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ْوِم   -7  ِكَتاُب الص َ

7. ఉపవాసం ('సౌమ్) పుసత కం 

'ఉషోదయం నండి సూర్యాస్త మయం వరకు 

ఉపవాస్ స్ంకల్పంతో అన్న-పానీయాల్కు, 

స్ంభోగానికి, ఇతర ఐహిక వాంఛల్కు దూరంగా 

ఉండటానిన,' ఉపవాసం అంటారు. ఉపవాసానన్ని 

ఉర్దూ లో, రో'జహ్, అరబ్బీలో 'సౌమ్ అంటారు. 

సూర్యాస్త మయానికి ఉపవాస్ం విరమిస్తత రు. దీనిన 

ఇఫ్తత ర్ అంటారు. ఉపవాస్ం మూడు రకాలు. 1. విధి 

(ఫ'ర్ూ ్), 2. పర వకత  స్తంపర దాయం (సున్నత్), 3. నిషిదధ ం 

('హర్యమ్).  

విధి ఉపవాస్తల్న అకారణంగా వదల్టం నిషిదధ ం. 

అయితే రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు, మొకుుబడి 

ఉపవాస్తలు పాటంచడం తపపనిస్రి విధి. విధి 

ఉపవాస్తలు రండు రకాలు.  

ముస్ల ంలు మరియు మస్ల మేతరులు, ఉపవాసాలను 

పాఠంచే విధానంలో భేదాలున్నియి. ఈ సందర్భంలో 

ఉపవాసాలు అంటే ముస్ల ంలు పాఠంచే ఉవాసాలే అన్న 

భావించాలి. 

1. నిరా్యరిత విధి ఉపవాస్తలు: రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు, వీటని రమ'దాన్లోనే పాటంచాలి. 

నిరా్యరిత మొకుుబడి ఉపవాస్తలు, వీటని నిరా్యరిత 

దినాలోోనే పాటంచాలి. అలో్లహ్ ఆదేశం: '...(మీ) 

మొకుుబడుల్న పూరిత చేయండి...' (సూ. అల్ 

'హజ్జ ్, 22:29) 

2. విధి ఉపవాస్తలు: కారణంగా లేదా అకారణంగా 

రమ'దాన్లో వదలివేస్న ఉపవాస్తలు  మరియు 

మొకుుబడి ఉపవాస్తలు, పరిహార ఉపవాస్తలు 

మొదలైన్వి. వాటని తిరిగి పూరిత చేయాలి. 

స్ంవతసరంలో ఎప్పపడైనా పూరిత చేయవచ్చు.  

3. తపపనిస్రి కాని ఉపవాస్తలు: అంటే పర వకత  (స్) 

పాటంచిన ఉపవాసాలు. కాని వాటని గురించి ఆదేశంచ 

లేదు అంటే వెన్ననల్ ర్యత్రు ల్ (13, 14, 15) 

ఉపవాస్తలు, షవాాల్ నెల 6 ఉపవాస్తలు, 'ఆషూరహ్ 

(ము'హరర మ్) ఉపవాస్తలు, 'అరఫహ్ రోజు ఉపవాసం 

మొదలైన్వి. ఇవనీన పర వకత  స్తంపర దాయానికి చందిన్వి. 

ఒకవేళ మీరు వీటని పాటస్తత  ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

పాటంచకపోతే పాపం చ్చట్టు కోదు.  

4. ఉపవాస్ం పాటంచడాన్నకి, నిషిదధ మైన దినాలు: 

'ఈదుల్ ఫితు ర్, 'ఈదుల్ అ'ద్హా, జిల్'హిజజ  11, 12, 

13 (తషీ్రఖ్) దిన్నలు. కేవల్ం శనివారం రోజు 

ఉపవాస్ం మరియు భరత  అనమతి లేనిదే భారా 

అదన్ప్ప ఉపవాస్ం పాటంచడం.  

రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు యుకత వయసుసకు చేరిన్ 

పర తి ఒకు ముసో్లమ్ స్త్త ీ ప్పరుషుల్కు విధించడం 

జరిగింది. అయితే యుకత  వయసుసకు ర్యనివారికి, 

పిచిువారికి, మతిసా్లమితం లేని వారికి తపపనిస్రి 

కాదు. అల్వాట్ట అవడానికి యుకత వయసుసకు ర్యని 

పిలో్లిన ఉపవాస్తలు పాటంచమని చపాపలి. పర వకత  

(స్) పర వచన్ం: '7 స్ంవతసర్యలు పూరత యిన్ పిలో్లిన 

న్మా'జు చేయమని ఆదేశంచండి. 10 స్ంవతసర్యలు 

నిండిన్ పిలో్లిన న్మా'జు చదవకపోతే హెచురించండి, 

మెలో్గా కొటు ండి. అదేవిధంగా ఉపవాస్తలు 

పాటంచమని పోర తసహించండి. 'ఉమర్ (ర) 

రమ'దాన్లో ఒక తాగుబోత్రకు కొరడాతో కొటాు రు. 

'నీచ్చడా, నీ పాడుగాన రమ'దాన్లో స్తర్యయి 

తాు గుతావా? మా పిలో్లు ఉపవాస్ంతో ఉనానరు,' 

అని అనానరు. (బు'ఖారీ) 

రబీ'అ బిన్తె ము'అవాజ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

'ఆషూరహ్ నాడు ఉదయం అ'నాసర్ వీధులోో, ''ఈ 

రోజు ఉపవాస్ం లేని వాడు స్తయంతు ం వరకు ఏమీ 

తిన్ర్యదు. ఉపవాస్ం ఉన్నవారు ఉపవాసాన్ని 

కొన్స్తగించాలి'' అని పర కటన్ చేయించారు. 

రమ'దాన్ ఉపవాసాలు తపపనిస్రి. అయితే వాాధి 

వలో్ ఉపవాస్ం పాటంచే శకిత లేని వారు, వాాధి అధికం 

అయ్యా భయం ఉన్నవారు ఉపవాస్ం ఉండక 
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పోవచ్చున. పర యాణీకులు పర యాణంలో ఉపవాస్ం 

పాటంచక పోవచ్చున. కషు ం కల్గదని భావిస్తత  

ఉపవాస్ం పాటంచ వచ్చున. అలో్లహ్ ఆదేశం: 

''...ఫమన్ షహిద మిన్ కుమ్ అషష హ్ రు ఫల్ 

యసుమ్ హు. వ మన్ కాన మరీ'దన్ అవ్ 'అలా 

సఫరిన్ ఫ ఇదూ తున్ మిన్ అయ్యామిన్ ఉ'ఖర్.'' -- 

'... కావున మీలో ఆ నెలను పందిన వాకిి ఆ నెలంతా 

(విధిగా) ఉపవాసాలుండాలి. కాన్న వాాధిగ్ర సుు డైన 

వాడు, లేక పీయ్యణంలో ఉనివాడు, (ఆ 

ఉపవాసాలను) వేరే దిన్నలలో పూరిిచేయ్యలి... (సూ. 
అల్ బఖరహ్, 2:185) 

గరభవతి అయిన్ స్త్త ీ, పాలు పటేు  స్త్త ీ, 

ఉపవాస్తల్న వదల్వచ్చు. అదేవిధంగా వృదాధ పాానికి 

చేరిన్ స్త్త ీ ప్పరుషులు ఉపవాస్ం వదల్వచ్చున. ఒక 

ఉపవాస్తనికి బదులుగా ఒక పేదవానికి అన్నం 

పెటాు లి. (బు'ఖారీ) 

అదేవిధంగా బహిషుు పురుటిలో ఉని స్త్త ీ ఉపవాస్ం 

పాటంచన్వస్రం లేదు. పరిశుదధ త పందిన్ తర్యాత 

తపిపన్ ఉపవా స్తల్న పాటంచాలి. తిరిిజి' ధారిిక 

పండిత్రల్ అభిపార యాల్న స్తకరించారు. 

పండిత్రల్ందరూ దీనిపటో ఏకాభిపార యం కలిగి 

ఉనానరు. 

ఒకవేళ ఎవరైనా రమ'దాన్ ఉపవాస్తల్ విధిని 

తిరస్ురిస్తత  అవిశ్వాస్తనికి గురవుతాడు. ఎందుకంటే 

ఉపవాసం ఇసో్తమ్ ఐదు పర ధాన్ విధులోో ఒక విధి. 

ఖుర్ఆన్లో కూడా దానిన విధిగా పేర్కున్డం 

జరిగింది. ఒకవేళ అకారణంగా స్ంభోగానికి పాల్పడి, 

ఉపవాస్తనిన భంగ్ంచేస్తత  దానికి పరిహారం కూడా 

తపపనిస్రి అవుత్రంది. ఉపవాస్సా్లతిలో చాడీలు 

చపపటం, అబదధ ం పల్కటం, పరోక్ష నిందకు 

గురికావటం మొదలైన్వి నిషిదధ ం. వీటవలో్ 

ఉపవాస్తనికి అంతర్యయం కలుగుత్రంది. 

కోరి తినాన, తాు గినా, స్ంభోగానికి పాల్పడినా, 

ఉపవాస్ం భంగమవుత్రంది. అయితే మరచి తినాన, 

తాు గినా ఉపవాస్ం భంగమవదు. ఉపవాస్కులు ర్యతిు  

చివరి జాములో స్'హ్రీ భుజించడం పర వకత  

స్తంపర దాయం. అదేవిధంగా రమ'దాన్ చివరి దశకంలో 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచడం కూడా పర వకత  స్తంపర దాయమే. 

రమ'దాన్ మరియు ఇతర ఉపవాసాల్కు చాల్ల గొపప 

పార ధాన్ాత ఉంది. దీనిన గురించి ర్యనన్న పేజీలోో 

పేర్కున్టం జరుగుత్రంది. 
----- 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/610) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1956
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

َماِء".  اُب أَبْوَ  َرَمَضاَن فُِتَحْت  َل َشْهرُ "إِذَا دَخَ  عليه وسلم:  الس َ
ِة َوغُل ََقْت أَبَْواُب َجَهن ََم وَ  ِِفْ ِرَوايٍَة: "فُِتَحْت أَبَْواُب الَْجن َ

 ." َياِطْْيُ  َوُسلِْسلَِت الش َ
ْحَمِة"َوِِفْ ِرَوايٍَة: " فُ   .ِتَحْت أَبَْواُب الر َ

1956. (1) [1/610-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ మాసం  పార రంభమవగానే ఆకాశ 

దాార్యలు తెరువబడతాయి.  

మరో ఉలోేఖన్ంలో స్ారగ ప్ప దాార్యలు తెరువబడ 

తాయి, న్రకదాార్యలు మూస్లవేయ బడతాయి, 

షై'తానల్న బంధించడం జరుగుత్రంది,'' అని ఉంది.  

మరో ఉలోేఖన్ంలో కారుణా దాార్యలు తెరువబడ 

తాయని ఉంది. 1  (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/610)[ ) متفق عليه (  2 ] - 1957
َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 

ي َاَن ََل   ْنَها: بَاٌب يَُسّم َ الر َ وسلم: "ِِفْ الَْجن َِة ثََمانَِيَة أَبَْواٍب م ِ
ائُِمْوَن"يَْد   .ُخلُُه إَِل َ الص َ

1957. (2) [1/610-ఏకీభవితం] 

స్హల్ బిన్ స్'అద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''స్ారగ ంలో ఎనిమిది దాార్యలు ఉనానయి. 

 

1) వివరణ-1956: ఈ 'హదీసు' దాార్య రమ'దాన 

పార ధాన్ాత బహిరగ తం అవుత్రంది. ఈ మాస్ంలో 

దైవకారుణాం అవతరిసుత ంది. షై'తానల్న మాన్వుల్న 

వకరమార్యగ ల్కు గురిచేయకుండా అడుు కోవడం జరుగు 

త్రంది. అంటే దృఢవిశ్వాస్ం కలిగిఉన్న విశ్వాసుల్న 

షైతానలు ఏమీ చేయలేరు. 
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వాటలో ఒక దాారం పేరు రయాాన్. ఉపవాస్కులు 

ఈ దాారం గుండానే స్ారగ ం లోనికి పర వేశస్తత రు.'' 

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్)  
  (1/610) ( متفق عليه[ )  3]  -1958

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل    َعْنُه قَاَل:اهللُ َرِضَي  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ 
"َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَْمانًا َواِْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما  عليه وسلم:

اِْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما  َم ِمْن ذَنِْبِه. َوَمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَْمانًا و َ تََقد َ
َم ِمْن ذَنِْبِه.تَ  َة الَْقْدِر إِيَْمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه ْيلَ قَاَم لَ َوَمْن  َقد َ

َم ِمْن ذَنِْبِه"   .َما تََقد َ
1958. (3) [1/610-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం: 

ఎవరు ధరినిషఠ తో, ఆతి పరిశీల్న్తో, పరలోక 

పర తిఫల్లపేక్షతో రమ'దాన్ ఉపవాసాలు పాటస్తత రో, 

వారు పూరాం చేస్లన్ పాపాల్న అలో్లహ్(త) 

మనినస్తత డు. అదేవిధంగా ఎవరయితే ధరినిషఠ తో 

ఆతిపరిశీల్న్తో పరలోక పర తిఫల్లపేక్షతో రమ'దాన్ 

(ఖియ్యమ్ / తరావీహ్) న్మా'జులు చేస్తత రో వారు 

పూరాం చేస్లన్ పాపాల్న అలో్లహ్ (త) మనినస్తత డు. 

అదేవిధంగా విశ్వాస్ంతో, చితత శుదిధ తో పర తిఫల్ల 

పేక్షతో ఖద్ర్ మహా శుభర్యతిు లో జాగరణచేస్తత  

పాపాల్నీన క్షమించబడతాయి. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/611)[ ) متفق عليه (  4]  - 1959
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

َنُة بَِعْشِر أَْمَثالَِها َحَس َعُف الْ آدَُم يَُضا ِل ابِْن "كُل ُ َعمَ  عليه وسلم:
ْوَم فَإِن َُه ِِلْ َوأَنَا   قَاَل اهلُل تََعاَل: .ِمائَِة ِضْعٍف  إََِل َسْبعَ  إَِل َ الص َ

ائِِم فَْرَحَتاِن:   أَْجِزْي بِِه يَْدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن أَْجلِْي لِلص َ
ائِِم  ب ِ َقاِء رَ  َوفَْرَحٌة ِعْنَد لِ فَْرَحٌة ِعْنَد فِْطِرهِ  ِه َولَُخلُْوُف فَِم الص َ

ٌة َوإِذَا كَاَن يَْوُم   َياُم ُجن َ أَْطَيُب ِعْنَد اهلِل ِمْن ِريِْح الِْمْسِك َوالص ِ
َصْوِم أََحِدكُْم فَََل يَْرفَُث َوََل يَْصَخُب فَإِْن َساب َُه أََحٌد أَْو قَاتَلَُه 

ْ فَلْيَ   ."اْمُرٌؤ َصائٌِم ُقْل إِّن ِ
1959. (4) [1/611-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''మనిషి యొకు పర తి స్తాుర్యానికి పదిరటో నండి 

ఏడువందల్రటో వరకు ప్పణాం వార యడం జరుగు 

త్రంది. అంటే ఒక స్తాురాం చేస్తత  పది నండి 

ఏడువందల్ రటో వరకు ప్పణాం ఇవాడం జరుగు 

త్రంది. అలో్లహ్ ఆదేశం: ''ఉపవాసం కేవల్ం నా కొరకే. 

అందువలో్ నేనే స్ాయంగా దాని పర తిఫల్ం ఇస్తత న, నా 

కోస్ం అతడు తన్ అన్నపానీయాల్న 

మనోకాంక్షల్న తాజిస్తత డు.'' ఉపవాస్కునికి రండు 

స్ంతోష స్మయాలు ఉనానయి: ఒకట ఉపవాస్ం 

విరమించేటప్పపడు, మర్కకట అలో్లహ్ (త)న కలిస్ల 

న్ప్పపడు. అదేవిధంగా ఉపవాస్కుని నోట వాస్న్ 

అలో్లహ్ (త)కు కసూు రి సువాస్న్ కంటే చాల్ల ఇషు ం. 

అదేవిధంగా ఉపవాస్ం ఢాలు వంటది. దాని దాార్య 

షై'తాన్ నండి సురకిితంగా ఉంటాడు. న్రకాగిన 

నండి తపిపంచ్చకుంటాడు. మీలో ఎవరైనా ఉపవాస్ం 

ఉంటే అశోీల్ పదాలు పలుకర్యదు, నీచ పేర ల్లపన్ల్కు 

గురికార్యదు. ఎవరైనా చడుగా మాటోాడినా, తిటు నా, 

కయాానికి కాలుదువిానా, వారిన్న తిటు ర్యదు, వారితో 
వివాదానికి దిగర్యదు, 'నేన ఉపవాస్ంతో ఉనానన,' 

అని పల్కాలి. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/611) [ ) صحيح ( 5]  - 1960
ْ وَ  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْنُه قَاَل اهلُل عَ َة َرِضَي  ُهَريْرَ َعْن أَِِب

َدِت   عليه وسلم:  ْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصف ِ ُل لَْيلٍَة م ِ "إِذَا كَاَن أَو َ
اِر فَلَْم يُْفَتْح ِمْنَها   َياِطْْيُ َوَمَردَُة الِْجن ِ َوغُل َِقْت أَبَْواُب الن َ الش َ

يَُناِدْي ُمَنادٍ  .ٌب ْنَها بَالََق مِ فَلَْم يُغْ  .َجن َةِ لْ او فتحت ابواب  .بَاُب    : و َ
اِر   ِ ُعَتَقاُء ِمَن الن َ ِ أَْقِصْرَولِِل  ر  يَا بَاِغَي الَْخْْيِ أَْقِبْل َويَا بَاِغَي الش َ

ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  . َوذَلَِك كُل َ لَْيلٍَة" ْ  .َرَواُه الّت ِ
1960. (5) [1/611-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ మొదట ర్యతిు  వస్తత , షై'తానలు, 

తల్బిరుసుతన్ం గల్ జిననలు బంధించబడి, 

చరస్తల్లో వేయబడతారు. న్రకదాార్యలు కూడా 

మూస్లవేయబడతాయి. వాటలో ఏ ఒకు దాారం 

తెరువబడదు. స్ారగ  దాార్యలు తెరువబడతాయి. 

వాటలో ఏ ఒకు దాారమూ మూస్లవేయబడదు. ఒక 

పర కటంచేవాడు ఓ మంచిని కోరేవాడా! స్తాుర్యాల్ 



7. ఉపవాస పుసత కం-’హ. 1956-2108 ;  సంపుటం :  I 678 7-  ُْومِ ِكتَاب  I  :لدالجِ  ؛     2108-1956 .ح -  الصَّ
 

వైెప్పన్కు తిరుగు, ఓ చడువైెప్ప తిరిగి ఉన్నవాడా! 

దాననండి వెనదిరుగు అని పిలుప్పనిసూత  ఉంటాడు. 

ఇంకా ఆ ర్యతిు  అలో్లహ్ (త) అనేకమందిని న్రకం 

నండి విడుదల్ చేసూత  ఉంటాడు. ఇల్ల పర తిర్యతిు   

పర కటంచడం  జరుగుత్రంది. (తిరిిజి', ఇబ్నన 

మాజహ్) 

 ( 1/611) [ ) صحيح ( 6]  - 1961
ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب وَ  ْ  .َرَواُه أَْحَمُد َعْن َرُجٍل َوقَاَل الّت ِ

1961.(6) [1/611-దృఢం]  

ఒక వాకిత  ఉలోేఖన్ం దాారా. (అ'హిద్, తిరిిజి' / 

ఏకోలేల ఖనం). 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

1962 -  [7 ] ?  (1/612 ) 
 ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْن أَِِبْ عَ 

َباَرٌك فََرَض اهلُل عَلَْيُكْم  عليه وسلم: "أَتَاكُْم َرَمَضاُن َشْهٌر م ُ
َماِء َوتُْغلَُق فِْيِه أَبْوَ  اُب الَْجِحْيِم  ِصَياَمُه تُْفَتُح فِْيِه أَبَْواُب الس َ

ْن أَلِْف َشْهٍر م َْن   َمَردَةُ تَُغل ُ فِْيهِ وَ  ِ فِْيِه لَْيلَُة َخْْيٌ م ِ َياِطْْيِ لِِل   الش َ
َها فََقْد ُحِرَم"  .َرَواُه أَْحَمُد َوالن ََسائِ ُ   .ُحِرَم َخْْيَ

1962. (7) [1/612-?] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''శుభకరమైెన్, పవితు మైెన్ రమ'దాన్ న్నల్ మీపైెకి 

వచిుంది. దాని ఉపవాస్తల్న అలో్లహ్ (త) మీపైె 

తపపనిస్రి(విధి)గా చేస్తడు. ఈ మాస్ంలో ఆకాశ 

దాార్యల్నీన తెరువబడతాయి. న్రకదాార్యల్నీన 

మూస్లవేయబడతాయి. తల్బిరుసుతన్ం గల్ 

షై'తానలందరినీ  బంధించడం జరుగుత్రంది. ఇంకా 

ఈ న్నల్లో అలో్లహ్(త) తరఫు నుండి ఒక శుభర్యతిు  

ఉంట్టంది. అది వెయిా న్నల్ల్కనాన ఉతు మమైెన్ది. ఆ 

శుభానిన పందలేని వాడు, ఎన్ని శుభాల్ నండి 

దూరంగా ఉంటాడు. (అ'హిద్, న్స్తయి') 

 ( 1/612) [ ) صحيح ( 8]  - 1963
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو: وَ 
َيا  قَاَل: َياُم:  لِلَْعبْ ُن يَْشَفَعاِن ْرآُم َوالْقُ "اَلص ِ أَْي َرب ِ   ِد يَُقْوُل الص ِ

ْ َمَنْعُتهُ  َعاَم  إِّن ِ ْعِِنْ فِْيِه َويَُقْوُل  الط َ َهاِرفََشف ِ َهَواِت بِالن َ َوالش َ

ْوَم  الُْقْرآُن: َعاِن"  َمَنْعُتُه الن َ ْعِِنْ فِْيِه فَُيَشف َ َرَواُه  . بِالل َْيِل فََشف ِ
 . يَْمان  ُشَعِب اْلِ ْيَهِقي ُ ِِفْ الْبَ 

1963. (8) [1/612-దృఢం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథన్ం: మహా పర వకత  

(స్) పర వచన్ం, ''ఉపవాసం, ఖుర్ఆన్ రండూ 

పునరుతాాన దినమున దాసున్న కొరకు స్లఫ్తరసు 

చేస్తత యి. ఉపవాసం ఇల్ల అంటంది: 'ఓ న్న పర భూ! 

నేన ఈ ఉపవాస్ని పగలు భోజనానికి, ఇతర 

వాంఛల్కు దూరంగా ఉంచాన. అందువలో్ ఇతని 

మోక్షంకొరకు న్న స్లఫ్తరసున స్త్ాకరించ్చ.' 

అదేవిధంగా, ఖుర్ఆన్: ' ఓ న్న పర భూ! నేన ఇతనిన 

ర్యతిు ళ్ళు నిదర కు దూరం చేస్తన. కనక  ఇతని పట్ల  

నా స్లఫ్తరసున స్త్ాకరించ్చ.' అప్పపడు అలో్లహ్ ఆ 

రంట స్లఫ్తరసున స్త్ాకరిస్తత డు. (బై్నహఖీ - షు'అబిల్ 

ఈమాన్) 

 ( 1/612) [ ) حسن ( 9]  - 1964
دََخَل َرَمَضاُن فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك قَاَل:وَ 

ْهَر قَْد َحَضَركُْم َوفِْيِه لَْيلٌَة َخْْيٌ   اهلل عليه وسلم: "إِن َ َهَذا الش َ
ْن أَلِْف َشْهٍر م ِْن ُحِرَمَها فََقْد  َها  َوََل يُ َخْْيَ كُل َهُ  ُحِرَم الْ م ِ ْحَرُم َخْْيَ

 .ْوٍم". َرَواُه ابُْن َماَجهُ إَِل َ كُل َمْحرُ 
1964. (9) [1/612-పీామాణికం] 

అన్స్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథన్ం: ''రమ'దాన్ మాస్ం 

వచిినపుుడు, పర వకత  (స్) 'ఈ రమ'దాన్ న్నల్ మీపైె 

వచిింది. ఈ మాస్ంలో ఒక ర్యతిు  ఉంది, అది వెయిా 

న్నల్ల్కంటే ఉతత మమైెన్ది. దానిన పందనివాడు, 

ల్లభాల నుండి దూర్మయ్యాడు. దురదృషు వంత్రడే 

ఆ ల్లభాల్ను పందలేడు,' అని పర వచించారు.''(ఇబ్నన 

మాజహ్) 

 ( 1/612)[ ) ضعيف (  10]  - 1965
َعْن َسلَْماَن الَْفاِرِسي  قَاَل َخَطَبَنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 

ْن شَ  آِخِر يَ وسلم ِِفْ  يَا أَي َُها الن َاُس قَْد أََظل َُكْم " فََقاَل:ْعَباَن ْوٍم م ِ
ْن أَلِْف َشْهٍر َجَعَل اهلُل   َباَرٌك َشْهٌر فِْيِه لَْيلٌَة َخْْيٌ م ِ َشْهٌر َعِظْيٌم م ُ
َب فِْيِه بَِخْص  ْن تََقر َ عًا م َ لٍَة  تعاَل ِصَياَمُه فَِريَْضًة َوقَِياَم لَْيلَِه تََطو ُ

َن  َ م ِ ْن أَد َى فَِريَْضًة فِْيَما ِسَواُه َوَمْن أَد َى فَِريَْضًة  اَن كَمَ  الَْخْْيِ ك
ْْبِ  فِْيِه كَاَن كََمْن أَد َى َسْبِعْْيَ فَِريَْضًة فِْيَما ِسَواُه َوُهَو َشْهُر الص َ
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ُة َوَشْهُر الُْمْواَساةِ َوَشْهٌر يَُزادُ  ْْبُ ثَْوابُُه الَْجن َ ِن ُق الُْمْؤمِ فِْيِه ِرزْ َوالص َ
اِر َمْن فَ  َر فِْيِه َصائًِما كَاَن لَُه َمْغِفَرًة ل ُِذنُْوبِِه َوِعْتَق َرقََبِتِه ِمَن الن َ ط َ

  قُلَْنا:  .َوكَاَن لَُه ِمْثَل أَْجِرهِ ِمْن َغْْيِ أَْن ي َْنَتِقَص ِمْن أَْجِرهِ َشْيٌء"
ِ  َما ِجُد نَ يَا َرُسْوَل اهلِل لَْيَس كُل َُنا  فََقاَل َرُسْوُل ائَِم. ُر بِِه الص َ نَُفط 
َر َصائًِما   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  " يُْعِطي اهلُل َهَذا الث ََواَب ِمْن فَط َ

َمْن أَْشَبَع َصائًِما َسَقاُه   اٍء و َ َعىَل َمْذقَِة لَََبٍ أَْو تَْمَرةٍ أَْو ُشْربٍَة م ِْن م َ
لُُه  ُخَل الْ أُ َحّت َ يَْد ََل يَْظمَ اهلُل ِمْن َحْوِضْي َشْربًَة  َة َوُهَو َشْهٌر أَو َ َجن َ

َف َعْن   اِر َوَمْن َخف َ َن الن َ آِخُرُه ِعْتٌق م ِ َرْحَمٌة َوأَْوَسُطُه َمْغِفَرٌة و َ
ْملُْوِكهِ  اِر"  َرَواُه الَْبْيِهقي فِْيِه َغَفَر اهلُل لَُه َوأَْعَتَقُه ِمَن ا .م َ  .لن َ

1965. (10) [1/612-బలహీనం] 

స్ల్లిన్ ఫ్తరసీ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ష'అబాన్ 

చివరిరోజు మమిలిన ఉదేు శంచి పర స్ంగిసూు , ఇల్ల 

అనానరు, ''ఓ పర జల్లర్య! చాల్ల గొపప మాస్ం మీపైె 

నీడల్ల అవతరించింది. ఇది చాల్ల శుభకరమైెన్ 

మాస్ం. ఇందులో ఒక మహా ర్యతిు  ఉంది. అది వెయిా 

న్నల్ల్కంటే ఉతత మమైెన్ది. అలో్లహ్ (త) దీని 

ఉపవాస్తల్న విధిగా చేసాడు. ర్యతిు  న్మా'జులన 

అదన్ప్ప (నఫిల్) ఆర్యధన్గా నియమించాడు. ఈ 

న్నల్లో పర తిఫల్లపేక్షతో అలాల హ్(త) స్తనినహితాం 

పందే ఉదేు శాంతో, అదన్ప్ప (నఫిల్) ఆర్యధన్ చేస్తత , 

దానికి విధి ఆర్యధన్ చేస్న్ంత ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

అదేవిధంగా ఈ న్నల్లో విధి ఆర్యధన్చేస్న వారికి 70 

రటో్ట అధికంగా ప్పణాం ల్భిసుత ంది. ఇది స్హన్ం, 

ఓరుపల్ మాస్ం. స్హనానికి పర తిఫల్ం స్ారగ ం. ఇంకా 

ఇది సుఖదుుఃఖాలోో పాలు పంచ్చకునే మాస్ం. ఇది 

ఎల్లంట మాస్ం అంటే ఇందులో విశ్వాస్ల జీవన్నపాధి 

పెంచబడుత్రంది. ఎవరైనా ఉపవాస్కుని ఉపవాసం 

విరమించే ఏర్యపట్ట చేస్తత రో, దానికి పర తిఫల్ంగా 

అతని పాపాలు క్షమించబడతాయి. అతనిన 

న్రకాగిననండి విడుదల్ చేయడం జరుగుత్రంది. 

ఇంకా అతనికి ఉపవాస్కునితో స్మాన్ంగా ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది. ఉపవాస్కుని ప్పణాం ఏమాతు ం తగగ దు,' 

అని అనానరు. అనుచరులు ఇల్ల విన్నవించ్చ 

కునానరు, ''ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! ఉపవాస్కుని 

ఉపవాసం విరమించే ఏర్యపట్ట చేస్తంత స్తత మత 

మాలో లేదు.'' దానికి పర వకత  (స్), 'ఒక గుక్కుడు మజిజ గ్ 

లేదా ఒక ఖరూజ రం, ఒక గుక్కుడు నీళ్ళు తాు పించి 

విరమింపజేస్తత  అతనికి కూడా ఉపవాస్కునికి కడుప్ప 

నిండా అన్నంపెటు న్ంత ప్పణాం ల్భిసుత ంది. అతనికి 

అలో్లహ్ (త) 'హౌ'దె కౌస్ర్ దాార్య నీళ్ళు తాు పిస్తత డు. 

ఆ తరువాత స్ారగ ంలోనికి పర వేశంచేవరకు దాహం 

వేయదు. ఈ మాస్ం మొదట దశలో కారుణాం ఉంది. 

మధ్ాభాగంలో క్షమాపణ ఉంది. చివరి దశలో న్రకం 

నండి విముకిత  ఉంది. అదేవిధంగా ఈ మాస్ంలో తన్ 

స్తవకుల్తో, బానిస్ల్తో పని వాళుతో తకుువ పని 

తీసుకుంటే అలో్లహ్ (త) అతనిన క్షమించి న్రకం 

నండి విముకిత  పర స్తదిస్తత డు. (బై్నహఖీ-షు'అబిల్ 

ఈమాన్)  
 (1/613)[ ) ضعيف جدا (  11]  - 1966

اٍس قَاَل:وَ  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   َعِن ابِْن َعب َ
  اهُ َروَ  .ٍل َشْهُرَرَمَضاَن أَْطلََق كُل َ أَِسْْيٍ َوأَْعََط كُل َ َسائِ  دََخَل 
 . قي الَْبْيهَ 

1966. (11) [1/613-అతి బలహీనం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర్) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

రమ'దాన్ న్నల్ పార రంభమైెతే ఖైదీల్న విడిచిపెటేు  

వారు, అడిగే పర తి ఒకురికీ ఇచేువారు. (బై్నహఖీ-

షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (1/613) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 1967
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: أَن َ ال  ُعَمرَ  ابِْن  َعِن وَ  "إِن َ الَْجن ََة   ن َ

أِْس الَْحْوِل إََِل َحْوِل قَابٍِل". "فَإِذَا   قَاَل:  تَُزْخَرُف لَِرَمَضاَن ِمْن ر َ
ْت ِريٌْح تَْحَت الَْعْرِش ِمْن َوَرِق  ْن َرَمَضاَن َهب َ ُل يَْوٍم م ِ كَاَن أَو َ

: لِْعْْيِ  الُْحْوِر اَعىَل  ةِ الَْجن َ  يَا َرب ِ اْجَعْل لََنا ِمْن ِعَباِدَك   فََيُقْْلَ
ْ بَِنا". َرَوى الَْبْيَهِقي ُ   أَْزَواًجا تََقر ُ بِِهْم أَعُْيُنَنا َوتََقر ُ أَْعُيهُُنُ

يَْماِن  اْْلََحاِديُْث الث َََلثَُة ِِفْ ُشَعِب   .اْلِ
1967. (12) [1/613-అపరిశోధితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం: రమ'దాన్కు స్తాగతంగా ఒక రమ'దాన 

నండి మరో రమ'దాన వరకు స్ారగ ం అల్ంకరించ 

బడుత్రంది. రమ'దాన మొదట రోజు అలాల హ్ 

స్లంహాస్న్ం కిర ంద స్ారగ ం లోని ఆకుల్ దాార్య దైవకన్ా 

('హూర్)ల్పైె గాలి వీసుత ంది. అప్పపడు ఆ దైవకన్ాలు, 

'ఓ మా పర భూ! నీ దాసులోోని మా భరత ల్న 
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నిరణ యించ్చ. వారి దాార్య మా కళును చలో్బరచ్చ. 

మా దాార్య వారి కళ్ళు చలో్బరచ్చ,' అని పార రాిస్తత రు. 

(బై్నహఖీ - షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (1/614)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 1968
ِب ِ َعِن ا :َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل وَ  ه  اهلل علي  صىللن َ

ِتِه ِِفْ آِخِر لَْيلٍَة ِِفْ َرْمَضاَن". قِْيَل: وسلم أَن َُه قَاَل: يَا   "يُْغَفُر ِْلُم َ
"ََل َولَِكن َ الَْعاِمَل إِن ََما يَُوّف   قَاَل: َرُسْوَل اهلِل أَِهَي لَْيلَُة الَْقْدِر؟

َ  َعَملَُه". أَْجُرُه إِذَا قََض   .ْحَمُد  َرَواُه أ
1968. (13) [1/614-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ చివరి ర్యతిు లో ముసో్లమ్ స్మాజంలోని 

ఉపవాస్ కుల్ందరినీ క్షమించడం జరుగుత్రంది. పర వకత  

(స్) న, 'అది ఖద్ర్ ర్యతాు ?' అని పర శనంచడం 

జరిగింది. దానికి పర వకత  (స్) కాదు, కాని శ్వర మికులు 

అంటే పనిపూరిత చేస్లన్  ఉపవాస్కుల్కు పూరిత  

పర తిఫల్ం ఇవాబడుత్రంది.'' (అ'హిద) 
===== 

بَاُب ُرْؤيَِة الِْهََلِل  -1  

1. రమ'దాన్ నెలవంక చూడటం 

రమ'దాన్ న్నల్వంక కన్బడిన్ వెంటనే రమ'దాన్ 

న్నల్ పార రంభం అవుత్రంది. అందుకు రజబ్ మాస్ం 

నండి ఒక దృషిు  ఉంచాలి. రజబ్ 29వ తేదీన్ 

ష'అబాన్ న్నల్వంకన చూడాలి. ఎందుకంటే 29వ 

తేదీన్ మేఘాల్ వలో్ లేదా ఇతర కారణాల్ వలో్ 

న్నల్వంక కన్బడకపోతే షాబాన్ 30 రోజులు పూరిత  

చేసుకుంటే రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు పార రంభించడానికి 

ఒకవేళ 29వ తేదీన్ రమ'దాన్ న్నల్వంక కన్బడితే 

మరుస్ట రోజు ఉదయం ఉపవాస్ం ఉండాలి. ఒకవేళ 

29వ తేదీన్ ఆకాశం మేఘాల్మయంగా ఉండి 

న్నల్వంక కన్బడక పోతే ఉదయం నండి మధాాహనం 

వరకు అన్నపానీయాల్కు దూరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ 

ఎవరైనా న్మికం గల్ వాకిత  దాార్య న్నల్వంక వారత  

అందితే ఉపవాసం ఉండాలి లేదా అకురలేదు. 

