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َهاَرِة   -3  ِكَتاُب الط َ

3. శుచీ శభ్ర తల పుస్త కం 

 

మొదటి విభాగం   ُل  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 1/93)(  صحيح[ )   1]  - 281

ُ عَلَْيِه   ِ َصّل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعن أَِِب َمالٍِك اْْلَْشَعِري ِ
ُهوُر َشْطُر اْْلِيَماِن، َوالْ  ِ  ُد َحمْ َوَسل ََم: "الط ُ  تَْمََلُ الِْميَزاَن،  ّلِل َ
ِ تَْمََلِن  ِ َوالَْحْمُد ّلِل َ َماَواِت  -أَْو تَْمََلُ  -َوُسْبَحاَن اّلل َ َما بَْْيَ الس َ

ْْبُ ِضَياٌء،   َدقَُة بُْرَهاٌن، َوالص َ ََلُة نُوٌر، َوالص َ َواْْلَْرِض، َوالص َ
ٌة لََك أَْو عَلَْيَك. كُل ُ  يَْغُدو: فََبائٌِع نَْفَسُه  ِس االن َ َوالُْقْرآُن ُحج َ

 .. َرَواُه ُمْسلٌِم "فَُمْعِتُقَها أَْو ُموبُِقَها
َماِء   ، تَْمََلِن َما بَْْيَ الس َ ُ أَْكَْبُ ُ َواّلل َ َوِِف ِرَوايٍَة: "ََل إِلََه إَِل َ اّلل َ

"، َوََل "َواْْلَْرِض  ِحيَحْْيِ َوايََة ِِف "الص َ ِ اِب  تَ كِ  ِِف  . لَْم أَِجْد َهِذهِ الر 
، َوََل ِِف "الَْجاِمِع  اِرِمي ُ بدل  "الُْحَمْيِدي ِ ؛ َولَِكْن ذَكََرَها الد َ

   .""ُسْبَحاَن اهلل َوالَْحْمد هلل
281. (1) [1/93-దృఢం] 

అబూ మాలిక్ అష్’అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్రిశుభ్ర ంగా ఉండటం అరథ  విశ్వాసం, 

అల్'హమ్దులిలా్లహ్, తూనికను నింపివేస్త ంది, 

స్బ్'హానలా్లహ్, వల్'హమ్దులిలా్లహ్ భూమాా 

కాశ్వలను నింపివేస్తత యి. నమా'జు వెలుగు వంటిది, 

విధిదానాలు నిదరశనాలు. సహనం వెలుగు వంటిది. 

ఇంకా ఖుర్ఆన్ నీ కోసం స్తకాయ ాధారం లేదా నీపై ఆప్ద 

వంటిది. ప్ర తి వాక్తత  ప్డుకొని ఉదయం లేచి, తన 

ప్రర ణానిి తన కరమలకు బదులుగా అమ్మమవేస్తత డు. 

దానిి విడుదల చేస్తత డు. లేదా దానిి నాశనం 

చేస్కుంటాడు.'' 1  

 

1) వివరణ-281: ఈ 'హదీస్'ను ఉలాేఖంచిన వారు అబూ 

మాలిక్. ఇతని పేరు క’అబ్ బిన్ ’ఆసిమ్. 'ఉమర్ (ర) 

కాలంలో వీరు మరణంచారు: 1. ప్రిశుభ్ర త అరథ విశ్వాసం. 

అంటే విశ్వాసం వలా చిని, పదద  ప్రప్రలు 

తొలగిపోయినటా్ల, ప్రిశుభ్ర త వలా కూడా చినాిపదద  

ప్రప్రలు తొలగిపోతాయి. అందువలా ప్రిశుభ్ర త అరథ  

ముసా్లమ్, మరో ఉలాేఖనంలో, ''ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు, వలా్లహు అకబర్'' భూమాాకాశ్వలను 

నింపివేస్తత యి'' అని ఉంది. (దారీమ) 

 ( 1/93)(  صحيح[ )   2]  - 282
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  رَ يْ ُهرَ َوَعْن أَِِب  ِ َصّل َ اّلل َ َة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

َرَجاِت  ُ بِِه الَْخَطايَا. َويَْرفَُع بِِه الد َ .  ""أَََل أَدُل ُُكْم َعَّل َما يَْمُحو اّلل َ
ِ! قَاَل: "إِْسَباُغ الُْوُضوِء َعَّل الَْمكَاِرهِ، وَ   ةُ رَ كَثْ قَالُوا: بََّل يَا َرُسوَل اّلل َ

ََلة، فذلكم  ََلةِ بَْعَد الص َ الُْخََط إََِل الَْمَساِجِد، َوانِْتَظاُر الص َ
بَاُط " ِ  .الر 

 

విశ్వాసం. 2. విశ్వాసం అంటే నమా'జ్, అలా్లహ్ ఆదేశం: 

''అలా్లహ్ మీ విశ్వాస్తనిి (బైతుల్ మఖద స్్ వైెపునకు్

చేస్లన్ నమాజులను) ఎనిడూ వృథాచేయడు.'' (సూ. 
అల-బఖరహ, 2:143) అందువలా ప్రిశుభ్ర త అరథ  

విశ్వాసం అంటే ప్రిశుభ్ర త సగం నమా'జు, ఎందుకంటే 

నమా'జు కోసం ప్రిశుభ్ర త తప్పనిసరి. 3. ష’తర అంటే 

భాగం అని కూడా అవుతుంది. ప్రిశుభ్ర త నమా'జులోని 

ఒక భాగమే. అల్'హమ్దులిలా్లహ్ పుణాం తూనికను 

నింపివేస్త ంది. అంటే తీరుపదినం నాడు పుణాం 

తూయబడుతుంది. అపుపడు తూనిక నిండిపోతుంది. 

స్బ్'హానలా్లహ్, అల్'హమ్దు లిలా్లహ్ ప్లకటం వలా 

భూమాాకాశ్వల మధ్ా భాగం అంతా పుణాంతో 

నిండిపోతుంది. ఇంకా నమా'జు వెలుగు వంటిది. దీనివలా 

సమాధిలో వెలుగు ఉంట్లంది. లేదా తీరుపదినం నాడు 

దానివలా వెలుగు ఉంట్లంది. అదేవిధ్ంగా నమా'జు 

చెడుల నుండి, అశా్లల విషయాల నుండి దూరంగా 

ఉంచుతుంది. నమా'జు మంచి వైెపు మారగ ం చూపుతుంది. 

ఇంకా నమా'జు చదివేవారి ముఖాలు వెలుగుతో నిండి 

ఉంటాయి. అదేవిధ్ంగా దాన ధ్ర్మమలు తీరుపదినం 

నాడు స్తకుయ లుగా వస్తత యి. ఇంకా సహనం ఓరుపలు 

వెలుగు అవుతుంది. అంటే శిక్షకు కారణం అవుతుంది. 

అదేవిధ్ంగా ప్ర తి వాక్తత  తన కరమలకు బదులుగా తనుి 

తాను అమ్మమవేస్తత డు. మంచిచేస్తత  విడిపించుకుంటాడు. 

చెడుచేస్తత  తనుి తాను శిక్షకు గురిచేస్తత డు.  
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282. (2) [1/93-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మీకు ఒక 

విషయం తెలుప్నా? దానిి ఆచరిస్తత , అలా్లహ్(త) 

మీ ప్రప్రలను క్షమ్మంచివేస్తత డు. ఇంకా సారగ ంలో మీ 

స్తథ నాలను ఉనితం చేస్తత డు,'' అని అనాిరు. దానిక్త 

అనుచరులు, ‘తప్ప కుండా ఓ ప్ర వకాత !’ అని 

వినివించుకునాిరు. అపుపడు, ప్ర వకత  (స), 

''ఆటంకాలు కలిగినా ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ చేయడం, 

మసి్లదుల వైెపు అధికంగా నడవటం, ఒక నమా'జు 

తర్మాత మరో నమా'జు కోసం వేచి ఉండటం ఇదే 

దృఢతాం.'' 

 ( 1/93)  ؟[ 3]  - 283
بَاُط  ِ بَاُط َفَذلُِكُم الر  ِ . "َوِِف َحِديث َمالك بن أنس: "فََذلِك الر 

: ثَََلثًا ِمِذي  ْ . َرَواُه ُمْسلٌِم . َوِِف ِرَوايَة الّت ِ تَْْيِ  .َرد َدَ َمر َ
283. (3) [1/93- ?] 

మాలిక్ బిన్ అనస్్ ’హదీస్‘లో రిబా’త్ అనే ప్దం 

రండు స్తరాు వచిచంది. దీనిి ముసా్లమ్ ఉలాేఖంచారు. 

తిరిమజీలో ఈ ప్దం మూడుస్తరాు వచిచంది. 2  

 ( 1/94)( ్متفق عليه[ )  4]  - 284
 ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اّلل َ

أَ فَأَْحَسَن الُْوُضو َجْت َخَطايَاُه ِمْن رَ خَ َء، عَلَْيِه َوَسل ََم: "َمْن تََوض َ
 َجَسِدهِ َحّت َ تخرج من تَحت أَْظَفاره".

284. (4) [1/94-ఏకీభ్వితం] 

'ఉస్తమన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''చకకగా 

ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ చేస్లన వారి ప్రప్రలు, అతని 

శరీరం నుండి తొలగిపోతాయి. చివరిక్త గోరా దాార్మ 

కూడా బయట ప్డతాయి.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 

2) వివరణ-283: ప్రిపూరణ  వు'దూ అంటే ప్ర తి భాగానిి 

పూరిత గా కడగటం, 3 స్తరాు కడగటం. చలికాలంలో కూడా 

భాగాలను పూరిత గా కడగటం. తయముమమ్ చేయక 

పోవటం. రిబా’త్ అంటే ముడి వేయటం, శతుు వులకు 

వాతిరేకంగా సరిహదుద లాో కట్లు  దిటు ంగా కాప్ల్ల కాయటం. 

అంటే వీటిని చేయటం వలా జిహాద్కు సమానంగా పుణాం 

లభిస్త ంది. ఈ అలవాటా్ల వాక్తత ని ప్రప్రలవైెపు పోకుండా 

ఆపుతాయి. 

 ( 1/94)(  صحيح ్[ ) 5]  - 285

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
أَ الَْعْبُد الُْمْسلُِم  فََغَسَل َوْجَهُه، َخَرَج ِمْن  -أَِو الُْمْؤِمُن  -"إِذَا تََوض َ
  -َمَع آِخِر قَْطِر الَْماِء  -ا بَِعْيَنْيِه َمَع الَماء هَ يْ إِلَ  َوْجِهِه كُل ُ َخِطيَئٍة نََظرَ 

فَإِذَا َغَسَل يََديِْه خرج من يََديِْه كل َخِطيَئة كان بََطَشْتَها يََداُه  
فَإِذَا َغَسَل ِرْجلَْيِه؛ َخَرَج كُل ُ  -أَْو َمَع آِخِر قَْطِر الَْماِء  -َمَع الَْماِء 

َحّت َ   -أَْو َمَع آِخِر قَْطِر الَْماِء  -َع الَْماِء مَ  هُ ََل َخِطيَئٍة َمَشْتَها ِرجْ 
نُوب  ا ِمَن الذ ُ  . َرَواُه ُمسلم "يَْخُرَج نَِقي ً

285. (5) [1/94-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర)కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక ముసా్లమ్ లేదా ము‘మ్మన్ వు'దూ చేస్లనపుడు, 

అతడు తన ముఖానిి కడిగితే, కళ్ళతో చేస్లన 

ప్రప్రలనీి ఆ నీటితో లేదా ఆ నీటి చివరి బొట్లు తో 

ప్రట్ల కొట్లు కుపోతాయి. అతడు చేతులు కడిగితే, 

చేతుల దాార్మ చేస్లన ప్రప్రలనీి ఆ నీటి దాార్మ 

లేదా ఆ నీటి చివరి బొట్లు తో తొలగిపోతాయి. 

అతడు తన కాళ్ళళ కడిగితే, కాళ్ళదాార్మ చేస్లన 

ప్రప్రలనీి నీటితో ప్రట్ల లేదా ఆ నీటి చివరి 

బొట్లు తో ప్రట్ల కొట్లు కుపోతాయి. చివరిక్త అతడు 

ప్రిశుదుు డైపోతాడు.'' (ముసా్లమ్) 

 ( 1/94)(   صحيح [ )  6]  - 286
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "َما  ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْن ُعْثَماَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

َها  ُضوءَ وُ ِسُن ِمَن اْمِرٍئ ُمْسلٍِم تَْحُضُرُه َصََلٌة َمْكُتوبٌَة، فَُيْح 
نُوِب ؛ َوُخُشوَعَها َوُركُوَعَها اَرًة لَِما قَْبلََها ِمَن الذ ُ َما  ، إَِل َ كَانَْت كَف َ

ْهَر كُل َهُ ، لَْم يُْؤِت كَِبرَيةً   .. َرَواُه ُمسلم"َوذَلَِك الد َ
286. (6) [1/94-దృఢం] 

'ఉస్తమన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముసా్లములాో ఎవరైనా విధి నమాజులకు హాజరై, 

చకకగా వు'దూ చేస్ల, భ్క్తత  శర దు లతో నమా'జు చేస్తత , 

అతని ప్రప్రలనీి తొలగి్పోతాయి. అయితే అతడు 

మహా ప్రప్రలకు ప్రలపడ్ కుండా ఉండాలి. ఇల్ల 

ఎలాపుపడూ జరుగుతూ్ఉంట్లంది.'' 3 (ముసా్లమ్) 

 

3) వివరణ-286: అంటే అతడు వినయ విధేయతలతో, 

నియమం ప్ర కారం రుకూ', సజ్దద లు చేయాలి. అంటే 

సరిగాగ  నమా'జు చదవాలి.  
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أَ فَأَ  َعَّل يََديِْه ثَََلثًا، ثُم َ تََمْضَمَض   غَ ْفرَ َوَعْنُه، أَن َُه تََوض َ
َواْسَتْنَثَر، ثُم َ َغَسَل َوْجَهُه ثَََلثًا، ثُم َ َغَسَل يََدُه الُْيْمََن إََِل  
الِْمْرفَِق ثَََلثًا، ثُم َ َغَسَل يََدُه الُْيْسَرى إََِل الِْمْرفَِق ثَََلثًا، ثُم َ 

ُيْمََن ثَََلثًا، ثُم َ الُْيْسَرى ثَََلثًا،  الْ  لَهُ َمَسَح بَِرأِْسِه، ثُم َ َغَسَل ِرجْ 
أَ نَْحَو ُوُضوِئِ   ُ عَلَْيِه َوَسل ََم تََوض َ ِ َصّل َ اّلل َ ثُم َ قَاَل: َرأَيُْت َرُسوَل اّلل َ
أَ ُوُضوِئِ َهَذا، ثُم َ يَُصل ِي َرْكَعَتْْيِ ََل   َهَذا. ثُم َ قَاَل: "َمْن تََوض َ

ُث نَفسه فيهمَ  ِ . متفق  "ء، ُغِفَر لَُه َما تقدم من ذَنبهْي َش ا بِ يَُحد 
 . عليه. َولَفظه للُْبَخاِري  

287. (7) [1/94-ఏకీభ్వితం] 

'ఉస్తమన్ (ర) కథనం: అతను (ర) వు'దూ 

చేయటానిక్త స్లదు మై ముందు మూడుస్తరాు తన 

చేతులు కడిగారు. ఆ తరువాత నోరు, ముకుక శుభ్ర ం 

చేశ్వరు, మూడుస్తరాు ముఖం కడిగారు. మూడుస్తరాు 

కుడిచేతిని కడిగారు, మూడు స్తరాు ఎడమచేతిని 

మోచేతుల వరకు కడిగారు. ఆ తరువాత తలపై 

మసహ్ చేశ్వరు. అనంతరం కుడి కాలును మూడు 

స్తరాు కడిగారు. ఎడమ కాలును మూడుస్తరాు 

కడిగారు. అనంతరం 'ఉస్తమన్ (ర) ప్ర వకత  (స) ఈ 

విధ్ంగా వు'దూ చేసూత  ఉండగా చూశ్వను. ఆ విధ్ంగా 

నేను వు'దూ చేశ్వను. ఇంకా ప్ర వకత  (స)అనాిరు, 

''నాల్ల వు'దూ చేస్ల, ఈ విధ్ంగా రండు రక'అతులు 

నమా'జుచదివి, మనస్లో ఎట్లవంటి ప్రర ప్ంచిక 

ఆలోచన ర్మకుండా ఉంటే, అతని వెనుకటి ప్రప్రలనీి 

క్షమ్మంచబడతాయి.'' (బు'ఖారీ) 
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ُ عَلَْيِه  ُسورَ اَل َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍر، قَاَل: قَ  ِ َصّل َ اّلل َ ُل اّلل َ

أُ، فَُيْحِسُن ُوُضوَءُه، ثُم َ يَُقوُم   َوَسل ََم: "َما ِمْن ُمْسلٍِم يََتَوض َ
، مقبًَل عَلَْيِهَما بَِقلِْبِه َوَوْجِهِه، إَِل َ َوَجَبْت لَُه   فَُيَصل ِي َرْكَعَتْْيِ

 .. َرَواُه ُمسلم"الَْجن َةُ 
288. (8) [1/95-దృఢం] 

ఉఖ్బహ బిన్ ’ఆమ్మర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ముసా్లములాోని ఎవరైనా చకకగా, 

ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ్ చేస్ల, రండు రక'అతులు 

చితత శుదిు తో ఆచరిస్తత , అతని కోసం సారగ ం తప్పనిసరి 

అయిపోతుంది.'' (ముసా్లమ్) 
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ُ َعْنهُ ِب رَ االَْخط َ َوَعْن ُعَمَر بِْن  ِ ، ِضَي اّلل َ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  أُ فَُيْبلِغُ : "َصّل َ اّلل َ أَْو   - َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد يََتَوض َ
ُ  ،الُْوُضوءَ  – فَُيْسِبغُ  َوأَن َ  ، ثُم َ يَُقوُل: أَْشَهُد أَْن ََل إِلََه إَِل َ اّلل َ
ُ  -ولُُه َوَرُس  ْبُدهُ ُمَحم ًَدا عَ  َوْحَدُه  ، َوِِف ِرَوايٍَة: أَْشَهُد أَْن ََل إِلََه إَِل َ اّلل َ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه  ،ََل َشِريَك لَهُ  إَِل َ فُِتَحْت لَُه   -َوأَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ
ِة الث ََمانَِيةُ   ْسلٌِم مُ َواُه يَْدُخُل ِمْن أَي َِها َشاَء". َهَكَذا رَ  ،أَبَْواُب الَْجن َ

َوكََذا ابْن اْْلَثرِي ِِف   ،"أَْفَراد ُمسلم"َوالُْحَمْيِدي ُ ِِف  ،"َصِحيِحهِ "ِِف 
 ."َجامع اْْلُُصول"

َوِوي ُ ِِف آِخِر َحِديِث ُمْسلٍِم َعَّل   يِن الن َ ِ ْيخ ُمحي الد  َوذكر الش َ
:  ،َما رويَناهُ  ِمِذي  ْ ابَِْي اهلل اْجَعلِِْن ِمَن الت َ "َوَزاد الّت ِ َواْجَعلِِْن   ،و َ

ِريَن   . "ِمَن الُْمَتَطه ِ
ِة ِِف  ن َ َحاِح "َوالَْحِديُث ال َِذي َرَواُه ُمْحِيي الس ُ أَ  َمْن " ." الص ِ تََوض َ

ِمِذي ُ ِِف ، إََِل آِخِرهِ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء " ْ بَِعْيِنِه  "َجاِمِعهِ "َرَواُه الّت ِ
 َ َ قَْبَل " أَْشَهُد لَِمَة "إَِل َ ك  . "ًدان ُمَحم َ "أ

289. (9) [1/95-దృఢం] 

’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీలో 

ఎవరైనా చకకగా, ప్రిపూరణ ంగా వు'దూచేస్ల, 

'అష్హదు అలా్లఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ అష్హదు 

అని ముహమమ దన్ అబుద హు వ రసూలుహు' మరో 

ఉలాేఖనంలో ''అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహు 

వ'హ్దహు ల్లషరీక లహు, వ అష్హదు అని 

ము'హమమదన్ అబుద హు వ రసూలుహు'' అని ప్ఠిస్తత , 

ఈ దు'ఆ శుభ్ం వలా అతని కోసం సారగ దాార్మలు 

తెరువబడతాయి, తాను కోరిన దాారం దాార్మ 

అతను సారగ ంలో ప్ర వేశించవచుచ.'' (ముసా్లమ్, 

హమీదీ, జ్దమ్మఉల్ ఉసూల్, నవవీ, తిరిమజి')   

తిరిమజి ''అలా్లహుమమజ్’అల్నీ మ్మనతత వాాబీన 

వజ్అల్నీ మ్మనల్ ముత’తహి్హరీన్'' అధికం చేశ్వరు. 
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ِ صّل اهلل عَلَْيِه َوسلم:   َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

لَِْي مِ  ا ُمَحج َ ِِت يُْدَعْوَن يَْوَم الِْقَياَمِة ُغر ً ُضوِء.  الْوُ  رِ ْن آثَا"إِن َ أُم َ
 متفق عليه.  .فََمِن اْسَتَطاَع ِمْنكُْم أَْن يُِطيَل غرته فَلْيْفَعل" 
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290. (10) [1/96-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నా అనుచర సమాజ్దనిి తీరుపదినం నాడు తెలా్

నుదురు, అవయవాల ప్ర జల్లర్మ! అని పిలవటం 

జరుగుతుంది. ఈ తెలాదనం వు'దూ వలా ఉంట్లంది. 

మీలో వెలుగును పంచు కోవాలనుకునివారు 

ఇల్లచేయాలి.'' (బు'ఖారీ ముసా్లమ్) 
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ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "تَْبلُُغ   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

 .اُه ُمسلموَ . رَ "وءالِْحلَْيُة ِمَن الُْمْؤِمَن َحْيُث يبلغ الْوُض 
291. (11) [1/96-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నీరు చేరినంత భాగం ఆభ్రణాలు నిండిఉంటాయి.'' 
4(ముసా్లమ్)  

----- 

రండవ విభాగం اِنْ ا لَْفْصُل الث َ  
 ( 1/96)(  صحيح [ )  12]  - 292

ِ َص  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:  ّل َ َعْن ثَْوبَاَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ  اّلل َ
ََلُة، َوََل   "اْسَتِقيُموا َولَْن تُْحُصوا، َواعْلَُموا أَن َ َخرْيَ أَْعَمالُِكُم الص َ

. َرَواُه َمالٌِك َوأَْحَمُد َوابُْن َماَجْه "يَُحافُِظ َعَّل الُْوُضوِء إَِل َ ُمْؤِمٌن 
اِرِمي ُ   .َوالد َ

292. (12) [1/96-దృఢం]  

సౌ‘బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తినిగా 

ఉండండి. మీరంత మాతు ం తినిగా ఉండలేరు. 

గురుత ంచు్ కోండి, మీ కరమలనిిటిలో కెలా్ల 

అతుాతత మమైన కారాం నమా'జు మాతు మే. అయితే 

కేవలం విశ్వాస్లే వు'దూను ప్రిరక్తయ ంచగలరు.'' 5 

(మాలిక్, దారీమ, అ'హమద్, ఇబి మాజహ) 

 

4) వివరణ-291: అంటే వు'దూ వలా నీరు చేరినంత భాగం 

తీరుపదినం నాడు సారగ ంలో శరీరభాగాలు మరుసూత  

ఉంటాయి. 

5) వివరణ-292: స్తధ్ామైనంత వరకు సరిగాగ , తినిగా 

ఉండండి, స్లర్మతెముసత ఖీమ్పై నడవండి. అటూ ఇటూ 

తిరగ కండి. అయితే తినిగా ఉండటం చాల్ల కషు మైన 

ప్నే. అందు వలా నమా'జ్ ఆచరించండి, దానివలా మీ 
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ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعِن ابِْن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
أَ َعَّل ُطْهٍر، كُِتَب لَُه َعْشُر َحَسَناٍت  ِمِذي ُ ""َمْن تََوض َ ْ  .. َرَواُه الّت ِ

293. [1/96-బలహీనం] 

ఇబి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా వు'దూపై వు'దూ చేస్తత , అతని కరమల 

ప్తు ంలో 10 పుణాాలు వార యబడతాయి.'' (తిరిమజి') 
----- 

మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث   
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ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ِ َصّل َ اّلل َ َعْن َجابٍِر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ُهورةِ "ِمْفَتاُح الَْجن َ  ََلة الط  ََلُة، َوِمْفَتاُح الص َ  .. َرَواُه أَْحمد " الص َ

294. (14) [1/97-బలహీనం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నమా'జు 

సారగ పు తాళ్ంచెవి వంటిది. నమా'జు తాళ్ం చెవి 

ప్రిశుభ్ర త మరియు వు'దూ.'' 6 (అ'హమద్) 

 ( 1/97)(  ضعيف )  [  15]  - 295

ِ   بن َعن شبيب  أِب روح، َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل اّلل َ
ِ َصّل َ اهلُل عَلَْيِه َوَسل ََم َصّل َ   ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: أَن َ َرُسوَل اّلل َ َصّل َ اّلل َ
، قَاَل: "َما  وَم، فَالُْتَبَس عَلَْيِه. فَلَم َا َصّل َ َ الر ُ ْبِح، فََقَرأ َصََلَة الص ُ

ُهوَر؟ و إِن ََما يُلَب ُِس علينا يُ  بَاُل أَْقَواٍم  َصل ُوَن َمَعَنا ََل يُْحِسُنوَن الط َ
   .الُْقْرآن أُولَِئَك". َرَواُه الن ََساِئِ  

295. (15) [1/97-బలహీనం] 

షబీబ్ బిన్ అబీ రౌ’హ్ (ర) మరో ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుని దాార్మ ఉలాేఖనం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

నమా'జు చదివారు, అందులో సూరహ్ అర-రూమ్ 

(30) ప్ఠించారు. అందులో సంశయానిక్త 
 

ప్రప్రలు క్షమ్మంచ బడతాయి. ఎందుకంటే కరమలాో కెలా్ల 

అతుాతత మమైనది నమా'జ్. అయితే విశ్వాస్ల మాతు మే 

వు'దూను ప్రిరక్తయ స్తత డు. 

6) వివరణ-294: తాళ్పుచెవి లేకుండా తలుపు తెరువ 

బడదు, తలుపు తెరవకుండా ఇంటిలోప్లిక్త వెళ్ళడం 

జరుగదు. అదే విధ్ంగా నమా'జు లేకుండా సారగ ం 

లోప్లిక్త వెళ్ళలేము. ప్రి శుభ్ర త, వు'దూ లేకుండా 

నమా'జు స్వాకరించడం జరుగదు. 
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గురయాారు. నమా'జు ముగిస్లన తర్మాత, “ప్ర జల 

కేమయింది! మాతో ప్రట్ల నమా'జు చదువుతారు 

కాని, వు'దూ సరిగాగ  చేయకుండా వస్త నాిరు. వీరి 

వలాే మేము సంశయానిక్త గురవుతునాిము,'' అని 

అనాిరు. 7 (నస్తయి') 
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  ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُهن َ َرُسوِل اّلل َ َوَعْن َرُجٍل ِمْن بَِِن ُسلَْيٍم، قَاَل: عَد َ
قَاَل: "الت َْسِبيُح نِْصُف الِْميَزاِن،   -أَْو ِِف يَِدهِ  -عَلَْيِه َوَسل ََم ِِف يَِدي 

مَ  ْكِبرُي يَْمََلُ َما بَْْيَ الس َ ِ يَْملَُؤُه، َوالت َ اْْلَْرِض،  وَ  اءِ َوالَْحْمُد ّلِل َ
ُهوُر نِْصُف اْْلِيَماِن  ْْبِ، َوالط ُ ْوُم نِْصُف الص َ ِمِذي ُ  "َوالص َ ْ . َرَواُه الّت ِ

 .َوقَاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 
296. (16) [1/97-బలహీనం] 

బనీ స్లైమ్ తెగకు చెందిన ఒక వాక్తత  ఉలాేఖనం: 

ప్ర వకత  (స) ఈ విషయాలను నా చేతిపై లేదా తన 

చేతిపై లకక పటాు రు. 1. స్బ్'హానలా్లహ్ ప్లకటం 

సగం తూనికను నింపివేస్త ంది. 2. అల్'హమ్దు 

లిలా్లహ్ తూనికను నింపివేస్త ంది. 3. అలా్లహ్ అకబర్ 

ప్లకటం భూమాాకాశ్వల మధ్ా భాగానిి నింపి 

వేస్త ంది. 4. ఉప్వాసం సగం సహనం 5. ప్రిశుభ్ర త 

సగం విశ్వాసం.'' (తిరిమజి / ప్రర మాణకం) 
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ُ عَلَْيِه  ِ َصّل َ اّلل َ َنابِحي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعن عبد اهلل الص ُ
أَ الَْعْبُد الُْمْؤِمُن فََمْضَمَض، َخَرَجِت الَْخَطايَا : "َوسلم قَاَل  إِذَا تََوض َ

 َ إِذَا َغَسَل وَ  نفه.ِمْن فِيِه. َوإِذَا اْسَتْنَثَر، َخَرَجِت الَْخَطايَا ِمْن أ
َوْجَهُه، َخَرَجِت الَْخَطايَا ِمْن َوْجِهِه، َحّت َ تَْخُرَج ِمْن تَْحِت أَْشَفاِر  
عَْيَنْيِه. فَإِذَا غسل يََديِْه، خرجت الَْخَطايَا ِمْن تَْحِت أَْظَفاِر 

َج  رُ تَخْ يََديِْه. فَإِذَا َمَسَح بَِرأِْسِه، َخَرَجِت الَْخَطايَا ِمْن َرأِْسِه َحّت َ 
ِمْن أُذُنَْيِه. فَإِذَا َغَسَل ِرْجلَْيِه، َخَرَجِت الَْخَطايَا ِمْن ِرْجلَْيِه، َحّت َ 
تَْخُرَج ِمْن تَْحِت أَْظَفاِر ِرْجلَْيِه . ثُم َ كَاَن َمْشُيُه إََِل الَْمْسِجِد 

 . َوَصََلتُُه نَافِلًَة لَُه" َرَواُه َمالك َوالن ََساِئِ 
297. (17) [1/97-దృఢం]  

 

7) వివరణ-295: అంటే వు'దూ సరిగాగ  చేయకపోవటం వలా 

నమా'జు చెడిపోతుందని, ఈ 'హదీస్' దాార్మ తెలిస్లంది. 

దీనివలా ఖుర్ఆన్ మరచిపోవటం జరుగుతుంది. దాని 

ప్ర భావం ఇమామ్పై ప్డుతుంది.  

’అబుద లా్లహ్ ’స్నాబి’హ్హయిా (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''విశ్వాస్ల వు'దూ చేస్లనపుడు నీళ్ళళ 

పుక్తకలిస్తత , నోటిదాార్మ చేస్లన ప్రప్రలు తొలగి 

పోతాయి. ముకుక శుభ్ర  ప్రిస్తత , ముకుకదాార్మ చేస్లన 

ప్రప్రలు తొలగిపోతాయి. ముఖం కడిగితే, ముఖం 

దాార్మ చేస్లన ప్రప్రలు తొలగి పోతాయి. చేతులు 

కడిగితే చేతుల దాార్మ చేస్లన ప్రప్రలు 

తొలగిపోతాయి. చివరిక్త కంటి రప్పల దాార్మ కూడా 

ప్రప్రలు తొలగిపోతాయి. అదేవిధ్ంగా ప్రప్రలు 

చేతిగోరా దాార్మ కూడా తొలగిపోతాయి. తలపై 

మస'హ చేస్తత  తల దాార్మ ప్రప్రలు తొలగిపోతాయి. 

రండు చెవుల నుండి కూడా ప్రప్రలు తొలగిపోతాయి. 

కాళ్ళను కడిగినపుడు, కాళ్ళ ప్రప్రలు కూడా తొలగి 

పోతాయి. చివరిక్త కాళ్ళ గోళ్ళ నుండి కూడా ప్రప్రలు 

తొలగిపోతాయి. ఇంకా అతను మసి్లద్ వైెపు నడవడం 

వలా, నమా'జు చదవటం వలా అతని స్తథ నాలు 

ఉనితం అవుతాయి.'' (మాలిక్, నస్తయి') 
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َ َوَعْن أَِِب ُهرَ  ُ عَلَْيِه َوسلم أَََت  ن َ يَْرَة، أ ِ َصّل َ اّلل َ  َرُسوَل اّلل َ
ََلُم عَلَْيُكْم دَاَر قَْوٍم ُمْؤِمِنَْي، َوإِن َا إِْن َشاَء   َة فََقاَل: "الس َ الَْمْقَْبَ

ُ بُِكْم ََلِحُقوَن، َوِددُْت أَن َا قَْد َرأَيَْنا إِْخَوانََنا . قَالُوا: أََولَْسَنا  "اّلل َ
؟ قَاَل: "أَنُْتْم أَْصَحاِِب، َوإِْخَوانَُنا ال َِذيَن لَْم   اَوانََك يَ إِخْ  ِ َرُسوَل اّلل َ

ِتَك يَا "يَأْتُوا بَْعُد  . فََقالُوا: كَْيَف تَْعِرُف َمْن لَْم يَأِْت بَْعُد ِمْن أُم َ
 ِ لَةٌ أََرأَيَْت لَْو أَن َ َرُجًَل لَُه َخْيٌل ُغر ٌ ُمَح : "فََقاَل  ؟َرُسوَل اّلل َ   ْْيَ بَ  ،ج َ

يَا َرُسوَل ، بََّل : قَالُوا؟" أَََل يَْعِرُف َخْيلَهُ  ،َظْهَرْي َخْيٍل دُْهٍم بُْهٍم 
 ِ ِلَْي ِمَن الُْوُضوِء وَ : "قَاَل ! اّلل َ ا ُمَحج َ أَنَا فََرُطُهْم فَإِن َُهْم يَأْتُوَن ُغر ً

 رواه مسلم.  .َعَّل الَْحْوض"
298. (18) [1/98-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బఖీ' 

సమశ్వనంలోక్త వచిచ, అకకడి మృతులను గురించి 

ఇల్ల దు’ఆ చేశ్వరు, ''అససల్లము ‘అలైకుమ్ 

దారఖౌమ్మన్ ము‘మ్మనీన్ వ ఇనాి ఇన్షా్ అలా్లహు 

బికుమ్ ల్ల’హ్హఖూన్'' -- అంటే, 'ఓ విశ్వాస్ల్లర్మ! 

మీపై శ్వంతి కురియు గాక! ఇన్షాఅలా్లహ్ మేము 

కూడా మ్మమమలిి కలవబోతునాిము.' అనంతరం 
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ప్ర వకత  (స), ‘నా సోదరులను కళ్ళళర్మ చూస్కోవాలని 

చాల్ల కోరికగా ఉంది,’ అని అనాిరు. అది విని 

అనుచరులు, ‘ప్ర వకాత ! మేము కూడా మీ సోదరులమే 

కదా!’ అని విని వించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘మీరు నా మ్మతుు లు, అనుచరులు, కాని సోదరులు 

ఇంకా భూలోకానిక్త ర్మలేదు. భ్విషాతుత లో వారు 

వస్తత రు,’ అని అనాిరు. అపుపడు అనుచరులు, 

ప్ర వకాత ! తీరుపదినం నాడు తమరు తమ అనుచర 

సమాజ్దనిి ఎల్ల గురుత ప్డతారు. వారింకా 

ప్ర ప్ంచంలోక్త ర్మలేదు కదా!’ అని వినివించు 

కునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘ఒక వాక్తత  వదద  తెలా 

గుర్మర లు, నలాగుర్మర లు ఉంటే, ఆ వాక్తత  తెలా గుర్మర లను 

గురుత ్ ప్టు లేడా?’ అని అడిగారు. అనుచరులు, 

'తప్పకుండా గురుత ప్టు గలడు,' అని అనాిరు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'తీరుపదినం నాడు వు'దూవలా 

వీరి నుదురు, చేతులు, ముఖం, కాళ్ళళ మరుసూత  

ఉంటాయి. వారు ననుి 'హౌ'దె కౌస'ర్ వదద  

కలుస్కుంటారు,' అని అనాిరు. (ముసా్లమ్) 

 ( 98/ 1) (    صحيح [ )    19]    -  299
ْردَاء  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "أَنَا   ،َعن أِب الد َ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َصّل َ اّلل َ

ُل َمْن يُْؤذَُن لَُه   ُجوِد يَْوَم الِْقَياَمِة، َوأَنَا أَو َ ُل َمْن يُْؤذَُن لَُه بِالس ُ أَو َ
ِِت ِمْن بَْْيِ  نْ أع َرأسه، فَ رف أَْن ي  ظر إََِل بَْْيَ يَِدي، فَأَْعِرُف أُم َ

اْْلَُمِم، َوِمْن َخلِْفي ِمْثُل ذَلَِك، َوَعْن يَِميِِن ِمْثُل ذَلِك، َوَعن  
َتَك   ! كَْيَف تَْعِرُف أُم َ ِ شَمايل مثل ذَلِك". فََقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اّلل َ

ِتَك؟ قَاَل: "ُهْم ُغر ٌ ٍح وا بَْْيَ نُ مَ ِمْن بَْْيِ اْْلَُمِم  فِي  ِإََل أُم َ
ُهْم، َوأَْعِرفُُهْم  لُوَن ِمْن أَثَِر الُْوُضوِء، لَْيَس أََحٌد كََذلَِك َغرْيَ ُمَحج َ

يْسََع بَْي أَيْديهم  وأعرفهم ، أَن َُهْم يُْؤتوَن كتمهْب بأيمانهم
ِيمهْت"  .. َرَواُه أَْحمد ذُر 

299. (19) [1/98-దృఢం] 

అబూ దర్దా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తీరుపదినం నాడు అందరికంటే ముందు నాకు, సజ్దద  

చేయడానిక్త అనుమతి లభిస్త ంది. అందరికంటే 

ముందు నాకు సజ్దద  నుండి తల ఎతత మని ఆదేశం 

ఇవాబడుతుంది. నేను నా ముందు చూస్ల, నా 

అనుచర సమాజ్దనిి గురుత  ప్డతాను. ఇంకా వెనుక, 

కుడివైెపు ఎడమవైెపు అనిిచోటా నా అనుచర 

సమాజ్దనిి గురుత ప్డతాను,'' అని అనాిరు. 

అపుపడు ఒక వాక్తత , ప్ర వకాత ! ‘అపుపడు ప్ర జలు, 

'నూహ్ (అ) నుండి తమరి అనుచర సమాజం వరకు 

ఉంటారు. తమరు ఎల్ల గురుత ప్టు గలరు?’ అని 

వినివించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘తెలాగుర్మర లా్ల ముఖం, చేతులు, కాళ్ళళ మరుసూత  

ఉంటాయి. ఇంకా వారి కరమప్తాు లు కుడిచేతిలో 

ఇవాబడి ఉంటాయి, ఇంకా వారి ఉతత మ సంతానం 

వారి ముందు ప్రిగెడుతూ ఉంట్లంది, వీటిదాార్మ 

వారిని గురుత ప్డతాను,’ అని అనాిరు. (అ'హమద్)  

----- 

 َما يُْوِجُب الَْوُضْوءَ   بَاُب  -----1
1. వు'దూను తప్పనిస్రిచేసే విషయాలు 

క్తర ంద పేర్కకనబడిన విషయాల నుండి వు'దూ 

భ్ంగమవు తుంది: 1. మలమూతు ్విసరిన, 2. అప్రన్

వాయువుల విసరిన, 3. చేరబడి, ప్రుండి నిదర  

పోవటం, 4. పూరిత గా సపృహ కోలోపవటం, 5. వాంతి 

చేస్కోవటం, 6. మర్మమంగానిి ముట్లు కోవటం, 7. 

ఒంటె మాంసం తినటం, 8. కామ ఉదేర కంతో స్వత ీని 

ముట్లు కోవటం.  

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

  ( 1/100)(  ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ )   1]  - 300

  ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ
أ" وَ تَ  أَْحَدَث َحّت َ يُة َمْن عَلَْيِه َوَسل ََم: "ََل تُْقَبُل َصََل   .ض َ

300. (1) [1/100-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వు'దూ లేకుండా నమా'జు స్వాకరించబడదు.'' 

(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)     

అంటే ప్రిపూరణ ం కాదు. 

 ( 1/100) (  صحيح్[ ) 2]  - 301

ُ  َرُسوُل  َوَعِن ابِْن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل  ِ َصّل َ اّلل َ َم: "ََل   عَلَْيِه َوَسل َ اّلل َ
 .. َرَواُه ُمسلم"تُْقَبُل َصََلُة بَِغرْيِ ُطُهوٍر، َوََل َصَدقٌَة ِمْن غُلُوٍل 
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301. (2) [1/100-దృఢం] 

ఇబి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్రిశుభ్ర త లేకుండా, వు'దూ లేకుండా నమా'జు 

స్వాకరించ బడదు, ప్రిపూరణ ం కాదు, అదేవిధ్ంగా 

అధ్రమ సంప్రదన నుండి చేస్త దానధ్ర్మమలు 

స్వాకరించబడవు.'' (ముసా్లమ్)  

 ( 1/100)(  متفق عليه [ )   3]  - 302

اًء، فَُكْنُت أَْسَتْحِيي أَْن أَْسأََل   ، قَاَل: كُْنُت َرُجًَل َمذ َ َوَعن عَلي 
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم لِ  ِب َ َصّل َ اّلل َ الِْمْقَدادَ،   ُت ابَْنِتِه، فَأََمرْ  كَاِن مَ الن َ

أ"فََس    أَلَُه، فََقاَل: "يَْغِسُل ذَكََرُه َويَتَوض َ
302. (3) [1/100-ఏకీభ్వితం] 

'అలీ (ర) కథనం: నాకు (మజీ') అధికంగా వచేచది. 

కాని నేను ప్ర వకత  (స) అలాుడిి అయినందువలా దానిి 

గురించి చెప్పటానిక్త స్లగుగ గా ఉండేది. నేను 

మ్మఖ్దాద్ను దీనిి గురించి ప్ర వకత  (స)ను అడగమని 

చెప్రపను. మ్మఖ్దాద్ ప్ర వకత  (స)ను దీనిి గురించి 

అడిగారు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 'మజీ' వెలువడటం వలా 

వు'దూ భ్ంగమవుతుంది, మర్మమంగానిి 

కడుకోకవాలి, మళ్ళళ వు'దూ చేస్కోవాలి,' అని 

ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/100)(   صحيح[ )   4]  - 303

  ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ
ِت الن َارُ  ا َمس َ  .. َرَواُه ُمْسلٌِم "عَلَْيِه َوَسل ََم: "توضؤوا ِمم َ

نة، رحمه اهلل ْيُخ اِْلَمام اْْلََجل ُ محيي الس  َهَذا  : قَاَل الش َ
     .َعب َاس  نبْ َمْنُسوخ بَِحِديث ا

303. (4) [1/100-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసూత  ఉండగా నేను వినాిను, ''వండబడిన 

వస్త వు తినటం వలా వు'దూ భ్ంగమయిపోతుంది.'' 

(ముసా్లమ్) 

 ముహ్హయుాస్సనిహ్ ఇది క్తర ంది 'హదీస్' దాార్మ 

రదుద  చేయబడిందని పేర్కకనాిరు.  

 ( 1/100)(  متفق عليه [ )   5]  - 304

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم أَكََل كَِتَف َشاةٍ ثُم َ  ِ َصّل َ اّلل َ قَاَل: إِن َ َرُسوَل اّلل َ
أ   متفق عليه.  .صّل َولم يَتَوض َ

304. (5) [1/100-ఏకీభ్వితం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మేక తొడ్

మాంసం తినాిరు. అనంతరం వు'దూ చేయకుండానే 

నమా'జు చదివారు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 101/ 1)  (   صحيح [ )    6]    -  305
ُ عَلَْيِه   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعن َجابر بن َسُمَرة، أَن َ َرُجًَل َسأََل َرُسوَل اّلل َ

أُ ِمْن لُُحوِم الَْغَنِم؟ قَاَل: "إِْن ِشْئَت فَ  أْ، َوإِْن  َوض َ تَ َوَسل ََم: أَنََتَوض َ
أْ". قَ ََل ِشْئَت فَ  بِِل؟ قَاَل: "نََعْم!   تََتَوض َ أُ ِمْن لُُحوِم اْْلِ اَل: أَنََتَوض َ

بِِل". قَاَل: أَُصل ِي ِِف َمَرابِِض الَْغَنِم؟ قَاَل:   أْ ِمْن لُُحوِم اْْلِ فََتَوض َ
 .مسل مُ هُ اَروَ  ."ََل : "قَاَل: أَُصل ِي ِِف مبارك اْْلِبِل؟ قَاَل  ."نََعْم"

305. (6) [1/101-దృఢం] 

జ్దబిర్ బిన్ సమురహ్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక 

వాక్తత ,‘మేము మేక్ మాంసం తిని్ తర్మాత్

తప్పనిసరిగా వు'దూ్చేస్కోవాల్ల,’ అని వినివించు 

కునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘నీవు కోరితే చేస్కో, 

లేకపోతే లేదు,’ అని అనాిరు. ఆ వాక్తత  మళ్ళళ, 

‘ఒంటె మాంసం తిని వు'దూచేస్ కోవాల్ల,’అని విని 

వించుకునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), అవును, ఒంటె 

మాంసం తిని వు'దూచేస్కో,’ అని అనాిరు. మళ్ళళ 

ఆ వాక్తత , ‘మేకల కొట్లు లో నమా'జు్ చదువు 

కోవచుచనా,’అని వినివించుకునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  

(స), ‘చదువుకోవచుచను,’ అని అనాిరు. ఆ వాక్తత  

మళ్ళళ, ‘ఒంటెలు కటు బడి ఉని చోట నమా'జు 

చదువుకో్ వచుచనా,’ అని అడిగాడు. దానిక్త ప్ర వకత  

(స), ‘వదుద ,’ అని అనాిరు. 8 (ముసా్లమ్)  
 ( 1/101)( ్صحيح)  [  7]  - 306

ُ عَلَْيِه َوَسل َ  ِ َصّل َ اّلل َ :  َم َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ِنِه َشْيًئا، فَأَْشكََل عَلَْيِه أََخَرَج ِمْنُه َشْيٌء  ْم ِِف بَْط كَُجَد أََحُد "إِذَا وَ 

  ."أَْم ََل. فَََل يَْخُرَجن َ ِمَن الَْمْسِجِد َحّت َ يَْسَمَع َصْوتًا أَْو يَِجَدِريًحا
 .َرَواُه ُمسلم 

 

8) వివరణ-305: ఈ 'హదీస్' దాార్మ ఒంటె మాంసం 

తినటం వలా వు'దూ భ్ంగమవుతుందని తెలిస్లంది. 

'హదీస్ 'వేతత లందరి అభిప్రర యం కూడా ఇదే. 
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306. (7) [1/101-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరూ కేవలం అప్రనవాయువు వెలువడిందనే 

అనుమానం వచిచనంత మాతాు న శబద ం విననంత 

వరకు లేదా దుర్మాసన గర హ్హంచనంత వరకు మసి్లద్ 

నుండి బయటకు వెళ్ళళఅవసరం లేదు.'' 9 (ముసా్లమ్)  
 (1/101)(  عليه్متفق[ )   8]  - 307

اٍس، قَاَل: ِ بِْن َعب َ ِ إِن َ َرُسو َوَعْن َعْبِد اّلل َ ُ ّل َ َص َل اّلل َ  عَلَْيِه   اّلل َ
 متفق عليه. . َوَسل ََم َشِرَب لََبًنا فََمْضَمَض، َوقَاَل: "إِن َ لَُه دََسًما"

307. (8) [1/101-ఏకీభ్వితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్రలు తాు గిన తర్మాత నీటితో పుక్తకలించారు. ఇంకా, 

‘ప్రలలో కొంత జిడుు తనముంట్లంది,’ అని అనాిరు. 

(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/101)(  صحيح[ )  9]  - 308
لََوات يَْوم   ُ عَلَْيِه َوَسل ََم َصّل َ الص َ ِب َ َصّل َ اّلل َ َوَعْن بَُريَْدَة: أَن َ الن َ
ْيِه، فََقاَل لَُه ُعَمُر: لَقَ    ْد الَْفْتح بِوُضوء، َواِحد َومسح عل ُخف َ

َعْمًدا َصَنْعُتُه يَا "فََقاَل:  !ُكْن تَْصَنُعهُ ًئا لَْم تَ يْ الَْيْوَم شَ َصَنْعَت 
 .َرَواُه ُمسلم "!عمر

308. (9) [1/101-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మకకహ విజయం 

నాడు ఒకక వు'దూతో చాల్ల నమా'జులు చదివారు. 

ఇంకా మేజోళ్ళపై మసహ్ చేశ్వరు. అపుపడు 'ఉమర్ 

(ర), ‘ఓ ప్ర వకాత ! తమరు ఎనిడూ చేయని ప్ని 

ఈనాడు చేశ్వరు,’ అని వినివించుకునాిరు. దానిక్త 

ప్ర వకత  (స), ‘ఓ 'ఉమర్! నేను ఉదేద శాపూరాకంగా ఇల్ల 

చేశ్వను,’ అని అనాిరు. 10   (ముసా్లమ్) 
 

9) వివరణ-306: అంటే కేవలం వు'దూ భ్ంగమయిందని 

అనుమానం వస్తత  వు'దూ భ్ంగమవదు. శబద ం లేదా 

దుర్మా సనల దాార్మ పూరిత  నమమకం కలిగిన తర్మాతనే 

వు'దూ భ్ంగ మయిందని నిర్మథ రించి వు'దూ చేయాలి. 

10) వివరణ-308: ప్ర వకత  (స) అంతకు ముందు ప్ర తి 

నమా'జుకు వేరేారుగా వు'దూ చేస్తవారు. కాని మకకహ 

విజయం నాడు ఒకే వు'జూతో అనేక నమా'జులు 

చదివారు. 'ఉమర్ (ర) వివరణ అడగాగ , నేను ఉదేద శా 
పూరాకంగా ఇల్ల చేశ్వనని అనాిరు. వు'దూ భ్ంగం 
కానంతవరకు ఎనిి నమా'జులైనా చదవవచుచ. 

 ( 1/101)(  صحيح ్[ ) 10]  - 309
ْعَمان: أَن َُه َخَرَج مَ  ِ َصّل َ  َرُسوِل اعَ َوَعن ُسَويْد ابْن الن ُ ُ   ّلل َ اّلل َ

هباِء    -َوِهي أَدََْن َخْيَْبَ  -عَلَْيِه َوَسل ََم عَاَم َخْيَْبَ َحّت َ إِذَا كَانُوا بالص َ
ِويِق، فَأََمَر بِِه  َصّل َ الَْعْصَر، ثُم َ دَعَا بِاْْلَْزَواِد، فَلَْم يُْؤَت إَِل َ بِالس َ

 ِ ُ  فَُثِرَي، فَأَكََل َرُسوُل اّلل َ ، َوأَكَلَْنا، ثُم َ قَاَم إََِل  َوَسل ََم  هِ  عَلَيْ َصّل َ اّلل َ
أ. َرَواُه   الَْمْغِرِب. فََمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ثم َ صّل َولم يَتَوض َ

 .الُبَخاِري  
309. (10) [1/101-దృఢం] 

స్వైెద్ బిన్ నో'మాన్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 

వెంట 'ఖైబర్ సంవతసరం ప్ర యాణానిక్త బయలు 

దేర్మము. ’సహ్బా‘ ప్రర ంతానిక్త  చేరుకునాిము. అది 

ఖైబర్కు దగగ రలోనే ఉంది. ప్ర వకత  ’అసర ర్ నమా'జు 

చదివి ఆహార స్తమాగిర  తెపిపంచారు. సతూత ను 

తీస్కుర్మవటం జరిగింది. ప్ర వకత  (స) పిండి 

తయారుచేయమని ఆదేశించారు. అనంతరం ప్ర వకత  

(స) మరియు మేము తినాిము. ఆ తరువాత 

మగిర బ్ నమా'జు కోసం స్లదు  మయాాము. ప్ర వకత  (స) 

నీటితో పుక్తకలించారు. మేము కూడా నీటితో 

పుక్తకలించాము. ఆ వెంటనే నమా'జు చదివాము. 

అయితే వు'దూ చేయలేదు. (బు'ఖారీ)   

అంటే వండబడిన వస్త వు తినటం వలా వు'దూ 

భ్ంగంకాదు. 
----- 

రండవ విభాగం   ْاَلَْفْصُل الث َاِن   

 ( 1/102)(  صحيح [ )  11]  - 310
  ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ
عَلَْيِه َوَسل ََم: "ََل ُوُضوَء إَِل َ ِمْن َصْوٍت أَْو ِريٍح". َرَواُه أَْحمد  

ِمِذي   ْ  .َوالّت ِ
310. (11) [1/102-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శబద ంవలా మాతు మే వు'దూ భ్ంగమవుతుంది.'' 11 

(అ'హమద్, తిరిమజి')  
 

11) వివరణ-310: అంటే అనుమానం వలా వు'దూ భ్ంగం 

కాదు. శబద ం లేదా దుర్మాసనవలా పూరిత నమమకం కలిగితేనే 

వు'దూ తప్పనిసరి అవుతుంది. 
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 ( 1/102) ( صحيح [ )  12]  - 311
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم َمْن   ِ َصّل َ اّلل َ ، قَاَل: َسأَلَْت َرُسوَل اّلل َ َوَعن عَلِي ٍ

. َرَواُه  "ُل ْس غُ الْ  َوِمَن الَْمِِن ِ  ،الَْمْذِي، فََقاَل: "ِمَن الَْمْذِي الُْوُضوءُ 
ِمِذي   ْ  .الّت ِ

311. (12) [1/102-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను మజీ' గురించి 

అడిగాను. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 'మజీ' వెలువటం వలా 

వు'దూ తప్పనిసరి అవుతుందని, వీరాం వెలువడటం 

వలా సంపూరణ  స్తినం తప్పనిసరి అవుతుంది,' అని 

అనాిరు. (తిరిమజి') 

 ( 1/102)(   حسن[ )   13]  - 312
ُ عَلَْيِه َوسلم: "ِمْفَتاُح   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

ْكِبرُي، َوتَْحلِيلَُها الت َْسلِيُم" ُهوُر، َوتَْحِريُمَها الت َ ََلةِ الط ُ َرَواُه   .الص َ
ِمِذي  و ْ     .دارمي لاأَبُو دَاُود َوالّت ِ

312. (13) [1/102-ప్రర మాణకం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నమా'జ్ 

తాళ్పుచెవి ప్రిశుభ్ర త మరియు వు'దూ. నమా'జ్ 

ప్రర రంభ్ం అలా్లహు అకబర్ దాార్మ అవుతుంది, 

సల్లమ్ దాార్మ్ ముగుస్త ంది.' (అబూ దావూద్, 

తిరిమజి', దారీమ) 

 ( 1/103)(  حسن్[ ) 14]  - 313
 .َعْنُه َوَعْن أَِِب َسِعيدٍ  هْ جَ اَوَرَواُه ابُْن مَ 

313. (14) [1/103-ప్రర మాణకం] 

ఇబి మాజహ ఈ 'హదీస్'నే, 'అలీ మరియు 

అబూ స'యీద్ (ర) దాార్మ కూడా ఉలాేఖంచారు. 12  

 ( 1/103)[ ) حسن (  15]  - 314
 

12) వివరణ-313: ప్రిశుభ్ర త మరియు వు'దూ నమా'జ్ 
తాళ్పు చెవులు. ప్రిశుభ్ర త, వు'దూలు లేకుండా 

నమా'జు ప్రర రంభించటం జరుగదు. అలా్లహు అకబర్ 
అనటం వలా నమా'జు ప్రర రంభ్ం అవుతుంది. దానివలా 

ప్నులనీి నిషిదు ం అవుతాయి. అందువలాే దీనిి తక్బీర 

తహీీమా అంటారు. అదేవిధ్ంగా సల్లమ్ దాార్మ 

నమా'జ్ను సమాప్త ం అవుతుంది. నిషిదాు లనీి ధ్రమ 
సమమతాలవుతాయి. 

 ُ ِ َصّل َ اّلل َ عَلَْيِه   َوَعن عَلي  بن طلق، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
أ اذإِ "َوسلم:  َوََل تأتو الن َِساَء ِِف   ،فسا أحدكُم فَلَيَتَوض َ
ِمِذي ُ َوأَبُو دَاُودَ "أَْعَجاِزِهن َ  ْ  .. َرَواُه الّت ِ

314. (15) [1/103-ప్రర మాణకం] 

'అలీ బిన్ 'తలఖ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరికైెనా శబద ం లేకుండా అప్రన వాయువు 

వెలువడితే, వు'దూ చేస్కోవాలి, ఇంకా స్వత ీలతో 

మలదాారం దాార్మ సంభోగించకండి.'' (అబూ 

దావూద్, తిరిమజి')  

 (1/103) [ ) حسن لغريه ( 16]  - 315
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم   ِب َ َصّل َ اّلل َ َوَعن ُمَعاِويَة بن أِب ُسْفَيان، أَن َ الن َ

ِه، فَإِذَا نَا قَاَل: "إِن ََما الَْعْيَناِن ِوكَاءُ  الَْعْْيُ اْستْطلَق  ِت مَ الس َ
َراِمي "الوكاء ِ     .. َرَواُه الد 

315. (16) [1/103-ప్ర్మ ప్రర మాణకం] 

ము’ఆవియహ్ బిన్ అబీ స్ఫియాన్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''కళ్ళళ మేల్కకని ఉంటే, 

మలదాారం మూస్కొని ఉంట్లంది. కళ్ళళ నిదర పోతే 

మలదాారం తెరచు కుంట్లంది.'' 13 (దారీమ) 

 ( 1/103)(  صحيح[ )   17]  - 316
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "ِوكَاُء   ِ َصّل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعْن عَلِي ٍ

أ ِه الَْعْيَناِن، فََمْن نَاَم فَلَيَتَوض َ  .. َرَواُه أَبُو دَاُود"الس َ
نة رحمه اهلل ْيخ اِْلَمام محيي الس  : َهَذا ِِف غري قَاَل الش َ

:عِ اقَ الْ   د، لما َصح َ
316. (17) [1/103-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మల 

దాారం కళ్ళ అదుపులో ఉంట్లంది, అందువలా నిదర  

పోతే మళ్ళళ వు'దూ చేస్కోవాలి.'' (అబూ దావూద్)  

 

13) వివరణ-315: అంటే మానవుడు మేల్కకని ఉనింత 

వరకు మలదాారం అదుపులో ఉంట్లంది, నిదర పోతే 

అవయవాలనీి అదుపు తపిప ఉంటాయి. అప్రన 

వాయువు వెలువడే అవకాశం ఉంట్లంది. అందువలాే 

నిదర పోతే వు'దూ భ్ంగమవుతుంది. మళ్ళళ వు'దూ 

చేయటం తప్పనిసరి అయిపోతుంది. 
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ము’హ్యియ్ స్స‘నిహ్ కథనం: ఇది ప్రుండి 

నిదర  పోయిన వారిక్త వరిత స్త ంది. కూర్కచని, కునుకు 

వచేచవారిక్త కాదు. 

 ( 1/103)[ ) صحيح (  18]  - 317
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم   ِ َصّل َ اّلل َ َعن أنس، قَاَل: كَاَن أََصاَب َرُسوِل اّلل َ
يَْنَتِظُروَن الْعَشاء َحّت َ تخفق رؤوسهم، ثم َ يصلوَن َوََل  

مِ  ْ ، إَِل َ أَنه ذذِ يتوضؤون. َرَواُه أَبُو دَاُود َوالّت ِ  .ه: ينامونيفرك ي 
 .بدل: ينتظرون الْعَشاء َحّت َ تخفق رؤوسهم

317. (18) [1/103-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులు 'ఇషా' 

నమా'జు కోసం కూర్కచని వేచి ఉండేవారు, వారి 

తలలు కునుకుతో అటూ ఇటూ వాలిపోయేవి. ఆ 

తరువాత నిలబడి నమా'జు చదివేవారు. మళ్ళళ 

వు'దూ చేస్తవారు కారు. (అబూ దావూద్, తిరిమజి') 

 ( 1/104)(  [ ) ضعيف  19]  - 318
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   ِ َصّل َ اّلل َ اٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعِن ابِْن َعب َ
َخْت   "إِن َ الُْوُضوَء َعَّل َمْن نَاَم ُمْضَطِجًعا، فَإِن َُه إِذَا اْضَطَجَع اْسَّتْ

مِ "مفاصله ْ     . َوأَبُو دَاُود ي  ذِ . َرَواُه الّت ِ
318. (19) [1/104-బలహీనం] 

ఇబి 'అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వెలాక్తల్ల ప్డుకొని నిదర పోయిన వాక్తత పై వు'దూ 

తప్పని సరి అవుతుంది. ఎందుకంటే వెలాక్తల్ల 

ప్డుకొని నిదర పోతే శరీర కీళ్ళళ సడలిపోతాయి.'' 

