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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