ఒకవేళ న్నల్వంక కన్బడింది, కన్బడలేదు అనే 

విషయంలో అనమాన్ం ఉంటే ఉపవాస్ం ఏ మాతర ం 

ఉండర్యదు. 
----- 

ُل اَلَْفْص     మొదటి విభాగం ُل اْْلَو َ

 (1/615) [ ) متفق عليه ( 1]  -  1969 
"ََل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن ُعَمَر قَاَل:عَ 

  ْم كُ تَُصْوُمْوا َحّت َ تَُروا الِْهََلَل َوََل تُْفِطُرْوا َحّت َ تََرْوُه فَإِْن ُغم َ عَلَيْ 
 . ا لهْقِدُروْ فَا
: الشهر تسعون و عشرون ليلة فَل تصوموا  رواية قالِف و

 حّت تروه. فإن غم َ عليكم فأكملوا العدة ثَلثْي.   
1969. (1) [1/615-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''న్నల్వంకన చూచేవరకు ఉపవాస్వర తం పాటంచ 

కండి. దానిన చూస్త వరకు ఉపవాస్వర తం విరమించ 

కండి. ఒకవేళ ఆకాశం మేఘాల్మయంగా ఉంటే 

ఆలోచించి మరీ లకుకటు ండి.  

మరో ఉలోేఖన్ంలో, 'మాస్ం 29 రోజుల్దయితే, న్నల్ 

వంకన చూస్తవరకు ఉపవాస్ం పార రంభించకండి. ఒక 

వేళ మేఘాలు ఆవరిస్తత , 30 రోజులు పూరిత చేసుకోండి,' 

అని ఉంది. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/615)عليه ( تفق ) م  [ 2]  - 1970
َ عَ وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: ِِبْ ْن أ

فَإِْن ُغم َ عَلَْيُكْم   ."ُصْوُمْوا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُرْوا لُِرْؤيَِتهِ  عليه وسلم: 
"فَأَْكِملُْوا  َة َشْعَباَن ثَََلثِْْيَ  .عِد َ

1970. (2) [1/615-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ న్నల్ వంక చూస్ల రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు 

పాటంచండి, షవాాల్ న్నల్వంక చూస్ల ఉపవాస్తలు 

విరమించండి. అంటే ఉపవాస్తలు పూరిత చేయండి. ఒక 

వేళ మీరు ఆకాశం మేఘాల్మయంగా ఉంటే, 

ష'అబాన్ 30 రోజులు పూరిత చేసుకోండి.'' (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్) 

 (1/615) ليه () متفق ع [ 3]  - 1971
إِن َا  " قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 

ٌة ََل نَْكُتُب َوََل نَْحِسُب  ي َ ٌة أُم ِ ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا". أُم َ  الش َ
بَْهاَم ِِفْ الث َالَِثِة. ْهُرَهَكَذ  :َل  قَام َ ثُ  َوَعَقَد اْلِ َ َوَهكَ "اَلش َ َذا ا
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ِعْش  ًة تِْسًعا و َ ًة َوَهَكَذا". يَْعِِنْ تََماَم الث َََلثِْْيَ يَْعِِنْ َمر َ ِريَْن َوَمر َ
"  .ثَََلثِْْيَ

1971. (3) [1/615-ఏకీభవితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''మన్ం నిరక్షర్యసుల్ం, మన్కు 

ర్యయడమూ ర్యదు, లకులూ ర్యవు. న్నల్ ఇల్ల-ఇల్ల-

ఇల్ల అంటే, ఇనిన రోజుల్ది ఉంట్టంది. మూడవస్తరి 

బొటన్వేలు ముడుచ్చకొన్న అన్నిరు, 'న్నల్ ఇల్ల-ఇల్ల 

-ఇల్ల ఉంట్టంది, అంటే ఇనిన  రోజుల్ది ఉంట్టంది. 

అంటే ఒకోుస్తరి 29 రోజులు, ఒకోు స్తరి 30 రోజుల్ 

న్నల్ అవుత్రంది.'' 2 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/615)[ ) متفق عليه (  4]  - 1972
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن أَِِبْ بَْكَرَة قَاَل:عَ وَ 

ِة""َشْهًرا ِعْيٍد ََل يَْنُقَصاِن   .: َرَمَضاَن َوذُو الِْحج َ
1972. (4) [1/615-ఏకీభవితం]  

అబూ బక్రహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రండు పండుగ న్నల్లు రమ'దాన్, జు'ల్'హిజజ హ్ 

తకుువ కావు. 3 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/616)[ ) متفق عليه (  5]  - 1973
 

2) వివరణ-1971: ఉమీి అంటే నిరక్షర్యసుాలు. అంటే 

'అరబుాలు. నిరక్షర్యసులు అయిన్ందువలోే పర వకత  (స్) 

29 లేక 30 రోజులు తెలియపరచడానికి రండు చేత్రల్ 

అరచేత్రల్న మూడుస్తరోు ఎతాత రు. మూడుస్తరోు 

సైగచేస్ల న్నల్ 30 రోజుల్ది, మరియు 29 రోజుల్ది 

అవుత్రందని తెల్పడానికి మూడుస్తరోు ఎతాత రు. 

మూడవస్తరి బొటన్వేర లు ముడుచ్చకునానరు. దీనివలో్ 

న్నల్ 29 రోజుల్ది కూడా అవుత్రందని తెలుసుత ంది. 

3) వివరణ-1972: అంటే రమ'దాన్ మరియు 

జు'ల్'హిజజ హ్ రండు న్నల్లూ ప్పణాపరంగా తకుువకావు. 

ఒకవేళ న్నల్ 29 రోజుల్ది అయిన్న పూరిత న్నల్ ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది, 30 రోజుల్ది అయిన్న పూరిత న్నల్ ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది. ప్పణాం ఏమాతు ం తకుువ కాదు. అదేవిధంగా 

జు'ల్'హిజజ హ్ మాస్ంలో, ఆర్యధనా గడువు పదిరోజులు 

మాతు మే ఉన్ని, పూరిత  న్నల్ ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

అదేవిధంగా రండు న్నల్లు ఒకే సంవతసర్ంలో 29 

రోజుల్వి కావు. ఒకవేళ ఒకట 30 రోజుల్ది ఉంటే, 

మర్కకట 29 రోజుల్ది ఉంట్టంది. 

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
َمن َ أََحُدكُْم َرَمَضاَن بَِصْوٍم يَْوٍم أَْو يَوْ  عليه وسلم:    َمْْيِ "ََل يََتَقد َ
  ذَلَِك الَْيْوَم" كَاَن يَُصْوُم َصْوًما فَلَْيُصْم  َرُجٌل إَِل َ أَْن ي َُكْوَن 

1973. (5) [1/616-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్కు ఒకట, రండురోజులు ముందు ఉపవాస్ం 

ఉండర్యదు. అయితే అల్వాట్టగా ఉపవాస్ం ఉంటూ 

వసుత న్న వాకిత  ఉండవచ్చి.4 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం  َفْصُل الث َاِّنْ اَلْ 

 ( 1/616)[ ) صحيح (  6]  - 1974
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

َ  "إِذَا انَْتَصَف َشْعَباُن فَََل تَُصْوُمْوا". عليه وسلم: اُودَ  بُْو دَ َرَواُه أ
مِ  ْ اَرِمي ُ  َماجَ بُْن َواِذي ُ َوالّت ِ  .ُه َوالد َ

1974. (6) [1/616-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స్) పర వచన్ం, 

''ష'అబాన్ న్నల్ స్గం గడచిన్ తర్యాత అదన్ప్ప 

(నఫిల్) ఉపవాస్తలు పాటంచకండి. కాన్న తప్పుపోయిన 

(ఖ'దా), లేక తపున్నసరి (వాజిబ్) ఉపవాసాలు 

ఉండవచ్చి.'' (అబూ దావూద్, తిరిిజి', ఇబ్నన 

మాజహ్, దారమి)  

 (616/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 1975
َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

ِمِذي ُ  .َضاَن""أَْحُصْوا ِهََلَل َشْعَباَن لَِرمَ  عليه وسلم: ْ  .َرَواُه الّت ِ
1975. (7) [1/616-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ కోస్ం ష'అబాన్ న్నల్వంకను లకుకటు ండి.5 

(తిరిిజి') 

 

4) వివరణ-1973: రమ'దాన్ మాస్తనికి ముందు 

రమ'దాన్కు స్తాగతంగా ఒకట, లేక రండు రోజులు 

ఉపవాస్తలు ఉండర్యదు. ఉంటే ఇది గర ంథపర జల్ అనకరణ 

అవుత్రంది. కాని ఒకవేళ పర తిన్నల్ ఉపవాస్తలు ఉంటూ 

వస్తత  రమ'దాన్కు ముందు అల్వాట్ట పర కారం ఉపవాస్తలు 

ఉండవచ్చున. 

5) వివరణ-1975: అంటే ష'అబాన్ దినాల్న 

లకుపెడుతూ ఉండాలి. రమ'దాన్ కోస్ం సులువవు 
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  (616/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 1976
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: َما َرأَيُْت الن َ

 َوَرَمَضاَن. َرَواُه أَبُو دَاُودَ  َشْعَباَن  ِن ُمَتَتابَِعْْيِ إَِل َ َشْهَريْ يَُصْوُم 
ِمِذي ُ  ْ  .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ َوالّت ِ

1976. (8) [616-అపరిశోధితం] 

ఉమెి స్లమహ్ (ర) కథన్ం: నేను, పర వకత  (స్)ను 

రండు న్నల్లు ఎడతెగ్కుండా ఉపవాస్తలు ఉండట్ం 

చూడలేదు. కాని ష'అబాన్, రమ'దాన్లో తపప.6 

(అబూ దావూద్, తిరిిజి', న్స్తయి', ఇబ్నన మాజహ్)  

 (616/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 1977
اِر بِْن يَاِسٍرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل:وَ  "َمْن َصاَم الَْيْوَم  َعْن َعم َ

  وسلم". ال َِذْي يَُشك ُ فِْيِه فََقْد َعََص أَبَا الَْقاِسِم صىل اهلل عليه 
مِ َواُه أَبُْو دَاُودَ وَ رَ  ْ اَرِمي ُ ِذي ُ َوالن ََسائِ ُ الّت ِ  .َوابُْن َماَجُه َوالد َ

1977. (9) [1/616-అపరిశోధితం] 

'అమాిర్ బిన్ యాస్లర్ కధ్నం: అనమాన్ం గల్ 

దిన్ంలో ఉపవాస్ం పాటంచిన్వాడు, అబుల్ ఖాస్లమ్ 

(స్) పటో అవిధేయతకు పాల్పడాు డు. 7 (అబూ 

దావూద్ తిరిిజి', న్స్తయి', ఇబ్నన మాజహ్, దారమి) 

 

త్రంది. ఒకవేళ మేఘాల్ వలో్ 29న్ న్నల్వంక కన్బడక 

పోతే 30 రోజులు పూరిత చేసుకుని రమ'దాన్ పార రం 

భించాలి. ఎందుకంటే ష'అబాన్ దినాల్న లకుపెడితేనే 

అది స్తధాం అవుత్రంది. 

6) వివరణ-1976: అంటే రమ'దాన్ న్నల్ంతా ఉపవాస్తలు 

ఉంటారు. ష'అబాన్లో కూడా అధికంగా ఉపవాస్తలు 

ఉంటారు. దీనిన గురించి ముందు వసుత ంది. 

7) వివరణ-1977: ఒకవేళ ష'అబాన్ 29న్ మేఘాలు ఉండి 

న్నల్వంక కన్బడకపోయినా స్రైన్ వారత  అందకపోయినా, 

ష'అబాన్ 30వ తేదీన్ అనమాన్ం ఉంటే నిరా్యరించ 

కుండా ఆ రోజు ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. ఒకవేళ ఎవరైనా 

ఆ రోజు ఉపవాస్ం ఉంటే పర వకత  (స్)కు అవిధేయత 

చూపిన్టోవు త్రంది.  

ఈ 'హదీసు' ఉలోేఖన్కరత  'అమ్మార్ బిన్ యాసిర్ పర ఖాాత 

అనచరులు. వీరు మొటు మొదట బృందంలోని వారు. 

వీరు ఇల్ల అంట్టనానరు; 'నేన సు'హైెబ్న అర్ఖమ్ 

బిన్-అబీ అర్ఖమ్ దాారం వదు  చూస్ల, 'నీవు ఏ 

ఉదేు శాంతో వచాువు' అని అడిగాన. దానికి అతన, 

'ముందు నవుా నీ ఉదేు శాం చప్పప' అని అనానడు. 

 

నేన, 'పర వకత (స్)న కల్స్ల, ఉపదేశ్వలు గర హించడానికి,' 

అని అనానరు. దానికి అతడు, 'నేన కూడా అందుకే 

వచాున,' అని అనానరు. ఇదు రూ ఒకేస్తరి పర వేశంచారు. 

పర వకత  ఒకేస్తరి ఇదు రికీ ఇసో్తమ్ పరిచయం చేస్తరు. 

అమాిర్తో పాట్ట ముందు లేదా వెనక అతని తలోి-

దండుర లు కూడా ఇసో్తమ్ స్త్ాకరించారు.  

'స్'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఒక ఉలోేఖన్ం ఇల్ల ఉంది: ' 

'అమాిర్ ఇసో్తమ్ స్త్ాకరించిన్ప్పపడు అతడు, పర వకత  (స్) 

వెంట అబూ బకర్ (ర)న, కేవల్ం ఐదుగురు బాని 

స్ల్న, ఇదు రు స్త్త ీల్న చూశ్వరు. వీరందరూ తమ 

ఇసో్తమ్న బహిరగ తం చేస్లన్వారు. అయితే పార మాణిక 

ఉలోేఖనాల్ పర కారం అపపటవరకు 30 కంటే ఎకుువ 

మంది ఇసో్తమ్ స్త్ాకరించి ఉనానరు. వీరందరూ అవిశ్వా 

సుల్ భయంవలో్ బహిరగ తం చేయలేదు. (ఫత్హుల్ 
బారీ)  

'అమాిర్ నిస్సహాయుడైన్ పరదేశసుత డు. పార పంచిక 

శకుత లు, ధన్స్ంపదలు కూడా ఆయన్ వదు  లేవు. 

అనినటకంటే గొపప విషయం ఏమిటంటే అతని తలి్ల 

సుమయ్య అపపట వరకు బనీ మ'ఖ్'జూమ్ బానిస్ 

బంధాల్ నండి విముకిత  కాలేదు. వారి విశ్వాస్ ఉతాసహం 

ఒకురోజు కంటే ఎకుువ రహస్ాంగా ఉంచలేదు. అవిశ్వా 

సులు నిస్సహాయులైన్ వారి కుట్టంబానిన చాల్ల హింస్లం 

చారు. అనేక విధాలుగా చితు  హింస్లు పెటాు రు. 

మధాాహనం కాలుత్రన్న ఇసుకపైె పరుండబ్నటాు రు. 

అగినతో కాల్లురు. నీటలో ముంచి హింస్లంచారు. వారు 

ఎంత పర యతనంచినా వారిని ఇసో్తమ్ నండి వేరు చేయ 

లేక పోయారు. (తబఖాత్ ఇబ్నన స్అద్ 3/177)   
'అమాిర్ తలోి అయిన్ సుమయ్యన అబూ జహల్ 

దారుణంగా, కిర్యతకంగా బలోం గుచిు చంపాడు. ఇది 

ఇసో్తమ్ మారగ ంలో తొలి వీరమరణం. ఆమె తన్ ఇసో్తమ్న 

కాపాడుతూ అలాల హ్ మారగ ంలో పార ణాల్రిపంచింది. 

ఇసో్తమ్పైె సా్లరంగా ఉంటూ అతన్న తండిర , అతడు, అతన్న 

స్తదరులు కూడా ఈ మారగ ంలోనే పార ణాల్రిపంచారు. 

ఒకస్తరి అవిశ్వాసులు 'అమాిర్న చూడగానే అగినపైె 

పరుండ బ్నటాు రు. పర వకత  (స్) అట్టవైెప్పగా పోతూ అతని 

తల్న చేతోత  నిమురుతూ, ''ఓ అగిన నీవు ఇబార హీమ్ల్ల 

'అమాిర్పైె కూడా చలో్బడిపో'' అని అనానరు. అదే 

విధంగా పర వకత  (స్) అతని ఇంట వైెప్పనండి పోతూ, అతని 

కుట్టంబం ఆపదలోో చికుుకొని ఉండటం చూస్ల, 'ఓ 

యాస్లర్ కుట్టంబ స్భుాల్లర్య! స్ంతోషించండి, స్ారగ ం 
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మీ గురించి వేచి ఉంది' అన్నిరు. (ముస్త దరక్ 'హాకిమ్ 

3/88) 

ఒకస్తరి యాస్లర్ (ర) పర వకత  (స్)న కాల్చకర ం గురించి 

ఫిర్యాదు చేస్తరు. పర వకత  (స్) ఓరుపవహించ్చ, ఓరుప 

వహించ్చ అని పలికి, ''ఓ అలో్లహ్! యాస్లర్ 

కుట్టంబానిన క్షమించ్చ'' అని పార రాించారు. (తబఖాత్ 

ఇబ్నన స్అద్ : 3/178)  

ఒకస్తరి అవిశ్వాసులు అతనిన నీటలో ఈత కొటు ంచారు. 

చివరికి అతన స్పృహ కోలోపయారు. ఆ సా్లతిలోనే ఆ 

దుర్యిరుగ లు అతని నోటదాార్య తాము కోరింది 

చపిపంచ్చకునానరు. ఆ కషు ం నండి గట్టు కాురు. అతని 

పౌరుషం అతనిన పర వకత  (స్) వదు కు వెళుమని వతిత డి 

చేస్లంది. కళ్ళంటనీళ్ళు కారుత్రనానయి. ఏమయిందని 

పర వకత  (స్) పర శనంచారు. అప్పపడు 'అమాిర్, ''చాల్ల 

చడు విషయం, 'ఈ రోజు నేన మిమిలిన తిటు న్ంత 

వరకు, వారి విగర హాల్న పగిడిన్ంత వరకు విడుదల్ 

ల్భించ లేదు,'' అని అనానరు. అప్పపడు పర వకత  (స్) 'నీ 

హృదయం ఏమంట్టంది?' అని అనానరు. 'నా 

హృదయం విశ్వాస్ంతో నిండి ఉంది,' అని అనానరు. 

పర వకత  (స్) ఉదారంగా అతన్న కళు నుండి కారుత్రన్న 

అశుర వుల్న త్రడిచి, 'ఏం ఫర్యాలేదు, మళ్ళు ఇల్ల 

జరిగినా, ఇల్లగే చేయి,' అని అనానరు. ఆ తరువాత 

వెంటనే ఖుర్ఆన్లోని ఈ ఆయతు అవతరించింది. 

(తబఖాత్రల్ ఇబ్నన స్అద్ 3/178): ''ఎవడైతే 

విశాస్లంచిన్ తర్యాత, అలో్లహ్న తిరస్ురిస్తత డో - తన్ 

హృదయం స్ంతృపిత  కరమైెన్ విశ్వాస్ంతో నిండి ఉండి, 

బలవంతంగా తిర్సకరించేవాడు తపు-...'' (సూ. 
అన్నహోర్, 16: 106) 

ఒకస్తరి సయీద్ బిన్ జుబైర్, అబుు లో్లహ్ బిన్ 

'అబాాస్న, 'అవిశ్వాసులు ముసో్లముల్న తమ 

ధర్యినిన తాజించమని హింస్లంచేవార్య?' అని 

పర శనంచారు. దానికి అతన, 'అలాల హ్ స్తకిి! అవున, 

వారిని కొటేు వారు, ఆకలి దప్పపల్కు గురిచేస్త వారు. 

చివరికి బల్హీన్త, అనారోగాం, గాయాల్వలో్ లేవడానికి 

కూడా శకిత  ఉండేది కాదు. ఈ సా్లతిలోనే వారు తాము 

కోరింది వారినోట చపిపంచేవారు,' అన్న అన్నిరు. 

అమాిర్ కూడా ఇట్టవంట వారిలోని ఒకరు. వీరు 

అలాల హ్ మారగ ంలో స్హన్ం ఓరుపల్న, సా్లరతాానిన 

పాటసూత  అనేక హింస్లు, కషాు లు భరించారు. కాని 

హృదయం నండి విశ్వాస్తనిన తొల్గనివాలేదు. 

 

బల్హీన్తా సా్లతిలో అతన్న  వీప్పన చూచిన్వారు  వీప్పపైె 

భరించిన్ చితు హింస్ల్ మచులు చూచేవారు. (అస్దుల్ 

గాబహ్) అమాిర్ ఏక దైవార్యధన్లో, విధేయతలో 

పర తేాక ఆన్ందం, స్ంతోషం పందేవారు. ర్యతు ంతా 

న్మాజులో, దైవస్ిరణలోో నిమగ్నిలై ఉండేవారు. 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర) అభిపార యం: ''ఏమీ? 

ఎవడైతే శర దధ తో ర్యతిు  ఘడియల్లో స్తషాు ంగం (సజ్దూ ) 

చేసూత  మరియు నిలిచి (నమా'జ్) చేసూత  పరలోక 

(జీవిత)మున గురించి భయపడుతూ, తన్ పర భువు 

కారుణాానిన ఆశసూత  ఉంటాడో!...'' (సూ. అజుజ మర్, 

39:9) 'అమాిర్ గురించే అవతరించబడింది. 

(ముస్త ద్రక్ 'హాకిమ్) దైవభీతి, దైవభకిత , అలో్లహ్(త)పటో 

శర దధ న న్మా'జును మూల్ంగా భావించే వారు. ఒకస్తరి 

న్మా'జు చదువటానికి నిల్బడాు రు. తొందరగా పూరిత చేస్ల 

కూరుునానరు. పర జలు, 'ఇల్ల ఎందుకు తొందర 

పడాు రు,' అని అడిగారు. దానికి అతను, 'అప్పపడు నాకు 

షై'తాన్న అధిగమించవల్స్ల వచిుంది' అని అనానరు. 

(ముస్నద్ అహిద్ 4/263) అంగవైెకల్ా సా్లతిలో కూడా 

న్మాజు తపేపది కాదు. ఒక స్తరి పరయాణ స్ందరభంగా 

స్తనన్ం చేయవల్స్ల వచిుంది. ఎంత పర యతినంచినా 

నీళ్ళు దొరకలేదు. పరిశుదధ మైెన్ మటు ని,  నీళుకు 

బదులు వాడవచుని అతనికి తెలిస్ల ఉండేది. అందువలో్ 

శరీర్యన్నంతా మటు  ప్పలుముకొని న్మా'జు చదివారు. 

పరయాణం నండి తిరిగివచిు  జరిగిన్దంతా పర వకత  (స్)కు 

విన్నవించ్చకునానరు. అప్పపడు పర వకత  (స్), 'ఇట్టవంట 

పరిసా్లతిలోో తయముిమ్ స్రిపోత్రంది,' అని అనానరు. 

(ముస్నద్ అహిద్).  

శుకర వారం నాడు పర స్ంగానికి ముందు మెంబరుపైె కూర్కుని 

స్తధారణంగా సూరహ్ యాస్త్న్ పఠంచేవారు. పర స్ంగం 

పర భావపూరితంగా ఉండేది. అందులో మహిమానిాతంగా, 

స్ంకిిపత ంగా పర స్ంగించే వారు. ఒకస్తరి ఎవరో ఒకరు 

విమరిశంచారు. దానికి అతన దీరఘ ంగా చదవడం, 

పర స్ంగానిన స్ంకిిపత ంగా చేయటం వివేకానికి చిహనంగా 

పేర్కునానరని స్మాధాన్ మిచాురు. (ముస్నద్ అహిద్ 

బిన్ హంబల్) 

మదీన్ వల్స్పోయిన్ 6, 7 న్నల్ల్ తర్యాత మస్లజ ద న్బవీ 

సా్తపన్ జరిగింది. పర వకత  (స్), తన్ అనచరుల్న ఉతేత జ 

పరచడానికి తాము కూడా పనిలో నిమగ్నిలయాారు. 

అమాిర్ ఇట్టకలు, బుర్ద తెచిు ఇచేువారు. కాని 

నోటపై అలాల హ్ స్ిరణ ఉండేది. అబూ స్యీద్ (ర) 
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 (616/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  10] - 1978
اٍس قَاَل:وَ  ِب ِ صىل اهلل عليه  َعِن ابِْن َعب َ "َجاَء أَْعَراِِب ٌ إََِل الن َ

ْ َرأَيُْت الِْهََلَل يَْعِِنْ ِهََلَل َرَمَضاَن فََقاَل:   وسلم فََقاَل: إِّن ِ
 

మేము ఒకొుకు ఇట్టక ఎతేత వారం, అయితే అమాిర్ 

రండు ఇట్టకలు ఎతేత వారు. ఒకస్తరి పర వకి (స్) అతన్న 

పీకకనండి వెళ్ళత నానరు. పర వకత  (స్) ఎంతో ఆదరంతో 

అతని తల్పైె ధూళిని త్రడుసూత  చాల్ల విచారకరం 

'అమాిర్ నినన ద్రర హులు చంప్పతారు,' అని అనానరు. 

(ముస్త దరక్ హాకిమ్). నీవు వారిని అలో్లహ్ వైెప్ప 

ఆహాానిస్తత వు. వారు నినన న్రకం వైెప్ప పిలుస్తత రు.' 

(బు'ఖారీ). ఒకస్తరి ఒక వాకిత  అతనిపైె శకిత కి మించిన్ 

స్రకులు వేశ్వడు. అది చూస్ల పర జలు 'అమాిర్ 

చనిపోతారని కేకలు వేయస్తగారు. అంతకుముందు 

కూడా 'అమాిర్ శకిత కి మించిన్ బరువు పటో ఫిర్యాదు 

చేస్ల ఉనానరు. అది విన్న పర వకత  (స్) కొనిన ఇట్టకలు 

దించి పారవేస్తరు. ఇంకా చాల్ల విచారకరం, 'ఓ ఇబ్నన 

సుమయాా! నినన శత్రు వులు చంప్పతారు,' అని 

అనానరు. (తబఖాత్ ఇబ్నన స్అద్).  

ఈ భవిషావాణి పర కారం 'అలీ (ర) తరఫున ఉననందుకు 

ము'ఆవియా సైనికుడు ఇబ్నన ల్గానియ మరియు ఇతర 

షామీ సైనికులు చంపివేస్తరు. ఇనానలిలో్లహి వ ఇనాన 

ఇలైహి ర్యజివూన్. 'అలీ (ర) ఇతని మరణవారత  విని, 

''అలో్లహ్ (త) 'అమాిర్న కరుణించాడు. అతన 

చంపబడిన్ప్పడు అలో్లహ్ అతనిన్న కరుణించాడు. అతన 

త్రదిదిన్మున లేపబడిన్ప్పడు అతనిన కరుణించడం 

జరుగుత్రంది. నేన ఇతనిన కేవల్ం 4 లేక 5 గురు 

అనచరులు తమ విశ్వాస్పర కటన్ చేస్త భాగాం కలిగి 

న్ప్పడు పర వకత  (స్) వెంట చూస్తన. గొపప గొపప అన 

చరులోోని వారవరికీ ఇతని ముకిత  స్తఫల్లాల్పైె ఏమాతు ం 

అనమాన్ం ఉండదు. 'అమాిర్ మరియు స్తాం, 

వాస్త వం రండూ ఒకరిపటో ఒకరు తపపనిస్రి. అందు 

వలో్నే అతని హంతకుడు తపపకుండా న్రకవాస్ల 

అవుతాడు.'' అన్న అన్నిరు ఆ తరువాత జనా'జహ్ 

విధుల్కు ఆదేశంచారు. తాన స్ాయంగా జనా'జహ్ 

న్మా'జు చదివించారు. రకత స్లకత ంగా ఉన్న 91 స్ంవతస 

ర్యల్ స్తా పిర యుణిన మటు లో కలిపివేస్తరు. (తబఖాత్ 

ఇబ్నన స్'అద్ 3/187, స్త్రత్రస్స'హాబహ్ -322-336)  

ًدا   :َعْم قَاَل " قَاَل: نَ ؟إَِل َ اهللُ  إِلَهَ  "أَتَْشَهُد أَْن َل َ  "أَتَْشَهُد أَن َ ُمَحم َ
"يَا بََِلُل أَذ ِْن ِِفْ الن َاِس أَْن ي َُصْوُمْوا   َرُسْوُل اهلِل؟" قَاَل: نََعْم. قَاَل: 

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  دَاُودَ َرَواُه أَبُوْ  غًَدا".  ْ اَرمِ َوالّت ِ  .ي ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ
1978. (10) [1/616-అపరిశోధితం] 

'అబాాస్ (ర) కథన్ం: ఒక ఎడారివాస్ (బదూ') 

పర వకత  (స్) వదు కు వచాుడు, 'నేన రమ'దాన్ న్నల్ 

వంకన చూసాన,' అని చపాపడు. పర వకత  (స్) 

అతనితో, 'నవుా అలో్లహ్ తపప ఇతరులవారూ 

ఆర్యధుాలు లేరని స్తక్షాం ఇస్తత వా,' అనానరు. ఆ 

వాకిత , 'అవున,' అని అనానడు. ఆ తర్యాత పర వకత  

(స్) మళ్ళు, 'నీవు ము'హమిద్ (స్) అలో్లహ్ పర వకత  

అని స్తక్షాం ఇసుత నానవా,' అని పర శనంచారు. ఆ వాకిత , 

'అవున,' అని అనానడు. పర వకత  (స్) బిల్లల్తో, 

'రేపట నండి ఉపవాస్తలు పార రంభం,' అని 

పర కటంచమని ఆదేశంచారు. 8 (అబూ దావూద్, 

న్స్తయి', ఇబ్నన మాజహ్, తిరిిజి', దారమి) 

 (1/617)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 1979
ُت َرُسْوَل اهلِل وَ  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: تََراَءَى الن َاُس الِْهََلَل فَأَْخَْبْ

ْ َرأَيُْتُه فََصاَم َوأََمَر الن َاَس بِِصَياِمِه. رَ   َواهُ صىل اهلل عليه وسلم أَّن ِ
 َ اَرمِ بُوْ أ  .ي ُ  دَاُودَ َوالد َ

1979. (11) [1/617-అపరిశోధితం] 

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: న్నల్వంకన చూడటానికి 

పర జలు ఒకచోట చేర్యరు. నేన పర వకత  (స్) వదు కు 

వచిు, 'నేన న్నల్వంకన చూశ్వన,' అని అనానన. 

ఆ తరు వాత పర వకత (స్) ఉపవాస్ం ఉనానరు. పర జల్కు 

ఉపవాస్ం పాటంచమని ఆదేశంచారు. (అబూ 

దావూద్, దారమి) 

 

8) వివరణ-1978: ఒకవేళ ఎవరైనా అపరిచిత్రలు వారు 

ముసో్లములు, ముసో్లమేతరులో తెలియకుండా ఉండి, 

వారు న్నల్వంకన గురించి స్తక్షాం ఇస్తత , అతన ముసో్లమ్ 

అవునో కాద్ర, నిరా్యరించ్చకోవాలి. ఒకవేళ స్తావచన్ం 

పలికి న్నల్వంక గురించి స్తక్షాం ఇస్తత  దానిన స్త్ాకరించాలి. 

అదేవిధంగా రమ'దాన్ న్నల్వంక గురించి ఒక ముసో్లమ్ 

వాకిత  స్తక్షాం స్రిపోత్రంది. కాని పండుగ న్నల్వంకకు ఇదు రు 

ముసో్లం వాకుత ల్ స్తక్షాం తపపనిస్రి. 
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   మూడవ విభాగం ْصُل الث َالُِث اَلْفَ 

   (1/617) [ ) صحيح ( 12]  - 1980
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:وَ 

ُظ ِمْن َغْْيِهِ  عليه و ُظ ِمْن َشْعَباَن َماًَل يََتَحف َ   ثُم َ  .سلم يََتَحف َ
 َصاَم. م َ عَلَْيِه عَد َ ثَََلثِْْيَ يَْوًما ثُم َ فَإِْن غَ  َرَمَضاَن  ْوُم لُِرْؤيَةِ يَُص 

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 
1980. (12) [1/617-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ష'అబాన్ 

దినాల్న చాల్ల జాగర తత గా గురుత ంచేవారు. ఇతర 

న్నల్ల్ దినాల్న అంత శర దధ గా గురుత ంచేవారు కాదు. 

రమ'దాన్ న్నల్వంకన చూస్ల ఉపవాస్తలు పాటంచే 

వారు. ఒకవేళ మేఘాలు, లేక ఇతర కారణాల్ వలో్ 

న్నల్వంక కన్బడకపోతే ష'అబాన్ 30 రోజులు 

పూరిత చేస్ల ఉపవాస్తలు పార రంభించేవారు. (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/617)[ ) صحيح (  13]  - 1981
ا نََزلْنَ لِلُْعْمرَ ا ْجنَ رَ خَ  َعْن أَِِبْ الَْبْخَّتِي  قَاَل:وَ   نَْخلََة ا بَِبْطِن ةِ فَلَم َ

ُهَو ابُْن ثَََلٍث. َوقَاَل بَْعُض   تََراَءيَْنا الِْهََلَل. فََقاَل بَْعُض الَْقْوِم: 
اٍس فَُقلَْنا: .ُهَو ابُْن لَْيلََتْْيِ  الَْقْوِم: إِن َا َرأَيَْنا  فَلَِقْيَنا ابَْن َعب َ

ُهَو   الَْقْوِم:اَل بَْعُض ُهَو ابُْن ثَََلٍث َوقَ  َقْوم:لْ ُض اعْ الِْهََلَل فََقاَل بَ 
 .  لَْيلًَة كََذا َوكََذا.  أَي َ لَْيلٍَة َرأَيُْتُمْوُه؟ قُلَْنا: فََقاَل:  ابُْن لَْيلََتْْيِ

ْؤيَِة فَُهَو لَْيلٌَة   فََقاَل: ُه لِلر ُ إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمد َ
 .هُ َرأَيُْتُموْ 
َ  قَاَل: ِرَوايٍَة َعْنُه. ِِفْ وَ   ا َرَمَضاَن َونَْحُن بَِذاِت ِعْرٍق  ْهلَلْنَ أ

اٍس يَْسأَلُهُ  اٍس: .فَأَْرَسلَْنا َرُجًَل إََِل ابِْن َعب َ قَاَل  فََقاَل ابُْن َعب َ
ُه لُِرْؤيَِتِه   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ اهلَل تََعاَل قَْد أََمد َ

َة" عِ الْ َي عَلَْيُكْم فَأَْكِملُوا مِ أُغْ  ْن فَإِ   .َرَواُه ُمْسلٌِم . د َ
1981. (13) [1/617-దృఢం] 

అబూ బ'ఖ్తరి (ర్) కథన్ం: మేము 'ఉమ్రహ్ 
కోస్ం మా న్గరం కూఫ్త నండి బయలుదేర్యము. 

మకుహ్ 'తాయఫ్ల్కు మధా ఉని బ'తనె 

న్'ఖలహ్కు చేరుకున్న తర్యాత మేము న్నల్వంక 
చూడటానికి ఒకచోట చేర్యము. న్నల్వంక చూశ్వము 

కాని అది పెదు దిగా ఉంది. కొందరు దీనిన మూడవ రోజు 

న్నల్వంక అని, మరికొందరు రండవరోజు న్నల్వంక అని 

అనానరు. మేమందరం కల్స్ల ఇబ్నన 'అబాాస్ వదు కు 

వెళ్ళుము. అతన్న(ర్)తో కల్స్ల స్మస్ా అతన్న 

ముందు ఇల్ల పెటాు ము, ''మేము న్నల్వంకన 

చూశ్వము. అది పెదు దిగా ఉంది. కొందరు దీనిన 

మూడవ రోజు న్నల్వంక అని, మరి కొందరు రండవ 

రోజు న్నల్వంక అని అంట్టనానరు. ఇబ్నన 'అబాాస్ 
(ర), 'ఏ రోజు ర్యతిు  న్నల్వంకన చూస్తరు,' అని 

అడిగారు. మేము, 'ఫల్లనా  ర్యతిు  చూస్తము,' అని 

అనానము. అప్పపడు ఇబ్నన 'అబాాస్, 'అలో్లహ్ (త) 

దానిన పడవుగా చేస్తడని దానిన చూస్తందుకు, అది 

ఆ రోజు న్నల్వంకేన్ని, అది ఆ న్నల్వంక నీవు చూస్లన్ 

నాటదేన్ని పర వకత  (స్) తెలిపారని,' అనానరు.  

మరొక ఉలోేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, మేము రమ'దాన్ 

న్నల్వంకన జా'త్రల్-'ఇర్ఖ్్లో చూశ్వము. మేము ఒక 

వాకిత ని ఇబ్నన 'అబాాస్న అడగమని పంపాము. 

