపోయిష వయకితపై అపుా ఉింటే అతని వారసులు దానిు అతి-
తొిందరో చెల్నాించుట్ తపానిసరి.  
5- సమాధి త్రవివషపుాడు లహ్ద్ పదుతిో ఉింటే ంించిి .  

77- ఖననం - దాన్నక్త సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

ي  ملسو هيلع هللا ىلص )) ثالث ساعات كان رسول هللاقال:  عن عقبة بن عامر 
 
ينهانا أن نصل

فيهن  أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قا م 

ف الشمس للغروب حتى تغرب(( ي    الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تض 

ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: మూడు వేళోా షమాజు చేయటానిు, 
మేుల మా శ్వాలన్హ ఖషషిం చేయుట్న్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص నివారిించేవారు. (1) 
సూరుయడు ఉదయిసుతషుపుాడు ంరియు పూరితగా పైకి వచేు వరకు ఉిండే 
వేళ. (2) ంట్టమంధాయహ్ుిం సూరుయడు తల మీి  న్హిండి వాలె వరకు. (3) 
సూరుయడు క్రింకిషపుాడు. అతడు పూరితగా ఆసతమిించే వరకు. (ులసిాిం).  

كان إذا أدخل اْليت القبر قال: بسم هللا وبا   ملسو هيلع هللا ىلص)) أن النبي  عن ابن عور 

ة رسول هللا((
 
  وعلَ مل
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ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص శ్వానిు 
సమాధిో ి ించేట్పుాడు "బిసిిల్లాహి వబిల్లాహి వ అల్ల మిలాతి 
రసూల్నల్లాహ్" (అల్లాహ్ ప్పరుతో, అల్లాహ్ ఆజా ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ంతాషున్హసరిించి (సమాధిో పెడుతున్నున్హ)) చి వేవారు. (తిరిిజి).   

جالس علَ القبر ى  ملسو هيلع هللا ىلصى ورسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص))شهدنا بنت رسول هللا قال:  عن أنس 

فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم أحٌد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: 

  فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها((أنا، قال: 

అషసు ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కూతురిని దహ్షిం చేయుట్కు 
వెళ్ళుషపుాడు మేుల ప్పల్కగన్నుుల. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఓ సమాధి ప్రక్ొష 
కూరుున్నురు. ఆయష క్ళు న్హిండి ఆశ్రువులు కారుతుిండగా ేకన్హ 
చూశాన్హ. "ఈ రాత్రి మీో తం భారయతో సింభోగించని వారవరైన్న 
ఉన్నురా?" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అడిగారు. ేకన్హన్నున్హ ప్రవకాత అని అబూ తల్లు 
రజియల్లాహు అన్హు  అన్నురు. "ఆమెన్హ (న్న కూతురిు) దహ్షిం 
చేయుట్కు మీరు సమాధిో ి గ్ిండి" అని ఆయనిు ఆద్దశ్ించారు ప్రవక్త 
 .(బ్నఖారి) .ملسو هيلع هللا ىلص
విశేషాలుుః 
1- సూరుయడు ఉదయిసుతషుపాట న్హించి పైకి వచేు వరకు, 
మిట్టమంధాయషిం న్హించి కొించెిం ప్రక్ొకు వాల్ల వరకు. ఆసతమిించుట్కు 
కొించిం ులిందు న్హిండ్డ (పూరితగా ఆసతమిించే వరకు) శ్వాలన్హ దహ్షిం  
చేయుట్ నివారిించబడిింి .  
2- శ్వానిు సమాధిో ి ించేవారు "బిసిిల్లాహి వబిల్లాహి వ అల్ల మిలాతి 
రసూల్నల్లాహ్" అన్హట్ ధరి స్థింప్రదాయిం. 
3- స్త్రీని సమాధిో తషకు "ంహ్రమ్" కానివారు కూడా ి ించవచుున్హ. 
(ంహ్రమ్ అింటేుః వివాహ్ నిషిదధత బింధ్యతవిం గ్ల పురుష్యడు). 
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78- సహనపోర త్సహం. కషట మొచిచనప్పుడు ఏమ 
చ్ద్వాలి? 

ْهِحمْ ] ي  ئِك  ع  اِجُعون   ُأول   َ ْهِه  ا ِِل  ِِنَّ ا هللَِِّ و  اُلوا ِِنَّ ِصهب ٌة ق  ْتُحْم مه اض  ا أ ص  ِذين  ِِذ   الَّ

ئِك  ُلُم اُمُْْحت ُدون   ُأول  ْْح ٌة و   َ ِْم و  ِبِّ ََّ ن  اٌت مِّ و  ي   361و365البقرة: [ص 

కష్ిక్తలం దాప్పరించినప్పుడు "మేము అల్లాహ్ కే చెందినవారము అల్లాహ్ 
వైప్పనకే మరలిపోవలసినవారము" అని అనేవారికి, వారి ప్రభువు తన 
అపూరా అనుగ్రహ్ములను కురిుస్తాడు. ఆయన క్తరుణయ ఛాయలు వారికి 
ఆశ్రమస్తాయి. వారే సన్నురగముపై ఉనావారు. (2: బఖరుః 156,157). 

  ))الصبر عند الصدمة رولَ((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أنس 

"ఆపద ప్రారింభింో వహిించే సహ్షమే (అసలు) సహ్షిం" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సెలవిచాురని, అషస్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))ما من مسلم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأم سلوة رض ي هللا عنها قالت: سوعت رسول هللا  عن

تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا: إنا   وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في 

 لي خيرا منها، إال أخلف هللا له خيرا منها((
ْ

ِلف
ْ
  مصيبتي، َواخ

"క్్టమిం దాపురిించిష విశావసుడు అల్లాహ్ ఆద్దశాన్హస్థరిం "ఇన్ను 
ల్నల్లాహి వ ఇన్ను ఇలైహి రాజిఊన్, అల్లాహుంిఅజుర్ నీ ఫీ ులస్వబతీ 
వఖ్ లుఫ్ లీ ఖైరమ్ మిన్ హా" చి వాడింటే అల్లాహ్ అల్లాహ్ అతనికి 
దానికి ంించి ప్రతిఫలిం నొసింగ్నన్హ". (ులసిాిం). 

))عجبا ألمر اْلؤمن إن أمره كله خير : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ىهيب 

 للمؤمن، إ
 
اء وليس ذلك إال اء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر  ن أصابته سر 

  صبر فكان خيرا له((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సుహైబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"విశావసుని వయవహారిం విచిత్రమైింి . అతన్హ చేసే ప్రతి పనీ 
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శుభక్రమైషద్ద. ఈ శుభిం ఒక్ విశావసికి తపా ంరవరికీ లభిించదు. 
అతనికి సింతో్ిం క్ల్నగతే అల్లాహ్ క్ృతజాతా భావింో ులనిగపోతాడు 
అి  అతనికి శుభిం క్లుగ్జేసుతింి . బ్బధ క్ల్నగతే సహ్షిం వహిస్థతడు. 
అి  కూడా అతనికి శుభింగాేక పరిణమిసుతింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- క్షాటమలపై ఓరుా వహిించు ఘషత.  
2- క్షాటమరింభింోేక ఓరుా వహిించుట్ ప్రశ్ింసనీయమైషి . 
3- క్షాటమలు దాపురిించిషపుాడు సహ్షింతో మెలుగ్నట్ విశావసుల గ్నణిం. 
4- క్్టమిం దాపురిించషపుాడు పైష తెల్నపిష దుఆ చదవాల్న.  

