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ََلِة -4  ِكَتاُب الص َ

4. నమా’జు (’స్లాహ్) పుస్త కం 

ఇసా్లమ్ ప్ర ధాన అంశాలా్ల నమా'జు ప్ర ధాన అంశం. దీన్ని విధంచటం జరిగందన్న ఖుర్ఆన్, హదీసులా్ల 

పేర్కొనడం జరిగంది. అలా్లహ్ను ఆరాధంచే ప్ర త్యేక ప్దధ తిన్న నమా’జ్ అంటారు. దీన్ని ప్ర వకత  (స) ఆచరించి 

చూపారు. దీన్నకి అనేక షరతులు ఉన్నియి. వీటి గురించి మందు పేజీలా్ల పేర్కొనటం జరిగంది. దీన్నకి చాల్ల 

గొప్ప ప్ర త్యేకత పార ధానేత ఉంది. 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/179)  [ ) صحيح ( 1]  - 564

اهلل   صىل اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل وَ 
لََواُت الَْخْمُس َوالُْجُمَعُة إََِل الُْجُمَعِة َوَرَمَضاُن   عليه وسلم: "الص َ

َراٌت لَِما بَْيَنُهن َ إِذَا اِْجَتَنَبِت  َرَواُه   الَْكَبائَِر".إََِل َرْمَضاِن ُمَكف ِ
 .ُمْسلٌِم 

564. (1) [1/179-దృఢం] 

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

''5 పూటల నమా’జులు, జుమ’అహ్ నుండి జుమ 

’అహ్ వరకు మరియు రమ’దాన నుండి రమ’దాన, 

మధ్ే జరిగే పాపాలు క్షమంచబడతాయి. అయిత్య 

మహా పాపాలకు పాలపడనంత వరకు.'' 1 (మసా్లమ్)  

 

1) వివరణ-564: నమా’జు చదవటం వలా చినిచిని 

పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. ”జుహ్ర్ నమా'జు 

చదవటం వలా ఫజర ర్ మరియు ”జుహ్ర్ల మధ్ే జరిగన 

పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. అదేవిధ్ంగా 'అ'సర ర్ 

నమాజు చదవటం వలా ”జుహ్ర్ మరియు ’అసర ర్ల మధ్ే 

జరిగనపాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. అదేవిధ్ంగా ఒక 

జుమ’అహ చదవటం వలా రండు జుమ’అహ ల మధ్ే 

జరిగన పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. అదే విధ్ంగా 

రమ’దాన్ ఉప్వాస్లలు పాటించడం వలా రండు 

రమ’దాన్ల మధ్ే పాపాలు క్షమంచబడతాయి. అంటే, 

మహా పాపాలకు దూరంగా ఉనింతవరకు, చినిచిని 

పాపాలు క్షమంచబడతాయి. పెదద పెదద  పాపాలు 

క్షమంచబడవు. ఇవి ప్శాాతాాప్ం, క్షమాప్ణల వలా ఇంకా 

ఇతర గొప్ప సతాొరాేల వలా క్షమంచబడతాయి.  

 ( 1/179)[ ) متفق عليه (  2]  - 565

َ لَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسوَ  َ رَ م: "أ يُْتْم لَْو أ
ْن  أَن َ نَْهًرا بَِباِب أََحِدكُْم يَْغَتِسُل فِْيِه كُل َ يَْوٍم َخْمًسا َهْل يَْبََق مِ 

. قَاَل: فََذلَِك ِمْثُل  يَْبََق ِمْن دََرنِِه َشْيءٌ َل  دََرنِِه َشْيٌء؟ قَالُْوا:
لََواِت الَْخْمِس يَْمُحو اهلُل بِِهن َ الَْخَطايَا  ."الص َ

565. (2) [1/179-ఏకీభవితం] 

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

అనుచరులతో, ‘మీల్ల ఒకరి ఇంటిమందు కాలువ 

పారుతుంటే, ప్ర తి రోజు 5 స్లరాు అందుల్ల స్లినంచేసా్త, 

అతన్న శరీరంపైె మాలిన్నేలు ఏమైన్న ఉంటాయా,’ 

అన్న అడిగారు. దాన్నకి అనుచరులు, ‘అటువం 

టప్పపడు అతన్న శరీరంపైె ఎటువంటి మాలినేం 

ఉండదు,’ అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘5 

పూటల నమాజులు కూడా ఇటువంటివే, అలా్లహ్ వీటి 

దాారా చినిచిని పాపాలను క్షమంచివేసా్లడు,’ అన్న 

అన్నిరు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/179)[ ) متفق عليه (  3]  - 566

ِمِن اْمَرأَةٍ قُْبلًَة فَأَََت   َب ا أََص َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: إِن َ َرُجًَل وَ 
ُه فَأَنَْزَل اهلُل تعاَل: )َوأَقِِم   ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخََبَ الن َ
َن الل َْيِل إِن َ الَْحَسَناَت يُْذِهْْبَ  َهاِر َوُزلًَفا م ِ ََلَة َطَرََفِ الن َ الص َ

اِت  ِيئ َ ُجُل: يَا رَ  ( 114: 11؛ الس َ  أيل َهَذا؟ قَاَل:  هللِ ا ْوَل ُس فََقاَل الر َ
ِِتْ كُل ِِهْم". ِِتْ  لِمْن َوَِفْ ِرَوايَِة : " "لَِجِمْيِع أُم َ  ". َعِمَل بَِها ِمْن أُم َ

566. (3) [1/179-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని-మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  ప్రాయి 

సా్త్ీన్న మదుద పెటుు కున్నిడు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

వదద కువచిా వినివించుకోగా ప్ర వకత  (స) మౌనంగా 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 210 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ఉండిపోయారు. అంటే దైవవాణి కోసం వేచి ఉన్నిరు. 

అప్పపడు అలా్లహ్ ఈ వాకాేన్ని అవతరింప్జేశాడు: 

''నమాజు సా్లపంచండి, ప్గటి రండు అంచులా్ల ఉదయం 

స్లయంతర ంల్ల కూడా. న్నససందేహంగా సతాొరాేలు, 

పాపాలను చెరిపవేసా్లయి.''(సూ. హూద, 11:114) 

అప్పపడు ఆ వేకిత , ‘ఓ ప్ర వకాత ! ఈ ఆదేశం న్న 

కోసమా?’ అన్న వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), ‘ఇది న్న అనుచర సమాజం కోసం.’ మరో ఉలా్లఖ 

నంల్ల, ‘ఇటువంటి పాపాలకు పాలపడిన వారందరికీ,’ 

అన్న అన్నిరు. 2 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/179)[ ) متفق عليه (  4]  - 567

َ وَ  ا   .ٌل  َرجُ اءَ جَ  قَاَل: ٍس نَ َعْن أ ْ أََصْبُت َحد ً فََقاَل َيا َرُسْوُل اهلِل إِّن ِ
ََلُة فََصىل َ  .قَاَل َولَْم يَْسأَلُْه َعْنهُ  .فَأَقِْمُه عَلَي َ  َقاَل َوَحَضَرِت الص َ

ِب ُ صىل اهلل   .َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ا قَََض الن َ فَلَم َ
ُجُل ْيِه لَ إِ َة قَاَم ََل عليه وسلم الص َ  ْ  .الر َ فََقاَل يَا َرُسْوُل اهلِل إِّن ِ

ا فَأَقِْم َِفْ ِكَتاِب اهللِ  قَاَل  .قَاَل أَلَْيَس قَْد َصل َْيَت َمَعَنا .أََصْبُت َحد ً
َك" قَاَل فَإِن َ اهلَل قَْد َغَفَر لََك  .نََعْم   . ذَنَْبَك أَْو قَاَل َحد َ

567. (4) [1/179-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వేకిత  

వచిా, ప్ర వకాత ! ‘నేను పాపాన్నకి పాలపడాాను. ననుి 

 

2) వివరణ-566: తిరిి’జిల్ల వచిాన ఆ వేకిత  పేరు అబుల్ 

యుసర ర్ అన్న పేర్కొన్నిరు. ఈ వేకిత  దుకాణం నడిపే 

వాడు. ఖర్జూ రాలు అమ్మివాడు. ఒక సా్త్ీ ఖర్జూ రాలు 

కొనడాన్నకి వచిాంది. ఆమతో నేను, ‘ఇంటా్ల అంతకంటే 

మంచి ఖర్జూ  రాలు ఉన్నియి,’ అన్న అన్నిను. ఆమ 

న్న వంట ఇంటిల్లకి వచిాంది. ఒంటరిగా ఉండటం వలా 

నేను ఆమను మదుద  పెటుు కున్నిను. అప్పపడు ఆ సా్త్ీ, 

‘దైవాన్నకి భయప్డు,’ అన్న చీవాటాు పెటిు ంది. నేను 

స్లగుు ప్డి ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, జరిగనదంతా 

చెపాపను. ప్ర వకత  (స) దైవవాణి గురించి వేచి ఉన్నిరు. 

ఇంతల్ల నమా'జు సమయం అయిేంది. ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చదవడాన్నకి వళ్ళారు. నేను కూడా ఆయన 

వంట వళ్ళాపోయాను. నమా'జు తరాాత మళ్ళా నేను 

గురుత చేశాను. అప్పటికి ఈ వాకేం అవతరించబడి ఉంది. 

ప్ర వకత  (స), ‘నమా'జు చదవటం వలా ఇటువంటి పాపాలు 

క్షమంచబడతాయి’ అన్న అన్నిరు. 

శికిష ంచండి,’ అన్న వినివించుకున్నిడు. ప్ర వకత  (స) 

ఏమీ మాటాాడల్లదు. ఇంతల్ల నమా'జు సమయం 

అయిపోయింది. ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స) వంట నమా'జు 

చదివాడు. నమా'జు తరువాత మళ్ళా, ‘ప్ర వకాత ! న్న 

వలా పొరపాటు జరిగపోయింది. ననుి శికిష ంచండి,’ అన్న 

వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘న్నవు 

మాతో కలస్ల నమా'జు చదవల్లదా,’ అన్న అన్నిరు. 

‘అవును, చదివాను,’ అన్న అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), అలా్లహ్ (త) న్న పాపాలను క్షమంచాడు అన్న 

అన్నిరు.’ 3   (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/180) [ ) متفق عليه ( 5]  - 568

ِب َ صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ  َسأَلُْت الن َ
ََلُة لَِوْقِتَها" وسلم أَي ُ اْْلَْعَماِل أََحب ُ إََِل اهلِل قَاَل: قُلُْت ثُم َ   ."اَلص َ

"اَلِْجَهادُ َِفْ َسِبْيِل  قَاَل: .ثُم َ أُي ُ  ُت قُلْ  ."ِن يْ "بِر ُ الَْوالَِد  أَي ُ قَاَل:
ثَِِنْ بِِهن َ َولَْو اْسَتَزدْت ُُه لََزادَِّنْ  .اهلِل"  .قَاَل َحد َ

568. (5) [1/180-ఏకీభవితం] 

’అబాులా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను, ‘కరిలన్నిటిల్లకెలా్ల అలా్లహ్(త)కు అతేంత 

ప్రర తికరమైన కరి ఏది,’ అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), ‘సమయం కాగానే నమా'జ్ చదవటం అన్నిటి 

కంటే ఉతామమైనది,’ అన్న అన్నిరు. ‘ఆ తరువాత,’ 

అన్న అడి గాను. ప్ర వకత  (స), ‘తలాి-దండుర లకు మ్మలు 

చేయటం,’ అన్న అన్నిరు. ‘ఆ తరువాత ఏ కరి,’ 

అన్న అడిగాను. ప్ర వకత  (స), ‘దైవ మారు ంల్ల 

పోరాడటం,’ అన్న అన్నిరు. ఈ విషయాలను 

 

3) వివరణ-567: ఆ వేకిత గాన్న ల్లదా మరో వేకిత గాన్న వచిా 

ఉండవచుా, దంగతనం, వేభిచారం మొదలైన వాటికి 

శిక్షలు ఉన్నియి. అదేవిధ్ంగా మదుద  పెటుు కోవటం 

కూడా పెదద  పాప్మ్మ అన్న భావించి, దాన్నకి కూడా 

శిక్షఉందన్న భావించాడు. ఆ వేకిత , ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 

నమా’జు చదివాడు. క్షమాప్ణ కోరాడు, ప్శాాతాాప్ం 

చెందాడు. అతన్న పాపాలు క్షమంచబడాాయి. నమా’జు 

తరాాత మళ్ళా శికిష ంచమన్న కోరాడు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ‘నమాజు చదవటం వలా న్న పాపాలు క్షమంచ 

బడాాయి,’ అన్న అన్నిరు.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 211 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
గురించి నేను అడిగాను. వీటి గురించి ప్ర వకత  (స) 

తెలిపారు. ఒకవేళ నేను ఇంకా అడిగత్య ప్ర వకత  (స) 

ఇంకా బోధంచేవారు.’ 4  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/180)  ) صحيح ( [  6] - 569

  : "بَْيَ لموساهلل عليه  َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىلوَ 
ََلةِ". َرَواُه ُمْسلٌِم   .الَْعْبِد َوبَْيَ الُْكْفِر تََرُك الص َ

569. (6) [1/180-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విధేయున్నకి, అవిధేయున్నకి మధ్ే త్యడా నమా’జును 

వదలి వేయటమ్మ.'' 5 (మసా్లమ్) 
----- 

 

4) వివరణ-568: కరిల ప్ర త్యేకతలను గురించి అనేక 

ఉలా్లఖన్నలు ఉన్నియి. ఒక హదీసుల్ల: ‘1. అనిం 

తిన్నపంచటం ఉతామ కరి అన్న, 2. ఇసా్లమ్ను వాేపంప్ 

జేయటం అన్న, 3. అందర్జ ప్డుకొన్న ఉనిప్పపడు, రాతిర  

నమాజు చదవటం,’ అన్న. మరో 'హదీసు'ల్ల ఇతరులను 

నోటిదాారాగాన్న, చేయిదాారాగాన్న, కాలిదాారాగాన్న హాన్న 

చేకూరారాదన్న ఉంది. మరో 'హదీసు'ల్ల దైవసిరణం 

అన్నింటి కంటే గొప్పకరి అన్న ఉంది. అంటే సందరాాన్ని 

బటిు  ఒకోొవిషయాన్ని చెప్పటం జరిగంది. ప్ండితులు 

వీటన్నిటిన్న ఒకచోట చేరిా ప్ర తి కరికు గల ప్ర త్యేక 

ప్పణ్యేన్ని తెలియప్రిచారు. జిహాద సందరాంగా జిహాద 

ను ఉతామమైన కారేంగా పేర్కొనడం జరిగంది. తలాి-

దండుర ల స్తవల్ల ల్లప్ం ఉని వారికి తలాి-దండుర ల స్తవ 

ఉతామమైనదన్న పేర్కొన్నిరు. అదేవిధ్ంగా నమా'జు 

విషయంల్ల అలసతాం వహంచేవారికి నమా'జు 

ఉతామమైన కరి అన్న బోధంచారు. భోజనం తిన్నపంచన్న్

వారికి అనిం తిన్నపంచటం ఉతామమైన కరి అన్న 

బోధంచారు. ఈ విధ్ంగా అనేక విషయాలను గురించి 

పేర్కొనటం జరిగంది.  

5) వివరణ-569: అంటే విశాాస్లకి అవిశాాస్లకి మధ్ే 

నమా’జు గోడల్ల ఉంటుంది. విశాాస్ల నమా’జు అతన్ని 

అవిశాాసం నుండి వారిసాుంది. నమా’జు చదువు 

తునింత వరకు మన్నషి మసా్లమ్గా ఉంటాడు. నమా'జు 

వదలివేసా్త మన్నషి అవిశాాస్లన్నకి గురవుతాడు. అంటే 

నమా’జు చదవన్నవారు అవిశాాసులు. ఈ ’హదీసు‘ 

దాారా ప్ండితులు, నమా’జు చదవన్నవాడు అవిశాాస్ల 

అన్న న్నరాారించారు. న్నజం అలా్లహ కు తెలుసు. 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/180)[ ) صحيح (   7]  - 570

اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  عَ  ْن ُعَبادََة بِْن الص َ
َضُهن َ اهلُل تََعاَل َمْن أَْحَسَن ُوُضْوءَ   وسلم: "َخْمُس َصلَواٍت اِْفََتَ

ُهن َ لَِوْقِتِهن َ َوأَتَم َ ُركُْوَعُهن َ ُخُشْوَعهُ  َ ن َ ُهن َ َوَصَل َ لَُه َعىَل اهلِل   َن ا ك
َعْهٌد أَْن ي َْغِفَر لَُه َوَمْن ل َْم يَْفَعْل فَلَْيَس لَُه َعىَل اهلِل َعْهِد إِْن َشاَء  

بَهُ  . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوَرَوى َمالٌِك "َغَفَر لَُه َوإِْن َشاَء عَذ َ
 .َوالن ََسائِ ُ نَْحَوُه 

570. (7) [1/180-దృఢం] 

’ఉబాదహ్ బిన్ ’స్లమత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ (త) ఐదు నమాజులను 

విధంచాడు. ప్రిపూరణ ంగా వు’జూచేస్ల, వాటి 

సమయాలా్ల ఆచరిసాూ రుకూ'లను పూరిత గా 

ఆచరిసాూ, శరదాధ సకుత లతో ఆచరించిన వారిన్న క్షమసా్ల 

నన్న అలా్లహ్ (త) వాగాద నం చేశాడు. ఇల్ల చేయన్న 

వారిన్న గురించి అలా్లహ్ (త) వాగాద నం చేయల్లదు. 

అంటే క్షమంచనూ వచుా, శికిష ంచనూ వచుా.'' 
(అ'హిద్, అబూ దావూద్, మాలిక్, నస్లయి')   

 ( 1/180)[ ) صحيح (   8]  - 571

ْ أََماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ  َعْن أَِِب
َركُْم َوأَد ُْوا َزكَاًة أَْمَوالُِكْم َوأَطْيُعْوا ذَا  هْ شَ ا ُموْ وْ "َصل ُْوا َخْمَسُكْم َوُص 

ِمِذي ُ  ْ َة َرب ُِكْم". َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ  .أَْمِركُْم تَْدُخلُْوا َجن َ
571. (8) [1/180-దృఢం] 

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

''మీరు మీ ఐదు పూటల నమా’జులు చదవుతూ, మీ 

రమ’దాన్ ఉప్వాస్లలు పాటిసాూ, ఇంకా మీరు మీ 

ధ్నంల్ల నుండి విధగా దాన్నన్ని చెలాిసాూ, ఇంకా మీ 

పాలకులకు విధేయత చూపసాూ ఉంటే, మీ ప్ర భువు 

సారు ంల్లకి ప్ర వేశిసా్లరు.'' 6 (అ'హిద్, తిరిిజి') 

 ( 1/181) [ ) حسن ( 9]  - 572

 

6) వివరణ-571: అంటే పైెన పేర్కొని విషయాలను 

ఆచరిసా్త సారు ం ల్లకి వళ్ళా అరహ త గలవారౌతారు.  
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هِ َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن جَ وَ  ِ : قَاَل َرُسْوُل  َل اقَ  د 
ََلةِ َوُهْم أَبَْناُء   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ُمُرْوا أَْوَلدَكُْم بِالص َ
قُْوا   ِ َسْبِع ِسِنْيَ َواْضِربُْوُهْم عَلَْيَها َوُهْم أَبَْناُء َعْشِر ِسِنْيَ َوفَر 

ْ َِفْ الَْمَضاِجِع". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوكََذ  ِة  َِفْ  اهُ َروَ  ابَْيهََنُ ن َ  َشْرِح الس ُ
 .َعْنهُ 

572. (9) [1/181-పార మాణికం] 

’అమ్్ర బిన్ షు’ఐబ్ తన తండిర గారి దాారా, 

అతను తన తాత గారి దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీ పలాలు 7 సంవతసరాల వయసుసకు 

చేరుకుంటే, నమా’జు చదవమన్న ఆదేశించండి. 10  

సంవతసరాల వయసుసకు చేరుకొన్న నమా’జు చదవక్

పోత్య దండించండి, ఇంకా వారి ప్డకలను వేరు్

చేయండి. అంటే ఒంటరిగా ప్డుకోబ్నటు ండి.'' (అబూ 

దావూద్, షర్’హుసుసనిహ్) 

 ( 1/181)[ ) حسن (  10]  - 573

َة بِْن َمْعَبٍد وَ   .َِفْ الِْمَصابِْيِح َعْن َسَْبَ
573. (10) [1/181-పార మాణికం] 

మస్లబీహ ల్ల సబర హ బిన మ’అబది ఉలా్లఖనం. 7 

 ( 1/181)  [ ) صحيح ( 11]  - 574

َعْن بُِريَْدَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
ََلُة فََمْن تََركََها فََقْد كََفرَ  ْ الص َ . َرَواُه  ""الَْعْهُد ال َِذْي بَْيَنَنا َوبَْيهََنُ

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ْ  . َماَجهُ ُن ابْ  وَ أَْحَمُد َوالَت ِ
574. (11) [1/181-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మనకూ ఇతరులకు అంటే కప్టాచారులకు మధ్ే 

ఒప్పందం నమా’జు, నమా’జును వదలిన వాడు 

 

7) వివరణ-573: 7సంవతసరాల వయసుస గల పలాలకు 

అలవాటు చేయటాన్నకి వారికి నమా’జు గురించి 

ఆదేశించాలి. ఇంకా 10 సంవతసరాల వయసుస గల 

పలాలు చదవకపోత్య, వారిన్న దండించాలి. దబబల 

భయంతో వారు చదువుతారన్న అదేవిధ్ంగా 10 

సంవతసరాలు చేరుకుని పలాలందరిన్న వేర్వారుగా 

ప్డకలు వేస్ల ప్డుకోబ్నటాు లి. 

అవిశాాస్లన్నకి పాలపడినటేు .'' (అ'హిద్, తిరిిజి', 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/182)[ ) صحيح (   12]  - 575

ِب ِ صىل اهلل  عَ  ْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: َجاَء َرُجٌل إََِل الن َ
ْ عَالَْجُت اْمَرأًَة َِفْ أَْقََص   .عليه وسلم فََقاَل يَا َرُسْوَل اهلِل إِّن ِ

ْ أَصْبُت ِمْنَها َما دُْوَن أَْن  َ  الَْمِديَْنِة َوإِّن ِ َها فَأَنَا َهَذا فَاَْقِض َِفْ َما مَ أ س َ
َت نَْفَسَك. قَاَل َولَْم يََرد َ   َك اهلُل لَْو َسََتْ ِشْئَت. فََقاَل ُعَمُر لََقْد َسََتَ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم عَلَْيِه َشْيًئا ُجُل َفانَْطلََق  .الن َ فََقاَم الر َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم رَ   فََدعَاُه َوتَََل عَلَْيِه َهِذِه ََل جُ فَأَتَْبَعُه الن َ

َن الل َْيِل إِن َ الَْحَسَناِت   َهاِر َوُزلًْفا م ِ ََلَة َطَرََفِ الن َ اْْليَِة )أَقِِم الص َ
اِكِريَْن  َئاِت ذَلَِك ِذْكَرى لِلذ َ ي ِ فََقاَل   .(114: 11؛ يَْذَهْْبَ الس َ

اَصًة قَاَل: "بَْل ل ِلن َاِس كَاف ًَة". خَ  هُ َرُجٌل ِمَن الَْقْوِم يَا نَِب َ اهلَل َهَذا لَ 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم 

575. (12) [1/182-దృఢం] 

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

వదద కు ఒక వేకిత  వచిా, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నేను మదీనహ 

పొలిమ్మరలా్ల, ప్రాయి సా్త్ీతో మదుద మచాట తీరుా 

కున్నిను. అయిత్య సంభోగం చేయల్లదు. కనుక నేను 

మీమందు హాజరయాేను. న్నకు తగన శిక్ష విధం 

చండి,’ అన్న వినివించుకున్నిడు. అది విని ప్ర వకత  

(స) అలా్లహ్ (త) న్న తప్పపలను కపపప్పచాాడు, న్నవు 

కూడా న్న తప్పపలను కపప ఉంచిత్య బాగుండేది,’ అన్న 

అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) ఎటువంటి సమాధానం ఇవా 

ల్లదు. ఆ వేకిత  ల్లచి వళ్ళాపోయాడు. అనంతరం ప్ర వకత  

(స) ఒక వేకిత న్న ప్ంప పలిపంచారు. ఆ వేకిత  వచిాన 

తరాాత ప్ర వకత  (స) అతన్న మందు: ''వ అఖిమ 

ససల్లత తరఫయినిహారి వజుల్ఫన్ మనలైలి, 

ఇనిల్ హసన్నతి యుజ్హబ్న ససయిేఆతి, జాలిక 

జిక్రా లిజాూ కిరీన్,'' (సూ.్ హూద, 11:114) అనే 

ఆయతు ప్ఠంచారు. - 'మరియు దినప్ప చివరి రండు 

భాగాలా్లనూ మరియు రాతిర పూట కొంత భాగంల్ల 

కూడా నమా'జ్ సలప్ండి. న్నశాయంగా సతాొరాేలు 
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దుష్కొరాేలను దూరం చేసా్లయి. జాాప్కం ఉంచుకునే 

వారికి ఇది ఒక ఉప్దేశం (జాాపక).' అకొడుని 

వారిల్ల ఒక వేకిత , ఓ ప్ర వకాత ! ఈ అవకాశం ఆవేకిత కేన్న, 

ల్లక అందరికీ వరిత సాుందా!’ అన్న అడిగాడు. ప్ర వకత  (స), 

‘అందరికోసం,’ అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/182)[ ) حسن (  13]  - 576

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم:وَ  َتاِء   َعْن أَِِبْ ذٍَر أَن َ الن َ َخَرَج َزَمِن الش ِ
قَاَل فََجَعَل ذَلَِك  .َذ بُِغْصَنْيِ ِمْن َشَجَرةٍ خَ أَ َوالَْوْرُق يََتَهافَُت فَ 
ْيَك يَا َرُسْوَل اهلِل   قَاَل فََقاَل: .الَْوْرُق يََتَهافَُت  ٍ "قُلُْت لَب َ "يَا أَبَا ذَر 

ََلَة يُِريُْد بَِها َوْجَه اهلِل   قَاَل: "إِن َ الَْعْبَد الُْمْسلَِم لَُيَصل ِ الص َ
َجَرةِ".  بُ وْ نُ فََتَهافَْت َعْنُه ذُ  ُه كََما يََتَهافَُت َهَذا الَْوْرُق َعْن َهِذهِ الش َ

 . َرَواُه أَْحَمُد 
576. (13) [1/182-పార మాణికం] 

అబూ-జ‘ర్ (ర) కథనం: ఒకస్లరి ప్ర వకత  (స) స్త్తా 

కాలంల్ల అంటే ఆకులురాల్ల కాలంల్ల బయటకు 

వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) ఒక చెటుు  కొమిలను ప్టుు కొన్న 

ల్లగారు. వంటనే ఆకులు రాలస్లగాయి. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స), ‘అబూ-’జర్! ఇటు రా,’ అన్నిరు. 

‘నేన్నకొడే ఉన్నిను,’ అన్న అన్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ‘ఒక మసా్లమ్ కేవలం అలా్లహ్ ప్రర తి కోసమ్మ 

నమా'జు చదివిత్య, అతన్న పాపాలు కూడా ఈ చెటుు  

ఆకులా్ల రాలి పోతాయి,’ అన్న అన్నిరు. (అ'హిద్)  

 ( 1/182) [ ) حسن ( 14]  - 577

ْوُل اهلِل صىل اهلل َرُس  قَاَل  ِن َخالٍِد اَلُْجَهِِن ِ قَاَل:َعْن َزيِْد بْ وَ 
"َمْن َصىل َ َسْجَدتَْيِ َل يَْسُهْو فِْيِهَما َغَفَر اهلُل لَُه َما  عليه وسلم:

َم ِمْن ذَنِْبهِ   .. َرَواُه أَْحَمُد "تََقد َ
577. (14) [1/182-పార మాణికం] 

’జైద్ బిన్ ’ఖాలిద్ జుహ్న్న (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరైన్న న్నరిలమైన మనసుసతో, భకిత -

శర దధ లతో నమా’జు చదివిత్య, అలా్లహ్ అతన్న వనుకా, 

మందు పాపాలన్ని క్షమంచివేసా్లడు.'' (అ'హిద్)  

 ( 1/183)  [ ) صحيح ( 15]  - 578

ِب ِ صىل اهلل عليه  مْ عَ  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ  ِرو بِْن الَْعاٍص َعِن الن َ
ََلَة يَْوًما فََقاَل: "َمْن َحافََظ عَلَْيَها كَانَْت لَُه  وسلم: أَن َُه ذَكََر الص َ

َجاًة يَْوَم الِْقَياَمِة َوَمْن ل َْم يَُحافِْظ عَلَْيَها لَْم يَُكْن  َونَ نُْوًرا َوبُْرَهانًا 
َجاًة َوكَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة َمَع قَاُرْوَن َوفِْرَعْوَن  نَ ناً َل اهَ رْ لَُه نُْوًراَوَل بُ 

اَرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ ُشَعِب   َوَهاَماَن َوأَُِب ِ بِْن َخلٍْف". َرَواُه أَْحَمُد َوالد َ
يَْماِن   . اْْلِ

578. (15) [1/182-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్-’అమ్ర బిన్-’ఆస్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఒకరోజు నమా’జు గురించి ప్ర సా్లవించారు. 

అంటే నమా’జు ప్ర త్యేకత గురించి వివరిసాూ, కర మం 

తప్పకుండా నమా’జు చదివే వేకిత కి, ఈ నమా’జు 

తీరుపదినం న్నడు వలుగుగా, ప్రిపూరణ  విశాాస 

చిహింగా, క్షమాప్ణకు కారకంగా తోడపడుతుంది. 

అదేవిధ్ంగా కర మం తప్పకుండా పాటించన్న వారికి 

వలుగుగా, విశాాస చిహింగా, స్లఫల్లేన్నకి కారకంగా 

సహకరించదు. ఇంకా ఆ వేకిత  తీరుపదినం న్నడు 

ఖార్జన్, పర’ఔన్, హామాన్ మరియు ఉబయ్ బిన్-
’ఖల్ఫ్లతో కలస్ల ఉంటాడు.'' అన్న ప్ర వచించారు. 

(అ’హిద్, దారీి, బై్నహఖీ / షు'అబిలఈమాన) 

 ( 1/183)يح (  ح [ ) ص  16]  - 579

َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َشِقْيٍق قَاَل: كَاَن أَْصَحاُب َرُسْوُل اهلِل صىل وَ 
َن اْْلَْعَماِل تَْركُُه كُْفٌر َغْْيَ  اهلل عليه وسلم َل يََرْوَن َشْيًئا م ِ

ََلةِ. ِمِذي ُ  الص َ ْ  .َرَواُه الَت ِ
579. (16) [1/183-దృఢం] 

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

అనుచరులు నమా'జు తప్ప, ఇతర ఏ సతాొరాేన్ని 

వదలి వేస్లన్న అవిశాాసంగా భావించే్ వారు కాదు. 

నమా’జు వదలిత్య మాతర ం అవిశాాస్లగా భావించే్

వారు. (తిరిిజి‘) 

 ( 1/183) [ ) حسن ( 17]  - 580

ْردَاِء قَاَل: أَْوَصاِّنْ َخلِْيلِْي أَْن ل َ وَ  ِرَك بِاهلِل َشْيًئا  ْش  تُ َعْن أَِِبْ الد َ
ْك َصََلًة َمْكُتْوبًَة ُمَتَعم ًِدا فََمْن تََركََها  ْقَت َوَل تََْتُ ِ إِْن قُِطْعَت َوُحر  و َ
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ُة َوَل تَْشَرِب الَْخْمَر فَإِن ََها ِمْفَتاُح   م َ ِ ُمَتَعم ًِدا فََقْد بَِرئَْت ِمْنُه الذ 
. َرَواُه ابُْن َماَجهُ  ٍ  .كُل ِ َشر 

580. (17) [1/183-పార మాణికం] 

అబూ-దర్దా (ర) కథనం: ‘న్న మతుర లు అంటే 

ప్ర వకత  (స) న్నకు ఇల్ల్ ఉప్దేశించారు, ''న్ననుి 

మకొలు్ మకొలు చేస్ల వేస్లన్న, మంటలా్ల కాలిా్

వేస్లన్న, న్నవు అలా్లహ్కు స్లటి కలిపంచకు. ఇంకా విధ 

నమా’జులను ఉదేద శేపూరాకంగా ఎనిడూ వదలకు. 

ఎందుకంటే ఉదేద శేపూరాకంగా విధ నమా’జులను 

వదలివేస్లన వాడిపైె నుండి ఇసా్లమ్ బాధ్ేత తొలగ్

పోతుంది. ఇంకా న్నవు ఎనిడూ, మదేం స్తవించ 

కూడదు. ఎందుకంటే మదేపానం చెడులన్నిటికీ 

తాళంచెవి వంటిది.'' 8 (ఇబ్ని మాజహ) 

===== 

َلِة   َمَواقِْيت باُب  -1  الص َ
1. నమా’జు వేళలు 

నమా’జుకు కొన్ని సమయాలు న్నర్వద శించబడి 

ఉన్నియి. సమయాన్నకి మందు చదివిత్య, స్త్ాక 

 

8) వివరణ-580: ప్ర వకత  (స) అబూ దరాద కు ఉప్దేశించారు. 

కాన్న ఈ హతబోధ్ మసా్లమలందరికీ వరిత సాుంది. అలా్లహ్ 

(త) కు స్లటి కలిపంచకుండా, అలా్లహ్ను సృషిు  కరత గా, 

పోషకుడుగా భావించడమ్మ అసలు ఇసా్లమ్. ఇసా్లమ్ల్ల 

నమా'జుకు చాల్ల పార ధానేత ఉంది. ఇసా్లమ్ ఐదు 

విధులా్ల నమా'జు ఒక మఖే మైన విధ. అందు వలా్ల 

ఉదేద శే పూరాకంగా నమా'జును వదలిన వాడు 

అవిశాాస్లన్నకి గురవుతాడు. అలా్లహ్(త) మసా్లమ 

లను, కర మం తప్పకుండా నమాజును ఆచరించే వారిన్న 

క్షమసా్లనన్న వాగాద నం చేస్లఉన్నిడు. ఉదేద శేపూరా కంగా 

నమాజు వదలి వేస్లన వారికి ఈ వాగాద నం వరిత ంచదు. 

అదేవిధ్ంగా మదే పాన్నన్ని చెడులన్నిటికీ తాళం చెవి 

అన్న ఎందుకు పేర్కొనడం జరిగందంటే, దాన్నవలా మతాు 

ఎకుొతుంది. సపృహ ఉండదు. అటువంటి సా్లతిల్ల దేన్నకి 

పాలపడు తున్నిడు అనేది అతన్నకి తెలియదు. 

షై'తాన్కు మంచి అవకాశం లభించి సులభంగా మానవున్న 

దాారా పాప్ కారాేలు చేయిసా్లడు. సపృహల్ల చేయన్న 

ఎటువంటి ప్న్న అయిన్న మతాుల్ల చేస్లవేసా్లడు. 

రించబడదు. సమయం తరువాత చదివిత్య అది 

పూరిత చేయడం అవుతుంది. పాటించడం అవదు. 

అందు్వలా ప్ర తి నమా’జును దాన్న న్నరిద షు  సమయంల్ల 

ఆచరించాలి. నమా’జు సమయాలను గురించి 

ఖుర్ఆన్ల్ల సంకిష పా్ంగా, హదీసులా్ల వివరంగా 

పేర్కొనడం జరిగంది. దీన్ని గురించి ఖుర్ఆన్ల్లన్న 

రండు ఆయాతులను పేర్కొనడం జరిగంది. అంటే 

అవి మ్రలం, కిర ంద పేర్కొనబడిన 'హదీసు'లు వాటి 

వివరణ. అలా్లహ్ ఆదేశం: 1. ''న్నశాయంగా, నమా’జు 

విశాాసులకు న్నయమత సమయాలా్ల పాటించటాన్నకి 

విధగా న్నయమంచబడింది.''  (సూ.్అన్నిస్ల, 4 –

103). 2. ''మరియు దినప్ప చివరి రండు భాగాలా్లనూ 

మరియు రాతిర  పూట కొంత భాగంల్ల కూడా నమా’జు 

సలప్ండి.'' - (సూ. హూద, 11:114). దినప్ప 

మొదటి అంచు అంటే ఫజర ర్ నమా'జు, రండవ అంచు 

అంటే ’అస్ర్ మరియు మ’గర బ్, నమా’జులు. రాతిర ్

వేళ అంటే 'ఇష్క' నమా'జులు. 3. ''మధాేహిం 

సూరుేడు వాలినప్పటి నుండి, రాతిర  అయి చీకటి 

ప్డేవరకూ నమా'జ్లను సలుప్ప. (''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్, 

మ’గర బ్ మరియు 'ఇష్క' నమా'జులు) మరియు పార తః్

కాలంల్ల (నమా'జ్ల్ల) ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచు. న్నశాయంగా 

పార తఃకాల ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం (దేవదూతల దాారా) 

వీకిష ంప్బడుతుంది.'' (సూ.్ఇస్లర , 17:78) దులూక్ 

అంటే ”జుహ్ర్ మరియు ’గసఖలైల్ అంటే ’అస‘ర, 

మ’గర బ్, ’ఇష్క‘ మరియు ఖుర్ఆన్ ఫజర ర్ అంటే ఫజర ర్ 

నమా’జ్.  

ُل ا    మొదటి విభాగం  ََلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/184)  [ ) صحيح ( 1]  - 581

   عليه هللا  هلِل صىلاْن َعْبِد اهلِل ابِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل عَ 
ُجِل كَُطْولِِه َما  ْمُس َوكَاَن ِظل ُ الر َ ْهِر إِذَا َزالَِت الش َ وسلم: "َوْقُت الظ ُ
ْمُس َوَوْقُت   لَْم يَْحُضِر الَْعْصِر َوَوْقُت الَْعْصِر َما لَْم تَْصَفر َ الش َ

َفُق َوَوْقُت َصََلةِ الْعِ  نِْصِف   اِء إََِل َش َصََلةِ الَْمْغِرَب َما لَْم يَِغِب الش َ
ْبِح ِمْن ُطلُْوِع الَْفْجِر َما لَْم تَْطلُِع  الل َْيِل اْْلَْوَسِط َوَوْقُت َصََلةِ الص ُ
ََلةِ فَإِن ََها تَْطلَُع  ْمُس فَأْمِسْك َعِن الص َ ْمُس فَإِذَا َطلََعِت الش َ الش َ

 .بَْيَ قََرَّنِ َشْيَطاِن". َرَواُه ُمْسلٌِم 
581. (1) [1/184-దృఢం] 
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'అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అమ్ర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జుహ్ర్ నమా'జు సమయం సూరుేడు 

వాలినప్పడు పార రంభం అవుతుంది. ఒకొన్నడ వరకు 

ఉంటుంది. ’అసర ర్ నమాజు సమయం ఒకన్నడ నుండి 

పార రంభం అవుతుంది. ఎండల్ల ప్సుప్ప వరణ ం వచేా 

వరకు ’అసర ర్ సమయం ఉంటుంది. సూరుేడు 

అసామంచిన తరాాత మ’గ్రిబ్ సమయం పార రంభం 

అవుతుంది. ఎరర దనం ఉనింత వరకు ఉంటుంది. 

ఎరర దనం మగస్ల నప్పటి నుండి మధ్సరాతిర  వరకు 

'ఇష్క' సమయం. ఉషోదయం పార రంభం కాగానే ఫజర ర్ 

సమయం పార రంభం అవుతుంది. సూరోేదయాన్నకి 

మందు వరకు ఉంటుంది. సూరోేదయం సమయంల్ల 

నమా’జు చదవకండి. ఎందుకంటే సూరుేడు షై'తాన్ 

రండు కొమిల మధ్ే నుండి ఉదయిసా్లడు.'' 9  

(మసా్లమ్)  
 ( 1/184)[ ) صحيح (   2]  - 582

َعْن بَُريَْدَة قَاَل: إِن َ َرُجًَل َسأََل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ََلةِ فََقاَل لَُه: "َصل ِ َمَعَنا َهَذيْ     "يَْعِِنْ ِن وسلم َعْن َوْقِت الص َ

 

9) వివరణ-581: ’హదీసు‘ అరాం చాల్ల సపషు ంగా ఉంది. 

దీన్న దాారా ఒక నమా’జు యొకొ  పార రంభ సమయం, 

చివరి సమయం తెలుసాుంది. అంటే సూరుేడు వాలిన 

వంటనే ”జుహ్ర్ సమయం పార రంభం అవుతుంది. ఒకొ 

న్నడంత  సమయం వరకు ఉంటుంది. అంటే అప్పపడు 

”జుహ్ర్ సమయం సమాపా్ం అవుతుంది. ఇదే సరైన 

ప్ర మాణం. ఈ హదీసుల్ల ”జుహ్ర్ నమా’జును మందు 

పేర్కొనడం జరిగంది. ఎందుకంటే జిబీర ల్ (అ) నమా ’జుల 

సమయాలను తెలియప్రచటాన్నకి అన్నిటికంటేమందు 

”జుహ్ర్ నమా’జు చదివి చూపెటాు రు. అదేవిధ్ంగా ’అసర ర్ 

సమయం ఒకన్నడ నుండి పార రంభమవుతుంది. 

సూరాేసామయం వరకు ఉంటుంది. మ’గర బ్ సమయం 

సూరాేసామయం తరువాత పార రంభం అవుతుంది. 

ఎరుప్పరంగు పోయేవరకు ఉంటుంది. ’ఇష్క‘నమా’జు 

సమయం ఎరుప్పరంగు పోయిన తరాాత పార రంభం 

అవుతుంది. అరారాతిర  వరకు ఉంటుంది. ఫజర ర్ నమా’జు 

సమయం ఉషోదయకాలం పార రంభం కాగానే మొదలవు్

తుంది. సూరోే దయం వరకు ఉంటుంది.  

ْمُس أََمَر بََِلًل فَأَذ ََن ثُم َ أََمَرُه فَأَقَاَم َيوْ الْ  ا َزالَِت الش َ َمْيِ فَلَم َ
ُة ثُم َ   ْمُس ُمْرتَِفَعٌة بَْيَضاُء نَِقي َ ْهَر ثُم َ أََمَرُه فَأَقَاَم الَْعْصَر َوالش َ الظ ُ

ْمُس  قَاَم الِْعَشاَء  فَأَ  هُ رَ ثُم َ أَمَ  أََمَرُه فَأَقَاَم الَْمْغِرَب ِحْيَ غَابَِت الش َ
ا  ْفَق ثُم َ أََمَرُه فَأَقَاَم الَْفْجَر ِحْيَ َطلََع الَْفْجُر فَلَم َ ِحْيَ غَاَب الش َ
ْهِر فَأَبَْردَ بَِها فَأَنَْعَم أَْن ي َُْبِدَ   أَْن كَاَن الَْيْوُم الث َاِّنْ أََمَرُه فَأَبِْردْ بِالظ ُ

َرَها فَْوَق ال َِذْي كَاَن َوَصىل َ ُمرْ  ُس مْ َر َوالش َ بَِها َوَصىل َ الَْعْص  تَِفَعٌة أَخ َ
ْفُق َوَصىل َ الِْعَشاَء بَْعَدَما ذََهَب ثُلُُث  الَْمْغِرَب قَْبَل أَْن ي َِغْيَب الش َ

ائُِل َعْن َوْقِت   .الل َْيِل َوَصىل َ الَْفْجَر فَأَْسَفَر بَِها ثُم َ قَاَل أَيَْن الس َ
ََل  قَاَل: "َوْقُت َصََلتُِكْم بَْيَ   .ُجُل أَنَا يَا َرُسْوَل اهللِ لر َ  افََقاَل  .ةِ الص َ

 .َما َرأَيُْتْم". َرَواُه ُمْسلٌِم 
582. (2) [1/184-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర)కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఒక వేకిత  

నమా’జు సమయాలను గురించి అడిగాడు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స), ‘నువుా రండు రోజులు మాతో కలస్ల 

నమా’జు చదువు,’ అన్న అన్నిరు. అనంతరం 

మొదటి రోజు సూరుేడు వాలిన తరాాత బిల్లల్ను 

అజా‘న్ ఇవామన్న ఆదేశించారు. బిల్లల్ అజా‘న్ 

ఇచాారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇఖామతు 

ఇవామన్న ఆదేశించారు. బిల్లల్ ఇఖామత్ ఇచాారు. 

ప్ర వకత  (స) పార రంభ సమయంల్ల ”జుహ్ర్ నమా’జు 

చదివించారు. ఆ తరువాత సూరుేడు ఒకన్నడ వరకు 

వాలినప్పపడు బిల్లల్ను ఆదేశించారు. బిల్లల్ 

అజా‘న్, ఆ తరువాత ఇఖామత్ ఇచాారు. ప్ర వకత  

(స) ’అ'స్ర్ పార రంభ కాలంల్ల నమా’జు చదివించారు. 

ఆ తరువాత మళ్ళా సూరాేసామయం అయిన 

తరువాత బిల్లల్ను అజా‘న్, ఇఖామత్ ఇవామన్న 

ఆదేశించారు. బిల్లల్ అజా‘న్, ఇఖామత్ ఇచాారు. 

ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదివించారు. ఆ తరువాత ఎరర  

దనం పోయిన తరాాత బిల్లల్ను అజా‘న్, ఇఖామత్ 

ఇవామన్న ఆదేశించారు. తరాాత ప్ర వకత  (స) ’ఇష్క' 

నమా'జు చదివించారు. మళ్ళా ఉషోదయం అయిన 

తరాాత బిల్లల్ను అజా‘న్, ఇఖామత్ ఇవామన్న 

ఆదేశించారు. అయిన తరాాత ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

నమాజు చదివించారు. మొదటి రోజు 5 నమా’జులను 
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పార రంభ సమయాలా్ల చదివించారు. రండవ రోజు 

బిల్లల్ను ఆలసేం చేస్ల అజా‘న్, ఇఖామత్లు 

ఇవామన్న ఆదేశించారు. బిల్లల్ (ర) ఆలసేం చేస్ల 

అజా‘న్, ఇఖామత్లు ఇచాారు. ప్ర వకత  (స) నమా’జు 

చదివించారు. అదేవిధ్ంగా 'అ 'సర ర్ నమాజును చివరి 

సమయంల్ల చదివించారు. అదేవిధ్ంగా మ’గర బ్ 

నమాజును ఎరర దనం అదృశేం కావటాన్నకి మందు 

చదివించారు. అదే విధ్ంగా ’ఇష్క నమా’జు 1/3 

వంతు రాతిర  గడచిన తరాాత చదివించారు. 

అదేవిధ్ంగా ఫజర ర్ నమా’జు వలుగు వాేపంచిన 

తరాాత చదివించారు. ఆ తరువాత, 'ఆ వేకిత  ఏడి,' 

అన్న అడిగారు. 'నేను ఇకొడే ఉన్నినన్న' ఆ వేకిత  

సమాధానం ఇచాాడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) మీ 

నమా’జుల సమయం ఈ రండు సమయాల మధ్ే 

ఉంది అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/185)[ ) صحيح (   3]  - 583

اِن ِن ابْ عَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   :قَاَل  ٍس  َعب َ
ْهَر ِحْيَ َزالَِت  تَْيِ فََصىل َ ِِبَ الظ ُ ِِنْ ِجَْبِيُْل ِعْنَد الَْبْيِت َمر َ "أَم َ
َراِك َوَصىل َ ِِبْ الَْعْصَر ِحْيَ كَاَن ِظل ُ كُل ِ   ْمُس َوكَانَْت قَْدِر الش ِ الش َ

ْثلُِه وَ  ائُِم َوَصىل َ ِِبْ  يَْعِِنْ  ىل َ ِِبَ َص َشْيٍء م ِ  الَْمْغِرَب ِحْيَ أَْفَطَر الص َ
َعاَم   َفُق َوَصىل َ ِِبْ الَْفْجَر ِحْيَ َحُرَم الط َ الِْعَشاَء ِحْيَ غَاَب الش َ
ْهَر ِحْيَ كَاَن ِظل ُُه  ا كَاَن الَْغُد َصىل َ ِِبَ الظ ُ ائِِم فَلَم َ َراُب َعىَل الص َ َوالش َ

َوَصىل َ ِِبَ الَْمْغرَب   .الَْعْصَر ِحْيَ كَاَن ِظل ُُه ِمْثلَْيهِ   ِِبَ ىل َ لَُه َوَص ِمثْ 
ائُِم  َوَصىل َ ِِبْ   .َوَصىل َ ِِبْ الِْعَشاَء إََِل ثُلُِث الل َْيِل  .ِحْيَ أَْفَطر الص َ

ٌد َهَذا َوقْ  .الَْفْجَر فَأَْسَفرَ  َياِء  بِ  اْْلَنُْت ثُم َ الَْتَفَت إيَِل َ فََقاَل َيا ُمَحم َ
". َرَواُه أبُو دَاُودَ  مِ  ْن قَْبلَِك َوالَْوْقُت َما بَْيَ َهَذيِْن الَْوْقَتْيِ

ِمِذي ُ  ْ  .َوالَت ِ
583. (3) [1/185-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జిబీర ల్ (అ) బై్నతులా్లహ్ వదద  న్నకు రండుస్లరాు 

ఇమామత్ చేశారు. అంటే రండురోజులు న్నకు 

నమా'జుచదివి చూపెటాు రు. ఒక రోజు పార రంభ 

సమయంల్ల రండవరోజు చివరి సమయంల్ల. మొదటి 

రోజు సూరుేడు వాలిన వంటనే ”జుహ్ర్ నమా’జు 

చదివించారు. ఇంకా న్నడ వసాువుకు సమానంగా 

ఉనిప్పపడు ’అసర ర్ నమా’జు చదివించారు. 

అదేవిధ్ంగా ఉప్వాసం విరమంచే సమయాన మ’గర బ్ 

నమా’జు చదివించారు. అదేవిధ్ంగా ఎరర దనం 

అదృశేమైన వంటనే ’ఇష్క నమా’జును చదివించారు. 

అదేవిధ్ంగా ఫజర ర్ నమా’జును ఉప్వాస్లపైె అని 

పాన్నయాలు న్నషిదధ ం అయిన సమయాన 

చదివించారు. రండవరోజు ”జుహ్ర్ నమా’జు ను 

వసాువున్నడ దాన్నకి సమానంగా ఉనిప్పపడు చది 

వించారు. ’అసర ర్ నమాజును వసాువు న్నడ దాన్నకి 

రండింతలు అయినప్పపడు చదివించారు. అదే 

విధ్ంగా మ’గర బ్ నమా’జును ఆలసేం చేస్ల 

చదివించారు. ఇష్క నమా’జును 1/3 వంతు రాతిర  

గడిచిన తరాాత చదివించారు. ఫజర ర్ నమా’జు 

వలుగు వాేపంచిన తరాాత చదివించారు. 

అనంతరం జిబీర ల్ (అ) న్నవైప్ప తిరిగ ఓ 

మ'హమిద్! ఇది మీకంటే మందు ప్ర వకత ల 

సమయం, మీ సమయం ఈ రండు సమయాలకు 

మధ్ే ఉంది అన్న అన్నిరు. (అబూ-దావూద్, 

తిరిిజి‘, ఇబ్ని-మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం لَْفْصُل الث َالُِث ا 

 ( 1/186) [ ) متفق عليه ( 4]  - 584

 .َر َشْيًئاالَْعْص  رَ ِز أَخ َ يْ َعِن ابِْن ِشَهاٍب أَن َ َعَمَر بَْن َعْبِد الَْعزِ وَ 
ا إِن َ ِجَْبِيَْل قَْد نََزَل فََصىل َ أََماَم َرُسْوِل اهلِل   فََقاَل لَُه ُعْرَوُة: أَم َ

 .فََقاَل لَُه ُعَمُر: اِعْلَْم َما تَُقْوُل يَا ُعْرَوةُ  .صىل اهلل عليه وسلم
َ   سَمِعُت ُل فََقاَل: َسِمْعُت بَِشْْيَ بَْن أَِِبْ َمْسُعْوٍد يَُقوْ  ْسُعْود  بَا مَ أ

يَُقْوُل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "نََزَل 
ِِنْ فََصل َْيُت َمَعُه ثُم َ َصل َْيُت َمَعُه ثُم َ َصل َْيُت َمَعُه ثُم َ   ِجَْبِيُْل فَأَم َ

 .اٍت وَ ْمَس َصلَ َصل َْيُت َمَعُه ثُم َ َصل َْيُت َمَعُه" يَْحِسُب بِأََصابِِعِه خَ 
584. (4) [1/186-ఏకీభవితం] 

’ఇబ్ని షిహాబ్ 'జుహ్రీ కథనం: ఒకరోజు ’ఉమర్ బిన్ 

’అబుద ల్-’అజీజ్ ’అసర ర్ నమా’జును ఆలసేం చేస్ల 

చదివారు. అప్పపడు ’ఉర్వ అతన్నతో, ‘జిబీర ల్ (అ) 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 217 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
వచిా ప్ర వకత (స)కు నమా’జు చదివించారు,’ అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి ’ఉమర్ బిన్ ’అబుద ల్-’అజీజ్, 

''న్నవు ఏమంటున్నివో కొదిద గా ఆల్లచించి చెప్పప,'' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ఉర్వ, ''నేను బషీర్ బిన్ అబీ 

మస్’ఊద్ దాారా ఇల్ల విన్నిను.’ బషీర్ కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను: 

''జిబీర ల్ (అ) వచాారు. న్నకు ఇమామత్ చేశారు. 

నేను అతన్నతో కలస్ల నమా'జు చదివాను. ఆ 

తరువాత మళ్ళా నేను అతన్నతో కలస్ల నమా'జు 

చదివాను. మళ్ళా నేను అతన్నతో కలస్ల నమా'జు 

చదివాను. మళ్ళా నేను అతన్నతో కలస్ల నమా'జు 

చదివాను. మళ్ళా నేను అతన్న తో కలస్ల నమా'జు 

చదివాను. ప్ర వకత  (స) ఈ విధ్ంగా తన చేతి వేర ళా 

దాారా లకిొంచారు. అంటే ఐదు నమా'జులు 

చదివారు.10  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/186)[ ) ضعيف (  5]  - 585

 

10) వివరణ-584: ’ఉమర్ బిన్ ’అబుద ల్-'అ'జీ'జ్ ఒక రోజు 

’అసర ర్ నమా’జు ఆలసేం చేస్ల చదివారు. అప్పపడు 

’ఉర్వహ, 'తమరు ’అసర ర్ నమా'జును ఆలసేం చేస్ల 

చదివారు, కాన్న పార రంభ సమయంల్ల చదవడాన్నకి చాల్ల 

పార ధానేత ఉంది, ఎందుకంటే జిబీర ల్ (అ) ప్ర వకత  (స)కు 

పార రంభ సమయంల్ల నమా’జు చదివించారు, మరి 

తమరు దాన్నకి పార ధానేత ఇవాల్లదు,' అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి ’ఉమర్ బిన్ ’అబుద ల్-’అజీజ్, ‘నువుా ఆల్లచించి 

మరీ మాటాాడు, 'హదీసు' ఉలా్లఖించడంల్ల కూడా చాల్ల 

అప్ర మతాంగా ఉండాలి. ’హదీసు‘ను పార మాణికత 

ల్లకుండా ఉలా్లఖించకూడదు,’ అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

’ఉర్వహ, ‘ఈ 'హదీసు'ను నేను బషీర్ బిన్ అబీ 

మస్’ఊద్ దాారా విన్నిను. బషీర్ బిన్ అబీ మస్’ఊద్ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను 

విన్నిను. ‘జిబీర ల్ (అ) న్నకు నమా'జు చదివించారు. ఒక 

రోజు పార రంభసమయంల్ల, మరోరోజు చివరి సమయంల్ల. 

కనుక ఈ 'హదీసు' పార మాణికమైనది,’ అన్న అన్నిరు. 

మందు పేజీలా్ల పార రంభసమయంల్ల నమా’జు 

చదవడాన్నకి గల పార ధానేత గల ’హదీసు‘లను 

పేర్కొనడం జరిగంది.  

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه:وَ  الِِه إِن َ   َعْن ُعَمَر بْْن الَْخط َ أَن َُه كََتَب إََِل ُعم َ
ََلُة فََمْن َحَفَظَها َوَحافََظ عَلَْيَها َحفِ   َظ أََهم َ أُُمْوَركُْم ِعْنِدْي الص َ

َعَها فَُهَو لَِما َسَواَها أَْضَيعُ َمْن وَ  ِديَْنهُ  ْهَر   .َضي َ ثُم َ كََتَب أَْن َصل ُوا الظ ُ
إِذَا كَاَن اَلَْفْيء ِذَراعًا إََِل أَْن ي َُكْوَن ِظل ُ أََحِدكُْم ِمْثلَُه َوالَْعْصُر  

ٌة قَْدَر َما يَِسْْيُ الر َ  ْمُس ُمْرتَِفَعٌة بَْيَضاٌء نَِقي َ  َخْيِ َس رْ اِكُب فَ َوالش َ
ْمُس   ْمِس َوالَْمْغِرَب إِذَا َغربت الش َ أَْو ثَََلثًَة قَْبَل َمِغْيِب الش َ

َفُق إََِل ثُلُِث الل َْيِل  فََمْن نَاَم فَََل نَاَمْت   .َوالِْعَشاَء إِذَا غَاَب الش َ
  .عَْيُنهُ  انَاَمْت  فََل فََمْن نَاَم  .فََمْن نَاَم فَََل نَاَمْت عَْيُنهُ  .عَْيُنهُ 

ْبَح َوالن َُجْوُم بَاِديٌَة م ُْشَتِبَكٌة. َرَواُه َمالٌِك وَ   .الص ُ
585. (5) [1/186-బలహీనం] 

’ఉమర్ (ర) తన ప్రిపాలన్న కాలంల్ల తన రాష్కు ీల 

పాలకులకు, తహ్స్త్ల్దారాకు ఇల్ల ఉతారం వార శారు, 

''న్న దృషిు ల్ల బాధ్ేతలన్నిటి కంటే మఖే బాధ్ేత 

నమా’జ్. నమా’జ్ను ప్రిరకిష ంచే వాడు, ఎలాప్పపడూ 

కర మం తప్పకుండా పాటించేవాడు తన ధ్రాిన్ని 

ప్రిరకిష ంచినటాే. ఇంకా నమా’జును ప్రిరకిష ంచల్లన్న 

వాడు, ఇతర వేవహారాలను కూడా ప్రిరకిష ంచల్లడు.'' 

ఆ తరువాత మళ్ళా ఇల్ల వార శారు.'' ”జుహ్ర్ 

నమా’జును న్నడ ఒకగజం నుండి మీకు సమానంగా 

ఉండే వరకు చదవండి. అంటే సూరుేడు వాలిన 

తరాాత నుండి తనకు సమానంగా న్నడ ఉండే వరకు 

”జుహ్ర్ సమయం  ఉంటుంది. మీరు సూరుేడు 

వాలిన తరాాత ”జుహ్ర్ నమా’జు చదువుకోండి. 

అదేవిధ్ంగా మీరు ’అసర ర్ నమా’జును సూరుేడు 

తెలాగా, సపషు ంగా ఉనిప్పపడు చదవండి. అంటే 

’అసర ర్ నమా’జు చదివిన తరాాత ఒక వేకిత  

సూరాేసామయాన్నకి మందు 6 ల్లక 9 మైళ్ళా 

ప్ర యాణం చేయగలిగాలి. ఇంకా మ’గ్రిబ్ నమా’జు 

సూరుేడు అసామంచిన తరాాత చదవండి. 

అదేవిధ్ంగా 'ఇష్క' నమా'జు ఎరర దనం అదృశేం 

అయిన తరాాత నుండి 1/3 వంతు రాతిర  వేళ వరకు 

చదవగలరు. ’ఇష్క' నమా’జు చదవకుండా 

ప్డుకుని వారికి న్నదర  రాకూడదు గాక, ’ఇష్క నమాజు 

చదవకుండా ప్డుకుని వారికి న్నదర  రాకూడదుగాక, 

ఇష్కనమా’జు చదవకుండా ప్డుకుని వారికి న్నదర  
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రాకూడదు గాక, ఇంకా ఉదయం నమా’జు చుకొలు 

సపషు ంగా కనబడుతునిప్పపడు అంటే చీకటిల్ల 

చదవండి. (మవ’తాా ఇమామ్ మాలిక్)  

 ( 1/187)حيح (  ص [ )  6]  - 586

كَاَن قَْدُر َصََلةِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: ِن عَ وَ 
ْيِف ثَََلثََة أَْقَداٍم إََِل َخْمَسِة أَْقَداٍم َوَِفْ   ْهِر َِفْ الص َ عليه وسلم اَلظ ُ

َتاِء َخْمَسَة أَْقَداٍم إََِل َسْبَعِة أَْقَداٍم. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  َس  الش ِ  .ائِ ُ َوالن َ
586. (6) []1/187-దృఢం] 

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

”జుహ్ర్ నమా’జు వేసవిల్ల 3 అడుగుల నుండి 5 

అడుగుల వరకు, శీతాకాలంల్ల 5 అడుగుల నుండి 7 

అడుగుల వరకు ఉండేది. 11 (అబూ-దావూద్, 

నస్లయి')  

===== 

لَواِت  -2  بَاُب تَْعِجْيِل الص َ
2. పా్రరంభవేళలో నమా’జ్ ఆచరంచటం 

మంచి విషయాలా్ల ఆలసేం చేయకూడదు. స్లధ్ే 

మైనంత తొందరగా చేసుకోవాలి. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

“...ఫసాబిఖుల్ ఖైరాత్...” (సూ. అల మాఇదహ, 

5:48) - '...మంచి ప్నులు  చేయటంల్ల ఒకరితో్

నొకరు పోటీప్డండి...' సతాొరాేలన్నిటిల్ల నమా’జు 

అతుేతామ సతాొరేం. దీన్ని కూడా పార రంభ 

కాలంల్లనే నెరవేరుాకోవాలి. ప్ర వకత  (స)ను ‘కారాే 

లన్నిటిల్ల అతుేతామమైన కారేం ఏది అన్న 

ప్ర శిించడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స), 'పార రంభ కాలంల్ల 

నమా’జ్ ఆచరించటం,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి‘) 

మరోచోట, ప్ర వకత  (స) ఇల్ల అన్నిరు, ''పార రంభ్

కాలంల్ల నమా’జ్ చదవడం వలా దైవప్రర తి లభిసాుంది. 

చివరి సమయంల్ల చదివిత్య అలా్లహ్ (త) తప్పపలను 

మన్నిసా్లడు.’ 
----- 

 

11) వివరణ-586: కాల్లలను బటిు  ''జుహ్ర్ నమా'జు 

వేళలా్ల త్యడా వసాుంది. వేసవికాలంల్ల 3 అడుగుల నుండి 

5 అడుగుల న్నడ వరకు చదివేవారు. శీతాకాలంల్ల 5 

అడుగుల నుండి 7 అడుగుల వరకు.  

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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اِر بِْن َسََلَمَة قَاَل ْن عَ  ْ بَْرَزَة   َسي َ : دََخلُْت أَنَا َوأَِِبْ َعىَل أَِِب
 َ  أَِِبْ كَْيَف كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َل لَهُ اقَ فَ  .لَِمي ِ ْس اْْل

فََقاَل كَاَن يَُصل ِْي الَْهِجْْيَ ال َِِتْ تَْدُعْونََها اْْلُْوََل   .يَُصل ِْي الَْمْكُتْوبَةَ 
ْمَس َويَُصل ِْي الَْعْصَر ثُم َ يَْرِجُع أََحُدنَا إََِل رَ  لِِه حْ ِحْيَ تَْدَحُض الش َ

َ  َِفْ  ٌة َونَِسْيُت َما قَاَل َِفْ الَْمْغِرِب َوكَاَن  ََص قْ أ ْمُس َحي َ الَْمِديَْنَة َوالش َ
َر الِْعَشاَء ال َِِتْ تَْدُعْونََها الَْعَتَمَة َوكَاَن يَْكَرُه  يَْسَتِحب ُ أَْن ي ُْؤخ َ

ْوَم قَْبلََها َوالَْحِديَْث بَْعَدَها اةِ  َد غَ لْ ا ْن َصََلةِ َوكَاَن يَْنَفِتُل مِ  .الن َ
ت ِْيَ إََِل الَْمائَِة.  ُجُل َجلِْيَسُه َويَْقَرأُ بِالس ِ  ِحْيَ يَْعِرُف الر َ

َِفْ ِرَوايَِة: َوَل يَُبايِلْ بَِتأِْخْْيِ الِْعَشاِء إََِل ثُلُِث الل َْيِل َوَل يُِحب ُ  وَ 
ْوَم قَْبلََها َوالَْحِديُْث بَْعَدَها  .الن َ

587. (1) [1/188-ఏకీభవితం] 

సయాేర్ బిన్ సల్లమహ్ (ర) కథనం: నేనూ మా 

న్ననిగారు అబూ-బర్’జహ గారి వదద కు వళ్ళామ. 

మాన్ననిగారు అబూ-బర్’జహ అసామీన్న ప్ర వకత  (స) 

విధ నమా’జులను ఎల్ల పాటించేవారు,’ అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి అబూ-బర్’జహ అసామీ మీరు 

అల్’ఊల్ల అన్న పలిచే ”జుహ్ర్ నమాజును 

సూరుేడు వాలిన తరాాత చదివేవారు. ఇంకా ’అసర ర్ 

నమా’జ్ను సూరాేసామయాన్నకి ఇంకా చాల్ల 

సమయం ఉండగానే చదివేవారు. ఒక వేకిత  ’అసర ర్ 

నమా’జ్ చదివి ఊరి పొలిమ్మరల వరకు వళ్ళాన్న ఇంకా 

సూరుేడు అసామంచేవాడు కాదు. అయిత్య మ’గర బ్ 

గురించి వివరించింది నేను మరచిపోయాను. ఇంకా 

అబూ-బర్జహ, 'ప్ర వకత  (స) ’ఇష్క‘ నమా’జ్ల్ల 

ఆలసేం చేస్తవారు, దాన్ని మీరు అతమహ్ 

అంటారు,' అన్న అన్నిరు. ఇష్కకు మందు న్నదర  

పోవటాన్ని అసహేంచుకునేవారు. ’ఇష్క‘ తరువాత 

అనవసరమైన విషయాలు మాటాాడ టాన్ని 

అసహేంచుకునేవారు. ఇంకా ఫజర ర్ నమా’జ్ చదివి 

ప్ర కొన కూరుాని వారిన్న గురుత ప్టిు  నప్పపడు 

ఖురఆన ప్ఠనం మగంచేవారు. ఫజర ర్ నమా’జ్ల్ల 

60 నుండి 100 ఆయతుల వరకు ప్ఠంచేవారు. మరో 

ఉలా్లఖ నంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఇష్క నమా’జ్ను 
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రాతిర  వరకు ఆలసేం చేస్ల చదవటాన్ని ఫరవాల్లదన్న 

భావించేవారు. ’ఇష్క‘కు మందు న్నదర పోవటాన్ని 

అసహేంచుకునే వారు. అదే విధ్ంగా ’ఇష్క‘ తరాాత 

అనవసరంగా మాటాాడటాన్ని కూడా అసహేంచు్

కునే వారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 
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ِد بِْن َعْمِرو ُهَو ابن الحسن بن علي قَاَل:وَ  َسأَلَْنا  َعْن ُمَحم َ
ِب ِ َجابٍِر بِْن َعْبِداهلِل َعْن َصََل    : فََقاَل  .وسلمعليه  هللا  صىلةِ الن َ

ٌة َوالَْمْغِرَب إَذَا  ْمُس َحي َ ْهَر بِالَْهاَجَرةِ َوالَْعْصَر َوالش َ كَاَن يَُصل ِي الظ ُ
ْبَح   َر َوالص ُ َل َوإِذَا قَل ُْوا أَخ َ َوَجَبْت َوالِْعَشاَء إِذَا كَُثَر الن َاُس َعج َ

 .بَِغلٍَس 
588. (2) [1/188-ఏకీభవితం] 

మ’హమిద్ బిన్ ’అమ్ర బిన్ ’హసన్ బిన్ ’అలీ 

(ర) కథనం: ‘మ్మమ జాబిర్ బిన్ ’అబుద లా్లహ్ను ప్ర వకత  

(స) నమా’జ్ను గురించి అడిగామ. అంటే ఏ 

సమయాలా్ల చదివేవారన్న. దాన్నకి అతను, ''ప్ర వకత  (స) 

సూరుేడు వాలగానే ”జుహ్ర్ నమా’జు చదువుకునే 

వారు. సూరుేడు తెలాగా, వలుగుగా ఉనిప్పపడే 

’అస్ర్ నమా’జు చదివేవారు. సూరుేడు అసామంచిన 

తరువాత మ’గర బ్ నమాజు చదివే వారు. ’ఇష్క‘ 

నమాజును అందర్జ చేరుకుంటే తొందరగా చదువు 

కునే వారు. కొందరు మాతర మ్మ ఉంటే ఆలసేం చేస్ల 

చదివే వారు. ఇంకా ఫజర ర నమా’జు చీకటా్ల చదివే 

వారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ) 
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ِب ِ صىل اهلل عليه  وَ  ا إِذَا َصل َْيَنا َخلَْف الن َ َعْن أَنٍَس قَاَل: كُن َ
َهائِِر َسَجَدنَا َعىَل   .ثَِيابَِنا اِت َِقاَء الَْحر ِ   وسلم بِالظ َ

589. (3) [1/189-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: మ్మమ ప్ర వకత  (స) వనుక వేసవి 

కాలంల్ల ”జుహ్ర్ నమా'జు చదివిత్య, వేడినుండి 

తపపంచుకోవటాన్నకి తమ తమ వసా్లీలపైెనే సజాద  

చేస్తవాళాం. 12    (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

12) వివరణ-589: ఈ ’హదీసు‘ దాారా వివిధ్ కాల్లలా్ల 

గాలి, ధూళ్ళ మొదలైన వాటినుండి రకిష ంచుకోవడాన్నకి 

 ( 1/189)[ ) متفق عليه (  4]  - 590

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ََلةِ أَبِْردُ  فَ ر ُ َح َتد َ الْ "إِذَا اْش  عليه وسلم:  ."ْوا بِالص َ

590. (4) [1/189-ఏకీభవితం] 

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

''ఎండ  తీవర ంగా ఉంటే ఆలసేం చేస్ల నమా’జ్ 

చదవండి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/189)  ) صحيح (  [  5]  - 591

ِ "بِالظ ُ  ٍد:يْ عِ أَِِبْ َس  ي ِ َعْن رِ َِفْ ِرَوايَِة ل ِلُْبَخاوَ  َة الَْحر  ْهِر فَإِن َ ِشد َ
اُر إََِل َرب َِها َم َواْشَتَكِت الن َ َرب ِ أَكََل بَْعِضْي  فََقالَْت: .ِمْن فَْيِح َجَهن َ

ْيِف أََشد َ   َتاِء َونَْفٍس َِفْ الص َ بَْعًضا فَأَِذَن لََها بَِنفَسْيِ نَْفٍس َِفْ الش ِ
ْمَهِريِْر". د َ َما أَشَ وَ    الَْحر ِ ْوَن ِمَن ُد َما تَجِ   تَِجُدْوَن ِمَن الز َ

ِ فَِمْن َسُمْوِمَها  وَ  : "فَأََشد َ َما تَِجُدْوَن ِمَن الَْحر  َِفْ ِرَوايٍَة لِلُْبَخاِري ِ
ِد فََمْن َزْمَهِريِْرَها"  .َوأََشد َ َما تَِجُدْوَن ِمَن الََْبَ

591. (5) [1/189-దృఢం] 

అబూ స’యీద్ (ర) కథనం: వేడి తగు న తరాాత 

”జుహ్ర్ నమాజు చదవండి. ఎందుకంటే తీవర మైన వేడి 

నరక ఆవిరివలా వసాుంది. నరకం తన ప్ర భువుకు న్నల్ల 

చాల్లవేడి ఉందన్న, న్నల్ల కొంత్భాగం, కొంత 

భాగాన్ని తినేసాుందన్న ఫిరాేదు చేస్లంది. అలా్లహ్ (త) 

దాన్ని రండుస్లరాు ఊపరి ప్రలాడాన్నకి అనుమతి 

ఇచాాడు. ఒకస్లరి  శీతాకాలంల్ల, ఒకస్లరి వేసవి 

కాలంల్ల. అందువలా్ల వేసవిల్ల అధకవేడి, శీత కాలంల్ల 

అధక చలాదనం ఉంటుంది. అంటే నరకం ఊపరి 

వదలిత్య అధకవేడి కలుగుతుంది. ఊపరి ప్రలిానప్పడు 

అధక చలాదనం ఉంటుంది.  

 ( 1/189)[ ) متفق عليه (  6]  - 592

لم يَُصل ِْي   عليه وس اهللىلص  ُسْوُل اهللِ كَاَن رَ  :َعْن أَنٍَس قَاَل وَ 
اِهُب إََِل الَْعَوايِلْ  ٌة فََيْذَهُب الذ َ ْمُس ُمْرتَِفَعٌة َحي َ الَْعْصَر َوالش َ

 

వసాీంగాన్న, మర్వదైన్న ప్రచిగాన్న నమా’జ్ చదవ 

వచుాను. మరియు ప్ర వకత  (స) అనుచరులు పార రంభ 

కాలంల్లనే నమా’జ్ చదివే వారన్న తెలుసాుంది. 
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ْمُس ُمْرتَِفَعٌة َوبَْعُض الَْعَوايِلْ ِمَن الَْمِديَْنِة َعىَل   ْ َوالش َ فََيأْتهِْْيِ
 . أَْربََعِة أَْمَياٍل أَْو نَْحِوهِ 

592. (6) [1/189-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ’అస్ర్ నమా’జును 

సూరుేడు వలుగుతో న్నగన్నగ ల్లడుతు ప్పపడు 

చదివేవారు. వళ్ళావాడు అవాలీ వళ్ళాన్న సూరాే 

సామయం అయేేది కాదు. ఈ పార ంతం మదీన్నకు 

సుమారు 4 మైళా దూరంల్ల ఉండేది. 13 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/189)[ ) صحيح (   7]  - 593

قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "تِلَْك َصََلُة ُه َعنْ وَ 
ْت َوكَانَْت بَْيَ  ْمس َحّت َ إِذَا اْصَفر َ الُْمَنافِِق: يَْجلُِس يَْرقَُب الش َ

ْيَطاِن قَاَم فََنَقَر أَْربًَعا َل يَْذكُُر اهلُل فِْيهَ   . َرَواهُ لِْيًَل"إِل َ قَ  اقََرَّنِ الش َ
 .ٌم ْسلِ مُ 

593. (7) [1/189-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''కప్టాచారి నమా’జ్ ఎల్ల ఉంటుందంటే, కూర్కాన్న 

సూరుేన్న కోసం వేచి ఉంటాడు. చివరికి సూరుేడు 

ప్సుప్పప్చాగా మారి, అసా మంచేటప్పడు షై'తాన్ 

రండు కొమిల మధ్ేకు చేరు కుంటాడు. అప్పపడు 

ఈ కప్టాచారి నమా’జ్ కోసం  న్నలబడతాడు. 

న్నలుగు్స్లరాు తల నేలకు కొటుు కుంటాడు. చాల్ల 

తకుొవగా అలా్లహ్(త)ను పార రాిసా్లడు.'' 14 (మసా్లమ్) 

 

13) వివరణ-592: ’అవాలీ ’ఆలియహ్కు బహువచనం. 

కొన్ని జనవాసపార ంతాలు మదీనహ కు వలుప్ల ఎతైెన 

ప్ర దేశాలపైె ఉండేవి. వాటిన్న ’అవాలీ మదీనహ అన్న 

పలిచేవారు. ఇవి మదీన్నహ కు సుమారు 4 మైళా 

దూరంల్ల ఉండేవి. అంటే ’అ'సర ర్ నమా’జ్ చదివి 

మదీనహ నుండి ’అవాలీ వళ్ళాన్న ఇంకా సూరుేడు 

అసామంచకుండా ఉండేవాడు. దీన్న దాారా వసాువు న్నడ 

దాన్నకి సమానంగా ఉనిప్పటినుండి పార రంభ 

సమయంల్ల ఆచరించేవారన్న తెలుసాుంది.  
14) వివరణ-593: అంటే ఆలసేంగా సూరుేడు అసా 

మంచేటప్పపడు, తొందరగా న్నలుగుస్లరాు తల నేలకు 

గుదిద , నమా’జ్ పూరిత  చేయడం జరుగుతుంది. అది 

 ( 1/189)[ ) متفق عليه (  8]  - 594

َعِن ابِْن ُعمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
 .َما ُوتَِر أَْهلُُه َوَمالُُه"فَكَأن َ  رِ ْص عَ ُة الْ ُه َصََل  تَُفْوتَ ْي "ال َذِ 

594. (8) [1/189-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వ చనం, '' ’అసర ర్ నమా’జ్ తపపన వాడు అంటే 

దాన్న సమ యంల్ల పాటించన్న వాడు, అతడి 

భారాేబిడాలు, ధ్న సంప్ దలు న్నశనం అయినటేు . 

అంటే దంగలు అతన్న ఇంటిన్న దోచుకున్న అతన్న 

భారాేబిడాలను చంపవేస్లనటాే.'' 15 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 

కప్టాచారి నమా’జ్ ఇటువంటి నమా’జ్ అలా్లహ్ (త) 

వదద  స్త్ాకరించబడదు. ఇటువంటి నమా’జీలకు 

హెచారిక ఉంది, ''తమ్ నమా’జ్ల్ ప్టా అశర దధ , 
అలసతాం, సోమరితనంగా ప్ర వరిత ంచే నమా’జీలకు వైల్ 

అనే నరక్పార ంతంల్ల న్నవాసం్అవుతుంది. అంటే ’అ'సర ర్ 

నమా’జ్. దీన్ని సల్లతె వుసా్ల అంటారు. ’హదీసు‘ 

వాకాేల దాారా అరామయేేదేమటంటే, ఒక వేకిత  

ఆలసేంగా న్నలబడి, కాకిల్ల నేలకు తల గుదుద తాడు. 

నమా’జ్ విధులను సరిగా న్నరారిత ంచడు. అందుల్ల భకిత -

శర దధ లు కూడా ఉండవు. దైవసిరణ కూడా చాల్ల 

తకుొవగా జరుగుతుంది. ఇటువంటి ప్ర దరశన్న బుదాితో 

కూడిన నమా’జు చదివిన్న చదవక పోయిన్న ఒకొటే. 

ఇటువంటి కప్టాచారుల గురించి అలా్లహ్ ఇల్ల 

ఆదేశించాడు, ''కావున, నమా'జ్ చేస్త, (ఇటు వంటి) 

వారికి విన్నశం తప్పదు! ఎవరైత్య తమ నమా'జ్ల ప్టా 

అశర ధ్ధ  వహసా్లరో! ఎవరైత్య ప్ర దరశన్నబుధధ తో వేవహ 

రిసా్లరో (నమా'జ్ సలుప్పతారో)!'' (సూ.్అల మా'ఊన, 

107:4-6) 

15) వివరణ-594: ధ్నసంప్దలు దోచుకోబడి, భారాే 

బిడాలు న్నశనం చేయబడి్నటువంటి వేకిత  చాల్ల దుర 

దృషు వంతుడు. అతడు న్నససహాయుడై్చేతులు నులుప్ప 

కోవడమ్మ మగులుతుంది. అంటే ’అ’సర ర్ నమా’జ్ 

తపపనవాడు ఇల్లగే భావించాలి, భయప్డాలి. 

ఏవిధ్ంగా పార ణమనింత వరకు తన ధ్నసంప్దలను, 

భారాేబిడాలను రకిష ంచుకుంటాడో అదే విధ్ంగా 

పార ణమనింత వరకు 'అ'సర ర నమా'జును కాపాడు 

కోవాలి. ఎలాప్పపడూ దాన్ని ప్రిరకిష ంచుకోవాలి. ఎటు్
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 ( 1/190)[ ) صحيح (   9]  - 595

َعْن بَُريَْدَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن  و
 .َخاِري ُ اُه الْبُ وَ تََرَك َصََلَة الَْعْصِر فََقْد َحِبَط َعَملَُه. رَ 

595. (9) [1/190-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం,'' ’అ'సర ర్ 

నమా'జును వదలిన వారి సతాొరాేలు వృథా 

అవుతాయి.'' (బు’ఖారీ) 

 (1/190)[ ) متفق عليه (  10]  - 596

ا نَُصل ِْي الَْمْغِرَب َمعَ وَ  اهلِل   َرُسْوِل  َعْن َرافِِع بِْن ُخَديٍْج قَاَل: كُن َ
 . أََحَدنَا َوإِن َُه لَُيْبِصَر َمَواقَِع نَْبلَُه"لم فََيْنَصِرُف وس  هيعل اهلل صىل

596. (10) [1/190-ఏకీభవితం] 

రా’ఫె బిన్-'ఖుదైజ (ర) కథనం: మ్మమ ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల మ’గర బ్ నమా’జ్ చదివిన తరాాత 

మాల్ల ఎవరైన్న బయటకు వళ్ళా బాణం వదలి, 

మళ్ళా బాణం ఎకొడ ప్డిందో చూసుకునేవాడు. 16 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  
 (1/190)[ ) متفق عليه (  11]  - 597

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَانُْوا يَُصل ُْوَن الَْعَتَمَة فِْيَما وَ 
ِل   .بَْيَ أَْن ي َِغْيَب َلَشَفُق إََِل ثُلُِث الل َْيِل اْْلَو َ

597. (11) [1/190-ఏకీభవితం] 

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

ఆయన అనుచరులు ’ఇష్క‘ నమా’జ్ ఎరర దనం 

 

వంటి ప్రిసా్లతులా్లనూ అసర ర్ నమా'జు వదలకూడదు. 

ఖుర్ఆన్ల్ల, ''మీరు మీ నమా'జ్లను కాపాడుకోండి 

మరియు (మఖేంగా) మధ్ే నమా'జ్ను...'' (సూ.్అల 

బఖరహ, 2:238) అన్న ఆదేశించబడింది. ప్ర త్యేకించి 

’అ’సర ర్ నమాజ్ గురించి పేర్కొనడం జరిగంది. దీన్ని 

వదలటం వలా సతాొరాేలన్ని వృథా అవుతాయి. కిర ంది 

'హదీసు' దాారా ఈ విషయాలు అరధ ం అవుతాయి.  

16) వివరణ-596: అంటే మ’గర బ్ నమా’జ్ సూరాేసా 

మయం అయిన వంటనే చదువుకునేవారు. నమా'జు 

చదివిన తరాాత బయటకు వళ్ళా బాణం వదలి బాణం 

ప్డే ప్ర దేశాన్ని చూడగలిగే వారు.  

అదృశేం అయినప్పటి నుండి 1/3 రాతిర వరకు చదివే్

వారు. 17 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/190)[ ) متفق عليه (  12]  - 598

 

17) వివరణ-597: అతమహ్ అంటే రాతిర వేళ చీకటి. 

వలుగు న్ననుడిల్ల రాతిర చీకటి అయేేవరకు అతడు 

ఆలసేంచేస్లడు అన్న అంటారు. ఒక 'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  

(స) కు తారగా వళ్ళాలన్న అనుకుంటే రాతిర  చీకటిల్ల 

ప్రయాణం చేస్తవారు.  ల్లదా 'ఇష్క' నమా'జును రాతిర  

చీకటి్ వరకు ఆలసేం చేస్తవారు. పాలిచేా ఒంటెలను 

పాలుతీస్త ప్ర దేశాన్నకి తీసుకొన్నవచిా, వాటి పాలు పతకటం 

జరిగంది. పాలు పతకటాన్ని అతమహ అంటారు, 

ఎందుకంటే ఒంటె పాలు రాతిర  చీకటిల్ల పతుకుతారు. 

హదీసుల్ల అతమహ్ అంటే ’ఇష్క‘ నమా’జ్. కొన్ని 

’హదీసు‘లా్ల అతమహ్ అనరాదన్న కూడా వారించడం 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) ''చూడండి, మీరుకూడా న్నరక్ష్

రాసులా్ల 'ఇష్క' నమా'జును అతమహ అన్న అనకండి. 

అలా్లహ (త) గర ంథంల్ల రాతిర  నమా'జు పేరు 'ఇష్క' అన్న 

ఉంది. వీరు 'ఇష్క' నమా'జును అతమహ అన్న ఎందు్

కంటారంటే, వీరు రాతిర  చీకటిన్న అతమహ అంటారు. 

వీరు రాతిర  చీకటిల్ల తమ ఒంటెల పాలు పతుకుతారు. 

'ఇష్క' నమా'జు ఈ సమయంల్ల చదువుతారు కనుక 

దాన్ని అతమహ అన్న పలవస్లగారు. “మరి కొందరు 

దీన్ని, “న్నరక్షరాసులు తమ ఒంటెలను పాలు 

పతకడంల్ల న్నమగిమయి 'ఇష్క' నమా'జును ఆలసేం 

చేస్ల చదివినటుు  మీరు కూడా 'ఇష్క' నమా'జును ఆలసేం 

చేస్ల చదవకండి, అన్న పేర్కొన్నిరు. కాన్న ఇది సరైన అరధ ం 

కాదు. ఎందుకంటే ఇతర 'హదీసు'లా్ల 'ఇష్క' నమా'జును 

ఆలసేం చేస్ల చదవటాన్ని అభిలషన్నయంగా పేర్కొనడం 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) 'ఇష్క' నమా'జును ఆలసేం చేస్ల 

చదవటాన్నిఇషు ప్డేవారు. మరికొందరు 'ఇష్క' నమా'జు 

తరాాత బాతాకాన్నలు చేస్త వారు 'ఇష్క' నమా'జు 

ఆలసేం చేయవచాన్న, 'ఇష్క' నమా'జు చదివి వంటనే 

ప్డుకుంటారన్న, ఆ రోజు దైవసిరణతో పూరత వుతుందన్న, 

ఎందుకంటే ప్డుకోవడం కూడా ఒక్విధ్మైన్మరణమ్మ. 

అయిత్య కొందరు తహజుూ ద నమా'జు కోసం చివరి 

జామల్ల ల్లచేవారు 'ఇష్క' నమాజు తారగా చదివి 

ప్డుకోవడం మంచిది. దీన్నవలా చివరి జామల్ల న్నదర నుండి 

మ్మల్కొన డాన్నకి వీలవుతుంది.  
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ُيَصل ِي  َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَ و
ْبَح  َعاٍت بُِمُرْوِطِهن َ َما يُْعَرْفَن ِمَن  ُف الن َِساءُ رِ َص نْ  فَتَ الْص ُ  ُمَتلَف ِ
 .الَْغلَِس 

598.  (12) [1/190-ఏకీభవితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ నమా’జు 

మగంచి న తరాాత నమా’జ్ల్ల పాల్కు ని సా్త్ీలు 

నమా’జ్ చదివి దుప్పటాు కప్పపకొన్న తిరిగ వళ్ళా్

వారు. చీకటి వలా గురిత ంచబడేవారు కాదు. 18 

(బు’ఖారీ) 

 ( 1/190)[ ) صحيح (   13]  - 599

َعْن قََتادََة َوَعْن أَنٍَس: أَن َ نَِب ُ اهلل صىل اهلل عليه وسلم َوَزيَْد  وَ 
َرا  ا فََرغَا ِمْن ُسُحْوِرِهَما قَاَم نَِب ُ اهللِ  .بَْن ثَابٍِت تََسح َ    صىل اهلل فَلَم َ

ََلةِ فَ ال ََل لم إِ عليه وس . قُلَْنا ِْلَنٍَس: كَْم كَاَن بَْيَ فََراِغِهَما ص َ َصىل َ
ُجُل   ُ الر َ ََلةِ؟ قَاَل: قَْدَر َما يَْقَرأ ِمْن ُسُحْوِرِهَما َودُُخْولِِهَما َِفْ الص َ

 .َخْمِسْيَ آيًة. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 
599. (13) []1/190-దృఢం] 

 

18) వివరణ-598: రాతిర  చివరి భాగంల్లన్న చీకటిన్న ’గలస్ 

అంటారు. అంటే ఉషోదయంల్లన్న చీకటి. అప్పపడు 

నమా’జు చదవటం స్లంప్ర దాయం. ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

నమా’జ్ చీకటిల్ల చదివేవారు. ఇదే ఉతామం. ప్ర వకత (స) 

ఫజర నమా'జును రాతిర  చీకటిల్ల చదివేవారు .మ్మమ 

మజద లిఫా నుండి మన్నకు్(10 జి''లిహ జూ హ) రాతిర  చీకటిల్ల 

బయలుదేర్వ వాళాం. ప్ర వకత (స) మరియు అనుచరులు 

ఫజర నమా'జు రాతిర  చీకటిల్ల చదివేవారు. సాయంగా 

'ఉమర్ (ర) తన అధకారులకు ఫజర నమాజును 

నక్షతార లు సపషు ంగా కన్నపంచే సమయంల్ల చదవమన్న 

ఆదేశం ప్ంపారు. ఇన్ని 'హదీసు'ల స్లకాష ేధారాలు 

ఉండగా ఫజర నమా'జు వలుగుల్ల చదవడం ఉతామం 

అన్న అనడం ధ్రిం కాదు. ఒకవేళ ఇది న్నజమైత్య ప్ర వకత ్

(స) దీన్ని ఆచరించి చూపేవారు. ఒక 'హదీసు'ల్ల ఫజర 

నమా'జుల్ల వలుగు వచేావరకు  ఖిరా'అత దీరఘ ంగా 

చేయండి అన్న ఉంది, కాన్న నమా'జును వలుగుల్ల 

పార రంభించమన్న ల్లదు. ప్ర వకత ్(స) ఫజర నమా'జును రాతిర  

చీకటిల్ల చదివేవారు.  

ఖతాదహ్ (ర), అనస్ (ర) దాారా కథనం: ప్ర వకత  

(స) మరియు ’జైద్ బిన్-స్ల‘బిత్ ఉప్వాసం కోసం 

స’హ్ీ తిన్నిరు. స’హ్ీ తిని తరువాత ప్ర వకత  (స) 

ఫజర ర్ నమా’జుకు న్నలబడాారు. నమా’జు 

చదివించారు. మ్మమ అనస్ను, 'స’హ్ీకి నమా’జ్కు 

మధ్ే ఎంత సమయం ఉండేది,' అన్న అడిగామ. 

దాన్నకి అతను, '50 ఆయతుల సమయం,' అన్న 

అన్నిరు. (బు'ఖారీ)  

 ( 1/190)  [ ) صحيح ( 14]  - 600

ٍ قَاَل: قَاَل يِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ  َعْن أَِِبْ ذَر 
ََلةَ  أَْو قَاَل:   ."كَْيَف أَنَْت إِذَا كَانَْت عَلَْيَك أَُمَراٌء ي ُْميُتْوَن الص َ

ََل  ُرْوَن الص َ ُرِّنْ؟ َقاَل: "َصل ِ َما تَأْمُ : فَ ُت لْ قُ  ْقِتَها؟َة َعْن وَ يَُؤخ ِ
ََلَة لَِوْقِتَها فَإِْن أَدَْرْكَتَها َمَعُهْم فََصل ِ فَإِن ََها لََك نَافِلٌَة. َرَواُه  الص َ

 .ُمْسلٌِم 
600. (14) [1/190-దృఢం] 

అబూ-జ‘ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నతో, ‘ఓ్

అబూ-జ‘ర్! న్నపైె ఎల్లంటి పాలకులు వసా్లరంటే, 

వాళ్ళా నమా’జ్ను చంపనటుు  చదువుతారు. ల్లదా 

ఆలసేం చేస్ల చదువుతారు,’ అన్న అన్నిరు. 

అప్పపడు నేను, ‘అటువంటప్పపడు తమ ఆదేశం 

ఏమటి,’ అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘న్నవు 

పార రంభ సమయంల్ల నమా’జ్ చదువుకో, ఒకవేళ ఈ 

నమా’జ్ వారితో కలిస్ల చదివే అవకాశం ఉంటే మళ్ళా 

చదువుకో. మళ్ళా చదివిన నమా’జ్ నఫిల్ అయి్

పోతుంది. మొదట చదివిన నమా’జ్ ఫరూ ర్ (విధ) 

నమా’జ్ అయిపోతుంది. (మసా్లమ్) 

 (1/191)[ ) متفق عليه (  15]  -601

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ََ و
ْبِح  اَن مِ  ةً َك َرْكعَ ْن أَدْرَ عليه وسلم: "مَ  ْمُس  لص ُ قَْبَل أَْن تَْطلَُع الش َ

َن الَْعْصِر قَْبَل أَْن تَْغِرَب   ْبُح. َوَمْن أَدَْرَك َرْكَعًة م ِ فََقْد أَدَْرَك الص ُ
مْ   .ُس فََقْد أَدَْرَك الَْعْصَر"الش َ

601. (15) [1/191-ఏకీభవితం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సూరుేడు ఉదయించక మందు ఒకొ్రక’అతు 

దరికిన్న, అతడికి ఫజర ర్ నమా’జు దరికినటేు . 

అదేవిధ్ంగా సూరాేసామయాన్నకి మందు ఒకొ్

రక’అతు దరికిన్న అతన్నకి ’అ’సర ర్ నమా’జ్ 

దరికినటేు .'' 19 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  
 ( 1/191)  [ ) صحيح ( 16]  - 602

وسلم: "إِذَا أَدَْرَك  عليه  هلل ا هلِل صىلُسْوُل ا رَ َعْنُه قَاَل: قَاَل وَ 
ْمُس فَلُْيِتم َ   ْن َصََلةِ الَْعْصِر قَْبَل أَْن تَْغُرَب الش َ أَْحُدكُْم َسْجَدًة م ِ
ْمُس   ْبِح قَْبَل أَْن تَْطلَُع الش َ َصََلتَُه َوإِذَا أَدَْرَك َسْجَدًة م ِْن َصََلةِ الص ُ

 .البخاري  هروا .فَلُْيِتم َ َصََلتَُه"
602. (16) [1/191-దృఢం] 

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

''మీల్ల ఎవరికైెన్న ఒకొ్రక’అత్ సూరాేసామయాన్నకి 

మందు దరికిత్య, అతను తన నమా’జ్ను పూరిత  చేసు 

కోవాలి. అదేవిధ్ంగా ఎవరికైెన్న సూరోేదయాన్నకి 

మందు ఒకొ రక’అత్ దరికిన్న అతను తన 

నమా’జును పూరిత చేసుకోవాలి.'' (బు’ఖారీ) 

 ( 1/191)[ )متفق عليه( 17] - 603

َعْن أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
اَرتُُه أَْن ي َُصل ِْيَها إِذَا   وسلم: "َمْن نَِسَي َصََلًة أَْو نَاَم َعْنَها فََكف َ

ارَ  كَ. َوَِفْ ِرَوايٍَة: "َل "ذَكََرَها  ." ذَلَِك إِل َ  اهَ َة لَ ف َ
603. (17) [1/191-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నమా’జ్ను మరచి్పోయిన్న, న్నదర ్పోయిన్న దాన్న 

ప్రిహారం ఏమటంటే, గురుత కు రాగానే చదువు్

కోవాలి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 
 

19) వివరణ-601: ఈ ’హదీసు‘ దాారా తెలిస్లనవిషయం 

ఏమటంటే, ఏదో కారణంవలా నమా’జును ఆలసేంగా 

పార రంభించి, ఒక రకాతు తరాాత సూరోేదయం అయిన్న 

ల్లదా సూరాేసామయం అయిన్న అతన్నకి ఆ నమా’జు 

లభించినటేు . సూరోేదయం ల్లదా సూరాేసామయం్ వలా 

అతన్న నమా’జ్ రదుద కాదు. ఫజర ర్ నమా’జ్ అయిన్న, 

’అ’సర ర్ నమా’జ్ అయిన్న సర్వ. 

 ( 1/191)  [ ) صحيح ( 18]  - 604

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  رَ  َل اقَ  اَل:ادََة قَ تَ َعْن أَِِبْ قَ وَ 
ْفِريُْط َِفْ الَْيْقَظِة. فَإِذَا نَِسَي   ْوِم تَْفِريٌْط إِن ََما الت َ "لَْيَس َِف الن َ

فَإِن َ اهلَل تعاَل   .أََحُدكُْم َصََلًة أَْو نَاَم َعْنَها فَلُْيَصل َِها إِذَا ذَكََرَها
 .رواه مسلم . ( 14: 20؛ ْي ْكرِ ََلَة لِذِ )َوأَقِِم الص َ  قَاَل:

604. (18) [1/191-దృఢం] 

అబూ-ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్నదర పోవటం వలా నమా'జ్ను ఆలసేం చేయటం 

పొరపాటు కాదు, అయిత్య మ్మల్కొన్న ఉండి కూడా 

నమా'జ్ను ఆలసేం చేస్ల చదవటం అప్రాధ్ం. కనుక 

మరచిపోయిన్న, న్నదర  పోయిన్న గురుత కు రాగానే 

నమా'జ్ చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే అలా్లహ్: 'న్న 

సిరణ కోసం నమా'జ్ను సా్లపంచండి' అన్న 

ఆదేశించాడు.'' సూ.్(తా-హా, 20:14). (మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/192)[ ) حسن (  19]  - 605

ِب َ عَ  قَاَل:   وسلم يهعل اهلل صىل  ْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه: أَن َ الن َ
ََلُة إِذَا أَتَْت َوالَْجَناَزُة إِذَا َحَضَرْت   ْرَها الص َ "يَا عَلِي ُ ثَََلٌث َل تَُؤخ ِ

ِمِذي ُ  ْ  . َواْْلَي ُِم إِذَا َوَجْدت َ لََها كُُفًؤا". َرَواُه الَت ِ
605. (19) [1/192-పార మాణికం] 

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

విషయాలా్ల ఆలసేం చేయవదుద . 1. నమా’జు 

సమయం, 2. జన్న'జహ, 3. వితంతువుల వివాహం 

వంటనే చేస్లవేయాలి. 20 (తిరిిజి')  
 

20) వివరణ-605: అంటే ఈ మ్రడు విషయాలా్ల ఆలసేం 

చేయరాదు. నమా’జ్ను పార రంభ సమయంల్ల 

ఆచరించాలి. అంటే తొందరగా ఆచరించటం కరి్

లన్నిటి కంటే ఉతామం. జన్న’జహ స్లదధ ంకాగానే, దాన్న 

ఖనన కిరయలు వంటనే పూరిత చేయాలి. వంటనే అలా్లహ్ 
(త)కు అప్పగంచాలి. అదేవిధ్ంగా భరత లు మరణించిన 

వితంతువుల వివాహం వంటనే చేయించాలి. 

వితంతువుల వివాహం చేయించన్న్ వారు ధారిిక 
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 ( 1/192) [ ) موضوع ( 20]  - 606

َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
ُل  َخُر َعْفُو اهلِل".  َوالَْوْقُت اْْل  هللِ ا  ْضَواُن ََلةِ رِ ِمَن الص َ  "اَلَْوْقُت اْْلَو َ
ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه الَت ِ

606. (20) [1/192-కలిపతం] 

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

ప్ర వచనం, ''పార రంభకాలంల్ల నమా’జ్ ఆచరిసా్త దైవ 

ప్రర తి లభిసాుంది. చివరి సమయంల్ల నమా’జ్ ఆచరిసా్త 

క్షమాప్ణ లభిసాుంది.'' 21 (తిరిిజి')  
 ( 1/192)[ ) صحيح (   21]  - 607

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: أَي ُ  وَ  َعْن أُم ِ فَْرَوَة قَالَْت: ُسِئَل الن َ
ِل َوْقِتَها".  اْْلَْعَماِل أَْفَضُل؟ قَاَل: ََلُة ِْلَو َ َرَواُه أَْحَمُد   "اَلص َ

ِمِذي ُ َوأَبُوْ  ْ ْ  .دَاُودَ  َوالَت ِ َل يُْرَوى الَْحِديُْث إِل َ ِمْن   :ي ُ ذِ مِ َوقَاَل الَت ِ
َحِديِْث َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر الُْعَمِري ِ َوُهَو لَْيَس بِالَْقِوي ِ ِعْنَد أَْهِل  

 . الَْحِديِْث 
607. (21) [1/192-దృఢం] 

ఉమి ఫర్వ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

సతాొరాేలా్ల అతుేతామ కారేం ఏది అన్న 

ప్ర శిించటం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) పార రంభ 

సమయంల్ల నమా’జ్ ఆచరించటం అన్నిటికంటే 

ఉతామమైనది అన్న ప్ర వచించారు. (అ'హిద్, 

తిరిిజి‘, అబూ దావూద్). కొందరు ధ్రివేతాలు 

దీన్ని పార మాణికమైన ’హదీసు‘గా పేర్కొన్నిరు. 

 ( 1/193)  [ ) صحيح ( 22]  - 608

َما َصىل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْنَها قَالَْت: عَ  هللُ َرِضَي اائَِشَة َعْن عَ وَ 
تَْيِ َحّت َ قَْبَضُه اهلُل تََعاَل.   عليه وسلم َصََلًة لَِوْقِتَها اْْلَخِر َمر َ

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه الَت ِ
 

నేరసాులు. అలా్లహ్ ఆదేశం, ''మీల్లన్న పెండాికాన్న్వారికి... 

వివాహాలు చేయించండి....'' (సూ.్అన-నూర, 24:32) 

21) వివరణ-606: ఈ ’హదీసు‘ దాారా పార రంభకాలంల్ల 

ఆచరించడం ఉతామం అన్న, చివరి సమయంల్ల చదవ 

వచాన్న, కాన్న పొరపాటు అవుతుందన్న, నమా’జ్ చదవటం 

వలా క్షమంచడం జరుగుతుందన్న తెలిస్లంది.  

608. (22) [1/193-దృఢం] 

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

ఏన్నడూ  చివరి సమయంల్ల రండు నమా’జులైన్న 

చదవల్లదు. 22 (తిరిిజి‘) 

 ( 1/193)[ ) حسن (  23]  - 609

ْ أَي ُْوَب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل  وَ  َعْن أَِِب
ِِتْ بَِخْْيٍ أَْو قَاَل: ُروا الَْمْغِرَب إِ  تََزاُل أُم َ ََل  َعىَل الِْفْطَرةِ َما لَْم يَُؤخ ِ

 .ْو دَاُودَ . َرَواُه أَبُ ُم"وْ ُج  الن ُ تَْشَتِبَك أَْن 
609. (23) [1/193-పార మాణికం] 

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

''న్న అనుచర సమాజం మ’గర బ్ నమా’జ్ విషయంల్ల 

చుకొలు కనబడేవరకు ఆలసేం చేయకుండా ఉంటే, 

ఎలాప్పపడూ మ్మలుతో ల్లదా సహజ్గుణంతో 

కూడుకొన్న ఉంటుంది.'' (అబూ-దావూద్)  
 ( 1/193)[ ) ضعيف (  24]  - 610

اِس وَ  اَرِمي ُ َعِن الَْعب َ  .َرَواُه الد َ
610. (24) [1/193-బలహీనం] 

దీనేి దారీి ’అబాబస్ (ర) దాారా ఉలా్లఖించారు. 

 ( 1/193)[ ) صحيح (   25]  - 611

  صىل اهللُل اهلِل َل َرُسوْ اَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل عْنُه قَاَل: قَ وَ 
ُرْوا  وسلم: "لَْوَل  هليع ِِتْ َْلََمْرتُُهْم أَْن ي َُؤخ ِ  أَْن أَُشق َ َعىَل أُم َ

ِمِذي ُ َوابُْن  "الِْعَشاَء إََِل ثُلُِث الل َْيِل أَْو نِْصِفهِ  ْ . َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ
 .َماَجُه 

611. (25) [1/193-దృఢం] 

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

''ఒకవేళ నేను న్న అనుచర సమాజంపైె భారం కాదను 

కుంటే నేను’ఇష్క‘ నమాజును 1/3 వంతు రాతిర  గడి 

చిన తరాాత ల్లదా అరా్రాతిర ్ వేళల్ల ఆచరించమన్న 

 

22) వివరణ-608: ఈ’హదీసు‘ దాారా ప్ర వకత (స) 

ఎలాప్పపడూ పార రంభ సమయంల్లనే నమా'జ్ ఆచరించే్

వారన్న తెలిస్లంది. కొన్ని సందరాాలా్ల మాతర మ్మ ఆలసేం 

చేస్ల చదివారు. 
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ఆదేశించేవాడిన్న.'' (అ'హిద్, తిరిిజి‘, ఇబ్ని 

మాజహ) 

 ( 1/193)[ ) صحيح (   26]  - 612

ليه   صىل اهلل عاهللِ  ُل َرُسوْ  َل: قَاَل َبٍل قَاجَ َعْن َمَعاِذ بِْن ََ و
لُْتْم بَِها َعىَل َسائِِر   ََلةِ فَإِن َكُْم قَْد فُض ِ وسلم: "أَْعِتُمْوا بَِهِذهِ الص َ

ٌة قَْبلَُكْم. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   . اْْلَُمِم َولَْم تَُصل َِها أُم َ
612. (26) [1/193-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''మీరు ’ఇష్క‘ నమా’జ్ను ఆలసేం్చేస్ల 

చదవండి. ఎందుకంటే వనుకటి జాతులన్నిటి కంటే 

’ఇష్క‘ నమా’జ్ దాారా మీకు పార ధానేత ఇవాటం 

జరిగంది. మీ కంటే మందు జాతుల్లవీ ’ఇష్క‘ 

నమా’జ్ చదవల్లదు.'' (అబూ దావూద్)  
 ( 1/194)  [ ) صحيح ( 27]  - 613

ْعمَ  َعْن وَ  َ قَ  ْْيٍ بَِش  اِن بِْن الن ُ ََلةِ اَل: أَنَا أ عْلَُم بَِوْقِت َهِذهِ الص َ
َصََلةِ الِْعَشاِء اْْلَخَرةِ: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

اَرِمي ُ   .يَُصل ِْيَها لَِسُقْوِط الَْقَمِر لَثالَِثٍة. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالد 
613. (27) [1/194-దృఢం] 

నోమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ’ఇష్క‘ ’నమాజ్ 

సమయం న్నకు బాగా తెలుసు. ప్ర వకత  (స) మ్రడవ 

త్యదీ చందుర డు అసామంచినప్పపడు ఈ నమా’జ్ను 

చదివేవారు. (అబూ దావూద్, దారీి) 

 ( 1/194) [ ) حسن ( 28]  - 614

عليه   َعْن َرافِِع بِْن َخِديٍْج قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
َمِذي ُ َوأَبُْو  ْجِر فَإِن َ فَ لْ ابِ  ُرْوام: "أَْسفِ وسل ْ ُه أَْعَظُم لِْْلَْجِر". َرَواُه الَت ِ

اَرِمي ُ َولَْيَس ِعْنَد الن ََسائِ ُ: "فَإِن ُُه أَْعَظُم لِْْلَْجرِ   ."دَاُودَ َوالد َ
614. (28) [1/194-పార మాణికం] 

రా’ఫె బిన్ ’ఖదీజ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఫజర ర్ నమా’జ్ను అస్ఫార్ల్ల చదవండి. ఎందుకంటే 

అస్ఫార్ల్ల చదవటంవలా అధకప్పణేం లభిసాుంది.'' 23   

(తిరిిజి‘, అబూ దావూద్, దారీి)  

 

23) వివరణ-614: అస్ఫార్ అంటే సూరుేడు ఇంకా 

కనబడటం ల్లదు, కాన్న కొదిద  కొదిద  వలుగు ఉండటం. అంటే 

నస్లయిల్ల అ’అ”జమ లిల్అజర ర్ అనే ప్దం ల్లదు.  

 

ఫజర ర్ నమా’జ్ను అటిు  వలుగుల్ల చదవండి. అంటే 

సుబ’హ్ స్లదిఖ్ ల్ల చదవండి. ఉదయంల్ల ఎటువంటి 

సందేహం ఉండరాదు. కొందరు ఈ ’హదీసు‘ దాారా 

ఫజర ర్ నమా’జ్ చివరి సమయంల్ల అంటే వలుగు 

వాేపంచిన తరాాత చదవాలన్న భావిసాున్నిరు. కాన్న 

ఇది ప్ర వకత  స్లధారణ ఆచరణ ప్టా తప్పపడు అరాంగా 

అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఎలాప్పపడూ 

చీకటిల్లనే చదివేవారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, 

ఖలీఫాలు అందర్జ ఇల్లగే చదివేవారు. ప్పణేం 

అధకంగా ఉండేదాన్ని ఎలాప్పపడూ ప్ర వకత  (స) వదలి్

వేయడం అసంభవం. న్నహాయహ ల్ల ఇల్ల ఉంది. ప్ర వకత  

(స) తన అనుచరు లకు ఫజర నమా'జు చీకటిల్ల 

చదవమంటే, కొందరు అనుచరులు పొరపాటున న్నరీణ త 

సమయాన్నకి మందు సుబహ కాజిబ ల్ల చదవస్లగారు. 

అందువలా ప్ర వకత (స) ఉదయం వలుగు చేయన్నవాండి 

అంటే ఉషోదయకాలం అయిత్య ఫజర నమా'జు చదవండి 

అన్న ఆదేశించారు. దీన్నకి స్లకాష ధారం మరో హదీసు ఉంది. 

ప్ర వకత (స) వలుగు రాన్నవాండన్న, చివరకు ప్ర జలు బాణం 

ప్డిన ప్ర దేశాన్ని చూసుకోగలగాలన్న ప్ర వచించారు. 

కొందరు దీన్ని ప్ర త్యేక ఆదేశంగా పేర్కొన్నిరు. వనెిల 

రాతుర లా్ల ఉషోదయకాల్లన్ని గురుత ప్టు టం కషు ం అవు్

తుంది. అందువలా వలుగు వచిాన తరాాత నమా'జు 

చదవమన్న ఆదేశించారు. మజిఉల బిహార  ల్ల ఇల్ల 

ఉంది. మగుు రు ఇమామలు ఈ 'హదీసు' గురించి 

వివరిసాూ ఉషోదయకాలం పార రంభం కాగానే ఫజర 

నమా'జు చదవండి అన్న, అస్లార అంటే ఉషోదయకాలం 

పార రంభం కావటం అన్న పేర్కొన్నిరు. అటువంటప్పపడు 

'హదీసు'లా్ల వేతిర్వకత ఉండదు. ల్లకపోత్య ఆదేశంల్ల, 

ఆచరణల్ల త్యడా వసాుంది. తయిేబీ ఈ 'హదీసు' అరధ ం 

ఏమటంటే, ''ఫజర నమా'జును దీరఘ ంగా చదవండి, 

పెదద పెదద  సూరాలు చదవండి. దాన్నవలా వలుగు వచిాన 

తరాాత నమా'జు పూరత వుతుంది. ఇంకా ఇందుల్ల అధక 

ప్పణేం ఉంది,'' అన్న అన్నిరు. ఇమామ తహావీ గలస ల్ల 

నమా'జు పార రంభించాలి, ఖిరాఅత దీరఘ ంగా చేయాలి, 

నమా'జును వలుగుల్ల మగంచాలి అన్న పేర్కొన్నిరు. 

అయిత్య వాసావం అలా్లహ (త) కే తెలుసు.  
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   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالِث

 (1/194) [ ) متفق عليه ( 29]  - 615

ا نَُصل ِي الَْعْصَر َمَع َرُسْوِل اهلِل  يٍْج قَاَل: "َخدِ  ِن افِِع بْ رَ  ْن عَ  كُن َ
صىل اهلل عليه وسلم ثُم َ تُْنَحُر الُْجُزْوُر فَُتْقَسُم َعَشَر قِْسٍم ثُم َ  

ْمِس"  .تُْطَبُخ فََنأْكُُل لَْحًما نَِضْيًجا قَْبَل َمِغْيِب الش َ
615. (29) [1/194-ఏకీభవితం] 

రా’ఫె బిన్ ’ఖదీజ్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స)తో కలస్ల 

మ్మమ ’అ’సర ర్ నమా’జ్ చదివి, ఒంటెను జి‘బహ్ 

చేస్ల, దాన్ని ప్ది వంతులు చేస్ల, మాంస్లన్ని వండి 

తినేవారం. ఇదంతా సూరాేసామయాన్నకి మందే. 24  

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/194)[ ) صحيح (   30]  - 616

ٍة نَْنَتِظُر َرُسْوَل َت لَْيلَ ذَا انَ َل: َمَكثْ َمَر قَاعُ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ 
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَِصََلةِ الِْعَشاِء اْْلِخَرةِ فََخَرَج إِلَْيَنا  
ِحْيَ ذََهَب ثُلُُث الل َْيِل أَْو بَْعَدُه فَََل نَْدِرْي أََشْيٌء َشَغلَُه َِفْ أَْهلِِه أَْو  

ْوَن َصََلًة َما يَْنَتِظُرَها ْنَتِظرُ لَتَ  ْم كُ : "إِن َ  َخَرَج ْيَ َغْْيُ ذَلَِك فََقاَل حِ 
ِِتْ لََصل َْيُت بِِهْم َهِذهِ   كُْم َولَْوَل أَْن ي َْثُقَل َعىَل أُم َ أَْهُل ِديِْن َغْْيُ

اَعَة" . َرَواُه ُمْسلٌِم  .الس َ ََلَة َوَصىل َ  .ثُم َ أََمَر الُْمْؤذ َِن فَأَقَاَم الص َ
616. (30) [1/194-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ఒక రోజు 

మ్మమ ’ఇష్క‘ నమా’జ్ కోసం ప్ర వకత  (స) కోసం 

ఎదురుచూసాూ ఉన్నిం. 1/3 వ వంతు రాతిర  గడిచి 

వంటనే ల్లదా ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వచాారు. 

దేన్నవలా ఆలసేంగా వచాారో మాకు తెలియదు. 

ప్ర వకత  (స) మా వదద కు వచిా, మీరు ఎల్లంటి నమా’జు 

గురించి వేచి ఉన్నిరంటే, మీ తప్ప మరవార్జ 

దీన్ని గురించి వేచి ఉండల్లదు. ఒకవేళ నేను న్న 

అనుచర సమాజంపైె భారంకాదన్న భావిసా్త, ’ఇష్క‘ 

నమా’జ్ను ఈ సమయంల్లనే చదివేవాడిన్న. అంటే ఈ 

 

24) వివరణ-615: ’అసర ర్‘ నమా’జ్ను వసాువు న్నడ దాన్నకి 

సమానంగా ఉనిప్పపడే ’అసర ర్‘ నమా’జ్ చదవడం 

ఉతామం అన్న ఈ ’హదీసు‘ దాారా తెలిస్లంది.  

సమయంల్లనే చదవమన్న ఆదేశించేవాడిన్న అన్న ప్లికి, 

మఅజిూ ‘న్ను అజా‘న్ ఇవామన్న ఆదేశించారు. 

అనంతరం అజా‘న్, ఇఖామత్ అయిేంది. ప్ర వకత  (స) 

నమా’జ్ చదివించారు. 25 (మసా్లమ్) 

 ( 1/195)[ ) صحيح (   31]  - 617

َعْن َجابِِر بِْن ُسْمَرَة قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
لََواِت نَْحًوا م ِْن َصََلتِكُْم َوكَاَن يُ  ُر الْ ؤَ يَُصل ِي الص َ َد  عْ بَ  َعْتَمةَ خ ِ

ََلَة. َرَواُه ُمْسلٌِم َصََلتِكُ  ُف الص َ  .ْم َشْيًئا َوكَاَن يَُخف ِ
617. (31) [1/195-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇంచుమంచు మీ నమా’జ్ల ల్లగే చదివేవారు. 

అయిత్య ’ఇష్క‘ నమా’జ్ల్ల మాతర ం కొంత ఆలసేం 

చేస్తవారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) త్యలికైెన నమా'జ్ 

చదివించేవారు. 26 (మసా్లమ్)  

 ( 1/195)[ ) صحيح (   32]  - 618

َصىل َ بَِنا َرُسْول اهلل صىل   َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد رىض اهلل عنُه قَاَل: وَ 
 اهلل عليه وسلم َصََلَة الَْعَتَمِة فَلَْم يَْخُرْج إِلَْيَنا َحّت َ َمََض نَْحوِ 

ْن َشْطِر  َخَذنَا َمَقاعَِدنَا فَأَ  .َدكُْم"َمَقاعِ  ْواُذ خُ " فََقاَل:لل َْيِل ام ِ
إِن َ الن َاَس قَْد َصل ُْوا َوأََخُذْوا َمَضاِجَعُهْم َوإِن َُكْم لَْم تََزالُْوا  " فََقاَل:

ِعْيِف َوَسَقُم   ََلَة َولَْوَل ُضْعُف الض َ ا انَْتَظْرتُْم الص َ َِفْ َصََلةٍ م َ
 َ ِقْيِم َْل ْرُت الس َ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   ََل َشْطِر الل َْيِل". إِ ََلةَ ص َ لَهِذهِ ا خ َ
 .َوالن ََسائِ ُ 

618. (32) [1/195-దృఢం] 

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

కలస్ల మ్మమ ’ఇష్క‘ నమా’జ్ చదివేవాళాం. ఒకరోజు 

ప్ర వకత  (స) 'ఇష్క' నమా’జ్ చదివించడాన్నకి రాల్లదు. 

 

25) వివరణ-616: ఒకవేళ అందర్జ వచిా ఉంటే, ’ఇష్క‘ 

నమా’జ్ తొందరగా చదువుకోవాలి. ఒకవేళ ఆలసేంగా 

వసా్త ఆలసేంగా చదువుకోవాలి. 

26) వివరణ-617: అంటే నమా’జులా్ల సమయపాలన చేస్త 

వారు. అయిత్య ’ఇష్క‘ నమా’జ్ను మాతర ం ఆలసేం చేస్ల 

చదివేవారు. నమా’జులా్ల ప్ఠనం్ కూడా త్యలిగాు నే 

చేస్తవారు. అంటే చినిచిని సూరాలు చదివేవారు.  
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ఇంచుమంచు సగం రాతిర  గడిచిపోయింది. ప్ర వకత  (స) 

వచిా , ‘మీ సా్లన్నలా్ల మీరు కూరోాండి,’ అన్న 

అన్నిరు. మా సా్లన్నలా్ల మ్మమ కూర్కానే ఉన్నిం. 

ఇతర ప్ర జలు నమా’జు చదివి న్నదర పోయారు. కాన్న 

మీరు నమా’జు గురించి వేచిఉన్నిరు. కనుక మీకో 

విషయం తెలియాలి. అదేమటంటే, మీరు నమా’జ్ 

కోసం వేచిఉంటే, మీరు నమా’జ్ల్ల ఉనిటేు . ఒకవేళ 

న్నకు బలహీనుల, రోగుల ఆల్లచన ల్లకుంటే 'ఇష్క' 

నమా’జ్ సమయాన్ని అరారాతిర  వరకు పొడిగంచే 

వాడిన్న.'' (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 1/195) [ ) ضعيف ( 33]  - 619

ه وسلم  يكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل َعْن أُم ِ َسلَْمَة قَالَْت:وَ 
 َ ْهِر ِمْنُكْم َوأَنُْتْم أََشد ُ تَْعِجْيًَل لِلَْعْصِر ِمْنُه. َرَواُه  ل ِلظ ُ  ًَل يْ جِ َشد ُ تَعْ أ

ِمِذي ُ  ْ  .أَْحَمُد َوالَت ِ
619. (33) [1/195-బలహీనం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ”జుహ్ర్ 

నమా’జును మీకంటే చాల్ల తారగా చదివేవారు. మరి 

మీరు ’అ’స్ర్ నమా'జును ఆయన కంటే తారగా 

చదువుతున్నిరు. 27   (అ'హిద్, తిరిిజి‘)  
 ( 1/195)[ ) صحيح (   34]  - 620

َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا كَاَن  وَ 
َل. َرَواُه الن ََسا دُ َعج َ ََلةِ َوإِذَا كَاَن الََْبْ  . ئِ ُ الَْحر ُ أَبَْردَ بِالص َ

620. (34) [1/195-దృఢం] 

అనస్ (ర)కథనం: తీవర  వేసవికాలంల్ల ప్ర వకత  (స) 

”జుహ్ర్ నమా’జును చలా్లరిా చదివేవారు. అంటే 

ఆలసేం చేస్ల చదివే్ వారు. శీతాకాలంల్ల తారగా 

చదివేవారు. (నస్లయి') 

 ( 1/195)  [ ) صحيح ( 35]  - 621

امِت قَاَل: قَاَل وَ  ه هلل علي اىلص  ْوُل اهللِ يِلْ َرُس  َعْن ُعَبادََة بِْن الص َ
"إِن ََها َسَتُكْوَن عَلَْيُكْم بَْعِدْي أُْمَراُء يَْشَغلُُهْم أَْشَياُء َعِن   وسلم:

 

27) వివరణ-619: అంటే మీరు ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర  

దాయాన్నకి వేతిర్వకంగా ఆచరిసాున్నిరు. అయిత్య మీరు 

ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయానేి అనుసరించాలి. 

ََلَة لَِوْقِتَها ََلةِ لََوْقِتَها َحّت َ يَْذَهَب َوْقَتَها فََصل ُوا الص َ . فََقاَل  "الص َ
 .دَاُودَ   أَبُوْ اهُ وَ رَ  .""نََعْم ؟ قَاَل: َرُجٌل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَُصل ِْي َمَعُهْم 

621. (35) [1/195-దృఢం] 

’ఉబాదహ్ బిన్ ’స్లమత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

న్నతో, ''న్న తరువాత ఎటువంటి ఇమామలు, 

న్నయకులు వసా్ల రంటే, వారి పార ప్ంచిక వేవహారాలు 

వారిన్న పార రంభ సమయంల్ల నమా’జ్ చదవకుండా 

చేసా్లయి. అంటే పార రంభ సమయంల్ల నమా’జ్ 

చదవల్లరు. సమయం పోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు 

ఇటువంటి కాలంల్ల ఉంటే మీరు మీ నమా’జ్ను 

అసలు సమయంల్లనే చదువుకోండి,’ అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి ఒకవేకిత , ‘ప్ర వకాత ! నేను మళ్ళా వారితో కలస్ల 

చదువుకోవచాా?’ అన్న అడిగాడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

''అవును, నఫిల్ సంకలపంతో వారితో కలస్ల 

చదువుకో,'' అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/196)[ ) ضعيف (  36]  - 622

َعْن قَِبْيَصَة بِْن َوق َاٍص قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ََلَة فَِهَي  ُرْوَن الص َ وسلم: "يَُكْوُن عَلَْيُكْم أَُمَراُء ِمْن بَْعِدْي يَُؤخ ِ

ْ لَُكْم َوِهَي عَ     . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  ."وا الِْقْبلَةَ  َما َصل  ُهْم عَ مَ ا فََصل ُوْ لهَْْيِ

622. (36) [1/196-బలహీనం] 

ఖబీ’స బిన్-వఖాా’స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''న్నఅనంతరం మీపైె ఎల్లంటి ఇమామలు, 

న్నయకులు వసా్లరంటే, వారు నమా’జును ఆలసేం 

చేస్ల చదువుతారు. ఆ నమా’జ్ మీకు ల్లభదాయకం 

అవుతుంది, వారికి పార ణ్యంతకంగా తయారవుతుంది. 

అయిత్య వారు ఖిబాావైప్ప తిరిగ నమా’జ్ చదువు 

తునింత్ వరకు, మీరు వారితో కలస్ల నమా’జ్ 

చదువుతూ ఉండండి,'' అన్న ఉప్దేశించారు. 28 (అబూ  

దావూద్) 

 

28) వివరణ-622: అంటే వారు పార ప్ంచిక వేవహారాలా్ల 

న్నమగిమయి ఉనిందువలా నమా’జ్ల్ల అశర దధ , 

అలసతాం వహంచటం వలా ఆలసేంగా చదువుతారు. 

ఇటువంటి ప్రిసా్లతులా్ల మీరు ఒంటరిగా విధనమా’జులు 

చదువుకోవాలి. ఆ తరువాత వారితో కలస్ల నఫిల్ 
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 ( 1/196)  [ ) صحيح ( 37]  - 623

َن َعىَل ُعْثَما َل خَ دَ  أَن َهُ  اِر: الَْخيَ ِن َعْن عَُبْيِد اهلِل بِْن عَِدي بْ وَ 
َوُهَو َمْحُصْوٌر فََقاَل: إِن ََك إَِماُم عَاَمٍة َونََزَل بَِك َما تََرى َويَُصلِْي لََنا 

َرُج.فََقاَل: ََلُة أَْحَسُن َما يَْعُمُل الن َاُس فَإِذَا  إَِماُم فِْتَنٍة َونََنح َ الص َ
َ َمَعُهْم  أَْحَسَن الن َاُس فَأَْحِسْن  تُْهْم.   إَِساءَ فَاْجَتِنْب ْوا اؤُ َس َوإِذَا أ

 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

623. (37) [1/196-దృఢం] 

’ఉబై్నదులా్లహ్ బిన్ ’అదీ బిన్ అల్-’ఖియార్ (ర) 

కథనం: నేను ’ఉస్లి‘న్ (ర) వదద కు వళ్ళాను. 

అప్పటికి అతను మటు డించబడి ఉన్నిరు. అంటే 

తన ఇంటిల్ల బందీగా ఉన్నిరు. అతన్ని చంపాలన్న 

న్నశాయించుకొన్న ఉన్నిరు. అప్పపడు దోర హ 

ఇమామగా నమా’జు చదివిసాున్నిడు. అప్పపడు 

నేను ’ఉస్లి‘న్ (ర) తో, 'మీరు ప్ర జలందరి 

న్నయకులు, మీపైెనే ఈ ప్ర మాదం వచిాంది. దోర హ, 

కలా్లల్లలు ర్వకెతాించేవాడు మాకు నమా’జ్ 

చదివిసాున్నిడు. ఇటువంటివాడి వనుక నమా’జ్ 

చదవటం మాకు నచాటం ల్లదు. ప్పణేం కాదు, పాప్ం 

అన్నపసాుంది,' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ’ఉస్లి‘న్ (ర), 

'మానవున్న కారాేలన్నిటిల్ల ఉతామమైనది నమాజ్. 

ప్ర జలు మంచి ప్నులు చేసాూ ఉంటే, న్నవు కూడా 

వారితో కలస్ల మంచి చేయి. అంటే వారు నమా'జు 

చదివిత్య న్నవూ నమా’జు చదువు. ఒకవేళ వారు 

పాపాలు చేసా్త, న్నవు దూరంగా ఉండు,' అన్న అన్నిరు. 

(బు’ఖారీ)  

===== 

 

సంకలపంతో మళ్ళా నమా’జ్ చదువుకోండి. ఫలితంగా 

మీకు ఫ’రద ర, నఫిల్ రండు ప్పణ్యేలు లభిసా్లయి. ఇది 

మీకు ల్లభం. అయిత్య వారు అనవసరంగా ఆలసేం చేస్ల 

చదివినందువలా వారికి వారి నమా’జు హాన్నకర మైనదిగా 

ఉంటుంది. ఇంకా ఇటువంటి వారు ఖిబాావైప్ప తిరిగ 

నమా’జ్ చదువుతునింత వరకు, మీరు వారితో కలస్ల 

నమా’జ్లు చదువుతూ ఉండండి. 

ََلِة -3  بَاُب فََضائُِل الص َ

3. నమా’జు ఘనతావిశిష్ట తలు 

لُ  لْأَو َ لَْفْصُل ا َ     మొదటి విభాగం  ا

 ( 1/197)[ ) صحيح (   1]  - 624

 عليه  صىل اهللَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ بَ ْن ُعَماَرَة بِْن ُرَويْ عَ 
ْمِس َوقَْبَل  لَْن ي َلَِج ال: "ُل وْ سلم يَقُ و اَر أََحٌد َصىل َ قَْبَل ُطلُْوِع الش َ ن َ

 يَْعِِنْ الَْفْجَر َوالَْعْصَر. ) َرَواُه ُمْسلٌِم(  .ُغُرْوبَِها"

624. (1) [1/197-దృఢం] 

’ఉమారహ్ బిన్ రువైబహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఫజర ర్ 

మరియు ’అ’సర ర్ నమా’జులను చదివేవాడు 

ఎనిడూ నరకంల్ల ప్ర వేశిచడు.'' 29 (మసా్లమ్) 

 ( 1/197)[ ) متفق عليه (  2]  - 625

َعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  و
دَيِْن دََخَل الَْجن َة"  ."َمْن َصىل َ الََْبْ

625. (2) [1/197-ఏకీభవితం] 

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

''చలాన్న నమా’జ్లను కర మం తప్పకుండా చదివేవారు 

సారు ంల్ల ప్ర వేశిసా్లరు.'' 30 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/197)[ ) متفق عليه (  3]  - 626

 

29) వివరణ-624: ఉదయం చాల్ల సుఖంగా ఉంటుంది. 

’అ’సర ర్ మరియు వాేపారం, ల్లవాదేవీల సమయం. ఈ 

రండు నమా’జ్లను కర మం తప్పకుండా ఆచరించేవారు 

నరకంల్ల ప్ర వేశించరు.  

30) వివరణ-625: చలాన్న నమా'జులు అంటే  ’అ’సర ర్  

ల్లదా ఫజర ర్ మరియు ’ఇష్క‘ నమా’జులు. ఎందుకంటే ఈ 

నమా’జులు చలాన్న సమయంల్ల చదవటం జరుగు 

తుంది. ఉదయం కూడా చలాగా ఉంటుంది. ’ఇష్క‘ ల్ల 

కూడా చలాగా ఉంటుంది. వీటిల్ల సుఖాన్ని వదలి 

నమా’జు చదివినవాడు ఇతర నమా’జ్లను కూడా 

ఆచరిసా్లడు. ఈ ఆచరణ వలా్ల అతడు సారు ంల్ల 

సులువుగా ప్ర వేశిసా్లడు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 229 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ

:  سلم قَاَل وَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 
َهاِر َويَْجَتِمُعْوَن َِفْ  ْم َمََلئَِكةٌ ْيكُ فِ  اقَُبْوَن "يََتعَ  بِالل َْيِل َوَمََلئَِكٌة بِالن َ

َصََلةِ الَْفْجِر َوَصََلةِ الَْعْصِر ثُم َ يَْعُرُج ال َِذيَْن بَاتُْوا فِْيُكْم  
  ْولُْوَن ْي فََيقُ  ِعَبادِ ْم فََيْسأَلُُهْم َرب ُُهْم َوُهَو أَعْلَُم بِِهْم كَْيَف تََرْكتُ 

 .يَصل ُْوَن َوأَتَْيَناُهْم َوُهْم يَُصل ُْوَن"َناُهْم َوُهْم كْ رَ تَ 

626. (3) [1/197-ఏకీభవితం] 

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

''రాతీర  ప్గటి దైవదూతలు సతాొరాేలు 

తీసుకోవటాన్నకి మీ వదద కు వసాుంటారు. ఫజర ర్ 

మరియు ’అసర ర్‘ నమా 'జులా్ల కలుసు కుంటారు. మీ 

వదద  నుండి సతాొరాేలను తీసుకొన్న అలా్లహ్ (త) 

మందు హాజరౌతారు. అన్ని తెలిస్లన్న అలా్లహ్ (త) 

వారిన్న, ‘న్న దాసులు ఏ సా్లతిల్ల ఉన్నిరు,’ అన్న 

అడగాు , దైవదూతలు, 'వారు నమా’జ్ చదువు్

తుండగా మ్మమ వచాామ, ఇంకా మ్మమ వళ్ళా్

నప్పపడు కూడా వారు నమా’జ్ చదువుతూ ఉండే్

వారు,' అన్న చెబుతారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/197)  [ ) صحيح ( 4]  - 627

َعْن ُجْنُدِب الَْقْسِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ِة اهلِل فَََل يَْطلَُبن َُكْم اهلُل   ْبِح فَُهَو َِفْ ِذم َ وسلم: "َمْن َصىل َ َصََلَة الص ُ

ِتِه ذِ ِمْن  ِتِه بَِشْيٍء يُْدِركُُه ثُم َ  ي َْطلُُبُه ِمْن ْن ُه مَ ن َ إِ فَ  بَِشْيءٍ م َ  ِذم َ
َم  ُه َعىَل َوْجِهِه َِفْ نَاِر َجَهن َ  . َرَواُه ُمْسلٌِم. "يُِكب ُ

 . َِفْ بَْعِض نَُسِخ الَْمَصابِْيِح الُْقَشْْيِي ِ بََدَل الَْقْسِري ِ وَ 

627. (4) [1/197-దృఢం] 

జున్దుబ్ ఖస్త్ర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఫజర ర్ నమా’జ్ చదివినవాడు అలా్లహ్ రక్షణల్ల 

చేరినటేు . కనుక అటువంటి వేకిత న్న హంస్లంచకండి. 

అతన్న ధ్న్నన్ని దోచుకోకండి. అతన్న గురించి 

ప్రోక్షంగా న్నందించకండి, చాడీలు చెప్పకండి, ఇంకా 

అతన్ని అవమానప్రచకండి. ఎందుకంటే అతడు 

అలా్లహ్ (త) రక్షణల్ల ఉన్నిడు. ఇల్ల చేసా్త అలా్లహ్ 

(త) మమిలిి విచారించడు, తన హకుొను 

గురించి అడగడు. ఒకవేళ మీరు అతన్నకి హాన్న 

చేకూరిసా్త, అలా్లహ్ (త) తన హకుొను అడిగ, దాన్ని 

వసూలు చేసా్లడు. తన హకుొ లభించక పోత్య, బోరాా 

ప్డవేస్ల నరకంల్ల ప్డవేసా్లడు.'' 31 (మసా్లమ్) 

 ( 1/198)(  ليهع فق[ ) مت  5 ] - 628

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
ِل ثُم َ لَْم يَِجُدْوا إِل َ أَْن   ِف اْْلَو َ "لَْو يَْعلَُم الن َاُس َما َِف الن َِداِء َوالص َ

َلَستبُقْوا   ِجْْيِ هْ لت َ ا َما َِفْ  لَُمْوَن عْ َلَسَتَهُمْوا َولَْو يَ  .ي َْسَتِهُمْوا عَلَْيهِ 
ْبِح َْلتَْوُهَما َولَْو َحْبًوا"    .إِلَْيِه َولَْو يَْعلَُمْوَن َما َِفْ الَْعَتَمِة َوالص ُ

628. (5) [1/198-ఏకీభవితం] 

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

''ఒకవేళ ప్ర జలకు అజా‘న్ ఇవాటం, మొదటి ప్ంకిత ల్ల 

న్నలబడటం యొకొ ప్పణేం గురించి తెలిసా్త, చీటిలు 

వేసుకునేవారు. అదేవిధ్ంగా ''జుహ్ర్ నమా’జ్ పార రంభ  

కాలంల్ల చదవడాన్నకి గల ప్పణేం తెలిసా్త ప్రిగెతాు 

కుంటూ వచేావారు. అదేవిధ్ంగా ’ఇష్క‘ మరియు 

ఫజర ర్ నమా’జ్ల ప్పణేం తెలుసుకుంటే, నడవటాన్నకి 

శకిత  ల్లక పోయిన్న కూర్కాన్న పార కుతూ వచేావారు.'' 32 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/198عليه ( )[ ) متفق  6]  - 629

لَْيَس َصََلٌة " اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َُ ُسْولرَ   قَاَل  َعْنُه قَاَل:وَ 
َوالِْعَشاِء َولَْو يَْعلَُمْوَن َما فِْيِهَما ىَل الُْمَنافِِق ِمَن الَْفْجرِ أَثَْقَل عَ 
 .ا"لَْوَحْبوً َْلتَْوُهَما وَ 

629. (6) [1/198-ఏకీభవితం] 

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

''కప్టాచారులపైె ఫజర ర్ మరియు 'ఇష్క' నమా'జుల 

కంటే భారమైన నమా'జ్ మర్వదీ ల్లదు. ఒకవేళ వాటి 

పార మఖేత వారికి తెలిసా్త, మోకాళా దాారా, 

 

31) వివరణ-627: ఫజర ర్ నమా’జ్కు చాల్ల పార ధానేత 

ఉంది. దీన్ని తప్పన్నసరిగా ఆచరిసాూ ఉండాలి. దీన్ని 

ఆచరించటం వలా అలా్లహ్ రక్షణ పార పాసాుంది. చదవకపోత్య 

అలా్లహ్ వాగాద నం భంగం జరుగు తుంది. వాగాద న భంగం 

చేస్తవారిన్న అలా్లహ్ విచారిసా్లడు.  

32) వివరణ-628: ఈ ’హదీసు‘ దాారా అజా‘న్ ఇవా 

టాన్నకి, మొదటి ప్ంకిత ల్ల న్నలబడటాన్నకి, పార రంభ సమ 

యంల్ల ''జుహ్ర్ నమా’జ్ చదవటాన్నకి, ’ఇష్క‘ మరియు 

ఫజర ర్ నమా’జ్లకు చాల్ల ప్పణేం ఉందన్న తెలిస్లంది. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 230 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
పరుదుల దాారా పార కుకుంటూ రావలస్లవచిాన్న 

వసా్లరు.'' (బుఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/198)[ ) صحيح (   7]  - 630

َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
عليه وسلم: "َمْن َصىل َ الِْعَشاَء َِفْ َجَماَعٍة فَكَأَن ََما قَاَم نِْصَف  

ْبَح َِفْ َجَماَعةٍ  ُ يْ ل َ ل ا َما َصىل َ فَكَأَن َ  الل َْيِل َوَمْن َصىل َ الص ُ   ل َُه". َرَواهُ َل ك
 .ُمْسلٌِم 

630. (7) [1/198-దృఢం] 

’ఉస్లి‘న్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''స్లమ్రహకంగా ’ఇష్క‘ నమా’జు చదివినవారు, అరా-

రాతిర  వరకు నమా’జ్ చదివినటాు, ఇంకా 

స్లమ్రహకంగా ఫజర ర్ నమా’జ్ చదివినవారు రాతర ంతా 

నమా’జ్ చదివినటాే.'' (మసా్లమ్) 

 ( 1/198)  [ ) صحيح ( 8]  - 631

َل  "  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ُكْم اْْلَْعَراُب َعىَل اْسِم َصََلتِكُُم الَْمْغِرَب". "َوتَُقْوُل   قَاَل: يَْغلَِبن َ

 .اْْلَْعَراُب ِهَي الِْعَشاُء"

631. (8) [1/198-దృఢం] 

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

బదూద లు మీ మ’గర బ్ నమా’జు పేరుపైె మమిలిి 

అధగమంచకూడదు సుమా! వారు మ’గర బ్ను ’ఇష్క‘ 

నమా'జు అన్న అంటారు.'' 

 ( 1/198)[ ) صحيح (   9]  - 632

ا  هَ ن َ إِ َشاَء فَ ُكُم الْعِ قَاَل: "َل يَْغلَِبن َكُْم اْْلَْعَراُب َعىَل اْسِم َصََلتُ وَ 
بِْل. َرَواُه ُمْسلٌِم َتاِب اهلِل الْ َِفْ كِ   .ِعَشاُء فَإِن ََها تُْعِتُم بِِحََلِب اْْلِ

632. (9) [1/198-దృఢం] 

అనుచరున్న కథనం: ''బదూద లు మ’గర బ నమాజును 

’ఇష్క‘  నమా’జ్ అంటారు.'' ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''బదూద లు మీ  ’ఇష్క‘  నమా'జు ప్టా మమిలిి 

మోసగంచరాదు, అలా్లహ్ (త) దీన్న పేరు ’ఇష్క‘ అన్న 

పెటాు డు.'' ఖురఆన ల్ల ఇల్ల ఉంది: ''...బ'అద 

'సల్లతుల ’ఇష్క‘...'' (సూ.్అన-నూర, 24:58)  

బదూద లు ఒంటెల పాలు పతకడాన్నకి మ'గర బ 

నమా'జును ఆలసేం చేస్తవారు.'' 33 (మసా్లమ్) 

 ( 1/199)  [ ) صحيح ( 10]  - 633

وسلم  ىل اهلل عليه ُسْوَل اهلِل ص َعْنُه أَن َ رَ  هللُ ا  َي لِي ٍ َرِض َعْن عَوَ 
"َحَبُسْونَا َعْن َصََلةِ الُْوْسََط: َصََلةِ الَْعْصِر   قَاَل يَْوُم الَْخْنَدِق:

 .َمَْلَ اهلُل بُُيْوتَُهْم َوقُُبْوَرُهْم نَارا )متفق عليه( 

633. (10) [1/199-దృఢం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కందకం యుదధ ంన్నడు 

''ఈ అవిశాాసులు మమిలిి ’అ’సర ర్ నమా’జ్ 

చదవకుండా చేశారు. అలా్లహ్ (త) వీరి గృహాలను, 

సమాధులను అగికి ఆహుతి చేయుగాక!'' అన్న 

అన్నిరు. 34 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 
 

33) వివరణ-632: అతన్నన్న గురించి వివరంగా ’హదీసు‘ 

నెంబరు 551ల్ల వివరించడం జరిగంది. 

34) వివరణ-633: కందక యుదధ ం 4 ల్లక 5 హజీర  శకంల్ల 

జరిగంది. య్యదుల కుటర ల వలా మకొహ అవిశాాసులు 

10 వేల మంది సైనేం తీసుకొన్న మదీనహైెప దండతాారు. 

ప్ర వకత  (స)కు ఈ విషయం తెలిస్లన తరువాత ప్ర వకత  (స) 

తన అనుచరులను సంప్ర దించారు. సల్లిన్ ఫారస్త్, 

‘విశాల మైదానంల్ల యుదధ ం చేయకూడదన్న, ఒక సురకిష త 

పార ంతంల్ల సైన్నేన్ని సమీకరించి దాన్నచుటూు  కందకం 

తర వాాలన్న,’ సలహా ఇచాారు. ఈ సలహా అందరికీ 

నచిాంది. కందకం తర వేా సన్నిహాలు పార రంభ్

మయాేయి. మదీనహ కు మ్రడు ప్ర కొల ఇళ్ళా, 

తోటలు ఉండి ప్టు ణ్యన్నకి రక్షణ కలిపంచేవి. స్లరియా 

వైప్ప ఖాళ్ళగా ఉండేది. ప్ర వకత  (స) మూడు వేల మంది 

సహచరులతో కలస్ల మదీనహ వలుప్లకు వచిా కందకం 

తర వాడం పార రంభించారు. 10 మందికి 10 గజాలు భూమ 

తవాటాన్నకి ప్ంచారు. కందకం ల్లతు 5 గజాలు ఉండేది. 

20 రోజులా్ల 3000 మంది తర వాకం పూరిత చేశారు. 

చలికాలం, చాల్ల చలిగా ఉండేది. ఇటు దారిదేీం, 

ప్సాులు ఉండేవి. కడుప్పలపైె రాళ్ళా కటుు కొన్న కందకం 

తర వేావారు. ప్ర వకత  (స) మరియు అనుచరులు ఆకలి 

కడుప్పలతో ఉండేవారు. ఒకస్లరి అనుచరులు 

సహంచల్లక ప్ర వకత  (స) మందు తమ వసా్లీలను ఎతాి 

చూపంచారు. కాన్న ప్ర వకత  (స) తన వసా్లీన్ని ఎతాిచూపత్య 

రండు రాళ్ళా ఉన్నియి. శతుర వులు చాల్ల 
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 َ    రండవ విభాగం  لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

 ( 1/199)[ ) صحيح (   11]  - 634

 َرُسْوُل اهلِل صىل  ٍب قَاَل: قَاَل َة بِْن ُجْنُد رَ َسمُ  وَ دٍ وْ َمْسعُ  ِن ابِْن عَ 
ِمِذي ُ "اهلل عليه وسلم: "َصََلُة الُْوْسََط َصََلُة الَْعْصرِ  ْ  .. َرَواُه الَت ِ

634. (11) [1/199-దృఢం] 

ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) మరియు సమరహ్ బిన్ 

జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ‘సల్లతె వుసా్ల అంటే 

’అ’సర ర్ నమా’జ్,’ అన్న ప్ర వచించారు. (తిరిిజి‘) 

 

భయంకరంగా చుటుు మటిు  ఉన్నిరు. మషిర కులు వారిన్న 

నెలరోజుల వరకు చుటుు మటిు  ఉన్నిరు. ఒక రోజు ప్ర వకత  

(స) ప్ర జల నుదేద శించి, ‘బయటకు వళ్ళా శతుర  

రహస్లేలను తెచేావారవరైన్న ఉన్నిరా?’ అన్న 

అడిగారు. మ్రడుస్లరాు ఇల్ల అన్నిరు, ’జుబై్నర్ తప్ప 

మరవర్జ సమాధానం ఇవాల్లదు. ప్ర వకత  (స) అప్పటి 

కప్పపడే అతన్నకి హవారీ అనేబిరుదు ప్ర దానంచేశారు. 
(బు'ఖారీ) 

శతుర వులు కందకం దాటల్లక దూరం నుండి బాణ్యలు, 

రాళ్ళా విస్లర్వవారు. దీన్నవలా ఏమీ ల్లభం ల్లక పోవటం 

చూస్ల కందకం దాటాలన్న న్నశాయించుకొన్న అరబుబలకు 

చెందిన ప్ర ఖాేత వీరులు, గురార లపైె ఎకిొ దాటారు. 

అటువైప్ప అలీ (ర) వంటనే దాడిచేస్ల వారిన్న 

చంపవేశారు. ఈ విధ్ంగా యుదధ ం జరుగుతూ ఉంది. 

ప్గలంతా యుదధ ం కొనస్లగంది. అవిశాాసుల వైప్పనుండి 

రాళ్ళా, బాణ్యల వరష ం అవుతూ ఉంది. ఒకొ న్నమషం 

కూడా ఆగల్లదు. ఈ రోజునే ప్ర వకత  (స) కొన్ని నమాజులు 

సమయం తపాపయి. దీన్నవలా ప్ర వకత  (స)కు చాల్ల బాధ్్

కలిగంది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘అలా్లహ్ (త)  వీరి 

ఇండాను, సమాధులను అగితో న్నంపవేయు గాక!’ అన్న 

శపంచారు. ఈ శాప్ం స్త్ాకరించబడింది. వారు ఉభయ 

ల్లకాలా్లనూ శిక్షకు గురయాేరు. కందకం దాటల్లక 

ఓడిపోయి పారిపోయారు. మసా్లమలకు విజయం 

లభించింది. దీన్ని గురించి సూరహ్ అహ్జాబ్(33)ల్ల 

వివరంగా పేర్కొనడం జరిగంది. ఈ 'హదీసు' దాారా 

సల్లతె వుసా్ల అంటే ’అ’సర ర్ నమా’జన్న తెలిస్లంది. అంటే 

అన్ని నమా’జులను ప్రిరకిష ంచండి, ప్ర త్యే కంగా ’అ’సర ర్ 

నమా’జ్ను ప్రిరకిష ంచండి. 

 ( 1/199)  [ ) صحيح ( 12]  - 635

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َ
( قَاَل:  78: 17؛ َِفْ قَْولِِه تََعاََل: )إِن َ قُْرآَن الَْفْجِر كَاَن َمْشُهْودًا

ِمِذي ُ "ارِ ئَِكُة الن َهَ الل َْيِل َوَمََل  َكةُ ئِ ََل مَ  ُدهُ هَ "تَْش  ْ  .. َرَواُه الَت ِ

635. (12) [1/199-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖుర్ఆన్ 
ల్లన్న ''...ఇని ఖుర్ఆనల్ ఫజిర  కాన మష్హూదా'' 

(సూ.్అల-ఇస్లర , 17:78) అనే ఆయతును గురించి 

వాేఖాేన్నసాూ ఫజర ర్ నమా’జ్ల్ల రాతీర -ప్గల దైవ 

దూతలు హాజరౌతారన్న, అన్నిరు. (తిరిిజి‘) 
----- 

لُِث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 1/200)[ ) حسن (  13]  - 636

ْهِر عَ  ََلُة الُْوْسََط َصََلُة الظ ُ ْن َزيِْد بِْن ثَابٍِت َوعَائَِشَة قَاَل: الص َ
 ْ  .ا تَْعلِْيقً ْنُهَما عَ  ي ُ ذِ مِ َرَواُه َمالٌِك َعْن َزيِْد َوالَت ِ

636. (13) [1/200-పార మాణికం] 

’జైద్ బిన్ స్ల‘బిత్ (ర) మరియు ’ఆయి‘షహ్ (ర) 

కథనం: ''మధ్ేసా నమా’జ్ అంటే ”జుహ్ర్ నమా’జ్.'' 

(మాలిక, తిరిిజి‘) 

 ( 1/200)صحيح (  [ )  14]  - 637

وسلم   اهلل عليه صىل هللِ  ثَابٍِت قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اَعْن َزيِْد بِْن وَ 
ْهر يَُص  َولَْم يَُكْن ي َُصل ِْي َصََلًة أََشد ُ َعىَل أَْصَحاِب بِالَْهاِجَرةِ ل ِي الظ ُ

لَْت )َحافُِظْوا َعىَل  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْنَها فَََنَ
ََلةِ الُْوْسََط  لََواِت َوالص َ   ْيِ تَ ََل ( َوقَاَل إِن َ قَْبلََها َص 238: 2؛ الص َ

. َرَواهُ َها َصََل َوبَْعَد  َ تَْيِ  .بُْو دَاُودَ  أَْحَمُد َوأ

637. (14) [1/200-దృఢం] 

’జైద్ బిన్ స్ల‘బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''జుహ్ర్ 

నమా’జును సమయం కాగానే చదివేవారు. అయిత్య 

అనుచరులకు ''జుహ్ర్ నమా’జ్ ఇతర నమా’జుల 

కంటే చాల్ల భారంగా ఉండేది. అప్పపడు '' 'హాఫి''జూ 

అలససలవాతి, వససల్లతిల్ వుసా్ల'' అనే ఆయతు 

అవతరింప్జేయబడింది. అంటే నమా’జులన్నింటిన్న 

ప్రిరకిష ంచండి. ఇంకా మధ్ేసా నమా’జును అన్నిటి 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 232 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
కంటే అధకంగా ప్రిరకిష ంచండి. ’జైద్ కథనం: సల్ల 

తుల్ వుసా్లకు మందు రండు నమా’జులు, దాన్న 

తరువాత రండు నమా’జులు. (’అహిద్, అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/200)ضعيف ( [ )   15]  - 638

اٍس وَ  َعْن َمالٍِك بَلََغُه أَن َ عَلِي َ بَْن أَِِبْ َطالٍِب َوَعْبَد اهلِل بِْن َعب َ
أ ْبِح. َرَواُه َِفْ الُْمُوط َ ََلُة الُْوْسََط َصََلُة الص ُ  . كَانَا يَُقْوَلِن: اَلص َ

638. (15) [1/200-బలహీనం] 

మాలిక్ కథనం: ’అలీ (ర), ’అబుద లా్లహ్ బిన్ 

’అబాబస్ (ర)ల వదద  మధ్ేసా నమా’జ్ ఫజర ర్ 

నమా’జ్. 

 (200/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 639

اٍس َوابِْن ُعَمَر تَْعلِْيًقا وَ  ِمِذي ُ َعِن ابِْن َعب َ ْ  .َرَواُه الَت ِ

639. (16) [1/200-అప్రిశోధతం] 

దీనేి తిరిిజి‘ ఇబ్ని ’అబాబస్ మరియు ఇబ్ని 

’ఉమర్ దాారా ఉలా్లఖించారు. 35 

 ( 1/201)[ ) ضعيف (  17]  - 640

َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   :َعْن َسلَْماَن قَاَل وَ 
يَْماِن َوَمْن غََدا إََِل   ْبِح غََدا بَِرايَِة اْْلِ يَُقْوُل: "َمْن غََدا إََِل َصََلةِ الص ُ

ْوِق غَ   .بُْن َماَجُه َس". َرَواُه ا إِبْلِيْ ةِ ايَ بِرَ  اَد الس ُ
640. (17) [1/201-బలహీనం] 

సల్లిన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''వేకువజామన ఫజర ర్ 

నమా’జ్కు వళ్ళా వేకిత  తనవంట విశాాసం జండాను 

తీసుకొన్న వళతాడు. కాన్న ఉదయం బజారుకు వళ్ళా 

వేకిత  తనవంట షై'తాన్ జండా తీసుకొన్నవళతాడు.'' 36 

(ఇబ్ని- మాజహ)  

 

35) వివరణ-639: మధ్ేసా నమా’జ్ విషయంల్ల అనేక 

అభిపార యాలు ఉన్నియి. అయిత్య, ''ప్ర వకత  (స) అసర ర్ 

నమా’జ్ను మధ్ేసా నమా’జు అన్న ప్ర వచించారు అనేదే 

పార మాణికమైనది, ఉతామమైనది.  
36) వివరణ-640: అంటే ఉదయం నమా’జుకు వళ్ళావారు 

అలా్లహ్ సైన్నకులు. వారు షై’తాన్ సైనేంపైె దాడిచేసా్లరు. 

===== 

 باُب اْْلََذاِن -4

4. అజా‘న్ (నమాజ కై పిలుపు) 

అజా‘న్ అంటే ప్ర కటన, తెలియప్రచటం, వారత  

అందించటం అన్న అరాం. ధారిిక ప్రిభాషల్ల నమా’జ్ 
కోసం ప్ర త్యేక ప్దాల దాారా పలవటం అన్న అరాం. 

అదేవిధ్ంగా బిడా ప్పటు గానే కుడిచెవిల్ల అజా‘న్, 

ఎడమ చెవిల్ల ఇఖామత్ ప్లకాలి. నమా’జ్ కోసం 

అజా‘న్ ఇవాటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. ఇది ఇసా్లమ్ 

చిహాిలా్ల ఒక చిహిం. ఐదుపూటల నమా’జుకు, 

శుకర వారంన్నడు అజా‘న్ ఇవాటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. 

అజా‘న్ పార రంభం: ప్ర వకత  (స) మకొహ జీవితం 

అంతా ఆప్దలతో, కష్కు లతో, బాధ్లతో గడిచింది. 

ఆ సమయంల్ల ఒకొ నమా’జు మాతర మ్మ విధ అయి 

ఉండేది. మదీనహ వచిాన తరువాత కొంత వరకు 

శాంతి భదర తలు చోటు చేసుకుని తరువాత 

విధులు, న్నబంధ్నలు, బాధ్ేతలు అవతరించటం 

పార రంభం అయాేయి. అనంతరం ’జకాత్, 

ఉప్వాస్లలు విధంచబడాాయి. హదుద లు న్నర్వద శించ్

బడాాయి. ధ్రాిధ్రాిలను వివరించటం జరిగంది. ఆ 

కాలంల్ల ప్ర తి నమా’జుకు ప్ర జలు ఒకచోట చేరుకునే్

వారు. ప్ర జలందర్జ వచిాన తరాాత నమా’జును 

ప్ర వకత  (స) చదివించేవారు. అయిత్య ప్ర జలకు నమా’జు 

సమయం గురించి తెలియప్రిచే స్లధ్న్నల్లవీ ఉండేవి 

కావు. అందువలా ప్ర వకత  (స) నమా’జు సమయం 

కాగానే య్యదులా్ల డప్పపలు కొటు టం, ల్లదా బాకా  

ఊదడం చేదాద మన్న న్నశాయించుకున్నిరు. ఇంతల్ల 

అన్నసరులా్లన్న ’అబుద లా్లహ్ బిన్-’జైద్ బిన్- 

 

వాడిన్న, వాడి గొప్పతన్నన్ని, వాడి సైన్నేన్ని ఓడిసా్లరు. 

అదే విధ్ంగా ఉదయం బ’జారుకు వళ్ళావారు షై’తాన్ 

సైన్నకులు. అంటే నమా’జ్చదవకుండా బ’జారుకు వళ్ళా 

వారు. నమా’జుచదివి, దు’ఆలుచేస్ల, ధ్రి సంపాదన 

కోసం బ’జారుకు వళ్ళావారు అలా్లహ్ సైన్నకులు.  
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’అబుద రబిబహ సాప్ింల్ల అజా‘న్ ప్దాలు చూశారు. 

మ్మల్కొన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, వివరించారు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) న్నకల సతేమైనది, బిల్లల్ కు 

అజా‘న్ నేరిపంచవలస్లందిగా ఆదేశించారు. బిల్లల్ 

అజా‘న్ ఇసాున్నిరు. ఇంతల్ల ’ఉమర్ (ర) వచిా తన 

సాపాిన్ని గురించి వివరిసాూ, ‘నేను కూడా 

సాప్ింల్ల ఈ ప్దాలనే విన్నిను,’ అన్న అన్నిరు. 

ప్ర వకత  (స) అది విన్న చాల్ల సంతోషించారు. ఇదద రు 

మసా్లమల ఏకాభిపార యంపైె అలా్లహ (త) 

కృతజాతలు తెలుప్పకున్నిరు. (ఇబ్ని హష్కమ్ / 

283, జామ తిరిిజి' / 37) 

لُ  لْأَو َ لَْفْصُل ا َ     మొదటి విభాగం  ا

 ( 1/202)[ ) متفق عليه (  1]  - 641

اَر َوالن َاقُْوَس َفَذكَُرْوا الَْيُهوْ عَ  دَ ْن أَنٍَس قَاَل: ذَكَُروا الن َ
اْْلَذَاَن َوأَْن ي ُْوتَِر اْْلِقَاَمَة. قَاَل   أَْن ي َْشَفعَ  أُِمَر بََِلٌل فَ  ىرَ اَص َوالن َ 

 .إِْسَماِعْيُل: فََذكَْرتُُه ِْلَي ُْوَب. فََقاَل: إِل َ اْْلِقَاَمةَ 

641. (1) [1/202-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: నమా’జ్ వేళలను గురిత ంచటం 

గురించి ప్ర జలు్ మంటలు, మరియు బాకాలను 

గురించి పేర్కొంటూ, ‘య్యదులు, కైెీసావులు కూడా 

ఇల్లగే చేసా్లరు,’ అన్న అన్నిరు. ఏమీ న్నరాారించన్నదే 

సభ మగస్లంది. రాతిర  ’అబుద లా్లహ్ కలల్ల అజా‘న్ 

ప్దాలు విన్న, ప్ర వకత  (స)కు  విన్నపంచారు. ప్ర వకత  (స) 

బిల్లల్కు నేరిపంచమన్న, ఆదేశించారు. అనంతరం 

బిల్లల్కు అజా‘న్ల్ల రండుస్లరాు ఇఖామత్ ల్ల 

ఒకస్లరి ప్లకమన్న ఆదేశించారు. 37  (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 

37) వివరణ-641: యష ఫ’అ అంటే రండుస్లరాు, వి’తర ర్ 

అంటే ఒకస్లరి. అంటే అజా‘న్ల్ల అలా్లహుఅకబర  

ప్దాలను న్నలుగుస్లరాు, మగలిన ప్దాలు రండుస్లరాు , 

ఇఖామత్ల్ల ఒకస్లరి ప్లకాలి. కాన్న ఖద 

ఖామతిససల్లహ రండుస్లరాు ప్లకాలి. న్నఖూస అంటే 

ఒకపెదద  కరర ను చినికరర తో కొటు టం. దాన్నవలా శబద ం 

 ( 1/202)) صحيح (  [2]  - 642

َعْن أَِِبْ َمْحُذْوَرَة قَاَل: أَلََْق عَلَي َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
أِذيَْن ُهَو بَِنْفِسِه فََقاَل: َ " :قُِل  وسلم اَلت َ اهلُل   .ََبُ أَكْ  هللُ ا ،ََبُ كْ اهلُل أ

  .أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ  ،أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ  .اهلُل أَْكََبُ  ،ََبُ أَكْ 
ُسْوُل اهللِ  ًدا ر َ ُسْوُل اهلِل. ثُم َ   ،أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ ًدا ر َ أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ

َ  ،إِل َ اهللُ  هَ لَ إِ  أَْن ل َ  تَُعْودُ فََتُقْوُل: أَْشَهُد    .َهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ ْش أ
ُسْوُل اهللِ  ًدا ر َ ُسْوُل اهلِل. َحي َ  ،أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ ًدا ر َ أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ

ََلةِ  ََلةِ  ،َعىَل الص َ َحي َ َعىَل الَْفََلِح.   ،َحي َ َعىَل الَْفََلِح  .َحي َ َعىَل الص َ
 .َه إِل َ اهلُل". َرَواُه ُمْسلٌِم إِلَ  َل  ،أَْكََبُ   اهللُ  ،ََبُ  أَكْ هللُ ا

642. (2) [1/202-దృఢం] 

అబూ మ’హ్జూ‘రహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స)  

సాయంగా న్నకు అజా‘న్ నేరాపరు. న్నతో ఇల్ల 

ప్లుకు,' అన్న అన్నిరు. ''అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు 

అకబర్. అలా్లహు అకబర, అలా్లహు అకబర్.- అలా్లహ్ 

గొప్పవాడు. అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ. - అలా్లహ్ తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ ల్లరన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను. 

అష్హదు అని మ’హమిదరర సూ లులా్లహ్, 

అష్హదు అని మ’హమిద రర సూ లులా్లహ్.'' -

మహమిద్(స) అలా్లహ్ ప్ర వకత  అన్న నేను స్లక్షేం 

ఇసాున్నిను. మళ్ళా 'ప్లికిన ప్దాలిి ఉచారించు' 

అన్న అన్నిరు. అష్హదు  అలా్ల యిల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

అష్హదుఅలా్ల యిల్లహ ఇలాలా్లహ్. అష్హదు అని 

మ'హమిదరర  సూలులా్లహ్, అష్హదు అని మహ 

మిద రర సూలులా్లహ్. ’హయాే ’అల’ససల్లహ్, 

’హయాే ’అల’ససల్లహ్. నమా'జుకు రండి, 

’హయాే ’అలల ’ఫల్లహ్, ’హయాే’ అలల 

’ఫల్లహ్ - మోకాష న్నకి (మకిత కి) రండి. - అలా్లహు 

అకబర్, అలా్లహు అకబర్, ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్. 38  

 

వసాుంది. కైెీసావులు పార రధ న్న సమయంల్ల కరర పైె కరర తో 

కొటిు  తెలియజేస్తవారు. ఈ 'హదీసు' దాారా ఇఖామత 

ల్ల ప్దాలు ఒకస్లరి ప్లకాలన్న, అజా'న ల్ల రండుస్లరాు 

ప్లకాలన్న తెలిస్లంది. వివరణ మందుపేజీలా్ల వసాుంది.  

38) వివరణ-642: అబూ మ’హ్జూ‘రహ్ ప్ర వకత  (స) 

ప్ర ఖాేత అనుచరులు. ప్ర వకత (స) కాలంల్లనూ తరువాతి 
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  రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/203)[ ) حسن (  3]  - 643

َ  ْن أبِْن ُعَمَر قَاَل: عَ  َ ا َن اك اهلل   ْوِل اهلِل صىلىَل َعْهِد َرُس ذَاُن عَ ْْل
ًة َغْْيَ أَن َُه كَاَن  ًة َمر َ تَْيِ َواْْلِقَاَمُة َمر َ تَْيِ َمر َ عليه وسلم َمر َ
ََلُة. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   ََلُة قَْد قَاَمِت الص َ يَُقْوُل: قَْد قَاَمِت الص َ

اَرِمي ُ   .َوالن ََسائِ ُ َوالد َ

643. (3) [1/203-పార మాణికం] 

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

కాలంల్ల అ'జాన్ ప్దాలు రండుస్లరాు, ఇఖామత్ 

ప్దాలు ఒకస్లరి మరియు ఖద్ఖామతి'ససల్లహ 

రండు స్లరాు ప్లుకబడేవి. (అబూ దావూద్, నస్లయి', 

దారీి)  
 ( 1/203)[ ) حسن (  4]  - 644

َمُه اْْلَذَاَن   عليه وسلم عَل َ ِب َ صىل اهلل أَن َ الن َ  َة:رَ وْ ُذ َعْن أَِِبْ َمْح وَ 
تِْسَع َعَشَرَة كَلَِمًة َواْْلِقَاَمَة َسْبَع َعَشَرَة كَلَِمًة. َرَواُه أَْحَمُد 

اَرِمي ُ َوابُْن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن َِسائِ ُ َوالد َ ْ  . َوالَت ِ

644 [1/203-పార మాణికం] 

అబూ మ’హ్జూ‘రహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

అతన్నకి అ'జాన్ ప్దాలు19, ఇఖామత్ ప్దాలు17, 

నేరాపరు. 39  (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్, 

నస్లయి', దారీి, ఇబ్ని మాజహ)  

 (1/203)[ ) صحيح (  5]  - 645

َة اْْلذَا َوَعْنُه قَاَل: فََمَسَح : اَل قَ  ِن قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل عَل ِْمِِنْ ُسن َ
َم َرأِْس  ِه. َوقَاَل:ُمَقد َ اهلُل  ،اهلُل أَْكََبُ  .اهلُل أَْكََبُ  ،اهلُل أَكََْبُ " :َوتَُقْوُل  

  ، أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ " تَْرفَُع بَِها َصْوتََك ثُم َ تَُقْوُل: ".أَْكََبُ 
 

కాలం ల్లనూ అజా‘న్ ఇచేావారు. మకాొల్ల 

మఅజిూ ‘న్గా స్తవలందించే వారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరుల 

మందు అజా‘న్ ఇచేావారు. 

39) వివరణ-644: అసలుఅజా‘న్ల్ల 15 ప్దాలు 

ఉన్నియి. షహాదతైెన్లతో కలిప 19 అవుతాయి. ఈ 

'హదీసు' దాారా కూడా రండుస్లరాు ప్లికేవారన్న 

తెలుసాుంది.  

َ أَْشَهُد  .أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ  َ  ،ُسْوُل اهللِ م ًَدا رَ َح مُ  ن َ أ َهُد أَن َ  ْش أ
ًدا َرُسْوُل اهللِ    تَْخِفُض بَِها َصْوتََك ثُم َ تَْرفَُع َصْوتََك  ".ُمَحم َ

َهادَةِ:   . أَْشَهُد أَن َ ل َ إلََه إِل َ اهللُ  ،أَْشَهُد أَن َ َل إِلََه إِل َ اهللُ " بِالش َ
ُسْوُل  ًدا ر َ َ  ،هللِ ا أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ ُسْوُل اهللِ ُد أَن َ ُمَحم ًَدا ْشهَ أ َحي َ  .ر َ

ََلةِ  ََلةِ  ،َعىَل الص َ   ".َحي َ َعىَل الَْفََلِح  ،َحي َ َعىَل الَْفََلِح  .َحي َ َعىَل الص َ
ْبِح قُلَْت: فَإِْن  ْوِم " كَاَن َصََلُة الص ُ َن الن َ ََلُة َخْْي م ِ ََلُة  ،الص َ الص َ

ْوِم  َن الن َ َ  هللُ ا .َخْْي م ِ َرَواُه أَبُْو  . لََه إِل َ اهلُل" إِ َل  ،اهلُل أَكََْبُ  ،ََبُ كْ أ
 .دَاُودَ 

645. (5) [1/203-దృఢం] 

అబూ మ’హ్జూ‘రహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత (స) 
ను, 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నకు అజా‘న్ నేరిపంచండి,' అన్న 

అన్నిను. ప్ర వకత  (స) అతన్న నుదురుపైె చేతితో 

న్నమరి, ''అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్; అలా్లహు 

అకబర్, అలా్లహు అకబర్.'' అన్న బిగు రగా ప్లుకు. 

మళ్ళా ప్ర వకత  ఇల్ల ప్లుకు అన్నిరు, ''అష్హదు 

అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్, అష్హదు అలా్లయి ల్లహ 

ఇలాలా్లహ్; అష్హదు అని మహమిదరర సూ 

లులా్లహ్,  అష్హదు అని మహమి దరర సూలు 

లా్లహ్; హయే అలససల్లహ్, ’హయే ’అల 

’ససల్లహ్. ’హయే ’అలల్ ’ఫల్లహ్; ’హయే 

’అలల్ ’ఫల్లహ.'' ఫజర ర్ నమా'జు అయిత్య, 

''అ’ససల్లతు ఖైరుమి నన్నిమ్,'' రండుస్లరాు. అంటే 

-నమా'జు న్నదర కంటే మ్మలైనది.'' ఆ తరువాత, 

''అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్; ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్.'' (అబూ-దావూద్)  
 ( 1/204)( [ ) ضعيف  6]  - 646

"َل   قَاَل يِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن بََِلٍل قَاَل:وَ 
لََواِت  بَن َ َِفْ َشْيٍء م َِن الص َ ِ ِمِذي ُ  إِل َ َِفْ َصََلةِ الَْفْجِر" تَُثو  ْ . َرَواُه الَت ِ

: .َوابُْن َماَجهُ  ِمِذي ُ ْ َ  َوقَاَل الَت ِ اِوْي لَ ْسَرائِيْ إِ  وْ بُ أ ْيَس ُهَو  َل الر َ
 .اَك الَْقِوي ِ ِعْنَد أَْهِل الَْحِديِْث بَِذ 

646. (6) [1/204-బలహీనం] 

బిల్లల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి, ‘ఫజర ర్ 

నమా’జులా్ల తప్ప మర్వ నమా’జ్ల్ల తస్వీబ్ 
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చేయకు,’ అన్న అన్నిరు. 40 (తిరిిజి‘ / బలహీనం, 
ఇబ్ని-మాజహ) 

 ( 1/204) ) ضعيف ( [ 7]  - 647

"إِذَا  اهلل عليه وسلم قَاَل لِِبََلٍل: ٍر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىلَجابِ  َعْن وَ 
ْل َوإِذَا أَقَْمَت فَاْحُدْر َواْجَعْل بَْيَ أَذَانَِك َوإِقَاَمِتَك  س َ أَذَنَْت فَََتَ

اِرِب ِمْن  َتِصُر إِذَا  َوالُْمعْ  هِ بِ رْ شُ  قَْدَر َما يَْفُرُغ اْْلكُِل ِمْن أَكْلِِه َوالش َ
ِمِذي ُ  "َحاجِتِه َوَل تَُقْوُمْوا َحّت َ تََرْوِّنْ َخَل لَِقَضاِء دَ  ْ . َرَواُه الَت ِ

 .َوقَاَل: َل نَْعِرفُُه إِل َ ِمْن َحِديِْث َعْبِد الُْمْنِعِم َوُهَو إِْسَنادٌ َمْجُهْوٌل 

647. (7) [1/204-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను ''న్నవు 

అజా‘న్ ఇచుానప్పడు న్నదానంగా బిగు రగా ప్లుకు, 

ఇఖామత ఇచుానప్పడు తారతారగా ప్లుకు. 

అజా‘న్ మరియు ఇఖామత ల మధ్ే భోజనం 

చేస్తవాడు భోజనం చేస్లనంత, తార గేవాడు తార గనంత, 

కాలకృతాేలను తీరుాకునేవాడు తీరుాకునింత 

సమయం ఉంచు. ఇంకా నేను రావటం చూడనంత 

వరకు నమా’జు కోసం న్నలబడకు,” అన్న అన్నిరు. 

(తిరిిజి‘ / ఈ ’హదీసు‘ ఉలా్లఖన్కరత  ’అబుద ల్ 

మన్నేమ్ అసపషు ంగా ఉన్నిడు). 

 ( 1/204)[ ) ضعيف (  8]  - 648

َدائِ ِ قَاَل: أََمَرِّنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ  َعْن َزيَاِد بِْن الَْحاِرِث الص ُ
َ  عليه وسلم: "أَْن  ذ َنُْت فَأََرادَ بََِلٌل أَْن أَ فَ  . الَْفْجِر" َصََلةِ َِفْ  ْن ذ ِ أ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ أََخا ُصَداٍء قَْد   .ي ُِقْيَم 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  أَذ ََن َوَمْن أَذ ََن فَُهَو يُِقْيُم". ْ  َرَواُه الَت ِ

648. (8) [1/204-బలహీనం] 

'జియాద్ బిన్ 'హారిస్' సుదాయీ' (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ననుి ఫజర ర్ అజా'న్ ఇవామన్న 

ఆదేశించారు. అనంతరం నేను ఫజర ర్ అజా'న్ 

ఇచాాను. బిల్లల్ (ర) ఇఖామత్ ఇవాడాన్నకి 

 

40) వివరణ-646: అంటే, '' 'అ’ససల్లతు ’ఖైరుమిన 

న్నిమ్,' అన్న ఫజర ర్ నమా’జ్ల్ల తప్ప మర్వ నమా’జ్ల్ల 

ప్లకకు,'' అన్న అన్నిరు. 

ప్ర యతిించారు. అప్పపడు, ప్ర వకత  (స) అజా'న్ మీ 

సుదాయీ' సోదరుడు ఇచాాడు. అజా'న్ ఇచిాన వార్వ 

ఇఖామత్ ప్లకాలి, అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి', 

అబూ-దావూద్, ఇబ్ని-మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/205)[ ) متفق عليه (  9]  - 649

ُموا الَْمِديَْنَة  عَ  ِ ِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن الُْمْسلُِمْوَن ِحْيَ قَد 
ُمْوا ََ ٌد فََتكَل  ِدْى بَِها أَحَ َس يَُناََلة لَيْ َص لا َن و نييَْجَتِمُعْوَن فَيتح

  .فََقاَل بَْعُضُهْم: اِت ِخُذْوا ِمْثَل نَاقُْوِس الن ََصاَرى .يَْوًما َِفْ ذَلَِك 
ْثَل قَْرِن الَْيُهْودِ  فََقاَل ُعَمُر أََول تَْبَعُثْوَن   .َوقَاَل بَْعُضُهْم: قُْرنًا م ِ

ا  عليه وسلم: "يَ  اهلِل صىل اهلل َرُسْوُل  ؟ فََقاَل ةِ ََل ص َ لَرُجًَل ي ََناِدْي بِا
ََلةِ"  .بََِلُل قُْم فََنادَ بِالص َ

649. (9) [1/205-ఏకీభవితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్-’ఉమర్ (ర) కథనం: మసా్లంలు 

వలసపోయి మదీనహ వచిానప్పడు, అందర్జ 

ఒకచోట చేరి, నమా’జ్ సమయాన్ని గురిత ంచి, ఒక 

సమయం న్నరణ యించే వారు. ప్ర కటించే వారవర్జ 

ఉండేవారు కాదు. ఒకరోజు ప్ర జలందర్జ దీన్ని 

గురించి సంప్ర దించారు. ఒక వేకిత , 'కైెీసావులా్ల శబద ం 

చేదాద మ,' అన్న అన్నిడు. మరోవేకిత , 'య్యదులా్ల 

శంఖం ఊదాలి,' అన్న అన్నిడు. 'ఉమర్ (ర) ఒక 

వేకిత న్న ప్ంప ప్ర జలకు నమా’జ్ గురించి తెలియ్

జేదాద మన్న, అన్నిరు. ఏ విషయమ్ర న్నరాారించ 

కుండా అందర్జ వళ్ళాపోయారు. రాతిర  కొందరు ప్ర వకత  

(స) అనుచరులు కలల్ల అజా‘న్ చూశారు. ఉదయం 

వచిా ప్ర వకత  (స)కు తెలియప్రిచారు. ప్ర వకత  (స) ఆ 

కల న్నజమన్న అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను న్నలబడి 

అజా‘న్ ఇవామన్న అన్నిరు. అనంతరం బిల్లల్ (ర) 

న్నలబడి అజా‘న్ ఇచాారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/205)[ ) صحيح (   10]  - 650

ا أََمَر َرُسْوُل اهلِل   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيِْد بِْن َعْبِد َرب ِِه قَاَل:وَ  لَم َ
صىل اهلل عليه وسلم بِالن َاقُْوِس يُْعَمُل لُِيْضَرَب بِِه لِلن َاِس لَِجْمِع 
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ََل  فَُقلُْت َيا  .ا َِفْ يَِدهِ ْحِمُل نَاقُْوًس ائٌِم َرُجٌل يَ أَنَا نََف ِِبْ وَ اَط  ةِ الص َ
فَُقلُْت نَْدُعْو بِِه إََِل   .قَاَل َوَما تَْصَنُع بِهِ  .َعْبَد اهلِل أَتَِبْيُع الن َاقُْوَس 

ََلةِ  ْن ذَلَِك فَُقلْ  :قَاَل  .الص َ بىََل   هُ لَ  ُت أَفَََل أَدُل َُك َعىَل َما ُهَو َخْْيٌ م ِ
ا أَْصَبْحُت   أَْكََبُ تَُقْوُل اهللُ  :َل اَل فََقاقَ  إََِل آِخِرهِ َوكََذا اْْلِقَاَمُة فَلَم َ

تُُه بَِما َرأَيُْت فََقاَل:   أَتَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخََبْ
َت ا َرأَيْ لَْيِه مَ عَ  َق لْ أَ "إِن ََها لَُرْؤيَا َحق ٌ إِْن َشاَء اهلُل فَُقْم َمَع بََِلٍل فَ 

ْنَك " فَُقْمُت َمَع بََِلٍل فََجَعلُْت  بِِه فَإِن َهُ فَلُْيَؤذ ِْن   أَنَْدى َصْوتًا م ِ
اِب َوُهَو  :قَاَل  .أُلِْقْيِه عَلَْيِه َويَُؤذ ُِن بِهِ  فََسِمَع بَِذلَِك ُعْمُر بُْن الَْخط َ

ْد َرأَيُْت  بِالَْحق ِ لَقَ  بََعَثَك  ال َِذْي وَ  ُل وْ قُ َِفْ بَْيِتِه فََخَرَج يَُجر ُ ِردَاَءُه َويَ 
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "فَللِه  .ْثَل َما أُِرَي مِ 

اَرِمي ُ َوابُْن َماَجُه إِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُِر  "الَْحْمُد  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالد َ
ِمِذي ُ  ْ ُه لَْم َصِحْيٌح َحِديٌْث  اَهَذ  :اْْلِقَاَمُة. َوقَاَل الَت ِ ْح لَِكن َ ِ يَُصر 

 .َة الن َاقُْوِس قِص َ 

650.  (10) [1/205-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’జైద్ బిన్ ’అబుద రబిబహ (ర) కథ 

నం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు్సమయంల్ల ప్ర జలను సమీక 

రించటాన్నకి చేతిగంట (న్నఖూస్) వాయించమన్న 

ఆదేశించినప్పడు, నేను కలల్ల ఒకవేకిత  చేతిల్ల చేతి్

గంట ఉండటం చూచి, అతన్నతో, ‘ఓ అబుద లా్లహ్! ఈ 

చేతిగంటను అమితావా?’ అన్న అడిగాను. దాన్నకి 

ఆ వేకిత  దీన్ని, ‘న్నవు ఏం చేసా్లవు?’ అన్న అన్నిడు. 

దాన్నకి నేను, ‘దాన్ని వాయించి ప్ర జలను నమా’జుకు 

పలుసా్లను,’ అన్న అన్నిను. దాన్నకి ఆ వేకిత , ‘నేను 

న్నకు ఇంతకంటే మంచి విషయాన్ని చూపెడతాను,’ 

అన్న అన్నిడు. నేను, ‘చూపెటు ండి,’ అన్న అన్నిను. 

అప్పపడు ఆవేకిత  అజా‘న్ మరియు ఇఖామత్ల 

యొకొ ప్దాలన్ని నేరిపంచాడు. ఉదయం నేను ప్ర వకత  

(స) వదద కు వళ్ళా జరిగనదంతా చెపాపను. అది విన్న, 

ప్ర వకత  (స) ఇది న్నజమైన కల, న్నలబడి బిల్లల్కు 

నేరిపంచు, ఎందుకంటే అతన్న గొంతు న్నకంటే బిగు రగా 

ఉంది,' అన్న అన్నిరు. అనంతరం బిల్లల్కు 

చూపెడుతూ ఉంటే, అతను అజా‘న్ ఇసాూ పోయారు. 

తన ఇంటా్ల ఉని ’ఉమర్ (ర) బిల్లల్ అజా‘న్ విన్న 

దుప్పటి ఈడుాకుంటూ తొందరగా ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచిా, 'అలా్లహ స్లకిష ! నేను కలల్ల ఇల్లగే చూశాను,' 

అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ''ఫలిలా్లహల్ 

హమద ర్'' అన్న అన్నిరు. (అబూ-దావూద్, దారీి, 
ఇబ్ని-మాజహ, తిరిిజి') 

 ( 1/206) [ ) ضعيف ( 11]  - 651

ِب َ َصىَل اهلُل عَلَْيِه َوسلم   َعْن أَِِبْ بَْكَرَة قَاَل:وَ  َخَرْجُت َمَع الن َ
َ لص ُ  اةِ لَِصََل  َكُه بَِرُجٍل ِإل َ  اَن َل يَُمر ُ ْبِح فَك ََلةِ أَْو َحر َ  نَادَاُه بِالص َ

 . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  بِِرْجلِِه.

651. (11) [1/206-బలహీనం]  

అబూ-బకర హ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వంట 

ఫజర ర్ నమా’జు కోసం బయలుదేరాను. ప్ర వకత  (స) 

దారిల్ల కలస్లన వారిన్న, నమా’జుకోసం పలిచేవారు. 

ఎవరైన్న ప్డుకొన్న ఉంటే, తనకాలితో అతన్నకాలిన్న 

కదిపేవారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/206)[ ) ضعيف (  12]  - 652

ْبِح وَ  َعْن َمالٍِك بَلََغُه أَن َ الُْمَؤذ َِن َجاَء ُعَمَر يَُؤذ نُُه لَِصََلةِ الص ُ
ََلُة َخْْيٌ م ِ  َ ْوِم فَأَ ن َ ال َن فََوَجَدُه نَائًِما فََقاَل: الص َ ْن  َمَرُه ُعَمُر أ

أ ي َْجَعلَهَ  ْبِح. َرَواُه َِفْ الُْمَوط َ  .ا َِفْ نَِداِء الص ُ

652. (12) [1/206-బలహీనం] 

మాలిక్కు ఈ వారత  అందింది: మ'అజిూ 'న్ ఉదయం 

నమా'జు గురించి తెలియప్రచటాన్నకి 'ఉమర్ (ర) 

వదద కు వచేా వారు. ఒకరోజు మ'అజిూ 'న్ 'ఉమర్ (ర) 

ప్డుకొన్న ఉండటం చూచి ల్లప్టాన్నకి ''అససల్లతు  

ఖైరు మినన్నిమ్'' అన్న అన్నిడు. అప్పపడు 'ఉమర్ 

(ర) దీన్ని ఫజర ర్ అజా'న్ల్ల చేరుాకో అన్న అన్నిరు.41 

(మవతాా' మాలిక్) 

 ( 1/206)[ ) ضعيف (  13]  - 653

 

41) వివరణ-652: ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల ఫజర ర్ నమా’జుల్ల 

అససల్లతు ’ఖైరుమినన్నిమ్ అన్న ప్లికే స్లంప్ర దాయం 

ఉండేది. తరువాత మాన్న వేశారన్న తెలుసాుంది. 

మఅజిూ ‘న్ ’ఉమర్ (ర)ను మ్మల్కొలప్టాన్నకి వచిా, 

''అససల్లతు ’ఖైరుమినన్నిమ్'' అన్నప్లికిత్య, ‘’ఉమర్ 

(ర) దీన్ని అజా‘న్తో పాటు ప్లుకు, ల్లప్టాన్నకి 

ప్లకకు,’ అన్న అన్నిరు. 
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اِر بِْن َسعْ وَ  ْحَمِن بِْن َسْعِد بِْن َعم َ ِل ِن َرُسوْ ذ  ؤَ مُ  دٍ َعْن َعْبِد الر َ
هِ أَن َ   اَل: عليه وسلم قَ اهلِل صىل اهلل  ِ ثَِِنْ أَِِبْ َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  َحد َ

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََمَر بََِلًل أَْن ي َْجَعَل أْصَبَعْيِه َِفْ  
 .هُ جَ . َرَواُه ابُْن َما" أُذُنَْيِه َوقَاَل: "إِن َُه أَْرفَُع لَِصْوتَِك 

653. (13) [1/206-బలహీనం] 

'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ స'అద్ బిన్ 'అమాిర్ బిన్ 

స'అద్ (ర) ప్ర వకత  (స) మ'అజిూ 'న్ కథనం: మా 

తండిర గారు స'అద్, న్నతో ఇల్ల అన్నిరు, అతను 

తన తండిర  'అమాిర్ దాారా, అతను తన తండిర  

స'అద్ దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను అజా'న్ 

ఇచిానప్పడు, తన చూప్పడు వేర ళాను చెవులల్ల 

పెటుు కోమన్న, దాన్నవలా మీ శబద ం మరింత బిగు ర 

అవుతుందన్న అన్నిరు. (ఇబ్ని మాజహ) 

===== 

 بَاُب فَْضِل اْْلََذاِن َوإَِجابَِة الُْمَؤذ ِِن -5

5. అజా‘న్ ఘనత, అజా‘న్ పిలుపుకు జవాబు 

అజా‘న్ మరియు అజా‘న్ ఇచేావాన్న గురించి 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లా్ల చాల్లపార ధానేతఉంది. అలా్లహ్ 

ఆదేశం: ''మరియు (ప్ర జలను) అలా్లహ్ వైప్పనకు 

పలుసాూ, సతాొ రాేలు చేసాూ: "న్నశాయంగా నేను 

అలా్లహ్కే విధేయుడను (మసా్లంను)!" అన్న ప్లికేవాన్న 

మాటకంటే మంచి మాట మరవరిది?'' (సూ.్ హా-

మీమ్ అససజ్దహ్ (సూ.్ఫుస్లసలత), 41:33) 

హాఫిజ్ ఇబ్ని కస్త్ర్ వాేఖాేనం: ‘దైవదాసులను 

అలా్లహ్(త) వైప్ప పలుసాూ, సతాొరాేలు చేసాూ, 

నేను మసా్లమ్నన్న చెపేపవాన్న కంటే మంచి మాట 

మరవరిది కాగలదు.’ ఈ ఆయతు అందరికి 

వరిత సాుంది. అందరికంటే ప్ర వకత  (స) దీన్నకి తగనవారు. 

కొందరు అజా‘న్ ఇచేావారన్న భావించారు. ’సహీ 

మసా్లమ ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''తీరుపదినం న్నడు 

మఅజిూ ‘న్ అందరి కంటే పొడవైన మడలు కలిగ 

ఉంటారు. ఇంకా సునన్ల్ల మఅజిూ ‘న్ న్నజాయితీ్

ప్రుడన్న ఉంది. అలా్లహ్ ఇమామలను సన్నిరు ం 

చూపాలి, మఅజిూ ‘న్లను క్షమంచాలి అన్న ఉంది. 

ఇబ్ని ’అబీ ’హాతిమ్ల్ల ఇల్ల ఉంది, స’అద్ బిన్ 

వఖాాస్ (ర) అభిపార యం: ''అజా'న్ ఇచేావారికి తీరుప్

దినం న్నడు అలా్లహ్ వదద  జిహాద్ చేస్లన వారికి 

లభించినంత ప్పణేం లభిసాుంది. అజా‘న్ ఇఖామత్ల 

మధ్ేకాలం పోరాటం చేయటం, రకత స్లకత మై ఉండటంతో 

సమానం.'' ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ''ఒకవేళ 

నేను మఅజిూ ‘న్ అయిత్య, మరి న్నకు ’హజూ ర, 

’ఉమ్రహ్, జిహాద్లు అన్ని ఫరవాల్లదు.'' ’ఉమర్ 

(ర) ఒకవేళ నేను మఅజిూ ‘న్ అయిత్య, న్న కోరిక తీరి 

పోయేది, ఇంకా నేను రాతిర  అదనప్ప ఆరాధ్నలు, 

ప్గలు అదనప్ప ఉప్వాస్లలు గురించి ప్ర యతిించే 

వాడిన్న కాను. ఇంకా నేను, ''ప్ర వకత  (స) మఅజిూ ‘న్ 

క్షమాప్ణ గురించి మ్రడుస్లరాు పార రాించారన్న 

విన్నిను. అప్పపడు నేను, ప్ర వకాత ! తమరు తమ 

పార రానలా్ల మమిలిి గురించి పేర్కొనటం ల్లదు, 

''మ్మమ అజా‘న్ ఇవాటాన్నకి ఒకరిపైె ఒకరు కతాులు 

దూసుకుంటున్నిమ,'' అన్న అన్నిమ. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స) అవును, కాన్న ఓ ’ఉమర్! ఒక కాలం రాబోతుంది. 

అజా‘న్ ఇవాటం కేవలం పేదల వరకే ప్రిమతమై 

పోతుంది. ’ఉమర్! విను నరకాగి న్నషేధంచబడిన 

వారిల్ల మఅజిూ ‘న్లు కూడా ఉన్నిరు అన్న 

అన్నిరు. ’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ఈ ఆయతుల్ల 

కూడా మఅజిూ ‘న్ల గొప్పతనం ఉంది. ’హయే 

’అల’ససల్లహ్ అన్న పలవటం దేవున్న గొప్పతనం 

వైప్ప పలవటం అవుతుంది. ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) 

మరియు ఇకర మ (ర)ల కథనం: ఇది మఅజిూ ‘న్లకు 

కూడా వరిత సాుంది. అతడు సతాొరాేలు చేసా్లడు. 

అంటే అ'జాన్ మరియు తక్బీర్ల మధ్ే రండు 

రకాతులు నమా’జు చదవటం. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రండు అజా‘నుల మధ్ే నమా’జు ఉంది. రండు 

అజా‘నుల మధ్ే నమా’జు ఉంది, రండు అజా'నుల 

మధ్ే నమా’జు ఉంది. కోరిన వారు అన్న ఉంది.'' మరో 

’హదీసు‘ల్ల, ‘అజా‘న్ మరియు ఇఖామత్ల మధ్ే 

దు’ఆ (పార రాన) తిరసొరించబడదు,’ అన్న ఉంది. 

అందువలా ఈ ఆయతు అలా్లహ్ వైప్ప పలిచే 

వారందరికీ వరిత సాుంది. ’హసన్ బ’స్త్ర  ఈ ఆయతు 
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ప్ఠంచి, ‘వీరు దైవపర య భకుత లు, వీర్వ అలా్లహ్ (త) 

సన్నిహతులు అలా్లహ్ (త) పేర మంచేవారు, వీరు 

విశాస్లంచి, ఇతరులకు కూడా వాటిన్న అందజేసా్లరు. 

సతాొరాేలు చేసా్లరు. వీర్వ దైవప్ర తిన్నధులు,’ అన్న 

వాేఖాేన్నంచారు. 

لُ  لْأَو َ لَْفْصُل ا َ     మొదటి విభాగం  ا

 ( 1/207)  ( ) صحيح [  1]  - 654

وسلم    صىل اهلل عليهُت َرُسوَل اهللِ : َسِمعْ يََة قَاَل ْن ُمَعاوِ عَ 
يَُقْوُل: "الُْمَؤذ ِنُْوَن أَْطَوُل الن َاِس أَْعَناقًا يَْوَم الِْقَياَمِة". َرَواُه  

 .ُمْسلٌِم 

654. (1) [1/207-దృఢం] 

మ’ఆవియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''అజా‘న్ ఇచేా 

వారు తీరుపదినం న్నడు పొడవైన మడలు కలిగ 

ఉంటారు.'' 42 (మసా్లమ్) 

 ( 1/207)[ ) متفق عليه (  2]  - 655

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ََلةِ أَدْبَ  َل   َحّت َ ٌط لَُه ُضَرا وَ اُن َط يْ َر الش َ عليه وسلم: "إِذَا نُْوِدَي لِلص َ

أِْذيْ يَْسمَ  ََلةِ أَدْبََر  َن فَإِذَا قَُِضَ ُع الت َ َِب بِالص َ  الن َِداُء أَْقَبَل َحّت َ إِذَا ثُو 
َحّت َ إِذَا قَُِضَ الت َْثِويُْب أَْقَبَل َحّت َ يَْخِطَر بَْيَ الَْمْرِء َونَْفِسِه يَُقْوُل  

 ُ  َل يَْدِرْي  ُل جُ يََظل ُ الر َ  ُر َحّت َ  ي َْذكُ ْن لَْم يَكُ  امَ ا لِ َذ كَ ذْكُرْ اُذْكُْر كََذا ا
"  .كَْم َصىل َ

655. (2) [1/207-ఏకీభవితం] 

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

''నమా’జుకోసం అజా‘న్ ఇసా్త, షై’తాన్ అజా‘న్ 

వినబడనంత దూరం పారిపోతాడు. అజా‘న్ పూరత వ్

గానే మళ్ళా తిరిగ వసా్లడు, ఇఖామత్ అయిన వంటనే 

పారిపోతాడు, పూరత వగానే మళ్ళా తిరిగ వసా్లడు. 

 

42) వివరణ-654: పొడవైన మడలు అంటే అజా‘న్ ఇచేా 

వారు తీరుపదినం న్నడు న్నయకులై ఉంటారు. ల్లదా 

దైవస్లన్నిహతేం కలిగ ఉంటారు ల్లదా అధక ప్పణేం 

పొందుతారు ల్లదా ఉనిత సా్లన్నలు పొందుతారు. 

నమా’జీల హృదయాలా్ల కలతలు సృషిు సా్లడు. ఇంకా 

ఆ వేకిత కి మరచి పోయిన ప్నులను గురుత చేసా్లడు. ఈ 

విధ్ంగా ఆ వేకిత  ఎన్ని రకాతులు చదివాడో 

తెలియకుండా చేసా్లడు. 43 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  
 ( 1/207)صحيح (  [ )  3 ] - 656

َ َعْن وَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه ِرْي قَاَل: قَاَل رَ ِِبْ َسِعْيِد الُْخْد  أ
وسلم: "َل يَْسَمُع َمَدى َصْوِت الُْمْؤذ ِِن ِجن ٌ َوَل إِنٌْس َوَل َشْيٌء إِل َ  

 .َشِهَد لَُه يَْوَم الِْقَياَمِة". َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

656. (3) [1/207-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''మఅజిూ ‘న్ శబద ం్విని జినుిలు, 

మానవులు, ఇతరులు, తీరుపదినం న్నడు అజా‘న్కు 

స్లక్షేం ఇసా్లరు. అంటే అజా‘న్ శబద ం చెవిల్ల ప్డిన 

వారు తీరుపదినం న్నడు మఅజిూ ‘న్ కోసం స్లక్షేం 

ఇసా్లరు.'' 44 (బు’ఖారీ) 

 ( 1/207)ح (  ي [ ) صح  4]  - 657

ِبَ صىل اهلل  ِن َعْمِرو بِْن الْعَ َعْن َعْبِد اهلِل بْ و اِص أَن َُه َسِمَع الن َ
عليه وسلم يَُقْوُل: "إِذَا َسِمْعُتْم الُْمَؤذ َِن فَُقْولُْوا ِمْثَل َما يَُقْوُل ثُم َ  

م َ  ْشًرا ثُ  بَِها عَ هِ  عَلَيْ هللُ  اىل َ َص  ةً َصََل  َصل ُْوا عَلَي َ فَإِن َُه َمْن َصىل َ عَلَي َ 
ِة َل تَْنَبِغْي إِل َ لَِعْبٍد م ِْن  يِلَ الَْوِسيْ  َسلُوا اهلل  لََة فَإِن ََها َمَْنِلٌَة َِفْ الَْجن َ

 ِعَباِد اهلِل َوأَْرُجْو أَْن أَكُْوَن أَنَا ُهَو فََمْن َسأََل يِل َ الَْوِسْيلََة َحل َْت عَلَْيهِ 
 .م لِ َواُه ُمْس . رَ ةُ عَ افَ الش َ 

 

43) వివరణ-655: రాబోయే ’హదీసు‘ల్ల అజా‘న్ స్లక్షేం 

తీరుపదినం న్నడు సరాం సమకూరుసాుందన్న పేర్కొనడం 

జరిగంది. షై’తాన్ తీరుపదినం న్నడు నమా’జు యొకొ 

అజా‘న్కు స్లక్షేం ఎకొడ ఇవావలస్ల వసాుందో అన్న 

అజా‘న్ విన్న, పారిపోతాడు. ఎందుకంటే షై’తాన్ కూడా 

తింటాడు, తార గుతాడు, అజా‘న్ ప్దాలు వాడికి చాల్ల 

భారంగా ఉంటాయి.  పారిపోయినప్పడు వాడి అపాన 

వాయువు వలువడుతుంది. 

44) వివరణ-656: ఈ ’హదీసు‘ దాారా మఅజిూ ‘న్ల 

పార ధానేత న్నర్జపంచబడింది. తీరుపదినం న్నడు వారి 

గురించి అనేక మంది స్లకుష లు ఉంటారు. 
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657. (4) 'అబుద లా్లహ్ బిన్-'అమ్ర బిన్-'ఆస్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మఅజిూ ‘న్ అజా‘న్ విన్న 

అల్లగే వలాించండి, అజా‘న్ తరువాత న్నకొరకు 

దర్జద్ చదవండి, న్నపైె ఒకస్లరి దర్జద్ ప్ంపనవారిపైె 

అలా్లహ్ 10 స్లరాు కారుణేం అవతరింప్జేసా్లడు. ఇంకా 

న్నకోసం వస్త్లహ్ను పొందటాన్నకి దు’ఆ చేయండి. 

ఎందుకంటే వసీలహ్్ అనేది స్వరగ ంలోని ఒకసా్థనం 

పేరు. అది కేవలం ఒకొ దాసున్న కొరకే ఉంది. అయిత్య 

నేను దాన్న అభేరాిన్న. న్న గురించి వస్త్లహ్ 

విషయంల్ల అలా్లహ్ను పార రాిసా్త, అతన్న గురించి న్న 

స్లఫారసు ధ్రిసమితం అయిపోతుంది. అంటే అతన్న 

గురించి న్న వస్త్లహ్ తప్పన్నసరి అయిపోతుంది. 

ఇన్ష్క‘అలా్లహ్ అతన్న గురించి నేను తప్పన్నసరిగా 

స్లఫారసు చేసా్లను. (మసా్లమ్)  

 ( 1/208)[ ) صحيح (   5]  - 658

َعْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا قَاَل وَ 
َ  اهللُ ذ َِن الُْمؤَ   .اهلُل أَْكََبُ  ،اهلُل أَْكََبُ  فََقاَل أََحُدكُْم  .ََبُ هلُل أَكْ ا ،ْكََبُ أ

  .أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ  :قَاَل  . أَْشَهُد أَْن ل َ إِلََه إِل َ اهللُ  :ثُم َ قَاَل 
ُسْوَل اهللِ  :ثُم َ قَاَل  ًدا ر َ َ َهُد أَْش  :قَاَل  .أَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ ًدا  م َ ُمَح  ن َ أ

ََلةِ  َعىَل َحي َ  :ثُم َ قَاَل  . اهللِ ُسْوَل ر َ  َة إِل َ   :قَاَل  . الص َ َل َحْوَل َوَل قُو َ
َة إِل َ بِاهللِ  :قَاَل  .َحي َ َعىَل الَْفََلِح  :ثُم َ قَاَل  .بِاهللِ   .َل َحْوَل َوَل قُو َ

  : ثُم َ قَاَل  . أَْكََبُ هللُ ا  ،ََبُ أَكْ  هللُ ا  :اَل قَ  .اهلُل أَْكََبُ  ،اهلُل أَْكََبُ  :ثُم َ قَاَل 
ِمْن قَلِْبِه دََخَل الَْجن ََة". َرَواُه   . َل إِلََه إِل َ اهللُ  :قَاَل  .ل َ اهللُ لََه إِ َل إِ 

 .ُمْسلٌِم 

658. (5) [1/208-దృఢం] 

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

''మఅ'జిూ 'న్, 'అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్,' 

అన్న అంటే, మీల్లన్న వినేవారు కూడా, 'అలా్లహు 

అకబర్, అలా్లహు అకబర్,' అన్న ప్లకాలి. మఅ'జిూ 'న్ 

'అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్, అష్హదు 

అలా్లయి ల్లహ ఇలాలా్లహ్' అన్న అంటే, వినేవారు 

కూడా, 'అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

అష్హదు అలా్లఇల్లహ ఇలాలా్లహ్,' అన్న అన్నలి. 

మఅజిూ న్, 'అష్హదు అని మ'హమిదరర సూ్

లులా్లహ్, అష్హదు అని మ'హ మిదరర సూ్

లులా్లహ్' అన్న అంటే, వినేవారు కూడా, 'అష్హదు 

అని మహమిదరర సూ లులా్లహ్, 'అష్హదు అని్

మహమి దరర సూలులా్లహ్,' అన్న అన్నలి. మఅజిూ న్ 

'హయే అలససల్లహ్, 'హయే అలససల్లహ్,' అన్న 

అంటే వినేవారు, 'ల్ల’హౌల వల్ల ఖువాత 

ఇలా్లబిలా్లహ్, ల్ల’హౌల వల్ల ఖువాత ఇలా్లబిలా్లహ్,' 

అన్న అన్నలి. మఅజిూ న్ 'హయాే అలల్ ఫల్ల’హ్, 

'హయాే అలల్ ఫల్ల’హ్,' అన్న అంటే, వినేవారు, 

'ల్ల’హౌల వల్ల ఖువాత ఇలా్లబిలా్లహ్, 'ల్ల’హౌల 

వల్ల ఖువాత ఇలా్లబిలా్లహ్,' అన్న ప్లకాలి. ఆ 

తరువాత, అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్, ల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్,' అన్న అంటే, వినే వారు, 'అలా్లహు 

అకబర్, అలా్లహు అకబర్, ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్,' 

అన్న ప్లకాలి. ఈ విధ్ంగా న్నరిలమైన మనసుసతో 

ప్లికిన వారు సారు ంల్ల ప్ర వేశిసా్లరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/208)  ح (صحي ) [  6]  - 659

عليه وسلم: "َمْن  اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسْوُل  قَاَل: ْن َجابِرٍ عَ و
ِة  '' :قَاَل ِحْيَ يَْسَمُع الن َِداءَ  ام َ ْعَوةِ الت َ الل َُهم َ َرب َ َهِذهِ الد َ

َدا الَْوِسْيلََة َوالَْفِضْيلََة َوابَْعْثهُ  ََلةِ الَْقائَِمِة آِت ُمَحم َ  اامً  َمقَ َوالص َ
َعِِتْ يَْوَم الِْقَياَمِة". َرَواُه   َشَفا َحل َْت لَُه عَْدت َهُ ل ِِذْي وَ ادَاِن وْ مُ ُمْح 

 .الُْبَخاِري ُ 

659. (6) [1/208-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అజా'న్ 

విన్న ఈ దు’ఆను ప్ఠంచేవేకిత కి న్న స్లఫారసు 

తప్పన్నసరి అయిపోతుంది: ''అలా్లహుమి రబబ 

హాజిహ దద ’అవతి తాామితి, వ’ససల్లతిల్ 

ఖాయి‘మతి, ఆతి మ’హమిదన్నల్ వస్త్లత వల్ 

ఫ’దీలత, వబ్’అస్హు మఖామమ్ మ’హ్మ్రద 

న్నలాజీ వ ’అద తహూ. 'హులాత లహూ షిఫా'అతి 

యౌమల్ఖియామహ.'' - 'ఓ అలా్లహ్! ఈ ప్రిపూరణ  

పలుప్పను మరియు నమా’జు యొకొ ప్ర భువువు. 

మ’హమిద్కు న్నవు వాగాద నం చేస్లన వ’స్త్లహ్, 

ప్ర త్యేకతలను ప్ర స్లదించి, ఉనిత సా్లన్నన్నకి చేరుా.45 

(బు’ఖారీ)  

 

45) వివరణ-659: మఖామ మ’హ్మ్రద్ గురించి 
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ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يُِغْْيُ إِذَا َطلََع  وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن الن َ
َ  َسِمعَ  الَْفْجُر َوكَاَن يَْسَتِمُع اْْلَذَاَن فَإِْن  َ ا انً ذَ أ َ وَ َسَك مْ أ غَاَر إِل َ أ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  .اهلُل أَْكََبُ  ،اهلُل أَْكََبُ  :يَُقْوُل َسِمَع َرُجًَل فَ 
  . أَْشَهُد أَْن َل إِلََه إِل َ اهللُ  :ثُم َ قَاَل  .اهلل عليه وسلم: "َعىَل الِْفْطَرةِ"

  .اِر"لن َ اَن مِ  َت جْ : "َخرَ َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلمقَاَل 
 .مسلم ِمْعًزى. رواه  ا ُهَو َراِعْي ْوا فَإِذَ فََنَظرُ 

660. (7) [1/208-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జిహాద్కు వళ్ళా 

నప్పడు, ప్ర తిప్క్షంతో తలప్డినప్పడు ఉదయం వరకు 

వేచి ఉంటారు. అజా‘న్ను శర దధ గా చెవులప్పగంచి 

వింటారు. అజా‘న్ వినబడిత్య యుదధ ం చేయరు. 

ల్లకుంటే వారిపైె దాడిచేసా్లరు. ఒకస్లరి ప్ర వకత  (స) 

మఅ'జిూ 'న్, 'అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్,' అన్న 

అంటూ ఉండగా విన్న, 'ఈ వేకిత  ఇసా్లమ్ ధ్రింపైె 

ఉన్నిడు,' అన్న అన్నిరు. ఆ వేకిత  మళ్ళా, 'అష్హదు 

అలా్ల యిల్లహ ఇలాలా్లహ్,' అన్న ప్లకడం విన్న, 

'ఇతడు నరకం నుండి తపపంచుకున్నిడు,' అన్న 

 

ఖుర్ఆన్ ల్ల పేర్కొనడం జరిగంది. ''మధాేహిం 

సూరుేడు వాలినప్పటి నుండి, రాతిర అయి చీకటి 

ప్డేవరకూ నమా'జ్లను సలుప్ప. మరియు పార తః్

కాలంల్ల (నమా'జ్ల్ల) ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచు. న్నశాయంగా 

పార తఃకాల ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం (దేవదూతల దాారా) 

వీకిష ంప్బడుతుంది. మరియు రాతిర వేళల్ల జాగరణ 

(తహజుూ ద్) నమా'జ్ చెయిే; ఇది న్నకొరకు అదనప్ప 

(నఫిల్) నమా'జ్. దీన్నతో న్న ప్ర భువు న్ననుి (ప్పనరు 

తాాన దినమన) ప్ర శంసన్నయమైన సా్లనమ (మఖామమ్ 
మ'హ్మ్రద్) నొసంగవచుా!'' [సూ.్ బన్న-ఇస్లర యీల్ 
(ఇ'స్లర ), 17:78-79]  ఇది సారు ంల్ల ఉనితమైన సా్లనం. 

ఇది కేవలం మన ప్ర వకత  (స)కే లభిసాుంది. మఖామ 

మహ్మ్రద్ అంటే స్లఫారసు చేస్తసా్లనం. మసిద్ 

అ'హిద్ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) మఖామ 

మహ్మ్రద్ అంటే నేను న్న అనుచర సమాజం గురించి 

స్లఫారసు చేస్త సా్లనం'' అన్న అన్నిరు.  

అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు చూస్త సరికి 

అతను మ్మకల కాప్రివాడు. 46 (మసా్లమ్) 
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َعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوقَاٍص قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
  إِلََه إِل َ  أَْن ل َ أَْشَهُد  :ذ َِن ُمؤَ الْ  عُ مَ ْس يَ ْيَ وسلم أَن َُه قَاَل: "َمْن قَاَل حِ 

ًدا َعْبَدُه َوَرُسْولُُه َرِضْيُت بِاهلِل   اهلُل َوْحَدهُ  َل َشِريَْك لَُه َوأَن َ ُمَحم َ
بِاْْلِْسَلِم ِديًْنا ُغِفَر لَُه ذَنُْبُه". َرَواُه ُمْسلٌِم  ُسْوًل و َ ٍد ر َ  . َرب ًا َوبُِمَحم َ

661. (8) [1/209-దృఢం] 

స’అద్ బిన్ అబీ-వఖాా’స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మఅ'జిూ ‘న్ ప్లుకు 'అష్హదు అలా్ల్

యిల్లహ ఇలాలా్లహ్' విన్న ఈ దు’ఆను ప్ఠంచిన వేకిత  

పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి, 'అష్హదు అలా్ల్

ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ’హ్దహు ల్ల షరీకలహు, వ 

అష్హదు్అని మ’హమి దన్ ’అబద హూ వ రసూ్

లహూ, ర’దీతు బిలా్లహ రబబన వ్బి మ’హ 

మిదిన్ రసూలన వబిల ఇసా్లమ దీనన్,'' - 'అలా్లహ్ 

తప్ప ఆరాధుేలవర్జ ల్లరన్న, ఆయన ఒకొడే అన్న, 

ఆయనకు స్లటి ఎవార్జ ల్లరన్న, నేను స్లక్షేం 

ఇసాున్నిను. ఇంకా మ’హమిద్ (స) ఆయన 

దాసుడు మరియు ఆయన ప్ర వకత , అన్న నేను స్లక్షేం 

ఇసాున్నిను. అలా్లహ్ను న్న ప్ర భువుగా, 

మ’హమిద్ను న్న ప్ర వకత గా, ఇసా్లమ్ను న్న ధ్రింగా 

స్త్ాకరిసాున్నిను.' (మసా్లమ్)  
 

46) వివరణ-660: ప్ర వకత  (స) యుదధ ం చేయటాన్నకి ఏదైన్న 

ప్టు ణ్యన్నకి వళ్ళత్య, మందు అకొడ మసా్లమలు 

ఉన్నిరా ల్లదా అని విషయాన్ని ప్రీకిష సా్లరు, ఒకవేళ 

మసా్లమలు ఉన్నిరన్న తెలిసా్త యుదధ ం చేయరు. ఎందు్

కంటే మసా్లమలు, మసా్లమ్మతరులు కలస్ల ఉనిప్పపడు 

అకొడ యుదధ ం చేసా్త మసా్లమలు చంప్బడే ప్ర మాదం 

ఉంది. అందువలా ప్ర వకత  (స) అకొడ యుదధ ం చేస్తవారు 

కారు. అకొడ మసా్లమలు ఉన్నిరా ల్లదా అన్న అ'జా'న్ 

దాారా తెలుసుకునేవారు. యుదధ ం చేస్తవారు కారు. 

ఒకవేళ్మసా్లమలు ల్లరన్న తెలిసా్త, దైవమారు ంల్ల దాడి 

చేస్తవారు. అందువలా్ల ప్ండితులు అ'జా'న్ను ఇసా్లమ్ 

చిహింగా పేర్కొన్నిరు.  
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ٍل قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِداهلِل بِْن ُمَغف َ
ُ  "بَْيَ  وسلم: َ ٌة بَْيَ  َصََل انَْيِ أَذَ  ل ِ ك ثُم َ قَاَل َِفْ   .ٌة"ذَانَْيِ َصََل  كُل ِ أ
 ."لَِمْن َشاَء" :الث َالَِثةِ 

662. (9) [1/209-ఏకీభవితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్-మ’గఫాల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర తి రండు అజా‘నుల మధ్ే నమా’జు ఉందన్న 

మ్రడుస్లరాు అన్నిరు. మ్రడవస్లరి కోరినవారు 

చదవచుా,’ అన్న అన్నిరు. 47 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َانِيْ  َ    రండవ విభాగం   ا

 ( 1/209)  [ ) صحيح ( 10]  - 663

ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ 
َ "اَْْلَِماُم َضاِمٌن َوالُْمَؤذ ُِن ُمْؤتََمٌن ا َ ِد ِش ْر هلُل أ ْر  فِ َواغْ ئَِمَة اْْل

 

47) వివరణ-662: రండు అ'జా'నులు అంటే అ'జా'న్ 

మరియు ఇఖామత్ అనిమాట. అంటే అ'జా'న్ అయిన 

తరాాత తక్బీర్కు మందు నఫిల్ (అదనప్ప) నమా'జు, 

సునితు నమా'జు చదవటాన్నకి సమయం ఉంటుంది. 

అంటే ప్ర తి అ'జా‘న్ మరియు ఇఖామతుల మధ్ే 

సునితులు చదువుకోండి. ఫజర ర్ల్ల 2 రకాతులు 

సునిత్, ''జుహ్ర్ల్ల 4 ల్లదా 2 రకాతులు, అసర ర్ల్ల 2 

ల్లదా 4 రకాతులు, మగర బ్ల్ల 2 రకాతులు, ఇష్కల్ల 4 

ల్లదా 2 రకాతులు ఉన్నియి. బుఖారీల్ల 'అబుద లా్లహ్ 

బిన్ మ'గఫాల్ కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మగ్రిబ్ 

విధ నమా'జులకు మందు 2 రకాతులు సునిత్ 

చదువుకోండి. మ్రడవస్లరి, ''కోరిన వారు,'' అన్న 

అన్నిరు. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) అనుచరులు అధకంగా 

చదివేవారు. వచేావారు విధ నమా'జులు పూరతయాేయి 

అన్న భావించేవారు. అందువలా అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) కాలంల్ల మఅజిూ ‘న్ అ'జా'న్ పూరత వగానే, 

అనుచరులు సాంభాలను వతుకుొనే వారు, మగ్రిబ్ విధ 

నమా'జుకు మందు రండు రకాతులు చదువుకునే వారు. 

ఇంతల్ల ప్ర వకత  (స) వచిానప్పడు వారు సునితులు 

చదువుతూ ఉంటారు. ఈ ఆధున్నక యుగంల్ల ప్ర జలు 

దీన్ని వదలివేస్ల ఉన్నిరు. దీన్ని ఆచరించి 100 

అమరవీరుల ప్పణేం పొందే అవసరం ఎంతయిన్న ఉంది. 

َ "ْؤذ ِنِْيَ لِلْمُ  َ . َرَواُه أ افِِعي ُ ْحَمُد َوأ ِمِذي ُ َوالش َ ْ َوَِفْ  .بُْو دَاُودَ َوالَت ِ
 .أُْخَرى لَُه بِلَْفِظ الَْمَصابِْيِح 

663. (10) [1/209-దృఢం] 

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

''ఇమామ బాధుేడు, మఅజిూ ‘న్ న్నజాయితీప్రుడు. 

ఓ అలా్లహ్! న్నవు ఇమామలకు రుజుమారు ం 

చూపంచు. మఅజిూ ‘న్లను క్షమంచు. 48 (అ'హిద్, 

అబూ-దావూద్, తిరిిజి', ష్కఫ'యీ) 

 ( 1/210)[ ) ضعيف (  11]  - 664

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن أَذ ََن  وَ  اٍس أن َ الن َ َعِن ابِْن َعب َ
َن  بََراءَ هُ َب لَ ًبا كُتِ َتِس ْح مُ  ِسِنْيَ  َسْبعَ  ِمذِ الن َاِر". َروَ ٌة م ِ ْ ي ُ اُه الَت َ

  َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجه .
664. (11) [1/210-బలహీనం] 

ఇబ్ని-’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తిఫల్లపేక్షతో 7 సంవతసరాలు అజా‘న్ ఇసా్త 

అతన్నకి నరకాగి న్నషేధంచబడింది. అంటే అతన్నకి 

నరక విమకిత  ప్ర స్లదించబడుతుంది.'' (తిరిిజి', 

అబూ-దావూద్, ఇబ్ని-మాజహ,) 

 ( 1/210)[ ) صحيح(  12]  665

َعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
اِعْي َغَنٍم َِفْ َرأِْس َشظِ  ٍة وسلم: "يَْعَجُب َرب َُك ِمْن ر َ ِل  بَ َج لْ لِ ي َ

ََلةِ اُن بِ َؤذ ِ يُ  ُ ْي فََيُقْوُل َويَُصل ِ  لص َ نُْظُرْوا إََِل َعْبِدْي  اهلُل عز وجل ا
ْ قَْد َغَفْرُت لَِعْبِدْي   ََلَة يََخاُف ِمِن ِ َهَذا يَُؤذ ُِن َويُِقْيُم الص َ

 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ "َوأَدَْخلُْتُه الَْجن َةَ 

 

48) వివరణ-663: బాధుేడు అంటే, ఇమామ మఖాదీల 

ఖియామ్, రుకూ‘, సజాద , రకా’తుల సంఖే, ఇతర 

నమా'జు విషయాలకు బాధుేడు. తన బాధ్ేతను 

గురిత ంచి నమా’జును భయ-భీతులతో, భకిత -శర దధ లతో 

న్నదానంగా చదివించాలి. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) వారి 

జాానం, ఆచరణ, సంసొరణ్ కోసం పార రాించారు. ఇంకా 

మఅజిూ ‘న్ న్నజాయితీప్రుడు. ఎందుకంటే ప్ర జల 

నమా’జు, ఉప్వాస్లలు, ఉప్వాస విరమణ అతన్న 

అజా‘న్పైె ఆధారప్డి ఉంటాయి. అందువలా బాధ్ేతల్ల 

న్నజాయితీగా వేవహరించాలి. 
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665. (12) [1/210-దృఢం] 

’ఉఖ్బ బిన్-’ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ కొండ శిఖరాలపైె మ్మకలు 

మ్మప్పతూ, అజా‘న్ ఇచిా, నమా’జ్ చదివే మ్మకల 

కాప్రి్ ప్టా సంతోషిసా్లడు. ఇంకా అలా్లహ్ దైవ 

దూతలతో, ‘ఈ న్న దాసుణిణ  చూడండి, అజా‘న్ ఇచిా 

నమా’జు చదువుతున్నిడు. ఇంకా న్నకు భయ 

ప్డుతూ ఉన్నిడు, నేను న్న దాసుణిణ  క్షమంచి 

వేస్లను. ఇంకా నేను ఇతన్ని సారు ంల్ల ప్ర వేశింప్్

జేసా్లను,’ అన్న అంటాడు. 49 (అబూ-దావూద్, 
నస్లయి') 

 ( 1/210) [ ) ضعيف ( 13]  - 666

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   :َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل وَ 
َ َياَمِة قِ  الْ ِك يَْوَم ْس مِ الْ  اِن بَ  كُثْ "ثَََلثٌَة َعىَل   َوَحق َ د َى َحق َ اهللُ َعْبٌد أ

  ُه َوَرُجٌل أم َ قَْوًما َوُهْم بِِه َراُضْوَن َوَرُجٌل ينادي بالصلواتَمْوَل 
وقَاَل: هذا حديث  .الخمس َف كل يوم وليلة". رواه الَتمذي

 .غريب

666. (13) [1/210-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''మగుు రు వేకుత లు కసాూరి కొండలపైె 

ఉంటారు: 1. అలా్లహ హకుొను మరియు తన 

యజమాన్న హకుొను నెరవేరిాన స్తవకుడు, 2. తన 

జాతికి ఇమామత్ చేస్ల, మఖాదీలందర్జ ఆయన 

ప్టా సంతోషంగా ఉని్వేకిత , 3. ప్ర తిరోజు ఐదు 

పూటలు అజా‘న్ ఇచేావాడు. (తిరిిజి‘ / 
ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/211)  [ ) صحيح ( 14]  - 667

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:ْن عَ وَ 

يَابٍِس َوَشاِهُد   "اَلُْمَؤذ ُِن يُْغَفُر لَُه َمد َصْوتِِه َويَْشَهُد لَُه كُل ُ َرْطٍب و َ
ََلَة يُْكَتُب لَُه َخمْ  ُرَعنْ َويُكَ َحَسَنًة  َن ُروْ ْش عِ ٌس و َ الص َ  ُه َماف َ

 

49) వివరణ-665: ఈ ’హదీసు‘ దాారా ఒకవేళ ఒంటరిగా 

నమా’జ్ చదివిన్న అజా‘న్, ఇఖామత్ ఇచిా నమా’జ్ 

చదవాలన్న తెలిస్లంది.  

َوَرَوى الن ََسائِ ُ إََِل   . أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ اهُ َروَ  بَْيَنُهَما".
يَابٍِس". "َوقَاَل: "وَ  قَْولِِه:"كُل ُ َرْطٍب و َ  .لَُه ِمْثُل أَْجِر َمْن َصىل َ

667. (14) [1/211-దృఢం] 

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

''మఅజిూ ‘న్ శబద ం చేర్వ దూరం వరకు అతన్ని 

క్షమంచటం జరుగుతుంది. అతన్న అజా‘న్ శబద ం 

ప్రిధల్ల ఉని ప్ర తి వసాువూ, నమా’జుల్ల వచేావార్జ 

అతన్నకోసం స్లక్షేం ఇసా్లరు. ఇంకా అతన్న కరిల 

ప్తర ంల్ల 25 నమాజుల ప్పణేం వార యబడుతుంది. 

ఇంకా రండు నమా’జుల మధ్ే చేస్లన పాపాలను 

క్షమంచడం జరుగుతుంది.'' 50 (అ'హిద్, అబూ 

దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, నస్లయి') 

 ( 1/211)[ ) صحيح (   15]  - 668

ْ الَْعاِص قَاَل قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل اِْجَعلِِْنْ  وَ  َعْن ُعْثَماَن بِْن أَِِب
َؤذ ِنًا ِخْذ مُ ت َ  َواْضَعِفِهْم بِأَ ِد تَ اْق ْم وَ إَِماَم قَْوِمْي فََقاَل: "أَنَْت إَِماُمهُ 

َ َل يَأُْخُذ عَ   .ْجًرا". َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ ىَل أَذَانِِه أ

668. (15) [1/211-దృఢం] 

’ఉస్లిన్ బిన్ అబుల్ ’ఆ'స్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స) ను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! ననుి న్న జాతికి ఇమామగా 

న్నయమంచండన్న,’ వినివించుకున్నిను. ప్ర వకత  (స) 

న్నవు, ‘న్న జాతికి ఇమామవు, అంటే న్ననుి న్న జాతికి 

ఇమామగా న్నయమంచాను,’ అన్న చెపప, ‘న్నవు 

బలహీనులను దృషిు ల్ల పెటుు కో ఇంకా ప్ర తిఫలం కోరన్న 

 

50) వివరణ-667: అంటే మఅజిూ ‘న్ శబద ం ఎంత దూరం 

చేరిత్య అంతదూరం వరకు క్షమాప్ణ, ప్పణ్యేలతో 

న్నంప్డం జరుగుతుంది. అంత్ దూరం వరకు అతన్న 

పాపాలు ఉంటే, అన్నిటిన్న క్షమంచడం జరుగుతుంది. 

అతన్న శబద ం ప్రిధల్ల ఉని ప్ర తిచెటుు , రాయి, వసాువులు 

మానవులు, జిన్నితులు, నమా’జ్ చదివేవారు తీరుప్

దినం న్నడు అతన్న గురించి స్లక్షేం ఇసా్లరు. ఇంకా అతన్నకి 

25 నమా’జుల్ ప్పణేం వార యబడుతుంది. ఈ 

'హదీసు'ల్ల మఅజిూ ‘న్ ప్ర త్యేకతలను పార ధానేతలను 

పేర్కొనడం జరిగంది. న్నర్జపంచటం జరిగంది.  
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మఅజిూ ‘న్ను పెటుు కో,’ అన్న అన్నిరు. 51 (అ'హిద్, 

అబూ దావూద్, నస్లయి')  

 ( 1/211)يف ( ضع  [ ) 16 ] - 669

عَل ََمِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل   :َي اهلُل َعْنَها قَالَْت ْن أُم ِ َسلََمَة َرِض عَ وَ 
"الل َُهم َ إِْن َهَذا  أَْن أَقُْوَل ِعْنَد أَذَاِن الَْمْغِرِب: اهلل عليه وسلم

 أَبُْو  هُ َرَوا ".يِلْ ْر فِ اغْ َك فَ َوأَْصَواُت دُعَاتِ  نََهاِرَك  إِْقَباُل لَْيلَِك َوإِدْبَارُ 
ْعوَ  الَْبْيَهِقي ُ دَاُودَ وَ   .اِت الْكَِبْْيِ َِفْ الد َ

669. (16) [1/211-బలహీనం] 

ఉమి సలమహ(ర) కథనం:ప్ర వకత (స) న్నకు మ’గర బ్ 

అజా‘న్ సమయంల్ల చదవమన్న ఈ దు’ఆ నేరాపరు. 

(అబూ దావూద్, బై్నహఖీ-ద'అవాత అల-కబీర)  

ఆ దు’ఆ ఇది: అలా్లహుమి హాజా ఇఖ్బాలు లైలిక 

వ ఇద్బారు నహారిక వ అ’స్వాతు దు’ఆతిక 

ఫ’గ్ఫిర్లీ.''- 'ఓ అలా్లహ! ఇది న్న రాతిర  వచేా 

సమయం, ప్గలు పోయే సమయం, ఇంకా ఇది న్న 

పలుప్ప ఇచేా వాళా సమయం, ననుి క్షమంచు.' 

 ( 1/212)[ ) ضعيف (  17]  - 670

ْ أََماَمَة أَْو بَْعِض وَ  ليه  ىل اهلل عص هلِل  اِل وْ َرُس  ِب اأَْصَح  َعْن أَِِب
ا أَْن قَاَل  أََخَذ َِفْ ا"إِن َ بََِلًل  وسلم: ََلةُ  :ْْلِقَاَمِة فَلَم َ   .قَْد قَاَمِت الص َ

َو  .قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَقَاَمَها اهلُل َوأَدَاَمَها"
  ْنُه َِفْ  عَ اهللُ  ِضَي رَ  رَ مَ يِْث عُ قَاَل َِفْ َسائِِر اْْلِقَاَمِة: كََنْحِو َحدِ 

 .ْو دَاُودَ  ِن. َرَواُه أَبُ اْْلَذَا

670. (17) [1/212-బలహీనం] 

అబూ ఉమామ ల్లదా కొందరు అనుచరుల కథనం: 

బిల్లల్ (ర) ఇఖామత్ ప్లకటం పార రంభించారు. ఖద్ 

ఖామ తిససల్లహ్ ప్లికే సరికి ప్ర వకత  (స), ''అఖామ 

హలా్లహు వ అదామహా,'' అన్న ప్లికారు. అంటే - ‘ఓ 

అలా్లహ్! న్నవు ఈ నమా'జును ఎలాప్పపడూ వరాిలాి్

నటాు ఉంచు.’ మగలిన ఇఖామత్ల్ల ’ఉమర్ (ర) 

’హదీసు‘ల్ల ఉనిటాుగానే ఉంది. (అబూ దావూద్)  

 

51) వివరణ-668: ప్ర తిఫలం కోరకుండా ఇమామగా, 

మఅజిూ ‘న్గా స్తవలు చేయవచుాను. కాన్న ప్రిసా్లతులను 

బటిు  తీసుకుంటే అభేంతరం ల్లదు. 

 ( 1/212)[ ) صحيح (   18]  - 671

َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل يَُرد ُ  وَ 
َ  ْيَ بَ  عَاءُ الد ُ  مِ اُه أَبُْو دَاوُ ِة". َروَ ْْلِقَامَ اِن وَ ذَااْْل ْ  .ِذي ُ دَ َوالَت ِ

 671. (18) [1/212- - దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అజా‘న్ 

మరయు ఇఖామత్ల మధ్య దు’ఆను తిరస్క్

రంచడం జరుగదు. అంటే తప్పకుండా స్త్ాకరించ్

బడుతుంది.'' (అబూ దావూద్, తిరిిజీ') 

( 1/212)  (صحيح [ )  19]  - 726  

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   : قَاَل َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ وَ 
عَاُء ِعْنَد الن َِداِء   وسلم: "ثِْنَتاِن َل تَُرد َاِن أَْو قَل ََما تَُرد َاِن الد ُ

 .ِحْيَ يُلِْحُم بَْعُضُهْم بَْعًضا" َوِعْنَد الَْبأِْس 

أَن ُه لَْم اَرِمي ُ إِل َ دَاُودَ َوالد َ   أَبُوْ . َرَواهُ "َمَطرِ تَْحَت الْ "وَ  ٍة:ايَ وَ  رِ َِفْ وَ 
 . َوتَْحَت الَْمَطِر""يَْذكُرْ 

672. (19) [1/212-దృఢం] 

సహల్ బిన్ స’అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''రండు సమయాలా్ల దు’ఆ రదుద  

చేయబడదు. 1. అజాన్ సమయం ల్ల చేస్త దు’ఆ, 2. 

జి’హాద్ చేస్తటప్పపడు చేస్త దు’ఆ. అంటే హోరాహోరీ 

పోరాటం జరుగుతునిప్పపడు. మరో ఉలా్లఖనంల్ల 

వరష ంల్ల అన్న ఉంది. (అబూ దావూద్, దారీి)   

దారీిల్ల ''తహ్తల్ మ’తర్'' అనే ప్దం ల్లదు.'' 

 ( 1/213)[ ) حسن (  20]  - 673

  إِن َ ْوَل اهللِ ُس رَ  يَا:ٌل جُ اَل رَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَ وَ 
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "قُْل   .ايَْفُضلُْونَنَ  ذ ِنِْيَ الُْمؤَ 

 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "كََما يَُقْولُْوَن فَإِذَا اِنَْتَهْيَت فََسْل تُْعَط 

673. (20) [1/213-పార మాణికం] 

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

ఒక వేకిత , ఓ ప్ర వకాత ! అజా‘న్ ఇచేావారు మమిలిి 

అధగమంచారు అన్న వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) వాళ్ళా ప్లికిన విధ్ంగానే న్నవూ ప్లుకు. 

అజా‘న్ ప్దాలను వలాించు, ఇంకా అజా‘న్ 
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పూరత యిన తరాాత అలా్లహ్ను న్నవు కోరింది అడుగు, 

ఇవాబడుతుంది,’ అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/213)[ ) صحيح (   21]  - 674

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: :ْن َجابٍِر قَاَل عَ  "إِن َ   َسِمْعُت الن َ
ََلةِ ذََهَب َحّت َ يَُكْوَن َمكَاَن  ْيَطاَن إِذَا َسِمَع الن َِداَء بِالص َ  الش َ

 .ٌم ُمْسلِ  اهُ وَ رَ  ِء".احَ وْ الر َ 

674. (21) [1/213-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను. ‘నమా’జు అజా‘న్ను విన్న 

షై’తాన్ రౌహా పార ంతం వరకు పారిపోతాడు. ఉలా్లఖన 

కరత  రౌహా మదీనహ కు 36 మైళాదూరంల్ల ఉంది,' అన్న 
అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/213) ف () ضعي [  22]  - 675

ْ لَِعنْ  َوق اٍص قَاَل: َمَة بِْن ْن عَلْقَ عَ وَ   .َد ُمَعاِويََة إِذْ أَذ ََن ُمَؤذ ِنُهُ إِّن ِ
ََلةِ:  فََقاَل ُمَعاِويَُة كََما قَاَل ُمَؤذ ِنُُه َحّت َ إِذَا قَاَل: َحي َ َعىَل الص َ

َة إِل َ بِ    اَل: َل َفََلِح قَ  الْ َحي َ َعىَل  اَل:ا قَ م َ فَلَ  .اهللِ قَاَل: َل َحْوَل َوَل قُو َ
َة إِل َ بِ َحْوَل َوَل قُ  َوقَاَل بَْعَد ذَلَِك َما قَاَل   .اهلِل الَْعلِي ِ الَْعِظْيمو َ

الُْمَؤذ ُِن ثُم َ قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل 
 .ذَلَِك. َرَواُه أَْحَمُد 

675. (22) [1/213-బలహీనం] 

అల్ఖమహ బిన్ వఖాా’స్ (ర) కథనం: నేను 

మ’ఆవియహ్ (ర) వదద  కూర్కాన్న ఉన్నిను. అతన్న 

మఅజిూ ‘న్ అజా‘న్ ప్లికాడు. మ’ఆవియహ్ కూడా 

అజా‘న్ ప్దాలను వలాించారు. మఅజిూ ‘న్ 'హయే 

’అల’ససల్లహ్' అన్న ప్లికిత్య మ’ఆవియహ్ (ర), 

'ల్ల ’హౌల వల్ల ఖువాత ఇలా్లహ్ బిలా్లహ్' అన్న, 

'హయే ’అలల్ఫల్లహ్' అన్న ప్లికిత్య 'ల్ల హౌల 

వల్లఖువాత ఇలా్లబిలా్లహల్ ’అ”జీమ్,' అన్న 

ప్లికారు. ఆ తరువాత మఅజిూ ‘న్ ప్లికిన ప్దాలనే 

మ’ఆవియహ్ ప్లికారు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

ఇల్లగే వలాించడం నేను చూస్లనన్న,’ అన్నిరు. 

(అ'హిద్) 

 ( 1/214)ن ( [ ) حس  23]  - 676

هلل عليه وسلم  هلل صىل امع رسول ا : كناريرة قَاَل أِب ه َعْن و
فلما سكتقام بَلل ينادي ف . قَاَل رسول اهلل صىل اهلل عليه  

. رواه النسائ"من قَاَل مثل هذا يقينا دخل الجنة: "وسلم . 
676. (23) [1/214-పార మాణికం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద  కొంత 

మంది ఉన్నిరు. ఇంతల్ల బిల్లల్ (ర) న్నలబడి 

అజా‘న్ ఇవాస్లగారు. అజా‘న్ పూరత యిన తరాాత 

ప్ర వకత  (స), ''న్నరిలమైన మనసుసతో, దృఢమైన 

నమికంతో అజా‘న్కు సమాధానంగా అజా‘న్ 

ప్దాలను వలాించిన వేకిత , సారు ంల్ల ప్ర వేశిసా్లడు'' అన్న 

అన్నిరు. (నస్లయి') 

 ( 1/214)(   [ ) صحيح  24]  - 677

عليه  ِب ُ صىل اهلل ْت: كَاَن الن َ َها قَالَ هلُل َعنْ اِضَي رَ ائَِشَة عَ ْن عَ وَ 
ُد قَاَل: "َوأَنَا َوأَنَا  .رواه أبو داود ."وسلم إِذَا َسِمَع الُْمَؤذ ُِن يََتَشه َ

677. (24) [1/214-దృఢం] 

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

షహాదతైెన్ ప్లకటం విన్న సమాధానంగా ''వఅన్న, 

వఅన్న,'' అన్న ప్లికేవారు. 52 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/214)[ ) صحيح (   25]  - 678

َعِن ابِْن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن  وَ 
ُة َوكََتَب لَُه بَِتأِْذيِْنِه َِفْ    كُل ِ  أَذ ََن ثِْنَِتْ َعْشَرَة َسَنًة َوَجَبْت لَُه الَْجن َ

 .َرَواُه ابُْن َماَجهُ . ًة"اَمٍة ثَََلثُْون َحَسنَ قَ إِ  لِكُل  ًة وَ ْوَن َحَسنَ ِست ُ ٍم وْ يَ 

678. (25)[1/214-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''12 సంవతసరాల వరకు అజా‘న్ ఇచిాన 

వేకిత  కోసం సారు ం తప్పన్నసరి అయిపోయింది. అతన్న 

 

52) వివరణ-677: అంటే మఅజిూ ‘న్, ‘అష్హదు అలా్ల 

యిల్లహ ఇలాలా్లహు వ అష్హదుఅని మ’హమి 

దరర సూ లులా్లహ్,’ అన్న ప్లికిత్య, ప్ర వకత  (స) కూడా 

''వఅన్న అషహ దు, వ అన్న అష్హదు'' అన్న ప్లికేవారు. వ 

అన్న, వ అన్న సంకిష పా్ంగా ప్లికేవారు. 
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అజా'న్కు బదులు ప్ర తిరోజు 60 ప్పణ్యేలు లిఖించ 

బడతాయి. ప్ర తి తక్బీర్కు బదులుగా 30 ప్పణ్యేలు 

లిఖించబడతాయి.'' (ఇబ్ని మాజహ) 

 (214/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 679

عَاِء ِعْنَد أَذَاِن الَْمْغِرِب. َرَواُه  وَ  ا نُْؤَمُر بِالد ُ َعْنُه قَاَل: كُن َ
   .ي ُ الَْبْيَهقِ 

679. (26) [1/214-అప్రిశోధతం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: మాకు మ’గర బ్ అజా‘న్ 

సమయాన దు’ఆ చేయమన్న ఆదేశించడం జరిగంది. 

(బై్నహఖీ / ద'అవాతుల కబీర) 

మగర బ అజాన సమయంల్ల  ''అలా్లహుమిర హాజా 

ఇఖాబలు లైలిక ...'' ఇది ఇంతకు మందు 'హదీసు'ల్ల 

వచిాంది.  
===== 

َ   ْي خِ أ تَ   ُب بَا   -6  ِن ا َذ اْْل

6. అజా‘న్  ఆలస్యంగా ఇవవటం 

لْأَو َ  لَْفْصُل ا َ     మొదటి విభాగం  لُ ا
 ( 1/215) ( متفق عليه[ )  1]  - 680

َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  وَ 
ُ بُْن اِ  َي دِ َنابََِلًل يَُؤذ ِن بِلَْيٍل فَكُلُْوا َواْشَربُْوا َحّت َ يُ  ثُم َ   .ٍم" َمْكُتوْ م ِ  أ

  ْي َحّت َ يَُقاَل لَُه: أَْصَبْحَت أَْصَبْحَت ََم َل يَُنادِ َن َرُجًَل أَعْ َل: َوكَاقَا

680. (1) [1/215-ఏకీభవితం] 

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

''బిల్లల్ రమ’దాన్ల్ల రాతిర  అజా‘న్ ఇచిానప్పడు 

స’హ్రీ తినండి, తార గండి ఇబ్ని ఉమి మక్తూమ్ 

అజా‘న్ ఇచిా నప్పడు ఆప వేయండి. ఉమి 

మక్తూమ్ గుర డాివారు. అతన్నతో మీరు సుబ’హ్ 

’స్లదిఖ్ల్ల ప్ర వేశించారు,’ అన్న అనిప్పపడు అతను 

అజా‘న్ ఇచేావారు. 53 (బు‘ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

53) వివరణ-680: ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల ఇదద రు మఅజిూ ‘నాు 

ఉండేవారు. బిల్లల్ (ర) స’హ్రీ తినటాన్నకి అజా‘న్ 

ఇచేా వారు. ఉషోదయకాలం పార రంభమవగానే ఉమి 

 ( 1/215)[ ) صحيح (   2]  - 681

عليه   صىل اهلل   اهللقَاَل رسوُل اَل: قَ ِب ُد نْ  جُ َعْن َسْمَرَة بِْن وَ 
ُحْوِركُْم أَذَاُن بََِلٍل َوَل الَْفْجُر  ن َُكْم ِمْن ُس م: "َل يَْمَنعَ وسل

َرَواُه ُمْسلٌِم  .الُْمْسَتِطْيُل َولَِكن َ الَْفْجَر الُْمْسَتِطْْيَ َِفْ اْْلُفُِق "
ِمِذي ُ  ْ   َولَْفُظُه لِلَت ِ

681. (2) [1/215-దృఢం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''బిల్లల్ అజా‘న్ ఇచిాన్న, ఉషోదయకాలం 

రాకున్ని మీరు స’హ్రీ తినండి, తార గండి, ఉషోదయ 

కాలం పార రంభమవగానే తినడం, తార గడం 

మాన్నవేయండి.'' (మసా్లమ్, తిరిిజి‘) 

 ( 1/215)[ ) صحيح (   3]  - 682

َ  َل:يِْرِث قَاُحوَ الْ ِن بْ  الِِك َعْن مَ وَ  ِب َ تَْيُت ال أ صىل اهلل عليه  ن َ
ْ فََقاَل: ُن َعم ٍ سلم أَنَا َوابْ و ُكَما  يل ِ "إِذَا َسافَْرتَُما فَأَذ ِنَا َوأَقِْيَما َولَْيُؤم َ

كََما".  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  أَْكََبُ

682. (3) [1/215-దృఢం] 

మాలిక్ బిన్ హువైరిస్‘ (ర) కథనం: నేనూ మా 

చిన్నిని కొడుకు ఇదద రం ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వళ్ళామ. కొన్ని రోజుల తరాాత బయలుదేరామ. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘మీరిదద ర్జ ప్ర యాణ్యన్నకి వళ్ళత్య 

మీల్ల ఒకరు అజా‘న్ మరియు ఇఖామత్ ప్లకాలి. 

మీల్ల పెదద వాడు ఇమామత్ చేయాలి,’ అన్న 

ఉప్దేశించారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/215) (عليه  قتف م  ) [ 4 ] - 683

"َصل ُوا    صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل لََنا َرُسْوُل اهللِ  ُه قَاَل:َعنْ وَ 
ََلُة فَلُِيَؤذ ِْن لَُكْم أََحُدكُْم  كََما َرأَيُْتُمْوِّنْ أَُصل ِْي فَإِذَا َحَضَرِت الص َ

كُْم"  . َولَِيُؤم ُِكْم أَْكََبُ

683. (4) [1/215-ఏకీభవితం] 

మాలిక్ బిన్ హువైరిస్‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మాతో ఇల్ల అన్నిరు, ''ననుి నమా’జ్ చేసాూ 

 

మక్తూమ్ అజా‘న్ ఇచేావారు. దాన్న తరువాత 

నమా’జు అయేేది.  
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ఉండగా చూచినటేు , మీర్జ నమా’జ్ చదవండి. 

నమా’జు సమయం అయిత్య మీల్ల ఒకరు అజా‘న్ 

ఇవాాలి. మీల్ల అందరికంటే పెదద వారు ఇమామత్ 

చేయాలి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/216)[ ) صحيح (   5]  - 684

َ  ْن عَ وَ  صىل اهلل   ْوَل اهللِ إِن َ َرُس  اَل:َعْنُه قَ َي اهلُل  َرِض َرةَ َريْ هُ  ِِبْ أ
عليه وسلم ِحْيَ قََفَل ِمْن َغْزَوةِ َخْيََبَ َساَر لَْيلًَة َحّت َ إِذَا أَدَْركَُه  

َس  ِ  "اكَْْل لََنا الل َْيَل. :ٍل لَِبََل َوقَاَل  .الَْكَرى َعر َ   رَ فََصىل َ بََِلٌل َما قُد 
ا تََقاَرَب ِه فَلَم َ َوأَْصَحابِ  .سلم عليه و صىل اهللُل اهللِ ُسوْ رَ  اَم َونَ  .هُ لَ 

َه الَْفْجَر فََغلََبْت بََِلًل عَْيَناُه   الَْفْجُر اِْسَتَنَد بََِلُل إََِل َراِحلَِتِه ُمَوج ِ
 هيعل هللىل اَوُهَو ُمْسَتِنٌد إََِل َراِحلَِتِه فَلَْم يَْسَتْيِقْظ َرُسْوُل اهلِل ص 

َ  ََلٌل  بِ َوَل لم وس ْ  أَْصَحابِِه حَ َحٌد م ِْن َوَل أ ْمُس  ّت َ َضَربَْْتُ  الش َ
لَُهْم اِْسِتْيَقاًظا فََفِزَع   .فَكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَو َ

فََقاَل بَََلٌل  ."أَْي بََِلُل" فََقاَل: .َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َ  ْي ذِ ل ِ ا ْي ِس َنفْ أََخَذ بِ  َتادُْوا  "اِْقَتادُْوا" فَاقْ  :اَل قَ  . ِسَك فْ بِنَ  َخَذ أ
أَ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَرَواِحلَ  َوأََمَر   .ُهْم َشْيًئا ثُم َ تََوض َ

ََلةَ  ََلَة قَاَل:  .بََِلًل فَأَقَاَم الص َ ا قَََض الص َ ْبَح فَلَم َ فََصىل َ بِِهُم الص ُ
)أَقِِم   :فَإِن َ اهلَل قَاَل  .َهاذَا َذَكرَ َها إِ ل ِ ُيَص لْ  فَ ةَ ََل لص َ َي ا"َمْن نَِس 

ََلَة لِِذْكِرْي   . رواه مسلم .(14: 20؛ الص َ
684. (5) [1/216-దృఢం] 

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

యుదధ ం నుండి తిరిగ వసాునిప్పపడు, రాతిర వేళ 

నడుసాూ నడుసాూ రాతిర  చివరి భాగంల్ల న్నదర  

రాస్లగత్య, విశార ంతి తీసుకోవటాన్నకి ఒక పార ంతంల్ల 

దిగారు. ప్ర వకత  (స) బిల్లల్తో న్నవు మాకు కాప్ల్ల 

కాసాూ ఉండు. ఉదయం మాకు నమా’జు కోసం 

మ్మల్కొలపాలి,’ అన్న అన్నిరు. అందర్జ న్నదర ్

పోయారు. బిల్లల్ రాతిర  నమా’జు ల్ల న్నమగిమయి్

పోయారు. నమా’జు చదువుతూ ఉన్నిరు. ఉషోదయ 

కాలం దగు ర రాగానే బిల్లల్ (ర) తన వాహన్నన్నకి 

ఆనుకొన్న తూరుపవైప్ప మఖంతిర పప చూడస్లగారు. 

'ఉషోదయ కాలం కాగానే ప్ర వకత  (స) మరియు అందరిన్న 

ల్లప్పతాను,' అనుకున్నిరు. కాన్న బిల్లల్కు న్నదర  

మంచుకొచిాంది. వాహన్నన్నకి చేరబడి న్నదర పోయారు. 

ఎవార్జ మ్మల్కొనల్లదు. అలసట వలా అందర్జ 

న్నదర ల్లనే ఉన్నిరు. ఉషోదయకాలం పోయి సూరుేడు 

కూడా ఉదయించాడు. అందరిపైె ఎండ ప్డస్లగంది. 

అందరికంటే మందు ప్ర వకత  (స) మ్మల్కొన్నిరు. 

నమా’జు తపపనందు వలా ప్ర వకత  (స) చాల్ల 

ఆందోళనకు గురయాేరు. బిల్లల్తో, 'బిల్లల్ న్న 

కేమయింది, మమిలిి ఎందుకు ల్లప్ల్లదు,' అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు బిల్లల్ (ర), ‘ఓ ప్ర వకాత (స)! 

తమరికి న్నదర  మంచుకొచిానటాే, న్నకు కూడా న్నదర  

మంచుకొచిాంది. అందువలా ల్లప్ల్లక పోయాను,’ అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘వాహన్నలను 

ఇకొడి నుండి ల్లకుొవళాండి,’ అన్న అన్నిరు. 

అందర్జ తమ వాహన్నలను కొంతదూరం ల్లకొొన్న 

వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) వు'దూ చేశారు. బిల్లల్ను 

అజా‘న్ మరియు ఇఖామత్ గురించి ఆదేశించారు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ నమా’జు చదివించారు. 

నమా’జు అనంతరం ప్ర జలనుదేద శించి, మరచిపోయిన్న, 

న్నదర పోయిన్న గురుత కురాగానే, మ్మల్కొని వంటనే ఆ 

నమా’జును చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే అలా్లహ్: 

'ననుి సిరించటాన్నకి నమా’జు సా్లపంచండి,' (సూ.్

తా-హా, 20:14) అన్న అంటున్నిడు.'' అన్న 

అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/216)[ ) متفق عليه (  6]  - 685

إِذَا  َعْن أَِِبْ قََتادََة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:وَ 
ََلُة فَََل     .َرْجُت" قَْد خَ ْوِّنْ رَ تَ  ّت َ حَ  اوْ ْومُ  تَقُ أَقِْيَمِت الص َ

685. (6) [1/216-ఏకీభవితం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''నమా'జు 

కోసం ఇఖామత్ ప్లికిత్య, నేను ఇంటి నుండి 

బయలుదేరటం చూడనంత వరకు న్నలబడకండి,'' 

అన్న హతబోధ్ చేశారు. 54 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

54) వివరణ-685: ప్ర వకత  (స) ఇలాు మస్లూ ద్ పార ంగణంల్లనే 

ఉండేది. ఒకోొస్లరి ఇఖామత్ అయిన్న ప్ర వకత  (స) 

రావటంల్ల ఆలసేం అయేేది. ఇఖామత్ అవగానే 

ప్ర జలు న్నలబడేవారు. న్నలబడి ప్ర వకత  (స) కోసం ఎదురు 

చూచేవారు. దాన్నవలా ఇతర నమా’జీలకు ఇబబంది 
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 ( 1/216)يه ( [ ) متفق عل 7]  - 686

َ ْن عَ وَ  اهلل عليه وسلم:  ْوُل اهلل صىل اَل: قَاَل َرُس يَْرَة قَ  ُهرَ ِِبْ أ
ََلُة فَََل تَأْتُْوَها تَْسَعْوَن َوأَتُْوَها تَْمُشْوَن َوعَلَْيُكُم    "إِذَا أَقِْيَمِت الص َ

ْوا" ِكْيَنُة فََما أَدَْرْكُتْم فََصل ُْوا َوَما فَاَتَُكْم فَأَتِم ُ   ةٍ يَ اَروَ  َِفْ وَ  .الس َ
َ ٍم: "لِ ْس ل ِمُ  ََلةِ فَُهَو َِفْ َصََلةٍ  كَاَن يَْعِمُد  َحَدكُْم إِذَافَإِن َ أ  ."إََِل الص َ

686. (7) [1/216-ఏకీభవితం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''తక్బీర్ ప్లికినప్పడు నమా’జు్కోసం ప్రిగెతాుతూ 

రాకండి. న్నదానంగా, ప్ర శాంతంగా నడచిరండి, దరికిన 

నమా’జు చదువుకోండి. మగలింది ఇమామ సల్లమ్ 

చేస్లన తరాాత పూరిత చేసుకోండి.'' (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

మసా్లమ్ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''మీల్ల ఎవరైన్న 

నమా’జు చదివే ఉదేద శేంతో నడిసా్త అతడు 

నమా’జుల్ల ఉనిటేు . 
----- 

 اِّنْ َوَهَذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل الث َ 
ఇందుల్ల రండవ విభాగం ల్లదు. 

----- 

  మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/217)[ ) صحيح (   8]  - 687

َس َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  عَ  ْن زيِْد بِْن أَْسلََم أَن َُه قَاَل: َعر َ
قََد فَرَ  ةِ ََل وسلم لَْيلًَة بَِطِريِْق َمك ََة َوَوكََل بََِلًل أَْن ي ُْوقَِظُهْم لِلص َ 

ْمُس  قَْد َطلََعْت ْسَتْيَقُظْوا وَ َحّت َ اِ قَُدْوا رَ ٌل وَ ََل بِ  ُ الش َ عَلهَْْيِ
فَأََمَرُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   .فَاْسَتْيَقَظ الَْقْوُم َوقَْد فَِزُعْوا

 اَذ هَ  "إِن َ َوقَاَل:  .وسلم أَْن ي َْركَُبْوا َحّت َ يَْخُرُجْوا ِمْن ذَلَِك الَْواِدْي 
اِدْي ثُم َ أََمَرُهْم ْوا ِمْن ذَلَِك الْوَ ِكُبْوا َحّت َ َخَرجُ رَ . فَ "َطاٌن  َشيْ بِهِ  َوادٍ 

ُئْوا َوأََمَر   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن ي ََْنِلُْوا َوأَْن ي ََتَوض َ
ََلةِ أَْو يُِقْيَم    عليهاهلل  صىل هللِ ُل افََصىل َ َرُسوْ  .بََِلًل أَْن ي َُناِدَي لِلص َ

 

కరంగా ఉండేది. అందువలా ప్ర వకత  (స), 'న్నలబడవదుద , 

నేను ఇంటినుండి వచిా, మసలా్లను చేరుకుంటే 

అప్పపడు న్నలబడండి,' అన్న అన్నిరు. 

فََقاَل:   .فََزِعِهْم   َوقَْد َرأََى ِمْن ثُم َ انَْصَرَف إِلهَْْي  .بِالن َاِس  وسلم
"يَا أَي َُها الناُس إِن َ اهلَل قََبَض أَْرَواَحَنا َولَْو َشاَء لََرد ََها إِلَْيَنا َِفْ ِحْيَ 

ََل  َ َغْْيِ َهَذا فَإِذَا َرقََد أََحُدكُْم َعِن الص َ َها َع إِلَيْ  فَزَ ثُم َ َيَها نَِس  وْ ةِ أ
ثُم َ الَْتَفَت َرُسْوُل اهلِل صىل   .َها َِفْ َوْقِتَها"كَاَن يَُصل ِيْ  َصل َِها كََمافَلْيُ 

ْيَطاَن أَََت   اهلل عليه وسلم إََِل أَِِبْ بَْكِر الصِديِْق فََقاَل: "إِن َ الش َ
ِب ُ  ْهَدأُ ا كََما يُ هُ ِدئُ يُهْ  يََزْل  ْم لَ فَ  َعهُ بََِلًل َوُهَو قَائٌِم ي َُصل ِْي فَأَْضَج  لص َ

ثُم َ دَعَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بََِلًل فَأَْخََبَ   . نَاَم"َحّت َ 
بََِلٌل َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْثَل ال َِذْي أَْخََبَ َرُسْوُل اهلِل 

َ اَل فَقَ  .صىل اهلل عليه وسلم أَبَا بَْكرٍ  ُسْوُل أَن ََك رَ  َهُد أَْش  ْكٍر:بَ  وْ بُ أ
 . الٌِك ُمْرَسًَل هلِل. َرَواُه مَ ا

687. (8) [1/217-దృఢం] 

’జైద్ బిన్ అసామ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యా 

ణంల్ల మకొహ మారు ంల్ల రాతిర ్ చివరి భాగంల్ల 

విశార ంతి కోసం దిగారు. బిల్లల్ను ఉదయం 

మమిలిి నమా’జుకు అందరిన్న ల్లప్మన్న 

ఆదేశించారు. బిల్లల్ మ్మల్కొన్న ఉన్నిరు. కాన్న 

అలసట వలా కొంతస్తప్ప తరాాత బిల్లల్ కూడా 

న్నదర పోయారు. అందర్జ న్నదర ల్ల ఉన్నిరు. సూరుేడు 

ఉదయించిన తరాాత మ్మల్కొన్నిరు. అందువలా 

అందర్జ ఆందోళన చెందారు. ప్ర వకత  (స) అందరిన్న, 

'ఇకొడి నుండి బయలుదేరండి, ఇకొడ షై’తానుల 

ఆధకేత ఉంది,' అన్న అన్నిరు. అందర్జ అకొడి 

నుండి బయలుదేరి మరికొంత దూరంల్ల ఆగారు. 

ప్ర వకత  (స) అందరిన్న దిగ వు'దూ చేయమన్న 

ఆదేశించారు. అందర్జ దిగ వు'దూ చేయడం 

పార రంభించారు. బిల్లల్ను అజా‘న్ మరియు ఇఖా 

మత్ చెప్పమన్న ఆదేశించడం జరిగంది. అనంతరం 

ప్ర వకత (స) నమా'జు చదివించారు. నమా’జు అయిన 

తరాాత ప్ర జల ఆందోళన చూస్ల ప్ర వకత  (స), 

''ప్ర జల్లరా! అలా్లహ్ మన ఆతిలను ఆపవేశాడు 

అంటే న్నదర పోన్నచాాడు. ఒకవేళ ఆయన కోరిత్య మన 

ఆతిలను మరో సమయంల్ల ల్లపేవాడు. మీల్ల 

ఎవరైన్న న్నదర పోయిన్న ల్లక మరచిపోయిన్న న్నదర నుండి 
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మ్మల్కొన్ని, గురుత కు వచిాన్న వంటనే నమా’జ్ 

చదువుకోవాలి.  

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), ‘అబూ్బకర్ వైప్ప తిరిగ, 

బిల్లల్ (ర) న్నలబడి నమా’జు చదువుతుండగా 

షై’తాన్ అతన్న వదద కు వచిా, ప్డుకుందామనే 

కోరికను ర్వకెతాించాడు. అనంతరం అతను చేర్

బడాారు. షై’తాన్ చాల్లస్తప్ప వరకు అతన్ని బుజూ  

గంచాడు. పలాలిి ప్డుకోబ్నటిు నటుు . బిల్లల్ కూడా 

న్నదర మంచుకొచిా ప్డుకున్నిడు. అనంతరం ఈ 

సంఘటన ధ్ృవీకరణకు ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను 

పలిపంచి అడిగారు. బిల్లల్ సరిగాు  అల్లగే 

సమాధానం ఇచాారు. అబూ్బకర్ (ర) బిల్లల్ 

మాటలు విన్న, 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నససందే హంగా మీరు 

అలా్లహ్ ప్ర వకత  అన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను,'' అన్న 

అన్నిరు. (ఇమామ్ మాలిక్ / తాబయీ పోర కత ం) 

688 -  [9  ]? (1/218 ) 

َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
: ِصَياُمُهْم  "َخْصلََتاِن ُمَعل ََقَتاِن َِفْ أَْعَناِق الُْمَؤذ ِنِْيَ لِلُْمْسلِِمْيَ

 .َماَجهُ  ُن بْ ا َواهُ رَ  ."ْم هُ تُ َوَصََل 

688. (9) [1/218-?] 