దానికి అతడు(ర్) ఇల్ల ఉలోేఖంచారు, ''అలో్లహ్ (త) 

ఆ న్నల్వంకన చూడటానికి పడవుగా చేస్తత డని, 

ఒకవేళ ఆకాశం మేఘాలతో న్నండి ఉండి న్నల్వంక 

కన్బడకపోతే, లకు పూరిత చేసుకోండి. అంటే 30 

దినాలు పూరిత  చేసుకోండి.'' (ముసో్లమ్)  

===== 

وم بَاُب ِِف    -2 َقة ِمْن ِكَتاب الص َ ِ َمَسائِل ُمَتَفر   

2. ఉపవాసం గురంచి వివిధ విషయాలు 

ُل اَلَْفْصُل       మొదటి విభాగంاْْلَو َ

 (1/619) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1982
ْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  عَ 

ُرْوا ُحْوِر بَِركًَة"فَإِ  "تََسح َ  .ن َ ِِفْ الس ُ
1982. (1) [1/619-ఏకీభవితం]  

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''స్'హ్రీ 

తినండి. ఎందుకంటే, స్'హ్రీలో శుభం ఉంది.'' 9  

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్)  

 

9) వివరణ-1982: స్'హ్రీ అంటే ర్యతిు  చివరిజాము ఇది 

ఉషోదయానికి ముందు వసుత ంది. ఉపవాస్కులు ర్యతిు  

చివరి జాములో భుజించడానిన స్'హ్రీ అంటారు. ఆకలి 
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 ( 1/619)[ ) صحيح (  2]  - 1983
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل:وَ 

َ " فَْصُل َما بَْْيَ ِصَياِمَنا َوِصَياِم أَْهِل الِْكتَ  وسلم: ْ اِب أ لَُة ك
َحِر". َرَواُه ُمْسلِ   .ٌم  الس َ

1983. (2) [1/619-దృఢం]  

'అమర ్ బిన్ 'ఆ'స్ కథనం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''మన్ ముసో్లముల్, యూదుల్ మరియు కై్కీస్త వుల్ 

మధా స్'హ్రీ తినే తేడా ఉంది,'' అని అనేవారు. 

ముసో్లములు స్'హ్రీ తింటారు, యూదులు, 

కై్కీస్త వులు స్'హ్రీ తినరు. (ముసో్లమ్) 

 (1/619)ليه ( [ ) متفق ع 3]  - 1984
َعْن َسْهٍل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل  وَ 

لُوا الِْفْطَر"يََزاُل الن َاُس بِخَ   .ْْيٍ َما َعج َ
1984. (3) [1/619-ఏకీభవితం] 

స్హల్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''ఉపవాస్ 

విరమణన స్మయబదధ ంగా పాటంచేవరకు పర జలు 

ల్లభంలో ఉంటారు.'' 10 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/619) [ ) متفق عليه ( 4]  - 1985
"إِذَا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن ُعَمَر قَاَل:وَ 

ْمُس  َهاُر ِمْن َهُهَنا َوَغَربَِت الش َ   أَْقَبَل الل َْيُل ِمْن َهُهَنا َوأَدْبََر الن َ
ائُِم"  فََقْد     .أَْفَطَر الص َ

1985. (4) [1/619-ఏకీభవితం] 

 

దపిపకల్ పర భావం నండి దూరంగా ఉండాల్ని, చివరి 

జాములో కూడా చివరి స్మయంలో తిన్డం మంచిది. 

స్'హ్రీ తిన్డం వలో్ పగల్ంతా శకిత  ఉంట్టంది. అందులో 

శుభం ఉంట్టంది. అందువలోే ఈ భోజనానికి శుభంగా 

పేర్కున్డం జరిగింది. స్'హ్రీ భుజించడం పర వకత  (స్) 

స్తంపర దాయం. 'హదీసు'లోో స్'హ్రీ పార ముఖాత 

పార ధాన్ాతల్ గురించి అనేక ఉలోేఖనాలు ఉనానయి. 

10) వివరణ-1984: సూర్యాస్త మయ స్మయంలో 

ఉపవాస్ం విరమించటానిన ఇఫ్తు ర్ అంటారు. 

సూర్యాస్త మయం అయిన్ వెంటనే ఉపవాస్ విరమణ 

(ఇఫ్తత ర్) చేయాలి. అన్వస్రంగా ఆల్స్ాం చేయర్యదు. 

ఇల్ల చేయడం పర వకత  స్తంపర దాయానికి వాతిరేకం.  

'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''ర్యతిు  

అట్ట నండి ఇట్టవస్తత  అంటే పగ్లు ఇటనుంచి అట 

వెళ్ళళతే, అంటే సూర్యాస్త మయం అయితే, ఉపవాస్ 

విరమణా స్మయం అయిపోతుంది.'' (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్) 

 (1/619) ليه ([ ) متفق ع 5]  - 1986
ْ ُهَريْ وَ  نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   هلُل َعْنُه قَاَل: َي اَرِض  َرةَ َعْن أَِِب

ْوِم. عليه وسلم فََقاَل لَُه َرُجٌل: إِن ََك تَُواِصُل   َعِن الِْوَصاِل ِِفْ الص َ
ْ أَبِيْ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: يَا َرُسْوَل  ُت  َوأَي ُُكْم ِمْثلِْي إِّن ِ

ْ َويَْسِقْيِِنْ عِ ْط يُ   ."ُمِِنْ َرِب ِ
1986. (5) [1/619-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) వి'స్తల్ 

ఉపవా స్తననండి వారించారు. ఒక వాకిత  లేచి ''వి'సాల్ 

ఉపవాస్తనిన మీరు పాటస్తత ర్య ఓ అలో్లహ్ పర వకాత !'' 

అని విన్నవించ్చకునానడు. అప్పపడు పర వకి (స్), 

''మీలో నాల్లంట వారవరునానరు? అలో్లహ్ (త) 

న్నకు తినిపిస్తత డు, తాు పిస్తత డు,'' అని అనానరు. 11 

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/620)[ ) صحيح (  6]  - 1987
  ىل اهلل قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص  ْن َحْفَصَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: عَ 

َياَم "َمْن لَْم يُْجِمِع  عليه وسلم:    قَْبَل الَْفْجِر فَََل ِصَياَم لَُه".الص ِ
اَرِمي ُ  ِمِذي ُ َوأَبُو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوالد َ ْ  َرَواُه الّت ِ

بَْيِدي ُ َوابُْن عََيْيَنُه   َوقََفُه َعىَل َحْفَصةَ  قَاَل أَبُْو دَاُودَ:وَ  َمْعَمٌر َوالز ُ
 .ْهِري ِ ي ُ كُل ُُهْم َعِن الز ُ ْْلَيْلِ ا ْونُُس َويُ 

1987. (6) [1/620-దృఢం] 

'హఫ్'స్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''ర్యతిు  

ఫజ్ర్కి ముందే ఉపవాస్ స్ంకల్పం చేయనివాని 

 

11) వివరణ-1986: 'సౌమె వి'స్తల్ అంటే ర్యతిు పగలు 

నిరంతరం ఉపవాస్ం ఉండటం, మధాలో ఉపవాస్ం 

విరమించకుండా ఉండటం. ఈ ఉపవాస్ం చాల్ల కషు ంగా 

ఉంట్టంది. అందువలోే పర వకత  (స్) దీననండి వారించారు. 

అయితే 'సౌమె 'విస్తల్ పర వకత  (స్) పర తేాకత. 
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ఉపవాస్ం న్నరవేరదు.'' (తిరిిజి', అబూ దావూద్, 

న్స్తయి', దారమి)  

ఈ ఉలోేఖన్ం 'హఫ్'స్హ్ (ర)తో ముగిస్లందని అబూ 

దావూద్ అభిపార యం. ము'అమిర్, 'జుబై్నదీ, ఇబ్నన 

ఉయయ్న్, యూనన్ అందరూ 'జుహ్రి దాార్య 

ఉలోేఖంచారు. 12  

 ( 1/620)[ ) صحيح (  7]  - 1988
َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

َداَء  عليه وسلم: نَاُء ِِفْ يَِدهِ فَََل كُ أََحُد "إِذَا َسِمع الن ِ    يََضُعهُ ْم َواْلِ
 . َحّت َ يَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1988. (7) [1/620-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''మీలో ఎవరైనా స్'హ్రీ తింటన్నప్పపడు అజా'న్ 

అయితే, దాన్ని వదిలేయకూడదు, మీ అవస్రం 

పూరిత చేసుకోండి.'' 13 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/620)) ضعيف (  [ 8]  - 1989
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

 أََحب ُ ِعَباِدْي إَِِل َ أَْعَجلُُهْم فِْطًرا" "قَاَل اهلُل تعاَل: عليه وسلم: 
ِمِذي ُ  َرَواهُ . ْ  .الّت ِ

1989. (8) [1/620-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్ ఆదేశం: 'నా దాసులోో ఇఫ్తత ర్ చేయటంలో 

స్మయ పాల్న్ పాటంచేవారు నాకు అందరికంటే 

పిర యులు.' (తిరిిజి') 

ఎందుకంటే వీరందరూ స్తంపర దాయానిన అనస్ 

రిసుత నానరు. 

 ( 1/620) [ ) صحيح ( 9]  - 1990
 

12) వివరణ-1987: అదన్ప్ప ఉపవాస్తలు ఏమీ 

తిన్కుండా మిటు మధాాహాననికి ముందు స్ంకలిపంచ్చ 

కుంటే స్రిపోత్రంది. 

13) వివరణ-1988: అంటే ఒకవేళ ఉషోదయానికి ముందు 

అజా'న్ అయి, అప్పపడు ఎవరైనా నీళ్ళు తాు గుత్రంటే 

నీళున వదల్కూడదు. నీళ్ళు తాు గవచ్చు. అయితే ఇది 

అజా'న్ ఉషోదయానికి ముందు అయిన్ప్పపడు, 

తరువాత కాదు. 

اهلِل صىل اهلل عليه  ُل َرُسوْ قَاَل   عَاِمٍر قَاَل:َماَن بِْن لْ َس ْن عَ وَ 
"إِذَا أَْفَطَرأََحُدكُْم فَلُْيْفِطْرَعىَل تَْمٍر فَإِن َُه بََركٌَة فَإِْن ل َْم   وسلم:

ِمِذي ُ َوأَبُْو   يَِجْد فَلُْيْفِطْرَعىَل َماٍء فَإِن َُه َطُهْوٌر". ْ َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ
. وَ وَ  اُودَ دَ  اَرِمي ُ َركٌَة" َغْْيُ  كُْر: "فَإِن َُه بَ لَْم يَْذ ابُْن َماَجُه َوالد َ

ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ
1990. (9) [1/620-దృఢం] 

స్లాిన్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''మీలో ఎవరైనా ఉపవాస్తనిన విరమిస్తత , 

ఖరూజ రం తిని ఉపవాస్ం విరమించాలి. ఎందుకంటే 

అందులో శుభం ఉంది. ఒకవేళ ఖరూజ రం లేకపోతే 

నీళుతో విరమించాలి. ఎందుకంటే నీరు పరిశుదధ  

మైనది. (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజహ్, దారమి)  

అయితే తిరిజి' తపప ఇతరులెవవరూ ఖరూూ రం 

శుభకరమైనదని పేర్కొనలేదు. 

 ( 1/621)[ ) صحيح (  10]  - 1991
َ  قَاَل:َعْن أَنٍَس وَ  ِب ُ صىل اهللك  قَْبَل أَْن  م يُْفِطرُ  عليه وسلاَن الن َ

اٌت فَإِْن لَْم تَُكْن   ي َُصل َِي َعىَل ُرَطَباٍت فَإِْن لَْم تَكُْن ُرَطَباٍت فَُتَمْْيَ
اٍء. ْن م َ اٌت َحَسا َحَسَواٍت م ِ ِمِذي ُ َوأَبُو دَاُودَ. تَُمْْيَ ْ َوقَاَل  َرَواُه الّت ِ

ِمِذي ُ  ْ  .يٌْث َحَسٌن َغِريٌْب َحدِ  اَهَذ  :الّت ِ
1991. (10) [1/621-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: ''పర వకత  (స్) మ'గ్రిబ్ న్మా'జ్ 

చదవడానికి ముందే కొనిన ఖరూజ ర్యల్ దాార్య ఉపవా 

స్తనిన విరమించేవారు. ఒకవేళ పండు ఖరూజ ర్యలు లేక 

పోతే ఎండు ఖరూజ ర్యల్తోనే విరమించేవారు. ఒకవేళ 

ఎండు ఖరూజ ర్యలు కూడా లేకపోతే రండు గుక్కుళు 

నీళుతోనై్ననా విరమించేవారు.'' 14 (తిరిిజి' / 
పీామాణికం, ఏకోలేల ఖనం, అబూ దావూద్)  

 ( 1/621)[ ) صحيح (  11]  - 1992
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن َزيِْد بِْن َخالٍِد قَاَل:وَ 

َزغَازِ  َر َصائًِما أَْو َجه َ   َهِقي ُ ِِفْ َرَواُه الَْبيْ  ُه ِمْثُل أَْجِرهِ".لَ يًا فَ "َمْن فَط َ
ِة ِِفْ َشرْ  ن َ يَْماِن ُوُمْحِيْي الس ُ ِة َوقَاَل َصِحْيٌح ُشَعِب اْلِ ن َ  .ِح الس ُ

 

14) వివరణ-1991: ఖరూజ ర్యలు బేస్ల స్ంఖాలో ఉపయో 

గించటం అభిల్షణీయం.  
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1992. (11) [1/621-దృఢం] 

'జైద్ బిన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''ఎవరైనా ఒక ఉపవాస్ల ఉపవాస్తనిన విరమించే 

ఏర్యపట్ట (ఇ'ఫ్తత ర్) చేయించినా, లేక పోర్యటంలో 

పాల్గగ నే వీరుడికి యుదధ స్తమగిర ని స్మకూరిునా, 

అతనికి కూడా సమానమైన ప్పణాం ల్భిసుత ంది. అంటే 

ఉపవాస్కునికి, పోర్యటంలో పాల్గగ నే వీరునికి 

ల్భించిన్ంత ప్పణాం ,ఇ'ఫ్తత ర్ చేయించేవానికి, యుదధ  

స్తమగిర  స్మకూరిున్వానికి ల్భిసుత ంది. (బై్నహఖీ-

షు'అబిల్ ఈమాన్, ము'హియియ్ సునిహ్-

ష'రిిసుసనిహ్) 

 ( 1/621)[ ) حسن (  12]  - 1993
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم إِذَا أَْفَطَر   َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ  كَاَن الن َ

َمأُ َوابَْتل َِت الُْعُرْوُق َوثََبَت اْْلَْجُرإِْن َشاَء اهلُل"   قَاَل: "ذََهَب الظ َ
    .اُودَ أَبُْو دَ  َرَواهُ .

1993. (12) [1/621-పీామాణికం]  

ఇబ్నన 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఉపవాస్ం 

విరమించిన్ప్పడు ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు, ''జ్'హబ 

అ''జ్జ మాఉ' వబు లల తిల్ 'ఉర్దఖ్ వ స'బతల్ అజీు, 

ఇన్నష  అలాల హుత'ఆలా,''  -- 'దాహం తీరింది, న్ర్యలు 

చలో్బడాు యి, ఇన్నష  అలాల హుత'ఆలా పర తిఫల్ం 

తపపకుండా ల్భిసుత ంది.'' (అబూ దావూద్) 

 ( 1/621) [ ) حسن ( 13]  - 1994
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن   َعْن ُمَعاِذ بِْن ُزْهَرَة قَاَل:وَ  إِن َ الن َ

َرَواُه أَبُْو  ."اَلل ُهم َ لََك ُصْمُت َوَعىَل ِرْزقَِك أَْفَطْرُت" إِذَاأَْفَطَر قَاَل:
 .ِسًَل  رْ مُ اُودَ دَ 

1994. (13) [1/621-పీామాణికం] 

ము'ఆజ్' బిన్ 'జుహ్రహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

ఉప వాస్ం విరమించేటప్పపడు ఈ దు'ఆ 

పఠంచేవారు, ''అలాల హుమి లక 'సుముు , వ 'అలా 

రి'జిిక అ'ఫు రిు'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నీ కోస్మే ఉపవాస్ం 

పాటంచాన, నీ ఉపాధితోనే ఇఫ్తార్ చేస్తన.' (అబూ 

దావూద్ / తాబయీ పీోకిం) 

----- 

 َ    మూడవ విభాగం  الث َالُِث َفْصُل  لْ ا

 ( 1/622)[ ) صحيح (  14]  - 1995
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:عَ 

َل الن َ  سلم: عليه و يُْن َظاِهًرا َما َعج َ ِ ْطَر ِْلَن َ فِ لْ اُس ا"ََل يََزاُل الد 
ُروْ الَْيُهْودَ َوالن ََصاَرى يُ   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  . َن" َؤخ ِ

1995. (14) [1/622-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''పర జలు ఉపవాస్ విరమణలో స్మయపాల్న్ 

చేసుత న్నంత వరకు ధరిం ఆధికాత కలిగి ఉంట్టంది. 

ఎందుకంటే యూదులు, కై్కీస్త వులు ఆల్స్ాంగా 

ఉపవాస్ విరమణ చేస్తవారు. (అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజహ్) 

 ( 1/622)[ ) صحيح (  15]  - 1996
َة قَاَل:وَ  يَا  دََخلُْت أَنَا َوَمْسُرْوٌق َعىَل عَائَِشَة فَُقلَْنا: َعْن أَِِبْ َعِطي َ

عليه وسلم   اهللصىل  َحم َدٍ أُم َ الُْمْؤِمِنْْيَ َرُجََلِن ِمْن أَْصَحاِب مُ 
ُل ا ِ ََلَة َواْْلَخُر:ْلِْفَطاأََحُدُهَما يَُعج  ُل الص َ ِ رُ  َرَويَُعج   اْلِْفَطارَ  يَُؤخ ِ

ََلَة. قَالَْت:  ُر الص َ ََلَة؟ قُلَْنا  َويَُؤخ ِ ُل الص  ِ ُل اْلِْفَطاَر َويَُعج  ِ أَي ُُهَما يَُعج 
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َع رَ َصنَ ا َهَكَذ  َعْبُد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد. قَالَْت: 

 .أَبُْو ُمْوََس. َرَواُه ُمْسلٌِم  اْْلَخرُ عليه وسلم وَ 
1996. (15) [1/622-దృఢం] 

అబూ 'అ'తియాహ్ (ర) కథన్ం: ''నేన, మస్రూఖ్్ 

ఇదు రం కల్స్ల 'ఆయి'షహ్ (ర) వదు కు వచాుము, ''ఓ 

తలోిగారూ! ఇదు రు పర వకత  అనచరులు ఉనానరు. 

వారిలో ఒకరు ఇ'ఫ్తత ర్ చేయటంలో, న్మా'జ్ 

చేయటంలో తొందరపడతారు, మర్కకరు ఇ'ఫ్తత ర్ 

చేయడంలో, న్మా'జ్ చేయడంలో ఆల్స్ాం చేస్తత రు.'' 

దానికి 'ఆయి'షహ్ (ర), ''ఎవరు తొందరగా ఇ'ఫ్తత ర్ 

చేస్తత రు, ఎవరు తొందరగా న్మా'జ్ చేస్తత రు,'' అని 

పర శనంచారు. దానికి మేము ' 'అబుు లో్లహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్,' అని అనానం. అప్పపడు 'ఆయి'షహ్ (ర), 

''పర వకత  (స్), ''కూడా ఇల్లగే చేస్తవారు,'' అని 

అనానరు. రండవ వాకిత  అబూ మూస్త (అ) (ఏదో 

కార్ణంవలల  ఆల్స్ాంగా ఇ'ఫ్తత ర్ చేసేవారు, ఆల్స్ాంగా 

న్మా'జ్ చేస్తవారు). (ముసో్లమ్) 
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 ( 1/622)[ ) حسن (  16]  - 1997
اهلل هلِل صىل دَعَاِّنْ َرُسْوُل ا اَل:يََة قَ َسارِ   بِْن اِض ِعْربَ َعِن الْ وَ 

ُحْوِر ِِفْ َرَمَضاَن فََقاَل: عليه و "َهلُم َ إََِل الَْغَداِء  سلم إََِل الس ُ
 . أَبُْو دَاُودَ َوالَنَسائِ ُ الُْمَباِرِك". َرَواهُ 

1997. (16) [1/622-పీామాణికం] 

'ఇర్బా'ద్ బిన్ స్తరియహ్ (ర) కథన్ం: రమ'దాన్ 

మాస్ంలో పర వకత  (స్) న్నన స్'హ్రీ తినడానికి 

ఆహాానిసూు , ''శుభకరమైెన్ భోజన్ం వైెప్పకు రా!'' అని 

అనానరు. 15 (అబూ దావూద్, న్స్తయి') 

 (1/622) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 1998
اهلل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َعْن أََِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
ْمرُ  م:يه وسلعل  .دَ ُه أَبُْو دَاوُ َرَوا. ""نِْعَم َسُحْوُرالُْمْؤِمِن الت َ

1998. (17) [1/622-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''విశ్వాసుని కోస్ం అత్రాతత మమైెన్ స్'హ్రీ భోజన్ం 

ఖరూజ రం.'' 16 (అబూ దావూద్)  

===== 

ْوِم بَاُب تَْْنِيِْه ال   -3  ص َ

3. ఉపవాసానిన శుద్ధ పరచటం 

ఉపవాస్తనిన అధరి విషయాల్కు, కార్యాల్కు 

దూరంగా ఉంచాలి. కొనిన విషయాల్ వలో్ ఉపవాస్ం 

భంగమవుత్రంటే, మరికొనిన విషయాల్ వలో్ 

ఉపవాస్ం పాడవుత్రంది. ఉపవాస్సా్లతిలో అస్తాం 

పల్కటం, పరోక్షంగా నిందించటం, అస్తా పర మాణం 

చేయటం, తగువుల్లడటం మొదలైన్వి నిషిదధ ం. 

వీటవలో్ ఉపవాస్ ప్పణాం తగిగ పోత్రంది. అదే విధంగా 

ఉపవాస్ సా్లతిలో తన్ంతటతాన తిన్టం వలో్, 

తాు గటం వలో్, స్ంభోగం చేయటం వలో్ ఉపవాస్ం 

భంగమవుత్రంది. ఉపవాస్ సా్లతిలో స్తనన్ం చేయటం 

వలో్ తల్కు నూన్న ర్యయటం వలో్ ఏమీ కాదు. 

 

15) వివరణ-1997: అంటే స్'హ్రీని శుభకరమైెన్ 

భోజన్ంగా పేర్కునానరు.   

16) వివరణ-1998: ఎందుకంటే వీటని వండే అవస్రం 

ఉండదు, చాల్ల ఆల్స్ాంగా జీరణ మవుతాయి.  

అదేవిధంగా సుర్యి పెటు కోవచ్చు. అదేవిధంగా 

ఉపవాస్ సా్లతిలో కిలోీ (పాన్) తిన్డం వలో్, స్లగరట్ 

తాు గటం వలో్ ఉపవాస్ం భంగమవుత్రంది. వాంతి 

తన్ంతట తానే వస్తత  ఉపవాస్ం భంగమవదు. 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/623) [ ) صحيح ( 1]  - 1999
  ىل اهلل ص  اهللِ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل وَ 
ْورِ  عليه ِ   َوالْعَ وسلم: "َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الز ُ َمَل بِِه فَلَْيَس لِِل 

 . َرَواُه الُْبَخاِري ُ   .َحاَجٌة ِِفْ أَْن ي ََدَع َطَعاَمُه َوَشَرابَُه"
1999. (1) [1/623-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''అస్తాం అధరి కార్యాల్న వదల్కుంటే, అన్న 

పానీయాలు వదలివేయటం అలో్లహ్కు ఏమాతు ం 

ఇషు ంలేదు. 17 (బు'ఖారీ) 

 (1/623) [ ) متفق عليه ( 2]  - 2000
َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

ُل َويَُباِشُر َوُهَو َصائٌِم َوكَاَن أَْملَكَ  َ ُكْم عليه وسلم يَُقب ِ  .هِ َربِ ِْل
2000. (2) [1/623-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఉపవాస్ సా్లతిలో 

ముదుు పెట్టు కునేవారు. తన్పైె నియంతు ణా శకిత  కలిగి 

ఉండే వారు. 18 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 

17) వివరణ-1999: ఉపవాస్ం అంటే కేవల్ం అన్నపానీ 

యాల్న వదలివేయటం కాదు. ఇంకా ఇతర చడు 

కార్యాల్న కూడా వదలి వేయటానిన ఉపవాస్ం 

అంటారు. చడు కార్యాల్న వదలివేయని ఉపవాస్ం 

పరిపూరణ ం కాదు. అతనికి పూరిత  పర తిఫల్మూ ల్భించదు.  

18) వివరణ-2000: అంటే పర వకత  (స్) మీ కంటే అధికంగా 

తనన తాన నియంతు ణలో ఉంచగలిగే శకిత  కలిగి ఉండే 

వారు. అయిన్పపటకీ ముదుు  పెట్టు కునేవారు, ధరి 

వాతిరేకతకు పాల్పడేవారు కాదు. అంటే ఒకవేళ 

ఎవరైనా తన్పైె కంట్రు లు చేస్త శకిత  లేకపోతే ముదుు  కూడా 

పెట్టు కోకూడదు. కొందరు ముస్లివాడు ఉపవాస్సా్లతిలో 

ముదుు  పెట్టు కోవచుని, యువకుడు ముదుు  పెట్టు కో 

కూడదని అభిపార యపడాు రు. 
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 (1/623) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2001
 صىل اهلل   اهللِ ُسْوُل رَ  كَاَن  َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:ََ و

اَن َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْْيُِحلٍْم  َرَمَض  ِِفْ عليه وسلم يُْدِركُُه الَْفْجرُ 
 . فََيْغَتِسُل َويَُصْوُم 

2001. (3) [1/623-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: ''ఒకోుస్తరి దైవ పర వకత  (స్) 

స్'హ్రీకి లేచేటప్పపడు అశుదాధ వసా్లో ఉండేవారు. 

అయితే వీరాస్ఖ ల్న్ం వలన కాక సంభోగ్ం వలల . 

అయితే ఉషోదయ కాలంలో స్తనన్ం చేస్ల ఉపవాస్ం 

కొన్స్తగించే వారు.'' 19 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/623) [ ) متفق عليه ( 4]  - 2002
اٍس قَاَل:وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم اْحَتَجَم   َعِن ابِْن َعب َ إِن َ الن َ
 .ٌم َصائِ  وَ  َوهُ َواْحَتَجَم   ُمْحِرٌم  َوُهوَ 

2002. (4) [1/623-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  'హజ్జ ్ 

ఇ'హ్ర్యమ్ సా్లతిలో, ఉపవాస్ సా్లతిలోనూ కొముి 

(హిజ్దమహ్) చేయించ్చకునే వారు. 20 (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్)  

 (1/623) [ ) متفق عليه ( 5]  - 2003
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل اَل: قَ  َعْنهُ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل وَ 

َشِرَب فَلُْيِتم َ َصْوَمُه  َْ  َصائٌِم فَأَكََل أَوَي َوُهوَ "َمْن نَِس  عليه وسلم:
 .ا أَْطَعَمُه اهلُل َوَسَقاُه"فَإِن َمَ 

2003. (5) [1/623-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''ఒకవేళ ఎవరైనా మరచి తినాన, తాు గినా తన్ 

ఉపవా స్తనిన పూరిత  చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అలో్లహ్ 

 

19) వివరణ-2001: అంటే స్'హ్రీకి ముందే స్ంభోగం పూరత  

యింది. ఏద్ర కారణం వలో్ స్తనన్ం చేయలేకపోయారు. 

అయితే ఉషోదయం అయిన్ తర్యాత స్తనన్ం చేస్ల 

ఉపవాస్ం ఉనానరు. దీనివలల  ఇట్టవంట పరిసా్లతి 

ఎవరికై్కనా స్ంభవిసేు  ఉపవాస్ం భంగం కాదని తెలిస్లంది. 

20) వివరణ-2002: అంటే కొముి చేయించ్చకోవటం వలల   

ఉపవాస్ం భంగంకాదని తెలిస్లంది. 

(త) అతన్నకి తినిపించాడు, తాు పించాడు.'' 21 

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/623) [ ) متفق عليه ( 6]  - 2004
ِب ِ صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ  بَْيَنَما نَْحُن ُجلُْوٌس ِعْنَد الن َ

 اَل:يَا َرُسْوَل اهلِل َهلَْكُت.قَ  َءُه َرُجٌل فََقاَل:ذْ َجاإِ سلم  و عليه 
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل  َوقَْعُت َعىَل اْمَرأَِِتْ َوأَنَا َصائٌِم. :قَاَل لََك؟ "َما"

 :قَالََل  :قَاَل  َهْل تَِجُد َرقََبًة تُْعِتُقَها؟ "" :اهلل عليه وسلمصىل 
 قَاَل: .ََل  قَاَل: ؟"َتَتابَِعْْيِ يِْن مُ َشْهرَ  ُصْوُم "فََهْل تَْسَتِطْيُع أَْن تَ 

 "اِْجلِْس " قَاَل: ََل. قَاَل: ت ِْْيَ ِمْسِكْيًنا؟"اَم ِس ُد إِْطعَ "َهْل تَجِ 
ِب ُ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََبْيَنا نَْحُن َعىَل ذَلَِك أُِِتَ الن َ َوَمَكَث الن َ

ْخُم  ٌق الْ لَْعرَ اْمٌروَ صىل اهلل عليه وسلم بَِعَرٍق فِْيِه تَ  ِمْكَتُل الض َ
ائِ  قَاَل: ْق بِهِ  قَاَل: أَنَا. اَل:" قَ ُل؟"أَيَْن الس َ .  ""ُخْذ َهَذا فََتَصد َ
ُجُل: فََقاَل  ْ يَا َرُسْوَل اهلِل؟ فََواهلِل َما بَْْيَ   الر َ أََعىل أَْفَقَر ِمِن ِ

تَْْيِ أَْهُل بَْيٍت  َ ََلبََتْيَها يُِريُْد ا لَْحر َ َ  َقرَ فْ  أ فََضِحَك  بَْيِِتْ. ْهِل ِمْن أ
ِب ُ صىل اهلل عليه و "أَْطِعُمُه  بََدْت أَنَْيابُُه ثُم َ قَاَل: سلم َحّت َ الن َ

 .أَْهلََك"
2004. (6) [1/623-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: మేము పర వకత  (స్) వదు  

కూర్కుని ఉనానము. ఇంతలో ఒక వాకిత  వచిు, 'ఓ 

అలో్లహ్ పర వకాత ! 'నేన నాశన్ం అయిపోయాన,' అని 

విన్నవించ్చకునానడు. పర వకత  (స్), 'ఏమయింది,' అని 

అడిగారు. దానికి ఆ వాకిత , 'ఉపవాస్ సా్లతిలో నేన నా 

భారాతో స్ంభోగం చేస్తన,' అని అనానడు. పర వకత  

(స్), 'దాని పరిహారం చలోించ్చ, అంటే నవుా 

బానిస్న విడుదల్ చేయగలిగితే ఒక బానిస్న 

విడుదల్చేయి,' అని అనానరు. ఆ వాకిత , 'నాకు 

బానిస్న విడుదల్ చేస్త శకిత  లేదు,' అని అనానడు. 

పర వకత  (స్), 'నవుా రండు న్నల్లు నిరంతరం 

ఉపవాస్తలు ఉండగల్వా?' అని పర శనంచారు. దానికి 

ఆ వాకిత , 'లేదు,' అని స్మాధాన్ం ఇచాుడు. పర వకత  

(స్), 'నవుా 60 మంది పేదల్కు అన్నం పెటు గల్వా?' 

అని పర శనంచారు. ఆ వాకిత , 'లేదు,' అని స్మాధాన్ం 

ఇచాుడు. పర వకి (స్), 'నవుా కూరోు' అని అనానరు. 

 

21) వివరణ-2003: అంటే మతిమరుప్ప వలో్ తినాన, 

తాు గినా ఉపవాస్ం భంగం కాదు. 
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పర వకత  (స్) వేచి ఉనానరు. ఇంతలో పర వకత  (స్) వదు కు 

ఖరూజ ర్యల్తో నిండిన్ ఒక స్ంచి తీసుకుర్యవడం 

జరిగింది. పర వకత  (స్), 'ఆ వాకిత  ఎకుడ,' అని 

అడిగారు. ఆ వాకిత , 'నేన ఇకుడే ఉనానన,' అని 

అనానడు. పర వకత  (స్), 'ఈ ఖరూజ ర్యల్న తీసుకో, 

పేదల్కు 'స్దఖహ్ చేయి,' అని, ఆ వాకిత తో 

అనానరు. దానికి ఆ వాకిత , 'నాకనాన పేదవాళై్ువరైనా 

ఉనానర్య? నేన 'స్దఖహ్ చేయడానికి, అలాల హ్ స్తకిి! 

మదీన్హ్ లో అనిన వైెప్పల్ల నాకంటే పేద కుట్టంబం 

లేదు,' అని అనానడు. అతని ఈ మాటల్ వలో్ పర వకత  

(స్) పకుున్ న్వాారు. ఆయన్ పళ్ళు కన్బడాు యి. 

పర వకత  (స్) అతనితో, ''నీవు, నీ భార్యా బిడు ల్కు ఈ 

ఖరూజ ర్యలు తినిపించ్చ'' అని అనానరు. 22  

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/624)) ضعيف ( [  7]  - 2005
ِب َ صىل اهلل عليهعَ  َ  ْن عَائَِشَة: أَن َ االن َ اَن يَُقب ِلَُها َوُهَو وسلم: ك

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .انََهاَصائٌِم َويََمص ُ لَِس 
2005. (7) [1/624-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)  ఉపవాస్సా్లతిలో 

ఆమెన ముదుు పెట్టు కునే వారు, ఆమె నాలుకన 

చపపరించే వారు. 23 (అబూ దావూద్) 

   ( 1/624) [ ) ضعيف ( 8]  - 2006
 

22) వివరణ-2004: రమ'దాన్ ఉపవాస్తల్ సా్లతిలో ఒకవేళ 

ఎవరైనా ఉదేు శాపూరాకంగా తన్ భారాతో స్ంభోగం చేస్తత  

ఉపవాస్ం భంగమవుత్రంది. ఆ పాపానికి పరిహారంగా ఒక 

బానిస్న విడుదల్ చేయాలి. ఆ శకిత  లేకపోతే 2 న్నల్లు 

నిరంతరం ఉపవాస్ం ఉండాలి. దానికీ శకిత  లేకపోతే 60 

మంది పేదల్కు అన్నం పెటాు లి. దానికీ శకిత  లేకపోతే 

ఇతరులు 'స్దఖహ్ ధనానిన అతనికి ఇవాాలి - అతన 

తన్ పరిహారం చలోించడానికి. 

23) వివరణ-2005: 'హదీసు'వేతత లు ఈ 'హదీసు'న 

'దయీఫ్ 'హదీసు'గా పేర్కునానరు. ఉపవాస్ సా్లతిలో 

ముదుు  పెట్టు కోవటంలో, భారా నాలుకన 

చపపరించడంలో ఎట్ట వంట అభాంతరం లేదు. 

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َعِن عَ وَ  ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُجًَل َسأََل الن َ
َص لَُه. ائِِم فََرخ َ َوأَتَاُه آَخُر فََسأَلَُه فََنَهاُه فَإِذَا ال َِذْي  الُْمَباِشَرةِ لِلص َ

َص  . َرَواُه أَبُْو دَ ٌخ َوإِ لَُه َشيْ  َرخ َ  .دَ اوُ ذَا ال َِذْي نََهاُه َشاب ٌ
2006. (8) [1/624-బలహీనం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)న ఉపవాస్ 

సా్లతిలో భారా పర కున్ పండుకోవటానిన గురించి ఒక 

వాకిత  విన్నవించ్చకునానడు, పర వకత  (స్) అతనికి 

అనమతి ఇచాురు. మరో వాకిత  కూడా దానిన 

గురించే పర శనంచాడు. అయితే పర వకత  (స్) వారించారు. 

పర వకత  (స్) అనమతి ఇచిున్ వాడు ముస్లివాడు. 

పర వకత  (స్) వారించిన్వాడు యువకుడు. 24  (అబూ 

దావూద్) 

 (624/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 2007
 ه وسلم: اهلل علي ىلاهلل ص قَاَل َرُسْوُل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 

َمِن اْسَتَقاَء  ََ قََضاٌء و عَلَْيهِ  "َمْن ذََرَعُه  الَْقْيُء َوُهَو َصائٌِم َفلَْيَس 
اَرِمي ُ  َعْمًدا فَلَْيْقِض".  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ  َرَواُه الّت ِ

:وَ  ِمِذي ُ ْ يِْث  ِمْن َحدِ  إَِل َ هُ ْعِرفُ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب ََل نَ  قَاَل الّت ِ
ٌد يَ  ْونَُس.ِعْيََس بِْن يُ   .اِري ُ ََل أََراُه َمْحُفْوًظا ُبخَ ْعِِن الْ َوقَاَل ُمَحم َ

2007. (9) [1/624-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''ఒకవేళ ఎవరికై్కనా ఉపవాస్ సా్లతిలో వాంతి తన్ంతట 

తానే వస్తత , మరోస్తరి ఉపవాస్ం ఉండన్కుర లేదు. 

అయితే ఉదేు శపూరాకంగా వాంతిచేస్తత , దానికి బదులు 

మరో ఉపవాస్ం ఉండాలి. (అబూ దావూద్, ఇబ్నన 

మాజ, దారమి, తిరిిజీ / ఏకోలేల ఖనం) 

 (1/625) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 2008
ثَُه أَن َ وَ  ْردَاِء َحد َ اهلِل   َل َرُسوْ َعْن َمْعَداَن بِْن َطلَْحَة أَن َ أَبَا الد َ
 َمْسِجِد ِِفْ بَاَن فَلَِقْيُت ثَوْ  قَاَل: يه وسلم قَاَء فَأَْفَطَر. اهلل علصىل

ثَِِنْ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  ِدْمِشَق فَُقلُْت: ْردَاَء َحد َ اهلل  إِن َ أَبَا الد َ
 

24) వివరణ-2006: అంటే స్త్త ీ శరీర్యనిన తన్ శరీరంతో 

తాకటం, కౌగిలించ్చకోవటం ధరిస్మితమే, అయితే 

స్ంభోగ పరిసా్లతి ర్యనియార్యదు. ముస్లివానికి 

అనమతి ఇవాటం వలో్ స్ంభోగ పర మాదం లేదు. 