(తిరిమజి', అబూ దావూద) 

 ( 1/104)[ ) صحيح (  20 ] - 319
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "إِذَا   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعن بُْسَرَة، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

أْ  . َرَواُه َمالٌِك َوأَْحَمُد َوأَبُو دَاُودَ  " َمس َ أََحُدكُْم ذَكََرُه، فَلَْيَتَوض َ
ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ وَ  ْ  .يرم ُن َماَجه والدابْ اَوالّت ِ

319. (20) [1/104-దృఢం] 

బుసర హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తన 

మర్మమంగానిి ముట్లు కుని వాక్తత  తప్పని సరిగా 

వు'దూ చేయాలి.'' 14 (మాలిక్, అ'హమద్, అబూ 

దావూద్, తిరిమజి', నస్తయి', ఇబి మాజహ, దారీమ) 

 

14) వివరణ-319: అంటే మర్మమంగాలను అంటే 

మలమూతు  విసరినా ప్ర దేశ్వలను చేతితో ముట్లు కుంటే, 

 ( 1/104)[ ) صحيح (  21]  - 320
ُ عَلَْيِه  اقَ  ،َوَعن طلق بن عَلي   ِ َصّل َ اّلل َ َل: ُسِئَل َرُسوُل اّلل َ

أُ. قَاَل: "َوَهْل ُهَو إَِل َ  ُجِل ذَكََرُه بَْعَدَما يََتَوض َ َوَسل ََم َعْن َمس ِ الر َ
ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ َوَرَوى ابُْن َماجَ  ْ  هْ بَْضَعٌة ِمْنُه؟" َرَواُه أَبُو دَاُودَ َوالّت ِ

 .نَحوه
: َهَذا َمْنُسوٌخ يْ لش َ قَاَل ا ُ ِة َرِحَمُه اّلل َ ن َ ؛ ُخ اْْلَِماُم ُمْحِيي الس ُ

 .ِْلَن َ أَبَا ُهَريَْرَة أَْسلََم بَْعَد قدوم طلق
320. (21) [1/104-దృఢం] 

'తలఖ్ బిన్ 'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 'వు'దూ 

చేస్లన తర్మాత ఎవరైనా తన మర్మమంగానిి ముట్లు ్

కుంటే, మళ్ళళ వు'దూ చేయాల్ల వదాద ?' అని 

ప్ర శిించటం జరిగింది. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 'అది కూడా  

మానవుని శరీరంలోని ఒక భాగమే' అని అనాిరు. 

(అబూ దావూద్, తిరిమజి', నస్తయి, ఇబి మాజహ)  

ఇమాము ము’హ్యియ్ అస్స‘నిహ్ ఈ ఆదేశం 

రదద యిందని పేర్కకనాిరు. ఎందుకంటే అబూ 

హురైరహ్ (ర) 'తలఖ్ వచిచన తర్మాత ఇసా్తమ్ 

స్వాకరించారు.  

 ( 1/105) [ ) ضعيف ( 22]  - 321
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم،   ِ َصّل َ اّلل َ َوقد روى أَبُو ُهَريَْرَة َعْن َرُسوِل اّلل َ
ٌء ْي قَاَل: "إِذَا أَْفََض أََحُدكُْم بَِيِدهِ إََِل ذََكِرهِ لَْيَس بَْيَنُه َوبَْيَنَها شَ 

افِِعي ُ والد"أْ فَلَْيَتَوض َ   .راقطِن ا. َرَواُه الش َ
321. (22) [1/105-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా తన చేతితో మధ్ా ఎట్లవంటి అడుు తెర 

లేకుండా, మర్మమంగానిి ముట్లు కుంటే, మళ్ళళ వు'దూ 

చేస్కోవాలి.'' (షాఫ'యీ, దారు ఖు'తీి) 

 ( 1/105) [ ) ضعيف ( 23]  - 322
َوَرَواُه الن ََساِئِ ُ َعْن بُْسَرَة؛ إَِل َ أَن َُه لَْم يذكر: "لَْيَس بَينه بَينَها  

 .َشْيء"
322. (23) [1/105-బలహీనం] 

 

వు'దూ భ్ంగ్ మవుతుంది. మళ్ళళ వు'దూ చేస్కోవాలి. 

ఇదే ఉతత మం. 
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నస్తయి', బుసర హ (ర) దాార్మ ఉలాేఖంచారు. 

అయితే, ''మధ్ా ఎట్లవంటి అడుు తెర లేకుండా'' అనే 

వాకాం లేదు. 

 ( 1/105)[ ) صحيح (  24]  - 323
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يَُقب ُِل  عَائَِشةَ َعْن وَ  ِب ُ َصّل َ اّلل َ ، قَالَْت: كَاَن الن َ

ِمِذي ُ   ْ أُ. َرَواُه أَبُو دَاُودَ َوالّت ِ بَْعَض أَْزَواِجِه ثُم َ يَُصل ِي َوََل يََتَوض َ
: ِمِذي ُ ْ َ  ََل يَِصح ُ ِعْنَد  َوالن ََساِئِ ُ َوابُْن َماَجْه. َوقَاَل الّت ِ َحابَِنا ْص أ

عَائَِشَة، َوأَيًْضا إِْسَنادُ إِبَْراِهيَم الت َْيِمي ِ   بَِحاٍل إِْسَنادُ ُعْرَوَة َعْن 
 .َعْنَها

َوقَاَل أَبُودَاُودَ: َهَذا ُمْرسل َوإِبَْراِهيم الت َْيِمي  لم يسمع من  
 .عَائَِشة 

323. (24) [1/105-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) తన 

భారాలలో కొందరిని ముదుద పట్లు కొని, వు'దూ 

చేయకుండానే నమా'జు చదువుకునే వారు.'' 15 

(అబూ దావూద్, తిరిమజి', నస్తయి', ఇబి మాజహ)  

అయితే తిరిమజి', ''హదీస్వేతత ల వదద , 'ఆయి'షహ్ 

దాార్మ ఉరా, ఇబార హీమ్ తైెమీల ఉలాేఖనం ఎంత 

మాతు ం నిజం కాదు,’ అని పేర్కకనాిరు. అబూ 

దావూద్ దీనిి తాబయీ పోర కత ం అని, ఇబార హీమ్ తైెమీ 

'ఆయి'షహ్ దాార్మ వినలేదని పేర్కకనాిరు.'' 

 ( 1/105)[ ) حسن (  25]  - 324
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعن ابْن َعب َاس، قَاَل: أَكََل َرُسوُل اّلل َ

. َرَواُه أَبُو  ثُ  ٍح كَاَن تَْحَتُه،ْس كَِتًفا ثُم َ َمَسَح  يَده بِمِ  م َ قَاَم فََصّل َ
 .دَاُود َوابْن َماَجه َوأحمد 

324. (25) [1/105-ప్రర మాణకం] 

ఇబి 'అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మేక 

తొడమాసం తినాిరు. తరువాత చేతులు తుడుచు 

 

15) వివరణ-323: ఖుర్ఆన్లో, '' అవ్ ల్లమస్త ము 

నిిస్తఅ'' అని ఉంది. అంటే దీనివలా స్వత ీలను 

ముట్లు కుంటే వు'దూ భ్ంగమవుతుందని తెలుస్త ంది. 

కొందరు ప్ండితులు వు'దూ భ్ంగమవదని 

అభిప్రర యప్డాు రు. అందువలా భేదాభి ప్రర యాలకు 

గురికాకుండా ఉండడానిక్త  వు'దూ చేస్కోవడమే మంచిది 

.  

కునాిరు, నిలబడాు రు, నమా'జు చదివారు. (అబూ 

దావూద, ఇబి మాజహ, అ'హమద) 

 ( 1/106)[ ) صحيح (  26 ] - 325
ُ عَلَْيِه   ِب ِ َصّل َ اّلل َ بُْت إََِل الن َ َوَعن أم َسلَمة، أَن ََها قَالَْت: قَر َ

أْ.   ،َوَسل ََم َجْنًبا َمْشِوي ًا فَأَكََل ِمْنهُ  ََلةِ َولَْم يََتَوض َ ثُم َ قَاَم إََِل الص َ
 .َرَواُه أَْحَمُد 

325. (26) [1/106-దృఢం] 

ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: ''నేను ప్ర వకత  (స) 

ముందు వేప్బడిన తొడ మాంస్తనిి పటాు ను. ప్ర వకత  

(స) దానిి తిని తరువాత నిలబడి నమా'జు 

చదివారు. మళ్ళళ వు'దూ చేయలేదు.'' (అ'హమద్) 

----- 
మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/106)[ ) صحيح (  27]  - 326
ِ َصّل َ  لَ  ُد اَل: أَْشهَ افع، قَ رَ َعن أِب  َقْد كُْنُت أَْشِوي لَِرُسوِل اّلل َ

أ. َرَواُه ُمسلم اةِ، ثُم َ صّل َولم يَتَوض َ ُ عَلَْيِه َوَسل ََم بَْطَن الش َ  .اّلل َ
326. (27) [1/106-దృఢం] 

అబూ ర్మఫె' (ర) కథనం: ‘నేను ప్ర మాణం చేస్ల చెబు 

తునాిను. నేను ప్ర వకత  (స) కోసం మేక కారిం, 

హృదయం మొదలైనవి వేపేవాడిని. ప్ర వకత  (స) దానిి 

తిని నమా'జు చదివేవారు. వు'దూ చేస్తవారు కాదు.’ 

(ముసా్లమ్) 

 ( 1/106)[ ) ضعيف (  28]  - 327
، قَاَل: أُْهِديَْت لَُه َشاٌة، فََجَعلََها ِِف الِْقْدِر، فََدَخَل َرُسوُل َوَعْنهُ 

ُ عَلَيْ  ِ َصّل َ اّلل َ ا َهَذا يَا أَبَا َرافٍِع؟" فََقاَل: َشاٌة "مَ  :َوَسل ََم فََقاَل  هِ اّلل َ
! فََطَبْخُتَها ِِف الِْقْدِر. قَاَل: "نَاِولِِْن   ِ أُْهِديَْت لََنا يَا َرُسوَل اّلل َ
َراَع   ِ َراَع. ثُم َ قَاَل: "نَاِولِِْن الذ  ِ َراَع يَا أَبَا َرافٍِع! "فََناَولُْتُه الذ  ِ الذ 

ِ  .اْْلَخَر"  اْْلَخَر. ثُم َ قَاَل: "ناولِن اْلخر". فََقاَل:  اعَ رَ فََناَولُْتُه الذ 
  ُ ِ َصّل َ اّلل َ اةِ ِذَراعَاِن. فََقاَل لَُه َرُسوُل اّلل َ ! إِن ََما لِلش َ ِ يَا َرُسوَل اّلل َ

  ."َسَكت ُ  اأََما إِن ََك لَْو َسَكت َ لََناَولَْتِِن ِذَراعًا فَِذَراعًا مَ : "عَلَْيِه َوَسل ََم 
ثُم َ قَاَم   ،َوَغَسَل أَْطَراَف أََصابِِعهِ  ،َماٍء فََتَمْضَمَض فَاهُ ا بِ عَ ثُم َ دَ 
ْ ، فََصّل َ  ، ثُم َ  فَأَكََل  ،فََوَجَد ِعْنَدُهْم لَْحًما بَاِردًا، ثُم َ عَادَ إِلَْْيِ
   الَْمْسِجَد فََصّل َ َولَْم يََمس َ َماًء. َرَواُه أَْحمد دََخَل 

327. (28) [1/106-బలహీనం] 
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అబూ ర్మఫె' (ర) కథనం: మేక మాంసం కానుకగా 

వచిచంది. దానిి గిన్నిలో వేస్ల వండుతునాిను. 

ఇంతలో ప్ర వకత  (స) వచాచరు. ‘అబూ ర్మఫె! ఏం వండ 

తునాివు,’ అని అడిగారు. దానిక్త నేను, ‘ప్ర వకాత !  

మేక మాంసం కానుకగా వచిచంది, దానిి వండు 

తునాిను,’ అని అనాిను. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 

‘ఒక తొడ నాకు ఇవుా’ అనాిరు. నేను ప్రతు లో 

నుండి ఒకతొడ తీస్ల్ ఇచాచను. ప్ర వకత  (స) దానిి 

తినాిరు. మరోతొడ తీస్ల ఇమమని అనాిరు. నేను 

మరో తొడ ఇచాచను. ప్ర వకత  (స) దానిి కూడా 

తినాిరు. ఇంకా మరోతొడ ఇమమనాిరు. దానిక్త 

నేను, ‘ప్ర వకాత ! మేకకు రండే తొడలు ఉంటాయి. 

మూడవది ఎల్ల ఇవాను,’ అని అనాిను. దానిక్త 

ప్ర వకత  (స), ''ఒకవేళ్ నీవు మౌనంగా ఉండి నేను 

చెపిపనట్లు  చేస్తత , తొడలు ఒకొకకకటిగా తెచేచ 

వాడివి.’ అనంతరం నీళ్ళళ తెపిపంచి నోరు కడిగారు, 

నీటితో పుక్తకలించారు, చేతులు కడుకుకనాిరు. ఆ 

తరువాత నమా'జు చదివారు. నమా'జు తర్మాత 

చలాగా ఉని మాంసం తినాిరు. అందులో నుండి 

కొంత తినాిరు. ఆ తరువాత సజ్దద  చేశ్వరు. నమా'జు 

చదివారు. నీటిని ఉప్యో గించలేదు. (అ'హమద్)  
 ( 1/107)[ ) ضعيف (  29]  - 328

اِرِمي ُ َعْن أَِِب عَُبْيٍد إَِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُرْ  ٍء"  امَ "ثُم َ دَعَا بِ  :َوَرَواُه الد َ
 . آِخِرهِ إََِل 

328. (29) [1/107-బలహీనం] 

ఈ 'హదీస్'నే, దారీమ అబూ 'ఉబైదహ్ (ర) దాార్మ 

ఉలాేఖంచారు. కాని అందులో, “స్మమ దఆ' 

బిమాఇన,” లేదు.  

 (1/107) [ ) جيد اْلسناد ( 30]  - 329
وًسا، لُ جُ أَبُو َطلَْحَة وَ َوَعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل: كُْنُت أَنَا َوأَِِب 

أُ؟ فَُقلُْت:   فَأَكَلَْنا لَْحًما َوُخْبًزا، ثُم َ دََعْوُت بَِوُضوٍء، فََقاََل: لَِم تََتَوض َ
أْ   َباِت؟ لَْم يََتَوض َ ي ِ أُ ِمَن الط َ َعاِم ال َِذي أَكَلَْنا. فََقاََل أَتََتَوض َ لَِهَذا الط َ

   .أَْحمد  هُ ِمْنُه َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمْنك. َرَوا
329. (30) [1/107-ఉతత మ ఆధార్మలు] 

అనస్్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: నేనూ, 'ఉబై బిన్ 

క'అబ్, అబూ 'తల్హా కూర్కచని, ర్కటెు  మాంసం 

తినాిము. అనంతరం వు'దూ చేయడానిక్త నేను 

నీళ్ళళ తెపిపంచాను. అపుపడు 'ఉబై బిన్ క'అబ్, 

అబూ 'తల్హా ఇదద రూ, ‘వు'దూ ఎందుకు 

చేస్త నాివు?’ అని అనాిరు. దానిక్త నేను, ‘మాంసం 

తినాిను కదా, అందుకు,’ అని అనాిను. దానిక్త 

వారిదద రూ, ''ఈ ప్రిశుభ్ర మైన వస్త వులను తినికూడా 

వు'దూ చేస్తత వా? ఇవి అనిిటి కంటే ఉనితమైనవి, 

ప్ర వకత  (స) వీటిని తిని వు'దూ చేయలేదు.' అంటే 

ప్ర వకత  (స) మాంసం, ర్కటెు  తిని వు'దూ చేస్తవారు కాదు, 

అని అనాిరు.'' (అ'హమద్) 

 ( 1/107)[ ) صحيح (  31]  - 330
َها بَِيِدهِ   ُجِل اْمَرأَتَُه َوَجس ُ َوَعن ابْن عمر، كَاَن يَُقوُل: قُْبلَُة الر َ
َها بَِيِدهِ، فََعلَيِه الْوُضوء.   َل اْمَرأَتَُه أَْو َجس َ ِمَن الُْمََلَمَسِة. َوَمْن قَب َ

ا هُ َرَوا  .ي  عِ فِ َمالك َوالش َ
330. (31) [1/107-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: “మనిషి తన 

భారాను ముదుద పట్లు కోవటం, చేతోత  ముట్లు కోవటం 

ముల్ల మసహ అనబడుతుంది. కనుక భారాను 

ముదుద ్ పట్లు కునాి, ముట్లు కునాి అతనిక్త వు'దూ 

తప్పనిసరి అవుతుంది.” 16 (మాలిక్, నస్తయి') 

 

16) వివరణ-330: దీనిక్త సంబంధించిన ఆయతు ఇది. ''ఓ 

విశ్వాస్ల్లర్మ! మీరు మతుత లో ఉంటే, మీరు ప్లికేది 

గర హ్హంచనంత వరకు మరియు మీకు ఇందిర య సఖ లనం 

(జునుబున) అయి్ఉంటే – స్తినం చేయనంత వరకు – 

నమా'జ్  సమీప్రనిక్త వెళా్కండి; కాని నడుసూత  (మసి్లద్) 

నుండి దాటవలస్ల వస్తత  తప్ప. కాని ఒకవేళ్ మీరు రోగ 

పీడితులై ఉంటే, లేదా ప్రయాణంలో ఉంటే, లేక 

మలమూతు  విసరిన చేస్లఉంటే, లేక స్వత ీలతో సంభోగం 

చేస్ల ఉంటే – మీకు నీళ్ళళ్ దొరకకపోతే – ప్రిశుధ్ు మైన 

మటిు ని చేతులతో సపరిశంచి ఆచేతులతో మీ 

ముఖాలను మరియు మీ చేతులను, తుడుచుకోండి 

(తయమమమ్ చేయండి). నిశచయంగా, అలా్లహ 

తపుపలను మనిించే వాడు, క్షమ్మంచేవాడు.'' (సూ.్

అనిిస్త, 4:43)   



3. శుచీ శభ్ర తల పుస్త కం-’హ. 281-563;  స్ంపుటం: I 147 3-  َد ل  جِ ال     ؛      563-281.ح -اُب الطََّهاَرةِ ِكت: I 
 

 ( 1/107)يح ( [ ) صح  32]  - 331
ُجِل اْمَرأَتَُه   َوَعن ابْن َمْسُعود، كَاَن يَُقوُل: ِمْن قُْبلَِة الر َ

 .الُْوُضوُء. َرَواُه َمالك
331. (32) [1/107-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: భ్రత  తన 

భారాను ముదుద పట్లు కుంటే వు'దూ తప్పనిసరి 

అవుతుంది. (మాలిక్) 

 ( 1/108)[ ) ضعيف (  33]  - 332
ُ َعْنُه، قَاَل: إِن  اِب َرِضَي اّلل َ َوَعن ابْن ُعَمَر، أَن َ ُعَمَر بَْن الَْخط َ

 .الْقْبلَة من الل َْمس، فتوضؤوا ِمْنَها 
332. (33) [1/108-బలహీనం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్'ఉమర్(ర) కథనం:'ఉమర్ (ర), 

''ముదుద  పట్లు కోవటం లమసర్లోని భాగమే. కనుక 

ముదుద  పట్లు కుంటే, వు'దూ చేస్కోవాలి.'' (దారు 

ఖు'తీి) 

 ( 1/108)[ ) ضعيف (  34]  - 333
، قَاَل: قَاَل   اِري  َوَعْن ُعَمَر بِْن َعْبِد الَْعِزيِز، َعْن تَِميِم الد َ

 ُ ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "الُْوُضوُء ِمْن ك ِ َصّل َ اّلل َ   . " دٍَم َسائٍِل ل ِ َرُسوُل اّلل َ
، َوقَاَل: ُعَمُر بُْن َعْبِد الَْعِزيِز لَْم يَْسَمْع ِمْن  َرَوا اَرقُْطِِن ُ ُهَما الد َ

اِري ِ َوََل َرآُه، َويَِزيُد بن َخالِد َويِزيد بن ُمَحم َد   تَِميٍم الد َ
   .َمْجُهوََلِن 

333. (34) [1/108-బలహీనం] 

 'ఉమర్ బిన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్, తమీమ్ దాార్మ 

ఉలాేఖనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర వహ్హంచే ప్ర తి రకత ం 

వలా వు'దూ తప్పనిసరి అవుతుంది.'' (దారు 

ఖు'తునీ) 

 'ఉమర్ బిన్ 'అబుద ల్'అ'జీ'జ్, తమీమ్ దారీ నుండి 

వినలేదు, చూడలేదు. య'జీద బిన 'ఖాలిద, య'జీద 

బిన ము'హమమద లు మజిూల ర్మవీలు.  

===== 

 

 

ఈ ఆయతులో ''ల్లమస్త మునిిస్తఅ'' అనే ప్దం ఉంది. 

కొందరు ప్ండితులు దీనిి సంభోగంగా భావిస్త నాిరు. 

మరికొందరు ముట్లు కోవటంగా భావిస్త నాిరు. 

 ءِ الَْخََل   ُب بَاُب آَدا    ۔2
2. మలమూతర  విస్ర్జ నా నియమాలు 

మొదటి విభాగం్ ُل   اَلَْفْصُل اْْلًو َ  
 ( 1/109)[ ) متفق عليه (  1]  - 334

ُ عَلَْيِه   ِ َصّل َ اّلل َ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َعْن أَِِب أَي ُوَب اْْلَنَْصاِري ِ
ْبلََة، َوََل  وا الْقِ لُ فَََل تَْسَتْقبِ  َوَسل ََم: "إِذَا أَتَْيُتُم الَْغائَِط 

بُوا". متفق عليه.  ِ قُوا أَْو َغر  ِ  تَْسَتْدبُِروَها، َولَِكْن َشر 
نة رحمه اهلل: َهَذا الَْحِديُث ِِف  ْيخ اِْلَمام محيي الس  قَاَل الش َ

ا ِِف الُْبْنَياِن فَََل بَأْس لما ُرِوَي  ْحَراِء َوأَم َ  .الص َ
334. (1) [1/109-ఏకీభ్వితం] 

అబూ అయ్యాబ్ అ’నాసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు మలమూతు  విసరినకు వెళితే, ఖబాా 

వైెపుగానీ, ఖబాాకు వాతిరేకంగాగాని కూరోచకండి. 

ఉతత రం లేదా దక్తయ ణం వైెపు తిరిగి కూరోచండి.'' 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

ము’హ్హయుస్సనిహ్ ఈ ఆదేశ్వనిి అడవులకు 

మాతు మే ప్రిమ్మతం అని అభిప్రర యప్డాు రు. కాని జన 

వాస్తలాో ఇల్ల కూరోచవటంలో ఎట్లవంటి అభ్ాంతరం 

లేదు. దీని్ కొరకు, ముందు ర్మబోయె ’హదీస్‘ 

(335) చూడండి.  

 ( 1/109)[ ) متفق عليه (  2]  - 335
َعن عبد اهلل بن عمر، قَاَل: اْرتََقْيُت فَْوَق بَْيِت َحْفَصَة لَِبْعِض  

َ َحاَجِِت، فَرَ  ِ يُْت َرُسوَل اأ ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يْقِضي َحاجته   َص ّلل َ ّل َ اّلل َ
ام   .متفق عليه  .مستدبر الْقْبلَة ُمْسَتْقبل الش َ

335. (2) [1/109-ఏకీభ్వితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ''ఏదో ప్ని 

ఉండి, నేను నా సోదరి హ’ఫ్సహ ఇంటి పైకపుప 

ఎకాకను. అపుపడు ప్ర వకత  (స)ను ఖబాావైెపు వీపు, 

స్లరియా వైెపు ముఖం ఉనిటా్లగా కూర్కచని మల 

మూతు  విసరిన్చేస్త నాిరు.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/109)[ ) صحيح (   3]  - 336
ُ عَلَْيِه   -َوَعن سلَمان، قَاَل: نََهانَا  ِ َصّل َ اّلل َ يَْعِِن َرُسوَل اّلل َ

َ اِقْبلََة لِغَ لْ اأَْن نَْسَتْقِبَل  -َوَسل ََم  ْو بَْول، أَو أَن نستنتجي  ئٍِط أ
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بِالَْيِمِْي، أَْو أَْن نَْسَتْنِجَي بِأَقَل َ ِمْن ثَََلثَِة أَْحَجاٍر، أَْو أَْن نَْسَتْنِجَي  
 .بَِرِجيٍع أَْو بَِعْظٍم. َرَواُه ُمسلم

336. (3) [1/109-దృఢం] 

సల్లమన్ ఫారస్వ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు 

ఖబాావైెపు తిరిగి మలమూతు  విసరిన చేయటానిి, 

మలమూతాు లను కుడిచేతితో లేదా మూడుకంటే 

తకుకవ ర్మళ్ళతో లేదా పేడతో, లేదా ఎముకలతో 

శుభ్ర ప్రచటానిి వారించారు. (ముసా్లమ్) 

 ( 1/110)[ ) متفق عليه (  4]  - 337
ُ عَلَْيِه  ِ َصّل َ اّلل َ   َخَل دَ  َسل ََم إِذَاوَ َوَعْن أَنٍَس، قَاَل: كَاَن َرُسوُل اّلل َ

 .الَْخََلَء يَُقوُل: "الل َُهم َ إِن ِ أَُعوذُ بَِك ِمَن الْخبث والخبائث" 
337. (4) [1/110-ఏకీభ్వితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మలమూతు  

విసరినకు వెళిళనపుడు, ప్ర వేశించేముందు ఈ దు’ఆ 

ప్ఠించేవారు. ''అలా్లహుమమ ఇనీి అ’ఊజుబిక 

మ్మనల్ ’ఖుబుస్ల‘, వల్ ’ఖబాయిస్వ‘.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ! అప్రిశుదు  మగ జినుిల్ నుండి, స్వత ీ 

జినుిల్ నుండి నీ్ శరణు కోరుతునాిను.' 17 

(బు'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/110) [ ) متفق عليه ( 5]  - 338
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم   ِب ُ َصّل َ اّلل َ اٍس، قَاَل: َمر َ الن َ َوَعِن ابِْن َعب َ

ا  "إِن َهُ  :ِن، فََقاَل يْ بَِقْْبَ  بَاِن ِِف كَِبرٍي؛ أَم َ بَاِن، َوَما يَُعذ َ َما لَُيَعذ َ
َوِِف ِرَوايٍَة لُمسلم: ََل يستزنه   -أَحدهَما فَكَاَن ََل يَْسَتِّتُ ِمَن الَْبْوِل 

ِميَمةِ  -ِمَن الَْبْوِل  ا اْْلَخُر فَكَاَن يَْمِشي بِالن َ ثم َ أَخذ َجِريَدة  "َوأَم َ
يَا  : قَالُوا .ثُم َ َغَرَز ِِف كُل ِ قَْْبٍ َواِحَدةً  ،َفْْيِ ْص فََشقَها نِ  ،ةرطبَ 

لََعل َه يَُخفف َعْنُهَما َما لم  " :َقاَل فَ  ؟لم صنعت َهَذا ! َرُسول اهلل
 . "ييبسا

338. (5) [1/110-ఏకీభ్వితం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ఒకస్తరి ప్ర వకత  (స) 

రండు సమాధుల ప్ర కకనుండి వెళ్ళడం జరిగింది. 

 

17) వివరణ-337: ఒకవేళ్ భ్వనంలో మరుగు దొడిు  

(లటిు న్) నిరిమంచి ఉంటే, అందులో ప్ర వేశించేముందు 

దు’ఆ చదవాలి. ఒకవేళ్ అడవులాో, మైదానాలాో అయితే, 

కూరోచవడానిక్త ముందు ప్ఠించాలి. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స) ఈ రండు సమాధులాో శిక్తయ ంచడం 

జరుగుతోంది. ఏదో పదద  విషయంపై శిక్తయ ంచబడటం 

లేదు. చినివిషయాలపైనే శిక్తయ ంచ్ బడుతునాిరు. 

వీరిలో ఒకరు మూతు  తుంప్రల నుండి జ్దగర తత  

ప్డేవాడు్ కాడు. మర్కకరు చాడీలు చెపేప వాడు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) ప్చిచ ఖరిూరంకొమమ తీస్ కొని 

దానిి రండుగా చేస్ల వాటిని ఆ రండు సమాధులపై 

ప్రతిపటాు రు. దానిక్త ప్ర జలు అల్ల ఎందుకు చేస్తరని 

వినివించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స) వారి శిక్ష తగగ ్

వచుచ -- ఆశ్వఖలు ఎండిపోయేవరకు -- అని 

అనాిరు.18  (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/110)(   ح [ ) صحي  6]  - 339
ُ  أَِِب  ْن عَ وَ  ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ  ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ

ِعَناِن يَا َرُسوَل  ". قَالُوا: َوَما الَل َ ِعَنْْيِ عَلَْيِه َوَسل ََم: "ات َُقوا الَل َ
؟ قَاَل: "ال َِذي يََتَخّل َ ِِف َطِريِق الن َاس أَو ِِف ظِ  ِ   هُ ا. َروَ "ِهمل ِ اّلل َ

 .مُمسل
339. (6) [1/110-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''శ్వప్రనిక్త 

గురిచేస్త రండు విషయాలకు దూరంగా ఉండండి,'' 

అని ప్ర వచించారు. దానిక్త అనుచరులు, ‘ఏమ్మటి,’ 

అని అడిగారు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), ''ప్ర జల దారిలో 

మల మూతు  విసరిన చేయటం, ప్ర జలు విశ్వర ంతి 

తీస్కునే చెటా్ నీడలాో మలమూతు  విసరిన 

చేయటం.'' (ముసా్లమ్) 

 ( 1/111)[ ) متفق عليه (  7]  - 340
ُ عَلَْيِه َوسلم:   ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْن أَِِب قََتادََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ

نَاِء، َوإِذَا أَََت الَْخََل  فَََل  ، ءَ "إِذا شرب أحدكُم فَََل ينتنفس ِِف اْْلِ
ْح بَِيِميِنهِ ،  َرُه بَِيِميِنهِ  ذَكَ س َ مَ يَ    ." َوََل يََتَمس َ

340. (7) [1/111-ఏకీభ్వితం] 

 

18) వివరణ-338: మూతు ం ప్టా చాల్ల అప్ర మతత ంగా 

ఉండాలని ఈ 'హదీస్' దాార్మ తెలిస్లంది. మూతు  

తుంప్రలు ప్డకుండా జ్దగర తత  ప్డాలి. మూతు  విసరిన 

తర్మాత మర్మమంగానిి పిండి, ఆ తరువాత నీటితో 

శుభ్ర ప్రచుకోవాలి. అదేవిధ్ంగా చాడీలు ప్రోక్షనింద 

చేయడం మహాప్రప్రలు. వీటిక్త దూరంగా ఉండాలి. 
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అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా నీరు తాు గితే గిన్నిలో ఊపిరి పీలచర్మదు. 

ఇంకా ఎవరైనా మలమూతు  విసరినకు వెళితే తన 

కుడిచేతితో మర్మమంగానిి ముట్లు కోకూడదు. ఎడమ  

చేతితో శుభ్ర ప్రచుకోవాలి.'' (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/111) [ ) متفق عليه ( 8]  - 341
  ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ َوَعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلل َ

أَ فَلَْيْسَتْنِثْر، َوَمِن   ." رَتْجَمَر فليوت ْس اعَلَْيِه َوَسل ََم: "َمْن تََوض َ
341. (8) [1/111-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వు'దూ చేస్తవారు ముకుకను బాగా దులిపి 

శుభ్ర ప్రచాలి, మటిు తో, ర్మయితో ఇస్లత న్జ్ద చేస్తవారు 

మూడు ర్మళ్ళళ తీస్కోవాలి.'' (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/111) [ ) متفق عليه ( 9]  - 342
َ قَ  َوَعْن أَنٍَس، ُ عَلَْيِه َوَسل ََم يَْدُخُل  اَل: ك ِ َصّل َ اّلل َ اَن َرُسوُل اّلل َ

ًة يستنجي بِالَْماءِ   .الَْخََلَء، فَأَْحِمُل أَنَا َوغََُلٌم إِدَاَوًة ِمْن َماٍء َوَعزَنَ
342. (9) [1/111-ఏకీభ్వితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మలమూతు  విసరిన 

కోసం బయటకు వెళితే, నేనూ మరో అబాబయి 

నీళ్ళళ, దుడుు కరర  తీస్కొని వెళ్ళళవారం. ప్ర వకత  (స) 

నీటితో ఇస్లత న్జ్ద చేస్తవారు. 19 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 

రండవ విభాగం్ ْاَلَْفْصُل الث َاِن 
 ( 1/111) [ ) ضعيف ( 10]  - 343

 ُ ِب ُ َصّل َ اّلل َ  إِذَا دََخَل  َم عَلَْيِه َوَسل َ  َعْن أَنٍَس، قَاَل: كَاَن الن َ
ِمِذي ُ  ْ َوقَاَل:  .الَْخََلَء نََزَع َخاتََمُه. َرَواُه أَبُو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ َوالّت ِ

  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب 
َوقَاَل أَبُو دَاُودَ: َهَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر. َوِِف ِرَوايَِتِه : َوَضَع بََدَل   
 .نزع

 

19) వివరణ-342: దుడుు కరర  ఎందుకంటే మారగ ంలో 

ప్రములు, తేళ్ళళ మొదలైన హానికరమైన జంతువులు, 

కీటకాలు కనబడితే, రక్తయ ంచుకోవడానిక్త లేదా ఇస్లత న్జ్ద 

కొరకు మటిు , పడు లు లేదా ర్మళ్ళళ తీయడానిక్త. 

343. (10) [1/111-బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మలమూతు  

విసరినకు వెళిళనపుడు తన ఉంగర్మనిి తీస్ల 

పట్లు కునే వారు.20 (అబూ దావూద్, నస్తయి', 

తిరిమజి' / ప్రర మాణకం, దృఢం, ఏకోలాేఖనం) 

 ( 1/111)[ ) صحيح (  11]  - 344
ِب ُ َصّل َ  ُ عَلَْيهِ  َوَعْن َجابٍِر، قَاَل: كَاَن الن َ اَز  َوَسل ََم إِذَ  اّلل َ ا أََرادَ الَْْبَ

 .انَْطلََق َحّت َ ََل يَراُه أحد. َرَواُه أَبُو دَاُود 
344. (11) [1/111-దృఢం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బయట అడవిలో 

మల మూతు  విసరినకు వెళితే, ఇతరులు చూడ 

లేనంత దూరం వెళ్ళళవారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/112)[ ) ضعيف (  12]  - 345
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  َوَعْن أَِِب  ِب ِ َصّل َ اّلل َ  ُموََس، قَاَل: كُْنُت َمَع الن َ

ذَاَت يَْوٍم فَأََرادَ أَْن يَُبوَل، فَأَََت دَِمًثا ِِف أَْصِل ِجَداٍر، فََبال. ثُم َ  
 .د اُه أَبُو دَاوُ وَ . رَ "قَاَل: "إِذَا أََرادَ أََحُدكُْم أَْن يَُبوَل، فلريتد لبوله

345. (12) [1/1121-బలహీనం] 

అబూ మూస్త ’అష్’అరీ (ర) కథనం: ఒక రోజు నేను 

ప్ర వకత  (స) వెంట ఉనాిను. ప్ర వకత  (స) గోడ ప్ర కకన 

మతత ని నేలపై మూతు  విసరిన చేశ్వరు. అనంతరం, 

'మీలో ఎవరైనా మూతు ్ విసరిన చేస్తత , మతత ని నేలపై 

చేయాలి.' అని అనాిరు. (అబూ దావూద్)  

అంటే మూతు  తుంప్రలు ప్డకుండా జ్దగర తత ప్డాలి.  

 ( 1/112) [ ) صحيح ( 13]  - 346
ُ عَلَْيِه   ِب ُ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنُه، قَاَل: كَاَن الن َ َوَعْن أَنٍَس َرِضَي اّلل َ

َرَواُه   .ضَوَسل ََم إِذَا أََرادَ الَْحاَجَة لَْم يَْرفَْع ثَْوبَُه َحّت َ يَْدنَُو ِمَن اْلَْر 
 ْ  .دَاُود والدارمي ِذي  َوأَبُو مِ الّت ِ

 

20) వివరణ-343: ఎందుకంటే ఆ ఉంగరంలో 

ము’హమమద్ రసూలులా్లహ్ అని వార యబడి ఉంది. 

అట్లవంటి దానిి తీస్ కొని మలమూతు  విసరినకు 

వెళ్ళడం సబబు కాదు. ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ మల 

మూతు  విసరినకు వెళిళనపుడు జేబులో ఖుర్ఆన్ 

వాకాాలు గల కాగితాలు, దు’ఆలు, ఏవైెనా ఉంటే 

తీస్లపటాు లి. 
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346. (13) [1/112-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మలమూతు  

విసరినకు వెళిళనపుడు కూరోచనంత్వరకు దుస్త లు 

ఎతేత వారు కాదు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, దారీమ) 

 ( 1/112)[ ) حسن (  14]  - 347
ِ وُس قَاَل رَ : قَاَل  ،َوَعْن أَِِب ُهَريَْرةَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم:   َصّل َ ُل اّلل َ  اّلل َ

فَََل  ، إِذَا أَتَْيُتُم الَْغائَِط  :أُعَل ُِمُكْم  ،"إِن ََما أَنَا لَُكْم ِمْثُل الَْوالِِد لَِولَِدهِ 
  َه نَ وَ  .َوأََمَر بَِثََلثَِة أَْحَجارٍ  ."َوََل تَْسَتْدبُِروَها، تَْسَتْقِبلُوا الِْقْبلَةَ 

وْ  ةِ  ِث َعِن الر َ م َ ِ ُجُل بَِيِميِنِه.َونََه أَْن يَ  .َوالر  َرَواُه ابُْن   ْسَتِطيَب الر َ
اِرِمي ُ   .َماَجْه َوالد َ

347. (14) [1/112-ప్రర మాణకం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నేను మీకు తండిర వంటి వాడిని. మీలో ఎవరైనా మల్

మూతు  విసరినకు వెళితే, ఖబాా వైెపుగాని, వాతిరేక 

దిశలోగాని కూరోచకండి. ఇంకా మూడు మటిు ్పడు లతో 

శుభ్ర ప్రచుకోండి, ఇంకా ఎముక, పేడదాార్మ ఇస్లత న్జ్ద 

చేయకండి. ఇంకా కుడిచేతోత  ఇస్లత న్జ్ద చేయర్మదు.'' 

(ఇబి మాజహ, దారీమ) 

 ( 1/112) [ ) صحيح ( 15]  - 348
 َ ِ  ْت يَُد َرُسوِل نَ اَوَعن عَائَِشة، قَالَْت: ك ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  َصّل َ ا اّلل َ ّلل َ

الُْيْمََن لَِطُهوِرهِ  َوَطَعاِمِه، َوكَانَْت يَُدُه الُْيْسَرى لَِخََلئِِه َوَما كَاَن 
 .ِمْن أَذًى. َرَواُه أَبُو دَاُود 

348. (15) [1/112-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన కుడిచేతిని 

అనిప్రనీయాలకు, వు'దూకు ఉప్యోగించేవారు. 

ఎడమ చేతిని మలమూతాు లు మరియు ఇతర 

అశుదాు లను శుభ్ర  ప్రచడానిక్త ఉప్యోగించేవారు. 21 

(అబూ దావూద్) 

 ( 1/113)[ ) حسن (  16]  - 349
 

21) వివరణ-348: అంటే ప్ర వకత  (స) కుడిచేతితో తినటం, 

తాు గటం, వు'దూ చేయటం, ఇంకా ఇతర మంచి 

విషయాలు చేస్తవారు. ఇతరులకు ఏదైెనా ఇచిచనా, 

పుచుచకునాి కుడిచేతిని ఉప్యోగించేవారు. ఎడమ 

చేతితో మల్ మూతాు లను, ఇతర అశుదాు లను 

కడిగేవారు.  

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم: "إِذَا ذََهَب  ِ َصّل َ اّلل َ َوَعْنَها، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
،  هُ َيْذَهْب َمعَ لْ فَ ََل الَْغائِِط إِ أََحُدكُْم   بِثَََلثَِة أَْحَجاٍر يَْسَتِطيُب بِِهن َ

اِرِمي ُ "فَإِن ََها تُْجِزُئ َعْنهُ   .. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ َوالد َ
349. (16) [1/113-ప్రర మాణకం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా మలమూతు  విసరినకు వెళితే, 

తనవెంట మూడు ర్మళ్ళళ, లేక మూడు మటిు పడు లను 

తీస్కొని వెళ్ళళలి, వాటి దాార్మ ప్రిశుభ్ర త 

పందటానిక్త. ఎందుకంటే ఆ మూడు సరిపోతాయి.'' 22 

(అ'హమద్, అబూ దావూద్, నస్తయి‘, దారీమ) 

 ( 1/113)[ ) صحيح (  17]  - 350
ِ  َوَعِن ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: ُ  َصّل َ قَاَل َرُسوُل اّلل َ  عَلَْيِه َوَسل ََم:  اّلل َ

ْوِث َوََل بِالِْعَظاِم، فَإِن ََها َزادُ إِْخَوانُِكْم ِمَن   "ََل تَْسَتْنُجوا بِالر َ
ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ؛ إَِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُْر: "إْخَوانكُْم  "الِْجن ِ  ْ . َرَواُه الّت ِ

 "  .من الِْجن 
350. (17) [1/113-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''పేడ, ఎముకల దాార్మ ఇస్లత న్జ్ద 

చేయకండి. ఎందుకంటే అవి మీసోదరులు జినుిల 

ఆహారం.'' 23 (తిరిమజి', నస్తయి‘)  

 ( 1/113)[ ) صحيح (  18]  - 351
ِ َصّل َ  ُل َوَعن رويفع بن ثَابت، قَاَل: قَاَل يِل َرُسو ُ ا  اّلل َ ِه   عَلَيْ ّلل َ

َوَسل ََم: "يَا ُرَويِْفُع! لََعل َ الَْحَياَة َسَتُطوُل بَِك بَْعِدي، فَأَْخِْبِ 
الن َاَس أَن َ َمْن َعَقَد لِْحَيَتُه، أَْو تََقل ََد َوتًَرا، أَِو اْسَتْنََج بَِرِجيِع  

  .دوُ اَرَواُه أَبُو دَ  دَاب َة، أَو عظم؛ فَإِن ُمَحم ًَدا بَِريء ِمْنُه".
351. (18) [1/113-దృఢం] 

రువైెఫ’అ బిన్ స్త‘బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ననుి, “ఓ రువైెఫ‘! నా తరువాత నీవు దీరఘ కాలం 

బర తిక్తతే నీవు ప్ర జలకు ఈ విషయానిి గురించి 

అందజేయి! ‘ఎవరైనా తన గడు ంలో ముడివేస్లనా, 

 

22) వివరణ-349: అంటే మలమూతు  విసరినకు వెళిళ 

నపుడు నీళ్ళళ లేకపోతే, మూడు ర్మళ్ళళ లేదా పడు లు 

తీస్కొని వెళిళ వాటితో ప్రిశుభ్ర త పందాలి. 

23) వివరణ-350: అంటే ఎముకలు వారి ఆహారం, పేడ 

వారి జంతువుల ఆహారం. 
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మడలో తావీజు ధ్రించినా, ప్శువు పేడతో లేదా 

ఎముకతో ఇస్లత న్జ్ద చేస్లనా ము'హమమద్ (స) 

వారిప్టా విస్గు చెందినటాే.’ '' 24 (అబూ దావూద్)  

 ( 1/114)[ ) ضعيف (  19]  - 352
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  

فََقْد أَْحَسَن   عليه وسلم قَاَل: "َمِن اْكَتَحَل فَلُْيْوتَْر َمْن فََعَل 
ََل َحَرَج َوَمِن اْسَتْجَمَر فَلُْيْوتَْر َمْن فََعَل فََقْد أَْحَسَن  ْن َل َ فَ مَ وَ 

َك بِلَِسانِِه تََخل ََل فَلَْيلِْفْظ َوَما لَ َوَمْن ََل فَََل َحَرَج َوَمْن أَكََل فََما 
َغائَِط  لْ ا َوَمْن أَََت َج فََقْد أَْحَسَن َوَمْن َل َ فَََل َحرَ  فَلَْيْبَتلِْع َمْن فََعَل 

ْن َرْمٍل فَلْ  َيْسَتِّتْ َوَمْن ل َْم يَِجْد إَِل َ أَْن ي َْجَمَع كَِثْيًبا م ِ
ْيَطاَن يَلَْعُب بَِمَقاعِِد بَِِنْ آدََم َمْن فََعَل  فَلَْيْسَتْدبِْرُه فَإِن َ الش َ

 هُ  َوابُْن َماجَ دَ . َرَواُه أَبُْو دَاوُ "فََقْد أَْحَسَن َوَمْن َل َ فَََل َحَرَج 
اَرمِ وَ   .ي ُ  الد َ

352. (19) [1/114-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తన కళ్ళకు స్ర్మమ పట్లు కునివాడు బేస్ల సంఖాగా 

పట్లు  కోవాలి. అంటే 3 లేదా 5 లేదా 7. ప్ర తి కంటిలో 

ఇల్ల చేస్త వాడు మంచిప్ని చేశ్వడు. ఇల్ల 

చేయనివాడు ప్రప్కారాం చేయలేదు. అదేవిధ్ంగా 

ఇస్లత న్జ్ద చేస్తత  బేస్ల పడు లతో చేయాలి. దీనిి 

ఆచరించినవాడు మంచిప్ని చేశ్వడు. ఇల్ల చేయని 

వాడిపై ఎట్లవంటి ప్రప్మూ లేదు. అంటే బేస్ల 

పడు లతో ఇస్లత న్జ్ద్ చేయాలి. ఒకవేళ్ మూడింటితో 

చేయకపోతే, మరేం ఫర్మాలేదు. అయితే ఆ తర్మాత 

నీటితో కడుకోకవాలి. ఎవరైనా ఏదైెనా తిని ఉంటే, 

నీటితో పుక్తకలించాలి. అల్ల చేయటం వలా 

 

24) వివరణ-351: ప్ర వకత  (స) రువైెఫ‘తో ''నీవు నా 

తదనంతరం ఎకుకవ కాలం జీవించవచుచ. ప్ర జలను ఈ 

ప్నులు చేసూత  ఉండగా చూస్తత , నా తరఫున ఇల్ల 

ప్ర కటించు అని అనాిరు, ''ఎవరైనా తన గడు ంలో 

ముడివేస్తత , అది నా స్తంప్ర దాయానిక్త వాతిరేకం. అతనికీ 

నాకూ ఎట్లవంటి సంబంధ్ం లేదు. ఎందుకంటే అతడు 

ఇతరులను అనుక రిస్త నాిడు. అదేవిధ్ంగా ఎవరైనా 

తావీజులను మడలో వేస్కునాి, ప్శువుల మడలాో లేదా 

భార్మాబిడు ల మడలాో వేస్లనా ఇవనీి అజా్దన కాలపు 

మూఢాచార్మలే.''  

ప్ండామధ్ా ఏదైెనా ఉంటే బయట ప్డవేయాలి, 

నాలుకపై ఉంటే దానిి మ్మంగి్ వేయాలి. ఇల్లచేస్తత  

మంచి ప్ని చేస్లనటేు . ఇల్ల చేయని వానిపై ఎట్లవంటి 

ఆరోప్ణ లేదు. అదేవిధ్ంగా ఎవరైనా మలమూతు  

విసరినకు వెళితే, తెరచాట్ల చేస్కోవాలి. అంటే 

తెరచాట్లగా కూర్కచని మలమూతు  విసరిన చేయాలి. 

ఒకవేళ్ తెరచాట్ల ఏమీ లేకపోతే, తన వెనుక ఇస్క 

దిబబల్ల చేస్కోవాలి. దాని తెరచాట్లలో 

కూరోచవాలి. ఎందుకంటే, షై’తాన్ మానవుని మల 

దాారంతో ఆడుకుంటాడు. ఇల్ల చేస్లనవాడు 

మంచిప్ని చేశ్వడు. ఇల్ల చేయనివారిపై ఎట్లవంటి 

అభ్ాంతరం లేదు.'' (అబూ దావూద్, ఇబి మాజహ, 

దారీమ) 

 ( 1/114)[ ) ضعيف (  20]  - 353
ٍل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف َ

"ََل يَُبْولَن َ أَْحُدكُْم ِِفْ ُمْسَتَحم ِِه ثُم َ يَْغَتِسُل فِْيِه أَْو   وسلم:
أُ فِْيِه فَإِن َ عَامَ  ِمِذْي رَ  ُه".نْ الَْوْسَواِس مِ  ةَ يََتَوض َ ْ َواُه أَبُْو دَاُوِد َوالّت ِ

أُ فِْيِه" إَِل َ أَن َُهَما لَْم يَْذكَُرا: .َوالن ََساِئِْ  . "ثُم َ يَْغَتِسُل فِْيِه أَْويََتَوض َ
353. (20) [1/114-బలహీనం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ము’గఫఫల (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''మీలో ఎవారూ తన స్తినగదిలో 

మలమూతు  విసరిన చేస్ల, ఆ తరువాత స్తినం 

చేయడంగాని, వు'దూ చేయడం గాని చేయర్మదు. 

దానివలా కలతలకు గురికావటం జరుగుతుంది.'' 25 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి‘)  

అయితే తిరిమజి', నస్తయీ‘ల ఉలాేఖనాలాో, 

''స్’మమ త’గ్ తస్లలు ఫీహ్హ అవ్ యతవ’దాద  ఫీహ '' 

అనే ప్దాలు లేవు.  
 (115/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 354

 

25) వివరణ-353: ఒకవేళ్ స్తినగది (బాత్రూమ్)లో 

నీరు వెళ్ళళ కాలువలేక పోతే, అకకడ మూతు విసరిన చేయ 

ర్మదు. ఎందుకంటే, మూతు ం ఉనిచోట స్తినం చేస్తత  

ప్రిశుభ్ర త లభించదు. దానివలా కలతలకు గురి కావటం 

జరుగుతుంది. ఒకవేళ్ స్తినగదిలో నీరు వెళ్ళళ మారగ ం 

ఉంటే, మూతు  విసరిన చేయడంలో అభ్ాంతరం లేదు. 
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قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسْرَجٍس قَاَل:
 َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ  "ََل يَُبْولَن َ أَْحُدكُْم ِِفْ ُجْحٍر". عليه وسلم:

354. (21) [1/115-అప్రిశోధితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ సర్జస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''కనాిలలో మూతు విసరిన చేయర్మదు.'' 26 

(అబూ దావూ‘ద్, నస్తయి‘) 

 ( 1/115)[ ) ضعيف (  22]  - 355
َوَعْن ُمَعاٍذ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "اِت َُقوا  

ِل  َوقَ ِد رِ َز ِِفْ الَْمَوااالَْمََلِعَن الث َََلثََة: اَلَْْبَ  ِ ِريِْق َوالظ  . َرَواُه  "اِرَعِة الط َ
 .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  

355. (22) [1/115-బలహీనం] 

ము'ఆజ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''శ్వప్రనిక్త 

గురిచేస్త మూడు విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. 

అంటే వాటిని చేయటం వలా ప్ర జలు శ్వప్నార్మథ లు, 

చీవాటా్ల పడతారు. 1. స్తినాలు చేస్త రేవులలో 

మలమూతు  విసరిన చేయటం, 2. నడిచే మారగ ంలో 

మలమూతు  విసరిన చేయటం, 3. ప్ర జలు విశ్వర ంతి 

పందే నీడగల చెట్లు  క్తర ంద మలమూతు  విసరిన 

చేయటం.'' (అబూ దావూద్, ఇబి మాజహ) 

 ( 1/115)[ ) ضعيف (  23]  - 356
 صّل اهلل عليه وسلم: "ََل  ُل اهللِ وْ قَاَل: قَاَل َرُس  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيدٍ 

يَْخُرُج الرُجََلِن يَْضِربَاِن الَْغائَِط كَاِشَفْْيِ َعْن َعْوَرتِِهَما 
ثَاِن فَإِن َ اهلَل يَْمُقُت َعَّل ذَلَِك"  َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن   .يََتَحد َ

 .َماَجُه 
356. (23) [1/115-బలహీనం] 

అబూ స’యీద్ ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఇదద రు వాకుత లు కలస్ల మలమూతు  విసరిన  

 

26) వివరణ-354: ఎందుకంటే, వాటిలో హానికరమైన 

ప్రములు, తేళ్ళళ, కందిరీగలు ఉండవచుచ. అవి 

కాట్లవేయ వచుచ. మరి కొందరి అభిప్రర యం ప్ర కారం 

వాటిలో జినుిలు ఉంటాయని, వాటిలో మూతు  విసరిన 

చేయటం వలా అవి హాని చేకూరుస్తత యి. ఒక ప్ర ఖాాత 

సంఘటన ప్ర కారం స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ 'ఖజ్రజీ (ర) 

ఒక కనింలో మూతు  విసరిన చేశ్వరు. జినుిలు 

ఆయనుి చంపివేశ్వయి. 

కోసం బయలు దేర్మదు. ఇదద రూ ఒకేచోటకూర్కచని 

తమ మర్మమంగాలను ఒకరికొకరు చూపడుతూ 

మాటాాడు కోర్మదు. ఎందుకంటే దీని వలా అలా్లహ్ 

(త) ఆగర హం చెందుతాడు.'' 27 (అ'హమద, అబూ 

దావూద్, ఇబి మాజహ) 

 ( 1/115)[ ) صحيح (  24]  - 357
َوَعْن َزيِْد بِْن أَْرقََم قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:  
"إِن َ َهِذهِ الُْحُشْوَش ُمْحَتَضَرٌة فَإِذَا أَََت أَْحُدكُْم الَْخََلَء فَلَْيُقْل:  

 .ابُْن َماَجُه اُودَ وَ دَ  َرَواُه أَبُوْ  ."أَُعْوذُ بِاهلِل ِمَن الُْخُبِث َوالَْخَبائِِث 
357. (24) [1/115-దృఢం] 

’జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఈ మలమూతు  విసరినచేస్త సథ ల్లలు 

షైతానులు, జినుిలు వచేచ సథ ల్లలు. మీలో ఎవరైనా 

మలమూతు  విసరినకు వెళితే ఈ దు'ఆ ప్ఠించాలి, 

''అలా్లహుమమ ఇన్నీ అ’ఊజుబిక మినల్ ’ఖుబుసి 

వల్ ’ఖబాయిసి‘,''  -- 'ఓ అలా్లహ్,  అశుదుద లైన స్వత ీ 

పురుషజినుిల నుండి నీ శరణు కోరుతునాిను.' 

(అబూ దావూ‘ద్, ఇబి మాజహ) 

 (1/116)[ ) صحيح لغريه (   25]  - 358
َما  َوَعْن عَلٍِي قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "َسّْتُ 

 َوَعْوَراِت بَِِنْ آدََم إِذَا دََخَل أَْحُدُهْم الَْخََلَء أَْن  الِْجن ِ  بَْْيَ أَْعُْيِ 
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  " يَُقْوَل بِْسِم اهللِ  ْ . َرَواُه الّت ِ

 .َوإِْسَنادَُه لَْيَس بَِقِوي ٍ  
358. (25) [1/116-ప్ర్మర్మర మాణకం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా 

మల మూతు  విసరినకు బయలుదేరితే, బిస్లమలా్లహ్ 
అని ప్లిక్త బయలుదేర్మలి. ఎందుకంటే బిస్లమలా్లహ్ 
ప్ఠించటం జినుిల కళ్ళకు, మానవుల 

మర్మమంగాలకు మధ్ా తెరచాట్లగా ఉంట్లంది.'' 28 

 

27) వివరణ-356: పురుషులైనా, స్వత ీలయినా మలమూతు  

విసరినకు బయటకు వెళిళ తమ మర్మమంగాలను ఒకరి్

నొకరు చూపట్లు కుంటూ, మాటాాడుకుంటూ ఉండర్మదు. 

ఇది చాల్ల స్లగుగ మాలిన ప్ని. దీని్ వలా అలా్లహ్ (త) 

ఆగర హానిక్త గురికావటం జరుగుతుంది.  

28) వివరణ-358: అంటే జినుిలు, షైతానులు 

మానవుల మర్మమంగాలవైెపు చూస్తత రు. కాని బిస్లమలా్లహ్ 
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(తిరిమజి' / ఏకోలాేఖనం, ఆధార్మలు దృఢమైనవి 

కావు) 

 ( 1/116)(  ح [ ) صحي  26]  - 359
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم إِذَا َخَرَج  َش عَائِ  َوَعْن  َة قَالَْت: كَاَن الن َ

ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه ""ُغْفَرانََك  .ِمَن الَْخََلِء قَاَل  ْ . َرَواُه الّت 
اَرِمي ُ     .َوالد َ

359. (26) [1/116-దృఢం] 

'ఆయి'ష‘హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరుగుదొడిు  

(లటిు న్) నుండి బయటకు వచిచన తర్మాత 

''గుఫార నక'' అని ప్ఠించేవారు. అంటే ఓ అలా్లహ్! 

నేను నీ క్షమాప్ణ కోరుతునాిను. 29 (తిరిమజి', 

ఇబి మాజహ, దారీమ) 

 ( 1/116)[ ) حسن (  27]  - 360
ِب ُ صّل اهلل عليه  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنُه قَاَل: كَاَن الن َ

ُتُه بَِماٍء ِِفْ تَْوٍر أَْو َرْكَوةٍ فَاْسَتْنََج ثُم َ َمَسَح   أَتَيْ ءَ ا أَََت الَْخََل ذَ وسلم إِ 
أَ. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى   يََدُه َعَّل اْْلَْرِض ثُم َ أَتَْيُتُه بِإِنَاٍء آَخَر فََتَوض َ

اَرِمي ُ َوالن ََساِئِ ُ َمْعَناهُ   . الد َ
360. (27) [1/116-ప్రర మాణకం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మలమూతు  విసరినకు వెళితే, నేను జగుగ లో లేదా 

చరమపు చేదలో నీళ్ళళ తీస్కువెళ్ళళవాడిని. ప్ర వకత  (స) 

ఆ నీటితో ఇస్లత న్జ్ద చేస్త వారు. అనంతరం చేతిని 

నేలపై రుదేద వారు. నేను తెచిచన మరో చేదలో నీటితో 

 

ప్ఠించటం వలా ఒక తెర ఏరపడుతుంది. దానివలా వారు 

మానవుల మర్మమంగాలను చూడలేరు. అందువలా 

మలమూతు  విసరినకు వెళిళనపుడు “బిస్లమలా్లహ్హ, 

అలా్లహుమమ ఇనీి అ’ఊజుబిక మ్మనల్ ’ఖుబుస్ల‘ వల్ 
’ఖబాయిస్ల‘,”  ప్ఠించాలి. దీనివలా షైతానుల 

చెడునుండి రక్తయ ంచుకోవచుచ.  

29) వివరణ-359: ఇంతస్తపు దైెవధాానం చేయకపోయి 

నందుకు క్షమాప్ణ కోరుతునాిను. అనేక అనుగర హాలు 

తినిపించి నందుకు, వాటి మలం నుండి విముక్తత  ప్ర స్త 

దించి నందుకు కృతజాతగా క్షమాప్ణ కోరుతునాిను. 

అదేవిధ్ంగా మరో ఉలాేఖనంలో ''అల్’హమ్దు 

లిలా్లహ్హలాజీ‘ అజ్‘హబ ’అనిి అల్ అజ్ద‘ వ ’ఆఫానీ'' 

అని కూడా ఉంది. ఈ రండు దు'ఆలను చదువుకోవాలి.  

చేతిని కడిగి, ఆ తరువాత వు'దూ చేస్త వారు.30 

(అబూ దావూద్, నస్తయి‘, దారీమ) 

 ( 1/116) [ ) صحيح ( 28]  - 361
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم   َوَعْن الَْحْكِم بِْن ُسْفَياَن قَاَل: كَاَن الن َ

أَ َونََضَح فَْرَجُه. َرَواُه أَبُو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ    .إِذَا بَاَل تََوض َ
361. (27) [1/116-దృఢం] 

’హకమ్ బిన్ స్ఫాాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మూతు  విసరిన చేస్లన వెంటనే వు'దూ చేస్కునేవారు. 