79- వీలునాాణ - దాన్న ఆదేశాంలు 
))ما حق امريء مسلم له ش يء يريد أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 

 ووصيته مكتوبة عنده(( 
 
 همتفق علييوص ي فيه يبيت ليلتين إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాిం ఏదైన్న వసుతవు క్ల్నగ యుిండి, దాని 
వి్యింో వీలున్నమా వ్రాయదలచిషపుాడు (వెింట్ేక వ్రాయాల్న). 
రిండు రాత్రులు గ్డిచిన్న వీలున్నమా వ్రాయక్ దాషుల్లగే ఉించడిం 
అతనికి ధరిిం కాదు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 ابنة قال:  عن سعد بن أبي وقاص 
 
 ))قلت يا رسول هللا: أنا ذو مال واليرثني إال

ق بثلثي مالي؟ قال  ق بشطره؟ قال: ال. ملسو هيلع هللا ىلصلي واحدة، أفأتصد  : ال. قلت: أفأتصد 

ق بثلثه؟ قال: الثلث، الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير  قلت: أفأتصد 

  ناس((من أن تذرهم عالة يتكففون ال

సఅద్ బిన్ అబీ వఖాస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ (ఒక్ 
సిందరాింో) ప్రవకాత! ేకన్హ ధషవింతుణిణ. న్నకు ఒక్ొ కూతురు తపా 
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వారసులెవవరూ ల్లరు. ఈ సిాతిో ేకన్హ మూడిింట్ రిండిింతలు దాషిం 
చేయవచాు? అని అడిగాన్హ.  ప్రవక్త "వదుు" అని చెప్పారు. 'అరా భాగ్ిం 
చేయవచాు?' అని అడిగాన్హ. అి  కూడా "వదుు" అని చెప్పారు. 
'మూడిింట్ ఒక్ వింతు చేయవచాు?' అని అడిగాన్హ. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల సెలవిచాురుుః "మూడిింట్ ఒక్ వింతు ఆసితని దాషిం చెయియ. 
నిజానికి ఇి  కూడా ఎకుొవే. నీ వారసులు ప్రజల ులిందు చేతులు జాపి 
ద్దబరిించేల్ల వారిని నిరుప్పదలుగా, నిరాధారులుగా చేసి వెళుడిం క్ింటే 
ఆసితపరులుగా చేసి వెళుడిం ఎింతో ఉతతంిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))إن هللا قد أعطى كلَّ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي أمامة الباهلي 

  ذي حق حقه، فال وصية لوارث((

"ప్రతి హ్కుొదారుని హ్కుొన్హ అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. ఏ వారసునికి 
(ంరణిించే వయకిత) ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించాల్నసష పనిల్లదు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ ఉమాం బ్బహిలీ 
ఉల్లాఖించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).  

ي فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها أن رجًل أتى النبي  ))يا رسول هللا، إن أم 

ها   نفُسها ولم توِص، وأظن 
ْ

ت
َ
ِلت

ُ
 افت

ُ
قت قت، أفلها أجر إن تصد  مت تصد 

 
لو تكل

  عنها؟ قال: نعم((

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వదుకు వచిు 'న్న 
తల్నా హ్టాతుతగా చనిపోయిింి . (చనిపోయ్య ులిందు) ఆమె 
మాటాాడగ్ల్నగ ఉింటే అల్లాహ్ మారగింో దాషిం చేసి ఉిండేదని ేకన్హ 
భావిసుతన్నున్హ. ేకనిపుాడు ఆమె తరఫుష దాషిం చేసేత దాని పుణయిం 
ఆమెకు చేరుతుిందా? అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "చేరుతుిందని" 
చెప్పారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
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విశేషాలుుః 
1- ఏదైన్న వసుతవు క్ల్నగ యుిండి, దాని వి్యింో వీలున్నమా 
వ్రాయదలచిష వయకిత వెింట్ేక వ్రాయాలని, అిందుో ఎవరికీ అన్నయయిం 
చేయకూడదని ఆద్దశ్ించడిం జరిగింి .  
2- ంనిషి చనిపోయ్య ులిందు తష ఆసితో మూడిింట్ ఒక్ వింతు 
వి్యింో వీలున్నమా వ్రాయవచుున్హ.  
3- వారసుోా ప్రతేయక్ింగా ఒక్రికి (ధరిిం నిరణయిించిష దానిక్ింటే) 
ఎకుొవగా చెింద్దట్ట్లా ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించడిం 
నివారిించబడిింి .  
4- ఒక్ వయకిత తన్హ ంరణిించే ులిందు వీలున్నమా వ్రాయషపాటకీ అతని 
తరఫుష దాషిం చేయవచుున్హ. 

80- ఆస్జి  ప్ంప్కం - ఆదేశాంలు 
))ألِحقوا الفرا ف بأهلها فما بقي : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 

  فهو ألولَ رجل ذكٍر((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "వారసుల క్కసిం (ఖుర్ఆన్ ో) నిరణయిించబడిష (ఆసిత) 
వాట్లన్హ ఆయా వారసులకు ఇచేుయిండి. ఆ తరావత ఏదయిన్న 
మిగల్నతే ంృతునికి అతి సనిుహితులయిష పురు్ బింధ్యవులకు 
ఇవావల్న". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

  ))إن هللا قد أعطى كلَّ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي أمامة الباهلي 

  صية لوارث((ذي حق حقه، فال و 

"ప్రతి హ్కుొదారుని హ్కుొన్హ అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. ఏ వారసునికి 
(ంరణిించే వయకిత) ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించకూడదు" అని 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ ఉమాం బ్బహిల్న 
ఉల్లాఖించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).  

))ال يرث اْلسلم الكافر وال يرث الكافر : قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أسامة بن زيد  

  اْلسلم((

"విశావసుడు అవిశావసుని (ఆసితకి) వారసుడు కాజాలడు. అద్ద విధింగా 
అవిశావసి విశావసుని (ఆసితకి) వారసుడు కాల్లడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని, ఉస్థం బిన్ జైద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- ఆసిత పింపకాల వివరులలు సవయింగా అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. 
2- వారసుని కొరకు ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయకూడదు.  
3- (అల్లాహ్ నిరణయిించిష) వారసులకు వారి వాటా పింపక్ిం జరిగష 
తరావత, మిగలషి  ంృతునికి అతి సనిుహితుడైష పురుష్యనికి ఇవావల్నస 
ఉింి . 
4- విశావసి అవిశావసి (ఆసితకీ), అవిశావసి విశావసి (ఆసితకీ) వారసులు 
కాల్లరు.  
81- మన్నషి మరం ం ప్టా  పడబొబుబలు, (విధివార త్పై ) 
అసంత్ృపి  చెంద్కుండా కనీిుల కాులచట త్ప్పు కాదు 

قال: دخلنا على أبي سيف القين ن وكان ظئرا إلبراهيم ن فأخذ  عن أنس بن مالك 

هي ثم ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  له وشوع دخلنا عليه بعد ضلك ن وإبراهيم يجود  إبراهيم فقبع

: وأنت تذرفاني فقال عبد الرحون بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه فجعلت عينا رسول هللا 

ي  : ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول هللا ؟! فقال  ))إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما ُيرض ِ

نا، وإنا لفراقك يا إبراهيم ْلحزونون((   ربَّ
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అషసుబ్ను మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం, మేుల అబూ సైఫ్ అల్ 
ఖైన్ వదుకు వచాుుల. - అతన్హ ప్రవక్త కుమారుడైష ఇబ్రాహింకు 
ప్పలసింబింధిత తిండ్రి- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇబ్రాహింన్హ ఎతుతకొని ులదుుపెటాటమరు, 
ఆఘ్రాణిించారు. ఆ ప్పటకి మేుల అక్ొడికి చేరుకున్నుుల. ఇబ్రాహిం 
అవస్థష దశ్ో ఉన్నుడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص క్ళు న్హిండి ఆశ్రువులు కారాయి. 
అల్ల చూసిష అబ్నుర్రహాిన్ బిన్ ఔఫ్ రజియల్లాహు అన్హు  'మీరు కుడా 
(ఏడుసుతన్నురా) ప్రవకాత! అని అడిగారు.  "క్ింట నీరు కారుతాయి. 
ంన్హసుస బ్బధపడుతుింి . మా ప్రభువు సింతృపిత పడే మాట్లు తపా 
ంరవీ పలుక్ుల. ఇబ్రాహిం నీవు మాతో దూరమైషిందుకు మాకు 
బ్బధగా ఉింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారు. (బ్నఖారి).   