యువకునికి అనమతి ఇవాక పోవటంలో రహస్ాం 

స్ంభోగ పర మాదం ఉంది. 
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  َرَواهُ : َصَدَق َوأَنَا َصَبْبُت لَُه َوُضْوَءُه. قَاَل  عليه وسلم قَاَء فَأَْفَطَر.
اَرِمي ُ  اُودَ َواأَبُْو دَ  ِمِذي ُ َوالد َ ْ  .لّت ِ

2008. (10) [1/625-అపరిశోధితం] 

మ'అదాన్ బిన్ 'తల్'హహ్ (ర) కథన్ం: ఆయన్తో 

అబూ దర్దా ఇల్ల అనానరు, ''పర వకత  (స్) వాంతి చేస్ల 

ఉపవాస్ం భంగపరిచారు. మ'అదాన్ ఇల్ల అనానరు, 

''నేన సౌ'బాన్న దిమిషుర్ మస్లజ ద్లో కలిస్తన, నేన 

ఆయన్తో అబూ దర్దా నాతో పర వకత  (స్) వాంతిచేస్ల 

ఉపవాస్ం భంగపరిచారని చపాపన. దానికి సౌ'బాన్, 

'అబూ దర్యు  స్తాం పలికాడు, నేన పర వకత  (స్)కు 

వు'జూ నీళ్ళు పోస్తన,' అని అనానరు. 25 (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', దారమి) 

 ( 1/625) [ ) ضعيف ( 11]  - 2009
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َمابِيْ  بِْن رَ رِ مِ  عَاَعْن وَ   َعَة قَاَل: َرأَيُْت الن َ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ ََل أُحْ  ْ ُك َوُهَو َصائٌِم". َرَواُه الّت ِ  .ِصْي يََتَسو َ

2009. (11) [1/625-బలహీనం] 

'ఆమిర్ బిన్ ర్బ్బ'అహ్(ర) కథన్ం: ఉపవాస్ సా్లతిలో 

పర వకత  (స్) ఎనినస్తరోు మిస్తాక్ చేస్తరంటే నేన లకు 

పెటు  లేక పోయాన. 26 (తిరిిజి', అబూ దావూద్)  

 (1/625) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 2010
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: َجاَء َرُجٌل إََِل الن َ

اُه  وَ . رَ "ْم "اْشَتَكْيُت َعْيِِنْ أَفَأَْكَتِحُل َوأَنَا َصائٌِم؟ قَاَل: "نَعَ 
ْ ال اِوْي  عَاتِكَ  ِمِذي ُ َوقَاَل: لَْيَس إِْسَنادُُه بِالَْقِوي  َوأَبُوْ ّت ِ َة الر َ

ُف   .يَُضع َ
2010. (12) [1/625-అపరిశోధితం]  

 

25) వివరణ-2008: వాంతి చేస్తరు అంటే కోరివాంతి 

చేస్తరు. కోరి వాంతిచేస్తత  ఉపవాస్ం భంగమవుత్రంది. 

మొదట ఉలోేఖన్ంలో ఉన్నటో్ట కొనిన ఉలోేఖనాలోో వు'జూ 

చేస్తరని ఉంది. దీనివలో్ కొందరు వాంతిచేస్తత  వు'జూ భంగం 

అవుత్రందని అభిపార యపడుత్రనానరు. మరికొందరు 

పర వకత  (స్) అదన్ప్ప ఉపవాస్ంతో ఉన్నప్పపడు వాంతి 

ర్యవటం వలో్ బల్హీన్తకు గురయి ఉపవాస్ం భంగం 

చేస్తరు అని అభిపార యపడాు రు.  

26) వివరణ-2009: ఈ 'హదీసు' వలో్ ఉపవాస్ సా్లతిలో 

మిస్తాక్ చేయవచుని తెలిస్లంది.   

అన్స్ (ర) కథన్ం: ఒక వాకిత  పర వకత  (స్) వదు కు 

వచిు, 'నా కళులోో నొపిపగా ఉంది, నేన ఉపవాస్ 

సా్లతిలో కాట్టక పెట్టు కోవచాు?' అని పర శనంచాడు. 

పర వకత  (స్), 'అవున,' అని అనానరు. 27 (తిరిిజి' / 
ఈ 'హదీసు' పరంపర బల్ంగా లేదు. అబూ 

'ఆతిఖహ్ బల్హీన్ కథకుడు).  

 ( 1/625)[ ) صحيح (  13]  - 2011
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: لََقْد  وَ  َعْن بَْعِض أَْصَحاِب الن َ

ِب َ صىل اهلل ع ِج يُُصب ُ َعىَل َرأِْسِه الَْماُء  َعرْ الْ بِ  لمليه وسَرأَيُْت الن َ
َ َوُهَو َصائٌِم ِمَن الْ  . َرَواُه َمالٌِك َعَطِش أ ِ  .أبو داؤدْو ِمَن الَْحر 

2011. (13) [1/625-దృఢం] 

కొందరు పర వకత  స్హచరుల్ కథన్ం: పర వకత  (స్) 'అర్జ్ 

పార ంతంలో ఉపవాస్సా్లతిలో తల్పైె నీళ్ళుపోసు 

కునానరు. దాహంవలో్నో లేదా వేడివలో్నో. 28 

(మాలిక్, అబూ దావూద)  

 ( 1/625) [ ) صحيح ( 14]  - 2012
اِد بِْن أَْوٍس:عَ وَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَََت   ْن َشد َ

َرُجًَل بِالَْبِقْيِع َوُهَو يَْحَتِجُم َوُهَو آِخٌذ بَِيِدْي لَِثَماِّنَ َعَشَرَة َخلَْت 
َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   "أَْفَطَر الَْحاِجُم َوالَْمْحُجْوُم". :اَل قَ اَن فَ ِمْن َرَمَض 
. َوابُْن مَ  اَرِمي ُ  اَجُه َوالد َ

لَُه    ِة َرحمُة اهلِل عَلَْيِه: َوتَأَو َ ن َ ْيُخ اْلَِماُم ُمْحِيُي الس ُ قَاَل الش َ
ْفَط  َضا لِْْلِ َص ِِفْ الَْحَجاَمِة: أَْي تََعر  ُم ُجوْ ْح مَ الْ  اِر:بَْعُض َمْن َرخ َ

ْعِف َوالَْحاِجُم ِْلَن َُه ََل يَأَْمُن ِمْن أَْن  َشْيٌء إََِل َجْوفِِه   ي َِصَل لِلض ُ
 .بَِمص ِ الَْمََلِزِم  

2012. (14) [1/625-దృఢం] 

షదాు ద్ బిన్ ఔస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) బఖీ'అ 

పార ంతంలో ఒక వాకిత  వదు కు వచాురు. ఆ వాకిత  కొముి 

చేసుత నానడు. అప్పపడు పర వకత  (స్) న్న చేయి పట్టు  

కొని ఉనానరు. ఆ రోజు రమ'దాన్ 18వ తేదీ. ఆ 

 

27) వివరణ-2010: ఉపవాస్సా్లతిలో సుర్యి పెట్టు  

కోవటంలో ఎల్లంట అభాంతరం లేదు.   

28) వివరణ-2011: ఈ 'హదీసు' వలో్ తెలిస్లన్ విషయం 

ఏమిటంటే, ఉపవాస్ సా్లతిలో దాహం వలల  లేదా వేడివలో్ 

తల్పైె నీళ్ళు పోయడంలో, స్తనన్ం చేయడంలో ఎల్లంట 

అభాంతరం లేదు. 
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కొముిచికితసన చూచి పర వకత  (స్), 'కొముిచికితస 

చేస్తవాడు, చేయించ్చకునే వాడు ఇదు రి ఉపవాస్ం 

భంగమయింది', అన్న అన్నిరు. (అబూ దావూద్, 

ఇబ్నన మాజహ్, దారమి) 

ఇమామ్ ము'హ్ యి సున్నహ్, అభిపార యం, 

''కొందరు ఈ 'హదీసు' భావానిన ఎల్ల చపాపరంటే 

కొముి చికితసవలో్ రోగి బల్హీన్తకు గురవుతాడు. 

ఫలితంగా ఉపవాస్ం భంగపరచవచ్చి. అయితే 

కొముిచికితస చేస్తవాడి ఉపవాస్ం ఎందుకు 

భంగమవుత్రందంటే రోగి రకత ం పీలిున్ప్పపడు కొంత 

రకత ం నోటలోనికి వెళ్ళు అవకాశం ఉంది. ఈ రండు 

విషయాలు లేకపోతే ఉపవాస్ం భంగంకాదు. మరి 

కొందరు ఈ ఆదేశం రదు యింది అని అభిపార య 

పడాు రు. ఎందుకంటే బు'ఖారీ, ముసో్లమ్ల్లో మొదట 

'హదీసు' ఇల్ల వచిుంది: ''పర వకత  (స్) ఉపవాస్ సా్లతిలో 

కొముిచికితస చేయించ్చకునానరు. అందువలో్ 

ధారిిక పండిత్రలు శస్త ీచికితస చేస్తత  ఉపవాస్ం భంగం 

కాదని తీర్యినించారు. న్నజ్ం అలాల హ్ కు తెలుసు. 

 ( 1/626) يف ([ ) ضع 15]  - 2013
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 

ََل  عليه وسلم:    "َمْن أَْفَطَر يَْوًما م ِْن َرَمَضاَن ِمْن َغْْيِ ُرْخَصٍة و َ
ْهِر كُل ِِه َوإِْن َصاَمُه".قْ يَ  ل َْم  َمْرٍض  َ َرَوا ِض َعْنُه َصْوُم الد َ ُد  ْحمَ ُه أ

اَرِمي ُ َوالُْبَخاِري ُ ِِفْ تَْرَجَمِة   ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ َوالّت ِ
ًدا يَْعِِن الُْبَخاِري َ  .بَاٍب  : َسِمْعُت ُمَحم َ ِمِذي ُ ْ َ وْ  يَقُ َوقَاَل الّت ِ ْو  بُ ُل. أ

اِوْي ََل   ِِس الر َ  .ِث الَْحِديْ لَُه َغْْيَ َهَذا  أَْعِرُف  الُْمَطو 
2013. (15) [1/626-బలహీనం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''ఎవరైనా రమ'దాన్ ఉపవాస్తనిన అకారణంగా, 

ఎట్టవంట వాాధి లేకుండా భంగపరచి, దానికి 

బదులుగా జీవితాంతం ఉపవాస్తలు ఉనాన, దాని 

లోపానిన పూరిిచేయలేడు. 29 (అ'హిద్, తిరిిజి' / 

ఏకోలేల ఖనం, ఇబ్నన మాజహ్, దారమి, బు'ఖారీ) 

 

29) వివరణ-2013: అంటే రమ'దాన్ ప్పణాం అతనికి 

ల్భించదు. కాని ఒకవేళ దానికి బదులు ఒక ఉపవాస్ం 

ఉంటే రమ'దాన్ ఉపవాస్తనికి స్రిపోత్రంది.  

   (1/626) [ ) صحيح ( 16]  - 2014
َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

مأُ ِصيَ  ِمْن  هُ َس لَ "كَْم ِمْن َصائٍِم لَيْ  عليه وسلم:  َوكَْم اِمِه إَِل َ الظ َ
ْهرُ قَِياِمهِ  ِمْن قَائٍِم لَْيَس لَُه ِمْن  اَرِمي ُ  ." إَِل َ الس َ  .َرَواُه الد َ

2014. (16) [1/626-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''చాల్లమంది ఉపవాస్కులు ఎల్ల ఉంటారంటే వారు 

ఆకలి-దప్పపల్తో ఉండటం తపప ఉపవాస్ ప్పణాం 

ఏమీ ల్భించదు. ఇంకా చాల్ల మంది జాగరణ 

చేస్తవారు, తహజుజ ద్ చదివేవారు ఎల్ల ఉంటారంటే, 

వారు ర్యతిు  జాగరణ చేయడం తపప వారి  

ఆర్యధన్కు ఎల్లంట ప్పణాం ల్భించదు.30  (దారమి) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/626) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 2015
ْ  ْن عَ  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   ْيدٍ  َسعِ أَِِب

ْرَن "ثَََلٌث َل َ يُ  ِ ائَِم الِْحَجاَمُة َوالَْقْيُء َواَْلِْحِتََلُم  فط  . َرَواُه  "الص َ
ْحمِن بِْن   ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث َغْْيُ َمْحُفْوٍظ َوَعْبُد الر َ ْ الّت ِ

اِوْي يُ   .ِديِْث الَْح   ِِفْ  ُف َضع َ َزيٍْد الر َ
2015. (17) [1/626-అపరిశోధితం] 

అబూ స్'యీద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

మూడు విషయాలు ఉపవాస్కుని ఉపవాస్తనిన 

భంగపరచ లేవు: 1. కొముి చికితస, 2. వాంతి 

ర్యవడం, 3. వీరా స్ఖ ల్న్ము. (తిరిిజి')  

ఈ 'హదీసు'న తిరిిజి' అసురకిితమైెన్దని, 

ఎందుకంటే వాాఖాాన్కరత  'అబుు రర 'హాిన్ బిన్ 'జైద్ 

బల్హీనడని పేర్కునానరు. 

 
30) వివరణ-2014: ఉపవాస్ సా్లతిలో నిషిదాధ ల్కు దూరంగా 

ఉండాలి. వాటకి దూరంగా ఉండకుండా, వాటకి 

పాల్పడుతూ ఉంటే ఆకలిదప్పపల్తో ఉండటం తపప 

వారికి ఏమీ ల్భించదు. వారికి ఉపవాస్ ప్పణాం 

ల్భించదు. అదేవిధంగా చూప్పకోలు, పర దరశన్న బుదిధ తో 

న్మా'జు చదివినా, ర్యతిు  జాగరణ చేస్లనా, ర్యతిు  జాగరణ 

స్మయం వృథా చేయడం తపప మరేమీ  ల్భించదు. 

పర తి ఆర్యధన్లో చితత శుదిధ  అవస్రం లేదా శరమ వృథా 

అవుత్రంది, పాపం చ్చట్టు కుంట్టంది.  
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 ( 1/627)(  [ ) صحيح  18]  - 2016
كُْنُتْم تَْكَرُهْوَن  ُسِئَل أَنَُس بُْن َمالٍِك: َناِّن ِ قَاَل:ثَابٍِت الْبُ َعْن وَ 

ائِِم َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه و سلم؟  الِْحَجاَمَة لِلص َ
ْعِف. َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .ََل  َل:اقَ   .إَِل َ ِمْن أَْجِل الض ُ

 2016. (18) [1/626-దృఢం] 

స్త'బిత్ బునాన్న (ర) కథన్ం: అన్స్ బిన్ మాలిక్న, 

''మీరు పర వకత  (స్) కాల్ంలో ఉపవాస్ సా్లతిలో కొముి 

చికితసన అస్హిాంచ్చకునేవార్య?'' అని పర శనంచడం 

జరిగింది. దానికి అతన, ''లేదు కేవల్ం బల్హీన్త 

కారణంగా మేము దానిన మంచిదికాదన్న భావించే 

వాళ్ళం,'' అని అనానరు. (బు'ఖారీ)  
  (1/627) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 2017

َعِن الُْبَخاِري ِ تَْعلِْيًقا قَاَل: كَاَن ابُْن ُعَمَر يَْحَتِجُم َوُهَو َصائٌِم  وَ 
 .ْيِل بِالل َ  فَكَاَن يَْحَتِجُم  .ثُم َ تََركَهُ 

2017. (19) [1/627-అపరిశోధితం] 

బు'ఖారీ (రహి్) ఉలోేఖన్ం (త'అలీఖన్): 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ ఉపవాస్సా్లతిలో కొముి 

చేయించ్చకునే వారు. ఆ తరువాత అతన ఉపవాస్ 

సా్లతిలో కొముి ('హిజ్దమహ్) చేయించ్చకోవడం 

మానేస్తరు. ర్యతిు పూట కొముి చేయించ్చకునే వారు. 

(బు'ఖారీ) 

 (1/627)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 2018
َرَغ َما ِِفْ فِْيِه ِمَن الَْماِء ََل ثُم َ أَفْ إِْن َمْضَمَض  َعْن َعَطاٍء قَاَل:وَ 

ُه أَْن ي َْزدَِردَ ِريَْقُه َوَما بَِقَي ِِفْ فِْيِه َوََل يَْمَضُغ الِْعلَْك فَإِِن   يَِضْْيُ
 يُْفِطُر َولَِكْن ي ُْنََه َعْنُه. َرَواُه  هُ إِن َ  :ُل أَقُوْ اْزدََردَ ِريَْق الِْعلِْك ََل 

 .بَاِب ْرَجَمِة الُْبَخاِري ُ ِِفْ تَ 
2018. (20) [1/627-అపరిశోధితం] 

'అ'తా' (ర) కథన్ం: ఉపవాస్సా్లతిలో ఎవరైనా నీళ్ళు 

ప్పకిులించి నీటన్ంతా బయటకు తీస్ల ఉమిితే, 

మిగిలిన్ నీటని మిర ంగడంలో ఎల్లంట అభాంతరం 

లేదు. ఉపవాస్ సా్లతిలో న్ములుతూ ఉండకూడదు, 

ఒకవేళ ఉపవాస్ సా్లతిలో ఉముి మిర ంగితే అతని 

ఉపవాస్ం భంగమయిందని నేన చపపలేన. అయితే 

అల్ల చేయకూడదు. (బు'ఖారీ)  

===== 

بَاُب َصْوِم الُْمَسافِرِ   -4  

4. పర యాణికుని ఉపవాసం 

అలో్లహ్ (త) పర యాణీకుల్కు సౌకరాం కలిగించాడు. 

పర యాణంలో నాలుగు రకా'త్రల్ న్మా'జు రండు 

రకా'త్రలు చదవాలి. ఒకవేళ కషు ంగా ఉంటే 

పర యాణంలో ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. పర యాణం నండి 

తిరిగి వచిున్ తర్యాత తపిపన్ ఉపవాస్తల్న పూరిత  

చేయాలి. ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'ల్లో దీనిన గురించి 

వివరంగా ఉంది. సూరహ్ బఖరహ్ (2)లో 

పర యాణికుల్, వాాధిగర సుత ల్ ఉపవాస్ం గురించి 

ఆదేశంచడం జరిగింది:  

''ఓ విశ్వాసులారా! ఉపవాసం మీకు విధిగా 

న్నర్ణ యించబడింది -- ఏవిధ్ంగానైెతే మీ పూరీాకులకు 

విధిగా న్నర్ణ యించబడి ఉండన్న -- బహుశ్వ మీరు 

దైెవభీతిపరులై ఉంటార్న్న! ఇది (ఈ ఉపవాసం) 

న్నర్ణ యించబడిన రోజులకు మాతర మే. కానీ, మీలో 

ఎవరైన్న వాాధిగ్ర సుు లై ఉంటే, లేక పీయ్యణంలో ఉంటే, 

వేరే దిన్నలలో (ఆ ఉపవాసాలు) పూరిిచేయ్యలి. కాన్న 

దాన్నన్న పూరిిచేయట్ం దుర్భర్మైన వారు పరిహార్ంగా 

ఒక పేదవాన్నకి భోజ్నం పటాాలి. కాన్న ఎవరైన్న 

సహృదయంతో ఇంకా ఎకుకవ మేలు చేయదలిసేు , 

అది అతన్న మేలుకే!  కాన్న మీరు తెలుసుకో గ్లిగితే, 

ఉపవాసం ఉండట్మే, మీకు ఎంతో ఉతు మమైనది.'' 

(సూ. అల్-బఖరహ్, 2:183-184).  

'హదీసు'లోో పర యాణీకులు ఎట్టవంట ఆటంకం 

లేకపోతే ఉపవాస్ం ఉండవచ్చున. దీనిన గురించి 

ముందుంది. 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

  (1/628) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2019
َعْمٍرو   ْت: إِن َ َحْمَزَة بَْن قَالَ ا هَ نْ هلُل عَ َعْن عَائَِشَة َرِضَي ا وَ 

ِب ِ صىل اهلل  َفرِ  عليه وسلماْْلَْسلَِمي ِ قَاَل لِلن َ   َوكَاَن  ،أَُصْوُم ِِفْ الس َ
َياِم. فََقاَل   .ُصْم َوإِْن ِشْئَت فَأَْفِطْر": "إِْن ِشْئَت فَ كَِثْْيَ الص ِ

2019. (1) [1/628-ఏకీభవితం] 
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: 'హమ్'జహ్ బిన్ 'అమర ర్ 

అసో్మీ పర వకత  (స్) తో, 'నేను చాల్ల ఎకుువగా 

ఉపవాసాలు ఉంటాన, మరి పర యాణంలో కూడా 

ఉపవాస్ం ఉండవచ్చునా?' అని విన్నవించ్చ 

కునానడు. అప్పపడు పర వకత  (స్) నీకు ఇషు ం అయితే 

ఉండవచ్చు, లేకుంటే ఉండకపోవచ్చు, అంటే ఉండ 

వదుు . 31 (బు'ఖారీ, ముసో్లం)  

 ( 1/628) [ ) صحيح ( 2 ] - 2020
هلِل صىل اهلل  ُسْوِل اَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َغَزْونَا َمَع رَ وَ 

ا َمْن َصاَم   عليه وسلم لِِست َ َعَشَرَة َمَضْت ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن فَِمن َ
ائُِم َعىَل الُْمْفِطرُ  ا َمْن أَْفَطَر فَلَْم يَِعِب الص َ    َعىَل ْفِطرُ الْمُ   َوََل َوِمن َ

ائِِم. َرَواُه ُمْسلٌِم   .الص َ
2020. (2) [1/628-దృఢం] 

అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీీ (ర) కథన్ం: మేము 

రమ'దాన్ 16వతేదీన్ పర వకత (స్) వెంట జిహాద్ కోస్ం 

బయలు దేర్యము. మాలో కొందరు ఉపవాస్ంతో 

ఉనానరు. మరికొందరు ఉపవాస్ంతో లేరు. 

ఉపవాస్ంతో ఉన్నవారు లేని వారిని విమరిశంచ 

లేదు. ఉపవాస్ం లేనివారు ఉన్న వారినీ 

విమరిశంచలేదు. 32 (ముసో్లమ్)  

 (1/628)ق عليه ( [ ) متف  3]  - 2021
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َسَفٍر   َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ 

  : ا قَالُوْ "َما َهَذا؟"  فََرأَى ِزَحاًما َوَرُجًَل قَْد ُظلَِل عَلَْيِه فََقاَل:
َفِر"" لَْيَس ِمَن الْ  فََقاَل: .ئٌِم اَص  ْوُم ِِفْ الس َ ِ الص َ  .ِْب 

2021. (3) [1/628-ఏకీభవితం]   
జాబిర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర యాణంలో కొంత 

మందిని ఒకచోట గుమిగూడి ఉండటం చూస్తరు. 

వారు ఒక వాకిత కి నీడ పడుత్రనానరు. 'ఏమయిందని' 

పర వకత  (స్) అడిగారు. దానికి అకుడున్నవారు, 

'ఫల్లనా వాకిత  ఉపవాస్ంతో ఉనానడు.' అప్పపడు 

 

31) వివరణ-2019: అంటే ఒకవేళ ఆటంకం, కషు ం లేకుంటే 

రండూ స్తధామే. ఒకవేళ ఉంటే ధరిస్మితమే లేకుంటే 

అనమతి ఉంది. 

32) వివరణ-2020: ఒకవేళ ఎట్టవంట ఆటంకం లేకుంటే 

రండు విధాల్ల మంచిదే. 

పర వకత  (స్), 'పర యాణంలో ఉపవాస్ంతో ఉండడం 

మంచిపని కాదు,' అని అనానరు. 33 (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్)  

 (1/628)[ ) متفق عليه (  4]  - 2022
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ وَ  ا َمَع الن َ ِر  فَ الس َ  َعْن أَنٍَس قَاَل: كُن َ
لَْنا َمْْنًَِل ِِفْ يَوْ ن َ مِ فَ  ا الُْمْفِطُر فََْنَ ائِِم َوِمن َ ٍ فََس ا الص َ َقَط  ٍم َحار 

كَاَب.  الص َ  ِ اُمْوَن َوقَاَم الُْمْفِطُرْوَن فََضَربُْوا اْْلَبِْنَيَة َوَسَقُوا الر  و َ
َم  وْ الْيَ  "ذََهَب الُْمْفِطُرْوَن  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

َ ابِ     .ْجِر"ْْل
2022. (4) [1/628-ఏకీభవితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: మేము పర యాణంలో పర వకత  (స్) 

వెంట ఉనానము, మాలో కొందరు ఉపవాస్ంతో 

ఉనానరు. కొందరు ఉపవాస్ంతో లేరు. మేము వేస్వి 

కాల్ంలో ఒకచోట దిగాము. ఉపవాస్ంతో ఉన్నవారు 

బల్హీన్త వలో్ మేనవాల్లురు. ఉపవాస్ం లేని 

వారు నిల్బడి ఉనానరు. ట్టంట్ వేస్ల గుర్యర ల్కు నీళ్ళు 

తాు పించారు. ఇది చూస్ల పర వకత  (స్), 'ఈ రోజు 

ఉపవాస్ం లేనివారు ప్పణాం ద్రచ్చకునానరు,' అని 

అనానరు. 34  (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/629) [ ) متفق عليه ( 5]  - 2023
اٍس قَاَل:وَ  وسلم  ه  عليَخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َعِن ابِْن َعب َ
 فََصاَم َحّت  بَلََغ ُعْسَفاَن ثُم َ دَعَا بَِماٍء  الَْمِديَْنِة إََِل َمك َةَ  َن مِ 

اُه الن َاُس فَأَْفَطَر َحّت َ قَِدَم َمك َةَ فََرفََعهُ  َوذَلَِك ِِفْ  . إََِل يَِدهِ لَِْيَ
  هلل صىل ا  قَْد َصاَم َرُسْوُل اهللِ  فَكَاَن ابُْن َعب اٍس يَُقْوُل:  َرَمَضاَن.

 . َصاَم َوَمْن َشاَء أَْفَطَر"فََمْن َشاءَ  م َوأَْفَطَر.لوسه علي
2023. (5) [1/629-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) మదీన్హ్ 

నండి మకుహ్ కు బయలుదేర్యరు. అయితే పర వకత  

 

33) వివరణ-2021: అంటే ఆటంకం ఉనాన, కషు ంగా ఉనాన 

బాధగా ఉనాన పరయాణంలో ఉపవాస్ం ఉండర్యదు.  

34) వివరణ-2022: అంటే ఉపవాస్ం లేకుండా 

పరయాణంలో తమ మిత్రు ల్కు స్తవ చేస్తరు, వాహనాల్కు 

నీళ్ళు తాు పించారు. ట్టంటో్ట వేస్తరు, వీరికి ఎకుువ 

ప్పణాం ల్భించింది. అంటే పరయాణంలో మిత్రు ల్కు స్తవ 

చేస్తత  అధిక ప్పణాం ల్భిసుత ందని తెలిస్లంది. 
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(స్) 'అస్ఫ్తన్ అనే పార ంతంవరకు ఉపవాస్ం 

పాటంచారు. అకుడ నీళ్ళు తెపిపంచి చేతిలోకి తీసు 

కునానరు. పర జలు చూడటానికి చేతిని పైెకిఎతాత రు, 

ఉపవాస్ం భంగంచేస్తరు. చివరికి పర వకత  (స్) మకుహ్ 

కు చేరుకునానరు. ఇల్ల రమ'దాన్లో చేస్తరు. అందు 

వలో్ ఇబ్నన అబాాస్, ''పర వకత  (స్) పర యాణంలో 

ఉపవాస్ం పాటంచారు ఉపవాస్ం విరమించారు. కనక 

ఉపవాస్ం ఉండాల్నకున్న వారు ఉండవచ్చున. 

లేదా ఉండకపోవచ్చున,'' అన్న అన్నిరు. (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్) 

 ( 1/629)[ ) صحيح (  6]  - 2024
ْعَد  ِِفْ ِرَوايٍَة ل ُِمْسلٍِم َعْن َجابٍِر َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َُه َشِرَب بَ وَ 

 .الَْعْصرِ 
2024. (6) [1/629-దృఢం] 

జ్దబిర్ (ర) కథన్ం: ముసో్లమ్ ఉలోేఖన్ంలో ఇల్ల 

ఉంది, ''పర వకత  (స్) 'అస్ఫ్తన్ పార ంతంలో 'అ'స్ర ర్ 

తర్యాత నీళ్ళు తెపిపంచి ఉపవాస్ం భంగంచేస్తరు.35  
----- 

 َ   రండవ విభాగం  لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

 ( 1/629)[ ) صحيح (  7]  - 2025
عليه   ْن أَنَس بِْن َمالِِك الَْكْعِب ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللعَ 
ْوَم َعِن  ن َ إِ : "لموس ََلةِ َوالص َ اهلَل َوَضَع َعِن الُْمَسافِِر َشْطَر الص َ

ِمِذي ُ  ُمْرِضِع الُْمَسافِِر َوَعِن الْ  ْ َوالُْحْبىَل". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
 .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ 

2025. (7) [1/629-దృఢం] 

 

35) వివరణ-2024: మకుహ్ విజయం స్ంవతసరం రమ 

'దాన్లో మదీన్హ్ నండి మకుహ్ కు పర వకత (స్) బయలు 

దేర్యరు. పరయాణంలో పర వకత  (స్) కొనిన రోజుల్ వరకు 

ఉపవాస్ం ఉనానరు. ఎందుకంటే జిహాద్లో పాల్గగ న్వల్స్ల 

ఉండేది. అది వేస్వికాల్ం. నీళ్ళు తెపిపంచి చేతిలోకి 

తీసుకొని పైెకి ఎతిత  పర జల్ందరికీ చూపించి ఉపవాస్ం 

భంగంచేస్తరు. కొనిన ఉలోేఖనాలోో ఇల్ల ఉంది, ''పర వకత  (స్) 

ఉపవాస్ం భంగంచేస్లనా కొందరు ఉపవాస్ం 

కొన్స్తగించారు. పర వకత  (స్) వారిని అవిధేయులుగా 

పేర్కునానరు. ఇది ర్యనన్న పేజీలోో వసుత ంది.''  

అన్స్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, అలో్లహ్ (త) పర యాణీకుని స్గం 

న్మా'జున క్షమించివేస్తడు. మరియు పర యాణీకుల్, 

పాలుపటేు  స్త్త ీల్, గరభవతి స్త్త ీల్ నండి కూడా 

ఉపవాస్తల్న తొల్గించడం జరిగింది. 36  (అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', న్స్తయి', ఇబ్నన మాజహ్) 

 (629/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 2026
ِق قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  بِْن الُْمَحب ِ  ةَ مَ لَ َس ْن عَ وَ 

ِوْي إََِل َشْبٍع فَلَْيُصْم َرَمَضاَن ِمْن لٌَة تَأْ وسلم: "َمْن كَاَن لَُه َحُموْ 
 . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .َحْيُث أَدَْركَُه"

2026. (8) [1/629-అపరిశోధితం] 

స్లమహ్ బిన్ ము'హబిాఖ్్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''సుఖం, సౌకర్యాలు గల్ సా్ల్ం వరకు 

చేరవేస్త మంచి వాహన్ం ఉన్నవారు అకుడ అన్న 

పానీయాల్ సౌకరాం గల్వారు రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు 

ఆచరించ్చకోవాలి. 37 (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  الَْفْصُل الث َالُِث 

   (1/630) [ ) صحيح ( 9]  - 2027
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج عَاَم  وْ ُس رَ  أَن َ  :رٍ َجابِ ْن عَ 

َراَع الَغِمْيِم فََصاَم  بَلََغ كُ  الَْفْتِح إََِل َمك ََة ِِفْ َرَمَضاَن فََصاَم َحّت َ 
اٍء فََرفََعُه َحّت َ نََظَر الن َاُس إِلَْيِه ثُم َ   الن َاُس ثُم َ دَعَا بَِقْدٍح م ِن م َ

. فََقاَل:  َصام بَْعَض الن َاِس قَْد َك إِن َ لِ ذَ  ْعَد بَ   لَهُ فَِقْيَل  .َشِرَب 
 .ُمْسلٌِم   َرَواهُ  .الُْعَصاُة""أُولَِئَك الُْعَصاُة أُولَِئَك 

 

36) వివరణ-2025: పరయాణీకుని కోస్ం స్గం న్మా'జు 

క్షమించడం జరిగింది. అంటే నాలుగు రకాత్రల్కు 

బదులు రండు రకాత్రలు చదవాలి. అదేవిధంగా 

పరయాణీకుడు, పాలుపటోే స్త్త ీ, గరభవతి ఉపవాస్ం వదల్ 

వచ్చున. అయితే పరయాణీకుడు పరయాణం నండి తిరిగి 

వచిున్ తర్యాత, తపపని స్రిగా ఉపవాస్తల్న 

ఆచరించాలి. పాలుపటేు  స్త్త ీ, గరభవత్రలు వారి దశ 

ముగియగానే తపిపన్ ఉపవాస్తల్న తపపనిస్రిగా 

పూరిిచేయ్యలి. 

37) వివరణ-2026: అంటే ఉపవాస్ం పాటంచటంలో 

ఎట్టవంట ఆటంకం, నిరాంధం లేని యెడల్ రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు ఆచరించ్చకోవాలి. 
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2027. (9) [1/630-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) మకుహ్ విజయం 

స్ంవతసరం రమ'దాన్లో మకకహ్ కు బయలు 

దేర్యరు. పర వకత  (స్) ఉపవాస్ంతో ఉనానరు. చివరికి 

కురా ఉల్ గమీమ్ పార ంతం వరకు చేర్యరు. పర జలు 

కూడా ఉపవాస్ంతో ఉనానరు. పర వకత  (స్) గోాసులో 

నీళ్ళు తెపిపంచారు, దానిన తన్ చేతోత  ఎతాత రు. 

పర జల్ందరూ దానిన చూసుకునానరు. ఆ తరువాత 

పర వకత  (స్) ఆనీటని తాు గారు. ఆ తరువాత కొందరు 

ఇంకా ఉపవాస్ంతో ఉనానరని తెలియజేయడం 

జరిగింది. అప్పపడు పర వకత  (స్), 'వారు పాపాత్రిలు, 

వారు పాపాత్రిలు,' అన్న అనానరు. 38 (ముసో్లమ్)  

  (1/630) لم تتم دراسته ( [ ) 10]  - 2028
ْحمِن بِْن َعْوٍف قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َعْن َعْبِد الر َ

َ  َفرِ لس َ ِِفْ ا"َصائُِم َرَمَضاَن  عليه وسلم: َرَواُه   ".رِ الَْحَض  لُْمْفِطِر ِِفْ اك
 .ابُْن َماَجهُ 

2028. (10) [1/630-అపరిశోధితం] 

'అబుు రర 'హాిన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర)  కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''పర యాణంలో రమ'దాన్ ఉపవాస్ం పాటం 

చటం స్ాసా్ల్ంలో రమ'దాన్ ఉపవాస్ం ఉండకపోవటం 

వంటది.'' 39 (ఇబ్నన  మాజహ్) 

 

38) వివరణ-2027: కుర్యఉల్ 'గమీమ్ ఒక పార ంతం పేరు. 

ఇది మకుహ్ మరియు మదీన్హ్ ల్కు మధా ఉంది. ఇది 

'అస్ఫ్తన్ పార ంతానికి దగగ రగా ఉంది. మొదట ఉలోేఖన్ంలో 

అస్ఫ్తన్ పార ంతంచేరి పర వకత  (స్) ఉపవాస్ం విరమించారని 

ఉంది. ఈ  రండు ఉలోేఖనాలోో ఎట్టవంట భేదం లేదు. 

ఎందుకంటే కురాఉల్ 'గమీమ్, అస్ఫాన్ రండు 

పార ంతాలు కల్స్ల ఉనానయి. ఈ 'హదీసు' దాార్య తెలిస్లన్ 

విషయం ఏమిటంటే ఒకవేళ పరయాణంలో ఉపవాస్ం 

ఉండటంలో ఎల్లంట ఆటంకం, అభాంతరం ఉనాన 

ఉపవాస్ం ఉండన్కుర లేదు. 

39) వివరణ-2028: అంటే పరయాణావసా్లో కషాు లు, 

ఆపదలు, ఆటంకాలు ఎకుువగా ఉన్నప్పపడు ఉపవాస్ం 

పాటంచడం పాపకారామవుత్రంది. ఉదా: సా్తనికుడు తన్ 

ఇంటో్ర ఉండి ఉపవాస్ం పాటంచక పోవటం అవుత్రంది. 

అయితే ఈ 'హదీసు' బల్హీన్మైెన్ది.  