ఇంకా తన మర్మమంగంపై కలతలు ర్మకుండా 

ఉండటానిక్త నీళ్ళళ చిలకరించేవారు. (అబూ దావూద్, 

నస్తయి‘) 

 ( 1/116)[ ) حسن (  29]  - 362
ِب ِ صّل َن َوَعْن أُمْيَمَة بِْنِت َرقِْيَقَة قَالَْت: كَا ه وسلم  اهلل علي لِلن َ

ْن ِعْيَداِن تَْحَت َسِريِْرهِ يَُبْوُل فِْيِه بِالل َْيِل. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   قََدٌح م ِ
   .َوالن ََساِئِ ُ 

362. (29) [1/116-ప్రర మాణకం] 

ఉమైమహ బిన్తె రుఖైఖహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద  ఒక కరర , గిన్ని ఉండేది. అది ప్ర వకత  (స) మంచం 

క్తర ంద ఉండేది. ర్మతిు  పూట అందులో మూతు  విసరిన 

చేస్తవారు. (అబూ దావూద్, నస్తయి‘) 

 ( 1/117) [ ) ضعيف ( 30]  - 363
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم َوأَنَا أَبُْوُل قَائًِما  َوَعْن ُعَمَر قَاَل: َرآِن الن َ

ِمِذي ُ ُد. َروَ عْ قَائًِما بَ لُْت بُ فََما  .فََقاَل: "يَا ُعَمُر ََل تَُبْل قَائًِما" ْ اُه الّت ِ
   .َوابُْن َماَجهُ 

ِة َرِحَمُه اهلُل: قَْد َصح َ   ن َ ْيُخ اْْلَِماُم ُمْحيُي الس ُ    .قَاَل الش َ
363. (30) [1/117-బలహీనం] 

’ఉమర్ (ర) కథనం: నేను నిలబడి మూతు  విసరిన 

చేస్త నాిను. ప్ర వకత  (స), ననుి నిలబడి మూతు  

విసరిన చేయడం చూస్కునాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  

(స), ‘ఓ ’ఉమర్! నిలబడి మూతు విసరిన చేయకు,’ 

అని అనాిరు. ఆ తరువాత నేను నిలబడి ఎనిడూ 

 

30) వివరణ-360: మలమూతు  విసరిన తరువాత నీటితో 

శుభ్ర  ప్రచుకుని తరువాత చేతిని భూమ్మపై రుదిద  

చేతిని కడుకోకవాలి. దానివలా దుర్మాసన పోతుంది. 
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మూతు ్విసరిన చేయలేదు. (తిరిమజి', ఇబి మాజహ. 

ము'హ్హయి అస్సనిహ / సహీహ) 

 (1/117)[ ) متفق عليه (  31]  - 364
هلل عليه وسلم ُسَباَطَة قَْوٍم   صّل اِب ُ َل: أَََت الن َ اَعْن ُحَذيَْفَة قَ 

 .فََباَل قَائًِما. قِْيَل: كَاَن ذَلَِك لُِعْذرٍ 
364. (31) [1/117-ఏకీభ్వితం] 

’హుజై‘ఫహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ఒక జ్దతి 

వదద కు వెళ్ళళరు. అకకడ నిలబడి మూతు విసరిన 

చేశ్వరు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్). ‘ఏదో కారణం ఉండి 

ఇల్ల చేశ్వరు,’ అని ప్ర జలు అనాిరు.  

----- 

మూడవ విభాగం  ِلُث لَْفْصُل الث َا َ  ا
 ( 1/117)[ ) ضعيف (  32]  - 365

ِب َ صّل   ثَُكْم أَن َ الن َ َعْن عَائَِشَة رضي اهلل َعْنَها قَالَْت: "َمْن َحد َ
قُْوُه مَ  ِ َل َ إِ  كَاَن يَُبْوُل  ااهلل عليه وسلم كَاَن يَُبْوُل قَائًِما َفََل تَُصد 

ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ "قَاعًِدا ْ  .. َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ
365. (32) [1/117-బలహీనం]  

’ఆయి‘షహ్(ర) కథనం: ‘ఎవరైనా ప్ర వకత  (స) 

నిలబడి మూతు  విసరిన చేస్తవారని అంటే, వారి 

మాటలు ధ్ృవీకరించకండి. దానిి నిజమని 

నమమకండి. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఎలాపుపడూ 

కూర్కచని మూతు  విసరిన చేస్తవారు.’ 31 (’అహమద, 

తిరిమజి', నస్తయి‘) 

 ( 1/117)[ ) حسن (  33]  - 366
 

31) వివరణ-365: ముందు హుజై'ఫా (ర) ’హదీస్‘ 

దాార్మ ప్ర వకత  (స) నిలబడి మూతు  విసరిన చేశ్వరని 

తెలిస్లంది. ’ఆయి‘షహ్ (ర) ’హదీస్‘ దాార్మ ప్ర వకత  (స) 

నిలబడి మూతు  విసరిన చేయలేదని తెలిస్లంది. ఈ రండు 

’హదీస్‘లాో ఎట్ల వంటి వాతిరేకత లేదు. ’ఆయి 

‘షహ్(ర) తనకు తెలిస్లనంత వరకు ప్ర వకత  (స) కూర్కచనే 

మూతు  విసరిన చేస్తవారని అనాిరు. అంతే ప్ర తేాక 

ప్రిస్లథ తులాో నిలబడి మూతు విసరిన చేశ్వరని తెలుసోత ంది. 

అందువలా ఈ రంటిలో ఎల్లంటి వాతిరేకత లేదు. 

ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم: "أَن َ   َوَعْن َزيٍْد بِْن َحاِرثََة َعْن الن َ
َل َما أَْوََح إِلَْيِه فََعل ََمُه الَْوُضوْ  ََلَة فَ  ءَ ِجْْبِيَْل أَتَاُه ِِفْ أَو َ ا فََرَغ لَ َوالص َ م َ

َن الَْماِء فََنَضَح بَِها فَْرَجُه" َرَواُه أَْحَمُد   .ِمَن الُْوُضْوِء أََخَذ ُغْرفًَة م ِ
اَرقُْطِِن ُ     .َوالد َ

366. (33) [1/117-ప్రర మాణకం] 

’జైద్ బిన్ ’హారిస‘హ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జిబీర ల్ (అ) మొటు  మొదటి స్తరి దైెవవాణ 

తీస్కొని వచిచ, నాకు వు'దూ చేస్త ప్దు తి నేర్మపరు, 

ఇంకా నమా’జు చేస్త ప్దు తి నేర్మపరు. నేను వు’దూ 

చేస్లన తర్మాత అరచేతిలో నీళ్ళళ తీస్కొని నా 

మర్మమం గంపై చిలకరించాను. 32 (అ'హమద్, దార 

ఖు’తీి) 

 (118/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 367
اَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  ْنُه قَاَل: قَ عَ َرَة رضي اهلل يْ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 

أََت  ٌد إِذَا تََوض َ عليه وسلم: "َجاَءِنْ ِجْْبِيُْل فََقاَل: يَا ُمَحم َ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب "فَانَْتِضْح  ْ  . َرَواُه الّت ِ

ًدا يَْعِِنْ الُْبَخاِري َ يَُقوْ  عَلي   ُن : اَلَْحَسُن بْ ُل َوَسِمْعُت ُمَحم َ
اِوْي ُمْنَكُر الَْحِديِْث الَْهاِش   .ِمي ُ الر َ

367. (34) [1/118-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జిబీర ల్ (అ) నా దగగ రకు వచిచ, ‘ఓ ము’హమమద్! 

వు’దూ చేస్లన తర్మాత, మర్మమంగంపై గల బటు పై 

చేతితో నీళ్ళళ తీస్కొని చిలకరించుకో,’ అని 

అనాిరు. (తిరిమజి‘ / ఏకోలాేఖనం, బు’ఖారీ దీనిి 

తిరసకృత మైనదిగా పేర్కకనాిరు) 

 ( 1/118)[ ) ضعيف (  35]  - 368
َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: "بَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  

ْن  اٍء فََقاَل: عليه وسلم فََقاَم ُعَمُر َخلَْفُه بُِكْوٍز م ِ ا َهَذا يَا مَ  م َ
 

32) వివరణ-366: ఒకోకస్తరి జిబీర ల్ (అ) ప్ర వకత  (స) వదద కు 

మానవ రూప్ంలో వచేచవారు. దైెవవాణ తెచేచవారు. 

నమా’జు విధించబడిన తర్మాత, నమా’జు ప్దు తి, 

వు’దూ ప్దు తి నేరపడానిక్త మానవ రూప్ంలో వచాచరు. 

వు’దూ ప్దు తి నేర్మపరు. వు’దూ చేస్లన తర్మాత 

మర్మమంగంపై చేతిలో నీళ్ళళ తీస్కొని చిలకరించ 

మనాిరు, కలతలు ర్మకుండా ఉండాలని. 
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أَ َولَْو  عُ  أُ بِِه. قَاَل: َما أَِمْرُت كُل ََما بُلُْت أَْن أَتََوض َ َمُر؟ قَاَل: َماٌء تََتَوض َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  .فََعلُْت لَكَانَْت ُسن ًَة"

368. (35) [1/118-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మూతు  విసరిన 

చేశ్వరు. ’ఉమర్ (ర) నీళ్ళముంత తీస్కొని ప్ర వకత  

(స) వెనుక నిలబడాు రు. ప్ర వకత  (స), ‘ ’ఉమర్! 

ఇదేంటి?’ అని అడిగారు. దానిక్త 'ఉమర్ (ర), 

‘తమరు వు’దూ చేయటానిక్త నీళ్ళళ,’ అని 

అనాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), ‘నేను మూతు  విసరిన 

చేస్లనపుపడలా్ల వు’దూ చేయాలని ననుి 

ఆదేశించడం జరగలేదు. ఒకవేళ్ నేను ఇల్ల చేస్తత , అది 

స్తంప్ర దాయం అయిపోతుంది. ప్ర జలు దానిి తప్పని 

సరిగా భావిస్తత రు. వాసత వం ఏమ్మటంటే, మూతు  విసరిన 

చేస్లన తర్మాత వు’దూ చేయడం తప్పనిసరి కాదు,’ 

అని అనాిరు. (అబూ దావూ‘ద్, ఇబి మాజహ) 

 (1/118)(   ه[ ) صحيح لغري 36]  - 369
ْ  ْن َوعَ  َب َوَجابٍِر َوأَنٍَس: أَن َ َهِذهِ اْْليََة نََزلَْت )فِْيِه ِرَجاُل  أَي ُوْ أَِِب

ِريَْن  ه ِ ْوَن أَْن ي ََتَطُهْرواَواهلُل يُِحب ُ الُْمط َ ( قَاَل َرُسْوُل 108: 9؛ ي ُِحب ُ
قَْد أَثََْن   اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "يَا َمْعَشَر اْْلَنَْصاِر إِن َ اهللَ 

ََلةِ َونَْغَتِسُل ِمَن  ُكْم ِِفْ اليْ لَ عَ  أُ لِلص َ ُهْوِر فََما ُطُهْوِركُْم قَالُْوا نََتَوض َ ط ُ
. َرَواُه ابُْن  "قَاَل فَُهَو ذَاَك فََعلَْيُكُمْوهُ  .الَْجَناَبِة َونَْسَتْنِجْي بِالَْماءِ 

 .َماَجُه 
369. (36) [1/118-ఇతరులచే దృఢం] 

అబూ అయ్యాబ్ (ర) మరియు జ్దబిర్ (ర) 

మరియు అనస్్ (ర) కథనం: ''అందులో 

ప్రిశుదుు లుకాగోరేవారునాిరు. మరియు్ అలా్లహ్ 

ప్రిశుదుు లు కాగోరేవారిని పేర మ్మస్తత డు.'' (సూ.్ అత-

తౌబహ, 9:108) అనే ఆయతు అవతరించినపుడు 

ప్ర వకత  (స) మాతో, ‘ఓ అ'నాసరులా్లర్మ! అలా్లహ్ (త) 

ప్రిశుదు త విషయంలో మ్మమమలిి పగిడాడు. మీ 

ప్రిశుదు త ఏమ్మటి,’ అని అనాిరు. దానిక్త వారు, 

‘నమా’జ్ కోసం మేము వు’దూ చేస్తత ం, జనాబత్ 

కోసం స్తినం చేస్ల, నీటితో ఇస్లత న్జ్ద చేస్తత ం,’ అని 

అనాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘ఇదే ఆ ప్రిశుదు త, 

అందువలాే అలా్లహ్(త) మ్మమమలిి ప్ర శంస్ల స్త నాిడు. 

అందువలా మీరు ఇల్లగే చేసూత  ఉండండి,’ అని 

అనాిరు. 33 (ఇబి మాజహ)  

 ( 1/119)[ ) صحيح (  37]  - 370
َوَعْن َسلَْماَن قَاَل قَاَل لَُه بَْعُض الُْمْشِرِكْْيَ َوُهَو يَْسَتْهِزُئ بِِه  

ْ َْلََرى َصاِحْبُكْم يَُعل ُِمُكْم كُل شيء َحّت َ  قَاَل أََجْل   .الَْخَراَءةَ  إِن ِ
َ ا أََمَرنَ   نَْسَتْقِبَل الِْقْبلَُة َوََل نَْسَتْنِجَي بِأَيَْمانَِنا َوََل نَْكَتِفَي  ْن ََل أ

بِدْوِن ثَََلثَِة أَْحَجاٍر لَْيَس فِْيَها َرِجْيٌع َوََل َعْظٌم. َرَواُه ُمْسلٌِم 
   .َوأَْحَمُد َوالل َْفُظ لَهُ 

370. (37) [18/119-దృఢం] 

సల్లమన్ (ర) కథనం: కొందరు అవిశ్వాస్లు 

ఎగతాళి చేసూత , ‘మీ గురువుగారు అంటే ప్ర వకత  (స), 

మీకు ప్ర తి విష యానిి గురించి, అంటే మల 

మూతాు ల విసరినా నియమాలు కూడా నేరుపతూ 

ఉండటం మేము చూస్త నాిం,’ అని అనాిరు. దానిక్త 

నేను, ‘అవును, ప్ర వకత  (స) మాకు మల మూతాు లు 

విసరిించేటపుపడు ఖబాావైెపు తిరిగి కూరోచకూడదని, 

కుడిచేతోత  మల్మూతాు లు శుభ్ర ప్రచకూడదనీ, ఇంకా 

మూడు కంటే తకుకవ పడు లతో ఇస్లత న్జ్ద 

చేయర్మదని, ఇంకా పేడ, ఎముకలతో ఇస్లత న్జ్ద చేయ 

ర్మదని ఉప్దేశించారు,’ అని అనాిను. (ముసా్లమ్) 

 ( 1/119)[ ) صحيح (  38]  - 371
ْحمَ ِد ال بْ َوَعْن عَ   عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل  "َخَرَج : اَل ِن َحَسَنَة قَ ِن بْ ر َ

َرقَُة فََوَضَعَها ثُم َ َجلََس   صّل اهلل عليه وسلم َوِِفْ يَِدهِ كهيئة الد َ
فََقاَل بَْعُضُهْم: اُنُْظُرْوا إِلَْيِه يَُبْوُل كََما تَُبْوُل الَْمْرأَُة  .فََباَل إِلَْيَها
بَِِنْ إِْسَرائِْيَل كَانُْوا  اِحَب َص  اَب َما أََص ا عَلِْمَت َقاَل أَْو مَ فَ  .فََسِمَعهُ 

 

33) వివరణ-369: అరబుబలు ర్మళ్ళళ, మటిు పడు ల 

దాార్మ ఇస్లత న్జ్ద చేస్తవారు. నీటిని చాల్ల తకుకవగా 

ఉప్యోగించే వారు, కాని ఈ ఖుబా' వారు ముందు 

ర్మళ్ళ దాార్మ, పడు ల దాార్మ ఇస్లత న్జ్ద చేస్లన తర్మాత, 

నీటితో కడుకుకనేవారు. ఇల్ల చేయటం వలా అధిక 

ప్రిశుదు త లభిస్త ంది. అందువలాే అలా్లహ్(త) వారిని 

పగడటం జరిగింది. ప్ర వకత  (స), ‘ఈ విధానానేి కొనస్త 

గించండి,’ అని పోర తసహ్హంచారు. 
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َب  ِ إِذَا أََصابَُهُم شيء من الَْبْوُل قََرُضْوُه بِالَْمَقاِريِْض فََنَهاُهْم فَُعذ 
 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ "ِِفْ قَْْبِهِ 

371. (38) [1/119-దృఢం] 

’అబుద రర ’హామన్ బిన్ ’హసనహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ఇంటి నుండి బయలుదేరి మా వదద కు వచాచరు. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స) చేతిలో ఢాలు ఉంది. ప్ర వకత  (స) 

దానిి నేలపై అడుు గా పటిు , దాని ముందు మూతు  

విసరినచేశ్వరు. కొందరు చూచి, ‘చూడండి స్వత ీలవల 

ఎల్ల మూతు విసరిన చేస్త నాిరో,’ అని అనాిరు. 

ప్ర వకత  (స) అది విని, ‘మీపై జ్దలి్ వేస్త ంది. బనీ 

ఇస్తర యీ'ల్లోని వాకుత లకు ప్డిన శిక్ష గురించి మీకు 

తెలియదా, అంటే అతనిపై దైెవశిక్ష అవతరించింది. 

మూతు విసరిన చేస్లనపుడు బటు లకు అంట్ల్కుంటే ఆ 

భాగానిి కతిత రించి వేయాలని నియమం ఉండేది. బనీ 

ఇస్తర యీ'ల్లోని ఒక వాక్తత  ఆ ధారిమక ఆదేశ్వనిి 

వారించాడు. అందువలా అతనిి సమాధిలో శిక్తయ ంచటం 

జరిగింది,’ అని అనాిరు. 34 (ఇబి మాజహ, అబూ 

దావూద్, నస్తయి‘) 

 (1/119) ؟  [ 39]  - 372

 .َوَرَواُه الن ََساِئِ ُ َعْنُه َعْن أَِِبْ ُمْوََس   
372. (39) [1/119 ? ] 

దీనినే నస్తయీ', అబూ మూస్త దాార్మ కూడా 

ఉలాేఖంచారు. 

 ( 1/119) ) حسن ([  40]  - 373
 

34) వివరణ-371: చాట్లగా ఏదైెనా ఉంచి మూతు  విసరిన 

చేయాలని ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ తెలిస్లంది. అదేవిధ్ంగా 

మూతు  తుంప్రల నుండి అప్ర మతత ంగా ఉండాలి. మూతు  

తుంప్రల నుండి ఏమాతు ం అప్ర మతత ంగా ఉండనివారిక్త, 

చాట్లగా ఏది ఉంచకుండా మూతు  విసరిన చేస్తవారు 

సమాధి శిక్షకు గురవుతారు. బనీ ఇస్తర యీ'ల్లో 

బటు లకు అశుదు ం అంట్లకుంటే అంత భాగానిి 

కోయమని ఆదేశం ఉండేది. వారిలో ఒకవాక్తత  ఆ 

ఆదేశ్వనుిండి వారించాడు. ఫలితంగా అతనిి సమాధి 

శిక్షకు గురిచేయడం జరిగింది. 

َعْن َمْرَواَن اْْلَْصَفِر قَاَل: "َرأَيُْت ابِْن ُعَمَر أَنَاَخ َراِحلََتُه  
ْحَمِن   ُمْسَتْقِبَل الِْقْبلَِة ثُم َ َجلََس يَُبْوُل إِلَْيَها فَُقلُْت يَا أَبَا َعْبِد الر َ

 الِْفَضاِء  َك ِِفْ لِ  ذَ َما نََهي َعْن  إِن َ بََّل  :قَاَل  .اأَلَْيَس قَْد نََهي َعْن َهَذ 
َك فَََل بَأَْس". َرَواُه أَبُْو   فَإِذَا كَاَن بَْيَنَك َوبَْْيَ الِْقْبلَِة َشْيٌء يَْسُّتُ

   . دَاُودَ 
373. (40) [1/119-ప్రర మాణకం]  

మర్వాన్ అల్ అ’స్్ఫర్ (ర) కథనం: ’అబుద లా్లహ్ 

బిన్ ’ఉమర్ (ర) తన ఒంటెను ఖబాా వైెపు 

కూరోచబటిు , అనంతరం దానివైెపు కూర్కచని మూతు  

విసరిన చేయడం నేను చూశ్వను. నేనతనితో, ‘ఓ 

అబుద రర హామన్ నానిగారు, ఖబాావైెపు తిరిగి 

మూతు విసరిన చేయటానిి వారించారు్ కదా, మరి 

మీరు ఖబాావైెపు తిరిగి చేస్త నాిరే!’ అని అనాిను. 

దానిక్త ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర), ‘ఈ నిషిదు ం 

విశ్వలమైదానంలో ఉంది. కాని మీరు ఖబాాకు మధ్ా 

ఏదైెనా అడుు ఉంటే మరేం ఫరవాలేదు,’ అని 

అనాిరు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/120)[ ) ضعيف (  41]  - 374
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم: إِذَا َخَرَج ِمَن   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن الن َ

ْ اْْلَذَى َوعَافَاِنْ". َرَواُه  أَذَْهَب  ِذْي  ال َ اَلَْحْمُد هللِ ِء قَاَل: "ََل الْخَ   َعِن ِ
 .أبُْن َماَجهُ 

374. (41) [1/120-బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరుగుదొడిు  నుండి 

బయటకు వచిచన తర్మాత ఈ దు’ఆ ప్ఠించేవారు: 

''అల్’హమ్దులిలా్లహ్హలాజీ‘, అజ్‘హబ 

’అనిిఅల్అజ్ద‘ వ’ఆఫానీ'' అంటే, - 'సోత తాు లనీి 

అలా్లహ్ కొరకే. ఆయనే ననుి బాధ్నుండి విముక్తత  

ప్ర స్తదించాడు, నాకు కేయమానిి చేకూర్మచడు.' (ఇబి 

మాజహ)  

 ( 1/120)[ ) صحيح (  42]  - 375
ِب ِ صّل ا قَِدَم َوْفُد الِْجن ِ َعَّل الن َ   َوَعْن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: "لَم َ

َتَك أَْن ي َْسَتْنُجْوا بَِعْظِم  اهلِل اِ  َل َرُسوْ يَا  لم قَالُْوا:اهلل عليه وس نُْه أُم َ
أَْو َرْوثٍَة أَْو ُحَمَمٍة فَإِن َ اهلَل َجَعَل لََنا فِْيَها ِرْزقًا فََنَهانَا َرُسْوُل اهلِل 

 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "صّل اهلل عليه وسلم َعْن ذَلَِك 
375. (42) [1/120-దృఢం] 
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’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద కు ఒక జినుిల బృందం వచిచ, ‘దయచేస్ల 

తమరు తమ అనుచర సమాజ్దనిక్త పేడ, బొగుగ , 

ఎముకలు మొదలైన వాటితో ఇస్లత న్ చేయకూడదని 

ఆదేశించండి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ (త) వాటిలోనే మా 

ఆహారం పటాు డు,’ అని వినివించుకుంది. అందువలా 

ప్ర వకత  (స) వాటి నుండి మమమలిివారించారు.35  

(అబూ దావూ‘ద్)  

===== 
 

. َواِك -3 باُب الس ِ  

3. ప్ండా్ల తోముకోవటం 

మ్మస్తాక్ చేయటం ప్ర వకత  స్తంప్ర దాయం. మ్మస్తాక్ 

అంటే కుంచే, కుచచ, కూరచ (బర ష). ప్రర చీన మ్మస్తాక 

ఒకరకమైన చెట్లు  యొకక వేరు. దీనివలా నోరు 

శుభ్ర ంగా ఉంట్లంది. దైెవపీర తి కూడాలభిస్త ంది. 

ఐదుపూటల నమా’జులకు ముందు మ్మస్తాక్ 

చేయటం వలా చాల్ల పుణాం లభిస్త ంది. ఒకవేళ్ 

మ్మస్తాక్ లభించకపోతే చేతివేర లితో శుభ్ర ప్రచుకోవాలి. 

----- 

మొదటి విభాగం   ُل لَْفْصُل اْْلَو َ َ    ا
 ( 1/121)[ ) متفق عليه (  1]  - 376

 ْ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل   َل:اقَ اهلل َعْنُه  ضير ُهَريَْرةَ  َعْن أَِِب
ِِتْ َْلََمْرتُُهْم بَِتأِْخرْيِ الِْعَشاِء   عليه وسلم: "لَْوََل أَْن أَُشق َ َعَّل أُم َ

َواِك ِعْنَد كُل ِ َصََلةٍ   ." َوبِالس ِ
376. (1) [1/121-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకవేళ్ నేను నా అనుచర సమాజంపై కషు ంకాదని 

భావిస్తత , ఇషా‘ నమా’జు ఆలసాంగా చదవమని, ప్ర తి 

 

35) వివరణ-375: ఎముకలు జినుిల ఆహారం. పేడ వారి 

జంతువుల ఆహారం. వారు బొగుగ నుండి కూడా ల్లభ్ం 

పందుతారు.  

నమా’జ్కు ముందు మ్మస్తాక్ చేయమని ఆదేశించే 

వాడిని.'' 36 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/121)[ ) صحيح (   2]  - 377
 يَْبَدأُ  َشْيٍء كَاَن  وَعْن ُشَريٍْح بِْن َهانِْئ قَاَل: َسأَلُْت عَائَِشَة: بِأَي ِ 

َواِك.  ُل وْ َرُس   اهلِل صّل اهلل عليه وسلم إِذَا دََخَل بَْيَتُه؟ قَالَْت: بِالس ِ
   .َرَواُه ُمْسلٌِم 

377. (2) [1/121-దృఢం] 

షురై’హ్ బిన్ హానీ (ర) కథనం: ‘ప్ర వకత  (స) ఇంటా్లక్త 

వచిచన తర్మాత ఏం చేస్తవారని, ’ఆయి‘షహ్ (ర)ను 

అడిగాను. దానిక్త ’ఆయి‘షహ్ (ర), ‘అనిిటి కంటే 

ముందు మ్మస్్వాక్ చేస్తవారని,’ అనాిరు. 37  

(ముసా్లమ్) 

 ( 1/121)[ ) متفق عليه (  3]  - 378
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم إِذَا قَاَم   َوَعْن ُحَذيَْفَة قَاَل: كَاَن الن َ

َواِك  ِد ِمَن الل َْيِل يَُشْوُص فَاُه بِالس ِ َهج ُ  .لِلت َ
378. (3) [1/121-ఏకీభ్వితం] 

’హుజై'ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ర్మతిు  తహజిుద్ 

నమా'జుకు మేల్కకని తన్ నోటిని మ్మస్తాక్తో శుభ్ర  

ప్రుస్తత రు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/121)  [ ) صحيح ( 4]  - 379
 ُ ِ َصّل َ اّلل َ ُ َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسوِل اّلل َ   َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اّلل َ

اِرِب َوإِْعَفاُء الل ِْحَيِة   رَ "َعْش  َوَسل ََم: عَلَْيِه  ِمَن الِْفْطَرةِ: قَص ُ الش َ
اِجِم َونَْتُف   َواُك َواْسِتْنَشاُق الَْماِء َوقَص ُ اْْلَْظَفاِر َوَغْسُل الَْْبَ َوالس ِ

 

36) వివరణ-376: అంటే ఇషా నమా’జు ఆలసాం చేస్ల 

చదవటం మంచిది. ఇంకా ప్ర తి నమా’జుకు మ్మస్తాక్ 

చేయటం ఉతత మం. కాని ఇషా నమా’జు ఆలసాం చేస్ల 

చదవటం కషు ంగా ఉంట్లంది. అదేవిధ్ంగా ప్ర తి 

నమా’జుకు మ్మస్తాక్ చేయడం కూడా కషు మే. ఈ భ్యం 

నాకు లేకుంటే వీటి గురించి ఆదేశించేవాడిని. అయితే 

దీనిి స్తంప్ర దాయంగా, అభిలషణీయంగా 

ఆదేశిస్త నాిను.  

37) వివరణ-377: అంటే మనిషి బయటనుండి ఇంటిలోక్త 

వచిచన తర్మాత అనిిటికంటే ముందు మ్మస్తాక్ 

చేయాలి. 
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بِِط َوَحلُْق الَْعانَِة َوانِْتَقاُص الَْماءِ  قَاَل   -يَْعِِن اَِلْسِتْنَجاَء  .اْْلِ
 .  اِشَرة إَِل َ أَن تكون الَْمْضَمَضة. َرَواُه ُمسلمعَ الْ   تاِوي: ونسيالر َ 

َوِِف ِرَوايٍَة »الِْخَتاُن« بََدَل »إِْعَفاُء الل ِْحَيِة« لَْم أَِجْد َهِذِه 
َوايََة ]ص: ِ « َوََل ِِف ِكَتاِب الُْحَمْيِدي ِ 122الر  ِحيَحْْيِ  [ ِِف »الص َ
لْخطاِِب  ِِف »معالم ا  اكََذ َجاِمِع« وَ اِحُب »الْ َص َولَِكْن ذَكََرَها 

َنن«   الس 
379. (4) [1/121-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''10 

గుణాలు ప్ర కృతి సహజమైనవి, ప్ర వకత లందరూ వీటిని 

ఆచరించారు మరియు ఇవి ధారిమక విషయాలు: 1. 

మీస్తలు కతిత రించటం, 2. గడు ం పంచటం, 3. మ్మస్తాక్ 

చేయటం, 4. నీటితో ముకుక శుభ్ర ప్రచటం, 5. 

గోళ్ళళ కతిత రించటం, 6. వేళ్ళ మధ్ా్ భాగానిి 

కడగటం, 7. చంకలోని వెంట్లు కలను తీయటం, 8. 

నాభిక్తర ంది వెంట్లు కలను గీయటం, 9. నీటితో ఇస్లత న్జ్ద 

చేయటం, 10.వ విషయం నేను మరచిపోయాను. 

అయితే నీటిని పుక్తకలించటం కావచుచ.'' (ముసా్లమ్)  

మరో ఉలాేఖనంలో గడు ం పంచడానిక్త బదులు 

స్నిత చేయటం అనే ప్దాలు ఉనాియి. కాని ఈ 

ఉలాేఖన నాకు బు'ఖారీ, ముసా్లములలో లభించలేదు. 

’హమీదీ పుసత కం లోనూ లభించలేదు. కాని స్తహ్హబుల్ 

జ్దమ్మలో దీనిి పేర్కకనాిరు. అదేవిధ్ంగా ఖతాత బీ 

మఆలిముస్సనన్లో కూడా పేర్కకనాిరు.  

 ( 1/122)[ ) صحيح (   5]  - 380
اِر بِْن يَاِسرٍ   .َعْن أَِِبْ دَاُودَ بَِرَوايَِة َعم َ

380. (5) [1/122-దృఢం] 

దీనేి అబూ దావూద్, ’అమామర బిన యాస్లర  

కథనంగా, కూడా ఉలాేఖంచారు. 

----- 

  రండవ విభాగం్్ لَْفْصُل الث َاِنْ   َ ا      
 ( 1/122)[ ) صحيح (   6]  - 381
 اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:ُسْوُل رَ قَاَل  قَالَْت: ائَِشةَ عَ  َعْن 

ب ِ  َواُك َمْطَهَرٌة ل ِلَْفِم َمْرَضاٌة لِلر َ افِِعْي َوأْحَمُد  ""الس ِ . َرَواُه الش َ
اِرِمي ُ َوالن ََساِئِ ُ َوَرَواُه الُْبَخاِري ُ ِِفْ َصِحْيِحِه بََِل إِْسَناٍد   .َوالد َ

381. (6) [1/122-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మ్మస్తాక్ వలా నోరు శుభ్ర ంగా ఉంట్లంది, దుర్మాసన 

దూరమౌతుంది మరియు దైెవపీర తి లభిస్త ంది.'' 

(షాఫ’యి, అ'హమద్, దారీమ, నస్తయి‘, బు’ఖారీ) 

 ( 1/122)[ ) حسن (  7]  - 382
ْ أَيُْوَب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  ليه وسلم:  صّل اهلل ع َوَعْن أَِِب

ُر   م ِ عٌ بَ "أَْر  : اَلَْحَياُء َويُْرَوى الَْخَتاُن َوالت َعط ُ ْن ُسَنِن الُْمْرَسلِْْيَ
كَاُح  َواُك َوالن ِ ِمِذي ُ "َوالس ِ ْ  .. َرَواُه الّت ِ

382. (7) [1/122-ప్రర మాణకం] 

అబూ అయ్యాబ్ అ’నాసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''4 విషయాలు ప్ర వకత ల స్తంప్ర దాయాలు, 

ప్దు తులు. 1. స్లగుగ ప్డటం, మరో ఉలాేఖనంలో ఉంది, 

స్నిత చేయటం, 2. స్వాసన పులుముకోవటం, 

3. మ్మస్తాక్ చేయటం, 4. నికాహ్ చేయటం. (తిరిమజి')  

ఈ నాలుగు విషయాలు ప్ర వకత ల స్తంప్ర దాయాలు. 

 ( 1/122) [ ) حسن ( 8]  - 383
ِب ُ  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن  يَْرقَُد  ََل  ملسيه وصّل اهلل علالن َ

أَ. َرَواُه   ُك قَْبَل أَْن ي ََتَوض َ ِمْن ل َْيٍل َوََل نََهاٍر فََيْسَتْيِقُظ إَِل َ يََتَسو َ
 .أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ 

383. (8) [1/122-ప్రర మాణకం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్గటిపూట 

లేదా ర్మతిు పూట ప్డుకొనిలేస్తత , వు'దూచేయటానిక్త 

ముందు మ్మస్తాక్ చేస్కునేవారు. (అ'హమద్, అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/122)[ ) حسن (  9]  - 384
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم يَْسَتاُك فَُيْعِطْيِِنْ   َوَعْنَها قَالَْت: كَاَن الن َ

 َ َواُك ِْلَْغِسلَُه فَأَبَْدأُ بِِه فَأْسَتاُك ثُم َ أَْغِسلُْه َوأ   َواهُ لَْيِه. رَ فَُعُه إِ دْ الس ِ
 َ  . دَاُودَ  بُوْ أ

384. (9) [1/122-ప్రర మాణకం] 

 ’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మ్మస్తాక్ చేస్ల 

కడిగి ఉంచమని నాకు ఇచేచవారు. కాని నేను దానిి 

కడిగే ముందు, నేను కూడా మ్మస్తాక్ చేస్కునేదానిి. 
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అనంతరం దానిి కడిగి ప్ర వకత  (స)కు ఇచేచదానిి.38 

(అబూ దావూద్) 

----- 

మూడవ విభాగం్  َ الث َالُِث لَْفْصُل  ا  
 (1/123)[ ) متفق عليه (  10]  - 385

ِب َ صّل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أََراِنْ ِِفْ   َعِن ابِْن ُعَمَر أَن َ الن َ
َك بِِسَواِك فََجاَءِنْ َرُجََلِن أََحُدُهَما أَْكَْبُ ِمَن  َخِر  ْْل االَْمَناِم أَتََسو َ

وَ اَولُْت افَنَ  َ َك الس ِ ْ فََدفْص  اْْل ِ  .َغُر ِمْنُهَما فَِقْيَل يِلْ: كَْب 
385. (10) [1/123-ఏకీభ్వితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''కలలో నేను మ్మస్తాక్ చేస్త నాిను. 

ఇంతలో ఇదద రు వాకుత లు నా వదద కు వచాచరు. వారిలో 

ఒక వాక్తత  వయస్స పదద ది. చిని వయస్సగల వాక్తత క్త 

నేను మ్మస్తాక్ ఇదాద మని అనుకునాిను. పదద  వానిక్త 

ఇవామని చెప్పబడింది. అనంతరం నేను పదద వానిక్త 

మ్మస్తాక్ ఇచాచను.'' 39  (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

్్(/1231)్) ضعيف جدا ([11్్]్్-386్  

ْ أََماَمَة أَن َ وَ  : "َما  وسلم قَاَل  ه  علي صّل اهللُسْوَل اهللِ رَ َعْن أَِِب
َواِك لََقْد َخِشْيُت   ََلُم قُط ُ إَِل َ أََمَرِنْ بِالس ِ َجاَءِنْ ِجْْبِيُْل عَلَْيِه الس َ

َم ِِفْ   . . َرَواُه أَْحَمُد "أَْن أُْحِفَي ُمَقد َ
386. (11) [1/123-అతి బలహీనం] 

అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జిబీర ల్ (అ) వచిచ నాకు మ్మస్తాక్ చేయమని 

ఆదేశించే్ వారు. అందువలా నేను చాల్ల అధికంగా 

మ్మస్తాక్ చేస్త వాడిని. అధికంగా మ్మస్తాక్ చేయడం వలా 

 

38) వివరణ-384: ఇతరుల మ్మస్తాక్ తాను ఉప్యో 

గించటం ధ్రమసమమతమే. ప్ర స్తదం పందే ఉదేద శంతో 

’ఆయి‘షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) ప్వితు  ఉమ్మమ యొకక శుభ్ం 

పందటానిక్త ఆయన మ్మస్తాక్ చేస్తవారు. 

39) వివరణ-385: అంటే పదద వారిని గౌరవించాలి. ఒకవేళ్ 

ఇచిచనపుడు పదద వారు కుడిప్ర కక ఉంటే, పదద వారిక్త 

ఇవాాలి. 

నోటి ముందు భాగం ఎకకడ గాయమవుతుందోనని 

భ్యప్డేవాడిని.'' 40 (అ'హమద్) 

 ( 1/123)[ ) صحيح (  12]  - 387
سلم: "لََقْد  و عليه هلل ا اهلِل صّلْوُل قَاَل َرُس  :َوَعْن أَنٍَس قَاَل 

َواِك"   .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .أَْكَثْرُت عَلَْيُكْم ِِف الس ِ
387. (12) [1/123-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నేను 

మీకు మ్మస్తాక్ చేయమని ఖచిచతంగా, పూస 

గుచిచనటా్ల చెప్రపను.'' (బు’ఖారీ) 

 ( 1/123)صحيح ( [ )  13]  - 388
َشَة رضي اهلل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  َعْن عَائِ وَ 

عليه وسلم يَْسَت ُ َوِعْنَدُه َرُجََلِن أََحُدُهَما أَْكَْبُ ِمَن اْْلَخِر  
َواَك أَْكَْبَ  ُ أَْعِط الس ِ ِ َواِك أَْن كَْب  اُه َروَ  َما.هُ فَأَْوَحي إِلَْيِه ِِفْ فَْضِل الس ِ

 .  دَ أَبُْو دَاوُ 
388. (13) [1/123-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మ్మస్తాక్ 

చేస్త నాిరు. అపుపడు ఇదద రు వాకుత లు ఆయన వదద  

కూరుచనాిరు. ఒకరు పదద వారు, మర్కకరు 

చినివారు. మ్మస్తాక్ ప్ర తేాకతను గురించి దైెవవాణ 

అవతరించ బడుతూ పదద వానిక్త మ్మస్తాక్ ఇవామని 

ఆదేశించబడింది. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/123)[ ) ضعيف (  14]  - 389
َوَعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "تَْفُضُل  
ََلةِ ال َِِتْ ََل يُْسَتاُك لََها َسْبِعْْيَ   ََلُة ال ِِِتْ يُْسَتاُك لََها َعَّل الص َ الص َ

يْ  ِب ِِفْ ُشعَ  ِقي ُ َبْيهَ  الْ هُ ا. َروُ "ِضْعًفا  .َماِن  اْْلِ
389. (14) [1/123-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మ్మస్తాక్ చేయకుండా చదవబడే నమా’జు కంటే, 

 

40) వివరణ-386: అంటే జిబీర ల్ (అ) ఎపుపడు వచిచనా 

ననుి మ్మస్తాక్ చేయమని ఆదేశించేవారు. ప్రర ముఖాత 

ఇచిచ మరీ ఆదేశించారు. అందువలా నేను అధికంగా 

మ్మస్తాక్ చేస్తవాడిని. చివరిక్త ఎకకడ నోరు గాయాల 

ప్రలవు్తుందోనని భ్యం వేస్లంది. 
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మ్మస్తాక్ చేస్ల చదవబడే నమాజుకు 70 రటా పుణాం 

అధికంగా లభిస్త ంది.'' (బైహఖీ) 

 ( 1/124)[ ) صحيح (  15]  - 390
 َ  بِْن َخالٍِد الُْجَهِِن ِ قَاَل َسِمْعُت َرُسْوَل دِ َزيْ  ْن َمَة عَ ِْبْ َسلْ َوَعْن أ

ِِتْ   اهلِل صّل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  "لَْوََل أَْن أَُشق َ َعَّل أُم َ
ْرُت َصََلَة الِْعَشاِء إََِل   َواِك ِعْنَد كُل ِ َصََلةٍ َوَْلَخ َ َْلََمْرتُُهْم بِالس ِ

لََواِت ِِفْ  ُد بُْن يْ قَاَل فَكَاَن زَ  .ل َْيِل"ل اثُلُِث   َخالٍِد ي َْشَهُد الص َ
الَْمْسِجِد َوِسَواكُُه َعَّل أُذُنِِه ُمْوِضَع الَْقلَِم ِمْن أُذُِن الْكَاتِِب ََل يَُقْوُم  

ََلةِ إَِل َ أَْسَت َ ثُم َ َرد َُه إََِل َمْوِضِعِه. إََِل  ِمِذي ُ  الص َ ْ اُودُ  َوأَبُْو دَ  َرَواُه الّت ِ
َ إَِل َ  ْرُت َصََلَة الِْعَشاِء إََِل ثُلُِث الل َْيِل".    يَْذكُْر:ْم ُه لَ ن َ  أ  "َوَْلَخ َ

: َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح  ِمِذي ُ ْ  .َوقَاَل الّت ِ
390. (15) [1/124-దృఢం] 

అబూ సల్లమ, ’జైద్ బిన్ ’ఖాలిద్ జుహని (ర) 

దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసూత  ఉండగా 

నేను వినాిను, ''ఒకవేళ్ నా అనుచర సమాజంపై 

భారం అని భావించ కుండా ఉండి ఉంటే, ప్ర తి 

నమా'జుకు తప్పనిసరిగా మ్మస్తాక్ చేయమని 

ఆదేశించేవాడిని, ఇంకా ఇషా‘ నమా'జును ఒక వంతు 

ర్మతిు  పూరత యినపుడు చదవమని ఆదేశించేవాడిని.”  

హదీస్ ఉలాేఖకుని కథనం: ’జైద్ బిన్ ’ఖాలిద్ (ర) 

నమా’జు చదవడానిక్త మసి్లద్లోక్త వచిచనపుడు 

మ్మస్తాక్ అతని చెవి ప్ర కకన తగిలి ఉంట్లంది. గుమస్తత  

కలం చెవిలో ఉనిట్లు . ఇంకా నమా’జుకు 

నిలబడినపుడు మ్మస్తాక్ చేస్ కునేవారు. మళ్ళళ తన 

చెవిదగగ ర పట్లు కునేవారు. (తిరిమజి్ / ప్రర మాణకం, 

దృఢం, అబూ దావూ‘ద్)  

===== 

ُضْوءَ الْوُ   ِن بَاُب ُسنَ -4-  
4. వు'దూ'లో సంప్ర దాయాలు 

ఇసా్తమీయ ధారిమక ప్రిభాషలో ఫర’ద, వాజిబ్, 

స్నిత్ అనే ప్దాలు ఉప్యోగించబడతాయి. 

దైెవాదేశ్వలను ఫర’ద అంటారు. ఇందులో ఎట్లవంటి 

సంశయం లేదు. దీనిి తిరసకరించినవాడు, 

అవిశ్వాస్ల అవుతాడు. అకారణంగా వదలివేస్లనవాడు 

ప్రప్రతుమడవుతాడు. వాజిబ్ ను తిరసకరించినవాడు 

అవిశ్వాస్లకాడు, కాని దానిి వదలివేయటం వలా 

ప్రప్రతుమడు అవుతాడు, శిక్షకు అరిుడవుతాడు. 

దీనిి సునీతె ముఅకకద అని కూడా అంటారు. 

ఇక స్నిత్ అంటే ప్ర వకత  (స) ఆచరించినది, 

ఆదేశించినది, ప్ర వకత  (స)  సమక్షంలో జరిగి, ప్ర వకత  (స) 

మౌనం వహ్హంచినది. 

స్నిత్ను వదలటం వలా మనిషి ప్రప్రతుమ 

డవుతాడు, కాని అవిశ్వాస్ల కాడు. స్నిత్ రండు 

రకాలు. 1. స్నితె ముఅకకద 2. స్నితె గైెర్ 

ముఅకకద. స్నితె ముఅకకద అంటే ప్ర వకత  (స) 

ఆదేశించి, ఎలాపుపడూ ఆచరించినది, అకారణంగా 

వదలనిది. అనవసరంగా వదలితే ప్రప్ం చుట్లు  

కుంట్లంది. స్నితె గైెర్ ముఅకకద అంటే ప్ర వకత  (స) 

అపుప డపుపడూ ఆచరించినది. దానిి వదలటంలో 

ప్రప్ం లేదు. చేస్తత  పుణాం లభిస్త ంది. ప్ర తి విషయంలో 

స్నితులు ఉనాియి. వు’దూ' స్నితులు 

ఉనాియి. నమా’జ్ స్నితులు ఉనాియి. 

రో’జహ స్నితులు ఉనాియి. 

ధారిమక ఆదేశ్వలాో కొనిి ఫ’రుద లు, కొనిి 

స్నితులు ఉనాియి.  

వు'దూ'లో 6 ఫర్జ జ్లు ఉనాియి. 1. వు’దూ' 

సంక లపం, 2. ముఖానిి పూరిత గా కడగటం, అంటే 

నుదుటి వెంట్లు కల నుండి, గడు ము క్తర ంది వరకు, 

మరియు ఒక చెవినుండి రండవ చెవి వరకు, 3. రండు 

చేతులను మోచేతుల వరకు పూరిత గా – ఒకకస్తరైనా 

– కడగటం,  4. తలకు సంపూరణ  మసహ్ చేయటం, 5. 

రండు కాళ్ళళ చీలమండలతో సహా కడగటం, 6. 

వరుస కర మంగా కడగటం అంటే ముందు రండు 

చేతులను  మణకటా వరకు కడగటం, ముఖం 

కడగటం, మోచేతుల వరకు రండు చేతులను 

కడగటం, తలకు మ’సిర్ చేయటం, రండు కాళ్ళనూ 

చీల మండలతో సహా కడగటం. 

అలా్లహ్ ఆదేశం: “ఓ విశ్వాస్ల్లర్మ! మీరు 

నమా'జ్కు లేచినపుడు, మీ ముఖాలను, మరియు 
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మీ చేతులను మో చేతుల వరకు కడుకోకండి. 

మరియు మీ తలలను (తడి చేతులతో) 

తుడుచుకోండి. మరియు మీకాళ్ళను చీల మండల 

వరకు కడుకోకండి..”(సూ. అల్ మాయి‘దహ్, 5:6) 

అదేవిధ్ంగా వు'దూ'లో 10 సునీత్లు 

ఉనాియి: 1. బిస్లమలా్లహ్ ప్ఠించటం, 2. మ్మస్తాక్ 

చేయటం, 3. మూడు స్తరాు చేతులను మణకటా వరకు 

కడగటం, 4. మూడుస్తరాు నీళా్ను పుక్తకలించటం, 5. 

మూడుస్తరాు నీళ్ళను ముకుకలో వేస్ల ముకుకను 

శుభ్ర ప్రచటం, 6. ప్ర తి అవయవానిి మూడు స్తరాు 

కడగటం, 7. చేతులు, కాళ్ళ వేర ళ్ళలో, గడు ంలో 

ఖల్లల్ చేయటం, 8. రండు చెవులను మ’సిర్ 

చేయటం, 9. వరుస కర మంలో ప్రంప్రతో చేయటం, 

10. కుడివైెపు నుండి ప్రర రంభించటం. ముందు పేజీలాో 

వీటిని గురించి తెలుస్కుందాం. 

----- 

్ మొదటి ్విభాగం    لَْفْصُل َ اْْلَو َلُ   ا  

 ( 1/125)[ ) متفق عليه (  1]  - 391
 َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  ضي اهللر  ةَ ُهَريْرَ  ْن أَِِبْ عَ وَ 

عليه وسلم: "إِذَا اْسَتْيَقَظ أَْحُدكُْم ِمْن ن َْوِمِه فَََل يَْغِمَسن َ يََدُه ِِفْ  
نَاِء َحّت َ يَْغِسلََها فَإِن َُه َُل يَْدِرْي أَيَْن بَاتَْت يََدهُ   ." اْْلِ

391. (1) [1/125-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా ప్డుకొని లేస్తత , మూడుస్తరాు తన 

చేతులను కడుకోకనంత వరకు ప్రతు లను 

ముట్లు కోర్మదు. ఎందుకంటే, ర్మతిు  అతని చేయి 

ఎకకడకకడ పోయిందో అతనిక్త తెలియదు.'' 41 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/125) [ ) متفق عليه ( 2]  - 392
 

41) వివరణ-391: ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ వు'దూ' చేస్త 

టపుపడు చేతులను మూడుస్తరాు కడుకోకవాలని 

తెలిస్లంది. ప్డుకొని లేచినా, మేల్కకని ఉనాి 3 స్తరాు 

కడగాలి. 

 َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "إِذَا اْسَتْيَقَظ  قَاَل  :ْنه قَاَل عَ وَ 
ْيَطاَن يَِبْيُت َعَّل   َناِمِه فَلَْيْسَتْنِثْر ثَََلثًا فَإِن َ الش َ أََحُدكُْم ِمْن م َ

 . " َخْيُشْوِمهِ 
392. (2) [1/125--ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా నిదర నుండి మేల్కకని, వు’దూ' 

చేయగోరి నపుడు మూడు స్తరాు ముకుకలో నీళ్ళళ 

వేస్ల శుభ్ర ప్రచు కోవాలి. ఎందుకంటే షై’తాన్ అతని 

ముకుకపై ర్మతిు  గడుపుతాడు.'' 42 (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్)  

 ( 1/125)[ ) صحيح (   3]  - 393
هلل عليه   ا ّلص  ْوُل اهللِ كَاَن َرُس  اهلِل بِْن َزيٍْد: كَْيَف لَِعبدِ َوقِْيَل 

أُ؟ فََدعَا بِْوُضْوٍء فَأَْفَرَغ َعَّل يََديِْه فََغَسَل يَْديِِه   وسلم يََتَوض َ
تَْْيِ ثُم َ َمْضَمَض وَ  تَْْيِ َمر َ اْسَتْنَثَر ثَََلثًا ثُم َ َغَسَل َوْجَهُه ثَََلثًا  َمر َ

 َمَسَح َرأَْسُه  ثُم َ  فََقْْيِ ِمرْ الْ  إََِل  ثُم َ َغَسَل يََديِْه َمَرت َْْيِ َمَرت َْْيِ 
ِم َرأِْسِه ثُم َ ذََهَب بِِهَما إََِل قََفاُه  بِِيَديِْه فَأَْقَبَل بِِهَما َوأَدْبََر بََدأَ بُِمَقد َ
ثُم َ َرد َُهَما َحّت َ يَْرِجع إََِل الَْمكَاِن ال َِذْي بََدأَ ِمْنُه ثُم َ َغَسَل ِرْجلَْيِه 

َ  لن ََساِئِ ُ الُِك َوامَ . َرَواُه   .ِِبْ دَاُودَ نَْحُوُه ذَكََرُه َصاِحُب الَْجاِمِع َوِْل
393. (3) [1/125-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ బిన్ ’ఆస్లమ్ (ర) ను ప్ర వకత  

(స) వు’దూ' ఎల్ల చేస్తవారని ప్ర శిించటం జరిగింది. 

అది విని, 'అబుద లా్లహ్ వు'దూ' చేయటానిక్త నీళ్ళళ 

తెపిపంచారు. ముందు రండు చేతులపై నీళ్ళళ వేస్తరు.  

రండుస్తరాు వాటిని కడిగారు, ఆ తరువాత 

పుక్తకలించారు. ఆ తరువాత మూడు స్తరాు 

ముకుకలో నీళ్ళళవేస్ల కడిగారు. ఆ తరువాత మూడు 

స్తరాు సంపూరణ ంగా ముఖానిి కడిగారు. ఆ తరువాత 

రండు చేతులను మోచేతులతో సహా రండు స్తరాు 

కడిగారు. ఆ తరువాత రండు చేతులతో తలపై 

మ’సిర్ చేశ్వరు. అంటే రండు చేతులను నుదురు 

నుండి తలవెనుక భాగం వైెపు తీస్కు వెళిళ, మళ్ళళ 

తల వెనుక భాగం నుండి నుదురు వైెపు తిరిగి 

 

42) వివరణ-392: దీనివలా ముకుక ప్రిశుభ్ర ంగా 

ఉంట్లంది. రోగాల నుండి రక్షణ కలుగుతుంది.  
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తెచాచరు. ఆ తరువాత రండు కాళ్ళను కడిగారు. 

(మాలిక, నస్తయి‘)  

అబూ దావూ‘ద్లోనూ ఇల్లగే ఉంది. దీనిి అల్ 

జ్దమ్మ రచయిత పేర్కకనాిరు. 

 ( 1/125)[ ) متفق عليه (  4]  - 394
أْ لََنا   ِ بِْن َزيِْد بِْن عَاِصٍم: تََوض َ َفِق عَلَْيِه: قِيَل لَِعْبِد اّلل َ َوِِف الُْمت َ
ُ عَلَْيِه َوَسل ََم فََدعَا بِإِنَاٍء فَأَْكَفأَ ِمْنُه َعَّل  ِ َصّل َ اّلل َ ُوُضوَء َرُسوِل اّلل َ

[ فَاْسَتْخَرَجَها 126ا ثُم َ أَدَْخَل يََدُه ]ص:ََلثً ثَ  َسلَُهَمايِْه فَغَ َد يَ 
ٍ َواِحَدةٍ فََفَعَل ذَلَِك ثَََلثًا ثُم َ أَدَْخَل   فََمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن كَف 
يََدُه فَاْسَتْخَرَجَها فََغَسَل َوْجَهُه ثَََلثًا ثُم َ أَدَْخَل يََدُه  

تَْْيِ ثُم َ أَدَْخَل يََدُه  ِمرْ لْ ا ِه إََِل َل يََديْ َس فَاْسَتْخَرَجَها َفغَ  فََقْْيِ َمر َ
فَاْسَتْخَرَجَها فََمَسَح بَِرأِْسِه فَأَْقَبَل بَِيَديِْه َوأَدْبََر ثُم َ َغَسَل  

ِ َصّل َ   :ِرْجلَْيِه إََِل الَْكْعَبْْيِ ثُم َ قَاَل  َهَكَذا كَاَن ُوُضوُء َرُسوُل اّلل َ
ُ عَلَيْ    .َوَسل ََم  هاّلل َ
ِم َرأِْسِه ثُم َ ذََهَب بِِهَما َوايَ رِ  َوِِف  َ بُِمَقد َ ٍة: فَأَْقَبَل بِِهَما َوأَدْبََر بََدأ

إََِل قََفاُه ثُم َ َرد َُهَما َحّت َ َرَجَع إََِل الَْمكَاِن ال َِذي بََدأَ ِمْنُه ثُم َ َغَسَل  
 رجلَْيِه.

ٍت َرفَاغَ  بَِثََلث ثَََلثًا رث َوِِف ِرَوايَة: فََمْضمض واستنشق واستن 
 ِمْن َماٍء.
ٍة َواِحَدةٍ فََفَعَل   َوِِف ِرَوايٍَة أُْخَرى: فََمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن كَف َ
 ذَلَِك ثَََلثًا.
ًة َواِحَدًة   : فََمَسَح َرأَْسُه فَأَْقَبَل بِِهَما َوأَدْبََر َمر َ َوِِف ِرَوايٍَة لِلُْبَخاِري ِ

. بَ  الَْكعْ ْيِه إََِل لَ ثُم َ َغَسَل ِرجْ   ْْيِ
ات من غرفَة  َوِِف أُْخَرى لَُه: فََمْضَمَض َواْسَتْنَثَر ثَََلَث َمر َ

 . َواِحَدة 
394. (4) [1/125-ఏకీభ్వితం] 

బు’ఖారీ, ముసా్లమ్లలో ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ బిన్ 

’ఆస్లమ్ యొకక ఉలాేఖనం ఈ విధ్ంగా ఉంది, 

''అతనిి వు’దూ' ప్దు తి గురించి, ప్ర శిించడం 

జరిగింది. అపుపడు ’అబుద లా్లహ్ వు’జూ చేయటానిక్త 

నీటి చేద తెపిపంచారు. దానితో నీటిని తన రండు 

చేతులపై వేస్ల మూడుస్తరాు రండు చేతులను మణకటా 

వరకు కడిగారు. అనంతరం తన చేతిని అందులోవేస్ల 

నీళ్ళళతీస్ల మూడుస్తరాు పుక్తకలించారు, ఆ తరువాత 

ముకుకలో నీళ్ళళ వేస్ల శుభ్ర ప్రిచారు. అంటే మూడు 

స్తరాు చేశ్వరు. ఒకేచేతితో నోటిలోనూ ముకుకలోనూ 

నీళ్ళళ వేశ్వరు. ఎడమ చేతితో ముకుక శుభ్ర  

ప్రిచారు. ఆ తరువాత తన చేతిని ముంతలో వేస్ల 

నీళ్ళళ తీస్ల మూడు స్తరాు ముఖమంతా కడిగారు. ఆ 

తరువాత తన చేతిని ముంతలో వేస్ల నీళ్ళళ తీస్ల తన 

చేతులను రండుస్తరాు మోచేతుల వరకు కడిగారు. ఆ 

తరువాత చేతితో నీళ్ళళ తీస్ల తలపై మ’సిర్ చేశ్వరు. 

అంటే, రండు చేతులను నుదురు పై నుండి తల 

వెనుక భాగం వరకు తీస్కొని వెళిళ, మళ్ళళ అకకడి 

నుండి ముందుకు తీస్కొని వచాచరు. ఆ తరువాత 

రండు కాళ్ళను చీలమండలతో సహా కడిగారు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) వు’దూ' ఇల్ల ఉండేదని,’ 

అనాిరు.  

మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''మ’సిర్లో రండు 

చేతులను నుదురు పైనుండి తల వెనుక భాగం వరకు 

తీస్కొని వెళిళ, మళ్ళళ నుదురు వైెపుకు తీస్కొని 

వచాచరు. ఆ తరువాత రండు కాళ్ళను కడిగారు.  

మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది. చేతోత  మూడుస్తరాు 

నీళ్ళళ తీస్కొని పుక్తకలించారు. ముకుకలో నీళ్ళళ 

వేశ్వరు. అంటే మూడుస్తరాు చేతోత  నీళ్ళళ తీస్కొని 

పుక్తకలించారు. మరియు మూడుస్తరాు నీళ్ళళ 

తీస్కొని ముకుకలో వేస్ల శుభ్ర ప్రిచారు. 

 మరో ఉలాేఖనంలో, చేతోత  ఒకేస్తరి నీళ్ళళ తీస్కొని 

పుక్తక లించారు మరియు ముకుకలో నీళ్ళళ వేశ్వరు. 

ఇల్ల మూడు స్తరాు చేశ్వరు.  

బు'ఖారీలోని ఒక ఉలాేఖనంలో ఇల్లఉంది, తల 

మసహ్ ఎల్ల చేశ్వరంటే, రండు చేతులను ముందు 

నుండి వెనుక తీస్కొని వెళిళ మళ్ళళ ముందుకు 

తీస్కొని వచాచరు. కేవలం ఒకకస్తరి మాతు మే. ఆ 

తరువాత రండు కాళ్ళను చీల మండలతో సహా 

కడిగారు.''  
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మరో్ ఉలాేఖనంలో, చేతోత  నీళ్ళళతీస్కొని పుక్తక 

లించారు ముకుకలోనూ్వేశ్వరు. ఇల్ల మూడు స్తరాు 

చేశ్వరు. 

 ( 1/126)[ ) صحيح (   5]  - 395
أَ َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   اٍس قَاَل: تََوض َ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ

ًة لَْم يَِزدْ َعَّل َهَذا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ  ًة َمر َ     .وسلم َمر َ
395. (5) [1/126-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ'లో ప్ర తి అవయవానిి ఒకకస్తరే కడిగారు. 