: إنع اب ي قد احُتضر فاشهدهاي ملسو هيلع هللا ىلصقال: أرسلْت بنُت النبي   عن أسامة بن زيد

ِرُئ السًلم ويقول: ه ما أخذ وله ما أعطى وكل ش يء عنده بأجل  فأرسل ُيقْ
 
))إن لل

ى، فلتصبر ولتحتسب((، هاي فقام ومعه سعد بن  مسمَّ فأرسلت تقسم عليه ليأتينع

ة ومعاض بن جبل وأبيع بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رض ي هللا عنهمي فُرِفع إلى عباد

ي فقال سعد: ملسو هيلع هللا ىلصالصبيع فأقعدو في حجرو ونفسه تقعقعي ففاّت عيناو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

))هذه رحمة جعلها هللا في قلوب من شاء من عباده،  يار سول هللا ما هذا؟ قال:

  وإنما يرحم هللا من عباده الرحماء((

ఉస్థం బిన్ జైద్ క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కుమారతలో ఒక్రు 'న్న కొడుకు 
చావు బ్రతుకు ాో ఉన్నుడు. మీరు వెింట్ేక ఇింటకి వచేుయిండి' అని ప్రవక్త 
 సల్లిం ملسو هيلع هللا ىلص కు (ఒక్ వయకిత దావరా) క్బరు చేశారు. అయితే ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص
తెల్నపి, దానికి సమాధాషింగా "అల్లాహ్ వెషకిొ తీసుకుేకి  అయషద్ద, 
తాన్హ ప్రస్థి ించిషి  కూడా ఆయషద్ద. ఆయష ప్రతి వసుతవుకు ఒక్ 
గ్డువు (జీవితకాలిం) నిరణయిించాడు. అిందువలా (ఈ విషాద 
సింఘట్ష పట్ా) నీవు సహ్షిం వహిించి, పుణాయనిు ఆశ్ించు" అని చెపిా 
పింప్పరు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కుమారత ప్రమాణిం చేసి 'మీరు తపాక్ రావాల్న' అని 
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ంళ్ళు క్బ్నరు పింప్పరు. దాింతో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సఅద్ బిన్ ఉబ్బద, ులఆజ్ 
బిన్ జబల్, ఉబై బిన్ క్అబ్, జైద్ బిన్ స్థబిత్ ంరి కొిందరు సహ్చరుల్ను 
(రజియల్లాహు అన్హుిం) వెింట్ బ్నట్లటమకొని వెళ్ళురు. పిలావాడిు ఆయష 
దగ్గరకు తీసుకువచాురు. ఆ పసివాడి ఊపిరి కొట్లటమమిటాటమడుతుింి . ఆ 
పరిసిాతి చూసి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص క్ింట్తడి పటాటమరు. అపుాడు సఅద్ బిన్ ఉబ్బద 
రజియల్లాహు అన్హు  (ఆశ్ురయపోయి చూసూత) ప్రవకాత! ఇద్దమిట (మీరు 
దుుఃఖసుతన్నురు)?' అని అడిగారు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "ఇి  
అల్లాహ్ తన్హ క్కరిషదాసుల హ్ృదయాోా ఉించిష కారుణయిం. తోట 
మాషవుల్ను క్రుణిించే వారిేక అల్లాహ్ క్రుణిస్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- సింతాపిం, పెడబొబ్నాలు ల్లింటవి ల్లకుిండా ంరియు విధివ్రాతపై 
అసింతృపిత చెిందకుిండానూ ంృతుని పట్ా క్నీురు కారుుట్ తపుా కాదు. 
2- ప్రవక్తి  కారుణయిం ంరియు దాక్షిణయింగ్ల హ్ృదయిం. 

82- సంతానవియోగం కలిగనవాుల చేసే ఓులపపై  
పుం ోం గలదు 

))ما من الناس مسلم يموت له ثالثة من : ملسو هيلع هللا ىلصل هللا قال: قال رسو  عن أنس 

 أدخله هللا بفضل رحمته 
 
 إياهم(( الولد لم يبلغوا الِحنث إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఏ 
ులసిాిం వయకిత సింతాషింోషయితే ులగ్నగరు ప్రాజుాలు కాక్ ులింద్ద 
ంరణిస్థతరో వారి (తల్నాదిండ్రుల్ను) అల్లాహ్ తష దయ, కారుణయింతో 
సవరగింోకి ప్రవేశ్ింపజాస్థతడు". (బ్నఖారి).  

))اليموت ألحد من اْلسلمين ثالثة من : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

ة القسم(( 
 
 تحل

 
ه النار إال  الولد فتمسَّ
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ ులసిాిం వయకిత సింతాషింోషయితే ులగ్నగరు 
చనిపోతారో అతడు షరకానికి పోడు. ప్రమాణిం నెరవేరుడానికి తపా". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ما امرأة مات لها ثالثة من : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي سعيد الخدري  ))أي 

 ن(( الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنا

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకిత 
సింతాషింోషయితే ులగ్నగరు చనిపోయారో వారు తం తల్నా 
షరక్ింోకి చేరకుిండా అడుీగా ఉింటారు". (ఈ వి్యానిు విని ఒక్ స్త్రీ) 
ఎవరి సింతాషింోషయితే ఇదురు చనిపోయారో వారికీ ఇద్ద వరితసుతిందా? 
అని అడిగింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "ఎవరి సింతాషింోషయితే ఇదురు 
చనిపోయారో వారికి కూడా" అని సమాధాషమిచాురు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః  
1- సింతాన్ననిు క్కోాయిషిందుకు ఓరుా వహిించుట్ ఘషతగ్ల 
వి్యిం. 
2- సింతాషిం క్కోాయిషిందుకు ఓరుా వహిించుట్ సవరగ ప్రవేశానికి 
అరుత పింి షట్లా.  
3- అల్లాహ్ కారుణయిం చాల్ల గొపాి . అతని దయ విశాలమైషి .  

83- జనాజా నాణజు చేయుట, శవేరటిక వెంట 
వెళ్ళుటలోన్న ఘనత్. దాన్న ఆదేశాంలు 

ي عليها : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 
 
 ))من شهد الجنازة حتى يصل

دفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل 
ُ
فله قيراط، ومن شهدها حتى ت

  لين العظيمين((الجب
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "జన్నజాో ప్పోగని జన్నజా షమాజు అయ్యయ వరకు 
శ్వింతో ప్పట్ల ఉిండే వయకితకి ఒక్ 'ఖరాత్' పుణయిం లభిసుతింి . 
శ్వఖషషిం అయ్యయ వరకు ఉిండే వయకితకి రిండు 'ఖరాత్'ల పుణయిం 
లభిసుతింి ". 'ఖరాత్'లింటేమిట? అని అడగాగ "రిండు పెదు కొిండల 
పరిమాణిం" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జవాబిచాురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

بسبع: بعيادة اْلريف، واتباع  ملسو هيلع هللا ىلص))أمرنا رسول هللا قال:  وعن البراء بن عازب 

الجنا ز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون اْلظلوم، وإفشاء السالم، 

  وإبرار اْلقسم((

ఏడు వి్యాల గ్నరిించి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు ఆద్దశ్ించారని, బరాఉబ్ను 
ఆజిబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః (1) రోగని పరాంరిశించుట్. 
(2) శ్వప్పటక్ వెింట్ షడుచుట్. (3) తుమిిషవారు (అల్ హ్ిందు 
ల్నల్లాహ్ అషుపుాడు యర్ హ్ులక్ల్లాహ్ అని) బదుల్నచుుట్. (4) 
అగ్తయపరులకు సహాయపడుట్. (5) పీడితునికి ందుతు ఇచుుట్. (6) 
సల్లింన్హ విసతృతిం చేయుట్. (7) చేసిష ప్రమాణానిు నెరవేరుుట్. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي سعيد الخدري 

  تبعها فال يقعد حتى توضع((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ఉల్లాఖించారుుః "మీరు 
శ్వప్పటక్ (జన్నజా) వసుతిండగా చూసేత నిలబడిపోిండి. జన్నజ వెింట్ 
వెళ్ళువాడు దానిు క్రింద పెటేటమింత వరకు కూరోురాదు". (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  

 رض ي هللا عنها قالت: 
َ
ِ عطية

   ))ُنِهينا عن اتباع الجنا ز ولم يعزم علينا((عن أمع
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'ంంిల్ను (స్త్రీలన్హ) జన్నజా (శ్వప్పటక్ల) వెింట్ (శ్ిశాన్ననికి) 
వెళుకుిండా వారిించట్ిం జరిగేి . అయితే ఈ వి్యింో ంరీ అింత 
తీవ్రవైఖరి అవలింభిించేవారు కారు' అని ఉమెి అతియ రజియల్లాహు 
అన్ను ఉల్లాఖించారు.  
విశేషాలుుః  
1- శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళుట్ ధరిస్థింప్రదాయిం. 
2- వారికి గొపా పుణయిం ఉింి . 
3- శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళువారు దానిు క్రింద పెటేటమింత వరకు కూరోుక్ 
పోవడిం ధరిస్థింప్రదాయిం. 
4- స్త్రీలన్హ శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళుట్న్హ నివారిించట్ిం జరిగింి .  