   (1/630) [ ) صحيح ( 11]  - 2029
ْ أَجِ َعْن َحْمَزَة بِْن َعْمٍرو اْْلَْسلَِمي  أَن َُه قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِ وَ  ُد ّن ِ

َفِر فََهْل عَلَي َ ُجَناٌح؟ قَاَل: "ِهَي ُرْخَصٌة  َياِم ِِفْ الس َ ًة َعىَل الص ِ ِِبْ قُو َ
 َ َن اهلِل َعز َ َوَجل َ فََمْن أ ٌن َوَمْن أََحب َ أَْن ي َُصْوُم فَََل َس َح َها فَ بِ َخَذ م ِ

 . عَلَْيِه". َرَواُه ُمْسلٌِم ُجَناَح 
2029. (11) [1/630-దృఢం] 

'హమ్'జహ్ బిన్ 'అమర ్ అసో్మీ (ర) కథన్ం: పర వకత  

(స్)తో అతడు, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! నేన పర యాణంలో 

ఉపవాస్ం పాటంచగల్న. ఒకవేళ నేన పర యాణంలో 

ఉపవాస్ం ఉంటే పాపం అవుత్రందా?' అని 

విన్నవించ్చకునానడు. దాన్నకి పర వకత  (స్), 

'పర యాణంలో ఉపవాస్ం పాటంచవదు ని అలో్లహ్ (త) 

అనమతి ఇచాుడు. ఈ అనమతిని వినియోగించిన్ 

వాడు మంచిచేస్తత డు. ఉపవాస్ం పాటంచేవాడికి 

ఎట్టవంట పాపం చ్చట్టు కోదు,' అన్న అన్నిరు. 

(ముసో్లమ్)  
===== 

 ءِ َضا قَ  الْ اُب بَ   -5

5. తప్పిన ఉపవాసాలు పూరిచేసుకోవటం 

అనారోగాం వలో్, పర యాణం వలో్, ముస్లితన్ం 

వలో్, పాలు పటు డం వలో్, గరభధారణవలో్ రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు రమ'దాన్లో పాటంచలేక పోయిన్చో ఈ 

కారణాలు తొల్గి పోయిన్ పిదప రమ'దాన్ తర్యాత 

తపిపన్ ఉపవాస్తలు ఆచరించాలి. అలో్లహ్ ఆదేశం: 

''... కానీ, మీలో ఎవరైన్న వాాధిగ్ర సుు లై ఉంటే, లేక 

పీయ్యణంలో ఉంటే, వేరే దిన్నలలో (ఆ ఉపవాసాలు) 

పూరిిచేయ్యలి. కాన్న దాన్నన్న పూరిిచేయట్ం 

దుర్భర్మైన వారు పరిహార్ంగా, ఒక పేదవాన్నకి 

భోజ్నం పటాాలి...'' (సూ. అల్ బఖర్హ్, 2:184) 

గరభవత్రల్కు, పాలుపటేు  స్త్త ీల్కు ఉపవాస్తలు 

పాటంచడం కషు ంగా ఉంటే ఉపవాస్తలు పాటంచ 

కూడదు. ఆ దశలు ముగియగానే తపిపన్ 

ఉపవాస్తల్న పూరిిచేయ్యలి. వీరు రోగుల్ 

పరిధిలోనికి వస్తత రు. రమ'దాన్ తర్యాత స్ంవతస 

రంలో అవకాశం దొరికిన్ప్పడు తపిపన్ ఉపవాస్తల్న 
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పూరిిచేయ్యలి. అయితే స్తధామైెన్ంత  తారగా పూరిత  

చేయాలి. అన్వస్రంగా ఆల్స్ాం చేయటం మంచిది 

కాదు. మళ్ళీ రమ'దాన్ నెల రాకమందే వీటిని 

పూరి్తచేసుకోవాల్ల. 

ఈ తపిపపోయిన్ ఉపవాస్తల్న ఒకేస్తరి వరుస్గా 

ఆచరించటం కూడా ధరిస్మితమే. మధా విర్యమం 

ఇసూత  ఆచరించటం కూడా ధరిస్మితమే. ఒకవేళ 

ఉపవాస్ం ఉండే శకిత  ఏమాతు ం లేకపోతే దానికి బదులు 

పరిహారం చలోించాలి. ఒక ఉపవాస్తనికి బదులు ఒక 

నిరుపేదకు అన్నం పెటాు లి. దీనిన ఖుర్ఆన్ లో 

పేర్కున్డం జరిగింది. ఒకవేళ ఒకరిపైె రమ'దాన్, లేదా 

మొకుుబడి ఉపవాస్తలు మిగిలి ఉండి, వాటని 

ఆచరించటానికి ముందు అతన మరణిస్తత , అతని 

తరఫున్ అతని వారసులు ఉపవాస్తలు ఉంటారు, 

లేదా పరిహారంగా అన్నం తినిపిస్తత రు. దీనిన గురించి 

ర్యబోయ్య పేజీలోో పేర్కున్డం జరిగింది. ఒకవేళ 

ఎవరైనా అదన్ప్ప ఉపవాస్ం మధాలో విరమిస్తత  

దానిన పూరిత చేసుకోవడమే ఉతత మం.  
----- 

ُل     మొదటి విబాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

  (1/631) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2030
ْوُم الي َ  عَلَ ُكْوُن يَ كَاَن ْن عَائَِشَة قَالَْت: عَ  َمَضاَن فََما  ِمْن رَ  ص َ

  ٍد: تَْعِِنْ أَْسَتِطْيُع أَْن أَْقِضَي إَِل َ ِِفْ َشْعَباَن. قَاَل يَْحََي بِْن َسِعيْ 
ِب ِ أَْو   ْغَل ِمَن الن َ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلمالش ُ  .بِالن َ

2030. (1) [1/631-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: బహిషుఠ సా్లతి వలో్ నాపైె 

రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు మిగిలి ఉండేవి. ష'అబాన్ 

తపప మిగిలిన్ ఏ న్నల్లోనూ ఉండే అవకాశం దొరకదు. 

వాటని ష'అబాన్ న్నల్లో పూరిత  చేసుకునేదానిన. 

య'హ్యా బిన్ స్'యీద్ ఉలోేఖన్ కరత , '' 'ఆయి'షహ్ 

(ర) పర వకత  (స్) స్తవలో నిమగనమయి ఉండేవారని 

పేర్కునానరు. 40  (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
 

40) వివరణ-2030: అంటే బహిషుు  వలో్ కొనిన రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు తపిపపోయ్యవి. వాటని ష'అబాన్లో 

పూరిత చేసుకునే వారు. మిగతా న్నల్లోో పర వకత  (స్) స్తవలో 

 ( 1/631)[ ) صحيح (  2]  - 2031
اهلل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل وَ 
وسلم: "ََل يَِحل ُ لِلَْمْرأَةِ أَْن تَُصْوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إَِل َ بِإِذْنِِه   عليه

 .ُمْسلٌِم  هُ . َرَوا"ذْنِهِ إِ  بِ َوََل تَأْذََن ِِفْ بَْيِتِه إَِل َ 
2031. (2) [1/631-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''భరత  ఇంటలో ఉండగా, భరత  అనమతి లేనిదే భారా 

అదన్ప్ప ఉపవాస్ం పాటంచర్యదు. అదేవిధంగా భరత  

అనమతి లేనిదే భారా ఇతరులవారినీ ఇంటో్రకి 

ర్యనివార్యదు. 41  (ముసో్లమ్) 

   (1/631) ( [ ) صحيح  3]  - 2032
َما بَاَل الَْحائِِض  َعْن ُمَعاذََة الَْعَدِوي َِة أَن ََها قَالَْت لَِعائَِشَة:وَ 

وْ  ََلَة؟ قَالَْت عَائَِشَة: كَاَن يُِصْيُبَنا   َم َوََل تَْقِضي الص َ تَْقِضي الص َ
ْوِم َوََل نُْؤَمُر بَِقَض   .ْسلٌِم مُ  هُ َواةِ. رَ ََل لص َ اِء اذَلَِك فَُنْؤَمُر بَِقَضاِء الص َ

2032. (3) [1/631-దృఢం] 

ము'ఆజ్'హ్ అల్-'అదవియాహ్ (ర) 'ఆయి'షహ్ 

(ర)న ''బహిషుు సా్లతిలో ఉన్న స్త్త ీ ఉపవాస్తల్న తిరిగి 

పూరిత చేసుత ంది, కాని న్మా'జున కాదు, ఎందువలో్' అని 

పర శనంచారు.'' దాన్నకి 'ఆయి'షహ్ (ర) 'పర వకత  (స్) 

కాల్ంలో మాకు బహిషుు సా్లతి స్ంభవించేది. మాకు 

తపిపన్ ఉపవాస్తల్న తిరిగి పూరిత  చేసుకోవాల్ని 

ఆదేశంచబడేది. అయితే న్మా'జున తిరిగి పూరిత  

చేసుకోవాల్ని మాతు ం ఆదేశంచబడేది కాదు. అందు 

వలల  ఉపవాస్తల్న తిరిగి పూరిత చేసు కోవాలి. 

 

ఎలో్ప్పపడూ స్లదధ ంగా ఉండేవారు. పర వకత  (స్)కు  ఏ 

అవస్రం ఏరపడినా 'ఆయి'షహ్ (ర) దానిన పూరిత చేస్త 

వారు. ఎందుకంటే పర వకత  (స్) ష'అబాన్లో స్తధామైెన్ంత 

వరకు అధికంగా ఉపవాస్తలు ఉండేవారు. అందువలో్ 

స్తవచేస్త అవస్రం ఉండేది కాదు. 'ఆయి'షహ్ (ర) ఈ 

అవకాశ్వనిన వినియోగించ్చకొని తపిపన్ ఉపవాస్తల్న 

పూరిత చేసుకునేవారు. 

41) వివరణ-2031: భరత  హకుు చాల్ల పెదు ది. ఒకవేళ 

పగలు స్ంభోగ అవస్రం ఏరపడి, భారా అదన్ప్ప 

ఉపవాస్ంతో ఉంటే అతని హకుు కొలో్గొటు న్వుత్రంది. 

అందువలో్ భారా అదన్ప్ప ఉపవాస్తలు ఉండటానికి భరత  

అనమతి పందాలి. అదే విధంగా భరత  అనమతిలేనిదే 

ఇతరుల్న ఇంటో్రకి ర్యనివార్యదు. 
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న్మా'జున కాదు అన్న సమాధానం ఇచాిరు.' 42 

(ముసో్లమ్) 

  (1/631) ه (لي[ ) متفق ع 4]  - 2033
َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

ُه"عَلَْيِه َماَت وَ  عليه وسلم: "َمْن   .َصْوٌم َصاَم َعْنُه َولِي ُ
2033. (4) [1/631-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''మరణించి ఉన్న వాకిత పైె ఉపవాస్తలు మిగిలి ఉంటే 

అతని తరఫున్ అతనివారసుడు ఆచరించాలి.'' 

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 (632/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 2034
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: عَ    ْن نافع َعْن ابن ُعَمَر َعِن الن َ

َرَمَضاَن فَلُْيْطَعْم َعْنُه َمكَاَن كُل ِ رِ هْ ُم َش ِصَياْيِه لَ  َوعَ "َمْن َماَت 
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ ". َرَواُه الّت ِ ِحْيُح  يَْوٍم م ِْسِكْْيٌ َمْوقُْوٌف َعىَل   أَن َهُ  َوالص َ

 .ابِْن ُعَمرَ 
2034. (5) [1/632-అపరిశోధితం] 

'అబుు లో్ల బిన్ 'ఉమర్ (ర) దాారా నా'ఫె కథన్ం: 

పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''ఒకవేళ ఎవరైనా రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు మిగిలి ఉండి మరణిస్తత , అతని తరఫున్ 

ఒకొుకు ఉపవాస్తనికి ఒకపేదవానికి అన్నం పెటాు లి.43 

(తిరిిజి') 

 

42) వివరణ-2032: తపిపన్ ఉపవాస్తల్న తిరిగి 

ఆచరించటం సుల్భం. స్ంవతసరంలో ఒకేస్తరి 

ఏరపడుత్రంది. న్మా'జులు పర తిన్నల్ పూరిత చేయవల్స్ల 

వసుత ంది. ఇది చాల్ల కషు ంగా ఉంట్టంది. 

43) వివరణ-2034: మొదట 'హదీసు' దృషాు ా ఉపవాస్తలు 

బాకీ ఉన్న మరణించిన్ వాకిత  తరఫున్ అతని వారసులు 

ఉపవాస్ం ఉండాలి. ఈ 'హదీసు' దృషాు ా ఒక ఉపవాస్తనికి 

బదులు ఒక పేదవానికి అన్నం పెటాు లి అని తెలుసుత ంది. 

ఈ విషయంలో పండిత్రల్ మధా అభిపార యభేదాలు 

ఉనానయి. అయితే ఒకవేళ ఉపవాస్ం ఉండే శకిత  ఉంటే 

ఉపవాస్తలు పాటంచాలి. లేదా అతని తరఫున్ పరిహారం 

చలోించాలి.  

 తిరిిజి' ఇది 'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ వదూ నే 

ఆగిందని, అంటే ఇది అతని అభిపార యం అని, 

పేర్కునానరు.  
----- 

   మూడవ విభాగం ُث الِ الث َ   ُل َفْص لْ ا 

 (632/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 2035
َعْن   أََحٌد ْن َمالٍِك بَلََغُه أَن َ ابَْن ُعَمَر كَاَن يُْسأَُل: َهْل يَُصْوُم عَ 

أََحٍد أَْو يَُصل ِْي أََحٌد َعْن أََحٍد؟ فََيُقْوُل: ََل يَُصْوُم أََحٌد َعْن أََحٍد.  
ََل يَُصل ِ  َ و َ َ ٌد عَ حَ ْي أ أِ َواُه ِِفْ رَ ٍد. حَ ْن أ  . الُْمَوط َ

2035. (6) [1/632-అపరిశోధితం] 

మాలిక్ (ర) కథన్ం: ఈ ఉలోేఖన్ం, 'అబుు లో్లహ్ బిన్ 

'ఉమర్ దాార్య అతని వరకు చేరింది. అతనిన 

''ఒకరు ఒకరి తరఫున్ ఉపవాస్ం ఉండవచ్చునా? 

లేదా ఒకరు ఒకరి తరఫున్ న్మా'జు 

చదవవచ్చిన్న?'' అని పర శనంచడం జరిగింది. దానికి 

అతన, ''ఒకరు ఒకరి తరఫున్ ఉపవాస్ం 

ఉండన్వస్రం లేదు, న్మా'జు చదవన్కుర లేదు,'' 

అని స్మాధాన్ం ఇచాురు. (మువ'తాు  ఇమామ్ 

మాలిక్)  

ఇది 'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ అభిపార యం, అందు 

వలో్ మొదట 'హదీసు' మాతు మే పార మాణికమైెన్ది.  

===== 

ِع َط الت َ   ِصَيام بَاُب   -6  و ُ
6. అద్నపు ఉపవాసాలు 

ُل    మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

  (1/633) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2036
 عليه وسلم يَُصْوُم   صىل اهلل ْن عائشة قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهللِ عَ 

ُت  َويُْفِطُر َحّت  نَُقْوُل: ََل يَُصْوُم َوَما َرأَيْ  ، َحّت َ نَُقْوُل: ََل يُْفِطرُ 
إَِل َ   اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر قَط ُ  عليه وسلم صىل اهللهلِل َل اوْ َرُس 

َوِِفْ ِرَوايٍَة اَن  َشْعبَ ِمْنُه ِصَياًما ِِفْ َرَمَضاَن َوَما َرأَيُْتُه ِِفْ َشْهٍر أَْكَثَر 
 .قَالَْت: كَاَن يَُصْوُم َشْعَباَن كُل َُه َوكَاَن يَُصْوُم َشْعَباَن إَِل َ قَلِْيًَل 

2036. (1) [1/633-ఏకీభవితం] 
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఒకోుస్తరి 

అదన్ప్ప ఉపవాస్తలు పార రంభిస్తత  నిరంతరం ఆచరిసూత  

పోతారు. చివరికి మేము, 'ఇప్పపడు పర వకత  (స్) 

ఉపవాస్తలు విరమించడం జరగదని,' అనే వారం. అదే 

విధంగా ఒకోుస్తరి పర వకత  ఉపవాస్తలు వదిలేస్తవారు. 

అప్పపడు మేము, 'ఇప్పపడు మరి పర వకత  (స్) ఇక 

ఉపవాస్తలు ఉండరు,' అని అనేవారం. రమ'దాన్ 

తపప ఇతర ఏ న్నల్లోనూ న్నల్ంతా ఉపవాస్తలు 

పాటంచటం నేన చూడలేదు. అయితే ష'అబాన్లో 

ఇతర న్నల్ల్కనాన అధికంగా ఉపవాస్తలు ఉండే 

వారు.  

మరో ఉలోేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, ష'అబాన్లో కొనిన 

రోజ్లు తపప న్నల్ంతా ఉపవాస్తలు పాటంచేవారు. 

అంటే ష'అబాన్లో అధిక భాగం ఉపవాస్తలోో గడిపే 

వారు. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

   (1/633) [ ) صحيح ( 2]  - 2037
ِب  صىل   قُلُْت لَِعائَِشَة:  قَاَل: َشِقْيٍق َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ  أَكَاَن الن َ

ُ ا ْهرُ َم شَ  َصاهُ تُ لِمْ َما عَ  اهلل عليه وسلم يَُصْوُم َشْهًرا كُل َُه؟ قَاَل:  ل َهُ ك
إَِل َ َرَمَضاَن َوََل أَْفَطَرُه كُل َُه َحّت  يَُصْوُم ِمْنُه َحّت َ َمَض لَِسِبْيلِِه. 

 .َرَواُه ُمْسلٌِم  
2037. (2) [1/633-దృఢం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ షఖీఖ్్ (ర) కథన్ం: నేన 'ఆయి 

'షహ్ (ర)న ''పర వకత  (స్) ఇతర న్నల్లోో న్నల్ంతా 

ఉపవాస్తలు ఉండేవార్య? '' అని పర శనంచాన. 

'ఆయి'షహ్ (ర) స్మాధాన్మిసూత , ''రమ'దాన్ న్నల్ 

తపిపతే ఇతర ఏ న్నల్లోనూ న్నల్ంతా ఉపవాస్తలు 

ఉండటం నేన ఎరుగన. అదేవిధంగా ఇతర ఏ 

న్నల్లోనూ పూరిత గా ఉపవాసం ఉండక పోవటం అనేది 

కూడా మరణించే వరకు జరగలేదు,'' అని అనానరు. 

(ముసో్లమ) 

 (1/633) متفق عليه ([ )  3 ] - 2038
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم: وَ  أَن َُه   َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ َعِن الن َ

ِعمْ  "يَا أَبَا فََُلٍن أََما ُصْمَت  ْسَمُع فََقاَل:َراُن يَ َسأَلَُه أَْو َسأََل َرُجًَل و َ
"مَ  يَوْ فَُصْم  َت َطرْ أَفْ  "فَإِذَا : قَاَل  .ََل  ِمْن َسَرِر َشْعَباَن؟" قَاَل:  .ْْيِ

2038. (3) [1/633-ఏకీభవితం] 

'ఇమార న్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

అతనిన లేదా మరో వాకిత ని, 'ఇమార న్ వింటూ ఉండగా, 

'ఓ ఫల్లనా వాకిత ! నీవు ష'అబాన్ చివరన్ ఉపవాస్తలు 

పాటంచావా?' అని పర శనంచారు. ఆ వాకిత , 'లేదు,' అని 

అనానడు. అప్పపడు పర వకత  (స్), 'రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు ముగియగానే పండుగ తర్యాత ఈ 

దినాల ఉపవాస్తలు పాటంచ్చ,' అని హితబోధ 

చేస్తరు. 44  (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 ( 1/633)صحيح (  [ ) 4]  - 2039
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   :َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل وَ 

َ  وسلم:عليه  َيام بَ ُل َض فْ "أ م   َد َرَمَضاَن عْ الص ِ َشْهُر اهلِل الُْمَحر 
ََلةِ بَْعَد    .  ٌم َرَواُه ُمْسلِ    ."الَْفِريَْضِة َصََلُة الل َْيِل َوأَْفَضُل الص َ

2039. (4) [1/633-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ తర్యాత అలో్లహ్ (త) మాస్మయిన్ 

మ'హరర మ్ న్నల్లో పాటంచబడే ఉపవాస్తలు 

అతాంత శ్రర షఠ మైెన్వి. అదేవిధంగా ఫరజ ర్ న్మా'జు 

తర్యాత పాటంచబడే న్ఫిల్ న్మా'జులోో తహజుజ ద్ 

న్మా'జు అతాంత శ్రర షఠ మైెన్ది.'' (ముసో్లమ్) 

 (1/634)[ ) متفق عليه (  5]  - 2040
اٍس قَاَل:وَ  ِب َ  َعِن ابِْن َعب َ م ه وسل عليهللصىل ا َما َرأَيُْت الن َ

لَُه َعىَل َغْْيِهِ إَِل َ َهَذا الَْيْوم:ِصَياَم يَ  ىيََتَحر   يَْوم   ْوٍم فَض َ
 .َن  َرَمَضاْهَر يَْعِِنْ َشْهرَ عَاُشْوَراَء َوَهَذا الش َ 

 

44) వివరణ-2038: ఈ వాకిత  పర తి న్నల్ చివరన్ ఉపవాస్ం 

ఉండేవాడు. పర వకత  (స్) ష'అబాన్ చివరన్ ఉపవాస్తలు 

ఉండవదు ని వారిస్తత , ఆ వాకిత  ష'అబాన్ చివరన్ ఉపవాస్ం 

ఉండలేదు. అప్పపడు పర వకత  (స్) అతనిన, 'నవుా 

పర తిన్నల్ చివరి రోజులో ఉపవాస్తలు పాటంచేవాడివి, మరి 

ష'అబాన్ చివరన్ ఉపవాస్తలు ఉనానవా లేదా?' అని 

అడిగారు. ఆ వాకిత  'లేదు' అని స్మాధాన్ం ఇచాుడు. 

అప్పపడు పర వకత  (స్) రమ'దాన్ తర్యాత ఉపవాస్ం 

ఉండమని, ఎందుకంటే ఎలో్ప్పపడూ చేసూత  ఉన్న ఒక 

మంచి పనిని ఎలో్ప్పపడూ చేసూత  ఉండాలి. వదల్ 

కూడదు అని హితబోధ చేస్తరు. 
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2040. (5) [1/634-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స్)న 

మ'హరర మ్ 10వ తేదీ మరియు రమ'దాన్ న్నల్ల్ 

ఉపవాస్తల్న తపప మరే పర తేాక దినాల్ 

ఉపవాస్తల్న భకిత  శర దధ ల్తో ఆచరించటం నేన 

చూడలేదు. 45 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

   (1/634) [ ) صحيح ( 6]  - 2041
اٍس قَاَل:َعِن ابْ وَ  ِحْْيَ َصاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِن َعب َ

ُه يَْوٌم اهلِل إِن َ  َل يَا َرُسوْ  ا:لُوْ اقَ  .اِمهِ وسلم يَْوَم عَاُشْوَراَء َوأََمَر بِِصيَ 
ُمُه الَْيُهْودَ َوالن ََصاَرى. ِ   فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  يَُعظ 

اِسَع" قَابٍِل ِْلَُصْوَمن َ ْيُت إََِل "لَِئْن بَقِ   .َرَواُه ُمْسلٌِم  . الت َ
2041. (6) [1/634-దృఢం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 'ఆషూర్య' 

ఉపవాస్ం పాటంచారు. పర జల్కు కూడా పాటంచమని 

ఆదేశంచారు. అప్పపడు పర జలు, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! 

దీనిన యూదులు, కై్కీస్త వులు శుభకరమైెన్ పవితు మైెన్ 

దిన్ంగా భావిస్తత రు,' అన్న వినివించ్చకున్నిరు. 

అప్పపడు పర వకత  (స్), 'ఒకవేళ నేన వచేు స్ంవతసరం 

బర తికి ఉంటే 9వ తేదీన్ కూడా ఉపవాస్ం ఉంటాన,' 

అని అనానరు. 46 (ముస్ల మ్) 

 (1/634)[ ) متفق عليه (  7]  - 2042
َماَروا ِعْنَدَها يَْوَم  نَاًسا تَ  َعْن أُم ِ الَْفْضِل بِْنِت الَْحاِرِث: أَن َ وَ 

:  فََقاَل بَْعُضُهْم  .َعَرفََة ِِفْ ِصَياِم َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
لَْيَس بَِصائٍِم فَأَْرَسلُْت إِلَْيِه بَِقَدٍح لَََبٍ  ُهْم: ُض اَل بَعْ  َوقَ ائٌِم َص  ُهوَ 

 .ِعْْيِهِ بَِعَرفََة فََشِربَهُ َوُهَو َواقٌِف َعىَل بَ 
 

45) వివరణ-2040: అంటే పర వకత  (స్) కేవల్ం రమ'దాన్, 

ము'హరర మ్ పదవ తేదీల్ ఉపవాస్తల్కే పార ధాన్ాత ఇచేు 

వారు. ఇతర ఉపవాస్తల్కు కాదు. అంటే అనినటకంటే 

పార ధాన్ాత, పార ముఖాత గల్ ఉపవాస్తలు రమ'దాన్ 

మరియు ము'హరర మ్ 10వ తేదీ ఉపవాస్తలు. ఇది ఇబ్నన 

'అబాాస్ అభిపార యం. కాకపోతే 'అరఫహ్ ఉపవాసం 

మ'హరర మ్ ఉపవాసం కంటే శ్రర ష్ఠ మైనది. అనేక 

'హదీసు'లోో దీనిన గురించి ఉంది. 

46) వివరణ-2041: అంటే 9, 10వ తేదీలు ఉపవాస్ం 

పాటంచి యూదుల్న, కై్కీస్త వుల్న వాతిరేకిస్తత న 

2042. (7) [1/634-ఏకీభవితం] 

ఉమెి ఫ'దల్ బిన్తె 'హారిస్' (ర) కథన్ం: 'అర్ఫ్తత్ 

నాడు పర వకత  (స్) ఉపవాస్ం ఉండటానిన గురించి 

పర జలోో భేదాభిపార యాలు తలతాత యి. కొందరు, 'పర వకత  

(స్) 'అర్ఫ్తత్ నాడు ఉపవాస్ంతో ఉనానరు,' అని, 

మరికొందరు, 'పర వకత  (స్) ఉపవాస్ంతో లేరు,' అని 

అనానరు. నేన పాల్ పాతు న పర వకత  (స్) వదు కు 

పంపించాన. అప్పపడు పర వకత  (స్) 'అరఫ్తత్ 

మైెదాన్ంలో ఒంట్టపైె కూరుున్న ఉనానరు. పర వకత  (స్) 

పాలు తాు గారు. అంటే పర వకత  (స్) ఉపవాస్ంతో లేరని 

తెలిస్లంది. 47 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్)  

   (1/634) [ ) صحيح ( 8]  - 2043
َما َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل   اهلُل َعْنَها قَالَْت: َرِضَي َعْن عَائَِشةَ وَ 

.  .ٌم لِ ُمْس  هُ َرَوا اهلل عليه وسلم َصائًِما ِِفْ الَْعْشِر قَط ُ
2043. (8) [1/634-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: నేన పర వకత  (స్) న 10 

జి'ల్'హిజజ హ్లో ఎనిడూ ఉపవాస్ం ఉండటం చూడ 

లేదు. 48 (ముసో్లమ్) 

 ( 1/634)[ ) صحيح (  9]  - 2044
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َعْن أَِِبْ قََتادََة:وَ    اَل فَقَ  .أَن َ َرُجًَل أَََت الن َ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن قَْولِِه.   َرُسْوُل  َب فََغِض  ُم ُصوْ َف تَ يْ كَ

ْ َغَضَبُه قَاَل  ا َرأَى ُعَمُر َرضي اهلل َعهُْنُ ا اهلِل َرب ً َرِضْيَنا بِ  :فَلَم َ
ا نَُعْوذُ بِاهلِل ِمْن َغَضِب اهلِل َوَغَضِب   ٍد نَِبي ً َوبِاْلِْسََلِم ِديًْنا َوبُِمَحم َ

ْ ي ُعَمُر رض َعَل فََج  .ْولِهِ َرُس   يَُرد ِدُ َهَذا الْكَََلَم َحّت َ اهلل َعهُْنُ
 

47) వివరణ-2042: ఉమా ఫ'దల్ పర వకి (స) చిన్నననన 

భారయ. అంటే  'అబ్బాస్ (ర) భారయ. అంటే 'హాజీలు 

'అరఫ్తత్ నాడు ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. ఇతరులు ఈ 

దినాన్ ఉపవాస్ం పాటంచవచ్చున.  

48) వివరణ-2043: 10 జి'ల్ 'హిజజ హ్కు చాల్ల 

పార ధాన్ాత ఉంది. దాని ఉపవాస్తల్కు కూడా చాల్ల 

పార ధాన్ాత ఉంది. చాల్ల వరకు పర వకి (స్) 10 

జి'ల్'హిజజ హ్లో ఉపవాస్ం ఉండే వారు కాదు. ఒకోుస్తరి 

ఉండేవారు, ఒకోుస్తరి ఉండేవారు కాదు. 'ఆయి'షహ్ (ర) 

నాకు తెలియదని పేర్కుంది. వాస్త వం ఏమిటంటే పర వకత  

(స్) ఉండేవారని ఇతర 'హదీసు'లోో పేర్కున్డం జరిగింది. 

దీనిన గురించి ర్యబోయ్య పేజీలోో పేర్కున్డం జరిగింది. 
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هْ ُم اُصوْ فََقاَل ُعَمُر يَا َرُسْوَل اهلِل كَْيَف بَِمْن يَ  .َسَكَن َغَضُبهُ  َر  لد َ
.  "لَْم يَُصْم َولَْم يُْفِطْر" َوََل أَْفَطَر". أَْو قَاَل:"ََل َصاَم  قَاَل: .كُل َهُ 

َك "َويُِطْيُق ذَلِ  قَاَل: .يُْفِطُر يَْوًما وَ ْْيِ  يَْومَ ُصْوُم  ي َ ْن ْيَف مَ قَاَل كَ
يُْفِطُر يَْوًما. قَاَل كَْيَف َمْن ي َُصْوُم يَوْ أََحٌد" ْوُم "ذاك َص  :قَاَل  .ًما و َ

يُْفِطُر يَْوَمْْيِ قَاَل كَْيَف َمْن ي َُصْوُم يَْومً  .دَاُودَ عَلَْيِه السَلم"   .ا و َ
ْ  ت ُ َوِددْ " قَاَل: ْقُت  أَّن ِ ِ اهلل عليه  ثُم َ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  لَِك".ذَ  ُطو 

ْن كُل ِ َشْهٍر َوَرَمَضاُن إََِل َرَمَضاَن فََهَذا وسلم: ِصَياُم  " ثَََلٌث م ِ
َنَة   َر الس َ ْهِر كُل ِِه ِصَياُم يَْوِم َعَرفََة أَْحَتِسُب َعىَل اهلِل أَْن ي َُكف ِ الد َ

نَ  َواهُ قَْبلَ  ال َِِتْ  َوِصَياُم يَْوِم عَاُشْوَراَء أَْحَتِسُب َعىَل  . بَْعَدهُ َة ال َِِتْ لس َ
رَ  َنَة ال َِِتْ قَْبلَُه"اهلِل أَْن ي َُكف ِ  .ُمْسلٌِم . َرَواُه   الس َ

2044. (9) [1/634-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథన్ం: ఒక వాకిత  పర వకత  (స్) 

వదు కు వచిు, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! 'మీరు ఎల్ల 

ఉపవాస్ం పాటస్తత రు,' అని పర శనంచాడు. అతని ఈ 

మాటలు విని పర వకత  (స్)కు చాల్ల కోపం వచిుంది. 

'ఉమర్ (ర) పర వకత  (స్) కోపానిన చూస్ల, ''మేము 

అలో్లహ్న పర భువుగా, ఇసో్తమ్న ధరింగా, 

ము'హమిద్న పర వకత గా స్త్ాకరించాము. ఇంకా మేము 

అలో్లహ్ ఆగర హం నండి, ఆయన్ పర వకత  ఆగర హం నండి 

శరణు కోరుత్రనానము,'' అని పలికారు. 'ఉమర్ (ర) 

ఈ వచనానేన అనేకస్తరోు వలోించారు. చివరికి పర వకత  

(స్) కోపం చలో్బడింది. అప్పపడు 'ఉమర్ (ర్), ''ఓ 

అలో్లహ్ పర వకాత ! ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్తలుండే వాకిత  

గురించి చపపండి,'' అని విన్నవించ్చకునానరు. 

దానికి పర వకి (స్), 'అట్టవంట వాకిత  ఉపవాస్ం 

పాటంచనూ లేదు. విరమించనూ లేదు. అంటే అతనికి 

ఉపవాస్ ప్పణాం దకుదు. అంటే ఏమీ తిన్కుండా 

ఆకలి దప్పపల్తో ఉనానడు అని అరాం.'' మళ్ళు 

'ఉమర్, 'రండు ఉపవాస్తలు ఉండి ఒక రోజు ఉపవాస్ం 

ఉండనివాడు ఎట్ట వంటవాడు ఓ పర వకాత !' అని 

పర శనంచారు. పర వకత  (స్), 'ఆ శకిత  ఎవరికి ఉంది,' అని 

అనానరు. మళ్ళు ఉమర్,' ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉండి, 

ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉండనివాడు ఎట్టవంటవాడు,' 

అని పర శనంచారు. పర వకత  (స్), 'ఇది దావూద్ (అ) 

సాంపర దాయ్ం,' అని అనానరు. అతన ఒకరోజు 

ఉపవాస్ం ఉండేవారు, ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉండేవారు 

కాదు.' ఆ తరువాత మళ్ళు ఉమర్, 'ఒకరోజు 

ఉపవాస్ం ఉండి రండు రోజులు ఉండని వాకిత  

ఎట్టవంట వాడు,' అని పర శనంచారు. దానికి పర వకత  

(స్), 'ఇల్ల నేన ఉండాల్ని, ఉండే శకిత  ఇవాబడాల్ని  

కోరుకుంట్టనానన.' ఆ తరువాత మళ్ళు పర వకత  (స్) 

నెలలో 3 రోజులు ఉపవాస్ం ఉండటం, మరియు 

ర్మదాన్ లో ఉపవాసం ఉండట్ం ఎలల పుుడు 

ఉపవాస్ం ఉండటంతో స్మాన్మని, అన్నిరు. :అదే 

విధంగా జి'ల్-'హిజజ హ్ 9వ తేదీన ఉపవాసం ఉంటే 

రండు సంవతసరాల పాపాలు క్షమించబడతాయని, 

ఒకట గడిచిన్ స్ంవతసరం, మర్కకట ర్యబోయ్య 

స్ంవతసరం. అదే విధంగా ము'హరర మ్ 10వ తేదీన 

ఉపవాసం ఉంటే గడచిన ఒక సంవతసరం పాపాలు 

క్షమించబడతాయని: అనానరు. 49  (ముసో్లమ్)  

   (1/635) [ ) صحيح ( 10]  - 2045
عليه وسلم َعْن  صىل اهلل َعْن أَِِبْ قََتادََة قَاَل: ُسِئَل َرُسْوَل اهلِل وَ 

" َصْوِم اَْلِثَْنْْيِ فََقاَل: "فِْيِه ُولِْدت ُ َوفِْيِه أَنْزِ  ُه  َرَوا   .َل عَلَي َ
 .ٌم لِ ُمْس 

 

49) వివరణ-2044: స్ంవతసరమంతా నిరంతర్యయంగా 

ఉపవాస్ం ఉండటం, నిషిధ్ధ  దినాలోో ఉపవాస్ం ఉండటం 

అధరిం. పర తిన్నల్ 3 ఉపవాస్తలు పాటంచటం వలో్ 

న్నల్ంతా ఉపవాస్ం ఉన్నటో్ట ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

ఎందుకంటే ఒక ప్పణాానికి 10 ప్పణాాల్ పర తిఫల్ం 

ల్భిసుత ంది. రమ'దాన్ న్నల్ంతా ఉపవాస్ం ఉంటే 10 

న్నల్ల్ ఉపవాస్తల్ ప్పణాం ల్భిసుత ంది. పర తిన్నల్ మూడు 

ఉపవాస్తలు ఉండి, రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు ఉంటే అతనికి 

స్ంవతసరమంత ఉపవాస్ం ఉండే ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

అయితే ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉండటం, ఒక రోజు వదల్డం 

ఉతత మం. ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉండటం రండు రోజులు 

వదల్డం, అంతకంటే ఉతత మం. పర వకత  (స్), 'దాని గురించి 

నాకు శకిత  ఉంటే ఎంత బాగుండును,' అని అన్డానికి 

అరాం, దాసుల్ హకుులోో నిమగనంగా ఉండటం వలో్ 

అధికంగా ఉపవాస్తలు ఉండే అవకాశం ల్భించదు. 

