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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 
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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 ం 
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 البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت(( 