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

ప్ర వచనం,''మఅజిూ ‘నా మడలా్ల మసా్లమల రండు 

విషయాలు వేర ల్లడుతున్నియి. అంటే ఈ రండు 

విషయాలకు మఅజిూ ‘నాు బాధుేలు. ఈ రంటికి 

మఅజిూ ‘నాు బాధుేలు: 1. మసా్లమల ఉప్వాస్లలు, 

2. వారినమా’జులు.(ఇబ్నిమాజహ)  

ఒకవేళ వారు సరైన సమయంల్ల అజా‘న్ ఇసా్త, 

అందర్జ నమా’జ్ కూడా సరైన సమయంల్ల 

చదువుతారు. ఇంకా సరైన సమయంల్ల ఉప్వాస 

విరమణచేసా్లరు. ఒకవేళ తప్పపడు సమయంల్ల 

అజా‘న్ ఇసా్త వారి నమా’జ్, ఉప్వాస్లలా్ల ల్లప్ం 

ఉంటుంది. దీన్న బాధ్ేత మఅజిూ ‘నాపైె ఉంది. వార్వ 

దాన్నకి బాధుేలు, నేరసాులు, పాపాతుిలు 

అవుతారు. అందువలా మఅజిూ ‘నాు తమ బాధ్ేతలు 

గురిత ంచి సరైన సమయాలా్ల అజా‘న్ ఇవాాలి. (ఇబ్ని 

మాజహ) 
===== 

ََلِة     -7  بَاُب الَْمَساِجِد َوَمَواِضِع الص َ

7. మసి్జదులు, నమా’జు చేసే సా్లాలు 

మస్లూ ద్ అంటే సజాద  చేస్త సాలం. అదేవిధ్ంగా 

నమా’జ్ చదివే, అంటే అలా్లహ్(త)ను ఆరాధంచే 

సాల్లన్ని కూడా మస్లూ ద్ అంటారు. భూమపైె ఎకొడైన్న 

నమా’జు చదవ వచుాను. అయిత్య 7 రకాల సాల్లలా్ల 

నమా’జు చదవటం న్నషిదధ ం. మస్లూ దులు అన్నిటికంటే 

ఉతామమైనవి. బు’ఖారీల్ల ఇల్ల ఉంది, ప్ర వకత  (స), 

''అలా్లహ్ వదద  అన్నిటికంటే ఉతామ మైనవి మస్లూ దులు 

ఇంకా అన్నిటికంటే న్నచమైనవి బజారులు. అలా్లహ్ 

(త) ప్రర తి కోసం మస్లూ ద్ తయారు చేస్తవారి కోసం 

అలా్లహ్ (త) సారు ంల్ల ఒక భవనం తయారుచేసా్లడు'' 

అన్న ప్ర వచించారు. (బు’ఖారీ)  
అన్నిటి కంటే మందు న్నరిించబడిన మస్లూ ద్ 

క’అబహ (బై్నతులా్లహ్). ఇది మకొహ ల్ల ఉంది. దీన్న 

40 సంవతసరాల తరాాత బై్నతుల్ మఖదద స్ 

న్నరిించబడింది. ఇంటిల్ల చదివే నమా’జు కంటే 

మస్లూ ద్ల్ల స్లమ్రహకంగా చదివే నమా’జుకు 25 రటాు 

ప్పణేం లభిసాుంది. బై్నతులా్లహ్ల్ల ఒక రక’అతు 

చదివిత్య లక్ష రకాతులు చదివినంత ప్పణేం 

లభిసాుంది. బై్నతుల్ మఖదద స్ల్ల 50 వేల రకాతులు 

చదివినంత ప్పణేం లభిసాుంది. ఎవరైన్న ఇంటినుండి 

వు'దూ చేస్ల మస్లూ ద్ వళ్ళా నమా'జు చదివిత్య, ఒకోొ 

అడుగుకు ఒక ప్పణేం, వార యబడుతుంది, ఒక పాప్ం 

క్షమంచటం జరుగుతుంది. ఎలాప్పపడూ దైవ 

ధాేనంల్ల ఉని వేకిత  తీరుపదినంన్నడు దైవ 

స్లంహాసనం న్నడల్ల ఉంటాడు. ఎంతదూరం నుండి వసా్త 

అంత అధకంగా ప్పణేం లభిసాుంది. మస్లూ ద్ల్ల 

ప్ర వేశించేటప్పపడు: ''అలాాహుమమఫ్త’హ్్లీ 

అబ్వాబ ర’హమతిక'' ప్లకాలి. మస్లూ ద్ నుండి 

బయటకు వళ్ళా నప్పడు, ''అలాాహుమమ ఇన్నీ 

అస్అలుక మిన్ ఫ’దాిక్'' ప్లకాలి. మస్లూ ద్ను 
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ప్రిశుభర ంగా ఉంచిత్య అధక ప్పణేం లభిసాుంది. 

మస్లూ ద్ల్లకి ప్ర వేశించిన తరువాత కూరోావడాన్నకి 

మందు రండు రకాతులు ''తహయేతుల్ మస్లూ ద్'' 

చదివిత్య ప్పణేం లభిసాుంది. తెలాఉలాి, ఉలాి, బీడీ, 

స్లగరట్, హుకొ మొదలైన మతాు ప్దారాాలు స్తవించి 

మస్లూ ద్ల్లకి వళారాదు. ఎందుకంటే దైవగృహంల్లకి 

వచిా, దైవాన్ని కలవటం, సంభాషించటం జరుగు్

తుంది. నోటి నుండి దురాాసన వసా్త, అలా్లహ్ మఖం 

తిర ప్పపకుంటాడు. మస్లూ ద్ న్నయమాలు అనేకం 

ఉన్నియి. వాటిన్న గురించి ఇసా్లమీ తాలీమ్ 1, 2, 3 

భాగాలా్ల పేర్కొనడం జరిగంది. 

 َ ُل ا    మొదటి విభాగం  لَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/219)(   صحيح  [ ) 1]  - 689

اٍس قَاَل ِن ابِْن عَ عَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  ب َ ا دََخَل الن َ : لَم َ
ا َخَرَج  الَْبْيَت دَعَا َِفْ نََواِحْيِه كُل َِها َولَْم يَِصْل َحّت َ َخَرَج ِمْنُه فَلَم َ

  اهُ وَ . رَ " ةُ ِبلْ قَ لْ ا هِ َذ : "هَ َركََع َرْكَعَتْيِ َِفْ قُُبِل الَْكْعَبِة َوقَاَل 
 .اِري ُ الُْبخَ 

689. (1) [1/219-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: మకొహ విజయం 

న్నడు ప్ర వకత  (స) బై్నతులా్లహ్ల్ల ప్ర వేశించినప్పడు, 

బై్నతులా్లహ్ మ్రలలన్నిటిల్ల ప్ర వకత  (స) దు’ఆ 

చేశారు. నమా’జు చదవకుండా బయటకు వచాారు. 

బయటకు వచిా రండు రకా’తులు నమా’జ్ చేస్లరు. 

అనంతరం బై్నతులా్లహ్ వైప్ప సైగ చేసాూ ''ఈ కా’బా 

ఖిబాా'' అన్న అన్నిరు. (బు’ఖారీ) 

 ( 1/219)[ ) صحيح (   2]  - 690

 .َرَواُه ُمْسلٌِم َعْنُه َعْن أَُساَمَة بِْن َزيْدٍ وَ 

690. (2) [1/219-దృఢం] 

మసా్లమ్, దీన్ననే ’ఉస్లమహ్ బిన్ ’జైద్ దాారా 

కూడా ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/219)) متفق عليه ( [  3]  - 691

ْن َعْبِداهلِل بِْن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  عَ وَ 
َوأَُساَمُة بُْن َزيٍْد َوُعْثَماُن بُْن َطلَْحَة الَْحَجِب ُ  ُهَو  دََخَل الَْكْعَبةَ 

ْيَ  ََلًل حِ  بِ أَلُْت َس فَ  اهَ يْ فِ  َث َوَمَكفَأغْلََقَها عَلَْيِه َوبََِلُل بُْن َربَاٍح  
فََقاَل: َجَعَل  .ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمذَا َصَنَع َرُس َخَرَج َما

َعُمْودًا َعْن يََساِرهِ َوَعُمْودَيِْن َعْن ي َِمْيِنِه َوثَََلثََة أَْعِمَدةٍ َوَراَءُه َوكَاَن  
ِة أَْعِمَد      .ىل َ  َص م َ ةٍ ثُ الَْبْيُت يَْوَمِئٍذ َعىَل ِست َ

691. (3) [1/219-ఏకీభవితం] 

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

మరియు ’ఉస్లమా బిన్ ’జైద్, ’ఉస్లిన్ బిన్ ’తల్’హా 

అల-’హజబియుే మరియు బిల్లల్ బిన్ రిబాహ్, 

బై్నతులా్లహ్ గృహంల్ల ప్ర వేశించారు. బిల్లల్ ల్లదా 

’ఉస్లిన్ ల్లప్లి నుండి తలుప్పలు మ్రసుకున్నిరు. 

కొంతస్తప్ప తరాాత బిల్లల్ బయటకు వచాారు. 

అప్పపడు బిల్లల్ను నేను, ‘ల్లప్ల ప్ర వకత  (స) ఏమ 

చేశారు,’ అన్న అడిగాను. దాన్నకి బిల్లల్ సమాధానం 

ఇసాూ, ప్ర వకత  (స) ల్లప్ల ఒక సాంభాన్ని తన కుడి 

వైప్పన ఉంచి, రండు సాంభాలను ఎడమ వైప్ప ఉంచి, 3 

సాంభాలను వనుక్ఉంచి, అంటే అప్పపడు 

బై్నతులా్లహ్ల్ల 6 సాంభాలు ఉండేవి. ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చదివారు అన్న సమాధానం ఇచాారు. 55 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

55) వివరణ-691: ఇబ్ని ’అబాబస్ యొకొ మొదటి 

’హదీసు‘ దాారా ప్ర వకత  (స) ల్లప్ల నమా’జు చదవ 

ల్లదన్న తెలిస్లంది. ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ ’హదీసు‘ 

దాారా ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదివారన్న తెలిస్లంది. రండు 

హదీసుల మధ్ే ప్రిష్కొర మారు ం అనేక కోణ్యలా్ల ఉంది: 

1.’హదీసు‘ వేతాల ప్ర కారం అవును, కాదులల్ల వేతి 

ర్వకత ఏరపడినప్పడు అవును, అని దాన్ని ఎంచు 

కోవడం జరుగుతుంది, 2. ప్ర వకత  (స) ల్లప్ల ప్ర వేశించిన 

తరాాత తలుప్పలు్మ్రస్లవేస్ల దు’ఆ మరియు అలా్లహ 

ధాేనంల్ల న్నమగిమయి పోయారు. అది చూస్లన ఇబ్ని 

’అబాబస్ మరియు ఉస్లమా కూడా ఇతర మ్రలలా్ల దైవ 

ధాేనంల్ల న్నమగి మయిపోయారు. ప్ర వకత  (స) ఒక 

మ్రలల్ల నమా’జ్ చదివారు. దాన్ని ఇబ్ని ’అబాబస్‘, 

’ఉస్లమ చూడల్లక పోయారు. వారిన్న అడిగత్య తమకు 

తెలిస్లన ప్ర కారం సమాధానం ఇచాారు. బిల్లల్ దగు ర 

ఉండటం వలా ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదువుతూ ఉండగా 

చూచి నమా'జు చదివారన్న చెపాపరు, 3. అవసరం ఉండి 

'ఉస్లమాను, ఇబ్ని 'అబాబస ను బయటకు ప్ంప 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 250 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ

 ( 1/219)[ ) متفق عليه (  4]  - 692

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ةٍ فِْيَما  ْن أَلِْف َصََل ْْيٌ م ِ خَ َذا  هَ ْي دِ جِ ْس مَ  َِفْ  ََلةُ عليه وسلم: "َص 

 .إِل َ الَْمْسِجَد الَْحَراَم "اُه َسوَ 

692. (4) [1/219-ఏకీభవితం] 

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

''మస్లూ దుల్ ’హరామ్ తప్ప, ఇతర మస్లూ దుల కంటే ఈ 

న్నమస్లూ దుల్ల వేయినమాజుల ప్పణేం లభిసాుంది.'' 56 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/219)[ ) متفق عليه (  5]  - 693

َعْن أَِِبْ َسِعْيِدِن الُْخْدِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
َحاُل إِل َ إََِل ثَََلثَِة َمَساِجٍد: َمْسِجِد الَْحَرا ِ ِم وسلم: "َل تَُشد ُ الر 

َ  الَْمْسِجدِ وَ   .ا"َذ هَ  ْي دِ جِ َمْس ْقََص وَ اْْل

693. (5) [1/219-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, ''ఈ మ్రడు మస్లూ దులకు తప్ప మరకొడికీ 

తీరా యాతర కు వళాకండి: 1. మకాొల్ల ఉని మస్లూ ద్

అల-’హరామ్, 2. మస్లూ ద అల-అఖ్స్ల్(బై్నతుల్ 

మఖదద స్), 3. న్న్ఈ మస్లూ ద్ (మస్లూ ద అనిబవీ). 57  

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/219)[ ) متفق عليه (  6]  - 694

 

ఉండవచుా. వారు ల్లనప్పపడు నమా'జు చదివి 

ఉండవచుా. వారు దాన్ని చూడల్లదు.అందువలా తమకు 

తెలిస్లన విధ్ంగా సమాధానం ఇచాారు. అయిత్య వాసావం 

అలా్లహ కే తెలుసు.  

56) వివరణ-692: మస్లూ ద ’హరామ్ల్ల లక్ష నమా’జుల 

ప్పణేం లభిసాుంది. 

57) వివరణ-693: అంటే ప్పణేం్ కోసం, దరశనం చేయ 

టాన్నకి పైె మ్రడు మస్లూ దులకు మాతర మ్మ ప్రయాణం 

చేయాలి. సమాధులు, గోప్పరాల వైప్ప ప్పణేం కోసం, 

ప్రయాణం చేయకూడదు. ఇక విదాేభాేసం కోసం, 

వాేపారం కోసం, ప్రేటించటం కోసం ప్రయాణించటం 

తప్పప కాదు.  

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما وَ 
ِة َوِمْنََبِْي َعىَل  ْن ِريَاِض الَْجن َ بَْيَ بَْيِِتْ َوِمْنََبِْي َرْوَضٌة م ِ

 .َحْوِضْي 

694. (6) [1/219-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న ఇంటికి మరియు మంబరుకు మధ్ే సారు ం 
తోటలా్లన్న ఒక తోట ఉంది. ఇంకా న్న్మంబరు న్న 

సరసుసపైె ఉంది. 58 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/220)[ ) متفق عليه (  7]  - 695

  أِْتْ يَ  وسلم يهعل اهلل  ِب ُ صىلالن َ  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن وَ 
َراِكًبا فَُيَصل ِْي فِْيِه َرْكَعِتْيِ  ٍء كُل َ َسْبٍت َمْسِجَد قَُبا  .َما ِشًيا و 

695. (7) [1/220-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర తి శన్నవారం మస్లూ ద ఖుబాకు కాలినడకన, ఒకోొస్లరి 

వాహనంపైె ఎకిొ వళ్ళావారు. అందుల్ల రండు 

రకాతులు చదివే వారు. 59 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)   

 ( 1/220)  [ ) صحيح ( 8]  - 696

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رضي اهلل َعْنه قَاَل: وَ 
إََِل ِد "أََحب ُ الِْبََلِد إََِل اهلِل َمَساِجُدَها َوأَبَْغُض الِْبََل  عليه وسلم:

 . ُمْسلٌِم َواهُ . رَ "اهَ قِ ا وَ أَْس  اهللِ 

 

58) వివరణ-694: అంటే న్న ఇలాు మరియు మంబర 

మధ్ే ఆరాధసా్త సారు  ఉదాేనవన్నలు లభిసా్లయి. 1. 

అంటే ఈ ప్ర దేశంల్ల ఆరాధ్న చేస్లనవాడు సారు  

ఉదేనవనంల్ల ప్ర వేశిసా్లడు. 2. ల్లదా ఈ ప్ర దేశం సారు ంల్ల 

చేరాబడి శాశాతంగా ఉండవచుా. ఏది ఏమైన్న ఈ 

భాగాన్నకి చాల్ల పార మఖేత ఉంది.  

59) వివరణ-695: ఖుబా ఒక ప్ర దేశం పేరు. ఇది మదీనహ 

కు 3 మైళా దూరంల్ల ఉంది. ప్ర వకత  (స) వలస వచిాన్

తరాాత అన్నిటి్ కంటే్ మందు అకొడే్ 15 రోజులు 

ఉన్నిరు. అకొడ ఒక మస్లూ ద్ న్నరిించారు. దాన్ని 

గురించి ఖుర్ఆన్ల్ల పేర్కొనడం జరిగంది: ‘లమస్లూ దున 

ఉస్లసస ’అల తాఖ వా’ (సూ.్ అత-తౌబహ, 9:108). 

ప్ర వకత  (స) దీన్న న్నరాాహకులుగా వేవహరించారు. 

వారాన్నకి ఒకస్లరి అకొడకు వళ్ళావారు. రండురకాతులు 

నమా’జు చేస్తవారు. ఇంకా, ‘ఖుబాల్ల నమా’జు చదివిత్య 

ఒక ’ఉమ్హ్ ప్పణేం లభిసాుందన్న,’ అనేవారు.  
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696. (8) [1/220-దృఢం] 

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

''అలా్లహ్ వదద  అన్నిటికంటే ఉతామమైనవి మస్లూ దులు. 

ఇంకా అన్నిటికంటే న్నచమైనవి బజారులు.'' 60 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/220) [ ) متفق عليه ( 9]  - 697

   اهلِل صىل اهلل : قَاَل َرُسْوُل اَل ُه قَ نْ  عَ اهللُ  َي ِض  رَ ْثَماَن  عُ ْن عَ وَ 
 ."عليه وسلم: "َمْن بَََن هلِل َمْسِجًدا بَََن اهلُل لَُه بَْيًتا َِفْ الَْجن َةِ 

697. (9) [1/220-ఏకీభవితం] 

’ఉస్లిన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ 

ప్రర తికోసం మస్లూ ద్ న్నరిించిన వారికోసం అలా్లహ్ 

సారు ంల్ల ఒకభవనం న్నరిిసా్లడు.''(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/220)[ ) متفق عليه (  10]  - 698

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 
  َن مِ  ُه نََزلَهُ  لَ "َمْن غََدا إََِل الَْمْسِجِد أَْو َراَح أَعَد َ اهللُ  عليه وسلم:

ُ َجن َ لْ ا  . اَح"ا غًَدا أَْو رَ ل َمَ ِة ك

698. (10) [1/220-ఏకీభవితం] 

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

''దినం పార రంభంల్ల అంటే ఉదయం, దినం చివరి 

సమయం అంటే స్లయంతర ం సమయంల్ల, మస్లూ ద్కు 

వచేా వారికోసం అలా్లహ్ సారు ంల్ల ప్ర త్యేక విందు 

ఏరాపటు చేసా్లడు. అంటే అతడు ఉదయం వళ్ళాన్న, 

స్లయంతర ం వళ్ళాన్న.'' 61 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/220)[ ) متفق عليه (  11]  - 699

 

60) వివరణ-696: మస్లూ ద్ దైవారాధ్న్ కోసం, దైవసిరణ 

కోసం్న్నరిించబడుతుంది. అందువలా మస్లూ ద్లను, అకొ్

డికి వచేావారిన్న అలా్లహ్ పేర మసా్లడు. బజారులా్ల అసతేం, 

మోసం, అవిన్నతి, దోర హం, ధ్రివేతిర్వక కారే్కల్లపాలు్

జరుగుతాయి. అకొడ్ షై’తాన్ ఆధకేత ఉంటుంది. 

అందువలా అటువంటి సాలం అంటే అలా్లహ్కు గటు దు. 

61) వివరణ-698: మస్లూ ద్ అలా్లహ్ గృహం. మస్లూ ద్ ల్లకి 

వళ్ళావారు అలా్లహ్ ఇంటిల్లకి వళ్ళానటేు . అలా్లహ్ అతన్నకి 

ఆతిథేం ఇసా్లడు. 

َعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِرْي قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 
 َ ََلةِ أ ًًش مْ مَ  ْم هُ ُد بْعَ ُهْم فَأَ بَْعُد وسلم: "أَْعَظُم الن َاَس أَْجًرا َِفْ الص َ

ََلَة حَ ِذْي يَْنَتِظرُ ال َ وَ  َن   الص َ ّت َ يَُصل ِْيَها َمَع اْْلَِماِم أَْعَظِم أَْجًرا م ِ
 .ِذْي يَُصل ِْي ثُم َ يََناُم"ال َ 

699. (11) [1/220-ఏకీభవితం] 

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

''మస్లూ ద్కు చాల్ల దూరం నుండి నడిచి వచిా 

నమా’జు చదివేవారికి అందరికంటే అధకంగా ప్పణేం్

లభిసాుంది. అదేవిధ్ంగా నమా’జు కోసం వేచిఉండి, 

ఇమామతో కలస్ల నమా’జు చదివేవారికి ఒంటరిగా 

నమా’జు చదివి న్నదర పోయే వారికంటే అధకంగా ప్పణేం 

లభిసాుంది.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/220)[ ) صحيح (   12]  - 700

ُنْو َسلََمَة  ِد فَأََرادَ بَ ْوَل الَْمْسجِ حَ  ِبَقاعُ الْ  ِت لَ خَ  اَل: قَ َجابِرٍ ْن عَ وَ 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   .أَْن ي َْنَتِقلُْوا قُْرَب الَْمْسِجِد فََبلََغ ذَلَِك الن َ

 "."بَلَغِِنْ أَن َُكْم تُِريُْدْوَن أَْن تَْنَتِقلُْوا قُْرَب الَْمْسِجدِ  فََقاَل لَُهْم:
"يَا بَِِنْ َسلََمَة  :ذَلَِك. فََقاَل قَْد أََردْنَا  ُل اهللِ وْ ُس رَ  ايَ  ْم عَ نَ  ْوا:الُ قَ 

 .ديَاَركُْم تُْكَتُب آثَاُركُْم دَيَاَركُْم تُْكَتُب آثَاُركُْم". َرَواُه ُمْسلٌِم 
700. (12) [1/220-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: మస్లూ ద నబవీ దగు ర కొన్ని 

ఇళ్ళా ఖాళ్ళ అయిపోయాయి. మస్లూ ద్కు దూరంగా 

ఉని బనూ సలమహ్ వారు, 'మస్లూ ద్కు దగు ర 

అవుదాం,' అన్న న్నశాయించుకున్నిరు. ప్ర వకత  (స)కు 

ఈ వారత  అందింది. ప్ర వకత  (స) వారి నుదేద శించి, ‘మీరు 

మస్లూ ద్కు దగు ర అవుదామన్న అనుకుంటున్నిరట,’ 

అన్న అడిగారు. దాన్నకి వారు, ‘అవునన్న,’ అన్నిరు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘మీరు ఇప్పపడు ఏ వీధల్ల 

ఉన్నిరో అకొడే ఉండండి, మస్లూ ద్కు దగు రవాాలనే 

ఆల్లచన మాన్నవేయండి. ఎందుకంటే, మస్లూ ద్కు 

రావటంల్ల మీరు వేస్త అడుగులకు ప్పణేం వార య్

బడుతుంది. అంటే ఎంతదూరం నడచివసా్త, అంత్య 

అధకంగా  మీకు ప్పణేం లభిసాుంది.” (మసా్లమ్)  

 (1/220)( يه لع متفق [ ) 13]  - 701
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ِب صىل اهلل عليه وسلم  يَْرَة َرِضَي اهللُ أَِِبْ ُهرَ ْن عَ وَ   َعْنُه َعْن الن َ
قَاَل: "َسْبَعٌة ي ُِظل ُُهُم اهلُل تعاَل َِفْ ِظل ِِه يَْوَم َل ِظل َ إِل َ ِظل َُه إَِماٌم  

  ،ِجدِ ْس لْمَ ابِ  ٌق ل َ  ُمعَ ُبهُ ٌل قَلْ جُ رَ وَ  ، َوَشاٌب نََشأَ َِفْ ِعَبادَةِ اهللِ  ،عَاِدٌل 
قَا عَلَْيهِ  ، اهلِل اْجَتَمَعا عَلَْيهِ  تََحابَا َِفْ َوَرُجََلِن  َوَرُجٌل ِذْكُر   ، َوتََفر َ

َجَماٍل  ،اهلِل َخالًِيا فََفاَضْت عَْيَناهُ  َوَرُجٌل دََعْتُه اْمَرأٌَة ذَاَت َحْسٍب و َ
ْ أََخاُف اهللُ  َق  ُجٌل َورَ  ،فََقاَل إِّن ِ َحّت َ َل  َهاَفاخْ أَ فَ  ةٍ قَ َد بَِص  تََصد َ

 ."َما تُْنِفُق يَِمْيُنهُ لَم ِشَمالُُه تَعْ 

701. (13) [1/220-ఏకీభవితం] 

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

''7 రకాల వేకుత లకు అలా్లహ్ తన కారుణేన్నడల్ల 

చోటు కలిపసా్లడు. ఆరోజు ఆయన న్నడ తప్ప మర్వ న్నడ 

ఉండదు. అంటే తీరుపదినంన్నడు వారికి తన న్నడల్ల 

చోటు కలిపసా్లడు. వారిల్ల ఒకరు: 1. న్నేయ 

ప్రిపాలకుడు, 2. తన యవాన్నన్ని అలా్లహ్ 

ఆరాధ్నల్ల గడిపన యువకుడు, 3. ఎలాప్పపడూ 

మస్లూ ద్ గురించి ఆల్లచన ఉండి, నమా'జు చదివి 

మస్లూ ద్ నుండి వచిాన్న, మళ్ళా వళ్ళా వరకు ఆందోళన్

కరంగా ఉండే వేకిత , 4. అలా్లహ కోసమ్మ కలిస్త, 

విడిపోయే ఇదద రు వేకుత లు, 5. ఏకాంతంల్ల 

అలా్లహ్ను సిరించి ఏడిా, దైవభీతి వలా అశుర వులు 

కార్వా వేకిత , 6. యవానం, అందం ఉని ఒక సా్త్ీ 

వేభిచారాన్నకి పలిచిన్న నేను దైవాన్నకి భయప్డు్

తున్నిను అన్న చెపేప వేకిత , 7. ఎడమ చేతికి తెలియ్

కుండా కుడి్చేతితో దానధ్రాిలు చేస్త్వేకిత . 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/221)[ ) متفق عليه (  14]  - 702

َصََلُة " قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ 
ُف َعىَل َصََلتِِه َِفْ بَْيِتهِ  ُجِل َِفْ الَْجَماَعِة تَُضع َ ْمًسا  ِه خَ َوَِفْ ُسْوقِ  .الر َ

عِ  أَ فَأَ َك أَن َُه إِذَ ذَلِ وَ  افً عْ ِض َن يْ ْشرِ و َ ْحَسَن الُْوُضْوَء ثُم َ َخَرَج إََِل  ا تََوض َ
ََلُة لَْم يَْخُط ُخْطَوُة إِل َ ُرفَِعْت لَُه بَِها   الَْمْسِجِد َل يَْخُرُجُه إِل َ الص َ

ْي  ل ِ َص تُ  َكةُ ئِ َمََل تَِزِل الْ لَْم َوحط ٌ َعْنُه بَِها َخِطْيَئٌة فَإِذَا َصىَل  .دََرَجةٌ 
َوَل يََزاُل   .الل َُهم َ َصل ِ عَلَْيِه اهلل اَْرَحُمهُ  .هُ  َِفْ ُمَصَل َ لَْيِه َما دَاَم عَ 

ََلَة".  أََحُدكُْم َِفْ َصََلةِ َماانَْتَظرَ   الص َ

ََلُة تَْحبِ " قَاَل: َوَِفْ ِرَوايَِة:   ". ُسهُ إِذَا دََخَل الَْمْسِجَد كَانَِت الص َ

لَُه الل َُهم َ تُْب عَلَْيِه. َما لَْم ْغِفْر اللهم ا" َكِة:ََلئِ مَ الْ  ءِ ادُعَ   َِفْ َوَزادَ  
 .يُْؤِذ فِْيِه َما لَْم يُْحِدْث فِْيهِ 

702. (14) [1/221-ఏకీభవితం] 

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

''మన్నషి ఒంటరిగా ఇంటా్ల ల్లదా బజారుల్ల చదివే 

నమా’జు కంటే, స్లమ్రహకంగా  చదివే నమా’జుకు 

25 రటాు అధక ప్పణేం లభిసాుంది. ఎందుకంటే 

అతడు ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ చేస్ల, మస్లూ ద్ వైప్ప 

బయలుదేరిత్య, నమా’జు కోసమ్మ అతడు ఇంటినుండి 

బయలు దేరుతాడు. అంటే అతడు నమా’జు 

సంకలపంతోనే ఇంటి్నుండి బయలుదేరుతాడు. 

మస్లూ ద్ వైప్ప అతను వేస్త ఒకొొకొ అడుగుకు అతడి 

పాపాలు తొలగపోతాయి, ఇంకా అతన్న ఉనిత 

సా్లన్నలు పెరుగుతాయి. ఇంకా అతడు నమా’జుల్ల 

ఉనింతస్తప్ప దైవదూతలు అతన్న కోసం: 

''అలా్లహుమి ’సలాి ’అలైహ, అలా్లహుమి్

అర్’హమ్ హు'' - 'ఓ అలా్లహ్! ఈ నమా’జీన్న కన్నక్

రించు, ఇంకా అతన్న పాపాలను క్షమంచు,' అన్న 

పార రాిసాూ ఉంటారు. మీల్ల నమా’జు కోసం వేచి 

ఉనివారు నమా’జుల్ల ఉనిటేు . 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఎవరైన్న 

మస్లూ ద్ల్లకి వసా్త, నమా’జ్ అతన్ని ఆప ఉంచిత్య, 

అంటే స్లమ్రహక నమా’జ్ కోసం ఎదురుచూసాూ 

ఉంటే, అతడు నమా’జుల్ల ఉనిటేు . దైవదూతల 

పార రాన యొకొ ప్దాలు ఇల్ల ఉన్నియి: 

''అలా్లహుమి’గ్ఫిర్లహు, అలా్లహుమితుబ్ 

’అలైహ'' -- 'ఓ అలా్లహ్! ఇతన్ని క్షమంచు, ఇంకా 

ఇతన్న ప్శాాతాాపాన్ని స్త్ాకరించు.' అయిత్య అతడు 

మస్లూ ద్ల్ల ఎవరిన్న ఏవిధ్ంగానూ హంస్లంచి ఉండ్

రాదు. ఇంకా వు'దూ భంగం కాకుండా ఉండాలి. 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/221)  حيح ([ ) ص  15]  - 703

َ  َعْن وَ  ُ  ِِبْ أ اهلل عليه وسلم: "إِذَا  ْوُل اهلِل صىل قَاَل َرُس  :اَل ٍد قَ َسيْ أ
.  "الل َُهم َ اْفَتْح يِلْ أَبَْواَب َرْحَمِتَك " دََخَل أَْحُدكُْم الَْمْسِجَد فَلَْيُقْل: 

ْ أَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك". َروَ  م َ الله" : إِذَا َخَرَج فَلَْيُقْل وَ   .ُمْسلٌِم اُه إِّن ِ
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703. (15) [1/221-దృఢం] 

అబూ ఉసైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

మీల్ల ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశిసా్త, ఈ దు’ఆ 

ప్ఠంచాలి, ''అలాా హుమమఫ్త’హ్్లీ అబ్వాబర 

’హమతిక'' - 'ఓ అలా్లహ్! న్న కోసం న్న కారుణే్

దాారాలు తెరువు.' అదే విధ్ంగా మస్లూ ద్ నుండి 

బయటకు వచిానప్పడు ఈ దు’ఆ ప్ఠంచాలి. 

''అలాా హుమమ ఇన్నీ అస్అలుక మిన్ ఫ’దాిక'' -'ఓ 

అలా్లహ్! నేను న్ననుండి న్న అను గర హాన్ని 

కోరుతున్నిను.' (మసా్లమ్) 

 (1/221)[ ) متفق عليه (  16]  - 704

ذَا  َعْن أَِِبْ قََتادََة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِ وَ 
َ كَُع َرْكعَ َْيْ لْ  فَ ِجَد ْس مَ الْ  ْم ُدكُدََخَل أَحْ   ." ْن ي َْجلَِس َتْيِ قَْبَل أ

704. (16) [1/221-ఏకీభవితం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశిసా్త, కూరోావడాన్నకి 

మందు (త’హయేతుల్ మస్లూ ద్)గా రండు 

రకాతులు చదువుకోవాలి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/221)عليه ( [ ) متفق  17 ] - 705

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َل  وَ  َعْن كَْعِب بِْن َمالٍِك قَاَل: كَاَن الن َ
ََح فَإِذَا قَِدَم بََدأَ بِالَْمْسِجِد فََصىل َ   يَْقَدُم ِمْن َسَفٍر إِل َ نََهاًرا َِفْ الض ُ

 ."هِ فِيْ  م َ َجلََس  ثُ فَْيِه َرْكَعَتْيِ 

705. (17) [1/221-ఏకీభవితం] 

క’అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

స్లధారణంగా ప్ర యాణం నుండి వసా్త, చాషార్ 

సమయంల్ల వచేా వారు. అన్నిటి కంటే మందు 

మస్లూ ద్ల్లకి వళ్ళా రండు రకా‘తులు నమా’జ్ చదివి, 

కొంత స్తప్ప మస్లూ ద్ల్ల ఉండేవారు. 62  (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/221)  () صحيح [  18 ] - 706

 

62) వివరణ-705: అంటే అందరితో కలస్ల కేష మ సమా 

చారాలు తెలుసుకునేవారు. 

أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْن عَ وَ 
عليه وسلم: "َمْن َسِمَع َرُجًَل يَْنُشُد َضال ًَة َِفْ الَْمْسِجِد فَلَْيُقْل: َل 

 . ٌم ْسلِ مُ  اهُ وَ رَ  ."اَذ لِهَ  ْم تُْْبَ َد لَ َرد ََها اهلُل عَلَْيَك فَإِن َ الَْمَساجِ 

706. (18) [1/221-దృఢం] 

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

''మస్లూ ద్ల్ల ఎవరైన్న పోయిన వసాువును వతుకు 

తున్నిరన్న మీకు తెలిసా్త, 'న్న వసాువు దరకూొడదు 

గాక! మస్లూ దులు ఇందుకోసం న్నరిించబడల్లదు,' '' 

అన్న అన్నలి. 63 (మసా్లమ్)  
 (1/222) ه (ليعتفق ) م  [ 19]  - 707

َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن  وَ 
َجَرةِ الُْمْنِتَنِة فَََل يَْقَربَن َ َمْسِجَدنَا فَإِن َ  َِ أَكََل م  ْن َهِذهِ الش َ

ا يََتأَذ َى ِمْنُه   .نُْس"اْْلِ الَْمََلئَِكَة تََتأَذ َى ِمم َ

707. (19) [1/222-ఏకీభవితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైన్న 

దురాాసన గల వసాువు తిన్న ఉంటే, మా మస్లూ దు దరికి 

కూడా రాకూడదు. ఈ దురాాసన వలా మానవులకు 

కలిగే ఇబబంది వలా దైవదూతలకు ఇబబంది కలుగు 

తుంది.'' 64 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/222)ه ( ) متفق علي[  20]  - 708

 

63) వివరణ-706: అంటే బజారుల్ల, అడవిల్ల ఏదైన్న 

వసాువు పోత్య, మస్లూ ద్ల్ల వతకరాదు. మస్లూ ద్ బయట 

వతకాలి. ఎవరైన్న బయట పోయిన వసాువును మస్లూ ద్ల్ల 

వతికిత్య, ఆ వసాువు న్నకు దరకూొడదన్న శపంచాలి. 

ఎందుకంటే మస్లూ దులు ఇందుకోసం న్నరిించబడల్లదు. 

అందువలా్ల మస్లూ ద్ల్ల అమిటం, కొనటం న్నషిదధ ం. 

64) వివరణ-707: అంటే దురాాసన గల వసాువు వలా 

మానవులకు బాధ్ కలిగనటాే, దైవదూతలకు కూడా 

వాటి వలా ఇబబంది కలుగుతుంది. ఉలాి, వలాులాి తింటే 

నోటిల్ల దురాాసన వేసాుంది. అందువలా ఇటువంటి 

వసాువులు తిన్న మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశించరాదు. అదేవిధ్ంగా 

స్లగరటాు, బీడీలు తార గ ఇతర దురాాసన గల వసాువులు 

తిన్న మస్లూ ద్ల్లకి వళారాదు. దీన్నవలా దైవదూతలకు 

ఇబబంది కలుగుతుంది. అందువలా కొందరు ప్ండితులు 

మస్లూ దుల్ల కిరోస్లన ఉప్యోగంచరాదన్న అభిపార య 

ప్డాారు. దీన్నవలా దురాాసన వాేపసాుంది.  
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اُق  َرُسْوُل اهلِل صىل اهللاَل قَاَل: قَ  أَنٍَس  ْن عَ وَ   عليه وسلم: "الُْبز َ
اَرتَُها دَفََنَها"  .َِفْ الَْمْسِجِد َخِطْيَئٌة َوكَف َ

708. (20) [1/222 - -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మస్లూ ద్ల్ల 

ఉమివేయడం పాప్ం, దీన్ని కపపవేయడమ్మ దాన్న ప్రి 

హారం.'' 65 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/222)[ ) صحيح (   21]  - 709

ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ  َعْن أَِِبْ ذَر 
ُئَها فََوَجْدت ُ َِفْ  ِِتْ َحَسُنَها َوَسي ِ وسلم: "ُعِرَضْت عَلَي َ أَْعَماُل أُم َ

َ َها ا أَْعَمالِ  اِسِن َمَح  ِريِْق وَ ال  ِن عَ اُط مَ يُ  ىذَ ْْل َمَساِوْئ  َوَجْدت ُ َِفْ ط َ
 .أَْعَمالَِها الن َُخاَعَة تَُكْون َِفْ الَْمْسِجِد َل تُْدفَُن". َرَواُه ُمْسلٌِم 

709. (21) [1/222-దృఢం] 

అబూజ‘ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 

అనుచర సమాజం యొకొ మంచి ప్నులు, చెడు 

ప్నులు న్న మందు పెటు బడాాయి. (రంటిన్న 

చూశాను) మంచి ప్నులా్ల దారిల్ల నుండి హాన్నకరమైన 

వసాువు లను తొలగంచటం, చెడుప్నులా్ల మస్లూ ద్ల్ల 

ఉమివేస్ల, కప్పక పోవటం కూడా ఉన్నియి.'' 

(మసా్లమ్) 

 (1/222)[ ) متفق عليه (  22]  - 710

:  لمسو عليه اهلل صىل  اهللِ َل َرُسْوُل : قَاَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل وَ 
ََلةِ فَََل يَْبُصْق أََماَمُه فَإِن ََما يَُناِجْي اهلَل َما  أَْحُدكُْم إِ "إِذَا قَاَم  ََل الص َ

لَْيْبُصْق َعْن   ُه َوَل َعْن يَِمْيِنِه فَإِن َ َعْن يَِمْيِنِه َملَكًا و َ دَاَم َِفْ ُمَصَل َ
 ."اهَ فِنُ ِمِه فََيْد قََد  يََساِرهِ أَْو تَْحَت 

710. (22) [1/222-ఏకీభవితం] 

 

65) వివరణ-708: అంటే మస్లూ ద ల్ల ఉమివేయరాదు. 

ఒకవేళ అతేవసర ప్రిస్లధ తులా్ల ఉమి వేసా్త, ఒకవేళ మటిు  

ఉంటే, ఎవరికీ అసహేంగా ఉండకుండా దాన్ని కపప 

వేయాలి. ఒకవేళ గచుా ఉంటే దాన్ని శుభర ప్రచి 

వేయాలి. అయిత్య అతేవసర ప్రిస్లధ తులా్ల తనవదద  ఉని 

రుమాలుల్ల ఉమి, తరువాత కడిగ శుభర ప్రచుకోవడమ్మ 

ఉతామం.  

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

''మీల్ల ఎవరైన్న నమా’జు చదవడాన్నకి న్నలబడి, 

ఉమివేస్త అవసరం ఏరపడిత్య, తన మందు ఉమి్

వేయరాదు, ఎందుకంటే, నమా’జుల్ల ఉనింత వరకు 

అలా్లహ్తో సంభాషించినటావుతుంది. అదేవిధ్ంగా 

కుడివైప్ప కూడా ఉమివేయ రాదు. ఎందుకంటే కుడి 

వైప్ప దైవదూత ఉంటాడు. అందువలా ఎడమ వైప్ప 

ల్లదా ఎడమ పాదం కిర ంద ఉమి వేయాలి. నమాజు 

తరాాత దాన్ని కపపవేయాలి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/222)[ ) متفق عليه (  23]  - 711

 .ى"  الُْيْسرَ َدِمهِ َِفْ ِرَوايَِة أَِِبْ َسِعْيٍد: "تَْحَت قَ وَ 

711.(23) [1/222--ఏకీభవితం] 
అబూస’యీద ఉలా్లఖనల్ల ఎడమ పాదం కిర ంద అన్న 

ఉంది. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/222)[ ) متفق عليه (  24]  - 712

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
دَ  وْ هُ يَ لْ  اهللُ ا َن عَ "لَ  ْنُه:يَُقْم م ِ لْم  وسلم قَاَل َِفْ َمْرِضِه ال َِذْي 

 .ْوا قُُبْوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد"َصاَرى اِت ََخُذ َوالن َ 

712. (24) [1/222-ఏకీభవితం] 

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

దశల్ల ''య్యదులు మరియు కైెీసావులపైె అలా్లహ్ 

శాప్ం అవతరించు గాక! ఎందుకంటే వారు తమ 

ప్ర వకత ల సమాధులను ఆరాధ్న్నలయాలుగా 

చేసుకున్నిరు.'' 66 (బు’ఖారీ, మసా్లమ) 

 ( 1/223)[ ) صحيح (   25]  - 713

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  ََ و َعْن ُجْنُدٍب قَاَل: َسِمْعُت الن َ
ْم  "أََل َوإِن َ َمْن كَاَن قَْبلَكُْم كَانُْوا يَت َِخُذْوَن قُُبْوَر أَنِْبَيائِهِ 

 

66) వివరణ-712: య్యదులు, కైెీసావులు తమ ప్ర వకత ల 

సమాధులను ఆరాధ్న్నలయాలుగా చేసుకున్నిరు. 

అకొడ నమా’జు చేస్తవారు, సజాద  చేస్తవారు. సమాధుల 

మందు సజాద  చేస్తవారు. ఇవన్ని న్నషిదధ ం. ఇవి విగర హా 

రాధ్న వంటివి. ప్ర వకత  (స), న్న అనుచర సమాజం కూడా 

ఎకొడ దీన్నకి పాలపడు తుందోనన్న హెచారించారు.  
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ْ وَ  َ  َد جِ َسا مَ َصالِِحهْْيِ ِخُذْوا تَ  ََل  فَ َل أ ْ أَنَْهاكُْم الُْقُبْوَر َمَس ت َ اِجَد إِّن ِ
 .َعْن ذَلَِك". رواه مسلم

713. (25) [1/223-దృఢం] 

జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''మీకంటే మందు తరాల 

వారు తమ ప్ర వకత ల, మహాప్రుషుల సమాధులను 

ఆరాధ్న్నలయాలుగా చేసుకున్నిరు. గురుత ంచు 

కోండి! మీరు మాతర ం మీ ప్ర వకత ల సమాధులను 

ఆరాధ్న్నలయాలుగా, సజాద చేస్త సా్లన్నలుగా 

చేసుకోకండి. నేను మమిలిి దీనుిండి 

వారిసాున్నిను.'' (మసా్లమ)  

 (1/223) [ ) متفق عليه ( 26]  - 714

  م:سله ويلع اهلل ىلص  ُل اهللِ اَل َرُسوْ : قَ َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل وَ 
ِخُذْوَها قُُبْوًراا َِفْ بُُيْوتِ "اِْجَعلُوْ   ."ُكْم ِمْن َصََلتُِكْم َوَل تَت َ

714. (26) [1/223-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, ''మీరు మీ ఇండాల్ల నమా’జులు 

చదువుతూ ఉండాలి. వాటిన్న సమాధులుగా చేసుకో 

కండి.'' 67 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

----- 

 َ    రండవ విభాగం   لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

 ( 1/223)[ ) صحيح (   27]  - 715

 

67) వివరణ-714: ధారిిక ప్ండితులు దీన్నకి అనేక 

విధాలుగా వివరణ ఇచాారు. ఒకటేమటంటే ఇండాల్ల 

సమాధులు చేయకూడదు, ఇండాకు దూరంగా 

సమాధులు ఉంచాలి, సమాధులను ఇండాల్ల న్నరిించ 

రాదు, అదేవిధ్ంగా అవసరాలకు సమాధుల వదద కు 

వళారాదు, సమాధులల్ల ఉనివారిన్న అరాించరాదు, 

ఎందుకంటే వారు వినల్లరు, మాటాాడల్లరు, మన 

కోరికలను తీరాల్లరు. ఇంకా వార్వ అన్నివిధాల్ల అకొర 

గలవారు. సిశానంల్ల నమా’జు చదవరాదన్న వారిసాూ 

ఇండాను నమా’జు చదవకుండా సిశానంల్ల మారా కూడ 

దన్న, ఇండాల్ల నఫిల నమా’జులు చదువుతూ ఉండాలన్న  

పోర తసహంచటం జరిగంది. వాసావం అలా్లహ కే తెలుసు.  

ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  عَ 
ْ َرَواُه ا . "ةٌ عليه وسلم: "َما بَْيَ الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب قِْبلَ   .ي ُ ذِ مِ لَت ِ

715. (27) [1/223-దృఢం] 

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

''తూర్జప, ప్డమరల మధ్ే ఖిబాా ఉంది.'' 68 

(తిరిిజి‘)  

 ( 1/223)[ ) حسن (  28]  - 716

  : َخَرْجَنا َوْفًدا إََِل َرُسْوِل اهلل صىل اهلل قَاَل  َعْن َطلِْق بِْن عَلِي ٍ و
نَاَوأَخْ  .هُ عَ مَ  َنال َيْ َص وَ  هُ انَ عْ يَ افَبَ  .وسلم عليه ُه أَن َ بِأَْرِضَنا بَْيَعًة  ََبْ

أَ َوتََمْضَمَض   ل ََنا فَاْسَتْوَهْبَناُه ِمْن فَْضِل ُطُهْوِرهِ. فََدعَا بَِماٍء فََتَوض َ
ُه َِفْ إِدَاَوةٍ َوأََمَرنَا َ  .ثُم َ َصب َ  ْم كُ ْم أَْرَض تَْيتُ فََقاَل: "اُْخُرُجْوا فَإِذَا أ

بَِهَذا الَْماِء َوات ََخُذْوَها  ْوا َمكَانََهاْم َوانَْضُح كُ تَ ْيعَ ا بَ وْ رُ ِس كْ افَ 
الَْحر ُ َشِديٌْد َوالَْماُء يُْنَشُف  .َمْسِجًدا"   .قُلَْنا: إِن َ الَْبلََد بَِعْيٌد و َ

ْوُه ِمَن الَْماِء فَإِن َُه َل يَِزيُْدُه إِل َ   .ئِ ُ اَس ن َ لا هُ ا. َروَ "ًباَطي ِ  فََقاَل: "ُمد ُ

716. [1/223-పార మాణికం] 

’తలార బిన్’అలీ (ర) కథనం:“ప్ర వకత  (స) వదద కు 

మ్మమ ఒక బృందం ర్జప్ంల్ల వళ్ళామ. ప్ర వకత (స) 

చేతిపైె బై్న’అత్ చేశామ. అనంతరం ప్ర వకత  (స)తో 

కలస్ల నమా’జు చదివామ. ఇంకా, 'మా పార ంతంల్ల 

చరార ఉంది, మ్మమ కైెీసావులమగా ఉనిప్పపడు 

మ్మమ అకొడే ఆరాధంచే వారమ' అన్న తెలియ్

ప్రిచామ. ఇప్పపడు మ్మమ ఇసా్లమ్ స్త్ాక రించాం 

గనుక దాన్ని ఉంచాల్ల ల్లక కూలిా మస్లూ ద్ న్నరిించు్

కోవాల్ల, న్నళ్ళా చలాి ప్రిశుభర ంగా చేసుకోవాల్ల?' అన్న 

అడిగాం. మ్మమ తిరిగ బయలు్ దేరునప్పడు ప్ర వకత  

(స)ను మగలిన వు’దూ న్నళాను అడిగాం. ప్ర వకత  (స) 

న్నళ్ళా తెపపంచి వు’దూచేస్ల, న్నళ్ళా ప్పకిొలించి ఆ 

న్నటిన్న మా దగు రుని చేదల్లనే వేశారు. ‘ఈ న్నటిన్న 

తీసుకువళ్ళా, ఆ చరిాన్న్ కూలిా, అకొడ ఈన్నటిన్న 

 

68) వివరణ-715: ఈ ఆదేశం అందరికీ కాదు, కేవలం మదీ 

నహ వారికి. ఇంకా ఆ వైప్ప ఉనివారికీ వరిత సాుంది. ఎందు 

కంటే వీరి ఖిబాా దకిష ణ దికుొన ఉంది. కనుక వారి ఖిబాా 

తూర్జప ప్డమరల మధ్ే ఉంది. వాసావం అలా్లహ కే 

తెలుసు.  
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చిలకరించండి. అకొడ మస్లూ ద్ న్నరిించుకోండి,’ అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు మ్మమ, ‘మా ఊరు ఇకొడికి 

చాల్ల దూరంగా ఉంది. మ్మమ అకొడికి వళ్ళాసరికి ఈ 

న్నళ్ళా ఎండిపోవచుా,’ అన్న వినివించుకున్నిం. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘ఇందుల్ల మరికొన్ని న్నళ్ళా 

వేసుకోండి. ఎందుకంటే న్నళ్ళా వేయటం వలా న్నళ్ళా 

పెరుగుతాయి, శుభం కూడా కలుగుతుంది,’ అన్న 

అన్నిరు.'' 69 (నస్లయి‘) 
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اء  نَ بِ بِ  َم ل َ َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللُ ىل َ َص  اهللِ  وُل ُس رَ  رَ : أمَ لَْت اقَ  ةَ َش عائِ  ْن عَ و
َ وَ  رِ وْ  الد ُ َِف  دِ جِ ْس مَ الْ  َ  اهُ وَ . رَ َب ي َ َط يُ وَ  َف ظ َ نَ يُ  ْن أ ْ وَ  دَ ؤادَ  وْ بُ أ   ي ُ ذِ مِ الَت ِ
 . ةَ اجَ مَ  ُن ابْ وَ 

717. (29) [1/223-దృఢం] 

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

మస్లూ దులు న్నరిించాలన్న, వాటిన్న ప్రిశుభర ంగా, 

సువాసనలతో ఉంచాలన్న ఆదేశించారు. (అబూ 

దావూ‘ద్, ఇబ్ని మాజహ, తిరిిజి‘) 

 ( 1/224)[ ) صحيح (   30]  - 718

اٍس قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن َعب َ
 ُ اٍس ابُْن قَاَل  ِد".جِ اَس مَ لْ ا دِ يْ  بَِتْشيِ ِمْرُت "َما أ كََما  : لتَزْخِرفََنَها َعب َ

 .َزْخَرفَِت الَْيُهْودُ َوالن ََصاَرى. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

718. (30) [1/224-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ననుి మస్లూ దులను ఎతాుగా, అందంగా న్నరిించమన్న 

ఆదేశించల్లదు. య్యదులు, కైెీసావులు తమ 

చరీాలను అందంగా అలంకరించినటాు. భవిషేతాుల్ల 

 

69) వివరణ-716: ఒకవేళ ఒకేపార ంతాన్నకి చెందిన 

వారందర్జ ఇసా్లమ్ స్త్ాకరిసా్త, వారు చరార అవసరం ఇక 

ల్లదనుకుంటే, దాన్ని కూలిా వేయడంవలా కలా్లలం 

తలతాదనుకుంటే దాన్ని కూలిా మస్లూ ద్ న్నరిించు 

కోవచుా. శుభంగా భావించి జమ్ జమ్ న్నళాను తీసుకొన్న్

వళావచుా. ఒకవేళ అవి్ ఎండి పోతాయని భయం 

ఉంటే వాటిల్ల వేర్వ న్నళ్ళా కలప్్వచుా.  

మీరు మస్లూ దులను అందంగా అలంకరించడం 

చూసా్లరు.'' 70 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/224)[ ) صحيح (   31]  - 719

َعْن أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
. "اِجدِ ُس َِفْ الَْمَس ِِهَ الن َاابَ تَ أَْن ي َ  ةِ عَ اس َ لا اِط ْن أَْشرَ م: "مِ وسل

اَرِمي ُ َوابُْن َماَجهُ   . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوالد َ

719. (31) [1/224-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''చివరి 

ఘడియ సూచనలా్ల ఒక సూచన ఏమటంటే, ప్ర జలు 

మస్లూ దుల విషయంల్ల గరాాహంకారాలకు 

గురవుతారు.'' 71 (అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘. 

దారీి, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/224)[ ) ضعيف (  32]  - 720

َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
جُ  ِِتْ َحّت َ الَْقَذاةِ يَْخُرُجَها الر َ َن ُل مِ "ُعِرَضْت عَلَي َ أُُجْوُر أُم َ

 ذَنًْبا أَْعَظُم ِمْن ُسْوَرةٍ  ِِتْ فَلَْم أَرَ ْوُب أُم َ نُ ذُ  ي َ  عَلَ ْت َض رِ عُ وَ  دِ جِ الَْمْس 
ِمِذي ُ َوأَبُْو   ْ َن الُْقْرآِن أَْو آيٍَة أُْوتَِيَها َرُجٌل ثُم َ نَِسَيَها". َرَواُه الَت ِ م ِ

 .دَاُودَ 

720. (32) [1/224-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 

అనుచర సమాజం యొకొ సతాొరాేల ప్పణేం న్న 

మందు ఉంచబడింది. మరియు మస్లూ ద్ను, ఊడిా, 

ప్రిశుభర ంగా ఉంచటం వలా దరికే ప్పణేం కూడా చూప్ 

బడింది. మరియు న్న అనుచర  సమాజం యొకొ 

చెడుకారాేల పాప్ం కూడా న్న మందు ఉంచబడింది. 

వాటిల్ల అన్నిటి కంటే పెదద  పాప్ం ఖుర్ఆన్ చదివి 

 

70) వివరణ-718: ఈ ’హదీసు‘ దాారా మస్లూ దులను 

అందంగా అలంకరించరాదన్న, అనవసరంగా ధ్న్నన్ని 

వృథా చేయరాదన్న, స్లమానేంగా, ప్రిశుభర ంగా 

ఉంచాలన్న పేర్కొనడం జరిగంది. 

71) వివరణ-719: గరాం మరియు పేరు, ప్ర తిషు ల కోసం 

ఎతైెన, అందమైన మస్లూ దులను న్నరిిసా్లరు, ప్ర జలు, 

న్నరిించిన వారిన్న ప్ర శంస్లసా్లరు. న్నరిించినవారు గరా 

ప్డతారు. ఇది కూడా ''చివరి ఘడియ సూచనే. 
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కంఠసాం చేస్ల, న్నరాక్షేం, కృతఘిత వలా దాన్ని 

మరచిపోవటమన్న కూడా తెలుప్డం జరిగంది. 

(తిరిిజి‘, అబూ దావూ‘ద్)  

 ( 1/224)  [ ) صحيح ( 33]  - 721

ِر  " قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن بُِريَْدَة قَاَل:وَ  بَش ِ
 ِقَياَمِة". َم الْ ِم يَوْ االت َ رِ وْ ن ُ لابِ  دِ َساجِ إََِل الْمَ  لِْم الظ ُ  الَْمَشائِْيَ َِفْ 

ِمِذي ُ َوأَبُْودَاُودَ َرَواُه  ْ   .الَت ِ

721. (33) [1/224-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''చీకటిల్ల మస్లూ దులకు వళ్ళా వారికి శుభవారత  తెలియ 

జేయండి. దీన్నవలా తీరుపదినం న్నడు వారికి ప్రిపూరణ  

వలుగు లభిసాుంది.'' (తిరిిజి‘, అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/224)[ ) صحيح (   34]  - 722

 . َرَواُه ابُْن َماَجَه َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد َوأَنٍَس وَ 

722. [1/224-దృఢం] 

దీనేి ఇబ్ని మాజహ, సహల్ బిన్ స’అద్ 

మరియు అనస్ దాారా ఉలా్లఖించారు. 72  

 ( 1/225)(  ضعيف  [ ) 35]  - 723

َ  ْن عَ  "إِذَا   صىل اهلل عليه وسلم: ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  :اَل ْيِد قَ عِ َس  ِِبْ أ
يَْماِن  ُجَل يََتَعاَهُد الَْمْسِجَد فَاْشَهُدْوا لَُه بِاْْلِ فَإِن َ اهلَل   .َرأَيُْتْم الر َ

ِم  لَْيوْ )إِن ََما يَْعُمُرَمَساِجَد اهلِل من آََمَن بِاهلِل َوا: تعاَل يَُقْوُل 
ْ  هُ اوَ رَ ( 18 :9؛رِ اْْلخِ  ا َوابُْن ِذي ُ مِ الَت ِ  .رمي  َماَجُه َوالد 

723. (35) [1/225-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''మీరు ఎవరికైెన్న మస్లూ ద్ న్నరాాహకులుగా 

 

72) వివరణ-722: విశాాసం, సతాొరాేల వలా తీరుప్

దినం న్నడు ప్రిపూరణ  వలుగు లభిసాుంది. ఖుర్ఆన్ల్ల 

ఇల్ల ఉంది: ''...వారి కాంతి, వారి మందు మరియు వారి 

కుడివైప్ప నుండి ప్ర సరిసాూ ఉంటుంది. వారు ఇల్ల 

పార రాిసా్లరు: "ఓ మా ప్ర భూ! మా కాంతిన్న మా కొరకు 

ప్రిపూరణ ంచేయి మరియు మమిలిి క్షమంచు. 

న్నశాయంగా, న్నవే ప్ర తిదీ చేయగల సమరాుడవు!'' (సూ.్

అతాహ్ీమ్, 66:8) 

ఉండటం చూసా్త, అతన్న విశాాస్లన్ని గురించి స్లక్షేం 

ఇవాండి. ఎందుకంటే అలా్లహ్: ''మస్లూ దులను -- 

అలా్లహ్ను, తీరుప దిన్నన్ని విశాస్లంచిన వార్వ -- 

న్నరా హసా్లరు'' (సూ.్అత-తౌబహ, 9:18) అన్న 

పేర్కొన్నిడు. 73  (తిరిిజి‘, ఇబుి మాజహ, దారీి) 

 ( 1/225) [ ) ضعيف ( 36]  - 724

 َِفْ ْن ل ََنا ائَْذ يَا َرُسْوَل اهلِل  َعْن ُعْثَماَن بِْن َمْظُعْوٍن قَاَل:وَ 
ا  وسلم:هلِل صىل اهلل عليه ْوُل اَل َرُس فََقا .اءِ َص ْختِ ْلِ ا "لَْيَس ِمن َ

َياِم". فََقاَل ائَْذْن لََنا   .َمْن َخََص َوَل اْخَتََص  ِِت الص ِ إِن َ َخَصاُء أُم َ
ِِتْ الِْجَهادُ َِفْ َسِبيْ  َياَحِة. فََقاَل: "إِن َ َسَياَحَة أُم َ ".  ِل اهللِ َِفْ الس َ

َ ال َنا َِفْ لَ ْن َذ ئْ ا :اَل فَقَ  ِِتْ الُْجلُْوُس َِفْ َقاَل: "إِن َ ه ُِب. فَ َت َ تََره َُب أُم َ
ََلةِ  ن َةِ   . َرَواُه َِفْ َشْرِح "الَْمَساِجِد انِْتَظاُر الص َ  .الس ُ

724. (36) [1/225-బలహీనం] 

’ఉస్లి‘న్ బిన్ మ”జ్’ఊన్ (ర) ప్ర వకత  (స)ను, ‘ఓ 

ప్ర వకాత ! మమిలిి మగతనం తొలగంచుకునే 

అనుమతి ఇవాండి,’ అన్న వినివించుకోవటం 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) సమాధానం ఇసాూ, ‘వాడు మా 

వాడు కాడు అంటే తనుి తాను మగతన్నన్నకి దూరం 

చేసుకునివాడు మసా్లమ్ కాడు. న్న అనుచర 

సమాజం కోసం ఉప్వాసం పాటించ టమ్మ ప్రిష్కొరం.’ 

ఆ తరువాత ’ఉస్లి‘న్ (ర) ప్రేటించే అనుమతి 

ఇవామన్న కోరారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) న్న అనుచర 

సమాజాన్నకి ప్రేటించటం అంటే దైవమారు ంల్ల 

జిహాద్ చేయటం,’ అన్న అన్నిరు. ఆ తరువాత 

’ఉస్లి‘న్ (ర) సన్నేసతాాన్నకి అనుమతి ఇవామన్న 

వినివించుకున్నిరు.’ దాన్నకి ప్ర వకత  (స) మస్లూ దులా్ల 

కూర్కాన్న నమా’జు కొరకు వేచి ఉండటం న్న అనుచర 

 

73) వివరణ-723: న్నరాహంచటం, సంరకిష ంచటం, మర 

మితు చేయించటం, ప్రిశుభర ంగా్ ఉంచటం, ప్రిశుభర  

ప్రచటం, నమా'జు చదవటం, ఇతర బాధ్ేతలు 

న్నరారిత ంచటం మొదలైన వన్ని విశాాస చిహాిలు. ఇటు్

వంటి గుణ్యలు గలవాడే విశాాస్ల కాగలడు. ఖుర్ఆన్ల్ల 

కూడా దీన్ని సమరాించడం జరిగంది.  
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సమాజ సన్నేసతాం,’ అన్న అన్నిరు. 74 (షర్’హ 

అసుసనిహ్)  

 

74) వివరణ-724: ఇతరుల మగతనం తొలగంచిన్న, 

తనుి తాను మగతన్నన్నకి దూరం చేస్లన్న రండూ 

అధ్రిం, న్నషిదధ ం కూడా. ఒక 'హదీసు'ల్ల మగతన్నన్ని 

దూరం చేస్తవాడూ, చేయించుకునే వాడూ మసా్లమలు 

కారు. అదేవిధ్ంగా జంతువులను మగతన్నన్నకి దూరం 

చేయటం కూడా న్నషిదధ మ్మ. జంతువులకు గాన్న, 

మానవులకు గాన్న ఇల్ల చేయటం సరాసరి న్నషిదధ ం. ఈ 

'హదీసు'ల్ల ఉప్వాసం పాటించటం - ఖస్త్స చేయటం - 

అంటే ఉప్వాసం ఉంటే మనోకాంక్షలు కోరికలు తొలగ్

పోతాయి. అదేవిధ్ంగా గుణపాఠం నేరుాకోవటాన్నకి 

ప్రేటన టూరాు చేయవచుాను. 'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  (స), 

''ఇసా్లమ్ల్ల సన్నేసతాం ల్లదు'' అంటే కైెీసావులు 

సృషిు ంచిన సన్నేసతాం ల్లదు. పార ప్ంచిక వేవహా 

రాలన్నిటికీ దూరమై తనుితాను కష్కు లకు గురి 

చేసుకోవడం అంటే తనుి తాను మగతన్నన్నకి దూరం 

చేయడం, మడల్ల గొలుసులు వేసుకోవటం, ఒంటికి 

బూడిదలు ప్పలుమ కోవడం, ఒకే సా్లతిల్ల కూరోావటం, 

తలకిర ందులుగా వేర ల్లడటం మొదలైనవి. ఇటువంటి 

శరమలు కైెీసావ సన్నేసులు భారత దేశప్పరుషుల, 

స్లధుల్ నుండి నేరుాకున్నిరు. ప్ర వకత  (స) ఇసా్లమ్ల్ల 

సన్నేసతాం ల్లదన్న ప్ర వచించారు. ఒకవేళ వీరు 

కొంచమైన్న ఆల్లచిసా్త, ఇటు వంటి వాటివలా ఏమీ ల్లభం 

ల్లదన్న తెలుసుకుంటారు. అలా్లహ్ పార ప్ంచిక 

అనుగర హాలన్ని మన కోసం సృషిు ంచాడు. ఒకవేళ మనం 

వాటివలా ల్లభం పొందక పోత్య, అవివేకులం 

అనబడతామ. అయిత్య మనం బుదీధ  జాాన్నలు 

ఉప్యోగంచి కటుు బడి ఉండాలి. మన ప్ర భువు ఏ సా్లతిల్ల 

ఉంచిత్య ఆ సా్లతిల్ల ఉండటమ్మ అసలైన సన్నేసతాం. 

సంతోషంగా కృతజాులై ఉండాలి. ఒకవేళ మంచి 

వంటకాలు, మంచి దుసాులు, ప్ళ్ళా తిన్నపసా్త తిన్నలి, 

తార గాలి. అలా్లహ్ కు కృతజాతలు తెలుప్పకోవాలి. దాన్నకి 

వేతిర్వకంగా తిన్నపంచిన్న, ధ్రింప్జేస్లన్న సంతోషంగా 

అలా్లహ కు కృతజాతలు తెలుప్పకోవాలి. ఆ ప్రమ 

రహసేం అలా్లహ్కే తెలియాలి, అందుల్లనే మన కేష మం 

ఉందన్న భావించాలి. ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఉంది: ''...కాన్న 

సన్నేసతాాన్ని వార్వ సాయంగా కలిపంచుకున్నిరు. 

మ్మమ దాన్నన్న వారిపైె విధంచల్లదు...'' (సూ.్ అల-

హదీద, 57:27)  అన్న. ఒక 'హదీసు'ల్ల ఇల్ల ఉంది: 
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ْحَمِن بِْن عَائٍِش قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن َعْبِد الر َ
ْ َعز َ َوَجل َ َِفْ أَْحَسِن ُصْوَرةٍ قَ  عليه وسلم: فَِبَم  اَل: "َرأَيُْت َرِب ِ

َ َْلُ مَ الْ  ُم ِص تَ يَخْ  َ ىَل عْ  اْْل ُه بَْيَ  نَْت أَعْلَُم ؟ قُلُْت: أ قَاَل: فََوْضَع كَف َ
َماَواِت  .كََتِفي َ فََوَجْدُت بَْردََها بَْيَ ثَْديَي َ  فََعلِْمُت َما َِفْ الس َ

َما  َواِت َواْْلَْرِض َوتَََل: )َوكََذلَِك نُِرْي إِْبَراِهْيَم َملَُكْوَت الس َ
اَرِمي ُ ُمْرَسًَل  75: 6؛ قِِنْيَ وْ مُ الْ ِمَن  َن وْ كُ يَ لِ وَ ِض َواْْلَْر  ( َرَواُه الد َ

ِمِذي ِ نَْحَوُه َعْنهُ  ْ  .َولِلَت ِ

725. (37) [1/225-దృఢం] 

’అబుద రర హాిన్ బిన్ ’ఆయి‘ష్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''కలల్ల నేను అలా్లహ్ (త)ను మంచి 

ర్జప్ంల్ల చూశాను. అలా్లహ్, ‘న్న సన్నిహత 

దైవదూతలు దేన్ని గురించి చరిాంచు 

కుంటున్నిరు,’ అన్న అడిగాడు. దాన్నకి నేను, ‘ఓ 

అలా్లహ్! అది న్నకే బాగా తెలుసు,’ అన్న అన్నిను. 

అలా్లహ్ (త) తన చేతిన్న న్న భుజంపైె పెటాు డు. దాన్న్

వలా గుండల్ల చలాదనం కలిగంది. ఇంకా భూమాే 

కాశాల వసాువులను నేను గర హంచాను. ఆ తరువాత 

ప్ర వకత  (స) ఈ ఆయతును ప్ఠంచారు: '' మరియు ఈ 

విధ్ంగా దృఢనమికం ఉనివారిల్ల చేరాలన్న, మ్మమ 

ఇబార హీమ్ కు భూమాేకాశాలపైె ఉని మా స్లమ్ాజే 

వేవసాను చూపంచామ.'' (సూ.్అల అన'ఆమ, 

6:75). (దారీి / తాబయీ పోర కత ం, తిరిిజి‘)  
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''మీరు మీపైె జిహాద్ ను తప్పన్నసరి చేసుకోండి. ఇదే న్న 

అనుచర సమాజ సన్నేసతాం. పోరాటం సన్నేసతాం 

కంటే ఎంతో ఉనితమైనది. ఎందుకంటే దైవం 

ప్ర స్లదించిన అనుగర హాలకు తనుి తాను దూరం 

చేసుకుంటాడు. జిహాద్ చేస్తవాడు తన పార ణ్యన్ని 

దైవాదేశంపైె తాేగం్చేసా్లడు. కైెీసావుల వదద  సన్నేసతాం 

కంటే గొప్ప ఆచరణ ల్లదు. అదేవిధ్ంగా మసా్లమల వదద  

జిహాద్ కంటే గొప్ప ప్పణేకారేం ల్లదు. మరో 'హదీసు'ల్ల 

ఇల్ల ఉంది, ''ఇసా్లమ్ శిఖరం జిహాద్, ఇంకా న్న అనుచర 

సమాజం సన్నేసతాం మస్లూ దులా్ల నమా'జు కోసం వేచి 

ఉండటం.''  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 259 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ

 , وزاد فيه:عهَنرضي اهلل  بل  ذ بن ج اعوم ,س اب َ عَ ابن  وعن  

:  قلت هل تدري فيم يختصم المْل اْلعلي؟ "قال يا محمد! 
المكث َف المساجد بعد  والكفارات:  ., َف الكفارات"نعم"

  ضوءِ الوُ  وابَلغُ  ايل الجماعات, علي اْلقداِم  ُي , والمْش لواِت الص َ 
  مْن  وكاَن  ,خْيٍ ب  َت امو, ْيٍ بخ عاَش  َك ذل َل ع من فَ سكاره, فَ َف المَ 

ُ دتْ ولَ  وَم ه كيَ خطيئتِ   :فَُقْل  يتذا صل َ ! اِ ُد يا محم َ " ه, وقال:م ُ ه ا
  ب ِ , وحُ اِت رَ كَ نْ المُ  َك و ترْ  , اِت ْيَ الخَ  َل عْ فِ َك لُ اَ  أْس ّن ِ اِ  م َ هُ الل َ )
 غْيَ  ضِن إليَك بِ اقْ فَ  تنةً فِ  َك ادِ بَ عِ بِ  وإذا اردت َ  ,ِي اكِ َس المَ 
 ,عاِم الط َ  اُم عَ ْط إ, وَلِم لس َ ا إفشاءُ  :اُت رجَ د َ لَ ل: وا". قا(وٍن تفمَ 

كما َف   هذا الحديِث  ولفُظ  ,اُم يَ نِ  اُس والن َ  بالليِل  َلةُ والص َ 
َ "المصابيح   .ة" َف "شرح السن َ ل َ اِ  حمِن ه عن عبد الر َ جْد " لم ا

726. (38) [1/226-?] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ మరియు మ’ఆజ్‘ బిన్ జబల్ల 

దాారా ఈ ’హదీసు‘ ఉలా్లఖించబడింది. అందుల్ల ఈ 

ప్దాలు అధకంగా ఉన్నియి, అలా్లహ్(త) : ''ఓ 

మహమిద్! సన్నిహత దైవదూతలు దేన్ని గురించి 

చరిాంచుకుంటారో న్నకు తెలుస్ల?'' అన్న ప్ర శిించాడు. 

దాన్నకి నేను, ‘అవును, వాళ్ళా పాపాల ప్రిహారం 

గురించి చరిాంచుకుంటారు, వాటివలా వారికి 

క్షమాప్ణ లభిసాుంది. అవి నమాజుల తరాాత 

మస్లూ దులా్ల కూర్కాన్న, మరో నమాజు కోసం వేచి 

ఉండటం, స్లమ్రహక నమాజుకోసం నడచి, బాధ్లను, 

ఆటంకాలను భరిసాూ వళాడం, ప్రిపూరణ  వు’దూ 

చేయటం. ఇల్ల చేస్తవారు మ్మలుల్లనే జీవిసా్లరు. 

మ్మలుల్లనే మరణిసా్లరు. పాపాల నుండి ప్రిశుదుధ  

లౌతారు. అంటే అతన్న తలాి అతన్ని జని మచిా్

నటాు.'' ఆ తరువాత అలా్లహ్ ఇల్ల ఆదేశించాడు: ''ఓ 

మ'హమిద్! నమా’జు మగంచిన తరాాత ఈ 

దు’ఆ ప్ఠంచు, ''అలా్లహుమి ఇన్ని అస్అలుక 

ఫి’అలల్ ’ఖైరాతి, వతరకల్ మన్కరాతి వ 

’హుబబల్ మస్లకీన్న, ఫఇజా‘ అరద త బి’ఇబాదిక 

ఫిత్నతన ఫఖ్బి’దీి ఇలైక ’గైెరమఫ్తూన్'' - 'ఓ 

అలా్లహ్! నేను న్ననుి సతాొరాేలు చేస్త భాగేం, 

చెడు ప్నులకు దూరంగా ఉండే, పేదలను పేర మంచే 

భాగేం ప్ర స్లదించమన్న కోరుతున్నిను. ఒకవేళ న్నవు 

న్న దాసులను కలా్లల్లలకు గురిచేయాలన్న 

న్నశాయించు కునిప్పపడు, అంతకు మందే ననుి 

ల్లప్పకో.' ఆ తరువాత ఈ విషయాలు ఉనిత 

సా్లన్నలు ప్ర స్లదిసా్లయన్న అన్నిరు:  ఇసా్లమీయ 

సంసొృతులను వాేపంప్జేయటం, అనిం 

తిన్నపంచటం, అందర్జ ప్డుకొన్న ఉండగా రాతిర పూట 

నమా'జు చేయటం. ఈ 'హదీసు'ల్ల ఉని ప్దాలు 

మస్లబిహ్ల్ల ఉనిటాు ’అబుద రర ’హాిన్ దాారా న్నకు 

లభించల్లదు, ఇవి షర్హ సునిహ్ల్ల ఉన్నియి. 75  

 

75) వివరణ-726: ఈ ’హదీసు‘ దాారా ప్ర వకత  (స) 

అలా్లహ్ను చూశారన్న, అయిత్య కలల్ల చూశారన్న 

తెలుసాుంది. మరికొన్ని 'హదీసు'లా్ల మ్మల్కొన్న ఉండగా 

చూశారన్న తెలుసాుంది. ఏది ఏమైన్న రండు సా్లతులా్లనూ 

చూడటం స్లధ్ేం. దీన్ని గురించి ప్ర త్యేకంగా చెప్పల్లం. 

తీరుపదినం న్నడు విశాాసులందర్జ చూసా్లరు. ర్జపాన్నకి 

గుణం అన్నకూడా ఒక అరధ ం ఉంది. అలా్లహ ర్జప్ం 

గురించి అలా్లహ కు తప్ప మరవరికీ తెలియదు. 

అదేవిధ్ంగా అలా్లహ ఉతామ న్నమాలు, చేయి, మఖం, 

వినడం, చూడటం గురించి ఏది ఏమైన్న వాసావం 

అలా్లహ్కే తెలుసు. ఇదంతా అలా్లహ అనుగర హం వలా్ల 

జరుగుతుంది. దీన్ని సమరిధ సాూ ఖురఆన ల్లన్న:  ''వ 

కజాలిక నురీ ఇబార హీమ.... '' చివరి వరకు పేర్కొన్నిరు. 

తఫ్స్త్ర్ ఇబ్నీ కసీర్లో ఈ పైె ఆయతు వివరణల్ల ఇల్ల 

ఉంది, అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మరియు్ ఈ విధ్ంగా దృఢ్

నమికం్ ఉనివారిల్ల్ చేరాలన్న,్ మ్మమ ఇబార హీమ్కు 

భూమాేకాశాలపైె్ ఉని్ మా్ స్లమ్ాజే్ వేవసాను్

చూపంచామ.'' (సూ.్ అల-అనఆమ, 6:75), అంటే 

అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుేలు, సృషిు కరత లు, ప్ర భువులు, 

పాలకులు, పోషకులు ఎవర్జ ల్లరన్న వివరించామ.''   

మరోచోట అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఏమీ్వారు్భూమాేకాశాలపైె్

గల్ (అలా్లహ)్ ఆధప్తాేన్ని్ మరియు్ అలా్లహ్

సృటించిన్ ప్ర తి్ వసాువును్ గమన్నంచి్ చూస్ల,్ బహుశా్

తమ్ గడువు్ కూడా్ సమీపంచిందేమోనన్న్

అనుకోల్లరా?... '' (సూ.్అల అ'అరాఫ, 7:185)  అంటే 

ప్ర జలు భూమాేకాశాలా్లన్న అలా్లహ్ సృషిు తాలపైె 

దృషిు స్లరించాలి. మ్మమ కోరిత్య వారిన్న భూమల్లన్నకి 

చొచుాకుపోయేల్ల చేయగలం, ల్లదా ఆకాశం నుండి రాతి 

మకొలు వారిపైె వేయగలం. ఆల్లచించేవారి కోసం ఈ 
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ْ أَُماَمَة رىض اهلل عنه َعْن َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وَ  َعْن أَِِب
ثَََلثٌَة كُل ُُهْم َضاِمٌن َعىَل اهلِل عز وجل َرُجٌل َخَرَج  : "وسلم قَاَل 

  هُ لُ خِ ْد يُ فَ اُه  يََتَوف َ َحّت َ غَاِزيًا َِفْ َسِبْيِل اهلِل فَُهَو َضاِمٌن َعىَل اهلِل 
 ِمْن أَْجٍرأَْوَغِنْيَمٍة َوَرُجٌل َراَح إََِل الَْمْسِجِد ُه بَِما نَاَل أَْو يَُرد َ  ةَ َجن َ لْ ا

أَْو يَُرد َُه بَِما نَاَل   .فَُهَو َضاِمٌن َعىَل اهلِل َحّت َ يََتَوف َاُه فََيْدِخلُُه الَْجن َةَ 

 

సూచనలు ఉన్నియి. ఇబ్ని జరీర్ ప్ర కారం ఇబార హీమ్ 

కళా మందు ఆకాశ తెరలన్ని తొలగపోయాయి. 

ఇబార హీమ్ ఆకాశంల్ల ఉని విషయాలన్నిటిన్న చూడ 

స్లగారు. చివరికి అతన్న దృషిు  దైవ స్లంహాసనం వరకు 

చేరింది. భూమాేకాశాలా్లన్న వసాువులన్నిటిన్న 

చూడస్లగారు. కొందరు అధకంగా వివరిసాూ ఇబార హీమ 

మానవుల పాపాలను కూడా చూస్లరు, పాపాతుిలను 

శపంచారు, అప్పపడు అలా్లహుత'ఆల్ల, ''వదుద  ఓ 

ఇబార హీమ నేను న్నకంటే న్న దాసులపైె అధకంగా 

కారుణేంతో వేవహరిసా్లను, ఇందుల్ల ఆశారేం 

ఏమంది, తరువాత వారు ప్శాాతాాప్ం చెందవచుా, 

క్షమాప్ణ కోరుకోవచుా' అన్న ఆదేశించాడు. ఇబ్ని 

'అబాబస ఈ ఆయతును గురించి వివరిసాూ, 

అలా్లహుత'ఆల్ల తన శకిత  దాారా ఇబార హీమ కు భూమాే 

కాశాలా్లన్న రహసే, బహరంగ విషయాలన్నిటిన్న 

చూపంచాడు. దేన్ని దాచి ఉంచల్లదు. ఇంకా ఇబార హీమ 

పాపాతుిలను శపంచినప్పడు, అలా్లహ (త) అల్లకాదు 

అన్న, తన్న శాపాన్ని రదుద చేస్లడు. ఆ తరువాత ఇబార హీమ 

తన స్లమానే స్లధ తికి మరల్లరు. అతన్న మందు నుండి 

ఆ తెర తొలగపోయింది. ల్లదా ఆతను తన హృదయ 

దృషిు తో చూస్ల ఉండవచుా. ఏదిఏమైన్న దైవాను 

గర హంతో చూడగలిగాడు, (అహిద్). తిరిిజి' 

ఉలా్లఖించిన  ఒక ’హదీసు‘ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''కలల్ల 

అలా్లహ (త) చాల్ల అందమైన వేకిత  ర్జప్ంల్ల న్న వదద కు 

వచాాడు. ‘ఓ మ’హమిద్! దైవదూతలు ఏం 

చరిాంచుకుంటున్నిరో న్నకు తెలుస్ల?’ అన్న అడిగాడు.  

దాన్నకి నేను, ‘ఓ ప్ర భూ! న్నకు తెలియదు,’ అన్న 

అన్నిను. తన చేతిన్న న్న రండు భుజాల మధ్ే 

పెటాు డు. చేతి చలాదన్నన్ని న్న హృదయంల్ల 

గర హంచాను. అప్పపడు ప్ర తి వసాువు న్నకు కన్నపంచ 

స్లగంది. నేనన్నిటిన్న చూడస్లగాను.  

  اِمٌن َعىَل َض  ُهوَ فَ  ٍم ََل َس بِ  هُ بَْيتَ َل ٌل دَخَ جُ رَ وَ  .ِمْن أَْجٍر َوَغِنْيَمةٍ 
    . أَبُْو دَاُودَ اهلِل". َرَواهُ 

727. (39) [1/226-దృఢం] 

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

''మగుు రు వేకుత ల బాధ్ేత అలా్లహ్(త) తనపైె 

వేసుకున్నిడు. 1. అలా్లహ్ మారు ంల్ల పోరాటం 

చేస్తందుకు తన ఇంటి నుండి బయలు దేరిన వేకిత , 

ఒకవేళ అతడు వీరమరణం పొందిత్య సారు ంల్ల 

ప్ర వేశిసా్లడు. ఒకవేళ సజీవంగా ఉంటే ప్ర తిఫలం 

మరియు యుదధ ధ్నంతో తిరిగవసా్లడు, 2. నమా'జు 

కోసం మస్లూ ద్కు వళ్ళా వేకిత , 3. తనఇంటి ల్లకి సల్లమ్ 

చేస్ల ప్ర వేశించే వాడు. (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/227)ن ( [ ) حس  40]  - 728

"َمْن َخَرَج  هلل عليه وسلم: اهلِل صىل ا ُل ُسوْ رَ  اَل قَ  : اَل قَ  هُ نْ عَ وَ 
ًرا إََِل َصََلةٍ َمْكُتْوبٍَة فَأَْجُرُه كَأَْجِر الَْحاج ِ الُْمْحِرِم   ِمْن بَْيِتِه مَتَطه ِ

ََح َل يُْنِصُبُه إِل َ إِي َاُه فَأَْجرُ  َ َوَمْن َخَرَج إََِل تَْسِبْيِح الض ُ أَْجِر ُه ك
َ  ىَل عَ  ةََل َص وَ  رِ مَ ُمْعتَ الْ  .  "ْيَنُهَما ِكَتاٌب َِفْ عِل ِي ِْيَ  َل لَْغَو بَ ثِْر َصََلةٍ أ

 .َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ 

728. (39) [1/227-పార మాణికం]  
అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తన ఇంటి నుండి వు'దూ చేస్ల బయలుదేరి విధ 

నమా'జు కొరకు మస్లూ ద్ల్లకి వచిాన వేకిత కి ఇ’హ్రామ్ 

ధ్రించిన ’హాజీకి లభించినంత ప్పణేం లభిసాుంది. 

అదేవిధ్ంగా చాషార్ నమా’జు కోసం ఇంటి నుండి 

బయలుదేరిన వేకిత కి ’ఉమ్రహ్ చేస్లనంత ప్పణేం 

లభిసాుంది. అదేవిధ్ంగా ఒక నమా’జు తరాాత మరో 

నమా’జు కోసం వేచి్ఉండటం, రండు నమా’జుల 

మధ్ే అశాీల విషయాలు మాటాాడకుండా ఉండటం 

అనే సతాొరేం ఇలాియీేన్ల్ల వార యబడుతుంది. 76 

(’అ 'హిద్, అబూ దావూద్) 

 
76) వివరణ-728: ఇలాియీేన్ 7వ ఆకాశం ల్లదా 

దైవదూతల కారాేలయం. ప్పణ్యేతుిల సతాొరాేలు 

ఎకిొ వళతాయి. ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఉంది: ''అల్లకాదు. 

న్నశాయంగా ధ్రి న్నష్కు ప్రుల (ప్పణ్యేతుిల) కరిప్తర ం 
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  : َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلموَ 
َما   اهلِل وَ َل َرُسوْ  ايَ  َل:قِيْ  ."ْرتَُعْوا ِة فَالَْجن َ "إِذَا َمَرْرتُْم بِِريَاِض ا

تُْع يَا َرُسْوَل اهلِل؟  ِريَاُض الَْجن َِة؟ قَاَل: "اَلَْمَساِجُد". قُلُْت: َوَما الر َ
". َرَواُه   قَاَل: "ُسْبَحاَن اهلِل َوالَْحْمُد هلِل وَل إِلََه إِل َ اهلُل َواهلُل أَْكََبُ

ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

729. (41) [1/227-బలహీనం] 

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

సారు వన్నలా్ల ప్ర వేశిసా్త, అకొడి ఫల్లలను తినండి,’ అన్న 

ప్ర వచించారు. ‘ఓ ప్ర వకాత ! సారు వన్నలు అంటే 

ఏమటి?’ అన్న వినివించుకోవటం జరిగంది. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) మస్లూ దులు,’ అన్న అన్నిరు. ‘అకొడి 

ఫల్లలు అంటే ఏమటి?’ అన్న ప్ర శిించటం జరిగంది. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), “సుబ్’హానలా్లహ, వల్’హమ్దు్

లిలా్లహ, వల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వలా్లహు అకబర్,’ 

అన్న ప్లకటం అన్న అన్నిరు.'' 77 (తిరిిజి‘) 

 ( 1/227)[ ) حسن (  42]  - 730

  اهلل  صىلُسْوُل اهللِ اَل رَ اَل: قَ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَ وَ 
َ مليه وسلع ُه".َرَواُه أَبُْو دَاُودَ : "َمْن أ  .ََت الَْمْسِجَد لَِشْيٍء فَُهَو َحظ ُ

730. (42) [1/227-పార మాణికం] 

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

''మన్నషి ఏ ఉదేద శేంతో మస్లూ ద్కు్వసా్త, అదే అతన్నకి 

లభిసాుంది.'' 78 (అబూ దావూ‘ద్) 

 
మహోనిత గర ంథం (ఇలాియీేన్)ల్ల ఉంది. మరి 

ఇలాియీేన్ అంటే న్నవు ఏమను కుంటున్నివు? అది 

వార స్ల పెటు బడిన ఒక గర ంథం. దాన్నకి (అలా్లహ కు) 

సన్నిహతులైన వారు (దైవదూతలు) స్లక్షేంగా 

ఉంటారు.'' (సూ.్అల్ మతఫిాఫీన్, 83:18-21) 

77) వివరణ-729: మస్లూ దులను సారు వన్నలన్న ఎందుకు 

అనటం జరిగందంటే, అందుల్ల ఆరాధంచటం వలా సారు  

వన్నలు పార పా్మవుతాయి. అదేవిధ్ంగా ఫల్లలు అంటే 

దైవధాేనం, దైవసిరణ. తోటల్ల ప్ండాు తినటం వలా 

సంతోషం కలిగనటాు, మస్లూ దులా్ల దైవసిరణ చేయటం 

వలా అమత సంతోషం కలుగుతుంది. 

78) వివరణ-730: ఒకవేళ దైవారాధ్న న్నమతాం వసా్త 

అతన్నకి ప్పణేం లభిసాుంది. మర్వ ఉదేద శేంతో వసా్త అతన్నకి 

 ( 1/228) ف (ي عض  [ ) 43]  - 731

تَِها َفاِطَمُة الُْكَْبَى َرِضَي َعْن وَ  فَاِطَمَة بِْنِت الُْحَسْيِ َعْن َجد َ
ْ قَالَْت  ِب ُ َصىَل اهلل عليه وسلم إِذَا دََخَل  :اهلُل َعهَْنُ كَاَن الن َ

ْح   َواْفتَ نُْوِِبْ يِلْ ذُ "َرب ِ اْغِفْر  الَْمْسِجَد صىل عىل محمد وسلم َوقَاَل:
َ  يِلْ  َرب ِ   :َوإِذَا َخَرَج صىل عىل محمد وسلم َوقَاَل . َمِتَك"حْ َواَب رَ بْ أ

ِمِذي ُ َوأَْحَمُد   اْغِفْر يِلْ ذُنُْوِِبْ َواْفَتْح يِلْ أَبَْواَب فَْضلَِك". ْ َرَواُه الَت ِ
َذا َوكََذا إِ ِجَد الَْمْس  إِذَا دََخَل  َوَِفْ َرَوايَِتِهَما قَالَْت: .َوابُْن َماَجهُ 

ََلُم َعىَل َرُسْوِل اهلِل" ْسِم اهللِ "بِ  اَل:قَ  َج رَ خَ    َصىل َ َعىَل  بََدَل:. َوالس َ
ِمِذي ُ لَْيَس إِْسَنادُُه بُِمت َِصٍل َوفَاِطَمُة  ْ ٍد َوَسل ََم. َوقَاَل الَت ِ ُمَحم َ

 .بِْنُت الُْحَسْيِ لَْم تَْدُرْك فَاِطَمَة الُْكَْبَى

731. (43) [1/228-బలహీనం] 

ఫా’తిమహ బిన్తె ’హుసైన్ (ర) తన న్ననిమి 

ఫా’తిమహ (ర) దాారా కథనం: ప్ర వకత (స) మస్లూ ద్ల్లకి 

ప్ర వేశించినప్పడు మ’హమిద్పైె దర్జద్, సల్లమ్ 

ప్ంప్పతారు. అంటే ఇల్ల అంటారు, ''అలా్ల హుమి 

’సలాి అల్ల మ’హమిదిన్ వ సలాిమ్'' ఆ తరువాత 

ఈ దు’ఆ చదువుతారు. ''రబిబ’గ్ఫిర్లీ జు‘నూబీ 

వఫ్త’హ్లీ అబ్వాబ రహ్మతిక'' - 'ఓ న్న ప్ర భూ! 

న్న పాపాలను క్షమంచు, ఇంకా న్న కారుణే దాారాలను 

న్న కొరకు తెరువు.' (తిరిిజి‘, అ'హిద, ఇబ్ని 

మాజహ)  

ఇంకా అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ ల్ల ఈ ప్దాలు 

ఉన్నియి, ''ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్లకి వళ్ళాన్న, 

బయటకు వచిాన్న, ''బిస్లి లా్లహ వససల్లమ అల్ల 

రసూలిలా్లహ,'' అన్న ప్లుకుతారు. అంటే, ''సలాి అల్ల 

మ'హమిదిన్''కి  బదులు ''బిస్లిలా్లహ వససల్లమ 

అల్ల రసూలులా్లహ్,'' అన్న ప్లుకుతారు.  

తిరిిజీ‘ దీన్న ప్రంప్ర సరిగా ల్లదన్న ఫా’తిమ 

న్ననిమి ఫా’తిమతో కలవల్లదన్న, వీరిదద రి మధ్ే 

ప్రంప్రల్ల ఒక ఉలా్లఖన కరత  తపపపోయాడన్న 

పేర్కొన్నిరు. 

 

అదే లభిసాుంది. ఎందుకంటే కరిలు సంకలపంపైె 

ఆధారప్డి ఉంటాయి. 
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هِ قَاَل:نَََه َرُسْوُل اهلِل  عَ َعْن وَ  ِ ْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
صىل اهلل عليه وسلم َعْن تََناُشِد اْْلَْشَعاِر َِفْ الَْمْسِجِد وَعِن الَْبْيِع  

ااْلِْش وَ  ََلةِ َِفْ لن َاُس يَ اَحل ََق تَ  ي َ َوأَْن  ِء فِْيهِ َِتَ ْوَم الُْجْمَعِة قَْبَل الص َ
ِمِذي ُ  ْ  .الَْمْسِجِد.َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

732. (44) [1/228-పార మాణికం] 

అమ్ర బిన్ షు’ఐబ్ తన తండిర , తాతల దాారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) మస్లూ దుల్ల అసతేప్ప కవితాం 

ప్లకటాన్ని, అమిటాన్ని, కొనటాన్ని, శుకర వారం 

న్నడు నమా’జుకు మందు వృతాాకారంగా కూరోావ 

టాన్ని న్నషేధంచారు. (అబూ దావూ‘ద్, తిరిిజి‘) 

 ( 1/228)[ ) صحيح (   45]  - 733

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 
َل   َِفْ الَْمْسِجِد فَُقْولُْوا: يَْبَتاعُ  ُع أَوْ يْ بِ ي َ   َمْن ْم َرأَيْتُ  "إِذَا وسلم: عليه

َلَرد َ   َوإِذَا َرأَيُْتْم َمْن يَْنُشُد فِْيِه َضال ًَة فَُقْولُْوا: أَْربََح اهلُل تَِجاَرتََك.
اَرِمي ُ  اهلُل عَلَْيَك". ِمِذي ُ َوالد َ ْ  .َرَواُه الَت ِ

733. (45) [1/228-దృఢం] 

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

''మస్లూ ద్ల్ల ఎవరైన్న వాేపారం చేసాూ ఉండగా మీరు 

చూసా్త, ‘న్న వాేపారంల్ల అలా్లహ్ ల్లభం ప్ర స్లదించ 

కూడదు గాక!’ అన్న చెప్పండి. అదేవిధ్ంగా ఎవరైన్న 

మస్లూ ద్ల్ల పోయిన వసాువును వతుకుతుంటే, ‘అలా్లహ్ 

న్న వసాువును న్నకు తిరిగ అప్పగంచకూడదు గాక!’ 

అన్న చెప్పండి.'' 79 (తిరిిజి‘, దారీి) 

 ( 1/228)[ ) حسن (  46]  - 734

َزاٍم قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َحِكْيِم بِْن حِ َعْن وَ 
اَم وسلم أَْن ي ُْسَتَقادَ َِفْ الَْمْسِجِد َوأْن ي ُْنَشَد فِْيِه اْْلَْشَعاُر َوأَْن تُقَ 

َ   اهُ . َروَ لُْحُدْودُ ْيِه افِ   .َنِنهِ دَ َِفْ ُس وُ ْو دَابُ أ

 .َصاِحُب َجاِمِع اْْلُُصْوِل فِْيِه َعْن َحِكْيٍم وَ 

 

79) వివరణ-733: మస్లూ ద్ల్ల వాేపారం చేయటం అధ్రిం. 

బయట ఎకొడో పోయిన దాన్ని మస్లూ ద్ల్ల వతకూొ్

డదు. ఎందుకంటే మస్లూ ద్ అందుకోసం న్నరిించ బడల్లదు. 

734. (46) [1/228-పార మాణికం] 

’హకీమ్ బిన్ ’హ’జామ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మస్లూ ద్ల్ల ప్ర తీకారం తీరుాకోవటం, అధ్రి 

కవితాాన్ని చదవటం, శిక్షలు జారీ చేయటం 

మొదలైన్వాటిన్న న్నషేధంచారు. (అబూ దావూ‘ద్)  

 మరియు జామ’ఉల్ ఉ’సూల్ల్ల ’హకీమ్ బిన్ 

’హ’జామ్ దాారాకూడా ఈ'హదీసు' పేర్కొన్బడింది. 

 (229/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 47]  - 735

  .َِفْ الَْمَصابِْيِح َعْن َجابِروَ 

735. (47) [1/229-అప్రిశోధతం] 

మరియు మ’స్లబీ’హ్ల్ల జాబిర్ (ర) దాారా కూడా 

ఈ 'హదీసు' పేర్కొనబడినది.  

 ( 1/229)[ ) صحيح (   48]  - 736

ةٍ َعْن أَبِْيِه: وَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن ُمَعاِويََة بِْن قَر َ
َجَرتَْيِ يَْعِِنْ الَْبَصَل َوالث ُْوَم َوقَاَل:  وسلم نَََه َعْن َهاتَْيِ الش َ

َ "مَ  :" إِْن كُْنُتْم َلبُد َ  . َوقَاَل " اْسِجَدنَ مَ  ن َ ْقَربَ يَ ا فَََل لَُهمَ ْن أَك
    .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  آكِلِْيِهَما فَأَِمْيُتْوُهَما َطْبًخا".

736. (48) [1/229-దృఢం] 

మ’ఆవియహ్ బిన్ ఖురర హ్ తన తండిర ్దాారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్చిా వలాులాి, ఉలాి తినటాన్ని 

న్నషేధంచారు. ఇంకా ప్చిా ఉలాి, వలాులాి తినివారు 

మా మస్లూ ద్ దరికి రాకూడదు, ఒకవేళ తిన్నలను్

కుంటే వండి తినవచుా,’ అన్న అన్నిరు. (అబూ 

దావూ‘ద్) 

 ( 1/229)[ ) صحيح (   49]  - 737

َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
 َ م َاَم". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  َة َوالَْح لَْمْقََبَ ا  ل َ ٌد إِ َها َمْسجِ كُل ُ  ْرُض "اَْْل

اَرِمي ُ  ِمِذي ُ َوالد َ ْ    .َوالَت ِ
737. (49) [1/229-దృఢం] 

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

''భూమంతా మస్లూ ద్ వంటిదే. అంటే భూమంతా 

నమా’జుకు యోగేమైనదే. సిశానం, స్లిన్నల గది 

(బాతూర మ్) తప్ప.'' (అబూ దావూ‘ద్, తిరిిజి‘)  
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َعْن ابِْن عَمَر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن  وَ 
ةِ َوقَاِرَعِة  ي َُصىَل َِفْ َسْبَعِة َمَواِطَن: َِفْ الَْمْزبَلَِة َوالَْمْجَزَرةِ َوالَْمْقََبَ

رِ  بْ  َمَعاطِ َِفْ وَ ِم َماَح َِفْ الْ يِْق وَ الط َ . رواه  " ِل َوفَْوَق َظْهِر بَْيِت اهللِ ِن اْْلِ
 .الَتمذي وابن ماجه

738. (50) [1/229-బలహీనం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 7 

ప్ర దేశాలా్ల నమా’జు చదవటాన్ని న్నషేధంచారు: 1. 

చెతా, మలమ్రతార లు వేస్త చోట, 2. జంతువులను 

జిబహ్ చేస్త సాలం, 3. సమాధులు ఉని ప్ర దేశం అంటే 

సిశానం, 4. మారు ం మధ్ే, 5. మరుగు దడాి 

మరియు స్లిన్నల గది, 6. ఒంటెలను కటిు  ఉంచే 

ప్ర దేశం, 7. కాబా గృహం కప్పపపైెన. 80  (తిరిిజి‘, 

ఇబ్ని మాజహ) 

739 -  [51  ]? (1/229) 

م:   عليه وسلهللا صىل ُسْوُل اهللِ اَل رَ اَل: قَ وَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَ 
بِْل". رواه  "َصل ُوْ  ا َِفْ َمَرابِِض الَْغَنِم َوَل تَُصل ُْوا َِفْ أَْعَطاِن اْْلِ

  .الَتمذي
739. (51) [1/229-?] 

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

''మ్మకలను కటేు  ప్ర దేశంల్ల నమా’జు చదవవచుా. 

ఒంటెలను కటేు  ప్ర దేశంల్ల నమా’జు చదవకండి.'' 81 

(తిరిిజి‘) 

 

80) వివరణ-738: 1, 2 సా్లన్నలు మలమ్రతార ల వలా 

అకొడ నమా’జు చదవరాదు. మ్రడవది విగర హా్

రాధ్కులు, సమాధ ఆరాధ్కులను అనుకరణ 

అవుతుంది. కనుక ధ్రిం కాదు. న్నలు వది దారిల్ల 

ఇతరులకు ఇబబంది కలుగుతుంది గనుక. ఐదవది 

మలమ్రతార లు ఉంటాయి గనక. ఆరవది భయం 

మరియు ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది గనుక. ఏడవది 

బై్నతులా్లహ్ ప్టా అసభేంగా ఉంటుంది గనుక. 

81) వివరణ-739: మ్మక చాల్ల బలహీనమైన జంతువు. 

మ్మకల శాలల్ల నమా’జు చదవవచుాను. ఎందుకంటే 

దాన్నవలా ఎటువంటి ప్ర మాదం ల్లదు. ఒంటెలవలా కరిచే 

కాళాతో తనేి భయం ఉంటుంది. అకొడ ప్ర శాంతంగా 
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اٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل   َوَعِن ابِْن َعب َ
ِخِذيَْن عَلَْيَها الَْمَساِجَد  اهلل عليه وسلم َزائَِراِت الُْقُبْوِر َوالُْمت َ

 َ ُرَج. َرَواُه أ ْ اُودَ بُْو دَ َوالس ُ  . لن ََسائِ ُ اوَ  ي ُ ذِ مِ َوالَت ِ
740. (52) [1/230-పార మాణికం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

సమాధులను దరిశంచే సా్త్ీలను, సమాధులపైె 

మస్లూ దులు న్నరిించే వారిన్న, సమాధులపైె దీపాలు 

వలిగంచే్వారిన్న శపంచారు. (అబూ దావూ‘ద్, 

తిరిిజి‘, నస్లయి‘) 
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ْ وَ  ِب َ صىل اهلل   قَاَل:أََماَمَة  َعْن أَِِب َن الَْيُهْوِد َسأََل الن َ ا م ِ إِن َ ِحَْبً
؟ فََسَكَت َعْنُه َوقَاَل:عليه وسلم: أَي ُ الِْبَقاِع خَ  "أَْسُكُت َحّت َ   ْْيٌ

ََل  هِ فََسَكَت َوَجاَء ِجَْبِيُْل عَلَيْ  .يَِجْيَء ِجَْبِيُْل"   .فََسأََل  .ُم الس َ
ْ  ُؤْوُل َعنْ َما الَْمْس  :َل َقافَ  ائِِل َولَِكن َ أَْسأََل َرِب ِ َها بأَعْلََم ِمْن الس َ

ْ دَنَْوُت ِمَن اهلِل دُنْوا   ثُم َ قَاَل ِجَْبِيُْل: َعاَل.تََباَرَك َوتَ  ٌد إِّن  يَا ُمَحم َ
.َما   ِِنْ بَيْ  َن كَا اَل:ُل؟ قَ ِجَْبِيْ  كَاَن يَاَوكَْيَف  قَاَل: دَنَْوُت ِمْنُه قَط ُ

ْن ن ُْوٍر. أَلَْف ِحَج  َسْبُعْوَن َوبَْيَنهُ  َشر ُ الِْبَقاِع أَْسَواقَُها  فََقاَل: اٍب م ِ
اَن َِف َصِحْيِح َعْن ابِْن   و، َوَخْْيُ الِْبَقاِع َمَساِجُدَها َرَواُه ايُْن َحب َ

  .ُعَمر
741. (53) [1/230-పార మాణికం]  

అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు 

య్యదుల బృందం ఒకటి వచిా, అన్ని ప్ర దేశాల కంటే 

మంచిది, ఉనితమైన ప్ర దేశం ఏది,’ అన్న వినివించు 

కున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) మౌనంగా ఉన్నిరు. 

జిబీర ల్ (అ) వచేా వరకు మౌనంగా ఉందామన్న 

సంకలిపంచుకున్నిరు. జిబీర ల్ (అ) రానే వచాారు. 

ప్ర వకత  (స) అతన్ని అడిగారు. దాన్నకి జిబీర ల్ (అ), 

‘న్నకూ తెలియదు, అయిత్య నేను అలా్లహ్(త) తో 

కనుకొొన్న చెప్పగలను,’ అన్న అన్నిరు. జిబీర ల్ (అ) 

అలా్లహ్ (త) వదద కు వళ్ళా కనుకొొన్న తిరిగ వచిా, 

 

ఉండదు. అందువలా ఒంటెల శాలల్ల నమా’జు 

చదవరాదు. 
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ప్ర వకత  (స) తో, ''ఈ న్నడు అలా్లహ్ ఎంత 

దగు రయాేడంటే, ఇంతకు మందు ఎనిడూ అంత 

దగు ర కాల్లదు'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

‘ఎంత దగు ర అయాేడు,’ అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

జిబీర ల్ (అ), ‘ఎంత దగు ర అయాేడంటే న్నకూ 

అలా్లహ్ (త) కు మధ్ే కేవలం వలుగు యొకొ 70 

వేల తెరలు మాతర మ్మ మగలి ఉన్నియి.’ ‘అప్పపడు 

అలా్లహ్ (త) ప్ర దేశాలన్నిటిల్ల న్నచమైనది బజారు, 

ప్ర దేశాలన్నిటిల్ల ఉతామమైనది మస్లూ ద్,’ అన్న 

ఆదేశించాడన్న తెలిపారు. 82  (ఇబ్ని ’హబాబన్  / 

దృఢం)  
----- 

   మూడవ విభాగం  لَْفْصُل الث َالُِث ا 

 ( 1/231)[ ) صحيح (   54]  - 742

ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  عَ 
لَِخْْيٍ ي ََتَعل َُمُه أَْو  أِْت إِل َ ْم يَ َذا لَ  هَ ْي دِ جِ ْس َء مَ َجا"َمْن ْوُل: يَقُ 

يَُعل ُِمُه فَُهَو بَِمَْنِلَِة الُْمَجاِهِد َِفْ َسِبْيِل اهلِل َوَمْن َجاَء لَِغْْيِ ذَلَِك 
ُجِل يَْنُظُر إََِل َمَتاِع َغْْيِهِ   َماَجهُ . َرَواُه ابُْن "فَُهَو بَِمَْنِلَِة الر َ

يْ َعِب  شُ َِفْ   ي ُ قِ هَ َبيْ َوالْ   .َماِن اْْلِ
742. (54) [1/231-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''న్న మస్లూ దైన, 

మస్లూ ద నబవీకి ఏదైన్న మంచి నేరుాకోవటాన్నకి, ల్లదా 

నేరిపంచటాన్నకి ల్లదా మంచి చేయటాన్నకి ల్లదా 

చేయించటాన్నకి వచిాన వేకిత  దైవమారు ంల్ల పోరాటం 

చేసాుని వీరుడి వంటివాడు. ఇవి తప్ప మర్వ 

ఉదేద శేంతో వచిాన్న వాడు ఇతరుల స్లమానా వైప్ప 

 

82) వివరణ-741: ఈ ’హదీసు‘ దాారా ప్ర వకత  (స) దైవాజా 

రాన్నదే సమాధానం ఇచేావారు కాదన్న తెలిస్లంది. 

అందువలా్ల ఆయన విధేయత అలా్లహ్ (త) విధేయత 

అవుతుంది. అందువలా్ల అలా్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్ల్ల, 

''మరియు అతను తన మనోకాంక్షలను అనుసరించి 

మాటాాడడు. అది (అతను ప్లుకుతునిది) అతన్నపైె 

అవతరింప్జేయబడిన దివేజాానం (వహీ)మాతర మ్మ.'' అన్న 

పేర్కొనబడింది. (సూ.్అనిజిర్, 53:3-4).  

చూస్త అసూయప్రుడి వంటివాడు.'' 83 (ఇబ్ని 

మాజహ, బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 
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يه  عل هللا صىل  ُل اهللِ  َرُسوْ َعْن الَْحَسِن ُمْرَسًَل قَاَل: قَاَل وَ 
ْ َِفْ َمَساِجِدِهْم َِفْ   َعىَل ا"يَأِْتْ سلم: و لن َاِس َزَماٌن يَُكْوُن َحِديْهُُثُ

ٌة". َرَواُه   ْ َحاج َ أَْمِر دُنَْياُهْم. فَََل تَُجالُِسْوُهْم فَلَْيَس هلِل فهِْْيِ
يَْماِن الَْبْيهَ   .ِقي ُ َِفْ ُشَعِب اْْلِ

743. (55) [1/231-బలహీనం] 

హసన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''భవిషే 

తాుల్ల ఒకకాలం రాబోతుంది. ప్ర జలు మస్లూ దులా్ల 

పార ప్ంచిక విషయాల గురించి మాటాాడుతారు. ఇటు్

వంటి కాలం మీకు దకిొత్య, ఇటువంటి వారి వదద  మీరు 

కూరోాకండి. ఎందుకంటే అలా్లహ్కు ఇటువంటి వారి 

అవసరం ల్లదు.'' (బై్నహఖీ- షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/231)يح (  ) صح  [ 56 ] - 744

ائِِب بِْن يَِزيٍْد قَاَل: كُْنُت نَائًِما َِفْ الَْمْسِجِد فََحَصَبِِنْ  عَ وَ  ِن الس َ
اِب فََقاَل اذَْهْب فَأْتِِِنْ بَِهَذيِْن  َرُجٌل فََنَظْرُت فَإِذَا ُعَمُر بُْن الَْخط َ

َ  ُتُماْن أَنْفََقاَل: ِمم َ  .فَِجْئُتُه بِِهَما َ  َن أَيْ  ْو ِمْن أ أَْهِل   اَل: ِمْن قَ  .َمانْتُ أ
ائِِف. قَاَل: لَْو كُْنُتَما ِمْن أَْهِل الَْمِديَْنِة َْلْوَجْعُتُكَما تَْرفََعاِن  الط َ

رواه   أَْصَواتَُكَما َِفْ َمْسِجِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.
 .البخاري

744. (56) [1/231-దృఢం] 

స్లయిబ్ బిన్ య’జీద్ (ర) కథనం: నేను మస్లూ ద్ల్ల 

ప్డుకున్న ఉన్నిను. ఒక వేకిత ననుి పలుసాూ కంకర 

రాయి విస్లరాడు. నేను చూస్తసరికి ఆ కంకర రాయి 

విస్లరిన వారు ’ఉమర్ (ర). నేను అతన్న (ర) వదద కు 

వళ్ళాను. అతను ననుి మస్లూ ద్ల్ల కూర్కాన్న 

మాటాాడుకుంటుని ఆ ఇదద రు వేకుత లిి పలుచుకు్

రమిన్న, చెపాపరు. నేను వళ్ళా ఆ ఇదద రు వేకుత లిి 

 

83) వివరణ-742: దీన్నిబటిు  తెలిస్లన విషయం ఏమ 

టంటే, మస్లూ ద నబవీ ల్లదా ఇతర ఏ మస్లూ దులకు 

వళ్ళాన్న మంచి ఉదేద శేంతో వళ్ళాలి. చెడు సంకలపంతో 

వళ్ళత్య విచారమ్మ విచారం కలుగుతుంది. 
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పలుచుకొన్నవచాాను. ’ఉమర్ (ర) వారితో, 

‘మీరవరు? మీరు ఎకొడి నుండి వచాారు,’ అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి వారు, ‘మ్మమ ’తాయిఫ్ నుండి 

వచాామ,’ అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ’ఉమర్ (ర), 

‘ఒక వేళ మీరు మదీనహ వాసులయి ఉంటే, 

మమిలిి శికిష ంచేవాడిన్న, ప్ర వకత  (స) యొకొ ఈ 

మస్లూ ద్ల్ల కూర్కాన్న మీరు బిగు రగా మాటాాడుతారా?’ 

అన్న అన్నిరు. 84 (బు’ఖారీ) 

 (232/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 57]  - 745

َعْن َمالٍِك قَاَل: بَََن ُعَمَر َرْحَبًة َِفْ نَاِحَيِة الَْمْسِجِد تَُسَم َ وَ 
َ َل َوقَا .َحاءُ الُْبَطيْ  َ يْ رِ يُ  اَن َمْن ك  يُْنَشَد ِشْعًرا أَْو يَْرفََع  لَْغَط أَوْ ْن ي َ ُد أ

أ ْحَبِة. َرَواُه َِفْ الُْمَوط َ  . َصْوتَُه فَلَْيْخُرْج إََِل َهِذهِ الر َ
745. (57) [1/232-అప్రిశోధతం] 

మాలిక్ (ర) కథనం: ’ఉమర్ (ర) మస్లూ ద్ల్ల ఒక 

మ్రల ఒక గటుు ల్ల చేయించారు. దాన్ని బు’తైె’హా‘ 

అన్న అనేవారు. ’ఉమర్ (ర) ప్ర జల నుదేద శించి, శబద ం 

చేయదలుచుకునివారు, మాటాాడదలచు కుని్

వారు, కవితాం చదవాలనుకుని వారు, బిగు రగా 

మాటాాడాలనుకుని వారు, ఈ గటుు పైెకి వచిా తమ 

ఉదేద శేం పూరిత చేసుకోవాలి,’ అన్న అన్నిరు. 

(మవ’తాా) 

ఇది ’ఉమర్ (ర) మందు చూప్ప. మస్లూ ద్ల్ల ఒక 

మ్రల గటుు ల్ల న్నరిించారు. ప్ర జలు అకొడ కూర్కాన్న 

పార ప్ంచిక విషయాలు మాటాాడుకునే వారు. ఈ 

ఆధున్నక కాలంల్ల కూడా ఇల్లంటి ఏరాపటు ఉంటే 

మస్లూ ద్ను అవమాన ప్రచటం జరుగదు. 
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ِب ُ صىل اهلل وَ  ِة  لَ بْ قِ الْ  َِفْ  اَمةً نُخَ وسلم   عليهَعْن أَنٍَس: َرأَى الن َ
عَلَْيِه َحّت َ ُرِئَ َِفْ َوْجِهِه َفَقاَم فََحك َُه بَِيِدهِ فََقاَل: "إِن َ  ق َ ذَلَِك فََش 

أََحَدكُْم إِذَا قَاَم َِفْ َصََلتِِه فَإِن ََما يَُناِجْي َرب َُه أَْو إِن َ َرب َُه بَْيَنُه َوبَْيَ  
 

84) వివరణ-744: మొదటి ’హదీసు‘ దాారా మస్లూ ద్ల్ల 

పార ప్ంచిక విషయాలు మాటాాడరాదన్న, ఈ ’హదీసు‘ 

దాారా మస్లూ ద్ల్ల బిగు రగా మాటాాడరాదన్న తెలిస్లంది. ఈ 

రండూ మస్లూ ద్ న్నయమాలకు వేతిర్వకం. 

َساِرهِ أَْو تَْحَت  ِكْن َعْن ي َ ِهَولَ تِ لَ بْ  قِ قبَل  َدكُْم أَحْ قَن َ يَْبزُ  الِْقْبلَِة فَََل 
قََدِمِه " ثُم َ أََخَذ َطَرَف َردَائِِه فََبَصَق فِْيِه ثُم َ َرد َ بَْعَضُه َعىَل بَْعٍض  

 .َهَكَذا". َرَواُه الَْبَخاِري ُ فََقاَل: "أَْو يَْفَعُل 

746. (58) [1/232-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖిబాావైప్ప మకుొ 

చీమడి, మలం ప్డి్ ఉండటాన్ని చూస్ల చాల్ల 

ఆందోళనకు గురయాేరు. మఖవరాసుస మారి 

పోయింది. ప్ర వకత  (స) న్నలబడి దాన్ని తన చేతాో గోకి 

శుభర ప్రిచారు. ఆ తరువాత, ‘ఒకవేకిత  నమా’జుకు 

న్నలబడిత్య, అతడు తన ప్ర భువుతో సంభాషిసా్లడు. 

అప్పపడు అతన్న ప్ర భువు అతన్నకి ఖిబాాకు మధ్ే 

ఉంటాడు. అందువలా ఎవర్జ ఖిబాావైప్ప ఉమివేయ 

రాదు. తన ఎడమవైప్పగాన్న ల్లదా తన పాదం 

కిర ందగాన్న ఉమివేయాలి. అనంతరం తన దుప్పటి 

ఒక చివర చేతాో ప్టుు కొన్న అందుల్ల ఉమి, దాన్ని 

నలిప వేస్ల, ఈ విధ్ంగా చేయండి,’ అన్న అన్నిరు. 85 

(బు’ఖారీ) 
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َوُهَو َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلل صىل   -ٍد بِْن َخَل َ  ائِِب س َ ال َعِن وَ 
أَن َ َرُجًَل أُم َ قَْوًما فََبَصَق َِفْ الِْقْبلَِة َوُرُسْوُل اهلِل   .اهلل عليه وسلم

ليه  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع .صىل اهلل عليه وسلم يَْنُظرُ 
ادَ بَْعَد ذَلَِك أَْن ي َُصل ِْي . فَأَرَ ْم"  لَكُ ْي ل ِ َص يُ َل " :فََرغَ  م ِحْيَ وسل

ْوُه بَُقْوُل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   لَُهْم فََمَنُعْوُه َوأَْخََبُ
نََعْم  فََقاَل: .فََذكََر ذَلَِك لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

 .ْو دَاُودَ َرَواُه أَبُ . "هُ لَ وْ ُس َورَ هلَل ايَْت  آذَ  ن ََك اَل: "إِ َوَحِسْبُت أَن َُه قَ 

747. (59) [1/232-దృఢం] 

 

85) వివరణ-746: అంటే ఖిబాా వైప్ప మలమ్రతర  విసరూ న 

చేయరాదు. ఉమివేయరాదు. మకుొ చీదరాదు.  

ఒకవేళ నమా’జు సా్లతిల్ల తప్పన్నసరి అయిత్య ఖిబాా 

వైప్పగాన్న, కుడి ప్ర కొకుగాన్న ఉమిరాదు. ఎడమవైప్ప 

ఎవర్జ ల్లకపోత్య ఎడమవైప్ప ఉమివేయవచుా. ల్లదా 

పాదంకిర ంద ఉమి, నమా’జు తరాాత దాన్ని శుభర ప్రచి్

వేయాలి. అయిత్య తన వసాీంల్ల ఉమి తరువాత 

శుభర ప్రచుకోవటం అన్నిటికంటే ఉతామం.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 266 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
స్లయి‘బ్ బిన్ ’ఖలా్లద్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  తన 

జాతివారికి నమా’జు చదివిసాున్నిడు. నమా’జుల్ల 

ఖిబాావైప్ప ఉమివేస్లడు. ప్ర వకత (స) అతడు ఉమి్

వేసాుండగా చూశారు. నమా’జు మగంచిన తరాాత 

ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదివిన వారితో, ‘ఇక మందు 

ఈ ఇమామ నమా’జు చదివించరాదు,’ అన్న 

అన్నిరు. తరువాత ఆ వేకిత  నమా’జు చదివించ్

డాన్నకి స్లదధ మయాేడు. మఖాదీలు అతన్ని అడాుకొన్న 

ప్ర వకత  (స) చెపపన విషయాన్ని అతన్నకి తెలిపారు. 

అనంతరం ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళా జరిగంది 

వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘అవును, 

నేనే న్ననుి నమా’జు చదివించరాదన్న చెపాపను. 

ఎందుకంటే న్నవు చాల్ల పెదద  అప్రాధవి. నమా’జుల్ల 

ఖిబాావైప్ప ఉమి, అలా్లహ్ మరియు ఆయన ప్ర వకత కు 

అవిధేయత చూపావు,’ అన్న అన్నిరు. (అబూ 

దావూ‘ద్)  
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ا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  بِْن َجَبل اِذ عَ مَ  ْن عَ وَ  قَاَل: اْحَتَبَس َعن َ
اَءى َعْيَ   ْبِح َحّت َ ِكْدنَا نَََتَ عليه وسلم ذَاَت غََداةٍ َعْن َصََلةِ الص ُ

ََلةِ فََصىل  َرُسْوُل اهللِ  َِب بِالص َ ْمِس فََخَرَج َسِريًْعا فَُثو   صىل اهلل الش َ
زَ تَ سلم وَ ه وعلي فََقاَل لََنا َعىَل  .ا َسل ََم دَعَا بَِصْوتِهِ ِه فَلَم َ ََلتِ َص  َِفْ  َجو َ

ْ  :ثُم َ انَْفَتَل إِلَْيَنا ثُم َ قَاَل  .َمَصافُِكْم كََما أَنُْتْم  ا إِّن ِ ثُُكْم    أَم َ ِ َسأَُحد 
ْ قُْمُت ِمَن ا   ُت َوَصل َيْ  أُْت َوض َ  فَتَ لل َْيِل َما َحَبَسِِنْ َعْنُكْم الَْغَداَة أّن ِ

ِ  امَ  ْ تََباَرَك  َر يِلْ فَ قُد  َنَعْسُت َِفْ َصََلِتْ َحّت َ اْسَتْثَقلُْت فَإِذَا أَنَا بَِرِب ِ
ْيَك َرب ِ  .َوتََعاَل َِفْ أَْحَسِن ُصْوَرةٍ  ٌد قُلُْت لَب َ  :قَاَل  .فََقاَل َيا ُمَحم َ

َ ُت َل قُلْ  .فِْيَم يَْخَتِصُم الَْمَْلُ اْْلَْعىَل    :قَاَل  .ثًاثَََل  :اهَ لَ اقَ  .َرب دِْرْي  أ
ُه بَْيَ كَِتَفي َ َحّت َ َوَجْدُت بَْردَ أَنَاِملِهِ    .بَْيَ ثَْديَي َ   فََرأْيَُتُه َوَضَع كَف َ

َعَرْفُت  ٌد  .فََتَجىل َ يِلْ كُل ِ َشْيٍء و َ ْيَك َرب ِ  .فََقاَل يَا ُمَحم َ   .قُلُْت لَب َ
َما ُهن َ   :قَاَل  .اَراِت  الَْكف َ ُت َِفْ لْ قُ  .اْْلَْعىَل  َمَْلُ الْ ِصُم  يَْختَ فِْيَم  :قَاَل 

الَْمَساِجِد بَْعَد   قُلُْت َمْشُي اْْلَْقَداِم إََِل الَْجَماعَاِت َوالُْجلُْوُس َِفْ 
لََواِت َوإِْسَباُغ الُْوُضْوِء ِحْيَ الَْكِريَْهاِت  قَاَل ثُم َ فِْيَم؟ قُلُْت:  .الص َ

عَ إِْطعَ  ؟ن َ هُ : َوَما . قَاَل اِت َرجَ  الد َ َِفْ  ََلُة  اُم الط َ اِم َولِْيُ الْكَََلِم َوالص َ
اِت  .َوالن َاُس نَِياٌم. ثُم َ قَاَل: َسْل  ْ أَْسأَلَُك فِْعَل الَْخْْيَ قُِل الل ُهم َ إِّن ِ

ذَا  َوإِ ِِنْ تَْرَحمَ َوتَْرَك الُْمْنَكَراِت َوُحب َ الَْمَساِكْيِ َوأَْن تَْغِفَر يِلْ و َ 
 َ َك َوُحب َ َمْن  ٍم فََتَوف َ  قَوْ ةً نَ تْ فِ َردْت ُ أ ِِنْ َغْْيَ َمْفُتْوٍن أَْسأَلَُك ُحب َ

بُِِنْ إََِل ُحب َِك". فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ِ َك َوُحب ُ َعَمٍل ي َُقر  ي ُِحب ُ
ُد  مَ  أَحْ اهُ . َروَ "ُمْوَهاثُم َ تَُعل ِ  .عليه وسلم: "إِن ََها َحق ٌ فَادُْرُسْوَها

ْ َوال َد  َوقَاَل:  .ِذي ُ مِ َت ِ َسأَلُْت ُمَحم َ َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح و َ
 .ابِْن إِْسَماِعْيَل َعْن َهَذا الَْحِديِْث فََقاَل: َهَذا َحِديُْث َصِحْيٌح 

748. (60) [1/232-దృఢం] 

మ’ఆజ్‘ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ’ఫజర ర్ 

నమా’జుకు ప్ర వకత  (స) ఆలసేంగా వచాారు. కాస్తప్టా్ల 

సూరోేదయం అవుతునిటుు గా ఉంది. ప్ర వకత  (స) 

చాల్ల తొందరగా వచాారు. నమా’జు కోసం తక్బీర్ 

ప్లకబడింది. ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదివించారు. 

చాల్ల తొందరగా పూరిత చేశారు. నమా’జు మగంచిన 

తరాాత బిగు రగా, ‘ప్ంకుత లా్ల కూర్కాన్న ఉనివారు 

అల్లగే కూరోాండి,’ అన్న అన్నిరు. ఆ తరువాత మా 

వైప్ప తిరిగ, ’ఫజర ర్ నమా’జుల్ల నేనెందుకు ఆలసేంగా 

వచాానో నేను మీకు చెపాాను, దాన్నకి కారణం 

ఏమటంటే, ఈ రోజురాతిర  నేను తహజుూ ద్ నమా’జుకు 

ల్లచి వు’దూ చేశాను. చదవగలిగనంత నమా’జు 

చదివాను. నమా’జుల్లనే న్నకు కునుకు వచేాస్లంది. 

చివరికి గాఢ న్నదర  మంచుకొచిాంది. ఈ గాఢ న్నదర ల్ల 

నేను కలల్ల అలా్లహ్(త)ను మంచి ర్జప్ంల్ల 

చూశాను. కలల్ల అలా్లహ్ (త) ననుి ఇల్ల 

ఆదేశించాడు, ‘ఓ మహమిద్!’ అన్న అన్నిడు, 

దాన్నకి నేను, ‘ఓ ప్ర భూ! నేన్నకొడే ఉన్నిను,’ అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి అలా్లహ్, ‘సన్నిహత దైవదూతలు 

దేన్ని గురించి చరిాంచుకుంటున్నిరు,’ అన్న 

అడిగాడు. దాన్నకి నేను, ‘న్నకు తెలియదు,’ అన్న 

అన్నిను. అలా్లహ్ మ్రడుస్లరాు ప్ర శిించాడు. నేను 

మ్రడుస్లరాు, ‘తెలియదన్న,’ సమాధానం ఇచాాను. 

ఆ తరువాత అలా్లహ్ తన చేతిన్న న్న మడ వనుక 

భాగంపైె పెటాు డు. దాన్న చలాదనం న్న గుండల్ల 

కలిగంది. ప్ర తి వసాువు న్నకు కనబడస్లగంది. ప్ర తి 

వసాువును నేను గురిత ంచాను. అప్పపడు అలా్లహ్ ఇల్ల 

ఆదేశించాడు. ‘ఓ మ'హమిద్! అన్న అన్నిడు. 
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దాన్నకి నేను, ‘నేన్నకొడే ఉన్నినన్న,’ అన్నిను. 

అప్పపడు అలా్లహ్, ''సన్నిహత దైవదూతలు దేన్ని 

గురించి చరిాంచుకుంటున్నిరు,'' అన్న అడిగాడు. 

దాన్నకి నేను, ప్రిహారాల గురించి,’ అన్న అన్నిను. 

అలా్లహ్, ‘ఈ ప్రిహారాలు అంటే ఏమటి,’ అన్న 

అడిగాడు. దాన్నకి నేను, ‘స్లమ్రహక నమా’జు కోసం 

నడచి వళాడం, ఒక నమా'జు తరాాత మరో 

నమా’జు కోసం వేచి ఉండటం, కషు ంగా ఉన్నిసర్వ 

ప్రిపూరణ  వు’దూ చేయటం,’ అన్న అన్నిను. ఆ 

తరువాత మళ్ళా, అలా్లహ్, ‘సన్నిహత దైవదూతలు 

దేన్ని గురించి చరిాంచుకుంటున్నిరో చెప్పప,’ అన్న 

అన్నిడు. దాన్నకి నేను, ‘ఉనిత సా్లన్నలు గురించి,’ 

అన్న అన్నిను. అలా్లహ్ ననుి, ‘ఆ సా్లన్నలు 

ఏమటన్న,’ అడిగాడు. దాన్నకి నేను, ‘అనిం పెటు టం, 

వినయంగా, న్నదానంగా మాటాాడటం, అందర్జ న్నదర  

పోతునిప్పపడు నమా'జు చదవటం,’ అన్న అన్నిను. 

అప్పపడు అలా్లహ్ ''న్నవేం కోరుకుంటావో  కోరుకో'' 

అన్న అన్నిడు. అప్పపడు నేను, ''అలా్లహుమి ఇన్ని 

అస్అలుక ఫి'అలల 'ఖైరాతి వ తరొల మనొరాతి, 

వ 'హుబబల మస్లకీన, వ అన త'గఫరాీ వ తర్హమ్న్న, 

వ ఇజా' అరద త ఫిత్నతన్ ఫీ ఖౌమన్ ఫతవఫాన్న 

గైెరమఫ్తూన్. వ అస్అలుక 'హుబబక, వ 'హుబబ 

మన్యు'హబుబక వ'హుబబ అమలిన్ యుఖరిర బున్న 

ఇల్ల హుబిబక.'' - 'ఓ అలా్లహ్! నేను న్ననుి మంచి 

ప్నులు చేస్త, చెడుప్నులకు దూరంగా ఉండే, 

పేదలను పేర మంచే, న్నవు ననుి క్షమంచే, ననుి 

కన్నకరించే భాగాేన్ని కోరుతున్నిను. ఒకవేళ న్నవు 

న్న జాతిన్న ఉప్దర వాన్నకి గురిచేయదలచుకుంటే, 

అంతకు మందే ననుి అంతంచేయి. ఇంకా నేను న్న 

పేర మను, న్నవు పేర మంచేవారి పేర మను, ఇంకా న్నపేర మను 

చేకూర్వా మంచి ప్నుల పేర మను కోరుతున్నిను.''  ఆ 

తరాాత ప్ర వకత  (స) మమిలిి ఉదేద శించి, ‘ఇది సతే్

సాప్ిం, దీన్ని మీరు జాాప్కం చేసుకొన్న ఇతరులకు 

నేరపండి,’ అన్న అన్నిరు. (అ’హిద్, తిరిిజి‘ / 
పార మాణికం, దృఢం, బు’ఖారీ (మ'హమిద బిన 

ఇస్లి'ఈల) కూడా దీన్ని ’స’హీహ్ ’హదీసు‘గా 

పేర్కొన్నిరు. 

 ( 1/234)  [ ) صحيح ( 61]  - 749

َ :  قَاَل ِص الَْعاِن ِرو بْ ِن َعمْ َعْن َعْبِد اهلِل بْ وَ  ىل  ُل اهلِل ص َرُسوْ  َن اك
اهلل عليه وسلم يَُقْوُل إِذَا دََخَل الَْمْسِجُد قَاَل: "أَُعْوذُ بِاهلِل  
ْيَطاِن   الَْعِظْيِم َوبَِوْجِهِه الَْكِريِْم َوُسلَْطانِِه الَْقِديِْم ِمَن الش َ

ِجْيِم" يْ  :قَاَل  .قَاَل: "فَإِذَا قَاَل ذَلَِك  .الر َ ْ فِ اُن حُ َط الش َ ائَِر َس  َظ ِمِن ِ
 .َرَواُه أَبُْودَاُودَ  ".الَْيْوِم 

749. (61) [1/234-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అమ్్ర బిన్ ’ఆ’స్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశించినప్పపడు, “అ’ఊజు 

బిలా్లహల్ ’అజీమ్ వబివజ్హహల్ కరీమ్ వ 

సుల్’తాన్నహల్ ఖదీమ్ మనషై’తాన్నరర జీమ్,” --
'సరోాతామడైన అలా్లహ్ తో, ఆయన అనుగర హ 

మఖాకృతితో, ఆయన యొకొ ఎడతెగన్న స్లమ్ా 

జాేధకారం దాారా, ధకొరించబడిన షై’తాన్ నుండి 

శరణు కోరుతున్నిను.' ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశించినప్పడు ఎవరైన్న ఈ దు'ఆ ప్ఠసా్త, 

‘ఈవేకిత  న్న నుండి ప్గలంతా రకిష ంచుకోబడాాడు,’ 

అన్న షై’తాన్ విచారిసా్లడు.'' (అబూ దావూ‘ద్)  

 ( 1/234)[ ) صحيح (   62]  - 750

َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
  َعىَل اهلِل َغَضَب وسلم: "الل َُهم َ َل تَْجَعُل قََْبِْي َوثًْنا يَْعُبُد اْشَتد َ 

 .. َرَواُه َمالٌِك ُمْرَسًَل "ائِِهْم َمَساِجَد َر أَنِْبيَ قُُبوْ   اوْ ُذ ٍم ات َخَ قَوْ 

750. (62) [1/234-దృఢం] 

’అ’తా బిన్ యస్లర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలా్లహుమి ల్ల తజ్’అల్న్న ఖబ్రీ 

వస‘నన్ యు’అబదు'' -- 'ఓ అలా్లహ్! న్న సమాధన్న 

ఆరాధంచబడే విగర హంగా చేయకు. ప్ర వకత ల 

సమాధులను ఆరాధ్న్నలయాలుగా చేసుకుని 

వారిపైె దైవాగర హం విరుచుకుప్డుతుంది.' (మాలిక్)  

 (234/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  63]  - 751
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ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم وَ  َعاِذ بِْن َجَبٍل قَاَل: كَاَن الن َ َعْن م ُ
ََلةِ َِفْ ا ْيَ   الَْبَساتِ ِِنْ عْ يَ  هِ ُض ُرَواتِ َل بَعْ قَا اِن. لِْحْيَط يَْسَتِحب ُ الص َ

ِمِذي ُ  ْ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب َل نَْعِرفُُه إِل َ ِمْن   َوقَاَل: .َرَواُه الَت ِ
َفُه يَْحََي ابُْن َسِعْيٍد   َحِديِْث الَْحَسِن بِْن أَِِبْ َجْعَفٍر َوقَْد َضع َ

هُ   .َوَغْْيُ

751. (63) [1/234-అప్రిశోధతం]  

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

తోటలా్ల నమా’జ్ చదవటాన్ని అభిలషించేవారు. 

(తిరిిజి‘ / ఏకోలా్లఖనం. ’హసన్ బిన్ అబీ 

జ’అఫర్ను య’హ్యా బిన్ స’యీద్ మొదలైన 

వారు బలహీన రావీగా పేర్కొన్నిరు). 

 ( 1/234)[ ) ضعيف (  64]  - 752

عليه   اهلل  ىلص  ْوُل اهللِ ُس اَل رَ قَ  قَاَل:الٍِك َعْن أَنٍَس بِْن مَ وَ 
ُجِل َِفْ بَْيِتِه بَِصََلةٍ َوَصََلتُُه َِفْ َمْسِجِد الَْقَبائِِل   وسلم: "َصََلُة الر َ

ُع فِْيِه  ِعْشِريَْن َصََلًة َوَصََلتُُه َِفْ الَْمْسِجِد الذي يَُجم َ بَِخْمٍس و َ
َ  ْسِجدِ  الْمَ بَِخِسِمائَِة َصََلةٍ َوَصََلتُُه َِفْ   َصََلٍة أَلَْف  ْيَ ِس  بَِخمْ ْقََص اْْل

َصََلتُُه َِفْ َمْسِجِدْي بَِخْمِسْيَ أَلَْف َصََلةٍ َوَصََلتُُه َِفْ الَْمْسِجِد  وَ 
 .الَْحَراِم بِِمائَِة أَلِْف َصََلةٍ". َرَواُه ابُْن َماَجهُ 

752. (64) [1/234-బలహీనం] 

అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మన్నషి ఇంటిల్ల నమా’జ్ చదివిత్య, ఒకొ 

నమా’జ్ ప్పణేమ్మ లభిసాుంది. వీధల్ల ఉని మస్లూ ద్కు 

వళ్ళా చదివిత్య 25 నమా’జ్ల ప్పణేం లభిసాుంది. 

జామ’అ మస్లూ ద్ల్ల నమా’జ్ చదివిత్య 500 

నమా’జ్ల ప్పణేం లభిసాుంది. మస్లూ ద అలఅ’ఖాస ల్ల 

నమాజ్ చదివిత్య 50 వేల నమా’జ్ల ప్పణేం 

లభిసాుంది. న్న మస్లూ ద్ల్ల నమాజ్ చదివిత్య 50 

వేలనమా’జ్ల ప్పణేం లభిసాుంది. ఇంకా మస్లూ ద అల 

‘హరామ్ల్ల నమా’జ్ చదివిత్య లక్ష నమా’జుల 

ప్పణేం లభిసాుంది.'' (ఇబ్ని మాజహ) 

 (1/235)[ ) متفق عليه (  65]  - 753

ٍ قَاَل:وَ  َ  ا ُسْوَل يَا رَ  : قُلُْت  َعْن أَِِبْ ذَر  َِفْ  ِضَع وُ  دٍ جِ ي ُ َمْس هلِل أ
َل؟اْْلَْر  ؟ قَاَل: قَاَل:  .اَلَْمْسِجُد الَْحَراُم"" قَاَل: ِض أَو َ  قُلُْت: ثُم َ أَي ٌ

"أَْربَُعْوَن عَاًما  كَْم بَْيَنُهَما؟ قَاَل: قُلُْت:  . م َ الَْمْسِجُد اْْلَْقََص"ثُ "
ََلةُ لْتَك اكَأَدْرَ  ْيُثَماثُم َ اْْلَْرُض لََك َمْسِجٌد فََح   ."ل ِ َص فَ  ص َ

753. (65) [1/235-ఏకీభవితం] 

అబూ జ‘ర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) ను, ‘ఓ 

ప్ర వకాత ! అన్నిటి్ కంటే మందు భూమపైె ఏ మస్లూ ద్ 

న్నరిించబడింది,’ అన్న ప్ర శిించాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

మస్లూ ద్అల హరామ్,’ అన్న అన్నిరు. ‘ఆ తరువాత 

ఏ మస్లూ ద్!’ అన్న నేనడిగాను. ప్ర వకత  (స), ‘మస్లూ ద్అల 

అఖ్స్ల,’ అన్న అన్నిరు. మళ్ళా నేను, ‘ఈ రంటి 

న్నరాిణంల్ల ఎంత త్యడా ఉంది,’ అన్న అడిగాను. ప్ర వకత  

(స), ‘40 సంవతసరాలు,’ అన్న అన్నిరు. ఆ 

తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇప్పపడు భూమంతా మీ కోసం 

సజాద  చేస్త పార ంతమ్మ, ఎకొడ కోరిత్య అకొడ నమా’జ్ 

చదువుకోవచుా,’ అన్న అన్నిరు. 86  (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)   
===== 

َْتِ     - 8  بَاُب الس َ

8. ఆచ్ఛాదన్ 

అంటే మర్మంగానిీ కపిి ఉంచటం అతేంత 

అవసరం. మానవులకు జంతువులకు ఉని త్యడాలా్ల 

ఇది ఒకటి. జంతువులు వసా్లీలు ధ్రించి 

మరాింగాన్ని కపప ఉంచవు. కాన్న మానవుడు తన 

మరాింగాలిి తప్పన్నసరిగా కపప ఉంచుతాడు. 

అలా్లహ్ (త) వసా్లీలను మానవులు ధ్రించటాన్నకి 

సృషిు ంచాడు.  
 

86) వివరణ-753: ఈ ’హదీసు‘ దాారా ఈ రండు 

మస్లూ దుల మధ్ే 40 సంవతసరాల త్యడా ఉంది. ఇతర 

’హదీసు‘ల దాారా బై్నతులా్లహ్ను న్నరిించినవారు 

ఇబార హీమ్ మస్లూ ద అఖ్స్ల న్నరిించినవారు సులైమాన్ 

(అ) అన్న ఉంది. ‘ఈ రంటి మధ్ే వేల సంవతసరాలు 

త్యడా ఉంది. మరి 40 సంవతస రాలు ఎల్ల అవుతుంది?’ 

దీన్నకి సమాధానం ఏమటంటే, ‘అందరికంటే మందు 

దీన్ని ఆదమ్ (అ) న్నరిించారు. ఆయన తరువాత 

ఆయన సంతానం బై్నతులా్లహ్ న్నరిించిన 40 

సంవతసరాల తరాాత మస్లూ ద అఖ్స్ల న్నరిించారు. 

ఈవిధ్ంగా 40 సంవ తసరాలు త్యడా సరైనదే.’ 
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ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఓ ఆదమ్ సంతానమా! 

వాసావాన్నకి మ్మమ మీకొరకు వసా్లీలను కలిపంచామ, 

అవి మీ మరాింగాలను కప్పపతాయి మరియు మీకు 

అలంకార మసా్లయి....'' (సూ.్అల-అ'అరాఫ, 7:26) 

ఆరాధ్న్న సమయంల్ల వసా్లీలు తప్పకుండా 

ధ్రించాలి. ఖుర్ఆన్ల్ల అలా్లహ్ ఆదేశం, ''ఓ ఆదమ్ 

సంతానమా ప్ర తి మస్లూ ద్ల్ల (నమా'జ్ల్ల) మీ వసా్లీ 

లంకరణ ప్టా శర ధ్ధ  వహంచండి....'' (సూ.్ అల-

అ'అరాఫ, 7:31) 

 అకారణంగా నగింగా నమా'జు చదివిత్య నమా'జు 

స్త్ాకరించబడదు.  

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''యుకత  వయసుసకు చేరిన సా్త్ీ 

యొకొ నమా'జు తలపైె వసాీం ల్లకుండా స్త్ాకరించ 

బడదు.'' 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవార్జ నగింగా 

బై్నతులా్లహ్ తవాఫ్ చేయరాదు.'' అదేవిధ్ంగా 

నమా'జ్ సమయంల్ల కూడా ఎవార్జ నగింగా 

ఉండరాదు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ రప్పపడూ 

నగింగా ఉండకండి. ఎందుకంటే మీకు వేరుకాన్న వారు 

మీవంట ఉన్నిరు. అయిత్య మలమ్రతర  విసరూ న 

మరియు సంభోగ సమయాలా్ల తప్ప.'' (తిరిిజి') 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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ه  ليع اهلل صىل ْن ُعَمَر بِْن أَِِبْ َسلََمَة قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهللِ عَ 
ْشَتِمًَل بِِه َِفْ بَْيِت أُم ِ َسلََمَة َواِضًعا  اِحٍد م ُ  ثَْوٍب و َ َِفْ  ل ِْي َص لم يُوس

 . َطَرفَْيِه َعىَل عَاتَِقْيهِ 

754. (1) [1/236-ఏకీభవితం] 

’ఉమర్ బిన్ అబీ సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఉమి సలమహ్ ఇంటిల్ల ఒకే వసాీంల్ల నమా'జు 

చదువుతుండగా నేను చూశాను. ప్ర వకత  (స) ఆ 

వసా్లీీన్ని ఎల్ల ధ్రించి ఉన్నిరంటే, దాన్న రండు 

మ్రలలు ప్ర వకత  (స) రండు భుజాలపైె ఉన్నియి. 87 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

87) వివరణ-754: మషామల, ఇషాిమాల, షమల అంటే 

కప్పటం, చుటుు కోవటం అన్న అరధ ం. అంటే వసా్లీన్ని 
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هلل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا وَ 
ْوِب الَْواِحِد لَْيَس َعىَل  َِفْ الث َ  أَْحُدكُْم  ل ِْي َ َص َل يُ "  :ملوس هليع

 .عَاتَِقْيِه ِمْنُه َشْيٌء"

755. (2) [1/236-ఏకీభవితం] 

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

''ఎవార్జ ఒకొ వసాీం ధ్రించి, రండు భుజాలు 

కప్పకుండా నమా’జు చదవరాదు. అంటే భుజాలపైె 

వసాీం ఉండాలి. 88  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  
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َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  وَ 
 . "َمْن َصىل َ َِفْ ثَْوِب َواِحٍد فَلُْيَخالِْف بَْيَ َطَرفَْيِه". َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

 

శరీరాన్నకి చుటుు కోవటం. ఇది రండు విధాలుగా 

ఉంటుంది. 1. శరీరానింతా చేతులు కదప్ల్లన్న విధ్ంగా, 

చేతులు కదిపత్య వసాీం తొలగపోయేవిధ్ంగా చుటుు  

కోవడం, ఈ విధ్ంగా వసాీం ధ్రించటాన్ని ప్ర వకత (స) 

వారించారు. అయిత్య కప్పపకొన్న, వసాీం తొలగపోయే 

భయం ల్లకపోత్య మర్వం ఫరవాల్లదు. ఈ 'హదీసు'ల్ల 

ప్ర వకత (స) ఇషాిమాల చేస్ల నమా'జు చదివారన్న ఉంది. దీన్న 

దాారా ఇషాిమాల ధ్రిసమితమన్న తెలుసాుంది. మరో 

'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత (స) ఇషాిమాల సమా నుండి 

వారించారు. ఇంకా ఒకవేళ తన ఇంటిల్ల ఒకే వసాీం 

కప్పపకొన్న నమా'జు చదివిత్య మర్వం ఫరవాల్లదు అన్న 

ప్ర వచించారు. అయిత్య ఇషాిమాల సమా చేయరాదు, 

వసాీం ఒకవేళ పొడవుగా ఉంటే, ఒకొ వసా్లీనేి ధ్రించి 

నమా'జుచేయటంల్ల తప్పపల్లదు. దాన్న రండు మ్రలలు 

రండు భుజాలపైె ఉండేటటాు చూసుకోవాలి. అయిత్య 

చేతులను బయటకు్ వదలి ధ్రించాలి. ఒకవేళ 

చినిదిగా ఉంటే నడుమకు కటుు కోవాలి. ఇంకా 

య్యదులను అనుసరించరాదు. ఎందుకంటే య్యదులు 

చేతులు ల్లప్లపెటిు  నమా'జు చదువుతారు.  

88) వివరణ-755: అంటే ఒక వసా్లీన్ని లుంగీగా 

కటుు కుంటే, టవల్ దాారా భుజాలు్కప్పపకొన్న నమా’జు 

చదవాలి. భుజాలపైె ఏమీ్ కప్పకుండా నమా’జు 

చేయరాదు. కేవలం లుంగీ మాతర మ్మ ఉండి, పైెన 

కప్పపకోవటాన్నకి ఏమీ ల్లకపోత్య అటువంటప్పపడు కేవలం 

లుంగీ ఉన్ని నమా’జు అయిపోతుంది. 
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756. (3) [1/236-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఒకే వసాీంల్ల 

నమా’జు చదివేవారు, వసాీం రండు ప్ర కొలను 

మారిావేయాలి అంటే కుడివైప్ప ఉనిది ఎడమ 

భుజంపైె, ఎడమవైప్ప ఉనిది కుడి భుజంపైె 

వేయాలి.'' (బు’ఖారీ) 
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ىل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َص  قَالَْت: َعْنَها اهللُ ِضَي رَ َة َش ائِ ْن عَ عَ وَ 
ا  عليه وسلم َِفْ َخِمْيَصٍة لََها أَعََْلٌم فََنَظَر إََِل أَعََْلِمَها نَْظَرًة فَلَم َ

"اذَْهُبْوا بَِخِمْيَصِِتْ َهِذهِ إََِل أَِِبْ َجْهٍم َوأتُْوِّنْ   انَْصَرَف قَاَل:
َ  ةِ انِي َ أَنِْبَج بِ  َ  فَ َجْهٍم  ِِبْ أ   .آنًِفا َعْن َصََلِتْ" لَْهَتِِنْ إِن ََها أ

ََلِة وَ  َِفْ ِرَوايَِة لِلُْبَخاِري ِ قَاَل: "كُْنُت أنُْظر إََِل عَلَِمَها َوأَنَا َِفْ الص َ
"  .فَأََخاَف أَْن ي َْفِتَنِِنْ

757. (4) [1/236-ఏకీభవితం] 

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

ఉని దుప్పటి ధ్రించి నమా’జు చదివారు. 

నమా’జుల్ల ఆ ప్పవుాల చితార లపైె దృషిు ్ప్డింది. 

భకిత శర దధ లకు అంతరాయం కలిగంది. నమా’జు 

మగంచిన తరాాత, ‘ఈ చితార లుగల దుప్పటిన్న 

అబూ జహమ్ వాేపారి వదద కు తీసుకువళ్ళా, దాన్నకి 

బదులుగా స్లధారణ దుప్పటి తీసుకురండి. ఈరంగు 

చితార ల దుప్పటి ననుి నమా’జు ప్టా అశర దధ కు 

గురిచేస్లంది,’ అన్న అన్నిరు. 89 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

బు’ఖారీల్లన్న మరో ఉలా్లఖనంల్ల, ''నమాజుల్ల నేను 

ఆ ప్పవుాలవైప్ప చూశాను. దాన్నవలా నమా’జుల్ల 

అంతరాయం కలిగంది,'' అన్న ఉంది. 

 ( 1/237)[ ) صحيح (   5]  - 758

َ َعْن وَ  َ  :َل قَا ٍس نَ أ ْت ٌم لَِعائَِش َرا اَن قِ ك  . بِِه َجانَِب بَْيِتَهاَة َسََتَ
ا قَِراَمِك َهَذا   ِب َ صىل اهلل عليه وسلم: "أَِمْيِطْي َعن َ فََقاَل لََها الن َ

 .فَإِن َُه َل يََزاُل تََصاِويُْرُه تَْعِرُض يِلْ َِفْ َصََلِتْ".َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

 

89) వివరణ-757: ఈ ’హదీసు‘ దాారా నమా’జుల్ల 

రంగులు, ప్పవుాలు, డిజైనా వసా్లీలు ధ్రించరాదన్న 

తెలిస్లంది. 

758. (5) [1/237-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ’ఆయి‘షహ్ (ర) ఇంటిల్లన్న ఒక 

మ్రల ఒక తెర అమరాారు. ప్ర వకత  (స) ’ఆయి‘షహ్ 

(ర)తో న్నవు న్న తెరను న్న మందు నుండి 

తొలగంచు, ఎందుకంటే దాన్నపైె ఉని బొమిలు 

నమా’జుల్ల న్నకు కనబడుతున్నియి. దాన్నవలా 

నమా’జుల్లన్న్ భకిత శర దధ లా్ల అంతరాయం కలుగుతుంది 

అన్న అన్నిరు. (బు’ఖారీ) 

 ( 1/237)عليه (  [ ) متفق 6 ] - 759

َعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل: أُْهِدَي لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
َعُه نََزعًا   ْوُج َحِريٍْر فَلَِبَسُه ثُم َ َصىل َ فِْيِه ثُم َ انَْصَرَف فَََنَ وسلم فَر ُ

قِ ا ْي َهَذ غِ بَ نْ  يََل : " قَاَل َشِديًْدا كَالْكَاِرهِ لَُه ثُم َ   . ْيَ ل ِلُْمت َ
759. (6) [1/237-ఏకీభవితం] 

’ఉఖ్బహ బిన్ ’ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు 

ఒక్ ప్టుు  జుబబ్ కానుకగా ఇవాబడింది. ప్ర వకత (స) 

దాన్ని ధ్రించి నమా’జు చదివారు.  నమా’జు 

తరాాత అసహేంచుకుంటూ దాన్ని తొలగంచారు. 

ఇంకా, ''ఈ ప్టుు  వసా్లీలు దైవభీతి ప్రులకు తగవు,'' 
అన్న అన్నిరు. 90  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

----- 

  రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/237)[ ) حسن (  7]  - 760

ْ َرُجٌل أَِصْيُد  عَ  ْن َسلََمَة بِْن اْْلَْكَوِع قَاَل: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِّن ِ
بَِشْوكٍَة". َرَواُه  ُه َولَْو  َواَْزُرْر َل: نََعْم ا؟ قَ دِ احِ وَ الْ  ِص يْ مِ أَفَأَُصل ِْي َِفْ الْقَ 

 . أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى الن ََسائِ ُ نَْحَوهُ 

760. (7) [1/237-పార మాణికం] 

 

90) వివరణ-759: అకీదర్ రాజు ప్ర వకత  (స)కు కానుకగా 

ప్ంపాడు. ప్ర వకత  (స) కానుకలు స్త్ాకరించేవారు. దాన్ని 

ధ్రించి నమా’జు చదివారు. కాన్న అది ప్టుు  కావటం వలా 

ప్ర వకత  (స) అసహేంచుకున్నిరు. నమా’జు తరాాత 

దాన్ని తీస్లవేశారు. ఇంకా ప్టుు  వసా్లీలు దైవ 

భీతిప్రులకు తగవు,’ అన్న అన్నిరు. అప్పటికి ఇంకా 

ప్టుు  ప్పరుషులకు న్నషిదధ ం కాల్లదు. ఆ తరువాత ప్టుు  

వసా్లీలు ప్పరుషులకు న్నషేధంచబడాాయి. 
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సలమహ బిన్ అకా’ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) 

ను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నేను వేటగాడిన్న, నేను ఒక ఖమీస్‘ల్ల 

నమా’జు చదవ వచాా,’ అన్న వినివించుకున్నిను. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘అవును, మళాతో నైెన్న గుండీ 

పెటుు కో,’ అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూ‘ద్, 

నస్లయి‘) 

 ( 1/237) [ ) ضعيف ( 8]  - 761

قَاَل لَُه  .َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: بَْيَنَما َرُجٌل ي َُصل ِْي ُمْسِبٌل إَِزاَرهُ وَ 
أَ"َهْب فََتوَ سلم: "اِذْ ويه عل هللا صىل اهللِ  َرُسْوُل  أَ فَ  .ض َ َذَهَب َوتََوض َ
أَ؟ قَاَل:   .ثُم َ َجاءَ  فََقاَل َرُجٌل: يَا َرُسْوَل اهلِل َما لََك أََمْرتَُه أَْن ي ََتَوض َ

 ةَ "إِن َُه كَاَن يَُصل ِْي َوُهَو ُمْسِبٌل إَِزاَرُه َوإِن َ اهلَل تعاَل َل يَْقَبُل َصََل 
 .ْو دَاُودَ َواُه أَبُ . رَ "اَرهُ إِزَ ٍل بِ ْس ٍل مُ جُ رَ 

761. (8) [1/237-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  చీల 

మండల కంటే కిర ంద లుంగీ వేర ల్లడ్ గటిు  నమా’జు 

చదవస్లగాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని, ‘వళ్ళా వు’దూ 

చేస్లరా, వు’దూ చేస్లరా,' అన్న అన్నిరు. ఒక వేకిత , ఓ 

ప్ర వకాత ! అతన్ని వు’జూ చేయమన్న ఎందుకు 

ఆదేశించారు,’ అన్న వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స), 'ఇతడు చీలమండల కిర ంద లుంగీ వేర ల్లడ్

గటిు  నమా’జు చేసాుండే వాడు. అలా్లహ్ చీల మండల 

కిర ంద వసా్లీన్ని వేర ల్లడగటిు  చదవబడే నమా’జు 

స్త్ాకరించడు' అన్న అన్నిరు. 91 (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/238)صحيح (   [ ) 9]  - 762

َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل    عَائَِشةَ َعْن وَ 
عليه وسلم: "َل تُْقَبُل َصََلُة َحائٍِض إِل َ بِِخَماٍر". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  

ِمِذي ُ  ْ  .َوالَت ِ

762. (9) [1/238-దృఢం] 

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

''యుకత  వయసుసకు చేరిన సా్త్ీ నమా’జు తలపైె 

 

91) వివరణ-761: ఈ ’హదీసు‘ దాారా చీలమండల కిర ంద 

షరాయి, పాేంటు, లుంగీ కటిు  చదివేవాడి నమా’జు 

స్త్ాకరించబడదన్న తెలిస్లంది. అటువంటి వేకిత న్న మళ్ళా 

వు’జూ చేయమన్న ఆదేశించాలి. 

దుప్టాు  కప్పకుండా స్త్ాకరించబడదు.'' 92 (అబూ 

దావూ‘ద, తిరిిజి‘) 

 ( 1/238)[ ) ضعيف (  10]  - 763

:  ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَعْن أُم ِ َسلََمَة أَن ََها َسأَلُْت رَ وَ 
: "ِإذَا كَاَن اٌر؟ قَاَل لَْيَها إِزَ لَْيَس عَ  َمارٍ خِ و َ  ْرٍع دِ  َِفْ أَتَُصل ِْي الَْمْرأَُة 

ْي ُظُهْوَر قََدَمْيَها". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوذَكََر َجَماَعًة  ْرُع َسابًِغا ي َُغط  ِ الد 
قَُفْوُه َعىَل أُم ِ َسلََمةَ   .و َ

763. (10) [1/238-బలహీనం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, ‘సా్త్ీ ఒక 

ఖమీసు‘, ఒక దుప్టాు తో నమా’జు చదవవచాా?’ 

అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘ఒకవేళ ఖమీసు‘ 

రండు పాదాల వనుక భాగాన్ని కపపవేస్తటంత 

పొడవుగా ఉంటే, ఒకొ ఖమీసు‘ల్ల నమా’జు చదవ్

వచుా. శరీరం కప్పటం అసలు ఉదేద శం. వసా్లీల 

సంఖే కాదు అన్న ప్ర వచించారు.’ (అబూ దావూ‘ద్)  

 ( 1/238)) حسن (  [ 11]  - 764

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: ْن أَِِبْ هُ عَ وَ 
ُجُل فَاُه. عليه وسلم:  َي الر َ ِ ََلةِ َوأَْن ي َُغط  ْدِل َِفْ الص َ  نَََه َعِن الس َ

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

764. (11) [1/238-పార మాణికం] 

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

చేయటాన్ని న్నషేధంచారు. అంటే నమా’జు చదివి 

నప్పపడు మఖం కప్పపకోవటం. 93 (అబూ దావూ‘ద్, 

తిరిిజి‘) 

 

92) వివరణ-762: అంటే యుకత  వయసుసకు చేరిన సా్త్ీ 

తల దుప్టాు తో కప్పపకొన్న నమా’జు చేయాలి. ఒకవేళ 

తలపైె ఏమీ ల్లకుండా నమా’జు చదివిత్య నమా’జు 

స్త్ాకరించబడదు. చల్లమణిల్ల ఉని ప్లుచన్న వసాీం 

ఓణిణ  చెలాదు.  
93) వివరణ-764: సద్ల్ అంటే వసాీం వేర ల్లడగటు టం. 

నమా’జుల్ల సద్ల్ అంటే తలపైె దుప్పటి, కమీజు వేసు 

కొన్న కుడి, ఎడమవైప్ప ల్లదా ఒక భుజంపైె వేసుకొన్న 

వేర ల్లడుతూ ఉండగా, భుజాలు, కడుప్ప, వీప్ప మరియు 

రండుచేతులు తెరచిఉండి  నమా’జు చదవటం నుండి 
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 ( 1/238)[ ) صحيح (   12]  - 765

اِد بِْن أَْوٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ  َعْن َشد َ
َن َِفْ نَِعالِِهْم َوَل   يَُصل ُوْ إِن َُهْم َل ُهْودَ فَ ا الْيَ وْ فُ لِ اخَ م: " لوس

   .ِخَفافِِهْم". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

765. (12) [1/238-దృఢం] 

షదాద ద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''య్యదులను వేతిర్వకించండి. ఎందుకంటే 

య్యదులు చెప్పపలు, మ్మజోళాతో నమా’జు 

చదవరు. అంటే ప్రిశుభర మైన బూటాు, మ్మజోళాతో 

నమా’జు చదవండి.'' (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/238)  [ ) صحيح ( 13]  - 766

َعْن أَِِبْ َسِعْيُد الُْخْدِري ِ قَاَل: بَْيَنَما َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  و
ا  فَلَم َ هَ رِ اَس يَ ْن عَ ا وسلم يَُصل ِْي بِأَْصَحابِِه إِذْ َخلََع نَْعلَْيِه فََوَضَعُهمَ 

ا قَََض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َقْوُم أَلْ ذَلَِك الْ  َرأََى  ُقْوانَِعالُُهْم فَلَم َ
وسلم َصََلتَُه قَاَل: "َما َحَملَُكْم َعىَل إِلَْقائُِكْم نَِعالَُكْم؟" قَالُْوا:  

  صىل اهلل ُل اهللِ وْ ُس رَ  َقاَل فَ  َرأَيَْناَك أَلَْقْيَت نَْعلَْيَك فَأَلَْقْيَنا نَِعالََنا.
ِّنْ أَن َ فِْيِهَما قَْذًرا إِذَا َجاَء إِن َ ِجَْبِ " :عليه وسلم يَْل أَتَاِّنْ فَأَْخََبَ

أَْحُدكُْم إََِل الَْمْسِجِد فَلَْيْنُظْر فَإِْن َرأَى َِفْ نَْعلَْيِه قََذًرا أَْو أَذَى  
اَرِمي ُ لدَ َواوُ ا دَ  وْ أَبُ  اهُ فَلَْيْمَسْحُه َولُْيَصل ِ فِْيِهَما". َروَ   . د َ

766. (13) [1/238-దృఢం]  

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

చెప్పపలు ధ్రించి నమా’జు చదివించస్లగారు. 

నమా’జల్లనే ప్ర వకత  (స) తన చెప్పపలను తీస్ల 

ఎడమవైప్ప పెటాు రు. అది చూస్లన అనుచరులు 

కూడా తమ చెప్పపలను తీస్లవేశారు. నమా'జు 

 

ప్ర వకత (స) వారించారు. ఎందుకంటే ఇది య్యదుల స్లంప్ర  

దాయం. య్యదుల స్లంప్ర దాయాన్నకి దూరంగా ఉండటం 

తప్పన్నసరి. అదేవిధ్ంగా దుప్పటి, కంబళ్ళ కప్పపకొన్న 

నమా'జు చదవటాన్ని వారించారు. ఎందుకంటే దాన్న వలా 

మఖం కప్పబడుతుంది. మన్నషి సరిగా ప్ఠంచల్లడు. 

స్లధారణంగా ఇల్ల దేాష్కన్ని వేకత ం చేయడం జరుగు్

తుంది. మన్నషి నమా'జు చదివినప్పడు అలా్లహ (త) 

మందు ఉంటాడు. అలా్లహ (త) మందు ఈ విధ్ంగా 

న్నలబడరాదు. అందువలా దీన్ని మనం వేతిర్వకించాలి.  

మగస్లన తరాాత, ‘మీరందుకు చెప్పపలు 

తీస్లవేశారు,’ అన్న అడిగారు. దాన్నకి వారు, ‘తమరు 

తీయటం చూస్ల మ్మమ కూడా తీస్లవేశామన్న 

అన్నిరు.’ అప్పపడు ప్ర వకత  (స) నమా’జుల్ల న్న 

వదద కు జిబీర ల్ వచిా, ‘చెప్పపలకు అశుదధ ం అంటుకొన్న 

ఉంది, వాటిన్న తీస్లవేయమన్న,’ చెపాపరు. అందువలా 

నేను న్న చెప్పపలను తీస్లవేశాను. మీల్ల ఎవరైన్న 

నమా’జు చదవటాన్నకి మస్లూ దుకు వసా్త, తన 

చెప్పపలను చూసుకోవాలి. ఏదైన్న అశుదధ ం అంటుకొన్న 

ఉంటే, దాన్ని తుడిచి శుభర ం చేసుకొన్న నమా’జు 

చదవాలి,’ అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూద, 

తిరిిజి‘)  

 ( 1/239)[ ) صحيح (   14]  - 767

ْ وَ  ُل اهلِل صىل اهلل  اَل َرُسوْ ُه قَاَل: قَ هلُل َعنْ ا َي ِض رَ  َرةَ يْ  ُهرَ َعْن أَِِب
عليه وسلم: "إِذَا َصىل َ أَْحُدكُْم فَََل يََضُع نَْعلَْيِه َعْن يَِمْيِنِه َوَل  
َعْن يََساِرهِ فََتُكْوُن َعْن ي َِمْيِ َغْْيِهِ إِل َ أَْن َل يَُكْوَن َعْن يََساِرهِ  

لْ   لُِيَصل ِ فِْيِهَما". َرَواُه  ايَِة: "أَوْ َوَِفْ ِروَ لَْيِه". جْ رِ  ْيَ ا بَ مَ َضْعهُ يَ أََحٌد و َ
 .أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى ابُْن َماَجُه َمْعَناُه 

767. (14) [1/239-దృఢం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్ల నమా’జు చదవడాన్నకి వసా్త, 

తన చెప్పపలను కుడిప్ర కొన ఉంచకూడదు. ఎడమ 

ప్ర కొన ఉంచకూడదు. చెప్పపలను రండు కాళామధ్ే 

ల్లదా చెప్పపలు ధ్రించి నమా’జు చదవాలి.'' (అబూ 

దావూ‘ద్, ఇబ్ని మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/239)[ ) صحيح (   15]  - 768

ليه  ىل اهلل عص  ِب ِ ن َ ال  ىَل عَ  لُْت دَخَ ْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: عَ 
يَُصل ِْي َعىَل َحِصْْيٍ ي َْسُجُد عَلَْيِه. قَاَل: َوَرأَيُْتُه َرأَيُْتُه وسلم فَ 

ًحا بِِه. َرَواُه ُمْسلٌِم  اِحٍد ُمَتَوش ِ  .يَُصل ِْي َِفْ ثَْوٍب و َ

768. (15) [1/239-దృఢం] 

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

వదద కు వళ్ళాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఒక చాప్పైె 
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నమా’జు చేసాూ దాన్నపైె సజాద  చేసాున్నిరు. ఇంకా ఒక 

వసాీం ధ్రించి అంటే చుటుు కొన్న ఉన్నిరు. 94 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/239)[ ) صحيح (   16]  - 769

هِ قَاَل:وَ  ِ   ْوَل َرُس  َرأَيُْت  َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
مُ َصل ِْي حَ يه وسلم يُلهلل عا  ىلص  هللِ ا  . ْتَنِعًَل. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ افًِيا و َ

769. (16) [1/239-దృఢం] 

’అమ్ర బిన్ షు’ఐబ్ తన తండిర  తాతల దాారా 

కథనం: ''నేను ప్ర వకత  (స) ను ఒకోొస్లరి చెప్పపలతో, 

ఒకోొస్లరి చెప్పపలు ల్లకుండా నమా’జు చదవడం 

చూశాను.'' (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/240)حيح (  [ ) ص  17 ] - 770

ِد بِْن الُْمْنَكِدِر قَاَل: َصىل َ َجابٌِر َِفْ إَِزاِر قَْد َعَقَدُه ِمْن  َعْن م ُ وَ  َحم َ
قَاَل لَُه قَائٌِل تَُصل ِْي َِفْ   .قَِبِل قََفاُه َوثَِيابُُه َمْوُضْوَعٌة َعىَل الِْمْشَجِب 

اِّنْ  ذَلَِك  ُت عْ َصنَ  ان َمَ َل إِ فََقا .إَِزاٍر َواِحدٍ  َوأَي َُنا كَاَن   ِمْثلَُك  أَْحَمُق لُِْيَ
لَُه ثَْوبَاِن َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َرَواُه  

 .الُْبَخاِري ُ 

770. (17) [1/240-దృఢం] 

మ’హమిద్ బిన్ మన్కదిర్ (ర) కథనం: జాబిర్ 

(ర) ఒకొ లుంగీల్ల నమా’జు చదివారు. దాన్ని 

మడకు కటిు  ఉంచారు. ఇంకా అతన్న వదద  వేర్వ బటు లు 

కూడా ఉన్నియి. ఒక వేకిత , ‘మీరు ఒకొ వసాీంల్ల 

నమా’జు చదువుతున్నిరు,’ అన్న అన్నిడు. దాన్నకి 

జాబిర్ (ర), ‘నేను మీల్లంటి అజాానులకు చూపంచ్

టాన్నకే ఇల్ల చదివాను, ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల ఎవరివదద  

రండుజతలు ఉండేవి?'' అన్న అన్నిరు. 95 (బు’ఖారీ) 

 ( 1/240) ) ضعيف ( [ 18]  - 771

 

94) వివరణ-768: ఈ ’హదీసు‘ దాారా చాప్, వసాీం, 

గోనెసంచి మొదలైన వాటిపైె నమా’జు చదవవచాన్న 

తెలిస్లంది. 

95) వివరణ-770: అంటే ఒకొ వసాీంతో కూడా నమా’జు 

చదవ వచుాను. 

ا  وَ  ٌة كُن َ ََلُة َِفْ الث َْوِب الَْواِحِد ُسن َ َعْن أََِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل: الص َ
َوَل يَُعاب عَلَْيَنا.   .نَْفَعلُُه َمَع َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ا إِذْ ٌة فَأَم َ َياِب قِل َ َِفْ الث ِ  كَاَن  ذْ إِ  اَك ذَ  كَاَن َما فََقاَل ابُْن َمْسُعْوٍد: إِن َ 
ََلُة َِفْ الث َْوبَْيِ أَْزىك. َرَواُه أَْحَمُد  َع اهلُل فَالص َ  .َوس َ

771. (18) [1/240-బలహీనం] 

ఉబయ్ బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ఒకొ వసాీంల్ల 

నమా’జు చదవటం ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం. మ్మమ 

ఒకొ వసాీంల్లనే ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల నమా’జు చదివే్

వాళాం. మమిలిి ఎవార్జ అభేంతరం చేస్తవారు్

కాదు. అయిత్య ’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) 

అన్నిరు, 'బటు లు తకుొవగా ఉండటం వలా అల్ల 

జరిగేది. కాన్న అలా్లహ (త) అధకంగా అనుగర హంచ్

టంతో రండు దుసాులా్ల నమా’జు చదవటం మంచి 

దన్నపంచింది.' (అ’హిద్) 

===== 

 ِة َْتَ ُب الس ُ بَا   -9

9. అడుు తెర (సుతర హ్) అధ్యయయము 

సుతర హ అంటే అడాుతెర అన్న అరాం. ఇకొడ సుతర హ 

అంటే మైదానంల్ల నమా’జు చదివినప్పపడు, మందు 

నుండి ఎవరైన్న వళావచానే భయం ఉనిప్పపడు 

మీరు మీ మందు బ్నతాంగాన్న, చేతికరర గాన్న, ఏదైన్న 

వసాువును గాన్న ఉంచుకోండి. దీన్నవలా మీ మందు 

నుండి వళ్ళా వేకిత  పాపాన్నకి గురికాడు, మీ 

నమా’జులా్లనూ అంతరాయం కలుగదు. ఒకవేళ మీరు 

సుతార గా ఏ వసాువునైెన్న ఉంచకుంటే, ఎవరైన్న మీ 

మందు నుండి వళ్ళత్య మీ నమా’జుకు అంతరాయం 

కలుగుతుంది. దాన్నవలా అతన్నకి పాప్ం  చుటుు ్

కుంటుంది. ఒకవేళ అతన్నకి దాన్న పాప్ం తెలిసా్త 100 

సంవతసరాల వరకు వేచి ఉంటాడు గాన్న, నమా’జీ 

మందు నుండి వళాడు. నమా’జుల్ల ఎవరైన్న మీ 

మందు నుండి వళ్ళా ప్ర యతిం చేసా్త, అతన్ని 

సైగచేస్ల ఆప్ండి. ఒకవేళ వినకపోత్య చేతాో అడాుకోండి. 

ఒకవేళ మీ మందు చెటుు గాన్న, సాంభంగాన్న ఉంటే అదే 
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సుతర హ అవుతుంది. వేర్వ సుతర హ ఉంచవలస్లన 

అవసరం ల్లదు. 

ఒకవేళ ఇమామ్ మందు సుతర హ ఉంటే, అది 

అందరి సుతర హ గా సరిపోతుంది. ప్ర తిఒకొరికి ఒక 

సుతర హ అవసరం ల్లదు. ఇమామ్ మందు సుతర హ 

ఉండగా మఖాదీ మందు నుండి ఎవరైన్న వళ్ళత్య 

ఎటువంటి అభేంతరం ల్లదు. ఎందుకంటే ఇమామ్ 

యొకొ సుతర హ అందరికీ వరిత సాుంది. దీన్ని గురించి 

కిర ంది 'హదీసు'లు పేర్కొనబడాాయి. 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 1/241)[ ) صحيح (   1]  - 772

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْغُدْو إََِل  عَ  ِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن الن َ
ُة بَْيَ  يِْه  بَْيَ يََد الُْمَصىل  ْنَصُب بِ َوتُ  ُل مَ ْح ِه تُ يْ يََد  الُْمَصىل َوالَْعََنَ

 .فَُيَصل ِْي إِلَْيَها. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

772. (1) [1/24-దృఢం] 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉదయం 

పార రంభ సమయంల్ల ’ఈదాు హ్ల్ల నమా’జు చదవ 

టాన్నకి వళ్ళా నప్పడు, ఒక బలాం తీసుకున్న వళ్ళా్

వారు. ’ఈదాు హ్ల్ల దాన్నన్న ఖిబావైప్ప న్నలబ్నటిు , దాన్న 

వైప్ప నమా’జు చదివేవారు. 96  (బు’ఖారీ) 

 ( 1/241)[ ) متفق عليه (  2]  - 773

َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن أَِِبْ ُجَحْيَفَة قَاَل: وَ 
ِة َحْمَراٍء ِمْن أَدَ  َ َورَ  ٍم بَِمك ََة َوُهَو بِاْْلَبَْطِح َِفْ قُب َ َ ًل ََل بِ  يُْت أ   َخَذ  أ

َوَرأَيُْت الن َاَس يَْبَتِدُرْوَن   . اهلل عليه وسلمِل اهلِل صىلْوَء َرُسوْ ُوُض 
َح بِِه َوَمْن لَْم يُِصْب ِمْنُه   ذَاَك الُْوُضْوَء فََمْن أََصاَب ِمْنُه َشْيًئا تََمس َ

 

96) వివరణ-772: అంటే ప్ండుగ నమా'జులు విశాలమైన 

మైదానంల్ల జరిగేవి. గోడ మొదలైనవేవీ ఉండేవి కావు. 

ప్ర వకత  (స) స్తవకులు ప్ర వకత  (స) ఆదేశంపైె బలాం తీసుకొన్న 

వచిా, ’ఈదాు హ్ల్ల ప్ర వకత  (స) మసలా్ల మందు 

ఖిబావైప్ప దాన్నన్న సుతార గా న్నలబ్నటేు వారు. ప్ర వకత  (స) 

దాన్నవైప్ప నమా’జు చదివించే వారు. బలాం వలా మరో 

ల్లభం ఏమటంటే, పామలను త్యళాను చంప్వచుాను. 

రాళ్ళా, పెడాలు తర వావచుాను. 

  ةً َْنَ عَ  َذ أَخَ  ََلًل بِ  ثُم َ َرأَيُْت  .َشْيًئا أََخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحِبهِ 
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َِفْ ُحل ٍَة َحْمَراَء   َرُسْوُل َوَخَرَج  .افََركََزهَ 

ةِ بِالن َاِس َرْكَعَتْيِ  َواب َ   .ُمَشم ًِرا َصىل َ إََِل الَْعََنَ َوَرأَيُْت الن َاَس َوالد َ
ةِ  ْوَن بَْيَ يََدي الَْعََنَ  .يَُمر ُ

773. (2) [1/241-ఏకీభవితం] 

అబూ జు’హైెఫ (ర) కథనం: నేను మకొహ ల్ల ప్ర వకత  

(స)ను అబ్’తహ్ల్ల చరిప్ప ఎరర న్న ఖైమల్ల ఉండటం 

చూశాను. ఇంకా బిల్లల్(ర) ప్ర వకత (స) వు’దూ 

చేయగా మగలిన న్నటిన్న ప్టుు కొన్న ఉండటం, ప్ర జలు 

ఆ న్నటిన్న పొందటాన్నకి ప్రిగెతాి వసాూ, ఒకరిపైె ఒకరు 

పోటీప్డుతూ ఆ న్నళ్ళా దరికిన వారు ఆ న్నటిన్న తమ 

మఖాలకు, చేతులకు ప్పలుమకుంటున్నిరు. 

దరకన్న వారు తన మతుర న్న తడి చేతులను తన 

చేతులతో తుడుచుకుంటూ ఉండగా చూశాను. ఆ 

తరువాత బిల్లల్ (ర) ఒక బలా్లన్ని తీసుకొన్న వచిా 

పాతిపెటాు రు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) ఎరర న్న దుసాులు 

ధ్రించి వచాారు, బలాం వైప్ప న్నలబడి రండు 

రకాతులు నమా’జు చదివించారు. ఆ సమయంల్ల 

ప్ర జలు, జంతువులు బలాం మందు నుండి 

వసాూపోతూ ఉండటం నేను చూశాను.''  97 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/241)[ ) متفق عليه (  3]  - 774

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن وَ  َعْن ن َافٍِع َعِن ابِْن ُعَمَر: أَن َ الن َ
ي ُ قُلُْت: أَفََرأَيَْت إِذَا  الُْبَخارِ  َها. وَزادَ ْي إِلَيْ َصل ِ يُ فَ  لََتهُ  َراحِ ُرُض يَعْ 

 

97) వివరణ-773: మకొహ కు సమీప్ంల్ల అబ్’తహ్ అనే 

ఒక కాలువ ఉంది. ఇది మన్న మారు ంల్ల ఉంది. దీన్ని 

మ’హ్స్లబ్ ల్లక బ’తాహ  అన్న కూడా అంటారు. ఈ 

కాలువల్ల ఇసుక కంకరరాళ్ళా ఉండటం వలా దీన్నకి బ’తాహ  

అనే పేరు వచిాంది. హలా అంటే ఒకే రంగు గల రండు 

దుసాులు, లుంగీ, పైెజామా. అవి తెలావీ గాన్న ల్లదా ఎరర వీ 

గాన్న కావచుా. ఈ 'హదీస' దాారా, ప్పరుషులు ఎరర న్న 

దుసాులు ధ్రించవచుాన్న తెలు సాుంది. కొన్ని 

రివాయతాల్ల ప్పరుషులు ఎరర న్న దుసాులు ధ్రించ రాదన్న 

ఉంది. బహుశా ఆ'హదీస' దీన్నవలా రదద యిఉండ వచుా. 

సుతార  ఉంటే మందు నుండి మనుషులు, జంతువులు 

అటూ ఇటూ తిరగటంల్ల అభేంతరం ల్లదు.  
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لُُه فَُيَصل ِْي إََِل   ِ ْحَل فَُيَعد  كَاُب. قَاَل: كَاَن يَأُْخُذ الر َ ِ ِت الر  َهب َ
 .آِخَرتِهِ 

774. (3) [1/241-ఏకీభవితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర దాారా న్న’ఫె కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ఒకోొస్లరి తన ఒంటెను సుతార గా మందు 

కూరోా బ్నటిు  దాన్నవైప్ప నమా’జు చదివేవారు. 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

బు’ఖారీల్లన్న మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, 

''న్న’ఫె కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ను నేను, 

‘ఒకవేళ ఈ ఒంటె మ్మతకు ల్లదా న్నళాకు వళ్ళాపోత్య, 

తమరు (స) దేన్ని సుతార గా చేసుకునే వారు,’ అన్న 

అడిగాను. దాన్నకి అతను, ‘అటువంటప్పపడు కళా్ం 

సరిచేస్ల ఉంచుకున్న, దాన్ని సుతార గా చేసుకొన్న 

నమాజు చదివే వాడిన్న,’ అన్న అన్నిరు.  

 ( 1/242)[ ) صحيح (   4]  - 775

َعْن َطلَْحَة بْن عَُبْيِد اهلِل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
َ  عَ ا َوَض م: "إِذَ وسل ْحِل ِمْثَل ُمؤَ   يََديْهِ كُْم بَْيَ ْحُد أ َرةِ الر َ خ ِ

 .فَلُْيَصل ِ َوَل يَُباَل َمْن َمر َ َوَراَء ذَلَِك". َرَواُه ُمْسلٌِم 

775. (4) [1/242-దృఢం] 

’తల్’హా బిన్ ’ఉబై్నదులా్లహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరైన్న తన మందు మావటి 

వనుక భాగం కరర ల్లంటి ఎతైెన వసాువును సుతార గా 

ఉంచుకొన్న నమా’జు చదివిత్య మందు నుండి ఎవరు 

వళ్ళాన్న ఫరాాల్లదు. అంటే, నమా’జు చదువు 

తునివారికి ల్లదా మందు నుండి వళ్ళావారికి ఎటు 

వంటి అభేంతరం ల్లదు. (మసా్లమ్)  

 ( 1/242)[ ) متفق عليه (  5]  - 776

ْ وَ  "لَْو   عليه وسلم:   صىل اهلل ْوُل اهللِ ُس  رَ اَل قَ  قَاَل:َهْيٍم جُ  َعْن أَِِب
يَْعلَُم الَْمار ُ بَْيَ يََدِي الُْمَصل ِْي َماذَا َعلَْيِه لَكَاَن أَْن ي َِقَف أَْربَِعْيَ  

ا ل َُه َمْن أَْن ي َُمر َ بَْيَ يََديْهِ   . قَاَل أبُْو الن َْضِر: َل أَدِْرْي قَاَل:"َخْْيً
 َ َ  امً  يَوْ بَِعْيَ ْر "أ َ شَ ْو أ    .ْو َسَنًة"ْهًرا أ

776. (5) [1/242-ఏకీభవితం] 

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

''నమా’జు చదివేవాడి మందు నుండి వళ్ళావారు 

అల్ల వళాడం వలా కలిగే పాప్ం గురించి తెలిసా్త, 

వారు, 40 వరకు వేచి ఉండడమ్మ మ్మలనుకుంటారు.  

అబూ నదర ర్ (ర) కథనం: నలభై అంటే ఏమట్ల 

న్నకు తెలియదు 40 రోజులు, ల్లదా 40 నెలలు ల్లదా 

40 సంవ తసరాలు కావచుా.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/242)[ ) صحيح (   6]  - 777

َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
هُ يَْس "إِذَا َصىل َ أََحُدكُْم إََِل َشْيٍء    أََحٌد أَْن أََرادَ فَ اِس لن َ اِمَن  َُتُ

 بَْيَ يََديِْه فَلَْيْدفَْعُه فَإِْن أَََب فَلُْيَقاتِلُْه فَإِن ََما ُهَو َشْيَطاٌن". ي َْجَتازَ 
 . َهَذا لَْفُظ الُْبَخاِري ُ َولُِمْسلٍِم َمْعَناهُ 

777. (6) [1/242-దృఢం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న తన మందు ఏదైన్న వసాువు ఉంచి 

నమా’జు చదువుతునిప్పటికీ, అతన్న మందు 

నుండి ఎవరైన్న వళాదలచుకుంటే, నమా’జు్చదివే 

వేకిత  అతన్ని ఆపాలి, అయిన్న  ఆ వేకిత  వినకపోత్య 

కఠనంగా వేవహ రించి ఎల్లగైెన్న ఆపాలి. ఎందుకంటే 

ఆ వళ్ళావాడు తల బిరుసుతనం గల షై’తాన్ వంటి 

వాడు. 98  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/242)[ ) صحيح (   7]  - 778

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ََلُة الَْمْرأَُة َوالِْحَماُر َوالْكَلُْب. َوبَََق ذَلَِك   عليه وسلم: "تَْقَطُع الص َ

َرةِ الر َ   . ٌم لِ ْس مُ اُه وَ ". رَ ْحِل ِمْثُل ُمَؤخ ِ

778. (7) [1/242-దృఢం] 

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

''నమా’జు చదువుతుని వేకిత  మందు నుండి సా్త్ీలు, 

గాడిదలు, కుకొలు వళ్ళత్య నమా’జుకు అంతరాయం 

కలుగుతుంది. మావటి వనుక భాగం కరర ల్లంటి 

 

98) వివరణ-777: అంటే కఠనంగా వేవహరిసాూ అతన్ని 

ఆపాలి. అటువంటి వేకిత  చాల్ల న్నచుడు, షై'తాన్ 

వంటివాడు. 
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వసాువు మందు ఉంచుకుంటే, నమా'జుకు అంత 

రాయం కలుగదు.'' 99  (మసా్లమ్) 

 ( 1/242)يه ( [ ) متفق عل 8]  - 779

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَصل ِْي ِمَن  وَ  َعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن الن َ
اِض الَْجَناَزةِ   . الل َْيِل َوأَنَا ُمْعََتَِضٌة بَْيَنُه َوبَْيَ الِْقْبلَِة كَاِْعَِتَ

779. (8) [1/242-ఏకీభవితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (ర) రాతిర  పూట 

నమా’జు చదివేవారు. అప్పపడు నేను ఆయనకు 

ఖిబాాకు మధ్ే జన్న’జహ వల్ల ప్డుకొన్న ఉండే 

దాన్ని. 100 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/243)[ ) متفق عليه (  9]  - 780

اٍس قَاَل: أَْقَبلُْت َراِكًبا َعىَل أَتَاٍن وَ وَ   ْد قَ  َمِئذٍ ا يَوْ أَنَ َعِن ابِْن َعب َ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي   َوَرُسْوُل  ْحِتََلَم ْزُت اْلِ هَ نَا

لُْت   ِ فَََنَ ف  بِالن َاِس بِِمَن إََِل َغْْيِ ِجَداٍر فََمَرْرُت بَْيَ يََدْي الص َ
ِ فَلَْم يُْنِكْر ذَلَِك  ف  َ  عَ فَأَْرَسلُْت اْْلَتَاَن تَْرتَُع َودََخلُْت َِفْ الص َ   َحدٍ ىَل أ

780. (9) [1/243-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: నేనొకస్లరి గాడిదపైె 

ఎకిొ వచాాను. అప్పపడు నేను యుకత  వయసుసకు 

చేరుకో బోతున్నిను. ప్ర వకత  (స) మన్నల్ల ప్ర జలకు 

నమా’జు చదివిసాున్నిరు. అప్పపడు అకొడ సుతార  

ఏమీ ల్లదు. నేను మఖాదీల ప్ంకిత  మందు కొంత 

దూరం వళ్ళా, గాడిదపైె నుండి దిగ, గాడిదను మ్మయ 

డాన్నకి వదలివేస్ల, ప్ంకిత ల్ల కలస్ల పోయాను. దీన్నపైె 

 

99) వివరణ-778: అంటే నమా’జు చదివే వేకిత  తన 

మందు సుతార  ఉంచుకోకపోత్య ఈ మగుు ర్జ మందు 

నుండి వళాడం వలా నమా’జుల్లన్న భకిత శర దధ లు ల్లపసా్లయి. 

సా్త్ీవలా సరాసరి, విన్నశమ్మ. గాడిదతో షై’తాన్ ఉంటాడు, 

కుకొ అప్రిశుదధ  జంతువు. అంటే నమా’జు పూరిత గా 

భంగం కాదు, భకిత శర దధ లు ల్లపసా్లయి. 

100) వివరణ-779: నమా’జు చదివినుపడు మందు తన 

భారే కూరుాన్న ఉన్ని, ప్డుకొన్న ఉన్నన నమా’జుల్ల 

ఎటువంటి అంతరాయం కలుగదు అన్న ఈ ’హదీసు‘ 

దాారా తెలిస్లంది. 

న్నకు ఎవార్జ ఏమీ్ అనల్లదు. 101 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
----- 

  రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/243)[ ) ضعيف (  10]  - 781

لم:  س عليه وهللا ىلص اهلِل  َرُسْوُل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل وَ 
َ "إِذَ  لَْيْجَعْل تِلَْقاَء َوْجِهِه َشْيًئا فَإِْن ل َْم يَِجْد َحُدكُْم فَ ا َصىل َ أ

ا ثُم َ َل   َعُه َعََص فَلَْيْخُطْط َخط ً فَلَْيْنِصْب َعَصاُه فَإِْن لَْم يَُكْن م َ
ُه َما َمر َ أََماَمهُ   . هُ  َماجَ ُن دَ َوابْ . َرَواُه أَبُْو دَاوُ "يَُضر ُ

781. (10) [1/243-బలహీనం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న నమా’జు చదివినప్పడు, తన 

మందు ఏదైన్న వసాువు ఉంచుకోవాలి. ఏదీ దరకొ్

పోత్య చేతికరర  అయిన్న పెటుు కోవాలి. ఒకవేళ చేతి కరర  

కూడా ల్లకపోత్య నేలపైె గీత అయిన్న గీసుకోవాలి. 

మందు్నుండి ఎవరు వళ్ళాన్న అతన్న నమా’జుకు 

ఎటువంటి అంతరాయం కలుగదు. (అబూ దావూ‘ద్, 

ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/243)[ ) صحيح (   11]  - 782

َعْن َسْهِل بِْن أَِِبْ َحْثَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ةٍ فَلَْيْدُن : "وسلم   عُ َط قْ يَ َل  ا ِمْنهَ إِذَا َصىَل أَْحُدكُْم إََِل ُسَْتَ
ْيَط    . أَبُْو دَاُودَ ِه". َرَواهُ ِه َصََلتِ اُن عَلَيْ الش َ

782. (11) [1/243-దృఢం] 

సహల్ బిన్ అబీ ’హస‘మహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరైన్న సుతార  వైప్ప నమా’జు 

చదివిత్య, సుతార కు దగు రగా న్నలబడాలి. షై’తాన్, 

అలారి్మ్రకలు అతన్న నమా’జును అంతరాయం 

కలిగంచల్లరు.'' (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/243)يف ( [ ) ضع 12]  - 83

 

101) వివరణ-780: అంటే ప్ంకిత  మందు కొంతదూరం 

నడిసా్త ఎటువంటి అభేంతరం ల్లదు. ఎందుకంటే 

ఇమామ అందరికి సుతార గా ఉన్నిడు. 
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َعِن الِْمْقَداِد بِْن اْْلَْسَوِد قَاَل: َما َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  وَ 
عليه وسلم يَُصل ِْي إََِل َعْوٍد َوَل َعُموٍد َوَل َشَجَرةٍ إِل َ َجَعلَُه َعىَل  

 َ َ يَْمِن َحاِجِبِه اْْل َ ِو اأ َ  ُه َصْمًدا.ْصُمُد لَ  َوَل يَ رِ َس يْ ْْل  . بُْو دَاُودَ َرَواُه أ

783. (12) [1/243-బలహీనం] 

మఖ్దాద్ బిన్ అసాద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు చదివినప్పడు కరర నుగాన్న, సుతార నుగాన్న, 

చెటుు ను గాన్న సరిగాు  తన మందు ఉంచుకోవటం నేను 

చూడల్లదు. కాన్న ప్ర వకత  (స) కొంత కుడిప్ర కొకు, ల్లదా 

కొంచెం ఎడమ ప్ర కొకు తపపంచి ఉంచుకునే వారు. 

కాన్న సరిగాు  తనమందు న్నటారుగా ఉంచుకునేవారు 

కాదు. 102 (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/244) [ ) ضعيف ( 13]  - 784

اٍس قَاَل: أَتَانَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ  َعِن الَْفْضِل بِْن َعب َ
اٌس فََص َمَعُه عَ  لََنا وَ ةِ يَ دِ ابَ َِفْ  َونَْحُن وسلم  ْحَراِء لَْيَس ىل َ َِفْ َص ب َ

ٌة َوِحَماَرٌة لََنا َوكَلَْبٌة تَْعَبَثاِن بَْيَ يََديِْه فََما بَاََل   بَْيَ يََديِْه ُسَْتَ
 .ذَلَِك. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َولِلن ََسائِ ُ نَْحَوُه 

784. (13) [1/244-బలహీనం] 

ఫ’దల్ బిన్ ’అబాబస్ (ర) కథనం: మ్మమ అడవిల్ల 

ఉన్నిం. మా వంట ’అబాబస్ (ర) కూడా ఉన్నిరు. 

ప్ర వకత  (స) మా వదద కు వచాారు. ప్ర వకత  (స) అకొడే 

నమా’జు చదివించారు. ఆయన మందు సుతార  ల్లదు. 

మా గాడిద మరియు కుకొ ఆయన మందు 

తిరుగాడుతూ ఉన్నియి. ప్ర వకత  (స) ఏమాతర ం 

ప్టిు ంచుకోల్లదు. 103 (అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘) 

 

102) వివరణ-783: అంటే ప్ర వకత  (స) కరర నుగాన్న, బ్నలా్లన్ని 

గాన్న చెటుు ను గాన్న సుతార గా చేసుకొన్న నమా’జు చేసా్త, 

సుతార ను సరిగాు  తన నుదురు మందు ఉంచుకునేవారు 

కాదు. కొంత కుడి ప్ర కొకో ల్లదా కొంత ఎడమ ప్ర కొకో 

ఉంచుకునేవారు. విగర హారాధ్కులను పోలి ఉండకూడదన్న. 

103) వివరణ-784: అరబుబలా్ల వాతావరణం మంచిగా 

ఉనిప్పపడు పక్న్నక్గా ఇంటికి దూరంగా విశాల 

మైదానంల్ల టెంటాువేస్ల కొన్ని రోజులు గడిప్పతారు. 

అకొడకు బంధువులు, మతుర లు కూడా వచిా కలుసు 

కుంటారు. ఈ సంసొృతి ప్ర కారం ’అబాబస్ (ర) 

కుటుంబ సమ్మతంగా ఒక విశాల మైదానంల్ల ఉన్నిరు. 

 ( 1/244)) ضعيف (  [ 14]  - 785

َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل  وَ 
ََلَة َشْيٌء َواَدَْرُؤْوا َما اْسَتَطْعُتْم فَإِن ََما ُهَو َشْيَطاٌن  . َرَواُه  " يَْقَطُع الص َ

   .أَبُْو دَاُودَ 

785. (14) [1/244-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''నమా’జీ మందు నుండి వళ్ళా ఏ వసాువు 

నమా’జుకు భంగం కలిగంచదు. అయిత్య స్లధ్ేం 

అయినంత వరకు నమా’జీ మందు నుండి వళ్ళా్

వారిన్న అడాుకోండి. ఎందు కంటే వళ్ళావాడు 

తలబిరుసుతనం గల షై’తాన్ అయి ఉంటాడు.'' 104 

(అబూ దావూద్) 
----- 

 َ    మూడవ విభాగం  لث َالُِث َفْصُل ا لْ ا

 (1/244)[ ) متفق عليه (  15]  - 786

ْن عَائَِشَة قَالَْت: كُْنُت أُنَاُم بَْيَ يََدْي َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  عَ 
ي َ  ِرْجلَ عليه وسلم َوِرْجََلَي َِفْ قِْبلَِتِه فَإِذَا َسَجَد غَمَزِّنْ فََقَبْضُت 

ُهمَ اَم بَ قَ  اذَ إِ وَ   . ِئٍذ لَْيَس فِْيَها َمَصابِْيُح ْوُت يَْومَ : َوالُْبيُ ا قَالَْت َسْطت 

786. (15) [1/244-ఏకీభవితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  తహజుూ ద్ 

నమా’జు చదివినప్పడు, నేను ప్ండుకొన్న ఉండేదాన్ని. 

ప్ర వకత  (స) సజాద  చేస్లనప్పడు న్న కాళాను నొకేొవారు. 

వంటనే నేను న్న కాళాను మడుచుకునేదాన్ని. ప్ర వకత  

(స) సజాద చేస్ల ల్లవగానే మళ్ళా న్న కాళాను తినిగా 

 

ప్ర వకత  (స) వారిన్న కలవడాన్నకి అకొడకు వచాారు. 

నమా’జు సమయం కాగానే నమా’జు చదివారు. కాన్న తన 

మందు సుతార  ఉంచల్లదు. ఎందుకంటే ఆ సాలం వచేా 

పోయే మారు ం కాదు. దీన్నవలా తెలిస్లన విషయం 

ఏమటంటే, విశాల మైదానంల్లనూ, అది వచేాపోయే 

మారు ం కాకుంటే సుతార  పెటు టం తప్పన్నసరి కాదు. 

104) వివరణ-785: అంటే నమా’జీ మందు నుండి 

ఎవరైన్న వళ్ళత్య, నమా’జుకు ఏమాతర ం అంతరాయం 

కలగదు. అయిత్య భకిత  శర దధ ల్ల ల్లప్ం వసాుంది. అందువలా 

మందునుండి వళ్ళా వారిన్న స్లధ్ేమైనంత వరకు ఆప్ండి. 
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చేసుకునే దాన్ని. అప్పపడు మా ఇంటిల్ల దీప్ం 

ఉండేది కాదు. 105 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/244)[ ) ضعيف (  16]  - 787

  صىل اهلل ْوُل اهللِ  َرُس َل اقَ :  قَاَل  َعْنهُ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ وَ 
لَُم أََحُدكُْم َما لَُه َِفْ أَْن ي َُمر َ بَْيَ يََدْي أَِخْيِه  "لَْو يَعْ  عليه وسلم:

ََلةِ كَاَن ْلَن ي ُِقْيَم ِمائََة عَاٍم َخْْيٌ لَُه ِمَن الُْخْطَوةِ  ُمْعََتًِضا َِفْ الص َ
 .جه. رواه ابن ما"ال َِِتْ َخَطا

787. (16) [1/244-బలహీనం] 

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

''నమా’జీ మందు నుండి వళ్ళావారికి అల్ల వళాడం 

ఎంత పాప్మో తెలిసా్త 100 సంవతసరాలైన్న వేచి 

ఉండటం నమా’జీ మందు నుండి వళాడం కంటే 

మంచిది అన్న భావిసా్లరు.'' (ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/245)ف ( [ ) موقو  17]  - 788

َ عْ كَ ْن عَ وَ  بَْيَ يََدِي الْمَصل ِْي    الَْمار ُ ْو يَْعلَُم لَ  قَاَل: ْحَبارِ ِب اْْل
ا َمْن أَْن ي َُمر َ بَْيَ يََديِْه.    َماذَا عَلَْيِه لَكَاَن أَْن ي ُْخَسَف بِِه َخْْيً

.وَ  َوايٍَة: أَْهَوَن َعلَْيه   . َرَواهُ َمال ك   ف ْي ر 

788. (17) [1/245-సహచరున్న పోర కత ం] 

క’అబ్ అల అ’హ్బార్ (ర) కథనం: నమా’జీ 

మందు నుండి వళ్ళావారికి అల్ల వళాడం ఎంత 

పాప్మో తెలిసా్త, తాను భూమల్ల కూరుకుపోవడం 

నమా’జీ మందునుండి వళాడంకంటే మంచిదన్న 

భావిసా్లడు. (మాలిక్) 

 ( 1/245)[ ) ضعيف (  18]  - 789

اٍس رَ وَ  ىل اهلل   اهلِل ص ُل َل َرُسوْ قَا :َل اقَ ُه نْ ِضَي اهلُل عَ َعِن ابِْن َعب َ
ةِ فَإِن َُه يَْقَطُع َصََلتَُه "إِ  ه وسلم:علي َْتَ ذَا َصىل َ أََحُدكُْم إَِل َغْْيِ الس ُ

 

105) వివరణ-786: ఇలాు చినిది కావటం వలా ప్ర వకత  (స) 

ప్డకపైెనే నమా’జు చదువుకునేవారు. ’ఆయిష‘హ్ (ర) 

ఆయన మందే ప్డుకొన్న ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) సజాద  

చేస్ల నప్పడు ’ఆయిష‘హ్(ర) కాళాను మడుచుకునే్

వారు. సజాద  పూరత యిన తరాాత మళ్ళా కాళ్ళా చాప్పకొన్న 

ప్డుకునే వారు. అయిత్య దీప్ం ల్లనందు్ వలా ఇల్ల్

జరిగేదన్న అన్నిరు. 

الِْحَماُر َوالِْخَْنِيُْر َوالَْيُهْوِدي ُ َوالَْمُجْوِسي ُ َوالَْمْرأَُة َوتُْجِزُئ َعْنُه إِذَا  
ْوا بَْيَ  َ  َحْجٍر".ٍة بِ فَ ْذ قَ   َعىَل  يََديِْه َمر ُ  .دَ بُْو دَاوُ َرَواُه أ

789. (18) [1/245-బలహీనం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: మీల్ల ఎవరైన్న సుతార  

పెటు కుండా నమా’జు చదివిత్య, ఒకవేళ అతన్న మందు 

నుండి గాడిద, ప్ంది, య్యదుడు, మజూస్త్ ల్లక సా్త్ీ 

అడాుగా వళ్ళత్య అతన్న భకిత శర దధ లకు భంగం కలుగు్

తుంది. అదే ఒకవేళ ఒకరాయి విస్లరినంత దూరం 

నుండి అడాుగా వళ్ళత్య, నమా’జుల్ల ఎటువంటి 

ల్లప్ంరాదు. 106 (అబూ దావూ‘ద్)  
===== 

ََلِة بَا   -10  ُب ِصَفِة الص َ

10. నమా’జు విధ్యనం 

నమా’జు ఆచరించటాన్నకి దాన్న షరతులు, 

విధాన్నలు, న్నయమన్నబంధ్నలు తెలుసుకోవడం 

తప్పన్నసరి. నమా'జుకు 7 షరతులు ఉన్నియి. ఇవి 

ల్లకుండా నమా'జు నెరవేర జాలదు.  

7 షరతులు (ఫ’రద ర): 1. శరీరం ప్రిశుభర ంగా 

ఉండాలి. 2. దుసాులు ప్రిశుభర ంగా ఉండాలి. 3. 

నమా’జు చదివే సాలం ప్రిశుభర ంగా ఉండాలి. 4. 

మరాింగాలు కప్పబడి ఉండాలి. 5. నమా’జు 

సమయం కావాలి. 6. ఖిబాాకు అభిమఖంగా్

ఉండాలి. 7. నమా’జు్సంకలపం చేయాలి. 

నమా’జుల్ల 10 మఖే విధులు (అరాొన్ / 

వాజిబ) ఉన్నియి: 1. తక్బీర త'హ్ీమ, 2. 

ఖియామ్, 3. సూ. ఫాతి'హా మరియు ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠనం, 4. రుకూ‘, 5. రండు సజాద లు, 6. విధులను 

సరిగాు  ఆచరించటం, 7. కర మం, 8. సంఖే, 9. 

తషహుహ ద్, 10. తస్లీమ్.   
ఇంకా 31 సునితులు ఉన్నియి. షరతులు్

(ఫ’రద ర), విధులు (వాజిబ), సునితులు మొదలైన 

 

106) వివరణ-789: నమా'జీ మందు న్నలబడి ఎవరైన్న 

రాయి విసరిత్య, అది ప్డిన చోటుకు అవతలివైప్ప నుండి 

వళ్ళత్య నమా'జుకు ఎటువంటి భంగం కలుగదు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 279 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
వాటిన్న దృషిు ల్ల పెటుు కొన్న నమా’జును ఆచరించాలి. 

నమా’జు విధాన్నన్ని సంకిష పా్ంగా ఇకొడ పేర్కొనడం్

జరిగంది. 

నమా’జు వేళ అయిత్య, నమా’జు సంకలపం చేసు 

కోండి. మందు శరీరాన్ని శుభర ప్రచుకోండి. అంటే 

స్లినం అవసరమయిత్య స్లినం చేసుకోండి, వు’దూ 

అవసరం అయిత్య వు’దూ చేసుకోండి. ప్రిశుభర మైన 

బటు లు ధ్రించండి. మస్లూ ద్ల్ల ల్లదా మరకొడైన్న 

ప్రిశుభర మైన సాలంల్ల ఖిబాావైప్ప తిరిగ న్నటారుగా 

న్నలబడండి. రండు అడుగుల మధ్ే ఇంచుమంచు 

జానెడు దూరం ఉండాలి. రండు కాళా వేర ళ్ళా ఖిబాా 

వైప్ప ఉండాలి. హృదయం నుండి పార ప్ంచిక విష 

యాలను తీస్ల వేస్ల, ఏ నమా’జు చదవగోరు 

తున్నిరో మనసుల్ల దాన్న సంకలపం చేయండి. 

ఒకవేళ విధ నమా’జు చదవాలనుకుంటే విధ 

నమా’జు చేయండి. నమా’జు చదివే ప్ర తిస్లరి 

సంకలపం చేయాలి. ఆ తరువాత రఫ’అ యదైన 

చేయండి. అంటే రండు చేతులను భుజాల వరకు 

ల్లదా రండు చెవుల కిర ంది భాగం వరకు ఎతాాలి. 

అరచేతులు ఖిబాావైప్ప ఉండాలి. అప్పపడు అలా్లహు 

అకబర్ అన్న ప్లికి రండు చేతులను గుండపైె కుడి 

చేతిన్న ఎడమ చేతిపైె కటుు  కోవాలి. అంటే ఎడమ 

అరచేయి మరియు మణికటుు పైె కుడి అరచేయి 

మరియు మణికటుు  ఉండాలి. తన దృషిు న్న సజాద  

సాలంపైె కేందీర కరించి ఉంచాలి. అటూఇటూ కిర ందమీద 

చూడరాదు. ఆ తరువాత మలాగా, ''అలా్లహుమి 

బాయిద్ బై్నన్న వ బై్నన ఖతాయాయా...'' చివరి వరకు 

చదవాలి. ఆ తరువాత మలాగా, ''అ'ఊజు బిలా్లహ 

మనషై'తాన్నరర జీమ్'' మరియు ''బిస్లిలా్లహరర 'హాి 

న్నరర 'హీమ్'' ప్ఠంచిన తరాాత సూరహ్ ఫాతి'హా 

ప్ఠంచాలి. బిగు రగాచదివే నమా’జుల్ల అయిత్య 

బిగు రగా, మలాగా చదివే నమా’జుల్ల అయిత్య మలాగా.  

సూరహ్ ఫాతి’హా పూరత యిన తరాాత అందర్జ 

ఆమీన్ అన్న ప్లకాలి. బిగు రగా చదివే నమా’జుల్ల 

ఆమీన్ అన్న బిగు రగా, మలాగా చదివే నమా’జుల్ల 

అయిత్య మలాగా ఆమీన్ అన్న ప్లకాలి. ఆ తరువాత 

కొంతస్తప్ప ఆగ, ''బిస్లిలా్లహరర 'హాి న్నరర 'హీమ్'' ప్లికి 

ఖుర్ఆన్ల్ల నుండి ఎంతో్ కొంత మీకు గురుత నిది 

ప్ఠంచాలి. దాన్ని మగంచిన తరాాత, ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న ప్లుకుతూ రఫ’అ యదైన్ చేసాూ 

రుకూ‘ల్లకి వళ్ళాలి. రుకూల్ల వీప్ప బలాప్రుప్పగా 

ఉంచి, రండు చేతులతో మోకాళా ను ప్టుు కొన్న్

ఉండాలి. చంకలు పూరిత గా్ విపప ఉంచాలి. చేతి 

వేర ళాను దూరంగా ఉంచాలి. మోచేతులు తినిగా 

ఉంచాలి. దృషిు  సజాద  సాలంపైె ఉంచాలి. ఇంకా రుకూ‘ 

ల్లన్న దు’ఆ ''సుబ్’హాన రబిబయల్అ”జీమ్'' 3 

నుండి 10 స్లరాు వరకు ప్లకాలి. అయిత్య మ్రడు 

కంటే తకుొవ ఉండరాదు. ''సమ్ అలా్లహులిమన్ 

’హమదహ్'' అన్న ప్లుకుతూ రఫ’అ యదైన చేసాూ 

తినిగా న్నలబడి చేతులు దించివేయాలి. ఇల్ల 

న్నలబడటాన్ని ఖామ అంటారు. ఇందుల్ల ''రబబన్న 

లకల్ ’హమ్దు ’హమ్దన్, కస్త్‘రన్ తయిేబన్ 

మబారకన్ ఫీహ్,'' అన్న ప్లకాలి.  

ఆ తరువాత ''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న ప్లుకుతూ 

సజాద ల్లకి వళ్ళాలి. నేలపైె మందు చేతులు ఉంచాలి. 

తరువాత మోకాళ్ళా ఉంచాలి. తరువాత మకుొ 

మరియు నుదురు ఉంచాలి. రండు చేతులను 

చెవులకు ల్లదా భుజాలకు సమానంగా, కొంత 

దూరంగా, అరచేతులు కిర ంద ఉండి, చేతివేర ళ్ళా కలస్ల 

ఉండాలి. ఇంకా అరచేయి, వేర ళ్ళా, మోకాళ్ళా, 

కాళావేర ళ్ళా నేలపైె ఆన్నంచి ఉంచాలి. కాళావేర ళ్ళా 

ఖిబాావైప్ప ఉండాలి. మోచేతులను, ప్ర కొటెమకలకు, 

కడుప్పకు తొడలకు దూరంగా ఉంచాలి. 

మోచేతులను నేలపైె ఆన్నంచి ఉంచరాదు. సజాద ల్ల 

ఈదు’ఆను 3 నుండి 10స్లరాు వరకు ప్లకాలి. 

''సుబ్హానకలా్లహుమి రబబన్న వబి్ ’హమ్దిక 

అలా్లహుమి’గ్ ఫిర్లీ సుబూబ’హున్ ఖుదూద సున్ 

రబుబల్ మల్లయికతి వర్జర హ.''  

ఈ దు’ఆ ప్ఠంచిన తరాాత ''అలా్లహు అకబర్,'' 
అన్న ప్లుకుతూ మందు తల ఆవంటనే రండు 

చేతులు నేలపైె నుండి ఎతాాలి. తినిగా కూరోావాలి. 

అయిత్య ఎడమకాలు ప్రచి దాన్నపైె కూర్కాన్న, 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 280 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
కుడికాలు వేర ళ్ళా ఖిబాావైప్ప ఉండేటటుు  న్నలబ్నటాు లి. 

కుడిచేతిన్న కుడిమోకాలిపైె, ఎడమచే తిన్న ఎడమ్

మోకాలిపైె పెటాు లి. న్నదానంగా ఈ దు’ఆను చదవాలి. 

''అలా్లహుమి’గ్ఫిర్లీ వర్’హమ్న్న వహ్దిన్న 

వ’ఆఫిన్న వర్ ’జుఖ్న్న.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! ననుి 

క్షమంచు, ననుి కన్నకరించు, న్నకు రుజుమారు ం 

చూపంచు, న్నకు కేషమాన్ని ప్ర స్లదించు, ఇంకా న్నకు 

ఉపాధ ప్ర స్లదించు.'  
ఆ తరువాత ''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న ప్లుకుతూ 

రండవ సజాద ల్లకి వళ్ళాలి. మొదటి సజాద ల్ల రండవ 

సజాద ను పూరిత చేయాలి. ఆ తరువాత, ''అలా్లహు 

అకబర్,'' అన్న ల్లచి కూర్కాన్న, రండవ రకాత్ కోసం ల్లచి 

న్నలబడాలి. మందు మోకాళ్ళా, తరువాత రండు 

చేతులను ల్లప తినిగా న్నలబడాలి. ఇంతకు 

మందుల్ల చేతులు కటుు కొన్న, ''బిస్లిలా్లహ్...'' 
ప్ఠంచి సూరహ్ ఫాతి’హా మరియు మరో సూరహ్ 

ఏదైన్న చదవాలి. ఒకవేళ ఇమామ్ వనుక ఉంటే 

కేవలం సూరహ్ ఫాతి'హా మాతర మ్మ చదవాలి. 

ఒంటరిగా ఉంటే సూరహ్ ఫాతి'హా మరియు మరో 

సూరహ్ చదవాలి. మొదటి రక'అత్ల్ల రుకూ‘, 

ఖామహ్, సజాద , జల్లస చేయాలి. రండవ రక'అత్ 

తరాాత ఖ'అదహ్ చేయాలి. అంటే కుడికాలు 

న్నలబ్నటిు , ఎడమకాలు ప్రచి దాన్నపైె కూరోాండి. 

కుడికాలి వేర ళ్ళా ఖిబాావైప్ప ఉండాలి. కుడి చేతిన్న 

కుడిమోకాలిపైె, ఎడమచేతిన్న ఎడమ్మోకాలిపైె 

ఉంచాలి. కుడిచేతి మధ్ేవేలు, బొటనవేర లు రంటిన్న 

కలిప గుండర ంగా చేస్ల, చూప్పడువేలుతో సైగచేసాూ 

ఉండాలి. అప్పపడు చూప్పడు వేర లుపైె దృషిు  ఉంచాలి. 

రండు మోచేతులను తొడలకు దూరంగా ఉంచాలి. 

తషహుహ ద్ అంటే ''అతాహయాేతు...'' చదవాలి. 

తషహుహ ద్ పూరిత చేస్లన తరాాత ''దర్జద్...'' 
చదవాలి.  

దర్జద్ తరాాత అనేక దు’ఆలు ఉన్నియి. 

వాటిన్న చదవండి. వీటిన్న చదివిన తరాాత మందు 

కుడివైప్ప తలతిర పప ''అససల్లమ 'అలైకుమ్ 

వర'హితులా్లహ వ బరకా తుహూ,'' అన్న ప్లికిన 

తరువాత ఎడమప్ర కొ తలతిర పప అదేవిధ్ంగా 

ప్లకాలి. 

ఒకవేళ 4 రక'అతుల నమా'జు అయిత్య తషహుహ ద్ 

తరాాత అలా్లహు అకబర్ అన్న ప్లుకుతూ, మ్రడవ 

రక'అత్ కోసం న్నలబడాలి. రఫ’అ యదైన చేస్ల 

గుండపైె చేతులు కటుు కోవాలి. కేవలం సూరహ్ 

ఫాతి’హా చదవాలి. మరో సూరహ అంతకు మందు 

రండు రక'అతులా్ల చదవనవసరం ల్లదు. ఇమామ, 

మఖాదీలకు ఒకే ఆదేశం. తరువాతి రండు 

రక'అతులా్ల రుకూల్లన్నకి వళ్ళానప్పడు, రుకూ నుండి 

ల్లచినప్పడు రఫఉల యదైన చేయాలి. ఇంకా 

ఖామహ, సజాద , జల్లసల్ల మొదటి దు'ఆల్ల చదవాలి. 

చివరి ఖా'అదహ ల్ల తవరుర క చేస్ల కూరోావాలి. ఇంకా 

తషహుహ ద, దర్జద మొదలైనవి చదివి ఇంతకు 

మందుల్ల సల్లమ ప్లకాలి. ఒక వేళ సునిత ల్లదా 

నఫిల 4రక'అతులు చదివిత్య  4 రక'అతులా్లనూ 

సూరహ ఫాతి'హా తోపాటు మరో సూరహ తప్పకుండా 

చదవాలి. ఒకవేళ మ'గర బ నమా'జు 3 రక'అతులు 

చదివిత్య, రండు రక'అతులు చదివి కూరోాన్న 

తషహుహ ద చదివి అలా్లహు అకబర అన్న ప్లుకుతూ 

న్నలబడాలి. రఫ'ఉల యదైన చేస్ల చేతులు గుండపైె 

కటుు కోవాలి. సూరహ ఫాతి'హా చదివి, రుకూ, సజాద లు 

చేస్ల కూరోాన్న తషహుహ ద, దర్జద చదివి సల్లమ 

ప్లికి నమా'జు మగంచాలి.  

ఒకవేళ వితర ర్ మ్రడు రక'అతులు చదివిత్య, 

మ్రడు రక'అతులు వరుసగా చదవాలి, మధ్ే 

కూరోారాదు మ్రడవ రక'అతు రుకూ‘ తరాాత ల్లచి 

న్నలబడి దు’ఆయె ఖునూత్ చదవాలి: 

''అలా్లహుమిహ్దిన్న ఫీమన్ హదైత వ ’ఆఫిన్న ఫీమన్ 

’ఆఫైెత వతవలాన్న ఫీమన్ తవలైత, వ బారిక్లీ ఫీమా 

ఆతైెత, వఖిన్న షరర మా ఖ’దైత, ఫ ఇనిక తఖ్’దీ 

వల్ల యుఖ్’దా అలైక. ఇనిహు, ల్లయజి‘లాు మన 

వా లైత, వల్ల య’ఇ’జుూ  మన్ ’ఆదైత. తబారక్త 

రబబన్న వత’ఆలైత. నస్త’గ్ఫిరుక వ నతూబు 

ఇలైక వ సలాలా్లహు అలనిబీ.'' 
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వితర  నమా’జ్ తరాాత మ్రడుస్లరాు ''సుబ్’హానల్ 

మలికిల్ ఖుదూద స్'' అన్న ప్లకాలి. మ్రడవస్లరి 

బిగు రగా ప్లకాలి. అదేవిధ్ంగా విధ నమా’జుల 

తరాాత ఒకస్లరి బిగు రగా ''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న 

ప్లకాలి. ఆ తరువాత మ్రడుస్లరాు అసాగ్ఫిరులా్లహ్ 

అన్న ప్లకాలి. ఆ తరువాత కిర ంద పేర్కొనబడిన 

దు’ఆలు చదవాలి. వీటన్నిటి స్లకాష ేధారాలు కిర ంద 

పేర్కొనబడాాయి. ఇదే ప్ర వకత  (స) నమా’జు విధానం. 

ُل اَلَْفْصُل     మొదటి విభాగం   اْْلَو َ

 ( 1/246)[ ) متفق عليه (  1]  - 790

ُل ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه: أَن َ َرُجًَل دََخَل الَْمْسِجُد َوَرُسوْ عَ 
َجاَء   ىل  ثُم َ  فََص َمْسِجدِ الْ الٌِس َِفْ نَاِحَيَة وسلم جَ  عليه اهلل  صىلاهللِ 
َل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َوعَلَْيَك  فََقا .ْيهِ ل ََم عَلَ فََس 

". فََرَجَع فََصىل َ ثُم َ َجاَء  ََلُم اِْرِجْع فََصل ِ فَإِن ََك لَْم تَُصل ِ الس َ
ََلُم َك ايْ لَ عَ : "وَ فََقاَل فََسل ََم  "ْم تَُص َك لَ إِن َ  اِْرِجْع فََصل ِ فَ لس َ   .ل ِ

فََقاَل: "إِذَا   . ال َِِتْ بَْعَدَها عَل َْمِِنْ يَا َرُسْوَل اهللِ ِة أَْو َِفْ الث َالِثَ  اَل َِفْ قَ فَ 
ََلةِ فَأَْسَبِغ الُْوُضْوَء ثُم َ اْسَتْقَبَل الِْقْبلََة فَ  َ قُْمَت إََِل الص َ َرأَ قْ ا ثُم َ  َكَب َ

َر َمَعَك ِمَن ابَِما تَ  اْرفَْع   ِكًعا ثُم َ َمِئن َ َراّت َ تَْط اْركَْع حَ ثُم َ ْرآِن لْقُ َيس َ
َحّت َ تَْسَتِوْي قَائًِما ثُم َ اْسَجَد َحّت َ تَْطَمِئن َ َساِجًدا ثُم َ اْرفَْع َحّت َ  

ّت َ  فَْع حَ  اْر م َ ثُ  ااِجًد ن َ َس تَْطَمِئن َ َجالًِسا ثُم َ اْسُجَد َحّت َ تَْطَمئِ 
 ا". ًس تَْطَمِئن َ َجالِ 

 قَائًِما ثُم َ اْفَعَل ذَلَِك َِفْ  تَْسَتِوْي فَْع َحّت َ "ثُم َ اْر  َوايَِة: َِفْ رِ وَ 
 .َصََلتَِك كُل َِها"

790. (1) [1/246-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్ల 

ఒక మ్రల కూర్కాన్న ఉన్నిరు. ఒక వేకిత  వచిా 

నమా’జు మగంచుకొన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా 

సల్లమ్ చేశాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్నకి సల్లమకు 

సమాధానం ఇచిా, ‘నువుా నమా’జును మళ్ళా తిరిగ్

చదువు, ఎందుకంటే నువుా నమా’జు చదవనే 

ల్లదు,’ అన్న అన్నిరు. ఆ వేకిత  తిరిగ మళ్ళా నమా’జు 

చదివాడు. ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా సల్లమ్ 

చేశాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్న సల్లమ్కు సమాధానం 

ఇచిా, ‘నమా’జును తిరిగ మళ్ళా చదువు, ఎందు్

కంటే న్నవు నమా’జు చదవనే ల్లదు,’ అన్న అన్నిరు. 

అదేవిధ్ంగా ఆ వేకిత  మ్రడు ల్లక న్నలుగు స్లరాు 

చేశాడు. మ్రడవ ల్లక న్నలు వ స్లరి ఆ వేకిత , ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

నమా’జు ఎల్ల చదవాల్ల న్నకు నేరపండి,’ అన్న 

వినివించుకున్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘న్నవు 

నమా’జుకు స్లదధ మైనప్పడు అన్నిటికంటే మందు 

ప్రిపూరణ ంగా వు’దూ చేసుకో. ఆ తరువాత ఖిబాా 

వైప్ప మఖంచేస్ల న్నలబడి, ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న 

ప్లుకు, ఆ తరువాత ఖుర్ఆన్ ల్లన్నకు గురుత  ఉనిది 

ప్ఠంచు. ఆ తరువాత రుకూ‘ చేయి, అయిత్య 

రుకూ‘ న్నదానంగా చేయి. ఆ తరువాత రుకూ నుండి 

తలఎతాి న్నటారుగా న్నలబడు. ఆ తరువాత సజాద  

చేయి, అయిత్య న్నదానంగా సజాద చేయి. సజాద నుండి 

ల్లచి న్నదానంగా కూరోా. మళ్ళా రండవ సజాద  చేయి. 

అయిత్య న్నదానంగా సజాద చేయి. రండవ సజాద  చేస్ల 

న్నదానంగా కూరోా. మళ్ళా రండవరక'అతు కోసం ల్లచి 

న్నలబడు. ఈ్ విధ్ంగానే ప్ర తి రక'అతుల్ల ప్ర తి 

నమా’జుల్ల చేయి,’ అన్న అన్నిరు. 107 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 
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َعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
ََلَة بِ  كْ يَْسَتْفِتْح الص َ َ الْقِ وَ  ِبْْيِ الت َ لَْحْمُد هلِل َرب ِ  َراَءةِ ِب )ا

ْ َع لَْم يُ إِذَا َركَ  ( َوكَاَن 1؛ْيَ َعالَمِ الْ  بُْه َولَِكْن  ْشِخْص َرأ ِ َسُه َولَْم يَُصو 
كُْوِع لَْم يَْسُجْد َحّت َ يَْسَتِوْي   بَْيَ ذَلَِك َوكَاَن إِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الر ُ

ْ رَ  فَعَ إِذَا رَ قَائًِما َوكَاَن  ْجَد ُسُه أ ِوْي  يَْستَ  ةِ لَْم يَْسُجْد َحّت َ ِمَن الس َ
ةَ كُل ِ َركْ  ُقْوُل َِفْ كَاَن يَ وَ  .الًِساجَ  ِحي َ َوكَاَن يَْفِرُش ِرْجلَُه  .َعَتْيِ الت ُ

ْيَطاِن   .الُْيْسَرى َويَْنِصُب ِرْجلَُه الُْيْمََن  َوكَاَن يَْنََه َعْن ُعْقَبِة الش َ
اَش الس ُ ُجُل ِذَراعَ  الر َ َش ََتِ ي َفْ  أَْن َويَْنََه  َ بُ ْيِه اْفَِتَ ْخِتُم  اَن يَ ِع َوك

 . ُمْسلٌِم ِم. َرَواهُ الت َْسلِيْ ََلَة بِ ص َ ال

 

107) వివరణ-790: ఈ ’హదీసు‘ దాారా విధులను 

న్నదానంగా కర మంగా ఆచరించాలన్న తెలుసాుంది. అంటే 

నమా’జుల్లన్న ప్ర తి మఖే విధన్న న్నదానంగా, మరియు 

ఆగ ఆగ ఆచరించాలి. ఒక వేళ ఎవరైన్న తొందరగా 

రుకూ‘ సజాద లు చేసా్త విధులను తొందర పాటుతో చేసా్త 

అతన్న నమా’జు స్త్ాకరించబడదన్న తెలిస్లంది. 
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’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జును 

తక్బీర్ దాారా్ పార రంభించే్ వారు. అంటే తక్బీర 

త’హ్ీమ దాారా నమా’జు పార రంభించేవారు. 

ఖిరాఅత్ అల్’హమ్దు లిలా్లహ్ (సూ.1) దాారా 

పార రంభించేవారు. అంటే ఖుర్ఆన్ సూరాలు చదవ్

డాన్నకి మందు సూరహ్ ఫాతి’హా చదివే వారు. 

రుకూ‘ చేస్ల నప్పడు తలను కిర ందా, మీదా కాకుండా 

సరిగాు  ఉంచే వారు. రుకూ’ నుండి ల్లచిన తరాాత 

న్నటారుగా న్నలబడనంత వరకు సజాద  చేస్తవారు కారు. 

సజాద  నుండి ల్లచి నప్పడు న్నదానంగా, ప్ర శాంతంగా 

కూరోానంత వరకు రండవ సజాద  చేస్తవారు కారు. ప్ర తి 

రండు రకాతుల తరాాత తహయాేతు చదివే వారు. 

తషహుహ ద్లల్ల కూరుానిప్పపడు ఎడమ కాలును 

ప్రచుకొన్న, కుడి కాలును న్నలబ్నటిు  ఉంచేవారు. ఇంకా 

ఉఖ్బతు షై’తాన నుండి వారించే వారు. సజాద ల్ల 

రండు మోచేతులను నేలపైె ప్రచటాన్ని వారించే 

వారు. అంటే జంతువులు ప్రచినటాు. ఇంకా 

నమా’జును సల్లమ్ దాారా మగంచేవారు.'' 108 

(మసా్లమ్) 
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اعِِدي ِ قَاَل:وَ  ْن  َعْن أَِِبْ ُحَمْيِد الس َ   اهللِ ِل وْ ُس ِب رَ أَْصَحاَِفْ نََفٍر م ِ
اهلل   اهلِل صىل َرُسْوِل  ََلةِ ْم لَِص ُظكُ أَنَا أَْحفَ  يه وسلم: صىل اهلل عل

َ َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمْنِكَبْيهِ َرأَيْ  .وسلمعليه  َوإذَا َركََع   .ُتُه إِذَا كََب َ
َتوى ْس ا أُْسهُ فََع رَ فَإِذَا رَ  .ثُم َ َهَصَر َظْهَرهُ  .أَْمَكَن يََديِْه ِمْن ُرْكَبَتْيهِ 

َ َحّت َ يَُعْودَ  ك ْفََتٍِش  ِه َغْْيَ مُ َع يََديْ َجَد َوَض ذَا َس فَإِ  .هُ انَ  كُل ُ فََقاٍر م َ
فَإِذَا َجلََس  .َل قَابِِضِهَما َواْسَتْقَبَل بِأَْطَراِف أََصابِِع ِرْجلَْيِه الِْقْبلَةَ وَ 

ْكَعَتْيِ َجلََس َعىَل ِرْجلِِه الُْيْس  َس   َوإِذَا َجلَ ُيْمََن لْ ا نََصَب َرى وَ َِفْ الر َ

 

108) వివరణ-791: ’ఉఖ్బతు షై’తాన్ అంటే నమా’జుల్ల 

రండు పరుదులను రండు మడమలపైె ఉంచటం. దాన్ని 

వారించేవారు. దీన్ని ఇఖ్’ఆఅ‘ అన్న కూడా అంటారు. 

సజాద ల్ల రండు పాదాలను న్నలబ్నటిు  రండు పరుదులను 

వాటిపైె పెటిు  - కుకొ కూర్కానే్విధ్ంగా కూరోావటాన్ని - 

వారించారు.  

ْكَعِة  َوقََعَد   اْْلُْخَرى ى َونََصَب الُْيْسرَ   ِرْجلَهُ قََدَم  ِخَرةِ اْْل َِفْ الر َ
 .َعىَل َمْقَعَدتِِه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

792. (3) [1/248-దృఢం] 

అబూ ’హుమైది స్ల’అదీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

అనుచరుల వదద  నేను కూర్కాన్న ఉండగా ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు ప్ర సా్లవన వచిాంది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స)ను 

గురించి, 'మీ అందరికంటే న్నకే బాగా తెలుసు,’ అన్న 

అన్నిను. 'ప్ర వకత  (స) తక్బీర తహ్ీమ ప్లికినప్పడు 

రఫ'అ యదైన్ చేస్తవారు. అంటే తన రండు 

చేతులను తన రండు భుజాల వరకు ఎతా్య వారు. 

ఇంకా రుకూ‘ల్లకి వళ్ళా నప్పడు తన రండు చేతులతో 

తన రండు మోకాళాను గటిు గా ప్టుు కునేవారు. ఇంకా 

తన వీప్పను ప్రచి వేస్తవారు. ఇంకా రుకూ‘ నుండి 

ల్లచి న్నటారుగా న్నలబడే వారు. అంటే వీప్ప తినిగా 

అయిపోయేది. ఇంకా ప్ర వకత  (స) సజాద  చేస్లనప్పడు 

రండు చేతులను భూమపైె ఎల్ల పెటేు  వారంటే, 

మోచేతులను భూమపైె ప్రిచేవారు కాదు, ప్ర కొలకు 

తగలించేవారు కాదు. ఇంకా కాళా వేర ళ్ళా ఖిబాావైప్ప 

ఉంచేవారు. రండు రకాతులు చదివి కూరుా 

నిప్పపడు ఎడమకాలు ప్రచి దాన్నపైె కూరుానే 

వారు. ఇంకా కుడికాలును న్నలబ్నటిు  ఉంచేవారు. చివరి 

ఖ'అదహ్ల్ల కూరుానిప్పపడు ఎడమ కాలును కుడి్

కాలు మందుకు తీసుకొన్న, కుడి పాదాన్ని న్నలబ్నటిు  

ఎడమ పరుదుపైె కూరుానేవారు. 109  (బు’ఖారీ)   

 ( 1/248) (متفق عليه  [ ) 4]  - 793

أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْرفَُع   َعِن ابِْن ُعَمَر:وَ 
ََلَة َوإِذَا  َ يََديِْه َحْذَو َمْنِكَبْيِه إِذَا اْفَتَتَح الص َ َرفََع   إِذَا ِع وَ وْ كُلِلر َ  كََب َ

كُوْ ال  َرأَْسُه ِمَن  لَِمْن َحِمَده  ِمَع اهلُل َس  َوقَاَل: .َذلَِك كََعُهَما ِع َرفَ ر َ
ُجْودِ   .َرب ََنا لََك الَحْمُد َوكَاَن َل يَْفَعُل ذَلَِك َِفْ الس ُ

 

109) వివరణ-792: ఈ ’హదీసు‘ దాారా చివరి 

ఖ'అదహ్ల్ల తవరుర క్ చేస్ల కోరోావడం ప్ర వకత  (స) 

స్లంప్ర దాయం అన్నతెలిస్లంది. అంటే ఎడమకాలును 

కుడికాలు మందు పెటిు , కుడికాలును న్నలబ్నటిు , ఎడమ 

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

నమా’జు పార రంభించినప్పడు రఫ’అ యదైన్ 

చేస్తవారు. అంటే రండు చేతులను రండు భుజాల 

వరకు ఎతా్యవారు. ఇంకా రుకూ‘ల్ల వళ్ళానప్పడు 

రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారు. ఇంకా రుకూ నుండి 

ల్లచేటప్పపడు రఫ’అయదైన్ చేస్త వారు. ఇంకా 

సమఅలా్ల హులిమన్ 'హమదహ్ అన్న ప్లికే వారు. 

అయిత్య సజాద ల్ల అల్ల చేస్తవారు కారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
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َ َوَرفََع  ابَْن ُعمَ أَن َ  افٍِع:َعْن نَ وَ  ََلةِ كََب َ َر كَاَن إِذَا دََخَل َِفْ الص َ
َوإِذَا قَاَل َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه َرفََع   .يَِديِْه َوإِذَا َركََع َرفََع يََديْهِ 

َر إََِل  بُْن ُعمَ ا ذَلَِك َرفَعَ وَ  .يْهِ َد ْكَعَتْيِ َرفََع يَ َن الر َ َم مِ اقَ  اإِذَ يِْه وَ يََد 
ِب ِ اهلل ال   . َرَواُه الُْبَخاِري ُ   صىل اهلل عليه وسلم. ن َ

794. (5) [1/248-దృడం]  

న్న’ఫె (ర) కథనం: ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) 

నమా’జు పార రంభించినప్పడు తక్బీర తహ్ీమ ప్లికి, 

రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారు. ఇంకా రుకూ'ల్లకి వళ్ళా్

నప్పడు రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారు, ఇంకా సమ 

అలా్లహు లిమన్హమదహ్ అన్న ప్లికి నప్పపడు 

కూడా రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారు. ఇంకా రండు 

రక'అతులు చదివి మ్రడో రకాతుకు న్నలబడి్

నప్పపడు కూడా రఫ’అయదైన్ చేస్త వారు. 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ కూడా ప్ర వకత  (స) దాారానే 

దీన్ని ఉలా్లఖించారు. (బు’ఖారీ)  

 ( 1/248)تفق عليه ( [ ) م  6]  - 795

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ْن َمالِِك بِْن الُْحَويِْرِث قَاَل:عَ وَ 
َ َرفََع يََديِْه َحّت َ يَُحاِذَي بِِهَما أُذُنَْيِه َوإِ  ْ رَ فََع ذَا رَ وسلم إِذَا كََب َ ُه َس أ

  َل ذَلَِك.َعَل ِمثْ ِمَدُه فَ َمْن حَ هلُل لِ  ا َسِمعَ  كُْوِع فََقاَل:َن الر َ مِ 

 .َحّت َ يَُحاِذَي بِِهَما فُُرْوعَأُذُنَْيهِ  ايَِة:َِفْ ِروَ وَ 

795. (6) [1/248-ఏకీభవితం] 

మాలిక్ బిన్ ’హువైరిస్‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మొదటి తక్బీర్ ప్లికినప్పడు రండు చేతులను, 

రండు చెవుల కిర ంది భాగం వరకు ఎతా్యవారు. ఇంకా 

రుకూ‘ నుండి ల్లచినప్పడు, ''సమఅలా్ల హులిమన్ 

హమదహ్'' అన్న ప్లికేవారు. ఇంకా చెవుల కిర ంది 

భాగం వరకు చేతులను ఎతా్యవారు. 110  (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
 

110) వివరణ-795: హదీసులన్నిటి దృష్కు ే, రఫ’అ 

యదైన్ ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం అన్న సపషు ంగా న్నర్జపంచ్

బడింది. ధారిిక ప్ండితులు, ష్కఫయీ, మాలిక్, 

అ'హిద్ల అభిపార యం కూడా ఇదే. 'స'హీ'హ బు'ఖారీల్ల 

ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) రండు రకాతుల తరాాత మ్రడో 

రకాతుకు న్నలబడినప్పడు, న్నలబడి రఫ’అ యదైన్ 

చేస్తవారు.'' అంత్య కాదు బై్నహఖీల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  

(స) చివరిశాాస వరకు నమా'జు ఇల్లగే చేస్తవారు. 

చివరికి దివంగతులయాేరు.'' అబూ దావూ‘ద్, దారీి, 

తిరిిజి‘, ఇబ్ని మాజహ ల్ల ఒక ’హదీసు‘ ఉంది. దాన్న 

అసలు ’హదీసు‘ బు’ఖారీ, మసా్లమ్లల్ల ఉంది. దీన్ని 

తిరిిజి‘ మొదలైన వారు ’హసన్ 'స'హీ'హ గా 

పేర్కొన్నిరు. అందుల్ల ఇల్ల ఉంది, ''అనేకమంది ప్ర వకత  

(స) అనుచరుల మందు అబూ హుమైజ్ (ర) ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు ప్దధ తిన్న ఇల్ల వివరించారు, 'ప్ర వకత  (స) పార రంభ 

తక్బీర్ ప్లికినప్పడు, రుకూ‘ నుండి ల్లచినప్పడు, రండు 

రకాతుల తరాాత మ్రడవ రకా’తుకు న్నలబడినప్పడు 

రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారు'' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స) చుటూు  ఉని అనుచరులు, ‘న్నజం చెపాపవు, 

ప్ర వకత  (స) ఇల్లగే నమా’జు చదివేవారు,’ అన్న అన్నిరు. 

మష్కొత ల్ల ఈ 'హదీసు' మందు వసాుంది. ఈ 

పార మాణిక 'హదీసు'ల దాారా ఈ న్నలుగు సా్లన్నలా్ల 

అంటే, మొదటి తక్బీర్ ప్లికినప్పడు, రుకూ’ల్లకి 

వళ్ళానప్పడు, రుకూ’ నుండి ల్లచినప్పడు, రండు 

రకా’తుల తరాాత మ్రడవ రకా’తుకు న్నలబడినప్పడు 

రఫ’అ యదైన్ చేయాలి. హుజూ తుల్ ఇసా్లమ్ ష్కహ్ 

వలియులా్లహ్ దహెలీా తన ప్పసాకమైన, 

''హుజూ తులా్లహల్ బాలి’గహ్,'' మస్త్ర  8వ భాగంల్ల ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు, ''రుకూ’ చేస్లనప్పడు రఫ’అ యదైన్ 

చేయాలి, రుకూ’ నుండి ల్లచినప్పడు రఫ’అయదైన్ 

చేయాలి. చేస్తవారిన్న చేయన్న వారికంటే ఉతామలన్న నేను 

భావిసాున్నిను. ఎందుకంటే రఫ’అ యదైన్ను 
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న్నర్జపంచే ’హదీసు‘లు పార మాణికమైనవి మరియు 

అధకంగా ఉన్నియి. అదేవిధ్ంగా తాలీఖుల మజద ర 

హాషియ మవతాా మ'హమిద పేజి 71 య్యసుఫీ 

ప్ర చురణల్ల అబుద ల్ ’హయిే ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, ''ప్ర వకత  

(స) రఫ’అ యదైన్ చేస్తవారన్న అనడాన్నకి అనేక 

పార మాణిక ’హదీసు’లా్ల అనేక స్లకాష ేధారాలు ఉన్నియి. 

రఫ’అ యదైన్ చేయరాదు అనే వారివదద  ఎటువంటి 

ఆధారాలు ల్లవు.'' అదే విధ్ంగా అబుల 'హసన స్లంధీ 

మదన్న హాషియ ఇబ్ని మాజహ మస్త్ర  ఒకటవ భాగం 

146వ పేజీల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు. రఫ'అ యదైన 

రదద యిపోయిందన్న అనివారి మాట తప్పప. రఫ'అ 

యదైన గురించిన 'హదీసు'లు చాల్ల అధకంగా 

ఉన్నియి, అన్ని పార మాణికమైన 'హదీసు'ల్ల. దురర  

మఖాార మస్త్ర  మొదటి భాగం 62వ పేజీల్ల ఇల్ల ఉంది, 

రఫ'ఉల యదైన చేయడంవలా నమా'జుల్ల ల్లప్ం 

వసాుందన్న అనివారి మాట తిరసొరించదగనది. ఇంకా 

రుకూ'కు మందు తరువాత రఫ'ఉల యదైన చేయటం 

వలా నషు ం ఏమీల్లదు. అదేవిధ్ంగా, 'రఫ'ఉల యదైన 

చేయటం వలా నమా'జుల్ల ఎటువంటి భంగం ఏరపడదు,' 

అన్న జఖీరహ ల్ల ఉంది. అదేవిధ్ంగా తాలీఖాత 

ఫవాయిద ల్ల ఇల్ల వార సాున్నిరు, అంటే రఫ'ఉల యదైన 

చేయటంవలా నమా'జుకు భంగం కలుగుతుందనే ఇతాాన 

మాట ఎంత న్నచమైనది, ఎంత బలహీనమైనది. ప్ర వకత ్

(స), అతన్న (స) అనుచరులూ ఎలాప్పపడూ చేస్లనది, 

మనం్ చేసా్త నమా'జు భంగం అవుతుందా. వాసావంగా 

మౌల్లన్న అబుద ల హయిే సతేం ప్లికారు. రఫఉల 

యదైన ప్ర వకత (స) దాారా న్నర్జపంచబడి ఉంది. ఇమామ 

సుయ్యతీ అజాహ రుల మతన్నస్లరహ ల్ల ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు. పార మాణిక 'హదీసు'లా్ల రఫ'ఉల యదైన 

'హదీసు'లు కూడా పార మాణికమైనవే. (తాలీఖుల 

మమజిూ ద 71) మాలిక, ష్కఫయీ, అ'హిద మగుు ర్జ 

రఫ'ఉల యదైన ధ్రిసమితం అన్న భావించేవారు. మరి 

4మారాు లూ సరైనవేనన్న నమ్మి వేకిత  రఫ'ఉల యదైన ను 

ఎల్ల తిరసొరించగలడు. ఇమామ బు'ఖారీ జుజఉ 

రఫ'ఉల యదైన ల్ల ఇల్ల వార సాున్నిరు, 'హసన 

మరియు 'హుమైదీ తన ఉలా్లఖన గురించి మాటాాడుతూ 

ప్ర వకత  (స) రఫ'ఉల యదైన చేస్తవారు, వీరిల్ల ఏ ఒకొ 

రిన్న తొలగంచల్లమ. అంటే ఈ విషయంపైె ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులందర్జ ఏకాభిపార యం కలిగ ఉన్నిరు. ఇంకా 

మజుద దీద న ఫేరోజాబాదీ సఫరుససఆదహాో ఇల్ల వార స్లరు, 

 ( 1/249)[ ) صحيح (   7]  - 796

  َِفْ َصل ِْي فَإِذَا كَاَن  عليه وسلم يُىل اهللَص  ِب َ أَى الن َ َعْنه أَن َُه رَ وَ 
 .ِوْي قَاعًِدا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ّت َ يَْستَ يَْنَهْض حَ ِه لَْم تِ ْن َصََل ٍر م ِ ِوتْ 

796. (7) [1/249-దృఢం] 

మాలిక్ బిన్ ’హువైరిస్‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు చదువుతుండగా అతను చూశారు. మొదటి 

రకా’త్ల్ల, మ్రడవ రకాత్ల్ల సజాద  నుండి ల్లచి 

కూరుాని తరువాత న్నలబడాారు. 111 (బు’ఖారీ) 

 

అంటే ఈ 'హదీసు'లు పార మాణికమైనవి, దీన్ని గురించి 

400 'హదీసు'లు ఉన్నియి. దీన్ని ''అషర మబషష రహ్'' 

సహాబాలందర్జ ఉలా్లఖించారు. ఉదా: అబూ బకర 

స్లదీద ఖ, 'ఉమర ఫార్జఖ, 'ఉస్లిన, 'అలీ మొదలైన వారు. 

రఫ'ఉల యదైన చేయవదుద  అనేదాన్ని గురించి ఇబుి 

మస'ఊద 'హదీసు' ఉంది, అది 'హదీసు'వేతాల దృషిు ల్ల 

పార మాణికమైనది కాదు. అబూ దావూద ఈ 'హదీసు'ను 

పేర్కొన్న, ఇది పార మాణికమైన 'హదీసు' కాదన్న, ఇంకా బరా' 

'హదీసు' కూడా పార మాణికమైనది కాదన్న పేర్కొన్నిరు. 

మలా్ల 'అలీ ఖారీ తన ప్పసాకం మౌదూఆత 10వ పేజీల్ల 

రుకూ'కు మందు రుకూ' తరువాత రఫ'ఉల యదైన 

ల్లన్న 'హదీసు'లన్ని కలిపత 'హదీసు'ల్ల అన్న 

పేర్కొన్నిరు. 'అబుద లా్లహ బిన 'ఉమర దాారా కూడా 

రఫ'ఉల యదైన న్నర్జపంచబడి ఉంది. పైెగా బు'ఖారీ 

దీన్ని గురించి ఇబుి 'ఉమర దాారానే ఉలా్లఖించారు. 

అంటే ఎవరినైెన్న నమా'జుల్ల రఫ'ఉల యదైన చేయక్

పోవడం చూచి, అతన్నపైె కంకరరాయి విస్లర్వవారు. 

'అబుద లా్లహ బిన 'అబాబస కూడా రఫ'ఉల యదైన 

చేస్తవారు. ఇమామ 'హాకిమ ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, దీన్నపైె 

అషర మబషష రహ (సారు  శుభవారత  ఇవాబడిన వారు) 

ఏకాభిపార యం కలిగ ఉన్నిరు. వీర్వకాక ఇతర 

అనుచరులు కూడా  దీన్ని గురించి ఉలా్లఖించి ఉన్నిరు. 

ఇమామ బై్నహఖీ ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, ఇది తప్ప ఇతర 

ఉలా్లఖన్నల విషయంల్ల ఇంతమంది అనుచరులు ఏకాభి 

పార యం కలిగ ల్లరు. ఇంకా బు'ఖారీ, ప్ర వకత (స) అనుచరు 

లందర్జ దీన్నపైె ఏకాభిపార యం కలిగ ఉన్నిరన్న 

పేర్కొన్నిరు.  

111) వివరణ-796: అంటే మొదటి రకాత్ల్ల, మ్రడవ 

రకాత్ల్ల రండవ సజాద  చేస్లన తరువాత వంటనే న్నలబడే 

వారు కారు. కొంతస్తప్ప కూర్కాన్న ఆ తరువాత రండవ 
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ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرفََع وَ  َعْن َوائِِل بِْن ُحْجٍرأَن َُه َرأَى الن َ
َ ثُم َ الَْتَحَف  ََلةِ كََب َ  يََدُه  َوَضعَ  م َ ِه ثُ بَِثْوبِ يََديِْه ِحْيَ دََخَل َِفْ الص َ

َ دَ أَْن يَ أََرا لَم َاى فَ ْمََن َعىَل الُْيْسرَ الْيُ  لث َْوِب  يِْه ِمَن اْخَرَج يََد ْركََع أ
َ فََركَعَ  ا قَاَل َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه َرفََع   .ثُم َ َرفََعُهَما ثُم َ كََب َ فَلَم َ

ا َسَجَد َسَجَد بَْيَ  .يََديْهِ  يْ فَلَم َ  .لٌِم  ُمْس اهُ وَ ِه. رَ كَف َ

797. (8) [1/249-దృఢం] 

వాయి‘ల్ బిన్ ’హుజిర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

నమా’జు చదువుతుండగా చూశాను. అతను (స) 

తన ప్ర తేక్ష సంఘటనను ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, ''ప్ర వకత  

(స) నమా’జు పార రంభించినప్పడు రఫ’అ యదైన్ 

చేస్ల, ‘అలా్లహు అకబర్,’ అన్న ప్లికేవారు. ఆ 

తరువాత ఖిరాత్ చేస్తవారు. ఖిరాత్ తరాాత 

రుకూ’ చేస్లనప్పడు రఫ’అ యదైన్ చేస్ల అలా్లహు 

అకబర్ అన్న ప్లికేవారు, రుకూ’ నుండి ల్లచినప్పడు, 

''సమఅలా్లహులిమన్ హమదహ్'' అన్న ప్లికి రఫ’అ 

యదైన్ చేస్తవారు. సజాద  చేసా్త రండు అరచేతుల 

మధ్ే సజాద  చేస్త వారు. 112 (మసా్లమ్)  

 

రకా’త్ ల్లదా న్నలు వ రకా’త్ కోసం న్నలబడే వారు. 

’హదీసు’వేతాలు దీన్ని ''జలస ఇసా్లరాహత్'' అన్న 

అంటారు. ఇది ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం. కొందరు అధక 

వయసుస వలా ఇల్ల చేయల్లమన్న స్లకులు వదుకుతారు. 

112) వివరణ-797: ఈ’హదీసు‘ దాారా అనేక 

విషయాలు న్నర్జపంచబడాాయి: 1. నమా'జు పార రంభిం 

చినప్పడు అంటే తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికినప్పడు రఫ’అ 

యదైన్ చేయటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం, 2. కుడిచేతిన్న 

ఎడమచేతిపైె పెటిు  కటుు కోవటం కూడా ప్ర వకత  (స) 

స్లంప్ర దాయమ్మ. 'హదీసు'వేతాల ప్ర కారం గుండపైె చేతుల 

కటుు కోవాలి. వాయిల్ బిన్ ’హుజర్(ర) కథనం: (1) నేను 

ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల నమా’జు చదివాను. ప్ర వకత  (స) తన 

కుడిచేయిన్న ఎడమ చేతిపైె పెటిు  గుండపైె కటుు కున్నిరు. 

(ఇబ్ని ఖుజైమహ), (2) తావుస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జుల్ల తన కుడిచేతిన్న, ఎడమచేతిపైె పెటిు  గుండపైె 

కటుు కునేవారు. (అబూ దావూద్), (3) ’అలీ (ర) తన 

కుడిచేతిన్న ఎడమ చేతిపైె పెటిు  మణికటాు కలిస్తల్ల రండు 

చేతులను గుండపైె కటుు కొన్న, ''ఫసలాి లి రబిబక వన్హర్'' 

గురించి  వాేఖాేన్నసాూ, కుడిచేతిన్న ఎడమచేతిపైె పెటిు  
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َضَع َن أَْن ي َ ْؤَمُروْ يُ الن َاُس كَاَن قَاَل: ٍد َعْن َسْهِل بِْن َسعْ وَ 
جُ  ََلةِ. َرَواُه  الر َ ُل الَْيَد الُْيْمََن َعىَل ِذَراِعِه الُْيْسَرى َِفْ الص َ

 . الُْبَخاِري ُ 

798. (9) [1/249-దృఢం] 

సహల్ బిన్ స’అద్ (ర) కథనం: కుడిచేతిన్న ఎడమ 

చేతిపైె పెటిు  కటుు కోమన్న ప్ర జలను ఆదేశించటం 

జరిగేది. (బు’ఖారీ) 

 (1/249) متفق عليه ([ )  10]  - 799

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
 ُ ِ ُ ِحْيَ يَُقْوُم ثُم َ يَُكَب  ِ ََلةِ يَُكَب   يَُقْوُل:م َ  ثُ   عُ يَْركَ ِحْيَ    .قَاَم إََِل الص َ

ْكعَ َبُه ِمَن لْ ْرفَُع ُص  يَ ِحْيَ . "َدهُ َع اهلُل لَِمْن َحمِ "َسمِ  ُقْوُل  ِة ثُم َ يَ  الر َ
ُ  ."َرب ََنا لََك الَْحْمُد" َوُهَو قَائٌِم: ِ ُ  .ثُم َ يَُكَب  ِ  .ِحْيَ يَْهِوْي ثُم َ يَُكَب 

 ُ ِ ََلةِ  يَْفَعُل ذَلَِك َِفْ  .هُ َرأَْس ْرفَُع ِحْيَ يَ  .ِحْيَ يَْسُجُد ثُم َ يَُكَب   الص َ
ِحْيَ َها َويُكَ ْقِضيْ ّت َ يَ حَ  كُل َِها ُ ِ  .ْنَتْيِ بَْعَد الُْجلُْوِس ِمَن الث ِ   يَُقْوُم َب 

799. (10) [1/249-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు 

చేస్లనప్పడు న్నలబడి ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న, రుకూ’ 

చేస్లనప్పడు కూడా ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న రుకూ’ 

నుండి ల్లచి నప్పడు ''సమఅలా్లహులిమన్ 

’హమదహ్'' అన్న, ఆ తరువాత ''రబబన్న వలకల్ 

హమద ర్'' అన్న, మొదటి సజాద  చేస్లనప్పడు ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న, సజాద నుండి ల్లచినప్పడు ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న, రండవ సజాద  చేస్లనప్పడు కూడా 

''అలా్లహు అకబర్'' అన్న, ప్ర తి నమా’జుల్ల ప్లికేవారు. 

రండు రకాతుల అనంతరం మ్రడవ రకాతు కోసం 

న్నలబడినప్పడు కూడా ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న 

ప్లికేవారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/250)[ ) صحيح (   11]  - 800

 

గుండపైె చేతులుకటుు కొన్న నమా'జు చదవమన్న అన్నిరు, 

(4) రుకూ’ చేస్లనప్పడు కూడా రఫ’అ యదైన్ చేయటం 

ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం, (5) రుకూ' నుండి ల్లచినప్పడు 

కూడా రఫ’అ యదైన్ చేయటం ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం. 
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َضُل  : "أَفْ َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلموَ 
 .ُطْوُل الُْقُنْوِت". َرَواُه ُمْسلٌِم  ََلةِ ص َ لا

800. (11) [1/250-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) దీరఘ ంగా న్నలుచునే 

నమా’జు నమా’జులన్నిటికంటే శ్రర షఠ మైనది.(మసా్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/250) [ ) صحيح ( 12]  - 801 

َ عَ  َ ْيِد مَ حُ  ِِبْ ْن أ ْن أ اعِِدي ِ قَاَل َِفْ َعْشَرةٍ م ِ ْصَحاِب َرُسْوِل  الس َ
 صىل اهلل  ُسْوِل اهللِ بَِصََلةِ رَ لَُمُكْم أَنَا أَعْ وسلم:  عليه  صىل اهللاهللِ 

ِب ُ صىل اهلل عليه   :عليه وسلم قَالُْوا فَاْعِرْض. قَاَل: كَاَن الن َ
ِه َحّت َ يَُحاِذَي بِِهَما َمْنِكَبْيِه  َديْ يَ  عُ يَْرفَ ََلةِ وسلم إِذَا قَاَم إََِل الص َ 

ُ ثُم َ ثُ  ِ ُ م َ يَُكَب  ُ ثُم َ يُ يَْقَرأ ِ ِهَما يَُحاِذَي بِ ِه َحّت َ ُع يََديْ فَ  َويَرْ َكَب 
َمْنِكَبْيِه ثُم َ يَْركَُع َويََضُع َراَحَتْيِه َعىَل َرْكَبَتْيِه ثُم َ يَْعَتِدُل فَََل 

 ْ َع اهلُل لَِمْن   ثُم َ يَْرفَُع َرأَْسُه فََيُقْوُل: "َسمِ ْقِنعُ يُ   َوَل َرأَْسهُ يَُصب ِ
ْيِه ُمْعَتِدًل ثُم َ  ا َمْنِكبَ اِذي بِِهمَ ّت َ يَُح حَ يََديِْه فَُع م َ يَرْ ثُ  .َدُه"َحمِ 

" ِه ثُم َ يَْهِوْي إََِل اْْلَْرِض َساِجًدا فَُيَجاَِفْ يََديْ . يَُقْوُل: "اهلُل أَْكََبُ
   ِرْجلَهُ ُع َرأَْسُه َويَْثِِنْ يَْفَتُح أََصابَِع ِرْجلَْيِه ثُم َ يَْرفَ ِه وَ يْ بَ  َجنْ َعْن 
 يَْرِجَع كُل ُ َعْظٍم إََِل َتِدُل َحّت َ ثُم َ يَعْ  عَلَْيَها َيْقُعُد َرى فَ الُيْس 

"   ِِنْ يَثْ فَُع وَ َويَرْ  .َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًل ثُم َ يَْسُجُد ثُم َ يَُقْوُل: "اهلُل أَْكََبُ
ٍم   َعْظ ِجَع كُل ُ يَْعَتِدُل َحّت َ يَرْ ُه الُْيْسَرى فََيْقُعُد عَلَْيَها ثُم َ ِرْجلَ 
ْكَعِة الث َانَِيِة ِمْثَل ذَلَِك ثُم َ يَْصنَ  يَْنَهُض ثُم َ  .هِ عِ  َمْوِض إََِل    .ُع َِفْ الر َ

َ َوَرَفَع يََد  ْكَعَتْيِ كََب َ بِِهَما  اِذَي َح يُ  ّت َ يِْه حَ ثُم َ إِذَا قَاَم ِمَن الر َ
َ ِعْنَد  ََلةِ  َمْنِكَبْيِه كََما كََب َ ِة  قِ  َِفْ بَ ذَلَِك  ْصَنعُ  ثُم َ يَ اْفِتَتاِح الص َ ي َ

َ ََلتِِه َحّت َ َص  ْجَدُة ال َِِتْ فِْيَها الت َْسلِْيُم أَْخَرَج ِرْجلَُه  إِذَا ك انَْت الس َ
كًا َعىَل ِش  ِ ِه الُْيْسَرى َوقََعَد ُمَتَور  َ ق ِ  َسل ََم. قَالُْوا: َصَدْقَت   ثُم َ رِ َس يْ اْْل

ِمِذي ُ َوَرَوى ا اَرِمي ُ َوالد َ اُودَ أَبُْو دَ  َن يَُصل ِْي. َرَواهُ َهَكَذا كَا ْ   َوابُْن  .لَت ِ
ْمذي: َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح  .َماَجُه َمْعَناهُ     .َوقَاَل الَت ِ

َِِبْ دَاُودَ وَ  ِ َ  ِديِْث ِمْن حَ َِفْ ِرَوايِِة ْل  َمْيٍد: ثُم َ َركََع فََوَضَع   حُ ِِبْ أ
اَر يََديْ َما َوَوتَ لَْيهِ بٌِض عَ ن َُه قَاىَل ُرْكَبَتْيِه كَأَ يََديِْه عَ  ُهَما َعْن ِه فََنح َ

َجْنَبْيِه َوقَاَل: ثُم َ َسَجَد فَأَْمَكَن أَنَْفُه َوَجْبَهَتُه اْْلَْرَض َونََح َ يََديِْه  
ِه َغْْيَ  َذَو َمْنِكَبْيِه َوفََرَج بَْيَ فَِخَذيْ ِه حَ يْ ف َ َع كَ َوَوَض َعْن َجْنَبْيهِ 

َش م َ َجلََس  فََرَغ ثُ ِه َحّت َ يْ ْن فَِخَذ ء م ِ ىَل َشْي ْطَنُه عَ َحاِمٍل بَ  فَاْفََتَ
ُه   ِرْجلَُه الُْيْسَرى َوأَْقَبَل بَِصْدِر الُْيْمََن َعىَل قِْبلَِتِه َوَوَضَع كَف َ

ُه الُْيْسَرى َعىَل ُرْكَبِتهِ الْيُ  هِ تِ ْكبَ َعىَل رُ الُْيْمََن   الُْيْسَرى ْمََن َوكَف َ
بَ ْعِِنْ ِعِه يَ  بِأَْصبَ َوأََشارَ   بََة.  ا الس َ

ْكَعَتْيِ قََعَد َعىَل بَْطِن قََدِمِه  ى لَُه: َوإِ َِفْ أُْخرَ وَ  ذَا قََعَد َِفْ الر َ
 بَِوَرِكِه الُْيْسَرى  أَْفََض  ةِ عَ ابِ  الر َ الُْيْسَرى َونََصَب الُْيْمََن َوإِذَا كَاَن َِفْ 

 .ةٍ اِحَد َيٍة و َ ِمْن نَاحِ أََخَرَج قََدَمْيِه إََِل اْْلَْرِض وَ 

801. (12) [1/250-దృఢం] 

అబూ ‘హుమైది అస్లస’అదీ (ర) కథనం: నేను 10 

మంది ప్ర వకత  (స) అనుచరులతో, ‘ప్ర వకత  (స) యొకొ 

నమా’జు మీ అందరికంటే  న్నకు బాగాతెలుసు,’ అన్న 

అన్నిను. ఆ ప్దిమంది, ‘అయిత్య దాన్ని 

వివరించండి,’ అన్న న్నతో అన్నిరు. అప్పపడు నేను, 

‘వినండి! ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదవడాన్నకి 

న్నలబడినప్పడు అన్నిటికంటే మందు, రండు 

చేతులను రండు భుజాల వరకు ఎతా్యవారు. అంటే 

రఫ’అ యదైన్ చేసాూ, ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న 

ప్లికేవారు. ఆ తరువాత ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచే వారు. 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం అయిన తరువాత, ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న ప్లుకుతూ రండు చేతులను భుజాల 

వరకు ఎతా్యవారు. అంటే రుకూ’ చేస్లనప్పడు రఫ’అ 

యదైన్ చేస్తవారు. రుకూ’ల్ల తన రండు 

అరచేతులను తన మోకాళాపైె ఉంచేవారు. 

నడుమను తినిగా ఉంచేవారు. తలను సమానంగా 

ఉంచేవారు. అనంతరం రుకూ’ నుండి తల ఎతాి్

నప్పడు, ''సమఅలా్లహులిమన్’హమదహ్,'' అన్న 

ప్లుకుతూ రండు్ చేతులను భుజాల వరకు 

ఎతా్యవారు. రుకూ నుండి ల్లచి న్నటారుగా న్నలబడి, 

''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న ప్లుకుతూ నేలవైప్ప వంగ 

సజాద  చేస్తవారు. అంటే తన రండు చేతులను తన 

రండు ప్ర కొలకు దూరంగా ఉంచి, కాళా వేళాను 

ఖిబాా వైప్ప ఉంచేవారు. అనంతరం సజాద  నుండి ల్లచి 

ఎడమ పాదాన్ని ప్రచి కూరుాన్న ప్ర శాంతంగా 

కూర్కాన్న అంటే జలస ఇసా్లరాహత్ చేసా్లరు. ఆ 

తరువాత రండవ రకాత్ కోసం న్నలబడేవారు. రండవ 

రకా’త్ల్ల కూడా ఇల్లగే చేస్తవారు. రండు రకా’త్ల 

తరాాత, మ్రడవ రకా’త్ కోసం న్నలబడినప్పడు, 
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''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న ప్లుకుతూ రండు చేతులను 

భుజాల్ వరకు ఎతా్యవారు. నమా’జు పార రంభంల్ల 

చేస్లనటాు. అదేవిధ్ంగా మగలిన నమా’జుల్ల 

చేస్తవారు. చివరికి సజాద  తరాాత సల్లమ్ చేస్తవారు. 