అందువలో్ పర వకత  (స్) ఇల్ల అనానరు. అదేవిధంగా ఈ 

'హదీసు' వలో్ 'అరఫ్తత్ నాడు ఉపవాస్ం అభిల్షణీయం 

అని దీనివలో్ రండు స్ంవతసర్యల్ పాపాలు 

క్షమించబడతాయని తెలిస్లంది.  
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2045. (10) [1/635-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథన్ం: స్తమవారం ఉపవాస్ం 

గురించి పర వకత  (స్)న పర శనంచడం జరిగింది. అప్పపడు 

పర వకత  (స్), 'నేను ఈ న్నడు జనిాంచాను. ఈ రోజే 

న్నపై ఖుర్ఆన్ అవతర్తంచింది,' అని అనానరు. 50 
(ముసో్లమ్) 

 ( 1/635)[ ) صحيح (  11]  - 2046
أَلَْت عَائَِشَة: أَكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل  ِة أَن ََها َس ي َ َة الَْعَدوِ ذَ ُمَعا َعْن وَ 

نََعْم   قَالَْت: اهلل عليه وسلم يَُصْوُم ِمْن كُل ِ َشْهٍر ثَََلثََة أَي َاٍم؟
ْهِر كَاَن يَُصْوُم؟ قَالَْت: لَْم يَُكْن يَُباِِلْ    فَُقلُْت لََها: ِمْن أَي ِ أَي َاِم الش َ

 . ُم. َرَواُه ُمْسلٌِم ْهِر يَُصوْ اِم الش َ  أَي َ أَي ِ  ْن مِ 
2046. (11) [1/635-దృఢం] 

ము'ఆజ'హ్ 'అదవియాహ్(ర) కథన్ం: నేను, 

'ఆయి'షహ్ (ర)న, ''పర వకత  (స్) పర తిన్నల్ మూడు 

రోజులు ఉపవాస్ం ఉండేవార్య?'' అని అడిగాను. 

'ఆయి'షహ్ (ర), 'అవున' అని స్మాధాన్ం 

ఇచాురు. మళ్ళు నేన,  'ఏ ఏ రోజులు ఉపవాస్ం 

ఉండేవారు,' అని అడిగాన. ఆయిషహ్ (ర), 

'పర తేయకంచేవారు కాదు. తాన కోరిన్ దినాలోో 

ఉపవాస్ం ఉండేవారు. ' అని స్మాధాన్మిచాురు. 51  

(ముసో్లమ్) 

 ( 1/635) [ ) صحيح ( 12]  - 2047
ْ أَي ُْوَب اْْلَنَْصاِري ِ وَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   ثَهُ َحد َ  هُ أَن َ  َعْن أَِِب
اِل و عليه ْن َشو َ ا م ِ سلم قَاَل: "َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُم َ أَتَْبَعُه ِست ً

ْهرِ   .ُمْسلٌِم َرَواُه    ."كَاَن كَِصَياِم الد َ
2047. (12) [1/635-దృఢం] 

 

50) వివరణ-2045: అంటే స్తమవారం ఉపవాస్ం 

ఉండవచ్చు. 

51) వివరణ-2046: అంటే అదన్ప్ప ఉపవాస్తలు ఆచరించ 

డానికి దినాల్న పర తేాకించేవారు కారు. ఒకోుస్తరి 

పార రంభంలో, ఒకోుస్తరి మధాలో, ఒకోుస్తరి చివరిలో 

ఉపవాస్తలు ఉండేవారు. 13, 14, 15 తేదీల్న 

పర తేాకించే వారు కాదు. అయితే ఈ తేదీల్లో ఉపవాస్ం 

ఉండటం అత్రాతత మం. దీనిన గురించి ముందు 

తెలుసుత ంది. 

అబూ అయూాబ్ అ'నాసరీ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''ఎవరైనా రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు ఉండి, 

రమ'దాన్ తర్యాత ష్వాాల్లో 6 ఉపవాస్తలు ఉంటే 

ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్తలు ఉండేటంత ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది. 52 (ముసో్లమ్) 

 (1/635)(  عليه [ ) متفق 13]  - 2048
َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 

 .متفق عليه  .ْطِر َوالن َْحرِ الْفِ  يَْوِم  ِم ْن َصوْ وسلم عَ 
2048. (13) [1/635-ఏకీభవితం] 

అబూ స్'యీద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 'ఈదుల్ 

ఫి'తు ర్, 'ఈదుల్ అ'ద్'హా నాడు ఉపవాస్ం 

ఉండర్యదని వారించారు. 53 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

 (1/635) [ ) متفق عليه ( 14]  - 2049
ليه  عَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاْدِري ِ ْيِد الْخُ َعْن أَِِبْ َسعِ وَ 

: الِْفْطِر َواْْلَْضََح"    .وسلم: "ََل َصْوَم ِِفْ يَْوَمْْيِ
2049. (14) [1/635-ఏకీభవితం] 

అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకి (స్) 

పర వచన్ం, ''ఈ రండు దినాల్లో ఉపవాస్ం పాటంచడం 

ధరిస్మితం కాదు. అంటే 'ఈదుల్-ఫి'తు ర్, 'ఈదుల్ 

అ'ద్హా. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

   (1/635) [ ) صحيح ( 15]  - 2050
ليه  َعْن نَُبْيَشَة الُْهَذِِل ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عوَ 
ذِ و ُشْرٍب و َ ُشِريِْق أَي َاُم أَكٍْل و َ ْكِر اهلِل". َرَواُه  سلم: "أَي َاُم الت َ

 .ُمْسلٌِم 
2050. (15) [1/635-దృఢం] 

నబై్నషహ్ అల్ హుజ్'లి (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, జిల్'హిజజ హ్ 11, 12, 13 దిన్నలు 

తినేతా్రగే, దైవానిన సార్తంచే దిన్నలు. 54 (ముసో్లమ్) 

 

52) వివరణ-2047: అంటే పండుగ రోజు తర్యాత, రండవ 

తేదీ నండి వీటని పార రంభించాలి. వరుస్గా పాటంచాలి. 

ఒక వేళ ఏకారణం చేతనై్ననా మధాలో ఆటంకం కలిగితే 

ఏం ఫర్యాలేదు. 

53) వివరణ-2048: ఎందుకంటే ఈ దినాలు అలాల హ్ (త) 

తరఫు నండి ఆతిధా దినాలు, ఈ రండు దినాలు. 

మరియు జి'ల్-'హిజజ హ్, 13వ తేదీ వరకు ఉపవాస్ం 

పాటంచడం నిషిదధ ం. 
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  (1/636) [ ) متفق عليه ( 16]  - 2051
هلل  صىل ا  ْوُل اهللِ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُس وَ 
ْبلَُه   يَْوَم الُْجُمَعِة إَِل َ أَْن ي َُصْوَم قَ ْم ليه وسلم : " ََل يَُصْوُم أََحُدكُع

 أَْو بَُصْوَم بَْعَدُه  
2051. (16) [1/636-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''పర తేయకంగా శుకర వారం ఉపవాసం ఉండరాదు. 

అయితే శుకర వారంతో మరో దినానిన కలుప్పకోవాలి. 

అంటే గురువారం-శుకర వారం లేదా శుకర వారం-

శనివారం. ఒకు శుకర వారం నాడు మాతు మే ఉపవాస్ం 

ఉండర్యదు. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్) 

   (1/636) صحيح ([ )  17]  - 2052
هلل  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا وَ 
ْوا لَْيلََة الُْجُمَعِة بِ ََل تَ "  سلم: وعليه  ِقَياٍم م ِْن بَْْيَ الل ََياِِلْ َوََل  ْخَتص ُ

ْن بَْْيَ اْْلَي َ  ْوا يَْوَم الُْجُمَعِة بَِصَياٍم م ِ إَِل َ أَْن ي َُكْوَن ِِفْ   اِم تَْخَتص ُ
 . َصْوٍم ي َُصْوُمُه أََحُدكُْم". َرَواُه ُمْسلٌِم 

2052. (17) [1/636-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''శుకర వారం ర్యతిు ని ఆర్యధన్ కొరకు పర తేాకించకండి. 

అదేవిధంగా శుకర వారం దినానిన ఉపవాస్తనికి పర తేా 

కించకండి. ఉపవాస్తలు ఉంటూ శుకర వారం వస్తత  

ఫర్యాలేదు. 55 (ముసో్లమ్)  

 

54) వివరణ-2050: తష్రీఖ్్ దినాలు అంటే జిల్'హిజజ హ్ 

11, 12, 13 తేదీల్న అంటారు. ఎందుకంటే ఈ దినాలోో 

అరబుాలు ఖుర్బానీ మాంస్తనిన ఎండబ్నటేు వారు. 

అందుకే వీటని తఫ్రీఖ్్ దినాలు అంటారు. కనక ఈ 

దినాలోో ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. ఈ దినాలోో తింటూ, 

తాు గుతూ, దైవానిన స్ిరిసూత  ఉండాలి. అలో్లహ్ ఆదేశం: 

''... మరయు ఆయన వారికి జీవన్నపాధిగా పీసాదించిన 

పశువుల మీద, న్నరీణ త దిన్నలలో అలాల హ్  పేరును 

సిరిసూు  (జి"బి్ చేయండి). వాటి (మాంసాన్ని) తినండి 

మరియు లేమికి గ్నరిఅయిన న్నరుపేదలకు తిన్నప్పంచండి. 

(అల్-'హజ్జ ్, 22:28) అంటే యౌమ నన'హ్ర్ 

మరియు తష్రీఖ్ దినాలు.  
55) వివరణ-2052: అయితే శుకర వారంతో మరో దినానిన 

కలుప్పకోవచ్చి. అంటే గురువారం-శుకర వారం లేదా 

 (1/636)[ ) متفق عليه (  18]  - 2053
عليه   اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل دري قَ يد الخعْن أِب سعَ و

َد اهلُل َوْجَهُه َعِن  وسلم: اِر "َمْن َصاَم يَْوًما ِِفْ َسِبْيِل اهلِل بَع َ الن َ
 .ا"ِريْفً َسْبِعْْيَ خَ 

2053. (18) [1/636-ఏకీభవితం] 

అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకి (స్) 

పర వచన్ం, అలో్లహ్(త) మారగ ంలో ఒకరోజు ఉపవాస్ం 

ఉంటే అలో్లహ్ (త) అతనిన న్రకం నండి 70 స్ంవ 

తసర్యల్ దూరం ఉంచ్చతాడు. (బు'ఖారీ, ముసో్లమ)  

అంటే అతడు న్రకంలో చేర్డు. 

  (1/636) ليه ([ ) متفق ع 19]  - 2054
َرُسْوُل اهلِل صىل لِ قَاَل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو بِْن الَْعاِص قَاَل:وَ 
َهاَر َوتَُقْوُم  َد اهلِل أَلَْم أْخَْبْ أَن ََك تَ ا َعبْ "يَ  لم:س عليه و اهلل ُصْوُم الن َ

أَْفِطْر ْم وَ "فَََل تَْفَعْل ُص  بىََل يَا َرُسْوَل اهلِل. قَاَل: فَُقلُْت: الل َْيَل؟"
ا ا َوإِن َ لَِعْيِنَك عَلَْيَك َحق ً َوإِن َ   َوقُْم َونَْم فَإِن َ لَِجَسِدَك عَلَْيَك َحق ً

ا َوإِن َ لَِزْوِرَك عَ َك عَ َزْوجِ لَ  ا.لَْيَك َحق ً ََل َصاَم َمْن َصاَم  لَْيك َحق ً
ْن كُل ِ َشْهٍر َصْوُم الد َ  ْهَر. َصْوُم ثَََلثَِة أَي َاٍم م ِ  كُل ِِه. ُصْم كُل ِ ْهرِ الد َ
ْ َشْهٍر ثَََلثََة أَي َاٍم َواْقَرأَ الُْقْرآَن ِِفْ كُل ِ َشْهٍر". قُلْ  َ  أُطِ ُت: إِّن ِ ْكَثَر  ْيُق أ

َ ِمْن ذَلَِك. قَاَل: "ُصْم  ْوِم َصْوَم دَاُودَ: ِصَياُم يَْوٍم  أ ْفَضَل الص َ
 .ًة َوََل تَِزدْ َعىَل ذَلَِك"ر َ اٍل م َ َوإِْفَطاُر يَْوٍم. َواْقَرأَ ِِفْ كُل ِ َسْبِع لَيَ 

2054. (19) [1/636-ఏకీభవితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'అమర ్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర) కథన్ం: 

పర వకత  (స్) న్నన, 'ఓ 'అబుు లో్లహ్! నీవు పగలు 

ఉపవాస్ం ఉంట్టనానవని, ర్యతిు  న్మా'జ్ 

చేసుత నానవనే వారత  నాకు అందలేదా?' అంటే, 'నవుా 

అల్ల చేసుత నానవని నాకు తెలిస్లందని' అనానరు. 

నేన, 'అవున అలో్లహ్ పర వకాత !' అని అనానన. 

అప్పపడు పర వకత  (స్), 'నవుా అల్ల చేయకు, నవుా 

ఒకస్తరి ఉపవాస్ం ఉండు, ఒకస్తరి ఉపవాస్ం ఉండకు, 

అదేవిధంగా ర్యతిు  కొంతస్తప్ప న్మా'జ్లో గడుప్ప, 

కొంత స్తప్ప నిదర పో. ఎందుకంటే నీపైె నీ శరీర హకుు 

ఉంది. నీపైె నీ కంట హకుు ఉంది. నీపైె నీ భారా 

హకుు ఉంది. నీపైె నీ అతిధుల్ హకుు కూడా ఉంది. 

 

శుకర వారం-శనివారం. ఒకు శుకర వారం నాడు మాతు మే 

ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. 
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ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్ం ఉన్నవాడు ఉపవాస్ం లేన్టేు . 

అంటే ఉపవాస్ ప్పణాం అతనికి ల్భించదు. పర తినెల 

3 ఉపవాసాలు ఉంటే స్రిపోత్రంది. ఇది ఎలో్ప్పపడూ 

ఉపవాస్ం ఉండటానికి స్మాన్ం. నవుా పర తిన్నల్ 

మూడు ఉపవాస్తలు పాటంచ్చ పర తినెల ఒక ఖుర్ఆన్ 

పూరి్తచేయి,' అని అనానరు. అప్పపడు నేన, 'నాకు 

ఇంతకంటే ఎకుువ శకిత  ఉంది,' అని అనానన. పర వకత  

(స్), 'అనినటకంటే ఉతత మమైెన్ దావూద్ (అ) 

ఉపవాస్ం పాటంచ్చ. అంటే రోజు తపిప రోజు ఉపవాస్ం 

ఉండు. ఒక వారంలో ఖుర్ఆన్ పూరిత చేయి. ఇంతకు 

మించి ఆచరించకు,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, 

ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اِّنْ اَلَْفْصُل الث َ 

 (1/637)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 2055
َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  وَ 

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َنْْيَ عليه وسلم يَُصْوُم اَْلِثْ  ْ   َوالَْخِمْيَس. َرَواُه الّت ِ
. 

2055. (20) [1/637-అపరిశోధితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) స్తమవారం, 

గురువారం ఉపవాస్ం ఉండేవారు. (తిరిిజి', 

న్స్తయి') 

 (1/637)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 2056
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ْنُه قَاَل: عَ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ وَ 
ِحب ُ َخِمْيِس فَأُ َوالْ  ثَْنْْيِ سلم: "تُْعَرُض اْْلَْعَماُل يَْوَم اَْلِ  و عليه

 َ ِمِذي ُ  .ا َصائٌِم"نَ أَْن ي ُْعَرَض َعَملِْي َوأ ْ   .َرَواُه الّت ِ
2056. (21) [1/637-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''స్తమవారం, గురువారం ఈ రండు దినాలోో దాసుల్ 

ఆచరణలు దైవస్నినధిలో చేరవేయబడతాయి. 

అందువలో్ నేన ఉపవాస్సా్లతిలో ఉన్నప్పపడు నా 

ఆచరణలు దైవస్నినధిలో చేరవేయబడాల్ని 

కోరుత్రనానన. (తిరిిజి') 

2057 -  [22  ]? (1/637) 

ٍ قَاَل: "يَا أَبَا   صىل اهلل عليه وسلم: اهللِ قَاَل َرُسْوُل  َوَعْن أَِِبْ ذَر 
ْهِر ثَََلثََة أَي َاٍم  ٍ إِذَا ُصْمَت ِمَن الش َ َع  َشَرَة َوأَْربَ َث عَ ََل فَُصْم ثَ ذَر 

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ   َواهُ . رَ " َعَشَرَة َوَخْمَس َعَشَرةَ  ْ  .الّت ِ
2057. (22) [1/637-?] 

అబూజ'ర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) న్నన, 'ఓ అబూ 

జ'ర్! నీవు న్నల్కు మూడు ఉపవాస్తలు, అంటే, 13, 

14, 15 తేదీల్లో ఉపవాసాలు ఉండు,' అన్న హితబోధ్ 

చేసారు. (తిరిిజి', న్స్తయి')  

 (1/637)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 2058
َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 

َوقَل ََما كَاَن يُْفِطُر يَْوَم   .ةٍ كُل ِ َشْهٍرثَََلثََة أَي َاٍم ُغر َ  وسلم يَُصْوُم ِمْن 
ْ الُْجُمَعِة. َرَوا  ََلثَِة أَي َاٍم  ثَ  َوَرَواُه أَبُْو دَاُودَ إََِل  َوالن ََسائِ ُ ِمِذي ُ ُه الّت ِ

2058. (23) [1/637-అపరిశోధితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర తి న్నల్ పార రంభంలో మూడు ఉపవాస్తలు ఉండే 

వారు. అయితే శుకర వారం ఉపవాస్ం ఉండకపోవటం 

చాల్ల తకుువగా జరుగుత్రంది. అంటే గురువారం, 

శుకర వారం కలిపి ఉపవాస్ం ఉండేవారు. (తిరిిజి', 

న్స్తయి', అబూ దావూద్) 

 (1/637)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 2059
ْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   عَ َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهللُ وَ 

ْبَت  ْهِر الس َ َ عليه وسلم يَُصْوُم ِمَن الش َ ِمَن  اَْلِثَْنْْيَ وَ َد وَ حَ  َواْْل
ْهِر اْْلَخِر الث َََلثَ  ِمِذي ُ الش َ ْ   .اَء َواْْلَْربَِعاَء َوالَْخِمْيَس. َرَواُه الّت ِ

2059. (24) [1/637-అపరిశోధితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఒక న్నల్లో 

శనివారం, ఆదివారం, స్తమవారం ఉపవాస్ం 

ఉండేవారు. మరో న్నల్లో మంగళవారం, బుధవారం, 

గురువారం ఉపవాస్ం ఉండేవారు. (తిరిిజి') 

 (1/637)) لم تتم دراسته (  [ 25]  - 2060
َعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ 
لَُها اَْلِثَْنْْيِ  أْمُ يَ  ُرِّنْ أَْن أَُصْوَم ثَََلثََة أَي َاٍم م ِْن كُل ِ َشْهٍر أَو َ
 .دَ َوالن ََسائِ ُ أَبُْو دَاوُ  اهُ . َروَ لَْخِمْيُس َوا

2060. (25) [1/637-అపరిశోధితం] 

ఉమెి స్లమహ్ (ర) కథన్ం: పర తి న్నల్ మూడు ఉప 

వాస్తలు ఉండమని పర వకత  (స్) మమిలిన ఆదేశంచే 
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వారు. మొదటది స్తమవారం, లేదా గురువారం అయి 

ఉండాలి. (అబూ దావూద్, న్స్తయి').  

అంటే పర తిన్నల్ నేన మూడు రోజులు ఉపవాస్ం 

ఉండాలి. వాటలో మొదటది స్తమవారం లేదా 

గురువారం అయి ఉండాలి. 

 (1/637)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 2061
َ  َعْن ُمْسلٍِم الَْقَرِشي ِ قَاَل:وَ  ِئَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ْو ُس َسأَلُْت أ

ْهِر فََقاَل: ا ُصْم  َحق ً َك َك عَلَيْ "إِن َ ِْلَْهلِ  عليه وسلم َعْن ِصَياِم الد َ
بَِعاَء َوَخِمْيٍس فَإِذَا أَنَْت قَْد ُصْمَت  َن َوال َِذْي يَلِْيِه َوكُل ُ أَْر َرَمَضا

 ْ ْهَر كُل َُه". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ  . ِمِذي ُ الد َ
2061. (26) [1/637-అపరిశోధితం] 

ముసో్లమ్ ఖుర్ష్ర (ర) కథన్ం: ఒకస్తరి పర వకత  (స్)న 

ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్ం ఉండటానిన గురించి నేన 

పర శనంచాన లేదా మర్కకరు పర శనంచారు. అప్పపడు 

పర వకత  (స్), 'ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్తలు ఉండకు, 

ఎందుకంటే నీపైె, నీ కుట్టంబం హకుులు కూడా 

ఉనానయి. నవుా రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు ఉండు. 

రమ'దాన్ తర్యాత షవాాల్లో 6 ఉపవాస్తలు ఉండు. 

ఇంకా పర తి బుధవారం, గురువారం ఉపవాస్ం ఉండు, 

ఇల్ల చేస్తత  నీకు ఎలో్ప్పపడూ ఉపవాస్ం ఉండే ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది అన్న అన్నిరు.' (అబూ దావూద్, తిరిిజి') 

 ( 1/638)[ ) ضعيف (  27]  - 2062
أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن وَ 

 .فََة. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َعَرفََة بَِعرَ  يَْوِم  ْن َصْوِم وسلم: نَََه عَ 
2062. (27) [1/638-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 'అరఫ్తత్ 

మైెదాన్ంలో అరఫ్తత్ నాడు అంటే జి'ల్-'హిజజ హ్ 9వ 

తేదీన్ ఉపవాస్ం ఉండటానిన నిషేధించారు. (అబూ 

దావూద్)  

అంటే 'అరఫ్తత్ మైెదాన్ంలో 9వ జిల్'హిజజ హ్ నాడు 

హాజరైన్ వాకిత  అకుడ ఉపవాస్ం ఉండర్యదు. 

  (1/638) [ ) لم تتم دراسته ( 28]  - 2063
م َاء أَن َ َرُس وَ  اهلِل صىل  ْوَل َعْن َعْبِد اهلِل بِْن بُْسٍر َعْن أُْخِتِه الص َ

ْبِت إَِل َ فِْيَما اْفُّتِ  اهلل عليه وسلم قَاَل: َض "ََل تَُصْوُمْوا يَْوَم الس َ

ٍة أَْو ُعْودَ َشَجَرةٍ بَ ْد أََحُدكُْم إَِل َ لَِحاَء ِعنَ إِْن ل َْم يَجِ ُكْم فَ عَلَيْ 
ِمِذي ُ َوابْ  ْ اَجُه ُن مَ فَلَْيْمَضْغُه". َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

اَرِمي ُ    .َوالد َ
2063. (28) [1/638-అపరిశోధితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ బుస్ర ర్, తన్ స్తదరి, స్మాిఅ' (ర్) 

దాార్య ఉలోేఖసుత నానరు. అతన్న (ర్) కథన్ం: పర వకత  

(స్) న్నన, 'నవుా కేవల్ం శనివారం నాడే ఉపవాస్ం 

ఉండకు. కాని విధి ఉపవాస్తలు తపప. ఉదా: 

మొకుుబడి ఉపవాస్ం లేదా పరిహార ఉపవాస్ం. 

ఒకవేళ నీకు తిన్డానికి ఏమీ లేక దార క్ష తొకు లేదా 

కరర ముకు దొరికినా దానిన న్మిలి ఉపవాస్ం 

విరమించ్చ,' అని అనానరు. (అ'హిద్, అబూ 

దావూద్, తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ్, దారిమి) 

 ఇల్ల ఎందుకు వారించడం జరిగిందంటే గర ంథ 

పర జల్ అనకరణ కాకూడదని. 

  (1/638) [ ) لم تتم دراسته ( 29]  - 2064
ْ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اوَ   سلم:وهلل عليه َعْن أَِِب
اِر َخْنَدقًا ًما ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َجَعَل اهللُ َمْن َصاَم يَوْ "  بَْيَنُه َوبَْْيَ الن َ

َماِء َواْْلَْرِض"كََما  ِمِذي ُ بَْْيَ الس َ ْ  . . َرَواُه الّت ِ
2064. (29) [1/638-అపరిశోధితం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''అలో్లహ్(త) మారగ ంలో ఒక రోజు ఉపవాస్ం ఉన్న 

వారికి, అలో్లహ్ (త) అతనికి న్రకానికి మధా ఒక 

కందకం తయారు చేస్తత డు. దాని వెడలుప 

భూమాాకాశ్వల్ మధా దూరం అంత ఉంట్టంది. అంటే 

అలో్లహ్ (త) మారగ ంలో ఉపవాస్ం ఉండటం వలో్ 

న్రకానికి దూరం చేయబడతాడు. (తిరిిజి')  

  (1/638) ([ ) لم تتم دراسته  30]  - 2065
 صىل اهلل عليه  ْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  عَاِمِر بِْن مَ َعْن وَ 

 ْ َتاِء". َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ ْوُم الش ِ  ِذي ُ مِ وسلم: "اَلَْغِنْيَمُة الَْباِردَُة الص َ
 .َهَذا َحِديٌْث ُمْرَسٌل  قَاَل: وَ 

2065. (30) [1/638-అపరిశోధితం] 

'ఆమిర్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

పర వచన్ం, ''చలికాల్ంలో ఉపవాస్తనిన మహా భాగాంగా 

భావించాలి. (అ'హిద్, తిరిిజి' / తాబయీ పీోకిం) 
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 (1/638) [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 2066
ِكَر َحِديُْث أَِِبْ ُهَريَْرَة: "َما ِمْن أَي َاٍم أََحب ُ إََِل اهلِل" ِِفْ بَاٍب  ذُ وَ 
 َ  .ِة  ْضِحي َ اْْل

2066. (31) [1/638-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) 'హదీసు', ''మా మిన్ 

అయాామిన్ అ'హబుా ఇల్లో్లహ్''ను ఖుర్బానీ 

అధాాయంలో పేర్కున్డం జరిగింది. 56  
----- 

   మూడవ విభాగం ث َالُِث ُل الاَلَْفْص 

  (1/638) [ ) متفق عليه ( 32]  - 2067
اٍس عَ  ليه وسلم قَِدَم  هلِل صىل اهلل عْوَل اأَن َ َرُس ِن ابِْن َعب َ

فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل  .َد الَْيُهْودَ ِصَياًما يَْوَم َعاُشْوَراءَ جَ الَْمِديَْنَة فَوَ 
َيْوُم ال َِذْي تَُصْوُمْونَُه؟" ا الْ "َما َهَذ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

َق  َوقَْوَمُه َوغَ  ْوََس مُ  فِْيِه َهَذا يَْوٌم َعِظْيٌم: أَنََْج اهللُ  فََقالُْوا: ر َ
فََقاَل َرُسْوُل  .ُه ُمْوََس ُشْكًرا َفَنْحُن نَُصْوُمهُ مَ فِْرَعْوَن َوقَْوَمُه فََصا

َ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   . بُِمْوََس ِمْنُكْم"ْوََل "فََنْحُن أََحق ُ َوأ
 . َياِمهِ فََصاَمُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوأََمَر بِِص 

2067. (32) [1/638-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స్) మకుహ్ 

నండి మదీన్హ్ వల్స్ వచిున్ప్పపడు యూదుల్న 

ము'హరర మ్ 10వ తేదీన్ ఉపవాస్ం ఉండటం 

గమనించారు. 'మీరందుకు ఉపవాస్ం ఉంట్టనానరు,' 

అని వారిని అడిగారు. అప్పపడు యూదులు, 'ఇది 

గొపపదిన్ము, అలో్లహ్ (త) ఈ నాడే మూస్త (అ)న, 

అతని జాతి ఇస్తర యీ'ల్న రకిించాడు. ఫిర్'ఔన్న 

అతని సైనాానిన నీటలో ముంచివేస్తడు. మూస్త (అ) 

కృతజఞ తా పూరాకంగా ఈరోజు, ఉపవాస్ం 

పాటంచారు. మేము మూస్త(అ)న అనస్రిసూత  

ఉపవాస్ం పాటసుత నానము,' అని స్మాధాన్ం 

ఇచాురు. అది విని పర వకత  (స్), 'మేము మీకంటే 

మూస్తతో ఎకుువ హకుు గల్వారం,' అని పలికి, 

 

56) వివరణ-2066: చలో్దన్ం మహా భాగాం అంటే శరమ 

కషు ం లేకుండా యుదధ  ధన్ం ల్భించిన్టో్ట.  అదేవిధంగా 

చలి కాల్ంలో ఉపవాస్ం ఉండటం వలో్ ప్పణాం ల్భిసుత ంది. 

అంటే ఆకలి దపిపకల్ బాధ ఉండదు. 

తరువాత పర వకత  (స్) స్ాయంగా ఉపవాస్ం ఉనానరు. 

పర జల్ను కూడా ఉపవాస్ం ఉండమని ఆదేశంచారు. 

(బు'ఖారీ, ముసో్లమ్)  

 (1/639) تتم دراسته ( ) لم [ 33]  - 2068
وسلم  َعْن أم سلمة قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و
ْبِت ُم يَ وْ يَُص  ْوُم ِمَن اْْلَي َاِم  ُص َويَْوَم اْْلََحِد أَْكَثَر َما يَ ْوُم الس َ

. َرَواُه  "ْم لَِفهُ أَْن أَُخاأُِحب ُ َويَُقْوُل: "إِن َُهَما يَْوَما ِعْيٍد ل ِلُْمْشِرِكْْيَ فَأَنَا 
 .أَْحَمُد 

2068. (33) [1/639-అపరిశోధితం] 

ఉమెి స్లమహ్ (ర) కథన్ం: 'పర వకత  (స్) స్రా 

స్తధారణంగా శనివారం, ఆదివారం ఉపవాస్ం 

ఉండేవారు, ఇంకా ఈ రండు అవిశ్వాసుల్ పండుగ 

దినాల్ని, వారిని వాతిరేకిసూత  ఉపవాస్తలు ఉండాల్ని 

కోరుకుంట్టనానన' అని అనానరు. (అ'హిద్)  

ఎందుకంటే ఈ రండు దినాలోో వారు తింటారు.  

 ( 1/639)[ ) صحيح (  34]  - 2069
َ  ُمَرَة قَاَل:ِن َس بْ َجابٍِر  َعْن وَ  لم  ساَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وك

يَأُْمُر بَِصَياِم يَْوِم عَاُشْوَراَء َويَُحث َُناعَلَْيِه َويََتَعاَهُدنَاِعْنَدُه فَلَم َا 
اَن لَْم يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنَهَنا َعْنُه َولَْم يََتَعاَهْدنَا ِعْنَدُه.  َرَمَض  فَِرَض 

 .لٌِم اُه ُمْس وَ رَ 
2069. (34) [1/639-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ స్మురహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

'ఆషూర్హ్ రోజు ఉపవాస్ం ఉండమని ఆదేశంచేవారు. 

మమిలిన పోర తసహించేవారు. 'ఆషూర్హ్ దిన్ం దగ్గ ర 

కాగానే మమిలిన పరావేకిించేవారు. మమిలిన 

దృషిు లో పెట్టు కునేవారు. అయితే రమ'దాన్ 

ఉపవాస్తలు విధికాగానే ఆషూర్హ్ ఉపవాస్తన్నకి అంత 

పార ధానాత ఇచేువారు కాదు. దాననండి వారించనూ 

లేదు. ముందున్నట్టు  శరదాధ శకుత లూ ఉండేవి కావు. 57 
(ముసో్లమ్) 

 

57) వివరణ-2069: రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు విధి 

కావటానికి ముందు ఆషూర్హ్ ఉపవాస్ం విధిగా ఉండేది. 

అందువలోే పర వకత  (స్) దానిపటో శర దధ చూపేవారు, పర జల్కు 

తాకీదు చేస్తవారు. రమ'దాన్ ఉపవాస్తలు విధి అయిన్ 

తర్యాత, ఆషూర్హ్ ఉపవాస్ విధి రదు యింది. 
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 (1/639)(  راسته[ ) لم تتم د 35]  - 2070
ِب ُ  َعْن َحْفَصَة قَالَْت:وَ     عليه  صىل اهللأَْربٌَع ل َْم يَُكْن يََدُعُهن َ الن َ

أَي َاٍم م ِْن كُل ِ َشْهٍر   اُشْوَراَء َوالَْعْشِر َوثَََلثَةِ وسلم: "ِصَياُم عَ 
 .َوَرْكَعَتاِن قَْبَل الَْفْجِر". َرَواُه الن ََسائِ ُ  

2070. (35) [1/639-అపరిశోధితం] 

'హఫ్'స్హ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఏ నాడూ ఈ 

నాలుగు విషయాల్న వదిలేవారు కాదు. 'ఆషుర్హ్ 

ఉపవాస్ం, జి'ల్'హిజజ హ్ 9వ తేదీ ఉపవాస్ం, పర తి న్నల్ 

3 ఉపవాస్తలు, ఫజర్లోని 2సున్నత్ రకా'త్రలు. 

(న్స్తయి') 

  (1/639) [ ) لم تتم دراسته ( 36]  - 2071
اٍس وَ  : كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََل  قَاَل َعِن ابِْن َعب َ

 .الن ََسائِ ُ   َسَفٍر. َرَواهُ ََل ِفَحْضٍر و َ  يُْفِطُر أَي َاَم الِْبْيِض ِِفْ 
2071. (36) [1/639-అపరిశోధితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) అయాామె 

బీ'ద్ ఉపవాస్తల్న పర యాణంలోనూ స్ాసా్ల్ంలోనూ 

వదిలేవారు కారు. (న్స్తయి')  

అంటే పర తిన్నల్ 13,14,15 తేదీల్ ఉపవాస్తలు ఉండే 

వారు. 

 ( 1/639)ضعيف (  [ ) 37]  - 2072
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   يَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 
ْوُم  و عليه   ابُْن  . َرَواهُ "سلم: "لِكُل ِ َشْيٍء َزكَاٌة َوَزكَاُة الَْجَسِد الص َ
 .َماَجهُ 

2072. (37) [1/639-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''పర తి వసుత వుపై 'జకాత్ ఉంట్టంది. శరీరం యొకు 

'జకాత్ ఉపవాస్ం.'' 58 (ఇబ్నన మాజహ్) 

 (1/639)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 2073
 

అందువలోే పర వకత  (స్) దానిపటో ఎకుువగా శర దధ  చూపే 

వారు కారు. కోరిన్వారు పాటంచాలి, కోరనివారు 

ఉండకురలేదు. అయితే ఉపవాస్ం ఉండడం మంచిది. 

58) వివరణ-2072: 'జకాత్ అంటే పరిశుదధ త, పరిశుభర త. 

పర తివసుత వుకు పరిశుదధ త, పరిశుభీత అవస్రం ఉంట్టంది. 

శరీర అంతరగ త పరిశుభర త ఉపవాస్ం వలో్ 

స్తధామవుత్రంది. 

 ِب َ صىل اهلل عليه وسلم: الن َ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ وَ 
َك ُسْوَل اهلِل إِن َ يَا رَ  :فَِقْيَل  كَاَن يَُصْوُم يَْوَم اَْلِثَْنْْيِ َوالَْخِمْيِس.

"إِن َ يَْوَم اَْلِثَْنْْيِ   فََقاَل: َوالَْخِمْيَس.  تَُصْوُم يَْوَم اَْلِثَْنْْيِ 
 َل َ ُمَتَهاِجَريِْن يَُقْوُل:ٍم إِ َوالَْخِمْيَس يَْغِفُر اهلُل فِْيِهَما لِكُل ِ ُمْسلِ 

 .اَجُه َوابُْن مَ َرَواُه أَْحَمُد   دََعُهَما َحّت  يَْصَطلَِحا".
2073. (38) [1/639-అపరిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

స్తమవారం, గురువారం ఉపవాస్ం ఉండేవారు. 

పర వకి(స్) న, 'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! మీరు స్తమవారం, 

గురువారం ఉపవాస్ం ఉంట్టనానర్య?' అని 

పర శనంచడం జరిగింది. పర వకత  (స్) అవున స్తమవారం, 

గురువారం అలో్లహ్ (త) ముసో్లముల్ందరి పాపాల్న 

క్షమిస్తత డు. కాని, పరస్పరం మాటోాడుకోని ముసో్లముల్ 

పాపాల్ను క్షమించడు. వారిని గురించి ''వారు 

మాటోాడుకోన్ంత వరకు వదలివేయండి,'' అని 

అంటాడు.' (అ'హిద్, ఇబ్నన మాజహ్) 

  (1/640) [ ) لم تتم دراسته ( 39]  - 2074
ْ وَ  َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   اهلُل َعْنُه قَاَرِضَي  ُهَريَْرةَ َعْن أَِِب
َدُه اهلُل ِمْن   ليه وسلم: ع "َمْن َصاَم يَْوًما ابِْتَغاَء َوْجِه اهلِل بَع َ

َم كَُبْعِد ُغَراٍب َط   . َرَواُه أَْحَمُد  "َوُهَو فَْرٌخ َحّت َ َماَت َهَرًماائٍر َجَهن َ
2074. (39) [1/640-అపరిశోధితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''దైవపీర తి కోస్ం ఒక రోజు ఉపవాస్ం పాటస్తత , అలో్లహ్ 

(త) అతనిన న్రకం నండి ఒక కాకి బాల్ాం నండి 

వృదాధ పాం వరకు పర యాణం చేస్లన్ంత దూరం 

చేస్తత డు. (అ'హిద్) 

 (1/640)[ ) لم تتم دراسته (  40]  - 2075
 . َعْن َسلََمَة بِْن قَْيٍس  ُشَعِب اْلْيَِماِن ِِفْ  ْيَهِقي ُ َرَوى الْبَ وَ 

2075. (40) [1/640-అపరిశోధితం] 

దీనేి సలమహ్ బిన్ ఖైస్ ఉలేల ఖించారు. 59 

(బై్నహఖీ / షు'అబిల్ ఈమాన్).  