అంతకు మ్మంచి చేయలేదు. 43 (బు’ఖారీ) 

 ( 1/126)[ ) صحيح (   6]  - 396
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم تََوض َ    أَ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيٍْد: أَن َ الن َ

 . . َرَواُه الُْبَخاِري ُ  ْْيِ تَ ر َ مَ تَْْيِ َمر َ 
396. (6) [1/126-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు'దూ'లో రండేస్లస్తరాు కడిగారు. (బు’ఖారీ) 

 ( 1/126)[ ) صحيح (   7]  - 397
أَ بِالْ  َ  :فََقاَل  َقاعِدِ مَ َوَعْن ُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َُه تََوض َ ََل  أ

 ُ أَ ثَََلثًا ثَََلثًا. أ   ِريُْكْم ُوُضْوَء َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم؟ فََتَوض َ
   .َرَواُه ُمْسلٌِم 

397. (7) [1/126-దృఢం] 

’ఉస్తమ‘న్ (ర) కథనం: అతను కూరుచనేచోట 

కూర్కచని, ‘నేను మీకు ప్ర వకత  (స) వు’దూ' ప్దు తిని 

తెలప్నా?’ అని అనాిరు. అనంతరం ’ఉస్తమ‘న్ (ర) 

ప్ర తి అవయవానిి మూడుస్తరాు కడిగారు. (ముసా్లమ్)  

ఈ ’హదీస్‘లతో తెలిస్లందేమ్మటంటే, వు’దూ' చేస్త 

టపుపడు వు’దూ' అంగాలను, ఒకొకకకస్తరి, రండు్

స్తరాు లేక మూడుస్తరాు కడకటం సమంజసమే. 

(జ్దయ’జ) 

 

43) వివరణ-395: వు’దూ'లో ప్ర తి అవయవానిి ఒకోక 

స్తరి కడగటం తప్పనిసరి విధి. ఇకకడ కేవలం విధిగా ఒక 

స్తరితో సరిపటాు రు. అయితే రండు స్తరాు, మూడు స్తరాు 

కడగటం ప్ర వకత  (స) సంప్ర దాయం. అంటే ఒకోకస్తరి, 

రండేస్లస్తరాు, మూడేస్లస్తరాు కడగటం ధ్రమసమమతమే. 

 ( 1/127)[ ) صحيح (   8]  - 398
َنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل َرَجعْ  :َل ٍرو قَاِن َعمْ بْ َوَعْن َعْبِد اهلِل 

ا  ك ََة إََِل الَْمِديَْنِة َحّت َ إِذَا كُن َ ِرْيِق مَ بعليه وسلم ِمْن م َ اٍء بِالط َ
 ْ اٌل فَانَْتَهْيَنا إِلَْْيِ ُؤْوا َوُهْم ُعج َ َل قَْوٌم ِعْنَد الَْعْصِر فََتَوض َ تََعج َ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه  .اءُ مَ الْ  اهَ يََمس َ  لَْم ُح َوأَْعَقابُُهْم تَلُوْ 
اِر أَْسِبُغوا الُْوُضْوَء". َرَواُه ُمْسلٌِم  وسلم:  . "َويٌْل لَِْلَْعَقاِب ِمَن الن َ

398. (8) [1/127-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అమీర (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  

(స) వెంట మకకహ నుండి మదీనహ తిరిగి 

వస్త నాిము. దారిలో నీరు ఉనిచోట్లకు చేర్మము. 

కొందరు ’అ’సర ర్ నమా’జును చదువుదామని అకకడ 

ఆగి తొందరప్డి వు’దూ' చేశ్వరు. మేము అకకడ 

చేరుకుని తరువాత చూస్తత , వారి చీలమండలు 

ఎండుగా ఉనాియి. అపుపడు ప్ర వకత (స), ‘చీల 

మండలు పడిగా ఉనివారు నరకానిక్త గురవుతారు. 

ప్రిపూరణ ంగా వు’దూ'చేయండి,’ అని అనాిరు. 44 

(ముసా్లమ్) 

 ( 1/127)[ ) صحيح (   9]  - 399
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم   َة بِْن ُشْعَبَة قَاَل: إِن َ الن َ َوَعْن الُْمَغرْيَ
. َرَواُه ُمْسلٌِم   ْْيِ أَ فََمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَعَّل الَْعَماَمِة َوَعَّل الُْخف َ  .تََوض َ
399. (9) [1/127-దృఢం] 

ము’గైెర బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ' చేశ్వరు, తన నుదురుపై మ’సిర్ చేశ్వరు. 

 

44) వివరణ-398: అంటే కొందరు తారగా నీటివదద కు 

చేరి, ’అ’సర ర్ నమా’జు కొరకు తారగా వు’దూ'చేశ్వరు. 

తారగా వు’దూ' చేయటం వలా వు’దూ' సరిగాగ  

చేయలేదు. ఫలితంగా వారి చీలమండలు పడిగా 

ఉనాియి. అంటే అసంపూరణ ంగా వు’దూ' చేస్ల ఉనాిరు. 

అసంపూరణ  వు’దూ'తో నమా’జు స్వాకరించబడదు. 

నమా’జు స్వాకరించ బడనివాడు నరకానిక్త గురవుతాడు. 

అందు వలా ప్ర వకత  (స) అసంపూరణ ంగా వు’దూ' చేస్లన 

వారు నరకపు వైెల్ కు గురవుతారని హెచచరించారు. 

వైెల్ అనేది నరకంలోని ఒక కాలువ. అందులో చీము 

రకాత లు ప్ర వహ్హసూత  ఉంటాయి. వాటి నుండి రక్షణ 

పందాలంటే ప్రి పూరణ  వు’దూ' చేయాలి. 
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ప్గిడీలపై మ’సిర్ చేశ్వరు. ఇంకా తనస్తకుసలపై 

మ’సిర్ చేశ్వరు.45 (ముసా్లమ్)  

 (1/127) [ ) متفق عليه ( 10]  - 400
 َ ِب ُ َن ال اَوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: ك  عليه  ّل اهللص  ن َ

لِِه  وسلم يُِحب ُ الت ََيم َُن َما اْسَتَطاَع ِِفْ َشأْنِِه كُل ِِه: ِِفْ ُطُهْوِرهِ َوتََرج ُ
لِهِ     .َوتََنع ُ

400. (10) [1/127-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్తధ్ామైనంత 

వరకు తన ప్నులనిిటినీ తన కుడిచేతోత నే 

చేయటానిి ఇషు ప్డే వారు. ప్రిశుభ్ర త, వు’దూ', 

స్తినం, దువెాన చేయటంలో, చెపుపలు 

ధ్రించటంలోనూ కుడిప్ర కకకు ప్రర ధానాత ఇచేచ 

వారు. 46 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 
రండవ విభాగం్     الث َاِن   اَلَْفْصُل 

 ( 1/127)[ ) صحيح (  11]  - 401
 اهلل   صّلاهللِ  ُل َرُسوْ  قَاَل  : َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنُه قَاَل 

أْتُْم فَابَْدُؤْوا بِأَيَاِمْنُكْم". َرَواُه   عليه وسلم: "إِذَا لَِبْسُتْم َوإِذَا تََوض َ
 .أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  

401. (11) [1/127-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు్ దుస్త లుధ్రించినా, వు’దూ'చేస్లనా, 

కుడిచేయి దాార్మ ప్రర రంభించండి.'' (అ'హమద్, అబూ 

దావూ‘ద్) 

 

45) వివరణ-399: వు’దూ'లో తలపై మ'సిర్ చేయటం 

తప్పని సరి. ఒకవేళ్ తలపై ప్గిడి ఉంటే దానిపై కూడా 

మ’సిర్ చేయవచుచ, స్తకుసలపై కూడా మ’సిర్ 

చేయవచుచ.  

46) వివరణ-400: అంటే స్తధ్ామైనంత్వరకు ప్నులను 

కుడివైెపు్నుండి ప్రర రంభించేవారు. వు’దూ'చేస్తత ్ముందు 

కుడి చేతిని కడిగేవారు. కాలు కడిగితే ముందు కుడి 

కాలు కడిగే వారు. వస్తత ీలు ధ్రిస్తత  ముందు కుడిచేతిలో 

తొడిగేవారు. తల దువుాకుంటే ముందు కుడివైెపు 

చేస్తవారు, ఉంగర్మనిి కుడి చేతిలో ధ్రించే వారు. 

కరచాలనం కుడిచేతోత  చేస్తవారు. కుడి చేతోత  తినేవారు 

అదే విధ్ంగాఇతర ప్నులు కూడా కుడిచేతోత  చేస్తవారు.  

 (127/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 402
َوَعْن َسِعْيِد بِْن َزيِْد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه  

ِمِذي ُ  "وسلم: "ََل ُوُضْوَء لَِمْن لَْم يَْذكُِر اْسَم اهلِل عَلَْيهِ  ْ . َرَواُه الّت ِ
 . اَجهُ ُن مَ بْ اوَ 

402. (12) [1/127-అప్రిశోధితం] 

స’యీద్ బిన్ ’జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''బిస్లమలా్లహ్,” అని ప్లకకుండా వు’దూ' 

చేస్తత , వు’దూ' కాదు.'' (తిరిమజి', ఇబి మాజహ)  

 (127/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 403
ْ  َعْن  دَ َوَرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاوُ   .َة َريْرَ هُ  أَِِب

403. (13) [1/127-అప్రిశోధితం] 

దీనిి అ'హమద్, అబూ దావూద్ కూడా, అబూ 

హురైరహ్ (ర) కథనంగా, ఉలాేఖంచారు. 

 (127/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 404
لِ  اَرِمي ُ َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ َعْن أَبِْيِه َوَزادُْوا ِِفْ أَو َ    .هِ َوالد َ

404. (14) [1/127-అప్రిశోధితం] 

దారీమ కూడా అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) దాార్మ 

ఉలాే ఖంచారు. అయితే, అందులో ఎవరి వు’దూ' 

కాదో వారి నమా’జు కూడా కాదు అని ఉంది. 

అందువలా వు’దూ' ప్రర రంభించటానిక్త ముందు 

'బిస్లమలా్లహ్' అని ప్లకాలి. 

 ( 1/128)[ ) صحيح (  15]  - 405
ةَ   بِْن ْيِط قِ لَ  ْن َوعَ  ِنْ َعْن رَ قُلُْت:يَا قَاَل: َصُْبَ  ُسْوَل اهلِل أَْخِْبْ

أَْسِبِغ الُْوُضْوَء َوَخل ِْل بَْْيَ اْْلََصابِِع َوبَالِْغ ِِفْ  "  قَاَل:  الُْوُضْوِء. 
ِمِذي ُ وَ  . إَِل َ أَْن تَُكْوَن َصائًِما"اَْلِْسِتْنَشاِق  ْ  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

َسالا اِرِمي ُ إََِل قَْولِِه: بَْْيَ اْْلََصابِِع ابُْن َوى رَ وَ ِئِ ُ ن َ  . َماَجُه َوالد َ
405. (15) [1/128-దృఢం] 

లఖీ’త్ బిన్ ’సబుర (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను వు’దూ' నేరపమని వినివించుకునాిను. 

దానిక్త ప్ర వకత  (స), నీవు ప్రిపూరణ ంగా వు’దూ' 

చేస్కుంటూ ఉండు. వేర ళ్ళమధ్ా ’ఖల్లల్ 

చేస్కుంటూ ఉండు, ముకుకను నీటితో శుభ్ర ంగా 

కడుకుకంటూ ఉండు. అయితే ఉప్వాస స్లథ తిలో 
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మాతు ం అల్లచేయకు అని ప్ర వచించారు. 47  (అబూ 

దావూద్, నస్తయి‘, ఇబి మాజహ, తిరిమజి')  

 ( 1/128)[ ) حسن (  16]  - 406
اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل    لم: يه وسعل ّل اهلل  ص هللِ اَوَعِن ابِْن َعب َ

أَْت فََخل ِْل بَْْيَ أََصابَِع يََديَْك َوِرْجلَْيَك  . ""إِذَا تََوض َ ِمِذي ُ ْ  . َرَواُه الّت ِ
: َهذَا َحِدي ٌث  ِمِذيُّ ُوهُ َوَقاَل الت ِر  َوَرَوى اب ُن َماَجهُ نَح 

 .َغِري ٌب 

406. (16) [1/128-ప్రర మాణకం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు వు’దూ' చేస్లనపుడు చేతుల, కాళ్ళ వేర ళా్లో 

’ఖల్లల్ చేస్కోండి.'' (తిరిమజి' / ఏకోలాేఖనం, ఇబి 

మాజహ)  

 ( 1/128)[ ) صحيح (  17]  - 407
اٍد قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه   َوَعِن الُْمْسَتْوَرِد بِْن َشد َ

َ َك ُدلُ أَ يَ ض َ وسلم إِذَا تَوَ  ِمِذي ُ  َع رِ َصابِ أ ْ ْجلَْيِه بِِخْنَصِرهِ. َرَواُه الّت ِ
 .َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه 

407. (17) [1/128-దృఢం] 

ముసత వ్్రిద్ బిన్ షదాద ద్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను వు’దూ' చేస్లనపుడు తన కాళ్ళ వేర ళ్ళలో చేతి 

వేర ళ్ళతో ’ఖల్లల్ చేసూత  ఉండగా చూచే వాడిని. 

(తిరిమజి', అబూ దావూ‘ద్, ఇబి మాజహ) 

 ( 1/128)[ ) صحيح (  18]  - 408
أَ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم إِذَا تََوض َ
اٍء فَأَدَْخلَُه تَْحَت َحَنِكِه فََخل ََل بِِه لِْحَيَتُه َوقَاَل:   ا م ِْن م َ أََخَذ كَف َ

ْ  رَ ِنْ رَ ا أَمَ َهَكَذ "  .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "ِب ِ
408. (18) [1/128-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వు’దూ' చేస్లనపుడు 

గుకెకడు నీరు చేతిలో తీస్కొని తన గడు ం క్తర ంద చేరిచ 

 

47) వివరణ-405: అంటే ప్ర తి అవయవం 3 స్తరాు 

కడుకుకంటూ ఉండు. చేతి మరియు కాళ్ళ వేర ళ్ళ మధ్ా 

'ఖల్లల్ చేస్కో, చిని భాగమైనా ఎండుగా ఉండకుండా 

చూస్కో. ముకుకను కూడా మూడుస్తరాు నీళ్ళళవేస్ల శుభ్ర  

ప్రచుకో. అయితే ఉప్వాసం స్లథ తిలో మాతు ం అల్ల 

చేయకు. నీళ్ళళ గంతులోనిక్త పోయే ప్ర మాదముంది. 

’ఖల్లల్ చేస్తరు. ఇంకా నా ప్ర భువు ననుి ఇల్లగే 

చేయమని ఆదేశించాడు,' అని అనాిరు. (అబూ 

దావూద్)  

దీనిి బటిు  గడు ం క్తర ంద 'ఖల్లల్ చేయటం కూడా 

ప్ర వకత  స్తంప్ర దాయమే. 

 (129/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 409
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم   َوَعْن ُعْثَماَن رضي اهلل َعْنُه: أَن َ الن َ

اَرِمي ُ   ِمِذي ُ َوالد َ ْ  .كَاَن يَُخل ُِل لِْحَيَتُه. َرَواُه الّت ِ
409. (19) [1/129-అప్రిశోధితం] 

’ఉస్తమన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన గడు ంలో 

’ఖల్లల్ చేస్తవారు. (తిరిమజి', దారీమ) 

 ( 1/129)[ ) صحيح (  20]  - 410
َة قَاَل  أَ فََغَسَل كََفْيِه َحّت َ أَنَْقاُهَما  :َوَعْن أَِِبْ َحي َ ا تََوض َ َرأَيُْت عَلِي ً

ا َوَغَسَل َوْجَهُه ثَََلثًا َوِذْراَعْيِه  ثً  ثَََل َق ْنَش اْستَ ا وَ ثً ثُم َ َمْضَمَض ثَََل 
ًة ثُم َ َغَسَل قَْدَمْيِه إََِل الْكَْعَبْْيِ ثُم َ قَاَم   ثَََلثًا َوَمَسَح بَِرأِْسِه َمر َ
فَأََخَذ فَْضَل ُطُهْوِرهِ فََشِربَُه َوُهَو قَائٌِم ثُم َ قَاَل أَْحَبْبُت أَْن أُِريُْكْم  

َ يْ كَ ِمِذي ُ  ُسوْ ُر رَ وْ هُ اَن ُط َف ك ْ ِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم. َرَواُه الّت ِ
 .َوالن ََساِئِ ُ 

410. (20) [1/129-దృఢం]  

అబూ ’హయా (ర) కథనం: నేను ’అలీ(ర) ను 

వు'దూ' చేసూత  ఉండగా చూశ్వను. అతను ముందు 

రండు అరచేతు లను కడిగారు, 3 స్తరాు నీళ్ళళ 

పుక్తకలించారు, మూడుస్తరాు ముకుకలో నీళ్ళళవేస్ల 

శుభ్ర ప్రిచారు, మూడుస్తరాు ముఖం కడిగారు, 

మూడుస్తరాు రండు చేతులను మోచేతులతో సహా 

కడిగారు, ఒకస్తరి తల మ’సిర్ చేశ్వరు, 3 స్తరాు రండు 

కాళ్ళను చీలమండలతో సహా కడిగారు. అనంతరం 

నిలబడి మ్మగిలిన నీటిని తాు గారు. ''ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ' ఎల్ల చేస్తవారో చేస్ల చూపించడం అంటే 

నాకు చాల్ల ఇషు ం,'' అని అనాిరు. (తిరిమజి', 

నస్తయి‘)  

 ( 1/129)[ ) صحيح (  21]  - 411
أَ   َوَعْن َعْبِد َخرْيٍ قَاَل: نَْحُن ُجلُْوٌس ن َْنُظُر إيَِل عَلِي ٍ ِحْْيَ تََوض َ

هِ  دِ بِيَ َثَر َونَ  َق فَأَدَْخَل يََدُه الُْيْمََن فََمََلَ فََمُه فََمْضَمَض َواْسَتْنَش 
اٍت لْيُ ا ُه أَْن ي َْنُظَر إََِل   :ثُم َ قَاَل  .ْسَرى فََعَل َهَذا ثَََلَث َمر َ َمْن َسر َ
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اَرِمي ُ   ُطُهْوِر َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم فََهَذا ُطُهْوُرُه. َرَواُه الد َ
.  

411. (21) [1/129-దృఢం] 

’అబుద  ’ఖైర్ (ర) కథనం: మేము కూర్కచని, ’అలీ 

(ర) వు’దూ' వైెపు చూసూత  ఉనాిం. ’అలీ (ర) 

ముందు తన కుడి చేతిని ముంతలో వేస్ల, చేతోత  నీళ్ళళ 

తీస్కొని నోటిలో వేస్ల పుక్తకలించారు, ముకుకలో 

నీళ్ళళవేస్ల, ఎడమచేతితో ముకుకను శుభ్ర ప్రిచారు. 

ఈ విధ్ంగా మూడు స్తరాు చేశ్వరు. అనంతరం, 

‘ఎవరైనా ప్ర వకత  (స) వు’దూ' చూడాలను కుంటే, 

ఆయన వు’దూ' ఇల్ల ఉండేది,’ అని అనాిరు. 

(దారీమ) 

 ( 1/130)[ ) صحيح (  22]  - 412
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيٍْد قَاَل: َرأَيْت َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه  
اِحَدةٍ فََعَل ذَلَِك ثَََلثًا. َرَواُه   ٍ و َ وسلم َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن كَف 

ْ َوال دَ أَبُْو دَاوُ   . ي ُ ِمذِ ّت ِ
412. (22) [1/130-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 

వు’దూ' చేస్త ండగా చూశ్వను. ఆయన ఒక చేతోత నే 

నీళ్ళళ పుక్తకలించారు, ముకుకలోనూ వేస్తరు. ఈ 

విధ్ంగా మూడు స్తరాు చేశ్వరు. అంటే ఒక చేతోత  

తీస్కుని నీటితోనే పుక్తక లించారు, ముకుకలో 

నీళ్ళళవేశ్వరు. ఈ విధ్ంగా మూడు స్తరాు చేశ్వరు. 

(అబూ దావూద్, తిరిమజి') 

 ( 1/130)[ ) صحيح (  23]  - 413
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم َمَسَح بَِرأِْسِه   اٍس أَن َ الن َ َوَعِن ابِْن َعب َ

اَحَتْْيِ َوَظاِهَرُهَما بِإِبْهَ  ب َ  هُ َرَوا . ْيهِ مَ اَوأُذُنَْيِه: بَاِطَنُهَما بِالس َ
  .َساِئِ ُ الن َ 

413. (23) [1/130-దృఢం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన తలపై 

మ’సిర్ చేశ్వరు. ఇంకా రండు చెవుల లోప్లి 

భాగాలను చూపుడు వేర లితో, బయటి భాగాలను 

తన బొటన వేర లితో మ’సిర్ చేశ్వరు. (నస్తయి‘) 

 ( 1/130)) حسن ( [24] – 414

ِب َ صّل اهلل عليه وسلم  ُمَعو َ  ِت ِع بِنْ بِي  ر ُ ل َوَعِن ا ٍذ: أَن ََها َرأَِت الن َ
أُ قَالَْت فََمَسَح َرأَْسُه َما أَْقَبَل ِمْنُه َوَما أَدْبََر َوُصْدَغْيِه َوأُذُنَْيِه   يََتَوض َ

اِحَدةً  ٌة و َ  .َمر َ
أَ فَأَدَْخَل أْصَبَعْيِه ِِفْ  َرَواُه أَبُْو   ِه. يْ نَ ْي أُذُ ُجْحرَ  َوِِفْ َرَوايٍَة أَن َُه تََوض َ

ِمِذي  دَاُودَ َوَرَوى  ْ َوايََة اْْلَْوََل  الّت ِ  .َوأَْحَمُد َوابُْن َماَجه الث َانَِيَة    .الر َ
414. (24) [1/130-ప్రర మాణకం] 

రుబీ’అ బిన్తె ము’అవిాజ్‘ (ర) కథనం: ఆమ 

ప్ర వకత  (స)ను వు’దూ' చేస్త ండగా చూశ్వరు. ప్ర వకత  (స) 

తన తల ముందు భాగం, వెనుక భాగం మ’సిర్ 

చేశ్వరు. ఇంకా రండు చెవులపై భాగాలపై, లోప్లి 

భాగాలలో ఒకస్తరి మ’సిర్ చేశ్వరు. 

మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'ప్ర వకత  వు’దూ' 

చేశ్వరు. తన రండు చూపుడు వేర ళ్ళతో చెవుల లోప్లి 

భాగాలను శుభ్ర ప్రిచారు.' (అబూ దావూద్, తిరిమజి'-

మొదటిది. అ'హమద, ఇబి మాజహ-రండవది.) 

 ( 1/130) [ ) صحيح ( 25]  - 415
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيٍْد: أَن َُه َرأَى الن َ
ِمِذي ُ   ْ أَ َوأَن َُه َمَسَح َرأَْسُه بَِماٍء َغرْيِ فَْضِل يََديِْه. َرَواُه الّت ِ تََوض َ

 .  دِ َوَرَواُه ُمْسلٌِم َمَع َزَوائِ 
415. (25) [1/130-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ (ర) కథనం: అతను ప్ర వకత  

(స)ను వు’దూ' చేస్త ండగా చూశ్వరు. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర తేాక నీటితో తలపై మ’సిర్ చేశ్వరు. (తిరిమజి‘, 

ముసా్లమ్) 

ముసా్లమ్లో కొనిి ప్దాలు ‘బి మాఇన గైెరి 

ఫ’ధాి’అధికంగా ఉనాియి.  

ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ తల మ’సిర్ కోసం ప్ర తేాకంగా 

నీటిని తీస్కోవటం. ఉతత మం, అని తెలుస్త ంది.  

 ( 1/130) [ ) صحيح ( 26]  - 416
ْ أََماَمَة ذَكََر ُوُضْوَء َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِب

ْ اَْْلُذُنَاِن قَاَل: َوكَاَن يَْمَسُح الَْماقَْْيِ َوقَاَل:  أ   ُن ابْ  َواهُ . رَ ِس  ِمَن الر َ
ِمِذي ُ َوذَكرا: قَاَل َحم َادٌ: ََل أَدِْرْي اَْْلُذُنَاِن اجَ مَ  ْ ُه َوأَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
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ْن قَْوِل َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل   ْ أَُماَمَة أَْم م ِ أِْس ِمْن قَْوِل أَِِب ِمَن الر َ
   .عليه وسلم

416. (26) [1/130-దృఢం] 

అబూ ’ఉమామహ (ర) ప్ర వకత  (స) వు’దూ' గురించి 

ప్ర స్తత విసూత , ప్ర వకత  (స) కళ్ళ చివరల మ’సిర్ చేస్ల, 

రండు చెవులు తలలోని భాగాలే అని అనాిరు. 48 

(ఇబి మాజహ, అబూ దావూద్, తిరిమజి')  

అయితే ’హమామద్, 'రండు చెవులు తల భాగాలు' 

అనే ప్లుకు ప్ర వకత  (స) చెప్రపర్మ? లేక అబూ 

ఉమామహ చెప్రపర్మ అనేది నాకు తెలియదు,' అని 

అనాిరు.  

 ( 1/131)[ ) حسن (  27]  - 417
هِ قَاَل: َجاَء أَْعَراِِب ٌ إََِل  ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم يَْسأَلُُه َعْن اَلُْوُضْوِء فَأََراُه ثَََلثًا ثَََلثًا   الن َ

ى  اْن زَ مَ فَ ْوُء الُْوُض  ثُم َ قَاَل: "َهَكَذا دَ َعَّل َهَذا فََقْد أََساَء َوتََعد َ
 .َوَظلََم". َرَواُه الن ََساِئِ ُ َوابُْن َماَجُه َوَرَوى أَبُْو دَاُودَ َمْعَناهُ 

417. (27) [1/131-ప్రర మాణకం]  

’అమీర బిన్ షు’ఐబ్ (ర) తన తండిర  తాతల 

దాార్మ కథనం: ఒక బదూ వాక్తత  వచిచ, ప్ర వకత  (స)ను 

వు’దూ' ప్దు తి గురించి అడిగాడు. అపుపడు ప్ర వకత  

(స) వు’దూ' చేసూత  ప్ర తి భాగానిి 3స్తరాు కడిగి 

చూపించారు. ఇంకా, ‘ఇల్లగే వు’దూ' చేయాలని, 

మూడు్ కంటే ఎకుకవస్తరాు చేస్లనవారు అప్ర్మధ్ం్

చేశ్వరు, హదుద మీరి ప్ర వరిత ంచారు.’ అని అనాిరు 

(నస్తయి‘, ఇబి మాజహ, అబూ దావూద్) 

 ( 1/131) صحيح ( [ ) 28]  - 418
ِل أَن َُه َسِمَع ابَْنُه يَُقْوُل: ا ْ  للُهم َ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن الُْمَغف َ إِن ِ

ِة قَاَل: أَْي بَُِن َ َسِل اهلَل   أَْسأَلَُك الَْقْصَر اْْلَبَْيَض َعْن ي َِمْْيِ الَْجن َ
ا َة َوتَُعْوذُ بِِه ِمَن الن َ ْ إِ فَ ِر الَْجن َ ُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه  رَ ُت عْ مِ  َس ن ِ

ُهْوِر   ِة قَْوٌم ي َْعَتُدْوَن ِِفْ الط ُ وسلم يَُقْوُل: "إِن َُه َسَيُكْوُن ِِفْ َهِذهِ اْْلُم َ
عَاِء". َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ   .َوالد ُ

 

48) వివరణ-416: అంటే కళ్ళతో సహా ముఖానిి 

ప్రిపూరణ ంగా కడగాలి. తలపై మ’సిర్ చేస్లనటేు , చెవుల 

మ’సిర్ కూడాచేయాలి. 

418. (28) [1/131దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ము’గప్ఫల్ (ర) తన కుమారుడు 

ఈ దు’ఆ ప్ఠిసూత  ఉండగా వినాిరు, ''అలా్లహుమమ, 
ఇనీి, అస్్అలుక అల్-ఖ’సర ల్ అబ్య’ద 

అన్యమీనిల్ జనిహ్.'' - 'ఓ అలా్లహ్! నేను నినుి 

సార్మగ నిక్త కుడివైెపు ఉని తెలాని భ్వనానిి 

కోరుతునాిను.' ’అబుద లా్లహ్ తన కుమారునితో, 

“ఓ కుమార్మ! నీవు అలా్లహ్(త)ను సారగ ంకోరు, 

నరకంనుండి శరణుకోరు. ఎందుకంటే, భ్విషాతుత లో 

ఈ అనుచర సమాజంలో ప్రిశుభ్ర తలో, దు’ఆలో 

హదుద లుమీరి ప్ర వరిత ంచేవారు ఉంటారని ప్ర వచిసూత  

ఉండగా నేను వినాిను. అంటే మూడు స్తరాకంటే 

అధికంగా కడగటం జరుగుతుంది. అదేవిధ్ంగా 

దు’ఆలో కూడా హదుద లుమీరి ప్ర వరిత ంచటం 

జరుగుతుంది,'' అని అనాిరు. (అ'హమద్, అబూ 

దావూద్, ఇబి మాజహ)  

 ( 1/131)[ ) ضعيف (  29]  - 419
ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ  َوَعْن أََِب ِ بِْن كَْعٍب َعِن الن َ

َواُه  رَ  . "ءِ االْمَ  َس ا َوْسَوالِلُْوُضْوِء َشْيَطانًا يَُقاَل لَُه الَْولََهاُن فَات َُقوْ 
: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  ِمِذي ُ ْ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوقَاَل الّت ِ ْ الّت ِ
َولَْيَس إِْسَناِدهِ بِالَْقِوي ِ ِعْنَد أَْهِل الَْحِديِْث ِْلَنا َ ََل نَْعلَُم أََحًدا  

 .  اابِنَ َح ْنَد أَْص أَْسَنَدُه َغرْيُ َخاِرَجَة َوُهَو لَْيَس بِالَْقِوي ِ عِ 
419. (29) [1/131-బలహీనం] 

’ఉబై బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వు'దూ'పై ఒక షై’తాన్ నియమ్మంచబడి ఉనాిడు. 

వాడిని వలహాన అంటారు. అతడు ప్రి జల 

మనస్సలలో కలతలు పుటిు స్త ంటాడు.  కనుక నీటి 

గురించి వచేచ కలతలకు దూరంగా ఉండండి.'' 

(తిరిమజి' / ఏకోలాేఖనం, ఇబి మాజహ)  

 ( 1/131)[ ) ضعيف (  30]  - 420
َوَعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه  

ِمِذي ُ   ْ أَ َمَسَح َوْجَهُه بَِطْرِف ثَْوبِِه. َرَواُه الّت ِ  .وسلم إِذَا تََوض َ
420. (30) [1/131-బలహీనం] 

ము’ఆజ్‘ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ' చేస్లన తర్మాత వసత ీం యొకక ఒక చివరి 
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భాగంతో ముఖానిి తుడుచుకుంటూ ఉండగా నేను 

చూశ్వను. (తిరిమజి')  

 (132/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 421
َوَعْن عَائَِشَة رضي اهلل َعْنها قَالَْت: كَانَْت لَِرُسْوِل اهلِل صّل اهلل  

بَِها أَْعَضاَءُه بَْعَد الُْوُضْوِء. َرَواُه   ُف ش ِ نَ ٌة ي َ قَ وسلم ِخرْ عليه 
اِوْي  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث لَْيَس بِالَْقائِِم َوأَبُْو َمَعاٍذ الر َ ْ الّت ِ

 .َضِعْيٌف ِعْنَد أَْهِل الَْحِديِْث  
421. (31) [1/132-అప్రిశోధితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద  ఒక వసత ీం 

ఉండేది. వు‘దూ' తర్మాత దానితో తుడుచుకునే 

వారు. (తిరిమజి' / బలహీనం)  

----- 

  మూడవ విభాగం  لَْفْصُل الث َالُِث ا    
 ( 1/132)[ ) ضعيف (  32]  - 422

ُد الَْباقُِر   َة قَاَل: قُلُْت ِْلَِِبْ َجْعَفٍر ُهَو ُمَحم َ َعْن ثَابِِت بِْن أَِِبْ َصِفي َ
ثَ  ًة  ص ِب َ الن َ  أَن َ  :َك َجابِرٌ َحد َ ًة َمر َ أَ َمر َ ّل اهلل عليه وسلم تََوض َ

ِِمِذي ُ َوابُْن   َوَمَرتَْْيِ َمَرتَْْيِ َوثَََلثًا ثَََلثًا. قَاَل: نََعْم . َرَواُه الّت ِ
 .َماَجُه 

422. (32) [1/132-బలహీనం] 

స్త‘బిత్ బిన్ అబీ ’సఫియాహ్ (ర) కథనం: నేను 

అబూ జ’అఫర్తో, మీ దాార్మ జ్దబిర్ (ర) ఒక 

’హదీస్‘ ఉలాేఖంచారు. అదేమ్మటంటే, ‘ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ'లో వేరు వేరు సమయాలలో, అవయవాలను 

ఒకస్తరి, రండుస్తరాు లేక మూడుస్తరాు కడిగారు,’ అని 

అనాిరు. దానిక్త అతను, ‘అవును,’ అని అనాిరు. 

(తిరిమజి', ఇబి మాజహ) 

 ( 1/132)( [ ) َل أصل له  33]  - 423
ِن َزيٍْد قَاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه   بْ هللِ ا َعِبدِ وَعْن 

تَْْيِ وقَاَل: ُهَو "نُْوٌر َعَّل نُْوٌر" تَْْيِ َمر َ أَ َمر َ  . وسلم تََوض َ
423. (33) [1/132-నిర్మధారితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు’దూ' భాగాలను రండుస్తరాు కడిగారు. ఇంకా ఇది 

రటిు ంపు వెలుగు అనాిరు. అంటే ఒకస్తరి కడిగితే 

విధి పూరత వు్ తుంది. ఇది ఒక వెలుగు. రండుస్తరాు 

కడగటం వలా స్తంప్ర దాయం పూరత వుతుంది. ఇది 

రండవ వెలుగు ఫలితంగా రటిు ంపు వెలుగు 

నిరూపించబడింది. (ర'జీన్)  

 ( 1/132)[ ) صحيح (  34]  - 424
قَاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه   َعْنهُ  اهلل ضير اَن مَ ُعثْ  ْن َوعَ 

أَ ثَََلثًا ثَََلثًا َوقَاَل: "َهَذا ُوُضْوِئِْ َوُوُضْوُء اْْلَنِْبَياِء قَْبلِْي   وسلم تََوض َ
َف الث َاِنَ ِِفْ َشرْ "َوُوُضْوُء إِبَْراِهْيَم  ِح  . َرَواُهَما َرِزيٌْن َوالن َِوْوي ُ َضع َ

 .ملِ ُمْس 
424. (34) [1/132-దృఢం] 

’ఉస్తమన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వు’దూ' భాగాలను 

మూడుస్తరాు కడిగారు. ఇంకా, ‘ఇదే నా వు’దూ', నా 

కంటే ముందు ప్ర వకత ల, ఇబార హీమ్ల వు’దూ' ఇదే,’ 

అనాిరు. (ర'జీన్, నవవీ) ధారిమక ప్ండితులు, 

‘హదీస్‘వేతత లు నవవీ రండవ ‘హదీస్‘ను బలహీన 

మైనదని ముసా్లమ్ వివరణలో పేర్కకనాిరు. 

 ( 1/132)[ ) صحيح (  35]  - 425
أُ  قَاَل:َوَعْن أَنٍَس  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم يََتَوض َ

لِكُل ِ َصََلةٍ َوكَاَن أََحُدنَا يَْكِفْيِه الُْوُضْوُء َما لَْم يُْحِدْث. َرَواُه  
َراِمي ُ   .الد َ

425. (35) [1/132-దృఢం] 

 అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర తి నమా’జుకు 

వు’దూ' చేస్కునేవారు. మాకు ఒకే ఒకక వు’దూ' 

సరిపోయేది. 49  (దారీమ) 

 ( 1/133)[ ) حسن (  36]  - 426
اِن اْْلَنَْصاِري ثم المازن مازن   ِد بِْن يَْحََي بِْن َحب َ َوَعْن ُمَحم َ

قُلُْت لَُه  :اَل َر قَ مَ  عُ بِْن اهلِل  ِن َعْبدِ بِن النجار َعْن عَُبْيِد اهلِل بْ 
 

49) వివరణ-425: అంటే ముందు ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 

నమా’జుకు వు’దూ' చేస్కునేవారు. అంటే వు’దూ' 

ఉనాి లేకపోయినా సరే. కాని తరువాత వు’దూ' 

ఉనింత వరకు ఎనిి నమా’జులైనా చదువుకునే వారు. 

ఒకోకస్తరి వు’జూ ఉనాి, మళ్ళళ వు’దూ' చేస్కునే 

వారు. అనుచరులు ఈ అవకాశ్వనిి ఉప్యోగించుకునే 

వారు. వు’దూ' ఎనిి నమా’జుల వరకు ఉంటే అనిి 

నమా’జులు చేస్కునేవారు.  
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أََرأَيَْت ُوُضْوَء َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر لِكُل ِ َصََلةٍ َطاِهًرا كَاَن أَْو َغرْيَ 
اِب  ثَْتُه أَْسَماُء بِْنُت َزيِْد بِْن الَْخط َ ْن أََخَذُه؟ فََقاَل: َحد َ َطاِهٍر َعم َ

َ أَن َ َعْبَد اهلِل بَْن َحْنَظلَ  ثََها أَن َ  ِن اابْ ٍر امِ  عَ ِِبْ َة بِْن أ لَْغِسْيَل َحد َ
َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم كَاَن أََمَر بِالُْوُضْوِء لِكُل ِ َصََلٍة 
ا َشق َ ذَلَِك َعَّل َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل   َطاِهًرا كَاَن أَْو َغرْيَ َطاِهٍر فَلَم َ

َواِك ِعنْ  ُه الُْوُضْوُء إَِل َ   َعنْ عَ ُوِض و َ ةٍ ََل َد كُل ِ َص عليه وسلم أََمَر بِالس ِ
ًة َعَّل ذَلَِك كَاَن  :ِمْن َحَدٍث قَاَل  فَكَاَن َعْبُد اهلِل يََرى أَن َ بِِه قُو َ

 .يَْفَعلُُه َحّت َ َماَت. َرَواُه أَْحَمُد 
426. (36) [1/133-ప్రర మాణకం] 

ము’హమమద్ బిన్ య’హ్యా బిన్ ’హబాబన్ 

కథనం: నేను ’ఉబైదులా్లహ్ బిన్ ’అబుద లా్లహ్ బిన్ 

’ఉమర్ (ర) ను ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ వు’జూతో 

ఉనాి లేకునాి ప్ర తి నమా’జుకు వు’జూ చేస్తవార్మ? 

ఇంకా ఆ విషయానిి ఎకకడ నుండి పందారు,'' అని 

ప్ర శిించారు. దానిక్త ఆయన తనకు అస్తమ బిన్తె 

’జైద్ బిన్ ’ఖ 'తాత బ్ ఇల్ల వినిపించారు, ‘అబుద లా్లహ్ 

బిన్ ’హన్’జలహ్ బిన్అబీ ’ఆమ్మర్ అల్ ’గస్వల్ 

తనకు ఇల్ల తెలిప్రరు,''ప్ర వకత  (స) వు’దూ'తో ఉనాి 

లేకునాి ప్ర తి నమా’జుకు వు’దూ' చేయమని 

ఆదేశించబడాు రు. కాని ఇది ప్ర వకత  (స) కు కషు ంగా 

ఉండేది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) కు మ్మస్తాక్ చేయమని 

ఆదేశించబడింది. ప్ర తి నమా’జుకు వు’దూ' రదుద  

చేయబడింది. అయితే ’అబుద లా్లహ్కు ప్ర తి 

నమా’జుకు వు’దూ' చేస్త శక్తత  ఉండేది. అందువలా ప్ర తి 

నమా’జుకు వు’దూ చేస్కునేవారు. చివరి శ్వాస 

వరకు ఇల్లగే కొనస్తగించారు.'' 50 (అ'హమద్) 

 

50) వివరణ-426: ఈ ’హదీస్‘లో ’హన్'జల బిన్ అబీ 

’ఆమిర్ అల్ ’గసీల్ మల్లయికహ్’ ప్ర స్తత వన ఉంది. 

ఇతడు ప్ర ముఖ అ'నాసరీ, ప్ర వకత  (స) అనుచరులు. కొనిి 

కారణాల వలా బదర ర్ యుదు ంలో ప్రల్కగ నలేక పోయారు. 

అయితే ’ఉహద్ యుదు ంలో ప్రల్కగ నాిరు. ఇదే అతనిక్త 

మొదటి మరియు చివరి యుదు ం అయిాంది. భారాతో 

సంభోగంలో ఉండగా యుదు  ప్ర కటన విని, అప్పటికపుపడే 

యుదాు నిక్త స్లదు మై కరవాలం ప్ట్లు కొని బయలుదేర్మరు. 

 ( 1/133) [ ) ضعيف ( 37]  - 427
ِب َ صّل اهلل عليه  الْعَ  ِن و بْ ْمرِ عَ  اهلِل بِْن  َوَعْن َعْبدِ  اِص أَن َ الن َ

َرُف يَا َسْعُد".  أُ فََقاَل: "َما َهَذا الس َ وسلم: َمر َ بَِسْعٍد َوُهَو يََتَوض َ
قَاَل: أَِِفْ الُْوُضْوِء َسَرٌف؟ قَاَل: "نََعْم َوإِْن كُْنَت َعَّل نَْهٍر َجاٍر".  

 .َماَجهُ  َرَواُه أَْحَمُد َوابُْن 
427. (37) [1/133-బలహీనం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అమీర్ బిన్ అల్ ’ఆస్్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) స’అద్ ప్ర కక నుండి వెళ్ళడం 

జరిగింది. అపుపడతను వు’దూ' చేస్త నాిరు. అది 

చూస్లన ప్ర వకత  (స), ‘వు’దూ'లో దుబార్మ ఖరుచ 

చేస్త నాివా ఓ స’అద్!’ అని అనాిరు. దానిక్త 

అతను, ‘వు’దూ'లో దుబార్మ ఖరుచ ఏంటి?’ అని 

అనాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘నీటిని వృథా ఖరుచ 

చేయటం దుబార్మ ఖరుచ అవుతుంది, ఒకవేళ్ నీవు 

ప్రరుతుని కాలువ వదద  వు’దూ' చేస్లనా సరే,’ అని 

అనాిరు. (అ'హమద్, ఇబి మాజహ)  
 ( 1/133) [ ) ضعيف ( 38]  - 428

 ْ ِب َ صّل اهلل   دٍ وْ عُ ْس ِن مَ ابْ وَ  ُهَريَْرةَ  َوَعْن أَِِب َوابِْن ُعَمَر َعِن الن َ
ُر َجَسَدُه   أَ َوذَكََر اْسَم اهلِل فَإِن َُه يَُطه ِ عليه وسلم قَاَل: "َمْن تََوض َ
أَ َولَْم يُْذكَِر اْسَم اهلِل لَْم يَْطُهْر إَِل َ َمْوِضُع الُْوُضْوِء"    .كُل َُه َوَمْن تََوض َ
428. (38) [1/133-బలహీనం] 

 

ఈ సందరభంగా స్తినం చేయవలస్ల ఉందని కూడా 

అతనిక్త గురుత కు ర్మలేదు. యుదు  మైదానంలోనిక్త 

ప్ర వేశించి, అవిశ్వాస నాయకుడైన అబూ-’స్ఫియాన్ 

బిన్ ‘హరబ్తో తలప్డాు రు. ఇంతలో మరో అవిశ్వాస్ల, 

షదాద ద్ బిన్ అస్్వద్ లైస్వ కనిపటిు , ముందుకు వచిచ 

’హన్’జల్ తలను శరీరం నుండి వేరుచేశ్వడు. 

అశుదాు వసథ లో వీరమరణం పందారు. కనుక దైెవదూతలు 

అతనిి స్తినం చేయించారు. ప్ర వకత  (స) అతని భారాను 

విషయం ఏమ్మటని, కనుకోక్ మనాిరు. అతని భారా 

జరిగింది పేర్కకనాిరు. ‘అందు వలాే దైెవదూతలు స్తినం 

చేయించారు,’ అని అనాిరు. అందువలా అతనిక్త 

‘’గస్వల్ మల్లయిక’ అనే బిరుదు లభించింది. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) మరియు ఇబి మస్్’ఊద్ 

మరియు ఇబి ’ఉమర్ (ర) ప్ర వకత  (స) దాార్మ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''బిస్లమలా్లహ్” అని 

ప్లిక్త వు’దూ' చేస్లన వాక్తత  తన శరీర్మనింతటిని 

ప్రిశుదు  ప్రచు కునాిడు, బిస్లమలా్లహ్ ప్ఠించకుండా 

వు’దూ' చేస్లన వాడు కేవలం వు’దూ' భాగాలనే 

ప్రిశుదు ప్రచు కునాిడు. (దార ఖు’తీి)  

అందువలా వు’దూ'కు ముందు బిస్లమలా్లహ్ ప్లకటం 

చాల్ల మంచిది.  

 ( 1/133)[ ) ضعيف (  39]  - 429
ْ َرافٍِع قَاَل: إِذَا   ْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: كَاَن َرُس  َوَعْن أَِِب

ََل  أَ ُوُضْوَء الص َ َك تََوض َ ارَ  َبِعِه.أْص  ُه ِِفْ َخاتَمَ  ةِ َحر َ  قُْطِِن ُ  َرَواُهَما الد َ
 .َوَرَوى ابُْن َماَجُه اْْلَِخرْيَ 

429. (39) [1/133-బలహీనం] 

అబూ ర్మ’ఫె (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు కోసం 

వు’దూ' చేస్లనపుడు, ఒకవేళ్ చేతిలో ఉంగరం ఉంటే, 

తన ఉంగర్మనిి అటూ ఇటూ కదుపుతారు. ఉంగరం 

క్తర ంద భాగం కూడా నీటితో తడవాలని. (దార-

ఖు’తీి, ఇబి- మాజహ)  

===== 
 

بَاُب الُْغْسِل -5  
5. స్ంపూర్ణ  సీనం    

మొదటి విభాగం్్ ُل   اَلَْفْصُل      اْْلَو َ
 ( 1/135)[ ) متفق عليه (  1]  - 430

 َس َجلَ "إِذَا ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم قَاَل:َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن الن َ 
َ  اهَ بِ  ُشعَ بَْْيَ  َجَهَدَها فََقْد َوَجَب الُْغْسُل َوإِْن ل َْم   ثُم َ  ِع ْربَ اْْل
 ."يُزْنِْل 

430. (1) [1/135-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా తన భారాతో సంభోగం చేస్తత , 

సంపూరణ  స్తినం తప్పనిసరి అవుతుంది. వీరాం 

వెలువడక పోయినా సరే.'' 51 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/135)[ ) صحيح (   2]  - 431
َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:  

 .. َرَواُه ُمْسلٌِم " "إِن ََما الَْماُء ِمَن الَْماءِ 
ِة َرِحَمُه اهلُل: َهَذا َمْنُس  ن َ ْيُخ اْْلَِماُم ُمْحيُي الس ُ  .ْوٌخ قَاَل الش َ

431. (2) [1/135-దృఢం]  

అబూ స’యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నీళ్ళళ, నీటిక్త కారణం అవుతాయి. అంటే వీరాం వెలు్

వడితే స్తినం తప్పనిసరి అయిపోతుంది.'' 52 

(ముసా్లమ్) 

 (1/135)[ ) لم تتم دراسته (  3]  - 432
اٍس: إِن ََما الَْماُء ِمَن  َرَواُه  . ََلِم تِ اَْلِحْ  ِِفْ  الَْماءِ َوقَاَل ابُْن َعب َ
ِحْيَحْْيِ   ِمِذي ُ َولَْم أَِجْدُه ِِفْ الص َ ْ  .الّت ِ

432. (3) [1/135-అప్రిశోధితం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: నీరు, నీరు వలా 

కలుగు తుంది. అంటే వీరా సఖ లనం కోసం ఉంది. అంటే 

ఎవరైనా సాప్ిం చూస్ల వీరాసఖ లనం అయితే, అంటే 

వీరాం వెలు వడితే స్తినం తప్పనిసరి అవుతుంది. 

కలలో ఒకవేళ్ వీరా సఖ లనం జరగకపోతే స్తినం 

తప్పనిసరికాదు. (తిరిమజి'. బు’ఖారీ, ముసా్లమ్లలో 

ఈ ఉలాేఖనం దొరకలేదు). 

 ( 1/135) [ ) متفق عليه ( 4]  - 433
   ََل  اهللَ ن َ اهلِل إِ قَالَْت أُم ُ ُسلَْيٍم: يَا َرُسْوَل  :َوَعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت 

قَاَل   .ِيْي ِمَن الَْحق ِ فََهْل َعَّل الَْمْرأَةِ ِمْن ُغْسٍل إِذَا اْحَتلََمْت ْح ْستَ يَ 
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم ْت أُم ُ َسلََمَة  ."إِذَا َرأَِت الَْماَء" :الن َ فََغط َ

 

51) వివరణ-430: నాలుగు శ్వఖలు అంటే, రండు 

కాళ్ళళ, చేతులు శరమ అంటే సంభోగం. అంటే భారాతో 

సంభోగం చేస్తత  స్తినం తప్పనిసరి అయిపోతుంది. ఒకవేళ్ 

భ్రత  మర్మమంగం నుండి వీరాం వెలువడక పోయినాసరే. 

ధారిమక ప్ండితులందరి అభిప్రర యం ఇదే. 

52) వివరణ-431: అంటే వీరాం వెలువడనిదే స్తినం 

తప్పని సరి కాదు. కాని ము’హ్యుస్సనిహ్ ఈ 

’హదీస్‘ రదద యిందని పేర్కకనాిరు. ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్ంలో 

ఈ ఆదేశం ఉండేది. ఆ తరువాత ఈ ’హదీస్‘  

రదుద చేయబడింది.  
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  ْت بَ  تَرِ ْم "نَعَ  قَاَل: .َوْجَهَها َوقَالَْت يَا َرسْوَل اهلِل أَْوتَْحَتلُِم الَْمْرأَةُ 
 ْيُنَك فَِبَم يُْشِبُهَها َولَُدَها؟" يَمِ 

433. (4) [1/135-ఏకీభ్వితం] 

ఉమ్మమ స్లమహ్ (ర) కథనం: ఉముమ సులైమ్ 

ప్ర వకత  (స) ను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! అలా్లహ్(త) వాసత వానిి 

పేర్కకనటంలో స్లగుగ ప్డడు. స్వత ీక్త వీరా సఖ లనం జరిగితే 

స్తినం తప్పనిసరి అవుతుందా?’ అని వినివించు 

కునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘అవును, నీటిని అంటే 

వీర్మానిి చూస్తత ,’ అని అనాిరు. ఉమ్మమ స్లమహ్ 

స్లగుగ తో తన ముఖానిి కపుపకొని, ‘ఓ ప్ర వకాత ! స్వత ీక్త 

కూడా వీరా సఖ లనం జరుగుతుందా?’ అని విని 

వించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స) ‘నీ కుడిచేయి 

నాశనం గాను, అందువలాే కదా బిడు  తలాి పోలికలు 

కలిగి ఉంటాడు.’ అని అనాిరు. (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్) 

 ( 1/135)[ ) صحيح (   5]  - 434
ُجِل غَلِْيٌظ أَبَْيُض   َوَزادَ ُمْسلٌِم بَِرَوايَِة أُم ِ َسلَْيٍم: "إِن َ َماَء الر َ

َ  عَََل ا مَ هُ َمْن أَي ُ َوَماُء الَْمْرأَةِ َرقِْيٌق أَْصَفُر فَ  َق يَُكْوُن ِمْنُه  ْو َسبَ أ
َبهُ   ." الش ُ

434. (5) [1/135-దృఢం] 

ముసా్లములో ఉమమ స్లైమ్ ఉలాేఖనం ఉంది. 

అందులో ఈ ప్దాలు అధికంగా ఉనాియి. 

''పురుషుడి వీరాం చికకగా తెలాగా ఉంట్లంది. స్వత ీ 

యొకక వీరాం ప్లుచగా, ప్స్పు ప్చచగా ఉంట్లంది. 

ఎవరి వీరాం అధిగమ్మస్తత  లేదా ముందు వెలువడితే, 

బిడడ  వారిల్ల ఉంటాడ్ల.'' 53  

 

53) వివరణ-434: ఉమ్మమ సులైమ్ ముందు మాటగా 

అలా్లహ్ సతాానిి గురించి అడగటంలో ఎంత్మాతు ం 

స్లగుగ ప్డడు. అంటే సతాం ప్లకటానిి వారించడు. 

ఎందు్ కంటే అది ఒక స్లగుగ తో కూడిన విషయం గనుక. 

వీరాం పురుషులకు వెలువడినటాే స్వత ీలకూ 

వెలువడుతుంది. ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ ఆదేశం: “కావున 

మానవుడు తాను దేనితో సృషిు ంచబడాు డో గమనించాలి! 

అతడు విసరిించబడే (చిముమకుంటూ వెలువడే) 

దర వప్దారథ ంతో సృషిు ంచ బడాు డు. అది వెనుి మరియు 

ర్కముమ ఎముకల మధ్ా భాగం నుండి బయటిక్త వస్త ంది. 

(సూ.్అ'తాత రిఖ్, 86:5-7)  

 

తఫ్స్వ'ర్ ఇబి కస్వ‘ర్లో ఇల్ల ఉంది: మానవుడు ఎగిరే 

నీటి చుకక అంటే స్వత ీ పురుషుల మ్మశరమ వీరాందాార్మ 

సృషిు ంచ బడాు డు. ఇది పురుషుని వెన్నిముక నుండి, స్వత ీ 

ర్కముమ భాగంనుండి వెలువడుతుంది. స్వత ీల వీరాం 

ప్లుచగా, ప్స్పు ప్చచగా ఉంట్లంది. వీరిదద రి దాార్మ 

బిడు  జనిమస్తత డు. ఇకకడ ప్ర వకత  (స) ఒకవేళ్ స్వత ీ వీరాం 

అధిగమ్మంచినా, ముందు వెలువడినా బిడు  తలాిని పోలి 

ఉంటాడు. ఒకవేళ్ పురుషుని వీరాం అధిగమ్మస్తత  తండిర ల్ల 

ఉంటాడు. అంటే స్వత ీలకు వీరాం వెలువడుతుందని, వీరా 

సఖ లనం జరుగు్తుందని ప్ర వకత  (స) పేర్కకనాిరు. ఉమ్మమ 

స్లమహ్ (ర్) ప్ర వకత  (స్) భార్యలాో ఒకరు. ఇందులో 

ఉముమ స్లైమ్ ప్ర స్తత వన కూడా ఉంది. 

 ఉమ్మమ స్లమహ్ (ర): ఈమ పేరు హందహ్్, బిరుదు 

ఉమమ సలమహ ఉండేది. ఈమ మొదటి భ్రత  అబూ 

స్లమహ్ ప్ర ఖాాత ప్ర వకత  (స) అనుచరులు. వీరిదద రూ 

ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్ంలోనే, ఇసా్తమ్ స్వాకరించారు. అనంతరం 

భార్మా భ్రత  లిదద రూ ’హబ్షా వైెపై వలస్ వెళ్ళళరు. 

అకకడి నుండి తిరిగి వచిచన తర్మాత మదీనహ వైెపు 

వలస వెళ్ళళరు.  

ఉమ్మమ స్లమహ్ కథనం: అబూ స్లమహ్ వలస 

పోవటానిక్త నిశచయించుకొని ఒంటెపై స్తమానాు వేస్ల 

ననూి, నా కుమారుణణ  ఒంటెపై కూరోచబట్లు కునాిరు. 

తాను ఒంటె కళ్ళం ప్ట్లు కొని నడవస్తగాడు. ఇంతలో మా 

కుట్లంబం వారు చూస్ల, నీ గురించి నువుా 

సాతంతుు డివి. కాని నీ వెంట మా అమామయిని 

వెళ్ళనివాము, దేశదిమమరులా్ల తిరగటానిక్త. ‘ఉమమ 

సలమహ ను భ్రత , కొడుకుల నుండి వేరుచెయాండి,’ 

అని ఒంటె కళ్ళళనిి ప్ట్లు కొని ననుి బలవంతంగా 

తిరిగి తీస్కొనివచాచరు. ఇంతలో అబూ సలమహ 

కుట్లంబం వారు 'అబుద ల్ అసద్ తెగవారు వచిచ, మా 

కుట్లంబం వారితో వివాదప్డి, స్లమహ్ ను తీస్కొని 

వెళిళపోయారు. అపుపడు నేను, నా భ్రత , నా కుమారుడు 

వేరై పోయాము. భ్రత  మదీనహ వెళిళపోయారు. నేను నా 

కనివారి ఇంటా్ల, నా కొడుకు అతత  వారింటా్ల సంవతసరం 

వరకు ఏడుసూత  గడిప్రను. మా చినాిని కొడుకుకు 

నాపై జ్దలివేస్ల, ‘ఈ బలహీనుర్మలిని ఈ విధ్ంగా 

హ్హంస్లస్త నాిరు. ఇది ఏమైనా బాగుందా?’ అని 

అనాిడు. చివరిక్త అందరికీ ఒపిపంచడం జరిగింది. వారు 

ననుి, ‘నీవు నీ భ్రత  దగగ రకు వెళ్ళళలనుకుంటే 

వెళ్ళవచుచ,’ అని అనాిరు. అది విని అతత వారు 
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కూడా నా బిడు ను తిరిగి ఇచిచవేశ్వరు. ఒక ఒంటె 

ఏర్మపట్ల చేస్ల, బిడు ను ఒడిలో వేస్కొని ఒంటెపై 

మదీనహ కు్ బయలుదేర్మను. మూడు లేదా నాలుగు 

మైళ్ళళ వెళ్ళళనో లేదో ’ఉసమన్ బిన్ ’తల్’హా కలిశ్వరు. 

‘ఒంటరిగా ఎకకడిక్త వెళ్ళతునాివు' అని అడిగారు. ‘నా 

భ్రత  వదద కు మదీనహ వెళ్ళతునాి నని,’ చెప్రపను. ‘మీ 

వెంట ఎవరైనా ఉనాిర్మ,’ అని అడిగారు. ‘దేవుడు 

తప్ప ఎవారూ లేరు,’ అని అనాిను. అనంతరం 

అతను మా ఒంటె కళ్ళం ప్ట్లు కొని ముందుకు 

నడవస్తగారు. దైెవం స్తక్తయ ! ’ఉస్తమ‘న కంటే ఉతత మ వాక్తత  

నాకు ఎకకడా కనబడలేదు. నేను దిగినపుపడు ఒంటెను 

కూరోచ బటిు  చెట్లు  చాట్లకు వెళిళపోయేవారు. నేను 

ఎక్తకనపుపడు ఒంటెపై స్తమానాు పటిు  ఒంటెను నా దగగ ర 

కూరోచబటేు వారు. నేను ఎక్తకన తర్మాత వచిచ, దాని 

కళ్ళం ప్ట్లు కొని ముందు ముందు నడిచేవారు. ఈ 

విధ్ంగా మేము మదీనహ చేరుకునాిము. ఖుబాలోక్త 

వెళిళన తర్మాత, ‘మీ భ్రత  ఇకకడే ఉనాిరు,’ అని 

అనాిరు. అపుపడు అబూ స్లమహ్ అకకడే ఉనాిరు. 

