
https://wa.me/966533458589
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ِجدِْإَِلَْغَداَمنْ  اَيَتَعَلمََْأنْ إَِلُْيِريُدَْلْال ـَمس  ً َمهَُْأوْ َخْي  رَِْلهَُْكانَُْيَعلِّ ُتهَُْحَجَْتامْ َحاج َْكَأج 

{أمامةحسن صحيح عن أيب 86صحيح الرتغيب مسند الشاميني للطرباين ـ }

ఏ వ్యక్తీ అయితే కేవ్లం ఒక మంచి విషయాన్ని
నేర్చుకోవాలన్న, లేదా నేర్పంచాలన్ి సదుద్దేశ్యంతో మస్జిద్ కి
వెళతాడో అతన్నకి పూర్తీ హజ్జి చేస్జన్ంత పుణ్యం లభిస్ీంది.
( అబూ ఉమామ÷ ఉలేేఖన్ం, సహీ తర్తీబ్ 86. హసన్, సహీ).
ధర్మ విద్య నేర్చుకొనుటకు వెళ్ళే వ్యక్తి మారా్గన్ని అల్లా హ్ స్వరా్ం వెై పునకు సులభం చేస్తి డు, అతన్న సా్తనాలను

పంచుతాడు. అతన్న కొర్కు విశ్వంలోన్న ప్ర తీదీ దుఆ చేసిుంది. ధర్మవిద్య నేర్పే పుణ్యం మర్ణ్ం తర్గవత కూడా
స్ద్ఖయే జారియాగా ఉంటంది. స్వచ్ఛమై న ఆలిములే అల్లా హ్యొక్క వ్లీలు మరియు ప్ర వ్క్ి వార్సులు. అతను
ముజాహిద్ ఫీస్బిలిల్లా హ్ తో స్మానుడు. ధర్మజాానం స్మావేశాలోా పాలా్గనేవారి పాపాలు మన్నించ్డతాయి. స్కీనత్
(ప్ర శాంతత) దిగుతంది, దై వ్దూతలుఆవ్రించుకుంటారు,అల్లా హ్ కారుణ్యం వారిన్నచుటు ముటు తంది.



ًراَبي تِهِِْمنْ َخَرَجَْمنْ  ُتوَبةْ َصاَلةْ إَِلُْمَتَطهِّ ُرهَُْمك  رَِْفَأج  ِرمِْال ـَحاجَِّْكَأج  َلْإَِْخَرَجَْوَمنْ ال ـُمح 

بِيِحْ َحىَتس  ُرهُْإَِياهُْإِلَُْين ِصُبهُْلَْالضُّ رَِْفَأج  َتِمرَكَأج  {حسن320الرتغيبصحيح،558أبوداود}ال ـُمع 

తమ ఇంటి నండి వుజూ చేస్కొన్న ఫర్జి న్మాజు
చేయుటకు బయలుద్దరే వ్యకిీకి ఇహ్రం స్జితిలో ఉన్ి
హాజీ లంటి పుణ్యం లభిస్ీంది. మరెవ్రయితే కేవ్లం
సలతుజుిహా ఉద్దేశ్యంతో లేస్తీరో అతన్నకి ఉమ్రా చేసే
వ్యకిీ లంటి పుణ్యం లభిస్ీంది.

(అబూ ఉమామ÷ ఉలేేఖన్ం. అబూ దావూద్ 558, సహీ తర్తీబ్ 320)



َرةَ َأيِب َعن   ُل َذَهَب :َفَقالُواملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  إَِل الُفَقَراءُ َجاءَ :قَاَل ÷ُهَري  ثُورِ َأه  َوالِ ِمنَ الدُّ َرَجاِت األَم  ،ُنَصّل  َكَم ُيَصلُّونَ املُِقيمِ َوالنَّعِيمِ الُعالَ،بِالدَّ

ل  َوََلُم  َنُصوُم،َكَم َوَيُصومُونَ  َوال  ِمن  َفض  ونَ َأم  َتِمُروَن،ِِبَا،ََيُجُّ قُوَن،َوُُيَاِهُدوَن،َوَيع  ُثُكمْ َألَْ»:قَاَل َوَيَتَصدَّ ُتمْ إِنْ ُأَحدِّ ُتمْ َأَخذ  َرك  َسَبَقُكمْ َمنْ َأد 

ُكمْ َوَل ْ ِرك  ،َأَحد ُْيد  َدُكم  ََْوُكن ُتمْ َبع  ُتمْ َمنْ َخْي  ََْأن  َراَني هَِْبي  َمُدونَُْتَسبُِّحونَِْمث َلهَُْعِمَلَْمنْ إَِلَْظه  ُونََْوََت  َْخل َفَْوُتَكِّبِّ «َوَثاَلثِيََْثاَلثًاَصاَلةْ ُكلِّ