 

59) వివరణ-2075: కాకి వయసుస వెయిా స్ంవతసర్యలు 

అనేది పర తీతి. ఒకవేళ కాకి బాల్ాం నండి ముస్లితన్ం 

వరకు ఎగిరితే వెయిా స్ంవతసర్యల్ దూరం. ఈ 'హదీసు' 
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===== 

ْف باٌب ِِفْ ا   -7 ِع ْلِ َطو ُ  َطاِر ِمْن الت َ

7. అదనపు (నఫిల్) ఉపవాసాల విరమణ 

 َ َ ا ُل لَْفْصُل اْْل    మొదటి విభాగం و َ

 ( 1/641) ) صحيح ( [ 1]  - 2076
ِب ُ صىل اهلل   َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:َة َعْن عَائَِش وَ  دََخَل عَلي الن َ

  .ٌء؟ "فَُقلَْنا: ََل َشْي  "َهْل ِعْنَدكُْم  عليه و سلم ذَاَت يَْوٍم فََقاَل:
ْ إِذَا َصائٌِم". ثُم َ أَتَانَا يَ  قَاَل: َل اهلِل  يَا َرُسوْ  ُقلَْنا:فَ  .رَ ْوًما آخَ "فَإِّن ِ

فَأَكََل.   ."أَِريِْنْيِه فَلََقْد أَْصَبْحُت َصائًِما" اَل:فَقَ  أُْهِدَي لََنا ِحْيٌس 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  

2076. (1) [1/641-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఒక రోజు నా 

వదు కు వచాురు, 'నీ దగగ ర ఏమైెనా తిన్డానికి 

ఉందా,' అని అడిగారు. నేన, 'లేదు,' అని అనానన. 

'అయితే నేన ఉపవాస్ం ఉంటాన,' అని అనానరు. 

అంటే, 'తిన్డానికి ఏమీలేకుంటే, నేను ఇపపటనండే 

ఉపవాస్ స్ంకల్పం చేసుకుంటాన,' అని అనానరు. 

ఆ తరువాత మరోస్తరి మా ఇంటకి వచాురు. 'ఏదైనా 

తిన్డానికి ఉందా?' అని అడిగారు. నేన, 'అవున 

ఉంది ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! తీపి వసుత వు కానకగా నాకు 

పంపబడింది,' అని అనానన. పర వకత  (స్) నాకు 

చూపించ్చ, ఈ రోజు ఉదయం నేన ఉపవాస్ స్ంకల్పం 

చేసుకునానన. కాని తినేవసుత వు ఉంది కాబటు  

ఉపవాస్తనిన విరమిస్తత న,' అని పలికి ఆ వసుత వున 

తినానరు. 60 (ముసో్లమ్) 

 

అరాం ఏమిటంటే, అలో్లహ్ పీర తికోస్ం ఒకు రోజు 

ఉపవాస్ం ఉంటే న్రకం నండి వెయిా స్ంవతసర్యల్ 

దూరం ఉంచబడుత్రంది. అంటే అతడు న్రకంలో 

పర వేశంచడు అని అరాం. 

60) వివరణ-2076: ఈ 'హదీసు' దాార్య అనేక 

విషయాలు తెలిస్తయి. ఒకవేళ ఎవరైనా పగలు ఏమీ 

తిన్కుండా అదన్ప్ప ఉపవాస్ం స్ంకల్పం చేసుకోవటం 

ధరిస్మితమే. అదే విధంగా మరో వాకిత  అదన్ప్ప 

ఉపవాస్ంతో ఉనానడు. ఏదైనా వసుత వు తిని ఉపవాస్ం 

విరమిస్తత  అది ధరిస్మితమే. తరువాత దానిన పూరిత  

 ( 1/641)حيح ( [ ) ص  2]  - 2077
ِب ُ   أَنٍَس قَاَل:َعْن ََ و ىل اهلل عليه وسلم َعىَل أُم ِ   ص دََخَل الن َ

َسَمٍن فََقاَل:   ائِهِ "أُِعْيُدْوا َسَمَنُكْم ِِفْ ِسقَ  ُسلَْيٍم فَأَتَْتُه بَِتْمٍر و َ
ْ َصائٌِم". َبْيِت  ْن الْ ِحَيٍة م ِ ثُم َ قَاَم إََِل نَا َوتَْمَركُْم ِِفْ ِوعَائِِه فَإِّن ِ

ُ فََصىل َ َغْْيَ  ُسلَْيٍم َوأَْهِل بَْيِتَها. َرَواُه   م ِ  الَْمْكُتْوبَِة فََدعَا ِْل
 .الُْبَخاِري ُ 

2077. (2) [1/641-దృఢం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఉమెి సులైమ్ ఇంటకి 

వచాురు. ఉమెి సులైమ్ పర వకత  (స్) తిన్డానికి 

ఖరూజ రం, న్నయిా తెచాురు. పర వకత  (స్), 'న్నయిాని 

దాని స్త్స్తలో వేసయిా, ఖరూజ ర్యల్న దాని డబాాలో 

వేసయిా. నేన వాటని తిన్న, ఎందుకంటే నేన 

ఉపవాస్ంతో ఉనానన,' అని అనానరు. ఆ తరువాత 

ఇంటో్ర ఒక మూల్కు వెళ్ళురు. అదన్ప్ప న్మా'జు 

చేస్తరు, ఇంకా ఉమెి సులైమ్ మరియు వారి 

కుట్టంబంవారి కొరకు దు'ఆ చేస్తరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/641)[ ) صحيح (  3]  - 2078
ْ وَ  َريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   هُ َعْن أَِِب

ْ  َعاٍم عليه وسلم: "إِذَا دُِعَي أََحُدكُْم إََِل َط  ُهَو َصائٌِم فَلَْيُقْل: إِّن ِ و َ
 . "َصائٌِم 
ْب فَإِْن كَاَن َصائًِما أََحُدكُْم فَلُْيجِ ِعَي دُ : "إِذَا ِِفْ ِرَوايٍَة قَاَل وَ 
 . َوإِْن كَاَن ُمْفِطًرا فَلُْيْطِعْم". َرَواُه ُمْسلٌِم َصل ِ فَلْيُ 

2078. (3) [1/641-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''మీలో ఎవరినై్ననా ఉపవాస్సా్లతిలో విందుకు 

ఆహాానిస్తత , అతడు, 'నేన ఉపవాస్ంతో ఉనానన్ని 

చపిపవేయాలి.' 

మరో ఉలోేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, మీలో ఎవరినై్ననా 

విందుకు ఆహాానిస్తత , ఆహాానానిన స్త్ాకరించాలి. 

ఒకవేళ ఉపవాస్ంతో ఉంటే, అతడు న్మా'జు 

 

చేసుకుంటే మంచిది. చేయకపోయినా మరేం ఫర్యా లేదు. 

హైసున్ అంటే ఖరూజ రం, న్నయిా, పనీర్ కలిపి 

చేయబడుత్రంది. అది ఒక రకమైెన్ హల్లా ల్లంటది. 
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చదవాలి. ఒకవేళ ఉపవాస్ంతో లేకపోతే విందు 

ఆరగించాలి. 61 (ముసో్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/642) ) صحيح ([  4]  - 2079
ا كَاَن يَْوُم الَْفْتِح فَْتِح   َها قَالَْت: َعنْ  ْن أُم ِ َهانِئ ٍ َرِضَي اهللُ عَ  لَم َ

 عليه   اهلل َمك ََة َجاَءْت َفاِطَمُة فََجلََسْت َعىَل يََساِر َرُسْوِل اهلِل صىل
فِْيِه َشَراٌب   نَاءٍ إِ ْيَدُة بِ وسلم َوأُم ُ َهانِئ ٍ َعْن ي َِمْيِنِه فََجاَءِت الَْولِ 

يَا  فََقالَْت: .اَولَُه أُم َ َهانِئ ٍ فََشِربَْت ِمْنهُ  نَ اَولَْتُه فََشِرَب ِمْنُه ثُم َ فَنَ 
"أَكُْنِت تَْقِضْْيَ   :لََهافََقاَل  .َرُسْوَل اهلِل لََقْد أَْفَطْرُت َوكُْنُت َصائَِمةً 

عًا". كَاَن  ُضرِك إِْن "فَََل يَ  قَاَل: ََل. قَالَْت: َشْيًئا؟" ُه أَبُْو دَاُودَ  َرَوا تََطو ُ
ِمذِ  ْ اَرِمي ُ ي ُ َوالّت ِ    .َوالد َ

ِمِذي ُ نَْحَوهُ وَ  ْ َْحَمَد َوالّت ِ ِ يَا َرُسْوَل اهلِل  َوفِْيِه فََقالَْت: .ِِفْ ِرَوايٍَة ْل 
ْ  أََما ُع أَِمْْيُ   كُْنُت َصائَِمًة فََقاَل:إِّن ِ ِ ائُِم الُْمَتَطو    َشاءَ   إِْن هِ  نَْفِس "الص َ

 .َشاَء أَْفَطَر" َصاَم َوإِْن 
2079. (4) [1/642-దృఢం] 

ఉమెి హానీ (ర) కథన్ం: మకు విజయం నాడు 

(అపపటకి మకుహ్ జయించబడింది) ఫ్తతిమహ్ (ర) 

వచిు పర వకత  (స్) కు ఎడమవైెప్ప కూరుునానరు. 

ఉమెిహాని పర వకత  (స్) కుడివైెప్ప కూరుునానరు. 

ఇంతలో ఒక బానిస్ర్యలు ఒక గిన్ననలో తాు గే పదారాం 

తీసుకువచిుంది. ఆమె దానిన పర వకత  (స్) కు 

ఇచిుంది. పర వకత  (స్) కొంత తాు గి మిగిలింది ఉమెి 

హానికి ఇచాురు. ఉమెిహాని కూడా కొంత తాు గారు. ఆ 

తరువాత ఆమె, 'అలో్లహ్ పర వకాత ! నేన ఉపవాస్ంతో 

ఉనానన. ఈ నీళ్ళు తాు గి నేన ఉపవాస్తనిన 

విరమించాన,' అని అనానరు. అప్పపడు పర వకత  (స్), 

'తపిపన్ ఉపవాస్తలు పాటసుత నానవా?' అని అడిగారు. 

దానికి ఆమె, 'లేదు,' అని అనానరు. పర వకత  (స్), 

'అదన్ప్ప ఉపవాస్ం అయితే మరేం ఫర్యాలేదు,' అని 

అనానరు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి', దారమి')  

 

61) వివరణ-2078: అంటే ఒకవేళ అతడు ఉపవాస్ంతో 

ఉంటే ఉపవాస్ం విరమించకూడదు. అయితే అదన్ప్ప 

న్మా'జ్ చదవాలి. పర వకత  (స్) ఉమెి సులైమ్ ఇంటో్ర 

అదన్ప్ప న్మా'జ్ చదివిన్టో్ట. 

మరో ఉలోేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఉమెి హానీ, 

'అలో్లహ్ పర వకాత (స్)! నేన ఉపవాస్ంతో ఉన్నిను,' 

అని అనానరు. పర వకత  (స్), 'అదన్ప్ప ఉపవాస్ం 

ఉండేవాడు తన్కు తాన నాయకుడు, యజమాని. 

అతడు కోరితే కొన్స్తగించగల్డు, లేకపోతే విరమించ 

గల్డు,' అని అనానరు. 

  (642/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 2080
ْهِري ِ وَ  كُْنُت أَنَا َوَحْفَصُة   ْت:ْن عَائَِشَة قَالَ َة عَ وَ َعْن ُعرْ َعِن الز ُ
فََقالَْت  .َتْْيِ فََعَرَض لََنا َطَعاٌم اْشَتَهْيَناُه فَأَكَلَْنا ِمْنهُ ئِمَ َصا

ا َص  َحْفَصُة: َتْْيِ فََعَرَض لََنا َطَعاٌم ائِمَ يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا كُن َ
َرَواُه   َمكَانَُه". َيا يَْوًما آَخرَ "أَْقِض  . قَاَل:اْشَتَهْيَناُه فَأَكَلَْنا ِمْنهُ 

ِمذِ  ْ ْهِري ِ َعْن   ي ُ الّت ِ اِظ َرَوْوا َعِن الز ُ َوذَكََر َجَماَعًة م َِن الُْحف َ
َوَة َوَهَذا أََصح ُ َوَرَواُه أَبُْو ُعرْ  عَائَِشَة ُمْرَسًَل َولَْم يَْذكُُرْوا فِْيِه َعْن 

 . عَائَِشةَ ْن ُعْرَوَة َعْن َوَة عَ ْوََل ُعرْ دَاُودَ َعْن ُزِمْيٍل م َ 
2080. (5) [1/642-అపరిశోధితం] 

'జుహ్రీ - 'ఉర్వహ్ దాార్య, 'ఉర్వహ్ -'ఆయి'షహ్ 

(ర) దాార్య ఉలోేఖసుత నానరు. 'ఆయి'షహ్ (ర) 

కథన్ం: ''నేన హఫ్'సహ్ ఇదు రం ఉపవాసం ఉనానం. 

మా ముందు అన్నం పెటు డం జరిగింది. మాకు 

తినాల్ని కోరిక ఉండేది. మేము దానిన తినానం. 

ఉపవాస్తనిన విరమించాం. 'హఫ్'సహ్ (ర), 'అలో్లహ్ 

పర వకాత ! మే మిదు రం ఉపవాస్ంతో ఉండేవారం. మా 

ముందు ఆహారం పెటు డం జరిగింది. మాకు తినాల్ని 

కోరిక కలిగి మేమిదు రం తినానము,' అని విన్న 

వించ్చకుంది.' అది విని పర వకత  (స్) దానిన మరో రోజు 

ఉపవాస్ం ఉండి పూరిత చేసుకోండి' అని అనానరు. 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్).  

హదీసువేతత ల్ ఒక బృందం 'జుహ్రీ దాార్య 

ఉలోేఖంచారు. 'జుహ్రీ 'ఆయి'షహ్ (ర) దాార్య 

ముర్సల్ ఉలోేఖంచారు. ఇందులో 'ఉర్వహ్ పర స్తత వన్ 

లేదు. అందుకే దీనిన మర్సల్ అంటాం. అబూ 

దావూద్ 'జుమీల్ దాార్య ఉలోేఖంచారు. 'జుమీల్ 

'ఉరా దాార్య, 'ఉర్వహ్ 'ఆయి'షహ్ దాార్య 

ఉలోేఖంచారు. 62  

 

62) వివరణ-2080: మొదట 'హదీసు' దాార్య అదన్ప్ప 

ఉపవాస్తలు ఉన్నవారు ఉపవాస్తనిన కొన్స్తగించ 
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 (643/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 2081
ِب َ صىل وَ  عليه وسلم دََخَل  اهلل َعْن أُم ِ ُعَماَرَة بِْنِت كَْعٍب أَن َ الن َ

ْ  َقالَْت:فَ  ْي"."كُلِ  َها:فََقاَل لَ  .عَلَْيَها فََدَعْت لَُه بَِطَعاٍم    َصائَِمٌة.إِّن ِ
ِب ُ  ائَِم إِذَا أُكَِل ِعْنَدُه   ىل اهلل عليه وسلم:ص  فََقاَل الن َ "إِن َ الص َ

ِمِذي ُ َوابُْن  ُد وَ َرَواُه أَْحمَ  َصلَْت عَلَْيِه الَْمََلئَِكُة َحّت َ يَْفَرُغْوا". ْ الّت ِ
اَرِمي ُ   .َماَجُه َوالد َ

2081. (6) [1/643-అపరిశోధితం] 

ఉమెి 'ఉమారహ్ బింతె క'అబ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  

(స్) వారి ఇంటకి వెళ్ళురు. వారు పర వకత  (స్) కోస్ం 

భోజన్ం తెపిపంచారు. పర వకత  (స్), ఉమెి 

'ఉమారహ్న, 'నీవుకూడా తిన,' అని అనానరు. 

అప్పపడు ఉమెి ఉమారహ్, 'నేన ఉపవాస్ంతో 

ఉనానన,' అని అనానరు. దానికి పర వకత  (స్), 

'ఉపవాస్ంతో ఉన్న వాకిత  ముందు అన్నం తిన్బడు 

త్రంటే కారుణా దైవదూతలు అన్నం తిన్బడేంత 

వరకు ఉపవాస్కుని కోస్ం పార రాిసూత  ఉంటారు,' అన్న 

పీవచించరు. (అ'హిద్, తిరిిజి', ఇబ్నన మాజహ్, 

దారమి) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

2082 -  [7  ]?  (1/643 ) 
 اهلل عليه صىلَخَل بََِلٌل َعىَل َرُسْوِل اهلِل دَ  َة قَاَل:َريَْد بُ ْن عَ 

ى  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فََقاَل رَ  .وسلم َوُهَو يََتَغد َ
ْ َصائٌِم يَ قَاَل  "اَلَْغَداُء يَا بََِلُل". ُسْوَل اهلِل فََقاَل رَ  .ُسْوَل اهللِ ا َر : إِّن ِ

ِة  َنا َوفَْضُل ِرْزقَ  "نَأْكُُل  صىل اهلل عليه وسلم:  ِرْزِق بََِلٍل ِِفْ الَْجن َ
 َ ائَِم نَُسب ُِح ِعَظاُمُه َوتُْسَتْغِفُر لَُه الَْمََلئَِكُة شَ أ َعْرَت يَا بََِلُل أَن َ الص َ

يَْماِن  ِقي ُ َرَواُه الَْبْيهَ  "َما أُكَِل ِعْنَدُه؟  .ِِفْ ُشَعِب اْلِ
2082. (7) [1/643-?] 

 

వచ్చున లేదా విరమించవచ్చున. ఈ 'హదీసు' దాార్య 

ఒకవేళ అదన్ప్ప ఉపవాస్ం మధాలో విరమిస్తత  తరువాత 

దానిన పూరిత చేసుకోవాలి. 'హదీసు'వేతత లు దీనిన గురించి 

ఇల్ల వివరించారు. అంటే ఒకవేళ పూరిత చేసుకుంటే 

మంచిది. ఒకవేళ పూరిత  చేయకపోతే మరేం ఫర్యాలేదు. 

ఈ ఉలోేఖన్ం తాబయీ పో్రకిం (మర్సల్) 

అన్బడుత్రంది. 

బురైదహ్ (ర) కథన్ం: బిల్లల్ (ర) పర వకత  (స్) 

వదు కు వచాురు. అప్పపడు పర వకత  (స్) ఉదయపు 

అలాుహార్ం తింటన్నిరు. పర వకత (స్) బిల్లల్న 

''బిల్లల్! ఉదయపు అలాుహార్ం తయ్యరు ఉంది 

తినేయి,'' అనానరు. అప్పపడు బిల్లల్, 'నేన 

ఉపవాస్ంతో ఉనానన,' అని అనానరు. అప్పపడు 

పర వకత  (స్), 'మేము మా ఆహార్యనిన ఇహలోకంలో 

తింట్టనానము. అయితే, బిల్లల్ ఉతు మ ఉపాధి 

స్ారగ ంలో ఉంది. ' 'ఓ బిల్లల్! ఉపవాస్కుని 

ఎముకలు దైవస్ిరణ చేస్తత యని, కారుణా దైవ 

దూతలు ఉపవాస్కుని కోస్ం పార రాిస్తత యని, క్షమాపణ 

కోరుతాయని, ఇల్ల అతని ముందు ఆహారం 

తిన్బడేంత వరకు జ్రుగ్నతుందన్న, నీకు తెలుస్త?' 

అని అనానరు. (బై్నహఖీ-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

===== 

 ُة الَْقْدرِ بَاُب لَْيلَ   -8

8. ఘనతగల రాతిి (లైలతుల్ ఖద్ర్) 

షబ్న (లైల్త్రల్) ఖద్ర్, అంటే గౌరవనీయమైెన్ 

ర్యతిు . ఇసో్తమీయ పరిభాషలో రమ'దాన్ చివరి 

దశకంలోని అయిదు బేస్ల ర్యత్రు లోోని ఒక ర్యతిు న్న 

లైల్త్రల్ ఖద్ర్ అన్న అంటారు. ఇందులో 

ఆర్యధించడం వేయి ర్యత్రు ల్ ఆర్యధన్ కంటే గొపపది. 

దీని గొపపతనానిన గురించి, పార ముఖాతను గురించి, 

పార ధాన్ాతను గురించి అలో్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో 

పేర్కునానడు: ''నిశ్చయంగా, మేము దీన్నన్న (ఈ 

ఖుర్ ఆన్  ను) ఘనతగ్ల ఆరాతిర   (అల్ -ఖదీ్ )లో 

అవతరింపజేశ్వము. మరయు ఆ ఘనతగ్ల రాతిర  

అంటే ఏమిటో నీకేం తెలుసు? ఆఘనతగల రాతిర  

వేయి నెలలకంటే శ్రర షఠ మైనది. ఆరాతిిలో దేవదూతలు 

మరియు ఆతి (జిబీ్బల్ ), తమ పీభువు అను 

మతితో, పీతి (వావహారాన్నకి సంబంధించిన) ఆజ్ఞ లు 

తీసుకున్న దిగివసాు రు. ఆ రాతిర లో తెలల వారే వర్కు 

శ్వంతి వరాిలుల తుంది.'' (సూ. అల్  ఖదీ్ , 97:1-5) 

ఈ సూరహ్ యొకు అవతరణా కారణం ఏమిటంటే 

పర వకత  (స్) బనీ ఇస్తర యీ'ల్ కు చందిన్ న్లుగురు 
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భకుత ల్ గురించి పర స్తత వించారు. వీరు 80 స్ంవతసర్యల్ 

వరకు అలో్లహ్న ఆర్యధించారు. ఒక రవాంత కూడా 

దైవ అవిధేయతకు పాల్పడలేదు. వీరు అయ్యయబ్ 

('అ), 'జకర్తయా ('అ), 'హిజ్కొల్ ('అ), య్యష్'అ 

('అ). పర వకత  (స్) అనచరుల్కు చాల్ల ఆశురాం 

వేస్లంది. అప్పపడు పర వకత  (స్) వదు కు జిబీ్బల్ ('అ) 

వచిు ఇల్ల అనానరు, ''ఓ ము'హమిద్ (స), ఈ 

బృందం ఆ ఆర్యధన్పటో ఆశురాం వాకత ం చేస్లంది. 

కనక అలో్లహ్ (త) అంతకంటే ఉన్నతమైెన్ 

విషయానిన అవతరింపజేశ్వడు. అది షబ్న ఖద్ర్. అది 

మీరు మీ స్మాజం ఆశురాం చందిన్ దానికంటే 

ఉతత మమైెన్ది' అని అనానరు. పర వకత  (స్) ఆయన్ 

అనచరులు చాల్ల స్ంతోషించారు. (ఇబ్ననకస్త్'ర్, 

ఇబ్నన అబీ'హాతిమ్) 

ముజాహిద్ దీని భావానిన ఇల్ల పేర్కునానరు, ''ఈ 

ర్యతిు లో చేస్త స్తాురాం, ఉపవాస్ం, న్మా'జు వేయి 

స్ంవతసర్యల్ ఉపవాస్తలు, న్మా'జుల్ కంటే ఉతత మ 

మైెన్ది. (ఇబ్ననకస్త్'ర్). 

 షబ్న ఖద్ర్ పార ధానాతను గురించి, పార ముఖాతను 

గురించి అనేక 'హదీసు'లు ఉనానయి. వాటలో 

కొనినంటని కిర ంద పేర్కున్డం జరిగింది.  

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/644) صحيح ( [ ) 1]  - 2083
ْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  الَ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَ َعْن وَ 

ْوا لَْيلََة الَْقْدِر ِِفْ الِْوتِْر ِمَن الَْعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن   عليه وسلم: "تََحر َ
 . الُْبَخاِري ُ َواهُ . رَ "َرَمَضاَن 

2083. (1) [1/644-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''రమ'దాన్ చివరి దశకంలోని బేస్ల ర్యత్రు లోో షబ్న 

ఖద్ర్న వెదకండి,  

(అంటే 21, 23, 25, 27, 29 ర్యత్రు లు.'' (బు'ఖారి) 

 (1/644) [ ) متفق عليه ( 2]  - 2084
ِب ِ صىل  اَل:َعِن ابِْن ُعَمَر قَ وَ  اهلل  إِن َ ِرَجاًَل م ِْن أَْصَحاِب الن َ
ُ  عليه فََقاَل . ْبِع اْْلََواِخرِ س َ الَْقْدِر ِِفْ الَْمَناِم ِِفْ ال ُرْوا لَْيلََة وسلم أ

أََرى ُرْؤيَاكُْم قَْد تََواَطأَْت ِِفْ  " َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

ْبِع اْْلََواِخِر فََمْن كَاَن  َها ِِفْ الس َ  ُمتَ الس َ يََها فَلَْيَتَحر َ ِ ْبِع  َحر 
 َ  " َواِخرِ اْْل

2084. (2) [1/644-ఏకీభవితం]  

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

అనచరుల్కు రమ'దాన్ చివరి 7 ర్యత్రు లు కల్లో 

షబ్న-ఖద్ర్ చూపడం జరిగింది. అది విన్న పర వకత  (స్) 

ఇల్ల అనానరు, ''నా అభిపార యం మీ కల్ రమ'దాన్ 

చివరి ఏడు ర్యత్రు ల్ది స్రైన్దే. అంటే అందరూ 

రమ'దాన్ చివరి ర్యత్రు లోో షబ్న ఖద్ర్న చూశ్వరు. 

షబ్న ఖద్ర్న కోరేవారు రమ'దాన్ చివరి ఏడు 

ర్యత్రు లోో వెదకాలి. 63 (బు'ఖారి, ముసో్లమ్) 

   (1/644) [ ) صحيح ( 3]  - 2085
ِب َ وَ  اٍس أَن َ الن َ  :صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  َعِن ابِْن َعب َ

َ رِ  الَْعَش اَلَْتِمُسْوَها ِِفْ  َعٍة  تَاِس َضاَن لَْيلََة الَْقْدِر: ِِفْ َواِخِر ِمْن َرمَ  اْْل
 .تَْبََق. َرَواُه الُْبَخاِري ُ تَْبََق ِِفْ َسابَِعٍة تَْبََق ِِفْ َخاِمَسٍة 

2085. (3) [1/644-దృఢం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం, 

''షబ్న ఖద్ర్న రమ'దాన్ చివరి దశకంలో వెదకండి. 

అంటే 9 ర్యత్రు లు మిగిలి ఉండగా లేదా 7 ర్యత్రు లు 

లేదా 5 ర్యత్రు లు. (బు'ఖారి) 

 (1/644)[ ) متفق عليه (  4]  - 2086
ْ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  اهلل َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخَدِري ِ رضي وَ  َعهُْنُ

َل ِمْن َرَمَضاَن ثُم َ اْعَتكََف َكَف اسلم اِْعتَ اهلل عليه و    لَْعَشَر اْْلَو َ
 َ ٍة الَْعَشَر اْْل ٍة تُْرِكي َ ْ اَْعَتِكُف   فََقاَل: ثُم َ أَْطلََع َرأَْسُه.ْوَسَط ِِفْ قُب َ "إِّن ِ

َل أَلَْتِمُس َهِذهِ   ثُم َ  ْيلََة ثُم َ اَْعَتِكُف الَْعْشَر اْْلَْوَسَط الل َ  الَْعْشِر اْْلَو َ
 ُ أَْعَتَكَف َمِعَي  كان ِر فََمْن فَِقْيَل ِِلْ إِن ََها ِِفْ الَْعْشِر اْْلََواخِ  .تِْيُت أ

 .فََقْد أُِريُْت َهِذهِ الل َْيلََة ثُم َ أُنِْسْيُتَها .لَْعْشَر اْْلََواِخرَ فَلُِيْعَتِكِف ا
ِطْْيٍ م ِْن َصِبْيَح ُتِِنْ َوقَْد َرأَيْ  ُسْوَها ِِفْ لَْتمِ اِتَها فَ  أَْسُجْد ِِفْ َماٍء و َ

مَ  َوتٍْر". قَاَل: َها ِِفْ كُل ِ الَْعْشِر اْْلََواِخِر َوالَْتِمُسوْ  اُء فََمَطَرِت الس َ
تِلَْك الل َْيلََة َوكَاَن الَْمْسِجُد َعىَل َعِريٍْش فََوكََف الَْمْسِجُد فََبُصَرْت  

 

63) వివరణ-2084: ఏడు ర్యత్రు ల్ంటే 21 నండి 27వ 

ర్యతిు  వరకు లేదా 23-29వ ర్యతిు  వరకు. ఈ ర్యత్రు లోో 

ఏద్ర ఒకట షబ్న ఖద్ర్ అయి ఉంట్టంది.  
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الَْماِء  أَثَرُ  ْبَهِتهِ َي َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوعىَل جَ ْيَناعَ 
عِ  ْْيِ ِمْن َصِبْيَحِة إِْحَدى و َ ِ  ْشِريَْن.  َوالط 

 إََِل قَْولِِه: "فَِقْيَل ِِلْ: إِن ََها ِِفْ الَْعْشِر  الَْمْعََن َوالل َْفُظ لُِمْسلٍِم ِِفْ 
 .ي ِ  َخارِ . َوالَْباِِقْ لِلْبُ "اْْلََواِخرِ 

2086. (4) [1/644-ఏకీభవితం] 

అబూ స్'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

రమ'దాన్ మొదట దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ పాటంచారు. ఆ 

తరువాత మధా దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ ఒక త్రరీు 

ట్టంట్లో పాటంచారు. ఆ తరువాత ఒక రోజు పర వకత  

(స్) ట్టంట్ నండి తల్ బయటకు తీస్ల, నేన మొదట 

దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ పాటంచాన. షబ్న ఖద్ర్న 

వెదికాన, కాని మొదట దశకంలో షబ్న ఖద్ర్ 

ల్భించలేదు. మళ్ళు నేన మధా దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచాన. కాని అందులో కూడా దొరకలేదు. ఆ 

తరువాత నా దగగ రకు ఒక దైవదూత వచాుడు. షబ్న 

ఖద్ర్ రమ'దాన్ చివరి దశకంలో ఉందని తెలిపాడు. 

నాతోపాట్ట ఏతెకాఫ్ పాటంచదల్చిన్ వాకిత  చివరి 

దశకంలో కూడా ఏతెకాఫ్ పాటంచాలి. నాకు 

స్ాపనంలో షబ్న ఖద్ర్ చూపించబడింది. మళ్ళు 

మరిపించబడింది. కల్లో న్నన నేన షబ్న ఖద్ర్ 

ఉదయం బురదలో స్జాు  చేసూత  ఉండగా చూశ్వన. 

కనక షబ్న ఖద్ర్న చివరి దశకంలో వెతకండి. పర తి 

బేస్ల ర్యతిు లో వెతకండి అని ఉపదేశంచారు. 

షబ్న ఖద్ర్ ర్యతిు  వరిం పడింది. మస్లజ ద్పైె కప్పప 

ఖరూజ రం ఆకుల్తో చేయబడి ఉండేది. వరిం వలో్ 

మస్లజ ద్లో నీళ్ళు కార్యయి. మస్లజ ద్లో అంతా బురద 

మయం అయిపోయింది. నేన పర వకి (స్) నదుటపైె 

బురద తగిలి ఉండటం చూశ్వన. అది 21వ ర్యతిు  

ఉదయం అని ఉలోేఖన్ కరత  అనానరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/645)حيح ( [ ) ص  5]  - 2087
ِعْشِريَْن لَْيلَِة ثَََل " ِِفْ ِرَوايَِة َعْبِد اهلِل بِْن أُنَْيٍس قَاَل:وَ  .  "ٍث و َ

 .َرَواُه ُمْسلٌِم 
2087. (5) [1/645-దృఢం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ ఉనై్నస్ (ర) కథన్ంలో 23వ ర్యతిు  

అని ఉంది. (ముసో్లమ్) 

 ( 1/645) [ ) صحيح ( 6]  - 2088
ِ بْ وَ  َ  .َسأَلُْت أَُِب َ بَْن كَْعٍب  : قَاَل ٍش ِن ُحَبيْ َعْن ِزر  َخاَك  فَُقلُْت إِن َ أ

فََقاَل  ُحْوَل يُِصْب لَْيلََة الَْقْدر. َمْن ي ُِقِم الْ  ْسُعْوِد يَُقْوُل:ابَْن مَ 
كَِل الن َاُس    ا إِن َُه قَْد عَلَِم أَن ََها ِِفْ َرَمَضاَن  أَمَ َرِحَمُه اهلُل أََرادَ أَْن َل َ يَت َ

ِعْشِريَْن  الَْعْشِر اْْلََواِخِر َوأَن ََها لَْيلَُة َسبْ ا ِِفْ هَ َوأَن َ   ثُم َ َحلََف ََل  ٍع و َ
ِعْشِريَْن. فَُقلُْت:يَْسَتْثِِنْ أَن َ  ذَلَِك  َُ بِأَي ِ َشْيٍء تَُقْول َها لَْيلَُة َسْبٍع و َ

َ ِبالَْعََلَمِة أَْو بِاْْليَِة ال َ  ِر؟ قَاَل:ُمْنذِ يَا أَبَا الْ  نَ خْ ِِتْ أ ا َرُسْوُل اهلِل صىل َْبَ
 ٌم  َل َ ُشَعاَع لََها. َرَواُه ُمْسلِ لُُع يَْوَمِئذٍ اهلل عليه وسلم أَن ََها تَْط 

2088. (6) [1/644-దృఢం] 

'జిర్ బిన్ 'హుబై్నష్ (ర) కథన్ం: నేన ఉబయ్ బిన్ 

క'అబ్న ''మీ స్తదరులు 'అబుు లో్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ 

షబ్న ఖద్ర్ విషయంలో ఒక వాకిత  స్ంవతసరమంతా 

ర్యత్రు లు ఆర్యధిస్తత , అతనికి స్ంవతసరం మొతత ంలో 

ఏద్ర ఒక ర్యతిు  షబ్న ఖద్ర్ దొరికిపోత్రంది అని 

అంట్టనానరు.'' అని చపాపరు. (ఏమీ అతన్న ఈ 

ఆదేశం సరైనదేన్న?) అప్పపడు ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ 

''అలో్లహ్(త) ఇబ్నన మస్'ఊద్న కరుణించ్చగాక! 

పర జలు ఆ ఒకు ర్యతిు నే న్ముికొని ఉండకూడదని 

అల్ల చపిప ఉంటారు. ఎందుకంటే షబ్న ఖద్ర్ 

రమ'దాన్లో ఉందని, రమ'దాన్ చివరి దశకంలో 

ఉందని, అది 27వ ర్యతిు  షబ్న ఖద్ర్,'' అని అనానరు. 

'ఓ అబూ మునిజ ర్ మీరు ఎల్ల కనిపెటాు రు?' అని నేన 

అడిగాన. దానికి అతన, 'పర వకత  (స్) మాకు ఇచిున్ 

సూచన్లు, చిహానల్ దాార్య అంటే ఆ ర్యతిు  ఉదయం 

సూరుాడు ఉదయిస్తత  అందులో కిరణాలు ఉండవు. 

అంటే తకుువ వెలుగు ఉంట్టంది,' అని అనానరు. 

(ముసో్లమ్)  

 ( 1/645) [ ) صحيح ( 7]  - 2089
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   قَالَْت:َها َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنْ وَ 

 َغْْيِهِ.  الَْعْشِر اْْلًَواِخِر َما ََل يَْجَتِهُد ِِفْ ِهُد ِِفْ سلم يَْجتَ عليه و
 .ُه ُمْسلٌِم  َرَوا

2089. (7) [1/645-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకి (స్) రమ'దాన 

చివరి దశకంలో భకిత శర దధ ల్తో ఆర్యధించిన్టో్ట ఇతర 
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దినాలోో అంతశరదాధ శకుత ల్తో ఆర్యధన్చేస్తవారు కారు. 