సజాద  చేస్లన తరాాత ఎడమకాలును బయటకు 

తీసుకొన్న, ఎడమ పరుదుపైె కూరుానే వారు. ఆ 

తరువాత సల్లమ్ ప్లికి నమా’జు మగంచేవారు,’ 

అన్న అన్నిరు. అది విన్న, ఆ ప్దిమంది ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు మీరు న్నజం ప్లికారు, ప్ర వకత  (స) ఈ 

విధ్ంగానే నమా’జు చదివేవారు.’ అన్న అన్నిరు. 113 

(అబూ దావూ‘ద్, దారీి, తిరిిజి‘, ఇబ్ని మాజహ) 

(తిరిిజి‘ దీన్ని పార మాణికం, దృఢంగా 

పేర్కొన్నిరు).  

అబూ’హుమైది ’హదీసు‘ అబూదావూ‘ద్ల్ల కూడా 

ఉంది. దాన్న ప్దాలు ఇల్ల ఉన్నియి, ''అనంతరం 

ప్ర వకత  (స) రుకూ’ చేశారు. రుకూ’ల్ల తమ రండు 

చేతులతో తమ రండు మోకాళాను దృఢంగా ప్టుు  

కున్నిరు. తమ చేతులను బాణం విలాుల్ల తినిగా 

ఉంచారు. తమ రండు చేతులను ప్ర కొలకు దూరంగా 

ఉంచారు. ప్ర వకత  (స) సజాద  చేసాూ తమ నుదురును, 

మకుొను నేలపైె పెటిు , రండు చేతులను ప్ర కొలకు 

దూరంగా ఉంచి, రండు చేతులను రండు భుజాలకు 

సమానంగా ఉంచి, రండు తొడలను సమాంతరంగా 

దూరంగా కడుప్పకు తగలకుండా ఉంచారు. చివరికి 

నమా’జు మగంచారు. అనంతరం ఖ'అదహ్ల్ల 

కూరుాన్నిరు. అంటే ఎడమ్ కాలును బయటకు 

తీస్ల ప్రచుకొన్న, కుడిపాదం మందు భాగాన్ని ఖిబాా 

 

113) వివరణ-801: అబూ ’హుమైది యొకొ ఈ 

’హదీసు‘ పార మాణికమైనది. 10 మంది ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు దీన్ని సమరాించారు, ధ్ృవీకరించారు. ఈ 

’హదీసు‘ దాారా అనేక విషయాలు న్నర్జపంచబడాాయి. 

1. తక్బీర త’హ్ీమ ప్లికినప్పడు రఫ’అయదైన్ 

చేయాలి, రుకూనుండి ల్లచినప్పడు రఫ’అయదైన్ 

చేయాలి; మ్రడవ రకాత్ కోసం ల్లచిన తరువాత 

రఫ’అయదైన్ చేయాలి, 2. నమా’జుల్లన్న మఖే 

విధులను సరిగాు  ఆచరించాలి, 3. చివరి ఖఅదహ్ల్ల 

తవరుర క్ చేయాలి, 4. జలస ఇసా్లరాహత్.  

వైప్ప ఉంచి, కుడిచేతిన్న కుడి మోకాలుపైె ఎడమ 

చేతిన్న ఎడమమోకాలుపైె ఉంచి, కుడిచేతి చూప్పడు 

వేర లుతో సైగచేశారు. 

అబూ దావూ’ద్ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల కూడా ఉంది, 

''రండు రక’అత్లు చదివి కూరుానిప్పడు, ఎడమ 

పరుదుపైె కూరుానేవారు. కుడికాలును న్నలబ్నటిు  

ఉంచేవారు. అయిత్య న్నలు వ రక'అత్ల్ల కూరుాంటే 

తవరుర క్ చేస్తవారు. అంటే ఎడమ పరుదుపైెకూర్కాన్న 

రండుకాళాను కుడివైప్ప పెటుు కునేవారు.'' 

 ( 1/251)[ ) ضعيف (  13]  - 802

َ َعْن َوائِِل بِْن حُ وَ  َ  ن َهُ ْجٍر: أ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   َصرَ بْ أ الن َ
ََلةِ َرفََع يََد ِحْيَ قَاَم إََِل ا ِه  ْنِكَبيْ مَ َحَياِل َتا بِ  كَانَ يِْه َحّت َ لص َ

. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ. َوَِفْ ِرَوايَِة لَُه:  بِإِبَْهامَ  َوَحاذَى َ ْيِه أُذُنَْيِه ثُم َ كََب َ
  .نَْيهِ أُذُ  ةِ مَ  َشْح ِه إََِل يَْرفَُع إِبَْهاَميْ 

802. (13) [1/251-బలహీనం] 

వాయి‘ల్ బిన్ ’హుజ్రి (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 

నమా’జు చదువుతుండగా నేను చూశాను, ''ప్ర వకత  (స) 

నమా’జుకు న్నలబడినప్పడు రండు చేతులను రండు 

భుజాలవరకు ఎతా్యవారు, అరచేతుల బొటన 

వేర ళాను చెవులకు సమానంగా ఉంచి ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న ప్లికేవారు. (అబూ దావూ’ద్)  

 అబూదావూ‘ద్ల్లన్న ఒక ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, 

''రండు చేతుల బొటన వేర ళాను చెవుల కిర ంది భాగం 

వరకు ఎతా్యవారు.''  
 ( 1/252)[ ) حسن (  14]  - 803

  صىل اهلل  َعْن قَِبْيَصَة بِْن ُهلٍْب َعْن أَبِْيِه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهللِ وَ 
َنا فََيأُْخُذ ِشَمالَُه بَِيِمْيِنِه.َرَواُه اللم يَ وس هيعل ِمِذي ُ َوابُْن  ُؤم َ ْ َت ِ

 .َماَجهُ 

803. (14) [1/252-పార మాణికం] 

ఖబీస’హ బిన్ హులిబ (ర) తన తండిర  దాారా 

కథనం, అతన్న తండిర గారి కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు 

నమా’జు చదివించినప్పడు ఎడమచేతిన్న కుడిచేతితో 

ప్టుు కునే వారు. అంటే నమా’జుల్ల న్నలబడినప్పడు 

కుడిచేతిన్న ఎడమచేతిపైె పెటుు కొన్న ఇమామత్ చేస్త 
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వారు, నమా’జు చదివించేవారు. (తిరిిజి‘, ఇబ్ని 

మాజహ) 
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م َ  َجاَء َرُجٌل فََصىل َ َِفْ الَْمْسِجِد ثُ  َعْن ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع قَاَل:وَ 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلمَم عَ ل َ َس اَء فَ جَ  ِب ُ  .ىَل الن َ  صىل اهلل  فََقاَل الن َ

 يَا  ل ِْمِِنْ ََ :ع". فََقاَل ْم تَُصل ِ لَ إِن ََك تََك فَ  َصََل "أَعِْد  م:عليه وسل
ْ ثُم َ " َرُسْوَل اهلِل كَْيَف أَُصل ِْي؟ قَاَل: ِ ْهَت إََِل الِْقْبلَِة فََكَب   إِذَا تََوج َ

 ْ َ فَإِذَا َركَعْ الْقُ  م ِ  بِأُ اْقَرأ َت فَاْجَعْل ْرآِن َوَما َشاَء اهلُل أَْن تَْقَرأ
فَإِذَا َرفَْعَت   دْ َظْهَرَك َك َواْمُد  ُركُْوعَ ْن  َوَمك ِ َتْيَك  ُرْكبَ ْيَك َعىَل َراَحتَ 

ا ا فَإِذَ فَأَقِْم ُصلَْبَك َواْرفَْع َرأَْسَك َحّت َ تَْرِجَع الِْعَظاُم إََِل َمَفاِصلِهَ 
ُجْود فَإِذَا َرفَْعَت فَاْجلِْس َعىَل  فَ ت َ ْد َج َس  ْن الس ُ فَِخَذَك  َمك ِ

. َهَذا  َحّت َ تَْط َوَسَجَدةٍ َرْكَعٍة   كُل ِ لَِك َِفْ َنْع ذَ ثُم َ اْص الُْيْسَرى  َمِئن 
  لَْفُظ" الَْمَصابِْيِح".

َرَوىوَ  ْ  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َمَع تَْغِيْْيٍ ي َِسْْيٍ و َ َسائِ ُ الن َ وَ  ي ُ ِمذِ الَت ِ
   .َمْعَناهُ 

مِ وَ  ْ أْ كََما فََتَوض َ  ََلةِ  الص َ ْمَت إََِل "إِذَا قُ  ِذي ِ قَاَل:َِفْ ِرَوايٍَة ل ِلَت ِ
ْد  بِِه ثُ أََمَرَك اهللُ  ْ َوإِل َ   .م َ تََشه َ فَأَقِْم فَإِْن كَاَن َمَعَك قُْرآٌن فَاْقَرأ

ُه  ْ ِ  .َع"اْركَ  م َ ثُ لُْه َوَهل ِ فَاْحَمِد اهلَل َوكََب 

804. (15) [1/252-దృఢం] 

రిఫా’అహ బిన్ రా’ఫె (ర) కథనం: ఒక వేకిత  

మస్లూ ద్ల్లకి వచిా, నమా’జ్ చదివి, ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచిా, సల్లమ్ చేశాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్న సల్లమ్కు 

ప్ర తి సల్లమ్ చేస్లన తరాాత, ‘నువుా నమా’జ్ 

మళ్ళా చదువు, నువుా అసలు నమా’జు చదవనే 

ల్లదు,’ అన్న అన్నిరు. అప్పపడా వేకిత , ‘ఓ ప్ర వకాత ! 

దయచేస్ల నమా’జు చదవటం న్నకు నేరపండి,’ అన్న 

అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ''నువుా ఖిబాావైప్ప 

తిరిగన తరాాత ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న ప్లుకు, 

సూరహ్ ఫాతి ’హా ప్ఠంచు, రుకూ’ల్లకి వళ్ళానప్పడు 

రండు చేతులను రండు మోకాళాపైె ఉంచు. రుకూ’ల్ల 

ప్ర శాంతంగా న్నలబడు. వీప్పను బాగా విశాలప్రచు, 

రుకూ’ నుండి ల్లచినప్పడు వీప్పను తినిగా చేసుకో, 

అంటే న్నటారుగా న్నలబడు, నడుమ తినిగా 

అయిపోవాలి. సజాద  చేస్లనప్పడు న్నదానంగా సజాద ్

చేయి. సజాద ్నుండి తల ఎతాిన్తరాాత, న్న ఎడమ 

తొడపైె కూరోా. ప్ర తి రుకూ’, ప్ర తి సజాద ల్ల అల్లగే 

చేయి. ప్ర తి మఖే విధన్న న్నదానంగా చేయి.'' ఇవి 

మస్లబీహ్ ప్దాలు.  

అబూ దావూ’ద్ కొంత త్యడాతో దీన్ని 

ఉలా్లఖించారు. తిరిిజి’ మరియు నస్లయి’ దీన్ని 

యథాతథంగా ఉలా్ల ఖించారు. 114 

తిరిిజీ‘ల్లన్న ఒక ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం: ''న్నవు నమా’జుకు న్నలబడినప్పడు, 

అన్నిటికంటే మందు అలా్లహ్ ఆదేశించిన విధ్ంగా 

వు’దూ చేయి. ఆ తరాాత కలిమ షహాదహ్ ప్లుకు. 

అంటే వు’దూ తరాాత దు’ఆ ప్లుకు. అందుల్ల 

కలిమ షహాదహ్ ఉంది. ల్లక కలిమహ్ షహదహ్ అంటే 

అజా‘న్ అయి ఉండవచుా. అంటే వు’దూ చేస్లన 

తరాాత అజా‘న్ ఇవుా, ఆ తరాాత న్నదానంగా 

నమా’జు చదువు. ఒకవేళ న్నకు ఖుర్ఆన్ గురుత ంటే 

చదువు. ల్లకుంటే ''అల్’హమ్దులిలాాహ్్, అలాాహు 

అకబర్, లా యిలాహ ఇలాలాాహ్్'' అన్న ప్లుకు. 

అనంతరం రుకూ’ చేయి.'' 
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اٍس قَاَل: قَاَل َر وَ  عليه اهلل  صىل اهللِ ُسْوُل َعِن الَْفْضِل بِْن َعب َ
ٌد  ََلُة َمْثََن َمْثََن تََشه ُ عٌ ْيِ َوتَ  َِفْ كُل ِ َرْكَعتَ وسلم: "اَلص َ   َخش َ

ٌع وَ َوتََض  َك يَُقْوُل تَْرفََعُهَما إََِل َرب َِك ِنُع يََديْ ثُم َ تُقْ  .َمْسُكٌن تَ ر ُ
 يَْفَعْل  ل َْم  ْن مَ وَ  .يَا َرب ِ َوتَُقْوُل يَا َرب ِ  .ُمْسَتْقِبًَل بُِبُطْونِِهَما َوْجَهَك 
ْ َواُه َداٌج". رَ ِرَوايٍَة: "فَُهَو خِ ذَلَِك فَُهَو َكَذا َوكََذا". َوَِفْ   .ِمِذي ُ الَت ِ

 

114) వివరణ-804: ఈ ’హదీసు‘ దాారా తొందరగా 

మఖే విధులు సరిగా న్నరారిత ంచకపోత్య, నమా’జు 

స్త్ాకరించబడదు, అన్న తెలిస్లంది. విధులను న్నదానంగా 

న్నరారిత ంచాలి. నమా’జుల్ల ఖుర్ఆన్, సూరహ్ ఫాతి’హ 

చదవటం కూడా తప్పన్నసరి. ఒకవేళ ఎవరికైెన్న 

ఖుర్ఆన్ కొంచెం కూడా గురుత ల్లకపోత్య, దాన్నకి బదులుగా 

త’హ్మీద్, తక్బీర్, త’హ్లీల్ సరిపోతాయి. అయిత్య 

స్లధ్ేం అయినంత వరకు ఖుర్ఆన్ కంఠసాం చేయటాన్నకి 

ప్ర యతిించాలి. 
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805. (16) [1/253-బలహీనం] 

ఫ’దార బిన్ ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''నమా’జు రండు రండు్రకా'తులు, ప్ర తి రండు 

రకా'తుల తరువాత, తషహుహ ద్ అంటే 

అతా’హయాేతు ఉంది. ఇంకా నమా’జుల్ల వినయ్

విధేయతలు, దీనతాం, అసహాయత బహరు తం 

కావాలి. నమా’జు పూరత యిన తరాాత రండు 

చేతులను అరచేతులు తనవైప్ప ఉండేటటాు అంటే 

మఖం మందు ఉండాలి. దైవాన్ని ఇల్ల పార రాించండి, 

''ఓ న్న ప్ర భూ! న్న పాపాలను మన్నించు, ననుి్

క్షమంచు,'' సరైన విధ్ంగా పార రాించండి, అల్ల 

చేయన్నవారి నమా’జు అసంపూ రణ ంగా ఉంటుంది. 115  

(తిరిిజి’) 
----- 

   మూడవ విభాగం   ث َالُِث ُل الاَلَْفْص 
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  َعْن َسِعْيِد بِْن الَْحاِرِث بِْن الُْمَعىل َ قَاَل: َصىل َ لََنا أَبُْو َسِعْيدِ 
ُجوْ َجهَ فَ  .ِري ُ الُْخْد  ْكِبْْيِ ِحْيَ َرفََع َرأَْسُه ِمَن الس ُ ِد َوِحْيَ  َر بِالت َ
ْكَعتَ َن ال فََع مِ َجَد َوِحْيَ رَ َس  ِب َ صىل ا َرأَيُْت اَل: َهَكَذ َوقَ  .ْيِ ر َ الن َ

 .اهلل عليه وسلم. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

806. (17) [1/253-దృఢం] 

స’యీద్ బిన్ ’హారిస్‘బిన్ మఅలా్ల‘(ర) కథనం: 

అబూ స’యీద్ ’ఖుదీర  (ర) మాకు నమా’జు 

చదివించారు. సజాద  నుండి తల ఎతాినప్పడు బిగు రగా 

 

115) వివరణ-805: పార రంభంల్ల రండు రకాతులు 

విధంచడం జరిగంది. ఆ తరువాత రండు రకాతుల 

నమా'జు 4 రకాతుల నమా'జుగా, 1 రకా’త్ నమా’జు 3 

రకాత్ల నమా’జుగా పెంచడం జరిగంది. ఫజర ర్ 

నమా’జును రండు రకా’తులనే కొనస్లగంచటం జరిగంది. 

ల్లదా రండు, రండు  రకా’త్ లంటే నఫిల్ నమా’జులు 

అయి ఉండవచుా. అంటే నఫిల్ నమా’జు రండేస్ల 

రకా’త్లు చదవడమ్మ ఉతామం. ఎందుకంటే తషహుహ ద 

అధకంగా ఉంది. న్నలుగు కూడా చదవవచుా. 

నమా’జుల్ల వినయ వినమ్తలు తప్పకుండా ఉండాలి. 

ఇవి ల్లకుండా నమా’జు ప్రిపూరణ ం కాదు.  

''అలా్లహు అకబర్'' అన్న ప్లికారు. సజాద ల్ల 

వళ్ళానప్పడు కూడా బిగు రగా ''అలా్లహు అకబర్'' అన్న 

ప్లికారు. ఇంకా రండు రకాతులు చదివి మ్రడవ 

రకాత్ కోసం న్నలబడినప్పడు బిగు రగా ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న ప్లికారు. నమా’జు పూరత యిన 

తరాాత, 'ప్ర వకత  (స) ఇల్లగే చేసాూ ఉండటం నేను 

చూశాను' అన్నఅన్నిరు. 116  (బు’ఖారీ)  
 ( 1/253)(  [ ) صحيح  18]  - 807

َ ثِْنَتْيٍ وَ   َعْن ِعْكَرَمَة قَاَل: َصل َْيُت َخلَْف َشْيٍخ بَِمك ََة فََكَب َ
ِعْش  اٍس: إِن َُه أَْحَمُق فََقاَل: ثَ ْكِبْْيَ تَ  َن ِريْ و َ كِلَْتَك  ًة فَُقلُْت ِلِبِْن َعب َ
ُة أَِِب أُم ُ   . ُبَخاِري ُ َرَواُه الْ  ليه وسلم.عصىل اهلل اِسِم  الْقَ َك ُسن َ

807. (18) [1/253-దృఢం] 

’ఇకర మ (ర) కథనం: మకాొల్ల నేనొక ప్ండితున్న 

వనక నమా’జ్ చదివాను. అతను (4 రకాతులల్ల) 

22 తక్బీరాు ప్లికారు. అనంతరం నేను మా గురువు్

గారు ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) తో ఇతన్నకి నమా’జు 

చదివించడం తెలియదు,’ అన్న అన్నిను. అప్పపడు 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) న్నతో, ‘న్న పాడుగాను! ఇది 

ప్ర వకత  (స) ప్దధ తి,’ అన్న అన్నిరు. 117 (బు’ఖారీ)  

 ( 1/254)(  [ ) صحيح  19]  - 808

اهلل   بِْن الُْحَسْيِ ُمْرَسًَل قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل عَلِي ٍ  ْن عَ وَ 
ُ َِفْ عليه وسلم  ِ ََل يَُكَب  ُ الص َ تُُه تََزْل َصََل َع فَلَْم َض َوَرفَ فَ ل ََما خَ ةِ ك

 . َحّت َ لَِقَي اهلُل تََعاََل. َرَواُه َمالٌِك 

808. (19) [1/254-దృఢం] 

 

116) వివరణ-806: అంటే ఇమామ్ బిగు రగా తక్బీరాు 

ప్లకాలి. దాన్నవలా మఖాదీలు విన్న ఇమామ్ను అనుస 

రించటాన్నకి. అన్ని నమా’జులా్ల బిగు రగా ప్లకాలి. 

117) వివరణ-807: కొందరు తక్బీరాను బిగు రగా ప్లకటం 

మాన్నవేశారు. తక్బీరాు బిగు రగా ప్లకాలన్న ’ఇకర మకు 

కూడా తెలియదు. ఆ ప్ండితులు అంటే అబూ 

హురైరహ్ బిగు రగా తక్బీరాు ప్లకటంపైె ఆశారేం వేకత ం 

చేశారు. అతన్నకి ఏమీ తెలియదన్న అనుకున్నిరు. 

దాన్నకి ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) సమాధానమసాూ, 'ఇమామ్ 

తక్బీరాను బిగు రగా ప్లకాలి. ఇదే ప్ర వకత  (స) 

స్లంప్ర దాయం,' అన్న అన్నిరు. 
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’అలీ బిన్ ’హుసైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 

నమా’జ్ల్ల తక్బీర్ ప్లికేవారు. అంటే ప్ర వకత (స) 

రుకూ’ చేస్లనప్పడు, సజాద  చేస్లనప్పడు ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న ప్లికేవారు. ల్లచి నప్పడు కూడా 

''అలా్లహు అకబర్'' అన్న ప్లికేవారు. మరణం వరకు 

ప్ర వకత  (స) నమా’జు ఇల్లగే ఉండేది. (మవతాా 

ఇమామ్ మాలిక్)  

 ( 1/254)[ ) صحيح (   20]  - 809

َ َعْن عَلَْقَمَة قَاَل: قَاَل لََنا ابُْن وَ   َصََلةَ بُِكْم َل أَُصل ِْي  َمْسُعْوٍد: أ
ًة وسلم؟ فََص   اهلل عليه اهلِل صىل َرُسْوِل  ىل َ َولَْم يَْرفَْع يََديِْه إِل َ َمر َ

ةِ اْلِْفِتتَ  اِحَدًة َمَع تَْكِبْْيَ ْ ا َواهُ اِح. رَ و َ ِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ.  مِ لَت ِ
   .َمْعََن َذا الْ ْحِيِح َعىَل هَ ْيَس ُهَو بَِص َوقَاَل أَبُْو دَاُودَ: لَ 

809. (20) [1/254-దృఢం] 

’అల్ ఖమహ్ (ర) కథనం: ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) 

మాతో మీకు ప్ర వకత  (స) నమా’జ్ చదివించన్న! అన్న 

అతను నమా’జు చదివించారు. ''తక్బీర త’హ్ీమ 

చేస్లనప్పడు రఫ’అయదైన్ చేశారు.'' (తిరిిజి‘, అబూ 

దావూ‘ద్, నస్లయి‘)  

 ( 1/254)(  [ ) صحيح  21]  - 810

اعِدِ  ُحَمْيدِ  ْن أَِِبْ عَ وَ  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ي ِ قَاَل: الس َ
ََلةِ اْسَتْقَبَل الْ  يِْه َوقَاَل: اهلُل  يََد  عَ فَ  َورَ ِقْبلَةَ وسلم إِذَا قَاَم إََِل الص َ

. َرَواُه ابُْن َماَجُه   .أَْكََبُ

810. (21) [1/254-దృఢం] 

అబూ 'హుమైది అస్లస’అదీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జుకోసం న్నలబడినప్పడు ఖిబాావైప్ప తిరిగ, 

రండు చేతులను ఎతాి, ''అలా్లహు అకబర్,'' అన్న ప్లికే 

వారు. (ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/254)  حيح (ص  ) [ 22]  - 811

ْ ُهَريْ وَ  هلِل صىل  َنا َرُسْوُل اَصىل  بِ  َرَة َرِضَي اهلل َعْنُه قَاَل: َعْن أَِِب
ُفوْ رِ  ُمَؤخ ِ ْهَر َوَِفْ م الظ ُ وسلليه اهلل ع ََلَة  ِف َرُجٌل الص ُ فَأََساَء الص َ

ا َسل ََم  َ  ََلُن يَا فُ " ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: نَادَاُه َرُس  .فَلَم َ   َل أ
ي َ َشْيٌء  ُه يَْخََف عَلَ إِن َكُْم تََرْوَن أَن َ  ؟ أََل تََرى كَْيَف تَُصل ِْي؟ِقي اهللَ تَت َ 

ْ َواهللِ  .َن َنُعوْ ا تَْص ِمم َ  "كَ َخلِْفْي َْلَرى ِمْن   إِّن ِ  َما أََرى ِمْن بَْيَ يََدي َ
 . َرَواُه أَْحَمُد .

811. (22) [1/254-దృఢం] 

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

“జుహ్ర్ నమా’జు చదివించారు. వనుక ప్ంకిత ల్ల ఒక 

వేకిత కి నమా’జు చదవటం సరిగా తెలియదు. ప్ర వకత  

(స) నమా’జు మగంచి, అతన్ని పలిచి, ‘అలా్లహ కు 

భయప్డు. నువుా నమా’జు ఎల్ల చదువు్

తున్నివు, న్నవు చేసాునిది న్నకు తెలియదను 

కుంటున్నివా? అలా్లహ స్లకిష ! ఏవిధ్ంగా మందు 

చూసా్లనో, అదే విధ్ంగా వనుకకూడా చూసా్లను,’ అన్న 

అన్నిరు. 118  (అ’హిద్)  

===== 

 ْكِبْْيِ بَاُب َما يَْقَرأُ بَْعَد الت َ   -11

11. తక్బీర తరువాత పఠంచే దు’ఆలు 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/256)[ ) متفق عليه (  1]  - 812

َي اهلُل َعْنُه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َريَْرَة َرِض هُ  ْن أَِِبْ عَ 
ْكِبْْيِ َوبَْيَ الَْقَراءَ  عليه وسلم يَْسُكُت بَْيَ   إِْسكَاتًَة فَُقلُْت  ةِ الت َ

ْكِبْْيِ َوالِْقَراَءةِ َما تَُقْوُل   ْ َوأُم ِْي يَا َرُسْوَل اهلِل إِْسكَاتَُك بَْيَ الت َ بِأَِِب
أَقُْوُل الل َُهم َ بَاعِْد بَْيِِنْ َوبَْيَ َخَطايَاَي كََما بَاعَْدت َ بَْيَ " :قَاَل 

ِِنْ الَْمْشِرِق   ِمَن الَْخَطايَا كََما يَُنَق َ الث َْوُب  َوالَْمْغِرِب اَلل َُهم َ نَق ِ
نَِس  الل َُهم َ اْغِسْل َخَطايَاَي بِالَْماِء َوالث َلِْج   .اْْلَبَْيُض ِمَن الد َ

ِد"الْ وَ    .ََبَ

812. (1) [1/256-ఏకీభవితం] 

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

త'హ్ీమ మరియు ఖిరాఅత్ల మధ్ే మౌనంగా ఉండే 

వారు. ‘న్న తలాిదండుర లు మీకోసం తాేగంకాను. 

తక్బీర తహ్ీమ మరియు ఖిరాఅత్ల మధ్ే 

 

118) వివరణ-811: అంటే అలా్లహ్ ప్ర వకత లకు మహమలు 

ప్ర స్లదిసా్లడు. అందుల్లన్న భాగమ్మ ఇది.   
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న్నశశబద ంగా తమరు ఏం చదువుతారు,’ అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘తక్బీర 

తహ్ీమ తరువాత నేను ఈ దు'ఆ ప్ఠసా్లను అన్న 

చెపాపరు. ''అలా్లహుమి బా’ఇద్ బై్నన్న వబై్నన 

’ఖ’తాయాయ కమా బా’అద త బై్ననల్ మష్రిఖి 

వల్ మ’గ్రిబి. అలా్లహుమి నఖాిన్న మనల్ 

’ఖ’తాయా, కమా యునఖాస్సస‘బుల్ అబ్య’ద 

మనదద నస్ల. అలా్లహుమి’గ్స్లల్ ’ఖ’తాయాయ బిల్ 

మాఇ‘ వసస‘ల్జి, వల్ బరది.'' -- 'ఓ న్న ప్ర భూ! 

న్నకూ న్న పాపాలకు మధ్ే తూరుప-ప్డమరల 

మధ్ే ఉనింత దూరం చేయి. ఓ న్నప్ర భూ! ననుి 

పాపాల్నుండి వసా్లీలు మాలిన్నేల నుండి ప్రిశుభర ్

ప్రచబడినటుు  ప్రిశుభర ప్రచు. ఓ అలా్లహ్! న్న 

పాపాలను న్నళాతో, మంచుతో మరియు వడగండాతో 

ప్రిశుభర  ప్రచు.'' 119 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/256)  [ ) صحيح ( 2]  - 813

ِب ُ صىل اهلل   يعَلِي ٍ بِْن أَِِبْ َطالٍِب رض  ْن عَ وَ  اهلل َعْنُه قَاَل: كَاَن الن َ
ََلةِ  َة ََل ص َ َوَِفْ ِرَوايٍَة: كَاَن إِذَا اْفَتَتَح ال .عليه وسلم إِذَا قَاَم إََِل الص َ

 َ َماَواِت َواْْلَْرِض  .كََب َ ْهُت َوْجِهَي لِل َِذْي فََطَر الس َ  ثُم َ قَاَل: "َوج َ
َما أَنَا ِمَن الْمُ ِنيْ حَ  إِن َ َصََلِتْ َونُُسِكْي َوَمْحَياَي  .ِرِكْيَ ْش ًفا و َ

َ وَ َوبَِذلَِك أُِمْرُت  .َل َشِريَْك لَهُ  .َوَمَماِتْ هلِل َرب ِ الَْعالَِمْيَ  نَا ِمَن أ
ْ أَنَْت رَ  .َل إِلََه إِل َ أَنَْت  .الل َُهم َ أَنَْت الَْملَِك  .الُْمْسلِِمْيَ  أَنَا  وَ  ِب ِ
ْفُت بَِذنِْبْ نَ َظلَْمُت  .َعْبُدَك   .فَاْغِفْر يِلْ ذُنُْوِِبْ َجِمْيًعا .ْفِسْي َواْعََتَ

نُْوَب إِل َ أَنَْت  َ  َواْهِدِّنْ  .إِن َُه َل يَْغِفُر الذ ُ َ ِْل َل   .ْخََلِق ْحَسِن اْْل
ْ َسي ِ  .يَْهِدْي ِْلَْحَسِنَها إِل َ أَنَْت  ْ   .اهَ ئَ َواْصِرْف َعِن ِ َل يَْصِرُف َعِن ِ

ئَ  ْيَك َوَسْعَديَْك َوالَْخْْيُ كُل ُُه َِفْ يََديَْك  .َها إِل َ أَنَْت َسي ِ ُر  .لَب َ َوالش َ
ُرَك َوأَتُْوُب  ْكَت َوتََعالَْيَت أَْسَتْغفِ ارَ بَ أَنَا بَِك َوإِلَْيَك تَ  .لَْيَس إِلَْيَك 

  .إِلَْيَك"

َك أَْسلَْمُت  لَ وَ   َركَْعُت َوبَِك آَمْنُت لََك  إِذَا َركََع قَاَل: "الل َُهم َ وَ 
 " ْي َوَعْظِمْي َوَعَصِبْ    .َخَشَع لََك َسْمِعْي َوبََصِرْي َوُمخ ِ

 

119) వివరణ-812: తక్బీర తహ్ీమ తరాాత అనేక 

దు’ఆలు ఉన్నియి. వాటిన్న్ గురించి మందు పేజీలా్ల 

పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నమా'జు చేస్తవారు వీటిల్ల 

ఏదైన్న చదువుకోవచుా. 

َماَواِت َوملء الْ  إِذَا َرفََع قَاَل: "الل َُهم َ َرب ََنا لََك فَ  َحْمُد ِمْلَء الس َ
   .ٍء بَْعُد"ْي شَ  َما بَْيَنُهَما َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن  اْْلَْرِض وملء

اَل: "الل َُهم َ لََك َسَجْدت ُ َوبَِك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمُت قَ إِذَا َسَجَد وَ 
َرُه َوَشق َ َسْمَعهُ  بََصَرُه تََباَرَك اهلُل  وَ  َسَجَد َوْجِهَي لِل َِذْي َخلََقُه َوَصو َ

"    .أَْحَسُن الَْخالِِقْيَ

ا يَُقوْ ثُ  ِد َوالت َْسلِ بَْيَ  ُل م َ يَُكْوَن ِمْن آِخٍر م َ َشه ُ ِم: "اَلل َُهم َ  يْ  الت َ
ْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَعْلَْنُت َوَما   ْمُت َوَما أَخ َ اْغِفْر يِلْ َما قَد َ

ُر َل إِلََه  ُم لَ أَْسَرْفُت َوَما أَنَْت أَعْ  ُم َوأَنَْت الُْمَؤخ ِ ِ ْ أَنَْت الُْمْقد   بِِه ِمِن ِ
   .لٌِم ُمْس  هُ . َرَوا" إِل َ أَنَْت 

ر ُ لَْيَس إِلَْيَك َوالَْمْهِدي ُ َمْن َهَديَْت  َِفْ ِرَوايٍَة للش َ وَ  : "َوالش َ افِِعي ٍ
 .لَْيَك تََباَرْكَت"إِ  أَنَا بَِك َوإِلَْيَك َل َمْنََج ِمْنَك َوَل َملَْجأَ إِل َ 

813. (2) [1/256-దృఢం] 

’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జుకు న్నలబడి్

నప్పడు, మరో ఉలా్లఖనంల్ల నమా’జు పార రంభించి్

నప్పడు తక్బీర త'హ్ీమ తరువాత ఈ దు’ఆ ప్ఠంచే్

వారు: ''వజూ హ్తు వజ్హయ లిలాజీ ఫ’తరససమా్

వాతి వల్ అర్’ద ’హన్నఫఫన్ వ మా అన్న మనల్ 

మష్రికీన్. ఇని’ససల్లతీ వ  నుసుకీ వ మ’హ్ 
యాయ వమమాతీ లిలా్లహ రబిబల్’ఆలమీన. 

ల్లషరీక లహు, వ బిజా‘లిక ఉమర్తు వ అన్న 

మనల్ మస్లిమీన్. అలా్లహుమి అన్తల్ మలికు, 

ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల అంత. అంత రబీబ వఅన్న 

అబ్దుక. ”జలమ్తు నఫ్స్త్. వ అ’అతరఫ్తు బి్

జ‘న్బీ, ఫ’గ్ఫిర్లీ జు‘నూబీ జమీఅన్. ఇనిహు 

ల్లయ’గ్ ఫిరుజుూ ‘నూబ ఇలా్ల అంత. వహ్దిన్న లి 

అ'హ్సన్నల్ అ’ఖ్ల్లఖి. ల్ల యహ్దీ లిఅ'హ్సన్నహా 

ఇలా్ల అంత. వ’స్రిఫ్ ’అన్ని సయిేఅ‘హా. ల్ల 

య’స్రిఫ్ ’అన్ని సయిేఅ‘హా ఇలా్ల అంత. 

“లబబయ క వ స’అదయ క, వల ’ఖైరు కులాుహూ 

ఫి యదయ క. వషష రుర  లైస ఇలైక. అన్న బిక వ ఇలైక. 

తబారకత  వ త’ఆలైత. అసా’గారుక వ అతూబు 

ఇలైక.'' -- 'నేను న్న మఖాన్ని భూమాేకాశాలను 

సృషిు ంచిన ఆయన వైప్పనకు తిర ప్పపకున్నిను. నేను 

ఒకొ దైవానేి ఆరాధంచేవాడిన్న, నేను అవిశాాస్లన్న 

కాను. న్నససందేహంగా న్న నమా’జు, న్న ఖుర్బాన్న, న్న 
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జీవితం, న్న మరణం, అన్ని, సమసా ల్లకాలకు 

ప్ర భువైన అలా్లహ్ కొరకే. అతన్నకి భాగస్లామ్

లవార్జ ల్లరు. ననుి దీన్ని గురించే ఆదేశించడం 

జరిగంది. నేను మసా్లమను. ఓ ప్ర భూ! న్నవే వాసావ 

పాలకుడవు, న్నవు తప్ప మర్కక ఆరాధుేడు ల్లడు, 

న్నవే న్న ప్ర భువువు, నేను న్న దాసుణిణ . న్న ఆతికు 

నేను అన్నేయం చేసుకున్నిను. నేను న్న పాపాలను 

ఒప్పపకుంటున్నిను. కనుక న్నవూ న్న పాపాలన్నిటిన్న 

క్షమంచు. న్నశాయంగా,  న్నవు మాతర మ్మ పాపాలను 

క్షమంచగలవాడవు. న్నకు మంచి గుణ్యల వైప్ప 

మారు ం చూపంచు. న్నవే మంచి గుణ్యల వైప్ప మారు ం 

చూపంచే వాడవు. ఇంకా న్న నుండి న్న పాపాలను 

దూరం్చేయి. న్నవు్మాతర మ్మ పాపాలను దూరంచేస్త 

వాడవు. న్న ఆజాాపాలన చేసాున్నిను. న్న సహాయాన్ని 

అరాిసుర న్నిను. మ్మలంతా న్న చేతులా్లనే ఉంది. చెడు న్న 

నుండి రాదు. నేను న్న ఆధీనంల్ల ఉన్నిను. న్నవు 

అతేంత శుభకరుడవు. అతుేనితుడవు. నేను 

న్ననుి క్షమాప్ణ కోరుతున్నిను. న్న సన్నిధల్ల 

ప్శాాతాాప్ ప్డుతున్నిను.'  

ప్ర వకత  (స) రుకూల్ల ఈ దు’ఆ ప్ఠంచేవారు: 

''అలా్లహుమి లక రక’అతు, వ బిక ఆమన్తు. వలక 
అస్లమ్తు. ’ఖష’అలక సమ్’యీ, వబ’సరీ, 

వమ’ఖాీ, వఅ”జమీ, వ ’అ’సబీ.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

నేను న్న మందు వంగాను. న్ననుి విశాస్లంచాను. న్నకు 

విధేయుడనయాేను. న్న చెవులు, న్న కళ్ళా, న్న 

మదడు, న్న ఎమకలు, న్న నరాలు అన్ని న్న 

ఆధీనంల్ల ఉన్నియి.'  

ప్ర వకత  (స) రుకూ నుండి ల్లచినప్పడు ఈ దు’ఆ 

ప్ఠంచే వారు: ''అలా్లహుమి రబబన్న లకల్ హమ్దు 

మల్ అససమా వాతి వల్అర్'ది వమా బై్ననహుమా, 

వమల్అ మా షీఅ'త మన్ షైయిన్ బ'అదు.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ న్న ప్ర భూ! భూమాేకాశాల న్నండా మరియు 

వాటి మధ్ే అంతా, న్న సాోతర మ్మ ఉంది. వాటి అంతటి 

ల్లనూ మరియు వాటి్తరాాతనూ, న్నవు్కోరిందే 

ఉంది.'  

ప్ర వకత  (స) సజాద ల్ల ఈ దు’ఆ చదివేవారు: 

''అలా్లహుమి లక సజద తు, వ బిక ఆమన్తు, వలక 

అస్లమ్తు. సజద వజ్హయ లిలాజీ ఖలఖహు వ 

సవారహు వ షఖా సమ్అహు వబ'సరహు. తబార్

కలా్లహు అ'హ్సనల్ 'ఖాలిఖీన్.'' -- 'ఓ అలా్లహ! 

నేను న్నకు సజాద చేశాను, న్ననుి విశాస్లంచాను, న్నకు 

విధేయుడ్నయాేను. న్న మఖం, దాన్ని సృషిు ంచి, 

దాన్న ర్జపాన్ని తీరిాదిదిద , దాన్న విన్నకిడిన్న, దృషిు న్న 

విపపన ఆయనకు సజాద  చేస్లంది. అలా్లహ శుభకరుడు, 

సరా శ్రర షు  సృషిు కరత .' 

ప్ర వకత  (స) అతా'హయాేతు మరియు సల్లమ్ల 

మధ్ే ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు: ''అలా్లహుమి'గ్ ఫిర్లీ 

మా ఖదద మ్తు, వ మా అ'ఖార్తు, వ మా అస్రర్తు, 

వ మా అ'అలన్తు, వ మా అస్రఫ్తు, వ మా అన్త 

అ'అలమ బిహ మన్ని. అన్తల్ మఖదిద మ, వ 

అన్తల్ మఅ'ఖాిరు, ల్లఇ'ల్లహ ఇలా్ల అంత.'' -- 

'ఓఅలా్లహ్! నేను చేస్లన, ఇంకా చేయన్న, రహసేంగా 

ఉని, బహరు తంగా ఉని పాపాలను, న్న దురాి్

రాు లను, న్నకు తెలిస్ల ఉని వాటిన్న, అన్నిటిన్న 

క్షమంచు. న్నవే వనుక మందూ చేస్త వాడవు. న్నవు 

తప్ప ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు.' (మసా్లమ్) 

ష్కఫయీ ఉలా్లఖనంల్ల తక్బీర త'హ్ీమల్ల చదివిన 

'వల్ ఖైరుకులాహు ఫీ యదైక' తరువాత ఈ ప్దాలు 

ఉన్నియి. ''వషష రుర  లైస ఇలైక, వల్ మహ్దియుే 

మన్ హదైత. అన్న బిక, వ ఇలైక, ల్లమన్జా మన్క 

వల్ల మల్జాఅ ఇలా్ల ఇలైక తబారక్త.'' -- 'చెడును 

న్నపైె మోప్డం జరుగదు, న్నవు సన్నిరు ం చూపనవాడే 

సన్నిరు గామడు. నేను, న్న సహాయంతోనే ఉన్నిను, 

మరియు న్న వైప్పకే మరలుతున్నిను. స్లఫలేం 

మరియు శరణం న్న నుండే లభిసా్లయి. న్నవే చాల్ల 

శుభాలమయుడవు.'  
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َوقَْد َحَفَزُه الن َْفُس   ف  أَن َ َرُجًَل َجاَء فََدَخَل الص َ  َعْن أَنٍَس:وَ 
ًبا"اهلل اكَب.فََقاَل:  ا َطي ِ ا  ".كًا فِْيهِ َبارَ م ُ  الَْحْمُد هلِل َحْمًدا كَِثْْيً فَلَم َ

"أَي ُُكْم    اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصََلتَُه قَاَل:ُل قَََض َرُسوْ 
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كَل ُِم   الُْمتَ ْم كُ "أَي ُ  الُْمَتكَلُِم بِالْكَلَِماِت؟" فَأََرُم الَْقْوُم. فََقاَل:

إِن َُه لَْم يَُقْل َها فَ  بِ "أَي ُُكُم الُْمَتكَل ُِم  فََقاَل: بِالْكَلَِماِت؟" فَأََرم َ الَْقْوُم.
 ِجْئُت َوقَْد َحَفَزِّنْ الن َْفُس فَُقلُْتَها. فََقاَل: اَل َرُجٌل:فَقَ  .بَأًْسا"

َرَواُه   َها أَي ُُهْم يَْرفَُعَها".نَ وْ "لََقْد َرأَيُْت اثَِْنْ َعَشَر َملَكًا ي َْبَتِدرُ 
 .ُمْسلٌِم 

814. (3) [1/257-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  వచాాడు, ప్ంకిత ల్ల 

కలిశాడు. ఆయాసంతో ఉన్నిడు. ఆ సా్లతిల్లనే అతన్న 

నోట ఈ ప్దాలు వలువడాాయి. ''అలా్లహుఅకబర్, 

అల్'హమ్దు లిలా్లహ 'హమ్దన్ కస్త్'రన్ 'తయిేబన్ 

మబారకన్ ఫీహ్.'' -- 'అలా్లహ్ గొప్పవాడు, 

అతేధక, మంచి, శుభకర సాోతార లన్ని అలా్లహ్ కొరకే.'  

ప్ర వకత  (స) నమా’జు అనంతరం ప్ర జలవైప్ప తిరిగ, ‘ఈ 

దు'ఆ ఎవరు చదివారు,' అన్న అడిగారు. అందర్జ 

న్నశశబద ంగా ఉన్నిరు. ఎవర్జ సమాధానం ఇవాల్లదు. 

మ్రడుస్లరాు అడిగారు. అనంతరం, ‘ఇందుల్ల 

భయప్డవలస్లన ప్న్న ల్లదు. అతడు తప్పప ఏమీ 

చేయల్లదు,’ అన్న అన్నిరు. ఒక వేకిత  ల్లచి, 

‘నేనన్నిను. నేను మస్లూ దుల్ల ప్ర వేశించాను అప్పపడు 

ఆయాసంతో ఉన్నిను,’ అన్న అన్నిడు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స) నేను 12 మంది దైవదూతలను ఆ 

వచన్నలను అలా్లహ వదద కు తీసుకొన్న వళాడాన్నకి 

తొందరప్డుతూ ఉండటం చూశాను.  

అంటే ఈ వచన్నలు దైవం వదద  స్త్ాకృతి పొందాయి. 

వీటిన్న ప్ఠంచటం అభిలషణీయమ్మ. (మసా్లమ్) 
----- 

 َ    రండవ విభాగం  لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

 ( 1/258)[ ) صحيح (   4]  - 815

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ََلَة قَاَل:م سلعليه و "ُسْبَحانََك الل َُهم َ َوبَِحْمِدَك   إِذَ اْفَتَتَح الص َ

َك". َروَ  جَ َعاََل تَ  وَ َوتََباَرَك اْسُمَك  َك َوَل إِلََه َغْْيُ ِمِذي ُ َوأَبُْو  اد ُ ْ ُه الَت ِ
 .دَاُودَ 

815. (4) [1/258-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు పార రం 

భిసా్త ఈదు’ఆ చదివేవారు: ''సుబ్హానక అలా్లహుమి 

వబి’హమ్దిక వతబారకసుిక వత’ఆల్ల జదుద క 

వల్ల యిల్లహ ’గైెరుక'' -- 'ఓ అలా్లహ్! న్నవు 

ప్రిశుదుధ డవు, సరాసాోతార లూ న్న కొరకే, న్న న్నమం 

శుభన్నమం, న్నవు మహోనితుడవు, న్నవు తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ్ల్లరు.' (తిరిిజి', అబూ్దావూ'ద్) 

 ( 1/258)حيح (  ص  ) [ 5]  - 816

: َهَذ   .َرَواُه ابُْن َماَجه َعْن أَِِبْ َسِعْيدٍ وَ  ِمِذي ُ ْ  ٌث ِديْ ا حَ َوقَاَل الَت ِ
 .ِرثََة َوقَْد تُكَل َِم فِْيِه ِمْن قبِل َحِفَظهُ انَْعِرفُُه إِل َ ِمْن َحِديِْث حَ َل 

816. (5) [1/258-దృఢం] 

దీన్ననే ఇబ్ని మాజహ, అబూ స’యీద దాారా 

కూడా ఉలా్లఖించారు.  
 ( 1/259)[ ) ضعيف (  6]  - 817

َ  َعْن ُجَبْْيِ بِْن ُمْطِعٍم:وَ  ىل اهلل عليه   ص اهللِ َل وْ ُس رَ  َى أَن َُه َرأ
ا ةً وسلم يَُصل ِْي َصََل  ا  .قَاَل: "اهلُل أَْكََبُ كَِبْْيً اهلُل   .اهلُل أَْكََبُ كَِبْْيً

ا ا .أَْكََبُ كَِبْْيً االْ وَ  .َوالَْحْمُد هلِل كَِثْْيً َوالَْحْمُد هلِل   .َحْمُد هلِل كَِثْْيً
ا َ  .كَِثْْيً ُسْبَحاَن اهلِل بُْكَرًة َوأ بِاهلِل ِمَن  " أَُعْوذُ ثًا"ثَََل  :ًَل يْ ِص و َ
ْيط   ؛ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ " ِمْن نَْفِخِه َونَْفِثِه َوَهْمِزهِ ِن اََ الش َ

ا". َوذَكََر َِفْ لْ اإِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُْر: "وَ  آِخِرهِ: "ِمَن   َحْمُد هلِل كَِثْْيً
ِجْيِم" ْيَطاِن الر َ    َعْنُه: نَْفُخُه الِْكَْبُ اهللُ  َرِضَي  رُ مْ عَ  َوقَاَل  .الش َ

ْعُر َوَهْمَزُه الُْمْوتَةُ َونَفْ   .ُثُه الش ِ

817. (6) [1/259-బలహీనం] 

జుబై్నర్ బిన్ మ’త్’ఇమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

నమా'జు చదువుతుండగా చూశాను. ప్ర వకత  (స) 

తక్బీర త'హ్ీమ తరాాత ఈ దు'ఆను ప్ఠంచేవారు. 

''అలా్లహు అకబర్ కబీరా, అలా్లహు అకబర్ కబీరా, 

అలా్లహు అకబర్ కబీరా, వల్'హమ్దులిలా్లహ కస్త్'రా, 

వల్'హమ్దు లిలా్లహ కస్త్'రా, వల్'హమ్దు లిలా్లహ 

కస్త్'రా, సుబ్'హానలా్లహ బుక్రతన్ వ అ'స్త్ల్ల, 
స'ల్లస'హ. అ'ఊజుబిలా్లహ మనషై'తాన, మన్ 
నఫ్'ఖిహ, వ నఫ్స్ల'హ వ హమ్'జిహ.'' -- 'అలా్లహ్ 

చాల్ల్ గొప్పవాడు, అలా్లహ్ చాల్ల గొప్పవాడు, 

అలా్లహ్ చాల్ల గొప్పవాడు. సరా సాోతార లూ అలా్లహ్ 

కొరకే, సరా్ సాోతార లూ అలా్లహ్ కొరకే, సరాసాోతార లు 

అలా్లహ్కొరకే, నేను ఉదయం స్లయంతర ం అలా్లహ్ 

ప్రిశుదధ తను కొన్నయాడుతున్నిను,్ మ్రడుస్లరాు. 

నేను షై'తాన్ నుండి, వాడి అహంకారం నుండి, వాడి 
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చెడు్నుండి, వాడి కలతల్నుండి అలా్లహ్ శరణుకోరు్

తున్నిను.' (అబూ దావూ'ద్, ఇబ్ని్మాజహ) 

అతడు్ఈ్వాకాేలు్పేర్కొన్ల్లదు: ''వల్'హమ్దు్
లిలా్లహ కస్త్'రా,''్ చివరల్ల్ అన్నిరు: ''మనషై'తా్

న్నరర జీమ,''్ మరియు్ 'ఉమర్ (ర)్ అన్నిరు: 'నేను్

షైతాను్ప్పటిు ంచే్దురహంకారమ్నుండి,్వాడి్దుషు ్

కవితాం నుండి్ మరియు్ వాడి్ పచిా్ చేషు లనుండి్

(అలా్లహ్ శరణుకోరుతున్నిను.')   
 ( 1/259)[ ) ضعيف (  7]  - 818

َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب: أَن َُه َحِفَظ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ْن عَ وَ 
َ وَ ْكَتةً : َس عليه وسلم سكتتي  َغ ِمْن قَِراَءةِ فَرَ  َسْكَتًة إِذَا إِذَا كََب َ

ال ِْي( فََصد َ )َغْْيِ الَْمْغُض  ْ َوَل الض َ قَُه أَِِبْ بِْن كَْعٍب. َرَواُه  ْوِب عَلهَْْيِ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  دَ وُ اأَبُْو دَ  ْ اِرِمي ُ نَْحَوهُ  .َوَرَوى الَت ِ  .َوالد َ

818. (7) [1/259-బలహీనం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

యొకొ రండు మౌన్నలు గురిత ంచారు. ఒకటి తక్బీర 

త'హ్ీమ తరాాత, రండవది సూరహ్ ఫాతి'హా '' 

'గైెరిల్ మ'గ్'దూబి అలైహమ్ వల'దాద లాీన్'' తరాాత. 

'ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ దీన్ని ధ్ృవీకరించారు. 120 

(అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ, దారీి) 

 ( 1/260)ح (  ) صحي [  8]  - 819

وسلم إِذَا    قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليهةَ َعْن أَِِبْ ُهَريْرَ وَ 
ْكَعِة الث َ  "الَْحْمُد هلِل َرب ِ   : اْسَتْفَتَح الِْقَراَءَة ِب ةِ يَ انِ نََهَض ِمَن الر َ

" َولَْم يَْسُكْت  ُه لٍِم. َوَذكَرَ َِفْ َصِحْيِح ُمْس َذا . َهكَ الَْعالَِمْيَ
 . ا َصاِحُب الَْجاِمِع َعْن ُمْسلٍِم َوْحَدهُ َذ ُحَمْيِدي ُ َِفْ اَْفَراِدهِ َوكَالْ 

819. (8) [1/260-దృఢం] 

 

120) వివరణ-818: మౌనం అంటే న్నశశబద ంగా ఉండటం, 

బిగు రగా చదవకపోవడం. తక్బీర త'హ్ీమ తరాాత 

ఏదైన్న సూరహ్  చదవడాన్నకి మందు మౌనంగా ఉండే్

వారు. మొదటి మౌనంల్ల అ'ఊజుబిలా్లహ్, బిస్లిలా్లహ్, 

దు’ఆ చదివేవారు. రండవ మౌనంల్ల కొంత ఊపరి 

ప్రల్లావారు. మఖాదీ సూరహ్ ఫాతి'హా చదవటాన్నకి 

సమయం ఇచేావారు. కొందరి వదద  మ్రడవ్ మౌనం 

కూడా ఉంది. అంటే ఇది రుకూ'కు మందు. దీన్ని 

గురించి ఈ 'హదీసు'ల్ల ల్లదు.  

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

రకా'తు పూరిత చేస్ల మ్రడవరకా'తు కోసం న్నలబడిన 

తరువాత మౌనంగా ఉండకుండా సూరహ్ ఫాతి'హా 

పార రంభించే వారు. ఇకొడ మౌనంగా ఉండేవారు కారు. 

(మసా్లమ్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  ْصُل الث َالُِث اَلْفَ 

 ( 1/260)  [ ) صحيح ( 9]  - 820

َ  ْن َجابٍِر قَاَل:عَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا اْسَتْفَتَح   ال اَن ك ن َ
َ ثُم َ قَاَل: ََلُة كََب َ  َرب ِ  هللِ اَي َوَمَماِتْ ْحيَ ِتْ َونُُسِكْي َومَ ََل  َص "إِن َ  الص َ

اَلل َُهم َ   .الُْمْسلِِمْي   لَُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن َك َل َشِريْ  .الَْعالَِمْيَ 
 َ َل يَْهِدْي ِْلَْحَسِنَها  .اْْلَْخََلِق َسِن اْْلَْعَماِل َوأَْحَسِن حْ اْهِدِّنْ ِْل
َئَها إِل َ   .ََلِق َئ اْْلَخْ َسي ِ وَ  .َسي َِئ اْْلَْعَماِل  ِِنْ قِ وَ  .إِل َ أَنَْت  َل يَِقْي َسي ِ

 َ  .َرَواُه الن ََسائِ ُ  َت".نْأ

820. (9) [1/260-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు పార రంభించి 

నప్పడు 'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లికిన తరువాత ఈ 

దు’ఆ చదివేవారు:  

''ఇని'సల్లతీ, వనుసుకీ, వమ'హ్యాయ, వ 

మమాతీ లిలా్లహ రబిబల్ 'ఆలమీన్. ల్ల షరీక లహు, 

వబిజా'లిక ఉమర్తు, వ అన్న అవాలుల్ మసా్లమీన్. 

అలా్లహుమిహ్దిన్న, లిఅ'హ్సన్నల్ అ'అమాలి 

వఅ'హ్సన్నల్ అ'ఖ్ల్లఖి. ల్లయహ్దీ లి అ'హ్సన్నహా 

ఇలా్ల్ అన్త. వఖిన్న సయిేఅల్ అ'అమాలి, వ 

సయిేఅల్ అ'ఖ్ల్లఖి, ల్ల యఖీ సయిేఅహా ఇలా్ల 

అంత.'' -- 'న్నససందేహంగా న్న నమా'జు, న్న 

ఆరాధ్న, న్న జీవితం, న్న మరణం కేవలం అలా్లహ్ 

కొరకే. ఆయన సరాల్లకాలకు ప్ర భువు. ఆయనకు 

స్లటి ఎవార్జల్లరు. దీన్ని గురించే న్నకు ఆదేశించడం 

జరిగంది. అందరికంటే నేనే మొటు  మొదటి 

విధేయుడను. ఓ అలా్లహ్! న్నకు సతాొరాేలు, 

సదుు ణ్యల మారు ం చూప్ప. ఎందుకంటే న్నవు తప్ప 

మరవార్జ సదుద ణ్యలు చూపంచల్లరు. ఇంకా న్న 

నుండి దురుు ణ్యలను దూరం్ చేయి, న్నవు తప్ప 
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మరవార్జ దురుు ణ్యలను దూరం చేయల్లరు.'' 

(నస్లయి') 

 ( 1/260)[ ) صحيح (   10]  - 821

ٍد بِْن َمْسلََمَة قَاَل:وَ  ليه   عُسْوَل اهلِل صىل اهلل رَ ن  إِ  َعْن ُمَحم َ
ْهُت َوْجِهَي  ا قَاَم يَُصل ِْي تََطُوعًا قَاَل:إِذَ  وسلم كَاَن  "اهلُل أَْكََبُ َوج َ

َماَواِت َواْْلَْرَض لِل َ  ا ُمْسلًِما َوَما أَنَا ِمَن ْيفً نِ حَ ِذْي فََطَر الس َ
أَنَا : "وَ ل َ أَن َُه قَاَل ٍر إِ بِ ا. َوذَكََر الَْحِديَْث ِمْثٌل َحِديِْث جَ "الُْمْشِرِكْيَ 

َ . ثُم َ قَاَل: "اَلل َُهم َ "لِِمْيَ ُمْس ِمَن الْ  نَْت   أَنَْت الَْملُِك َل إِلََه إِل َ أ
 .الن ََسائِ ُ  أُ. َرَواهُ رَ قْ ثُم َ يَ  .ُسْبَحانََك َوبَِحْمِدَك"

821. (10) [1/260-దృఢం] 

మ'హమిద్ బిన్ మస్లమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) నఫిల్ నమా'జు చదవడాన్నకి న్నలబడినప్పపడు: 

''అలా్లహు అకబర్, వజూ హ్తు వజ్హయ లిలాజీ 

ఫతరససమా వాతి వల్అర్'ద 'హన్నఫన్ వమా అన్న 

మనల్ మషిర కీన్.'' -- 'అలా్లహ్ గొప్పవాడు, నేను న్న 

మఖాన్ని చితాశుదిధ తో భూమాేకాశాలను సృషిు ంచిన 

ఆయనవైప్ప తిర ప్పపతున్నిను. నేను అవిధేయుడను 

కాను.' ఆ తరువాత జాబిర్ (ర) 'హదీసు'ల్ల 

పేర్కొన్నిరు. కాన్న మ'హమిద్ బిన్ మస్లమహ్: 

''అన్న మనల్ మసా్లమీన్'' అన్న పేర్కొన్నిరు. దాన్న 

తరాాత ''అలా్లహుమి అంతల్ మలికు ల్లయి 

ల్లహ ఇలా్ల అంత సుబ్'హానక వ బి'హమ్ దిక'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్ న్నవే స్లరాభౌమడవు, న్నవు తప్ప ఆరాధుే్

లవర్జ ల్లరు. న్నవు ప్రిశుదుధ డవు, న్నవే ప్ర సంశలకు 

తగనవాడవు.' ఆ తరువాత ఖిరా'అత్ చేస్తవారు. 

(నస్లయి')   
===== 

ََلِة   ِفْ َباُب الِْقَراَءِة    -12  الص َ
12. నమా’జులో ఖురఆన పఠనం 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/262) ق عليه (تف [ ) م  1]  - 822

صىل اهلل عليه   ْوُل اهللِ اِمِت قَاَل: قَاَل َرُس الص َ  ادََة بِْن ُعبَ  ْن عَ 
ْ بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب"يَقْ  وسلم: "َل َصََلَة لَِمْن لَْم    َوايَةِ رِ  َوَِفْ  .َرأ

 ْ  . بِأُم ِ الُْقْرآِن فََصاعًِدال ُِمْسلٍِم: "لَِمْن لَْم يَْقَرأ

822. (1) [1/260-ఏకీభవితం] 

’ఉబాదహ్ బిన్ ’స్లమత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''సూరహ్ ఫాతి'హా చదవన్న వారి నమా'జు 

కాదు.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

మసా్లమ్ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''సూరహ్ 

ఫాతి’హా చదవకుండా ఎంత ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచిన్న 

అతన్న నమా'జు అవదు.'' 

 ( 1/262)  [ ) صحيح ( 2]  - 823

  صىل اهلل عليه وسلم:ْوُل اهللِ ُس  رَ قَاَل  َة قَاَل:رَ يْ َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 
  ْْيَ غَ م ِ الُْقْرآِن فَِهَي ِخَداٌج ثَََلثًا ْن َصىل َ َصََلًة لَْم يَْقَرأْ فِْيَها بِأُ "مَ 

ْ رَ  اِقْ فََقاَل  .إِن َا نَُكْوَن َوَراَء اْْلَِماِم  فَِقْيَل ِْلَِِبْ ُهَريَْرَة: .تََماٍم"  بَِها أ
ْ َس  .َك ِس َِفْ نَفْ   يَُقْوُل: مىل اهلل عليه وسل َرُسْوَل اهلِل ص ِمْعُت فَإِّن ِ

  ْيِ نِْصفَ ََلَة بَْيِِنْ َوبَْيَ َعْبِدْي "قَاَل اهلُل تعاَل قََسْمُت الص َ 
  َل ( قَا)الَْحْمُد هلِل َرب ِ الَْعالَِمْيَ  فَإِذَا قَاَل الَْعْبُد  .ْي َما َسأََل َولَِعْبدِ 
ِحْيِم  :ا قَاَل َوإِذَ ِّنْ َعْبِدْي َد مَ َعاََل حَ اهلُل تَ  ْحَمِن الر َ قَاَل اهلُل   .()الر َ

ِ  :ْي َوإِذَا قَاَل تََعاَل أَثََْن عَلَي َ َعْبدِ    :قَاَل  .(ِن يْ )َمالِِك يَْوِم الد 
َدِّنْ َعْبِدْي    :اَل قَ  .()إِي َاَك نَْعبُد َوإِي َاَك نَْسَتِعْيَ  :فَإِذَا قَاَل  .َمج َ

)اِْهِدنَا  :َل فَإِذَا َقا .ْبِدْي َما َسأََل لِعَ وَ  .بَْيَ َعْبِدْي وَ  َهَذا بَْيِِنْ 
َراَط الُْمْسَتِقْيَم ِصرَ  ْ غَ الص ِ الَْمْغُضْوِب   ْْيِ اَط ال َِذيَْن أَنَْعْمَت عَلهَْْيِ
) الِْيَ ْ َوَل الض َ َرَواُه  َل".أَ َما َس َهَذا لَِعْبِدْي َولَِعْبِدْي  :قَاَل  .عَلهَْْيِ

 .ملِ ُمْس 

823. (2) [1/262-దృఢం] 

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

''ఎవరైన్న నమా'జు చదివి, అందుల్ల సూరహ్ ఫాతి'హా 

చదవకపోత్య అతన్న నమా'జు అసంపూరణ ంగా ఉంటుంది. 

మ్రడు స్లరాు ప్ర వకత  (స): ‘అతన్న నమా'జు 

అసంపూరణ ం,’ అన్న అన్నిరు. అనంతరం అబూ 

హురైరహ్ ''మ్మమ ఇమామ వనుక ఉంటాం'' అన్న 

అంటే, ‘అప్పపడు మనసుల్ల సూరహ్ ఫాతిహా చదువు 

కోండి,’ అన్న అన్నిరు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను. అలా్లహ్(త) 

ఆదేశం: ''నేను నమాజును న్నకు దాసున్నకి మధ్ే 

సగం, సగం ప్ంచివేస్లను.'' ఇంకా న్న దాసుడు కోరింది 

అతన్న కోసం. దాసుడు: 'అల్'హమ్దు లిలా్లహ 

రబిబల్ 'ఆలమీన్,' అంటే అలా్లహ్(త): 'దాసుడు న్న 

సాోతర ం ప్లికాడు,' అన్న అంటాడు. దాసుడు: 'అరర 'హాి 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 296 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
న్నరర 'హీమ,' అన్న అంటే, అలా్లహ్(త) 'న్న దాసుడు 

ననుి ప్ర శంస్లంచాడు,' అన్న అంటాడు. దాసుడు: 

'మాలికి యౌమదీద న్,' అన్న అంటే, అలా్లహ్(త): 'న్న 

దాసుడు న్న గొప్పతన్నన్ని కొన్నయాడాడు,' అన్న 

అంటాడు. దాసుడు: 'ఇయాేకన'అబుదు వ ఇయాేక 

నసాయీ'న్,' అన్న అంటే, అలా్లహ్(త): 'ఇది న్నకు, న్న 

దాసున్నకి మధ్ే ఉంది, అతను ననుి కోరినప్పడు.’ 

దాసుడు: 'ఇహ్దినస్లసరాతల్ మసాఖీమ్,' అన్న 

అంటే, అలా్లహ్(త): 'ఇది న్నకూ అరాించే దాసులకు 

మధ్ే ఉంది,' అన్న అంటాడు. 121  (మసా్లమ్)  

 

121) వివరణ-823: సూరహ్ ఫాతి'హా చదవన్నదే నమా'జు 

'ఖిదాజ్ అంటే, వేరాం అన్న అరాం. 'ఖిదాజ్ అంటే నషు ం. 

ఆ నషు ం చినిదైన్న పెదద దైన్న సూరహ్ ఫాతి'హా చదవన్న 

వేకిత  నమా'జు అసంపూరణ ం, వేరాం. అతడు ఇమామైన్న, 

మఖాదీ అయిన్న. సూరహ్ ఫాతిహా చదవన్న వాన్న 

నమా'జు అవదు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

స్లరాంశం ఏమటంటే, హాఫిజ ఇబుి 'అబుద ల బరర ర 

ఇసా్లజాొర ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, అబూ హురైరహ్ (ర) 

'హదీసు' దాారా ప్ర తినమా’జుల్ల ఖిరా'అత్ ఫాతి'హా 

తప్పన్నసరి అన్న, సూరహ్ ఫాతి'హా చదవన్న నమా'జు 

నషు ం, ల్లప్ం కలిగ ఉంటుంది. ప్ర తి నమా'జుల్ల సూరహ్ 

ఫాతి'హా తప్పన్నసరిగా చదవాలి. నమా'జుల్ల సూరహ 

ఫాతి'హా తప్పన్నసరి కాదు అన్న భావిసాునివారు ఖిదాజ 

ప్దం స్త్ాకరించబడే నమా'జుకు వరిత సాుందన్న 

భావిసాున్నిరు. ఎందుకంటే ఖిదాజ అంటే ల్లప్ం. ల్లప్ం 

ఉని నమా'జు సరైనదే. కాన్న వీరి ఈ భావన 

తిరసొరించదగు ది. ఇది తప్పన్నసరి. ల్లప్ం ఉని 

నమా'జు ప్రిపూరణ ంకాదు. ఒకవేళ ఎవరైన్న నమా'జు 

చదువుతూ మధ్ేల్ల విరమసా్త, మళ్ళా పూరిత గా చదవాలి. 

ల్లప్ం ఉని నమా'జు ప్రిపూరణ ంకాదు అన్న అనడాన్నకి 

ఎటువంటి ఆధారం ల్లదు. అలా్లమా అలామీ షరుహ  

జామఉససగీర ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, ప్ండితులు ఈ 

'హదీసు' మరియు ఇతర 'హదీసు'ల దాారా నమా'జుల్ల 

సూరహ ఫాతి'హా చదవడం తప్పన్నసరి అన్న 

న్నర్జపంచారు. ఇంకా దానేి ప్ఠంచాలి ఒకవేళ దాన్న 

అనువాదం చదివిత్య కుదరదు. విధ నమా'జులైన్న, నఫిల్ 

నమా'జులైన్న; ప్పరుషులైన్న, సా్త్ీలయిన్న ఎల్ల చదివిన్న 

సూరహ్ ఫాతి'హా చదవటం తప్పన్న సరి. ఇమామ్, 

మఖాదీ అందరికీ వరిత సాుంది. ఇదే ప్ండితులందరి 

 ( 1/262)[ ) صحيح (   3]  - 824

ِب َ وَ  َ َعْن أَنٍَس: أَن َ الن َ َر َرِضَي مَ عُ بَا بَْكٍر وَ  صىل اهلل عليه وسلم َوأ
ََلَة ب اهلُل  " عَ "اَلَْحْمُد هلِل َرب ِ الْ  :َعْنُهَما كَانُْوا يَْفَتِتُحْوَن الص َ    .الَِمْيَ

   .َرَواُه ُمْسلٌِم 

824. (3) [1/262-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అబూ బకర్, 'ఉమర్, 

నమా'జును అల్'హమ్దులిలా్లహ్ దాారా పార రంభించే 

వారు. 122  (మసా్లమ్)  

 

అభిపార యం. అలా్లమా జరాాన్న షరుహ  మవతాా మొదటి 

భాగం 159 పేజీల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు. అబూ హురైరహ్ 

(ర) 'హదీసు' సపషు మైన స్లకాష ేధారం. ఇది అందరికి 

వరిత సాుంది. సూరహ్ ఫాతి'హా చదవటం తప్పన్నసరి. 

సూరహ్ ఫాతి'హా చదవకుండా ఎవరి నమా'జు స్త్ాకరించ 

బడదు. అలా్లమా 'అ'జీ'జీ షరుహ  జామ ఉ'ససగీర ల్ల ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు, ఖిదాజ అంటే ల్లప్ం, కలా్లలం, రదుద కావటం 

అన్న అరధ ం. అందువలా సూరహ ఫాతి'హా చదవన్నదే ఏ 

నమా'జూ ప్రిపూరణ ం కాదు. మఖాదీ అయిన్నసర్వ. 

స్లరాంశం ఏమటంటే అబూ హురైరహ 'హదీసు' 

సపషు మైన స్లకాష ేధారం. అబూ హురైరహ ను మ్మమ 

ఇమామ వనుక ఉనిప్పపడు ఏం చేయాలి అన్న 

వినివించుకోగా అబూ హురైరహ ఇమామ వనుక 

ఉనివారు న్నశశబద ంగా సూరహ్ ఫాతి'హా చదవాలి. అన్న 

సమాధానం ఇచాారు. అంటే దీన్న దాారా మఖాదీ కూడా 

మలాగా సూరహ ఫాతి'హా చదవాలన్న న్నర్జపంచబడింది. 

అబూ హురైరహ్ (ర) తన ఫతాాకు స్లకాష ేధారాలు 

ప్ర వేశపెడుతూ ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను 

విన్నిను, ''అలా్లహ్ నమా'జును తనకూ తన దాసున్న 

మధ్ే ప్ంచిపెటాు నన్న ఆదేశించాడు. ఇకొడ 'సల్లత్ 

అంటే సూరహ్ ఫాతి'హా. ఎందుకంటే ఇది నమా'జుల్లన్న 

ప్ర ధాన విధ. ఇది ల్లకుండా నమా'జు నెరవేరదు. 'సల్లత్ 

అన్న చెపప సూరహ్ ఫాతి'హాను పేర్కొనడం జరిగంది. ఈ 

సూరహ్ల్ల సగం అలా్లహ్ సాోతర ం, గొప్పతనం పేర్కొనడం 

జరిగంది. సగం పార రాన దాసుల వేడుకోలు గురించి 

పేర్కొనడం జరిగంది. ఈ సూరహ్ను ఇమామ్ మరియు 

మఖాదీలు ఇదద ర్జ చదవాలి.  

122) వివరణ-824: అల్హమ్దులిలా్లహ్ అంటే సూరహ్ 

ఫాతి'హా. అంటే నమా'జుల్ల అన్నింటి్ కంటే మందు 

సూరహ్ ఫాతి'హా చదివేవారు. దాన్నతో పాటు 

అ'ఊజుబిలా్లహ్ బిస్లిలా్లహ్ కూడా. 
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 ( 1/263)[ ) متفق عليه (  4]  - 825

 صىل اهلل  ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  : َل َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاوَ 
ْن َوافََق تَأِْمْيُنُه  ُنْوا فَإِن َُه مَ ْْلَِماُم فَأَم ِ َن ا"إِذَا أَم َ  م:سله وعلي
َم ِمْن ذَنْبِ قَ تَ  ِفَر لَُه َماأِْمْيَ الَْمََلئَِكِة غُ تَ    ".هِ د َ

ْ ِب )َغْْيِ الَْمْغُضوْ  َِفْ ِرَوايٍَة قَاَل: "إِذَا قَاَل اْْلَِماُم:وَ   َوَل   عَلهَْْيِ
الِْي( فَقُ  َمََلئَِكِة ُغِفَر لْ َق قَْولُُه قَْوَل اُه َمْن َوافَ إِن َ آِمْيَ فَ  ْوا:لُ وْ الض َ

َم ِمْن ذَنِْبهِ لَُه مَ     .لُِمْسلٍِم نَْحَوهُ لُْبَخاِري ِ وَ ا ُظ َهَذا لَفْ  ".ا تََقد َ
َن ا َِفْ أُْخَرى لِلُْبَخاِري ِ قَاَل:وَ  ُنْوا فَإِن َ  َقاِرْئ فَأَ لْ "إِذَا أَم َ م ِ
ا َمََلئَِكِة ُغِفَر لَُه مَ لْ َوافََق تَأِْمْيُنُه تَأِْمْيَ ا َمْن َة تُْؤِمُن فَ كَ ئِ الَْمََل 

َم ِمْن ذَنِْبهِ      ."تََقد َ

825. (4) [1/263-ఏకీభవితం] 

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

''ఇమామ ఆమీన్ అన్న్ అంటే మీరు కూడా ఆమీన్ 

అనండి. ఎందుకంటే ఒకన్న ఆమీన్ దైవదూతల 

ఆమీన్తో కలిసా్త, అతన్న వనుకటి పాపాలన్ని క్షమంచ 

బడతాయి.'' 123 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

123( వివరణ-825: ఈ 'హదీసు'ల్ల ఆమీన్ అన్న ప్లక 

టాన్నకి గల్విశిషు తను పేర్కొనడంజరిగంది. ఆమీన్ ప్లక 

డంల్ల అందర్జ ఏకాభిపార యం కలిగ ఉన్నిరు. అయిత్య 

మలాగా ల్లదా బిగు రగా అనే విషయం ల్లనే అభిపార య 

భేదాలు ఉన్నియి. స్లకాష ేధారాల ప్రంగా చూసా్త బిగు రగా 

ప్లకటమ్మ సరైనదన్న న్నర్జపంచబడింది. 

వాయిల్ బిన్ ’హజర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) దాారా నేను 

ఇల్ల విన్నిను, ''ప్ర వకత  (స) గైెరిల్ మగ్'దూబి అలైహమ్ 

వల'దాద లాీన్ చదివిన తరాాత ఆమీన్ అన్న దీరఘ ంగా 

ప్లికారు. తిరిిజి' దీన్ని 'హసన్గా, దారు-ఖు’తున్న 

'స'హీ'హ్గా పేర్కొన్నిరు. 'హాఫిజ ఇబ్ని 'హజర దీన్న 

ప్రంప్రను పార మాణికమైనదన్న పేర్కొన్నిరు. దారు 

ఖుతున్న ఈ ఉలా్లఖనల్లన్న రఫ'అ బిగు రగా ప్లకడం 

దాారా బిగు రగా ప్లకడం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం అన్న 

తీరాిన్నంచారు. ఇబ్ని మాజహ ల్ల అబూ హురైరహ 

ఉలా్లఖనం: ''ప్ర జలు ఆమీన్ ప్లకటం మాన్నవేస్లరు, 

ప్ర వకత (స) కాలంల్ల బిగు రగా ఆమీన ప్లకటం వలా మస్లూ ద 

కంపంచేది.'' దారు-ఖుతున్న, బై్నహఖీ, 'హాకిమ్, దీన్ని్

'స'హీ'హ్గా పేర్కొన్నిరు. ఇబుి సకన, ఇబ్ని ఖితాన 

తన సునన ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, అబూ-హురైరహ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న అనుచర సమాజంల్ల 

ఎల్లంటి వారు జన్నిసా్లరంటే, ప్ర జలు వారిన్న 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ఇమామ, ''గైెరిల్ 

మగ్'దూబి అలైహమ్ వల'దాద లాీన్,'' ప్ఠసా్త మీరు 

'ఆమీన్' ప్లకండి. ఒకన్న ఆమీన్ దైవదూతల 

ఆమీన్తో కలిసా్త, అతన్న వనుకటి పాపాలన్ని క్షమంచ 

బడతాయి. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

బుఖారీల్లన్న మరో ఉలా్లఖనల్ల ఇల్ల ఉంది, 

''ఇమామ ఆమీన్ అన్న ప్లికిత్య మీర్జ ఆమీన్ 

ప్లకండి. దైవదూతలు కూడా ఆమీన్ అంటారు. 

ఎవరి ఆమీన్ దైవదూతల ఆమీన్ తో కలిసా్త, వారి 

వనుకటి పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. 

 ( 1/263)[ ) صحيح (   5]  - 826

ُل اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل َرُسوْ اْْلَْشَعِري ِ قَاَل  ْوََس ْن أَِِبْ مُ عَ وَ 
ُكْم أََحُدكُْم فَإِذَا ُكْم ثُم َ لََيؤُ فَ وْ ْيُمْوا ُصفُ : "إِذَا َصل َْيُتْم فَأَقِ وسلم م َ

ْوا َوإِذَا قَاَل  ُ ِ َ َفَكَب  الِ ْغُضْوِب عَ مَ )َغْْيِ الْ  :كََب َ ْ َوَل الض َ   ( ْيَ لهَْْيِ
َ ِمْيَ فَُقْولُْوا آ فَإِن َ   .ُعْواَوَركََع فََكَِبْوا َواْركَ  يُِجْبُكُم اهلُل فَإِذَا كََب َ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  .ْم َويَْرفَُع قَْبلَُكْم كُ لَ اْْلَِماَم يَْركَُع قَبْ 
  َمْن  اهلُل لِ ا قَاَل َسِمعَ "َوإِذَ َل: اقَ  .عليه وسلم: "فَِتلَْك بِِتلَْك"

 

ప్ండితులుగా, జాానులుగా భావించి, వారి ఉప్దేశాలను 

ఆచరిసా్లరు. ఇమామ వనుక ప్ర జలు ఆమీన్ ప్లకటం 

ప్టా అసూయ, ఈరష ేలకు గురవుతారు.'' మరో 

'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''య్యదులు అసూయ, 

ఈరష ేలకు గురయేేజాతి. వారు మసా్లమల ప్టా 

మ్రడు విషయాలా్ల ఈరష ే చెందుతారు. 1. సల్లమకు 

ప్ర తి సల్లమ ప్టా, 2. ప్ంకుత లు సరిచేయటంల్ల, 3. 

ఇమామ వనుక విధ నమా'జులా్ల ఆమీన్ ప్లకటం ప్టా. 

మష్కొత్ వివరణ: మర్ఖాత్ల్ల మలా్ల 'అలీ ఖారీ ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు: 'అ'తా అంటే అబూ 'హన్నఫా గురువుగారి 

కథనం: నేను 200 మంది ప్ర వకత  (స) అనుచరులను 

చూశాను. వారు ఇమామ్ 'వల'దాద లాీన్' అన్న ప్లకగానే 

బిగు రగా ఆమీన్ అన్న ప్లికేవారు. అరాొనె అరబఅ ల్ల 

'అబుద ల 'హయిే హనఫీ, 'న్నశశబద ంగా ఆమీన్ ప్లికే 

'హదీసు' బలహీనమైనది' అన్న పేర్కొన్నిరు. ష్కహ్ 

'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ మరియు ష్కహ్ వలియులా్లహ్ కూడా 

బిగు రగా ప్లకడాన్నకే పార ధానేత న్నచాారు. అంత్యకాదు, 

షేఖ 'అబుద ల ఖాదర జీల్లన్న కూడా గున్నయతుతాాలిబీన 

ల్ల ఆమీన బిగు రగా ప్లకడానేి పార ధానేత ఇచాారు.    
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َرَواُه   لَُكْم". ُد يَْسَمُع اهللُ م َ َرب ََنا لََك الَْحمْ ا الل َهُ ْولُوْ فَقُ  .َحِمَدهُ 
    .لٌِم ُمْس 

826. (5) [1/263-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''మీరు స్లమ్రహకంగా నమా'జు 

చదివినప్పపడు ప్ంకుత లను సరిచేసుకోండి. ఆ 

తరువాత మీల్ల ఒకరు ఇమామగా ఉండాలి. అతడు 

తక్బీర త'హ్ీమ కోసం 'అలా్లహు అకబర్' అన్న 

ప్లకాలి. మీరు కూడా 'అలా్లహు అకబర్' అన్న 

ప్లకాలి. ఇమామ, 'గైెరిల్ మ'గ్'దూబి అలైహమ్ 

వల'దాద లాీన్' చదివిత్య, మీరు 'ఆమీన్' అన్న అనండి. 

అలా్లహ్ మీ పార రాన స్త్ాకరిసా్లడు. ఆ తరువాత 

ఇమామ 'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లికి రుకూ' చేసా్త, 

మీరు కూడా 'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లకండి. రుకూ' 

చేయండి. ఇమామ మీకంటే మందు రుకూ' 

చేయాలి. తల ఎతాాలి. ఎందుకంటే ఇమామ 

మీకంటే మందు ఆచరించాలి. మీరు అతన్న 

తరువాత ఆచరించాలి. ఇమామ 'సమఅలా్ల 

హులిమన్ 'హమదహ్' అన్న అంటే మీరు 'రబబన్న 

వలకల్'హమ్దు' అన్న ప్లకండి. అలా్లహ్ మీరు 

సాోతిర ంచటం వింటాడు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/263)[ ) صحيح (   6]  - 827

  "ْوا تُ نِْص َرأَ فَأَ "َوإِذَا قَ  :َة َوقََتادَةَ  أَِِبْ ُهَريْرَ ُه َعْن لَ  َِفْ ِرَوايَةٍ وَ 

827. (6) [1/263-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ మరియు ఖతాదహ్ల దాారా 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ''ఇమామ ప్ఠంచినప్పడు 

న్నశశబద ంగా ఉండండి'' అన్న ఉంది. 124  

 

124) వివరణ-827: ప్ంకుత లను సరిచేయడం చాల్ల 

అవసరం. దీన్నిగురించి, ప్ర త్యేకంగా గుచిా చెప్పడం 

జరిగంది. ఇమామ కంటే మందు దేన్ని ఆచరించ 

రాదు. ప్ర తీది ఇమామ తరాాత చేయాలి. ఇమామ 

మరియు మఖాదీలు, 'సమఅలా్లహులిమన్ 'హమదహ్' 
తరువాత 'రబబన్న వలకల్'హమ్ద్ ' ప్లకాలి. ఇమామ 

ప్ఠంచి నప్పడు మఖాదీ సూరహ్ ఫాతి'హా చదివి 

మౌనంగా ఉండాలి. సూరహ్ ఫాతి'హా తప్ప మర్వమీ 

చదవరాదు. ఇమామ ప్ఠంచి నప్పడు మౌనంగా ఉండడ్

మనేది 'హదీసు'వేతాల వదద  పార మాణికమైనది కాదు. దీన్ని 

 ( 1/264)فق عليه ( [ ) مت  7]  - 828

ِب ُ قَ  ةَ َعْن أَِِبْ قََتادَ وَ  ُ  اَل: كَاَن الن َ  َِفْ  صىل اهلل عليه وسلم يَْقَرأ
ْكَعَتْيِ   .ِب َوُسْوَرتَْيِ  الِْكَتام ِ  بِأُ لََيْيِ  َِفْ اْْلُوْ رِ هْ الظ ُ  َوَِفْ الر َ

ْكَعِة  اْْلََخَريَْيِ بِأُم ِ الِْكَتاِب َويُْسِمُعَنا اْْليََة أَْحَيانًا ُِل َِفْ الر َ َويَُطو 
  ا َِفْ ْصِر َوَهَكَذ عَ الْ  َِفْ  َكَذاَوهَ  .ْكَعِة الث َانَِيةِ ا َليُِطْيُل َِفْ الر َ مَ  اْْلُْوََل 
بْ   . ِح الص ُ

828. (7) [1/264-ఏకీభవితం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''జుహర్ 

మొదటి రండు రకాతులా్ల సూరహ్ ఫాతి'హాతో పాటు 

సూరాలు చదివేవారు. తరువాతి రండు రకాతులా్ల 

కేవలం సూరహ్ ఫాతి'హా మాతర మ్మ చదివేవారు. ఒకోొ 

స్లరి ఏదైన్న వాకాేన్ని బిగు రగా చదివేవారు. రండవ 

రకా'తుకంటే మొదటి రకా'తు కొంతదీరఘ ంగా ఉండేది. 

'అ'సర్ నమా'జుల్ల ఇల్లగే చేస్తవారు. ఫజర ర్ 

నమా'జుల్ల కూడా ఇల్లగే చేస్తవారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
 ( 1/264)[ ) صحيح (   8]  - 829

االُْخْدِري ِ قَاَل:  َعْن أَِِبْ َسِعْيدِ وَ    صىل َرُسْوِل اهللِ اَم يَ نَْحُزُر قِ  كُن َ
ْهِر وَ يه وسلم َِفْ علاهلل  ْكَعَتْيِ  ا الظ ُ لَْعْصِر فََحَزْرنَا قَِياَمُه َِفْ الر َ

ْهِر قَْدِر قَرا  ْجَدةِ ا( م تََْنِيُْل ل ا )،َءةِ اْْلَْولََيْيِ ِمَن الظ ُ َِفْ  وَ  - ، -لس َ
ُ َمُه َزْرنَا قَِياحَ وَ  - آيَةً قَْدَر ثَََلثِْيَ   َرْكَعةٍ َِفْ كُل ِ  ِرَوايَةٍ   ْخَريَْيِ َِفْ اْْل

ْص  ْكَعَتْيِ اْْلُْولََيْيِ ِمَن الَْعْصِر  قَْدَر الن ِ ِف ِمْن ذَلَِك َوَحَزْرنَا َِفْ الر َ
هْ َعىَل قَْدِر قِيَ  َن  َوَِفْ اْْلَِخِريَْيِ مِ  رِ اِمِه َِفْ اْْلَِخِريَْيِ ِمَن الظ ُ

 .لٌِم . َرَواُه ُمْس َك ذَلِ ِف ِمْن الَْعْصِر َعىَل الن ِْص 

829. (8) [1/264-దృఢం] 

అబూ సయీద్ అల్ ’ఖుదురీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ''జుహ్ర్ మరియు 'అసర ర్' నమా'జులా్లన్న ఖియామ్ 

మరియు ఖిరా'అత్లను గమన్నంచే్వాళాం. ''జుహ్ర్ 

మొదటి రండు రకా'తులు అలిఫ్ ల్లమ్ మీమ్ 

తన్జీలు అస-సజాద  (32), అంత దీరఘ ంగా ఉండటం 

గమన్నంచామ. మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర తి 

రకాతుల్ల 30 ఆయతులు చదివేటంత ఉంటాయి. 

''జుహర్ల్ల తరువాత రండు రకా'తులు, మొదటి 

 

గురించి ప్రిశీలన్న వివరాలను రండవ భాగంల్ల 

చూడండి.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 299 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
రకా'తులకు సగం ఉండటం గమన్నంచామ. 

అదేవిధ్ంగా 'అ'స్ర్ మొదటి రండు రకా'తులు 

''జుహ్ర్ తరువాతి రండు రకా'తులకు సగం ఉండటం 

గమన్నంచామ. (మసా్లమ్) 

 ( 1/264)يح (  صح )  [ 9]  - 830

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   ِن َسُمَرَة قَاَل:َعْن َجابٍِر بْ وَ  كَاَن الن َ
ْهِر ب  ُ َِفْ الظ ُ َ  (يَْقَرأ    اْسَم ِح ب ِ َس )َوَِفْ ِرَوايَِة ِب ؛  (ا يَْغًَش ِل إِذَ لل َيْ ا

. ْن ذَلَِك مِ  أَْطَوُل ْبِح َوَِفْ الص ُ  ؛َك لِ ذَ َوَِفْ الَْعْصِر نَْحَو  ؛ (-َرب َِك اْْلَْعىَل 
 .م لِ َرَواُه ُمْس 

830. (9) [1/264-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఒకోొస్లరి ''జుహ్ర్ నమా'జుల్ల వలైలి ఇ'జాయ'గ్ష్క 

(అలైల, 92), ఒకోొస్లరి సబిబహసిరబిబకల్ అ'అల్ల 

(అల-అ'అల్ల', 87) చదివేవారు. అసర ర్ల్ల కూడా 

ఇల్లగే చేస్తవారు. ఫజర ర్ నమా'జుల్ల దీరఘ ంగా ప్ఠంచే్

వారు. (మసా్లమ్) 

 (1/264)[ ) متفق عليه (  10]  - 831

ليه َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع َعْن ُجَبْْيِ بِْن ُمْطِعٍم قَاَل:وَ 
ُ  لموس    "؛ (َِ ْورِ لط ُ ا)ِب  َِفْ الَْمْغِرِب  يَْقَرأ

831. (10) [1/264-ఏకీభవితం] 

జుబై్నర్ బిన్ మ’త్’ఇమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మ'గర బ్ నమా'జుల్ల సూరహ్ అ'త-'తూర్, (52) 

ప్టించటం విన్నిను. (బు'ఖారీ, మసా్లమ) 

 (1/265)تفق عليه ( [ ) م  11]  - 832

َ وَ  ْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل  اِرِث قَالَْت: َسمِ ْضِل بِْنِت الَْح فَ لْ َعْن أُم ِ ا
ُ َِفْ ليه وسلم يَْقرَ ع هللا   قتف م  ؛ -(ُعْرفًا تاَلُْمْرَسََل )ِب  َمْغِرِب لْ  اأ

 ؛عليه
832. (11) [1/265-ఏకీభవితం] 

ఉమిల్ ఫ’జ్ల బిన్తె ’హారిస్‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) మ'గర బ్ నమా’జుల్ల సూరహ్ అల్-మరసల్లత్, 
(77) ప్ఠంచటం విన్నిను. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/265) عليه ( قتف ) م [  12]  - 833

ِب ِ صىل اهلل عليه  يُْن َجابٍِر قَاَل: كَاَن ُمَعاذُ عَ وَ  َصل ِْي َمَع الن َ
ِب ِ صىل اهلل ثُم َ يَأِْتْ فََيُؤم ُ قَْوَمُه فََص  .وسلم  يهعلىل َ لَْيلًَة َمَع الن َ

ُهْم  . م اَلِْعَشاءَ وسل َبْقَرِة لْ ا ةِ  فَاْفَتَتَح بُِسْورَ ثُم َ أَََت قَْوُمُه فَأَم َ
فََقالُْوا لَُه  . َوْحَدُه َوانَْصَرَف  ثُم َ َصىل َ  .َف َرُجٌل فََسل ََم رَ َح نْ فَا

اهلِل صىل اهلل عليه   تَِي َ َرُسْوَل َل َواهلِل َوَْل  :قَاَل  .أَنَافقت يَا فََُلُن 
ن َهُ  مسلو  يَا :فََقاَل  .عليه وسلم فَأَََت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل .فََْلُْخَِبَ
َهاِر َوإِن َ َمَعاذًا َصىل َ َمَعَك لَمُل بِاا أَْصَحاُب نََواِضَح نَعْ ن َ إِ  اهلِل ْوَل ُس رَ  ن َ

ُل اهلِل  وْ ُس فَأَْقَبَل رَ  . بُِسْوَرةِ الَْبْقَرةِ ثُم َ أَََت قَْوَمُه فَاْفَتَتَح  .الِْعَشاءَ 
َ  اٌن "يَا ُمَعاذُ أَفَت َ  عليه وسلم َعىَل ُمَعاذُ فََقاَل:صىل اهلل  ْ نْأ   َت اِْقَرأ

ْمِس َوُضَحاَهاوَ ) َسب ِِح  )  وَ ،  ( -ِل إِذَا يَْغًَش َوالل َيْ ) ‘ (َوُضََح ) ‘(-الش َ
 ؛ عليه قتف م  ؛(-اْسِم َرب َِك اْْلَْعىَل 

833. (12) [1/265-ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: మఆజ్ బిన్ జబల్ ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల నమా'జు చదివిన అనంతరం తన జాతి 
వారి మస్లూ ద్కు వళ్ళా, వారికి ఇమామత్ చేస్తవారు. 

ఒకరోజు రాతిర  ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివిన తరువాత తన జాతివారి మస్లూ ద్కు వళ్ళా 
'ఇష్క' నమా'జు చదివించటం పార రంభించారు. సూరహ్ 
బఖరహ్ చదవస్లగారు. ఒక వేకిత  భరించ్ల్లక 
మధ్ేల్ల విరమంచి ఒంటరిగా నమా'జు చదువుకొన్న 

వళ్ళాపోయాడు. తరువాత ప్ర జలు అతన్నతో, ‘ఒర్వ! 

నువుా కప్టాచారివి అయిపోయావు,’ అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి ఆ వేకిత , ‘నేను కప్టాచారిన్న 

కాల్లదు, అలా్లహ స్లకిష ! నే న్నప్పపడు ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వళ్ళా జరిగంది వినివించుకుంటాను,’ అన్న 

అన్నిడు. అనంతరం ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచిా, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నేను 'ఇష్క' నమా'జుల్ల 

పాల్కు న్నిను. మ'ఆ'జ్ (ర) సూరహ్ బఖరహ్ ల్లంటి 

పెదద  సూరహ్ చదవటం పార రంభించారు. నేను అలస్ల 

ఉన్నిను. ఎకుొవస్తప్ప న్నలబడల్లక పోయాను. 

అందు్వలా నమా'జు విరమంచి, ఒంటరిగా నమా'జు 

చదువుకున్నిను. అది విని ప్ర వకత  (స) మ'ఆ'జ్ 
వైప్ప తిరిగ ఓ మ'ఆ'జ్! నువుా ప్ర జలను 

కలా్లల్లలకు గురిచేసాున్నివు, నువుా ఇష్క 

నమా'జుల్ల సూరహ్ షమసర్ (91),్సూరహ్ అద-
దుహా్(91) సూరహ్ అల లైల (92), సూరహ్ 
అ'అల్ల (87) ప్ఠసాూ ఉండు,’ అన్న చెపాపరు. 125 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

125) వివరణ-833: అంటే ఇటువంటి చినిచిని 

సూరాలు చదువుతూ ఉండు, పెదద పెదద  సూరాలు 

చదవకు, దాన్నవలా నమాజీలకు కషు ం కలుగుతుంది, 
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 (1/265)[ ) متفق عليه (  13]  - 834

ِب َ  ْعُت َسمِ  اَل:اِء قَ َعْن الََْبَ وَ  ُ َِفْ   اهلل ىل ص الن َ عليه وسلم يَْقَرأ
يُْتْوِن ) الِْعَشاءِ  َ َوَما َسِمعْ  (؛ -َوالت ِْيِ َوالز َ  ْحَسَن َصْوتًا م ِْنهُ ُت أََحًدا أ

 .عليهق ف ت م ؛ 
834. (13) [1/265-ఏకీభవితం] 

బరా‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఇష్క' నమా'జుల్ల 

సూరహ్ తీన్ (95) ప్ఠంచడం విన్నిను. అతన్నల్ల 

మధురమైన కంఠసారం నేనుఎవరిదీవినల్లదు. 126 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/265)[ ) صحيح (   14]  - 835

 صىل اهلل عليه وسلم  ِب ُ ِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: كَاَن الن ِ َجابِ  َعْن وَ 
َصََلتُُه َوكَانَْت  اَونَْحِوهَ  (؛-َوالُْقْرآِن الَْمِجْيدِ  ق) :لَْفْجِر ِب يَْقَرأُ َِفْ ا

 .ْسلٌِم مُ  هُ َرَواتَْخِفْيًفا.  ُد عْ بَ 

835. (14) [1/265-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజ్ర్ 

నమాజుల్ల సూరహ్ ఖాఫ్ (50), అదే విధ్మైన మరో 

సూరహ్ ప్ఠంచేవారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చాల్ల త్యలిగాు  ఉండేది. (మసా్లమ్)  

 

వారిన్న దృషిు ల్ల పెటుు కొన్న సంకిష పా్మైన ఖిరా'అత తో 

త్యలికైెన నమా'జు చదివించు. 

ఈ 'హదీసు' దాారా ఒకవేళ మఖాదీ దీరఘ  ప్ఠన్నన్ని 

భరించ ల్లక, నమా'జు విరమంచి, ఒంటరిగా నమా'జు 

చదువుకోవటం ధ్రిసమితమ్మ. ఇమామ నమా'జుల్ల 

మఖాదీలను దృషిు ల్ల పెటుు కోవాలి. మఖాదీలకు కషు ం 

కలిగేల్ల దీరఘ  సూరాలను ప్ఠంచరాదు. నఫిల్ చదివేవారి 

వనుక 'ఫరద ర చదవటం ధ్రిసమితమ్మ. ఎందుకంటే 

మ'ఆ'జ్ బిన్ జబల్ ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివి, తిరిగ వళ్ళా తన జాతివారికి 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివించేవారు.  

126) వివరణ-834: అంటే ప్ర వకత  (స) సారంల్ల చాల్ల 

మధురంగా, తియేగా ఉండేది. 'ఇష్క' నమా'జు మొదటి 

రకాతుల్ల సూరహ్ తీన (95), మరో రకాతుల్ల మరో 

సూరహ్ చదివే వారు. 

అంటే ఫజర ర నమాజుల్ల దీరఘ ంగా ఖిరాఅత 

చేస్తవారు, ఇంకా జుహ్ర, అసర ర మొదలైన వాటిల్ల 

ఖిరాఅత సంకిష పా్ంగా చేస్తవారు.  

 ( 1/265)[ ) صحيح (   15 ] - 836

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  ُحَريٍْث: أَن َُه َس  ِن َعْن َعْمِرو بْ وَ  ِمَع الن َ
 .لٌِم ْس مُ  هُ َرَوا ؛ ( ا َعْسَعَس إِذَ  َوالل َْيِل ) :يَْقَرأُ َِفْ الَْفْجِر 

836. (15) [1/265-దృఢం] 

’అమ్్ర బిన్ ’హురైస్‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజ్ర్ 

నమా’జుల్ల ఇజషష మసర్సు కువిారత్ (81) చదువు 

తుండగా నేను విన్నిను. (మసా్లమ్) 

 ( 1/265)[ ) صحيح (   16]  - 837

ائِ وَ    اهلِل صىل اهلل  ْوُل ُس قَاَل: َصىل َ لََنا رَ  ِب َعْن َعْبِد اهلِل بِْن الس َ
ْبَح بَِمك ََة فَاْسَتفْ  عليه  َجاَء  ّت َ حَ ،(-اَلُْمْؤِمِنْيَ )َتَح ُسْوَرَة وسلم الص ُ
َ  رُ كْ ذِ  ِب َ صىل اهلل عليه   رُ كْ ذِ  وْ ُمْوََس َوَهاُرْوَن أ ِعْيََس أََخَذِت الن َ

 . ْعلٌَة فََركََع. َرَواُه ُمْسلٌِم وسلم َس 

837. (16) [1/265-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ స్లయి‘బ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మకొహ ల్ల మాకు ఫజర ర్ నమా'జు చదివించారు. 

సూరహ్ మ'మనూన్ (23) చదవస్లగారు. 

చదువుతూ మ్రస్ల మరియు హార్జన్ ల్లదా ఈస్ల 

ప్ర సా్లవన వచిానప్పడు ప్ర వకత  (స)కు దగుు  వచిాంది. 

ప్ర వకత  (స) ప్ఠనం ఆప రుకూ'ల్లకి వళ్ళాపోయారు. 127 

(మసా్లమ్)  
 (1/266)) متفق عليه ( [  17]  - 838

َ وَ  ِب ُ  ِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:َعْن أ ُ َِفْ   صىل اهلل علكَاَن الن َ يه وسلم يَْقَرأ
ْكَعِة اْْلُْوََل ِوَِفْ   (-الم تََْنِيُْل ): ِر يَْوَم الُْجْمَعِة ب ْج فَ الْ  َِفْ الر َ

نْهَ ) :الث َانَِيةِ   . متفق عليه ؛  -(اِن َس ْل أَََت َعىَل اْْلِ

838. (17) [1/266-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) శుకర వారం 

ఫజర ర్ నమా'జ్ల్లకి మొదటి రకా'త్ల్ల సూరహ్ అలిఫ్ 

ల్లమ్ మీమ్ తన్జీల్-సజాద  (32) మరియు రండవ 

 

127) వివరణ-837: అంటే ఏదైన్న ఆటంకం ఉంటే ఇల్ల 

వదలి రుకూ'ల్ల వళావచుాను. 
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రకాతుల్ల హల్అతా 'అలల్ ఇన్నసన (76) ప్ఠంచే 

వారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/266)  [ ) صحيح ( 18]  - 839

َريَْرَة  َواُن أَبَا هُ اْسَتْخلََف َمرْ  افٍِع قَاَل:رَ ِن أَِِبْ ِد اهلِل بْ َبيْ َعْن عُ وَ 
فََقَرأَ   (الُْجْمَعةِ )فََصىل َ لََنا أَبُْو ُهَريَْرَة  .َوَخَرَج إََِل َمك َةَ  ةِ نَ َعىَل الَْمِديْ 
َ )ُسْوَرَة  ُ  ( -ُجْمَعةِ لْ ا ْجَدةِ اْْل َك  َجاءَ  إِذَا) ةِ:ِخرَ َوَِفْ اْْل  ََل وْ َِفْ الس َ
عليه وسلم يَْقَرأُ    اهلِل صىل اهللَسِمْعُت َرُسْوَل  َقاَل:فَ  ؛(-افُِقْوَن الُْمنَ 
 .  ُمْسلٌِم  يَْوَم الُْجْمَعة. َرَواهُ  امَ بِهِ 

839. (18) [1/266-దృఢం] 

’ఉబై్నదులా్లహ్ బిన్ ’అబీ రా’ఫె (ర) కథనం: 

మరాాన్ చకర వరిత  ప్ర వకత  (స) సహచరులైన అబూ 

హురైరహ్ (ర)ను మదీనహ గవరిర్గా 

న్నయమంచాడు. అనంతరం మరాాన్ మకొహ వళ్ళా 

పోయారు. అబూ హురైరహ్ (ర) మాకు జుమ'అహ్ 

నమా'జు చదివించారు. మొదటి రకాతుల్ల సూరహ్ 

ఫాతి'హా (1) తరాాత సూరహ్ జుమ'అహ్ (62), 

రండవ రకాతుల్ల సూరహ్ మన్నఫిఖూన్ (63) 

ప్ఠంచారు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ్ రోజు 

జుమ'అహ్ నమా 'జుల్ల ఈ రండు సూరాలను ప్ఠసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను,' అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్)  

 ( 1/266)  [ ) صحيح ( 19]  - 840

ْعَماِن بِْن بَِشْْيٍ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهللِ وَ  صىل اهلل عليه   َعِن الن ُ
   ( - اْْلَْعىَل َك ب ِِح اْسِم َرب ِ َس ) :ِب  ُجْمَعةِ  الْ ِديِْن َوَِفْ يْ عِ الْ  وسلم يَْقَرأُ َِفْ 

َمَع الِْعْيُد َوالُْجْمَعُة  ا اْجتَ ذَ إِ وَ  قَاَل: ؛(-يُْث الَْغاِشَيةِ اَك َحدِ َهْل أَتَ )َو 
ََلتَْيِ  اِحٍد قََرأَ بِِهَما َِفْ الص َ  . َرَواُه ُمْسلٌِم . َِفْ يَْوِم و َ

840. (19) [1/266-దృఢం] 

నో’మాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఈదైన్ల మరియు జుమ'అహ్ నమా'జుల్ల సూరహ్ 

అల అ’అ ల్ల (87) మరియు సూరహ్ అల 

‘గాషియహ్ (88) చదివే వారు. ఇంకా 'ఈదైన్లు 

మరియు జుమ'అహ ఒకేరోజు ప్డిత్య అప్పపడు కూడా 

ఆ రండు సూరాలను ఆ రండు నమా'జులా్ల 

చదివేవారు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/266)  [ ) صحيح ( 20]  - 841

ا مَ  :ٍد الل َْيِثي َ اِب َسأََل أَبَا َواقِ أَن َ ُعَمَربَْن الَْخط َ  اهلِل: َعْن عَُبْيدِ وَ 
كَاَن يَْقَرأُ بِِه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َِفْ اْْلَْضََح َوالِْفْطِر؟  

ُ فِْيِهَما :فََقاَل  بَِت  ََتَ اِقْ )  وَ ( ْيدِ آِن الَْمجِ رْ قُ لْ َوا ق)-ب ؛كَاَن يَْقَرأ
   .َرَواُه ُمْسلٌِم ؛  (اَعةِ الس َ 

841. (20) [1/266-దృఢం] 

’ఉబై్నదులా్లహ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) వాఖిద్ 

లైస్త్ను ప్ర వకత  (స) 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ మరియు 'ఈదుల్ 

అ'దాహ లల్ల ఏ సూరాలు చదివేవారు అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి అతను ప్ర వకత  (స), ఈ రండు ప్ండుగలా్ల 

సూరహ్ ఖాఫ్ (50), ఇఖ్తరబతిస్లసఅతు అంటే 

సూరహ్ ఖమర్ (54) చదివే వారన్న సమాధానం 

ఇచాారు. (మసా్లమ్)  

 ( 1/267)[ ) صحيح (   21]  - 842

 صىل اهلل  إِن َ َرُسْوَل اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
َ ) :َفْجرِ  الْ َرْكَعَِتِ  َِفْ م قَرأَ عليه وسل َ قُْل يَا أ قُْل  )َو  ؛(-َن ُروْ افِ ي َُها الْك

 . َرَواُه ُمْسلٌِم   ؛-( ُهَو اهلُل أَْحٌد 

842. (21) [1/267-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకోొ స్లరి 

ఫజర్ నమా'జు రండు రకా'తులా్ల, సూరతుల్ 

కాఫిర్జన (109), ఖుల్హువ లా్లహు అహద్ (112) 

చదివేవారు. 128 (మసా్లమ్)  

 ( 1/267)(   ح ي [ ) صح  22]  - 843

اٍس قَاَل وَ  م  سلىل اهلل عليه و: كَاَن َرُسْوُل اهلِل ص َعِن ابِْن َعب َ
ُ َِفْ َركْ    ‘ ...قُْولُْوا آَمن َا بِاهلِل َوَما أُنِْزَل إِلَْيَنا)َعَِتِ الَْفْجِر: يَْقَرأ
َ قُْل ) وَ  (ْمَراَن عِ  ِل آ):َوال َِِتْ َِفْ (  2:136 َتاِب تََعالَْوا إََِل  ْهَل الْكِ يَا أ

 َ  . رواه مسلم ؛( 3:64 ‘.  ..َنُكْم لَِمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَيْ ك

843. (22) [1/267-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)్అప్పప 

డప్పపడూ ఫజర ర్ల్లన్న రండు రకాతులల్ల, బఖరల్లన్న 

 

128) వివరణ-842: ఫజర్ నమా'జుల్ల దీరఘ మైన సూరాలు 

చదవడం మంచిది. కాన్న అప్పపడప్పపడూ అవసరమైత్య 

చిని సూరాలు కూడా చదవవచుాను. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 302 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
''ఖూలూ ఆమన్ని బిలా్లహ వమా ఉన్జిల 

అలైన్న...'' (2:136) మరియు ఆలి ఇమ్ాన్ ల్లన్న 

''ఖుల్యా అహ్లల్ కితాబి తఆలౌ ఇల్ల కలిమతిన్ 

సవాయిన్ బై్ననన్న వ బై్ననకుమ్...'' (3:64) 

ప్ఠంచేవారు. (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 (1/267)راسته( مد[ ) لم تت23] - 844

اٍس قَاَل عَ  يه وسلم   علاهلل  اهلِل صىلُل ُسوْ : كَاَن رَ ِن ابِْن َعب َ
ْحَمِن ْسِم اهلِل )بِ  : َصََلتَُه بيَْفَتَتُح  ْ  الر َ ِحْيِم( َرَواُه الَت ِ ي ُ  ذِ مِ الر َ

 . َس إِْسَنادُُه بَِذاَك َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث لَيْ 

844. (23) [1/267అప్రిశోధతం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన 

నమా'జును ''బిస్లిలా్ల'హరర హాి న్నరర 'హీమ్'' దాారా 

పార రంభించేవారు. 129 (తిరిిజి‘ / ఆధారాలు 

బలహీనం)  

 ( 1/267)[ ) صحيح (   24]  - 845

َعْن َوائِِل بِْن َحْجٍر قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ْ َوَل الض َ غَ وسلم يَْقَرأُ: ) ( فَقَ ْْيَ الَْمْغُضْوِب عَلهَْْيِ   آِمْيَ  :اَل الِْيَ

مِ ا َصْوتَُه. رَ بِهَ  َمد َ  ْ اَرِمي ُ َوابُْن َماَجهُ  دَاُودَ  َوأَبُوْ  ِذي ُ َواُه الَت ِ  .َوالد َ

845. (24) [1/267-దృఢం] 

వాయి'ల్ బిన్ 'హజ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) '' 

'గైెరిల్ మ'గ్'దూబి 'అలైహమ్ వల'దాద లాీన్'' తరువాత 

బిగు రగా ఆమీన్ ప్లుకుతుండగా నేను విన్నిను. 130  

(తిరిిజి', అబూ దావూ'ద్, దారీి, ఇబ్ని మాజహ) 

 

129) వివరణ-844: ఈ 'హదీసు' దాారా నమా'జుల్ల 

సూరహ్ పార రంభాన్నకి మందు బిస్లిలా్ల హరర హాి 

న్నరర 'హీమ్ చదువుకోవాలి. అంటే బిగు రగా చదివే 

నమా'జులా్ల బిస్లిలా్లహ్ మలాగా చదివి సూరహ్ బిగు రగా 

మరియు న్నశశబద ంగా చదివే నమా'జులా్ల రండూ 

న్నశశబద ంగా చదివేవారు. 

130) వివరణ-845: ఈ 'హదీసు' దాారా సూరహ్ ఫాతి'హా 

ప్ఠంచిన తరువాత బిగు రగా ఆమీన్ అన్న ప్లకటం ప్ర వకత  

 ( 1/267)[ ) ضعيف (  25]  - 846

َ  ْن عَ وَ  ِهْْيِ الن َُمْْيِي ِ قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ِِبْ زُ أ
اَل فَقَ  .ةِ لَ أَ َح َِفْ الَْمْس ْوم فَأَتَْيَنا َعىَل َرُجٍل قَْد أَلَ يَ  عليه وسلم ذَاَت 

ِب ُ ل ا َن  ". فَقَ ْن َخَتَم ه وسلم: أَْوَجَب إِ لي صىل اهلل عن َ اَل: َرُجٌل م ِ
 .. َرَواُه أَبُْو دَاُود" َشْيٍء ي َْخُتُم؟ قَاَل: "بِآِمْيَ ي ِ أَ الَْقْوِم: بِ 

846. (25) [1/267-బలహీనం] 

అబూ ’జుహైెర్ అనుిమైరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వంట ఒక రోజు రాతిర  మ్మమ బయలుదేరామ. అధ 

కంగా పార రాించే ఒక వేకిత  వదద కువళ్ళామ. అది చూస్లన 

ప్ర వకత  (స) ఒకవేళ ఇతడు మదర వేసా్త సారు ం తప్పన్న 

సరి చేసుకునేవాడు,’ అన్న అన్నిరు. ఒక వేకిత , 

'దేన్నదాారా మదర వేసుకోవాలి,' అన్న వినివించు 

కున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఆమీన్ అనే ప్దం 

దాారా,’ అన్న సమాధానం ఇచాారు. 131 (అబూ 

దావూ‘ద్) 

 ( 1/268)  [ ) صحيح ( 26]  - 847

إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   اهلُل َعْنَها قَالَْت:  َي َعْن عَائَِشَة َرِض وَ 
قََها َِفْ   ، (-اْْلَْعَراِف ) عليه وسلم َصىل َ الَْمْغِرَب بُِسْوَرةِ  فَر َ

. َرَواُه َرْكعَ     .َسائِ ُ الن َ َتْيِ

847. (26) [1/268-దృఢం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మ'గర బ్ 

నమా’జుల్ల సూరహ్ అల-అ’అరాఫ్ (7) చదివారు. 

అంటే రండు రకాతులా్లనూ దీన్ని విభజించి 

ప్ఠంచారు.132 (నస్లయి‘)  

 

(స) స్లంప్ర దాయం. మలాగా ఆమీన్ అన్న ప్లకాలనే 

'హదీసు' బలహీనమైనది.  

131) వివరణ-846: అంటే ఆ చివరిల్ల ఆమీన్ అన్న ప్ల 

కాలి. మదర వేయటంఅంటే ఇదే. ఒక'హదీసు'ల్ల రబుబల్  

'ఆలమీన్ యొకొ మదర  ఆమీన్. దీన్న్దాారా కష్కు లు, 

ఆప్దలు దూరమవుతాయి. దు'ఆ భదర ప్రచబడు 

తుంది. ఏవిధ్ంగా ఉతారంపైె మదర వేసా్త పూరత వుతుందో. 

130) వివరణ-847: మ'గర బ్ నమా'జుల్ల ప్ఠనం 

సంకిష పా్ంగా, త్యలిగాు  ఉండాలి. కాన్న అప్పపడప్పపడూ పెదద  

సూరహ్  చదవడంల్ల అభేంతరం ల్లదు. ఎందుకంటే 

మ'గర బ్ సమయం కూడా సూరాేసామయం నుండి షఫఖ 
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 ( 1/268)  يح (صح [ )  27]  - 848

 صىل اهلل  اهللِ  ِل َرُسوْ دُ لِ وْ أَقُ  قَاَل: كُْنُت َعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمرٍ وَ 
ُ  فََقاَل يِلْ: "يَا ُعْقَبُة أََل  َفرِ الس َ  ُه َِفْ ه وسلم نَاقَتَ علي ل ُِمَك َخْْيَ  عَ أ

قُْل أَُعْوذُ  )وَ  ؛-(قُْل أَُعْوذُ بَِرب ِ الَْفلَِق ) :؟" فََعل ََمِِنْ ُسْوَرتَْيِ قُِرئََتا
ا نََزَل َما بِهِ   ُسِرْرُت َرِّنْ لَْم يَ : فَ قَاَل ؛ (-بَِرب ِ الن َاِس  ا فَلَم َ لَِصََلةِ  ِجد ً

ْبِح َص ل ا ْبِح لِلن َاىل َ بِهِ ص ُ ا فََرَغ اَلَْتَفَت إيَِل َ فَ  ِس َما َصََلَة الص ُ فََقاَل: لَم َ
 .أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ وَ  "يَا ُعْقَبَة كَْيَف َرأَيَْت؟" َرَواُه أَْحَمُد 

848. (27) [1/268-దృఢం] 

’ఉఖ్బ బిన్ ’ఆమర్ (ర) కథనం: ఒక ప్ర యాణంల్ల 

నేను ప్ర వకత  (స) కూర్కాన్న ఉని ఒంటె కళ్ాం ప్టుు కొన్న 

ల్లగుతూ నడవస్లగాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) న్నతో 

ఉఖ్బహ! నేను న్నకు రండు మంచి సూరాలు 

నేరపన్న? అన్న ప్లికి, సూరహ్ ఫలఖ్ (113), సూరహ్ 

న్నస్ (114) లను నేరాపరు. దీన్నవలా న్న మఖంపైె 

సంతోష చిహాిలు కనబడక పోవటం గమన్నంచారు. 

అనంతరం ఒకచోట దిగ, ఫజర ర్ నమా'జు చది 

వించారు. ఆ రండు సూరాలను రండు రకాతులా్ల 

చదివారు. అనంతరం న్న వైప్ప తిరిగ ఉఖ్బహ ఏమ 

గర హంచావు?’ అన్న అన్నిరు. 133 ('అ'హిద్, అబూ 

దావూ'ద, నస్లయి') 

 ( 1/268)(  يح [ ) صح  28]  - 849

وسلم   اهلل عليه  ِب ُ صىل: كَاَن الن َ ُمَرَة قَاَل ِر بِْن َس َجابِ  ْن عَ وَ 
ُ َِفْ َصََلةِ ا َو   ؛ -(قُْل يَا أَي َُها الْكَافُِرْوَن )  ْغِرِب لَْيلََة الُْجْمَعِة: مَ لْ يَْقَرأ

ن َِة ؛ ( -ٌد قُْل ُهَو اهلُل أَحْ )  .َرَواُه َِفْ َشْرِح الس ُ

849. (28) [1/268-దృఢం]  

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

జుమ'అహ్ రోజు మ'గర బ్ నమా'జుల్ల సూరహ్ అల్ 

కాఫిర్జన్ (109), సూరహ్ ఇ'ఖ్ల్లస్ (112) చదివే 

వారు. (షర'హు సుసనిహ్)  

 

వరకు ఎకుొవగానే ఉంటుంది. చదివేవారు ఈ 

సమయంల్ల సులభంగా చదవగలరు.  

133) వివరణ-848: అలా్లహ్ను శరణుకోరడంల్ల ఈ రండు 

సూరాలు కీలకమైనవి. కాన్న ఉఖ్బహ వాటికి అంత 

పార ధానేత ఇవాల్లదు. సంతోషం వేకత ం చేయల్లదు. ప్ర వకత  

(స) వాటి పార ధానేతను చూప్టాన్నకి, ఫజర ర్ నమా'జుల్ల 

వాటిన్న ప్ఠంచారు. వాటి పార ధానేతను సూచించారు. 

 ( 1/269)[ ) ضعيف (  29]  - 850

َ اُه ابُْن َماَجُه َعِن ابِْن ُعَمَر إِ وَ رَ وَ  لََة  يْ "لَ  . لَْم يَْذكُرْ هُ ن َ ل َ أ
   .الُْجْمَعِة"

850. (29) [1/269-బలహీనం] 

ఇబ్ని మాజహ ఈ 'హదీసు'ను ఇబ్ని ’ఉమర్ 

దాారా ఉలా్లఖించారు. కావున అందుల్ల జుమ’అహ 

రాతిర  ప్ర సా్లవన ల్లదు. 

 ( 1/269)[ ) حسن (  30]  - 851

 ْوَل ُس ا َسِمْعُت رَ مَ  ْي ا أَْحِص ْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: مَ  عَ ْن عَ وَ 
ُ اهلِل صىل اهلل عليه و  ْكعَ  سلم يَْقَرأ َوَِفْ   .الَْمْغِرِب  َتْيِ بَْعَد َِفْ الر َ

قُْل  )َو  ؛(-قُْل يَا أَي َُها الْكَافُِرْوَن ):ََلةِ الَْفْجِر: ب َتْيِ قَْبَل َص عَ كْ الر َ 
   .رواه الَتمذي ؛-( أَْحٌد  ُهَوا هللُ 

851. (30) [1/269-పార మాణికం] 

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

మ'గర బ్ తరువాత సునితులా్ల, ఫజర ర్ సునితులా్ల 

సూరహ్ కాఫిర్జన్ (109), సూరహ్ ఇ'ఖ్ల్లస్ (112) 

ఎన్నిస్లరాు ప్ఠంచడం విన్నినో నేను లకొపెటు ల్లను. 

(తిరిిజి') 

 ( 1/269)[ ) صحيح (   31]  - 852

َ أَِِبْ ُهَريَْرَة إِل َ  َعْن  اَجهُ ابُْن مَ  هُ َوارَ وَ  َد  ْم يَْذكُْر:"بَعْ لَ ن َُه  أ
 الَْمْغِرِب"  

852. (31) [1/269-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) దాారా కథనం: అంటే రండు 

నమా’జుల సునితులా్ల అధకంగా ఈ రండు సూరా 

లను అతేధకంగా చదివేవారు. (ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/269) ن () حس [  32]  - 853

َء  ا َصل َْيُت َوَرايَْرَة قَاَل: مَ رَ  أَِِبْ هُ يََساٍر َعْن َماَن بِْن يْ ُسلَ َعْن وَ 
عليه وسلم ِمْن فََُلٍن. قَاَل  بَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل ةً أََحَد أَْشَبَه َصََل 

َ ُسلَْيَماُن: َصل َْيُت َخلَْفُه فَ  ْكَعَتْيِ اْْلُْولَيَ ك   َن مِ  ْيِ اَن يُِطْيُل الر َ
ْهِر َويُ  ُف الْ ُف اْْلََخَريَْيِ َويُ َخف ِ الظ ُ ُ َخف ِ   َِفْ الَْمْغِرِب  َعْصَر َويَْقَرأ

ِل  ْبِح  يَْقَرأُ َِفْ الِْعَشاِء بِ وَ  بِِقَصاِر الُْمَفص َ ِل َويَْقَرأُ َِفْ الص ُ َوَسِط الُْمَفص َ
ُف  ََل َويَُخف ِ إِ  هُ َماجَ ِل. َرَواُه الن ََسائِ ُ َوَرَوى ابُْن بِِطَواِل الُْمَفص َ 

   .َعْصرَ لْ ا

853. (32) [1/269-పార మాణికం]   
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సులైమాన్ బిన్ యస్లర్ (ర), అబూ హురైరహ్ (ర) 

దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) వనుక చదివిన విధ్ంగా 

నమా’జు మరవరి వనుక చదవల్లదు. ఫల్లన్న వేకిత  

తప్ప. అంటే అతన్న నమా’జు ప్ర వకత (స) నమా’జుల్ల 

ఉండేది. సులైమాన్ కథనం: ''నేను కూడా ఆ వేకిత  

వనుక నమా’జు చదివాను. అతను ”జుహ్ర్ మొదటి 

రండు రక’అతులా్ల ఖిరా’అత్ దీరఘ ంగా చేస్త వారు. 

వనుకటి రండు రకాతులా్ల త్యలిగాు  ఖిరా’అత్ చేస్త 

వారు. అసర ర్ నమా’జుల్ల కూడా ఖిరా’అత్ త్యలికగాు  

చేస్తవారు. ఇంకా మ'గర బ్ నమా’జుల్ల చిని చిని 

సూరాలు చదివేవారు. 'ఇష్క' నమా’జుల్ల మధ్ేసాంగా 

వేవహరించేవారు. ఫజర ర్ నమా’జుల్ల దీరఘ మైన 

సూరాలు చదివేవారు. (నస్లయి’, ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/269)[ ) حسن (  33]  - 854

اِمِت قَاَل:وَ  ا خَ  َعْن ُعَبادََة بِْن الص َ ِب  لْ كُن َ  صىل اهلل عليه  َف الن َ
َ لْ  اةِ وسلم َِفْ َصََل  ا فَرَغ قَاَل:فَلَ   .اَءةُ ُقلَْت عَلَْيِه الِْقرَ  فََثَفْجِر فََقَرأ  م َ

 قُلَْنا: نََعْم يَا َرُسْوَل اهلِل. قَاَل:؟ "ْم كُ َرُؤْوَن َخلَْف إَِمامِ "لََعل َُكْم تَقْ 
ْ لَِمْن لَْم يَْقرَ  فَإِن َُه َل َصََلةَ  .إِل َ بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب "َل تَْفَعلُْوا  ".اهَ بِ  أ

 َ ِمِذي ُ دَاُودَ بُْو َرَواُه أ ْ ايٍَة ِْلَِِبْ دَاُودَ َوَِفْ ِروَ َمْعَناُه  .ائِ ِس َولِل َنَ َوالَت ِ
َ "وَ  :قَاَل  نَا أَقُْوُل َمايِلْ يَُناِزْعِِنْ الُْقْرآُن؟ فَََل تَْقَرُؤْوا بَِشْيٍء م َِن  أ
 ."إِذَا َجَهْرُت إِل َ بِأُم ِ الُْقْرآِن  ِن الُْقْرآ

854. (33) [1/269-పార మాణికం]  
’ఉబాదహ్ బిన్ ’స్లమత్ (ర) కథనం: ఫజర ర్ 

నమా’జుల్ల మ్మమ ప్ర వకత  (స) వనుక ఉన్నిం. ప్ర వకత  

(స) ప్ఠనం పార రంభించారు. ప్ర వకత  (స)కు ప్ఠనంల్ల 

ఆటంకం ఏరపడింది. నమా’జు మగస్లన పదప్, 

‘మీరు ఇమామ వనుక చదువుతునిటుు  ఉంది,’ 

అన్న అడిగారు. దాన్నకి మ్మమ, అవును మ్మమ 

చదువుతున్నిం,’ అన్న అన్నిం. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ‘కేవలం సూరహ్ ఫాతి’హా చదవండి. ఇది తప్ప 

మర్వమీ చదవకండి. ఎందుకంటే, సూరహ్ ఫాతి’హా 

చదవన్న వేకిత  నమా’జు నెరవేరదు,’ అన్న 

అన్నిరు.134 (అబూ దావూ’ద్, తిరిిజి’, నస్లయి’)  

 

134) వివరణ-854: ఈ ‘హదీసు’ దాారా ఇమామ వనుక 

సూరహ్ ఫాతి’హా తప్పన్నసరిగా చదవాలన్న సపషు మవు 

తుంది. ఎందుకంటే సాయంగా ప్ర వకత  (స) మఖాదీల 

 

నుదేద శించి సూరహ్ ఫాతి’హా చదవమన్న ఆదేశించారు. 

ఇంకా దాన్నకి సూరహ్ ఫాతి’హా చదవన్నదే నమా’జు 

స్త్ాకరించబడదన్న కారణం కూడా తెలిపారు. ఇదే 

పార మాణికమైన స్లకాష ేధారం. ఉబాదా యొకొ ఈ 'హదీసు' 

పార మాణికమైనది. ఇమమ ఖతాాబీ మఈలిమసుసనన 

(అబూదావూద వివరణ)ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, అంటే 

ఉబాదా యొకొ ఈ 'హదీసు' పార మాణికమైనది, ఇమామ 

ఖిరా'అత బిగు రగా చేస్లన్న మలాగా చేస్లన్న మఖాదీ 

తప్పన్నసరిగా సూరహ ఫాతి'హా చదవాలి. సల్ల 

మలా్లహ 'హనఫీ మవ'తాా వివరణల్ల ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు, దీన్ని గురించి అనేక ‘హదీసు’లు 

ఉన్నియి. ఈ సమసే ఇంకా సపషు ం్ కావటాన్నకి 

కొన్నింటిన్న కిర ంద పేర్కొంటున్నిమ: 1. న్నఫె బిన్ 

మ’హ్మ్రద్ కథనం: ’ఉబాదహ్ బిన్ స్ల’మత్ (ర) 

సూరహ్ ఫాతి’హా ప్ఠంచడం నేను విన్నిను. ఇటు అబూ 

న’యీమ్ బిగు రగా ఖిరా’అత్ చేసాునిప్పటికీ. 

నేనతన్ని మీరు నమా’జుల్ల ఒకప్న్న చేసాూ ఉండటం 

గమన్నంచాను. ‘అదేమటన్న,’ ’ఉబాదహ్ ను అడిగారు. 

దాన్నకి అతను, ‘మీరు సూరహ్ ఫాతి’హా చదవటం. 

అయిత్య అబూ న’యీమ్ బిగు రగానే ఖిరా’అత్ 

చేసాున్నిరు కదా, ’ అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ఉబాదహ్ 

(ర) అవును ప్ర వకత  (స) మాతో కలస్ల బిగు రగా చదివే 

కొన్ని నమా’జులు చదివారు. నమా’జు అయిన 

తరాాత, ‘నేను నమా’జుల్ల బిగు రగా ఖిరా’అత్ 

చేసాునిప్పడు మీల్ల ఎవరైన్న చదువుతున్నిరా,’ అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి మ్మమ అవునన్న అన్నిం. న్నకు 

అంతరాయం కలుగుతుంది. ‘నేను బిగు రగా 

ప్ఠంచినప్పడు ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచకండి. కాన్న సూరహ్ 

ఫాతి’హా చదవండి,’ అన్న అన్నిరు. (దారు ఖుతున్న / 

పార మాణికం) ఈ ’హదీసు’ల్ల ఉని ఉలా్లఖకులందర్జ 

ప్టు  భదుర ల్ల. దీన్నదాారా కూడా ఇమామ వనుక మఖాదీ 

సూరహ్ ఫాతి’హా చదవాలన్న తెలుసాుంది. 2. 

మ’హమిద్ బిన్ అబీ ’ఆయి’షహ్ ప్ర వకత  (స) 

అనుచరున్న దాారా ఉలా్లఖనం: ప్ర వకత  (స), ‘ఇమామ 

చదువుతునిప్పపడు, మీర్జ వనుక చదువుతునిటుు  

ఉంది,’ అన్న అన్నిరు. ప్ర జలు, ‘న్నససందేహంగా మ్మమ 

చదువుతున్నిం,’ అన్న అన్నిరు. ‘సూరహ్ ఫాతి’హా 

మలాగా చదవాలి, మర్వమీ చదవరాదు,’ అన్న అన్నిరు. 

(’అ ’హిద్, బు’ఖారీ, బై్నహఖీ్ / దృఢం) దీన్న దాారా 

కూడా ఇమామ వనుక మఖాదీలు సూరహ్ ఫాతి’హాను 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 305 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
అబూ్దావూద్ల్లన్న ఒక ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, 

''ఖుర్ఆన్ ప్ఠనంల్ల ఎందుకు కషు ం కలుగుతుంది,'' 

అన్న అనుకుంటున్నిను. దీన్నకాొరణం ఇదే. కనుక 

నేను బిగు రగా చదివినప్పడు సూరహ్ ఫాతి'హా తప్ప 

మర్వమీ చదవకండి.'' 

 

చదవాలన్న సపషు మవుతుంది. 3. అనస్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) తన సహచరులతో కలస్ల నమా’జు చదివారు. 

నమా'జు మగస్లన తరువాత అనుచరులవైప్ప తిరిగ, 

''ఇమామ చదువుతునిప్పపడు మీరుకూడా చదువు 

తున్నిరా,’ అన్న అడిగారు. అనుచరులు మౌనంగా 

ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) మ్రడుస్లరాు అడిగారు. ఒక వేకిత  

ల్లదా అనేకమంది, 'న్నససందేహంగా మ్మమ చదువు 

తున్నిమ,’ అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

‘అల్ల చేయకండి, సూరహ్ ఫాతి’హాను మలాగా 

చదవండి,’ అన్న అన్నిరు. (బు’ఖారీ-జు’జ్’ఉల్ 

ఖిరా’అహ్; ఇబ్ని’హబాబన్ /  దృఢం, అబూ య'అల్ల, 

తబ్రాన్న్ / అవ్సత్, ’హైెసమీ-మజ్మ ’ఉజూ వాయిద్). 

ఉలా్లఖకులందర్జ ప్టు భదుర ల్ల. ఇదే పార మాణికమైన 

న్నరణ యం. 4. ప్ర వకత  (స) తమ సహచరులతో, ‘మీరు న్న 

వనుక చదువుతున్నిరా,’ అన్న అడిగారు. ప్ర జలు, 

‘అవును మ్మమ తొందర తొందరగా చదువుతున్నిం,’ 

అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అల్ల చదవకండి. 

కాన్న సూరహ్ ఫాతి’హా చదవండి,’ అన్న అన్నిరు. 

(బు’ఖారీ) 5. ’ఉబాదహ్ బిన్ స్ల’మత్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఇమామ వనుక సూరహ్ ఫాతి’హా 

చదవన్న వేకిత  నమా’జు నెరవేరదు. (బై్నహఖీ) 6. 

’ఉబాదహ్ బిన్ స్లమత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇమామతో కలస్ల నమా’జు చదివేవారు సూరహ్ 

ఫాతి’హా ప్ఠంచాలి. (తబ్రాన్న). 7. ’ఆయి’షహ్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను 

విన్నిను, ''ఎవరైన్న నమా'జు్చదివి, అందుల్ల సూరహ్ 

ఫాతి'హా చదవకుంటే, ఆ నమా'జు అసంపూరణ ంగా 

ఉంటుంది.'' ('అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ, త'హావీ) అంటే 

మఖాదీ అయిన్న, కాక పోయిన్న సూరహ్ ఫాతి'హా 

చదవాలన్న న్నర్జపంచడం జరిగంది. పైెన్ పేర్కొని  

'హదీసు'లా్ల ఇమామ వనుక సూరహ ఫాతిహా చదివే 

విషయం సపషు ంగా తెలుసాుంది. ఇవే కాక ఈ 

అధాేయంల్ల మరికొన్ని 'హదీసు'లు ఉన్నియి. కాన్న 

వివేకవంతులకు ఇవే చాలు.  

 ( 1/270)  [ ) صحيح ( 34]  - 855

  َرَف يه وسلم اِنَْص ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليَْرَة أَن َ رَ رَ َعْن أَِِبْ هُ وَ 
َ َمعِ ْل قَرهَ فََقاَل: " فِْيَها ِبالِْقَراَءةِ  َهرَ ةٍ جَ ِمْن َصََل  ْنُكْم  أ َي أَْحٌد م ِ
ْ أَقُْوُل: َما يِلْ   .َرُجٌل: نََعْم يَا َرُسْوَل اهللِ  َل اآنًِفا؟ "فَقَ  قَاَل: "إِّن ِ

  اهللِ  ِل وْ اَءةِ َمَع َرُس فَانَْتََه الن َاُس َعِن الِْقرَ  :قَاَل  ؟"أُنَاِزُع الُْقْرآُن 
لَواِت ِحْيَ   ِمَن َراَءةِ قِ ْيِه بِالْ ا َجَهَر فِ ه وسلم فِْيمَ  علي اهلل ىلص  الص َ

. َرَواُه َمالٌِك "لمِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وس َك َسِمُعْوا ذَلِ 
 ْ  . اَجُه نَْحَوهُ ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوَرَوى ابُْن مَ َوأَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

855. (34) [1/270-దృఢం] 

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

నమా'జు మగంచారు. అందుల్ల బిగు రగా ఖిరా'అత్ 

చేశారు. ప్ర వకత  (స), 'మీల్ల ఎవరైన్న న్నతోపాటు 

చదువుతుండేవారా?' అన్న అడిగారు. ఒక వేకిత  

‘అవును, నేను చదివాను,’ అన్న అన్నిడు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స) అందుకే న్నకు చదవడంల్ల ఆటంకం 

కలిగేది. ప్ర జలు ఇది విని తరువాత మాన్న 

వేశారు.135 (మాలిక్, అ'హిద, అబూ దావూ'ద్, 

తిరిిజి', నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ)  

 

135) వివరణ-855: ఈ 'హదీసు' దాారా కొందరు 

ఇమామ వనుక ప్ఠంచటాన్నకి వేతిర్వకంగా 

న్నర్జపంచారు. కాన్న వారి న్నర్జప్ణ సరికాదు. ఎందుకంటే 

ఇందుల్ల ఉన్నజ్ ఉల ఖురఆన వరకు ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచన్నలు మరియు ఫనాహన్నిసు నుండి చివరి వరకు 

తాబయీ', 'జు'హ్రీ మాటలు ఉన్నియి. 'జు'హ్ీకి 

పార మాణిక 'హదీసు'ల్ల తన మాటలను కలిపే అలవాటు 

ఉండేది. ఇమామ తహావీ ఇల్ల రాసాున్నిరు. 'జు'హ్ీ 

ప్ర వకత (స) ఉప్దేశాలా్ల తన మాటలను కలిపేవారు. 

అందువలా మ్రస్ల బిన 'ఉఖబ అతన్నతో, 'మీరు మీ 

మాటలను ప్ర వకత (స) ఉప్దేశాల నుండి వేరుగా ఉంచండి,' 

అన్న అన్నిరు. 'జు'హ్ీ తన అలవాటు ప్ర కారం ఈ 

'హదీసు'ల్ల కూడా అల్ల చేస్లరు. స్లరాంశం ఏమటంటే, 

'హదీసు'వేతాలు బు'ఖారీ, 'జు'హ్రీ, అబూ్ దావూ'ద్, 

తిరిిజి', ఇబ్ని 'హబాబన్, ఖ'తీబ్, య'అఖూబ్ బిన్ 

'సుఫియాన్, బై్నహఖీ మొదలైన వారందర్జ ఇందుల్ల 

'జు'హ్రీ మాటలు ఉన్నియన్న, 'జు'హ్ీ ప్ర వకత (స) 

ఉప్దేశాలా్ల తన మాటలను కలిపేస్లరన్న తీరాిన్నంచారు. 

వీరందర్జ ఇది మదర జ అన్న అవ జాయీ ఉలా్లఖన 
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: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َل َعِن ابِْن ُعَمَر والَْبَياِضي ِ قَاوَ 
ْر  يَْجهَ ِه َوَل َناِجْيِه بِ ُه فَلَْيْنُظْر َما يُ َرب َ  اِجْي ْي يُنَ ل ِ ُمَص لم: "إِن َ الْ سو

 . آِن". َرَواُه أَْحَمُد رْ قُ بَْعُضُكْم َعىَل بَْعِض بِالْ 

856. (35) [1/271-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) మరియు బయా’దీ 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నమా'జీ నమా’జుల్ల 

తన ప్ర భువుతో మాటాాడుతాడు. ఎవరితో మాటాాడు 

తున్నిను అనేది గురిత ంచాలి. అంటే న్నరిలమైన 

మనసుసతో, భకిత  శర దధ లతో ప్ఠంచాలి. నేను అలా్లహ్ 

(త)తో మాటాాడుతున్నిను, అలా్లహ్ (త) న్న 

మాటలు వింటాడు, అందువలా బిగు రగా చదవరాదు.'' 

(అ'హిద) 

 ( 1/271)  [ ) صحيح ( 36]  - 857

َ َعْن وَ  هلل   صىل ا ُل اهللِ َرُسوْ قَاَل َي اهلُل َعْنُه قَاَل: َرِض  َرةَ يْ  ُهرَ ِِبْ  أ
َ اْْلِ عليه وسلم: "إِن ََما َجَعَل  ْوا َوإِذَا َماُم لُِيْؤتَم َ بِِه فَإِذَا كََب َ ُ ِ  فََكَب 

َ  . َرَواهُ " قََرأَ فَأَنِْصُتْوا  اَجُه دَ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن مَ بُْو دَاوُ أ

857. (36) [1/271-దృఢం] 

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

''అనుసరించటాన్నకే ఇమామ న్నయమంచబడాాడు. 

ఇమామ 'అలా్లహు అకబర్' అన్న అంటే మీరు కూడా 

'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లకండి. ఇంకా అతడు 

ఖిరా'అత్ చేస్లనప్పడు మీరు న్నశశబద ంగా ఉండండి.136 

(అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘, ఇబ్ని మాజహ) 

 

దాారా కనుగొన్నిరు. ఎందుకంటే అవ జాయీ తన ఉలా్ల 

ఖనల్ల 'జు'హ్ీ్మాటలను వేరుచేస్ల పేర్కొన్నిరు. దీన్న 

దాారా ఇవి 'జు'హ్ీ మాటలన్న త్యలిపోయింది. 'జు'హ్ీ 

శిషుేలు కొందరు 'హదీసు'ల్ల ఉని వచన్నల వరకే 

ఉలా్లఖించారు. అందుల్ల ఈ ప్దాలు ల్లవు. అందువలా 

దీన్ని పార మాణికంగా తీసుకోవటం జరుగదు. దీన్ని 

గురించి మరికొన్ని వాసావాలు రండవ భాగంల్ల 

ఉన్నియి.  

136) వివరణ-857: ఈ 'హదీసు' దాారా కొందరు వేతిర్వక 

భావనకు గురయాేరు. కాన్న ఇది సరైన భావన కాదు. 

ఎందుకంటే సూరహ్ ఫాతి'హ్ తరువాత ఖిరా'అత్ చదివి 

నప్పడు న్నశశబద ంగా ఉండమన్న ఆదేశించడం జరిగంది. 

 

బిగు రగా ప్ఠంచరాదన్న  వారించడం జరిగంది. మసా్లమ్ల్ల 

అబూ హురైరహ్ ఫత్వా ఇల్ల ఉంది. 'ఇమామ వనుక 

ఏమ చేయాలి,' అన్న అతన్ని ప్ర శిించడం జరిగంది. 

దాన్నకి అతడు, 'మీరు ఇమామ వనుక మలాగా సూరహ్ 

ఫాతి'హా చదువుకోండి.' అంటే బిగు రగా కాకుండా మలాగా 

చదువుకోవచాన్న తెలిస్లంది. దీన్ని్ సమరిధ సాూ అబూ 

హురైరహ్కు సంబంధంచిన 7 సంఘటనలు కిర ంద పేర్కొ 

నడం జరిగంది. 1. 'హాఫి''జ్ అబూ అవానహ్ తన 

'స'హీ'హ ల్ల అబూ్ హురైరహ్ 'హదీసు'ను వివరణల్ల 

అబూ హురైరహ్ ఫతాాను పేర్కొన్నిరు. ''అబు-

స్లసయిబ్ అబూ హురైరహ్తో నేను ఇమామ వనుక 

ఉనిప్పపడు ఏం చేయాలి అన్న అడగాు , అబూ హురైరహ్ 

తన చేతితో నొకిొ, 'ఓ ఫారిస్త్, సూరహ్ ఫాతి'హాను 

మలాగా చదువుకో,' అన్న అన్నిరు. 2. 'హాఫి''జ్ 'హుమైదీ 

తన ఉలా్లఖనంల్ల ఈ ఫతాాను కూడా పేర్కొన్నిరు: 

''అబు-స్లసయిబ్ అబూ హురైరహ్తో నేను, 'ఇమామ 

ఖిరా'అత్ వింటునిప్పపడు ఏం చేయాలి అన్న అడగాు , 

అబూ హురైరహ్, 'ఓ ఫారిస్త్, ఫాతి'హాను మలాగా 

చదువుకో,' అన్న అన్నిరు. 3. బుఖారీ జు'జ్ఉల్ 

ఖిరాఅత్ల్ల ఈ ఫతాాను పేర్కొన్నిరు: 'ఇమామతో 

కలస్ల ఉంటే నేను ఏంచేయాలి, అతడు ఖిరా 'అత్ చేసాూ 

ఉంటే నేను ఏం చేయాలి,' అన్న అడగాు , అబూ హురైరహ్, 

'ఓ్ఫారిస్త్! సూరహ్ ఫాతిహాను మలాగా చదువుకో,' అన్న 

అన్నిరు. 4. బై్నహఖీ కితాబుల్ ఖిరాఅత్ల్లన్న ఒక 

ఉలా్లఖనంల్ల ఈ ఫతాాను పేర్కొన్నిరు: 'అబు-

స్లసయిబ, 'ఇమామ బిగు రగా ప్ఠంచటం వలా నేను 

చదవల్లక పోతున్నిను,' అన్న చెప్పగా, అబూ్హురైరహ్, 

'సూరహ్ ఫాతి'హాను మలాగా చదువుకో,' అన్న అన్నిరు. 

5. బై్నహఖీ ఈ గర ంథంల్లనే మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఈ ఫతాాను 

పేర్కొన్నిరు. 6. ఈ గర ంథంల్ల మమ్దూహ్ ఒక 

ఉలా్లఖనంల్ల ఈ ఫతాాను పేర్కొన్నిరు. 'అంటే, 'నేను 

అబూ హురైరహ్ను ఇమామ బిగు రగా ప్ఠసా్త నేను ఏం 

చేయాలి,' అన్న అడగాు , దాన్నకి అబూ హురైరహ్, 

'సూరహ్ ఫాతిహాను మలాగా చదువుకో,' అన్న అన్నిరు. 

7. జు'జ్-ఉల్ ఖిరాఅత్ల్ల ఇల్ల ఉంది, 'అబూ హురైరహ్ 

ఇల్ల అన్నిరు, 'ఇమామ సూరహ్ ఫాతి'హా చదివిత్య, 

నువూా సూరహ్ ఫాతి'హా చదువు. ఎందుకంటే అతను 

'వల'దాద లాీన్' అంటే దైవదూతలు 'ఆమీన్' అన్న అంటారు. 

ఈ 7 ఉలా్లఖన్నలా్ల అబూ హురైరహ్ ఫతాా ఉంది. 

ఇమామ బిగు రగా ఖిరా'అత్ చేస్లనప్పటికీ సూరహ్ 
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ْ بْ ِد اهلِل َوَعْن َعبْ   صىل اهلل  ِب ِ ن َ َجاَء َرُجٌل إََِل ال  ََف قَاَل: أَوْ ِن أَِِب
ْ َل أَْسَتِطْيُع أَْن آُخَذ ِمَن الُْقْرآِن َشْيئً  َقاَل:عليه وسلم فَ  ا إِّن ِ

َوَل إِلََه إِل   هلِل ْمُد  َوالَْح اهللِ  ُسْبَحاَن  :ْل "قُ  فََعل ِْمِِنْ َما يُْجِزئُِِنْ قَاَل:
َ اهللُ  َة إِل َ بِاهللِ َوَل حَ ْكََبُ  َواهلُل أ يَا َرُسْوَل اهلِل َهَذا   قَاَل: ".ْوَل َوَل قُو َ

عَافِِِنْ َواْهِدِّنْ  وَ  الل َُهم َ اْرَحْمِِنْ  :"قُْل  لِِلِ فََما ذَا يِلْ؟ قَاَل:
".وَ   صىل ا. فََقاَل َرُسْوُل اهللِ ُهمَ قََبَض َديِْه وَ يَ بِ  َقاَل َهَكَذافَ  اْرُزْقِِنْ

. َرَواُه أَبُْو  " الَْخْْيِ َن مِ  "أََما َهَذا فََقْد َمَْلَ يََديْهِ  لم:عليه وس اهلل
 ."ل َ بِاهللِ إِ دَاُودَ َوانَْتَهْت ِرَوايَِة الن ََسائِ ِ ِعْنِد قَْولِِه: "

858. (37) [1/271-పార మాణికం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ అవ ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) వదద కు ఒక వేకిత  వచిా, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను ఖుర్ఆన్ 

నుండి ఏమీ చదవల్లక పోతున్నిను. ఎందుకంటే 

ఖుర్ఆన్ నుండి న్నకేమీ జాాప్కకం ల్లదు. అందువలా 

నమాజుల్ల చదవడాన్నకి న్నకేమైన్న నేరిపంచండి' అన్న 

వినివించుకున్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), '' 
'సుబ్హానలా్లహ్, వల్హమ్దు లిలా్లహ్, వల్ల్

యిల్లహ ఇలాలా్లహ్, వలా్లహు అకబర్, వల్ల హౌల 

వల్ల ఖువాత ఇలా్లబిలా్లహ్,' మొదలైన వాటిన్న 

చదువుతూ ఉండు,'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ఆ వేకిత  

ఇవి అయిత్య అలా్లహ్ కోసం, మరి న్న  కోసం అన్న 

అన్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) మరి, ''అలా్లహు 

మిర్హమ్న్న, వఆఫిన్న వహ్దిన్న, వర్జుఖ్న్న'' -- 'ఓ 

 

ఫాతి'హాను మలాగా చదవమన్న ఆదేశించారు. అబూ 

మ్రస్ల అష్'అరీ (ర) అబూ హురైరహ్ (ర)ల ’హదీసు‘ల్ల 

బలహీనత ఉంది. ’హదీసు‘వేతాలా్ల దీన్ని గురించి 

అభిపార య్భేదాలు ఉన్నియి. అబూ మ్రస్ల అష్'అరీ 

’హదీసు‘ను ఖతాదహ్ శిషుేలు' హష్కమ్ దసాోయి, 

స'యీద్, షోబ, 'హమాిమ్, అబూ అల్లనహ్, అబాన్, 

'అదీ బిన్ 'అమాిర్, మ'అమిర్, 'హజాూ జ్ బిన్ 

'హజాూ జ్, 'ఉబై్నదహ్ మొదలైన  వారందర్జ ఉలా్లఖించారు. 

అబూ మ్రస్ల అష్'అరీ (ర) ’హదీసు‘ల్ల ఈ ప్దం 

బలహీనం కావటాన్నకి రండు కారణ్యలు ఉన్నియి. 1. ఈ 

ప్దాలు అసురకిష తంగా ఉన్నియి. 2. ఉలా్లఖన్నలా్ల 

వినటం ప్ర సా్లవించబడల్లదు.  ఏది ఏమైన్న పైెన పేర్కొన 

బడిన స్లకాష ేధారాలు చాలు.  

అలా్లహ్! ననుి క్షమంచు, న్నకు కేష మం ప్ర స్లదించు, 

న్నకు రుజుమారు ం ప్ర స్లదించు, ఇంకా న్నకు్ ఉపాధన్న 

ప్ర స్లదించు,'  అన్న చదువమన్న అన్నిరు. ఆవేకిత  

రండుచేతులతో సైగచేస్ల వాటిన్న మ్రసుకున్నిడు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) అతడు తనరండు చేతులా్ల 

ప్పణ్యేన్ని న్నంప్పకున్నిడు అన్న అన్నిరు. 137 

(అబూ దావూద్, నస్లయి')  
 ( 1/271)[ ) صحيح (   38 ] - 859

اٍس َرِضَي اهلُل وَ  ِب َ َصىل اهلل  : َعْنهُ َعِن ابِْن َعب َ يه  علأَن َ الن َ
( َ َ )ُسْبَحاَن رِ  :َل قَا( -ِم َرب َِك اْْلَْعىَل َسب ِِح اْس وسلم: كَاَن إِذَا قََرأ   ِب ِ

َ وَ أَْحَمُد  َرَواُه  .اْْلَْعىَل(  .بُْو دَاُودَ أ

859. (38) [1/271-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''సబిబ 

'హసి రబిబకల్ అ'అల్ల (87)'' చదివిత్య, దాన్న 

సమాధానంల్ల, ''సుబ్హాన రబిబయల్ అ'అల్ల'' అన్న 

ప్లికేవారు.138 (అబూ దావూ‘ద్)  

 ( 1/272)ف ( [ ) ضعي  39]  - 860

ُل اهلِل صىل اهلل  وْ ُس َي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل رَ ِض َة رَ َريْرَ َعْن أَِِبْ هُ وَ 
يُْتْوِن عليه وسلم: "َمْن قَ  َ ِمْنُكْم ب )الت ِْيِ َوالز َ إََِل  ( فَانَْتََه -َرأ

( فَلَْيُقْل: َس اهلُل بِأَْحَكِم الَْحاكِ )أَلَيْ  َ وَ  بىََل "ِمْيِ َن  َك مِ  ذَلِ نَا َعىَل أ
اِهِديَْن  َ قَ  َمْن . وَ "الش َ فَانَْتََه إََِل   ( -ةِ )َل أُْقِسُم بَِيْوِم الِْقَيامَ  :َرأ

. َوَمْن قََرأَ  "ىَل بَ "فَلَْيُقْل  ) )أَلَْيَس ذَلَِك بَِقاِدٍر َعىَل أَْن ي ُْحِيَي الَْمْوََت 
ُنْوَن( فَلَْيُقْل:  ْؤمِ ٍث بَْعَدُه يُ يْ َحدِ فََبلََغ: )فَِبأَي ِ  .(-)َوالُْمْرَسََلِت 

مِ   . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "ا بِاهللِ ن َ آمَ " ْ َوأَنَا َعىَل ذَلَِك )ِه: ) إََِل قَْولِ ي ُ ذِ َوالَت ِ
اِهِديَْن   . ((ِمَن الش َ

860. (39) [1/272-బలహీనం] 
 

137) వివరణ-858: ఒకవేళ ఎవరికైెన్న ఖుర్ఆన్ సూరాలు 

జాాప్కకం ల్లకపోత్య, పైె విధ్ంగా చేయాలి. అయిత్య స్లధ్ే 

మైనంత తారగా ఖుర్ఆన్ నేరుాకోవాలి. అంటే, 'నేను 

స్త్ాకరిసాున్నిను,' అన్న ఆ వేకిత  చేతులు మ్రసు్

కున్నిడు. 

138) వివరణ-859: అంటే అలా్లహ్, 'మీరు మీ గొప్ప 

వాడైన దైవాన్ని సాుతించండి,' అన్న ఆదేశిసాున్నిడు. 

దాన్నకి సమాధానంగా 'సుబ్'హాన రబిబయల్ అ'అల్ల' 

ప్ఠంచాలి -- అంటే 'న్న ప్ర భువు ల్లపాలన్నిటి నుండి 

ప్రిశుదుధ డు.'  
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సూరహ్ తీన్ (95) చదివిన వారు చివరాో 

''అలైసలా్లహు బిఅ'హ్కమల్ 'హాకిమీన్,'' ప్ఠంచిన 

తరువాత, ''బల్ల వఅన్న 'అల్ల 'జాలిక 

మనష్కష హదీన్'' -- 'అవును నేను దీన్నపైె స్లకిష గా 

ఉన్నిను,' అన్న ప్లకాలి. అదేవిధ్ంగా ల్ల ఉఖిసమ 

బియౌమల ఖియామహ (75) సూరహ చదివిన 

వారు ''అయుేహేల మౌతా'' కు చేరిత్య దాన్నకి 

సమాధానంగా, ''బల్ల'' అంటే -- 'అలా్లహ దాన్నకి 

తగన శకిత  కలిగ ఉన్నిడు.' అన్న ప్లకాలి. 

అదేవిధ్ంగా, సూరహ్ మర్'సల్లత్ (77) చదివేవారు 

చివరాో, ''ఆమన్ని బిలా్లహ,'' అంటే  -- 'మ్మమ దీన్ని 

విశాస్లంచామ,' అన్న ప్లకాలి. (అబూ దావూ'ద్)  

 ( 1/272)[ ) حسن ( 40] - 861

 صىل اهلل عليه  ُل اهللِ وْ ُس َعْنُه قَاَل: َخَرَج رَ  اهللُ َرِضَي ابٍِر جَ  ْن عَ وَ 
ْ ُسْوَرَة اَح وسلم َعىَل أَْص  َ عَلهَْْيِ ْحَمِن )بِِه فََقَرأ لََها إََِل   (الر َ ِمْن أَو َ
 ْوا لَْيلَِة الِْجن ِ فَكَانُ اَل: "لََقْد قََرأْتَُها َعىَل الِْجن ِ قَ فَ  .آِخِرَها فََسَكُتْوا

 َ َ م ِْنُكْم كُْنُت كُل َ  ْودًاْحَسَن َمْردُ أ   َعىَل قَْولِِه )فَِبأَي ِ آلءِ  ُت تَيْ َما أ
بَاِن( قَالُْواب ِ رَ  ِ ُب فَلََك " :ُكَما تَُكذ  ِ َل بَِشْيٍء ِمْن ن َِعِمَك َرب ََنا نَُكذ 

ِمِذي ُ َوقَاَل: هَ مْ الَْح  ْ   .َذا َحِديٌْث َغِريٌْب ُد". َرَواُه الَت ِ

861. (40) [1/272-పార మాణికం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన అనుచరుల 

వదద కు వచాారు. వారి మందు సూరహ్ అర-ర'హాిన్ 

(55) మొదటి నుండి చివరి వరకు చదివారు. 

అనుచరులు న్నశశబద ంగా ఉండి వింటూ ఉన్నిరు. 

ఎటు వంటి సమాధానం ఇవాల్లదు. ప్ర వకత  (స) 

పూరిత గా చదివిన తరాాత, ఈ సూరహ్ను నేను రాతిర  

జినుిల మందు చదివాను. మీకంటే మంచిగా వారు 

సమాధానం ఇచాారు. నేను, ''ఫబిఅయిే ఆల్లయి 

రబిబకుమా తుకజిూ బాన్,'' చదివినప్పపడలా్ల, 

''ల్లబిషయ్ యిన్ మన్ న్న'అమతిక రబబన్న 

నుకజిూ బు ఫలకల్'హమ్దు,'' అన్న సమాధానం  ఇచేా 

వారు అన్న అన్నిరు. 139 (తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 

139) వివరణ-861: ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లన 

విషయం ఏమటంటే, ''ఫబి అయిే్ అ'అల్లయి 

----- 

 َ  మూడవ విభాగం   لَْفْصُل الث َالُِث ا

 ( 1/273)[ ) صحيح (   41]  - 862

ْن ُجَهْيَنَة   ُمَعاِذ بِْن َعْبِد اهلِل الُْجْهِِن ِ قَاَل:ْن عَ  إِن َ َرُجًَل م ِ
ُه  َ أَْخََبَ ْبِح  سلم:ن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وأ َ َِفْ الص ُ  قََرأ

َ ا َفََل مَ ْيهِ ْكَعَتْيِ كِلْتَ الر َ  َِفْ  (-ِت ُزلِْزلَ  اذَ )إِ  لَِك ذَ   أَدِْرْي أَنَِسَي أَْم قََرأ
 .َرَواُه أَبُْودَاُودَ  َعْمًدا.

862. (41) [1/273-దృఢం] 

మ’ఆజ్' బిన్ ’అబుద లా్లహ్ జుహీి (ర) కథనం: 

జుహైెన తెగకు చెందిన ఒక వేకిత  కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఫజర ర్ నమా'జుల్ల సూరహ్ 'జిల్'జాల్ (99)ను రండు 

రకాతులా్లనూ చదవటం విన్నిడు. అయిత్య ఉదేద శే 

పూరాకంగా చదివారో ల్లక మరచిపోయి చదివారో 

న్నకు తెలియదు. 140  (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/273)[ ) ضعيف (  42]  - 863

يِْق َرِضَي اهلُل َعنْ ْن ُعْرَوَة قَاَل: إِن َ أَبَا بَْكٍر الص ِ عَ وَ  ِ   ىل َ  َص هُ د 
ْبَح  َ فَقَ  .الص ُ ْكَعَتْيِ كِ -َرةِ لَْبقْ ا ةُ رَ )ُسوْ  :فِْيِهَما بَرأ ْيِهَما. تَ لْ ( َِفْ الر َ

  .َرَواُه َمالٌِك 

863. (42) [1/273-బలహీనం] 

’ఉర్వహ్ (ర) కథనం: అబూబకర్ (ర) ఫజర ర్ 

నమా’జుల్లన్న రండు రకాతులా్లనూ సూరహ్ బఖరహ్ 
(2) చదివారు. 141 (మాలిక్)  

 ( 1/273)) صحيح (   [ 43 ] - 864

َ َما  الَْحْنِفي ِ قَاَل: ِن ُعَمْْيِ بْ  َعِن الِْفَرافَِصةِ وَ  َة ََ رْذُت ُسوْ خَ أ
اَن إِي َاَها َِفْ الص ُ ( ْوُسَف يُ ) ِح َوِمْن  بْ إِل َ ِمْن قَِراَءةِ ُعْثَماَن بِْن َعف َ

 .َرَواُه َمالٌِك  كَْثَرةِ َما كَاَن يَُرد ِدَُها.

864. (43) [1/273-దృఢం] 

 

రబిబకుమా తుకజిూ బాన్'' కు సమాధానంగా, ''ల్ల 

బిషయ్ఇన్ మన్ న్న'మతిక రబబన్న  నుకజిూ బు ఫలకల్ 

'హమ్దు,'' అన్న సమాధానం ఇవాాలి. 

140) వివరణ-862: అంటే రండు రక'అతులా్లనూ ఒకే 

సూరహ్ చదవవచుాను.  

141) వివరణ-863: అంటే మొదటి రకఅ'తుల్ల కొంత, 

రండవ రక'అతుల్ల మరికొంత చదువుకోవచుాను. 
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ఫరాఫి’స' బిన్ ’ఉమైర్ అల ’హన్నా(ర) కథనం: 

’ఉస్లి‘న్ బిన్ ’అఫాాన్ (ర) ఫజర ర్ నమా'జుల్ల 

సూరహ్ య్యసుఫ్ (12) అధకంగా చదవటం వలా 

విన్న జాాప్కం చేసుకున్నిను. (మాలిక్) 

 ( 1/274)[ ) صحيح (   44]  - 865

 ابِْن  ُعَمرَ ْيَنا َوَراَء ل  َص  َة قَاَل:َربِْيعَ  بِْن عَاِمٍر بِْن  َعْن َعْبِد اهللِ وَ 
ا قَِراَءًة  ( الَْحج ِ )َوُسْوَرُة  (ْوُسَف يُ ) أَ فِْيَها بُِسْوَرةِ رَ ْبِح فَقَ ِب الص ُ الَْخط َ

ِحْيَ يَْطلُُع الَْفْجُر قَاَل: أََجْل.   بَِطْيَئًة قِْيَل لَُه: إِذَا لََقْد كَاَن يَُقْوُم 
   .َواُه َمالٌِك رَ 

865. (44) [1/274-దృఢం] 

’ఆమర్ బిన్ రబీ’అహ (ర) కథనం: మ్మమ ’ఉమర్ 

(ర) వనుక నమా’జ్ చదివామ. అతను రండు 

రకాతులా్ల సూరహ్ య్యసుఫ్ (12), సూరహ్ ’హజూ ర 

(22) లను ఆగ ఆగ చదివారు. ’ఆమర్ను, “ ’ఉమర్ 

(ర), ఫజర ర  పార రంభ సమయంల్ల చదువుతారా,’ అన్న 

అడిగత్య, ‘అవునన్న,’ సమాధానం ఇచాారు. 

(మాలిక్) 

 ( 1/274)ف ( ) ضعي [  45]  - 866

هِ قَاَل: مَ عَ  هِ ْيٍب َعْن أَبِيْ عَ ٍرو بِْن شُ َعْن َعمْ وَ  ِ ا ِمَن  ْن َجد 
ٌة إِل َ قَْد َس  ٌة َوَل كَِبْْيَ ِل ُسْوَرٌة َصِغْْيَ ْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل مِ الُْمَفص َ

ََلةِ الْمَ م ُ بَِها الن َاَس َِفْ ال اهلل عليه وسلم يَؤَ   .لٌِك  َماْوبَِة. َرَواهُ تُ كْ ص َ

866. (45) [1/274-బలహీనం] 

’అమ్ర బిన్ షు’ఐబ్ తన తండిర  దాారా, అతను 

తన తండిర  దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) మఫ'ససల్ 

చిన్నిపెదాద  సూరాలా్ల దేన్ని చదవకుండా, నేను 

వినకుండా ఉండల్లదు. 142 (మాలిక్)  

 (1/274)ن ( [ ) مرسل حس  46]  - 867

  صىل أَ َرُسْوُل اهللِ قَرَ  اَل:قَ  َمْسُعْودٍ  ْتَبَة بِْن ِن عُ اهلِل بْ  َعْبدِ  ْن عَ وَ 
َخان) : َصََلةِ الَْمْغِرِب باهلل عليه وسلم َِفْ  َرَواُه   (َحم  الد ُ

 .ًَل ُمْرَس   الن ََسائِ ُ 

 

142)వివరణ-866: సూరహ్ హుజురాత్ (49) నుండి 

చివరి వరకు గల సూరాలను మఫ’ససల్ సూరాలు 

అంటారు. మఫ’ససల్ సూరాలు మ్రడు రకాలు. 1. 

'తివాల మఫ’ససల్ (49-79) 2. అవ స్ల’త్ మఫ’ 

ససల్ (80-91)  3. ఖి’స్లర్ మఫ’ససల్ (92-114). 

867. (46) [1/274-్తాబయీ పోర కత ం,్పార మాణికం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉత్బహ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) మగర బ్ నమా'జుల్ల ’హా మీమ్ 

దు’ఖాన్ (44) చదివారు. (నస్లయి‘)  

===== 

ُكْوِع   -13  بَاُب الر ُ

13. వంగుట (రుకూ‘) 

నమా’జు మఖే విధులా్ల రుకూ‘ కూడా ఒక 

మఖే విధ. దీన్ని గురించి కిర ంది ’హదీసు‘లా్ల 

వివరంగా పేర్కొ నడం జరిగంది. రుకూ’ అంటే 

వంగటం. ఇసా్లమీయ ప్రిభాషల్ల వంగ, రండు 

అరచేతులను రండు మోకాళాపైె ఉంచటం, ఇంకా 

వీప్ప బలాప్రుప్పగా ఉంచటం. 
----- 

ل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/275) ( همتفق علي[ )  1]  - 868

م: "أَقِْيُموا  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسوْ 
ُجْودَ عَ كُوْ الر ُ  ْ هلِل إِ َوافَ  . َوالس ُ  .ِدْي"عْ كُْم ِمن بَ َْلََرا ّن ِ

868. (1) [1/275-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''రుకూ’ 

సజాద లను సరిగాు  చేయండి. అంటే ఆగ ఆగ న్నదానంగా 

చేయండి. రుకూ’ సజాద  చేయడంల్ల తొందర 

ప్డకండి. అలా్లహ స్లకిష ! మహమతో నేను న్నవనుక 

చూడగలను.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/275)عليه (  [ ) متفق 2 ] - 869

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  ِن عَ وَ  اِء قَاَل: كَاَن ُركُْوُع الن َ  الََْبَ
كُوْ س َ َوُسُجْودُُه َوبَْيَ ال  ِع َما َخََل الِْقَياَم  ْجَدتَْيِ َوإِذَا َرفََع ِمَن الر ُ

َواءِ م ِ ا الُْقُعْودَ قَِريْبً وَ   .َن الس َ

869. (2) [1/275-ఏకీభవితం] 
బరా‘ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) యొకొ రుకూ’, 

సజాద , రండు సజాద ల మధ్ే కూరోావడం, రుకూ’ 

తరాాత న్నలబడటం, సమానంగా ఉండేవి. ఖియామ్ 
మరియు ఖు’ఊద్ తప్ప. 143 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

143) వివరణ-869: ఖియామ్ దీరఘ ంగా ఉండేది. ఎందు్

కంటే అందుల్ల ఖిరా’అత్ అయేేది. అదేవిధ్ంగా 
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 ( 1/275)  [ ) صحيح ( 3]  - 870

ِب ُ  :اَل َعْن أَنٍَس قَ وَ  َع مِ قَاَل: "َس  ذَايه وسلم إِ ىل اهلل عل  ص كَاَن الن َ
قَاَم َحّت َ نَُقْوُل: قَْد أَْوَهَم ثُم َ يَْسُجُد َويَْقُعُد   .ْمَدُه"حَ  ْن اهلُل لِمَ 

ْجَدتَ   . ُمْسلٌِم  َحّت َ نَُقْوُل: قَْد أَْوَهَم. َرَواهُ ْيِ بَْيَ الس َ

870. (3) [1/275-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'సమఅలా్ల హులి 

మన్ ’హమదహ్,' అన్న ప్లికి న్నలబడి చాల్లస్తప్ప 

వరకు న్నలబడే ఉంటారు. అది గర హంచి మ్మమ ప్ర వకత  

(స) మరచిపోయారన్న అనుకుంటామ. ఆ తరువాత 

ప్ర వకత  (స) సజాద ్ చేసా్లరు. ఇంకా రండు సజాద ల మధ్ే 

చాల్లస్తప్ప కూరుాంటారు. మ్మమ మళ్ళా ప్ర వకత  (స) 

మరచిపోయారన్న అనుకుంటామ. 144 (మసా్లమ్) 

 ( 1/275)يه ( ل[ ) متفق ع 4]  - 871

ِب ُ صىل اهلل عليه  عَائَِش  ْن عَ وَ  َة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن الن َ
ا َحانََك الل َُهم َ َرب َنَ ُقْوَل َِفْ ُركُْوِعِه َوُسُجْوِدهِ: "ُسبْ وسلم يُْكِثُر أَْن ي َ 

ُل  . "م َ اْغِفْر يِلْ هُ لل َ َوبَِحْمِدَك ا   .َن  الُْقْرآيََتأَو َ

871. (4) [1/275-ఏకీభవితం] 

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

సజాద లల్ల చాల్ల ఎకుొవగా దు’ఆ చేస్తవారు: 

''సుబ్’హాన కలా్లహుమి రబబన్న వ బి’హమ్దిక 
అలా్లహుమి’గ్ ఫిర్లీ,'' -- 'ఓ అలా్లహ్ న్నవు 

ప్రిశుదుధ డవు, ఓ మా ప్ర భూ! మ్మమ న్న సాోతార న్ని 

కొన్నయాడుతున్నిమ. న్నవు మా పాపాలను 

క్షమంచు'. ఇంకా ఈ ప్న్న ఖుర్ఆన్కు అనుగుణంగా 

చేస్త వారు. 145  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

ఖు’ఊద్ కూడా దీరఘ ంగా ఉండేది. ఎందుకంటే అందుల్ల 

అతా’హయాేతు చదివేవారు. మగలిన విధులు రుకూ’. 

రుకూ’ తరాాత ల్లచి న్నలబడటం అంటే ఖామ, సజాద , 

రండు సజాద ల మధ్ే కూరోావటం అన్ని ఇంచుమంచు 

సమానంగా ఉండేవి.  

144) వివరణ-870: అంటే రుకూ’చేస్ల న్నలబడిన తరాాత 

చాల్లస్తప్ప్వరకు న్నలబడేవారు. అదేవిధ్ంగా్సజాద  చేస్లన 

తరాాత రండవసజాద కు మందు చాల్లస్తప్ప కూర్కానే్

వారు. అంటే ఒకోొస్లరి దీరఘ ంగా చదివించే వారు. 

145) వివరణ-871: ఖుర్ఆన్కు అనుగుణంగా అంటే, 

ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఉంది: ''ఫసబిబ’హ్ బి’హమ్ది రబిబక 

వస్త’గ్ఫిర్హు'' -- 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నవు న్న ప్ర భువు సాోతార న్ని 

 ( 1/276)[ ) صحيح (   5]  - 872

ِب َ صىل اهلل عوَ   ُركُْوِعِه ليه وسلم كَاَن يَُقْوُل َِفْ َعْنَها أَن َ الن َ
وْ  ِدهِ:وْ ُج َوُس  ْوٌس َرب ُ ٌح قُ "ُسب ُ    .ٌم لِ ْس ْوِح".َرَواُه مُ ر ُ َكِة َوال الَْمََلئِ  د ُ

872. (5) [1/276-దృఢం] 

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

సజాద లల్ల ''సుబూబ’హున్, ఖుదూద సున్, రబుబల్ 

మల్ల యి‘కతి వర్జర ’హ్,'' అన్న ప్లికేవారు. -- 

అంటే, 'అలా్లహ్ ప్రిశుదుధ డు, దైవదూతలకు, 

ర్జ’హ్కు ప్ర భువు.' (మసా్లమ్)  

 ( 1/276)[ ) صحيح (   6]  - 873

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ  َعِن ابِْن َعب َ
ْ نُِهيْ  َ الُْقْرآَن َراِكًعا أَْو َس ُت "أََل إِّن ِ كُوْ  أَْن أَْقَرأ ا الر ُ ُع  اِجًدا فَأَم َ
ُمْوا فِ  ِ َ  هِ يْ فََعظ  ب َ َوأ ا الر َ ُجْودُ م َ عَاِء فََقمِ ل ْوا َِفْ اُد فَاْْجَتهِ  الس ُ َ  ٌن د ُ ْن  أ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ُكْم".ي ُْسَتَجاَب لَ 

873. (6) [1/276-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''గురుత ంచుకోండి! ననుి రుకూ’, సజాద లల్ల ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠంచరాదన్న వారించడం జరిగంది. కనుక రుకూ, 

సజాద లల్ల ఖురఆన్ ప్ఠంచకండి. రుకూ’ల్ల అలా్లహ్ 

గొప్పతన్నన్ని కొన్నయాడండి, సజాద ల్ల పార రాించేందుకు 

ప్ర యతిించండి. ఎందుకంటే సజాద ల్ల పార రాన 

స్త్ాకరించబడుతుంది.'' (మసా్లమ్) 

 ( 1/276)يح (  [ ) صح  7]  - 874

ْ وَ  ىل اهلل   اهلِل ص قَاَل َرُسْوُل  اَل: اهلُل َعْنُه قَ  ِضَي رَ ُهَريَْرَة  َعْن أَِِب
 اهلُل لَِمْن َحِمَدُه فَُقْولُْوا:  َماُم: َسِمعَ اْْلِ  "إِذَا قَاَل  وسلم: هعلي
ََلئَِكِة ُغِفَر  ُه َمْن َوافََق قَْولُُه قَْوَل الْمَ إِن َ فَ  ."اَلل َُهم َ َرب ََنا لََك الَْحْمُد "

َم ِمْن لَُه َما     .ِبِه"نْذَ  تََقد َ

874. (7) [1/276-దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇమామ, 'సమ’అలా్లహులిమన్ ’హమదహ్ ' అన్న 

ప్లికినప్పడు, మీరు, 'అలా్లహుమి రబబన్న లకల్ 

 

కొన్నయాడు. ఇంకా ఆయనుి క్షమాప్ణకైె అరాించు.' ప్ర వకత  

(స) దాన్న కనుగుణంగా అనుసరించారు. ప్ర వకత  (స) ఈ 

దు’ఆను ప్ఠంచేవారు. 
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’హమ్దు' అన్న ప్లకండి. ఎందుకంటే, ఎవరి ప్లుకు 

దైవదూతల ప్లుకులకు అనుగుణంగా ఉంటే, అతన్న 

అంతకు మందు పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/276)) صحيح (   [ 8]  - 875

َعْبِد اهلِل بِْن أَِِبْ أَْوََف قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ْن عَ وَ 
كُْوِع قَاَل: "َسِمعَ فَ وسلم إِذَا رَ   " اهلُل لَِمْن َحِمَدهُ َع َظْهَرُه ِمَن الر ُ
َماوَ َء ِمْل  ."َك الَْحْمُد لَ  َناالل َُهم َ َرب َ   َوِمْلَء َما  ِض َء اْْلَْر ْل اِت َومِ الس َ

   .. َرَواُه ُمْسلٌِم "ِمْن َشْيٍء بَْعُد  َت ئْ ِش 

875. (8) [1/276-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) రుకూ నుండి ల్లచినప్పడు, ''సమ'అలా్లహులిమన్ 

’హమదహ్, అలా్లహుమి్రబబన్న లకల్’హమ్దు, 

మల్ అ’ససమా వాతి వ మల్అ’ల్ అ’ర్’ది, వ 

మల్అ’ మాషీత మన్ షైఇ’న్ బ’అదు.'' అన్న 

ప్లికేవారు. – అంటే,  రుకూ నుండి ల్లచినప్పడు ఈ 

దు’ఆను చదివే్వారు: 'అలా్లహ్ తనను ప్ర శంస్లంచిన 

వాన్న ప్లుకు విన్నిడు. ఓ మా ప్ర భూ! భూమాే-

కాశాల న్నండా, ఇంకా న్నవు కోరినంత న్న సాోతర ం ఉంది. 

దీన్న్దాారా ఇమామ ’సమఅలా్లహు లిమన్ 

’హమదహ్’ అన్న అంటే - ’రబబన్న వలకల్ 

’హమ్దు,’ అన్న ప్లకాలి. (మసా్లమ్) 

 ( 1/276)[ ) صحيح (   9]  - 876

ْ  ْن عَ وَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َرُسوْ كَاَن   َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:أَِِب
كُْوِع مِ  هُ إِذَا َرفََع َرأَْس وسلم   ْمُد َح ا لََك الْ "اَلل َُهم َ َرب َنَ  :َل  قَاَن الر ُ

َماَواِت َوِمْلَء اْْلَْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَْعُد َء الس َ ْل مِ 
  كُل َُنا لََك َعْبٌد الل ُهم َ َل َوالَْمْجِد أََحق ُ َما قَاَل اَلَْعْبُد وَ  ءِ أَْهَل الث ََنا
 َ ِ لْ َفُع ذَا ا َت َوَل يَنْ عََ َما َمنلِ  ِطَي َت َوَل ُمعْ يْ ْعَط َمانَِع لَِما أ ْنَك مِ  َجد 

". َرَواُه ُمْسلٌِم الَْج   .د ُ

876. (9) [1/276-దృఢం]  

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

రుకూ’ నుండి ల్లచిన తరువాత ఈ దు'ఆను ప్లికే 

వారు. ''అలా్లహుమి్రబబన్న లకల్’హమ్దు 

మల్అ’ససమావాతి వ మల్ అల్ అర్’ది, వమల్అ’ 

మాషిఅ‘త మన్ షైఇ‘న్ బ’అదు, అహ్లససన్నఇ‘ 

వల్మజ్ది, అ’హఖాు మా్ఖాలల్ ’అబ్దు, వ  

కులాున్న లక ’అబ్దున. అలా్లహుమి ల్ల మాన్న'అ 

లిమా అ’తైెత, వల్ల మ’అతియ లిమా మన’అత, 

వల్లయన్ఫ’ఉ జ‘ల్జదిద  మన్కల్ జదుద .'' -- 'ఓ మా 

ప్ర భూ! సరాసాోతార లు న్న కొరకే. భూమాేకాశాల 

న్నండా, న్నవు కోరినంత, ఆ తరువాత న్నవే సోతార న్నకి, 

గొప్పతన్నన్నకి తగనవాడవు. న్న దాసుడు ప్లికింది 

సతేం. మ్మ మంతా న్న దాసులమ్మ. న్నవు ఇచిాన వారికి 

ఎవర్జ ఆప్ల్లరు. న్నవు ఆపనవారికి ఎవర్జ 

ఇవాల్లరు. న్న శిక్ష నుండి ధ్నవంతున్న ధ్నం అతన్ని 

కాపాడల్లదు.'' (మసా్లమ్)  

 ( 1/276)  حيح ([ ) ص  10]  - 877

ِب ِ صىل اهلل عليه   بِْن َة اعَ فَ َعْن رِ وَ  ا نَُصل ِْي َوَراَء الن َ َرافٍِع قَاَل: كُن َ
ا َرفَ  ْكَعِة قَاَل: "َسِمعَ عَ وسلم فَلَم َ .  " اهلُل لَِمْن َحِمَدهُ  َرأَْسُه ِمَن الر َ

اًدا كَثِ مْ  حَ ُد َحمْ ب ََنا َولََك الْ فََقاَل َرُجٌل َوَراَءُه: رَ  ًبا ُمَباَركًا فِ  ْْيً  هِ يْ َطي ِ
ا انَْصَرَف قَاَل: "َمِن الُْمَتكَل ُِم آنًِفا؟" قَاَل: أَنَا. قَاَل: "َرأَيُْت  م َ فَلَ 
ُل".ًة َوثَََلثَْيِ َملَكًا ي َْبَتِدُرْونَ عَ بِْض  َرَواُه   َها أَي ُُهْم يَْكُتُبَها أَو َ

 .ي ُ الُْبَخارِ 

877. (10) [1/276-దృఢం] 

రిఫా’అ బిన్ రా’ఫె (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వనుక 

మ్మమ నమా'జు చదివేవాళాం. ప్ర వకత  (స) 

రుకూ’నుండి తల ఎతాిన తరాాత, ''సమఅలా్లహు 

లిమన్ ’హమదహ్,'' అన్న అనేవారు. ఒకస్లరి 

అనుకోకుండా ప్ర వకత (స), రుకూ నుండి ల్లచిన 

తరాాత, 'సమఅలా్లహు లిమన్ ’హమదహ్,' అన్న 

అని వంటనే ఒక మఖాదీ, 'రబబన్న లకల్ ’హమ్దు 

’హమ్దన్ కస్త్’రన్  తయిేబన్ మబారకన్ ఫీహ్' -- 

'ఓ మా ప్ర భూ! ప్రిశుదధ మైన సాోతార లన్ని న్న కొరకే' అన్న 

ప్లికాడు. నమా’జు తరాాత ప్ర వకత  (స), ’ఆ దు’ఆ 

ఎవరు ప్లికారు?’ అన్న అడిగారు. ఆ వేకిత  నేను 

ప్లికాను అన్న అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), '30 

మంది దైవదూతలు దాన్న ప్పణ్యేన్ని తీసుకొన్న 

వళాడాన్నకి, వార యడాన్నకి పోటీప్డుతూ ఉండటం 

నేను చూశాను,' అన్న ప్ర వచించారు.' (బు’ఖారీ) 
----- 
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   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/277)[ ) صحيح (   11]  - 878

ه  صىل اهلل علياهللِ  قَاَل َرُسْوُل : اَل اْْلَنَْصاِري ِ قَ ْن أَِِبْ َمْسُعْوٍد عَ 
كُْوِع   َل تُْجِزُئ لم: " وس ُجِل َحّت َ يُِقْيَم َظْهَرُه َِفْ الر ُ َصََلُة الر َ

ُجْودِ  َس  ".َوالس ُ ِمِذي ُ َوالن َ ْ ائِ ُ َوابُْن َماَجُه َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ
اِرِمي ُ  ْ  .َوالد َ  . ْيٌح ٌث َحْسٌن َصحِ يْ َحدِ  َذاِمِذي ُ : هَ َوقَاَل الَت ِ

878. (11) [1/277-దృఢం] 

అబూ మస్’ఊద్ అన్నస‘రీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం , ''ఒక వేకిత  యొకొ నమా’జు రుకూ’, 

సజాద లల్ల తన నడుమ, వీప్పలను సరిగాు  ఉంచనంత 

వరకు నెరవేరదు.'' 146  (అబూ దావూ‘ద్, తిరిిజి‘/ 

పార మాణికం, దృఢం, నస్లయి‘, ఇబ్ని మాజహ, 

దారీి) 

 ( 1/277)[ ) حسن (  12]  - 879

ا نََزلَْت )فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك بَ َعْن ُعقْ وَ  َة بِْن عَاِمٍر قَاَل: لَم َ
 م: "اِْجَعلُْوَها َِفْ ُركُوْ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل .(-ِم الَْعِظيْ 
ا نََزلَ  .ِعُكْم"   ىل ص قَاَل َرُسْوُل اهللِ . ( - اْْلَْعىَل َك ب ِ رَ  ِم ْت )َسب ِِح اْس فَلَم َ

. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن  "ليه وسلم: "اِْجَعلُْوَها َِفْ ُسُجْوِدكُْم عهلل ا
اِرِمي  الَماَجُه وَ   .د َ

879. (12) [1/277-పార మాణికం] 

’ఉఖ్బహ బిన్ ’ఆమర్ (ర) కథనం: 'ఫసబిబ'హ్ బి 

ఇస్లి రబిబ కల్ 'అ''జీమ్' (అల-హాఖాహ, 69:52) 

అవతరించబడినప్పడు ప్ర వకత  (స) ఈ అంశాన్ని 

రుకూ'ల్ల ప్లకండి. అంటే, ''సుబ్'హాన రబ్బబయల్ 

'అ''జీమ్.'' ఇంకా, 'సబిబ'హసి రబిబకల్ ఆల్ల,' 

(అల-అఅల్ల', 87:1) అవతరించబడినప్పడు, 

''సుబ్'హాన రబ్బబ యల్అ'అలా,'' అన్న స్జాాల్ల 

ప్ఠంచండి,' అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూ‘ద్, ఇబ్ని 

మాజహ, దారీి) 

 

146) వివరణ-878: వీప్పను సరిగా ఉంచడమంటే, 

నమా'జు ల్లన్న విధులను సరిగా న్నరారిత ంచటం రుకూ', 

సజాద లను న్నదానంగా, ప్ర శాంతంగా నెరవేరాాలి. రుకూ' 

తరాాత, సజాద  తరాాత ప్ర శాంతంగా న్నలబడాలి, 

కూరోావాలి. అప్పపడే నమా'జు నెరవేరుతుంది.  

 (277/ 1)لم تتم دراسته (  ) [ 13]  - 880

َرُسْوُل اهلِل   َعْن َعْوِن بِْن َعْبِد اهلِل َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل و
فََقاَل َِفْ ُركُْوِعِه:  .إِذَا َركََع أَْحُدكُْم صىل اهلل عليه وسلم: "

ْ الْ ُسبْ  اٍت َث مَ ِم ثَََل يْ َعظِ َحاَن َرِب ِ أَدْنَاُه  َك لِ ذَ وَ  .هُ  فََقْد تَم َ ُركُْوعُ ر َ
َ اْْلَْعىَل ثَََلَث  : فََقاَل َِفْ ُسُجْوِدهِ  .َوإِذَا َسَجَد  اٍت مَ  ُسْبَحاَن َرِب ِ   .ر َ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَالَِك أَدْنَاُه". َرَواُه الفََقْد تَم َ ُسُجْودُُه َوذَ  ْ ُودَ ابُْن  َت ِ
ْ قَ . وَ َماَجهُ  َ  ٍل ِص ُمت َ : لَْيَس إِْسَنادُُه بِ ِذي ُ مِ اَل الَت ِ ن َ َعْونًا لَْم يَلَْق ِْل

 .ابَْن َمْسُعْودٍ 

880. (13) [1/277-అప్రిశోధతం] 

’ఔన్ బిన్ ’అబుద లా్లహ్ (ర), 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'మీల్ల 

ఎవరైన్న రుకూ' చేస్ల, రుకూల్ల మ్రడుస్లరాు, 

''సుబ్'హాన రబిబయల్ 'అ''జీమ్,'' అన్న అంటే, అతన్న 

రుకూ పూరత యిేంది. మ్రడుస్లరాు కన్నషు  సంఖే. 

అదేవిధ్ంగా సజాద  చేస్ల, సజాద ల్ల, ''సుబ్’హాన 

రబిబయల్ అ’అల్ల,'' అన్న మ్రడుస్లరాు ప్లికిత్య, 

అతన్న సజాద  పూరత యిేంది. మ్రడుస్లరాు కన్నషు  

సంఖే.'' (తిరిిజి‘ / తాబయీ పోర కత ం, అబూ్

దావూ‘ద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/278)صحيح (   [ ) 14 ] - 881

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلموَ  َن  كَافَ  .َعْن ُحَذيَْفِة: أَن َُه َصىل َ َمَع الن َ
َ الَْعِظْيِم"يَُقْوُل َِفْ ُركُْوِعِه: " ُسْبَح  اَن  "ُسْبَح  َوَِفْ ُسُجْوِدهِ: .اَن َرِب ِ

 َ َ . َومَ "ىَل  اْْلَعْ َرِب ِ َل َوَما أَََت َعىَل آيٍَة  أَ َوَس  َف قَ وَ آيَِة َرْحَمٍة إِل َ  َعىَل ََت ا أ
ِمِذي ُ  ْ ذَ. َرَواُه الَت ِ اِرِمي ُ َوَرَوى وَ  عََذاٍب إِل َ َوقََف َوتََعو َ   أَبُْو دَاُودَ َوالد َ
 َ ْ . َوقَاَل ال"ْعىَل الن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجُه إََِل قَْولِِه: "اْْل  َذا: هَ ِمِذي ُ َت ِ

 .يٌْث َحْسٌن َصِحْيٌح َحدِ 

881. (14) [1/278-దృఢం] 

’హుజై‘ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తో కలస్ల అతను 

నమా'జు చదివారు. ప్ర వకత  (స) రుకూ'ల్ల 'సుబ్'హాన 

రబిబయల్ 'అ''జీమ్' అన్న ప్ఠంచేవారు. ఇంకా సజాద ల్ల 

సుబ్'హాన రబిబయల్ అ'అల్ల అన్న ప్ఠంచేవారు. 

ఇంకా కారుణే వాకాేలు ప్ఠసా్త, ఆగ కారుణ్యేన్ని 

అరాిసా్లరు, అదేవిధ్ంగా దైవశిక్ష గల వాకాేలు ప్ఠసా్త, 

దైవశిక్ష నుండి శరణు వేడుకుంటారు. (తిరిిజి‘ / 
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పార మాణికం, దృఢం; అబూ దావూ‘ద్, దారీి, 

నస్లయి‘, ఇబ్ని మాజహ) 
----- 

  మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/278)(   ح حي ) ص [  15]  - 882

 َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  عَ قُْمُت مَ  :َل ِن َمالٍِك قَاْوِف بْ  عَ ْن عَ 
ا َركََع َمَكَث قَْدَر ُسْوَرُة  َويَُقْوُل َِفْ ُركُْوِعِه   .(َرةِ قْ الْبَ )وسلم فَلَم َ

ْوِت َوالَْملَُكْوِت َوالْ "ُسْبَحاَن    اهُ َروَ  َعْظَمِة".الْ ِكَْبِيَاِء وَ ِذْي الَْجََبُ
َسا  . ئِ ُ الن َ

882. (15) [1/278-దృఢం] 

'ఔఫ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)తో 

కలస్ల నమా'జు చదివాను. ప్ర వకత  (స) రుకూ' చేస్ల, 

రుకూ'ల్ల సూరహ్ బఖరహ్(2) చదివినంతస్తప్ప ఈ 

దు'ఆ చదివారు: ''సుబ్'హాన జిల్జబర్జత్ వల్ 

మలకూత్ వల్ కిబ్రియాయి', వల్ 'అ''జ్మహ్,'' –

'స్లరాభౌమడు అయిన అలా్లహ్యే ప్రిశుదుధ డు, 

గొప్పవాడు, అధకారం గలవాడు.' (నస్లయి')  

అంటే అప్పపడప్పపడూ ప్ర వకత (స) రుకూ' దీరఘ ంగా 

ఉండేది. 

 ( 1/278)[ ) ضعيف (  16]  - 883

  ُل: َما َصل َْيُت  قَاَل: َسِمْعُت أَنَِس بِْن َمالٍِك يَُقوْ ِن ُجَبْْيٍ َعِن ابْ وَ 
َ  هللُسْوِل اهلِل صىل اَد رَ اَء أََحٍد بَعْ رَ وَ  ْشَبَه َصََلًة بَِصََلةِ عليه وسلم أ

ِعِِنْ ُعَمُر بَْن  يَ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن َهَذا الَْفَّت 
قَاَل: فََحَزْرنَا َركُْوَعُه َعْشَر تَْسِبْيَحاٍت َعْبِد الَْعِزيِْز قَاَل: 

َ ْيَحاٍت. َروَ بِ تَْس ُسُجْودَُه َعْشَر وَ     .ائِ ُ َس بُْو دَاُودَ َوالن َ اُه أ
883. (16) [1/278-బలహీనం] 

ఇబ్ని జుబై్నర్ (ర) కథనం: అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) 

ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ప్ర వకత  (స) 

తరాాత ఆయన ల్లంటి నమా’జు చదివించే ఎవరి 

వనుకా నేను నమా’జు చదవల్లదు,అయిత్య 'ఉమర్ 

బిన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ తప్ప. మ్మమ అతన్న 

నమా'జుల్లన్న రుకూ'ను గమన్నంచామ. 10 స్లరాు 

సుబ్'హానలా్లహ్ చదివేల్ల ఉండేది సజాద  కూడా అంత్య 

దీరఘ ంగా ఉండేది.'' (అబూ దావూ'ద్, నస్లయి') 

 ( 1/278)  ح ([ ) صحي  17]  - 884

َل  ُركُْوَعُه وَ م ُ تِ أَى َرُجًَل َل يُ َعْن َشِقْيٍق قَاَل: إِن َ ُحَذيَْفَة رَ وَ 
ا فََقاَل لَُه ُحَذيَْفُة: َما َصل َْيَت.   .دَعَاهُ   َصََلتهُ ََض قَ  ُسُجْودَُه فَلَم َ

 فََطَر اهلُل   ُمت َ ُمت َ َعىَل َغْْيِ الِْفْطَرةِ ال َِِتْ وْ قَاَل: َوأَْحَسُبُه قَاَل: َولَ 
  . الُْبَخاِري ُ ُمَحم ًَدا صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ 

884. (17) [1/278-దృఢం] 

షఖీఖ్ కథనం: హుజై'ఫా (ర) ఒక వేకిత  నమా'జు 

చదువుతుండగా చూశారు. అతడు రుకూ', సజాద లను 

న్నదానంగా చేయడం్ ల్లదు. ఆవేకిత  నమా’జు 

మగంచిన తరాాత అతన్ని పలిచి, 'నువుా 

నమా’జు చదవల్లదు, ఉలా్లఖనకరత  కథనం, న్న 

అనుమానం హుజైఫహ ఒకవేళ నువుా ఇల్లగే 

నమా’జు చదువుతూ మరణిసా్త, అలా్లహ ప్ర వకత (స)ను 

సృషిు ంచిన ధ్రాిన్నకి వేతిర్వకంగా మరణిసా్లవు, అంటే 

ఇసా్లమ్ వేతిర్వక సా్లతిల్ల మరణిసా్లవు,' అన్న కూడా 

అన్నిరు. (బు'ఖారీ)   

అంటే నమా'జుల్లన్న మఖే విధులను సరిగా, 

న్నదానంగా ఆచరించడం తప్పన్నసరి విధ.  

 ( 1/279)  ( [ ) صحيح  18]  - 885

َ وَ   صىل اهلل عليه وسلم:  هللِ اَرُسْوُل  َل ااَل: قَ قََتادََة قَ  ِِبْ َعْن أ
ُ الن َاِس َسِرقًَة ال َِذْي يَْسِرُق ِمْن َصََل  يَا َرُسْوَل  "ِه". قَالُْوا: تِ "أْسَوأ

َها َوَل  َل يُِتم ُ ُركُْوعَ "قَاَل:  "ْسِرُق ِمْن َصََلتِِه؟اهلِل َوكَْيَف يَ 
 ُد.  َرَواُه أَْحمَ  ."َهاُجْودَ ُس 

885. (18) [1/279-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

'నమా’జును దంగలించేవాడు అందరికంటే న్నచమైన 

దంగ,' అన్న ప్ర వచించారు. దాన్నకి అకొడునివారు, 

‘ఓ ప్ర వకాత ! నమా’జును ఎల్ల దంగలిసా్లడు,’ అన్న 

వినివించుకున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ‘అంటే 

రుకూ’, సజాద లను సరిగా ఆచరించడు. అల్లంటి 

వాడు నమా’జు్దంగ,’ అన్న అన్నిరు. (అ'హిద్) 

 ( 1/279)[ ) صحيح (   19]  - 886

َة أَن َ َرُسوْ ِن َعِن الن ُْعَماِن بْ و وسلم   َل اهلِل صىل اهلل عليه ُمر َ
اِّنْ  قَاَل: اِرِب َوالز َ اِرِق؟" وَ َما تََرْوَن َِفْ الش َ   َك قَْبَل أَْن لِ ذَ  َوالس َ
ُ الُْحُد تَُْنَ  . قَاَل: "ُهن َ  "اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم " : اقَالُوْ  .دُ وْ َل فِهْْيِ
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ِرقَِة ال ِِذْي يَْسِرُق ِمْن  وَ فََواِحَش َوفِْيِهن َ ُعُقْوبٌَة  َ الس َ أَْسَوأ

قَاَل:  "؟ِه يَا َرُسْوَل اهللِ َوكَْيَف يَْسِرُق ِمْن َصََلتِ "َصََلتِِه". قَالُْوا: 
اِرِمي ُ  .َواُه َمالٌِك َر َها". دَ وْ ُج ُس   َركُْوَعَها َوَل ِتم ُ "َل يُ  َورَوى الد َ
 .نَْحَوهُ 

886. (19) [1/279-దృఢం] 

నో’మాన్ బిన్ మరర హ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

'స్లరాయి తార గేవాడి గురించి, వేభిచారం చేస్తవాడి 

గురించి, దంగ తనం చేస్తవాడి గురించి మీ 

అభిపార యం ఏమటి?' అన్న తన అనుచరులను 

అడిగారు. దాన్నకి అనుచరులు: 'అలా్లహ్కు, ఆయన 

ప్ర వకత కే బాగా తెలియాలి,' అన్న వినివించుకున్నిరు. 

అప్పపడు ప్ర వకత (స): 'ఇవన్ని పాప్కారాేల్ల, వీటికి 

శిక్షలూ ఉన్నియి. కాన్న అందరికంటే న్నచమైనవాడు 

నమా'జును దంగలించేవాడు,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

అనుచరులు: 'నమా'జును ఎల్ల దంగలిసా్లడు,' అన్న 

వినివించుకోగా, ప్ర వకత  (స): 'రుకూ మరియు 

సజాద లను సరిగా ఆచరించన్నవాడే నమా’జు దంగ,' 

అన్న అన్నిరు. (మాలిక్, దారీి)  

===== 

ُجْوِد َوَفْضلِهِ   -14  بَاُب الس ُ

14. స్జాా దాని ఘనత 

ُل   ْصُل اَلْفَ    మొదటి విభాగం  اْْلَو َ

 ( 1/280)[ ) متفق عليه (  1]  - 887

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:    ابِْن ِن عَ  َعب َ
لَْيَديِْن   َسْبَعِة أَْعُظٍم َعىَل الَْجْبَهِة َواىَل "أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد عَ 

ْكَبَتْيِ َوأَْطَراِف الَْقَدَمْيِ   ". ْعرَ الش َ  َوَل  َب ايَ لث ِ َت ا َوَل نَْكفِ َوالر ُ

887. (1) [1/2780-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ననుి 7 ఎమకలపైె సజాద చేయమన్న ఆదేశమవా 

బడింది. 1. నుదురు,  2. రండు చేతులు, 3. రండు 

మోకాళ్ళా, 4. రండు పాదాలు ఇంకా నమా’జుల్ల తమ 

దుసాులను, వంటుర కలను సరిచేసుకోకూడదన్న కూడా 

ఆదేశమవాబడింది. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/280)[ ) متفق عليه (  2]  - 888

ليه وسلم:  ع َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
ُجوْ  ِد َوَل يَْبُسُط أَْحُدكُْم ِذَراَعْيِه اِنِْبَساَط "اِْعَتِدلُْوا َِفْ الس ُ

   .الْكَلِْب"

888. (2) [1/280-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

సజాద ను మధ్ేసాంగా చేయండి. అంటే న్నదానంగా 

చేయండి. మీల్ల ఎవర్జ సజాద ల్ల కుకొల్ల చేతులను 

ప్రచకండి.'' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/280)) صحيح (   [ 3]  - 889

 اهلِل صىل  ُسْوُل قَاَل رَ  :اَل قَ  هُ  َرِضَي اهلُل َعنْ َعْن الََْبِاِء بِْن عَاِزٍب وَ 
ْيَك َس  ذَااِ سلم  عليه واهلل   .َواْرفَْع ِمْرفََقْيَك"، َجْدت َ فََضْع كَف َ

    .َرَواُه ُمْسلٌِم 

889. (3) [1/280-దృఢం] 

బరా‘ బిన్ ’ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, 'మీరు సజాద  చేస్లనప్పడు రండు 

అరచేతులను నేలపైె ఉంచండి. రండు మోచేతులను 

పైెకి ల్లప ఉంచండి.' (మసా్లమ్)   

ఈ ఆదేశం సా్త్ీ ప్పరుషులందరికీ వరిత సాుంది. 

   (1/280)  [ ) صحيح ( 4]  - 890
ِب ُ ص الَ َعْن َمْيُمْونََة قَ وَ  م إِذَا َسَجَد ىل اهلل عليه وسلْت: كَاَن الن َ

َ  ْت  بَْهَمًة أََرادَ َجاََف بَْيَ يََديِْه َحّت َ لَْو أَن َ  ْت.  ْحَت  تَ ُمر َ ْن تَ أ يََديِْه َمر َ
ِة بِإِْسَناِدهِ َولُِمْسلٍِم   أَِِبْ ُظ لَفْ  َهَذا ن َ َح َِفْ َشْرِح الس ُ  دَاُودَ كََما َصر َ

ِب ُ صىل اهلل علي :بَِمْعَناهُ  ه وسلم إِذَا َسَجَد لَْوَشاَءْت قَالَْت: كَاَن الن َ
 .ْت ر َ مَ بَْيَ يََديِْه لَ  بَْهَمٌة أَْن تَُمر َ 

890. (4) [1/280-దృఢం] 

మైమ్రనహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సజాద ల్ల తన 

చేతులను ఎంత ఎడంగా ఉంచే్వారంటే, మ్మకపలా 

వళ్ళాలను కుంటే వళాగలిగేది. (అబూ దావూ'ద్, 

ష'రుహ సుసనిహ)  

మసా్లమ్ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) సజాద  చేస్ల 

నప్పడు చేతులు, కడుప్ప ఎంతదూరంగా ఉండేవంటే, 
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మ్మకపలా ఒక వైప్ప నుండి మరో వైప్పనకు 

వళ్ళాలనుకుంటే వళాగలిగేది.  

 ( 1/281) [ ) متفق عليه ( 5]  - 891

ِب ُ صىل ابُ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمالِِك بِْن و  هللَحْيَنَة قَاَل: كَاَن الن َ
َج بَْيَ يََديِْه َحّت َ   .هِ َطيْ بْ  إِ  يَْبُدَو بََياُض عليه وسلم إِذَا َسَجَد فَر َ

891. (5) [1/281-ఏకీభవితం] 

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

సజాద  చేస్లనప్పడు, రండు చేతుల మధ్ే చంకలల్ల 

ఉని తెలా దనం కనబడేంత దూరం ఉంచేవారు. 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/281)[ ) صحيح (   6]  - 892

ه وسلم يَُقْوُل َِفْ   عليىل اهلل ص ِب ُ ن َ ال  َرَة قَاَل: كَاَن َعْن أَِِبْ ُهَريْ وَ 
َ "هِ: دِ ُجوْ ُس  لَُه َوآِخَرُه  ا لل ُهم َ اْغِفْر يِلْ ذَنِْبْ كُل َُه ِدق َُه َوِجل َُه َوأَو َ
ُه". َرَواُه ُمْسلٌِم ََل َوعَ   .نَِيَتُه َوِسر َ

892. (6) [1/281-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సజాద ల్ల ఈ 

దు’ఆ ప్ఠంచేవారు: ''అలా్లహుమి'గ్ఫిర్లీ జ'మ్బీ 

కులాహు దిఖాహు వజిలాహు వ అవాలహు వ 

ఆ'ఖిరహు వ 'అల్లన్న యతహు వ స్లరర హు,'' -- 'ఓ 

మా ప్ర భూ! న్న చిని, పెదద , ఇంతకు మందువి, 

వనుకటివి, రహసేంగా ఉనివి, బహరు తంగా ఉని 

పాపాలన్నింటిన్న క్షమంచు.' (మసా్లమ్) 

 ( 1/281)(   ح حي ) ص [  7]  - 893

ْت: فََقْدت ُ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  لَ َها قَانْ عَ َة َرِضَي اهلُل عَائَِش ْن عَ وَ 
َن الِْفَراِش فَالْتَ  ْسُتُه فََوقََعْت يَِدْي َعىَل بَْطِن  مَ عليه وسلم لَْيلًَة م ِ

َ  َوُهَو يَُقوُل: َمْيِه َوُهَو َِفْ الَْمْسِجِد َوُهَما َمْنُصْوبََتاِن قََد  ْ لل َ "ا  ُهم َ إِّن ِ
َعافَاتَِك ِمْن ُعُقْوبَِتَك َوأَُعْوذُ بَِك   َوبِمُ َك خطِ ْوذُ بِِرَضاَك ِمْن َس أَعُ 

َ  ِمْنَك َل أَْحَصْي ثََناًء عَلَْيَك  اُه  . َروَ "نَْت كََما أَثَْنْيَت َعىَل نَْفِسَك أ
 .ُمْسلٌِم 

893. (7) [1/281-దృఢం]  
’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు రాతిర  ప్ర వకత  (స) 

ప్డకపైె ల్లరు. వతకటం పార రంభించాను. న్నచేయి 

ప్ర వకత  (స) పాదాలపైె ప్డాింది. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 

సజాద  సా్లతిల్ల ఉన్నిరు. రండు పాదాలు న్నలబడి 

ఉన్నియి. ఇంకా సజాద ల్ల ప్ర వకత  (స) ఈ దు’ఆ 

చదువుతున్నిరు: ''అలా్లహుమి ఇన్ని అ'ఊజు'బి 

ర'దాకమన్ స'ఖతిక వబి మ'ఆ్ ఫాతిక, మన్ 

'ఉఖూబతిక వ అ'ఊజు'బిక మన్క ల్ల 'ఉహ్  స్ల 

స'న్నఅ'న  అలైక, అన్త కమా అస్'నైెత అల్ల 

నఫ్స్లక.'' -- 'ఓ మా ప్ర భూ, నేను న్న దాారా, న్న 

ఆగర హం నుండి, న్న కేష మం దాారా న్న శిక్ష నుండి, శరణు 

కోరుతున్నిను. ఇంకా న్న ఆగర హం్నుండి, న్న కారుణేం 

దాారా శరణు కోరుతున్నిను. న్న గొప్పతన్నన్ని 

లకిొంచల్లను. న్నవు పేర్కొని విధ్ంగానే నువుా 

ఉన్నివు.' (మసా్లమ్) 

 ( 1/281)[ ) صحيح (   8]  - 894

ُل اهلِل صىل اهلل  هلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوْ يَْرَة َرِضَي ارَ َعْن أَِِبْ هُ وَ 
ِثُرْوا  فَأَكْ ُهَو َساِجٌد وَ  هِ لَْعْبُد ِمْن َرب ِ عليه وسلم: "أَْقَرَب َما يَُكْوَن ا

عَاءَ   .ٌم لِ َواُه ُمْس رَ  ".الد ُ

894. (8) [1/281-దృఢం] 

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

'దాసుడు సజాద  సా్లతిల్ల అలా్లహ్కు చాల్ల దగు రయి 

పోతాడు. అందువలా సజాద ల్ల అతేధకంగా 

పార రాించండి.' (మసా్లమ్) 

 ( 1/281)  (ح ي صح [ )  9]  - 895

 عليه وسلم: " إِذَا قََرأَ ابُْن  هلِل صىل اهللا ُل اَل َرُسوْ قَاَل: قَ  ْنهُ عَ وَ 
ْجَدَة فََسَجَد اِْعَتَزَل الش َ  َطاُن يَْبِكْي يَُقْوُل: يَا َويْلَِِتْ  يْ آدََم الس َ

ُة أُِمَر  ُجْوِد فََسَجَد فَلَُه الَْجن َ   دِ وْ ُج َوأُِمْرُت بِالس ُ ابُْن آدََم بِالس ُ
اُر" لَِي فَأَبَْيُت فَ   .لٌِم ْس مُ  . َرَواهُ الن َ

895. (9) [1/281-దృఢం] 

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

''మన్నషి సజాద  వాకేం చదివి, సజాద  తిల్లవత్ చేసా్త, 

షై’తాన్ ఏడుసాూ ప్ర కొకు తప్పపకొన్న, న్న పాడుగాను 

మానవున్నకి సజాద  చేయమన్న ఆదేశిసా్త సజాద  చేశాడు. 

అతడికి సారు ం లభించింది. న్నకు సజాద  గురించి 

ఆదేశమవాబడింది. కాన్న నేను తిరసొరించాను. న్న 

కోసం నరకం ఉంది,'' అన్న విచారిసా్లడు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/281)[ ) صحيح (   10]  - 896

  هللُسْوِل اهلِل صىل ا ْيَعة بِْن كَْعٍب قَاَل: كُْنُت أَبِْيُت َمَع رَ َربِ  َعْن وَ 
فَُقلُْت:  .يِلْ: "َسْل" ِتِه فََقاَل جَ اُه بُِوُضْوئِِه َوحَ ْيتُ ليه وسلم فَأَتَ ع
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 َ ُهَو ذَاَك.   :َغْْيَ ذَلَِك؟" قُلُْت  وْ أَْسأَلَُك ُمَرافََقَتَك َِفْ الَْجن َِة. قَاَل: "أ

ُجْوِد". أَِعِِنْ َعىَل نَْفِسَك قَاَل: "فَ   .ُمْسلٌِم اُه َروَ  بَِكْثَرةِ الس ُ

896. (10) [1/281-దృఢం] 

రబీ’అ బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు రాతిర  నేను 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళాను. నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వు'జూ న్నళ్ళా, ఇంకా ఇతర వసాువులు తీసుకొన్న 

వచాాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) న్నవు కోరింది అడుగు,’ 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను 

సారు ంల్ల మీ వంటే ఉండాలన్న కోరుకుంటున్నిను, 

'అన్న వినివించుకున్నిను. ప్ర వకత  (స), 'దీన్న 

తరువాత మర్వదైన్న,' అన్న అన్నిరు. దాన్న కి నేను, 

'ఇదే న్న కోరిక,' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఈ 

విషయంల్ల అతేధకంగా సజాద లు చేస్ల న్నకు 

సహకరించు,' అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 'అంటే సజాద లు అధకంగా చేసాూ్ఉండు. దాన్న వలా 

న్నకు స్లఫారసు చేస్త అవకాశం లభిసాుంది,' అన్న 

అన్నిరు. 

 ( 1/281)  [ ) صحيح ( 11]  - 897

َمْوََل َرُسْوِل اهلل   ِن َطلَْحَة قَاَل: لَِقْيُت ثَْوبَاَن َداَن بْ عْ َعْن مَ وَ 
َ  صىل اهلل عليه وسلم فَُقلُْت: ِّنْ بَِعمَ أ َ ٍل ْخَِبْ  اهلُل بِِه  لُِِنْ ْعَملُُه يُْدخِ أ

 فََقاَل: .ثُم َ َسأَلُْتُه الث َالَِثةَ  .ثُم َ َسأَلُْتُه فََسَكَت  . فََسَكَت ةَ الَْجن َ 

اَل: "عَلَْيَك َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَقَ ذَلَِك َرُسوْ  ْن َسأَلُْت عَ 
ُجْوِد هللِ   اهلُل بَِها فََعَك َدًة إِل َ رَ ْج َس  ُد هللِ َل تَْسُج  فَإِن ََك  .بَِكْثِرةِ الس ُ

. قَاَل َمْعَداُن: ثُم َ لَِقْيُت أَبَا  "َك بَِها َخِطْيَئةً َوَحط َ َعنْ  ةً دََرجَ 
ْردَاِء فََسأَ   َواُه ُمْسلٌِم بَاُن. رَ  ثَوْ فََقاَل يِلْ ِمْثَل َما قَاَل يِلْ  .ُتهُ لْ الد َ

897. (11) [1/281-దృఢం] 

మ’అదాన్ బిన్ ’తల్’హా (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స) విడుదల చేస్లన బాన్నస స్స'బాన్ (ర)ను కలిశాను. 

నేను అతన్ని: 'ఏదైన్న ఉతామ వాకేం చూపెటు ండి, 

దాన్న దాారా నేను సారు ంల్ల ప్ర వేశించగలగాలి,' అన్న 

అన్నిను. అతను మౌనంగా ఉండిపోయారు. మళ్ళా 

నేను అల్లగే ప్ర శిించాను. మళ్ళా అతను మౌనంగా 

ఉండిపోయారు. మళ్ళా మ్రడవస్లరి నేను 

ప్ర శిించాను. అప్పపడతను: ''నేను ప్ర వకత  (స)ను ఇదే 

ప్ర శి అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స): 'నువుా 

అతేధకంగా సజాద లు చేసాూ ఉండు, నమా'జులు 

చదువుతూ ఉండు, ఎందుకంటే, నువుా ఒక సజాద  

చేసా్త, దాన్నకి బదులు అలా్లహ్ న్న సా్లన్నన్ని ఉనితం 

చేసా్లడు, పాపాలను క్షమసా్లడు,' అన్న అన్నిరు.'' ఆ 

తరువాత అబూ దర్దా (ర)ను కలస్ల ఇల్లగే ప్ర శిిసా్త, 

అతను కూడా స్స'బాన్ ఇచిానటాే సమాధానం 

ఇచాారు. (మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/282)[ ) ضعيف (  12]  - 898

َ ٍر قَاَل: رَ ْن َوائِِل بِْن ُحْج عَ   عليه وسلم   اهللْوَل اهلِل صىلُس  رَ ُت يْ أ
ل  َبَتْيِه قَْبَل يََديِْه َوإِذَا نََهَض َرفََع يََديِْه قَبْ كْ  َوَضَع رُ ا َسَجَد ذَ إِ 

ِمِذي ُ َوالن ََس هِ ُرْكَبَتيْ  ْ اِرِمي ُ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ ائِ ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ
. 

898. (12) [1/282-బలహీనం] 

వాయి‘ల్ బిన్ ’హుజ్రి (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను చూశాను. ప్ర వకత  (స) సజాద  చేస్లనప్పడు చేతుల 

కంటే మందు మోకాళ్ళా నేలపైె పెటేు వారు, సజాద  

నుండి ల్లచినప్పడు మోకాళాకంటే మందు రండు 

చేతులను ఎతా్యవారు. (అబూ దావూ‘ద్, ఇబ్ని 

మాజహ, తిరిిజి‘, నస్లయి‘, దారీి) 

 ( 1/282)[ ) صحيح (   13]  - 899

 َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َرِضَي اهللُ يَْرةَ رَ َعْن أَِِبْ هُ وَ 
 َ ُك الَْبِعْْيُ حْ عليه وسلم: "إِذَا َسَجَد أ ُك كََما يََْبُ ُدكُْم فَََل يََْبُ

ارِ ئِ ُ َسالن َ اْو دَاُودَ وَ . َرَواُه أَبُ "لَْيَضْع يََديِْه قَْبَل ُرْكَبَتْيهِ وَ    .ِمي ُ . َوالد َ
اِِب ُ: َحِديُْث َوائِِل بِْن ُحْجٍر أَثَْبُت ِمْن َهَذا اَن الَْخط َ لَْيمَ ُس قَاَل أَبُْو 

 .ْنُسْوٌخ مَ َوقِْيَل: َهَذا 

899. (13) [1/282-దృఢం]  

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

''మీల్ల ఎవరైన్న సజాద ్చేసా్త ఒంటెల్ల కూరోాకండి. 

అంటే, మోకాళా కంటే మందు రండుచేతులను 

పెటాు లి.'' 147 (అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘, దారీి)  

 

147) వివరణ-899: ఇందుల్ల ధారిిక ప్ండితుల మధ్ే 

అభిపార య భేదాలున్నియి. అంటే సజాద ల్ల వళ్ళానప్పడు 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 317 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
అబూ సులైమాన్ ఖతాాబీ వాయి‘ల్ బిన్ ’హుజ్రి 

’హదీసు‘ను పార మాణికమైనదిగా పేర్కొన్నిరు. ఈ 

హదీసు రదుద చేయబడిందన్న అంటారు. 

 ( 1/283)[ ) صحيح (   14]  - 900

ِب ُ اَل: كَاَن ال قَ  اٍس َعب َ َعِن ابِْن وَ  يَُقْوُل  سلم و  صىل اهلل عليه ن َ
: "اَلل َُهم َ اْغِفْر يِلْ َواْرَحْمِِنْ َواْهَدِّنْ وَ ْيَ بَ  ْجَدتَْيِ افِِِنْ عَ  الس َ

". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ وَ  ِمِذي ُ َواْرُزْقِِنْ ْ  .الَت ِ

900. (14) [1/283-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రండు 

సజాద ల మధ్ే ఈ దు’ఆ ప్ఠంచేవారు: 

''అలా్లహుమి’గ్ఫిర్లీ వర్’హమ్న్న, వహ్దిన్న, వ 

’ఆఫిన్న, వర్'జుఖ్న్న,'' -- 'ఓ అలా్లహ! ననుి 

క్షమంచు, ననుి కరుణించు, న్నకు రుజుమారు ం 

వైప్పకు మారు దరశకతాం ప్ర స్లదించు, న్నకు కేషమాన్ని 

ప్ర స్లదించు, ఇంకా న్నకు ఉపాధ ప్ర స్లదించు.' (అబూ 

దావూద, తిరిిజి‘)  

 ( 1/283)(  [ ) صحيح  15]  – 901

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَقُ وَ  ُل بَْيَ  وْ َعْن ُحَذيَْفَة أَن َ الن َ
: "َرب ِ اْغِفْر يِلْ". رَ  ْجَدتَْيِ اِرِمي ُ الس َ  . َواُه الن ََسائِ ُ َوالد َ

901. (15) [1/283-దృఢం] 

’హుజై 'ఫా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రండు సజాద ల 

మధ్ే ఈ దు’ఆను కూడా ప్ఠంచేవారు: 

''రబిబ’గ్ఫిర్లీ'' -- 'ఓ న్న ప్ర భూ ననుి క్షమంచు'. 

(నస్లయి‘, దారీి)  

ఇబ్నిమాజల్ల 'మ్రడుస్లరాు ప్లికే వారన్న' ఉంది. 
----- 

 

నేలపైె మందు చేతులు పెటాు ల్ల, మోకాళ్ళా పెటాు ల్ల 

అనేది సమసే. మొదటి 'హదీసు' దాారా మందు 

మోకాళ్ళా పెటాు లన్న తెలుసాుంది. రండవ 'హదీసు' దాారా 

మందు చేతులు పెటాు లన్న తెలుసాుంది. ఈ రండు 

'హదీసు'లా్ల వేతిర్వకత ఉనిటుు  కన్నపసాుంది. 

'హదీసు'వేతాలు రండు 'హదీసు'లను ఒకచోట చేరిా, 

'హదీసు'వేతాలు, వాయిల బిన 'హజర మొదటి 'హదీసు' 

పార మాణికమైనదిగా ఉందన్న, ఇది రదుద  చేస్తదిగా, రండవది 

రదుద చేయబడినదిగా ఉందన్న పేర్కొన్నిరు. దీనేి 

మష్కొత రచయిత పేర్కొన్నిరు.  

  మూడవ విభాగం   لث َالُِث ْصُل ا اَلْفَ 

 ( 1/283)  [ ) حسن ( 16]  – 902

  هلِل صىل اهلل ا َرُسْوُل ََه قَاَل: نَ ْبٍل ْحمِن بِْن ِش ر َ ال  ْبدِ عَ  ْن عَ 
ْبِع َوأَْن  اِش الس َ َِن  ي ُ عليه وسلم َعْن نُْقَرةِ الُْغَراِب َواْفَِتَ َوط 

ُجُل الَْمكَاَن َِفْ الَْمْسِجِد كََما يُوَ  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  الر َ ُِن الَْبِعْْيُ ط 
 . َرِمي ُ ا َوالد َ َوالن ََسائِ ُ 

902. (16) [1/283-పార మాణికం] 

’అబుద రర 'హాిన్ బిన్ షిబ్లి (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జుల్ల కాకిల్ల సజాద లు చేయటాన్ని వారించారు. 

అంటే కాకి గంజలిి కొటిు  తినిటుు . ఇంకా సజాద ల్ల 

జంతువులా్ల చేతులు ప్రచటాన్ని కూడా 

వారించారు. ఇంకా మస్లూ ద్ల్ల నమా’జు కోసం ఒక 

ప్ర త్యేక సాల్లన్ని ఎంచుకోవటాన్ని అంటే ఒంటె తాను 

కూరోావటాన్నకి ప్ర త్యేక సాల్లన్ని ఎంచుకునిటుు , 

వారించారు. (అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘, దారీి) 

 ( 1/283)[ ) ضعيف (   17]  – 903

عَلِي ٌ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَا قَاَل: قَاَل رَ َعْن عَلِي ٍ وَ 
ْ إِ  ُ ّن ِ ُه لَِنْفِسْي َل تُِقْع  رَ َك َما أَكْ أَْكَرُه لَ وَ  َنْفِسْي ب ُ لِ لََك َما أُحِ  ِحب ُ  أ

ْجَدتَْيِ  مِ "بَْيَ الس َ ْ  .ي ُ ذِ . َرَواُه الَت ِ

903. (17) [1/283-బలహీనం] 

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

న్నకోసం ఇషు ప్డే వాటిన్న న్నకోసం కూడా ఇషు ప్డు 

తున్నిను. అదేవిధ్ంగా న్నకోసం చెడుగా భావించే 

వాటినే, న్నకోసం కూడా చెడుగా భావిసాున్నిను. న్నవు 

రండు సజాద ల మధ్ే 'ఇఖ్ఆ' చేస్ల కూరోాకు.'' 148 

(తిరిిజి‘) 

 ( 1/284) [ ) صحيح ( 18]  – 904

َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  لي الحنفي قَاَعْن طلق بن ع و
َها ِقْيُم فِيْ ٍد َل يُ بْ  َصََلةِ عَ  إََِل  َعز َ َوَجل َ اهللُ  ُظرُ سلم: "َل يَنْ عليه و

 . . َرَواُه أَْحَمُد "ُصلَْبُه بَْيَ ُركُْوِعَها َوُسُجْوِدَها

 
148) వివరణ-903: 'ఇఖ్ఆ' అంటే కుకొల్ల కూరోావటం. 
కుకొ రండు పరుదులపైె కూరుాంటుంది. కాలి 

మడమలను న్నలబ్నటిు  ఉంచుతుంది. చేతులను నేలపైె 

ప్రచి ఉంచుతుంది. నమా'జుల్ల ఈ విధ్ంగా 

కూరోారాదు. అయిత్య సరిగా కూరోా ల్లన్న ప్రిసా్లతులా్ల 

ఎల్లగైెన్న కూరోావచుా. 
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904. (18) [1/284-దృఢం] 

’తలార బిన్ ’అలీ ’హనఫి (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, 'తన నమా’జుల్ల రుకూ’, సజాద లు సరిగా 

చేయన్న వేకిత  నమా’జు వైప్ప అలా్లహ్ (త) చూడడు 

అంటే స్త్ాకరించడు.' (’అ’హిద్) 

 ( 1/284)[ ) صحيح (  19]  – 905

 ُقْوُل: َمْن َوَضَع َجْبَهَتُه بِاْْلَْرِض يَ َعْن نَافٍِع أَن َ ابَْن ُعَمَر كَاَن وَ 
ْيِه َعىَل ال َِذْي َوَضَع عَلَْيِه َجْبَهَتُه ثُ فَلَْيَضُع  فََع  م َ إِذَا رَ كَف َ

ُجُد الَْوْجُه. َرَواُه َمالٌِك ْس ِن كََما يَ تَْسُجَدا   الَْيَديِْن إِن َ فَْعُهَما فَ َْيْ فَلْ 
. 

905. (19) [1/284-దృఢం] 

న్న’ఫె (ర) కథనం: ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ ఇల్ల 

అనే వారు, 'సజాద  చేస్తవారు తమ చేతులను కూడా 

నుదురు పెటిు న చోట పెటాు లి. అంటే సజాద  సా్లతిల్ల 

రండు అర చేతులను నేలపైె పెటాు లి. అవి భుజాలకు 

సమానంగా ఉండాలి. సజాద  నుండి ల్లచినప్పపడు రండు 

చేతులను కూడా ల్లపాలి. ఎందు కంటే మఖం సజాద  

చేస్లనటేు , చేతులు కూడా సజాద  చేసా్లయి.' (మాలిక్)  

=====  

دِ   -15 َباُب الت ََشه ُ  

15. తష్హుు ద్ (అతత ’హియ్యయత్) 

   మొదటి విభాగం  لُ وَّ ُل اْلَ اَْلَفصْ 

 ( 1/285) صحيح ( ) [ 1]  – 906

ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   ِن عَ 
ِد َوَضَع يََدُه الُْيْسَرى َعىَل ُركْ  َد قَعَ  َشه ُ َبِتِه الُْيْسَرى َوَوَضَع  َِفْ الت َ

َ َخْمِسْيَ وَ  و َ َقَد ثَََلثَةً عَ  وَ ْمََن ْكَبِتِه الْيُ يََدُه الُْيْمََن َعىَل رَ  َشاَر أ
ابَ بِ  ب َ  ةِ الس َ

906. (1) [1/285-దృఢం] 

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

తష్హుహ ద్ల్ల కూరుానిప్పపడు, తన ఎడమ చేతిన్న 

ఎడమ మోకాలిపైె, కుడిచేతిన్న కుడి మోకాలిపైె పెటిు , 

53 సంఖేల్ల చేతిన్న మడిచి, చూప్పడు వేర లితో సైగ 

చేస్తవారు. 

 ( 1/285) حيح (ص  [ ) 2]  – 907

ََلةِ َوَضَع يََديِْه َعىَل رُ  َِفْ وَ  َبَتْيِه  كْ ِرَوايٍَة: كَاَن إِذَا َجلََس َِفْ الص َ
بَْهاَم يَْدُعْو بَِها َويَُدُه الُْيْسَرى   َوَرفََع أَْصَبَعُه الُْيْمََن ال َِِتْ تَلَي اْْلِ

 . اُه ُمْسلٌِم َروَ  ا عَلَْيَها .هَ ِسَط  بِا ُرْكَبَتْيهِ َعىَل 

907. (2) [1/285-దృఢం] 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 

నమా'జుల్ల కూరుానిప్పపడు తన రండుచేతులను 

తన రండు్మోకాళాపైె పెటిు , తన కుడిచేతి చూప్పడు 

వేర లును ఎతాి సైగచేసాూ, ఎడమచేతిన్న ఎడమ్

మోకాలిపైె పెటేు వారు.''  149 (మసా్లమ్) 

 ( 1/285)يح ( ) صح  [ 3]  – 908

بَْْيِ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  بْ  ِد اهللِ َعْن َعبْ وَ  ِن الز ُ
ُيْمََن َويََدُه  َد يَْدُعْو َوَضَع يََدُه الُْيْمََن َعىَل فَِخِذهِ الْ عَ وسلم إِذَا قَ 

ابَةِ هِ َبعِ أِْص بِ ى َوأََشاَر الُْيْسَرى َعىَل فَِخِذهِ الُْيْسرَ  ب َ َضَع   َووَ  الس َ
ُه الُْيْسَرى ُرْكَبَتُه. َرَواُه  اأْصَبِعِه  َمُه َعىَل اإِبْهَ  لُْوْسََط َويُلِْقُم كَف َ

 .ُمْسلٌِم 

908. (3) [1/285-దృఢం] 

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

నమా’జుల్ల తషహుహ ద్ల్ల కూరుాంటే, కుడిచేతిన్న కుడి 

మోకాలిపైె, ఎడమచేతిన్న ఎడమ మోకాలిపైె పెటిు , 

చూప్పడు వేర లితో సైగచేసాూ బొటన వేర లును మధ్ే 

వేర లుతో కలిప వృతాాకారంగా చేస్ల ఉంచుతూ, ఎడమ 

చేతిన్న ఎడమ మోకాలిపైె పెటేు వారు. (మసా్లమ్) 

 (1/286) ) متفق عليه ( [  4]  – 909

 

 149) వివరణ-907: తషహుహ ద ల్లకూరుానే ప్దద తి ఇది. 

53 స్తఖే మడి అంటే అరబ గణిత శాసాీజాులు తమ 

ప్ర త్యేక ప్దద తిల్ల లకొ్పెటేు వారు. ఒకటాను ఒక విధ్ంగా, 

ప్దులను ఒక విధ్ంగా లకొపెటేు వారు. 'హదీసు' ఉలా్లఖన 

కరత  ప్ర వకత ్(స) 53 సంఖేల్ల సైగ చేస్లరన్న, చివరి మ్రడు 

వేర ళాను మడిచి, అంటే్ పడికిలి్ బిగంచి చూప్పడు 

వేర లుతో సైగచేసాూ మధ్ే వేర లుపైె బొటన వేర లును పెటేు ్

వారు. చూప్పడు వేర లును ఎతాి సైగచేసాూ: 'అష్హదు 

అలా్లయిల్లహ' అన్న ప్లుకుతారు. మరియు, 'ఇలాలా్లహ' 

అన్న ప్లికేటప్పపడు వేలును కిర ందకు దింప్పతారు. ఇల్ల 

సైగచేసాూ ప్ఠంచటాన్ని దు’ఆ అంటారు. అయిత్య మాటి్

మాటికి చూప్పడు వేర లును కిర ంద మీద చేయడం, 
కదుప్పతూ ఉండడం మంచిది కాదు.  
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ِب ِ صىل   الن َ َصل َْيَنا َمعَ ا إذَ  ان َ ٍد قَاَل: كَُعْن َعْبِداهلِل بِْن َمْسُعوْ وَ 
ََلُم َعىَل   سلم قُلَْناعليه و اهلل ََلُم َعىَل اهلِل قَْبَل ِعَباِدهِ الس َ الس َ

يَْل الس َ  ََلُم َعىَل فََُلٍن وَ ََل ِجَْبَ ا  .فََُلٍن ُم َعىَل ِمْيكَائِْيَل الس َ فَلَم َ
ِب ُ صىل اهلل عليه  "َل اَل: بَِوْجِهِه قَ  اْينَ لَ عَ  وسلم أَْقَبَل انَْصَرَف الن َ

ََل  اتَُقْولُوْ  ََلُم اُم َعىَل الس َ فَإِذَا َجلََس أَْحُدكُْم  .هلِل فَإِن َ اهلَل ُهَو الس َ
لَواُت وَ "  :ةِ فَلَْيُقْل ََل َِفْ الص َ  اُت هلِل َوالص َ ِحي َ ََلُم  الت َ َباُت الس َ ي ِ الط َ
 َ ِب ُ عَلَْيَك أ اِد  بَ ىَل عِ عَ ا وَ  عَلَْينَ ََلُم الس َ  .كَاتُهُ رْ َوبَ  هللِ َوَرْحَمُة ا ي َُها الن َ
الِِحْيَ ااهلِل  َِفْ   فَإِن َُه إِذَا قَاَل ذَلَِك أََصاَب كُل َ َعْبٍد َصالٍِح  ".لص َ

َماِء َواْْلَْرِض  ًدا  َه إِل َ اهلُل َوأَْش أَْشَهُد أَْن َل إِلَ " .الس َ َهُد أَن َ ُمَحم َ
ْ لِ  ثُم َ  . "َوَرُسْولُهُ َعْبُدُه  عَاِء أَعْ َن ال  مِ َيَتَخْي َ  .ُعْوُه"ْيِه فََيْد إِلَ ُه بَ َج د ُ

909. (4) [1/286-ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల మ్మమ నమా’జు చదివినప్పడు ఇల్ల 

ప్ఠంచేవాళాం: ''అససల్లమ 'అలలా్లహ ఖబ్ల 

'ఇబాదిహీ, అససల్లమ 'అల్ల జిబ్రీల, అససల్లమ 

'అల్ల మీకాయీ'ల, అససల్లమ ఫుల్లన్నన'' -- 

'దాసుల కంటే మందు అలా్లహ్పైె శాంతి, ఇంకా 

జిబీర ల్, మీకాయీ'ల్ మరియు ఫల్లన్న వేకిత పైె 

సల్లమ.' ప్ర వకత  (స) నమా'జు మగంచి, మా వైప్ప 

తిరిగ ఇల్ల అన్నిరు, ''అససల్లమ 'అలలా్లహ్,'' 
అన్న అనకండి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ సాయంగా శాంతి. 

నమా'జుల్ల తషహుహ ద్ల్ల కూరుాంటే ఇల్ల చదవండి: 

''అతా’హయాేతు లిలా్లహ వససలవాతు వ’తాయిే్

బాతు, అససల్లమ 'అలైక అయుే హనిబియుే వ 

ర’హితులా్లహ వ బరకాతుహు, అససల్లమ అలైన్న 

వ’అల్ల ’ఇబాదిలా్ల హస్లసలి’హీన్.'' -- 'అన్నిరకాల 

ఆరాధ్నలన్ని అలా్లహ్ కొరకే. ఓ పావకా్త! న్నపై 

అలాాహ్్ క్తరుణ్యం, శుభం కురయు గాక, మాపైె 

ఇంకా ఇతర దాసులపైె కూడా.' అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల అన్నిరు, ''అష్హదు అలా్లఇల్లహ ఇలాలా్లహు 

వ అష్హదు అని మ’హమిదన్ ’అబుద హూ వ 

రసూలుహు'' -- 'అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుేలవర్జ 

ల్లరన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను. ఇంకా మ'హమిద్ 
(స) అలా్లహ్ (త) దాసులు మరియు ఆయన ప్ర వకత  

అన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను.' ఆ తరువాత ఏదైన్న 

మంచి దు’ఆ గురుత ంటే్ చదవండి,' అన్న,్ అన్నిరు. 
(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/286)[ ) صحيح (  5]  – 910

َ وَ  اٍس أَن َُه قَاَل: ك اهلل   ىل ص اهللِ  ُسْوُل اَن رَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ
َد ا الت َ نَ ل ِمُ م يُعَ عليه وسل ْوَرَة ِمَن الُْقْرآِن فَكَاَن  كََما يَُعل ِ َشه ُ ُمَنا الس ُ

ِحي َ  ََلُم يَُقْوُل: "اَلت َ َباِت هلِل الس َ ي ِ ِ لَواُت الط  عَلَْيَك  اُت الُْمَباَركَاُت الص َ
ِب ُ َوَرْحَمُة اهلِل َوبَرْ    ِد اهللِ ِعَباْيَنا َوَعىَل لَ عَ  ََلُم  الس َ كَاتُهُ أَي َُها الن َ

َ  الِِحْيَ الص َ  ُسوْ أَْشَهُد أ ًدا ر َ .  "اهللِ  ُل ْن ل َ إِلََه إِل َ اهلُل َوأَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ
ِحْيَحْيِ  َوَل َِفْ الَْجْمِع بَْيَ  َرَواُه ُمْسلٌِم َولَْم أَِجْد َِفْ الص َ

ِحْيَحْيِ  ٍم   َوَل ٍف  أَلْ َغْْيِ بِ عَلَْيَنا"  ٌم ََل "َس  وَ  .َك"عَلَيْ  َسََلٌم : "الص َ
ِمِذي ِ َص ُه ْن َرَواَولَكِ  ْ  .اِحُب الَْجاِمِع َعِن الَت ِ

910. (5) [1/286-దృఢం] 

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

నమా’జు ల్లన్న తషహుహ ద్ను ఖుర్ఆన్ల్లన్న సూరహ్ను 

నేరిపంచినటుు  నేరిపంచేవారు. ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

నేర్వపవారు, 'అతాహయాేతు మబారకాతు 

అససల్లతు అతాయిేబాతు అససల్లమ 'అలైక 

అయుే హనిబియుే వరహ్మతులా్లహ వబర్

కాతుహు, అసస ల్లమ 'అలైన్న వ 'అల్ల 'ఇబాదిలా్ల 

హస్లసలిహీన. అష్హదు్అలా్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ వ 

అష్హదు్ అని మ'హమిదరర  సూలులా్లహ్.' -- 

'వాకపరమైన, శుభకరమైన, శారీరకమైన, ధ్నప్ర మైన 

ఆరాధ్నలన్ని అలా్లహ్ కొరకే. ఓ ప్ర వకాత ! న్నపైె శాంతి, 

కారుణేం, శుభం కురియు గాక! మాపైె మరియు 

అలా్లహ్ పర య భకుత లపైెననూ. అలా్లహ్ తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ ల్లరన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను. 

ఇంకా మ'హమిద్ (స) అలా్లహ్ ప్ర వకత  అన్న నేను 

స్లక్షేం ఇసాున్నిను.' 150 (మసా్లమ్)  

'స'హీ'హైెన్ మరియు జమ్ 'ఉబై్నన 'సస'హీ'హైెన్ల్ల 

న్నకు ఈ ఉలా్లఖన్నలు లభించల్లదు. సల్లమన్ 

అలైక, సల్లమన్ అలైన్న. ఈ ఉలా్లఖనంల్ల 

ఉన్నియి. కాన్న 'స్లహబుల్ జామ దీన్ని తిరిిజి' 

దాారా ఉలా్లఖించారు. 
----- 

 

150) వివరణ-910: రండు తషహుహ ద్లు ధ్రిసమిత 

మైనవే. అయిత్య 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ తషహుహ ద్ను 

అతేధక మంది ప్ండితులు సమరాించారు. ఎందుకంటే 

ఇది బు’ఖారీ, మసా్లమ్ల్ల ఉంది. ఇబ్ని 'అబాబస్ 

ఉలా్లఖనం కేవలం మసా్లమ్ల్ల ఉంది. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 320 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ

   రండవ విభాగం   الث َاِّنْ   اَلَْفْصُل 

 ( 1/287)صحيح ( ) [  6 ] – 911

 ُحْجِر َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ِن ِل بْ َوائِ  َعْن وَ 
َش ِرْجلَُه الُْيْسَرى َوَوَضَع يََدُه الْيُ  ثُم َ  َعىَل   ْسَرىَجلََس فَاْفََتَ

  َوقََبَض ْمََن يُ الْ  ِذهِ  َعىَل فَخِ ََن فَِخِذهِ الُْيْسَرى َوَحد َ ِمْرفََقُه الُْيمْ 
كَُها يَْدُعْو بَِها.  عَ فَ ًة ثُم َ رَ َوَحلََق َحلْقَ  ْيِ تَ ثِنْ  ِ أْصَبَعُه فََرأَيُْتُه يَُحر 
اَرِمي ُ   اُه أَبُْو دَاُودَ وَ رَ   .َوالد َ

911. (6) [1/287-దృఢం] 

వాయి‘ల్ బిన్ ’హుజ్రి నమా’జును గురించి 

ప్ర సా్లవించిన తరాాత కథనం: ప్ర వకత  (స) మళ్ళా 

నమా’జ్ల్ల కూరుాన్నిరు. ఎడమ్కాలు ప్రచి, 

ఎడమ్చేతిన్న ఎడమ్తొడపైె ఉంచారు. ఇంకా తన 

కుడి్మోచేతిన్న ప్ర కొకు దూరంగా ఉంచి, కుడి తొడపైె 

ఉంచారు. చిని రండు వేర ళాను మ్రస్ల, మధ్ే 

వేలును బొటన వేర లితో కలిప వృతాంగా చేశారు. 

చూప్పడు వేర లును ఎతాి సైగ చేసాూ ఉండటం నేను 

చూశాను.  151 (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/287)[ ) حسن (   7]  – 912

ِب ُ عَ وَ  بَْْيِ قَاَل: كَاَن الن َ  صىل اهلل عليه وسلم  ْن َعْبِد اهلِل بِْن الز ُ
ِكُهَ يُِشْْيُ بِأِْصَبِعِه إِذَا دَعَا    ا. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوَزادَ َوَل يَُحر 

 َ  .اَرتَهُ شَ إِ  اِوُز بََصُرهُ َج يُ  َوَل بُْو دَاُودَ أ

912. (7) [1/287-పార మాణికం] 

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

చూప్పడు వేలును ఎతాి సైగ చేస్తవారు. కూరుానింత 

స్తప్ప చేస్తవారు కాదు. సైగ చేసాునిప్పపడు దాన్నవైపే 

దృషిు  పెటేు వారు. పైెనుండి దృషిు  మరల్లది కాదు. 

(అబూ-దావూ‘ద్, నస్లయి‘) 

 ( 1/288)[ ) حسن (   8]  – 913

ْ وَ  فََقاَل   .َبَعْيهِ ْص  ُهَريَْرَة قَاَل: إِن َ َرُجًَل كَاَن يَْدُعْو بِأَعْن أَِِب
ِمِذي ُ   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أحد أحد". َرَواهُ  ْ الَت ِ

ْعَواِت  َِفْ َوالن ََسائِ ُ َوالَْبْيَهِقي ُ   . ْْيِ بِ الْكَ  الد َ

 

151) వివరణ-911: అంటే ఒకస్లరి సైగచేస్ల వదలివేస్త 

వారు. ఆ తరువాత సైగ చేయల్లదు. సైగచేసాూ ఉండ 

కూడదు. 

913. (8) [1/288-పార మాణికం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  నమా'జుల్ల 

రండు వేర ళాతో సైగ చేస్తవాడు.అది చూచిన ప్ర వకత  

(స), 'ఒక వేలుతో సైగచేయి, రండు వేళాతో సైగ 

చేయకు. ఒక వేర లుతో ఒకే అలా్లహ ఒకొడే అన్న సైగ 

చేయటం,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి', నస్లయి', 

బై్నహఖీ-ద'అతుల కబీర) 

 ( 1/288) [ ) صحيح ( 9]  – 914

وسلم أَْن  ه ابِْن ُعَمَر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي َعِن وَ 
ََلةِ َوُهَو ُمعْ  ُجُل َِفْ الص َ ِدهِ. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو  َتِمٌد َعىَل يَ ي َْجلَِسالر َ

   .دَاُودَ 

َ  نَََه : ايٍِة ل َهُ ِروَ َِفْ وَ    َِفْ ا نََهَض ِه إِذَ ُل َعىَل يََديْ جُ لر َ ي َْعَتِمَد ا ْن أ
ََلةِ   .الص َ

914. (9) [1/288-దృఢం] 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) నమా’జుల్ల 

చేతులు నేలపైె ఆన్నంచి కూరోాకూడదన్న ప్ర వకత  (స) 

వారించారు. (’అ’హిద్, అబూ దావూ‘ద్) 

 మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, 'సజాద  నుండి 

ల్లచినప్పడు రండు చేతులను భూమకి ఆన్నంచి 

ల్లవకూడదు,’ అన్న ప్ర వకత  (స) వారించారు. 152  

 ( 1/288)[ ) حسن (   10]  – 915

ِب ُ صىل اهلل عليه  ْن عَ وَ   َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: كَاَن الن َ
ْكَعَتْيِ اْْلَْولََيْيِ كَأَن َ  ْضِف ُه عَ وسلم َِفْ الر َ   هُ ُقْوَم. َرَوايَ   َحّت َ ىَل الر َ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَ لا ْ  .َسائِ ُ ن َ اُودَ َوالَت ِ

915. (10) [1/288-దృఢం] 

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

మొదటి రండు రకాతుల ఖ'అదహ్ల్ల వేడి బండపైె 

 
152) వివరణ-914: నమా'జుల్ల తషహుహ ద్ సా్లతిల్ల రండు 

చేతులను నేలపైె పెటు రాదు. ఇంకా తషహుహ ద్ మరియు 

ఖ'అదహ్ సా్లతులా్ల చేతుల సహాయంతో కూరోారాదు. 

తషహుహ ద్ల్ల రండు చేతులను రండు మోకాళాపైె పెటిు , 
కూరోావాలి. బు'ఖారీ ప్ర కారం, ప్ర వకత (స) 'రండవ సజాద  

చేస్ల మొదటి ల్లదా మ్రడవ రకాతుల్ల ల్లచినప్పడు, 

కూర్కాన్న, అంటే జలస ఇసా్లరా'హత్ చేస్ల, నేలపైె చేతులు 

ఆన్నంచి న్నలబడేవారు. 'హదీసు'వేతాలు దీన్నకి, అంటే 

బు'ఖారీ ఉలా్లఖన్నన్నకి పార ధానేత ఇచాారు.  
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కూరుానింతస్తప్ప కూరుానేవారు. చివరికి న్నలబడి 

పోయేవారు.153 (తిరిిజి‘, అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి') 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/288)[ ) ضعيف (   11]  – 916

 صىل اهلل عليه وسلم يَُعل ُِمَنا  كَاَن َرُسْوُل اهللِ : ْن َجابٍِر قَاَل عَ 
َد كََما يُ  َشه ُ ْوَرَة ِمَن الُْقْرآِن: "بِْسِم الت َ ،  َوبِاهللِ  ،  اهللِ َعل ُِمَنا الس ُ

َباُت الس َ لَوص َ ل ااُت هلِل وَ ِحي َ الت َ  ي ِ ِب ُ   عَلَ ََلُم اُت َوالط َ ْيَك أَي َُها الن َ
الِِحْيَ  ،هُ تُ َوْرَحمُة اهلِل َوبَْركَا ََلُم عَلَْيَنا َوَعىَل ِعَباِد اهلِل الص َ   ،الس َ

 َ   أَْسأَُل  ، هُ لُ وْ َوَرُس ًدا َعْبُدُه ُمَحم َ َوأَْشَهُد أَن َ  ،َه إِل َ اهللُ ْن ل َ إِلَ أَْشَهُد أ
اِر"  بِاهلِل ِمَن َوأَُعْوذُ  ، الَْجن َةَ هلَل ا  .. َرَواُه الن ََسائِالن َ

916. (11) [1/288-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు 

అతా’హయాేతు (తషహుహ ద్)ను ఖుర్ఆన్ సూరాలు 

నేరిపంచినటుు  నేరిపంచే వారు. అంటే తషహుహ ద్ను 

కూడా ప్ర త్యేక శర దధ తో నేరిపంచే వారు. ఆ తషహుహ ద్ 

ఇది: 

''బిస్లిలా్లహ, వబిలా్లహ, అతా’హ యాేతు 

లిలా్లహ వ’ససలవాతు వ’తాయిేబాతు అససల్లమ 

అలైక అయుేహనిబియుే  వర’హ్మ్తులా్లహ వ 

బరకా తుహు, అససల్లమ ’అలైన్నవ’అల్ల 

’ఇబాదిలా్ల హ’స్లసలి’హీన. అష్హదు్అలా్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు వఅష్హదు్అని మ’హ మిదన్ 

’అబ్దుహు వ రసూలుహు. అసఅలులా్లహల్ 

జనిత, వ అ’ఊ’జుబిలా్లహ మనన్నిరి.'' -- 

'అలా్లహ్ పేరుతో పార రంభిసాున్నిను. అలా్లహ్ 

భాగేంతో, ఆరాధ్నలన్ని అలా్లహ్ కొరకే. ఓ ప్ర వకాత ! 

మీపైె శాంతి మరియు అలా్లహ్ కారుణే శుభాలు 

కురియు గాక! మాపైె మరియు ఇతర అలా్లహ 

 

153) వివరణ-915: అంటే ఖ'అదహ్ ఊల్లల్ల కేవలం 

అతా'హ యాేతు చదివి తొందరగా ల్లచి న్నలబడేవారు. 

అంటే అతా'హ యాేతు తప్ప ఇతర దు'ఆలను 

ఖ'అదహ్ ఊల్లల్ల చదివేవారు కారు. ఒకవేళ ఎవరైన్న 

అతా'హయాేతుతో పాటు దుర్జద్ ప్ఠసా్త, సజాద  సహు 

చేయవలస్లన అవసరం ల్లదు. 

దాసులపైె కూడా. అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుేలవర్జ 

ల్లరన్న స్లక్షేం ఇసాున్నిను. ఇంకా మ'హమిద్ (స) 

అలా్లహ్ ప్ర వకత  అన్న నేను స్లక్షేం ఇసాున్నిను. ఇంకా 

నేను అలా్లహ్ను సారు ం కోరుతున్నిను. ఇంకా నేను 

నరకం నుండి విమకిత  కోరుతున్నిను.' (నస్లయి‘)  

అయిత్య మొదటి తషహుహ ద్ మాతర మ్మ సరైనది. 

 ( 1/289)  [ ) حسن ( 12]  – 917

ََلِة بْ َعْن نَافٍِع قَاَل: كَاَن َعْبُد اهلِل وَ  ِن ُعَمَر إِذَا َجلََس َِفْ الص َ
اَل:  ثُم َ قَ أََشاَر بِأَْصَبِعِه َوأَتَْبَعَها بََصَرُه َع يََديِْه َعىَل ُرْكَبَتْيِه وَ َوَض 

ْيَط لم: "لَِهَي أََشد ُ َعىَل يه وسعل  صىل اهلل هللِ  اُسْوُل قَاَل رَ  اِن   الش َ
ابََة. رَ " ِمَن الَْحِديْدِ  ب َ  . اُه أَْحَمُد وَ . يَْعِِنْ الس َ

917. (12) [1/289-పార మాణికం] 

న్న’ఫె (ర) కథనం: '’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్(ర) 
1/289 నమా’జుల్ల కూరుానిప్పపడు, రండు 

చేతులను రండు మోకాళాపైె ఉంచేవారు. వేలుతో 

సైగచేసాూ, వేలిపైెనే దృషిు న్న కేందీర కరించి ఉంచేవారు. 

ఇంకా ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'షహాదత్ వేర లితో దేవున్న 

ఏకతాం వైప్ప సైగచేయటం షై’తాన్కు భారంగా 

ఉంటుంది. కరవాలం, బలాంతో కొటిు నంతగా కఠనంగా 

ఉంటుంది,' అన్న అన్నిరన్న, '' అన్నిరు. (’అ’హిద్) 

 ( 1/289)حيح ( ) ص  [ 13]  – 918

َش ُعوْ ِن َمْس َعِن ابْ وَ  ِة إِْخَفاُء الت َ ن َ ِد. َرَواُه  ه ُ ٍد كَاَن يَُقْوُل: ِمَن الس ُ
ِمِذي ُ َوقَاَل:  ْ  . ٌن َغِريٌْب َهَذا ِحِديٌْث َحَس أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

918. (13) [1/289-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: తషహుహ ద్ 

మలాగా చదవటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. (అబూ 

దావూ‘ద్, తిరిిజి‘ / పార మాణికం, ఏకోలా్లఖనం)  

అంటే అతా'హయాేతు మరియు దర్జద్ను 

మలాగా చదవాలి. బిగు రగా చదవరాదు.  
===== 

ِب ِ الص َ   بَاُب  -16  الِهَ َوَفْض  مصىل اهلل عليه وسل  ََلِة َعىَل الن َ

16. పావకా (స్)పై దరూద్, దాని పా్రధ్యనయత 

’సల్లత్ అంటే నమా’జు, దు’ఆ, పార రాన, కారుణేం, 

దర్జద్ అన్న అరాం. ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్ ప్ంప్టం 
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తప్పన్నసరి విధ. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఇనిలా్లహ వ 

మల్లయి కతహు యు’ససలాూన ’అలనిబియిే, 

యా అయుేహలా’జీన ఆమనూ ’సలాూ ’అలైహ 

వ’సలాిమ్ర తస్లీమా'' (సూ.్అల-అహాూ బ, 33:56) 

--'అలా్లహ్ మరియు ఆయన దైవదూతలు ప్ర వకత  

(స)పైె దర్జద్ ప్ంప్పతుంటారు. ఓ విశాాసుల్లరా! 

మీరు కూడా ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్, సల్లమలు 

ప్ంప్ండి.' దీన్ని గురించి అనేక 'హదీసు'లు 

ఉన్నియి. కొన్నింటిన్న పేర్కొంటామ.  

దర్జద్ ప్ఠంచటం వలా శుభం కలుగుతుంది. 

ఉభయ ల్లకాలా్ల స్లఫలే భాగేం కలుగుతుంది. దీన్ని 

అతేధకంగా ప్ఠసాూ ఉండాలి. ప్ర త్యేకంగా 25 

సమయాలా్ల దీన్ని తప్పకుండా ప్ఠంచాలన్న గుచిా 

చెప్పటం జరిగంది: 1. నమా ’జుల్లన్న చివరి 

తషహుహ ద్ల్ల, 2. దు’ఆయె ఖునూత్ చివర, 3. 

జన్న’జా  నమా’జుల్ల రండవ తక్బీర్ తరాాత, 4. 

ప్ర సంగం (ఖుతాబ)ల్ల, 5. అ’జాన్ తరాాత ఇఖామత్ 

తరాాత, 6. దు’ఆ చేస్తటప్పపడు పార రంభంల్ల, 

మధ్ేల్ల, చివరాో, 7. మస్లూ ద్ల్ల ప్ర వేశించినప్పడు, 

బయటకు వచిానప్పడు, 8. సఫా మరాాలపైె, 9. 

సభలు, సమావేశాలా్ల, 10. ప్ర వకత  (స) పేరు విని్

వంటనే, 11. లబబయక్ అన్న ప్లికిన తరాాత, 12. 

హజర అసాద్ను మదుద  పెటుు కునిప్పపడు, 13. 

బజారుకు వళ్ళానప్పడు, తిరిగ వచిానప్పపడు, 14. 

రాతిర  ప్డుకొన్న న్నదర ల్లచినప్పడు, 15. ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 

పూరిత చేస్లన తరాాత, 16. దుఃఖ,్విచారాలా్ల, 17. 

జుమ’అహ్ రోజు, 18. మస్లూ ద్ ప్ర కొ నుండి వళ్ళా్

నప్పపడు, చూస్లనప్పపడు, 19. ప్ర వకత  (స) పేరు వార స్ల్

నప్పపడు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'ఎవరైన్న ఏమైన్న 

వార స్లనప్పపడు న్నపైె దర్జద్ వార సా్త, దైవ దూతలు న్న్

పేరు ఆ ప్పసాకంల్ల ఉనింత వరకు, ఎలాప్పపడూ 

అతన్న కోసం ఇసా్ల'గ్ఫార్ చేసాూ ఉంటారు.' చూడండి, 

దర్జద్ కు ఎంత గొప్ప పార మఖేత ఉందో. ఆధున్నక 

యుగంల్ల రచయితలు, ప్ర వకత  (స) పేరు తరాాత 

కేవలం (సలాం) అన్న వార సా్లరు. ఈ విధ్మైన పస్లన్నరి 

తన్నన్ని 'ఉలమా ఖండించారు. 20. ఉదయం, 

స్లయంతర ం, 21. పాపాల ప్టా ప్శాాతాాప్ప్డే్

టప్పపడు, 22. దారిదార ేన్నకి గురయినప్పపడు, 23. 

పెండాి ఒప్పందం (న్నశిాతారాం), న్నకా'హ్ సమయంల్ల, 

24. వు’దూ చేస్లన తరువాత, 25. విధ నమా’జుల 

తరాాత, 26. ప్ర తి ప్న్న పార రంభించేటప్పడు. 
----- 

ُل   ُل اَلَْفْص    మొదటి విభాగం  اْْلَو َ

 (1/290) [ ) متفق عليه (  1]  – 919

ْحمِن وَ  ْ لَْيىَل َعْن َعْبِد الر َ ْجَرَة   عُ  كَْعُب بُْن قَاَل: لَِقَيِِنْ  بِْن أَِِب
َ  :َل فََقا ُ  َل أ  اهلل عليه ىلِب ٍ ص لن َ ًة َسِمْعُتَها ِمَن اَهِدي َ  لََك ْي دِ هْ أ

َسأَلَْنا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   :فََقاَل  .َها يِلْ دِ بىََل فَأَهْ  : فَُقلُْت  .وسلم
ََلُة عَلَْيكُ َل اهلِل يَا َرُسوْ  :فَُقلَْنا .عليه وسلم ْم أَْهَل  كَْيَف الص َ

ا  وْ : قُْولُ اَل قَ  .َسل ُِم عَلَْيُكْم َف نُ َنا كَيْ مْ ل َ عَ  قَْد هلَل فَإِن َ ا  .ِت الَْبيْ 
ٍد َوعَ " ٍد كََما َصل َْيَت َعىَل ىَل الل َُهم َ َصل ِ َعىَل ُمَحم َ إِبَْراِهْيَم   آل ُمَحم َ

ٍد  ْك َعىَل ُمَحم َ الل َُهم َ بَارِ  ؛ َحِمْيٌد َمِجْيٌد َوَعىَل آِل إِبَْراِهْيَم إِن ََك 
َعىَل آ َراِهْيَم إِن ََك بْ ىَل آِل إِ َعىَل إِبَْراِهْيَم َوعَ ْكَت ا بَارَ كَمَ  دٍ َحم َ ِل مُ و َ

ِجْيٌد"  أَن َ ُمْسلًِما لَْم يَْذكُْر "َعىَل إِبَْراِهْيَم َِفْ  ل َ إِ  .َحِمْيٌد م َ
 .الَْمْوِضَعْيِ 

919. (1) [1/290-ఏకీభవితం] 

’అబుద రర ’హాిన్ బిన్ అబీ లైల్ల (ర) కథనం: క’అబ్ 

బిన్ ’ఉజర  (ర) ననుి కలిశారు. ‘ప్ర వకత  (స) దాారా 

విషయం మీకు తెలియప్రచన్న!’ అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి నేను తప్ప కుండా విన్నపంచండి,’ అన్న 

అన్నిను. అప్పపడతను, 'మ్మమ ప్ర వకత  (స)ను, ఓ 

ప్ర వకాత ! తమరిపైె, తమ ఇంటి వారిపైె ఎల్ల దర్జద్ 

ప్ంపాలి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ సల్లమ్ ప్ంపంచే ప్దధ తి 

మాకు నేరాపడు,' అన్న వినివించుకున్నిం. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ంపాలి అన్న అన్నిరు:  

''అలా్లహుమి 'సలాి 'అల్ల మ'హమిదిన్ వ 'అల్ల 

'ఆలి మ'హమిదిన్ కమా 'సలైత 'అల్ల ఇబ్రాహీమ 

వ'అల్ల 'ఆలి ఇబార హీమ ఇనిక 'హమీదుమిజీద్. 

అలా్లహుమి బారిక్  'అల్ల మ'హమిదిన్ వ'అల్ల 

'ఆలి మహమిదిన్ కమా బారక్త 'అల్ల ఇబార హీమ 

వ'అల్ల ఆలి ఇబార హీమ ఇనిక  'హమీదుమిజీద్.'' 

-- 'ఓ మా ప్ర భూ! మ'హమిద్ (స) మరియు 
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మ'హమిద్ కుటుంబంపైె కారుణ్యేన్ని అవతరింప్ 

జేయి. ఇబార హీమ్పైె మరియు ఇబార హీమ్ కుటుంబంపైె 

కారుణ్యేన్ని అవతరింప్జేస్లనటుు . న్నససందేహంగా న్నవే 

ప్ర శంస్లంచదగు  గొప్పవాడవు. ఓ మా ప్ర భూ! 

మ'హమిద్పైె మరియు మ'హమిద్ కుటుంబంపైె 

శుభాన్ని అవతరింప్జేయి. ఇబార హీమ్పైె మరియు 

ఇబార హీమ్ కుటుంబంపైె శుభాన్ని అవతరింప్జేస్ల్

నటుు . న్నససందేహంగా న్నవే ప్ర శంస్లంచదగు  గొప్ప 

వాడవు.' (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

మసా్లమ్ల్ల రండవ చోటుల్ల ఇబార హీమ్ అనే ప్దం 

ల్లదు.  
 (1/290)[ ) متفق عليه (  2]  – 920

اعِِدي ِ قَ يْ َعْن أَِِبْ ُحمَ وَ  اَل: قَالُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف  ِد الس َ
:  م: " قُْولُْواَقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلنَُصل ِْي عَلَْيَك؟ فَ 

ٍد َح  مُ ىَل عَ  َصىل اَلل َُهم َ  ي َِتِه أَزْ و َ م َ ِ َت َعىَل آِل يْ كََما َصل َ َواِجِه َوذُر 
ِه كََما مُ  إِبَْراِهْيَم َوبَاَرَك َعىَل  يِت َ ِ أَْزَواِجِه َوذُر  ٍد و َ بَاَرْكَت َعىَل آِل  َحم َ

ِجْيٌد"إِبَْراِهْيَم إِ   .ن ََك َحِمْيٌد م َ

920. (2) [1/290-ఏకీభవితం] 

అబూ ’హుమైద్ స్ల’ఇదీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

అనుచరులు, ‘ఓ ప్ర వకాత ! మ్మమ తమపైె దర్జద్ 

ఎల్ల ప్ంపాలి,’ అన్న వినివించుకున్నిరు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స), ‘ఇల్ల ప్ంపాలి అన్న ప్ర వచించారు: 

''అలా్లహుమి ’సలాి ’అల్ల మ’హమిదిన్ వ 

అ’జ్వాజిహీ, వ 'జు‘రిరయాేతిహీ కమా సలైత ’అల్ల 

'ఆల ఇబార హీమ, వ బారిక్ ’అల్ల మ’హమిదిన్ వ 

అ’జ్వాజిహీ వ’జురిరయాతిహ కమా బారక్త ’అల్ల 

'ఆల ఇబార హీమ ఇనిక ’హమీదు మిజీద.'' -- 'ఓ 

మా ప్ర భూ! మ'హమిద్పైె, ఆయన భారేలపైె, 

ఆయన బిడాలపైె కారుణేం అవతరింప్జేయి. 