84- సాణధిలో మృతున్నక్త ఏమ జులగుతుంది? 

మృతుడు త్న బంధువులు తిరగ్వ వెళి్ళండగా వార పాదాల 

శబాద న్ని సాణధిలో వింటాడు. 

إذا وضع في قبره وتولَ وذهب أ حابه ى ))العبد قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أنس 

حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ى أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له: ما كنت تقول في 

؟ فيقول: أشهد أنه عبد هللا ورسوله. فيقال له: انظر إلَ ملسو هيلع هللا ىلصهذا الرجل محمد 

مقعدك من النار قد أبدلك هللا به مقعدا في الجنة. قال النبي: فيراهما جميعا. 

ا الكافر ى أو اْلنافق ى فيقول : الأدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال : ال وأم

دريت وال تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة 

 الثقلين((
 
  يسمعها من يليه إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ఒక్ వయకిత సమాధిో పెట్టమబడిష తరావత అతని సింబింధీకులు తిరిగ 
వెళ్ళతిండగా వారి ప్పదరక్షక్ శ్బ్బునిు అతడు విింట్లింటాడు. అపుాడు 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

148 

ఇదురు దూతలు వచిు అతనిు కూరోుబ్నటటమ ఇల్ల అడుగ్నతారు. 
'ులహ్ంిద్ (ملسو هيلع هللا ىلص) పట్ా నీవు ఏంేకవానివి?' అతడు (విశావసుడైతే 
ఇల్ల) అింటాడుుః 'ఆయష అల్లాహ్ దాసుడు, అల్లాహ్ ప్రవక్త'. 'ఇి గో 
చూడు షరక్ింో నీ సాలిం, (నీవు విశావసునివి గ్న్హక్) అల్లాహ్ దానికి 
బదులుగా సవరగింో ఈ సాలిం నీకు నొసింగాడు' అని అతనికి (సవరగిం, 
షరక్ిం రిండూ చూపబడుతాయి). "అతడు ఆ రిండిటనీ చూస్థతడని" 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరు. అద్ద అవిశావసి ల్లక్ ులన్నఫిఖ్ (వించకుడు) అయి 
ఉింటే (దూతలు అడిగషదానికి) 'న్నకు తెల్నయదు. ప్రజలు అషుద్ద 
ేకషేకవాణిణ' అని అింటాడు. అపుాడు 'నీవు తెలుసుక్కల్లదు, (ఖుర్ఆన్) 
పఠించల్లదు' అని ఇన్హప గ్దులలతో అతని రిండు చెవుల ంధయ ఒక్ 
పెట్లటమ పెడితే దానిు భరిించల్లక్ అరుస్థతడు. అతని కేక్న్హ ఇరుజాతులు 
(మాషవులు, జిన్నుతులు) తపా సమీపులో ఉషు వారిందరు 
విింటారు". (బ్నఖారి).  
సవరగ ంలో లేక నరకంలో త్న సథ లం గురంచి మృతున్నక్త 

శుభవారి  ఇవవబడుతుందిుః 

))إن أحدكم إذا مات عِرض عليه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عبد هللا بن عورو 

، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل  مقعُده بالغداة والعش ي 

  نار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك هللا إليه يوم القيامة((ال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖించారుుః "మీో 
ఎవరైన్న చనిపోయిషపుాడు అతడు సవరగవాసి అయితే సవరగిం, షరక్వాసి 
అయితే షరక్ిం పదుుమాపు అతని సంక్షింో ఉించబడుతుింి . 
ప్రళయింన్నడు అల్లాహ్ నిన్హు ల్లప్ప వరకు ఇి గో నీ సాలిం" అని 
అషబడుతుింి . (ులసిాిం).    
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విశేషాలుుః 

1- సమాధిో దైవదూతలు ంృతుణిణ ప్రశ్ుస్థతరషు వి్యిం (పై హ్దీసు 
దావరా) రుజువవుతుషుి .  
2- సమాధిో శ్క్ష ల్లక్ వరాలు నొసింగ్బడుతాయి అని రుజువవుతుషుి . 
3- ప్రళయానికి ులింద్ద ంృతుడు షరక్ిం ల్లక్ సవరగింో ఉషు తష 
నివాస్థనిు చూసుకుింటాడు. 

85- సాణధిన్న నేలమటట ంగా ఉంచాలని ఆదేశం 

اج رحوه هللا قال: قال لي علي بن أبي طالب  : أَل أبعثك على ما  عن أبي الهيع

يته(( :ملسو هيلع هللا ىلصبعث ي عليه رسول هللا   سو 
 
 طمسته، والقبرا مشرفا إال

 
 تدع تمثاال إال

 
  ))أال

అబ్నల్ హ్యాయజ్ రహింహుల్లాహ్ క్థషిం: ఒకాస్థరి అలీ రజియల్లాహు 
అన్హు  'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షన్హు ఏ కారాయనిరవహ్ణకు పింప్పరో, దానిగాగనూ ేకన్హ 
నిన్హు పింపుతున్నున్హ. నీవు ఎక్ొడ ఏ బొంిన్హ చూసిన్న దానిు 
చెరిపివెయియ. ఎక్ొడ ఏ ఎతతయిష గోరిని చూసిన్న దానిు ేకలంట్టమిం 
చెయియ' అని షన్హు పురంయిించారు. (ులసిాిం).   

 يأمر بتسويتها((  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))سوعت رسول هللا  عن فضالة بن عبيد 

(గోరీలన్హ ఎతుతగా ఉించకుిండా) ేకలంట్టమిం చేయాలని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్ద-
శ్ించగా ేకనూ విన్నున్హ అని ఫుజాల బిన్ ఉబైద్ ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం). 

 قعد عليه وأن يب   عليه(( أن يجصص القبر وأن ي ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))نه  رسول هللا  عن جابر 

గోరిని గ్చుు చేయుట్, దానిపై కూరుుిండుట్. దానిు క్ట్టమడింల్ల 
నిరిిించుట్న్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص నివారిించారని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

وا إليها((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مرثد الغنوي 
 
  ))ال تجلسوا علَ القبر وال تصل
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సమాధిపై కూరోుక్ిండి. ంరియు దాని వైపు ులఖుల చేసి షమాజు 
చేయక్ిండి, అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, అబూ ంరసద్ గ్షవి ఉల్లాఖించారు.  
విశేషాలుుః 

1- గోరిలపై క్ట్టమడాలు క్ట్టమడిం ల్లక్ వాటని ఎతుత చేయడిం, గ్చుుతో 
నిరిిించడిం నిషిదధిం. 
2- సమాధిపై కూరుుిండుట్ నివారిించబడిింి . 
3- దాని వైపు ులఖిం చేసి షమాజు చేయుట్ నిషిదధిం. 