ఒక రోజు పేద ప్రజలు ప్రవ్కీ ملسو هيلع هللا ىلص సన్నిధికి వ్చిు, ప్రవ్క్తీ! ధన్నకులు తమ స్జర్సంపదల
మూలంగా గొపపగొపప హోదా, అంతస్ీలు, శాశ్వత సౌఖ్యయలు పందగలుగుతున్నిర్చ. వార్చ
మాలగా న్మాజులు, ఉపవాస్తలు పాటిస్ీన్నిర్చ, పైగా అధిక ధన్ం ఉన్ిందున్ హజ్జ,
ఉమ్రా, జిహాద్ మర్యు దాన్ ధర్మాలు చేస్ీన్నిర్చ అన్న అన్నిర్చ. ప్రవ్కీ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపర్చ: నేన
ఒక మాట చెపపన్న! మీర్చ గన్క దాన్నన్న న్నషఠగా (పాబందీగా) పాటించారంటే మిమాల్ని
మించిపోయిన్వాళళతో మీర్చ సమానలవుతార్చ, ఆ తర్మవత మీతో మరెవ్రూ పోటీ
ఉండర్చ. ఈ పదధతిన్న అనసర్ంచేవార్చ తపప మీరే అందర్కంటే శ్రేష్ఠఠలయిపోతార్చ. ప్రతి
న్మాజ్జ తర్మవత స్బ్ హాన్లేహ్, అల్ హందుల్నలేహ్, అలేహు అకబర్జ 33 స్తర్చే పలకండీ.

(అబూ హురైర్మ ÷బుఖ్యర్త 843).  
వేర్ప హదీసుతో తెలుసిునిదేమిటంటే: ఆ మూడు జికుు లు 33+33+33=99 అవుతాయి. ఒక్కస్తరి
“ల్లఇల్లహఇలా ల్లా హువ్హ్ద్హూల్లషరీక్లహూలహుల్ములుకవ్లహుల్హందువ్హువ్అల్లకులిా షై ఇన్
ఖదీర్”చ్ద్వాలి. 100పూర్ి వుతాయి. మరిన్ని వివరాలకు నొక్కండీ

https://www.youtube.com/watch?v=OAR35qfyC9I


اَعةْ ِفْال َغَداةََْصَّلَْمنْ  ُكرَُْقَعَدُْثمَََْجَ ُسَْتط ُلعََْحَتىاهللََيذ  َعتََْصَّلُْثمَْالَشم  َِْرك  ْي  َلهَُْكاَنت 

رِْ َكَأج 
َرةْ َحَجةْ  َوُعم 

{لغْيهحسن-464الرتغيبصحيح،586الرتمذيرواه}َتاَمةْ َتاَمةْ َتاَمةْ 

ఎవ్ర్చ ఫజ్ర్ న్మాజ్జ జమాతుతో చేస్కొన్న అద్ద సిలంలో
కూర్చున్న సూరోయదయం వ్రకు అలహే్ జిక్ర్ చేసూీ ఉండి ఆ
తర్మవత రెండు రక్తతుల న్మాజు చేస్తీరో అతన్నకి సంపూరణ
హజ్జ ఉమ్రాల పుణ్యం లభిస్ీంది.

(అన్స్ ÷ ఉలేేఖన్ం. తిర్ాజి 586, సహీ తర్తీబ్ 464, హసన్ ల్నగైర్హ్)



َياإَِنَمْ ن  َبَعةِْالدُّ ،ِِلَر  ًمَْماًلْاهللَُْرَزَقهَُْعب دْ َنَفر  َلمُُْه،َرِحَْفِيهَِْوَيِصُلَْرَبُه،فِيهَِْيَتِقيَفُهوََْوِعل  فِيهِْهللَوَيع 

ا، َضلَِْفَهَذاَحقًّ ًمْاهللَُرَزَقهَُْوَعب دْ امَلنَاِزِل،بَِأف  هَُْوَل ِْعل  ُزق  َماًلِْلَْأنََْلوْ :َيُقوُلْالنَِّيةَِْصاِدُقَْفُهوََْماًلَْير 

ابِنَِيتِهَِْفُهوَُْفاَلنْ بَِعَملَِْلَعِمل ُتْ ُرُُهَ {صحيح،2325الرتمذيرواه}َسَواءْ َفَأج 