ఇబార హీమ్ కుటుంబం వారిపైె కారుణేం అవతరింప్్

జేస్లనటుు . ఓ మా ప్ర భూ! మ'హమిద్పైె, ఆయన 

భారేలపైె, ఆయన బిడాలపైె శుభం అవతరింప్జేయి, 

ఇబార హీమ్ కుటుంబం వారిపైె శుభం అవతరింప్జేస్ల్

నటాు.'  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/291)[ ) صحيح (  3]  – 921

هلل   اهلِل صىل ا قَاَل َرُسْوُل  َي اهلُل َعْنه قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِض وَ 
اُه  وَ . رَ "ْشًراَصىل َ اهلُل عَلَْيِه عَ َدًة  َواحِ لَي َ عَ ىل َ ْن َص عليه وسلم: "مَ 

 .ُمْسلٌِم 

921. (3) [1/291-దృఢం] 

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

'న్నపైె ఒకస్లరి దర్జద్ ప్ంపనవారిపైె అలా్లహ్ 10 స్లరాు 

కారుణేం అవతరింప్జేసా్లడు.' (మసా్లమ్)   

ఎందుకంటే అలా్లహ్ ఒక ప్పణేం చేసా్త, 10 ప్పణ్యేలు 

ప్ర స్లదిసా్లడు. 
----- 

  రండవ విభాగం  اِّنْ ُل الث َ اَلَْفْص 

 ( 1/291)(  يح [ ) صح  4]  – 922

ْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن َصىل َ  عَ 
اِحَدًة َصىل َ اهللُ عَلَي َ  َعْشُر   هُ نْ ْت عَ واٍت َوُحط َ  عَلَْيِه َعْشَر َصلَ  َصََلًة و َ
  .َرَواُه الن ََسائِ ُ  ."دََرَجاٍت َوُرفَِعْت لَُه َعْشُر اٍت َخِطْيئَ 

922. (4) [1/291-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'ఒకస్లరి 

న్నపైె దర్జద్ ప్ంపన వాడిపైె అలా్లహ్ 10 స్లరాు 

కారుణేం అవతరింప్జేసా్లడు, ఇంకా అతన్న 10 

పాపాలు క్షమసా్లడు, 10 సా్లన్నలు ఉనితం  చేసా్లడు.'' 

(నస్లయి‘) 

 ( 1/291)  [ ) ضعيف ( 5]  – 923

اهلل عليه وسلم:   : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىلاَل َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَ وَ 
 َواهُ . رَ "َثُرُهْم عَلَي َ َصََلةً "أَْوََل الن َاِس ِِبْ يَْوَم الِْقَياَمِة أَْك 

ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

923. (5) [1/291-బలహీనం] 

ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'తీరుపదినం న్నడు - అందరికంటే న్నకు సమీప్ంగా్- 

న్నపైె అధకంగా దర్జద్ ప్ంపేవాడే, ఉంటాడు.' 

(తిరిిజి') 

 ( 1/291)[ ) صحيح (  6]  – 924

يه وسلم:   علُسْوُل اهلِل صىل اهللْوٍد قَاَل: قَاَل رَ ِن َمْسعُ َعِن ابْ وَ 
ََلَم".   ل ُِغْوِّنْ ْيَ َِفْ اْْلَْرِض يُبَ احِ ََلئَِكًة َسي َ مَ   لِِلَ "إِن َ  ِِتْ الس َ ِمْن أُم َ
اَرِمي ُ اهُ َروَ   . الن ََسائِ ُ َوالد َ



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 324 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
924. (6) [1/291-దృఢం] 

ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'అలా్లహ్  కారుణే్దూతలు భూమపైె సంచరిసాూ 

ఉంటారు. న్న అనుచర్సమాజం ప్ంపే దర్జద్ను 

న్నకు అందజేసాూ ఉంటారు.' (నస్లయి‘, దారీి) 

 ( 1/291)[ ) حسن (   7]  – 925

َ ْن عَ وَ  ِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   أ
  ّت َ حَ ي َ ُرْوِحْي  إِل َ َرد َ اهلُل عَلَ ِمْن أََحٍد يَُسل ُِم عَلَي َ عليه وسلم: "َما 

 َ ْعَواِت لْ اُودَ َو ا. َرَواُه أَبُْو دَ "ََلمالس َ د َ عَلَْيِه رُ أ  .َكِبْْيِ الْ َبْيَهِقي ُ َِفْ الد َ

925. (7) [1/291-పార మాణికం] 

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

'మీల్ల ఎవరు న్నపైె దర్జద్ ప్ంపన్న, అలా్లహ్ న్న 

ఆతిను తిరిగ ప్ంపవేసా్లడు, నేనతన్న సల్లమకు 

సమాధానం ఇసా్లను.' 154 (అబూదావూ'ద్, బై్నహఖీ-

ద'అవాతిల కబీర) 

 ( 1/291)[ ) حسن (   8]  – 926

ْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "َل  عَ وَ 
  ن َ إِ فَ  .ل ُْوا عَلي َ  ِعْيًدا َوَص لُْوا قََْبِْي َوَل تَْجعَ  .ْم قُُبْوًراتَْجَعلُْوا بُُيْوتَكُ 

 . َسائِ ُ ن َ َرَواُه ال ." ِِنْ َحْيُث كُْنُتْم ْبلُغُ ْم تَ َصََلتَكُ 

926. (8) [1/291-పార మాణికం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''మీరు మీ 

 

154) వివరణ-925: అంటే ప్ర వకత  (స)పైె ఒక వేకిత  సల్లమ్ 

వ సల్లత్ ప్ంపనప్పపడు అలా్లహ్(త), ప్ర వకత  (స) 

ఆతిను తిరిగ ప్ంపవేసా్లడు. ఫలితంగా ప్ర వకత  (స) 

సల్లమ్ వ సల్లత్కు సమాధానం ఇసా్లరు. ఈ 'హదీసు' 

దాారా ప్ర వకత  (స) ఆలమ బర్జఖ్ల్ల సజీవంగా 

ఉన్నిరన్న, సల్లమ కు ప్ర తిసల్లమ ఇసా్లరన్న తెలుసాుంది. 

ప్ర వకత  (స) ఇహల్లకం నుండి మరణించి ఆలమ బర్జఖ్ల్ల 

సజీవంగా ఉన్నిరు. దీన్ని గురించి ఖురఆన ల్ల, 

''ఇనిక మయిేతున...'' (సూ.్ అజ-జుమర, 39:30) 

అనే ఆయతుల్ల ఉంది. అదేవిధ్ంగా 'హదీసు'ల్ల, 

''ఫఇని మహమిదన ఖద మాత,''  అన్న బు'ఖారీల్ల 

ఉంది. ఆతి తిరిగ వసాుందన్న అంటే, ప్ర వకత (స) శర దధ ను 

సల్లమ సమాధానం వైప్ప మరలాడం జరుగు్ తుంది. 
అయిత్య వాసావం అలా్లహ కే తెలుసు.   

ఇళాను సమాధులుగా చేసుకోకండి. ఇంకా న్న 

సమాధపైె జాతరలు (ఉతసవాలు) చేయకండి. న్నపైె 

దర్జద్ ప్ంపసాూ ఉండండి. ఎందుకంటే, మీరు 

ఎకొడున్నిసర్వ, మీరు ప్ంపన దర్జద్ న్నకు 

చేరుతుంది.'' 155  (నస్లయి‘) 

 ( 1/292)[ ) صحيح (  9]  – 927

وسلم: "َرِغَم أَنُْف   َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليهوَ 
َ غَ َورَ  .ي َ يَُصل ِ عَلَ  لَْم ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَ  َرُجٍل  َخَل عَلَْيِه  ٍل دَ نُْف َرجُ َم أ
َوَرِغَم أَنُْف َرُجٍل أَدَْرَك   .َسلََخ قَْبَل أَْن ي ُْغَفَر لَهُ ثُم َ انْ  َن َرْمَضاَ 

ََلُه الَْجن ََة". َرَواُه  ِعْنَدُه أَبََواُه الِْكََبَ أَْو أََحُدُهَما فَلَْم يُْدخِ 
ِمِذي ُ ا ْ  .لَت ِ

927. (9) [1/292-దృఢం] 

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

మందు న్న పేరు ప్ర సా్లవించబడిన్న, న్నపైె దర్జద్ 

ప్ఠంచన్న వేకిత  ప్రాభవం పాలుగాను. అదేవిధ్ంగా 

రమజాన్ మాస్లన్ని పొందికూడా, తన పాపాలకు 

క్షమాప్ణ పొందన్న వేకిత  ప్రాభవం పాలుగాను. అదే 

విధ్ంగా వృదాధ ప్ేంల్ల తలాి-దండుర లను పొంది కూడా, 

తలాి-దండుర లు సారు ంల్ల ప్ర వేశింప్జేయన్న వేకిత  

అగౌరవం పాలుగాక!'' అన్న ప్ర వచించారు. 156 

(తిరిిజి‘) 

 

155) వివరణ-926: ఇండాను సమాధులుగా చేయకండి, 

అంటే ఇండాల్ల నమాజులు, తస్త్బహ, ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 

చేసాూ ఉండాలన్న అరాం. దీన్నవలా ఇండాల్ల కారుణే 

శుభాలు అవతరిసా్లయి. అయిత్య విధ నమా'జులను 

మస్లూ ద్లల్ల ఆచరించాలి. ఇంకా న్న సమాధపైె జాతరలు 

(ఉతసవాలు) చేయకండి, అంటే ధ్రి్వేతిర్వక కారేకల్ల 

పాలకు పాలపడి సమాధన్న అశుదధ ం చేయకండి, అన్న 

అరాం. ఇది మహా్పాప్ం. ఆట-పాటలు, ధ్రి వేతిర్వక 

కారేకల్లపాలు చేయవదద న్న పేర్కొనడం జరిగంది.  

156) వివరణ-927: ప్రాభవం, అవమానం పాలుగాక! 

అంటే ప్ర వకత  (స) పేరు తన మందు ప్ర సా్లవించబడిన్న, 

దర్జద్ ప్ంప్న్న వేకిత , రమ'దాన్ మాసం పొంది కూడా 

క్షమాప్ణ పొందన్న వేకిత , వృదధ  తలాిదండుర లను పొంది 

కూడా స్తవచేయ నందువలా సారు ంల్ల ప్ర వేశించ ల్లక 

పోయాడు. 
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 ( 1/292)[ ) صحيح (  10]  – 928

سلم َجاَء ذَاَت أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه و :َعْن أَِِبْ َطلَْحةَ وَ 
: إِن َ َرب ََك َقاَل ِجَْبِيُْل فَ  ِّنْ ءَ َجا اَل: "إِن َهُ  َوْجِهِه فَقَ ُشُر َِفْ يَْوٍم َوالْبِ 
ِتَك  َصل ِْي عَ يُ  أَْن ل َ : "ِضْيَك يَا ُمَحم َُد رْ أََما يُ  :يَُقْوُل  ْن أُم َ لَْيَك أَْحٌد م ِ

تِ  عَلَْيَك أَْحٌد  َوَل يَُسل ُِم  . إِل َ َصل َْيُت عَلَْيِه َعْشًرا َك إِل َ  م ِْن أُم َ
َس  هُ اوَ رَ  "؟ْيِه َعْشًرال َْمُت عَلَ َس  اِرِمي ُ َوال  ائِ ُ الن َ  .د َ

928. (10) [1/292-దృఢం] 

అబూ ’తల్’హా (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) 

తన అనుచరుల వదద కు సంతోషకరమైన సా్లతిల్ల 

వచిా, ఇప్పపడిప్పపడే న్నవదద కు జిబీర ల్ (అ) వచాారు. 

ఒక శుభవారత  విన్నపంచారు. అదేమటంటే, అలా్లహ్ 

అంటున్నిడు: ''ఓ మహమిద్! న్న అనుచర 

సమాజంల్ల నుండి ఎవరు న్న పైె ఒకస్లరి దర్జద్ 

ప్ంప్పతారో, నేను అతన్నపైె 10 స్లరాు కారుణేం అవత 

రింప్జేసా్లను. ఇంకా ఎవరు ఒకస్లరి సల్లమ్ను 

ప్ంప్పతారో, నేనతన్నపైె 10 స్లరాు సల్లమ్ 

ప్ంప్పతాను,’ అనే విషయం్ప్టా మీరు 

సంతోషించరా?'' (నస్లయి‘, దారీి) 

 ( 1/293)  ( نحس [ )  11]  – 929

ُ َعْن وَ  ْ أُْكِثُر ا ايَ  قُلُْت: قَاَل: كَْعٍب  بِْن َِب ِ  أ ََلَة  ص َ لَرُسْوَل اهلِل إِّن ِ
 قُلُْت:.فََقاَل:"َما ِشْئَت"  لََك ِمْن َصََلِتْ؟عَلَْيَك فََكْم أَْجَعُل 

بْ  ؟ َف ْص اَلن ِ  قُلُْت: َك".فَُهَو َخْْيٌ لَ  دْت َ إِْن زِ َما ِشْئَت فَ " َل:َع؟ قَاالر ُ
؟ قَاَل  ."َك  َخْْيٌ لَ ِزدْت َ فَُهوَ  َت فَإِْن ِشئْ  "َما قَاَل:   :قُلُْت: فَالث ُلَُثْيِ

قُلُْت: اَْجَعُل لََك َصََلِتْ كُل َُها؟  .ْْيٌ لََك"َما ِشْئَت فَإِْن ِزدْت َ فَُهَو خَ "
ُر لَ قَاَل: "إِذَا يُْكََف َهم َُك وَ  ْ َك". َرَواُه َك ذَنْبُ يَُكف َ  .ي ُ ذِ مِ الَت ِ

929. (11) [1/293-పార మాణికం] 

ఉబయ్ బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమపైె అతేధకంగా దర్జద్ 

ప్ంప్పతూ ఉంటాను. మరి నేను పార రాించే సమయాలా్ల 

దర్జద్ కోసం ఎంత సమయం కేటాయించను?' అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత (స), 'న్నవు ఎంత 

కోరిత్య అంత,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను, '1/4 

వంతు కేటాయించాల్ల?' అన్న వినివించుకున్నిను. 

దాన్నకి ప్ర వకత (స), 'న్న్ఇషు ం ఎంతైెన్న కేటాయించు. 

అంత్కంటే ఎకుొవ న్నరణ యిసా్త న్నకే మంచిది,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'సగం సమయాన్ని దర్జద్ 

ప్ఠంచటాన్నకి కేటాయించాల్ల?' అన్న వినివించు్

కున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'న్న ఇషు ం, కాన్న అంత్

కంటే ఎకుొవ న్నరణ యిసా్త న్నకే మంచిది,' అన్న అన్నిరు. 

అప్పపడు నేను, '2/3వవంతు కేటాయించాల్ల?' అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'న్న ఇషు ం, 

అంత్కంటే ఎకుొవ కేటాయిసా్త న్నకే మంచిది,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'పూరిత  సమయాన్ని దర్జద్ 

కోసం కేటాయించాల్ల?' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), 'మరయిత్య న్న ఉభయల్లకాల కారాేలు 

ప్రిషొరించబడినటేు . ఇంకా ఉభయల్లకాల కష్కు లన్ని 

తొలగపోతాయి. ఇంకా న్న పాపాలన్ని క్షమంచ 

బడతాయి,' అన్న అన్నిరు.'' 157 (తిరిిజి‘) 

 ( 1/293) ح (حي ص  )[  12]  – 930

َنَما َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل: بَيْ  َة بِْن عَُبْيدٍ فََضالَ ْن عَ وَ 
  .اَلل َُهم َ اْغِفْر يِلْ َواْرَحْمِِنْ :فََقاَل م قَاعٌِد إِذْ دََخَل َرُجٌل فََصىل َ سلو
َ َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علَقافَ  ا  ذَ إِ  ل ِْي ي َُها الُْمَص يه وسلم: "َعِجلَْت أ

َ ْدت َ فَاْحَمِد اهلَل بِ َقعَ َصل َْيَت فَ  .  " ْهلُُه َوَصِل عَلَي َ ثُم َ ادُْعهُ َما ُهَو أ
ِب ِ   قَاَل: ثُم َ َصىل  َرُجٌل آَخُر بَْعَد ذَلَِك فََحِمَد اهلَل َوَصىل َ َعىَل الن َ

ا  سلم: "أَي ُهَ عليه و ِب ُ صىل اهللفََقاَل الن َ  .ىل اهلل عليه وسلمص 
ِمذي ُ "َجْب ْي اُدُْع تُ ل ِ َص مَ الْ  ْ َ  . َرَواُه الَت ِ    ْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ نَْحَوهُ بُ َوَرَوى أ

930. (12) [1/293-దృఢం] 

’ఫు’దాల బిన్ ’ఉబై్నద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

కూర్కాన్న ఉన్నిరు. ఒక వేకిత  వచిా ప్ర వకత  (స) వదద  

నమా’జు చదివాడు. అనంతరం ఇల్ల పార రాించాడు. 

''అలా్లహమి’గ్ ఫిర్లీ వర’హమ్న్న'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

ననుి క్షమంచు, ఇంకా ననుి కరుణించు.'' అది 

విని ప్ర వకత  (స), ‘ఓ నమా’జీ, నువుా తొందరప్డు 

తున్నివు. నమా’జు చదివిన తరువాత అలా్లహ్ 

సాోతర ం ప్లుకు, తరువాత న్నపైె దర్జద్ ప్ఠంచు, ఆ 

తరువాత కోరింది అడుగు,' అన్న అన్నిరు. ఆ 

తరువాత మరో వేకిత  వచాాడు. అతడు నమా’జు 

 

157) వివరణ-929: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స)పైె 

అతేధకంగా దర్జద్ ప్ఠసాూ ఉండాలి. ఒకవేళ పార రాన్న 

సమయాలా్ల అతేధక సమయాన్ని దీన్నకోసం కేటాయిసా్త 

అన్నిటికంటే మంచిది.  
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చదివి, అలా్లహ్ సాోతర ం ప్ఠంచి, ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్ 

ప్ఠంచాడు. అది విన్న ప్ర వకత  (స), ‘ఓ నమా’జీ! 

ఇప్పపడు నువుా దు’ఆ చేయి, న్న దు’ఆ స్త్ాకరించ 

బడుతుంది,’ అన్న అన్నిరు. 158  (తిరిిజి‘, అబూ 

దావూద్, నస్లయి‘)  

 ( 1/293)[ ) حسن (   13 ] – 931

 صىل اهلل  ِب ُ  قَاَل: كُْنُت أَُصل ِْي َوالن َ دٍ ِن َمْسُعوْ َعْن َعْبِد اهلِل بْ وَ 
اِء َعىَل  فَلَم َا َجلَْسُت بََدأُْت بِالث َنَ  . َوُعَمُر َمَعهُ عليه وسلم َوأَبُْو بَْكرٍ 

ْوُت  ثُم َ دَعَ  .لموس هيل عِب ِ صىل اهللََلةِ َعىَل الن َ  الص َ اهلِل تََعاََل ثُم َ 
  ْل اهلل عليه وسلم: "َسْل تُْعَطُه َس  ِب ُ صىلفََقاَل الن َ  .لَِنْفِسْي 
ِمِذي ُ  "تُْعَطهُ  ْ  .. َرَواُه الَت ِ

931. (13) [1/293-పార మాణికం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: నేను 

నమా'జు చదువుతున్నిను. ప్ర వకత  (స) అకొడే 

ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స)  వంట అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ 

(ర) కూడా ఉన్నిరు. నమా'జు మగంచిన తరువాత 

కూర్కాన్న మందు అలా్లహ్ సాోతర ం చేశాను. ఆ తరు్

వాత ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్ ప్ంపాను. ఆ తరువాత న్న 

కోసం దు'ఆ చేశాను. అది చూస్ల ప్ర వకత  (స), ''అరాించు, 

ఇవాబడతావు'' – అంటే, 'దైవాన్ని పార రాించు, 

స్త్ాకరించబడుతుంది,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 
----- 

 َ   మూడవ విభాగం  َفْصُل الث َالُِث لْ ا

 ( 1/294)[ ) ضعيف (   14]  – 932

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاوَ  َل: "َمْن  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن الن َ
ه أَْن  َ ي ُْكَتاَل بِالِْمْكيَ َسر َ ِت  لَْبيْ ْيَنا أَْهَل الَ عَ  ىل َ َص  اْوََف إِذَ اِل اْْل
َهاِت الُْمْؤِمِنْيَ   هِ َعىَل ُمَحم ٍد َوأَْزَواجِ  َصل ِ ُهم َ اَلل َ " :فَلَْيُقْل  أُم َ

 

158) వివరణ-930: ఈ 'హదీసు' దాారా నమా'జు చదివిన 

తరాాత అలా్లహ్(త)ను పార రాించినప్పడు మందు  

అలా్లహ (త) సాోతార న్ని ప్లకండి. ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్ 

ప్ఠంచండి, ఆ తరువాత పార రాించండి. మళ్ళా హమ్ద్ వ 

సల్లత్ దాారా మగంచండి. ఈ విధ్ంగా దు'ఆ చేసా్త 

స్త్ాకరించబడుతుంది. 

ي َِتِه َوأَْهِل بَْيِتِه كََما َصل َْيَت َعىَل آِل إِبَْراِهيْ  ِ َم إِن ََك َحِمْيٌد  َوذُر 
   .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "ِجْيٌد م َ 

932. (14) [1/294-బలహీనం]  

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

''న్నండుగా ప్పణేం పొందాలన్న కోరుకునేవారు, మా 

అహాెబై్నత్ కుటుంబంపైె దర్జద్ ప్ంపత్య, ఇల్ల 

ప్లకాలి, ''అలా్లహుమి సలాిఅల్ల మహమిదిన్న 

నిబియిేల్ ఉమియిే వ అజ్వాజిహ, 

ఉమిహాతిల్ మ్రమన్నన వజు'రిర యేతిహ, వ అహ్లి 

బై్నతిహ కమా సలైత 'అల్ల ఇబార హీమ ఇనిక 

హమీదుమిజీద్.'' 159 (అబూ దావూద్) 

   ( 1/294) [ ) صحيح ( 15 ] – 933

َعْن عَلِي ٍ رضي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
 اهُ . َروَ "ي َ ل ِ عَلَ فَلَْم يَُص  ْي ذُِكْرُت ِعْنَدهُ : "اَلَْبْخِيُل ال َذِ وسلم

ِمِذي ُ  ْ ُهَما. نْ عَ ِن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل ُحَسْيِ بْ ُه أَْحَمُد َعِن الْ َواَورَ  .الَت ِ
ِمذِ  ْ : َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح َغِريٌْب َوقَاَل الَت ِ  . ي ُ

933. (15) [1/294-దృఢం] 

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

మందు న్న పేరు ప్ర సా్లవించబడిన్న, న్నపైె దర్జద్ 

ప్ంప్న్న వేకిత  పస్లన్నరి.'' (తిరిిజి' / పార మాణికం, 

దృఢం, ఏకోలా్లఖనం)  

దీనేి అహిద్, 'హుసైన్ బిన్'అలీ దాారా 

ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/295)[ ) ضعيف (   16]  – 934

  هلل صىل ا ُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ َعنْ  يَْرَة َرِضَي اهللُ َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 
ىل َ عَلَي َ  َص ُه َوَمْن ِعْنَد قََْبِْي َسِمْعتُ ي َ َمْن َصىل  عَلَ " لم:يه وسعل

ُ نَائًِيا  يَْماِن لِْغُتُه". َرَواُه الَْبيْ بْ أ  . َهِقي ُ َِفْ ُشَعِب اْْلِ

934. (16) [1/295-బలహీనం] 

 

159) వివరణ-932: ప్ర వకత  (స)కు ఉమీి అనే బిరుదు 

కూడా ఉంది. ఇది దైవగర ంథాలన్నిటిల్ల ప్ర సా్లవించబడి 

ఉంది. అంటే దాన్నకి న్నరక్షరాస్ల అన్న అరాం. ప్ర వకత  (స) 

చదవడం గాన్న వార యడంగాన్న నేరుాకోల్లదు. అందువలా్ల 

ప్ర వకత  (స) కు ఉమీి అనే బిరుదు కలిగంది. ఉమిల్ 

ఖురా' అంటే మకొహ.  
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''న్న సమాధ వదద కు వచిా, ప్ఠంచిన దర్జద్ను నేను 

వింటాను. అదేవిధ్ంగా దూరం నుండి దర్జద్ ప్ంపత్య, 

దాన్ని న్నకు చేరాడం జరుగుతుంది.'' 160 (బై్నహఖీ-

షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/295)[ ) ضعيف (   17]  – 935

ِب ِ  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: َمْن وَ   صىل اهلل  َصىل َ َعىَل الن َ
  َرَواهُ  ِعْيَ َصََلًة. َسبْ َوَمََلئَِكَتهُ  ْيهِ عَلَ  هللُ ا َصىل َ  َواِحَدةً  سلمعليه و

 .َمُد أَحْ 

935. (17) [1/295-బలహీనం] 

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

ఒక స్లరి దర్జద్ ప్ంపన వేకిత పైె అలా్లహ్ (త) 

మరియు ఆయన దూతలు70 స్లరాు దర్జద్ 

ప్ంప్పతారు. 161 (’అ’హిద్) 

 ( 1/295)(  ضعيف [ )  18]  – 936

 يه وسلم قَاَل: َمْن َصىل َ لع  صىل اهلل َل اهللِ ٍع أَن َ َرُسوْ ويْفِ َعْن رُ وَ 
ٍد َوقَاَل:  َب ِعْنَدَك يَْوَم  "َعىَل ُمَحم َ اَلل َُهم َ أَنَْزلُْه الَْمْقَعَد الُْمَقر َ

 .أَْحَمُد َفاَعِِتْ". َرَواُه ِة َوَجَبْت لَُه شَ الِْقَيامَ 

936. (18) [1/295-బలహీనం] 

రువై’ఫీ'అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మ’హమిద్పైె దర్జద్ ప్ఠంచి, ''అలా్ల’హుమి 

అన్ ’జల్హుల్ మఖ్’అదల్ మఖరర బ ’ఇన్దక 

 

160) వివరణ-934: అంటే ఎవరైన్న  ప్ర వకత (స) యొకొ 

సమాధ వదద కు వళ్ళా, దర్జద వ సల్లమ ప్ఠసా్త, ఎటు 

వంటి మధ్ే వరిత తాం ల్లకుండా సాయంగా ప్ర వకత  (స) 

వింటారు. ఇంకా అతన్నకి సమాధానం ఇసా్లరు. అయిత్య 

దూరం నుండి ప్ఠంచినవారి దర్జద వ సల్లమ ను 

దైవదూతలు ప్ర వకత (స)కు అందజేసా్లరు. ప్ర వకత (స) వారి 

దర్జద వ సల్లమ కు సమాధానం ఇసా్లరు.  

161) వివరణ-935: కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 10 స్లరాు, 

మరికొన్ని ఉలా్లఖ న్నలా్ల 70 స్లరాన్న పేర్కొనడం జరిగంది. 

ఇందుల్ల ఎటువంటి వేతిర్వకత ల్లదు. ఎందుకంటే ఒక 

సమయంల్ల 10 కారుణ్యేలు అవతరిసా్లయి, మరో ప్ర త్యేక 

సమయంల్ల 70 కారుణ్యేలు అవతరిసా్లయి.  

యౌమల్ ఖియామహ్ వజబత లహూషఫా’అతి'' -- 

'ఓ అలా్లహ్! తీరుపదినం న్నడు ప్ర వకత  (స)కు మఖామ 

మ’హ్మ్రద్ మరియు ఉనిత  సా్లన్నన్ని 

ప్ర స్లదించు,' అన్న దు'ఆ ప్ఠంచే వేకిత కోసం న్న 

స్లఫారసు తప్పన్నసరి అయిపోతుంది. (అ’హిద్) 

 ( 1/295)[ ) حسن (   19]  – 937

ْحَمِن بِْن َعْوٍف قَاَل: َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل وَ    َعْن َعْبُد الر َ
  َحّت َ  ْودَ ُج  الس ُ فَأََطاَل  .َد دََخَل نَْخًَل فََسَج  عليه وسلم َحّت َ 

فََرفََع  رُ قَاَل: فَِجْئُت أَنُْظ  تََوف َاُه.َن اهلُل تََعاََل قَْد ُكوْ ِشْيُت أَْن ي َ خَ 
َما لََك؟ "فََذكَْرُت لَُه ذَلَِك. قَاَل: فََقاَل: "إِن َ : "فََقاَل  .َرأَْسهُ 

يَْل عَلَ  ََلُم قَ ِجَْبَ ُرَك أَن َ "َل يِلْ: اْيِه الس َ ُقْوُل  يَ  َوَجل َ ز َ عَ  اهللَ  أََل أُبَش ِ
ْيَك َسل َْمُت  لَ عَ َوَمْن َسل ََم  .ْيهِ لَ ل َْيُت عَ ىل َ عَلَْيَك َصََلًة َص ْن َص لََك مَ 
 .َرَواُه أَْحَمُد  ."ْيهِ عَلَ 

937. (19) [1/295-పార మాణికం] 

’అబుద రర హాిన్ బిన్ ’ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఒక ఖర్జూ రప్ప తోటల్లకి 

వళ్ళారు. అకొడ నమా’జు చదివారు. దీరఘ ంగా సజాద  

చేశారు. చివరికి నేను ప్ర వకత  (స) మరణించార్వమోనన్న 

భయప్డాాను. దగు రకు వచిా చూశాను. ప్ర వకత  (స) 

తలఎతాారు. ఏమైంది,’ అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను 

తమరు ఇంత దీరఘ ంగా సజాద  చేశారు. తమరు 

మరణించార్వమోనన్న నేను ఆందోళన చెందాను. అందు 

వలా్ల దగు రకు వచాాను.’ అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ఇప్పప 

డిప్పపడే జిబీర ల్(అ) న్న వదద కు వచాారు. ఒక 

శుభవారత  విన్నపంచన్న, అలా్లహ్ (త) మీపైె దర్జద్ 

ప్ంపన వేకిత పైె నేను దర్జద్ ప్ంప్పతాను, అదేవిధ్ంగా 

మీపైె సల్లమ్ ప్ంపన వేకిత పైె నేను సల్లమ్ 

ప్ంప్పతాను,'' అన్న ఆదేశించాడు. (అ’హిద్) 

 ( 1/296)[ ) ضعيف (   20]  – 938

اِب َرِضَي ُعَمَر بْ ْن عَ وَ  عَاَء َمْوقُْوٌف   َعْنُه قَاَل: إِن َ الهللُ اِن الَْخط َ د ُ
َماِء َواْْلَْرِض َل يَْصُعُد ِمْنُه َشْيءٌ  ىَل نَِبي َِك.  َحّت َ تَُصل ِْي عَ  بَْيَ الس َ

ِمذِ َرَوا ْ  .ي ُ ُه الَت ِ

938. (20) [1/296-బలహీనం] 

’ఉమర్ (ర) కథనం: మీరు మీ ప్ర వకత పైె దర్జద్ ప్ంప్్

నంత వరకు మీ దు’ఆ ఆకాశంపైె ఎకొకుండా 
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(తిరిిజి‘)   
===== 

عَاِء َِفْ الت َ   -17 دِ بَاُب الد ُ  َشه ُ

17. తష్హుు ద్ లో దు’ఆలు 

అంటే అతాహయాేతు మరియు దర్జద్ తరాాత 

సల్లమ్ ప్లకడాన్నకి మందు కొన్ని ప్ర త్యేక దు’ఆలు 

ప్ఠంచాలి. 

 َ ُل لْ ا    మొదటి విభాగం  َفْصُل اْْلَو َ

 (1/297)[ ) متفق عليه (  1]  – 939

ْدُعْو  ه وسلم يَ كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي قَالَْت: ْن عَائَِشةَ عَ 
ََلةِ  َِفْ  ْ اَلل َُهم َ " يَُقْوُل: الص َ َْبِ َوأَُعْوذُ بَِك الْقَ ِمْن عََذاِب  َك بِ  ذُ وْ أَعُ   إِّن ِ
اِل  ْن فِْتَنةِ مِ  ج َ ِة الَْمْحَيا َوفِْتَنِة أَُعْوذُ بَِك ِمْن فِْتنَ وَ  الَْمِسْيِح الد َ

ْ أَُعْوذُ بَِك  فََقاَل لَُه قَائٌِل  . "َرِم ِم َوالَْمغْ لَْمأْثِ ِمَن ا الَْمَماِت الل َُهم َ إِّن ِ
 َ إِن  " :اَل فَقَ  .ُسْوَل اهللِ يَا رَ َرِم  ِمَن الَْمغْ ُذ ِعيْ ْستَ َما تَ  ْكَثرَ َما أ
ُجَل إِذَا َغِرَم ا   .أَْخلََف"َث فََكَذَب َوَوعََد فَ د َ حَ لر َ

939. (1) [1/297-ఏకీభవితం]   
’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జుల్ల 

తషహుహ ద్ తరాాత ఈ దు’ఆ ప్ఠంచేవారు: 

''అలా్లహుమి ఇన్ని అ’ఊజు‘బిక మన్ అజా‘బిల్ 

ఖబ్రి వఅ’ఊజు‘బిక మన్ పత్నతిల్ మస్త్’హ- 

దద జాూ ల్, వఅ’ఊజు‘ బిక మన్ ఫిత్నతిల్ మ’హ్యా 

వఫిత్నతిల్ మమాతి అలా్లహుమి ఇన్ని 

అ’ఊజు‘బిక మనల్ మాస‘మ వమనల్ మ’గ్ రమ.'' 

-- 'ఓ అలా్లహ్! సమాధ శిక్ష నుండి నేను న్న శరణు 

కోరుతున్నిను. మరియు దజాూ ల్ ఉప్దర వం నుండి 

నేను న్న శరణు కోరుతున్నిను. ఇంకా జీవనిరణ్యల 

ఉప్దర వాల నుండి నేను న్న శరణు కోరుతున్నిను. ఓ 

 

162) వివరణ-938: అంటే ప్ర వకత  (స)పైె దర్జద్ ప్ంప్నంత 

వరకు దు’ఆ స్త్ాకరించబడదు. ఇది ’ఉమర్ (ర) వాకుొ. 

అయిత్య ఇతర ’హదీసు‘లు కూడా దీన్ని సమరాి్

సాున్నియి. 

అలా్లహ్! పాపాల నుండి, రుణం నుండి నేను న్న శరణు 

కోరుతున్నిను.'  

అది విన్న ఒక వేకిత  ఆశారేం వేకత ం చేసాూ, ‘తమరు 

రుణం నుండి చాల్ల అధకంగా అలా్లహ్ను శరణు 

కోరుతుంటారు,’ అన్న అన్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

‘మన్నషి రుణభారాన్నకి గురైత్య అసతేం ప్లుకుతాడు, 

వాగాద నం చేసా్త వాగాద న భంగం చేసా్లడు,’ అన్న 

సమాధానం ఇచాారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/297)[ ) صحيح (  2]  – 940

م:  اهلل عليه وسل ىل ص اهللِ  َرُسْوُل  َل اَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَ وَ 
ِد اْْلِخِر فَ ِمَن الت ََش ذَا فََرَغ أَْحُدكُْم "إِ  ذُ بِاهللِ لْ ه ُ ِمْن أَْربٍَع ِمْن   َيَتَعو َ

َم َوِمْن عََذاِب الَْقَْبِ َوِمْن فِْتَنِة الَْمْحيَ     َوِمْن ا َوالَْمَماِت عََذاِب َجَهن َ
ِ الَْمِسْيِح  اِل".َشر  ج َ  .لٌِم اُه ُمْس وَ رَ  الد َ

940. (2) [1/297-దృఢం] 

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

'మీరు చివరి తషహుహ ద్ ప్ఠంచిన తరాాత న్నలుగు 

విషయాల నుండి శరణు కోరాలి: 1. నరక శిక్ష నుండి, 

2. సమాధ శిక్ష నుండి, 3. జీవనిరణ్యల ఉప్దర వాల 

నుండి, 4. మస్త్హ దజాూ ల్ చెడునుండి.' (మసా్లమ ) 

 ( 1/297)[ ) صحيح (  3]  – 941

اٍس رَ وَ  ِب َ َصىَل اهللُ ا َعْنُهَما: أَن َ  ِضَي اهللُ َعِن ابِْن َعب َ  عَلَْيِه  لن َ
ْوَرَة مِ  عَاِء كََما ُيَعل ُِمُهُم الس ُ  َن الُْقْرآِن َوسلم كَاَن يَُعل ُِمُهْم َهَذا الد ُ

ْ "ُل: قُْولُْوا يَُقوْ  َم عَ ْن َك مِ أَُعْوذُ بِ  اَلل َُهم َ إِّن ِ َ َذاِب َجَهن َ ُعْوذُ بَِك   َوأ
َجاِل َوأَُعْوذُ بَِك ْن فِْتَنِة الْمَ مِ  َوأَُعْوذُ بَِك  ِب الَْقَْبِ ِمْن عََذا ِسْيِح الد َ

 . . َرَواُه ُمْسلٌِم "ِمْن فِْتَنِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِت 

941. (3) [1/297-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ 

దు’ఆను ఖుర్ఆన్ సూరహ్ నేరిపంచినటుు  నేరిపంచే 

వారు, ''అలా్ల్హుమి ఇన్ని అఊజు‘ బిక మన్ 

అజా‘బి జ’హనిమ వ అఊజు‘బిక మన్ అజా‘బిల్ 

ఖబ్రి వ అవూజు‘బిక మన్ ఫిత్నతిల్ మస్త్’హ 

దద జాూ ల్, వ అఊ‘జుబిక మన్ ఫిత్నతిల్ మహ్యా 

వల్ మమాతి.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! నరక్శిక్ష నుండి నేను 

న్న శరణు కోరుతున్నిను. ఇంకా సమాధ శిక్ష నుండి 
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నేను న్న శరణు కోరుతున్నిను. ఇంకా మస్త్’హు్

దద జాూ ల్ ఉప్దర వాల నుండి న్న శరణు కోరుతున్నిను, 

ఇంకా జీవని రణ్యల కలా్లల్లల నుండి నేను న్న శరణు 

కోరుతున్నిను.' (మసా్లమ్) 

 (1/297)ه ( يعل[ ) متفق  4]  – 942

َ  َعْن وَ  ِ اَلص ِ  بَْكٍر ِِبْ أ ْوَل  َرُس  ايَ  :اَل: قُلُْت ُه قَ  أَن َ يِْق َرِضَي اهلُل َعْنهُ د 
ْ َظلَْمُت  " قَاَل: قُْل  .اهلِل عَل ِْمِِنْ دُعَاًء أَدُْعْو بِِه َِفْ َصََلِتْ  اَلل َُهم َ إِّن ِ

نُْوِب ا َوَل ًما كَِثْْيً ْفِسْي ُظلْ نَ  ْن  م ِ يِلْ َمْغِفَرةً  ِفرْ فَاغْ ل َ أَنَْت إِ  يَْغِفُر الذ ُ
َ  إِن ََك ِعْنَدَك َواْرَحْمِِنْ  ِحْيم"رُ وْ نَْت الَْغفُ أ  .الر َ

942. (4) [1/297-ఏకీభవితం] 

అబూ బకర్ (ర) కథనం: నేను ఓ ప్ర వకాత ! నమా’జు 

ల్ల చదవడాన్నకి ఏదైన్న దు’ఆ నేరపండి అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘ఈ 

దు’ఆను ప్ఠసాూ ఉండు,’ అన్న అన్నిరు: 

''అలా్లహుమి ఇన్ని ’జలమ్తు నఫ్స్త్ ’జుల్మన్ 

కస్త్'రన్ వల్ల య’గ్ఫిరు'జుూ నూబ ఇలా్ల అంత, 

ఫ'గ్ఫిర్లీ మ'గ్ఫిరతన్ మన్ 'ఇందిక, వర్'హమ్న్న 

ఇనిక అనతల్ 'గఫూరు్రర హీమ్.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

న్నకు నేను చాల్ల అన్నేయం చేసుకున్నిను. న్నవు 

తప్ప పాపాలను క్షమంచే వారవర్జ ల్లరు. మరి న్నవు 

ప్ర త్యేక క్షమాప్ణతో ననుి క్షమంచు మరియు 

కరుణించు, ఎందుకంటే న్నససందేహంగా న్నవే 

క్షమంచేవాడవూ, కరుణించేవాడవూను.' (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/298)صحيح (  [ ) 5]  – 943

   صىلَرُسْوَل اهللِ  ىأَرَ ْنُت اَل: كُ قَ  هِ عَاِمِر بِْن َسْعٍد َعْن أَبِيْ ْن عَ وَ 
اَض هِ َحّت َ أََرى بَيَ ارِ ْيِنِه َوَعْن يََس ُم َعْن يَمِ اهلل عليه وسلم يَُسل ِ 
هِ. َرَواُه ُمْسلٌِم  ِ  .َخد 

943. (5) [1/298-దృఢం] 

’ఆమర్ బిన్ స’అద్ (ర) తన తండిర  దాారా కథనం: 

ప్ర వకత  (స)ను కుడి ప్ర కొ, ఎడమ ప్ర కొ సల్లమ్ 

ప్లుకుతూ ఉండగా చూశాను. చివరికి ఆయన 

బుగు ల తెలాదన్నన్ని కూడా చూశాను. 163 (మసా్లమ్) 

 

163) వివరణ-943: ప్ర వకత  (స) సల్లమ్ ప్లికి నమా'జు 

మగంచి నప్పడు తలకుడి, ఎడమ ప్ర కొలకు తిపప్

 ( 1/298)[ ) صحيح (  6 ] – 944

َعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل َ اهلل عليه  وَ 
 .  َخاِري ُ لْبُ ا ِهِه. َرَواهُ َبَل عَلَْيَنا بَِوجْ  أَقْ َصىل َ َصََلةً  وسلم إِذَا

944. (6) [1/298-దృఢం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు మగస్లన పదప్ మా వైప్ప తిరిగ కూరుానే 

వారు. (బు’ఖారీ) 

 ( 1/298)[ ) صحيح (  7]  – 945

ِب ُ صىل َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن وَ  وسلم يَْنَصِرُف َعْن   عليه  اهللالن َ
 . لٌِم ُمْس  َرَواهُ  .هِ نِ يَِميْ 

945. (7) [1/298-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు మగస్లన 

పదప్ కుడివైప్ప తిరిగేవారు. (మసా్లమ్) 

 (1/298)[ ) متفق عليه (  8]  – 946

ْيَطاِن  أََحُد َل يَْجَعُل  َعْن َعْبِداهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ  كُْم لِلش َ
َ ِه يَرَ تِ ََل َص ْيًئا م ِْن شَ  ا عَلَْيهِ حَ  ن َ ى أ ِنِه  َعْن يَِميْ   َل يَْنَصِرَف إِل َ أَن َ  ق ً

ا ي َْنَصِرُف َعْن  َرُسْوَل اهلِل صىل  ُت لََقْد َرأَيْ  اهلل عليه وسلم كَِثْْيً
 .يََساِرهِ 

946. (8) [1/298-ఏకీభవితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ''మీల్ల 

ఎవర్జ నమా’జుల్లన్న ఏ భాగాన్ని షై'తాన్ కోసం 

న్నరాారించకూడదు. నమా’జు అయిన తరాాత కేవలం 

కుడివైప్ప నుండే తిరగటాన్నకి పార ధానేత ఇవా 

కూడదు. నేను ప్ర వకత  (స)ను అధకంగా ఎడమ ప్ర కొకు 

తిరగటం కూడా చూశాను. 164  (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

నప్పడు ప్ర జలు ఆయన మఖాన్ని సపషు ంగా 

చూసుకునేవారు.  

164) వివరణ-946: నమా’జు మగస్లన అంటే సల్లమ 

ప్లికిన తరాాత మసలా్లపైె  ప్ర వకత  (స) ఒకోొస్లరి 

కుడివైప్ప నుండి, ఒకోొస్లరి ఎడమవైప్ప నుండి తిరిగ 

ప్ర జల మందు కూరుానే వారు. అంటే కుడివైప్ప 

వళ్ళాలన్న ఉంటే కుడివైప్ప తిరిగేవారు, ఎడమవైప్ప 

వళ్ళాలన్న ఉంటే ఎడమవైప్ప తిరిగే్వారు. ఎలాప్పపడూ 

ఒకేవైప్ప తిరిగ కూర్కానేవారు్కాదు. ఒకవేళ  ఎవరైన్న 

ఒకేవైప్ప నుండి తిరిగ కూరోావటాన్ని అలవాటుగా 
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 ( 1/298) (صحيح [ )  9]  – 947

اِء قَاَل وَ  اهلِل صىل اهلل  ْوَل ا َخلَْف َرُس نَ يْ ا َصل َ إِذَ  ن َاكُ: َعِن الََْبَ
 .لَْيَنا بَِوْجِههِ يَِمْيِنِه يُْقِبُل عَ  ْن ا أَْن نَُكْوَن عَ م أَْحَبْبنَ عليه وسل

   -عُ ْجمَ أَْو تَ   -ْبَعُث قَاَل: فََسِمْعُتُه يَُقْوُل: "َرب ِ قِِِنْ عََذابََك يَْوَم تَ 
 . ِعَبادََك". َرَواُه ُمْسلٌِم 

947. (9) [1/298-దృఢం] 

బరా‘ బిన్ ’ఆ’జిబ్ (ర) కథనం: మ్మమ ప్ర వకత  (స) 

వనుక నమా’జు చదివిత్య, మ్మమ ఆయనకు కుడివైప్ప 

ఉండాలన్న కోరుకునేవాళాం. ఎందుకంటే నమా’జు 

తరాాత ఆయన దృషిు  మాపైె ప్డాలన్న. నేను ప్ర వకత  

(స)ను ఈ దు’ఆ ప్ఠసాూ ఉండగా విన్నిను: ''రబిబ 

ఖిన్న అజా‘బక యౌమతబ్అసు‘ - అవ తజ్మ’ఉ – 

ఇబాదక.'' - 'ఓ మా ప్ర భూ! న్నవు అందరిన్న తిరిగ ల్లపే 

ల్లదా ఒకచోట చేర్వా రోజు శిక్ష నుండి ననుి కాపాడు.' 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/299)[ ) صحيح (  10]  – 948

اهلِل صىل اهلل  ْهِد َرُسْوِل  عَ  الن َِساَء َِفْ َعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: إِن َ وَ 
  هللِ َرُسْوُل ا ْوبَِة قُْمَن َوثََبَت َمْكتُ ْمَن ِمَن الْ ل َ َس  إِذَاكُن َ  .مسلو عليه

َِجاِل َما َشاَء اهلُل فَإِذَا قَاَم   .مسلوصىل اهلل عليه  َوَمْن َصىل َ ِمَن الر 
َِجاُل . َروَ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَم ال   لُْبَخاِري ُوَ اُه ار 

ْح َِفْ بَاِب ال  ةَ رَ  َسمُ  بِْن ابِرِ جَ  َسَنْذكُُر َحِديَْث   اََل  ِك إِْن َشاَء اهلُل تَعَ ض ِ

948. (10) [1/299-దృఢం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) కాలంల్ల 

ప్ర వకత  (స) వనుక నమా’జు చదివిత్య, నమా’జు 

పూరత యిన వంటనే ల్లచి ఇంటికి వళ్ళాపోయేదాన్ని. 

ప్ర వకత  (స) మరియు ఇతరులు తామ కోరినంతస్తప్ప 

కూర్కాన్న ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స) న్నలబడిత్య ఇతరులు 

కూడా న్నలబడేవారు. (బు’ఖారీ) 

----- 

  రండవ విభాగం  الث َاِّنْ   ُل اَلَْفْص 

 ( 1/299)[ ) صحيح (  11]  – 949

 

చేసుకుంటే, అటువంటి్ వేకిత  ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయాన్ని 

తిరసొరించి, షై’తాన్ను అనుసరించి్నటేు .  

ليه  صىل اهلل عُل اهلِل ْن ُمَعاذَ بِْن َجَبٍل قَاَل: أََخَذ بَِيِدْي َرُسوْ عَ 
ْ َْلُ وسلم فََقاَل: "إِ  َك يَا َرُسْوَل  أُِحب ُ لُْت: َوأَنَا قُ فَ  اذُ".ب َك يَا ُمعَ حِ ّن ِ

َ . قَاَل: "فَ اهللِ  ْ َعىَل "بُِر كُل ِ َصََلةٍ: تَُقْوَل َِفْ دُ  ْن ََل تََدْع أ َرب ِ أَِعِن ِ
اُودَ  أَبُْو دَ أَْحَمُد وَ . َرَواُه " ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَبادَتَِك 

َ إِل َ  .ن ََسائِ ُ َوال َك ُمعَ  ْذكُْر: قَاَل يَ  ْم  لَ دَ اوُ  أَبَا دَ ن َ أ  .اذٌ َوأَنَا أُِحب ُ

949. (11) [1/299-దృఢం] 

మ’ఆజ్‘ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ఒకరోజు ప్ర వకత  

(స) న్న చేతిన్న తన చేతిల్ల తీసుకొన్న, ‘ఓ మ’ఆజ్‘! 

నేను న్ననుి పేర మసాున్నిను,’ అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

నేను, ‘ఓ ప్ర వకాత ! నేను కూడా మమిలిి 

పేర మసాున్నిను,’ అన్న అన్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ‘ఓ మ’ఆజ్‘! న్నవు ఈ దు’ఆను ఎలాప్పపడూ 

నమా’జు తరాాత ప్ఠసాూ ఉండు, ఎనిడూ 

వదలకు, ''రబీబ అ’ఇన్ని అల్ల జి‘క్రిక వషుక్రిక 

వ’హుస్న్న ’ఇబాదతిక,'' -- 'ఓ న్న ప్ర భూ! న్ననుి 

సిరించటంల్లనూ, న్నకు కృతజాుడనైె ఉండటంల్ల, 

న్ననుి ఉతామంగా ఆరాధంచటంల్లనూ ననుి 

సహకరించు.' అంటే, 'న్ననుి సిరించే, న్నకు కృతజాత 

తెలిపే, ఆరాధంచే భాగేం ప్ర స్ల దించు' అన్న అరాం. 

(అ'హిద్, అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘)   

కాన్న అబూ్దావూ‘ద్ల్ల 'వ అన్న ఉహబుబక' అనే 

ప్దాలు పేర్కొనబడ్ల్లదు. 

 ( 1/299) ) صحيح ( [ 12]  – 950

عليه   هلل هلِل صىل ااَرُسْوَل  َمْسُعْوٍد قَاَل: إِن َ  بِْن  ْبِد اهللِ  عَ ْن عَ وَ 
 َ ََلُم عَلَْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل" َحّت َ  وسلم ك اَن يَُسل ُِم َعْن يَِمْيِنِه: "اَلس َ

هِ  ِ َ يَُرى بََياُض َخد  ََل  َوَعْن يَْمِن  اْْل   ْم َوَرْحَمةُ ْيكُ لَ ُم عَ يََساِرهِ: "اَلس َ
هِ اْْلَيَْسِر. رَ اُض ّت َ يََرى بَيَ حَ " اهللِ  ِ ن ََسائِ ُ  الدَاُودَ وَ  َواُه أَبُوْ َخد 
هِ وَ  ِ ِمِذي ُ َحّت َ يَُرى بََياُض َخد  ْ ِمِذي ُ َولَْم يَْذكُِر الَت ِ ْ  .الَت ِ

950. (12) [1/299-దృఢం] 

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

కుడివైప్ప అససల్లమ 'అలైకుమ్ వ రహితులా్లహ్,’ 

అన్న ప్లుకుతూ తన మఖాన్ని కుడివైప్ప 

తిర పేపవారు. మఖంపైె గల తెలుప్పదనం కన్నపంచేది. 

ఇంకా ఎడమవైప్ప మఖం తిర ప్పపతూ అససల్లమ 

'అలైకుమ్ వ రహితులా్లహ్ ప్లికేవారు. ఎడమ వైప్ప 
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ఉని వారికి కూడా మఖంపైె గల తెలుప్ప కనబడేది. 

(అబూదా వూ‘ద్, తిరిిజి‘, నస్లయి‘)  

అయిత్య తిరిిజీ‘ల్ల, ' 'హతాా యురా‘ బయా’దు 

ఖదిద హీ' అనే ప్దాలు ల్లవు. 

 ( 1/300)[ ) صحيح (  13]  – 951

اِر بِْن يَاِسرٍ وَ   .َرَواُه ابُْن َماَجُه َعْن َعم َ

951. (13) [1/300-దృఢం] 

ఇబ్ని మాజహ ఈ ’హదీసు‘ను ’అమాిర్ బిన్ 

యాస్లర్ దాారా ఉలా్లఖించారు. 

 ( 1/300) [ ) صحيح ( 14]  – 952

َ ٍد قَاَل: وْ بِْن َمْسعُ َعْن َعْبِد اهلِل وَ  ِب ِ صىل  َن أَْكَثُر اِ اك نِْصَراِف الن َ
ِه اْْلَيَْسِر إََِل ُحْجَرتِِه. َِفْ   َرَواهُ  اهلل عليه وسلم ِمْن َصََلتِِه إََِل ِشق ِ

ِة  ْرِح شَ  ن َ  .الس ُ

952. (14) [1/300-దృఢం] 

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

నమా’జు తరాాత అధకంగా ఎడమవైప్ప తిరిగేవారు. 

ఎందుకంటే ప్ర వకత (స) గది ఎడమవైప్ప ఉండేది. 

(షర్హు్సుసనిహ్) 

 ( 1/300)[ ) صحيح (  15]  – 953

ةِ قَاَل: قَاَل اِّن ِ َعْن الْمُ َس اَعْن َعَطاٍء الُْخرَ وَ  هلِل صىل  ُسْوُل ارَ  ِغْْيَ
ِه  يْ فِ ىل َ ال َِذْي َص  َماُم َِفْ الَْمْوِضِع اْْلِ  : "َل يَُصلِيلموس عليه اهلل
َل". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوقَاَل َعَطاُء الُْخَرَساِّن ُ لَْم يُْدِرِك َحّت َ   يََتَحو َ

َة   .الُْمِغْْيَ

953. (15) [1/300-దృఢం] 

’అ'తా‘ అల-’ఖురాస్లన్న, మ’గైెరహ దాారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఇమామ ఇప్పప్

డిప్పపడే నమా’జు చదివినచోట నమా’జు చదవరాదు. 

ఆ సాల్లన్నకి కుడి ప్ర కొగాన్న, ఎడమ ప్ర కొగాన్న, 

మందు గాన్న, వనుకగాన్న జరగాలి.'' 165 (అబూ 

దావూ‘ద్)  

 

165) వివరణ-953: అంటే విధ నమా'జు చదివిన చోట 

సునితు నమా'జు చదవకూడదు.కొంత అటూఇటూ 

జరిగ చదవాలి. సాలం మారుా కోవాలి. ఈ రండు 

అయిత్య, అబూ్దావూ‘ద్, 'అ'తా అల-'ఖురాస్లన్న 

మ’గీరను కలవల్లదన్న పేర్కొన్నిరు. 

 ( 1/300)) صحيح ( [  16]  – 954

هُ  لمِب َ صىل اهلل عليه وسالن َ  ٍس: أَن َ أَنَ  ْن عَ وَ  ََلةِ  ْم َحض َ َعىَل الص َ
ََلةِ. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   . َونََهاُهْم أَْن ي َْنَصِرفُْوا قَْبَل انِْصَرافِِه ِمَن الص َ

954. (16) [1/300-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరులను 

నమా’జు చదవటం ప్టా పోర తసహంచే్వారు. ఇంకా 

ఇమామ మగంచక మందు నమా’జు మగంచ్

రాదన్న వారించే వారు. 166 (అబూ దావూ‘ద్) 
----- 

    మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/301)[ ) ضعيف (   17]  – 955

اِد بْ وَ  اهلل عليه وسلم   ىلاهلِل ص اَل: كَاَن َرُسْوُل ِن أَْوٍس قَ َعْن َشد َ
ْ ل َ اَلِه: "َِفْ َصََلتِ  يَُقْوُل  َ أَلَُك الث ََباَت َِفْ أََس  ُهم َ إِّن ِ الَْعِزيَْمَة َعىَل  وَ ْمِر اْْل

ْشِد َوأَْسأَلَُك ُشْكَر نِْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَبادَتَِك َوأَْسأَلَُك قَلًْبا   الر ُ
  ذُ بَِك ِمْن َما تَْعلَُم َوأَُعوْ  ْْيِ ِمْن خَ  َوأَْسأَلَُك .اِدقًا َولَِسانًا َص َسلِْيًما 
َ  ا مَ َشر ِ  ن ََسائِ ُ َوَرَوى أَْحَمُد  لااُه وَ رَ . " ِفُرَك لَِما تَْعلَُم ْسَتغْ تَْعلَُم َوأ

 .نَْحَوُه 

955. (17) [1/301-బలహీనం] 

షదాద ద్ బిన్ ఓస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జుల్ల 

ఈ దు’ఆను చదివేవారు. 

''అలా్లహుమి ఇన్ని అస్ అలుకసస‘బాత ఫిల 

అమ్రి, వల్ అ'జీమత అల్ల రుర ష్ది, వఅస్అలుక 

షుక్ర న్న'అమతిక, వ'హుస్న 'ఇబాదతిక, వ 

అస్అలుక ఖల్బన్ సలీమన్, వ లిస్లనన్ స్లదిఖన్. 

వఅస్అలుక మన్ ఖైరి మాత'అలమ. వ 

 

సా్లన్నలు తీరుప దినం న్నడు స్లక్షేం ప్లుకుతాయి. ఇల్ల 

చేయడం అభిలష ణీయం. విధ కాదు.  

166) వివరణ-954: అంటే ప్ర వకత  (స) తన అనుచరులకు 

నమా’జు స్లమ్రహకంగా చదవాలన్న, ఇమామ కంటే 

మందు ల్లచి వళారాదన్న, నమా’జుల్ల ఇమామ కంటే 

మందు ఏదీ చేయరాదన్న బోధంచేవారు. ఎందుకంటే 

ఇమామను అనుసరించటం తప్పన్నసరి.  
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అ'ఊజు'బిక మన్ షరిర మా త'అలమ, వ 

అంత'గ్ఫిరుక లిమా త'అలమ.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

న్ననుి ధారిిక విషయాలా్ల సా్లరతాాన్ని రుజుమారు ంపైె 

దృఢతాాన్ని అరాిసాున్నిను. ఇంకా న్న అనుగర హాల 

ప్టా కృతజాతను, న్ననుి చితా శుదిధ తో ఆరాధంచే 

భాగాేన్ని అరాిసాున్నిను. ఇంకా ప్రిశు దధ మైన 

హృదయాన్ని, సతేం ప్లికే నోటిన్న అరాిసాున్నిను. 

ఇంకా న్నకు తెలిస్లన మ్మలును అరాిసాున్నిను. ఇంకా 

న్నకు తెలిస్లన చెడునుండి శరణు కోరుతున్నిను. 

ఇంకా న్నకు తెలిస్లన పాపాలకు నేను క్షమాప్ణ 

కోరుతున్నిను.' (నస్లయి‘, అ’హిద్) 

 ( 1/301)[ ) صحيح (  18]  – 956

  َِفْ ُقْوُل صىل اهلل عليه وسلم يَ ْوُل اهلِل َعْن َجابٍِر قَاَل: كَاَن َرُس وَ 
َ بَْعَد الت َ  هِ َصََلتِ  ِد: "أ    َوأَْحَسُن الَْهْدِي ُم اهللِ كَََلِم كَََل الْ ُن ْحَس َشه ُ
 .. َرَواُه الن ََسائِ ُ "م َدٍ َح ُي مُ ْد هَ 

956. (18) [1/301-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన నమా’జుల్ల 

అతా’హయాేతు తరాాత ఈ దు’ఆను ప్ఠంచే 

వారు:  

''అహ సనుల్ కల్లమ కల్లమలా్లహ, వ 

అ'హ్సనుల్ హద్యి హద్యు మ'హమిదిన్ 

సలాలా్లహు అలైహ వసలామ్.'' -- 'అన్నిటి కంటే 

గొప్పది దైవగర ంథం్(అలా్లహ ప్ర వచనం), అన్నిటి కంటే 

ఉతామమైనది ప్ర వకత  (స) ప్దధ తి.' (నస్లయి')  

 ( 1/302)(   في [ ) ضع 19]  – 957

ُم  ل ِ َس صىل يُ ُسْوُل اهلِل لَْت: كَاَن رَ ا قَاَعْنهَ   اهللُ ْن عَائَِشَة َرِضَي عَ وَ 
ق ِ اْْلَيَْمِن َشْيًئا.   ثُ ِههِ جْ وَ  تَْسلِْيَمًة تِلَْقاءَ  ََلةِ َِفْ الص َ  م َ تَِمْيُل إََِل الش َ

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه الَت ِ

957. (19) [1/302-బలహీనం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా'జుల్ల 

తన మఖం మందు ఒక సల్లమ్ ప్లికి, ఆ తరువాత 

కుడి వైప్ప కొంత వంగేవారు. 167 (తిరిిజి‘) 

 

167) వివరణ-957: ధారిిక ప్ండితులు రండువైప్పల 

సల్లమ ప్లకడం స్లంప్ర దాయమన్న అభిపార యప్డు 

 ( 1/302)[ ) ضعيف (   20]  – 958

َسُمَرَة قَاَل: أََمَرنَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن نَُرد َ   َعْن وَ 
 . دَاُودَ أَبُْو  َواهُ َنا َعىَل بَْعٍض. رَ َسل َِم بَْعُض َعىَل اْْلَِماِم َونََتَحاب َ َوأَْن ي ُ 

958. (20) [1/302-బలహీనం] 

సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు ఇమామ 

యొకొ సల్లమ్కు ప్ర తి సల్లమ్ ఇవాాలన్న 

ఆదేశించారు. అంటే ఇమామ, ''అససల్లమ 

అలైకుమ్ వ ర'హితులా్లహ వ బరకాతుహ్,'' అన్న 

అంటే మ్మమ కూడా అతన్నకి సమాధానంగా, 

''అససల్లమ అలైకుమ్ వ ర'హితులా్లహ్,'' అన్న 

ప్లకాలన్న ఆదేశించారు. ఇంకా మ్మమ ప్రసపరం 

పేర మంచాలన్న, కలుసుకునిప్పపడు కూడా సల్లమ్ 

చేసుకోవాలన్న ఆదేశించారు. (అబూ దావూ‘ద్) 

===== 

ِ بَ   -18  ة ََل عد الص َ ر بَ ْك اب الذ 

18. నమా’జు తర్వత దు'ఆలు 

సల్లమ్ ప్లికి నమా’జు మగంచిన తరాాత, ఈ 

కర మంల్ల దు’ఆలను ప్ఠంచాలి. ''ఒకస్లరి, అలా్లహు 

అకబర్, 3 స్లరాు అసాగ్ఫిరులా్లహ్, 33 స్లరాు 

అల్హమ్దులిలా్లహ్, 33 స్లరాు సుబ్హానలా్లహ్, 33 

స్లరాు, అలా్లహు అకబర్ మరియు ఒకస్లరి, ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు వ’హ్దహు, ల్ల షరీకలహు లహుల్ 

మలుొ, వలహుల్ ’హమ్దు, వహువ అల్లకులాి 

షైయిన్ ఖదీర్.''  
ఆ తరువాత సూరహ్ ఇ’ఖ్ల్లస్ (112), సూరహ్ 

ఫలఖ్ (113), సూరహ్ న్నస్ (114) ప్ఠంచాలి. 
----- 

ُل    మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 

తున్నిరు. ఈ హదీసు ఇసా్లమ పార రంభ కాల్లన్ని 

సూచిసాుంది. అంటే ఇసా్లమ పార రంభంల్ల ఒక సల్లమ 

మాతర మ్మ ఉండేది. తరువాత ఇది రదద యిపోయింది. 

ఇంతకు మందు పేర్కొని హదీసులా్ల ప్ర వకత  (స) రండు 

వైప్పల తిరిగ సల్లమ్ చేస్తవారన్న తెలిస్లంది. ప్ర వకత (స) 

మఖం సపషు ంగా కనబడినంతగా తల తిర పేపవారు.  
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 (1/303)[ ) متفق عليه (  1]  – 959

اٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَماعَ  َضاُء  ْنُت أَْعِرُف أَنْقِ قَاَل: كُ ِن ابِْن َعب َ
 .ْكِبْْيِ الت َ لم بِ اهلل عليه وس صىلِل اهلِل  َرُسوْ ةِ َصََل 

959. (1) [1/303-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) నమా’జు 

పూరత యిేందన్న నేను అలా్లహు అకబర్ దాారా 

తెలుసుకునే వాడిి. అంటే సల్లమ్ ప్లికిన తరాాత 

ప్ర వకత  (స) బిగు రగా అలా్లహు అకబర్ అన్న 

ప్లుకుతారు, మఖాదీలు కూడా బిగు రగా 

ప్లుకుతారు. అప్పపడు నేను నమా’జ్ పూరత  

యిేందన్న తెలుసు కునేవాడిన్న.'' 168 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/303) [ ) صحيح ( 2]  – 960

  اهلِل صىل اهلل  َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل وَ 
َ ُل: اَر َما يَُقوْ إِل َ ِمْقَد ْد ْم يَْقعُ لَ  َم ل َ عليه وسلم إِذَا َس    ُهم َ أَنَْت لل َ "ا

ََل الس َ  . َرَواُه  "َت يَا ذَا الَْجََلِل َواْْلِْكَراِم كْ َبارَ تَ  ُم ََلُم َوِمْنَك الس َ
 .ُمْسلٌِم 

960. (2) [1/303-దృఢం] 

’ఆయిష‘హ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) సల్లమ 

ప్లికిన తరాాత ఈ దు’ఆను చదివినంతస్తప్ప 

మసలా్లపైె కూరుానే్వారు, 

''అలా్లహుమి అంతససల్లమ వమన్క్ససల్ల మ, 

తబారక్త యా జ'ల్జల్లలి వల్ ఇక్రామ్.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్! న్నవే శాంతివి, శాంతి న్నవదద  నుండే 

లభిసాుంది. న్నవు శుభస్లగరుడవు, ఓ ఔనితేం, 

గౌరవం గలవాడా!' (మసా్లమ) 

 ( 1/303)[ ) صحيح (  3]  – 961

َ  اَل:هلُل َعْنُه قَ َعْن ثَْوبَاَن َرِضَي ا وَ   اهلل عليه   صىل َرُسْوُل اهللِ اَن ك
ْن َصََلتِِه اْستَغْفَر ثََلَثًا َوقَاَل: "اَلل َُهم َ أَنَْت  مِ َف َصرَ نْ اِ وسلم إِذَا 

 

168) వివరణ-959: ఈ 'హదీసు' దాారా దైవసిరణ 

బిగు రగా చేయడం ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం అన్న తెలి 

స్లంది. బయట నుండి తక్బీరా్ దాారా నమా’జు 

మగస్లందన్న తెలుసుకునే వారు. 

ََلُم تََباَرْكَت يَا ذَ  ََلُم َوِمْنَك الس َ   هُ ا. َروَ "اْْلِْكَراِم الَْجََلِل وَ  االس َ
 .لٌِم ْس مُ 

961. (3) [1/303-దృఢం] 

స్స'బాన్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) నమా'జు 

మగంచిన తరాాత మ్రడుస్లరాు, 'అసాగ్ఫిరులా్లహ్' 

అన్న ప్లికిన తరాాత ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు, 

''అలా్లహుమి అన్తససల్లమ వ మన్కససల్లమ, 

తబారక్త యా జ'ల్జల్లలి వల్ ఇక్రామ'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్! న్నవు శాంతిమయుడవు, శాంతి న్న వదద  

నుండే లభిసాుంది. న్నవు శుభస్లగరుడవు, ఓ 

ఔనితేం, గౌరవం కలవాడా!' (మసా్లమ్) 

 (1/303)[ ) متفق عليه (  4]  – 962

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم: كَاَن وَ  َة بِْن ُشْعَبَة أَن َ الن َ  َعِن الُْمَغْْيَ
َك لَُه يْ َشرِ َل  هلُل َوْحَدهُ لََه إِل َ ا بٍَة: "َل إِ ُتوْ كْ م َ  ِر كُل ِ َصََلةٍ يَُقْوُل َِفْ دُبُ 

اَلل َُهم َ َل َمانَِع لَِما  ،كُل ِ َشْيٍء قَِديْرٌ  ُهَو َعىَل وَ  ُد لُْك َولَُه الَْحمْ الْمُ لَُه 
ِ ِمنْ  أَْعَطْيَت َوَل ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت َوَل يَْنَفعُ  "ذَا الَْجد   .َك الَْجد ُ

962. (4) [1/303-ఏకీభవితం]  

మ'గీర బిన్ ష'అబ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 

ఫర్'ద నమా'జు తరాాత ఈ దు'ఆను ప్ఠంచేవారు, 

''ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు ల్లషరీకలహు, 

లహుల్ మలుొ వలహుల్ హమ్దు వహువ 

అల్లకులాి షైయిన్ ఖదీర్. అలా్లహుమి ల్లమాన్న'అ 

లిమా అ'అతైెత వల్ల మ'అతియ లిమా మన'అత 

వల్ల యన్ఫ'ఉ జ'ల్జదిద  మన్కల్జదుద .'' -- 'అలా్లహ్ 

తప్ప ఆరాధ్నకు అరుహ లు ఎవర్జ ల్లరు. ఆయన ఒకే 

ఒకొడు. ఆయనకు స్లటి ఎవార్జ ల్లరు, సరాాధ్

కారాలు ఆయనవే, సరాసాోతార లు ఆయనవే. 

ఆయనకు సమసా విషయాలన్నిటిపైె అధకారం ఉంది. 

ఓ అలా్లహ్! న్నవు ఇచేాదాన్ని ఆపేవాడవాడూ ల్లడు. 

ఇంకా న్నవు ఆపేదాన్ని ఇచేావాడవాడూ ల్లడు. ఇంకా 

ధ్నవంతున్నకి అతన్న ధ్నం న్న శిక్ష నుండి రకిష ంచ ల్లదు.' 

(బుఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/304) [ ) صحيح ( 5]  – 963

بَْْيِ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل وَ    اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن الز ُ
 َه إِل َ اهللُ لَ إِ  "َل   اْْلَْعىَل:ُل بَِصْوتِهِ َصََلتِِه يُُقوْ  ْن مِ َم وسلم إِذَا َسل َ 
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  ، ُك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيٍء قَِديْرٌ لْ لَُه الْمُ  هُ لَ  َدُه َل َشِريَْك َوحْ 

َة إِل َ بِاهللِ  َوَل نَْعُبُد إِل َ   ،هللُ َه إِل َ ا إِلَ  َل  ، اهللُ إِل َ  هَ َل إِلَ ، َل َحْوَل َوَل قُو َ
ل َ اهلُل  إِ َل إِلَُه  ،ُن اُء الَْحَس الث َنَ  هُ لَ وَ  ، الَْفْضُل هُ َولَ َمُة لَُه الن ِعْ  ،إِي َاهُ 

يَْن َولَْو كَِرَه الْكَافُِرْوَن  ِ   .. َرَواُه ُمْسلٌِم "ُمْخلِِصْيَ لَُه الد 

963. (5) [1/303-దృఢం] 

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

నమా'జు చదివిన తరాాత, బిగు రగా ఈ దు'ఆ 

చదివేవారు.  

'ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు ల్లషరీక లహు 

లహుల్ మలుొ వలహుల్ హమ్దు వహువ 

'అల్లకులాి షైఇ'న్ ఖదీర్. ల్లహౌల వల్ల్ఖువాత 

ఇలా్లబిలా్లహ, ల్లఇల్లహ ఇలాలా్లహు వల్ల న'అబుదు 

ఇలా్ల ఇయాేహు లహునెి'అమతు వలహుల్ ఫ'దాు, 

వలహుసస'న్న ఉల్'హసను, ల్లఇల్లహ ఇలాలా్లహు 

మ'ఖ్లిస్త్న లహుదీద న వలౌ కరిహల్ కాఫిర్జన్.' -- 

'అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుే్లవర్జ ల్లరు, ఆయన ఒకే 

ఒకొడు. ఆయనకు ఎవర్జ స్లటిల్లరు. ఆయనే 

యజమాన్న, సరా సాోతార లూ ఆయనవే. ఆయనే 

ప్ర తీది చేయగల సమరాుడు. పాపాల నుండి దూరంగా 

ఉండే శకిత  కేవలం అలా్లహ్ సహాయం దాారానే 

లభిసాుంది. అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు. 

మ్మమ ఆయనేి ఆరాధసాున్నిమ. అనుగర హాలు, 

దయా, సాోతార లు అన్ని ఆయనవే. అలా్లహ్ తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు. మ్మమ ఆయనేి 

ఆరాధసా్లమ. అవిశాాసులు ఎల్ల భావించిన్న సర్వ.' 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/304)[ ) صحيح (  6]  – 964

َ الْ ِنْيِه َهُؤَلِء ُم بَ كَاَن يَُعل ِ  أَن َ ْعٍد َعْن َس وَ  ْوُل: إِن َ  قُ َماِت َويَ لِ ك
ََلةِ:   ذُ بِِهن َ دُبََر الص َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يََتَعو َ

ْ "اَلل َُهم َ إِ  َ  ِمَن الُْجْْبِ   أَُعْوذُ بَِك ّن ِ ْوذُ بَِك ُبْخِل َوأَعُ ْوذُ بَِك ِمَن الْ عُ َوأ
َ  ِل ذَ  أَْر ِمْن  نَْيا وَ ا َنةِ ذُ بَِك ِمْن فِتْ ُعوْ الُْعْمِر َوأ . َرَواُه  "عََذاِب الَْقَْبِ لد ُ

 .الُْبَخاِري ُ 

964. (6) [1/304-దృఢం] 

స'అద్ (ర) తన కుమారులకు ఈ వచన్నలు 

నేర్వపవారు. 'ఇంకా ప్ర వకత  (స) నమా'జు తరువాత ఈ 

దు'ఆ ను చదివి ఈ చెడుల నుండి శరణుకోర్వవారు,' 

అన్న అనేవారు. 

''అలా్లహుమి ఇన్ని అ'ఊజు'బిక మనల్ జుబ్న్న, 

వఅ'ఊజు' బిక మనల్ బు'ఖ్లి, వఅ 'ఊజు'బిక 

మన్అర్జ'లిల్ ఉమ్, వఅ'ఊజు'బిక మన్ ఫిత్న్
తిదుద న్నయా వ అజా'బిల్ ఖబ్రి.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

నేను అధైరేం నుండి న్న శరణు కోరు తున్నిను. ఇంకా 

నేను పస్లన్నరితనం నుండి న్న శరణు కోరుతున్నిను. 

ఇంకా న్నచ వృదాధ ప్ేం నుండి న్న శరణు 

కోరుతున్నిను. ఇంకా పార ప్ంచిక కలా్లల్లల నుండి, 

సమాధ శిక్ష నుండి న్న శరణు కోరుతున్నిను.' 

(బుఖారీ) 

 (1/304)متفق عليه (  [ ) 7]  – 965

َل اهلِل  وْ َرُس ْوا اِجِريَْن أَتَ َراِء الُْمهَ َة قَاَل: إِن َ فُقَ رَ يْ ُهرَ ْن أَِِبْ عَ وَ 
َ ْد ذََهَب ا: قَ وْ الُ عليه وسلم فَقَ اهلل صىل  َرَجاِت أ ثُْوِر بِالد َ ْهُل الد ُ

ِعْيِم الُْمِقْيِم   ْوَن كََما نَُصل ِْي ل ُ َوَما َذاَك قَالُْوا يَُص  :فََقاَل  .الُْعىَل َوالن َ
ُق َوَل قُْوَن ا نَُصْوُم َويََتَصد َ مَ كََن َويَُصْوُموْ  ْوَن َوَل  قُ ْعتِ َويُ   نََتَصد َ

عليه وسلم: "أَفَََل أُعَل ُِمُكْم    صىل اهللاهللِ  ُل وْ فََقاَل َرُس  .ْعِتُق نُ 
َدكُْم َوَل  عْ َشْيًئا تُْدِركُْوَن بِِه َمْن َسَبَقُكْم َوتَْسِبُقْوَن بِِه َمْن بَ 

ا وْ الُ قَ  ."ا َصَنْعُتْم َنَع ِمْثَل مَ ُكْم إِل َ َمْن َص نْ مِ  َضَل أََحٌد أَفْ  يَُكْوَن 
ْوَن َوتَْحَمُدْوَن دُبَُر كُل ِ  كَ َن َوتُ ُحوْ ب ِ َس "تُ   اهلِل قَاَل:ُسْوَل يَا رَ بىََل  ُ ِ َب 

ًة" ثَََلثِْيَ َمر َ َرَجَع فَُقَراُء  فَ قَاَل أَبُْو َصالٍِح:  .َصََلةٍ ثَََلثًا و َ
  ِمعَ فََقالُْوا َس  .ه وسلم عليُسْوِل اهلِل صىل اهلل رَ  إََِل  َهاِجِريَْن الْمُ 
َ  َوانَُنا أَْهُل خْ إِ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل   .ا ِمْثلَهُ وْ ا فََفَعلُ لْنَ عَ ا فَ َواِل بِمَ مْ اْْل

َولَْيَس   ."صىل اهلل عليه وسلم: "ذَلَِك فَْضُل اهلِل يُْؤتِْيِه َمْن ي ََشاءُ 
 ْ   .ل َ ِعْنَد ُمْسلٍِم هِ إِ رِ خِ  آَصالٍِح إََِل  قَْوُل أَِِب

: "تَُسب ِ ارِ خَ لْبُ َوايٍَة ل ِ  رِ َِفْ وَ   اةٍ َعْشرً َصََل  كُل ِ  َِفْ دُبُِر ُحْوَن ي ِ
ْوَن َعْشًرا ُ ِ  .. بَْدَل ثَََلثًا َوثَََلثِْيَ " َوتَْحَمُدْوَن َعْشًرا َوتَُكَب 

965. (7) [1/304-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పేద మహాజిరీనాు 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, ''ధ్నవంతులు ఉనిత 

సా్లన్నలు, సారు  అనుగర హాలు పొందారు,'' అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత (స) ''అదల్ల,'' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి వారు, ''మ్మమ నమా'జు చదివినటేు  

వార్జ నమా'జు చదువుతారు. మ్మమ ఉప్వాసం 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 335 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ఉనిటేు  వార్జ ఉప్వాసం ఉంటారు. కాన్న వారు ధ్న 

వంతులు కావటం వలా దానధ్రాిలు చేసా్లరు. 'జకాత్ 

చెలాిసా్లరు. కాన్న మ్మమ పేదరికం వలా దానధ్రాిలు 

చేయల్లం. వాళ్ళా బాన్నసలను విడుదల చేసా్లరు. 

మ్మమ చేయల్లమ,'' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ''నేను మీకు ఎల్లంటి విషయం తెలుప్పతా్

నంటే, ఒకవేళ మీరు ఆచరించస్లగత్య, వారికంటే 

మందు అయిపోతారు. మీరు మీ పూరీాకులను, మీ 

తరాాత వచేావారిన్న అధగమసా్లరు. మీకంటే 

ఉనితులు ఎవర్జ ఉండరు. అయిత్య మీల్ల 

ఆచరించినవారు తప్ప.'' దాన్నకి వారు, ''సర్వ, ఓ 

ప్ర వకాత ! తెలుప్ండి,'' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ''మీరు ప్ర తి నమా'జు తరువాత 33 స్లరాు 

సుబ్హానలా్లహ్, 33 స్లరాు అలా్లహు అకబర్, 33 స్లరాు 

అల్హమ్దులిలా్లహ్, అన్న ప్లకండి,'' అన్న హతబోధ్ 

చేశారు. ఆ పేద మహాజిరాు మళ్ళా ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచిా, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఆ సోదర ధ్నవంతులు మీరు 

మాకు నేరిపన దు'ఆ విన్న, వారు కూడా దాన్ని 

చదవస్లగారు. మరి వాళ్ళా మ్మమ సమానం 

అయిపోయామ. దానధ్రాిల వలా వాళ్ళా 

మమిలిి అధగమంచారు.'' అది విన్న ప్ర వకత  (స), 

''ఇది అలా్లహ్ దయ, తాను కోరిన వారికి 

ప్ర స్లదిసా్లడు,'' అన్న అన్నిరు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)   

బు’ఖారీ కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 33 స్లరాుకు బదులు 

10 స్లరాు అన్న ఉంది. 

 ( 1/305)(  صحيح ) [  8]  – 966

عليه   اهلل ْوُل اهلِل صىلُس رَ  قَاَل َرَة قَاَل: َعْن كَْعِب بِْن ُعْج وَ 
ُب قَائِلُُهن َ أَْو فَاعِلُُهن َ دُبٍُر كُل ِ َصََلٍة يْ ٌت َل يُخِ ق َِباعَ "مُ وسلم: 

ْكُتْوبٍَة: ثَََلٌث َوثَََلثُْوَن تَْسِبيْ  بٌَع  أَْر وَ  َدةً  تَْحِميْ ًة ثَََلٌث َوثَََلثُْوَن َح م َ
ةً َوثَََلثُْوَن    . لٌِم . َرَواُه ُمْس "تَْكِبْْيَ

966. (8) [1/305-దృఢం] 

క'అబ్ బిన్ 'ఉజర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'ఈ కొన్ని వచన్నలు ఉన్నియి, వీటిన్న నమా'జు 

తరాాత ప్లికిన వారికి ప్పణేమ్మ ప్పణేం లభిసాుంది. 

ఏమాతర ం న్నరాశ కలుగదు. ''33 స్లరాు 

సుబ్హానలా్లహ్, 33 స్లరాు అల్హమ్దులిలా్లహ్, 34 

స్లరాు అలా్లహు అకబర్.'' (మసా్లమ్) 

 ( 1/305)ح ( ) صحي  [ 9]  – 967

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ُ ب َ عليه وسلم: "َمْن َس  ِمَد  ا َوثَََلثِْيَ َوحَ ثً ََل ةٍ ثَ ل ِ َصََل َح اهلُل َِفْ دُبُِر ك

ثَََل اهلُل ثَ  َ اهللُ وَ  ثِْيَ ََلثًا و َ   ةٌ لَْك تِْسعَ  فَتِ ثِْيَ ثًا َوثَََل ثَََل  كََب َ
تِْسُعْوَن    َل إِلََه إِل َ اهلُل َوْحَدُه َل َشِريَْك لَُه لَهُ " َوقَاَل تََماُم الَْمائَِة:  .و َ

  ايَاُه َوإِْن ُغِفَرْت َخَط  ". َشْيٍء قَِديْرٌ كُل ِ  َعىَل ُد َوُهَو الُْملُْك َولَُه الَْحمْ 
 .لٌِم ْس مُ  ِر. َرَواهُ لَْبْح ْثَل َزبَِد امِ  ْت كَانَ 

967. (9) [1/305-దృఢం] 

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

'ప్ర తి విధ నమాజుల తరాాత: ''33 స్లరాు 

సుబ్హానలా్లహ్, 33 స్లరాు అల్హమ్దులిలా్లహ్, 33 

స్లరాు అలా్లహు అకబర్, ఒకస్లరి: 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు వ'హ్దహు ల్లషరీకలహు, లహుల్ 

మలుొ వలహుల్ 'హమ్దు, వహువ 'అల్లకులాి 

షయిేన్ ఖదీర్' ''  . ప్ఠంచిన వేకిత  పాపాలన్ని క్షమంచ  

బడతాయి. ఒకవేళ సమదర ంపైె నురుగుకు 

సమానంగా ఉన్నిసర్వ. 169 (మసా్లమ్) 

 

169) వివరణ-967: వీటి సంఖే యొకొ ప్రమారాం 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన ప్ర వకత కే తెలియాలి. మనం 

కేవలం ఆజాాపాలన చేయాలి. వీటి సంఖే ప్ర కారం 

చదువుతూ ఉండాలి. చేతివేర ళా దాారా లకొపెటు టమ్మ 

ఉతామం. ఆధున్నక యుగంల్ల చితాశుధధ తో  త'స్బీ'హ్ 

హారం్దాారా కూడా లకొపెటు వచుా. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన చేతి వేర ళా దాారా 

త'స్బీ'హ్ లకొపెటు డం నేను చూశాను. చేతి వేర ళా 

దాారా చదవమన్న ఆదేశించారు. (తిరిిజి')  

యస్త్ర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ సా్త్ీల్లరా! 

మీరు 'సుబ్'హానలా్లహ్, ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

సుబ్'హానల్ మలికిల్ ఖుదూద స్,' తప్పన్నసరిగా ప్ఠసాూ 

ఉండండి. వాటిన్న చేతివేర ళా దాారా లకొపెడుతూ 

ఉండండి. తీరుపదినం న్నడు ఈ వేర ళాను అడగటం 

జరుగుతుంది, అవి మాటాాడేందుకు వాటికి నోరు 

ప్ర స్లదించటం జరుగుతుంది, వీటి నుండి ఏమరు పాటుకు 

గురికారాదు, ల్లకపోత్య దైవకారుణ్యేన్నకి దూరమవుతారు,' 

అన్న హెచారించారు. ఈ రండు 'హదీసు'ల దాారా 
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వేర ళాతో లకొపెటాు లన్న తెలిస్లంది. ఇదే ఉతామమైన 

ప్దధ తి. కాన్న ఒకవేళ త'స్బీ'హ్ గంజల దాారా, ఖర్జూ రం 

గంజల దాారా, కంకర రాళా దాారా లకొపెటుు కుంటే 

అభేంతరం ఏమీ ల్లదు. ఎందుకంటే కొందరు ప్ర వకత  

అనుచరులా్లన్న సా్త్ీలు ఇల్ల చేస్ల ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) 

వారిన్న వారించల్లదు. 

'సఫియేహ (ర) కథనం: న్న వదద కు ప్ర వకత  (స) వచాారు. 

అప్పపడు న్న వదద  4000 గంజలు ఉన్నియి. వాటి్

దాారా త'స్బీ'హ్ చదువుతున్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), 'ఇంతకంటే మంచి ప్దధ తి చూపెటు న్న,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'తప్పకుండా చూపెటు ండి,' అన్న 

అన్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ''సుబ్'హానలా్లహ 'అదద 

'ఖల్ఖిహ'' అన్న ప్లుకు,' అన్న అన్నిరు. 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాాస్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వంట 

ఒక ఆమ ఇంటికి వళ్ళాను. ఆమ్మందు గంజలు ల్లదా 

కంకరరాళ్ళా ఉన్నియి. వాటి దాారా సుబ్'హానలా్లహ్, 

సుబ్'హానలా్లహ్ అన్న ప్ఠసాున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'న్నకు ఇంతకంటే సులువైన ఉతామమైన ప్దధ తి 

చూపెటు న్న, ''సుబ్హానలా్లహ అదద 'ఖల్ఖిహ,'' 

ప్ఠంచు, అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 

ఈ రండు 'హదీసు'ల దాారా గంజల దాారా, కంకరరాళా 

దాారా, ప్ర సాుత త'స్బీ'హ్ దాారా, త'స్బీ'హ్ లకొ 

పెటు టం ధ్రిసమితమ్మ. ఎందుకంటే లకొపెటు టాన్నకి 

వేర ళ్ళా, గంజలు, కంకరరాళ్ళా అన్ని సమాన పాతర  

పోషిసా్లయి. ఇందుల్ల ఎటువంటి త్యడా ల్లదు. ప్ర వకత  (స) ఆ 

ఇదద రు సా్త్ీలను గంజల దాారా కంకరరాళా దాారా 

త'స్బీ'హ్ చదువుతుండగా చూస్ల వారంచల్లదు. 

వారించక పోవడం దాారా ధ్రిసమితమన్న తెలు సాుంది. 

ఉతామమైనదాన్ని సూచించడం ధ్రి సమితమైన్

దాన్నకి విరుధ్ధ ం కాదు. అనుచరులా్ల అనేక మంది గంజలపైె 

తస్త్బహ చదివినటుు  ఆధారాలు ఉన్నియి. ఇమామ 

అ'హిద కితాబుజుూ హద ల్ల ఇల్ల ఉలా్లఖించరు, ప్ర వకత (స) 

విడుదల చేస్లన బాన్నస అబూ సఫియేహ కోసం ఒక 

చరిం ప్రుప్ప ప్రచబడేది. ఆ తరువాత ఒక కుండ 

తీసుకు రాబడేది. అందుల్ల కంకర రాళ్ళా ఉండేవి. 

మధాేహిం వరకు వాటి దాారా తస్త్బహ చదవబడేది, 

తరువాత దాన్ని ఎతాివేస్త వారు. ''జుహ్ర నమా'జు 

అయిన తరువాత మళ్ళా దాన్నపైె తస్త్బహ స్లయంతర ం 

వరకు చదివేవారు. ఇంకా, సఅద బిన అబీ వఖాాస కంకర 

రాళాపైె తస్త్బహ చదివేవారన్న దేలమీల్ల ఉంది. 

తబఖాతు ఇబుి స'అద ల్ల ఫాతిమహ బినాె 'హుసైన 

----- 

 َ    రండవ విభాగం  ِّنْ اُل الث َ ْص فَ لْ ا
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ْ  ْن عَ وَ  َ  َل : يَا َرُسو َل يْ اَل: قِ َة قَ  أَُمامَ أَِِب عَاِء أَْسَمُع؟  ي ُ اهلِل أ  الد ُ
لَواِت الَْمْكُتْوبَاِت  َرَواُه   ."قَاَل: "َجْوُف الل َْيِل اْْلَخِر َودُبُِر الص َ

ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

968. (10) [1/305-పార మాణికం] 

అబూ ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! ఏ సమయంల్ల దు'ఆ తప్పకుండా 

స్త్ాకరించబడుతుంది,’ అన్న ప్ర శిించడం జరిగంది. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'రాతిర  మధ్ే భాగంల్ల, రాతిర  చివరి 

భాగాన్నకి మందు. ఇంకా విధ నమా'జుల తరాాత,' 

అన్న సమాధానం ఇచాారు. (తిరిిజి') 
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బిన 'అలీ సమ్రహంగా కూరోాన్న దారం దాారా తస్త్బహ 

చదివేవారన్న ఉంది. ఇంకా 'అబుద లా్లహ బిన అ'హిద 

జవాయిదుజుూ హద ల్ల అబూ హురైరహ వదద  ఒక దారం 

ఉండేదన్న, అందుల్ల 2000 మడులు ఉండేవన్న, వాటి 

దాారా తస్త్బహ చదివి ప్డుకునే వారన్న ఉంది. ఇమామ 

అ'హిద, జుహద ల్ల అబూ దరాద  వదద  సంచి ఉండేదన్న, 

అందుల్ల అజా ఖర్జూ రప్ప గంజలు న్నండి ఉండేవన్న, ఫజర ర 

నమా'జు తరువాత వాటిపైె తస్త్బహ చదివే వారన్న, అంటే 

ప్ర తి గంజపైె తస్త్బహ చదివే వారన్న, చివరికి అవన్ని 

అయిపోయేవన్న పేర్కొన్నిరు. ఇబుి స'అద ల్ల, అబూ 

హురైరహ వదద  చాల్ల అధక సంఖేల్ల గంజలు ఉండేవన్న, 

వాటిపైె అతను తస్త్బహ చదివేవారన్న ఉంది. దైలమీ 

మసిదుల ఫిర దౌస ల్ల, 'అలీ(ర) తస్త్బహ దైవ 

సిరణకు చాల్ల ఉతామమైన మారు మన్న చెపాపరన్న 

పేర్కొన్నిరు. సుయ్యతీ, తన ప్పసాకం ఫతావాల్ల ఇటు 

వంటి అనేక సంఘటనలు, ఆధారాలు చేరాారు. చివరిల్ల 

ఏ తరంల్లనూ ఎవార్జ గంజలపైె, కంకర రాళాపైె 

తస్త్బహ చదవటాన్ని వేతిర్వకించల్లదన్న, పైెగా చాల్ల 

మంది వీటిపైెనే తస్త్బహ చదివే రన్న, అసహేంగా భావించే 

వారు కారన్న పేర్కొన్నిరు. ఏది ఏమైన్న వేర ళాదాారా, 

గంజలదాారా, కంకరరాళా దాారా మడులదాారా 

త'స్బీ'హ్ చదవవచుాను. ఇందుల్ల ఎటువంటి 

అభేంతరం ల్లదు. అయిత్య వాసావం అలా్లహ కే తెలుసు.   
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عليه    صىل اهللهللِ  اُسْوُل  رَ قَاَل: أََمَرِّنْ  ِمرٍ  عَاَبَة بِْن ُعقْ  َعْن وَ 

 َ ِذَاِت َِفْ دُبُِر كُل ِ َصََلةٍ. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  وسلم أ َ بِالُْمَعو  ْن أَْقَرأ
 .ِبْْيِ َواِت الْكَ عْ لد َ  اَسائِ ُ َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ ن َ َوال

969. (11) [1/306-దృఢం]  
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర తి 

విధ నమా'జుల తరాాత మ'అవిజాూ 'త లను 

ప్ఠంచమన్న ఆదేశించారు. అంటే సూరహ్ ఫలఖ్ 

(113), సూరహ్ న్నస్ (114). ('అ'హిద్, అబూ 

దావూ'ద్, నస్లయి', బై్నహఖీ-ద'అవాతిల కబీర) 
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َ ه وسل صىل اهلل علياهللِ  ُل وْ َل: قَاَل َرُس َعْن أَنٍَس قَاوَ    ْن م: "َْل
ْمُس  قَْوٍم ي َ عَ أَْقُعَد مَ  ْذكُُرْوَن اهلَل ِمْن َصََلةِ الَْغَداةِ َحّت َ تَْطلَُع الش َ

 ُ  أَْقُعَد َمَع  َل َوَْلَْن يْ اعِ ْسمَ ِتَق أَْربََعًة م ِْن ولِْد إِ عْ أَُحب ُ إيَِل َ ِمْن أَْن أ
َ ا َب تَْغرُ  أَْن  لَْعْصِر إََِل ا ةِ َصََل  َن اهلَل ِمْن ٍم يَْذكُُروْ قَوْ  ْمُس أ ب ُ  حَ لش َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودُ  .َمْن أَْن أُْعِتَق أَْربََعًة" إيَِل َ 

970. (12) [1/306-పార మాణికం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'ఫజర ర్ 

నమా'జు నుండి సూరోేదయం అయేేవరకు దైవ 

సిరణల్ల ఉని వారితో కలస్ల కూరోావటం, న్నలుగు 

ఇస్లియీలీ బాన్నసలను విడుదల చేయటం కంటే 

శ్రర షఠ మైనది. అదేవిధ్ంగా అసర ర్ నమా'జు నుండి 

సూరాేసామయం వరకు దైవసిరణల్ల ఉని వారితో 

కలస్ల కూరోావటం, న్నలుగు అరబీ, ఇస్లియీలీ 

బాన్నసలను విడుదలచేయటం కంటే శ్రర షు మైనది. 170  
(అబూ దావూద)  
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م: "َمْن َصىل   لعليه وسهلل ىل ا اهلِل ص ُل ُسوْ َل رَ : قَاَعْنُه قَاَل وَ 
ْمُس  م َ َصىل َ  ثُ الَْفْجَر َِفْ َجَماَعٍة ثُم َ قََعَد يَْذكُُر اهلَل َحّت َ تَْطلَُع الش َ

َ  هُ  لَ َرْكَعَتْيِ كَانَْت  ُعْمَرةٍ". قَ ج َ أَْجِر حَ ك صىل  ُسْوُل اهلِل اَل: قَاَل رَ ٍة و َ
ةٍ  ةٍ تَام َ  م َةٍ ليه وسلم: "تَاع هللا ْ َواهُ . رَ "تَام َ  .ِمِذي ُ  الَت ِ

971. (13) [1/306-పార మాణికం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఫజర ర్ 

నమా'జును స్లమ్రహకంగా ఆచరించి, సూరోేదయం 

 

170) వివరణ-970: ఈ 'హదీసు'ల దాారా ఈ రండు 

సమయాలా్ల స్లమ్రహకంగా నమా'జు చదివి దైవసిరణల్ల 

గడప్టం గురించి చాల్ల పార ధానేత ఉందన్న తెలిస్లంది. 

అయేేవరకు కూర్కాన్న అలా్లహ(త) సిరణచేస్ల, 

సూరోేదయం తరువాత రండు రకాతులు (ఇష్కర ఖ్) 

చదివిత్య, 'హజూ ర మరియు ఉమ్ర్ల ప్పణేం 

లభిసాుంది. ప్రిపూరణ ంగా లభిసాుంది్అన్న్మ్రడుస్లరాు్

అన్నిరు.'' 171 (తిరిిజి')  
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/306)يف (  [ ) ضع 14]  – 972

َ عَ   .ةَ ِرْمثَ يَُكَن  أَبَا ا نَ اٌم لَ  بَِنا إِمَ ِق بِْن قَْيٍس قَاَل: َصىل َ ْزرَ ْن اْْل
ََل هَ  ل َْيُت َص  اَل قَ  ََلَة َمَع رسول اهلل صىل ِذِه الص َ َة أَْو ِمْثَل َهِذِه الص َ

ِ الَوُعَمُر يَُقْوَماِن َِفْ  قَاَل: َوكَاَن أَبُْو بَْكرٍ  .اهلل عليه وسلم ف    ص َ
ِم مُ الْ  َ َقد َ ِمَن  ةِ اْْلَْوََل ْْيَ ْكبِ ْد َشِهَد الت َ اَن َرُجٌل قَ َعْن يَِمْيِنِه َوك

ََل  ثُم َ َسل ََم َعْن ي َِمْيِنِه   .ىل اهلل عليه وسلمص  اهلِل َصىل َ نَِب ُ فَ  ةِ الص َ
َ ِفَتاثُم َ انَْفَتَل كَاْنِ  .يْهِ َوَعْن ي ََساِرهِ َحّت َ َرأَيَْنا بََياَض َخد َ    ِِبْ ِل أ

ُجُل ال َذِ يَْعِِنْ نَْفَسُه فََقاَم ال  .ةَ ِرْمثَ  َ ر َ َة ْكبِ َك َمَعُه الت َ رَ دْ ْي أ َ ْْيَ ْوََل  اْْل
ََلةِ ِمَن  هُ  .ْشَفُع فََوثََب إِلَْيِه ُعَمرُ يَ الص َ ثُم َ   .فَأََخَذ بَِمْنِكَبْيِه فََهز َ

لَْم يَُكْن بَْيَ    أَن َهُ إِل َ  َتاِب كِ  لَْم يَْهلِْك أَْهُل الْ هُ قَاَل اِْجلِْس فَإِن َ 
فََقاَل:   .َرهُ لم بََص يه وس صىل اهلل علِب ُ  الن َ ْصل. فََرفَعَ َصََلتِِهْم فَ 

ابأََصاَب اهللُ "  . . َرَواُه أَبُْو دَاُودُ " بَِك يَا ابَْن الَْخط َ

972. (14) [1/306-బలహీనం] 

అజ్రఖ్ బిన్ ఖైస్ (ర) కథనం: మా ఇమామ 

అబూ రిమస' మాకు నమా'జు చదివించారు. నమా'జు 

తరాాత ఈ నమా'జు ల్లదా ఇటువంటి నమా'జును 

నేను ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల చదివాను. ఆ నమా'జుల్ల 

అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) ఉన్నిరు. వీరు 

మొదటి ప్ంకిత ల్ల ప్ర వకత  (స)కు కుడి ప్ర కొల 

న్నలబడాారు. మరోవేకిత  మొదటి తక్బీర్ నుండి ఆ 

నమా'జుల్ల ఉన్నిడు. ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదివించి, 

కుడి, ఎడమలు సల్లమ్ ప్లికారు. చివరికి మ్మమ 

ప్ర వకత  (స) బుగు ల తెలాదన్నన్ని చూశామ. ఆ 

 

171) వివరణ-971: ఈ 'హదీసు' దాారా ఇషా్రఖ్ నమా'జు 

పార ధానేత తెలుసాుంది. దీన్ని సూరోేదయం తరువాత 

చదవాలి. అదే విధ్ంగా సూరుేడు వాలడాన్నకి (మటు  

మధాేనింకు) మందు చదివే నమా'జును చ్ఛష్త త్ నమా 

'జు అంటారు. దీన్నకి కూడా చాల్ల పార ధానేత ఉంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 338 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
తరువాత ప్ర వకత  (స) తిరిగారు. మొదటి తక్బీర్ 

నుండి ఉని వేకిత  సల్లమ్ ప్లికిన తరువాత రండు 

రకాతులు చదవడాన్నకి న్నలబడాాడు. అది చూచి 

వంటనే 'ఉమర్ (ర) అతన్నతోపాటు న్నలబడి, అతన్న 

రండు భుజాలను ప్టుు కొన్న కదిలించి, కూరోా, ఫరద ర 

మరియు నఫిల్ నమా'జులా్ల కొంత త్యడా ఉంచక 

పోవటం వలానే గర ంథప్ర జలు న్నశనం అయాేరు,' అన్న 

అన్నిరు. అది విని ప్ర వకత  (స) వాళావైప్ప చూస్ల, 

'ఉమర్ను అలా్లహ్ సరైన విషయం వైప్పకు 

న్నర్వద శించాడు అన్న అన్నిరు. 172 (అబూ దావూ'ద్) 

 ( 1/307)) صحيح (  [ 15]  – 973

َ ٍت قَاَل ثَابِ يِْد بِْن  زَ ْن عَ وَ  َِفْ دُبُِر كُل ِ َصََلةٍ ثَََلثًا   نَُسب َِح  ْرنَا أَْن مِ : أ
 َ ُ أ ِ ثَََلثِْيَ َونَْحِمُد ثَََلثًا َوثَََلثِْيَ َونُكََب  ٌل  َرجُ فَأََت  .بًَعا َوثَََلثِْيَ ْر و َ

َ مَ  الْ َِفْ  هلل  ُل اهلِل صىل اوْ ُس ْم رَ أََمَركُ :لَهُ نَْصاِر فَِقْيَل َناِم ِمَن اْْل
َ  ليه وسلمع قَاَل  .ِر كُل ِ َصََلةٍ كََذا َوكََذابُ ْوا َِفْ دُ تَُسب ُِح  ْن أ

ِعْشِريَْن  ا َخْمًسا هَ فَاْجَعلُوْ  :قَاَل  .نََعْم  :اْْلَنَْصاِري ُ َِفْ َمَناِمهِ  و َ
ْهلِْيل ا اْجَعلُْوا فِْيَها ِريَْن وَ ْش عِ ًسا و َ َخمْ  ا أَْص لت َ َعىَل  اغََد َبَح فَلَم َ

ِب ِ  َقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  فَ  .هُ ْخََبَ فَأَ  .وسلمه عليىل اهلل  ص الن َ
ا .عليه وسلم: "فَاْفَعلُْوا"  . ِمي ُ رِ َرواُه أَْحَمُد َوالن ََسائِ ُ َوالد َ

973. (15) [1/307-దృఢం] 

’జైద్ బిన్ స్ల‘బిత్ (ర) కథనం: మమిలిి ప్ర తి విధ 

నమా'జు తరాాత 33 స్లరాు సుబ్హానలా్లహ్, 33 స్లరాు 

అల్హమ్దులిలా్లహ్, 34 స్లరాు అలా్లహు అకబర్ 

ప్లకాలన్న ఆదేశించడం జరిగంది. మ్మమ ఇల్లగే 

చేస్తవాళాం. ఒక అ'న్నసరీ కలల్ల ఇల్ల చూశాడు, 'ఒక 

వేకిత  అతన్ని ప్ర వకత  (స) మమిలిి నమా'జు తరాాత 

ఈ విధ్ంగా త'స్బీ'హ్ చదవమన్నిరా?’ అన్న అడి్

గాడు. అ'న్నసరీ అవునన్న,’ సమా ధానం ఇచాాడు. 

దాన్నకి ఆ వేకిత  నువుా 33స్లరాకు బదులు, 25 స్లరాు 

ప్ఠంచి, దీన్నకి తోడు 'లాయిలాహ ఇలాలాాహ్్'ను 25 

స్లరాు కూడా, చదవటాన్ని చేరుాకో,' అన్న అన్నిడు. 

 

172) వివరణ-972: విధి అంటే ఫ'రాత నమా'జు చదివిన 

చోట వంటనే నఫిల్ నమా'జు చదవడం మంచిది కాదన్న 

ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లంది. కొంతస్తప్ప తరాాత గాన్న, 

మరోచోట గాన్న చదవాలి. 

ఉదయం ఆ అ'న్నసరీ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, తన 

కల గురించి వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

నువుా దీన్ని ఆచరించు,' అన్న అన్నిరు. 173 

('అ'హిద్, నస్లయి', దారీి)  

 ( 1/308)[ ) موضوع (   16]  – 974

 اهلل  صىل َل اهللِ ُسوْ َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت رَ  َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ وَ 
ِر  بُ دُ   َِفْ ْرِسي ُ أَ آيََة الْكُ رَ قَ  "َمْن  يَُقْوُل: اِد الَْمْنََبُ يه وسلم َعىَل أَْعوَ عل

ِة إِل َ الَْمْوُت َوَمْن قََرأََهايَ ََلةٍ لَْم كُل ِ َص  ِحْيَ   ْمَنْعُه ِمْن دُُخْوِل الَْجن َ
 دَُويَْراٍت   َوأَْهل هِ َجارِ اِر َودَ َنُه اهلُل َعىَل دَاِرهِ مِ يَأُْخُذ َمْضجَعُه آ

يَْما عَ  شُ  َِفْ الَْبْيَهِقي ُ َحْولَُه". َرَواُه   .ْيٌف ادُُه َضعِ نَ إِْس اَل قَ وَ  .ِن ِب اْْلِ

974. (16) [1/308-కలిపతం] 

’అలీ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను ఈ కటెు  

మంబరుపైె ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా విన్నిను, 'ప్ర తి 

విధ నమా'జు తరాాత ఆయతుల్ కుర్స్త్ చదివే వేకిత  

సారు ంల్ల ప్ర వేశించటాన్నకి మరణం తప్ప మర్వదీ 

ఆప్ల్లదు. (అంటే మరణం తరువాత మాతర మ్మ 

సారు ంల్ల ప్ర వేశిసా్లడు). అదేవిధ్ంగా ప్ర తిరోజు రాతిర  

ప్డుకునిప్పపడు ఆయతుల్ కుర్స్త్ చదివే వేకిత  

ఇరుగు పొరుగు వారిన్న, చుటుు ప్ర కొల వారిన్న 

అందరిన్న అలా్లహ్ (త) శాంతిభదర తలతో 

ఉంచుతాడు.' (బై్నహఖీ / ఆధారాలు బలహీనం) 

 (1/308) ( استه [ ) لم تتم در 17]  – 975

ْحَمِن  َعْبدِ ْن عَ وَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   الر َ بِْن َغَنٍم َعِن الن َ
ََلِة َويُْثِن ِرْجلَْيِه ِمْن َص  أَن َُه قَاَل: "َمْن قَاَل قَْبَل أَْن ي َْنَصِرَف 

ْبُح ِرِب وَ غْ لْمَ ا  ُك َولَهُ ُملْ  لَُه لَُه الْ َك ِريْ  شَ ُه َل ََ  َوْحد َل إِلََه إِل َ اهللُ " :الص ُ
َعْشَر   " يُْحِيْي َويُِمْيُت َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيٍء قَِديْرٌ ْْيِ ِدهِ الْخَ ْمُد بِيَ َح الْ 

كُل ِ وَ  اٍت كُِتَب لَُه بِ   َعْشرُ هُ َعنْ  ِحْيُت َدةٍ َعْشُر َحَسَناٍت َومُ حْ اَمر َ
َئاٍت َوُرفِعَ  ُ حِ ْت كَانَ دََرَجاٍت وَ   لَُه َعْشرُ َسي ِ   ْكُرْوهٍ ل ِ مَ ْرًزا م ِْن ك

ْيَط ْرًزا م ِ حِ وَ  ِجْيِم َولَْم يَُحْل لَِذنِْب يُْدِركَُه إِل َ  َن الش َ اِن الر َ
ْرَك َوكَاَن ِمْن أَْفَضِل الن َاِس  ُل  وْ يَقُ لَُه َمََل إِل َ َرُجًَل يَُفض ِ عَ الش ِ

ا قَاَل". أَفْ   .ُد  َرَواُه أَْحمَ َضُل ِمم َ

975. (17) [1/308-అప్రిశోధతం] 

 

173) వివరణ-973: కలల్ల దైవదూత, ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

అన్నిరన్న పేర్కొన్నిడు. కనుక ఇల్ల చేయడం కూడా 

ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయమ్మ. 
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’అబుద రర ’హాిన్ బిన్ ’గనమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, 'నమా'జు చోటు నుండి ల్లవడాన్నకి మందు, 

ఇంకా మ’గ్రిబ్ మరియు ఫజర ర్ నమా'జు తరాాత 

వనుతిరగటాన్నకి మందు ఈ దు'ఆను 10 స్లరాు 

చదివిత్య, అతన్నకి ప్ర తి వచన్నన్నకి బదులు 10 

ప్పణ్యేలు లిఖించబడతాయి. 10 పాపాలు క్షమంచ 

బడతాయి, 10 సా్లన్నలు ఉనితం చేయబడతాయి. 

ఇంకా ఆ వచన్నలు ప్ర తిచెడు నుండి, షై'తాను పేర రణల 

నుండి రక్షణగా ఉంటాయి. షిర్క్ తప్ప మర్వ పాప్ం 

అతన్ని నషు ం కలిగంచల్లదు. ఇంకా అంతకు మంచిన 

ఆచరణ చేస్తవాడవడూ ఉండడు. అయిత్య అతన్న 

కంటే ఎకుొవస్లరాు ప్లికినవాడు తప్ప. ఆ దు'ఆ 

ఇది: ''లా ఇలాహ ఇలాలాాహు వ'హ్్దహు లాష్రీక 

లహు లహుల్ ములుక వలహుల్ 'హమ్దు, 

బ్బయదిహిల్ 'ఖైరు యుహ్్యీ వ యుమీతు 

వహువ అలాకులాి షైయిన్ 'ఖదీర్.'' (అ'హిద్) 

 ( 1/308)  ف ([ ) ضعي  18]  – 976

ِمِذي ُ نَْحَوُه عَ وَ  ْ ٍ إََِل ْن أَِِبْ ذَ َرَوى الَت ِ ْرك" ا "إِل َ  قَْولِِه:ر  لَْم  وَ  لش ِ
َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث   .لَْمْغِرِب َوَل بَِيِدهِ الَْخْْيِ"ا:"َصََلُة يَْذكُرْ 

 . َحَسٌن َصِحْيٌح َغِريٌْب 

976. (18) [1/308-బలహీనం] 

అబూ్జ'ర్ దాారా తిరిిజి' ఇదేవిధ్ంగా 

ఉలా్లఖించారు. అతన్న వాకాేలు ఇలా్ల షిష రొర వరకు 

ఉన్నియి, మ'గర బ నమా'జు గురించి, బియదిహల 

ఖైర ప్దాన్ని పేర్కొన ల్లదు. (తిరిిజి' / పార మాణికం, 

దృఢం, ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/309)[ ) ضعيف (   19]  – 977

اِب رضي اهلل عَ َعْن عُ وَ  ِب َ  أَن َ  .ْنهَمَر بِْن الَْخط َ  صىل اهلل عليه  الن َ
ةً ُم كَُمْوا َغَنائِ ْجٍد فََغنِ ًثا قَْبَل نَ وسلم بََعَث بَعْ    َوأَْسَرُعْوا  .ِثْْيَ

ْجَعةَ  ا لَْم يَْخُرْج َما َرأَيَْنا بَْعًثا أَْسَرُع َرْجَعًة َوَل  .الر َ فََقاَل َرُجٌل ِمن َ
ْن َهَذا الَْبْعِث أَْفَضُل غَ  صىل اهلل عليه وسلم:   ِب ُ ن َ  ال فََقاَل  .ِنْيَمًة م ِ
َ  ُل َغِنْيَمةً ْوٍم أَْفَض كُْم َعىَل قَ "أََل أَدُل ُ   ا َشِهُدْواْجَعًة؟ قَْومً ْفَضُل رَ َوأ

ْمُس   ْبِح ثُم َ َجلَُسْوا يَْذكُُرْوَن اهلَل َحّت َ َطلََعِت الش َ َصََلُة الص ُ
ْ اهُ َروَ . " ةً َرُع َرْجَعًة َوأَْفَضُل َغِنْيمَ أُْولَِئَك أَْس  َوقَاَل َهَذا  .ِمِذي ُ  الَت ِ
 .يِْث ٌف َِفْ الَْحدِ َوَضِعيْ ِد هُ  أَِِبْ ُحَميْ َمادُ بُْن َوحَ  .َغِريٌْب َحِديٌْث 

977. (19) [1/309-బలహీనం] 

’ఉమర్ (ర) కథనం: నజ్ద్ వైప్ప ఒక సైన్నేన్ని 

ప్ంపారు. ఆ సైనేం విజయం పొంది చాల్ల యుదధ  

ధ్న్నన్ని పొందింది. ఇంకా చాల్ల తారగా వచిాంది. ఆ 

సైనేంల్ల వళాన్న మాల్ల ఒక వేకిత , ఇంత తారగా 

ఇంత యుదధ  ధ్న్నన్నితెచేా సైనేం వంటి సైనేం నేను 

చూడనేల్లదు,’ అన్న అన్నిడు. అది విని ప్ర వకత  (స) 

అతేధకంగా యుదధ  ధ్న్నన్ని తీసుకువచేా, 'ఇంకా 

తారగా వచేా సైనేం నేను న్నకు చూపెటు న్న? 

అదేమటంటే ఉదయం ఫజర ర్ నమా'జుకు 'హాజరై, 

కూర్కాన్న సూరోేదయం వరకు దైవధాేనం చేసాూ 

ఉనివారు. వీర్వ తొందరగా తిరిగ  వచేావారు, ఇంకా 

అతేధకంగా యుదధ ధ్నం పొందేవారు. అంటే వారికి 

ప్రల్లక సంప్ద లభించింది. అదే శాశాతంగా 

ఉంటుంది,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 

===== 
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19. నమా’జులో స్మమత, అస్మమత విష్య్యలు 

నమా'జుల్లన్న ధ్రిసమితమైన విషయాలను 

ముబా'హాతుససల్లహ అంటారు. వీటిన్న చేయటం 

వలా నమా'జుకు ఏ మాతర ం నషు ం కలుగదు, నమా'జు 

అయిపోతుంది. నమా'జుల్లన్న నిషిధా్యలు రండు 

రకాలు. (a) కొన్ని ప్నులు చేయటంవలా నమా'జు 

రదద వుతుంది, అంటే భంగమవుతుంది. వీటిన్న 

మఫిసదాతుససల్లహ అంటారు. కొన్ని ప్నులు 

నమా'జుల్ల చేయరాదు. ఒకవేళ చేస్లన్న నమా'జు 

అయిపోతుంది. కాన్న పూరిత  ప్ర తిఫలం లభించదు. 

చేస్లన వేకిత  పాపాతుిడవుతాడు. ఇటువంటి 

ప్నులను, (b) మమ్రిఆతుససల్లహ అంటారు. 

స్సకరేం కోసం, భంగప్రిచే వాటిన్న, న్నషిధాధ లను కిర ంద 

పేర్కొనడం జరిగంది.  

(a) నమా'జును భంగప్రిచేవి (ముఫ్సిదాత) 9. 

(1) నమా'జుల్ల ఉదేద శేపూరాకంగా ఇతరులతో 

మాటాా డటం. ఒకవేళ మరచి, తెలియక మాటాాడిత్య 

నమా'జు భంగం కాదు, (2) ఉదేద శేపూరాకంగా 
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తినటం, తార గటం, (3) అకారణంగా ఖిబాా వైప్ప నుండి 

మరో వైప్ప తిరగటం, (4) అప్రిశుభర ంగా ఉని చోట 

నమా'జు చేయటం, సజాద  చేయటం, (5) అకారణంగా 

నగింగా నమా'జు చదవటం, (6) నోటితో 

సల్లమకు ప్ర తి సల్లమ చేయటం, (7) ప్గలబడి 

నవాటం, (8) అపానవాయువు, (9) మకుొ దాారా 

రకత ం కారటం వలా వు'దూ భంగమవుతుంది. వు'దూ 

చేస్ల మళ్ళా నమా'జు పార రంభించాలి.  

(b) నమా'జుల్ల న్నషిదాధ లు (మమ్రి'ఆత): ఇవి 

సుమారు 21 ఉన్నియి. 1. విధ నమా'జులా్ల అటు 

ఇటూ మడ తిర పప చూడ కూడదు. (నఫిల్ నమా'జులా్ల 

అతేవసర ప్రిసా్లతులా్ల చూడవచుాను), 2. ఆవు 

లింత. ఒకవేళ నమా'జుల్ల ఆవులింతలు వసా్త 

స్లధ్ేమైనంత వరకు నోటిన్న మ్రస్త ప్ర యతిం 

చేయాలి, 3. నమా'జుల్ల ప్ర తిస్లరి సజాద  చోట ఊదటం, 

4. బటు లకు మటిు  అంటకుండా సరుద కోవటం, 5. 

సద్ల్ అంటే వసా్లీన్ని తలపైె వేస్ల దాన్న  రండు 

మ్రలలు వేర ల్లడ గటు డం, 6. భుజాలను విపప 

నమా'జు చదవటం, 7. తన బటు లతో ల్లదా శరీరంతో 

ఆడుకోవటం, 8. వంటుర కలను ఒకచోట చేరిా 

జడవేయటం, 9. కంకరరాళాను సజాద  సా్లనం నుండి 

తొలగంచటం, కషు ంగా ఉంటే ఒకస్లరి చేయడంల్ల 

తప్పపల్లదు, 10. వేర ళ్ళా విరచటం. ఒక చేతి వేర ళ్ళా 

మరోచేతి వేళాల్ల దూరాటం, 11. నడుమ ల్లదా 

పరుదుపైె చేయి ఉంచడం, 12. కుకొల్ల కూరోావటం 

- పరుదులపైె కూరోావటం - తొడలను కడుప్పతో, 

గుండతో కలప్టం, మోచేతులను నేలపైె పెటు టం, 13. 

సజాద ల్ల రండు మణికటాను ప్రచుకోవటం. సా్త్ీ 

ప్పరుషులకూ ఇది న్నషిదధ ం, 14. అకారణంగా 

పరుదులు కాళ్ళా ప్రచి కూరోావటం, 15. పార ణుల 

బొమిలు గల వసా్లీన్ని ధ్రించిగాన్న, ప్రచిగాన్న 

నమా'జు చదవటం, 16. సమాిఅ. చేతులు 

బయటికి రాకుండా చాదరు కప్పపకోవటం, 17. 

నమా'జుల్ల శరీరాన్ని విరుచుకోవటం, 18. ప్ంకిత  

వనుక అకారణంగా ఒంటరిగా న్నలబడటం, 19. దు'ఆ 

చేస్లనప్పడు ఆకాశం వైప్ప చూడటం, 20. మలమ్రతర  

విసరూ న అవసరం ఉన్ని నమా'జు చదవటం, 21. 

ప్పరుషులు చీలమండల కంటే కిర ంద వసా్లీలు వేర ల్లడ్

గటిు  నమా'జు చదవటం. సా్త్ీలు పాదాలతో సహా 

వసాీం కప్పపకొన్న చదవాలి. 
----- 

ُل     మొదటి విభాగం   اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/310) [ ) صحيح ( 1]  – 978

قَاَل: بَْيَنا أَنَا أَُصل ِْي َمَع َرُسْوُل اهلِل صىل  ِن الَْحَكِم ْن ُمَعاِويََة بْ عَ 
اهلُل.   فَُقلُْت: يَْرَحُمَك  ْوِم عليه وسلم إِذْ َعَطَس َرُجٌل م َِن الْقَ اهلل 

ا أُمِ ُت: َوا ثُكَْل  الَْقْوُم بِأَبَْصاِرِهْم. فَُقلْ فََرَماِّنْ  ْم ُه َما َشأْنُكُ ي َ
ا  .ْضِربُْوَن بِأَيِْديِْهْم َعىَل أَْفَخاِذِهْم َجَعلُْوا يَ فَ .ْنُظُرْوَن إيَِل َ تَ  َفلَم َ

ْ َسكَ َرأَيْ  ْ يَُصم ُِتْونَِِنْ لَِكِن ِ ا َصىل َ َرُسوْ فَ  ت ُ ُْتُ عليه   ُل اهلِل صىل اهلللَم َ
ْ ُهَو َوأُم ِْي  ْعَدُه أَْحَسَن  َل بَ ا قَْبلَُه وَ ل ِمً  ُمعَ  َما َرأَيُْت وسلم فَِبأَِِب

إِن َ َهِذهِ  : "اَل  فَواهلِل َما كََهَرِّنْ َوَل َضَربَِِنْ َوَل َشَتَمِِنْ قَ هُ ْيًما م ِنْ تَْعلِ 
ََلَة َل يَْصلُ  ْن فِ  ُح الص َ إِن ََما ُهَو الت َْسِبْيُح  .كَََلِم الن َاِس ْيَها َشْيٌء م ِ

   .ُقْرآِن" الْ ةُ َراءَ ْكِبْْيُ َوقَ َوالت َ 

 َ ليه وسلم. قُلُْت: يَا َرُسْوُل  ع صىل اهلل َما قَاَل َرُسْوُل اهللِ ْو كَأ
ْ َحِديُْث َعْهٍد  ٍة َوقَْد َجاَء اهلُل بِاْْلِ اهلِل إِّن ِ ا   .ِم ََل ْس بَِجاِهلِي َ َوإِن َ ِمن َ

اَن. قَاَل: "فَََل تَأْتِ ِرَجاًل يَأْتُْوَن  ِرَجاٌل  ن َا: َومِ . قُلُْت "ِهْم  الُْكه َ
ُ يََتَط  ْونَُه َِفْ ُصُدْوِرِهْم فَََل ْيٌء ي َِجُد ذَاَك شَ : "ْوَن. قَاَل ْي َ

ن َُهْم". قَاَل  ْوَن. قَاَل:  : قُلُْت  :يَُصد َ ا ِرَجاٌل ي َُخط ُ َ َوِمن َ  نَِب ٌ م َِن  اَن "ك
 َ ُه فََذاَك" نِْبَياِء يَُخط ُ اْْل ْ  لُهُ وْ ٌم قَ َواُه ُمْسلِ رَ  .فََمْن َوافََق َخط َ : لَِكِن ِ
َح  .ْسلٍِم َصِحْيِح مُ   َهَكَذا َوَجْدُت َِفْ َكت ُ َس  َوِكَتاِب الُْحِمْيِدْي َوَصح َ
ُ  َِفْ  ْ بِلَْفِظِه كََذا فَوْ  .ُصْوِل""َجاِمِع اْْل  .َق: لَِكِن ِ

978. (1) [1/310-దృఢం] 

మ’ఆవియహ్ బిన్ ’హకమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల నేను నమా'జు చదువుతున్నిను. 

అకస్లితాుగా ఒక వేకిత కి తుమివచిాంది. నేనతన్న 

తుమికు సమాధానంగా 'యర్హముకలాాహ్్' అన్న 

అన్నిను. అది విన్న ప్ర జలు న్న వైప్ప సూటిగా చూడ 

స్లగారు. అప్పపడు నేను, 'మీ పాడుగాను, మీరు న్న 

వైప్ప ఎందుకు సూటిగా చూసాున్నిరు,’ అన్న 

అన్నిను. అప్పపడు ప్ర జలు తమ చేతులతో తమ 

తొడలపైె కొటు స్లగారు. అది విన్న నేను మౌనంగా ఉండి్

పోయాను. ప్ర వకత  (స) నమా'జు మగంచారు. న్న 
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తలాిదండుర లు ప్ర వకత  (స) కోసం తాేగం కాను. నేను 

ప్ర వకత  (స)కు మందుగాన్న, తరాాత గాన్న అతన్నకంటే 

ఉతామ బోధ్కుడిి చూడల్లదు. అలా్లహ స్లకిష ! ఆ 

పొరపాటుపైె ప్ర వకత  (స) ననుి చీవాటాు పెటు ల్లదు, 

తిటు ల్లదు, కొటు ల్లదు, అసహేంచుకోల్లదు. కేవలం ఇది 

నమా'జు, ఇందుల్ల ప్ర జలతో మాటాాడినటుు  మాటాాడ 

కూడదు. ఈ నమాజుల్ల త'స్బీ'హ్, తక్బీర్, ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠనం చేయాలి,’ అన్న అన్నిరు. అప్పపడు నేను, 

''ఓ ప్ర వకాత ! నేను కొతా మసా్లమ్ను. నేను అజాాన్

కాల్లన్నకి చెందినవాడిన్న. ఇసా్లమీయ న్నయమ్

న్నబంధ్నలు న్నకు తెలియవు. అలా్లహ్(త) ఇప్పపడు 

మాకు ఇసా్లమ్ ధ్రిం ప్ర స్లదించాడు. మ్మమ ఇసా్లమ్ 

స్త్ాకరించామ. నేను కొన్ని ప్ర శిలు అడుగుతాను. 

తమరు సరిగాు  సమాధానం ఇవాండి,'' అన్న అన్నిను. 

'1. మాల్ల కొందరు జోేతిషుొల వదద కు వళ్ళతూ 

ఉంటారు. వారిన్న అగోచర విషయాలు అడుగుతూ 

ఉంటారు,' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'మీరు 

ఆ జోేతిషుొల వదద కు వళాకండి, వారి మాటలనూ 

నమికండి.' '2. మళ్ళా నేను కొందరు ప్కుష లను 

ఎగురవేసా్లరు. అంటే శుభాలను అనేాషిసా్లరు,' అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'శుభాశుభాలను 

భావించటం సరికాదు. చేయదలచుకునిది 

చేయండి. ల్లభనష్కు లు అలా్లహ్ చేతులా్ల ఉన్నియి,' 

అన్న అన్నిరు. '3. ఇంకా మాల్ల కొందరు గీతలు గీస్ల 

ల్లటరీ తీసా్లరు,’ అన్న అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

'ప్ర వకత లా్ల ఒకరు గీత గీస్ల తెలిపే వారు. ఎవరి గీత 

అతన్న గీతకు సమానంగా ఉంటే అల్ల జరిగేది. కాన్న 

ఇప్పపడు ఆ గీతల గురించి ఎవరికీ తెలియదు. 

అందువలా ఇప్పపడు గీతలు గీయడం సరికాదు,’ అన్న 

అన్నిరు. 174  (మసా్లమ్)  

 (1/311)[ ) متفق عليه (  2]  – 979

 

174) వివరణ-978: పొరపాటున ఎవరైన్న మాటాాడిన్న, 

సల్లమ్ చేస్లన్న, తుమికు సమాధానం ఇచిాన్న 

నమా'జు భంగం కాదు. కాన్న ఉదేద శేపూరాకంగా అల్ల 

చేయరాదు. 

ِب ِ ِن َمْسُعْوٍد قَاَعْن َعْبِد اهلِل بْ وَ  ا نَُسل ُِم َعىَل الن َ  صىل اهلل  َل: كُن َ
دُ عَلَْيَناََل ُهَو َِفْ الص َ وسلم وَ  ليهع ا رَ  .ةِ فََْيُ ْعَنا ِمْن ِعْنَد جَ فَلَم َ

ا اهللِ َل فَُقلَْنا: يَا َرُسوْ  .يَُرد َ عَلَْيَناالن ََجاِشْي َسل َْمَنا عَلَْيِه َفلَْم   كُن َ
د ُ عَلَْيَنالَْيَك َِفْ الص َ نَُسل ُِم عَ  ََلِة لص َ ن َ َِفْ اإِ  فََقاَل: .ََلةِ فَََتُ
 .لَُشْغًَل"

979. (2) [1/311-ఏకీభవితం] 

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

నమా'జు చదువుతునిప్పపడు మ్మమ సల్లమ్ చేసా్త 

ప్ర వకత  (స) ప్ర తిసల్లమ్ చేస్తవారు. కాన్న మ్మమ హజర త్ 

చేస్ల 'హబ్ష్కల్లన్న నజాూ షీ చకర వరిత  వదద కు వళ్ళా, అకొడి 

నుండి తిరిగ వచిాన తరాాత నమా'జుల్ల ఉని ప్ర వకత  

(స)కు సల్లమ్ చేసా్త, మా సల్లమకు ప్ర తిసల్లమ్ 

చేయల్లదు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స)ను తమరు 

నమా'జుల్ల ప్ర తి సల్లమ్ చేస్తవారు, కాన్న ఇప్పపడు 

తమరు సమాధానం ఇవాల్లదు' అన్న, వినివించు 

కున్నిం. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ‘ఇప్పపడు నమా'జుల్ల 

మాటాాడటం న్నషిదధ ం. దాన్నవలా నమా'జుకు అంత్

రాయం కలుగుతుంది. అందువలా్ల మీ సల్లమకు 

సమాధానం ఇవాల్లదు,' అన్న అన్నిరు. కనుక 

మొదటి ఆదేశాన్ని రండవ ఆదేశం రదుద చేస్లంది. 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/311) ( [ ) متفق عليه  3]  – 980

ِب ِ صىلَعْن ُمَعْيِقْيٍب َعِن وَ  جُ ه وسلم َِفْ ال علي  اهلل الن َ ِل  ر َ
اَب  َ  .ْن كُْنَت فَاعًَِل فََواِحَدًة"ُد؟ قَاَل: "إِ ُج َحْيُث يَْس يَُسو ِي الَت ُ

980. (3) [1/311-ఏకీభవితం] 

మ’ఐఖీబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా'జుల్ల 

నమా'జు సాలంల్ల మటిు  సరిచేస్త ఒక వేకిత  గురించి 

మాటాాడుతూ, 'ఒకస్లరి మటిు  సరిచేయవచుా, ల్లదా 

కంకర రాళ్ళా తొలగంచ వచుా, నమా'జు చదవ్

డాన్నకి నేల సరిచేయవచుా, కాన్న అనేకస్లరాు కాదు' 

అన్న హతబోధ్చేశారు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/311)[ ) متفق عليه (  4]  – 981

لم َعِن  ََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسَريَْرَة قَاَل: نَ َعْن أَِِبْ هُ وَ 
ََلةِ" َِفْ  ْصرِ الْخَ   .الص َ

981. (4) [1/311-ఏకీభవితం]  
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా'జుల్ల 

నడుమపైె చేయి పెటు టాన్ని వారించారు. 175 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/311)ه( ليق ع[ )متف 5] – 982

ىل اهلل  ْوَل اهلِل ص اهلُل َعْنَها قَالَْت: َسأَلُْت َرُس عَائَِشَة َرِضَي  َعْن وَ 
ََلةِ ْلِلْ يه وسلم َعِن الع ُهَو اْخِتََلٌس " فََقاَل: ِتَفاِت َِفْ الص َ

ْيَطاُن ِمْن َصََلةِ   ." الَْعْبدِ  ي َْخَتلُِسُه الش َ

982. (5) [1/311-ఏకీభవితం] 

’ఆయి‘షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను నేను నమా 

’జుల్ల అటూఇటూ చూడవచాా,’ అన్న అడిగాను. ఇది 

దోచుకోవటం అవుతుంది. షై’తాన్ మన్నషిన్న నమా’జు 

నుండి దోచుకుంటాడు. 176 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/311) [ ) صحيح ( 6]  – 983

صىل اهلل   اهللِ ِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رَ وَ 
  اَرُهْم ِعْنَد  أَْقَواٌم َعْن َرْفِعِهْم أَبَْص لم: "لََيْنَتِهَي َ عليه وس

عَ  ََل االد ُ َماِء أَْو لَ ةِ ِء َِفْ الص َ . َرواُه ُمْسلٌِم  "أَبَْصاُرُهْم  ُتْخَطَفن َ إََِل الس َ
. 

983. (6) [1/311-దృఢం] 

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

'ప్ర జలు నమా'జుల్ల దు’ఆ చేస్లనప్పడు ఆకాశంవైప్ప 

చూడకూడదు, ల్లకపోత్య వారి్ కళ్ళా 

ల్లకోొబడతాయి.' 177  (మసా్లమ్) 

 

175) వివరణ-981: ఎందుకంటే దీన్నవలా ఇతర జాతులను 

అనుకరించినటుు  అవుతుంది.  
176) వివరణ-982: అంటే నమా'జుల్లన్న భకిత శర దధ లు 

ల్లకుొంటాడు. ఒకవేళ ఖిబాావైప్ప నుండి మఖం, గుండ 

తిర ప్పపకుంటే నమా'జు భంగమవుతుంది. ఎందుకంటే 

నమా'జుల్ల ఖిబాాకు అభిమఖం తప్పన్నసరి. ఇంకా 

ఒకవేళ కంటిసైగతో చూచి్ ఉంటే నమా'జు మకూర  

అవుతుంది కాన్న భంగం కాదు. నఫిల నమా'జులా్ల 

కంటిసైగతో చూడటంల్ల అభేంతరం ఏమీ ల్లదు.  

177) వివరణ-983: అంటే నమా'జుల్ల దు’ఆ చేస్లనప్పడు 

ఆకాశంవైప్ప చూడరాదు. తలవంచుకొన్న సజాద  సాలంపైె 

చూడాలి. ఒకవేళ ఆ అలవాటును మానుకోకపోత్య వారి 

 (1/312) ق عليه ( ) متف [  7]  – 984

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُؤم ُ   ادََة قَالَْت:أَِِبْ قَتَ  َعْن وَ  َرأَيُْت الن َ
ْ الَْعاِص الن َ  ا َوإِذَا  ذَا َركََع َوَضَعهَ عَاتِِقِه فَإِ  َعىَل اَس َوأَُماَمُة بِْنُت أَِِب
ُجْوِد َرفَعَ   .أَعَادََها" ِمَن الس ُ

984. (7) [1/312-ఏకీభవితం] 

అబూ ఖతాదహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇమామత్ 

చేసాునిప్పపడు ఆయన మనవరాలు ఉమామ బిన్తె 

అబిల్ 'ఆ'స్ (ర) భుజంపైె కూరోావటం నేను 

చూశాను. ప్ర వకత  (స) రుకూ చేస్లనప్పడు ఉమామను 

దించేవారు. సజాద చేస్ల న్నలబడినప్పడు మళ్ళా 

ఎతాుకొన్న భుజంపైె కూరోాబ్నటుు కునే వారు. 178 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/312) [ ) صحيح ( 8]  – 985

 اهلل عليه قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِرْي قَاَل:وَ 
ْيَطاَن ْكِظْم َما اْسَتَط  فَلْيَ ْم ُدكُ"إِذَا تََثاَءَب أَحْ  :  وسلم   اَع فَإِن َ الش َ
 .لٌِم َرَواُه ُمْس   .يَْدُخُل"

985. (8) [1/312-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, 'నమా'జుల్ల ఎవరికైెన్న ఆవులింతవసా్త, 

స్లధ్ేమైనంత వరకు దాన్ని ఆపే ప్ర యతిం 

చేయాలి. ఎందుకంటే షై’తాన్ నోటిల్లకి దూరి 

పోతాడు.' (మసా్లమ్) 

 ( 1/312) [ ) صحيح ( 9]  – 986

 

దృషిు  ల్లకోొబడుతుంది. అంటే నమా’జుల్ల ఆకాశం వైప్ప 

చూడ కూడదన్న తెలిస్లంది. 

178) వివరణ-984: అబుల్ 'ఆ'స్ ప్ర వకత  (స) అలాుడు. 

జైనబ్ పెళ్ళా ఆయనతో చేయటం జరిగంది. ఉమామ 

ప్ర వకత  (స) మనవరాలు. ప్ర వకత  (స) ఆమను చాల్ల పేర మ, 

వాతసలేంతో ఎతాుకునేవారు. ఆమ కూడా ప్ర వకత  (స)ను 

వదిల్లది కాదు. ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదివినప్పడు, 

ఉమామ ఆయన దగు ర్వ ఉండేది. ఆమ ఏడుసాుందనే 

భయంతో ఆమను తన భుజంపైె కూరోాబ్నటుు కునే వారు. 

రుకూ'ల్లకి వళ్ళానప్పడు దించేవారు. సజాద  చేస్ల న్నలబడి 

నప్పడు మళ్ళా ఎతాుకునేవారు. సా్త్ీలు ల్లదా ప్పరుషులు 

ఇల్ల చేయడం ధ్రిసమితమ్మ.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 343 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
َ "إِذَا تَ  يَْرَة قَاَل: ُهرَ أَِِبْ  ي ِ َعْن الُْبَخارِ  ِرَوايَِة َِفْ وَ  ُدكُْم َِفْ  حَ َثاَءَب أ

ََلةِ فَلَْيْكِظْم َما اْسَتَطاَع َوَل يَُقلَْها فَإِن َ  ْيَطاِن  الص َ َما ذَلُِكْم ِمَن الش َ
 .ُه"نْ  مِ يَْضَحُك 

986. (9) [1/312-దృఢం] 

బు’ఖారీల్ల అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం ఇల్ల 

ఉంది, 'ఎవరికైెన్న నమా'జుల్ల ఆవులింత వసా్త, 

స్లధ్ేమైనంత వరకు ఆపాలి. 'హా' అన్న అనకూడదు. 

ఎందుకంటే ఆవులింత షై’తాన్ వలా వసాుంది. షై’తాన్ 

దాన్నవలా నవుాతాడు.179  

 (1/312)[ ) متفق عليه (  10]  – 987

اهلل  ُل اهلِل صىل َي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوْ  ُهَريَْرَة َرِض أَِِبْ ْن عَ وَ 
َن الِْجن ِ تَ ْفرِ ن َ عِ وسلم: "إِ عليه  اِرَحَة لَِيْقَطَع عَلَي َ  بَ َفل ََت الْ يًْتا م ِ

ٍة  يَ ارِ تُُه فَأََردُْت أَْن أَْربَِطُه َعىَل َس َصََلِتْ فَأَْمَكَنِِنَ اهلُل ِمْنُه فَأََخْذ 
ْن  ُ  َسَواِرِي الَْمْس م ِ َ كَْرُت دَعْ ل ُُكْم فََذ ِجِد َحّت َ تَْنُظُرْوا إِلَْيِه ك ْي خِ َوَة أ
ْن بَْعِدْي  ُملْكًا َل  َماَن: )َرب ِ َهْب يِلْ لَيْ ُس  ( فََردَدْت ُُه  ؛ يَْنَبِغْي ِْلََحٍد م ِ

 .َخاِسًئا"

987. (10) [1/312-ఏకీభవితం] 

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

'జినుిలా్లన్న తల తిరిగన ఒక జినుి న్ననిటి రాతిర  

న్న దగు రకు వచాాడు. న్న నమా’జుకు అంతరాయం 

కలిగంచాలన్న. అలా్లహ్(త) న్నకు వాడిపైె ఆధకేత 

ప్ర స్లదించాడు. నేను వాడిన్న ప్టుు కున్నిను. మస్లూ ద్ల్ల 

సాంభాలా్ల ఒక సాంభాన్నకి కటిు వేదాద మన్న అనుకున్నిను. 

కాన్న, సోదరుడు సులైమాన్ (అ) దు’ఆ గురుత కు 

వచిాంది. - ''రబిబహబ్లీ మల్కన్, ల్లయంబ'గీ లి 

అ'హదిన్ మన్బ'అది''. (సూ. స్లద, 38:35) -- 

'అందువలా ఆ తలబిరుసుతనంగల జినుిను 

 

179) వివరణ-986: ఆవులింత స్లధారణంగా అలసతాం, 

సోమరితనం వలా వసాుంది. ఆరాధ్నల్ల సోమరితన్నన్ని 

సృషిు ంచటం షై'తాన్ ప్నే. ఆవులింత వచిానప్పడు నోరు 

తెరచుకుంటుంది. దాన్నవలా నోటిల్లకి ఈగలు, దోమలు 

ప్ర వేశించే ప్ర మాదం ఉంది. నమా'జుల్ల అంతరాయం ఎల్ల 

జరిగన్న అది షై'తాన్ వలా్ల జరుగుతుంది. అందువలా్ల 

ఆవులింత షై'తాన్ తరఫునుండి అనబడింది. ఆవులింత 

వచిానప్పడు చేతితో నోరు మ్రసుకోవాలి.  

అవమానప్రచి వదలివేశాను.' 180 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 (1/313) [ ) متفق عليه (  11]  – 988

 

180) వివరణ-987: సులైమాన్ (అ) దైవప్ర వకత . అలా్లహ్ 

ఆదేశంపైె జినుిలను, షై’తానులను తన అధీనంల్ల 

ఉంచే వారు. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మరయు మ్మమ గాలిన్న 

సులైమాన్కు వశప్రిచామ. దాన్న ఉదయప్ప గమనం ఒక 

నెల రోజుల ప్రయాణ్యన్ని పూరిత చేస్తది. మరియు దాన్న 

స్లయంతర ప్ప గమనం ఒక నెల. మరియు మ్మమ అతన్న్

కొరకు రాగ ఊటను ప్ర వహంప్జేశామ. మరియు అతన్న 

ప్ర భువు ఆజాతో, అతన్న సన్నిధల్ల ప్న్నచేస్త 

జిన్నితులను అతన్నకి వశప్రిచామ. మరియు వారిల్ల 

మా ఆజాను ఉలాంఘంచిన వాడికి ప్ర జాలించే నరకాగి 

శిక్షను రుచిచూప్పతూ ఉండేవారం. వారు (జిన్నీ 

తులు) అతన్నకి, అతను కోర్వ పెదద పెదద  కటు డాలను, ప్ర తి 

మలను, గుంటల్ వంటి పెదద పెదద  గంగాళ్ళలను, (తమ 

సా్లనం నుండి) కదిలింప్ల్లన్న కళ్ళయీలను తయారు్

చేస్తవారు...'' (సూ.్సబా, 34:12-13)   

''అతను ఇల్ల పార రాించాడు, ''ఓ న్న ప్ర భూ! ననుి 

క్షమంచు, న్న తరువాత మరవారికీ లభించనటు వంటి 

స్లమ్ాజాేన్ని న్నకు ప్ర స్లదించు. న్నశాయంగా న్నవే 

సరాప్ర దుడవు.'' అపుిడు మ్మమ గాలిన్న అతన్నకి 

వశప్రిచామ. అది అతన్న ఆజాానుస్లరంగా అతను కోరిన 

వైప్పనకు తగనటాుగా మలాగా వీచేది. మరియు 

షై’తానులల్ల (జిన్నితులల్ల) నుండి కూడా రకరకాల 

కటు డాలు న్నరిించేవాటిన్న మరియు సమదర ంల్ల మన్నగ 

(మతాేలుతీస్తవాటిన్న అతన్నకి వశప్రిచి ఉన్నిమ). 

మరికొన్ని సంకెళాతో బంధంచబడినవి కూడా ఉండేవి.'' 

(సూ.్స్లద్, 38:35-38) ఈ ఆయాతుల దాారా అలా్లహ్ 

సులైమాన్ (అ)కు మహమలు ప్ర స్లదించాడన్న, జినుిలు 

షై'తానులు కూడా అతన్న అధీనంల్ల ప్న్నచేస్తవన్న 

తెలిస్లంది. ప్ర వకత  (స) ఆ తల బిరుసుతనం గల జినుిను 

సాంభాన్నకి కటిు వేదాద మన్న అనుకున్నిరు. వంటనే 

సులైమాన్ (అ) గురించి గురుత కు వచిా, వాడిన్న 

కటిు వేయడం సరికాదన్న ఉదేద శేం మారుాకున్నిరు. 

సులైమాన్ (అ) దు’ఆకు వేతిర్వకం కాకూడదన్న. దీన్న్

దాారా జినుిలను తమ అధీనంల్ల ఉంచటం సరికాదన్న 

తెలిస్లంది. ఈ 'హదీసు' దాారా నమా'జుల్ల ఉని వేకిత  

ఏదైన్న వసాువును ప్టుు కుంటే, నమా’జు భంగం కాదన్న 

తెలిస్లంది. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 344 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
يه  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل بِْن َسْعٍد قَاَل َسْهِل ْن عَ وَ 

ْص ِه فَلُْيَسب ِْح فَإِن َ ََلتِ  َص َِفْ َشْيٌء ن َابَُه  وسلم" َمْن  ِفْيُق َما الت َ
  .لِلن َِساِء"

َجاوَ  ِ ْصِفْيُق لِلن َِساِء"وَ  ِل َِفْ ِرَوايٍَة: قَاَل: "الت َْسِبْيُح لِلر   .الت َ

988. (11) [1/313-ఏకీభవితం] 

సహల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నమా'జు సా్లతిల్ల ఏదైన్న సంఘటన 

జరిగత్య, అంటే ఎవరైన్న పలిచిన్న, ఏదైన్న అడిగన్న, 

ఏదైన్న మరచిపోయిన్న, అంటే ఖ'అదహ్ చేయటాన్నకి 

బదులు న్నలబడిపోత్య, ''సుబ్హా నలాాహ్్'' అన్న 

ప్లకాలి. ఒకవేళ సా్త్ీలయిత్య, చేతితో చప్పపడు 

చేయాలి.  

మరో 'హదీసు'ల్ల ప్పరుషులు సుబ్హానలా్లహ్ అన్న 

ప్లకాలన్న, సా్త్ీలు చేతితో చప్పపడుచేయాలన్న ఉంది. 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 
----- 

    రండవ విభాగం  ُل الث َاِّنْ ْص اَلْفَ 

 ( 1/313)[ ) حسن (   12]  – 989

ا نُ ِد ْن َعبْ عَ  ِب ِ صىل اهلل ُم َعىَل ال ِ َس اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: كُن َ   لن َ
ََلةِ قَ  د ُ  فََْيُ لَْحَبَشةِ اَض أِْت أَْر ْبَل أَْن ن َ عليه وسلم َوُهَو َِفْ الص َ

ِمْن أَْرِض الَْحْبَشِة أَتَْيُتُه فََوَجْدت ُُه يَُصل ِْي   اا َرَجْعنَ عَلَْيَنا فَلَم َ 
ن َ اهلَل  قَاَل: "إِ  .تَهُ ا قَََض َصََل ذَ إِ  لَْيِه فَلَْم يَُرد َ عَلَي َ َحّت َ  عَ فََسل َْمُت 

َ ن َ ِمم َ ا يََشاُء َوإِ يُْحِدُث ِمْن أَْمِرهِ مَ  تََتكَل َُمْوا َِفْ    َل َدَث أَْن حْ ا أ
ََلةِ ال ََلَم فَ . "ص َ  .َرد َ عَلَي َ الس َ

989. (12) [1/313-పార మాణికం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: 'హబ్షహ 

వళాడాన్నకి మందు మ్మమ మకొహ ల్ల ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు సా్లతిల్ల ఉనిప్పపడు సల్లమ్ చేస్తవాళాం. 

ప్ర వకత  (స) మా సల్లమకు ప్ర తిసల్లమ్ చేస్తవారు. 

అయిత్య మ్మమ 'హబ్షహ వలస వళ్ళా, కొంతకాలం 

తరాాత తిరిగవచిాన తరాాత, నేను ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు సా్లతిల్ల ఉనిప్పపడు ఇంతకు మందుల్ల 

సల్లమ్ చేశాను. కాన్న ప్ర వకత  (స) ప్ర తి సల్లమ్ చేయ్

ల్లదు. నమా'జు మగంచిన పదప్ ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్ 
(త) తానుకోరిన, కొర తాకొర తా ఆదేశాలు ఇసాుంటాడు, 

ఇప్పపడు అలా్లహ్(త) కొర తా్ఆదేశం ఏమటంటే, 

నమా'జుల్ల మాటాాడటం, సల్లమ్ చేయటం 

న్నషేధంచాడు అన్న ప్లికి, తరాాత న్న సల్లమకు 

ప్ర తి సల్లమ చేశారు.  

 ( 1/313)[ ) حسن (   13]  – 990

َها يْ ا كُْنَت فِ  َوِذْكِر اهلِل فَإِذَ ْرآِن اَءةِ الْقُ َقرَ ََلُة لِ "إِن ََما الص َ قَاَل: وَ 
 .فَلَْيُكْن ذَلَِك َشأْنَُك". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

990. (13) [1/313-పార మాణికం]  

ఇంకా, ''నమాజు అంటే ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచటం, 

దైవసిరణ చేయటం. మీరు నమా'జుల్ల ఉంటే మీ 

సా్లతి ఇల్లగే ఉండాలి,'' అన్న అన్నిరు. 181 (అబూ 

దావూ'ద్)  

 ( 1/313) [ ) صحيح ( 14]  – 991

ِب ُ صىل اهلل اَعِن وَ    بِْن ُعَمَر قَاَل: قُلُْت لِِبََلٍل: كَْيَف كَاَن الن َ
ْ ِحْيَ حَ ع َِفْ   َن عَلَْيِه َوُهوَ ا يَُسل ُِموْ وْ انُ ليه وسلم يَُرد ُ عَلهَْْيِ

ََلةِ؟ قَاَل: كَاَن يُِش  ْ ال . َرَواُه ْْيُ بَِيِدهِ الص َ   .ِمِذي ُ َت ِ

َساوَ   .ُه َوِعَوُض بََِلٍل ُصَهْيٌب ئِ ِ نَْحوَ َِفْ َرَوايَِة الن َ

991. (14) [1/313-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: నేను బిల్లల్ 

(ర) ను, 'ప్ర వకత  (స) నమా’జుసా్లతిల్ల సల్లమ్కు 

ప్ర తిసల్లమ్ చేస్తవారా?' అన్న అడిగాను. దాన్నకి 

బిల్లల్ (ర) ప్ర వకత  (స) నమా’జుల్ల ఉనిప్పపడు 

ప్ర జలు సల్లమ్ చేసా్త, చేతిసైగతో ప్ర తి సల్లమ్ 

చేస్తవారన్న సమాధానం ఇచాారు. (తిరిిజి‘,నస్లయి‘) 

 ( 1/314)[ ) صحيح (  15]  – 992

  ْيُت َخلَْف َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل افٍِع قَاَل: َصل َ َعَة بِْن رَ اَرفَ َعْن وَ 
ًبا  هلِل َحْمًدا كَِثْْيً َحْمُد الْ " : ُت لْ فَقُ َعَطْسُت عليه وسلم فَ  ا َطي ِ

 

181) వివరణ-990: అంటే ఇసా్లమ్ పార రంభకాలంల్ల 

నమా'జుల్ల మాటాాడే అనుమతి ఉండేది. తరువాత ఇది 

రదద యి్ పోయింది. ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఖూమ్ర 

లిలా్లహ ఖాన్నతీన్'' (సూ.్ అల బఖరహ, 2:238) - 

'అలా్లహ్ మందు భయ-భకుత లతో, వినయ-
విధేయతలతో న్నలబడండి.' అందువలా నమా'జుల్ల 

ఉనిప్పపడు ఎవరైన్న సల్లమ్ చేసా్త, ప్ర తిసల్లమ్ 

చేయకూడదు. చేతిసైగతో ఇవావచుా ల్లదా నమా’జు 

తరాాత సమాధానం ఇవాాలి.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 345 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ا َصىل َ َرُسْوُل    .َباَركًا فِْيِه ُمَباَركاً عَلَْيِه كََما يُِحب ُ َرب َُنا َويَْرىَض"مُ  فَلَم َ

َمِن الُْمَتكَل ُِم َِفْ  َصَرَف فََقاَل: "يه وسلم اِنْ عل اهلِل صىل اهلل
ََلةِ  َ ؟" فَلَْم يَتَ الص َ   .أََحٌد  يََتكَل َْم  فَلَْم  .ا الث َانَِيةَ الَهَ ثُم َ قَ  .َحٌد كَل َُم أ

ِب ُ صىل  وْ فََقاَل َرفَاَعُة: أَنَا يَا َرُس  .ثُم َ قَالََها الث َالَِثةَ  َل اهلِل. فََقاَل الن َ
  َيِدهِ لََقْد ابَْتَدَرَها بِْضَعةٌ ل َِذْي نَْفِسْي بِ وسلم: "َوا يهعل اهلل

ْ "بَِها َعُد ُهْم يَْص أَي ُ  َن َملَكًاَوثَََلثُوْ  َ ِمِذي ُ وَ . َرَواُه الَت ِ بُْو دَاُودَ  أ
 َوالن ََسائِ ُ 

992. (15) [1/314-దృఢం] 

రిఫాఅ'హ బిన్ రా'ఫె (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) వనుక 

నేను నమా'జు చదివాను. నమా'జుల్ల న్నకు తుమి 

వచిాంది. నేను తుమి, ''అల్'హమ్దులిలా్లహ 

'హమ్దన్, కస్త్'రన్, 'తయిేబన్ మబారకన్ ఫీహ్, 

మబారకన్ అలైహ, కమా యుహబుబ రబుబన్న వ 

యర్'దా.'' -- 'ప్రిశుదధ మైన, శుభకరమైన సాోతార లు 

అలా్లహ్ కొరకే. ఆయన అభిలషించేవి, సంతోషించేవి.'   

ప్ర వకత  (స) నమా'జు పూరత యిన తరాాత మఖాదీల 

వైప్ప తిరిగ, 'నమా'జుల్ల ఇల్ల ఎవరన్నిరు,' అన్న 

అడిగారు. ఎవర్జ మాటాాడల్లదు. ప్ర వకత  (స) 

మ్రడుస్లరాు అడిగారు. ఎవర్జ మాటాాడ ల్లదు. 

మ్రడవస్లరి అడిగన తరాాత రిఫాఅ, 'ఓ ప్ర వకాత ! 

నేనన్నిను,' అన్న అన్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'ఎవరిచేతిల్ల న్న పార ణం ఉందో ఆయన స్లకిష ! 30 కంటే 

అధక దైవదూతలు ఈ వచన్నలిి తీసుకు్వళా్

డాన్నకి, ఎవరు మందు తీసుకొన్న వళదామన్న 

పోటీప్డాారు,' అన్న అన్నిరు. 182 (తిరిిజి', అబూ 

దావూ'ద, నస్లయి') 

 ( 1/314)[ ) صحيح (  16]  – 993

م:  صىل اهلل عليه وسل ْوُل اهللِ ُس  رَ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل وَ 
ََلةِ مِ  ْيَطا"الت ََثاُؤُب َِفْ الص َ َ ثَ ا تَ فَإِذَ  .ِن َن الش َ ْم فَلَْيْكِظْم  َحُدكُاَءَب أ

ِمِذي ُ رَ . "َتَطاعَ َما اْس  ْ    .َواُه الَت ِ

 .ْع يََدُه َعىَل فِْيِه"َض لْيَ َِفْ أُْخَرى لَُه َوِلِبِْن َماَجُه: "فَ وَ 

 

182) వివరణ-992: ఈ వచన్నలు స్త్ాకరించబడాాయి. 

దీన్న దాారా తెలిస్లన విషయం ఏమటంటే, నమా'జుల్ల 

తుమి వచిా, ఈ వచన్నలు ప్లికిత్య నమా'జుకు 

ఏమాతర ం అంతరాయం కలుగదు. 

993. (16) [1/314-దృఢం] 

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

'నమాజుల్ల ఆవులింత షై'తాన్ తరఫునుండి వసాుంది. 

మీల్ల ఎవరికైెన్న నమా'జుల్ల ఆవులింతవసా్త, చేతిన్న 

నోటిపైె పెటిు  స్లధ్ేమైనంత వరకు ఆపే ప్ర యతిం 

చేయాలి.' (తిరిిజి‘, ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/314)[ ) صحيح (  17]  – 994

  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  :قَاَل  ِن ُعْجَرَة قَاَل ْعِب بْ كَ ْن عَ وَ 
أَ  "إِذَا  وسلم: ا إََِل  َرَج عَاِمًد َن ُوُضْوَءُه ثُم َ خَ أَْحَس ْم فَ كُأََحُد  تََوض َ

َرَواُه أَْحَمُد   ََلةِ". لص َ الَْمْسِجِد فَََل يَُشب َكن َ بَْيَ أََصابِِعِه فَإِن َُه َِفْ ا
ْ   دَ اوُ َوأَبُْو دَ  َس واَلَت ِ اِرِمي ُ ِمِذي ُ َوالن َ  .ائِ ُ َوالد َ

994. (17) [1/314-దృఢం] 

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

'మీల్ల ఎవరైన్న చకొగా వు'దూ చేస్ల, నమా'జు చదివే 

ఉదేద శేంతో మస్లూ ద్ వైప్ప నడచినప్పడు వేర ళామధ్ే 

వేర ళ్ళాపెటిు  నడవరాదు. ఎందుకంటే అతడు 

నమా'జుల్ల ఉన్నిడు.' 183  (అ'హిద్, అబూ 

దావూ'ద్, తిరిిజి', నస్లయి', దారిి) 

  (1/315)  ( ف[ ) ضعي  18]  – 995

ٍ قَ وَ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل   اَل: قَاَل َعْن أَِِبْ ذَر 
  .ْت لَْتفِ يَ  ْم الَْعْبِد َوُهَو ََفْ َصََلتِِه َما لَ  يََزاُل اهلُل عز وجل ُمْقِبًَل َعىَل 

َسادَاُودَ وَ ُد َوأَبُْو َت انَْصَرَف َعْنُه. َرَواُه أَْحمَ فَإِذَا الَْتفَ    ئِ ُ الن َ
 . اِرِمي ُ َوالد َ 

995. (18) [1/315-బలహీనం] 

అబూ్జ‘ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దాసుడు భకిత శర దధ లతో, వినయ-విధేయతలతో 

అటూ ఇటూ చూడకుండా నమా'జు చదువు 

తునింత్స్తప్ప అలా్లహ్ తన దృషిు న్న కేందీర కరించి 

ఉంటాడు. ఒకవేళ అటూ ఇటూ చూడటం పార రంభిసా్త 

అలా్లహ్ తన దృషిు న్న మరలుాకుంటాడు.'' (అ'హిద్, 

అబూ దావూ'ద్, నస్లయి', దారీి) 

 

183) వివరణ-994: అంటే ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ చేయాలి. 

వేర ళాను వేర ళామధ్ే పెటిు  నడవరాదు. ఎందుకంటే 

అతడు నమా'జుల్ల ఉనిటేు  నమా'జుల్ల అది న్నషిదధ ం. 
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 ( 1/315)[ ) ضعيف (   19]  – 996

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: اَعْن أَنٍَس أَن َ وَ  َ  يَا" لن َ َعْل  جْ نَس اأ
يِْق   َطرِ ْن ْْيِ مِ ِه الْكَبِ  َِفْ ُسَننِ َرَواُه الَْبْيَهَقي ُ  ُث تَْسُجُد". بََصَرَك ِحيْ 

 .ْرفَُعهُ لَْحَسِن َعْن أَنٍَس يَ ا

996. (19) [1/315-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ అనస్! 

నమా'జుల్ల న్నవు న్న దృషిు న్న సజాద  చేస్తచోట కేందీర కరించి 

ఉంచు.'' (బై్నహఖీ-సునన కబీరహ్/ సహచరున్న పోర కత ం) 

 ( 1/315)(   [ ) ضعيف 20]  – 997

لم: "يَا بَُِن َ إِي َاَك  ساهلل عليه واَل َرُسْوُل اهلِل صىل : قَ ُه قَاَل َعنْ وَ 
ََلةِ  ََلةِ َهلََكٌة. فَإِ لْ فَإِن َ اْلِ  .َواْلِلِْتَفاَت َِفْ الص َ َ ْن ِتَفاَت َِف الص َ اَن  ك

َطو ُ َلبُ  ِمذِ َرَواهُ  .ةِ"ََ ِع َل َِف الَْفِريْض د َ فَِفي الت َ ْ  .ي ُ  الَت ِ

997. (20) [1/315-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నతో ఇల్ల 

అన్నిరు, ఓ కుమారా! న్నవు నమా'జుల్ల అటూ 

ఇటూ చూడకుండా జాగర తాగా ఉండు. ఎందుకంటే 

నమా'జుల్ల అటూఇటూ చూడటం వలా విన్నశనం 

చుటుు కుంటుంది. అవసరం అను కుంటే నఫిల్ 

నమా’జులా్ల చూడవచుాను. విధనమా’జులా్ల కాదు. 

(తిరిిజి‘)  
 ( 1/315) [ ) صحيح ( 21]  – 998

َعب َاٍس رضي اهلل َعْنُهَما قَاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   َعِن ابِْن وَ 
ََلةِ يَِمْينً  عليه وسلم ُنَقُه  َوَل يَلِْوْي عُ  َماًل ِش ا وَ كَاَن يَلَْحُظ َِفْ الص َ

 ْ  .  الن ََسائِ ُ ِمِذي ُ وَ َخلَْف َظْهِرهِ. َرَواُه الَت ِ

998. (21) [1/315-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జుల్ల 

అప్పపడప్పపడూ, అతేవసరప్రిసా్లతులా్ల కుడి, ఎడమ 

ప్ర కొల చూచే వారు. కాన్న మడను వీప్పవైప్ప తిర పేప 

వారు కాదు. అంటే గుండభాగం, మడ తిర పేపవారు 

కారు. (తిరిిజి‘, నస్లయి‘) 

 ( 1/315)) ضعيف (  [  22]  – 999

هِ َرفََعُه قَاَل:ٍت َعْن أَبِ َعْن عَِدي ِ بِْن ثَابِ وَ  ِ "اَلُْعَطاُس  ْيِه َعْن َجد 
ََلةِ َوالَْحْيُض َوالَْقْيُء وَ َِفْ َوالن َُعاُس َوالت ََثاُؤُب   ِمَن  عَاُف الر ِ  الص َ

ْيَطاِن  ِمِذي ُ  ".الش  ْ  .َرَواُه الَت ِ

999. (22) [1/315-బలహీనం] 

’అదీ బిన్ స్ల‘బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నమా'జ్ల్ల తుమి, కునుకు, ఆవులింత, బహషుు , 

మకుొ నుండి రకత ం కారటం, వాంతి షై'తాన్ వలా్ల 

వసా్లయి.'' 184  (తిరిిజి') 

 (1/316)صحيح ( [ )  23]  – 1000

ِِف بِْن عَ وَ  َطر  ْْيِ َعْبِد اهلِل بْ  ْن م ُ خ ِ َ  :ْيِه قَاَل َعْن أَبِ ِن الش ِ ُت  تَيْ أ
ِب َ صىل اهلل  ُهَو يَُصل ِْي َولَِجْوفِِه أَِزيٌْز كَأَِزيِْز عليه وسلم وَ الن َ
: يَْبكِ     .ْي الِْمْرَجِل يَْعِِنْ

يَُصل ِْي َوَِفْ  ىل اهلل عليه وسلم  ص ِب َ َرأَيُْت الن َ  َِفْ َرَوايٍَة قَاَل:وَ 
 َ َسائِ ُ أَْحَمُد َوَرَوى الن َ  َواهُ رَ  الُْبكَاِء. َحا ِمَن أِزيِْز الر َ َصْدِرهِ أَِزيٌْزك

 .َوايََة اْْلُْوََل َوأَبُْو دَاُودَ الث َانَِيةَ ر َ ال 
1000. (23) [1/316-దృఢం] 

మ’తరిర ఫ్ బిన్ ’అబుద లా్లహ్ బిన్ అషష 'ఖాిరి తన 

తండిర  దాారా ఉలా్లఖనం: నేను ప్ర వకత (స) వదద కు 

వళ్ళాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) నమా'జు 

చదువుతున్నిరు. ప్ర వకత  (స) శరీరం నుండి కుండ 

ఉడికినటాు శబద ం వసాూ ఉంది. అంటే ప్ర వకత  (స) 

దైవభీతితో ఏడుసాున్నిరు.  

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''నేను ప్ర వకత  (స)ను 

నమా'జు చదువుతూ ఉండటం చూశాను. ప్ర వకత  (స)ల్ల 

నుండి ఏడుసాునిటుు  శబద ం వసాుంది. పండి మరల్ల 

నుండి వచిానటుు .'' 185 (అ'హిద్, నస్లయి', అబూ 

దావూ'ద్) 

 ( 1/316) [ ) ضعيف ( 24]  -1001

ٍ قَاَل: قَاَل َرُس ََ و ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  وْ َعْن أَِِبْ ذَر 
َ َم قَا ََل ْحُد أ ْحَمَة  ةِ فَََل يَْمَسِح الَْحََص فَإِن َ كُْم إََِل الص َ .  "تَُواِجُههُ الر َ

َ  َرَواهُ  َ ْحَمُد أ ِمِذي ُ َوأ ْ  .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ  بُْو دَاُودَ  َوالَت ِ

 

184) వివరణ-999: వీటివలా షై'తాన్ సంతోషిసా్లడు. 

నమా'జుల్ల అంతరాయం కలుగుతుంది. అందువలా్ల వీటికి 

మ్రలం షై'తాన్ అన్న పేర్కొనడం జరిగంది. 

185) వివరణ-1000: నమా'జుల్ల దైవభీతివలా ఏడిసా్త 

నమా'జు భంగం కాదు. 
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1001. (24) [1/316-బలహీనం] 
అబూ జ‘ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీల్ల ఎవరైన్న నమా'జు చదవడాన్నకి న్నలబడిత్య, 

కంకర రాళాను చేతితో మటుు కోకూడదు, తొలగంచ్
కూడదు. ఎందుకంటే దైవకారుణేం అతన్న మందు 

ఉంటుంది.'' (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూ'ద్, 
నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/316)[ ) ضعيف (  25]  - 1002

ُ وَ  ِب ُ ص   َسلََمَة قَالَْت:م ِ َعْن أ َنا يه وسلم غََُلًما لَ  علاهللىل َرأََى الن َ
ْب  تَ ُح يَا أَْفلَ فََقاَل:" .َجَد نََفَخ يَُقاُل لَُه: أَْفلَُح إِذَا َس  ِ َرَواُه    َوْجَهَك".ر 

ِمِذي ُ ال ْ  .َت ِ

1002. (25) [1/316-బలహీనం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా 

స్తవకుడు అఫ్ల'హ్ సజాద  చేస్లనప్పడు సజాద  సా్లనంల్ల 

ఊది సజాద  చేసాుండగా చూశారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

ఓ అఫ్ల'హ్! న్న పాడుగాను, ఊదకు, నుదురు, 

మకుొలకు మటిు  తగలన్న, అది దీనతాాన్నకి 

చిహిం,’ అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 

 ( 1/316)[ ) منكر (   26]  - 1003

  ىل اهلل ص  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْنهُ َي اهلُل َعِن ابِْن ُعَمَر َرِض وَ 
ََلةِ َراَحةُ عليه وسلم: "اَْلِ  اُه َِفْ  . َروَ "ارِ  أَْهِل الن َ ْخِتَصاُر َِفْ الص َ

ِة ِح الرْ شَ  ن َ  .س ُ

1003. (26) [1/316-తిరసొృతం] 

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

''నమా'జుల్ల ప్ర కొలపైె చేయిపెటు డం నరకవాసుల 

అలవాటు.'' 186 (షర్'హుసుసనిహ్)  
 ( 1/317)  ([ ) صحيح  27]  - 1004

اهلِل صىل اهلل  ْوُل َرُس  َل: قَاَل َعْنُه قَاَرِضَي اهلُل َعْن أَِِبْ ُهَريِْرَة وَ 
َة َوالَْعْقَرَب م: "اُْقُتلُ عليه وسل ََلةِ الَْحي َ . َرَواُه  "ْوا اْْلَْسَودَيِْن َِفْ الص َ

ِمِذي ُ وَ أَحْ  ْ  . َمْعَناُه َسائِ ِلن َ لِ َمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

 

186) వివరణ-1003: అంటే నరకవాసులు నరకంల్ల 

ఎలాప్పపడూ బంధంచబడి ఉంటారు. ఒకోొస్లరి విశార ంతి 

తీసుకోవటాన్నకి నడుమపైె చేయిపెటుు కుంటారు. 

అందువలా నమా'జుల్ల నడుమపైె చేయిపెటు కూడదన్న 

వారించడం జరిగంది. 

1004. (27) [1/317-దృఢం] 

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

''త్యలును, పామను నమా'జుల్లనైెన్న చంపవేయండి.'' 

(అ'హిద్, అబూదావూ'ద్, తిరిిజి', నస్లయి')  
 ( 1/317)[ ) صحيح (   28]  - 1005

اهلل   َرُسْوُل اهلِل صىلكَاَن  : لَْت َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَاوَ 
عً  ُت فَِجئْ  ُمْغلٌَق عَلَْيِه  َوالَْباُب  .اعليه وسلم يَُصل ِْي تََطو ُ

ُه َوذكََرت أَن َ  فََفَتَح يِلْ اْسَتْفَتْحُت فََمًَش فَ   ثُم َ َرَجَع إََِل ُمَصَل َ
ْ َواِة. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ لَ الَْباَب كَاَن َِفْ الِْقبْ  ي ُ َوَرَوى  ِمذِ لَت ِ

 .َسائِ ُ نَْحَوُه الن َ 

1005. (28) [1/317-దృఢం] 

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

మ్రసుకొన్న ల్లప్ల నఫిల్ నమా'జు చదివేవారు. నేను 

బయట్నుండి వచిా తెరవమంటే ప్ర వకత  (స) తలుప్ప 

వదద కు నడచి వచిా తలుప్ప తెరచి మళ్ళా నమా'జు 

చదివే చోటుకు వళ్ళాపోయే వారు. తలుప్ప ఖిబాా వైప్ప 

ఉండేది. 187 (అ'హిద్, అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి', 

నస్లయి') 

 ( 1/317)عيف ( [ ) ض 29]  - 1006

اهلل عليه وسلم:   ي ٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىللِ ِق بِْن عََعْن َطلْ و
ََلةِ َفلَْيْنَصِرْف فَلْيَ ْم "إِذَا فََسا أََحُدكُ ََلةَ أْ وَ ض َ َتوَ  َِفْ الص َ ".  لُْيِعِد الص َ

ِمذِ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى  ْ  .َصاٍن نُقْ ادَةٍ و َ  َمَع ِزيَ ي ُ الَت ِ

1006. (29) [1/317-బలహీనం] 

’తల్ఖ్ బిన్ ’అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నమా'జుల్ల ఉనిప్పపడు అపాన 

వాయువు వలువడిత్య, నమాజు నుండి తిరిగ వళ్ళా 

వంటనే వు'దూచేస్ల నమా’జు్ను మళ్ళాచదవాలి.'' 188  

(అబూ దావూ‘ద్, తిరిిజి‘)  

 
187) వివరణ-1005: నమా'జుల్ల ఉని వేకిత  తలుప్ప 

తెరవటాన్నకి రండు, మ్రడు అడుగులు నడిసా్త నమా'జు 

భంగం కాదు అన్న తెలిస్లంది. అయిత్య ఖిబాా వైపే ఉండాలి. 

ప్ర వకత (స) తలుప్ప తెరవటాన్నకి వచిా, తలుప్ప తెరచి 

వనుక అడుగులు వేసాూ నమా'జు చదివే సధ ల్లన్నకి 
చేరుకునే వారు. అయిత్య తలనుగాన్న శరీరాన్నిగాన్న 

తిర పేపవారుకారు. 

188) వివరణ-1006: అపాన వాయువు వలువడిత్య, 

వు'దూ భంగం అవుతుంది. నమా'జుల్ల అపాన వాయువు 
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ِب ُ صىل اهلل  اهلُل َعْنهَ َعْن عَائَِشَة َرِضَي وَ  ا أَن ََها قَالَْت: قَاَل الن َ
 ثُم َ  هِ فِ ُدكُْم َِفْ َصََلتِِه فَلَْيأُْخْذ بِأَنْعليه وسلم: "إِذَا أَْحَدَث أحَ 

 .َواُه أَبُْو دَاُودَ . رَ " لَْيْنَصِرْف 

1007. (30) [1/318-దృఢం] 

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

''నమా'జుల్ల వు'దూ భంగమైత్య తన మకుొ 

ప్టుు కొన్న వళ్ళా వు'జూ చేస్లరావాలి.'' 189 (అబూ 

దావూ'ద్) 

 ( 1/318)[ ) ضعيف (  31 ] - 1008

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ٍرو قَاَل: قَاَل َعمْ  ِن بْ  َعْن َعْبِد اهللِ وَ 
َل أَْن   آِخِر َصََلتِِه قَبْ َس َِفْ لَ جَ ْم َوقَْد َث أََحُدكُإِذَا أَْحَد ": وسلم

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا حَ "َسل َِم فََقْد َجاَزْت َصََلتُهُ ي ُ  ْ يٌْث  دِ . َرَواُه الَت ِ
 . اِدهِ َربُْوا َِفْ إِْسنَ ْضَط ا  دِ إِْسَنادُُه لَْيَس بِالَْقِوي ِ َوقَ 

1008. (31) [1/318-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''నమా'జుల్ల అపాన వాయువు వలువ 

డడం వలా వు'జూ భంగమయిత్య, సల్లమ్ ప్లకటాన్నకి 

మందు కూర్కాన్న ఉంటే, అతన్న నమా'జు అయిపో 

తుంది.'' (తిరిిజి' / ఆధారాలు దృఢమైనవి కావు)   

అయిత్య ఇది పార మాణికమైన 'హదీసు' కాదు. దీన్న 

ప్రంప్ర అసంతృపాకరంగా ఉంది. అంటే ఇది 

బలహీనమైన 'హదీసు'.  

'స'హీ'హ బు'ఖారీల్ల ''నమా'జుల్ల వు'దూ భంగ 

మైత్య, వు'దూ చేస్లవచిా మళ్ళా నమా'జు చదవాలి'' 

అన్న ఉంది. 
----- 

 َ     మూడవ విభాగం   َفْصُل الث َالُِث لْ ا

 

వలువడిత్య వళ్ళా వు'దూ చేస్లరావాలి. ఈ మధ్ే 

మాటాాడిత్య నమా'జును మొదటి నుండి చదవాలి. ఒకవేళ 

మాటాాడక పోత్య వదలిన దగు రి నుండి పూరిత చేయాలి.  

189) వివరణ-1007: మకుొ ప్టుు కోవటం వలా ల్లభం 

ఏమటంటే, ప్ర జలు మకుొ నుండి రకత ం కారుతుందన్న 

అనుకుంటారు. ప్ంకిత  నుండి వళాడాన్నకి దారి ఇసా్లరు. 

 ( 1/318)) حسن (  [ 32]  - 1009

ِب َ عَ  ََل إََِل ا َخَرَج عليه وسلم  صىل اهلل ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ الن َ ةِ  لص َ
َ ا ا كََب َ َ نَْصَرَف وَ فَلَم َ ْ أَْن كََما كُْنُتْم. ثُم َ َخَرَج فَاغَْتَسَل أ ْوَمأَ إِلهَْْيِ
ا َص فَ . فََصىل َ بِِهْم  .َوَرأُْسُه يُْقِطرُ  ثُم َ َجاءَ  ْ لَم َ  كُْنُت ُجُنًبا  ىل َ قَاَل: "إِّن ِ

 َ  . َمُد َواُه أَحْ غَْتِسَل". رَ فََنِسْيُت أَْن أ

1009. (32) [1/318-పార మాణికం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా'జు 

కోసం వళ్ళారు. తక్బీర త'హ్ీమ ప్లకటాన్నకి 

మందు, ''నేను అశుదధ ంగా ఉన్నినన్న గురుత కు్

వచిాంది. మఖాదీలకు మీరు ఇల్లగే ఉండండన్న 

సైగచేస్ల బయటకు వళ్ళారు. స్లినం చేస్ల తిరిగ 

వచాారు. అప్పపడు తల్నుండి న్నళ్ళా 

కారుతున్నియి. ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదివించారు. 

నమా'జు తరాాత, ''అప్పపడు నేను అశుదధ ంగా 

ఉన్నిను. స్లినం చేయటం మరచిపోయాను. 

తక్బీర త'హ్ీమ సమయంల్ల న్నకు గురుత కు 

వచిాంది. స్లినం చేయటాన్నకి వళ్ళాను,'' అన్న 

అన్నిరు. (అ'హిద్)  
 (319/ 1) (  مرسليح  ح ) ص  [ 33]  - 1010

 .ِن يََساٍر نَْحَوُه ُمْرَسًَل  َعَطاِء بْ َرَوى َمالٌِك َعْن وَ 

1010. (33) [1/319-దృఢ తాబయీ పోర కత ం] 

దీన్నన్న మాలిక్, 'అ'తా'బిన్ యస్లర్ దాారా కూడా 

ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/319)) حسن (  [ 34]  - 1011

ُ َعْن َجابٍِر قَاوَ  هْ َصل ِْي ال َل: كُْنُت أ ِل اهلِل صىل اهلل ُسوْ َر َمَع رَ ظ ُ
دَ َِفْ كَف ِي أََضُعَها  وسلم فَآُخُذ عليه  َن الَْحََص لَِتَْبُ قْبَضَة م ِ

. رَ لَِجْبَهِِتْ اَْسُج  ةِ الَْحر َ َسائِ ُ  َوَرَوى الن َ  اُودَ  أَبُْو دَ اهُ وَ ُد عَلَْيَها لِِشد َ
 .نَْحَوهُ 

1011. (34) [1/319-పార మాణికం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల నేను 

''జుహ్ర్ నమా'జు చదివేవాడిన్న. ఒక పడికెడు కంకర 

రాళ్ళా చేతాో తీసుకునే వాడిన్న. అవి చలాబడిత్య, సజాద  

చేస్త చోట వాటిన్న ఉంచి సజాద  చేస్తవాడిన్న. (అబూ 

దావూ'ద్, నస్లయి') 
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لم  اهلِل صىل اهلل عليه وس ْوُل قَاَم َرُس  اَل:ْردَاِء قَ أَِِبْ الد َ  َعْن وَ 
ِة اهلِل  اُه يَُقْوُل: "أَُعْوذُ بِاهلِل ِمْنَك " ثُم َ قَاَل: "أَلَْعُنَك بِلَْعنَ نَ فََسِمعْ 
َ  َوبََسَط يََدهُ  ."ثَََلثًا ََلةِ اَوُل َشْيًئا فَلَ ن َُه يََتنَ أَ ك ا فََرَغ ِمَن الص َ ا قُلْنَ  .م َ
ََلةِ شَ  تَقُ ِمْعَناَك َس ْد َل اهلِل قَ يَا َرُسوْ  نَْسَمْعَك   ْيًئا لَْم ْوُل َِفْ الص َ

"إِن َ عَُدو َ اهلِل  قَاَل:  .َوَرأيَْناَك بََسْطت َ يََدَك  .تَُقْولُُه قَْبَل ذَلَِك 
 ِباهلِل فَُقلُْت أَُعْوذُ  .ُه َِفْ َوْجِهْي ْن نَاٍر لَِيْجَعلَ ِشَهاٍب م ِ بِ َء إِبْلِْيَس َجا

ةِ  َنِة اهللِ لُْت: أَلَْعُنَك بِلَعْ م َ قُ ثُ  اٍت. ر َ  مَ َك ثَََلَث ِمنْ  ام َ فَلَْم   .الت َ
اٍت    َواهلِل لَْوَل دَْعَوُة أَِخْيَنا .ثُم َ أََردْت ُ أَخَذهُ  .يَْسَتأِْخْر ثَََلَث َمر َ

َ لَ ُس  َواُه  َمِديَْنِة. رَ ي َلَْعُب بِِه َولَْداُن أَْهِل الْ ْصَبَح ُمْوثًَقا ْيَماَن َْل
 . لٌِم ُمْس 

1012. (35) [1/319-దృఢం] 

అబూ దర్దా‘ (ర) కథనం: ఒకస్లరి ప్ర వకత  (స) 

నమా’జు చదవడాన్నకి న్నలబడాారు. నమా’జు 

చదివించడం పార రంభించారు. నమా’జు సా్లతిల్లనే ప్ర వకత  

(స) ఇల్ల ప్లకడం విన్నిను, ''అ’ఊజుబిలా్లహ 

మన్క,'' -- 'నేను న్న నుండి అలా్లహ్ శరణు 

కోరుతున్నిను.' ఆ తరువాత, ''అల్ ’అనుక బి 

ల’అన తిలా్లహ'' -- 'న్ననుి అలా్లహ్ శాప్ం దాారా 

శపసాున్నిను'. ఇల్ల మ్రడుస్లరాు అన్నిరు. ఆ 

తరువాత తన చేతిన్న మందుకు చాచారు. అంటే 

ఏదో వసాువును ప్టుు కోవటాన్నకి ప్ర యతిించినటుు . 

నమా'జు మగంచిన తరువాత, మ్మమ, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ 

రోజు నమా'జుల్ల ఇంతకు మందు ఎనిడూ 

విననటువంటి విషయాన్ని విన్నిమ. ఇంకా చేయి 

చాచి ఏదో అందుకుంటునిటుు  చూశామ,’ అన్న 

వినివించుకున్నిమ. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) నేను 

నమా'జుకు న్నలబడినప్పపడు అలా్లహ్ శతుర వు అగి 

కణ్యన్ని తీసుకొన్న న్న మందు ప్ర తేక్షమయాేడు. న్న 

మఖం మీద విసరబోయాడు. దానుిండి రకిష ంచుకోవ 

డాన్నకి మ్రడుస్లరాు ''అ’ఊజు‘బిలా్లహ'' మరియు 

''అల్’అనుక బి ల’అనతిలా్లహ'' అన్న ప్లికాను. కాన్న 

వనకిొ తగు ల్లదు. అప్పపడు నేను వాడిన్న ప్టుు  

కుందామన్న, ప్టుు కొన్న సాంభాన్నకి కటిు వేదాద మన్న అను 

కున్నిను. అలా్లహ స్లకిష ! సులైమాన్ (అ) దు'ఆను 

గౌరవించకుంటే, వాడిన్న కటిు వేస్త వాడిన్న. ఉదయం 

వరకు బంధంచబడి ఉండేవాడు. మదీనహ పలాలు 

వాడితో ఆడుకునేవారు,' అన్న అన్నిరు. 190 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/319)[ ) صحيح (   36]  - 1013

ْي  ُهَو يَُصل ِ ىَل َرُجٍل وَ  َعْبَد اهلِل بِْن ُعَمَر َمر َ عَ افٍِع قَاَل: إِن َ َعْن نَ وَ 
ُجُل عَلَ  ل ََم فََس    .َجَع إِلَْيِه َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمرَ رَ كَََلًما فَ ْيِه فََرد َ الر َ

َ أَحْ فََقاَل لَُه: إِذَا َسل ََم َعىَل  ِشْر   َولْيُ ْم ل َ ُدكُْم َوُهَو يَُصل ِْي فَََل يََتك
 .َواُه َمالٌِك بَِيِدهِ. رَ 

1013. (36) [1/319-దృఢం] 

న్న’ఫె (ర) కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

నమా'జు చదువుతుని ఒక వేకిత  ప్ర కొ నుండి 

వళాడం జరిగంది. 'అబుద లా్లహ్ అతన్నకి సల్లమ్ 

చేస్లరు. నమా'జ్ సా్లతిల్ల ఆ వేకిత  సల్లమ్కు ప్ర తి 

సల్లమ్ చేశాడు. అది విని 'అబుద లా్లహ్ తిరిగ వచిా, 

'నమా'జు సా్లతిల్ల ఉని వేకిత  సల్లమ్ చేసా్త, అతడు 

నోటితో సల్లమ్ చేయకూడదు, చేతి సైగతో సల్లమ్ 

చేయాలి,' అన్న అన్నిరు. (మవ‘తాా ఇమామ 

మాలిక) 

===== 

ْهوِ   -20  بَاُب الس َ

20. నమాజులో మరుపు, పొరప్రటు 

స్హూ అంటే మరచిపోవటం, ఏమరుపాటుకు గురి 

కావటం. అంటే ఒకోొస్లరి రండు రకాతులు 

చదివామా, మ్రడు రకా'తులు చదివామా అనేది 

మరచిపోతామ. ఒకోొ స్లరి కొంతభాగం మరచి 

పోతామ. దాన్నవలా నమా'జుల్ల ల్లప్ం సంభవిసాుంది. 

 

190) వివరణ-1012: ఒకవేళ నమా'జుల్ల షై'తాన్ కీడు 

నుండి రక్షణ పొందటాన్నకి ''అ’ఊజుబిలా్లహ్'' ల్లదా 

''అల్’అనుక బి ల’అనతిలా్లహ'' అన్న అనటంల్ల 

అభేంతరం ల్లదన్న తెలిస్లంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 350 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ఆ ల్లపాన్ని పూరిత చేయటాన్నకి రండు అదనపు 

సజాద లు చేయాలి. ఈ అదనప్ప సజాద లను సజాద  సహ్వ్ 

అంటారు. మరిచి తప్పన్నసరి విధన్న వదలివేస్లన్న, 

మఖే విధన్న మందూ, వనుక చేస్లన్న, ఒకటి కంటే 

ఎకుొవ స్లరాు చేస్లన్న సజాద  సహ్వ్ తప్పన్నసరి 

అవుతుంది. వీటన్నిటి వివరాలు, స్లకాష ేధారాలను 

కిర ంద పేర్కొనడం జరిగంది. 

ُل ْصُل اَلْفَ      మొదటి విభాగం   اْْلَو َ

 (1/320) فق عليه ([ ) مت  1 ] - 1014

اهلل  صىل  اهللِ  َرُسْوُل قَاَل  َل:  َعْنُه قَاَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ وَ 
 َ ْيَطاُن فَلَْبَس  َحَدكُْم إِ عليه وسلم:"إِن َ أ ذَا قَاَم يَُصل ِي َجاَءُه الش َ
؟ فَإِذَا َوَجَد ذَلَِك أَحَ  كَعَلَْيِه َحّت َ َليَْدِرْي  َيْسُجْد ْم فَلْ كُُد ْم َصىل 

 .الٌِس" َوُهَو جَ َسْجَدتَْيِ 

1014. (1) [1/320-ఏకీభవితం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న నమా'జుకు న్నలబడినప్పడు, షై'తాన్ 

నమా'జుల్ల అనుమాన్నన్నకి గురిచేసా్లడు. దాన్నవలా 

ఎన్ని రకా'తులు చదివింది మరచిపోతాడు. మీల్ల 

ఎవరికైెన్న ఇల్లంటి ప్రిసా్లతి ఏరపడిత్య, కూర్కాన్న 

రండు సజాద లు చేసుకోవాలి.'' 191 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 

191) వివరణ-1014: నమా'జుల్ల స్లధారణంగా షై’తాన్ 

ఆల్లచనలకు గురిచేసాూ ఉంటాడు. దాన్నవలా ఏమరు్

పాటుకు గురికావటం జరుగుతుంది. ఎన్ని రకాతులు 

చదివామ అనేది మరచిపోతామ. ఒకోొస్లరి మఖే 

విధులను కూడా మరచి పోవటం జరుగుతుంది. ఆ 

అనుమాన్నన్ని దూరం చేస్ల, ఒక న్నరాారణకు వచిా, 

చివరిల్ల రండు సహూసజాద లు చేసుకోవాలి. అంటే ఒకటి, 

రండుల్ల అనుమానం ఉంటే ఒకటిగా న్నరాారించుకోవాలి. 

రండు మ్రడుల్ల అనుమానం ఉంటే రండుగా 

భావించాలి. మ్రడు న్నలుగుల్ల అనుమానం ఉంటే 

మ్రడుగా న్నరాారించుకోవాలి. ఒక రకాతు చదివి రండు 

సహూ సజాద లు చేయాలి. ఒకవేళ ఎవరైన్న న్నలుగు 

రకాతుల నమా'జును రండు రకాతులు చదివి 4 అనుకొన్న 

సల్లమ్ ప్లికిత్య, గురుత కువచిాన తరాాత రండు 

రకాతులు చదివి, రండు సహూ సజాద లు చేస్ల సల్లమ్ 

 ( 1/320)  صحيح ([ )  2]  - 1015

يََساٍر َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َطاِء بِْن َعْن عَ وَ 
ْدِر كُْم َصىل  لَْم يَ فَ  هِ "إِذَا َشك َ أََحُدكُْم َِفْ َصََلتِ لم: اهلل عليه وس

َك َولْ  ََلثًا أَْم أَْربًَعا فَلَْيْطِرِح ثَ  ثُم َ يَْسُجُد  َقَن َتيْ ْس  َما ا َيْْبِ َعىَل الش َ
  .أَن ي َُسل َِم فَإِْن كَاَن َصىل  َخْمًسا َشَفْعَن لَُه َصََلتَهُ  ْيِ قَْبَل َسْجَدتَ 
 َ َْربٍَع كَانَتَ  اَن َوإِْن ك ْيَطاِن"ْرِغْيمً تَ ا َصىل  إِتَْماًما ْل   . َرَواُه ُمْسلٌِم ا لِل ش َ

َعهَ ايَتِ  َروَ . َوَِفْ ٍء ُمْرَسًَل ٌك َعْن َعَطاَوَرَواُه َمالِ  ْيِ  ا بَِهاتَ ِه: "َشف َ
"ْج الس َ   .َدتَْيِ

1015. (2) [1/320-దృఢం] 

'అ’తా'బిన్ యస్లర్ మరియు అబూ స’యీద్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరికైెన్న 

నమా’జుల్ల అనుమానం వచిా, ఎన్ని రకా'తులు 

చదివానో అనేది తెలియక పోత్య, అంటే మ్రడు 

రకాతులు ల్లదా న్నలుగు రకాతులు, అనుమాన్నన్ని 

దూరం చేస్ల ఒక న్నరాారణకు రావాలి. 3 ల్లదా 

న్నలుగుల్ల అయిత్య మ్రడును న్నరాారించుకోవాలి. 

దాన్నపైె ఒక రకా'తు చదివి అతే్'హయాేత్, దర్జద్ 

చదివి సల్లమ్ ప్లకటాన్నకి మందు రండు సజాద  

సహూలు చేయాలి. ఒక వేళ 5 రకాతులు చదివి 

ఉంటే ఈ రండు సజాద లు దాన్ని 6 చేస్లవేసా్లయి. 4 

ఫరూ ర్, 2 నఫిల్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ 4 రకాతులు 

చదివి ఉంటే, ఈ రండు సజాద లు షై'తాన్ను 

అవమాన్నన్నకి గురిచేసా్లయి. (మసా్లమ్, మ’అతాా 

ఇమామ్ మాలిక్)  

 (1/320)ه ( [ ) متفق علي 3]  - 1016

 عليه وسلم   اهلل صىلْوَل اهللِ أَن َ َرُس   َمْسُعْوٍد:َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ 
ََلةِ؟ فََقاَل: "َوَما ذَاَك؟" ْهَر َخْمًس َصىل َ الظ ُ  ا فَِقْيَل لَُه: أَِزيُْد َِفْ الص َ
 ا َسل ََم.  ْعَدمَ بَ  ل َْيَت َخْمًسا. فََسَجَد َسْجَدتَْيِ : َص قَالُْوا

 

ప్లకాలి. ఒకవేళ ఎవరైన్న 4కు బదులు 5 రకాతులు 

చదివిత్య చివరగా రండు సహూ సజాద లు చేయాలి. ఈ 

రండు సజాద లు ఒక రకాతుగా మారి 6 రకాతులు 

అయిపోతాయి. 4 ఫ'రద ర, రండు నఫిల్. ఒకవేళ అతడు 4 

రకాతులు చదివి ఉంటే, ఈ రండు సజాద లు షై'తాన్కు 

అవమాన్నన్నకి గురిచేసా్లయి. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 351 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ْثلُ إِن ََما أَنَا : "َرَوايٍَة: قَاَل  َِفْ وَ  فَإِذَا   ْوَن تَْنَس  َس كََماكُْم أَنْ بََشٌر م ِ

َواَب   .ُرْوِّنْ نَِسْيُت فََذك ِ  َوإِذَا َشك َ أََحُدكُْم َِفْ َصََلتِِه َفلَْيَتَحر َ الص َ
"ْجَدتَ َس  ُد ْم ثُم َ يَْسُج لَْيِه ثُم َ لُيَسل ِ  عَ فَلُْيِتم َ   .ْيِ

1016. (3) [1/320-ఏకీభవితం]  
’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''జుహ్ర్ నమా'జుల్ల మరచి 5 రకా'తులు 

చదివించారు. అనంతరం నమా'జుల్ల మారుప 

వచిాందా అన్న వినివించుకోవటం జరిగంది. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స), 'అసలు విషయం ఏమటీ?' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి అనుచరులు, 'తమరు 5 రకాతులు 

చదివించారు,' అన్న అన్నిరు. అది విని ప్ర వకత  (స) 

స్లామ్ తర్వత రండు సజాద  సహూలు చేశారు.  

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 

'నేనూ మీల్లంటి మానవుడినే, మీల్ల నేనూ 

మరచిపోతాను. నేను మరచిపోయినప్పపడు, మీరు 

ననుి గురుత చేయాలి. మీల్ల ఎవరికైెన్న నమా'జుల్ల 

అనుమానం వసా్త, ఒక న్నరాారణకు రావాలి. అంటే 1 

ల్లదా 2ల్ల అయిత్య, 1న్న న్నరాారించుకొన్న, నమా'జును 

పూరిత చేస్ల, ఆ తరువాత రండు సజాద లు చేయాలి,’ 

అన్న అన్నిరు. 192 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/320) تفق عليه ([ ) م  4]  - 1017

 صىل   قَاَل: َصىل َ بَِنا َرُسْوُل اهللِ  أَِِبْ ُهَريَْرةَ َن َعْن يْ َعِن ابِْن ِسْْيِ وَ 
اَها ْْيِيَْن َس قَاَل ابُْن ِس  -َعِشي ِ  الْ َتْ ْحَدى َصََل يه وسلم إِ اهلل عل م َ

  .ْيِ ثُم َ َسل ََم َعتَ قَاَل َفَصىل َ بَِنا َركْ  .أَبُْو ُهَريَْرَة َولَِكْن نَِسْيُت أَنَا
ُن ن َُه َغْضَباَمْسِجِد فَات َكَأَ عَلَْيَها كَأَ ْعُرْوَضٍة َِفْ الْ ٍة م َ بَ ْش فََقاَم إََِل خَ 

َ َعىَل الُْيسَرى َوَشب َ  ْمََن لْيُ ا يََدُه َوَوَضعَ  ُه  َك بََي أ َصابِِعِه َوَوَضَع َخد َ
ِه الُْيْسَرى َوخَ   َسَرعَاُن مْن أَبَْواِب  َرَجْت اْْلَيَْمَن َعىَل َظْهِر كَف ِ

   .ََلةُ ْوا قُِصَرِت الص َ الُ قَ فَ  .دِ الَْمْسجِ 

 

192) వివరణ-1016: 1. ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స) 

కూడా మరచి పోయారన్న తెలిస్లంది. అనుమాన్నన్నకి, పొర 

పాటుకు ఒకే ప్రిష్కొరం. 2. ఒకవేళ ఎవరైన్న మరచి 5 

రకా'తులు చదివిత్య, చివరిల్ల రండు సజాద లుచేసుకోవాలి. 

ఈ రండు రకాతులు ఒక రకా'తుకు సమానంగా అయి్

పోతాయి. 3. అనుమానం వసా్త ఒక న్నరాారణకు రావాలి. 

న్నరాారణ పైె అమలు చేయాలి. 4. సజాద  సహూ సల్లమ్కు 

మందు, సల్లమ్ తరాాత కూడా చేయవచుాను. 

َوَِفْ   اُه أَْن ي ُكُل َِماهُ َهابَ ا فَ مَ  َعْنهُ َرِضَي اهللُ ٍر َوُعَمُر َِفْ الَْقْوِم أَبُْو بَكْ وَ 
ُل اهلِل َرُسوْ قَاَل يَا  .ْوِم َرُجٌل َِفْ يََديِْه ُطْوٌل ي َُقاُل لَُه ذُو الَْيَديِْن قَ الْ 

فََقاَل:   .َس َولَْم تُْقَصْر"قَاَل: "لَْم أَنْ  .ََلةُ الص َ أَنَِسْيَت أَْم قُِصَرِت 
َم فَ  ْوا:َقالُ يِْن؟" فَ ذُو الَْيَد َما يَُقْوُل "أَكَ َرَك ثُم َ  تَ َصىل َ َما نََعْم. فََتَقد َ

َ َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجْوِدهِ أَْو أَْطَوَل  َ   ثُم َ َسل ََم ثُم َ كََب َ َرفََع َرأَْسُه َوكََب َ
َ ثُم َ كَ ْ َد ِمْثَل ُسُجْودِ َوَسَج  َب َ َ هِ أَْو أَْطَوَل ثُم َ َرفََع َرأ ا  فَُرب َمَ َسُه َوكََب َ
ْئُت أَن َ فََيُقْوُل نُ  .َسل ََم  ثُم َ ُه وْ َسأَلُ  قَاَل ثُم َ   . ِعْمَراَن بَْن ُحَصْيِ ب ِ

   .َسل ََم. َولَْفُظُه لِلُْبَخاِري ِ 

َدَل  اهلل عليه وسلم بَ   صىلهللِ  ا أُْخَرى لَُهَما: فََقاَل َرُسْوُل َِفْ وَ 
ْعُض  كَاَن بَ  قَْد  اَل:فَقَ  .ْن" لَْم يَكُ "كُل ُ ذَلَِك  :""لَْم أَنَْس َولَْم تُْقَصرْ 

 .هللِ اا َرُسْوَل ذَلَِك يَ 

1017. (4) [1/320-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని స్త్రీన్, అబూ హురైరహ్(ర) దాారా కథనం: 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''జుహ్ర్ ల్లదా 

'అ'స్ర్ నమా'జును చదివించారు. అబూ హురైరహ్ 

నమా'జు పేరు పేర్కొన్నిరు. కాన్న నేను మరచి 

పోయాను. ప్ర వకత  (స) ఆ 4 రకాతుల నమా'జును 

రండు రకాతులు మాతర మ్మ చదివించి సల్లమ్ 

ప్లికారు. మసలా్ల నుండి ల్లచి మస్లూ ద్ పార ంగణం ల్లకి 

వళ్ళారు. అకొడుని కటెు  వదద  న్నలబడాారు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) కోప్ంగా ఉన్నిరన్న అన్నపంచింది. 

ఒక చేతి వేర ళాను మరో చేతిల్ల వేస్ల, ఎడమచేతి 

వనుక భాగంపైె కుడి బుగు  పెటిు  ఉన్నిరు. నమా'జు 

తరాాత తారగా వళాదలచుకునివారు తారగా 

బయటకు వళ్ళా, నమా'జు తగు ంచబడింది, అంటే 4 

కు బదులు 2 రకాతులు అయిపోయింది. ఎందుకంటే 

ప్ర వకత  (స) 2 రకాతుల్ల చదివించారు,’ అన్న అన 

స్లగారు. వారిదద ర్జ మాటాాడటాన్నకి భయప్డాారు. 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులా్ల పొడవైన చేతులు గల ఒకవేకిత  

ఉండే వాడు. అతన్ని ''జుల్యదైన్'' అన్న పలిచేవారు. 

అతడు ధైరేం చేస్ల, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ రోజు తమరు 

మరచిపోయారా ల్లక నమా'జు తగు ంచబడిందా?' అన్న 

వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) నేను మరచి 

పోల్లదు, నమా'జు తగు ంచబడల్లదు,' అన్న అన్నిరు. 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) తన అనుచరులను 'ఇది 

న్నజమా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి అనుచరులు, 
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అవునన్న అన్నిరు. అనంతరం మరచిపోయిన రండు 

రకాతులు చదివించారు. ఆ తరువాత అలా్లహు 

అకబర్ అన్న ప్లికి సజాద  చేశారు. స్లధారణం కంటే 

కొంచెం దీరఘ ంగా చేశారు. సజాద  నుండి ల్లచి మళ్ళా సజాద  

చేస్ల అలా్లహు అకబర్ అన్న ప్లికి ల్లచారు' అన్న 

అన్నిరు. ప్ర జలు ఇబుి స్త్రీన్ను 'ఆ తరువాత 

ప్ర వకత  (స) సల్లమ్ ప్లికారా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

ఇబుి స్త్రీన్, 'ప్ర వకత  (స) సల్లమ్ ప్లికారన్న ఇమ్ాన్ 

బిన్ హుసైన్ న్నకు తెలిపారన్న అన్నిరు. 193 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

ఇంకా బుఖారీ ఒక ఉలా్లఖనల్ల ఈ ప్దాలు 

ఉన్నియి, ''లమ అనస వల్ల తుఖసర కు బదులు 

కులాు జా'లిక లమ యకున అన్న ఉంది. అంటే 

ఇందుల్ల ఎటువంటి మారుప జరగల్లదు, అంటే, 'నేను 

మరువల్లదు ల్లదా నమా'జు తగు ల్లదు,' అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు జుల యదైన, 'ఓ ప్ర వకాత  ఇందుల్ల 

ఏదో ఒకటి జరిగంది, తమరు మరచిపోయారు, ల్లదా 

నమా'జు తగు ంచబడింది,' అన్న అన్నిడు.  

 (1/321) [ ) متفق عليه ( 5]  - 1018

ىل َ   اهلل عليه وسلم َص  صىلِب َ ن َ ْبِد هلِل بِْن بَُحْيَنَة: أَن َ ال ْن عَ عَ وَ 
ْهَر فََقاَم َِفْ  ْكَعَتْيِ  بِِهْم الظ ُ فََقاَم   .لِْس يَْج  لَْم  لََيْيِ  اْْلَوْ الر َ

ََلةُ  َعُه َحّت َ الَناُس مَ  َ  .إِذَا قَََض الص َ َوانَْتَظَر الن َاَس تَْسلِْيَمَه كََب َ
 . ثُم َ َسل ََم َسل َِم  ي ُ قَْبَل أَْن  . فََسَجَد َسْجَدتَْيِ الٌِس َوُهَو جَ 

1018. (5) [1/321-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర జలకు ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివించారు. మొదటి 

రండు రకాతుల తరాాత న్నలబడిపోయారు. అంటే 

ఖ'అదహ్ల్ల కూరోాకుండా న్నలబడాారు. అనుచరులు 

 

193) వివరణ-1017:ఈ 'హదీసు' దాారా 1. ఒకవేళ 

మరచి న్నలుగురకా'తులకు బదులు రండు రకాతులు 

చదివిత్య గురుత కు వచిాన తరాాత మగలిన రండు 

రకాతులు చదవడం తప్పన్నసరి. 2. ఒకవేళ మరిచి 

నమా'జుల్ల మాటాాడిత్య నమా'జు అయిపోతుంది. 3. 

అటువంటప్పపడు రండు సజాద లు కూడా తప్పన్నసరి అన్న 

తెలిస్లంది. 

కూడా న్నలబడాారు. చివరికి నమా'జు పూరత యి 

సల్లమ్ ప్లికే సమయం వచిా ప్ర జలు సల్లమ్ 

ప్లకడాన్నకి ఎదురు చూసాున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స)కు ఖ'అదహ్ ఊల్లల్ల కూరోాల్లదన్న గురుత కు 

వచిాంది. కూరోాన్న 'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లికి 

రండు సజాద లు చేస్ల సల్లమ్ ప్లికారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం   الث َاِّنْ   ُل ْص اَلْفَ 

 ( 1/321) [ ) ضعيف ( 6]  - 1019

:  ْمَراَن بِْن ْن عِ عَ  َ  ُحَصْيٍ ِب َ ن َ أ   ىل اهلل عليه وسلم َصىل َ  ص  الن َ
َد ثُم َ َسل ََم. َرَواُه  َس بِِهْم فَ  َها فََسَجَد َسْجَدتَْيِ ثُم َ تََشه َ
مِ  ْ  .ِريٌْب غَ   ٌن َهَذا َحِديٌْث َحَس  َوقَاَل: .ِذي ُ الَت ِ

1019. (6) [1/321-బలహీనం] 

’ఇమ్ాన్ బిన్ ’హు’సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర జలకు నమా'జు చదివించారు. నమా'జుల్ల మరచి 

పోయారు. రండు సజాద లు చేస్ల, తషహుహ ద్ చదివి 

సల్లమ్ ప్లికారు. (తిరిిజి' /  పార మాణికం, 

ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/322)[ ) صحيح (   7]  - 1020

ةِ  الْ ِن عَ وَ  ليه  َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عبِْن ُشْعَبَة قَا ُمِغْْيَ
َ َر قَْبَل ْكَعَتْيِ فَإِْن ذَكَ  الر َ ْْلَِماُم َِفْ اذَا قَاَم وسلم: "إِ  ْن ي َْسَتِوْي  أ

ْس َولَْيْسُجْد َسْجَدَتِ  ْجلِ قَائًِما فَلَْيْجلِْس َوإِِن اْسَتَوى قَائًِما فَََل يَ 
 . َماَجهُ  ْو دَاُودَ َوابُْن ". َرَواُه أَبُ وِ هْ الس َ 

1020. (7) [1/322-దృఢం] 

మ’గీర బిన్ షు’అబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఇమామ మొదటి రండు రకాతుల 

తరాాత ఖ'అదహ్ చేయకుండా న్నలబడినప్పడు, 

ఒకవేళ న్నలబడటాన్నకి మందు గురుత కు వచిా, మళ్ళా 

కూరుాండి ఖ'అదహ్చేస్ల నమా'జు మగంచాలి. 

ఒకవేళ న్నలబడిపోత్య కూరోాకుండా మగలిన రండు 

రకా'తులు పూరిత చేస్ల, అతా’హయాేత్, దర్జద్ 

చదివి సజాద  సహూ చేస్ల సల్లమ్ ప్లికి నమా’జు 

మగంచాలి. (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ) 
----- 
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   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/322)[ ) صحيح (   8]  - 1021

: أَن َ َرُسوْ ِعْمَراَن بِْن ُحَص  ْن عَ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْيٍ
لَْيِه إِ فََقاَم  .ثُم َ دََخَل َمَْنِلَهُ  َعاٍت  ثَََلِث َركْ  َِفْ َم ل َ الَْعْصَر َوَس  َصىل َ 

  َقاَل: يَا َرُسْوَل اهللِ فَ  .ُطْوٌل َوكَاَن َِفْ يََديِْه  .َرُجٌل ي َُقاُل لَُه الِْخْربَاُق 
إََِل  يَُجر ُ ِردَاَءُه َحّت َ انَْتََه  فََخَرَج َغْضَباَن كََر لَُه َصِنْيَعُه َذ فَ 

ثُم َ َسل ََم   . َرْكَعةً قَالُْوا: نََعْم. فََصىل َ ا؟" "أََصَدَق َهَذ  اَل:قَ  فَ الن َاِس 
 . ُمْسلٌِم ثُم َ َسَجَد َسْجَدتَْيِ ثُم َ َسل ََم. َرَواُه 

1021. (8) [1/322-దృఢం] 

’ఇమ్ాన్ బిన్ ’హు’సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 

మరచిపోయి 'అ'సర ర్ల్ల 3 రకాతులు చదివించి సల్లమ్ 

ప్లికారు. అనంతరం ఇంటికి వళ్ళాపోయారు. 

'ఖిర్బాఖ్ అనే వేకిత  న్నలబడి, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు ఈ 

రోజు 3 రకాతులు చదివించారు,' అన్న అన్నిడు. 

ప్ర వకత  (స) ఆగర హంతో దుప్పటి ఈడుాకుంటూ 

బయటకు వళ్ళారు. అనుచరుల వదద కు వచిా, 

'ఇతను చెపపంది న్నజమా,' అన్న ప్లికారు. దాన్నకి 

వారు, 'అవునన్న,' అన్నిరు. అది విని తరువాత 

ప్ర వకత  (స), ఒక రకాత్ చదివించి రండు సహూ సజాద లు 

చేస్ల సల్లమ్ ప్లికారు. 194 (మసా్లమ్) 

 ( 1/322)حسن (  [ ) 9]  - 1022

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   قَاَل: َسِمْعُت ْوٍف ْحَمِن بِْن عَ لر َ  اَعْن َعْبدِ وَ 
  الن ُْقَصاِن فَلُْيَصل ِ  َِفْ  ََلًة ي َُشك ُ َص  َصىل َ  ُقْوُل: "مَن عليه وسلم يَ 

يَادَةِ"ُشك ُ َِفْ ال َحّت َ يَ  ِ  .َرَواُه أَْحَمُد  .ز 

1022. (9) [1/322-పార మాణికం] 

 

194) వివరణ-1021: జు'ల్యదైన్, జుషష 'మాలైన్ అనే 

ఇదద రు వేర్వారు అనుచరులు ఉండేవారు. జుల్యదైన్ 

పేరు 'ఖిర్బాఖ్. ఇతను బన్న సులైమ్ తెగకు చెందిన 

వారు. ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంతరం కూడా చాల్ల కాలం 

బర తికి ఉన్నిరు. మ'ఆవియహ్ ప్రిపాలన్న కాలంల్ల 

మరణించారు. జు'షష మాలైన్ అనేది 'ఉమైర్ బిన్ 'అబద ర్ 

బిన్ అమ్ర్ - ఇతను బదర ర్ యుదధ ంల్ల మరణించాడు. 

అబూ హురైరహ్ 'హదీసు'ల్ల రండు రకాతులు అన్న 

ఉంది. ఇకొడ మ్రడు రకాతులు అన్న ఉంది. అంటే ఇవి 

రండు సంఘటనలు. 

’అబుద రర ’హాిన్ బిన్ ’ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఒకవేళ 

ఎవరైన్న నమా'జుల్ల, నమా'జు తకుొవ చదివానన్న 

అనుమాన్నన్నకి గురైత్య, అనుమానం పోయిన విధ్ంగా 

అధకంగా చదవాలి.'' (అ'హిద్)  

=====  
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21. ఖురఆన ప్రర్యణ్పు స్జాా 

ఖుర్ఆన్ల్ల కొన్ని ఆయతులు ఉన్నియి. వాటిన్న 

చదివిన్న, ఇతరులు చదువుతుండగా విన్ని సజాద  

చేయాలి. దీనేి స్జాా తిలావత్ అంటారు. 

నమా'జుకు తప్పన్నసరి అయినవే, దీన్నకీ తప్పన్నసరి. 

అంటే శరీరం, దుసాులు, సాలం ప్రిశుభర ంగా ఉండాలి. 

దుసాులు ధ్రించాలి. ఖిబాావైప్ప తిరగాలి. వు'జూతో 

ఉండాలి. ఒకవేళ నమా'జు వలుప్ల ఎవరైన్న వు'దూ 

ల్లకుండా సజాద  తిల్లవత్ చేసా్త అయిపోతుంది. అయిత్య 

వు'దూ చేస్ల సజాద  తిల్లవత్ చేయడం ఉతామం. సజాద  

తిల్లవత్ ప్దధ తి ఏమటంటే, ప్ఠసాూ ఆయతు 

పూరత వగానే, ల్లదా విన్ని సజాద  చేయాలి. ఒకవేళ 

నమా'జుల్ల ఉంటే ఆయతు పూరత వగానే అలా్లహు 

అకబర్ అన్న ప్లికి సజాద  చేయాలి. మళ్ళా అలా్లహు 

అకబర్ అన్న న్నలబడాలి. నమా'జును కొనస్లగంచాలి. 

ఒకవేళ నమా'జు బయట ఉంటే అలా్లహు అకబర్ అన్న 

సజాద  చేయాలి. అలా్లహు అకబర్ అన్న ప్లికి 

న్నలబడాలి. ఒకవేళ కూర్కాన్న ఉంటే, కూరుానే సజాద  

తిల్లవత్ చేసుకోవాలి. న్నలబడే అవసరం ల్లదు. ఒకే 

సభల్ల అనేక సజాద లు వసా్త, ఒకే సజాద  సరిపోతుంది. 

ఒకవేళ ఎవరైన్న వాహనంపైె ఉంటే వాహనంపైెనే సజాద  

తిల్లవత్ చేసుకోవచుాను. ఖుర్ఆన్ల్ల 15 

ఆయతులు ఉన్నియి. వీటిన్న చదివిన్న, విన్ని స్జాా 

తిలావత్ చేయాలి. (i) సూరహ్ అల-అ’అరాఫ్,7: 

206, (ii) సూరహ్ అర-’రఅద్, 13:15, (iii) 

సూరహ్ అన-న’హ్ల్, 16:49 (50), (iv) సూరహ్ 

బన్న-ఇస్లర యీల్ (అల-ఇస్లర ‘), 17:107 (109), (v) 

సూరహ్ మరేమ్, 19:58, (vi) సూరహ్ అల-
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’హజూ ర, 22:18, (vii) సూరహ్ అల-’హజూ ర, 22:77; 

(viii) సూరహ్ అల-ఫుర్ఖాన్, 25:60, (ix) సూరహ్ 

అన-నమల్, 27:25 (26), (x) సూరహ్ అలిఫ-

ల్లమ్-మీమ్ (సజాద ) తన్జీల్, 32:15,  (xi) సూరహ్ 

’స్లద్, 38:24, (xii) సూరహ్ హా-మీమ్ అస-సజ్దహ్ 

(ఫుస్లసలత), 41:37 (38), (xiii) సూరహ్ అన-

నజిర్, 53:62, (xiv) సూరహ్ అల-ఇన్షిఖాఖ్, 

82:21, (xv) సూరహ్ ’అలఖ్, 96:19.  
----- 

 َ     మొదటి విభాగం  ُل و َ اَلَْفْصُل اْْل

 ( 1/323[ ) صحيح ( ) 1]  - 1023

اٍس قَاَل: َس عَ  ِب ُ ِن ابِْن َعب َ  عليه وسلم   صىل اهللَجَد الن َ
نُْس.  لُْمْسلُِموْ ْجِم َوَسَجَد َمَعُه االن َ بِ  َن َوالُْمْشِركُْوَن َوالِْجن ُ َواْْلِ

 . ي ُ َرَواُه الُْبَخارِ 

1023. (1) [1/323-దృఢం]  

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సూరహ్ 

నజిర్(53)ల్ల సజాద  తిల్లవత్ చేశారు. ఆయనతో 

పాటు మసా్లమలు, అవిశాాసులు జినుిలు, 

మానవులు అందర్జ సజాద  చేశారు. 195  (బు'ఖారీ) 

 ( 1/323[ ) صحيح ( ) 2]  - 1024

ِب ِ َصىل اهلل  ا عَ ُه قَاَل: َسَجْدنَا مَ َي اهلُل َعنْ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِض وَ  لن َ
ْت  وسلم َِفْ: )إِذَا عليه َماُء انَْشق َ (  96-ب َِك رَ  َرأْ بِاْسِم ( َو )اِقْ 84 -الس َ

 .لٌِم َرَواُه ُمْس 

1024. (2) [1/323-దృఢం] 

 

195) వివరణ-1023: సూరహ్ నజిర్(53)ల్ల సజాద  

తిల్లవత్ ఉంది. ప్ర వకత (స) మకొహ ల్ల ప్ర జలందరి 

మందు ఈ సూరహ్ నజిర్ను ప్ఠంచారు. సజాద  

తిల్లవత్ చేశారు. ఆయనుి అనుసరిసాూ అకొడుని 

వారందర్జ సజాద  చేశారు. అంటే మానవులు, జినుిలు, 

విశాాసులు, అవిశాాసులు అందర్జ సజాద  తిల్లవత 

చేస్లరు. కొందరు ప్ర వకత (స) అఫరఐతు మలా్లత వల 

'ఉ'జూ  వాకేం ప్ఠంచారన్న, షై'తాన తన కంఠసారాన్ని 

ప్ర వకత  (స) కంఠసారంల్ల మారిా ఈ వాకాేన్ని 

చదివేశాడు అన్న కారణం పేర్కొన్నిరు.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మ్మమ సూరహ్, 

ఇజసస మాఉ‘న్ షఖాత్ (84) మరియు ఇఖ్ర‘బిఇస్లి 

రబిబక (96) లల్ల ప్ర వకత (స)తో కలస్ల సజాద  చేశామ. 

(మసా్లమ్) 

 (1/323[ ) متفق عليه ( ) 3]  - 1025

هلل عليه وسلم يَْقَرأُ  صىل اُسْوُل اهلِل كَاَن رَ  : ُعَمَر قَاَل َعِن ابِْن وَ 
ْجَدةَ  دَِحُم  )الس َ َحّت َ َما   ( َونَْحُن ِعْنَدُه فََيْسُجُد َونَْسُجُد َمَعُه فَََنْ

 .ْيهِ  َمْوِضًعا يَْسُجُد عَلَ هِ َهتِ ِجُد أََحُدنَا لَِجبْ يَ 

1025. (3) [1/323-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) సజాద  వాకేం 

ప్ఠంచినప్పడు మ్మమ ప్ర వకత (స) వంట ఉంటే, ప్ర వకత  

(స) సజాద  చేసా్త, మ్మమ కూడా ప్ర వకత  (స)తో పాటు 

సజాద  చేసా్లమ. ఎంత జనసమ్రహం ఉంటుందంటే, 

సజాద  చేయటాన్నకి చోటే లభించదు. (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 (1/323[ ) متفق عليه ( ) 4]  - 1026

ليه ُسْوِل اهلِل صىل اهلل ع رَ قََرأُْت َعىَل  :ٍت قَاَل بِ يِْد بِْن ثَاَعْن زَ وَ 
 .( فَلَْم يَْسُجْد فِْيَها 53-الن َْجِم وسلم )وَ 

1026. (4) [1/323-ఏకీభవితం] 

’జైద్బిన్ స్ల‘బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మందు 

నేను సూరహ్ నజిర్ (53) ల్లన్న ఆయతు చదివాను. 

కాన్న ప్ర వకత  (స) సజాద  చేయల్లదు. 196 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 ( 1/323[ ) صحيح ( ) 5]  - 1027

اٍس قَاَل: قَاَل َسْجَدُة )صِن َعِن ابْ وَ  ( لَْيَس ِمْن َعَزائِِم  38- َعب َ
ُجْوِد وَ  ِب َ الس ُ  .ُد فِْيَهاىل اهلل عليه وسلم يَْسُج ص  قَْد َرأَيُْت الن َ

1027. (5) [1/323-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: సూరహ్ 'స్లద్(38) 

ల్లన్న సజాద  తప్పన్నసరి సజాద  కాదు. అయిత్య నేను ప్ర వకత  

(స)ను ఈ సూరహ్ల్ల సజాద  తిల్లవత్ చేసాూ ఉండగా 

చూశాను.  

 

196) వివరణ-1026: సజాద  ఎందుకు చేయల్లదంటే, సజాద  

చేయడం తప్పన్న సరి కాదు. 
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 ( 1/324)  [ ) صحيح ( 6]  - 1028

اٍس:: قُلُْت قَاَل ُمَجاِهٌد  :يَةٍ َِفْ ِرَواوَ  -أَأَْسُجُد َِفْ )ص ِلِبِْن َعب َ
ي َ ( فََقَرأَ: )38 ِ ُهُم  ّت َ أَََت  )فَِبُهَداَن( حَ دَ َوُسلَْيَماِه دَاوُ تِ ِمْن ذُر 
ُكْم صىل اهلل عليه وسلم ِمم َْن أُِمَر ؛ هُ اْقِتَد  أَْن  ( فََقاَل: نَِبي ُ
 .اِري ُ خَ بُ َي بِِهْم. َرَواُه الْ ي َْقَتدِ 

1028. (6) [1/324-దృఢం] 

మజాహద్ కథనం: నేను ఇబ్ని 'అబాబస్ను, 

''సూరహ్ 'స్లద్(38)ల్ల సజాద  చేయవచాా?'' అన్న అడి 

గత్య, ఇబ్ని 'అబాబస్ ఈ ఆయతు చదివారు. 'వమన్ 

జు'రిర యేతిహీ దావూ'ద వ సులైమాన 'నుండి ఫబిహు 

దాహు్మఖ్తదిహ్' ప్ఠంచిన తరాాత, మీ ప్ర వకత  

(స) ఎల్లంటి వారంటే, ఇతర ప్ర వకత లను 

అనుసరించమన్న అతన్ని ఆదేశించడం జరిగంది. 197  

(బు’ఖారీ)  
----- 

   రండవ విభాగం   اِّنْ ْصُل الث َ اَلْفَ 

 ( 1/324( ) [ ) ضعيف 7]  - 1029

اهلِل صىل اهلل عليه   ْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل: أَْقَرأَِّنْ َرُسْوُل عَ 
ِل  ا ثَََلٌث َِفْ الْ ُقْرآِن ِمْنهَ  َسْجَدًة َِفْ الْ ةَ ْشرَ وسلم َخْمَس عَ  ُمَفص َ
 .ُن َماَجهُ َوابْ  أَبُْو دَاُودَ . َرَواُه تَْيِ َسْجَد  َوَِفْ ُسْوَرةِ الَْحج ِ 

1029. (7) [1/324-బలహీనం] 
'అమ్్ర బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి 

ఖుర్ఆన్ల్లన్న 15 సజాద  వాకాేలు నేరిపంచారు. 

వాటిల్ల మ్రడు మఫససల సూరాలా్ల ఉన్నియి. 

రండు సూరహ్ 'హజూ ర(22)ల్ల ఉన్నియి.198 (అబూ 

దావూ‘ద్, ఇబ్ని మాజహ)  

 

197) వివరణ-1028: సూరహ్ 'స్లద్(38)ల్ల సజాద  

తిల్లవత్ ఉంది. దావూ'ద్ (అ) ప్శాాతాాప్ం 

స్త్ాకరించబడింది. దాన్నకి కృతజాతగా అతను సజాద  

చేశారు. అతన్ని అనుసరిసాూ ప్ర వకత  (స) కూడా సజాద  

చేశారు. మనం కూడా ప్ర వకత  (స)ను అనుసరిసాూ సజాద  

చేయాలి. అయిత్య ఈ సజాద  తప్పన్నసరి కాదు.  

198) వివరణ-1029: మఫససల్ సూరాలా్ల 3 సజాద లు 

ఉన్నియి. ఒకటి సూరహ్ నజిర్(53)ల్ల, ఒకటి 

ఇజససమాఉన్షఖాత్ల్ల (అల ఇన షిఖాఖ, 84), ఒకటి 

సూరహ్ అలఖ్ (96)ల్ల సూరహ్ హజూ ర (22)ల్ల రండు 

సజాద లు ఉన్నియి. 

 ( 1/324)يح (  [ ) صح  8]  - 1030

لَْت ُسْوَرةُ رٍ بِْن عَامِ  َعْن ُعْقَبةَ وَ    قَاَل: قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل فُض ِ
ْدُهَما فَََل ْن ل َْم يَْسُج قَاَل: نََعْم َومَ ؟ َها َسْجَدتَْيِ الَْحج ِ بِأَن َ فِيْ 

ْ َرأُهَما". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ وَ يَقْ  ْيَس  ٌث لَ : َهَذا َحِديْ َوقَاَل  .ِمِذي ُ الَت ِ
.  إِْسَنادُُه بِالْ   َقِوي ِ

َنةِ َِفْ الَْمَصابِْيِح: "فَََل يَْقَرأَْها" كََما َِفْ شَ وَ   .ْرِح الس ُ

1030. (8) [1/324-దృఢం] 
’ఉఖ్బహ బిన్ ’ఆమర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స)ను, ఓ ప్ర వకాత ! సూరహ్ హజూ ర(22)కు 2 సజాద ల 

వలా పార మఖేత ఇవాబడిందా అన్న వినివించు 

కున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'అవును, ఆ రండు 

సజాద లు చేయన్నవాడు, ఆ ఆయతులను కూడా 

చదవరాదు' అన్న అన్నిరు. 199 (అబూ దావూ‘ద్, 
తిరిిజి‘)  

ఇది పార మాణికమైన 'హదీసు' కాదన్న తిరిిజీ' 

పేర్కొన్నిరు. 

మస్లబీహ యొకొ ఒక ప్ర తిల్ల హుమా కు బదులు 

హా ఉంది షర హుసునిహ ల్ల ఉనిటుు . 200  

( 1/325( ) [ ) ضعيف 9 ] - 1031  

ِبَ صىل اهللوَ   َصََلةِ  عليه وسلم َسَجَد َِفْ َعِن ابِْن ُعَمَر: أَن َ الن َ
َ تَ  َع فََرأَْوا ثُم َ قَاَم فََركَ رِ هْ الظ ُ  ْجَدةِ. َرَواُه أَبُوْ أَن َُه قََرأ   َْنِيَْل الس َ
 .دَ دَاوُ 

1031. (9) [1/325-బలహీనం]  

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

''జుహ్ర్ నమా'జుల్ల సజాద  చేశారు. మళ్ళా న్నలబడాారు. 

మళ్ళా రుకూ చేశారు. అనుచరులు ప్ర వకత  (స) అలిఫ్-

ల్లమ్-మీమ్ తన్జీల్ (ఫుస్లసలత, 41) చదివారన్న 

అనుకున్నిరు. 201 (అబూ దావూ‘ద్) 

 

199) వివరణ-1030: ఈ 'హదీసు' దాారా సూరహ్ హజూ ర 

(22)ల్ల రండు సజాద లు ఉన్నియన్న, వాటిన్న తప్పకుండా 

చేయాలన్న పేర్కొనడం జరిగంది.  

200) వివరణ-1030: ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లంది 

ఏమటంటే, సూ. అల హజోూా  (22) రండు సజాద లు 

ఉన్నియి. వీటిన్న తప్పన్నసరిగా చేయాలి. 

201) వివరణ-1031: ఈ 'హదీసు' దాారా ఎవరైన్న 

''జుహ్ర్, 'అ'సర ర్ నమా'జులా్ల సజాద  ఆయాతులను, సజాద  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 356 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
 ( 1/325يف ( )[ ) ضع 10 ] - 1032

ُ عَلَْيَنا  ىلُل اهلِل ص ُه: أَن َُه كَاَن َرُسوْ َعنْ وَ   اهلل عليه وسلم يَْقَرأ
ْجَدةِ الُْقْرآَن فَإِذَ  َ َوَسَج ا َمر َ بِالس َ   َرَواُه أَبُوْ  َسَجْدنَا َمَعُه.وَ  َد كََب َ

 .دَاُودَ 

1032. (10) [1/325-బలహీనం] 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన 

అనుచరుల మందు ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచేవారు. సజాద  

ఆయతు చదివిత్య, సజాద  చేస్తవారు. మ్మమ కూడా 

ఆయనతో కలస్ల సజాద  చేస్తవాళాం. 202 (అబూ 

దావూ‘ద్)  

 ( 1/325( ) يفضع  [ ) 11]  - 1033

ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُه قَاَل: إِن َ رَ َعِن ابِْن ُعَمَر أَن َ وَ 
َ قَ  ْ  الن َ ْجَدًة فََسَجَد َفْتِح َس عَاَم الْ  َرأ اكِ اُس كُل ُُهْم م ِهَْنُ  ُب  الر َ

اكِ  اِجُد َعىَل اْْلَْرِض َحّت َ إِن َ الر َ َ هِ. َرَواهُ َب لََيْسُجُد َعىَل يَدِ َوالس َ ْو  بُ  أ
 دَاُودَ. 

1033. (11) [1/325-బలహీనం] 

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

మకొహ విజయం సంవతసరం ఒక సజాద  తిల్లవత్ 

ఆయతు ప్ఠంచారు. ప్ర వకత  (స) తో పాటు అందర్జ 

సజాద  చేశారు. నేలపైె ఉనివారు, వాహన్నలపైె 

ఉనివార్జ. వాహనంపైె ఉని వార్జ తమ చేతులపైె 

సజాద  చేశారు. 203 (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/325[ ) ضعيف ( ) 12]  - 1034

اٍس: أَن َ وَ  ِب َ  َعِن ابِْن َعب َ ْد َِفْ ْسُج يه وسلم لَْم يَ ىل اهلل علص  الن َ
َن الْ  ِل َشْيٍء م ِ َل إََِل الَْمِديَْنِة. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ مُ ُمَفص َ  .ْنُذ تََحو َ

 

సూరాలను ప్ఠసా్త సజాద  తిల్లవత చేసుకోవాలి. ఇంకా ఈ 

'హదీసు' దాారా సజాద  తిల్లవత చేస్లన తరాాత ఇంకా 

మందు చదవ్వలస్లన అవసరం ల్లదన్న కూడా తెలిస్లంది. 

సజాద  తిల్లవత చేస్లన తరాాత, ల్లచి రుకూ చేసుకున్ని 

సరిపోతుంది.  

202) వివరణ-1032: ఈ 'హదీసు' దాారా చదివిన 

వాళ్ళా, వినే వాళ్ళా ఇదద ర్జ సజాద  చేయాలన్న 

తెలిస్లంది. సజాద  తిల్లవత్ చేస్లనప్పడు అలా్లహు అకబర్ 

అన్న ప్లకాలి. 

203) వివరణ-1033: అంటే వాహనంపైె కూడా సజాద  

తిల్లవత్ చేయవచుాను. దిగవలస్లన అవసరం ల్లదు. 

1034. (12) [1/325-బలహీనం] 

ఇబుి ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మదీనహ 

వచిానప్పటి నుండి మఫససల్ సూరాలా్లన్న ఏ 

సూరాల్లనూ సజాద  చేయల్లదు. 204 (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/325[ ) صحيح ( ) 13]  - 1035

ىل اهلل  ائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل ص َعْن عَ وَ 
ل َِذْي َسَجَد َوْجِهَي لِ "الُْقْرآِن بِالل َْيِل:  دِ وْ لم يَُقْوُل َِفْ ُسُج عليه وس

تِِه". ْولِِه وَ َح بََصَرُه بِ َخلََقُه َوَشق َ َسْمَعُه وَ  أَبُْو دَاُودَ   َواهُ رَ  قُو َ
 ْ : َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن  .الن ََسائِ ُ ِمِذي ُ وَ َوالَت ِ ِمِذي ُ ْ   َوقَاَل الَت ِ

 َصِحْيٌح 

1035. (13) [1/325-దృడం] 

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

తిల్లవత్ల్ల ఈ దు’ఆ ప్ఠంచేవారు: ''సజద 

వజ్హయ లిలాజీ‘ ’ఖలఖహు వ షఖా సమ్’అహు వ 

బ’సరహు బి’హౌలి హీ వ ఖువాతిహ'' -- 'న్న 

మఖం తనను తన శకితయుకుత ల దాారా సృషిు ంచిన, 

మరియు దాన్న చెవులను సృషిు ంచిన, మరియు దాన్న 

కళాను సృషిు ంచిన ప్ర భువుకు సజాద  చేస్లంది.' 205 

(అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘. తిరిిజీ‘ / పార మాణికం, 

దృఢం)  

 ( 1/325ضعيف ( )[ )   14]  - 1036

اٍس َرِضَي عَ وَ  ُهَما قَاَل: َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسْوِل  اهلُل َعنْ ِن ابِْن َعب َ
َ  رَ يَا َرُسْوَل اهللِ  فََقاَل: .يه وسلماهلِل صىل اهلل عل ا  أَنَ يُْتِِنَ الل َْيلََة وَ أ

 ْ َج َد ت ُ فََسَج  أَُصل ِْي َخلَْف َشَجَرةٍ َفَسَجْد نَائٌِم كَأَّن ِ َرُة ِت الش َ
اْكُتْب يِلْ بَِها ِعْنَدَك أَْجًرا   الل َُهم َ " فََسِمْعُتَها تَُقْوُل: .ْي لُِسُجْودِ 

َضَع َعِِنْ بَِها  ْ رً ذُخْ َها يِلْ ِعْنَدَك ِوْزًرا َواْجَعلْ و َ لَْها ِمِن ِ تََقب َ َما  كَا و َ
لَْتهَ  اٍس . قَاَل ابْ "ا ِمْن َعْبِدَك دَاُودَ تََقب َ ِب ُ صىل فََقَرأَ ا: ُن َعب َ اهلل  لن َ

 

204) వివరణ-1034: కాన్న ఈ 'హదీసు' బలహీనమైనది. 

వాసావం ఏమటంటే మఫససలాల్ల సజాద  ఉంది. దీన్ని 

గురించి అబూ హురైరహ్ (ర) 'హదీసు'ల్ల వచిాంది. 

ఇబ్ని'అబాబస్(ర) మదీనహ ల్ల ప్ర వకత (స)తో కలస్ల సజాద  

చేయకుండా ఉండకపోవచుా. సూరహ్ 'హుజురాత్ (49) 

నుండి చివరి వరకు మఫ ససల్ సూరాలు అంటారు.  

205) వివరణ-1035: అంటే సజాద  తిల్లవత్ ఎప్పపడైన్న 

చేయ వచుా. ఇంకా అనేక దు’ఆలు ఉన్నియి.  
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ُه َس  َسَجَد فَ عليه وسلم َسْجَدًة ثُم َ  ِمْعُتُه َوُهَو يَُقْوُل ِمْثَل َما أَْخََبَ

ُجُل  ْ َجَرةِ. َرَواُه الَعْن قَْوِل الش َ الر َ  أَن َُه لَْم  إِل َ  ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ َت ِ
ْ كَمَ "ْذكُْر يَ  لَْها ِمِن ِ لْ َوتََقب َ قَاَل ". وَ ْبِدَك دَاُودَ َها ِمْن عَ تَ ا تََقب َ

 : ِمِذي ُ ْ  .ٌث َغِريٌْب َهَذا َحِديْ الَت ِ

1036. (14) [1/325-బలహీనం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వచిా, ఓ ప్ర వకాత ! నేను రాతిర  కలల్ల ఇల్ల 

చూశాను, ''నేను ఒక చెటుు  వనుక నమా’జు చదువు 

తున్నిను. నేను సజాద  చేస్లనప్పడు, ఆ చెటుు  కూడా 

న్నతో పాటు సజాద  చేస్లంది. ఆ చెటుు  ఇల్ల ప్లకడం 

నేను విన్నిను. 'అలా్లహుమిక్తుబ్ లీ బిహా 'ఇందక 

అజ్రన్ వ'ద'అ 'అన్ని బిహా వి'జ్రన్. వజ్అల్హా లీ 

ఇన్దక 'జు'ఖ్రన్ వతఖబబల్హా మన్ని కమా 

తఖబబల్తహా మన్ 'అబిద క దావూ'ద.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్! ఈ సజాద  దాారా న్నకోసం న్నవదద  ప్పణేం్

లిఖించు. ఈసజాద  దాారా న్న పాపాలను మన్నించు, 

ఇంకా దాన్ని న్న కోసం పెదద  మొతాంల్ల కూడబ్నటిు  

ఉంచు. ఇంకా న్న నుండి ఈ సజాద ను స్త్ాకరించు. న్న్

దాసుడైన దావూద్ నుండి సజాద  స్త్ాకరించినటుు .'  ఆ 

తరువాత ప్ర వకత  (స) సజాద  తిల్లవత్ ఆయతు ప్ఠంచి 

సజాద  తిల్లవత్ చేసా్త ఈ దు’ఆనే చదివేవారు. 

(తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం, ఇబ్ని మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం  الث َالُْث   اَلَفْصُل 

 (1/326( ) متفق عليه)  [ 15 ] - 1037

َ َمْسُعْوٍد: أَن َ َعِن ابِْن  ِبَ صىل اهلل عليه وسلم قََرأ -لن َْجما)وَ  الن َ
ًخا ِمْن قَُريٍْش  يْ  أَن َ شَ َمْن كَاَن َمَعُه َغْْيَ  َجَد َد فِْيَها َوَس ( فََسَج 53

ا ِمْن َحََص أَْو تُرَ  : يَْكِفْيِِنْ  اَل قَ ْبَهِتِه. وَ اٍب فََرفََعُه إََِل جَ أََخَذ كَف ً
َخاِري ُ دَ الْبُ اَوزَ َرأَيُْتُه بَْعَد قُِتَل كَافًِرا.  اهلِل: فَلََقْد َذا. قَاَل َعْبُد هَ 
ُة بُْن َخلٍْف َوهُ    ِرَوايٍَة:َِفْ   .َو أُِمي َ

1037. (15) [1/326-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సూరహ్ 

నజిర్ (53) ప్ఠంచారు. అందుల్ల సజాద  చేశారు. 

ఆయనతో పాటు అకొడుని్వారు అందర్జ సజాద  

చేశారు. ఒకొ ఖురైషీ మసలివాడు తప్ప. పడికెడు 

కంకరరాళ్ళా తీసుకొన్న నుదురు వరకు ఎతాి, 'ఇవే 

న్నకు చాలు,' అన్న అన్నిడు. ఈ సంఘటన తరాాత 

ఆ వేకిత  బదర ర్ యుదధ ంల్ల అవిశాాససా్లతిల్ల చంప్ 

బడాాడు. (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

బు'ఖారీ ఉలా్లఖనంల్ల ఆ వేకిత  'ఉమయే బిన్ 

'ఖలార్ అన్న ఉంది. అతడు సజాద  చేయల్లదు.  

 ( 1/326صحيح ( )[ )  16 ] - 1038

اٍس قَاَل: إِن َ ال ِن عَ َعِن ابْ وَ  ِب َ صىلب َ اهلل عليه وسلم َسَجَد َِفْ   ن َ
. َرَواُه اْكرً ْسُجُدَها شُ ا دَاُودَ تَْوبًَة َونَ ( َوقَاَل: َسَجَدهَ 38-)ص
َس    ائِ .الن َ

1038. (16) [1/326-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సూరహ్ 

’స్లద్ (38)ల్ల సజాద  చేశారు, ఇంకా దావూ‘ద్ (అ) 

సూరహ్ ’స్లద్ల్లన్న సజాద  ప్శాాతాాప్ం స్త్ాకరించబడి 

నందు వలా కృతజాతగా చేశారన్న అన్నిరు.  

(నస్లయి‘)  

===== 

ْهِي   ِت َقا أَوْ   -22  الن َ

22. నమా’జు చేయకూడని వేళలు 

ఈ సమయాలా్ల ఉదేద శేపూరాకంగా అనవసరంగా 

నమా’జు చదవటం న్నషిదధ ం: 1. సూరుేడు ఉదయించి 

నప్పడు, 2. సూరుేడు అసామంచినప్పడు, 3. మటు  

మధాేహిం సమయంల్ల. అనవసరంగా ’అ’సర ర్ 

మరియు ఫజర ర్ నమా’జుల తరాాత కూడా న్నషిదధ ం. 

అయిత్య అవసరమండి తగన కారణం ఉంటే చదవ్

వచుాను. వీటిన్న గురించి తెలుసు కుందాం.  
----- 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/327( ) [ ) متفق عليه 1]  - 1039

 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َل  َل قَاَل: قَا ِن ابِْن ُعَمرَ عَ 
ى أََحُدكُْم فَُيَصل ِْي يََتَح  مْ لُ ُط  ِعْنَد  ر َ "  ِس َوَل ِعْنَد ُغُرْوبَِهاْوِع الش َ

ََل ْمِس فََدُعوْ قَاَل: "إِذَا َطلََع َحاِجُب الش َ  َوَِفْ َرَوايَةٍ  َة َحّت َ  ا الص َ
ْمِس فَ فَإِذَا غَاَب َحاِجُب  َز.تََْبُ  ََلَة َحّت َ تَِغْيَب َوَل  الش َ َدُعْوا الص َ
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ْيَ بََها فَإِن ََها تَْطلُُع بَ َوَل ُغُروْ  ْمِس  الش َ ُنْوا بَِصََلتِكُْم َطلُْوعَ تََحي َ 

 .ْيَطاِن"قَْرَّن الش َ 
1039. (1) [1/327-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, 'మీల్ల ఎవార్జ సూరోేదయం అవుతు 

నిప్పపడు, సూరాేసామయం అవుతునిప్పపడు 

నమా’జు చదవకండి. మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, 

'సూరుేడు ఉదయించడం పార రంభించగానే నమా’జు 

చదవడం మాన్నవేయండి. సూరుేడు ఉదయించి 

బలామంత ఎతాుకు రాగానే చదవవచుాను. అదే 

విధ్ంగా సూరుేడు అసామంచటం పార రంభించగానే 

పూరిత గా అసామంచేవరకు నమా’జు చదవటం వదలి 

వేయండి. రండు సమయాలా్ల ఉదేద శేపూరాకంగా 

నమా’జు చదవడాన్నకి స్లదధ ంకాకండి. ఎందుకంటే 

సూరుేడు షై'తాన్ రండు కొమిల మధ్ే 

ఉదయిసా్లడు. 206 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/327) صحيح ( )[  2]  - 1040

ََلُث َساعَاٍت كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل  ثَ ٍر قَاَل: َعْن ُعْقَبَة بِْن عَامِ وَ 
ا: ْقََبَ فِْيِهن َ َمْوتَانَ ِهن َ أَْو نَ يْ فِ  َصل َِي ليه وسلم يَْنَهانَا أَْن ن ُ اهلل ع

ْمُس بَاِزَغًة َحّت َ تَْرتَ  ِحْيَ تَْطلُعُ  ائُِم  يَُقْوُم قَ َع َوِحْيَ فِ الش َ
هِ  ةِ الظ َ ْمُس لِلُْغُرْوِب َحّت َ  ْمُس َوِحْيَ  َحّت َ تَِمْيَل الش َ ْْيَ ُف الش َ  تََضي َ
 .ُب. َرَواُه ُمْسلٌِم تَْغرُ 

1040. (2) [1/327-దృఢం] 

’ఉఖ్బ బిన్ ’ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఈ 

మ్రడు సమయాలా్ల నమా’జు చదవరాదన్న వారించే 

వారు. ఇంకా మృతులను సమాధులల్ల ఖననం 

చేయరాదన్న వారించే వారు: 1. సూరుేడు 

ఉదయించి నప్పడు, కొంత ఎతాుకు వచేా్వరకు, 2. 

మటు  మధాేహిం, సూరుేడు వాల్ల వరకు, 3. 

 

206) వివరణ-1039: సూరుేడు షై’తాన్ రండు కొమిల 

మధ్ే ఉదయించటం, అసామంచటం అంటే సూరుేడు 

ఉదయించినప్పడు, అసామంచినప్పడు దాన్న మందు 

న్నలబడతాడు. తన తలను దాన్న మందు ఉంచుతాడు. 

సూరే ఆరాధ్కులు సూరుేణిణ  ఆరాధసా్త షై’తాన్ వారు 

తనను ఆరాధసాున్నిరన్న అనుకుంటాడు. చాల్ల 

సంతోషిసా్లడు. అందువలా వారి అనుసరణకు దూరంగా 

ఉండటాన్నకి ఆ సమయాలా్ల నమా’జు న్నషేధంచబడింది.  

సూరుేడు అసామంచినప్పడు, పూరిత గా అసామంచే 

వరకు. (మసా్లమ్) 

 (1/327) متفق عليه ( ) [ 3]  - 1041

ْ وَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه ُسوْ قَاَل: قَاَل رَ ُخْدِرْي  َسِعْيِد الْ َعْن أَِِب
ْبِح َحّت َ تَْرتَِفَع الش َ َص وسلم: "َل  َوَل َصََلَة بَْعُد  .ْمُس ََلَة بَْعَد الص ُ

ْمُس" ّت َ تَِغيْ حَ ِر لَْعْص ا  .َب الش َ
1041. (3) [1/327-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, ''ఉదయం నమా’జు తరాాత సూరుేడు 

కొంత ఎతాుకు వచేావరకు ఏ నమా’జు ల్లదు. అదే 

విధ్ంగా ’అసర ర్‘ నమా’జు తరాాత సూరుేడు 

పూరిత గా అసామంచేవరకు ఏ నమా’జు ల్లదు.'' 207  

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/328حيح ( )[ ) ص  4]  - 1042

ِب ُ دِ ْن َعْمِرو بِْن عََبَسَة قَاَل: قَ عَ وَ  عليه وسلم    صىل اهللَم الن َ
ِّنْ َعِن  يَْنَة فََد َنَة فََقِدْمُت الَْمدِ َمِديْ الْ  َخلُْت عَلَْيِه فَُقلُْت: أَْخَِبْ

ََلةِ َحّت َ  ثُم َ أَقْ ِح بْ َة الص ُ ََلةِ فََقاَل: "َصل ِ َصََل الص َ    ُصْر َعِن الص َ
ْمُس  ْيَ قَْرَّنْ  ْطلُُع بَ لُُع ِحْيَ تَ  َحّت َ تَْرتَِفَع فَإِن ََها تَْط تَْطلُُع الش َ

ََلَة   .لُْكف َارُ ا ُجُد لََها اٍن َوِحْيَنِئٍذ ي َْس َشْيَط  ثُم َ َصل ِ فَإِن َ الص َ
ل ُ بِ ل َ قِ  يَْستَ ُهْودٌَة م َْحُضْوَرٌة َحّت َ َمْش  ِ ْمِح ثُم َ أَْقِصْر عَ  الظ  ِن  الر ُ

ََلةِ  ُر َجَهن َ فَ  .الص َ َ  .ُم إِن َ ِحْيَنِئٍذ تَُسج َ ن َ  فَإِ  َفْيُء فََصل ِ ْقَبَل الْ فَإِذَا أ
ََلَة َمْشُهوْ   َعِن  ْوَرٌة َحّت َ تَُصل َِي الَْعْصَر ثُم َ أَْقِصرْ دٌَة م َْحُض الص َ
ََلةِ َحّت َ تَغْ  َشْيَطاٍن   ا تَْغُرُب بَْيَ قَْرَّنْ ُس فَإِن َهَ مْ لش َ ُرَب االص َ

اُر"َوِحْينَ  ْوُء  ُوُض  اهلل فَالْ ُت يَا نَِب َ قَاَل فَُقلْ  .ِئٍذ ي َْسُجُد لََها الُْكف َ
ثِِْنْ َعْنهُ  ِ ُب ُوُضْوَءُه فَُيَمْض قَاَل: "مَ  .َحد  ِ ِمُض  ا ِمْنُكْم َرُجٌل ي َُقر 

ْت َخَط  ل َ ِثُر إِ َويَْسَتْنِشُق فََيْنتَ   َياِشْيِمِه ثُم َ ايَا َوْجِهِه َوفِْيِه َوخَ َخر َ
ْت ُه اهلُل إِل َ إِذَا َغَسَل َوْجَهُه كََما أََمرَ  ِمْن أَْطَراِف  ِهِه َخَطايَا َوجْ   َخر َ

ْت َخَطايَا اِء ثُم َ يَْغِسُل يََديِْه إََِل الِْمْرفََقْيِ مَ ِه َمَع الْ لِْحَيتِ   إِل َ َخر َ

 

207) వివరణ-1041: ఈ రండు సమయాలా్ల కారణం 

ల్లకుండా నఫిల్ నమా’జు చదవడం ధ్రిసమితం కాదు. 

అయిత్య తపపపోయిన నమా’జులను చదవవచుాను. 

అదేవిధ్ంగా తపపపోయిన నఫిల్ నమా’జులను కూడా 

చదువుకోవచుాను. అదే విధ్ంగా త'హయేతుల్ 

మస్లూ ద్, త'హయేతుల్ వు’దూ మరియు 'తవాఫ్  

రండు రకా'తులు చదవడం కూడా ధ్రి సమితమ్మ. 
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ْت َخَطايَا َرأِْسِه َسُح َرأَْسُه إِل َ ثُم َ يَمْ  . َمَع الَْماءِ  أَنَاِملِهِ ْن  مِ يََديْهِ   َخر َ
َ ِمْن   إِل َ  الَْكْعَبْيِ ِسُل قََدَمْيِه إََِل  يَغْ ثُم َ  .الَْماءِ ِرهِ َمَع ْطَراِف َشعْ أ

ْت َخَطايَا ِرْجلَْيِه ِمْن أَنَا فََصىل َ  اَم ُهَو قَ  فَإِْن  .ِملِِه َمَع الَْماءِ َخر َ
َدُه بِ َمَد اهلَل َوأَثََْن عَلَيْ فَحِ  غَ ِه َوَمج َ   قَلَْبُه هللِ  ال ِذْي ُهَو لَُه أَْهٌل َوفَر َ
 ." َرَواُه ُمْسلٌِم .ُه أُم ُهُ َم َولََدتْ َئِتِه كََهْيَئِتِه يَوْ ِطيْ َصَرَف ِمْن خَ إِل َ انْ 

1042. (4) [1/328-దృఢం] 

’అమ్ర బిన్ ’అబస (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మదీనహ వచిా నప్పడు నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళా, 

న్నకు నమా’జు వేళలు బోధంచండన్న వినివించు 

కున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) నువుా ఉదయం 

నమా’జు చదువు, ఆ తరువాత సూరుేడు 

ఉదయించి కొంత ఎతాుకు వచేావరకు నమా’జు 

చదవకు. ఎందుకంటే సూరుేడు షై’తాన్ రండు 

కొమిల మధ్ే నుండి ఉదయిసా్లడు. ఆ సమయంల్ల 

అవిశాాసులు సూరుేన్నకి స్లష్కు ంగ ప్ర మాణం చేసా్లరు. 

సూరుేడు ఉదయించిన తరాాత నమా’జు చదువు, 

ఎందుకంటే నమా’జు సమయంల్ల దైవదూతలు 

హాజరవుతారు. ఇంకా తీరుపదినం న్నడు నమా’జు 

చదివిన వేకిత  గురించి స్లక్షేం ఇసా్లరు. అంటే 

సూరోేదయం తరువాత నుండి మధాేహిం వరకు 

నమా’జు చదివే సమయం. ఇందుల్ల ఫ'రద ర, నఫిల్ 

నమా'జులు చదువుకోవచుాను. మటు  మధాేహిం 

కాగానే నమా’జు చదవకండి. ఎందుకంటే అప్పపడు 

నరకం మండించటం జరుగుతుంది. సూరుేడు వాలిన 

తరాాత నమా’జు చదవండి. ఎందుకంటే 

దైవదూతలు హాజరవుతారు. ఇంకా స్లక్షేం ఇసా్లరు. 

సూరుేడు వాలిన తరాాత నుండి 'అ'సర ర్ వరకు 

నమా'జు చదవవచుాను. 'అ'సర ర్ నమా'జు చదివిన 

తరాాత సూరుేడు పూరిత గా అసామంచనంత వరకు 

నమాజు చదవకండి. ఎందుకంటే సూరుేడు షై'తాన్ 

రండు కొమిల మధ్ే అసామసా్లడు. అవిశాాసులు 

సూరుేన్నకి స్లష్కు ంగ ప్ర మాణం చేసా్లరు,' అన్న 

బోధంచారు.  

అప్పపడు నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! వు'దూ గురించి కూడా 

అంటే వు'జూ పార ధానేత గురించి బోధంచండి,' అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ''మీల్ల 

ఎవరైన్న న్నటితో వు'దూ చేసాూ, ప్పకిొలిసా్త మకుొల్ల 

న్నళ్ళావేస్ల శుభర ప్రిసా్త, అతన్న నోటినుండి, మకుొ 

నుండి పాపాలు రాలిపోతాయి, క్షమంచబడతాయి. ఆ 

తరాాత అతను అలా్లహ్ (త) ఆదేశించిన విధ్ంగా 

మఖం కడిగత్య, మఖంనుండి పాపాలన్ని గడాం 

దాారా న్నటితో పాటు రాలిపోతాయి. ఆ తరువాత 

రండుచేతులను మోచేతులతో సహా కడిగత్య, ఆ 

రండుచేతుల పాపాలు వేర ళా చివరల నుండి న్నటితో 

పాటు రాలిపోతాయి. ఆ తరువాత తల మస'హ్ చేసా్త 

తల పాపాలు న్నటితో పాటు తొలగపోతాయి. ఆ 

తరువాత రండు కాళాను చీలమండలతో సహా 

కడిగత్య, కాళా పాపాలు వేర ళా చివరల నుండి 

రాలిపోతాయి.  ఆ తరువాత అతడు న్నలబడి 

నమా'జు చదువుతూ అలా్లహ ను సాుతిసా్త, ఆయన 

గొప్పతన్నన్ని కొన్నయాడిత్య, చితాశుదిధ తో నమా'జు 

చదివిత్య, నమా'జు పూరత యిన తరాాత తలాి గరాం 

నుండి జన్నించి నటుు , అంటే పాపాల నుండి 

ప్రిశుదుధ డైపోతాడు,’ అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్)  
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اٍس َوالْ و َمْخَرَمَة  ِمْسَوَر بِْن َعْن كَُريٍْب: أَن َ ابَْن َعب َ
ْ وَ  مِن بِْن أَْزَهِر َرِضَي حْ لر َ َوَعْبَدا ُ َعهَْنُ أَْرَسلُْوُه إََِل عَائَِشَة  الِل 
ْ فََقالُ  ََلَم َوَس عَلَْيَها  ْوا اْقَرأ ْكَعَتْيِ لْهَ الس َ ِرقَاَل: ْص بَْعَدالْعَ ا َعِن الر َ
  َقالَْت: َسْل أُم ُ َسلُْوِّنْ". فَ فََدَخلُْت َعىَل عَائََشَة فََبل َْغُتَها َما أَْر "
ْ لَ َس  َسلََمَة   أُم ِ َسلََمَة. فََقالَْت أُم ُ فََرد ُْوِّنْ إََِل  َمَة فََخَرْجُت إِلهَْْيِ
ِب َ صىل اهلل عليهُت اْنَها: "َسِمعْ َي اهلُل عَ َرِض   َعْنُهَما  وسلم يَْنََه  لن َ

: قَْويِلْ  ُت لْ ِه الَْجاِريََة فَقُ ْرَسلُْت إِلَيْ ثُم َ َرأَيُْتُه يَُصل ِْيِهَما ثُم َ دََخَل فَأَ 
ُ لَُه تَُقْوُل    َوأََراَك  ْن َهاتَْيِ َرُسْوَل اهلِل َسِمْعُتَك تَْنََه عَ م ُ َسلََمَة يَا أ
ْكَعَتْيِ بَْعَد    أَُمي َةَ اَل: "يَا ابَْنَة أَِِبْ ا؟ قَ تَُصل ِْيِهمَ  َسأَلِْت َعِن الر َ

ْكَعتَ غَ فََش ْن َعْبِدالَْقْيِس اِّنْ نَاٌس م ِ الَْعْصِر َوإِن َُه أَتَ  ْيِ لُْوِّنْ َعِن الر َ
ْهِر فَُهَما َهاتَاِن".الل ََتْيِ بَ   ْعَد الظ ُ

1043. (5) [1/328-ఏకీభవితం] 

కురైబ్ (ర) కథనం: ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) మరియు 

మస్వర్ బిన్ మ'ఖ్రమహ్ మరియు 'అబుద రర 'హాిన్ 

బిన్ అల్ అ'జ్హర్ మగుు ర్జ కురైబ్ను 'ఆయి'షహ్ 

(ర) వదద కు ప్ంపారు. 'వళ్ళా 'ఆయి'షహ్ (ర)కు మా 

సల్లమ్ చెపప, 'అ'సర ర్ తరువాత రండు రకాతుల 

సునితుల గురించి అడిగ తెలుసుకో,' అన్న 

అన్నిరు. నేను 'ఆయి'షహ్ (ర) వదద కు వళ్ళాను. 

వారు చెపపనటేు  నేను ఆమకు చెపాపను. దాన్నకి 
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'ఆయి'షహ్ (ర), 'ఈ విషయాన్ని గురించి ఉమి 

సలమహ ను అడుగు,' అన్న అన్నిరు. నేను ఆమ 

వదద  నుండి తిరిగ వచిా మగుు రికి జరిగంది చెపాపను. 

వారు ననుి ఉమి సలమహ వదద కు ప్ంపారు. నేను 

ఆమను 'అ'సర ర్ తరువాత రండు రకా'తులు 

సునిత్లను గురించి అడిగాను. దాన్నకి ఆమ నేను 

ప్ర వకత  (స) ఆ రండు సునితులను చదవరాదన్న 

వారిసాూ ఉండటం విన్నిను. కాన్న 'అ'సర ర్ తరువాత 

ప్ర వకత  (స) ను రండు రకా'తులు చదువుతుండగా 

చూశాను. ప్ర వకత  (స) ఇంటికి వచాారు. నేను స్తవకు్

రాలిన్న న్నవు ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళా, ఓ ప్ర వకాత ! అసర ర్ 

తరువాత రండు రకా'తులు చదవరాదన్న తమరు 

వారించారు, కాన్న తమరు 'అసర ర్' తరువాత రండు 

రకా'తులు చదవడం నేను చూశానన్న ఉమి సలమహ 

అడుగుతున్నిరన్న,' చెప్పమన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ఓ అబూ 'ఉమయేహ కూతురా! దాన్నకి కారణం 

ఏమటంటే, 'అబుద ల్ 'ఖైస్ తెగకు చెందిన కొంతమంది 

న్న దగు రకు వచాారు. వారి మాటలా్ల ఉండి, ''జుహ్ర్ 

తరువాత చదివే రండురకా'తుల నమా'జ్ చదివే 

అవకాశం లభించల్లదు. వాటినే నేను 'అ'సర ర్ తరువాత 

ఆచరించాను,' అన్న అన్నిరు. 208 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం     اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/329[ ) صحيح ( ) 6]  - 1044

ِد بِْن عَ  ِب ُ و ْمرقَْيِس بِْن عَ   إِبَْراِهْيَم َعْن ْن ُمَحم َ   قَاَل: َرأَى الن َ
بْ  عليه وسلم َرُجًَل صىل اهلل   .َتْيِ عَ ِح َركْ  ي َُصل ِْي بَْعَد َصََلةِ الص ُ
بْ  اهلل عليه وسلم: "َصََل  صىل َرُسْوُل اهللِ فََقاَل   َرْكَعَتْيِ  ِح ُة الص ُ

" ْ  .َرْكَعَتْيِ ُجُل: إِّن ِ ْكَعتَ  لَْم أَكُْن َصل َيْ فََقاَل الر َ الل ََتْيِ   ْيِ ُت الر َ
ه  َسَكَت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليْيُتُهَما اْلَن. فَ َما فََصل َ قَْبلَهُ 

ْ دَاُودَ َوَروَ ُه أَبُْو َرَوا وسلم. َنادُ َهَذا قَاَل: إِْس وَ  .ِمِذي ُ نَْحَوهُ ى الَت ِ
 

208) వివరణ-1043: దీన్న్దాారా తపపపోయిన సునితు్

లను  ’అసర ర్‘ తరువాత ఆచరించుకోవచాన్న తెలిస్లంది. 

అదేవిధ్ంగా తపపపోయిన ఫ'రద ర నమాజులను కూడా 

ఆచరించుకోవచాన్న తెలిస్లంది. ప్ర వకత  (స)కు కొన్ని 

ప్ర త్యేకతలు ఉన్నియి. మనం వాటిన్న ఆచరించడం 

మంచిది కాదు.  

ِصٍل ِْلَن َ ُمَح  َد بَْن إِبَْراهِ الَْحِديِْث لَْيَس بُِمت َ ْن  مِ  عْ ْيَم لَْم يَْسمَ م َ
 ٍرو.  قَْيِس بِْن َعمْ 

ن َةِ َِفْ وَ   . نَْحَوهُ فَْهدٍ  ِس بِْن  َونُِسَخ الَْمَصابِْيِح َعْن قَيْ  َشْرِح الس ُ
1044. (6) [1/329-దృఢం] 

మ’హమిద్ బిన్ ఇబార హీమ్ ఖైస్ బిన్ ’అమ్ర 

దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక వేకిత న్న ఫజర ర్ నమా’జు 

తరాాత రండు రకాతులు చదువుతుండగా చూశారు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఉదయం నమా’జు రండు 

రకాతుల్ల, మరి దాన్న తరువాత ఈ రండు రకాతులు 

ఏమటి,’ అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆ వేకిత  ఫ’రద ర కు 

మందు చవివే రండు రకాతులు ఉండిపోయాయి. 