86- మసి్జదె హర్యం (మకాకలోన్న ప్రశుద్ధ  మసి్జద్), 
మదీన మసి్జద్ (నబవి)ల ఘనత్ 

اٍب أ لِهمٍ ] ذ  ِذْقُه ِمْن ع  ْن ُيِرْد فِهِه ضِإُِْل اٍد ضُِظْيٍم نه م   86اُلج: [و 

పరిశుదధ ంసిిదు (కాబ్బ ంసిిదు) వి్యింో అల్లాహ్ ఇల్ల తెల్నప్పడుుః 
{దీనిో నిజాయితీ న్హిండి వైదొలగ, అన్నయయపు పదుతిని 
అవలింభిించేవాడికి మేుల వయధాభరితమైష శ్క్షన్హ రుచి చూపిస్థతుల}. 
(22: హ్జ్: 25). 

))صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 

 اْلسجد الحرام((
 
  صالة فيما سواه إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"న్న ంసిిద్ (అింటే ంసిిదె షబవి)ో చేసే ఒక్ొ షమాజు కాబ్బ ంసిిదు 
తపా ఇతర యావతుత ంసిిదులో చేసే వెయియ షమాజుల క్ింటే కూడా 
ఎకుొవ శ్రే్ఠమైషి ". (ులసిాిం). 

 إلَ ثالثة مساجد: قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 
 
دُّ الرحال إال

َ
ش

ُ
))ال  ت

  هذا، ومسجد الحرام، ومسجد رقص ى(( مسجدي
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మూడు ంసిిదుల దరశషిం క్కసిం తపా ంరే దరశన్ననికి 
ప్రయాణిం చేయకూడదు. (1) ఈ న్న ంసిిద్ (ంసిిదె షబవి). (2) 
ంసిిదె హ్రాిం (కాబ్బ ంసిిద్). (3) {ఫాలస్వతన్నోని} ంసిిదె అఖాస". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

))مابين بيتي ومنبري روضة من رياض : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

 متفق عليه الجنة ومنبري علَ حوض ي((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారుుః 
"న్న ఇింటకి ంరియు మెింబర్ కు ంధయ గ్ల చోట్ల సవరగపువన్నలో 
ఒక్ వషంవుతుింి . ంరియు న్న మెింబర్ న్న హౌజ్ పై ఉింట్లింి . 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- ంసిిదె హ్రాిం, ంసిిదె షబవిలో చేసే షమాజుల ఘషత. 
2- ఆరాధన్నరాిం, దరశన్నరాిం ంరియు పుణాయప్పక్షతో పైష తెల్నపిష 
మూడు ంసిిద్ లకు తపా ంరక్ొడికీ ప్రయాణిం చేయరాదు.  
3- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంరియు మెింబర్ కి ంధయగ్ల ప్రాింతిం యొక్ొ ఘషత 
చాల్ల గ్లదు. 

87- మకాక ఆదేశాంలు 

مه هللا، يوم فتح مكة:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عباس   البلد حر 
 
))إن

فها((  من عر 
 
ُر صيده واليلتقَ لقطته إال

َّ
ه وال ينف

ُ
  اليعضد شوك

ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ంకాొ జయిింపబడిష రోజు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఆద్దశ్ించారుుః "ఈ షగ్రానిు అల్లాహ్ గౌరవప్రదమైష 
క్షేత్రింగా నిరణయిించాడు. ఇక్ొడ ఓ చెట్లటమ యొక్ొ ులలుా సయితిం 
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విరిచేయరాదు. జింతువుల్ను వేటాడడిం, వాటని తరండిం ల్లింటవి 
చేయరాదు. ేకల మీద పడిష వసుతవులన్హ ఎవవరూ తీసుక్కరాదు. 
కాక్పోతే దానిు దాని యజమానికి అపాగించే ఉద్దుశ్యింతో 
తీసుక్కవచుున్హ". (ులసిాిం).  
ఇహార ం స్జథ తిలో ఉని వోక్తి  (ఏఏ పార ణులిి) చ్ంప్వచుచన?  

))خمس فواسق يقتلن في الحل أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها عن النبي 

ا((   والحرام: الحية والغراب ربقع والفأرة والكلب العقور والحدي 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"హానిక్రంయిష ఐదు ప్రాణులన్హ "హ్రిం" ోపల, వెలుపల 
ఎక్ొడయిన్న చింపవచుున్హ. అవిుః ప్పుల, కాకి, ఎలుక్, క్రిచే కుక్ొ 
ంరియు గ్దు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- ంకాొ చాల గౌరవప్రదమైష సాలిం. 
2- అక్ొడ చెట్లా షరుకుట్, ేకలపై వేటాడుట్ ల్లింట కారాయలు నిషిదధిం.  
3- ేకలపై పడిష వసుతవులన్హ తీసుకొన్హట్ కూడా యోగ్యిం కాదు. కాని 
వాటని వాట అసలు యజమానిక్పాగించే ఉద్దుశ్ింతో మాత్రిం 
తీసుక్కవచుున్హ. 
4- ఆ ప్రాింతులో హానిక్రంయిష ప్రాణుల్ను మాత్రిం చింపవచుున్హ. 
ఉదాుః ప్పుల, కాకి, ఎలుక్, క్రిచే కుక్ొ, గ్దు మొదలైషవి. 

88- కూతురక్తషట ం లేన్న వారతో పళ్ళు చేసుకోమన్న 
ఆమన బలవంత్ం చేయుట న్నషిద్ధ ం 

م حتى تستأمر، وال تنكح : ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا قال  عن أبي هريرة  ِ
ح ري 

َ
نك

ُ
))الت

 البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت(( 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "వితింతువు ల్లక్ విడాకులు పింి ష స్త్రీ తష న్నట మాట్ 
దావరా సంితి తెల్నయజేయషింత వరకు ఆమె వివాహ్ిం కాజాలదు. 
అల్లగే క్షయ, తష ఆమోదిం తెలుపషింత వరకు ఆమె వివాహ్ిం కూడా 
కాజాలదు". ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరులు ఈ మాట్లు విని 'ఎల్ల ఆమె (క్షయ) 
ఆమోదిం' అని అడిగారు. "ఆమె నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిించడమే 
ఆమె ఆమోదిం అవుతుింి " అని అన్నురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

ها، والبكر تستأذن في : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس  أن النبي قال  م أحق  بنفسها من ولي  ِ
))ري 

  نفسها وإذنها صْمتها((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"వితింతువు ల్లక్ విడాకులు పింి ష స్త్రీ తం పట్ా తం యజమానిక్ింటే 
ఎకుొవ హ్కుొ గ్లి . క్షయ సవయింగా తష ఆమోదిం తెలుప్పల్న. ఆమె 
ఆమోదిం నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిించడమే". (ులసిాిం).   
جها وهي ثيب فكرهت ضلكي ))فأتت  عن خنساء بنت خداَم ألانصارية أن أباها زوع

 فردع نكاحها((  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ఖన్నస బినెత ఖదాిం అన్నసరియ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ఆమె 
వితింతువు. ఆమె తిండ్రి ఆమె వివాహ్ిం ఆమెకు ఇ్టమిం ల్లని ఒక్ వయకితతో 
చేశాడు. ఆమె ప్రవక్త వదుకు వచిు (ఈ వి్యిం తేల్నపిింి ) ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆ 
వివాహానిు భింగ్పరిచారు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః 
1- తిండ్రి తష కూతురి పెళ్ళు సిందరాింో ఆమె అన్హంతి, అభిప్రాయిం 
తపాక్ తెలుసుక్కవాల్నస ఉింి . 
2- క్షయ నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిసేత అద్ద ఆమె ఆమోదిం. 
3- ధరిబదధమైష పెళ్ళు అగ్నట్కు వివాహిత ఆమోదిం కూడా ఒక్ ్రతు. 
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89- ఐకోమత్ోపు ఆదేశం - విచిినిం నండి న్నవారం  

اْعت ِصُموا ضِح  ] الو  ِهًعا و  ُقوا ْبِل اهللَِّ َج  رَّ  398آل عمران: [ت   

అందరూ కలిసి అల్లాహ్ త్రాడును గట్టిగా పటుికండి. విభేదాలోా పడకండి. 
(3: ఆలె ఇమ్రాన్: 103).  