ననుి మదీనహ చేరిచన తర్మాత ’ఉస్తమన్ (ర) మకకహ 

తిరిగి వెళిళపోయారు. అయితే ’ఉస్తమన్ కంటే ఉతత మ 

వాక్తత ని నేను చూడలేదు. ఆ సంవతసరం నేను ప్డిన 

కషాు లు మర్కకరు ప్డిఉండరు. (అసదుల్ ’గాబహ్, 

’జర్ఖానీ) 

ఆమ భ్రత  అబూ స్లమహ్ చాల్ల వీరోచితంగా 

పోర్మడేవారు. బదర ర్ యుదు ంలో ప్రల్కగ నాిరు. ఉ'హుద్ 

యుదు ంలో ప్రల్కగ  నాిరు. అయితే ఉ'హుద్ యుదు ంలో 

గాయప్డాు రు. దానివలా 3వ హజీర  శకంలో జమాదుల్ 

ఆ’ఖర్లో వీరమరణం పందారు. మరణంచినపుడు ఈ 

విధ్ంగా దు'ఆ చేశ్వరు. ''అలా్లహుమమ అ’ఖ్లుఫ్న్న ఫీ 

అహ్్లీ బి’ఖైరిన్'' - 'ఓ అలా్లహ్! నా భార్మాబిడు లను 

మంచిగా కనిపట్లు కొని ఉండు.' అని ప్రర రిథ ంచారు. అలా్లహ్ 

అబూ సలమహ దు’ఆను స్వాకరించాడు. ఆమ ఇల్ల 

అనాిరు, ''కషాు లాో ఉని వాక్తత  ఈ దు’ఆను ప్ఠిస్తత  

అలా్లహ్ అతనిక్త అంతకంటే అతుాతత మ వస్త వును 

ప్ర స్తదిస్తత డు. అది, ''ఇనాీలిలా్లహ వ ఇనాీ ఇలైహ 

రాజి’ ఊన్, అలా్లహుమమ అజుర్న్న ఫీ ము’సీబతీ, 

వఅ’ఖ్లుఫ్ లీ ’ఖైర్మ్ మిన్హుమా.'' (ముసా్లమ్).  

నా భ్రత  మరణంచినపుడు, అతనికంటే మంచి వారవ 

రుంటారని అనుకునాిను. ఎందుకంటే వలస వెళిళన 

వారిలో ఆయన మొటు  మొదటి వారు. కాని నేను ఈ 

 

దు’ఆ ప్ఠిస్తత , అలా్లహ్ (త) అతనికంటే ఎనోిరటా్ల 

మంచి వాక్తత  అయిన ప్ర వకత  (స్)ను నాకు ప్ర సదంచాడ్ల. 

(ముసా్లమ్)  

ఉమమ సలమహ గప్ప ప్ండితుర్మలు, ఆమ చాల్ల 

అధికంగా దానధ్ర్మమలు చేస్తవారు. ఆమ 803 

'హదీస్'లను ఉలాేఖంచారు. ఈ వృతాత ంతం దాార్మ 

మనం ''సహనం ప్రటించే వాక్తత క్త అలా్లహ్(త) మంచి 

ప్ర తిఫలం ప్ర స్తదిస్తత డనే'' గుణప్రఠం నేరుచకోవాలి. 

ఉముమ సులైమ్ (ర): ఈమ ప్ర వకత  (స)కు వరుసలో పినిీ 

(తలాి చెలాలు) అవుతుంది. ముందు ఈమ పళిళ మాలిక్ 

బిన్ న’దర్తో జరిగింది. మదీనహ ప్రర రంభ్దశలో ఇసా్తమ్ 

స్వాకరించారు. భ్రత  తాత-ముతాత తల ధ్ర్మమనేి అవలం 

బించడం వలా, ఆమ భ్రత ను మతం మారుచకోమని 

చెబుతూ ఉండేది. అందువలా ఇదద రి మధ్ా 

అభిప్రర యభేదాలు తలతాత యి. అందువలా మాలిక్ 

అయిషు త వాకత ం చేసూత  స్లరియా వెళిళపోయారు. అకకడే 

మరణంచారు. అబూ ’తల్హా కూడా ఆ తెగకు 

చెందినవారే. కనుక పళిళ సంబంధ్ం ప్ంప్రరు. కాని 

ఇపుపడు కూడా ఇసా్తమ్ స్వాకరణ ప్టాే ప్రర ధానాత 

ఇచాచరు. అబూ ’తల్హా కొనిి రోజులు ఆలోచించి, 

ఇసా్తమ్ స్వాకరించారు. ఉముమ స్లైమ్ ముందుకు వచిచ 

ప్వితు  వచనం ప్లికారు. ఉముమ స్లైమ్ తన 

కుమారుడైన అనస్తో, ‘ఇతనితో నా పళిళ 

చేయించు,’ అని అనాిరు. దానిక్త బదులు మహర్ 

క్షమ్మంచారు. ‘నా మహర్ ఇసా్తమ్,’ అని అనాిరు. అనస్్ 

(ర), ‘చాల్ల విచితు మైన మహర్,’ అని అనేవారు. 

నికా’హ్ తర్మాత అబూ ’తల్’హా బై’అతె ’ఉఖ్బలో 

ప్రల్కగ నాిరు. కొనిి న్నలల తర్మాత ప్ర వకత  (స) మదీనహ 

వచిచన తర్మాత ఉముమ-స్లైమ్ తన కుమారుడు 

అనస్ను తీస్కొని వచిచ, ‘అనస్్ను తమరి స్తవలో 

వదులుతునాిను. వీడు నా కొడుకు, తమరు వీడి 

గురించి దు’ఆ చేయమని అ'నాసరా మధ్ా సోదరభావం 

ఏరపరిచారు.’ ఇదంతా ఆమ ఇంటిలోనే జరిగింది. 

ఉముమ స్లైమ్ అనేక యుదాు లాో పోర్మటాలాో చురుకుగా 

ప్రల్కగ నాిరు.  

ప్ర వకత  (స) ఉముమ సులైమ్ను ఇంకా అ'నాసరాకు చెందిన 

కొంత మంది స్వత ీలను యుదాు లాో తోడుగా ఉంచేవారు. 

వీళ్ళళ నీళ్ళళ తాు పించేవారు, గాయప్డినవారిక్త కటా్ల కటేు ్

వారు. ఉ'హుద్ యుదు ంలో ముసా్లములు అస్లథ రతకు 

గురైనపుడు ఆమ చాల్ల కృషి ప్ర యతాిలు 
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ప్ర దరిశంచారు. అనస్్ (ర) ''నేను ’ఆయి'షహ్ (ర)ను, 

ఉముమ-స్లైమ్ను కుండలాో నీరునింపి తీస్కుర్మవటం 

చూశ్వను'' అని అనాిరు.  

5వ హ్హజీర లో ప్ర వకత  (స) ’జైనబ్్ (ర)ను వివాహం 

చేస్కునాిరు. ఈ సందరభంగా ఉముమ సులైమ్(ర) ఒక 

కంచంలో మలీదహ్ చేస్ల అనస్్ దాార్మ ప్ంపి, ఈ చిరు 

కానుకను స్వాకరించమని చెప్రపరు.  

7వ హ్హజీర లో ’ఖైబర్ సంఘటన జరిగింది. ఉముమ సులైమ్ 

అందులో ప్రల్కగ నాిరు. ప్ర వకత  (స) స్ఫియయ(ర)ను 

నికా'హ్ చేస్కునాిరు. ఉముమ స్లైమ్ ఆమను 

అలంకరించారు. 'హునై్నన్ యుదు ంలో ఉముమ స్లైమ్ ఒక 

కరవాలం ప్ట్లు  కునాిరు. అది చూస్లన అబూ-’తల్’హా 

ప్ర వకత  (స)తో, ‘ఉముమ-స్లైమ్ తన చేతిలో కరవాలం 

ప్ట్లు కొని ఉంది,’ అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స), ‘దీనితో ఏం 

చేస్తత వు,’ అని అడిగారు. దానిక్త ఆమ, ‘ఎవరైనా 

అవిశ్వాస్ల వస్తత  చంపేస్తత ను,’ అని అనాిరు. అది విని 

ప్ర వకత  (స) చిరునవుా నవాారు. ఉముమ స్లైమ్, ‘ఓ 

ప్ర వకాత ! ప్రరిపోయిన మకకహ అవిశ్వాస్లను చంప్మని 

ఆదేశించండి,’ అని అనాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘అలా్లహ్(త) దాని ఏర్మపటా్ల చేస్ల ఉనాిడు,’ అని 

అనాిరు. ఉముమ స్లైమ్ కొనిి 'హదీస్'లను 

ఉలాేఖంచారు. వాటిని అనస్్ (ర), ఇబుి ’అబాబస్్ (ర), 

’జైద్ బిన్ స్త‘బిత్, అబూ సలమహ (ర), ’అమీర్ బిన్ 

’ఆస్్ (ర) మొదలైనవారు ఉలాేఖంచారు. ప్ర జలు ఆమను 

ధారిమక విషయాలను గురించి అడిగి తెలుస్కునే వారు. 

’అబుు లా్లహ్్ బిన్ ’అబాాస్ మరియు ’జైద్ బిన్ 

స‘బిత్ల మధ్ా ఒక విషయంలో అభిప్రర య్ భేదాలు 

తలతాత యి. వారిదద రూ ఈమ తీరుపను స్వాకరించారు. 

ధారిమక విషయాలను అడిగి తెలుస్ కోవటంలో 

ఏమాతు ం స్లగుగ ప్డే వారు కారు. ఒకస్తరి ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచిచ, ‘ఓ ప్ర వకాత ! అలా్లహ్(త) సతాం విషయంలో 

ఏమాతు ం స్లగుు ప్డడు. స్వత ీలకు కూడా స్తినం తప్పనిసరి 

అవుతుందా,’ అని వినివించుకునాిరు.” 

ఉమమసలమహ అదివిని ఫకుకన నవాారు. ‘స్వత ీలకు 

కూడా ఇల్ల జరుగుతుందా,’ అని అనాిరు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), ‘ఎందుకు కాదు, మరి బిడు లో తలాి పోలికలు 

ఎల్ల వస్తత యి,’ అని అనాిరు. (ముసిద్)  

ఉమ్మమ సులైమ్ చాల్ల విశిషఠ తలు కలిగి ఉండేవారు. ఆమ 

విశ్వాస దారుఢాం ఎట్లవంటిదంటే ఇసా్తమ్ కోసం తన 

భ్రత నే వదులుకునాిరు. అదే విధ్ంగా అబూ ’తల్’హా 

 

కూడా పళిళ చేస్కుంటానని ముందుకు వచాచరు. కాని, 

ఆయన అవిశ్వాస్ల అని తెలిస్ల కాదనాిరు. 

అబూ’తల్’హా కు ఇసా్తమ్ సందేశం ఇసూత , ‘నీవు 

ఆర్మధిస్త ని దైెవం నేల నుండే ఉనిక్తలోక్త వచాచడని 

నముమతునాివు కదా,’ అని అనాిరు. దానిక్త అబూ 

’తల్’హా, ‘అవును,’ అనాిరు. ‘మరి నీకు చెట్లు ను 

పూజించడంలో స్లగుగ ర్మవటం లేదా?’ అని అనాిరు. 

అబూ’తల్’హా ఈ మాటకు ప్ర భావితులై వెంటనే ఇసా్తమ్ 

స్వాకరించారు.  
ఉముమ సులైమ్ ప్ర వకత  (స)ను చాల్ల అధికంగా 

పేర మ్మంచేవారు. ప్ర వకత  (స) తరచూ ఆమ ఇంటిక్త 

వెళ్ళళవారు. మధాాహిం వేళ్ అకకడ విశ్వర ంతి 

తీస్కునేవారు. ఆయన లేచి వెళిళపోగానే ఆమ ఆయన 

చెమట, వెంట్లు కలను తీస్ల భ్దర ప్రిచేవారు. (బు'ఖారీ) 

ఒకస్తరి ప్ర వకత  (స) ఆమ నీటి సంచిని ఎతిత  నోరు పటిు  

తాు గారు. అనంతరం ఆమ దాని మూతిని కోస్ల భ్దర ప్రచు 

కునాిరు, ప్ర వకత  (స) ఎంగిలి తగిలిందని. (ముసిద్ 

అ'హమద్) 

ప్ర వకత  (స)కూడా ఆమను ప్ర తేాకంగా పేర మ్మంచేవారు. సహీ 

ముసా్లములో ఇల్ల ఉంది. ప్ర వకత  (స) తన భారాల ఇళా్కు్

తప్ప్ మరకకడికీ వెళ్ళళవారు్ కాదు. అయితే్ ఉమ్మమ 

సులైమ్ ఇంటిక్త కూడా వెళ్ళళవారు. ప్ర జలు కారణం 

అడగాగ , ఆమపై జ్దలి వేస్త ంది. ఆమ సోదరుడు హరామ్ 

నా వెంట ఉండి వీరమరణంపందారు. ప్ర వకత  (స) తరచూ 

ఆమ వదద కు వెళ్ళళవారు. ఈమ చాల్ల సహనశ్లలి, 

స్లథ రతాం్ గలది. అబూ ఉమై్మర్ వారి ముదుద ల కొడుకు. 

కాని అతడు మరణంచి నపుడు చాల్ల సహనం, 

ఓరుపలను ప్ర దరిశంచారు. ఈమ ఒక ఉతత మ భారాగా 

పేరుగాంచారు. ఈ విషయానిి ఈ క్తర ంది సంఘటన 

సూచిస్త ంది. 

ఒక స్తరి అబూ’తల్’హా వచిచ, ‘ప్ర వకత  (స)కు ఆకలిగా 

ఉంది, ఏదైెనా ప్ంపు,’ అని అనాిరు. ఉముమ సులైమ్ 

కొనిి ర్కటెు లు ఒక వసత ీంలో చుటిు  అనస్్ (ర)కు ఇచిచ, 

ప్ర వకత  (స)కు ఇవామని ప్ంప్రరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

మసి్లద్లో ఉనాిరు. ఆయనతో ప్రట్ల అనుచరులు 

కూడా ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) అనస్్ను చూస్ల, 

‘అబూ’తల్’హా ప్ంప్రర్మ,’ అని అడిగారు. అనస్్ (ర), 

‘అవునని,’ అనాిరు. ప్ర వకత  (స), ‘అనిం తినడానికా?’ 

అని అనాిరు. అనస్్ (ర), ‘అవును,’ అని అనాిరు. 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులందరినీ తీస్కొని అబూ’తల్’హా 
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ఇంటిక్త వచాచరు. అది చూస్లన అబూ’తల్’హా ఆందోళ్న 

చెందారు. ఉముమ సులైమ్ వదద కు వెళిళ, ‘అనిం చాల్ల 

తకుకవగా ఉందే, ఏం చేదాద ం. ఇట్ల ప్ర వకత  (స) ఒక 

బృందంతో వచాచరు,’ అని అనాిరు. అపుపడు ఉముమ 

స్లైమ్, ‘ఈ విషయం మనకంటే అలా్లహ్(త), ఆయన 

ప్ర వకత కే బాగా తెలుస్,’ అని నిశిచంతగా అనాిరు. ప్ర వకత  

(స) లోప్లిక్త వచాచరు. ఉముమ స్లైమ్ ఆ ర్కటెు నూ, 

కూరను ప్ర వకత  (స) ముందు పటాు రు. దైెవకృప్వలా 

అందులో శుభ్ం అవతరించింది. అందరూ కడుపునిండా 

తినాిరు. 

ఉముమ సులైమ్ చాల్ల దైెవభ్కుత ర్మలు, సహనశ్లలి, 

ఉతత ముర్మలు. వారిక్త అబూ ’ఉమై్మర్ అనే కొడుకు 

ఉండేవాడు. అతడు కోక్తలతో ఆడుకునేవాడు. అనుకో్

కుండా ఆ కోక్తల చనిపోయింది. ఆ అబాబయిక్త చాల్ల 

బాధ్ కలిగింది. ప్ర వకత  (స) హాసాంగా, ‘ఓ అబూ ’ఉమైర్! 

ఏమయింది నీ కోక్తల,’ అని అనాిరు. అతడు 

తలాిదండుర ల గార్మల్ కొడుకు. అబూ’తల్’హా  ఆ 

అబాబయిని చాల్ల పేర మ్మంచేవారు. అకస్తమతుత గా ఆ 

అబాబయి అనారోగాానిక్త గురయాాడు. అబూ’తల్’హా 

అతనిక్త చిక్తతస చేయిసూత నే ఉనాిరు. ఒకస్తరి ఏదో 

అవసరం ఉండి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళళరు. ఆ 

రోజు అబూ’తల్’హా ఉప్వాసం ఉనాిరు. అపుపడు ఆ 

బిడు  మరణంచాడు. ఉముమ స్లైమ్ అంతా ఆలోచించి, 

సహనం ఓరుపలను ప్ర దరిశసూత  బిడు కు స్తినం 

చేయించింది, కఫన్ తొడిగించారు, మంచంపై 

ప్రుండబటాు రు. పైనుండి దుప్పటి కపిపవేశ్వరు. 

ఇంటిలోని ఒక మూల పటాు రు. అనంతరం మంచి వంటకం 

వండారు. తాను కూడా అలంకరించుకునాిరు. 

స్వాసనను పులుముకునాిరు. ర్మతిు  అబూ’తల్’హా 

వచాచరు. ‘అబాబయి ఎల్ల ఉనాిడు,’ అని అడిగారు. 

‘నిశిచంతగా ప్డుకునాిడు,’ అని అనాిరు. అబూ 

’తల్’హా నిజమను కొని నిశిచంతగా భోజనం చేస్ల, ర్మతిు  

భార్మా భ్రత లిదద రూ సంభోగం చేస్ల సంతోషంతో 

ప్డుకునాిరు. ఉదయం స్తినం చేస్ల నమా'జుకు 

వెళిళనపుడు ఉముమ స్లైమ్ కొంచెం ఆగండి, ఒక 

ప్ర శికు సమాధానం ఇచిచ వెళ్ళండని అనాిరు. 

''ఒకవేళ్ ఎవరైనా కొనిి రోజుల కొరకు ఏదైెనా వస్త వు 

ఇస్తత , మళ్ళళ అతను తన వస్త వును అడిగితే, 

తిరసకరించవచుచనా'' అని అడిగారు. అపుపడు, 

‘అలా్లహ్(త) కొనిి రోజుల కోసం ఇచిచన బిడు ను తిరిగి 
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ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم أَن َ  ِب َ صّل اهلل  َوَعْن عَائَِشَة َزْوُج الن َ  الن َ

َ فََغَسَل يََديِْه ثُم َ عليه وسلم:   كَاَن إِذَا اغَْتَسَل ِمن الَْجَنابَِة بََدأ
أُ تَ يَ َما كَ أُ يََتَوض َ  ََلةِ ثُم َ يُْدِخُل أََصابَِعُه ِِفْ الَْماِء فَُيَخل ُِل بَِها َوض َ  لِلص َ

أَُصْوَل َشْعِرهِ ثُم َ يَُصب ُ َعَّل َرأِْسِه ثَََلَث ُغَرفَاٍت بَِيَديِْه ثُم َ يُِفْيُض  
ُ فَيَ بْ يَ  :الَْماَء َعَّل ِجلِْدهِ كُل ِِه َوِِفْ َرَوايٍَة لُِمْسِلم َل  قَبْ  هِ يْ يََد  ُل ِس غْ َدأ

نَاَء ثُم َ يُْفِرُغ بَِيِمْيِنِه َعَّل ِشَمالِِه فََيْغِسُل فَْرَجُه  أَْن ي َْدُخلُُهَما اْْلِ
أُ    .ثُم َ يََتَوض َ

435. (6) [1/136-ఏకీభ్వితం]  

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: “ప్ర వకత  (స) జనాబత్ 

నుండి స్తినం చేయాలనుకునిపుపడు ముందు 

రండు చేతులను మణకటా వరకు కడుగుతారు. ఆ 

తరువాత మర్మమంగానిి కడుగుతారు. మర్మమంగం 

కడిగిన చేతిని నేలపై గీస్ల కడుగుతారు. ఆ తరువాత 

నమా’జు కొరకు వు’దూ' చేస్లనటా్ల వు’దూ' చేస్తత రు. 

ఆ తరువాత తలవెంట్లు కలను, గడు ం వెంట్లు కలను 

వేర ళ్ళను చొపిపంచి కడుగుతారు. ఆ తరువాత 

మూడు దోసెళ్ళ నీరు తలపై వేస్తత రు. అనంతరం 

శరీర్మనింతా నీటితో కడుగుతారు.” (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్)  

ముసా్లమ్ ఉలాేఖనలో ఇల్ల్ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) స్తినం 

ప్రర రంభిస్తత రు. స్తినం చేస్త నీటిలో చేయివేస్త ముందు 

తన రండు చేతులను కడుకుకంటారు. ఆ తరువాత 

కుడి్ చేతితో ఎడమ చేతిపై నీళ్ళళ వేస్తత రు. 

మర్మమంగం కడుగుతారు. ఆ తర్మాత వు’దూ' 

చేస్తత రు.” 

 

తీస్కునాిడు, బిడు  మరణంచాడు, ఓరుప సహనాలను 

ప్రటించండి,’ అని అనాిరు. అది విని అబూ’తల్’హా, 

ఇనాి లిలా్లహ్హ.. ప్ఠిసూత  నమా'జుకు వెళిళ, నమా'జు 

తర్మాత జరిగిన దంతా ప్ర వకత  (స)కు తెలియజేశ్వరు. 

ప్ర వకత  (స) శుభ్ం కలగాలని ప్రర రిథ ంచారు. ఆ ర్మతిు  జరిగిన 

సంభోగం వలా ఆమ గరభం ధ్రించారు. ’అబుు లా్లహ్్ అనే 

బిడు  జనిమంచాడు. ఆ తరువాత వరుసగా 9 మంది మగ 

బిడు లు జనిమంచారు. వీరందరూ ఉతత మ సంతానం, 

ఖుర్ఆన్ ప్రఠకులు. (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్, ఫత్’హుల్ 

బారీ) 
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اٍس قَاَل  ِب ِ صّل اهلل   :َوَعْن ابِْن َعب َ قَالَْت َمْيُمْونَُة: َوَضْعُت لِلن َ

تُُه بَِثْوِب وَصب َ َعَّل يََديِْه فََغَسلُُهَما ثُم َ   عليه وسلم ُغْسًَل فََسَّتْ
فََغَسَل َفْرَجُه فََضَرَب بَِيِدهِ اْْلَْرَض َمالِِه ِش  َعَّل ه ينميَصب َ ب

فََمَسَحَها ثُم َ َغَسلََها فََمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َوَغَسَل َوْجَهُه  
َوِذَراَعْيِه ثُم َ َصب َ َعَّل َرأِْسِه َوأَفَاَض َعَّل َجَسِدهِ ثُم َ تََنّح َ فََغَسَل 

  فَانَْطلََق َوُهَو يَْنُفُض يََديِْه. يَأُْخْذهُ  فَلَْم ا بً وْ ُتُه ثَ قََدَمْيِه فََناَولْ 
 . َولَْفُظُه لِلُْبَخاِري

436. (7) [1/136-ఏకీభ్వితం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: మై్మమూనహ్్ (ర) 

నాతో ఇల్ల అనాిరు, ''ప్ర వకత  (స) స్తినం 

చేయటానిక్త నేను నీళ్ళళ పటాు ను. ఒక వస్తత ీనిి 

తెరచాట్లగా ఉంచాను. ప్ర వకత  (స) స్తినం చేయటం 

ప్రర రంభించారు. ముందు రండు చేతులపై నీళ్ళళవేస్ల 

చేతులను కడిగారు. ఆ తరువాత కుడిచేతితో 

ఎడమ చేతిపై నీళ్ళళ వేశ్వరు. మర్మమంగానిి 

కడిగారు. మర్మమంగానిి కడిగిన చేతిని నేలపై గీస్ల, 

దానిి కడిగారు. ఆ తరువాత నీళ్ళళ పుక్తకలించారు, 

ముకుకలో నీళ్ళళ వేశ్వరు, ముఖానిి కడిగారు, రండు 

చేతులను మోచేతులతో సహా కడిగారు, తలపై 

నీళ్ళళ వేశ్వరు. అంటే తల కడిగారు, శరీరంపై నీళ్ళళ 

పోశ్వరు. తాను నిలుచని చోట్ల నుండి ప్ర కకకు జరిగి 

రండు కాళ్ళను కడిగారు. నేను శరీరం 

తుడుచుకోవటానిక్త వసత ీం ఇచాచను. కాని ప్ర వకత  (స) 

దానిి తీస్కోలేదు. రండు చేతులతో తుడుచు 

కుంటూ అకకడి నుండి వెళ్ళళరు.” 54 (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్) 

 

54) వివరణ-436: ఈ 'హదీస్' దాార్మ జనాబత్ స్తినం 

ప్దు తి తెలుస్త ంది. ఎల్ల అంటే జనుబీ వాక్తత  చేతిక్త 

అశుదు ం అంట్లకొని ఉంటే, ముందు తప్పనిసరిగా 

చేతులు కడగాలి. ఎందుకంటే ఇట్లవంటి ప్రిస్లథ తిలో 

వాటిని నీటిలో ముంచితే, నీరు కూడా మురిక్త 

అయిపోతాయి. అందువలా ముందు చేతులను కడగాలి. 

ఒకవేళ్ చేతులు మురిక్తగా లేకపోయినా కడుకోకవటం 

మంచిది. ఆ తరువాత ఎడమ చేతితో మర్మమంగానిి 

కడగాలి. కుడి చేతితో నీళ్ళళ వేసూత  ఎడమ చేతితో 

మర్మమంగానిి కడగాలి. ఆ తరువాత ఎడమ చేతిని 

 ( 1/136)[ ) متفق عليه (  8]  - 437
ِب َ صّل   َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: أَن َ اِْمَرأًَة ِمَن اْْلَنَْصاِر َسأَلَْت الن َ

َف يْ ا كََرهَ مَ أَ ِحْيِض فَ اهلل عليه وسلم: َعْن ُغْسلَِها ِمَن الْمَ 
ِرْي بَِها"تَغْ  ْن م ِْسِك فََتَطه ِ قَالَْت   .َتِسُل قَاَل: "ُخِذْي فِْرَصًة م ِ

رُ  ِرْي بَِها" :قَاَل  .كَْيَف أَتََطه َ "ُسْبَحاَن   :قَاَل  .قَالَْت كَْيَف  ."تََطه ِ
ِرْي" ِعْي بِهَ  . اهلِل تََطه ِ  .  ِم الد َ  ا أَثَرَ فَاْجَتَذبُْتَها إيَِل َ فَُقلُْت تََتب َ

437. (8) [1/136-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: “ఒక అ'నాసరీ స్వత ీ ప్ర వకత  

(స)ను బహ్హషుు  స్తినం ప్దు తి గురించి అడిగింది. 

అంటే, ‘బహ్హషుు  దశ ముగిస్లన తర్మాత ఎల్ల స్తినం 

చేయాలని,’ అడిగింది. ప్ర వకత  (స) ఆమకు పై విధ్ంగా 

తెలియప్రిచారు. ప్ర వకత  (స) స్తినం ప్దథ తి చెపిపన 

తర్మాత, ‘నీవు స్తినం చేస్లన తర్మాత స్వాసన 

గల వసత ీం లేదా దూది గల పులా దాార్మ ప్రిశుదు త 

పందు,’ అని అనాిరు. దానిక్త ఆమ, ‘ఆ వసత ీంతో 

నేన్నల్ల ప్రిశుదు త పందను,’ అని సందేహం 

వెలిబుచిచంది. ప్ర వకత  (స), ‘దాని దాార్మ 

ప్రిశుదు తపందు,’ అనాిరు. ఆమకు అరథ ం కాలేదు, 

మళ్ళళ ఆమ మూడవస్తరి, ‘ఆ వసత ీంతో నేన్నల్ల 

ప్రిశుదు త పందను,’ అని వినివించుకుంది. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స) స్లగుగ ప్డుతూ, ఆశచరాం వాకత ం 

చేసూత , ‘స్బ్హానలా్లహ్’ అని ప్లిక్త, ‘నువుా ఆ 

స్వాసన గల వసత ీం దాార్మ ప్రిశుదు త పందు,’ అని 

 

నేలపై గీస్ల అంటే మటిు తో తోమ్మ కడగాలి. లేదా 

సబుబతో కడగాలి. ఆ తరువాత మూడుస్తరాు 

పుక్తకలించాలి, మూడు స్తరాు ముకుకలో నీలుళ వేస్ల 

కడగాలి, ముఖానిి పూరిత గా కడగాలి, రండు చేతులను 

మోచేతులతో సహా కడగాలి, తలను చేతులతో గోక్త 

కడగాలి. ఆ తరువాత శరీర్మనింతా నీటితో కడగాలి. 

అకకడి నుండి ప్ర కకకు జరిగి వు’జూ మరియు స్తినం 

సంకలపంతో కాళ్ళళ కడగాలి. ఈ స్తినంలోని వు’దూ' 

దాార్మ నమా’జు చదవవచుచను. అయితే వు’దూ' 

తరువాత స్తినం చేస్లనపుపడు మర్మమంగానిి ముట్లు కో్

కుండా ఉండాలి. ఒకవేళ్ స్తినం చేస్లనపుడు 

మర్మమంగానిి ముట్లు కుంటే స్తినం చేస్లన తర్మాత 

మళ్ళళ వు’దూ' చేయాలి. ఎందు కంటే మర్మమంగానిి 

ముట్లు కుంటే వు’దూ' భ్ంగమవుతుంది. 
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అనాిరు. నేను ప్ర వకత  (స) మాటలను అరథ ం 

చేస్కునాిను. ఆమకు ఆ విషయం అరథ ం కావటం 

లేదు. నేను ఆమను నా వైెపుకు ల్లకుకనాిను. 

‘ఇంకా నువుా ఆ స్వాసన గల వస్తత ీనిి మర్మమంగం 

దగగ ర ఉంచుకో, దానివలా రకత ం దుర్మాసన 

తొలగిపోతుంది,’ అని అనాిను. (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్) 

 ( 1/137)(   [ ) صحيح  9]  - 438
ُ وَ  ْ اِْمَرأٌَة أَُشد ُ َضَفَر  َعْن أ م ِ َسلََمَة قَالَْت قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ِ

"ََل إِن ََما يَْكِفْيَك أَْن تَْحِثْي   : َرأِْسْي فَأَنُْقُضُه لُِغْسِل الَْجَنابَِة قَاَل 
.  " ِريَْن ه َ َط فَتَ  اءَ مَ لَْيَك الْ َعَّل َرأِْسَك ثَََلَث َحَثَياٍت ثُم َ تُِفْيِضْْيَ عَ 

 .َرَواُه ُمْسلٌِم 
438. (9) [1/137-దృఢం] 

ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను, 

‘ఓ ప్ర వకాత ! 'నేను తల వెంట్లు కలను, జడను గటిు గా 

కట్లు  కుంటాను. జనాబత్ స్తినం చేస్లనపుడు వాటిని 

విప్రపల్ల,’ అని వినివించుకునాిను. దానిక్త ప్ర వకత  

(స), ‘విప్పవలస్లన అవసరం లేదు. నీవు నీ తలపై 

మూడుస్తరాు వెంట్లు కలనీి తడిస్లనటా్ల నీళ్ళళ వేయి, 

ఆ తరువాత శరీరంపై నీళ్ళళ వేస్ల కడుకోక,’ అని 

సమాధానం ఇచాచరు. (ముసా్లమ్) 

 (1/137) [ ) متفق عليه ( 10]  - 439
ِب ُ صّل اهلل عليه و ِ مُ بِالْ  أُ ض َ سلم يََتوَ َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن الن َ  د 

اِع إََِل َخْمَسِة أَْمَداٍد  َويَ   .ْغَتِسُل بِالص َ
439. (10) [1/137-ఏకీభ్వితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: “ప్ర వకత  (స) ఒక ముద్ నీటితో 

వు’జూ చేస్తవారు. ఇంకా ఒక ’స’అ లేదా అంతకంటే 

ఎకుకవ 5 ముద్ల నీటితో స్తినం చేస్తవారు.” 55  

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 

55) వివరణ-439: ముద్ ఒక కొలమానం. అందులో ఒక 

సేరు ఆహార ధానాాలు వస్తత యి. ’స్త’అ స్మారు ప్రవు 

తకుకవ మూడ్ల సేరాు ఉంట్లంది. అంటే ప్ర వకత  (స) ఒక 

స్తరు నీటితో వు’దూ' చేస్తవారు. ఇంకా మూడుస్తరా 

 (1/137)عليه (  ق[ ) متف  11 ] - 440
َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كُْنُت أَغَْتِسُل أَنَا َوَرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  
اِحٍد فَُيَباِدُرِنْ َحّت َ أَقُْوَل دَْع يِلْ  عليه وسلم ِمْن إِنَاٍء بَْيِِنْ َوبَْيَنُه و َ

 . دَْع يِلْ قَالَْت َوُهَما ُجُنَباِن 
440. (11)[1/137-ఏకీభ్వితం] 

 ము’ఆజ (ర) కథనం: ’ఆయి‘షహ్ (ర) నాతో, 

''ప్ర వకత  (స) మరియు నేను ఒకే తొటెు  నుండి స్తినం 

చేస్త వాళ్ళం, దానిి మా ఇదద రి మధ్ా ఉంచేవారం. 

ప్ర వకత  (స) నీళ్ళళ తీస్కోవటంలో నా కంటే తొందర 

ప్డేవారు. చివరిక్త నేను, ‘నా కోసం నీళ్ళళ ఉంచండి, 

నా కోసం నీళ్ళళ ఉంచండి,’ అని అనేదానిి,” అని 

అనాిరు. అయితే వీరిదద రూ జనాబత్ స్తినం 

చేస్తవారు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 
రండవ విభాగం  ْاَلَْفْصُل الث َاِن     

 ( 1/137) [ ) ضعيف ( 12]  - 441
َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: ُسِئَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم َعِن  

ُجِل يَِجُد  "يَْغَتِسُل" َوَعِن   :ََلًما قَاَل كُُر اِْحتِ ْذ يَ َوََل  َل لَ الْبَ الر َ
ُجِل يََرى أَن َُه قَْد اْحَتلََم َولَْم يَِجُد بَلًََل قَاَل: "ََل َغَسَل عَلَْيِه"   .الر َ

م يا رسول اهلل َهْل َعَّل الَْمْرأَةِ تََرى ذَلَِك ُغْسٌل يقَالَْت أُم ُ ُسلَ 
َجاِل  ٌق َقائِ شَ  ءَ ان َِس "نََعْم إِن َ ال :قَاَل  ِ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  "الر  ْ . َرَواُه الّت ِ

اَرِمي ُ َوابُْن َماَجه إََِل قَْولِِه: "ََل ُغْسَل عَلَْيهِ   . "َوَرَوى الد َ
441. (12) [1/137-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను బటు లాో తడి 

గమనించిన వాక్తత  గురించి అడగటం జరిగింది. దానిక్త 

ప్ర వకత  (స), ‘స్తినం చేయాలి,’ అని అనాిరు. అదే 

విధ్ంగా బటు లో తడి కనబడని వాక్తత  గురించి 

ప్ర శిించటం జరిగింది. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘స్తినం 

చేయవలస్లన అవసరం లేదు,’ అని అనాిరు. 

ఉముమ స్లైమ్ (ర), ‘స్వత ీలు కూడా తడి చూస్తత  

స్తినం చేయాల్ల,’ అని అడిగారు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘అవును, స్వత ీలు కూడా పురుషులవంటి వారే,’ అని 

 

నీటితో స్తినం చేస్తవారు. అంటే వు’దూ' మరియు 

స్తినంలో నీటిని చాల్ల తకుక వగా ఖరుచచేస్తవారు. 
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అనాిరు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, దారీమ', ఇబి 

మాజహ)  

 ( 1/137) [ ) صحيح ( 13]  - 442
َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: إِذَا  

ُه أَنَا َوَرُسْوُل اهلِل صّل  فََعلْتُ  . ُل ُغْس الْ  َب اَن َوجَ َجاَوَز الِْخَتاُن الِْختَ 
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه  ْ  .اهلل عليه وسلم فَاغَْتَسلَْنا. َرَواُه الّت ِ

442. (13) [1/137-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పురుషుని మర్మమంగం, స్వత ీ మర్మమంగంలో ప్ర వేశిస్తత  

స్తినం తప్పనిసరి అయిపోతుంది. నేను ప్ర వకత  (స) 

ఇల్లచేస్ల, స్తినం చేశ్వము.''(తిరిమజి', ఇబి 

మాజహ) 

 ( 1/138)[ ) ضعيف (  14]  - 443
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:  

ْعَر َوأَنُْقوا أَبُْو   هُ اَروَ  ".ةَ رَ الَْبَش  "تَْحَت كُل ِ َشْعَرةٍ َجَنابًَة فَاْغِسلُوا الش َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  ْ : َهَذا َحِديٌْث  .دَاُودَ َوالّت ِ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الّت ِ

اِوْي َوُهَو َشْيٌخ لَْيَس بَِذلَِك    .َغِريٌْب َوالَْحاِرُث بُْن َوِجْيٍه الر َ
443. (14) [1/138-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తి వెంట్లు క క్తర ంద అప్రిశుదు త ఉంట్లంది. 

అందువలా వెంట్లు కలను కడగండి, ఇంకా శరీర్మనిి 

చేతులతో ర్మస్ల శుభ్ర ప్రచండి.'' (అబూ దావూద్, 

ఇబి మాజహ,  తిరిమజి' / ఏకోలాేఖనం, ఈ ర్మవి 

’హారిస్‘ బిన వజీహ వృదుు లు, కాబటిు  ఇది నిర్ము రించ  

బడనిది) 

 ( 1/138)(  [ ) ضعيف  15]  - 444
اهلل َعْنُه: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم  رضي  لِي ٍ عَ َوَعْن 

قَاَل: "َمْن تََرَك َمْوِضَع َشْعَرةٍ م ِْن َجَنابٍَة ل َْم يَْغِسلَْها فُِعَل بَِها 
ْن . قَاَل عَلِي ٌ فَِمْن ثُم َ عَادَيُْت َرأِْسْي ثَََلثًا فَمِ "كََذا َوكََذا ِمَن الن َارِ 

ََلثًا فَِمْن ثَم َ عَادَيُْت َرأِْسْي ثَََلثًا. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  َرأِْسْي ثَ  ُت عَادَيْ  ثُم َ 
َرا: ِ  .فَِمْن ثُم َ عَادَيُْت َرأِْسي   َوأَحمد والدارمي إَِل َ أَن َُهَما لَْم يَُكر 

444. (15) [1/138-బలహీనం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''ఎవరైనా స్తినం 

చేస్ల నపుడు, వెంట్లు కంత సథ లం అయినా ఎండుగా 

వదలి వేస్తత , నరకంలో అతనిక్త ఈవిధ్ంగా శిక్తయ ంచడం 

జరుగుతుంది,’ అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స) యొకక ఈ 

మాటలు విని నేను నా తలను శతుు వుగా 

భావించాను. అంటే ఆ మాటలు విని తర్మాత నేను 

నా వెంట్లు కలను గీయించేవాడిని, స్తినం చేస్త 

టపుపడు ఎండుగా ఉండదని.'' (అబూ దావూద్, 

అ'హమద్, దారీమ') 

 ( 1/139)[ ) صحيح (  16]  - 445
َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  
ِمِذي ُ   ْ أُ بَْعَد الُْغْسِل. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ عليه وسلم ََل يََتَوض َ

 . هُ  َماجَ ُن بْ ِئِ ُ َواَوالن ََسا
445. (16) [1/139-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స్తినం చేస్లన 

తర్మాత మళ్ళళ వు’దూ' చేస్తవారు కారు. స్తినంలో 

చేస్లన వు’దూ'తోనే సరిపట్లు కునేవారు, మర్మమం 

గానిి ముట్లు  కుంటేనే తప్ప. (అబూ దావూద్, 

తిరిమజి', నస్తయి‘, ఇబి మాజహ)  

 ( 1/139) () ضعيف  [ 17]  - 446
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم يَْغِسُل  وَ  َعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن الن َ

  .َرأِْسِه بِالَْخَطِمي ِ َوُهَو ُجُنٌب ي َْجَتِزْئ ِبَذلَِك َوََل يَُصب ُ عَلَْيِه الَْماءَ 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  

446. (17) [1/139-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అశుదు  స్లథ తిలో 

’ఖత్మీతో తల కడుకుకనేవారు. మళ్ళళ తలపై 

నీళ్ళళ వేస్తవారు కారు. 56 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/139) [ ) حسن ( 18]  - 447
َوَعْن يَْعَّل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم َرأَى َرُجًَل 

اِز فََصِعُد الَْمْنَْبَ فَ َ َحِمَد اهللَ ي َْغَتِسُل بِالَْْبَ ِه َوقَاَل: "إِن َ  ََن عَلَيْ ثْ  َوأ
َّتَ فَإِذَا اغَْتَسَل  اهلَل عز وجل َحي ٌِي َحي ٌِي ِست ِرٌي ي ُِحب ُ الَْحَياَء َوالس َ

". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ    .أَْحُدكُْم فَلَْيْسَتِّتْ
 

56) వివరణ-446: అంటే ఆధునిక యుగంలో సబుబను, 

షాంపూను ఉప్యోగించటం జరుగుతుంది. మళ్ళళ తల 

కడిగే అవసరం ఉండదు. అదేవిధ్ంగా ప్రర చీన కాలంలో 

’ఖత్మీని తలకు ప్టిు ంచి తల శుభ్ర ప్రిచేవారు. స్తినం 

చేస్లనపుడు మళ్ళళ తలపై నీళ్ళళ వేస్తవారు కారు. 
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رْيٌ فَ  ي َْغَتِسَل   كُْم أَْن ُد دَ أَحَ اإِذَا أَرَ َوِِفْ ِرَوايَِتِه قَاَل: "إِن َ اهلَل ِست ِ
 . فَلَْيَتَواَر بَِشْيٍء" 

447. (18) [1/139-ప్రర మాణకం] 

య’అల్ల‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక వాక్తత ని 

నగింగా మైదానంలో స్తినం చేస్త ండగా చూశ్వరు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) మంబరుపై ఎక్తక దైెవసోత తు ం 

ప్ఠించిన తరువాత, ‘అలా్లహ్ (త) స్లగుగ గలవాడు, 

తెరచాట్ల గలవాడు. స్లగుగ  లజి, తెరచాట్లను 

అభిలషిస్తత డు. మీలో ఎవరైనా స్తినం చేస్తత  తెరచాట్ల 

పట్లు కొని స్తినం చేయాలి,’ అని ఉప్దే శించారు. 

(అబూ దావూద్, నస్తయి‘)  

మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''అలా్లహ్(త) 

తెరచాట్లగా ఉంటాడు. కనుక మీలో ఎవరైనా స్తినం 

చేస్తత , తెరచాట్లగా ఉండి స్తినం చేయాలి.'' 

----- 
మూడవ విభాగం్్ الث َالُِث   اَلَْفْصُل   

 ( 1/140)[ ) صحيح (  19]  - 448
ِل   َعْن أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل: إِن ََما كَاَن الَْماُء ِمَن الَْماِء ُرْخَصًة ِِفْ أَو َ

 .اْْلِْسََلِم ثُم َ نُِهَي َعْنَها
448. (19) [1/140-దృఢం] 

ఉబయ్్ బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్ 

కాలంలో (భార్మా భ్రత లు కలిస్తత ) వీరాం వెలువడితేనే 

స్తినం తప్పనిసరి అయేాది. 57 (తిరిమజి', అబూ 

దావూద్, దారీమ') 

 ( 1/140)[ ) ضعيف (  20]  - 449
ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم  َل افَقَ  َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: َجاَء َرُجٌل إََِل الن َ

ْ إِ  ِمَن الَْجَنابَِة َوَصل َْيُت الَْفْجَر ثُم َ أصبحت فََرأَيُْت  َتَسلُْت اِغْ  ن ِ
ْفِر لَْم يُِصْبُه الَْماءُ    فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  .قَْدَر َمْوِضِع الظ ُ

 

57) వివరణ-448: అంటే ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్కాలంలో భార్మా 

భ్రత లు కలిస్తత  వీరాం వెలువడితేనే స్తినం తప్పనిసరి 

అయేాది. వీరాం వెలువడకపోతే తప్పనిసరి అయేాది 

కాదు. కాని పైన పేర్కకని 'హదీస్' దాార్మ ఈ ఆదేశం 

రదద యిపోయింది. వీరాంవెలువడినా వెలువడకపోయినా 

సంభోగం చేస్తత  స్తినం తప్పనిసరి అయి పోతుంది. 

عليه وسلم: "لَْو كُْنَت َمَسْحَت عَلَْيِه بَِيِدَك أَْجَزأَك". َرَواُه ابُْن  
  .هُ َماجَ 

449. (20) [1/140-బలహీనం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వాక్తత  వచిచ, 

‘నేను జనాబత్ స్తినం చేస్ల ఉనాిను, ఫజ్ర్ 

నమా’జు కూడా చదివి ఉనాిను. ఆ తరువాత నేను 

గోరంత చోట్ల నీళ్ళళ అందలేదు అంటే తడిగా లేదు,’ 

అని వినివించుకునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘ఒకవేళ్ నువుా తడిచేతోత  నిమురుకుంటే (అంటే 

దానిి కడిగితే) సరిపోతుంది, మళ్ళళ స్తినంచేస్త 

అవసరంఉండదు,’ అని అనాిరు. (ఇబి మాజహ) 

 (140/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 450
ََلُة َخْمِسْْيَ َوالُْغْسُل ِمَن   :َوَعِن بِْن ُعَمَر قَاَل  كَانِْت الص َ

اٍت فَلَْم الَْبْوِل ُل ْس غَ وَ  ٍت ار َ  مَ الَْجناَبَِة َسْبعَ  ِمَن الث َْوِب َسْبَع َمر َ
ََلُة  يَِزْل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم يَْسأَُل َحّت َ ُجِعلَِت الص َ
ًة.   ًة َوَغْسُل الَْبْوِل ِمَن الث َْوِب َمر َ َخْمًسا َوالغسل ِمَن الَْجَنابَِة َمر َ

 .  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 
450. (21) [1/140-అప్రిశోధితం] 

ఇబి ’ఉమర్ (ర) కథనం: “ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్ 

కాలంలో 50 పూటల నమా'జు విధిగా ఉండేది, 

జనాబత్ స్తినం 7 స్తరాు చేయాలని ఉండేది. వసత ీం 

నుండి మూతు ం కడగటం కూడా 7 స్తరాు ఉండేది. ప్ర వకత  

(స) అలా్లహ్(త)ను తగిగ ంచమని అనేకస్తరాు ప్రర రిథ ంచి 

కోరగా  చివరిక్త 5 పూటల నమా’జ్, స్తినం 

ఒకస్తరిచేయడం, అశుదు త నుండి వస్తత ీనిి ఒకస్తరి 

కడగటంతో సరిపటు టం జరిగింది." 58 (అబూ 

దావూద్) 

 

58) వివరణ-450: మే’ర్మజ్ ర్మతిు  ప్ర వకత  (స) యొకక అను 

చర సమాజంపై 50పూటల నమాజులు విధించ బడాు యి. 

మూస్త (అ) చెప్పటం వలా ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్(త)ను 

తగిగ ంచమని అనేకస్తరాుకోరగా తగుగ తూ తగుగ తూ చివరిక్త 
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 اُب ُمَخالََطِة الُْجُنِب بَ - 6
6. అప్రిశుదధ  సిితిలో ఉనీ వయక్తత ని కలవటం 

(స్ల్లమ్ చేయటం, కర్చాలనంచేయటం ధర్మస్మమతమే) 

మొదటి విభాగం  ُْل ُل اْْلَ ْص فَ اَل و َ   
 ( 1/141)[ ) صحيح (   1]  - 451

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: لَِقَيِِنْ َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم  
َوأَنَا ُجُنٌب فَأََخَذ بَِيِدْي فََمَشْيُت َمَعُه َحّت َ قََعَد فَانَْسلَلُْت فَأَتَْيُت 

ْحَل فَاغَْتَسلُْت ثُم َ  : "أَيَْن كُْنَت يَا أَبَا  ٌد فََقاَل َو قَاعِ هُ  وَ ُت ئْ جِ  الر َ
ُهَريَْرَة" فَُقلُْت لَُه فََقاَل: "ُسْبَحاَن اهلِل إِن َ الُْمْؤِمَن ََل يَْنَجُس".  

  .َهَذا لَْفُظ الُْبَخاِري ِ 
ْعَناُه َوَزادَ بَْعَد قَْولِِه: فَُقلُْت لَُه: لََقْد لَِقْيَتِِنْ وَ  َ َولُِمْسلٍِم م َ   انَ أ

أََجالَِسَك َحّت َ أَغَْتِسَل. َوكََذا الُْبَخاِري ُ ِِفْ ْهُت أَْن  فََكرِ ٌب ُجنُ 
 .ِرَوايٍَة أُْخَرى

451. (1) [1/141-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: “ప్ర వకత  (స) ననుి 

కలిశ్వరు. అపుపడు నేను అశుదాు వసథ లో ఉనాిను. 

ప్ర వకత  (స) నా చేయిప్ట్లు కొని నడవస్తగారు. చివరిక్త 

ఒకచోట కూరుచనాిరు. నేను మలాగా ప్ర వకత  (స) 

వదద నుండి లేచి బయటకు వచాచను, మా ఇంటిక్త 

వెళిళ స్తినం చేస్ల తిరిగి వచాచను. ప్ర వకత  (స) అకకడే 

కూర్కచని ఉనాిరు. నేను ర్మవటం చూస్లన ప్ర వకత  (స), 

‘అబూ హురైరహ్ ఇప్పటి వరకు ఎకకడ ఉనాివు,’ 

అని అడిగారు. దానిక్త నేను, ‘అశుదాు వసథ లో 

ఉండేవాడిని, వెళిళ స్తినంచేస్ల వచాచను,’ అని 

అనాిను. అపుపడు ప్ర వకత  (స), “ 'స్బహానలా్లహ’ 

(అలా్లహ్ ప్రిశుదుు డు)! విశ్వాస్ల అప్రిశుదుు డు 

కాడు,” అని అనాిరు. (బు’ఖారి)   

ముసా్లమ్లో ఈ ప్దాలు అధికంగా ఉనాియి, ''నేను 

ప్ర వకత  (స)ను కలిశ్వను. అపుపడు నేను అశుదాు వసథ లో 

 

5 నమా’జులు విధించడం జరిగింది. అదేవిధ్ంగా 

జనాబత్ స్తినం, వసత ీప్రిశుదు తలోతగిగ ంచడం జరిగింది. 

ఉనాిను. స్తినం చేయకుండా ప్ర వకత  (స) వెంట 

కూరోచవటం మంచిది కాదని భావించాను.'' బు’ఖారీ 

లోని మరో ఉలాేఖనంలో ముసా్లమ్ ఈ ప్దాలు కూడా 

ఉనాియి. 

 ( 1/141) [ ) متفق عليه ( 2]  - 452
اِب لَِرُسوْ لْ ا ُن بْ  َمرُ ذَكََر عُ  أَن َُه قَاَل: َوَعْن َعْبِداهلِل بِْن ُعَمرَ  ِل  َخط َ

فََقاَل لَُه   .اهلِل صّل اهلل عليه وسلم أَن َُه تُِصْيُبُه الَْجَنابَُة ِمَن الل َْيِل 
أُ َواْغِسْل ذَكََرَك ثُم َ نَْم " ُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:رَ   ". تََوض َ

452. (2) [1/141-ఏకీభ్వితం] 

ఇబి ’ఉమర్ (ర) కథనం: ’ఉమర్ (ర) ప్ర వకత  

(స)ను, ''నేను ర్మతిు వేళ్ అశుదాు వసథ కు గురవు 

తునాినని వినివించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స) 

మర్మమంగానిి కడుకోక, వు'దూ'చేస్కొని, ప్డుకో'' 

అని ఉప్దేశించారు. 59 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/141)[ ) متفق عليه (  3]  - 453
َ  :ْت الَ قَ َها َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنْ  ِب ُ اَن اك صّل اهلل عليه  لن َ

ََلةِ وسلم إِذَا كَاَن ُجُنًبا فَأََرادَ أَْن ي َأْكَُل أَْو يََناَم تَ  أَ ُوُضْوَءُه لِلص َ  .َوض َ
453. (3) [1/141-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అశుదు  స్లథ తిలో 

ఉని పుపడు అనిప్రనీయాలు, నిదర కు ముందు 

నమా’జుకు చేస్లనటా్ల వు’దూ' చేస్కునేవారు. 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/141)[ ) صحيح (   4]  - 454
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:

أُ بَيْ  ا مَ َنهُ وسلم: "إِذَا أَََت أََحُدكُْم أَْهلَُه ثُم َ أََرادَ أَْن ي َُعْودَ فَلَْيَتَوض َ
 .ْسلٌِم  َرَواُه مُ  ًءا".وْ ُض وُ 

454. (4) [1/141-దృఢం] 

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీలో ఎవరైనా తన భారాతో సంభోగం 

 

59) వివరణ-452: ఒకవేళ్ ర్మతిు  స్తినం చేస్త అవకాశం 

లేనపుడు మర్మమంగానిి కడుకొకని వు’జూ చేస్ల 

ప్డుకుంటే సరిపోతుంది. తెలావారిన వెంటనే తప్పకుండా 

స్తినం చేయాలి. 
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చేస్ల, తర్మాత మళ్ళళ సంభోగం చేయాలనుకుంటే 

వు’దూ' చేస్కోవాలి.'' 60 (ముసా్లమ్) 

 ( 1/142)[ ) صحيح (   5]  - 455
 َ َ  :َل قَا نٍَس َوَعْن أ ِب ُ ص ك ّل اهلل عليه وسلم يَُطْوُف َعَّل  اَن الن َ

اِحٍد. َرَواُه ُمْسلٌِم    .نَِسائِِه َوبُِغْسٍل و َ
455. (5) [1/142-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకే ర్మతిు లో తన 

భారా లందరి వదద కు వెళిళ, ఒకే స్తినం చేస్త వారు.61 

(ముసా్లమ్) 

 ( 1/142)  (حيح [ ) ص  6]  - 456
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم يَْذكُُر اهلُل   َوَعْن عَائَِشةَ  قَالَْت: كَاَن الن َ

 .َعز َ َوَجل َ َعَّل كُل ِ أَْحَيانِِه. َرَواُه ُمْسلٌِم 
اٍس َسَنْذكُُرُه ِِفْ ِكَتاِب اْْلَْطِعَمِة إِْن َشاَء اهللُ   .َوَحِديُْث ابِْن َعب َ
456. (6) [1/142-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ఎలాపుపడూ 

దైెవానిి సమరించే వారు. 62 (ముసా్లమ్) 

 

60) వివరణ-454: ఇల్ల చేస్తత  మంచిది. వు’దూ' 

చేయకుండా మళ్ళళ సంభోగం చేయవచుచను. 

61) వివరణ-455: అంటే  భారాలందరితో సంభోగంచేస్ల 

చివరకు స్తినం చేస్కునేవారు. లేదా ప్ర తి ఒకకరి 

అనుమతితో ఇల్ల చేస్తవారు. ఈ 'హదీస్' విషయంలో 

ప్ండితులు అనేక అభిప్రర యాలు తెలిపి ఉనాిరు. 1. 

ప్ర వకత (స) ప్ర తిరోజు కేయ మ సమాచారం తెలుస్కోవడానిక్త  

భారాలందరి వదద కు వెళిళ, చివరకు్ వంతుని భారా 

వదద కు వెళిళ, సంభోగంచేస్ల స్తినం చేస్తవారు. 2. ప్ర తి 

ఒకక భారాతో సంభోగం చేస్ల చివరిక్త ఒకే ఒకక స్తినం 

చేస్తవారు. ఇది కేవలం ప్ర వకత (స) ఒకకరికే ధ్రమసమమతం 

చేయబడింది. ఇతరులకు తగదు. ఎందుకంటే వంతులు 

ప్ంచటం ప్ర వకత  (స)పై తప్పనిసరి చేయబడ లేదు. 3. 

లేదా ప్ర తి ఒకకరి అనుమతి, ఇషు ంతో ఇల్ల చేస్తవార్మ? 

లేదా ఇల్ల చేయటం ధ్రమసమమతం అని 

తెలియప్రచటానిక్త ఇల్ల చేస్తవార్మ? అయితే వాసత వం 

అలా్లహ(త) కే తెలుస్. 

62) వివరణ-456: ప్రిశుదు స్లథ తిలో హృదయంతో, నోటితో 

సమరించేవారు. అప్రిశుదు సిితిలో హృదయంలో 

అలా్లహ్్ (త) ను స్మరించుకునే వారు. ఎట్లవంటి 

సమయంలోనూ దైెవ ధాానానిి వదిలేవారు కారు. 

----- 

   రండవ విభాగం  ْاَلَْفْصُل الث َاِن   
 ( 1/142)[ ) صحيح (   7]  - 457

اٍس قَاَل  ِب ِ صّل اهلل عليه   :َعِن ابِْن َعب َ اغَْتَسَل بَْعُض أَْزَواُج الن َ
أَ   عليه وسل صّل اهللهللِ ا ُسْوُل وسلم ِِفْ َجْفَنٍة فَأََرادَ رَ  م أَْن ي ََتَوض َ

ْ كُْنُت ُجُنًبا فََقاَل  :ِمْنُه فََقالَْت  "إِن َ الَْماَء ََل  :يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ِ
اَرِمي ُ  "يَْجُنُب  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودُ َوابُْن َماَجُه. َوَرَوى الد َ ْ . َرَواُه الّت ِ
 .نَْحَوهُ 

457. (7) [1/142-దృఢం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) భారాలాో 

ఒకరు బకెట్లో నీళ్ళళ తీస్కొని స్తినం చేశ్వరు. 

కొనిి నీళ్ళళ మ్మగలగా ప్ర వకత  (స) ఆ మ్మగిలిన నీటితో 

వు’దూ' చేయాలనుకునాిరు. అది చూస్లన ఆమ, 

'ఓ ప్ర వకాత ! నేను అశుదు స్లథ తిలో ఆ బకెట్ నుండి నీళ్ళళ 

తీస్కొని స్తినం చేశ్వను. ఇవి మ్మగిలిన నీరే,' అని 

అనాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ మ్మగిలిన నీరు 

అశుదు మైనవి కావు,' అని అనాిరు. (తిరిమజి', అబూ 

దావూద్, దారీమ, ఇబి మాజహ) 

 (1/142) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 458
ْيُمْونََة بِلَْفِظ الَْمَصابِْيِح   َة َعْنُه َعْن م َ ن َ  .َوِِفْ َشْرِح الس ُ

458. [1/142-అప్రిశోధితం] 

షర్హుస్సనిహ్లో మస్త‘బీహ్ ప్ర కారం ఇబి 

'అబాబస్్ (ర) మై్మమూనహ్ (ర) దాార్మ 

ఉలాేఖంచారు. 

 ( 1/142) [ ) ضعيف ( 9]  - 459
ْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم  كَاَن َرُس  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت:

 َ َرَواُه ابُْن   ْن أَغَْتِسَل.يَْغَتِسُل ِمَن الَْجَنابَِة ثُم َ يَْسددْفِئ ِِبْ قَْبَل أ
ِمِذي ُ نَْحَوُه  ْ  .َماَجُه َوَرَوى الّت ِ

459. (9) [1/142-బలహీనం] 

’ఆయిషహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనాబత్ 

స్తినం చేస్ల నేను స్తినం చేయకముందే నా దగగ రకు 
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వచిచ, ప్రుండి, వెచచదనానిి పందేవారు. 63 (ఇబి 

మాజహ, తిరిమజి') 

 ( 1/143) [ ) ضعيف ( 10]  - 460
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم يَْخُرُج ِمَن   َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: كَاَن الن َ

ْن يَْحُجُبُه أَْو  كُ الَْخََلِء فََيْقَرئَُنا الُْقْرآَن َويَأْكُُل َمَعَنا الل َْحَم َولَْم يَ 
 دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ يَْحُجُزُه َعِن الُْقْرآِن َشْيٌء لَْيَس الَْجَنابََة. َرَواُه أَبُوْ 

 .َوَرَوى ابُْن َماَجُه نَْحَوُه 
460. (10) [1/143-బలహీనం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మలమూతు  విసరిన 

ముగించుకొని బయటకు వచిచన తర్మాత మాకు 

ఖుర్ ఆన్ బోధించే వారు. ఇంకా మాతో ప్రట్ల 

మాంసం మొద లైన తిను బండార్మలు తినేవారు. 

జనాబత్ తప్ప మరే విషయం ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 

నుండి ఆయనుి వారించేది కాదు.64 (అబూ 

దావూద్, ఇబి మాజహ, తిరిమజి')  

 ( 1/143)[ ) ضعيف (  11]  - 461
 صّل اهلل عليه وسلم: "ََل  َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ 

َن الُْقْرآِن  ِمِذي ُ  "تَْقَرأُ الَْحائُِض َوََل الُْجُنُب َشْيًئا م ِ ْ  . َرَواُه الّت ِ
461. (11) [1/143-బలహీనం] 

ఇబి ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బహ్హషుు ర్మలు, జునుబీ ఖుర్ఆన్లో ఏమీ చదవ 

కూడదు.'' (తిరిమజి‘) 

 ( 1/143) [ ) ضعيف ( 12 ] - 462
  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: 
ْ ََل أُِحل ُ الَْمْسِجَد لَِحائٍِض  ُهْوا َهِذهِ الُْبُيْوَت َعِن الَْمْسِجِد فَِإن ِ "َوج ِ

 .َوََل ُجُنٍب". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 
462. (12) [1/143-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు మసి్లద్ వైెపు ఉని మీ ఇళ్ళ దాార్మలు 

 

63) వివరణ-459: అంటే చలికాలంలో ఇల్ల చేస్తవారు. 