ఇప్పపడు ఫ’రద ర నమా’జు తరాాత రండు రకాతుల 

సునిత్ చదువుతున్నిను,’ అన్న సమాధానం 

ఇచాాడు. అది విన్న ప్ర వకత  (స) మౌనం వహంచారు. 

(అబూ దావూ‘ద్, తిరిిజి‘) 

ఇతర ఉలా్లఖన్నల దాారా దీన్నకి సమరాన 

లభిసాుంది. ఈ ’హదీసు‘ అనేక మారాు ల దాారా 

ఉలా్లఖించబడింది. వీటిన్న ఇబ్ని ’ఖు’జైమ, ఇబుి 

’హబాబన్, ’హాకిమ్ మరియు బై్నహఖీ పార మాణిక్

మైనవన్న పేర్కొన్నిరు.  

 ( 1/330[ ) صحيح ( ) 7]  - 1045

ِب َ صىلَعْن ُجَبْْيِ وَ  "يَا  سلم قَاَل:عليه و  اهلل بِْن ُمْطَعٍم أَن َ الن َ
اَف بَِهَذا الَْبْيِت َوَصىل َ أَي ََة َساَعٍة  ا أََحًدا َط ُمَناٍف َل تَْمَنُعوْ  ْبدِ بَِِنْ عَ 
ْ ٍر". َرَواُه اْن لَْيٍل أَْو نََهاَشاَء مِ   َسائِ ُ أَبُْو دَاُودَ َوالن َ ِمِذي ُ وَ لَت ِ

1045. (7) [1/330-దృఢం] 

జుబై్నర్ బిన్ మ’త్’అమ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఓ 'అబుద మన్నఫ్ కుమారుల్లరా! మీరు 

ఎవరిన్న ఈ గృహ ప్ర దకిష ణ చేయటం ప్టా వారించ్

కండి. ఇంకా రాతీర  ప్గలా్ల ఏ సమయంల్లనూ ఇకొడ 

నమా’జు చదవటాన్ని వారించకండి. అంటే ఏ 

సమయంల్లనైెన్న బై్నతులా్లహ్ ’తవాఫ్ చేయవచుాను. 

వారించే హకుొ ఎవరికీ ల్లదు. ఎప్పపడైన్న అకొడ 

నమా’జు చదవవచుాను. ’అసర ర్‘ తరువాత 

అయిన్న, ఫజర ర్ తరువాత అయిన్న, మధాేహిం 

అయిన్న, సూరోేదయం అయిన్న, సూరాేసామయం 

అయిన్న. (తిరిిజి‘, అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘) 
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ِب َ صىل اهلل َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ   َعِن  نَََه  معليه وسليَْرَة: أَن َ الن َ
ََلةِ نِْصَف ال ْمُس  َهاِر َحّت َ تَُزْوَل  الن َ ص َ ل َ يَْوَم الُْجْمَعِة. َرَواُه  إِ الش َ

افِِعي ُ   .الش َ

1046. (8) [1/330-బలహీనం] 

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

మధాేహిం సమయంల్ల నమా’జు చదవరాదన్న 

వారించారు. అయిత్య సూరుేడు వాలిన తరాాత 

చదవవచుాను. కాన్న శుకర వారం సూరుేడు నడినెతాిన 

ఉన్ని నమా’జు చదవవచుాను. (ష్కఫ’యీ) 

 ( 1/330[ ) ضعيف ( ) 9]  - 1047

ْ وَ  ِب ُ صىلَل قَاأَِِبْ قََتادََة الَْخلِْيِل َعْن  َعْن أَِِب ليه  اهلل ع : كَاَن الن َ
َهاِر َحّت َ نِ وسلم كَِرَه ال ََلَة نِْصَف الن َ تَُزْوَل   اِر َحّت َ هَ ْصَف الن َ ص َ

ُر إِل َ يَْوَم  َوقَاَل  .ةِ إِل َ يَْوَم الُْجْمعَ  ْمُس الش َ  َم تَُسج َ : "إِن َ َجَهن َ
 .قََتادََة لَْق أَبَا لَْخلِْيِل لَْم يَ ا  وْ َوقَاَل أَبُ  .ُودَ َرَواُه أَبُْو دَا الُْجْمَعِة". 

1047. (9) [1/330-బలహీనం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) దాారా, అబుల్ ’ఖలీల, 

కథనం: ప్ర వకత  (స) సరిగాు  మటు మధాేహిం 

సూరుేడు వాల్లవరకు నమా’జు చదవటాన్ని 

అసహేంచుకునే వారు. కాన్న జుమ’అహ్ రోజు తప్ప. 

నరకం రోజూ మండించబడుతుంది. అంటే ప్ర తి రోజూ 

మధాేహిం మండించబడుతుంది. అయిత్య 

జుమ’అహ్ రోజు తప్ప.'' (అబూ దావూద్)  

అబుల్ ’ఖలీల్ అబూ ఖతాదహ్ను కలవల్లదన్న, 

అబూ దావూద్ అన్నిరు. 
----- 

   మూడవ విభాగం   ُث لِ صُل الث َااَلْفَ 

 ( 1/330[ ) صحيح ( ) 10]  - 1048

نَ عَ    صىل اهلل عليهقَاَل َرُسْوُل اهللِ : اَل ابِِحي ِ قَ ْن َعْبِد اهلِل الص َ
عْت  ذَا اْرتَفَ فَإِ  .ِن ايَط ْمَس تَطلُُع َوَمَعَها قَرُن الش َ وسلم: " إِن َ الش َ 

ذَا َزالَْت فَاَرقََها فَإِذَا دَنَْت  َرنََها فَإِ م َ إِذَا اْسَتَوْت قَاثُ  .افَاَرقَهَ 
اهلِل صىل اهلل   َونَََه َرُسْوُل  ".َهابَْت فَاَرقَ فَإِذَا َغرِ  .اَرنََهالِلُْغُرْوِب قَ 

اعَاِت. َروَ ليه وسلم َعِن الص َ ع  َوأَْحَمُد َمالُِك  اهُ ََلةِ َِفْ تِلَْك الس َ
 . َوالن ََسائِ ُ 

1048. (10) [1/330-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ సు‘న్నబి’హయిే (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''సూరుేడు ఉదయించినప్పడు, 

దాన్నతో పాటు షై’తాన్ కొమి కూడా ఉంటుంది. 

సూరుేడు కొంత ఎతాుకు వసా్త షై’తాన్ తన 

కొమిను వేరుచేసు కుంటాడు. సరిగాు  మటు  

మధాేహిం షై’తాన్ తన కొమిను దాన్నతో 

కలిపవేసా్లడు. సూరుేడు వాలిత్య షై’తాన్ తన కొమి 

దాన్న నుండి వేరుచేసుకుంటాడు. సూరాేసామయం 

అయినప్పడు షై’తాన్ తన కొమిను దాన్నతో కలుప్ప్

కుంటాడు. సూరాేసామయం అయిపోయిన తరాాత 

వేరుచేసుకుంటాడు. ప్ర వకత  (స) ఈ మ్రడు 

సమయాలా్ల నమా’జ్ చదవడాన్ని వారించారు. 

(మాలిక్, అ’హిద్, నస్లయి’) 

 ( 1/331[ ) صحيح ( ) 11]  - 1049

 اهلِل صىل اهلل  ُل ُسوْ َصىل َ بَِنا رَ لُْغَفاِري ِ قَاَل: َعْن أَِِبْ بَْصَرَة اوَ 
ََلٌة الَْعْصِر فََقاَل: "إِن َ َهِذهِ َص  ُمَخم َِص َصََلةَ ه وسلم بِالْ علي
ُعْوَها فََمْن لَُكْم ْن كَاَن قَبْ ْت َعىَل مَ ِرَض عُ  ْيَها كَاَن لَُه لَ َحافََظ عَ   فََضي َ

تَْيَ َوَل َصََلٌة بَ  اِهُد"ْعَدَها َحّت َ يَْطلُ أَْجُرُه َمر َ اِهُد ا. وَ َع الش َ لش َ
 .ْسلٌِم َرَواُه مُ  الن َْجُم.

1049. (11) [1/331-దృఢం]  

అబూ బస్‘రహ్ ’గుఫారీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మ’ఖమి’స్ పార ంతంల్ల మాకు ’అ’సర ర్ నమా’జు 

చదివించారు. నమా’జు మగంచిన తరువాత ఈ 

'అ'సర ర్ నమా’జును ఇతర అనుచర సమాజాల 

మందు ప్ర వేశపెటు బడింది. అంటే వారిపైె కూడా 

విధంచబడింది. కాన్న వారు దాన్ని వృథా చేశారు. 

సంరకిష ంచల్లక పోయారు. అందువలా ’అ'సర ర్ 

నమా’జును సంరకిష ంచే వారికి రండింతలు ప్పణేం 

లభిసాుంది. ఒకటి చదివి నందుకు, మర్కకటి సంరకిష ంచి 

నందుకు. ’అ'సర ర్ తరువాత ఎటువంటి నఫిల్ 

నమా’జు ల్లదు. ష్కహద్ ప్ర తేక్షం అయేేవరకు, 

ష్కహద్ అంటే నక్షతర ం. అంటే సూరాేసామయం 

అయేేవరకు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/331يح ( )صح  [ ) 12]  - 1050
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ََلًة لََقْد َصِحْبَنا َرُسْوَل َص َصل ُْوَن َة قَاَل: إِن َكُْم لَتُ اِويَ َعْن ُمعَ وَ 

 َعْنُهَما ْد نَََه قَ لَ وَ  .يَُصل ِْيِهَما فََما َرأَيَْناهُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 
ْكَعَتْيِ بَ يَْعِِنْ   . ْعَد الَْعْصِر. َرَواُه الُْبَخاِري ُ الر َ

1050. (12) [1/331-దృఢం] 

మ’ఆవియహ్ (ర) కథనం: మీరు నమా’జు 

చదువుతున్నిరు. కాన్న మ్మమ ప్ర వకత  (స) వంట ఉండి 

ఉన్నిమ. కాన్న ప్ర వకత  (స)ను ’అ'సర ర్ తరువాత 

నమా’జు చదువుతుండగా చూడల్లదు. వాసావం 

ఏమటంటే ప్ర వకత  (స) ’అ'సర ర్ తరాాత నమా’జు 

చదవటాన్ని వారించారు. 209 (బు’ఖారీ) 
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ٍ قَاوَ  ِعَد َعىَل دََرَجِة الَْكْعَبِة: َمْن َعَرفَِِنْ  َل َوقَْد َص َعْن أَِِبْ ذَر 
ل اهلل صىل  سوت ريعرفِن فأنا جندب سمعفَِِنْ َومن لم فََقْد َعرَ 

الصبح حّت تطلع الشمس   يقول: "ل صَلة بعد  اهلل عليه وسلم
".  بمكة ة إل بمكة إلمس إل بمكش حّت تغرب ال  ول بعد العصر

 .رواه أحمد ورزين 

1051. (13) [1/331-బలహీనం] 

అబూ జ‘ర్ (ర) కథనం: అతను క’అబహ మటాపైెకి 

ఎకిొ ఇల్ల అన్నిరు, ''ననుి గురిత ంచే వారు ననుి 

గురిత సా్లరు. ననుి గురిత ంచన్న వారు ఇప్పపడు 

గురిత ంచండి. నేను జుందుబ్, న్న కున్నయత్ అబూ 

జ’ర్ (ర). ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను 

విన్నిను, 'ఉదయం తరువాత సూరుేడు ఉద్

యించిన తరువాత వరకు ఏ నమా’జు ల్లదు. అల్లగే 

’అ'సర ర్ నమా’జు తరువాత సూరుేడు అసామంచే్

వరకు ఏనమా’జు ల్లదు. కాన్న మకొహ మకరర మహ 

ల్ల తప్ప, మకొహ మకరర మహ ల్ల తప్ప, మకొహ 

మకరర మహ ల్ల్తప్ప.' (అ’హిద్, ర’జీన్)  

 

209) వివరణ-1050: మొదటి ’హదీసు‘ల్ల ప్ర వకత  (స) 

’అ'సర ర్ తరాాత ఎలా ప్పపడూ ఇంటిల్ల రండు రకాతులు 

చదివేవారన్న ఉంది. మ’ఆవియహ్ (ర) ప్ర వకత  (స)ను 

నమా’జు చదువుతూ ఉండగా చూడల్లదు. ఎందుకంటే 

ప్ర వకత  (స) బయట చదివేవారు కారు. అయిత్య ఇది ప్ర వకత  

(స)కు ప్ర త్యేకం. ఇతరులకు ’అ'సర ర్ తరాాత 

అనవసరంగా నమా’జు చదివే అనుమతి ల్లదు.  

మకొహ ల్ల ఎలాప్పపడూ నమా’జు చదువుకో 

వచుాను. చివరికి ఈ మ్రడు సమయాలా్ల కూడా. 
===== 
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23. స్థమూహిక నమా’జు, దాని ఘనత 

కొంతమంది కలస్ల నమా’జు చదవటాన్ని స్లమ్ర 

హక్ నమా’జు అంటారు. ఇది తప్పన్నసరి. దీన్ని 

చదవన్నవారు పాపాతుిలౌతారు. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

''...యరొ'ఊ మ'అ అరార కి'యీన... (సూ.్ అల్

బఖరహ,్ 2:43) -- '..మరియు (న్న స్లన్నిధ్ేంల్ల 

వినమ్లై) వంగే (రుకూ’ఉ  చేస్త) వారితో పాటు 

మీర్జ (వినమ్లై) వంగండి (రుకూ’ఉ చేయండి)..' 

అంటే స్లమ్రహకంగా నమా’జు చదవండి. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''స్లమ్రహకంగా నమా’జు చదవడాన్నకి రాన్న్

వారి ఇళాను కాలిా వేదాద మన్న అనుకున్నిను.'' 

(బు’ఖారీ) 

ఎకొడైన్న మగుు రు ఉన్నిసర్వ, స్లమ్రహకంగా 

నమా’జు చదవకపోత్య, వారిపైె షై’తాన్ ఆధకేత 

పొందుతాడు. జమా’అత్తో కలస్ల్ ఉండండి. 

(అ’హిద్) 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: ఒకవేళ 

మీరు అలా్లహ్ దరశనం కోసం ఉతాసహం కలిగ ఉంటే, 

ఈ ఐదు నమా’జులను అజా’న్ అయిన చోటే గురుత ం 

చండి. అంటే మస్లూ ద్ల్ల స్లమ్రహకంగా నమా’జు చద 

వండి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ ప్ర వకత  (స) మారు దరశక 

ప్దధ తులు న్నరణ యించి ఉంచారు. స్లమ్రహక నమా’జు 

కూడా వాటిల్ల ఒకటే. ఒకవేళ మీరు ఈ 

నమా’జులను ఒంటరిగా ఇంటా్ల చదివిత్య, మీరు మీ 

ప్ర వకత  (స) ప్దధ తిన్న వదలివేస్లనటేు . ఒకవేళ మీరు మీ 

ప్ర వకత (స) ప్దధ తిన్న వదలివేసా్త మారు భర షు తాాన్నకి 

గురవుతారు. మీరు చకొగా వు’జూచేస్ల మస్లూ ద్ల్ల 

నమా’జు చదవటాన్నకి వసా్త, వేస్లన ప్ర తి అడుగుకు 

ప్పణేం లభిసాుంది, పాప్ం తొలగంచబడుతుంది. 

తగన కారణం ఉండి స్లమ్రహకంగా చదవన్న వారు 

తప్ప, స్లమ్రహకంగా చదవన్న వారు కప్టాచారుల్ల. 

(మసా్లమ్) 
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سلم:  وْوُل اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل: قَاَل َرُس  ِن ابِْن ُعَمرَ عَ 
ِ ُل َصََلَة الْ َعِة تَْفَض ُة الَْجَما"َصََل  ِعْشِريَْن َفذ   . دََرَجًة" بَِسْبٍع و َ

1052. (1) [1/332-ఏకీభవితం] 

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

''స్లమ్రహకంగా చదివే నమా’జుకు ఒంటరిగా చదివే 

నమా’జు కంటే 27 రడాు ప్పణేం అధకంగా 

లభిసాుంది.'' 210 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 
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اهلل   َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ِضَي اهللُ ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رَ عَ وَ 
هِ لََقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحَطٍب  دِ يَ بِ  عليه وسلم: "َوال َِذْي نَْفِسْي 

ََلةِ فَُيَؤذ ََن ثُم آُمر  .َطُتَب فَُيْح    ًَل فَيُؤم َ  آُمَر َرجُ ثُم َ  .َهالَ بِالص َ
ُ الن َاَس ثُ   َخالَِف إََل ِرَجاٍل.  م َ أ

ََلَة فَأُ َِفْ َروَ وَ  ْ بُُيْوتَُهْم َوال َ ايٍَة: َل يَْشَهُدْوَن الص َ َِق عَلهَْْيِ   ْي ذِ َحر 
 َ تَْيِ  اقًا َسِمْيَنا أَْو ِمْرمَ ن َُه يَِجُد ِعرْ نَْفِسْي بَِيِدهِ لَْو يَْعلَُم أََحُدُهْم أ

 .ٍم نَْحَوهُ لُْبَخاِري ُ َولُِمْسلِ اُه اِعَشاَء". َروَ َشِهَد الْ َسَنَتْيِ لَ حَ 

1053. (2) [1/332-దృఢం] 

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

''ఎవరి చేతిల్ల న్న పార ణం ఉందో, ఆయన స్లకిష ! 

కటెు లను ఒకచోట పోర గుచేయమన్న ఆదేశించాలన్న, ఆ 

తరువాత నమా’జు కోసం అజా'న్ ఇవామన్న 

ఆదేశించి, ప్ర జలకు నమా’జు చదివించమన్న ఒక 

వేకిత న్న న్నయమంచి, స్లమ్రహక నమా’జుకు రాన్నవారి 

ఇండాకువళ్ళా్ చూస్ల వారి ఇండాకు న్నప్పంటించాలన్న 

దృఢసంకలపం చేసుకున్నిను. ఎవరి చేతిల్ల న్న 

పార ణం ఉందో, ఆయన స్లకిష ! ఒకవేళ వారికి మస్లూ ద్ల్ల 

బలిస్లన మ్మక దుమిలు ల్లదా బలిస్లన మ్మక కాలి 

 

210) వివరణ-1052: కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 25 రటాు అన్న 

వచిాంది. అంటే మందు 25రటా ప్పణేం గురించి, ఆ 

తరువాత 27 రటా ప్పణేం గురించి దైవవాణి వచిా ఉండ 

వచుా. ల్లదా అధక సంఖే ఉంటే 27రటాు ప్పణేం 

అధకంగా లభిసాుంది. తకుొవ సంఖే ఉంటే 25రటాు 

ప్పణేం అధకంగా లభిసాుంది.  

డకొలు లభిసా్లయంటే ’ఇష్క’ నమా’జుకు కూడా 

వచేాసా్లరు,’ అన్న అన్నిరు. 211 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  
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َ  َعْنُه قَاَل:وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرُجٌل أَْعََم  ََت أ  فََقاَل: الن َ

َل َرُسْوَل َسأَ فَ  .الَْمْسِجدِ  إََِل ٌد يَُقْودُِّنْ  قَائِ يِلْ ْوَل اهلِل إِن َُه لَْيَس يَا َرُس 
َص لَُه فَُيَصل َِي َِفْ سهلل عليه و اهلِل صىل ا َص لم أَْن ي َُرخ ِ  بَْيِتِه فََرخ َ

ا  .لَهُ  ََلةِ؟" قَ  "َهْل  تَْسَمُع الن َِداءَ  فََقاَل: .عَاهُ دَ  َل َ وَ فَلَم َ اَل:  بِالص َ
 .اُه ُمْسلٌِم َروَ  ".ْب "فَأَجِ  نََعْم قَاَل:

1054. (3) [1/332-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక అంధుడు 

(’అబుద లా్లహ్ బిన్ ఉమి మక్తూమ్) ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వచాాడు. ’ఓ ప్ర వకాత ! ననుి మస్లూ ద్ వరకు 

తెచేావారవర్జ ల్లరు. నేను మస్లూ ద్కు రాకుండా 

ఇంటా్ల నమా’జు చదువుకోవచాా?’ అన్న వినివించు 

కున్నిడు. ప్ర వకత  (స) అనుమతించారు. అతడు 

తిరిగ వళ్ళతుండ  ప్ర వకత  (స) అతన్ని పలిపంచి, 'న్నకు 

అజా'న్ విన్నపసాుందా,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి అతడు, 

'అవునన్న,' అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), ’మరైత్య 

నమా’జు చదవడాన్నకి మస్లూ దుకు రావలస్లందే,' అన్న 

అన్నిరు. 212  (మసా్లమ్)  
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ََلةِ َِفْ لَْيلِِة ذَاَت بَْرٍد و َ اأَذ ََن بِ  ِن ابِْن ُعَمَر:أَن َهُ عَ وَ  ثُم َ   .ِريٍْح لص َ
َحاِل ا َِفْ قَاَل أََل َصل ُْوا  ِ صىل اهلل عليه  إِن َ َرُسْوَل اهلِل  ثُم َ قَاَل: .لر 

 

211) వివరణ-1053: అంటే పార ప్ంచిక వసాువేదైన్న 

లభిసాుందంటే, మస్లూ దుకు వసా్లరు. కాన్న నమా’జు చదవ్

డాన్నకి మాతర ం రారు. ఇటువంటి వారి ఇండాను కాలిా్

వేదాద మన్న అనుకున్నిను. కాన్న ఇండాల్ల సా్త్ీలు, పలాలు 

ఉంటారు. వారిపైె స్లమ్రహక నమా’జు విధ కాదు. అందు్

వలా వారిన్న దృషిు ల్ల పెటుు కొన్న ఉదేద శేం 

మారుాకున్నిను. 

212) వివరణ-1054: బు’ఖారీల్ల ’ఉత్బాన్ బిన్ మాలిక్ 

కూడా అనుమతి కోరగా ప్ర వకత  (స) అనుమతించినటుు  

ఉంది. దీన్న దాారా ఇసా్లమ్ పార రంభకాలంల్ల కూడా 

అంధులకు స్లమ్రహక నమా’జు చదివే అనుమతి 

ఉండేది కాదన్న తెలుసాుంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 364 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
َمَط ٌة ذَاَت كَانَْت لَْيلَ َن إِذَا كَاَن يَأُْمُر الُْمَؤذ ِ  وسلم "أََل  ُقْوُل:ٍر يَ بَْرٍد و َ
 .اِل"حَ َِفْ الر ِ  َصل ُْوا

1055. (4) [1/333-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) కథనం: నేను్ తీవర మైన వరష ం, 

చలి ఉని రాతిర  అజా’న్ ఇసాూ, అజా’న్ మధ్ేల్ల, 

(''హయే అలససల్లహ్''కు బదులు'') ’అల్ల ’సలాూ 

ఫీ రిహాల,'' అన్న్అనేవాడిన్న.్ఎందుకంటే,్  ప్ర వకత  (స) 

మఅజిూ ’న్ను తీవర గాలి, వరష ంగల రాతిర  '' ’అల్ల 

’సలాూ ఫీ రిహాల,'' అన్నప్లకమన్న ఆదేశించేవారు,’ 

అన్న్అన్నిరు.213 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/333عليه ( )[ ) متفق  5]  - 1056

م: "إِذَا ُوِضَع  هلل عليه وسلاصىل  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ وَ 
ََلةَ  َوأُقِْيَمِت  َعَشاُء أََحِدكُْم  َحّت َ  َعَشاِء َوَل يَْعَجْل بِالْ فَابَْدُؤْوا  الص 

ََل لَ  عُ َض َغ ِمْنُه". َوكَاَن ابُْن ُعَمَر يُوْ رُ يَفْ  َعاُم َوتَُقاُم الص َ ُة فَََل ُه الط َ
 .َراَءَة اْْلَِماِم َيْسَمُع قِ لَ ُه يَأْتِْيَها َحّت َ يَْفُرَغ ِمْنُه َوإِن َ 

1056. (5) [1/333-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరి మందు అయిన్న రాతిర  

భోజనం ఉంచబడి, ఇటు నమా’జుకు ఇఖామత్ ప్లక్

బడిత్య మందు న్నదానంగా భోజనం చేయాలి. తొందర్

ప్డకూడదు. అవసరం పూరిత  చేసుకోవాలి. అందువలా్ల 

ఇబ్ని ’ఉమర్ (ర) మందు రాతిర  భోజనం ఉంచబడి, 

ఇఖామత్ అయిన్న నమా’జుకు వళాకుండా భోజనం 

చేస్తవారు. అయిత్య ఇమామ శబద ం వినబడుతూ 

ఉండేది. 214 (బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

213) వివరణ-1055: తీవర మైన చలి, వరష ం ఉన్ని, 

మారాు లు కూడా సరిగా ల్లకున్ని మ’అజిూ ’న్ 'హయే 

అలసస్ ల్లహ్'కు బదులు ''ఇంటిల్ల నమా'జు చదువు 

కోండి'' అన్న ప్లకాలి. ఒక వేళ అన్నరోగేంగా ఉన్ని, 

గుర డాివారైన్న, తీవర మైన వరష ం ఉన్ని, శతుర  భయం 

ఉన్ని, ఇంటా్లనే నమా’జు చదువుకోవచుా. 

214) వివరణ-1056: భోజనం స్లదధ ంగా ఉండి, ఆకలిగా 

ఉండి, ఇటు ఇఖామత్ అయిత్య మందు భోజనం 

చేయాలి. అదేవిధ్ంగా మలమ్రతర  విసరూ న అవసరం 

ఉంటే మందు వాటిన్న పూరిత చేసుకొన్న ఆ తరువాత 

నమాజు చేయాలి. 

 (1/333[ ) متفق عليه ( ) 6]  - 1057

ُسْوَل اهلِل  َسِمْعُت رَ  :ْت الَ َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها أَن ََها قَ وَ 
َوَلُهَو   َعاِم َحْضَرةِ الط َ َصََلَة بِ "َل  ُقْوُل:صىل اهلل عليه وسلم يَ 

   .ِن" ااْْلَْخَبثَ يَُدافُِعُه 

1057. (6) [1/333-ఏకీభవితం] 

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

ఉండగా నేను విన్నిను, ''అనిం మందు ఉంటే 

నమా’జు ల్లదు. అంటే ఆకలిగా ఉండి మందు అనిం 

ఉంటే నమా’జు సమయం అయిన్న మందు అనిం 

తిన్నలి. ఆ తరువాత నమా’జు చదవాలి. అదే్

విధ్ంగా నమా’జు అవుతున్ని మలమ్రతర  అవసరం 

ఉంటే మందు మలమ్రతర  అవసరం తీరుాకోవాలి.'' 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/333[ ) صحيح ( ) 7]  - 1058

  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل قَاَل: هلُل َعْنُه اِضَي َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة رَ وَ 
ََل "إِذَا أُقِ عليه وسلم:  َرَواُه   ". ةَ َمْكُتْوبَ فَََل َصََلَة إِل َ الْ ُة ْيَمِت الص َ

 .ُمْسلٌِم 

1058. (7) [1/333-దృఢం] 

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

''నమా’జు పార రంభమయిత్య, అంటే నమా’జు కోసం 

తక్బీర్ ప్లకబడిత్య, విధనమా’జుతప్ప మర్వనమా’జు 

ల్లదు.'' 215 (మసా్లమ్) 

 (1/333( ) عليه [ ) متفق 8]  - 1059

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلمَل ُعَمَر قَا َعِن ابِْن وَ  ا  ذَ "إِ : : قَاَل الن َ
 .ِدكُْم إََِل الَْمْسِجِد فَََل يَْمَنْعَها"اْسَتأْذَنَْت اْمَرأَُة أَحَ 

1059. (8) [1/333-ఏకీభవితం] 

 

215) వివరణ-1058: అంటే ఇఖామత్ ప్లికిన తరాాత 

నఫిల్ సునిత్ నమా’జులు చదవడం సరికాదు. 

ఇఖామత్ ప్లికిన విధనమా’జు మాతర మ్మ చదవాలి. 

ఇఖామత్ తరాాత సునితులు చదవడంకూడా 

సరికాదు. మరో ఉలా్లఖనంల్ల, 'ఇఖామత్ తరాాత ఫజ్ర్ 

సునితులు కూడా చదవకూడదా,' అన్న ప్ర శిించ 

బడింది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'అవును, చదవకూడదు,' అన్న 

అనడం జరిగంది. (బై్నహఖీ)  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 365 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరి్ భారే అయిన్న మస్లూ ద్ల్ల 

నమా’జు చదివేందుకు అనుమతి కోరిత్య వారికి 

అనుమతి ఇవాాలి. వారించకూడదు.'' 216 (బు’ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 ( 1/333[ ) صحيح ( ) 9]  - 1060

َ َعْن َزيَْنَب اْمَ وَ   َنا َرُسْوُل قَاَل لَ   بِْن َمْسُعْوٍد قَالَْت: َعْبِد اهللِ ةِ َرأ
َد فَََل جِ ن َ الَْمْس ذَا َشِهَدْت إِْحَداكُ "إِ  م:اهلل عليه وسل اهلِل صىل

   ٌم لِ ْس َرَواُه مُ  تََمس َ ِطْيًبا".

1060. (9) [1/333-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) భారే ’జైనబ్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) మా సా్త్ీలతో ఇల్ల అన్నిరు, 

'ఒకవేళ మీల్ల ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్ల నమా’జు్

చదవడాన్నకి్ వసా్త, వారు సువాసన ప్పలుమకొన్న 

రాకూడదు,' అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

1061 -  [10  ]? (1/333 ) 

هلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرضي اوَ 
َشاَء  َنا الْعِ تَْشَهَد َمعَ  اْمَرأَةٍ أََصابَْت بُخْوًرا فَََل  سلم: "أَي َُماويه عل

  .َرَواُه ُمْسلٌِم  َة". اْْلِخرَ 

1061. (10) [1/333-?] 

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

''సువాసన ప్పలుమకుని సా్త్ీ మాతో కలస్ల ’ఇష్క‘ 

నమా’జు చదవటాన్నకి రాకూడదు.'' (మసా్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం     الث َاِّنْ   اَلَْفْصُل 

 ( 1/334يح ( )[ ) صح  11]  - 1062

هلل عليه وسلم: "َل  ا صىل اهللِ   قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ُعَمرَ ِن ابِْن عَ 
". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ تُُهن َ خَ اَءكُُم الَْمَساِجَد َوبُُيوْ َس نِ ا تَْمَنُعوْ       .ْْيٌ ل َُهن َ

1062. (11) [1/334-దృఢం] 

 

216) వివరణ-1059: సా్త్ీలు తమ ఇళాలా్ల నమా’జు 

చదవటమ్మ ఉతామం. ఒకవేళ స్లమ్రహక నమా’జుల్ల 

పాల్కు నగోరిత్య తన భరత  అనుమతి తీసుకోవాలి. అతను 

కూడా ఆమకు అనుమతి ఇవాాలి. అయిత్య స్లధారణ 

దుసాులా్ల వసాీం కప్పపకొన్న వళ్ళాలి. 

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

ప్ర వచనం, ''మీరు మీ సా్త్ీలను మస్లూ దుల్లకి వళా్
కుండా ఆప్కండి. అయిత్య వారి ఇలా్ల వారి కొరకు 

ఉతామం.'' (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/334[ ) صحيح ( ) 12]  - 1063

وسلم:   هلِل صىل اهلل عليها  َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل وَ 
 تَُها َِفْ  َرتَِها َوَصََل ُحْج  ََلتَِها َِفْ ُل ِمْن َص ْيِتَها أَْفَض "َصََلُة الَْمْرأَةِ َِفْ بَ 

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  ْيِتَها".بَ  َها أَْفَضُل ِمْن َصََلتَِها َِفْ ِمْخَدعِ 

1063. (12) [1/334-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''సా్త్ీ తన ఇంటి వరండాల్ల నమా’జు 

చదవడం కంటే ఇంటి హాలుల్ల చదవటమ్మ ఉతామం. 

అదేవిధ్ంగా ఇంటి హాలుల్ల నమా’జు చదవడం కంటే 

ల్లప్లి గదిల్ల నమా’జు చదవడం ఉతామం.''  217 

(అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/334) ضعيف ( ) [ 13]  - 1064

ْ َسِمْعُت حِ إِ  :َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل وَ  ْ أَبَا الَْقاِسِم صىل اهلل  ّن ِ ب ِ
َبْت لِلْ  امْ ْقَبُل َصََلةُ ُل: "َل تُ ه وسلم يَُقوْ علي   ّت َ ِجِد حَ َمْس َرأَةٍ تََطي َ

أَْحَمُد   دَ َوَرَوى ابَِة". َرَواُه أَبُْو دَاوُ نَ َج الْ تَْغَتِسَل ُغْسلََها ِمَن 
 .َوالن ََسائِ ُ نَْحَوهُ 

1064. (13) [1/334-బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''సువాసన 

ప్పలుమకొన్న మస్లూ దుకు వచిాన సా్త్ీ నమా’జు 

జన్నబత్ స్లినంల్ల, కడిగనంత వరకు స్త్ాకరించ 

బడదు.''  218 (అబూ దావూద్, అ’హిద్, నస్లయి‘) 

 ( 1/334[ ) صحيح ( ) 14]  - 1065

َ  َعْن وَ  يه وسلم:  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علِِبْ ُمْوََس قَاَل أ
ْت ِبالَْمْجلِِس فَِهَي ْت فَمَ َطرَ لَْمَرأََة إِذَا اْسَتعْ ن َ اَزاِنَيٌة َوإِ  َعْيٍ "كُل ُ  ر َ
ْ   .َذا"كَوَ  اكََذ  ِمِذي ُ َوِْلَِِبْ دَاُودَ َوالن ََسائِِ  يَْعِِنْ َزانَِيٌة. َرَواُه الَت ِ
 .ُه وَ ْح نَ 

 

217) వివరణ-1063: అంటే ఎంత తెరచాటు ఉంటే అంత 

మంచిది. 

218) వివరణ-1064: అంటే సా్త్ీలు, సువాసన 

ప్పలుమకొన్న మస్లూ దుకు వళారాదు, స్లమానే దుసాులు 

ధ్రించి సువాసనలు ల్లకుండా వళ్ళాలి. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 366 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
1065. (14) [1/334-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''కామ వాంఛతో ప్రాయి సా్త్ీ ల్లదా ప్రాయి 

ప్పరుషుడిన్న చూస్త కనుి వేభిచారం చేస్త కనేి. 

సువాసన ప్పలుమకొన్న ప్పరుషుల సమీప్ం నుండి 

వళ్ళా సా్త్ీ కూడా వేభిచారియే.'' (తిరిిజి', అబూ 

దావూ'ద్, నస్లయి') 

 ( 1/335[ ) حسن ( ) 15 ] - 1066

اهلِل صىل اهلل عليه   ْوُل ىل َ بَِنا َرُس َص  قَاَل:  بِْن كَْعٍب َعْن أَُِب ِ وَ 
ْبَح ا ْوًما لم يَ وس ا َسل ََم قَا .لص ُ "أََشاِهٌد فَََلٌن؟" قَالُْوا: َل.  :َل فَلَم َ
ََل ن َ : "أََشاِهٌد فََُلٌن؟ " قَالُْوا: َل. قَاَل: "إِ قَاَل  تَْيِ أَثَْقُل   َهاتَْيِ الص َ

لَواِت َعىَل   وْ ا َولَ ُهمَ فِْيِهَما َْلَتَْيُتُموْ َما   تَْعلَُمْوَن ْيَ َولَوْ الُْمَنافِقِ  الص َ
كَِب َوإِ  َل َعىَل ِمثْ ال ن َ َحْبًوا َعىَل الر ُ ف َ اْْلَو َ ِ الْ ص َ َمََلئَِكِة َولَْو  ِل َصف 
ُجِل َمَع الر َ بَْتَدْرتُُمْوُه وَ َل عَلِْمُتْم َما فَِضْيلَُتُه  ُجِل أَْزىَك إِن َ َصََلَة الر َ

ُجلَْيِ َوَصََل تِِه َوْحَدُه ِمْن َصََل  َ تُُه َمَع الر َ ْن َصََلتِِه َمَع مِ ْزىَك  أ
ُجِل و   أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  ". َرَواهُ ُثَر فَُهَو أَحب ُ إََِل اهللِ كَ ا مَ الر َ

1066. (15) [1/335-పార మాణికం] 

ఉబయ్ బిన్ క’అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకరోజు 

ఫజర ర్ నమా’జు మాకు చదివించారు. సల్లమ్ ప్లికి 

మగంచిన తరాాత, 'ఫల్లన్న వేకిత  ఉన్నిడా?’ అన్న 

అన్నిరు. ప్ర జలు, 'ల్లడన్న,' అన్నిరు. మళ్ళా 

'ఫల్లన్న వేకిత  ఉన్నిడా?' అన్నిరు. ప్ర జలు 'ల్లడన్న' 

అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఈ రండు నమా'జులు 

అంటే ఫజర ర్ మరియు 'ఇష్క' కప్టాచారులపైె 

నమా'జులన్నింటి కంటే భారంగా ఉంటాయి. కాన్న 

వారు ఈ నమాజులకు గల ప్ర తిఫలం ఎంత ఉందో 

తెలుసుకుంటే, మోకాళాపైె నడిచి్ వసా్లరు. ఇంకా 

నమా'జుల్లన్న మొదటి ప్ంకిత  దైవదూతల మొదటి 

ప్ంకిత తో సమానం. ఒకవేళ మొదటి ప్ంకిత  విశిషఠ త 

ప్ర జలకు తెలిసా్త ప్రిగెతాుకుంటూ వసా్లరు. ఒంటరి వేకిత  

నమా'జు చదవడం కంటే ఇదద రు వేకుత లు కలస్ల 

చదవడం మ్మలు. ఒక వేకిత తో కలస్ల నమా'జు 

చదవడం కంటే మగుు రు వేకుత లు కలస్ల నమా'జు 

చదవడం మ్మలు. వేకుత లు ఎంత అధకంగా ఉంటే, 

అంత్య అలా్లహ్(త)కు ప్రర తికరం'' అన్న అన్నిరు. 

(అబూ దావూ‘ద్, నస్లయి‘)  

 ( 1/335) حسن ( ) [ 16]  - 1067

ْر  َعْن وَ   هلل عليه وسلم: ا صىل اهللِ  قَاَل َرُسْوُل   قَاَل:دَاءِ أَِِبْ الد َ

ََلُة إِل َ قَْد  َل بَْدٍو َل تَُقاُم فِ  قَْريٍَة وَ َِفْ  ةٍ "َما ِمْن ثَََلثَ  ُ الص َ هْْيِ
 ُ ْيَطاُن اْسَتْحَوذَ عَلهَْْيِ ِ  َعلَْيَك بِالَْجَماَعِة فَإِن ََمافَ  . الش َ ئُْب يَأْكُُل الذ 

 . ائِ ُ َس الن َ دَ وَ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاوُ   َواهُ رَ  َقاِصَيَة".الْ 

1067. (16) [1/335-పార మాణికం] 

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

''ఏ ఊరిల్ల ల్లదా ఏ ప్టు ణంల్ల అయిన్న మగుు రు 

వేకుత లు ఉండి, స్లమ్రహకంగా నమా’జు ఆచరించక్

పోత్య, వారి పైె షై'తాన్ అధగమసా్లడు. అందువలా మీరు 

స్లమ్రహకంగా ఉండండి, స్లమ్రహకంగా నమా’జు 

చదవండి. ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉని మ్మక, గొరర ను 

తోడేలు తినేసాుంది.'' (అ'హిద్, అబూ దావూ'ద్, 

నస్లయి') 

 ( 1/335[ ) ضعيف ( ) 17]  - 1068

 وسلم: ىل اهلل عليه قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص  اٍس قَاَل:َعِن ابِْن َعب َ وَ 
قَالُْوا َوَما  .ِه عُْذٌر"عِ ت َِباْن اِ َي فَلَْم يَْمَنْعُه مِ َنادِ  َسِمَع الْمُ "َمْن 
"  "َخْوٌف أَْو َمَرٌض لَْم تُقْ  ؟ قَاَل:رُ ْذ عُ الْ  ََلَة ال َِِتْ َصىل َ َبْل ِمْنُه الص َ

 َ  اَرقُْطِِن ُ  ْو دَاُودَ َوالد َ بُ َرَواُه أ

1068. (17) [1/335-బలహీనం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మఅ'జిూ 'న్ 

పలుప్ప విన్న, ఎటువంటి కారణం ల్లకుండా నమా'జు 

చదవడాన్నకి మస్లూ ద్కు పోయి, స్లమ్రహకంగా నమా'జు 

చదవకపోత్య, అతడు ఒంటరిగా చదివే నమాజు 

స్త్ాకరించబడదు,' అన్న అన్నిరు. ప్ర జలు, 'కారణం 

అంటే,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) పార ణభయం, 

వరష ం, ధ్నభయం, నడవల్లన్న వాేధ మొదలైన 

కారణ్యలు ల్లకుండా ఒంటరిగా నమా'జు చదివిత్య, 

అతన్ననమా'జు స్త్ాకరించబడదు'' అన్న అన్నిరు.219 

(అబూ దావూ'ద్, దారు ఖు'తున్న) 

 ( 1/336[ ) صحيح ( ) 18]  - 1069

 

219) వివరణ-1068: దీన్న దాారా స్లమ్రహక నమా'జు 

పార మఖేత తెలుసాుంది. దీన్న దాారా కొందరు 

ప్ండితులు స్లమ్రహక నమా'జు తప్పన్నసరి విధ అన్న 

న్నరాారించారు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 367 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
 عليه  اهلِل صىل اهللأَْرقََم قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل  ْبِد اهلِل بِْن عَ  َعْن وَ 
ََلَة وَ ذَا م يَُقْوُل: "إِ وسل َ أُقِْيَمِت الص َ ُدكُْم الَْخََلَء فَلَْيْبَدأْ حَ َوَجَد أ
ِمِذي ُ َوَروَ ََل خَ بِالْ  ْ  .ى َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ نَْحَوهُ ِء". َرَواُه الَت ِ

1069. (18) [1/336-దృఢం] 

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

ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''స్లమ్రహక 

నమా’జు పార రంభమయినప్పడు, మీకు మలమ్రతర  

విసరూ న అవసరం వసా్త, మందు మలమ్రతర  విసరూ న 

అవసరాన్ని తీరుాకోండి. ఆ తరువాత నమా’జు 

చదవండి. స్లమ్రహక నమా'జు దరికిత్య సర్వ, ల్లదా 

స్లమ్రహక ప్పణేం లభిసాుంది.'' (తిరిిజి', మాలిక, 

అబూ దావూ'ద్, నస్లయి')  
 ( 1/336ف ( )[ ) ضعي  19]  - 1070

"ثَََلٌث   اهلل عليه وسلم: هلِل صىلا ُل وْ قَاَل َرُس  َعْن ثَْوبَاَن قَاَل:وَ 
:ل َ  ا فََيُخص ُ نَْفَسُه  ُن َرُجٌل قَْومً َل يََؤم َ   يَِحل ُ ِْلََحٍد أَْن ي َْفَعلَُهن َ

عَاِء دُ  َِفْ  َوَل يَْنُظُر  نَُهْم. َخا ذَلَِك َفَقْد إِْن فََعَل فَ  .ْونَُهْم بِالد ُ
  َخانَُهْم َوَل  فََعَل ذَلَِك فََقْد  ْن إِ فَ  .ْيٍت قَْبَل أَْن ي َْسَتأِْذَن بَ رِ قَعْ 

ِمِذي ِ نَْحَوهُ أَبُْو دَاُودَ وَ   َرَواهُ  يَُصل ِ َوُهَو َحِقٌن َحّت َ يََتَخف ََف". ْ  .لِلَت ِ

1070. (19) [1/336-్బలహీనం] 

స్స‘బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మ్రడు 

విషయాలు ఎవరికీ తగన్నవి. అంటే చేయటం ధ్రిం 

కాదు: 1. ఎవరైన్న ఒకజాతికి ఇమామత్ చేయటం, 

అంటే జాతిన్న వదలి కేవలం తన గురించే దు’ఆ 

చేయటం, మఖాదీలను వదలివేయటం. అంటే 

ఇమామ తనతో పాటు మఖాదీ్లను గురించి కూడా 

దు’ఆ చేయాలి, 2. అనుమతి ల్లకుండా ఇతరుల 

ఇంటా్ల తొంగ చూడడం. అల్ల చేసా్త దోర హం చేస్లనటేు , 3. 

మలమ్రతార ల విసరూ న్న అవసరం ఉనిప్పపడు 

నమా'జు చదవరాదు. వాటిన్న విసరిూ ంచిన తరువాత 

చదవాలి. (అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి')  

 ( 1/336عيف ( )[ ) ض 20]  - 1071

"َل  سلم: ىل اهلل عليه وُل اهلِل ص قَاَل َرُسوْ  َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ 
ََل  ُروا الص َ  .ن َةِ ِح الس ُ رْ شَ  َرَواُه َِفْ  .ٍم َوَل لَِغْْيِهِ"اعَ َة لَِط تَُؤخ ِ

1071. (20) [1/336-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అనిం 

మరియు ఇతర విషయాల వలా నమా’జుల్ల ఆలసేం 

చేయకండి.''  220  (షర్'హుసుసనిహ్) 
----- 

 َ   మూడవ విభాగం   الُِث لَْفْصُل الث َ ا

 ( 1/336ح ( )ي [ ) صح  21]  - 1072

ا يََتَخل َُف َعِن  ٍد قَاَل: لََقْد َرأَيُْتَنا َومَ ِن َمْسُعوْ بْ  ْن َعْبِد اهللِ عَ 
ََلةِ إِل َ ُمَنافِ  ُض  أَْو َمِريٌْض إِْن كَاَن الَْمِريْ   عُلَِم نَِفاقُهُ ٌق قَْد الص َ

ََلةَ  يَأْ ُجلَْيِ َحّت َ بَْيَ رَ  لََيْمِشْي  ْوَل اهلِل صىل ن َ َرُس  إِ َوقَاَل  .ِت الص َ
ِن الُْهَدى  َوإِن َ ِمْن ُسنَ  .ل ََمَنا ُسَنَن الُْهَدىعَ م سلاهلل عليه و

ََلَة َِفْ الَْمْسِجِد ال َ     .َؤذ َُن فِْيهِ ْي يُ ذِ الص َ

ُه أَْن وَ  ْظ َعىَل َحافِ ْسلًِما فَلْيُ  غًَدا مُ ي َلََْق اهللَ  َِفْ َرَوايٍَة: "َمْن َسر َ
لَ  ن َ اهلَل َشَرَع  إِ فَ  .ِس َحْيُث يََنادَى بِِهن َ مْ ِت الْخَ َواهؤلء الص َ

َنَن  َوإِن َُهن َ ِمْن ُس  .يه وسلم ُسَنَن الُْهَدىلَِنِبي ُِكْم صىل اهلل عل
َِفْ  لُْمَتَخل ُِف ي َهَذا ا كََما يَُصل ِ  ُكْم َصل ْيُتْم َِفْ بُُيْوتُِكْم لُْهَدى َولَْو أَن َ ا

ْكُتْم ُس  َوَما   .ِبي ُِكْم لََضلَلُْتْم نَ  ةَ ُكْم َولَْو تََرْكُتْم ُسن َ  نَِبي ِ نةَ بَْيِتِه لَََتَ
ُهْوَر ثُم َ يَ ِمْن َرُجٍل  ُر فَُيْحِسُن الط ُ ْن َهِذهِ  إََِل َمْسِجٍد م ِ ِمُد عْ ي ََتَطه َ

كُل ِ خُ  اهلُل لَُه الَْمَساِجِد إِل َ كََتَب  ا هَ َوَرفََعُه بِ  .َحَسَنةً  ْوَهاْطَوةٍ ي َْخُط بِ
َها إِل َ َما يََتَخل ََف َعنْ َولََقْد َرأَيُْتَنا وَ  ةً ئَ  َوَحط َ َعْنُه بَِها َسي ِ ةً دََرجَ 

 

220) వివరణ-1071: ఇంతకు మందు 'హదీసు'లా్ల 

ఆకలిగా ఉండి, అనిం మందుంటే, మందు అనిం 

తిన్నలన్న, తరువాత నమా’జు చదవాలన్న ఉంది. అంటే 

అనిం వలా నమా'జు ఆలసేం చేయవచుా అన్న ఉంది. 

ఈ 'హదీసు' దాారా నమా'జుల్ల ఆలసేం చేయరాదన్న 

ఉంది. రండు 'హదీసు'లా్ల వేతిర్వకత ఉనిటుు  

అన్నపసాుంది. ఈ రండు 'హదీసు'లను దృషిు ల్ల పెటుు కొన్న, 

ఒకవేళ సమయం అధకంగా ఉండి, అనిం మందు 

ఉండి, ఆకలిగా ఉంటే మందు అనిం తిన్న నమాజుకు 

వళావచుా. ఒకవేళ సమయం తకుొవగా ఉండి, అనిం 

తినటం్ వలా నమా'జు తపపపోతుందనే భయం ఉంటే 

మందు నమా'జు చదువుకొన్న తరువాత అనిం తిన్నలి. 

ఎందుకంటే అనిం మందు తినటం వలా నమా'జు తపప 

పొయే భయం్ ఉంది. నమా'జు అన్నిటికంటే ఉతామ్

మైనది. అయిత్య కొందరు ప్ండితులు ఇంతకు మందు 

'హదీసు' కంటే ఈ 'హదీసు' పార మాణికమైనది కాదన్న, 

అందువలా మొదటి 'హదీసు' ఆచరణ యోగేమైనదన్న 

అభిపార యప్డాారు. అయిత్య వాసావం అలా్లహ కే తెలుసు.  
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َفاِق  ْعلُْوُم الن ِ ُجل َولَقَ  ُمَنافٌِق م َ يُْؤََت بِِه يَُهادَى بَْيَ  ْد كَاَن الر َ

جُ  . يَُقاَم لَْيِ َحّت َ الر َ ِ ف   .اُه ُمْسلٌِم َروَ  َِفْ الص َ

1072. (21) [1/336-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్’ఊద్ (ర) కథనం: మ్మమ 

స్లమ్ర హక నమా’జుకు వనుక ఉండిపోయే వారవరిన్న 

చూడల్లదు. అయిత్య కప్టాచారి అన్న తెలిస్లనవారు 

తప్ప. ల్లదా వాేధతో ఉనివారు. ఇదద రు వేకుత ల 

సహాయంతో రాగలిగే వేకిత  మస్లూ ద్ వరకు రాగలిగే 

వాడైత్య నమా’జు చదవడాన్నకి వసా్లడు. ప్ర వకత  (స) 

రుజుమారు  ప్దధ తిన్న నేరాపరు. రుజుమారు  ప్దధ తులా్ల 

ఒకటి అజా'న్ అయిన మస్లూ ద్ల్ల నమా'జు చదవటం. 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''మసా్లమ్గా 

అలా్లహ్ను కలవగోర్వ వారు అజా'న్ ప్లికేచోట ఐదు 

నమాజులను ప్రిరకిష ంచాలి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ మీ 

ప్ర వకత  కోసం మారు దరశకతాం ప్దధ తులు న్నర్వద శించి 

ఉన్నిడు. ఈ నమా'జులు కూడా ఆ మారు దరశక 

ప్దధ తులా్లన్నవే. ఒకవేళ మీరు ఈ నమాజులను మీ 

ఇళాలా్ల చదువుకుంటే, మీ ప్ర వకత  ప్దధ తిన్న వదలి్

వేసా్లరు. ఒకవేళ మీరు మీ ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర  దాయాన్ని 

వదలివేసా్త, మారు భర షు తాాన్నకి గురవుతారు. మీల్ల 

ఎవరైన్న ప్రిశుభర త్ పొంది, చకొగా వు'దూ చేస్ల 

స్లమ్రహకంగా నమా'జు చదవబడే మస్లూ దుకు వళ్ళత్య, 

ప్ర తి అడుగుకు ప్పణేం లభిసాుంది. మరియు పాప్ం 

తొలగంచబడుతుంది. ఇంకా అతన్న సా్లన్నలు 

ఉనితం చేయబడతాయి. స్లమ్రహక నమాజు 

నుండి కప్టాచారుల్ల వనుక ఉండేవారు. వాళా 

గురించి అందరికీ తెలిస్ల ఉండేది. బలహీనులు ఇదద రు 

వేకుత ల సహాయంతో తీసుకురాబడి, న్నలబ్నటు బడే్

అవసరమన్ని,్ వచిా నమాజు చదివేవారు.221 

(మసా్లమ్)  

ఈ 'హదీసు' దాారా స్లమ్రహక నమా'జు యొకొ 

విశిషు త, పార ధానేత విశదమవుతుంది. ఏదైన్న పెదద  

 

221) వివరణ-1072: దీన్నదాారా జమా'అత్ పార ధానేత 

న్నర్జపంచబడింది. అకారణంగా స్లమ్రహక నమా’జు 

వదిల్లవాడు కప్టాచారి. 

కారణం ల్లకుండా వదలినవాడు కప్టాచారిగా 

ప్రిగణించబడతాడు.  

 ( 1/337[ ) ضعيف ( ) 22]  - 1073

ِب ِ ْن عَ وَ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "لَْوَل َما   أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن الن َ
ي َِة أَقَْمُت َصََل ِت ِمَن الن ِ ُبُيوْ َِفْ الْ  ِ ر  ُت ِء َوأََمرْ َة الَْعَشاَساِء َوالذ ُ
قُْوَن َما َِفْ الْ  يَُح فِْتَياِّنْ  ِ  .اِر". َرَواُه أَْحَمُد لن َ اُبُيْوِت بِ ر 

1073. (22) [1/337-బలహీనం] 

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

''ఒకవేళ ఇండాల్ల సా్త్ీలు, పలాలు ల్లనటాయిత్య, నేను 

'ఇష్క' నమా’జు చదివిసా్లను. ఇంకా యువకులను, 

స్తవకులను నమా’జుకు రాన్న ప్పరుషుల ఇండాను 

కాలిా వేయమన్న ఆదేశిసా్లను.'' (అ’హిద్)  

 ( 1/337[ ) حسن ( ) 23]  - 1074

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا كُْنُتْم  َعْنُه قَاَل: أََمَرنَا َرُس وَ 
َ ْسِجِد فَُنوْ الْمَ  َِفْ  ََلةِ فَََل يَْخُرْج أ َي. َرَواُه   يَُصل ِ َحُدكُْم َحّت َ ِدَي بِالص َ
 َ  .ُد ْحمَ أ

1074. (23) [1/337-పార మాణికం] 

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

ఇల్ల ఆదేశించారు, ''మీరు మస్లూ ద్ల్ల ఉనిప్పపడు 

అజా'న్ అయిత్య, నమా’జు చదవకుండా మస్లూ ద్ 

నుండి బయటకు వళాకండి.'' 222 (అ'హిద్) 

 ( 1/337[ ) صحيح ( ) 24]  - 1075

َن الْ اِء قَاَل: َخَرَج َرُجٌل ْعثَ ْن أَِِبْ الش َ عَ وَ  ِد بَْعَدَما أُذ َِن  ْسجِ مَ  م ِ
َ  َل فََقا .فِْيهِ  َقْد َعََص أَبَا الَْقاِسَم صىل اهلل ُهَريَْرَة: أََما َهَذا فَ ْو بُ أ

 .ْسلٌِم اُه مُ عليه وسلم. َروَ 

1075. (24) [1/337-దృఢం] 

అబూ అషష ’అస్ల‘అ‘ (ర) కథనం: అజా‘న్ అయిన 

తరాాత ఒక వేకిత  బయటకు వళ్ళాపోయాడు. 

అప్పపడు అబూ హురైరహ్ (ర), ''అజా‘న్ తరువాత 

మస్లూ ద్ల్ల ఉండి, జమా'అత్తో నమా’జు చదివిన్

వాడు ప్ర వకత  (స) కు విధేయత చూపాడు, నమా’జు 

 

222) వివరణ-1074: ఒకవేళ ఇమామ్ ల్లదా మఅజిూ 'న్ 

అయిత్య వళావచుా. అదేవిధ్ంగా మలమ్రతర  విసరూ న 

చేస్ల, వు'దూ చేస్లరావచుా.  
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చదవకుండా మస్లూ ద్ నుండి బయటకు వళ్ళాపోయిన 

వాడు, ప్ర వకత  (స)కు అవిధేయత చూపాడు,'' అన్న 

అన్నిరు. (మసా్లమ్)  

 (1/337) [ ) ضعيف جدا ( 25]  - 1076

اٍن َرِضَي اهللُ  ْن عَ وَ    ُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ نْ عَ  ُعْثَماَن بِْن َعف َ
 َخَرَج َمْسِجِد ثُم َ  الْ صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن أَدَْركَُه اْْلَذَاُن َِفْ 

افٌِق". َرَواُه ابُْن  ُمنَ  ْجَعَة فَُهوَ يُْد الر َ ُهَو َل يُرِ لَْم يَْخُرْج لَِحاَجٍة وَ 
   .اَجهُ مَ 

1076. (25) [1/337-అతి్బలహీనం] 

’ఉస్లిన్ బిన ’అఫాాన (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''తాను మస్లూ ద్ల్ల ఉండగా అజా‘న్ 

అయిన్న మస్లూ ద్ నుండి బయటకు వళ్ళా అకారణంగా 

రాన్నవాడు కప్టాచారి.'' (ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/338) صحيح ( ) [ 26]  - 1077

اٍس رَ وَ  ِب ِ صىل اهلل علينْ عَ ِضَي اهلُل َعِن ابِْن َعب َ ه  ُه َعِن الن َ
ْم يُِجْبُه فَََل َصََلَة لَُه إِل َ ِمْن  "َمْن َسِمَع الن َِداَء فَلَ  قَاَل: لموس

ارَ  .عُْذٍر"  .قُْطِِن ُ َرَواُه الد َ

1077. (26) [1/338-దృఢం] 

ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అజా'న్ విన్న సమాధానం ఇవాన్నవాడు అంటే నోటితో 

మఅజిూ న ప్లుకులను వలాించన్నవాడూ, మస్లూ ద్ల్లకి 

నమా’జు చదవడాన్నకి రాన్నవాడి యొకొ నమా’జు 

స్త్ాకరించబడదు. ఎందుకంటే, మఅజిూ 'న, 'నమా'జు 

చదవడాన్నకి రండి,' అన్న అన్నిడు. దాన్నకి 

సమాధానం నమా'జు చదవడాన్నకి వచిా ఉండ 

వలస్లంది. కాన్న అతను నమా'జు చదవడాన్నకి రాల్లదు.  

అంటే అతను అజా'న కు సమాధానం ఇవాల్లదు. 

అందువలా అతన్న నమా'జు స్త్ాకరించబడదు. అంటే 

ఒకవేళ మస్లూ దుకు రాకుండా  ఇంటా్ల ఒంటరిగా 

నమా'జు చదివిత్య, అతన్న ఈ నమా'జు స్త్ాకరించ్

బడదు. అయిత్య ఏదైన్న అన్నరోగే కారణం ఉండి, 
మస్లూ దుకు రాకుండా ఇంటా్ల నమా'జు చదువుకుంటే, 

అతన్న నమాజు స్త్ాకరించబడుతుంది.  (దారు 

ఖు'తున్న)  

 ( 1/338[ ) صحيح ( ) 27]  - 1078

ن َ الَْمِديَْنَة  ْوَل اهلِل إِ ُس ا رَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن أُم ِ َمْكُتْوٍم قَاَل: يَ وَ 
ُة الْهَ   ِمْن  ْصِر فََهْل تَِجُد يِلْ الْبَ  أَنَا َضِريْرُ وَ  .َباِع َوام ِ َوالس ِ كَِثْْيَ

خْ  ؟ ََلةِ َحي َ َعىَل الَْفََلِح لص َ ا قَاَل: "َهْل تَْسَمُع َحي َ َعىَل َصٍة؟ ر ُ
َهًَل". َولَْم يََرخ ِ  أَبُْو دَاُودَ   لَُه. َرَواهُ  ْص "قَاَل: نََعْم. قَاَل: "فََحي َ

 .َوالن ََسائِ ُ 

1078. (27) [1/338-దృఢం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ఉమి మక్తూమ్ (ర) కథనం: 'ఓ 

ప్ర వకాత ! మదీనహ ల్ల చాల్ల హాన్నకరమైన జంతువులు 

ఉన్నియి. నేను అంధుడను. ఒకవేళ నేను ఈ కారణం 

వలా నమా’జు చదవడాన్నకి మస్లూ ద్కు రాల్లకపోత్య మీరు 

న్నకు ఇంటా్ల నమా'జు చదువుకోమన్న 

అనుమతిసా్లరా?' అన్న వినివించుకున్నిను. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) మఅజిూ 'న్ '' 'హయే 'అల'ససల్లహ్'' -- 

'నమా'జు వైప్పనకు రండి', '' 'హయే 'అలల్ 

ఫల్ల'హ్'' -- 'స్లఫలేం వైప్పనకు రండి.' అనేవి 

వింటావా?' అన్న అడిగారు. నేను, 'అవునన్న,' 

అన్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'మరయిత్య రావాలి,' 

అన్న అన్నిరు. అతన్నకి అనుమతి ఇవాల్లదు. 223 

(అబూ దావూ'ద్, నస్లయి')  

 

223) వివరణ-1078: ఇది ఇసా్లమ్ పార రంభకాలం న్నటి 

ఆదేశం. ఆ తరువాత ఈ ఆదేశం రదద యిపోయింది. 

అంధులకు ఇంటా్ల నమా'జుచదువుకునే అనుమతి 

లభించింది. 'ఉత్బాన్ బిన్ మాలిక్ కు అతన్న అంధ్తాం్

వలా ఇంటా్ల నమా'జు చదువుకునే అనుమతి 

ఇవాబడింది. ఇంకా స్లమ్రహక నమా'జు్ నుండి కూడా 

మనహాయింప్ప ఇవాబడింది. సాయంగా ప్ర వకత  (స) 

అతన్న ఇంటికి వళ్ళా అతన్నకి నమా'జు చదివించారు. 

'ఉత్బాన్ బిన్ మాలిక్ తన సంఘటనను ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు, ''నేను న్న జాతి వారిన్న ఇమామగా 

నమా'జు చదివించేవాడిన్న. అంధుడిగా అయిపోయాను. 

మస్లూ ద్ వరకు చేయి ప్టుు కొన్న తీసుకువచేావారు కూడా 

ఎవర్జ ల్లరు. చీకటి రాతుర లు, వరష ం ప్డి వీధులు 

న్నటిమయంగా ఉండేవి. అప్పపడు నేను, ఓ ప్ర వకాత ! 

చీకటిగా ఉంటుంది. న్నరు చాల్ల ఎకుొవగా ఉంది. 

మస్లూ ద్కు రాల్లను. స్లమ్రహకంగా నమా'జు చదవల్లను. 

తమరు న్న ఇంటికి వచిా, నమా'జు చదివిత్య, నేను మీరు 

నమా'జు చదివిన సాల్లన్ని మసలా్లగా చేసుకొన్న అకొడే 

నమా'జు చదువు కుంటాను అన్న వినివించుకున్నిడు. 

ప్ర వకత  (స) అతన్న కోరికపైె అతన్న ఇంటికి వళ్ళారు. న్నవు 
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ْردَاِء قَالَْت وَ  ْردَاءِ خَ دَ  :َعْن أُم ِ الد َ ُهَو ُمْغَضٌب   وَ َل عَلي َ أَبُْو الد َ
ِة ُمَحم ٍَد صىل َما أَْعِرُف مِ  فَُقلُْت: َما أَْغَضَبَك؟ قَاَل: َواهللِ  ْن أَْمٍر أُم َ

 . ِري ُ ااُه الُْبخَ ل ُْوَن َجِمْيًعا. َروَ يَُص  ل َ أَن َُهْم َشْيًئا إِ  عليه وسلم اهلل

1079. (28) [1/338-దృఢం] 

ఉమి దర్దా‘ (ర) కథనం: న్న భరత  అబూ దర్దా 

కోప్ంల్ల వచాారు. 'కోప్ం ఎల్ల వచిాందన్న,' నేను అడి 

గాను. దాన్నకి అతడు, 'అలా్లహ స్లకిష ! మ'హమిద్ 

అనుచర సమాజం యొకొ ఏ ప్న్న న్నకు తెలియదు, 

వారు కేవలం స్లమ్రహకంగా నమా’జు మాతర ం 

చదువుకుంటున్నిరు,’ అన్న అన్నిరు. 224 

(బు’ఖారీ) 

 ( 1/338[ ) صحيح ( ) 29]  - 1080

ْ وَ     ُعَمَر بِْن ن َ إِ  : بَْكِربِْن ُسلَْيَماَن بِْن أَِِبْ َحْثَمَة قَاَل َعْن أَِِب
اِب فََقْد ُسلَْيَماَن بْ  غََدا  َوإِن َ ُعَمرَ ْبِح َصََلةِ الص ُ  َمَة َِفْ َن أَِِبْ َحثْ الَْخط َ

وْ إِ  ْوِق فََمر َ َعىَل   دِ جِ ْس ْسَكُن ُسلَْيَماَن بَْيَ الْمَ  َومَ ِق ََل الس ُ َوالس ُ
ْبِح فََقالَْت  اَن َِفْ الص ُ مَ لَيْ فََقاَل لََها لَْم أََر ُس  .َفاِء أُم ِ ُسلَْيَماَن ش ِ ال

َة ُر َْلَْن أَْشَهَد َصََل ُعمَ  فََقاَل  .َناهُ ْتُه عَيْ ل ِْي فََغلَبَ إِن َُه بَاَت يَُص 
بْ  َ   ْن الَْجَماِعِة أََحب ُ إيَِل َ مِ   َِفْ ِح الص ُ  .الٌِك مَ  ْن أَقُْوَم لَْيلًَة. َرَواهُ أ

 

ఎకొడ నమా'జు చదువుతావు అన్న అడిగారు. దాన్న్

కతను ఇంటా్ల ఒక మ్రలవైప్ప చూపంచాడు. ప్ర వకత  (స) 

మరియు అనుచరులు నమా'జు చదివారు. వివరాలు 

బు'ఖారీల్ల ఉన్నియి. ఈ 'హదీసు' దాారా అంధులకు 

స్లమ్రహక నమా'జు నుండి మనహాయింప్ప ఉందన్న 

తెలిస్లంది. అబూ దావూద ల్ల 'అబుద లా్లహ బిన ఉమి 

మకూత మ కు కూడా అనుమతి ఇవాడం జరిగంది. వీటి 

దాారా మందు అనుమతి ఇవాడం జరగల్లదు. 

తరువాత ప్ర వకత (స) అనుమతి ఇచాారు. అయిత్య 

వాసావం అలా్లహ(త) కే తెలుసు.  

224) వివరణ-1079: ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల సతాొరాేలా్ల 

చూప నంత ఉతాసహం, ప్ర వకత  (స) మరణ్యనంతరం ల్లదు. 

ఈ ప్రిసా్లతిన్న చూచి, ప్ర వకత  (స) చాల్ల బాధ్ కలిగంది. 

అందువలా ప్ర వకత  (స) ఆగర హాన్నకి గురయాేరు. ప్ర జలు 

అన్ని విషయాలను చిందరవందరగా చేస్లవేశారు. 

ఇప్పపడు కేవలం స్లమ్రహకంగా నమా’జు మాతర ం 

చదువుకుంటున్నిరు. దాన్ని కూడా కొంత అటూ ఇటూ 

చేస్ల ఉంచారన్న బాధ్ప్డాారు. 

1080. (29) [1/338-దృఢం] 

అబూ బకర్ బిన్ సులైమాన్ బిన అబూ 'హుస్లి' 

(ర) కథనం: సులైమాన్ బిన్ అబీ హుసి‘ (ర) 

ఉదయం స్లమ్రహక నమా'జుల్ల పాల్కు నల్లదు. 'ఉమర్ 

(ర) అతన్ని చూడల్లదు. నమా'జు తరాాత 

బజారువైప్ప వళ్ళారు. సులైమాన్ ఇలాు మస్లూ ద్ 

మరియు బజారుకు మధ్ేల్ల ఉంది. వాసావం తెలుసు 

కోవడాన్నకి సులైమాన్ ఇంటికి వళ్ళారు. ఈ రోజు 

సులైమాన్ ఎందుకు రాల్లదన్న సులైమాన్ తలాి 

షఫాను, 'ఈ రోజు నేను ఉదయం నమా'జుల్ల 

సులైమాన్ను చూడల్లదన్న,' అన్నిరు. దాన్నకి 

సులైమాన్ తలాి, 'ఈ రోజు రాతర ంతా సులైమాన్ 

నమా'జులు చదివాడు. ఉదయం అతన్నకి న్నదర  

మంచుకొచిాంది. న్నదర పోయాడు. అందువలా్ల 

మస్లూ దుకు రాల్లక పోయాడు,’ అన్న అనిది. దాన్నకి 

'ఉమర్(ర), 'రాతర ంతా నమా'జు చదవటం్ కన్ని 

ఉదయం నమా'జు స్లమ్రహకంగా చదవడం 

శ్రర షఠ మైనది,' అన్న అన్నిరు. 225 (మాలిక) 

 ( 1/339) [ ) ضعيف ( 30]  - 1081

َ وَ  يه ْشَعِري ِ قَاَل: قاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْل
 .َجهُ اُه ابُْن َمافََما فَْوقَُهَما َجَماَعٌة". َروَ  اثَْناِن "وسلم: 

1081. (30) [1/339-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం ''రండు మరియు రండుకంటే ఎకుొవ 

స్లమ్రహక నమా'జు అవుతుంది.''  226  (ఇబ్ని 

మాజహ)  

 ( 1/339[ ) صحيح ( ) 31]  - 1082

 

225) వివరణ-1080: అంటే ఈ 'హదీసు' దాారా ఉదయం 

నమా'జు స్లమ్రహకంగా చదవటం రాతర ంతా నమా’జులు 

చదవటం కన్ని ఉతామం అన్న తెలిస్లంది. 

226) వివరణ-1081: ఇదద రు ఉంటే ఒకరు ఇమామగా, 

మర్కకరు మఖాదీగా కలస్ల చదవాలి. స్లమ్రహక 

నమా’జు ప్పణేం వారికి లభిసాుంది. ఒకవేళ మగుు రు 

ఉంటే, ఒకరు ఇమామగా ఇదద రు మఖాదీలుగా నమా’జు 

చదవాలి. వారికి స్లమ్రహక నమా’జు ప్పణేం లభిసాుంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 371 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ْوُل اهلِل قَاَل َرُس ْيِه قَاَل:  َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر َعْن أَبِ  بِْن ِل َعْن بََِل وَ 
الَْمَساِجِد  ن َ ِمَن اُء ُحُظْوَظهُ ُعوا الن َِس عليه وسلم: "َل تَْمنَ  اهلل صىل
. فََقاَل لَُه َعْبُد اهللِ ََل نَْتُكْم". فََقاَل بِ ذَ أْ تَ إِذَا اْس    ٌل: َواهلِل لََنْمَنُعُهن َ
َ   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمقَاَل  :أَقُْوُل  نَْت  َوتَُقْوُل أ
    .ْمَنُعُهن َ لَنَ 

1082. (31) [1/339-దృఢం] 

బిల్లల్ బిన్ ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ (ర) తన 

తండిర  'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) దాారా కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ సా్త్ీలు మమిలిి 

మస్లూ దులకు వళతామన్న అనుమతి కోరిత్య, మస్లూ దుల 

నుండి తమ వంతు పొందటం నుండి వారిన్న ఆప్కండి. 

అంటే మస్లూ దులా్ల నమా’జు్ చదవటం వలా అధక్

ప్పణేం లభిసాుంది. అది వారివంతు. మస్లూ దులకు 

వళాటాన్ని వారించకండి, అనుమతించండి.'' 

'అబుద లా్లహ్ కుమారులు మరియు బిల్లల్ (ర), 

''అలా్లహ స్లకిష ! మ్మమ తప్పకుండా సా్త్ీలను మస్లూ ద్కు 

రాకుండా వారిసా్లమ,’ అన్న అన్నిరు. అది విన్న 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్, ప్ర వకత  (స) ఆప్వదద న్న,' 

అన్నిరన్న నేనంటే నువుా్ ఆప్పతానన్న్

అంటున్నివు.'' అన్న అన్నిరు. 

 ( 1/339[ ) صحيح ( ) 32]  - 1083

َ َِفْ َرَوايَِة َساوَ  ُه  اهلِل فََسب َ قَاَل: فَأَْقَبَل عَلَْيِه َعْبُد  ْيهِ بِ لٍِم َعْن أ
ا   اهلِل صىل   َعْن َرُسْوِل َك : أُْخَِبُ  ِمْثلَُه قَط ُ َوقَاَل ب َهُ َما َسِمْعُت َس َسب ً

    .. َرَواُه ُمْسلٌِم : َواهلِل لََنْمَنُعُهن َ ُل وْ قُ اهلل عليه وسلم َوتَ 

1083. (32) [1/339-దృఢం] 

స్లలిమ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది,'' 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

బిల్లల్ వైప్ప తిరిగ చాల్ల కఠనంగా మాటాాడారు. 

అల్ల అధకంగా మాటాాడటం నేనెప్పపడూ చూడల్లదు. 

ఇంకా నేను న్నకు ప్ర వకత  (స) 'హదీసు'ను 

విన్నపసాున్నిను. కాన్న నువుా ప్ర మాణం చేస్ల 

వారిసా్లనన్న అంటున్నివు,’ అన్న అన్నిరు. 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/339[ ) صحيح ( ) 33]  - 1084

ِب َ صىل اهلل عليه  الن َ   ُعَمَر أَن َ اهلِل بِْن   َعْن َعْبدِ َعْن ُمَجاِهدٍ وَ 
 َساِجَد". فََقاَل ابٌْن مَ الْ ا َرُجٌل أَْهلَُه أَْن ي َأْتُوْ   يَْمَنَعن َ َل لم قَاَل: "وس

ثَُك َعْن  ْبُد . فََقاَل عَ ل َِعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر: فَإِن َا نَْمَنُعُهن َ  ِ اهلِل: أُِحد 
ْبُد اَل: فََما كَل ََمُه عَ ا؟ قَ َوتَُقْوُل َهَذ عليه وسلم  صىل اهلل َرُسْوِل اهللِ 

 .َرَواُه أَْحَمُد َحّت َ َماَت.  اهللِ 

1084. (33) [1/339-దృఢం] 

మజాహద్, ’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’ఉమర్ దాారా ప్ర వకత  

(స), ''మీల్ల ఎవార్జ తమ ఇంటివారిన్న అంటే 

సా్త్ీలను మస్లూ దులకు రాకూడదన్న వారించకూడదు,'' 

అన్న అన్నిరన్న అన్నిరు. దాన్నపైె 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ కొడుకు బిల్లల్, 'మ్మమ తప్పకుండా సా్త్ీలను 

మస్లూ దులకు రాకుండా వారిసా్లం,' అన్న అన్నిరు. అది 

విన్న, 'అబుద లా్లహ్ బిన్'ఉమర్ ''నేను న్నకు్ ప్ర వకత  (స) 

'హదీసు' విన్నపసాుంటే, న్నవు వారిసా్లనన్న అంటున్నివు. 

ఆ తరువాత నుండి 'అబుద లా్లహ్ మరణించేవరకు తన 

కొడుకుతో మాటాాడల్లదు.'' 227 (అ’హిద్) 

===== 
 

ِ ص َ ال بَاُب تَْسِويَِة      - 24 ف   

24. పంకాులను స్రచేయటం 

ఇందుల్ల ప్ంకుత లను సరిచేయటాన్ని గురించి 

పార ధానేత చెప్పటం జరిగంది. కలస్ల న్నలబడాలన్న, 

మందూ వనుకా కాకూడదన్న, మధ్ే ఖాళ్ళ ఉంచ 

కూడదన్న, హెచారించటం జరిగంది. కలస్ల న్నలబడక 

పోయిన్న, మధ్ే ఖాళ్ళగా ఉంచిన్న, ఆ నమా'జు 

అసంపూరణ మైనది. వీటిన్న గురించి కిర ంది 'హదీసు'లు 

పేర్కొనబడాాయి.  

ُل     మొదటి విభాగం    اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/340[ ) صحيح ( ) 1]  - 1085

ْعَماَن بِْن بَِشْْيٍ قَاَل:كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  عَ  ِن الن ُ
ِْي ُصُفْوفََنا حَ  َرأَى أَن َا  ّت َ حَ  ْي بَِها الِْقَداَح و ِ ّت َ كَأَن ََما يَُس وسلم يَُسو 

 

227) వివరణ-1084: ఈ రండు 'హదీసు'ల దాారా సా్త్ీలు 

మస్లూ దుల్ల నమా’జు చదువుతామన్న అంటే వారికి 

అనుమతి ఇవాాలి. వారించకూడదు. ల్లకుంటే 

'హదీసు'కు వేతిర్వకత అవుతుంది. దైవాదేశాల కోసం, 

ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశాల కోసం ఎవరైన్న తన వారితో 

మాటాాడటం మాన్నవేసా్త, ధ్రిసమితమ్మ. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 372 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
َ فََرأَى َرُجًَل  ِ قَْد َعَقلَْنا َعْنُه ثُم َ َخَرَج يَْوًما فََقاَم َحّت َ كَادَ أَْن ي َُكَب 

 ِ ف  َن ُصُفْوفَُكْم أَْو   فََقاَل: .بَاِديًا َصْدَرُه ِمَن الص َ "ِعَبادَ اهلِل لَُتَسو ُ
 . ٌم لِ َرَواُه ُمْس  ْوِهُكْم".جُ ن َ اهلُل بَْيَ وُ فَ لَُيَخالِ 

1085. (1) [1/340-దృఢం] 

నో’మాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా 

ప్ంకుత లను సరిచేస్తవారు. చివరికి బాణం దాారా సరి 

చేస్తవారు. మ్మమంతా ప్ంకుత లను సరిచేసుకున్నిమన్న 

గర హంచిన తరాాత నమా’జు పార రంభించేవారు. ఒక్

రోజు ప్ర వకత  (స) వచాారు. నమా’జు చదివించటాన్నకి 

న్నలబడాారు. తక్బీర్ ప్లకాలన్న అనుకున్నిరు. 

ఇంతల్ల ఒక వేకిత  తన గుండ భాగాన్ని కొంత 

మందుకు ఉంచినటుు  అన్నపంచింది. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), ''ఓ అలా్లహ్ దాసుల్లరా! మీరు మీ ప్ంకుత లను 

ఖచిాతంగా సరిచేసుకోండి. ల్లకుంటే అలా్లహ్ మీ 

మఖాల మధ్ే వేతిర్వకత జన్నంప్జేసా్లడు.'' 228 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/340[ ) صحيح ( ) 2]  - 1086

ََلُة فَأَْقَبَل عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل  َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ  أُقِْيَمِت الص َ
ْوا فَإِ  ْ اهلل عليه وسلم بَِوْجِهِه فََقاَل:"أَقِْيُمْوا ُصُفْوفَُكْم َوتََراص ُ  ّن ِ

ْن  َراِء َظْهِرْي". أََراكُْم م ِ .لْ ا هُ اَروَ  و َ َفِق عَلَْيِه قَاَل: ُبَخاِري ُ  َوَِفْ الُْمت َ

ْ أََراكُْم م ِْن َوَراِء َظْهِرْي" ُفْوَف فَإِّن ِ  ."أَتِم ُوا الص ُ

1086. (2) [1/340-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ఇఖామత్ ప్లకబడింది. ప్ర వకత  

(స) మావైప్ప తిరిగ ఇల్ల అన్నిరు, ''ప్ంకుత లను 

సరిచేసుకోండి, ప్రసపరం కలస్ల్ న్నలబడండి. నేను 

మమిలిి వనుక నుండి కూడా చూసా్లను.'' 229 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

228) వివరణ-1085: మఖాల్మధ్ే వేతిర్వకత అంటే 

మీరు ప్ంకుత లను వంకరగా ఉంచిత్య, మీల్ల వేతిర్వకత 

ఉంటుంది. సరిచేసా్త, ఐకమతేం, ఏకాభిపార యం 

ఉంటుంది. ప్ంకుత లను వంకరగా ఉంచిత్య, హృదయాలా్ల 

వేతిర్వకత చోటుచేసు కుంటుంది. ప్ంకుత లను 

సరిచేయటం్ వలా హృదయాలా్ల పేర మ జన్నసాుంది. కనుక 

ప్ంకుత లను తినిగా ఉంచండి. 

229) వివరణ-1086: ఈ 'హదీసు'ల్ల ''తరా'సూస'' అనే 

ప్దం ఉంది. దీన్న అరాం, నమాజు ప్ంకుత లా్ల కలస్ల 

 (1/340[ ) متفق عليه ( ) 3]  - 1087

ْوا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْنُه قَاَل:وَ  "َسو ُ
ُفْوِف ِمْن فَإِن َ تَْسوِ  .ُصُفْوفَُكْم  ََلةِ  يََة الص ُ أَن َ ِعْنَد   ل َ إِ ".إِقَاَمِة الص َ
ََلةِ" ُمْسلٍِم: ْن تََماِم الص َ   ."م ِ

1087. (3) [1/340-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ంకుత లను 

తినిగా, సరిగా చేసుకోండి. ఎందుకంటే ప్ంకుత లను 

సరిచేయటం నమా’జును పూరిత చేయటం ల్లదా 

నమా’జును సరిగాచేయటం అవుతుంది.'' 230 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

న్నలబడండి. ఒక వేకిత  చీలమండ మర్కకరి చీలమండతో 

కలస్ల ఉండాలి. భుజాన్నకి భుజం కలస్ల ఉండాలి. మధ్ే 

ఖాళ్ళ ఉండకూడదు. అందువలా్ల అనుచరులు 

చీలమండలు, భుజాలు కలిప న్నలబడేవారు. బు'ఖారీల్ల 

ఇల్ల ఉంది, ''నో'మాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ంకుత లా్ల 

ప్రసపరం చీలమండలు, భుజాలు కలిప న్నలబడటం 

చూస్తవాడిన్న. ప్ర వకత (స) దాారా అనస్ (ర) కథనం: 'మీ 

ప్ంకుత లు తినిగా ఉంచండి. మమిలిి వనుక నుండి 

చూసాూ ఉంటాను.' మాల్ల ప్ర తి ఒకొర్జ నమాజుల్ల తన 

ప్ర కొవారి ప్రదానికి ప్రదంతో, భుజానికి భుజంతో 

కలిప న్నలబడేవారు.'' (బు’ఖారీ). మందు 'హదీసు'లా్ల 

ఈ ప్దాలు వసాున్నియి. అదేవిధ్ంగా ''సుదాుల్ 

ఖలల,'' అంటే మధ్ే సాల్లన్ని మ్రస్లవేయండి. షై'తాన్ 

కోసం మధ్ేల్ల సాల్లన్ని ఉంచకండి,' అన్న ఆదేశించేవారు. 

దీన్న దాారా నమా'జుల్ల చకొగా కలస్ల న్నలబడాలన్న 

తెలుసాుంది. దీన్ని గురించి ప్ర వకత  (స) నొకిొచెపప 

ఉన్నిరు. కాన్న చాల్ల విచారకరమైన విషయం ఏమ్

టంటే, ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయాన్ని వదలివేశారు. 

ఎంత విడిగా న్నలుచుంటారంటే మరో వేకిత  వారిమధ్ే 

న్నలబడాలనుకుంటే న్నలబడగలడు. ఉదేద శేపూరాకంగా 

ఇల్ల న్నలబడటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయాన్నకి వేతిర్వకం. ఇది 

నమా'జుకు హాన్నకరం. ఎందుకంటే కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 

ప్ంకుత లను సరిచేయటం నమా'జును సా్లపంచటంగా 

పేర్కొనటం జరిగంది. అంటే ఒకవేళ ప్ంకిత  సరిగా ల్లకుంటే 

నమా'జు అసంపూరణ ంగా ఉంటుందన్న తెలిస్లంది. కిర ంది 

'హదీసు'ల దాారా ఈ విషయం సపషు మవుతుంది.  

230) వివరణ-1088: ఇఖామతుససల్లహ మరియు 

ఇతాిమససల్లహ అంటే నమాజును సరిగా చేయడం 
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 ( 1/340[ ) صحيح ( ) 4]  - 1088

َعْن أَِِبْ َمْسُعْوِد اْْلَنَْصاِري ِ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل وَ 
ََلةِ َويَُقْوُل: "اْسَتْووا َوَل   عليه وسلم يَْمَسُح َمَناِكَبَنا َِفْ الص َ

ْ بُ وْوا فََتْخَتلَِف قُلُ تَْخَتلِفُ  ُ  ْم كُ ِمنْ  ُكْم لَِيلَِيِن ِ   .ْولُوا اْْلَْحََلٍم َوالن ََُه أ
قَاَل أَبُْو َمْسُعْوٍد: فَأَنُْتُم   ثُم َ ال َِذيَْن يَلُْونَُهْم ثُم َ ال َِذيَْن يَلُْونَُهْم".

 . الَْيْوُم أََشد ُ اْخِتََلفًا. َرَواُه ُمْسلٌِم 

1088. (4) [1/340-దృఢం] 

అబూ మస్’ఊద్ అ'న్నసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా'జుల్ల మా భుజాలపైె చేయిపెటిు , తినిగా న్నల 

బడండి, వేతిర్వకంగా ఉండకండి. అంటే మందూ 

వనుకా న్నలబడకండి, హృదయాలు వేతిర్వకంగా 

అయిపోతాయి. వారిల్ల పెదద లు తెలివైనవారు న్నకు 

దగు రగా న్నలబడాలి. ఆ తరువాత వాళ్ళా 

న్నలబడాలి. ఆ తరువాత వాళ్ళా న్నలబడాలి అన్న 

అనేవారు. అబూ మస్’ఊద్ ఈ కాలంల్ల మీరు ప్ర వకత  

(స)కు వేతిర్వకంగా ఆచరిసాున్నిరు. అంటే ప్ర వకత  (స) 

ఉప్దేశాలకు అనుగుణంగా ఆచరించటంల్లదు,’ అన్న 

అన్నిరు. 231 (మసా్లమ్) 

 ( 1/341[ ) صحيح ( ) 5]  - 1089

هلل عليه  صىل ا اهللِ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد وَ 
أُْولُو اْْلَْحََلِم َوالن ََُه ثُم َ ال َِذيَْن يَلُْونَُهْم   ْنُكْم مِ  ِن ل وسلم: لَيَ 

 ."ثَََلثًا َوإِي َاكُْم َوَهْيَشاِت اْْلَْسَواِق". َرَواُه ُمْسلٌِم 
1089. (5) [1/341-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''న్నకు దగు రగా  యుకత వయసుసకు చేరి 

 

అన్న అరధ ం. ఇది యుఖీమ్రనససల్లహ ల్ల వచిాంది. 

అందువలా్ల ఇబుి హజిర, ఇఖామతుససల్లహ విధ అన్న 

అభిపార యప్డాారు. కాన్న, ఇది విధకాదు. నమా'జును 

చాల్ల చకొగా ఆచరించటం కోసం మాతర మ్మ.   

231) వివరణ-1087: ఇమామ వనుక వివేకవంతులు, 

విదాేవంతులు, యుకత వయసుస దాటినవారు ఉండాలి. 

నమా’జు యొకొ న్నయమ్ న్నబంధ్నలను అరాం 

చేసుకునివారు ఉండాలి. ఒకవేళ ఇమామ వు’జూ 

భంగమయిత్య, తన వనుక ఉని వారిల్ల ఒకరిన్న 

ఇమామగా చేస్ల, తన అవసరం కోసం వళ్ళాలి. ఈ 

విధ్ంగా పెదద లు, పలాలు, సా్త్ీల ప్ంకుత లు ఉండాలి. 

బుధీధ జాాన్నలు గలవారు న్నలబడాలి. ఇంకా వారికి 

దగు రగా ఇతర యుకత వయసుసకు చేరినవారు 

న్నలబడాలి. బజారులా్ల మస్లూ దులా్ల అలారాు్

చేయకుండా మమిలిి మీరు కాపాడుకోండి. అంటే 

బజారులా్ల అలారాు జరిగనటుు  మస్లూ దులా్ల అలారాు 

చేయకండి. (మసా్లమ్)  

 ( 1/341ح ( )حي ص  ) [ 6]  - 1090

َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َرأَى َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ًرا ُمْوا َوأتُمْوا ِِبْ َولَْيأْتَم َ   .وسلم َِفْ أَْصَحابِِه تَأَخ  فََقاَل لَُهْم: "تََقد َ

".  ُهُم اهللُ رَ خ ِ ؤَ َحّت َ يُ  ُرْوَن َتأَخ َ ْوٌم ي َ َدكُْم َل يََزاُل قَ بُِكْم َمْن بَعْ 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم 

1090. (6) [1/341-దృఢం] 

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

అనుచరులను నమా’జు ప్ంకుత లా్ల వనుకన్నలుాన్న 

ఉండగా చూశారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) మందుకు 

రండి, ననుి అనుసరించండి. మీ వనుక వారు 

మమిలిి అనుసరిసా్లరు. మీరు తినిగా ఉంటే మీ 

వనుకవారు తినిగా ఉంటారు. కొందరు ఎలాప్పపడూ 

వనుక ఉంటారు. మందు ప్ంకుత లకు, మంచి కారాేలా్ల 

వనుక ఉంటారు. చివరికి అలా్లహ్(త) వారిన్న తన 

కారుణ్యేన్నకి వనుకే ఉంచుతాడు. ఒకవేళ వారు 

సారు ంల్లకి వళ్ళా అరహ త గలవారైన్న అందరి తరువాత 

ప్ర వేశిసా్లరు.'' (మసా్లమ్)  

 ( 1/341[ ) صحيح ( ) 7]  - 1091

َخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن َجابِِر بِْن َسْمَرَة قَال:وَ 
"َمايِلْ أََراكُْم ِعِزيَْن؟ "ثُم َ َخَرَج   عليه وسلم فََرآنَا ِحلًَقا فََقاَل:

 "فَُقلَْنا:ُة ِعْنَد َرب َِها؟كَ ئِ كََما تَُصف ُ الَْمََل  َن وْ تَُصف ُ  "أََل  ْيَنا فََقاَل:عَلَ 
ْوَن  قَاَل: َرُسْوَل اهلِل َوكَْيَف تَُصف ُ الَْمََلئَِكُة ِعْنَد َرب َِها؟ يَا "يُِتم ُ

ِف". ْوَن َِفْ الص َ اص ُ ُفْوَف اْْلَْوََل َويَََتَ  .َرَواُه ُمْسلٌِم  الص ُ
1091. (7) [1/341-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా 

వదద కు వచాారు. మమిలిి వేర్వారుగా గ్రర ప్పలుగా 

కూరోావటం చూశారు. అంటే మ్మమ వేర్వారుగా 

కూర్కాన్న ఉన్నిమ. 'వేర్వారుగా కూరోాకూడదు. 

అందర్జ కలస్ల స్లమ్రహకంగా కూరోావాలి. 
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బృందంగా కాక దూరంగా కూరోావడం కాప్టే 

చిహిం,’ అన్న అన్నిరు. ఆ తరువా మళ్ళా వచిా, 

మీరు దైవదూతలు ప్ంకుత లా్ల ఎందుకు ప్ంకుత లా్ల 

ఉండరు,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి మ్మమ, 'ఓ ప్ర వకాత ! 

దైవదూతలు తమ ప్ర భువు మందు ఎల్ల ప్ంకుత లు 

కడతారు,' అన్న వినివించుకున్నిమ. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స) వారు మొదటి ప్ంకిత న్న పూరిత చేసా్లరు. కలస్ల 

న్నలబడతారు,' అన్న అన్నిరు. 232 (మసా్లమ్) 

 ( 1/341[ ) صحيح ( ) 8]  - 1092

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
َها آِخُرَها َوَخْْيُ ُصُفْوِف الن َِساِء   لَُها َوَشر ُ َجاِل أَو َ ِ "َخْْيُ ُصُفْوِف الر 

لُ آِخرُ  َها أَو َ  .ُمْسلٌِم اُه َروَ  َها".َها َوَشر ُ
1092. (8) [1/341-దృఢం] 

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

''అందరి కంటే మందు ఉండే ప్పరుషుల ప్ంకిత  అన్నిటి 

కంటే ఉతామమైనది. సా్త్ీలల్ల మందు ఉనిది 

అన్నిటికంటే చెడా ప్ంకిత . అందరికంటే వనుక ఉండే 

సా్త్ీల్ ప్ంకిత  అన్నిటికంటే ఉతామమైనది. ప్పరుషుల 

వనుక ఉండే సా్త్ీల ప్ంకిత  అన్నిటి కంటే చెడాది.'' 233 

(మసా్లమ్) 

 

232) వివరణ-1091: అంటే మొదటి ప్ంకిత  పూరత యిత్య, 

రండవ ప్ంకిత  పూరిత చేసా్లరు. ప్రసపరం కలస్ల 

న్నలబడతారు. ఒకవేళ మొదటి ప్ంకిత ల్ల సాలం ఉంటే 

రండవ ప్ంకిత ల్ల న్నలబడకూడదు. ప్ంకిత ల్ల దూరంగా 

న్నలబడకూడదు. 

233) వివరణ-1092: ప్పరుషుల మొదటి ప్ంకిత  

అన్నిటికంటే ఉతామమైనది అంటే, అన్నిటి కంటే 

మొదటి ప్ంకిత కి ప్పణేం అధకంగా లభిసాుంది. సా్త్ీలకు 

దూరంగా ఉండటం వలా వినయ విధేయతలు, భకిత శర దధ లు 

వారిల్ల ఎకుొవగా ఉంటాయి. అదే విధ్ంగా ప్పరుషుల 

చివరి ప్ంకిత  అన్నిటికంటే చెడాది అన్న అంటే  సా్త్ీలకు 

దగు రగా ఉండటం వలా వనుక ఉండే ప్ంకిత ల్ల భకిత  శర ధ్ధ లు 

అంత అధకంగా ఉండవు. అందువలా వారికి ప్పణేం 

తకుొవగా లభిసాుంది. అదేవిధ్ంగా ప్పరుషులకు దగు రగా 

ఉని సా్త్ీల మొదటి ప్ంకిత ల్ల వినయ విధేయతలు, భకిత  

శర దధ లు ప్పరుషులకు దగు రగా ఉండటంవలా అధకంగా 

ఉండవు. అందు వలా వారికి కూడా తకుొవ ప్పణేం 

----- 

   రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/341[ ) صحيح ( ) 9]  - 1093

ْوا  وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ُرص ُ
ْفِسْي بَِيِدهِ  ِذْي نَ ل َ اوَ ْعَناِق فَ ا بِاْْلَ اذُوْ ا َوحَ  َوقَاِربُوا بَْيَنهَ ْم ُصُفْوفَكُ 

ِ كَأَن ََها الَْحْذُف". َرَواُه   ف  ْيَطاَن يَْدُخُل ِمْن َخلَِل الص َ ْ َْلََرى الش َ إِّن ِ
 .أَبُْو دَاُودَ 

1093. (9) [1/341-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

నమా'జు ప్ంకుత లా్ల కలస్ల న్నలబడండి. ఇంకా ప్ంకుత ల 

మధ్ే మరో ప్ంకిత కి సరిప్డేంత ఖాళ్ళ ఉంచకండి. చేతు 

లకు చేతులు, భుజాలకు భుజాలు సరిగాు  ఉంచండి. 

ఎవరిచేతిల్ల న్న పార ణం ఉందో ఆయన స్లకిష ! షై’తాన్ 

ప్ంకుత ల మధ్ే ఖాళ్ళగా ఉని సందులా్ల నలాన్న మ్మక 

పలాల్ల్దూరటం నేను్చూసాున్నిను.'' 234 (అబూ 

దావూ'ద్)  

 ( 1/342[ ) صحيح ( ) 10]  - 1094

ف َ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ  "أَتِم ُوا الص َ
  ِ ف  َم ثُم َ ال َِذْي يَلِْيِه فََما كَاَن ِمْن ن َْقٍص فَلَْيُكْن َِفْ الص َ الُْمَقد َ

ِر".  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  الُْمَؤخ َ
1094. (10) [1/342-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

మొదటి ప్ంకిత న్న పూరిత చేయండి. తరువాత రండవ 

ప్ంకిత ల్ల న్నలబడండి. కొరత ఉంటే చివరి ప్ంకిత ల్ల కొరత 

ఉండాలి.'' (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/342[ ) ضعيف ( ) 11]  - 1095

 

లభిసాుంది. అదేవిధ్ంగా సా్త్ీల చివరి ప్ంకిత ల్ల ప్పరుషులకు 

దూరంగా ఉండటంవలా వారిల్ల వినయవిధేయతలు, భకిత  

శర దధ లు అధకంగా ఉండటం వలా వారికి అధకంగా ప్పణేం 

లభిసాుంది.  

234) వివరణ-1093: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ంకిత ల్ల రండు 

వేకుత ల మధ్ే ఖాళ్ళ సాల్లన్ని ఉంచకూడదు. ఒకరి 

పాదంతో మర్కకరి పాదం కలస్ల ఉండాలి. ల్లకపోత్య షైతాన్ 

ఇదద రి్ మధ్ే న్నలబడి పేర ర్వప్ణలకు గురిచేస్ల వారి 

నమా'జును పాడుచేసా్లడు. 
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اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل:وَ   عليه  صىل اهلل كَاَن َرُسْوُل اهلِل  َعِن الََْبَ

  هلَل َوَمََلئَِكَتُه يَُصل ُْوَن َعىَل ال َِذيَْن يَلُْوَن ا ن َ "إِ  ُقْوُل:وسلم يَ 
َل َوَما ِمْن ُخْطَوةٍ أََحب َ إََِل اهلِل ِمْن ُخْطَوةٍ ي َْمِشْيَها  ُفْوَف اْْلَو َ الص ُ

ا". َرواُه أَبُْو دَ   .ُودَ ايَِصُل الَْعْبُد بَِها َصف ً
1095. (11) [1/342-బలహీనం] 
బరా‘ బిన్ ’ఆ’జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''అలా్లహ్ మరియు ఆయన దూతలు మొదటి 

ప్ంకిత ల్ల ఉని వారిపైె కారుణేం అవతరింప్జేసా్లరు. 

ఇంకా వారి క్షమాప్ణ కొరకు పార రాిసా్లరు. అదేవిధ్ంగా 

మొదటి ప్ంకిత కి దగు రగా ఉనివారికి కూడా ఈ విశిషఠ త 

లభిసాుంది. ఇంకా ప్ంకిత న్న సరిచేయటాన్నకి, పూరిత చేయ 

టాన్నకి వేస్త అడుగు అలా్లహ్(త)కు చాల్ల 

పర యమైనది.'' 235  (అబూ దావూ‘ద్) 

 ( 1/342[ ) حسن ( ) 12]  - 1096

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
فُ َمَيامِ   َعىَل ل ُْوَن  َوَمََلئَِكَتُه يَُص عليه وسلم: "إِن َ اهللَ  .  "ِف وْ ِن الص ُ

 . أَبُْو دَاُودَ َرَواهُ 
1096. (12) [1/342-పార మాణికం] 

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

''ప్ంకిత ల్ల కుడిప్ర కొ న్నలబడే వారిపైె అలా్లహ్ మరియు 

ఆయన దూతలు కారుణేం కురిపసా్లరు, మరియు 

వారి క్షమాప్ణకు దు'ఆ్ చేసా్లరు.'' 236 (అబూ్

దావూ‘ద్)  

 ( 1/342ح ( )حي ص  ) [ 13]  - 1097

ْعَماَن بِْن بَِشْْيٍ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ  َعِن الن ُ
. َرَواُه   َ ََلةِ فَإِذَا اْسَتَويَْنا كََب َ ِْي ُصُفْوفََنا إِذَا قُْمَنا إََِل الص َ وسلم يَُسو 

 .أَبُْو دَاُودَ 
 

235) వివరణ-1095: ప్ంకిత ల్ల పాదాన్నకి పాదం కలిప 

న్నలబడటం గురించి చాల్ల పార ధానేత ఉంది. ప్ంకిత న్న 

కలప్డాన్నకి, ప్ంకిత న్న పూరిత చేయడాన్నకి వేస్త అడుగు 

అలా్లహ్ (త) వదద  అన్నిటి కంటే శ్రర షఠ మైనది. 

236) వివరణ-1096: ప్ంకిత ల్ల కుడివైప్ప అంటే, 

ఇమామకు కుడివైప్ప న్నలబడేవారు. అల్ల అన్న 

అందర్జ కుడివైప్ప న్నలబడకూడదు. ఎడమవైప్ప కూడా 

న్నలబడటాన్నకి పార ధానేత ఉంది. 

1097. (13) [1/342-దృఢం] 

నో’మాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 

సాయంగా మా ప్ంకుత లను సరిచేస్తవారు. అప్పపడు 

మ్మమ నమా'జు కోసం ప్ంకుత లా్ల న్నలబడి ఉండేవాళాం. 

మ్మమ ప్ంకుత లను సరిచేసుకుని తరువాత ప్ర వకత  

(స) తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికి నమా'జు పార రంభించే 

వారు.'' (అబూ దావూ'ద్) 

 ( 1/342[ ) ضعيف ( ) 14]  - 1098

َ  ْن عَ وَ  ٍس قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل  نَ أ
ْوا ُصُفْوفَُكْم". َوَعْن ي ََساِرهِ: "اْعَتِدلُْوا   َعْن ي َِمْيِنِه: "اْعَتِدلُْوا َسو ُ

ْوا ُصُفْوفَُكْم". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .َسو ُ
1098. (14) [1/342-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన కుడివైప్ప ఉని 

వారితో 'తినిగా న్నలబడండి, ప్ంకుత లను సరిచేసు 

కోండి,' అన్న చెపేప వారు. ఇంకా ఎడమవైప్ప ఉని 

వారితో కూడా ఇల్లగే అనే వారు. (అబూదావూ‘ద్) 

 ( 1/343[ ) صحيح ( ) 15]  - 1099

اٍس قَاَل وَ    ليه وسلم: اهلل ع صىل : قَاَل َرُسْوُل اهللِ َعِن ابِْن َعب َ
َ  ْم كُ"ِخَيارُ  ََلةِ". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ لَْينُ أ  . كُْم َمَناِكَب َِفْ الص َ

1099. (15) [1/343-దృఢం]  
ఇబ్ని ’అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''నమా’జుల్ల తమ భుజాలను వినయ విధేయతలతో 

ఉంచేవార్వ అందరికంటే ఉతామలు.'' 237 (అబూ 

దావూ‘ద్) 
----- 

 

237) వివరణ-1099: భుజాలను సన్నిహతంగా ఉంచటం 

అంటే, తన భుజాన్ని ప్ర కొవారి భుజంతో కలిప్

ఉంచాలి, గరాంగా ప్ర వరిత ంచరాదు. వినయవిధేయతలు, 

భకిత శర దధ లు కనబరచాలి. అటూఇటూ చూడకూడదు. తన 

ప్ర కొవారిన్న, ఇతరులకు భుజాల దాారా హాన్న చేకూరా్

రాదు. ఇంకా ఒకవేళ ఇదద రు వేకుత ల మధ్ే సధ లం ఖాళ్ళగా 

ఉండి, వనుక సధ లం ల్లక అకొడ న్నలబడగోరిత్య, తన 

భుజాలను సన్నిహతంగా చేసుకోవాలి, కఠనంగా వేవహ్

రించరాదు. అతన్నకి అకొడ న్నలబడటాన్నకి అవకాశం 

ఇవాాలి.  
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   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/343[ ) صحيح ( ) 16]  - 1100

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "ا عَ  ََِِ ْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن الن ِ ْسَتْووا  َِ
ْن َخلِْفْي  ْ َْلََراكُْم م ِ كََما  اِْسَتْووا اِْسَتْووا فََوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ إِّن ِ

". َروَ  ْن أََراكُْم مِ  َ  هُ ابَْيَ يََدي َ  .بُْو دَاُودَ أ
1100. (16) [1/343-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు చదివించ 

డాన్నకి న్నలబడినప్పడు, ''సరిగాు  న్నలబడండి, సరిచేసు 

కోండి, మందూ్వనుకా న్నలబడకండి. అలా్లహ స్లకిష ! 

నేనెల్ల మందు నుండి చూసా్లనో, వనుక నుండి కూడా 

చూసా్లను అన్న అన్నిరు.'' (అబూ దావూ‘ద్)  
 ( 1/343[ ) ضعيف ( ) 17]  - 1101

َعْن أَِِبْ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  ََ و
ِل" ِ اْْلَو َ ف  قَالُْوا يَا َرُسْوَل اهلِل   .اهلَل َوَمََلئَِكَتُه يَُصل ُْوَن َعىَل الص َ

ِل"كَ ئِ : "إِن َ اهلَل َوَمََل اَل ىَل الث َاِّنْ قَ عَ وَ  ِ اْْلَو َ ف    .َتُه يَُصل ُْوَن َعىَل الص َ
قَاَل: "إِن َ اهلَل َوَمََلئَِكَتُه يَُصل ُْوَن   .قَالُْوا يَا َرُسْوَل اهلِل َوَعىَل الث َاِّنْ 

ِل" ِ اْْلَو َ ف   َعىَل اِّنْ؟ قَاَل: "وَ قَالُْوا يَا َرُسْوَل اهلِل َوَعىَل الث َ  .َعىَل الص َ
ْوا ُصُفْوفَُكْم ْوُل ُس رَ  قَاَل  .الث َاِّنْ"  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َسو ُ

وا الَْخلََل  َوَحاذَْوا بَْيَ َمَناِكِبُكْم َولِْيُنْوا َِفْ أَيِْدْي إِْخَوانُِكْم َوُسد ُ
ْيَطاَن يَْدُخُل بَْيَنُكْم بَِمَْنِلَِة الَْحْذِف    دَ يَْعِِنْ أَْوَل  ."فَإِن َ الش َ

َغا أِْن الص ِ  .َواُه أَْحَمُد رَ  .رِ الض َ

1101. (17) [1/343-బలహీనం] 

అబూ ’ఉమామహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'మొదటి 

ప్ంకిత ల్ల ఉని వారిపైె అలా్లహ్ (త) కారుణేం అవత 

రింప్జేసా్లడు మరియు ఆయన దూతలు వారి 

క్షమాప్ణ కోసం పార రాిసాూ ఉంటారు,’ అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి అనుచరులు ఓ ప్ర వకాత ! రండవ్ ప్ంకిత  వారి్

గురించి,’ అన్న వినివించుకున్నిరు. ప్ర వకత  (స) 

అలా్లహ్ (త) మొదటి ప్ంకిత ల్ల ఉని్ వారిపైె తన 

కారుణేం కురిపసా్లడు. మరియు ఆయన దూతలు 

వారి క్షమాప్ణ కొరకు పార రాిసా్లరు,’ అన్న అన్నిరు. 

అప్పపడు అనుచరులు, 'ఓ ప్ర వకాత ! రండవ ప్ంకిత ్

వారిపైె,' అన్న వినివించుకున్నిరు. మళ్ళా ప్ర వకత  (స), 

'అలా్లహ్ మొదటి ప్ంకిత  వారిపైె తన కారుణ్యేన్ని కురి్

పసా్లడు, మరియు ఆయన దూతలు వారి క్షమాప్ణ 

కొరకు దు'ఆ చేసా్లరు,’ అన్న అన్నిరు. అనుచరులు 

మళ్ళా, 'రండవప్ంకిత  గురించి, ' అన్న వినివించు్

కున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) రండవ ప్ంకిత పైె కూడా,' 

అన్న అన్నిరు. మొదటి ప్ంకిత వారి గురించి మ్రడు 

స్లరాు పార రాించారు. రండవప్ంకిత  వారి గురించి న్నలు వ్

స్లరి అన్నిరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ''మీ 

ప్ంకుత లను సరిచేసుకోండి. భుజాలకు భుజాలు కలప 

ఉంచండి. మీ సోదరుల కోసం మతాబడిపోండి. మధ్ే 

ఖాళ్ళలను పూరిత చేయండి. ఎందుకంటే షై’తాన్ మ్మక 

పలాల్ల మధ్ే ప్ర వేశిసా్లడు,'' అన్న అన్నిరు. 

(అ'హిద్) 

 ( 1/344[ ) صحيح ( ) 18]  - 1102

َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
ُفْوَف َوَحاذُْوا بَْيَ الْمَ  ْوا الْ "أَقِْيُموا الص ُ َخلََل َولِْيُنْوا  َناِكِب َوُسد ُ

ا   ْي دِ يْ أَ بِ  ْيَطاِن َوَمْن َوَصَل َصف ً إِْخَوانُِكْم َوَل تََذُرْوا فُُرَجاٍت ل ِلش 
َوَصلَُه اهلُل َوَمْن قََطَعُه قََطَعُه اهلُل". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَنَسائِ ُ ِمْنُه 

 . أِخِرهِ قَْولِِه: "َوَمْن َوَصَل َصفا". إََِل 

1102. (18) [1/344-దృఢం] 

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

''ప్ంకుత లను సరిచేయండి, భుజాలను సమానంగా 

ఉంచండి. మధ్ే ఖాళ్ళలను పూరిత చేయండి. మీ సోద 

రుల కోసం మతాప్డండి. ఒకవేళ మీ భుజాలపైె చేయి 

పెటిు  ఎవరైన్న సరిచేసా్త, అతన్నకి సహకరించండి. 

అతన్నతో వివాదప్డకండి. మధ్ేఖాళ్ళలను పూరిత  

చేయండి. ప్ంకిత న్న కలిపన వాడిన్న అలా్లహ్ (త) తన 

కారుణేంతో కలుప్పతాడు. ప్ంకిత కి దూరంగా న్నలబడిన 

వాడు ప్ంకిత న్న కోస్లవేశాడు. అలా్లహ్ (త) అతన్ని తన 

కారుణ్యేన్నకి దూరం చేసా్లడు. (అబూ దావూ'ద్, 

నస్లయి')  

 ( 1/344[ ) ضعيف ( ) 19]  - 1103

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   : َل ا َعْنُه قَ ِضَي اهللُ َة رَ يْرَ َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 
وا الَْخلََل". عليه وسلم: ُطوا اْْلَِماَم َوُسد ُ  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  "تََوس َ

1103. (19) [1/344-బలహీనం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇమామను మధ్ే ఉంచండి, అంటే ప్ంకిత  మందు 

మధ్ేల్ల న్నలబడాలి. సరిగాు  మధ్ేల్ల్ న్నలబడాలి. 

మధ్ే ఖాళ్ళ సాల్లన్ని పూరిత చేయండి.'' (అబూ 

దావూ’ద్) 

 ( 1/344[ ) ضعيف ( ) 20]  - 1104

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ُرْوَن َعِن الص َ تَ عليه وسلم: "َل يََزاُل قَْوٌم ي َ  ِ أَخ َ ِل َحّت َ  ف   اْْلَو َ

 .اهلُل َِفْ الن َاِر". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  ُهُم رَ خ َ يُؤَ 

1104. (20) [1/344-బలహీనం] 

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

జాతి ఎలాప్పపడూ అలసతాం్ వలా మొదటి ప్ంకిత కి 

దూరంగా ఉంటుంది. చివరికి అలా్లహ్ (త) వారిన్న 

నరకంల్ల చాల్ల కాలం వరకు ప్డవేసా్లడు.''  238  
(అబూ దావూ’ద్) 

 ( 1/345[ ) صحيح ( ) 21]  - 1105

َعْن َوابَِصَة بِْن َمْعَبٍد قَاَل:َرأَى َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ََلَة. ِ َوْحَدُه فَأََمَرُه أَْن ي ُِعْيَد الص َ ف   وسلم َرُجًَل ي َُصل ِي َخلَْف الص َ

ْ وَ رَ  ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث قَ وَ  .اُودَ ِذي ُ َوأَبُْو دَ مِ اُه أَْحَمُد َوالَت ِ ْ اَل الَت ِ
 . َحَسٌن 

1105. (21) [1/345-దృఢం] 

వాబి’సహ బిన్ మ’అబద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఒక వేకిత  ఒంటరిగా ప్ంకిత  వనుక నమా’జు చదువు 

తుండగా చూశారు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని నమా’జును 

మళ్ళా చదవమన్న ఆదేశించారు. 239 (అ’హిద్, 

తిరిిజి‘ / పార మాణికం, దృఢం, అబూ దావూ‘ద్) 

 

238) వివరణ-1104: అంటే నమా’జుల్ల అలసతాం 

చూప్టం వలా కప్టాచారులా్ల ఆలసేంగా రావటం వలా 

వారికి నరకంల్ల వళావలస్ల వసాుంది. అందువలా స్లధ్ే 

మైనంత వరకు తారగా రావటాన్నకి ప్ర యతిించాలి. 

అనుకోకుండా ఆలసేం అయిత్య అలా్లహ్ క్షమసా్లడు. 

239) వివరణ-1105: ప్ంకిత  వనుక ఒంటరిగా న్నలబడ 

కూడదు. ప్ంకిత ల్ల చోటు దరికిత్య సర్వ. ల్లకుంటే ప్ంకిత ల్ల 

నుండి ఒకరిన్న తన ప్ర కొన న్నలబ్నటాు లి. ఇదద రు వేకుత లు 

===== 

 بَاُب الَْمْوقِِف   -25
25. ఇమాము, ముఖత దీలు నిలబడే సా్లం 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/346[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1106

اٍس قَاَل: بِ عَ  اَم  َمْيُمْونََة فَقَ   َِفْ بَْيِت َخالَِِتْ ت ُ ْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ
فَُقْمُت َعْن ي ََساِرهِ فَأََخَذ  .هلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي  اُل وْ ُس رَ 

ق ِ   َراِء َظْهِرهِ إََِل الش َ َراِء َظْهِرهِ فََعَدلَِِنْ كََذلَِك ِمْن و َ بَِيِدْي ِمْن و َ
 .اْْلَيَْمِن 

1106. (1) [1/346-ఏకీభవితం] 

’అబుద లా్లహ్ బిన్ ’అబాబస్ (ర) కథనం: ఒకరోజు 

రాతిర  పన్ని మైమూనహ్ ఇంటా్ల ఉన్నిను. ప్ర వకత  (స) 

తహజుూ ద్ నమా'జు కోసం న్నలబడాారు. నమా'జు చదవ 

స్లగారు. నేను కూడా నమా'జు చదవడాన్నకి 

న్నలబడాాను. ప్ర వకత  (స)కు ఎడమవైప్ప న్నలబడాాను. 

ప్ర వకత  (స) తన వనుకవైప్ప నుండి చేయి ప్టుు కొన్న, 

తన వనుక నుండి తన కుడివైప్ప న్నలబ్నటాు రు. 240  

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/346[ ) صحيح ( ) 2]  - 1107

قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَُيَصل َِي   َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ 
َحّت َ أَقَاَمِِنْ  فَِجْئُت َحّت َ قُْمُت َعْن يََساِرهِ فَأََخَذ بَِيِدْي فَأَدَاَرِّنْ 

 

ఉంటే ప్ంకిత  అయిపోతుంది. ఒకవేళ ప్ంకిత  వనుక ఒంటరిగా 

న్నలబడిత్య, నమా’జు అవదు. ప్ంకిత  వనుక ఒక సా్త్ీ 

ఒంటరిగా న్నలుాంటే, ఆమ నమా’జు అవుతుంది. ప్ంకిత  

నుండి ఒక వేకిత  తగు టం వలా ఏరపడిన ఖాళ్ళ సాల్లన్ని 

పూరిత చేసుకోవాలి.  
240) వివరణ-1106: 1. అదనప్ప నమా'జు అంటే 

తహజుూ ద్ మొదలైనవి స్లమ్రహకంగా చదవవచుాను. 2. 

ఇదద రు వేకుత లు ఉంటే, ఒకరు ఇమామగా మర్కకరు 

మఖాదీగా. మఖాదీ, ఇమామకు కుడివైప్ప న్నలబడాలి. 

ఒకవేళ మఖాదీ తెలియక ఇమామకు ఎడమ వైప్పన 

న్నలబడిత్య, ఇమామ అతన్ని చేయిప్టుు కొన్న కుడివైప్ప 

న్నలబ్నటాు లి. 3. నమాజును సరిచేయడాన్నకి ఇమామ 

ఏదైన్న చేసా్త చేయవచుాను. 
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فََقاَم َعْن ي ََساِر َرُسْوِل اهلِل   .رٍ ُر بُْن َصخْ اب َ جَ ثُم َ َجاَء  .ْيِنهِ مِ ْن ي َ عَ 

صىل اهلل عليه وسلم فَأََخَذ بَِيَديَْنا َجِمْيًعا فََدفََعَنا َحّت َ أَقَاَمَنا 
 . خلَْفَه. َرَواُه ُمْسلٌِم 

1107. (2) [1/346-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నమా’జు 

చదవడాన్నకి న్నలబడాారు. నేనూ వచిా ప్ర వకత  (స) 

ఎడమవైప్ప న్నలబడాాను. ప్ర వకత  (స) న్న చేయి్

ప్టుు కొన్న తిపప తన కుడిచేతివైప్ప న్నలబ్నటాు రు. ఆ 

వంటనే జబాబర్ బిన్ 'స'ఖర్ అనే అనుచరుడు వచిా 

ప్ర వకత  (స) ఎడమవైప్ప న్నలబడాాడు. ప్ర వకత  (స) మా 

ఇదద రిన్న చేయిప్టుు కొన్న వనుకకు నెటాు రు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/346[ ) صحيح ( ) 3]  - 1108

ِب ِ صىل  وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: َصلَْيُت أَنَا َويَِتْيٌم َِفْ بَْيِتَنا َخلَْف الن ِ
   .اهلل عليه وسلم َوأَم ُ ُسلَْيٍم َخلَْفَنا. َرَواُه ُمْسلِم

1108. (3) [1/346-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: నేనూ మరియు ఒక అన్నథుడు 

కలస్ల మా ఇంటా్ల ప్ర వకత  (స) వనుక నమా'జు చది్

వామ. ఉమి సులైమ్ మా వనుక న్నలబడింది. 241 

(మసా్లమ్)  

 ( 1/346[ ) صحيح ( ) 4]  - 1109

ِه أَْو َخالَِتِه  وَ  ِب َ صىل اهلل عَلَْيِه َوَسلم َصىل َ بِِه َوبِأُم ِ َعْنُه أَن َ الن َ
 .ا. َرَواُه ُمْسلٌِم نَ فَ لْ خَ  أَةَ َوأَقَاَم الَْمرْ  هِ نِ اَمِِنْ َعْن ي َِميْ قَ قَاَل: فَأَ 

1109. (4) [1/346-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి, న్న తలాి్

గారికి, పన్నిగారికి నమా’జు చదివించారు. ననుి 

తన కుడివైప్ప న్నలబ్నటాు రు. మా అమిగారిన్న, మా 

పన్నిగారిన్న వనుక న్నలబ్నటాు రు. (మసా్లమ్) 

 

241) వివరణ-1108: ఒకవేళ మగుు రు ఉంటే, ఇమామ 

మందు ఉండాలి. మఖాదీలు ఇదద ర్జ వనుక ఉండాలి. 

సా్త్ీలు అందరికంటే వనుక ఉండాలి. ఒంటరిగా ఉన్నిసర్వ. 

ఉమమ సులైమ్ అనస్ (ర) తలాిగారు. ఈమ తన 

కొడుకుతో కలస్ల న్నలబడల్లదు. ఒంటరిగా న్నలబడాారు. 

సా్త్ీలు ప్పరుషులతో కలస్ల న్నలబడరాదు. ప్ంకిత ల్ల 

కొడుకు, సోదరుడు ఉన్నిసర్వ. 

 ( 1/346[ ) صحيح ( ) 5]  - 1110

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو  وَ  َعْن أَِِبْ بَْكَرَة أَن َُه انَْتََه إََِل الن َ
. فََذكََر  ِ ف  ِ ثُم َ َمًَش إََِل الص َ ف  َراِكٌع فََركََع قَْبَل أَْن ي َِصَل إََِل الص َ

ِب ِ صىل اهلل  َل   ِحْرًصا وَ اهللُ  ادََك ليه وسلم فََقاَل: "زَ عذَلَِك لِلن َ
 . الُْبَخاِري ُ َرَواهُ . "ْد تَعُ 

1110. (5) [1/346-దృఢం] 

అబూ బకర  (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వళ్ళాసరికి రుకూ'ల్లకి వళ్ళాపోయారు. ప్ంకిత  వదద కు 

వళాకమందే రుకూ'ల్లకి వళ్ళాను. రుకూ'ల్లనే 

ప్ంకిత వదద కు చేరుకున్నిను. నమా'జు తరాాత ప్ర వకత  

(స) వదద  దీన్ని గురించి ప్ర సా్లవించాను. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), 'అలా్లహ్(త) న్న కోరికను ఇంకా అధకం చేయు్

గాక, ఇకమందు అల్లచేయకు,' అన్న అన్నిరు. 242 

(బు’ఖారీ) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/347[ ) ضعيف ( ) 6]  - 1111

ىل اهلل عليه   ص اهللِ  ُسْوُل اَل: أََمَرنَا رَ قَ  َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب  ْن عَ 
ِمِذي ُ  .وسلم ْ َمَنا أََحُدنَا. َرَواُه الَت ِ ا ثَََلثًَة أَْن ي ََتَقد َ  .إِذَا كُن َ

1111. (6) [1/347-బలహీనం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ఒకవేళ మ్మమ మగుు రం ఉంటే, మాల్ల ఒకరు 

మందు ఉండి అంటే ఇమామగా మరియు ఇదద రు 

మఖాదీలుగా నమా’జు చదవాలన్న'' ఆదేశించారు. 

(తిరిిజి') 

 ( 1/347[ ) ضعيف ( ) 7]  - 1112

اِر بِْن يَاِسٍر:وَ  أَن َُه أَم َ الن َاَس بِالَْمَدائِِن َوقَاَم َعىَل دُك َاٍن   َعْن َعم َ
َم ُحَذيْفَ هُ ي َُصل ِْي َوالن َاُس أَْسَفُل ِمنْ   َديْهِ فَأََخَذ َعىَل يَ  ةُ  فََتَقد َ

 

242) వివరణ-1110: అంటే అబూ బకర  ప్ంకిత కి దూరంగా 

రుకూచేస్ల, రుకూల్లనే నడచి వచిా ప్ంకిత ల్ల చేరారు. 

ప్ర వకత  (స)ను ప్ర సా్లవించగా, ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్(త) న్న శరదాధ  

శకుత లను అధకం చేయుగాక, కాన్న ఇక్ మందు అల్ల 

చేయకు, మందు ప్ంకిత ల్ల చేరిన తరాాత, ఇమామ ఏ 

సా్లతిల్ల ఉంటే ఆ సా్లల్లనే పార రంభించు. మగలింది ఇమామ 

సల్లమ ప్లికిన తరాాత పూరిత చేసుకోవాలి.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 379 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
اٌر َحّت َ أَنَْزلَُه ُحَذيَْفةُ بَ اتْ فَ  ْن َصََلتِِه قَاَل  .َعُه َعم َ اٌر م ِ فَلَم َا فََرَغ َعم َ

 لَُه ُحَذيَْفُة: أَلَْم تَْسَمْع َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:
ُجُل الَْقْوَم  َ  ْم هِ مِ َقا أَْرفََع ِمْن م َ اٍم قَ فَََل يَُقْم َِفْ مَ  "إِذَا أَم ُ الر َ ْو نَْحَو  أ

. َرَواُه   اٌر: ل َِذلَِك ات ََبْعُتَك َحْيَ أََخْذَت َعىَل يََدي َ ذَلَِك؟" فََقاَل َعم َ
  أَبُْو دَاُودَ 

1112. (7) [1/347-బలహీనం] 

’అమాిర్ (ర) కథనం: నేను మదాయన్ల్ల 

ప్ర జలకు నమా'జు చదివించాను. దుకాణంపైె న్నలబడి 

నమా'జు పార రంభించాను. అంటే ఎతైెన ప్ర దేశంపైె 

న్నలబడి నమా'జు చదివించస్లగాను. మఖాదీలు 

వనుక కిర ంద న్నలబడస్లగారు. అప్పపడు 'హుజై'ఫా (ర) 

మందుకు వళ్ళా న్న (అమాిర్) చేయిప్టుు కొన్న 

కిర ందికి దించారు. అనంతరం నేను కిర ందికి దిగవచాాను. 

కిర ందికి దిగ నమా'జు చదివించాను. నమా'జు మగస్లన 

పదప్ 'హుజై'ఫా (ర) న్నతో, ప్ర వకత  (స), ''మీల్ల 

ఎవరైన్న నమా’జు చదివిసా్త, మఖాదీలకంటే ఎతైెన 

ప్ర దేశంల్ల న్నలబడకూడదన్న'' ప్లకటం న్నవు వినల్లదా, 

అన్న అన్నిరు. అప్పపడు 'అమాిర్ 'హుజై'ఫాతో 

అందువలా్ల నేను మమిలిి అనుసరించాను. మీరు 

చేయి ప్టుు కొన్న దించిత్య దిగపోయాను. ఎటువంటి 

అభేంతరాన్ని ప్ర దరిశంచల్లదు,’ అన్న అన్నిరు. 243  

(అబూ దావూ'ద్) 

 (1/347[ ) متفق عليه ( ) 8]  - 1113

اعِِدي ِ أَن َُه ُسِئَل: ِمْن أَي ِ َشْيٍء  وَ  َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد الس َ
؟ فََقاَل: ُهَو ِمْن أثِْل  ْوََل ََلٌن الَْغابَِة َعِملَُه فُ  الِْمْنََبُ  ِل وْ نََة لَِرُس  فََُل م َ

 اهلل عليه وسلم َوقَاَم عَلَْيِه َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه  اهلِل صىل
َ َوقَاَم الن َاُس  وسلم ِحْيَ ُعِمَل َوَوَضَع فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة َوكََب َ

 

243) వివరణ-1112: ఈ 'హదీసు' దాారా ఇమామ 

మరియు మఖాదీలు సరిసమానమైన ప్ర దేశంపైె 

న్నలబడాలి. ఇమామ ఎతైెన ప్ర దేశంపైె, మఖాదీలు 

అంతకంటే కిర ంద ఉని ప్ర దేశంపైె న్నలబడరాదు. 

ఎందుకంటే ఇల్ల చేసా్త గర ంథప్ర జలను అనుకరించినటుు  

అవుతుంది. అయిత్య బోధ్న్న ఉదేద శేంతో ఎతాుగా 

ఉనిచోట చేసా్త అభేంతరం ల్లదు. ఎందుకంటే ఒకస్లరి 

ప్ర వకత  (స) మంబరుపైె న్నలబడి నమా'జు చేస్ల 

చూపంచారు. అంటే ఖియామ్, రుకూ మంబర్పైె చేస్ల, 

సజాద  చేయడాన్నకి కిర ందకు దిగారు.  

َ َوَركََع َوَركََع الن َاُس خَ  َرَجَع ثُم َ  أَْسهُ لَْفُه ثُم َ َرفََع رَ َخلَْفُه فََقَرأ
 اْْلَْرِض ثُم َ عَادَ إََِل الِْمْنََبِ ثُم َ قََرأَ ثُم َ َركََع َجَد َعىلَس فَي الَْقْهَقر

ثُم َ َرفََع َرأَْسُه ثُم َ َرَجَع الَْقْهَقَرْي َحّت َ َسَجَد بِاْْلَْرِض. َهَذا لَْفُظ 
ا فَ َِفْ اَل قَ وَ  .عَلَْيِه نَْحَوهُ  قَوَِفْ الُْمت َفَ  .الُْبَخاِري ِ   غَ رَ آِخِرهِ: فَلَم َ

ْوا ِِبْ  أَْقَبَل َعىَل ال ن َاِس فََقاَل: "أَي َُها الن َاُس إِن ََما َصَنْعُت َهَذا لَِتأْتَم ُ
 .َولَِتَعل ُمْوا َصََلِتْ"

1113. (8) [1/347-ఏకీభవితం] 

సహల్ బిన్ స'అద అస్లస’ఇదీ (ర) కథనం: అతన్ని 

ప్ర వకత  (స) మంబర్ ఏ కరర తో చేయబడిందన్న ప్ర శిిం 

చడం జరిగంది. దాన్నకి అతను ఆ మంబరు అడవి 

కటెు తో చేయబడిందన్న, దాన్ని ఫల్లన్న వేకిత  

తయారు చేస్లరన్న, ఆ వేకిత  ప్ర వకత  (స) కోసం మంబరు 

తయారు చేస్ల, మస్లూ ద్ల్లకి తీసుకు వచిాన తరాాత, 

ప్ర వకత  (స) దాన్నపైె న్నలబడాారు. ఖిబాావైప్ప న్నలబడి 

తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికారు. ప్ర జలు ప్ర వకత  (స) వనుక 

న్నలబడాారు. ప్ర వకత  (స) మంబరు పైెనే ఖిరాత్, రుకూ' 

చేశారు. ప్ర జలు కూడా రుకూ చేశారు. తరువాత 

ప్ర వకత  (స) రుకూ' నుండి తలఎతాారు. ఆ తరువాత 

వను కడుగులు వేసాూ కిర ందదిగారు, నేలపైె సజాద ్

చేశారు. మళ్ళా మంబరుపైెకి తిరిగ ఎకాొరు. మళ్ళా 

ఖిరాఅత్, రుకూ' చేశారు. రుకూ' నుండి తలతాి, 

వనుకడుగులు వేస్ల కిర ందిదిగ సజాద చేశారు. నమాజు 

మగస్లన తరాాత, ప్ర వకత  (స) ప్ర జలవైప్ప తిరిగ, 

'ప్ర జల్లరా! నేన్నల్ల మీరు ననుి అనుసరించాలన్న, 

నమా'జు నేరుాకోవాలన్న చేశాను,' అన్న అన్నిరు. 

(బు’ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/348)[ ) صحيح (   9]  - 1114

َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: َصىل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل وَ 
َراِء الُْحْجَرةِ.   ْوَن بِِه ِمْن و َ عليه وسلم َِفْ ُحْجَرتِِه َوالن َاُس يَأْتم ُ

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1114. (9) [1/348-దృఢం] 

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

నమా’జు చదివారు. ప్ర జలు గదికి బయటఉండి, 

ప్ర వకత  (స)ను అనుసరిసాూ నమా’జు చదివారు. 

రమ’దాన్ల్ల తరావీహ్ సందరాంగా చేస్లనటుు . 

(అబూ దావూ'ద్) 
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   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/348[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1115

َ ْن أَِِبْ َمالِِك اعَ  ُ  أََل ْشَعِري ِ قَاَل: ْْل ِ حَ أ ُكْم بَِصََلةِ َرُسْوِل اهلِل ثُ د 
َِجاُل َوَصف َ  ََلَة َوَصف َ الر  صىل اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: أَقَاَم الص َ
َخلَْفُهُم الِْغلَْماُن ثُم َ َصىل َ بِِهْم فََذكََر َصََلتَُه ثُم َ قَاَل: "َهَكَذا 

َ   اَل َعْبد العىل: َل قَ  .َصََلُة" ُ  اَل:ِسُبُه إِل َ قَ حْ أ  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .ِِتْ"م َ أ

1115. (10) [1/348-బలహీనం] 

అబూ మాలిక్ అష్’అరీ (ర) కథనం: అతను 

ప్ర జలతో, 'నేను మీకు ప్ర వకత  (స) నమా’జు 

విధాన్నన్ని తెలప్న్న' అన్న ప్లికి, అనంతరం, ''ప్ర వకత  

(స) నమా’జుకు స్లదధ మయాేరు, తన వనుక 

ప్పరుషులను ప్ంకిత ల్ల న్నలబ్నటాు రు. వారి వనుక 

యువకుల్ ప్ంకిత  న్నలబ్నటాు రు. ప్ంకుత లను సరిచేస్లన 

తరాాత నమా’జు చదివించారు. ఈ విధ్ంగా ప్ర వకత  

(స) నమా’జు గురించి ప్ర సా్లవించారు. ఆ తరాాత 

ప్ర వకత  (స), ''అనుచర సమాజ నమా’జు ఈ విధ్ంగా 

ఉంటుంది,'' అన్న అన్నిరన్న, అన్నిరు. 

(అబూదావూ’ద్) 

 ( 1/348[ ) صحيح ( ) 11]  - 1116

ِ  وَ  ف  اٍد قَاَل: بَْيَنا أَنَا َِفْ الَْمْسِجِد َِفْ الص َ َعْن قَْيس بِْن ُعب َ
ْن َخلِْفْي َجْبَذًة فََنَحاِّنْ َوقَاَم َمَقاِمْي  ِم فََجَبَذِّنْ َرُجٌل م ِ الُْمَقد َ

ا انَْصَرَف إِذَالَ فَواهلِل َما َعَقلُْت َصََلِتْ . فَ  : َل اقَ فَ  ْعٍب ُهَو أَُِب ُ بُْن كَ م َ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   يَا فَّت َل يَُسْوُءَك اهلُل إِن َ َهَذا َعْهٌد م َِن الن َ
إِلَْيَنا أَن نُلَِيِه ثُم َ اْسَتْقَبَل الِْقْبلََة فََقاَل: َهلََك أَْهُل الَْعْقِد َوَرب ِ  

ْ آَس وَ مَ ثُم َ قَاَل: َواهلِل  الَْكْعَبِة ثَََلثًا  ىَل َمْن  عَ  َسآ  ْن لَكِ ا عَلهَْْيِ
أََضل ُْوا. قُلُْت يَا أَبَا يَْعُقْوَب َما تَْعِِنْ بِأَْهِل الَْعْقِد؟ قَاَل: اْْلَُمَراُء.  

 .َرَواُه الن ََسائِ ُ 

1116. (11) [1/348-దృఢం] 

ఖైస్ బిన్ ’ఉబాబద్ (ర) కథనం: నేను మస్లూ ద్ల్ల 

మొదటి ప్ంకిత ల్ల న్నలబడాాను. ఎవరో ననుి వనకిొ్

ల్లగ, న్న సా్లనంల్ల అతను న్నలబడిపోయారు. ననుి 

వనుక్ప్ంకిత ల్ల న్నలబ్నటిు  న్న సా్లనంల్ల అతను న్నలబడి్

నందుకు న్నకు చాల్ల కోప్ం వచిాంది. కోప్ంవలా నేను 

ఏమ చదువుతున్నినో న్నకు తెలియల్లదు. 

నమా’జు మగస్లన తరాాత చూసా్త, అతను ’ఉబయ్ 

బిన్ క’అబ్ (ర). అతను న్నతో, ''కుమారా! ఆగర హం 

చెందకు, న్ననుి అలా్లహ్ సంతోషంగా ఉంచుగాక!'' 

అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) మాకు, ''పెదద లు, విదే్

వంతులు, ఇమామకు సమీప్ంగా న్నలబడాలన్న, 

పలాలు వనుక న్నలబడాలన్న,'' హతబోధ్ చేస్లరన్న 

చెపప అతను ఖిబాావైప్ప తిరిగ ''అలా్లహ స్లకిష ! 

న్నయకులు న్నశనం అయాేరు'' అన్న మ్రడు స్లరాు 

ప్లికి మళ్ళా ''అలా్లహ స్లకిష ! ఆ న్నయకుల ప్టా 

విచారించను, వీళ్ళా మారు భర షు తాాన్నకి గురిచేస్లన 

వారిప్టా విచారిసాున్నిను'' అన్న అన్నిరు. నేను 

'ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ను అహ్లిల్-'అఖ్ద్ అంటే 

ఎవరన్న అడిగాను. దాన్నకి అతను పాలకులు, 

న్నయకులు,’ అన్న అన్నిరు. (నస్లయి)   

===== 

بَاُب اْْلَِماَمةِ   -62  

26. నమా’జులో న్నయకతవం (ఇమామత్) 

పాలకులు ల్లదా న్నయకులను ఇమామ అంటారు. 

ఇకొడ ఇమామ అంటే నమా'జు చదివించేవారు. 

అతన్న వనుక నమా'జు చదివే్వారందరిన్న మఖాదీలు 

అంటారు. ధారిిక జాానం అధకంగా ఉనివారు 

ఇమామత్కు అరుహ లు. అంటే ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల 

జాానం గలవారై ఉండాలి. ఖుర్ఆన్ బాగా చదవడం 

వచిాన్ వారు, దైవభీతిప్రులు, ఉతామలు, మంచి 

సాభావం గలవారు ఇమామత్కు అరుహ లు. 

ప్ర వకత  (స) ఉపదేశం: మీల్ల ఉతామలను, మంచి్

వారిన్న, ఇమామగా ఎనుికోండి. ఎందుకంటే అతడు 

మీకు, అలా్లహ కు మధ్ే కారేకరత . అతడు మీ 

ప్ర తిన్నధగా ఉంటాడు. (దార ఖుతీి) 

మరో ఉపదేశం: ఒకవేళ మీరు మీ నమా'జులు 

స్త్ాకరించబడాలన్న కోరుకుంటే దైవభీతిప్రులను 

ఇమామగా న్నయమంచుకొండి. ('తబాాని) 

మరో ఉపదేశం: మగుు రుంటే ఒకరిన్న ఇమామగా 

చేసుకోండి, ఖుర్ఆన్ బాగా చదివేవార్వ ఇమామత్కు 

అందరికంటే ఎకుొవ అరుహ లు. (మసా్లమ్) 
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మరో ఉపదేశం: ఖుర్ఆన్ అధకంగా గురుత  ఉని్

వార్వ ఇమామత్కు అరుహ లు. ఒకవేళ అందర్జ 

సమానులైత్య, వారిల్ల సునిత్ గురించి ఇతరుల 

కంటే అధకంగా తెలిస్లన వారు ఇమామగా ఉండాలి. 

ఈ రంటిల్ల సమానంగా ఉంటే, అందరికంటే మందు 

హజర త్ చేస్లనవారు. అందర్జ సమానులైత్య అందరి్

కంటే అధక వయసుస్గలవాడు ఇమామ అవాాలి. 

(మసా్లమ్) 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/349[ ) صحيح ( ) 1]  - 1117

ْن أَِِبْ َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ 
  َسَواءً  َراَءةِ قِ  كَانُْوا َِفْ الْ فَإِن ْ لِِكَتاِب اهلِل  "يَُؤم ُ الَْقْوَم أَْقَرُؤُهْم 

ِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرًة فَإِْن   ن َ ِة فَإِْن كَانُْوا َِفْ الس ُ ن َ فَأَعْلَُمُهْم بِالس ُ
ُجَل َِفْ  ُجُل الر َ ا َوَل يَُؤم ِن َ الر َ  كَانُْوا َِفْ الِْهْجَرةِ َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِسن ً

 إِل َ بِإِذْنِِه". َرَواُه ُمْسلٌِم.  ِرَمِتهِ ىَل تَكْ عَ  ُعُد َِفْ بَْيِتهِ  يَقْ ُسلَْطانِِه َوَل 
ُجَل َِفْ أَْهلِِه" ُجُل الر َ  .َوَِفْ ِرَوايٍَة ل َُه: "َوَل يَُؤم َن َ الر َ

1117. (1) [1/349-దృఢం] 

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

''ఖుర్ఆన్ చకొగా చదవగలిగన్ వార్వ, ప్ర జలకు 

ఇమామత్ చేయాలి. ఇందుల్ల అందర్జ 

సమానులైత్య, సునిత్ గురించి అధకంగా తెలిస్లన్

వారు ఇమామ అవాాలి. సునిత్ల్ల కూడా 

అందర్జ సమానులైత్య అందరికంటే మందు హజర త్ 

చేస్లన వేకిత  ఇమామ అవాాలి. హజర త్ల్ల అందర్జ 

సమానులైత్య ఎకుొవ వయసుస గల వారు 

చదివించాలి. ఒక వేకిత  మరో వేకిత  రాజేం 

ప్ర భుతాంల్ల ఇమామత్ చేయరాదు. అదేవిధ్ంగా ఒక 

వేకిత  మరో వేకిత  ఇంటా్ల అతను కూరుానేచోట కూరోా 

కూడదు. అయిత్య అతన్న అనుమతితో కూరోావచుా. 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఒక వేకిత  మరో వేకిత  

ఇంటా్ల ఇమామత్ చేయరాదు.'' 244 (మసా్లమ్) 

 

244) వివరణ-1117: సునిత్ అంటే 'హదీసు'. ప్ర వకత  (స) 

కాలంల్ల 'హదీసు' తెలిస్ల ఉనివారు ఖుర్ఆన్ కూడా 

తెలిస్ల ఉండేవారు. అంటే ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల 

 ( 1/349[ ) صحيح ( ) 2]  - 1118

َ وَ  ْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ِِبْ َسعِ َعْن أ
ُهْم بِاْْلَِماِم أَْقَرُؤُهْم".  ُهْم أََحُدُهْم َوأََحق ُ "إِذَا كَانُْوا ثَََلثًَة فَلَْيُؤم ُ

ِب بَْعَد بَاِب   بَالُْحَويِْرِث َِفْ اَرَواُه ُمْسلٌِم  َوذَكََر َحِديُْث َمالِِك بِْن 
َ ْض "فَ   .ذَاِن"ِل اْْل

1118. (2) [1/349-దృఢం] 

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

''మగుు రు ఉంటే వారిల్ల ఒకరు ఇమామ అయి్

పోవాలి. అందరి కంటే ఎకుొవ విదాేరహ తలు గలవారు 

ఇమామత్కు అరుహ లు.'' (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం  اِّنْ اَلَْفْصُل الث َ 

 ( 1/350( )) ضعيف  [ 3]  - 1119

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ  ِن ابِْن َعب َ
اُؤكُْم". َرَواُه أَبُْو دَاُود ُكْم قُر َ  ."لُِيَؤذ َِن لَُكْم ِخَياُركُْم َولَْيُؤم َ

1119. (3) [1/350-బలహీనం] 

 

ప్ండితులై ఉండేవారు. అందువలా ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల 

ప్ండితులను ఇమామగా న్నయమంచాలి. అందర్జ 

సమానులైత్య 'హాఫి''జ్, ఆలిమ్కు పార ధానేత ఇవాాలి. 

ఈ 'హదీసు'ల్ల కర మంగా పేర్కొనిటుు . కరమాన్ని 

అనుసరించాలి. మర్కకరి రాజేంల్ల ఇమామత్ చేయడ్

మంటే, ఒకవేళ రాజు ల్లదా పాలకుడు నమా'జు 

చదివిసాుంటే, అతను ఉండగా మర్కకరు నమా'జు 

చదివించకూడదు. అతన్ని అవమానప్రచినటాు 

అవుతుంది. అదేవిధ్ంగా ఎకొడైన్న ఎవరైన్న ఇమామగా 

న్నయమంచబడి ఉంటే, అతన్న అనుమతి ల్లదా అతన్న 

ఇషు ం ల్లకుండా ఇతరులు ఇమామత్ చేయరాదు. ఒకవేళ 

అతను అనుమతి ఇసా్త అభేంతరం ల్లదు. అదేవిధ్ంగా 

ఇతరుల ఇంటికి వళ్ళత్య అతన్న అనుమతి ల్లకుండా 

అతను కూరుానే సాలంల్ల కూరోారాదు. ఒకవేళ అతను 

అనుమతిసా్త కూరోావచుాను. కలవటాన్నకి ఒకరి ఇంటికి 

వళ్ళత్య, ఆ ఇంటి యజమాన్నయే ఇమామత్ చేయాలి. 

వళ్ళాన వేకిత  సాయంగా ఇమామత్ చేయరాదు. ఒకవేళ 

ఇంటి యజమాన్న సంతోషంగా అనుమతి ఇసా్త, అది వేర్వ 

సంగతి. ఒకవేళ ఆ ఇంటివారు విదాేవంతులు కాన్న 

ప్క్షంల్ల, వచిాన వేకిత  ప్ండితుడైత్య, వారి శిక్షణకోసం 

ఇమామగా నమా'జు చదివించగలడు.  
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ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీల్ల  మంచివారు అజా'న్ ఇవాాలి, మీల్ల అందరి 

కంటే విదాేరహ తలు గలవారు ఇమామ అవాాలి.'' 

(అబూ దావూ'ద్)  
 ( 1/350[ ) صحيح ( ) 4]  - 1120

َة الُْعَقْيلِي ِ قَاَل:وَ  كَاَن َمالُِك بُْن الَْحَويِْرِث يَأْتِْيَنا  َعْن أَِِبْ َعِطي َ
نَا إََِل ُمَص  فَُقلَْنا  يَْوًما قَاَل أَبُْو َعِطي َِة:ََلُة لص َ َحَضَرِت اُث فَ يََتَحد َ َل َ

ْم فََصل ُِه.  ُمْوا َرُجًَل ِمْنُكْم يَُصل ِْي بُِكْم  لَُه: تََقد َ ِ قَاَل لََنا قَد 
ثُُكْم لَِم َل أَُصل ِْي بُِكْم؟ َسِمْعُت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِ َوَسأَُحد 

م َ  ََل قَْوًما فَ  "َمْن َزارَ  :يَُقْوُل  وسلم ". ُهْم يَؤ ُ ْ ُهْم َرُجُل م ِهَْنُ  َولَْيُؤم َ
ِب ِ   ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ إِل َ أَن َُه اْقَتَصَر َعىَل لَْفِظ الن  ْ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

 .صىل اهلل عليه وسلم 

1120. (4) [1/350-దృఢం] 

అబూ 'అ'తియే 'ఉఖైలీ (ర) కథనం: మాలిక్ బిన్ 

'హువైరిస్' మా మస్లూ ద్కు వచాారు. ప్ర వకత  (స) 

'హదీసు'లను విన్నపంచస్లగారు. ఇంతల్ల నమా'జు 

సమయం అయిపోయింది. మ్మమ మాలిక్ బిన్ 

'హువైరిస్'ను, 'తమరు నమా'జు చదివించండి,' అన్న 

అన్నిమ. అప్పపడతను మాతో, ''మీల్ల నుండే 

ఎవరినైెన్న చదివించమనండి. అతను నమా'జు 

చదివిసా్లడు. ఇంకా నేను మీకు ఎందుకు నమా'జు 

చదివించల్లనో చెప్పతాను, వినండి, ప్ర వకత  (స)ను ఇల్ల 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, 'ఎవరైన్న ఒక వరు ం 

వారితో కలవడాన్నకి వళ్ళత్య వారికి ఇమామత్ 

చేయకూడదు, వారిల్లనే ఒకరు వారికి ఇమామత్ 

చేయాలి.' అన్న అన్నిరు.'' (అబూ దావూ'ద్, 

తిరిిజి', నస్లయి')  

తిరిిజీ'ల్ల కేవలం 'హదీసు' ప్దాలు ఉన్నియి.  

 ( 1/350[ ) صحيح ( ) 5]  - 1121

َعْن أَنٍَس قَاَل: اْسَتْخلََف َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم اِبَْن  وَ 
ُم الن َاَس َوُهَو أَْعََم. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .أُم ِ َمْكُتْوٍم يَؤ ُ

1121. (5) [1/350-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇబ్ని ఉమి 

మక్తూమ్ను తన సా్లనంల్ల ప్ర జలకు నమా'జు 

చదివించమన్న ఇమామగా న్నయమంచారు. 245 
(అబూ్దావూ'ద్)  

 ( 1/350[ ) حسن ( ) 6]  - 1122

ْ أَُماَمَة قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِب

َحّت َ يَْرِجَع   ُق ُداْلبِ بْ الْعَ  نَُهُم:اتُُهْم آذَ ِوُز َصََل ا"ثَََلثٌَة َل تَُج 
 َواْمَرأٌة بَاتَْت َوَزْوُجَها عَلَْيَها َساِخٌط َوإَِماٌم قَْوٍم َوُهْم لَُه كَاِرُهْوَن".

ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ  . َهذا َحِديٌْث َغِريٌْب  َرَواُه الَت ِ

1122. (6) [1/350-పార మాణికం] 

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

''మగుు రు వేకుత ల నమా'జు వారి చెవులపైెకి వళాదు. 

అంటే వారి నమా'జు స్త్ాకరించబడదు. 1. పారి్

పోయిన స్తవకుడు తిరిగవచేా వరకు, 2. రాతర ంతా 

భరత ను అయిష్కు న్నకి గురిచేస్లన సా్త్ీ, 3. తన 

చెడుప్నుల వలా మఖాదీలు అయిషు ంగా ఉని 

ఇమామ. (తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం)  
 ( 1/351عيف ( )ض  [ ) 7]  - 1123

َعِن ابِْن َعْمٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
َم قَْوًما َوُهْم لَُه كَاِرُهْوَن  ْ َصََلتُُهْم: َمْن تََقد َ "ثَََلثٌَة َل تُْقَبُل ِمهَْنُ

بَارُ  ِ ََلَة ِدبَاًرا َوالد   َوَرُجٌل  فُْوتَهُ ََ ت ْعَد أَْن َها بَ أْتِيَ : أَْن ي َ َوَرُجٌل أَََت الص َ
َرُة". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ   . اعَْتَبَد ُمَحر َ

1123. (7) [1/351-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''మగుు రు వేకుత ల నమా'జు స్త్ాకరించ్

బడదు. 1. తన చెడు నడవడిక్ వలా ప్ర జలు 

అయిషు ంగా ఉని ఇమామ, 2. అకారణంగా నమా'జు 

ఆలసేంగా చదివేవాడు, 3. సాతంతుర డిి బాన్నసగా 

చేస్లన్వాడు. (అబూ దావూ'ద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/351[ ) ضعيف ( ) 8]  - 1124

ِ قَالَْت:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َسََلَمَة بِْنِت الُْحر 
َ ن َ مِ إِ " وسلم: اَعةِ ْشَراِط اْن أ َ  لس َ افََع أَْهُل الَْمْسِجِد َل  َد ْن ي َتَ أ

 .َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  يَِجُدْوَن إَِماًما ي َُصل ِْي بِِهْم".

 
245) వివరణ-1121: ఏదో పోరాటంల్ల వళావలస్ల వచిా 
నప్పపడు, తన సా్లనంల్ల నమా'జు చదివించటాన్నకి 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ ఉమి మక్తూమ్ను న్నయమంచారు. 

అతను అంధులు. అంటే ఇమామత్కు తగనవారు 

అంధులైన్న వారిన్న ఇమామగా న్నయమంచవచుాను.   
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1124. (8) [1/351-బలహీనం] 

సల్లమహ బిన్తె 'హురిర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్పనరుతాాన సూచనలా్ల ఇది కూడా ఒకటి, 

ప్ర జలు ప్రసపరం ఇమామత్ను ఒకరిపైెఒకరు వేసా్లరు. 

అంటే తనను తగన్నవారుగా భావించి ఇమామత్కు 

దూరంగా ఉంటారు. నమా'జు చదివించే వారవర్జ 

ఉండరు.'' (అ'హిద్, అబూ దావూ'ద్, ఇబ్ని 

మాజహ) 

 ( 1/351[ ) ضعيف ( ) 9]  - 1125

 :ليه وسلمع صىل اهلل ْوُل اهللِ َرُس  قَاَل  :َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل وَ 
إِن  ا كَاَن أَْوفَاِجًرا و َ َعِمَل  َْ "اَلِْجَهادُ َواِجٌب عَلَْيُكْم َمَع كُل ِ أَِمْْيٍ بَر ً

ا كَاَن أَْو  ََلُة َواِجَبٌة عَلَْيُكْم َخلَْف كُل ِ ُمْسلٍِم بَر ً الَْكَبائَِر. َوالص َ
إِْن َعِمَل الَْكَبا ََلُة َوا وَ  َر.ئِ فَاِجًرا و َ ا كَاَن ُمْس   كُل ِ ىَل ِجَبٌة عَ الص َ لٍِم بَر ً

 .أَْو فَاِجًرا َوإِْن َعِمَل الْكََبائَِر". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1125. (9) [1/351-బలహీనం] 

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

''మీ పైె అలా్లహ మారు ంల్ల పోరాడటం తప్పన్నసరివిధ. 

న్నయకుడు మంచివాడైన్న, చెడావాడైన్న, మహా 

పాపాలు చేస్త వాడైన్న సర్వ. అదేవిధ్ంగా ప్ర తి మసా్లమ్ 

వనుక నమా'జు తప్పన్న సరి, అతడు మంచివాడైన్న, 

చెడావాడైన్న, అతడు మహాపాపాలు చేస్తవాడైన్న సర్వ. 

అదేవిధ్ంగా ప్ర తి మసా్లమ్పైె జన్న'జహ నమా'జు 

తప్పన్నసరి విధ. అతడు మంచివాడైన్న, చెడావాడైన్న, 

మహా పాపాలు చేస్లన వాడైన్న సర్వ. (అబూ దావూ'ద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/352[ ) صحيح ( ) 10]  - 1126

ِ الن َاِس َوكَاَن يَُمر ُ بَِنا  ْن َعْمِرو بِْن َسلََمَة قَاَل:عَ  َمر  ا بَِماِء م َ كُن َ
اِس؟ مَ  ْكَباُن نَْسأَلُُهْم َما لِلن َاِس َما لِلن َ ُجُل فَيَ  االر ُ  ْوَن لُ ُقوْ َهَذا الر َ

َ ْزعَ يَ    ن َ اهلَل أَْرَسلَُه أَْوََح إِلَْيِه أَْو أَْوََح اهلُل كََذا. فَُكْنُت أَحَفُظ ُم أ
ُم   ى َِفْ َصْدِرْي َوكَانَِت الَْعَرُب تَلَو َ ذَلَِك الْكَََلَم فَكَأَن ََما يَُغر 

ْ َر هَ ْن َظ إِ  هُ ُه َوقَْوَمُه فَإِن َ وْ بِإِْسََلِمِهُم الَْفْتَح فََيُقْولُْوَن اتُْركُ   عَلهَْْيِ
ا كَانَْت َوْقَعُة الَْفْتِح بَادََر كُل ُ قَْوٍم بِإِْسََلِمِهْم  .فَُهَو نَِب ٌ َصاِدٌق  فَلَم َ

ا قَِدَم قَاَل  ِجْئُتُكْم َواهلِل ِمْن   :َوبََدَر أَِِبْ قَْوِمْي بِإِْسََلِمِهْم فَلَم َ
ِب ِ َحق ً  ْيَ كََذا َوَصل ُْوا َصََلًة  حِ َِفْ  َذاًة كَ َصََل ا فََقاَل: "َصل ُْوا ِعْنَد الن َ

ََلُة فَلُْيَؤذ ِْن أََحُدكُْم  كََذا َِفْ ِحْيَ كََذا. فَإِذَا َحَضَرِت الص َ
ُكْم أَْكَثُركُْم قُْرآنًا". فََنَظُرْوا فَلَْم يَُكْن أََحٌد أَْكَثَر قُْرآنًا  َولَْيُؤم َ

ْ لَِما ِن ِ ُمْوِّنْ بَْيَ أَيِْديِْهْم َوأَنَا ابُْن  َقد َ فَ  اِن ْكبَ ر ُ ال  كُْنُت أَتَلََق  ِمَن  م ِ
ٍ أَْو َسْبِع ِسِنْيَ َوكَانَْت عَلَي َ بُْردٌَة كُْنُت إِذَا َسَجْدت ُ تََقل َصْت   ِست 

ا اِْسَت قَاِرئِ  ْوَن َعن َ . فََقالَْت اْمَرأٌَة م َِن الَْحي ِ أََل تَُغط ُ ْ ُكْم  َعِن ِ
ْوا فَقَ  ًصا فََما فَِرْحُت بِِشْيٍء فََرِحُي بَِذلَِك ِميْ  قَ يِلْ ْوا عُ ط َ فَاْشََتَ

 .الَْقِمْيِص. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1126. (10) [1/352-దృఢం] 

అమ్ర బిన్ సలమహ (ర) కథనం: మ్మమ ఒక 

చెరువు ప్ర కొన ఉండేవాళాం. అది రహదారి కూడా. 

బిడారాలు రండు వైప్పల నుండి వచీాపోయేటప్పపడు 

న్నటిదగు ర ఆగేవి. మ్మమ ఆ బాటస్లరులను వారి 

ప్రిసా్లతులను అడిగేవాళాం. అంటే, 'మకొహ నుండి 

ఇసా్లమ్ అనే ఒక మతం పార రంభం అయిందన్న, ప్ర జలు 

ఇసా్లమ్ స్త్ాకరిసాున్నిరా? ల్లదా ఇసా్లమ్ ప్ర చారం 

చేసాుని ఆ వేకిత  ప్రిసా్లతి ఏంటి? అతన్న గురించి 

ప్ర జలు ఏమనుకుంటున్నిరు?' అన్న అడిగే వాళాం. 

దాన్నకి ఆ బిడారువారు, 'ఇసా్లమ్ గురించి ప్ర చారం 

చేసాుని ఆ వేకిత  అలా్లహ్ తనను ప్ర వకత గా ప్ంపాడన్న, 

అతన్నపైె దైవవాణి అవతరిసాుందన్న, మరియు వాళ్ళా 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచి, విన్నపంచేవారు.' నేను ఆ దైవవాణి, 

ఖుర్ఆన్ను కంఠసాం చేసుకునేవాడిన్న. న్న 

హృదయంల్ల ఆ ఖుర్ఆన్ అతుకుొపోయేది. విన్న 

విన్న ఖుర్ఆన్ న్నకు జాాప్కం అయిపోయేది. అరబ్ 

ప్ర జలు అప్పపడు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించడాన్నకి మకొహ 

విజయం గురించి వేచి ఉన్నిరు. ఇంకా ఈ ప్ర వకత ను, 

ఇతన్న జాతిన్న వదలి వేయండి. ఒకవేళ ఇతడు 

వారందరిన్న అధగమసా్త, సతేప్ర వకత  అన్న అనేవారు. 

మకొహ విజయం కాగానే ప్ర తి తెగవారు తార 

తారగా ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించారు. మా తండిర గారు కూడా 

ఇసా్లమ్ చాల్ల తొందరగా స్త్ాకరించారు. మా తండిర  

గారు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించి మకొహ నుండి వచిా, 

అలా్లహ స్లకిష ! నేను ప్ర వకత  (స) దగు రి నుండి సతేం 

తీసుకొన్న వచాాను అన్న ప్లికి, ప్ర వకత  (స) ఫల్లన్న 

వేళల్ల ఇన్ని నమా'జులు చదవమన్న, నమా'జు 

సమయం అయిత్య, ఒక వేకిత  అజా'న్ ఇవాాలన్న, 
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ఖుర్ఆన్ అధకంగా జాాప్కం ఉనివారు ఇమామగా 

నమా'జు చదివించాలన్న ఆదేశించారన్న, అప్పపడు 

ప్ర జలు న్నకంటే ఎకుొవ ఖుర్ఆన్ మరవారికీ జాాప్కం 

ల్లదన్న తెలుసుకొన్న, ఎందుకంటే నేను మందే వచేా, 

పోయే ప్ర యాణీకుల దాారా, ఖుర్ఆన్ నేరుాకొన్న 

ఉన్నిను. అనంతరం ప్ర జలు ననుి మందుకు 

నెటాు రు. అప్పపడు న్న వయసుస 6 ల్లదా 7 

సంవతసరాలు ఉంటుంది. అప్పపడు న్న శరీరంపైె ఒక 

దుప్పటి మాతర మ్మ ఉండేది. సజాద  చేస్లనప్పడు దుప్పటి 

ఇరుకుగా అయిపోయేది. కొంత్దుప్పటి్విడిపోయేది. 

ఈ ప్రిసా్లతి చూస్ల, వీధల్లన్న ఒక సా్త్ీ, 'మీరు మీ 

ఇమామ సతర్ను మా నుండి ఎందుకు దాచరు,' 

అన్న చెపపంది. అప్పపడు ప్ర జలు వసాీం్కొన్న, న్న కోసం 

చొకాొ కుటిు ంచారు. దాన్నవలా న్నకు చాల్ల సంతోషం 

కలిగంది.'' 246 (బు'ఖారీ)  

 ( 1/353صحيح ( )[ )  11]  - 1127

لُْوَن الَْمِديَْنَة  قَ   ُعَمرَ ِن َعِن ابْ وَ  ا قَِدَم الُْمَهاِجُرْوَن اْْلَو َ اَل: لَم َ
ْ ُعَمُر َوأَبُْو َسلََمَة بُْن   ُهْم َسالٌِم َمْوََل أَِِبْ ُحَذيَْفَة َوفِهْْيِ كَاَن يَُؤم ُ

 .َعْبِد اْْلَْسِد. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1127. (11) [1/353-దృఢం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: మహాజిరీనాు మదీనహ 

వచిాన పార రంభంల్ల అబూ 'హుజై'ఫహ విడుదల 

చేస్లన బాన్నస స్లలిమ్ ప్ర జలకు నమా'జు చదివించే 

వారు. అప్పపడు మఖా దీలా్ల 'ఉమర్ మరియు అబూ 

సలమహ కూడా ఉండే వారు. 247 (బు'ఖారీ)  

 ( 1/353[ ) حسن ( ) 12]  - 1128

 

246) వివరణ-1126: అంటే్ ఎకొడైన్న పెదద లు్ విదే్

వంతులు ల్లకపోత్య, అకొడ యుకత వయసుసకు చేరన్న 

బాలుడికి ఖుర్ఆన్ గురుత ంటే, నమా'జు విషయాలు 

కూడా తెలిస్ల ఉంటే, ఆ బాలుడు పెదద లకు నమా'జు 

చదివించవచుాను. ఆ బాలున్న వనుక చిన్ని పెదద  

అందర్జ నమా'జు చదవ వచుాను.  
247) వివరణ-1127: అంటే విడుదల పొందిన బాన్నస 

కూడా నమా'జు చదివించవచుాను. 

 ىل اهلل عليه وسلم:اهلِل ص  ُل َرُسوْ َل قَا اَل:اٍس قَ  َعب َ ِن َعِن ابْ وَ 

ا "ثَََلثٌَة َل تُْرفَُع لَُهْم َصََلتُُهْم فَْوَق ُرُؤْوِسِهْم  ُجٌل أَم َ   :ِشَْبً ر َ
قَْوًما َوُهْم لَُه كَاِرُهْوَن َواْمَرأٌَة بَاتَْت َوَزْوُجَها عَلَْيَها َساِخٌط َوأََخَواِن  

 . َماَجهُ  ابُْن َرَواهُ  ُمَتَصاِرَماِن".

1128. (12) [1/353-పార మాణికం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మగుు రు వేకుత ల నమా'జు వారి తలల నుండి ఒకొ 

జానెడు్ కూడా పైెకి వళాదు. అంటే వారి నమా'జు 

స్త్ాకరించబడదు. 1. ప్ర జలు అయిషు ంగా ఉని 

ఇమామ, 2. భరత  రాతర ంతా అయిషు ంగా ఉని సా్త్ీ, 3. 

ప్రసపరం దేాష్కన్నకి గురయి సల్లమ, మాటలు 

మానుకుని ఇదద రు సోదరులు. (ఇబ్ని మాజహ)  
===== 

 بَاُب َما َعىَل اْْلَِماِم   -27

27. ఇమామ బాధ్యతలు 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/354[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1129

ًة َوَل أَتَم َ  ََل َص أََخف َ  َم قَط ُ َوَراَء إَِماُت ل َيْ ْن أَنٍَس قَاَل: َما َص عَ 
ِب ِ   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َوإِْن كَاَن لََيْسَمُع بُكَاَء الص َ َن الن َ َصََلًة م ِ

ُف َمَخافََة أَْن تُْفََتَ أُم ُهُ   .فَُيَخف ِ

1129. (1) [1/354-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వనుక 

సులభమైన, ప్రిపూరణ మైన నమా'జు చదివినటుు  

మరవరివనుకా చదవల్లదు. ప్ర వకత  (స) నమాజుల్ల 

పలాల ఏడుప్పవిన్న నమా'జును తారగా మగంచే 

వారు. తలాులు పలాల ప్టా ఆందోళన చెంద 

కూడదన్న. 248 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/354[ ) صحيح ( ) 2]  - 1130

 

248) వివరణ-1129: అంటే నమా'జుల్ల సా్త్ీలు కూడా 

పాల్కు నే వారు. వారివంట వారిపలాలు కూడా వచేావారు. 

ఒకోొస్లరి పలాల ఏడుప్ప విన్న, తలాులు ఆందోళన 

చెందకుండా నమా'జును తారగా మగంచేవారు. దీన్నవలా 

ఇమామ నమా'జుకు వచేా వారందరిన్న దృషిు ల్ల 

పెటుు కోవాలన్న తెలిస్లంది.  
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ْ  يه وسلم:علصىل اهلل  ُل اهللِ َرُسوْ قَاَل  :َعْن أَِِبْ قََتادََة قَاَل وَ  "إِّن ِ

ُز َِفْ   ِب ِ فَأَتََجو َ ََلةِ َوأَنَا أُِريُْد إَِطالََتَها فَأَْسَمُع بُكَاَء الص َ َْلَدُْخُل َِفْ الص َ
ِه ِمْن بُكَائِِه".  ةِ َوْجِد أُم ِ ا أَعْلَُم ِمْن ِشد َ  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  َصََلِتْ ِمم َ

1130. (2) [1/354-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''నేను 

నమా'జు పార రంభించినప్పపడు, నమా'జును దీరఘ ంగా 

చదివించాలన్న అనుకుంటాను. కాన్న పలాల ఏడుప్పలు 

విన్న, నమా'జును సంకిష పా్ం చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే 

పలాల ఏడుప్పలు విన్న తలాులు చాల్ల ఆందోళన 

చెందుతారు. ఆమ నమా'జుకు అంతరాయం కలగ 

గ్రడదన్న,'' అన్నిరు. (బు'ఖారీ) 
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َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
 ُ ْف فَإِن َ فِهْْيِ عليه وسلم: "إِذَا َصىل  أََحُدكُْم لِلن َاِس َفلُْيَخف ِ

ِقْيَم وَ  ِعْيَف االس َ َ َص . َوإِذَا ْْيَ َوالَْكبِ  لض َ ِْل ُد حَ ىل َ أ كُْم لَِنْفِسِه فَلُْيَطو 
 .َما َشاَء"

1131. (3) [1/354-ఏకీభవితం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న ప్ర జలకు నమా'జు చదివిసా్త త్యలికైెన, 

సంకిష పా్ంగా నమా'జు చదివించాలి. ఎందుకంటే 

మఖాదీలా్ల రోగులూ ఉంటారు, బలహీనులూ 

ఉంటారు. మసలివార్జ ఉంటారు. అయిత్య తాను 

ఒంటరిగా నమా'జు చదివిత్య తన ఇషు ం్ వచిానటాు 

దీరఘ ంగా చదువుకోవచుా. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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ِّنْ أَبُْو َمْسعُ وَ  َرُجًَل ٍد أَن َ وْ َعْن قَْيِس بِْن أَِِبْ َحاِزٍم قَاَل: أَْخََبَ
ُر َعْن َصََلةِ الَْغَداةِ ِمْن أَْجِل  َل َرُسوْ  اَل: َواهلِل يَ اقَ  ْ َْلَتَأَخ َ اهلِل إِّن ِ

ا يُِطْيُل بَِنا فََما َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َِفْ   فََُلٍن ِمم َ
يَْن  رِ ْم ُمَنف ِ ن َ ِمْنكُ "إِ  ثُم َ قَاَل: .َمْوِعَظٍة أََشد ُ َغَضًبا ِمْنُه يَْوَمِئذٍ 

ِعْيَف َوالَْكِبْْيَ  ىل َ َص  ْم َماكُ فَأَي ُ  ُ الض َ ْز: فَإِن َ فِهْْيِ  بِالن َاِس فَلَْيَتَجو َ
 .َوذَا الَْحاَجِة"

1132. (4) [1/354-ఏకీభవితం] 

ఖైస్ బిన్ అబీ 'హా'జిమ్ (ర) కథనం: అబూ 

మస'ఊద్ (ర) న్నకు ఈ విషయాన్ని తెలిపారు, ''ఒక 

వేకిత  ప్ర వకత  (స)ను, 'అలా్లహ స్లకిష ! ఓ ప్ర వకాత ! ఫల్లన్న 

వేకిత వలా నేను ఉదయం నమా'జు ఆలసేం 

చేసాున్నిను. ఎందుకంటే, అతను దీరఘ ంగా నమా'జు 

చదివిసాున్నిడు,' అన్న వినివించుకున్నిడు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) హతబోధ్చేసాూ, 'దీరఘ ంగా 

నమా'జు చదివించే వారి ప్టా అయిష్కు న్ని వేకత ం 

చేశారు. అంత అయిషు ం చూప్టం నేనెప్పపడూ 

చూడల్లదు. ఆ తరువాత, 'మీల్ల కొందరు దీరఘ ంగా 

నమా'జు చదివించి, ప్ర జలకు నమా'జు్ ప్టా విసుగు 

ప్పటేు ల్ల చేసాున్నిరు. ప్ర జలకు నమా'జు చదివించి 

నప్పడు త్యలికైెన నమా'జు చదివించాలి. ఎందుకంటే 

ప్ర జలా్ల బలహీనులు, వృదుధ లు, అవసరం ఉనివార్జ 

ఉంటారు,' అన్న ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
عليه وسلم: "يَُصل ُْوَن لَُكْم فَإِْن أََصابُْوا فَلَُكْم َوإِْن أَْخَطُئْوا فَلَُكْم  

ْ وَ   . الُْبَخاِري ُ  ". َرَواهُ عَلهَْْيِ

1133. (5) [1/355-దృఢం] 

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

''మీ ఇమామలు మీకు నమా'జు చదివించాలి. ఒక్

వేళ వారు సరైన విధ్ంగా నమా'జు చదివిసా్త, దాన్న్వలా 

మీకూ ల్లభం కలుగుతుంది, వారికీ ల్లభం కలుగు్

తుంది. ఒకవేళ తప్పపగా నమా'జు చదివిసా్త, ప్దధ తికి 

వేతిర్వకంగా చదివిసా్త మీ నమా'జు అయి్ పోతుంది. 

వారికి సంకటంగా తయారవుతుంది.'' (బు'ఖారీ) 
----- 

 َوَهَذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل الث َاِّنْ                 

ఇందుల్ల రండవ విభాగం ల్లదు. 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 
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ْ الَْعاِص قَاَل:  بِْن اَن مَ ْن ُعثْ عَ  آِخُر َما َعِهَد إيَِل  َرُسْوُل اهلِل   أَِِب
ََلَة". صىل اهلل عليه وسلم: َرَواُه   "إِذَا أََمْمَت قَْوًما فَأَِخف َ بِِهُم الص َ

 .ُمْسلٌِم 

"أُم َ   ُه: لَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َقاَل  َِفْ رَواَيًة لَُه: وَ 
ْ أَِجُد َِفْ نَْفِسْي َشْيًئا  ُت ُقلْ  : اَل َق  ْك" َقْومَ   َقاَل:  .َيا َرُسْوَل اهلِل إِّن ِ

ُه َِفْ َصْدِرْي بَْيَ ثَْديَي َ   "اْدنُُه". َفأَْجلََسِِنْ  بَْيَ يََديِْه ثُم َ َوَضَع كَف َ



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 386 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ْل". ثُم َ قَاَل: ُ  َفي َ ثُم َ قَاَل:تِ فََوَضَعَها َِفْ َظْهِرْي بَْيَ كَ  "تََحو َ   م َ "أ

ُ َك فَمَ قَْومَ  ُ الَْكِبْْيَ َوإِن َ فِهْْيِ ْف فَإِن َ فِهْْيِ ْن أَم َ قَْوًما فَلُْيَخف ِ
ِعْيَف َوإِن َ فِْهِيْم ذَاالَْحاَجِة فَإِذَا َصىل َ  ُ الض َ الَْمِريَْض َوإِن َ فِهْْيِ

 .أََحُدكُْم َوْحَدُه فَلُْيَصل ِ كَْيَف َشاَء"
1134. (6) [1/355-దృఢం] 

'ఉస్లి'న్ బిన్ అబుల్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

న్నకు చివరి హతబోధ్్ చేశారు, ''మీరు ఎవరికైెన్న 

నమా'జు చదివిసా్త త్యలికైెన నమా'జు చదివించండి.'' 

(మసా్లమ్) 

 మసా్లమ్ల్లన్న మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  

(స) 'ఉస్లి'న్ బిన్ అబిల్ 'ఆస్తో, 'న్నవు న్న్ జాతి్

వారికి ఇమామగా నమా'జు చదివిసాూ్ ఉండు,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను దాన్నకి 

తగనన్న అనుకుంటున్నిను,' అన్న వినివించు 

కున్నిను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'న్న దగు రకు రమిన్న 

అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) ననుి తనమందు కూరోా 

బ్నటుు కున్నిరు. ప్ర వకత  (స) తన చేతిన్న న్న గుండపైె 

పెటాు రు. ఆ తరువాత వనకిొ తిరగమన్నిరు. ప్ర వకత  

(స) న్న వీప్పపైె చేయిపెటాు రు. ఆ తరువాత ఇల్ల 

అన్నిరు, 'న్నవు న్న జాతి వారికి ఇమామత్ చేయి, 

తన జాతికి ఇమామగా ఉనివారు త్యలికైెన నమా'జు 

చదివించాలి. ఎందుకంటే అతన్న వనుక వృదుధ లు, 

రోగులు, బలహీనులు, అవసరం ఉనివారు 

ఉంటారు. ఒంటరిగా నమా'జు చదివినప్పడు తన 

ఇషు ం వచిానటుు గా చదువుకోవచుా. అన్న అన్నిరు. 
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كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ا َنا ب )اَلص َ ْخِفْيِف َويَُؤم ُ  . ائِ ُ َس ( َرَواُه الن َ 37-اِت ف َ يَأُْمُرنَا بِالت َ

1135. (7) [1/355-దృఢం] 

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

మమిలిి నమా'జు త్యలిగాు  చదివించమన్న ఆదేశించే్

వారు. మరియు ప్ర వకత  (స) సూరహ్ అ'స-'స్లఫాాత్ 

(37) దాారా మాకు ఇమామత్ చేస్తవారు. 249 

(నస్లయి')   
===== 

 

249) వివరణ-1135: ఇందుల్ల ఎల్లంటి వేతిర్వకత ల్లదు. 

 ِم وْ  َما َعىَل الَْمأْمُ ُب بَا   -28

 )لَْمَتابََعِة َوُحْكِم الَْمْسُبْوِق  ا ِمَن (

28. నమా'జును అనుస్రంచే వార 

(ముఖత దీల) బాధ్యతలు 

ఇఖ్తిదా' అంటే విధేయత, అనువరిత ంచుట, అనుస 

రించుట. ఇమామను అనుసరిసాూ నమా'జు చదివే్

వారిన్న మఖ్తదీ అంటారు. మఖాదీ మ్రడు రకాలు: 

1. మద్రిక్, 2. మస్బూఖ్, 3. ల్లహఖ్.  

ఇమామతో కలస్ల పార రంభం నుండి చివరి వరకు 

నమా'జు చదివిన వేకిత  మద్రిక్. ఇమామతో కలస్ల 

ఒకటి ల్లక రండు రకాతులు తపపపోయినవారు అంటే 

కూరుాండి న్నదర పోయి, ఇమామ ఒకటి ల్లదా రండు 

రకాతులు చదువే వరకు ల్లవన్న వేకిత న్న ల్లహఖ్ 

అంటారు. మస్బూఖ్ మరియు ల్లహఖ్కు ఒకే 

రకమైన ఆదేశాలు వరిత సా్లయి, అంటే ఇమామ సల్లమ్ 

ప్లికిన తరువాత తపపపోయిన రకాతులు పూరిత ్

చేసుకోవాలి. మఖాదీ నమా'జుల్లన్న ప్ర తి విషయంల్ల 

ఇమామను అనుసరించాలి. ఇమామ తరాాత 

అనుసరించాలి. ఇమామకు మందు ఏదీ ఆచరించ 

కూడదు. ఇమామ రుకూ చేస్లన తరాాత రుకూ 

చేయాలి, సజాద ల్లకి వళ్ళాన తరాాత సజాద  చేయాలి. 

వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం.  

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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ِب ِ صىل اهلل عليعَ  ا نَُصل ِْي َخلَْف الن َ اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل:كُن َ ه  ْن الََْبَ
ا َظْهَرُه  ْن  لِمَ اهللُ َع مِ "َس  ذَا قَاَل:وسلم فَإِ  ن َ َحِمَدُه". لَْم يَْحُن أَْحٌد م ِ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َجْبَهَتُه َعىَل اْْلَْرِض   .َحّت َ يََضَع الن َ

1136. (1) [356-ఏకీభవితం] 

బరాఅ' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వనుక 

మ్మమ నమా'జు చదివేవాళాం. ప్ర వకత  (స) ''సమఅలా్ల 

హులిమన్ హమదహ్'' అన్న ప్లికిన తరువాత, ప్ర వకత  

(స) తన నుదురు నేలపైె పెటేు వరకు, మాల్ల ఎవార్జ 
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సజాద ్ కోసం వంగేవారం్ కామ.'' 250 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ)  
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اَت عليه وسلم ذَ  َصىل َ بَِنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 
ا قَ فَ يَْوٍم  ْ  َل عَلَْيَنا بَِوْجِهِه فََقاَل:ُه أَْقبَ ََلتَ ََض َص لَم َ أَي َُها الن َاُس ِإّن ِ

ُجْوِد َوَل بِالِْقَياِم َوَل   كُْوِع َوَل بِالس ُ إَِماُمُكْم َفََل تَْسِبُقْوِّنْ بِالر ُ
ْ أََراكُْم أََماِمْي وَ   .لٌِم ْس . َرَواُه مُ "ِمْن َخلِْفيبِاْلِنِْصَراِف: فَإِّن ِ

1137. (2) [1/356-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోజు మాకు 

నమా'జు చదివించారు. నమా'జు మగస్లన తరాాత 

మా వైప్ప తిరిగ, ప్ర జల్లరా! నేను మీ ఇమామను, 

మీరు న్నకంటే మందు రుకూ'ల్లకి వళాకండి. సజాద  

కూడా న్నకంటే మందు చేయకండి. న్నకంటే మందు 

ల్లచి్ న్నలబడకండి, న్నకంటే మందు మగంచకండి. 

నేను మమిలిి మందునుండి వనుకనుండి చూసాూ 

ఉంటాను, అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 
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َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَال َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
َ  َم إِذَااْوا اْْلِمَ رُ "َل تَُبادِ  عليه وسلم: ْوا فَكَ كََب َ ُ ِ َوَل   َوإِذَا قَاَل: َب 
. الِْيَ َسِمَع اهلُل   آِمْي َوإِذَا َركََع فَاْركَُعْوا َوإِذَا قَاَل: فَُقْولُْو: الض َ

 لَْم  إِل َ أَن َ الُْبَخاِري َ  .لَِمْن َحِمَدُه فَُقْولُْوا: الل َُهم َ َرب ََنا لََك الَْحْمُد"
اَوَل  قَاَل: ا"َوإِذَ  ْر:كُ يَْذ  "الض َ    .لِْيَ

1138. (3) [1/356-ఏకీభవితం] 

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

''మీరు ఇమామకు మందు ఏదీ చేయకండి. 

ఇమామ, 'అలా్లహు అకబర్' అన్న అంటే మీరు కూడా, 

'అలా్లహు అకబర్' అన్న ప్లకండి. అతడు, 

'వల'దాద లాీన్' అన్న ప్లికిత్య మీరు, 'ఆమీన్' అన్న 

ప్లకండి. అతడు రుకూ' చేసా్త మీరు కూడా రుకూ' 

చేయండి. అతడు, 'సమఅలా్లహులిమన్'హమదహ్' 

అన్న అంటే మీరు, 'రబబన్న వలకల్ 'హమ్ద్' అన్న 

ప్లకండి.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) కాన్న బు'ఖారీల్ల 

''ఇజా' ఖాల వల'దాద లాీన్... '' చివరి వరకు ల్లదు.  
 

250) వివరణ-1136: అంటే ప్ర వకత  (స) సజాద ల్లన్నకి 

చేరుకుని తరువాత మ్మమ సజాద  చేయడాన్నకి 

వంగుతామ. 
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َ  أَنٍَس:ْن عَ وَ  ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َرِكَب فََرًسا  أ
لَواِت َوُهَو  َن الص َ ُه اْْلَيَْمُن َفَصىل َ َصََلًة م ِ فَُصِرَع َعْنُه فَُجِحَش ِشق ُ

ا انَْصَرَف قَا  َماُم "إِن ََما ُجِعَل اْْلِ  َل:قَاعٌِد فََصل َْيَنا َوَراَءُه قُُعْودًا فَلَم َ
فََصل ُوا قَِياًما فَإِذَا َركََع فَاْركَُعْوا َوإِذَا رفع ذَا َصىل َ قَائًِما فَإِ م َ بِِه لُِيْؤتَ 

 .فَُقْولُْوا َرب ََنا َولََك الَْحْمُد  .وإذا قَاَل َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدهُ . فارفعوا
ا ْوًس ْوا ُجلُ ا فَُصل ُ ًس الِ جَ  َوإِذَا َصىل َ  .قَِياًماَوإِذَا َصىل َ قَائًِما فََصل ُْوا 

:قَْولُُه:"إِذَا َصىل َ َجالًِسا فََصل ُْوا ُجلُْوًسا"أَْجَمُعْوَن " قَا  َل الُْحَمْيِدي ُ
ِب ُ صىل اهلل عليه   .ُهَو َِفْ َمْرِضِه الَْقِديِْم . ثُم َ َصىل َ بَْعَد ذَلَِك الن ِ

ن ََما  إِ ُعْوِد وَ ْم بِالْقُ ْرهُ مُ لَْفُه قَِياٌم لَْم يَأْ وسلم َجالًِسا َوالن َاُس خَ 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم.يُْؤَخُذ بِاْْلِ  َهَذا   ِخر فَاْْلِخِر ِمْن فِْعِل الن َ

. َواَت ََفَق ُمْسلٌِم إََِل أَْجَمُعْوَن. َوَزادَ َِفْ ِرَوايٍَة: "فَََل  لَْفُظ الُْبَخاِري ِ
   .ا"وْ َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُد تَْخَتلُِفْوا عَلَْيِه 

1139. (4) [1/357-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) గురర ంపైె 

కూరుాన్నిరు. వంటనే దాన్నపైె నుండి కిర ందప్డాారు. 

దాన్నవలా ప్ర వకత  (స) కుడి ప్ర కొ గీసుకుపోయింది. ప్ర వకత  

(స) చాల్ల నమా'జులు కూర్కాన్న చదివించారు. 

మ్మమ కూడా ప్ర వకత  (స) వనుక కూర్కానే నమా'జులు 

ఆచరించామ. నమా'జు మగస్లన తరువాత ప్ర వకత  

(స) ఇమామను అనుసరించడాన్నకే న్నయమంచడం 

జరిగంది. ఇమామ న్నలబడి నమా'జు చదివిసా్త, 

మీర్జ న్నలబడి నమా'జు చదవండి. అతను రుకూ' 

చేసా్త, మీర్జ రుకూ' చేయండి. అతను రుకూ' నుండి 

తలఎతాిత్య మీర్జ రుకూ' నుండి తలఎతాండి. అతను 

'సమఅలా్లహులిమన్'హమదహ్' అన్న ప్లికిత్య, మీరు 

'రబబన్నవలకల్'హమ్ద్' అన్న ప్లకండి. అతను 

కూర్కాన్న నమా'జు చదివిసా్త, మీరందర్జ కూర్కాన్న 

చదవండి. ప్ర వకత  (స) ఇమామ కూర్కాన్న నమా'జు 

చదివిసా్త మీరు కూడా కూర్కాన్న చదవండి అన్న 

మొదటి్ స్లరి అన్నరోగాేన్నకి గురయినప్పడు 

ఆదేశించారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) కూర్కాన్న 

నమా'జు చదివారు. ప్ర జలు ఆయన వనుక న్నలబడి్

ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) వారిన్న కూరోామన్న ఆదేశించ 

ల్లదు. అంటే ప్ర వకత  (స) చివరి ఆచరణ మనకు 

ప్ర మాణం. (బు'ఖారీ)  
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అంటే మొదటి ఆదేశం రదద యినటుు , దీన్ని 

కొనస్లగంచి నటుు . (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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ا ثَُقَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن عَائَِشَة قَالَْت: وَ  لَم َ
ََلةِ فََقاَل: "ُمُرْوا أبَا بَْكٍر أَْن ي َُصل َِي بِالن َاِس"  َجاَء بََِلٌل يُْوِذنُُه لِص َ

ِب َ  .اُم فََصىل َ أَبُْو بَْكٍر تِلَْك اْْلَي َ  ه وسلم  ىل اهلل عليص  ثُم َ إِن َ الن َ
اِن َِفْ   .ةً َد َِفْ نَْفِسِه ِخف َ َوجَ  فََقاَم يَُهادَى بَْيَ َرُجلَْيِ َوِرْجََلُه يَُخط َ

ُه ذََهَب أخر   .اْْلَْرِض َحّت َ دََخَل الَْمْسِجُد  ا َسِمَع أَبُْو بَْكٍر ِحس َ فَلَم َ
َ هلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَْوَمأَ إِلَْيِه َرُسْوِل ا َر فََج ل َ يََتأَ  ْن أ اَء خ َ
 ي ََساِر أَِِبْ بَْكٍر فَكَاَن أَبُْو بَْكٍر ي َُصل ِْي قَائًِما َوكَاَن َحّت َ َجلََس َعْن 

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي قَاعًِدا يَْقَتِدْي أَبُْو بَْكٍر  
 ََلةِ بَِص  ُدْوَن تَ قْ  عليه وسلم َوالن َاُس يَ بَِصََلةِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل

 ْ ْكِبْْيَ  . بَْكرٍ أَِِب   .َوَِفْ َرَوايٍَة لَُهَما: يُْسِمُع أَبُْو بَْكٍرالن َاَس الت َ

1140. (5) [1/358-ఏకీభవితం] 

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

అన్నరోగాేన్నకి గురయాేరు. బిల్లల్ (ర) నమా'జును 

గురించి తెలియప్రచటాన్నకి వచాారు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స), 'అబూ బకర్ను నమా'జు చదివించమన్న 

చెప్పమన్న,' అన్నిరు. అనంతరం అబూ-బకర్ (ర), 

ప్ర వకత  (స) అన్నరోగేంగా ఉని దిన్నలల్ల నమా'జులు 

చదివించారు. కొంత కోలుకుని తరాాత ఇదద రు 

వేకుత ల సహాయంతో మస్లూ దువైప్ప తీసుకురావటం 

జరిగంది. బలహీనత్వలా ప్ర వకత  (స) కాళాతో నేలపైె 

గీసుకుంటూ వచాారు. ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్లకి 

వచాారు. ప్ర వకత  (స) వచాారన్న అబూ బకర్ (ర) 

గర హంచారు. వనకిొ తగు స్లగారు. ప్ర వకత  (స) వనకిొ 

తగు  వదద న్న సైగచేశారు. ప్ర వకత  (స) వచిా అబూ బకర్ 

(ర) ఎడమ వైప్ప కూరుాన్నిరు. అబూ బకర్ (ర) 

న్నలబడి నమా'జు చదివించారు. ప్ర వకత  (స) కూర్కాన్న 

నమా'జు చదివారు. అబూ బకర్ ప్ర వకత  (స) ను 

అనుసరించారు. వనుక ఉనివారు అబూ-బకర్ను 

అనుసరించారు. 251 (బు'ఖారీ)   

 

251) వివరణ-1140: ఈ 'హదీసు' దాారా ఒకవేళ 

ఇమామ తన అన్నరోగేం వలా కూర్కాన్న నమాజు 

చదివిసా్త, మఖాదీలు న్నలుచొన్న నమా'జు చదవాలి. 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''అబూ బకర్ (ర) 

ప్ర జలకు తక్బీరాు విన్నపంచేవారు. అంటే ప్ర వకత  (స) 

ఇమామగా ఉన్నిరు. అన్నరోగేం వలా గొంతు 

బలహీనంగా ఉండేది. అబూ బకర్ (ర) మకబిబర్ 

అంటే 'అలా్లహు అకబర్' అన్న బిగు రగా ప్లికేవారు, 

ప్ర జలకు వినబడాలన్న.  
 (1/358[ ) متفق عليه ( ) 6]  - 1141

 صىل اهلل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اهللِ وَ 
 َ َِل ُع َرأَْسُه قَْبَل اْْلِ فَ ِذْي يَرْ ْخًَش ال َ ا يَ مَ عليه وسلم: "أ َماِم أَْن ي َُحو 

 .اهلُل َرأَْسُه َرأَْس ِحَماٍر"

1141. (6) [1/358-ఏకీభవితం] 

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

''తన ఇమామ కన్ని మందు తన తలను ఎతా్య 

వాడికి అలా్లహ్ (త) అతన్న తలను గాడిదతలగా 

మారిా వేసా్లడన్న భయం ల్లదా?'' 252 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) ----- 

  రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/358[ ) صحيح ( ) 7]  - 1142

قَاَل َرُسْوُل   ْن عَلِي ٍ َوُمَعاِذ بِْن َجَبٍل َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: عَ 
 َعىَل  اُم مَ ََلَة َواْْلِ اأَََت أَْحُدكُُم الص َ ذَ "إِ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 

ِمِذي ُ َوقَاَل: َنُع اْْلَِماُم". لَْيْصَنْع كََما يَْص َحاٍل فَ  ْ َهَذا   َرَواُه الَت ِ
 . َحِديٌْث َغِريٌْب 

1142. (7) [1/358-దృఢం] 

'అలీ మరియు మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీల్ల ఎవరైన్న నమా'జు 

 

ఒకవేళ ఇమామ శబద ం బలహీనంగా ఉంటే, ఎవరైన్న 

మఖాదీ తక్బీరాను బిగు రగా మఖాదీలకు వినబడినటాు 

ప్లకాలి అన్న తెలిస్లంది.  
252) వివరణ-1141: అంటే ఇమామ కంటే మందు 

రుకూ' గాన్న, సజాద  గాన్న చేయకూడదు. ఇమామ కంటే 

మందు తల ఎతాకూడదు. ఇమామకంటే మందు తల 

ఎతా్య వేకిత  అలా్లహ్ అతన్న తలను గాడిద తలగా 

మారిావేసా్లడన్న భయ ప్డాలి. అలా్లహ్ మనందరిన్న 

దీనుిండి రకిష ంచుగాక! (ఆమీన్)  
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చదవడాన్నకి వసా్త, ఇమామ ఏ సా్లతిల్ల ఉంటే, ఆ 

సా్లతిల్లనే నమా'జుల్ల కలస్లపోవాలి. ఇమామ చేస్లందే 

అతనూ చేయాలి. 253  (తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం)  

 ( 1/359[ ) ضعيف ( ) 8]  - 1143

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 
ََلةِ  "إِذَا ِجْئُتْم إََِل  لم:عليه وس اْسُجُدْوا َوَل   ُسُجْودٌ فَ ْحُن َونَ  الص َ

ََلَة". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  تَعُ  ْوُه َشْيًئا َوَمْن أَدَْرَك َرْكَعًة فََقْد أَدَْرَك الص َ  د ُ

1143. (8) [1/359-బలహీనం] 

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

''మీరు నమా'జుకు వచిానప్పడు, మ్మమ సజాద ల్ల 

ఉంటే మీరు కూడా సజాద ల్ల కలస్లపోండి. అయిత్య ఆ 

సజాద ను లకొపెటు కండి. ఎవరైన్న ఇమామతో కలస్ల 

ఒకొరకాతు పొందిత్య, పూరిత  నమా'జు యొకొ ప్పణేం 

పొందినటాే. 254 (అబూ దావూ'ద్) 

 ( 1/359[ ) ضعيف ( ) 9]  - 1144

ْن  مَ  صىل اهلل عليه وسلم: "َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ وَ 
َة اْْلَْوََل كُِتَب لَُه   ْوًما َِفْ َجَماَعةٍ بَِعْيَ يَ  أَْر لِِلِ  َصىل َ  ْكِبْْيَ ي ُْدِرُك الت َ

ِمِذي ُ  ْ َن الن َِفاِق". َرَواُه الَت ِ اِر َوبََراَءٌة م ِ    .بََراَءتَاِن: بََراَءٌة م َِن الن َ

1144. (9) [1/359-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ 

ప్రర తి కోసం 40 రోజులు స్లమ్రహకంగా పార రంభ 

తక్బీర్తో సహా నమా'జు చదివినవాడు నరక్ శిక్ష 

నుండి తపపంచు కుంటాడు మరియు కాప్టేం నుండి 

బయటప్డతాడు.'' (తిరిిజి')  

 ( 1/359[ ) صحيح ( ) 10]  - 1145

اهلل   صىل هللِ اُل َرُسوْ  اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي وَ 
أَ فَ عليه وس أَْحَسَن ُوُضْوَءُه ثُم َ َراَح فََوَجَد الن َاَس لم: "َمْن تََوض َ

 

253) వివరణ-1142: అంటే ఇమామ రుకూ'ల్ల ఉంటే, ఆ 

సా్లతిల్లనే నమా'జుల్ల కలవాలి. ఒకవేళ సజాద ల్ల ఉంటే 

సజాద ల్లకలవాలి. ఇమామచేసాునిదే అతనూ చేయాలి. 

254) వివరణ-1143: అంటే స్లమ్రహకంగా ఒకొ రకాతు 

పొందిత్య, పూరిత  నమా'జు యొకొ ప్పణేం లభిసాుంది. 

అయిత్య మగలిన రకాతులు పూరిత చేయాలి.  

َها َوَحَضَرَها َل يَْنُقُص ذَلَِك  قَْد َصل َْوا أَْعَطاُه اهلُل ِمْثَل أْجِر َمْن َصَل َ
 َ َساِمْن أُُجْوِرِهْم َشْيًئا". َرَواُه أ  . ئِ ُ بُْو دَاُودَ َوالن َ

1145. (10) [1/359-దృఢం] 

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

''ఎవరైన్న చకొగా వు'జూచేస్ల, నమా'జు చదవడాన్నకి 

మస్లూ ద్ చేరిత్య, అప్పటికి ప్ర జలు నమా'జు చదువు్

కునిప్పటికీ, అలా్లహ్ అతన్నకి స్లమ్రహక నమా'జు 

ప్పణేం ప్ర స్లదిసా్లడు. ఇంకా వారి ప్పణేంల్ల ఏమాతర ం 

కొరత రాన్నవాడు.'' 255  (అబూ దావూ'ద్, నస్లయి') 

 ( 1/360[ ) صحيح ( ) 11]  - 1146

َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َجاَء َرُجٌل َوقَْد َصىل َ َرُسْوُل اهلِل وَ 
ُق َعىَل َهَذا فَ  ُيَصل ِْي  صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "أََل َرُجُل ي ََتَصد َ

ْ يُ َرُجٌل فَ  َمَعُه؟" فقاَم  ِمِذي ُ وَ َمَعُه". َروَ  َصىل ِ ْ  .أَبُْو دَاُودَ اُه الَت ِ

1146. (11) [1/360-దృఢం] 

అబూ 'సయీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చదువుకుని తరువాత ఒక వేకిత  వచాాడు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'ఈ వేకిత పైె 'సదఖహ చేస్తవేకిత  

ఎవరైన్న ఉన్నిరా?' అంటే అతన్నతో కలస్ల నమా'జు 

చదివేవారవరైన్న ఉన్నిరా?' అన్న అడిగారు. ఒక వేకిత  

స్లదధ మై అతన్నతో కలస్ల నమా'జు చదివాడు. 256 

(తిరిిజి', అబూ దావూ'ద్) 

 

255) వివరణ-1145: అంటే చితాశుదిధ తో తరువాత 

వళ్ళాన్న, స్లమ్రహక నమా'జు ప్పణేం లభిసాుంది. 

256) వివరణ-1146: ఈ 'హదీసు' దాారా స్లమ్రహక 

నమా'జు (జమా'అత్) అయిపోయిన తరాాత కూడా 

మరో జమా'అత్ అంటే స్లమ్రహకంగా నమా'జు చదువు్

కోవచాన్న తెలిస్లంది. ఇది ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. ఈ 

'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  (స) పోర తసహంచారు. ఒంటరిగా 

చదివిత్య ఒకొ నమా'జు ప్పణేం లభిసాుంది. అందువలా 

మరోవేకిత  అతన్నతో కలస్ల నమా'జు చదవమన్న 

ఆదేశించారు. దాన్నవలా అతన్నకి 27 రటాు ప్పణేం 

లభిసాుంది. 'తబ్రాన్నల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) ఒక 

వేకిత న్న ఒంటరిగా నమా'జు చదువు తుండగా చూస్ల, 

'ఎవరైన్న అతన్నకి సహాయం చెయేగలరా, అంటే 

అతన్నతో కలస్ల నమా'జు చదవగలరా?' అన్న అన్నిరు. 

ఒక వేకిత  న్నలబడి అతన్నతో కలస్ల నమాజు చదివాడు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 390 4-   ََلة  تَا ك  -----   I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/360[ ) متفق عليه ( ) 12]  - 1147

  ئَِشَة فَُقلُْت أََل اَعىَل عَ َخلُْت دَ اَل: بِْن َعْبِداهلِل قَ ْن عَُبْيِداهلِل عَ 
ثِْيِِنْ َعْن  ِ قَالَْت بىََل   .َمَرِض َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم تًَحد 

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فَقاَل: "أََصىل َ الن َاَس؟" قُلَْنا َل يَا  ثَُقَل الن َ
ِمْخَضِب"  لْ ا َماًء َِفْ يِلْ نََك فََقاَل: "َضُعْوا َرُسْوَل اهلِل َوُهْم يَْنَتِظُروْ 

  .فََذَهَب لَِيُنْوَء فَأُْغِمَي عَلَْيِه ثُم َ أَفَاَق  َفَعلَْنا فَاغَْتَسَل قَالَْت فَ 
فََقاَل َصىل اهلل عليه وسلم: "أََصىل َ الن َاُس؟" قُلَْنا َل ُهْم 

َضِب" قَالَْت خْ ا يِلْ َماًء َِفْ الْمِ يَْنَتِظُرْونََك يَا َرُسْوَل اهلِل قَاَل: "َضُعوْ 
فَأُْغِمَي عَلَْيِه ثُم َ أَفَاَق فََقاَل:  م َ ذََهَب لَِيُنْوءَ َقَعَد فَاغَْتَسَل ثُ فَ 

فََقاَل:   .الن َاَس؟" قُلَْنا َل ُهْم يَْنَتِظُرْونََك يَا َرُسْوَل اهللِ  "أََصىل َ 
 لَِيُنْوَء  َب َد فَاغَْتِسَل ثُم َ ذَهَ "َضُعْوا يِلْ َماًء َِفْ الِْمْخَضِب" فََقعَ 

َ ثُم َ  .ْغِمَي عَلَْيهِ أُ فَ  فَاَق فََقاَل: "أََصىل َ الن َاُس". قُلَْنا َل ُهْم   أ
َوالن َاُس ُعُكْوٌف َِفْ الَْمْسِجِد يَْنَتِظُرْوَن   .يَْنَتِظُرْونََك يَا َرُسْوَل اهللِ 

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم لَِصََلةِ الِْعَش  ِب ُ َل اِء اْْلِخَرةِ. فَأَْرَس الن َ  الن َ
فَأَتَاُه  .ي َُصل َِي بِالن َاِس  أَِِبْ بَْكٍر بِأَْن  اهلل عليه وسلم إََِل  ىلص 

ُسْوُل   فََقاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَأُْمُرَك أَْن  .الر َ
 ل ِ َرقِْيًقا: يَا ُعَمُر َص  فََقاَل أَبُْو بَْكٍر َوكَاَن َرُجًَل  .تَُصل َِي بِالن َاِس 

َ فَ  :بِالن َاِس  فََصىل َ أَبُْو بَْكٍر تِلَْك  .نَْت أََحق ُ بَِذلَِك َقاَل لَُه ُعَمُر: أ
ًة   .اْْلَي َاُم  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوَجَد ِمْن نَْفِسِه ِخف َ ثُم َ إِن َ الن َ

اُس لَِص  ْهِر َوأَبُوْ َوَخَرَج بَْيَ َرُجلَْيِ أََحُدُهَما الَْعب َ ْكٍر  بَ  ََلةِ الظ ُ
ا .بِالن َاِس  ْي ي َُصل ِ  َ  َفلَم َ ِب ُ َرآُه أ َر فَأَْوَمأ إِلَْيِه الن َ بُْو بَْكٍر ذََهَب لَِيَتأَخ َ

رَ   .قَاَل: "أَْجلَِساِّنْ إََِل َجْنِبِه" .صىل اهلل عليه وسلم بِأَْن ل َ يََتأَخ َ
ْ بَكْ  ِب ُ صىل اهلل فَأَْجلََساُه إََِل َجْنِب أَِِب .  ٌد ليه وسلم قَاعِ ع ٍر َوالن َ

اٍس فَُقلُْت لَُه: أََل : فََدَخلُْت َعىَل عَ قَاَل عَُبْيُداهللِ  ْبِداهلِل بِْن َعب َ
ثَْتِِنْ بِِه عَائَِشَة َعْن َمَرِض َرُسْوِل اهلِل صىل  أَْعِرُض عَلَْيَك َما َحد َ

َ اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: َهاِت فََعَرْضُت عَلَيْ  َكَر ِمْنُه نْ ِه َحِديَْثَها فََما أ
اِس اَل: أََسم َْت لََك اًئا َغْْيَ أَن َُه قَ يْ شَ  ُجَل ال َِذْي كَاَن َمَع الَْعب َ  .لر َ

 .قَاَل: ُهَو عَلِي ٌ َرِضَي اهلُل َعْنهُ   .قُلُْت: َل 

1147. (12) [1/360-ఏకీభవితం] 

 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'వీరిదద రిదీ స్లమ్రహక నమా'జు,' 

అన్న అన్నిరు.  ఈ 'హదీసు' దాారా మళ్ళా జమా'అత్ 

చేసుకోవచాన్న తెలుసాుంది. కాన్న దీన్ని అలవాటుగా 

చేసుకోకూడదు.  

'ఉబేదులా్లహ్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర) కథనం: నేను 

'ఆయి'షహ్ (ర) వదద కు వళ్ళా, తమరు న్నకు ప్ర వకత  

(స) అన్నరోగే ప్రిసా్లతిన్న గురించి చెప్పగలరా, అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ఆమ అవును, చెప్ప్

గలను అన్న చెపప ఇల్ల వివరించారు, ''ప్ర వకత  (స) 

అన్నరోగేం చాల్ల తీవర ంగా తయారయింది. దాన్నవలా 

నమా'జు చదివించడాన్నకి మస్లూ దుకు వళా ల్లక 

పోయారు. ప్ర వకత  (స), 'ప్ర జలు నమా'జు చదువు్

కున్నిరా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి మ్మమ, 'ల్లదు, మీ 

కొరకు ఎదురుచూసాున్నిరు,' అన్న అన్నిం. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'నేను స్లినం చేయటాన్నకి 

పాతర ల్ల న్నళ్ళావేయండి, నేను స్లినంచేసా్లను,' అన్న 

అన్నిరు. మ్మమ అల్లగే చేశామ. ప్ర వకత  (స) స్లినం 

చేస్ల వళాడాన్నకి న్నలబడాారు. వంటనే సపృహ 

కోల్లపయారు. కొంతస్తప్ప తరాాత సపృహల్లకి 

వచాారు. మళ్ళా ప్ర వకత  (స), 'ప్ర జలు నమా'జు చదువు 

కున్నిరా?' అన్న అడిగారు. మ్మమ, 'ల్లదు, వారు మీ 

గురించి ఎదురుచూసాున్నిరు,' అన్న అన్నిం. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స), 'నేను స్లినం చేయడాన్నకి న్నళ్ళా 

న్నంప్ండి,' అన్న అన్నిరు. మ్మమ అల్లగే చేశామ. 

ప్ర వకత (స) స్లినంచేస్ల, న్నలబడటాన్నకి ప్ర యతిించగా 

మళ్ళా సపృహ కోల్లపయారు. సపృహ వచిాన 

తరువాత మళ్ళా, 'ప్ర జలు నమాజు చదువు 

కున్నిరా,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి మ్మమ, 'ల్లదు, మీ 

గురించి ఎదురు చూసాున్నిరు,' అన్న అన్నిం. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) న్న కొరకు న్నళ్ళా న్నంప్ండి అన్న 

అన్నిరు. ప్ర వకత  (స) కూర్కాన్న స్లినంచేస్ల, మళ్ళా 

న్నలబడటాన్నకి ప్ర యతిించగా మళ్ళా సపృహ 

కోల్లపయారు. సపృహ వచిాన తరాాత, 'ప్ర జలు 

నమా'జు చదువుకున్నిరా,' అన్న అడిగారు. మ్మమ 

'ల్లదు, ప్ర జలు మీ కొరకు ఎదురు చూసాున్నిరు ఓ 

ప్ర వకాత !' అన్న అన్నిం. ఇటు ప్ర జలు 'ఇష్క' నమా'జు 

కోసం ప్ర వకత  (స) కొరకు ఎదురుచూసాున్నిరు. ప్ర వకత  

(స) తాను వళాల్లన్న ప్రిసా్లతి చూస్ల అబూ బకర్ 

(ర)కు, ప్ర జలకు నమా'జు చదివించమన్న సందేశం 

ప్ంపారు. ప్ంపన వేకిత  వచిా, అబూ బకర్తో, 'ప్ర వకత  
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(స) మమిలిి ప్ర జలకు నమా'జు చదివించ్

మన్నిరు,' అన్న చెపాపడు. అబూ బకర్ (ర) సున్నిత 

సాభావులు. అందువలా అబూ బకర్ (ర) 'ఉమర్తో, 

'ప్ర జలకు నమా'జు చదివించు,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

'ఉమర్ (ర), 'మీర్వ ఇమామత్కు న్నకంటే తగనవారు,' 

అన్న అన్నిరు. అబూ బకర్ (ర) ఆ రోజులా్ల నమా'జు 

చదివించారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఆరోగేం కొంత 

కుదుటప్డింది. అది గర హంచిన ప్ర వకత  (స) ఇదద రు 

వేకుత ల సహాయంతో ఒకవైప్ప, ఇబుి 'అబాబస్ (ర), 

మరోవైప్ప మరోవేకిత  ఉన్నిరు. వారిదద రి సహాయంతో 

ప్ర వకత  (స) ''జుహ్ర్ నమా'జు కోసం మస్లూ ద్కు వళ్ళారు. 

ఆ సమయంల్ల అబూ బకర్ (ర) ప్ర జలకు నమా'జు 

చదివిసాున్నిరు. ప్ర వకత  (స) వచాారన్న తెలిస్లన అబూ 
బకర్ (ర) వనకిొ తగు స్లగారు. ప్ర వకత  (స) వనకిొ తగు ్

వదద న్న సైగ చేశారు. ఆ ఇదద రు వేకుత లతో తనను 

అబూ బకర్ (ర) ప్ర కొన కూరోాబ్నటు మన్న చెపాపరు. 
వారిదద ర్జ ప్ర వకత  (స)ను అబూ బకర్ (ర) ప్ర కొన 

కూరోాబ్నటాు రు. ప్ర వకత  (స) కూరుాన్నిరు. 

'ఉబేదులా్లహ్ (ర) కథనం: నేను 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

'అబాబస్  వదద కు వళ్ళా, 'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) 

అన్నరోగాేన్ని గురించి చెపపన 'హదీసు' మీకు 

విన్నపంచన్న,' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ఇబ్ని అబాబస్, 

'విన్నపంచండి' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు నేను పైె 

'హదీసు' పూరిత గా పేర్కొన్నిను. ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) 

ఈ 'హదీసు'ల్లన్న ఏ విషయం గురించి అభేంతరం 

చెప్పల్లదు. కేవలం అబాబస్ వంట ఉని ఆ రండవ 

వేకిత  గురించి 'ఆయి'షహ్ (ర) ఏమన్నిరు,' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి నేను, 'పేరు చెప్పల్లదు,' అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి అతను, 'ఆ రండవ వేకిత  'అలీ,' అన్న 

అన్నిరు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  
 ( 1/361[ ) ضعيف ( ) 13]  - 1148

ْكَعَة فََقْد أَدَْرَك   "َمْن  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َُه كَاَن يَُقْوُل:وَ  أَدَْرَك الر َ
 ُ ْجَدَة َوَمْن فَاتَْتُه قَِراَءُة أ "ْْيٌ كَ تُْه خَ ام ِ الُْقْرآِن فََقْد فَ الس َ  . ِثْْيٌ

 . الٌِك ُه مَ َرَوا

1148. (13) [1/361-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఎవరికైెన్న రుకూ' 

దరికిత్య, సజాద  కూడా దరికినటేు , అంటే రక'అత్ 

మొతాం లభించినటాే. సూరహ్ ఫాతి'హా తపపపోయిన 

వారి చాల్ల ప్పణేం తపపపోయినటేు . 257 (మాలిక) 

 ( 1/361ف ( )ي ) ضع[  14]  - 1149

َ َعْنُه وَ  ل َِذْي يَْرفَُع َرأَْسُه َويَْخِفُضُه قَْبَل اْْلَِماِم فَإِن ََما  قَاَل: ا
ْيَطاِن". َرَواُه َمالٌِك   .نَاِصَيُتُه بَِيِد الش َ

1149. (14) [1/361-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఇమామ కంటే 

మందు తల్ ఎతాిన్న, వంచిన్న అతన్న నుదురు 

షై'తాన్ చేతిల్ల ఉనిటేు . (మాలిక్)  
===== 

تَْيِ   - 29 ر َ  بَاٌب َمْن َصىل َ َصََلًة م َ

29. రండుస్థరాు నమా'జు చదవటం 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/362[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1150

ِب ِ  ْن َجابٍِر قَاَل: كَاَن ُمَعاذُ بُْن َجَبٍل عَ  اهلل    صىلي َُصل َِي َمَع الن ِ
 .ُيَصل ِْي بِِهْم يَأِْتْ قَْوَمُه فَ  م َ ه وسلم ثُ علي

1150. (1) [1/362-ఏకీభవితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల నమా'జు చదివేవారు. ఆ తరువాత తన 

జాతివారి వదద కువళ్ళా నమాజు చదివించేవారు. 258 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

257) వివరణ-1148: ఈ 'హదీసు'ల్ల రుకూ లభించిన 

వేకిత కి రక'అత లభించినటేు  అనేది అబూ హురైరహ్ (ర) 

అభిపార యం మాతర మ్మ. వాసావం ఏమటంటే, రుకూ లభిసా్త, 

మొతాం రక'అత్ దరికినటుు  కాదు. ఎందుకంటే ఖియామ్, 

సూరహ్ ఫాతి'హా ప్ఠనం తపపపోయాయి. సూరహ్ 

ఫాతి'హా చదవకుండా నమా'జు ప్రిపూరణ ంకాదు. ల్లదా 

రక'అత అంటే పూరిత  రక'అతు.  

258) వివరణ-1150: అంటే ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 'ఇష్క' 

నమా'జు చదివి, తన జాతివారి వదద కు వచిా 'ఇష్క' 
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ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم    قَاَل:ْنهُ عَ و كَاَن ُمَعاذٌ ي َُصل ِْي َمَع الن َ
الِْعَشاُء ثُم َ يَْرِجُع إََِل قَْوِمِه فَُيَصل ِْي بِِهُم الِْعَشاَء َوِهَي لَُه نَافِلٌَة. 

 . بْيَهِقي َ  َرَواهُ 
1151. (2) [1/362-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ ప్ర వకత  (స) 

తో కలస్ల 'ఇష్క' నమా'జు చదివి, తిరిగ తన జాతి 

వారి వదద కు వళ్ళా 'ఇష్క' నమా'జు చదివించేవారు. 

రండవస్లరి చదివింది నఫిల్ నమా'జు అవుతుంది. 

(బై్నహఖీ) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 
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َ َد ْن يَِزيْ عَ  ِب ِ صىل اهلل عليه  ت ُ َشِهْد  قَاَل: َودِ ْس  بِْن اْْل َمَع الن َ
ا  ْبِح َِفْ َمْسِجِد الَْخْيِف فَلَم َ َتُه فََصل َْيُت َمَعُه َصََلَة الص ُ وسلم َحج َ

 يَُصل َِيا  قَََض َصََلتَُه َواَنَْحَرَف فَإِذَا ُهَو بَِرُجلَْيِ َِفْ آِخِر الَْقْوِم لَْم 
"َما  ُصُهَما. فََقاَل:َما تُْرعَُد فََرائِ فَِجْيَء بِهِ  َما"بِهِ  "عَلَي َ  :َمَعُه قَاَل 

ا قَْد َصل َْيَنا   َمَنَعُكَما أَْن تَُصل َِيا َمَعَنا؟" فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا كُن َ
ا مَ أَتَْيتُ  ا َِفْ ِرَحالُِكَما ثُم َ "فَََل تَْفَعََل. إِذَا َصل َْيُتمَ  َِفْ ِرَحالَِنا. قَاَل:

ِمِذي ُ  فَإِن ََها لَُكَما نَافِلٌَة".فََصل َِيا َمَعُهْم  َد َجَماَعةٍ ْسجِ مَ  ْ َرَواُه الَت ِ
 .َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ 

1152. (3) [1/362-దృఢం] 

య'జీద్ బిన్ అసాద్ (ర) కథనం: హజూ ర ల్ల ప్ర వకత  

(స) వంట నేనున్నిను. మస్లూ ద 'ఖీఫ్లో ప్ర వకత  (స) 

తో కలస్ల ఫజర్ నమా'జు చదివాను. నమా'జు 

మగస్లన తరాాత ప్ర వకత  (స) తిరిగ వళ్ళానప్పడు 

ఇదద రు వేకుత లు కూర్కాన్న ఉన్నిరు. వారిదద ర్జ ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల నమా'జు చదవల్లదు. ప్ర వకత  (స), ''వళ్ళా 
 

నమా'జు చదివించేవారు. ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల చదివినది 

విధ నమా'జు, వళ్ళా చదివించినది అదనప్ప నమా'జు 

అవుతుంది. అంటే అదనప్ప నమా'జు చదువుతుని 

వేకిత తో కలస్ల విధ నమా'జు చదవవచుాను. ఈ విధ్ంగా 

ఒకే నమా'జును రండుస్లరాు చదవవచుాను. అయిత్య ఒకే 

నమా'జును రండుస్లరాు ఫ'రద ర నమా'జు సంకలపంతో 

చదవరాదు. 

ఆ ఇదద రిన్న న్న వదద కు పలుచు రా'' అన్న అన్నిరు. 

వారిదద రిన్న పలుచుకొన్న వచాాను. అప్పపడు 

వారిదద ర్జ భయంతో వణుకుతున్నిరు. ప్ర వకత  (స) 

వారిన్న, 'మాతో కలస్ల నమా'జు ఎందుకు చదవల్లదు,' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి వారు, 'ప్ర వకాత ! మ్మమ మా 

ఇంటా్ల నమా'జు  చదువుకున్నిం,' అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఇక మందు ఇల్ల చేయకండి, 

ఒకవేళ మీరు మీ ఇంటా్ల నమా'జు చదువుకుని 

తరువాత మస్లూ దుకు వసా్త, వారితో పాటు మళ్ళా 

నమా'జు చదువుకోండి. రండవస్లరి చదివిన నమా'జు 

నఫిల్ నమా'జు అయిపోతుంది' అన్న హతబోధ్చేశారు. 

(తిరిిజి', అబూదావూ'ద్, నస్లయి') 
----- 
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أَن َُه كَاَن َِفْ َمْجلِِس َمَع َرُسْوِل  أَبِْيِه ٍن َعْن َج بِْن ِمْح  َعْن بُْسرِ وَ 
ََلةِ  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَم َرُسْوُل اهلِل صىل  .فَأُذ َِن بِالص َ

لَُه  فََقاَل  .اهلل عليه وسلم فََصىل َ َوَرَجَع َوِمْحَجٌن َِفْ َمْجلِِسهِ 
تَُصل َِي َمَع الن َاِس؟  أَْن  عليه وسلم: "َما َمَنَعَك ُسْوُل اهلِل صىل اهللرَ 

ْ كُْنُت قَْد   أَلَْسَت  ْسلٍِم؟" فََقاَل: بىََل يَا َرُسْوَل اهلِل َولَِكِن ِ بَِرُجٍل م ُ
فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا   .َصل َْيُت َِفْ أَْهلِْي 

ََل ْسِجَد َوكُْنَت قَ َت الْمَ ِجئْ  ُة فََصل ِ َمَع ْد َصل َْيَت فَأُقِْيَمِت الص َ
 .كُْنَت قَْد َصل َْيَت". َرَواُه َمالٌِك َوالن ََسائِ ُ الن َاِس َوإِْن 

1153. (4) [1/363-దృఢం] 

బుసర ర్ బిన్ మ'హ జన్ (ర) తన తండిర  దాారా 

కథనం: అతను ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల ఒక సభల్ల 

కూర్కాన్న ఉన్నిరు. ఇంతల్ల నమా'జు కోసం అజా'న్ 

ఇవాబడింది. ప్ర వకత  (స) వళ్ళా నమా'జు చదివించి 

తిరిగ సభల్లకి్వచాారు. మ'హ జన్ అకొడే కూర్కాన్న 

ఉన్నిరు. ప్ర వకత (స) అతన్ని మాతో కలస్ల నమా'జు 

ఎందుకు్ చదవల్లదు, న్నవు మసా్లమ్ కావా?' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి అతను, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను 

మసా్లమను కాన్న, నేను న్న ఇంటా్ల నమా'జు చదువు 

కున్నిను. అందువలా్ల మీతో కలస్ల నమాజు చదవ 

ల్లదు,' అన్న వినివించుకున్నిడు. అప్పపడు 

ప్ర వకత (స) 'ఇంటా్ల నమా'జు చదివి ఉన్ని, మస్లూ ద్ల్ల 
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َ َعْن َرُجٍل م ِْن أََسِد بِْن خُ وَ  ي ُْوَب اْْلَنَْصاِري َ  َزيَْمَة أَن َُه َسأََل أَبَا أ
ََلَة ثُم َ يَأِْتْ الَْمْسِجُد َوتَُقاُم   قَاَل: يَُصل ِْي أََحُدنَا َِفْ َمَْنِلِِه الص َ

ََلُة فَأَُصل ِْي َمَعُهْم َفأَِجُد َِفْ نَ  ْن ذَلَِك ْفِسْي شَ الص َ فََقاَل أَبُْو  .ْيًئا م ِ
ِب َ صىل أَي ُْوَب: َسأَلْ  اهلل عليه وسلم قَاَل: " فََذلَِك لَُه َنا َعْن ذَلَِك الن َ

 .َسْهُم َجْمٍع". َرَواُه َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ 

1154. (5) [1/363-బలహీనం] 

అసద్ బిన్ 'ఖుజైమహ తెగకు చెందిన ఒక వేకిత  

కథనం: ''నేను అబూ అయ్యేబ్ అ'న్నసరీన్న, 

'ఎవరైన్న తన ఇంటిల్ల నమా'జు చదివి, ఇఖామత్ 

అవుతునిప్పపడు మస్లూ ద్కు వసా్త, నేను వారితో కలస్ల 

మళ్ళా నమా'జు చదవవచాా? ఎందుకంటే న్నకు 

కొంత అనుమానంగా ఉంది,'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

అబూ అయ్యేబ్ అ'న్నసరీ, ''దీన్ని గురించి, మ్మమ 

ప్ర వకత  (స)ను వినివించుకోగా, ప్ర వకత  (స) ఈ రండవ 

స్లరి నమా'జు వలా స్లమ్రహక నమా'జు ప్పణేం 

లభిసాుంది,' అన్న అన్నిరు,'' అన్న సమాధాన 

మచాారు. (మాలిక్, అబూ దావూద్) 
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ِجْئُت َرُسْوَل اهلل صىل اهلل عليه  َعْن يَِزيِْد بِْن عَاِمٍر قَاَل:وَ 
ََلةِ سلم َوهُ و ََلةِ  َجلَْسُت َولَْم أَدُْخُل َمَعُهْم فََو َِفْ الص َ ا  .َِفْ الص َ فَلَم َ

"أَلَْم  انَْصَرَف َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َرآِّنْ َجالًِسا فََقاَل:
"َوَما   بىََل يَا َرُسْوَل اهلِل قَْد أَْسلَْمُت. قَاَل: تُْسلِْم يَا َزيُْد؟" قُلُْت:

َ َمنَ  ْ  قَاَل: اس َِفْ َصََلتِِهْم؟"ن َ تَْدُخَل َمَع ال ْن َعَك أ  كُْنُت قَْد  إِّن ِ
ََلَة  َصل ْيُت َِفْ َمَْنِيِلْ أَْحِسُب أَْن قَْد َصل َْيُتْم. فََقاَل: "إِذَا ِجْئَت الص َ

ًة فََوَجْدت َ الن َاَس فََصل ِ َمَعُهْم َوإِْن كُْنَت قَْد َصل َْيَت تَكُْن ل ََك نَافِلَ 
  .َواُه أَبُْودَاُودَ رَ  ِذهِ َمْكُتْوبٌَة".َوهَ 

1155. (6) [1/363-దృఢం] 

య’జీద్ బిన్ 'ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు 

నేను వళ్ళాను. ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదువు 

తున్నిరు. నేను కూరుాన్నిను. వారితో పాటు 

నమా'జుల్ల పాల్కు నల్లదు. ప్ర వకత  (స) నమా'జు 

మగంచిన తరాాత నేను కూర్కాన్న ఉండటం చూచి, 

'యజీద్ న్నవు మసా్లమ్ కావా? నమా'జు ఎందుకు 

చదవల్లదు?' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! 

నేను మసా్లమ్ను,' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

'మరి ప్ర జలతో కలస్ల నమా'జు ఎందుకు చదవల్లదు?' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు 

నమా'జు చదువుకున్నిరన్న, అనుకొన్న, నేను ఇంటా్ల 

నమా'జు చదువుకొన్న వచాాను,' అన్న అన్నిరు. 'న్నవు 

మస్లూ ద్కు వసా్త, ప్ర జలను నమా'జు చదువుతుండగా 

చూసా్త, వారితో కలస్ల నమా'జు చదువుకో, అంతకు 

మందు నువుా నమా'జు చదివిఉన్ని సర్వ. రండవ్

స్లరి చదివిన నమా'జు నఫిల్ అయిపోతుంది. మందు 

చదివినది ఫ'రద ర అయిపోతుంది,' అన్న అన్నిరు. 

(అబూ దావూ'ద్)  
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ْ  أَن َ َرُجًَل َسأَلَُه فََقاَل: َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما:وَ  إِّن ِ
ََلَة َِفْ الَْمْسِجِد مَ   َماِم أَفَأَُصل ِْي َع اْْلِ أَُصل ِْي َِفْ بَْيِِتْ ثُم َ أَدِْرُك الص َ

ُجُل: قَاَل ال  .ُه؟ قَاَل لَُه: نََعْم َمعَ  أَي ََتُهَما أَْجَعْل َصََلِتْ؟ قَاَل ر َ
َوذَلَِك إِلَْيَك؟ إِن ََما ذَلَِك إََِل اهلِل عز وجل يَْجَعُل أَي َُتُهَما َشاَء.   ُعَمَر:

 .َرَواُه َمالٌِك 

1156. (7) [1/364-దృఢం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒకవేకిత , ఆయనుి, 

'నేను మా ఇంటా్ల నమా'జు చదువుకుని తరువాత 

మస్లూ దుకు వచిా, ఇమామ నమా'జు చదువుతూ 

ఉండటం చూచి, ఆ ఇమామతో కలస్ల మళ్ళా 

నమా'జు చదువుకోవచాా?' అన్న ప్ర శిించాడు. దాన్నకి 

'అబుద లా్లహ్ బిన, 'ఉమర్, 'అవును, చదువుకో,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి ఆ వేకిత , 'ఆ రండు నమా'జులా్ల ఏది 

ఫ'రద ర అవుతుంది, ఏది నఫిల్ అవుతుంది,' అన్న 

వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి 'అబుద లా్లహ్ బిన్-

'ఉమర్, 'ఇది న్న బాధ్ేతకాదు, ఇది అలా్లహ బాధ్ేత, 

ఆయన తాను కోరినదాన్ని ఫరూ ర్గా, తాను కోరిన 

దాన్ని నఫిల్గా ప్రిగణిసా్లడు,' అన్న అన్నిరు. 259  

(మ'వతాా ఇమామ్ మాలిక్) 
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259) వివరణ-1156: ఇంతకు మందు 'హదీసు'లా్ల 

మొదట చదివింది ఫ'రద ర, రండవస్లరి చదివింది నఫిల్ 

అవుతుంది. అబుద లా్లహ్ చెపపంది అతన్న అభిపార యం. 
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أَتَْيَنا ابَْن ُعَمَر َعىَل الَْبََلِط   ُسلَْيَماَن َمْوََل َمْيُمْونََة قَاَل: ْن عَ وَ 

ْ   أََل تَُصل ِْي َمَعُهْم؟ فََقاَل: فَُقلُْت: َوُهْم يَُصل ُْوَن.  قَْد َصل َْيُت َوإِّن ِ
تَْيِ  ْوا"َل تَُصل ُ  ْوُل:هلِل يَقُ َسِمْعُت َرُسْوَل ا ر َ ". َرَواُه  َصََلًة َِفْ يَْوٍم م َ
 .دَ َوالن ََسائِ ُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاوُ 

1157. (8) [1/364-పార మాణికం] 

మైమ్రనహ విడుదల చేస్లన స్తవకుడు సులైమాన్ 

(ర) కథనం: ''బల్ల'త్ పార ంతంల్లన్న 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ వదద కు మ్మమ వచాామ. అకొడ అందర్జ 

నమా'జు చదువుతున్నిరు. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

నమా'జుల్ల కలవకుండా వేర్వగా కూరుాన్నిరు. 

అప్పపడు నేను అతన్ని, 'మీరు వారితో ఎందుకు 

నమా'జు చదవల్లదు' అన్న అన్నిను. దాన్నకి అతను, 

'నేను నమా'జు చదువుకున్నిను. ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

అంటుండగా నేను విన్నిను, 'ఒకొరోజుల్ల ఒకే 

నమా'జును రండుస్లరాు్ చదవకండి,'' అన్న్

అన్నిరు.260  (అ'హిద్, అబూ దావూ'ద్, నస్లయి') 
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َمْن َصىل َ  إِن َ َعْبَد اهلِل بِْن ُعَمَر كَاَن يَُقْوُل: َعْن نَافٍِع قَاَل:وَ 
ْبَح ثُم َ أَدَْركَُهمَ  َرَواُه   ُعْد لَُهَما.يَ اْْلَِماِم فَََل ا َمَع الَْمْغِرَب أَْو الص ُ

 .َمالٌِك 

1158. (9) [1/364-దృఢం] 

న్న'ఫె (ర) కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

''మ'గ్రిబ్ మరియు ఫజర ర్ నమా'జు చదువుకుని 

వేకిత , మళ్ళా ఆ రంటిన్న ఇమామను చదువుతూ 

చూస్లన్న తిరిగ (ఫ'రద ర సంకలపంతో) చదవరాదు'' 

అన్న అనే వారు. 261  (మాలిక)   

 

260) వివరణ-1157: ఒకొరోజుల్ల ఒకే నమా'జును రండు 

స్లరాు చదవడం అంటే, రండూ ఫ'రద ర సంకలపంతో చదవ 

రాదు. ఒకటి ఫ'రద ర మరియు మర్కకటి నఫిల్ 

సంకలపంతో చదవవచుాను. రండవస్లరి నఫిల్ 

సంకలపంతో చదవటం తప్పన్నసరి కాదు, అభిలష 

ణీయం. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ జమా'అత్తో చదివి 

ఉంటారు. అందువలా్ల మళ్ళా చదవటం అవసరం ల్లదన్న 

భావించి ఉంటారు.  
261) వివరణ-1158: అంటే ఫ'రద ర సంకలపంతో మళ్ళా 

తిరిగ చదవరాదు. నఫిల్ సంకలపంతో మళ్ళా చదవటం 

===== 

َنِن َوفَ   -30  َضائِلَِها بَاُب الس ُ

30. నమాజులోని సునీతుల ఘనత 

అలా్లహ ఆదేశంల్ల ఎటువంటి అనుమానం, 

సందేహంల్లన్న దాన్ని ఫ'రద ర అంటారు. దీన్ని 

తిరసొరిసా్త. అవిశాాసులు అవుతారు. అకారణంగా 

వదలినవాడు పాపాతుిడవుతాడు. అదేవిధ్ంగా 

తిరసొరిసా్త అవిశాాస్లన్నకి గురిచేస్త ధారిిక ఆదేశాన్ని 

వాజిబ్ అంటారు. దాన్ని వదలివేసా్త పాపాన్నకి, శిక్షకు 

గురవుతాడు. దీనేి సునీతె ము'అకకదహ్ అన్న 

కూడా అంటారు. ప్ర వకత  (స) ఎలాప్పపడూ చేసాూఉని్

దాన్ని సునిత్ అంటారు. ఇటువంటి సునిత్ను 

వదలిత్య, మన్నషి పాపాతుిడవుతాడు. అదేవిధ్ంగా 

చేసా్త ప్పణేం, చేయకపోత్య ఏమీ ల్లదు అయినటు్

వంటిది నఫిల్. ఐదునమా 'జులు తప్పన్నసరి విధ. 

ఇవేకాక సునితులు, నఫిల్లు కూడా ఉన్నియి. 

రాతిర  ప్గలుల్ల 12 ల్లదా 10 సునితె మ'అకొదహ 

ఉన్నియి. దీన్ని గురించి, ప్ర త్యేకంగా చెప్పడం 

జరిగంది. 2 రకాతులు ఫజర ర్ నమా'జు కు మందు, 4 

ల్లదా 2 రకాతులు ''జుహ్ర్ నమా'జుకు మందు  2 

రకాతులు ''జుహ్ర్ నమా'జు తరాాత, 2 రకాతులు 

మ'గ్రిబ్ నమా'జు తరాాత, 2 రకాతులు 'ఇష్క' 

నమా'జు తరాాత. వీటన్నిటి గురించి కిర ంద తెలుసు 

కుందాం.  
----- 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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 ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َرُسوْ قَاَل  أُم ِ َحِبْيَبَة قَالَْت: ْن عَ 
 "َمْن َصىل َ َِفْ يَْوٍم َولَْيلٍَة اِثَْنَِتْ َعَشَرَة َرْكَعًة بُِِنَ لَُه بَْيٌت َِفْ الَْجن َِة:

ْهِر َوَرْكَعَتْيِ بَْعَدَها َوَركْ  بَْعَد الَْمْغِرِب  َتْيِ عَ أَْربًَعا قَْبَل الظ ُ
َرَواُه   ْجِر".َرْكَعَتْيِ قَْبَل َصََلةِ الْفَ َرْكَعَتْيِ بَْعَد الِْعَشاِء وَ وَ 

ِمِذي ُ  ْ   .الَت ِ

 

ధ్రిసమితమ్మ. అయిత్య ఏ నమా'జు అయిన్న నఫిల్ 

సంకలపంతో చదవవచుాను. 
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َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  َِفْ َرَوايٍَة ل ُِمْسلٍِم أَن ََها قَالَْت:وَ 

ْسلٍِم  وسلم يَُقْوُل: ْنَِتْ َعْشَرَة  ثِ لِِلِ كُل  يَْوٍم  َصل ِْي ي ُ "َما ِمْن َعْبٍد م ُ
ِة أَْو إِل َ بُِِنَ لَُه  عًا َغْْيَ فَِريَْضًة إِل َ بَََن َرْكَعًة تَْطو ُ   اهلُل لَُه بَْيًتا َِفْ الَْجن َ

  .بَْيٌت َِفْ الَْجن َِة"

1159. (1) [1/365-దృఢం] 

ఉమి 'హబీబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రాతీర  ప్గలుల్ల 12 రకా'తుల సునితులు చదివే 

వారి కొరకు సారు ంల్ల భవనం న్నరిించబడును. 4 

రకా' తులు ''జుహ్ర్కు మందు, 2 రకా'తులు ''జుహ్ర్ 

తరువాత, 2 రకా'తులు మ'గర బ్ తరువాత, 2 

రకా'తులు 'ఇష్క' తరాాత, 2 రకా'తులు ఫజర ర్ 

మందు. (తిరిిజి') 

మసా్లమ్ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఉమి 

'హబీబహ (ర) ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా 

విన్నిరు, 'ఎలాప్పపడూ అంటే ప్ర తిరోజు 12 రకాతులు 

సునితులు చదివే వారి కోసం అలా్లహ్ సారు ంల్ల ఒక 

భవనం న్నరిిసా్లడు.''  

 (1/365[ ) متفق عليه ( ) 2]  - 1160

عليه  صىل اهلل  ِل اهللوْ ُس َصل َْيُت َمَع رَ  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ْهِر وَ  موسل ْيِ بَْعَد  َرْكَعَتْيِ بَْعَدَها َوَرْكَعتَ َرْكَعَتْيِ قَْبَل الظ ُ

ثَْتِِنْ   قَاَل: ، الَْمْغِرِب َِفْ بَْيِتِه َوَرْكَعَتْيِ بَْعَد الِْعَشاِء َِفْ بَْيِتهِ  َوَحد َ
ْي َرْكَعَتْيِ  يَُصل ِ  َن كَاأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َحْفَصُة: 

 .َفْجُر"ِفْيَفَتْيِ ِحْيَ يَْطلُُع الْ خَ 

1160. (2) [1/365-ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  

(స), 2 రకా'తులు ''జుహ్ర్కు మందు, 2 రకా'తులు 

''జుహ్ర్ తరువాత, 2 రకా'తులు మ'గర బ్ తరువాత, 

2 రకా'తులు 'ఇష్క' తరువాత తన ఇంటా్ల 

చదివేవారు.  

ఇంకా 'హఫ్'సహ్ (ర), 'ప్ర వకత  (స) 2 రకా'తులు 

త్యలిగాు  ఫజర ర్కు్ మందు చదివే్ వారు,' అన్న 

అన్నిరు.262  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
 

262) వివరణ-1160: ఈ 'హదీసు' దాారా సునితె 

మ'అకొద 10 రకాతులన్న తెలిస్లంది. ఇంతకు మందు 

'హదీసు'ల దాారా 12 రక'అతులన్న తెలిస్లంది. అంటే 
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ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َل يَُصل ِ وَ    ْي َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن الن َ
 .ْيِ َِفْ بَْيِتِه فَُيَصل َِي َرْكَعتَ  .يَْنَصِرَف  الُْجْمَعِة َحّت َ بَْعَد 

1161. (3) [1/366-ఏకీభవితం] 

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

జుమ'అహ్ తరువాత మస్లూ ద్ల్ల సునితులు 

చదివేవారు కాదు. ఇంటికి వచిా, రండు రకా'తులు 

చదివేవారు. 263  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/366[ ) صحيح ( ) 4 ] - 1162

ِن َشِقْيٍق قَاَل: َسأَلُْت عَائَِشَة َعْن َصََلةِ َرُسْوِل ِد اهلِل بْ َعْن َعبْ وَ 
ِعهِ  فََقالَْت: كَاَن يَُصل ِْي َِفْ بَْيِِتْ   .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن تََطو ُ

ْهِر أَْربًَعا ثُم َ يَْخرُ     يَْدُخُل فَُيَصل ِْي ْي بِالن َاِس ثُم َ فَُيَصل ِ  ُج قَْبَل الظ ُ
َوكَاَن يَُصل ِْي بِالن َاِس الَْمْغِرَب ثُم َ يَْدُخُل فَُيَصل ِْي  . َرْكَعَتْيِ 
َويَُصل ِْي بِالن َاِس الِْعَشاِء َويَْدُخُل بَْيِِتْ فَُيَصل َْي   .َرْكَعَتْيِ 
 الِْوتَْر َوكَاَن ن َ  َرْكَعاٍت فِْيهِ  تِْسعَ ِل يْ َوكَاَن يَُصل ِْي ِمَن الل َ  .َرْكَعَتْيِ 
َ َوُهَو  .َولَْيًَل َطِوْيًَلقَاعًِدا .ْيًَل َطِويًَْل قَائًِمايَُصل ِْي لَ  َوكَاَن إِذَا قََرأ
َ قَاعًِدا َركََع َوَسَجَد َوُهَو   .كََع َوَسَجَد َوُهَو قَائٌِم رَ قَائٌِم  َوإِذَا قََرأ
. َرَواُه ُمْسلٌِم . َوَزاىل َ َركَعْ ْجُر َص َع الْفَ لَ َط  َوكَاَن إِذَا  .قَاعٌِد  دَ أَبُْو  َتْيِ

  .فَُيَصل ِْي بِالن َاِس َصََلُة الَْفْجرِ  دَاُودَ: ثُم َ يَْخُرُج 

1162. (4) [1/366-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ షఖీఖ్ (ర) కథనం: నేను 

'ఆయి'షహ్ (ర)ను ప్ర వకత  (స) నఫిల్ నమా'జుల 

గురించి అడిగాను. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర) ''ప్ర వకత  (స) 

మా ఇంటిల్ల ''జుహ్ర్కు మందు 4 రకా'తులు చదివే్

వారు. తరువాత మస్లూ ద్కు వళ్ళా నమా'జు చదివించే్

 

స్లధారణంగా 12 రకాతులు చదివేవారు. ఒకోొస్లరి 10 

రకాతులు చదివేవారు. ల్లదా ''జుహ్ర కు మందు 

సునితులను రండు సల్లమల దాారా చదువుతూ 

ఉండి ఉంటారు. ల్లదా ''జుహ్ర కు చెందిన 4 రకాతులను 

ఇంటా్ల చదివి మస్లూ ద ల్లన్నకి వచిా  తహయేతుల మస్లూ ద 

రండు రకాతులు చదువి ఉంటారు .  

263) వివరణ-1161: జుమ'అహ్ నమా'జు తరాాత 2 ల్లక 

4 ల్లక 6 రకాతుల వరకు సునితులు చదవవచుాను. 

మస్లూ ద్ల్ల అయిన్న చదవవచుా. ఇంటా్ల అయిన్న చదవ 

వచుా. ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్ల, ఒకోొస్లరి ఇంటా్ల 

చదివేవారు. 
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వారు. ఇంటికి వచిాన తరాాత 2 రకా'తులు 

సునితులు చదివేవారు. ప్ర జలకు మ'గర బ్ నమా'జు 

చదివించిన తరువాత ఇంటికి వచిా 2 రకా'తులు 

సునితులు చదివేవారు. ప్ర జలకు 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివించి మా ఇంటికి వచిా 2 రకా'తులు 

సునితులు చదివేవారు, రాతిర  తహజుూ ద్ నమా'జు 9 

రకాతులు చదివేవారు. అందుల్ల విత్ర కూడా 

ఉండేది. ప్ర వకత  (స) రాతిర  చాల్లస్తప్ప వరకు న్నలబడి 

చాల్లస్తప్ప వరకు కూర్కాన్న చదివేవారు. న్నలబడి 

చదివిత్య ఖియామ్ తరాాత రుకూ', సజాద లు 

చేస్తవారు. కూర్కాన్న చదివిత్య రుకూ' మరియు 

సజాద లు కూడా కూర్కానే చేస్తవారు. ఇంకా 'సుబహ్ 

'స్లదిఖ్ అయిన తరాాత ఫజర ర్కు మందు 2 

రకాతులు చదివేవారు. ఆ తరువాత ఫజర ర్ నమా'జు 

చదివించటాన్నకి మస్లూ ద్కు వళ్ళావారు. (మసా్లమ్, 

అబూ దావూ'ద్)  
 (1/366عليه ( ) [ ) متفق 5]  - 1163

ِب ُ صىل اهلل   عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:  ْن عَ وَ  لَْم يَُكِن الن َ
ْنُه َعىَل َرْكَعِِتْ   و عليه َوافِِل أََشد َ تََعاُهًدا م ِ َن الن َ سلم َعىَل َشْيٍء م ِ
 .الَْفْجرِ 

1163. (5) [1/366-ఏకీభవితం] 

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

నమా'జులా్ల ఫజర ర్ల్లన్న 2 రకా'త్ల సునితులకు 

ఎలాప్పపడూ పార ధానేత ఇచేావారు. ఈ విధ్ంగా 

ఇతర నఫిల్ నమా'జులకు ఇచేావారు కారు. 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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َتا  عَ "َركْ ه وسلم: صىل اهلل علي َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهللِ وَ 
 .لٌِم نَْيا َوَما فِْيَها". َرَواُه ُمْس  َخْْيُ م َِن الد ُ الَْفْجرِ 

1164. (6) [1/366-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''ఫజర ర్ యొకొ 

2 రకా'తులు ప్ర ప్ంచం మరియు ప్ర ప్ంచంల్లన్న 

అనుగర హాలన్నింటి కంటే ఉతామమైనవి,'' అన్న 

ప్ర వచించారు. (మసా్లమ్)  
 (1/366ليه ( )متفق ع [ ) 7]  - 1165

ٍل قَاَل:  اهلِل بِْن َعْن َعْبدِ وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ُمَغف َ
َصل ُْوا قَْبَل َصََلةِ  ‘"َصل ُْوا قَْبَل َصََلةِ الَْمْغِرِب َرْكَعَتْيِ  وسلم:
" الَْمْغِرِب     أَْن كََراِهَيةَ  ".اءَ ْن شَ "لِمَ  ِة:قَاَل َِفْ الث َالِثَ ؛ َرْكَعَتْيِ

 .ةً ي َت َِخَذَها الن َاُس ُسن َ 

1165. (7) [1/366-ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ'గప్ాల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స), 'మ'గర బ్ విధ నమా'జుకు మందు 2 రకా'తులు 

సునిత్ చదువుకోండి అన్న మ్రడుస్లరాు్ ప్లికారు. 

మ్రడవస్లరి కోరినవారు చదువుకోండి, కోరన్నవారు 

చదవకండి.' ప్ర జలు దాన్ని సునితులుగా ఎకొడ 

భావిసా్లరో అన్న వివరంగా పేర్కొన్నిరు. 264 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 ( 1/366[ ) صحيح ( ) 8]  - 1166

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 
َ  عليه وسلم: ا َعِة فَلُْيَصل ِ أَْربَعً  الُْجمُ ًيا بَْعَد ُمَصل ِ  ْم  ِمْنكُ اَن "َمْن ك

َرَواُه ُمْسلٌِم َوَِفْ أُْخَرى لَُه قَاَل:"إِذَا َصىل َ أََحُدكُْم الُْجُمَعَة   ".
   .فَلُْيَصل ِ بَْعَدَها أَْربًَعا"

1166. (8) [1/366-దృఢం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న జుమ'అహ్ తరువాత సునితులు 

చదవాలనుకుంటే,్ వారు 4 రకాతులు చదువు్

కోవాలి.'' మరో ఉలా్లఖనంల్ల జుమ'అహ్ నమా'జు 

చదివినవారు 4 రకాతులు సునితులు 

చదువుకోవాలి. (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 
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264) వివరణ-1165: మ'గర బ్ విధ నమా'జులకు మందు 

2 రకాతులు చదవటం అభిలషణీయం. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు అతేధకంగా చదివేవారు. ప్ర వకత  (స) 

'మ'గర బ్ విధ నమా'జులకు మందు 2 రకాతులు 

సునితులు చదవమన్న మ్రడుస్లరాు ప్లికారు. 

మ్రడవస్లరి కోరినవారు' అన్న అన్నిరు. 'ప్ర జలు 

సునితె మ'అకొద అన్న ఎకొడ అనుకుంటారో,' అన్న 

వివరించారు. 
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 صىل اهلل عليه وسلم  اهللِ ِمْعُت َرُسْوَل َس  ْت:الَ قَ َة ْن أُم ِ َحِبْيبَ عَ 
ْهِر َوأَْربٍَع بَْعَدَها  :يَُقْوُل  "َمْن َحافََظ َعىَل أَْربٍَع َرْكَعاٍت قَْبَل الظ ُ

َمُه اهللُ  ي َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  َعىَل الن َاِر". َحر َ ِمِذ  ْ َرَواُه أَْحَمُد َوالَت َ
 . َوابُْن َماَجهُ 

1167. (9) [1/367-దృఢం] 

ఉమి 'హబీబహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''జుహ్ర్కు మందు 

4 రకా'తులను, ''జుహ్ర్ తరువాత 4 రకా'తులను 

ప్రిరకిష ంచే వారిపైె్ అలా్లహుత'ఆల్ల నరకాగిన్న 

న్నషేధసా్లడు. (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూ'ద్, 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ)  
 ( 1/367ضعيف ( )  [ ) 10]  - 1168

َ وَ  ْ أَيُْوَب اْْل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   نَْصاِري ِ قَاَل:َعْن أَِِب
ْهِر لَْيَس فِْيِهن َ تَْسلِْيٌم تُْفَتُح لَُهن َ أَبَْواُب   وسلم : "أَْربٌَع قَْبَل الظ ُ

َماِء". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن   .َماَجهُ  الس َ

1168. (10) [1/367-బలహీనం] 

అబూ అయ్యేబ్ అ'న్నసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జుహ్ర్కు మందు 4 రకాతులు 

సునితులు ఉన్నియి. వాటి రండు రకాతుల మధ్ే 

సల్లమ్ ల్లదు. అంటే 4 రకాతులు ఒకే సల్లమ్తో 

చదవాలి. వీటిన్న చదివే్ వారికోసం ఆకాశదాారాలు 

తెరువబడతాయి. అంటే 4 రకాతులు స్త్ాకరించ 

బడతాయి.'' (అబూ దావూ'ద్, ఇబ్ని మాజహ) 
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ائِِب قَاَل:وَ  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن الس َ
ْهِر َوقَاَل: ْمُس قَْبَل الظ ُ  وسلم يَُصل ِْي أَْربًَعا بَْعَد أَْن تَُزْوَل الش َ

ُب أَْن ْيَها أَبْ َتُح فِ اَعٌة تُفْ َس ا هَ ن َ "إِ  ِ َماِء فَأُح  ي َْصَعَد يِلْ فِْيَها َواُب الس َ
ِمِذي ُ َعَمٌل َصا ْ  .لٌِح". َرَواُه الَت ِ

1169. (11) [1/367-దృఢం] 

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

సూరుేడు వాలిన తరువాత ''జుహ్ర్కు మందు 4 

రకా'తులు సునితులు చదివేవారు. ఇంకా, ''ఈ సమ 

యంల్ల ఆకాశదాారాలు తెరువబడతాయి. ఈ 

సమయంల్ల సతాొరాేలు పైెకి్ వళ్ళాలన్న నేను 

అభిలషిసాున్నిను'' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 

 ( 1/367[ ) حسن ( ) 12]  - 1170

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ِمذِ َرَواُه أَْحَمُد  َعْصِرأَْربًَعا".ْبَل الْ  قَ اْمَرًءا َصىل َ  اهللُ َم "َرحِ  ْ  ي ُ  َوالَت ِ

1170. (12) [1/367-పార మాణికం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), '' 'అ'సర ర్కు 

మందు 4 రకా'తులు చదివేవారిన్న అలా్లహ్ 

కరుణించుగాక'' అన్న దీవించారు. (తిరిిజి', అబూ 

దావూ'ద్) 

 ( 1/367)[ ) حسن (  13]  - 1171

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه    قَاَل:َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنهُ وَ 
وسلم يَُصل ِْي قَْبَل الَْعْصِرأَْربََع َرْكَعاٍت يَْفِصُل بَْيَنُهن َ بِالت َْسلِْيِم 

بِْيَ َوَمْن تَِبَعُهْم م ِ  ُمْسلِِمْيَ  الْ َن َعىَل الَْمََلئَِكِة الُْمَقر َ
ِمِذي ُ ْؤِمِنْيَ َوالْمُ  ْ  .". َرَواُه الَت ِ

1171. (13) [1/367-పార మాణికం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అసర ర్'కు మందు 4 

రకా'తులు చదివేవారు. వాటి మధ్ే సన్నిహత 

దైవదూతలపైె, మసా్లమలపైె సల్లమ్ ప్లికి విరామం 

ఇచేావారు. 265  (తిరిిజి') 

 ( 1/368) حسن ( )[  14]  - 1172

َن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ي َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: كَاْن عَل ٍ عَ وَ 
. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ و  .سلم يَُصل ِْي قَْبَل الَْعْصِر َرْكَعَتْيِ

1172. (14) [1/368-పార మాణికం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అసర ర్కు మందు 2 

రకా'అతులు చదివేవారు. 266 (అబూ దావూ'ద్) 

 (1/368[ ) لم تتم دراسته ( ) 15 ] - 1173

 

265) వివరణ-1171: సల్లమ్ అంటే అతా'హయాేతు. 

రండు రకా'తుల తరాాత అతా'హయాేత్ చదివేవారు. 

4 రకా'తుల తరాాత సల్లమ్ ప్లికేవారు. మరికొందరు 

సల్లమ్ అంటే తషహుహ ద్. అంటే రండు, రండు రకా 

తులు చదివి సల్లమ్ ప్లికేవారు. ఎందుకంటే నఫిల్ 

నమా'జులు రండేస్ల రకాతులు చదవడమ్మ ఉతామం. 

266) వివరణ-1172: మొదటి 'హదీసు'ల్ల 4 రకాతులు 

అన్న ఉంది. ఈ 'హదీసు'ల్ల 2 రకాతులు అన్న ఉంది. అంటే 

ఒకోొస్లరి 4 రకా'తులు, ఒకోొస్లరి 2 రకా'తులు చదివే్

వారన్న అరాం. 
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قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 

"َمْن َصىل َ بَْعَد الَْمْغِرِب ِست َ َرْكَعاٍت لَْم يََتكَل َْم فِْيَما  عليه وسلم:
َرَواُه   َشَرَة َسَنًة".َِتْ عَ ُه بِِعَبادَةِ ثِنْ  لَ ِدلَْن بَْيَنُهن َ بُِسْوِء عُ 

مِ  ْ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب َل نَْعِرفُُه إِل َ ِمْن َحِديِْث   َوقَاَل: .ِذي ُ الَت ِ
َد بَْن إِْسَماِعْيَل يَُقْوُل:  ُهَو ُمْنَكُر   ُعَمَر بِْن أَِِبْ َخْثَعٍم َوَسِمْعُت ُمَحم َ

فَ   .اد ً ُه جِ الَْحِديِْث َوَضع َ

1173. (15) [1/368-అప్రిశోధతం] 

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

''మ'గర బ్ తరువాత 6 రకాతులు నఫిల్చదివి, వాటి 

మధ్ే నోటితో ఎటువంటి చెడుమాట ప్లకకపోత్య, ఈ 

6 రకాతులు 12 సంవతసరాల ఆరాధ్నకు 

సమానంగా చేయబడతాయి. అంటే అతన్నకి 12 

సంవతసరాల ప్పణేం లభిసాుంది.'' (తిరిిజి') 

తిరిిజి' దీన్ని 'హదీస' 'గరీబ్గా పేర్కొన్నిరు. 

ఇంకా ఇది కేవలం 'ఉమర్ బిన్ అబీ 'హకీమ్ 

'హదీసు'గా మాకు తెలుసునన్న ఇంకా బు'ఖారీ, '' 

'ఉమర్ బిన్ అబీ హకీమ్ మన్కిరుల్ 'హదీస'న్న, ఇది 

చాల్ల బలహీనమైన 'హదీస'న్న పేర్కొన్నిరన్న'' 

అన్నిరు.  

 ( 1/368[ ) موضوع ( ) 16 ] - 1174

"َمْن   هلِل صىل اهلل عليه وسلم:ُسْوُل اقَاَل رَ  َعْن عَائَِشَة قَالَْت: وَ 
َرَواُه   َصىل َ بَْعَد الَْمْغِرِب ِعْشِريَْن َرْكَعًة بَََن اهلُل لَُه بَْيًتا َِفْ الَْجن َِة".

ِمِذي ُ  ْ  . الَت ِ

1174. (16) [1/368-కలిపతం] 

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

''మ'గర బ్ తరువాత 20 రకాతులు చదివిత్య, దాన్నకి 

బదులుగా అలా్లహ్ అతన్న కోసం సారు ంల్ల భవనం 

న్నరిిసా్లడు.'' 267 (తిరిిజి') 

 

267) వివరణ-1174: మ'గర బ్ తరువాత 2 రకా'తులు 

సునితుల్ల కాకుండా 6 రకా'తులు ల్లదా 20 రకా'తులు 

చదవడాన్ని గురించి అనేక 'హదీసు'లు ఉన్నియి. కాన్న 

ఇవన్ని 'ద'యీఫ్ 'హదీసు'లు. 'తబ్రాన్నల్ల, 'అమాిర్ 

బిన్ యా'స్లర్ (ర) కథనం: 'న్న పర య్ప్ర వకత  (స) మ'గర బ్ 

తరాాత 6 రకా'త్లు చదువుతుండగా చూశాను. ఇంకా 

మ'గర బ్ తరాాత 6 రకా'త్లు చదివే వారి పాపాలన్ని 

క్షమంచబడతాయి, అవి సమదర ంపైె నురుగుకు 

 ( 1/368[ ) ضعيف ( ) 17]  - 1175

َعْنَها قَالَْت: َما َصىل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم الِعَشاَء  وَ 
َرْكَعاٍت. َرَواُه أَبُْو   أَْربََع َرْكَعاٍت أَْو ِست َ  َصىل َ َخَل عَلَي َ إِل َ َد  فَ ط ُ قَ 

   .دَاُودَ 

1175. (17) [1/368-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివి మా ఇంటికి వచిాన తరాాత 4 రకా'తులు 

ల్లదా 6 రకా'త్లు సునిత్ చదివేవారు. 268 (అబూ 

దావూ'ద్)  

 ( 1/368( ) ) ضعيف[  18]  - 1176

اٍس وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل:َعِن ابِْن َعب َ
ْكَعَتاِن  ُجْوِد الر َ ْكَعَتاِن قَْبَل الَْفْجِر َوإِدْبَاَر الس ُ "إِدْبَاَر الن ُُجْوِم الر َ

ِمِذي ُ  ْ  .بَْعَد الَْمْغِرِب". َرَواُه الَت ِ

1176. (18) [1/368-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇద్బారనుిజూమ్'' అంటే ఫజర ర్ల్లన్న 2 రకా'త్ల 

సునితులు. అదేవిధ్ంగా ''ఇద్బారసుసజూద్'' అంటే 

మ'గర బ్ తరువాత 2 రకాత్ల సునితులు. 269 

(తిరిిజి') 

 

సమానంగా ఉన్ని సర్వ అన్న అన్నిరు. ఖియామల్ 

లైల్ గురించి మ'హమిద్ బిన్ అసద్, 'ఉమర్ (ర) 

దాారా ఉలా్లఖనం: మ'గర బ్ తరాాత మాటాాడకుండా 6 

రకాత్లు చదివిన వారి 50 సంవతసరాల పాపాలు 

క్షమంచబడతాయి అన్న ఉంది. షౌకాన్న అభిపార యం: అనేక 

'హదీసు'లా్ల మ'గర బ్, ఇష్కల మధ్ే నఫిల్ నమా'జులను 

చదవటం గురించి ఉంది. ఇవన్ని 'దయీఫ్ 'హదీసు'లు. 

268) వివరణ-1175: 'ఇష్క' తరాాత సునితె మ'అకొద 

2 రకా'త్లు ఉన్నియి. అయిత్య 4 ల్లదా 6 రకా'త్లు 

చదవటం అభిలషణీయం. కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 'ఇష్క'కు 

మందు 4 రకా'త్లు చదివినవారు షబ్నఖదర ర్ల్ల 4 

రకాత్లు చదివినటాు అన్న ఉంది. ఏది ఏమైన్న 'ఇష్క' 

తరాాత 2 రకా'త్లు సునితె మఅకొద కాకుండా 

ఇంకా అభిలషణీయంగా నమా'జు చదవవచుాను. 