))إنها ستكون هنات و هنات، فمن يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عرفجة  قال: سوعت رسول هللا 

  ا بالسيف كا نا من كان((أراد أن يفرق أمر هذه رمة وهي جميع فاضربو 

"ఉపద్రవాలు, ఘోర ప్రమాదాలు సింభవిించన్హన్నుయి. అల్లింట్పుాడు 
ఐక్యింగా ఉషు ులసిాిం సింఘానిు విచిిషుిం చేయడానికి పూన్హకుషు వయకిత 
ఎవడైన్న సరే షరికెయయిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని 
అర్ ఫజ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))إن هللا يرض ى لكم ثالثا ويكره لكم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

ثالثا، فيرض ى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل هللا 

ه هللا أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
 
جميعا، وأن تطيعوا من وال

  وإضاعة اْلال((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అల్లాహ్ మీ కొరకు మూడు వి్యాలన్హ ఇ్టమపడాీడు. 
ంరియు మూడు వి్యాలన్హ అసహియించుకున్నుడు. ఇ్టమపడీవిుః (1) 
అల్లాహ్  న్హ మాత్రమే ఆరాధిించి, అతనితో భాగ్స్థవులల్ను క్ల్నాించక్ిండి. 
(2) అిందరూ క్ల్నసి అల్లాహ్ త్రాడున్హ గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. (3) అల్లాహ్ 
మీపై నిరణయిించిష న్నయకునికి విధేయులుక్ిండి. ఇక్ అసహియించుకుేకవిుః 
(1) వయరామైష సింభా్ణల్ను. (2) అధిక్ింగా ప్రశ్ుించడానిు. (3) ధషిం 
వయరాింగా వయయపరచడానిు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

جلت منها موعظة بليغةي و  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وعظنا رسول هللا  العرباض بن سارية عن 

القلوب وضرفت منها العيوني فقلنا: يا رسول هللا! كأنها موعظة مودع فأوىناي قال: 
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))أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأممر عليكم عبد حبش ي، وإنه من 

يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

 ومحدثات رمور فإن كل بدعة ضاللة((  اْلهديين عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم

ఇర్ బ్బజ్ బిన్ స్థరియ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ఒక్స్థరి 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బ్రహాిిండమైష ఉపన్నయసమిచాురు. హ్ృదయాలు క్ింపిించి- 
పోయాయి. క్ింట ఆశ్రువులు కారాయి. అయితే మేంన్నుులుః ఓ ప్రవకాత! 
ఇి  మీ అింతిం ప్రసింగ్ులగా మాకు అనిపిసుతషుి . మాకు వసియయత్ 
చేయిండి అషగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ విధింగా వసియయత్ చేశారుుః "అల్లాహ్ కు 
భయభకుతలు క్ల్నగ ఉిండిండి. మీ న్నయకుడు ఇథోపియాకు చెింి ష 
వయకిత అయిషపాటకి మీరు అతని మాట్ విషిండి. విధేయత ప్పటించిండి. 
న్న తరువాత మీో బ్రతికియుషువారు అేకక్ విబేధాలు చూస్థతరు. 
అల్లింట్పుాడు మీరు న్న పదుతి, న్న స్థింప్రదాయానిు ంరియు 
సన్నిరగింపై ఉషు ఖులఫాయె రాషిదీన్ పదుతిని ఆవశ్యక్మైషి గా 
భావిించిండి. దానిు దౌడపళుతో గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. జాగ్రతాత! 
(ధరిింో) క్రొతత క్రొతత వి్యాలు ప్రవేశ్పెట్టమక్ిండి. ప్రతి క్రొతత 
వి్యిం దురాిరగిం". (అబూదావూద్, తిరిిజి).  
విశేషాలుుః  
1- అల్లాహ్ గ్రింథానిు గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 
2- విచిిషుిం కావడిం, విభేదాోా పడట్ిం క్ఠషింగా నివారిించబడిింి . 
3- విభేదాలు ఏరాడిషపుాడ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదుతిని గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 

90- అాణనతులన కాపాడాలన్న, దాన్ని (హకుక 
గలవారక్త) ఇచేచయాలన్న ఆదేశం 

ْقن  ] أ ْف   ا و  ِمْين ح  ْ ْي  أ ن ُي  ض  أ  ب اِل ف  اْْلِ ِض و  َْ اِت واأل  و  م  َل  السَّ ة  ع  ان  ْضن ا األ م  ر  ا ع   ِِنَّ
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ُحوالً  ُيوًما ج  ان  ظ  ُه ا  اُن ِِنَّ ا اإِلْنس  ح  ْح  ي  ا و   18األحزاب: [ِمنْح 

మేము ఈ అమానతును ఆక్తశ్వల ముందూ, భూమ ముందూ, పరాతాల 
ముందూ పెటాిము. అవేవీ దానిని మోయటానికి సిదధపడలేదు. దానికి 
భయపడాీయి. క్తని మానవుడు దానిా తనపై మోప్పకున్నాడు. 
నిససందేహ్ంగా, అతడు అన్నయయం చేయువాడు, మూరుుడుగా ఉన్నాడు. 
(33: అహాాబ్: 72). 

ح  ]
ان اِت َِِل  أ ْليِ وا األ م  ده ْأُمُرُاْم أ ْن ُتؤ   63النساء: [اِِنَّ اهللَّ  ي 

అమాషతులన్హ యోగ్నయలైష వారికి అపాగించిండి అని అల్లాహ్ మింిల్ను 
ఆజాాపిసుతన్నుడు. (4: నిస్థ: 58). 

ِويه األ ِمُي ] ْرت  اْلق  ِن اْست ْأج  ْْي  م   85القصص: [ِِنَّ خ 

బలవంతుడూ, నముకసుాడూ అయినవాడే మీకు నౌకరుగా పెటుికవటానికి 
అనిా విధాల్ల ఉతాముడు. (28: ఖసస్: 26). 

اُعون  ]  َ ْحِدِلْم  ع  اِِتِْم و  ان  ِذين  ُلْم أل م  الَّ  88اُمعاَج: [و 

తమ అమానతులను పరిరక్షంచేవారు, తమ వాగాదన్నలను 
నిలబెటుికునేవారు. (70: మఆరిజ్: 32). 

ث القوم جاء أعرابيع فقال: مت   ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))بينوا النبي  عن ابي هريرة  في مجلس يحدع

ث. حت  إضا قض   حديثه قال: الساعة؟ فوض   ))أين السا ل عن  رسول هللا يحدع

عت رمانة فانتظر الساعة((، قال: ها أنا يا رسول هللا. قال:الساعة؟((  ِ
ي 
ُ
 ))إذا ض

د رمر إلَ غير أهله فانتظر الساعة(( قال: كيف إّاعتها؟ قال: ِ
  ))إذا ُوس 

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఓ 
సమావేశ్ులో కూరొుని మాటాాడుతుిండగా ఒక్ గ్రాంసుతడు ప్రవేశ్ించి 
'ప్రళయిం ఎపుాడు? అని ప్రశ్ుించాడు. అయిన్న ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాట్ోాేక 
నింగ్నులయి ఉన్నురు. మాట్ అయిపోయిష తరువాత "ప్రళయిం 
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గ్నరిించి ప్రశ్ుించిష వయకిత ఎక్ొడున్నుడు" అని అడిగారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'ేకేక 
ఓ ప్రవకాత!' అని అతడు ులిందుకొచాుడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
చెప్పారుుః "అమాషతున్హ కాప్పడకుిండా, వృథా చేయబడిషపుాడు నీవు 
ప్రళయానిు నిరీక్షిించు" 'అి  వృథా ఎల్ల అవుతుింి ?' అని ఆ వయకిత 
ప్రశ్ుించాడు. దానికి "ఏ ఒక్ వి్యింో కూడా దానికి 
అషరుులైషవారిక్పాగించబడిషపుాడు నీవు ప్రళయానిు వేచిించు" అని 
చెప్పారు ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (బ్నఖారి). 