అశుదు  శరీరం, శుదు  శరీర్మనిక్త తాక్తతే అశుదు ం కాదు. 

అయితే అశుదు ం ఏదీ అంటకుండా ఉండాలి. 

64) వివరణ-460: అంటే జనాబత్ స్లథ తిలో ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించే వారు కారు. వు’జూతో ఉనాి లేకపోయినా.  

మూస్లవేస్ల మరో వైెపు నుండి దాార్మలు తెరవండి. 

ఎందుకంటే మసి్లద్ వైెపు దాారం ఉంటే ఆ మారగ ం 

దాార్మనే బహ్హషుు ర్మలు, జునుబీ వసూత  పోతూ 

ఉంటారు. నేను బహ్హషుు ర్మలును, జునుబీని మసి్లద్లో 

ర్మవటానిక్త అనుమతించను, ధ్రమసమమతంగా 

భావించను.'' (అబూ దావూద్) 

 ( 1/143)[ ) ضعيف (  13]  - 463
عَلِي ٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "ََل   َوَعْن 

تَْدُخُل الَْمََلئَِكُة بَْيًتا فِْيِه ُصْوَرٌة َوََل كَلٌُب َوََل ُجُنٌب". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  
   .اِئِ ُ َس َوالن َ 

463. [1/143-బలహీనం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్రర ణుల 

బొమమలు, ఫోట్లలు, కుకక మరియు అప్రిశుదు  వాక్తత  

ఉని ఇంటా్ల కారుణా దైెవదూతలు ప్ర వేశించరు.'' 65 

(అబూ దావూద్, నస్తయీ') 

 ( 1/144)[ ) ضعيف (  14]  - 464
اِر بِْن يَاِسٍر قَاَل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   : َوَعْن َعم َ

َفُة الْكَافِِر َوالُْمَتَضم ُِخ  وسلم: "ثَََلٌث ََل تَْقَربُُهُم الَْمََلئَِكُة ِجيْ 
أَ   .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  "بِالُْخلُْوِق َوالُْجُنُب إَِل َ أَْن ي ََتَوض َ

464. (14) [1/144-బలహీనం] 

’అమామర్ బిన్ యాస్లర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ముగుగ రు వాకుత ల వదద కు కారుణా 

దైెవదూతలు ర్మరు. 1. అవిశ్వాస్ల శరీరం వదద కు, 

సజీవంగా ఉనాి మరణంచి ఉనాి, 2. స్వత ీలు 

ఉప్యోగించే స్వాసన ఉప్యోగించే వాక్తత  వదద కు, 3. 

జునుబీ వాక్తత  వదద కు, అతడు స్తినం లేదా వు’దూ' 

చేస్కునే వరకు. (అబూ దావూద్) 

 (144/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 465
 

65) వివరణ-463: బొమమలు, ఫోట్లలు అంటే ప్రర ణుల, 

జంతువుల, మానవుల ఫోట్లలు. కుకక అంటే వేట శిక్షణ 

ఇవాబడని కుకక. అయితే వేట, కాప్ల్ల కుకక 

పంచవచుచను. జునుబీ అంటే సోమరితనం వలా స్తినం 

చేయక నమా’జు చదవక ఉని వాక్తత . 
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ِد بِْن ُعْمِرو بِْن َحْزٍم: أَن َ ِِفْ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِبْ بَْكِر بْ  ِن ُمَحم َ
الِْكَتاِب ال َِذْي كََتَبُه َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم لَِعْمِرو بِْن  

اَرقُْطِِن ُ  " َطاِهرٌ َل َ َحْزٍم: "أَْن ََل يََمس َ الُْقْرآِن إِ   .. َرَواُه َمالٌِك َوالد َ
465. (15) [1/144-అప్రిశోధితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ బక్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

’అమీర్ బిన్ ’హ’జమర్కు వార స్లన ఉతత రంలో 

ఖుర్ఆన్ను ప్రిశుదు వాకుత లే ముట్లు కోవాలి, 

అప్రిశుదు  వాకుత లు ముట్లు కోర్మదు,' అని కూడా 

ఉండేది. 66 (మాలిక్, దార ఖు’తీి)  

 ( 1/144) [ ) ضعيف ( 16]  - 466
اٍس َوَعْن ن َافِ  ٍع قَاَل: اِنَْطلَْقُت َمَع ابِْن ُعَمَر ِِفْ َحاَجٍة إََِل ابُْن َعب َ

فََقََض اْبُن ُعَمَر َحاَجَتُه َوكَاَن ِمْن َحِديِْثِه يَْوَمِئٍذ أَْن قَاَل َمر َ  
َن الِْسكَِك فَلَِقَي َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم   ِس َرُجٌل ِِفْ  ك ٍَة م ِ

غَائٍِط أَْو بَْوٍل فََسل ََم عَلَْيِه فَلَْم يَُرد َ عَلَْيِه َحّت َ كَادَ  َوقَْد َخَرَج ِمْن 
َكِة َضَرَب َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   ُجُل أَْن ي ََتَواَرَى ِِفْ الس ِ الر َ

َّل الَْحائِِط َوَمَسَح بِِهَما َوْجَهُه ثُم َ َضَرَب َضْربًَة  ِه عَ وسلم بَِيَديْ 
ََلَم َوقَاَل: "إِن َُه لَْم  أُْخَرى فََمَسَح ِذرَ  ُجِل الس َ اَعْيِه ثُم َ َرد َ َعَّل الر َ

ََلَم إَِل َ أَن َِِنْ لَْم أَكُْن َعَّل ُطْهٍر". رواه أ  بو  يَْمَنْعِِنْ أَْن أَُرد َ عَلَْيَك الس َ
 .وددا

466. (16) [1/144-బలహీనం] 

నా’ఫె (ర) కథనం: ఒకరోజు నేను ’అబుద లా్లహ్ బిన్ 

’ఉమర్ వెంట మలమూతు  విసరినకు బయటకు 

వెళ్ళళను. మలమూతు  విసరిన అనంతరం 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) ఒక ’హదీస్‘ 

పేర్కకనాిరు. ఒక వాక్తత  వీధిలో వెళ్ళతుండగా ప్ర వకత  

(స)ను కలవటం జరిగింది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

మలమూతు  విసరిన ముగించుకొని వస్త నాిరు. ఆ 

వాక్తత  ప్ర వకత  (స)కు సల్లమ్ చేశ్వడు. కాని ప్ర వకత  (స) ఆ 

వాక్తత  సల్లమ్కు ప్ర తిసల్లమ్ ఇవాలేదు. చివరిక్త ఆ 

 

66) వివరణ-465: ప్ర వకత (స) ’ఉమీర్ బిన్ ’హ’జమర్ను 

యమన్కు గవరిరుగా నియమ్మంచి ప్ంప్రరు. అతనిక్త 

ఒక పుసత కం  వార స్ల్ ఇచాచరు. అందులో అనేక నియమ 

నిబంధ్నలు, ఆదేశ్వలు నియమాలు ఉండేవి. వాటిలో 

ఖుర్ఆన్ను ప్రిశుదు  వాకుత లే ముట్లు కోవాలని, అప్రిశుదు  

వాకుత లు ముట్లు కోర్మదని ఉంది. 

వాక్తత  దాకోకస్తగాడు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) తన రండ్ల 

చేతులను గోడపైకొటిి తన ముఖంపై 

తుడ్లచుకునాీరు. మళ్ళళ తన రండుచేతులను 

గోడపై కొటిు  తన రండు చేతులపై తుడుచుకునాిరు. 

అంటే ప్ర వకత  (స) తయముమమ్ చేస్లన తర్మాత, ఆ 

వాక్తత  సల్లమ్కు ప్ర తి సల్లమ్ చేశ్వరు. అనంతరం ఆ 

వాక్తత తో, ''క్షమ్మంచాలి, వు’దూ'తో లేను, అందువలాే 

ప్ర తిసల్లమ్ ఇవాడంలో ఆలసాం అయింది. ఇపుపడు 

తయముమమ్ చేస్ల ప్ర తిసల్లమ్ చేశ్వను,'' అని  

అనాిరు. 67 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/145)[ ) صحيح (  17]  - 467
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم  َوَعِن الُْمَهاِجِر بِْن قُْنُفٍذ: أَن َُه أَََت الن َ

أَ ثُم َ اْعَتَذَر إِلَْيِه   تَوَ َوُهَو يَُبْوُل فََسل ََم عَلَْيِه فَلَْم يَُرد َ عَلَْيِه َحّت َ  ض َ
ْ كَِرْهُت أَْن أَذْكَُر اهلَل عز و  جل إَِل َ َعَّل ُطْهٍر أَْو قَاَل َعَّل  فََقاَل: "إِن ِ

أَ َوقَاَل:   ُطْهٍر". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى الن ََساِئِ ُ إََِل قَْولِِه: َحّت َ تََوض َ
أَ َرد َ عَلَيْ  ا تََوض َ  .هِ فَلَم َ

467. (17) [1/145-దృఢం] 

ముహాజిర్ బిన్ ఖున్ఫు’జ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స) వదద కు వెళ్ళళను. అపుపడు ప్ర వకత  (స) 

మూతు విసరిన చేస్త నాిరు. అపుపడే నేను సల్లమ్ 

చేశ్వను. కాని ప్ర వకత  (స) ప్ర తి సల్లమ్ చేయలేదు. 

చివరిక్త ప్ర వకత  (స) వు’దూ' చేస్ల ప్ర తి సల్లమ్ చేశ్వరు. 

ఇంకా వివరణ ఇసూత  'ప్రిశుదు త, వు’జూ లేకుండా 

దైెవసమరణ చేయడం మంచిదనిపించదు. అందువలాే 

వు’దూ' లేకుండా సమాధానం ఇవాబడలేదు. 

ఎందుకంటే సల్లమ్ కూడా అలా్లహ్ పేరే,' అని 

అనాిరు. (అబూ దావూ‘ద్, నస్తయీ') 

----- 

మూడవ విభాగం్్     اَلَْفْصُل الث َالُِث 
 ( 1/145)ف ( ي[ ) ضع 18]  - 468

 

67) వివరణ-466: ప్ర వకత (స) ఉతత మ ప్దు తిని అనుస 

రించారు. వు’దూ' లేకుండా కూడా సల్లమ్ చేయడం 

ధ్రమ సమమతమే. అశుదు ప్రిస్లథ తి తప్ప ఎలాపుపడూ 

ప్ర వకత  (స) దైెవధాానంలో ఉండేవారు.  



3. శుచీ శభ్ర తల పుస్త కం-’హ. 281-563;  స్ంపుటం: I 183 3-  َد ل  جِ ال     ؛      563-281.ح -اُب الطََّهاَرةِ ِكت: I 
 

َعْن أُم ِ َسلََمَة رضي اهلل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  
 .ليه وسلم يَْجُنُب ثُم َ يََناُم ثُم َ يَْنَتِبُه ثُم َ يََناُم. َرَواُه أَْحَمُد ع

468. (18) [1/145-బలహీనం] 

ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనాబత్ 

స్లథ తిలోనే ప్డుకునేవారు. అంటే వు'దూ'చేస్ల ప్డుకునే 

వారు, మళ్ళళ ఉదయం స్తినం చేస్తవారు. (అ'హమద్)  

 ( 1/146)) ضعيف ( [  19]  - 469
َوَعْن ُشْعَبَة قَاَل: إِن َ ابَْن َعب َاٍس رضي اهلل َعْنُه كَاَن إِذَا  

ى َسْبَع  رَ اغَْتَسَل ِمَن الَْجَنابَِة يُْفِرُغ بَِيِدهِ الُْيْمََن َعَّل يَِدهِ الُْيْس 
ًة كَْم أَْفَرَغ فََسأَلَِِنْ كَْم   أفرغت  ِمَراٍر ثُم َ يَْغِسُل فَْرَجُه فََنِسَي َمر َ

أُ   فَُقلُْت ََل أَدِْرْي فََقاَل ََل أُم َ لََك َوَما يَْمَنُعَك أَْن تَْدِرَي ثُم َ يََتَوض َ
ََلةِ ثُم َ يُِفْيُض َعَّل ِجلِْدهِ الَْماَء ثُ   يَُقْوُل َهَكَذا كَاَن م َ ُوُضْوَءُه لِلص َ

ُر. َرَواُه أَبُْو دَ   .اُودَ َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم يََتَطه َ
469. (19) [1/146-బలహీనం] 

షు’అబహ (ర) కథనం: ఇబి ’అబాబస్్ (ర) 

జనాబత్ స్తినం చేయాలనుకునిపుపడు ముందు 

కుడిచేతితో ఎడమ చేతిపై 7 స్తరాు నీళ్ళళ వేస్ల, అంటే 

7 స్తరాు కడిగి, 7 స్తరాు మర్మమంగానిి కడిగేవారు. 

ఒకస్తరి అనుకోకుండా మరచిపోయారు. ఇబి 

’అబాబస్్ ననుి, ‘నేను ఎనిి స్తరాు నీళ్ళళవేశ్వను,’ 

అని అడిగారు. నేను, ‘నాకు తెలి యదు,’ అని 

అనాిను. దానిక్త అతను, ‘నీకెల్ల తెలి యదు,’ అని 

అనాిరు. ఆ తరువాత ఇబి ’అబాబస్్ నమా'జుల్ల 

వు'దూ' చేస్ల, శరీరంపై నీళ్ళళవేశ్వరు. అంటే శరీర్మనిి 

కడిగారు. ఇంకా, ‘ప్ర వకత  (స) ఇల్లగే ప్రిశుభ్ర త 

పందారని,’ అనాిరు. (అబూ దావూద్)  

ప్ర వకత  (స) స్తినం ప్దు తి ఇంతకుముందు 

పేర్కకనడం జరిగింది. అపుపడపుపడూ ఇల్ల స్తినం 

చేస్ల ఉండవచుచ. 

 ( 1/146)[ ) حسن (  20]  - 470
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم َطاَف ذَاَت يَْوٍم  وَ  ْ َرافٍِع:أَن َ الن َ َعْن أَِِب

فَُقلُْت لَُه يَا   :قَاَل  .ائِِه يَْغَتِسُل ِعْنَد َهِذهِ َوِعْنَد َهِذهِ َعَّل نَِس 
اِحًدا آِخًرا قَاَل: "َهَذا أَْزََك َوأَْطَيُب  َرُسْوَل اهلِل أَََل تَْجعلُُه ُغْسًَل و َ

 . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُود  ُر".هَ َوأَْط 

470. (20) [1/146-ప్రర మాణకం] 

అబూ ర్మ’ఫె (ర) కథనం: ఒక రోజు ప్ర వకత  (స) తన 

భారాలందరి వదద కు వెళ్ళళరు. అంటే అందరితో 

సంభోగం చేశ్వరు. ఒక భారాతో సంభోగం చేస్లన 

తర్మాత స్తినం చేస్ల మరో భారా దగగ రకు 

వెళ్ళళవారు. ఈ విధ్ంగా అందరి దగగ రకు వెళ్ళళరు. 

అపుపడు నేను, ‘ప్ర వకాత ! తమరు అందరి దగగ రకు 

వెళిళ చివరాో ఒకకస్తరి స్తినం చేస్కుంటే 

సరిపోయేది,’ అని అనాిను. దానిక్త ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 

సంభోగం తరువాత స్తినం చేస్తత  ఉతత మంగా 

ఉంట్లంది, ప్రిశుభ్ర ంగా ఉంట్లంది. (అబూ దావూద్)  
 ( 1/146) ( [ ) صحيح  21]  - 471

نََه َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   قَاَل: َوَعِن الَْحَكِم بِْن َعْمٍرو
 َ ُجُل بَِفْضِل ُطُهْوِر الَْمْرأَةِ. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن  وسلم أ أَ الر َ ْن ي ََتَوض َ

ِمِذي ُ  ْ ٌث يْ َوَزادَ: أَْو قَاَل: بُِسْؤِرَها. َوقَاَل: َهَذا َحدِ  ،َماَجُه َوالّت ِ
 .َحَسٌن َصِحْيٌح 

471. (21) [1/146-దృఢం] 

’హకమ్ బిన్ ’అమీర కథనం: ప్ర వకత  (స) స్వత ీలు 

మ్మగిలిచన నీటితో పురుషులు వు’దూ'గాని, స్తినం 

గాని చేయర్మదని వారించారు. 68 (అబూ దావూద్, 

ఇబి మాజహ, తిరిమజి' / ప్రర మాణకం, దృఢం)  

తిరిమజీ‘లో ‘బిఫ’ద లి తహూరిల్ మర్అతి’ 

తరువాత, 'బిసూరిహా' అనే ప్దం ఉంది. 

 ( 1/146)[ ) صحيح (  22]  - 472
ِب َ صّل اهلل   :َحْمرَيِي ِ قَاَل َوَعْن ُحَمْيِد الْ  لَِقْيُت َرُجًَل َصِحَب الن َ

عليه وسلم أَْربََع ِسِنْْيَ كََما َصِحَبُه أَبُْو ُهَريَْرَة قَاَل: نََه َرُسْوُل  
ُجِل أَْو  واهلِل صّل اهلل عليه  سلم أَْن تَْغَتِسَل َوالَْمْرأَُة بَِفْضِل الر َ

ُجُل بَِفْضِل  دٌ: َولَْيْغَّتِفَا َجِمْيًعا َرَواُه يَْغَتِسُل الر َ الَْمْرأَةِ. َزادَ ُمَسد َ
لِِه: نََه أَْن ي َْمَتِشَط أََحُدنَا كُل َ  أَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ َوَزادَ أَْحَمُد ِِفْ أَو َ

 .ْوٍم أَْو يَُبْوَل ِِفْ ُمْغَتَسٍل يَ 
 

68) వివరణ-471: ఫ’దార, మరియు ‘సూర్’ అంటే, 

స్తినం, మరియు వు'దూ' తరువాత మ్మగిలిన నీరు. ఇది 

నిషేధాజా మాతు ం కాదు. ఎందుకంటే, ఇంతకు ముందు 

’హదీస్‘లో అనుమతి ఉంది.  
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472. (22) [1/146-దృఢం] 

’హుమైద్ అల్ ’హమ్యరీ (ర) కథనం: నేనొక 

అనుచ రునిి కలిశ్వను. అతడు కూడా అబూ 

హురైరహ్ల్ల ప్ర వకత  (స) వదద  4 సంవతసర్మలు 

స్తవచేశ్వడు. అతడు ఇల్ల పేర్కకనాిడు, ''ప్ర వకత  (స) 

స్వత ీ-పురుషు లిరువురూ ఒకరు మ్మగిలిచన నీటితో 

మర్కకరు స్తినం చేయటానిి వారించారు. ముసదద స్్ 

ఉలాేఖనకరత  ఈ ’హదీస్‘ చివరాో, ''భార్మా భ్రత లిదద రూ 

ఒకే బకెట్ నుండి నీళ్ళళ తీస్కొని స్తినం చేయటం'' 

అనేదానిి అధికం చేశ్వరు. (అబూ దావూద్, 

నస్తయి‘)  

’అహమద్ ఈ ’హదీస్‘ ప్రర రంభ్ంలో, ''ప్ర వకత  (స) 

ప్ర తిరోజు తల దువుాకోవటానిి స్తినాల గదిలో 

మూతు  విసరిన చేయటానిి వారించారు'' అనే 

ప్దాలను, అధికం చేశ్వరు.  

 ( 1/147)[ ) صحيح (  23]  - 473
 َوَرَواُه ابُْن َماَجُه َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسْرِجٍس 

473. (23) [1/147-దృఢం] 

దీనేి ’అబుద లా్లహ్ బిన్ సర్జిస్్ దాార్మ ఇబి 

మాజహ కూడా ఉలాేఖంచారు.  

===== 

 بَاُب الِْمَياهِ   -7
7. న్నటి ఆదేశాలు 

మొదటి విభాగం  َ ُل اَلَْفْصُل اْْلَو       
 ( 1/148) [ ) متفق عليه ( 1]  - 474

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  
ائِِم ال َِذْي ََل يَْجِرْي  ْم كُعليه وسلم: "ََل يَُبْولَن َ أََحُد   ِِفْ الَْماِء الد َ

   .ثُم َ يَْغَتِسُل فِْيِه"
ائِِم  َوِِفْ ِرَوايَ  ِة لُِمْسلٍِم قَاَل: "ََل يَْغَتِسُل أَْحُدكُْم ِِفْ الَْماِء الد َ

يََتَناُولُُه "قَاَل:  "كَْيَف يَْفَعُل يَا أَبَا ُهَريَْرَة؟"َوُهَو ُجُنٌب". قَالُْوا: 
 ." ُوًَل انَ تَ 

474. (1) [1/148-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరూ నిలిచి ఉని నీటిలో అంటే 

ప్ర వహ్హంచని నీటిలో మూతు విసరిన చేయర్మదు, ఇంకా 

స్తినం చేయ ర్మదు.'' (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)  

ముసా్లమ్లోని ఒక ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, 'మీలో ఎవరూ అశుదు స్లథ తిలో నిలిచి 

ఉని నీటిలో స్తినం చేయర్మదు.' ప్ర జలు అబూ 

హురైరహ్ (ర)ను మరల్ల స్తినం చేయాలి అని 

అడగాగ , అబూ హురైరహ్ (ర), అందులో నుండి ఒక 

తొటెు లో తీస్కొని స్తినం చేయాలి అని అనాిరు.''  

 ( 1/148)[ ) صحيح (   2]  - 475
: نََه َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم أَْن ي َُباَل َل اَوَعْن َجابٍِر قَ 

اِكِد. َرَواهُ   . ُمْسلٌِم  ِِفْ الَْماِء الر َ
475. (2) [1/148-దృఢం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నిలిచి ఉని నీటిలో 

మూతు  విసరిన చేయటానిి వారించారు. (ముసా్లమ్) 

 ( 1/148)[ ) متفق عليه (  3]  - 476
ِب ِ صّل  عَ وَ  ائِِب بِْن يَِزيَْد قَاَل: ذََهَبْت ِِبْ َخالَِِتْ إََِل الن َ ِن الس َ

فََقالَْت يَا َرُسْوَل اهلل إِن َ ابَْن أُْخِِتْ َوِجٌع فََمَسَح   .ه وسلماهلل علي
أَ فََشِربُْت ِمْن ُوُضْوئِِه ثُم َ قُْمُت  كََة ثُم َ تََوض َ   َرأِْسْي َودَعَا يِلْ بِالَْْبْ

ِ الَْحَج خَ  ةِ بَْْيَ كَِتَفْيِه ِمْثَل ِزر  ُبو َ  لَِة  لَْف َظْهِرهِ فََنَظْرُت إََِل َخاتَِم الن ُ
476. (3) [1/148-ఏకీభ్వితం] 

స్తయి‘బ్ బిన్ య’జీద్ (ర) కథనం: ''ననుి మా 

పినిిగారు ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్కొని వెళిళ, ‘ప్ర వకాత ! 

ఈ మా అకకకొడుకు అనారోగాంగా ఉనాిడు,’ అని 

అనాిరు. ప్ర వకత  (స) తన చేతోత  నా తల నిమ్మర్మరు. 

ఇంకా ననుి దీవించారు. ఆ తరువాత వు’దూ' 

చేశ్వరు. మ్మగిలిన నీటిని నేను తాు గాను. ఆ తరువాత 

నేను ప్ర వకత  (స) వీపు వెనుక నిలబడాు ను, దైెవదౌతా 

ముదిర కను చూశ్వను. అది రండుభుజ్దల మధ్ా 

గుండీల్ల ఉనిది.'' 69 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 

69) వివరణ-476: ఈ దైెవదౌతా ముదిర క సహజంగా 

బాలాం నుండి ఉండేది. ఇది రండుభుజ్దల మధ్ా 
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----- 

రండవ విభాగం  ْاَلَْفْصُل الث َاِن         
 ( 1/149)[ ) صحيح (   4]  - 477
ُسِئَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم َعِن   :ابِْن ُعَمَر قَاَل َعِن 

َباِع  َواِب َوالس ِ   .الَْماِء يَُكْوُن ِِفْ الَْفََلةِ ِمَن اْْلَْرِض َوَما يَُنْوبُُه ِمَن الد َ
َل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "إِذَا كَاَن الَْماُء قُل ََتْْيِ لَْم  فََقا

ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ "خَبَث يَْحِمِل الْ  ْ . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
اَرِمي ُ ِوابُْن َماَجُه َوِِفْ أُْخَرى ِْلَِِبْ دَاُودَ: "فَإِن َُه ََل يَنْ   .ُس" َج َوالد َ

477. (4) [1/149-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

అడవులాో మైదానాలాోని గోతులాో ఉండే నీటిని గురించి 

ప్ర శిించడం జరిగింది. అకకడ ప్శువులు, కూర ర 

మృగాలు వసూత పోతూ ఉంటాయి. కొనిి అకకడే 

మలమూతు  విసరిన చేస్లవేస్తత యి. అట్లవంటి నీరు 

ప్రిశుభ్ర ంగా ఉనాియా లేక అప్రిశుభ్ర ంగా 

ఉనాియా అని. దానిక్త ప్ర వకత  (స) ఒకవేళ్ ఆ నీరు 

రండు పదద  కుండలంత ఉంటే, అవి అప్రిశుభ్ర ం కావు, 

అవి ప్రిశుభ్ర ంగా ఉంటాయని అనాిరు. 70 (అ'హమద్ 

అబూ దావూద్, నస్తయి', దారీమ, ఇబి మాజహ)  

అబూ దావూద లోని మరో ఉలాేఖనలో, 

''ఫఇనిహూ ల్ల యనిిస్'' అని ఉంది. అంటే రండు 

ఖులా్లల నీరుంటే అప్రిశుధ్ు ం కాదు.  

 

ఉండేది. ప్రవురం గుడుు  అంత వెడలుపగా ఉండేది. దాని 

మధ్ా ''వహదహూ ల్ల షరీక లహూ,'' పైన ''తవజిహ 

'హైెస్'మా కుంత, ఫ ఇనిక మనూసరున'' అని 

వార యబడి ఉండేది. ప్రర చీన గర ంథాలలో అంతిమ ప్ర వకత  

చిహిం ఆవిధ్ంగా వార యబడి ఉండేది.  

70) వివరణ-477: ’ఖులా అంటే పదద కుండ. అందులో 

(2½) రండునిర ముష్కకల నీళ్ళళప్డతాయి. 2 

ఖులా్లలు అంటే 5 ముషుకల నీళ్ళళ. 5 ముషుకల నీళ్ళళ 

625 లీటరాల బరువు ఉంటాయి. సాలప ప్రిమాణంలో 

అశుదు ం ప్డితే దానిరంగు, రుచి, వాసన మారకుండా 

ఉంటే అది ప్రిశుదు ంగానే ఉంట్లంది. 

 ( 1/149)  [ ) صحيح ( 5]  - 478
أُ ِمْن  وَ  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري  قَاَل: قِْيَل يَا َرُسْوَل اهلِل أَنََتَوض َ

  .الن َْتُ ََلِب وَ كِ بِْئِر بَُضاَعَة َوِهَي بِْئٌر يُلََْق فِْيَها الِْحْيُض َولُُحْوُم الْ 
 ِ ُسُه فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "إِن َ الَْماَء ُطُهْوٌر ََل يَْنج 

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ "َشْيءٌ  ْ  .. َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ
478. (5) [1/149-దృఢం] 

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, 

‘ఓ ప్ర వకాత ! మేము బు’దాఅ బావి నీటితో వు’దూ' 

మరియు స్తినం చేస్కోవచాచ?’ అని వినివించు 

కోవటం జరిగింది. ‘అందులో బహ్హషుు  వస్తత ీలు, కుకక 

మాంసం, అశుదాు లు వేయబడేవి.’ దానిక్త ప్ర వకత  (స), 

‘నీళ్ళళ ప్రిశుదద మైనవి, దానిి ఏవస్త వూ అశుదద ం 

చేయదు,’ అని అనాిరు.71  (అ'హమద్, తిరిమజి', 

అబూ దావూ‘ద్, నస్తయి‘)  

 ( 1/149)  [ ) صحيح ( 6]  - 479
 و  َل َرُجٌل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه َسأَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:

فََقاَل يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا نَْركَُب الَْبْحَر َونَْحِمُل َمَعَنا الَْقلِْيَل   .سلم
أُ ِمْن َماِء الَْبْحرأْنَا بِهِ ض َ ِمَن الَْماِء فَإِْن تَوَ  فََقاَل .  َعِطْشَنا أَفََنَتَوض َ

ُهْوُر َماُؤُه الِْحل ُ َمْيَتُتُه".  م: َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسل   "ُهَو الط ُ
اَرِمي ُ  ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ  َرَواُه َمالٌِك َوالّت ِ

479. (6) [1/149-దృఢం] 

 

71) వివరణ-478: మదీనహ లో బు’దాఅ అనే బావి 

ఉండేది. అది ఒక మైదానంలో ఉండేది. వర్మయ కాలంలో 

నీటితో ప్రట్ల చెతాత  చెదారం కొట్లు కువచిచ అందులో 

ప్డేవి. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు ఆ నీరు 

అప్రిశుదు మైనదేమోనని అనుమానం వచిచంది. 

ఎందుకంటే దానివలా వు'దూ', స్తినం అవవు గనుక. 

ప్ర వకత  (స)ను దీనిి గురించి ప్ర శిించడం జరిగింది. ప్ర వకత  

(స) ఆ బావి నీరు ప్రిశుదు మైనవని చెప్రపరు. ఎందు 

కంటే ఆనీళ్ళళ ’ఖులాతైెన్ కంటే్ అధికంగా్ ఉనాియి. 
అందులో అప్రిశుదు ం ప్డితే ఆ నీళ్ళళ అప్రిశుదు ం కావు. 

అవి ప్రిశుదు ంగానే ఉంటాయి. ఈ బు’దాఅ అనే బావి 

చాల్ల లోతుగా వెడలుపగా ఉండేది. 1369 హ్హజీర  శకంలో 

సాయంగా అబుద ససల్లంగారు కొలిచారు. 3 గజ్దల 

వెడలుప, 30 చేతుల లోతు ఇంకా నీళ్ళళ 13 చేతుల 

వరకు ఉండేవి.  
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

వాక్తత  వచిచ, ‘మేము సముదార లాో, నదులాో ఓడలపై 

ప్ర యాణం చేసూత  ఉంటాం. తాు గటానిక్త కొంచెం నీరు 

వెంట ఉంచు కుంటాం. మా దగగ ర ఉని నీటితో 

వు’దూ' చేస్తత , నీళ్ళళ అయిపోతాయి. మరి మాకు 

తాు గటానిక్త ఉండవు. కనుక మేము సముదర పు నీటితో 

వు’దూ' చేస్కోవచుచనా,’ అని వినివించు 

కునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘సముదర పు నీరు 

ప్రిశుభ్ర మైనది, ఇంకా దానిలో చనిపోయిన ప్రర ణులు 

ధ్రమ సమమతమైనవి. అవసర్మరథ ం్ తినవచుచను,’ 

అని అనాిరు. (మాలిక, తిరిమజి, నస్తయి‘, ఇబి 

మాజహ, దారీమ)  

 ( 1/150)(  ف ي[ ) ضع 7]  - 480
ِب َ صّل اهلل عليه  وَ  َعْن أَِِبْ َزيٍِد َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد أَن َ الن َ

: "َما ِِفْ إِدَاَوتَِك" قَاَل: قُلُْت وسلم  .  : نَِبْيٌذ قَاَل لَُه لَْيلََة الِْجن ِ
َبٌة َوَماٌء ُطُهْوٌر". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوزَ  دَ أَْحَمُد  افََقاَل: "تَْمَرٌة َطي ِ

: أَبُْو َزيٍْد َمْجُهْوٌل َوَص وَ  ِمِذي ُ ْ أَ ِمْنُه َوقَاَل الّت ِ : فََتَوض َ ِمِذي ُ ْ  .ح َ الّت ِ
480. (7) [1/150-బలహీనం] 

అబూ ’జైద్, ’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్’ఊద్ (ర) 

దాార్మ కథనం: ఇబి మస్్’ఊద్ (ర) కథనం: 

జినుిల ర్మతిు  ప్ర వకత  (స) ననుి, ‘సంచిలో 

ఏముంది,’ అని అడిగారు. దానిక్త నేను, ‘నబీజ్‘ 

అంటే ఖరిూర్మల నీరు ఉందని,’ అనాిను. దానిక్త 

ప్ర వకత  (స) ఖరిూరం ప్రిశుదు మైన ఫలం, దాని నీరు  

ప్రిశుదు  మైనది, ప్రిశుదు ప్రిచేది,’ (అబూ దావూ‘ద్.(  

‘ఇల్ల ప్లిక్తన తరువాత, ‘దానితో వు’జూ చేశ్వరు, 

’అనే ప్దాలను, తిరిమజి', అ'హమద, అధికంచేస్తరు. 

తిరిమజి', అంటారు, అబూ’జైద్, అప్ర స్లదు  కథకుడు.  

 ( 1/150)  [ ) صحيح ( 8]  - 481
َعْن عَلَْقَمَة َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: لَْم أَكُْن لَْيلََة ح َ و َص 

 .الِْجن ِ َمَع َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم. َرَواُه ُمْسلٌِم  
481. (8) [1/150-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్’ఊద్ ఆధారంగా, ’అల్ 

ఖమహ్ (ర) కథనం: ఇబి-మస్్’ఊద్ (ర) 

అనాిరు: జినుిల ర్మతిు  ప్ర వకత  (స) వెంట మాలో్

నుండి ఎవారూలేరు. 72 (ముసా్లమ్)  

   (1/150)  [ ) صحيح ( 9]  - 482
َ وَ  - َوَعْن كَْبَشَة بِْنِت كَْعِب بِْن َمالٍِك   -ابِْن أَِِبْ قََتادَةَ انَْت تَْحَت ك

ٌة تَْشَرُب  فََسَكَبْت لَُه َوُضْوًءا فََج عليها، أَن َ أَبَا قََتادََة دََخَل  اَءْت ِهر َ
نَاَء َحّت َ َشِربَْت قَالَْت كَْبَشةُ  فََرآِنْ أَنُْظُر   : ِمْنُه فَأَْصََغ لََها اْْلِ

إِن َ  :فََقاَل  ،فَُقلُْت نََعْم  ت:؟ قالَة أَِخْي نَ فََقاَل أَتَْعَجِبْْيَ يَا ابْ ، إِلَْيهِ 
إِن ََها ، َسْت بَِنْجٍس َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن ََها لَيْ 

افَاِت". و َ َوافِْْيَ عَلَْيُكْم َوالط َ ِمِذي ُ  ِمَن الط َ ْ َرَواُه َمالٌِك َوأَْحَمُد َوالّت ِ
اَرِمي ُ  ابُْن َماَجهُ وَ  َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ   .َوالد َ

482. (9) [1/150-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ కుమారుని భారా అయిన, 

కబ్షహ్ బిన్నత  కఅబ్ బిన్ మాలిక్ కథనం: మా 

మామగారు అబూ ఖతాదహ్ మా ఇంటిక్త వచాచరు. 

నేను అతని కోసం వు’దూ'కు ఒక గిన్నిలో నీళ్ళళ 

ఉంచాను. ఎకకడి నుండో పిలాి వచిచ ఆ నీటిలో నుండి 

తాు గస్తగింది. అబూ ఖతాదహ్ ఆ గిన్నిను పిలాి సరిగాగ  

తాు గడానిక్త కొదిద గా వంచారు. ఆ పిలాి నీళ్ళళ తాు గుతూ 

ఉంది. నేను ఆశచరాంగా చూడస్తగాను. మా 

మామగారు అది చూస్ల, ''ఓ కూతుర్మ! నీవు దీనిి 

ఆశచరాంగా చూస్త నాివా?’ అని అడిగారు. దానిక్త 

నేను, ‘అవునని,’ అనాిను. దానిక్త అతను, 

‘ఇందులో ఆశచరాప్డవలస్లంది ఏమీ లేదు. ప్ర వకత  (స) 

'పిలాి అప్రిశుదు మైన జంతువు కాదు, అది మీ మధ్ా 

తిరిగే జంతువు,' అని అనాిరు,'' అని చెప్రపరు. 73 

 

72) ధారిమక ప్ండితుల అభిప్రర యం ప్ర కారం నీళ్ళశ 

లభించక పోతే తయముమమ్ చేస్కోవాలి. ఖరిూర్మల 

నీటితో వు’దూ' చేయకూడదు. ఎందుకంటే అది నీరు 

కాదు, ప్రనీయం. ప్రనీయంతో వు’దూ' ధ్రమసమమతం 

కాదు. 

73) వివరణ-482: సూరహ్ నూర్లో బానిసల, స్తవకుల 

గురించి ' ’తవాాఫూన ’అలైకుమ్'' అనే ప్దం వచిచంది. 

అంటే వారు మీ వదద కు ఎలాపుపడూ వసూత  పోతూ 

ఉంటారు. వారి నుండి తెరచాట్లగా ఎలాపుపడూ 

ఉండటం కషు ం. అదేవిధ్ంగా ఈ పిలాులు కూడా మీ మధ్ా 

ఎలాపుపడూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అందువలా పిలాులు 
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(మాలిక్, అ'హమద్, తిరిమజి', అబూ దావూ‘ద్, 

నస్తయి‘, ఇబి మాజహ, దారీమ)  

 ( 1/150) ( [ ) صحيح  10]  - 483
ِه أَن َ َمْوََلتََها أَْرَسلَْتَها  َوَعْن   دَاُودَ بِْن َصالِِح بِْن ِديَْنارَعْن أُم ِ
َسٍة إََِل عَائَِشَة قَالَْت: فََوَجْدت َُها تَُصل ِْي فَأََشاَرْت إيَِل َ أَْن بَِهِريْ 

ا انَْصَرفَْت عَ  ٌة فَأَكَلَْت ِمْنَها فَلَم َ َشُة ِمْن  ئِ اَضِعْيَها فََجاَءْت ِهر َ
ةُ َصََل  فََقالَْت إِن َ َرُسْوَل اهلِل صّل   .تَِها أَكَلَْت ِمْن َحْيُث أَكَلَِت الِْهر َ
افِْْيَ  اهلل و َ عليه وسلم قَاَل: "إِن ََها لَْيَسْت بَِنَجٍس إِن ََما ِهَي ِمَن الط َ

أُ  عَلَْيُكْم". َوقَْد َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم يََتَوض َ 
 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ بَِفْضلَِها

483. (10) [1/150-దృఢం] 

దావూ‘ద్ బిన్ ’స్తలిహ్ బిన్ దీనార్ (ర) తన తలాి 

దాార్మ కథనం: ఆమను విడుదల చేస్లన 

యజమానుర్మలు ఆమ దాార్మ ’ఆయి‘షహ్ (ర) 

వదద కు హరీసహ భోజన ప్దార్మథ నిి ప్ంప్రరు. ఆమ 

చేరినపుడు ’ఆయి‘షహ్ (ర) నమా’జు చదువు 

తునాిరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) నమా’జు లోనే ఆ 

వంటకానిి అకకడ పటు మని సైెగచేశ్వరు. పిలాి వచిచ 

ఆ వంటకానిి ఎంగిలిచేస్లంది. ’ఆయి‘షహ్ (ర) 

నమా’జు ముగించుకొని వచిచ, పిలాి ఎంగిలి చేస్లన 

చోట్లనుండే తిన స్తగారు. నాకు చాల్ల ఆశచరాం 

వేస్లంది. అపుపడు ’ఆయి‘షహ్ (ర) ''ప్ర వకత  (స) 

పిలాిఎంగిలి ప్రిశుదు మే, ఈ పిలాులు మీ మధ్ా 

తిరుగుతూ ఉంటాయి,' అని, అనాిరు,'' 'నేను ప్ర వకత  

(స)ను పిలాి ఎంగిలి చేస్లన నీటితో వు’దూ' 

చేస్త ండగా చూశ్వను,' అని అనాిరు. (అబూ 

దావూద్)  

ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ పిలాి ఎంగిలి ప్రిశుదు మని, 

అతా వసర ప్రిస్లథ తులాో నమా’జుస్లథ తిలో చేతోత  

సైెగచేయ వచచని తెలిస్లంది. 

 ( 1/151)[ ) ضعيف (  11]  - 484

 

తినే, తాు గే ప్దార్మథ లాో నోరు పడితే అది అప్రిశుదు ం 

కాజ్దలదు. అంటే పిలాి ఎంగిలి ప్రిశుదు మైనదే. 

أُ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل: ُسِئَل   َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم أَنََتَوض َ
َباُع كُل َُها . َرَواُه  "بَِما أَْفَضلَِت الُْحُمُر؟ قَاَل: "نََعْم َوبَِما أَْفَضلَِت الس ِ

ن َةِ  ِح رْ ِِفْ شَ   . الس ُ
484. (11) [1/151-బలహీనం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను గాడిదల ఎంగిలి 

చేస్లన నీటితో వు’దూ' చేస్కోవచుచనా, అని 

ప్ర శిించడం జరిగింది. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘అవును, 

కూర రమృగాలనీి ఎంగిలి చేస్లన నీటితో వు’దూ' 

చేయవచుచ,' అని అనాిరు. (షరిుస్సనిహ్) 

 ( 1/151)[ ) حسن (  12]  - 485
لم  اِغَْتَسَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسْت:َوَعْن أُم ِ َهانٍِئ قَالَ 
. ُهَو َوَمْيُمْونَُة ِِفْ قَْص   َرَواُه الن ََساِئِ ُ َوابُْن َماَجهُ  َعٍة فِْيَها أَثَُرالَْعِجْْيِ

485. (12) [1/150-ప్రర మాణకం] 

ఉమమ హానీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరియు 

ఆయన భారా మై్మమూనహ్ ఇదద రూ కలస్ల ఒకే 

తొటెు లో నీళ్ళతో స్తినం చేశ్వరు. అందులో 

పిండిమరక ఉండేది. (నస్తయి‘, ఇబి మాజహ) 

----- 

మూడవ విభాగం్  اَلَْفْصُل الث َالُِث     
 ( 1/151)[ ) ضعيف (  13]  - 486

ْحَمِن قَاَل: إِن َ عُ  ْ   َخَرَج ِِفْ َرْكٍب رَ مَ َعْن يَْحََي بِْن َعْبِد الر َ  فِْْيِ
فََقاَل َعْمٌرو: يَا َصاِحَب  .َعْمُرو بُْن الَْعاِص َحّت َ َوَردُْوا َحْوًضا

َباعُ ا اِب َيا  .لَْحْوِض َهْل تَِردُ َحْوَضَك الس ِ فََقاَل ُعَمُر بُْن الَْخط َ
َباِع  نَا فَإِن َا نَِردُ َعَّل الس ِ اُه  ِردُ عَلَْيَنا. َروَ ت وَ  َصاِحَب الَْحْوِض ََل تُْخِْبْ

 .َمالٌِك 
486. (13) [1/151-బలహీనం] 

య’హ్యా బిన్ 'అబుద రర ’హామన్ (ర) కథనం: 

’ఉమర్ (ర) ఒక బృందంలో వెళ్ళళరు. అందులో 

’అమీర బిన్ ’ఆ’స్్ కూడా ఉనాిరు. మారగ ంలో ఒక 

చెరువు వదద  వు’దూ' స్తినాదుల కోసం ఆగారు. 

’అమీర బిన్ ’ఆ’స్్ ఆ చెరువు యజమానితో, 

‘ఇకకడకు కూర రమృగాలు వస్తత యా,’ అని అడిగారు. 

అది విని ’ఉమర్ (ర), ‘ఓ యజమాని! ఇతనిక్త 

చెప్పవలస్లన అవసరం లేదు. ఎందు్ కంటే, మేము 
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కూర రమృగాలు వదలిన నీటిని ఉప్యోగిస్తత ం. 

కూర రమృగాలు మేము వదలిన నీటిని 

ఉప్యోగిస్తత యి. అంటే ప్రసపరం మ్మగిలిచన నీటిని 

ఉప్యోగిస్తత ం,’ అని అనాిరు. (మాలిక్) 

 (152/ 1) ) لم تتم دراسته ( ] 14[– 487
َواةِ  ْ َسِمْعُت   َوَزادَ َرِزيٌْن قَاَل: َزادَ بَْعُض الر ُ ِِفْ قَْوِل ُعَمِر: َوإِن ِ

َرُسْوَل اهلل صّل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "لََها َما أََخَذْت ِِفْ بُُطْونَِها 
َشَراٌب" ُط  اَوَما بَِقَي فَُهَو لَنَ   .ُهْوٌر و َ

487. (14) [1/152-అప్రిశోధితం] 

ర’జీన్ (ర) కథనం: కొందరు ఉలాేఖనకరత లు ’ఉమర్ 

(ర) మాటలాో దీనిి అధికం చేశ్వరు, ''నేను ప్ర వకత  

(స)ను ఇల్ల ప్ర వచిసూత  ఉండగా వినాిను, ‘కూర ర 

మృగాలు తాు గి తమ కడుపు నింపుకునిది వారి 

హకుక, మ్మగిలింది మా కోసం ప్రిశుదు మైనది, 

ప్రిశుభ్ర ప్రిచేది. మేము తాు గటానిక్త యోగామైనది.’ 

”  

 (1/152)[ ) ضعيف جدا (  15]  - 488
 ْ ِب َ صّل اهلل عليه وسلم ُسِئَل  َوَعْن أَِِب  َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ الن َ

َباعُ  لْكََِلُب  اوَ  َعِن الَْحَياِض ال َِِتْ بَْْيَ َمك ََة َوالَْمِديَْنِة تَِردَُها الس ِ
ْهِر ِمْنَهاَوالُْحمُ  فََقاَل: "لََها َما َحَملْْت ِِفْ بُُطْونَِها َولََنا َما  .ُر َوَعِن الط ُ

 .َْبَ ُطُهْوٌر. َرَواُه ابُْن َماَجُه غَ 
488.(15) [1/152-అతి బలహీనం] 

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

మకకహ మరియు మదీనహ ల మధ్ా ఉని 

చెరువుల ప్రిశుభ్ర త గురించి ప్ర శిించడం జరిగింది. 

ఈ చెరువుల వదద కు కూర రమృగాలు, కుకకలు, 

గాడిదలు, ప్కుయ లు వసూత  పోతూ ఉంటాయి. దానిక్త 

ప్ర వకత  (స) సమాధానమ్మసూత , కూర రమృగాలు తాు గి 

తమ కడుపు్ నింపుకునిది వారి్ వంతు, 

వదలివేస్లనది మా కోసం ప్రిశుదు మైనది. ప్రిశుదు  

ప్రిచేది,' అని ప్ర వచించారు. (ఇబి మాజహ) 

 ( 1/152)[ ) ضعيف (  16]  - 489
اِب رضي اهلل َعْنُه قَا َل: ََل تَْغَتِسلُْوا بِالَْماِء َوَعْن ُعَمَر بِْن الَْخط 

اَرقُْطِِن ُ    الُْمَشم َِس فَإِن َُه يُْوِرُث الَْْبََص. َرَواُه الد َ
489. (16) [1/152-బలహీనం] 

’ఉమర్ (ర) కథనం: ఎండవలా వేడక్తకన నీళ్ళతో 

స్తినం చేయకండి. ఎందుకంటే ఎండవలా వేడక్తకన 

నీటి వలా తెలా మచచల రోగం వస్త ంది. (దార 

ఖు’తీి)  

ఇట్లవంటి్ నీరు ప్రిశుభ్ర మైనవి, ఉప్యోగించ 

వచుచను. వాాధివచేచ ప్ర మాదముంటే అప్ర మతత ంగా 

ఉండాలి. 

===== 

 َجاَساِت باَُب تَْطِهرْيِ الن َ  -8
8. శుదధ  

మొదటి విభాగం  َ ُل اَلَْفْصُل اْْلَو          
 ( 1/153)[ ) متفق عليه (  1]  - 490

 َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل 
اٍت"    .َشِرَب الْكَلُْب ِِفْ إِنَاِء أََحِدكُْم فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع َمر َ

َ ْسلِ مُ َوِِفْ َرَوايٍَة لِ  َحِدكُْم إِذَا َولََغ فِْيِه الْكَلُْب أَْن  ٍم: "ُطُهْوُر إِنَاِء أ
اٍت أَْوََلُهن َ بِا اِب" ي َْغِسلَُه َسْبَع َمر َ َ     .لّت ُ

490. (1) [1/153-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

మీ గిన్నిలను కుకక ఎంగిలిచేస్తత , ఆగిన్నిను 7 స్తరాు 

కడగాలి. 74 

ముసా్లమ్లోని ఒక ఉలాేఖనంలో, ‘ప్రతు ను కుకక 

ఎంగిలి చేస్తత , ఆ ప్రతు ను ముందు మటిు తో తోమ్మ 7 

స్తరాు నీటితో కడగాలి,’  అని ఉంది. 

 ( 1/153)[ ) صحيح (   2]  - 491
فََباَل ِِفْ الَْمْسِجِد فََتَناَولَُه الن َاُس  أَْعَراِِب ٌ َوَعْنُه قَاَل: قَاَم 

م: "دَُعْوُه َوَهِريُْقْوا َعَّل بَْولِِه ِب ُ صّل اهلل عليه وسل الن َ  ُم فََقاَل لَهُ 
اءٍ  ْن م َ اٍء أَْو ذُنُْوبًا م ِ ْن م َ ِريَْن َولَْم  َسْجًَل م ِ  فَإِن ََما بُِعْثُتْم ُمَيس ِ
ِريَْن". َرَواُه الُْبَخاِري ُ    .تُْبَعُثْوا ُمَعس ِ

491. (2) [1/153-దృఢం] 

 

74) వివరణ-490: కుకక అప్రిశుదు  జంతువు. కుకక 

ఆహార ప్దార్మథ లాో నోరు పడితే అవి 

అప్రిశుదు మైపోతాయి. వాటిని ప్రరవేయాలి. ఇంకా ఆ 

గిన్నిను మటిు తో తోమ్మ 7 స్తరాు నీటితో కడగాలి. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక బదూ మసి్లద్లో 

నిలబడి మూతు  విసరిన చేస్లవేశ్వడు. ప్ర జలు అతని 

వెంట ప్డాు రు, కొటు డానిక్త ప్ర యతిించారు. ప్ర వకత  

(స) కలగజేస్ కొని, ''అతనిి వదలివేయండని, 

పరప్రట్లన తపుప జరిగి పోయింది, దానిపై నీళ్ళళ 

వేయిండి, అంటే నీటితో ఆ సథ ల్లనిి కడిగివేయండి. 

మీరు స్లభ్తరం చేయటానిక్త ప్ంప్బడాు రు, 

కషు తరం చేయటానిక్త ప్ంప్బడలేదు,'' అని, 

అనాిరు. 75 (బు’ఖారీ) 

 ( 1/153)[ ) متفق عليه (  3]  - 492
َعْن أَنٍَس قَاَل: بَْيَنَما نَْحُن ِِفْ الَْمْسِجِد َمَع َرُسْوِل اهلِل صّل  و

ِجِد فََقاَل لَْمْس ا اهلل عليه وسلم إِذَ َجاَء أَْعَراِِب ٌ فََقاَم يَُبْوُل ِِفْ 
فََقاَل  .َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم َمْه َمْه قَاَل  أَْصَحاُب 

كُْوُه َحّت َ َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه  وسلم: "ََل تُْزِرُمْوُه دَُعْوُه" فََّتَ
بَاَل ثُم َ إِن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم دَعَاُه فََقاَل لَُه: "إِن َ  

ََل الَْقْذِر إِن ََما ِهَي  َمَساِجَد ََل تَْصلَُح هِ الْ ذِ هَ  ْن َهَذا الَْبْوِل و َ لَِشْيٍء م ِ
ََلةِ َوقَِراَءةٍ الُْقْرآِن لِِذْكِر اهلِل عز وجل َوال "أَْو كََما قَاَل َرُسْوُل   .ص َ

َن الَْقْوِم فََجاَء بَِد  :اهلِل صّل اهلل عليه وسلم قَاَل  ٍو لْ فَأََمَر َرُجًَل م ِ
ُه عَ م ِ  اٍء فََسن َ  .لَْيهِ ْن م َ

492. (3) [1/153-ఏకీభ్వితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వెంట మేమందరం 

మసి్లద్లో ఉనాిము. ఒక బదూ మసి్లద్లో నిలబడి 

మూతు  విసరిన చేయస్తగాడు. అది చూస్లన 

అనుచరులు, ‘ఆగు ఆగు,’ అనాిరు. ప్ర వకత  (స), 

‘అతనిి వదలివేయండి. ప్ని పూరిత కానివాండి,’ అని 

అనాిరు. అతడు మూతు  విసరిన ముగించాడు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) అతనిి తన దగగ రకు 

పిలిచారు. ‘మసి్లదులాో ఈ విధ్ంగా మలమూతు  

విసరినచేయటం మంచిదికాదు, ఈ మసి్లదులు 

దైెవార్మధ్న ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం, నమా'జులు చేయటం 

కోసం ఉనాియి,’ అని అనాిరు. ఆ తరువాత ఒక 

వాక్తత ని, ‘నీళ్ళళ తెమమని చెప్రపరు.’ అతడు ఒక చేద 

 

75) వివరణ-491: ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ అప్రిశుభ్ర మైన 

భూమ్మని, నీటిదాార్మ కడిగి ప్రిశుభ్ర ప్రచవచచని 

తెలిస్లంది. 

నీళ్ళళ తెచాచడు. మూతు ం ఉనిచోట వేశ్వడు. 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/154) [ ) متفق عليه ( 4]  - 493
ْ بَْكٍر أَن ََها قَالَْت: َسأَلِْت اْمَرأٌَة َرُسْوَل اهلِل   َوَعْن أَْسَماٍء بِْنِت أَِِب

  أَيَْت إِْحَدانَا إِذَاا َرُسْوَل اهلِل أَرَ ْت يَ لَ افَقَ  .صّل اهلل عليه وسلم
ُم ِمَن الَْحْيَضِة كَْيَف تَْصَنُع فََقاَل   َرُسْوُل اهلِل صّل  أََصاَب ثَْوبََها الد َ

ُم ِمَن الَْحْيَضِة   اهلل عليه وسلم: "إِذَا أََصاَب ثَْوَب إِْحَداكُن َ الد َ
 .ُتَصل ِْي فِْيِه"م َ لِ ثُ   فَلَْتْقُرْصُه ثُم َ لَِتْنَضْحُه بَِماءِ 

493. (4) [1/154-ఏకీభ్వితం] 

అస్తమ బిన్తె అబీ బకర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

ఒక స్వత ీ, ‘ఓ ప్ర వకాత ! స్వత ీ వస్తత ీలాో బహ్హషుు  రకత ం 

అంట్లకుంటే ఏం చేయాలి,’ అని వినివించుకుంది. 

దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘వస్తత ీలాో బహ్హషుు రకత ం అంట్లకుంటే, 

దానిి బాగా కడిగి శుభ్ర ంచేస్ల, ఆ వస్తత ీలతోనే 

నమా'జు చదవవచుచ. అవి తడిగా ఉనాి లేదా 

పడిగా ఉనాి,’ అని అనాిరు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/154)[ ) متفق عليه (  5]  - 494
َوَعْن ُسلَْيَماَن بِْن يََساٍر قَاَل: َسأَلُْت عَائَِشَة َعِن الَْمِِن ِ يُِصْيُب  

ِسلُُه ِمْن ثَْوِب َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه  َقالَْت كُْنُت أَغْ فَ  .َب وْ الث َ 
ََلةِ َوأَثَرُ   . الَْغَسِل ِِفْ ثَْوبِِه بقع الَْماءِ وسلم فََيْخُرُج إََِل الص َ

494. (5) [1/154-ఏకీభ్వితం] 

స్లైమాన్ బిన్ యస్తర్ (ర) కథనం: ’ఆయి‘షహ్ 

(ర) ను, ‘నేను వీరాం వస్తత ీలకు అంట్లకుంటే ఏం 

చేయాలి,’ అని అడిగాను. దానిక్త ’ఆయిషహ్ (ర), 

‘కడిగి శుభ్ర ప్రచు కోవాలని, ప్ర వకత  (స) వస్తత ీలాో 

వీరాం అంట్లకుని వాటిని నేను నీటితో కడిగి 

శుభ్ర ప్రిచేదానిి, ప్ర వకత  (స) తడిగా ఉని వస్తత ీలే 

ధ్రించి నమా'జుకు వెళ్ళళవారు, అని సమాధానం 

ఇచాచరు.’ ” (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 ( 1/154)[ ) صحيح (   6]  - 495
الَْمِِن َ ِمْن  َوَعِن اْْلَْسَوِد َوَهم َاٍم َعْن عَائَِشَة قَالَْت: كُْنُت أَْفُرُك 

 .ثَْوِب َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم. َرَواُه ُمْسلٌِم  
495. (6) [1/154-దృఢం] 
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అసాద్ మరియు హమామమ్ (ర)లు, ’ఆయి'షహ్ 

(ర) దాార్మ కథనం: ’ఆయి'షహ్ (ర) ఇల్ల అనాిరు, 

''ప్ర వకత  (స) వస్తత ీలకు వీరాం అంట్లకొని ఎండిపోతే 

నేను దానిి గోక్త శుభ్ర ప్ర్చేదానిీ, ప్ర వకత  (స) 

వాటితోనే నమా’జు చదివేవారు. 

 (1/154)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 496
يَُصل ِْي  ُه َوفِْيِه: ثُم َ نَْحوَ  ةَ َوبَِرَوايَِة عَلَْقَمَة َواْْلَْسَوِد َعْن عَائَِش 

   .فِْيهِ 
496. (7) [1/154-అప్రిశోధితం] 

అ’లఖ మహ, మరియు అసాద లు, 'ఆయి'షహ్ (ర) 

దాార్మ, ఈ రండు 'హదీస్'లలో, ‘ఒకవేళ్ వీరాం 

తడిగా ఉంటే నీటితో కడిగితే, ఎండుగా ఉంటే గోక్తతే 

శుభ్ర మై పోతుంది,' అని తెలిస్లందనాిరు. 

 ( 1/154)(  ق عليهف مت [ )  8]  - 497
 ُ م ِ قَْيٍس بِْنِت ِمْحَصٍن: أَن ََها أَتَْت بِاِبِْن لََها َصِغرْيٍ ل َْم  َوَعْن أ
َعاَم إََِل َرُسْوِل اهلل صّل اهلل عليه وسلم فَأَْجلََسُه َرُسْوُل يَأْكُِل الط َ 

ِء  امَ اهلِل صّل اهلل عليه وسلم ِِفْ ِحْجِرهِ فََباَل َعَّل ثَْوبِِه فََدعَا بِ 
 .ِسلُْه َضَحُه َولَْم يَغْ فَنَ 

497. (8) [1/154-ఏకీభ్వితం] 

ఉమమ ఖైస్్ బిన్తె మ’హ్’సన్ (ర) కథనం: ఆమ 

తన ప్స్లబిడు ను ప్ర వకత  (స) వదద కు తీస్కొని వెళ్ళళరు. 

ఆ బిడు  ఇంకా అనిం తినటం లేదు. ప్ర వకత  (స) ఆ 

బిడు ను తన ఒడిలో కూరోచబట్లు కునాిరు. ఆ 

ప్స్లబిడు  ప్ర వకత  (స) ఒడిలో మూతు  విసరిన చేస్లవేశ్వడు. 

ప్ర వకత  (స) నీళ్ళళ తెపిపంచి, దానిపై చిలకరించారు. 