269) వివరణ-1176: ఖుర్ఆన్ల్లన్న సూరహ్ 'తూర్ (52) 
ల్ల ఈ ఆయతు ఉంది: ''...మరియు న్నవు న్నదర ్ నుండి 

ల్లచినప్పడు న్న ప్ర భువు ప్వితర తను కొన్నయాడు, ఆయన 

సాోతర ం చెయిే. మరియు రాతిర  వేళల్ల కూడా ఆయన 
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   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/369( )[ ) ضعيف  19]  - 1177

هلل عليه َل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاعَ 
َواِل تُْحَسُب   ْهِر بَْعَد الز َ وسلم يَُقْوُل: "أَْربَُع َرْكَعاٍت قَْبَل الظ ُ

َحِر. َوَما ِمْن َشْيٍء إل َ وَ    ُح اهلُل تِلَْك ب  َس ُهَو يُ بِِمْثلِِهن َ َِفْ َصََلةِ الس َ
اَعَة  أُ ِظََللُ الس َ َمائِ ثُم َ قََرأَ: )يََتَفي َ ًدا لِِلِ  ُه َعِن الَْيِمْيِ َوالش َ ِل ُسج َ

ِمِذي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ ُشَعِب  .(48: 16؛َوُهْم دَاِخُرْوَن  ْ َرَواُه الَت ِ
يَْماِن.  اْْلِ

1177. (19) [1/369-బలహీనం] 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''జుహ్ర్కు మందు 

సూరుేడు వాలిన తరాాత 4 రకా'తులు 

సునితులు ఉన్నియి. ఇవి తహజుూ ద్ నమా'జుల్ల 

ప్రిగణించబడతాయి. అంటే సూరుేడు వాలిన 

తరువాతి 4 రకా'తుల సునితులు తహజుూ ద్ 4 

రకా'త్లుగా ప్రిగణించబడతాయి. ఆ సమయంల్ల 

ప్ర తి వసాువూ దైవసిరణ చేసాుంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  

(స) ఈ ఆయతును ప్ఠంచారు: '' ఏమీ? వారు 

అలా్లహ్ సృషిు ంచిన ప్ర తి వసాువునూ గమన్నంచటం 

(చూడటం) ల్లదా? వాటి న్నడలు కుడివైప్పకూ, ఎడమ 

వైప్పకూ వంగుతూ ఉండి, అలా్లహ్కు స్లష్కు ంగం (సజాద ) 

చేసాూ, ఎల్ల వినమ్త చూప్పతున్నియో.'' (సూ.్

అన నహార, 16:48). (తిరిిజి', బై్నహఖీ - షు'అబిల 

ఈమాన) 

 (1/369[ ) متفق عليه ( ) 20]  - 1178

َعْن عَائَِشَة قَالَْت: َما تََرَك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
:  َرْكَعَتْيِ بَْعَد الَْعْصِر ِعْنِدْي قَط ُ َوَِفْ ِرَوايٍَة ل ِلُْبَخاِري ِ قَالَْت 

 .ّت َ لَِقَي اهللَ ا تََركَُهَما حَ َهَب بِِه مَ ذَ  ِذْي َوال َ 

1178. (20) [1/369-ఏకీభవితం] 

 

ప్వితర తను కొన్నయాడు. ...మరియు నక్షతార లు అసా్

మంచే వేళల్ల కూడాను!'' (సూ.్అ'తాూర, 52:48-49)  

మరో ఆయతు: ''...న్న ప్ర భువు ప్వితర తను్ కొనయాడు,్

ఆయన సాోతర ం చేయిే.్ మరియు్ రాతిర ్ సమయాలల్ల్

మరియు్ ప్గటివేళల్ల్ కూడా్ ఆయన్ ప్వితర తను్

కొన్నయాడు...''  (సూ.్'తా-హా, 20:130)  

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అ'సర ర్ 

తరువాత ఎలాప్పపడూ న్న ఇంటా్ల 2 రకాత్లు చదివే్

వారు. వాటిన్న మరణించే్ వరకు వదలల్లదు. 270 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/370)  [ ) صحيح ( 21]  - 1179

ٍك َعِن  َس بَْن َمالِ َسأَلُْت أَنَ  ِن فُلُْفٍل قَاَل: بْ َعِن الُْمْخَتارِ وَ 
ِع بَْعَد الَْعْصِر فََقاَل: َطو ُ كَاَن ُعَمُر يَْضِرُب اْْلَيِْدَي َعىَل َصََلِة  الت َ

ا نَُصل ِْي َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   بَْعَد الَْعْصِر َوكُن َ
 فَُقلُْت لَُه: .ْمِس قَْبَل َصََلةِ الَْمْغِرِب الش َ ُغُرْوِب   بَْعَد َتْيِ ْكعَ رَ 

كَاَن يََرانَا  أَكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْيِهَما؟ قَاَل:
 .نَُصل ِْيِهَما فَلَْم يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنَهَنا. َرَواُه ُمْسلٌِم 

1179. (21) [1/370-దృఢం] 

మ'ఖాార్ బిన్ ఫుల్ఫుల్ (ర) కథనం: నేను అనస్ 

బిన్ మాలిక్ను 'అ'సర ర్ తరువాత నఫిల్ నమా'జులు 

చదవటాన్ని గురించి అడిగాను. దాన్నకి అతను, '' 

'ఉమర్ (ర) 'అ'సర ర్ తరువాత నఫిల్ నమా'జు 

చదివేవారి చేతులపైె బ్నతాంతో కొటేు వారు. అంటే 

'అ'సర ర్ తరు వాత నమా'జు చదివేవారిన్న వారించే 

వారు. ఇంకా మ్మమ ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల సూరాేసా 

మయం తరువాత మగర బ్ నమా'జుకు మందు రండు్

రకా తులు నమా'జు చదివేవాళాం.' నేను 'ప్ర వకత  (స) 

కూడా చదివేవారా,' అన్న అడిగాను. దాన్నకి అతను 

'మమిలిి చదువుతుండగా చూస్ల, తప్పన్నసరి అన్న,' 

సూచించనూ్ ల్లదు, వారించనూ్ ల్లదు అన్న్

అన్నిరు.'' 271 (మసా్లమ్)  

 ( 1/370[ ) صحيح ( ) 22]  - 1180

 

270) వివరణ-1178: అంటే 'అబుద ల్ ఖైస్ ఖబీల్ల్వారు, 
వచిానప్పటి నుండి 'అ'సర ర్ నమాజు తరాాత 2 

రక'అత్లు న్న ఇంటా్ల చదివేవారు. మరణించే వరకు 

వాటిన్న వదలల్లదు. ఇది ప్ర వకత  (స) ప్ర త్యేకతలా్ల ఒకటి. 

ఇతరులకు తగదు. 

271) వివరణ-1179: సూరాేసామయం తరువాత 

మ'గర బ్కు మందు రండు రకాతులు చదవటం 

అభిలషణీయం. ప్ర వకత  (స) 3 స్లరాు ఆదేశించారు. 

మ్రడవస్లరి 'కోరినవారు' అన్న అన్నిరు. చదివిన వారికి 

ప్పణేం లభిసాుంది. చదవన్న వారికి ఏమీ ల్లదు.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 400 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ا بِالَْمِديَْنِة فَإِذَا أَذ ََن الُْمَؤذ ُِن لَِصََلةِ الَْمْغِرِب  َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ  كُن َ

ُجَل الَْغِريَْب   َواِرَي فََركَُعْوا َرْكَعَتْيِ َحّت َ إِن َ الر َ ابَْتَدُروا الس َ
ََلَة قَْد ُصل َِيْت ِمْن كَ  َد فََيْحَسُب أَن َ َمْسجِ الْ  لََيْدُخُل  ْثَرةِ َمْن  الص َ

   .اُه ُمْسلٌِم ي َُصل ِْيِهَما. َروَ 

1180. (23) [1/370-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: మ్మమ మదీనహ ల్ల 

ఉనిప్పపడు, మ'అజిూ 'న్ మ'గర బ్ అజాన్ ఇచిాన 

తరాాత, ప్ర జలు మస్లూ ద్ల్లన్న సాంభాల వైప్ప 

తొందరగా వళ్ళా 2 రకాత్ల సునితులు చదివేవారు. 

బాటస్లరులవరైన్న వసా్త, నమా'జు అయి పోయిందన్న 

భావించేవారు. 272 (మసా్లమ్)  

 ( 1/370[ ) صحيح ( ) 23]  - 1181

ْرثِِد بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: أَتَْيُت ُعْقَبَة الُْجْهِِن  فَُقلُْت: أََل  وَ  َعْن م َ
ُبَك ِمْن أَِِبْ  ِ فََقاَل ْيِ قَْبَل َصََلةِ الَْمْغِرِب؟ ٍم يَْركَُع َرْكَعتَ تَِميْ  أَُعج 
ا نَ  ْفَعلُُه َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.  ُعْقَبُة: إِن َا كُن َ

ُغُل. َرَواُه الُْبَخاِري ُ   .قُلُْت: فََما يَْمَنُعَك اْلَن؟ قَاَل: الش ُ

1181. (23) [1/370-దృఢం] 

మర్స'ద్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర) కథనం: నేను 

ఉఖ్బహ అల జుహ్న్న వదద కు వచాాను. నేను 

అతన్ని, ''అబూ తమీమ్ మ'గర బ్కు మందు 2 

రకాతులు చదవటం మీకు ఆశారేం కలిగంచటం 

ల్లదా?'' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఉఖ్బహ, ''ఇందుల్ల 

ఎటువంటి ఆశారేంల్లదు. మ్మమ ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల 

చదివే వాళాం,'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను 'మరి 

ఇప్పపడు మీరందుకు చదవడంల్లదు?' అన్న అడిగాను. 

దాన్నకి అతను 'వాేపార ల్లవాదేవీల వలా మాకు 

చదవటాన్నకి సమయం దరకనందువలా,' అన్న 

సమాధానం ఇచాారు. 273  (బు'ఖారీ) 

 ( 1/370[ ) ضعيف ( ) 24]  - 1182

 

272) వివరణ-1180: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స) 

కాలంల్ల అనుచరులు మ'గర బ్కు మందు అతేధకంగా 2 

రకాతులు చదివేవారన్న తెలుసాుంది. అందువలా వీటిన్న 

చదవటం ఇప్పపడు కూడా అభిలషణీయమ్మ. 

273) వివరణ-1181: ప్ర వకత  (స) కాలం తరువాత కూడా 

ప్ర జలు మ'గర బ్కు మందు 2 రకాతులు నమా'జు చదివే్

వారన్న తెలుసాుంది. 

يه وسلم أَََت  ِب َ صىل اهلل علن َ الن َ إِ  :َعْن كَْعِب بِْن ُعْجَرَة قَاَل وَ 
ا قََضْوا َصََلتَُهْم ِد اْْلَْشَهِل فََصىل َ فِْيِه ا َمْسِجَد بَِِنْ َعبْ  لَْمْغِرَب فَلَم َ

َرَواُه أَبُْو   "َهِذهِ َصََلُة الُْبُيْوِت". َرآُهْم يَُسب ُِحْوَن بَْعَدَها فََقاَل:
 دَاُودَ 

مِ وَ  ْ لُْوَن َسائِ ِ قَاَم نَ  َوالن َ ِذي ِ َِفْ ِرَوايَِة الَت ِ ِب ُ  فََقاَل الن َ  .اٌس ي ََتَنف َ
ََلةِ َِفْ الُْبُيْوِت" اهلل عليه وسلم:صىل   ."عَلَْيُكْم بَِهِذهِ الص َ

1182. (24) [1/370-బలహీనం] 

క'అబ్ బిన్ ఉజర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బనూ 

అబిద ల్ అష్హల్ మస్లూ ద్కు ఒకస్లరి వచాారు. అకొడ 

మ'గర బ్ నమా'జు చదివారు. ప్ర జలందర్జ మ'గర బ్ 

నమా'జు చదువుకుని తరువాత ప్ర వకత  (స) ప్ర జలను 

మస్లూ ద్ల్లనే సునితులు చదువుతుండగా చూచి, 'ఈ 

నఫిల్ నమా'జులు ఇంటా్ల చదవాలి. అందువలా 

సునితులను, నఫిల్ నమా'జులను ఇళాలా్ల 

చదవండి' అన్న అన్నిరు. 274  (అబూ దావూ'ద్, 

తిరిిజి') 

 ( 1/371ضعيف ( ))  [  25]  - 1183

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   اٍس قَاَل:َعِن ابِْن َعب َ وَ 
ق أَْهُل   ْكَعَتْيِ بَْعَد الَْمْغِرِب َحّت َ يََتَفر َ يُِطْيُل الَْقَراَءُة َِفْ الر َ

 .الَْمْسِجِد. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1183. (25) [1/371-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మగర బ్ 

తరాాత 2 రకాత్లల్ల దీరఘ ంగా ఖిరాఅ'త్ చేస్తవారు. 

చివరికి అందర్జ వళ్ళాపోయే్ వారు. 275 (అబూ్

దావూద్)  

 ( 1/371[ ) ضعيف ( ) 26]  - 1184

َعْن َمْكُحْوٍل ي َْبلُُغ بِِه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
   .َرْكَعَتْيِ  ْغِرِب قَْبَل أَْن ي ََتكَل ََم مَ َصىل َ بَْعَد الْ  : "َمْن َل قَا

". ُمْرَسًَل وَ   .َِفْ ِرَوايٍَة أَْربََع َركََعاٍت ُرفَِعْت َصََلتُُه َِفْ عِل ِي ِْيَ

 

274) వివరణ-1182: సునితులు, నఫిల్ నమా'జులను 

ఇళాలా్ల చదవటం అభిలషణీయం. ఒకవేళ మస్లూ ద్ల్ల 

చదువుకుంటే అభేంతరం ఏమీ ల్లదు.  

275) వివరణ-1183: మ'గర బ్ తరాాత 2 రకాత్ల 

సునితు లను మస్లూ ద్ల్ల చదవవచుాను. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 401 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
1184. (26) [1/371-బలహీనం] 

మక్'హూల్ తాబ'యీ, ప్ర వకత  (స) దాారా ఉలా్లఖి 

సాున్నిరు. ప్ర వకత  (స)ప్ర వచనం, ''మ'గర బ్ తరాాత 

మాటాాడకుండా, 2 ల్లదా 4 రకాత్లు చదివిత్య, అతన్న 

నమా'జును 'ఇలాియీేన్ల్ల చేరాబడును. అంటే 

స్త్ాకరించబడుతుంది.''  

 ( 1/371[ ) ضعيف ( ) 27]  - 1185

ْكَعَتْيِ بَ  َعْن ُحَذيَْفَة نَْحَوُه َوَزادَ فَكَاَن يَُقْوُل:وَ  لُْوا الر َ ِ   َد عْ "َعج 
َرَواُهَما َرِزيٌْن َوَرَوى   ."ْرفََعاِن َمَع الَْمْكُتْوبَةِ تُ  ِرِب فَإِن َُهَمالَْمغْ ا

يَْماِن  يَادََة َعْنُه نَْحَوَها َِفْ ُشَعِب اْْلِ ِ  . الَْبْيَهِقي ُ الز 

1185. (27) [1/371-బలహీనం] 

'హుజై'ఫహూొడా ఈవిధ్ంగా ఉలా్లఖించారు. 

అయిత్య అతన్న ఉలా్లఖనంల్ల ఈ ప్దాలు అధకంగా 

ఉన్నియి, ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 'మ'గర బ్ నమా'జు 

తరాాత 2 రకాత్ ల సునితులను తారగా చదువు 

కోండి. ఎందుకంటే ఆ రండూ విధ నమా'జులతో పాటు 

ల్లప్బడతాయి.'' 276 (ర'జీన్, బై్నహఖీ్ - ష'అబిల 

ఈమాన) 

 ( 1/371[ ) صحيح ( ) 28]  - 1186

أَْرَسلَُه إََِل  فَِع بَْن ُجَبْْيٍ ن َ نَاإِ  :َعْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء قَاَل وَ 
ائِِب يَْس  ََلةِ فََقاَل:أَلُُه َعْن َشْيٍء َرآُه ِمْنُه مُ الس َ نََعْم   َعاِويَُة َِفْ الص َ

َماُم قُْمُت َِفْ  .َصل َْيُت َمَعُه الُْجُمَعَة َِفْ الَْمْقُصْوَرةِ  ا َسل ََم اْْلِ فَلَم َ
َت  َل تَُعْد لَِما فََعلْ  فََقاَل: .أَْرَسَل إيَِل َ  َل دَخَ  ام َ فَلَ  .َمَقاِمْي فََصل َْيُت 
فَإِن َ   .ُمَعَة فَََل تَِصلَْها بَِصََلٍة َحّت َ تُكَل َِم أَْوتَْخُرَج إِذَا َصل َْيَت الُْج 

أََمَرنَا بَِذلَِك أَْن ل َ نُْوِصَل بَِصََلٍة  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
 . ملِ َرَواُه ُمْس  ُرَج.أَْونَخْ  َم َحّت َ نََتكَل َ 

1186. (28) [1/371-దృఢం] 

'అమ్ర బిన్ 'అ'తాఅ' (ర) కథనం: అతన్ని న్న'ఫె 

బిన్ 'జుబై్నర్ స్లయి'బ్ వదద కు ప్ంప మ'ఆవియహ 

 

276) వివరణ-1185: ఇటువంటి పోర తసహంచే 'హదీసు'లు 

చాల్ల ఉన్నియి. కాన్న ప్ర మాణ్యలన్ని బలహీనంగా 

ఉన్నియి. సునితులు, నఫిల్లు ఇళాలా్ల చదవటం 

ఉతామం. ప్ర తి నమా'జుతో పాటు వాటి సునితులను 

కూడా చదువుకోవాలి.  

నమా'జు విషయంల్ల అతన్ని చూస్లన దాన్ని గురించి 

అడగమన్నిరు. దాన్నకి స్లయి'బ్, ''అవును, నేను 

అతన్నతో కలస్ల మఖ్'సూరహ్ అనే పార ంతంల్ల 

జుమ'అహ్ నమా'జు చదివాను. ఇమామ సల్లమ్ 

ప్లికి నమా'జు మగంచిన వంటనే నేను న్న సా్లనంల్లనే 

న్నలబడి, జుమ'అహ్ సునితులు చదివాను. 

మ'ఆవియహ్ (ర) నమా'జు చదివి, ఇంటికి వళ్ళాన 

తరాాత ననుి పలిపంచి, 'ఈ రోజు చేస్లనటుు , ఇక 

మందు ఇల్ల చేయకు అంటే ఫరద ర నమా'జు తరాాత 

వంటనే సునితులు చదవకు. నువుా జుమ'అహ్ 

నమా'జు ల్లదా ఇతర ఏ నమాజైన్న చదువుకుని 

తరాాత సునితును, ఫ'రద ర నమా'జుతో కలప్కు. 

మాటాాడుకో ల్లదా సాలం మారుాకో, ఎందుకంటే ప్ర వకత  

(స) మమిలిి ఒక నమా'జును మరో నమా'జుతో 

కలప్రాదన్న, మాటాాడుకోవాలన్న ల్లదా చోటు మారుా 

కోవాలన్న ఆదేశించారు' అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/371[ ) صحيح ( ) 29]  - 1187

َم   َعْن َعَطاٍء قَاَل: وَ  كَاَن ابُْن ُعَمَر إِذَا َصىل َ الُْجُمَعَة بَِمك ََة تََقد َ
َم فَُيَصل ِْي أَْربًَعا   َصىل َ الَْمِديَْنةِ بِ  َوإِذَا كَاَن  .فََصىل َ َرْكَعَتْيِ ثُم َ يََتَقد َ

  .ل ِ َِفْ الَْمْسِجدِ فََصىل َ َرْكَعَتْيِ َولَْم يَُص  َرَجَع إََِل بَْيِتهِ َعَة ثُم َ الُْجمُ 
  .فََقاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْفَعلُهُ  فَِقْيَل لَُه. 

 َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  

ِمِذي ُ قَاَل وَ  ْ ُجُمَعِة   بَْعَد الْ ىل َ  َص َن ُعَمرَ َرأَيُْت ابْ : "َِفْ َرَوايَِة الَت ِ
 .ًعا"ثُم َ َصىل َ بَْعَد ذَلَِك أَْربَ  َرْكَعَتْيِ 

1187. (29) [1/371-దృఢం] 

'అ'తాఅ' (ర) కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

మకొహ ల్ల ఉంటే జుమ'అహ్ నమా'జు చదివిన 

తరాాత, తన చోటునుండి మందుకుజరిగ 2 

రకాతులు సునిత్ చదివేవారు. ఆ తరాాత మళ్ళా 

రండడుగులు మందుకు మారి 4 రక'అతులు 

సునితులు చదివేవారు. మదీన్నల్ల ఉంటే, 

జుమ'అహ నమా'జు చదివి ఇంటికి వళ్ళా, ఇంటా్ల 2 

రకాత్లు చదివే వారు. మస్లూ ద్ల్ల చదివేవారు కాదు. 

'మీరు ఇల్ల ఎందుకు చేసా్లరన్న,' ప్ర శిిసా్త. దాన్నకి 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 402 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
అతను, 'ప్ర వకత  (స) కూడా ఇల్లగే చేస్తవారు,' అన్న 

అన్నిరు. 277 (అబూ దావూద్) 

తిరిిజీ'ల్ల ఇల్లగే ఉంది, '' 'అ'తాఅ' (ర) కథనం: 

''నేను 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ను 2 రకా'త్లు 

చదువుతుండగా, ఆ తరువాత మళ్ళా 4 రకా'త్లు 

చదువుతుండగా చూశాను.'' 
===== 

 بَاُب َصََلِة الل َْيِل -31

31. ర్తిర  పూట (తహజిుద్) నమా’జు 

రాతిర  నమా'జుకోసం న్నలబడటాన్ని ఖియ్యములైల్ 

అంటారు. ఐదు విధ నమా'జులు కాకుండా, రాతిర  

చివరిజామల్ల మ్మల్కొన్న నమా'జు్ చదవటాన్ని 

తహజుూ ద్ అంటారు. ఇది ఇసా్లమ్ పార రంభంల్ల 

విధంచబడింది. తరువాత రదుద  చేయబడింది. 

అయిత్య అభిలషణీయంగా పేర్కొనబడింది. కాన్న ప్ర వకత  

(స) ఎలాప్పపడూ దీన్ని చదివేవారు. ఖుర్ఆన్ల్ల 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ దుప్పటి కప్పపకునివాడా! 

రాతర ంతా (నమా'జ్ల్ల) న్నలబడు, కొంత భాగాన్ని 

విడిచి; దాన్న సగ భాగంల్ల, ల్లదా దాన్నకంటే కొంత 

తకుొవ; ల్లదా దాన్నకంటే కొంత ఎకుొవ; మరియు 

ఖుర్ఆన్ను ఆగ-ఆగ, నెమిదిగా, సపషు ంగా ప్ఠంచు. 

న్నశాయంగా, మ్మమ న్నపైె భారమైన సందేశాన్ని 

అవతరింప్జేయబోతున్నిమ. న్నశాయంగా, రాతిర  

వేళ ల్లవటం (మనసుసను) అదుప్పల్ల ఉంచుకోవ్

టాన్నకి ఎంతో ఉప్యుకత  మైనది మరియు (అలా్లహ్) 

ప్ర వచన్నలను (అరాం చేసుకోవటాన్నకి) కూడా ఎంతో 

అనుగుణమైనది. వాసావాన్నకి, ప్గటివేళ న్నకు చాల్ల 

ప్నులుంటాయి. మరియు న్నవు న్న ప్ర భువు న్నమాన్ని 

సిరిసాూ్ ఉండు. మరియు అతేంత శర ధ్ధ తో ఆయన 

వైప్పకు మరలుతూ్ ఉండు.'' (సూ.్ మజూ మిల్, 

73:1-8) 

 

277) వివరణ-1187: ఈ రండు 'హదీసు'ల దాారా ఫ'రద ర 

నమా'జు చదివినచోటనే సునితులు చదవకా, 

ఎవరితోనైెన్న మాటాాడి ల్లదా చోటు మారిా సునితులు 

చదవటం మంచిదన్న తెలిస్లంది.  

అలా్లహ్(త) ప్ర వకత (స)కు రాతిర  కొంతకాలం న్నదర  

పోయి, తరువాత ల్లచి తహజుూ ద్ నమా'జు చదవమన్న 

ఆదేశించాడు.  

అలా్లహ ఆదేశం: ''మరియు రాతిర  వేళల్ల జాగరణ 

(తహ జుూ ద) నమా'జు చెయిే. ఇది న్నకొరకు అదనప్ప 

(నఫిల) నమాజు. దీన్నతో న్న్ ప్ర భువు న్నకు 

(ప్పనరుతాధ న దినమన) ప్ర శంసన్నయమైన స్లధ నమ 

(మఖామమిర మ'హమ్రద) నొసంగవచుా.'' (సూ.్

అల ఇస్లర అ, 17:79)  
ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/373عليه ( ) [ ) متفق 1]  - 1188

ِب ُ صىل اهلل عليه   ا قَالَْت:ِضَي اهلُل َعْنهَ  عَائَِشَة رَ ْن عَ  كَاَن الن ِ
وسلم يَُصل ِْي فِْيَما بَْيَ أَْن ي َْفُرَغ ِمْن َصََلةِ الِْعَشاِء إََِل الَْفْجِر  

ةٍ  َواِحَد بِ  يُْوتِرُ َتْيِ وَ ْكعَ إِْحَدى َعَشَرَة َرْكَعًة يَُسل ُِم ِمْن كُل ِ رَ 
ُ ْجَدَة ِمْن ذَ فََيْسُجُد الس َ  أََحُدكُْم َخْمِسْيَ آيًَة   لَِك قَْدَرَما يَْقَرأ

َ   قَْبَل أَْن ي َْرفََع َرأَْسُه فَإِذَا َسَكَت  الُْمَؤذ ُِن ِمْن َصََلةِ الَْفْجِرَوتََبي َ
ِه  َع َعىَل َج  اْضَط َتْيِ ثُم َ فَ لَُه الَْفْجُرقَاَم فََركََع َرْكَعَتْيِ َخِفيْ   ِشق ِ

قَاَمةِ ِن َحّت َ يَأْ اْْلَيْمَ   . فََيْخُرُج  تِِيِه الُْمَؤذ ُِن لِْْلِ

1188. (1) [1/373-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఇష్క' నమా'జు 

చదివిన తరాాత ఫజర ర్కు మందు వరకు 11 

రక'అతులు నమా'జు చదివేవారు. ప్ర తి 2 రక'అతుల 

తరాాత సల్లమ్ ప్లికేవారు. వీటిల్ల ఒక రక'అతు 

వితర ర్ చదివేవారు. ఎంత దీరఘ ంగా సజాద  చేస్తవారంటే, 

మీల్ల ఎవరైన్న అందుల్ల 50 ఆయతులు చదువు 

కుంటారు. మఅ'జిూ 'న్ ఫజర ర్ అజా'న్ ఇచిాన తరాాత 

ప్ర వకత  (స) న్నలబడి త్యలికైెన 2 రక'అతుల సునిత్ 

చదివేవారు. ఆ తరువాత కుడిప్ర కొకు తిరిగ ప్రుండే్

వారు. చివరికి మ'అజిూ 'న్ వచిా ఇఖామత్ ప్లక్

డాన్నకి అనుమతి కోరుతాడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చదివించటాన్నకి బయటకు వళ్ళావారు. 278 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

278) వివరణ-1188: ఖియామలైల్ అంటే తహజుూ ద్ల్ల 

అలపసంఖే 2 రకాత్లు, అధక సంఖే 8 రకాతులు. 
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 ( 1/373[ ) صحيح ( ) 2]  - 1189

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  َعْنَها قَالَْت:وَ   َرْكَعَِت  ا َصىل َ إِذَ كَاَن الن َ

ثَِِنْ َوإِل َ اْضَطَجَع.ْسَتْيَقَظًة حَ ِر فَإِْن كُْنُت مُ الَْفْج   .َرَواُه ُمْسلٌِم  د َ

1189. (2) [1/373-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ఫజర ర్ల్లన్న 2 

రక'అతుల సునిత్ చదువుకుని తరాాత, ఒకవేళ 

నేను మ్మల్కొన్న ఉంటే, న్నతో మాటాాడుకుంటారు. 

ఒకవేళ నేను ప్డుకొన్న ఉంటే ప్రుండిపోతారు. 279 

(మసా్లమ్) 

 (1/373[ ) متفق عليه ( ) 3]  - 1190

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا َصىل َ َرْكَعَِت  وَ  َعْنَها قَالَْت: كَاَن الن َ
ِه اْْلَيَْمِن"  .الَْفْجِر اْضَطَجَع َعىَل ِشق ِ

1190. (3) [1/373-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ల్లన్న 2 

రక'అతులు  చదువుకుని తరాాత కుడిప్ర కొకు 

తిరిగ ప్రుండి పోతారు. 280 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/373[ ) صحيح ( ) 4]  - 1191

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي ِمَن الل َْيِل  َعْنَها قَالَْت:وَ  كَاَن الن َ
ْنَها ًة ثَََلَث َعَشَرَة َرْكعَ     .اُه ُمْسلٌِم َتا الَْفْجِر. َروَ َوَرْكعَ  الِْوتْرُ م ِ

1191. (4) [1/373-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  13 

రకా'తులు చదివేవారు. అందుల్ల వితర ర్ మరియు 

 

మగలినవి వితర ర. వితర ర్ 1 ల్లదా 3 రకాతులు చదవ 

వచుాను. 5 కూడా చదవవచుా. ఫజర ర్ సునితుల 

తరాాత కొంతస్తప్ప కుడిప్ర కొకు తిరిగ ప్రుండడం 

అభిలషణీయం.  

279) వివరణ-1189: అంటే ఫజర ర్ సునితుల తరాాత 

ప్రుండుట అభిలషణీయం అన్న తెలుసాుంది. 

280) వివరణ-1190: ఈ 'హదీసు'దాారా ఫజర ర్ల్లన్న 2 

రక'అతులను సునిత్ చదువుకుని తరాాత కుడి్

ప్ర కొకు తిరిగ ప్రుండుట ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం అన్న 

తెలిస్లంది. ఇది కేవలం ప్ర వకత  (స) ఒకొరికే ప్ర త్యేకం కాదు. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఫజర ర్ సునితులు చదువుకుని 

తరువాత ఫ'రద ర కు మందు కొంతస్తప్ప కుడిప్ర కొకు 

తిరిగ ప్ండుకొండి.'' (తిరిిజి')  

ఫజర ర్ సునితులు కూడా చేరి ఉన్నియి. అంటే 8 

రకా'తులు తహజుూ ద్, 3 రకా'తులు వితర ర్, 2 

రకా'తులు ఫజర ర్ సునిత్లు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/373[ ) صحيح ( ) 5]  - 1192

َعْن َمْسُرْوٍق قَاَل: َسأَلُْت عَائَِشَة َعْن َصََلةِ َرُسْوِل اهلِل صىل  وَ 
اهلل عليه وسلم بِالل َْيِل. فََقالَْت: َسْبٌع َوتِْسٌع َوإِْحَدى َعَشَر  

 .اِري ُ ُه الُْبخَ َواَرْكَعًة ِسَوى َرْكَعَِتِ الَْفْجِر. رَ 

1192. (5) [1/373-దృఢం] 

మస్ర్జఖ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) రాతిర  

నమా'జు ఎన్ని రకా'తులు చదువుతారన్న 'ఆయి'షహ్ 

(ర)ను అడిగాను. దాన్నకి ఆమ, 7, 9, 11 రకా'తులు 

ఫజర్ సునితులు తప్ప అన్న అన్నిరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/374[ ) صحيح ( ) 6]  - 1193

اَم ِمَن  يه وسلم إِذَا قَ ِب ُ صىل اهلل علكَاَن الن ِ الَْت: ائَِشَة قَ عَ  َعْن وَ 
. َرَواُه ُمْسلٌِم الل َْيِل لُِيَصل َِي ا  .ْفَتَتَح َصََلتَُه بَِرْكَعَتْيِ َخِفْيَفَتْيِ

1193. (6) [1/374-్దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  తహజుూ ద్ 

కోసం న్నలబడి మందు త్యలిగాు  రండు రకా'తులు 

చదువుకునే వారు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/374يح ( )[ ) صح  7]  - 1194

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: وَ 
ََلَة  عليه وسلم: "إِذَا قَاَم أََحُدكُْم م َِن الل َْيِل فَلَْيْفَتِح الص َ

   . ُمْسلٌِم َواهُ . رَ َتْيِ بَِرْكَعَتْيِ َخِفْيفَ 

1194. (7) [1/374-్దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీల్ల ఎవరైన్న తహజుూ ద్ నమా'జుకోసం న్నలబడిత్య, 

మందు త్యలికైెన రండు రకా'త్లు చదువుకోవాలి.'' 

(మసా్లమ్)  
 (1/374[ ) متفق عليه ( ) 8]  - 1195

اٍس قَاَل ََ و ِب ُ  نََة ْنَد َخالَِِتْ َمْيُموْ  عِ ت ُ بِ : َعِن ابِْن َعب َ لَْيلًَة َوالن َ
َث صىل اهلل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   عليه وسلم ِعْنَدَها فََتَحد َ

ا كَاَن ثُلُُث الل َْيِل اْْلِخُر أَْو   .وسلم َمَع أَْهلِِه َساَعةً  ثُم َ َرقََد فَلَم َ
َما َ فَقَ  ءِ بَْعُضُه قََعَد فََنَظَر إََِل الس َ مَ ال َخْلق  إِن َ َِف : )َرأ اَواِت  س َ

َهاِر... َواْْلَْرِض َواْخِتََل  َحّت َ َخَتَم   ( 164 :2-ِف الل َْيِل َوالن َ
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ْوَرةَ  ثُم َ قَاَم إََِل الِْقْربَِة فَأَْطلََق ِشَناقََها ثُم َ َصب َ َِفْ الَْجَفَنِة   .الس ُ

أَ ُوُضْوًءا َحَسًنا بَْيَ الْ  لََغ فََقاَم   أَبْ ِن لَْم يُْكِثْر َوقَْد َءيْ ُضوْ وُ ثُم َ تََوض َ
أَُت. فَُقْمُت َعْن فََصىل َ فَُقمْ  ي ََساِرهِ فَأََخَذ بِأُذُِّنْ فَأَدَاَرِّنْ ُت َوتََوض َ

ْت َصََلتُُه ثَََلَث َعَشَرَة َرْكَعًة ثُم َ اْضَطَجَع فََناَم   َعْن ي َِمْيِنِه فََتَتام َ
ََلةِ فََصىل َ َولَْم  ََلٌل َم نََفَخ. فَآذَنَُه بِ نَا ذَاإِ  َحّت َ نََفَخ َوكَاََن   بِالص َ

أْ َوكَاَن َِفْ دُعَائِ  ِه: "الل َُهم َ اْجَعْل َِفْ قَلِْبْ نُْوًرا َوَِفْ بَْصِرْي نُْوًرا  يََتَوض َ
ًرا  وْ نُ  َوَِفْ َسْمِعْي نُْوًرا َوَعْن ي َِمْيِِنْ نُْوًرا َوَعْن ي ََساِرْي نُْوًرا َوفَْوِقْ 

 َ َخلِْفْي نُْورً َمامِ َوتَْحِِتْ نُْوًرا َوأ ْ نُْوًرا".  ْي نُْوًرا و َ  ا َواْجَعْل يل ِ
ذَكََر: "َوَعَصِبْ َولَْحِمْي َودَِمْي  وَ  َزادَ بَْعُضُهْم: "َوَِفْ لَِساِّنْ نُْوًرا" و َ

 َوَشْعِرْي َوبََشِرْي.  
 . ًرا"ًرا َوأَْعِظْم يِلْ نُوْ نُوْ ْي ِس َِفْ ِرَوايٍَة ل َُهَما: "َواْجَعْل َِفْ نَفْ وَ 
 ْوًرا".  "اَلل َُهم َ أَْعِطِِنْ نُ  َِفْ أُْخَرى لُِمْسلٍِم:وَ 

1195. (8) [1/374-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ఒక రోజు రాతిర  నేను 

మా పన్ని మైమూనహ్ (ర) ఇంటా్ల ఉండిపోయాను. 

ఆ రోజు రాతిర  ప్ర వకత  (స) మైమ్రనహ (ర) ఇంటిల్లనే 

ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) కొంతస్తప్ప తన ఇంటివారితో 

మాటాాడారు. ఆ తరువాత న్నదర పోయారు. రాతిర  

చివరిభాగం ల్లదా అంతకన్నిమందు మ్మల్కొన్న 

కూరుాన్నిరు. ఆకాశం వైప్ప చూచి: ''ఇని ఫీ 

'ఖల్ఖిససమావాతి వల్ అర్'ది, వ'ఖ్తిల్లఫిల్ లైలి, 

వనిహారి ల ఆయాతిన్ లిఊలిల్ అల్బాబ్ 
....''(సూ.్ అల బఖరహ, 2:164) సూరహ్ చివరి 

వరకు ప్ఠంచారు. ఆ తరువాత న్నటి కుండ దగు ర 

న్నలబడి దాన్న మ్రత విపప మంతల్ల న్నళ్ళా 

తీసుకొన్న చకొగా వు'దూ చేశారు. చాలినన్ని న్నళ్ళా 

ఉప్యోగంచారు. ఆ తరువాత న్నలబడి తహజుూ ద్ 

నమా'జ్ పార రంభించారు. అది చూస్ల నేను కూడా 

న్నలబడి వు'జూ చేస్ల ప్ర వకత  (స)కు ఎడమవైప్ప 

న్నలబడాాను. ప్ర వకత  (స) న్న చెవిప్టుు కొన్న కుడి వైప్ప 

న్నలబ్నటాు రు. ప్ర వకత  (స) 13 రకా'త్లు పూరిత చేసు 

కున్నిరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ప్ండుకున్నిరు. 

చివరికి ప్ర వకత  (స) మకుొనుండి శబద ం రాస్లగంది. 

ప్ర వకత (స) న్నదర ల్ల ఉనిప్పపడు శబద ం వచేాది. ఆ 

తరువాత బిల్లల్ వచిా ప్ర వకత (స)కు నమా'జు 

గురించి తెలియప్రిచారు. ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ యొకొ 2 

రకాతుల సునిత్ చదివారు. మళ్ళా వు'దూ 

చేయల్లదు. సునితులు, ఫ'రదా ర మధ్ే ఈ దు'ఆ 

చదివారు. 

''అలా్లహుమిజ్అల్ ఫీ ఖల్బీ నూరన్, వబ'సరీ 

నూరన్, వఫీ సమ్'యీ నూరన్, వ'అన్యమీన్న 

నూరన్, వఅన్యస్లరీ నూరన్, వఫౌఖీ నూరన్, 
వతహ్తీ నూరన్, వఅమ్రమీ నూరన, వ'ఖల్ఫీ 

నూరన్, వజ్'అలాీ నూరన్, వఫీ్లిస్లన్న నూరన, వ్ఫీ 

'అ'సబీ నూరన్, వఫీ్ ల'హ్మీ నూరన్, వదమీ 

నూరన్, వషఅరీ నూరన్, వబష్రీ నూరన్, వజ్'అల్ ఫీ 

నఫ్స్త్ నూరన్, వ అ'అ''జమ్ లీ నూరన్ అలా్లహుమి 

ఆ'అతిన్న నూరన్.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! న్న హృదయంల్ల 

వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న కళాలా్ల వలుగును 

ప్ర స్లదించు, న్న చెవులల్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న 

కుడివైప్ప వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న ఎడమవైప్ప 

వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న పైెన వలుగును ప్ర స్లదించు, 

న్న కిర ంద వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న మందు 

వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న వనుక వలుగును 

ప్ర స్లదించు, న్న కోసం వలుగు ప్ర స్లదించు, న్న 

న్నలుకల్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న నరాలల్ల 

వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న మాంసంల్ల వలుగును 

ప్ర స్లదించు, న్న రకత ంల్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న 

వంటుర కలా్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న చరిం (శరీరం) 

ల్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, న్న హృదయం (మనసుస) 

ల్ల వలుగును ప్ర స్లదించు, ఇంకా న్న వలుగును 

ఉతామం చేయి, ఇంకా న్నకు వలుగే వలుగు 

ప్ర స్లదించు.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/375[ ) صحيح ( ) 9]  - 1196

عليه وسلم    صىل اهللَد َرُسْوِل اهللِ نْ عِ  قََد أَن َُه رَ  َعْنُه:وَ 
أَ َوُهَو يَُقْوُل:َك وَ فََتَسو َ  فَاْسَتْيَقَظ  َماَواِت  تََوض َ )إِن َ َِفْ َخلِْق الس َ
َوَرَة ثُم َ قَاَم فََصىل َ َرْكَعَتْيِ   (164: 2-َواْْلَْرِض  َحّت َ َخَتَم الس ُ

كُْوعَ  اَم َحّت َ نَ ثُم َ انَْصَرَف فَ  .ُجْودَ لس ُ َوا أََطاَل فِْيِهَما الِْقَياَم َوالر ُ
اٍت ِست َ َركََعاٍت كُل  ذَلَِك يَْسَتاُك  ذَلَِك ثَََل  ثُم َ فََعَل  .نََفَخ  َث َمر َ

أُ َويَْقَرأُ َهُؤَلِء اْْليَاِت   .ثُم َ أَْوتََربَِثََلٍث. َرَواُه ُمْسلٍِم  .َويََتَوض َ
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1196. (9) [1/375-దృఢం]  
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ఒక రోజు రాతిర  ప్ర వకత  

(స) ఇంటా్ల ఉన్నిను. ప్ర వకత  (స) రాతిర  మ్మల్కొన్నిరు. 

మస్లాక్ చేశారు, వు'దూ చేశారు, ఇంకా ఈ ఆయతు 

నుండి సూరహ్ చివరి వరకు చదివారు. ''ఇని ఫీ 

ఖల్ఖిససమా వాతి... ''(సూ.్అల-బఖరహ, 2:164) 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) న్నలబడి రండేస్ల రకాత్లు 

తహజుూ ద్ నమా'జును ఆచరించారు. వీటిల్ల ఇతర 

నమా'జులకంటే ఖియామ్ రుకూ', సజాద లు, దీరఘ ంగా 

చేశారు. చదివిన తరాాత న్నదర పోయారు, గురకలు 

కొటు స్లగారు. రాతర ంతా ఈ విధ్ంగా మ్రడుస్లరాు 

చేశారు. 6 రక'అత్లు చదివారు. ప్ర తిస్లరి మస్లాక్ 

చేస్ల, వు'దూ చేస్ల పైె ఆయతులు ప్ఠంచారు. చివరిగా 

3 రక'అత్లు వితర ర్ చదివారు. (మసా్లమ్) 
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ْ أَن َُه قَاَل:وَ   ِْلَْرُمَقن َ َصََلَة َرُسْوِل اهللِ  َعْن َزيِْد بِْن َخالٍِد الُْجْهِن ِ

  َصىل  صىل اهلل عليه وسلم الل َْيلََة فََصىل َ َرْكَعَتْيِ َخِفْيَفَتْيِ ثُم َ 
َرْكَعَتْيِ َوُهَما  َصىل َ ثُم َ  .يْلََتْيِ َطِويْلََتْيِ وِ َتْيِ َطِويْلََتْيِ َط ْكعَ رَ 

ثُم َ َصىل َ َرْكَعَتْيِ َوُهَما دُْوَن الل ََتْيِ قَْبلَُهَما  .دُْوَن الل ََتْيِ قَْبلَُهَما
 َرْكَعَتْيِ َصىل َ  م َ ]ثُ  َماثُم َ َصىل َ َرْكَعَتْيِ َوُهَما دُْوَن الل ََتْيِ قَْبلَهُ 

َعَشَرَة َرْكَعًة. ثُم َ أَْوتََر فََذلَِك ثَََلَث  ا دُْوَن الل ََتْيِ قَْبلَُهَما[مَ َوهُ 
َرَواُه ُمْسلٌِم قَْولُُه: ثُم َ َصىل َ َرْكَعَتْيِ َوُهَما دُْوَن الل ََتْيِ قَْبلَُهَما 

اٍت  َ وَ  .لٍِم ُمْس َهَكَذا َِفْ َصِحْيِح  .أَْربََع َمر َ   ْفَرادَُه ِمْن ِكَتاِب أ
أِ َمالٍِك ا  .َوَجاِمِع اْْلُُصْوِل  .َوُسَنِن أَِِبْ دَاُودَ  .لُْحَمْيِدي ِ َوُمَوط َ

1197. (10) [1/375-దృఢం] 

'జైద్ బిన్ 'ఖాలిద్ జుహ్న్న (ర) కథనం: ఒకస్లరి 

అతను, ''ఈ రోజు ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ నమా'జు ఎల్ల 

ఉంటుందో చూసా్లను,'' అన్న అనుకొన్న, చూస్ల, ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు, ''అన్నిటి కంటే మందు ప్ర వకత  (స) 

రండు్రక'అతులు త్యలిగాు  చదివారు. ఆ తరువాత 2 

రకా'త్లు దీరఘ ంగా చదివారు. ఆ తరువాత 2 

రకా'త్లు మధ్ేసాంగా చదివారు. మళ్ళా 2 రకా'త్లు 

వాటి్ కంటే త్యలిగాు  చదివారు. ఆ తరువాత వితర ర్ 

చదివారు. అన్ని కలిప 13 రకాత్లు అయాేయి. 

అంటే రండేస్ల రకాత్లు 4 స్లరాు వచాాయి.'' 

('స'హీ'హ మసా్లమ్, 'హుమైది, మవ'తాా ఇమామ్ 

మాలిక్, జామ'ఉల్ ఉ'సూల్) 
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َن َرُسوْ وَ  ا بَد َ   صىل ُل اهللِ َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: لَم َ
َ  عليه وسلم َوثَُقَل  اهلل  .ْكَثُر َصََلتِِه َجالًِساكَاَن أ

1198. (11) [1/376-ఏకీభవితం] 

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

శరీరం బరువైపోయింది. అందువలా ప్ర వకత  (స) తరచూ 

కూర్కానే నమా'జు చదివేవారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ) 

 (1/376( )فق عليه [ ) مت  12]  - 1199

لن ََظائَِر ال َِِتْ كَاَن ْسُعْوٍد قَاَل: لََقْد َعَرْفُت ا بِْن مَ َعْن َعْبِد اهللِ وَ 
ِب ُ   صىل اهلل عليه وسلم يَْقُرُن بَْيَنُهن َ فََذكََرِعْشِريَْن ُسْوَرًة  الن َ

ِل َعىَل تَأْلِْيِف ابِْن َمْسُعْوٍد ُسْوَرتَْيِ  ِل الُْمَفص َ ْن أَو َ   َعةً كْ  َِفْ رَ م ِ
 (  78-َو )َعم َ يََتَساَءلُْوَن  (44-َخاِن ُرُهن َ )حم الد ُ آخِ 

1199. (12) [1/376-ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: న్నకు 

ప్రసపరం సమానంగా ఉని ఆ సూరాల గురించి 

న్నకు తెలుసు. ప్ర వకత  (స) ఈ రండు సూరాలను 

ఒకొొకొ రక'అత్ల్ల కలిప చదివేవారు. పార రంభ 

మఫ'ససల్ ల్లన్న 20 సూరాలను గురించి 

పేర్కొన్నిరు. ఈ విధ్ంగా 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ 

ఖుర్ఆన్ల్ల వార యబడి ఉంది. ప్ర వకత  (స) ఒక 

రక'అత్ల్ల రండేస్ల సూరాలు చదివేవారు. ఈ 20 

సూరాలా్ల చివరి రండు సూరాలు 'హా-మీమ్, దు'ఖాన్ 

(44), అమి యతస్లఅ'లూన్  (78) ఉన్నియి. 281  

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

281) వివరణ-1199: న''జాయిర్ అంటే ఒకేవిధ్ంగా, 

సమానంగా ఉనివి. వాకాేలా్ల వివరణల్ల ఒకేవిధ్ంగా 

ఉనివి. సూరహ్ 'హుజురాత్ నుండి చివరి వరకు గల 

సూరాలను మఫ'స్లసల్ సూరాలు అంటారు. ఇందుల్ల 

మూడు తరగతులు ఉన్నియి: I. 'తివాల మఫ'ససల్, 

II. అవ్ స్ల''త్ మఫ'ససల్, III. ఖి'స్లర్ మఫససల్. 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) ఖుర్ఆన్ను ప్ర సాుత 

విధాన్నన్నకి వేతిర్వకంగా వార శారు. అతన్న అభిపార యం 

ప్ర కారం న''జాయిర్ గల సూరాలు 20 ఉన్నియి. వాటిన్న 

దావూద్ పేర్కొన్నిరు. 1. మొదటి రకాత్ల్ల సూరహ్ 

అన నజిర్ (53) - సూరహ్ అర ర'హాిన్ (55), రండవ 

రకాత్ల్ల, సూరహ్ ఇఖ్తరబతి స్లసఅతు (54) - 

సూరహ్ అల్హాఖాహ్ (69); 2. మొదటి రకాత్ల్ల 
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   రండవ విభాగం  ْصُل الث َاِّنْ اَلْفَ 
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ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُصل ِْي ِمَن   ْن ُحَذيَْفَة:عَ  أَن َُه َرأَى الن َ
" َوكَاَن يَُقْوُل: الل َْيِل   ْوِت َْبُ ِت َوالَْج َملَُكوْ "ذُو الْ  .ثَََلثًا -"اهلُل أَْكََبُ
َ يَاِء َوالَْعْظ َوالِْكَْبِ     الَْبَقَرَة ثُم َ َركََع فَكَاَن َمِة". ثُم َ اْسَتْفَتَح فََقَرأ

 َ ْن قَِياِمِه فَكَاَن يَُقْوُل َِفْ ُركُْوِعِه: "ُسْبَحاَن َرِب ِ ُركُْوُعُه نَْحًوا م ِ
كُوْ  َ الَْعِظْيِم". ثُم َ َرفََعَرأَْسُه ِمَن الر ُ   ْحًوا م ِْن نَ  ُمهُ اَن قَِياِع. فَك

كُْوِعِه يَقُ  َ الَْحْمُد".  ثُ ر ُ ًوا م ِْن  م َ َسَجَد فَكَاَن ُسُجْودُُه نَْح ْوُل: "لَِرِب ِ
َ اْْلَْعىَل". ثُم َ َرفََع   قَِياِمِه فَكَاَن يَُقْوُل َِفْ ُسُجْوِدهِ: "ُسْبَحاَن َرِب ِ

ُجْوِد َوكَاَن يَقْ  .س َ  ال َما بَْيَ ُعُد فِيْ َرأَْسُه ِمَن الس ُ نَْحًوا م ِْن   ْجَدتَْيِ
". فََصىل َ أَْربََع   اْغِفْر يِلْ َرب ِ اْغِفْر يِلْ ُجْوِدهِ َوكَاَن يَُقْوُل: "َرب ِ ُس 

: )اَلَْبْقَرةَ  َ فِْيِهن َ َو   4-َو الن َِساءَ  3-َو آَل ِعْمَراَن  2-َركََعاٍت قََرأ
 ُودَ. أَبُْو دَا  اهُ َروَ ُشْعَبُة. ( َشك َ 6-أَْو اَْْلَنَْعاَم  5-الَْمائَِدةَ 

1200. (14) [1/376-దృఢం] 

'హుజై'ఫహ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను రాతిర  

తహజుూ ద్ నమా'జు చదువుతుండగా చూశాను, ''ప్ర వకత  

(స) తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికిన తరువాత మ్రడు స్లరాు 

'అలా్లహు అకబర్, జు'ల్ మలకూత్ వల్ జబర్జత్ 

వల్ కిబ్రియాయి', వల్ 'అ''జ్మహ్' చదివారు. ఆ 

తరువాత నమా'జు పార రంభించారు. సూరహ్ అల్

బఖరహ్ (2) చదివారు. ఆ తరువాత రుకూ' 

చేశారు. ప్ర వకత  (స) రుకూ' కూడా ఖియామ్ల్ల 

 

సూరహ్  జారియాత్ (51) - సూరహ్ తూర్ (52), 

రండవ రకాత్ల్ల సూరహ్ వాఖిఅహ్ (56)- సూరహ్ 

నూన్ (68); 3. మొదటి రకాత్ల్ల, సూరహ్ సఅ'ల 

స్లయి'లున్ (70) - సూరహ్ వన్నిజిఆత్ (79), రండవ 

రకాత్ల్ల సూరహ్ వైలుల్ లిల్ మతఫిాఫీన్ (83) - 

సూరహ్ అబస (80); 4. మొదటి రకాత్ల్ల సూరహ్ 

మదద స్లసర్ (74)- సూరహ్ మజూ మిల్ (73). రండవ 

రకాత్ల్ల, సూరహ్ ఖియామహ్ (75) - సూరహ్ హల-

అతా (76), 5. మొదటి రకాత్ల్ల, సూరహ్ మర్సల్లత్ 

(77) - సూరహ్ 'అమి యతస్లఅ'లూన్ (78), రండవ 

రకాతుల్ల సూరహ్  దుఖాన్ (44) - సూరహ్ ఇజషష మ్సు 

కువిారత్ (81); ఒకవేళ ఎవరైన్న ఈ కర మసంఖేకు 

వేతిర్వకంగా చదివిత్య చదవవచుాను.  

దీరఘ ంగా ఉంది. రుకూ'ల్ల ''సుబ్'హాన రబిబయల్ 

'అ''జీమ్'' చదివారు. ఆ తరువాత రుకూ' నుండి తల 

ఎతాారు. ఆ తరువాత సజాద  చేశారు. సజాద  కూడా 

ఖియామ్ల్ల దీరఘ ంగా ఉంది. సజాద  ల్ల, ''రబిబ'గ్ఫిర్లీ, 

రబిబ'గ్ఫిర్లీ,'' చదివారు. ఆ తరువాత సజాద  నుండి 

తలఎతాారు, రండుసజాద ల మధ్ే ఒక సజాద ల్ల 

ఉనింతస్తప్ప కూరుాన్నిరు. ఈ విధ్ంగా 4 

రకా'త్లు చదివారు. వీటిల్ల సూరహ్ అల-బఖరహ్ 

(2), సూరహ్ ఆ'ల 'ఇమ్ాన్ (3), సూరహ్ అన్న్నస్ల' 

(4), సూరహ్ అల్అన్'ఆమ్ (6) చదివారు.'' (అబూ 

దావూద్)  

 ( 1/377[ ) حسن ( ) 14]  -1201

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل:ََ و
 .لِْيَ افِ الْغَ يَْكَتْب ِمَن  اٍت لَْم "َمْن قَاَم بَِعْشِرآيَ  اهلل عليه وسلم:

َوَمْن قَاَم بِأَلِْف آيٍَة   .آيٍَة كُِتَب ِمَن الَْقانِِتْيَ  بِمائَةِ   َوَمْن قَاَم 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  كَِتَب ِمَن الُْمَقْنِطِريَْن".

1201. (14) [1/377-పార మాణికం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అమ్ర బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నమా'జుల్ల 10 ఆయతులు 

చదివిత్య, ఏమరుపాటుకు గురికాన్న వాడుగా 

లిఖించబడతాడు. నమా'జుల్ల 100 ఆయతులు 

ప్ఠంచిన వారు విధేయులా్ల లిఖించబడతారు. 

నమా'జుల్ల 1000 ఆయతులు చదివిన వారు అధక 

ప్పణేం సంపాదించే వారిల్ల లిఖించబడతారు.'' 282  

(అబూ దావూద్) 

 ( 1/377ضعيف ( )  [ ) 15]  - 1202

َ َعْن وَ  ِب ِ صىل اهلل كَا َريَْرَة قَاَل: هُ ِِبْ  أ عليه وسلم  َن قَِراَءُة الن َ
 .ْوًرا َويَْخِفُض َطْوًرا. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ بِالل َْيِل يَْرفَُع َط 

 

282) వివరణ-1201: ఖియామ్ అంటే ఖియామలైల్ 

అన్న అరాం. అంటే తహజుూ ద్ నమా'జుల్ల 10 ఆయతులు 

చదివిన వారు ఏమరుపాటుకు గురికాన్న వారిల్ల చేరా 

బడతారు. దైవాన్ని సిరించే వారిల్ల చేరాబడతారు. 

అదేవిధ్ంగా 100 ఆయతులుచదివిత్య వారు విధేయులా్ల 

చేరాబడతారు. 1000 ఆయతులు చదివిన వారు అధక 

ప్పణేం సంపాదించేవారిల్ల లిఖించబడతారు . 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 407 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
1202. (15) [1/377-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  అనేక 

విధాలుగా ప్ఠంచేవారు. ఒంటరిగా ఉంటే బిగు రగా 

చదివేవారు. ఒక వేళ చుటుు ప్ర కొల ప్ర జలు ప్డుకొన్న 

ఉంటే మలాగా ఖుర్ఆన్ చదివేవారు. అంటే బిగు రగా, 

మలాగా చదివేవారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/377[ ) حسن ( ) 16]  - 1203

اٍس قَاَل: َعِن ابِْن وَ  ِب ِ صىل َعب َ يه وسلم  اهلل عل كَانَْت قَِراَءُة الن َ
  ُه أَبُْو دَاُودَ ُجَرةِ َوُهَوَِفْ الَْبْيِت.َرَواَمُعُه َمْن َِفْ الُْح يَْس  َماْدرِ َعىَل قَ 

1203. (16) [1/377-పార మాణికం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఎంత 

బిగు రగా చదివే వారంటే, ఒకవేళ ప్ర వకత  (స) ఇంటా్ల 

చదివిత్య పార ంగణంల్ల ఉనివారు వినేవారు. (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/377[ ) صحيح ( ) 17]  - 1204

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج   إِن َ  َعْن أَِِبْ قََتادََة قَاَل:وَ 
لَْيلًَة فَإِذَا ُهَو بِأَِِبْ بَْكٍر ي َُصل ِْي يَْخِفُض ِمْن َصْوتِِه َوَمر َ بُِعَمَر َوُهَو 

ا اْجتَ  :ُه قَاَل يَُصل ِْي َرافًِعا َصْوتَ  ِب ِ صىل  ْنَد ا عِ َمعَ فَلَم َ ليه  اهلل عالن َ
  .أَنَْت تَُصل ِْي تَْخِفُض َصْوتََك"َمَرْرُت بَِك وَ  "يَا أَبَا بَْكرٍ  وسلم قَاَل:

"َمَرْرُت  َوقَاَل لُِعَمَر: .قَاَل: قَْد أَْسَمْعُت َمْن ن َاَجْيُت يَا َرُسْوَل اهللِ 
ْوَل اهلِل أَْوقُِظ  َرُس ا يَ  اَل:فَقَ  .َصْوتََك" َرافًِعابَِك َوأَنَْت تَُصل ِْي 

ْيَطاا ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "يَا   .َن لَْوْسَناَن َوأَْطُردُ الش َ فََقاَل الن َ
"اْخِفْض ِمْن َصْوتَِك   َوقَاَل لُِعَمَر: .أَبَا بَْكٍر اْرفَْع ِمْن َصْوتَِك َشْيًئا"

يَوَروَ  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  َشْيًئا". ِمِذ  ْ  .هُ وَ نَْح  ى الَت ِ

1204. (17) [1/377-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు రాతిర  ప్ర వకత  

(స) బయటకు వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) అబూ బక్ ర్ 

(ర) ఇంటివైప్ప వళ్ళారు.  అప్పపడు అబూ బక్ర్ (ర) 

తహజుూ ద్ నమా'జు చదువుతున్నిరు. ఖుర్ఆన్ 

మలామలాగా చదువుతున్నిరు. ఆ తరువాత 'ఉమర్ 

ఇంటివైప్ప వళ్ళారు. అతను తహజుూ ద్ నమా'జుల్ల 

ఖుర్ఆన్ బిగు రగా చదువుతున్నిరు. మరున్నడు 

వీరిదద ర్జ ప్ర వకత  (స) వదద కు వళ్ళానప్పడు, ప్ర వకత  (స) 

వారితో, 'అబూ బకర్ నేను మీ ఇంటి ప్ర కొనుండి 

వళ్ళాను. న్నవు ఖుర్ఆన్ మలాగా చదువుతున్నివు' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి అతను 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను 

మాటాాడుతుని వాన్నకి విన్నపసాున్నిను. అతడు 

మలాగానూ వింటాడు, బిగు రగానూ వింటాడు,' అన్న 

అన్నిరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్తో, 'నేను 

మీ ఇంటి వైప్పనుండి వళ్ళాను. న్నవు తహజుూ ద్ 

నమా'జుల్ల ఖుర్ఆన్ను బిగు రగా చదువుతున్నివు' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 'ఉమర్ (ర) ప్డుకునివారిన్న 

ల్లప్టాన్నకి, షై'తానులను తరిమవేయటాన్నకి నేను 

బిగు రగా చదివాను,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

'ఓ అబూ బకర్ న్నవు న్న శబాద న్ని కొంతపెంచు,' అన్న. 

'ఉమర్తో, 'న్నవు న్న శబాద న్ని కొంత తగు ంచు,' అన్న 

అన్నిరు. (తిరిిజి') 

 ( 1/378)ح (  [ ) صحي  18]  - 1205

ٍ قَ وَ   عليه وسلم َحّت َ  اَل: قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهللَعْن أَِِبْ ذَر 
اْْليَُة:أَْصَبَح بِآيَ  بُْهْم فَإِن َُهْم ِعَبادَُك َوإِْن تَْغِفْرلَُهْم  ِة و َ )إِْن تَُعذ 
 .ُه جَ اُن مَ ُه الن ََسائِ ُ َوابْ ( َرَوا118: 5-الَْحِكْيُم   الَْعِزيْزُ  فَإِن ََك أَنَْت 

1205. (18) [1/378-దృఢం] 

అబూజ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ కోసం 

న్నలబడాారు. ఉదయం వరకు ఈ ఒకొ ఆయతునే 

ప్ఠసాూ ఉన్నిరు. ''ఇన్ తు'అజిూ 'బ్హుమ్ ఫ 

ఇనిహుమ్ 'ఇబాదుక, వ ఇన్ త'గ్ఫిర్ లహుమ్, ఫ 

ఇనిక అన్తల్ 'అ'జీ'జుల్ 'హకీమ.'' (అల 

మాయిదహ, 5:118) 283. (నస్లయి', ఇబ్ని 

మాజహ) 

 ( 1/378[ ) صحيح ( ) 19]  - 1206

َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 
  عليه وسلم: "إِذَا َصىل َ أََحُدكُْم َرْكَعَِتِ الَْفْجِر فَلَْيْضَطِجْع َعىَل 

ْ  .ِنِه"يَِميْ   .َوأَبُْو دَاُودَ  ي ُ ِمذِ َرَواُه الَت ِ

1206. (19) [1/378-దృఢం] 

 

283) వివరణ-1205: తీరుపదినం న్నడు 'ఈస్ల (అ) ఇల్ల 

పార రాిసా్లరు. ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ల్ల విరామం ల్లకుండా ఈ 

ఆయతును ప్ఠంచారు. అంటే ఈ పార రాన తన అనుచర 

సమాజ క్షమాప్ణను సూచిసాుంది. 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీల్ల ఎవరైన్న ఫజర ర్ సునితులు చదువుకున్న, 

కుడి ప్ర కొకు తిరిగ ప్రుండాలి. దాన్నవలా తహజుూ ద్ 

అలసట కొంత తగుు తుంది.'' (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్)  
----- 

   మూడవ విభాగం  ُث اَلَْفْصُل الث َالِ 

 (1/378متفق عليه ( )[ )  20]  - 1207

لُْت عَائَِشَة: أَي ُ الَْعَمِل كَاَن أََحب َ إََِل  ٍق قَاَل: َسأَ ْن َمْسُروْ عَ 
ائُِم  قُلُْت: فَأَي َ ِحْيَ   .َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم؟ قَالَْت: الد َ

اِرَخ ُقوْ  يَ كَاَن َن الل َْيِل؟ قَالَْت: ُقْوُم مِ كَاَن يَ   . ُم إِذَا َسِمَع الص َ

1207. (20) [1/378-ఏకీభవితం] 

మస్ర్జఖ్ (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ (ర)ను, 

'ప్ర వకత  (స)కు ఏప్న్న అన్నింటి కంటే పర యమైనది,' 

అన్న అడిగాను. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర) 'ఎలాప్పపడూ 

చేసాూ ఉనిది,' అన్న అన్నిరు. మళ్ళా నేను, 'ప్ర వకత  

(స) తహజుూ ద్ నమా'జు కొరకు ఎప్పపడు మ్మల్కొనే 

వారు,' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ 'కోడి కూత 

వినగానే ల్లచేవారు,' అన్న అన్నిరు. (నస్లయి') 

 ( 1/379[ ) صحيح ( ) 21]  - 1208

ا نََشاُء أَْن نََرى َرُسْوَل اهلِل صىلوَ  اهلل   َعْن أَنٍَس قَاَل: َما كُن َ
ل َ   نََشاُء أَْن نََراُه نَائًِما إِ ًيا إِل َ َرأَيَْناُه َوَل ل ِ ُمَص يه وسلم َِفْ الل َْيِل عل

 ائِ ُ َرأَيَْناُه. َرَواُه الن َس 

1208. (21) [1/379-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను రాతిర  నమా'జు 

సా్లతిల్ల చూడాలనుకుంటే మ్మమ ప్ర వకత  (స)ను 

నమా'జు సా్లతిల్ల చూసుకునే వాళాం. అదేవిధ్ంగా 

మ్మమ రాతిర  ప్ర వకత  (స)ను ప్డుకునే సా్లతిల్ల 

చూడాలనుకుంటే, ప్ర వకత  (స)ను ప్డుకుని సా్లతిల్ల 

చూసుకునే వాళాం. అంటే ప్ర వకత  (స) రాతిర  ప్డుకునే 

వారు, ఇంకా తహజుూ ద్ కోసం మ్మలుొనే వారు. అంటే 

ప్ర వకత  (స) రాతర ంతా నమా'జు చదివేవారు కాదు ల్లదా 

రాతర ంతా ప్డుకునేవారునూ కాదు. (నస్లయి')  

 ( 1/379حيح ( )[ ) ص  22]  - 1209

ْحَمِن َعْن ُحَمْيِد بِْن وَ  ْن   بِْن َعْوٍف قَاَل: َعْبِد الر َ إِن َ َرُجًَل م ِ
َع   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: قُلُْت َوأَنَا َِفْ َسْفٍر م َ أَْصَحاِب الن َ

ُسْوَل اهلِل صىل   رَ َْب َ َواهلِل ْلْرقُ  عليه وسلم:ىل اهلل َرُسْوِل اهلِل ص 
ََلةِ َحّت َ أََرى فَ   عليهاهلل ا َصىل َ َصََلَة الِْعَشاِء  .َعلَهُ وسلم لِلص َ فَلَم َ

َن الل َْيِل ثُم َ اْسَتْيَقَظ فََنَظَر َِفْ   َوِهَي الَْعَتَمُة اِْضَطَجَع َهِوي ًا م ِ
 بَلََغ إََِل ّت َ حَ  ...ا َخلَْقَت َهَذا بَاِطًَل مَ  ب ََنا)...رَ  فََقاَل: .اْْلُفُِق 

( ثُم َ أُْهَوى َرُسْوُل اهلِل  194-191: 3- َل تُْخلُِف الِْمْيَعادَ إِن ََك ...
صىل اهلل عليه وسلم إََِل فََراِشِه فَاْسَتل َ ِمْنُه ِسَواكًا. ثُم َ أَْفَرَغ َِفْ  

ْن إِدَاَوةٍ ِعْنَدُه َماءً  قُلُْت: قَْد   َحّت َ  ثُم َ قَاَم فََصىل َ فَاْسََت َ  قََدٍح م ِ
ىل َ ثُم َ  قُلُْت قَْد نَاَم. قَْدَر َما َص  َما نَاَم. ثُم َ اْضَطَجَع َحّت َ َصىل َ قَْدَر 

ةٍ. َوقَاَل ِمْثل َما قَاَل. فََفَعَل  َل َمر َ اْسَتْيَقَظ. فََفَعَل كََما فََعَل أَو َ
اٍت قَْبَل ايه وسلم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل . َرَواُه  ْجرِ لْفَ ثَََلَث َمر َ

 الن ََسائِ ُ 

1209. (22) [1/379-దృఢం] 

'హుమైద్ బిన్ 'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులా్ల ఒక అనుచరుడి కథనం: నేను 

ప్ర వకత  (స) వంట ప్ర యాణంల్ల ఉన్నిను. అలా్లహ స్లకిష ! 

ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ నమా'జు చదువుతుండగా నేను 

చూశాను. అది చూస్ల నేను కూడా అల్లగే 

ఆచరించాలన్న, అనుకున్నిను. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

'ఇష్క' నమా'జు చదువుకున్నిరు. దీన్ని 'అతమహ్ 

అన్న కూడా అంటారు. చాల్లస్తప్ప్ వరకు 

ప్డుకున్నిరు. ఆ తరువాత మ్మల్కొన్నిరు. ఆకాశం 

వైప్ప దృషిు  స్లరించి ఈ ఆయతు చదివారు: 

''...రబబన్న మా 'ఖలఖ్తహాజా బాతిలన్...'' నుండి 

''ల్లతు'ఖ్లిఫుల్ మీ'ఆద్.'' వరకు, (సూ.్ ఆల 

ఇమ్ాన, 3:191-194). ఆ తరువాత ప్డకపైె ఉని 

మస్లాక్ను చేతిల్ల తీసుకున్నిరు. తొటెు ల్ల నుండి 

మంతల్ల న్నళ్ళా తీసుకున్నిరు. మస్లాక్ చేస్లరు, 

వు'దూ చేస్లరు. ఆ తరువాత తహజుూ ద్ నమా'జు 

కోసం న్నలబడాారు. ప్డుకునింత స్తప్ప నమా'జు 

చదివారు. ఆ తరువాత ప్డుకున్నిరు. నమా'జు 

చదివినంతస్తప్ప ప్డుకున్నిరన్న నేను 

అనుకున్నిను. మళ్ళా ప్ర వకత  (స) మ్మల్కొన్నిరు. 

మళ్ళా ఇంతకు మందు చేస్లనటేు  చేశారు. రాతర ంతా 
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ఫజర ర్కు మందు మ్రడుస్లరాు ఇల్ల చేశారు. 

(నస్లయి') 

 ( 1/379[ ) صحيح ( ) 23]  - 1210

ِب ِ صىل اهلل  ُه َسأََل أُم َ َسلََمَة َزْوَج ابِْن َمْملٍَك أَن َ ْعىَل  ي َ َعْن وَ  لن َ
ِب ٍ صىل اهلل عليه وسلم َوَصََلتَُه؟  عليه وسلم َعْن  قَِراَءةِ الن َ

َما َصىل َ ثُم َ    قَْدرَ َوَما لَُكْم َوَصََلتُُه؟ كَاَن يَُصل ِْي ثُم َ يََناُم  فََقالَْت:
 نََعَتْت  َر َما َصىل َ َحّت َ يُْصِبَح ثُم َ ا نَاَم ثُم َ يََناُم قَْد  مَ ْدرَ قَ يَُصل ِْي 

َرًة َحْرفًا َحْرًفا( َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  قَِراَءتَُه فَإِذَا هِ  َفس َ َي تَْنَعُت قَِراَءًة م ُ
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ْ  .َوالَت ِ

1210. (23) [1/379-దృఢం] 

య'అల్ల బిన్ మమ లకి ప్ర వకత  (స) భారే ఉమమ 

స్లమహ్ ను ప్ర వకత  (స) ఖిరా'అత్, తహజుూ ద్ 

నమా'జు గురించి అడిగారు. దాన్నకి ఉమి సలమహ 

''ప్ర వకత  (స) ఖిరాఅత్ మరియు ఆయన తహజుూ ద్ 

నమా'జు వలా మీకేం ల్లభం. ఆయనల్ల ఖిరా'అత్ 

చేయల్లరు, ఆయనల్ల తహజుూ ద్ చదవల్లరు. 

తెలుసుకోవటం వలా మీకేం ల్లభం. అయిన్న 

సంకిష పా్ంగా చెపాాను వినండి. ప్ర వకత  (స) నమా'జు చదివే 

వారు, ఆ తరువాత నమా'జు చదివినంతస్తప్ప 

విశార ంతి తీసుకునేవారు. మళ్ళా విశార ంతి 

తీసుకునింత స్తప్ప నమా'జు చదివేవారు. మళ్ళా 

మ్మల్కొన్న విశార ంతి తీసుకునింతస్తప్ప నమా'జు 

చదివేవారు. చివరికి తెలావారి పోయేది. అంటే 

రాతర ంతా ఈ విధ్ంగా గడిచేది.'' ఆ తరువాత ఉమి 

సలమహ ఖిరా'అత్ గురించి ప్ర సా్లవిసాూ, ''ప్ర వకత  (స) 

ప్ర తి అక్షరం సపషు ంగా చదివేవారు,''్ అన్న చెపాపరు. 

(అబూ దావూద్, తిరిిజి', నస్లయి')  

===== 
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32. తహజిుద్ నమా’జులో పావకా (స్) చదివిన దు’ఆలు 

ُل اَلَْفْصُل      మొదటి విభాగం  اْْلَو َ

 (1/381[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1211

اٍس قَاَل:عَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا قَاَم   ِن ابِْن َعب َ كَاَن الن َ
ُد قَاَل: َ  ِمَن الل َْيِل يََتَهج َ َما لََك الَْحْمُد أَنَْت قَي ِ ُهم َ لل َ "ا   َواِت ُم الس َ

َماَواِت َواْْلَْرِض ، َولََك الَْحْمُد أَنَْت نُْوُر اْْلَْرِض َوَمْن فِْيِهن َ وَ  الس َ
، َولََك َوَمْن  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَمْن  فِْيِهن َ الَْحْمُد أَنَْت َملُِك الس َ

، َولََك الَْحْمُد، أَنْ ، وَ َت الَْح فِْيِهن َ ، َوَوعَُدَك الَْحق ُ ،لَِقاُؤَك حَ ق ُ   ق ٌ
، َوالَْجن َةُ وَ  ، َوالن َ قَْولَُك َحق ٌ ، َوالن َاُرَحق ٌ ٌد   َحق ٌ ُمَحم َ ، و َ ْوَن َحق ٌ ِبي ُ

، الل َُهم َ لََك أَْسلَْمُت، َوبَِك آَمْنُت، َوعَلَْيَك  َحق ٌ  اَعُة َحق ٌ ، َوالس َ
يِلْ ْر ْغفِ اكَْمُت، َفاَك َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك حَ ُت، َوبِ تََوك َلُْت، َوإِلَْيَك أَنَبْ 
 َ ْمُت َوَما أ َ َما قَد َ ْرُت، َوَما أَْسَرْرُت َوَما أ  بِهِ عْلَْنُت، َوَما أَنَْت أَعْلَُم خ َ

َك" ُر، َل إِلََه إِل َ أَنَْت، َوَل إِلََه َغْْيُ ُم، َوأَنَْت الُْمَؤخ ِ ِ ، أَنَْت الُْمَقد  ْ    .ِمِن ِ

1211. (1) [1/381-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ 

నమా'జు చదవటాన్నకి న్నలబడినప్పపడు తక్బీర 

త'హ్ీమ తరువాత ఈ్ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు. ''అలా్ల 

హుమి లకల్ 'హమ్దు, అన్త ఖయిేమ ససమా 

వాతి వల్అర్'ది, వమన్ ఫీహని వలకల్'హమ్దు. 

అన్త నూరుసస మావాతి వల్అర్'ది, వమన్ 
ఫీహని, వలకల్ హమ్దు. అన్త మలికుససమా 

వాతి వల్ అర్'ది, వమన్ ఫీహని, వలకల్ హమ్దు. 

అన్తల్ 'హఖాు, వ వఅద కల్'హఖాు, వలిఖాఉ'క 

'హఖాున్. వఖౌలుక 'హఖాున్. వల్జనితు హఖాున్. 

వన్నిరు హఖాున్. వనిబియ్యేన హఖాున్. వ 

మ'హమిదున్ హఖాున్. వస్లసఅతు హఖాున్. 

అలా్లహుమి లక అస్లమ్తు, వబిక ఆమన్తు, వ 

అలైక తవకొల్తు, వఇలైక అనబ్తు, వబిక 

'ఖా'సమ్తు, వ ఇలైక 'హాకమ్తు, ఫగ్ఫిర్లీ మా 

ఖదద మా వమా అఖార్తు, వమా అస్రర్తు వమా 

ఆ'అలన్తు, వమా అన్త ఆ'అలమ బిహీ మన్ని, 

అన్తల్ మఖదిద మ, వఅన్తల్ మఅ'ఖాిరు, ల్లయి 

ల్లహ ఇలా్ల అన్త, వల్ల ఇల్లహ 'గైెరుక.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్!  సరా సాోతార లన్ని  న్నకొరకే, న్నవే భూమాే-

కాశాలను, వాటిల్ల ఉని వాటన్నింటిన్న సా్లపంచావు. 

సరా సాోతార లన్ని న్న కొరకే, న్నవే భూమాే-కాశాలకు, 

వాటిల్ల  ఉని వాటన్నింటికీ వలుగు ప్ర స్లదిసా్లవు. 

సాోతార లన్ని న్న కోసమ్మ. న్నవే భూమాేకాశాలకు, 

వాటిల్ల ఉనివాటన్నిటికి చకర వరిత వి. సాోతార లన్ని 

న్నకోసమ్మ. న్నవే సతేం. న్న వాగాద నమ్మ సతేమైనది. న్న 

దరశనమ్మ సతేమైనది. న్న ప్లుకే సతేమైనది. సారు ం 
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సతేం, నరకం సతేం. మరియు ప్ర వకత లందర్జ 

సతేం. మరియు మ'హమిద్ (స) సతేం. మరియు 

తీరుప దినం సతేం. ఓ అలా్లహ్! నేను న్నకు 

విధేయుడను అయాేను. మరియు న్ననేి 

విశాస్లంచాను మరియు న్ననేి నమికున్నిను. 

మరియు న్నవైపే మరల్లను. మరియు న్న సహాయం్

తోనే పోరాడుతున్నిను. మరియు న్ననేి మొరపెటుు  

కుంటున్నిను. కనుక న్నవు ఇంతకు మందు, ఇక 

మందు, రహసేంగా ఉనివి, బహరు తంగా ఉనివి, 

న్నకు తెలిస్లన పాపాలన్నిటిన్న క్షమంచు. మందూ, 

వనుకా చేస్త వాడవు న్నవే. న్నవు తప్ప ఆరాధుేలవర్జ 

ల్లరు, సతాొరాేలు చేస్త శకిత , పాపాలకు దూరంగా 

ఉండే శకిత  న్నవు తప్ప మరవార్జ ప్ర స్లదించల్లరు.'' 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/381[ ) صحيح ( ) 2]  - 1212

ِب ُ صىل اهلل ْت:الَ  قَ َعْن عَائَِشةَ وَ   عليه وسلم إِذَا قَاَم ِمَن  كَاَن الن َ
 "الل َُهم َ َرب َ ِجَْبِيَْل َوِمْيكَائِْيَل َوإِْسرَ  :ْيِل اْفَتَتَح َصََلتَُه فَقاَل الل َ 

َماَواِت َواْْلَْرِض، عَ  َهادَةِ، أَنَْت  لْغَ َم االِ افِْيَل،  فَاِطَر الس َ ْيِب َوالش َ
ا اْخُتلَِف   يَْخَتلُِفْوَن، اْهِدِّنْ لَم َ ِدَك فِْيَما كَانُْوا فِْيهِ َبا عِ ُم بَْيَ تَْحكُ 

بِإِذْنَِك، إِن ََك تَْهِدْي َمْن تََشاُء إََِل ِصَراٍط  فِْيِه ِمَن الَْحق ِ 
ْسَتِقْيٍم".    .َرَواُه ُمْسلٌِم  م ُ

1212. (2) [1/381-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  తహజుూ ద్ 

నమా'జు చదవడాన్నకి న్నలబడినప్పడు, ఈ దు'ఆ 

దాారా నమా'జు పార రంభించేవారు: ''అలా్లహుమి 

రబబజిబీర ల వ మీకాయీ'ల వ ఇస్లర ఫీల. ఫా'తిర 

ససమావాతి వల్అర్'ది. ఆలిమల్'గైెబి వషసహాదహ్. 

అన్త త'హ్కుమ బై్నన ఇబాదిక ఫీమా కానూ ఫీహ 

య'ఖ్తలిఫూన. ఇహద న్న లిమ'ఖాులిఫ ఫీహ, మనల్ 

హఖాి బిఇ'జిిక. ఇనిక తహ్దీ మన్తష్కఉ ఇల్ల 

స్లరా'తిమ మసాఖీమ్.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! జిబీర ల్, 

మీకాయీ'ల్, ఇస్లర ఫీల్ల ప్ర భువా! భూమాే-కాశాలను 

సృషిు ంచినవాడా! గోచర అగోచరాలు తెలిస్లనవాడా! 

భేదాభిపార యాలకు గురైన న్న దాసుల మధ్ే న్నవే 

తీరుపచేసా్లవు. నేను మారు ం తపపనప్పపడు న్నకు, న్న 

అనుమతితో సతేం వైప్పకు మారు దరశకతాం చేయి.  

న్నససందేహంగా న్నవు కోరిన వారికి రుజుమారు ం వైప్పకు 

మారు దరశకతాం చేసా్లవు.' (మసా్లమ్)  

 ( 1/382[ ) صحيح ( ) 3]  - 1213

اِمِت قَاَل:  بِْن ةَ ادَ ُعبَ  َعْن وَ   عليه  اهلل صىل ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  الص َ
ل َ اهلُل  َوْحَدُه َل لََه إِ َل إِ "  ِمَن الل َْيِل فََقاَل:وسلم: "َمْن تََعار َ 
الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعىَل كُل ِ َشْيٍء قَِديٌْر،   َشِريَْك لَُه، لَهُ 
، َوَل َحْوَل  ََبُ أَكْ  ، َواهللُ َوَل إِلََه إِل َ اهللُ  ،ْمُد لِِلِ َوالَْح  َوُسْبَحاَن اهلِل،

ْي" أَْو قَاَل: ثُم َ دَعَا؛  َِ اْغِفْر ل "َرب ِ  ثُم َ قَاَل: .َة إِل َ بِاهلِل"َوَل قُو َ 
أَ َوَصىل َ   .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .قُِبلَْت َصََلتُُه". اْسُتِجْيَب لَُه، فَإِْن تََوض َ

1213. (3) [1/382-దృఢం] 

'ఉబాదహ్ బిన్ 'స్లమత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''రాతిర  మ్మల్కొన్న ఈ దు'ఆను చదివిత్య, 

అతన్న దు'ఆ స్త్ాకరించబడుతుంది. ఒకవేళ వు'జూ్

చేస్ల నమా'జు చదివిత్య, అతన్న నమా'జు కూడా 

స్త్ాకరించబడుతుంది.'' ఆ దు'ఆ ఇది: ''ల్లఇల్లహ 

ఇలాలా్లహు. వ'హ్దహు ల్లషరీక లహు. లహుల్ 

మలుొ వలహుల్ 'హమ్దు, వహువ 'అల్లకులాి 

షైయి'న్ ఖదీర్. వ సుబ్హానలా్లహ, 

వల్హమ్దులిలా్లహ, వల్ల యి'ల్లహ ఇలాలా్లహు 

వలా్లహు అకబర్, వల్లహౌల వల్లఖువాత 

ఇలా్లబిలా్లహ.  రబిబ'గ్ఫిర్లీ.'' -- 'అలా్లహ్ తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు. ఆయన ఒకే ఒకొడు. 

ఆయనకు స్లటి ఎవార్జ ల్లరు. సరాాధకారాలు 

ఆయనవే. సాోతార లన్ని ఆయన కొరకే. ప్ర తి విషయంపైె 

శకిత  గలవాడు. ల్లపాలన్నిటికీ అతీతుడు. సాోతార లన్ని 

ఆయన కొరకే. అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు. 

అలా్లహ్ అందరికంటే గొప్పవాడు, చెడులకు దూరంగా 

ఉండేశకిత , సతాొరాేలు చేస్త శకిత  అలా్లహ భాగేం 

వలానే. కనుక ఓ అలా్లహ్ ననుి క్షమంచు.' (బు'ఖారీ) 
----- 

   రండవ విభాగం   اِّن ُ اَلَْفْصُل الث َ 

 ( 1/382[ ) ضعيف ( ) 4]  - 1214

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: وَ 
 ُسْبَحانََك "َل إِلََه إِل َ أَنَْت  َل:ِل قَايْ عليه وسلم إِذَا اْسَتْيَقَظ ِمَن الل َ 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 411 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
َك الل َُهم َ ِزدِّْنْ  لَِذنِْبْ َوأَْسأَلَُك َرْحَمتَ  َوبَِحْمِدَك اْسَتْغِفُرَك  م َ هُ الل َ 

َل تُِزْغ قَلِْبْ بَْعَد إِذْ َهَديَْتِِنْ َوَهْب يِلْ ِمْن ل َُدنَْك َرْحَمًة إِن ََك  عِلًْما وَ 
 .َواُه أَبُْو دَاُودَ رَ  .اُب"الَْوه َ  أَنَْت 

1214. (4) [1/382-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర   మ్మల్కొన్న 

ఈ దు'ఆ చదివేవారు: ''ల్లయి'ల్లహ ఇలా్ల అన్త.  

సుబ్'హానక, అలా్లహుమి, వబి'హమ్దిక. 

అసా'గ్ఫిరుక లి'జన్బీ. వఅస్అలుక ర'హ్మతక. 

అలా్లహుమి 'జిద్న్న ఇల్మా.  వల్ల తు'జిగ్ ఖల్బీ, 

బ'అద ఇజ్' హదైతన్న. వహబ్లీ మలాదున్క 

రహ్మహ. ఇనిక అన్తల్వహాహ బ్.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

న్నవు తప్ప ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు. న్నవు 

ప్రిశుదుధ డవు. ఓ అలా్లహ్!  సాోతార లన్ని న్న కొరకే. 

నేను, న్ననుి న్న పాపాలకు క్షమాప్ణ కోరుతున్నిను. 

న్న కారుణ్యేన్ని కోరుతున్నిను. ఓ అలా్లహ్! న్న 

జాాన్నన్ని అధకం చేయి. రుజుమారు ం ప్ర స్లదించిన 

తరాాత ననుి మారు భర షు తాాన్నకి గురిచేయకు. 

న్నకు న్న ప్ర త్యేక కారుణ్యేన్ని ప్ర స్లదించు. 

న్నససందేహంగా న్నవు అతేధకంగా ప్ర స్లదించేవాడవు.' 

(అబూ దావూద్)  

 ( 1/382[ ) صحيح ( ) 5]  - 1215

َعاِذ بِْن َجَبٍل قَاَل َعْن وَ  صىل اهلل عليه    اهللِ قَاَل َرُسْوُل  : م ُ
ْسلٍِم ي َِبْيُت َعىَل ِذْك "َما مِ  وسلم: ل َْيِل  ٍر َطاِهًرا فََيَتَعار ُ ِمَن ال ْن م ُ

ا إِل َ أَْعَطاُه اهلُل إِي َاُه"  .َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ   .فََيْسأَُل اهلُل َخْْيً

1215. (5) [1/382-దృఢం] 

మ'ఆజ్ బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒక మసా్లమ్ వు'దూ చేస్ల అలా్లహ (త) 

సిరణ చేసాూ న్నదర పోయి, మళ్ళా రాతిర  మ్మల్కొన్న 

అలా్లహ్ (త)ను ఏది కోరిన్న, అలా్లహ్ అతన్నకి 

ప్ర స్లదిసా్లడు.'' (అ'హిద్, అబూ దావూద్) 

 ( 1/383( )عيف ) ض [ 6]  - 1216

بَِم   ُتَها:ىَل عَائَِشَة فََسأَلْ ُت عَ لْ خَ دَ  :َزِّن ِ قَاَل َعْن ُشَريِْق الَْهوْ وَ 
ِتُح إِذَا َهب َ ِمَن الل َْيِل  صىل اهلل عليه وسلم يَْفتَ  كَاَن َرُسْوُل اهللِ 

َ  .فََقالَْت: َسأَلَْتِِنْ َعْن َشْيٍء َما َسأَلَِِنْ َعْنُه أََحٌد قَْبلََك  ب َ  إِذَا هَ  اَن ك
َ عَ  ِمَن الل َْيِل  اَن اهلِل   َعْشًرا، َوقَاَل: "ُسْبَح هللَ َد اْشًرا، َوَحمِ كََب َ

ْوِس"َعْشًرا،  َوقَاَل:"ُسْبَحاَن الَْملِِك الْقُ َوبَِحْمِدهِ َعْشًرا"،  د ُ

 ْ َهل ََل َعْشًرا، ثُم َ قَاَل: "اَلل َُهم َ إِّن ِ اَْسَتْغَفَر اهلَل َعْشًرا، و َ َك  بِ ْوذُ أَعُ  و َ
نَْيا وَ  ِتُح  َمِة" َعْشًرا، ثُم َ يَْفتَ َيالْقِ ِضْيق يَْوِم اِمْن ِضْيِق الد ُ
ََلَة. َرَواُه أَبُْو دَ   اُودَ. الص َ

1216. (6) [1/383-బలహీనం] 

షురైఖ అల్ హౌ'జన్న (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ 

(ర) వదద  కు వళ్ళాను. 'ప్ర వకత  (స) రాతిర  మ్మల్కొన్న ఏ 

దు'ఆను మందు ప్ఠసా్లరన్న' అడిగాను. దాన్నకి 

'ఆయి'షహ్(ర), ''ఇంతకు మందు ఎవార్జ అడగ్

నటువంటి ప్ర శి నువుా అడిగావు అన్న చెపప, ప్ర వకత  

(స) రాతిర  మ్మల్కొని తరువాత, 10 స్లరాు అలా్లహు 

అకబర్, 10 స్లరాు అల్'హమ్దు లిలా్లహ, 10 స్లరాు 

సుబ్'హానలా్లహ వబి'హమ్దిహ, 10 స్లరాు 

సుబ'హానలా్లహల మలికిల ఖుదూద స, 10 స్లరాు అసా'గ 

ఫిరులా్లహ, 10 స్లరాు ల్ల యి'ల్లహ ఇలాలా్లహ్, 10 

స్లరాు, అలా్లహుమి ఇన్ని అ'ఊజు'బిక మన్ 'దీఖి 

దుద న్నయా వ 'దీఖి యౌమల్ ఖియామతి' అన్న 

ప్ఠసా్లరు.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! నేను పార ప్ంచిక కష్కు ల 

నుండి, ప్రల్లక ప్రీక్షల నుండి న్న శరణు కోరు 

తున్నిను.'' ఆ తరువాత తహజుూ ద్ నమా'జు 

పార రంభించే వారు. 284 (అబూ దావూద్)  
----- 

   మూడవ విభాగం  الَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/383[ ) صحيح ( ) 7]  - 1217

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   ْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: عَ 
َ ثُم َ يَُقْوُل:"ُسْبَح ْيِل كَقَاَم ِمَن الل َ  َك َوتََباَرَك  ْمدِ بَِح انََك الل َُهم َ وَ َب َ
َك َوَل إِلََه َغْْيُ اْسُمَك َوتَ  ا" ثُم َ يَُقْوُل: .َك" َعاََل َجد ُ   ."اهلُل أَْكََبُ كَِبْْيً

جِ  ثُم َ يَُقْوُل: ْيَطاِن الر َ ِمْيُع الَْعلِْيِم ِمَن الش َ ِم  يْ "أَُعْوذُ بِاهلِل الس َ
ْ ْن َهْمِزهِ َونَْفِخِه َونَفْ مِ     .َسائِ ُ ي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن َ ذِ مِ ِثِه". َرَواُه الَت ِ

َك" ثُم َ يَُقْوُل:  بَْعَد قَْولِِه:َزادَ أَبُْو دَاُودَ وَ  "َل إِلََه إِل َ اهلُل"   "َغْْيُ
ُ   ثَََلثًا َوَِفْ آِخِرالَْحِديِْث   .ثُم َ يَْقَرأ

1217. (7) [1/383-దృఢం] 

అబూ 'సయీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  

తహజుూ ద్ నమా'జు కోసం న్నలబడిత్య, ''అలా్లహు 

అకబర్'' అన్న అంటారు. ఆ తరువాత 

 

284) వివరణ-1216: ఈ 7 దుఆలను 10 స్లరాు చదవాలి. 
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''సుబ్'హానకలా్లహుమి వబి'హమ్దిక వతబార్

కసుిక వత'ఆల్ల జదుద క వల్లయి ల్లహ 'గైెరుక'' -- 

'ఓ అలా్లహ్! నేను న్న ప్రిశుదధ తను సాుతిసాున్నిను. న్న 

సాోతర ం కొన్నయాడుతున్నిను. న్న న్నమం 

శుభకరమైనది. న్న ఔనితేం చాల్ల గొప్పది. న్న తప్ప 

ఆరాధుేలవర్జ ల్లరు.' ఆ తరువాత, ''అలా్లహు 

అకబర్ కబీరా'' అన్న ప్లికిన తరువాత ''అ'ఊజు 

బిలా్లహ ససమీ'యిల్ 'అలీమ్ మనషైతా న్నరర జీమ్, 

మన్హుమ్జిహ, వనఫ్'ఖిహ, వనఫ్స్ల'హ'' -- 'వినే 

మరియు చూస్త ఓ అలా్లహ్! షై'తాన్ నుండి, వాడి 

పేర రణల నుండి, వాడి అహంకారం నుండి, వాడి చెడు్

నుండి న్న శరణు కోరుతున్నిను.' (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, నస్లయి') 

అబూ దావూద్ల్ల ఇది అధకంగా ఉంది, ''ల్ల యిల్ల 

హ గైెరుక'' తరాాత మ్రడుస్లరాు ''ల్ల యిల్లహ ఇలా 

లా్లహ్'' ప్లికిన తరువాత ఖిరాఅత్ పార రంభించేవారు. 

 ( 1/384[ ) صحيح ( ) 8 ] - 1218

كُْنُت أَبِْيُت ِعْنَد ُحْجَرةِ   ي ِ قَاَل: بِْيَعَة بِْن كَْعِب اْْلَْسلَمِ َعْن رَ وَ 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَُكْنُت أَْسَمُعُه إِذَا قَاَم ِمَن الل َْيِل   .الن َ

"َحا"ُسبْ  يَُقْوُل: اهلِل   َحاَن بْ "ُس  :َهِوي َ ثُم َ يَُقْوُل الْ  َن َرب ِ الَْعالَِمْيَ
.َوبَِحْمِدهِ" ا ِمذي ُ نَْحوَ َرَواُه الن ََسائِ ُ  لَْهِوي َ ْ َهَذا  ُه َوقَاَل:َولِلَت ِ

 .َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح 

1218. (8) [1/384-దృఢం] 

రబీ'అహ బిన్ క'అబ్ అల్ అసామీ (ర) కథనం: నేను 

ప్ర వకత  (స) గదికి సమీప్ంగా ప్డుకునేవాణిణ . ప్ర వకత  (స) 

తహజుూ ద్ నమా'జుకు న్నలబడినప్పడు చాల్లస్తప్ప 

వరకు ఇల్ల ప్లకడం వినేవాడిి. ''సుబ్'హానరబిబల్ 

'ఆలమీన్ వ సుబ్'హానలా్లహ వబి'హమ్దిహ.'' 285  

(నస్లయి', తిరిిజి' / పార మాణికం, దృఢం)  

===== 

 

285) వివరణ-1218: రాతిర  అనేక దు'ఆలు చదివిననటుు  

ఉంది. ఎవరు ఏది వింటే దాన్ని పేర్కొన్నిరు. ప్ర వకత  (స) 

ఒకోొస్లరి ఒకోొ దు'ఆ చదివేవారు. అందువలా వీటిల్ల ఏ 

దు'ఆనైెన్న చదవవచుాను.  

 َعىَل قَِياِم الل َْيِل   يِْض ت َْحرِ بَاُب ال -33

33. తహజిుద్ (స్లాతులైల్)కై పా్రతిహించటం 

 َ ُل اَلَْفْصُل اْْل    మొదటి విభాగం  و َ

 (1/385[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1219

"يَْعِقُد   ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:عَ 
ْيَطاُن َعىَل قَا ْ  فَِيةِ الش َ ُب  رِ ثَََلَث ُعِقَد ي َْض  ِس أََحِدكُْم إِذَا ُهَو نَاَم َرأ

اْسَتْيَقَظ فََذكََر اهلَل   ِن فَإِ  َك لَْيٌل َطِويٌْل فَاْرقُْد.َعىَل كُل ِ ُعْقَدةٍ: عَلَيْ 
أَ انَْحل َْت ُعْقَدةٌ  فَإِْن َصىل َ انَْحل َْت ُعْقَدٌة   .انَْحل َْت ُعْقَدٌة فَإِْن تََوض َ

ن َْفِس  ال   أَْصَبَح َخِبْيَث َوإِل َ  .ًطا َطي َِب الن َْفِس نَِشيْ َبَح فَأَْص 
  .كَْسََلَن"

1219. (1) [1/385-ఏకీభవితం] 

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

''మీల్ల ఎవరైన్న ప్డుకునిప్పపడు, షై'తాన్ అతన్న 

తల వనుక భాగంల్ల మ్రడు మళ్ళా వేసా్లడు. ప్ర తి్

మడికి, ''రాతిర  చాల్ల ఉంది, న్నశిాంతగా ప్డుకో,'' 

అన్న మంతర ం చదువుతాడు. ఒకవేళ ఆ వేకిత  మ్మల్కొన్న 

అలా్లహ్ను సిరిసా్త, ఒక మడి వీడిపోతుంది. ఆ 

తరువాత అతడు వు'దూ చేసా్త మరోమడి వీడి్

పోతుంది, నమా'జు చదవ స్లగత్య మ్రడవమడి కూడా 

వీడిపోతుంది. ఉదయం ఆ వేకిత  సంతోషంగా, 

ఉతాసహంగా ఉంటాడు. ఒకవేళ అల్ల చేయకపోత్య 

ఉదయం వికారంగా, విచారంగా సోమరితనంతో 

ల్లసా్లడు.'' 286 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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ةِ قَاَل:وَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َحّت َ   َعِن الُْمِغْْيَ قَاَم الن َ
َمْت قََدَماُه فَِقْيَل لَُه: لَْم تَْصَنُع َهَذ  َم  غُ  ا َوقَْد تََور َ ِفَر لََك َما تََقد َ

رَ ِمْن    .ا َشُكْوًرا"قَاَل: "أَفَََل أَكُْوَن َعْبًد ؟ ذَنِْبَك َوَما تَأَخ َ

1220. (2) [1/385-ఏకీభవితం] 

 

286) వివరణ-1219: మడి అంటే న్నజంగా మడివేయ 

వచుా, ల్లదా చెడు పేర ర్వప్ణలు ర్వకెతాించవచుా. అతడు 

ఇంకా రాతిర  చాల్ల ఉంది అన్న ఉదయం వరకు నమా'జుకు 

ల్లవడు, అలా్లహ సిరణ చేయడు. ఫలితంగా ఉదయం 

విచారంతో ఆందోళనతో, సోమరితనంతో మ్మల్కొంటాడు. 
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మ'గీరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తహజుూ ద్ నమా 

'జుల్ల ఎంత అధకంగా న్నలబడేవారంటే, ప్ర వకత  (స) 

కాళ్ళా వాచిపోయేవి. ప్ర వకత  (స)ను 'తమరు ఇంత 

ఎందుకు శరమసాున్నిరన్న, తమరి మందూ, వనుకా 

పాపాలు క్షమంచబడాాయి కదా?' అన్న వినివించు 

కోగా, 'నేను కృతజాుడైన దాసుడను కాకూడదా?' అన్న 

సమాధానం ఇచాారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  ْنَد َر عِ َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: ذُكِ وَ  الن َ
ََلةِ قَاَل  اَزاَل نَائًِما َحّت َ أَْصَبَح مَ  َرُجٌل فَِقْيَل لَهُ  :  َما قَاَم إََِل الص َ

ْيَطا  .ُن َِفْ أُذُنِِه" أَْو قَاَل: "َِفْ أُذُنَْيِه""ذَلَِك َرُجٌل بَاَل الش َ

1221. (3) [1/385-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మందు, 

ఉదయం వరకు ప్డుకున్న, నమా'జు కోసం ల్లవన్న వేకిత  

గురించి ప్ర సా్లవించటం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

'అతన్న చెవిల్ల షైతా'న్ మ్రతర విసరూ న చేసా్లడు ల్లదా 

అతన్న రండు చెవులల్ల షై'తాన్ మ్రతర విసరూ న 

చేసా్లడు' అన్న అన్నిరు. 287  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/385[ ) صحيح ( ) 4 ] - 1222

ُ وَ  اهلل عليه وسلم  اْسَتْيَقَظ َرُسْوُل اهلِل صىل : م ِ َسلََمَة قَالَْت َعْن أ
أُنِْزَل الل َْيلََة ِمَن الَْخَزائِِن؟  ُقْوُل: "ُسْبَحاَن اهلِل َماذَا لَْيلًَة فَِزعًا يَ 

؟ َمْن ي ُْوقُِظ َصَواحِ  يُِريُْد   .َراِت"ُحُج َب الْ َوَماذَا أُنِْزَل ِمَن الِْفََتِ
؟ أَْزَواَجُه " نَْيا عَ ُرب َ لِكَْي يَُصل ِْيَ   .اِريٍَة َِفْ اْْلِخَرةِ" كَاِسَيٍة َِفْ الد ُ
 .َخاِري ُ ُه الْبُ أَْخَرجَ 

1222. (4) [1/385-దృఢం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోజు 

రాతిర  ఆందోళనతో మ్మల్కొన్నిరు. ఇంకా ఇల్ల 

 

287) వివరణ-1221: అంటే రాతర ంతా ప్డుకుంటాడు. 

తహజుూ ద్ నమా'జు చదవడు, ఫజర ర్ నమా'జు కూడా 

చదవడు. అంటే షై'తాన్ అతన్న చెవిల్ల మ్రతర విసరూ న 

చేసా్లడు, అందువలా దాన్న బరువువలా ల్లవల్లకపోతాడు. 

సోమరితనంగా న్నదర ల్ల ఉంటాడు. షై'తాన్ కూడా 

తింటాడు, తార గుతాడు. కొందరు షై'తాన్ అతన్ని 

అవమాన్నలకు, ప్రాభవాలకు గురిచేసా్లడు. అలా్లహ 

ధాేన్నన్నకి దూరంచేసా్లడు అన్న అభిపార యప్డాారు. 

ప్ర వచించారు: ''సుబ్హానలా్లహ్! ఈ రోజు రాతిర  ఎన్ని 

న్నధులు మరియు ఎన్ని ఉప్దర వాలు అవతరించ 

బడాాయి! ఆ సా్త్ీలను ల్లపే వారవరైన్న ఉన్నిరా, 

వాళ్ళా నమా'జు చదువుకుంటారు. ఎందుకంటే 

చాల్లమంది సా్త్ీలు ప్ర ప్ంచంల్ల దుసాులు ధ్రిసా్లరు 

కాన్న ప్రల్లకంల్ల నగింగా ఉంటారు.'' 288  (బు'ఖారీ) 

 (1/386[ ) متفق عليه ( ) 5 ] - 1223

َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَا ةَ ْن أَِِبْ ُهَريْرَ عَ وَ 
نَْيا   سلم: "يََْنُِل َرب َُنا تََباَرَك عليه و َماِء الد ُ َوتََعاََل كُل َ لَْيلٍَة إََِل الس َ

لَُه؟   ي َْدُعْوِّنْ فَأَْسَتِجْيَب ُل: َمْن ُقوْ ِحْيَ يَْبََق ثُلُُث الل َْيِل اْلِخُر يَ 
 ِفرِّنْ فَأَْغِفَر لَُه؟" ِِنْ فَأُْعِطَيُه؟ َمْن يَْسَتغْ لُ َمْن ي َْسأَ 

ايٍَة ل ُِمْسلٍِم: ثُم َ يَْبُسُط يََديِْه َويَُقْوُل: "َمْن ي ُْقِرُض َغْْيَ   ِروَ َِفْ وَ 
 .ُر"َفْج عَُدْوٍم َوَل َظلُْوٍم؟ َحّت َ يَْنَفِجَر الْ 

1223. (5) [1/386-ఏకీభవితం] 

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

''అలా్లహ్ (త) ప్ర తిరాతిర  భూల్లక ఆకాశంపైెకి 

దిగుతాడు. రాతిర  చివరి జామల్ల 'ఎవరైన్న 

పార రాించేవారు ఉన్నిరా? నేను అతన్న పార రాన 

స్త్ాకరించడాన్నకి, ఎవరైన్న అడిగేవారు ఉన్నిరా? 

 

288) వివరణ-1222: అంటే రాతిర  కలగని తరువాత 

ప్ర వకత  (స) ఆందోళనకు గురయాేరు. ఈ కలల్ల వివా 

దాలు, పోరాటాలు, ఉప్దర వాలు చూపంచబడాాయి. 

ఇందుల్ల ఇసా్లమ్ విజయం గురించి సూచించడం జరి 

గంది. అనేక ధ్నసంప్దలు మసా్లమలకు లభిసా్లయన్న 

సూచించడం జరిగంది. అనంతరం కిస్లర  మరియు 'ఖైసర్ 

చకర వరుత ల న్నధులు మసా్లమలకు లభించాయి. ప్ర వకత  

(స) సాప్ిం న్నజమయింది. ఇంకా ఇంటివారి గురించి 

మాటాాడుతూ వీరిన్న ల్లప్ండి, తహజుూ ద్ చదువు 

కుంటారు, దైవాన్ని సిరించి కృతజాతలు తెలుప్ప 

కుంటారు. ఎందుకంటే చాల్లమంది సా్త్ీలు దైవాను 

గర హాలల్ల కప్పబడి ఉన్నిరు. కాన్న దైవసిరణకు, 

కృతజాతకు దూరంగా ఉన్నిరు. ఇటువంటివారు ప్ర 

ల్లకంల్ల ప్పణేం ల్లకుండా ఖాళ్ళగా ఉంటారు. ల్లదా ఇకొడ 

ప్లుచన్న దుసాులు ధ్రించే సా్త్ీలు ప్రల్లకంల్ల నగింగా 

ఉంటారు. దీన్నదాారా తెలిస్లన విషయం ఏమటంటే 

సా్త్ీలు ప్లుచన్న దుసాులు ధ్రించరాదు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 414 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
నేను ప్ర స్లదించడాన్నకి, ఎవరైన్న క్షమాప్ణ కోర్వవారు 

ఉన్నిరా? నేను క్షమంచడాన్నకి' అన్న అంటాడు.'' 289 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

మసా్లమ్ ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''అలా్లహ్ తన 

రండు చేతులను విశాలప్రుసా్లడు. 'అకొర ల్లన్నవాడికి, 

దురాిరుు డు కాన్న వాడికి,్ అప్పప ఇచేా వారవరైన్న 

ఉన్నిరా' అన్న ఉదయం వరకు ఇల్లగే అంటూ 

ఉంటాడు.  

 ( 1/386[ ) صحيح ( ) 6 ] - 1224

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَقُ َسِمْعُت  َعْن َجابٍِر قَاَل: وَ  ْوُل: "إِن َ  الن َ
ا  َِفْ الل َْيِل لََس  اَعًة َل يَُوافُِقَها َرُجٌل م ُْسلٌِم ي َْسأَُل اهلَل فِْيَها َخْْيً

نَْيا وَ  ْن أَْمِرالد ُ َرَواُه   ."لَِك كُل َ لَْيلَةٍ إِل َ أَْعَطاُه إِي َاُه َوذَ  ِخَرةِ اْْل م ِ
 ُمْسلٌِم 

1224. (6) [1/386-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''రాతిర పూట స్త్ాకరించబడే 

ఒక ఘడియ ఉంది. ఆ సమయంల్ల ఒక మసా్లమ్ 

ఇహప్ర ల్లకాలకు సంబంధంచిన మ్మలు కోరిత్య 

అలా్లహ్ (త) తప్పకుండా ప్ర స్లదిసా్లడు. ఈ ఘడియ 

ప్ర తి రాతిర  వసాుంది.'' 290 (మసా్లమ్) 

 (1/386[ ) متفق عليه ( ) 7]  - 1225

َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ََلةِ إََِل اهلِل َصََلُة دَاوُ  َياِم إََِل اهلِل  أََحب ُ وَ  .دَ وسلم: "أََحب ُ الص َ  الص ِ

 ثُلَُثُه َويََناُم ُسُدَسُه  اُم نِْصَف الل َْيِل َويَُقْوُم يَنَ كَاَن  .اُم دَاُودَ ِصيَ 
 .ا"ُصْوُم يَْوًما َويُْفِطُر يَْومً َويَ 

1225. (7) [1/386-ఏకీభవితం] 

 

289) వివరణ-1223: ఈ 'హదీసు' దాారా అలా్లహ్ 

భూల్లక ఆకాశంపైె అవతరిసా్లడన్న తెలిస్లంది. ఇవన్ని 

అలా్లహ కు చాల్ల సులువైనవి. కనుక వీటిన్న 

విశాస్లంచాలి. వీటి గురించి చరిాంచడం సరికాదు. రాతిర  

చివరి జామల్ల తహజుూ ద్ నమా'జు చదివిన్న, పార రాించిన్న, 

క్షమాప్ణ కోరిన్న చాల్ల ఉతామం. అలా్లహ్కు అప్పప 

ఇవాటం అంటే దైవమారు ంల్ల ఖరుా చేయటం దాన్న 

ప్ర తిఫలం. ఉభయ ల్లకాలా్లనూ లభిసాుంది. 

290) వివరణ-1224: కాన్న ఈ ఘడియ ఎప్పపడు వసాుందో 

తెలియల్లదు. రాతిర చివరిజామల్ల దీన్ని వదకవచుాను. 

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

ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ (త) వదద  నమా'జులన్నిటిల్ల 

కెలా్ల పర యమైనది దావూద్(అ) నమా'జు. ఉప్వాస్ల్

లన్నిటిల్లకెలా్ల పర యమైనది దావూద్ (అ) ఉప్వాసం. 

దావూద్ (అ) సగం రాతిర  న్నదర పోయేవారు, చివరి 

జామల్ల ల్లచి దైవారాధ్న చేస్తవారు. మళ్ళా రాతిర  6వ 

వంతుల్ల న్నదర పోయే వారు. రోజు విడిచి రోజు ఉప్వాసం 

ఉండేవారు.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/386) ه ([ ) متفق علي 8]  - 1226

ْعِِنْ َرُسْوَل اهلِل صىل   اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن تَ َعْن عَائَِشَة َرِضَي وَ 
َل الل َْيِل َويُْحِيْي آِخَرهُ اهلل عل ثُم َ إِْن كَانَْت لَُه   .يه وسلم يََناُم أَو َ

اِء  َد كَاَن ِعْنَد الن ِ  فَإِْن  .اَجَتُه ثُم َ يََناُم قَََض حَ ِه َحاَجَة إََِل أَْهلِ 
ثََب  ِل ُجُنًبا و َ أَ  ْن ل َ َوإِ  .فَأَفَاَض عَلَْيِه الَْماءَ اْْلَو َ ْم يَُكْن ُجُنًبا تََوض َ

 " ََلةِ ثُم َ َصىل َ َرْكَعَتْيِ  .لِلص َ

1226. (8) [1/386-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) రాతిర  మొదటి 

భాగంల్ల న్నదర పోయేవారు. చివరిభాగంల్ల మ్మల్కొన్న 

ఆరాధ్న చేస్తవారు, అంటే తహజుూ ద్ నమా'జ్ 

చేస్తవారు. ఒకవేళ భారేతో ఏదైన్న ప్న్నఉంటే 

చేసుకునేవారు, ల్లకపోత్య న్నదర పోయే వారు. ఒకవేళ 

మొదటి అ'జా'న్ అయినప్పడు స్లినం అవసరం 

ఉంటే చేసుకునేవారు, అవసరం ల్లకపోత్య వు'దూ చేస్ల, 

ఫజర ర్ సునితులు చదువుకునేవారు.'' (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) 
---- 

   రండవ విభాగం َفْصُل الث َاِّنْ اَلْ 

 (387/ 1[ ) حسن بشواهده ( ) 9]  - 1227

ْ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ  ْن أَِِب
ا"عَلَْيُكْم بِِقَياِم الل َْيِل فَإِن َُه دَ  بٌَة  ِحْيَ قَْبلَُكْم َوُهَو قُرْ لِ أُْب الص َ

ِيَئاِت َومَ ْم ل َُكْم إََِل َرب ِكُ  َرٌة لِل س    ْنَهاٌة َعِن اْْلِثِْم". َرَواهُ َوَمَكف ِ
ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

1227. (9) [1/387-స్లకుష లచే పార మాణికం] 

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

''మీరు ఖియామల్ లైల్ను తప్పకుండా 

ఆచరించండి. ఎందుకంటే ఇది మీ పూరీాకులా్లన్న 

ప్పణ్యేతుిల ప్దధ తి. ఇంకా ఇది దైవస్లమీపాేన్నకి 
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మారు ం. ఇంకా పాపాలను దూరం చేయటాన్నకి ఉతామ 

స్లధ్నం. 291 (తిరిిజి') 

 ( 1/387[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1228

ه  يصىل اهلل علقَاَل َرُسْوُل اهلِل  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:وَ 
ُ "ثَََلثَُة يَْضَحُك ا وسلم: ُجُل  .هلُل إِلهَْْيِ  ذَا قَاَم بِالل َْيِل يَُصل ِْي إِ  الر َ

ْوا َِفْ ا ََلةِ َوالَْقْوُم إِذَاَصف ُ ِ. .لص َ ْوا َِفْ قَِتاِل الُْعُدو  َرَواُه   َوالَْقْوُم إِذَا َصف ُ
ِة  ن َ  .َِفْ َشْرِح الس ُ

1228. (10) [1/387-బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ ఈ మగుు రి ప్టా సంతోషిసా్లడు: 

1. రాతిర  మ్మల్కొన్న తహజుూ ద్ నమా'జు చదివే వేకిత . 

2. ప్ంకుత లను సరిచేస్ల సరిగాు  న్నలబడే నమా'జీలు. 

3. శతుర వుతో పోరాడటాన్నకి ప్ంకుత లా్ల సరిగాు  

న్నలబడే పోరాట వీరులు. (షర్'హుసుసనిహ్)  

 ( 1/387)  [ ) صحيح ( 11]  - 1229

اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل  عََبَسَة قَاَل:ِن َعْن َعْمٍرو بْ وَ 
ب ُ ِمَن الَْعْبِد َِفْ َجْوِف الل َْيِل اْْلِخِر  ُب َما "أَْقرَ  وسلم: يَُكْوَن الر َ

اَعِة فَُكْن"تِ اهلَل َِفْ فَإِِن اْسَتَطْعَت أَْن تَُكْوَن ِمم َْن ي َْذكُُر   .لَْك الس َ
ِمِذي ُ َوقَاَل َروَ  ْ  َغِريٌْب إِْسَنادًا. َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح : اُه الَت ِ

1229. (11) [1/387-దృఢం] 

'అమ్ర బిన్ 'అబసహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''రాతిర  చివరి భాగంల్ల దాసుడు అలా్లహ్(త)కు 

చాల్ల దగు రవుతాడు. ఒకవేళ స్లధ్ేమైత్య మీరు, ఆ 

సమయంల్ల అలా్లహ్(త)ను పార రాించేవారిల్ల చేరి 

పోండి.'' (తిరిిజి' / పార మాణికం, దృఢం, ఆధారాలు-

ఏకోలా్లఖనం)  

 ( 1/388[ ) حسن ( ) 12]  - 1230

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
  ْن اْمَرأَتَُه فََصل َْت فَإِ  الل َْيِل فََصىل َ َوأَيَْقَظ  قَاَم ِمَن  "َرِحَم اهلُل َرُجََل 

اَمْت ِمَن الل َْيِل َرِحَم اهلُل اْمَرأًَة قَ  لَْماَء.أَبَْت نََضَح َِفْ َوْجِهَها ا 
 

291) వివరణ-1227: అంటే పార చీన కాలంల్ల ప్ర వకత లు, దైవ 

భకుత లు, ప్పణ్యేతుిలు ఖియామల్ లైల్ ప్దధ తి, అంటే 

తహజుూ ద్ను ఆచరించేవారు. మీరు కూడా వారిన్న అనుస 

రించాలి. దాన్నవలా అలా్లహ (త) స్లన్నిహతేం 

లభిసాుంది. ఇంకా పాపాలకు ప్రిహారం లభిసాుంది. 

 َصل َْت َوأَيَْقَظْت َزْوَجَها فََصىل َ فَإِْن أَََب نََضَحْت َِفْ َوْجِهِه الَْماَء".فَ 
 .َوالن ََسائِ ُ  ْو دَاُودَ َرَواُه أَبُ 

1230. (12) [1/388-పార మాణికం] 

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

''రాతిర  తాను మ్మల్కొన్న నమా'జు చదివే, తన భారేను 

కూడా ల్లపత్య, ఆమ కూడా నమా'జ్ చదివిత్య, ఒకవేళ 

ఆమ మ్మల్కొనకపోత్య, ఆమ మఖంపైె న్నళ్ళా 

చిలకరించే వేకిత న్న అలా్లహ్ (త) కరుణించుగాక! 

అదేవిధ్ంగా రాతిర  తాను మ్మల్కొన్న నమా'జు చదివే, 

తన భరత ను కూడా ల్లపత్య, అతను కూడా నమా'జ్ 

చదివే, ఒకవేళ అతను మ్మల్కొనక పోత్య, అతన్న 

మఖంపైె న్నళ్ళా చిలకరించే సా్త్ీన్న అలా్లహ్ (త) 

కరుణించు గాక!'' 292 (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 1/388[ ) حسن ( ) 13]  - 1231

ْ أَُماَمَة قَاَل:َعْن وَ  َ  َل:قِيْ   أَِِب عَاِء أَْسَمُع؟   ي ُ يَا َرُسْوَل اهلِل أ الد ُ
لَواِت الَْمْكُتْوبَاِت".ْوُف الل َْيِل اْْلِخُر َودُبُرِ "جَ  قَاَل: َرَواُه   الص َ

ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

1231. (13) [1/388-పార మాణికం] 

అబూ 'ఉమామ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఏ 

సమయంల్ల దు'ఆ స్త్ాకరించబడుతుందన్న ప్ర శిిం 

చడం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'రాతిర  

చివరిభాగంల్ల మరియు ప్ర తి విధ్ నమా'జు 

తరువాత,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి') 

 ( 1/388[ ) صحيح ( ) 14]  - 1232

ليه  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع َعْن أَِِبْ َمالٍِك اْْلَْشَعِري ِ قَاَل:وَ 
ا َوبَاِطُنَها ِمْن ِنهَ ي َُرى َظاِهُرَها ِمْن بَاطِ  َِفْ الَْجن َِة ُغَرفًا إِن َ " وسلم:
َها اهلُل لَِمْن آلَن اَظاِهِر هَ  َعاَم وَ ا أَعَد َ تَابَِع  لْكَََلَم َوأَْطَعَم الط َ

َياَم َوَصىل َ بِالل َْيِل َوالن َاُس نَِياٌم".  ُشَعِب  َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ َِفْ  الص ِ
 .يَْماِن ْْلِ ا

1232. (14) [1/388-దృఢం]  

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

ప్ర వచనం, ''సారు ంల్ల ఎటువంటి గదులు ఉంటా 
 

292) వివరణ-1230: అంటే ఇటువంటి భారాేభరత లపైె 

అలా్లహ్ (త) ప్ర త్యేక కారుణేం అవతరిసాుంది. వారికోసం 

ప్ర వకత  (స) చాల్ల పార రాించారు. దీన్నదాారా తహజుూ ద్ 

నమా'జు పార ధానేత తెలుసాుంది. 
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యంటే, వాటి్ ల్లప్లి నుండి బయటి వసాువులు 

కనబడతాయి. ల్లప్లి వసాువులు బయటి్ నుండి 

కనబడతాయి. అంటే అవి అదద ంల్ల ఉంటాయి. ఈ 

గదులను అలా్లహ్ సున్నితంగా మాటాాడే వారికోసం, 

పేదలకు, అకొరగల వారికి, ఆకలి గొనివారికి 

అనింపెటేు  వారి కోసం, న్నరంతరం నఫిల్ నమా'జు 

చదివే వారికోసం, రాతిర  అందర్జ ప్డుకునిప్పపడు 

ల్లచి నమా'జు చదివేవారి కోసం స్లదధ ంచేస్ల ఉంచాడు.'' 

(బై్నహఖీ) 

 ( 1/388[ ) صحيح ( ) 15]  - 1233

ْ َروَ وَ   أََطاَب  َمْن َِفْ َرَوايَِتِه: "لِ ِذي ُ َعْن عَلِي ٍ نَْحَوُه وَ مِ ى الَت ِ
 .الْكَََلَم"

1233. (15) [1/389-దృఢం] 

తిరిిజి, దీన్ననే 'అలి (ర) దాారా, ఉలా్లఖించారు. 
----- 

   మూడవ విభాగం  الَفْصُل الث َالُِث 

 (1/389[ ) متفق عليه ( ) 16]  - 1234

 َرُسْوُل اهلِل صىل ِن الَْعاِص قَاَل: قَاَل يِلْ و بْ بِْن َعْمرٍ ْن َعْبِد اهلِل عَ 
ُم ِمَن كُْن م ِْثل فََُلٍن كَاَن يَُقوْ ه وسلم: "يَا َعْبَد اهلِل َل تَ علياهلل 

َك قَِياَم   . الل َْيِل" الل َْيِل فَََتَ

1234. (16) [1/389-ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అమ్ర బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) ననుి, ఓ 'అబుద లా్లహ్! న్నవు 

ఫల్లన్నవేకిత ల్ల కా కూడదు. ఆ వేకిత  రాతిర  తహజుూ ద్ 

చదవడాన్నకి ల్లచే్ వాడు, ఆ్ తరువాత వదలి్

వేశాడు.'' 293 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/389[ ) ضعيف ( ) 17]  - 1235

ْ الَْعاِص قَاَل:وَ  هلل  ىل ا َل اهلِل ص َسِمْعَت َرُسوْ  َعْن ُعْثَماَن بِْن أَِِب
َ  عليه وسلم يَُقْوُل: ُم ِمَن الل َْيِل َساَعٌة  ََل اَن لَِداُودَ عَلَْيِه الس َ "ك

ا آَل دَاُودَ قُْوُمْوا فََصل ُْوا فَإِْن َهِذهِ َساَعٌة يَ  قُِظ فِْيَها أَْهلَُه يَُقْوُل:ي ُوْ 
 

293) వివరణ-1234: అంటే తహజుూ ద్ నమా'జును 

ఎలాప్పపడూ చదువుతూ ఉండు. ఒక రోజు చదవటం, ఒక 

రోజు చదవక పోవటం, ఇది మంచిది కాదు. కారణం వలా 

ఎప్పపడైన్న వదలివేసా్త మర్వం ఫరవాల్లదు. 

عَاَء إِل َ لِ  َوَجل َ  فِْيَها الد ُ َ ي َْسَتِجْيُب اهلُل َعز َ اٍر"ْو عَ َساِحٍر أ َرَواُه . ش َ
 . أَْحَمُد 

1235. (17) [1/389-బలహీనం] 

'ఉస్లిన్ బిన్ అబిల్ 'ఆ'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''దావూ'ద్ 

(అ) రాతిర  పూట ఒక న్నరీణ త సమయం ఉండేది. 

అందుల్ల తన ఇంటి వారిన్న మ్మల్కొలిపే వారు. ఇంకా 

ఇల్ల అనేవారు, ''ఓ దావూ'ద్ కుటుంబీకుల్లరా! 

న్నలబడండి, నమా'జు చదవండి, ఈ సమయంల్ల 

అలా్లహ్ మీ పార రానలను స్త్ాకరిసా్లడు. కాన్న మాంతిర కుల 

మరియు అన్నేయంగా ప్నుి వసూలు చేస్తవారి 

పార రానలు స్త్ాకరించడు.'' (అ'హిద్)  

 ( 1/389[ ) صحيح ( ) 18]  - 1236

ْوُل اهلِل صىل  َسِمْعُت َرُس  َعْنُه قَاَل: َرِضَي اهللُ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ وَ 
ََلةِ بَ  ُقْوُل:م يَ اهلل عليه وسل   ْعَد الَْمْفُرْوَضِة َصََلٌة َِفْ "أَْفَضُل الص َ

   .َمُد َجْوِف الل َْيِل". َرَواُه أَحْ 

1236. (18) [1/38-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఫ'రద ర నమాజుల 

తరాాత అన్నిటి కంటే ఉతామమైనది చివరిరాతిర  

నమా'జు అంటే తహజుూ ద్ నమా'జు.'' (అ'హిద్)  

 ( 1/389ح ( )[ ) صحي  19]  - 1237

ِب ِ صىل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ  َجاَء َرُجٌل إََِل الن َ
َسَرَق فََقاَل: إِن َُه  الل َْيِل فَإِذَا أَْصَبَح بِ  ا ي َُصل ِيإِن َ فََُلنً  فََقاَل:
يَْماِن  َمُد َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ ُشَعِب َرَواُه أَحْ  اُه َما تَُقْوُل.ْنهَ َسيَ   .اْْلِ

1237. (19) [1/389-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

వేకిత  వచిా, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒక వేకిత  రాతిర  నమా'జు 

చదువుతున్నిడు. ఉదయం దంగతనం చేసాు్

న్నిడు,' అన్న వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స) 'తారల్ల ఈ నమా'జు అతన్ని న్నవు చెపపన 

విషయానుిండి వారిసాుంది,' అన్న అన్నిరు.294  

(అ'హిద్, బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 

294) వివరణ-1237: అంటే ఒకవేళ ఐదు్ పూటలు 

మరియు తహజుూ ద్ నమా'జు చదువుతూ ఉంటే, ఈ 
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َ وَ   ليه عقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َوأَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:ٍد ِِبْ َسِعيْ َعْن أ

 ل ََيا أَْو َصىل َ َرْكَعَتْيِ ُجُل أَْهلَُه ِمَن الل َْيِل فََص "إِذَا أَيَْقَظ الر َ  وسلم:

اِكَراِت".َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن مَ  اِكِريَْن َوالذ َ  اَجهُ َجِمْيًعا كُِتَبا َِفْ الذ َ

1238. (20) [1/390-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ (ర) మరియు అబూ హురైరహ్ 

(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక వేకిత  రాతిర  తన 

భారేను ల్లప, ఇదద ర్జ కలస్ల నమా'జు చదివిన్న, ల్లదా 

వీరిల్ల ప్ర తి ఒకొర్జ రండు రకా'తులు చదివిన్న, 

వారిదద ర్జ అలా్లహ (త)  సిరించే వారు, అలా్లహ(త) 

సిరించే వారిల్ల లిఖించబడతారు.'' 295 (అబూ 

దావూద్, ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/390[ ) ضعيف ( ) 21]  - 1239

اٍس قَاَل: قَاَل َرُس  َعِن وَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ابِْن َعب َ
 َ ِِتْ َحَملَُة الُْقْرآِن َوأَْصَحاُب الل َْيِل""أ   َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ َِفْ   .ْشَراُف أُم َ

  .يَْماِن اْْلِ ُشَعِب 

1239. (21) [1/390-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స)ప్ర వచనం, 

''న్న అనుచర సమాజంల్ల ఉతామ ప్ర జలు  ఖుర్ఆన్, 

విదాే బోధ్నలు్ చేస్తవారు, ఖుర్ఆన్ కంఠసాం 

 

నమా'జు అతన్ని దంగతనం నుండి వారిసాుంది. అలా్లహ్ 

ఆదేశం:...'ఇని 'ససల్లత తన్హా అన్నల్ ఫ'హ్ష్కయి వల్ 

మన్కర్...'' -- 'న్నశాయంగా, 'నమాజు అసహేకరమైన 

ప్నులనుండి మరియు అధ్రిమైన ప్నులనుండి 

న్నషేధసాుంది.' (సూ.్అల-'అంకబూత, 29:45)   

295) వివరణ-1238: అంటే ఎవరైన్న రాతిర  ల్లచి తాను 

కూడా నమా'జు చదివి, తన భారేను కూడా ల్లప, ఆమ 

కూడా నమా'జు చదివిత్య, అంటే వారిదద ర్జ తహజుూ ద్ 

చదివారు. వారిదద ర్జ దైవభకుత లా్ల లిఖించబడతారు. 

వీరికి చాల్ల ప్ర త్యేకత ఉంది. వీరి గురించి ఖుర్ఆన్ల్ల 

ఇల్ల ఆదేశించబడంది: ...''అలా్లహ్ను అతేధకంగా 

సిరించే ప్పరుషులు, అతేధకంగా సా్త్ీలు, ఇల్లంటివారి 

కొరకు అలా్లహ్ క్షమాభిక్ష మరియు గొప్ప ప్ర తిఫల్లన్ని 

స్లదధ ప్రచి ఉంచాడు.'' (సూ.్అల-అ'హాూ బ, 33:35) 

చేస్తవారు, తహజుూ ద్ చదివేవారు.'' 296 (బై్నహఖీ-

షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/390صحيح ( ) [ ) 22]  - 1240

ٍب رضي اهلل َعْنُه كَاَن  اأَبَاُه ُعَمَر بَْن الَْخط َ َعِن ابِْن ُعُمَرأَن َ وَ 
لل َْيِل أَيَْقَظ  َحّت َ إَِذا كَاَن ِمْن آِخِر اْي ِمَن الل َْيِل َما َشاَء اهللُ يَُصل ِ 

ََلةِ يَُقْوُل لَُهُم:  ََلُة ثُم َ يَْتلُْو َهِذهِ  أَْهلَُه لِلص َ َوأَمر أَْهلََك  ) اْْليَِة:  اَلص َ
ََلةِ  َك َوالَْعاقَِبُة  أَلَُك ِرْزقًا نَْحُن نَْرُزقُ نَْس َواْصَطَِبْ عَلَْيَها َل بِالص َ
ْقَوى(  .َرَواُه َمالٌِك   .لِلت َ

1240. (22) [1/390-దృఢం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) రాతిర  

అలా్లహ్ కోరినంతస్తప్ప నమా'జు చదివేవారు, రాతిర  

చివరిభాగం అవగానే, తన ఇంటివారిన్న ల్లప, ''ల్లవండి, 

నమా'జు చదవండి,'' అన్న చెపప, ఈ ఆయతు, 

''వా'మర్ అ'హ్లక బి'ససల్లతి వ'సాబిర్ 'అలైహా. ల్ల 

నస్అలుక రి'జ్ఖన్ న'హ్ను నర్'జుఖుక వల్ 
'ఆఖిబతు లితాఖ్వా.'' ప్ఠంచేవారు్-- 'న్న కుటుంబం 

వారిన్న్ నమాజు్ చేయమన్న్ ఆజాాపంచు్ మరియు్

సాయంగా్ న్నవుకూడా్దాన్నన్న సహనంతో్ పాటించు. 

మ్మమ న్న్నుండి్జీవనోపాధన్న్ఆశించమ. మ్మమ్మ న్నకు 

జీవనోపాధన్న ఇచేావారమ. చివరకు దైవభీతి్

గలవారిదే్ ఉతామ్ మగంప్ప.' 297 (సూ.్ 'తా్ హా,్

20:132),్(మాలిక) 

 

296) వివరణ-1239: అంటే న్న్ అనుచర్ సమాజంల్ల 

ఉనిత్ సా్లనం్ గలవారు ఖుర్ఆన్ 'హాఫిజులు. వీరు 

ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం్ ఆచరిసా్లరు మరియు తహజుూ ద్ చదివే 

వార్జను.  

297) వివరణ-1240: ప్ర తి ప్న్నల్ల మధేేమారాు న్ని అనుస 

రించాలి. ఇది మంచి ప్దధ తి. తినటంల్ల, తార గటంల్ల, 

న్నదర ల్ల, నడకల్ల, మధేే మారు ం అనుసరించాలన్న 

ఆదేశించడం జరిగంది. ఖుర్ఆన్ల్ల లుఖ్మాన్ (అ) 

బోధ్నలా్ల: ''నడకల్ల మధేేమారాు న్ని అనుసరించండి'' 

అన్న్ఉంది. ఈ గుణం తన గమాేన్ని చేరుసాుంది. ప్ర వకత  

(స) నమా'జు మధ్ేసాంగా ఉండేది. ప్ర సంగం కూడా 

మధ్ేసాంగా ఉండేది. అదేవిధ్ంగా ఖరుా చేయటంల్ల 

కూడా మధేేమారాు న్ని అనుసరించాలి. రాబడికంటే 

అధకంగా ఖరుా చేయరాదు. తన సాోమతకు తగు టుు  

ఖరుాచేయాలి. అదేవిధ్ంగా పస్లన్నరితనంగా కూడా 

వేవహరించరాదు. అదేవిధ్ంగా ధ్నసంప్దలా్ల ప్డి 
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 َِفْ الَْعْمِل َقْصِد  بَاُب الْ   -34

34. మితమైన ఆచరణ్ 

ప్ర తి ప్నిలో మధ్యేమారా్గనిి అనుసరించాలి, 

అధకంగాగాన్న అలపంగాగాన్న ప్ర వరిత ంచరాదు. మధేే 

మారాు న్ని అనుసరించే వారు మంచివారుగా 

ప్రిగణించబడతారు. ఇది మించి ప్ద్ధ తి. తినటింలో, 

తా్రగటింలో, నిద్ర లో, నడకలో, మధ్యేమారా్ిం అనుస్

రించాలని ఆదేశించడిం జరగింది. ఖుర్ఆన్లో 

లుఖ్మాన్ (అ) బోధనలోో: ''వ'ఖిసద ఫి మషయిక...'' 

-- 'న్న నడకలో నమ్తను (మధ్యేమారా్గనిి) 

పాటించు...' (సూ. లుఖాిన, 31:19) అని ఉింది. ఈ 

గుణిం తన గమాేనిి చేరుస్త ింది. మధేేమారు ం 

మానవున్ని తన గమాేన్నకి చేరుసాుంది. ప్రిగెతా్యవారు 

అలస్లపోయి కూరుాండి పోతారు. అని పాన్నయాలా్ల, 

శరమల్ల, విశార ంతిల్ల, న్నదర ల్ల, మలుకువల్ల, 

మాటాడటంల్ల, అన్నిటిల్ల మధేేమారు ం చాల్ల 

అవసరం. ఎకుొవగా ల్లదా తకుొవగా ప్ర వరిత ంచడం 

అపాయకరం. ప్ర వకత  (స) నమా'జు మధేసథ ింగా 

ఉిండేది. ప్ర సింగిం కూడా మధేసథ ింగా ఉిండేది. అయిత్య 

అవివేకులు, అజాానులు ఖుతాబలను దీరఘ ంగా 

నమా'జును సంకిష పా్ంగా చేసా్లరు. ప్ర వకత (స), 

'మధేేమారాు న్ని అనుసరించండన్న,' ఆదేశించి 

ఉన్నిరు. అదేవిధింగా ఖరుు చేయటింలో కూడా 

మధ్యేమారా్గనిి అనుసరించాలి. ర్గబడి కింటే 

అధికింగా ఖరుు చేయర్గదు. తరువాత ఇతరుల 

 

సతాేన్ని తిరసొరించకూడదు. పేదరికాన్నకి గురై అసహ 

న్నన్ని వేకత ం చేయరాదు. అందువలా్ల ఇసా్లమ్ మధేే 

మారాు న్నిసూచిసాుంది. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మరియు 

ఎవరైత్య, ఖరుాచేస్తటప్పపడు అనవసర ఖరుాగాన్న ల్లక  

ల్లభతాం గాన్న చేయకుండా, ఈ రంటికీ మధ్ేసాంగా 

ఉంటారో.'' (సూ.్ అల్ ఫుర్ఖాన్, 25:67) అదేవిధ్ంగా 

ఆరాధ్నల్ల కూడా మధేే మారాు న్ని అనుసరించాలి. 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''నమాజు బిగు రగా గాన్న, న్నశశబద ంగా గాన్న 

కాకుండా మధేే్ మారాు న్ని అనుసరిసాూ చదవాలి.  

ఇసా్లమ్ ప్ర తి విషయంల్ల మధేేమారాు న్ని ఆదేశిసాుంది.?? 

మందు చేతులుచాచే ప్రిస్లధ తి తెచుాకోకూడదు. 

తన స్తత మతకు తగాట్టు  ఖరుు చేయాలి. అదేవిధింగా 

పిసినారతనింగా కూడా వేవహరించర్గదు. 

ధ్నసంప్దలు కలిగ ఉంటే కుటుంబ సభుేల 

హకుొలను నెరవేరుసాూ, అలా్లహ తనపైె విధంచిన 

బాధ్ేతలను నెరవేరాాలి. ధ్నసంప్దలు ఉండికూడా 

కుటుంబం విషయంల్ల పస్లన్నరిగా వేవహ 

రించరాదు. ప్ర వకత  (స) ఉపదేశం: రాబడి, ఖరుాలా్ల 

మధేే మారాు న్ని అనుసరించడం జీవిత 

సుఖసంతోష్కలా్లన్న సగ భాగం. (కనుూ ల 'ఉమాిల)  

ఆరిధ కం, మధేేమారు ం దైవదౌతే భాగాలా్లన్న ఒక్

భాగం. ప్ర వకత  (స) పావచనం: మంచి నడవడిక, మంచి 

ప్ధ్ధ తి, మధేేమారు ం దైవదౌతే భాగాలా్లన్న ఒక భాగం. 

(అబూ దావూద)  

ఈ 'హదీసు' దాారా మధేేమారు ం యొకొ విశిషు త 

సపషు మవుతుంది. ప్ర తి విషయంల్ల మధేేమారు ం 

అనుసరించటం చాల్ల మంచిది. 'హు'దైఫహ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''కలిమల్లమలా్ల 

మధేేమారు ం ఎంతో మంచిది, ఆరాధ్నల్ల 

మధేేమారు ం ఎంతో మంచిది.'' (మసిద బ'జాూ ర)  

  అదేవిధింగా ధనసింప్ద్లోో ప్డి సత్రేనిి 

తిర్సకరించ కూడదు. పేద్రకానికి గురై అసహనానిి 

వేకత ిం చేయర్గదు. అిందువలో్ల ఇసో్లమ్ మధ్యే్

మారా్గనిి సూచిస్త ింది. ప్ర జలు ధ్న సంప్దలు 

రాగానే భోగవిల్లస్లలా్ల మధేేమారాు న్ని అధగ 

మసా్లరు. మరికొందరు ల్లమకిగురై సహనం కోల్లపయి 

మంచి గుణ్యలన్నిటిన్న వదలివేసా్లరు. ఇది కూడా 

మంచిది కాదు. ఈ రండు ప్రిస్లధ తులా్లనూ ఇసా్లమ 

బోధంచేదేమటంటే, ధ్నసంప్దలా్ల హదుద లు మీరి 

ప్ర వరిత ంచరాదు. పేదరికంల్ల తన స్లధ యికంటే దిగజారి 

పోరాదు. అదేవిధ్ంగా ఆరాధ్నలా్ల పార రధ నలా్ల కూడా 

మధేే మారు ం అవలంభించాలన్న ఆదేశించడం 

జరిగంది. అదేవిధింగా ఆర్గధనలో కూడా 

మధ్యేమారా్గనిి అనుసరించాలి. అలో్లహ్ ఆదేశం: 

''...వల్ల తజ్ హర బి 'సల్లతిక వల్ల తు'ఖాఫిత్

బిహా, వబ'తగ బై్నన జా'లిక సబీల్ల.'' -- '...న్న 

నమా'జ్ల్ల న్నవు చాల్ల గటిు గాగాన్న, చాల్ల మలాగా 
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గాన్న ప్ఠంచక, వాటి మధ్ే మారాు న్ని అవలంబించు.' 

(సూ.్బన్న ఇస్లర యీ'ల, 17:110)  

ఖురఆన ల్ల ప్పణ్యేతుిల గుణ్యలు ఈ విధ్ంగా 

ఉంటారన్న పేర్కొనడం జరిగంది. అలో్లహ్ ఆదేశం: 

''మరియు ఎవరైత్య, ఖరుాచేస్తటప్పపడు అనవసర 

ఖరుాగాన్న ల్లక ల్లభతాంగాన్న చేయకుండా, ఈ 

రండింటి మధ్ే మతంగా ఉంటారో.''  298 (సూ.్అల్ 

ఫుర్ఖాన్, 25:67) 
----- 

 َ ُل ا    మొదటి విభాగం   لَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/391[ ) صحيح ( ) 1]  - 1241

 ِمَن  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُْفِطرُ  ْن أَنٍَس قَاَل:عَ 
ْهِر َحّت َ يُُظن َ أَْن َل يَُصْوَم ِمْنهُ   يُْفِطُر  يَُصْوُم َحّت َ يَُظن َ أَْن َل  وَ الش َ

َ اُه ِمَن ا َل تََشاُء أَْن تَرَ ِمْنُه َشْيًئا َوكَاَن  يَْتُه َوَل  لل َْيِل ُمَصل ًِيا إِل َ َرأ
 .نَائًِما إِل َ َرأَيَْتُه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1241. (1) [1/391-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒకోొస్లరి నెలంతా 

ఉప్వాస్లలు పాటించేవారు కాదు, చివరికి మ్మమ ఇక 

ప్ర వకత  (స) ఉప్వాస్లలు పాటించరన్న భావించే్వాళాం. 

ఒకోొస్లరి ప్ర వకత  (స) ఉప్వాస్లలు పాటించేవారు, 

చివరికి మ్మమ ఇక ప్ర వకత  (స) ఉప్వాస్లలు మానరు 

అన్న భావించే వాళాం. ఒకవేళ మీరు రాతిర వేళ ప్ర వకత  

(స)ను నమా'జు సా్లతిల్ల చూడాలను కుంటే చూడ్

గలరు. అదేవి ధ్ంగా ఒకవేళ మీరు ప్ర వకత  (స)ను న్నదర  

పోతూ్ ఉండగా చూడాలనుకుంటే చూడగలరు. 299 

(బు'ఖారీ) 

 (1/391عليه ( ) [ ) متفق 2]  - 1242

 

298) వివరణ-1240: ఇసో్లమ్ ప్ర తి విషయింలో మధ్యే 

మారా్గనిి ఆదేశస్త ింది. 

299) వివరణ-1241: అంటే ప్ర వకత  (స) ఎలాప్పపడూ నఫిల్ 

ఉప్వాస్లలు ఉండటం చేస్తవారుకారు. ప్ర తినెలల్ల కొన్ని 

నఫిల్ ఉప్వాస్లలు ఉండేవారు. ఒకోొస్లరి ఉప్వాసం 

ఉండే వారు కాదు. అదేవిధ్ంగా రాతర ంతా న్నదర పోవడంగాన్న 

ల్లదా రాతర ంతా నమా'జు చేయడంగాన్న చేస్తవారు కాదు. 

అంటే ఆరాధ్నలా్ల, ఉప్వాసంల్ల కూడా మధేేమారాు న్ని 

అనుసరించే వారు. 

َعْن عَائَِشَة قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ 
 ."ل َ "أََحب ُ اْْلَْعَماِل إََِل اهلِل أَدَْوُمَها َوإِْن قَ 

1242. (2) [1/391-ఏకీభవితం] 

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

''సతాొరాేలన్నింటిల్ల అలా్లహ్కు పర యమైనది్ - 

ఎలాప్పపడూ చేస్తదే, అది ఎంత చినిదైన్న సర్వ.'' 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/391يح ( )[ ) صح  3]  - 1243

  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  :ْت عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَ  َعْن وَ 
فَإِن َ اهلَل َل يََمل ُ   .تُِطْيُقْوَن اِل َما "ُخُذْوا ِمَن اْْلَْعمَ  وسل: عليه
 .ّت َ تََمل ُْوا"حَ 

1243. (3) [1/391-దృఢం] 

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

''సతాొరాేలా్ల మీరు చేయగలిగందానేి ఎంచుకోండి. 

ఎందుకంటే అలా్లహ్ ప్ర తిఫలం ఇవాటంల్ల వనకిొ 

తగు డు. కాన్న చివరికి మీరు ఆచరిసాూ అలస్లపోతారు 

అంటే వదలివేసా్లరు.'' 300  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/391[ ) متفق عليه ( ) 4]  - 1244

اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لُِيَصل ِ  َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل وَ 
 .َوإِذَا فَََتَ فَلَْيْقُعْد ُه أََحُدكُْم نََشاَط 

1244. (4) [1/391]  

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

ఉతాసహంగా ఉనింత వరకు, ఆరాధ్నల్ల శర దధ  

ఉనింత వరకు నమా'జు చదవండి. అలసటగా ఉంటే 

కూరోాండి. అంటే నమా'జు ఆపవేయండి.'' 301 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

300) వివరణ-1243: అంటే తన శకిత మ్మరకు ఎలాప్పపడూ 

సతాొరాేలు చేసాూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అలా్లహ్ 

ప్ర తిఫలం ఇవాటంల్ల వనుకాడడు. మనమ్మ శకిత కి మంచి 

ప్న్నచేస్ల అలస్లపోతామ, వదలివేసా్లమ. అందుకే 

మధేేమారాు న్ని అనుసరించాలి.  

301) వివరణ-1244: ఉతాసహంగా ఉనిప్పపడు చేస్త 

ఆరాధ్నల్ల భకిత -శర దధ లు, వినయవిధేయతలు, చితాశుదిధ  

ఉంటాయి. అలసట ఉన్ని న్నదర మంచుకొసాున్ని 

కూరుాండండి ల్లదా న్నదర పోండి. న్నశిాంతగా, ఉతాసహంగా 
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 (1/391)(  [ ) متفق عليه 5]  - 1245

إِذَا  عليه وسلم: ": قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْن عَائَِشَة قَالَْت وَ 
ْوُم فَإِن َ  ْم َوُهَو يَُصل ِْي  أََحُدكُنََعَس  قُْد َحّت َ يَْذَهَب َعْنُه الن َ فَلَْْيْ

 َو نَاِعٌس َل يَْدِرْي لََعل َُه يَْسَتْغِفُر فََيُسب َ أََحَدكُْم إِذَا َصىل َ َوهُ 
 .نَْفَسُه"

1245. (5) [1/391-ఏకీభవితం] 

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

''మీల్ల ఎవరికైెన్న నమా'జు సా్లతిల్ల న్నదర వసా్త న్నదర ్

పూరత యేే వరకు న్నదర పోవాలి. ఎందుకంటే న్నదర  ల్లదా, 

కునుకు ఉనిప్పపడు నమా'జు చదివిత్య ఏమ ప్లుకు్

తున్నిడో అతన్నకి తెలియదు. క్షమాప్ణ కోరటాన్నకి 

బదులు తనుి-తాను దూషించుకోవచుా. తన 

గురించి పార రాించటాన్నకి బదులు తనుి-తాను 

శపంచుకో వచుా. 302  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/391[ ) صحيح ( ) 6]  - 1246

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه وَ 
ِ "إِن َ  عليه وسلم: يَْن أََحٌد إِل َ غَلََبُه  يَْن يُْسٌر َولَْن ي َُشادَ االد  ِ لد 

دُوْ فَ  ِ ْوَحِة َوَشْيٍء  ُرْوا َواْسَتِعْينُ ْوا َوأَبِْش ا َوقَاِربُ َسد  ْوا بِالَْغْدَوةِ َوالر َ
لَْجِة".  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  ِمَن الد ُ

1246. (6) [1/391-దృఢం] 

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

''ధ్రిం్ సులువైనది. ధ్రింల్ల కఠనంగా 

వేవహరించిన వారిపైె ధ్రిమ్మ ఆధకేత పొందు్

తుంది. కనుక మధేేమారాు న్ని అవలంబించండి. 

మరియు తమ శకిత మ్మరకు ప్న్నచేయండి. ఇంకా తమ 

ఉతాీరణ త ప్టా సంతోషించండి. ఇంకా ఉదయం 

 

ఉనిప్పపడు నమా'జు చదవండి. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

''ఏమరుప్రటులో ఉనిప్పపడు నమా'జు చదవకండి.'' 

(సూ.్అన్నిస్ల', 4:43) 

302) వివరణ-1245: న్నదర  మంచుకొసాునిప్పపడు 

మానస్లకసా్లతి సరిగా ఉండదు. నోటి నుండి తప్పపడు 

ప్దాలు వలువడే అవకాశం ఉంది. అందువలా దీవనలకు 

బదులు శాపాలు వలువడవచుా. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) 

న్నదర వచిానప్పడు నమా'జు చదవరాదన్న వారించారు.  

స్లయంతర ం ఇంకా రాతిర  కొంతస్తప్ప అలా్లహ్ను 

సహాయం అరాించండి.'' 303 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/392[ ) صحيح ( ) 7 ] - 1247

  عليهقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : عنه قَاَل َرَرِضَي اهللُ َعْن ُعمَ وَ 
ْنُه فََقَرأَُه فِْيمَ  وسلم: ا بَْيَ  "َمْن نَاَم َعْن ِحْزبِِه أَْو َعْن َشْيٍء م ِ

ْهِر كُِتَب  وَ  َصََلةِ الَْفْجرِ  ْيِل". َرَواُه  ُه كَأَن ََما قََرأَُه ِمَن الل َ لَ  َصََلةِ الظ ُ
 .ُمْسلٌِم 

1247. (7) [1/392-దృఢం] 

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

అలవాటు ప్ర కారం చేస్త ఆరాధ్నలను మరచి ల్లదా 

న్నదర వలా వదలి ప్డుకొన్న, ఫజర ర్ మరియు ''జుహర్ల 

మధ్ే ఆచరిసా్త అతన్నకి రాతిర  ఆచరించినటుు  ప్పణేం 

లభిసాుంది.'' 304 (మసా్లమ్) 

 ( 1/392[ ) صحيح ( ) 8]  - 1248

 صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  ْي قَاَل: بِْن ُحَص ْن ِعْمَراَن عَ وَ 
ْم تَْسَتِطْع فََعىَل  "َصل ِ قَائًِما فَإِْن لَْم تَْسَتِطْع فََقاعًِدا فَإِْن ل َ  وسلم:
 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  َجْنٍب".

1248. (8) [1/392-దృఢం]  
 

303) వివరణ-1246: ధ్రింల్ల ప్ర తి విషయం 

సులభంగానే ఉంది. ఏ ఆచరణ కషు ంగా ల్లదు. అందు వలా 

ధారిిక విష యాలా్ల శకిత కి మంచి ఏ ప్న్న చేయకండి. శకిత కి 

మంచి శరమసా్త న్నరాశ్ చెంది సన్నేసులా్ల వదలిపెటిు  

కూరుాండిపోతారు. అదనప్ప ఆరాధ్నలను విధులా్ల 

న్నరారిత సా్త, అలస్ల వాటిన్న ఆచరించ ల్లక ఉండి్ పోతారు. 

అంటే ధ్రిం మమిలిిఅధగమంచినటేు . కాబటిు  

మధేేమారాు న్ని అనుసరించండి. అలా్లహ(త) 

స్లన్నిహతాేన్ని పొందేప్న్నన్న చేయండి. శకిత కి తగు ప్న్న 

చేయండి. ఇన్ష్క' అలా్లహ్ మీకు సారు ం లభిసాుంది. దాన్న 

వలా మీరు సంతోషిసా్లరు. ఉదయం, స్లయంతర ం ఆరా 

ధంచండి, రాతిర  చివరి భాగంల్ల కూడా దాన్న వలా మీ 

సా్లన్నలు ఉనితం అవుతాయి.  

304) వివరణ-1247: అంటే రాతిర  తహజుూ ద్ చదివే 

అలవాటు ఉండి, న్నదర వలా ల్లవల్లకపోయి, ల్లదా ఖుర్ఆన్ 

చదివే అలవాటు ఉండి ల్లవల్లక్ పోయిన వారు ఫజర ర్ 

మరియు ''జుహ్ర్ల మధ్ే వాటిన్న ఆచరిసా్త, రాతిర  

చదివినంత ప్ర తిఫలం లభిసాుంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 421 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ న్నలబడి నమా'జు చదవగలిగత్య 

న్నలబడి నమా'జు చదవండి. ఒకవేళ న్నలబడి నమా'జు 

చదవల్లకపోత్య కూర్కాన్న నమా'జు చదవండి. ఒకవేళ 

కూర్కాన్న కూడా నమా'జు చదవల్లకపోత్య ప్రుండి 

నమా'జ్ చదవండి.'' (బు'ఖారీ) 

 ( 1/392[ ) صحيح ( ) 9]  - 1249

:وَ  ِب َ أَن َُه َسأَ  َعْن ِعْمَراَن بْن ُحَصْيِ اهلل عليه وسلم    صىلَل الن َ
ُجِل قَاعًِدا. قَاَل: "إِْن َصىل َ قَائًِما فَُهَو أَْفَضُل َوَمْن  َعْن َصََل  ةِ الر َ

نَائًِما فَلَُه نِْصُف   قَاعًِدا فَلَُه نِْصُف أَْجٍر الَْقائِِم َوَمْن َصىل َ َصىل َ 
 . لَْقاعِِد". َرَواُه الُْبَخاِري ُ أَْجِرا

1249. (9) [1/392-దృఢం] 

'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

కూర్కాన్న నమా'జు చదవటాన్ని గురించి ప్ర శిించాను. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఒకవేళ న్నలబడి చదివిత్య మంచిది. 

ఒకవేళ కూర్కాన్న చదివిత్య సగం ప్పణేం లభిసాుంది. 

ఒకవేళ ప్రుండి నమా'జు చదివిత్య కూర్కాన్న చదివిన 

దాన్నల్ల సగం ప్పణేం లభిసాుంది అన్న అన్నిరు. 305 

(బు'ఖారీ) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/392[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1250

ِب َ صىل اهلل عل أَِِبْ أَُماَمَة قَاَل:ْن عَ   وسلم يَُقْوُل:يه َسِمْعُت الن َ
ْم ُه الن َُعاُس لَ  يُْدِركَ َحّت َ  فَِراِشِه َطاِهًرا َوذَكََر اهللَ إََِل  أََوى  "َمْن 

نَْيا   يََتَقل َْب  ْن َخْْيِ الد ُ ا م ِ َن الل َْيِل يَْسأَُل اهلَل فِْيَها َخْْيً َساَعًة م ِ
ْوِوي ُ َواْْل  أَْعَطاُه إِي َاُه". ذَكََرُه الن َ يٍَة   ِكَتاِب اْْلَذْكَاِر بِِرَواَِفْ  ِخَرةِ إِل َ

ِن ِ ِ   .ابِْن الس ُ
1250. (10) [1/392-బలహీనం] 

అబూ ఉమామ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఎవరైన్న వు'దూ 

 

305) వివరణ-1249: అంటే నఫిల్ నమా'జు న్నలబడి 

చదివిత్య ప్పణేం పూరిత గా లభిసాుంది. శకాి ఉండ కూడా 

కూర్కాన్న చదివిత్య సగం ప్పణేం లభిసాుంది. అదేవిధ్ంగా 

అకారణంగా ప్రుండి చదివిత్య, కూర్కాన్న చదివిన దాన్నకి 

సగం ప్పణేం లభిసాుంది. 

చేస్ల తన ప్డకపైెకి వచిా న్నదర వచేా వరకు దైవాన్ని 

సిరించిత్య, రాతిర  ఎప్పపడైన్న ప్ర కొమారి అలా్లహ్ 

(త)ను ఏది కోరిన్న అలా్లహ్(త) అతన్నకి తప్పకుండా 

ప్ర స్లదిసా్లడు.'' (ఇబుిసుసన్ని) 

 ( 1/392[ ) صحيح ( ) 11]  - 1251

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ 
َِط "  وسلم: ُجلَْيِ َرُجٌل ثَاَر َعْن و  ِه َولَِحافِِه ِمْن  ائِ َعِجَب َرب َُنا ِمْن ر َ
ََل  انُْظُرْوا إِ  لَِمََلئَِكِتِه:ْوُل اهلُل فََيقُ  .ِه َوأَْهلِِه إََِل َصََلتِهِ بَْيَ ِحب ِ 

تِِه  َعْبِدْي ثَاَر َعْن فَِراِشِه َوِوَطائِِه ِمْن بَْيَ ِحب ِِه َوأَْهلِِه إََِل َصََل 
ا ِعْندِ  هلِل  َوَرُجٌل َغَزا َِفْ َسِبْيِل ا  .ْي َرْغَبًة فِْيَما ِعْنِدْي َوَشَفًقا ِمم َ

ُجْوِع نِْهَزاِم َومَ ْيِه َِفْ اْلِ َم َما عَلَ فََعلِ  فَانَْهَزَم َمَع أَْصَحابِهِ  ا لَُه َِفْ الر ُ
انُْظُرْوا إََِل َعْبِدْي   ِتِه:فََيُقْوُل اهلُل لَِمََلئِكَ  .فََرَجَع َحّت َ اُْهِريَْق دَُمهُ 

ا ِعْنِدْي  ْنِدْي عِ  َرَجَع َرْغَبًة فِْيَما  َحّت َ اُْهِريَْق دَُمُه".  َوَشَفًقا ِمم َ
ن َةِ  َشْرِح ااُه َِفْ َروَ     .لس ُ

1251. (11) [1/392-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''మన ప్ర భువు ఇదద రు వేకుత ల ప్టా 

సంతోషిసా్లడు. 1. తన మతాన్నప్డక, తనకు పర యమైన 

భారేను వదలి తహజుూ ద్ నమా'జు కోసం ల్లచి 

నమా'జు చదివేవాడు. అలా్లహ్ దైవదూతలతో న్న ఈ 

దాసుణిణ  చూడండి, కేవలం నమా'జు కోసం తన మతాన్న 

ప్డక, తన ప్రర తికరమైన భారాే-బిడాలను వదలి న్న 

వదద  ఉని అనుగర హాలను పొందే సంతోషంల్ల, న్న 

శిక్షకు భయప్డుతూ న్నలబడి నమా'జు చదువు 

తున్నిడు, అన్న అంటాడు. 2వ వేకిత  దైవమారు ంల్ల 

పోరాడుతూ తన మతుర లతో పాటు ఓడిపోయి, 

పారిపోవడంల్ల ఉని పాపాన్ని గురించి ఆల్లచించి, 

తిరిగ వచిా మళ్ళా పోరాడటంల్ల గల ప్పణ్యేన్ని 

గురించి ఆల్లచించి తిరిగ శతుర వులతో పోరాడుతూ 

వీరమరణం పొందుతాడు. అలా్లహ్ (త) 

దైవదూతలతో న్న ఈ దాసుణిణ  చూడండి, న్న దగు  

రుని సారు ం పొందటాన్నకి, న్న దగు రుని నరకశిక్షకు 

భయప్డి తన రకాత న్ని చిందించి వీరమరణం 

పొందాడు,' అన్న అంటాడు.'' (షర్'హుసుసనిహ్) 

అంటే తహజుూ ద్ నమా'జు చదివేవారి ప్టా, 

దైవమారు ంల్ల వీరమరణం పొందినవారి ప్టా అలా్లహ్ 

చాల్ల సంతోషిసా్లడు. 
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   మూడవ విభాగం   الَْفْصُل الث َالُِث 
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ثُْت أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل:ْن َعبْ عَ  ِ ُحد 
ُجِل قَاعًِدا نِْصُف  عليه وسلم قَاَل: ََلةِ""َصََلُة الر َ  قَاَل: . الص َ

 فََقاَل: . َرأِْسهِ َجالًِسا فََوَضْعُت يَِدْي َعىَل  ْي فَأَتَْيُتُه فََوَجْدت ُُه يَُصل ِ 
ثْ  ْبَد اهللِ عَ ا "َمالََك يَ  ِ ُت يَا َرُسْوَل اهلِل أَن ََك بِْن َعْمٍرو؟" قُلُْت: ُحد 
ََلةِ  قُلُْت: ُجِل قَاعًِدا َعىَل نِْصِف الص َ َوأَنَْت تَُصل ِْي   .""َصََلُة الر َ

 ْ ْنُكْم". َروَ  قَاعًِدا قَاَل: "أََجْل َولَِكِن ِ  .اُه ُمْسلٌِم لَْسُت كَأََحٍد م ِ

1252. (12) [1/393-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అమ్ర (ర) కథనం: న్నకు ఇల్ల 

తెలియ ప్రచటం జరిగంది: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''శకిత  

ఉండి కూడా, అకారణంగా కూర్కాన్న నమా'జు చదివిత్య, 

సగం ప్పణేం లభిసాుంది.'' నేను ఒకస్లరి ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వళ్ళాను. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) కూర్కాన్న 

నమా'జు చదువు తున్నిరు. ఆశారేంగా నేను ప్ర వకత  

(స) తలపైె చేయి పెటాు ను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఓ 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అమ్ర! ఏం చేసాున్నివు,' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి నేను, ''ఓ ప్ర వకాత ! మీ 'హదీసు', 

కూర్కాన్న చదివిత్య సగం ప్పణేం లభిసాుందన్న న్నకు 

తెలియప్రాటం జరిగంది. మరి మీరు కూర్కాన్న 

చదువుతున్నిరు,'' అన్న వినివించుకున్నిను. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'అవును, న్నజమ్మ కాన్న నేను 

మీల్లంటివాణిణ  కాను' అన్న్అన్నిరు. 306 (మసా్లమ్)  

 ( 1/393[ ) صحيح ( ) 13]  - 1253

ْ وَ  ْن ُخَزاَعَة: لَْيَتِِنْ  قَاَل َرُجٌل م ِ  لَْجْعِد قَاَل: اَعْن َسالِِم بِْن أَِِب
ْحُت فَكَأَن َُهْم عَ ُت فَاْ يْ ل َ َص  َسِمْعُت  ْوا ذَلَِك عَلَْيِه فََقاَل:ابُ ْسََتَ

ََل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: َة يَا بََِلُل "أَقِِم الص َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  أَِرْحَنا بَِها".

1253. (13) [1/393-దృఢం]  

స్లలిమ్ బిన్ అబిల్ జ'అద్ (ర) కథనం: 'ఖు'జా'అ 

తెగకు చెందిన ఒక వేకిత , 'నేను నమా'జు చదివిత్య, 

 

306) వివరణ-1252: అకారణంగా కూర్కాన్న చదివిత్య సగం 

ప్పణేం లభిసాుంది. కాన్న ప్ర వకత  (స)కు పూరిత  ప్పణేం లభి 

సాుంది. ఇది ప్ర వకత  (స) ప్ర త్యేకతలా్ల ఒకటి. 

ఎంతో సుఖంగా ఉంటుంది' అన్న అన్నిడు. ప్ర జలు 

అది విన్న చీవాటాు పెటు స్లగారు. అప్పపడావేకిత  నేను 

ప్ర వకత  (స)ను, ''ఓ బిల్లల్! న్నవు తక్బీర్ ప్లికిత్య నేను 

నమా'జు చదివి శాంతి సుఖాలను పొందుతాను. 

ఎందుకంటే న్నకు నమా'జు దాారా సుఖం పార పాసాుంది'' 

అన్న ప్లకటం విన్నిను అన్న అన్నిడు. (అబూ 

దావూద్)  
===== 

 بَاُب الِْوتْرِ -35

35. వితర త్ నమా’జు 

వితర ర్ అంటే బేస్జ స్ంఖయ రకాతులను అంటారు. 

ఉదా: 1, 3, 5, 7, 9. దీన్ని నమా'జులన్ని చదివిన 

తరాాత చదవాలి. దీన్ని రాతిర  చివరి భాగంల్ల 

ఆచరించటం ఉతామం. అప్పపడు ల్లవల్లమన్న భయం 

ఉనివారు ఇష్క విధ, సునితుల తరాాత చదువుకో్

వచుాను. రాతిర  చదవల్లన్నవారు ఫజర ర్కు మందు 

చదువుకోవాలి. దీన్ని గురించి ప్ర త్యేకంగా బోధంచడం 

జరిగంది. అకారణంగా దీన్ని వదలకూడదు. ఇది 

సునీతె ముఅ'కకదహ్్. ఇది తప్పన్నసరి (విధ) 

కాదు. వితర ర్ 1 ల్లదా 3 ల్లదా 5 ల్లదా 7 ల్లదా 9 

రకాతులు చదవాలి. ఒకోొస్లరి 1, ఒకోొస్లరి 3, 

ఒకోొస్లరి 5, ఒకోొస్లరి 7 చదవాలి. 3 లేదా 5 

రక్తత్లు ఒకే స్లామ్తో చదవాలి. 7 ల్లదా 9 

చదివిత్య 1 రకాత్ మగలిా రండేస్ల రకా'త్ల తరాాత 

కూర్కాన్న చివరగా ఒక రకా'త్ చదివి సల్లమ్ 

ప్లకాలి. వీటన్నిటిల్ల చివరి రకా'త్ల్ల రుకూ 

తరాాత రండు చేతులను ఎతాి దు'ఆయె ఖునూత్ 

చదవాలి.  

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/394[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1254

 يه وسلم: اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علقَ  :ِن ابِْن ُعَمَر قَاَل عَ 

ْبَح َصىل َ َرْكَعًة   أََحُدكُْم ال ََن فَإِذَا َخِشَي  َمثْ َمْثََن  "َصََلُة الل َْيِل  ص ُ
"  .َواِحَدًة تُْوتُِر لَُه َما قَْد َصىل َ

1254. (1) [1/393-ఏకీభవితం] 

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

''రాతిర  నమా'జు రండేస్ల రకాతులు. మీల్ల ఎవరైన్న 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 423 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ఉదయం అవబోతుందన్న ఆందోళనచెందిత్య 1 రకా'త్ 

చదువుకోవాలి. అంతకుమందు చదివిన నమా'జును 

అది బేస్లగావితర ర్గా మారిావేసాుంది. 307 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ)  

 ( 1/394[ ) صحيح ( ) 2]  - 1255

ليه وسلم:   عَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
ْن آِخِر الل َْيِل". َرَوا"اَلِْوتُْر َرْكَعًة    .ْسلٌِم ُه مُ م ِ

1255. (2) [1/394-దృఢం] 

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

''రాతిర  చివరి భాగంల్ల వితర ర్ ఒక రకా'త్.'' (మసా్లమ) 

 (1/394[ ) متفق عليه ( ) 3]  - 1256

ْوُل اهلِل صىل اهلل  هلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُس  اَعْن عَائَِشَة َرِضَي وَ 
َرْكَعًة يُْوتُِر ِمْن ذَلَِك  َشَرَة ِمَن الل َْيِل ثَََلَث عَ  َصل ِْي م يُ عليه وسل

 .بَِخْمٍس ل َ يَْجلُِس َِفْ َشْيٍء إِل َ َِفْ آِخِرَها"

1256. (3) [1/394-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రాతిర  13 

రకా'తులు చదివేవారు. వీటిల్ల వితర ర్ 5 రక'అత్లు 

ఉండేవి. వీటిల్ల కేవలం చివరి రకాత్ల్ల కూరుానే 

వారు. 308  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/394[ ) صحيح ( ) 4]  - 1257

اٍم قَاَل: انَْطلَ و  ْقُت إََِل عَائَِشَة فَُقلُْت يَا أُم َ َعْن َسْعِد بِْن َهش َ
َ الُْمْؤِمِنْيَ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  نَِبِئْيِِنْ َعْن ُخلُِق َرُسوْ  ا

َ قَالَ  : بىََل. قَالَْت: فَإِن َ ُخلَُق نَِب ِ اهلل  ؟ قُلُْت لَْسَت تَْقَرأُ الُْقْرآَن ْت: أ
ا أُم َ الُْمْؤِمِنْيَ أنِْبِئْيِِنْ  صىل اهلل عليه وسلم كَاَن الُْقْرآُن. قُلُْت: يَ 

ا نُِعد ُ لَُه  فَقَ  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِل تِْر َرُسوْ َِ َعْن و  الَْت: كُن َ
 

307) వివరణ-1254: రాతిర  పూట నఫిల్ నమా'జులను 

రండేస్జ రక్త'త్లుగా చదవాలి. ఒకే సల్లమ్తో 4 

రకా'త్లు చదివిన్న చదవవచుాను. ఈ 'హదీసు' దాారా 

వితర ర్ కన్నషు  రకా'త్ 1 అన్న తెలిస్లంది. ఆ ఒకొ రకా'త్ 

చదవడం వలా అంతకు మందు చదివిన నమా'జులన్ని 

బేస్ల సంఖేల్ల మారిపోతాయి. 

308) వివరణ-1256: అంటే 8 రక'అత్లు తహజుూ ద్ 

నమా'జు, 5 రక'అత్లు వితర ర్ నమా'జు చదివేవారు. దీన్న 

దాారా వితర ర్ నమా'జు 5 రకా'తులు కూడా చదవవచాన్న 

తెలిస్లంది. 5 రకా'తులా్ల చివరి రక'అతులా్ల కూరోావాలి. 

మధ్య కూర్చో కూడదు.  

َك   َما ُهْوَرُه فََيْبَعُثُه اهللُ ُه َوَط َواكَِس  َشاَء أَْن ي َْبَعَثُه ِمَن الل َْيِل فََيَتَسو َ
أُ َويَُصل ِْي تِْسَع َرْكَعاٍت  َل يَْجلُِس فِْيَها إِل َ َِفْ الث َاِمَنِة  َويََتَوض َ

ي  ُيَصل ِ ُم فَ ثُم َ يَْنَهُض َوَل يَُسل ِ  اهلَل َويَْحَمُدُه َويَْدُعْوهُ ُر فََيْذكُ 
اِسَعَة ثُم َ يَقْ  ثُم َ يَُسل ُِم   .َيْذكُُر اهلَل َويَْحَمُدُه َويَْدُعْوهُ ُعُد فَ الت َ

ْي َرْكَعَتْيِ بَْعَدَما يَُسل ُِم َوُهَو قَاعٌِد  تَْسلِْيًما يُْسِمْعَنا ثُم َ يَُصل ِ 
ا أََسن َ صىليَ  .َك إِْحَدى َعَشَرَة َرْكَعةً لْ فَتِ  وسلم    عليه اهللابَُِن َ فَلَم َ

 َ ْكَعَتْيِ ِمْثَل َصِنْيِعِه َِفْ   ْوتَرَ َوأََخَذ الل َْحَم أ بَِسْبٍع َوَصَنَع َِفْ الر َ
بَُِن َ َوكَاَن نَِب ٌ اهلل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا  يَا .اْْلَْوََل فَِتلَْك تِْسعٌ 

ْوٌم أَْو َوْجٌع َعْن  َبُه نَ غَلَ ِوَم عَلَْيَها َوكَاَن إِذَا  َصََلًة أََحب َ أَْن ي َُداَصىل َ 
َهاِر ثِْنَِتْ َعَشَرَة َرْكَعًة َوَل أَعْلَُم نَِب َ اهلِل  اِم الل َ قِيَ  ْيِل َصىل َ ِمَن الن َ

َ الُْقْرآَن كُل ُُه َِفْ لَْيلَةٍ  صىل اهلل َصىل َ لَْيلٍَة إََِل   َوَل  .عليه وسلم قََرأ
ْبِح   . ْمَضاَن. َرَواُه ُمْسلٌِم ْْيَ رَ  غَ َوَل َصاَم َشْهًرا كَاِمًَل  .الص ُ

1257. (4) [1/394-దృఢం]  

స'అద్ బిన్ హష్కమ్ (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ 

(ర) వదద కు వళ్ళాను. ఓ విశాాసుల మాతృ మ్రరిత ! 

ప్ర వకత (స) సదుద ణ్యల గురించి వివరించండి, అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర), 'న్నవు 

ఖుర్ఆన్ చదవల్లదా?' అన్న అడిగారు. నేను 'అవును, 

చదివాను' అన్న అన్నిను. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర), 

'ప్ర వకత  (స) సదుు ణ్యలు ఖుర్ఆన్ల్ల ఉన్నియి' అన్న 

అన్నిరు. అంటే, ఖుర్ఆన్ల్ల ఉని సదుు ణ్య 

లన్నింటిన్న ప్ర వకత  (స) ఆచరించేవారు. 'ప్ర వకత  (స) 

సదుు ణ్యలను చూడాలనుకుంటే, ఖుర్ఆన్ అదద ంల్ల 

చూడండి' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను, 'ఓ మాతృ 

మ్రరిత ! ప్ర వకత  (స) వితర ర్ నమా'జు ఎల్ల చదివేవారో 

తెలుప్ండి' అన్న వినివించుకున్నిను. దాన్నకి 

'ఆయి'షహ్ (ర) 'మ్మమ ప్ర వకత  (స) కోసం వు'దూ 

న్నటిన్న, మస్లాక్ను స్లదధ ం చేస్ల ప్ర వకత  (స) ప్డక వదద  

ఉంచేవాళాం. అలా్లహ్(త) ల్లపనప్పడు ప్ర వకత  (స) 

మ్మల్కొన్న, మస్లాక్ చేస్ల, వు'దూ చేస్ల 9 రకా'తులు 

నమా'జు చదువుతారు. వాటిల్ల కేవలం 8 రకా'త్ల 

తరాాత తషహుహ ద్ల్ల కూరుాంటారు. దైవాన్ని 

సిరిసా్లరు. సాోతర ం చేసా్లరు, ఇంకా దు'ఆ చేసా్లరు. 

సల్లమ్ ప్లకకుండా ల్లచి న్నలబడతారు. 9వ ర'కాత్ 

చదివి కూరుాంటారు. అలా్లహ్ను సిరిసా్లరు. 

ఆయనుి సాోతర ం చేసా్లరు, దు'ఆ చేసా్లరు. ఆ 
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తరువాత సల్లమ్ ప్లుకుతారు. దాన్ని మ్మమ వినే 

వాళాం. అంటే బిగు రగానూ, మలాగానూ కాకుండా 

ప్లికేవారు. మ్మమ ఆయన ప్ర కొనే ఉంటామ. 

అందువలా ప్ర వకత  (స) సల్లమ్ ను వినగలిగే వాళాం. 

సల్లమ ప్లికిన తరువాత రండు రక'అతులు 

కూరోాన్న చదివేవారు. ఓ న్న కుమారా ఇవన్ని 11 

రకాతులు అయాేయి.  

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) వయసుస పెరిగ, 

వృదాధ పాేన్నకి చేరుకున్న, శరీరం బరువకిొన తరువాత 

వితర ర్ 7 రక'అతులు మాతర మ్మ చదివేవారు. 

అలవాటు ప్ర కారం  2 రక'అత్లు సల్లమ్ తరువాత 

కూర్కాన్న చదివేవారు. ఓ అబాబయి, ఇవన్ని 9 

రక'అత్లు అయాేయి. ప్ర వకత  (స) నఫిల్ నమా'జు 

చదివిత్య దాన్ని ఎలాప్పపడూ పాటించటాన్ని 

ఉతాసహం చూపేవారు. ఒకవేళ న్నదర వలా ల్లదా 

అన్నరోగేం వలా ల్లదా శారీరక నొపపవలా తహజుూ ద్ 

చదవల్లన్న ప్క్షంల్ల పగలు 12 రక్తతులు 

చదువుకునే వారు. ఇంకా ఒకొ రాతిర ల్లనే ప్ర వకత  (స) 

మొతాం ఖుర్ఆన్ చదివినటుు , రాతర ంతా ఉదయం 

వరకు నమా'జు చదివినటుు , రమ'దాన్ తప్ప ఇతర 

దిన్నలా్ల అన్ని రోజులు ఉప్వాసం ఉనిటుు  న్నకు 

తెలియదు,' అన్న సమాధానం ఇచాారు. 309 

(మసా్లమ్)  

 

309) వివరణ-1257: ఖియామల్-లైల్ను వితర ర్ అన్న 

కూడా అంటారు. ఈ 'హదీసు'ల్ల మందు 9 రకా'త్ల 

గురించి ప్ర సా్లవించబడింది. ఇందుల్ల న్నరంతరం 8 

రక'అతులు ఉన్నియి. మధ్ేల్ల ఎకొడా ఖ'అదహ్ 

ల్లదు. ప్ర వకత  (స) 8 రకా'తుల తరాాత కూరుాన్నిరు. 

అతా'హయాేతు చదివి న్నలబడాారు. 9 రక'అతులు 

అయాేయి. ఎవరైన్న ఇల్లగ చదవాలనుకుంటే, చదవ 

గలరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) 2 రక'అత్లు నఫ్సల్ 

నమా'జు కూర్కాన్నచదివారు. అంటే వితర ర్ తరువాత 

కూడా నమా'జు చదవవచుాను. కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 

వితర ర్ను చివరి నమా'జుగా చేయమన్న ఆదేశించడం 

జరిగంది. అంటే వితర ర్ను చివరిల్ల చదవాలి. అదేవిధ్ంగా 

ఒకవేళ రాతిర  తహజుూ ద్ నమా'జు చదవల్లకపోత్య, ప్గలు 

చదువుకోవాలి. అదేవిధ్ంగా ఒకొరాతిర ల్ల ఖుర్ఆన్ పూరిత  

 ( 1/395ح ( )[ ) صحي  5]  - 1258

اْجَعلُْوا   عليه وسلم قَاَل: "ِب ِ صىل اهللِن الن َ عَ  َعِن ابِْن ُعَمرَ وَ 
  .آِخَر َصََلتُِكْم بِالل َْيِل ِوتًْرا". َرَواُه ُمْسلٌِم 

1258. (5) [1/395-దృఢం] 

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

''రాతిర  నమా'జులా్ల వితర ర్ను చివరి నమా'జుగా 

చేసుకోండి. అంటే వితర ర్ను అన్నిటికంటే చివరిల్ల 

ఆచరించాలి.'' 310 (మసా్లమ్) 

 ( 1/395[ ) صحيح ( ) 6]  - 1259

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  "بَاِدُرْوا   َعِن ابِْن ُعَمَر َعِن الن َ
ْبَح بِالِْوتِْر". َرَواُه ُمْسلٌِم      .الص ُ

1259. (6) [1/395-దృఢం] 

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

''ఉదయం అవకమందే వితర ర్ చదువుకోండి.'' 311 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/395[ ) صحيح ( ) 7]  - 1260

"َمْن    عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ 
لَُه وَ لل َ َخاَف أَْن َل يَُقْوَم ِمْن آِخِر ا َمْن َطَمَع أَْن ي َُقوَم  ْيِل فَلُْيْوتُِر أَو َ

َة آِخَر الل َْيِل َمْشُهْودٌَة َوذَلَِك ن َ َصََل ْر آِخَر الل َْيِل فَإِ فَلُْيْوتِ  هُ آِخرَ 
 .َرَواُه َمْسلٌِم  .أَْفَضُل"

1260. (7) [1/395-దృఢం] 

 

చేయడం ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయాన్నకి వేతిర్వకం. అదే 

విధ్ంగా రాతర ంతా మ్మల్కొన్న ఆరాధ్న చేయటం కూడా 

ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయాన్నకి వేతిర్వకం. అదేవిధ్ంగా 

రమ'దాన్ నెల తప్ప ఇతర నెలలా్ల నెలంతా నఫిల్ 

ఉప్వాస్లలు పాటించటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయాన్నకి 

వేతిర్వకం. 

310) వివరణ-1258: అంటే అభిలషణీయంగా 

ఆదేశించడం జరిగంది. తప్పన్న సరి అన్న కాదు. 

311) వివరణ-1259: వితర ర్ అసలు సమయం 'ఇష్క' 

తరువాత నుండి ఉషోదయం కాలం వరకు ఉంటుంది. 

కనుక ఉషోదయ కాలం పార రంభం అయిత్య వితర ర్ సమయం 

అయిపోతుంది. తపపపోయిన దాన్ని తరువాత చదువు 

కోవచుాను.  
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జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైన్న 

రాతిర  చివరి భాగంల్ల ల్లవల్లమన్న భయంగా ఉంటే, 

'ఇష్క' తరువాత రాతిర  పార రంభంల్లనే వితర ర్ చదువు్

కోవాలి. రాతిర  చివరి భాగంల్ల ల్లవగలిగే వారు. 

వితర ర్ను రాతిర  చివరి భాగంల్ల చదువుకోవాలి. 

ఎందుకంటే రాతిర  చివరిభాగంల్ల శుభ-కారుణ్యేల 

దైవదూతలు అవతరిసా్లరు. అంటే వితర ర్ను రాతిర  

చివరి భాగంల్ల చదవటమ్మ ఉతామం.'' (మసా్లమ్)  

 (1/395ه ( )ي[ ) متفق عل 8]  - 1261

ْن كُل ِ الل َْيِل أَْوتََر َرُسْوُل  َِ م ْنَها قَالَْت:َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل عَ وَ 
َل   الل َْيِل َوأَْوَسِطِه َوآِخِرهِ َوانَْتََه  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن أَو َ

َحرِ إََِل ِوتُْرُه   . الس َ

1261. (8) [1/395-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ను రాతిర  

ప్ర తి్ భాగంల్ల చదివారు. పార రంభంల్ల, మధ్ేల్ల, 

చివరిల్ల. ప్ర వకత  (స) ఉషోదయ కాలం పార రంభం వరకు 

ఎప్పపడైన్న చదివే వారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/395[ ) متفق عليه ( ) 9]  - 1262

َثََلِث: بِ َخلِْيلِْي  أَْوَصاِّنْ  اهلُل َعْنُه قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي وَ 
ََح َوأَْن أُْوتَِر قَْبَل أَْن  ِصَياِم ثَََلثَِة أَي َ  اٍم م ِْن كُل ِ َشْهٍر َوَرْكَعَِتِ الض ُ

 .أَنَاَم 

1262. (9) [1/395-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: న్నకు న్న పర య ప్ర వకత  

(స) ఈ మ్రడు విషయాల గురించి హతబోధ్ 

చేశారు. 1. ప్ర తి నెలల్ల 3 ఉప్వాస్లలు పాటించు. 2. 

మటు మధాేహాిన్నన్నకి మందు 2 రకాతులు (చాషార్) 

చదువుతూ ఉండు. 3. న్నదర పోవడాన్నకి మందు వితర ర్ 

నమా'జును చదువుకుంటూ ఉండు. 312  (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 

312) వివరణ-1262: అబూ హురైరహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులా్ల ప్ర మఖ అనుచరులు. రాతీర  ప్గలు 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లను అభేస్లంచి కంటసాం చేసుకునే్

వారు. ప్ర వకత  (స) ఈ మ్రడు విషయాలను గురించి 

ప్ర త్యేకంగా బోధంచారు. '1. ప్ర తి నెల వనెిల రాతుర ల 3 

ఉప్వాస్లలు పాటిసాూ ఉండు. 2. 2 రకాతుల చాషార్ 

నమా'జు ఆచరిసాూ ఉండు. 3. రాతిర  పార రంభంల్ల వితర ర్ 

----- 

   రండవ విభాగం ِّنْ اَلَْفْصُل الث َا

 ( 1/396) صحيح ( )[  10]  - 1263

َ ِث قَ ِن الَْحارِ ْن ُغَضْيِف بْ عَ  َرأَيِْت َرُسْوَل اهلِل  اَل: قُلُْت لَِعائَِشَة: أ
ِل  الل َْيِل أَْم  صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْغَتِسُل ِمَن الَْجَنابَِة َِفْ أَو َ

ِل الل َْيِل َوُرب َمَ  َِفْ َِفْ آِخِرهِ؟ قَالَْت: ُرب ََما اغَْتَسَل  ا اغَْتَسَل َِفْ   أَو َ
َعَل َِفْ اْْلَْمِر َسَعًة  ل َِذْي جَ ََبُ اَلَْحْمُد لِِلِ ااهلُل أَكْ  آِخِرهِ قُلُْت:

َل الل َْيَل أَْم َِفْ آِخِرهِ؟ قَالَ  ِل  قُلْتث: كَاَن يُْوتُِر أَو َ ْت: ُرب ََما أَْوتََر َِفْ أَو َ
َ الل َْيِل َوُرب َمَ  َل ِذْي َجعَ ل َ هلُل أَْكََبُ اَلَْحْمُد لِِلِ اقُلُْت: ا  .ْوتَِر َِفْ آِخِرهِ ا أ
كَاَن يَْجَهُر بِالِْقَراَءةِ أَْم يَْخِفُت؟ قَالَْت: ُرب ََما  ًة قُلُْت:َِفْ اْْلَْمِر َسعَ 

   َِفْ ْت قُلُْت: اهلُل أَكََْبُ الَْحْمُد هلِل ال َِذْي َجَعَل َجَهَر بِِه َوُرب ََما َخفَ 
 َ  .ُل اْْلَِخْْيَ ُه اَلَْفْص بُْو دَاُودَ َوَرَوى ابُْن َماجَ اْْلَْمِر َسَعًة. َرَواُه أ

1263. (10) [1/396-దృఢం] 

గు'దైఫ బిన్ 'హారిస్ (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ 

(ర) ను ప్ర వకత  (స) జన్నబత్ 'గుసుల్ అంటే లైంగక 

స్లినం, రాతిర  పార రంభం ల్ల చేస్తవారా ల్లక రాతిర  చివరి 

భాగంల్ల చేస్తవారా అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ ప్ర వకత  

(స) జన్నబత్ స్లినం ఒకోొస్లరి రాతిర  పార రంభంల్ల 

చేస్తవారు, ఒకోొస్లరి రాతిర  చివరి భాగంల్ల చేస్తవారు 

అన్న సమాధానం ఇచాారు. దాన్నకి నేను ''అలా్లహ్ 

చాల్ల గొప్పవాడు, సాోతార లన్ని అలా్లహ్ కొరకే. 

ఆయన ఇందుల్ల విశాలత పొందుప్రిచాడు. ఆ 

తరువాత నేను ప్ర వకత  (స) 'వితర ర్ నమా'జును రాతిర  

చివరి భాగంల్ల చదివేవారా ల్లక రాతిర  పార రంభంల్ల 

చదివేవారా' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ 'ఒకోొస్లరి 

పార రంభంల్ల, ఒకోొస్లరి చివరిల్ల చదివేవారు' అన్న 

అన్నిరు. నేను సంతోషం ప్టు ల్లక 'అలా్లహు అకబర్ 

సాోతార లన్ని అలా్లహ్ కొరకే, ఆయన ధారిిక 

విషయాలా్ల విశాలత ఉంచాడు', అన్న అన్నిను. ఆ 

తరువాత నేను 'ప్ర వకత  (స) తన తహజుూ ద్ నమా'జుల్ల 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం బిగు రగా చేస్తవారా ల్లక మలాగా 

చేస్తవారా' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ 'ఒకోొస్లరి 

 

చదువుకో. ఎందుకంటే రాతిర పూట 'హదీసు'లు 

అభేస్లంచటంల్ల న్నమగిమయి ఉండటం వలా, రాతిర  

చివరి భాగంల్ల ల్లవటం కషు ం. అందువలా పార రంభంల్లనే 

చదువుకో,' అన్న ఉప్దేశించారు.  
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బిగు రగా, ఒకోొస్లరి మలాగా చేస్తవారు' అన్న అన్నిరు. 

అప్పపడు నేను మళ్ళా 'అలా్లహ్యే గొప్పవాడు, 

సాోతార లన్ని ఆయనకే, ఆయనే కరిలా్ల విశాలత 

పొందుప్రిచాడు' అన్న అన్నిను. (అబూ దావూద్, 

ఇబ్ని మాజహ)  
 ( 1/396[ ) صحيح ( ) 11]  - 1264

َن  كَابَِكْم  َسأَلُْت عَائَِشَة:   بِْن أَِِبْ قَْيٍس قَاَل:َعْن َعْبِد اهللِ وَ 
ْربٍَع  أَ ْوتُِر بِ كَاَن يُ  وسلم يُْوتُِر؟ قَالَْت: َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه

ٍ َوثَََل  ِست  ثَََلٍث َولَْم يَُكْن يُْوتُِر  َوثَََلَث و َ َعَشٍرو َ ثََماٍن َوثَََلٍث و َ ٍث و َ
  .دَ اوُ رَواُه أَبُْو دَ  َر ِمْن ثَََلَث َعَشَرَة.ََ َوَل بِأَْكث بِأَنَْقَص ِمْن َسْبٍع  

1264. (11) [1/396-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ ఖైస్ (ర) కథనం: నేను 

'ఆయి'షహ్ (ర)ను ''ప్ర వకత  (స) వితర ర్ నమా'జు ఎన్ని 

రకా'తులు చదివే వారు' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ 

'4+3 అంటే 7; 6+3 అంటే 9; 8+3 అంటే 11; 10+3 

అంటే 13 రకా'తులు అన్న; ఇంకా ప్ర వకత  (స) 7 కంటే 

తకుొవ 13 రకా'తుల కంటే ఎకుొవ ఎనిడూ 

చదవనే ల్లదు'' అన్న అన్నిరు. 313  (అబూ దావూద్) 

 ( 1/396)[ ) صحيح (   12]  - 1265

ْ أَي ُْوَب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  وَ  َعْن أَِِب
بَِخْمٍس فَلَْيْفَعْل  َر َحق ٌ َعىَل كُل ِ ُمْسلٍِم فََمْن أََحب َ أَْن ي ُْوتِ  "اَلِْوتْرُ 
 َ َواِحَدةٍ  ْوتَِر بِ َوَمْن أََحب َ أَْن ي ُ  لَْيْفَعْل َحب َ أَْن ي ُْوتَِر بَِثََلٍث فَ َوَمْن أ

 .فَلَْيْفَعْل". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ 

1265. (12) [1/396-దృఢం] 

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

''ప్ర తి మసా్లమ్పైె వితర ర్, హకుొ్ (సునిత్ 
మఅకొదహ)గా విధంచబడింది. కోరినవారు 5 

రక'అతులు చదువుకోవచుా, కోరినవారు 3 

రక'అతులు చదువుకోవచుా. ఒక రక'అతు చదవ 

 

313) వివరణ-1264: ఇకొడ విత్ర్ అంటే ఖియామల్ 

లైల్ మరియు తహజిుద్ నమా'జు. 4 రకాతులు 

తహజుూ ద్ మరియు 3 రకా'తులు వితర ర్ ఇవి 7 

అయాేయి. 6 + 3 = 9, 8+3= 11, 10+3 = 13. 

స్లధారణంగా ప్ర వకత  (స) ఇల్ల చదివే వారు. ఇందుల్ల 

హెచుాతగుు లు కూడా ఉన్నియి. 

గోర్వవారు ఒక రక'అతు చదువుకోవచుా. (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/397)[ ) حسن (  13]  - 1266

ن َ اهلَل  "إِ  لم: يه وسل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عقَاَل  َعْن عَلِي ٍ قَاَل:وَ 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َر فَأَْوتُِرْوا يَا أَْهَل الُْقْرآِن".ي ُِحب ُ الِْوتْ  ِوتْرٌ  ْ  َرَواُه الَت ِ

 . َوالن ََسائِ ُ 
1266. (13) [1/397-పార మాణికం] 

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

బేస్ల అంటే ఏకైెకుడు, ఒంటరి తన్నన్ని పేర మసా్లడు. ఓ 

ఖుర్ఆన్ ప్ర జల్లరా! వితర ర్ను పాటించండి.'' 314 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 1/397[ ) ضعيف ( ) 14]  - 1267

صىل اهلل   َخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهللِ  َة بِْن ُحَذافََة قَاَل:َعْن َخاِرجَ وَ 
كُْم بَِصََلةِ "إِ  عليه وسلم َوقَاَل:  ل َُكْم م ِْن  َي َخْْيُ هِ  ن َ اهلَل أََمد َ

َ ُحُمِرال لِْوتُْر َجَعلَُه اهلُل لَُكْم فِْيَما بَْيَ َصََلةِ الِْعَشاِء إََِل أَْن  ن ََعِم:ا
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ ي َْطلَُع الْفَ  ْ  .ْجُر". َرَواُه الَت ِ

1267. (14) [1/397-బలహీనం] 

'ఖారిజ బిన్ 'హుజా'ఫహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మా వదద కు వచిా, 'అలా్లహ్(త) ఒక నమా'జు దాారా 

మీకు సహాయం చేస్లడు. అది ఖరీదైన ఒంటెల్కంటే 

విలువైనది. అది వితర ర్ నమా'జు. దాన్నకి అలా్లహ్ 

'ఇష్క' నమా'జు తరువాత నుండి ఉషోదయం వరకు 

సమయం న్నరణ యించాడు,' అన్న అన్నిరు. 315 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

 

314) వివరణ-1266: వితర ర్ అంటే బేస్జ స్ంఖయ. అలా్లహ్ 

ఒకే ఒకొడు, ఆయనకు ఎవర్జ్భాగస్లామలు్ ల్లరు. 

కనుక మసా్లమలు వితర ర్ చదువుతూ ఉండాలి. ఇది 

అలా్లహ్(త)కు చాల్ల పర యమైనవి. కొందరు ప్ండితులు 

వితర ర్ ఒకొ్రక'అతు చదవటం ఉతామం అన్న అభిపార య 

ప్డాారు. 

315) వివరణ-1267: వితర ర్ నమా'జు సునీత్ 
మఅకొదహ. దీన్నకి 'ఇష్క' తరువాత నుండి ఫజర ర్ వరకు 

సమయం న్నరణ యించబడింది. ఒకవేళ ఎవరైన్న 'ఇష్క'కు 

మందు చదివిత్య వితర ర్ నమా'జు అవదు. ప్ర వకత  (స), 
'అలా్లహ్ మీకు ఒక నమా'జు దాారా సహాయం చేస్లడు' 

అన్న అన్నిరు. అంటే 'ఒక నఫిల్ నమా'జు అధకం 

చేశాడు. అది ఇతర నఫిల్ నమాజుల్ కంటే ఉనిత్
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 ( 1/397) [ ) حسن ( 15]  - 1268

اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ْن َزيِْد بِْن أَْسلََم قَاَل: قَ عَ وَ 
ِمِذي ُ وسلم: "َمْن نَاَم َعْن ِوتِْرهِ فَلُْيَصل ِ إِذَا أَْصبَ  ْ َح". َرَواُه الَت ِ

 . ُمْرَسًَل 
1268. (15) [1/397-పార మాణికం] 

 'జైద్ బిన్ అసామ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైన్న వితర ర్ చదవకుండా న్నదర పోత్య ఉదయం 

ల్లచిన తరాాత చదువుకోవాలి.'' 316 (తిరిిజి' / 

తాబయీ పోర కత ం)  

 ( 1/397[ ) صحيح ( ) 16]  - 1269

ائَِشَة َرِضَي اهلُل  ا عَ َعْن َعْبِد الَْعِزيِْز بِْن ُجَريٍْج قَاَل: َسأَلْنَ وَ 
الَْت:   اهلل عليه وسلم؟ قَ ُل اهلِل صىلوْ أَي ِ َشْيٍء كَاَن يُْوتُِر َرُس َعْنَها بِ 
( َوَِفْ الث َانَِيِة ب  87-يَْقَرأُ َِفْ اْْلُْوََل ب )َسب ِِح اْسِم َرب َِك اْْلَْعىَل كَاَن 
-ب )قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد ِة ( َوَِفْ الث َالِثَ 109-قُْل يَا أَي َُها الْكَافُِرْوَن )

ذَتَْيِ ؛ 112 ْ رَ وَ  .(114، 113-َوالُْمَعو َ  .ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َواُه الَت ِ
1269. (16) [1/397-దృఢం] 

'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ బిన్ జురైజ (ర) కథనం: నేను 

'ఆయి'షహ్ (ర) ను 'ప్ర వకత  (స) వితర ర్ నమా'జుల్ల ఏ 

ఏ సూరాలు చదివేవారు' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ 

సమాధానం ఇసాూ  'మొదటి రకాతుల్ల సూరహ్ 

ఫాతి'హా తరువాత ''సూరహ అల్ అ'అల్ల (87)'' 

రండవ రకాతుల్ల సూరహ్ ఫాతి'హా తరువాత 

''సూరహ అల్ కాఫిర్జన్ (109) మరియు మ్రడవ 

రకాతుల్ల సూరహ్ ఫాతి'హా తరువాత సూరగ అల్ 

ఇ'ఖ్ల్లస్ (112) మరియు మ'అవాజ'తైెన్ సూరహ 

అల్ ఫలఖ్ (113), సూరహ అన్నిస్ (114) చదివే 

వారు అన్న అన్నిరు.'' (తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

 ( 1/397)  [ ) صحيح ( 17]  - 1270

ْحمِن بِْن أَبَْزى وَ   .َرَواُه الن ََسائِ ُ َعْن َعْبِد الر َ
1270. (17) [1/397-దృఢం] 

 

మైనది. ఈ వితర ర్ నమా'జు విధకాన్న, తప్పన్నసరికాన్న 

కాదు.'  
316) వివరణ-1268: సునితులను సమయం అయి్

పోయిన తరాాత పూరిత  చేయవచుాను.  

నస్లయి', దీన్ని అబుద ర ర'హాిన బిన అబిూ  దాారా 

ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/397صحيح ( )[ )  18]  - 1271

 .كَْعٍب  بِْن ْن أَُِب ِ عَ  َرَواُه أَْحَمُد وَ 
1271. (18) [1/397-దృఢం] 

అ'హిద్ దీన్ని ఉబయ బిన క'అబ దాారా 

ఉలా్లఖించారు. 

 ( 1/398[ ) صحيح ( ) 19]  - 1272

اٍس َولَْم يَْذكُُروْ وَ  اَرِمي ُ َعِن ابِْن َعب َ ذَتَْيِ ا وَ الد َ  .الُْمَعو َ
1272. (19) [1/398-దృఢం] 

దారీి, ఇబ్ని అబాబస దాారా, కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల 

మ'అవాజ'తైెన్ అనే ప్దం ల్లదు.  

 ( 1/398[ ) صحيح ( ) 20]  - 1273

 َعْنُهَما قَاَل: عَل ََمِِنْ َرُسْوُل اهلِل  َعِن الَْحَسِن بِْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ وَ 
  م َ َِفْ قُُنْوِت الِْوتِْر: "اَلل َهُ ه وسلم كَلَِماٍت أَقُْولُُهن َ عليصىل اهلل 
ْيَمْن عَافَْيَت، َوتََول َِِنْ فِْيَمْن  َوعَافِِِنْ فِ  ،فِْيَمْن َهَديَْت  اْهِدِّنْ 

، َوقِِِنْ َشر َ َما قََضْيَت، فَإِن ََك  تََول َْيَت، َوبَاِرْك يِلْ فِْيَما أَْعَطْيَت 
ب ََنا رَ  ِذل ُ َمْن َوالَْيَت، تََباَرْكَت ْقََض عَلَْيَك، إِن َُه َل يُ  يُ تَْقِضْي َوَل 

ِمِذي ُ  َعالَْيَت". َرَواهُ َوتَ  ْ  َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجُه الَت ِ
اَرِمي ُ   .َوالد َ

1273. (20) [1/398-దృఢం] 

'హసన్ బిన్ 'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) న్నకు 

వితర ర్ల్ల చదవమన్న ఈ దు'ఆయె ఖునూత్ 

నేరాపరు: ''అలా్లహుమిహ్దిన్న ఫీమన్ హదైత. వ 

'ఆఫిన్న ఫీమన్ 'ఆఫైెత. వ తవలాన్న ఫీమన్ తవలైత. వ 

బారిక్లీ ఫీమా అ'అతైెత. వఖిన్న షరర  మాఖ'దైత, ఫ 

ఇనిక తఖ్'దీ వల్ల యుఖ్'దా 'అలైక. ఇనిహూ ల్ల 

యజి'లాు మన వలైత. తబారక్త రబబన్న 

వత'ఆలైత. వనస్తగ్ఫిరుక వనతూబు ఇలైక.'' -- 'ఓ 

అలా్లహ్! న్నవు సన్నిరు ం చూపంచిన వారిల్ల న్నకూ 

సన్నిరు ం చూపంచు. న్నవు కేషమాన్ని ప్ర స్లదించిన 

వారిల్ల న్నకూ కేషమాన్ని ప్ర స్లదించు. న్నవు మతుర లుగా 

చేసుకుని వారిల్ల ననుి మతుర న్నగా చేసుకో. ఇంకా 

న్నకు ప్ర స్లదించిన వాటిల్ల శుభాన్ని ప్ర స్లదించు. న్నవు 
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న్న విధ వార తల్ల వార స్లన కీడు నుండి ననుి కాపాడు, 

ఎందుకంటే న్నవే అధకారం చల్లయించేవాడవు. న్నపైె 

అధకారం చెల్లయించడం జరుగదు. న్న మతుర డు 

అవమాన్నన్నకి గురికాడు. ఓ మా ప్ర భూ! న్నవే 

శుభకరుడవు, గొప్పవాడవు. న్ననుి క్షమాప్ణ 

కోరుతున్నిమ, ప్శాాతాాప్ంచెంది న్నవైపే మరలు 

తున్నిమ.' (తిరిిజి', అబూ దావూద్, నస్లయి', 

ఇబుి మాజహ, దారీి) 

 ( 1/398[ ) صحيح ( ) 21]  - 1274

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل:وَ 
وْ   َِفْ الِْوتِْر قَاَل:إِذَا َسل ََم  َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  . ِس""ُسْبَحاَن الَْملِِك الُْقد ُ

اَوالن َ   .  آِخِرِهن َ ِطْيُل َِفْ ٍت ي ُ َسائِ ُ َوَزادَ: ثَََلَث َمر َ
1274. (21) [1/398-దృఢం] 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ల్ల 

సల్లమ్ ప్లికిన తరాాత మ్రడుస్లరాు, ''సుబ్హానల్ 

మలికిల్ ఖుదా్దస్'' అన్న ప్లికేవారు. (అబూ 

దావూ'ద్) మ్రడవస్లరి బిగు రగా ప్లికేవారు 

(నస్లయి). 

 ( 1/398( ) ح ) صحي [  22]  - 1275

ْحَمِن بِْن أَبَْزى َعْن أَبِْيِه قَاَل: َِفْ َرَوايٍَة لِلن ََسائِ ِ عَ وَ  ْن َعْبِد الر َ
ْوِس" ثَََلثًا َويَْرفَ كَاَن يَُقْوُل إِذَا َسل ََم  ُع : "ُسْبَحاَن الَْملِِك الُْقد ُ

  .َصْوتَُه بِالث َالَِثةِ 
1275. (22) [1/398-దృఢం] 

అబుద ర ర'హాిన బిన అబిూ ్తన్తండిర ్దాారా 'దీనేి 

ఉలా్లఖించి, మ్రడవ స్లరి బిగు రగా ప్లికేవారు,' అన్న 

అన్నిరు. (నస్లయి') 

 ( 1/398[ ) صحيح ( ) 23]  - 1276

ِب َ صىل اهلل عل َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َعْن عَلِي ٍ وَ  وسلم  يه إِن َ الن َ
ْ أَعُ "الل َُهم َ إِ  تِْرهِ:كَاَن يَُقْوُل َِفْ آِخِروِ  َسَخِطَك ذُ بِِرَضاَك ِمْن وْ ّن ِ

َعافَاتَِك ِمْن ُعُقْوبَِتَك َوأَُعْوذُ بَِك ِمْنَك َل أُْحَصي ثََناًء عَلَْيَك  َوبِمُ 
مِ  ْيَت أَنَْت كََما أَثْنَ  ْ َساِئ ُ ذِ َعىَل نَْفِسَك".َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ ي ُ َوالن َ

  .َجهُ َوابُْن َما
1276. (23) [1/398-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ చివరిల్ల ఈ 

దు'ఆను చదివేవారు. ''అలా్లహుమి ఇన్ని 

అ'ఊజు'బిక బి ర'దాక మన్ స'ఖ'తిక, వ బి 

మ'ఆఫాతిక మన్ 'ఉఖూ బతిక, వ అ'ఊజు 'బిక 

మన్క. ల్ల ఉ'హ్'స్త్ స'న్నఅన్ అలైక. అన్త కమా 

అస్'నైెత అల్ల నఫ్స్లక.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! న్న 

స్లన్నిహతేం దాారా న్న ఆగర హం నుండి న్న శరణు కోరు 

తున్నిను. ఇంకా న్న క్షమాప్ణ దాారా న్న శిక్ష నుండి 

శరణు కోరుతున్నిను. ఇంకా నేను న్ననుి న్న ఆగర హం 

నుండి శరణు కోరుతున్నిను. న్న మంచి తన్నలను 

నేను ఆప్ల్లను. న్నవు, న్ననుి-న్నవు పేర్కొనిటాే 

ఉన్నివు.' (అబూ దావూద్, నస్లయి', తిరిిజి', ఇబ్ని్

మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం   الث َالُِث اَلَْفْصُل 

 ( 1/399[ ) صحيح ( ) 24]  - 1277

َ عَ  اٍس قِْيَل لَُه: َهْل لََك َِفْ أ ِمْْيِ الُْمْؤِمِنْيَ ُمَعاِويََة ِن ابِْن َعب َ
 .ِقْيهٌ اَب إِن َُه فَ إِل َ بَِواِحَدةٍ؟ قَاَل: أََص  رَ فَإِن َُه َما أُْوتَ 

ْ ايٍَة: قَ  َروَ َِفْ وَ  ُملَْيَكَة: أَْوتََر ُمَعاِويَُة بَْعَد الِْعَشاِء   اَل ابُْن أَِِب
اٍس فَأَََت  هُ بَِرْكَعٍة َوِعْنَدُه ُمْوََل ِلِبِْن َعب َ اٍس فَأَْخََبَ  .ابَْن َعب َ

ِب َ صىل اهلل علقَْد فََقاَل: دََعُه فَإِن َُه    هُ يه وسلم. َرَوا َصِحَب الن َ
 ي ُ الُْبَخارِ 

1277. (24) [1/399-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ను, మ'ఆవియహ్ ఒకొ రకాతు 

మాతర మ్మ చదవటం గురించి మీ అభిపార యం ఏమటి,' 

అన్న ప్ర శిించడం జరిగంది. దాన్నకి ఇబ్ని 'అబాబస్, 

''మ'ఆవియహ్ ఒక రకా'తు చదవటం సరైనదే. 

ఎందుకంటే, అతడు మ్మధావి, ధారిిక ప్ండితుడు,'' 

అన్న అన్నిరు.  
మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఇబుి అబీ 

మలైకహ కథనం: మ'ఆవియహ్ 'ఇష్క' తరాాత 

వితర ర్ ఒకొరక'అతు మాతర మ్మ చదివారు. అకొడ 

ఇబ్ని 'అబాబస్ విడుదల చేస్లన  స్తవకుడు కూర్కాన్న 

ఉన్నిడు. ఈ విషయం చూస్ల, ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) 

వదద కు వచిా తెలియప్రిచాడు. దాన్నకి ఇబ్ని 
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'అబాబస్ అతన్ని వదిల్లయి, అతన్ని విమరిశంచకు. 

అతను ప్ర వకత  (స) వంట ఉండేవారు. ప్ర వకత  (స)ను 

వితర ర్ ఒక రకాతు చదువుతుండగా చూస్ల ఉన్నిరు'' 

అన్న అన్నిరు. 317  (బు'ఖారీ) 

 ( 1/399[ ) ضعيف ( ) 25]  - 1278

يه وسلم  ل  صىل اهلل عَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ يَْد َعْن بُرَ وَ 
اَلِْوتُْر َحق ٌ فََمْن ل َْم  .تِْر فَلَْيَس ِمن َاْم يُوْ "اَلِْوتُْر َحق ٌ فََمْن لَ ْوُل: يَقُ 

ا  ل َْم يُْوتُِر فَلَْيَس ِمن َا". َرَواُه أَبُْو  اَلِْوتُْر َحق ٌ فََمْن  .يُْوتِْر فَلَْيَس ِمن َ
 .دَ دَاوُ 

1278. (25) [1/399-బలహీనం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''వితర ర్ హకుొ, వితర ర్ 

చదవన్న వారు మావారు కారు. వితర ర్ హకుొ, వితర ర్ 

చదవన్న వారు మావారు కారు. వితర ర్ హకుొ, వితర ర్ 

చదవన్న వారు మా్వారు కారు'' అన్న మ్రడుస్లరాు 

ప్లికారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/399[ ) صحيح ( ) 26]  - 1279

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل رَ َعْن وَ 
 أَْو إِذَا اْسَتْيَقَظ". َرَواُه  "َمْن نَاَم َعِن الِْوتِْر أَْو نَِسَيُه فَلُْيَصل ِ إِذَا ذَكَرَ 

ِمِذي ُ  ْ َ  وَ  الَت ِ  . دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ بُوْ أ

1279. (26) [1/399-దృఢం]  

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

''వితర ర్ చదవకుండా న్నదర పోయిన్న ల్లదా మరచి 

పోయిన్న, గురుత కు రాగానే చదువుకోవాలి.'' (తిరిిజి', 

అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/399[ ) ضعيف ( ) 27]  - 1280

َ تْ  ابُْن ُعَمَر َعِن الْوِ ٍك بَلََغُه أَن َ َرُجًَل َسأََل الِ َعْن مَ وَ  ٌب َواجِ ِر: أ
ْد أَْوتََر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  قَ  :ُهَو؟ فََقاَل َعْبُد اهللِ 

ُجُل يُرَ  َوَعْبُد اهلِل يَُقْوُل:   .د ِدُ عَلَْيهِ َوأَْوتََر الُْمْسلُِمْوَن. فََجَعَل الر َ
  اُه َِفْ وَ رَ  تََر الُْمْسلُِمْوَن.اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأَوْ  ُل أَْوتََرَرُسوْ 

ألُْموَ ا  .ط َ

 

317) వివరణ-1277: ఈ 'హదీసు' దాారా వితర ర్ ఒక 

రకాతు చదవడం కూడా సునిత్ అన్న తెలిస్లంది. 

అంతకు మందు 2 రకాతులు సునిత్ చదివిన్న, 

చదవకపోయిన్న సర్వ. 

1280. (27) [1/399-బలహీనం] 

మాలిక్కు ఈ వారత  అందింది: ఇబ్ని 'ఉమర్ను ఒక 

వేకిత  వితర ర్ గురించి 'వితర ర్ను తప్పన్నసరి విధగా చద 

వాల్ల?' అన్న అడిగాడు. దాన్నకి 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ (ర), ప్ర వకత  (స) వితర ర్ నమా'జు చదివారు, 

మసా్లమలు కూడా వితర ర్ నమా'జు  చదివారు' అన్న 

అన్నిరు. ఆ వేకిత  అనేకస్లరాు 'వితర ర్ తప్పన్నసరి 

విధా, కాదా?' అన్న అడగస్లగాడు. దాన్నకి ఇబ్ని 

'ఉమర్ (ర) 'ప్ర వకత  (స) వితర ర్ చదివారు, మసా్లమలు 

వితర ర్ చదివారు' అనే సమాధానం ఇసాూపోయారు. 318 

(మవతాా ఇమామ మాలిక) 

 (1/400( )ف جدا ) ضعي  [ 28]  - 1281

هلُل َعْنُه قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اوَ 
ُ فِْيِهن َ  ُ َِفْ  وسلم يُْوتُِر بَِثََلِث يَْقَرأ ِل يَْقَرأ  بِِتْسِع ُسْوٍر م َِن الُْمَفص َ

:ْكَعٍة بَِثََلَث ُسَوٍرآِخُرهُ  رَ كُل ِ  اُه ( َروَ 114- )قُْل ُهَوا هلُل أََحٌد  ن َ
ِمِذي ُ  ْ  .الَت ِ

1281. (28) [1/400-అతి బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) వితర ర్ మ్రడు 

రకా'తులు చదివేవారు. వాటిల్ల 9 మఫ'ససల్ 

సూరాలు ప్ఠంచే వారు. చివరగా సూ. ఇ'ఖాాస్ (112) 
చదివేవారు. 319 (తిరిిజి') 

 ( 1/400( )[ ) صحيح  29]  - 1282

َمٌة ْنُت َمَع ابِْن ُعَمَربَِمك ََة كُ ٍع قَاَل:َعْن نَافِ وَ  َماُء ُمَغي َ َوالس َ
ْبَح فَأَْوتََر بَِواِحَدةٍ ثُم َ انَْكَشَف فََرأَى أَن َ عَلَ  فََخَشَي  ْيِه لَْيًَل الص ُ

 

318) వివరణ-1280: ఈ 'హదీసు'ల దాారా వితర ర్ 

యొకొ పార మఖేత, పార ధానేత న్నర్జపంచబడింది. 

తపప పోయిన్న దాన్ని పూరిత చేసుకోవాలి. కాన్న వితర ర్ 

విధగాన్న, తప్పన్నసరిగాన్న కాదు. ఇబ్ని 'ఉమర్ వితర ర్ను 

తప్పన్నసరి విధ అన్న చెప్పల్లదు. 

319) వివరణ-1281: మసిద్ అ'హిద్ల్ల ఈ సూరాల 

గురించి వివరించబడింది. మొదటి రకాతుల్ల సూరహ్ 

ఫాతి'హా తరువాత సూరతుల్ ఖద్ర్ (97), సూరహ్ 

జిల్జాల్ (99), సూరహ అతాకాసుర్ (102); రండవ 

రకా'తుల్ల 'అసర ర్' (103), సూరహ్ కౌసర్ (108), 

సూరహ్ నస్ర్ (110) మరియు మ్రడవ రకాతుల్ల 

సూరహ్ కాఫిర్జన్ (109), సూరహ్ లహబ్ (111), 

సూరహ్ ఇ'ఖ్ల్లస్ (112) అన్న ఉంది. (అల్ మర్'ఆత్) 
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َع بَِواِحَدةٍ ثُم َ َصىل َ َرْكَعتَ  ا َخِشَي ْيِ فََشف َ ْبَح    َرْكَعَتْيِ فَلَم َ الص ُ

 .َرَواُه َمالٌِك َواِحَدةٍ. أَْوتََر بِ 

1282. (29) [1/400-దృఢం] 

న్న'ఫె (ర) కథనం: నేను మకొహ ల్ల ఇబ్ని 'ఉమర్ 

వంట ఉన్నిను. అప్పపడు ఆకాశం మ్మఘాలమయంగా 

ఉంది. ఇబ్ని 'ఉమర్ ఉదయం అవుతుందన్న 

భయప్డి, ఒక రకా'తు వితర ర్ చదువుకున్నిరు. ఆ 

తరువాత మ్మఘాలు తొలగపోయాయి. అప్పపడు 

ఇంకా రాతిర  మగలి ఉందన్న గర హంచి మరో రక'అతు 

చదివి రండు రక'అతులను జత చేసుకున్నిరు. ఆ 

తరువాత రండేస్ల రక'అతులు చదవస్లగారు. రాతిర  

చివరి భాగంల్ల ఉషోదయ కాలం కావసాుందన్నతెలిస్ల 

ఒకరక'అతు వితర ర్ చదువుకున్నిరు. 320 (మాలిక్) 

 ( 1/400[ ) صحيح ( ) 30]  - 1283

َ وَ  يَُصل ِْي   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن ن َ َرُسْوَل َعْن عَائَِشَة: أ
ُ َوُهَو َجالٌِس  فَإِذَا بَِقَي ِمْن قَِراَءتِِه قَْدَر َما يَُكْوُن  .َجالًِسا فََيْقَرا

ثُم َ  ئٌِم ثُم َ َركََع ثُم َ َسَجَد قَاثِْيَ أَْو أَْربَِعْيَ آيًَة قَاَم َوقََرأَ َوُهَو ثَََل 
ْكَعِة ال يَْفَعُل َِفْ ا  .ُمْسلٌِم  لث َانِيِة ِمْثَل ذَلَِك. َرَواهُ ر َ

1283. (30) [1/400-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నఫిల్ నమా'జు 

లు కూర్కాన్న చదివేవారు. అందుల్ల ఖుర్ఆన్ను 

చాల్ల స్తప్ప వరకు ప్ఠంచేవారు. 30 ల్లదా 40 

ఆయతులు మగలి ఉండగా న్నలబడి, మగలిన 

ఆయతులను ప్ఠంచేవారు. ఆ తరువాత రుకూ', 

సజాద  చేస్తవారు. రండవ రకాతుల్ల కూడా ఇల్లగే 

చేస్తవారు. (మసా్లమ్) 

 

320) వివరణ-1282: రాతిర  మ్మఘాల వలా సమయం సరిగాు  

తెలియల్లదు. అందువలా ఎకొడ తెలావారయి 

పోతుందన్న, 1 రకాతు వితర ర్ చదువుకున్నిరు. కాన్న 

మ్మఘాలు తొలగపోయిన తరాాత ఇంకా రాతిర  ఉందన్న 

తెలిస్ల, మరో రకాతు చదివి, ఆ రండు రకాతులను 

జతచేసుకున్నిరు. అంటే వితర ర్ను రదుద  చేసుకున్నిరు. 

ఇది అతన్న అభిపార యం. వితర ర్ను రదుద చేసుకునే అవకాశం 

ల్లదు. సమయం ఉంటే తరువాత కూడా నఫిల్ 

నమా'జులు చదవవచుాను.  

 ( 1/400[ ) صحيح ( ) 31]  - 1284

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أُم ِ َسلََمَة َرِضَي وَ  اهلُل َعْنَها: أَن َ الن َ
 َ " يَُصل ِْي بَْعَد الِْوتِْر َركْ  اَن "ك ِمِذي ُ لَرَواُه ا .َعَتْيِ ْ :  َوَزادَ ابُْن َماِجهُ َت ِ

 .َتْيِ َوُهَو َجالٌِس َخِفْيفَ 

1284. (31) [1/400-దృఢం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ 

తరాాత కూర్కాన్న త్యలికైెన రండు రకాతులు (నఫిల) 

చదివే వారు. (తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/401يح ( )[ ) صح  32]  - 1285

َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  الَْت: كَاَن َي اهلُل َعْنَها قَ ائَِشَة َرِض َعْن عَ وَ 
ُ فِْيِهمَ  .عليه وسلم يُْوتُِر بَِواِحَدةٍ  ا َوُهَو ثُم َ يَْركَُع َرْكَعَتْيِ يَْقَرأ

 .َع. َرَواُه ابُْن َماَجُه َركَ َجالٌِس فَإِذَا أََرادَ أَْن يَْركََع قَاَم فَ 

1285. (32) [1/401-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ ఒక 

రకాతు చదివేవారు. ఆ తరువాత 2 రకాతులు 

కూర్కాన్న చదివే వారు. వాటిల్ల కూర్కానే ఖిరాఅ'త్ 

చేస్తవారు. రుకూ' చేయవలస్ల వచిానప్పడు న్నలబడి 

రుకూ' చేస్తవారు.321 (ఇబ్ని మాజహ)    

 ( 1/401[ ) صحيح ( ) 33]  - 1286

ِب ِ ص اَعْن ثَْوبَاَن َعِن وَ  َذا  اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ هَ ىللن َ
كَْع َرْكَعَتْيِ  ْهَر ُجْهٌد َوثِْقٌل فَإِذَا أَْوتََر أََحُدكُْم فَلَْْيْ فَإِْن قَاَم   .الس َ

اَرمِ ِمَن   . ي ُ  الل َْيِل َوإِل َ كَانََتا لَُه". َرَواُه الد َ
1286. (33) [1/401-దృఢం] 

స్స'బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''రాతిర  

మ్మల్కొన్న ఉండటం చాల్ల కషు ం. మీల్ల ఎవరైన్న వితర ర్ 

చదివిత్య, మరో రండు రకా'తులు చదువుకోవాలి. 

ఒకవేళ రాతిర  మ్మల్కొన్న తహజుూ ద్ చదువుకుంటే 

మంచిదే. ల్లకపోత్య ఈ రండు రకా'తులు తహజుూ ద్కు 

బదులు సరిపోతాయి. వాటివలా తహజుూ ద్ ప్పణేం 

లభిసాుంది.'' 322 (ఇబ్ని మాజహ) 

 

321) వివరణ-1285: అప్పపడప్పపడూ ఇల్ల చేస్తవారు 

ఇందుల్ల అభేంతరం ఏమీ ల్లదు. 

322) వివరణ-1286: ఈ 'హదీసు'దాారా ఒకవేళ 

ఎవరైన్న తహజుూ ద్ నమా'జుకు ల్లవల్లకపోత్య, వితర ర్ 
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ْ أَُماَمَة:وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَُصل ِْيِهَما  َعْن أَِِب أَن َ الن َ
ُ فِْيِهَما )إَِذا ُزلِْزلَِت بَْعَد الِْوتْرِ  )قُْل يَا أَي َُها  وَ  (99-َوُهَو َجالٌِس يَْقَرأ
 .ُد ( َرَواُه أَْحمَ 109-َن الْكَافُِروْ 

1287. (34) [1/401-పార మాణికం] 

అబూ ఉమామ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వితర ర్ 

తరువాత రండు రకాతులు కూర్కాన్న చదివేవారు. 

అందుల్ల సూరహ్ 'జిల్'జాల్ (99), సూరహ్ 

కాఫిర్జన్ (109) చదివేవారు. (అ'హిద్)  
===== 

 بَاُب الُْقُنْوِت -36

36. దు’ఆయె ఖునూత్ 

ఈ ప్దం గురించి అనేక అరాాలు ఉన్నియి. దు'ఆ 

చేయడం, మౌనంగా ఉండటం, విధేయత చూప్డం, 

నమా 'జుల్ల న్నలబడటం, అలా్లహ్ ఆదేశం: ''అలా్లహ్ 

మందు న్నశశబద ంగా న్నలబడండి.'' మరోచోట, ''ఆమ 

అలా్లహ్ విధేయురాలు.'' అన్నిటి కంటే ఉతామమైన 

నమా'జు ఖియామ్ దీరఘ ంగా ఉనిదే. ఇకొడ ఖునూత్ 

అంటే ప్ర త్యేక దు'ఆ. దీన్ని వితర ర్ నమా'జుల్ల ల్లదా 

ఫజర ర్ నమా'జుల్ల ల్లదా కష్కు ల నుండి గటెు కొడాన్నకి 

చదవడం జరుగుతుంది.  

దు'ఆయె ఖునూత్ చదవటం తప్పన్నసరి కాదు. 

కాన్న అభిలషన్నయం. దీన్ని చివరి రకాతుల్ల 

రుకూ'కు ముందు, రుకూ' తర్వత చదవవచుాను. 

అయిత్య రుకూ తరాాత చదవడం ఉతామం.  

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), అబూ బకర్, 'ఉమర్ 

(ర) రుకూ' తరాాత ఖునూత్ చదివేవారు, ప్ర జలు 

రుకూ' పొందాలన్న.  

'అవాామ్ బిన్'హమ్'జహ కథనం: నేను అబూ 

'ఉస్లిన్ నహ్దీను ఉదయం ఖునూత్ గురించి 

అడిగాను. దాన్నకి అతను, ''రుకూ' తరువాత,' అన్న 

అన్నిరు. 'ఎవరినుండి స్తకరించారు,' అన్న అడిగాను. 

 

తరువాత రండు రకాతులు చదువుకోవాలి. వాటివలా 

అతన్నకి తహజుూ ద్ ప్పణేం లభిసాుంది. 

దాన్నకి అతను, 'అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉస్లి'న్ల 

నుండి,' అన్న అన్నిరు.  

ఇబ్ని స్త్రీన్ కథనం: 'ఉమర్ ప్రిపాలన్న కాలంల్ల 

'ఉబై్న (ర) ప్ర జలకు తరావీహ్ నమా'జు చదివించే 

వారు. సగం రమ'దాన్ అయిన తరువాత రుకూ' 

తరువాత బిగు రగా ఖునూత్ చదివేవారు.  

'అబుద రర 'హాిన్ కథనం: '' 'అలీ (ర) వితర ర్ల్ల రుకూ' 

తరాాత ఖునూత్ చదివేవారు.'' ఇబార హీమ్ నఖ్యీ' 

కథనం: ''అస్వద్ కోసం నేను ఖుర్ఆన్ ప్టుు కొన్న 

ఉండేవాడిి. అతను అన్నరోగేంగా ఉండేవారు. వితర ర్ 

మ్రడవ రకా'త్ రుకూ' నుండి ల్లచిన తరాాత 

ఖునూత్ చదివేవారు.''  

అసాద్ కథనం: '' 'ఉమర్ (ర) వితర ర్ల్ల రుకూ'కు 

మందు ఖునూత్ చదివేవారు. మరో ఉలా్లఖనంల్ల 

ఖిరాఅత్ తరాాత రుకూ'కు మందు ఖునూత్ చదివే 

వారన్న ఉంది.''  

'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ షదాద ద్ కథనం: ''నేను 'ఉమర్, 

'అలీ, అబూ మ్రస్లల వనుక నమా'జు చదివాను. 

వీరు ఉదయం నమా'జుల్ల రుకూ'కు మందు 

ఖునూత్ చదివారు.'' 

'హుమైదీ కథనం: ''నేను అనస్ను ఖునూత్ 

రుకూ'కు మందా ల్లక తరువాతన్న?' అన్న అడిగాను. 

దాన్నకి అతను ''మ్మమ రుకూ'కు మందు, రుకూ' 

తరాాత కూడా చదివే వాళాం. అయిత్య అసాద్ 

రుకూ'కు మందు ఖునూత్ చదివారు.'' అదేవిధ్ంగా 

అ'హిద్ను, ''ఖునూత్ రుకూ'కు మందా ల్లక 

తరాాతన్న?'' అన్న, ఇంకా ''ఖునూత్ల్ల చేతులు 

ఎతాాల్ల ల్లక ఎతాకూడదా?' అన్న అడగటం జరిగంది. 

దాన్నకి అతను 'ఖునూత్ రుకూ' తరాాత చదవాలి, 

ఖునూత్ల్ల  చేతులు ఎతాాలి, ఇది ప్ర వకత  (స) 

'హదీసు'కు అనుగుణంగా ఉంది. ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

నమా'జుల్ల ఈ విధ్ంగా చేస్తవారు,'' అన్న అన్నిరు. 

అబూ అయ్యేబ్ మరియు అబూ 'హైెస'మ మరియు 

ఇబ్ని అబీ షైబ అభిపార యం కూడా ఇదే.  

----- 
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ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
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َ  ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة:عَ  دَ  َراأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا أ
َ  أََحٍد أَْن ي َْدُعَو َعىَل  كُْوِع فَُرب ََما قَاَل َد  ِْلََحٍد قََنَت بَعْ ْو يَْدُعوْ أ إِذَا الر ُ

  قَاَل: "َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه َرب ََنا لََك الَْحْمُد: الل َُهم َ أَنِج الَْولِْيَد بِْن 
اَش بِْن  اٍم َوَعي َ   م َ اْشُددْ  َربِْيَعَة الل َهُ أَِِب الَْولِْيِد َوَسلََمَة ابَْن ِهش َ

يَْجَهُر بَِذلَِك   .ا ِسِنْيَ كَِسِِنْ يُْوُسَف"لْهَ َعىَل ُمَضَر َواْجعَ  َوْطأَتََك 
ِْلَْحَياٍء َوكَاَن يَُقْوُل َِفْ بَْعِض َصََلتِِه: "اَلل َُهم َ الَْعْن فََُلنًا َوفََُلنًا 

ْن الَْعَرِب َحّت َ أَنَْزَل اهلُل: )لَيْ  (  128: 3-َشْيءٌ لََك ِمَن اْْلَْمِر  َس م ِ
 اْلية.  

1288. (1) [1/402-ఏకీభవితం] 

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

శపంచాలన్ని, ఎవరి గురించి అయిన్న పార రాించా 

లనుకున్ని, రుకూ' తరాాత ఖునూత్ చదివేవారు. 

ఒకోొస్లరి ''సమఅలా్లహు లిమన్ హమదహ్'' 

తరువాత ఇల్ల ప్లికే వారు, ''ఓ అలా్లహ్! వలీద్ 

బిన్ వలీద్కు, స్లమహ్ బిన్ హష్కమ్కు మరియు 

'అయ్యయష్ 'బిన్ రబీ'అ కు స్లఫలేం ప్ర స్లదించు. 

మరియు అవిశాాసుల నుండి రకిష ంచు, ఓ అలా్లహ్! 

న్నవు మ'దర్ తెగవారిపైె న్న శిక్షను అవతరింప్జేయి, 

య్యసుఫ్ (అ) కాలం న్నటి కరువు వంటిది వారిపైె 

అవతరింప్జేయి.'' ఈ దు'ఆను బిగు రగా చదివేవారు. 

కొన్ని నమా'జులా్ల, ''ఓ అలా్లహ్! అరబుబలా్లన్న 

ఫల్లన్న తెగలలా్లన్న ఫల్లన్న వేకుత లపైె న్న శాపాన్ని 

అవతరింప్జేయి,'' అన్న పార రాించేవారు. చివరికి 

అలా్లహ్ (త) ''న్న అధీనంల్ల ఏమీల్లదు'' అనే ఆయతు 

అవతరింప్జేశాడు. 323  (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

323) వివరణ-1288: మకొహ అవిశాాసులు కొందరు 

మసా్లమలను ప్టుు కొన్న బంధంచేవారు. వారిన్న అనేక 

విధాలుగా హంస్లంచే వారు. వారిల్ల 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ 

సోదరుడు, వలీద్ బిన్ వలీద్, సలమహ బిన్ హష్కమ్, 

'అయాేష్ బిన్ అబీ రబీ'అ మొదలైన వారున్నిరు. 

వలీద్ బిన్ వలీద్ బదర ర్ యుదధ ంల్ల మసా్లమలకు 

వేతిర్వకంగా అవిశాాసులతో కలస్ల యుదధ ం చేయటాన్నకి 

బయలుదేరారు. ఓడిపోయి అబాులాాహ్్ బ్బన్ జహష్్కు 

 

ప్టుు బడాారు. సోదరులిదద ర్జ 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్, 

హిష్రమ్ బిన్ వలీద్ విడిపంచడాన్నకి వచాారు. 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ జహష్ 4 వేలు ప్రిహారం కోరారు. 

'ఖాలిద్ ఇంతపెదద  మొతాాన్ని ఇవాటాన్నకి అభేంతరం 

తెలిపారు. దాన్నకి హష్కమ్, ''న్నకేం అవసరం, న్నవు అతన్న 

సోదరుడివి కావు కదా. ఒకవేళ 'అబుద లా్లహ్ అంతకంటే 

ఎకుొవ అడిగన్న ఇచిా విడిపంచవలస్లందే,'' అన్న 

అన్నిరు. మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 

అతన్ని విడిపంచటాన్నకి ధ్న్నన్నకి బదులు అతన్న 

తండిర గారి కవచం, కరవాలం కోరారు. చేస్తది ల్లక 

ఇవావలస్ల వచిాంది. ఆ తరాాత సోదరుల వంట ఇంటికి 

బయలుదేరారు. జు'ల్హులైఫహ్ చేరిన తరాాత 

పారిపోయి ప్ర వకత  (స) వదద కువళ్ళా ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించారు. ఆ 

తరువాత సోదరులతో కలిసా్త, వారు, 'న్నకు ఇసా్లమ్ 

స్త్ాకరించాలనే ఉంటే ప్రిహారం ఇవాక మందు ఎందుకు 

స్త్ాకరించల్లదు. అనవసరంగా తండిర గారి ఆయుధాలు 

ఇవాటం జరిగంది,' అన్న చీవాటాు పెటాు రు. దాన్నకి అతను 

''నేను కూడా మా తెగ వారిల్ల ప్రిహారం చెలాించి విడుదల 

అవాాలన్న కోరుకున్నిను. ఎందుకంటే మకొహ 

ఖురైషులు, 'వలీద్ భయంతో ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించాడు' అన్న 

అనకూడదన్న,'' అన్న అన్నిరు. ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించిన 

తరాాత మకొహ తిరిగ వచాారు. దారిల్ల సోదరులు 

ఏమీ అనల్లదు. కాన్న మకొహ చేరిన తరాాత ఇతరులా్ల 

అతన్ని కూడా బంధంచారు. ఈ విధ్ంగా చెరస్లలల్ల కొన్ని 

రోజులు గడిపారు. చాల్ల రోజుల వరకు హంసలు భరిసాూ 

ఉన్నిరు. ఒకరోజు అవకాశం చూస్ల పారిపోయారు. తినిగా 

మదీనహ చేరుకున్నిరు. ప్ర వకత  (స) 'అయాేష్ మరియు 

సలమహ ప్రిసా్లతిన్న గురించి అడిగారు, 'వారిన్న 

హంస్లసాున్నిరు, ఒక కళ్ాంల్ల ఇదద రి కాళ్ళా బంధంచారు,' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) న్నవు తిరిగ వళ్ళా, 

అకొడి ఇనుప్ ప్న్నవాడు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించాడు. వాడి 

దగు ర ఉండు, సమయం చూస్ల, రహసేంగా 'అయ్యయష్్ 

మరియు స్లమహ్ వదద కు వళ్ళా వారితో, నేను ప్ర వకత  (స) 

ప్ంపన మన్నషిన్న, న్న వంటరండి మరియు సలమహ ను 

కలస్ల వారికి ప్ర వకత  (స) సందేశం ఇచాారు. వారిదద ర్జ 

అతన్న వంట బయలుదేరారు. ఖురైషులకు ఈ విషయం 

తెలిస్లపోయింది. 'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ కొంత మందిన్న 

తీసుకొన్న వంటప్డాారు. కాన్న ఫలితం లభించల్లదు. ఈ 

బృందం కేష మంగా మదీనహ చేరుకుంది. (ఇబ్ని స'అద్ / 4, 

స్త్రతుసస'హాబహ్ / 2)  
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స్లమహ్ బ్బన్ హిష్రమ్ (ర) 

ఇసా్లమ్ పార రంభంల్ల ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించారు. హజర త్ చేస్ల 

'హబ్ష్క వళ్ళారు. కాన్న కొన్నిరోజుల తరాాత మకొహ 

ప్ర జలు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించారనే తప్పపడు ప్ర చారం విన్న 

ఇతర మసా్లమలతో సహా తిరిగ వచాారు. ఈ విషయం 

తెలిస్లన తరాాత మగలిన వారు తిరిగ వళ్ళాపోయారు. 

కాన్న ఇతన్ని మాతర ం అబూ జహల్ వళాన్నవాల్లదు. అనేక 

విధాలుగా హంస్లంచస్లగాడు. అని పాన్నయాలు 

ఇవాకుండా ఆకలికి గురిచేశాడు. హంస్లంచడం పార రం 

భించాడు. ఎంత హంస్లంచిన్న అతను మాతర ం తన 

విశాాస్లన్ని వదలల్లదు. అతన్నది చాల్ల దృఢమైన 

విశాాసం. అందువలా వాడి ప్ర యతాిలన్ని వృథా 

అయాేయి. అతన్నకి సహాయం చేయడాన్నకి కూడా 

అప్పటికి ఇంకా ఇసా్లమ్ అంత బలం ప్పంజుకోల్లదు. అయిత్య 

ప్ర వకత  (స) నమా'జు తరాాత సలమహ మరియు అతన్న 

మతుర ల కోసం ఓ అలా్లహ వలీద బిన వలీద, స్లమహ్ 

బిన హష్కమ మరియు 'అయ్యయష్ బిన అబీ రబీ'అ లను 

అవిశాాసుల ఆగడాల నుండి కాపాడు అన్న దు'ఆ 

చేస్తవారు. (అసదుల్ 'గాబహ్)  

'అయ్యయష్్ బ్బన్ అబీ రబీ'అ (ర) 

అబూ్జహల్ వంటి న్నచుడి సోదరుడు, మతుర డు. కాన్న 

అతన్న హృదయం ప్రిశుదధ తతో సతాేన్ని స్త్ాకరించ్

డాన్నకి స్లదధ ంగా ఉంది. అనంతరం ఇసా్లమ్ పార రంభకాలంల్లనే 

అంటే ప్ర వకత  (స) అర్ఖమ్ ఇంటిల్లకి రాక మందు ఇసా్లమ్ 

స్త్ాకరించారు. రండవస్లరి తన భారేతో సహా హబ్షహ 

వైప్ప హజర త్ చేశారు. అకొడ ఒక కొడుకు 'అబుద లా్లహ్ 

జన్నించాడు. హబ్షహ నుండి మకొహ వచాారు. మళ్ళా 

మకొహ నుండి 'ఉమర్ (ర) వంట మదీనహ హజర త్ 

చేశారు.  

హంసలు, ప్రీక్షలు: ఇతరులను ఇసా్లమ్కు వేతిర్వకంగా 

పేర ర్వపంచే అబూ జహల్ తనకన్ని బలహీనులను అనేక 

విధాలుగా హంస్లంచేవాడు. అటువంటివాడు తన 

సోదరుడు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరిసా్త ఎల్ల సహంచగలడు. అతన్ని 

వదుకుతూ మకొహ నుండి మదీనహ వచాాడు. తన 

సోదరుడు 'అయాేష్తో తలాి న్న గురించి చాల్ల చింతి 

సాుంది. నువుా రానంత వరకు తలకు నూనె రాసుకోనన్న, 

న్నడల్ల కూరోానన్న ప్ర మాణం చేస్లందన్న చెపాపడు. 

'అయాేష్ అది విన్న తలాి పేర మల్ల అబూ  జ'హల్ వంట 

మకొహ తిరిగ వళ్ళారు. అకొడకు చేరిన తరాాత 

అబూజ'హల్ అతన్ని బంధంచాడు. చాల్లకాలం వరకు 

 (1/402فق عليه ( )[ ) مت  2]  - 1289

اَل: َسأَلُْت أَنََس بَْن َمالٍِك َعِن الُْقُنْوِت َعْن عَاِصِم اْْلَْحَوِل قَ وَ 
كُْوِع أَْو بَْعَدُه؟ قَاَل:َِفْ ال ََلةِ كَاَن قَْبَل الر ُ  ْبلَُه إِن ََما قََنَت َرُسْوُل قَ  ص َ

َ هلل عليه وسلم بَْعَد اهلِل صىل ا كُْوِع َشْهًرا إِن َُه ك أُنَاًسا   بََعَث  اَن الر ُ
اءُ  صىل    َسْبُعْوَن َرُجًَل فَأَِصْيُبْوا فََقَنَت َرُسْوُل اهللِ ي َُقاُل لَُهُم الُْقر َ

كُْوِع َشْهًرا يَْدُعوْ  ْ عَ  اهلل عليه وسلم بَْعَد الر ُ   .لهَْْيِ

1289. (2) [1/402-ఏకీభవితం] 

 

చెరస్లలల్ల ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) ఇతరులతో పాటు ఇతన్న 

గురించి కూడా పార రాించేవారు. 'అయాేష్తో పాటు మరో 

వేకిత  కూడా ఉండే వారు. అతన్న నేరం కూడా ఇదే. అతను 

తపపంచు కొన్న పారిపోయి వలీద్, 'అయాేష్ ప్డుతుని 

కష్కు లు ప్ర వకత (స)కు తెలియప్రిచారు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని 

'అయాేష్ మరియు సలమహ లను విడిపంచడాన్నకి తిరిగ 

వళామన్నిరు. అనంతరం అతన్ని మకొహ వళ్ళా 

విడిపంచి తీసుకువచాాడు. ప్ర వకత  (స) వీరి గురించి చేస్లన 

దు'ఆ ఫలించింది. ఈ మగుు ర్జ బయటప్డాారు. 

ఈ 'హదీసు'ల్ల అవిశాాసులను శపంచటం గురించి 

ఉంది. అవిశాాసుల హంసలవలా వారిన్న కరువు కాటకాలకు 

గురిచేయ వలస్లందిగా శపంచడం జరిగంది. ఈ శాప్ం 

కూడా స్త్ాకరించబడింది. 7 సంవతసరాల వరకు కరువు 

కాటకాలకు గురిచేయ బడాారు. ఆకలి చావులు 

సంభవించాయి. ఆకలివలా మరణించిన జంతువులను, 

దుమిలను తినస్లగారు. అబూ 'సుఫియాన్ వచిా, 

కరువు-కాటకాలు ఎతాివేయమన్న దైవాన్ని పార రాించమన్న 

పార ధేయప్డాాడు. ప్ర వకత  (స) జాలిప్డి అలా్లహ ను 

పార రాించారు. కరువు కాటకాలు దూరమయాేయి. కాన్న 

అవిశాాసులు మాతర ం తమ హంసలను మానల్లదు.  

ప్ర వకత  (స) విశాకారుణేమ్రరిత . ఒకరి గురించి పార రాించడం 

గాన్న ఒకరిన్నశపంచడంగాన్న అతన్నకితగదు. అలా్లహ కోరిందే 

జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయనే యజమాన్న, అధకారి, 

తాను కోరినవారిన్న క్షమంచి ఇసా్లమ్ భాగేం ప్ర స్లదిసా్లడు. 

తాను కోరిన వారికి అవిశాాస్లన్నకి గురిచేసా్లడు. సన్నిరు ం 

చూప్డం, వకరమారాు న్నకి గురిచేయడం ఆయన చేతులా్లనే 

ఉన్నియి. ప్ర వకత  (స) కేవలం హెచారించే వారు, సందేశ 

హరులు మాతర మ్మ. 

ఈ 'హదీసు' దాారా అవసరం ఉనిప్పపడు 5 

నమా'జులా్ల దు'ఆయె ఖునూత్ చదవడం అభిలషణీ 

యమన్న తెలిస్లంది.  
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'ఆస్లమ్ బిన్ అ'హ్వల్ (ర) కథనం: 'ఆస్లమ్ బిన్ 

అ'హిద్ (ర) కథనం: నేను అనస్ బిన్ మాలిక్ను 

దు'ఆయె ఖునూత్ గురించి అడిగాను. అంటే 

'రుకూ'కు మందు చదవాల్ల ల్లక రుకూ' 

తరువాతన్న?' అన్న. దాన్నకి అనస్ (ర) సమాధాన 

మసాూ రుకూ'కు మందు అన్న, ప్ర వకత  (స) నెల రోజుల 

వరకు రుకూ' తరాాత దుఆ'యె ఖునూత్ 

చదవారన్న, దాన్నకి కారణం ఏమటంటే ప్ర వకత  (స) 

కొంతమంది ఖారీలను, 'హాఫిజ్లను సందేశప్ర చారాన్నకి 

ప్ంపారు. వారు సుమారు 70 మంది ఉంటారు. 

శతుర వులు వారిన్న హతమారాారు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స) నెలరోజుల వరకు రుకూ' తరాాత శతుర వులను 

శపసాూ ఉన్నిరు. 324 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

324) వివరణ-1289: దు'ఆయె ఖునూత్ రుకూ'కు 

మందు, తరువాత రండువిధాలుగా చదవవచుాను. 

అయిత్య రుకూ' తరాాత చదవడం ఉతామం. ఎందుకంటే 

ప్ర వకత  (స) నెల రోజుల వరకు రుకూ' తరాాత దు'ఆయె 

ఖునూత్ చదివారు. ఆ తరువాత నెలరోజుల వరకు 

దు'ఆయె ఖునూత్ చదవల్లదు. అబూ హురైరహ్ దాన్నకి 

కారణం అడిగత్య ప్ర వకత  (స) 'ఇప్పపడు దాన్న అవసరం 

ల్లదు' అన్న అన్నిరు. 

సంఘటన: ఇది బీర మా'ఊన్న సంఘటన. 4వ హిజాీలో 

'సఫర్ నెలల్ల సంభవించింది. అబూ బరా' బిన్ 'ఆమర్ 

బిన్ మాలిక్ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాాడు. ప్ర వకత  (స) 

అతన్నకి ఇసా్లమ్ వైప్ప ఆహాాన్నంచారు. కాన్న అతడు 

ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించల్లదు. ఇసా్లమ్ ప్టా విమరిశంచనూ 

ల్లదు. అయిత్య, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ మీరు మీ స్తవకులను 

ప్ంపత్య వారు వచిా ఇసా్లమ్ గురించి ప్ర చారం చేసా్త, 

అకొడి ప్ర జలు తప్పకుండా ఇసా్లమ్ స్త్ాకరిసా్లరు' అన్న 

అన్నిడు. ప్ర వకత (స) 'వీరివలా మప్పప పొంచి ఉందన్న' 

అన్నిరు. దాన్నకి అబూ బరా', 'మ్మమ మా రక్షణల్ల 

తీసుకుంటామ. మ్మమ బాధ్ేత తీసుకుంటాం' అన్న 

అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) మన్జిర్ బిన్ అమ్్ర 

న్నయకతాంల్ల అతన్న వంట 'హారిస్ ఇబుి'ససమద్, 

'హారామ్ బిన్ మల్'హాన్, ఉరా బిన్ అస్లి, న్న'ఫె బిన్ 

బదీల్, 'ఆమర్ బిన్ ఫుహైెరహ్ మొదలైన వారిన్న 

ప్ంపారు. ఒక ఉతారం కూడా బనూ 'ఆమర్ న్నయకు డైన 

'ఆమిర్ బ్బన్ తుఫైల్కు ప్ంపారు. అందుల్ల ఇసా్లమ్ 

 

సందేశాన్ని పేర్కొన్నిరు. వీరందర్జ మదీనహ నుండి 

బయలుదేరి బీర మా'ఊన చేరారు. ఇదద రు వేకుత లు 

'ఉమర్ బిన్ 'ఉమయే, మన్జిర్ బిన్ 'ఉమర్ అందరి 

ఒంటెలను తీసుకొన్న మ్మప్డాన్నకి తీసుకువళ్ళారు. 

'హారామ్ (ర) తన వంట ఇదద రు వేకుత లను తీసుకొన్న 

'ఆమర్ బిన్ తుఫైెల్ వదద కు ప్ర వకత  (స) ఉతారం తీసుకొన్న 

వళ్ళారు.  

అకొడకు చేరిన తరాాత 'హారామ్ తన ఇదద రు 

మతుర లతో, మీరు ఇకొడే ఉండండి, నేను వళతాను, 

న్నతో ఏదైన్న మోసం జరిగకపోత్య మీర్జ రండి, ల్లకపోత్య 

ఇకొడి నుండే తిరిగ వళ్ళాపోండి. మగుు రుకి బదులు 

ఒకొరు చంప్బడటం మంచిది. 'ఆమర్ బిన్ తుఫైెల్, 

ఆమర్ బిన్ మాలిక్ సోదరున్న కొడుకు తన వంట వీరిన్న 

తీసుకొన్న వచాాడు. వాడి హృదయంల్ల ఇసా్లమ్ మరియు 

మసా్లమల ప్టా శతృతాం ఉండేది. 'హారామ్ (ర) ప్ర వకత  

(స) ఉతారం అతన్నకి ఇచాారు. వాడు ఆగర హంతో ఆ 

ఉతారం చదవనూ ల్లదు, పైెగా 'హారామ్ను బలాంతో 

ఒకొవేటు వేశాడు. 'హారామ్ (ర) ''క'అబహ ప్ర భువు స్లకిష ! 

నేను స్లఫలేం పొందాను,'' అన్న వీరమరణం పొందారు. 

రాయబారిన్న చంప చాల్ల పెదద  పొరపాటు చేశాడు. ఇంకా 

తన చిన్నిని తీసుకువచిాన వారిన్న చంపాడు. అతన్ని 

చంపన తరాాత తన జాతి వారిన్న సమీకరించి 

మసా్లమలా్ల ఎవారిన్న వదలకూడదన్న పేర ర్వపంచాడు. కాన్న 

వారు అబుల్ బరా' శరణు ఇచిానందువలా సంశయంల్ల 

ప్డాారు. కాన్న వాడు చుటుు  ప్ర కొల వారిన్న సమీకరించి 

చాల్ల పెదద  సైనేంతో ఆ 70 మంది అనుచరులపైె దాడి 

చేశాడు. నలువైప్పల నుండి చుటుు మటిు  చంపవేశారు. 

కేవలం క'అబ్ బ్బన్ మాలిక్ బ్బన్ 'జైద్ పార ణంతో బయట 

ప్డాారు. మన్'జిర్ మరియు 'ఉమర్ ఆకాశం వైప్ప చూసా్త 

డేగలు తిరుగుతున్నియి. వీరిదద ర్జ ఏదో సంఘటన 

జరిగంది అన్న తిరిగవచాారు. వచిా చూసా్త అందర్జ 

నేలకొరిగ ఉన్నిరు. రకత ంతో న్నండిన కరవాల్లలతో 

శతుర వులు శవాలపైె నుండి తిరుగుతూ ఉన్నిరు. ఈ 

ప్రిసా్లతి చూచి ఇదద ర్జ సంప్ర దించి, 'ఉమర్ బిన్ 

'ఉమయే, 'ప్దండి, తిరిగ వళ్ళా ప్ర వకత  (స)కు 

తెలియచేదాద ం,' అన్న అన్నిరు. కాన్న మన్'జిర్, 'వారత  

ఎల్లగైెన్న చేరిపోతుంది. కాన్న న్న హృదయం వీరమర 

ణ్యన్ని వదలడాన్నకి ఒప్పపకోవటం ల్లదు. మన మతుర లు 

ప్డుకున్నిరు. మందుకు ప్దండి, మతుర లా్ల చేరిపోండి,' 

అన్న అన్నిరు. అనంతరం ఇదద ర్జ మందడుగు వేస్ల 
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 َ    రండవ విభాగం  لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

 ( 1/403[ ) حسن ( ) 3]  - 1290

اٍس قَاَل:ِن عَ  قََنَت َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ابِْن َعب َ
ْهِر َوالَْعْصِرَوالَْمغْ  ِب َوالِْعَشاِء َوَصََلةِ رِ َشْهًرا ُمَتَتابًِعا َِفْ الظ ُ

ْكَعِة ا" َمْن ال لَِمْن َحِمَدهُ "َسِمَع اهلُل  قَاَل:إِذَا  .ْبِح الص ُ  ْْلِخَرةِ  ر َ
َة  يَْدُعْو َعىَل أَْحَياٍء م ِ  ذَْكَواَن َوُعَصي َ ْن بَِِنْ ُسلَْيٍم: َعىَل ِرعٍْل و َ

ُن َمْن َخلَْفُه. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َويُ      .َؤم ِ

1290. (3) [1/403-పార మాణికం] 

ఇబుి 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నెల రోజుల 

వరకు న్నరంతరంగా ఐదు పూటల నమా'జులా్ల, 

'సమ'అ అలా్లహ లిమన్ 'హమదహ్' తరువాత చివర 

రక్తతులో దు'ఆయె ఖునూత్ చదివేవారు. బన్న' 

సులైమ్కు చెందిన కొన్ని తెగలు ర'అల్, 'జక్వాన్, 

ఉసయేలను శపంచేవారు. దీన్నపైె వనుక నుని 

మఖాదీలు ఆమీన్' అన్న అనేవారు.    325 (అబూ 

దావూద్) 

 

శతుర వులతో పోరాడారు. మన్'జిర్ వీరమరణం పొందారు. 

ఇబ్ని 'ఉబయే ప్టుు బడాారు. కాన్న 'ఆమర్ తలాి ఒక 

బాన్నసను విడుదలచేసా్లనన్న మొకుొకునిందు వలా 

'ఆమర్ అతన్ని విడుదల చేస్లవేశాడు. వీరిల్ల అబూ 

బకర్ (ర) స్తవకుడు 'ఆమర్ బిన్ ఫుహైెరహ్ కూడా 

ఉన్నిరు. అతన్ని చంపన జబాబర్ బిన్ సలమహ, 

''నేను అతన్ని బలాంతో పొడిచి చంపాను. అప్పపడతను 

అలా్లహ స్లకిష ! నేను స్లఫలేం పొందాను'' అన్న అనటం, ఆ 

తరువాత అతన్న శవం ఆకాశం వైప్ప ఎగురుతూ వళాడం 

న్నకు చాల్ల ఆశారేం కలిగంచింది. ఆ తరువాత నేను 

ప్ర జలను ''నేను పొడిసా్త, అతను చన్నపోయారు కాన్న నేను 

స్లఫలేం పొందాను'' అన్న అన్నిరు. 'దాన్న అరాం 

ఏమటంటే, అది సారు ్ శుభవారత ' అన్న అన్నిరు. అది 

విని నేను ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించాను. ఇసా్లమ్ గరిాంచదగు  

వారు వీర్వ. ఇసా్లమ్ కోసం వీరు తమ పార ణ్యన్ని న్నటిల్ల 

ధారపోస్ల తమ పార ణ్యలు తాేగం చేస్ల వీరమరణం 

పొందారు.  

325) వివరణ-1290: అంటే అవసరమైత్య ఐదు పూటల 

నమా'జులాో చివర రక్తతులో ఖునూతె న్నజి'లహ్్ 

చదవడం అభిలష్ణీయం. 

 ( 1/403صحيح ( )[ )  4]  - 1291

ِب َ وَ  صىل اهلل عليه وسلم قََنَت َشْهًرا ثُم َ  َعْن أَنٍَس: أَن َ الن َ
 .دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  تََركَُه. َرَواُه أَبُوْ 

1291. (4) [1/403-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నెలరోజుల వరకు 

దు'ఆయె ఖునూత్ చదివారు. ఆ తరువాత ఆప 

వేశారు. (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 1/403[ ) صحيح ( ) 5]  - 1292

َ عَ وَ  بَِت إِن ََك قَْد ْن أَِِبْ َمالِِك اْْلَْشَجِعي ِ قَاَل: قُلُْت ِْلَِِبْ: يَا أ
َمَر  عليه وسلم َوأَِِبْ بَْكٍر َوعُ  هللَصل َْيَت َخلَْف َرُسْوِل اهلِل صىل ا 

ْن َخمْ بِالُْكْوفَِة نَْحًوا  ان َوعَلِي ٍ َهُهَناَوُعْثمَ   ِسِنْيَ أَكَانُْوا ِس م ِ
َسايَْقُنُتْوَن؟  ِمِذي ُ َوالن َ ْ ئِ ُ َوابُْن قَاَل: أَْي بَُِن َ ُمْحَدٌث". َرَواُه الَت ِ

 .َماَجُه 

1292. (5) [1/403-దృఢం] 

అబూ మాలిక్ అష్జ'యీ (ర) కథనం: నేను మా 

తండిర  గారిన్న, 'తమరు ప్ర వకత  (స) వనుక, అబూ బకర్, 

'ఉమర్, 'ఉస్లిన్, 'అలీల వనుక నమా'జు చదివారా?' 

అన్న అడిగాను. దాన్నకి 'అవును,' అన్నిరు. నేను, 

'కూఫాల్ల 50 సంవతసరాలు ఇంచుమంచు వీళ్ళా 

ఖునూత్ చదివేవారా?' అన్న అడిగాను. దాన్నకి మా్

తండిర  గారు, 'కుమారా! ఇది బిద్'అత్ (కలిపతం) అన్న 

అన్నిరు. 326 (తిరిిజి', నస్లయి', ఇబ్నిమాజహ) 
----- 

 َ    మూడవ విభాగం   لَْفْصُل الث َالُِث ا

 ( 1/404[ ) ضعيف ( ) 6]  - 1293

اِب َجَمَع الن َاَس َعىل أَُِب ِ بِْن  ِن الَْحَسِن: أَن َ ُعَمَر بَْن الَْخط َ عَ 
  ُنُت بِِهْم إِل َ َِفْ ٍة َوَل يَقْ ل ِْي بِِهْم ِعْشِريَْن لَْيلَ يَُص كَْعٍب فَكَاَن 

 

326) వివరణ-1292: పైె 'హదీసు'ల దాారా ఖునూత్ 

చదవవచాన్న న్నర్జపంచబడింది. ఈ 'హదీసు' దాారా 

ఖునూత్ చదవటం బిద్'అత్ అన్న ఉంది. అంటే వితర ర్ల్ల 

ఎలాప్పపడూ చదవవచుాను. ఐదు పూటల నమాజులా్ల 

అవసరం ఉంటే చదవాలి. అనవసరంగా చదవరాదు. 

అయిత్య కష్కు లా్ల, ఆప్దలా్ల చదవవచుాను. ఇంతకు 

మందు దీన్ని గురించి పేర్కొనడం జరిగంది.  
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تََخل ََف فََصىل َ َِفْ بَْيِتِه   كَانَِت الَْعْشُر اْْلََواِخرُ إِذَا َباِقْ فَ الن ِْصِف الْ 

 . . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ فَكَانُْوا يَُقْولُْوَن: أَبََق أَُِب ٌ 

1293. (6) [1/404-బలహీనం] 

'హసన్ కథనం: 'ఉమర్ (ర) ప్ర జలను ఉబయ్ బిన్ 

క'అబ్ వనుక నమా'జు చదవడాన్నకి ఒకచోట 

చేరాారు. ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ 20 రోజులవరకు 

రమ'దాన్ల్ల నమా'జు చదివించారు. రాతిర  చివరి 

భాగంల్ల దు'ఆయె' ఖునూత్ చదివారు. రమ'దాన్ 

చివరి దశకం పార రంభం కాగానే స్లమ్రహకంగా 

తరావీ'హ్ చదవటం మానేస్త వారు. తమ ఇళాలా్ల 

ఒంటరిగా నమా'జు చదువుకునే వారు. ప్ర జలు 

ఉబయ్ పారిపోయాడు' అన్న అనేవారు. (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/404( ) [ ) صحيح  7]  - 1294

َرُسْوُل اهلِل   ُسِئَل أنَُس بُْن َمالٍِك َعِن الُْقُنْوِت. فََقاَل: قََنَت وَ 
كُْوِع  كُوْ َوَِفْ  .صىل اهلل عليه وسلم بَْعَد الر ُ ِع   َرَوايٍَة: قَْبَل الر ُ

 .ُه . َرَواُه ابُْن َماجَ َوبَْعَدهُ 

    1294. (7) [1/404-దృఢం] 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల అనస్ను ఖునూత్ గురించి 

అడగటం జరిగంది. దాన్నకి అతను(ర), సమాధానం 

ఇసాూ ప్ర వకత  (స) రుకూ'కు మందు, తరువాత కూడా 

దు'ఆయె' ఖునూత్ చదివారు' అన్న అన్నిరు. 327  

(ఇబ్ని మాజహ)  
===== 

 

327) వివరణ-1294: ప్ర జలు రమ'దాన్ల్ల తరావీ'హ్ 

నమా'జు ఇదద రు ల్లదా ఒకొరు, ల్లదా నలుగురు కలస్ల 

చదివేవారు. ఉమర్ అది చూస్ల అందరిన్న ఒకే ఇమామ 

వనుక చేస్లవేశారు. ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ 20 రోజుల వరకు 

చదివించారు. చివరి 10 రోజులు ఇంటా్ల చదువు 

కున్నిరు. దు'ఆయె' ఖునూత్ రమ'దాన్ల్ల, చివరి 

రమ'దాన్ల్ల చదివేవారు. ఇది అతన్న అభిపార యం. 

రమ'దాన్ల్ల ఇతర దిన్నలా్ల వితర ర్ల్ల దు'ఆయె' ఖునూత్ 

చదవటం అభిలష ణీయం. ఈ 'హదీసు' దాారా 

దు'ఆయె' ఖునూత్ రుకూ'కు మందు, తరువాత 

చదవవచాన్న తెలిస్లంది. 

  َشْهِر َرَمَضاَن بَاُب قَِياِم -37

37. రమదాన లో తర్వీ'హ్ నమా’జు 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/405[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1295

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ات ََخَذ ُحْجَرًة  أَن َ  ْن َزيِْد بِْن ثَابٍِت: عَ  الن َ
 عَلَْيِه نَاٌس  يِلَ َحّت َ اْجَتَمعَ ْيَها لََياْسِجِد ِمْن َحِصْْيٍ فََصىل َ فِ مَ َِفْ الْ 

َفَقُد  َ ْوا َص ثُم َ ْوا أ َظن ُ ن َُه قَْد نَاَم فََجَعَل بَْعُضُهْم يََتَنْحَنُح  ْوتَُه لَْيلًَة و َ
 ْ ُكْم  ْيعِ َما َزاَل بُِكُم ال َِذْي َرأَيُْت ِمْن َصنِ  . فََقاَل:لَِيْخُرَج إِلهَْْيِ

ْمُتْم  لَْيُكْم َما قُ ُكْم َولَْو كُِتَب عَ َتَب عَلَيْ َحّت َ َخِشْيُت أَْن ي ُكْ 
ُيْوتُِكْم فَإِن َ أَْفَضَل َصََلِة الَْمْرِء َِفْ بَْيِتِه ْوا أَي َُها الن َاُس َِفْ بُ .فََصل ُ بِهِ 

   .ََلَة الَْمْكُتْوبَةَ إِل َ الص َ 

1295. (1) [1/405-ఏకీభవితం] 

'జైద్ బిన్ స్ల'బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్ల 

చాప్తో ఒక గదిల్ల చేసుకున్నిరు. అందుల్ల కొన్ని 

రాతుర లు నమా'జు చదివారు. అది చూచి చాల్లమంది 

చేరారు. ఈ కారణంగా ప్ర వకత  (స) ఆ గదిల్ల నఫిల్ 

నమా'జు చదవడం మాన్నవేశారు. ప్ర జలు రాతిర  ప్ర వకత  

(స) శబాద న్ని వినల్లదు, ప్ర వకత  (స) ప్డుకున్నిరన్న, 

ప్ర వకత  (స)ను ల్లప్టాన్నకి దగు రవస్లగారు. బయటకు 

వచిా నమా'జు చదివిసా్లరన్న. ప్ర వకత  (స), 'నఫిల్ 

నమా'జు ప్టా మీ ఆసకిత న్న నేను చూసాున్నిను. ఒకవేళ 

మీరు ఇంత ఆసకిత కరంగా ఆచరిసా్త, మీపైె విధంచబడ్

వచుా. మీపైె విధసా్త మీరు దాన్ని న్నరారిత ంచల్లరు. 

