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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 
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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). 