కడగలేదు. 76 (బు'ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/155)[ ) صحيح (   9]  - 498
اٍس قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ

 .َطُهَر". َرَواُه ُمْسلٌِم   ْْلَِهاُب فََقْد بَِغ ادُ  عليه وسلم يَُقْوُل: "إِذَا
498. (9) [1/155-దృఢం] 

 

76) వివరణ-497: ఈ ’హదీస్‘ దాార్మ అనిం తినని 

ప్స్లబిడు  మూతాు నిి నీళ్ళళ చిలకరించటం దాార్మ 

శుభ్ర ప్రచవచుచను. కడగవలస్లన అవసరం లేదని 

తెలిస్లంది. 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వ 

చిసూత  ఉండగా నేను వినాిను, ''జంతువు చర్మమనిి 

ప్దను చేస్తత  అది ప్రిశుదు మైపోతుంది.'' 77 (ముసా్లమ్) 

 (1/155)[ ) متفق عليه (  10]  - 499
اٍس قَاِن ابْ عَ وَ  َق َعَّل َمْوََلةٍ لَِمْيُمْونََة بَِشاةٍ فََماتَْت  ِن َعب َ ِ َل: تُُصد 

َهَل َ أََخْذتُْم : " صّل اهلل عليه وسلم فََقاَل فََمر َ بَِها َرُسْوُل اهللِ 
َما ن َ إِ " فََقاَل: .إِن ََها َمْيَتةٌ  فََقالُْوا: .إَِهابََها فََدبَْغُتُمْوُه فَانَْتَفْعُتْم بِِه"

َم أَكْلُهَ  ِ  .ا"ُحر 
499. (10) [1/155-ఏకీభ్వితం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: మైమూనహ (ర) 

విడుదల చేస్లన బానిసర్మలిక్త దానంగా ఒక మేక 

ఇవాటం జరిగింది. ఆ మేక మైమూనహ వదద  చని్

పోయింది. ప్ర జలు దానిి ప్రర వేశ్వరు. ప్ర వకత  (స) ఆ 

మరణంచిన మేక ప్ర కక నుండి వెళ్ళతూ, ‘నువుా ఈ 

మేక తోలును శుభ్ర ప్రచి ఎందుకు వినియో్

గించవు?’ అని అనాిరు. దానిక్త ప్ర జలు, ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

అది చనిపోయింది కదా, ఎల్ల ఉప్యోగించాలి,’ అని 

వినివించుకునాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘దాని 

మాంసం తినటం నిషిదు ం. కాని చర్మమనిి ప్రిశుభ్ర ్

ప్రిస్తత  దానిి ఉప్యోగించుకోవచుచ,’ అని 

అనాిరు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/155)[ ) صحيح (   11]  - 500 
ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم قَالَْت: َماتَْت لََنا  َوَعْن َسْودََة َزْوِج الن َ

َشاٌة فََدبَْغَنا َمْسَكَها ثُم َ َما َزلَْنا نَْنِبُذ فِْيِه َحّت َ َصاَر َشن ًا. َرَواُه  
 .الُْبَخاِري ُ 

500. (11) [1/155-దృఢం] 

ఉముమల ము'అమ్మనీన, సౌదహ్్ (ర) కథనం: మా 

ఒక మేక చని పోయింది. మేము దాని చర్మమనిి 

ప్దను చేస్ల శుభ్ర ప్రచుకునాిం. తరువాత దానితో 

 

77) వివరణ-498: దబా’గహ్ అంటే ప్చిచ చర్మమనిి 

ప్దను చేయటం. అంటే ప్చిచ చర్మమనిి ఉపుప 

తుమమచెట్లు  తొకక (బరడు) మొదలైనవి పటిు  

శుభ్ర ప్రచిన తర్మాత దానిి ఎండలో ఆరబడితే, అది 

ప్రిశుదు మైపోతుంది. దానిి కడిగే అవసరం ఉండదు. 

దానిపై నమా'జు చదవవచుచను.   
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నీటి సంచి చేస్ కొనాిం. అందులో నబీజ్‘ తయారు 

చేస్త వాళ్ళం. చివరిక్త ఆ సంచి ప్రతదైెపోయింది. 

(బు’ఖారీ) 
----- 

రండవ విభాగం   لث َاِنْ ا   اَلَْفْصُل      
 ( 1/155)[ ) صحيح (  12]  - 501

ُن عَلِي ٍ رضي اهلل  َعْن لَُبابََة بِْنِت الَْحاِرِث قَالَْت: كَاَن الُْحَسْْيُ بْ 
فََباَل عَلَْيِه   .َعْنُهَما ِِفْ ِحْجِر َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم

: "إِن ََما يُْغَسُل  أَْغِسلَُه قَاَل َرَك َحّت َ ازَ فَُقلُْت اِلَْبْس ثَْوبًا َوأَْعَطِِنْ إِ 
 َ كَِر". َرَواُه أ ْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  ِمْن بَْوِل اْْلُنَْثى َويُْنَضُح ِمْن بَْوِل الذ َ

 .َوابُْن َماَجُه 
501. (12) [1/155-దృఢం] 

లుబాబహ్ బిన్తె ’హారిస్్ (ర) కథనం: ’హుసైెన్ 

బిన్ ’అలీ (ర) ప్ర వకత  (స) ఒడిలో కూరుచనాిరు. 

ప్ర వకత  (స) దుస్త లపై మూతు  విసరినచేశ్వరు. అపుపడు 

నేను, ‘వేరే దుస్త లు తొడుకోకమని, మూతు విసరిన 

చేస్లన దుస్త లను ఇస్తత , నేను వాటిని కడిగి శుభ్ర ్

ప్రుస్తత నని,’ అనాిను. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘ఆడబిడు  

మూతు ం కడగాలని, మగబిడు  మూతు ంపై కేవలం నీళ్ళళ 

చిలకరిస్తత  సరిపోతుందని, అయితే ఇది కేవలం ప్రలు 

తాు గే స్లథ తిలో మాతు మే. మగబిడు  అనిం తినటం 

ప్రర రంభిస్తత  తప్పనిసరిగా కడగాలి,’ అని అనాిరు. 

(అ'హమద అబూ దావూ‘ద్, ఇబి మాజహ) 

 ( 1/156) [ ) صحيح ( 13]  - 502
ْمِح قَاَل :  ْن أَِِبْ عَ  َوِِفْ ِرَوايَِة ِْلَِِبْ دَاُودَ َوالن ََساِئِ يُْغِسُل ِمْن الس َ

 .بَْوِل الَْجاِريَِة َويَُرش ُ ِمْن بَْوِل الُْغََلِم  
502. (13) [1/156-దృఢం] 

అబూ దావూద్ మరియు నస్తయి'లలో, అబి 

అససమ’హ్హ దాార్మ ఈ విధ్మైన ప్దాలు ఉనాియి. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఆడబిడు  మూతు ం కడగాలి, మగ 

బిడు  మూతు ంపై నీళ్ళళ చిలకరించాలి.''  

 ( 1/156) [ ) صحيح ( 14]  - 503
 اهلِل صّل اهلل  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل 

اَب لَُه   َ عليه وسلم: "إِذَا َوِطَئ أََحُدكُْم بَِنْعلِِه اْْلَذَى فَإِن َ الّت ُ
 .ُه َمْعَناُه بِْن َماجَ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ. َوَِلِ "َطُهْورٌ 

503. (14) [1/156-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా అప్రిశుదు మైన చెపుపలు ధ్రించి నేలపైన 

నడిస్తత , మటిు  దానిి శుభ్ర ప్రుస్త ంది.'' 78 (అబూ 

దావూద్, ఇబి మాజహ)   

 ( 1/156)[ ) صحيح (  15]  - 504
ْ اْمَرأٌَة أُِطْيُل ذَيْلِْي َوأَْمِشْي ِِفْ ْت لََها اْمَرأٌَة: َمَة قَالَ لَ َوَعْن أُم ِ َس  إِن ِ

ُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:  الَْمكَاِن الَْقِذِر قَالَْت: قَاَل رَ 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ   ْ ُرُه َما بَْعَدُه". َرَواُه َمالٌِك َوأَْحَمُد َوالّت ِ "يَُطه 

اَرمِ  ْحَمِن بِْن  : الَْمْرأَُة أُم ُ َوقَاََل  .ي ُ َوالد َ بَْراِهْيَم ابِْن َعْبِد الر َ َولٍَد ِْلِ
 .َعْوٍف 

504. (15) [1/156-దృఢం] 

ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: ఆమ వదద కు ఒక స్వత ీ 

వచిచ, ‘నా కొంగు పడవుగా ఉంట్లంది. ఒకోకస్తరి 

అప్రిశుదు మైన నేలపైన నడవవలస్ల వస్త ంది,’ అని 

వినివించుకుంది. అది విని ప్ర వకత  (స), ‘ఆ 

తరువాత వచిచన ప్రిశుదు  నేల దానిని 

ప్రిశుభ్ర ప్రుస్త ంది,’ అని అనాిరు. (మాలిక్, 

అ'హమద, తిరిమజి', అబూ దావూద్, దారీమ)  

అబూ దావూద్ మరియు దారీమ ఉలాేఖనంలో, 'ఆ 

స్వత ీ ఇబార హీమ్ బిన్ ’అబుద రర ’హామన్ బిన్ ’ఔఫ్ 

స్తవకుర్మలు,' అని ఉంది.  

 ( 1/157) عيف ([ ) ض  16]  - 505
 َوَعْن الَْمْقَداِم بِْن َمْعِدْي كََرَب قَاَل: نََه َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل
كُْوِب عَلَْيَها. َرَواُه أَبُْو  َباِع َوالر َ عليه وسلم َعْن لُْبِس ُجلُْوِد الس ِ

   .دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ 
505. (16) [1/157-బలహీనం]  

మ్మఖ్దామ బిన్ మ’అదీ కరబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) కూర రమృగాల చర్మమనిి ధ్రించటానిి, వాటిపై 

 

78) వివరణ-503: అంటే అప్రిశుభ్ర మైన చెపుపలు ధ్రించి 

అప్రిశుదు మైన నేలపై నడిచి, తరువాత ప్రిశుదు మైన 

నేలపై నడిచి, తగిలి ఉని అప్రిశుదాు నిి దులుపుకుంటే 

ఆ చెపుపలు ప్రిశుదు మైపోతాయి. వాటిని కడిగే అవసరం 

లేదు. ఒకవేళ్ అప్రిశుదు ం తడిగా ఉంటే కడుకోకవాలి. 
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ప్ర యాణంచటానిి (కూరోచవటానిి) వారించారు. 79 

(అబూ దావూద్, నస్తయి‘)  

 ( 1/157)[ ) صحيح (  17]  - 506
ْ الَْملِْيِح بِْن أَُساَمَة َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ   عليه   صّل اهللِب ِ َوَعْن أَِِب

َباِع. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ   وسلم: نََه  َعْن ُجلُْوِد الس ِ
 ْ : أَْن تَْفَّتَِش ِمِذي ُ َواَوَزادَ الّت ِ اَرِمي ُ  .لد َ

506. (17) [1/157-దృఢం] 

అబుల్ మలీ’హ్ బిన్ ఉస్తమహ (ర) తన తండిర  

దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  (స) కూర రమృగాల చర్మమనిి 

ఉప్యోగించ ర్మదని ప్ర వచించారు. (అ'హమద్, అబూ 

దావూద్, నస్తయి')  

తిరిమజీ' మరియు దారీమలలో ఇది అధికంగా ఉంది, 

''ప్ర వకత  (స) కూర రమృగాల చర్మమనిి ప్డకగా ఉప్యో 

గించటం నుండి కూడా వారించారు.''  

 ( 1/157)[ ) صحيح (  18]  - 507
ْ الَْملِيْ  ِمِذي ُ ذَكََرُه ثََمَن جُ أَن َُه  :ِح َوَعْن أَِِب ْ َباِع. َرَواُه الّت ِ لُْوِد الس ِ

 .ٌد ِِفْ الل َِباِس ِمْن َجاِمِعِه َوَسَنَدُه َجي ِ 
507. (18) [1/157-దృఢం] 

అబుల్ మలీ’హ్ (ర) కూర రమృగాల చరమం 

విలువను చెడుగా భావించేవారు. (తిరిమజి')  

అంటే కూర రమృగాలచర్మమనిిఅమమటం కొనటం 

చెడుగా భావించేవారు. ఎందుకంటే వాటిని 

ఉప్యోగించటం నిషిదు ం. కనుక అమమటం-కొనటం 

కూడా నిషిదు మే. 

 ( 1/157)[ ) ضعيف (  19]  - 508
ُسْوِل اهلل صّل اهلل  أَتَانَا ِكَتاُب رَ  قَاَل:  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَكْيٍم 

َواُه  رَ  َوََل َعَصٍب". إَِهاِب بِ ِة ْيتَ أَْن ََل تَْنَتِفُعْوا ِمَن الْمَ " عليه وسلم: 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ َوابُْن َماَجهُ  ْ  .الّت ِ

508. (19) [1/157-బలహీనం] 

 

79) వివరణ-505: కూర రమృగాలు నిషిదు మైన 

జంతువులు. వాటి చర్మమనిి ఉప్యోగించర్మదు. వాటిని 

ప్రుపుగా ఉప్యోగించర్మదు, ఇంకా దానిి వాహనంపై 

పటిు  కూరోచర్మదు. ఎందుకంటే ఇది అహంకారుల లక్షణం. 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉకైెమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఉతత రం మా వదద కు వచిచంది. అందులో ఇల్ల వార స్ల 

ఉంది, ''మీరు మరణంచిన జంతువు చర్మమనిిగాని, 

కాళ్ళనుగాని, ప్దను చేయనంత వరకు ఉప్యోగించ్

కండి, (తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి‘, ఇబి 

మాజహ) 

 ( 1/158)( [ ) حسن   20]  - 509
َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه  

ٌك َوأَبُْو . َرَواُه َمالِ ا دُبَِغْت ذَ إِ  وسلم: أََمَر أَْن ي ُْسَتْمَتَع بُِجلُْوِد الَْمْيَتةِ 
 .دَاُودَ 

509. (20) [1/158-ప్రర మాణకం] 

’ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణంచిన 

జంతువు యొకక చరమం ఉప్యోగించవచచని 

అనుమ తించారు. అయితే దానిి శుభ్ర ప్రచిన 

తరువాత. (మాలిక్, అబూ దావూద్) 

 ( 1/158)[ ) حسن (  21]  - 510
ْن َة َمر َ َعَّل اَمْيُمْونَ  ْن َوعَ  ِب ِ اهلل صّل اهلل عليه وسلم ِرَجاٌل م ِ لن َ

ْثَل  ْوَن َشاًة لَُهْم م ِ فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل اهلِل صّل   .الِْحَمارِ  قَُريٍْش يَُجر ُ
فََقاَل  .قَالُْوا إِن ََها َمْيَتةٌ  .اهلل عليه وسلم: "لَْو أََخْذتُْم إَِهابََها"

ُرَها الَْماُء َوالَْقَرُظ". َرَواُه   عليه وسلم: "يُ  صّل اهللاهللِ  َرُسْوُل  َطه ِ
 .أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  

510. (21) [1/158-ప్రర మాణకం] 

మై్మమూనహ్్ (ర) కథనం: ఖురైషుల మేక ఒకటి 

మరణం చింది. వాళ్ళళ దానిి ఈడుచకుంటూ ప్ర వకత  

(స) సమీప్ం నుండి తీస్కొని వెళ్ళతునాిరు. ప్ర వకత  

(స) అది చూస్ల, ‘మీరు దీని చర్మమనిి తీస్ల ప్దును 

చేస్ల (శుభ్ర  ప్రచి) ఉప్ యోగించుకుంటేబాగుండేది,’ 

అని అనాిరు. దానిక్త వారు ‘ప్ర వకాత ! ఇది 

మరణంచింది,’ అని అనాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 

'నీళ్ళళ, తుమమచెట్లు  తొకక (బరడు) దీనిి శుభ్ర  

ప్రుస్తత యి,' అనిఅనాిరు.(అ'హమద్ అబూ దావూద్) 

 ( 1/158) ) حسن ( [ 22]  - 511
سلم  : أَن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه و ِق لََمَة ابِْن الُْمَحب ِ َوَعْن َس 

َعل ََقةٌ  فََقالُْوا  .فََسأََل الَْماءَ  .ِِفْ َغْزَوةِ تَُبْوَك أَََت َعَّل بَْيِت فَإِذَا قِْربٌَة م ُ
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. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو  "ُهْوُرَهاَل ِدبَاُغَها ُط ٌة: "فََقاْيتَ يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ََها مَ 
   .دَاُودَ 

511. (22) [1/158-ప్రర మాణకం] 

సలమహ బిన్ అల్ ము’హబిబఖ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) తబూక్ యుదు ంలో ఒక వాక్తత  ఇంటిక్త వెళ్ళళరు. 

అకకడ ఒక ప్రత చరమపు సంచి వేర ల్లడుతూ ఉండటం 

చూశ్వరు. ప్ర వకత  (స) నీళ్ళళ అడిగారు. ఇంటివారు, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! ఇది మరణంచిన జంతువు యొకక చరమంతో 

చేస్లనది,' అని అనాిరు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘దానిి 

ఊరబడితే (ప్దును చేస్తత ), అది శుభ్ర మైపోతుంది,’ 

అని అనాిరు. (అ'హమద్, అబూ దావూద్) 

----- 

మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث     
 ( 1/158) )صحيح([  23]  - 512
ْن بَِِن ٍ َعْبِد اْْلَْشَهِل قَالَْت: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل  إِ َوَعْن  ْمَرأةٍ م ِ
قَاَل:   .ا َطِريًْقا إََِل الَْمْسِجِد ُمْنِتَنًة فََكْيَف نَْفَعُل إِذَا ُمِطْرنَاإِن َ لَنَ 

ِذِه قَاَل فَهَ  .لُْت بَِّل قَالَْت قُ  .ا "أَلَْيَس بَْعَدَها َطِريٌْق ِهَي أَْطَيُب ِمْنهَ 
 .بَِهِذهِ". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

512. (23) [1/158-దృఢం] 

బనూ ’అబుద ల్ అష్హల్ తెగకు చెందిన ఒక స్వత ీ 

కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! మసి్లద్కు 

వచేచ మారగ ంలో అప్రిశుదు ం ఉంట్లంది. వర్మయ కాలంలో 

మేము ఎల్ల ర్మవాలి’ దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘అది విడిచి, 

మర్కక మంచి మారగ ం లేదా,’ అని అడిగారు.’ నేను, 

‘ఉంది,’ అని అనాిను. అపుపడు ప్ర వకత  (స), ‘ఈ 

మంచి మారగ ం ఆ చెడు  మార్మగ ని కంటే ఉతత మమైనది,’ 

అని అనాిరు. 80 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/159)[ ) صحيح (  24]  - 513
ا نَُصل ِْي ُعْوٍد قَاَمْس َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن  اهلل صّل   َمَع َرُسْوِل َل: كُن َ

 ْ أُ ِمَن الَْمْوطِِئ. َرَواُه الّت ِ  .ِمِذي ُ  اهلل عليه وسلم َوََل نََتَوض َ
513. (24) [1/159-దృఢం] 

 

80) వివరణ-512: అంటే అశుదు ం ఉని మారగ ంపై 

నడవటం వలా చెపుపలు అప్రిశుభ్ర మైతే, ప్రిశుభ్ర మైన 

మారగ ంపై నడవటం వలా ఆ అశుదు ం తొలగిపోతుంది. 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్్’ఊద్ (ర) కథనం: మేము 

ప్ర వకత  (స) వెంట నమా'జు చదివేవాళ్ళం. చెపుపలు 

లేకుండా నేలపై నడవటం వలా మళ్ళళ వు’దూ' 

చేస్తవాళ్ళం కాము. (తిరిమజి') 

 ( 1/159) [ ) صحيح ( 25]  - 514
ْدبُِر ِِفْ الَْمْسِجِد ِِفْ  الْكََِلُب تُْقِبُل َوتُ كَانَِت َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: 

ا فَلَْم يَُكْونُْوا يَْرُشْوَن َشْيئً  .َزَماِن َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم
 .  . َرَواُه الُْبَخاِري ُ ْن ذَلَِك م ِ 

514. (25) [1/159-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

కాలంలో కుకకలు మసి్లద్లోక్త వసూత పోతూ ఉండేవి. 

దానిక్త ప్ర జలు మసి్లద్ను కడిగేవారు కాదు. 81 

(బు’ఖారీ) 

 ( 1/159)[ )ضعيف(  26]  - 515
اءِ  هلِل صّل اهلل عليه  ُسْوُل اقَاَل: قَاَل رَ  عَاِزٍب ِن بْ  َوَعِن الَْْبَ

 .: "ََل بَأَْس بَِبْوِل َما يُْؤكَُل لَْحُمُه"وسلم
515. (26) [1/159-బలహీనం] 

బర్మఅ‘ ఇబి ’ఆ’జిబ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం ''మాంసం తినబడే జంతువుల మూతు ం 

మరేం ఫర్మా లేదు.''  

 ( 1/159)[ ) ضعيف (  27]  - 516
. َرَواُه ": "َما أَكََل لَْحُمُه فَََل بَأَْس بَِبْولِهِ َوايَِة َجابٍِر قَاَل َوِِفْ رِ 

اَرقُْطِِن ُ    .أَْحَمُد َوالد َ
516. (27) [1/159-బలహీనం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: ధ్రమసమమతమైన జంతువుల 

మూతు ం ప్రిశుదు మైనది. (అ’హమద్, దార ఖు’తీి) 

===== 
 

 

81) వివరణ-514: అంటే కుకక ఎండు ప్రదాలతో 

మసి్లద్లోక్త ర్మవటం వలా మసి్లద్ అప్రిశుభ్ర ం కాదు. 

అందువలా కడిగే అవసరం లేదు. 
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 ُخف َْْيِ  َعَّل الْ ِح ْس بَاُب الْمَ -9
9. మేజోళ్ళపై తడిచేతితో తుడవటం 

మస్’హ్ అంటే నిమరటం. ఇకకడ రండు కాళ్ళకు 

మేజోళ్ళళ లేదా బూటా్ల (చెపుపలు) ఉంటే కాళ్ళను 

కడగటం తప్పనిసరి కాదు. తడి చేతులతో వాటి పై 

భాగానిి తుడిచివేస్తత  సరిపోతుంది. చేతి ఐదు-

వేర ళ్ళను నీటితో తడిపి బూటా్ల లేదా మేజోళ్ళ పై కాలి 

వేర ళ్ళ వదద  నుండి చీలమండలవరకు తుడిస్తత  సరి్

పోతుంది. ముందు కుడికాలిని, ఆ తరువాత ఎడమ 

కాలిని కడగటానిక్త బదులుగా తుడిచివేస్తత  

సరిపోతుంది. 

ప్రర మాణక 'హదీస్'ల దాార్మ దీనిి నిరూపించడం 

జరిగింది. ఒకవేళ్ ఎవరైనా దీనిిధ్రమసమమతం 

కాదని భావిస్తత  ప్ండితుల అభిప్రర యం ప్ర కారం 

అవిశ్వాస్ల అయి పోతాడు. స్తథ నికుడు ఒకదనం, 

ఒకర్మతిు  వరకు, ప్ర యాణీకుడు మూడ్ల రాతుర లు, 

మూడు దినాల వరకు మస్’హ్ చేస్కోవచుచ. ఇది 

ఈ క్తర ంది 'హదీస్'లలో పేర్కకన బడింది. 

----- 

మొదటి విభాగం  ُل         اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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لِي ٍ بَْن أَِِبْ َطالٍِب َرِضَي اهلُل   بِْن َهانِْئ قَاَل: َسأَلُْت عََعْن ُشَريِْح 
َعَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  َعْنُه َعِن الَْمْسِح َعَّل الُْخَفْْيِ فََقاَل: جَ 

لََيالَِيُهن َ لِلُْمَسافِِر َويَْوًما َولَْيلًَة ل ِلْمُ  ِم .  يْ قِ عليه وسلم ثَََلثََة أَي َاٍم و َ
 .   ُمْسلٌِم َرَواهُ 

517. (1) [1/160-దృఢం] 

షురై’హ్ బిన్ హానీ (ర) కథనం: నేను 'అలీ (ర)ను 

మేజోళ్ళపై మస్’హ్ చేయటానిి గురించి అడిగాను. 

దానిక్త 'అలీ (ర), ‘ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణీకులకు మూడు 

దినాలు, మూడు ర్మతుు లు, స్తథ నికునిక్త ఒక దినం, ఒక 

ర్మతిు  గడువు నియమ్మంచారు,' అని అనాిరు. 

(ముసా్లమ్) 
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ةِ بِْن ُشْعَبَة َعْن أَبِْيِه قَاَل: أَن َُه َغَزا َمَع رَ  ُسْوَل اهلِل  َوَعِن الُْمِغرْيَ
َز َرُسْوُل اهلِل  َة: فََتَْب َ صّل اهلل عليه وسلم َغْزَوَة تَُبْوَك. قَاَل الُْمِغرْيَ

ْبَل الَْفْجِر  ِط فََحَملُْت َمَعُه إِدََواًة قَ َل الَْغائِ بَ قِ  صّل اهلل عليه وسلم
ا َرَجَع أََخْذُت أُْهِريُْق َعَّل يََديِْه ِمَن اْْلِدََواةِ فََغَس  َل كفيه  فَلَم َ

ْن ُصْوٍف ذََهَب يَْحُسُر َعْن ِذَراَعْيِه فََضاَق   ٌة م ِ َوَوْجَهُه َوعَلَْيِه ُجب َ
ِة فَأَْخرَ  ِة َوأَلََْق الُْجب َ َدُه ِمْن تَ يَ َج كُم ُ الُْجب َ َة َعَّل َمْنِكَبْيِه  ْحَت الُْجب َ

ثُم َ   .َوَعَّل خفيهَوَغَسَل ِذَراَعْيِه َوَمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَعَّل الِْعَماَمِة 
ََلةِ يَُصل ِْي   .َرِكَب َوَرِكْبُت فَانَْتَهْيَنا إََِل الَْقْوِم  َوقَْد قَاُمْوا ِِفْ الص َ

ْحمَ بْ عَ  بِِهْم  ا أََحس َ  ِن بِْن َعْوٍف َوقَْد َركََع بِهِ ُد الر َ ْم َرْكَعًة فَلَم َ
ُر فَأَْومَ  ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم ذََهَب يََتأَخ َ أ إِلَْيِه فََصَّل بِِهْم  بِالن َ

ْكَعَة   ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم َوقُْمُت فََركَْعَنا الر َ ا َسل ََم قَاَم الن َ فَلَم َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  َبَقْتَنا. َس  ال َِِتْ 

518. (2) [1/160-దృఢం] 

ము’గీరహ బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: అతను 

ప్ర వకత  (స) వెంట తబూక్ యుదు ంలో ప్రల్కగ నాిరు. 

ము’గీరహ ఇల్ల అనాిరు, ''ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

నమా'జుకు ముందు మలమూతు  విసరిన కోసం 

మైదానంలోక్త వెళ్ళళరు. నేను ఆయన వెంట సంచిలో 

నీళ్ళళ తీస్కొని వెళ్ళళను. ఆయన తిరిగి వచిచన 

తర్మాత నేను సంచిలోనుండి నీళ్ళను ఆయన 

చేతులపై వేయస్తగాను. ప్ర వకత  (స) రండు చేతులను, 

ముఖానిి కడిగారు. అపుపడు ఆయన శరీరంపై 

ఉనుి జుబాబ ఉండేది. అంటే ఉనిి జుబబ ధ్రించి 

ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) చేతులు కడగటానిక్త 

మోచేతులను ఎతత స్తగారు. కాని అవి బిగుతుగా 

ఉండటం వలా పైక్త ర్మలేదు. చేస్తదిలేక క్తర ంది నుండి 

చేతిని బయటకు తీస్ల, జుబాబను తన భుజ్దలపై 

వేస్కునాిరు. చేతులను మోచేతుల వరకు 

కడిగారు. ఆ తరువాత తల ముందు భాగంపై 

మస్’హ్ చేశ్వరు. ఇంకా అమామహ పై కూడా 

మస్’హ్ చేశ్వరు. ఆ తరువాత నేను ఆయన 

కాళ్ళనుండి మేజోళ్ళళ తీదాద మని ప్ర యతిించాను.'' 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), ‘వాటిని వదలివేయి, 

ఎందుకంటే నేను వాటిని ప్రిశుదు  స్లథ తిలోనే 

ధ్రించాను,’ అని అనాిరు. ప్ర వకత  (స) రంటిపై 

మస్’హ్్ చేశారు. ఆ తరువాత వాహనం ఎకాకరు. 

నేను కూడా వాహనం ఎకాకను. వెళిళ ముజ్దహ్హదీన 
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సైెనాంలోక్త చేరుకునాిము. అప్పటిక్త వారు 

నమా’జుకు నిలబడాు రు. ’అబుద రర ’హామన్ బిన్ ’ఔఫ్ 

నమా’జు చదివిస్త నాిరు. ఒక రక'అతు అయి్

పోయింది. ప్ర వకత  (స) వచాచరని తెలిస్ల, తాను 

వెనక్తకతగాగ లని ప్ర యతిించారు. కాని ప్ర వకత  (స) 

అతనిి వదద ని వారించారు. ప్ర వకత  (స) మ్మగిలిన 

నమా’జు అతని వెనుక చదివారు. స్తమూహ్హక 

నమా’జు పూరత యిన తరువాత ప్ర వకత  (స) మ్మగిలిన 

నమా’జు చదవడానిక్త నిలబడాు రు. ఆయన వెంట 

నేనూ నిలబడాు ను. మ్మగిలిన నమా’జును పూరిత  చేస్ 

కునాిము. 82   (ముసా్లమ్) 

----- 

రండవ విభాగం  ْاَلَْفْصُل الث َاِن         
 ( 1/161) حسن ( [ ) 3]  - 519

ِب ِ  َص  َعْن أَِِبْ بَْكَرَة َعِن الن َ  صّل اهلل عليه وسلم: أَن َُه َرخ َ
لََيالَِيُهن َ  َر  لِلُْمَسافِِر ثَََلثََة أَي َاٍم و َ َولِلُْمِقْيِم يَْوًما َولَْيلًَة إِذَا تََطه َ

ْيِه أَْن ي َْمَسَح عَلَْيِهَما. َرَواُه اْْلَثْرَ  َوابُْن   ُسَنِنِه ِِفْ ُم فَلَِبَس ُخف َ
ارَ  ْسَناِد َهَكَذا ِِفْ قُْطِِن ُ  ُخَزيَْمَة َوالد َ اِِب ُ: ُهَو َصِحْيُح اْْلِ  َوقَاَل الَْخط َ

 .الُْمْنَتََق  
519. (3) [1/161-ప్రర మాణకం] 

అబూ-బకర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)మేజోళ్ళపై 

మస్’హ్ విషయంలో ప్ర యాణీకునిక్త మూడుదినాలు, 

మూడు ర్మతుు లు, స్తథ నికునిక్త ఒకదినం, ఒకర్మతిు  

వరకు అను మతించారు. అయితే వు'దూ' చేస్ల 

మేజోళ్ళళ ధ్రించి ఉండాలి. (అసర ‘మ్, ఇబుి 

’ఖుజైమ, దార ఖు’తీి) 

 

82) వివరణ-518: ఈ'హదీస్'లో క్తర ంది విషయాలు 

పేర్కకన బడాు యి: 1. నమాజుకు ముందు మలమూతు  

విసరిన అవసరమయితే, వెళిళర్మవాలి, 2. స్తవకుడు 

యజమాని కోసం వెంట నీళ్ళళ తీస్కొని వెళ్ళవచుచను. 

ఇంకా యజమానిక్త వు’దూ' చేయించవచుచ, 3. 

మేజోళ్ళపై మస్’హ్ చేయవచుచను, 4. తలపై ఒకవేళ్ 

అమామహ ఉంటే అమామహ పై మస్’హ్ చేయవచుచ, 

5. స్తమూహ్హక నమా’జు ప్రర రంభ్మయిన తర్మాత వెళితే 

స్తమూహ్హక నమా’జులో ప్రల్కగ ని సల్లమ్ తర్మాత 

మ్మగిలిన నమా’జును పూరిత  చేస్కోవాలి.  

'ఖ’తాత బీ దీని ఆధార్మలు దృఢమని పేర్కకనాిరు. 

మున్తఖాలో ఈ విధ్ంగా వార యబడి ఉంది.  
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اَن َواَوَعْن َصفْ  اهلل عليه  ٍل قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل بِْن َعس َ

ا َسْفًرا أَْن َل َ نزَْنِْع ِخَفافََنا ثَََلثََة  أَي َاٍم  وسلم يَأُْمُرنَا إِذَا كُن َ
بَْوٍل َونَْوٍم. َرَواُه   لَِكْن م ِْن غَائٍِط و َ لََيالَِيُهن َ إَِل َ ِمْن َجَنابَِة و َ و َ

ِمِذي ُ  ْ  .ن ََساِئِ ُ لَواالّت ِ
520. (4) [1/161-దృఢం] 

’సఫాాన్ బిన్ ’అస్తసల్ (ర) కథనం: మేము 

ప్ర యాణంలో ఉనిపుపడు ప్ర యాణస్లథ తిలో మూడు 

దినాలు, మూడు ర్మతుు లు) మేజోళ్ళను కాళ్ళనుండి 

తీయర్మదని ధ్రించి ఉండాలని ఆదేశించేవారు. 

అయితే సంభోగ, లైంగిక క్తరయ అప్రిశుదు త 

(జనాబత) స్తినం సమయంలో వాటిని తీస్ల స్తినం 

చేయమనేవారు. కాని మలమూతు  విసరిన, నిదర  

తరువాత తీస్త అవసరం లేదు. (తిరిమజి', నస్తయి') 
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َة بِْن ُشْعَبَة قَ  ِب َ صّل اهلل عليه اَل َوَعِن الُْمِغرْيَ أُْت الن َ : َوض َ
َ وسلم ِِفْ َغْزَوةِ تَُبْوَك فََمَس  َ ْعَّل َح أ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   ْسَفلَُه.  الُْخِف َوأ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  ْ ْعلُْوٌل  .َوالّت ِ ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث م َ ْ َوقَاَل الّت ِ

ًدا يَْعِِنْ الُْبَخاِري َ َعْن َهَذا الَْحِديِْث َوَسأَ    .لُْت أَبَا ُزَرَعَة َوُمَحم َ
َفُه أَبُوْ ا َض فََقاََل: لَْيَس بَِصِحْيٍح. َوكََذ   . دَاُودَ ع َ

521. (5) [1/162-బలహీనం] 

ము’గీర బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: తబూక్ 

యుదు ంలో ప్ర వకత  (స)కు నేను వు'దూ' చేయించాను. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స) మేజోళ్ళ్ పైన క్తర ంద కూడా 

మస’హ్్ చేశారు. (తిరిమజి' / మ’అలూల్, ఇబి 

మాజహ, అబూ దావూ‘ద్- అబూ జు'ర'అహ- 

బు’ఖారీ / బలహీనం) 

 ( 1/162)[ ) صحيح (   6]  - 522
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم يَْمَسُح َعَّل  وَ  َعْنُه قَاَل: َرأَيُْت الن َ

ْْيِ َعَّل َظ  ِمِذي ُ وأَبُْو دَاُودَ  الُْخف َ ْ  .اِهرِهَما. َرَواُه الّت َ
522. (6) [1/162-దృఢం] 
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ము’గీర బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

మేజోళ్ళ పైభాగంపై మస’హ్్ చేసూత  ఉండగా 

చూశ్వను. (తిరిమజి‘, అబూ దావూద్)  

 ( 1/162)[ ) صحيح (   7]  - 523
َة بِْن ُشْعَبَة  ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم  َوَعِن الُْمَغرْيَ أَ الن َ قَاَل: تََوض َ

. َرَواُه أَْحَمُد َوا ْعلَْْيِ ْ َوَمَسَح َعَّل الَْجْوَربَْْيِ َوالن َ َ لّت ِ بُْو دَاُودَ  ِمِذي ُ َوأ
   .َوابُْن َماَجهُ 

523. (7) [1/162-దృఢం] 

ము’గీర బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వు'దూ' చేశ్వరు, మేజోళ్ళపై బూటాతో సహా మస్‘హ్ 

చేశ్వరు. 83 (అ'హమద్, తిరిమజి', ఇబి మాజహ, 

అబూ దావూద్) 
----- 

మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث     
 ( 1/162)ضعيف ( [ )   8]  - 524

َة بِْن  ُشْعَبَة قَاَل: َمَسَح َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه   َوَعِن الُْمَغرْيَ
ا َرُسْوَل اهلِل نَِسْيَت؟ قَاَل: بَْل أَنَْت  وسلم َعَّل الُْخف َْْيِ فَُقلُْت: يَ 

. َرَواُه أَْحمَ  ْ َعز َ َوَجل َ  .دَ  َوأَبُْو دَاوُ  ُد نَِسْيَت بَِهَذا أَُمَرِنْ َرِب ِ
524. (8) [1/162-బలహీనం] 

ము’గీరహ బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మేజోళ్ళపై మస్’హ్ చేశ్వరు. అదిచూచి నేను, 

‘ప్ర వకాత ! మీరు మరచిపోయారు,’ అని అనాిను. 

అపుపడు ప్ర వకత  (స), ‘నీవు మరచిపోయావు, నేను 

మరవలేదు, నా ప్ర భువు ననుి ఈ విధ్ంగానే 

చేయమని ఆదేశించాడు,’ అని అనాిరు.(అ'హమద్, 

అబూ దావూద్) 

 

83) వివరణ-523: మేజోళ్ళనే జురార బ్్ అని కూడా 

అంటారు. వీటిని చరమం లేదా ఉనిి, దూది (ప్తిత /కాటన్) 

తో తయారు చేస్తత రు. కొనిి జర్మబులకు క్తర ంద చరమం 

ఉంట్లంది. దానిి మనఅల  అంటారు. కొనిిటిక్తపైన 

చరమం ఉంట్లంది. దానిి ముజలాద అంటారు. ఈ 

రంటిపై మస'హ చేయటం ధ్రమ సమమతమే. ఇవి ఖుఫ 

ప్రిధిలోనిక్త వస్తత యి. అయితే ప్లుచని జర్మబులపై  

మస'హ చేయడం సరికాదు. అయితే  నిజం అలా్లహ(త) 

కే తెలుస్.  

 ( 1/163)[ ) صحيح (   9]  - 525
يُْن  ِ أِْي لَكَاَن  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: لَْو كَاَن الد   بِالر َ

ِ أَْوََل بِالَْمْسِح ِمْن أَعََْلُه َوقَْد َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صّل   أَْسَفُل الُْخف 
ْيهِ عليه وسلم يَمْ  هللا اَرِمي ِ َرَواُه  .َسُح َعَّل َظاِهِر ُخف َ أَبُْو دَاُودَ لِلد َ

 .َناُه َمعْ 
525. (9) [1/163-దృఢం] 

’అలీ (ర) కథనం: ఒకవేళ్ ధ్రమం అభిప్రర యం, 

భావనపై ఆధారప్డి ఉంటే, మేజోళ్ళ మీదకంటే, క్తర ంద 

మస్’హ్ చేయవలస్ల ఉండేది. వాసత వం ఏమ్మటంటే, 

నేను ప్ర వకత  (స)ను మేజోళ్ళ మీద మస’హ్్ చేస్తత  

ఉండగా చూశాను. (అబూ దావూద్, దారీమ)  

అంటే ధ్రమం భావనపై ఆధారప్డి లేదు. 

===== 

ِم     -10 بَاُب الت ََيم ُ  
10. ప్రిశుభ్ర తా స్ంకలపం (తయముమమ్) 

ఒకవేళ్ వాాధివలా నీటి ఉప్యోగం హానికరమైన 

దైెనా లేదా వెతిక్తనా నీరు దొరకకపోయినా ప్రిశుభ్ర ్

మైన మటిు తో తయముమమ్ చేస్కోవచుచను. 

తయముమమ్ అంటే సంక లపం, ఉదేద శాం. ధారిమక 

ప్రిభాషలో శుదిు సంకలపంతో ప్రి శుదు మైన మటిు పై 

అరచేతులతో కొటిు  ముఖం మరియు అరచేతులను 

తుడుచుకోవాలి. దీనిప్దు తి ఏమ్మటంటే: ''బిస్లమలా్లహ్ 

ప్ఠించి మనస్లో శుదిు , నమా'జు చదివే సంకలపం 

చేస్కొని, రండు చేతులను ప్రిశుభ్ర మైన మటిు పై 

కొటిు , ఊది రండు చేతులతో ముఖానిి 

తుడుచుకొని, ఆ తరువాత ఎడమచేతితో 

కుడిచేతిని, కుడిచేతితో ఎడమ చేతిని ముందూ 

వెనుకా తుడవాలి.'' దీనిి తయముమమ్ అంటారు. 

వు’దూ'కు, స్తినానిక్త రంటికీ ప్దు తి ఇదే. అదేవిధ్ంగా 

ఏ విషయాల వలా వు’దూ' భ్ంగమవుతుందో, 

వాటివలాే తయముమమ్ కూడా భ్ంగమవుతుంది. అదే 

విధ్ంగా నీళ్ళళ లభించటం వలా, నీళ్ళళ ఉప్యోగించే 

శక్తత  లభించటం వలా కూడా తయముమమ్ 

భ్ంగమవుతుంది. 
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తయముమమ్ గురించి ఖుర్ఆన్, ’హదీస్‘లాో 

ఆదేశించటం జరిగింది. అలా్లహ్ ఆదేశం: “...కాని 

ఒకవేళ్ మీరు రోగ పీడితులై ఉంటే, లేదా ప్ర యాణంలో 

ఉంటే, లేక మలమూతు  విసరిన చేస్లఉంటే, లేక 

స్వత ీలతో సంభోగం చేస్ల్ఉంటే – మీకు నీళ్ళళ దొరకక్

పోతే – ప్రిశుధ్ు మైన మటిు ని చేతులతో సపరిశంచి 

ఆచేతులతో మీ ముఖాలను మరియు మీ చేతులను, 

తుడుచుకోండి (తయముమమ్ చేయండి). 

నిశచయంగా అలా్లహ తపుపలను మనిించే్ వాడు, 

క్షమ్మంచేవాడు.” (సూ.్అనిిస్త, 4:43)  

క్తర ంది ’హదీస్‘లాో తయముమమ్ గురించి 

పేర్కకనడం జరిగింది. 

----- 

మొదటి విభాగం్్ ُل        اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 1/164)[ ) صحيح (   1]  - 526

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:   .َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل 
َمََلئَِكِة  اِس بَِثََلِث ُجِعلَْت ُصُفْوفَُنا كَُصُفْوِف الْ َنا َعَّل الن َ لْ ض ِ "فُ 

ُهْوًرا إِذَا لَْم َوُجِعلَْت لََنا اْْلَْرُض كُل َُها َمْسِجًدا َوُجِعلَْت تُْربََتَها لََنا ُط 
 .ِد الَْماَء". َرَواُه ُمْسلٌِم نَجِ 

526. (1) [1/164-దృఢం] 

’హుజై'ఫహ(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

మూడు విషయాలాో మనకు ప్ర జలందరిపై ప్రర ధానాత 

ఇవాబడింది: 1. మన ప్ంకుత లు దైెవదూతల ప్ంకుత లా్ల 

చేయబడాు యి, 2. భూమంతా మనకోసం సజ్దద చేస్త 

చోట్లగా చేయబడింది, 3. ప్రిశుభ్ర మైన మటిు  

మనకొరకు నీళ్ళళ  దొరకనపుపడు ప్రిశుభ్ర ప్రిచేదిగా 

చేయబడింది. 84 (ముసా్లమ్)  

 

84) వివరణ-526: ము'హమమద్ (స) అనుచర 

సమాజ్దనిక్త ఇతర అనుచర సమాజ్దలపై అనేక 

విషయాలాో ప్రర ధానాత ఇవాటం జరిగింది. ఇకకడ 

మూడు విషయాలను పేర్కకనటం జరిగింది: 1. 

నమా'జులో, జిహాద్లో ము'హమమద్ అనుచర సమాజం 

ప్ంకుత లు, దైెవదూతల ప్ంకుత లా్ల నిరేద శించబడాు యి. అంటే 

ఇతర అనుచర సమాజ్దల ప్ంకుత లు ఇల్ల ఉండేవి కావని 

తెలిస్లంది, 2. కొనిి ప్ర తేాక సథ ల్లలు తప్ప భూమంతా 

 ( 1/164) عليه ( [ ) متفق 2]  - 527
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل  َوَعْن ِعْمَراَن بْن حصْي الخزاعي 

ْوِم فََقاَل: "يَا  عليه وسلم: َرأَى َرُجًَل ُمْعَتِزًَل لَْم يَُصل ِ ِِفْ الْقَ 
ابَْتِِنْ أََص  فََقاَل يَا َرُسْوَل اهلل .فََُلُن َما َمَنَعَك أَْن تَُصل َِي ِِفْ الَْقْوِم 

 .إِن َُه يَْكِفْيَك" ِعْيِد فَ قَاَل عَلَْيَك بِالْص َ  .بٌَة َوََل َماءَ َجَنا
527. (2) [1/164-ఏకీభ్వితం] 

’ఇమ్ర్మన్ బిన ’హు’సైెన (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వెంట మేము ప్ర యాణంలో ఉనాిం. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర జలకు నమా'జు చదివించారు. నమా’జు 

ముగించిచూస్తత , ఒక వాక్తత  జమా’అత్ నుండి వేరుగా 

కూర్కచని ఉండటం చూశ్వరు. ఆ వాక్తత  ప్ర జలతో 

నమా’జు చదవలేదు. ప్ర వకత  (స) అతనిి పిలిచి, 

'నీవెందుకు కలస్ల నమా’జు చదవలేదు' అని 

అడిగారు. దానిక్త ఆ వాక్తత , ‘నేను సంభోగ అప్రిశుదు త 

(జనాబత్)కు గురయాాను. అంటే నేను 

అప్రిశుదు ంగా ఉనాిను. నీళ్ళళలేవు. అందువలాే నేను 

నమాజులో ప్రల్కగ న లేదు,’ అని అనాిడు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), ‘నీవు ప్రిశుభ్ర మైన మటిు తో తయముమమ్ 

చేస్కుంటే సరిపోయేది్ కదా,’ అని అనాిరు. 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

అంటే జునుబీ వాక్తత  కూడా తయముమమ్ 

చేయవచుచ. 

 ( 1/164)  [ ) صحيح ( 3]  - 528
اٍر قَاَل: َعْن وَ  اِب فََقاَل  َعم َ ْ َجاَء َرُجٌل إََِل ُعَمَر بِْن الَْخط َ : إِن ِ

اُر أََما تَْذكُُر أَنَا كُن َ  .أَْجَنْبُت فَلَْم أُِصِب الَْماءَ    ا ِِفْ َسْفٍر أَنَا فََقاَل َعم َ
ْكُت فََصل َ  .َوأَنَْت  ا أَنَا فََتَمع َ ا أَنَْت فَلَْم تَُصل ِ َوأَم َ فََذكَْرُت  ْيُت فَأَم َ
ِب ُ صّل .ِب ِ صّل اهلل عليه وسلملِلن َ  اهلل عليه وسلم إِن ََما  فََقاَل الن َ

ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم .كَاَن يَْكِفْيَك َهَكَذا ْيِه   فََضَرَب الن َ بَِكف َ
ْيِه. َرَواُه الْبُ  ي ُ  رِ َخااْْلَْرَض َونََفَخ فِْيِهَما ثُم َ َمَسَح بِِهَما َوْجَهُه َوكَف َ

 

మసి్లద్గా నిరేద శించబడింది. ఎకకడ నమా'జు వేళ్ అయితే 

అకకడ నమా'జు ఆచరించవచుచ, 3. ము'హమమద్ (స) 

అనుచర సమాజంకోసం తయముమమ్ అనుమతి 

లభించింది. ఈ అనుమతి ఇతర సమాజ్దలలో ఉండేది 

కాదు.  
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َ َولُِمْسلِ  ْن تَْضِرَب بَِيَديَْك اْْلَْرَض  ٍم نَْحَوُه َوفِْيِه قَاَل: إِن ََما يَْكِفْيَك أ
يْ   .َك ثُم َ تَْنُفَخ ثُم َ تَْمَسَح بِِهَما َوْجَهَك َوكَف َ

528. (3) [1/164-దృఢం] 

’అమామర్ (ర) కథనం: ’ఉమర్ (ర) వదద కు ఒక 

వాక్తత  వచిచ, ‘నేను అప్రిశుభ్ర ంగా ఉనాిను. నీళ్ళళ 

కూడా దొరకటం లేదు. నేనేమ్మ చేయాలి,' అని 

అనాిడు.’ (ఈ ’హదీస్‘లో సమాధానం లేదు. మరో 

’హదీస్‘లో, ‘’ఉమర్ (ర) సమాధానం ఇసూత  నీళ్ళళ 

దొరకనంత వరకు నమా’జు చదవకు,’ అని 

అనాిరు. ఈ సమాధానం విని 'అమామర్ (ర), 

“మీకు గురుత లేదా? నేను, మీరూ ఒకస్తరి ప్ర యాణంలో 

ఉనాిం. మనం అశుదాు నిక్త గురయాాము. అపుపడు 

మీరు నమా'జు చదవలేదు. కాని నేను నేలపైదొరాి 

నమా'జు చదివాను. మనం తిరిగి ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వెళిళ జరిగింది వినివించుకునాిం. అపుపడు ప్ర వకత  

(స), ‘ఈ విధ్ంగా చేస్తత  సరిపోయేది.' అని ప్లిక్త రండు 

అరచేతులను నేలపైకొటాు రు. ఆ తరువాత రండు 

అరచేతులను ఊదారు. రండు అరచేతులతో 

ముఖానిి చేతుల మణ కటా వరకు తుడుచు్

కునాిరు. అంటే తయముమమ్ చేస్ల చూప్రరు.” 

(బు'ఖారీ)  

అయితే ముసా్లమ్లో ఈ ప్దాలు అధికంగా 

ఉనాియి, ''ప్ర వకత  (స) నువుా, నీ రండు చేతులను 

భూమ్మపై కొటిు , ఊది, నీ ముఖానిి తుడుచుకుంటే 

సరిపోయేది,'' అని అనాిరు. 

 ( 1/165) [ ) ضعيف ( 4]  - 529
ْمِة قَاَل: َمَرْرُت َعَّل  وَ  ْ الُْجَهْيِم بِْن الَْحاِرِث بِْن الص ِ َعْن أَِِب

ِب ِ ص  ّل اهلل عليه وسلم َوُهَو يَُبْوُل فََسل َْمُت عَلَْيِه فَلَْم يَُرد َ عَلَي َ الن َ
ُه بَِعَص فَاٍر َحَّت قَاَم إََِل ِجَد  كَانَْت َمَعُه ثُم َ َوَضَع يََديِْه َعَّل   َحت َ

. الْ   ِجَداِر فََمَسَح َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه ثُم َ َرد َ عَلَي َ
َوايَِة ِِفْ الَصِحْيَحْْيِ َوََل ِِفْ ِكَتاِب الُْحَمْيِدي ِ  َولَْم أَِجْد َهِذهِ الر ِ 

ن َ   .ِديٌْث َحَسٌن  قَاَل: َهَذا حَ وَ  .ةِ َولَِكْن ذَكََرُه ِِفْ َشَرِح الس ُ
529. (4) [1/165-బలహీనం]  

అబూ జుహైెమ్ బిన్ ’హారిస్్‘బిన ’సమమహ(ర) 

కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) ప్ర కక నుండి వెళ్ళటం 

జరిగింది. అపుపడు ప్ర వకత  (స) మూతు  విసరిన 

చేస్త నాిరు. అపుపడు నేను ప్ర వకత  (స)కు సల్లమ్ 

చేశ్వను. ప్ర వకత  (స) నా సల్లము కు ప్ర తిసల్లమ్ 

చెయాలేదు. ప్ర వకత  (స) అకకడి నుండి గోడ వదద కు 

వచాచరు. తన చేతి కరర తో గోడనుగోకారు. తన రండు 

చేతులను గోడపై పటాు రు. తరువాత తన ముఖానిి, 

రండుచేతులను తుడుచుకునాిరు. ఆ తరువాత 

సల్లమ్కు ప్ర తిసల్లమ్ చేశ్వరు.  

ఈ 'హదీస్' బు’ఖారీ, ముసా్లమ్లో కనబడలేదు. 

’హుమైది పుసత కంలో కూడా లేదు. ఇది షర్హు 

స్సనిహ్లో, హసన గా పేర్కకనబడింది.  

అంటే సల్లమ్కు ప్ర తి సల్లమ్ ఇవాటానిక్త 

తయముమమ్ చేయటం అభిలషణీయం. 

----- 

రండవ విభాగం్్ لَْفْصُل الث َاِنْ ا      
 ( 1/165)[ ) صحيح (   5]  - 530

ٍ قَ  هلِل صّل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  قَاَل َرُسْوُل ا اَل:َعْن أَِِبْ ذَر 
ي ِ  ِعْيَد الط َ ِنْْيَ  ِس َب َوُضْوُء الُْمْسلِِم َوإِْن لَْم يَِجِد الَْماَء َعْشَر الص َ
ُه بََشَرُه فَإِن َ ذَلَِك َخرْيٌ فَإِذَا َوَجَد الْمَ  . َرَواُه أَْحَمُد  "اُء فَلُْيِمس َ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَ  ْ : َعْشَر   قَْولِهِ   إََِل   نَْحَوهُ   َساِئِ ُ الن َ   َوَرَوى  . دَ اوُ َوالّت ِ
 .  ِسِنْْيَ 

530. (5) [1/165-దృఢం] 

అబూ జ‘ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్రి 

శుభ్ర మైన మటిు  ముసా్లమ్ను ప్రిశుభ్ర  ప్రుస్త ంది. 

ఒకవేళ్ 10 సంవతసర్మల వరకు నీళ్ళళ దొరకక 

పోయినా సరే. అయితే నీళ్ళళ దొరగాగ నే నీళ్ళతో తన 

శరీర్మనిి కడుకోకవాలి. ఇదే అతనిక్త శ్రరయసకరం.'' 

(అ'హమద్, తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి‘) 

 అయితే నస్తయి‘లో చివరి వాకాం లేదు. 

 (1/165)) حسن لغريه ( [  6]  - 531
ا َحَج  ن َ ٌر َوَعْن َجابٍِر قَاَل: َخَرْجَنا ِِفْ َسْفٍر فَأََصاَب َرُجًَل م ِ

ُه ِِفْ رَ فَ  َهْل تَِجُدْوَن يِلْ  فََقاَل  .أِْسِه ثُم َ اْحَتلََم فََسأََل أَْصَحابَهُ َشج َ
 َ نَْت تَْقِدُر َعَّل  ُرْخَصًة ِِفْ الت ََيم ُِم فََقالُْوا َما نَِجَد لََك ُرْخَصًة َوأ

ِب ِ صّل اهلل .الَْماءِ  ا قَِدْمَنا َعَّل الن َ   ه علي فَاغَْتَسَل فََماَت فَلَم َ
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َسأَلُْوا إِذْ لَْم   فََقاَل قََتلُْوُه قََتلَُهْم اهلُل أَََل  .بَِذلَِك أُْخِْبَ  .وسلم
ؤاُل إِن ََما كَاَن يَكْ  ِفْيِه أَْن ي ََتَيم ََم  يَْعلَُمْوا فَإِن ََما ِشَفاُء الِْعي ِ الس ُ

عَلَْيَها  َسَح َويَْعْصَر أَْو يَْعِصَب َشك ُموَس َعَّل ُجْرِحِه ِخْرقًَة ثُم َ يَمْ 
 .ِسَل َسائَِر َجَسِدهِ. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َويَغْ 

531. (6) [1/165-ప్ర్మ-ప్రర మాణకం] 

జ్దబిర్ (ర) కథనం: మేము ప్ర యాణానిక్త వెళ్ళళము. 

మాలో ఒక వాక్తత క్త ర్మయి తగిలింది. తీవర మైన గాయం 

తగిలింది. ఆ వాక్తత క్త వీరాసఖ లనం అయిాంది. అపుపడా 

వాక్తత  తన మ్మతుు లతో ఇపుపడు ఏం చేయాలి అని 

సంప్ర దించాడు. దానిక్త వాళ్ళళ, ‘తయముమమ్ 

తగదు,’ అనాిరు. ఆ వాక్తత  స్తినం చేస్కునాిడు, 

మరణంచాడు. మేము ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళిళ 

జరిగింది వినివించు్కునాిం. అది విని ప్ర వకత  (స), 

'వారు అతనిి చంపివేశ్వరు, వారిని దేవుడు 

శిక్తయ ంచాలి, వారిక్త తెలియ్ నపుడు ఇతరులను 

ఎందుకు అడగలేదు. తెలియని వాక్తత  అడిగి 

తెలుస్కోవాలి. ఇట్లవంటి సమయంలో 

తయముమమ్ సరిపోయేది. ఒకవేళ్ స్తినమే 

చేయాలను కుంటే గాయంపై కట్లు కటిు , దానిపై 

మస్’హ్ చేస్కొని, మ్మగిలిన శరీరభాగానిి 

కడుకుకంటే సరి పోయేది.' అని ప్ర వచించారు. 

 ( 1/166) [ ) حسن ( 7]  - 532
اٍس َوَرُواُه ابُْن َماَجُه َعْن َعَطاِء بِْن   .أَِِبْ َربَاٍح َعِن ابِْن َعب َ

532. (7) [1/166-ప్రర మాణకం] 

ఇబి మాజహ, ఈ ’హదీస్‘ను, ’అ’తా బిన అబీ 

రబా’హ, మరియు అతడు ఇబి’అబాబస్ దాార్మ 

ఉలాేఖంచారు.  

 ( 1/166)[ ) صحيح (   8]  - 533
ْفٍر فََحَضَرِت  ْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َخَرَج َرُجََلِن ِِفْ َس َعْن أَِِبْ َسعِ وَ 

ًبا فََصل َ  َما َصِعْيًدا َطي ِ ََلُة َولَْيَس َمَعُهَما َماٌء فََتَيم َ َيا ثُم َ َوَجَدا  الص َ
ََلَة َوالَْوُضْوَء َولَْم  ْد اْْلَخُر  يُعِ  الَْماَء ِِفْ الَْوْقِت فَأَعَادَ أَْحُدُهَما الص َ

فََقاَل  .َرا ذَلَِك لَهُ  أَتََيا َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم فََذكَ ثُم َ 
َة َوأَْجَزأَتَْك َصََل  ن َ َوقَاَل لِل َِذْي  .تَُك"لِل َِذْي لَْم يُِعْد: "أََصْبَت الس ُ
". َرَواه أَبُْو دَاُودَ  تَْْيِ أَ َوأَعَادَ: "لََك اْْلَْجُر َمر َ اَرِمي ُ َورَ  وَ تََوض َ َوى  الد َ

 .الن ََساِئِ ُ نَْحَوهُ 

533. (8) [1/166-దృఢం] 

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) కథనం: ఇదద రు 

వాకుత లు ప్ర యాణంలో వెళ్ళళరు. నమా’జు సమయం 

అయిాంది. కాని వారివదద  నీళ్ళళ లేవు. అందువలా 

వారిదద రూ తయముమమ్ చేస్ల నమా’జు చదివారు. ఆ 

తరువాతి సమయంలో వారిక్త నీళ్ళళ లభించాయి. 

వారిలో ఒకరు వు’దూ' చేస్ల చదివిన నమా’జును 

మళ్ళళ చదివాడు. మరో వాక్తత  అల్ల చేయలేదు. 

అనంతరం వారిదద రూ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, 

వినివించుకోగా, మళ్ళళ చదవని వాక్తత తో, 'నీవు 

స్నిత్ను ఆచరించావు, నీ నమా’జు అయి 

పోయింది,' అని, ఆచరించని వాక్తత తో, 'నీకు రండు 

పుణాాలు లభిస్తత యని, ఒకటి ఫ’రద ర 

ఆచరించినందుకు, మర్కకటి నఫిల్గా,' అని 

అనాిరు. (అబూ దావూద్, దారీమ, నస్తయి‘) 

 (1/166)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 534
 .َوقَْد َرَوى ُهَو َوأَبُْو دَاُودَ أَيًْضا َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر ُمْرَسًَل 

534. (9) [1/166-అప్రిశోధితం] 

అబూ దావూద్ మరియు నస్తయి' ఈ ’హదీస్‘ను 

’అ’తా బిన్ యస్తర్ దాార్మ ఉలాేఖంచారు. 

----- 

మూడవ విభాగం  الَْفْصُل الث َالِِث     
 (1/167)[ ) متفق عليه (  10]  - 535

ِب َ صّل اهلل عليه   ْ الُْجَهْيِم اْْلَنَْصاِرْي قَاَل: أَْقَبَل الن َ َعْن أَِِب
د َ عَلَْيِه َمٍل فَلَِقَيُه َرُجٌل فََسل ََم عَلَْيِه فَلَْم يَرُ ن َْحِو بِْئٍر جَ  ِمْن وسلم 

ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم َحّت َ أَْقَبَل َعَّل الِْجَداِر فََمَسَح بِوَ  ْجِهِه الن َ
ََلَم   .َويََديِْه ثُم َ َرد َ عَلَْيِه الس َ

535. (10) [1/167-ఏకీభ్వితం] 

అబూ జుహైెమ్ అల అ’నాసరి (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) జమల్ అనే బావి వైెపు నుండి వస్త నాిరు. 