అందువలా ఓ ప్ర జల్లరా! ఈ నఫిల్ నమా'జును 

ఇళాలా్ల చదువుకోండి. ఎందుకంటే నఫిల్ నమా'జులు 

ఇంటా్ల చదవడమ్మ ఉతామం. అధక ప్పణేం లభిసాుంది. 

విధ నమా'జులను మస్లూ ద్ల్ల ఆచరించడం ఉతామం 

అన్న ప్ర వచించారు.' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/405[ ) صحيح ( ) 2]  - 1296

ْ وَ  اهلل   َرُسْوُل اهلِل صىل قَاَل: كَاَن  ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنهُ  َعْن أَِِب
ُب َِفْ عليه وسلم يُ  ي َأُْمَرُهْم فِْيِه  اِم َرَمَضاَن ِمْن َغْْيِ أَْن  قِيَ َرغ ِ

يَْمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما بَِعِزيَِمٍة فََيُقْوُل: "َمْن قَاَم َرْمَضاَن إِ 
َم ِمْن    عليه وسلم َواْْلَْمرُ  صىل اهلل ِبِه. فَُتُوَِف َ َرُسْوُل اهللِ ذَنْتََقد َ



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 437 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ْن  ُر َعىَل ذَلَِك َِفْ ِخََلفَِة ْْلَمْ م َ كَاَن اَعىَل ذَلَِك ثُ  أَِِبْ بَْكٍر َوَصْدًرا م ِ

 . ُمْسلٌِم ِخََلفَِة ُعَمَر َعىَل ذَلَِك". َرَواُه 

1296. (2) [1/405-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

రమ'దాన్ల్ల ప్ర జలను, ఆరాధంచమన్న పోర తసహంచే్

వారు. ఇంకా రమ'దాన్ల్ల విశాాసంతో చితాశుదిధ తో 

రాతిర పూట నఫిల్ నమా'జు (తహజుూ ద్-తరావీ'హ్) 

ఆచరిసా్త అతన్న అంతకు మందు పాపాలన్ని క్షమంచ్

బడతాయన్న చెపేపవారు. ప్ర వకత  (స) మరణించిన 

తరువాత స్లంప్ర దాయం ప్ర కారం ప్ర జలు ఒంటరిగా 

తరావీ'హ్ నమా'జు ఆచరించేవారు. అబూబకర్ (ర) 

కాలంల్ల, 'ఉమర్(ర) ప్రిపాలన పార రంభంల్ల కూడా 

ఇదే ప్దధ తి ఉండేది.  328 (మసా్లమ్)  

 ( 1/405[ ) صحيح ( ) 3]  - 1297

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُس وَ 
ََلَة َِفْ َمْسِجِدهِ فَلْيَ ال قَََض أََحُدكُْم  ْن ْجَعْل لَِبيْ ص َ   ِتِه نَِصْيًبا م ِ

ا". َرَواُه ُمْسلٌِم َِفْ بَْيِتِه ِمْن َصََلتِِه خَ اعٌِل ن َ اهلَل جَ َصََلتِِه فَإِ   . ْْيً

1297. (3) [1/405-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, మీల్ల 

ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్ల ఫ'రద ర నమా'జు చదువుకుంటే, 

కొంత నఫిల్ నమా'జు ఇంటా్ల చదవడాన్నకి ఉంచు 

కోవాలి. ఎందుకంటే, ఇంటా్ల నఫిల్ నమా'జు చదవడం 

వలా అలా్లహ్ (త) ఇంటా్ల శుభం అవతరింప్జేసా్లడు.'' 

(మసా్లమ్)  

 

328) వివరణ-1296: అంటే రమ'దాన్ల్ల రాతుర లా్ల ప్ర వకత  

(స) నఫిల్ నమా'జు చదవడాన్నకి పోర తసహంచేవారు. 

ఎవరైత్య చితాశుదిధ తో, విశాాసంతో రాతిర  నమా'జు 

చదువుతారో వారి చిని పాపాలు క్షమంచబడతాయన్న 

పోర తసహంచేవారు. అందు వలా అనుచరులు రాతిర ళ్ళా 

మ్మల్కొన్న తరావీ'హ్, తహజుూ ద్ ఆచరించేవారు. కాన్న 

స్లమ్రహకంగా చదివేవారు కాదు. ఒంటరిగా తమ 

ఇండాల్ల ఆచరించేవారు. అబూ బకర్ (ర) మరియు 

'ఉమర్ (ర) ప్రిపాలన పార రంభకాలంల్ల ఈ ప్దధ తి 

మాతర మ్మ ఉండేది. 'ఉమర్ (ర) ''నె'అమతుల్ బిద్'అహ'' 

అన్న స్లమ్రహకంగా పార రంభించారు. అప్పటి నుండి 

ప్ర జలు తరావీ'హ్ నమా'జును స్లమ్రహకంగా 

ఆచరించస్లగారు. 

 అంటే ఫరద ర నమా'జు మస్లూ ద్ల్ల, నఫిల్ నమా'జు 

ఇంటా్ల చదివిత్య మంచిది.  
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/406( ) [ ) صحيح  4]  - 1298

ٍ قَاَل عَ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َمَع َرُسوْ  ُصْمَنا :ْن أَِِبْ ذَر 
ْهِر َحّت َ بَِقَي َسْبٌع فََقاَم بِ  َرَمَضان َن الش َ َنا  فَلَْم يَُقْم بَِنا َشْيًئا م ِ

ا كَانَِت الس َ  ا كَانَِت ِدَسُة لَْم يَُقْم بَِنا فَلَم َ اَحّت َ ذََهَب ثُلُُث الل َْيِل فَلَم َ
هلِل لَْو  فَُقلُْت: يَاَرُسْوَل ا .ُر الل َْيِل ذََهَب َشْط ا َحّت َ لَْخاِمَسُة قَاَم بِنَ ا

لَْتَنا قَِياَم َهِذهِ الل َْيلَِة. فََقاَل: ُجَل  نَف َ إِذَا َصىل َ َمَع اْْلَِماِم   "إِن َ الر َ
ا كَانَ  قَِياُم الل ْيلٍَة". قَاَل: فَ لَهُ َحّت َ يَْنَصِرَف ُحِسَب  ابَِعُة لَم َ ِت الر َ

ا كَانَ يَُقْم فَ  لَْم  فََقاَم بَِنا  .َساَءُه َوالن َاَس َثُة َجَمَع أَْهلَُه َونِ ِت الث َالِ لَم َ
ُح. قَاَل: قُلُْت: َوَما الَْفََلُح؟ قَاَل: َحّت َ َخِشْيَنا أَْن ي َُفْوتََنا الَْفََل 

ُحوْ  ْهرِ ثُم َ لَْم يَُقْم بَِنا بَِقي َ  ُر.اَلس َ ْ . َرَواُه أَبُْو دَاَة الش َ  ِمِذي ُ ُودَ َوالَت ِ
ِمِذي َ لَْم يَْذكُْر:  َوَرَوى ابُْن َماَجهُ َوالن ََسائِ ُ  ْ ثُم َ  " نَْحَوُه إِل َ أَن َ الَت ِ
ْهِر". لَْم يَُقْم بِنَ  َة الش َ  ا بَِقي َ

1298. (4) [1/406-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల నేను 

రమ'దాన్ ఉప్వాస్లలు ఉన్నిను. ప్ర వకత  (స) నెలల్ల 

అధకశాతం మాకు ఖియామల్ లైల్ చదివించల్లదు. 

అంటే తరావీహ నమా'జు చదివించల్లదు. నెల పూరత వ  

డాన్నకి 7 రోజులు ఉన్నియనగా ప్ర వకత  (స) మాతో 

కలస్ల రాతిర  చివరిజామ వరకు ఖియామ్ చేశారు. 

అంటే 23వ రాతిర  చివరిజామవరకు తరావీ'హ్ 

నమా'జు చదివించారు. 24వ రాతిర  చదివించల్లదు. 

25వ రాతిర  సగం రాతిర  వరకు నమా'జు చదివించారు. 

మ్మమ, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఈ రాతిర  ఇంకా ఎకుొవ నమా'జు 

చదివిత్య బాగుండును,' అన్న వినివించుకున్నిమ. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'మన్నషి ఇమామతో కలస్ల ఫ'రద ర 

నమా'జు చదివి ఇంటికి తిరిగ వళ్ళత్య, రాతర ంతా 

నమా'జు చదివినంత ప్పణేం వార యబడుతుంది' అన్న 

అన్నిరు. 26వ రాతిర  నమా'జు చదివించల్లదు. 

చివరికి చివరి జామ మగలి ఉంది. 27వ రాతిర  ప్ర వకత  

(స) తన ఇంటి వారిన్న, సా్త్ీలను ఇతరులను ఒకచోట 

చేరిా రాతర ంతా నమా'జు చదివించారు. అంటే 

రాతర ంతా నమా'జు చదివిసాూనే ఉన్నిరు. చివరికి 

మ్మమ స'హ్రీ తపప పోతుందేమోనన్న భయప్డాామ. 
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ఉలా్లఖన కరత  కథనం: 'ఫల్ల'హ్ అంటే ఏమటి' అన్న 

అడిగాను . దాన్నకి అబూ జ'ర  స'హ్రీ అన్న అన్నిరు. 

ఆ తరువాత రమ'దాన్ చివరి వరకు ప్ర వకత (స) 

నమా'జు చదివించల్లదు. (అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి', 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ)  

కాన్న తిరిిజి ఉలా్లఖనల్ల రమ'దాన్ చివరి వరకు 

ప్ర వకత  (స)  మాతో కలస్ల నమా'జు చదవల్లదు. అన్న 

ల్లదు.  

 ( 1/406[ ) ضعيف ( ) 5]  - 1299

فََقْدت ُ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َعْن عَائَِشَة قَالَْت: وَ 
ْيِك  َف اهلُل عَلَ َخافِْيَ أَْن ي َِحيْ "أَكُْنِت تَ ا ُهَو بِالَْبِقْيِع فََقاَل: إِذَ لَْيلًَة فَ 
ْ َظَنْنُت أَن ََك أَتَْيَت بَْعَض نَِسائَِك قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِ ْولُُه؟ َوَرُس    .ّن ِ

َماِء  ال َعاَل يََْنُِل لَْيلََة الن ِْصِف ِمْن َشْعَباَن إََِل فََقاَل: إِن َ اهلَل تَ  س َ
نَْيا فََيْغِفُر  ْ  .ِم كَلٍْب"ْن عََدِد َشَعِر َغنَ ِْلَْكَثَر مِ الد ُ ِمِذي ُ  َرَواُه الَت ِ

اَر"َوابُْن َماَجُه َوَزادَ رَ  :  .ِزيٌْن: "ِمم َِن اْسَتَحق َ الن َ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الَت ِ
ُف َهَذا الَْح َسِمْعُت  ًدا يَْعِِنْ الُْبَخاِري ُ يَُضع ِ  .َث ِديْ ُمَحم َ

1299. (5) [1/406-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు రాతిర  ప్ర వకత  (స) 

ప్డకపైె కనబడల్లదు. ప్ర వకత  (స) మదీనహ ల్లన్న 

ప్ర ఖాేత శిశానం బఖీ'ల్లకి వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) 

తిరిగ వచిాన తరాాత, 'ఓ ప్ర వకాత ! మరో భారే్

దగు రకు వళ్ళారా?' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 

'అలా్లహ్ మరియు ఆయన ప్ర వకత  న్ననుి అన్నేయం 

చేసా్లరన్న న్న హకుొను కొలాగొడతారన్న భయప్డు్

తున్నివా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి నేను 'ప్ర వకాత ! 

తమరు ప్డకపైె ల్లనందున మరో్ భారే వదద కు 

వళ్ళారన్న అనుకున్నిను.' దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

ష'అబాన్ 15వ త్యదీన అలా్లహ్ ఇహల్లక ఆకాశంపైె 

అవతరిసా్లడు. బన్న కలబర్ తెగవారి మ్మకల కంటే 

అధకసంఖేల్ల ప్ర జలను క్షమసా్లడు అన్న ప్ర వచించారు. 

(తిరిిజి' / బలహీనం, బు'ఖారీ్ / బలహీనం, ఇబ్ని 

మాజహ)  

ర'జీన్ల్ల ''నరకాన్నకి అరుహ లైన వారిన్న క్షమంచి 

వేయడం జరుగుతుందన్న ఉంది.  

 ( 1/407[ ) صحيح ( ) 6]  - 1300

 اهلل عليه وسلم:  ُل اهلِل صىلبِْن ثَابٍِت قَاَل: قَاَل َرُسوْ ِد َعْن َزيْ وَ 
 َمْسِجِدْي َهَذا َضُل ِمْن َصََلتِِه َِفْ بَْيِتِه أَفْ  َمْرِء َِفْ ََلُة الْ "َص 

مِ  ْ الَْمْكُتْوبََة". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ  .ِذي ُ إِل َ

1300. (6) [1/407-దృఢం] 

'జైద్ బిన్ స్ల'బిత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మన్నషి తన నఫిల్ నమా'జు ఇంటా్ల చదవడమ్మ 

ఉతామం. ఫ'రద ర నమా'జును  మస్లూ ద్ల్ల చదవడం 

తప్ప.'' 329  (అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి')  
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/407ح ( )[ ) صحي  7]  -1301

ْحَمِن بِْن َعْبِد الَْقارِ عَ  ِن  قَاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمَر بْ  ْي ْن َعْبِد الر َ
ا قُوْ ذَا الن َاُس أَْوَزاْسِجِد فَإِ مَ ٍب لَْيلًَة إََِل الْ الَْخط َ ِ َتَفر  َن يَُصل ِي ٌع م ُ

ُجُل لَِنْفِسهِ  هْ  .الر َ ُجُل فَُيَصل ِي بَِصََلتِِه الر َ فََقاَل  .ُط َويَُصل ِي الر َ
ْ أََرى لَْو َجَمْعُت َهُؤَل  ُعَمُر: اِحٍد لَكَاَن  ءِ إِّن ِ م َ  أَْمَثَل ثُ  َعىَل قَاِرٍئ و َ

 لَْيلًَة أُْخَرى ثُم َ َخَرْجُت َمَعهُ  . بِْن كَْعٍب َعىَل أَِِب ِ  ْم َعَزَم فََجَمَعهُ 
اهلُل َعْنُه: نَْعَمِت   َوالن َاُس يَُصل ُْوَن بَِصََلةِ قَاِرئِِهْم. قَاَل ُعَمُر َرِضَي 

ْوُمْوَن. يُِريُْد  ل َِِتْ تَقُ اُمْوَن َعْنَها أَْفَضُل ِمَن انَ الِْبْدَعُة َهِذهِ َوال َِِتْ تَ 
لَ َوكَاَن الن َاُس يَ   الل َْيِل رَ آخِ   .ُه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ُقْوُمْوَن أَو َ

1301. (7) [1/407-దృఢం] 

'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ 'అబుద ల్ ఖారీ (ర) కథనం: నేను 

ఒక రోజు రాతిర  'ఉమర్(ర)తో కలస్ల మస్లూ ద్ల్లకి 

వళ్ళాను. అకొడ ప్ర జలు వేర్వారుగా నఫిల్ 

నమా'జులు చదువుతున్నిరు. అంటే రమ'దాన్ల్ల 

తరావీహ్ నమా'జు ప్ర తి వేకిత  వేర్వారుగా చదువు 

తున్నిడు. కొందరు ఇదద రు, మగుు రు కలస్ల 

చదువుతున్నిరు. అది చూస్ల, 'ఉమర్ (ర) 

వీళాందరిన్న ఒకే ఇమామ వనుక చేసా్త బాగుంటుందన్న 

చెపప, న్నశాయించుకొన్న ఉబయ్ బ్బన్ క'అబ్ను 

ఇమామగా చేస్ల, అందరిన్న అతన్న వనుక 

న్నలబ్నటాు రు. అనంతరం ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ అందరికీ 

 

329) వివరణ-1300: కొన్ని ఉలా్లఖన్నల దాారా మస్లూ ద 

నబవీల్ల ఒక నమాజు చదివిత్య 1000 నమా'జుల ప్పణేం 

లభిసాుందన్న తెలుసాుంది. ఒకవేళ ఎవరైన్న తన ఇంటా్ల 

నఫిల్ నమా'జు చదివిత్య 1000 నమా'జుల కంటే అధక 

ప్పణేం లభిసాుంది. 
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తరావీ'హ్ నమా'జు చదివించస్లగారు. నేను రండవ 

రోజు రాతిర  కూడా్ 'ఉమర్ వంట మస్లూ ద్కు వళ్ళాను. 

ప్ర జలందర్జ ఒకే ఇమామ వనుక తరావీ'హ్ నమా'జు 

చదువుతున్నిరు. అది చూస్ల 'ఉమర్ (ర) ఈ ప్దధ తి 

బాగుంది, దీన్ని చదవకుండా మీరు న్నదర పోయే 

బదులు అంటే రాతిర ్ చివరి భాగంల్ల చదవ ల్లక 

పోవడాన్నకి బదులు ఇది ఉతామంగా ఉంది. అంటే రాతిర  

పార రంభంల్ల చదవటం. ప్ర జలు పార రంభ రాతిర ల్ల 

తరావీ'హ్చదువుకునే వారు.  330 (బు'ఖారీ)  

 ( 1/407[ ) صحيح ( ) 8]  - 1302

اوَ   ْعب َوتَِمْيًماُعَمُر أََِب َ بَْن كََل: أََمَر ائِِب بِْن يَِزيٍْد قَ َعِن الس َ
 َ اِري َ أَْن ي َُقْوًما لِلن َاِس َِفْ َرَمَضاَن بِإِْحَدى َعَشَرَة َرْكَعًة فَك اَن  الد َ

ا نَ     الِْقَياِم ِمُد َعىَل الَْعَصا ِمْن ُطْوِل ْعتَ الَْقاِرُئ يَْقَرأُ بِالَْمِئْيِ َحّت َ كُن َ
ا نَْنَصرِ   .ٌك َرَواُه َمالِ  . فُُرْوِع الَْفْجرِ ُف إِل َ َِفْ فََما كُن َ

1302. (8) [1/407-దృఢం] 

స్లయి'బ్ బిన్ య'జీద్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్, తమీమ్ దారీలను రమ'దాన్ల్ల 

ప్ర జలకు 11 రకాతులు చదివించమన్న ఆదేశించారు. 

ఇమామ 100 ఆయతులు గల సూరహ్ 

ప్ఠంచేవారు. ఇంకా ఖారీ ప్ర జలకు 100 కంటే ఎకుొవ 

ఆయతులు గల సూరహ్ ప్ఠంచేవారు. ఖియామ్ 

దీరఘ ంగా ఉండటం వలా మాల్ల బలహీనులు కరర  

సహాయంతో న్నలబడే వారు. మా రాతిర  నమాజు 

ఫజర ర్కు మందు పూరిత అయేేది.  331 (మాలిక్ -

మవతాా)  
 

330) వివరణ-1301: పార రంభంల్ల తరావీహ్ నమా'జు 

స్లమ్రహకంగా జరిగేదికాదు.కొందరు ఒంటరిగా, కొందరు 

ఇదద రు, కొందరు మగుు రు కలస్ల చదువుకునేవారు. 

'ఉమర (ర) తన ప్రిపాలన్న కాలంల్ల అందరిన్న ఒకే 

ఇమామ వనుక నమా'జు చదవడాన్నకి సమీకరించారు. 

అయిత్య 'రాతిర  పార రంభంల్ల ప్ర జలు చదువుకునే దాన్న 

కంటే రాతిర  చివరి భాగంల్లచదివే నమా'జు ఉతామమైనది' 

అన్న అన్నిరు. అంటే ఈ కొర తా ప్దధ తి ప్ర వకత  

స్లంప్ర దాయాన్నకి అనుగుణంగా ఉందన్న అరాం. 

331) వివరణ-1302: 'ఉమర్ (ర) తన ప్రిపాలన్న 

కాలంల్ల తరావీ'హ్ నమా'జు చదివించటాన్నకి ఉబయ్ 

బిన్ క'అబ్, తమీమ్ దారీలను ఇమామలుగా 

 

న్నయమంచారు. ఇంకా ప్ర జలకు 11 రకాతులు 

చదివించమన్న ఆదేశించారు. వీటిల్ల 8 తరావీ'హ్, 3 

వితర ర్ అయేేవి. ప్ర వకత (స) తన జీవితకాలంల్ల ఈ 11 

రకాతుల్ల చదివించారు. 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) రమజాన్ల్ల 8 రకాతులు 

చదివించారు. ఆ తరువాత వితర ర్ నమా'జు చదివించారు. 

(ఇబ్ని 'హబాబన్, ఇబ్ని 'ఖుజైమహ) 

హాఫిజ ఇబ్ని 'హజర ఫతుహ ల బారీల్ల ఈ 'హదీసు' 

'స'హీ'హ ల్లదా 'హసన అన్న పేర్కొన్నిరు. న్నసుారార యి 

ఫీ తఖీర జి అ'హాదీస్ల'ల హదాయహ 1వ భాగం 293వ 

పేజీల్ల ఈ 'హదీసు' ఉంది. మరియు ఇమామ 

మ'హమిద బిన నసర ర మర్జ'జీ తన ప్పసాకం 

ఖియామలైల 160వ పేజీల్ల జాబిర యొకొ ఈ 

'హదీసు'ను తన ప్రంప్ర దాారా, ఈ విధ్ంగా 

పేర్కొన్నిరు. జాబిర (ర) కధ్నం: 'ప్ర వకత  (స) 

రమజాన్ల్ల 8 రకాతులు చదివించారు. ఆ తరువాత 

వితర ర్ నమా'జు చదివించారు.' జహీబ కూడా మీజానుల 

ఏతెదాల ల్ల ఈ 'హదీసు'ను, ఇంకా దీన్న ప్రంప్ర 

పార మాణంకమైనదన్న పేర్కొన్నిరు.  

షౌకాన్న, నైెలుల అవతార మనాఖా అల అఖాబర 2వ 

భాగం పేజీ 299 ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు: ''రమ'దాన్ల్ల 

ప్ర వకత  (స) చదివే తరావీ'హ్ రకాతుల సంఖేను 

బు'ఖారీ, 'ఆయి'షహ్ (ర) దాారా ఉలా్లఖించారు. 'ప్ర వకత  

(స) రమ'దాన్ల్ల, ఇతర దిన్నలా్ల వితర ర్తో సహా, 

తరావీ'హ్, 11 రకాతుల కంటే అధకంగా చదివేవారు 

కాదు.' ''  

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు వితర ర్తో సహా 11 

రకాతులు చదివించారు. (ఇబుిహబాబన్) 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఉబయ్ బిన్ క'అబ్, రమ'దాన్ల్ల 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, 'ఓ రసూలులా్లహ్! రాతిర  ఒక 

విషయం జరిగంది,' అన్న వినివించుకున్నిరు. ప్ర వకత  

(స) 'ఏం జరిగంది ఓ ఉబయ్' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

ఉబయ్, ''మా ఇంటి సా్త్ీలు, 'మ్మమ ఖుర్ఆన్ చదవటం 

ల్లదు. అందువలా మ్మమ మీ వనుక నమా'జు 

చదువుతామ,' అన్న అన్నిరు. అందువలా నేను వారికి 8 

రకాతులు, మరియు వితర ర్ చదివించాను,'' అన్న 

అన్నిరు. అది విని ప్ర వకత  (స) మౌనంవహంచారు, 

అంటే అనుమతించారు. 

ఈ 'హదీసు'లన్నిటి దాారా తరావీ'హ్ నమా'జు 8 

రకాత్లన్న త్యలి పోతుంది. ప్ర వకత  (స) దాారా కూడా 
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న్నర్జప్ణ అయి ఉంది. 'ఉమర్ (ర) కూడా తరావీ'హ్, 

వితర ర్ 11 రకాత్లు చదవాలన్న ఆదేశించారు. 

బై్నహఖీ కితాబు మారిఫతుసుసనన వల ఆస్లర మొదటి 

భాగం 447వ పేజీల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు. ష్కఫ'యీ 

కథనం, మాలిక్ కథనం, మ'హమిద్ బిన్ య్యసుఫ్ 

కథనం, స్లయి'బ్ బిన్ య'జీద్ కథనం, '' 'ఉమర్ (ర) 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ మరియు తమీమ్ దారీన్న ప్ర జలకు 

11రకాతులు చదివించమన్న ఆదేశించారు. (బై్నహఖీ)  

సునల సయ్యద బిన మనూసర ల్ల ఇల్ల ఉంది: ''జల్ల 

లుదీద న సుయ్యతీ రిస్లలతుల మస్లబీహ ఫీ సల్లతి 

తారావీహ 19వ పేజీల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు: 'అబుద ల్ 

'అ'జీ'జ్ బిన్ మ'హమిద్ కథనం: 'మ'హమిద్ బిన్ 

య్యసుఫ్ కథనం: స్లయి'బ్ బిన్ య'జీద్ కథనం: మ్మమ 

'ఉమర్ (ర) కాలంల్ల 11 రకాతులు చదివే వాళాం.' '' 

(సునన్ స'యీద్ బిన్ మన్'సూర్)  

అలా్లమా మమ్రద హ 20వ పేజీల్ల ఈ 'హదీసు' యొకొ 

ప్రంప్ర పార మాణికమైనదన్న పేర్కొన్నిరు. స్లయిబ బిన 

య'జీద దాారా దీన్నకి వేతిర్వకంగా కూడా ఉలా్లఖన్నలు 

ఉన్నియి. కాన్న వాటిల్ల దీన్నకి సమానమైన పార మాణికత 

ల్లదు. 

ఖియామలైల 163వ పేజీల్ల ఇల్ల ఉంది, ఇబుి ఇస్లహ ఖ 

కథనం: ఈ విషయంల్ల దీన్నకంటే పార మాణికమైన 'హదీసు' 

నేను వినల్లదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత (స) రాతిర  నమా'జు 

కూడా 13 రకాతుల్ల ఉండేది. 'స'హీ'హ బు'ఖారీ వివరణ 

ఉమద తుల ఖారీల్ల 5వ భాగం 357వ పేజీల్ల ఇల్ల ఉంది, 

అంటే ఇమామ మాలిక తనకోసం 11 రకాతులనే 

ఇషు ప్డాారు. ఇంకా అబూ బకర అరబీ కూడా దీనేి 

అనుసరించారు.  

ఉమద తుల ఖారీ పైెన పేర్కొని భాగం, పేజీల్ల 

ఖియామలైల గురించి ఇల్ల ఉంది, ''స్లయి'బ్ బిన్ 

య'జీద్ కథనం: 'మ్మమ 'ఉమర్ (ర) కాలంల్ల రమ'దాన 

ల్ల13 రకాతులు చదివే వాళాం.  

జల్లలుదీద న సుయ్యతీ రిస్లలతుల మస్లబీహ ఫీ సల్లతి 

తారావీహ 20వ పేజీల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, మా మతుర లా్ల 

'జౌజీ కథనం: ఇమామ మాలిక కథనం, ఎన్ని 

రకాతులపైెనైెత్య ఉమర ప్ర జలను ఒక తార టిపైె చేరాారో, 

అవి న్నకు చాల్ల పర యమనవి. అవి 11 రకాతుల్ల. ఇంకా 

ఇదే ప్ర వకత (స) నమా'జు. అతన్ని వితరా ర తో కలిప 

11రకాతుల్ల అన్న ప్ర శిించడం జరిగంది. దాన్నకి అతను 

అవును అన్న సమాధానం ఇచాారు. 13 రకాతులు కూడా 

 

దగు రగానే ఉన్నియన్న'' అనడం జరిగంది. దాన్న కతను 

''ఇవన్ని ఎకొడ నుండి వచాాయో న్నకు తెలియదు,'' 

అన్న అన్నిరు. 

మవతాా ఇమామ మాలిక 40వ పేజీల్ల యజీద బిన 

ర్జమాన కథనం, ''ప్ర జలు ఉమర(ర) కాలంల్ల వితర ర తో 

సహా 23 రకాతులు చదివేవారు. దీన్నకి సమాధానం 

ఏమటంటే ,దీన్న ప్రంప్ర పార మాణికమైనది కాదు. ఈ 

'హదీసు' ఉలా్లఖనకరత  యజీద బిన ర్జమాన 'ఉమర(ర) 

మరణ్యనంతరం జన్నించారు. అందువలా ఈ 'హదీసు' 

పార మాణికమైన, ఆచరణయోగేమైన 'హదీసు' కాదు.''  

అలా్లమా జైలయీ నసుబరిర వాయహ ఒకటవ భాగం 

294ల్ల  య'జీద బిన ర్జమాన 'ఉమర (ర) కాలం పొంద 

ల్లదన్న  పేర్కొన్నిరు. ఇంకా అలా్లమా ఐన్న 'స'హీ'హ 

బు'ఖారీ వివరణ ఉమద తుల ఖారీ రండవ భాగం 804ల్ల 

య'జీద బిన ర్జమాన 'ఉమర(ర) కాలం పొందల్లదన్న, 

ఇంకా ప్రంప్ర తెగ ఉందన్న, ఇంకా 356వ పేజీల్ల ఇమామ 

మాలిక మవతాాల్ల దాన్ని తెగఉని ప్రంప్రతో 

ఉలా్లఖించారన్న పేర్కొన్నిరు.   

ఇంకా దీన్నకి మరో సమాధానం ఏమటంటే, ఈ ఉలా్లఖనల్ల 

23 రకాతులు చదివేవారు, 'ఉమర (ర) ఆదేశంపైె చదివే 

వారనే ప్ర సా్లవన ల్లదు. ఈ సమాధానమ్మ మరో ఉలా్లఖనకు 

కూడా వరిత సాుంది, దాన్ని అలా్లమా జైలయీ 

నసుబరిర వాయహ మొదటి భాగం 294ల్ల బై్నహఖీ దాారా 

పేర్కొన్నిరు. ఇమామ నవవీ దీన్ని పార మాణిక 

'హదీసు'గా పేర్కొన్నిరు. స్లయిబ బిన య'జీద, 

''మ్మమ 'ఉమర(ర) కాలంల్ల 20 రకాతులు మరియు 

వితర ర చదివేవాళాం,'' అన్న అన్నిరు. ఎందుకంటే ఈ 

ఉలా్లఖనల్ల కూడా 20 రకాతులు చదివేవారు, 'ఉమర(ర) 

ఆదేశంపైె చదివేవారనే ప్ర సా్లవన ల్లదు. ఇదే సమాధానం 

మరో ఉలా్లఖనకు కూడా వరిత సాుంది, దాన్ని ఐన్న ఉమద తుల 

ఖారీ రండవ భాగం 803 పేజీల్ల పేర్కొన్న, ఇది 

పార మాణికమైన 'హదీసు' అన్న అన్నిరు. స్లయిబ బిన 

య'జీద కధ్నం, ''అంటే ప్ర జలు 'ఉమర (ర) కాలంల్ల 20 

రకాతులు చదివేవారు, ఇంకా 'ఉస్లిన, 'అలీ కాల్లలా్లనూ 

ఇల్లగే చదివేవారు. ఎందుకంటే ఈ ఉలా్లఖనల్ల కూడా 

ఎవరి ఆదేశంతో దాన్న ప్ర సా్లవన ల్లదు.'' 

ఇంకా మసన్నిఫ ఇబుి అబీ షైబహ 406ల్ల ఇల్ల ఉంది, 

మాకు వకీ ఇల్ల తెలిపారు, అతను ఇమామ మాలిక 

దాారా ఉలా్లఖించారు, అతను య'హాే బిన స'యీద 
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దాారా ఇల్ల ఉలా్లఖించారు. 'ఉమర (ర) ప్ర జలకు 20 

రకాతులు చదివించ మన్న ఒక వేకిత న్న ఆదేశించారు. 

దీన్న సమాధానం ఏమటంటే, ఇది కూడా పార మాణికమైన 

'హదీసు' కాదు. దీన్న ప్రంప్ర కూడా తెగ ఉంది. ఎందు 

కంటే  ఇమామ మాలిక గురువు య'హాే బిన స'యీద 

మదన్న కూడా 'ఉమర కాలం పొందల్లదు, 'ఉమర (ర) 

23వ హజీర ల్ల వీరమరణం పొందారు. య'హాే బిన 

స'యీద 5వ తరాన్నకి చెందినవారు. ఇది తాబయీనా 

తరం. ఈ తరాన్నకి  చెందిన వారు ఒకొరు ల్లదా ఇదద రు 

ప్ర వకత (స) అనుచరులను చూస్లరు. ఇంకా వీరు 143 హజీర  

ల్లదా 144 హజీర  ల్లదా దాన్న తరువాత మరణించారు. 

ఇటువంటి వారు 'ఉమర (ర) కాల్లన్ని ఎంత మాతర ం 

పొందల్లరు. అందువలా ఈ 'హదీసు' పార మాణికమైనది 

కాదు.  

స్లరాంశం ఏమటంటే, 'ఉమర(ర) తరావీహ స్లమ్రహక 

నమాజును స్లధ పంచి, ఇమామకు 11 రకాతులు 

చదివించమన్న ఆదేశించారు. దీన్నకి వేతిర్వకంగా ఉని 

ఉలా్లఖన్నలన్ని పార మాణికమైనవి కావు ల్లదా 'ఉమర (ర) 

ఆదేశించినటుు  ప్ర సా్లవన ల్లన్నవి. 

కొందరు 11 మరియు 20రకాతుల ఉలా్లఖన్నలను దృషిు ల్ల 

పెటుు కొన్న, మందు 'ఉమర ఆదేశంతో 11 రకాతుల్ల చది 

వించబడేవి, తరువాత 'ఉమర 20 రకా'తులు చదివించ 

మన్న ఆదేశించగా, 20 రకాతులు చదివించబడస్లగాయి. 

ఇకొడ చరిాంచే అవసరమ్మల్లదు. ఎందుకంటే, రండు 

'హదీసు'లు పార మాణికమైనవైత్య చరిాంచ వచుాను. 11 

రకాతుల 'హదీసు' పార మాణికమైనది, సపషు ంగా ఉంది. 20 

రకాతుల ఉలా్లఖనల్ల పార మాణికత గాన్న, సపషు తగాన్న 

ల్లదు. 20 రకాతులపైె ప్ర వకత  (స) అనుచరులు, తాబ 

యీనాు ఏకాభిపార యం వేకత ం చేస్లరనే కొందరి మాటలు 

సరైనవి కావు. ఎందుకంటే దీన్నిగురించి  ప్ండితుల 

మధ్ే 10 అభిపార యాలు ఉన్నియి: 1. కొందరి వదద  41 

రక'అతులు, 2. కొందరి వదద  38 రక'అతులు, 3. కొందరి 

వదద  36 రక'అతులు, 4. కొందరి వదద  34 రక'అతులు, 5. 

కొందరి వదద  28 రక'అతులు, 6. కొందరి వదద  24 

రక'అతులు, 7. కొందరి వదద  20 రక'అతులు, 8. కొందరి్

వదద  16 రక'అతులు, 9. కొందరి వదద  13 రక'అతులు, 

10. కొందరి వదద  8 రక'అతులు. వితర ర తప్ప అన్ని 

వివరాలూ ఐన్న, తుహాతుల అహాజ, మర ఆతుల 

మస్లబీహ లల్లచూడండి. ఇన్ని అభిపార యాలు ఉండగా 

20 రకాతులపైె ఏకాభిపార యం ఎల్ల కుదురుతుంది. 
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َرَة إِل َ َوُهْم يَلَْعُنْوَن الَْكفَ  اَس َنا الن َ كْ َما أَدْرَ   قَاَل: اْْلَْعَرِج َعِن وَ 
 َركََعاٍت َرْمَضاَن قَاَل: َوكَاَن الَْقاِرُئ يَْقَرأُ ُسْوَرُة الَْبْقَرةِ َِفْ ثََماِن  َِفْ 

َف. َعًة َرأَى الن َاُس أَن َُه قَ َركْ َوإِذَا قَاَم بَِها َِفْ ثِْنَِتْ َعَشَرَة  َرَواُه  ْد َخف َ
 .َمالٌِك 

1303. (9) [1/408]  

అ'అరజ్ (ర) కథనం: రమ'దాన్ల్ల మసా్లమలు 

దు'ఆయె' ఖునూత్ చదివి అవిశాాసులను శపంచే్

వారు. రమ'దాన్ల్ల ఖారీ అంటే ఇమామ సూరహ్ 

బఖరహ్ను 8 రకాతులా్ల చదివేవారు. ఒకవేళ 

సూరహ్ బఖరహ్ను 12 రకాతులా్ల చదివిత్య, ప్ర జలు 

త్యలిగాు  చదివించారన్న భావించే వారు. 332 (మాలిక్) 

1304 -  [10  ]? (1/408 ) 

ا نَْنَصِرُف  َعْن َعبْ وَ  ِد اهلِل بِْن أَِِبْ بَْكٍر قَاَل: َسِمْعُت أَِِبْ يَُقْوُل: كُن َ
عَ َِفْ َرمَ   َمَخافََة فَْوِت اِم َضاَن ِمَن الِْقَياِم فََنْسَتْعِجُل الَْخَدَم بِالط َ

ُحْوِر.  . ُه َمالٌِك . َرَواْجرِ ى َمَخافََة الْفَ َوَِفْ آْخرَ  الس َ

1304. (10) [1/408-?] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ బక్ర్ (ర) కథనం: నేను 

ఉబయ్ బిన్క'అబ్ ను ఇల్ల అంటూ్ ఉండగా 

విన్నిను, మ్మమ రమ'దాన్ల్ల ఖియామల్ లైల్ 

(తరావీ'హ్) పూరిత  చేసుకొన్న ఇంటికి వచిా, స'హ్రీ 

ఎకొడ తపప పోతుందోనన్న స్తవకులను 'తారగా 

అనిం పెటు మన్న' తొందరపెటేు  వాళాం. మరో 

 

8 రకాతులకు చెందిన స్లకాష ేధారాలతో కూడిన వివరాలు 

ప్ండితులు 'అబుద లా్లహ మహదిద స 'గాజీపూరీ యొకొ 

ప్పసాకం రకఆతు తారావీహ ల్ల చూడండి. వాకాేలు 

దీనుిండే తీసుకోవటం జరిగంది. స్లయిబ బిన యజీద 

'హదీసు' దాారా బలహీనమైన వేకిత  దీరఘ  ఖియామ ల్ల 

కరర  సహయంతో న్నలబడి నమా'జు చదవవచాన్న 

తెలిస్లంది.   

332) వివరణ-1303: రమ'దాన్ల్ల యుదధ  సందరాంగా 

దు'ఆయె' ఖునూత్ చదివి అవిశాాసులను శపంచేవారు. 

ఇంకా 8 రకాతులు తరావీ'హ్ నమా'జు చదవబడేది. 

అందుల్ల ఖారీ అంటే ఇమామ సూరహ్ బఖరహ్ పూరిత  

చేస్తవాడు. ఒకోొ స్లరి 12 రకాతులు చదివేవాడు. అంటే 

12 రకాతులుకూడా చదవవచుాను.  
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ఉలా్లఖనంల్ల 'ఎకొడ ఉదయం అయిపోతుందోనన్న' 

అన్న ఉంది. (మాలిక్) 
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ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: عَ وَ  ْل تَْدِريَْن  "هَ ْن عَائَِشَة َعِن الن َ
َها يَا ْعَباَن قَالَْت: َما فِيْ ِمْن شَ  ِف  لَْيلََة الن ِْص ِل؟ "يَْعِِنْ َما َهِذهِ الل َيْ 

ْن بَِِنْ آدََم َِفْ َهِذ  .ْوَل اهللِ َرُس  ِه فََقاَل: "فِْيَها أَْن ي ُْكَتَب كُل ُ َمْولُْوٍد م ِ
َنةِ  َنَة بَِِنْ آدََم َِفْ َهِذهِ الس َ  ْن َوفِْيَها أَْن ي ُْكَتَب كُل ُ َهالٍِك م ِ  الس َ
ُل أَْرَزاقُ ُهْم َوفِ الُ ا تُْرفَُع أَْعمَ َوفِْيهَ  لَْت: يَا َرُسْوَل ُهْم". فََقاْيَها تَُْنَ

َة إِل َ بَِرْحَمِة اهلِل تعا َل؟ فََقاَل: "َما اهلِل َما ِمْن أََحٍد ي َْدُخُل الَْجن َ
َة إِل َ  : َوَل  ثًا. قُلُْت ثَََل  .بَِرْحَمِة اهلِل تََعاَل" ِمْن أََحٍد ي َْدُخُل الَْجن َ

ِتهِ هلِل؟ فََوَضَع يََدُه َعىَل ُسْوَل ارَ  أَنَْت يَا  فََقاَل: "َوَل أَنَا إِل َ أَْن   َهام َ
اٍت. َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ َِفْ  ي ََتَغم ََدِّنَ اهلُل بَِرْحَمِته". ي َُقْولَُها ثَََل  َث َمر َ

ْعَواِت     .َكِبْْيِ الْ  الد َ

1305. (11) [1/408-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'ఓ 

'ఆయి'షహ్! ష'అబాన్ 15వ త్యదీన ఏం జరుగు్

తుందో న్నకు తెలుస్ల?' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

'ఆయి'షహ్, ''మీర్వ చెప్పండి, ఏం జరుగుతుందో,'' 

అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) సంవతసరంల్ల 

ప్పటు బోయే పలాలందరి గురించి వార యడం జరుగు 

తుంది. ఇంకా ఈ రాతిర ల్లనే మానవుల కరిలు 

ఎతాుకోవటం జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ రాతిర ల్లనే 

ప్ర జల ఉపాధ అవతరింప్జేయటం జరుగుతుంది' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి  'ఆయి'షహ్ (ర), 'ఓప్ర వకాత ! 

అలా్లహ కారుణేం ప్ర మ్మయం ల్లకుండా సారు ంల్ల 

ప్ర వేశించే వారవరైన్న ఉన్నిరా' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్ కారుణేం ల్లకుండా ఎవార్జ 

సారు ంల్ల ప్ర వేశించ ల్లరు. కేవలం కరిల వలా సారు ంల్ల 

ప్ర వేశించల్లరు' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ 

(ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! మీరు కూడాన్న?' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), తన చేతిన్న తన తలపైె పెటిు , 

''అలా్లహ్ తన కారుణేం దాారా కప్పపకుంటేనే'' అన్న 

మ్రడు స్లరాు ప్లికారు. 333 (బై్నహఖీ-ద'అవాతుల 

కబీర)  

 

333) వివరణ-1305: ఈ 'హదీసు' దాారా ష్బ్న బర్త్ 

పార మఖేత తెలుసాుంది. ఆ సంవతసరంల్ల ప్పటు బోయే 

 ( 1/409[ ) ضعيف ( ) 12]  - 1306

هلل عليه وسلم  َعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اوَ 
لُِع َِفْ  ُر  اَن فََيْغفِ لَْيلَِة الن ِْصِف ِمْن َشْعبَ  قَاَل: "إِن َ اهلَل تََعاَل لََيط َ

 .ابُْن َماَجُه ". َرَواُه لُِمْشِرٍك أَْو ُمَشاِحٍن   إِل َ ِقهِ لَِجِمْيِع َخلْ 
1306. (12) [1/409-బలహీనం] 

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

''అలా్లహ్ ష'అబాన్ 15వ త్యదీన ప్ర త్యేక కారుణే 

దృషిు  కలిగ ఉంటాడు. మానవులందరిన్న క్షమసా్లడు. 

కాన్న, స్లటి కలిపంచే వారిన్న, దేాషం కలిగఉని వారిన్న 

క్షమంచడు. కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల హంతకులను 

క్షమంచడు,'' అన్న ఉంది. (ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/409[ ) ضعيف ( ) 13]  - 1307

 َرَوايََتِه: " َِفْ أَْحَمُد َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص وَ َرَواُه وَ 
قَاتُل نَفْ  َمَشاِحُن إِل َ اثَْنْيِ   " .ِس  و َ

 1307. (13) [1/409-బలహీనం] 

దీన్ననే, అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ, 'అబుద లా్లహ బిన 

'అమ్ర బిన అల 'ఆ'స, దాారా కూడా ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/409[ ) موضوع ( ) 14]  - 1308

  ىل اهلل عليه قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص   قَاَل:ْنهُ َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل عَ وَ 
َ  وسلم: ْوا لَْيلََها َوُصْوُمْوا  ْصِف ِمْن َشْعَباَن فَُقْومُ ُة الن ِ لَْيلَ  انَْت "إِذَا ك

مْ  َماِء  يَْوَمَهافَإِن َ اهلَل تََعاَل يََْنُِل فِْيَها لُِغُرْوِب الش َ ِس إََِل الس َ
نَْيا فََيُقْوُل: أََلِمْن م ُ  زِ َتْغِفٍر فَأَْغِفَر لَُه؟ أََل ْس الد ُ ٍق  ُمْسََتْ

كََذا َحّت َ يَْطلَُع الَْفْجُر".   أََل كََذا أََل  َتىل فَأُعَافَِيِه؟ ُمبْ أََل  فَأَْرُزقَُه؟
 .َرَواُه ابُْن َماَجُه 

1308. (14) [1/409-కలిపతం] 

 

బిడాలందరి గురించి వార యడం జరుగుతుంది. అదే 

విధ్ంగా మరణించే వారి గురించి కూడా వార యడం 

జరుగుతుంది. అదే విధ్ంగా అందరి ఉపాధ గురించి 

కూడా వార యడం జరుగుతుంది. ఇంకా కరిలు ఆకాశం 

వైప్ప ఎతాుకోవటం జరుగుతుంది. 'ఆయి'షహ్ (ర) 

'సారు ంల్ల అలా్లహ్ కారుణేం దాారా ప్ర వేశిసా్లరా ల్లక తమ 

కరిల దాారా ప్ర వేశిసా్లరా?' అన్న ప్ర శిించారు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) 'అలా్లహ్ కారుణేం దాారా సారు ంల్ల 

ప్ర వేశించటం జరుగుతుంది, కరిల ప్ర తిప్లం 

దైవకారుణేం దాారా లభిసాుంది' అన్న అన్నిరు. 
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'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ష'అబాన్ 

15వ రాతిర  వసా్త, మీరు నఫిల్ నమా'జులు చదవండి. 

ఆ దినం నఫిల్ ఉప్వాసం పాటించండి. ఎందుకంటే 

అలా్లహ్ ఆ రాతిర  సూరుేడు అసామంచిన తరాాత, 

పార ప్ంచిక ఆకాశంపైె అవతరిసా్లడు. ఇంకా, క్షమాప్ణ 

కోర్వవారవరైన్న ఉన్నిరా? నేను క్షమంచటాన్నకి, 

ఉపాధ అరాించే వారవరైన్న్ ఉన్నిరా? నేను ఉపాధ 

ప్ర స్లదించడాన్నకి, ననుి కష్కు లా్ల మొరపెటుు కునే 

వారవరైన్న ఉన్నిరా? నేను వారిన్న కష్కు ల నుండి 

గటెు కిొంచడాన్నకి'' అన్న ప్ర కటిసా్లడు. 334 (ఇబ్ని 

మాజహ) 
===== 

ََح   -38  بَاُب َصََلِة الض ُ

38. 'దుహా (ఇ'ష్్ర్ఖ్ మరయు చ్ఛష్త త్) 
నమా’జులు 

'సూరోేదయం తరువాత మధాేహాిన్నకి మందు 

చదివే నఫిల్ నమా'జును స్లాతు'దాు'హా' అన్న 

అంటారు. ఇది 2 రకాలు. ఒకటి పెదద ది, రండవది 

చినిది. సూరోేదయం తరువాత సూరుేడు, కొంత 

ఎతాుకు వచిాన తరాాత చదివే నమా'జును, 1. 

సల్లత అ'దుద 'హా 'సుగ్రా' మరియు ఇ'ష్కర ఖ్ నమా'జు' 

అన్న అంటారు. 2. 'సూరుేడు ఉదయించి చాల్ల 

ఎతాుకు వచిాన తరాాత చదివే నమా'జును, సల్లత 

అ'దుద 'హా' ఉర్జద ల్ల, చ్ఛష్త త్ నమా'జు' అన్న అంటారు. 

దీన్నకి చాల్ల పార ధానేత ఉంది. 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/411[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1309

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم دََخَل بَْيَتَها  َعْن أُم  َهانٍِئ قَالَْت: إِن َ الن َ
 أََر َصََلًة قَط ُ  َركََعاٍت فَلَْم   ثََماِّنَ َمك ََة فَاغَْتَسَل َوَصىل َ  يَْوَم فَْتٍح 

ُجْودَ. َوقَالَْت  أََخف َ ِمْنَها َغْْيَ أَن َُه يُِتم ُ  كُْوَع َوالس ُ َِفْ ِرَوايٍَة  الر ُ
 .أُْخَرى: َوذَلَِك ُضَح  

 

334) వివరణ1308: షబ్న బరాత్ పార ధానేత, ప్ర త్యేకతల 

గురించి అనేక 'హదీసు'లు ఉన్నియి. కాన్న వీటిల్ల చాల్ల 

బలహీన 'హదీసు'లు ఉన్నియి. 

1309. (1) [1/411-ఏకీభవితం] 

ఉమమ హాన్న (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మకొహ 

విజయం న్నడు మా ఇంటికి వచాారు, స్లినం 

చేశారు, ఇంకా 8 రకాతులు నమా'జు చదివారు. ఇంత 

త్యలికైెన నమా'జు నేను చూడల్లదు. కాన్న ప్ర వకత  (స)  

రుకూ', సజాద లు పూరిత గా చేశారు. అయిత్య చదివింది 

'దుద 'హా' నమా'జు. 335 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/411[ ) صحيح ( ) 2]  - 1310

ُل اهلِل صىل اهلل  كَْم كَاَن َرُسوْ عَائَِشَة: ُمَعاذََة قَالَْت: َسأَلُْت َوَعْن 
ََح؟ قَ عل يَِزيُْد َما لَ ايه وسلم يَُصل ِْي َصََلَة الض ُ ْت: أَْربََع َركََعاٍت و َ

 .اُه ُمْسلٌِم َشاَء اهلُل. َروَ 

1310. (2) [1/411-దృఢం]   
మ'ఆజ్ (ర) కథనం: నేను 'ఆయి'షహ్ (ర) ను 

'ప్ర వకత  (స) 'దుద 'హా' నమా'జు ఎన్నిరకా'తులు 

చదివేవారు' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఆమ న్నలుగు 

ల్లదా అంతకంటే అలా్లహ కోరినంత అధకంగా 

చదివేవారు,' అన్న అన్నిరు. 336 (మసా్లమ్) 

 ( 1/411[ ) صحيح ( ) 3]  - 1311

ٍ قَاَل: "يُْصِبُح   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ذَر 
َ َعىَل كُل ِ ُسََلمَ  كُل ُ تَْسِبْيَح  َحِدكُْم َصَدقٌَة،ي ِمْن أ ٍة َصَدقٌَة، َوكُل ُ فَ

ةٍ َصَدقٌَة، َوأَْمٌر  ، ةٌ َدقَ َص  تَْحِمْيَدةٍ  َوكُل ُ تَْهلِْيلٍَة َصَدقٌَة، َوكُل ُ تَْكِبْْيَ
ْجِزُئ ِمْن ذَلَِك َونَْهٌي َعِن الُْمْنكَِر َصَدقٌَة، َويُ  بِالَْمْعُرْوِف َصَدقٌَة،

ََح ِن يَْركَعُ َرْكَعَتا   ٌم.". َرَواُه ُمْسلِ ُهَما ِمَن الض ُ

1311. (3) [1/411-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర తి 

రోజూ ఉదయం ప్ర తి మానవున్నపైె అతన్న ప్ర తికీలు 

తరఫున 'సదఖహ చేయటం తప్పన్నసరి. 

సుబ్'హానలా్లహ్ ప్లకటం 'సదఖహ, అల్'హమ్దు 

లిలా్లహ్ ప్లకటం సదఖహ, ల్ల ఇ'ల్లహ ఇలాలా్లహ్ 

 

335) వివరణ1309: ఈ 'హదీసు' దాారా 'దుద 'హా' నమా'జు 

8 రకాతులన్న తెలిస్లంది. రండు-రండు ల్లదా 4-4 చదవ 

వచుా. అయిత్య ఖిరా'అత్ త్యలిగాు  చేయడం 

అభిలషణీయం. ఉమి హాన్న(ర), 'అలీ (ర) సోదర. 

336) వివరణ-1310: ఈ 'హదీసు' దాారా 'దుద 'హా' 

నమా'జు 4 రకాతులు కూడా చదవవచాన్న తెలిస్లంది. 
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ప్లకటం సదఖహ, అలా్లహు అకబర్ ప్లకటం 

సదఖహ, మంచిమాట మాటాాడటం సదఖహ, చెడు 

నుండి వారించటం సదఖహ, ఈ విషయాలన్నిటికీ 

'దుద 'హా' రండురకాతుల నమా'జ్ సరిపోతుంది.'' 337 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/411[ ) صحيح ( ) 4]  - 1312

ََح فَ قَْوًما ي َُصل ُْوَن  ُه َرأَى َزيِْد بِْن أَْرقَِم أَن َ َوَعْن   َقاَل: ِمَن الض ُ
ََل  عَلُِمْوا  لََقْد  اَعِة أَْفَضُل َِفْ َغْْيِ َهذِ  ةَ أَن َ الص َ إِن َ َرُسْوَل اهلِل   .هِ الس َ

ابِْيَ ِحْيَ تَْرُمُض   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َصََلُة اْْلَو َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  الِْفَصاُل".

1312. (4) [1/411-దృఢం] 

'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ ప్ర జలను 'దుద 'హా' నమా'జు 

చదువుతుండగా చూచి, ఈ నమా'జు ఈ సమయం 

కాక మరో సమయంల్ల చదవటం ఉతామం అన్న వీరికి 

తెలుసు. ప్ర వకత  (స), ''అవాాబీన్ నమా'జు అంటే దైవ్

భకుత ల నమా'జు ఒంటె బిడాకాలు వేడకిొన తరువాత 

చదివే నమా'జు. అంటే సూరుేడు ఎతాుకు వచిా, 

ప్ర తి వసాువు వేడకిొన తరువాత చదివే నమా'జు అన్న 

ప్ర వచించారన్న,'' అన్నిరు. 338 (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/412[ ) صحيح ( ) 5]  - 1313

ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُهمَ  ْردَاِء َوأَِِبْ ذَر   ُل اهللِ قَاَل َرُسوْ  ا قَاَل:َوَعْن أَِِبْ الد َ

يَا ابَْن   تََباَرَك َوتََعاَل أَن َُه قَاَل: "َعِن اهللِ  صىل اهلل عليه وسلم:
 

337) వివరణ-1311: అంటే రాతర ంతా న్నదర పోయిన 

తరాాత, ఉదయం కేష మంగా మ్మలుొని తరువాత, 

అతన్న శరీరంల్లన్న ఏ భాగం, ఏ కీలు నొపపగా ల్లక 

పోవటం వలా, ప్ర తికీలు తరఫున కృతజాతగా దానం 

(సదఖహ) చేయడం ఉతామం. మానవున్న శరీరంల్ల 360 

కీళ్ళా ఉన్నియి. వాటి ప్ర కారం డబుబ దానం చేయటం 

కషు ం. అందువలా ఇసా్లమ్ దానం చేస్త సులభమైన ప్దధ తి 

న్నర్వద శించింది. రండు రకాతుల 'దుద 'హా' నమాజ్ చదువు 

కుంటే వీటన్నిటి తరఫున దానం చెలాించినటుు  

అవుతుంది.  
338) వివరణ-1312: అంటే చాషార్ నమా'జు, ఇష్రాఖ్ 

నమా'జు కంటే శ్రర షఠ మైనది.  

َهارِ  دََم آ ِل الن َ ْن أَو َ أَْكِفَك آِخَرُه". َرَواُه   اْركَْع يِلْ أَْربََع َركََعاٍت م ِ
ِمِذي ُ  ْ    .الَت ِ

1313. (5) [1/412-దృఢం] 

అబూ దర్దా' మరియు అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ ఆదేశం: 'ఓ 

మానవుడా! న్నవు ఉదయం 4 రకాతులు న్న కోసం 

నమా'జ్ చదువుకో, దినం చివరి వరకు అంటే 

స్లయంతర ంవరకు నేను న్నకురక్షకున్నగా ఉంటాను.' ''339  

(తిరిిజి') 

 ( 1/412[ ) صحيح ( ) 6]  - 1314

اَرِمي ُ َعْن نَِعيْ َوَرَواُه أَبُْو دَاُودَ وَ  اٍر الَْغْطَفاِّن ِ  ِم الد َ َ بِْن َهم َ ْحَمُد  َوأ
 ْ   .َعهَْنُ

1314. (6) [1/412-దృఢం] 

అబూ దావూద్, దారీి, దీన్నన్న న'యీమ బిన 

హమాిర 'గతాాన్న దాారా కూడా ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/412[ ) صحيح ( ) 7]  - 1315

م  سلْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وَسِمْعُت َرُس  َوَعْن بَُريَْدَة قَاَل:
نَْسا ْوَن ُمْفِصًَل فََعلَ ِن ثَََل يَُقْوُل: "َِفْ اْْلِ ِست ُ َ ثُِمائٍِة و َ َق  ْن ي َ ْيِه أ َتَصد َ

ْنُه بَِصَدقٍَة" قَالُْوا: َوَمْن ي ُِطْيُق ذَلَِك يَا نَِب َ اهلِل؟   .َعْن كُل ِ َمْفِصٍل م ِ
ْيُء قَاَل: "الن َُخاَعُة َِفْ الَْمْسِجدِ  ِريِْق  تُ  تَْدفُِنَها َوالش َ ْيِه َعِن الط َ ِ َنح 

ََح تُْجِزئُ إِْن لَ فَ   . دَاُودَ أَبُوْ  هُ َوارَ  .َك" ْم تَِجْد فََرْكَعَتا الض ُ

1315. (7) [1/412-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను. 'మానవున్న శరీరంల్ల 360 

కీళ్ళా ఉన్నియి. ప్ర తికీలుకు బదులుగా దానం చేయ 

డం ఉతామం.' దాన్నకి ప్ర జలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! అంత శకిత  

ఎవరివదద  ఉంది' అన్న వినివించుకున్నిరు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) మస్లూ ద్ల్ల ప్డి ఉని ఉమిన్న కపపవేయ 

 

339) వివరణ-1313&1314: ఇది 'హదీసె' ఖుదుసీ. 

అంటే అలా్లహ్ ఇల్ల ఆదేశిసాున్నిడు, ''ఓ మానవుడా! 

న్నవు ఉదయం 'దుద 'హా' నమా'జు చదువుకో, స్లయంతర ం 

వరకు న్న్ అవసరాలన్ని్ తీరుాతాను, కష్కు ల్ నుండి్

దూరం చేసా్లను. ఆప్దల్ నుండి కాపాడుతాను.'' ఈ 

'హదీసు'దాారా 'దుద 'హా'నమా'జు విశిషఠ త అరామవు్

తుంది.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 445 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
డం, దాన్ని శుభర ప్రచడం దానం అవుతుంది. దారిల్ల 

ఉని హాన్నకరమైన వసాువును తీస్ల పారవేయడం 

దానం అవుతుంది. ఒకవేళ వీటిల్ల ఏది దరకొపోత్య 

రండు రకా'తులు 'దుద 'హా' నమా'జు చదువు కుంటే 

సరిపోతుంది అన్న ప్ర వచించారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/413[ ) ضعيف ( ) 8]  - 1316

"َمْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَنٍَس قَاَل:
ََح  َصىل َ  ْن ذََهَب َِفْ  لَُه قَْصًرا م ِ بَََن اهللُ ثِْنَِتْ َعَشَرَة َرْكَعًة  الض ُ
ِمِذي ُ َواالْ  ْ :َهَذا َحِديٌْث  ُن بْ َجن َِة". َرَواُه الَت ِ ِمِذي ُ ْ َماَجُه َوقَاَل الَت ِ

 . نَْعِرفُُه إِل َ ِمْن َهَذا الَْوْجِه َغِريٌْب َل 

1316. (8) [1/413-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''12 

రకాతులు 'దుద 'హా' నమా'జు చదువుతూ ఉండే వేకిత  

కోసం అలా్లహ్ (త) సారు ంల్ల భవనం న్నరిిసా్లడు.'' 

(తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం, ఇబ్ని మాజహ). 

 ( 1/413[ ) ضعيف ( ) 9]  - 1317

ْ قَاَل: قَاَل َرُسوْ  َعاِذ بِْن أَنَِس الُْجَهِن ِ ُل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن م ُ
هُ "َمْن قََعَد  عليه وسلم:   َصََلةِ   ِحْيَ يَْنَصِرُف ِمْن َِفْ ُمَصَل َ

ْبِح َحّت َ يَُس  ا ُغِفَر لَ كْ رَ  ب َِح الص ُ ََح َل يَُقْوُل إِل َ َخْْيً ُه  َعَِتِ الض ُ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .َخَطايَاُه َوإِْن كَانَْت أَْكَثَر ِمْن َزبَِد الَْبْحِر"

1317. (9) [1/413-బలహీనం] 

మ'ఆజ్' బిన్ అనస్ జుహ్న్న (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఫజర ర్ నమా'జు చదివి, తన మసలా్లపైె 

సూరోేదయం వరకు కూర్కాన్న, సూరోేదయం 

తరువాత 2 రకాతుల ఇ'షా్రఖ్ నమా'జు చదివిత్య, ఈ 

మధ్ే కేవలం మంచి మాటల్ల మాటాాడి ఉంటే, అతన్న 

పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. సమదర ంపైె ఉని 

నురుగు కంటే అధకంగా ఉన్ని సర్వ. (అబూ 

దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/413[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1318

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
ََح ُغِفَرْت  عليه وسلم: "َمْن َحافََظ َعىَل  ْوبُُه َوإِْن  لَُه ذُنُ ُشْفَعِة الض ُ

ْ  لَْبْحِر".ْت ِمْثَل َزبَِد اكَانَ   . َوابُْن َماَجهُ ي ُ ذِ مِ َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ

1318. (10) [1/413-బలహీనం] 
అబూ్హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం '' 

'దుహా నమా'జు యొకొ రండు రకాతులను 

ప్రిరకిష సాూ ఉండే వేకిత  పాపాలు క్షమంచబడతాయి, 

సమదర ంల్లన్న నురుగుకు సమానంగా ఉన్ని సర్వ.'' 

(అ'హిద్, తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/413[ ) صحيح ( ) 11]  - 1319

ََح ثََماِّنَ َركََعاٍت ثُم َ تَُقْوُل:  َوَعْن عَائَِشَة أَن ََها كَانَْت تَُصل ِْي الض ُ
 . َمالٌِك  َي َما تََرْكُتَها". َرَواهُ "لَْو نُِشَر يِلْ أَبََوا 

1319. (11) [1/413-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) 'దుహా యొకొ 8 రకాతులు చదివే 

వారు. ఇంకా 'ఒకవేళ న్న తలాిదండుర లు తిరిగ 

సజీవులు చేయబడిన్న నేను వీటిన్న ఎంతమాతర ం 
వదలను' అన్న అనేవారు. 340 (మాలిక్)  

 ( 1/413[ ) ضعيف ( ) 12]  - 1320

يه وسلم   اهلِل صىل اهلل عل َرُسْوُل أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: كَاَن  َوَعْن 
ََح َحّت َ نَُقْوَل: َل يََدُعهَ يَُصل ِي ا َدُعَها َحّت َ نَُقْوُل: َل  يَ وَ ا لض ُ

 ْ   .ِمِذي ُ يَُصل ِْيَها. َرَواُه الَت ِ

1320. (12) [1/413-బలహీనం] 

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

'దుహా నమా'జును చదివేవారు. చివరికి మ్మమ 'ప్ర వకత  

(స) మరి విరమంచరు' అన్న చెప్పపకునే్ వాళాం. 

ప్ర వకత  (స) వదలివేసా్త మ్మమ 'ప్ర వకత  (స) మరిచదవరు' 

అన్న అనుకునే వాళాం. 341  (తిరిిజి') 

 ( 1/414[ ) صحيح ( ) 13]  - 1321

ِق الِْعْجلِي ِ قَاَل: ِ ََح؟  ُعَمَر:قُلُْت ِلِبِْن  َوَعْن ُمَور   تَُصل ِي الض ُ
 :لُْت ُت: فَأَبُْو بَْكٍر؟ قَاَل: َل. قُ َل. قُلْ  فَُعَمُر؟ قَاَل: . قُلُْت:َل  قَاَل:

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم؟ قَاَل: َل إِ   .َخالُُه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ فَالن َ

 

340) వివరణ-1319: చన్నపోయిన వేకిత  మళ్ళా సజీవం 

కావటం అసంభవం. ఒకవేళ తలాిదండుర లు తిరిగ 

సజీవులైన్న ఆ సంతోషంల్ల నేను 'దుహా నమా'జును 

వదలను. 'దుహా నమా'జు చదివిన తరువాత న్న తలాి 

దండుర లతో కలుసా్లను.  
341) వివరణ-1320: అంటే ఎలాప్పపడూ చదివేవారు 

కాదు. ఒకోొస్లరి చదివిత్య విరామం ల్లకుండా చదివేవారు, 

వదలివేసా్త చాల్ల రోజులు వదలివేస్తవారు. 
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1321. (13) [1/414-దృఢం] 

మవరర ఖ్ అల్ 'అజలీ (ర) కథనం: నేను 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ను మీరు 'దుహా నమా'జు 

చదువుతారా' అన్న అడిగత్య, 'ల్లదు' అన్నిరు. దాన్నకి 

నేను 'ఉమర్ (ర) చదివే వారా' అన్న అడిగాను. దాన్నకి 

అతను 'ల్లదు' అన్నిరు. మళ్ళా నేను 'అబూ బకర్ 

(ర) చదివే వారా' అన్న అడిగాను. దాన్నకి అతను 

'ల్లదు' అన్నిరు. మళ్ళానేను 'ప్ర వకత  (స) చదివే వారా' 

అన్న అడిగాను. దాన్నకి అతను 'ప్ర వకత  (స) కూడా 

చదివేవారుకారన్న న్న అభిపార యం అన్నిరు. 342 

(బు'ఖారీ) 

===== 

ِع -39 َطو ُ  بَاُب الت َ

39. అదనపు (నఫ్సల్) నమా'జులు 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/415[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1322

 ْ  صىل اهلل عليه وسلم  هللِ ُسْوُل ا قَاَل رَ   ُهَريَْرَة قَاَل:َوَعْن أَِِب
ِ "يَا ِبََلُل حَ  ََلةِ الَْفْجِر:لِِبََلٍل ِعْنَد َص  َمٍل َعِملَْتُه َِفْ  ِِنْ بِأَْرىج عَ ثْ د 

ْ َسِمْعُت دَق َ نَْعلَْيَك بَْيَ يََدي َ الَْجن ََة". قَاَل: َما  اْْلِْسََلِم فَإِّن ِ
ْ لَ َعِملُْت َعَمًَل  ْن لَْيٍل ْر ُطُهْوًرا م ِ ْم أَتََطه َ  أَْرىَج ِعْنِدْي أَّن   ْن َساَعٍة م ِ

َل نََهاٍر إِل َ َصل َْيُت  ُهْوِر َما كُِتَب يِلْ أَْن أَُصل َِي َذ  بِ و َ   .لَِك الط ُ

1322. (1) [1/415-ఏకీభవితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఫజర ర్ 

సమయంల్ల బిల్లల్ను, 'ఓ బిల్లల్! ఇసా్లమ్ సా్లతిల్ల 

న్నవు చేస్లన గొప్ప ప్న్న ఏదైన్న ఉంటే చెప్పప, ఎందు 

కంటే సారు ంల్ల నేను న్న మందు న్న చెప్పపల శబద ం 

విన్నిను' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి బిల్లల్(ర), 

'చెప్పపకోదగు  ప్నేదీచేయల్లదు గాన్న, రాతిర  ప్గళాల్ల 

వు'దూ చేస్లనప్పపడలా్ల అలా్లహ కోరినన్ని రకా'తుల 

 

342) వివరణ-1321: అంటే ఎలాప్పపడూ చదివేవారు 

కాదు. ల్లదా మస్లూ ద్ల్ల ప్ర జల మందు చదివేవారు కాదు. 

అప్పప డప్పపడూ చదివేవారనేది వాసావం. 

నమా'జు చదివేవాడిన్న,' అన్న అన్నిరు. 343 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/415)  [ ) صحيح ( 2]  - 1323

ىل اهلل عليه  قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل ص  هللِ َعْن َجابِِر بِْن َعْبُد ا
ْوَرَة ِمَن  وسلم يَُعل ُِمَنا اْلِْسَتَخاَرَة َِفْ اْْلُُمْوِر كََما يَُعل ُِمَنا الس ُ

كَ كُْم بِ يَُقْوُل: "إِذَا َهم َ أََحُد الُْقْرآِن    ْع َرْكَعَتْيِ ِمْن اْْلَْمِر فَلَْْيْ
َك بِِعلِْمَك " : ْل َغْْيِ الَْفِريَْضِة ثُم َ لَِيقُ  ْ أَْسَتِخْْيُ اَلل َُهم َ إِّن ِ

ُرَك بُِقْدَرتَِك َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك الَْعِظْيِم فَإِن ََك تَْقِدُر  َوأَْسَتْقدِ 
 َ ُم الْغُ لَُم وَ ْقِدُر َوتَْعلَُم َوَل أَعْ َوَل أ  إِْن كُْنَت  اَلل َُهم َ  .ُيْوِب أَنَْت عََل َ

َ ا تَْعلَُم أَن َ َهَذا  ْ َِفْ ِديِِْنْ َوَمَعاِشْي َوعَامْ ْْل   -قَِبِة أَْمِرْي َر َخْْيٌ يل ِ
ْرُه يِلْ  َوآِجلِِه -أَْوقَاَل َِفْ عَاِجٍل أَْمِرْي   ثُم َ بَاَرَك يِلْ  فَاْقِدْرُه يِلْ َويَس ِ

 َشر ٌ يِلْ َِفْ ِديِِْنْ َوَمعاِشْي  ْن كُْنَت تَْعلَُم أَن َ َهَذا اْْلَْمرَ َوإِ  .فِْيهِ 
ْ  -أَْو قَاَل َِفْ عَاِجِل أَْمِرْي  - اقَِبِة أَْمِرْي عَ وَ  َوآِجلِِه  فَاْصِرْفِه َعِن ِ

َ  َواْصِرْفِِنْ َعْنُه َواْقُدْر يِلْ  قَاَل:   .اَن ثُم َ أَْرِضِِنْ بِِه"الَْخْْيَ َحْيُث ك
 .اِري ُ " َرَواُه الُْبخَ ."َويَُسم ِْي َحاَجَتهُ 

1323. (2) [1/415-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు అన్ని 

ప్నులా్లనూ ఇసా్లఖారహ్ గురించి, ఏవిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ 

ల్లన్న సూరహ్ నేరిపంచేవారో ఆవిధ్ంగా నేరిపంచేవారు. 

ఇంకా మీల్ల ఎవరైన్న ఏదైన్న ప్న్నచేయాలన్న 

సంకలిపసా్త ఫ'రద ర నమా'జును వదలి రండు రకాతులు 

నమా'జు చదివి ఆ తరువాత ఈ దు'ఆను ప్ఠంచాలి. 

మరియు ''హాజ'ల్ అమ్ర్''కి బదులు ఆ ప్న్న పేరు 

ప్లకాలి. దు'ఆయె' ఇసా్ల'ఖారహ్: ''అలా్లహుమి 

ఇన్ని అసా'ఖీరుక బి 'ఇలిిక, వ అసాఖ్దిరుక బి 

ఖుద్రతిక, వ అస్అలుక మన్ ఫ'ద లిక అల్ 

'అ''జీమ్, ఫ ఇనిక తఖ్దిరు వల్ల అఖ్దిరు, వ 

 

343) వివరణ-1322: అంటే మ్మ'రాజ్ల్ల ప్ర వకత  (స) 

సారు ంల్లకి వళ్ళారు. అకొడ ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను 

చెప్పపలు ధ్రించి తన మందు నడుసాూ ఉండటం 

విన్నిరు. ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ను ''ఏదైన్న గొప్పప్న్న 

చేశావా సారు ంల్ల న్నమందు నడుసాూ ఉండటం నేను 

విన్నిను'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి బిల్లల్, నేను 

తహయేతుల్ వు'దూ చదువుతాను. ఇదే న్న గొప్ప 

ప్న్న. బిల్లల్ స్తవకులు గనుక యజమాన్న రక్షణ కోసం 

మందు నడవటంల్ల తప్పపల్లదు.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 447 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
త'అలమ వల్ల అ'అలమ, వ అన్తల 'అలా్లమల్ 

'గుయ్యబ్. అలా్లహుమి ఇన్కున్త త'అలమ, 

అని హాజల్ అమ్ర 'ఖైరున లీ, ఫీ దీన్న, వ మ'ఆషీ,  

వ 'ఆఖిబతి అమ్రీ, అవ ఖాల – ఫి ఆజిలి అమ్రీ వ 

ఆజిలిహీ – ఫఖ్దిర్హూ లీ, వ య'స్లసరుహూ లీ, 

సు'మి బారిక్ లీ ఫీహ. వ ఇన్కున్త  త'అలమ 

అని హాజ'ల్ అమ్ర షరుర ల్ లీ ఫీ దీన్న, వ మ'ఆషి, వ 

'ఆఖిబతి అమ్రీ, అవ ఖాల – ఫి ఆజిలి అమ్రీ వ 

ఆజిలిహీ, ఫ'స్రిఫ్హూ 'అన్ని, వ'స్రిఫ్ న్న అన్హూ, 

వ అఖ్దిర్లి అల్ ఖైరన 'హైెసు కాన, సుమి అర్'దిన్న 

బిహీ.'' ఖాల సుమి యుసమి 'హాజతుహు. -- 'ఓ 

అలా్లహ్! నేను, న్న జాానం దాారా మంచిన్న 

అరాిసాున్నిను. న్న శకిత  దాారా శకిత న్న కోరుతున్నిను. 

ఇంకా నేను న్న అతుేతామ అనుగర హాన్ని 

కోరుతున్నిను. ఎందుకంటే న్నవే సరాశకిత  గల 

వాడవు. న్నకు శకిత ల్లదు. న్నకే తెలుసు న్నకు 

తెలియదు. అగోచరాలను గురించి తెలిస్లనవాడవు 

న్నవే. ఓ అలా్లహ్! ఒక వేళ ఈ ప్న్న న్నకు ధారిికంగా, 

ఉపాధ మారు ంగా, ప్రేవస్లనంగా, మంచిదైత్య, 

దీన్నిన్నకు సులభతరం్చేయి. ఇంకా అందుల్ల న్నకు 

శుభం ప్ర స్లదించు. ఒకవేళ ఇది న్న కొరకు పార ప్ంచిక 

ప్రంగా, ఉపాధప్రంగా మంచిది కాకపోత్య న్న నుండి 

దీన్ని దూరం చేయి. ఎకొడున్ని న్నకు మంచిన్న 

ప్ర స్లదించు, ఇంకా దాన్న దాారా ననుి 

సంతోషప్రచు.' 344 (బు'ఖారీ) 

 
344) వివరణ-1323: ఇసా్ల'ఖారహ ప్ర త్యేకతలను గురించి 

అనేక 'హదీసు'లా్ల ప్ర సా్లవించడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) 

ఇసా్ల'ఖారహ చేస్లన వారు ఎనిడూ అవమాన్నన్నకి గురి్
కారన్న, నష్కు న్నకి గురికారన్న ప్ర వచించారు. ఇసా్ల'ఖారహ 

చేయటం ఉతామ సంకల్లపన్నకి చిహిం. ఇసా్ల'ఖారహ 

చేయకపోవటం దురదృషు కరం. ప్ర వకత  (స) తన 

అనుచరులకు ఖుర్ఆన్ సూరహ లు నేరిపంచినటుు  

నేరిపంచే్ వారు. ఇసా్ల'ఖారహ్ ప్దధ తి ఏమటంటే, 2 

రక'అతులు నఫిల్ నమా'జు చదివి, దు'ఆయె' 

ఇసా్ల'ఖారహ్ చదవాలి. హాజ'ల్ అమ్ర అనేచోట ప్న్నన్న 

ప్ర సా్లవించాలి. ప్ర వకత  (స) ఏదైన్న ప్న్నకి సంకలపం 
చేసుకుంటే ''అలా్లహుమిఖిర్, వఖ్తర్ లీ'' అన్న 

ప్లికేవారు. (తిరిిజి') 

----- 

   రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/416[ ) حسن ( ) 3]  - 1324

 َ ثَِِنْ أ .  بَْكرٍ بُْو بَْكٍر َوَصَدَق أَبُْو َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َحد َ
 عليه وسلم يَُقْوُل: "َما ِمْن  ْوَل اهلِل صىل اهللقَاَل: َسِمْعُت َرُس 

رُ ْذ ٍل يُ َرجُ  ثُم َ يَُصل ِْي ثُم َ يَْسَتْغِفُر اهلُل   .نُِب ذَنًْبا ثُم َ يَُقْوُم فََيَتَطه َ
ًة أَْو َفاِحَش ال َِذيَْن إِذَا فََعلُْوا ثُم َ قََرأَ َهِذهِ الية: )وَ  .إِل َ َغَفَر اهلُل لَهُ 

( َرَواُه  135: 3ْم؛ ا اهلَل فَاْسَتْغَفُروا لُِذنُْوبِهِ ُفَسُهْم ذَكَُروْ َظلَُمْوا أَنْ 
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه إِل َ أَن َ  ْ  . ابَْن َماَجُه لَْم يَْذكُِر اْْليَةَ الَت ِ

1324. (3) [1/416-పార మాణికం] 

'అలీ (ర) కథనం: అబూ్బకర్ (ర) న్నకు 'హదీసు' 

విన్నపంచారు, ''ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచించారు, 

''ఎవరైన్న పాప్ం చేసా్త, వు'జూ చేస్ల, నమా'జు చదివి, ఆ 

తరువాత అలా్లహ్ను క్షమాప్ణ కోరిత్య, అలా్లహ్ 
క్షమసా్లడు' అన్న ప్లికి ఈ ఆయతు చదివారు: 
''వలాజీన ఇ'జా ఫ'అలూ ఫాహషతన, అవ ''జలమ్ర 

అన్ఫుసహుమ్ 'జకరులా్లహ ఫసా'గ్ఫిర్జ లిజు'నూ్
బిహమ్. వ మయే'గ్ఫిరు జుూ 'నూబ ఇలా్ల అలా్లహు, 

వలమ్ యుస్లర్జర  'అల్ల మా ఫ'అలూ వహుమ్ 
య'అలమ్రన్.'' (సూ.్ ఆల ఇమ్ాన, 3:135) 

(తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ) ఇబ్ని మాజహ ఈ 

ఆయతును ప్ర సా్లవించల్లదు. 
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ِب ُ َوَعْن ُحَذيْ  َزبَُه  صىل اهلل عليه وسلم إِذَا حَ  َفَة قَاَل: كَاَن الن َ
. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  أَْمرٌ   .َصىل َ

1325. [1/416-బలహీనం] 

హుజై'ఫహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు ఏదైన్న కషు ం 

ల్లదా ఆప్ద ఎదురైత్య, ప్ర వకత  (స) నమా'జు 

చదువుతారు. 345 (అబూ దావూద్) 

 
ప్ర వకత  (స) అనస్ను, 'ఓ అనస్! న్నవు ఏ దైన్న ప్న్నకి 
సంకలిపంచు కుంటే 7 స్లరాు ఇసా్ల'ఖారహ్ చేసుకో, ఆ 

తరువాత న్న హృదయంల్ల వచిాంది చేయి అందుల్ల న్న 

కోసం మంచి ఉంది.' (ఇబుి స్లన్ని)  

345) వివరణ-1325: ఎందు కంటే నమా'జు చదవటం వలా 

ఆప్దలు తొలగపోతాయి. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ 

విశాాసుల్లరా! సహనం మరియు నమా'జుల దాారా 

సహాయం అరాించండి.  
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وسلم   أَْصَبَح َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه :َوَعْن بَُريَْدَة قَاَل 
َة قَط ُ إِل َ   إََِل الْ ِِنْ ْقتَ بَ  َس "بَِم  فََدعَا بََِلًل فََقاَل: ِة َما دََخلُْت الَْجن َ َجن َ

  يَا َرُسْوَل اهلِل َما أَذ َنُْت قَط ُ إِل َ  قَاَل: َسِمْعُت َخْشَخَشَتَك أََماِمْي".
ْ َحَدٌث قَط ُ َصل َْيُت َرْكَعَتْيِ وَ  أُْت ِعْنَدُه َوَرأَيُْت   إِل َ تَ َما أََصابِِن ِ َوض َ

. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ي َ عَلَ لِِلِ أَن َ  َرْكَعَتْيِ
ِمِذي ُ  ."بِِهَما" ْ  . َرَواُه الَت ِ

1326. (5) [1/416-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉదయం నమా'జు 

తరాాత బిల్లల్ను పలిచి, ''నువుా ఏ గొప్ప ప్న్న 

చేయటంవలా సారు ంల్ల న్నకంటే మందు నడు 

సాున్నివు. సారు ంల్ల నేను ఎకొడ్ నడచిన్న న్న 

చెప్పపలశబద ం విన్నిను'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

బిల్లల్, ఓ ప్ర వకాత ! నేను అజా'న్ ఇచిా నప్పపడు, 

అజా'న్ తరువాత 2 రక'అతులు సునిత్ చదువు 

కుంటాను. ఇంకా వు'దూ చేస్లన్ తరాాత 2 

రక'అతులు చదువుకుంటాను. నేను వు'దూ మరియు 

అ'జా'న్ల తరాాత రండు రక'అతులు తప్పకుండా 

చదువుకుంటాను' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  

(స), 'ఈ రంటివలా్ల న్నవు సారు ంల్ల న్న్ మందు 

ఉన్నివు,' అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి')  
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 ْ عليه   اهلل  صىلقَاَل َرُسْوُل اهللِ  :  أَْوََف قَالَوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِب
"َمْن كَانَْت لَُه َحاَجٌة إََِل اهلِل أَْو إََِل أََحٍد م ِْن بَِِنْ آدََم   وسلم:

أَ فَلُْيْحِسِن الُْوُضْوَء ثُم َ لُيَصل ِ  ِن َعىَل  ثُم َ لُْيثْ  . َرْكَعَتْيِ فَلَْيَتَوض َ
ِب ِ َصىل اهلل عليه وسلم تََعاَل َولُْيَصل ِ َعىَل اهللِ  : َل  ْل َيقُ لْ  م َ ثُ  . الن َ
 إِل َ اهلُل الَْحلِْيُم الَْكِريُْم ُسْبَحاَن اهلِل َرب ِ الَْعْرِش الَْعِظْيِم  إِلَهَ 

ِ َرب ِ الَْعالَِمْيَ أَْسأَ  َوَعَزائَِم  لَُك ُمْوِجَباِت َرْحَمِتَك َوالَْحْمُد لِِل 
ََلَمَة ِمْن  لَْغِنْيَمةَ َمْغِفَرتَِك َوا ٍ َوالس َ ٍم َل تََدْع يِلْ ثْ  إِ  كُل ِ ِمْن كُل ِ بِر 

ْجَتُه َوَل َحاَجَة ِهَي لََك َرىِضَ إِل َ  ذَنًْبا إِل َ َغَفْرتَُه َوَل ُهَما إِل َ فَر َ
".قََضْيَتَها يَا أَْرَحَم ا اِحِمْيَ ْ  لر َ َوقَاَل  .ابُْن َماَجهُ ِمِذي ُ وَ َرَواُه الَت ِ

 ْ : َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب الَت ِ  . ِمِذي ُ

1327. (6) [1/417-కలిపతం] 

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

ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ నుండి, ల్లదా ఎవరైన్న వేకిత  

నుండి అవసరం ఉనివేకిత  ప్రిపూరణ ంగా వు'దూ చేస్ల, 

2 రకా'తులు నమా'జు చదవాలి. ఆ తరువాత 

అలా్లహ్ను సాుతించి, ప్ర వకత  (స) పైె దర్జద్ ప్ంప, ఆ 

తరువాత ఇల్ల పార రాించాలి. ''ల్ల ఇ'ల్లహ ఇలాలా్లహు 

అల 'హలీమల్ కరీమ, సుబ్'హానలా్లహ రబిబల 

'అర్షిల్ 'అ''జీమ్. వల్'హమ్దు్ లిలా్లహ్ రబిబల్ 

'ఆలమీన్. అస్అలుక మ్రజిబాతి ర'హితిక, వ 

అ'జాయి'మ మ'గ్ఫిరతిక, వల్'గన్నమత మన్ కులాి 

బిరిర న్, వససల్లమత మన్కులాి ఇస్లిన్, ల్ల తద'అలీ 

'జన్బన్ ఇలా్ల్ 'గఫరత హ, వల్ల హమిన్ ఇలా్ల 

ఫరర జ్తహ, వల్ల'హాజతన్ హయ లక రి'దియేన్ 

ఇలా్ల ఖ'దైతహా, యా అర్'హమరార 'హమీన్.'' -- 

'అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధ్నకు అరుహ లవర్జ ల్లరు. 

ఆయన శాంత్ సాభావుడు, ప్రమదాత. ఆయన 

ప్రిశుదధ తను కొన్నయాడుతున్నిమ. ఆయన 

సరోాతామ స్లంహాసన్నన్నకి అధప్తి. సమసా సాోతార లు, 

సరాల్లకాల ప్ర భువైన అలా్లహ్ కొరకే. ఓ అలా్లహ్! 

న్నకు న్న కారుణేం పొందే మారాు లను చూప్ప. 

క్షమాప్ణ పొందే, మంచిన్న పొందే అవకాశాలను 

కోరుతున్నిను. ప్ర తి పాప్ భారం్నుండి న్నకు విమకిత  

ప్ర స్లదించు. న్న ప్ర తిపాపాన్ని క్షమంచు. న్న ప్ర తి 

చింతను దూరం చేయి.  న్నకు నచిాన న్న ప్ర తి 

అవసరాన్ని పూరిత చేయి. ఓ కారుణేమ్రరిత ! న్న ఈ 

అవసరాన్ని పూరిత చేయి.' (ఇబుి మాజహ, తిరిిజీ / 

ఏకోలా్లఖనం)  
===== 

 بَاُب َصََلِة الت َْسِبْيِح -40

40. 'స్లాతుతత స్బీ'హ్్ 

తస్బీ'హ్ నమా'జుల్ల, ఖియామ్, రుకూ', ఖామహ్, 

సజాద లల్ల అతేధకంగా -- సుబ్'హానలా్లహ్, 

అల్'హమ్దు లిలా్లహ్, వల్ల ఇ'ల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

అలా్లహు అకబర్ -- ప్లకాలి. అందువలా 

దీన్ని'సల్లతుతాస్బీ'హ్ అంటారు. దీన్న వలా చిని్

పెదద  పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి. 
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اٍس  بِْن َعِن ا اِس َعب َ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: لِلَْعب َ أَن َ الن َ

اُه أََل أُْعِطْيَك؟ أََل  اُس يَا َعم َ لِِب: "يَا َعب َ أَْمَنُحَك؟ أََل   بِْن َعْبِد الُْمط َ
اهلُل ذَا أَنَْت فََعلَْت ذَلَِك َغَفَر  ِخَصاِل إِ ؟ أََل أَْفَعُل بَِك َعْشرَ َك أَْخَِبُ 

لَُه َوآِخَرُه قَِديَْمُه َوَحِديَْثُه َخَطأهُ نَْك ذَ لَ  ُه  َبَك أَو َ  َوَعَمَدُه َصِغْْيَ
ُه َوعَََلنَِيَتهُ  ُه ِسر َ ُ  َركََعاٍت تَْقَرأُ َِفْ أَْن تَُصل َِي أَْربَعَ  .َوكَِبْْيَ ل ِ َرْكَعٍة ك

َ  اَءةِ َِفْ َرًة. فَإِذَا فََرْغَت ِمَن الِْقرَ َتاِب ُوُسوْ فَاتَِحَة الْكِ  ِل َرْكَعٍة  أ و َ
ِ َوَل إِلََه إِل َ اهلُل َواهللُ َوأَنَْت قَائٌِم قُلَْت ُسْبَحاَن اهلِل وَ  أَْكََبُ  الَْحْمُد لِِل 

ةً    م َ تَْرفَعُ ا َوأَنَْت َراِكٌع َعْشًرا ثُ هَ ثُم َ تَْركَُع فََتُقْولُ  َخْمَس َعَشَرَة َمر َ
كُْوِع فََتقُ  ا ثُم َ تَْهِوْي َساِجًدا فََتُقْولَُها رً َعْش ْولَُها َرأَْسَك ِمَن الر ُ

ُجْوِد فََتُقْولَُها َعْشًرا   َوأَنَْت َساِجٌد  َعْشًرا ثُم َ تَْرفَُع َرأَْسَك ِمَن الس ُ
ا فََذلَِك لَُها َعْشرً  تَْرفَُع َرأَْسَك فََتُقوْ م َ ُد فََتُقْولَُها َعْشًرا ثُ ثُم َ تَْسُج 

َسْبُعْوَن َِفْ  تَْفَعُل ذَلَِك َِفْ أَْربَِع َركََعاٍت إَِن  .َعةٍ كْ  رَ  كُل ِ َخْمٌس و َ
ُ  .اْسَتَطْعَت أَْن تَُصل ِْيَها َِفْ كُل ِ يَْوٍم فَاْفَعْل  ل ِ  فَإِْن ل َْم تَْفَعْل فَِفْي ك

ةً  ر َ ةً ْم تَْفَعْل فَِفْي كُل ِ َشْهٍر م َ ْن لَ إِ فَ  .ُجُمَعٍة م َ فَإِْن لَْم تَْفَعْل   .ر َ
ةً  َنةٍ كُل ِ َس  فَِفْي  ر َ ًة". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .م َ فَإِْن لَْم تَْفَعْل فَِفْي ُعُمِرَك َمر َ

ْعَواِت الْكَِبْْيِ   .َوابُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ الد َ

1328. (1) [1/418-బలహీనం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అబాబస్ 

బిన్ 'అబుద ల్ మ'తాలిబ్ను, ''ఓ 'అబాబస్! నేను 

మీకు కానుక ఇవాన్న, నేను మీకు కానుక ఇవాన్న, 

నేను మీకు చూపెటు న్న, నేను మీప్టా ఉతామంగా 

ప్ర వరిత ంచన్న, అంటే ఒక మంచి కానుక ఇసా్లను. దాన్ని 

మీరు తీసుకోండి. ప్ది విషయాలు ఉన్నియి. ఒక 

వేళ మీరు వాటిన్న ఆచరిసా్త, అలా్లహ్ మీ ఇంతకు 

మందు, ఇక మందు పాపాలన్నిటిన్న, చిని పెదద  

పాపాలన్నింటిన్న, బహరంగమైన, రహసేమైన పాపా 

లన్నింటిన్న క్షమంచివేసా్లడు. అదేమటంటే: 'మీరు 4 

రకా'తుల నమా'జు చదవండి, ప్ర తి రకా'తుల్ల 

సూరహ్ ఫాతి'హాతో పాటు మరో సూరహ్ చదవండి. 

ఖిరా'అత్ అయిన తరాాత 'సుబ్'హానలా్లహ్ 

వల్'హమ్దులిలా్లహ్ వల్లయి'ల్లహ ఇలాలా్లహ్, 

అలా్లహు అకబర్' 15 స్లరాు చదవండి; ఆ తరువాత 

రుకూ' చేస్ల, రుకూ'ల్లనే (దీన్నన్న) 10 స్లరాు చదవండి; 

ఆ తరువాత రుకూ' నుండి ల్లచి, ఖామల్ల న్నలబడి 

(దీన్నన్న) 10 స్లరాు చదవండి; ఆ తరువాత సజాద ల్లకి 

వళ్ళా సజాద ల్ల (దీన్నన్న) 10 స్లరాు చదవండి; సజాద  

నుండి ల్లచి కూరోాన్న (దీన్నన్న) 10 స్లరాు చదవండి; 

తరువాత  రండవ సజాద  చేస్ల అందుల్ల (దీన్నన్న) 10 

స్లరాు చదవండి; మళ్ళా రండవ సజాద  నుండి తలఎతాి 

(దీన్నన్న) 10 స్లరాు చదవండి. ఇవన్ని కలస్ల 75 స్లరాు 

అవుతాయి. ఇల్ల 4 రకాతులా్లనూ చేయండి. 

స్లధ్ేమైత్య ప్ర తిరోజు ఒకస్లరి చదువుకోండి. ల్లక 

వారాన్నకి ఒకస్లరి చదుకోండి, ల్లదా నెలకు ఒకస్లరి 

చదువుకోండి. అది కాకున్ని సంవతసరాన్నకి 

ఒకస్లరైన్న చదువుకోండి. ఒకవేళ అదీ్స్లధ్ేం కాకుంటే 

జీవితంల్ల ఒకొస్లరైన్న చదువుకోండి అన్న హతబోధ్ 

చేస్లరు.'' (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, బై్నహఖీ-

ద'అవాతుల కబీర).  

 ( 1/419ف ( )[ ) ضعي  2]  - 1329

ِمِذي ُ َعْن أَِِبْ َرافٍِع نَْحَوهُ  وَ  ْ  .َرَواُه الَت ِ

1329. (2) [1/419-బలహీనం] 

తిరిిజి' దీన్నన్న అబూ రా'ఫె కథనం ఆధారంగా 

కూడా ఉలా్లఖించారు.  

 ( 1/419[ ) صحيح ( ) 3]  - 1330

  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َسِمْعُت  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَال:
َل َما يَُحاَسُب بِِه الَْعْبُد يَْوَم الْقِ إِ : "يَُقْوُل  َياَمِة ِمْن َعَملِِه  ن َ أَو َ

ْت فََقْد َخاَب َصََلتُُه فَإِْن َصلَُحْت فََقْد أَْفلََح َوأَنَْجَح َوإِْن فََسَد 
ب ُ تََباَرَك   .ِمْن فَِريَْضِتِه َشْيءٌ  إِِن انَْتَقَص فَ َوَخِسَر  قَاَل الر َ
ُل  ا ُروْ : انُْظ َوتََعاَل ِع؟ فَُيَكم َ بَِها َما انَْتَقَص ِمَن  َهْل لَِعْبِدْي ِمْن تََطو ُ

كَاُة  يٍَة:َعىَل ذَلَِك".َوَِفْ ِرَوا الَْفِريَْضِة ثُم َ يَُكْوُن َسائُِرَعَملِهِ  "ثُم َ الز َ
   .دَ َرَواُه أَبُْو دَاوُ  ْسِب ذَلَِك".ُذ اْْلَْعَماُل حَ َل ذَلَِك ثُم َ تُْؤخَ ثْ مِ 

1330. (3) [1/419-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ప్పనరుతాాన 

దినమన, కరిలన్నింటి్ కంటే మందు నమా'జును 

గురించి విచారించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ 

నమా'జు సరిగాు  ఆచరించి ఉంటే స్లఫలేం పొందటం 

జరుగుతుంది. ఒకవేళ నమా'జు సరిగాు  ఆచరించ 

కుండా ఉంటే నష్కు న్నకి గురికావటం జరుగుతుంది. 

ఒకవేళ విధి నమా'జులను అనిీంటిన్న ఆచరంచ 

టంలో లోపం ఉంటే అలాాహ్్, 'న్నదాసుని నఫ్సల్ 
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నమా'జులను చూడండ, అతడు నఫ్సల్ నమాజులు 

చదివి ఉంటే వాటిదావర్ అతని విధి నమా'జులను 

పూరాచేయండ,' అని ఆదేశిస్థత డు. అదేవిధ్ంగా ఇతర 

కరిలను కూడా విచారించటం జరుగుతుంది.'' 346 

(అబూ దావూద్)  

మరో ఉలా్లఖనల్ల, 'ఆ తరువాత 'జకాత ను గురించి 

అదేవిధ్ంగా ఇతర కరిల గురించి విచారించటం 

జరుగుతుంది,' అన్న ఉంది.   

 ( 1/419[ ) صحيح ( ) 4]  - 1331

 .َو َحاِكْم ، َعْن َرُجٍل َوَرَواُه أَْحَمُد 

1331. (4) [1/419-దృఢం] 

అ'హిద్, 'హాకిమ,  ఒక 'స్ల'హబీ (ర) దాారా దీన్నన్న 

ఉలా్లఖించారు. దీన్నన్న 'స'హీ'హ అన్నిరు.  

 ( 1/420[ ) ضعيف ( ) 5]  - 1332

 ُ "َما اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل َوَعْن أَِِبْ أ
َعَتْيِ يَُصل ِْيِهَما َوإِن َ الَِْب َ كْ لر َ َن ا لَِعْبٍد َِفْ َشْيٍء أَْفَضَل مِ أَِذَن اهللُ 
َب الِْعَبادُ إََِل اهلِل   لَُيَذر ُ َعىَل  َرأِْس الَْعْبِد َما دَاَم َِفْ َصََلتِِه َوَما تََقر َ

ْ عْ يَ  .ِمْثِل َما َخَرَج ِمْنُه"بِ   ِمِذي ُ ِِنْ الُْقْرآَن. َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ

1332. (5) [1/420-బలహీనం] 

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

''అలా్లహ్ (త) తన దాసున్న ఆరాధ్నలా్ల రండు 

రకాతుల వైప్ప తప్ప మరి దేన్నవైప్ప ఆస్లకితతో 

చూడడు. అంటే నమా'జు వైప్ప చాల్ల ఆసకితతో 

చూసా్లడు. ఇంకా తన ప్ర త్యేక కారుణేం అతన్నపైె 

అవతరింప్జేసా్లడు. నమా'జుల్ల ఉనింత వరకు ఇంకా 

దాసున్నపైె మ్మలు చిలకరించ బడుతుంది. దాసులు 

ఖుర్ఆన్ తప్పమర్వ వసాువు దాారా అలా్లహ్ (త) 

 

346) వివరణ-1330&1331: అంటే అలా్లహ్ హకుొలా్లన్న 

నమా'జ్ గురించి అన్నిటికంటే మందు విచారించడం 

జరుగుతుంది. ఆ తరువాత దాసుల హకుొల గురించి 

అన్నిటికంటే మందు రకత ం్ గురించి విచారించబడు 

తుంది. విధ్ నమా'జుల ల్లపాన్ని నఫిల్ నమా'జుల 

దాారా పూరిత  చేయడం జరుగుతుంది. అందువలా నఫిల్ 

ఆరాధ్నలను స్లధ్ేమైనంత వరకు ఆచరిసాూ ఉండాలి. 

దాన్నవలా విధ నమా'జుల ల్లటు పూరిత  చేయటాన్నకి. 

స్లన్నిహతాేన్ని పొందల్లరు. అంటే ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 

అవుతుంది. ఈ ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం దాారానే అలా్లహ్ 

(త) స్లన్నిహతేం లభిసాుంది. మర్వ వసాువు దాారా 

లభించదు.'' (అ'హిద, తిరిిజి')  
===== 

َفرِ   - 41  بَاُب َصََلُة الس َ
41. పాయ్యణ్పు నమా’జు 

48 మైళ్ళా ప్ర యాణం చేస్లన్న, చేస్త ఉదేద శేంతో తన 

ప్టు ణం నుండి బయలుదేరిన్న ఒక మసా్లమ్పైె కొన్ని 

న్నయమ న్నబంధ్నలు వరిత సా్లయి: 1. ప్ర యాణంల్ల 

నమా'జును ఖ'సర ర్ చేయవచుాను. 2. ఉప్వాస్లలను 

వదలవచుాను. 3. మ్రడురోజుల వరకు స్లకుసలపైె 

మసహ్ చేయవచుాను. 4. జుమ'అహ్ తప్పన్నసరి 

కాదు. 4 రకాతుల నమా'జును 2 రకాతులు మాతర మ్మ 

చదవడాన్ని ఖ'సర ర్ అంటారు. ''జుహ్ర్, 'అ'సర ర్, 'ఇష్క' 

నమా'జులా్ల ఇల్ల చేయాలి. ఖుర్ఆన్ల్ల అలా్లహ్ 

ఆదేశం: ''మరియు మీరు భూమల్ల ప్ర యాణం 

చేస్తటప్పడు నమాజులను సంకిష పా్ం (ఖ'సర ర్) చేసా్త, అది 

పాప్ం కాదు. (అంత్య గాక) సతే-తిరస్లొరులు 

మమిలిి వేధసా్లరు అనే భయం మీకు కలిగ నప్పడు 

కూడా! ఎందుకంటే, సతే-తిరస్లొరులు న్నశాయంగా 

మీకు బహరంగశతుర వులు.'' (సూ.్అన్నిస్ల, 4 :101) 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/421( ) [ ) متفق عليه 1]  - 1333

ْهَر   َعْن أَنٍَس: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصىل َ الظ ُ
 .َرْكَعَتْيِ بِالَْمِديَْنِة أَْربًَعا َوَصىل َ الَْعْصَر بِِذْي الُْحلَْيَفِة 

1333. (1) [1/421-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మదీనహ ల్ల ''జుహ్ర్ 

నమా'జు 4 రకాతులు చదివారు. ఇంకా జు'ల్ 'హులై 

ఫహ ల్ల 'అ'సర ర్ నమా'జు 2 రకాతులు చదివారు. 347 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

347) వివరణ-1333: మదీన్నల్ల సా్లన్నకున్నగా ''జుహ్ర్ 

నమా'జు 4 రకాతులు చదివారు. జు'ల్'హులైఫహ ఒక 

ప్ర దేశం పేరు. ఇది మదీనహ నుండి 3 ప్రువుల దూరంల్ల 

ఉంది. ప్ర వకత  (స) మదీనహ నుండి బయలుదేరారు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 451 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
 ( 1/421[ )متفق عليه( )2] - 1334

َنا َرُسْوُل اهلِل صىل   بِ ِب الُْخَزاِعي ِ قَاَل: َصىل َ َوَعْن َحاِرثََة بِْن َوهْ 
ا قَط ُ َوآمَ اهلل عليه وسلم َونَ   . بِِمًنا َرْكَعَتْيِ  َنهُ ْحُن أَْكَثُرَما كُن َ

1334. (2) [1/421-ఏకీభవితం] 

హారిస'హ బిన్ వహబ్ 'ఖు'జాయీ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) మన్నల్లమాకు 2 రకా'తుల నమా'జు 

చదివించారు. అప్పపడు మ్మమ చాల్లమంది ఉన్నిం. 

ఇంకా శాంతి భదర తల సా్లతిల్ల ఉన్నిం. 348 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  
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َة قَاَل: اِب: َوَعْن يَْعىَل بِْن أَُمي َ إِن ََما قَاَل اهلُل   قُلُْت لُِعَمَر بِْن الَْخط َ
ََلةِ إ ِذيَْن  ُم ال َ ْن ِخْفُتْم أَْن ي َْفَتِنكُ تََعاَل: )أَْن تَْقُصُرْوا ِمَن الص َ

ِمْنُه   ْبَت جِ . قَاَل ُعَمُر: َعِجْبُت ِمم َاعَ َقْد أَِمَن الن َاُس ( فَ -كََفُرْوا
َق  فََسأَلُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.فَقَ  اَل:"َصَدقٌَة تََصد َ

 .ْسلٌِم اهلُل بَِها عَلَْيُكْم فَاْقَبلُْوا َصَدقََتُه ". َرَواُه مُ 

1335. (3) [1/421-దృఢం] 

య'అల్ల బిన్ ఉమయే (ర) కథనం: నేను 'ఉమర్ 

(ర)ను, ''మరియు మీరు భూమల్ల ప్ర యాణం చేస్ల 

నప్పడు నమా'జులను సంకిష పా్ం చేయటంల్ల తప్పప 

ల్లదు,'' అన్న అన్నిను. అదేవిధ్ంగా సతే-తిరస్లొ 

రులు మమిలిి వేధసా్లరనే భయం మీకు కలిగ 

నప్పడు కూడా,'' (సూ.్ అన్నిస్ల, 4:101) ఆయతు 

యొకొ అరాం అడిగ, ''ఇప్పపడు అందర్జ శాంతి 

భదర తలతో ఉన్నిరు, అవిశాాసుల వైప్ప నుండి 

భయం్కూడా ల్లదు ఇప్పపడు ఖ'సర ర్ చేయకపోవడం 

మంచిది కదా?'' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ఉమర్(ర) 

సమాధానమసాూ, ''మీకు సందేహం కలిగనటాే, న్నకూ 

సందేహం కలిగంది. మీరు ననుి అడిగనటేు  నేను 

 

జు'ల్హు'లైఫహ చేరిత్య 'అ'సర ర్ సమయం అయి పోయింది. 

ప్రయాణంల్ల్ ఉనిందు వలా 'అ'సర ర్ నమా'జు 2 

రక'అతులు మాతర మ్మచదివారు.  

348) వివరణ-1334: ఖుర్ఆన్ ఆయతు దాారా ప్రయా  

ణంల్ల అవిశాాసుల వలా భయం ఉన్ని ఖ'సర ర్ 

చేయవచాన్న తెలుసాుంది. అంటే ప్రిసా్లతులు ఎల్ల 

ఉన్ని ప్రయాణంల్ల ఖ'సర ర్ చేయవచాన్న తెలుసాుంది.  

ప్ర వకత  (స)ను దీన్ని గురించి అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), 'ఈ ఖ'సర ర్ అలా్లహ్ తరఫున దానం, మరియు 

ఆయన అనుగర హం, దీన్ని స్త్ాకరించండి,' అన్న 

అన్నిరు,'' అన్న చెపాపరు. 349  (మసా్లమ్)  
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عليه وسلم   َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهللَخَرْجَنا  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:
َحّت َ َرَجْعَنا   َتْيِ  َرْكعَ فَكَاَن يَُصل ِْي َرْكَعَتْيِ  .ةَ  إََِل َمك َ ِمَن الَْمِديَْنةِ 
قَاَل:"أَقَْمَنا بَِها   .أَقَْمُتْم بَِمك ََة َشْيًئا قَْيَل لَُه:  .إََِل الَْمِديَْنةِ 

  .َعْشًرا"

1336. (4) [1/421-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) వంట మకొహ 

వళ్ళామ. ఈ ప్ర యాణంల్ల ప్ర వకత  (స) కేవలం రండేస్ల 

రకా'తులు మాతర మ్మ చదివారు. చివరికి మ్మమ 'హజూ ర 

చేస్ల తిరిగ మదీనహ చేరుకున్నిం.'' అతన్ని మీరు 

మకొహ ల్ల ఎన్ని రోజులు ఉన్నిరన్న అడగటం జరి 

గంది. దాన్నకి అతను, 'మ్మమ మకొహ ల్ల 10 రోజులు 

ఉన్నిం'' అన్న అన్నిరు. 350 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  
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ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َسَفًرا  قَاَل: َسافََر الن َ  اٍس ِن َعب َ َوَعِن ابْ 
قَاَل ابُْن   .فَأَقَاَم تِْسَعَة َعَشَر يَْوًما ي َُصل ِْي َرْكَعَتْيِ َرْكَعَتْيِ 

َعَشَر،   َة تِْسَعةَ َما بَْيَنَنا َوبَْيَ َمك َ يْ اٍس: فََنْحُن نَُصل ِْي فِ َعب َ 
َ ، فَإِذَ َرْكَعَتْيِ َرْكَعَتْيِ    ْمَنا أَْكَثَر ِمْن ذَلَِك َصل َْيَنا أَْربًَعا. َرَواهُ قَ ا أ

.  الُْبَخاِري ُ

1337. (5) [1/421-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణంల్ల 

19 రోజులు ఉన్నిరు. రండేస్ల రకాతులు చదువుతూ 

ఉన్నిరు. మ్మమ మకొహ, మదీనహ ల మధ్ే 19 

 

349) వివరణ-1335: కొందరు ప్ండితులు, ఖ'సర ర్ తప్పన్న 

సరిగా, కొందరు ఉతామంగా పేర్కొన్నిరు.  

350) వివరణ-1336: ఇది 'హజూ తుల్ విదా్ సంఘటన. 

ప్ర వకత  (స) జి'ల్'హజూ 'హ్ 4న మకొహ చేరుకున్నిరు. 

జి'ల్ 'హజూ 'హ్ 14న మదీనహ కు బయలుదేరారు. అంటే 

మకొహ ల్ల 10 రోజులు ఉన్నిరు. కన్నసం 19 రోజుల 

వరకు ఖ'సర ర్ చేయవచుాను. అంతకంటే ఎకుొవ్

దిన్నలు ఉంటే పూరిత గా చదవాలి. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 452 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
రోజుల వరకు రండేస్ల రక'అతులు చదివే వాళాం. 

అంత్ కంటే ఎకుొవ దిన్నలు ప్ర యాణం చేసా్త 

నమా'జును పూరిత గా చదివే వాళాం. 351 (బు'ఖారి)  
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َمك ََة  ابَْن ُعَمَر َِفْ َطِريِْق  ُت بِْن عَاِصٍم قَاَل:َصِحبْ  َوَعْن َحْفِص 
ْهَرَرْكَعَتْيِ فََص  لَُه َوَجلََس فََرأَى نَاًسا قَِياًما حْ َء رَ ثُم َ َجاىل َ لََنا الظ ُ

: َما يَْصَنُع هُؤَلِء ؟ قُلُْت : يَُسب ُِحْوَن . قَاَل : لَْو كُْنُت   فََقاَل 
 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْوَل َصََلِتْ . َصِحْبُت َرُس ُمَسب ًِحا أَتَْمْمُت 

َفِر َعىَل َركْ كَاَن َل فَ  َ َعَتْيِ يَِزيُْد َِفْ الس َ ا بَْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  بَ َوأ
 . كَِذلََك 

1338. (6) [1/422-ఏకీభవితం] 

'హఫ్'స్ బిన్ 'ఆస్లమ్ (ర) కథనం:  నేను మకొహ 

ప్ర యాణంల్ల 'ఉమర్ (ర) వంట ఉన్నిను. ''జుహ్ర్ 

నమా'జు రండు రకాతులు చదివించారు. ఆ 

తరువాత తన న్నవాస్లన్నకి వచిా కూర్కాన్న చూసా్త, 

చాల్లమంది న్నలబడి ఉన్నిరు. 'ఉమర్ (ర), 'వాళ్ళా 
ఏం చేసాున్నిరు' అన్న అడిగారు. నేను, ''వాళ్ళా 

నఫిల్, సునితు నమా'జు చదువుతున్నిరు,'' అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి ఉమర్ (ర), ''ఒకవేళ నేను నఫిల్ 

చదవగోరిత్య నమా'జునే పూరిత గా చదువుకునేవాడిన్న,'' 

అన్న అన్నిరు. నేను ప్ర వకత  (స) వంట ఉన్నిను. 

అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉస్లిన్లు వంట ఉన్నిరు. 

కాన్న వీరందర్జ ప్ర యాణంల్ల రండు రకాతుల కంటే 

ఎకుొవ చదవ ల్లదు. 352 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/422يح ( )[ ) صح  7]  - 1339

 

351) వివరణ-1337: ఖ'సర ర్ గడువుల్ల ప్ండితుల మధ్ే 

అభిపార యభేదాలు ఉన్నియి. కొందరు 15 రోజులన్న, 

మరికొందరు 4 రోజులన్న, కాన్న పార మాణికమైన అభిపార యం 

19 రోజులు. 19 రోజుల వరకు ప్రయాణంల్ల ఉంటే ఖ'సర ర్ 

చేయాలి. అంత కంటే ఎకుొవ ఉంటే పూరిత గా చదవాలి. 

352) వివరణ-1338: ఇంతకు మందు ఖ'సర ర్ చేయడం 

ఉతామం అన్న వచిాంది. ఒకవేళ ఎవరైన్న 4 రక'అతులు 

చదవాలనుకుంటే చదువుకోవచుాను. ప్రయాణంల్ల 

సునితె మఅకొద ల్లవు. అయిత్య కోరినవారు చదువు 

కోవచుాను. వాటిన్న గురించి ఎటువంటి విచారణ 

ఉండదు. 

اٍس قَاَل : ِن عَ َوَعِن ابْ  صىل اهلل عليه وسلم  كَاَن َرُسْوُل اهلِل ب َ
ْهِر وَ  يَْجَمُع بَْيَ  يَْجَمُع بَْيَ  عَ الْ الظ ُ ْصِر إِذَا كَاَن َعىَل َظْهِر َسْْيٍ و َ
 .الِْعَشاِء . َرَواُه الُْبَخاِري ُ الَْمْغِرِب وَ 

1339. (7) [1/422-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణంల్ల 

''జుహ్ర్, 'అసర ర్'లను కలిప చదివేవారు. అదే విధ్ంగా 

మ'గర బ్, 'ఇష్క'లను కలిప చదివేవారు. 353 (బు'ఖారీ) 

 

353) వివరణ-1339: 2 నమా'జులను ఒకే సమయంల్ల 

చదవటాన్ని ''జమ్'అ బై్ననససల్లతైెన్'' అంటారు.ఫజర ర్ 

నమా'జు తప్ప ప్రయాణంల్ల రండు నమా'జులను ఒకే 

సమయంల్ల చదవవచుా. ''జుహ్ర్-'అ'సర ర్లను మరియు 

మ'గర బ్-'ఇష్క'లను కలిప్ చదవాలి. ఇందుల్ల రండు 

రకాలు ఉన్నియి. 1. జమ్'అ 'సువరీ, 2. జమ్'అ 

మానవీ. జమ్'అ సువరీ అంటే, ''జుహ్ర్ నమా'జును ఆల 

సేం చేస్ల చివరిసమయంల్ల చదవాలి. ఆతరువాత 

వంటనే 'అసర ర్' పార రంభ సమయంల్ల చదవాలి. అంటే 

రంటిన్న వాటివాటి సమయాలా్ల చదవడంజరిగంది. ఒకటి 

చివిరి సమయంల్ల మర్కకటి పార రంభ సమయంల్ల.  

అదే విధ్ంగా మగర బ్నమా'జును దాన్న చివరి సమయంల్ల 

'ఇష్క' నమా'జును దాన్న పార రంభ సమయంల్ల. ఈ రండు 

కూడా తమ సమయాలా్ల చదవడం జరిగంది. 

చూడటాన్నకి రంటిన్న కలిప చదివినటాుంది. జమ్'అ 

మానవీ, జమ్'అ హఖీఖీ అంటే రంటిన్న ఒకే సమయంల్ల 

ఆచరించటం. అంటే ''జుహ్ర్ను 'అసర ర్' సమయంల్ల; 

మగర బ్ను 'ఇష్క' సమయంల్ల. ఇందుల్ల రండు రకాలు 

ఉన్నియి. 1. తఖ్దీమ్,  2. తా'ఖీర్. 

1. తఖ్దీమ్: అంటే 'అసర ర్'ను ''జుహ్ర్ సమయంల్ల ఆచ్

రించటం, అంటే ''జుహ్ర్ మరియు 'అసర ర్'లను ''జుహ్ర్ 

సమయంల్ల ఆచరించటం. అంటే సూరుేడు వాలిన 

తరాాత మందు ''జుహ్ర్, తరువాత 'అసర ర్' ను్చదువు్

కోవాలి. అదేవిధ్ంగా మ'గర బ్ సమయంల్ల. మందు 

మ'గర బ్, తరువాత 'ఇష్క' నమా'జును చదువు్ కోవాలి. 

అందువలా వీటిన్న జమ్'అహ తఖ్దీమ్ అంటారు.  

2. జమ్'అహ త'అ'ఖీర్: అంటే ''జుహ్ర్ నమా'జును 

ఆలసేం చేస్ల 'అసర ర్' సమయంల్ల రంటిన్న కలిప 

చదవటం. అదేవిధ్ంగా మ'గర బ్, ఇష్కలను ఆలసేం చేస్ల 

చదవటం. అవసరం ఉనిప్పపడు ఈ అన్ని విధాలను 

ఉప్యోగంచు కోవచుాను. పార మాణిక 'హదీసు'లా్ల 

ఇవన్ని ఉన్నియి. 
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 (1/422[ ) متفق عليه ( ) 8]  - 1340

َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
َفِر َعىَل َراِحلَتِ يَُصل ِْي َِفْ ال  َهْت بِِه يُْومِ ِه حَ س َ اُء َصََلَة ُئ إِيْمَ ْيُث تََوج َ
 . َعىَل َراِحلَِتهِ رُ ْوتِ َرائَِض َويُ الل َْيِل إِل َ الْفَ 

1340. (8) [1/422-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని'ఉమర్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణంల్ల 

తన వాహనంపైె తహజుూ ద్ నమా'జు చదువుకునేవారు. 

వాహనం ఎటు వళ్ళతున్ని సైగలతో నమా'జు చదివే్

వారు. కాన్న ఫరద ర నమా'జులు మాతర ం కిర ందికి దిగ 

చదివేవారు. వితర ర్ను వాహనంపైెనే చదువుకునే 

వారు. 354 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 
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َ  ا قَالَْت:عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنهَ  َوَعْن    فََعَل َرُسْوُل اَن ذَلَِك قَْد ك
ََلَة  صىل اهللِ  . َرَواُه َِفْ اهلل عليه وسلم قََصَر الص َ ِح  رْ  شَ َوأَتَم َ

ن َةِ     .الس ُ

1341. (9) [1/423-బలహీనం] 

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

ఖ'సర ర్  చేశారు, పూరిత గా కూడా చదివారు. అన్ని 

ధ్రి సమితమ్మ. 355  (షర్'హుసుసనిహ్) 
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354) వివరణ-1340: ప్రయాణంల్ల్ తాను కోరినప్పపడు 

ఆపే, నడిపే వాహనంపైె ఉంటే ఫరద ర నమా'జును వాహనం 

ఆప దిగ చదువుకోవాలి. అయిత్య నఫిల్ నమా'జులు 

వాహనంపైెనే సైగల దాారా చదువుకోవచుాను. తక్బీర 

త'హ్ీమ సమయంల్ల మాతర ం ఖిబాావైప్ప తిరిగ ఉండాలి. 

ఆ తరువాత ఎటు తిరిగన్న ఫరాాల్లదు. వితర ర్ 

వాహనంపైె చదవవచుాను. అంటే వితర ర్ వాజిబ్ కాదన్న 

తెలుసాుంది. 

355) వివరణ-1341: అంటే ప్రయాణంల్ల ఖ'సర ర్ చేయ 

వచుా. పూరిత గా కూడా చదవవచుా. ప్ర వకత  (స) రండు 

విధాలుగా చదివేవారు. అందువలా 'ఆయి'షహ్ (ర), 

'ఉస్లిన్ (ర) ప్రయాణంల్ల పూరిత గా చదివేవారు. కాన్న 

ఖ'సర ర్ ఉతామం.  

  صىل اهلل عليهِب ِ لن َ َغَزْوُت َمَع ا قَاَل:َوَعْن ِعْمَراِن بِْن ُحَصْيٍ 
فَأَقَاَم بَِمك َِة ثََماِّنَ َعَشَرَة لَْيلًَة ل َ   .وسلم َوَشِهْدت ُ َمَعُه الَْفْتَح 

َ َرْكَعَتْيِ يَقُ  يَُصل ِْي إِل َ  َسَفٌر".  ا َصل ُْوا أَْربًَعا فَإِن َ ْهَل الَْبلَِد ْوُل: "يَا أ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1342. (10) [1/423-బలహీనం] 

'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) తో 

కలస్ల నేను జిహాద్ చేశాను. ఇంకా మకొహ 

విజయంల్ల కూడా నేను ప్ర వకత  (స) వంట ఉన్నిను. 

ప్ర వకత  (స) మకొహ ల్ల 18 రోజులు ఉన్నిరు. ఈ 

మధ్ే కాలంల్ల కేవలం రండు రకాతులు మాతర మ్మ 

చదివే వారు. అంటే ఖ'సర ర్  చేస్తవారు. ప్టు ణ 

ప్ర జలతో, 'మీరు 4 రకాతులు చదవండి, మ్మమ 

ప్ర యాణీకులం,' అన్న అనే వారు.'' 356 (అబూ 

దావూద్) 
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ِب  ص َصل َيْ  :َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل  ىل اهلل عليه وسلم  ُت َمَع الن َ
   .ْعَدَها َرْكَعَتْيِ  َِفْ السَفِرَرْكَعَتْيِ َوبَ ْهرَ الظ ُ 

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َِفْ   يٍَة قَاَل:ِرَوا َِفْ وَ  َصل َْيُت َمَع الن َ
ْهَر أَْربَعً  َفِر فََصل َْيُت َمَعُه َِفْ الَْحَضِر الظ ُ َدَها  ا َوبَعْ الَْحَضِر َوالس َ

ْهَر َرْكَعَتْيِ وَ الس َ  َصل َْيُت َمَعُه َِفْ َرْكَعَتْيِ وَ  بَْعَدَها َرْكَعَتْيِ  َفِرالظ ُ
ِرَب َِفْ الَْحَضِر  َرَرْكَعَتْيِ َولَْم يَِصْل بَْعَدَها َشْيًئا َوالَْمغْ ْص الْعَ وَ 

َفِر َسَواًء ثَََلَث َرْكَعاٍت َوَل يَْنُقُص َِفْ َحَضرٍ  َسَفٍر َوِهَي   َوَل َوالس َ
َهاِر َوبَْعَدهَ  ِوتْرُ  ِمذِ ا َركْ الن َ ْ . َرَواُه الَت ِ  .ي ُ َعَتْيِ

1343. (11) [1/423-బలహీనం] 

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

వంట నేను ప్ర యాణంల్ల 2 రకాతులు చదివాను. ఆ 

తరువాత 2 రకాతులు సునితులు కూడా 

చదివాను. మరో ఉలా్లఖనంల్ల ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 

 

356) వివరణ-1342: ఇంతకు మందు 'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  

(స) 19 రోజులు ఉన్నిరన్న ఉంది.ఈ 'హదీసు'ల్ల 18 

రోజులు ఉన్నిరన్న్ ఉంది. అంటే ఉలా్లఖన్ కరత  ఒకరోజు 

లకొపెటు ల్లదు. ప్రయాణీకుడు ఇమామ అయిత్య 

నమా'జుకు మందే ప్ర జలకు మ్మమ ప్రయాణీకులం, 

మ్మమ్రండురకాతులు చదువుతాం, మీరు 4 రకాతులు 

చదువుకోండి అన్న చెపాపలి.  
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ప్ర యాణంల్లనూ, న్నవాసంల్లనూ నేను నమా'జు 

చదివాను.  

న్నవాసంల్ల ''జుహ్ర్ 4 రకాతులు, ఆ తరువాత 2 

రకాతులు సునిత్ చదివాను. ప్ర యాణంల్ల ప్ర వకత  

(స)తో కలస్ల 2 రకాతులు చదివాను. ఆతరువాత 2 

రకాతుల సునిత్ చదివాను. అయిత్య అ'సర ర్ 2 

రకాతులు మాతర మ్మ చదివాను. ఆ తరువాత ఏమీ 

చదవల్లదు. మ'గర బ్ నమా'జు సా్లన్నకంగా, ప్ర యాణంల్ల 

సమానమ్మ. అంటే 3 రకాతులు ఈ మ'గర బ్ నమా'జు 

ప్గటి వితర ర్ 2 రకాతులు దాన్న సునిత్లు చదవాలి. 

(తిరిిజి') 
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ِب ُ صىل َوَعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل قَاَل: وسلم َِفْ    اهلل عليهكَاَن الن َ
ْمُس قَْبَل أَْن ي َْرتَِحَل إِذَا َزاَغِت  .ةِ تَُبْوَك َغْزوَ  هْ  الش َ ِر   َجْمَع بَْيَ الظ ُ
هْ اوَ  َر الظ ُ ْمُس أَخ َ يََْنَِل   َرَحّت َ لَْعْصِر َوإِْن اْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَْغ الش َ

ي َْرتَِحَل   ْمُس قَْبَل أَْن ابَِت الش َ لِلَْعْصِرَوَِفْ الَْمْغِرِب ِمْثَل ذَلَِك إِذَا غَ 
ْمَس   َب ِغيْ اْرتََحَل قَْبَل أَْن تَ الَْمْغِرِب َوالِْعَشاِء َوإِْن  َجَمَع بَْيَ  الش َ

َرالَْمْغِربََحّت َ يََْنَِل لِلِْعَشاِء ثُم َ يَْجَمُع بَْيَنُهَما. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   آخ َ
ِمِذي ُ  ْ  .َوالَت ِ

1344. (12) [1/424-దృఢం] 

మ'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

తబూక్ యుదధ ంల్ల సూరుేడు వాలిన తరాాత 

ప్ర యాణ్యన్నకి మందు ''జుహ్ర్, 'అ'సర్లను కలిప 

చదివారు. ఇంకా ఒక వేళ సూరుేడు వాలడాన్నకి 

మందు బయలుదేరిత్య ''జుహ్ర్ను ఆలసేంగా చదివే్

వారు. మ'గర బ్ల్లనూ ఇల్లగే చేస్తవారు. మ'గర బ్ 

తరువాత బయలుదేరిత్య మ'గర బ్ 'ఇష్క'లను కలిప 

చదివేవారు. ఒకవేళ మ'గర బ్కు మందు బయలు 

దేరిత్య మ'గర బ్ను ఆలసేం చేస్ల 'ఇష్క' సమయంల్ల 

మ'గర బ్ 'ఇష్క'లను ఆచరించేవారు. (అబూ దావూద్, 

తిరిిజి')  
 ( 1/424[ ) حسن ( ) 13]  - 1345

لم إِذَا َسافََر   صىل اهلل عليه وسْوُل اهللِ َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن َرُس 
َ َوأََرا َع اْسَتْقَبَل ادَ أ َ لِْقْبلََة بَِناقَِتِه فَ ْن ي ََتَطو َ  ثُم َ َصىل َ َحْيُث َكَب َ

َهُه ِركَابُُه. َرَواُه أَبُ   .ْو دَاُودَ َوج َ

1345. (13) [1/424-పార మాణికం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణంల్ల, నఫిల్ 

నమా'జు చదివినప్పపడు వాహన్నన్ని్ ఖిబాావైప్ప 

తిర పప తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికేవారు. 

ఆ తరువాత వాహనం ఎటువళ్ళాన్న తన 

నమా'జును కొనస్లగంచే వారు. (అబూ దావూద్) 
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  َوَعْن َجابٍِر قَاَل: بََعَثِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َِفْ 
ْحَو الَْمْشِرِق َويَْجَعُل نَ  َصل ِْي َعىَل َراِحلَِتهِ ِجْئُت َوُهَو يَُحاَجٍة فَ

َ كُالر ُ أَْخَفَض ِمَن   ُجْودَ الس ُ   .بُْو دَاُودَ ْوِع. َرَواُه أ

1346. (14) [1/424-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి ఏదో ప్న్న 

మీద ప్ంపారు. ప్న్న పూరిత చేసుకొన్న నేను తిరిగ వచిా 

నప్పటికి ప్ర వకత  (స) తన వాహనంపైె నమా'జు చదువు్

తున్నిరు. వాహనం తూరుపవైప్ప తిరిగ ఉంది. 

రుకూ', సజాద లు వంగ సైగచేస్తవారు. సజాద ల్ల రుకూ' 

కంటే కొంత కిర ందకి వంగేవారు. (అబూ దావూ'ద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/425[ ) متفق عليه ( ) 15]  - 1347

 عليه وسلم بِِمََن   صىل اهللىل َ َرُسْوُل اهللِ ِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: َص عَ 
م ِْن   َمُر بَْعد أَِِبْ بَْكٍر َوُعْثَماُن َصْدًراعُ ُه وَ بَْعَد  َعَتْيِ َوأَبُْو بَْكرٌ َركْ 

َمَع   ِخََلفَِتِه ثُم َ إِن َ ُعْثَماَن َصىل َ بَْعُد أَْربًَعا فَكَاَن ابُْن ُعَمَر إِذَا َصىل َ 
 َ َها وَ ْربًَعا َوإِذَا اْْلَِماِم َصىل َ أ  .ْيِ ْحَدُه َصىل َ َرْكَعتَ َصَل َ

1347. (15) [1/425-ఏకీభవితం] 

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

మన్నల్ల 2 రకాతులు ఫ'రద ర చదివారు. తరువాత 

అబూ బకర్ (ర) కూడా 2 రకాతులు ఫ'రద ర 
చదివారు. 'ఉమర్ కూడా 2 రకా'తులు చదివారు. 

'ఉస్లిన్ (ర) కూడా 2 రకా'తుల్ల్ చదివారు. ఆ్
తరువాత 'ఉస్లిన్ 4 రకా'తులు చదివారు. ఇబ్ని 

'ఉమర్ (ర) ఇమామతో కలస్ల చదివిత్య 4 రకా'తులు 

చదివేవారు. ఒంటరిగా చదివిత్య కేవలం 2 రకా'తుల్ల 

చదివే వారు. 357 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 

357) వివరణ-1347: ప్రయాణంల్ల ఖ'సర ర్, ఇత్మామ్ 

రండూ ధ్రి సమితమ్మ. ఇమామతో కలస్ల చదివిత్య 4 
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 (1/425( ) [ ) متفق عليه 16]  - 1348

ََلُة َرْكَعَتْيِ ثُم َ َهاجَ  قَالَْت: فُِرَضِت َوَعْن عَائَِشَة  َر َرُسْوُل الص َ
َفِر لسيه واهلِل صىل اهلل عل م فَُفِرَضْت أَْربًَعا َوتُِركَْت َصََلُة الس َ

: قُلُْت لُِعْرَوَة: َما بَاَل عَائَِش َعىَل الَْفِريْ  ْهِري ُ َة  َضِة اْْلُْوََل. قَاَل الز ُ
لَ تُ  ؟ قَاَل: تَأَو َ َل ِتم ُ  .ُعْثَماُن  ْت كََما تَأَو َ

1348. (16) [1/425-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పార రంభంల్ల రండేస్ల రక'అ 

తులు విధంచబడాాయి. ప్ర వకత  (స) హజర త్ చేస్ల 

మదీనహ వచిాన తరాాత 4 రకా'తులు విధంచ 

బడాాయి. ప్ర యాణ నమా'జు రండు రక'అతులు 

యథాతథంగా ఉంచడం జరిగంది. 'జుహ్రీ 

'ఉర్వ'హ్తో, ' 'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర యాణంల్ల కూడా 

నమా'జు పూరిత గా చదువుతున్నిరు ఏంటి సంగతి?' 

అన్న అడిగాడు. దాన్నకి 'ఉర్వ'హ్, ' 'ఉస్లిన్ ఆధారం 

పొందినటాు 'ఆయి'షహ్ కూడా ఆధారం పొందారు,' 

అన్న అన్నిడు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 ( 1/425) صحيح ( )[  17 ] - 1349

اٍس قَا ابْ َوَعِن  ََلَة َعىَل ِن َعب َ لَِساِن نَِبي ُِكْم َل: فََرَض اهلُل الص َ
َفِر َرْكَعَتْيِ َوَِفْ   هي علَصىل اهلل  وسلم َِفْ الَْحْضِر أَْربًَعا َوَِفْ الس َ
  ْكَعًة. َرَواُه ُمْسلٌِم الَْخْوِف رَ 

1349. (17) [1/425-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: అలా్లహ్ ప్ర వకత  (స) 

నోట తన ప్టు ణంల్ల 4 రకా'తులు, ప్ర యాణంల్ల 2 

రకా'తులు విధంచబడాాయి. భయాందోళనలా్ల 

స్లమ్రహకంగా ఒకొ రక'అతు మాతర మ్మ 

విధంచబడింది. 358 (మసా్లమ్) 

 (1/425[ ) ضعيف جدا ( ) 18]  - 1350

اٍس َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل  اهلل   َرُسْوَل اهلِل صىل : َسن َ َوَعِن ابِْن َعب َ
َِفْ   تْرُ َماٌم َغْْيُ قَْصٍر َوالْوِ َفِر َرْكَعَتْيِ َوُهَما تَ  الس َ عليه وسلم َصََلةَ 

ٌة. َرَواُه ابُْن َماَجُه  َفِر ُسن َ  .الس َ

 

రకాతులు చదివిసా్త 4 చదవాలి. ఒంటరిగా్ చదివిత్య 2 

రకాతులు చదవాలి. 

358) వివరణ-1349: న్నవాస సాలంల్ల ''జుహ్ర్, 'అస్'ర్లు 

4 రకాతుల చొప్పపన చదవాలి. ప్రయాణంల్ల 2 రకా'తుల్ల 

చదవాలి. భయాందోళనలా్ల ఒక రకా'తు ఇమామతో 

కలస్ల, ఒక రకా'తు ఒంటరిగా.  

1350. (18) [1/425-అతి బలహీనం] 

ఇబ్ని'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర యాణంల్ల 

కేవలం 2 రకా'తులు మాతర మ్మ న్నరణ యించారు. ఈ 

రండు రకా'తులు ప్రిపూరత మైనవి. అంటే వీటికి 4 
రక'అతుల ప్పణేం లభిసాుంది. ప్ర యాణంల్ల వి'తర ర్  

సునిత్. సునితె మ'అకొదహ్ ల్లవు. (ఇబ్ని 

మాజహ)  

 ( 1/425[ ) ضعيف ( ) 19]  - 1351

اٍس كَاَن يَْقُصُر  ََلةِ َِفْ ِمْثِل َِفْ ال َوَعْن َمالٍِك بَلََغُه أَن َ ابَْن َعب َ ص َ
ائِِف َوَِفْ ِمْثِل  ك ََة َما يَُكْوُن بَْيَ مَ  َفاَن ْس َوعَ  َما يَُكْوُن بَْيَ َمك َةَ َوالط َ

ةَ  َوذَلَِك أَْربََعُة بُُرٍد. َرَواُه َِفْ   قَاَل َمالٌِك: .َوَِفْ ِمْثِل َما بَْيَ َمك ََة َوَجد َ
أ   .الُْمَوط َ

1351. (19) [1/425- బలహీనం] 

మాలిక్ కథనం: ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) మకొహ 

మరియు 'తాయి'ఫ్ల మధ్ే ఉనింత దూరం ల్లదా 

మకొహ మరియు 'అస్ఫాన్ల మధ్ే ల్లదా మకొహ 

మరియు జిదద హ్ల మధ్ే ఉనింత దూరం ప్ర యాణం 

చేసా్త ఖ'సర ర్ చేస్త వారు. ఇవన్ని 48 మైళ్ళాదూరంల్ల 

ఉన్నియి. 359 (మవ'తాా మాలిక్) 

 ( 1/426) ضعيف ( )[  20]  - 1352

اِء قَاَل: ِن اَوعَ  ليه وسلم  َصِحْبُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علََْبَ
ْمُس  رً َسفَ  ثََمانَِيَة َعَشرَ  ا فََما َرأَيُْتُه تََرَك َرْكَعَتْيِ إِذَا َزاَغِت الش َ
ْهرِ  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحدِ قَْبَل الظ ُ ْ   ِريٌْب يٌْث غَ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ

1352. (20) [1/426- బలహీనం] 

 

359) వివరణ-1351: ప్రయాణంల్ల ఖ'సర ర్ చేయడాన్నకి 

కన్నసం 48 మైళ్ళా ప్రయాణం చేయాలి. అంత కంటే 

తకుొవ ప్రయాణం చేసా్త ఖ'సర ర్ చేయరాదు. 48 మైళా 

దూరం ల్లదా అంతకంటే ఎకుొవ దూరం ప్రయాణం చేసా్త 

ఖ'సర ర్ చేయవచుాను. 

ఇబ్ని'అబాబస్(ర) ఇల్ల్ అన్నిరు, ''ఓ మకొహ 

ప్ర జల్లరా! 48 మైళాకంటే తకుొవ దూరంల్ల ఖ'సర ర్ 

చేయకండి.'' 

ఇబ్ని 'ఉమర్ మరియు ఇబ్ని 'అబాబస్లు 48 మైళా 

దూరంల్ల ఖసర ర్  చేస్తవారు. రండు రకా'తులు చదివే 

వారు. ఉప్వాసం ఉండేవారు కాదు. (ఫత్'హుల్ బారీ, 

బు'ఖారీ)  
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బరా' (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) వంట 18 రోజుల 

వరకు ప్ర యాణంల్ల ఉన్నిను. సూరుేడు వాలిన 

తరాాత ''జుహ్ర్కు మందు 2 రకా'తులు 

సునితులు చదివేవారు. ఏ న్నడూ వదలటం చూడ్

ల్లదు. (అబూ దావూ'ద్, తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/426ضعيف ( )[ )   21]  - 1353

َرى ابَْنُه عَُبْيَد اهلِل  َعْبَد اهلِل بِْن ُعَمَر كَاَن يَ  قَاَل: إِن َ  نَافٍِع َوَعْن 
َفِر فَََل يُْنِكُر عَلَْيِه. َرَواُه َمالٌِك ف َ َتنَ يَ   .َل َِفْ الس َ

1353. (21) [1/426- బలహీనం] 

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

తన కుమారుడు 'ఉబై్నదలా్లహ్ను ప్ర యాణంల్ల నఫిల్ 

నమా'జు చదువుతుండగా చూచి వారించే వారు 

కాదు, వేతిర్వకించే వారు కాదు. 360 (మాలిక్)   

===== 

 بَاُب الُْجُمَعةِ   - 42

42. జుమ’అహ్్ అధ్యయయం 

ప్ర తి మసా్లమ్ -- యుకత  వయసుొన్న, బుదీధ  జాానం 

గలవాడి, సా్లన్నకుడి, ఆరోగేవంతున్న -- పైె జుమ'అహ 

నమా'జు ఫ'రద ర గా విధంచబడింది. దీన్ని గురించి 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లా్ల ఆదేశించడం జరిగంది. ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచన్నలు:   

1. జుమ'అహ నమా'జు ప్ర తి మసా్లమ్పైె 

స్లమ్రహకంగా విధంచబడింది. అయిత్య స్తవకులపైె, 

సా్త్ీలపైె, పలాలపైె, వాేధగర సాులపైె మనహాయించ 

బడింది. (అబూ దావూ'ద) 

2. అలా్లహ్ను, తీరుపదిన్నన్ని విశాస్లంచే వేకిత పైె 

జుమ'అహ నమా'జు విధంచబడింది. అయిత్య వాేధ 

గర సాులకు, ప్ర యాణీకులకు, సా్త్ీలకు, పలాలకు, 

స్తవకులకు మనహాయించడం జరిగంది. (దారు 

ఖుతీి)  
అకారణంగా జుమ'అహ నమాజును వదిల్ల వేకిత  

మహా నేరసాుడు. అదేవిధ్ంగా జుమ'అహ నమా'జు 

 

360) అంటే ప్రయాణంల్ల నఫిల్, సునితులు చదవటం 

ధ్రిసమితమ్మ. అందువలా వారించేవారు కాదు.  

వదిల్ల వేకిత  కప్టాచారి. ఫరద ర నమా'జులకు వరిత ంచే 

షరతుల్ల జుమా'హ నమా'జుకు కూడా వరిత సా్లయి. 

ఇంకా అదనంగా ఈ న్నలుగు షరతులు వరిత సా్లయి: 1. 

జుమ'అహ రోజు ఉండటం, 2. ''జుహ్ర్ సమయం 

ఉండటం, 3. స్లమ్రహకంగా ఆచరించటం,  4. 

నమా'జుకు మందు ప్ర సంగం చేయటం. ఈ షరతులు 

ఎకొడ వరిత ంచిన్న అకొడ జుమ'అహ తప్పన్నసరి 

అవుతుంది. ప్టు ణం అయిన్న గార మం అయిన్న సర్వ.  

ُل   ْصُل اَلْفَ     మొదటి విభాగం  اْْلَو َ
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  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: 
ابُِقْوَن يَ "نَْحُن اْلخِ  وسلم:عليه    ُهْم ْوَم الِْقَياَمِة بَْيَد أَن َ ُرْوَن الس َ

 ُ ثُم َ َهَذا يَْوُمُهْم  .َنا َوأَْوتِْيَناُه ِمْن بَْعِدِهْم لِ قَبْ  ْوتُوا الِْكَتاَب ِمْن أ
ْ يَْعِِنْ يَْوُم الُْجُمَعةِ  ا فََهَدانَ  .فَاْخَتلَُفْوا فِْيهِ  .ال َِذْي فََرَض عَلهَْْيِ

 .َد غٍَد"بَعْ  اَرىٌع الَْيُهْودُ غًَدا َوالن ََص اُس لََنا فِْيِه تَبَ اهلُل لَُه َوالن َ 

لُْوَن يَْوَم الِْقَياَمِة   اَل:لُِمْسلٍِم قَ  ايَةٍ َوَِفْ ِروَ  "نَْحُن اْْلِخُرْوَن اْْلَو َ
َة بَْيَد أَن َُهْم". َوذَ  ُل َمْن ي َْدُخُل الَْجن َ  .َوُه إََِل آِخِرهِ كََر نَْح َونَْحُن أَو َ

1354. (1) [1/427-ఏకీభవితం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మ్మమ అందరికంటే చివరవచాామ. కాన్న తీరుప 

దినంన్నడు అందరికంటే మందు ల్లప్బడతామ. 

అయిత్య గర ంథప్ర జలకు మనకంటే మందు గర ంథం 

ఇవాబడింది. మనకు వారి తరువాత ఇవాబడింది. 

ఆ తరువాత ఈ శుకర వారం వారిపైె కూడా 

విధంచబడింది. అంటే శుకర వారం ఆరాధంచటం ప్ర తి 

గర ంథవహుల వారిపైె విధంచబడింది. వారు అందుల్ల 

భేదాభిపార యాలకు గురయాేరు. అలా్లహ్ మనకు 

సన్నిరు ంపైె ఉంచాడు. అందర్జ జుమ'అహ 

విషయంల్ల మన అనుచరులు వనుక ఉన్నిరు. 

య్యదులది శన్నవారం, కైెీసావులది ఆదివారం. 

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

మసా్లమ్ ఉలా్లఖనంల్ల్ ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మనం ప్ర ప్ంచంల్లకి అందరికంటే వనుక 

వచాామ. కాన్న తీరుపదినం న్నడు అందరికంటే 

మందు ఉంటాం. అందరికంటే మందు మనమ్మ 
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సారు ంల్లకి ప్ర వేశిసా్లం. కాన్న గర ంథప్ర జలకు మనకంటే 

మందు గర ంథం లభించింది.  
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َ َِفْ ِرَوايَِة لُِمْسلِِم عَ وَ  َة قَاَل: قَاَل  فَ َذيْ حُ َريَْرَة َوَعْن ِِبْ هُ ْن أ
 الَْحِديِْث: "نَْحُن  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َِفْ آِخرِ 

لُْوَن يَوْ  نَْيا َواْْلَو َ  لَُهْم  اَمِة الَْمْقِضي ِ َم الِْقيَ اْلِخُرْوَن ِمْن أَْهِل الد ُ
 .ِق"قَْبَل الَْخََلئِ 

1355. (2) [1/427-దృఢం] 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల అబూ హురైరహ్ (ర) మరియు 

హుజై'ఫహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పార ప్ంచికప్రంగా మనం ప్ర ప్ంచంల్లకి అందరికంటే 

వనుక వచాామ. కాన్న తీరుప దినంన్నడు మనం 

అందరికంటే  మందు  ఉంటాం. సృషిు తాలన్నింటి కంటే  

మందు మన గురించి తీరుప ఇవాడం జరుగుతుంది.  
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َ َوعَ  َريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   هُ ِِبْ ْن أ
ْمُس يَْوُم الُْجمُ    َعِة فِْيهِ عليه وسلم: "َخْْيُ يَْوٍم َطلََعْت عَلَْيِه الش َ

  تَُقْوُم َوَل  .َوفِْيِه أُْخِرَج ِمْنَها فِْيِه أُدِْخَل الَْجن َةَ ُخلَِق آدَُم وَ 
اَعُة َل     .لٌِم يَْوِم الُْجْمَعِة". َرَواُه ُمْس  َِفْ  الس َ

1356. (3) [1/427-దృఢం] 

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

''సూరుేడు ఉదయించే దిన్నలన్నింటికంటే ఉతామ 

మైనది జుమ'అహ. ఈ రోజే ఆదమ్ (అ) సృషిు ంచ 

బడాారు. ఈ రోజే ఆయనుి సారు ంల్ల ప్ర వేశింప్ 

జేయటం జరిగంది. ఈ రోజే సారు ం నుండి బహషొ 

రించటం జరిగంది. ఈ రోజే ప్పనరుతాానం 

సంభవిసాుంది.'' 361 (మసా్లమ్)  
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 ْ هلِل صىل اهلل  قَاَل َرُسْوُل ا ُه قَاَل: ِضَي اهلُل َعنْ ُهَريَْرَة رَ َوَعْن أَِِب
ْسلٌِم  ًة َل ُمَعِة لََساعَ  الُْج إِن َ َِفْ " عليه وسلم:  يَُوافُِقَها َعْبٌد م ُ

ا إِل َ أَْعَطاُه إِي َاُه.يَ    ْسأَُل اهلَل فِْيَها َخْْيً

 

361) వివరణ-1356: జుమ'అహ రోజు అన్నిటి కంటే 

ఉతామమైన రోజు. ఎందుకంటే ఈ రోజే ఆదమ్ (అ) 

సృషిు ంచబడాారు. ఈ రోజే సారు ంల్ల ప్ర వేశింప్జేయ 

బడాారు. ఈ రోజే ప్పనరుతాానం సంభవిసాుంది. 

 "َوِهَي َساَعٌة َخِفْيَفٌة".  َوَزادَ ُمْسلٌِم:

ٌم  ا ُمْسلِ لََساَعًة َل يَُوافُِقهَ  "إِن َ َِفْ الُْجُمَعةِ  َل:ٍة ل َُهَما قَاَِفْ ِرَوايَ وَ  
ا إِل َ أَْعَطاُه إِي َاه"ُل ْسأَ ٌم ي َُصلِْي يَ قَائِ    . اهلَل َخْْيً

1357. (4) [1/427-ఏకీభవితం] 

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

''జుమ'అహ దినంల్ల ఒక సమయం ఉంది. అందుల్ల 

ఎవరైన్న మసా్లమ్ దు'ఆ చేసా్త, అలా్లహ్ అతన్న 

దు'ఆను స్త్ాకరిసా్లడు. కోరినదాన్ని ప్ర స్లదిసా్లడు. ఆ 

సమయం చాల్ల సాలపంగా ఉంటుంది.'' (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ)  

మరో ఉలా్లఖనంల్లఇల్ల ఉంది: ''జుమ'అహ రోజు 

ఒక శుభఘడియ ఉంది.  

మసా్లమలా్ల, ఎవరికైెన్న నమా'జు సా్లతిల్ల అది 

లభిసా్త, కోరిన మ్మలును అలా్లహ్ ప్ర స్లదిసా్లడు.''  
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ْ بُْردََة بْ  ْن َوعَ  َ أَِِب َسِمْعُت   َسِمْعُت أَِِبْ يَُقْوُل:  ُمْوََس قَاَل:ِِبْ ِن أ
َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل َِفْ َشأِْن َساَعِة الُْجُمَعِة: 

ََلُة". َرَواُه ُمْسلٌِم َماُم إََِل أَْن تُْقََض الي َْجلَِس اْْلِ بَْيَ أَْن "ِهَي َما    ص َ
.  

1358. (5) [1/428-దృఢం] 

అబూ బుర్దహ్ (ర) కథనం: మా తండిర  అబూ 

మ్రస్ల (ర) ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను: 

ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ గురించి ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా విన్నిను. ''దు'ఆ స్త్ాకరించబడే ఆ శుభ 

ఘడియ ఇమాము ఖుతాబ ఇవవడానికి మంబరుపై 

ఎకికనపిటి నుండ నమా'జు పూరాయ్యయ వరకు 

ఉంటుంది.'' 362 (మసా్లమ్)  
 

362) వివరణ-1358: అంటే ఖుతాబ పార రంభం నుండి 

నమా'జు మగస్త వరకు ఆ శుభ ఘడియ ఉంటుంది. 

ధారిిక ప్ండితులు ఈ శుభ ఘడియ గురించి 35 

అభిపార యాలు పేర్కొన్నిరు: 1. జుమా'హ రోజు ఉదయం 

మఅ'జిూ 'న్ అజా'న్ ఇచిానప్పడు, 2. ఉషోదయ కాలం 

పార రంభం నుండి సూరాేసామయం వరకు, 3. 'అసర ర్' 

సమయం నుండి సూరాేసామయం వరకు, 4. ఇమామ 

మంబరుపైె దిగ నమా'జు కోసం తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికే 
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  రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 
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ْوِر فَلَِقْيُت كَْعَب اْْلَْحبَ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: اِر  َخَرْجُت إََِل الط ُ
ْوَراةِ ثَِِنْ َعِن ْسُت َمَعُه فََحد َ فََجلَ  ثُْتُه َعِن َرُسوْ  .الت َ   ِل اهللِ َوَحد َ

 

వరకు, 5. సూరోేదయం తరువాత, 6. సూరుేడు 

ఉదయించినప్పడు, 7. జుమ'అహ రోజు చివరి భాగం, 8. 

సూరుేడి న్నడ వచేా వరకు, 9. సూరుేడు వాలిన 

తరాాత నుండి ఒక గజం న్నడ వచేా వరకు, 10. 

సూరుేడు వాలిన తరాాత జానెడు న్నడ నుండి ఒక గజం 

వరకు, 11. సూరుేడు నడినెతాిన ఉనిప్పపడు, 12. 

మఅ'జిూ 'న్ అజా'న్ ఇచిానప్పడు, 13. సూరుేడు వాలిన 

తరాాత నుండి జుమా'హ నమా'జుల్ల ప్ర వేశించేవరకు, 

14. సూరుేడు వాలిన తరాాత నుండి ఇమామ 

నమా'జు మగంచేవరకు, 15. సూరుేడు వాలిన 

తరాాత నుండి సూరాేసామయం వరకు, 16. ఇమామ 

ఖుతాబ కోసం మంబరుపైె ఎకిొనప్పటి నుండి నమా'జు 

పార రంభం అయేేవరకు, 17. నమా'జు చదివించి 

ఇమామ బయటకు వచేా వరకు, 18. ఇమామ 

మంబరుపైె ఎకిొ ప్ర సంగం మగంచే వరకు, 19. అజా'న్ 

నుండి నమా'జు ఆచరించే వరకు, 20. ఇమామ 

మంబరుపైె కూరుానిప్పటి నుండి నమా'జు మగస్త 

వరకు, 21. వాేపారం హరాం  సమయం నుండి హల్లల 

అయేే వరకు, 22. అజా'న్ సమయంల్ల, 23. ఖుతాబ 

పార రంభించి మగంచే వరకు, 24. ఇమామ మంబరుపైె 

ఎకిొ ఖుతాబ పార రంభించే వరకు, 25. రండు ఖుతాబల 

మధ్ే కూరుానేటప్పపడు, 26. ఇమామ మంబరు 

నుండి దిగనప్పపడు, 27. తక్బీర త'హ్ీమ నుండి 

ఇమామ న్నలబడే వరకు, 28. తక్బీర తహ్ీమ నుండి 

నమా'జు మగస్త వరకు, 29. నమా'జు మగస్త వరకు, 

30. 'అ'సర ర్ సమయం నుండి సూరాేసాయం వరకు, 31. 

'అ'సర ర్ నమా'జు మధ్ేల్ల, 32. 'అ'సర ర్ నమా'జు తరాాత 

నుండి 'అసర ర్' చివరి సమయం వరకు,  33. 'అ'సర ర్ 

నమా'జు తరాాత నుండి మతాఖన, 34. 'అ'సర ర్ నమా'జు 

తరాాత నుండి చివరి సమయం వరకు, 35. సూరుేడు 

అసామంచేటప్పపడు. 

ఇందుల్ల ప్ండితుల మధ్ే అభిపార య భేదాలు ఉన్నియి. 

షబ్న ఖదర్ల్ల దీన్నికూడా దాచి ఉంచడం జరిగంది. 

అందువలా ఆసకిత  గలవారు దీన్ని పొందటాన్నకి ఈ 

సమయాలా్ల కృషిచేయాలి. 

َ فَ  .ماهلل عليه وسل صىل ثُْتُه أَْن قُلُْت:فِيْ  َن اك قَاَل َرُسْوُل   َما َحد َ
ْمُس يَْوُم   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َخْْيُ يَْوٍم َطلََعْت عَلَْيِه الش َ

ِه تِْيَب عَلَْيِه َوفِْيِه َماَت أُْهِبَط َوفِيْ  آدَُم َوفِْيِه ْيِه ُخلَِق فِ  .الُْجُمَعةِ 
اَعةُ ُقْوُم ْيِه تَ َوفِ  َو ِهَي ُمِسْيَخٌة ي َْوَم الُْجُمَعةِ  دَاب َ ْن ا م ِ َومَ  . الس َ   .ٍة إِل َ

ْمُس َشَفًقا اَعِة إِل َ الْ  ِمْن ِحْيَ تُْصِبُح َحّت َ تَْطلَُع الش َ َن  الس َ ِجن ُ  م ِ
ْسلٌِم َوُهَو يَُص َساَعٌة َل يُ  نُْس َوفِْيَهاَواْْلِ  ُل يَْسأَ  ل ِْي َصاِدفَُها َعْبٌد م ُ

ذَلَِك َِفْ كُل ِ َسَنٍة ي َْوٌم.   أَْعَطاُه إِي َاَها. قَاَل كَْعٌب: إِل َ اهلَل َشْيًئا 
ْوَراةَ  .فَُقلُْت: بَْل َِفْ كُل ِ ُجُمَعةٍ  َ كَْعٌب الت َ َصَدَق  . فََقاَل:قَاَل فََقَرأ

اهلِل  َعْبَد ْيُت عليه وسلم. قَاَل أَبُْو ُهَريَْرَة: لَقِ اهلل صىل اهلل َرُسْوُل 
ثُْتُه َِفْ يَْوِم  د َ فََح  بِْن َسََلٍم  ثُْتُه بَِمْجلِِسْي َمَع كَْعِب َوَما َحد َ
  َعْبُد اهللِ ذَلَِك كُل ِ َسَنٍة يَْوٌم؟ قَاَل  فَُقلُْت لَُه: قَاَل كَْعٌب: .الُْجُمَعةِ 

 َقاَل:َة. فَ ْوَرافَُقلُْت لَُه: ثُم َ قََرأَ كَْعٌب الت َ َذَب كَْعٌب. بِْن َسََلٍم:كَ
ُ  بَْل ِهَي َِفْ  ثُم َ   .َصَدَق كَْعٌب  فََقاَل َعْبُد  اهلِل بُْن َسََلٍم: ل ِ ُجُمَعٍة.ك

َريَْرَة  أَبُْو هُ قَاَل َعْبُداهلِل بِْن َسََلٍم: قَْد عَلِْمُت أيَة َساَعٍة ِهَي. قَاَل 
ِّنْ بَِها. فََقاَل َعْبُداهلِل بُْن فَأَخْ   لَُه:فَُقلُْت  َي آِخُر  ٍم: هِ  َسََل ََبَ
يَْوِم الُْجُمَعِة. قَاَل أبُْو ُهَريَْرَة: فَُقلُْت: َوكَْيَف تَُكْوُن آِخُر   َِفْ َساَعٍة 

وسلم:   اهلل عليه َساَعٍة َِفْ يَْوِم الُْجُمَعِة َوقَْد قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل
ْسلٌِم َوُهَو يَُصل ِْي َوتِلَْك ال ِدفَُها َعْبٌد "َل يَُصا اعة م ُ ْ  َل يُ س  َصىل ِ
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َل افَقَ فِْيَها؟ "  َعْبُداهلِل بِْن َسََلٍم: أَلَْم يَُقْل ر َ

ََلَة فَُهَو َِفْ َصََل عليه وسلم: "َمْن جَ  ةٍ لََس َمْجلًِسا ي َْنَتِظُر الص َ
اُه . َروَ الَِك َرَة: فَُقلُْت: بىََل. قَاَل: فَُهَو ذَ  أَبُْو ُهَريْ يَُصل َِي؟" قَاَل  َحّت َ 

َساِئ ُ َوَرَوى أَْحَمُد إََِل قَْولِِه: َصَدَق  اْو دَ َمالٌِك َوأَبُ  ِمِذي ُ َوالن َ ْ ُودَ َوالَت ِ
 .كَْعٌب 

1359. (6) [1/428-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: నేను 'తూర్ కొండపైెకి 

వళ్ళానప్పడు క'అబ్ అ'హ్బార్ను కలిశాను. నేను 

అతన్న వదద  కూరుాన్నిను. అతను న్నకు తౌరాతు 

విషయాలను విన్నపంచస్లగారు, నేనతన్నకి ప్ర వకత  (స) 

యొకొ 'హదీసు'లను విన్నపంచస్లగాను. వాటిల్ల్ఒక 

'హదీసు' ఇల్ల ఉంది, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సూరుేడు ఉదయించే దిన్నలల్ల అన్నిటి కంటే 

ఉతామమైనది జుమ'అహ రోజు. ఈ రోజే ఆదమ్ (అ) 

సృషిు ంచబడాారు. ఈ న్నడే అతన్ని సారు ంనుండి 

భూమపైెకి దించటం జరిగంది, ఈ న్నడే అతన్న 

ప్శాాతాాప్ం అంగీకరించబడింది. ఈన్నడే అతను మర 

ణించారు. ఈరోజే ప్పనరుతాానం సంభవిసాుంది. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 459 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ప్ర తిపార ణి జుమ'అహ రోజు సూరోేదయం అయేేవరకు 

చెవియొగు  ఎకొడ ప్పనరుతాానం సంభవిసాుందో అన్న 

భయంతో వేచి ఉంటారు. అయిత్య జినుిలు 

మరియు మానవులు తప్ప. ఇంకా ఈ జుమ'అహ 

దినంల్ల ఒక శుభఘడియ ఉంది. ఏ మసా్లమ్కైెన్న 

నమా'జు సా్లతిల్ల లభించి, అలా్లహ్ను పార రాిసా్త, అలా్లహ్ 

తప్పకుండా అతన్న కోరికను స్త్ాకరించి కోరింది 

ప్ర స్లదిసా్లడు,' అన్న అన్నిను. అదివిన్న క'అబ్ 
'అ'హ్బార్ శుభఘడియ ప్ర తిశుకర వారం వసాుందా?' 

అన్న అన్నిడు. అప్పపడు క'అబ్ అ'హ్బార్ తౌరాతు 

చదివి ప్ర వకత  (స) సతేం ప్లికారు, అంటే ప్ర తి వారం 

జుమ'అహ రోజు వసాుందన్న' అన్నిరు. 

ఆ తరువాత నేను 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ను 

కలిశాను. జుమ'అహ ల్లన్న శుభఘడియ గురించి 

న్నకూ క'అబ్ అ'హ్బార్కూ మధ్ే జరిగన చరాను 

గురించి ప్ర సా్లవించాను. ఇంకా, 'ఇది సంవతసరంల్ల 

ఒకస్లరి ఉంటుందన్న క'అబ్ అ'హ్బార్ అన్నిరు' అన్న 

అన్నిను. అది విన్న అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ కఅబ్ 

అ'హ్బార్ తప్పప ప్లికారు,' అన్న అన్నిరు. 

ఆ తరువాత నేను 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్తో 

క'అబ, తౌరాతు చదివి ఆ శుభఘడియ ప్ర తివారం 

జుమ'అహ రోజు వసాుందన్న తెలిపారు' అన్న చెపాపను. 

అది విన్న 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్, క'అబ్ సతేం 

ప్లికాడు' అన్న అన్నిరు. ఆ తరువాత 'అబుద లా్లహ్ 

బిన్ సల్లమ్, 'ఈ శుభఘడియ ఎప్పపడు వసాుందో 

న్నకు తెలుసు' అన్న అన్నిరు. అప్పపడు నేను 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్తో, 'ఆ శుభ ఘడియను 

గురించి న్నకు తెలియజయేండి, పస్లన్నరితనం 

చూప్కండి' అన్న అన్నిను. అప్పపడు 'అబుద లా్లహ్ 

బిన్ సల్లమ్, 'ఆ శుభ ఘడియ జుమ'అహ రోజు చివరి 

భాగంల్ల ఉంది,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను 

అతన్నతో ఈ శుభఘడియ జుమ'అహ రోజు చివరి 

భాగంల్ల్ ఎల్ల ఉంటుంది. ప్ర వకత  (స) ఒక మసా్లమ్ 

నమా'జు సా్లతిల్ల ఉండాలి' అన్న అన్నిరు. ఈ చివరి 

భాగంల్ల నమా'జు చదవడం న్నషిదధ ం' అన్న అన్నిను. 

దాన్నకి 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్, 'ప్ర వకత  (స) 

నమా'జుకు వేచి ఉనివేకిత  నమా'జుల్ల ఉనిటుు  అన్న 

అనల్లదా? అంటే నమా'జు గురించి ఎదురు చూడటం 

నమా'జుల్ల ఉనిటేు  కదా?' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

నేను 'అవును ప్ర వకత (స) ఇల్ల ప్ర వచించారు' అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ 

నమా'జుల్ల ఉండటం అంటే నమా'జుకు వేచి ఉండటం 

అన్న అరాం' అన్న అన్నిరు. (మాలిక, అబూ దావూ'ద్, 

తిరిిజి', నస్లయి', అ'హిద్) 

 ( 1/429حيح ( )[ ) ص  7]  - 1360

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَل:َوَعْن أَنٍَس قَ 
اَعَة  ال َِِتْ تُْرىَج َِفْ َويَْوِم الُْجُمَعِة بَْعَد الَْعْصِرإََِل   "اِلَْتِمُسْوا الس َ
ْ ِة غَُيْبوبَ  ْمِس". َرَواُه الَت ِ  .ي ُ ِمذِ الش َ

1360. (7)  [1/429-దృఢం] 

అనస్(ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం,''దు'ఆస్త్ాకార 

యోగేం పొందే శుభ ఘడియను అనేాషించండి. ఆ 

శుభఘడియ జుమ'అహ్ోజు 'అ'సర ర్ తరువాత నుండి 

సూరాేసామయం వరకు ఉంటుంది.'' (తిరిిజి')  

 ( 1/429)صحيح (  [ )  8]  - 1361

 صىل  اهللِ ُل ٍس َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوْ  بِْن أَوْ َوَعْن أَْوِس 
ِمْن أَْفَضِل أَي َاِمُكْم يَْوَم الُْجُمَعِة فِْيِه ُخلَِق  إِن َ اهلل عليه وسلم: "
ََلةِ آدَُم َوفِْيِه قُِبَض َوفِ  ْفَخُة فَأَْكِثُرْوا عَلَي َ ِمَن الص َ فَإِن َ   فِْيهِ  ْيِه الن َ

"َمْعُرْوَض  َصََلتُِكْم  ْض  ْيَف تُْعرَ كَ وَ يَا َرُسْوَل اهللِ  فََقالُْوا: .ٌة عَلَي َ
 قَاَل: "إِن َ اهلَل  َك َوقَْد أَِرْمَت؟ قَاَل: يَُقْولُْوَن: بَلِْيَت يْ عَلَ  َصََلتَُنا

َم َعىَل اْْلَْرِض أَْجَسادَ اْْلَنِْبَياِء". َرَواُه أَبُْو دَا    الن ََسائِ ُ َوابُْن ُودَ وَ َحر َ
اَرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ َِفْ الد َ َماَجُه وَ   . الَْكِبْْيِ اِت ْعوَ الد َ

1361. (8) [1/429-దృఢం] 

ఔస్ బిన్ ఔస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మీ దిన్నలా్ల 

అన్నిటి కంటే ఉతామమైనది జుమ'అహ దినం. 

జుమ'అహ రోజే ఆదమ్ (అ) జన్నించారు. ఈ దినం 

న్నడే, ఆదమ (అ) మరణించారు, ఈ దినం న్నడే, 

ప్పనరుతాానం సంభవిసాుంది. అందువలా ఈ దినం 

న్నడు మీరు న్నపైె అతేధకంగా దర్జద్ ప్ంప్ండి. మీ 

దర్జద్ న్నకు అందజేయబడుతుంది' అన్న అన్నిరు. 
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దాన్నకి ప్ర జలు మ్మమ ప్ంపన దర్జద్ తమకు ఎల్ల 

అందుతాయి, అప్పటికి తమరు మరణించి ఉంటారు 

కదా, తమరి శరీరం కుర ళ్ళా కుర శించి ఉంటుంది కదా?' 

అన్న వినివించుకున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 
'అలా్లహ్ ప్ర వకత ల శరీరాలను భూమపైె న్నషేధంచాడు,' 

అన్న సమాధానం ఇచాారు.363 (అబూ దావూ'ద్, 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ, దారిి,  బై్నహఖీ-

ద'అవాతిల కబీర) 

 (430/ 1[ ) لم تتم دراسته ( ) 9]  - 1362

اهلل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلُل َعْنُه قَاَل:  َرِضَي َعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ وَ 
َوالَْيْوُم الَْمْشُهْودُ يَْوُم   .لِْقَياَمةِ ُعْودُ يَْوُم اوْ لْمَ "اَلَْيْوُم ا عليه وسلم:

اِهُد يَْوُم الُْجُمَعةِ . َعَرفَةَ  ْمُس َوَل َغَربَ  .َوالش َ ْت  َوَما َطلََعِت الش َ
ْؤِمٌن ْنُه فِيْ أَْفَضَل مِ  ىَل يَْوٍم عَ  يَْدُعْو اهلُل  ِه َساَعٌة َل يَُوافُِقَها َعْبٌد م ُ

 َوَل يَْسَتِعْيُذ ِمْن َشْيٍء إِل َ أَعَاذَُه ِمْنُه". .َتَجاَب اهلُل لَهُ ْس  ا بَِخْْيٍ إِل َ 
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ  يُْعَرُف إِل َ  ٌب َل َهَذا َحِديٌْث َغِريْ  َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ

ُف  َحِديِْث ِمْن   . ُمْوََس بِْن عَُبْيَدَة َوُهَو يَُضع َ

1362. (9) [1/430-అప్రిశోధతం]  
అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మౌ'ఊద్ దినం అంటే తీరుపదినం అన్న అరాం. 

మష్'హూద్ దినం అంటే 'అరఫహ' రోజు అంటే 

'జుల్'హజూ 'హ్ 9వ త్యదీ. ష్కహద్ అంటే జుమ'అహ 

రోజు. జుమ'అహ కన్ని ఉతామమైన దినం ల్లదు. ఈ 

జుమ'అహ రోజు ఒక శుభ ఘడియ ఉంది. ఇది 

లభించిన మసా్లమ్ అలా్లహ్ను ఉతామ వసాువు అరాిసా్త, 

అలా్లహ్ తప్పకుండా ప్ర స్లదిసా్లడు. దేనుిండైన్న శరణు 

కోరిత్య దానుిండి శరణు ప్ర స్లదిసా్లడు.'' 364 (అ'హిద్, 

తిరిిజి') 

 

363) వివరణ-1361: ఈ 'హదీసు' దాారా జుమ'అహ రోజు 

విశ్రషం న్నర్జపంచబడింది. జుమ'అహ రోజు అతేధకంగా 

ప్ర వకత  (స) పైె దర్జద్ ప్ఠంచాలి. ప్ర వకత లకు సమాధులా్ల 

బర్జఖ్ జీవితం ప్ర స్లదించబడింది. 

364) వివరణ-1362: ఖుర్ఆన్ల్లన్న సూరహ్ బుర్జజ్ 

(85) ల్ల ఉంది. ప్ర వకత  (స) వల్ యౌమల్ మౌ'ఊద్ అంటే 

తీరుపదినమన్న, ష్కహద్ అంటే జుమఅహ 'రోజన్న, 

మష్హూద్ అంటే 'అరఫహ్ రోజన్న వాేఖాేన్నంచారు. 

అయిత్య ఇది మాకు కేవలం మ్రస్ల బిన్ 'ఉబై్నదీ 

దాారా లభించింది. అతడు బలహీనమైన ఉలా్లఖన 

కరత . ('దయీఫ్) 
----- 

   మూడవ విభాగం   ُل الث َالُِث ْص فَ اَلْ 

 ( 1/430[ ) حسن ( ) 10]  - 1363

ْ لَُبابََة بِْن َعْبِد الُْمْنِذِر قَاَل: ِب ُ صىل اهلل َعْن أَِِب عليه  قَاَل الن َ
هلِل َوُهَو  ا  َد ُمَعِة َسي ُِد اْْلَي َاِم َوأَْعَظُمَها ِعنْ لُْج وسلم: "إِن َ يَْوَم ا
 ْن ي َْوِم اْْلَْضََح َويَْوِم الِْفْطِر فِْيِه َخْمُس َخََلٍل:مِ  أَْعَظُم ِعْنَد اهللِ 

ْيِه تََوَف َ اهلُل  َخلََق اهلُل فِْيِه آدََم َوأَْهَبَط اهلُل فِْيِه آدََم إََِل اْْلَْرِض َوفِ 
ا إِل َ أَْعَطاُه َما لَْم  ئً يْ ِه َساَعٌة َل يَْساَُل الَْعْبُد فِْيَها شَ فِيْ آدََم وَ 

َل َسَماٍء   ْل ْساَ يَ  ٍب و َ َقر َ لٍَك م ُ اَعُة َما َمْن م َ َحَراًما َوفِْيِه تَُقْوُم الس َ
َل بَْحٍر و َ  َل ِجَباٍل و َ َل ِريَاٍح و َ ْن َل أَْرٍض و َ ٍم  يَوْ إِل َ ُهَو ُمْشِفٌق م ِ

 .الُْجُمَعِة" . َرَواُه ابُْن َماَجُه 

1363. (10) [1/430-పార మాణికం] 

అబూ లుబాబహ బిన్ 'అబుద ల్ మన్జి'ర్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''దిన్నలన్నింటికీ 

జుమ'అహ రోజు న్నయకున్న వంటిది. ఇంకా 

అలా్లహ్(త) వదద  దిన్నలన్నిటి కంటే పెదద ది. ఇంకా 

'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ మరియు 'ఈదుల్ అ'దాహ హ కంటే పెదద  

దినం. ఈ రోజే 5 సంఘటనలు జరిగాయి: 1. ఈ రోజే 

అలా్లహ్(త) ఆదమ్ (అ)ను సృషిు ంచాడు, 2. ఈ రోజే 

భూమపైె దించాడు, 3. ఈ రోజే ఆదమ్ (అ) 

మరణించారు, 4. ఈ రోజుల్ల ఒక శుభఘడియ ఉంది. 

దాసుడు అందుల్ల ధ్రిసమితమైన విషయం అరాిసా్త, 

అలా్లహ్ తప్పకుండా ప్ర స్లదిసా్లడు. 5. ఈ రోజే 

ప్పనరుతాానం సంభవిసాుంది. జుమ'అహ రోజు, అలా్లహ 

(త) కు సన్నిహతులైన దైవదూతలు, భూమాే 

కాశాలు, గాలి, ప్రాతాలు, సమదార లు, అన్ని 

భయంతో వణుకుతూ ఉంటాయి, ఎకొడ 

ప్పనరుతాానం సంభవిసాుందోనన్న. (ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/431ن ( )[ ) حس  11]  - 1364

َن اْْلَنْدَ َوَرَوى أَْحَمُد َعْن َسْعِد بِْن ُعَبا أَََت   رِ َصاَة: أَن َ َرُجًَل م ِ
نَا َعْن ي َْوِم الْ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: أَْخَِبْ ُجُمَعٍة َماذَا الن َ

 .َوَساَق الَْحِديِْث  ."ٍل فِْيِه ِمَن الَْخْْيِ؟ قَاَل: " فِْيِه َخْمُس ِخََل 
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1364. (11) [1/431-పార మాణికం] 

అ'హ్మద్ కూడా స'అద్ బిన ఉబాదహ దాారా ఈ 

విధ్ంగా ఉలా్లఖించారు. అందుల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ఒక 

అన్నసరీ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, ఓ ప్ర వకాత ! 

జుమ'అహ ప్ర త్యేకతలను వివరించండి' అన్న 

వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఇతర 

దిన్నలా్ల జరగన్న ఐదు విషయాలు జుమ 'అహ రోజు 

జరిగాయి, అన్న అన్నిరు. 

 ( 1/431[ ) ضعيف ( ) 12]  - 1365

َ  ْن َوعَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: ِْلَي ِ  ِِبْ أ ُهَريَْرَة قَاَل: قِْيَل لِلن َ
ُة أَبِْيَك  ْينَ َشْيٍء ُسم َِي يَْوُم الُْجُمَعِة؟ قَاَل: "ِْلَن َ فِْيَها ُطِبَعْت طِ 

ْعَقُة َوالَْبْعَثةُ ْيَها ا َوفِ  .آدََم  َوَِفْ آِخِر ثَََلِث   .ةُ َوفِْيَها الَْبْطَش  .لص َ
ْن دَعَا اهللُ ٍت م ِ َساعَا   . فِْيَها اْسُتِجْيَب لَُه". َرَواُه أَْحَمُد ْنَها َساَعٌة م َ

1365. (12) [1/431-బలహీనం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను 

జుమ'అహ రోజుకు జుమ'అహ అన్న ఎందుకు పేరు 

పెటు బడిందన్న ప్ర శిించడం జరిగంది. దాన్నకి, 

'జుమ'అహ రోజే మటిు  కలప్డం జరిగంది. ఈ రోజే 

బాకా ఊదడం జరుగుతుంది. దాన్నవలా సృషిు తాలన్ని 

మరణిసా్లయి. ఈ రోజే అందరిన్న సజీవప్రచటం 

జరుగుతుంది. ఈ రోజే ప్పనరుతాానం సంభవిసాుంది. 

ఇంకా ఈ రోజు చివరి మ్రడు ఘడియలా్లన్న ఒక 

ఘడియల్ల అలా్లహ్ను ఏది కోరిన్న తప్పకుండా 

ఇవాటం జరుగుతుంది. (అ'హిద్)  

 ( 1/431[ ) صحيح ( ) 13 ] - 1366

ْردَاِء قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ الد َ
ََلَة عَلَي َ يَْوَم الُْج  ُه الَْمََلئَِكُة   تَْشَهُد فَإِن َُه َمْشُهْودٌ  .ُمَعةِ "أَْكِثُرْوا الص َ

 َصََلتُُه َحّت َ يَْفُرَغ ي َ عَلَ  ْي عَلَي َ إِل َ ُعِرَضْت ل ِ َص َوإِن َ اََحًدا لَْن ي ُ 
قَاَل: قُلُْت: َوبَْعَد الَْمْوِت؟ قَاَل: "إِن َ اهلَل َحُرَم َعىَل اْْلَْرِض  .ِمْنَها"

َ  أَْن تَأْكَُل أَْجَسادَ   .ُق". َرَواُه ابُْن َماَجُه َُ يُْرزِ  هلِل َحي ٌ نِْبَياِء فََنِب ُ ااْْل

1366. (13) [1/431-దృఢం] 

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

జుమ'అహ రోజు న్నపైె అతేధకంగా దర్జద్ ప్ంప్పతూ 

ఉండండి. ఎందుకంటే ఇది హాజరయేేదినం, దైవ 

దూతలు ఇందుల్ల హాజరౌతారు. మీల్ల ఎవరు 

జుమ'అహ రోజు న్నపైె దర్జద్ ప్ంపన్న న్నకు అంద 

జేయడం జరుగుతుంది' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి నేను 

తమరు మరణించిన తరువాత కూడా దర్జద్ అంద 

జేయడం జరుగుతుందా' అన్న వినివించుకున్నిను. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''అవును, అలాాహ్్(త) భూమిని  
పావకాల శరీర్లను తినటం్ నుండ నిషేధించ్ఛడు. 

క్తవున పావకాలు (స్) స్జీవంగా ఉంటారు. వారకి 

ఆహారం లభిసుత ంటుంది.'' (ఇబ్ని మాజహ)  
 ( 1/431[ ) حسن ( ) 14]  - 1367

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   وقَاَل: بِْن َعْمرٍ هللِ ِد اَوَعْن َعبْ 
ْسلٍِم ي َُمْوُت يَْوَم الُْجُمَعِة أَْو لَْيلََة الُْجُمعَ  "َما ِمْن  وسلم: ل َ  ِة إِ م ُ

ِمِذي ُ  الَْقَْب". َوقَاُه اهلُل فِْتَنةَ  ْ َهَذا  :اَل َوقَ  .َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ
 .بُِمت َِصٍل  إِْسَنادُهُ  ْيَس َحِديٌْث َغِريٌْب َولَ 

1367. (14) [1/431-పార మాణికం] 

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

ప్ర వచనం, ''జుమ'అహ మరియు గురువారం 

(జుమ్మరాత్) రోజు చన్నపోయిన వారిన్న అలా్లహ్ సమాధ 

ప్రీక్షల నుండి, శిక్షల నుండి రకిష సా్లడు.'' (అ'హిద్, 

తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం దీన్న ఆధారాలు సరిగాు  ల్లవు).  

 ( 1/432[ ) صحيح ( ) 15]  - 1368

اٍس أَن َُه قََرأَ: )اَلَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم  (  3: 5-َنُكْم ِديْ  َوَعِن ابِْن َعب َ
 عَلَْيَنا  ةُ يَ هِ اْْل فََقاَل: لَْو نََزلَْت َهذِ  .يَُهْوِدي ٌ  ُه َد َوِعنْ  اْلية 

اٍس: فَإِن ََها نََزلَْت َِفْ يَْوِم ِعْيَديِْن   .اًد ِعيْ  َلت ََخْذنَاَها فََقاَل ابُْن َعب َ
ِمِذي ُ  ْ اَل َهَذا َحِديٌْث َوقَ  .َِفْ َويَْوِم ُجُمَعٍة َويَْوِم َعَرفََة. َرَواُه الَت ِ

 .َغِريٌْب  َحَسٌن 

1368. (15) [1/432-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) ''...అల్ యౌమ అక్మల్తు 

లకుమ్ దీనకుమ్...'' (సూ. అల్ మాయిదహ్, 5:3) 

చివరి వరకు ప్ఠంచారు. అప్పపడు అతన్న వదద  ఒక 

య్యదుడు కూర్కాన్న ఉన్నిడు. అది విన్న, అతడు ఈ 

ఆయతు ఒకవేళ మా య్యదులపైె అవతరించ 

బడిత్య, అది అవతరించిన దిన్నన్ని ప్ండుగ 

చేసుకుంటాం' అన్న అన్నిడు. దాన్నకి ఇబ్ని'అబాబస్ 

(ర) ఈ ఆయతు రండు ప్ండుగల్న్నడు అవతరించ్

బడింది. అంటే జుమ'అహ్ మరియు జు'ల్'హజూ హ్ 9వ 
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త్యదీన్నడు అన్న అన్నిరు. 365 (తిరిిజి' / పార మాణికం, 

ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/432) ضعيف ( ) [ 16]  - 1369

َخَل  لم إِذَا دَ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسكَاَن  قَاَل: َوَعْن أَنٍَس 
 َن َوبَل ِْغَنا َرَمَضاَن" َِفْ َرَجَب َوَشْعَبا الَنَ  "اَلل َُهم َ بَاِرْك  ُب قَاَل:جَ رَ 
َويَْوُم الْ  َوكَاَن يَُقْوُل: قَاَل:.   ُجُمَعِة يَْوٌم "لَْيلٌَة الُْجُمَعِة لَْيلٌَة أََغر ُ

ْعَواِت الْكَبِ اُه الَْبيْ َروَ  أَْزَهُر".  .ْْيِ َهَقي ُ َِفْ الد َ

1369. (16) [1/432-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: రజబ్ నెల పార రంభం అయిత్య 

ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆ చదివేవారు. ''అలా్లహుమి 
బారిక్ లన్న ఫీ రజబిన్ వ ష'అబాన్, వ బలాి'గ్ లన్న 

రమ'దాన్.'' -- 'ఓ అలా్లహ! రజబ్ మరియు 

ష'అబాన్లల్ల మాకు శుభం ప్ర స్లదించు మరియు 

మమిలిి రమ'దాన్ల్లకి చేరుా.' ఇంకా, 'జుమ'అహ 

రాతిర  వలుగు రాతిర , జుమ'అహ దినం మరిస్త దినం' 
అన్న అనేవారు. (బై్నహఖీ -ద'అవాతుల కబీర) 

===== 

 بَاُب ُوُجْوبَِها   - 43

43. జుము’అహ్ విధింపు 

జుమ’అహ నమా'జు తప్పన్నసరి విధ. దీన్ని 

విధంచబడటం గురించి ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లా్ల 

ఆధారాలు ఉన్నియి. జుమ 'అహ ను తిరసొరించిన 

వారు అవిశాాస్లన్నకి గురవుతారు. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

''ఓ విశాాసుల్లరా! శుకర వారం (జుమ'అహ) రోజు 

 

365) వివరణ-1368: ఖుర్ఆన్ల్ల: ''....ఈ న్నడు నేను మీ 

ధ్రాిన్ని మీ కొరకు ప్రిపూరణ ం చేస్ల, మీపైె న్న అను్

గర హాన్ని పూరిత చేశాను మరియు మీ కొరకు అలా్లహ్కు 

విధేయులుగా ఉండటానేి (ఇసా్లంనే) ధ్రింగా 

ఆమోదించాను''…(సూ.్అల్ మాయిదహ్, 5:3).  

ఈ ఆయతును ఇబ్ని అబాబస్ (ర) ఒక య్యదున్న 

మందు ప్ఠంచారు. దాన్నకి ఆ య్యదుడు ఈ ఆయత 

మా య్యదులపైె అవతరిసా్త, మ్మమ ఈ దిన్నన్ని సంతోష 

కరమైన ప్ండుగ దినంగా చేసుకుంటామ' అన్న 

అన్నిడు. అప్పపడు ఇబ్ని 'అబాబస (ర) ఈ శుభ 

ఆయతు రండు ప్ండుగ దిన్నలా్లనూ అవతరించింది, 

అంటే జుమ'అహ న్నడు, జు'ల 'హజూ హ 9 వ త్యదీన్నడు 

అన్న అన్నిరు. (తిరిిజి')   

నమా'జ్ కొరకు పలుప్ప ఇవాబడినప్పపడు, మీరు మీ 

వాేపారాలను విడిచి అలా్లహ్ సిరణ వైప్పనకు ప్రు్

గెతాండి. మీరు తెలుసుకోగలిగత్య, ఇది మీకు ఎంతో 

ఉతామమైనది!'' (సూ.్అల్ జుమ'అహ్, 62:9) 

    మొదటి విభాగం  ُل اْْلَو َ   ْصُل اَلْفَ 

 ( 1/433[ ) صحيح ( ) 1]  - 1370

صىل ْعَنا َرُسْوُل اهلِل َسمِ  َعِن ابِْن ُعَمَر َوأَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َُهَما قَاَل:
ٌم َعْن  ا أَْقوَ  ِهَي َ "لََيْنتَ  :َعىَل أَْعَواِد ِمْنََبِهِ  عليه وسلم يَُقْوُل اهلل 

دِْعِهُم الُْج  َ ُمَعاو َ ن َ ِمَن   لََيْخِتَمن َ اهلُل َعىَل قُلُْوبِِهْم ثُم َ لََيُكْونَ وْ ِت أ
."  .َرَواُه ُمْسلٌِم  الَْغافِلَْيَ

1370. (1) [1/433-దృఢం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ మరియు అబూ హురైరహ్ 

(ర)ల కథనం: ప్ర వకత  (స) కటెు  మంబరుపైె ఇల్ల 

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ప్ర జలు జుమ 

'అహ చదవకుండా ఉండరాదు. ల్లకపోత్య అలా్లహ్ వారి 

హృదయాలపైె స్త్లువేసా్లడు. మరియు వారు ఏమరు 

పాటుకు గురైన వారిల్ల చేరిపోతారు.'' 366 (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం   الث َاِّنْ   ُل اَلَْفْص 

 ( 1/433حيح ( )[ ) ص  2]  - 1371

ْ الَْج  َمِري ِ قَ عْ َعْن أَِِب ُل اهلِل صىل اهلل عليه  وْ َرُس اَل: قَاَل ِد الض ُ
ُجَمٍع تََهاُونَا بَِها َطَبَع اهلُل َعىَل قَلِْبِه". َرَواُه  وسلم: "َمْن تََرَك ثَََلَث 

ِمذِ  ْ اَرمِ  َوالن ََسائِ ُ َوابُْن  ي ُ أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ    .ي ُ َماَجُه َوالد َ

1371. (2) [1/433-దృఢం] 

అబీ జ'అద్ 'దమరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''సోమరితనం వలా వరుసగా మ్రడు 

జుమ'అలు వదలి వేస్లన వాడి్హృదయంపైె అలా్లహ్ 

స్త్లువేసా్లడు.'' (అబూ దావూద్, తిరిిజి', నస్లయి', 

ఇబ్ని మాజహ, దారీి) 

 

366) వివరణ-1370: జుమ'అహ నమా'జు తప్పన్నసరి 

విధ. అకారణంగా వదలకూడదు. అందువలా ప్ర వకత  (స) 

జుమ'అహ,  జమా'అత్ను వదలకూడదన్న అన్నిరు. 

అకారణంగా వదలివేసా్త అలా్లహ్ వారి హృదయాలపైె 

కాప్టే స్త్లువేసా్లడు. వారు ఏమరుపాటుకు గురైన 

వారిల్ల చేరిపోతారు. 
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 .ٍم يْ لَ ْن َصْفَواَن بِْن ُس َمالٌِك عَ َورَواُه 

 1372. (3) [1/433-దృఢం] 
సఫాాన్ బిన్ సులైమ్ (ర) కథనం (మాలిక్)  

 ( 1/434[ ) صحيح ( ) 4]  - 1373

 .َوَرَواُه أَْحَمُد َعْن أَِِبْ قََتادََة 

 1373. (4) [1/434-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం. (అ'హిద్) 

 ( 1/434( )[ ) ضعيف  5]  - 1374

 اهلل عليه  ىلص  ُل اهللِ ُدٍب قَاَل: قَاَل َرُسوْ نْ َوَعْن َسُمَرَة بِْن جُ 
ْق بِِديَْنارٍ وسلم: "َمْن تََرَك الُْجُمَعِة ِمْن َغْْيِ عُ  فَإِْن   .ْذٍر فَلَْيَتَصد َ

 .َوابُْن َماَجُه   أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  فَِبِنْصِف ِديَْناٍر". َرَواهُ  ل َْم يَِجْد 

1374. (5) [1/434-బలహీనం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం: ''అకారణంగా జుమ'అహ వదలిన వేకిత  ప్రి 

హారంగా ఒక దీన్నర్ దానం చేయాలి. ఒకవేళ ఒక 

దీన్నర్ ల్లకపోత్య సగం దీన్నర్ దానం చేయాలి.'' 

(అ'హిద్, అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/434ف ( )[ ) ضعي  6]  - 1375

ِب ِ بْ َوَعْن َعْبِد اهلِل  عليه وسلم:   اهلل  صىلِن َعْمٍرو َعْن الن َ
 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "اَلُْجُمَعُة َعىَل َمْن َسِمَع الن َِداَء"

1375. (6) [1/434- బలహీనం] 

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

ప్ర వచనం, ''జుమ'అహ అజా'న్ విని ప్ర తి వేకిత పైె 

జుమ'అహ నమా'జ్ తప్పన్నసరివిధ.'' (అబూ 

దావూ'ద్)  

 (1/434[ ) ضعيف جدا ( ) 7]  - 1376

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  "اَلُْجُمَعةُ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن الن َ
ْ  ََل أَْهلِِه".َعىَل َمْن آَواُه الل َْيُل إِ    ِديٌْث َهَذا حَ  :ِمِذي ُ َوقَاَل َرَواُه الَت ِ

 .ٌف يْ إِْسَنادُُه َضعِ 

1376. (7) [1/434-అతి బలహీనం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రాతిర  వరకు తన ఇంటికి రాగలిగే వేకిత పైె జుమ'అహ 

తప్పన్నసరి విధ.'' 367 (తిరిిజి' / ఆధారాలు 

బలహీనం) 

 ( 1/434[ ) ضعيف ( ) 8]  - 1377

 صىل اهلل عليه  اهللِ ٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل بِْن ِشَهاَوَعْن َطاِرِق 
 َحق ٌ َواِجٌب َعىَل كُل ِ ُمْسلٍِم َِفْ َجَماَعٍة إِل َ َعىَل ةُ ُمعَ وسلم: "اَلُْج 
َ أَْربََعٍة: َعْبٍد  ْملُْوٍك أَْو اْمَرأ   َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوَِفْ . ةٍ أَْو َصِب ٍ أَْو َمِريٍْض"م َ
ن َ  ْن بَِِنْ َوائٍِل جُ ِظ الَْمَصابِْيِح َعْن رَ ِة بِلَفْ َشْرِح الس ُ  .ٍل م ِ

1377. (8) [1/434-బలహీనం] 

'తారిఖ్ బిన్ షిహాబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి మసా్లమ్పైె జుమ'అహ స్లమ్రహ 

కంగా తప్పన్నసరి విధ. కాన్న ఈ నలుగురిపైె 

తప్పన్నసరి కాదు: 1. స్తవకులు, 2. సా్త్ీలు, 3. యుకత  

వయసుసకు చేరన్న యువకులు, 4. వాేధగర సాులు'' 

(అబూ దావూద్, షర'హ సునిహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/435[ ) صحيح ( ) 9]  - 1378

 َ ِب َ صىل اهلل عليه وَعِن ابِْن َمْسُعْوٍد أ  لَِقْوٍم  سلم قَاَل ن َ الن َ
 يَُصل ِْي بَالن َاِس ًَل آُمَر َرجُ  لََقْد َهَمْمُت أَْن ُمَعِة: "َعِن الُْج  ي ََتَخل َُفْوَن 

 ُ  َعىَل ِرَجاٍل ي ََتَخل َُفْوَن َعِن الُْجُمَعِة بُُيْوتَِهْم". َرَواُه  َق ْحرِ ثُم َ أ
 ُمْسلٌِم 

1378. (9) [1/435-దృఢం] 

ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

నమా'జుకు రాకుండా ఉండేవారి్ గురించి 

మాటాాడుతూ, 'ఒక వేకిత న్న ప్ర జలకు నమా'జు 

చదివించడాన్నకి న్నయమంచి, నమా'జుకు రాన్నవారి 

ఇళాను తగలబ్నడదామన్న అనుకుంటున్నిను' అన్న 

అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/435[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1379

 

367) వివరణ-1376: అంటే ఒకవేళ ఎవరైన్న జుమ'అహ 

జరగన్న పార ంతంల్ల ఉండి, ఒకవేళ జుమ'అహ చదవడాన్నకి 

జుమ'అహ జరిగే మరోపార ంతాన్నకి వళ్ళా తిరిగ స్లయంతర ం 

వరకు చేరుకోగలిగే వేకిత పైె జుమ'అహ తప్పన్న సరివిధ. 

అంతకంటే ఎకుొవ దూరం ఉంటే తప్పన్నసరికాదు.  
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اٍس أَن َ ا ِب َ َوَعِن ابِْن َعب َ "َمْن    صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:لن َ

ََح َوَل مْ  يُ َب ُمَنافًِقا َِفْ ِكَتاٍب ل َ تِ ُرْوَرةٍ كَُعَة ِمْن َغْْيٍ َض َك الُْجمُ تَرَ 
افِِعي ُ  َوايَاِت ثَََلثًا. َرَواُه الش َ ِ ُل". َوَِفْ بَْعِض الر   . يَُبد َ

1379.  (10) [1/435-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అకారణంగా మ్రడు జుమ'అహ లు వదలి వేస్లన 

వేకిత  కప్టాచారి్ (మన్నఫిఖ్)గా వార యబడతాడు. 

దాన్ని చెరప్డంగాన్న, మారాడంగాన్న జరుగదు.'' 

(ష్కఫయీ)  

 ( 1/435[ )ضعيف( ) 11]  - 1380

َ َوَعْن َجابٍِر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اَن  اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن ك
 َمِريٌْض  ل َ لُْجُمَعِة إِ لُْجُمَعِة يَْوَم ااَعلَْيِه ِخِر فَ ِمُن بِاهلِل َوالَْيْوِم اْْل يُؤْ 

 أَْو َمْملُْوٌك فََمِن اْسَتَغََن بَلَْهٍو أَْو تَِجاَرةٍ اْسَتْغََن  ِب ٌ  َص أَْو ُمَسافٌِر أَوْ 
َراقُ َواهلُل َغِِن ٌ  اهلُل َعْنهُ   .ْطِِن ُ  َحِمْيٌد". َرَواُه الد َ

1380. (11) [1/435-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''అలా్లహ్ను, తీరుపదిన్నన్ని విశాస్లంచే వేకిత పైె 

జుమ'అహ రోజు నమా'జు్ విధంచబడింది. కాన్న రోగ 

ల్లదా ప్ర యాణీకుడు, ల్లదా యుకత  వయసుసకు చేరన్న 

పలాలు, స్తవకులు మొదలైన వారిపైె తప్పన్న సరి 

విధకాదు. ఆటపాటల వలా, వాేపారం వలా, అశర దధ  వలా 

నమా'జు వదల్ల వారి ప్టా అలా్లహ్(త) కూడా 

అశర దధ గా ప్ర వరిత సా్లడు. అలా్లహ్ న్నరపేకాష  ప్రుడు, 

గొప్పవాడూను. (దారు ఖుతున్న) 

===== 
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44. పరశుభాత (స్థీన్నలు) మరయు 

(నమా’జు కోస్ం) తవరగా వెళళడం 

జుమ’అహ రోజు గొప్పశుభదినం. జుమ’అహ 

నమా'జు కోసం వంటుర కలు కతాిరించటం, గోళ్ళా 

కతాిరించటం, స్లినం చేయడం, ప్రిశుభర మైన 

దుసాులు ధ్రించటం, మస్లాక్ చేయడం, సువాసన 

ప్పలుమ కోవటం మొదలైనవి అభిలషణీయం. 

 َ ُل اَلَْفْصُل اْْل     మొదటి విభాగం  و َ

 ( 1/436حيح ( )[ ) ص  1]  - 1381

  َل  عليه وسلم: " ْوُل اهلِل صىل اهللُس قَاَل رَ   قَاَل:َعْن َسلَْماَن 
ِهُن  عَ ُجمُ يَْغَتِسُل َرُجٌل ي َْوُم الْ  يَد َ َهُر َما اْسَتَطاَع ِمْن ُطْهٍر و َ ِة َويََتط 
ُق بَْيَ ثُم َ يَْخُرُج فَََل يُفَ  .ِتهِ ْن ِطْيِب بَيْ ِمْن دُْهِنِه أَْو يََمس ُ مِ  ِ   ر 

َماُم إِل َ  اْْلِ ثُم َ يُْنِصُت إِذَا تَكَل ََم  .هُ ِتَب لَ ي َما كُثُم َ يَُصل ِ  .اثَْنْيِ 
 .َنُه َوبَْيَ الُْجُمَعِة اْْلُْخَرى". َرَواُه الُْبَخاِري ُ يْ ا بَ ُغِفَر لَُه مَ 

1381. (1) [1/436-దృఢం] 

సల్లిన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ రోజు స్లినంచేస్ల, ప్రిశుభర ంగా తయారై, 

సువాసన ప్పలుమకొన్న జుమ'అహ నమా'జు కోసం 

బయలుదేరి, మస్లూ ద్ల్లకిచేరి, ఇదద రు వేకుత లను వేరు 

చేయకుండా, స్లధ్ేమైనంత నమా'జు చదివి, 

ఇమామ ఖుతాబ ఇచిానప్పడు న్నశశబద ంగా కూర్కాన్న 

ఉంటే ఆ జుమ'అహ నుండి మరో జుమ'అహ వరకు 

జరిగే పాపాలు క్షమంచబడతాయి.'' 368 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/436يح ( )[ ) صح  2]  - 1382

 اهلِل صىل اهلل عليه  ِل ُسوْ . َعْن رَ َة َرِضَي اهلُل َعْنهُ رَ َوَعْن أَِِبْ ُهَريْ 
َر لَُه ثُ وسلم قَاَل: "َمِن اغَْتَسَل ثُم َ  ِ  م َ  أَََت الُْجُمَعَة فََصىل َ َما قُد 

ا بَْيَنُه  لَُه مَ ُه ُغِفَر َبِتِه ثُم َ يَُصل ِْي َمعَ ْن ُخْط َحّت َ يَْفُرَغ مِ   أَنَْصَت 
ُ  الُْجُمَعِة اَوبَْيَ   .. َرَواُه ُمْسلٌِم "اٍم ْخَرى َوفَْضُل ثَََلثَِة أَي َ ْْل

1382. (2) [1/436-దృఢం] 

అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ రోజు స్లినం చేస్ల, జుమ'అహ నమా'జు 

చదవడాన్నకి వచిా, స్లధ్ేమైనన్ని రకాతులు చదివి, 

న్నశశబద ంగా కూర్కాన్న, ఖతీబ ఖుతాబ పూరిత చేస్లన 

తరాాత, అతన్నతో కలస్ల జుమ'అహ నమా'జు 

 

368) వివరణ-1381: ఇదద రు వేకుత లను వేరుచేయడం 

అంటే, ఇదద రు వేకుత ల్మధ్ే వళ్ళా కూరోాకూడదు. ల్లదా 

మడలపైె నుండి గెంతుతూ వళారాదు. సాలం ఎకొడ 

దరికిత్య అకొడ కూరోావాలి. ఖుతాబ సమయంల్ల న్నశశ 

బద ంగా ఉండాలి. మాటాాడరాదు. ఒకవేళ ఖుతాబ 

పార రంభమయిన తరాాత ఎవరైన్న వసా్త సాలపంగా రండు 

రకాతులు చదివి కూరోావాలి. 
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చదివిత్య, ఈ జుమ'అహ నుండి వచేా జుమ'అహ 

వరకు మరియు మరో మ్రడు రోజుల  పాపాలన్ని 

క్షమంచబడతాయి. అంటే 10 రోజుల పాపాలు 

క్షమంచబడతాయి. ఎందుకంటే ఒక సతాొరాేన్నకి 10 

సతాొరాేలంత ప్పణేం లభిసాుంది.'' (మసా్లమ్)  

 ( 1/436) صحيح ( )[  3]  - 1383

 ْ  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َرَة َرِضَي اهللُ يْ ُهرَ  َوَعْن أَِِب
أَ فَأَْحَسَن الْوُ  ْسَتَمَع  فَا ُضْوَء ثُم َ أَََت الُْجُمَعةَ عليه وسلم: "َمْن تََوض َ

ََلثَِة أَي َاٍم َوَمْن  ثَ يَادَُة ْيَ الُْجُمَعِة َوزِ ُه َوبَ لَُه َما بَْينَ َوأَنَْصَت ُغِفَر 
 . ََص فََقْد لََغا". َرَواُه ُمْسلٌِم َح الْ  م َس َ 

1383. (3) [1/436-దృఢం] 

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

''చకొగా వు'దూచేస్ల జుమ'అహ నమా'జు చదవడాన్నకి 

వచిా, శర దధ గా న్నశశబద ంగా ఖుతాబ వింటే ఈ జుమ'అహ 

నుండి మరో జుమ'అహ ల మధ్ే పాపాలన్ని క్షమంచ 

బడతాయి. ఇంకా మరో మ్రడు రోజుల పాపాలు 

కూడా. ఎవరైన్న కంకర రాయితో ఆడిత్య, అతడు 

వేరాప్న్న చేస్లనటేు .'' 369 (మసా్లమ్) 

 (1/436[ ) متفق عليه ( ) 4]  - 1384

َ َوَعْن  هلل  َرُسْوُل اهلِل صىل ا  : قَاَل  َعْنُه قَاَل ِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ  أ
 بَاِب  َوقََفِت الَْمََلئَِكُة َعىَل  َعةِ "إِذَا كَاَن يَْوُم الُْجمُ  لم:وسعليه 

رِ  ِ َل َوَمَثُل الُْمَهج  َل فَاْْلَو َ كََمَثِل ال َِذْي الَْمْسِجِد يَْكُتُبْوَن اْْلَو َ
م َ  ًشا ثُم َ دََجاَجًة ثُ  كَبْ  بََقَرًة ثُم َ يُْهِدْي   كَال َِذْي   ثُم َ نَةً يُْهِدْي بََد 

ْكَر" اَووْ ًة فَإِذَا َخَرَج اْْلَِماُم َط َض بَيْ  ِ  .ُصُحَفُهْم َويَْسَتِمُعْوَن الذ 

1384. (4) [1/436-ఏకీభవితం] 

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

''జుమ'అహ రోజు దైవదూతలు మస్లూ ద్ దాారం వదద  

న్నలబడతారు. నమా'జు చదవడాన్నకి వచేా వారి పేరాు 

వార సా్లరు. అందరికంటే మందు వచిానవారి పేరు 

మొదటి సా్లనంల్ల వార సా్లరు. ఆ తరువాత వచిాన వారి 

పేరు తరువాత వార సా్లరు. మొదట వచిాన్ వేకిత  

ఖుర్బాన్న కోసం ఒంటె ప్ంపనటాు, తరువాత వచిాన్
 

369) వివరణ-1383: ఖుతాబ అవుతునిప్పపడు 

ఆడటం, మాటాాడటం అశర దధ ను సూచిసాుంది. దీన్నకి 
దూరంగా ఉండాలి. 

వాడు ఖుర్బాన్న కోసం ఆవు ప్ంపనటాు, ఆ తరువాత 

వచిాన వేకిత  మ్మక ఖుర్బాన్న ఇచిానటుు , ఆ తరువాత 

వచిాన వేకిత  కోడి ప్ంపనటుు , ఆ తరువాత వచిాన 

వేకిత  గుర డాు్ప్ంపనటుు . ఇమామ్ ఖుతాబ ఇవాడాన్నకి 

రాగానే దైవదూతలు తమ ఖాతాలను మ్రస్ల వేస్ల 

ఖుతాబ వినడాన్నకి స్లదధ మౌతారు. 370 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 (1/437( )) متفق عليه  [ 5]  - 1385

اهلل   اهلِل صىل ُل ُسوْ قَاَل رَ   اهلُل َعْنُه قَاَل: َي َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِض 
عليه وسلم: "إِذَا قُلَْت لَِصاِحِبَك يَْوَم الُْجُمَعِة أَنِْصْت َواْْلَِماُم  

 .َقْد لََغْوَت يَْخُطُب فَ 

1385. (5) [1/437-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ రోజు ఇమామ్ ఖుతాబ ఇసాునిప్పపడు 

ఎవరైన్న తన స్తిహతున్నతో మాటాాడి, అతన్ని 'న్నవు 

న్నశశబద ంగా ఉండు' అన్న అన్ని, అతడు కూడా 

అప్రాధ్ం చేస్లనటేు .'' 371 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/437[ ) صحيح ( ) 6 ] - 1386

"َل   يه وسلم:  صىل اهلل علقَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  ابِرٍ َوَعْن جَ 
َ يُِقْيَمن َ أَحَ   َمْقَعِدهِ فََيْقُعُد  لُِف إََِل ايُخَ  ثُم َ  .اُه يَْوُم الُْجُمَعةِ خَ ُدكُْم أ

 .فِْيِه َولَِكْن ي َُقْوُل: اْفَسُحْوا". َرَواُه ُمْسلٌِم 
1386. (6) [1/437-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''జుమ'అహ రోజు ఒక మసా్లమ్ను అతన్న సా్లనం నుండి 

ల్లప, అతన్న సా్లనంల్ల కూరోాకూడదు. అయిత్య 

అతన్ని 'కొదిద గా జరగండి' అన్న చెప్పవచుా.'' 372 

(మసా్లమ్) 

 
370) వివరణ-1384: ఖుతాబ పార రంభం అయిన తరాాత 

వచేా్ వారి పేరాు దైవదూతల హాజరు ప్టిు కల్ల 

వార యబడవు. 

371) వివరణ-1385: మంచి గురించి ఆదేశించిన్న, 

చెడును న్నవారించిన్న ప్పణేం అధకమ్మ. కాన్న ఇమామ్ 
ఖుతాబ ఇసాునిప్పపడు ఎవరైన్న మాటాాడిత్య వారిన్న 

న్నశశబద ంగా ఉండు అన్న వారిసా్త ప్పణేం లభించదు, 

మాటాాడినవాడు వేరధ ప్న్న చేస్లనటుు , వారించినవాడు 

కూడా వేరధ ప్న్నల్ల పాల్కు నిటేు .  
372) వివరణ-1386: అంటే మందుగా వచిా కూరుాని 

వారిన్న, తరువాత వచిాన వారు వారిన్న ల్లప తామ 
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   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/437ح ( )[ ) صحي  7]  - 1387

  اهلل عليهىلاهلِل ص ُسْوُل قَاَل رَ  ُهَريَْرَة قَاَل: َوأَِِبْ َعْن أَِِبْ َسِعْيدٍ 

ابِِه ِن ثِيَ َس أَحْ ِمْن  ِبَس َم الُْجُمَعِة َولَ وْ "َمِن اغَْتَسَل يَ  سلم: و
فَلَْم يََتَخط َ   .ِطْيٍب إِْن كَاَن ِعْنَدُه ثُم َ أَََت الُْجُمَعةَ  َوَمس َ ِمْن 

اُم  مَ َرَج إِ ذَا خَ ثُم َ أَنَْصَت إِ  .هلُل لَهُ ا كََتَب اثُم َ َصىل َ مَ  .َناَق الن َاِس أَعْ 
َ  ُرَغ ِمْن َصََلتِهِ َحّت َ يَفْ  اَرًة ل َِما بَْينَ انَ ك بَْيَ ُجُمَعِتِه ال َِِتْ  وَ َها ْت كَف َ
 .ا". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ قَْبلَهَ 

1387. (7) [1/437-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ (ర) మరియు అబూ హురైరహ్ 

(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''జుమ'అహ రోజు 

స్లినం చేస్ల, ప్రిశుభర మైన బటు లుధ్రించి, వీలైత్య 

సువాసన ప్పలుమకొన్న జుమ'హ నమా'జు కోసం 

వచిా, ప్ర జల మడలపైె నుండి గెంతకుండా, 

స్లధ్ేమైనన్ని సునితులు చదివి, ఇమామ్ వచిా 

నప్పటి నుండి నమా'జు పూరత యేే్వరకు న్నశశబద ంగా 

ఉంటే, ఈ జుమ'అహ నుండి వచేా జుమ'అహ వరకు 

చేస్లన పాపాలన్ని క్షమంచబడతాయి.'' (అబూ 

దావూద్)  

 ( 1/437[ ) صحيح ( ) 8]  - 1388

َ ِس أَوْ  َوَعْن  ْوٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن أ
َل يَْوَم الُْجُمَعِة َواغْتَ  وسلم: َر َوابَْتَكَرَومَ "َمْن َغس َ ًَش  َسَل َوبَك َ

َ اْسَتمَ َماِم وَ َودَنَا ِمَن اْْلِ  ْم يَْركَْب َولَ  كُل ِ َع َولَْم يَلُْغ ك ُخُطَوةٍ   اَن لَُه بِ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  يَ  ِص َعَمُل َسَنٍة: أَْجرُ  ْ اِمَها َوقَِياِمَها". َرَواُه الَت ِ
 .َماَجهُ  َوالن ََسائِ ُ َوابُْن 

1388. (8)  [1/437-దృఢం] 

ఔస్ బిన్ ఔస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ రోజు స్లినం చేయించి , తాను కూడా 

స్లినం చేస్ల, ఉదయానేి పార రంభ సమయంల్ల 

మస్లూ ద్కు వాహనంపైె రాకుండా నడచి వచిా, 

ఇమామ్కు దగు రగా కూర్కాన్న శర దధ గా ఖుతాబ విన్న 

 
కూరోా కూడదు. మాటాాడకుండా జరిగ, వచిాన వారికి 
చోటు కలిపసా్త అది వారికి ల్లభదాయకం.  

ఎటువంటి చెడుప్న్న చేయ కుండా ఉంటే, అతన్న  ప్ర తి 

అడుగుకు బదులు సంవతసర మంతా ఉప్వాస్లలు 

మరియు రాతర ంతా ఆరాధ్నలు చేస్లనంత ప్పణేం 

లభిసాుంది.'' (తిరిిజి', అబూ దావూద్, నస్లయి', 

ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/438[ ) صحيح ( ) 9]  - 1389

ه َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسََلٍم قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي
جَ وسلم: "َما َعىَل أََحِدكُْم إِ  ِخَذ ثَْوبَْيِ ْن و َ ُمَعِة  ِم الُْج  لَِيوْ َد أَْن ي َت َ

 .َرَواُه ابُْن َماَجهُ .  ِمْهَنِتِه" ِسَوى ثَْوَِبْ 

1389. (9) [1/438-దృఢం] 

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

ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ ఎవరైన్న జుమ'అహ నమా'జు 

కోసం స్లమానే్ దుసాులు్ కాక, ప్ర త్యేక దుసాులు 

ఏరాపటుచేసు కుంటే అభేంతరం ఏమీల్లదు.'' 373 

(ఇబ్ని మాజహ). 

 ( 1/438) [ ) ضعيف ( 10]  - 1390

 . بِْن َسِعْيٍد ََي يَْح َوَرَواُه َمالٌِك َعْن 

1390. (10) [1/438-బలహీనం] 

పైెవిధ్ంగా య'హ్యా బిన్ స'యీద్ ఉలా్లఖనం 

(మాలిక్) 

 ( 1/438[ ) صحيح ( ) 11]  - 1391

صىل اهلل عليه   اهلِل َرُسْوُل  بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: قَاَل   َسُمَرةَ َوَعْن 
ُجَل َل يََزاُل   ان َ فَإِ  .ر وادْنُْوا ِمَن اْْلَِماِم كْ لم: "اْحُضُروا الذ ِ وس لر َ

ِة َوإِْن دََخلََها". َرَواُه أَبُ  َر َِفْ الَْجن َ  .ْو دَاُودَ يََتَباعَُد َحّت َ يَُؤخ َ

1391. (11) [1/438-దృఢం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు జుమ'అహ రోజు అలా్లహ సిరణకు 

ఖుతాబ వినడాన్నకి వళాండి, ఇమామ్కు దగు రగా 

ఉండండి. ఎందుకంటే, ఎంత దూరం ఉంటే, అంత 

ఆలసేంగా సారు ంల్లకి ప్ర వేశిసా్లరు.'' (అబూ దావూద్)  

 
373) వివరణ-1389 &1390: ఉదోేగాన్నకి, వాేపారాన్నకి 
ఇంకా ఇతర కారేకల్లపాలకు ఉప్యోగంచే దుసాులు ప్రి 

శుభర ంగా ఉండకపోవచుా. ప్రిశుభర  ప్రచుకునే తీరిక 
కూడా దరకక పోవచుా. అందువలా జుమ'అహ 

నమా'జ్కు ప్ర త్యేక దుసాులు కుటిు ంచుకోవచుాను. 

వాటినే ధ్రించి వళా వచుాను.  
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 ( 1/438)[ ) ضعيف (  12]  - 1392

قَاَل   ِه قَاَل:ِِن ِ َعْن أَبِيْ  الُْجهَ ِن أَنٍَس َعْن َسْهِل بِْن َمَعاٍذ بْ وَ 
ْن تََخَط َ ِرقَاَب الن َاِس يَْوَم مَ " م:هلِل صىل اهلل عليه وسلُسْوُل ارَ 

مِ  الُْجُمَعِة ات ََخَذ َجْسًرا إََِل َجَهن ََم". ْ ِذي ُ َوقَاَل:َهَذا َرَواُه الَت ِ
  ِريٌْب َحِديٌْث غَ 

1392. (12) [1/438-బలహీనం] 

సహల బిన మ'ఆజ్' బిన్ అనస్ జు'హన్న (ర) తన 

తండిర  దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ రోజు ప్ర జల మడలపైె నుండి గెంతుతూ 

వచేా వేకిత  కోసం నరకంల్ల ఒక వంతెన తయారు 

చేయబడుతుంది.'' 374 (తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం) 

 ( 1/439( ) [ ) حسن 13]  - 1393

ِب َ صىل اهللأَن َ ا ِن أَنٍَس: وَعْن ُمَعاِذ بْ  َعِن   عليه وسلم نَََه  لن َ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َعةِ الَْحْبَوةِ يَْوَم الُْجمُ  ْ  . َواْْلَِماُم يَْخُطُب. َرَواُه الَت ِ

1393. (13) [1/439-పార మాణికం] 

మ'ఆజ్' బిన్ అనస్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) 

జుమ'అహ రోజు ఇమామ ఖు'తాబ ఇసాునిప్పపడు 

మోకాళాను న్నలబ్నటిు  చేతులతో చుటుు కొన్న కూరోావ 

టాన్ని వారించారు. ' 375 (తిరిిజి', అబూ దావూద్)  

 ( 1/439[ ) صحيح ( ) 14]  - 1394

"إِذَا    اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:
ْل يَْوم الُْجُمَعِة فَلَْيتَ  أََحُدكُْم  نََعَس  َرَواُه  ".ْجلِِسِه ذَلَِك ِمْن م َ  َحو َ
مِ  ْ  .ي ُ ذِ الَت ِ

1394. (14) [1/439-దృఢం] 

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

''జుమ'అహ రోజు మస్లూ ద్ల్ల న్నదర గాన్న, కునుకుగాన్న 

వసా్త, కూరుానిచోటు మారుాకోవాలి. దాన్నవలా న్నదర  

రాకుండా ఉంటుంది.'' 

 

374) వివరణ-1392: జుమ'అహ అయిన్న జుమ'అహ కాక 

పోయిన్న ప్ర జలను మడలపైె నుండి దాటుతూ వళాడం 

పాప్ం. ఎకొడ చోటుదరికిత్య, అకొడ కూరుాండి పోవాలి. 

ఇటువంటి చేషు లకు పాలపడిత్య శిక్షకు గురికావచుా. 

375) వివరణ-1393: ఈ్ విధ్ంగా కూరోావటం్ వలా 

న్నదర మంచుకొసాుంది. ఖుతాబ వినడంల్ల అంతరాయం 

కలుగు తుంది. 

----- 

   మూడవ విభాగం   الُِث ث َ لاَلَْفْصُل ا 

 (1/439) ( [ ) متفق عليه 15]  - 1395

: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل   ابَْن ُعَمَر يَُقْوُل ُت ِمعْ َعْن نَافٍِع قَاَل: َس 
ُجَل ال  ْقِعَدهِ َويَْج اهلل عليه وسلم أَْن ي ُِقْيَم الر َ ُجَل ِمْن م َ لُِس  ر َ

 . الُْجُمَعِة َوَغْْيَِها: َِفْ قَاَل  .ةِ َل لَِنافٍِع: َِفْ الُْجُمعَ فِْيِه. قِيْ 

1395. (15) [1/439-ఏకీభవితం] 

న్న'ఫె (ర) కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ప్ర వకత  (స), 

ఒకరిన్న తను కూరుానిచోటునుండి ల్లప, తాను 

కూరోారాదు. ననుి 'ఈ వారింప్ప జుమ'రోజుకేన్న' 

అన్న ప్ర శిించడం జరిగంది. దాన్నకి నేను 'జుమ'అహ 

కు, ఇతర సమయాలకు' అన్న సమాధానం 

ఇచాాను.376 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/439[ ) حسن ( ) 16]  - 1396

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل رَ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل:
ْغٍو فََذلَِك َرَها بِلَ  َحَض ُجٌل رَ فَ  .ُمَعَة ثَََلثَُة نََفرٍ : "يَْحُضُرالُْج وسلم

ُه ِمْنَها َرُجٌل دَعَا اهلَل إِْن َشاَء  ُهوَ َوَرُجٌل َحَضَرَها بُِدعَاٍء فَ . َحظ ُ
َسُكْوٍت َولَْم َوَرُجٌل َحَضَرُه بِإِنَْصاٍت و َ  أَْعَطاُه َوإِْن َشاَء َمَنَعُه.

ُمَعِة ال َِِتْ إََِل الُْج  اَرةٌ فَ  كََولَْم يُْؤِذ أََحًدا فَِهَي َبَة ُمْسلٍِم يََتَخط َ َرقَ 
أَن َ اهلَل يَُقْوُل:)َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة بِ َك يَادَُة ثَََلثٍَة أَياٍم َوذَلِ زِ تَلِْيَها وَ 

َ  .(160: 6فَلَُه َعَشُر أَْمَثالَِها..  بُْو دَاُودَ  َرَواُه أ

1396. (16) [1/439-పార మాణికం] 

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

ప్ర వచనం, ''జుమ'అహ రోజు మ్రడు రకాల మను 

షులు వసా్లరు. ఒక రకం వారు వేరాంగా ఆటాాటకోసం 

వసా్లరు. వారికి ఇదే దకుొతుంది. వారికి జుమ'అహ 

ప్పణేం లభించదు. వారు చేస్లన చెడుచేషు ల పాప్ం 

వారిపైెనే ప్డుతుంది. 2 వ రకంవారు దు'ఆ కోసం 

వసా్లరు. వారు దు'ఆ చేసా్లరు. అలా్లహ్ను అరాిసా్లరు. 

అయిత్య ఇవాడం, ఇవాక పోవటం అలా్లహ్ ఇషు ం. 3వ 

 

376) వివరణ-1395: ఈ విధ్ంగా చేయడం వలా ఒక 

మసా్లమ్ సోదరుణిణ  అవమాన్నంచినటుు  అవుతుంది. ఇంకా 

అతన్నకి బాధ్ కూడా కలుగుతుంది. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 468 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
రకాన్నకి చెందిన వారు శర దధ గా ఖుతాబ వినడాన్నకి, 

నమా 'జు చదవడాన్నకి వసా్లరు. వీరు మడలపైె నుండి 

గెంత కుండా, ఎవరికీ హాన్న కలిగంచకుండా ఉంటే, ఈ 

జుమ'అహ నుండి వచేా జుమ'అహ వరకు జరిగే 

పాపాలకు ప్రిహారం అయిపోతుంది. అంటే ఈ 

జుమ'అహ నుండి వచేా జుమ'అహ వరకు జరిగే 

పాపాలు క్షమంచబడతాయి. ఇంకా మ్రడు రోజుల 

పాపాలు అధకంగా క్షమంచబడతాయి. ఇల్ల ఎందుకు 

జరుగుతుందంటే అలా్లహ్ '' ఎవడు ఒక సతాొరేం 

చేసా్లడో, అతన్నకి దాన్నకి ప్దిరటాు ప్ర తిఫలం 

ఉంటుంది..'' (సూ.్అల-అన-ఆమ, 6:160)  (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/440يف ( )ضع[ )   17]  - 1397

 اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  اٍس َوَعِن ابِْن َعب َ 
ِر يَْحِمُل ْخُطُب فَُهَو كَمَثِل الِْحَما"َمْن تَكَل ََم يَْوَم الُْجُمَعِة َواْْلَِماُم يَ 

 َ َ ُل لَ َوال َِذْي يَُقوْ  .ْسَفاًراأ َ ِصْت لَْيَس لَ نْ ُه أ    .َمُد حْ ُه ُجُمَعٌة". َرَواُه أ

1397. (17) [1/440-బలహీనం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ ఖుతాబ సమయంల్ల ఇతరులతో 

మాటాాడిన వేకిత , చాల్ల ప్పసాకాలు మోసాుని గాడిద్

వంటి వాడు. ఇంకా తన ప్ర కొవాణిణ  న్నశశబద ంగా ఉండు 

అన్న చెపపనవాన్న జుమ'హ స్త్ాకరించబడదు.''  377 

(అ'హిద్)  

 ( 1/440( )[ ) صحيح  18]  - 1398

اِق ُمْرَسًَل قَاَل:  ب َ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن عَُبْيِد بِْن الس َ
َن الُْجَمِع:عليه وسلم َِفْ   الُْمْسلِِمْيَ إِن َ َهَذايَا َمْعَشَر "   ُجُمَعٍة م ِ

 هُ ُضر ُ كَاَن ِعْنَدُه ِطْيٌب فَََل يَ  ًدا فَاغَْتِسلُْوا َوَمْن ُه اهلُل ِعيْ َعلَ ٌم جَ يَوْ 
َواِك". َرَواُه َمالٌِك َوَرَواُه ابُْن َماَجُه  أَْن ي ََمس َ ِمْنُه َوعَلَْيُكْم بَالس ِ

 . َعْنهُ 

1398. (18) [1/440-దృఢం] 

'ఉబై్నద్ బిన్ సబాబఖ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుమ 

'అహ ల్ల ఇల్ల్ ఆదేశించారు: ''ఓ్ మసా్లమల్లరా! 

 

377) వివరణ-1397: అంటే 'ఖు'తాబ సమయంల్ల మాటాా 

డటం మంచిది కాదు. దాన్నవలా వారికి ప్పణేం లభించదు. 

అలా్లహ్ జుమ'అహ రోజును ప్ండుగ దినంగా 

న్నరణ యించాడు. కనుక జుమ'అహ రోజు స్లినం 

చేయండి, స్లధ్ేం అయిత్య సువాసన ప్పలుమకోండి. 

తప్పకుండా మస్లాక్ చేసుకోండి.'' (మాలిక్, ఇబ్ని 

మాజహ).   

 (1/440[ ) لم تتم دراسته ( ) 19]  - 1399

ِصًَل َو عَ َوهُ  ت َ اٍس م ُ  .ِن ابِْن َعب َ

1399. (19) [1/440-అప్రిశోధతం] 

పైె 'హదీసు' ఇబ్ని'అబాబస్ దాారా కూడా 

ఉలా్లఖించ బడింది. 

 ( 1/440) [ ) حسن ( 20]  - 1400

اِء قَ  ا  اهلل عليه وسلم: اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعِن الََْبَ "َحق ً
َ  َعىَل الُْمْسلِِمْيَ  أََحُدُهْم ِمْن   ا يَْوَم الُْجُمَعِة َولََيَمس َ ْغَتِسلُوْ ْن ي َ أ

ِمِذي ُ إِ ِه فَ ِطْيٍب أَْهلِ  ْ ْن لَْم يَِجْد فَالَْماُء لَُه ِطْيٌب". َرَواُه أَْحَمُد َوالَت ِ
   .يٌْث َحَسٌن َذا َحدِ َوقَاَل: هَ 

1400. (20) [1/440-పార మాణికం] 

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

''మసా్లమలు జుమ'అహ రోజు స్లినం చేయడం 

తప్పన్న సరి, ఇంటా్ల ప్రిమళం ఉంటే ప్పలుమకోవాలి. 

ఒకవేళ సువాసన దర వాేలు ల్లకపోత్య, న్నళ్ళా 

ప్రిమళంగా ఉంటుంది. అంటే స్లినం చేస్ల 

ప్రిశుభర ంగా ఉండటం సువాసనకు బదులుగా ప్న్నకి 

వసాుంది.'' (తిరిిజి' / పార మాణికం)  
===== 

ََلِة الُْجُمَعةِ ْطَبِة َوا الْخُ   ُب ا بَ   - 45  لص َ

45. జుమా'అహ్ ఉపన్నయస్ం ('ఖు'తబ), 

జుమా'అహ్ నమా'జు 

ُل     మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/441[ ) صحيح ( ) 1]  - 1401

ُمَعَة  يَُصل ِْي الُْج  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َعْن أَنٍَس: أَن َ الن َ 
 . َخاِري ُ اُه الْبُ . َروَ ُس مْ ِحْيَ تَِمْيُل الش َ 

1401. (1) [1/441-దృఢం] 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 469 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సూరుేడు వాలిన 

తరాాత జుమ'అహ నమా'జు చదివేవారు.378 

(బు'ఖారీ) 

 (1/441[ ) متفق عليه ( ) 2]  - 1402

ا نُِقْيُل َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل: َما  َوَعْن  ى إِل َ بَعْ كُن َ   َد َوَل نََتَغد َ
 َعةالُْجمُ 

1402. (2) [1/441-దృఢం] 

సహల బిన స'అద (ర) కథనం: మ్మమ జుమ’అహ 

నమా'జు చదివిన తరాాత భోజనం చేస్త వాళాం. 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/441[ ) صحيح ( ) 3]  - 1403

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلَوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَا دُ َن الن َ م إِذَا اْشَتد َ الََْبْ
ََل بَ  َر بِالص َ أَبْ اْشَتد َ اةِ َوإِذَا ك َ ََلةِ.يَْعِِنْ الْ لَْحر ُ ُمَعِة. َرَواُه  ُج َردَ بِالص َ

 .الُْبَخاِري ُ 

1403. (3) [1/441-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తీవర  చలికాలంల్ల 

జుమ'అహ నమా'జును తారగా, తీవర  ఎండా కాలంల్ల 

ఆలసేం్చేస్ల చదివేవారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/441يح ( )[ ) صح  4]  - 1404

ائِِب َوَعِن ا لُ َد  بِْن يَِزيَْد قَاَل: كَاَن الن ِ لس َ ا  ذَ ُه إِ اُء يَْوَم الُْجُمَعِة أَو َ
ه  َجلََس اْْلَِماُم َعىَل الِْمْنََبِ َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل علي

ا كَاَن ُعْثَماُن َوكَ  م َوأَِِبْ بَْكٍر َوُعَمرَ وسل َد ُثَر الن َاُس زَ فَلَم َ اَء  ادَ الن ِ
ْوَراِء. َرَواُه الُْبَخااِّنْ َعىَل الث َ    .ي ُ رِ  الز َ

1404. (4) [1/441-దృఢం] 
స్లయిబ్ బిన్ య'జీద్ (ర) కథనం: ''జుమ'అహ రోజు 

మొదటి అజా'న్ ఇమామ 'ఖు'తాబ ఇవాడాన్నకి 

 

378) వివరణ-1401: జుమ'అహ సమయం సూరుేడు 

వాలిన తరాాత పార రంభం అవుతుంది. వసాువుకు 

సమానమైన న్నడ వరకు ఉంటుంది. ''జుహ్ర్ను శీతాకా 

లంల్ల తారగా చదవాలి. వేసవిల్ల ఆలసేం చేస్ల చద 

వాలి. ఒక వేళ జుమ'అహ దరకొపోత్య దాన్నకి బదులు 

''జుహ్ర్ నమా'జు చదువుకోవాలి. జుమ'అహ నమా 'జుకు 

మందు 'ఖు'తాబ ఇవాడం తప్పన్నసరి. 'ఖు'తాబ 

ల్లకుండా జుమ'అహ సరికాదు. ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

నమా'జుకు మందు రండు 'ఖు'తాబలు ఇచేావారు. 

మంబరుపైె కూరుాని తరాాత అయేేది. ప్ర వకత  (స), 

అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) కాల్లలా్ల్ ఇల్లగే 

కొనస్లగంది. అయిత్య 'ఉస్లిన్ (ర) 'ఖలీఫహ అయిన 

తరాాత ప్ర జల సంఖే కూడా పెరిగంది. 'ఉస్థమన్ 
(ర) 'జురాఅ' పార ంతంల్ల మూడవ అజా'న్ను అధకం 
చేశారు. 379 (బు'ఖారీ)  

 ( 1/441) صحيح ( ) [ 5]  - 1405

عليه وسلم  سمرة قَاَل: كانت للنب صىل اهلل  وَعْن جابر بن
ن ويذكر الناس فكانت القرآ ا يقرأنهمبتان يجلس بيخط

 .ا. رواه مسلمصدصَلته قصدا وخطبته ق 

1405. (5) [1/441-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), జుమ 

'అహ రోజు రండు 'ఖు'తాబలు ఇచేావారు. ప్ర వకత  (స) 

రండు 'ఖు'తాబల మధ్ే కూరుానేవారు. ఈ 

'ఖు'తాబలా్ల ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం, హతబోధ్ చేస్తవారు. 

ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబ, నమా'జు మధ్ేసాంగా ఉండేవి.380 
(మసా్లమ్) 

 

379) వివరణ-1404: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స), 

అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) కాల్లలా్ల్ ఒకే అజా'న్ 

ఉండేదన్న తెలిస్లంది. ఈ అజా'న్ ఇమామ్ మంబర్పైె 

కూరుాని తరువాత ఇవాబడేది. ఈ అజా'న్ గురించే 

ఖుర్ఆన్ల్ల ఇల్ల ఆదేశించడం జరిగంది: ''ఓ 

విశాాసుల్లరా! శుకర వారం (జుమ'అహ) రోజు నమా'జ్ 

కొరకు పలుప్ప ఇవాబడినప్పపడు, మీరు మీ 

వాేపారాలను విడిచి అలా్లహ్ సిరణవైప్పనకు 

ప్రుగెతాండి. మీరు తెలుసుకో గలిగత్య, ఇది మీకు ఎంతో 

ఉతామ మైనది!'' (సూ.్అల్ జుమ'అహ్, 62:9) 

ఇమామ్ మంబరుపైె కూరుాని తరువాత ఇవాబడేది 

మొదటి అజా'న్. తక్బీర్ రండవ అజా'న్. 'ఉస్లిన్ (ర) 

అధకం చేస్లంది (మ్రడవ) అజా'న్. ఇది తప్పన్నసరి 

కాదు. మొదటి అజా'న్ తప్పన్నసరి. ఈ మ్రడవది -- 

అంటే 'ఖు'తబహ కంటే మందు ఇచేాది-- అవగానే 

పార ప్ంచిక వేవహారాలను వదలి జుమ'అహ నమా'జుకు 

తారగా వళ్ళాలి. 

'జురాఅ' అనేది ఒక ప్ర దేశం పేరు. మస్లూ ద్కు కొంత దూరంల్ల 

ఉండేది. దీన్న దాారా మొదటి అజా'న్ మస్లూ ద్ వలుప్ల 

ఇవాాలి. ప్ర జలందర్జ వినడాన్నకి వీలుగా ఉంటుంది.  

380) వివరణ-1405: ఉప్న్నేసం్('ఖు'తబహ్)్అంటే్

ఏమటి? 
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'ఖు'తబహ్ - 'ఖి'తాబ నుండి వచిాంది, దాన్న అరధ ం 

ఎదుటి వాన్నతో మాటాాడటం, వివరించటం. 

మఫర దాతుల ఖురఆన ల్ల ఇల్ల ఉంది:  

''అల 'ఖ'తుబహ, వల మ'ఖా'తబతు, వ'తా'ఖాతుబు, 

వల మరాజ'అతు అంటే ప్రసపరం మాటాాడుకోవడం, 

చరిాంచుకోవడం, ప్ర శోితారాలు ఇచుాకోవడం అన్న 

అరధ ం. ఇంకా దీన్నకి హతబోధ్ చేయడం, బోధంచడం అన్న 

కూడా అరాధ లు ఉన్నియి. అదేవిధ్ంగా అమాియి 

ఇంటికి పెళ్ళా్సందేశం ప్ంప్టం అన్నకూడా అరధ ం వసాుంది. 

మజమఉల బిహార 353వ పేజీల్ల 'ఖు'తబతు బి'దద మి 

ఫహువ 'ఖా'తిబున వ 'ఖ'తీబున. 'ఖు'తబహ్ అంటే 

ఉప్న్నేసం, ప్ర సంగం, విన్నపంచడం, మాటాాడటం, 

వివరించటం, స్లధారణంగా అమనల మఆషిరి వల 

మ'ఖా'తబి, అంటే నువుా ఉప్న్నేసకుడివా, ప్ర జలా్ల 

ప్ర సంగం చేస్తవాడివా అన్న అంటారు.  
'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ఫమాకాన మన 

'ఖు'తబతిహమా మన 'ఖు'తబతిన ఇలా్ల నఫ'అ. అంటే 

అబూ బకర (ర) మరియు 'ఉమర (ర) ప్ర వకత (స) 

మరణ్యనంతరం ఇచిాన 'ఖు'తాబహ్ ల వలా ల్లభమ్మ 

ల్లభం కలిగంది. ఒక 'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

ప్ర జలందరి తరప్పన నేను ఉప్న్నేసకున్నగా ఉంటాను, 

అప్పపడు ప్ర జలందర్జ న్నశశబద ంగా ఉంటారు. మరో 

'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత (స) మంబరుపైె న్నలబడి ప్ర సంగంచారు. 

అదేవిధ్ంగా ప్ర వకత  (స) ష'అబాన చివరి రోజు 

ప్ర సంగంచారు. అదేవిధ్ంగా ఆయన ప్ర వకత లందరి 

ఉప్న్నేసకులు. అదేవిధ్ంగా అన్నసరుల తరప్పన వారి 

న్నయకుడు, బోధ్కుడు న్నలబడాాడు మొదలైనవి.  

ముంజిద ల్ల ఇల్ల ఉంది, '' 'ఖు'తాబహ అంటే హతబోధ్ 

చేయడం, హతోప్దేశం చేయటం, మంబరుపైె న్నలబడి 

ప్ర జలను ఉదేద శించి 'ఖు'తాబహ ఇవాటం. ఏదైత్యనేం, 

'ఖు'తాబహ అంటే బోధంచటం, అంటే పతబోధ్ 

చేయటం, వాటి్ దాారా వినేవారి హృదయాలను 

సున్నితం చేయటం, ఇమామ ర్'గిబ బ్బన 'హుసైెన 

మఫర దాతుల ఖురఆన ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, 'మంచి 

మాటలు తెలియప్రచటం, మంచిన్న ఆదేశించటం, 

చెడును న్నర్జిలించటం, ప్ర జలకు అలా్లహ (త) 

ఆదేశాలను, ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశాలను విన్నపంచటం.' 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఆయన ఈ విధ్ంగా మీకు హతబోధ్ 

చేసాున్నిడు, బహుష్క మీరు హతబోధ్ గర హసా్లరన్న.''  

(సూ.్ అన నహార, 16:90) అంటే దైవభీతికి 

 

సంబంధంచిన విషయాలు బోధంచటం. అలా్లహ ఆదేశం: 

''మీ ప్ర భువు తరఫు నుండి, మీ వదద కు హతబోధ్ 

వచిాంది.'' (సూ.్య్యనుస, 10:57) హతబోధ్ వినేవారి 

భాషల్ల చేసా్తనే ఫలితం ఉంటుంది. ప్రాయి భాషల్ల ఇసా్త 

వినేవారికి ఎటువంటి ల్లభమ్ర కలుగదు. 'ఖు'తాబహ 

అసలు ఉదేద శేం ఫలించదు. ఇంగాీషు తెలియన్న వారి 

మందు ఇంగాీషుల్ల మాటాాడిత్య, అరబీ రాన్నవారి మందు 

అరబీల్ల మాటాాడటం, అంధుఢిన్న నుయిే్ నుండి 

కాపాడటాన్నకి, 'ఇయాేక వల బీర,' అనటంవలా ఏం 

ల్లభం? అతన్నకి అరధ ంకాక నూతిల్లప్డి చన్నపోతాడు. 

'ఇయాేక వల బీర,' అనేవాడికి ప్పణ్యేన్నకి బదులు పాప్ం 

చుటుు కుంటుంది. అతన్న భాషల్ల అతన్నకి చెపపఉంటే 

అతన్నకి ప్పణేం లభించేది. 

అదేవిధ్ంగా ఇమామ్ మంబరుపైె న్నలబడి అరబీబల్ల 

'ఖు'తాబహ్ ఇసా్త అరబీబ్ తెలియన్న్ వారికి ఎటువంటి 

ల్లభమ్ర చేకూరదు. ఖాళ్ళ చేతులతో వచిానటుు  

వళతారు. 'ఖు'తాబహ అంటే హతోప్దేశం, ఉప్దేశం, 

ప్ర సాుత ప్రిసా్లతులపైె మాటాాడాలి. ప్ర జల సమసేలను 

అరాం చేసుకొన్న అప్ర మతాం అవుతారు. అందువలా్ల ప్ర వకత  

(స) ప్ర తి జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ్ ల్ల అతేవసర 

విషయాలు బోధంచేవారు.  

'స'హీ'హ మసా్లమ ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ్

ల్ల అలా్లహ్(త) అనుగర హాలను వివరించేవారు. ప్ర జలకు 

ఖుర్ఆన్ను వివరంగా బోధంచేవారు. అందువలా్ల 

అలా్లహ్(త) ప్ర తి జాతిల్ల, వారి భాషల్లనే ప్ర వకత లను 

ప్ంపాడు. వారు సపషు ంగా అరాం చేసుకోవాలన్న. 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మ్మమ ప్ర తి ప్ర వకత ను అతన్న జాతివారి 

భాషతోనే ప్ంపామ. అతను వారికి (మా ఆదేశాలను) 

సపషు ంగా బోధంచటాన్నకి.'' (సూ.్ఇబార హీం, 14:04) 

ఖాజీ బై్న'దావీ ఈ వాకేప్ప వాేఖాేనంల్ల ఇల్ల 

పేర్కొన్నిరు: 'అంటే ప్ర జలు ప్ర వకత ల ఉప్దేశాలను అరాం 

చేసుకొన్న, ఇతరులకు వాటిన్న గురించి తెలియ్

జేయడాన్నకి 'ఖు'త్బహ్  చాల్ల అవసరం. ఒకవేళ వారి 

భాషల్ల చెప్పక పోత్య ఏం ల్లభం? 

ఫ్సఖహ్ హనఫీ ప్పసాకం మబూసత ల్ల ఇల్ల ఉంది, ''వల 

ఖుతబతు కులాుహా వ అజున వ అమ్న బి మఅర్జఫిన, 

-- 'ఖు'తాబహ అంటే బోధంచటం, హతబోధ్ చేయటం, 
మంచిన్న ఆదేశించటం, చెడును వారించటం.''  

దురెముఖాత ర ల్ల ఇల్ల ఉంది,'ఖు'తాబహ్ ప్ర జలకు శిక్షణ 

ఇవాటాన్నకి న్నర్వద శించబడింది. చెపేపవారు వినేవారి 
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భాషల్ల చెబిత్యనే్ వారికి అరామవుతుంది. సమయం 

సందరాం్ చూస్ల ఉప్దేశించాలి. హతబోధ్ చేయాలి. 

దురర మఖాార ల్ల ఇల్ల ఉంది, ఇమామ మరియు ఖతీబ 

రమ'దాన చివరి జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ్ ల్ల 'సదఖహ 

ఫి'తర ర గురించి వివరించాలి. ఇది చాల్ల అవసరం. 

ఖుతాబ అసలు ఉదేద శం బోధంచటం, విదే నేరిపంచటం. 

దీన్ని బటిు , 'ఖు'తాబయె జుమ'అహ, 'ఈదైన్ సందరాాలా్ల 

ప్ర తి భాషల్ల చేయవచుా. ప్ర జలు ఏ్ భాషల్ల 

మాటాాడిత్య, ఆభాషల్ల 'ఖు'తాబహ్ ఇవాాలి. 

ప్ర ఖాేత 'హదీసు' వేతాలు ష్మ్సుల్ 'హఖ్ అబూ 

దావూద్ హ.నం.్ 428,్ వివరణల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు: 

'హదీసు'ల్ల ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 'ఖు'తాబల్ల ప్ర జలకు 

హతబోధ్ చేస్తవారన్న ఉంది. దీన్నిబటిు  ఉప్దేశించటం, 

హతబోధ్ చేయటం 'ఖు'తాబహ్ ప్ర ధాన ఉదేద శేం అన్న 

తెలిస్లంది. ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ్ల్ల అనుచరులకు 

ఇసా్లమ్ విధులను, ఆదేశాలను గురించి హతబోధ్్ చేస్త్

వారు. దేన్ని గురించి ఆదేశించాలన్ని, వారించాలన్ని 

'ఖు'తాబహ్ల్ల తెలిపే వారు. ఉదాహరణకు, ప్ర వకత  (స) 

'ఖు'తాబహ్ ఇసాునిప్పపడు ఒకవేకిత  మస్లూ ద్ల్లకి 

వచాాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని రండు రక'అతులు 

నమా'జు చదివి కూరోామన్న చెపాపరు. అదేవిధ్ంగా 

మడలపైె్ నుండి గెంతరాదన్న వారించారు. 'ఖ'తీబ్ తన 

'ఖు'తాబహ్ల్ల ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచి వివరించాలి. మంచిన్న 

ఆదేశించాలి. చెడునుండి వారించాలి. అతేవసర 

విషయాలను ప్ర జలకు తెలియజేయాలి.  

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ 

ప్ర వకత లను జాతుల వదద కు వారిభాషల్లనే ప్ంపాడు. వారు 

ఆదేశాలను వివరించి చెపాపలన్న.'' తఫీసర జామఉల 

బయాన ల్ల ఈ వాకాేన్ని గురించి వివరిసాూ ద'అవా 

ఉదేద శాలను సపషు ంగా వివరించాలన్న, దాన్నవలా ప్ర జలు 

సరిగాు  అరధ ం చేసుకుంటారన్న, ప్ర వకత (స) మానవు్

లందరివైప్ప ప్ర వకత గా చేస్ల ప్ంప్బడిన్న, ప్ంప్బడిన జాతి్

భాషల్లనే వివరించడం ఉతామం. దాన్నవలా వారు దాన్ని 

అరధ ం చేసుకొన్న ఇతరులకు దాన్న అనువాదాన్ని 

తెలియజేసా్లరు. 

'ఖ'తీబ్ తన 'ఖు'తాబహ్ల్ల ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచి, దాన్న 

అరాాన్ని, అనువాదాన్ని, వివరణను ప్ర జలకు వారి 

భాషల్లనే తెలియజేయాలి. ల్లకపోత్య 'ఖు'తాబ అసలు 

ఉదేద శం కోల్లపతుంది.  

 ( 1/442( ) يح [ ) صح  6]  - 1406

اَر قَا يه وسلم  صىل اهلل عل ِمْعُت َرُسْوَل اهللِ َس َل: َوَعْن َعم َ
ُجِل َوقِْصَر ُخْطَبِتِه َمِئن َ  يَُقْوُل: "إِن َ ُطْوَل  ٌة ِمْن فِْقِهِه َصََلةِ الر َ

ََلَة َواْقُصُرْوا الْ  أَِطْيلُْوافَ    َة َوإِن َ ِمَن الَْبَياِن ِسْحًرا". َرَواهُ ْطبَ خُ الص َ
 .ْسلٌِم مُ 

1406. (6) [1/442-దృఢం] 

'అమాిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''మన్నషి నమా'జు దీరఘ ంగా 

చదవటం, 'ఖు'తాబహ్ సంకిష పా్ంగా ఇవాడం అతడు 

వివేకవంతుడన్న సూచిసాుంది. కనుక నమా'జు దీరఘ ంగా 

చదవండి. 'ఖు'తాబహ్ను సంకిష పా్ంగా ఇవాండి. కొన్ని 

 

పైె వాకాేల దాారా జుమ'అహ మొదలైన ఖుతాబలా్ల 

వినేవారి భాషల్లనే మాటాాడాలి. న్నహాయహ ల్ల ఇల్ల 

ఉంది, ''ప్ర వకత  (స), 'ఖు'తాబహ్ల్ల హతబోధ్ చేస్తవారు. 

ఉప్దేశించేవారు. ఆదేశించేవారు, వారించేవారు. ఒకవేళ 

సైనేం ప్ంప్వలస్ల ఉంటే పేరాు వార సుకునేవారు. ఏదైన్న 

చెపాపలను కుంటే చెపప ప్ంపేవారు. 'హజూ తుల్ విదా 

సందరాంగా ''ఇకొడ ఉనివారు ఇకొడ ల్లన్న వారికి న్న 

సందేశాన్ని అందజేయాలి,'' అన్న ఆదేశించారు. 

ఏది ఏమైన్న ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లు, ధారిిక ప్ండితుల 

అభిపార యాల ప్ర కారం జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ్ ఏ భాషల్ల 

నైెన్న ఇవావచాన్న సపషు ంగా తెలిస్లంది. 

సోదరుల్లరా! ప్ర సాుత కాలంల్ల షిరొర్, న్నసా్లకతాం, అన్ని 

వైప్పల్ల వాేపంచి ఉన్నియి. ప్ర జలు అజాానం వలా 

ఇసా్లమ్కు దూరమవుతున్నిరు. నమా'జ్, రో'జహ, 

'జకాత్, 'హజ్లకు వారిల్ల ఉతాసహం సనిగలాుతుంది. 

అతి్ కషు ంగా వీలయిత్య జుమ'అహ, 'ఈదైన్ల్ల 

పాల్కు ంటున్నిరు. కాన్న అరబీబల్ల 'ఖు'తాబహ ఇసా్త ఎల్ల 

వళ్ళారో అల్ల తిరిగవసా్లరు. 'ఖ'తీబ్ ధ్రాిధ్రాిలను 

గురించి, విధులను గురించి, ప్ర తిఫలం, శిక్షల్ గురించి 

ఏం ఆదేశించారు అనేది వారికి ఏమాతర ం తెలియదు. 

ఇటువంటి సభలా్ల వారి భాషలా్ల ఏదైన్న హత బోధ్చేసా్త 

తప్పకుండా వారి హృదయాలా్ల దైవభీతి జన్నసాుంది. 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల విషయాలు వారి చెవిల్ల 

ప్డతాయి. వారిపైె ప్ర భావం చూప్పతాయి. జుమ'అహ్ల్ల 

గాన్న, 'ఈదైన్లల్ల గాన్న ప్ర సాుత సమసేలను గురించి 

చరిాసా్త, వివరిసా్త, వాటి ప్రిష్కొరం తెలిపత్య ప్ర జలకు 

ల్లభం కలుగు తుంది. ఇదంతా వారి భాషల్లనే జరగాలి.  
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(మసా్లమ్) 
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 َب ليه وسلم إِذَا َخَط كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع َجابٍِرقَاَل:َوَعْن  
 ٍش ْشَتد َ َغَضُبُه َحّت َ كَأَن َُه ُمْنِذُرَجيْ َواُه ْت عَْيَناُه َوعَََل َصْوتُ اْحَمر َ 

َحُكْم  اَعُة "بُِعْثُت أَنَا وَ  َويَُقْوُل: ."ْم اكَُوَمس َ   يَُقْوُل:"َصب َ الس َ
". َويَقْ  َبابَِة َوالْوُ كََهاتَْيِ  .لٌِم ْسََط. َرَواُه ُمْس ِرُن بَْيَ أَْصَبَعْيِه الس َ

1407. (7) [1/442-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ్ ఇచిా్

నప్పడు, ఆయన కళ్ళా ఎరర బడేవి. గొంతు కూడా 

బిగు రగా అయేేది. ఆగర హం కూడా అధకం అయేేది. 

శతుర  సైన్నేల నుండి హెచారించినటుు గా ఉండేది. 

అంటే ప్ర వకత  (స), 'ఉదయం మరియు స్లయంతర ం మీపైె 

దాడిచేస్ల మమిలిి దోచుకునే శతుర సైన్నేల నుండి 

రకిష ంచుకోండి' అన్న హెచారించే వారు. ఇంకా నేనూ 

మరియు ప్పనరుతాానం ఒకేస్లరి ప్ంప్బడాామ అన్న 

చెపప మధ్ేవేలు మరియు చూప్పడు వేలు చూపంచే 

వారు. '' 382 (మసా్లమ్)  
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َة قَاَل: َسِمعْ ىَل بَْن أُمَ  يَعْ َوَعْن  ِب َ صىل اهلل عليهي َ لم  وس ُت الن َ
 (  77 :43؛لُِك لَِيْقِض عَلَْيَنا َرب َُك ايَْقَرأُ َعىَل الِْمْنََبِ: )َونَادُْوا يَا مَ 

1408. (8) [1/442-ఏకీభవితం]  

య'అల్ల బిన 'ఉమయే (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మంబరుపైె ఇల్ల ప్లుకుతూ ఉండటం విన్నిను, ''వ 

 

381) వివరణ-1406: ఎందుకంటే నమా'జుల్ల అలా్లహ్ 

సంభాషిసా్లడు. అందువలా నమా'జును దీరఘ ంగా చదవాలి. 

అయిత్య ఇది ఒంటరిగా చదివినప్పడు ఒకవేళ ఇమామ్ 

అయిత్య సంకిష పా్ంగా చదివించడం మంచిది. ఇతర 

'ఖు'తాబహ్ల కన్ని జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ సంకిష పా్ంగా 

ఉండాలి. ఒకవేళ 'ఖు'తాబహ సరిగాు  ఇసా్త, అది ప్ర జల 

హృదయాలా్ల మాంతిర క ప్ర భావం చూప్పతుంది. 

382) వివరణ-1407: అంటే 'ఖు'తాబహ్ల్ల గాంభీరేంతో 

బిగు రగా, ప్ర భావపూరితమైన ప్దధ తిల్ల హతబోధ్ చేస్త్

వారు. ప్ర జలు ఏమరుపాటు్నుండి మ్మల్కొన్నలన్న. ప్ర వకత  

(స) తరువాత ప్పనరుతాానం రాబోతుంది అంటే 

చూప్పడువేర లు మధ్ేవేలు ఉనిటుు . అందువలా మనం 

అప్ర మతాంగా ఉండాలి.   

న్నదవ్ యా మాలికు లియఖ్'ది అలైన్న రబుబక,'' -
- అంటే నరకవాసులు నరకంల్ల మాలిక్ అనే 

దైవదూతను పలుసాూ, 'ఓ నరక పాలకుడా్(మాలిక)! 

న్న ప్ర భువును మమిలిి అంతం చేయమను,' అన్న 

మొరపెటుు  కుంటారు.'' 383 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
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اٍم بِنْ   أُم ِ   َوَعْن  ْعَماَن قَالَْت:ِت َحاِرثََة بِْن الِهش َ  )ق. ْذُت َماأَخَ  ن ُ

  عليه َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   اِن َس إِل َ َعْن لِ  (50-الَْمِجْيدِ  َوالُْقْرآِن 
ا َخَطَب الن َاَس . َرَواُه  ُجُمَعٍة َعىَل الِْمْنََبِ إِذَ كُل َ   يَْقَرُؤَها  وسلم
 .ُمْسلٌِم 

1409.  (9) [1/442-దృఢం] 

ఉమి హష్కమ బిన్తె 'హారిసహ (ర) కథనం: 

''ప్ర వకత  (స) నోటి దాారా నేను సూరహ్ ఖాఫ్(50)ను 

కంఠసాం చేసుకున్నిను. ప్ర వకత  (స) ప్ర తి జుమ'అహ ల్ల 

ఈ సూరహ్ను ప్ఠంచేవారు. ప్ర తివారం విన్న ఈ 

సూరహ్ను జాాప్కం చేసుకున్నిను.'' (మసా్లమ్) 

 ( 1/442[ ) صحيح ( ) 10]  - 1410

ِب َ  َوَعْن َعْمِرو بِْن  هلل عليه وسلم َخَطَب   اصىل ُحَريٍْث: أَن َ الن َ
َعِة.  كَِتَفْيِه يَْوَم الُْجمُ  بَْيَ اُء قَْد أَْرََخ َطَرفَْيَها دَ َوعَلَْيِه َعَماَمٌة َسوْ 

 .َرَواُه ُمْسلٌِم 

1410. (10) [1/442-దృఢం] 

'అమ్ర్ బిన్ 'హురైస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

జుమ'అహ రోజు 'ఖు'తాబ ఇచిానప్పడు ఆయన 

తలపైె నలాన్న అమామ ఉండేది. దాన్న రండు చివరలు 

రండు భుజాల మధ్ే  వేర ల్లడుతూ ఉండేవి. 384 

(మసా్లమ్) 

 
383) వివరణ-1408: 'ఖు'తాబహ్ల్ల శుభవారత లు, 

హెచారికలు, ఉప్దేశాలు ఉండాలి. ప్ర వకత  (స) ఇందుల్ల 

ఖుర్ఆన్ ఆయతులు చదివి ప్ర జలకు వివరించేవారు. 

నరక సన్నివేశాలను పేర్కొన్న ప్ర జలను హెచారించే వారు. 

నరక వాసులు నరకబాధ్ భరించ ల్లక మమిలిి చంప్

వేయండన్న నరకదూతల మందు విలవిల ల్లడుతాడు. 

దాన్నకి నరక అధకారి, ''ఇనికుమ్ మాకిసూన్'' -- 'మీరు 

శాశాతంగా ఇకొడే ఉంటారు,' అన్న అంటాడు. 

384) వివరణ-1410: నమా'జు మరియు 'ఖు'తాబ సమ 

యంల్ల మంచి దుసాులు ధ్రించటం అభిలషణీయం. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 473 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
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ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو  َوَعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُس 
كَْع  لْ  فَ ُمَعِة َواْْلَِمام يَْخُطُب ُدكُْم يَْوَم الُْج : "إِذَا َجاَء أَحُ يَْخُطُب  َْيْ

ْز فِْيِهمَ   .َرَواُه ُمْسلٌِم  ."اَرْكَعَتْيِ َولَْيَتَجو َ

1411.  (11) [1/442-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

'ఖు'తాబల్ల, ''మీల్ల్ ఎవరైన్న జుమ'అహ రోజు 

ఇమామ 'ఖు'తాబహ ఇసాునిప్పపడు వసా్త, త్యలిగాు  

రండు రకా'తులు చదివి కూరోావాలి.'' 385 (మసా్లమ్) 

 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఖుదూ 'జీనతకుమ్ ఇన్ద కులాి 

మస్జిదిన్'' (సూ.్ అల అ'అరాఫ, 7:31) – అంటే 

నమా'జు మరియు పార రాన్న సమయాలా్ల మంచిదుసాులు 

ధ్రించి, అలంకారవసాువులను ఉప్యోగంచటం, చకొగా 

తయారవడం అభిలషణీయం. అలంకరణల్ల ప్గడి అమా్

మహ కూడా ఉన్నియి. అమామహ ధ్రించటం ప్ర వకత  

(స) స్లంప్ర దాయం. కొన్ని బలహీనమైన 'హదీసు'లా్ల 

అమామహ ధ్రించి చదివిన నమా'జు, అమామహ 

ధ్రించ కుండా చదవబడే 70 నమా'జుల కంటే ఉతామ్

మైనదన్న ఉంది.   ప్ర వకత  (స) అమామహ 7 మ్రరలది 

ఉండదన్న కొన్ని రివాయతులల్ల ఉంది.  
385) వివరణ-1411: అంటే జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ 

సమయంల్ల ఎవరైన్న మస్లూ ద్ల్లకి వచిా, అతను 

సునితులు చదవకుండా ఉంటే, 'ఖు'తాబహ 

సమయంల్ల రండురకా'తులు చదివుకోవచాన్న అనుమ్

తించబడింది. ఇంకా చదవమన్న ఆదేశించబడింది కూడా. 

ఇబ్ని మాజహ, తిరిిజి', అబూ దావూద లల్ల, జాబిర 

(ర) కథనం, ఒకస్లరి సలీక్ 'గత్ఫాన్న మస్లూ ద్ల్లకి వచాారు. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ ఇసాున్నిరు. ప్ర వకత  (స) 

అతన్ని 'నువుా, నమా'జు చదివావా' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి అతను, 'చదవల్లదు' అన్న అన్నిడు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స), 'న్నలబడి రండు రకాతులు చదువుకో,' అన్న 

అన్నిరు. అలా్లమా స్లంధీ, 'హనఫీ, ఇబ్ని మాజహ ఫుట 

నోట ల్ల ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, అంటే 'ఖు'తాబహ ఇసాుని 

ప్పపడు ఎవరైన్న మస్లూ ద ల్లన్నకి వసా్త, రండు రకాతులు 

చదువుకోవాలన్న ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిస్లంది.  

ఫతుహ ల బారీ, మొదటి భాగంల్ల ఇల్ల ఉంది, ఇమామ 

అబూ మ'హమిద కథనం, మసా్లమ ఉలా్లఖించిన జాబిర 
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صىل اهلل   ْوُل اهللِ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُس  اهللُ ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي عَ وَ 
ََلةِ َمعَ  عليه وسلم: َن الص َ أَدََرَك  اْْلَِماِم فََقْد  َمْن أَدَْرَك َرْكَعًة م ِ

ََلَة"  .الص َ
1412. (12) [1/443-ఏకీభవితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇమామతో కలస్ల ఒకొ రకా'తు లభిసా్త మొతాం 

నమా'జు లభించి నటాే.'' 386 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం   َفْصُل الث َاِّنْ اَلْ 

 ( 1/443[ ) ضعيف ( ) 13]  - 1413

ِب ُ صىل اهلل عَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:  لم يَْخُطُب وس ليهكَاَن الن َ
ُ ُغ ِعَد الِْمْنََبَ َحّت َ يَْفرُ َص  ُخْطَبَتْيِ كَاَن يَْجلُِس إِذَا  ثُم َ َراُه الُْمَؤذ ُِن أ

أَبُْو   ُب. َرَواهُ فََيْخُط ُقْوُم  يَْجلُِس َوَل يََتكَل َُم ثُم َ يَ يَُقْوُم فََيْخُطُب ثُم َ 
 .دَاُودَ 

1413. (13) [1/443-బలహీనం] 

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

జుమ'అహ రోజు రండు 'ఖు'తాబలు ఇచేావారు. మొద 

టిది ప్ర వకత  (స) మంబరుపైె ఎకిొ కూరుాని తరాాత 

మఅ'జిూ 'న్ అజా'న్ ఇచిాన తరాాత ప్ర వకత  (స) 

 

'హదీసు' దాారా 'ఖు'తాబ ఇసాునిప్పపడు ఎవరైన్న వసా్త, 

రండు రకాతులు చదువుకోవాలన్న తెలిస్లంది. ఇందుల్ల 

విషయం సపషు ంగా ఉంది. ఎటువంటి అనుమాన్నలకు, 

అపారాధ లకు తావుల్లదు. నవవీ కూడా ఇల్లగే అన్నిరు, 

ఇంకా ఈ 'హదీసు' ఏ ప్ండితుడికైెన్న లభించి, దాన్ని 

పార మాణికమైనదిగా భావిసా్త, అతడు దాన్నకి వేతిర్వకంగా 

ఆచరించ్ల్లడు. ఇంకా దీన్నకి వేతిర్వకంగా ఉని 'హదీసు' 

పార మాణిక మైనదికాదు. 'హదీసు' సపషు ంగా ఉంటే 

ఖియాస చేయడం ధ్రిం్ కాదు. జాబిర 'హదీసు' 

ప్ర త్యేకత గలది. అధక వివరాలకోసం మతవాల్లత 

చూడండి.  

386) వివరణ-1412: అంటే ఇమామ్ వంట ఒకొ రక'అత్ 

లభిసా్త, అతన్నకి స్లమ్రహక నమా'జు ప్పణేం లభిసాుంది. 