ఈ ప్రపంచం న్నలుగు రక్తల వార్కి ఉంది; ఒకతన్నకి అలహే్ ధన్ము మర్యు
ధరాజ్ఞాన్ం ప్రస్తదించాడు, అతన ధన్ సంపాదన్ మర్యు ఖర్చు పెటేే విషయంలో
తన్ ప్రభువుతో భయపడుతూ ఉంటాడు, బంధుతావలన పెంచుకుంటాడు,
అందులో అలహే్ యొకక హకేకమిటో తెలుస్కొన్న నెరవేర్చసూీ ఉంటాడు, ఇలంటి
వ్యకికీి అతుయతమీ స్తని్ం. మరో వ్యకికీి అలహే్ ధరాజ్ఞాన్ం ప్రస్తదించాడు, క్తన్న
ధన్మివ్వలేదు, అయిన్న అతన సతసంకలపం గలవాడు గన్క ఇల అంటాడు: న్న
వ్దే గన్క ధన్ముంటే నేన ఫలన్న వ్యకిలీగా ఖర్చు చేస్తనీ. అతన్నకి తన్
సంకలపం ప్రక్తరంగా ప్రాప్తీస్ంీది. వార్దరే్క్త సమాన్మైన్ పుణ్యం. (అబూ కబ్షా అన్నార్త
÷ఉలేేఖన్ం. తిర్ాజి 2325, సహీ ). (మిగితాఇద్ద రి ప్ర స్తి వ్న హదీసులోచూడండీ).



ఒక వ్యకిీ ప్రవ్కీ వ్దేకు వ్చిు ‘జిహాద్ లో పాల్గీన్నలన్న క్తంక్ష ఉంది,
క్తన్న శ్కిీ లేదు’ అన్న విన్ివించుకుంటే, ప్రవ్కీ ملسو هيلع هللا ىلص “నీ
తల్నేదండ్రులున్నిర్మ” అన్న అడిగార్చ, ‘న్న తల్నే ఉంది’ అన్న
అతన్ంటాడు, అపుపడు ప్రవ్కీ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపర్చ:

َتَْفإَِذافِيَها،اهللََفاَتِقْ َْفَأن َتَْذلَِكَْفَعل  ،َحاج  َتِمر  َوُُمَاِهد َْوُمع 

“ఆమె విషయంలో నీవు అలహే్తో భయపడుతూ ఉండు, ఇల
ఉన్నివ్ంటే నీవు హజ్జ, ఉమ్రాలు మర్యు జిహాద్ చేసేవార్తో
సమాన్ం.
(అన్స్÷ ఉలేేఖన్ం. ష్ఠఅబుల్ ఈమాన్ బైహఖీ 7451, అల్ అహాదిస్ల్ ముఖ్యీర్మ
1857 హసన్)



اَجَهزََْأوْ َغاِزًياَجَهزََْمنْ  لِهِِْفَْخَلَفهَُْأوْ ،َحاجًّ ِِْمنْ ُأُجوِرِهمْ ِمث ُلَْلهَُْكانََْصائًِمَْفَطرََْأوْ َأه  َأنْ َغْي 

ءْ ُأُجوِرِهمْ ِمنْ َين َتِقَصْ ََش 

ఎవ్రైతే యుదధవీర్చన్న లేదా హాజీ యొకక స్తమాన
స్జదధపర్చాడో, లేదా వార్ వెన్క వార్ ఇంటివార్న్న కన్నపెటిే,
వార్కి సహాయంగా న్నల్నచారో, లేదా ఉపవాస్జకి ఇఫ్తీర్జ
చేయించారో, అతన్నకి (ఆ యుదధవీర్చన్న, హాజీ మర్యు
ఉపవాస్జకి సమాన్మైన్) పుణ్యం లభిస్ీంది. మర్యు వీర్
పుణ్యయలోే ఎలంటి కొరత జరగదు.

(జైద్ అల్ జుహనీ ÷ఉలేేఖన్ం. సహీ ఇబుి ఖుజైమా 2064. సహీ)



ِجدِِْفْالَصاَلةُْ َمس 
َرةْ ُقَباءْ  َكُعم 

మస్జిదు ఖుబ్షలో న్మాజు చేయుట ఉమ్రాతో సమాన్ం.
(ఉసైద్ బిన్ జుహైర్జ అన్నసర్త ÷ ఉలేేఖన్ం. తిర్ాజి 324. షేఖ్ అలబనీ సహీ అన్నిర్చ)

َرةًَْفإِنَْ ِدُلْفِيهُِْعم  َحَجةًَْتع 

రమజ్ఞనలో చేసే ఉమ్రా హజ్జ తో సమాన్ం. మరో ఉలేేఖన్ం
లో ఉంది: న్నతో హజ్జి చేయడంతో సమాన్ం అన్నిర్చ ప్రవ్క.ీ

(ఇబుి అబ్షబస్ రజియలేహు అనుమా ఉలేేఖన్ం. ముస్జేం 1256)