దారిలో ఒక వాక్తత , ప్ర వకత  (స)ను కలస్ల సల్లమ్ చేశ్వడు. 

కాని ప్ర వకత (స) అతనిక్త సమాధానం ఇవాలేదు. ఒక 

గోడవదద కు వచిచ, తయముమమ్ చేస్ల సల్లమ్కు 

ప్ర తిసల్లమ్ చేశ్వరు. (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  
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 ( 1/167)[ ) صحيح (  11]  - 536
اِر بِْن يَاِسٍر: ُحْوا َوُهْم َمَع  أَن َُه كَاَن يَُح  َوَعْن َعم َ ُث أَن َُهْم تََمس َ ِ د 

ِعْيِد  لَِصََلةِ الَْفْجِر فََضَربُْوا  َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم بِالص َ
ِعْيَد ثُم َ َمَسُحْوا ُوُجْوههم َمْسَحًة  ِهُم الص َ ْوا  َدًة ثُم َ عَادُ َواحِ بِأَكُف ِ

ًة أُْخرَ  ِعْيَد َمر َ ى فََمَسُحْوا بِأَيِْديِْهْم كُل َِها إََِل  فََضَربُْوا بِأْكِفِهُم الص َ
 . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  يِْهْم.الَْمَناِكِب َواْْلبَاِط ِمن بُُطْوِن أَيْدِ 

536. (11) [1/167-దృఢం] 

’అమామర్ బిన్ యాస్లర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వెంట ప్ర యాణంలో ఆయన అనుచరులు కూడా 

ఉనాిరు. ఫజర్ నమా’జుకోసం వారు తయముమమ్ 

చేశ్వరు. ఎల్ల అంటే, వారు తమ రండు చేతులను 

ప్రిశుభ్ర మైన మటిు పై కొటిు , ముఖంపై తుడుచు్

కునాిరు. మళ్ళళ తమ రండు్చేతులను మటిు పై కొటిు  

రండు్ చేతులను భుజ్దలపై తుడుచు కునాిరు. 

(అబూ దావూద్)  

అంటే తమకు తోచిన విధ్ంగా ఆచరించారు. 

తరువాత ప్ర వకత  (స) తయముమమ్ ప్దు తి నేర్మపరు.  

===== 

 بَاُب الُْغْسِل الَْمْسُنْوِن  -11
11. సంప్ర దాయ సీనం 

స్తినం రండు రకాలు: 1. విధి స్తినం, 2. స్నిత్ 

స్తినం. విధి స్తినం ఐదు రకాలు: 1. సంభోగ 

(జనాబత్) స్తినం, 2. బహ్హషుు  తరువాతి స్తినం, 3. 

ప్ర సవం (నిఫాస్్) తరువాతి స్తినం, 4. జునుబీ, 

బహ్హషుు ర్మలు లేదా ప్ర సవం తరువాత, ఇసా్తం 

స్వాకరించుటకు చేయవలస్లన స్తినం, 5. శవానిక్త 

చేయించే స్తినం. 

స్నిత్ స్తినం ఆరు రకాలు: 1. జుమ’అ 

నమా'జుకు స్తినం చేయటం స్నితె ముఅకకద, 2. 

ప్ండుగలకు స్తినం, 3. 'హజిర ఇ’హ్ర్మమ్ 

ధ్రించటానిక్త ముందు స్తినం, 4. 'అరఫాత్లో 

ఉనిపుపడు స్తినం, 5. శసత ీ చిక్తతస 

చేయించుకుని తర్మాత స్తినం, 6. మకకహ లో 

ప్ర వేశించినపుడు స్తినం.  

క్తర ంద వాటిని గురించిన ’హదీస్‘లను పేర్కకనడం 

జరుగుతుంది. 
----- 

మొదటి విభాగం   َ ُل اَلَْفْصُل اْْل و َ         
 (1/168)[ ) متفق عليه (  12]  - 537

اهلُل َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل  َعِن أبِْن ُعَمَر رضي 
 .لُْجْمَعَة فَلَِيْغَتِسْل"ْم اعليه وسلم: "إِذَا َجاَء أَْحُدكُ

537. (12) [1/168-ఏకీభ్వితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జుమ’అహ నమా’జుకు వచేచవారు 

స్తినం చేస్ల ర్మవాలి.'' 85 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (1/168) [ ) متفق عليه ( 13]  - 538
 قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ 

 ." كُل ِ ُمْحَتلِم ٍ  َعَّل وسلم: "ُغِسُل يَْوِم الُْجْمَعِة َواِجٌب 
538. (13) [1/168-ఏకీభ్వితం]  

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''యుకత  వయస్సకు చేరిన ప్ర తి వాక్తత  

శుకర వారం స్తినం చేయటం తప్పనిసరి (వాజిబ),'' 

అని అనాిరు.86 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 (1/168)[ ) متفق عليه (  14]  - 539
ْ ُهَريْ َوعَ    َة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهللرَ ْن أَِِب

َحق ٌ َعَّل كُل ِ ُمْسلٍِم أَْن ي َْغَتَسَل ِِفْ كُل ِ َسْبَعَة أَي َاٍم  : "عليه وسلم
 .ًما يَْغِسُل فِْيِه َرأَْسُه َوَجَسَدُه"يَوْ 

 

85) వివరణ-537: ప్ండుగల కంటే జుమా’కు అధిక 

ప్రర ధానాత ఉంది. కొందరు ప్ండితులు శుకర వారం 

స్తినానిి తప్పనిసరిగా భావిస్తత రు. మరికొందరు 

స్నిత్, అభిలష ణీయంగా భావిస్తత రు. 

86) వివరణ-538: ఇసా్తమ్ ప్రర రంభ్ంలో ప్ర జలు ప్తిత  

దుస్త లు లేనందున ఉనిి దుస్త లు ధ్రించేవారు. 

స్తవకులు లేనందున తమప్ని తామే చేస్తవారు. వీటిని 

ఎకుకవ రోజులు ధ్రించటం వలా దుర్మాసన వచేచది. 

మసి్లద్ కూడా చాల్ల చినిది. అందువలా చెమటవలా 

ప్ర జలు ఇబబంది కలిగేది. అందువలా ప్ర వకత  (స) శుకర వారం 

స్తినం తప్పనిసరి అని నిరేద శించారు. తరువాత 

సౌకర్మాలు కలగటంవలా, 'శుకర వారం స్తినం చేయటం 

మంచిది,' అని అనాిరు. 
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539. (14) [1/168-ఏకీభ్వితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వార్మనిక్త ఒకస్తరి స్తినం చేయటం ప్ర తి ముసా్లమ్కు 

తప్పనిసరి. అంటే తలను, శరీర్మనిి 

శుభ్ర ప్రచుకోవాలి.'' (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 

----- 

రండవ విభాగం    ْاَلَْفْصُل الث َاِن   
 ( 1/168)[ ) حسن (  4]  - 540

صّل اهلل عليه   اَل َرُسْوُل اهللِ قَ  ،قَاَل بِْن ُجْنُدٍب  َعْن َسُمَرَة 
أَ يَْوَم الُْجْمَعِة فِْبَها  َونِْعَمْت َوَمِن اغَْتَسَل  وسلم: "َمْن تََوض َ

ِمِذي ُ َوالن ََساِئِ ُ . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوال"فَالُْغْسُل أَْفُضُل  ْ ّت ِ
اَرِمي ُ   .َوالد َ

540. (4) [1/168-ప్రర మాణకం] 

సమురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జుమ’అహ రోజు్వు’దూ'చేస్లనవాడు తన 

విధిని నిరారిత ంచాడు. మంచిప్నిచేశ్వడు. మరి స్తినం 

చేస్లన వాడు, స్తినం చేయటం అనిిటికంటే 

మంచిది.'' 87 (అ’హమద్, అబూ దావూద్, తిరిమజి', 

నస్తయి‘, దారీమ)  

 ( 1/169)[ ) صحيح (   5]  - 541
 ْ   َريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهللهُ َوَعْن أَِِب

ًتا فَلَْيْغَتِسْل  َل َمي ِ  . َرَواُه ابُْن َماَجُه "عليه وسلم: "َمْن َغس َ
أُ َوَزادَ أَحْ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ: "َوَمْن َحَملَُه فَلَْيَتَوض َ ْ  ." َمُد َوالّت ِ

541. (5) [1/169-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శవానిి స్తినం చేయించినవారు తాను కూడా 

స్తినం చేస్కోవాలి.'' (ఇబి మాజహ)  

ఇంకా, అ'హమద్, తిరిమజి', అబూ-దావూద లలో, 

''శవానిి ఎతుత కోవాలనుకుని వారు వు’దూ' చేస్ల 

ఉండాలి,'' అని అధికంగా ఉంది. 

 

87) వివరణ-540: అంటే వు’దూ' చేస్ల విధిని 

న్నరవేర్మచడు. చాల్ల్ మంచిప్ని్ చేశ్వడు. దీని్ దాార్మ 

శుకర వారం నాడు స్తినం్ చేయటం తప్పనిసరి్ కాదని 

తెలిస్లంది. 

 ( 1/169)[ ) ضعيف (  6]  - 542
ِب َ صّل اهلل   عليه وسلم:  َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن َ الن َ

 َوِمَن  كَاَن يَْغَتِسَل ِمْن أَْربٍَع: م َِن الَْجَنابَِة َوِمْن يَْوِم الُْجْمَعةِ 
 .الَْحَجامِة ِمْن ُغْسِل الَْمي ِِت. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

542. (6) [1/169-బలహీనం] 
’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ నాలుగు 

విషయాల వలా స్తినం చేస్తవారు. మరియు స్తినం 

చేయమని ఆదేశించేవారు: 1. జనాబత్, 2. శుకర వారం 

నాడు, 3. కొముమచిక్తతస చేయించుకుని తరువాత, 

4. శవానిి్ స్తినం్ చేయించిన తరువాత. (అబూ-

దావూద్) 

 ( 1/169)[ ) صحيح (   7]  - 543
ِب ُ صّل اهلل عليه   قَْيِس بِْن عَاِص َوَعْن  ٍم: أَن َُه أَْسلََم فَأََمَرُه الن َ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ وسلم أَْن  ْ ِسْدٍر. َرَواُه الّت ِ   ي َْغَتِسَل بَِماٍء و َ

543. (7) [1/169-దృఢం] 

ఖైస్్ బిన్ ’ఆ’స్లమ్ (ర), ఇసా్తమ్ స్వాకరించాలని 

సంకలిపంచుకునాిరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స) అతనిి 

రేగి ఆకులు గల నీటితో స్తినం చేయమని, అంటే 

రేగి ఆకులతో వేడిచేయబడిన నీటితో స్తినం  

చేయమని ఆదేశించారు. 88 (తిరిమజి', అబూ 

దావూద, నస్తయి‘) 

----- 

మూడవ్ విభాగం్్  َ       لَْفْصُل الث َالُِث ا
 ( 1/170) [ ) حسن ( 8]  - 544
يَا ابَْن  :ِل الِْعَراِق َجاُءْوا فََقالُْواْن أَهْ َة: أَن َ نَاًسا م ِ َرمَ كْ َعْن عِ 

اٍس أَتََرى الْ  ُه أَْطَهرُ  :قَاَل  .ُغْسَل يَْوَم الُْجْمَعِة َواِجًباَعب َ   ََل َولَِكن َ
َتَسَل َوَمْن لَْم يَْغَتِسُل فَلَْيَس عَلَْيِه بَِواِجِب. َوَخرْيٌ ل َِمِن اغْ 

َن الن َاُس َمْجُهْوِديَْن يَلَْبُسْوَن ُل: كَاْيَف بََدَء الُْغْس كم كََوَسأُْخِْبُ 
ْوَف َويَْعَملُْوَن  َقاِرَب   َعَّل ُظُهْوِرِهْم َوكَاَن َمْسِجُد الص ُ ُهْم َضي ًِقا م ُ
ْقِف إِن ََما ُهَو َعرِ  يٌْش فََخَرَج َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم ِِفْ  الس َ

وْ لن َاُس ِِفْ ذَلَِك َق ارِ يَْوِم َحاٍر َوعَ  ْ ِريَاٌح  الص ُ ِف َحّت َ ثَاَرْت ِمهْْنُ
 

88) వివరణ-543: అవిశ్వాస్ల ఒకవేళ్ ఇసా్తమ్ స్వాకరించ 

దలచుకుంటే స్తినం చేయాలి, తల వెంట్లు కలు 

గీయించు కోవాలి. 
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ا َوَجَد َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه  آذَى بَِذلَِك بَْعُضُهْم بَعْ  ًضا . فَلَم َ
يَْح قَاَل: "أَي َُها ِ الن َاُس إِذَا كَاَن َهَذا الَْيْوُم فَاغَْتِسلُْوا  وسلم تِلَْك الر 

. قَاَل ابُْن  "ْهِنِه َوِطْيِبهِ  ِمْن دُ أَْفَضَل َما يَِجُد كُْم ُد َولُْيِمس َ أَحَ 
اٍس: ثُم َ َجاَء اهلُل بِالْ  ْوِف َوكُُفوا الَْعَمَل  َعب َ َخرْيِ َولَِبُسْوا َغرْيَ الص ُ

َع َمْسِجُدُهْم َوذََهَب بَ  ْعُض ال َِذْي كَاَن يُْؤِذْي بَْعُضُهْم بَْعًضا  َوُوس ِ
 .ْو دَاُود   أَبُ اهُ ِمَن الَْعَرِق. َروَ 

544. (8) [1/170-ప్రర మాణకం]  

’ఇకర మ (ర) కథనం: ’ఇర్మఖ్ నుండి కొంత మంది 

వచాచరు. వాళ్ళళ ఇబి’అబాబస్్ను, ''శుకర వారం 

నాడు తప్పనిసరిగా స్తినం చేయాలి అనేది మీ 

అభిప్రర  యమా,'' అని అడిగారు. దానిక్త ఇబి 

’అబాబస్్, “కాదు, కాని ప్రిశుభ్ర ంగా ఉంట్లంది. 

స్తినం చేస్కుంటే చాల్ల్మంచిది. ఒకవేళ్ ఎవరైనా 

స్తినం చేయకపోతే అతనిపై తప్పనిసరి కాదు. నేను 

మీకు స్తినం ప్రర రంభ్ం గురించి తెలుపుతాను: 

‘ప్రర రంభ్ంలో శుకర వారం స్తినం ఎల్ల్ఉండేది. ప్ర జలు 

ప్ర వకత (స) కాలంలో పేదలు, అకకర గలవారు, దీనులు, 

బలహీనులుగా ఉండేవారు. ఉనిి వస్తత ీలు 

ధ్రించేవారు. ఇంకా తమ వీపులపై వాాప్రరం 

చేస్తవారు. అంటే బరువు ఎతుత కొని శరమకు 

గురయేావారు. మసి్లద్ కూడా చాల్ల ఇరుకుగా 

ఉండేది. దాని కపుప కూడా చాల్ల క్తర ందిక్త ఉండేది. అది 

కూడా ఖరిూరం ఆకులతో చేయబడి ఉండేది. 

వేసవికాలంలో ప్ర వకత  (స) జుమ’అహ నమా’జుకోసం 

వచాచరు. ప్ర జలు ఉనిి బటు లతో చెమటలో 

ఉనాిరు. దుర్మాసన గర హ్హంచిన ప్ర వకత  (స) ప్ర జల్లర్మ! 

శుకర వారం స్తినంచేస్లరండి, ఒకవేళ్ స్వాసన ఉంటే, 

పులుముకొని ర్మవచుచ.” ఇబి ’అబాబస్్ (ర) 

కథనం: “ఆ తరువాత అలా్లహ్ ప్ర జలకు ధ్న 

సంప్దలు ప్ర స్తదించాడు. ప్ర జలు ప్తిత  దుస్త లు 

ధ్రించస్తగారు. ప్ని కోసం స్తవకులను ఉంచుకో్

స్తగారు. వారిక్త తీరిక లభించ స్తగింది. మసి్లద్ కూడా 

విశ్వలప్రచబడింది. ఈ విధ్ంగా వారు ప్రిశుభ్ర ంగా 

మసి్లదుకు ర్మస్తగారు.” (అబూ దావూద్) 

===== 
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12. బహషి్క (సీత ీల నెలస్రి) 

ఎట్లవంటి వాాధి లేకుండా స్వత ీలకు మర్మమంగం 

దాార్మ ప్ర తి న్నల రకత ం ర్మవటానిి బహ్హషుు  అంటారు. 

బహ్హషుు  రకత ం వాసత వంగా మలం వంటి ప్దారథ ం. ఇది 

ఒకవేళ్ శరీరం నుండి విడుదల కాకుండా ఉంటే, అనేక 

రోగాలు సంభ్విస్తత యి. ఇది 12-16 సంవతసర్మల 

మధ్ా ఉని అమామయిలకు ర్మవటం ప్రర రంభ్ం 

అవుతుంది. ప్ర తి న్నల కొందరిక్త 4, మరికొందరిక్త 5, 

మరికొందరిక్త 7 రోజులు రకత స్తర వం ఉంట్లంది. అదే 

విధ్ంగా 35 నుండి 55 సంవతసర్మల స్వత ీలకు 

ఆగిపోతుంది. స్వత ీలు గరభవతిగా ఉనిపుపడు, ప్రలు 

ప్టేు కాలంలో ఈ రకత ం బిడు  సంరక్షణలో ఖరచవు్

తుంది. గరభం ధ్రించగానే రకత  స్తర వం ఆగిపోతుంది. 

దీని్ దాార్మ 9 మాస్తలు బిడు కు పోషణ లభిస్త ంది. 

మ్మగిలిన భాగం బిడు ను కని తరువాత బయటకు 

విడుదల అయి్పోతుంది. ప్రలుప్టేు  కాలంలో ఈ రకత ం 

స్వత ీ యొకక ర్కముమలలో ప్ర వేశించి ప్రలుగా 

మారిపోతుంది. దీని దాార్మ బిడు  ఆహారం పంది 

సంరక్షణ పందుతాడు. ఈ ప్రిస్లథ తులు తప్ప ఒకవేళ్ 

రకత ం ఆగిపోతే వాాధిగానే ప్రిగణంచాలి. ఏ 

’హదీస్‘లోనూ దీని గడువు లేదు. కాని స్తధారణంగా 

దీని కనిషు  ప్రిమ్మతి 2 రోజులు, గరిషు  ప్రిమ్మతి 10 

రోజులు. ప్ర తి స్వత ీక్త దీని గడువు వేరేారుగా ఉంట్లంది. 

అందువలా ప్ర తి స్వత ీ తన ప్ర తేాక గడువు ప్ర కారం 

ఆచరించాలి. దీనిక్త భినింగా రకత స్తర వంవస్తత  వాాధిగా 

ప్రిగణంచాలి. 
----- 

మొదటి విభాగం  ُْل َفْصُل اَل اْْلَو َ     
 ( 1/171) ([ ) صحيح  1]  - 545

ْ لَْم يَُؤاكِلُْوَها َعْن أَنٍَس  : أَن َ الَْيُهْودَ كَانُْوا إِذَا َحاَضِت الَْمْرأَُة فِْْيِ
ِب ِ ص َولَْم  عليه   اهللّل  يَُجاِمُعْوُهن َ ِِفْ الُْبُيْوِت فََسأََل أَْصَحاُب الن َ

(  222: 2...؛ تعاَل )َويَْسأَلُْونََك َعِن الَْمِحْيِض  اهلُل وسلم فَأَنَْزَل 
كَاَح فََبلََغ ذَلَِك الَْيُهْودَ  فََقاَل َرُس  ْوُل اهلِل اِْصَنُعْوا كُل َ َشْيٍئ اَل َ الن ِ

ُجُل أَْن  فََبلَغَ  ِمْن أَْمِرنَا  َدعَ ي َ ذَلَِك الَْيُهْودَ. فََقالُْوا: َما يُِريُْد َهَذا الر َ
اد بْ   َخالََفَنا فِْيِه فََجاَء أَُسْيُد بُْن ًئا إَِل َ َشيْ  َعب َ   .ُن بِْشرٍ ُحَضرْيٍ و َ
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؟ فََقاََل يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ الَْيُهْودَ تَُقْوُل كََذا َوكََذا أَفَََل نُ  َجاِمُعُهن 
َ َوْجُه َرُسْوِل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم  َنا أَْن قَْد   َحّت َ فََتَغري َ َظن َ

ْن ل ََبٍ َجَد عَ وَ  ِب ِ صّل   لَْيِهَما. فََخَرَجا َفاْسَتْقَبلَْتُهَما َهِدي ٌَة م ِ إََِل الن َ
 َ ن َ لَْم يَِجُد اهلل عليه وسلم فَأَْرَسَل ِِفْ آثَاِرِهَما فََسَقاُهَما فََعَرَفا أ

 .عَلَْيِهَما. َرَواُه ُمْسلٌِم 
545. (1) [1/171-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: య్యదులాో స్వత ీలు బహ్హషుు కు 

గురైతే, ఆమకు దూరంగా ఉంటారు. ఆమకు తోడుగా 

తినరు, తాు గరు. తమతోప్రట్ల ఉంచరు. ఆమను 

వేరుగా ఉంచు తారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు ప్ర వకత  

(స)ను బహ్హషుు  స్వత ీల గురించి అడిగారు. అపుపడు 

అలా్లహ్ ఖుర్ఆన్లో ఈ ఆయతులు అవతరింప్్

జేశ్వడు. అంటే: ''మ్మమమలిి ప్ర జలు బహ్హషుు  గురించి 

అడుగుతునాిరు,'' (సూ.్అల బఖరహ, 2: 222) 

అపుపడు ప్ర వకత (స), ‘మీరు బహ్హషుు లో ఉని స్వత ీలతో 

అనిివిధాల్ల ప్ర వరిత ంచవచుచ. అంటే వారితో ప్రట్ల 

తినగలరు, తాు గగలరు. అయితే బహ్హషుు  స్లథ తిలో 

వారితో సంభోగం చేయర్మదు,’ అని అనాిరు. ఈ 

విషయం య్యదులకు తెలిస్ల, ఈ వాక్తత  మా ధారిమక 

విష యాలను వాతిరేక్తస్త నాిడు,’ అని అనాిరు. 

అది విని ’ఉసైెద్ బిన్ ’హుజైర్, ’అబాబద్ బిన్ బిషర ర్ 

ఇదద రూ వచిచ, ‘ఓ ప్ర వకాత ! య్యదులు ఇల్ల 

అంట్లనాిరు మరి మేము స్వత ీలకు దూరంగా 

ఉండాల్ల? మనమూ య్యదులతో సమానంగా 

ఉండటానిక్త,’ అని అనాిరు. అది విని ప్ర వకత  (స) 

ముఖం కోప్ంతో ఎరర బారింది. అంటే ప్ర వకత  (స) చాల్ల 

అసహ్హాంచుకునాిరు. ప్ర వకత  (స) ప్రిస్లథ తిని చూస్ల 

వారి దద రూ బయటకువెళిళపోయారు. ఎవరో ప్ర వకత  

(స)కు ప్రలు కానుకగాప్ంప్రరు. ప్ర వకత  (స) ఒక వాక్తత ని 

ప్ంపి వారిని పిలి పించి ప్రలు తాు పించారు. వారిదద రూ 

ప్ర వకత  (స), ‘మా ప్టా ఆగర హం్ కలిగిలేరు,’ 

అనిసంతోషించారు. 89 (ముసా్లమ్) 
 

89( అలా్లహ్ ఆదేశం: “మరియు వారు నినుి స్వత ీల 

ఋతుకాలం గురించి అడుగుతునాిరు. నీవు వారిక్త 

 ( 1/171)[ ) متفق عليه (  2]  - 546
ِب ُ صّل اهلل عليه  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كُْنُت أَغَْتِسُل  أَنَا َوالن َ

اِحٍد َوكََِل  ت َِزُر فَُيَباِشُرِنْ ِنْ فَأَ ُنٌب َوكَاَن يَأُْمرَ ا جُ نَ وسلم ِمْن إِنَاٍء و َ
 إيَِل َ َوُهَو ُمْعَتِكٌف فَأْغِسلُْه َوأَنَا َوأَنَا َحائٌِض َوكَاَن يُْخِرُج َرأَْسهُ 

 . َحائٌِض 
546. (2) [1/171-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: నేనూ, ప్ర వకత  (స) ఒక 

తొటెు లో నుండి స్తినం చేస్తవాళ్ళం. అపుపడు మేము 

ఇదద రం అప్రి శుదు  స్లథ తిలోనే ఉండేవాళ్ళం. ఇంకా నేను 

దుస్త లు ధ్రించి ప్డకపై ప్ండుకుంటే ప్ర వకత  (స) నా 

ప్ర కకన ప్ండుకునే వారు. ప్ర వకత  (స) శరీరం నా 

శరీర్మనిక్త తగిలేది. అపుపడు నేను బహ్హషుు స్లథ తిలో 

ఉండేదానిి. ఇంకా ప్ర వకత  (స) ’ఏతెకాఫ్ స్లథ తిలో తన 

తలను మసి్లద్ నుండి బయటకు తీస్తవారు. నేను 

ప్ర వకత  (స) తలను కడిగేదానిి. అపుపడు నేను 

బహ్హషుు స్లథ తిలో ఉండేదానిి. 90 (బు’ఖారీ, ముసా్లమ్)  

 ( 1/172)[ ) صحيح (   3]  - 547
ِب َ صّل اهلل  َوَعْنَها قَالَْت: كُنْ  ُت أَْشَرُب َوأَنَا َحائٌِض ثُم َ أُنَاِولُُه الن َ

َق الَْعْرَق   َمْوِض لم فََيَضُع فَاُه َعَّل يه وسعل ٍع ِِفْ فََيْشَرُب َوأَتََعر َ
ِب َ صّل اهلل عليه وسلم فََيَضُع فَاُه َعَّل  َوأَنَا َحائٌِض ثُم َ  أُنَاِولُُه الن َ
 .ْسلٌِم َمْوِضِع ِِفْ. َرَواُه مُ 

 

ఇల్ల తెలుపు: ''అదొక అప్రిశుదు  (హానికరమైన) స్లథ తి. 

కనుక ఋతుకాలంలో స్వత ీలతో (సంభోగానిక్త) దూరంగా 

ఉండండి. వారు ప్రిశుదుు లు కానంత వరకు వారివదద కు 

పోకండి. వారు ప్రిశుదుద లు అయిన తరువాత అలా్లహ్ 

ఆదేశించిన చోట్ల నుండి మీరు వారి వదద కు పోవచుచ.'' 

నిశచయంగా, అలా్లహ్ ప్శ్వచతాత ప్ప్డేవారిని పేర మ్మస్తత డు 

మరియు ప్రిశుధుు లుగా ఉండేవారిని పేర మ్మస్తత డు.” (సూ.్

అల్ బఖరహ్, 2:222). దీని దాార్మ బహ్హషుు స్లథ తిలో 

సంభోగంచేయర్మదని తెలిస్లంది. 

90) వివరణ-546: అంటే ఒక పదద  తొటెు లో నీళ్ళళ 

నింపుకొని భార్మా భ్రత లిదద రూ నీళ్ళళతీస్కొని స్తినం 

చేస్తవారు, బహ్హషుు  స్లథ తిలో సంభోగం చేయర్మదు. బహ్హషుు  

స్లథ తిలో ఉని స్వత ీలకు తోడుగా ప్ండుకోవటం, 

కూరోచవటం, శరీర్మనిక్త తగలటంలో అభ్ాంతరం 

ఏమీలేదు. స్తర్మంశం ఏమ్మటంటే, సంభోగం తప్ప అనిి 

విధాలుగా బహ్హషుు స్వత ీల నుండి స్తవలు పందవచుచను. 
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547. (3) [1/172-దృఢం]  
’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: నేను బహ్హషుు  స్లథ తిలో 

నీళ్ళళ తాు గి, మ్మగిలిన నీటిని ప్ర వకత  (స)కు 

ఇచేచదానిి, ప్ర వకత  (స) నేను తాు గిన చోటినుండే 

తాు గేవారు. ఇంకా నేను ఎము కలను చప్పరించి, 

వాటిని ప్ర వకత  (స)కు ఇస్తత , ప్ర వకత  (స) నేను 

చప్పరించినచోటనే చప్పరించే వారు. 91 (ముసా్లమ) 

 ( 1/172) [ ) متفق عليه ( 4]  - 548
ِكُئ َعَّل  كَاَن ال َوَعْنَها قَالَْت:  ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم يَت َ ن َ
 .ٌض ثُم َ يَْقَرأُ الُْقْرآَن  ِحْجِرْي َوأَنَا َحائِ 

548. (4) [1/172-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: నేను బహ్హషుు  స్లథ తిలో 

ఉనిపుపడు ప్ర వకత  (స) నా ఒడిలో తలగడ పటిు  

కూరుచని ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవారు. (బు’ఖారీ, 

ముసా్లమ్) 

 ( 1/172)[ ) صحيح (   5]  - 549
ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم: "نَاِولِْيِِنْ  َوَعْنَها قَالَْت: قَاَل يِلْ ا لن َ

 ْ  َحائٌِض فََقاَل: "إِن َ َحْيَضَتَك  الُْخْمَرَة ِمَن الَْمْسِجِد". فَُقلُْت: إِن ِ
 .ْسلٌِم ُه مُ ا. َروَ "لَْيَسْت ِِفْ يَِدَك 

549. (5) [1/172-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నాతో ఇల్ల 

అనాిరు, ‘మసి్లద్లో నుండి చాప్తెచిచ నాక్తవుా,’ 

అని అనాిరు. ‘నేను బహ్హషుు ర్మలిని,’ అని 

అనాిను. ప్ర వకత  (స) నీ బహ్హషుు  నీ చేతిలో లేదు 

కదా! అంటే మసి్లద్ బయట నిలబడి చేయిచాచి 

మసి్లద్లోని చాప్ అందు కోవటంలో అభ్ాంతరం 

ఏమీలేదు. ఎందుకంటే చేయి ప్రిశుభ్ర ంగా ఉంది. 

(ముసా్లమ్) 

 ( 1/172)متفق عليه (  [ ) 6]  - 550
 اهلل  َوَعْن َمْيُمْونََة رضي اهلل َعْنها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صّل

 .ِه َوأَنَا َحائٌِض  لَيْ عَ  عليه وسلم يَُصل ِْي ِِفْ ِمْرٍط بَْعُضُه عَلَي َ َوبَْعُضهُ 
 

91) వివరణ-547: అంటే బహ్హషుు స్లథ తిలో ఉని స్వత ీ ఎంగిలి 

ప్రిశుభ్ర మని, ఆమతో ప్రట్ల తినటం, తాు గటం 

ధ్రమసమమతమని తెలిస్లంది.  

550. (6) [1/172-ఏకీభ్వితం]  

మైమునహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) దుప్పటి పైన 

కూడా నమాజు్ చదివే వారు. దానిసగం నేను 

కపుపకొని ఉంటాను. అపుపడు నేను బహ్హషుు లో 

ఉంటాను, సగం ప్ర వకత  (స) కోసం ఉంట్లంది. 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 
----- 

రండవ విభాగం్్       اِنْ اَلَْفْصُل الث َ 
 ( 1/173)  [ ) صحيح ( 7]  - 551

ُسْوُل اهلِل صّل اهلل  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل رَ 
كَاِهًنا فََقْد كََفَر  عليه وسلم: "َمْن أَََت َحائًِضا أَْو اِْمَرأًَة ِِفْ دُبُِرَها أَوْ 

ِمِذي ُ َوابُْن ُه الابَِما أُنِْزَل َعَّل ُمَحم ٍَد". َروَ  ْ    .اَرِمي ُ َماَجُه َوالد َ ّت ِ
قَُه بَِما يَُقْوُل فَ  :   .َقد كََفَر"َوِِفْ ِرَوايَِتِهَما: "فََصد َ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الّت ِ

َحِكْيِم اْْلَثَْرِم َعْن أَِِبْ  ََل نَْعِرُف َهَذا الَْحِديَْث إَِل َ ِمْن َحِديِْث 
 .َرَة يْ تَِمْيَمَة َعْن أَِِبْ ُهرَ 

551. (7) [1/173-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బహ్హషుు  ర్మలితో సంభోగం చేస్లనా, మలదాారంలో 

సంభో గంచేస్లనా జోాతిషుాని వదద కు వెళిళనా, ప్ర వకత  

(స)పై అవత రించబడిన దానిి ధికకరించి నటేు . 

అంటే ఖుర్ఆన్ను తిరసకరించి నటేు .'' (తిరిమజి', 

ఇబి మాజహ, దారీమ)  

ఇబి మాజహ మరియు దారీమలో ఇల్ల ఉంది, 

''జోాతిషుాని వదద కు వెళిళనా అంటే, జోాతిషుాడు 

చెపిపంది నమమడం,'' అని ఉంది.  

ఇంకా తిరిమజి‘లో ''మా ’హదీస్‘వేతత లకు ఈ 

’హదీస్‘ ’హకీమ్ అసర ‘మ్ అబీ తమీమహ్ దాార్మ 

కేవలం అబూ హురైరహ్ దాార్మ మాతు మే తెలిస్లంది'' 

అని అనాిరు. 

 ( 1/173) [ ) ضعيف ( 8]  - 552
ا َرُسْوَل اهلِل َما تَِحل ُ يِلْ ِمِن  َوَعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل قَاَل: قُلُْت: يَ 

َعف ُُف َعْن ذَلَِك اْمَرأَِِتْ َوِهَي َحائٌِض؟ قَاَل: "َما فَْوَق اْْلِ  َزاِر َوالت َ
ن َةِ َوقَ   ٌن . َرَواُه َرِزيْ "أَْفَضَل   .لَْيَس بَِقِوي ٍ  : إِْسَنادُهُ اَل ُمْحيُي الس ُ

552. (8) [1/173-బలహీనం] 
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ము’ఆజ్‘ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

భారా బహ్హషుు లో ఉనిపుపడు ధ్రమసమమతమైనది 

ఏమ్మటి?’ అని వినివించుకునాిను. దానిక్త ప్ర వకత  

(స), ‘నడుముకు పైన ఉనిది నీ కోసం 

ధ్రమసమమతమైనది. క్తర ందిభాగం నుండి దూరంగా 

ఉండాలి. అయితే పైభాగం నుండి కూడా దూరంగా 

ఉంటే మంచిది. ఎందుకంటే దాని వలా క్తర ంది భాగంపై 

దాడిచేస్త భ్యం ఉంట్లంది,’ అని హ్హతబోధ్ చేశ్వరు. 

(ర’జీన్)  

అయితే ఈ ’హదీస్‘ అంత ప్రర మాణక మైనది 

కాదని ముహ్యియ్ అస్సనిహ్ పేర్కకనాిరు.  

 ( 1/173)[ ) صحيح (   9]  - 553
اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم:  َعِن ابِْن عَ وَ  ب َ
ْق بِِنْصِف ِديَْناٍر".  "إِذَا وَ  ُجُل بِأَْهلِِه َوِهَي َحائٌِض فَلَْيَتَصد َ قََع الر َ

 ْ اَرِمي ُ وَ َرَواُه الّت ِ  .اَجهُ ُن مَ ابْ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ الن ََساِئِ ُ َوالد َ
553. (9) [1/173-దృఢం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బహ్హషుు స్లథ తిలో ఉని భారాతో సంభోగించిన వారు 

ప్రి హారంగా సగం దీనార్ దానం చేయాలి.'' (తిరిమజి', 

అబూ దావూ‘ద్, నస్తయి‘, దారీమ, ఇబి మాజహ)  

 ( 1/174)[ ) ضعيف (  10]  - 554
اٍس َعِن ال ِن اعَ وَ  ِب ِ صّل ا بِْن َعب َ هلل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا كَاَن ن َ

ذَا كَاَن دًَما أَْصَفَر فَِنْصُف ِديَْناٍر". َرَواُه  دًَما أَْحَمَر فَِديَْناٌر َوإِ 
 ْ  .ِمِذي ُ الّت ِ

554. (10) [1/174-బలహీనం] 

ఇబి ’అబాబస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రకత ం ఎరర గా ఉనిపుపడు సంభోగం చేస్తత , ఒక దీనార్, 

ప్స్పు రంగు మ్మశరమంలో ఉంటే సగం దీనార్ దానం 

చేయండి.'' (తిరిమజి') 

----- 

మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث   

 ( 1/174) [ ) صحيح ( 11]  - 555
هلل  ا  هلِل صّللَِم قَاَل: إِن َ َرُجًَل َسأََل َرُسْوُل اَعْن َزيِْد بِْن أَْس 

 أَِِتْ َوِهَي َحائٌِض؟ فََقاَل لَهُ يَِحل ُ يِلْ ِمِن اْمرَ  َما ليه وسلم فََقاَل:ع

ا ثُم َ َشأْنََك "تَُشد ُ عَلَْيَها إَِزاَرهَ  وسلم:  ْوُل اهلِل صّل اهلل عليهَرُس 
 . اَرِمي ُ ُمْرَسًَل َرَواُه َمالٌِك َوالد َ  بِأَعَْلََها".

555. (11) [1/174-దృఢం] 

’జైద్ బిన్ అసామ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

వాక్తత  వచిచ, ‘బహ్హషుు  స్లథ తిలో ఉని నా భారా నుండి 

నేను ఏం స్ఖం పందగలను,’ అని వినివించు్

కునాిడు. దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘నీవు నీ భారా 

నడుము మొలతాు డును గటిు గా కటిు వేయి. ఆ 

తరువాత మొలతాడుకు పై భాగం నుండి ల్లభ్ం 

పందవచుచ,’ అని అనాిరు. (దారీమ)  

 ( 1/174)) ضعيف ( [  12]  - 556
َزلُْت َعِن الِْمَثاِل َعَّل  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كُْنُت إِذَا ِحْضُت نَ 

م َولَْم نَْدُن  الَْحِصرْيِ فَلَْم نَْقَرَب َرُسْوَل اهلِل صّل اهلل عليه وسل
 .ُودَ دَا وْ ِمْنُه َحّت َ نَْطُهَر. َرَواُه أَبُ 

556. (12) [1/174-బలహీనం]  

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: నాకు బహ్హషుు  దశ 

ప్రర రంభ్ మైతే, నేను ప్డకపై నుండి దిగి నేలపై ఉని 

చాప్పైక్త వస్తత ను. అంటే ప్ర వకత  (స) నుండి వేరైపోతాను. 

అది గర హ్హంచిన ప్ర వకత  (స) దగగ రకు ర్మరు. అదేవిధ్ంగా 

బహ్హషుు  స్లథ తిలో ఉని స్వత ీలు, ప్రిశుదుు లైనంత వరకు 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళరు.’ 92 (అబూ-దావూద్)  

===== 

 

 

92) వివరణ-556: పై ’హదీస్‘ల దాార్మ ప్ర వకత  (స) 

బహ్హషుు  స్లథ తిలో ఉని భారాలతో స్తధారణంగా 

వావహరించేవారని తెలుస్త ంది. అయితే ఈ 'హదీస్' 

దాార్మ వారి దగగ రకు వెళ్ళళవారు కారని కూడా 

తెలుస్త ంది. ఈరండు 'హదీస్'లాో వాతిరేకత ఉనిట్లు  

కనబడుతుంది. ప్ండితులు ఈ రండు 'హదీస్'లను 

ఒకచోట చేరిచ, బహ్హషుు స్లు తిలో ఉని భారాల ప్ర కకన 

ప్డుకోవడం తప్పనిసరి కాదని, ప్ర వకత (స) ఒకోకస్తరి 

ప్డుకునే వారని, ఒకోకస్తరి ప్డుకునేవారు కారని. మరో 

విషయం ఏమ్మటంటే సంభోగ ఉదేద శంతో ప్ర కకన ప్డుకునే 

వారు్ కారని పేర్కకనాిరు. అంటే ప్గలు స్తధారణం 

గానూ ర్మతిు  దూరంగా ప్డుకునేవారు. ఎందుకంటే 

సంభోగ భ్యం ఉంట్లంది.  
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 بَاُب الُْمْسَتَحاَضةِ   -13

13. అనారోగయ ర్కత సర వం (ఇసిత ’హా’దహ్్) 

స్వత ీల మర్మమంగం నుండి ప్ర తేాక దినాలాో కాక ఇతర 

దినాలాో అనారోగాం కారణంగా రకత ం ర్మవటానిి 

ఇస్లత ’హా’దహ అంటారు. ప్ర వకత  (స) ఇస్లత ’హా’దహ రకత ం 

నర్మల నుండి వస్త ందని, గరభం నుండి ర్మదని, 

ఎందుకంటే బహ్హషుు రకత ం గరభం నుండి వస్త ందని, 

ఇస్లత ’హా’దహ ఉని స్వత ీ నమా’జు చదవ్ గలదు, 

ఉప్వాసం ఉండగలదు, ఖుర్ఆన్ ప్ఠించగలదు. 

ఇస్లత ’హా’దహ వలా నమా’జు వదలటం ధ్రమం కాదు. 

ముసత ’హా’దహ స్వత ీ ప్ర తి న్నల నిరీణ త బహ్హషుు ్దినాలు 

నమా’జు చదవర్మదు, ఉప్వాసం ప్రటించర్మదు. 

ఇతర కార్మాలూ చేయర్మదు. బహ్హషుు  దశనుండి 

ప్రిశుదు మైన తర్మాత నమా’జు చదవాలి. 

ఇస్లత ’హా’దహ స్లథ తిలో ప్ర తి నమా’జుకు కొర తత వు’దూ' 

చేయాలి. ఒకవేళ్ స్తధ్ాం అయితే, ప్ర తి రోజు మూడు 

స్తరాు స్తినం చేయాలి. ఒక స్తినంతో ”జుహర్ 

మరియు ’అ’స్్ర్ నమా’జులు చదవాలి. రండవ 

స్తినంతో మ’గిర బ్, ’ఇషా‘ నమా’జులు చదవాలి. 

మూడవ స్తినంతో ఫజ్ర్ నమా’జు చదవాలి. ఒకవేళ్ 

మరీ స్తధ్ాం అయితే ప్ర తి నమా’జుకు ప్ర తేాక స్తినం 

చేయాలి. జుహైెనహ్ బిన్తె జహష్కు ప్ర వకత  (స) ఈ 

విధ్ంగా ఉప్దేశించారు. (అబూ దావూద్, తిరిమజి')  

ముసత ’హా’దహ స్వత ీపై కేవలం అనారోగాం వలానే 

స్తినం తప్పనిసరి కాదు. ముసత ’హా’దహ తో 

సంభోగం కూడా చేయవచుచను. కాని దూరంగా ఉంటే 

మంచిది. ఒకవేళ్ వు’దూ' చేస్లన వెంటనే రకత ం కారినా 

వు’దూ' భ్ంగంకాదు. నమా’జు స్లథ తిలో కూడా కారు్

తునాి, నమా’జ్ భ్ంగం చేయకుండా 

పూరిత చేయాలి.  
----- 

మొదటి విభాగం   ُل اَلَْفْصُل ا ْْلَو َ    

 ( 1/175) [ ) متفق عليه ( 1]  - 557
ِب ِ صّل  َعْن  عَائَِشَة قَالَْت: َجاَءْت فَاِطَمُة بِْنُت أَِِبْ ُحَبْيٍش إََِل الن َ
ْ اِمْ  .ه وسلماهلل علي َ فََقالَْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ أَْسَتَحاُض فَََل ٌة َرأ

ََل أَْطهُ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم: "ََل   .ةَ ُر أَفَأَدَِع الص َ

َك ِعْرٌق َولَْيَس بَِحْيِض فَإِذَا أَْقَبلَْت َحْيَضُتَك فََدِعي  إِن ََما ذَلِ 
ََلَة َوإِذَا أَدْ  َم ثُم َ َصل ِي"بََرْت فَاْغِسلِْي الص َ  . َعْنِك الد َ

557. (1) [1/175-ఏకీభ్వితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ఫా’తిమ బిన్తె అబీ 

’హుబైష్ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నాకు 

ఇస్లత ’హా’దహ వాాధి ఉంది. రకత  స్తర వం అవుతూ 

ఉంట్లంది. ఆగటం లేదు. ఇట్లవంటి స్లథ తిలో నమా’జు 

వదలవచాచ?’ అని వినివించుకుంది. దానిక్త ప్ర వకత  

(స), ‘ఇది నర్మల రకత ం, బహ్హషుు  (హాయ’ద) రకత ం 

కాదు, బహ్హషుు కాలంలో నమా’జు వదలివేయ వచుచ, 

దాని తరువాత రకత ంవస్తత  కడుకొకని స్తినం చేస్ల 

నమా’జు చదువుకో,’ అని హ్హతబోధ్ చేశ్వరు. 

(బు’ఖారీ, ముసా్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం  ِنْ اَلَْفْصُل الث َا      
 ( 1/175)[ ) حسن (  2]  - 558
برَْيِ ْن عُ عَ  َ  ْرَوَة بِْن الز ُ ِِبْ ُحَبْيٍش: أَن ََها كَانَْت َعْن فَاِطَمُة بِْنِت أ

ِب ُ صّل اهلل عليه وسلم: "إِذَا كَاَن دَُم فََقاَل لََها الن َ  .تُْسَتَحاُض 
ََلةِ فَإِذَا كَاَن الَْحْيِض فَإِن َُه دٌَم أَْسَودٌ يُْعِرُف فَ  أَْمِسِكْي َعِن الص َ

ِِئْ َوَصلِْي فَإِن َ فَتَ ُر اْْلخَ   .ُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََساِئِ ُ َما ُهَو ِعْرٌق. َرَواَوض َ
558. (2) [1/175-ప్రర మాణకం] 

’ఉరా బిన్ ’జుబైర్,ఫా’తిమహ బిన్తె అబీ 

’హుబైష్ (ర) దాార్మ కథనం: ఫా’తిమహ బిన్తె అబీ 

’హుబైష్కు ఇస్లత ’హా’దహ వాాధి ఉండేది. ప్ర వకత  (స) 

ఆమతో, 'బహ్హషుు  రకత ం నలాగా ఉంట్లంది. దానిి 

గురిత ంచవచుచ. ఒకవేళ్ బహ్హషుు  రకత ం వస్తత  నమా’జు 

చదవకు. ఒకవేళ్ రకత ం నలాగా ఉండకపోతే, అది 

ఇస్లత హా’దహ రకత ం. అపుపడు వు’దూ' చేస్ల నమా’జు 

చదువుకో, ఎందుకంటే అది నర్మలరకత ం,' అని 

అనాిరు. (అబూ దావూద్, నస్తయి‘) 

 ( 1/175)  صحيح ( [ ) 3]  - 559
 ُ َم َعَّل َعْهِد َرُسْوِل  م ِ َسلََمَة: أَن َ َوَعْن أ اْمَرأَة كَانَْت تُْهَراُق الد َ
فَاْسَتْفَتْت لََها أُم ُ َسلََمَة َرُسْوَل اهلِل صّل   . اهلل عليه وسلماهلِل صّل

ِِتْ كَانَْت ال َ ِم َقاَل: "لَِتْنُظْر عََددَ الل ََيايِلْ َواْْلَي َااهلل عليه وسلم فَ 
ْهِر قَبْ تَِحْيُضُهن َ  ِك  ِمَن الش َ َل أَْن ي ُِصْيَبَها ال َِذْي أََصابََها فَلَْتّْتُ
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ََلةَ  ْهِر فَإِذَا َخل ََفْت ذَلَِك فَلَْتْغَتِسْل ثُم َ  الص َ قَْدَر ذَلَِك ِمْن الش َ
ارمي  دَا وْ . َرَواُه َمالٌِك َوأَبُ " بَِثْوِب ثُم َ لُِتَصل ِ لَِتْسَتْثِفرْ  ُودَ َوالد َ
 .اُه الن ََساِئِ ُ َمْعنَ  َوَرَوى

559. (3) [1/175-దృఢం] 

ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంలో 

ఒక స్వత ీక్త ఇస్లత ’హా’దహ రకత ం వచేచది. ఉమమ సలమహ 

ఆ స్వత ీ గురించి ప్ర వకత  (స)ను అడిగారు. దానిక్త ప్ర వకత  

(స),‘ప్ర తి న్నల బహ్హషుు  వచిచననిి రోజులు 

నమా’జులు వదలి వేయాలి. బహ్హషుు  దినాల 

తర్మాత స్తినం చేస్ల, వసత ీంతో లంగోట్ ధ్రించి 

నమా’జులు చదువుకోవాలి. (మాలిక్, అబూ 

దావూద్, దారీమ, నస్తయి‘) 

 ( 1/176)[ ) صحيح (   4]  - 560
هِ َوَعْن عَِدي ِ بِْن ثَ  ِ :  ُمعِ  ُن قَاَل يَْحَُي بْ  -ابٍِت َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  ْْيٍ

ِب ِ صّل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل ِِفْ َعِن  -ُمُه ِديَْناٌر َجد ُ عَِدي ٍ اِْس   الن َ
ََلَة أَي َاَم أَْقَرائَِها ال َِِتْ كَانَْت تَِحْيُض فِْيَها الُْمْسَتَحاَض  ِة: "تََدُع الص َ

أُ ِعْنَد كُل ِ َصََلةٍ َوتَُصوْ ثُم َ تَغْ  . َرَواُه  "َصل ِْي َوتُ ُم َتِسُل َوتََتَوض َ
 ْ  .ُودَ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاالّت ِ

560. (4) [1/176-దృఢం] 

’అదీ బిన్ స్త‘బిత్ తన తాత దాార్మ కథనం: ప్ర వకత  

(స), ‘ఇస్లత ’హా’దహ రోగం ఉని స్వత ీ గురించి 

మాటాాడుతూ, ‘ప్ర తిన్నల బహ్హషుు  వచిచననిి రోజులు 

నమా’జు వదలి్వేయాలి. తరువాత దినాలాో స్తినం 

చేస్ల అంటే ప్ర తి నమా’జుకు స్తినం చేస్ల నమా’జులు, 

ఉప్వాస్తలు ప్రటించాలి,’ అని అనాిరు.93 (తిరిమజి', 

అబూ దావూద్)  

 ( 1/176)[ ) حسن (  5]  - 561
ًة َوَعْن َحْمَنَة بِْنِت َجْحش قَالَْت: كُْنُت أُْسَتَحاُض َحْيَض  ًة كَِثرْيَ

ِب َ صّل ُه   عليه وسلم أَْسَتْفِتْيهِ هلل  ا َشِديَْدًة فَأَتَْيُت الن َ َوأُْخِْبُ
ْ ت ُُه ِِفْ بَْيِت أُْخِِتْ َزيَْنَب بِْنِت َجْحٍش فَُقلُْت يَا رَ فََوَجْد  ُسْوَل اهلِل إِن َ

 

93) వివరణ-560: అంటే ఇస్లత ’హా’దహ వాాధి ఉని స్వత ీ 

ప్ర తి న్నల బహ్హషుు  వచిచననిి రోజులు వదలి మ్మగిలిన 

దినాలాో స్తినం చేస్ల నమా’జులు, ఉప్వాస్తలు 

ప్రటించాలి. 

*** 

ًة َشِديَْدًة فََما تَأُمُرِنْ فِْيَها ؟ قَْد َمَنَعْتِِنْ أُْسَتَحاُض َحْيَضًة كَِثرْيَ
َياَم. قَاَل  ََلَة َوالص ِ .  " َم إِن َُه يُْذِهُب الد َ َعُت لَِك الُْكْرُسَف فَ "أَنْ: الص َ

ِمْي" قَالَْت ُهَو أَْكَثُر ِمْن   .قَالَْت: ُهَو أَْكَثُر ِمْن ذَلَِك. قَاَل: "فََتلَج َ
ِمْن ذَلَِك إِن ََما أُثَُج  قَالَْت ُهَو أَْكَثُر  .ذَلَِك. قَاَل: "فَات َِخِذْي ثَْوبًا"

ا. فََقاَل الن َ  ُهَما  ْرِك بِأَْمَريِْن أَي َ ّل اهلل عليه وسلم: "َسآمُ  ص ِب ُ ثَج ً
َ َعْنِك ِمَن اْْلَخِر َوإِْن قَِويِْت عَ  لَْيِهَما فَأَنِْت أَعْلَُم"  َصَنْعِت أَْجَزأ
ْكَضاِت ال ْن ر َ ِضْي فََقاَل لََها: "إِن ََما َهِذهِ َرْكَضٌة م ِ ْيَطاِن فََتَحي َ ش َ

َة أَي َاٍم أَْو َس  ّت َ إِذَا َرأَيِْت   ثُم َ اغَْتِسلِْي حَ أَي َاٍم ِِفْ عِلِْم اهللِ َة ْبعَ ِست َ
ِعْشِريَْن لَْيلًَة أَْو أَْربًَعا  أَن ََك قَْد َطهْرِت َواْسَتْنَقأِت فََصل ِْي   ثَََلثا و َ

ِعْشِريَْن لَْيلًَة َوأَي َاَمَها َوُص   ْوِمْي َوصلي فَإِن َ ذَلَِك يُْجِزئُِك َوكََذلَِك و َ
ْرَن ِمْيَقاَت َحْيِضِهن َ  َساُء َوكََما يَْطهُ لِْي كََما تَِحْيُض الن ِ اْفعَ فَ 

 َ لِْْيَ الَْعْصَر  َوَطْهِرِهن َ َوإِْن قَِويِْت َعَّل أ ِ ْهَر َوتَُعج  ِريَْن الظ ُ ْن تَُؤخ ِ
ِريْ فََتْغَتِسلِْْيَ َوتَْجَمِعْْيَ الص َ  ْهِر َوالَْعْصِر َو تَُؤخ ِ : اَلظ ُ َن  ََلتَْْيِ

لِْْيَ الْمَ  ِ ِسلِْْيَ َوتَْجَمِعْْيَ بَْْيَ  الِْعَشاَء ثُم َ تَْغتَ ْغَرَب َوتَُعج 
ََلتَْْيِ فَاْفَعلِْي َوتَغْ  َتِسلِْْيَ َمَع الَْفْجِر فَاْفَعلِْي َوُصْوِمْي إِن َ  الص َ

َوَهَذا  : "ُسْوُل اهلِل صّل اهلل عليه وسلم. فََقاَل رَ "قََدْرِت َعَّل ذَلَِك 
َ  اأَْعَجُب  ِمِذي ُ ُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَ . َرَوا"ْمَريِْن إيَِل َ ْْل ْ  .اُودَ َوالّت ِ

561. (5) [1/176-ప్రర మాణకం] 

’హమ్నహ్ బిన్తె జ’హష్ (ర) కథనం: నాకు 

ఇస్లత ’హా’దహ వాాధి ఉండేది. నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వెళ్ళళను. అపుపడు ప్ర వకత  (స) మా చెలాలు ’జైనబ్్ 

ఇంటా్ల ఉనాిరు. అపుపడు నేను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నాకు 

ఇస్లత ’హా’దహ్ వాాధి ఉంది. దాని వలా నేను 

నమా’జులు, ఉప్వాస్తలు ప్రటించలేక పోతునాిను,’ 

అని వినివించుకునాిను. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 

‘నీవు మర్మమంగం వదద  దూది ఉంచుకో. అది 

పీలుచతుంది,’ అని అనాిరు. దానిక్త నేను, ‘అది 

చాల్ల ఎకుకవ వసోత ంది,’ అని అనాిను. ప్ర వకత  (స), 

‘అయితే లంగోట్ కట్లు కో,’ అని అనాిరు. దానిక్త 

ఆమ, ‘దానివలా కూడా ఆగదు,’ అని చెపిపంది. 

దానిక్త ప్ర వకత  (స), ‘అయితే దూదిపటిు  లంగోట్ 

కట్లు కో,’ అని అనాిరు. దానిక్త ఆమ, ‘అది 

అంతకంటే అధికంగా ఉంది,’ అనాిరు. అపుపడు 

ప్ర వకత  (స), ‘నేను నీకు రండు విషయాల గురించి 

ఆదేశించాను. వాటిలో ఏది చేస్లనా అది నీకు 
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సరిపోతుంది. ఒకవేళ్ నీకు శక్తత ఉంటే ఏదైెనా 

చేయవచుచ.’ 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇస్లత ’హా’దహ అంటే 

షై’తాన్ కాలితో తనిడం వలా జరుగుతుంది. 

దీనివలాే ఇస్లత ’హా ’దహ రకత ం వెలువడుతుంది. బహ్హషుు  

6 లేక 7 రోజులు వస్త ంది. అందువలా ప్ర తి న్నల 

బహ్హషుు  దినాలను వదలి మ్మగిలిన రోజులు స్తినం 

చేస్ల నమా’జు ఉప్వాస్తలు ప్రటిసూత  ఉండు. అదే 

విధ్ంగా ప్ర తి న్నల చేసూత  ఉండు. 

 ఒకవేళ్ నీకు శక్తత  ఉంటే ”జుహర్ నమా’జు ఆలసాం 

చేస్ల ’అ’సర ర్ నమా’జుతో కలిపి చదువుకో. 

అదేవిధ్ంగా మ’గిర బ్ ఆలసాం చేస్ల ’ఇషా‘ తొందరగా 

రండు నమా’జులను కలిపి చదువుకో. అదేవిధ్ంగా 

ఫజ్ర్ నమా’జు కోసం స్తినం చేస్కో. అదేవిధ్ంగా 

ప్ర తి న్నల చదువుకో, రంటిలో రండవ దానిి నేను 

ప్రర ధానాత ఇస్త నాిను,' అని అనాిరు. (అ’హమద్, 

అబూ దావూద్, తిరిమజి') 

----- 

మూడవ విభాగం  الُِث الث َ   ُل لَْفْص ا   

 ( 1/178)[ ) صحيح (   6]  - 562
ِ إِن َ  فَاِطَمَة  َعن أَسَماء بنت ُعَمْيس قَالَْت: قُلُْت يَا َرُسوَل اّلل َ

 بِْنَت أَِِب ُحَبْيٍش اْسُتِحيَضْت ُمْنُذ كََذا َوكََذا فَلَْم تَُصل ِ فََقاَل 
ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصّل َ اّلل َ ِ إِن َ َم َسل َ َرُسوُل اّلل َ  َهَذا ِمَن  : »ُسْبَحاَن اّلل َ

ْيَطاِن لِ  َتْجلَِس ِِف ِمْركٍَن فَإِذَا َرأَْت ُصَفاَرًة فَْوَق الَْماِء  الش َ
ْهِر َوالَْعْصِر ُغْسًَل َواِحًدا َوتَْغَتِسْل لِلَْمْغِرِب  فَ  لَْتْغَتِسْل لِلظ ُ

أُ ْسًَل  غُ َوتَْغَتِسْل لِلَْفْجرِ  اِء ُغْسًَل َواِحًداَوالِْعَش  فِيَما  َواِحًدا َوتََوض َ
 اُه أَبُو دَاُود َوقَاَل: بَْْيَ ذَلَِك« . َروَ 

562. (6) [1/178-దృఢం] 

అస్తమ‘ బింత ’ఉమైస్ (ర) కథనం: నేను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

ఫా’తిమహ బిన్నత  అబీ ’హుబైష్ చాల్లరోజుల నుండి 

ఇస్లత ’హా ’దహ వాాధిక్త గురయి ఉంది. నమా’జు 

చదవలేక పోతుంది అని,’ వినివించుకునాిను. 

దానిక్త ప్ర వకత  (స) అలా్లహ (త) ప్రిశుదుు డని, ఈ 

ఇస్లత హా’దహ షై’తాన్ వలా వస్త ందని ఆమ 

నీటితొటెు లో కూరోచవాలి, నీటిపై ప్స్పుప్చచ 

దనానిి చూస్తత , ”జుహర్ మరియు ’అ’సర ర్ కోసం ఒక 

స్తరి స్తినంచేయాలి. వాటిమధ్ా వు’దూ' అవసరం 

ఉంటే వు’దూ' చేయాలి అని ఉప్దేశించారు.(అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/178) وف ([ ) موق 7]  - 563
ا اْشَتد َ  اٍس: لَم َ عَلَْيَها الُْغْسُل أََمَرَها  َرَوى ُمَجاِهٌد َعِن ابِْن َعب َ

ََلتَْْيِ   .أَْن تَْجَمَع بَْْيَ الص َ
563. (7) [1/178-సహచరుని పోర కత ం] 

ఇబి ’అబాబస్్ దాార్మ ముజ్దహ్హద్ కథనం: ప్ర తి 

నమా'జ్ కోసం వు’దూ' చేయటం ఆమకు కషు ంగా 

ఉందని తెలిస్ల, ప్ర వకత  (స) స్తినంచేస్ల రండు 

నమా’జులను ఒకేస్తరి చదువుకోమని ఆదేశించారు.  

***** 

 