అయిత్య ఇమామ సల్లమ్ ప్లికిన తరాాత మగలిన 

నమా'జును పూరిత చేసుకోవాలి. ఇది నమా'జులన్నిటికీ 

వరిత సాుంది. 
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న్నలబడి 'ఖు'తాబహ ఇచిా కూర్కాన్న ఏమీ మాటాాడ్

కుండా మళ్ళా న్నలబడి్ రండవ'ఖు'తాబహ ఇచేా్

వారు. 387 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/443[ ) ضعيف ( ) 14]  - 1414

َ  ٍد قَاَل:وْ ْسعُ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن مَ  ِب ُ صىل اهلل عليه  ك اَن الن َ
ِمِذي ُ  ا.لَْناُه بُِوُجْوِهنَ اْسَتَوى َعىَل الِْمْنََبِاْسَتْقبَ  سلم إِذَاو ْ َرَواُه الَت ِ

ِد بِْن الَْفْضِل   إِ فُهُ َهَذاَحِديُْث َل نَْعرِ  :َوقَاَل  ل َ ِمْن َحِديِْث ُمَحم َ
 .ِث الَْحِديْ  َضِعْيُف ذَاِهُب  ُهوَ وَ 

1414. (14) [1/443-బలహీనం]  
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం : ప్ర వకత  (స) 

మంబరుపైె కూరుాని తరువాత మ్మమ ఆయనకు 

అభిమఖంగా ఆయన మందు కూరుానే వాళాం. 

(తిరిిజి' / ''ఈ 'హదీసు' మాకు మ'హమిద్ బిన్ 

ఫ'దార దాారా చేరింది, అతను బలహీన ఉలా్లఖన 

కరత ,'' అన్న పేర్కొన్నిరు. 
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/444[ ) صحيح ( ) 15]  - 1415

ِب ُ صىل اهلل ُمَرَة قَاَل:َعْن َجابٍِر بِْن َس   عليه وسلم  كَاَن الن َ
أََك أَن َُه  ام َ يَْجلُِس ثُم َ يَُقْوُم َفَيْخُطُب قَائِمً ثُ  ًماقَائِ  يَْخُطُب  فََمْن نَب َ
هلِل َصل َْيُت َمَعُه أَْكَثَر ِمْن  الًِسا فََقْد كََذَب فََقْد َواُطُب جَ خْ  يَ كَاَن 
  .ْسلٌِم ََلةٍ. َرَواُه مُ َص أَلَْفْي 

1415. (15) [1/444-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

న్నలబడి జుమ'అ 'ఖు'తాబ ఇచేావారు. ఆ తరువాత 

 

387) వివరణ-1413: జుమ'అహ రోజు ఇమామ 

జుమ'అహ 'ఖు'తాబ ఇవాడాన్నకి మంబరుపైెకి వచిా 

కూరోావాలి. ఆ తరువాత మఅ'జిూ 'న్ అజా'న్ ఇవాాలి. 

అజా'న్ పూరత యిన తరాాత ఇమామ న్నలబడి 

'ఖు'తాబహ ఇవాాలి. కొంతస్తప్ప తరాాత కూర్కాన్న, 

మళ్ళా ల్లచి న్నలబడి రండవ 'ఖు'తాబహ ఇవాాలి. ప్ర వకత  

(స) రండు 'ఖు'తాబల మధ్ే కూరుానిప్పపడు 

మాటాాడే్వారు కాదు. ఏ దు'ఆనూ చదివేవారు కాదు. 

అయిత్య ఇది దు'ఆ స్త్ాకరించబడే శుభసమయం 

కావచుా. ఆ సమయంల్ల దు'ఆ చేయవచుా. ఇందుల్ల 

ఎటువంటి అభేంతరం ల్లదు.  

కొంతస్తప్ప తరాాత కూర్కాన్న, మళ్ళా ల్లచి న్నలబడి 

రండవ 'ఖు'తాబ ఇచేా వారు. మీల్లఎవరైన్న ప్ర వకత  

(స) కూర్కాన్న 'ఖు'తాబ ఇచేా వారన్న అంటే అతడు 

అసతేం ప్లికాడు. రండువేల నమా'జుల కంటే 

అధకంగా నేను ప్ర వకత  (స) తో కలస్ల చదివాను. 388 

(మసా్లమ్) 

 ( 1/444)[ ) صحيح (   16]  - 1416

َ  :َوَعْن كَْعِب بِْن ُعْجَرةَ  ْحَمِن بُْن  َخَل الَْمْسِجَد َوَعْبُد الر َ ن َُه دَ أ
َذا الَْخِبْيِث يَْخُطُب  ا إََِل هَ انُْظُروْ  فََقاَل: أُم ِ الَْحَكِم يَْخُطُب قَاعًِدا

ْوا إِلَْيَها فَ )َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهَوا اِنْ  َل: َعاعًِدا َوقَْد قَاَل اهلُل تَ قَا ض ُ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم   .(11: 62-امً ائِ َوتَركُْوَك قَ 

1416. (16) [1/444-దృఢం] 

క'అబ్ బిన్ 'ఉజ్రహ్ (ర) కథనం: అతను మస్లూ ద్ల్ల 

ప్ర వేశించారు. అప్పపడు 'అబుద రర 'హాిన్ బిన్ ఉమిల్  

'హకమ్ 'ఖు'తాబహ కూర్కాన్న ఇసాున్నిరు. అది 

చూస్ల అతను ఈ న్నచుడిి చూడండి, కూర్కాన్న 

'ఖు'తాబ ఇసాున్నిడు. కాన్న అలా్లహ్ ఆదేశం ఇల్ల 

ఉంది: ''మరియు (ఓ మ'హమిద్!) వారు 

వాేపారాన్నిగాన్న ల్లదా వినోదకీర డను గాన్న 

చూస్లనప్పపడు, న్ననుి న్నలబడివుని సా్లతిల్లనే వదలి్

పెటిు , దాన్న చుటుు  గుమగ్రడుతారు.'' 389 (సూ.్అల్ 

జుమ'అహ్, 62:11) (మసా్లమ్) 

 

388) వివరణ-1415: జాబిర్ బిన్ సమరహ్ ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులా్ల ఒకరు. చాల్లకాలం వరకు ప్ర వకత  (స) వదద  

ఉన్నిరు. జుమ'అహ మరియు ఇతర నమాజులు 2000 

కంటే అధకంగా ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల చదివారు. అందువలా 

అతను ప్ర వకత  (స) న్నలబడి 'ఖు'తాబ ఇచేావారన్న 

పేర్కొన్నిరు. ఇది వాసావం.  
389) వివరణ-1416: మదీనహ నగరం కరవుకాటకాలకు 

గురయింది. ఆహార ధాన్నేల కొరత ఏరపడింది. 

జుమ'అహ రోజు 'ఖు'తాబ ఇసాునిప్పపడు స్లరియా నుండి 

ఆహారధాన్నేల వాేపారుల బిడారాలు వచాాయి. 

మదీనహ నగర వీధులా్ల ఆహార ధాన్నేలు వచాాయన్న 

కోల్లహలం మొదలయిేంది. ఆకలితో అలా్లడుతుని 

ప్ర జలు 'ఖు'తాబ వదలి ఆహార ధాన్నేలు తీసుకోవడాన్నకి 
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ِمْنََبِ أَن َُه َرأَى بِْشَر بَْن َمْرَواَن َعىَل الْ  َعْن َعَماَرَة بِْن ُرَويَْبَة:وَ 
َح اهلُل َهاتَْينَ َرافًِعا  ُسْوَل اهلِل  رَ  ُت ِئ الَْيَديِْن لََقْد َرأَيْ يََديِْه فََقاَل: قَب َ

َ  اَكَذ ىَل أَْن ي َُقْوَل بَِيِدهِ هَ عَ صىل اهلل عليه وسلم َما يَِزيُْد  َشاَر َوأ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ِة.بِأَْصَبِعِه الُْمَسب َِح 

1417. (17) [1/444-దృఢం] 

'అమారహ్ బిన్ రువైబహ్ (ర) కథనం: అతను బిషర  

బిన్ మరాాన్ను మంబరుపైె రండుచేతులు ఎతాటం 

చూస్ల, అలా్లహ్(త) రండుచేతులను న్నశనం 

చేయుగాక, ప్ర వకత  (స) మంబరుపైె ఒక చేయి ఎతాటం, 

ఒకవేలుతో సైగ్ చేయడం నేను చూశాను. 390 
(మసా్లమ్) 

 ( 1/444[ ) ضعيف ( ) 18]  - 1418

ا اْسَتَوى َرُسْوُل ابٍِر قَاَل:لَ ْن جَ َوعَ  ه وسلم  اهلِل صىل اهلل عليم َ
ُن َمْسُعْوٍد  ابْ لِْمْنََبِ قَاَل:"اْجلُِسْوا"فََسِمَع ذَلَِك  اىَل يَْوَم الُْجُمَعِة عَ 

 فََجلََس 

صىل اهلل عليه وسلم   َمْسِجِد فََرآُه َرُسْوُل اهللِ لْ ا ِب بَا  َعىَل 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .ٍد" اهلِل بَْن َمْسُعوْ  "تََعاَل يَا َعْبَد  فقال:

 

వళ్ళాపోయారు. కొంతమంది మాతర మ్మ కూర్కాన్న 

ఉన్నిరు. అప్పపడు అలా్లహ్(త) వారిన్న ఖండిసాూ ఈ్

ఆయతును అవతరింప్జేశాడు. ఈ ఆయతుల్ల అల్ల 

వదలి వళాకుండా ఉండవలస్లందన్న బడింది. ఈ 

ఆయతుల్ల ప్ర వకత  (స) న్నలబడి ఖుతాబ ఇసాునిటుు  

సూచించబడింది. అంటే 'ఖు'తాబ న్నలబడి ఇవాాలి. 

ఇమామ న్నలబడి ఇవానంతగా అన్నరోగేంగా ఉండి, 

'ఖు'తాబఇచేా మరో వేకిత  ల్లనప్పపడు అతేవసర 

ప్రిసా్లతులా్ల కూర్కాన్న 'ఖు'తాబ్ ఇవావచుాను – 

కూర్కాన్న నమా'జు చదివించినటుు . 

390) వివరణ-1417: అంటే బిషర ర్ బిన్ మరాాన్ 

జుమ'అహ 'ఖు'తాబహ్ ఇసాున్నిడు. రండు చేతులను 

ఎతా్యవాడు. స్లమానేంగా కొందరు ఉప్న్నేసకులు, 

ప్ర సంగంచేవారు చేతులు ఎతాినటుు  అది చూస్లన 

'ఉమారహ్ బిషర ర్ బిన్ మరాాన్ను శపంచారు. ఎందు్

కంటే ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ ఇసాునిప్పపడు ఒక చేయి 

ఎతాి చూప్పడు వేర లుతో సైగచేస్త వారు. అందువలా 

'ఖు'తాబహ్ఇచేా వారు. రండు చేతులను ఎతారాదు. 

1418. (18) [1/444-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఒకస్లరి ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

రోజు న్నశిాంతగా మంబరుపైె కూరుాన్నిరు. ప్ర జలు 

న్నల్కాన్న ఉండటం చూస్ల, ప్ర వకత  (స), 'కూరోాండి' అన్న 

అన్నిరు. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ ఆ ప్దాన్ని 

వినగానే మస్లూ ద్ తలుప్ప వదద  కూరుాండి పోయారు. 

ప్ర వకత  (స) అతను మస్లూ ద్ తలుప్ప వదద  కూర్కాన్న 

ఉండటం చూస్ల 'అబుద లా్లహ్! ల్లప్లికిరా! అన్న 

అన్నిరు. 391 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/445) ضعيف ( ) [ 19 ] - 1419

 ْ اهلل  ُل اهلِل صىل َرُسوْ قَاَل  ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:  َوَعْن أَِِب
ا أُْخَرى  ْيهَ لَ َعِة َرْكَعًة فَلَْيِصْل إِ "َمْن أَدَْرَك ِمَن الُْجمُ  عليه وسلم:

ْكَعَتاِن فَ  َرَواُه   َر". هْ ظ ُ "ال  أَْوقَاَل: .ُيَصل ِ أَْربًَعا"لْ َوَمْن فَاتَْتُه الر َ
اَرقُْطِِن ُ   .الد َ

1419. (19) [1/445-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

ఒక రకా'తు లభించిన వారు మరో రకాతు చదువు్

కోవాలి, జుమ'అహ 2 రకాతులు తపపన వారు 4 

రకా'తులు చదువుకోవాలి అంటే ''జుహ్ర్ నమా'జు 

చదువుకోవాలి అన్న ప్ర వచించారు. 392 (దారు 

ఖుతున్న)  

 

391) వివరణ-1418: అంటే ప్ర వకత  (స) జుమ'అహ 

'ఖు'తాబ ఇవాటాన్నకి మంబరుపైె కూరుాన్నిరు. 

కొందరు అనవసరంగా న్నలబడి ఉంటం గమన్నంచి, 

'కూరోాండి' అన్న అన్నిరు. ఇంతల్ల 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ మస్లూ ద్ ల్లప్లికి వసాున్నిరు. మస్లూ ద్ దాారం 

వదద కు చేరుకోగానే ప్ర వకత  (స) కూరోాండి అని ప్దం విన్న 

అకొడే కూరుాండి పోయారు. అదిచూస్ల ప్ర వకత (స) 'న్నవు 

ల్లప్లికివచిా కూరోా' అన్న అన్నిరు. ఈ 'హదీసు' 

దాారా అనుచరులు ఎంతగా ప్ర వకత  (స)కు విధేయత 

చూపేవారో తెలుసాుంది. అదేవిధ్ంగా 'ఖు'తాబహ 

ఇసాునిప్పపడు మధ్ేల్ల ఇల్ల అనవచుా.  

392) వివరణ-1419: జుమ'అహ నమా'జు తపపన వారు 

''జుహ్ర్ నమా'జు చదువుకోవాలి. అయిత్య పార మాణిక 

అభిపార యం ఏమటంటే, ఖఅదహ్ ల్లదా తషహుహ ద్ 

దరికిత్య రండు రకాతులు చదువుకోవాలి. సల్లమ్ 
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46. భయ్యందోళనలలో నమా’జు 

భయం అంటే అపాయం, ఆందోళన, శతుర వుల 

నుండి అపాయం ఉనిప్పపడు, నమా'జు సా్లతిల్ల వారు 

దాడి చేసా్లరన్న భయం ఉనిప్పపడు నమా'జు చదివే 

ప్దధ తి ఏమటంటే. ''ఇమామ ప్ర జలను రండు 

వరాు లుగా చేయాలి. ఒక వరు ం ఇమామ వనుక 

న్నలబడాలి. మరో వరు ం శతుర వులవైప్ప తిరిగ దాడి్

చేయకుండా చూసాూ్ఉండాలి. ఇమామ వనుక ఉని 

బృందం ఒక్(మొదటి) రక'అతు్చదివి, శతుర వులకు 

ఎదుర్కడాి న్నలబడాలి. శతుర వులకు ఎదురుగా ఉని 

బృందం వచిా ఇమామతో కలస్ల ఒక్ (రండవ)్

రక'అతు చదివి తిరిగ వళ్ళాపోవాలి. మందు వళ్ళాన 

బృందం తిరిగ వచిా, తమ మగలిన (రండవ) 
రకాతు ఒంటరిగా చదువుకొన్న ఇమామతో కలస్ల 

సల్లమ్ ప్లకాలి. రండవ్బృందం తిరిగ వచిా తమ్

(మొదటి) రకాతును ఒంటరిగా పూరిత చేసుకోవాలి. 

'హదీసు'లా్ల సల్లతుల్ 'ఖౌఫ్ అనేక విధాలుగా 

ఉంది. అవసరాన్ని బటిు  వివిధ్ ప్దధ తులు 

ఉప్యోగంచ వచుాను. (తిరిిజి', అబూ దావూద్)  

'హాకిమ్, అ'హిద్, నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ ల్ల 

ఇల్ల ఉంది, '' 'గత్ఫాన్ యుదధ ంల్ల ప్ర వకత  (స) ''జుహ్ర్ 

నమా'జు చదివించారు. నమా'జు చదివిన తరాాత 

అప్పటికి ఇంకా ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించన్న 'ఖాలిద్ బిన్ 

వలీద్ తన అవిశాాస మతుర లతో 'మసా్లమలు నమా 

'జుల్ల ఉనిప్పపడు మంచి అవకాశం చేజికిొ జారి 

పోయింది,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి మతుర లు 

'విచారించవలస్లన అవసరం ల్లదు. మరికొంత 

స్తప్టిల్ల నమా'జు సమయం అవుతుంది. అప్పపడు 

వనుకనుండి దాడి చేదాద ం' అన్న ప్థకం వేసుకున్నిరు. 

అప్పపడు అలా్లహ్ 'అసర ర్' నమా'జుకు మందు ఈ 

నమా'జు గురించి ఆదేశించ్ఛడు: ''మరయు మీరు 

 

ప్లికిన తరువాత వసా్త ''జుహ్ర్ నమా'జు చదువుకోవాలి. 

ఈ 'హదీసు' బలహీనమైనది.  

భూమల్ల ప్ర యాణం చేస్తటప్పడు నమాజులను 

సంకిష పా్ం (ఖ'సర ర్) చేసా్త, అది పాప్ం కాదు. (అంత్యగాక) 

సతే-తిరస్లొరులు మమిలిి వేధసా్లరు అనే భయం 

మీకు కలిగనప్పడు కూడా! ఎందుకంటే, సతే- 

తిరస్లొరులు న్నశాయంగా, మీకు బహరంగ 

శతుర వులు. మరయు న్నవు (ఓ ప్ర వకాత !) వారి 

(మసా్లంల) మధ్ే ఉండి (పోరాటం జరుగుతూ 

ఉండగా) నమా'జ్ చేయించడాన్నకి వారితో న్నలబడిత్య, 

వారిల్లన్న ఒక వరు ం న్నతోపాటు న్నలబడాలి. మరియు 

వారు అసాీధారులై ఉండాలి. వారు తమ సజ్దాను 

పూరిత  చేసుకొన్న వనకిొ వళ్ళాపోవాలి. అప్పపడు ఇంకా 

నమా'జ్ చేయన్న రండోవరు ం వచిా న్నతోపాటు నమా'జ్ 

చేయాలి. వారు కూడా జాగర్జకులై ఉండి, తమ 

ఆయుధాలను ధ్రించి ఉండాలి. ఎందుకంటే, మీరు 

మీ ఆయుధాల ప్టా, మరియు మీ స్లమగర  ప్టా, ఏ 

కొదిద  అజాగర తా వహంచిన్న మీపైె ఒకొ స్లరిగా 

విరుచుకుప్డాలన్న సతే-తిరస్లొరులు కాచుకొన్న 

ఉంటారు. అయిత్య, వరష ం వలా మీకు ఇబబందిగా 

ఉంటే! ల్లదా మీరు అసాసాులైత్య, మీరు మీ 

ఆయుధాలను దించి పెటు డం పాప్ం కాదు. అయిన్న 

మీ జాగర తాల్ల మీరు ఉండాలి. న్నశాయంగా, అలా్లహ్ 

సతే-తిరస్లొరుల కొరకు అవమాన-కరమైన శిక్షను 

స్లధ్ధ ప్రచి ఉంచాడు. ఇక నమా'జ్ను పూరిత చేస్లన 

తరువాత న్నలుచున్ని, కూరుాన్ని, ప్రుండిన్న, 

అలా్లహ్ ను సిరిసాూ ఉండండి. కాన్న శాంతి్భదర తలు 

నెలకొని తరువాత నమా'జ్ను సా్లపంచండి. 

న్నశాయంగా, నమా'జ్ విశాాసులకు న్నయమత 

సమయాలల్ల పాటించటాన్నకి విధగా న్నయమంచ్

బడింది. '' (సూ.్అన్నిస్ల, 4:101-103) 

ఈ ఆయతులు అవతరించబడిన తరువాత ప్ర వకత  

(స) ఈ నమా'జు చదివి ఇల్ల చదవాలన్న 

చూపంచారు. ఖుర్ ఆన్ల్ల సల్లతుల్ 'ఖౌఫ్కు 

చెందిన ఒకొ ప్దధ తి ఖుర్ఆన్ ల్ల పేర్కొనడం 

జరిగంది. కాన్న అవసరాన్నిబటిు  వివిధ్ ప్దధ తులను 

ఉప్యోగంచవచుాను. దీన్ని గురించి పూరిత  

వివరాలు అబూ దావూద్ల్ల ఉన్నియి. అబూ 

దావూద ప్ర తి ఒకొ విధాన్నన్నకి ఒక అధాేయం 

పేర్కొన్నిరు. మష్కొత రచయిత ఒకటి, రండు 
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విధాన్నలను పేర్కొన్నిరు. వాటి అనువాదం మందు 

పేజీలా్ల వసాుంది.  
لُ اَْلَفْصُل اْلَ      మొదటి విభాగం وَّ
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َ  َعْن َسالِِم بِْن َعْبدِ  : َغَزْوُت َمَع َل ا قَ ْيهِ بِ اهلِل بِْن ُعَمَر َعْن أ
  الَْعُدو َ  َواَزيَْنانَْجٍد فَ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَِبَل َرُسوْ 

عليه وسلم يَُصل ِْي لََنا    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل فََصافَْفَنا لَُهْم فََقاَم 
َعُه َوأَْقَبلَْت َطائَِفةٌ امَ فَقَ  ائَِفٌة م َ ِ َوَركََع رَ عَ  ْت ط َ   هللِ اُل ُسوْ ىَل الَْعُدو 

َعُه َوَسَجَد َسْجَدتَْيِ ثُم َ ا صىل اهلل عليه وسلم نَْصَرفُْوا  بَِمْن م َ
ائَِفِة ال َِِتْ لَْم تَُصل ِ فََجاُؤْوا فََركَعَ  َمكَاَن   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  الط َ

َسَجَد َسْجَدتَْيِ َورَ وس ليهع :  ى نَافٌِع نَْحَوُه َوَزادَ وَ لم بِِهْم َرْكَعًة و َ
ىَل أَْقَداِمِهْم  د ُ ِمْن ذَلَِك َصل َْوا ِرَجاًل قَِياًما عَ كَاَن َخْوٌف ُهَو أَشَ  إِْن فَ 
 َ ْسَتْقِبلِْي الِْقْبلَِة أَْو َغْْيَ أ : َل  عٌ افِ قَاَل نَ  .ُمْسَتْقِبلِْيَها ْو ُرْكَبانًا م ُ

م.  لسيه وعل ْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهللعَ  أَُرى ابُْن ُعَمَر ذَكََر ذَلَِك إِل َ 
 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1420. (1) [1/446-దృఢం] 

స్లలిమ్ బిన 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) తన 

తండిర  దాారా కథనం: 'నేనుప్ర వకత  (స)తో కలస్ల జిహాద్ 

కోసం నజ్ద్ వళ్ళాను. మ్మమ శతుర వుల ఎదురుగా 

ప్ంకుత లు కటాు మ. ప్ర వకత  (స) మాకు నమా'జ్ 

చదివించటాన్నకి న్నలబడాారు. మాల్ల ఒక వరు ం ప్ర వకత  

(స) తో కలస్ల నమా'జ్ చదవడాన్నకి న్నలబడింది. ఒక 

వరు ం శతుర వుల వైప్ప తిరిగ న్నలబడింది. అనంతరం 

ప్ర వకత  (స) మొదటి్ వరు ం వారితో, రుకూ' 2 

సజాద లుచేశారు. ఒక రకాతు చదివిన తరువాత వారు, 

రండవ వరు ంవారు ఉనిచోటికి వచిాశతుర వులకు 

అభిమఖంగా న్నలబడాారు. రండవ వరు ం వారు ప్ర వకత  

(స) వనుకకు వచాారు. ప్ర వకత  (స) వారికి రండవ 

రకా'తు చదివించి, సల్లమ్ ప్లికారు. దీన్నతో ప్ర వకత  

(స) రండు రకాతులు పూరతయాేయి. తరువాత 

వారిల్ల ప్ర తి ఒకొరు ఒంటరిగా ఒక రకాతు చదివి 

సల్లమ్ ప్లికారు.  

న్నఫె ఈ విధ్ంగా ఉలా్లఖించారు. అయిత్య ఇది 

అధకంగా ఉంది, ''ఒకవేళ ఇంకా ప్రిసా్లతి ఉదిర కత ంగా 

ఉంటే ప్ర జలు తామ ఉనిచోటే న్నలబడి నమా'జు 

చదువుకోవాలి. వాహనంపైె ఉనివారు వాహనంపైెనే 

నమా'జు చదువుకోవాలి. ఖిబాావైప్ప ఉన్ని ల్లక్

పోయిన్న ఫరాాల్లదు. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

ఈ 'హదీసు'ను ప్ర వకత  (స) దాారా ఉలా్లఖించారన్న న్న 

అభిపార యం అన్న న్నఫె పేర్కొన్నిరు. (బు'ఖారీ)  

 (1/446يه ( )[ ) متفق عل 2]  - 1421

اٍت َعم َْن َوَعْن يَِزيِْد بِْن ُرْوَماَن َعْن َصا َمَع   َصىل  لٍِح بِْن َخو َ
قَاِع َصََلَة الْخَ ذَ  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم  ِ   ِف: وْ اِت الر 

ِ فََصىل َ أَن َ َطائَِفًة َصف َْت مَ  َِجاَه الَْعُدو  ْكَعًة  رَ  هُ  بِال َِِتْ َمعَ َعُه َوَطائَِفًة و 
ْوا ِْلَنْفُ  ثُم َ ثََبَت  ْوا ِوَجاَه ف ُ فََص ِسِهْم ثُم َ انَْصَرفُْوا قَائًِما َوأَتَم ُ

َِوَجاَءِت  ائَِفةُ  الَْعُدو   ال َِِتْ بَِقَيْت  ةَ ْكعَ ىل َ بِِهُم الر َ ْْلُْخَرى فََص ا الط َ
ْواَصََلتِِه ثُم َ ثََبَت  ِمْن   َسل ََم بِِهْم ِْلَنُْفِسِهْم ثُم َ   َجالًِسا َوأَتَم ُ

اٍت الِ َص   آَخَرَعِن الَْقاِسِم َعْن بَِطْريٍِق  َوأَْخَرَج الُْبَخاِري ُ  ِح بِْن َخو َ
ِب ِ مَ َعْن َسْهِل بِْن أَِِبْ َحثْ   .ملسيه ولصىل اهلل ع َة َعِن الن َ

1421. (2) [1/446-ఏకీభవితం] 

య'జీద్ బిన్ ర్జమాన్ 'స్లలిహ్ బిన్ 'ఖవాాత్ 

దాారా కథనం: ఇంకా అతను ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 

జాతు-రిర ఖా' పోరాటంల్ల సల్లతుల్-'ఖౌఫ్ చదివిన 

వేకిత  దాారా ఉలా్లఖిసాున్నిరు, అంటే సహ్ల్ బిన్ అబీ 

ఖసిర్ కథనం: ''ఒక వరు ం ప్ర వకత  (స)తో కలస్ల 

నమా'జు చదవడాన్నకి ప్ంకుత లు కటాు రు. మరో వరు ం 

శతుర వులకు వేతిర్వకంగా న్నలబడిఉంది. ప్ర వకత  (స) ఈ 

వరాు న్ని ఒకరకాతు నమా'జు చదివించారు. ఒక 

రకాతు చదివిన తరాాత ప్ర వకత  (స) న్నలబడాారు. 

ప్ర వకత  (స) వనుక ఉని వారు మగలిన ఒక రకా'తు 

ఒంటరిగా చదువుకొన్న శతుర వులవైప్ప వళ్ళా 

న్నలబడాారు. రండవ వరు ం ప్ర వకత  వనుక వచిా 

న్నలబడింది. ప్ర వకత  (స) వారికి మగలిన ఒక రకా'తు 

చదివించి కూరుాన్నిరు. వాళ్ళా ఒంటరిగా ఒక 

రకా'తు పూరిత చేసుకొన్న కూరుాన్నిరు. 

అతాహయాేతు, దర్జద్ చదివి అందర్జ సల్లమ్ 

ప్లికారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/447) [ ) متفق عليه ( 3]  - 1422

ىل اهلل عليه وسلم   ص َع َرُسْوِل اهللِ أَْقَبلَْنا مَ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:
ا بَِذاِت الر ِ َحّت َ إِذَا كُ َ  قَاِع قَاَل:ن َ ا إِذَا أ ا َعىَل َشَجَرةٍ ِظلِْيلٍَة ْينَ تَ كُن َ
َن  :َل قَا ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمُس تََرْكَناَها لِرَ  فََجاَء َرُجٌل م ِ
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بَِشَجَرةٍ  عليه وسلم ُمَعل ٌَق ُمْشِكْيَ َوَسْيُف َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل الْ 

َطهُ فَأََخَذ َسْيَف نَِب َ اهلِل صىل اهلل  َل َقافَ  .عليه وسلم فَاْخََتَ
 قَاَل: " َل". :؟ قَاَل ِِنْ أَتََخافُ  لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

؟ قَاَل:ْمنَ ي َ  ْن فَمَ  ْ دَُه  فََتَهد َ  قَاَل: "اهلُل يَْمَنُعِِنْ ِمْنَك". ُعَك ِمِن ِ
 َ ْيَف ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه و ْصَحاُب َرُس أ َد الس َ َوعَل ََقُه   سلم فََغم َ

ََلةِ فََصىل َ بَِطائَِفٍة َرْكَعَتْيِ ثُ بِاَي فَُنْودِ  قَاَل: ُرْوا َوَصىل َ  م َ لص َ  تَأَخ َ
  فَكَانَْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   قَاَل:ِة اْْلُْخَرى َرْكَعَتْيِ فَ ائِ بِالط َ 

 .َرْكَعاٍت َولِلَْقْوِم َرْكَعَتاِن  عليه وسلم أَْربَعُ 

1422. (3) [1/447-ఏకీభవితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: మ్మమ ప్ర వకత  (స) వంట జిహాద్ 

కోసం బయలుదేరామ. జా'తు-రిర ఖా'అ చేరిన 

తరాాత ఒక న్నడ ఉని చెటుు  వదద కు వచాామ. ఆ 

న్నడగల చెటుు ను ప్ర వకత  (స) కోసం వదలివేశామ. 

ప్ర వకత  (స) దాన్న కిర ంద విశార ంతి తీసుకుంటారన్న. ప్ర వకత  

(స) ఆ చెటుు కిర ంద విశార ంతి తీసుకుంటున్నిరు. 

ఇంతల్ల ఒక అవిశాాస్ల వచిా, చెటుు పైె వేర ల్లడుతుని 

కరవాల్లన్ని తీసుకొన్న, ఒరల్ల నుండి కరవాల్లన్ని 

తీస్ల, 'న్నకు భయప్డతావా ల్లదా?' అన్న ప్ర వకత (స)ను 

హెచారించాడు. ప్ర వకత  (స), 'నేను న్నకు భయప్డను.' 

అన్నిరు. ఆ అవిశాాస్ల మళ్ళా, 'ఇప్పపడు న్ననుి న్న 

నుండి ఎవరు రకిష సా్లరు?' అన్న అన్నిడు. ప్ర వకత  (స) 

'ననుి న్న నుండి అలా్లహ్ రకిష సా్లడు' అన్న అన్నిరు. ఆ 

తరువాత అనుచరులు ఆ అవిశాాస్లన్న 

హెచారించారు. ఆ వేకిత  కరవాల్లన్ని ఒరల్ల పెటిు  

చెటుు కు ఇంతకు మందు ఉనిటాు వేర ల్లడగటాు డు. 

ఇంతల్ల నమా'జుకు అజా'న్ ఇవాబడింది. ప్ర వకత  (స) 

ఒక బృందాన్నకి రండు రకా'తులు నమా'జు చది్

వించారు. ఆ బృందం వళ్ళాపోయింది. మరో బృందం 

వచిాంది. ప్ర వకత  (స) దాన్నకి కూడా రండు రకాతులు 

చదివించారు. ప్ర వకత (స) 4 రక'అతులు చదివారు. 

అనుచరులు 2 రక'అతులు చదివారు. 393  

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 
393) వివరణ-1422: ఒక ప్ర దేశం పేరు జా'తు-రెఖా'అ. 

అకొడ యుదధ ం జరిగంది. కొందరు ఈ యుదధ ంల్ల మసా్లం 
సైన్నకులు కాలినడకన వళ్ళారన్న, వారి కాళాకు 

గాయాలు అయాేయన్న గోళ్ళా ప్గలిపోయాయన్న బటు ్

 ( 1/448[ ) صحيح ( ) 4]  - 1423

عليه وسلم َصََلَة  َعْن َجابٍِر قَاَل: َصىَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
ْيِ َوالْ فْ َصفَ الَْخْوِف فَ  َ َنا َخلَْفُه َصف َ  َعُدو ُ بَْيَنَنا َوبَْيَ الِْقْبلَِة فََكَب َ

نَا َجِمْيًعا ثُم َ رَ  .وسلماهلل عليه ِب ُ صىل الن َ  ْ كََع َوَركَْعَنا  َوكََب َ
كُْوِع َوَرفَْعَنا  ثُم َ َجِمْيًعا  ثُم َ انَْحَدَر   .ِمْيًعاجَ َرفََع َرأَْسُه ِمَن الر ُ
ف ُ ال َِذْي يَ وْ ُج بِالس ُ  ُر َِفْ نَْحِر الِيْ ِد َوالص َ ُف الُْمَؤخ َ ِ  ِه َوقَاَم الص َ لُْعُدو 
ا  ُجْودَ فَلَم َ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم الس ُ ف ُ ال َِذْي   قَََض الن َ َوقَاَم الص َ
ُجوْ يْ يَلِ  ُر بِالس ُ ف ُ الُْمَؤخ َ ف ُ  ص َ لَم ا ثُم َ قَاُمْوا ثُم َ تََقد َ دِ ِه انَْحَدَر الص َ

رَ  ُر َوتَأَخ َ ِب ُ صىل اهلل الُْمَؤخ َ ُم ثُم َ َركََع الن َ ِ م   عليه وسل الُْمَقد 
  ثُم َ ا كُْوِع َوَرفَْعَنا َجِمْيعً ِمْيًعا ثُم َ َرفََع َرأَْسُه ِمَن الر ُ ْعَنا جَ َوَركَ

ُف ال َِذْي  ُجْوِد َوالص َ ْكَعِة  َِفْ ا لِْيِه ال َِذْي كَاَن ُمَؤِخر ً يَ  انَْحَدَر بِالس ُ  الر َ
ُر َِفْ نَْحِر الُْعُد اْْلَْوََل َوقَ  ف ُ الُْمَؤخ ِ ِ فَلَم َ اَم الص َ ِب ُ  ا قَََض و   صىل  الن َ

ُجْودَ َوا ف ُ ال َِذْي يَلِْيِه ا اهلل عليه وسلم اَلس ُ ف ُ  َد نَْح لص َ َر الص َ
ُجْوِد َفَسَج  ُر بِالس ُ ِب ُ ص ُد الُْمَؤخ ِ  عليه وسلم  هللىل اْوا ثُم َ َسل ََم الن َ

 . ْيًعا. َرَواُه ُمْسلٌِم َوَسل َْمَنا َجمِ 

1423. (4) [1/448-దృడం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు సల్లతుల్ 

'ఖౌఫ్ చదివించాలన్న సంకలిపంచుకున్నిరు. మ్మమ, 

ప్ర వకత  (స) వనుక రండు ప్ంకుత లుగా న్నలబడాామ. 

శతుర వులు మాకూ ఖిబాాకు మధ్ే ఉన్నిరు. ప్ర వకత  

(స) తక్బీర త'హ్ీమ ప్లికారు. మ్మమందరం తక్బీర 

త'హ్ీమ ప్లికామ. ప్ర వకత  (స) ఖిరా'అత్ చేస్లన 

తరాాత రుకూ' చేశారు. మ్మమందరం రుకూ' 

చేశామ. ప్ర వకత  (స) రుకూ' నుండి తల ఎతాారు. 

మ్మమ కూడా రుకూ' నుండి తల ఎతాామ. ఆ 

తరువాత ప్ర వకత  (స) సజాద  చేశారు. ప్ర వకత  (స) వనుక 

ఉని ప్ంకిత  కూడా సజాద  చేస్లంది. దాన్న వనుక 

ఉనిప్ంకిత  శతుర వులకు ఎదురుగా న్నలబడింది. అంటే 

 
పేలికలు చించి కటాు రన్న అందువలా దీన్నకి ''జా'తు-
రిర ఖా'అ'' అనే పేరు వచిాందన్న అభిపార యప్డాారు. ఒక 
అవిశాాస్ల కరవాలం తీస్ల ప్ర వకత  (స)ను భయపెటాు డు 

కాన్న, ప్ర వకత  (స) భయప్డల్లదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స)కు 

అలా్లహ్(త)పైె దృఢమైన నమికం ఉండేది. కొన్ని 

ఉలా్లఖన్నలా్ల చివరికి ఆ వేకిత  ఇసా్లమ్ స్త్ాకరించాడన్న ఉంది. 

ప్రయాణంల్ల ప్ర వకత  (స) 4 రకాతులు, అనుచరులు 2 

రకాతులు చదివారు. అంటే 2కు బదులు 4 చదవ 

వచుాను.  
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వాళ్ళా సజాద  చేయల్లదు. ప్ర వకత  (స) మొదటి రకా'తు 

సజాద  చేస్లన తరువాత, ప్ర వకత  (స) వనుక ఉనిప్ంకిత  

న్నలబడింది. అప్పపడు వనుక ఉనిప్ంకిత  సజాద  కోసం 

వంగ సజాద  చేస్లంది. ఆ తరువాత న్నలబడింది. వనుక 

ఉని ప్ంకిత  మందుకు వచిాంది, మందు ఉని ప్ంకిత  

వనుకకు తగు ంది. మళ్ళా ప్ర వకత  (స) రండవ రకా'తు 

కోసం రుకూ' చేశారు. మ్మమందరం రుకూ' చేశామ. ఆ 

తరువాత ప్ర వకత  (స) రుకూ' నుండి తల ఎతాారు. 

మ్మమందరం తల ఎతాామ. ప్ర వకత  (స) సజాద  చేశారు. 

మొదటి రకాతుల్ల వనుక ఉని ప్ంకిత  కూడా సజాద  

చేస్లంది. వనుక ఉని ప్ంకిత  శతుర వులను గమన్నసాూ 

న్నలబడింది. ప్ర వకత  (స) సజాద లు చేశారు. ప్ర వకత  (స) 

వనుక ఉనిప్ంకిత  కూడా సజాద  చేస్లంది. తరువాత 

వనుక ఉని ప్ంకిత  కూడా సజాద  చేస్లంది. రండు సజాద లు 

చేస్లంది. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) సల్లమ్ ప్లికారు, 

మ్మమ కూడా సల్లమ్ ప్లికామ. 394 (మసా్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/448[ ) ضعيف ( ) 5]  - 1424

ِب َ  َجابٍِر: َعْن   عليه وسلم كَاَن يَُصل ِْي بِالن َاِس اهلل صىلأَن َ الن َ
ْهِر َِفْ الَْخْوِف بِ  ةَ َصََل  ْيِ ثُم َ َسل ََم ثُم َ  نَْخٍل فََصىل َ َرْكَعتَ  َطِن بَ الظ ُ

َرَواُه َِفْ"َشْرِح   َرْكَعَتْيِ ثُم َ َسل ََم. ْم َرى فََصىل َ بِهِ َجاَء َطائَِفٌة أُخْ 
   .ن َِة"الس ُ 

1424. (5) [1/448-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బ'త్న అన న'ఖార్ల్ల 

ప్ర జలకు ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివించారు. ఇది 

భయాందోళనల ప్రిసా్లతిల్ల చదవబడింది. ప్ర వకత  (స) 

ఒక బృందాన్నకి 2 రక'అతులు నమా'జు చదివించి 

సల్లమ్ ప్లికారు. మళ్ళా రండవ బృందాన్నకి 2 

రక'అతులు నమా'జు చదివించారు. సల్లమ్ 

ప్లికారు. 395 (షర్'హుసుసనిహ్) 

 

394) వివరణ1423: అబూ దావూద్ ఉలా్లఖన్నల వలా 

సల్లతుల్ 'ఖౌఫ్ 16 ల్లదా 17 రకాలు ఉందన్న తెలిస్లంది. 

వాటిల్ల కొన్నిటిన్న ఇకొడ పేర్కొనడం జరిగంది. ఎల్ల 

అవసరం అయిత్య ఆవిధ్ంగా చదువుకోవాలి. 

395) వివరణ-1424: ఈ 'హదీసు'దాారా ప్రయాణంల్ల 4 

రకాతులు కూడా చదవవచుాను, అన్న తెలిస్లంది. ప్ర వకత  

----- 

   మూడవ విభాగం  الُِث اَلَْفْصُل الث َ 

 ( 1/449صحيح ( ) )[  6]  - 1425

َزَل بَْيَ  ىل اهلل عليه وسلم نَ ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة: أَن َ َرُسْوَل اهلِل ص عَ 
َ  فََقاَل الُْمْشِركُْوَن: .َضْجَناَن َوُعْسَفاَن   َحب ُ لَهُؤَلِء َصََلٌة ِهَي أ

ْن آبَائِِهْم َوأَبَْنائِِهْم وَ  ْ م ِ َ َي الَْعْصُر فَأَْجمَ هِ إِلهَْْيِ ْم كُْمرَ ُعْوا أ
اِحَدةً  فََتِمْيلُْوا ْيلًَة و َ ْ م َ ِب َ صىل اهلل عليه   الن َ يَْل أَََت َوإِن َ ِجَْبِ  .عَلهَْْيِ
َوتَُقْوم  ْم هِ ُه َشْطَريِْن فَُيَصل ِْي بِ فَأََمَرُه أَْن ي َْقِسَم أَْصَحابَ  وسلم

ْ ُخُذْوا ِحْذَرُهْم وَ أْ َطائَِفٌة أُْخَرى َوَراَءُهْم َولْيَ  فََتُكْوُن   اْسلَِحَْتُ
َواُه رَ  سلم َرْكَعَتاِن . َرْكَعٌة َولَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه ولَُهْم 

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ْ  .الَت ِ

1425. (6) [1/449-దృఢం] 

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

మరియు 'ఉస్ఫాస్ల మధ్ే దిగారు. విశార ంతి 

తీసుకున్నిరు. అకొడి అవిశాాసులు ఈ మసా్లంల 

వదద  ఒక నమా'జు ఉంది. అది వారికి తలాిదండుర లు, 

సంతానం కంటే పర యమైనది. అది 'అసర ర్' నమా'జు. 

మీరు స్లదధ ంగా ఉండండి. నమా'జు సా్లతిల్ల ఒకొస్లరిగా 

వారిపైె దాడిచేదాద ం' అన్న కుటర  ప్న్నిరు. జిబీర ల్ (అ) 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, ప్ర వకత  (స)ను తన 

అనుచరులను 2 బృందాలుగా విభజించారు, అంటే 

ఒక బృందాన్నకి నమా'జు చదివించారు, రండో 

బృందాన్ని శతుర వులకు ఎదురుగా న్నలబ్నటాు రు. 

వారు స్లయుధులై ఉన్నిరు. ప్ర వకత  (స) ఆ రండు 

బృందాలకు ఒకొొకొ రకా'తు చదివించారు. వారు 

రండవ రకా'తు పూరిత చేసుకున్నిరు. (తిరిిజి', 

నస్లయి') 
===== 

 

(స) మొదటి బృందాన్నకి 2 రకాతులు ఫరద ర 

చదివించారు. రండవ బృందాన్నకి,  2 రకాతులు ఫరద ర 

చదివించినప్పడు తాను నఫిల్ సంకలపం చేసుకున్నిరు. 

అంటే నఫిల్ చదివే వారి్ వనుక ఫరద ర చదవవచుాను, 

అన్న తెలిస్లంది. 
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47. రండు పండుగల ('ఈదైన్) నమా’జు 

'ఈద్ అంటే ఎలాప్పపడూ తిరిగ వచేాది. ప్ర తి సంవ్

తసరం తిరిగ వసాుంది కనుక దాన్ని'ఈద్ అంటారు. 

సంవతసరాన్నకి రండు ప్ండుగలు ఉన్నియి. 1. 

'ఈదుల్ ఫి'తర ర్. రమ'దాన్ నెలంతా ఉప్వాస్లలు 

పాటించిన తరువాత షవాాల్ 1వ త్యదీన జరుప్ప్

కుంటారు. 2. 'ఈదుల్ అ’దాహ . ఇది జి'ల్ 'హజూ హ్ 

10వ త్యదీన జరుప్పకుంటారు. 

ఇది సంతోషకరమైన దినం. అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) హజర త్ చేస్ల మదీనహ వచిాన తరువాత 

మదీనహ మసా్లంలు ప్ండుగరోజు జరుప్పకోవటాన్ని 

చూస్ల, 'ఇదేమటి' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి వారు 

''చాల్ల కాలం నుండి ఈ దిన్నలల్ల మ్మమ ప్ండుగ 

జరుప్పకుంటున్నిమ,'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స) అలా్లహ్ మీకు ఈ దిన్నల కంటే ఉతామమైన 

రండు దిన్నలను న్నరణ యించాడు. మీరు ఈ దిన్నలా్ల 

సంతోష్కలు ప్ంచుకోండి. 1. 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ 2. 

'ఈదుల్ అ'దాహ . (అబూ దావూద్) 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ప్ర తి జాతికి ఒక ప్ండుగ 

ఉంటుంది. ఇది మన ప్ండుగ. (బు'ఖారీ).  

ప్ండుగ రోజు ప్ండుగ నమా'జు కంటే మందు కిర ంది 

ప్నులు చేయటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. మస్లాక్ 
చేయటం, స్లినం చేయటం, సువాసన ప్పలుమ 

కోవటం, మంచి దుసాులు ధ్రించటం. ప్ండుగ 

నమా'జుకు వళ్ళా్ మందు ఖర్జూ రాలు తినటం, 
ఒకవేళ ఖర్జూ రాలు ల్లకపోత్య తీప వసాువు తిన్న 

వళాటం. దారి మారిా వళాడం, రావటం. వళ్ళా 
మారు ంల్ల, 'ఈదాు హ్ల్ల అతేధకంగా తక్బీరాు 

చదవటం, ఊరి వలుప్ల మైదానంల్ల ప్ండుగ 

నమా'జు చదవటం. 'ఈదాు హ్కు కాలి నడకన 

వళాడం. 'ఈదుల్  అ'దాహ ల్ల నమా'జు తరాాత 

అన్నిటికంటే మందు తన ఖుర్బాన్న మాంసం 
తినటం. వివరాలు కిర ంద పేర్కొనటం జరిగంది. 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/450متفق عليه ( ) [ ) 1]  - 1426

 َ ِب ُ  ِِبْ َعْن أ ىل اهلل عليه وسلم  ص  َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: كَاَن الن ِ
َ لْ اَم ْخُرُج يَوْ يَ  ُل َشْيٌء ي َ ِفْطِر َواْْل ْ فَأَو َ ُ بِِه  ْضََح إََِل الُْمَصىل ِ ْبَدأ

ََل  ُجلُْوٌس َعىَل  م َ يَْنَصِرُف فََيُقْوُم ُمَقابَِل الن َاِس َوالن َاُس ُة ثُ الص َ
ْ َويَأُْمُرُهْم َوإِْن يَ  فَ ُصُفْوفِِهْم  َ  ِعُظُهْم َويُْوَصهْْيِ ي َْقَطَع  اَن يُِريُْد أَْن ك

 . ُف يَأُْمُر بَِشْيٍء أََمَر بِِه ثُم َ يَْنَصرِ  قََطَعُه أَوْ  اْعثً بَ 

1426. (1) [1/450-ఏకీభవితం] 

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

'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ మరియు 'ఈదుల్ అ'దాహ ల్ల 

'ఈదాు హ్కు వళ్ళా అన్నిటికంటే మందు నమా'జు 

ఆచరించిన తరువాత రండు వైప్పలు చూసాూ 

'ఖు'తాబహ ఇసా్లరు. ప్ర జలు తమతమ ప్ంకుత లా్ల 

కూర్కాన్న ఉంటారు. ప్ర వకత  (స) వారికి హతబోధ్, 

ఉప్దేశంచేసా్లరు, ఇంకా అవసరమైన విషయాలను 

గురించి ఆదేశిసా్లరు. ఒకవేళ ఎకొడికైెన్న సైనేం 

ప్ంపాలన్న ఉంటే, దాన్ని గురించి ఆదేశించే వారు. ఆ 

తరువాత తిరిగ వళ్ళా వారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/450[ ) صحيح ( ) 2]  - 1427

ُت َمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َرَة قَاَل: َصل َيْ َوَعْن َجابِِر بِْن َسمُ 
 َ تَْيِ  لِْعْيَديِْن َغْْيَ وسلم ا َل َمر َ ةٍ و َ  أَذَاٍن َوَل إِقَاَمٍة. َرَواُه  َغْْيِ بِ  َمر َ
 . ُمْسلٌِم 

1427. (2) [1/450-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)తో 

కలస్ల నేను అనేకస్లరాు ప్ండుగ నమా'జులను 

చదివాను. అయిత్య అందుల్ల అజా'న్ గాన్న 

ఇఖామత్గాన్న ఉండేవి కావు. 396 (మసా్లమ్) 

 (1/450)(  ليه[ ) متفق ع 3]  - 1428

  وْ أَبُ ليه وسلم وَ ُل اهلِل صىل اهلل عوْ َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن َرُس 
ُعمَ   .َبةِ َر ي َُصل ُْوَن الِْعْيَديِْن قَْبَل الُْخْط بَْكٍر و َ

1428. (3) [1/450-ఏకీభవితం] 

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

అబూ బకర్ 'ఉమర్ రండు ప్ండుగలా్లనూ నమా'జును 

ఖుతాబకు మందు చదివేవారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

396) వివరణ-1427: ప్ండుగ నమా'జు స్లమ్రహకంగా్2 
రకా'తులు. కాన్న అందుల్ల అజా'న్, ఇఖామత్ ఉండవు. 
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 (1/450يه ( )لعتفق [ ) م  4]  - 1429

اٍس: أََشِهْدت َ َمَع َرُسوْ وَ  عليه  ِل اهلِل صىل اهلل ُسِئَل ابُْن َعب َ
اهلل عليه وسلم   وسلم اَلِْعْيَد؟ قَاَل: نََعْم َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل

  م َ أَََت الن َِساءَ ثُ  َطَب َولَْم يَْذكُْر أَذَانًا َوَل إِقَاَمةً خَ  م َ فََصىل َ ثُ 
َدقَِة فََرأَيُْتُهن َ يُ َوذَك ََرُهن َ  ُهن َ فََوَعَظ  ْهِويَْن إََِل  َوأََمَرُهن َ بِالص َ
َفَع ُهَو َوبََِلٌل إََِل   َوُحلُْوقِِهن َ يَْدفَْعَن إََِل بََِلٍل ثُم َ اْرتَ انِِهن َ آذَ 
 .ِتهِ يْ بَ 

1429. (4) [1/450-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: మీరు ప్ర వకత  (స)తో 

కలస్ల 'ఈద్ నమా'జు చదివారా?' అన్న ప్ర శిించటం 

జరిగంది. దాన్నకి అతను అవును, ప్ర వకత  (స) ఇంటి 

నుండి బయలుదేరి 'ఈదాు హ్ వచాారు. రండు 

రకాతులు చదివించారు. ఆ తరువాత 'ఖు'తాబ 

ఇచాారు. అజా'న్, ఇఖామత్లను గురించి ప్ర సా్లవించ 

ల్లదు. ఆ తరువాత సా్త్ీల వదద కు వచాారు. వారికి 

హతబోధ్ చేశారు. దానధ్రాిలు చేయమన్న 

ఆదేశించారు. అప్పపడు సా్త్ీలు తమ చేతులను తమ 

చెవులు, మడలవైప్ప తీసుకు వళాటం నేను 

చూశాను. కొన్ని ఆభరణ్యలు తీస్ల బిల్లల్కు ఇవా్

స్లగారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) బిల్లల్ (ర) ఇంటికి 

తిరిగ్వచాారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/450ق عليه ( )ف ت ) م  [ 5]  - 1430

ِب َ ص  اٍس: أَن َ الن َ ىل َ يَْوَم  ىل اهلل عليه وسلم َص َوَعِن ابِْن َعب َ
 .َل بَْعَدُهَماوَ  الِْفْطِر َرْكَعَتْيِ لَْم يَُصل ِ قَْبلَُهَما

1430. (5) [1/450-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఈదుల్ 

ఫి'తర ర్ న్నడు రండు రకాతులు నమా'జు చదివించారు. 

దాన్నకి మందు గాన్న, తరువాత గాన్న ఏ నమా'జు 

చదవల్లదు. 397 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/451[ ) متفق عليه ( ) 6]  - 1431

 

397) వివరణ-1430: ప్ండుగలన్నడు కేవలం 2 

రకా'తులు నమా'జు చదవాలి. దాన్నకి మందుగాన్న, 

వనుకగాన్న నఫిల్ చదవరాదు.  

َة َرِضَي اهلُل َعنْ  َوَعْن أُم ِ  الَْت: أُِمْرنَا أَْن ن َْخُرَج الُْحي ََض  ا قَ هَ َعِطي َ
َن َجَماَعَة الُْمْسلِِمْيَ  ِر فََيْشَهْد وْ ُخُد َوذََواِت الْ َم الِْعْيَديِْن وْ يَ 

ُهن َ ُض َعْن َوتَْعَتِزُل الُْحي َ َودَْعَوتَُهْم  قَالَِت اْمِرأٌَة :يَا َرُسْوَل  . م َُصَل َ
؟ قَاَل:"لُِتلِْبْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن اٌب لْبَ إِْحَداَنَا لَْيَس لََها جِ اهلِل 
 ابَِها"بَ ِجلْ 

1431. (6) [1/451-ఏకీభవితం] 

ఉమి 'అతియే (ర) కథనం: మా ల్లన్న బహషుు  

సా్లతిల్ల ఉని సా్త్ీలు, యువతులు 'ఈదాు హ్ల్ల 

హాజరవాాలన్న ఇంకా మసా్లమల సమావేశంల్ల, వారి 

పార రానలా్ల పాల్కు న్నలన్న, బహషుు రాళ్ళా, నమా'జుకు 

దూరంగా ఉండాలన్న ఆదేశించడం జరిగంది. అది విన్న 

ఒకసా్త్ీ, ఓ ప్ర వకాత ! మాల్లన్న కొందరి వదద  కప్పపకోవ్

టాన్నకి దుప్పటాు ల్లకుంటే ఏమ చేయాలి? అన్న 

వినివించుకుంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఆమ తన 

మతుర రాలి వదద  నుండి అవసరాన్నకి అడిగ తీసుకొన్న 

రావాలి' అన్న అన్నిరు. 398 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/451)[ ) متفق عليه (  7]  - 1432

 دََخَل عَلَْيَها َوِعْنَدَها َجاِريََتاِن   أَبَا بَْكرٍ ن َ إِ  :َشَة قَالَْت َوَعْن عَائِ 
ًَن َِفْ     .تَُدف َِفاِن َوتَْضِربَاِن   أَي َاٍم م ِ

َياِن بِ  َوَِفْ ِرَوايٍَة: ِب ُ صىل  وْ  يَ َما تََقاَولَْت اْْلَنَْصارُ تَُغن ِ َم بَُعاَث َوالن َ
َ َما انَْتَهَرهُ َغش ٍ بَِثْوبِِه فَ تَ اهلل عليه وسلم مُ  ِب ُ بُْو بَْكٍر فَ أ َكَشَف الن َ

ُهَما يَا أَبَا بَْكٍر فَإِن ََها عْ "دَ  ْجِهِه فََقاَل:صىل اهلل عليه وسلم َعْن و َ 
 أَي َاُم ِعْيٍد  

َِفْ رِ  َهَذا ِعْيُدنَا" إِن َ َوايٍَة: يَا أَبَا بَْكٍر و َ    .لِكُل ِ قَْوٍم ِعْيًدا و َ

1432. (7) [1/451-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఆమ తండిర  అబూ బకర్ 

(ర) ఆమ ఇంటికివచాారు. అది్'ఈదుల్ అ'దాహ  దినం. 

అప్పపడు అకొడ ఇదద రు అమాియిలు ప్ండుగ 

సంతోషంల్ల డప్పప వాయించుతూ అన్నసరులు 

బు'ఆస్' యుదధ ంల్ల ప్లికిన ప్దాేన్ని 

పాడుతున్నిరు. ప్ర వకత  (స) దుప్పటి కప్పపకొన్న ప్డు 

 

398) వివరణ-1431: ఈ 'హదీసు' దాారా సా్త్ీలు 

'ఈదాు హ్కు వళావచాన్న సపషు మవుతుంది. ఒకవేళ 

బహషుు  సా్లతిల్ల్ఉని సా్త్ీ అయిన్న ఆ శుభ సమావేశంల్ల 

పాల్కు న్నలి. ఈ ఆదేశం ఎలాప్పపడూ అనుసరించదగనది. 
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కున్నిరు. అబూ బకర్ (ర) ఆ ఇదద రు 

అమాియిలను వారించారు. ప్ర వకత  (స) తన 

మఖంపైె నుండి వసా్లీన్ని తొలగంచి ''అబూ బకర్! 

వారిన్న వదలివేయి. ఎందుకంటే ఈన్నడు ప్ండుగ 

రోజు' అన్న అన్నిరు. మరో ఉలా్లఖనంల్ల ''ప్ర తి జాతికి 

ఒక సంతోష కరమైనదినం ఉంది. మన సంతోషం ఈ 

న్నడు'' అన్న అన్నిరు. 399 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
 

399) వివరణ-1432: 'ఈదుల్ అ'దాహ  సందరాంగా  ఇంకా 

యుకత వయసుసకు చేరన్న అమాియిలు డప్పపవాయిసాూ 

వీరతాాన్నకి సంబంధంచిన పాటలు పాడుతున్నిరు. 

అప్పపడే అబూ బకర్ (ర) వచిా, వారిన్న వారించారు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'ఈ రోజు ప్ండుగ వారు వీరతాాన్నకి, 

శూరతాాన్నకి  చెందిన కవితాం  పాడుకునేదేదో వారిన్న 

పాడుకోన్న' అన్న అన్నిరు. అసలు ఇది సంగీతం 

వాయిదేం ఎంతమాతర ం కాదు. ఎందు కంటే సంగీతం, 

వాయిదేం, నృతేం మొదలైన్ వన్ని న్నషిదధ ం. వీటిన్న 

గురించి కొన్ని'హదీసు'లను చదవండి. 

1. ఇబ్ని మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ''అల-గన్న'ఉ యుంబితు 

అన్నిఫా'ఖ ఫిల ఖలబర, కమా యుంబితుల  మా'ఉ్

'జూ ర'అ,'' -- 'పాటలు హృదయంల్ల కాప్టాేన్ని జన్నంప్్

జేసా్లయి, వరష ం ప్ంటలను జన్నంప్జేస్లనటాు. (అబుదీద న్నర్ 

/ కితాబు జి'మిల్ మల్లహీ). 

'దహాక్ ఇల్ల పేర్కొన్నిరు: పాటలు వినటం హృదయాన్ని  

చెడగొడుతుంది. ఇంకా దైవాగర హాన్నకి గురిచేసాుంది. 

'అమ్ర్ బిన్ 'అబుద ల్ 'అజీజ్ తన పలాల గురువుకు ఇల్ల 

ఉతారం వార శారు, ''అన్నిటి కంటే మందు న్నపలాలకు 

పాటలు, డప్పపలు, నృతేం ప్టా అసహేం జన్నంప్ 

జేయాలి. ఇవి షై'తాన్ వలా పార రంభం అవుతాయి. ఇంకా 

ఇవి దైవాగర హంతో అంతం అవుతాయి. ఎల్ల వరష ం వలా 

గడాి మొలుసాుందో దీన్నవలా హృదయాలా్ల కాప్టేం 

జన్నసాుందన్న గొప్పప్ండితుల దాారా తెలిస్లంది. 

ఒక మౌఖూఫ 'హదీసు'ల్ల్ ఇల్ల ఉంది: ''ఇబాీసు దైవ 

సన్నిధ నుండి గెంటివేయబడి భూమపైె విస్లరివేయ 

బడాాడు. అప్పపడు షై'తాన్, న్నప్న్న మంతిర ంచటం, న్న 

ప్ఠనం కవితాం, ఆట పాటలు, గీతాలు. శరీరాలను 

వతాిడికి గురిచేయటం న్న ప్పసాకం, నేను శవాలను 

మరియు దైవన్నమం ప్లకబడన్న జంతువులను 

తింటాను. న్న న్నరు మతాు్ పాన్నయాలు. న్న న్నవాసం 

బజారులు, న్న శబద ం డప్పపలు వాయిదాేలు. సా్త్ీలు న్న 

 

మాంతిర క తార ళ్ళా. తబ్రాన్నల్ల కూడా ఇల్ల 

ఉలా్లఖించబడింది. 

2. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న అనుచర సమాజంల్లన్న చాల్ల 

మంది ప్టుు ను, మతాు పాన్నయాలను, సంగీత వాయి్

దాేలను ధ్రిసమితం చేసుకుంటారు. (బు'ఖారీ) ఈ 

హదీసుల్ల వీటి న్నషిధ్ధ త సపషు ంగా ఉంది. ఇంకా ఇది 

బు'ఖారీ ఉలా్లఖించిన 'హదీసు'. ఇది పార మాణికమైన 

'హదీసు'. ఆ్ పాటలకు చెందిన ప్ర తి ప్రికరం మఆజిఫ 

అనబడుతుంది.  

3. ఇబ్నిమాజల్ల్ ఇల్ల ఉంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''న్న 

అనుచర సమాజంల్ల కొందరు మదాేన్ని పేరు మారిా 

తార గుతారు. వారి సభలా్ల నృతాేలు, పాటలు సరా్

స్లధారణంగా ఉంటాయి. అలా్లహ్ ఇటువంటి వారిన్న 

భూమల్ల కృశింప్జేసా్లడు. కొందరిన్న కోతులుగా, 

ప్ందులుగా మారిావేసా్లడు. 

4. ఇబ్ని అబిదుద న్నయాల్ల ఇల్ల ఉంది, ప్ర వకత  (స): 'న్న 

అనుచర సమాజంల్ల భూమల్ల కుర శింప్జేయటం, ఆకాశం 

నుండి రాళ్ళా రువాటం, మఖాలను మారిా వేయడం 

జరుగుతుంది' అన్న అన్నిరు. అనుచరులు 'ఇది 

ఎప్పపడు జరుగుతుంది ప్ర వకాత !' అన్న వినివించు్

కున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), పాటలు, నృతాేలు 

సరాస్లధారణం అయినప్పడు. మతాు పాన్నయాలు సరా్

స్లధారణం అయినప్పడు,' అన్న అన్నిరు.  

5. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్ మతాుపాన్నయాలను, 

జూదాన్ని, డప్పపలను, పలానగోర వి, వీణ్య్ వాయి 

దాేలను, పాటలను, నృతాేన్ని న్నషేధంచాడు. 

(మసిద్ అ'హిద్) 

6. 15 విషయాలు అనుచర సమాజంల్ల బహరు తం అయి 

నప్పడు, (వాటిల్ల పాటలు, డప్పపలు వాయిదాేలు 

కూడా ఉన్నియి) ఎరర న్న తుఫానులు వసా్లయి. 

భూకంపాలు వసా్లయి. భూమల్లప్లికి చొపపంచడం 

జరుగుతుంది. మఖాలను మారిా వేయటం జరుగు్

తుంది. ఆకాశం నుండి రాళ్ళా రువాటం జరుగుతుంది. 

తస్త్బహ దారం తెగ మతాేలు చెలా్ల చెదురు 

అయినటుు , కష్కు లు ఆప్దలు ఒకదాన్న తరాాత ఒకటి 

రావటం జరుగుతుంది. (తిరిిజి')  

7. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''చివరి కాలంల్ల న్న అనుచర 

సమాజంల్లన్న ఒక వరు ంవారి మఖాలను మారిా్

వేయటం జరుగుతుంది. కోతులు, ప్ందులుగా 

మారిావేయబడతారు' అన్న ప్ర వచించారు. దాన్నకి 
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అనుచరులు కలిమహ్ చదివేవారై ఉంటారా వారు? అన్న 

వినివించుకున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'వారు 

కలిమయే కాదు, ఉప్వాస్లలు, 'హజ్ కూడా చేస్త వారు 

అయి ఉంటారు,' అన్న అన్నిరు. అనుచరులు, 'మరి ఏ 

నేరం వలా ఇల్ల జరుగుతుంది,' అన్న్ వినివించు 

కున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) నృతే-సంగీతాలను, 

వాయిదాేలను సరాస్లధారణం చేసుకొన్న ఉంటారు,' అన్న 

సమాధానం ఇచాారు. (ఇబ్ని అబి దుద న్నయా) 

8. న్న అనుచర సమాజంల్లన్న ఒక వరు ం విల్లసవంతమైన 

జీవితం గడుప్పతూ, ఆటపాటలా్ల న్నమగిమయి 

ఉంటుంది. అకస్లితాుగా ప్ందులుగా, కోతులుగా మారి్

పోతారు. ఇంకా తుఫాను న్న అనుచర సమాజంల్ల 

కొందరిన్న ఎగురవేసుకొన్న పోయి సమదర ం పాలుచేసాుంది. 

ఎందుకంటే వారు మతాు ప్దారాాలను ధ్రిసమితం 

చేసుకుంటారు. సంగీతం వాయించే వారిన్న, నృతేంచేస్త 

సా్త్ీలను న్నయమంచు్ కుంటారు.' (మసిద్ అ'హిద్, 

తిరిిజి') 

9. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలా్లహ్(త) ననుి 

సరాల్లకాలకూ కారుణేమ్రరిత గా, మారు దరశకున్నగా 

ప్ంపాడు, ఇంకా న్నకు డప్పపలను వాయిదాేలను, 

ఆటపాటల ప్రికరాలను, అజాానకాలప్ప విగర హాలను 

న్నశనం చేయమన్న ఆదేశించాడు.'' (మసిద్ అ'హిద్) 

10. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''పాటలు పాడే వాటిన్న కొనటం, 

అమిడం న్నషిదధ ం. పాటలు నేరపటం న్నషిదధ ం, ఈ వాేపా 

రంల్ల ఎటువంటి మ్మలు ల్లదు. దీన్న ధ్ర న్నషిదధ ం. ఇవే న్నచ 

సంభాషణలు. వీటిన్న గురించే అలా్లహ్ ''లహ్వల్ 'హదీస్' 

'' అన్న ఆదేశించాడు.'' (తిరిిజి', మసిద్ అ'హిద్) 

11. ప్ర వకత  (స), తన అనుచర సమాజంల్ల భూమల్ల 

దిగబడి పోవటాన్ని, మఖాలను మారిావేయటాన్ని, 

ఆకాశానుిండి రాళా వరష ం ప్డటాన్ని గురించి ప్ర సా్ల 

వించినప్పపడు, 'ఆయి'షహ్ (ర) ''ఈ శిక్ష 'ల్ల ఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్' చదివేవారిపైె వసాుందా?'' అన్న వినివించు 

కున్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''అవును, పాడే సా్త్ీలు, వడాీ 

ఉదావించినప్పడు, మతాు పాన్నయాలు తార గబడినప్పడు, 

ప్టుు వసా్లీలుధ్రించినప్పడు ఇదంతా జరుగుతుంది అన్న 

ప్ర వచించారు.'' (ఇబుి అబిదుద న్నయా) 

12. అనస్ (ర), మరో వేకిత  ఇదద ర్జ కలస్ల 'ఆయి'షహ్ (ర) 

వదద కు వళ్ళారు. ఆ వేకిత  'ఆయి'షహ్ (ర) ను భూకంపాల 

గురించి 'హదీసు'లు చెప్పమన్న వినివించుకున్నిరు. 

అప్పపడామ, ''ప్ర జలు వేభిచారాన్ని ధ్రిసమితం 

 

చేసుకునిప్పపడు, మదేం స్తవించినప్పడు, పాటలు, 

నృతాేలు సరాస్లధారణం అయినప్పడు అలా్లహ్(త)కు 

ఆకాశాలా్ల పౌరుషం వసాుంది. అప్పపడు అలా్లహ్, 'ఓ 

ఆకాశమా! కంపంచు. వీరు ప్శాాతాాప్ం చెంది 

మానుకుంటే సర్వ, ల్లకుంటే వారిపైె ప్డవేసా్లను' అన్న 

ఆదేశిసా్లడు.'' (ఇబుిఅబిదుద న్నయా) 

13. అలీ (ర) కథనం: దైవ్ శిక్షలు్ వీరిపైె విరుచుకు 

ప్డతాయి: వారు, మదేం స్తవించేవారు, ప్టుు వసా్లీలు 

ధ్రించేవారు, నృతే సంగీతాలను సరాస్లధారణం 

చేస్తవారు, డప్పపలు వాయిదాేలను సరాస్లధారణం 

చేసుకునేవారు.'' (ఇబుి అబి దుద న్నయా) 

14. అనస్ 'హదీసు'ల్ల '' 'దరబూ బిల్ మఆజి'స్'' అన్న 

ఉంది. 

15. అబూయాఖూబ్ ఫర్ఖద్ సన్జీఅభిపార యం: 

తౌరాతుల్ల అలా్లహ్ ఇల్ల్ ఆదేశించాడు, ''మహమిద్ 

అనుచర సమాజంల్ల మఖాలు మారిావేయటం, ఆకాశం 

నుండి రాళ్ళా కురవటం, భూమల్ల కుర శింప్జేయటం 

కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వారు పాటలు పాడేవారిన్న సరా 

స్లధారణం చేసా్లరు, సంగీత వాయిదాేలను 

సరాస్లధారణం చేసా్లరు. వారి ప్పరుషులు బంగారం, 

ప్టుు లను ధ్రించటం సరా స్లధారణం అయిపోతుంది. 

పాటల న్నషిదధ ం గురించి ప్ర త్యేకంగా్ ఈ ఆయతు అవత్

రించింది. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''కొందరు ఆటపాటలను, 

నృతేసంగీ తాలను, వాేపంప్జేస్ల, తమ అజాానం వలా 

సన్నిరు ం నుండి ప్ర జలను ఆప్పతారు. దైవాదేశాలను 

ఎగతాళ్ళ చేసా్లరు. వారి కోసం వేధాభరితమైన శిక్ష 

ఉంది.'' లహ్వల్ 'హదీస్' అంటే్పాటలు, అంటే పాటలా్ల 

న్నమగిమయి ఉండటం. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పాటలు 

పాడే సా్త్ీలను అమిటం, కొనటం, పాటలు నేరిపంచటం 

అన్ని న్నషిదధ ం.'' దీన్ని గురించే ఈ్ ఆయతు 

అవతరించింది.  (మసిద్ అ'హిద్, తిరిిజి') 

ఫుజైల బిన అయాజ కథనం: పాటలు నృతేం 

వేభిచారాన్నకి మంతార ల వంటివి. ఇమామ య'జీద బిన 

వలీద కథనం, పాటలు వింటే వేభిచారం కోరిక 

ప్పడుతుంది.  

ప్ండితులు, ఇమామలు మరియు సూఫీలు కూడా 

పాటలను, నృతాేలను ఖండించారు. ఇమమ మాలిక 

శిషుేలు ఇల్ల పేర్కొన్నిరు, 'పాటలు వినటాన్ని, 

పాటలు పాడటాన్ని ఇమామ గారు ఖండించరు. ఇంకా 

ఇది పాపాతుిల ప్న్న,' అన్న అన్నిరు. ఇమామ అబూ 
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'హన్నఫహ పాటలను అసహేంచుకునేవారు. మహా 

పాపాలుగా ప్రిగణించేవారు. ఇమామ సుఫియాన, 

జమాద, ఇబార హీమ, షూబీల అభిపార యం కూడా ఇదే. 

పైెగా 'హనఫీ ప్దాలా్ల ఇది చాల్ల న్నషిధ్ధ ం. చివరికి పాటలు 

వినటంవలా మన్నషి పాపాతుిడయిపోతాడు అన్న, దాన్ని 

విన్న సంతోషించే్ వేకిత  అవిశాాస్లన్నకి గురవుతాడన్న 

అభిపార యప్డాారు. ఇమామ గారి శిషుేలు ఖాజీ అబూ 

య్యసుఫ, 'ఇటు వంటి నృతే, సంగీతసభలా్ల అనుమతి 

తీసుకోకుండా ప్ర వేశించి, దాన్ని ధ్ాంసం చేయటం 

తప్పన్నసరి విధ,  ఎందుకంటే ఇది ఇసా్లమీయ 

స్లంప్ర దాయాన్నకి వేతిర్వకం, దాన్ని వారించటం విధ,' అన్న 

పేర్కొన్నిరు.  

ష్కఫయీ అభిపార యం: పాటలు, డాేనుసలు, సంగీతం 

మొదలైనవన్ని వేరాకారాేలు. వీటిన్న వినేవారు, 

చేయించేవారు అవివేకులు. వారి స్లక్షేం ప్న్నకిరాదు. ఇవి 

న్నషిదధ ం.  

అమ్ర్ బిన్ సలా్లమ్ అభిపార యం: డప్పపలతో కలస్లన 

రాగాలు వినడం నలుగురు ఇమామల్ వదద  కూడా 

న్నషిధ్ధ మ్మ, ఎవార్జ దీన్నకి వేతిర్వకం కాదు. ష్కఫయీ 

దీన్ని న్నసా్లకులు పార రంభించారన్న పేర్కొన్నిరు. 

 ఇమామ్ అహిద: 'నృతేం, సంగీతం, పాటలు్

హృదయాలా్ల కాప్టాేన్ని జన్నంప్జేసా్లయి. వాటిన్న నేను 

ఖండిసాున్నిను, వీటిన్న ధ్ాంసం చేయమన్న ఆదేశించే 

వారు. ఈ ప్ండితుల తీరుపలన్ని ఇగాసతులాహాాన ల్ల 

ఉన్నియి. అలాహ మనందరికి సదాాగేం ప్ర స్లదించు 

గాక.  

1. కొందరు బు'ఖారీల్ల ఉని ఉలా్లఖనం దాారా సంగీత 

వాయిదాేలను ధ్రిసమితంగా న్నర్జపసా్లరు. 'ఆ 

అమాియిలు డఫ్ వాయించి పాడారు అన్న ప్ర వకత  (స) 

వారిన్న వారించల్లదన్న', పైెగా అబూ్బకర ను ఆ అమాి 

యిలను వారించవదద న్న, పాడుకోన్నవామన్న ఇది మన 

ప్ండుగ దినమన్న అన్నిరు. కాన్న ఈ 'హదీసు' దాారా 

ఆటపాటల గురించి చరిాంచటం సరికాదు. ఈ 'హదీ 

సు'ల్ల 18 ల్లదా 20 కోణ్యలు ఉన్నియి. అవి ఈ 

'హదీసు' దాారానే ప్రిషొరించబడతాయి. 1. ఈ 

'హదీసు'ల్ల అబూ బకర (ర) వచాారు, ఇంకా ప్ర వకత (స) 

మందు ఈ షైతాన్న డప్పపలు ఏమటి అన్న ఆగర హం వేకత ం 

చేస్లరు. ప్ర వకత  (స) అబూ బకర్ (ర) మాటను ఖండించ 

ల్లదు. దీన్న దాారా ఇది షైతాన్న డప్పపలు అన్న తెలిస్లంది.  

 

2. ఆ వాయించింది చిని వయసుసల్ల ఉని 

అమాియిలు. యుకత  వయసుసకు మందు ఆదేశాలు 

వరిత ంచవు. వీరు బుఆస' యుదధ ంల్ల పాడిన వీర పాటలను 

పాడారు. 

3. ఆ అమాియిలు పాడిన పాటలు పేర మకుల పేర మ 

ఆల్లపాలు కావు. బుఆస యుధ్ధ ంల్లన్న వీరతాాన్నకి 

సంబంధంచిన పాటలు. ఈ బుఆస యుధ్ధ ం హజర త కు 

మ్రడు సంవతసరాల మందు ఔస మరియు ఖజాజ ల 

మధ్ే జరిగంది.        

  4. అది ప్ండుగ రోజు, అది మసా్లమల సంతోషకరమైన 

దినం. పలాలు ఇంటా్ల డప్పప వాయిసాూ పాడటం వేరు. 

సంగీతం, పాటలు, నృతేం వేరు. 

5. అబూ బకర్ (ర) వారించగానే 'ఆయి'షహ్ (ర) వారిన్న 

వళ్ళాపోమన్న సైగచేశారు.ఈ 'హదీసు'ల్ల నేను వారిన్న 

వళ్ళా పోమన్న సైగచేస్లను, వారిదద ర్జ వంటనే వళ్ళా్

పోయారు. 

6. పలాలు, అమాియిలు వాయించుకొనే దాన్ని సంగీత 

వాయిదాేలుగా భావించడం సరికాదు. దఫ అంటే సంగీత 

ప్రికరాలు కావు.  

7. ప్ర వకత  (స) పలాల పాటలను వినల్లదు, పోర తసహంచల్లదు, 

పార ధానేత ఇవానూ ల్లదు. మఖం తిర ప్పపకొన్న, వసాీం 

కప్పపకొన్న ప్రుండిపోయారు. అది ప్ండుగ రోజు, చిని 

పలాలు, కవితాం కూడా చెడాదికాదు. 

8.ఈ 'హదీసు'ల్లనే ఇల్ల ఉంది, జుహ్ీ ఉలా్లఖనల్ల కూడా 

ఉంది, అబూ బకర్ (ర) రాగానే 'ఆయి'షహ్ (ర)ను 

వేరుగా కోప్పడాారు, అమాియిలను కూడా వేరుగా 

వారించారు. ఒక వేళ ఇది ఆరాధ్న అయిత్య, ఆరాధ్న 

నుండి వారించడం జరుగు తుందా?  

9. డప్పపలు వాయించడం న్నషిదధ ం అయిన్న, చినిపలాలు 

ఏదో ఆడుకుంటున్నిరన్న వారిన్న ప్ర వకత  (స) వదలి్

వేశారు. అబూ బకర ను కేవలం వారిన్న వదలివేయి అన్న 

మాతర మ్మ అన్నిరు. ప్ండుగ రోజు కారణంగా వారిన్న 

కోప్పడవదద న్న ఆపవేస్లరు. అయిత్య ప్వకత  (స) పాటలు 

విన్నలన్న కోరల్లదు, పాడమన్న చెప్పల్లదు, అప్పటికప్పపడే 

ఆ అమాియిలు అకొడి నుండి వళ్ళాపోయారు.  

10. ప్ర వకత (స) మందు జరిగంది. ఇప్పపడు జరిగత్య, అంటే  

పాటలు రాన్న పెదద  చిని అమాియిలు, స్తిహతురాళ్ళా 

ప్ండుగ సందరాంగా కలుసుకునిప్పపడు ఆడు 

కుంటారు, పాడుకుంటారు, కవితాం విన్నపసా్లరు. దీన్ని 

నృతేం, వాయిదాేలతో పోలాడం సరికాదు. 
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11. ప్ర వకత  (స) సంగీతవాయిదాేలను వారించిన తరాాత 

అనుచరులు ఎటువంటి వాయిదేం అయిన్న దాన్ని్

తప్పపగా భావించే వారు. అందువలా్ల పాటలు పాడటాన్నకి 

కారణం ప్ండుగ దినమన్న, అబూ బకర ను వారించవదద న్న 

చెపాపరు. 

12. అబూబకర్ (ర)కు సంగీతవాయిదాేలు న్నషిదధ ం అన్న 

తెలుసు కాబటిు , విని వంటనే ఆగర హం చెంది 

'ఆయి'షహ్ (ర)ను, అమాియిలను వారించారు. 

13. ప్ర వకత  (స) అబూ బకర్ (ర) ను 'తప్పప ప్లికావు' అన్న 

అన ల్లదు. అంటే సమయం సందరాాన్ని బటిు  ప్ర వకత  (స) 

మౌనం వహంచారు. అమాియిలను వారంచల్లదు. 

ఎందుకంటే ప్ండుగ సందరాంగా ఇంటా్ల పలాలు పాటలు 

పాడి వాయించుకోవటం వేరు.  
14. ఈ అమాియిలు వృతాి రీతాే పాడే సా్త్ీలు కారు. 

చిని పలాలు ప్ండుగ సంతోషంల్ల పాడుకున్నిరు. 

పలాలు కవితాం చదవడం, గాయకులు పాడటం ఒకటవు 

తుందా? ఎంత మాతర ం కాదు. 

15. 'ఆయి'షహ్ (ర) కూడా నృతేగాన్నలకు వేతిర్వకమ్మ. 

అయిత్య చినిపలాలు సంతోషంగా ప్ండుగ సమయంల్ల 

పాడు కుంటే అది ఏమాతర ం అభేంతరం కాదు. 

16. డప్పపకు సంగీత ప్రికరాలకు ఎటువంటి సంబంధ్ం 

ల్లదు. 

17. 'ఆయి'షహ్ (ర) సైగచేస్ల వారిన్న ప్ంపవేశారు. ప్ర వకత  

(స) ఎందుకు ప్ంపంచావు అన్న అడగల్లదు. అది 

మంచిప్న్న అయిత్య, అడిగేవారు. 

18. సంగీతం, పాటలు పాడేవారు, సంగీతం వాయించేవారు 

అన్ని న్నషిదధ ం. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పాటలు, గీతాలు, 

పాటలు పాడేవారిన్న, సంగీతం వాయించేవారిన్న 

వికరయించటం న్నషిదధ ం. 

19. పాటలు, సంగీతప్రికరాలను కొనటం న్నషిదధ ం. 

20. ఇసా్లమ్ల్ల ఆటపాటలు, సంగీతాలకు ఎంత మాతర ం 

అనుమతి ల్లదు. 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ పలానగోర వి 

శబద ంవిన్న చెవులా్లవేర ళ్ళా పెటుు కున్నిరు. దాన్న శబద ం 

రానంత దూరం వళ్ళా పోయారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) కూడా 

ఒకస్లరి పలానగోర వి శబద ం విన్న, ఈ విధ్ంగా చేస్లరన్న 

అన్నిరు. (తల్బీసు ఇబాీసు)  

ఒకవేళ డప్పపలు వినడం ధ్రిసమితం అయిత్య ప్ర వకత (స) 

చెవులందుకు మ్రసుకుంటారు. దీన్నవలా సంగీతం, 

వాయిదేం, తబల్ల అన్ని న్నషిదధ ం అన్న తెలిస్లంది. ఇంకా 

వివరాలు ఇగాసతులాిహయన, మరియు తలీబస ఇబాీస 

ల్ల చూడండి. వాసావం అలా్లహ కే తెలుసు. 

 ( 1/451[ ) صحيح ( ) 8 ] - 1433

 َ صىل اهلل عليه وسلم َل يَْغُدْو  اَن َرُسْوُل اهلِل َوَعْن أَنٍَس قَاَل: ك
ُ يَْوَم الْ   . ًرا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ تْ  وِ َل تََمَراٍت َويَأْكُلُُهن َ ِفْطَر َحّت َ يَأْك

1433. (8) [1/451-దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ఈదుల్ ఫితర ర్ న్నడు 

ప్ండుగ నమాజుకు మందు బేస్ల ఖర్జూ రాలు తిన్న 

వళ్ళా వారు.'' 400 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/451[ ) صحيح ( ) 9]  - 1434

ِب ُ صىل اهلل عليه و َوَعْن َجابٍِر قَاَل: كَاَن  ذَا كَاَن يَْوُم  إِ  سلمالن ِ
ِريَْق.   .ي ُ َواُه الُْبَخارِ رَ ِعْيٍد َخالََف الط َ

1434. (9) [1/451-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం :ప్ర వకత  (స) ప్ండుగలా్ల ఒక దారి 

గుండా వళ్ళా, మరో దారి గుండా వచేా వారు. 401 

(బు'ఖారీ) 

 (1/451[ ) متفق عليه ( ) 10]  - 1435

اِء قَاَل: ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم  َطبْ خَ  َوَعْن الََْبَ َنا الن َ
َل مَ ْحِر فََقاَل: الن َ  ُ بِهِ بْ ا نَ "إِن َ أَو َ  َِفْ يَْوِمَنا َهَذا أَْن ن َُصل َِي ثُم َ  َدأ

َتَنا َوَمْن ذَبََح قَبْ  .نَْرِجَع فََنْنَحرَ  َل  فََمْن فََعَل ذَلَِك فََقْد أََصاَب ُسن َ
لَُه ِْلَْهلِِه لَْيَس مِ ُهوَ ا أَْن ن َُصل ِْي فَإِن َمَ    الن ُُسِك َِفْ  َن  َشاُة لَْحٍم َعج َ

 .َشْيٍء"

1435. (10) [1/451-ఏకీభవితం] 

బరా' (ర) కథనం: యౌమునీ'హర్  అంటే 10వ 

త్యదీ 'ఈదుల్ అ'దాహ  న్నడు ప్ర వకత  (స) మాకు 'ఖు'తాబ 

ఇచాారు. అందుల్ల, ''ఈ రోజు అన్నిటికంటే మందు 

మన ప్న్న ఈదుల్ అ'దాహ  నమా'జు చదవటం, ఆ 

 

400) వివరణ-1433: ఈదుల్-ఫి'తర ర్ల్ల నమా'జుకు 

మందు ఒకటి ల్లక మ్రడు ల్లదా ఐదు ఖర్జూ రాలు తిన్న 

'ఈద్గాహ్ వళ్ళావారు. 'ఈదుల్ అ'దాహ ల్ల నమా'జు 

తరాాతనే తినేవారు. ఇది ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం. 

ఖర్జూ రాలు ల్లకుంటే ఏదైన్నతీప తిన్న వళ్ళాలి.  
401) వివరణ-1434: అంటే వళ్ళానప్పపడు ఒక మారు ం 

దాారా, వచిానప్పపడు మరో మారు ం దాారా వచేా 

వారు. తీరుపదినం న్నడు ఈ రండు మారాు లూ స్లక్షేం 

ఇవాాలన్న, దీన్న దాారా ఇసా్లమ్ చిహాిలను బహరు తం 

చేయడం కూడా అవసరమ్మ. 
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తరువాత తిరిగ వళ్ళా ఖుర్బాన్న ఇవాటం. ఇల్ల 

చేస్లన వారు మా స్లంప్ర దాయాన్ని అనుసరించినటాే, 

నమా'జుకు మందు ఖుర్బాన్న ఇచిాన వారు 

ఖుర్బాన్న ఇవానటాే. అది భారాే్ బిడాలకు 

తిన్నపంచటాన్నకి జ'బహ్  చేస్లనటావుతుంది. దీన్నకి 

ఖుర్బాన్నకి ఎటువంటి సంబంధ్ం ల్లదు.'' 402   

(బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/451متفق عليه ( ) ) [ 11]  - 1436

اهلِل صىل  اهلِل الَْبَجل ِِي قَاَل: قَاَل َرُسْوُل دِ بِْن َعبْ  ِب ْنُد َوَعْن جُ 
ََلةِ فَلَْيْذبَْح َمكَانََها أُخْ و اهلل عليه ى رَ سلم: "َمْن ذَبََح قَْبَل الص َ

   .ل َْيَنا فَلَْيْذبَْح َعىَل اْسِم اهلِل"َص  َوَمْن لَْم يَْذبَْح َحّت َ 

1436. (11) [1/451-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర వచనం, ''నమా'జుకు మందు జు'బ'హ్ చేస్లన వారు 

దాన్న సా్లనంల్ల మరో జంతువును జు'బ'హ్ చేయాలి. 

మ్మమ నమా'జు చదివే వరకు జు'బ'హ్ చేయన్న వారు 

నమా'జు తరువాత అలా్లహ్(త) పేరుపైె జుబ'హ్ 

చేయాలి.'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/452فق عليه ( )[ ) مت  12 ] - 1437

اِء قَاَل: قَ   اهلل عليه وسلم: "َمْن  صىلاَل َرُسْوُل اهلِل َوَعِن الََْبَ
ََلةِ  ََلةِ فََقْد عْ  بَ ُح لَِنْفِسِه َوَمْن ذَبََح فَإِن ََما يَْذبَ  ذَبََح قَْبَل الص َ َد الص َ
َة الُْمْس ُس  تَم َ نُْسُكُه َوأََصاَب  "ن َ    .لِِمْيَ

1437. (12) [1/452-ఏకీభవితం] 

బరా' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నమా'జుకు 

మందు జు'బ'హ్ చేస్లన వారు తమకోసం జు'బ'హ్ 

చేస్లనటేు , నమా'జు తరాాత జు'బ'హ్ చేస్లన వారు 

తన ఖురాబన్న ఇచిానటుు , మసా్లమల ప్దధ తి ప్ర కారం 

ఆచరించినటుు .'' (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 

402) వివరణ-1435: అంటే ఈదుల్ అ'దాహ  రోజు మందు 

నమా'జు చదవాలి. ఆ తరువాత ఖుర్బాన్న చేయాలి. 

ఇదే ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. ఎవరైన్న నమా'జుకు మందు 

ఖుర్బాన్న చేసా్త, అతన్నకి ఖుర్బాన్న ప్పణేం లభించదు. 

దాన్నకి బదులు మరో జంతువును ఖుర్బాన్న చేయాలి. 

ప్ర వకత  (స) అనుచ రులా్లన్న ఒకరు ఇల్లగే చేశారు. 

ఎవరైన్న ఇల్ల చేసా్త వారి ఖుర్బాన్న అవదు. 

 ( 1/452يح ( )ح ص [ )  13]  - 1438

وسلم يَْذبَُح  ه  اهلِل صىل اهلل علي َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن َرُسْوُل 
. َرَواُه الَْبَخاِري ُ   .َويَْنَحُر بِالُْمَصىل َ

1438. (13) [1/452-దృఢం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

'ఈదాు హ్ల్ల జు'బ'హ్ చేస్త వారు, ఒంటెలను న'హర్ 
చేస్త వారు. 403 (బు'ఖారీ) 

----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/452[ ) صحيح ( ) 14]  - 1439

ِب ُ صىل اهلل َعْن أَنٍَس قَاَل:   ْم لَهُ عليه وسلم الَْمِديَْنَة وَ  قَِدَم الن َ
ا  كُن َ  : ْواقَالُ    الَْيْوَماِن؟"َذاِن ا هَ مَ " فََقاَل: .يَْوَماِن يَلَْعُبْوَن فِْيِهَما

ةِ   اهلل عليه  اهلِل صىلفََقاَل َرُسْوُل  ''.نَلَْعُب فِْيِهَما َِفْ الَْجاِهلِي َ
ْنهُ  وسلم: ا م ِ َم  وْ يَْوَم اْْلَْضََح َويَ  َما:"قَْد أَبَْدلَُكُم اهلُل بِِهَما َخْْيً

   .الِْفْطِر".َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1439. (14) [1/452-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మదీనహ వచిా 
నప్పపడు మదీనహ వారు రండు ప్ండుగలు జరుప్ప 

కునే్ వారు. వాటిల్ల వారు సంతోషం, ఉతాసహం 
తెలుప్పకునే వారు. ప్ర వకత  (స) ఈ 2 రోజులు ఏమటన్న 

అడిగారు. దాన్నకి వారు అజాాన కాలం నుండి మ్మమ 

ఈ రండు దిన్నలా్ల ప్ండుగ జరుప్పకుంటున్నిం. 
'ఒకటి నౌర్చ'జ్, రండవది మహర్ జాన్' అన్న 

అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'ఈ రండు దిన్నలకు 

బదులుగా అలా్లహ్ మీకు రండు ఉతామ దిన్నలను 

ప్ర స్లదించాడు. ఒకటి ఈదుల్ అ'దాహ , రండవది 

'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ అన్న అన్నిరు. 404 (అబూ దావూద్) 

 

403) వివరణ-1438: అంటే ఇసా్లమీయ పార ంతంల్ల ఎవరికీ 

అభేంతరం ల్లకపోత్య 'ఈదాు హ్ల్ల ఖుర్బాన్న చేయడం 

అభిలషణీయం. ఆవు, గేద, మ్మక, గొరర , పొటేు లు జు'బ'హ్ 

చేయాలి మరియు ఒంటెలను నహర్ చేయాలి. అంటే 

ఒంటెను న్నలబ్నటిు  దాన్న గుండల్ల బలాం పొడవాలి. దీన్ని 

న'హర్ అంటారు. ఒకవేళ ఇది కషు ం అనుకుంటే జు'బ'హ్ 

చేయాలి. 

404) వివరణ-1439: మసా్లమలకు రండేప్ండుదిన్నలు. 

1. 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్, 2. 'ఈదుల్ అ'దాహ . ఇంతకన్ని 

ఎకుొవ ప్ండుగలు జరుప్పకోవటం ఇసా్లమ్కు వేతిర్వకం. 
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 ( 1/452[ ) صحيح ( ) 15]  - 1440

ِب ُ كَاَن ال  بَُريَْدَة قَاَل:َوَعْن  صىل اهلل عليه وسلم َل يَْخُرُج   ن َ
 يَْطَعُم يَْوَم اْْلَْضََح َحّت َ يَُصل ِْي.َرَواُه  َعَم َوَل ِفْطِر َحّت َ يَْط يَْوَم الْ 
ِمذِ  ْ  .اَرِمي ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ  ي ُ الَت ِ

1440. (15) [1/452-దృఢం] 

బురైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ల్ల 

అల్లపహారం చేస్ల వళ్ళావారు, మరియు 'ఈదుల్ 

అ'దాహ ల్ల నమా'జు తరాాత తినేవారు. (తిరిిజి', 

ఇబ్ని మాజహ, దారీి) 

 ( 1/452[ ) حسن ( ) 16]  - 1441

ِ  كَِثْْيِ بِْن َعْبِد اهللِ  َوَعْن  ِب َ صىل اهللَعْن أَبِْيِه َعْن َجد    هِ أَن َ الن َ
َ َِفْ الْ عليه وس َِفْ   اْْلَْوََل َسْبًعا قَْبَل الَْقَراَءةِ وَ ِعْيَديِْن َِفْ لم كََب َ

ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه ًسا قَبْ اْْلِخَرةِ َخمْ  ْ َل الِْقَراَءةِ.َرَواُه الَت ِ
ارَ   .ِمي ُ َوالد َ

1441. (16) [1/452-దృఢం] 

కస్త్'ర్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర) తన తండిర  దాారా, 

అతను తన తాత దాారా కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 

ప్ండుగల నమా'జుల్ల మొదటి రకాతుల్ల 

ఖిర్'అత్కు ముందు తక్బీర త'హ్ీమ తరువాత 7 

తక్బీరాు ప్లికేవారు. రండవ రకాతుల్ల ఖిరాఅత్కు 

మందు 5 తక్బీరాు ప్లికేవారు. (తిరిిజి', ఇబ్ని 

మాజహ, దారీి)  

 (1/453[ ) ضعيف جدا ( ) 17]  - 1442

ٍد ُمرْ ْن َجْعَفِر بِْن مُ َوعَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  َحم َ َسًَل أَن َ الن َ
ُ أَبَابَْكٍر َوُعَمرَ وَ  َخْمًسا   كََب َ ْوا َِفْ الِْعْيَديِْن َواْلِْسَتْسَقاِء َسْبًعا و َ

َص  افِِعي ُ َوَجَهُرْوا بِالَْقَراءَ ل َْوا قَْبَل الُْخْطَبِة  و َ  . ةِ. َرَواُه الش َ

1442. (17) [1/453-అతి బలహీనం] 

జాఫర్ బిన్ మ'హమిద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 

అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర) 'ఈదైన్ మరియు 

ఇస్తిస్ఖా' నమా'జుల్ల మొదటి రకాతుల్ల 7 

తక్బీరాు, రండవ రకాతు ల్ల 5 తక్బీరాు ప్లికేవారు. 

ఖుతాబకు ముందు నమా'జు చదివే వారు. బిగు రగా 

ఖిరా'అత్ చేస్తవారు. (ష్కఫయీ) 

 ( 1/453يف ( )[ ) ضع 18]  - 1443

كَْيَف   َوُحَذيَْفَة:ُمْوََس  َسأَلُْت أَبَا اَل:َوَعْن َسِعْيِد بِْن الَْعاِص قَ 
ُ َِفْ اْْلَْضََح َوالْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُكَ  كَاَن  ِ  ِفْطِر؟َب 

ُ أَْربَ  ُمْوََس:فََقاَل أَبُْو  ِ ُه َعىَل الْ ًعا تَ كَاَن يَُكَب  فََقاَل   َجَنائِِز.ْكِبْْيَ
 .اُودَ َرَواُه أَبُْو دَ  َصَدَق. ُحَذيَْفُة:

1443. (18) [1/453-బలహీనం] 

స'యీద్ బిన్ 'ఆస్ (ర) కథనం: నేను అబూ 

మ్రస్లను, 'హుజై'ఫను,  ప్ర వకత  (స) 'ఈదుల్ అ'దాహ  

మరియు 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ల్ల ఎన్ని తక్బీరాు ప్లికే 

వారన్న అడిగాను. దాన్నకి అబూ మ్రస్ల (ర) ప్ర వకత  (స) 

4 తక్బీరాు అంటే జన్న'జహ నమా'జుల్ల ప్లికినటాు 

ప్లికేవారన్న అన్నిరు. హుజై'ఫా (ర) 'అబూ మ్రస్ల 

న్నజం చెపాపరు' అన్న అన్నిరు.405  (అబూ దావూద్) 

 ( 1/453[ ) ضعيف ( ) 19]  - 1444

اِء أَن َ  ِب َ صىل اهلل عليه وسَوَعِن الََْبَ   َل يَْوَم الِْعْيدِ لم نُو ِ  الن َ
 .َخَطَب عَلَْيِه. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ قَْوًسا فَ

1444. (19) [1/453-బలహీనం] 

బరా' (ర) కథనం: ప్ండుగ రోజు ప్ర వకత  (స)కు ఒక 

విలాు ఇవాబడేది. దాన్న సహాయంతో ప్ర వకత  (స) 

ఖుతాబ ఇచేావారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/453[ ) ضعيف ( ) 20]  - 1445

َ َعْن عَ وَ  ْرَسًَل أ ِب َ َطاء م ُ  صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا  ن َ الن َ
افِِعي ُ تِِه اِعْ َتِمُد َعىَل َعََنَ َخَطَب يَعْ   .ِتَمادًا. َرَواُه الش َ

1445. (20) [1/453-బలహీనం] 

'అ'తా కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబ ఇచిానప్పడు 

తన బలాం సహాయంతో న్నలబడేవారు. 406 

(ష్కఫ'యీ) 

 ( 1/454[ ) صحيح ( ) 21]  - 1446

 

405) వివరణ-1443: ప్ండితులు ఈ 'హదీసు' మౌఖూఫ్ 

అన్న, బలహీనమైనదన్న, ఇంతకు మందు 'హదీసు' 

పార మాణిక మైనదన్న పేర్కొన్నిరు. 

406) వివరణ-1445: అంటే రండు ఉలా్లఖన్నలా్ల ఒకే 

విషయం ఉంది. ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబ ఇచిానప్పడు చేతి 

కరర  సహాయంతో న్నలబడేవారు. ఒకవేళ కరర  దరకన్న 

సమయంల్ల బలాం ల్లదా విలాు సహాయంతో 'ఖు'తాబ 

ఇచేావారు. 
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ََلَة َمَع الن َ َوَعْن  ِب صىل اهلل عليه  َجابٍِر قَاَل: َشِهْدت ُ الص َ
ََلةِ قَْبَل الُْخْطَبِة بَِغْْيِ  وسلم َِفْ  َ بِالص َ أَذَاٍن َوَل  يَْوِم ِعْيٍد فََبَدأ
ََلَة إِقَاَمٍة فَلَ  ا قَََض الص َ ِكًئا َعىَل بََِلِل م َ َد اهلَل َوأَثََْن  فََحمِ  قَاَم ُمت َ
ْ َعىَل عَلَْيِه َووَ  ُ قَاَل: ثُم َ  . َطاَعِتهِ َعَظ الن َاَس َوذَك ََرُهْم َوَحهُث َ

 َوَوَعَظُهن َ  َساِء َومَعُه بََِلٌل فَأََمَرُهن َ بَِتَقَوى اهللِ َمََض إََِل الن ِ وَ 
َساَوذَك َرَ  . َرَواُه الن َ    .ئِ ُ ُهن َ

1446. (21) [1/454-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ండుగ రోజు నేను ప్ర వకత  (స)తో 

కలస్ల నమా'జు చదివాను. ప్ర వకత  (స) అజా'న్, 

ఇఖామత్ లు ల్లకుండా 'ఖు'తాబ కంటే మందు 

నమా'జు పార రంభించారు. నమా'జు పూరత యిన 

తరాాత బిల్లల్ (ర) సహాయంతో న్నలబడాారు. 

అనంతరం అలా్లహ్(త)ను సాుతించి, సాోతార లను 

ప్ఠంచి, ప్ర జలకు హతబోధ్ చేశారు. పాప్ కారాేల 

గురించి, ప్పణేకారాేల గురించి పేర్కొన్నిరు. దైవ 

విధేయత ప్టా పోర తసహంచారు. ఆ తరువాత సా్త్ీలు 

ఉని చోటికి వళ్ళారు. ప్ర వకత  (స) వంట బిల్లల్ 

కూడా ఉన్నిరు. సా్త్ీలకు దైవభీతి, దైవభకిత  గురించి 

ఆదేశించారు. హతబోధ్ చేశారు. సతాొరాేలు 

చేయాలన్న పోర తసహంచారు. (నస్లయి') 

 ( 1/454[ ) صحيح ( ) 22]  - 1447

ْ  َوَعْن  َ  قَاَل: ُهَريَْرَة أَِِب ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا َخَرَج اَن ك  الن َ
َجَع َِفْ غَ يَْوَم الِْعْيِد َِفْ  ْ  ْْيِهِ. َطِريٍْق ر َ اَرِمي ُ َرَواُه الَت ِ الد َ  . ِمِذي ُ و َ

1447. (22) [1/454-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఈదాు హ్ 

వళ్ళా నప్పడు ఒక మారు ం దాారా, తిరిగ్ వచుా్

నప్పడు మరో మారు ం దాారా వచేావారు. (తిరిిజి', 

దారీి) 

 ( 1/454[ ) ضعيف ( ) 23]  - 1448

 َ َطٌر َِفْ يَوْ ِِبْ ُهَريَْرَة أَن َهُ َوَعْن أ   ْيٍد فََصىل َ بِِهُم ِم عِ  أََصابَُهْم م َ
ِب ُ  ُودَ  أَبُْو دَا لَْمْسِجِد. َرَواهُ  صىل اهلل عليه وسلم َصََلَة الِْعْيِد َِفْ االن َ

 .َوابُْن َماَجُه 

1448. (23) [1/454-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ండుగన్నడు వరష ం 

ప్డింది. ప్ర వకత  (స) ప్ండుగ నమా'జు మస్లూ ద్ల్ల 

చదివించారు. 407 (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ)  

 ( 1/454[ ) ضعيف ( ) 24]  - 1449

اهلل عليه وسلم كََتَب   اهلِل صىلِرِث أَن َ َرُسْوَل َوَعْن أَِِب الَْحَويْ 
َ ُهَو بِْنَجرَ إََِل َعْمِرو بِْن َحْزٍم و َ  ِل اْْلَْضََح َوأ ِ ِر الِْفْطَر َوذَك ِ اَن َعج  ِر  خ ِ
افِعِ   .ي ُ الن َاَس. َرَواُه الش َ

1449. (24) [1/454-బలహీనం] 

అబుల్ 'హువైరిస్' (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్ 

బిన్ 'హ'జిర్  వదద కు ఇల్ల ఉతారం వార శారు. 

అప్పపడతను నజ్రాన్ ప్టు ణంల్ల ఉన్నిరు. '' 

'ఈదుల్ అ'దాహ  నమా'జు తారగా చదువుకోండి, 

'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ నమా'జు ఆలసేంగా చదువుకోండి. 

ఇంకా ప్ర జలకు హతబోధ్ చేయండి.'' 408 (ష్కఫ'యీ) 

 ( 1/455[ ) صحيح ( ) 25]  - 1450

 ْ ِب ِ صىلٍس َعْن عُ  أَنَ ُعَمْْيِ بِْن  َوَعْن أَِِب   ُمْوَمٍة لَُه ِمْن أَْصَحاِب الن َ
سلم  ِب ِ صىل اهلل عليه وَرْكًبا َجاُءْوا إََِل الن َ  اهلل عليه وسلم: أَن َ 
 َ ْم أَْن ي ُْفِطُرْوا َوإِذَا   فَأََمَرهُ لِْهََلَل بِاْْلَْمِس ْوا ا يَْشَهُدْوَن أَن َُهْم َرأ

ُهْم  ي َْغُدْو إََِل مُ أَْصَبُحْوا أَْن   . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َصَل َ

1450. (25) [1/455-దృఢం] 

అబూ 'ఉమైర్ బిన్ అనస్ (ర) తన పనతండిర  

దాారా కథనం: వాళ్ళా ప్ర వకత  (స) అనుచరులా్ల 

ఒకరు. ''ఒక బృందం ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిా, న్నని 

 

407) వివరణ-1448: 'ఈదైన్ నమా'జులు మైదాన్నలా్ల, 

చదవడం అభిలషణీయం. కాన్న వరష ం మొదలైన కారణ్యల 

వలామస్లూ ద్ల్ల చదవవచుాను. 

408) వివరణ-1449: నజ్ర్న్ స'వూదీ 'అర్వబియాల్ల ఒక 

ప్టు ణం పేరు. ప్ర వకత  (స) 'ఉమర్ బిన్ 'హ'జిర్కు అకొడి 

గవరిర్గా న్నయమంచారు. అతన్నకి కొన్ని ఆదేశాలు 

వార స్ల ప్ంపారు. ఆ ఆదేశాలా్ల, ' 'ఈదుల్ అ'దాహ  నమా'జు 

తారగా చదివించు, దాన్న వలా ప్ర జలు ఖుర్బాన్న 

సులువుగా చేయగలుగుతారు. 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ నమా'జు 

ఆలసేంచేస్ల చదవు, దాన్నవలా ప్ర జలు నమా'జుకు 

మందు సదఖహ ఫి'తర ర్, దానధ్రాిలు చేయగలుగు 

తారు,' అన్న కూడా ఉన్నియి. 
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మ్మమ చందుర ణిణ  చూస్లమన్న స్లక్షేం ఇచాారు. 
అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు ఉప్వాసం 

విరమంచమన్న, ర్వప్ప ప్ండుగ నమా'జు చదవడాన్నకి 

వళదామన్న చెపాపరు.'' 409 (అబూ దావూద్, 

నస్లయి')  
----- 

   మూడవ విభాగం   الث َالُِث اَلَْفْصُل 

 ( 1/455[ ) صحيح ( ) 26]  - 1451

ِّنْ َعَطاءٌ  ِن ابِْن ُجَريٍْج قَاَل:عَ  اٍس  أَْخََبَ    َوَجابِِر بِْن َعِن ابِْن َعب َ
يَْوَم اْْلَْضََح ثُم َ   لَْم يَُكْن يَُؤذ َُن يَْوَم الِْفْطِرَوَل  َعْبِد اهلِل قَاَل: 

ِّنْ قَاَل:ًء بَْعَد ِحْيَ َعْن ذَلَِك فَ أَلُْتُه يَْعِِنْ َعَطاَس   ِّنْ أَْخََبَ  أَْخََبَ
ََلةِ يَْوَم َجابُِر بُْن َعْبِد اهلِل أَْن ل َ أَذَاَن   الِْفْطِرِحْيَ يَْخُرُج   لِلص َ
 نَِداَء  َل نَِداًء َوَل َشْيَء َل إِقَاَمَة وَ  اْْلَِماُم َوَل بَْعَد َما يَْخُرُج َوَل 

 . ٌم َرَواُه ُمْسلِ  َل إِقَاَمَة.يَْوَمِئٍذ و َ 

1451. (26) [1/455-దృఢం] 

ఇబ్ని జురైద్ (ర) కథనం: 'అ'తా ఇబ్ని 'అబాబస్ 

మరియు జాబిర్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ దాారా కథనం: 

''ప్ండుగ నమా'జులా్ల అజా'న్ ఇవాబడేది కాదు,'' అన్న 

వారిదద ర్జ అన్నిరు. కొన్ని రోజుల తరాాత 

వారిదద రిన్న దీన్ని గురించే అడగటం జరిగంది. దాన్నకి 

వారు జాబిర్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ మాకు, '' 'ఈదుల్ 

ఫి'తర ర్ల్ల ఇమామ వచిానప్పడు అజా'న్ ఇవారాదన్న, 

ఇఖామత్  ఇవారాదన్న, ఇంకా ఇమామ వచిాన 

తరాాత తక్బీరాు్ గాన్న ఇఖామత్ గాన్న ఏదీ ల్లదన్న 

చెపాపరన్న,'' అన్నిరు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/455صحيح ( )[ )  27]  - 1452

 

409) వివరణ-1450: అంటే 30 రోజు స్లయంతర ం మదీనహ 

వాళాకు నెలవంక కనబడల్లదు.అందువలా 30వ రోజు 

ఉదయం ప్ర జలు ఉప్వాసం పాటించారు. సూరుేడు 

వాలిన తరాాత బయటనుండి ఒక బృందం వచిా న్నని 

స్లయంతర ం మ్మమ నెలవంకను చూశామన్న స్లక్షేం 

ఇచాారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 'ఉప్వాసం విరమంచండి, 

ర్వప్ప ప్ండుగ నమా'జు చదువుదామ,' అన్న అన్నిరు.  

َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   أَن َ ي ِ ِعْيِد الُْخْدرِ  أَِِبْ َس َوَعْن 
ََلةِ فَإِذَا َصىل َ يَْخُرُج يَْوَم ا كَاَن  ُ بِالص َ ْْلَْضََح َويَْوَم الِْفْطِر فََيْبَدأ

ُهْم َل َعىَل الن َاِس َوُهْم جُ َصََلتُِه قَاَم فَأَْقبَ   فَإِْن لُْوٌس َِفْ ُمَصَل َ
َك  أَْو كَانَْت لَُه َحاَجٌة بَِغْْيِ ذَلِ ن َاِس  لِلبَِبْعٍث ذَكََرهُ  َحاَجٌة كَانَْت لَهُ 

قُْوا". َوكَاَن أَْكَثُر   يَُقْوُل: ا َوكَاَن أَمَرُهْم بِهَ  قُْوا تََصد َ قُْوا تََصد َ "تََصد َ
لَِك َحّت َ كَاَن ِرُف فَلَْم يََزْل كََذ الن َِساَء ثُم َ يَْنَص  ُق َمْن ي ََتَصد َ 

ْرَواَن َحّت َ أَتَْيَنا ا ْجُت َخرَ بُْن الَْحَكِم فَ َرَواُن امَ  لُْمَصىل َ  ُمَخاِصًرا م َ
لَِْبٍ فَإِذَا َمْرَواُن   فَإِذَا ْن ِطْيٍ و َ ا م ِ لِْت قَْد بَََن ِمْنََبً كَِثْْيُ بُْن الص َ
ِّنْ نَْحَو الْمِ ِزُعِِنْ يََدُه كَأَن َُه يَ يَُنا ََلةِ فَلَ ُه نَْحوَ ْنََبِ َوأَنَا أَُجر ُ ُجر ُ ا الص َ  م َ
 َ ََل اْلِبْ  يُْت ذَلَِك ِمْنُه قُلُْت: أَيَْن َرأ َل يَا أَبَا  ةِ؟ فََقاَل:ِتَداُء بِالص َ

  ِسْي بَِيِدهِ َل تَأْتُْوَن َسِعْيٍد قَْد تََرَك َما تَْعلَُم قُلُْت: كََل َ َوال َِذْي نَفْ 
ا أَعْ  م َ  .ٌم ْسلِ َرَف. َرَواُه مُ ثُم َ انَْص لَُم ثَََلَث ِمَرارٍ بَِخْْيِ م ِ

1452. (27) [1/455-దృఢం] 

అబూ 'సయీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 

'ఈదుల్ అ'దాహ , 'ఈదుల్ ఫి'తర ర్ల్ల 'ఈదాు హ్ వచిాన 

తరువాత అన్నిటి కంటే మందు నమా'జు చది 

వించారు. నమా'జు మగంచిన తరువాత ప్ర జల వైప్ప 

తిరిగ ఖు'తాబహ్ ఇచాారు. ప్ర జలు తమ సా్లనంల్ల 

కూర్కాన్న ఉంటారు. 'ఖు'తాబహ్ తరువాత సైన్నేన్ని 

ఎకొడికైెన్న ప్ంప్వలస్ల ఉంటే, ప్ర జలకు తెలియ 

ప్రుసా్లరు. ఏదైన్న విషయం ఉంటే ఆదేశిసా్లరు. తన 

ఉప్దేశంల్ల దానధ్రాిలు చేయమన్న ప్ర త్యేకంగా 

సూచిసా్లరు. దానధ్రాిలు చేయటంల్ల సా్త్ీలు 

చురుగాు  పాల్కు ంటారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఇంటికి 

తిరిగ వసా్లరు. ప్ర తి సంవతసరం ఈ విధ్ంగానే 

జరుగుతూ ఉండేది. 

మర్వన్ బ్బన్ హకమ్ చకర వరిత  అయిన తరువాత 

మరాాన్ చేతిల్ల చేయివేస్ల స్తిహపూరాకంగా 

ప్ండుగ నమా'జు కోసం బయలుదేరాను. మ్మమ 

'ఈదాు హ్ చేరుకున్నిమ. అకొడ కస్త్ర్ బిన్ సలార్ 

ప్చిా ఇటుకలు మరియు మటిు తో మంబరు 

తయారు చేస్ల ఉంచారు. మరాాన్ న్న చేతిన్న 

ప్టుు కొన్న తనవైప్ప ల్లగాడు. మంబరువైప్ప ల్లగనటుు  

అన్నపంచింది. అంటే అతడు మందు 'ఖు'తాబ 

ఇవాాలన్న అనుకుంటున్నిడు. నేనతన్ని నమా'జు 

వైప్పకు ల్లగుతున్నిను. అంటే మందు నమా'జు 
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చదువు, ఆ తరువాత 'ఖు'తాబహ్  ఇవుా. అతడు 

'నమా'జు చదివే ఆ స్లంప్ర దాయం ఎకొడికు 

పోయింది,' అన్న అన్నిడు. దాన్నకి మరాాన్, 'ఆ 

అలవాటు వదలివేస్లమ. అంటే మందు నమా'జ్ 

చదివే అలవాటు ఉండేది. ఇప్పపడు ఆప్దధ తి ల్లదు. 

ఇప్పపడు మందు 'ఖు'తాబహ్ ఇవాబడుతుంది, ఆ 

తరువాత నమా'జు చదువబడుతుంది,' అన్న 

అన్నిడు. దాన్నకి నేను అలా్లహ్ స్లకిష ! ప్ర వకత  

స్లంప్ర దాయాన్నకి వేతిర్వకంగా చేసా్త న్నకు ఏమాతర ం 

మ్మలు జరుగదు.  

ఎందుకంటే మందు నమా'జు ఆ తరువాత 

'ఖు'తాబహ్ ప్ర వకత  (స) స్లంప్ర దాయం అన్న ప్లికి 

అబూ'సయీద్ తిరిగ వళ్ళాపోయారు. (మసా్లమ్)  

===== 

ةِ بَاُب َِفْ اْْلَْضحِ   - 48  ي َ

48. ఖుర్బాన్న (అ’ద హియహ్) 

జిల్'హజూ హ్ 10 వ త్యదీ నుండి 13 వత్యదీ వరకు 

అలా్లహ్ను ప్ర త్యేకించి జంతువును జిబహ్ 

చేయటాన్ని ఖుర్బాన్న అంటారు. ఈ ఖుర్బాన్న 

సాోమత ఉనివారిపైె తప్పన్నసరి విధ. కొందరు 

సునితె మ'అకొదగా భావిసా్లరు. హజర త్ తరాాత 

10 సంవతసరాల వరకు ప్ర వకత  (స) మదీనహ ల్ల 

ఉన్నిరు. ప్ర తి సంవతసరం ఖుర్బాన్న చేసాూ 

ఉన్నిరు. (తిరిిజి') 

ఇంచుమంచు ప్ర తి ప్ర వకత  ఖుర్బాన్న ఇచాారు. 

ఆదమ్ (అ) కుమారులిదద ర్జ సతాేసతాేల గురించి 

ఖుర్బాన్న ఇచాారు. ఇబార హీమ్ (అ) కూడా ఖురాబన్న 

ఇచాారు. ప్ర వకత  (స)కు కూడా, ''మీ ప్ర భువు కోసం 

నమా'జు చదవండి, ఖుర్బాన్న ఇవాండి,'' అన్న ఆదేశం 

ఇవాబడింది. 

ఈ ఖుర్బాన్నకి చాల్ల పార ధానేత ఉంది. ఖుర్బాన్న 

చేయవలస్లన జంతువు ఆరోగేంగా, బలిస్ల, ల్లపాలు 

ల్లకుండా ఉండాలి. మ్మక, గొరర , ఆవు, గేద మొదలైన 

వాటి ఖుర్బాన్న ఇవాాలి. ఖుర్బాన్న జంతువు 

కుంటిది, గుర డాిది, అవిటిది, చెవులు కోయబడి, 

కన్నిలు చేయబడి ఉండకూడదు. మ్మక అయిత్య ఒక 

సంవతసరం న్నండినది, ఆవు, ఎదుద  అయిత్య 2 

సంవతసరాలు న్నండినది ఉండాలి. వివరాలు కిర ంద 

ఉన్నియి. 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/457متفق عليه ( ) [ ) 1]  - 1453

اهلل عليه وسلم بَِكْبَشْيِ  صىل  َضَح َ َرُسْوُل اهللِ  اَل:أَنٍَس قَ َعْن 
َ قَاَل:َرنَْيِ ذَبََحُهمَ أَْملََحْيِ أَقْ   َوِضًعا  َرأَيُْتهُ  ا بَِيِدهِ َوَسَم َ َوكََب َ
 .""بِْسِم اهلِل َواهلُل أَْكََبُ  ف اِحِهَما َويَُقْوُل:قََدَمُه َعىَل َص 

1453. (1) [1/457-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 2 కొమిలు గల 

గొరర ల ఖుర్బాన్న చేశారు. ఈ రంటిన్న తన చేతులతో 

జిబహ్ చేశారు. ''బిస్లిలా్లహ, అలా్లహు అకబర్'' అన్న 

ప్లికారు. ప్ర వకత  (స) తన పాదాన్ని జంతువు బుగు లపైె 

ఉంచి, బిస్లిలా్లహ అలా్లహు అకబర్ అన్న జి'బ'హ్ 

చేశారు. 410 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/457)يح (  [ ) صح  2]  - 1454

لم أََمَر بَِكْبٍش  صىل اهلل عليه وسَوَعْن عَائَِشَة: أَن َ َرُسْوَل اهللِ 
ُك َِفْ َسَواٍد و َ أَْقَرَن يََطأُ َِفْ َسَواٍد  يََْبُ َي  يَْنُظُر َِفْ َسَواٍد و َ ِ فَأُِتَ بِِه لُِيَضح 

 .ِذيَْها بَِحَجٍر"اَْشَح ثُم َ قَاَل: ". ُمْديََة"م ِي الْ قَاَل: "يَا عَائَِشُة َهلُ  بِهِ 
َش فَأَْضَجَعُه ثُم َ ذَبََحُه ثُم َ قَاَل:  ا َوأََخَذ الَْكبْ فََفَعلُْت ثُم َ أََخَذهَ 

ٍد َوآِل ِم اهلِل الل ُهم َ تََقب َ "بِْس  َحم َ ِة مُ ْل ِمْن م ُ ِمْن أُم َ ٍد و َ َحم ٍَد".   ُمَحم َ
 .اُه ُمْسلٌِم  . َروَ ثُم َ َضَح َ بِهِ 

1454. (2) [1/457-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) నలాన్న కాళ్ళా, 

పొటు , కళ్ళా, కొమిలు గల గొరర లు తీసుకురమిన్న 

ఆదేశించారు. వాటిన్న తీసుకురావటం జరిగంది. ప్ర వకత  

 

410) వివరణ-1453: అంటే బాగా ఆరోగేంగా, బలిస్ల్

ఉని గొరర లను ఖుర్బాన్న ఇవాటం అభిలషణీయం, 

జి'బ'హ్ చేస్తటప్పపడు 'బిస్లిలా్లహ్ అలా్లహుఅకబర్' అన్న 

ప్లకాలి. వీలైత్య ఖుర్బాన్న ఇచేావారు జి'బ'హ్ 

చేయాలి. ల్లదా అతన్న తరఫున మరో వేకిత  జి'బ'హ్ 

చేయవచుా. ఖుర్బాన్న దు'ఆ జి'బ'హ్ చేస్త ప్దధ తి 

మందు పేజీలా్ల వసాుంది.  
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(స) 'ఆయి'షహ్ (ర)ను, 'నువుా కతాితీసుకొన్న, దాన్ని 

బండపైె ప్దును ప్టిు ంచు' అన్న అన్నిరు. నేను 

అల్లగే చేశాను. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) కతాిన్న 

తనచేతిల్లకి తీసుకున్నిరు. గొరర ను ప్టుు కొన్న 

ప్రుండబ్నటాు రు. ఆ తరువాత, ''బిస్లిలా్లహ 

అలా్లహుమి తఖబబల్ మన్ మ'హమిదిన్ వ ఆలి 

మ'హమిదిన్ వమన్ ఉమితి మ'హమిదిన్,'' 

ప్ఠంచి జిబహ్ చేశారు. అంటే ఖుర్బాన్న ఇచాారు.411 

(మసా్లమ్)  

 ( 1/457[ ) صحيح ( ) 3]  - 1455

"َل    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ابٍِر قَاَل: قَاَل َوَعْن جَ 
ًة إِل َ تَْذبَُحوْ  َن أَْن ي َْعُسَرعَلَْيُكْم ا إِل َ ُمِسن َ   فََتْذبَُحْوا َجَذَعًة م ِ

أِْن".  .ٌم َرَواُه ُمْسلِ  الض َ

1455. (3) [1/457-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముస్నీహ్ జంతువు ఖుర్బాన్న ఇవాండి. ఒకవేళ 

మసని లభించకపోత్య గొరర ల్లన్న జ'జ్'అహ్ 

ఖుర్బాన్న చేయండి.'' 412 (మసా్లమ్) 

 (1/458تفق عليه ( )[ ) م  4]  - 1456

ِب َ َبَة بِْن عَاِمٍر: أَن َ اَوَعْن ُعقْ  َ لن َ ُه  ْعَطا صىل اهلل عليه وسلم أ
ْودٌ فََذكََرُه لَِرُسْوِل ايَا َفَبِقَي َعتُ َغَنًما ي َْقِسُمَها َعىَل َصَحابَِتِه َضَح 

   .َت"م فََقاَل: "َضح ِ بِِه أَنْاهلِل صىل اهلل عليه وسل

 

411) వివరణ-1454: ఈ 'హదీసు' దాారా కూడా బలిస్లన 

గొరర ల ఖుర్బాన్న అభిలషణీయం అన్న తెలుసాుంది. 

జి'బ'హ్ చేస్త మందు కతాిన్న ప్దును ప్టిు ంచుకోవాలి. 

దాన్నవలా తారగా, మంచిగా జంతువు మడ తెగుతుంది. 

జి'బ'హ్ చేస్తటప్పపడు, 'బిస్లిలా్లహ అలా్లహు అకబర్' 

అన్న ప్లికిన తరువాత ''అలా్లహుమి తఖబబల్ మన్ని'' 

ల్లదా ''మన్ ఫుల్లన్నన్'' అన్న ప్లకాలి. అంటే -- 'ఓ 

అలా్లహ్, న్న తరఫు నుండి, ల్లదా ఫల్లన్న వేకిత  తరఫు 

నుండి స్త్ాకరించు. '  

412) వివరణ-1455: జ'జ్'అహ్ అంటే 6 నెలల కంటే 

ఎకుొవ 1 సంవతసరం కంటే తకుొవ వయసుసగల గొరర . 

మ్మక అయిత్య సంవతసరం దాటినదై ఉండాలి. రండు 

పళ్ళళ ఉనిదై ఉండాలి. ఆవు, ఎదుద  3వ సంవతసరంల్ల 

ఉండాలి. ఒంటె మసని 6వ సంవతసరంల్ల్ఉండాలి. 

 اهلل عليه وسلم أََصابَِِنْ  قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل صىلَوَِفْ ِرَوايٍَة 
 .ٌع قَاَل: " َضح ِ بِِه"َجَذ 

1456. (4) [1/458-ఏకీభవితం] 

ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మ్మకల మందను న్నకు అప్పగంచి, వీటిన్న 

అనుచరులా్ల ప్ంచివేయి అన్న ఆదేశించారు. అతను 

చెపపనటుు  అందరికీ ప్ంచిపెటాు ను. వాటిల్ల నుండి ఒక 

మ్మకపలా మగలింది. దాన్ని గురించి ప్ర వకత  (స) కు 

తెలియప్రిచాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'నువుా దీన్న 

ఖుర్బాన్న చేస్లవేయి,' అన్న అన్నిరు.  

మరో ఉలా్లఖనల్ల, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఒకొ మ్మకపలా 

మగలింది,'' అన్న అన్నిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ''నువుా 

దాన్న ఖుర్బాన్న చేయి,' అన్న అన్నిరు,'' అన్న్

ఉంది.413 (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/458ح ( )[ ) صحي  5]  - 1457

ه وسلم يَْذبَُح  ِب ُ صىل اهلل عليَوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: كَاَن الن َ 
. َرَواهُ   .الَْبَخاِري ُ  َويَْنَحُر بِالُْمَصىل َ

1457. (5) [1/458-దృఢం] 

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

'ఈదాు హ్ ల్ల జి'బ'హ్  చేస్తవారు, ఒంటెలను న'హర్ 

చేస్త వారు. (బు'ఖారీ)  

 ( 1/458[ ) صحيح ( ) 6]  - 1458

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "اَلَْبَقرَ َعْن َجابٍِر أَن َ وَ  ُة َعْن   الن َ
 . َوالل َْفُظ لَُه َواُه ُمْسلٌِم َوأَبُْو دَاُودَ ْوُر َعْن َسْبَعٍة". رَ َسْبَعٍة َوالَْجزُ 

1458. (6) [1/458-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఆవు 

ఏడుగురి తరఫున, ఒంటె ఏడుగురి తరఫున 

ఖుర్బాన్న ఇవావచుా. అంటే ఆవు మరియు ఒంటెల్ల 

7గురు పాల్కు నవచుా.'' (మసా్లమ్, అబూ దావూద్) 

 ( 1/458) صحيح ( ) [ 7]  - 1459

اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ُسْوُل َسلََمَة قَالَْت: قَاَل رَ  َوَعْن أُم ِ 
َي فَََل يَا دََخَل الَْعْشُر َوأََرادَ بَْعُضُكْم أَْن "إِذَ  ِ َمس ُ ِمْن َشْعِرهِ ي َُضح 

   .َوبََشِرهِ َشْيًئا"

 
413) వివరణ-1456: 'అతూదహ్ అంటే సంవతసరం 
న్నండన్న 6 నెలల కంటే అధకంగా ఉని జంతువు. 

ఇంచుమంచు జ'జ'అహ్, 'అతూదహ్ ఒకటే. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 492 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
 َمن َ ُظْفًرا"  َن َشْعًرا َوَل يَْقلِ  ِرَوايٍَة " فَََل يَأُْخْذ َوَِفْ 

ْن َرأَى ِهََلَل ذِ َوَِفْ ِرَوايَ  ِة َوأََرادَ أَْن ي َُض ْي الْحِ ٍة "م َ َي ج َ ِ  فَََل ح 
 .ُمْسلٌِم  َفاِرهِ". َرَواهُ يَأُْخْذ ِمْن َشْعِرهِ َوَل ِمْن أَْظ 

1459. (7) [1/458-దృఢం] 

ఉమి సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

జి'ల్ 'హజూ హ్ మొదటి ప్ది రోజులు పార రంభం అయిన 

తరువాత, మీల్ల ఎవరైన్న ఖుర్బాన్న చేయాలను 

కుంటే అతను తన వెంటుర కలను, గోళళను 

కతాిరించరాదు.  

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''జిల్'హజూ హ్ 

నెలవంక చూస్లన తరాాత, ఖుర్బాన్న ఇచేా ఉదేద శం 

ఉంటే అతడు తన వంటుర కలను, గోళాను 

కతాిరించరాదు.'' 414 (మసా్లమ్) 

 ( 1/458يح ( )[ ) صح  8]  - 1460

اٍس َوَعِن ابِْن   اهلل عليه وسلم:   صىلقَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعب َ
الُِح فِْيهِ  "َما ِمْن أَي َام الَْعَمُل  ن َ أََحب ُ إََِل اهلِل ِمْن َهِذهِ اْْلَي َاِم  الص َ

قَاَل:   لِْجَهادُ َِفْ َسِبْيِل اهلِل؟َرُسْوَل اهلِل َوَل ا  قَالُْوا: يَا .الَْعْشَرةِ"
 بَِنْفِسِه َوَمالِِه َفلَْم َخَرَج ْيِل اهلِل إِل َ َرُجٌل َِفْ َسبِ "َوَل الِْجَهادُ 
 .َواُه الُْبَخاِري ُ لَِك بَِشْيٍء". رَ يَْرِجْع ِمْن ذَ 

1460. (8) [1/458-దృఢం] 

ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''ఈ ప్ది 

రోజులా్ల చేస్త ప్పణేకారాేలు అలా్లహ్(త)కు అన్నిటి 

కంటే ప్రర తికరమైనవి'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర జలు 

'అలా్లహ (త) మారు ంల్ల జిహాద్ కంటేన్న' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) అవును, జిహాద్ కూడా 

కాదు. కాన్న తన ధ్న, మాన, పార ణ్యలతో దైవ మారు ం్
ల్లకివళ్ళా తిరిగరాన్న వాడు, అంటే వీరమరణం పొందిన్
వాడు దీన్నకంటే అధక ప్పణేం సంపాదిసా్లడు. 415  

(బు'ఖారీ) 

 
414) వివరణ-1459: అంటే ఖుర్బాన్న ఇవాాలనే ఉదేద శం 
ఉనివారు నెలవంక చూస్లన తరువాత ఖుర్బాన్న 

ఇవానంత వరకు వంటుర కలు, గోళ్ళా కతాిరించరాదు. 

అదేవిధ్ంగా ఖుర్బాన్న ఇవాల్లన్న వారు కూడా ఇల్ల చేసా్త, 

వారికి ఖుర్బాన్న ప్పణేం లభిసాుంది. 

415) వివరణ-1460: సతాొరాేలు అంటే జి'ల్'హజూ హ్ 

ప్ది రోజులా్ల ప్లికే తక్బీరాు, తస్బీ'హ్లు, 9వ తేదీ 

ఉపవాస్ం. 

----- 

   రండవ విభాగం  اِّنْ الَْفْصُل الث َ 

 ( 1/459[ ) ضعيف ( ) 9]  - 1461

بْ  اَل:َعْن َجابٍِر قَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم الذ َ ِح  ذَبََح الن َ
َهُهَما قَاَل أَْملََحْيِ َمْوُجَئْيِ  كَْبَشْيِ أَْقَرنَْيِ  ا َوج َ ْ   : فَلَم َ "إِّن ِ

ْهُت َوجْ  ِت َواْْلَْرِض َعىَل ِمل َِة إِبَْراِهْيَم َمَواَي لِل َِذْي فََطَر الس َ هِ َوج َ
ْحَياَي إِن َ َصََلِتْ َونُُسِكْي َومَ  .ا ِمَن الُْمْشِرِكْيَ ِنْيًفا َوَما أَنَ حَ 

 ِ َوأَنَا ِمَن   .ْرُت َشِريَْك لَُه َوبَِذلَِك أُمِ َل  .َرب ِ الَْعالَِمْيَ َوَمَماِتْ لِِل 
ِتِه بِْسِم اهللِ  َولَ اَلل ُهم َ ِمْنَك  .لِِمْيَ الُْمْس  أُم َ ٍد و َ َحم َ َواهلُل   َك َعْن م ُ
.  ثُم َ ذَبََح". َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن أَْكََبُ  اَرِمي ُ   َماَجُه َوالد َ

 َ ِ ْ َوَِفْ ِرَوايٍَة ْل  : ذَبََح بَِيِدهِ ْحَمَد َوأَِِبْ دَاُودَ َوالَت ِ َوقَاَل:  ِمِذي ِ
ْن  اهللُ "بِْسِم اهلِل وَ  ْ َوَعم َ ِِتْ"لَْم يَُضح ِ ِمْن أَْكََبُ اَلل ُهم َ َهَذا َعِن ِ    .أُم َ

1461. (9) [1/459-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖుర్బాన్న న్నడు 

రండు కొమిలు తిరిగన గొరర ల ఖుర్బాన్న చేశారు. 

వాటిన్న ఖిబాావైప్ప తిర పప జ'బ'హ్ చేస్లనప్పడు ఈ 

దు'ఆ ప్ఠంచారు. ''ఇన్ని వజూ హ్తు వజ్హయ లిలాజీ 

ఫ'తర ససమావాతి వల్ అర్'ది, అల్ల మలాతి 

ఇబ్రాహీమ 'హన్నఫన్ వమా అన్న మనల్ మష్రికీన్. 

ఇని 'సల్లతీ వనుసుకీ, వమ'హ్యాయ, వ 

మమాతీ లిలా్లహ రబిబల్ 'ఆలమీన్. ల్లషరీక లహు 

వ బిజా'లిక ఉమర్తు వ అన్న మనల్ మసా్లమీన్. 

అలా్లహుమి మన్క వలక అన్ మ'హమిదిన్ వ 

ఉమితిహ, బిస్లిలా్లహ వలా్లహుఅకబర్.'' ఆ 

తరువాత జ'బ'హ్ చేశారు. 

''నేను న్న మఖాన్ని అవిశాాస్ల కాన్న, ఏకతాంపైె 

ఉండే ఇబార హీమ్ ధ్రింపైె ఉంటూ భూమాేకాశాల 

సృషిు కరత వైప్ప తిర ప్పపకున్నిను. న్నససందేహంగా న్న 

నమా'జు, న్న ఖుర్బాన్న, న్న జీవితం, న్న మరణం 

అన్ని సరాల్లకాలకు ప్ర భువైన అలా్లహ్ కొరకే. 

ఆయనకు స్లటి ఎవార్జ ల్లరు. న్నకు దీన్ని గురించే 

ఆదేశించడం జరిగంది. ఇంకా నేను మసా్లమను. 

''ఓ అలా్లహ్! ఇది న్నవు ప్ర స్లదించిన వసాువే. ఇది న్న 

ప్రర తికొరకే. న్నవు దీన్ని మ'హమిద్ తరఫున, 

మ'హమిద్ అనుచర సమాజం తరఫున స్త్ాకరించు. 
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అలా్లహ్ పేరుతో జిబహ్ చేసాున్నిను. ఇంకా 

అలా్లహ్యే గొప్పవాడు.'' 

తిరిిజీల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత (స) బిస్లిలా్లహ, 

వలా్లహు అకబర్, అలా్లహుమి హాజ'హ 'అన్నివ 

అమిన్ లమ్ యు'ద హహ మన్ ఉమితీ,'' అంటే -- 

''ఈ ఖుర్బాన్న న్న తరఫు నుండి, ఇంకా న్న అనుచర 

సమాజంల్లన్న ఖుర్బాన్న చేయల్లన్న వారి తరఫు 

నుండి'' (అ'హిద్, అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, 

దారీి, తిరిిజి') 

 ( 1/459[ ) ضعيف ( ) 10]  - 1662

ا َرِضَي ا َوَعْن َحَنٍش قَا َي بِكَ َل: َرأَيُْت عَلِي ً ِ َشْيِ  بْ هلُل َعْنُه يَُضح 
ه وسلم ا؟ فََقاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليَهَذ  فَُقلُْت لَُه: َما

ْي َعْنُه. َرَواهُ  أَْوَصاِّنْ  ِ َي َعْنُه فَأَنَا أَُضح  ِ  أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى  أَْن أَُضح 
ِمِذي ُ نَْحَوُه ال ْ  .َت ِ

1462. (10) [1/459-బలహీనం] 

'హనష్ (ర) కథనం: నేను 'అలీ (ర)ను రండు 

గొరర లను జ'బ'హ్ చేసాూ ఉండగా చూశాను. నేను 

అతన్నతో ఇదేమటి, ఒకొటి చాలుగా? అన్న 

అడిగాను. దాన్నకి అతను సమాధానం ఇసాూ ప్ర వకత  

(స) తన తరఫున ఖుర్బాన్న చేయమన్న ఆదే 

శించారు, అందువలా ప్ర వకత  (స) తరఫున ఒక గొరర ను 

ఖుర్బాన్న చేస్లను,' అన్న అన్నిరు. 416 (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి')  
 ( 1/460) ضعيف ( )[  11]  - 1463

صىل اهلل عليه وسلم أَْن   نَا َرُسْوُل اهللِ َوَعْن عَلِي ٍ قَاَل: أََمرَ 
َي بِمُ ن َْسَتْشِرَف الَْعْيَ َواْْلُذُ  ِ َل  َقابَلٍَة َوَل ُمَدابَ َن َوأَل َ نَُضح  َرةٍ و َ

 

416) వివరణ-1462: ఒకటి తన తరఫున, మర్కకటి ప్ర వకత  

(స) తరఫున చేస్తవారు. తిరిిజీ'ల్లన్న ఒక ఉలా్లఖన 

దాారా 'అలీ (ర) తనతో పాటు ప్ర వకత (స) తరప్పన 2 

గొరర లను జ'బ'హ చేస్తవారన్న తెలుసాుంది. ఒకవేళ 

ఎవరైన మరణ్యన్నకి మందు తన తరప్పన ఖురాబన్న 

ఇసాూ్ ఉండమన్న చెబిత్య, అల్ల చేయడం కూడా ధ్రి్

సమితమ్మ. ఒకవేళ చెప్పక పోయిన్న అతని తరఫున 

ఖుర్బాన్న చేస్జన్న ధ్రమస్మమతమే. అతనికి పుణ్యం 

చేరుతుంది.  

مِ َشْرقَاَء َوَل خَ  ْ اَرِمي ُ  الن َ ِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ وَ ْرقَاَء. َرَواُه الَت ِ َسائِ ُ َوالد َ
 : َواْْلُذُُن ُه إََِل قَْولِهِ َوانَْتَهْت ِرَوايَتُ 

1463. (11) [1/460-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: మ్మమ ఖుర్బాన్న చేయదలచు 

కుని జంతువు యొకొ కళ్ళా, చెవులు సరిగాు  

చూసుకోవాలి, అందుల్ల ఏ ల్లప్ం ల్లదన్న తెలుసు్

కోవాలి, ఒకవేళ కళాలా్ల, చెవులా్ల ఏదైన్న ల్లప్ం ఉంటే 

దాన్న ఖుర్బాన్న ఇవారాదన్న ప్ర వకత  (స) మాకు 

ఆదేశించారన్న, ఇంకా చెవులు మందు నుండి గాన్న, 

వనుక నుండి గాన్న తెగ్ఉని జంతువును ఖుర్బాన్న 

చేయరాదన్న, ఇంకా చెవులు పొడవుగా గాన్న, గుండర ంగా 

గాన్న చించబడి ఉని జంతువును ఖుర్బాన్న్

చేయరాదన్న, అంటే ల్లప్ం ఉని్ జంతువును 

ఖుర్బాన్న చేయరాదన్న ఆదేశించారు. (తిరిిజి', 

అబూ దావూద్, నస్లయి', దారీి, ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/460[ ) ضعيف ( ) 12]  - 1464

عليه وسلم أَْن   َرُسْوُل اهلِل صىل اهللَعْن عَلِي ٍ قَاَل: نَََه وَ 
َي بِأَ  ِ ُ ن َُضح   .َجُه ِن. َرَواُه ابُْن َماذُ ْعَضِب الَْقْرِن َواْْل

1464. (12) [1/460-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కొమిలు తెగవుని, 

చెవులు తెగవుని జంతువు ఖుర్బాన్న ఇవారాదన్న 

వారించారు. (ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/461[ ) صحيح ( ) 13]  - 1465

اِء بِْن عَا صىل اهلل عليه وسلم   ِزٍب أَن َ َرُسْوَل اهللِ َوَعِن الََْبْ
َحايَا؟ َفأََشاَر بِيَ مَ  :ُسِئَل  ََق ِمَن الض َ َ  ِدهِ فََقاَل:اذَا يُت َ ْربًَعا "أ

ُ ُظلُْعَها َوالَْعْرَواءُ  ِ ُ َعْوُرَها َوالْ  الَْعْرَجاُء َوالَْبي  ِ ُ  الَْبي  ِ َمِريَْضُة الَْبي 
ْ  َرَواهُ   َل تُْنِقْي".َرُضَها َوالَْعْجَفاُء ال َِِتْ مَ  ِذي ُ مِ َمالٌِك َوأَْحَمُد َوالَت ِ

 .اَرِمي ُ ُن َماَجُه َوالد َ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوابْ 

1465. (13) [1/461-దృఢం] 

బరా 'బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స)ను 

ఎటువంటి జంతువును ఖుర్బాన్న ఇవారాదన్న 

వినివించుకోవటం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

చేతితో సైగచేసాూ 4 ల్లపాలు ఉని జంతువును 

ఖుర్బాన్న చేయరాదు. 1. సరిగాు  నడవల్లన్న (కుంటి) 

జంతువు 2. అంధ్తాం సపషు ంగా కనబడుతుని 

జంతువు, 3. వాేధ సపషు ంగా కనబడుతుని 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 494 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
జంతువు, 4. దుమిలా్ల శకిత ్ ల్లదన్న సపషు ంగా 

తెలుసాుని బలహీనమైన జంతువు అన్న 

ప్ర వచించారు. (మాలిక్, అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, నస్లయి', ఇబుి మాజహ, దారీి) 

 ( 1/461)[ ) صحيح (   14]  - 1466

 صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهللِ 
 ِ يَْمِشْي  َويَأْكُُل َِفْ َسَواٍد وَ ِحْيٍل يَْنُظُر َِفْ َسَواٍد ْي بَِكْبٍش أَْقَرَن فَ يَُضح 

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  َواهُ َِفْ َسَواٍد. رَ  ْ  .  َوابُْن َماَجهُ الَت ِ

1466. (14) [1/461-దృఢం]  

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బాగా 

బలిస్లన ఆరోగేంగా ఉని, కొమిలు గల గొరర ను 

ఖుర్బాన్న చేస్తవారు. అది నలాగా ఉండేది. అంటే దాన్న్

కళ్ళా నలాగా ఉండేవి. నోరు నలాగా ఉండేది. దాన్న 

కాళ్ళా నలాగా ఉండేవి. (తిరిిజి', అబూ దావూద్, 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/461[ ) صحيح ( ) 15]  - 1467

َل اهلِل صىل اهلل عليه   ُسلَْيٍم أَن َ َرُسوْ َوَعْن م َُجاِشٍع ِمْن بَِِنْ 
 َ ا يُ َج اَن يَُقْوُل: "إِن َ الْ وسلم ك ْ ِمم َ ْ َذَع يَُوَف ِ ". َرَواُه أَبُْو  َوَف ِ ِِن ُ  ِمْنُه الث َ
 .َوابُْن َماَجهُ  َوالن ََسائِ ُ دَاُودَ 

1467. (15) [1/461-దృఢం] 

మజాషి'అ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'ముస్నీహ్్కు బదులు జ'జ్'అహ్ సరిపోతుంది.' 

(అబూ దావూద్,  ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/461[ ) ضعيف ( ) 16]  - 1468

َ َوعَ  لم   صىل اهلل عليه وسَسِمْعُت َرُسْوُل اهللِ  ِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:ْن أ
أْ  ِمِذي ُ يَُقْوُل: "نِْعَمِت اْْلَْضِحَيُة الَْجَذُع ِمَن الض َ ْ  . ِن". َرَواُه الَت ِ

1468. (16) [1/461-బలహీనం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''గొరర లా్లన్న 

జ'జ్'అహ ఖుర్బాన్నకి ఉతామం.'' (తిరిిజి') 

 ( 1/462[ ) صحيح ( ) 17]  - 1469

اٍس قَاَل: ا مَ  َوَعِن ابِْن َعب َ عليه وسلم  َع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل كُن َ
كْ َِفْ َسَفٍر فَ  ٌة َوَِفْ الَْبِعْْيِ  عَ َنا َِفْ الَْبَقَرةِ َسبْ َحَضَر اْْلَْضََح فَاْشََتَ

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ وَ  ٌة.َشرَ عَ  ْ : ابُْن َماَجُه َوقَ َرَواُه الَت ِ ِمِذي ُ ْ اَل الَت ِ
   .َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب 

1469. (17) [1/462-దృఢం] 

ఇబుి'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వంట 

మ్మమ ప్ర యాణంల్ల ఉన్నిం. ఖుర్బాన్న చేయవలస్ల 

వచిాంది. అప్పపడు మ్మమ ఆవుల్ల 7 గురు 

పాల్కు న్నిమ, ఒంటెల్ల 10 మంది పాల్కు న్నిమ. 417 

(తిరిిజి' / పార మాణికం, ఏకోలా్లఖనం, నస్లయి', ఇబ్ని 

మాజహ)  

 ( 1/462) صحيح ( )[  18]  - 1470

"َما  لم:ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسقَاَل رَ  ئَِشَة قَالَْت:َوَعْن عَا
ِر أََحب َ إََِل اهلِل ِمْن إِْهَراِق  لن َْح  ِمْن َعَمٍل ي َْوَم ادََم َعِمَل ابُْن آ

ِم  ََلفَِها َوإِن َ ََت يَْوَم الِْقَياَمِة بُِقُرْونَِها َوأَْشَعاِرَها َوأَْظ  َوإِن َُه لَُيؤْ الد َ
َم لَ  َ الد َ َ َيَقُع ِمَن اهلِل بَِمك ا ْرِض فَِطْيُبْوا بِهَ اٍن قَْبَل أَْن ي ََقَع بِاْْل

ْ نَ   .ي ُ َوابُْن َماَجهُ ِمذِ ْفًسا". َرَواُه الَت ِ

1470. (18) [1/462-దృఢం] 

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

'జి'ల్'హజూ హ్ 10వ త్యదీన ఖుర్బాన్న కంటే 

ఉతామమైన కారేం అలా్లహ్ వదద  మర్కకటి ల్లదు. 

తీరుపదినం న్నడు ఆ జంతువు కొమిలు, 

వంటుర కలు, కాళాతో వసాుంది. నేలపైె దాన్న రకత ం ప్డక్

మందే స్త్ాకారయోగేసా్లనం పొందుతుంది. మీర్జ 

ఆనందించండి. (తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ) 

అంటే అంత అధక్ ప్పణేం లభిసాుందనిందుకు 

సంతోషంగా ఖుర్బాన్న చేయండి. 

 ( 1/462[ ) ضعيف ( ) 19]  - 1471

اهلل  صىل  قَاَل َرُسْوُل اهللِ  اَل: َرِضَي اهلُل َعْنُه قَ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة 
َد لَُه فِْيَها ِمْن  ََل اهلِل أَْن يَتَ "َما ِمْن أَي َاٍم أََحب َ إِ  عليه وسلم: َعب َ

ِة يَْعِدُل ِص  َعْشرِ  ْنَهاِذْي الِْحج َ اُم  بَِصَياٍم َسَنٍة َوقِيَ  َياُم كُل ِ يَْوٍم م ِ
ْنَها بِ  مِ َقْدرِ َقَياِم لَْيلَِة الْ كُل ِ لَْيلٍَة م ِ ْ َوابُْن َماَجُه  ِذي ُ ". َرَواُه الَت ِ

ِمِذي ُ إِْسنَ  ْ  .ادُُه َضِعْيٌف َوقَاَل الَت ِ

1471. (19) [1/462-బలహీనం] 

 

417) వివరణ-1469: ఇంతకు మందు 'హదీసు'లా్ల ఆవు 

మరియు ఒంటెలా్ల 7 గురు పాల్కు న్నలన్న తెలిస్లంది.ఈ 

'హదీసు' దాారా ఒంటెల్ల 10 మంది పాల్కు న్నలన్న 

తెలుసాుంది. కాన్న ఒంటెల్ల 7గురు వేకుత లు 

పాల్కు న్నలనిదే పార మాణిక అభిపార యం.  



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 495 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అన్నిటి కంటే జిల్'హజూ  మొదటి 10 దిన్నలల్ల చేస్త 

సతాొరాేలు అలా్లహ్కు అతేంత ప్రర తికరమైనవి. 

అంటే దైవారాధ్న కోసం అన్నిదిన్నల కంటే 

జి'ల్'హజూ హ మొదటి 10 దిన్నలు. చాల్ల 

మఖేమైనవి. ఈ రోజులా్ల ఒక ఉప్వాస్లన్నకి ఒక 

సంవతసర ఉప్వాస్లల ప్పణేం లభిసాుంది. ఈ 

దిన్నలల్ల ఒక రాతిర  ఆరాధ్న షబ్నఖద్ర్ ప్పణ్యేన్నకి 

సమానంగా లభిసాుంది. (తిరిిజి' / ఆధారాలు 

బలహీనం, ఇబ్ని మాజహ) 
----- 

   మూడవ విభాగం لُِث َفْصُل الث َااَلْ 

 (1/463[ ) متفق عليه ( ) 20]  - 1472

   بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: َشِهْدت ُ اْْلَْضََح يَْوَم الن َْحِر َمعَ َعْن ُجْنُدِب 
أَْن َصىل َ َوفََرَغ ِمْن ليه وسلم فَلَْم يَْعُد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل ع

اِحْي قَْد ذُبَِحْت قَْبَل أَْن   أََض َو يََرى لَْحَم  فَإِذَا هُ تِِه َوَسل ََم َصََل 
اَل: "ِمْن كَاَن ذَبََح قَْبَل أَْن ي َُصل َِي أَْو نَُصل َِي فَقَ  .ْن َصََلتِهِ ي َْفُرَغ مِ 

  ْذبَْح َمكَانََها أُْخَرى".فَلْيَ 

ِب ُ صىل اهلل َوَِفْ ِرَوايٍَة: قَا ثُم َ   َم الن َْحرِ عليه وسلم يَوْ َل َصىل َ الن َ
َ  ثُم َ َخَطَب  َيْذبَْح ْن ي َُصل َِي فَلْ ذَبََح َوقَاَل: "َمْن كَاَن ذَبََح قَْبَل أ

   .ِم اهلِل"أُْخَرى َمكَانََها َوَمْن ل َْم يَْذبَْح فَلَْيْذبَْح بِاْس 

1472. (20) [1/463-ఏకీభవితం] 

జున్దుబ్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర) కథనం: ''ఖుర్బాన్న 

రోజు నేను ప్ర వకత  (స) వంట ఉన్నిను. ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు మరియు 'ఖు'తాబ అయిన వంటనే 

ఖుర్బాన్న మాంసం చూస్లరు. అంటే నమా'జు 

చదవడాన్నకి మందే జంతువును జి'బ'హ్ చేయడం 

జరిగంది. అది చూచిన ప్ర వకత  (స) 'నమా'జుకు 

మందు ఖుర్బాన్న చేస్లన వారు దాన్న సా్లనంల్ల మరో 

జంతువును ఖుర్బాన్న చేయాలి' అన్న అన్నిరు.'' 

కొన్ని ఉలా్లఖన్నలా్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) 

ఖుర్బాన్న నమా'జు చదివించారు. మరియు 

'ఖు'తాబహ్ ఇచాారు. ఆ తరువాత ఖుర్బాన్న 

జంతువును జి'బ'హ్  చేశారు. అనంతరం నమా'జుకు 

మందు జి'బ'హ్ చేస్లనవారు దాన్న సా్లనంల్ల మరో 

జంతువును జి'బ'హ్ చేయాలి. మరియు నమా'జుకు 

మందు జ'బ'హ్ చేయన్నవారు నమా'జు తరాాత 

బిస్లిలా్లహ్ అన్న జి'బ'హ్  చేయాలి అన్న 

ప్ర వచించారు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/463[ ) صحيح ( ) 21]  - 1473

ْوَماِن بَْعَد يَْوَم  َر قَاَل: اْْلَْضََح يَ ْن نَافٍِع أَن َ ابَْن ُعمَ َوعَ 
 . َمالٌِك ََح. َرَواهُ اْْلَْض 

1473. (21) [1/463-దృఢం] 

న్న'ఫె (ర) కథనం: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

ఇల్ల అన్నిరు, ''10వ త్యదీ తరువాత మరో రండు 

రోజులు ఖుర్బాన్న చేయవచుాను. అంటే 12వ త్యదీ 

వరకు ఖుర్బాన్న చేయవచుాను.'' (మాలిక)  

 ( 1/463[ ) ضعيف ( ) 22 ] - 1474

ْ  َعْن عَلِي ِ : َوبَلََغِِنْ َوقَاَل   .لٍِب ِمْثلَهُ  َطا بِْن أَِِب
1474. (22) [1/463-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కూడా ఈవిధ్ంగానే ఉలా్లఖించారు.418 

(మాలిక) 

 ( 1/463[ ) حسن ( ) 23]  - 1475

وسلم  ُل اهلِل صىل اهلل عليه َمَر قَاَل: أَقَاَم َرُسوْ َوَعِن ابِْن عُ 
ِ بِالَْمِديَْنِة َعَشَر ِس  ِمِذي ُ ْي. َرَواُه ِنْيَ يَُضح  ْ  . الَت ِ

1475. (23) [1/463-పార మాణికం] 

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

మదీనహ ల్ల 10 సంవతసరాలు ఉన్నిరు, ప్ర తి 

సంవతసరం ఖుర్బాన్న చేస్లరు. (తిరిిజి') 

 ( 1/463[ ) ضعيف ( ) 24]  - 1476

 اهلل  صىلَرُسْوِل اهللِ اَل أَْصَحاُب َم قَاَل: قَ َوَعْن َزيِْد بِْن أَْرقَ 
؟ عليه وسلم: يَا َرُسْوَل اهلِل َما َهذِ  ُة أَبِْيُكْم  هِ اْْلََضاِحي ُ قَاَل: "ُسن َ

َلم" ُسْوَل اهلِل؟ َقاَل: فََما لََنا فِْيَها َيا رَ  قَالُْوا: .إِبَْراِهْيَم عَلَْيِه الس َ
 

418) వివరణ-1473 &1474: ఈ విషయంల్ల 5 అభి 

పార యాలు ఉన్నియి.అయిత్య 13వ తేదీ వరకు 

ఖుర్బాన్న చేయవచ్చో అనిదే పార మాణిక అభిపార యం. 

దీన్నకి సంబంధంచిన ఆధారాలు రండవ భాగం 364వ 

పేజీల్ల ఉన్నియి. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 496 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
كُل ِ قَاَل  ْوَل اهلِل؟ْوُف يَا َرُس لُْوا: فَالص ُ كُل ِ َشْعَرةٍ َحَسَنٌة". قَا"بِ  : "بِ

ْوِف َحَسَنةٌ  َن الص ُ  . َوابُْن َماَجهُ َرَواُه أَْحَمُد  ."َشْعَرةٍ م ِ

1476. (24) [1/463-బలహీనం] 

'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స)ను 

అనుచరులు 'ఈ ఖుర్బాన్నలు ఏమటి?' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఇది మీతండిర  

ఇబార హీమ్(అ) స్లంప్ర దాయం,' అన్న అన్నిరు. మళ్ళా 

అనుచరులు, 'ఓప్ర వకాత ! ఈఖుర్బాన్న వలా మాకు ఏం 

ప్పణేం లభిసాుంది?' అన్న వినివించుకున్నిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'దాన్న ప్ర తి వంటుర కకు బదులు 

ప్పణేం లభిసాుంది,' అన్న అన్నిరు. అనుచరులు 

మళ్ళా, 'ఉన్నిల్ల కూడాన్న?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స), 'ప్ర తి ఉన్నికి బదులు ప్పణేం లభిసాుంది,' 

అన్న అన్నిరు. (అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ)  
===== 

ِة -49  بَاُب َِفْ الَْعِتْْيَ

49. ’అతీరహ్్ 

ఫర'అ అంటే మొటు  మొదట జన్నించే బ్బడు . 
అవిశాాసులు దీన్ని్ తమ విగర హాల పేర జు'బ'హ్ 
చేస్తవారు. 'అతీరహ్్ అంటే రజబ్ నెలల్లజు'బ'హ్ 
చేయబడే మ్మక. న్నహాయహ్ల్ల ఇల్ల ఉంది, 

'అరబుబలా్ల ఒక వేకిత  న్న్ మ్మకలు ఇన్ని అధకం 
అయిత్య నేను 10 మ్మకలా్ల ఇన్ని రజబ్ నెలల్ల జ'బ'హ్ 
చేసా్లనన్న మొకుొకుంటాడు. దీన్ని 'అతాయర్ అనే 
వారు. ఇసా్లమ్ పార రంభంల్ల కూడా ప్ర వకత  (స) రజబ్ 
నెలల్ల ఖుర్బాన్న చేస్తవారు. ఆ తరాాత 

న్నషేధంచారు. 'ఖ'తాాబీ, అన్నిరు, ఈ 'హదీసు' ల్ల 

'అతీరహ్ అంటే రజబ్ నెలల్ల జ'బ'హ్ చేయబడే 

మ్మక. అయిత్య అజాాన కాలంల్ల విగర హాల పేర జ'బ'హ్ 
చేస్ల, దాన్న రకాత న్ని విగర హాలపైె వేస్త 'అతీరహ్కు 

ఇసా్లమ్ల్ల ఎంత మాతర ం అనుమతి ల్లదు.  

ُل اَلْفَ     మొదటి విభాగం ْصُل اْْلَو َ

 (1/465[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1477

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َل فََرَع أَِِبْ ُهَريَْرَة عَ  َعْن  ِن الن َ
َة". قَا ُل نِ َوَل َعِتْْيَ ُهْم كَانُْوا َتاٍج كَاَن يُْنَتُج لَ َل: َوالَْفَرُع: أَو َ

ْ َطوَ يَْذبَُحْونَُه لِ  ةُ . َوالَْعتِ اِغْيِْتِ  .َجَب : َِفْ رَ ْْيَ

1477. (1) [1/465-ఏకీభవితం] 

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

''ఫర'అ మరియు 'అతీరహ్ ఎంతమాతర ం ధ్రి 

సమితం కావు. ఫర'అ అంటే మొటు  మొదట 

జన్నించే బిడా. అవిశాాసులు దాన్ని విగర హాల పేర 

జ'బ'హ్ చేస్తవారు. 'అతీరహ్ అంటే రజబ్ నెలల్ల 

జ'బ'హ్ చేయబడే జంతువు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం  َفْصُل الث َاِّنْ اَلْ 

 ( 1/465[ ) ضعيف ( ) 2]  - 1478

اهلِل صىل اهلل   ا ُوقُْوفًا َمَع َرُسْوِل َعْن ِمْخَنِف بِْن ُسلَْيٍم قَاَل: كُن َ 
َعىَل كُل ِ ُس إِن َ ا: "يَا أَي َُها الن َ ْوُل قُ لم بَِعَرفََة فََسِمْعُتُه يَ عليه وس

عَ أَْهِل بَْيٍت َِفْ كُل ِ عَ  ُة؟ ِهَي اٍم أُْضِحَيٌة و َ ًة َهْل تَْدُرْوَن َما الَْعِتْْيَ ِتْْيَ
َجبِ  ْونََها الر َ ِمذِ ال َِِتْ تَُسم ُ ْ ُة". َرَواُه الَت ِ الن ََسائِ ُ َوابُْن  ي ُ َوأَبُْو دَاُودَ وَ ي َ

: َوقَ  .َماَجهُ  ِمِذي ُ ْ ْسَناِد  َذا َحدِ هَ اَل الَت ِ يٌْث َغِريٌْب َضِعْيٌف اْْلِ
ُة َمْنُسْوَخٌة   اَل أَبُْو دَاُودَ:َوقَ   .َوالَْعِتْْيَ

1478. (2) [1/465-బలహీనం] 

మ'ఖ్నఫ్ బిన్ సులైమ్ (ర) కథనం: 'అరఫాత్ 

మైదానంల్ల ప్ర వకత  (స) వంట మ్మమ ఉన్నిమ. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) ఇల్ల ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను 

విన్నిను, ''ప్ర జల్లరా! ప్ర తి ఇంటి యజమాన్నపైె ప్ర తి 

సంవతసరం ఖుర్బాన్న ఉంది మరియు 'అతీరహ్ 

ఉంది, అతీరహ్ అంటే ఏమట్ల మీకు తెలుస్ల? మీరు 

రజబ్ల్ల చేస్తదే అతీరహ్.'' (తిరిిజి' / ఆధారాలు 

బలహీనం, అబూ దావూద్ / 'అతీరహ్ రదద యిందన్న 

అన్నిరు, నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ)  
----- 

 َ  మూడవ విభాగం الث َالُِث   لَْفْصُل ا

 ( 1/466ضعيف ( )  [ ) 3]  - 1479

َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن 
ُ  اْْلَْضََح ِعْيًدا َجَعلَ وسلم: "أُِمْرُت بَِيْوٍم  ِة". قَاَل  ُه اهلُل لَِهِذهِ اْْل م َ

ُ  أََرأَيَْت َرُسْوَل اهلِل  : يَاَرُجٌل  لَهُ  نْثَى  إِْن ل َْم أَِجْد إِل َ َمِنْيَحًة أ
ْي  ِ بَِها؟ قَاَل: "َل َولَِكْن ُخْذ ِمْن َشْعِرَك َوأَْظَفاِرَك َوتَُقص ُ   أَفَأَُضح 

 َد اهلِل". َماُم أُْضِحي َِتَك ِعنْ لُِق عَانََتَك فََذلَِك تَ ِمْن َشاِربَِك َوتَْح 

 . ُودَ َوالن ََسائِ ُ ْو دَا  أَبُ َرَواهُ 
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1479. (3) [1/466-బలహీనం] 

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

'ఖుర్బాన్న రోజును ప్ండుగ రోజుగా న్నరణ యించమన్న' 

ననుి ఆదేశించబడింది. ఇంకా 'అలా్లహ్(త) ఈ 

దిన్నన్ని మ'హమిద్ అనుచర సమాజంకోసం 

ప్ండుగ దినంగా న్నరాారించాడు,' అన్న అన్నిరు. ఒక 

వేకిత  ల్లచి, 'ఓప్ర వకాత ! న్నకు ఆడ మన్న'హా తప్ప మర్వదీ 

లభించక పోత్య, నేను దాన్ని జబహ్ చేయ వచుాన్న?' 

అన్న వినివించుకున్నిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'కాదు, 

కాన్న నువుా వంటుర కలను, గోళాను, మీస్లలను, న్నభి 

కిర ంద వంటుర కలను కతాిరించుకో. అలా్లహ్ వదద  న్న 

ఖుర్బాన్న అయిపోతుంది' అన్న అన్నిరు. 419 (అబూ 

దావూద్, నస్లయి') 
===== 

 لُْخُسْوِف بَاُب َصََلِة ا   -50

50. చందా గెహణ్ ('ఖుసూఫ్) నమా'జు 

'ఖుసూఫ్ అంటే చందర గర హణం. కుసూఫ్ అంటే 

సూరేగర హణం. ఈ రండు ప్దాలను గర హణం గురించి 

ఉప్యోగంచటం జరుగుతుంది. ఒకోొస్లరి భూమకి 

సూరుేన్నకి మధ్ే చందుర డు అడాురాగా సూరేగర హణం 

ఏరపడుతుంది. ఒకోొస్లరి భూమ మధ్ే వచిా 

చందుర న్నపైె సూరుేన్న కాంతి ప్డకపోవటం వలా చందర  

గర హణం ఏరపడుతుంది. 

ఇటువంటి సమయాలా్ల ప్శాాతాాప్ం చెందాలి. 

క్షమాప్ణ వేడుకోవాలి. దైవాన్ని వేడుకోవాలి. 

మొరపెటుు కోవాలి. దాన ధ్రాిలు చేయాలి. రండు 

రకాతులు నమా'జు చదవాలి. దీన్ని కుసూఫ్ 

నమా'జు అంటారు. ఇందుల్ల ఒకోొస్లరి తారగా 

 

419) వివరణ-1479: మన్న'హా అంటే బహుమతి, కానుక. 

అరబుబలు పేదలకు, అగతేప్రులకు తమ ఒంటెలను, 

మ్మకలను పాలు తార గటాన్నకి ఇంకా ఉన్నివంటుర కల దాారా 

ల్లభం పొందాలన్న ఇచేావారు. దాన్నన్న కొన్ని రోజుల 

తరాాత తిరిగ ఇచిావేయవలస్ల ఉంటుంది. ఇవాబడిన 

వేకిత  యజమాన్న కాల్లడు. ఇటువంటి జంతువు ఖుర్బాన్న 

ఇవారాదు.  

మగుసాుంది. ఒకోొస్లరి ఆలసేం అవుతుంది. అందు 

వలా్ల రండు రకాతులా్లనూ రండేస్ల, మ్రడేస్ల రుకూ'లు 

చేయడం జరుగుతుంది. తారగా మగుసాుందను 

కుంటే రండేస్ల, ఆలసేంగా మగుసాుందను కుంటే 

మ్రడేస్ల రుకూ'లు చేయాలి. ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల 

గర హణం్ ప్డిత్య ప్ర వకత  (స) ఈ విధ్ంగానే చదివించే 

వారు. (బు'ఖారీ) 

పదాతి: రండు రక'అతులు చదవాలి. తక్బీర 

త'హ్ీమ తరువాత మసూిన్ దు'ఆలు చదివి, 

సూరహ్ ఫాతి'హా, ఏదైన్న పెదద  సూరహ్ అంటే 

సూరహ్ బఖరహ్ ల్లదా సూరహ్ ఆలి 'ఇమ్ాన్ 

చదవాలి. ఆ తరువాత రుకూ'చేయాలి. దీరఘ ంగా 

రుకూ'చేయాలి. అందుల్ల మసూిన్ దు'ఆలు 

చేయాలి. రుకూ' నుండి ల్లచి ఖామహ్ చేస్ల, అందుల్ల 

సూరహ్ ఫాతి'హా ఏదైన్న పెదద  సూరహ్ చదివి మళ్ళా 

రుకూ చేయాలి. రుకూ' నుండి ల్లచి న్నలబడాలి. 

ఇప్పపడు రండు్ రుకూ'లు అయాేయి. ఒకవేళ 

గర హణం ఆలసేంగా ఉంటే మళ్ళా సూరహ్ ఫాతి'హా, 

మరో సూరహ్ చదవాలి. అంతకు మందు సూరాల 

కంటే చినిదిగా ఉండాలి. అనంతరం రుకూ' 

చేయాలి. ఇప్పపడు మూడు రుకూ'లు అయాేయి. 

ఆ తరువాత అలవాటు ప్ర కారం 2 సజాద లు చేయాలి.  

అనంతరం న్నలబడి రండవ రకా'తుల్ల కూడా 

అంతకు మందుల్ల చేయాలి. అయిత్య రండవ 

రకా'తు మొదటి రకా'తు కంటే చినిదిగా ఉండాలి. ఆ 

తరువాత సల్లమ్ ప్లకాలి. ఎకుొవ మంది ఉంటే 

స్లమ్రహకంగా చదవాలి. ఇమామ బ్బగగ రగా నమా'జు 

చదివించాలి. నమా'జు తరాాత ఖుతాబహ్్ ఇవాాలి. 

(నైెల్, మన్తఖా) 

ُل اَلْفَ     మొదటి విభాగంْصُل اْْلَو َ

 (1/467يه ( )متفق عل[ )  1]  - 1480

ْمَس َخَسَفْت  إِن َ   َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:ةَ ْن عَائَِش عَ  َعىَل  الش َ
ََلُة  َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََبَعَث ُمَناِديًا: اَلص َ

َم فََصىل َ أَْربََع َجاِمَعٌة فَتَ  اٍت.  َسَجَد  َتْيِ َوأَْربَعَ َركََعاٍت َوَِفْ َرْكعَ َقد َ
  ُسُجْودًا قَط ُ كَاَن ْعُت ُركُْوعًا قَط ُ َوَل َسَجْدت ُ كََما رَ  :الَْت عَائَِشةُ قَ 

 .أَْطَوَل ِمْنهُ 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 498 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
1480. (1) [1/467-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల సూరే 

గర హణం సంభవించింది. ప్ర వకత  (స) ప్ర కటించేవాడిన్న 

వీధులా్లకి ప్ంపారు. అతడు, ''అససల్లతు జామ'అహ్'' 

అన్న ప్ర కటించాడు. అందర్జ వచిాన తరాాత ప్ర వకత  

(స) మందుకు వళ్ళా, రండు రకా'తులు నమా'జు 

చదివించారు. అందుల్ల 4 రుకూలు, 4 సజాద లు్

చేశారు. అంటే ప్ర తి రకాతుల్ల రండు రుకూ'లు, రండు 

సజాద లు చేశారు. అంత దీరఘ ంగా రుకూ', సజాద లు మర్వ 

నమా'జుల్ల చేయల్లదు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్)  

 (1/467[ ) متفق عليه ( ) 2]  - 1481

ِب ُ صىل اهلل عليه  عَائَِشَة َرِضَي اهللُ َوَعْن   َعْنَها قَالَْت : َجَهَر الن َ
 .ِه وسلم َِفْ َصََلةِ الُْخُسْوِف بِِقَراَءتِ 

1481. (2) [1/467-ఏకీభవితం]  

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చందర గర హణం 

నమా'జుల్ల బిగు రగా ఖిరాఅత్  చేశారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 (1/467)[ ) متفق عليه (  3]  - 1482

ْمُس َعىَل َعْهِد   اٍس قَاَل: انَْخَسَفِت الش َ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ
 اهلل عليه  ىل َ َرُسْوِل اهلِل صىلهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََص َرُسْوِل ا
 َركََع  ْن قََراَءةِ ُسْوَرُة الَْبْقَرةِ ثُم َ ْحًوا م ِ اًما َطِويًَْل نَ  قِيَ فََقاَم  .وسلم
ِل ُركُْوعًا َط  ِويًَْل ثُم َ َرفََع فََقاَم قَِياًما َطِويًَْل َوُهَو دُْوَن الِْقَياِم اْْلَو َ
كُْوِع كََع ُركُْوعًا َطِويًَْل وَ ثُم َ رَ  ِل ثُم َ ُهَو دُْوَن الر ُ  َسَجَد  ثُم َ َرفَعَ   اْْلَو َ
ِل ثُم َ رَ  ًما َطِويًَْل َوُهَو دُْوَن الِْقَياِم ااَم قِيَ ثُم َ قَ  كََع ُركُْوعًا َطِوْيًَل اْْلَو َ

ِل ثُم َ َرفََع فََقاَم قَِياًما  كُْوِع اْْلَو َ َطِويًَْل َوُهَو دُْوَن  َوُهَو دُْوَن الر ُ
ِل ثُم َ الْ  ِل ثُم َ اكُْوِع ُهَو دُْوَن الر ُ ََل وَ َطِويْ   َركََع ُركُْوعًاِقَياِم اْْلَو َ ْْلَو َ

ْمس م َ انَْصَرَف َوقَْد َرفََع ثُم َ َسَجَد ثُ  فََقاَل صىل اهلل   .تََجل َِت الش َ
ْمَس َوالَْقَمَر آيََتاِن ِمْن  آيَاِت اهلل َل  عليه وسلم: "إِن َ الش َ

َل  يَْخِسَفاِن  َ لَِحَياتِِه فَإِذَ  لَِمْوِت أََحٍد و َ ".  ُرْوا اهللَ  ذَلَِك فَاذْكُ يُْتْم ا َرأ
ْيًئا َِفْ َمَقاِمَك ثُم َ َرأَيَْناَك  َناَك تََناَولَْت شَ قَالُْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل َرأَيْ 

 َ ْ َرأ َة فََتَناَولْ تََكْعَكْعَت؟ قَاَل صىل اهلل عليه وسلم: "إِّن ِ ُت  يُْت الَْجن َ
لَوْ  َ  ُعْنُقْودًا و َ نَْيا َما بَِقَيِت اِمْنهُ  لُْتْم أََخْذتُُه َْلَك اَر فَلَْم   لد ُ َوَرايُْت الن َ
أَْفَظَع َوَرأَيُْت أَْكَثَر أَْهلَِها الن َِساَء". قَالُْوا: بَِم   ا كَالَْيْوِم قَط ُ أََر َمْنِظرً 

". قِْيَل:يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل  اَل: يَْكُفْرَن بِاهلِل؟ قَ  : "ِبُكْفِرِهن َ

ْو أَْحَسْنَت إََِل أَْحَداُهن َ  لَ ْحَساَن يَْكُفْرَن اْْلِ ْْيَ وَ لَْعِش "يَْكُفْرَن ا
" ْهَر ثُم َ َرأَْت مِ الد َ  ا قَط ُ    .ْنَك َشْيًئا قَالَْت: َما َرأَيُْت ِمْنَك َخْْيً

1482. (3) [1/467-ఏకీభవితం] 

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

కాలంల్ల సూరేగర హణం సంభవించింది. ప్ర వకత  (స) 

నమా'జు చదివారు. ప్ర జలు కూడా ప్ర వకత  (స) వనుక 

నమా'జు చదివారు. ఆ నమా'జుల్ల సూరహ్ బఖరహ్ 

చదివినంతస్తప్ప ఖియామ్ చేశారు. ఆ తరువాత 

దీరఘ ంగా రుకూ' చేశారు. రుకూ' నుండి తలఎతాి 

చాల్లస్తప్ప వరకు న్నలబడాారు. చాల్ల దీరఘ ంగా 

ఖిరాఅత్ చేశారు. అయిత్య అది అంతకు మందు 

కంటే చినిదిగా ఉంది. ఆ తరువాత రుకూ' దీరఘ ంగా 

చేశారు. అయిత్య అది అంతకు్ మందు కంటే 

చినిదిగా ఉంది. ఆ తరువాత  ''సమఅలా్ల్

హులిమన్ హమదహ్'' అన్న ప్లికి తలఎతాారు. 

చాల్ల దీరఘ ంగా ఖామహ్ చేశారు. అయిత్య అంతకు 

మందు కంటే చినిదిగా ఉంది. ఆ తరువాత సజాద  

చేశారు. సజాద లు చేస్లన తరాాత న్నలబడాారు. చాల్ల 

స్తప్ప వరకు న్నలబడాారు. కాన్న అంతకు మందు కంటే 

తకుొవగా న్నలబడాారు. ఖిరా'అత్ చేశారు. ఆ 

తరువాత దీరఘ ంగా రుకూ' చేశారు. అయిత్య ఇది 

చినిదిగా ఉండేది. రుకూ' నుండి తల ఎతాారు. 

చాల్ల్స్తప్ప వరకు ఖిరాఅత్  చేశారు. ఇది అంతకు 

మందు కంటే తకుొవగా ఉండేది. మళ్ళా దీరఘ ంగా 

రుకూ' చేశారు. ఇది తకుొవగా ఉండేది. అనంతరం 

సజాద  చేశారు. ఆ తరువాత నమా'జును మగంచారు. 

ఈ మధ్ే సూరుేడు బాగా కాంతిన్న ప్పంజు 

కున్నిడు. నమా'జు తరాాత ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాబహ్ 

ఇచాారు. అందుల్ల, 'సూరుేడు, చందుర డు అలా్లహ్ 

న్నదరశన్నలు, ఒకరి జీవనిరణ్యల వలా ఇవి 

సంభవించవు, ఈ గర హణం తగలిత్య అలా్లహ్(త)ను 

సిరించండి,' అన్న హతబోధ్ చేశారు. 

దాన్నకి ప్ర జలు, 'ఓ ప్ర వకాత ! తమరు న్నలబడి ఏదో 

వసాువును ప్టుు కోబోయారు. ఇంకా తమరు వనకిొ 

తగాు రు. ఏం జరిగంది,' అన్న వినివించుకున్నిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'నేను సారాు న్ని్చూశాను. దాన్న 
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చెటుు  నుండి దార క్ష గుతాి తెంప్పదామన్న 

ప్ర యతిించాను. ఒకవేళ నేను దాన్ని తెంప్పకుంటే, 

ఈ ప్ర ప్ంచం ఉనింత వరకు మీరు తింటూ ఉంటారు. 

ఇంకా నేను నరకాన్ని చూశాను. ఈ రోజు చూస్లనంత 

భయంకర దృశేం ఎనిడూ చూడల్లదు. నేను 

నరకంల్ల సా్త్ీలను అధక సంఖేల్ల చూశాను' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి ప్ర జలు 'ఎందువలా ఓ ప్ర వకాత !' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'వారి అవిశాాసం వలా,' 

అన్న అన్నిరు. 'వారు అలా్లహ్(త)కు స్లటి కలిపంచి్

నందుకా,' అన్న ప్ర శిించటం జరిగంది. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), 'ల్లదు దైవానుగర హాల్ ప్టా కృతఘితగా 

ప్ర వరిత ంచినందువలా, అంటే తమభరత లకు అవిధేయత, 

కృతఘిత చూపనందు వలా. మీరు జీవితాంతం 

వారికి మ్మలు చేస్లనప్పటికీ, తన ఇష్కు న్నకి వేతిర్వకంగా 

ఒకొ విషయం జరిగన్న నేను న్నవలా ఏ మ్మలూ పొంద్

ల్లదు,' అన్న అంటారు'' అన్న అన్నిరు. 420 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ)  

 (1/468يه ( )تفق عل[ ) م  4]  - 1483

اٍس َوقَالَْت ْح ائَِشَة نَ َوَعْن عَ  اَل : ثُم َ َسَجَد فَأََط َو َحِديِْث ابِْن َعب َ
ْمُس فََخَطَب الن َاَس فََحِمَد  ُجْودَ ثُم َ انَْصَرَف َوقَْد انَْجلَِت الش َ الس ُ

ْمَس وَ أَثََْن عَلَْيِه ثُم َ قَااهلَل وَ    آيَاِت ِن ِمْن الَْقَمَر آيََتاَل: "إِن َ الش َ
 فَادُْعْوا ذَا َرأَيُْتْم ذَلَِك فَإِ  .ْوِت أََحٍد َوَل لَِحَياتِهِ لِمَ ِسَفاِن اهلِل َل يَخْ 

قُْوا" ْوا َوَصل ُْوا َوتََصد َ ُ َة ُمَحم َدٍ  .اهلَل َوكََب  َواهلِل َما   ثُم َ قَاَل: "يَا أُم َ
 َ ةَ  أََمُتُه يَ  تَْزِّنَ ُه أَوْ ي َْزِّنَ َعْبُد ْغَْيُ ِمْن اهلِل أَْن ِمْن أََحٍد أ ٍد مُ  ا أُم َ َحم َ

ا"ا أَعْلَُم لََضِحْكتُ َواهلِل لَْو تَْعلَُمْوَن مَ   .ْم قَلِْيًَل َولََبَكْيُتْم كَِثْْيً
1483. (4) [1/468-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఇబ్ని'అబాబస్ (ర) 

'హదీసు'ను ఉలా్లఖించారు. ఆ తరువాత ఇల్ల 

ఉలా్లఖించారు, ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) దీరఘ ంగా సజాద  

 

420) వివరణ-1482: ఈ 'హదీసు' దాారా కుసూఫ్ నమా 

'జుల్ల ప్ర తి రకా'తుల్ల రండు రుకూ'లు, రండు సజాద లు 

చేయాలన్న తెలిస్లంది. కొన్ని్ ఉలా్లఖన్నలా్ల 3 ల్లదా 4 

రుకూ'లు కూడా ఉంటాయన్న తెలిస్లంది. సమయాన్ని్

బటిు  ఆచరించాలి. దీన్ని గురించి ఇంకా వివరాలు 

ఫత్'హుల్ బారీ, నైెలుల్ అవ్తార, తు'హ్ఫతుల్ 

అహ్వజీ' మరియు మర్'ఆత్ల్ల ఉన్నియి. 

చేశారు. నమా'జు మగంచారు. అప్పటికి సూరేడు 

కాంతివంతంగా ఉన్నిడు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

'ఖు'తాబహ్ ఇచాారు. అలా్లహ్(త)ను సాుతించారు. 

ఆ తరువాత సూరే-చందుర లు అలా్లహ్(త) 

న్నదరశన్నలన్న ఒకరి జీవనిరణ్యలవలా వాటికి గర హణం 

ప్టు దు, వాటికి గర హణం ప్టిు నప్పపడు అలా్లహ్ను 

పార రాించండి. ఇంకా అలా్లహ్(త) గొప్పతన్నన్ని 

కొన్నయాడండి. నమా'జు చదవండి, దానధ్రాిలు 

చేయండి. ఓ మ'హమిద్ అనుచర సమాజ 

ప్ర జల్లరా! అలా్లహ స్లకిష ! అలా్లహ్ దాసుడు, అలా్లహ్ 

దాసురాలు వేభిచారం చేసా్త అలా్లహ్కు వచిానంత 

పౌరుషం మరవరికీ రాదు. ఓ మ'హమిద్ అనుచర 

సమాజ ప్ర జల్లరా! అలా్లహ స్లకిష ! న్నకు తెలిస్లంది 

మీకు తెలిసా్త తకుొవగా నవుాతారు, ఎకుొవగా 

ఏడుసా్లరు'' అన్న అన్నిరు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/468عليه ( ) [ ) متفق 5]  - 1484

 ْ ْمُس فَقَ َخَسفَ   ُمْوََس قَاَل:َوَعْن أَِِب ِب ُ اَم اِت الش َ  صىل اهلل  لن َ
اَعةُ زِ ه و سلم فَ علي فََصىل َ   فَأَََت الَْمْسِجَد  عًا يَْخًَش أَْن تَُكْوَن الس َ

ُسُجْوٍد َما َرأَيُْتُه قَط ُ يَْفَعلُُه َوقَاَل: ُركُْوٍع و َ "َهِذهِ   بِأَْطَوِل قَِياٍم و َ
َ يُْرِسُل اهلُل َل تَكُ  اْْليَاُت ال َِِتْ  ِكْن  َحَياِتِِه َولَ َل لِ َحٍد وَ ْوُن لَِمْوِت أ

ْن ذَلَِك فَاْفَزُعْوا إََِل أَيُْتْم َشْيًئا م ِ فَإِذَا رَ  .ُف اهلُل بَِها ِعَبادَهُ و ِ ي ُخَ 
   .ِذْكِرهِ َودُعَائِِه َواْسِتْغَفاِرهِ"

1484. (5) [1/468-ఏకీభవితం] 

అబూ మ్రస్ల (ర) కథనం: సూరే-గర హణం సంభ 

వించింది. ప్ర వకత  (స) భయప్డి న్నలబడాారు. 

ప్పనరుతాాన భయం ప్ర వకత  (స)కు ప్టుు కుంది. ప్ర వకత  

(స) మస్లూ ద్ల్లకి వచాారు. నమా'జు చదివించారు. 

దీరఘ మైన రుకూ', సజాద లు చేశారు. ఇల్ల నేనెప్పపడూ 

చూడల్లదు. ఆ తరువాత ఈ న్నదరశన్నలను 

అలా్లహ్(త) ప్ంప చూపసా్లడు. ఇవి ఒకరి 

జీవనిరణ్యల వలా సంభవించవు. వాటి కాంతిన్న 

హరింప్జేస్ల అలా్లహ్(త) తన్ దాసులను 

భయపెడతాడు. ఇల్ల జరగటం మీరు చూసా్త దైవ్

సిరణవైప్ప, పార రానవైప్ప, క్షమాప్ణవైప్ప ప్రుగెతాండి' 

అన్న అన్నిరు. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/468[ ) صحيح ( ) 6]  - 1485



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 500 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
ْمُس َِفْ َوَعْن َجابٍِر قَاَل: اِنْ   صىل  ِل اهللِ َعْهِد َرُسوْ  َكَسَفِت الش َ

صىل اهلل عليه  بَْراِهْيُم ابُْن َرُسْوِل اهلِل اَت إِ يَْوَم مَ  عليه وسلم اهلل
 .َصىل َ بِالن َاِس ِست َ َركََعاٍت بِأَْربٍَع َسَجَداٍت. َرَواُه ُمْسلٌِم وسلم فَ 

1485. (6) [1/468-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల అనుకో 

కుండా ప్ర వకత  (స) కుమారుడు ఇబార హీమ్ మరణించి 

నప్పడు సూరేగర హణం ప్టిు ంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు 2 

రక'అతులు నమాజులను 6 రుకూలు, 4 సజాద లతో 

చదివించారు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/469[ ) ضعيف ( ) 7]  - 1486

اٍس  سلم ِحْيَ كََسَفِت   قَاَل: َصىل َ اهلل عليه وَوَعِن ابِْن َعب َ
 .َداٍت أَْربٍَع َسَج اٍت َِفْ َركَعَ ْمُس ثََماَن الش َ 

1486. (7) [1/469-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల 

సూరేగర హణం తగలింది. ప్ర వకత  (స) 8 రుకూలు, 4 

సజాద లతో నమా'జు చదివించారు.  

 ( 1/469[ ) صحيح ( ) 8]  - 1487

 . َرَواُه ُمْسلٌِم عَلِي ٍ ِمْثُل ذَلَِك. َوَعْن 
 1487. (8) [1/469-దృఢం] 

'అలీ (ర) కూడా ఇల్లగే ఉలా్లఖించారు. (మసా్లమ్) 

 ( 1/469[ ) صحيح ( ) 9]  - 1488

ْحَمِن بِْن َسُمَرَة قَاَل: ْ   َوَعْن َعْبِد الر َ كُْنُت أَْرتَِمْي بِأَْسُهٍم يل ِ
َفِت  يه وسلم إِذْ كُُس ْوِل اهلِل صىل اهلل علَمِديَْنِة َِفْ َحَياةِ َرُس بِالْ 

ْمِس   لَِرُسْوِل اهلِل  اهلِل َْلَنُْظَرن َ إََِل َما َحَدَث وَ  : فَُقلُْت   فََنبذتَُها.الش َ
ْمِس.ص  فَأَتَْيُتُه َوُهَو قَائٌِم   قَاَل: ىل اهلل عليه وسلم َِفْ كُُسْوِف الش َ

ََلةِ  ُ َويَْح يَُسب ُِح َويَُهل ُِل وَ َرافٌِع ي ََديِْه فََجَعَل َِفْ الص َ ِ ْو َويَْدعُ َمُد يَُكَب 
ا َحَسَر َعْنَها قََرأَ ُسْورَ فَ  .َرَعْنَهاَحّت َ َحَس  .تَْيِ َوَصىل َ َركْ لَم َ  َعَتْيِ

ْحَمِن بِْن َسُمَرَة َوكََذا َِفْ   َرَواُه ُمْسلٌِم َِفْ َصِحْيِحِه َعْن َعْبِد الر َ
ِة َعْنُه وَ  ن َ  . َسُمَرةَ بِْن  ِح َعْن َجابِرِ َِفْ نَُسِخ الَْمَصابِيْ َشْرِح الس ُ

1488. (9) [1/469-దృఢం] 

'అబుద రర హాిన్ బిన్ సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  

(స) కాలంల్ల మదీనహ ల్ల నేను బాణ్ విదే నేరుా్

కుంటున్నిను. ఇంతల్ల సూరేగర హణం ప్టిు ంది. నేను 

ఆ విలామిలను పారవేస్ల, మనసుల్ల నేను తప్ప్

కుండా ఈ విచితర  సంఘటన గురించి తెలుసు 

కుంటాను అనుకొన్న ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాాను. 

అప్పపడు ప్ర వకత  (స) నమా'జుల్ల న్నలబడి చేతులు 

ఎతాి, ''సుబ్హానలా్లహ్, అల్'హమ్దు లిలా్లహ్, 

ల్లయిల్లహ ఇలాలా్లహ్, వలా్లహు్ అకబర్,'' అన్న 

ప్లుకుతున్నిరు. ఇవేకాక వేర్వ దు'ఆలు కూడా 

ప్లుకుతున్నిరు. చివరికి చీకటి తొలగపోయింది. 

చీకటి తొలగపోగానే రండు రక'అతులు నమా'జు 

చదివించారు. అందుల్ల రండు సూరాలు కూడా 

చదివారు. 421  (మసా్లమ్) 

 ( 1/470[ ) صحيح ( ) 10]  - 1489

  ُهَما قَالَْت: لََقْد أََمرَ َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت أَِِبْ بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعنْ 
ِب ُ صىل اهلل ع   َواهُ ْمِس. رَ ُسْوِف الش َ قَِة َِفْ كُِعَتاليه وسلم بِالْ الن َ

 .الُْبَخاِري ُ 

1489. (10) [1/470-దృఢం] 

అస్లి  బిన్తె అబీ బక్ర్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) 

సూరే గర హణంల్ల బాన్నసలను విడుదల చేయాలన్న' 

ఆదేశించారు. (బు'ఖారీ)  
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/470( )ضعيف   [ ) 11]  - 1490

 صىل اهلل عليه  ىل َ بَِنا َرُسْوُل اهللِ ْنُدٍب قَاَل: َص  بِْن جُ ةَ َعْن َسْمرَ 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  وسل ْ م َِفْ كُُسْوٍف َل نَْسَمُع لَُه َصْوتًا. َرَواُه الَت ِ

 .َماَجُه  َوالن ََسائِ ُ َوابُْن 

1490. (11) [1/470-బలహీనం] 

సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) 

మాకు గర హణం నమా'జు చదివించారు. అయిత్య ప్ర వకత  

(స) శబద ం మ్మమ వినల్లదు.' 422 (తిరిిజి', అబూ 

దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, నస్లయి') 

 ( 1/470[ ) حسن ( ) 12]  - 1491

 

421) వివరణ-1488: ఇంతకు మందు 'హదీసు'లా్ల 

నమా'జు చదువుతుండగా చీకటి తొలగపోయిందన్న 

ఉంది.ఈ 'హదీసు' యొకొ అరాం కూడా అదే. 

422) వివరణ-1490: గర హణం నమా'జు బిగు రగా చదవాలి. 

'ఆయి'షహ్ (ర) 'హదీసు' దాారా మనకు ఈ్విషయం 

తెలిస్లంది. సమరహ్ బిన్ జున్దుబ్ దూరంగా 

ఉండవచుా. అందువలా శబద ం వినప్డక ఉండవచుా. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 501 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
اتَْت فََُلنَُة بَْعُض قِْيَل ِلِبِْن َعب َاٍس:مَ  َوَعْن ِعْكَرَمِة قَاَل:

 َ ِب ِ صىل اهلل ْزَواِج أ   فَِقْيَل لَُه تَْسُجُد  فََخر َ َساِجًدا عليه وسلم الن َ
ا "إِذَا  َعِة؟ فََقاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َِفْ َهِذهِ الس َ

ِب ِ  أَْعَظُم ِمْن ِذَهاِب أَزْ  َوأَي ُ آيَةٍ  .َرأَيُْتْم آيًَة فَاْسُجُدْوا" َواِج الن َ
ِمِذي ُ اُودَ وَ َرَواُه أَبُْو دَ  وسلم؟عليه   صىل اهلل ْ  .الَت ِ

1491. (12) [1/470-పార మాణికం] 

'ఇకర మ (ర) కథనం: ''ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర)ను ప్ర వకత  

(స) ఫల్లన్న భారే మరణించారా అన్న చెప్పటం 

జరిగంది. అది విన్న ఇబ్ని 'అబాబస్  సజాద ల్లకి వళ్ళా 

పోయారు. అతన్ని తమరు సమయం సందరాం 

ల్లకుండా సజాద  చేస్లరన్న,'' చెప్పటం జరిగంది. దాన్నకి 

ఇబ్ని 'అబాబస్ సమాధానమసాూ, 'మీకేదైన్న అలా్లహ 

న్నదరశనం కనబడిత్య సజాద  చేసుకోండి' అన్న అన్నిరు. 

ఇంతకంటే గొప్ప న్నదరశనం ఇంకేం కావాలి? ప్ర వకత  (స) 

భారేలా్ల ఒక భారే మరణించారు. ఆమ అందరి్ప్టా 

కారుణేమ్రరిత గా వేవహరించే్ వారు,' అన్న 

అన్నిరు.423 (అబూ దావూద్, తిరిిజి') 
----- 

  మూడవ విభాగం ث َالُِث َفْصُل الاَلْ 

 ( 1/471[ ) ضعيف ( ) 13]  - 1492

ْمُس َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلل   َعْن أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل: انَْكَسَفِت الش َ
َ بِ  عليه وسلم فََصىل َ بِِهْم صىل اهلل َوِل وَ ةٍ م ِ ُسْورَ  فََقَرأ ِ َركََع  َن الط 

َة فََقَرأَ بُِسْوِرةٍ م َِن  م َ قَاَم الث َانِيَ تَْيِ ثُ َركََعاٍت َوَسَجَد َسْجَد  ْمَس خَ 
َوِل ثُم َ َركََع َخْمَس َركََعاٍت َوَسَجَد َسْجَدتَْيِ ثُم َ َجلََس كََما ُهَو   ِ الط 

َ  فَُها.ُسوْ ىَل كُ َحّت َ انَْج  ْقِبَل الِْقْبلَِة يَْدُعوْ ُمْستَ   .دَ بُْو دَاوُ َرَواُه أ

1492. (13) [1/471-బలహీనం] 

'ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) 

కాలంల్ల సూరేగర హణం ప్టిు ంది. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులకు నమా'జు చదివించారు. అందుల్ల పెదద  

సూరాలను ప్ఠంచారు. ఒక రకా'తుల్ల 5 రుకూలు 2 

సజాద లు్చేశారు. ఆ తరువాత రండవ రకా'తు కోసం 

న్నలబడాారు. అందుల్ల ఒక పెదద  సూరహ్ చదివారు. 

 

423) వివరణ-1491: సూరే-చందర  గర హణ్యలు కూడా 

అలా్లహ్ న్నదరశన్నల్ల. అందువలా అవి జరిగనప్పడు 

నమా'జు చదవాలి. 

ఇంకా 5 రుకూలు, 2 సజాద లు చేశారు. నమా'జు 

చదివిన తరువాత ఖిబాావైప్ప తిరిగ కూరుాన్నిరు. 

దు'ఆ చేసాూ ఉన్నిరు. చివరికి చీకటి తొలగ 

పోయింది. సూరుేడు తిరిగ కాంతి వంతంగా 

కనబడాాడు. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/471[ ) ضعيف ( ) 14]  - 1493

ْمُس َعىَل كََس  َل:ْعَماِن بِْن بَِشْْيٍ قَا الن ُ َوَعِن   َعْهِد  َفِت الش َ
َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََجَعَل يَُصل ِْي َرْكَعَتْيِ َرْكَعَتْيِ  

ْمُس. َويَْسأَُل َعْنَها َحّت َ انَْجلَِت   دَاُودَ. َرَواُه أَبُْو  الش َ

ِب َ أَن َ  :ِة الن ََسائِ ِِرَوايَ َِفْ وَ  ْيَ  ىل َ حِ  صىل اهلل عليه وسلم َص الن َ
أَن َ   ْمُس ِمْثَل َصََلتَِنا يَْركَُع َويَْسُجُد َولَُه َِفْ أَُخرى:انَْكَسَفِت الش َ 

ْستَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج يَْوًما م ُ ْعِجًَل إََِل الَْمْسِجِد الن َ
  "إِن َ أَْهَل  ثُم  قَاَل: َجلَْت ّت َ انْ ْمُس فََصىل َ حَ  الش َ َسَفِت قَْد انْكَ وَ 

ِة كَانُْوا يَ الَْجا ْمُس َوالَْقْمُر َل يَْنَخِسَفاِن إِل َ   ُقْولُْوَن: ِهلَي َ إِن َ الش َ
ْمَس َوالَْقَمَر َل َوإِن َ  .لَِمْوِت َعِظْيٍم م ِْن ُعَظَماِء أَْهِل اْْلْرِض     الش َ

ُهَما َخلِْيَقَتاِن مِ  َولَ َحَياتِهِ أََحٍد َوَل لِ  َمْوِت اِن لِ يَْنَخِسفَ  ِقِه  ْن َخلْ َكن َ
َِفْ َخلِْقِه َما َشاَء فَأَي ُُهَما انَْخَسَف فََصل ُْوا َحّت َ يَْنَجلَِي  يُْحِدُث اهللُ 

 .أَْو يُْحِدَث اهلُل أَْمًرا" 

1493. (14) [1/471-బలహీనం] 

ను'మాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

కాలంల్ల సూరేగర హణం ప్టిు ంది. ప్ర వకత  (స) రండు 

రకా'తులు చదివి 'చీకటి తొలగపోయిందా ల్లదా?' 

అన్న అడిగేవారు. ఒకవేళ చీకటి మగలివుంటే మళ్ళా 

రండు రకా'తులు చదివేవారు. 

చివరికి సూరుేడు గర హణం నుండి పూరిత గా బయట 

ప్డాాడు. (అబూ దావూద్).   

నస్లయి' ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''సూరేగర హణం 

ప్టిు నప్పడు స్లధారణ నమా'జుల్ల ప్ర వకత (స) నమా'జు 

చదివించారు. రుకూ, సజాద లు చేశారు. 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''సూరేగర హణం 

పార రంభమయింది. ప్ర వకత  (స) బయటకు వచాారు. 

మళ్ళా మస్లూ ద్ల్లకి వళ్ళా నమా'జు పార రంభించారు. 

నమా'జు చదువుతుండగా గర హణం తొలగపోయింది. 

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ''అజాానకాలంల్ల ప్ర జలు 

ఎవరైన్న గొప్ప్ వేకుత లు మరణిసా్త సూరే-చందర  
గర హణ్యలు ప్డతాయన్న భావించేవారు. ఒకరి 
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జీవనిరణ్యల వలా గర హణ్యలు ప్టు వు. ఈ రండు 

అలా్లహ్ (త) సృషిు తాలు. అలా్లహ్ (త) తన 

సృషిు తాలా్ల తాను కోరిన మారుపలు చేసా్లడు. సూరే-

చందర  గర హణ్యలు తగలిత్య, మీరు గర హణం తొలగ్

పోయే్ వరకు ల్లదా అలా్లహ్ (త) మర్వ విషయం 

ప్ర భవింప్జేస్తవరకు నమాజు'చదవండి. 
===== 

ْكرِ   - 51  بَاُب َِفْ ُسُجْوِد الش ُ

51. కృతజఞ తా పూరవక స్జాా 

సంతోషకరమైన ప్న్న ఏదైన్న జరిగత్య, అలా్లహ్ 
(త)కు కృతజాతలు తెలుప్పకోవటాన్నకి సజాద  చేయడం 

జరుగుతుంది. దీన్ని సజాద  షుకర ర్ అంటారు. ప్ర వకత  (స) 

అనేక సందరాాలా్ల సజాద  షుకర ర్ ఆచరించారు. 
----- 

ِل َوالث َالِِث                 َوَهَذا الَْباُب َخاٍل َعْن اَلَْفْصُل اْْلَو َ

ఇందుల్ల మొదటి, మూడవ విభాగాలు ల్లవు 
----- 

 రండవ విభాగం  ث َاِّنْ الاَلَْفْصُل  

 ( 1/472حسن ( ) [ ) 1]  - 1494

هلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا كَاَن َرُسْوُل ا :َل َعْن أَِِبْ بَْكَرَة قَا
ِ تََعاَل. َرَواهُ  ُر بِِه َخر َ َساِجًدا َشاِكًرا لِِل  أَبُْو   َجاَءُه أَْمٌر ُسُرْوًرا أَْو يُس َ

ِمِذي ُ دَا ْ  .يٌْب ٌن َغرِ ا َحِديٌْث َحَس : َهَذ اَل َوقَ  .ُودَ َوالَت ِ

1494. (1) [1/472-పార మాణికం] 

అబూ బకర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు సంతోషం 

కలిగన్న, సంతోషకరమైన సంఘటన జరిగన్న, ఏదైన్న 

ప్న్నవలా సంతోషించిన్న, ప్ర వకత  (స) అలా్లహ్(త)కు 

కృతజాతలు తెలుప్పకోవడాన్నకి సజాద  చేస్తవారు. 

(అబూ దావూద్, తిరిిజి')  

 ( 1/472)) ضعيف (  [ 2]  - 1495

ْ وَ  ِب َ َعْن أَِِب َرأَى َرُجًَل ِمَن  صىل اهلل عليه وسلم   َجْعَفٍر: أَن َ الن َ
ن َِة   اَرقُْطِِن ُ ُمْرَسًَل َوَِفْ َشْرِح الس ُ الن َُغاِشْيَ فََخر َ َساِجًدا َرَواُه الد َ

 .ْيِح لَْفُظ الَْمَصابِ 

1495. (2) [1/472-బలహీనం] 

అబూ జ'అఫర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక పొటిు  

వేకిత న్న చూచి వంటనే అలా్లహ్(త) మనలిి పొటిు  

వారిగా కాకుండా మధ్ేసా పొడవు గలవారిగా 

ప్పటిు ంచాడు అన్న సజాద  చేశారు. (దారు ఖుతున్న్ / 
తాబయీ పోర కత ం, ష'రహ ర సునిహ) 

 ( 1/473ف ( )[ ) ضعي  3]  - 1496

ْ  ِن َوَعْن َسْعِد بْ   صىل اهلل   َرُسْوِل اهللِ ْجَنا َمعَ َل: َخرَ  َوق َاٍص قَاأَِِب
ك ََة نُِريُْد عليه وسلم ِمْن  ْن َعَزَوَزاَء   م َ ا قَِريًْبا م ِ ا كُن َ الَْمِديَْنَة فَلَم َ

فََمَكَث َطِويًَْل نََزَل ثُم َ َرفََع يََديِْه فََدعَا اهلُل َساَعًة ثُم َ َخر َ َساِجًدا 
َم  َمَكَث َطِويًَْل ثُم َ قَا َساِجًدا فَ م َ َخر َ اَعًة ثُ َع يََديِْه َس فََرفَ  اَم ثُم َ قَ 

ْ َوَشَفْعُت   َساَعًة ثُم َ َخر َ َساِجًدا قَاَل: فََرفََع يََديْهِ  ْ َسأَلُْت َرِب ِ "إِّن ِ
ِِتْ فََخَرْرُت َس  ِِتْ فَأَْعَطاِّنْ ثُلَُث أُم َ ْ ُشْكًرا ثُ ِْلُم َ ُت َرفَعْ  م َ اِجًدا لَِرِب ِ

ْ َسأَلُْت َرأِْسْي فَ  ِِتْ   َرِب ِ ْ  ِِتْ فََخَرْرُت َساجِ فَأَْعَطاِّنْ ثُلَُث أُم َ ِْلُم َ ًدا لَِرِب ِ
ِِتْ فَأَْعَطاِّنْ الث ُلُِث اْْلِخَر  ْ ِْلُم َ ُشْكًرا ثُم َ َرفَْعُت َرأِْسْي فََسأَلُْت َرِب ِ

ْ ُشْكًرا". فََخَرْرُت َساِجًدا َ َرَواهُ  لَِرِب ِ  .ُودَ  َوأَبُْو دَا ْحَمُد  أ
1496. (3) [1/473-బలహీనం] 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్' (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) 

వంట మ్మమ మకొహ నుండి మదీనహైెాప్ప బయలు 

దేరామ. మ్మమ 'అ'జ్వ'జాఅ' పార ంతాన్నకి చేరుకో్

గానే ప్ర వకత  (స) తన వాహనం నుండి కిర ందికి దిగ, 

రండు చేతులు ఎతాి చాల్లస్తప్ప వరకు దు'ఆ చేశారు. 

ఆ తరువాత సజాద  చేశారు. సజాద ల్ల చాల్లస్తప్ప వరకు 

ఉన్నిరు. ల్లచి న్నలబడి మళ్ళా రండు చేతులు ఎతాి 

దు'ఆచేశారు. మళ్ళా సజాద చేశారు. చాల్ల స్తప్ప వరకు 

సజాద ల్ల ఉన్నిరు. మళ్ళా న్నలబడాారు. మళ్ళా దు'ఆ 

చేశారు. మళ్ళా సజాద చేశారు. మళ్ళా ల్లచిన్నలబడాారు. 

ఆ తరువాత ఇల్ల ప్ర వచించారు, ''నేను న్న 

ప్ర భువును న్న అనుచర సమాజం స్లఫారసు కోసం 

దు'ఆ చేస్లను. అలా్లహ్(త) న్నకు మ్రడవ వంతుకు 

క్షమాప్ణ ప్ర స్లదించాడు. నేను న్న ప్ర భువుకు 

కృతజాతగా సజాద చేశాను. మళ్ళాల్లచి మగలిన వారి 

గురించి దు'ఆ చేయగా 2 వంతుల మందికి క్షమాప్ణ 

లభించింది. అప్పపడు నేను న్న ప్ర భువుకు 

కృతజాతగా సజాద  చేశాను. మళ్ళా తలఎతాి మగలిన 

3వ వంతు వారి గురించి దు'ఆ చేశాను. అలా్లహ్(త) 

మగలిన వారి గురించి కూడా క్షమాప్ణ 

ప్ర స్లదించాడు. దాన్నకి కృతజాతగా సజాద చేశాను. 

(అబూ దావూద్) 
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52. వరష ంకోస్ం (ఇస్జత స్ఖా') నమా'జు 

ప్ర జలు అవిధేయులు అయినప్పడు, కొలతలా్ల 

తూన్నకలా్ల మోసం చేస్లనప్పడు, 'జకాత్  చెలాించ్

నప్పడు అలా్లహ్(త) కరువు కాటకాలకు గురిచేసా్లడు. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తూన్నకలా్ల కొలతలా్ల మోసం చేస్త్

వారిన్న కరువు కాటకాలకు కష్కు లకు, చకర వరుత లకు, 

దురాిరాు లకు గురిచేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా 

తమ ధ్నంనుండి 'జకాత్ చెలాించన్నవారి నుండి 

వరాష న్ని ఆపవేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ 

జంతువులు ల్లకపోత్య వరష ం ఎంతమాతర ం కురవదు. 

వరాష లు కురవాలన్న, కరువు కాటకాలు దూర్

మవాాలన్న అలా్లహ్(త)ను పార రాించటం, నమా'జు 

చదవటం జరుగుతుంది. దీన్ని నమా'జ ఇస్జత స్ఖా' 

అంటారు. ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల కరువు-కాటకాలు 

సంభవించినప్పడు ప్ర వకత  (స) ఒకదినం న్నరణ యించి, 

అందరికీ తెలియప్రిచి ఫల్లన్న్మైదానంల్ల అందరిన్న 

రమిన్న సందేశంప్ంపారు. న్నరీణ త సమయాన్నకి 

అందర్జ వచాారు. 

సూరుేడు ఉదయించగానే వినయ విధేయతలతో, 

దీనతాాన్ని ప్ర దరిశసాూ స్లధారణ దుసాులు ధ్రించి, 

'ఈద్గాహ్ వచాారు. ప్ండుగ నమా'జుల్ల రండు 

రకాతులు చదివించారు. అంటే మొదటి రకా'తుల్ల 

ఖిరా'అత్కు మందు 7 తక్బీరాు, మరియు రండవ 

రకా'తుల్ల ఖిరాఅత్కు మందు 5 తక్బీరాు ప్లికి 

నమా'జు చదివించారు. ఆ తరువాత 'ఖు'తాబహ్్ 

ఇచాారు. ఒకోొస్లరి నమా'జుకు మందు 'ఖు'తాబహ్ 

ఇచాారు, దు'ఆ చేస్లనప్పడు చేతులను చాల్ల పైెకి 

ఎతాారు. అరచేతులను నేలవైెపు, అరచేతుల వనుక 

భాగాలను ఆకాశంవైప్ప ఉంచారు. ఇంకా దుప్పటిన్న 

ఎల్ల తిరగవేస్లరంటే, మ్రలలు కిర ందిది పైెకి, 

కుడివైప్పది ఎడమవైప్పకు వచిాంది. 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/474عليه ( )[ ) متفق  1]  - 1497

اهلِل صىل اهلل عليه  َخَرَج َرُسْوُل  َل: قَاْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيْدٍ عَ 
وسلم بِالن َاِس إََِل الُْمَصىل َ يَْسَتْسِقْي فََصىل َ بِِهْم َرْكَعَتْيِ َجَهَر  

ُه  َل َردَاءَ يِْه َوَحو َ فََع يََد ْو َورَ  يَْدعُ ةِ َواْسَتْقَبَل الِْقْبلَةَ فِْيِهَما بِالِْقَراءَ 
 . اْسَتْقَبَل الِْقْبلَةَ ِحْيَ 

1497. (1) [1/474-ఏకీభవితం] 

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

ప్ర జలను తీసుకొన్న ఇసా్లస్ఖా' నమా'జు చదవడాన్నకి 

'ఈదాు హ్ వళ్ళారు. రండు రకాతులు బిగు రగా ప్ఠంచి 

చదివించారు. ఇంకా ఖిబాా వైప్ప తిరిగ దు'ఆ చేశారు. 

దు'ఆల్ల రండు చేతులను పైెకి ఎతాారు. ఆ తరువాత 

ఖిబాావైప్ప తిరిగ దుప్పటిన్న తిరగ వేశారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్) 

 (1/474[ ) متفق عليه ( ) 2]  - 1498

ِب ُ صىل  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  يََديْهِ  اهلل عليه وسلم َل يَْرفَعُ كَاَن الن َ
ُض   َحّت َ يَُرى بََياْرفَعُ ْسِتْسَقاِء فَإِن َُه يَ َِفْ اْلِ  إِل َ ْن دُعَائِهِ َشْيٍء م ِ  َِفْ 

 .إِبَْطْيهِ 

1498. (2) [1/474-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇసా్లస్ఖా'ల్ల చేతులు 

ఎతాినంత ఎతాుగా మర్వ దు'ఆల్ల ఎతా్యవారు కాదు. 

అంటే ఎంత ఎతాుగా ఎతా్యవారంటే చంకలా్లన్న తెలుప్ప 

కనబడేది. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 ( 1/474( )[ ) صحيح  3]  - 1499

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم اْسَتْسََق فَأََشاَر َوَعْن أَنٍَس:  أَن َ الن َ
َماِء. َرَواُه ُمْسلٌِم  ْيِه إََِل الس َ  .بَِظْهِر كَف َ

1499. (3) [1/474-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) వరష ంకోసం దు'ఆ 

చేశారు. దు'ఆల్ల చేతి మండలను ఆకాశం వైప్ప 

ఉంచారు. 424 (మసా్లమ్) 

 

424) వివరణ-1499: దు'ఆల్ల చేతులను ఎతాి 

అరచేతులు ఆకాశం వైప్ప ఉంచటం ప్ర వకత  స్లంప్ర దాయం. 

కాన్న ఇసా్లస్ఖా'ల్లన్న దు'ఆల్ల చేతి మండలను ఆకాశంవైప్ప 

ఉంచాలి. అరచేతులను నేలవైెపు ఉంచ్ఛలి. ఇది కరువు 
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 ( 1/474)ح (  [ ) صحي  4]  - 1500

َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا 
ًبا نَافًِعا". َرَواهُ  َرأَى الَْمَطَر قَاَل: "الل َُهم َ     اِري ُ  الُْبخَ َصي ِ

1500. (4) [1/474-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వరష ం ప్డుతూ 

ఉండగా చూచి, ''అలా్లహుమి ''సయిేబన్ న్నఫి 

'అన్'' -- 'ఓ అలా్లహ్! ల్లభదాయకమైన వరాష న్ని 

కురిపంచు.' అన్న పార రాించేవారు. (బు'ఖారీ)  

 ( 1/474[ )صحيح ( ) 5]  - 1501

صىل اهلل عليه    َرُسْوِل اهللِ ا َونَْحُن َمعَ نَ أََصابَ أَنٍَس قَاَل: َوَعْن 
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ثَْوبَُه  َسَر َرُسْوُل قَاَل: فََح  وسلم َمَطرٌ 

َحّت َ أََصابَُه ِمَن الَْمَطِر فَُقلَْنا: يَا َرُسْوَل اهلِل لَْم َصَنْعَت َهَذا؟ قَاَل: 
 .لٌِم ْس اُه مُ بَِرب ِه". َروَ "ِْلَن َُه َحِديُْث َعْهٍد 

1501. (5) [1/474-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: మ్మమ ప్ర వకత  (స) వంట ఉన్నిం. 

ఇంతల్ల వరష ం ప్డస్లగంది. ప్ర వకత  (స) తన చొకాొను 

విపప వరష ంల్ల న్నలబడాారు. వరష ం ప్ర వకత  (స) శరీరంపైె 

ప్డస్లగంది. అప్పపడు మ్మమ 'ఓప్ర వకాత ! ఇల్ల 

ఎందుకుచేశారు' అన్న విని వించుకున్నిమ. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స), 'ఇది మన ప్ర భువు తరఫునుండి కొర తాకొర తా 

వరష ం ప్డుతుంది,' అన్న అన్నిరు. (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/475[ ) ضعيف ( ) 6]  - 1502

ه   اهلل علي: َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىلَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َزيٍْد قَاَل 
َحو َ   فَاْسَتْسََق الُْمَصىل َ إََِل  وسلم الِْقْبلََة   ْقَبَل َل ِردَاَءُه ِحْيَ اْستَ و 

َجَعَل ِعَطافَُه اْْلَيَْمَن َعىَل عَاتِِقِه اْْلَيَْسِر َوَجَعل ِعَطافَُه اْْلَيَْسَر فَ 
 . هلَل. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َعىَل عَاتِِقِه اْْلَيَْمِن ثُم َ دَعَا ا 

1502. (6) [1/475-బలహీనం] 

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

'ఈదాు హ్ వళ్ళారు. అకొడ ఇసా్లస్ఖా నమా'జు 

చదివారు. ఖిబాావైప్ప తిరిగ దుప్పటిన్న తిరగవేశారు. 

 

కాటకాలు దూరం కావాలన్న, సంతోషకరమైన సా్లతి తిరిగ 

రావాలన్న సూచిసాుంది.  

అంటే కుడి ప్ర కొకు ఉని మ్రలను ఎడమ ప్ర కొకు 

చేశారు. ఆ తరువాత అలా్లహ్(త)ను పార రాించారు. 

(అబూ దావూద్) 

 ( 1/475صحيح ( )[ )  7]  - 1503

ُل اهلِل صىل اهلل عليه  ْسَتْسََق َرُسوْ قَاَل: اَعْبِد اهلِل بِْن َزيٍْد  َعْن 
وسلم وعليه َخِمْيَصٌة لَُه َسْودَاُء فَأََرادَ أَْن ي َأُْخَذ أَْسَفلََها فََيْجَعلَُه 

 . أَبُْو دَاُودَ أَْحَمُد وَ َواُه ِه. رَ  عَاتَِقيْ ا ثَُقلَْت قَل َبَها َعىَل أَعََْلَها فَلَم َ 

1503. (7) [1/475-దృఢం] 

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

ఇసా్లస్ఖా నమా'జు చదివినప్పడు ప్ర వకత  (స) శరీరంపైె 

నలాన్న కంబళ్ళ ఉండేది. ప్ర వకత  (స) దాన్ని తిరగ 

వేయాలనుకున్నిరు. కాన్న అది బరువుగా ఉనిందు 

వలా దాన్ని భుజాలపైె్వేసుకున్నిరు. 425 (అ'హిద్, 

అబూ దావూద్) 

 ( 1/475يح ( )[ ) صح  8]  - 1504

ِب َ صىل اهلل عليه وسلمَوَعْن عُ   َمْْيِ َمْوَل آِِب الل َْحِم أَن َُه َرأَى الن َ
َن   يِْت قَِريًْبا م ِ ْوَراِء قَائًِما ي َ يَْسَتْسِقْي ِعْنَد أَْحَجاِر الز َ ْدُعْو   الز َ

 َرَواُه أَبُوْ  أَْسُه. َل يَُجاِوُز بِِهَما رَ ْجِههِ يِْه قَْبَل وَ فًِعا ي ََد ْي َراَتْسقِ يَْس 
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ نَْحَوهُ  ْ  . دَاُودَ َوَرَوى الَت ِ

1504. (8) [1/475-దృఢం] 

'ఉమైర్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 'జౌర్' 

పార ంతంల్ల అ'హ్జారి 'జైత్ వదద  ఇసా్లస్ఖా నమా'జు 

చదువుతుండగా చూశాను. ప్ర వకత  (స) న్నలబడి దు'ఆ 

చేసాున్నిరు. రండు్ చేతులను తిరగవేస్ల ఎతాడం, 

చేతులు తలవరకు ఎతాిఉంచడం చూశాను. (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', నస్లయి') 

 ( 1/476[ ) حسن ( ) 9]  - 1505

اٍس  لم  ليه وس صىل اهلل ع قَاَل: َخَرَج َرُسْوُل اهللِ َوَعِن ابِْن َعب َ
َتَواِضعً  ءِ اْلِْسَتْسَقايَْعِِنْ َِفْ  ًل م ُ ِ َتَخش ِ ُمَتَبذ  َتَضر ِ ا م ُ َرَواُه   عًا.ًعا م ُ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجُه  ْ  .الَت ِ

 

425) వివరణ-1503: దుప్పటి త్యలిగాు  ఉంటే మ్రలలు 

మారిావేయాలి. బరువుగా్ ఉంటే మారావలస్లన 

అవసరం ల్లదు. అంటే ఈ దుప్పటి తిరగవేయడం అనేది 

కరువు-కాటకాలు దూరం కావాలన్న, మంచి రోజులు 

రావాలన్న కోరడాన్నకి చిహిం.  
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1505. (9) [1/476-పార మాణికం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇసా్లస్ఖా 

నమా'జు కోసం మంచి దుసాులు తొలగంచి స్లధారణ 

దుసాులు ధ్రించి వినయ-విధేయతలతో, భకిత - 

శర దధ లతో, భయ-భీతులతో బయలు్ దేరారు. 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్, నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ) 

 ( 1/476[ ) حسن ( ) 10]  - 1506

هِ قَاَل  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن  ِ   صىلِب ُ : كَاَن الن َ أَبِْيِه َعْن َجد 
  َوبَِهْيَمَتَك ِعَبادََك   قَاَل: "الل ُهم َ اْسِق ْسََق سلم إِذَا اْستَ اهلل عليه و

 .َوانُْشْر َرْحَمَتَك َوأَْحِي بَلَْدَك الَْمي َِت". َرَواُه َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ 

1506. (10) [1/476-పార మాణికం] 

'అమ్్ర బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  దాారా, అతను 

తన తాత దాారా కథనం: 'ప్ర వకత  (స) వరష ం దు'ఆ 

చదివినప్పడు ఇల్ల ప్లికేవారు, 

''అలా్లహుమిస్ఖి 'ఇబాదక వబహీమతక వన్షుర్ 
ర'హ్మతక వఅ'హ్యీ బలద కల్ మయిేత్.'' -- 
'ఓ అలా్లహ్! న్నవు న్న దాసులకు, న్న జంతువులకు 

న్నళ్ళా తార పంచు, న్న కారుణ్యేన్ని వాేపంప్జేయి, 

మరణించిన న్న భూమన్న బర తికించు.' (మాలిక్, అబూ 

దావూద్) 
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َل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُواِكُئ  ْن َجابٍِر قَاَوعَ 
ِريًْعا نَا ِريًْئا م َ ِغْيًثا م َ ٍ فََقاَل: "الل ُهم َ اْسِقَنا غَْيًثا م ُ فًِعا َغْْيَ َضار 

ْ فَأَطبَ  :قَاَل   ."آِجٍل   َغْْيَ عَاِجًَل   .دَ َماُء. َرَواُه أَبُْو دَاوُ  الس َ َقْت عَلهَْْيِ
1507. (11) [1/476-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) చేతులతాి ఇల్ల 

దు'ఆ చేసాూ ఉండగా నేను చూశాను, 

''అలా్లహు మిస్ఖిన్న 'గైెస'న్ మ'గీస'న్, 

మరీఅ'న్, మరీ'అన్, న్నఫి'అన్, గైెర 'దారిర న్, 

'ఆజిలన్, 'గైెర ఆజిలిన్'' -- 'ఓమా ప్ర భూ! మాపైె 

మామొరలను పూరిత చేస్త, ల్లభం చేకూర్వా, 

నషు ంచేకూరాన్న, ఆలసేంగా కాకుండా తారగా ప్డే 

వరాష న్ని కురిపంచు.' (అబూ దావూద్) 

ఈ దు'ఆ ప్లికిన తరువాత మ్మఘాలు కంపంచి, 

వరష ం ప్డస్లగంది' అన్న ఉలా్లఖనకరత  పేర్కొన్నిరు. 

----- 

   మూడవ విభాగం لُِث ث َااَلَْفْصُل ال
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لَْت: َشكَا الن َاُس إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   عَائَِشَة قَاْن عَ 
عََد الن َاَس وسلم قُُحْوَط الَْمَطِر فَأََمَر بِِمْنََبٍ فَُوِضَع لَُه َِفْ الُْمَصىل َ َووَ 

 اهلِل صىل اهلل  َرَج َرُسْوُل ائَِشُة: فَخَ ْت عَ فِْيِه. قَالَ ْوَن ُرجُ يَْوًما ي َخْ 
َ حَ  عليه وسلم َ ِحْيَ بََدا ْمِس فََقَعَد َعىَل الِْمْنََبِ فََكَب َ اِجُب الش َ

ثُم َ قَاَل: "إِن َكُْم َشَكْوتُْم َجْدَب ِديَاِركُْم  .َوَحِمَد اهلَل عزوجل 
 ُم اهلُل عزَوقَْد أََمَركْم َمانِِه َعْنكُ اِن زَ ب َ ِتْئَخاَر الَْمَطِر َعْن إِ َواْس 

َتِجْيَب لَُكْم". ثُم َ قَاَل: "الَْحْمُد  كُْم أَْن ي َْس َد وجل أَْن تَْدُعْوُه َوَوعَ 
يِْن  ِ ِحْيِم َملِِك يَْوِم الد  ْحَمِن الر َ   َل إِلََه إِل َ  .هلِل َرب ِ الَْعالَِمْيَ الر َ

الَْغِِن ُ َونَْحُن   . أَنَْت َل إِلََه إِل َ  م َ أَنَْت اهللُ الل هُ  .ُد اهلُل يَْفَعُل َما يُِريْ 
بَََلغًا إََِل   َراُء. أَنِْزْل الُْفقَ  ًة و َ عَلَْيَنا الَْغْيَث َواْجَعْل َما أَنَْزلَْت لََنا قُو َ
" ْفعَ  .ِحْيَ ِك الر َ    ثُم َ ْيهِ َحّت َ بََدا بََياُض إِبَْط  ثُم َ َرفََع يََديِْه فَلَْم يََْتُ

َل إََِل  َل ِردَاَءُه وَ  ُه َوقَل ََب لن َاِس َظْهرَ  اَحو َ يِْه ثُم َ  َو َرافُِع يََد هُ أَْو َحو َ
أَْقَبَل َعىَل الن َاِس َونََزَل فََصىل َ َرْكَعَتْيِ فَأَنَْشأَ اهلُل َسَحابًَة  

 َحّت َ  ِجَدهُ َمْس  إِذِْن اهلِل فَلَْم يَأِْت فََرعََدْت َوبََرقَْت ثُم َ أَْمَطَرْت بِ 
ُيْوُل فَ ِت َسالَ  ا َرأَىالس ُ ْ إََِل الِْكن ِ  لَم َ  عليه   َضِحَك صىل اهللُسْرَعَْتُ

وسلم َحّت َ بََدْت نََواِجُذُه فََقاَل: "أَْشَهُد أَن َ اهلَل َعىَل كُل ِ َشْيٍء  
ْ َعْبُد اهلِل َوَرُسْولُُه"  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .قَِديٌْر َوأَّن ِ

1508. (12) [1/477-పార మాణికం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: 'అనుచరులు ప్ర వకత  (స)ను 

కరువు కాటకాల గురించి ఫిరాేదు చేశారు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స) 'ఈదాు హ్ల్ల మంబరు ఉంచమన్న 

ఆదేశించారు. 'ఈదాు హ్ల్ల మంబరు ఉంచబడింది. 

ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు ఫల్లన్న రోజు ఇసా్లస్ఖా నమా'జు 

చదవడాన్నకి ఈదాు హ్ రమిన్న ఆదేశించారు. 

అనంతరం ఆదేశించినటాు ప్ర వకత  (స) 'ఈదాు హ్ 

వళ్ళారు. అప్పటికి సూరుేడు ఉదయించి ఉన్నిడు. 

ప్ర వకత  (స) మంబరుపైె కూర్కాన్న దైవ సాోతర ం, దైవసిరణ 

చేస్లన తరువాత, ''మీరు కరువు-కాటకాల గురించి 

ఫిరాేదు చేశారు. వరాష కాలం పూరత యిపోతుంది. ఇంకా 

వరష ం ప్డల్లదు. ఇటువంటి ప్రిసా్లతులా్ల అలా్లహ (త) 

మమిలిి తనను పార రాించమన్న ఆదేశించాడు. 



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 506 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
స్త్ాకరిసా్లనన్న వాగాద నం చేశాడు,'' అన్న చెపపన తరాాత 

ఇల్ల పార రాించారు. 

''అల్'హమ్దు లిలా్లహ రబిబల్ 'ఆలమీన్, 

అరర 'హాి న్నరర 'హీమ్, మాలికి యౌమదీద న్, ల్ల 

యిల్లహ ఇలా్ల అన్తల్ 'గన్నయుే వన'హ్నుల్ 

ఫుఖరాఉ', అన్'జిల్ అలైనల్ 'గైెస, వజ్అల్ మా 

అన్'జల్త 'అలైన్న ఖువాతన్ వబల్ల'గన్ 

ఇల్లహీన్.'' -- 'సాోతార లన్ని అలా్లహ్ కొరకే, ఆయనే 

సరాల్లకాలకు ప్ర భువు. అనంత కరుణ్యమయుడు, 

అపార కరుణ్యప్ర దాత, తీరుపదిన్నన్నకి యజమాన్న. 

అలా్లహ్ తప్ప ఆరాధ్నకు అరుహ లు ఎవార్జ ల్లరు, 

ఆయన తాను కోరింది్ చేసా్లడు.' 'ఓ అలా్లహ! న్నవే 

సతే ఆరాధుేడవు, న్నవు అకొర ల్లన్నవాడవు, 

మ్మమందరం న్న్ అకొర్ గలవాళాం, మరి న్నవుమాపైె 

వరష ం కురిపంచు, న్నవు కురిపంచే వరష ం దాారా మాకు 

శకిత న్న ప్ర స్లదించు, న్నరీణ త్ సమయం వరకు ల్లభం    

చేకూరుా.'  

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) తన రండుచేతులను దు'ఆ 

కోసం ఎతాారు. చాల్ల స్తప్ప వరకు ఎతాి ఉంచారు. 

చివరికి ప్ర వకత  (స) చంకలా్లన్న తెలుప్ప కనబడస్లగంది. 

ఆ్ తరువాత ప్ర జల వైప్ప తనవీప్పను తిర పప, 

దుప్పటిన్న మ్రలలు మారాారు. అప్పపడు ప్ర వకత  (స) 

తన చేతులను ఎతాి ఉంచారు. ఆ తరువాత ప్ర జల్

వైప్ప తిరిగ, మంబరు్ నుండి కిర ందికి దిగవచాారు. 

రండు్ రకాతులు నమా'జు చదివించారు. అనంతరం 

అలా్లహ్ మ్మఘాలను, ప్ర తేక్షం చేశాడు. ఉరుమలు, 

మరుప్పలు పార రంభమై, అలా్లహ్(త) ఆదేశంతో వరష ం 

ప్డస్లగంది. ప్ర వకత  (స) మళ్ళా మస్లూ ద్కు తిరిగ రాల్లక 

పోయారు. ఎందుకంటే కాలువలు వరష ం న్నటితో న్నండి 

పోయాయి. ప్ర జలు వరష ం తమపైె ప్డకుండా తమ 

ఇళాకు చేరుకోవాలన్న ప్ర యతిిసాూ ఉండటం చూస్ల, 

ప్ర వకత  (స) నవాస్లగారు. చివరికి ప్ర వకత  (స) ప్ళ్ళా 

కనబడాాయి. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ''అలా్లహ్ ప్ర తి 

విషయంపైె శకిత గల వాడు, ఇంకా 'నేను ఆయన 

దాసుడను మరియు ప్ర వకత ను' అన్న నేను స్లక్షేం 

ఇసాున్నిను,'' అన్న అన్నిరు. 426 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/478[ ) صحيح ( ) 13]  - 1509

اِب كَاَن إِذْ قُِحُطْوا اْسَتْسََق  َوَعْن أَنٍَس أَن َ ُعَمَر بَْن الَْخط َ
اِس بِْن َعْبِد الُْمط َ  ُل ا كُالل ُهم َ إِن َ  لِِب فََقاَل:بِالَْعب َ ا نََتَوس َ إِلَْيَك ن َ

َنا فََتْسقِ بَِنبِ  َنا فَاْسِقَنا. قَاَل: إِلَْيَك بِ  ُل ْيَنا َوإِن َا نََتَوس َ ي ِ َعم ِ نََبي ِ
 .فَُيْسَقْوَن. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1509. (13) [1/478-దృఢం]  
అనస్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) కాలంల్ల కరువు 

కాటకాలు సంభవించాయి. అప్పపడు 'ఉమర్ (ర), 

'అబాబస్ (ర)ను నమా'జు చదివించమన్న, దు'ఆ 

చేయమన్న, మ్మమ మీవంట ఉంటామ, 'అన్న కోరారు. 

'అబాబస్ (ర) నమా'జు చదివించారు. ఇమామగా 

దు'ఆ పార రంభించారు. అప్పపడు 'ఉమర్ (ర), ఓ 

అలా్లహ్! ప్ర వకత  (స) కాలంల్ల మ్మమ న్న ప్ర వకత ను న్న 

మందు పెటేు వాళాం. ప్ర వకత  (స) దు'ఆల శుభం వలా 

న్నవు మాపైె వరష ం కురిపంచేవాడివి. తార పంచేవాడివి. 

ఇప్పపడు మ్మమ ప్ర వకత  (స) ల్లకపోవటం వలా ప్ర వకత  (స) 

చిన్నినిను న్న్ మందు దు'ఆ కోసం 

పెడుతున్నిమ. కనుక న్నవు అతన్న దు'ఆను 

స్త్ాకరించి, మాపైె వరాష న్ని కురిపంచు, తార పంచు,' 

అన్న పార రిధ ంచారు.'' అనంతరం దు'ఆ యొకొ శుభం 

వలా వరష ం కురిస్లంది. 427 (బు'ఖారీ)  

 

426) వివరణ-1508: ఈ 'హదీసు' దాారా ప్ర వకత  (స) 

ముందు ఖుతాబ ఇచాారు, తరువాత నమా'జు 

చదివారన్న తెలిస్లంది, ఇంతకు్ మందు 'హదీసు'ల 

దాారా మందు నమా'జు చదివారు, తరువాత 'ఖు'తాబ్

ఇచాారన్న తెలిస్లంది. అంటే రండు విధాలుగా 

చేయవచుాను. 

427) వివరణ-1509: ఈ 'హదీసు' దాారా సజీవంగా 

ఉనివారి మధ్ేవరిత తాాన్ని ఉప్యోగంచటం 

ధ్రిసమితమన్న తెలిస్లంది. అంటే అతన్న దాారా దు'ఆ 

చేయించాలి. చన్న పోయిన వారిన్న మధ్ేవరుత లుగా 

భావించరాదు. ఒకవేళ ఇది ధ్రిసమితమ్మ అయిత్య 

ప్ర వకత  (స)ను మధ్ేవరిత గా భావించే వారు. కాన్న 'ఉమర్ 

(ర) ప్ర వకత  (స) నువదలి, సజీవంగా ఉని చిన్నినిను 

మధ్ేవరిత గా న్నలబ్నటాు రు. ఆయన నమా'జు 

చదివించారు. దు'ఆ చేశారు.  
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 ( 1/478( ) صحيح  [ ) 14]  - 1510

َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
َن اْْلَنِْبَيا "َخَرَج نَِب ٌ  اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: ِء بِالن َاِس م ِ

َماِء فَقَ  ْعَض قََزائِِمَهاَرافَِعٍة بَ  ةٍ ذَا ُهَو بَِنْملَ فَإِ  يَْسَتْسِقْي   اَل:إََِل الس َ
ْملَِة".اْرِجُعوْ  َرَواُه   ا فََقِد اْسُتِجْيَب لَُكْم م ِْن أَْجِل َهِذهِ الن َ

اَرقُْطِِن ُ   .الد َ

1510. (14) [1/478-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''పార చీన కాలంల్ల 

ఒక ప్ర వకత  ప్ర జలను వంటబ్నటుు కొన్న ఇసా్లస్ఖా నమా'జు 

చదవడాన్నకి, దు'ఆ చేయడాన్నకి ఒక మైదానంల్లకి 

బయలుదేరారు. ఆ ప్ర వకత  ఒక చీమను చూశారు. అది 

తన కాళాను ఆకాశంవైప్ప ఎతాి దు'ఆ చేసాూ ఉంది. 

అది చూస్లన ఆ ప్ర వకత  తన వారితో ఇప్పపడు మీరు 

తిరిగ వనకిొ్ ప్దండి. ఈ చీమ దు'ఆ స్త్ాకరించ్

బడింది'' అన్న అన్నిరు. (దారు ఖుతున్న)  
===== 

يَاِح   - 53 ِ  بَاٌب َِفْ الر 

53. గాలులు, పవన్నలు 

అలా్లహ్ అనుగర హాలా్ల గాలి కూడా ఒక గొప్ప 

అనుగర హం. ఇది ల్లకుండా జీవించల్లమ. ఒకోొస్లరి 

తీవర ంగా గాలులు వీయటం వలా నష్కు లు కూడా 

సంభవిసా్లయి. అందువలా్ల ప్ర వకత  (స) తుఫాను, తీవర  

గాలుల నుండి, వాటి చెడు, నష్కు ల నుండి అలా్లహ్ 

(త) శరణు్కోరారు.  

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/479[ ) متفق عليه ( ) 1]  - 1511

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  لم:  اهلِل صىل اهلل عليه وس َعِن ابِْن َعب َ
بَ "نُ  بُْورِ  أُْهلَِكْت ا وَ ِصْرُت بِالص َ   ." عَادٌ بَالد َ

1511. (1) [1/479-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ''ఉదయం 

గాలి దాారా న్నకు సహాయం చేయబడింది, 'ఆద్ 

జాతిన్న స్లయంతర ం గాలి దాారా న్నశనం చేయడం 

జరిగంది అన్న ప్ర వచించారు.'' 428 (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 (1/479عليه ( ) متفق[ )  2]  - 1512

َ َوَعْن عَائَِش  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُسْوَل يُْت رَ َة قَالَْت: َما َرأ
َضاِحكًا َحّت َ أََرى ِمْنُه لََهَواتِِه إِن ََما كَاَن يَْتَبِسُم فَكَاَن إِذَا َرأَى َغْيًما  

 . َوْجِههِ أَْو ِريًْحا ُعِرَف َِفْ 

1512. (2) [1/479-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స)ను ప్గలబడి 

నవాటం ఏన్నడూ చూడల్లదు. ఆయన నోటిల్లన్న పైె 

భాగం చూడటాన్నకి ఎప్పపడైన్న నవిాత్య చిరునవుా 

నవేావారు. మ్మఘాలను ల్లదా తుఫానును చూచి 

చాల్ల భయప్డేవారు. అంటే మఖవరాసుస మారి్

పోయేది. (బు'ఖారీ, మసా్లమ్) 

 (1/479تفق عليه ( )) م [  3]  - 1513

ِب ُ َها قَالَْت: كَاَن َة َرِضَي اهلُل َعنْ ْن عَائَِش عَ  اهلل عليه   صىل الن َ
َها َوَخْْيَ َما   ْ أَْسأَلَُك َخْْيَ يُْح قَاَل: "الل ُهم َ إِّن ِ ِ وسلم إِذَا َعَصَفِت الر 

 

428) వివరణ-1511: కందక యుదాం సందరాంగా 

ఉదయం గాలి వీచింది. దాన్న వలా అవిశాాసుల టెంటాు 

న్నశనం అయాేయి. వారు పారిపోస్లగారు. అప్పపడు 

ప్ర వకత  (స) 'ఉదయం గాలి దాారా న్నకు సహాయం 

చేయబడింది,' అన్న అన్నిరు. ఎందుకంటే ఈగాలిల్ల 

సంతోష-సహాయాల శుభవారత  ఉంటుంది. స్లయంతర ం 

గాలిల్ల వేడి ఉంటుంది. 'ఆద్ అనే న్నచజాతి ఉండేది. వారి 

ప్ర వకత  వారిన్న అనేక విధాలుగా హతబోధ్ చేశారు. కాన్న 

వారు ఎంతమాతర ం వినల్లదు. అప్పపడు వారిన్న 

భయంకరమైన శిక్ష చుటుు మటిు ంది. 8 రోజులు, 7 

రాతుర లు తుఫాను ఆవరించింది. దాన్నవలా వారందర్జ 

న్నశనం అయాేరు. అలా్లహ్(త) ఖుర్ఆన్ల్ల వీరి 

విన్నశనం గురించి అనేక ఆయాతులా్ల పేర్కొన్నిడు. 

వాటిల్ల సూరహ్ అల-'హాఖాహ్ (69) ఆయతులు 

ప్ర ధానమైనవి: ''మరయు ఆద్ జాతివార్వమో అతి 

తీవర మైన తుఫానుగాలి దాారా న్నశనం చేయబడాారు. 

ఆయన (అలా్లహ్), దాన్నన్న వారి మీద ఏడు రాతుర లు 

మరియు ఎన్నమది ప్గళా వరకు ఎడతెగ కుండా 

ఆవరింప్జేశాడు. దాన్న్ వలన వారు వేళాతో 

పెళాగంచబడిన ఖర్జూ రప్ప బోదలవల్ల పాడైపోవటం, 

న్నవు చూసా్లవు!'' (సూ.్అల్ హాఖాహ్, 69:6-7) 
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َهافِْيَها َوْخَْي َما أُْرِسلَْت بِِه َوأَعُ  ِ  َشر ِ  َما فِْيَها وَ َشر ِ وَ  ْوذُ بَِك ِمْن َشر 

   .ِسلَْت بِِه"َما أُْر 
لَِت الس َ َوإِ  َ  َماءُ ذَا تََخي َ   . لَْونُُه َوَخَرَج َودََخَل َوأَْقَبَل َوأَدْبَرَ تََغْي َ

فََقاَل:  .فَإِذَا َمَطَرْت ُسر ِي َعْنُه فََعَرفَْت ذَلَِك عَائَِشُة فََسأَلَْتهُ 
ِبَل  عَاِرًضا م ُسَتقْ ا َرأَُوهُ لَم َ قَْوُم عَاٍد: فَ  اَل قَ  كََما .ُه يَا عَائَِشةَ "لََعل َ 

 ْ ْمِطُرنَا ا: َهَذاقَالُوْ أَْوِديَِْتِ  ( 24: 46) -عَاِرُض م ُ
 َوَِفْ ِرَوايٍَة: َويَُقْوُل إِذَا َرأَى الَْمَطَر: "َرْحَمًة". متفق عليه  

1513. (3) [1/479-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) తీవర  తుఫాను 

గాలులు వీచినప్పడు ఈ దు'ఆ చదివేవారు: 

'అలా్లహుమి ఇన్ని అస్అలుక, 'ఖైరహా, వ'ఖైర 

మాఫీహా, వ'ఖైర మా ఉర్స్లలత బిహీ, వ అ'ఊజు'బిక 

మన్ షరిర హా, వషరిర  మాఫీహా, వషరిర  మా ఉర్స్లలత 

బిహీ.' -- 'ఓ అలా్లహ్! నేను న్ననుి దాన్న మ్మలును, 

దాన్నల్ల ఉని మ్మలును, దాన్న దాారా ప్ంప్బడిన 

మ్మలును కోరుతున్నిను. ఇంకా నేను న్ననుి, దాన్న 

చెడునుండి, దాన్నల్ల ఉని చెడునుండి, దాన్న దాారా 

ప్ంప్బడిన చెడునుండి న్న శరణు కోరుతున్నిను.' 

(బు'ఖారీ, తిరిిజి') 

ఆకాశంపైె నలాన్న మ్మఘాలు వాేపసా్త, ప్ర వకత  (స) 

మఖం విచారకరంగా తయారయేేది. ఆందోళన 

చెందుతూ ఇంటి్ ల్లప్లికీ, బయటకు వసాూ పోతూ 

ఉంటారు. అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. 

అయిత్య వరష ం కురవగానే ప్ర వకత  (స) ఆందోళన 

దూరమయి్ పోతుంది. అది గమన్నంచిన 'ఆయి'షహ్ 

(ర): 'ఓ ప్ర వకాత ! మ్మఘాలు కరమికోగానే తమరందుకు 

ఆందోళనకు గురవుతారు. ప్ర జలు నలాన్న మ్మఘాలు 

చూస్ల సంతోషిసా్లరు,' అన్న వినివించుకున్నిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''ఈ నలాన్న మ్మఘాలు కరువు్

కాటకాల తరాాత 'ఆద్ జాతిపైె వచిాన నలాన్న 

మ్మఘాలా్ల కాకూడదు: ''వారు,్మ్మఘాలను్చూస్ల,్'ఈ్

మ్మఘాలు్మాకు వరష ం్ఇసా్లయి,' అన్న అనుకున్నిరు.' 
'' (సూ.్అల అహాాఫ, 46:24) 

మరో ఉలా్లఖనంల్ల ఇల్ల ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) వరాష న్ని 

చూస్ల, 'ఓ అలా్లహ్! ఈ వరాష న్ని మా కోసం కారుణే 

వరష ంగా చేయి' '' అన్న పార రాించేవారు. (బు'ఖారీ, 

మసా్లమ్)  

 ( 1/480[ ) صحيح ( ) 4]  - 1514

َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
اَعِة  ُم الس َ ُه عِلْ َرأَ: )إِن َ اهلَل ِعْنَد قَ م َ "َمَفاتِْيُح الَْغْيِب َخْمٌس ثُ 

ُِل الَْغْيَث وَ   .ي ُ َرَواُه الُْبَخارِ  يََة . ( اْل34: 31-يََُن 

1514. (4) [1/480-దృఢం] 

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

''అగోచర జాాన్నన్నకి చెందిన ఐదు తాళ్ళలు 

ఉన్నియి'' అన్న ప్లికి ఈ ఆయతును ప్ఠంచారు: 

''న్నశాయంగా, ఆ (అంతిమ) ఘడియ జాానం, కేవలం 

అలా్లహ్కు మాతర మ్మ ఉంది. మరియు ఆయనే వరష ం 

కురిపంచే వాడు మరియు గరాాలల్ల ఉనిదాన్న 

విషయం తెలిస్లనవాడు...'' (సూ.్లుఖాిన, 31:34) 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/480[ ) صحيح ( ) 5]  - 1515

اهلل   َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىلاْنُه قَ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل عَ 
َنُة بِأَ سلم: "لَيْ عليه و َنةُ َط ْن َل تُمْ َسِت الس َ أَْن   ُرْوا َولَِكِن الس َ

 .تُْمَطُرْوا َوتُْمَطُرْوا َوَل تُْنِبُت اْْلَْرُض َشْيًئا". َرَواُه ُمْسلٌِم 

1515. (5) [1/480-దృఢం] 

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

''వరాష లు కురవక పోవడం కరువు, కాటకాలుకావు. 

కరువు కాటకాలంటే అతేధకంగా వరష ం కురిస్లకూడా 

భూమ ఏమీ ప్ండించక పోవటం.'' 429 (మసా్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/480[ ) صحيح ( ) 6]  - 1516

 

429) వివరణ-1515 : స్లధారణంగా ప్ర జలు వరాష లు 

కురవక పోవటాన్ని్కరువుకాటకాలుగా భావిసా్లరు. ఎందు్

కంటే కరువు కాటకాల వలా ప్ంటలు ప్ండవు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) వివరణ ఇసాూ వరష ం్ ప్డి కూడా ప్ంటలు 

ప్ండకపోవటాన్ని కూడా కరువు కాటకాలు అంటారన్న 

అన్నిరు. అంటే అతేధక వరాష లు కూడా ఒకోొస్లరి 

కరువుగా ప్రిగణిసా్లయి.  
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هلل عليه وسلم   صىل اَل اهللِ قَاَل: َسِمْعُت َرُسوْ   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ 

َ  يَُقْوُل: يُْح ِمْن "ا ِ ْوِح ا لر  ْحَمةِ هلِل تَأِْتْ ر ُ ْوَها بِالَْعذاَِب فَََل تَُسب ُ  وَ  بِالر َ
افِِعي ُ َوأَبُْو   .َوَسلُْوا اهلِل ِمْن َخْْيَِها َها". َرَواُه الش َ ِ َوُعْوذُْوا بِِه ِمْن َشر 
ْعَواِت الَْكِبْْيِ َِفْ ال ِقي ُ دَاُودَ َوابُْن َماَجُه َوالَْبْيهَ   .د َ

1516. (6) [1/480-దృఢం] 

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

ప్ర వచిసాూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''గాలి అలా్లహ్(త) 

అనుగర హం, ఇది కారుణేం మరియు శిక్ష్ కూడా 

తీసుకువసాుంది. అందువలా మీరు గాలిన్న తిటు కండి 

ల్లదా దాన్ని గురించి చెడుగా మాటాాడకండి. 

అలా్లహ్(త)ను దాన్న మ్మలు అరాించండి, దాన్న చెడు 

నుండి అలా్లహ్(త) శరణుకోరండి.'' (ష్కఫయీ', అబూ 

దావూద, ఇబ్ని మాజా, బై్నహఖీ-ద'అవాతుల కబీర) 

 ( 1/480[ ) صحيح ( ) 7]  - 1517

ِب ِ  يَْح ِعْنَد الن َ ِ اٍس أَن َ َرُجًَل لََعَن الر  هلل  صىل ا َوَعِن ابِْن َعب َ
يَْح َعنُ "َل تَلْ  وسلم فََقاَل: عليه ِ لََعَن  َمْن ٌة َوإِن َُه ا َمأُْمْورَ  فَإِن َهَ ْوا الر 

َجَعِت الل َْعَنُة عَلَْيِه".َشْيًئا لَْيَس لَهُ  ِمِذي ُ َوقَاَل:    بِأَْهٍل ر َ ْ َرَواُه الَت ِ
 .َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب 

1517. (7) [1/480-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) మందు 

ఒక వేకిత  గాలిన్న శపంచాడు. అది విని ప్ర వకత  (స), 

'గాలిన్న తిటు కండి, శపంచటం చేయకండి. అలా్లహ్(త) 

దాన్ని ఆదేశించడం జరిగంది. ఆదేశించబడినటాు అది్

చేసాుంది. దాన్న తప్పప ఏమీ ల్లదు. ఒకవేళ ఎవరైన్న, 

ఎవరినైెన్న శపంచి, అతడు దాన్నకి అరుహ డు కాకపోత్య ఆ 

శాప్ం శపంచిన వాన్నపైెనే ప్డుతుంది,' అన్న అన్నిరు.'' 

(తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం) 
 ( 1/480[ ) صحيح ( ) 8]  - 1518

 أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن 
ا تَْكَرُهْوَن  يَْح فَإِذَا َرأَيُْتْم م َ ِ وا الر  ُهم َ إِن َا ْولُْوا: "اَلل   فَقُ "َل تَُسب ُ

يْ ْن َخْْيِ َهذِ أَلَُك مِ نَْس  ِ  َما أُِمَرْت بِِه  َها َوَخْْيِ َخْْيِ َما فِيْ ِح وَ هِ الر 
ِ َما أُِمَرْت بِِه". َونَ  ِ َما فِْيَها َوَشر  يِْح َوَشر  ِ ِ َهِذهِ الر  ُعْوذُ بَِك ِمْن َشر 

ِمِذي ُ  ْ  .َرَواُه الَت ِ

1518. (8) [1/480-దృఢం] 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''గాలిన్న తిటు టం గాన్న, శపంచటం గాన్న 

చేయకండి. ఒకవేళ మీరు అయిషు కరమైన విషయం 

ఏదైన్న చూసా్త ఈ దు'ఆ ప్ఠంచండి. ''అలా్లహుమి 

ఇన్ని నస్అలుక మన్ 'ఖైరి హాజి'హరీర 'హ, వ 'ఖైరి 

మా ఫీహా, వ 'ఖైరి మా ఉమరత బిహీ, వ నఊజు' బిక 

మన్ షరిర  హాజి'హీరీర 'హ వషరిర  మా ఫీహా, వ షరిర  మా 

ఉమరత్ బిహీ.'' -- 'ఓ అలా్లహ్! మ్మమ న్ననుిఈ 

గాలి యొకొ మ్మలును, దాన్నల్ల ఉని మ్మలును, ఇంకా 

అది ఆదేశించబడిన మ్మలును కోరుతున్నిమ. ఇంకా 

మ్మమ ఈ గాలియొకొ కీడునుండి, దాన్నల్ల ఉనికీడు 

నుండి, ఇంకా అది ఆదేశించబడిన కీడునుండి న్న శరణు 

కోరుతున్నిమ.'' (తిరిిజీ') 

 (1/481يف جدا ( )[ ) ضع 9]  - 1519

اٍس قَاَل:َوَعِن  ِب ُ صىل اهلل  َما  ابِْن َعب َ ْت ِريٌْح قَط ُ إِل َ َجَثا الن َ َهب َ
َل  عليه وسلم َعىَل ُرْكَبَتْيِه َوقَاَل:   "اَلل ُهم َ اْجَعلَْها َرْحَمًة و َ

َل َعلَْها رِ اَلل ُهم َ اجْ  .الَْها عََذابً تَْجعَ  بُْن  قَاَل ا ًحا".ا ِريْ تَْجَعلْهَ  يَاًحا و َ
ْ ِريًْحا َصْرَصًرا؛  الاٍس َِفْ ِكَتاِب اهلِل تَعَ َعب َ  :)إِن َا أَْرَسلَْنا عَلهَْْيِ
يَْح الَْعِقْيَم؛  )أَْرَسلَْنا ( وَ 16: 41 ِ ُ الر    لَْنا )َوأَْرَس  .(41: 51عَلهَْْيِ

يَاَح لِ  َرايَاَح ُمبَ ْرِسَل الر ِ َو)أَْن ي ُ ( 22: 15َواقَِح؛ الر َ :  30ٍت؛ش ِ
ْعَواِت الَْكِبْْيِ افِِعي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ اُه الش َ ( َروَ 46  .َِفْ الد َ

1519. (9) [1/481-అతి బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర) కథనం: తీవర మైన తుఫాను 

గాలులు వీచినప్పపడలా్ల ప్ర వకత  (స) మోకాళాపైె 

కూర్కాన్న ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు: ''అలా్లహుమిజ్ 

అల్హా ర'హితన్, వల్ల తజ్'అల్'హా 'అజా'బన. 

అలా్లహుమిజఅల'హా రియా'హన వల్ల తజ అల'హా 

రీ'హన'' -- 'ఓ అలా్లహ్! న్నవు ఈ గాలిన్న మా కోసం 

కారుణేంగా చేయుమ, శిక్షగా చేయకుమ. ఓ 

అలా్లహ్! న్నవు ఈ గాలిన్న కారుణేకారకంగా 

చేయుమ, శిక్షకు కారణంగా చేయకుమ.' 

ఖుర్ఆన్ల్ల రీ'హ్ మరియు రియా'హ్ అనే ప్దాలు 

ఉప్యోగంచబడాాయి. రీ'హ్ అనేది శిక్ష కోసం, 

రియా'హ్ కారుణేం కోసం. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''చివరకు్

మ్మమ్వారికి,్ఇహల్లక్జీవితంల్లనే్అవమానకరమైన్



4. నమా’జు పుస్త కం-’హ. 564-1522; స్ంపుటం: I 510 4-   ََلة  تَا ك    I: ْلدالج          ؛         1522-564 .ح  - ُب الصَّ
శిక్ష్రుచి్చూపంచాలన్న్అశుభమైన్దిన్నలల్ల్వారిపైె్

తీవర మైన్ తుఫాను్ గాలిన్న్  ప్ంపామ...'' (సూ.్

ఫుస్లసలత, 41:16); ''ఇక...మ్మమ (ఆద్ జాతి) 
వారిపైె విన్నశకరమైన గాలిన్న ప్ంపామ.'' (సూ.్అజ'-

జా'రిఆత, 51: 41) 

ఈ రండు ఆయాతులా్ల శిక్షగా ప్ంప్డం జరిగంది.  

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మేము్(వృక్షకోటిన్న) ఫలవంతం్

చేయటాన్నకి్ గాలులను ప్ంప్పతామ...'' (సూ.్ అల 

హజర ర, 15:22); ఇక్ఆయన్సూచనలల్ల్గాలులను్్

శుభవారత లు ఇచేావిగా్ ప్ంప్టం...'' (సూ.్ అర 

ర్జమ, 30: 46) 

ఈ రండు ఆయాతులా్ల కారుణేం, శుభవారత లుగా 

పేర్కొనడం జరిగంది. (ష్కఫయీ', బై్నహఖీ-దఅవాతుల 

కబీర)  

 ( 1/481[ ) صحيح ( ) 10]  - 1520

ِب ُ صىل اهلل عليه   لَْت:ئَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَاْن عَاَوعَ  كَاَن الن َ
َن الس َ لم إِذَا أَبَْص وس َحاِب َرنَا َشْيًئا م ِ ُه  تََرَك َعَملَ َماِء تَْعِِن الس َ
ْ أَُعْوذُ بَِك ِمْن  "اَلل ُهم َ  ْقَبلَُه َو قَاَل:َواْستَ  ِ َما فِْيِه"إِّن ِ فَإِْن   . َشر 
َطَرْت قَاَل:َحِمَد  كََشَفهُ   أَبُْو  "اَلل ُهم َ َسْقًيا ن َافًِعا". َرَواهُ   اهلَل َوإِْن م َ
افِِعي ُ دَ َوالن ََسائِ ُ َوابْ دَاوُ   .ُه َوالل َْفُظ لَ ُن َماَجُه َوالش َ

1520. (10) [1/481-దృఢం] 

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

మ్మఘాలు వాేపంచి ఉండటం చూస్ల ప్నులన్ని వదలి 

మ్మఘాలవైప్ప తిరిగ ఈ దు'ఆ చదివేవారు: 

'అలా్లహుమి ఇన్ని అ'ఊజు'బిక మన్ షరిర  మా ఫీహ.' 

-- 'ఓ అలా్లహ్! ఈ మ్మఘంల్ల ఉని చెడునుండి న్న 

శరణు కోరుతున్నిను.' 

ఒకవేళ అలా్లహ్ మ్మఘాలను తొలగసా్త, ప్ర వకత  (స) 

అలా్లహ్(త)కు కృతజాతలు తెలుప్పకుంటారు. ఒక 

వేళ వరష ం పార రంభమైత్య ఈ దు'ఆ ప్ఠసా్లరు. 

''అలా్లహుమి సఖ్యమ న్నఫి'అన్'' -- 'ఓ అలా్లహ్! 

ల్లభం చేకూర్వా వరష ం కురిపంచు.' (అబూ దావూద్, 

నస్లయి', ఇబ్ని మాజహ, ష్కఫయీ')  

 ( 1/482[ ) ضعيف ( ) 11 ] - 1521

ِب َ َوَعِن   َسِمعَ   صىل اهلل عليه وسلم: كَاَن إِذَاابِْن ُعَمَر أَن َ الن َ
َواعِ  عِْد َوالص َ   َغَضِبَك َوَل ِق قَاَل: "اَلل ُهم َ َل تَْقُتلَْنا بَصْوَت الر َ

ْ َرَواُه أَْحمَ َوعَافَِنا قَْبَل ذَلَِك". تُْهلِْكَنا بَِعَذابَِك  ِمِذي ُ َوقَاَل :  ُد َوالَت ِ
 .يٌْث َغِريٌْب َهَذا َحدِ 

1521. (11) [1/482-బలహీనం] 

ఇబ్ని'ఉమర్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) మరుప్పలు, 

పడుగుల శబద ం విన్న ఈ దు'ఆ ప్ఠంచే్ వారు: 

'అలా్లహుమి ల్ల తఖ్తుల్న్న బి 'గ'దబిక, వల్ల 

తుహ్లిక్న్న బి'అజా'బిక వ'ఆఫిన్న ఖబ్ల జా'లిక.' -
- 'ఓ అలా్లహ్, న్నవు న్న ఆగర హం దాారా మమిలిి 

చంప్కు. ఇంకా న్న శిక్ష దాారా మమిలిి న్నశనం 

చేయకు.' ఇంకా శిక్ష రాకమందు మాకు కేషమాన్ని 

ప్ర స్లదించు.'' (అ'హిద్, తిరిిజి' / ఏకోలా్లఖనం) 
----- 

  మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/482راسته ( )[ ) لم تتم د 12]  - 1522

بَْْيِ أَن َُه كَاَن إِ اِمِر بِْن َعْبِد اهلِل بِْن اَعْن عَ  عَْد تَرَ لز ُ َك  ذَا َسِمَع الر َ
عُْد بَِحْمِدهِ ُسْبَحاَن ا''َحِديَْث َوقَاَل: الْ  ُة  َوالَْمََلئِكَ ل َِذْي يَُسب ُِح الر َ

 .ٌك . َرَواُه َمالِ ''ِمْن ِخْيَفِتهِ 

1522.  (12) [1/482-అప్రిశోధతం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ (ర), ఉరుమలు, 

మరుప్పల శబద ం వినగానే మాటాాడటం మాన్నవేస్ల, ఈ 

ఆయతును ప్ఠసా్లరు: ''వ్ యుసబిబ'హురర 'అదు 

బి'హమ్దిహీ, వల్ మల్లయి'కతు మన్ ఖీఫతిహీ...'' 

-- 'మరియు్ ఉరుమ ఆయన్ ప్వితర తను్

కొన్నయాడుతుంది, ఆయన్సాోతర ం్చేసాుంది.్మరియు్

దేవదూతలు్ కూడా్ ఆయన్ భయంతో,్ (ఆయన)్

సాోతర ంచేసాూ్ఉంటారు...'్(సూ.్అర-ర'అద్, 13:13), 
(మాలిక్) 

***** 

 

 