ما خطبنا رسول هللا  عن أنس 
 
 قال: ))ال إيمان ْلن ال أمانة له،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قل

 
إال

  وال دين ْلن ال عهد له((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగించిషపుాడుల్లా ఈ వి్యాలన్హ తపానిసరిగా 
ప్రస్థతవిించేవారుుః "ఎవరిోనైతే అమాషతు ల్లదో వారిో విశావసిం ల్లదు. 
ఎవరిక్యితే వాగాుషిం పట్ా గౌరవిం ల్లదో వారిో ధరిిం ల్లదు" అని 
అషస్ రజియల్లాహు అన్హు   ఉల్లాఖించారు. (అహ్ిద్). 
విశేషాలుుః 
1- అమాషతు చాల గొపా వి్యిం. దానిు కాప్పడాలని ఆద్దశ్ించబడిింి . 
2- అమాషతున్హ భద్రపరుచుట్ స్థఫలుయలైష విశావసుల గ్నణిం. 
3- ఎవరి అమాషతు వారికి అపాగించాలని ఆద్దశ్ించడిం జరిగింి . 
4- అమాషతు ల్లనివారిో విశావసిం ఉిండదు అని తెలుసుతింి . 

91- అల్లా హ్ వెై పునకు పలుచు ఘనత్ 

نِي ِمن  اُمُْْسيِِمي  ] ال  ِِنَّ ق  اُِلًا و  ِمل  ص  ع  ا َِِل  اهللَِّ و  ع  َّن د  ْوالً ُمِّ ُن ق  ْن أ ْحس  م   [ و 

అల్లాహ్ వైప్పనకు పిలిచి మంచి మనులు చేసి నేను ముసిాంను అని 
ప్రకట్టంచే వయకిా మాట్కంటే మంచి మాట్ మరెవరిది క్తగలదు. (41: 
హామీమ్ అససజాద: 33). 
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ن ةِ ] ِة اُْل س  اُمْ ْوِعظ  ِة و  ْكم 
ضِّك  ضِاُْلِ  َ بِهِل   386النحل: [اْدُع َِِل  س 

ప్రవక్తా! నీ ప్రభువు మారగం వైప్పనకు ఆహాానించు, వివేకంతో మరియు 
చ్కుని హతబోధ్తో. (16: నహ్ల్: 125). 

نِي] ب ع  ِن اتَّ م  ا و  ن  ٍة أ  َل  ض ِصْي  بِهِِل أ ْدُعوا َِِل  اهللَِّ ع  ِذِه س   393يوسف: [ُقْل ل 

ఇది న్న మారగం. నేను, ననుా అనుసరించినవారు సుష్ిమైన సూచ్నను 
అనుసరించి అల్లాహ్ వైప్ప పిలుచుచున్నాము. (12: యూసుఫ్: 108). 

يوم خيبر: ))انفذ  قال لعلي  بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصان النبي  سهل بن سعد عن 

علَ رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم ألَ مسالم وأخبرهم بما يجب عليهم من 

  حق هللا تعالَ فيه، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم((

సహ్ల్ బిన్ సఅద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఖైబర్ రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అలీ బిన్ అబీ తాల్నబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ని ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల అన్నురుుః 
"శాింతింగా వారి ప్రాింతులషకు వెళ్ళు వారిని ఇస్థాిం వైపుషకు 
ఆహావనిించు. ఇస్థాింో వారిపై విధిగా ఉషు అల్లాహ్ హ్కుొల్ను గ్నరిించి 
వారికి తెలుపు. అల్లాహ్ స్థక్షిగా! నీ (హితబోధతో) అల్లాహ్ ఒక్ 
వయకితకన్న సన్నిరగిం చూప్పడింటే అి  నీకు ఎర్ర ఒింట్టల క్ింటే అతి 
ఉతతంిం. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

قال: ))من دعا إلَ هدى كان له من رجر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

مثل أجور من تبعه الينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلَ ضاللة كان 

  بعه الينقص ذلك من آثامهم شيئا((عليه من مثم مثل آثام من ت

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరైతే సన్నిరగిం వైపుషకు పిలుస్థతరో, వారికి 
దానిషన్హసరిించిష వారికి లభిించిషింత పుణయిం లభిసుతింి . దాని వలష 
అన్హసరిించిష వారి పుణాయోా ఏల్లింట తగగింపు జరగ్దు. అల్లగే 
దురాిరగిం వైపుషకు పిల్నచిషవారికి దానిషన్హసరిించిష వారికెింత ప్పపిం 
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క్లుగ్నన్న అింతే ప్పపిం క్లుగ్నన్హ. దానిషన్హసరిించిషవారి ప్పప్పోా ఏ 
మాత్రిం తగగింపు జరగ్దు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- అల్లాహ్ వైపుషకు పిలుచు ఘషత. 
2- ఒక్రి హితబోధతో అల్లాహ్ ఎవరికన్న సన్నిరగిం ప్రస్థి సేత, అిందువలా 
అతనికి గొపా ప్రతిఫలిం లభిించున్హ. 
3- ఎవరైతే ప్రజల్ను సతాొరాయ ాోని ఒక్ సతాొరయమైన్న చేయుట్కు 
బోధిస్థతరో వారికి, దానిషన్హసరిించిష వారికెింత పుణయిం లభిించున్న అింతే 
పుణయిం లభిించున్హ.  

92- అతిశయంతో కూడిన ప్ర శంస 
న్నవారంచ్బడింది 

فقال: ))ويحك قطعت عنق  ملسو هيلع هللا ىلصال عند النبي قال: مدح رجل رج عن أبي بكرة 

صاحبك، قطعت عنق صاحبك، ى مرارا ى إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال محالة 

ي علَ هللا أحدا ى إن كان يعلم ذلك ى كذا وكذا((
 
  فليقل: فالنا وهللُا حسيبه وال أزك

అబూ బక్రా రజియల్లహాు అన్హు క్థషిం: ంహా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సంక్షింో ఒక్ 
వయకిత ంరో వయకితని ప్రశ్ింసిించాడు. ఆయష "అయోయ, నీవు నీ స్తదరుని 
మెడ షరికావు" అని అేకక్ స్థరాన్నురు. తరావత "మీో ఎవరైన్న ంరొక్రిని 
ప్రశ్ింసిించట్ిం తపానిసరి అయితే, 'ఫల్లన్న వయకిత న్న దృషిటమ  
ఇల్లింటవాడు. అల్లాహ్ కే అనీు తెలుసు. అల్లాహ్ సదృశ్ింగా ేకన్హ ఎవరినీ 
పగ్డన్హ' అని పలకాల్న. ఆ పగ్డబడే వయకిత గ్నరిించి అతనికి వాసతవింగా 
ఆ విధింగా తెల్నసియుింట్టేక అల్ల అన్నల్న. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ريه في اْلدحة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))سمع النبي  وعن أبي موَ ى 
ْ
ني علَ رجل وُيط

ْ
رجال ُيث

  فقال: لقد أهلكتم ى أو قطعتم ظهر ى الرجل((
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ఒక్ వయకిత ంరో వయకితని అతిశ్యోకితగా ప్రశ్ింసిసుతిండగా ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అి  విని, "మీరు అతనిు న్నశ్షిం చేశారు" అని ల్లక్ "అతని వీపు 
విరగొగటాటమరు" అని అన్నురని అబూ మూస్థ రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

احين التراب(( قال: )) أمرنا رسول هللا  عن اْلقداد     أن نحثو في وجوه اْلد 

"ులఖసుతతులు చేసేవారిని మేుల చూసేత వారి ులఖాష ఇింత ంన్హు 
వేయాల"ని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను ఆద్దశ్ించేవారు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- అతిశ్యోకితగా ప్రశ్ింసిించడిం నివారిించబడిింి . 
2- ప్రశ్ింసిించు వయకిత ఒక్ పరిధిో ఉిండి అతనికి తెల్నసిషింత వరకే 
ప్రశ్ింసిసూత ఇల్ల అన్నల్నుః మా దృషిటమో ఇల్లింటవాడు. అల్లాహ్ య్య అనీు 
తెల్నసిషవాడు.  
3- ులఖసుతతి చేసేవారి ులఖాష ంన్హు పోయాలని అద్దశ్ించట్ిం జరిగింి . 