(ముసో్లమ్) 

  (1/645) [ ) متفق عليه ( 8]  - 2090
اهلل  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل  قَالَْت: َي اهلُل َعْنَهاَعْن عَائَِشَة َرِض وَ 

 .لَهُ ا لَْيلَُه َوأَيَْقَظ أَهْ عليه وسلم إِذَا دََخَل الَْعْشُر َشد َ ِمْئَزَرُه َوأَْحيَ 
2090. (8) [1/645-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) రమ'దాన్ చివరి దశకం ర్యగానే 

పర వకత  (స్) న్డుం బిగించేవారు, ర్యతిు  మేల్గుని ఉండే 

వారు, తన్ కుట్టంబం వారినీ మేల్గులిపేవారు. 64 

(బు'ఖారి, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/646)[ ) صحيح (  9]  - 2091
ُسْوَل اهلِل أََرأَيَْت  يَا رَ  :قُلُْت  :عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت  َعْن وَ 
الل َُهم َ إِن ََك " قَْوِِلْ: أَقُْوُل فِْيَها؟ قَاَل: لَُة الَْقْدِرَماعَلِْمُت أَي ُ لَيْ  إِْن 

".َعُفٌو تُِحب ُ الَْعفُ  ْ ِمِذي ُ َوال َرَواُه أَْحَمُد َوابُْن َماَجهُ  َو فَاْعُف َعِن ِ ْ ّت ِ
َحُه   .َوَصح َ

2091. (9) [1/646-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)న నేన, 

'ఒకవేళ నాకు షబ్న-ఖద్ర్ ల్భిస్తత , అందులో నేన 

ఏమని దు'ఆ చేయ్యలి,' అని విన్నవించ్చకునానన. 

పర వకత  (స్) ఈ దు'ఆ పఠంచమని ఉపదేశంచారు. 
''అలా్లహుమి ఇననక 'అఫువువన్ తు'హిబ్బుల్ 

'అఫువ ఫ'అఫు 'అన్నన'' -- 'ఓ అలో్లహ్! నీవు 

క్షమించేవాడవు, క్షమాపణన ఇషు పడతావు. కావున 

నీవు న్నన క్షమించ్చ.' (అ'హిద్, ఇబ్నన మాజహ్, 

తిరిిజి' / దృఢం)  

 

64) వివరణ-2090: న్డుం బిగిస్తత రంటే న్డుం బిగించి 

స్తధామైెన్ంత అధికంగా ఆర్యధన్ చేస్తందుకు పర య 

తినంచాలి. లేదా చివరిదశకంలో ఏ'తెకాఫ్ ఆచరించటం 

వలో్ భారాల్కు దూరంగా ఉండేవారు. అంటే ర్యతు ంతా 

మేల్గుని న్మా'జు చదువుతారు. ఖుర్ఆన్ పఠస్తత రు. 

దైవస్ిరణలో ఉంటారు. దీనిన గురించే తన్ ఇంటవారిని 

భారాల్న, బానిస్ర్యళున, స్తవకుల్న మేల్గులిపే 

వారు. అందరూ కల్స్ల దైవార్యధన్ చేయటానికి.  

 (1/646) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 2092
ليه وسلم  هلل عَعْن أَِِبْ بَْكَرَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اوَ 

  الَْقْدِر ِِفْ تِْسٍع ي َْبِقْْيَ أَْو ِِفْ َسْبٍع لََة يْ ْعِِنْ لَ يَُقْوُل: "اَلِْمُسْوَها يَ 
 َ ِمِذي ُ "لَةٍ ٍث أَْو آِخِر لَيْ ْو ِِفْ َخْمٍس ي َْبِقْْيَ أَْو ثَََل ي َْبِقْْيَ أ ْ  .. َرَواُه الّت ِ

2092. (10) [1/646-అపరిశోధితం] 

అబూ బక్రహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)న ఇల్ల 

అంటూ ఉండగా వినానన, ''మీరు షబ్న ఖద్ర్న 

వెతకండి. అంటే మిగిలి ఉన్న 9వ ర్యతిు , లేదా మిగిలి 

ఉన్న 7వ ర్యతిు , లేదా మిగిలి ఉన్న 5వ ర్యతిు  లేదా 

3వ ర్యతిు  లేదా చివరి ర్యతిు . (తిరిిజి')  

అంటే 21, 23, 25, 27 లేదా 29వ ర్యతిు .  

 (1/646)تتم دراسته ( ) لم [  11]  - 2093
َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن  : ُسئِ َمَر قَاَل َعِن ابِْن عُ وَ 
َرَواُه    َوقَاَل: َواُه أَبُْو دَاُودَ . رَ "اَل: "ِهَي ِِفْ كُل ِ َرَمَضاَن  الَْقْدِر فَقَ لَْيلَةِ 

 . ُعَمرَ ابِْن  َمْوقُْوفًا َعىَل  ُسْفَياُن َوُشْعَبُة َعْن أَِِبْ إِْسَحٍق 
2093. (11) [1/646-అపరిశోధితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: షబ్న ఖద్ర్ 

గురించి పర వకత  (స్)న పర శనంచడం జరిగింది. పర వకి 

(స్) ఈ ర్యతిు  పర తి రమ'దాన్లో, చివరి దశకంలోని 

బేస్ల ర్యత్రు లోో వసుత ంది అన్న అన్నిరు. (అబూ 

దావూద్) 

అబూ దావూద్ ఇంకా ఇలా ఉలేల ఖించారు, దీనిన 

సుఫియ్యన్, షు'అబహ్, అబూ ఇ'సిాఖ్ దాారా 

మౌఖూఫన్ అలా 'అబుూ లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (తాబయీ 

పో్రకిం). 

  (1/646) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 2094
قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ ِِلْ بَاِديًَة  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن أُنَْيٍس قَاَل:وَ 
ْرِّنْ بِلَْيلٍَة أَنِْزلَُها إََِل َهَذا  فَمُ ْمِد اهللِ ْيَها َوأَنَا أَُصل ِْي فِْيَها بَِح ُن فِ أَكُوْ 
َ الَْمْس  ِعْشِريْ ِجِد فََقاَل: "ا قِْيَل َِلِبِْنِه:كَْيَف   َن". نِْزْل لَْيلََة ثَََلٍث و َ

لَْعْصَر فَََل   اكَاَن يَْدُخُل الَْمْسِجَد إِذَا َصىل َ  كَاَن أَبُْوَك يَْصَنُع؟ قَاَل:
ْبَح َوَجَد   يَُص َجٍة َحّت َ يَْخُرُج ِمْنُه لَِحا ْبَح فَإِذَا َصىل َ الص ُ ل َِي الص ُ

ا َولَِحَق بَِباِديَِتِه. َرَواُه أَبُْو  بَاِب الَْمْسِجِد فََجلََس عَلَْيهَ اب ََتُه َعىَل دَ 
 .دَاُودَ 

2094. (12) [1/646-అపరిశోధితం] 
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'అబుు లో్లహ్ బిన్ ఉనై్నస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)న, 

'ఓ అలో్లహ్ పర వకాత ! నా ఇలోు అడవిలో, ఒక పలోలో 

ఉంది. అలో్లహ్ దయవలో్ నేన కూడా న్మా'జ్ 

చదువుకుంట్టనానన. తమరు దయచేస్ల షబ్న ఖద్ర్ 

ఏ ర్యతిు  వసుత ంద్ర తెలియపరుండి. తదాార్య నేన 

షబ్న ఖద్ర్లో మస్లజ ద న్బవీలో న్మా'జ్ చదువటానికి 

వస్తత న,' అని విన్నవించ్చకునానన. పర వకత  (స్), '23వ 

ర్యతిు  వచిు పాల్గగ న,' అని అనానరు. 'అబుు లో్ల బిన్ 

ఉనై్నస్ కుమారునిన, 'మీ నాన్నగారు ఏం చేసుత ండే 

వారు,' అని పర శనంచడం జరిగింది. అతన 

స్మాధాన్ం ఇసూత , 'అస్ర్ న్మా'జు చదివి మస్లజ ద్లో 

పర వేశంచి ఏ అవస్ర్యనికీ బయటకు వచేువారు కాదు. 

చివరికి ఫజ్ర్ న్మా'జు చదివి మస్లజ ద్ నండి 

బయటకు వచేువారు. మస్లజ ద్ బయట ఉన్న 

వాహన్ంపైె ఎకిు ఇంటకి చేరుకునే వారు అన్న 

అన్నిరు.' 65 (అబూ దావూద్)  

----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/647) [ ) صحيح ( 13]  - 2095
اِمِت قَاَل:بِْن ْن ُعَبادََة عَ  ِب ُ ص  الص َ م  يه وسل لىل اهلل عَخَرَج الن َ

نَا بِلَْيلَِة الَْقْدِر فََتََلََح رَ    َن الُْمْسلِِمْْيَ فََقاَل: ُجََلِن مِ لُِيْخِْبَ
كُْم بِلَْيلَِة الَْقْدِر فََتََلََح فََُلٌن َوفََُلٌن فَُرفَِعْت "َخَرجْ  ُت ِْلُْخِْبَ

ااِسَعِة وَ ا ل َكُْم فَالَْتِمُسْوَها ِِفْ الت َ ْْيً َوَعََس أَْن ي َُكْوَن خَ  بَِعِة  الس َ
 . َرَواُه الُْبَخاِري ُ  َوالَْخاِمَسِة".

2095. (13) [1/647-దృఢం] 

'ఉబాదా బిన్ 'స్తమిత్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

షబ్నఖద్ర్ గురించి పర జల్కు తెలియజేయడానికి 

 

65) వివరణ-2094: షబ్న ఖద్ర్ గురించి అనేక 'హదీసు'లు 

వివిధ ర్యత్రు ల్ గురించి ఉనానయి. ఈ ర్యతిు  పర తి 

స్ంవతసరం వసూత  ఉంట్టంది. ఒక స్ంవతసరం 21వ ర్యతిు , 

మరో స్ంవతసరం 23వ ర్యతిు , మరో స్ంవతసరం 25వ 

ర్యతిు , మరో స్ంవతసరం 27వ ర్యతిు , మరో స్ంవతసరం 

29వ ర్యతిు  మారుతూ ఉంటాయి. ఏ స్ంవతసరంలో ఏ 

ర్యతిు  ఉంటే దానిన గురించే పర వకత  (స్) ఆ ర్యతిు  గురించే 

తెలిపేవారు. ఇందులో ఎల్లంట అభిపార యభేదాలు లేవు.  

ఇంట నండి బయలు దేర్యరు. దారిలో ఇదు రు 

ముసో్లములు పోటోాడుకోవటం చూచి వారి స్మసా 

పరిషురించడంలో నిమగ్నిలయి అస్లు విషయం 

మరచిపోయారు. పర వకత  (స్), 'నేన షబ్న ఖద్ర్ 

గురించి మీకు తెలుప్పదామని ఇంట నండి బయలు 

దేర్యన. దారిలో ఇదు రు పోటోాడు కుంట్టనానరు. ఆ 

ర్యతిు  విషయం నా నండి చరిపి వేయబడింది. 

అయితే అందులోనే మీకోస్ం కిేమం ఉందనకుంటాన. 

కనక మీరు 29, 27, 25,  ర్యత్రు లోో వెతకండి' అని 

ఉపదేశంచారు. (బు'ఖారీ) 

  (1/647) ) لم تتم دراسته ([  14]  - 2096
َ وَ  "إِذَا كَاَن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: نٍَس قَاَل:َعْن أ

ئَِكِة  لسَلم ِِفْ كُْبُكَبٍة م َِن الَْمََل ليه الَْيلَُة الَْقْدِر نََزَل ِجْْبِيُْل عَ 
َوَجل َ فَإِذَا كَاَن   كُُر اهللَ َن َعىَل كُل ِ َعْبٍد قَائٍِم أَْو قَاعٍِد ي َْذ َصل ُوْ يُ  َعز َ

يا ِعْيِدِهْم يَْعِِنْ يَْوَم فِْطِرِهْم بَاىه بِِهْم َمََلئَِكَتِه فََقاَل: يَْوُم 
ي َُوّف   أَْن  َجَزاُؤهُ  َرب ََنا و َّف َعَملَُه؟ قَالُْوا: ْْيٍ َمََلئَِكِِتْ َما َجَزاُء أَجِ 

ْ  َوإَِمائَِْمََلئَِكَِتْ عَِبْيِدْي  قَاَل: أَْجَرُه. ثُم َ    قََضْوا فَِريَْضِِتْ عَلَْْيِ
ِْي  ِِتْ َوَجََلِِلْ َوكََرِمْي َوعُلُو  عَاِء َوِعز َ ْوَن إََِل الد ُ َخَرُجْوا يَُعج ُ

َ  َواِْرتَِفاِع  ْ .فََيُقْوُل َمك ُ ْد َغَفْرُت لَُكْم  ا فَقَ وْ اْرِجعُ  : اِّنْ َْلُِجْيَبهُن َ
َئاتُِكْم َحَس  َجُعْوَن َمْغُفْوًرا ل َ َناٍت. قَ َوبََدلُْت َسي ِ ُهْم". َرَواُه  اَل: َفَْيْ

يَْماِن    .الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْلِ
2096. (14) [1/647-అపరిశోధితం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) పర వచన్ం: ఖద్ర్ 

ర్యతిు  జిబీ్బల్ (అ) దైవదూతల్ బృందంతో పాట్ట 

ఇహలోకానికి వచేుస్తత రు. ఈ దైవదూతలు నిల్బడి, 

కూర్కుని, ఆర్యధించే, దైవస్ిరణలో నిమగనమయి 

ఉండేవారి గురించి దు'ఆ చేస్తత రు. ముసో్లముల్ పండుగ 

దిన్ంనాడు అలో్లహ్ (త) దైవదూతల్ ముందు 

గరిాసూత , 'ఓ నా దూతల్లర్య! పని పూరిత చేస్లన్ 

శ్వర మికుని పర తిఫల్ం ఏమిట?' అని పర శనస్తత డు. 

దైవదూతలు, 'ఓ మా పర భూ! దయచేస్ల నీవు ఈ 

శ్వర మికునికి పూరిత  పర తిఫల్ం పర స్తదించ్చ!' అని 

విన్నవించ్చకుంటారు. అప్పపడు అలో్లహ్, ''ఓ నా 

దూతల్లర్య! నా దాసులు నా విధిని పూరిత గా 

నిరారిత ంచారు. అంటే రమ'దాన అంతా ఉపవాస్ం 

ఉనానరు. పండుగ న్మా'జ్ కొరకు ఇంట నండి 
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బయలుదేర్యరు. బిగగ రగా పార రాిసూత , తక్బీర్ 

పలుకుతూ వచాురు. నేన నా గౌరవం, గొపపతన్ం 

స్తకిిగా! నా దాతృతాం, ఔన్నతాం సా్తన్ం స్తకిిగా, 

తపపకుండా వీరి పార రాన్ల్న స్త్ాకరిస్తత న'' అని 

అంటాడు. ఆ తర్యాత మళ్ళు, ''మీరు పండుగ 

న్మా'జుచదివి తిరిగివెళుండి. నేన మీ పాపా 

ల్నినంటనీ క్షమించాన, ఇంకా మీ పాపాల్న 

ప్పణాాలుగా మారిువేస్తన'' అని అలో్లహ్ (త) 

అంటాడు. పర వకత  (స్) 'వారు క్షమించబడి తిరిగి 

వెళ్ళళతారు' అని అనానరు. (బై్నహఖీ షు'అబుల్ 

ఈమాన్) 

===== 

َ بَاُب اَْلِ   -9  اِف ْعِتك

9. ఏ'తెకాఫ్ 

ఏ'తెకాఫ్ అంటే ఆగిపోవటం, ఇసో్తమీయ పరిభాషలో 

పార పంచిక వావహార్యల్నినటనీ వదలి ఆర్యధనా 

స్ంకల్పంతో దైవపీర తి కోస్ం మస్లజ ద్లో ఉండి 

ఆర్యధించటానిన ఏ'తెకాఫ్ అంటారు. ఏ'తెకాఫ్ 

సా్లతిలో అతాధికంగా అదన్ప్ప న్మా'జుల్లో ఖుర్ఆన్ 

పఠన్ంలో, దైవధాాన్ంలో, దైవకీరత న్లో, దరూద్ 

పఠంచటంలో నిమగనమయి ఉండట్ం. ఖుర్ఆన్ 

'హదీసు'ల్న బోధించడం, హితబోధ చేయటం కూడా 

ధరిస్మితమే. ఎందుకంటే ఇవి కూడా ఆర్యధన్లే. 

ఏ'తెకాఫ్కు చాల్ల పార ధాన్ాత ఉంది. 

పర వకత  (స్) పర వచన్ం, ''తన్ స్తదరుని అవస్రం కోస్ం 

న్డచి అందులో సఫలం పందితే, 10 స్ంవతసర్యలు 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచటం కంటే అధికంగా ప్పణాం 

ల్భిసుత ంది. అలో్లహ్ (త) పీర తి కోస్ం ఒకు రోజు 

ఏ'తెకాఫ్ పాటస్తత  అలో్లహ్ (త) అతని నండి న్రకానికి 

మూడు కందకాల్ంత దూర్యనిన చేస్లవేస్తత డు. అవి 

భూమాాకాశ్వల్కంటే దూరంగా ఉనానయి. మరో 

ఉలోేఖన్ంలో, ''రమ'దాన్లో పది రోజులు ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచిన్ వారికి రండు 'హజ్జ ్ల్, రండు 'ఉమ్రహ్ల్ 

ప్పణాం ల్భిసుత ంది.'' (బై్నహఖీ) 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు ముసో్లమయి, బహిషుు , 

పర స్వదశ, జనాబత్ల్ నండి పరిశుదుధ లై ఉండాలి. 

ఏ'తెకాఫ్ స్ంకల్పం, మస్లజ ద్లో ఉండటం తపపనిస్రి. 

ఏ'తెకాఫ్ రండురకాలు. 1. ఫ'ర్ూ ్, 2. సున్నత్, ఫ'ర్ూ ్ 

అంటే మొకుుబడి, తన్పైె తపపనిస్రి చేసుకోవడం, 

అంటే, 'దైవం కోస్ం నేన ఏ'తెకాఫ్ పాటస్తత న' అన్టం 

వాటని పాటంచటం తపపనిస్రి. అలో్లహ్ ఆదేశం, 

''…మీ మొకుుబడుల్న పూరిత చేయండి….'' (సూ. 

అల్-'హజ్జ ్, 22:29)  
'ఉమర్ (ర) ఇసో్తమ్ స్త్ాకరించడానికి ముందు 

ఏ'తెకాఫ్ చేస్తత న్ని మొకుుకునానరు. పర వకత  (స్)న 

విన్నవించ్చకునానరు, పర వకత  (స్) నీ మొకుుబడిని 

చలోించ్చ'' అని అనానరు. (బు'ఖారీ)  

రమ'దాన్ చివరి దశకంలో 10 రోజులు ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచటం పర వకత  స్తంపర దాయం .'ఆయి'షహ్(ర), 

'పర వకత  (స్) రమ'దాన్ చివరి దశకంలో చివరి శ్వాస్ 

వరకు ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు,' అని అనానరు. దీని 

వలో్ ఏ'తెకాఫ్ తపపనిస్రి స్తంపర దాయం. పర వకత  (స్) 

పర తి స్ంవతసరం ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు. ఒక 

స్ంవతసరం రమ'దాన్లో పాటంచలేదు. షవాాల్లో 

దానిన పూరిత చేశ్వరు. తపపనిస్రి ఏ'తెకాఫ్ 10 

రోజుల్ది ఉంట్టంది. 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు మస్లజ ద్ నండి బయటకు 

వెళుర్యదు. కిర ంది విషయాల్ వలో్ మస్లజ ద్ నండి 

బయటకు వెళువచ్చున, మల్మూతు  విస్రజ న్, 

తపపనిస్రి స్తనన్ం, జుమ'అహ్ న్మా'జు. 'ఆయి'షహ్ 

(ర) కథన్ం, ''పర వకత  (స్) మస్లజ ద్లో ఏ'తెకాఫ్ పాటస్తత , 

నేన అతని తల్ దువేాదానిన. పర వకత  (స్) 

కాల్కృతాాల్కు తపప మరి దేనికోస్ం ఇంటో్రకి 

వచేువారు కాదు. (బు'ఖారి, ముసో్లమ్) 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/648)[ ) متفق عليه (  1]  - 2097
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْعَتِكُف   َعْن عَائَِشَة: وَ  أَن َ الن َ

ُه  أَْزَواجُ  ُه اهلُل ثُم َ اْعَتَكَف ف َااْْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحّت َ تَوَ  الَْعْشرَ 
 . بَْعِدهِ ِمْن 

2097. (1) [1/648-ఏకీభవితం] 
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: దైవపర వకత  (స్) జీవితాంతం 

రమ'దాన్ మాస్ంలోని చివరి దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచేవారు. ఆయన్ తర్యాత ఆయన్ 

స్తీమణులు కూడా ఏ'తెకాఫ్ పాటంచారు. 66 

(బు'ఖారి, ముసో్లమ్) 

 (1/648)[ ) متفق عليه (  2]  - 2098
اٍس قَاَل:َعِن اوَ  وسلم   عليهكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل بِْن َعب َ

َوكَاَن أَْجَودَ َما يَُكْوُن ِِفْ َرَمَضاَن َوكَاَن  .أَْجَودَ الن َاِس بِالَْخْْيِ 
ِب ُ صىل اهلل  ِه ال ِجْْبِيُْل يَلَْقاُه كُل َ لَْيلٍَة ِِفْ َرَمَضاَن يَْعِرُض عَلَيْ  ن َ

يُْل كَاَن أَْجَوَد بِالْ  .ْرآَن سلم اَلْقُ عليه و ِمَن  َخْْيِ فَإِذَا لَِقَيُه ِجْْبَ
يِْح الُْمْرَسلَِة   ِ  .الر 

2098. (2) [1/648-ఏకీభవితం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) అందరి 

కంటే అధికంగా దాన్ధర్యిలు చేస్తవారు. అందరికంటే 

అధికంగా పర వకత  (స్) రమ'దాన్లో దాన్ధర్యిలు 

చేస్తవారు. జిబీ్బల్ (అ) దైవదూత రమ'దాన్లో 

పర తిర్యతిు  పర వకత  (స్)న కలిస్తవారు, పర వకత  (స్) జిబీ్బల్ 

ముందు ఖుర్ఆన్ పఠంచేవారు. జిబీ్బల్ పర వకత  (స్) న 

కల్స్లన్ప్పడు పర వకత  (స్) దాన్ధర్యిలు మరీ అధికం 

అయిపోయేవి. (బు'ఖారి, ముసో్లమ్) 

 ( 1/648) [ ) صحيح ( 3]  - 2099
صىل اهلل عليه  ِب ِ أََِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: كَاَن يُْعَرُض َعىَل الن َ َعْن وَ 

تَْْيِ ِِفْ الَْعاِم ال َِذْي  وسلم اَلُْقْرآُن كُل َ  ًة فَُعِرَض عَلَْيِه َمر َ  عَاٍم َمر َ
اِم  َف ِعْشِريَْن ِِفْ الْعَ َتكَ قُِبَض َوكَاَن يَْعَتِكُف كُل َ عَاٍم َعْشًرا فَاعْ 

 .َض. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ْي قُبِ ال َذِ 
2099. (3) [1/647-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ముందు 

పర తి స్ంవతసరం ఖుర్ఆన్ చదవబడేది, అంటే జిబీ్బల్ 

పఠంచేవారు. పర వకత  (స్) వినేవారు, పర వకత  (స్) పఠస్తత , 

జిబీ్బల్ వినేవారు, ఒక'హాఫిజ్ మరో 'హాఫిజ్కు వినిపించి 

న్టో్ట. పర వకత  (స్) మరణించిన్ స్ంవతసరం పర వకత  (స్) 

ముందు రండుస్తరోు ఖుర్ఆన్ పఠంచడం జరిగింది. 

 

66) వివరణ-2097: ఈ 'హదీసు' దాార్య స్త్త ీలు కూడా 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచవచుని తెలిస్లంది. అయితే తమ ఇంట 

మస్లజ ద్లో ఏ'తెకాఫ్ పాటంచటమే మంచిది. 

పర తిస్ంవతసరం పర వకత  (స్) 10 రోజులు ఏ'తెకాఫ్ 

చేస్తవారు. పర వకి (స్) మరణించిన్ స్ంవతసరం పర వకత  

(స్) 20 రోజులు ఏ'తెకాఫ్ పాటంచారు. (బు'ఖారీ) 

 (1/648)يه ( تفق علم [ )  4]  - 2100
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ا قَالَْت: َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنهَ وَ 

لُُه عليه  وسلم إِذَا اْعَتَكَف أَدََْن إَِِل َ َرأَْسُه َوُهَو ِِفْ الَْمْسِجِد فَأَُرج ِ
  .لَِحاَجِة اْلِنَْساِن" َل َ َوكَاَن ََل يَْدُخُل الَْبْيَت إِ 

2100. (4) [1/648-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) మస్లజ ద్లో 

ఏ'తెకాఫ్ పాటంచిన్ప్పపడు, తన్ తల్న నావైెప్ప 

చేస్తవారు. నేన పర వకత  (స్) తల్న దువేాదానిన. 

పర వకత  (స్) కాల్కృతాాల్కు తపప మరి దేనికీ ఇంటో్రకి 

వచేువారు కాదు. 67 (బు'ఖారీ, ముసో్లమ్)  

  (1/648) يه (تفق علم [ )  5]  - 2101
  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: أََل الن َ أَن َ ُعَمَر َس  َعِن ابِْن ُعَمَر:وَ 
ِة أَْن أَْعَتِكَف لَْيلًَة ِِفْ "كُ الَْمْسِجِد الَْحَراِم؟   ْنُت نََذْرُت ِِفْ الَْجاِهلِي َ

 .فَأَْوِف بَِنْذِرَك" " قَاَل:
2101. (5) [1/648-ఏకీభవితం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్)తో 

'ఉమర్ (ర), ''అజాఞ న్కాల్ంలో నేన అంటే ఇసో్తమ్కు 

ముందు మస్లజ ద 'హర్యమ్లో ఒకర్యతిు  ఏ'తెకాఫ్ 

పాటస్తత న్ని మొకుుకునానన,'' అని అనానరు. పర వకత  

(స్), ''నవుా నీ మొకుుబడిని పూరిత చేసుకో,'' అని 

అనానరు. 68 (బు'ఖారీ) 
----- 

 

67) వివరణ-2100: ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు ఆ సా్లతిలో 

మస్లజ ద్లోనే ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా అవస్రం ఉండి 

మస్లజ ద్లో కూర్కుని ఇంటవైెప్ప శుభర పరచడానికి, లేదా 

తల్ దువాడానికి తన్ తల్న వంచితే, ఎట్టవంట 

అభాంతరం లేదు. కాల్ కృతాాలు, వీరా సిల్న్నన్నకి, 

స్తననానికి, మస్లజ ద్ నండి బయటకు వెళువచ్చు.  

68) వివరణ-2101: ఏ'తెకాఫ్ కేవల్ం ఒక ర్యతిు  కూడా 

ఉండవచుని, ఏ'తెకాఫ్కి ఉపవాస్ం అవస్రం లేదని ఈ 

'హదీసు' దాార్య తెలిస్లంది. 



7. ఉపవాస పుసత కం-’హ. 1956-2108 ;  సంపుటం :  I 718 7-  ُْومِ ِكتَاب  I  :لدالجِ  ؛     2108-1956 .ح -  الصَّ
 

 َ   రండవ విభాగం لَْفْصُل الث َاِّنْ ا

  (649/ 1) سته (لم تتم درا [ ) 6]  - 2102
َ  ْن أَنٍَس قَاَل: عَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْعَتِكُف ِِفْ  ك اَن الن َ

 الَْعاُم كَاَن  اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن فَلَْم يَْعَتِكْف عَاًما. فَلَم َا الَْعْشرِ 
ِمِذي ُ ِعْش كََف تَ ِبُل اعْ الُْمقْ  ْ  .ِريَْن. َرَواُه الّت ِ

2102. (6) [1/649-అపరిశోధిు తం] 

అన్స్ (ర) కథన్ం: పర వకత (స్) రమ'దాన్ చివరి 

దశకంలో ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు. ఒక స్ంవతసరం 

ఏద్ర కారణంవలో్ ఏ'తెకాఫ్ పాటంచలేదు. ఆ 

తరువాతి స్ంవతసరం 20 రోజులు ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచారు. (తిరిిజి') 

 (649/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 2103
 .ٍب بُْن َماَجُه َعْن أَُِب ِ بِْن كَعْ  دَاُودَ َواَرَواُه أَبُوْ وَ 

2103. (7) [1/649-అపరిశోధిు తం] 

ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ (ర) కథన్ం: (అబూ దావూద్, 

ఇబ్నన మాజహ్) 

 (649/ 1) ([ ) لم تتم دراسته  8]  - 2104
َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   اهللُ  َة َرِضَي َعْن عَائَِش وَ 
لَْفْجَر ثُم َ دََخَل ِِفْ ُمْعَتكَِفِه.  ا أََرادَ أَْن ي َْعَتِكَف َصىل َ اليه وسلم إِذَ ع

 .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  َرَواهُ 
2104. (8) [1/649-అపరిశోధిు తం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచ దల్చిన్ప్పడు ఫజీ్్ న్మా'జు ఆచరించి 

ఏ'తెకాఫ్ పర దేశంలోనికి పర వేశంచేవారు. 69 (అబూ 

దావూద్, ఇబ్నన మాజహ్)  

 (649/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 2105
 

69) వివరణ-2104: ఈ 'హదీసు' దాార్య ఫజ్ర్ న్మా'జు 

చదివి ఏ'తెకాఫ్ పర దేశంలోనికి పర వేశంచాల్ని తెలిస్లంది. 

కొందరు సూర్యాస్త మయం అయిన్ వెంటనే ఏ'తెకాఫ్ 

పర దేశంలో పర వేశంచాల్ని అభిపార యపడుత్రనానరు. 

రండూ ధరిస్మితమే, కాని పర వకత  స్తంపర దాయానిన 

అనస్రిస్తత  అధిక ప్పణాం ల్భిసుత ంది.   

ِب ُ صىل اهلل علي َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:وَ  ه كَاَن الن َ
ُج يَْسأَ  ُمعْ وَ يَْض َوهُ م يَُعْودُ الَْمرِ وسل ِ ُل َتِكٌف فََيُمر ُ كََما ُهَو فَََل يَُعر 
 .هُ أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماجَ  َرَواهُ َعْنُه. 

2105. (9) [1/649-అపరిశోధిు తం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఏ'తెకాఫ్ సా్లతిలో 

రోగిని పర్యమరిశంచేవారు. అయితే న్డుసూత నే - దాని 

కోస్ం ఆగేవారు కాదు. న్డుసూత నే మాట మంచి అడిగి 

తెలుసు కునేవారు. 70 (అబూ దావూద్)  

 (1/649)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 2106
ُة َعىَل الُْمْعَتِكِف أَْن َل َ  عَ وَ  ن َ ْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: اَلس ُ

ََل يَْشَهَد جَ  َ ًة َوََل يََمس َ َنازَ يَُعْودَ َمِريًْضا و َ  يَُباِشْرَها َوََل   َوََل ةَ الَْمْرأ
ََل   ِمْنُه َوََل اْعِتكَاَف إَِل َ بِ بُد َ  َما ََل يَْخُرَج لَِحاَجٍة إَِل َ لِ  َصْوٍم و َ

 .اِمٍع. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ اِْعِتكَاَف إَِل َ ِِفْ َمْسِجٍد جَ 
2106. (10) [1/649-అపరిశోధిు తం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథన్ం: ఏ'తెకాఫ్ పాటంచే వారు 

ఏ'తెకాఫ్ సా్లతిలో ఉదేు శాపూరాకంగా వాాధిగర సుత నిన 

పర్యమరిశంచక పోవటం, జనా'జహ్ న్మా'జులో 

పాల్గగ న్క పోవటం, స్త్త ీని ముట్టు కోకపోవటం, భారాన 

కౌగిలించ్చకోక పోవటం పర వకత  (స్) స్తంపర దాయం. 

అన్వస్రంగా మస్లజ ద్ నండి బయటకు వెళుర్యదు, 

ఉపవాసం ఉంటేనే ఏ'తెకాఫ్ అవుత్రంది. అంతేకాదు 

జామె మస్లజ ద్లోనే ఏ'తెకాఫ్ అవుత్రంది. (అబూ 

దావూద్)   

ఇది 'ఆయి'షహ్ (ర) అభిపార యం, 'హదీసు' 

పార మాణికమైెన్ది కాదు (ఇది మరూూ'అ 'హదీస్'). 

అందువలో్ ఇది ఆచరణయోగాం కాదు. 

----- 

 

70) వివరణ-2105: అంటే ఏదైనా పర తేాక అవస్రం ఉంటే 

మస్లజ ద్ నండి బయటకు వెళ్ళువారు. అకస్తిత్రత గా 

దారిలో అనారోగాంగా ఉన్నవారు కలిస్తత  న్డుసూత  

పర్యమరిశంచే వారు. దాని కోస్ం అకుడ ఆగేవారు కారు. 

లేదా పర్యమరిశంచడానికే పర తేాకంగా బయటకు వెళ్ళు 

వారు కారు. 
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   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

  (1/650) راسته ([ ) لم تتم د 11]  - 2107
ِب ِ صىل اهلل عليه عَ  َ ِن ابِْن ُعَمَر َعِن الن َ اَن إِذَا  وسلم أَن َُه ك

ْوبَِة.  اُشُه أَْو يُْوَضُع لَُه َسِريُْرُه َوَراَء أُْسُطَوانَِه الت َ اْعَتكََف ُطِرَح لَُه فِرَ 
 .َرَواُه ابُْن َماَجهُ 

2107. (11) [1/650-అపరిశోధిు తం] 

'అబుు లో్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) 

ఏతెకాఫ్ పాటంచిన్ప్పడు పర వకత  (స్) కోస్ం పడక 

పరచబడేది. లేదా తౌబహ్ స్త ంభం వెనక మంచం 

వేయబడేది. 71 (ఇబ్నన మాజహ్) 

 (1/650)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 2108
 وسلم قَاَل ِِفْ عليه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َعِن ابِْن َعب َاٍس:و
نُْوِب َويُْجَري لَُه ِمَن ا" ِف:كَ الُْمْعتَ  لَْحَسَناِت  ُهَو يَْعَتِكُف الذ ُ
 .اُه ابُْن َماَجهُ . َروَ "َهااِمِل الَْحَسَناِت كُل ِ كَعَ 

2108. (12) [1/650-అపరిశోధిు తం] 

ఇబ్నన 'అబాాస్ (ర) కథన్ం: పర వకత  (స్) ఏ'తెకాఫ్ 

పాటంచే వారు. ఏ'తెకాఫ్ సా్లతిలో పాపాల్కు దూరంగా 

ఉంటారు, వాటనండి తపిపంచ్చకుంటారు, అందువలల  

 

71) వివరణ-2107: మస్లజ ద న్బవీలోని స్త ంభాలోో ఒక 

స్త ంభానికి తౌబహ్ అనే పేరు ఉండేది. దీనిన ఇల్ల 

ఎందుకు అనేవారంటే అబూ లుబ్బబహ్ అ'న్నసరీ వలో్ 

ఒక పరపాట్ట జరిగింది. అతన ఆ అపర్యధ క్షమాపణ 

కొరకు తననతాన ఈ స్త ంభానికి కటేు సుకునానరు. 

కొనిన రోజుల్ వరకు కటు బడి ఉనానరు. అతని తౌబహ్ 

స్త్ాకరించబడింది. పర వకత  (స్) అతని కటల  విపాపరు. ఈ 

స్త ంభం వదు  అతని పశ్వుతాత పం స్త్ాకరించబడింది. 

అందుకే దీనిన తౌబహ్ స్త ంభం అంటారు. ఈ స్త ంభం దగగ ర 

పర వకత  (స్) కొరకు మంచం పడక వేయబడేది. నాలుగు 

వైెప్పల్ నండి చ్చట్టు ముటు బడేది. అకుడ పర వకత  (స్) 

ఏ'తెకాఫ్ ఆచరించేవారు. అవస్రం ఉంటే మస్లజ ద్లో 

మంచం వేయవచ్చున. 

ప్పణాాలు చేస్తవారిలా అతనికి కూడా పూరిి 

స్తాుర్యాల్ ప్పణాం ల్భిసుత ందని పర వచించారు. 72  

(ఇబ్నన మాజహ్) 

***** 

 

 

72) వివరణ-2108: ఏ'తెకాఫ్ మస్లజ ద్లో అవుత్రంది. 

మస్లజ ద్ పార రానాసా్ల్ం. అందువలో్ ఏ'తెకాఫ్ పాటంచేవారు 

మస్లజ ద్లో పాపాల్నినట నండి రకిించబడతారు. కాని 

ఏ'తెకాఫ్ వలో్ కొనిన స్తాుర్యాలోో పాల్గగ న్లేడు. ఉదా: 

జిహాద్ ఫీ స్బీలిలో్లహ్, వాాధిగర సుత ల్న 

పర్యమరిశంచటం, జనా'జహ్ న్మా'జులో పాల్గగ న్డం, 

ముసో్లముల్న విదాాంసుల్న స్ందరిశంచటం 

మొదలైన్వి. అందువలో్ ఏ'తెకాఫ్ పాటంచని వారు 

మస్లజ ద్ బయట ఉండి ఈ స్తాుర్యాల్నినటనీ చేస్తత రు. 

వీటనినట ప్పణాం ఏ'తెకాఫ్ చేస్తవారికి కూడా ల్భిసుత ంది. 

*** 