93- పాటల న్నషిద్ధ త్ 

ْْيِ ِعْيٍم ] بِهِل اهللَِّ ضِغ  ْن س  ْو  اُْل ِديِث لِهُِضلَّ ع  ي َل  ِ ْن ي ْشَت  ِمن  النَّاِس م    [ويتخذلا لزواو 

జాఞనం లేకుండానే ప్రజ్లను అల్లాహ్ మారగం నుండి తపిుంచ్టానికీ, ఈ 
మారగం వైప్పనకు పిలిచే పిలుప్పను ఎగతాళి చేయటానికీ, మానవులలోనే 
మనసుసను రంజింపజేస్త ప్రసంగానిా కొనుకొుని తీసుకు వచేువాడు కూడా 
ఒకడు ఉంటాడు. (31: లుఖ్యున్: 6).  

متي أقوام يقول: ))ليكونن من أ ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  عن أبي مالك رشعري 

ون الحر والحرير والخمر واْلعازف، ولينزلن  أقوام إلَ جنب علم يروح 
 
يستحل

عليهم بسارحة لهم، يأتيهم ى يعني الفقير ى لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم 

  هللا، ويضع العلم ويمسخ خخرين قردة وخنازير إلَ يوم القيامة((
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"న్న అన్హచరుోా కొిందరు వయభిచారానిు, పట్లటమన్హ, ంతుతప్పనీయాలన్హ, 
వాదయులన్హ ధరిసంితమైషవిగా చేసుకుింటారు. (వాసతవానికి అవి 
నిషిదధిం) వారిో కొిందరు ఒక్ పరవతపుట్ించుష నిలుస్థతరు. 
స్థయింకాలులష వారి వదుకు వారి మేక్లకాపరి వస్థతడు. ఒక్ బీదవాడు 
అతనికి అవసరులషు వసుతవున్హ అడుగ్నతూ వస్థతడు. 'నీవు రేపు 
వచేుయి' అని వారింటారు. అద్ద రాత్రి అల్లాహ్ వారిపై ఆ పరవతానిు 
పడవేసి న్నశ్షిం చేస్థతడు. అిందుో ంరి కొిందరిని క్కతి, పింి గా 
మారేుస్థతడు. వారు ప్రళయిం వరకు (అద్ద శ్క్ష అన్హభవిసూత 
ఉింటారు)" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా విషుట్లా అబూ మాల్నక్ అష్అరి ملسو هيلع هللا ىلص  
ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః  
1- వాదయుల, ప్పట్లు నిషిదధిం. అవి పనికిమాల్నషవి, నిషిదధమైషవి. 
2- వాటని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరజాతిో కొిందరు ధరిసంితింగా 
చేసుకుింటారు. 

94- మహానభావుడై న అల్లా హ్ దే గొప్పత్నం. 
విసి ృత్మై న ర్యజోం అత్న్నదే 

ال: )يا عبادي إني فيما يروى عن هللا تبارك وتعالَ أنه ق ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أبي ذر 

، فال تظاْلوا يا عبادي كلكم حرمت الظلم علَ نفس ي وجعلته بينكم محرما، فال تظاْلوا

 من أطعمته 
 
 من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إال

 
ضال  إال

كسكم، يا 
ُ
 من كسوته فاستكسوني أ

 
طعمكم، يا عبادي كلكم عاٍر إال

ُ
فاستطعموني أ

ون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئ

وني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن  عبادي إنكم لن تبلغوا ضر ي فتضر 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علَ أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في 

كم وجنكم كانوا علَ أفجر قلب رجل ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس
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لكم وآخركم وإنسكم وجنكم   أو 
 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن

قاموا في صعيد واحد فيسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي 

حصيها لكم ثم 
ُ
دخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أ

ُ
 كما ينقص اْلخيَ إذا أ

 
إال

و 
ُ
 نفسه(( أ

 
اها، فمن وجد خيرا فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال يلومن  إال يكم إي 

 
 ف

అల్లాహ్ ఈ విధింగా బోధిించిషట్లా ప్రవక్త ంహానీయులు ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని 
అబూజర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఓ న్న దాసుల్లరా! ేకన్హ 
దౌరిన్నయనిు నిషేధిసుతన్నున్హ. మీరు కూడా ఒక్రిపై నొక్రు దౌరిషయిం 
చేయడిం నిషిదధిం అని భావిించిండి, అల్లగే ఆచరిించిండి. న్న 
దాసుల్లరా! మీరిందరు మారగిం తపిాషవారు, ేకన్హ సన్నిరగిం ఎవరికి 
ప్రస్థి ించాన్న వారుతపా. క్న్హక్ న్నతోేక సన్నిరగిం కొరక అరిాించిండి. 
ేకన్హ సన్నిరగిం చూపుతాన్హ. న్న దాసుల్లరా! మీరిందరు షగ్ుింగా 
ఉిండేవారు ేకన్హ దుసుతలు ప్రస్థి ించిషవారు తపా, క్న్హక్ దుసుతలక 
న్నతో అరిాించిండి ేకన్హ మీకు దుసుతలు ప్రస్థి స్థతన్హ. న్న దాసుల్లరా! 
మీరు రాత్రిింభవళ్ళు ప్పప్పలు చేసూత ఉింటారు ేకన్హ సరవ ప్పప్పల్ను 
క్షమిసూత ఉింటాన్హ. క్న్హక్ న్నతో క్షమాపణ క్కరిండి ేకన్హ మింిల్ను 
ంనిుస్థతన్హ. న్న దాసుల్లరా! మీరు న్నకు ష్టమిం చేకూరుడానికి ఎింత 
ప్రయతుిం చేసిన్న, ష్టమిం చేకూరుల్లరు. ల్లభిం చేయాలన్హకున్ను ల్లభిం 
చేయల్లరు. న్న దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, చివరివారు, 
మాషవులు, జిన్నుతులు సయితిం అిందురూ మీోని ఎకుొవ దైవభీతి 
క్ల్నగష వయకితల్ల అయిపోయిన్న దాని వలా న్న రాజయింో ఏ కొించమూ 
ఎకుొవ కాదు. న్న దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, వెషక్టవారు 
మాషవులూ, జిన్నుతులు అిందరూ మీోని ఒక్ దురాిరుగనిల్ల 
అయిపోయిన్న న్న రాజయింో ఏ మాత్రిం ోట్ల క్లుగ్దు. న్న 
దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, వెషక్టవారు మాషవులూ, 
జిన్నుతులూ క్ల్నసి ఒక్ మైదాషింో గ్నమికూడి ేకన్హ మీో ప్రతి 
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ఒక్ొడు అడిగషింత ఇచిుషపాటకినీ సులద్రింో సూి ని ులించి తీసేత 
(ఎింత నీరు తరుగ్నతుిందో) అింత కూడా న్న వదు ఉషు దానిో 
తరుగ్దు. న్న దాసుల్లరా! మీరు చేసే కారాయల్ను ేకన్హ లెకిొస్థతన్హ. దాని 
ప్రతిఫలిం సింపూరణింగా మీకు నొసింగ్నతాన్హ. ఎవరైతే సతిల్నతిం 
పిందుతాడో అతడు అల్లాహ్ స్తతత్రుల పఠించాల్న. అల్లగాక్ 
దు్ిల్నతిం పింి షవాడు తష ఆతిేక నిింి ించుక్కవాల్న. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- పవిత్రుడైష అల్లాహ్ ద్ద గొపాతషిం. ంరియు విసతృతమైష రాజయిం 
అతనిద్ద. 
2- అల్లాహ్ శ్కిత, బలుల, చాల్ల గొపాి . ఆయష ఏ మాత్రిం 
అక్ొరల్లనివాడు. తష సృషిటమ న్హిండి అతీతుడు.  
3- మాషవులు అల్లాహ్ తరఫుష సన్నిరగిం, ఆహారిం, ంనిుింపు 
పిందుట్కు చాల్ల అవసరిం క్ల్నగయున్నురు.  

  


